
 !رطرايفؤشارستانييةيت ثؤرن
  عةبدولَآل ئيرباهيمسةالم 

. بة سيَ ئؤيأؤ كأي5.18 لة)دير شبيطل(طؤظاري بةناوبانطيذمارةي نويَي  خوارةوة، ي سيَ ديَأةولةبةر ئة
 ناندؤ ظايل سةر بةلة سان فري: (بآلوبكةمةوةوةك خؤي وتاريَكيدا لةبارةي ئايدز  دوو ديَأي  طرنط بوو،بةالمةوة 

 ئةطتةري 1500ليَرةدا نزيكةي .  بةرهةمدةهيَنريَتفيلمي ثؤرنؤطرايف200، هةفتانةئةيالةيت كاليفؤرنيا
ي يةك شار لة فيلمي ثؤرنؤطرايف بة شيَوةيةكي أةمسي9600لة سالَيَكداواتة كة...). ثؤرنؤطرايف دةذيَن

 ئةو  تةماشاكةراينة وةآلتانيتري جيهان ضةندين هةزار فيلم دةردةهيَنريَت؟ئةي ل. دةهيَنن بةرهةم ئةمريكييدا
 ارة سيَكسيةكانيان خبةينة ثالَ ئةو فيلمانة، ضةندين مليون كةسجؤرة فيلمانة، كيَن؟ ئةي ئةطةر ذمارةي طؤظ

 ئايا ئةم أووداوة ثةيوةندي بة دةسةآلت، ؟ ذنان سووكايةيت و أسواييكرديندةدةن بة ثيَشيَلكردن،بايةخ 
سالَي 70؟ بؤضي لةماوةي نزيك بة كساالرييةوة هةيةسيستيَم، أةوشيت ضينيَكي دياريكراو  يا ئةقلَ و هؤشي باو

  دةسةآليت سؤظيت، تاقة يةك فيلمي ثؤرنؤطرايف نةبوو و نيية؟
). لة سايةي رذيَمي سعودي و ئريان و تاليبانيشدا، ئةو جؤرة فيلمانة دةرنةهيَندراوة(بلَيَ" زيرةك" أةنطة كةسيَكي

 لة سايةي دةسةآلتة ئيسالمييةكاندا، ضركة بة ضركة ذنان وةك ئةم كةسانة نايانةويَ دان بةو أاستيية بنيَن كة
وة؛ بةهيض شيَوةيةك، هيض دةضةوسيَنةو بة هةزاران شيَوة اومالَ مامةلَةيان لةطةلدا كراوةئاذةلَيَكي دةستةمؤي ن
  .وتكردن و تاوانةكانيتريش نةنراوةسنووريَك بؤ  كوشنت، زة

 دذ بة ذنان، خبريَتة ئةستؤي هةميشة هةولَدةدريَ، تاوانة دأندةكاين
موو أؤذيَك ئةجنام تاكةكان، بةآلم لة أاستيدا تاوانيَك بةو بةرفراوانيية، هة

ميَك لة ئاستياندا بةرثرسياري هةلَدةطريَ كة بووة بة هؤي بدريَ، سيستيَ

 هةشت ، لة شاري كوكسهافندا، كيذؤلَةيةكيبؤ منوونة. بةرهةمهيَناين ئةو هةموو تاوانبارنة
يبَ  دا كيذؤلَةيةكي تريش5/ 13 وون بوو، كةضي لة )-ويَنةكةي-ليَفكة(لَي بةناويسا

لةدةوروبةري برونسبوتل ) هايدة، رؤذهةآلت(سالَة لة23كضيَكي 16/5؛ أؤذي!سةروشويَن كراوة
  ....سالَة دةستدريَذي بؤ مندالَيَك كردووة64يقةشةيةك) مورط(لة10/5؛أؤذي زةوتكرا
لةاليةن سيَ قوتايب خؤي بةر ضةقؤ درا و طياين ) ، ويَنةكةيسال26َ،.كرستينة كي(مامؤستا

  ).  لة شاري تسظايربوك5. 19(لةدةستداوة
وةآلتاين جيهان أوودةدا، ئةي لة " مةدةنيترين و مؤديَأنترين"ئةم دأندايةتيية لة

  كوردستان ضي أوويداوة؟ ئيمأؤ ضةند ذن و كض بوون بة قورباين تاواين باوكساالري؟ 
  دةكريَ بؤ بةرطرتن لةم تاوانانة؟ ض 

  بة ئةلَتةرناتيظ بؤ دةسةآليت كؤمونيستةكان؟  رطرايف بكريَتوترين شارستانييةيت ثؤرنؤماقوولَة ثيَشكةوئايا 
  
  


