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  *كص ئةلَص ئةمسالَيش بة تةماي ئةوة نةبوون ثةجنةرةكاين ثاآلس بشكصنن ؟ 
 دلَنيا بيت ئةو مؤرانانة لةوة ثصم سةيرة وا بة طومانةوة ثرسيار ئةكةيت بةأصزم ، تؤ ئةبصبصت بأوات 

نيازي شيت زؤر لةوة طةورةتريان هةبووة ، أةنطة تؤ باش ئاطاداري نةخشة طآلوةكةيان نةبووبيت ، 
ام لة وردو درشيت ثيالنةكانيان بووبصت و كةضي بةأصزتان لةو بن دةستةوة سةيرة من لصرةوة ئاط

  !!!! لةو كةللة سةركصشةيانا ض باسةنةتزانيبص
يان هةبوو  بةلَكو ئةيانويست هةر "ثاآلس "قوربان ئةوانة نةك نيازي  وردوخاشكردين ثةجنةرةكاين 

ئةواين   بص ضةك  ئةماين ئاسايشا وي و خؤشيان بكةن بة يلةوصوة ئيشةكةيان نةكةن بة ئيشي دووجار
دةست   و طةورةو بضووكيان بة زةليلييبة ضؤكا بصنن و ، تأوتفاقي جةنطييثؤشتةو ثةرداخ بة جؤرةها 

و ضاو بةستراوييةوة صننة سةر شةقامةكةو خةلَكي سلصمانييان لص كؤ بكةنةوة ،ثاشانيش ناوي خواي 
ن هاتة سةر أص وةك كتصبخانةي طشتيي و لص بصنن و خل بنةوة بةرةو مةلَبةندو هةرضييةكيشيا

مؤزةخانةو دوكان و بازاأو هةرشتصكي تر  الفاو ئاسا أاي مالَن و ئينجا بؤ وصزةي برادةراين مةلَبةند و 
  .ئةوانيش بة دةردةكةي جةماعةيت ئاسايش و بطرة خراثتريش بةرن 

ت و وةك أانة مةأ ،جةلَةب براكةم تؤ ئةمانة ضؤن ئةناسيت ، ئةمانة هي ئةوة نني خصريان ثص بكةي
جةلَةب بياخنزصنيتة  كونة طورطصكةوة ، نازامن ئةمانة بؤ شوكري خوا ناكةن كة بيست بيست و ضل 

بؤ خؤيان بة كةمالَي ئيسراحةت ثالَيان لص داوةتةوةو  نة ضل لة مالَصكي خنجيالنةو قشتيالنةدا 
مةترسي ئةوةي لص بكرص   ئةوتؤ هةيةسةرماي زستان ئةتوانص زةفةريان ثص ببات و  نة كارةبايةكي

نة خواستة  بيانطرص و نة ئاوصكي واش شك ئةبةن بة تكة تك  جاأسيان بكات و نةهصلَص   خوا
لة طوناهانة وا نةناسانة بؤ ثةأؤيةك لةو مةسئوخةريكي دةرس و دةورةكةيان بن ، نازامن ئةم خ

مان ئةبص ، بأوات بصت  مةسئويل وا و جوولةكة ثصيان موسولَ دانادأن ، بأؤ تةماشايان كة  طاور
كلَؤلَ هةية بة تةنيا  تووأ دراوةتة خانوويةكي خوا ئةزانص ضةند ذوورييةوة و هةر كات بيةوصت 

مةطةر بة دوو بدات فةقرية وا سةري لص تصك ئةضص صتة دةرص و بايةكي بالَة ثةثوولةييةكاين ب
و ناوي خوا دةرطاي حةوشةي بؤ بدؤزنةوة ، جا لةوة طةأص ، ئةلَآل..حيماية بتوانن بة هةزار ئةلَآل 

ساردو ساواقةي بؤ طةرم ئةكرصت ،يان  ئةي ثصم نالَصيت ئةو قوأبةسةرة بة ضي ئةو مالَة زةبةالحة
  !!!!ئةو دةشتة كاكي بة كاكية فصنك ئةكاتةوة  ضؤن" كافر بة حالَي نةبص "لة طأةي تةمووزدا، 



،يان با صينةوة سةر بابةتة سةرةكييةكةي خؤمان و ثصت بلَ صم ئةو قوتايب تؤ با واز لةوانة بصنني و ب
ة ضةقاوةسوانة نيازي ضي تريان هةبوو ، طةرضي هةق نيية من هةموو "خوصندكار"  لةبةر دلَي تؤ بلَصني 

 ، ضونكة ئةطةر وا طةيتتصنا ، كص ئةلَص دوايي منيش بة خةت مايلي ئةوان صنييةكانت بؤ ئاشكراكةم
كة لة ثصضانةوةي هةموو ضةكة سووك و قورسةكاين  ئةوانة ئةيانويست نةبص  ئةي من ضووزامن

مةلَبةند بوونةوة  ئينجا بؤ دةرةوةي شار مل بنصن و  سةيتةرةكةي تاسلَووجةش لووش بدةن و ئادةي 
ضةمضةمالَ و كةركووك و  هةرضي هةيةو نيية خؤتان بطرن وا هاتني ،  هصندةت زاين لة ناوةأاسيت 

دةرهصنا ، ئص خؤ وةنةبص ئةوةندةش سةالر بن  و لةوص بة ئاقلَيي بآلوةي لص بكةن بةغداوة سةريان 
زرم ئةكةونة طياين سةربازة ئةمريكييةكان و ..،نةخصر  ، ئيتر ئةوانيش فصري بةزمةكة ئةبن و  زرم

لة تةلةفيزؤنةكةي عةرةبييةو  و هاكا بينيت كؤمةل َص تاوانباري تصكةلَ لة كوردو عةرةبيان طرتووة
جزيرةو تؤأي ئينتةرنصتةوة هةأةشةي ئةوة ئةكةن  ئةطةر لة ماوةي سالَصكدا سوراحييةك ئاوي 

 ،ئةوا ئيتر خوصين ئةو بارمتانة لة ئةستؤي دابني نةكةن و وايةرصكي باريكي كارةبايان بؤ خواردنةوةو 
  .و  وةك كار طؤشاو طؤش سةريان ئةبأن  بةر ثرسيارانداية

كص ئةل َص ئةمانة ئةمسالَيش بة تةما "  لة ئةو قوتابييانة وربان ئةزايندواجار ئةمةوص ثصت بلَصم  ،ق
بأوا ناكةم ئةوةندة بص ئاطا بيت و !! ةوة بوون بة ضي ؟" نةبوون ثةجنةرةكاين ثاآلس بشكصنن 

ئةي ضؤن !  هةية هةر فييت ئةمانة و ئةو خوارانةش  أةزمي فةلووجةو هةرضي بةزم  هةنووكةنةزانيت
ةتةرن ، نةكةي هةلَةي وا بكةيت ئةطةر سةدانيشيان لةو سةر جادانة وةك سةط لص ئةمانة زؤر خ؟

" بزن نةطبةتيي نةبصت ناين شوان ناخوات  " تؤثاندن ، ناأةزايي دةر ببأيت ، ئاخر كورد أاسيت وتووة 
!!!!!!!!!!!!!  

  
  
مامؤستا هونةر بةرثرسي كاروباري خوصندكاران لة زانكؤي سلصماين  لة وةآلمي ثرسيارصكي ساييت ثةيامنصردا  سةبارةت  *

خؤ ثيشاندانةكةي ئةم دواييةي قوتابياين بةشة ناوخؤييةكاين زانكؤي سلصمانيي لةسةر نةبووين ئاوي خواردنةوةو 
 كص ئةلَص ئةمسالَيش بة تةماي ئةوة نةبوون ثةجنةرةكاين ثاآلس بشكصنن" ي ثصويست و ضةند شتصكي تر  ، ئةلَص كارةبا

 نيية ناأةزايي بةرامبةر بةوةش دةرببأص كة ئاسايشي سلصماين تةقةيان بةسةر قوتابييةكاندا  أازييتةنانةت  و"
  .كردوون كردووةو بآلوةيان ثص 


