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 ج ره جید فه خالید مه  .... دا2006ڕاستی ناوه  بزمارک له

 
  م مانگه واتا له. کا ست پ ئه  ده وه وته مانگی حه له ی هاوین دا که  چله غدا له  به له زانین موو ئه هه  ـ1

 متر  که  ئاستهو هیچ جۆرک له  به وه ئه. ب نجا نه رو په ر سه گه  ئه رما ی گه پله. تیایان ی که وه که موباره
 عوای  ده بههۆڵ فرۆشکیان   سه م ڕۆژانه ماعاتی ئیسالمی له جه.  باش قاتیه کاره  وه ڕای ئه ره سه.  نیه
 ردا مبه می پغه ر ده سه  لههو بیما ئینه :وێمر فه  ده که.  هی کردوریح کی سه یهاتو ی فه فه ی موخاله وه ئه
 دروست  کانه وه ئسته ر ئه به له فه. وه رمیان خواردۆته  ئاوی گهوان هاوینان و ئه.  بووه هۆڵ نه سه) ێ(

. تی یه م جگه ننه هه  جهدایبھن شی وه ئه و  یه اللهچکیش  یه موو بودعه و هه. یه هۆڵ بودعه کردنی سه
دیشی با مندای وورئیتر . وه ریه پی سه  ته نت به ک ئه یه هل موجاهیدک گول ی که وه  دوای ئهن بعه ته
 بۆ ؟ یان نایداکردوون ی بۆ په که ی شیوه ش پاره یه و ئواره داخوا ئه. ڕوانی بن چاوه وه ماه ب و له هه
   که  گرنگه وه ئه. کا خو ئه  به هۆه و سه هئی  پاره   مناڵ به  هۆردوویه وکابرایه  ئه رنگ نیهگ  وه ئهوان  ئه

 . ب هئان رازی تروردگار ل  په و کاره به. موفتی پی گوتوون
وتنکی گرنگ  پکه چاوناو ریکالمی بۆ ناو به. کرد م ئه قیلله لموسته نای ئه یری که  سه و ڕۆژانه  ـ له2
خشی   په و نزیکانه  به دا که ی ئه وه ی ئه  موژدهو.  سازیان داوهقید دا  تی عه زره ڵ حه  گه  له که. کرد ئه
بوو   که رنجی ڕاکشام ڕیکالمه ی سه وه م ئه به.  یان نای  چیده زافی زۆر گرنگ نیه بۆمن قه. ن که هئ

من خۆم .  مۆندیال ت به باره سه. قید بن کانی برای عه ڕوانی بیرو بۆ چونه یگووت چاوه وام ده رده به  که
و  ر ئه سه مم له کی که  واتا رۆشنبیریه ختک یاری تۆپی پم کردووه ی سانکی دوور نه وه حوکمی ئه به

 راو  جارهخۆ منیش جار. کو من وابت ویش وه  ئه نگه ووتم ره.  یه جامی جیھانی تۆپی پ ههو  یاریه
خۆ . ر بکا سه ی له ختک قسه ش نه ره رادهو ب  ئه چی تیایه. بم رئه کان ده ر یاریه سه بۆچوونی خۆم له

ی  وه و دوای ئه. خش کرا  په له ی دیاری کراو موقابه ئشنم ئواره رتان نه  سه به. چ ناب  که کابه
ووتی . کان  ئیمپریالیستیه ستی ووته دارده ی بهن کردو.  فیفا کرد زیعتکی باشی به فهقید  نابی عه جه

  تی ووته حه سه  مه  و هیچ لهکرێ  ئستا ئه ی که یه م شوه ری تۆپی پ به یا من پشنیازم وایه
ان  شت ی  له ن قسه  ووتم ئه وه ر خۆمه به له.  وه وغ بکرته نی له کورد واته. من نه.  کان نیه قیره فه
ی  زۆربهو  ینستۆندک د ک من هه های وه زاره  و ئستا هه ک کۆماری ووتکه ره  سه م کابرایه ئه. مناڵ له

 م تاکیدخیر نه. بن یا نه که سره  قه رزشی له شاری وه چوار موسته  قابیله. ن که یری ئه سه ین دوژمنزۆریش
 م تناگهقید  تی عه  سیاده:ی کردوو ووتی عه تهای موق که حاورهم.  یه  هه دیلی  به دیاره. ناکا  قسه وه خۆیه له
  یانزهئاوا . ب ی ئستای نه یه م شوه ستم ئابه به رمووی نا مه  فه؟من ر نه  هه که  یاریه ستانه به مه

ب  ری نه ماوه  جه زهای رشداربن ماهیر به موو جه وێ هه مه من ئه. ر  یاریکه یانزه  بهر  رانبه ر به یاریکه
زار  مال هه ن تیپی ئه له سه قید ووتی مه  عه ؟وه یته توانی روونتری که کابرای محاور ووتی ئه. تامی نیه

ر   هه سه زار که و دووهه بۆ ئهکرد  ی نه وه قید باسی ئه نابی عه م جه به. ارز والش هه ی ئه که س و تیپه که
 ؟س و تۆپک فتا که ست حه ر شه  یان ههیان. وه که  ساحه داته ئه ک تۆپیان بۆ هه یه


