
 !ديواري ئةم بيَدةنطيية، دةأوخيَنني
نةوة خؤيان كردووة بة قةآلي بةرطري لة  بةسةرسوأما ئةوانةي نني كةم

مؤديَأن، : شيَوةي ذياين أؤذئاوا، سةروخواري زاريان بريتيية لة
ئةوانة أيَك دةربأيين اليةن و . هتد...تانييانة، مةدةنييانةشارس

 هةر وايشن، ضونكة و)نةديبدي: لة خانةقني ثيَيان دةلَيَن(كةسانيَكن
 بةرجةستة بةأووين دياردةي هةسيت خؤبةكةمزاننيهةموو أؤذيَك، 

 ناكؤكي نيَوان تاك و كؤمةلَطة، ؛ بةجاريَك نامؤبووين تاك،دةكةن
ة ناو ئةم وونبووين بةها مرؤييةكان و زالَبووين خؤثةرةستيي ل

، سةر بؤ  لةبري بةرهةمهيَناين مةعريفةكؤمةلَطةية لةبريدةكةن؛
        )دويترؤخدةسيت ويَنةي قوربانييةكاين (               دزيَوترين سيستيَم دادةنيَن و وةك فريادأةسيَكي نويَ لة سةردةمي

                                                    و كاية تيئؤريية ذةنطاوييةكانيانوشت ةةسةكان ثةنا بؤ أأمةرطي فرياد
ةياند كة واي أاط: (... طوتيان بة سؤسياليستة ئةلَمانةكاندا لة مانيفيَسيت كؤمونيستيس و ئةنطلسكمار. دةبةن

كايتَ . ...)، خويَأييةكي ئةلَماين ئينسانيَكي بيَويَنةية منوونةي تايبةتيي هةموو نةتةوةكانة ونةتةوةي ئةلَمان
 كوردستان دةكةن، يذن بة ذن لة كؤمةلَطة و زةوتكردن و أفاندن يا سيغةكوشنت ولة تاواين ذن و مندالَ باس 

بةمانا و كردةوة ) يةكساين ذن و ثياو"و" ئازادي"مايف مرؤظ لة أؤذئاوا، (يةكسةر بةناوي جياجياوةوة باوش بؤ
يَرةدا ئةركي  لئا.  أادةوةسنتةكاينلةبةردةم تاوانبة حورمةتةوة بؤرذوازييةكةي، دةكةنةوة و وةك بت 

 ئةو بيَدةنطي و بةحورمةت أاوةستانة وةردوخاش بكةن، هةر ضؤن ئةم سيستيَمة مةدةين و كؤمونيستةكان ئةوةية،
و  هةموو أؤذيَك، وةك رذيَمي ئةفغانستان، ئريان، سعودي، عرياق، كوردستان و لة هةموةسيكوالر و مؤديَأن

ئيَمةش هةموو أؤذيَك بة بةرهةمدةهيَينَ، دةيبَ )Dutroux(اوي جؤراوجؤرةوةكاين جيهان، بةشيَوةو نكؤمةلَطة
نةخيَر، مرؤظايةيت ئةوةندة نزم نيية . دةنطي بريوباوةأ و أةوشت و شيَوةي دةسةآليت كؤمونيسيت بةرزبكةينةوة

ئاخر ضؤن سيستيَميَك لة سالَيَكدا بيبَ بة هؤي . تا دةسةآلتةكةيان بة نةمري مبيَينَ
اتيظ بؤ خةلَكي  بة ئةلَتةرنضركةيةك تاوانيَك،5 واتة هةر مليون تاوان،6،6

 هةروا ).4.27وةزيري ناخؤي ئةلَماين ئؤتؤ شيلي، بيلَد، ئاماري (دةناسيَنن؟ كوردستان 
سالَ لةسةر جادةي شارةكة لةاليةن 50ذنيَكي تةمةن دا )Parchim(شاري لة

بيَذي فةرةنسي طؤراني. ي لةسةر دةكريَ سيَكسثياويَكةوة، بة زةبر دةستدريَذي
لةاليةن كضيَكةوة تاوانباركراوة بةوةي )ويَنةي دةست أاست-جؤين هاليدةي(بةناوبانط

 ).ئؤنالين. يت: سةرضاوة(لة سةر يةختةكةي زةوتيكردووة
سيستيَميَك، هةموو أؤذيَك منوونةطةيلَ وةك مايكل جاكسون، دويترؤخ و سيغةضيي 

    !  دةسةآلتة لةناوببةينلةدواييدا دةيبَ ئةم: بةرهةم هبيَينَ، شايةين ئةوةية، وةك رؤزا لوكسمبؤرك دةلَيَ
 اهيمسةالم عةبدولَآل ئيرب


