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کانی  فزیۆنه له ی ته  ڕی ی شاشه ساتی ئاسیا له کانی کاره رگ باره  وونه مه ند ڕۆژکه  چه وه ئه

ی  ی ڕژه وه رزبونه  گوێ بیستی به وه ڕادیۆکانه  کاتژمرک له ره موو سه بینین ، هه  ده دنیاوه
 ...بین  ده یه وره و تراژیدیا گه ی ئه وه قوربانیان و فراوان بونه

ی  پوانه به ) 8.90 (  یشته ی گه  ڕژه  که وه هزه کی توندو به یه رزه له هۆی بومه به
ندێ  ، مالیزیا و ههنوسیا ، سریالنکا ، مادیفا  نده ر،ووتانی هیندستان ، تایالند ، ئه ڕیخته
 ..کان ی مرۆڤه سته وشینی گیان و جه مینی هه ر زه  سه ی تری کرده ناوچه

رو  وه ڵ بونه گه ی له قانه مامه تی زۆر جار سروشت دڵ ڕه درژایی مژوویی بوونی مرۆڤایه به
و  وه  بکاتهندراویان ل سه ق ل نه کی هه یه ک ب ی تۆه  ، وه ستی خۆی کردوه کانی ده خوقه مه

ڵ  گه رک و ملمالن ی له رامبه ن به که  نه وه تی ئه ی چیدی جورئه وه یان بدات بۆئه وره کی گه سزایه
ش  ده... کردنیدا بن کۆیله مۆکردن و به سته وی ده هه ن و له بکه )  سروشت  واته( روی خۆیان  سه
بارکی تردا زانستی  م به به!!! ۆڤ بت یی نوان سروشت ومر فسانه یبی و ئه یامکی غه  په مه ئه

رپگرتن و یاخود  رو به  سه  بۆتیشك خستنه دایه وه وی ب پسانه و هه وه  توژنه جیۆلۆجیا له
و  م ونه و که وره ساتکی وا گه ر بارکدا بت کاره هه به...کان  سروشتیه ساته ی کاره وه م کردنه که

دور بگرین و  ستی مرۆڤ و ناکرت خۆمانی ل به ری هه کنه ڕاچهزوی   هۆی ته بته زن ده دڵ ته
مین و  که یه  نه  سروشتیه ساته م کاره  ئه ت ڕۆشنه به کی قووڵ ، هه  هۆی ئازارو ناسۆریه بته نه
کانی مژووی   جۆراوجۆره تافه بت ، له تی ده ی شانۆی تراژیدیای مرۆڤایه رده مین په  دواهه نه

هۆی  م به  زۆر زیاتریش ڕویداوه به و بگره م جۆره ساتی له ها کاره نده ری چه شه درژی به
راندنی  بیر کردن و تپه ویش له  ئه تی، که یه ستی مرۆڤ هه  خودی که  که وه که ندیه تمه تایبه
ژیان زامن و و پشچونی  ره وامی و به رده  به  که یه ندیه تمه م تایبه ر ئه  هه کانه ژه نگه سات و ته کاره

  ... کات ر ده مسۆگه
ست  ست و نه  هه  مرۆڤن و داباونین له ش دواجار ئمه م ڕاستیانه ڵ ئه گه م هاوکات له به

کان ،کاتک   جوان و ناشرینه ریه وه یاده کان ، له  شیرین و تاه یادگاریه ش نین له ،ببه
ی  ییانه زه حم و ب به چنگی ب ڕه  به مهشنی ئ  چه کانی له زه گه بینین هاوڕه بیستین و ده ده

  کرت ، به وت ده ی ژیانیان ل زه ناسه مژینی هه درن و هه رگ لول ده و مه ره  به وه سروشته
  ت وخورپه سره حه بت له وتوو ،دمان پ ده که ی دڵ لنه ی زیندو ،ئمه دا ئمه و ساته له

 چیتر  ک که  ،کۆستک بۆ مرۆڤھایه وتوه  لمان که  کهزت بۆ کۆستک ،چاوانمان فرمسکی تده
 ..کجاریان لکردین ن و مائاوایی یه ش ناکه دا به ڵ ئمه گه ژیان له

کانی ژیاندا   بگه کک له  یه  له گرنگ نییه!!! ناسین یان نا  کان ده  ڕۆشتوه  مرۆڤه گرنگ نییه
   که یه وه  ئه  گرنگتره وانه موو ئه هه ی له وه کو ئه به!!! یان یان نا  گه  له بوه تیمان هه ئاشنایه

  کوو ئمه  ،وه یه و هه بوه ی زیندوو دۆست و دسۆزیان هه موو ئمه کوو هه وانی مردوو وه ئه



بوو  خت یاریان نه فسوس به م ئه رانی بوون ،به نی درژو ژیانی خۆشی وکامه مه دخوازی ته
 ....رگ بی بردن خت و جه رگکی ناوه  مهو ره و به وه ژیانیانی پچایه

   له ت جگه ست نایه  ده ت هیچمان له سه ی ب ده ردا ئمه ژنه و هه وره ساتکی واگه ئاست کاره له
و  ش بۆ خۆی نیشانه مه  ئه ، که وره کی ئینسانی گه مباریه ستی پ حوزن و غه ربینی هه ده
رچاوگرتنی   به ب له ویدا به یی زه یه ساره م هه  له کانه دهمیزا ی ئاده شن ی ئمه ی هاوچه گه به
 ......کانی تر  جۆراوجۆره نگ و ، دین و ،ناسنامه ت و، ڕه زو، میلله گه ڕه
واوی میدیاکانی  ته  له رنج ڕاکش که دا ،خای سه ساته رگه م تراژیدیاو مه راوزی ئه  په م له به

  ساته م کاره قوربانییانی ئه ک له یه  ژماره  که یه وه ویش ئه ئه ، یه  ئاگامان لی هه وه جیھانه
ری   سه شت و گوزارو بردنه  بۆ گه سانکی تۆریستی ووتانی خۆرئاوایی بوون که دا که سروشتیه

  وه ب ئه  ده ته به ، هه و ووتانه شت ئاساکانی ئه هه ریا به نار ده ر که  سه کانیان چوبونه پشوه
) سکسی ( تۆریستی  کانیان به تی پیاوه  تایبه  به  خۆرئاواییانه و تۆریسته ک له یه  ژماره بم که
ی چۆن  وه کان ئازادن له ش مرۆڤه وه  له و جگه تی من نییه  بابه وه ر حادا ئه هه کرن،له د ده ناوزه
کی   خه  که یه تۆریستانهو  م ئه ی پ بکه دا ئاماژه  لره ستمه به یی مه وه ئه... ن که گی ده زینده

ی بریندارن و چ  وانه ست دا ،چ ئه  ده ی بوونه قوربانیی و گیانیان له وانه خۆرئاوان،چ ئه
 شوازو  کانی خۆرئاوا به  جۆراوجۆره بینین ووته ده...رچوون ت ده المه ی ساغ و سه وانه ئه

ستیان ڕا  تدا ده  نزیکترین فرسه ولهزوترین کات  به ن که وه و خولیایی ئه جۆر ئالوده مه ڕگای هه
شی   بۆ ناو باوه وه رننه تی بیانگه المه سه ی به وه کانی خۆیان بۆ ئه  هاوتیانی ووته بگات به

روادان بۆ  وکی ب په هه  له  خۆرئاوایانه م ووته تدارانی ئه سه س وکارو ئازیزانیان ،ده که
کانی خۆیان وسات  ها مردوی ووته روه هاوتیانی زیندوههدوایی  ڕان به دوا دا  چون و گه به
  تی هاوتیانی خۆیان به المه وای خۆشی و سه رگ بو هاوکاتیش هه وای جه دوایی سات هه له
ک کردنیان  زویی گروپی فریاگوزاریی و کۆمه ر زو به ش هه  مانه  له نن ،جگه یه گه ک ڕاده خه

ش  مانه ر له ده  ،به ی تیدا ڕویداوه که ساته  کاره یان کردن که نانهو شو ی ئه وانه پکھناو ڕه
ت وزیندون  المه ی سه سانه و که واوی ئه  ته ربی که یی خۆیی ده ی هات و چۆکان ئاماده نوسینگه
  یه کو ئاماده  به وه ییان بداته که ره فه ی بلیتی سه ر پاره ک هه  زدی خۆیان نه وه ڕنه گه کاتک ده

وستی   هاوهه مان شوه  هه ش به کانی بیمه رییان بدات ،نوسینگه رامبه ند به عویزی گیانی چه ته
رجی  رچی خه  هه  که شیان کردوه وه رپرسیاران پشنیاری ئه ت به نانه ربیی ،ته خۆیی ده

تیان خۆش ببن و هاو  له  کراوه وه ساته م کاره هۆیی ئه  به  که یه فۆنی هه له سروفاتکی ته ومه
ندک شون   هه ت له نانه  ،ته ساته م کاره کانی ئه واو بونی دوا ساته کوو ته خۆڕایی بت تاوه به

قاندنی یاری ئاگرینی  نگ گان و ته ری سای نودا ئاهه وی سه  شه  له یی که وه  ئه یشته حاڵ گه
 !!!!! ساته م کاره وربانیانی ئه بۆ ق م ونه کی که ک نواندنی هاوسۆزیه ش وه مه کرت ئه نه
ی خۆرئاوا جی دخۆشی و پشتگیری  گایانه ی کۆمه  مرۆڤدۆستانه وه وست و کرده م هه ئه

ڕوانی زیاتریان ل بکرت بۆ  بت داوایی زۆرترو چاوه و هاوکاتیش ده وسوپاس گوزاری کردنه
 .......ت کردنی گیانی هاوتیان ڕیزگرتن و خزمه



 بۆ چی  تی دانیشتوی ئستای خۆرئاوا که  بۆ منی خۆرهه رنجه ی جی سه وه م ئه به
ندامانی خۆیان  ڵ ئه گه یان له  مامه م جۆره درژایی مژووی خۆیان به  به گاکانی ئمه کۆمه
گاکانی   کۆمه !! هاوتیانی خۆیان  ته یان ڕوانیوه  نه وه م چاوی ڕزونرخه  بۆچی به!! کردوه نه

ها  نده ری چه کو ورانکه  هاوتیانی خۆی به ته یوانیوه  نه وه م چاوی ڕزه ر به ک هه نه  ئیمه
گا  و کۆمه بوی ئه س نه تیوو که ندامکی هه تی ئه ی خۆرهه ئمه !!  ردیش بوه هیواو ئومدی بگه

 !!!ی خۆمانین قانه دڵ ڕه
ندامانی  می  ئه دوایی  غه ر به ک هه ۆشمان نهکانی خ ی ناوچه ت دارانی کۆن و تازه سه  ده وه  ئه

  وانن که کو خودی ئه  نین، به وه مینه ر زه و سه  چونی هاوتیانی ئه وه مه ده گاو به کۆمه
ری ژیانن  ری ڕوحی مرۆڤ و ، پشل که ری چیرۆکی برین و خونن ،ورانکه داڕژه

ر کار  ک هه کانی ژیان نه  ئاساییه ۆرم و ڕیتمه ن  ساته  له گاکانی ئمه تدارانی کۆمه سه ده..
کانی  روازه ی ده وه  هۆکارک بون بۆ بچوک کردنه میشه کو هه  به کردوه ئاسانیان بۆ هاوتیان نه

ری  تیده کاندا یارمه ساته  کاره ک له وان نه یاڵ بون ،ئه کانی خه نتازیه ری فه ژیان ، شونه
 !!!!!!سات بون کی کاره ره ی سه رچاوه کو بۆ خۆیان سه هبون ب گا نه ندامانی کۆمه ئه
 بۆ نابت  ها بن ،باشه کانی وا ب نرخ و بی به ره به  ڕوحله  که نگه مینکی نه رزه  چ سه وه ئه

کانی   خۆڕسکه موو ماف و ئازادیه  هه ند بن له مه هره شنی خۆر ئاوا به چه ش له گاکانی ئمه کۆمه
رگ   مه ون بیت که  قزه مکی ژیان هنده ی خۆمان چه گایانه و کۆمه بت له  دهبۆ!!! تی  مرۆڤایه
 !!! نیوانیاندا بیت ک له  مویه نھا تاه گی ته وزینده

  ره گه کان و ئه  جۆراو جۆره م وستگه رده  به م ساڵ و له کانی ئه دوا ڕۆژه  پیم خۆش بوو له
داخ و  م به ، به ری بنوسیایه وه نھا بۆ یاده کورتم تهکی  یه ند ووشه دا چه کانی سای تازه زۆره
مین  دواهه له!!!  نوسینکی وا گرت  کورته ری به ی ئاسیا به که ساته  کاره وه کی زۆره یه ژاره په

ون  بم خۆشم ده )  وه نیتشه( می  ده  له م ماوه نده وه نھا ئه ر کراودا ته م سای گوزه کانی ئه ڕۆژه
 !!!!!!    ن  ی تبگه وه ژین بۆ ئه دهی  وانه ئه
 
  


