
 .تی آوردستان بووندا وایه ی مافی مرۆڤ و ره چوارچوه رآوك له مافی آه
    

 آازیوه ساح 
 م شی سھه به

  .تی سیاسی آورد قلیه سیاسی و عهگووتاری 

باش و آانی دوست و دوژمن، ره مسه  نو جه تی سیاسی آوردی له قلیه آانی عه وره گه ه  هه بۆ وه ڕینه گهبر  گه ئه) 1
ی  وه  خوندنه وهیتوانی  نه ،ی جۆگرافیای خۆی  یان پگه وه وپۆلیتیكهیرك و ج  ڕووی ماف و ئه  له داخراپ

ه  میشه هه هه.  ڕوو آانی بخاته آی دروست بتوانت داواآاریه  شوه بت و به ی هه آه ره بهنرا ڕاستی بۆ به
 آورد  ی آه و هۆآارانه آیترتن ئه ره  سه آكه له هش ی مه ئه.وه  ته  مژوو خۆیدا دووباره آردوه آانی له سیاسیه

  .آانی   ئامانجه دیاری آراوه شتووه به گه و دۆزی آورد نه
  
 تا ئستا هیچ شۆڕشكی  تای مژووه ره  سه ر له  ههآانی آورد  آه یه دوا ك له  یه شۆڕشه   ش بۆ وه ڕانه  گه به) 2 

 ،  آراوه  نه فه  خه آه  شۆڕشه  ئاستی بیارداندا بووه  له آهآرگیراوكی آورد  بوونی به  ب هه آورد به
ل   گه ستی له ده و آانی خۆی یه یه آاتی ندی وه رژه  بۆ به ی آوردی فرۆشتووه وه ته ركی آورد نه  بیارده میشه هه

 و  ناویان بردووه بووبت له آاریش هه رگری نكی به ر الیه گه  ئه ڵ آردووه رانی آورد تكه دوژمنان و داگیرآه
  . وه ستی دوژمنانه  ژر ده آوردستانییان خستۆته

  
لی  بووی گه سته رجه  گووتاری سیاسی دوابیاری به میشه تی ، هه یه  آۆمه و بۆ گووتاری ڕۆشنبیری وه ڕانه  گه به) 3

آی  یه آو پرۆسه ش وه وه ه، ئهو ته ڕاونه گه آان نه یه تی یه  ڕۆشنبیری و آۆمه رگیز بۆ گووتاره  ، هه آورد بووه
ست دوژمن   ده واآانی خۆی و پاراستنی له  ڕه رك داوای مافه مسه جه. هر بوو مسه دوو جهر ههئاسایی نوان 

  مشه ، هه  بووهوانی داواآار آانی ئه اواآارییهبت مافی د  الی گرنگ نه ی له وه ركیش ئه مسه آات و جه ده
تیش  یه  و گووتاری ڕۆشنبیری وآۆمه  بووهی دوژمنانی آوردرین  شاندان و ئافه ه آورسی و ب چاوی چسی له

ی  ه  هه وتۆته ویش دیسان آه  و ئه د آردووه کنیكی سیاسی ناوزه  ستراتیژ و ته ی به ته یانه و خه ئه
ئیستیھالآی  ترسنۆك كی  و آۆمه ره ی آوردییان به  آۆمه یه و شوه ی گووتاری سیاسی آوردی ، به وه خوندنه
ر   هه،ن متمانه  خۆ خاوه ربه ك سه ست و دۆراو بردووه نه  ژر ده.ر مھنه رهه ك به  نه بردووه واشه و چه
باتكی  ی خه  چوارچوه چته آانی ده بانی و مافهم تكۆشان و قور رجه ھالآی بوو سهكیش ئیستی آۆمه
  . فیۆ چوون  له  جگه وه وته ۆزیتیڤی ل ناآهنجامكی پ رئه  هیچ ده  آه وه یه هیلیستی نه

 خساوه ڕه  نه ته رفه م ده دا ئهآ  هیچ مژوویه  له خسا آه لی آورد ڕه ت بۆ گه رفه ی زیینترین ده وه مۆ پاش ئه ئه     
 و  سیاسی  دۆگمایبانی گووتاری قور  آرا به ته رفه ل و ده و هه م ئه ، به وه  نابته دیش دووباره و جاركی

م ماف و  رجه سه. دا تدارتی سته  پناوی مانگك ده بینرا له  نه ته رفه و ده سوود له.  آورد ندی  وه رژه پبه
تا ئستاش  وه ، هه شروعی خۆیانه  ژر پالنی نامه  بهستی یاسایی آوردیان آرد ایی و آهخواستی یاس

 بۆ ر آو هزكی فشارهنه رپرسیار بزانت و وه  خۆی به نیوهیتوا  آوردی  نهتی الیه  و آۆمهگووتاری ڕۆشنبیری
آاندا بۆ دیاری  ره جیاوازیه مسه  نوان جه ری سنوورآشان له  هونه آان به یه آی ره  خۆمای و ده م هزه رجه سه

مان و  ترسی نه هر م  به وتۆته  آه یبووه شی هه وه مۆ ئه  ئه لی آورد آه ری گه روه یی و سه وه ته آردنی مافی نه



  ن له آه  پراآتیك دههنسیپ  پره و هئ وراجكاری سیاسی  ختی هه رته  سهدۆراویند آۆمبارسكی  ست چه  ده به
 ئاسایش و ماف و   آه  نی مافی مرۆڤآان هآان و پرۆتۆآۆل نده م به رجه ش دژی سه یه  آردهم ئه. ال آوردد گه

  مرۆ له تدارانی آورد ئه سه ی ده وه ر ئه  به الم له به.آات دهیشان ستن نووس بۆ هاوووتیان ده شوناس و چاره
تا له   روودا هه آانیان نادرت به و آردووه پشلكاریه ستیان تكه آاندا ده ترین یاری زلھزه پۆخه
  و آات له ئه.وه  هانآ تاوانهناری  نه آه یانخه هنن وده ریان ده آاندا ده  دۆراوه ی به آارهنانی یاریهزمونگا ئه

  .دات  ی ده آه بووه ره ی آورد قه وه ته وان نه بری ئه
  .آانی گووتاری سیاسی  یه نوآه نجامه هه رئه ده

  
تی   تایبه رآووك به  گشتی و آه ی آورد به  آشه ر به رانبه دات به قامی سیاسی آوردیدا ڕوو ده  شه مۆ له ی ئه وه ئه

ی   آه یه  ئۆتۆنۆمی  قۆناغه متر له  ئستا بۆ آه ر له  ساڵ به30رآووك بۆ  ورد و آهنووسی آ چارهی  وه ڕانه  گه،
پكی نسی  ، هیچ یاساو پرهلی آورد  ل دوژمنانی گه  گه  له وآردنكی ئاشكرایه ستكه   ده1970سای 
 ترۆپكی  نرت به یه بگهمرۆ   گووتاری مای آوردی ئه  پویستهبۆیه نادات ،  دژه و ئاآاره تی ڕگه به مرۆڤایه

و  سی ئه هندی آ وه رژه آی و به ره بووی رآی دوو به ره كی سیڤل  قه  خهی جاركی دی  وه ر له به.یاخی بوون
  -:وانه  لمنت له سه و راستیه ده گه و بۆچوونیش ئه ندین به چه.ته بدات  سه دوو ده

  
 قۆناغی ڕزگاری  له  وت آه رده ین بۆمان ده  آورد بكه نی دژ بهآا یری مژووی تورآیا و تورآمانه ر سه گه ئه)   *

 هۆی  وره به ربازی گه  هزكی سه  بوون بهدام آی آه یه  ماوه  لهمیان هنا و راهه توانای فهو  خۆیاندا ئه
ست  ك ده ك ڕباز و هز و یه ر حوآم یه  سه آان چوونه مالیسته آاتك آه ،بوو وه  ستراتیژه سیاسیهو ئه
باش   بوون به ووتكی ئاماده سپاندوه یاندا چه آه  ووته ن له خۆیا ری روه تا هز و سه  هه باتیان آردووه خه

 به پی  .  وه ته  آاری جیاواز آردوه حیزبی وفره  فره یان له  بیری و آات آان ئه تیه هامه م نه رجه بۆ سه
  تا دون له آانی عراقیش آه هه رسته ز په گه وتوو ره  دواآهبه ره ت عه نانه  تهم دوایه، آانی ئه واه هه
وت  ست آه ندێ مافی وه ده یه آورد هه وانه بن له آگرتوو نه ر یه گه مرۆ آاتك زانیان ئه بری ئه رده آیان سه یه

ن  آه  قازانج دهبژاردنی داهاتووی عراقدا نگیان له هه ك ده وانه ، زانیان به یه ی خواستی ئه وه ره آه له ده
عسیه  آان و به وه به سونی و شیعه و شیوعی و گروپه ئیسالمیه جیاوازه آانه موو جیاوازیه ههروو   سه له

  به وه ره ی عه وه ته ك به ناوی نه آانیش بوون به یه آۆنه
ك بت  ل یه الت و گه سته موو هز و ده  هه  قۆناغی ڕزگاریدا پویسته  له  آهتی لماندوویه  مژوو سه واته آه   

 توانرت   ده و آاته امانج ئه ئ شتن به  آاتك گه وه ره ر ئاستی ده  سه آانی خۆیان له  ئامانجه نه گه تا ده هه
و تا ئستاش  میشه تدارانی آوردستان هه سته م ده به.  وه نه كهبیی  ڕ و فره ئاستی جیاوازی بیرو باوه بیر له
ت آاتكیش  نانه  ، ته ندی نوخۆیی خۆیان بووه وه رژه  به  و چاویان له یان آردووه شهو هاوآ ی ئه وانه پچه
ر  گه  ئه ته ج ، آه هناوه ی خۆیان نه سه یمان و قه  ، په ك داوه و خه آبوونیان به یمانی یه  په ند ساه چه

  وه یه ڕی  ناوی ف و پالنگه هتوانت ب بت ڕووی ت بكات ، ده خۆی هه ربه لی آورد دادگای سه ئستا گه
 ڕووی ئارام و   له  وه كه آبوون و هزی خه  ڕووی یه ی له وه  ئه  چونكه، ن ر تۆمار آه  سه سكایان له

  بوون بهآایان آرد و  وانه وان پچه   ئه،   ئاراوه لكدا پویست بوو بنته  ناو خه  له وه یه ئاسایاش و برایی
 به پی یاساآاندا ی چاوخشاندنكی من به ده یاسادا هن ش له مه  براآوژی ئهرآی و بهیی و دوو هۆی فیتنه

 مافی   له  قورستره وه ی زۆر له  یاساناسك بت سزاآه یه  وانه  له درت آه  سزا ده2ی   بگه200ی  مادده
 ی وه جگه لهآان ، یه تایی ره  سه  بۆ مافه  مادده30 بری آۆی  ژمردرت له ده   مادده28آاری   دژه  دا به مرڤیش

ی  یماننامه ندی په  ، عراقیش پابه ستوووه  به وه  عراقه  آوردستان تا ئستا خۆی به آو زانراوه وه



ی پشل   چوارچوه چته ك ده  ب خواستی خه ش به  بیار و آردانانه و جۆره  ، ئه  تی مافی مرۆڤه وه نوده
  .  وه آانه تی و ناوخۆیه وه و ده ن ستوره آردنی یاسا وده

  :  تیدا هاتووه  آه وه ستووری عراقی وك دته  ی ده26ی  دهل ما گه نیا له  ته تاوانانه بهو  ئهم   ب
ندیكای آركار و  وتن و درووست آردنی حیزبی سیاسی و سه رآه وه ، ده و آۆبوونه وه ربین ، بوآردنه ڕادهئازادی ((

و   ئه یشهآو زانراو وه.  سنووری یاسادا ستوور له ی ئامانج و ده  پ و به آی دانپدانراوه یه ئازادیآان  ه آۆمه
نی  نجومه آانی ئه آانی داهاتوو بیاڕه شریعاته  پی ته  بهوه منته ه رۆك د ناوه  بوانی دی و  ئه یه مادده
  ))  تی شۆڕش رۆآایه سه

 ئازاد بت   یه ك بۆی هه خه: لت ددام ده ی سه و بیاره ی ئه  پ مۆ به وردیش ئهتی آ سته  حیزبی آورد و ده دیاره
و  ی واتا ئازادی دژی ئه آه دا ئازادیه و آاته بت بۆی ، له و ڕازی بت و بیاری هه  ئه م پویسته به
  خاته ن متمانه ده آه ی بۆ ده شه بانگهی  وانه موو ئه ن و هه آه  پراآتك ده تن سته وی ده  دژی ئه ی آه سانه آه
  .یه آاندا هه نده مادا له یاساآان و به  بنه ی له وه آو ئه ك وه وان نه آانی ئه شریعات و دوا بریاره ر ته سه

 ردراو ستوه دهتكی  وه آی  ده ره آی وده ی ناوه  و آشهیردانی سیاس ستوه  نیازی ده بهتك  سه ر ده ی هه وه مانه) *
و  وام بت له رده توانت به  آاتیی دهآی یه بۆ ماوه . باسمان آرد  آه200ی  بگهآانی پشوو  ی مادده پ 

آانی   بیارهتوانت یش دهردراو ست توه ی ده وه ته ت و نه وه یش دهدیاریكراوآی   یه  بۆ ماوه وه . ردانه ستوه ده
ج  به  جو بوون   ه  گهله  آانی ناوخۆ آه  جگیر بوونی بیار و سنووره ر له  به ، ڕوو خۆی بخاته

و   ئه وه تهر دراو بكش ستوه نی ده موو آاروباركی الیه  هه ست له  دهر  ه رد ستوه نی ده  الیه  پویسته بوونیدا
ب و  ره كشانی عه  هه سریحدان و   ته بۆ وه ی قۆسته نه و دوو الیه ی ئه لی نوان ماوه  ههی آورد نجامه رئه ده
ی بن  وه و راآشانی دوژمنان به الی خۆیاندا بۆ ئه وه  بردنه وت سته پناوی مانگ ده   له  وفارسك  تور

 ن ، و بكه دا پته و دوژمانه ڵ ئه آانی خۆیانیان له گه ندیه یوه وی تریان باشتره و په تداریان له سه فن ده
ریه  ش بكات و خۆی به آانی ره وی دی الی دوژمنه نووسی ئه نووسی آورد ستراتیژی چاره  بری چاره له

وه بۆ  واو آۆبكاته وت بتوانت و پشتگیری ته لی بۆ رك آه ر هه گه  رۆژان ئه  لهی رۆژێ  وه وه بۆ ئه پشه
وه  ته میشه دووباره بووه ه له مژووی آوردا ههی ته و خیانه مه ئه ت ، ئهر  ناو به ی تر له آه ته سه ی ده وه ئه

باسمان آرد به پی چ آانی پشودا  آات آه له برگه واستن دهندی خ وه رژه ش مانای نیاز پیسی و به وه ، ئه
 سیدا دیسان دژی ندی آه وه رژه ی به  بۆته ش لهآی یه وه ته ندی نه وه رژه ی به وه   ، تواندنهدرت ك سزا ده یه ماده
 . بۆمافی مرۆڤ  آانه آگرتووه یه وه ته آانی نه  بیارهم رجه هس

  
  تدارانی آورد و سنووری دژ به سته ندی ده وه رژه  به  له د دانراونر بۆ آو  آهی و سنوور و بیارانه موو ئه هه) *

زارانی بۆ   هه نت آهم ناه راهه لك فه و هیچ ئامانجك بۆ گه ندی دوژمنانی آورده وه رژه  به مرۆڤی آورد و له
  .نفال   و ئه بجه ه نی هه  خاوه  قوربانی وله پناویدا بۆ به آرد به

ی خواست و  وانه  پچه  ئاراوه ته ددام هاتوونه ی پاش ڕووخانی سه و دۆخه  و ئه و بیارانه م ئه رجه سه) *
و گوومان و  ش ئه وه  ، ئه ابووت آردووه و ن ی گچكه آه ی آشهی ڕۆژ پیرۆز  و ڕۆژ به ندی آورد بووه وه رژه به

  : آات آه مان ال درووست ده پرسیاره
 .ك آورسی   پناوی ڕزگاری آوردستاندا بووبت نه  له یه هیددان و قوڕبانی موو شه و هه ڕین و ئه  ڕاپه-ا
آرت و  بت زیندانی ده هی ه وجۆره آی له یه شی لیژنه وه  و ئه وه شته وه ده ددام هه آاتك دادگایی آردنی سه) ب

  آات ؛ گریمانه و گومانمان ال دروست ده دوو  وه نرت، ئه دووی ده ڕاوه
یه  تی آوردی هه سه ی الی ده و ترسه ئهبوو؟ ستی هه  ده بجه ه نفال و هه ی ئه هل سه  مه بپرسین آ و آ له: م آه  یه

نه  ر الیه موو خۆپیشاندان و فشار خستنه سه  ههستگیر آردنیشی  ت پاش ده نانه دام ،آه ته چییه  له سه



ت  باره آانی سه موو بریاره ر هه رانبه واویان به نگی ته وه و ب ده آاته ت ده آان بۆ دادگای آردنی ره جیاوازه
 . بژاردووه  دام هه سه

آردنی  و نه یه  و پهوه ستنه وه دام ده آردنی سه  دژی دادگای نه انك آهك ر خه  سه ستدرژی آردنه دهم ؛ دووه
رگری آردن و ئازادی  آرت و پشل آردنی مافی به ی بۆ ده شه  بانگه بچووآترین مافی دیموآراسی آه

نابت  ((   تیدا هاتووه   مافی مرۆڤن آهی )19 و9 و5(آانی  هند بهس ر  ی هه وانه پچه. ه ڕبین ڕاده
تی آردن  سووآایهو سزای تووند و نامرۆیی یاخوود  ه ود مامهدان یاخو نجه شكه  ژر ئه سك بخرته هیچ آه

  )).5ی  ماده–تی  رامه  آه به
موو مرۆڤك مافی ئازادی و  هه: ((  ''9ی رنگوون و زیندانی بكرت مادده سه زۆر  نابت هیچ مرۆڤك به) 

 ت آردن غله  ب سه  به وه تهگر  دهی بیرو ڕاآان تنلگر ش هه و مافه  ، ئه یه رەرین و گوزارشتكردنی هه ڕاده
چاو آردنی  ڕه  ب ر هۆآارك به  هه ك ، به آات بۆ خه واڵ و فیكر ده ی هه وه رگرتن و گواستنه ها وه روه هه

  )). 19ی  ماده...سنوور
. بتددام قورستر   سه  سزایان له ربچت پویسته ر وا ده گه ئهنفالیش   و ئه بجه ه ی هه ی گریمانه له سه بۆ مه

  .ن آه ددام ده آردنی سه  دادگایی نه رگری له  به  بت آه و هۆآارانه آك له ش یه وه  ئه یه وانه له
كی آوردستان مافی سكا   زۆرترین خه وت آه آه رده تریش بنواڕین بۆمان ده ی آه نده  س به ر له گه ئه وه

  آات و له نووسیان ده  چاره ك یاری به  الیه  له آهتانه  سه و ده  دادگادا دژ به  له یه تۆمارآردنیان هه
  .وه  وسنته یچه شیاوانه ده آات و نه آیش پشیلی یاساآانی مافی مرۆڤ ده الیه
 

م آورد و  آه آارت آردنی یه ی به  ڕگه ری عراق  له روه  سه ردا له ستی وه  ده مریكا آه آانی ئه آگرتووه  یه  ووته) *
آو    وه  آاری بھنت چۆنكه  به ر بیزانیبایه گه آرد ئه  زۆر شتی بۆ آورد ده  آارتكردنه و به  ئهدوای آوت بوو،
   دی له ردان شوازی ستوه  دهمریكادا ر  له ئه مبه  سیپته11ساتی   پاش آاره مان بۆ آرد آه پشتریش ئاماژه
 خۆی و  موو جیھانی دا به ی هه وه ندنه ف لسهردان و ماف دان و ما ستوه تی ده رعیه  شه مریكا  خۆ گرت و ئه
  یه مریكا آاری پ  ئه  ئستادا آه دی  له آانی وه ته م نه رجه  سه ڕاستدا له تی ناوه ڕۆژههی   ناوچه آوردیش له

ۆ ر ب و خواردنی مافی آورد و نۆآه وه وسانه تدار بۆ چه سه تدارانی آورد ڕۆی ده سه م  ده  و بهترهنزیك
  .وانیان بینی ئه

  
آی و  ره   هۆی دووبه بنه  ده ی  آه  گووتانه و جۆره ، ئهی یاساآانی مافی مرۆڤ وانه آردار و گووتاردانی پچه) *

   آاتك مروڤك له، ...)) وه رآوآیان بچن بیگرنه رآوك با آه آه(( آو   وه رستی و  ڕك وآینه زپه گه ڕه
ر  بهنرا ستی و ئیفالسی ڕۆحی به ره زپه گه آی و ڕه ره ی دووبه وه  نانه ئاستك له  گات به ری بیارداندا ده هتن سه

تی  واو دژی یاساآانی مرۆڤایه و گووتاری ته وه و آرده  و پر برین ئه وساوه ك  گیانی چه یه آی دی له یه پارچه
مۆ ) 20م ،  ) (2106 بیاری   به ستی آه ره زپه گه  بۆ پاآتاوآردنی ڕههآان تیه وه  نو ده یماننامه و په
ی  ند و نزیكه به) 25 (  له تی آه آانیه نده م به رجه  سه دا و دژ به1965ری  مبه  دیسه21 ڕۆژی   و له آراوه

انازی  هنده ش آورد آه   ی یاساآانی عراقیشه2ی   بگه200ی  ها دژی مادده روه ، هه ك هاتووهپ  بگه8
آانی سزادانی  ندیكیان  به ماده یوه  آاتكدا هیچ په سزا دا له یه و ماده  به)یان نده به(آات  پوه ده
گوایه بۆ ناآرت . وه نیه  ندكی به عراقه ش هیچ پابه آه وانه و رۆژنامه وه نیه وانییه رۆژنامه

لی له آاتكدا پشیدرت  ی پ سزا نه و یاسایانه رانی ئه نهرست و به آاره التدارانی عراقی په سه ده
  .ن  آه و یاساآه ده آه ماده



م  قامی آوردی یان النی آه  شه ی پرس به وه ر دوژمنانی آوردا ، به ب ئه شكردنی خاآی آورد به سه داب*) 
خۆیان و رآی ندی  وه رژه مرۆی به نھا بیر له ئه ی ته وه یه بكرت ، یان به ب ئه و ناوچه كی ئه خه
  دوارۆژ و  لهبت و بیر آانی آورد هه تیه هامه یان بۆ نه آی مرۆڤانه یه وه  خۆیندنهو وه نه آه یان نه آه ره رانبه به
وهندكی آوردی تدا نیه ،  رژه و هیچ به نھا آاری سیخورانه  تورآاندنی خاآی آورد ته وه آه نه وه بكه له

ت و ستراتیژه  سهو جۆره سیا ر خاآی آوردا بگرت به  سه ست به توانت ده سانی داهاتوو توورك ده
وتی تدا بۆ   نه ی دی آه و ناوچانه تی تورك راآشانه بۆ ئه سه ده.ی آه پشتر باسمان آرد  مالیستیانه آه
نی  آانی دیشدا خاوه  ناوچه كو له بت به شیان نه رآوآدا به وتی آه  نه نھا له  سانی داهاتودا ته ی له وه ئه
ی پرۆژه بازرگانیه  وه آان بۆ آردنه راآشانی بازرگانه تورآه..ێ آورد  وه ت بن بۆ توانه سه ووت و ده نه

و مژووشه آه  ی ئه وه رد ، دووباره آردنه ك به یهیه به  آه آان آوشتنی دوو چۆله آانیان ، بۆ تورآه سیاسیه
و  تی آوردی ئه سه واوی ده  هاوآاری ته مرۆ به آانیان ،ئه ته مادیه س رآوآیان پ داگیر آرد به ده آه

  .ستیان خرته ژر ده وه ده ستیان به ناوی جیاوازه وته ژر ده آه ده ێ نه ناوچانه
 ژر به یمانی یه یان به پی په زانیوه هفان و ن ه  خه  ئامانج له آات به یه ده و آرده ی ئه ته سه و ده م ئایه ئه به.

 ؟ آات و آاره ده  عهك دۆزی آورد و داهاتووی آورد ان نهسكی حزبی خۆی ندی  ته وه رژه خۆیان بۆ بهژری 
 تورك آردنی بستك له خاآی   به وه آه درته ی پ لك نه وه ق ناتوانت ئه چونكه الوازترین عه
زانت داهاتووی  ؟ نهیه  ر آورد هه رانبه زانت تورك چ نیازكی به خشت و نه به تك ده آوردستان چ خیانه

تك  سه م آاتك ده به. یه بۆ آورد بات و چ گورزكی آوشنده و آوێ ده ره دۆزی آورد بهی  و آرده ئه
سی زیندوو خۆره ،هیچ حسابك بۆ یاساآان بۆۆ  آات ، وات مردووی به ه ده مردووانه و سواوانه مامه

شی زیندوو خۆره  ،  به، واته مردووی  تكی مردوه  سه وه ده قامی آوردی ناآات ، ئه رانی سه هاوار نیگه
وه بۆ یاسان و  رته تی ناگه یه آاتكیش گوتاری رۆشنبیری و آۆمه.چت وه له آیس ده ه به هۆیه ش هه وه ئه

له  سه دات بۆ مه ت به حوآمی مردوو ده رعیه و آات شه آانی ئه نایكات به بیانووی داواآاریه
واودا  وه آه له نووچ دانی ته گرته ی بوون و راستی و ماف دهقن ی عه وه ره ش ده وه آانی ، ئه نووسسازه چاره

  .بت  خش ده شیمانی لوه په تیشكی په
  

September ,2004 
CANADA.  

  
         

     
  
  
  
  
  


