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  ندی قشبه ریوان نه مه. !... آرد شداریم ده دا به آه  خۆپیشاندانه  له بمزانیایه
  
 وتاری  آی ئاینی بووم آه گوبیستی وتاركی مامۆستایه) ئیسالمی(آگرتوی  فزیونی یه له  ته له
ی ) ال مه ( جیاتی مامۆستا به زانم له باشتری ده من به  آه م مامۆستایه ئه،  بوو17/2/2006ینی  هه

تی  زاره وه(ی رابردوی نوان  فته ی هه آه خۆپیشاندانه  له وه ته ماسه  حه زۆر به، ناوبنم
ریی هوتاف لدان   ژر آاریگه چت زۆر چوبته آرد و پده ی ده دا قسه) مانی آوردستان رله په__داد

 خۆپیشاندانی   له  آه وه آرده ی ده سانه و آه یدا السایی ئه آه وته ناو مزگه ند جارك له  چه چونكه
و  ئه،  وه یانگوته  ده آه  دانیمارآیه آانی رۆژنامه ولر دژی آاریكاتره ری موسمانی شاری هه ماوه جه

. د(زن محمد  ری مه مبه  پغه تیان به  و تیایدا سوآایه وه  مانگ بوآرابوونه5 پش  ی آه آاریكاترانه
ولردا و گوتی  ی هه آه شداربوانی خۆپیشاندانه به ی به دا مژده یه هم خوتب الی ناوبراو له مه، آردبوو) خ
  و خۆپیشاندانه شداربوانی ئه  به ش مانای وایه مه ئه، رن مبه  برای پغه وانه خوا ئه م به سه قه
بوانی   ئاماده ندی له ش هه مه ئه، ن وه ری ئیسالمه مبه آانی پغه حابه پش سه تیدا له ئیسالمه له

ن و دنیاشم ئستا   خۆشیدا بگریه  له جۆرك بزواند آه ی به آه وته ی مزگه م وتاربژه ی ئه آه هوتار
  . ولر ی هه و خۆپیشاندانه آردنیان له شداری نه  به شیمانن له ولر په كی هه  خه آی زیاتر له یه ژماره

مریكا  ر ئه  سه  هرشكی توندی آرده هآ  وتاربزه م آه آه تان بۆ ده وه هم و باسی ئه جیده  به مانه ئه
یوبی و  دینی ئه الحه تۆمی و ئیحتیالل وسه ی ئه له  قومبه ر یابان به آانی سه  هرشه و باسی له

، هتد... آان و لیبیه آان و سه به زهه آی نوان مه ره نگی جیھانی و دوبه بوغرب و جه آانی ئه زیندانه
ناو   له آرد آه  قورئانی پیرۆز نه  له زاران نسخه ندنی ههی سوتا ره  قه م خۆی له آرد به
، آان سوتنرا و دڕندرا  شۆفنیه به ره دام و عه ست رژمی سه ده آانی آوردستاندا به وته مزگه
آرد و  ی نه بجه ه نفال و آیمیابارانی هه م باسی ئه بیربوو به یی له بجه ه ریوان هه ی مه آه آتبه

، هیدن آان آوژراون شه عسی و تیرۆرسته ستی به ده به ی آه  موسمانه كه و خه  ئه هشی گوت آ نه
  واآانی تاقمه  ناره ی آورد و هرشه وه ته  نه تی آردنی تیرۆرستان به هیچ جۆرك باسی سوآایه به
ی  دان رۆه سه  هید آرد و به ریریان شه نسۆ هه ره  فه آرد آه آانی نه هابیه  وه آفیرییه فی و ته له سه

ر  ری سه  سپتمبه11آانی  باسی هرشه، هید آرد آاری خۆآوژی شه موسمانی آوردستانیان به
شی  وه باسی ئه، آرد آان نه  تۆرانیه ست تورآه ده آانی به نیه رمه آوژی ئه شه مریكا و باسی ره ئه
  ولر ئوه كی هه خه  بی بهیورا مریكا بۆ عراق و نه  هۆی هنانی سوپای ئه  آی بووه آرد آه نه

  ولر و خۆیان به  ناو هه  دنه نگ بن آه  بده و تیرۆرستانه رن چیتر نابی له مبه م برای پغه ماده
آرد هوتاف دژی  كی ده خه  چۆن داوای له و وتاربژه  ئه بوایه ده،  وه قننه ته ردا ده مبه برازاآانی پغه

ناو  ش آاتك تیرۆرستك خۆی له مان شوه هه به، یی بكشن بجه ه  ههریوان آان و دژی مه دانیمارآیه
هوتاف لدان  به،  وه قنته ته ولردا خۆی ده ناو شاری هه له) خ. د(زن  ری مه مبه ی پغه آه سوآاره آه

كی  وا خه  ئه تان بكردایه مه ر ئه گه ئه، ن ی بكه وره تی خودای گه فره ر نه ن و به ریسوای بكه
دا خۆپیشاندان  آه  دانیمارآیه  رۆژنامه آان له ی آاریكاتره وه  بوآردنه ك رۆژ له آوردستان دوای یه

ریوان  ی مه آه ی آتبه وه بوآردنه ك رۆژ له دوای یه، مانگ) 5(ك دوای  وه بی نه رده زایی ده و ناره
  . ك دوای دوومانگ آرد نه ی ده آۆنهر آرد و سه ی ده آه ره یی داوای دادگایی آردنی نووسه بجه ه هه
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