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  :زڕبه 
 له هشتا به ته واوی.  ده گرتله ته چاره ره شه له وه ته ی هه یه ریزیل م مئه ؛هره وا نی

غاز و به فر هاتین،  ن بۆریزیبه ست ی توشلی ده ر باز نه ببوینبه رازیهلكه و مریشكی  ه یسر
 و یش ئه  خۆی پ ناساندینیزمۆدرنپۆست م زه مه نی دوایه ش مۆدلكی تر لهبه م 
   . دامه زراندنبۆ هڕیزگرتن

  بۆ  هه ولر رویدا، به شوه یه ك ده گه ڕته وه له شاری 4/5 و آاره ساته ی به یانی رۆژی ئه
 چه هه مان دیاریده بوه هۆی شه هید بونیشدا  1999له سالی . ناشاریستانیه یه  م دیاریدهئه

ه ندین حاه تی ناخۆش ه مه جگه له چئ. ی هه ولرآارگه آانی به فر ه به رده م لند آه سك
 و ته نا نه ت زۆر جار سوآایه تی پ  ده بته مایه یی عه زیه ترۆژانهآه   ترزنی-و دته 

   .داره سمیه آان زۆربه ی دام و ده زگا  به ر ده ملههاوتیان  دنیآر
كی  آه س گومانی له وه نیه آه شداكله آاتله به ر چه په  ا سان نیهئه ڕی تیرۆریزم شه ڕ

، آه سیش ناتوانت نكۆی له رۆی قاره یان شومآرداری و  و آاتنادیا ری جگای مشكیان و 
زیاتر  ده بت حكومه ت رآی ئه  وه شدائهاسایش و پۆلس بكات؛ له گه ڵ ئمانانه ی آوڕانی -

ژه  و ی ی سه ره خۆشننامهیا   بهخونده وه ی آردنی پاسه وان و نه خۆشخانه وبت له دابین 
   .نه وای نه ینینی 

 ی  وهئهكه ینه وه، بۆ ا سا نه آانی تیرۆریستان آه م بیئامانجه ئ وه ی به النی آه م ئهبۆ جا 
 له آه لتوری  وه یهئبۆ اسایشی سه رآردایه تی چاوی لبكرت،  ئاسایشی خه ك به قه ده رئ

زه مانی شه ڕی ساردمان بیر ده  به ستن تۆزك دورآه وینه وه آه یه آیه تی سۆڤیه تی  ریز
   .یداری رۆژانه ی خه ك دابنرتئیعتیباری باشتر بۆ آاری ئپویسته  خاته وه،

خه ك له جیاتی ریز به ستنی  بۆ دامه زراندی  بیم، بۆ نمونه،ره ده مه وته وه ی من لئ
مه خه كیش  دابنرت و چه ند سندوقكی پۆست له چه ند شونكی جیاده آرت  ،به آۆمه ڵ

له آات  وه ی  ئهبۆه و سندوقانه ئنا و   و ژماره ی ته له فۆنی خۆیان بخه نهزبه ته ی ته واو
   .اگادار بكرنه وهئ ه وتن پك-و شونی چاو
   .ۆمه ڵ دوور ده آه وینه وهبه آ مردنیله ریزی به آۆمه ڵ و  هه نگاوك به م شوه یه
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