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 بانی ر تاه ڕبه ... ر دۆزی آورد سه ری له پیالنی وتانی دراوس وآاریگه
  
 ینانست ه هد ه بۆراقدا بع ی هوچوارچ هآورد ل یاسی سیت یهرآردا هراق س عی ئازادی هسپۆاش پ

، آات هبات د ه آورد خیل گه یواآان ڕه  ییهند هو ژهر هب
 ییوا هانرم ه فیكستمی سینانھید هت ب هبیتا هب
 راق عیمارۆ آۆ بیدرای فیموآراتید
، تنرپس چه هدا د تی آوردیآان ییهداواآار هآ
 یشنووس ڕه ی هو هنی نوسۆدا بی جدیآار هت ل هبیتا هب
ست  ه د هستیوپ  هو یه گهوانڕم  هل، راق عیستور هد
 یب هر ه وعیمیقلی ئیآ هر هد یآان ییهترس ه میشانین
، نی هراقدا بك عۆی ناوخیآاروبار هردان ل هوست ه دۆب
ها  هرو هه، آان هن یه الیزۆ وئاژیرگ ی هو هنان هل چ

 یر هس هارچ ۆش ب ه هاوبیكستو ه هی هو هدوورخستن
  هعیـت شآر هر د هس هان لیآار هآ ش هنان یهو ال هئ، ت وی هو هادنانی وبونی وئابوریمن ه وئیاسی سی هشآ

ب  هر ه عی ه سوننۆ ب یهر وسعودا ومیتورآمان وسور ۆا بی وتورآ هعی شۆران بئ،  وتورآمانن هوسونن
 . راقداع هل
  
 یر هبر سژ هدا لییشتگ یآ یهمایس هل راقع ه بی دانگیرنگ هتدا ل ویردان هوست هد هل ران ئڕۆی 
 ی پیهو  هب، تو هآ هرد هد هبراقدا  عی خواروویآان چهناو هل یوزارگشت و گه ویمن ه ئی وبوار هو هاندنژبو
 ی ه ه ومام هانڕۆژ یآار ه خواروو لیآان هعی ش هزر ه هس هتۆ آردیر یگهآار  ئاشكرایآ یه هوش هب

  هزن ه یهال هول نچ ه دڵدرای فیكت ه حكوم هوش ه خواروو لیآان هزراو هت دام هبیتا هب، انیتهاو
 یوحزب  هعو ه دی وحزبیدر ه یاری هراق وتع ه لیسالمی ئیشۆڕ شی باین هنجوم هك ئ ه ویآان هعیش
،  هرتووگر هان ویواو ه تیآ ۆییهخ هرب هس اندایآان پۆژه آار ویاكت هك لوازش هب، تبر ه د هوڕ ه ب هلیز هف
خواروو  ه لیعی شی ڕژه یادآردنیراقدا وزع هران لئ یآان ییهند هو ژهر ه بی هو هستن هب ه ل هش هاوآات هم هئ

 ی هو هناو هنان ه هو هش همان هروو ئ هس هل، آان ییهب هزه ه ومینی ئا هنۆوب میراس ه میواو ه تیكردنج هبوج
  هن شوی هو هرآردن هس ه بیناو هآان ب ییهوزارگشت و گه وی وئابوریاسی س ییهند هوی پهو تالعاتیئ یست هد
  هعیش یستو هدار تر هیترس ه میموو هه هل، راقداع ه لیعی شیب هزه هم هتن ب هبیتا هآان آ هزۆرپی  ییهنیئا
ر  هرانب هب با هوآار وت هرآوك ون ه آی هل هس هم هر ب هرانب هستدا بو هك ه یه یتر چهر ژ هان لی هو هآردنۆوآ

تدا  هواڕ هم ل هب، راقداع هل  ه وسونن هعیوان ش نژیرگ ی هو هو هنان ه ل هكش هب هشتن آڕن آورد وخو
وون چر ه دۆ وآارآردن ب هو هادنانی بونیت هاسی س یه هامی په م ه ئیرگ هه ه آیت هبیتا هران بآان وئ هعیش
 . یشتگ ه ب هو هر هت ود وۆیو خن ه لیك ه خیاڕ یشاناآڕ ۆ ب هرانانی هم ق هل
  

 یر یگهومان آارگب هربدات آ هراق وع یآاروبار هست ل هدات د ه دڵو ه ه هو هاوازی جین یه الس ها لیتورآ
م ر ه هڵ گه هل یمن ه وئیاسی وسگین هره ه وفی وئابوریانگبازر یند هوی پهم  هآ یه ین یهال، تب ه آورد دۆب
  یه هو هومانگ پار ویست هر هۆ زیكوازش ه آوردستان بیمر ه هڵ گه هل سنووردا ه لیش ه هاوبۆیه هب
 لیل هم خیبراهی ئی سنووری هرواز ه دی الوازآردنۆا آار بی سورڵ گه هدا لییانكارگۆڕ دوا هت ل هبیتا هب
،  بكاتج هبج  هاوی سوری ڕگه هراق ل عی وئابوریانگ بازرۆی جموجیاك تی پیهو  هب، آات هد
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 ین یهال ،ای تورآیآان ییه آورد چهوناو مر هوان هن ه لیریشنبڕۆ ی پۆژهك ند هه هرتن لڕگها  هرو هه
، آاندا ییه سنوور چهناو ه ل هآ هآ په ی بوونیناو هب راقع ی آوردستانیمر ه هی سنووریزاندن هم ب هدووه

 آورد هر ب هرانب هان بیستو هك ه یه و هو هآردنۆ آۆ بی سوننیب هر هتورآمان وع هب دانگیرنگم  هھ سین یهال
 . وتدا ه ونڵدرایرآوك وف ه آی هل هس هم هت ل هبیتا هراق ب عینووس هارچو
  

دروست  هن ل هآ ه د ه سوننیزآردنه هب هل یوانیشتپ  وئاشكراین نھی هوش ه ب ییهر وسعودا ومیسور
 یی هو هكپ ی هرگنۆآ ه ل، چراقداع ه لیاسی سیانپ گۆڕه یكانیی سونن هزارت وهپعس و ه بی حزبی هو هبوون
كا یر هم هئ هب ل هر ه عی ه سوننی هو هكردنی نزۆ دان بڵو ه وهینم ه ئیبار یزآردنۆراق وئا عیآان هزه
 یر میعی شیش ه هاوبی هست هومان دگب هآ،  تریآ یهال هراق ل عیب هر ه عی هعیش ڵ گه هك ول یهال هل
  هو ییهسعود ن یهال هآان ل ییهسالمی ئ هاری ه تیراق وهاوآار عڵ گه ها لی سوری سنوریاراستنپ هون یرانوئ
 . دا هرنامان هم ب ه ئیكردنج هبج هل یت هبیتا هراق وآورد ب عیآان ییهترس ه مۆرن بگ هن ه حاشا هی گه هب
  
  هل هس ه میاك تیئاست ر هس ه لچ یآ یه هو هنۆیك وورد ولیكت هاسیت سآر هدا دییتاۆآ هل
  ییهترس ه می هو هووبوونڕ هووبڕ ۆب تبكر  هل هگ  هو ه آوردیاسی سیت یهرآردا هن س یهال هآان ل هداریند هوی په
و ن ه ل ه آارآردنیآان ییهند هو ژهر هب ینانستھ هد هب ۆ ب هاوچر ه س ه آورد تاآ هونك، چآان ییهآ هر هد

 ینانھید هب ه لیش همانان وهاوبی په هاویاڕ یشاناآڕ ویماسۆلیپد ی وآاریت یهستاۆد ه ل، چنددا هناو
  هت یهالیت و هبیتا هاست بڕ ه ناویت ههڕۆژ هرئاوا لۆ خیتان وی پۆژه ی هوچوارچ هل یآان یهیند هو ژهر هب
 ڕۆیآورد  ی پگه ی پیهو  هب، آات هدپست  ه د هو هراقع ه لی هتاآ هر هس هكا آیر هم ه ئیآان هرتووگآ یه
 آورد یداواآان ه لیرگر هب ستووردا هد ی هو هوونچداپ هها ل هرو هه، تنیب هدا د هن یهم ال هل ر یگهآار
 . داییاسی سی آاریبات ه خیستا ئی هناغۆق م ه آورد لۆ بیدرای فینانتھ هس هد هب هل تبكر
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