
 • خۆکوشتنن ی  شی دیارده میدیاکانیش هاو به
 عید سه مه مال حه بریڤان جه

  
 تی و مرۆڤایهتی و  یه  آۆمه هو آش  له آكه نج یه گه مردمنداڵ و ی خۆآوشتنی دیارده

  . وه ته نگی داوه مۆی آوردستانداڕه   ئه ژیانی توی  له  ی  وورییهلت آه
 م  ی ئه وه گواستنه ،  وزانیاریی  وه  آۆآردنه وهۆکارشون    بهون وچدادوا به،   وه لره

ی  وه ستنه ه بهاوآات  ،یاندن و  آانی ڕاگه ناله  بۆ آهش زانیارییانههۆکار و 
 بۆ  ودانكه  هه وه،گا ری آۆمهولتو تی و آه یه ی آۆمه   آشه  بهش آه دیارده
نجامی لداون و   ئه له ش  م آاره ئه   ئاشكرایه. آان ری آشه سه ی ڕگا چاره وه دۆزینه

  .بت تاوتوێ بکرت ئه رزدا  ئاستكی به  لهداآان آشه ی وه لكۆینه
  ویاندن آانی ڕاگه هنا آه  له،   و باسكردنی یه م دیارده رخستنی ئه ده و  آه  آشه  گرنگیپدان به  ك،  الیه له

  فشارك   جۆرهیه شوهو   به آرێ   ه و د آه  آشه  به  كهخدان بایه  خۆیدا ۆی له خ،آان گۆڤارو ڕۆژنامه
   بهن و  بده آه  دیارده  به گرنگی آان می و ناحكومیهوزگا حك  ده وزراو  دامه ڕكخراو و   آهن هدروست بك
   بهن   آهستی یوه پهكو  به ،آرێ یر نه آی تاآی سه یه ك آشه آان چی تر وه آشه   آه شوازك

ی  وه خپدان و بوآردنه م بایه ر ئه  هه وه آی تره  الیه له ، وهگا آۆمهوری و گیروگرفتی وموآ آه
   .گرێ  ئامز ده ی نوتر له ی آشه وه منانه رهه هب   خۆیدا   خۆی له  یه انهزانیاری

  مانشیتیر  سه رتهخ دهو ت آر ده ونو ئاشكراباسو زمانی ڕ ك به یه ی دیارده آاتهو    له،ڕوونتر بین
كو  به و  وه خاوته نگنه  پهی دیواردا  چوارچوه ر له ههآان   آشهنگی  دهی هست به  مهو  به آان گۆفارو رۆژنامه

خۆیدا ڵ   گه له  تری  آشه آه هیی زانیاری وه  بالوآردنههاوآات .نت یه  بگه وه ره  جیھانی ده  بهنگی خۆی ده
   .آات لكشده په
وای خۆآوشتنی  هه دوو س  لهی جار زیاد  ین زۆربه آان بكه  آوردییه ۆفار ورۆژنامهیری گ ر سه گه

 تنوسر ده  وره تی گه  خه  به هڕ م په آه یه    له ندێ جار آرێ هه دی ده تیا به ایمردمندنج و  زنی  گه دته
یری  سه( هتد ..وتاندرمانخوارد آرد، فالن آچ خۆی س  خۆی دهنج  گهسارنج خۆی خنكاند، فی فالن گه
    .بكه)  64 ، ژماره ئاونه

؟ گادایه نجی آۆمه ندی گه وه رژه  په  لهیه وه  م بالوآردنانه ئه ك یه تاچ ڕادهئایا   یه وه  ئه آه  پرسیارهم  به
  گای ئمه  آۆمهی نجانه و گه  ئهتی  تایبه  به ؟ نیهآانمان  نجه  گه ژیانی ر تیفی بۆ سه گه ری نه  آاریگهایائ
كو  به  آراوه آانی بۆ دابیین نه آیه ره  سه  پویسته ر ك هه بژاردن و بریاردان  و نه هه مافی  شن له  ب به آه
نیایی  گۆمی نائومدی و بیابانی ته   لهندكیان   شوازك هه  به ندآراوه، آه لبه  تهآیان ل مو الیه هه

  . وه بیننه دهخۆیان 
دا ستیار  هه وناسك قۆناغكی   به   آهیت تایبه   به؟ ستو سۆزی مردمنداڵ نیه ر هه ری بۆ سه  آاریگه  ئایا
 و  ،آردنی شه و گهو رون  ده هۆرمۆن و و سته  جه گۆرانكاریهوی    مردمنداڵ به شنك آه  چه ، به ڕت په تده

  زاره ب ونگ دتهمك   ده، وه  آایه  خۆیدا دنتهڵ  گه له ستی جۆراوجۆر هه   شه آردنه شه م گه ری ئه آاریگه
تی   حاه ر مردمنداك خۆی له گه  وه ، لره ختیاره مكی تر دخۆش و به چت ، ده ده هه  زوو زووو
 ب ك ر هاندهرك یان   نهش پا  ده رۆحی بدرت،ی دنه  وانه م هه  بهیشو هاوآات ب  و بزار چون هه
   له٭داآی زانستی یه وه  لكۆینه له.ر خۆآوشتن  به رته نا به پهی تر   ب چاره كه و خه آو ئه  وهویش  ئه آه

ی خۆآوشتن زیاتر  ر خۆآوشتن، دیارده  سه  له م زانیاریانه ی ئه وه  بوآردنه  آه وتوه رآه ده ندا هۆله
  .آات ده
زیری داد بریاری  زن ڕوویدا، وه تهساتكی خزانی د هند آار   آات چهکاندا هد وه نه سانی   له ر بۆیه هه

    .  وه  بوبكرته وانه م هه متر ئه  آه ی میدیاوه  ڕگه له  دا آه



  ڕوویدا  وره گهکی سات آاره مستردام م ، نزیك ئه  شاری هارله دا لهم سادا   ئهیوو ڕابورد یس مانگی  له
ی  آه  پاشانیشدا خۆی و دووآوره آوژێ و له ی ده آه هوسو  خه،یسا 32 یاوآپی. ژاند  كانی هه  خه آه
 شاری   له م ڕووداوه  پش ئهیشآ یه فته هه،   وه ره فه نه مه شه ر ژ هت اخ  ده ه) ساڵ 6 و 4( یانن مه ته
 خزانیدا ی ترآی  درامایه ها له روه ، هه  ه)رمی دایكک و دوو مناڵ ته( که  وه دۆزرته رم ده  ته3ۆ،  نگه هه
  .  ساڵ قوربانی بوو30مستردام ژنكی   ئه  لهدا مان ماوه هه  ر له هه

م   نوان ئه  له  آه  الی ڕوون و ئاشكرا نیه له)  آوشتن وخۆپاراستن بواری  (  لهآھۆفر آپرۆفیسۆر ئاد
 ) ی وه آردنه السایی   - ئاآامی ( آات  ده  و ئاماژهنت دا  ده وه م دانبه ب، به ستك هه یوه  په دا وداوانهوڕ
  .آشت آی تر راده خۆآوشتنك یه. آرێ دهدی   به دا یه م دیارده له
 دارئاگا بت  ده دا نا، آه وه  دانیان به وارهوم ب آانی ئه پسپۆره وردوو مانگی ڕاب م دراما خزانیانه هۆی ئه به 

  .  وه ینه آه  و چۆن بالوی دهکوا  هه بین چ جۆره
  وا ی آه ییهو ڕاست شیار بن لهۆ آوردستان ه یاندن له  ڕاگهکانی ناله آه   آه هاتوه ش نه وه یا آاتی ئهئا

  . یه نجان هه ر گه ری خراپی بۆ سه  آاریگه  زانیاریانه م جۆره ی ئه وه بوآردنه
      ،وه  ژر قتاره نه ده ده  ساكدا  خۆیان هه س له  آه180ندا   هۆله له: تبینی

 زوی و ئاره ڕسته   ژین وه لهسیش  زار آه  هه 410 دات،  دهی خۆآوشتنو س هه زار آه  هه94  سانه٭ ٭
  .آات خۆآوشتن ده
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   وه ته بالوآراوه) 2007-4-24 (   لهدا  ئاونه  له ته م بابه ئه• 


