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  بدوبدو  ن عهن عه  ردهرده  ئهئه ...  ... نرننرن  ی ڤایرۆسم بۆ دهی ڤایرۆسم بۆ ده  وانهوانه  یامکی کورت بۆ ئهیامکی کورت بۆ ئه  پهپه

  
رستانی إش ی که و کاته له.  یه ندین شوازی هه چه که تیرۆر به،  نییه ھا کوشتنی مرۆڤن تیرۆر ته
ای  خۆشحی  مایه ش بۆته وتنه م پشکه  ئه وه، ناوه وه و پشه ره ی به وره نگاوی گه تی هه مرۆڤایه

زنی  و داهنانی مهر دو رنت و کۆمپیووته ئینته. زانت تی خۆی ده تی مرۆڤایه  قیمه  کهموو مرۆڤک هه
موو  ههو زنت  کانی جاران ببه کۆنه موو سنووره هه که،   وای کردووه زنه  مه  داهنانهم ئه. تین مرۆڤایه
   که و دڕنده ک جنۆکه موو کات کۆمه کوو هه ه و وه داخه ل به. کان بووخنت شه ه و ڕ وره  گه دیواره

و  ئه. هنن کارده ن و پیسی خۆیانی به رامی بۆگه  بۆ مه زنه  مه م داهنانه ئه،  رگی مرۆڤیان پۆشیوه به
ی  وانه ئه.  یه جیاتی نینۆک چنۆکیان هه له،  یه یان هه به ه ددان که جیاتی له ی که سانه هک
و  هیچ کات بیری چاکه ی که وانه ئه.  وه نه که ده خراپه نھا بیر له ک بن ته ویهرک  هه مووکات له هه که

،  مینه م زه رڕووی ئه موو مرۆڤکی سه کوو هه جیاتی وه له  که سانه وکه ئه.  تی الیان میوان نییه مرۆڤایه
وه  داخه ل به، ن یانی پبکه که له گهتی خۆیان و کاربھنن و خزمه ند به رنت بۆ شتکی سوودمه ئینته
  . هنن دهکار خۆشیان به روونی نه ده ردنیرنت بۆ شتی خراپ و ترک ئینته
تا  ره سه. ئیمایلی ڤایرۆساویم بۆ دت،  وه گریسه سی نه دره ک ئه ڕگای کۆمه  له ی مانگکه ماوه
  . تدوای رۆژ ڤایرۆسم بۆ د له  ڕۆژ که یه ل ماوه، رگرتبوو ئاسانی وه م به که شته

Fazil968@hotmail. comت کی زۆره ڤایرۆسم بۆ ده یه ماوه   ترسنۆکه گریسه  نه م ناوه  ئهرم  ئه. ن
ڕت بۆ ڤایرۆس ۆ ناوی خۆی بگ باشتره.  ژیانیدا فربووه قۆکشی له  چهزلی فهنھا   وابزانم ته فازیله
ڤایرۆسکی تر .  بۆی بتڤایرۆسیش گونجاوترچیت  زنن و پده ک وه ر یه سه  لهردوو ناو  هه چونکه

که ، ئیمایلی ڤایرۆسی بۆناردووم ک ش کۆمه م ڤایرۆسه ئه Omed972@yahoo.comناوی  به
نھا  زانی ته پشتر وام ده. ی پشووتربت که ی ڤایرۆسه واده نه خا ر به ش سه م ڤایرۆسه چت ئه پده

  دیاره.  بۆ ناردبووم وه) کوردستان نت (ناوی ل دون ڤایرۆسکیان به، م بۆ دت م ڤایرۆسانه من ئه
   بۆ دروستکردنی کشه ودانه  هه مه  ئه چونکه،  یه خالقانه تکی زۆر ب ئه سیاسه خۆیدا  خۆی له مه ئه
م  رفارس کرد و باسی ئه ویستم عومه وونم بۆ هاوڕێ و برای خۆشهف له  ته له په به. کیدا نوان خه له

یا  ده سه  انهو رۆژ ی بۆ دت م ڤایرۆسانه  ئه مژه و له ئه که، پی ووتم رزی ل به، م بۆ کرد ڤایرۆسانه
راستی  به، تی کردنی  دژایه ته وتوونه واکه کوردستان نت چی لکردوونئاخر . نرن هڤایرۆسی بۆد

سک یان  ر که راستی هه به.  بیری ئازادی کوردی کردووه به یت خزمه ترین  وره ان نت گهکوردست
م  ئه. انقۆکش و موفلیس وریسو کانی چه نھا خه نھا وته ته، کات  ده  ردانه  نامه م کاره  ئه  کهحیزبک

م  ت ئهخالقی تداب ک تۆز ئه سک یه ر که ئاخر گه.   بوونی سیاسی وفکریانهی ئیفالس  نیشانه کاره
ر   گه  بھنن چونکه م کاره  واز له سانه و که  ئه باشتره، ن تیرۆر پی ده  م کاره ئه.  ناکات کارانه

، خۆی چاره بۆ پارزگاری کردن لهکیش نا ن و خه که  دهی زۆر وا خۆیان تووشی کشه ئه، وام بن رده به
تیرۆرکردنی مرۆڤ ئاسان کوردستان و عراق دا  چت له هپد،  بھنت تانه وه م ده اسای ئههانا بۆ ی

ند حیزبک یان  ری دی چه کانم به  ووتارهبت وانه له.   ئاسان نییه م ووتانه م له به، بت
  یه که شوازی تر هه به،  وه نه ده مم نه  وه یه م شوه  به سانه و که ل باشتره ئه، سانکی گرتبت که

که  به،  وه م ناکاته که رزم ی به  ووره  تۆزقاک له کارانه م جۆره هیچ کات من ئه.  وه نهم دا بۆ وه
  .  وه کاته رزده م به ی تر ووره  هنده وه وانه پچه به
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