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  مال مال   آاروان آهآاروان آه ...  ...  آوردستان آوردستانییممرر  هه ه هییآآۆۆرر  هه س سییسعود بارزانسعود بارزان  ههز آاك مز آاك مڕڕ  هه ب بۆۆبب
  
   هوتنتان هرآ هوام سیرم و ه گه یكوس

2006/8/17  
 یزت داواڕ هبی،  هند گهر  ه س هت باس هاتب هك آرجار ههی، شین ه دادڵ همۆ آیآان ژهن و توچی ڵ گه ه ل هآ باتدا هو موناس هنۆب رۆ ز هل
ك ۆر ه سیناب هم ج هب. تب ه ه گه هت بب هن دی هآ ه دی هند گه  ه باس ل هك آ آات هر دروستۆش زی منیرا  هان بی هم ه ئ هآ،  هت آردوو گه هب

  . تی هنجام بد هئ ۆ بیستیوپ یآار، تشب ه دۆبوو خ ه ه گه هب  هك آآات
) ئوف ه حاآم ریست ه دیلیل هستا زئ (یدام ه سۆ بییزباۆرپی ی هعس نام ه بیم هرد ه س هك لس هآی، زان هر باشتر دۆ ز هند ه ب هشت لیزڕ هك ب هو

بابا  ( ه بیشیدام هس، ت و ناوبردبچی هاوژ ئا ه بی گهر هشمپ یزه، نفالدا و ه ئی هسۆرپ  هعس ل ه بیوتن هرآ ه س هر ب هرامب هب تبینووس
 یمر ه هیارگۆڤ یر هرنووس ه س هت ب بكر یهوا ه ری هآ،  آورد و آوردستان هق ب هره هن دی خائ ئاوایكس ها آیئا، تناوبردب) دام هس

  ییهعس ه ب هنۆو آ هت ئب هستا دك ئۆر ه سیناب هئاخر ج. ی هت هو حكوم ه ئیآۆر هزت سڕ ه ب ه آ یه هت هو حكوم ه ئی زمانحا هآ، آوردستان
  . !!؟؟ هبوو هت ق هم هئ زتڕ هبا یئا!! !یت یهآوو آردوو هرو هه، ن هن بكزتاڕ ه بیآان ییهاالآچ آارو  هباس ل

  
 یر هرنووس ه س ه ب هحمان آراو هبدور هرزاد ع شی هو ۆژهو ر هر ل ه ه هوات،  رابردوویوی و نگك مان یه ییاژ در هب، شتانیزڕ ه بیاری زانۆر ب هه
 یت هن حكوم یهال ه ل هستا نم تا ئ هب،  هو هت هناو آانا ییه آورد هنامۆژو رینۆكتیل ه ئ هتی سام هرج ه س ه لیال هن هیرترۆز،  آوردستانیمر هه
 ی هو شتان هموو ئ ه ه هونك، چ هبوو ه نۆ بیزان هد،  هبوو هك ن یه هو هروونكردن، كم هو،  هو ییهسم هو نا ریسم ه ریكن یه الیچ ه ه ل هن،  هو همر هه

 دای راست ه؟ ل؟ن هناآ ستیوپ یكجرائاتی ئۆچیب  هوات ه آی هئ،  هو هتۆشته هان نگۆیفتوگ یراست و دروستن و بوار رزادر ش ه س هل نووسراون
هب، آرد ه دیستیوپ تا ئ زتانڕهستا ه ر هس هارچو  یهرتاگرب هآتان و یه هست هوم آ ه ئۆب تانیتڕ ه بنیكهآ،  هو یهبایزۆ بد یه هش  یهم واپ  
م  هب،  هھی واج ه ببنڵ هند گه یك ه و خیعس ه ب هنۆ آی هز ناآ هنابت ح هدام ج یهواو ب هستاش ل تا ئ هآی، و هر بتان گه ه ئ هشیر ئاسانۆز
  .  هك هموو خ ه هیم داخواز ه دووی هم ه ئ هآ،  ه تریكش شتیرتنگر هارویب، و هك شت هو ه د هآردن ل هز ن هح
  
، تی هوا بك باشتر بی هو ه ئۆب،  ه و دزڵ هند گهر ۆ زیآ یهحمان آابرا هبدور هرزاد عك شۆر ه سیناب هج،  هو هشی تریآ یه ال هل، ك یه ال ه ل هم هئ
حمان  هبدور هرزاد عش (ی ناو هب) ڵوا هه (ی هنامۆژ ر هان لیم هآ ، یه هو هت هوآراونا بیا جی جین شو ه ل هآ،  هو هنبخو  هو دوو وتار هرموو ئ هف
ن ید هآ هل ه فی هند گه (ی ناو هب ستپۆت و آوردستان  آوردستان نیتی سا هش لیم هدوو) ت بكرییاگت دادب ه د ه آ یه هانیعس هو ب هل

دا ۆژ دووری ه ماو هس ل هآ) 1500 (ی هكیستدا نزپۆ آوردستانیتی سا هنھا ل هت  هم وتار هنھا ئ هستا ت تا ئ هآ)  هو هرتگ یشیی هآاآ
 پی سیروو،  همر ه هیت ه حكومی زمانحا ه آوردستان آیمر ه هیاری، گۆڤن بھ هرفتگم  ه بییتاۆوام آی ه هتر بیئ.  هو هت هانیندووخو
  .  هو هتی هبك
  خوازم  ه دۆوتنت ب هرآ ه سیوای تر هیكجار
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  ستپۆ آوردستان یتیسا
  وه ییشی گرته دین کاکه که هل ی فه نده گه
ل گشتی  وه،  یه می جۆراوجۆری هه رهه رۆک و به و شوازو ناوه نگ و شوه نگ و ره ی ده نده گه
  .  ر دزییه ی هه یری که ک سه ر الیه  هه دزیش له،  میش دزییه  ئه که،  وه گرنه کئه یا یه وه له
  :  راسته زۆر زۆر که، نم یه گه تان پراده واه و هه ئه

ی  سمییه  ره و نووسراوه ر ئه سه  خۆی له تی رۆشنبیری که زاره سمی وه  نووسراوی ره دین به که له کاک فه
) ری گشتی دارایی به ڕوه شید تاهیری به بۆالی کاک ره (تی دارایی زاره و بۆ وه ئیمزای کردووه

  که قی نووسراوه  ده ره سه هی ل) 4533 2/3 (ی  ژماره3/8/2006 رۆژی  که نووسراوه،  ناردووه
زار دینار  نجاو دوو هه دو په ک ملیۆن و نۆسه چل و یه) 000، 952، 41 (بی،  تیایدا هاتووه

   به زیر کردوویه  وه وه مووزه  مانگی ته عسی له حمانی به بدوره  شرزاد عه رم که  گۆڤاری هه بدرێ به
  : کاتکدا  له مه ئه!!ری رنووسه سه
  .  یه  هه شت ملیۆن دیناری مانگانه  سیو هه38رم   هه گۆڤاری-1
نجا ملیۆن   په50   بکرت به که  ملیۆن دیناره38   که  نووسراوکی تریان بۆ دارایی کردووه-2

  دینار 
  وه مووزه  مانگی ته نھا له  تهشرزاد!!! ی نییه نده  گه مه زیر ناش بی ئه نابی وه پرسین جه دین ده که له  کاک فه  له نه وه نھا ئه  ته لره
 ی   ملیۆنه38م   ملیۆن وای ئه42ک مانگ  پم نای بۆ یه!!!رکرد ی ده س ژماره) 3 (نھا  مانگی پشوو ته ویش له کات ئه رده رم ده هه
  !؟بت واو ده  چی ته  به ریگرتووه وه

  . بت کی هه یه وه ک روونکردنه یه  رۆژنامه دین له که له م کاک فه که داوا ده
  
  وه وته  نه ناو بیره رم له  راست گۆڤاری هه رێ به پرسین ئه رمیش ده تی هه ری گشتی دارایی حکومه به ڕوه ی به) شید تاهیر ره ( کاک له
  !؟ شتووه  ئاوا بۆتان هه رچووه ده
  

  ؟وتوویت  کوێ خه ندی تۆ له ی ناوه قابه ی ره  تۆ ئه باشه
 رچناری شوان سه

http://www. hewal. org/pages/he/191-10. pdf  
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