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   ARYA TRAVEL ... کانی ئاسمان قاچاخچیه

 
 
 تی کانی حکومه ره ا باشترین ک ک لهک یه
  وه یه که ردوو ئیداره  هه رم به هه
ی  ردوو فگه ی هه وه داکردنه ئاوه

  ی داخه جگه،  ولر بووه  هه سلمانی و
   دوورنیه که (!!ک بت ر هۆیه ر هه  به له

ڕبونی  تپه ڕای ره سه) سیاسی بت
ر  سه به) م دانانرت که  به که (ک یه ماوه

 نوانیان و  له هاتوو چۆ ککوپکی باش ڕ یه  شوه  به  که نراوهتوا یان دا تا ئستا نه وه کردنه
  . کان دا ڕک بخرت  جیھانیه  نوان فگه له

م دوو  شت بۆ ئه گه  وروپاوه هئ  لهوه  جۆر  ناوی کۆمپانیای جۆربه س به ندک که هه  که یه ماوه
ستی  به  مه که.  ه) ARYA TRAVEL ئاریا تراڤ (کۆمپانیای ش وانه له. ن خه  ڕک ده یه فگه
ستدا   ده تیڤمان له کی نگه ر کۆمپانیاکانی تر هیچ زانیارییه سه له(. یه م نوسینه کی ئه ره سه
ر ئارایا تراڤ  سه  له هک. نگنین سه  هه و کۆمپانیایانه  ئیشی ئه ش نیه  کار ئمه نیه
  . )  ر هاتووه سه زانین چیمان به  چاوی خۆمان دیتمان ده  به نوسین چونکه ده
   هۆنداو له  شاو و کاروان ناوک له وروپاوه  ئه له ARYA TRAVELکانی ئاریا تراڤ ره  کا

  . ن به یان ده  هڕو به سلمانی  ن ناوک لهالولرو ئا  هه ند ناوک له کوردستانیش الوه
کانیان  نده و پوپاگه  دعایه سیش به چت و که  نه ردی ئمه ده س به ی که وه  بۆ ئه

 ARYA  ئاریا تراڤ  بهخۆمانتانی  که شته هگرهاتی  سه ی به تت پوخته ه خه نه هه
TRAVELرینه  بۆ دهک به و کۆمپانیایه  تا ئه وه گنانکانی خۆی وه  کرده  چاوو وه نهدا بخش 

ی  تی فگه رایه به ڕوه تی به تایبه کانی کوردستانیش به رپرسیاره  به نه ستانی الیه ده کاربه
 کارکی زۆر  ن کهرانی دابن به ڕوه و به م کۆمپانیایه رپرسیارتی ئه ولر سنورک بۆ نابه هه
ی  ۆ فگهتی ب یبهات شتوگوزار بۆ کوردستان به وبانگی گه ار ن  سه کاته تیڤ ده گه نه

 . ولر تی هه وه نوده
ڵ  گه له) ولر هه (رم تی هه تی ڕۆشنبیری حکومه زاره تکی وه  داوه  به2006. 01. 19  له 

کوردستان   له  مادام فگه موو بیارمان وابوو که هه،  کوردستان چووینه ند دۆستک ده چه
  بۆیه. ر  به گرینه ولر نه کی تر بۆ هه یه ولرو هیچ ڕگه  هه بفین بۆ  فۆکه به ر کسه یه  یه هه
ک بوو ناونیشانی ئاریا  یه ر ڕگه هه رنتدا تا به  ئینته لهیداکردن   سۆراخی بلیت په وتینه که
 فۆنکاری له تهو فۆن له ندی و ته یوه دووای په. ست  ده وته  که ARYA TRAVELمانڤترا

یان  که شته م گه به،  وخۆیان نییه تی ڕاستهش  گه وت پیان گوتین که ست که ده بلیتمان به
 بۆ  قیقه  ده40وێ   یۆنان و له چینه ر ده کسه ردام یه مسته  ئه  له  چونکه وخۆوایه سته اڕ ک وه
   بهکاتژمر 9ی  نزیکه که شته ی گه ماوه، ولر فین بۆ هه دهستین ئیتر  وه نزین ت کرنن ده به

  . نت خایه  ده کات دا عات له سه2جیاوازی 
کردنی  ئیھانهر   به وینه  بکه ی که وه  له بت زۆر باشترهک ۆنچر  هه کی ترمان نیه هیچ چار

  وت که ک بت بیهبت   ههولر ههبۆ    یه ڕگه م  ئه که، رات و موخابه ندرمه پاسدارو جه
  . دابۆ وا بت ئاسمان ی کوردستانی به  ڕگه کاتکدا که ر له به کی تر بگرته یه ڕگه
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 10. 20 کاتژمر  ی که و هیوایه بین به ردام ئاماده مسته ی ئه  فگه  له00. 18بوو کاتژمر  ده
وین  که ک کاتژمر دوواده نھا یه  ته ر زوو گوتیان که م هه به) سالۆنکی (بفین بۆ یۆنان

ی   جگه دامانه) شحن (نبوو باربکر ده لی که  په ل و جانتاو کهئیتر .  ش زۆر ئاساییه مه ئه
سانی تر   که برد به ی نه خر هنده نه،  بووین10. 21عات ڕوانی سه  خۆی و چاوه ت به تایبه

موو  تا ههت و  عا  سه3ندک گووترابوو   هه تر بهادوو، ویت که عات دووا ده سه2گووترا بوو 
موو  بت هه  ده ئیتر گووتیان که، سلیم کرد لیان ته لوپه  بلیتیان کیبوو جانتاو که ی که وانه ئه

اڤ رریات ا کۆمپانیای ئ رپرس له ی به  کۆمهدوواتر،  بۆ هۆی دیاری کراو وه  ژوره بۆینه
  کهش  ئمه، کرا دی نه سکیان به رمانیش که بۆ ده، واریان بزر بوو پایدۆزیان ل کردو شونه

بوو   سک نه  کهکرد دهڕوانمان  ر چاوه دا هه و هۆه بوو له س ده  که80 -70  مان له ژماره
نجا  و ئه  شه ونیوی نیوه2عات  تا سه، ک که وتنی فۆکه ر دوواکه  سه کمان بدات له زانیارییه

  جارێ بوو بهخر  هن. وین ڕبکه و یۆنان به ره  به ی که و هیوایه خرێ هات به گیان به  فۆکه
 هی کۆمپانیای  که  فۆکه  بم که وه  ئهبت ده، وتین ر که سه ک تا به رایه  هه به
  رق و جیاوازی  فه وتنه ر بۆ سوار بوون که ی ڕکخه سته ده. لکساندرای یونانی بوو ئه
کانی تر زیاتر   مرۆڤه وروپی له ردی ئه ندک قژ زه خۆیان بوون و هه ر به  سه ندک که هه
  ن فۆکه وان خاوه  ئهو باواب یدی نیه هش ق مه ئه، انومو  ههشپ  بۆ سواربوون خرانهون و وبو

  به،  ج ینه تی بگه المه  سه وین و به  بکهێ ڕ  به یه وه گرنگ ئه، ش  بیانی قژڕه و ئمه
ر  هه، وتین ر که سه عاتک به دوو سه ی  نزیکه واوکردو به ک بوو کاتمان ته رییه سه رده رده هه
واو بۆنی   پیس و پۆخی و هه  له جگه   فۆکه ناو  پمان نایه مان خۆش بوو که نده وه ئه

  و پرته  بۆه نھا گومان له بت ته ری دیارنه هوس ک بوو ئه رایه راهه  هه ناخۆشی ناو فۆکه
ن ئام  سی تر هه  که80-70  دا زیاتر له که  فۆکه  دیتمان له که، ربین بوو زایی ده ناڕه
  چنه وخۆ ده  ڕاسته وها پیان گووتر وه ولره  هه  و له هر هاتوو سه یان به ک ئمه  وهش ژارانه هه
  ش زانیمان که و کات ئیمه ئه.  کۆپن هاگن چنه  ده وه هوان  حه قیقه  ده40ردام دووای  مسته ئه
  یه وانه دووایی له، کۆپنھاگن/ دانیمارک چینه کو ده  یۆنان به تا ناچینه ره  سه نمان پدراوه په

  بت له  ده  سواربووان کرد که  تازه وام بوو داوایان له رده ر به راو هوریا هه هه.  یۆنان بچینه
رچۆنک بوو  هه، بوو  نه ش جگه  دوواوه له،  دابنیشن  دوواوه موو بچنه  هه ر باالنسی فۆکه به

نی  تاقمکی بیا مان زانی که نده وه ر ئه ما هه سی تیا نه  چۆڵ کرد و که  ئمه یان به وه پشه
ی   سواربووان جگه  تازه س له ند که  دایاننیشاندن ئیتر چه وه  پشه له  خۆیان هنا ربه سه

نیوک   ووتین تا دووای سعات ڕکه رحاڵ به  هه به. ستان  وه پوه ما ناچار به دانیشتنیان نه
 وواید تی مهال زین بو سه  هاتبوون دابه وه ولره  هه  له رانی که  دانیمارک و براده شتینه گه
 6   پیان گوترابوو به  کاتکدا که له، شتن عاتی گه  سه17ری  سه رده  ده شتکی پ له گه
عای  بوو سه ده: ( که وه  گایه یه م شوه به  هاتبوو وه ولره  هه  له کک که یه. ن گه عات ده سه
14 یایه  هه  له که ۆکهفر بفم  به ل مان گووترا سهین   ده قیقه  ده45. 16عات   دوواتر پف
   له س که که 13-12  چونکه، عات و نیو دوواتر فی  سه5   واته30. 19عات  سه م به

و  له. بوو یان نه م جگه بوو به یان هه OK زۆر سواربوون چونکه  هاتبوون به وه سلمانیه
 داین  قومک ئاوییان پ نه  جار دوای ئاومان کردوه10  زیاتر له سوار بووین   که وه شه کاته
  ) . ا تونیاند ر خنکایین له هه

نان ۆ ی لۆنکی له اعاتک دوواتر فین تا س  سه2 دانیمارک  له، ر باسی خۆمان  سه وه با بمه
شتین  ولر گه  کاتی هه  به30. 16عات  ر حاڵ سه هه ڕوانی به  چاوهتعا سه 3  دوایشو له

ین  گه ی ده  چۆن و که ی بزانین که وه  ب ئه دا بووین به او فۆکهن عات له  سه14 اتر لهیز  واته
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داووای  ک بدات یان یه وه سک ڕوونکردنه  که ی وه ب ئه به،   چی بووهوتنمان و هۆکاری دوواکه
کی  یه  ڕگه  بۆچی به وه  بۆمان ڕونبکرته وه ب ئه به، کان بکرت رنشینه  سه لبووردن له
 .  بووه هن  وایار ب تردا فین که

رو بۆ ڕۆژی  کسه ش یه هر بۆی  ههم ل نیشت وه ڕانه ر ترسی گه کسه م بینی یه و حاه  ئه که
 پمان  ئمه،  جی خۆیدابوو م له که  ڕاستیدا ترسه له،  مشور خواردنی وتمه دووایی که

سمیم   کاری ڕه  کهمنیش، ین  بکهOK  وه ڕانه ڕۆژ زووتر بۆ گه5-3بت   ده ندرابوو که یه ڕاگه
  2006. 01. 25اییندهئی  فته  بۆ هه مویست که  ڕۆژ بوو ده10 بۆنھا م ته که ته بوو مۆه هه
  وه ی ئاریا تراڤه  نوسینگه ندیم کرد به یوه ر په کسه  بۆ ڕۆژی دووایی یه ر بۆیه  هه وه ڕمه بگه

ARYA TRAVELر  هه  لهیت بۆ الما  ده گوتیان کاکه، ولت بووم داخرابووچ، نب ،
ر  به ڕوانی له عاتک چاوه  سه تر لهادووای زی، ویش داخرابوو ئه، بوو م نه فۆنم کرد وه له ته
وی  ر هه  ههومو ڕوان بوون هه ر چاوه سکی تریش هه ند که ا چهد سینگه می نو ده
، عاتکی تر دن کرد وتی دووای سه ڕی ده  چاوه ی که وانه کک له فۆنکردنمان بوو یه له ته
ن  ڵ کۆمپانیای خاوه  گه یان له  کشه گوتیان که، عات هاتن ی دوو سه خر دووای نزیکه نه

  م به بت به  ده وه ڕانه ر بۆ گه فه ی سه و جارێ نازانن که یه هه دا) لکساندرا ئه (دا فۆکه
ب  ده.   نییه  فۆکه نکه وچ،  ر نیه فه ک سه یه  هیچ شوه  به ندهییی ئا فته  هه  که وه دنیاییه

ر  فه  سه ی ئایینده فته ههی ی دووا فته  بۆ هه  تا بزانین کهنی ی بکهدن یوه  ڕۆژی تر په3دووای 
  . بت یان نا ده

  یه ر هه فه  سه2006. 02. 01  زانین که  ده وجا  ئهره یانی وه  گوتیان به وه دوای س ڕۆژ چوومه
  شتمان نی یه ک گه یه  هیچ شوه گوتیان به،  وه ڕمه  بگه2006. 01. 25مویست  من ده، یان نا
  فته هه ک یهکاتک گوتم ،  وه ندۆتهاش وه مان هه که سته  و گربه مان نیه فۆکه  چونکه
، بت وتن ده موو وتک دا دواکه  هه له  زۆر ئاساییه:ند گوتی کاک الوه، وتن زۆر زۆره دواکه

  یه گوتم من کارم هه، ر هۆی نائاسایی به  له فته ک ڕۆژو هه  نهعاتک ند سه گوتم چه
موو   هاوارک گوتی هه به،   نیه ی ئمه  کشه وه ربکرم گوتی ئه م ده که  کاره  له یه نه او له
وێ   له  نیه هچم بۆ سلمانی گوتی موشکیل م دهتگو،  ن  فۆن بکه له  یان ته وه رنه یانی وه به
  . فۆن هل ی ته ش ژماره وه یت ئه بکهOkتوانی  ده

ری   نونه ی ناوبراو که فۆنم کرد بۆ ژماره له ڕۆژی دوایی ته، وتم ڕی که بۆ سلمانی به
می  تر کاک ئاالن ناوک وهادوو، ر داخرابوو ی هه که فۆنه له هتڕۆ   نیوه ات ئاریاتراڤ بوو هه

  یه فته م هه ولر گوتیان ئه  هه گوتم له،  ماوه مان نه  جگه یه فته  ههم گوتی بۆ ئه،  وه داینه
 م یه فته م هه  من ئه ر حاڵ گوتم تازه هه به،   نیه م جگه  به یه گوتی هه ر نییه فه ر سه هه
توانی  وێ ده ی هاوار له م گوتی بچۆ بۆ نوسینگه که دهOK  ی ئایینده فته چوو بۆ ههست  ده له

  م کیژه نھا ئه  ته  پرسیار گوتیان به به، بوو  ئاگادار نهokی  له سه  مه س له چوم که، ی بیکه
  . کات  کاک ئاالن کارده بۆ لرهو  ئه وه ریه  سه  به قمان نیه ه ه کات ئمه  ده و کاره ئه
  م که که ر بلیته سه  نوسی لهok  وه ت ئه که  بلیته م گوتی بنه بکهok گرنگ   نیه گوتم کشه، 

، ردا هات به کم به  پشویه وه سایه دم حه. یی مۆری کردااسئزکی زۆر  هکاغ  پارچه بریتیبوو له
بوو   ڕۆژ ده2دوای ،  وه مهڕ گه  ده2006. 0102واو  کانم گوتم من ته ره فۆنم کرد بۆ براده له ته

م بینی بۆم باسکردن رانی خۆمان وێ براده تی خۆم له ندێ کاری تایبه ولر بۆ هه بچم بۆ هه
ر  سه به خۆیان تا وایان ل  ونه وانیش بکه  ئه  باشتر وایه ر هاتووه سه  چیم بهOKر  سه  له که
  وه که یه مۆ به ککیان گوتی با ئه یه.  وه ڕنه وان بیار بوو دوای من بگه  ئه چونکه، ت هی نه

 چوین  وه پکه، م که  دهOKین منیش   بدهARYA TRAVEL  ئاریا تراڤ رک له سه بچین
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  یدی چیه و وتی قه ئه،  یه کاتت هه  و  جارێ زووهڕۆیت ی تر ده فته گوتیان تۆ دووای دووهه
  ت من له مهح گوتم ب زه، وه ره وهڕۆژی تر 2گوتیان ئستا نابت دووای ، م که  دهOKر  هه

  یان له هاتووه سلمانی نهی  گوتیان هشتا لیسیته،  یه  بزانن ناوم هه  کردوهمOKسلمانی 
فۆنم  له  سلمانی ته وه چومه،   بۆ ئره فۆن بکه له ڕۆشتن ته ڕۆژ پش3 یان  ێ پرسیار بکه و

  یه  ناوم هه وت دنیا بم که مه ولر ده نرن بۆ هه ی ده  که که کرد بۆ کاک ئاالن گوتم لیسته
گوتی ناوی تۆی ، م گوتپ ؟گوتی ناوت، وم هک تر دووانهاک زی یه فته هه  له ی که وه یان نا بۆ ئه

تگوت بچۆ بۆ   خۆت نهم گوت  ت کردوهOKکوێ  گوتی له، رم ق به ه شریک بوو خه.  تدا نیه
گوتم تۆ .  بۆ من ناردوه کانیان نه م ناوه رچنار گوتی با به  سه ی هاوار له نوسینگه

 50ر   هه شی ئمه  به بت چونکهر بۆم گوتی نا  هه یه فته م هه بت ئه پرسیاریت ده به
ی هاوار بی بۆ   نوسینگه نوسم بۆ به  ناوت ده2006. 02. 09 بۆ  ماوه  نه  جگه ره فه نه

   تۆ منت ناردوهARYA TRAVEL کیلی ئاریا تراڤیت  تۆ وه گوتم کاکه، ناردویت ناویان نه
  هلرک  گوتی سه، وتوم ر بۆم من دوواکه بت هه ده، موت تۆ ببینم بۆ الی ئاوان ده

 هیچ   بۆ هاوار پیان گووتم ئمه وه چوومه   که،  بۆالی خۆم ره  دووایی وه ی هاوار بده نوسینگه
کرد ئستا  وان ده  کاری بۆ ئه  بووه  لره نھا کیژک که هت   نیه وه هڤر ئاریا ترا  سه قمان به هه
، ی هاوارو ئاوایان پم گوت  بۆ نوسینگه کاک ئاالن گووتم چومیچووم بۆ ال، ت ویش نایه ئه

وتووم   من دوواکه هنی خۆتا  کشه وه  ئه که اوتم کگ... میاندا با  ده  به ککت بکشایه گووتی یه
ی قانون و یاسا  وان یان ڕگه  بۆالی ئه  تۆ منت ناردوه زانم چونکه تابار ده  خه تۆش به

  ه ل وه  بمنرنه2006. 02. 01 تا   ئستاوه  له ک بووه یه ر ڕگه هه بت به ر یان ده  به هگرم ده
  مه خه ردنم ناوی تۆ ده کک ده  ناوی یه شه اگووتی ب، ن یدا بکه کی تر بلیتم بۆ په یه جگه
یرکی  سه،  ڕازی نیم مه من به، یت که خراپ ده ررکی ت سه  تۆ مای قوڕبه گوتم کاکه، شونی

سک   که زانم که  من خۆم ده یه کی تر هه یه رد گوتی ڕگهک) الپتۆپ (ی که ره کۆمپیوته
ی داهاتوو  فته  یان هه یه فته هه م  ئه تی گرنگ نیه رم بۆ خۆی گوتویه ندی خۆی البه زامه ڕه به
و  ڕهۆو بیگ ش بۆم بنوسه که زه ر کاغه سه ت له حمه ئیتر ناوی نوسیم گوتم ب زه،  ه هڕت بگه

. 02. 02،  یه ر هه فه  سه01 .02 .2006ت  زی دیت ووتی ک ده غه کا ر که هه،  مۆری بکه
ماوین  ر نه لکسانده ڵ ئه گه  له  گۆڕاوه که ستی فۆکه  گربه  چونکه یه ر هه فه  سه2006
 01عات  ڕۆیت سه  ده  که  زۆر دنیابه2006. 02. 02  یه کی سویدیمان هه یه ستی فۆکه گربه

کو   یۆنان به وه  تۆ ناچیته  چونکه  باشتره مه  ئهویت که  دووانه ر بهول ی هه خانه  فۆکه له
، نم شت ل ناسه که رقی نرخی بلیته  گوتی فه وه  ته ه من ر دام به مسته چیت بۆ ئه  دهر کسه یه

ر   هه دنیای کردم که، وم که ا دیسان دووانهتولر  م بنرت بۆ هه که  ناوه زۆر تکام لکرد که
بۆ ،  روره  زۆر زه ش واتای که مه ینوست ئه نگی شین ده ه ڕ  و بهینرت عاتی تر ده سه ک یه

تا ،  یان نا یه  ناوم هه م که ولر بکه هه فۆن پرسیار له له ته  به یانی وه  به توانم له دهدنیایی 
م  رو فۆکه فه وای ناوو سه هه ولر و له کرد بۆ هه فۆنم ده له موو ڕۆژک ته  ی مانگ هه02
 OK سولمانی  کی له گوتیان مادامه،   یان نیه یه  ناوم هه گوتم که رگیز پیان نه هه، پرسی ده

   له ردامه مسته  ئه ڕاست لۆ  ور ڕاسته فه  سه دنیایان کردم که، یه  ناوت هه واته کردبت که
  ..  ک باشتره له ر گه لکساده ئه
لر  هه من له 11عات  سه لر له بۆ هه وتم ڕکه انی بهسلم یانی له  به08عات  ی مانگ سه2

رو  فه وای سه هه، زانم بڤ ئاریا تراARYA TRAVEL م بۆ فۆنک بکه له گوتم با ته، 11بووم
رم  سه یانزانی چیان به  ده  چونکه وه یانناسیمه  کرد ده  دهفۆنم له  ته ر که هه،  ه چی فۆکه
خۆم پ  من، ولر ی هه  بۆ فگه ره  وه3عات  ین سه  وکه دهعات دووا  سه2گوتیان ،  هناوه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   16-2-2006 10:39 

5 

و  ل په له  که ی که وه بۆ ئه، کرد ڕوانیان ده وها چ ک که  خه  بوو لهپ چووم 2عات  گیرا سه نه
 ناویان  رایان بوو که سک هه ند که چه، وه  پشه م هات چوومه ره سه، ن جانتانیان شحن بکه

م دا  که ی یه  لیسته ڕان ناوی من له دووای گه،   یان کردوهOK   زیاتریشهک یه فته هل  هاتووه نه
وجا  ئه، بوو م دا ناوم هه ی دووه  لیسته را باش بوو له  هه م به  بیکه  کرد که بوو خۆم ئاماده نه

م  ندروستی و که ر هۆی ته  به گوتم من له، یت  دۆالر بده70بت   ده  کیلۆت زیاده8گوتیان تۆ 
 باری  وه  خواره وته  بکه که ت فۆکهو ته  ده  گوتی کاکه یه ترم ههاکیلۆ زی10دامی مافی ن ئه
 40  کاته ین ده که  بۆت بار ده  دۆالر بده50   گوتیان قیدی نیه  بنین گوتم چار چیهادی لزی

 50ر   به  دیاربوو لهARYA TRAVEL  ئاریاتراڤ جاتم بت له س نه ئۆیرۆ ڕازی بووم به
، فن  ده30. 16عات  گوتیان سه،  وه  خواره وته  ناکه که وۆکه  ناکه که ۆکه ئیتر ف که دۆالره
ر  سه را له را هه  هه  ونگ ده نگه  ده بووه  نو ده ر نوه ڕوان بووم هه  هۆی فین چاوه چومه
 30. 16  وو بهب. ندکی تر ی ناوی هه وه ناوه سانک و خستنه نانی ناوی که ر بوونی ناو ده نه

 45. 21 تعا  سهر حاڵ  هه  به00. 20 بوو بو 00. 19   دووایی بوو به00. 18عات  گوتیان سه
ر خواردن  فه  نه21شی  نھا به  کوردی گوتیان ته  به رزبۆوه  به  فۆکه ر که ههلر فین   هه له
 دیبوو پویستم  م زمه هو ب  ئهداونچو   له من چونکه، ن که یی نه کات گله نهی س دوا  که یه هه
وای ، ژم خستبوو خیره توو زهاعاتی داه  سه24شی  بوو به نه  وه و خواردنه  نانو خواردن به
تا  ره بت سه  ده یه وهم ش مان به که شته ی گه  ڕگه  که وه تنه که مک گوتیان ئاگادارتانده که
  له. ردام مسته چین بۆ ئه دن دوواتر دهنزین پرکر ستین بۆ به وه  ده قیقه  ده25سینا  ئه  چینه ده
  له، ستاین عاتک زیاتر وه  سه سینا له کاتی ئه و بوو به  شه30. 23عات  سه سینا که هئ

جانتاکانیان  ر سه بوون له  هه  ب جگه  و به  پوه س به  که10  ی زیاتر له دانزیکه که فۆکه
  شتینه ندا گه کاتی هۆه و به ی شه20. 3ت رچووین سه عا دووایی ده. نیشتبوونا د واوهژ  له
  . ردام مسته ئه
ر  سه  به وه  کرنهOK بلیت  م به که شته ی گه  ماوه2/3  وه  ماه وه شتمه  گه ریه سه رده م ده به 

کراو  ڕوان نه وهاتوشی ماندووبوونکی چ، ا.  ڕۆشت فۆ م به  پشوی سانه م له یه فته هه، برد
 هاوڕکانمان  ک لهک ی دوواتر یه فته هه، کرد  لبوردنکی لمان نهسیش دوای بووم که

 تا ئستا سۆراخی  ی وون بووه ش زیاتر جانتاکه وه  له وه رهاتی گرایه سه مان به  هه وه هاته
  وه ته وهاوێ م رکمان له نھا براده ته، ن نا ا ی وه بینرته  ده  که داوه مکیان پ نه و وه نیه
 پیان 2006. 02. 14  مۆ که چی ئه که، ی کردبوو OK 02. 16کی تر  یه فته هه بۆ ویش ئه

  و ساغ   به وادارم کهیه،  وه ڕیته گه  ده02. 23و  ت نیه ی مانگ جگه16   که گووتووه
   هیوادارم که ج  بگاته باشتر ئمه  له م که ڕوان ناکه چاوه،  المان وه تی بگاته المه سه

  . ت یه ر نه سه خراپتری به
رتان کرد  فه  سهARYA TRAVEL کانی ئاریا تراڤ  ئاسمانییه ته  چه ر به گه هش ئ ئوه 
 پتان نات ئۆبای  ARYA TRAVELڤاریاترائم  تان دهاگاداری خۆتان بن من پئ

 ئیتر  شتنه ی گه المه سه گرنگ به. ملی خۆتان خونی خۆتان له، ستۆی خۆتان  ئه خۆتان به
  . ر دت سه  چیت به  ویت گه  ده و چۆنی  که نیه کشه

  
15. 02. 2006 

  پانیایمکۆ ی ڕگه له 2006. 01. 19شتی  رنشینانی گه  سه ک له کۆمه
ARYA TRAVEL ر  بۆ هه وه ردامه مسته  ئه له، ئاریاترڤول 

  


