
                                        دةفتةري بريةوةريةكاين ذنيكي عيراقي
 

 سةيران رةحيمي :                                                                                                   وةرطصر 
بوشي .مدا هات كليمةي ترس بووكاتيك كةويستيان ئةم بابةتة بنوسم تةنيا شتيك كةبةميشك .

كردنةوةي كةليمةي ترس ناتوامن بيجطة لة نيطةراين ودلةراوكي وناراحةيت شتيكي تري 
كةسةرةتاي دةسثيكي شةري ٢٠٠٣ي مارسي سايل ٢٠لةوشةوةناخوشةوة واتةشةوي .بوببينمةوة

ن ذنيكي عيراقيم ودايكي م.ئامريكا لةدذي والتةكةم بوو ئةم واذانة كولتوري قسةكاين روذانةمن 
سال ١٠سايل تةمةنةو ئةمحةديش كة كوري بضوكمة ١٦سامِراكةكوِرةطورةكةمة.دوومنداليشم 

دةتوامن بليم ئةمِروكة ترس لة نامخدا واي ليهاتوةكةلةهةمووشوينيك .تةمةنيةيت
 لةيةك ذووردا شةوانةكاتيك كة دةماةوي خبةوين مهوومان.لةطةلَمداية،تةنانةت كايت نوستنيش 

ترس لةوةي .كودةبينةوة لة ترسي ئةوةي كة نةكا شةو لةكايت خةودا ساروخيك لةمالةكةمان دةن 
....                               كة بةياين ئةطةر لةخةوهةستام ئةوان بة مردويي ببينمةوة وةلةخوم دووربكةونةوة

ترس ديسانةوةلةهيرشي ئاميكايةكان بوسةرمالةكةم ،شكاين دةركةي مالَةكةم وثشكنيين 
نازامن بوضي ؟بةالَم لةبةهاري سايل .،هةربةوجورةي كةلةشوينةكاين ديكةش ئةوكارانةدةكةن 

كةس ١٠٠دا،ضةندحةوتودواي ئةوةي كة دةياةويست هيرش بكةنة سةر كةربةالوةنيزيكةي ٢٠٠٤
هةلبةت لة ثيشتريش بشيوي هةبوو،بةالم ذنةكان .كوذران ئيتربارودوخةكة روبة خراثي رويشت 

هةرخوم بوئةو ثصداويسيت يانةي كة ثةيوةندي .كةم تازور دةيانتواين بة نيوشاردا هامووشوبكةن 
لة مانطي . ؤ بكةمبة كارةكةمةوة بوو دةمتواين لة بةغدا و شوصنةكاين تر بة بص دلَةِراوكص هامووش

من لة بةر . هةر كةسصكي بياين بوو بة ئاماجنصكي بةهصز. مةي دا هةل و مةرجةكة بة تةواوي طؤِرا
هةر لةم رووةوة دلَةِراوكص و ترسي ئةوةش لة . كارةكةم ثةيوةندييةكي زؤرم لة طةلَ بيانييةكان بوو

ة بةآلم دلَنيطةرانيةكامن بةو جؤرة زؤر جار دةمطوت كة كارصكي تر لة ثايتةخت بدؤزمةو. دلَمدا بوو
طرمةي ئةو فرؤكانةي كة زؤر بة نزمي بة سةرمان دا . تةنانةت لة مالَةوةش. كؤتايي ثص نةدةهات

. هةلَدةفِرن، بة تةواوي دةستدرصذي دةكةنة سةر ذياين تايبةتيمان و ئاسايشمان لص تصك دةدات
.  سةعات كارةبامان هةية٥لة رؤذدا .  بكةينهةلَبةت نابص دةنطي مةكينة كارةباييةكان نابص لة بري

 .هاتنةوة و ثضِراين كارةباكة ئاهةنطي ضارةنووسي ذيامنانة
جاري . رؤذاين هةيين واتة رؤذاين ثشوو لةو كاتةوة كة كارةبا هةية دةكةومة ئيش كردن لة نصو مالَ

 طةسكصكي كارةبايي لة ي بةياين لة خةو هةلَدةستم تاكو فرياي جل شؤردن بكةوم و٦واية كة سةعات 
تا ئةو . زؤر جاريش دروست لة ناوةِراسيت ئيشةكامندا كارةباكة دةثضِرص. نصو مالَةكةم بدةم

 . جصطايةي كة ثصم بكرص جلةكان بة دةست دةشؤم دةنا ضاوةِرواين طةِرانةوةي كارةبا دةمب
. ريي دةهصلَصتةوةهةمووي ئةمانة كاتصكي زؤر  كةم بؤ هةلَسوِران و روناكب_ ) سةعات٥دواي (

هةموو بةيانييةك لة طةل ئةوةي كة لة خةو هةستام . خوصندنةوة دةبصتة كارصكي لؤكس و نابةجص
 ئةم ٩هةتا٧زؤربةي كاتةكان لة نصوان سةعات . بري لة تةقينةوةكاين دةمةو بةيانيان دةكةمةوة

 طوصشم هةر لة ٥/٧لةطةلَ خواردين نان و ضاي بةيانيان نزيك سةعات . تةقينةوانة روو دةدةن
بة دةنطي كردنةوة يان ثصوةداين دةرطاكةش يان هةر دةنطصكي بةرزي تر لة جصطةي خؤم . دةرةوةية

زورلةخورازيانة بةخوم دةلَيم ضاك بووئيمة نةبووينة قورباين ئةم . رادةضلَةكصم
ةوةوهةست دةكةم روداوةومندالَةكامن نةضونةتةوةبوخويندنطا ،بةالَم دةست بة جيي ثةشيمان دةمب



كةهةلةَم كردوةبةخوم دةلَيم مةطةرئةوخةلَكةي ترضني ؟ض طوناهيكيان كردوة؟بلَيي ئةم 
تةقينةوةيةضةندةهاكةسي يب سةرثةرةشت ويب هاوسةركرديب ؟بةماض كردين هاوسةرةكةم 

تايي ِرؤذدا لةوةبريدةكةمةوة كة ئايا لةكو.ومندالةكامن ديسانةكة نيطةرانيةكامن دةست ثييدةكةنةوة
ديسان دةيانبينمةوة؟ بة نيزيك بونةوة لةهةلَبذاردن طروثة تيروريستيةكان هةرةشةيان 

قوتاخبانةكةي ئةمحةديش يةكيك .لةوخويندنطايانةكردبووكةبوشويين دةنطدان دياري كرابوون 
 تةلةفومن هةرئوةش ببوة هوي ئةوةي كة ترسةكةم زِورتربيتةوةبة تايبةت رؤذيكيان.لةوان بوو

بومالَةوةكرد تالة سالَمةيت هةموويان دلَنيا مب وةبزامن منالَةكامن بة بيوةي طةيشتونةتةوة مالَةوة، 
داية هةموومندالَةكانيان ناردوةتةوة بؤمالةَوةضونكة : ئةمحةدطوشيةكةي بةرز كردةوةو ويت

 كةبة ضاوةكاين بةدوامدا سيماي ترساوي ئةمحةد.بومبيكي سةعاتييان لة قوتاخبانةكةمان دانابوو
لةكايت .ئةذنؤكامن شكابوون بةالَم تييدةكوشام كة خؤم لة سةرالق رابطرم.دةطةِري دييتةبةرضاوم 

كةس لة ٢٠٠نزيكةي :طرانةوةم بؤمالَةوةتةلةفومن بؤمامؤستاكةي ئةمحةدكرد، وةالَمي دامةوةو ويت
نةوةمان هةبوو كة طاردي ميلي ثيماين سةرثةرةشيت مندالةكان وبةِريوةبةراين قوتاخبانةكة كوبو

راطةياند كةدةيب قوتاخبانةكةضؤل بكةين ،ذمارةيةكي زور بؤميب سةعايت لة دةوروبةري 
ي شةو دةبووكةلةناكاو دةنطي ١١دووحةوتوو دواتر نزيكةي سةعات .قوتاخبانةكة داضينرابوون 

بووخةريك بوومالة كةمان تةقينةوةيةك طةِرةكةكةماين لةراندةوة، هيزةكةي تا رادةيةك 
 .         لةترسان بةو هةل ومةرجةيشةوة لة مالَةكةي خؤمان ماينةوة .بِروخيين،لةنزيك مالَي ئيمةوةبوو

 ىىىىىىىىىىىىىىى
بةياين ئةوِرؤذة ضووم بؤقوتاخبانةكةي ئةمحةد ثيش هةمووشتيك ضاوم بةبةِريوةبةري 

بريك وردة شيشة لة سةرزةوي كةوتبوون .ضووبوون قوتاخبانةكة كةوت ضاوةكاين بة قوولَ دا 
موعاوين قوتاخبانةكةسةرقالَي ليكدانةوةي . كةذمارةيةك كريكار خةريكي كؤكردنةوةي بوون 

ئةطةر لةوكاتةدا . بومبةكةيان لةبةردةركي قوتاخبانةكة دانرابوو.زةرةروزيانةكاين تةقينةوةكةبوو
لة يةكةم .  بةحةمت ئةمحةد يةكيك لةقوربانيةكاين دةبوومندالَةكان خةريكي وانةكانيان بوايةتن

.  ئةمحةدو هةظالةكاين دةستيان كردبةكايةي شةِركردن٢٠٠٣روذي دةرطرييةكانةوة واتة مارسي 
. ئةوئةسباببازيانةي كةطةرةكيان بووبرييت بوون لة سةربازي ضكولةوتوث ودةبابةوفِروكة

 go!: ييةوة،ضةكيك بةدةستةوة دةطري وهاوار دةكات ئةمحةدجاري واهةية خوي دةكا بةئةمريكا
go  هةموكاتصك اليةين J I  تكنولوذيةكةيان ضاوةكاين را . يةكاين ئةمريكايةكان دةطرص

مندالَة ثورزاو خالَوزاكانيشي هةر وا بري .كاتصك عصراقيةكان دةكؤذرصن حةز دةكات . دةوةستصين 
دةكةمةوة كة ئةمريكايةكان داطري كةرن و ئةوان زؤر جار دادةنيشم و بؤيان شي . دةكةنةوة 

هةر ضي . هاتونةتة والتةكةي ئصمة دةمانكؤذن هةر بؤية دةيب لة والتةكةي خؤمان بةرطري بكةين 
تا رادةصك ئةم شةرة كاريطةري لة سةر مندالَةكان داناوة جاري . هةول دةدةم بة طوصيان دا ناضي 

ئةو توندو تيذيانة وايان كردوة كة لة . نةطؤِرة واية بري دةكةمةوة كة ئةم هةل ومةرجة 
مندالَةكامنان منداالَنيكي شصواو ، ثةرؤش ، نيطةران و ترسنؤك ثصك بصين ،منداالَين كة ترسي ئةوة لة 

رفاندين منداالَن بوةتة شتيكي ئاسايي و رؤذ نية كة . دلَيان دا بص كة نةكا بكؤذرصن يان برفيندرصن 
ة هاورصيةكاين كؤرة طةورةكةم لة اليةن تاقمصكةوة رفصندران و لة بةرانبةر سص كةس ل. رو نةدات 

بة هةمويي ئةوانةوة جاري واية ترس وام لص دةكات كة لةرؤيشنت بؤ .  دوالر ئازاد كران ٣٠٠٠٠بِري 



ئةمة لة . من بؤ رؤيشنت بؤ سةر كارةكةم سةيارةكةم خؤم ليي دةخورم  . دةري خؤ دةثارصزم 
زؤر ساكارة واتةلةوريطايةوةكةمن دةضم . كة ذمارةي ذناين سايةق رو لة كةم بونة حالَصك داية 

جاري واية يك دووكةسيك دةبينم كاتيك كةضاومان .بوسةركارةكةم تةنيا ذنيكم كةسةيارةم ثيية
بةيةك دةكةوي واقمان وةردةميين نيطاكامنان تةنيا بةومةبةستةية كةيةكطرتن وثشتيواين لةيةك 

ةين هةروةهادةشزانني ئةطةركةسيك يان كةسانيك هيرمشان بكةنة سةر وةلةوانةية هةر ئان بك
لةستووين .وساتيكيش ثةيداي ببيت هيض ضةكيكمان ثيي نيية كة بةرطري لة خومان بكةين

هةمووبةيانيك كاتيك لةمالَ دةضمة دةرتةواوي هةولَم ئةوةية كة لة .ئةمريكايةكانيش دةترسم 
تووشيان نةمب لةبةرئةوةي كةضةندةها كةس لة ذير ئاطري تةق وتؤقي ضةكةكانيان طيانيان لة ِريطا

  دانوسراوة hamveesلةثشت .ضارةرةش ئةو كةسةية كةلييان نزيك دةبيتةوة.دةست داوة
ضةن حةفتة .تا سةد متر دور كةونةوة دةنا لة مةترسي مةرط دان : مةترسي مةرط . ،سةرنج بدة ن 

 تانكي ئامريكايةكان بنةمالًَةيكيان لة نصو سةيارةكةيان دا ثان كردةوة تازة ئةو هةذارانة لةمةوبةر
دوانيوةروي رؤذيك دةمهةويست بضمة ئةو بةر . لة كةنار ثيادة رةوةكةدا ثاركيان كردبو 

سةربازة ئامريكايةكة بةسةر .شةقامةكةوة كة لة ثِر دا هاواري سةربازصكي ئامريكاي طوي يل بو 
 . صكي تةمةن ثانزة سال دا دةينةِراند كة نزيكي نةبصتةوة الو

ترسيكي زؤر بة سةر تةواوي جةستةم دا زالَ  بو سةربازةكة طةرةكي بو تةقة بكا الوةكةيش هةر      
. بة سواري مةتؤريكةوة بةرةؤروي دةضو لةوانة بو  خؤم بةسةريا دةم تاكو لةو روداوة يب ثارصزم 

ئةو الوة هؤش و .  قيذةقيذيكي زؤر و بة ئيشارة كردن تصي طةينم كة راوسيت لة ئاكام دا توانيم بة
ضاوي هةر لة شوينيكي تر بو تا ضاوي بة ئامريكاية كان كةوت لة كايت خؤي دا زوو تورموزي كردو 

خةريك بو ببصتة قؤرباين بص هؤشي . را وةستا ئةطينا بة خؤرايي خةريك بوو طياين لة دةست بدات 
. شك ئةو الوةيش دايك و باوكصكي  هةية خةون و ئارةزوهايةكي هةية بؤ ذياين خؤي بص . خؤي 

هةلبةت كةسانيكي تريش هةن . مةرط و نةمان بؤ ئامريكييةكان و ئةوانةي وا ثشتيوانيان لص دةكةن 
 ئةو عةرةبانةي كة لة وةالتاين دراؤسيةوة. كة بؤ وةري خستين حةمامي خوين  قؤلَيان هةلَمالَيوة 

كةسانيك كة لةو هةلومةرجةي ئيستا كةلك . هاتون كة تؤلَةي خؤيان لة ئامريكايةكان بستصنةوة 
وةر دةطرن كة جنايةتةكاين خؤيان بة ئاكام بطةيةنن كؤنة بةعسيةكان كة دواي لة دةست داين هةمو 

ة كوصوة ئةم خؤراطرية ل. هةلبةت بة راسيت خؤراطرن . شتصكيان دةيانةوي بووين خؤيان بسةملصنن 
دةصن؟ نايب لةبريي بكةين كة روالةيت ئامريكا لة بريو زةيين عصراقيةكان و زؤربةي عةرةبةكان بة 
توندوتيذي لةطةلًَ ، ظيتنام ، شةري ئيسرايل و فةلةستني ، بةو تةحرمية ئيقتساديةي كة بؤ ماوةي 

ازة ئامريكايةكانةوة لة سال بةسةر والَتةكةمان داسةثابوو ، بةو ئةشكةجنانةي كة لة اليةن سةرب١٣
دذي ميلةتةكةمان بة كردةوة دةر دصن ، بة هصرشةكانيان بؤ سةر مال و حايل خةلَك ، بةم 
هةلومةرجةوة ئةطةر لة نصو قؤربانياين بزوتنةوةي خؤراطر رو بدا ئايا جصطةي سةر سور مانة ؟ 

 و دامةزراوةكانيان هة رجؤرة كردةوةيك لة دذي عصراقيةكان. نامهةوي توندوتيذي ثاساو بكةم 
بةالم تا كايت كة ئامريكايةكان لة عصراق دا كردةوةي داطريكةرانةيان هةبص بة . دةبص ئيدانة بكري 

ئيستا من لةنصوي مالَةكةي خؤم دا خؤم بة بصطانة دةزامن . دلَنيايةوة  توندوتيذيش دريذة ثةيدا دةكا 
 كردويانة، خؤيناويك كة لة ضاوةكاين دصتة تةواوي ئةو بص عةدالةتيانةي كة سةبارةت بة شارةكةم. 

خؤارةوة ، تاريكيةك كة لة نصوي دا ثةلةقاذة دةكات هيض كاميان بؤ ئةم شةرة مالويرانكةرة شانازي 



لة زؤربةي شوينةكاندا ديواري وايان يل داناوة كة . بةغدا رةنج ديتوة . بةغدا ماتةمينية . ناهصنن 
رةبالغييةكي زؤريان ثصك هيناوة   لة هةمو شوينيك دا دةبص بؤ نيوةي رصطاكةيان  شثرز كردوة و قة

كةم بوين . ماوةيكي دوروو درصذ لةضاوةرواين وةر طرتين ضةن ليتر بةنزين ، نةوت يان طاز بني 
ئةطةر كورة . مةوادي سوتةمةين تا رادةيكة كة هةمومان لة يةك ذوور دادةنيشني تا بةمشان بكات 

. ة ركردين وانة كاين بة تةنيا بصت دةيب بضصتة نصو ذوورصكي ساردةوة طةورةكةم يب هةوي بؤ لةب
ذنة دراوسصةكةمان كة نصوي ئةهالمة لةم رؤذانة دا ضوبوة سةيف نةوت كِرين حةوت سةعات لة 

لة حالَيك دا كة هاؤسةرةكةي دوو رؤذ ثصش ئةو لة سةيف وةر طرتين بةنزين . سةفةكة راوستابوو 
 ليتر بةنزيين هةية لةو ماوةية دا مندا لَةكانيان بة تةنيا لة مالةوة ٣٠ بوم هةر كةسصك سةمهيةي

كايت طةرانةوةي ئةهالم بو مالةوة كورة طةورةكةي ضةقؤيةكي لة دةس دا بو و دةيهةويست . بون
ئةهالم ضةقوةكة لة دةس كؤرةكةي وةردةطري و لصي دةثرسي . برا ضكؤلةكةي سةر بربي 
 . كةي لةوالَم دا دةلص هةر ئةو كارةي كة لةتةلةفزيؤن دةيكةن دةةويست ضي بكةي ؟ كؤرة

.  دا و لة والتصكي وةك عصراق غةيري تةلةفزيؤن هيض سةرطةرميةكي تر بؤ منداالَن نية ٢٠٠٥لة سالًَي 
لة كايت دةس ثصكردين شةرةوة ئيتر . ماويةكة رستوران و سةصرامنان لة خؤمان قةدةغة كردوة 

جيا لة وةي كة ئةؤ توندوتيذيانةي . ا لة مال بويناية و لة مةترسي دور بويناية بري. ناضينة دةرةوة 
ناخؤشترين هةوالَصك كة لة . كة رؤذانة لة نصو ذيامنان دا هةية ، ئةو توندوتيذيةش طةمارؤي داوين

سص حةوتوي رابردو دا بيستم هةوالَي مةرطي هاوريي  خؤشةويستم هؤدا تةحيةحةسن و براكةي 
هؤدا ئينسانصكي هةست ناسك و بة شارستانيةت  بو هةر وةها كاري وينة كصشانيشي .  عةيل بو 

ئةوشةوة ! سةد مةخابن . دةكرد هؤدا بو بة قؤرباين ئةو جةنايةتكارانةي كة سةيارةكةيان دةويست 
ذنةكان . تا بةياين بوي طريام ياد و بريةوةريةكاين و سيما جوانةكةي  لة بةر ضاوم ال نة دةضون 

ئينسان رفاندن و نيطاي ئةو ثياوانةي كةزؤر دوذمنانة . ئيتر زؤر بة كةمي دصنةسةر شةقامةكان 
ئازا تريين ئةو ذنانة كاتصك دةضنة دةري بو ئةوةي كة . سةيري ذنان دةكةن هؤكاري سةرةكني 

. ان ثصداويستيةكاين ناو مالَيان دابني بكةن زوو دةضنة دةري و بة خيريايي دةطةرصنةوة مالةكاني
جاري وا هةية لةطةلَ ذنة دراوسيةكةمان دةضم بو كريين ثصداويستية . ترس هةمو كاتصك لة طةلَمانة

لة كايت طةرانةوةمان .هةردوكمان زؤر عةسةبني .  سالَ تةمةنة ٥٠ذنيكي ) مايي. (كاين رؤذانةمان 
 كي زؤر لة سةر شةقامةكان دزراون و. بؤ مالَ دةكةوينة هةناسة بركيكيشيان تةنيا لة بةر ذنانيبري 

مانطي ثصشو سةياريةيكي ثر لة .  ئةوةي كة شةروالَي جيين تةسكيان لةبةر كردبو كوشتبو يانن 
هصزةكاين ثارسنت . كةسي نصقاب دار لة بةردةم ئةنستيتوي شوصين كاري هاؤسةرةكةم راوةستابون 

يةكيك لةنيقاب دارةكان كة ئيشةكةيان ثارسنت و ئةمنيةيت شوينةكة بو هةمويان هةالتبون 
لةسةيارةكة دادةبةزي وبةمونشي ئةنستيتوكة دةيل و هةرةشة دةكا كة بة خؤيندكاران و كارمةندة 
كضةكانتان بلَصن لة سبينصوة حيجاب بثؤشن ئةطةر هةر كةس حيجاب نةثؤشي لة بةر ضاوي هةموتان 

زؤربةي كضة . بالَو كرايةوة هةوالَةكة بة زويي لة هةموشوينصك . خاوكصشي ئةوناوةي دةدةم 
ئةوانةي كة زو تر حيجابيان بو بؤيان . الوةكان وايان ثص باشتر بو نةخوينن لة مالَةوة مبصنةوة 

لة . وة ئةوانةي كة حةزيان لة خوصندن بو لة روي ناضاريةوة حيجابيان لة بةر كرد . طرينط نة بو 
م لةطةلَي هةية زؤر شتصكي ترسصنةر بوو هةر روانطةي منةوة كة قةت حيجامب نة ثؤشيوة و دذايةتيش
ئةطةر ذناين عصراق  بة زؤرة ملي حيجابيان . ئةوةش بوة هؤي ئةوةي كة دلَةراوكص كامن زياتر بنب 

 ثص بثؤشن من ضي بكةم ؟ 



 . ناتوامن شتصكي ئةوا زؤرة ملي قةبول بكةم 
يةكةم بة هوي ئةمنيةيت .  نةكردوة من بةشدارمي. هةلَبذاردن ؟ دةيب لة هةلَبذاردن باسي ليوة بكري 

بريو بؤضونطةليكي زؤرو زؤربةي . بنةمالَةكةمةوة دواتريش بة هؤي بريو بؤضونصك كة هةمة 
شارةكانيش لةم هةلَبذاردنة دا خرابونة ثةراويزةوة ، شتيك كة هؤكاري الواز بوين هةلَبذاردنةكة 

هاورصيةكي ثزشكم كة مالَةكةي نزيك . بو وة دياريش بو كة هةمو شتصك ثصشتر دياري كرابون 
يةكصك لة حةوزةكاين دةنط دانة بوي طصرامةوة كة لة ضوارضصوة ي درطاي مالَةكةم بوم وة ضاوم لة 

. بةشداربواين دةنطدانةكة دةكرد كة الوصك لة تةنيشت ديوارة روبةروة كة وة هاتة ثصشص 
. لَةوةدةنطي تةقينةوةيةكم طؤي لص بو هةر كة ضومة ما. هةلَسوكةويت ئةو الوة سةر سور هصنةربو 

هةر ئةو الوة بةرةؤالي ضوار ثؤليس كة مةسئويل طةران بة كةسةكاندا . تةقينةوةيكي ئينتحاري 
سةري لةسةر باين مايل يةكيك لة دراوسيكان .بوون دةضصت و هةر لةو كاتةيش دا زامنةكةي دةكصشي 

ثؤليسةكان و ثصنج كةسي تر دةس بة جي . اوريصكم كةوتبوو يةكصك لة بالَةكانيشي كةوتبوة مالَي ه
يةكصك لة ثياوة هاوساكان لة هاوريصكم نزيك ببوةوة  و وتبوي ئيتر ناتوامن ريي كةم . كؤذران 

. تةركش لة ثشيت دا بوو وة هة رلة شوصين خؤي وشك ببو . يارمةتيم بدة هةنطاو هةلَبطرم 
بةالَم هاتوضوي . ةيارةيةك بطةيةننة نةخوشخانة هاورييةكةم  زؤري هةولَ دا كة ئةو ثياوةبة س

دواي بيست دةقيقة ئةو ثياوة بة هؤي كاريطةري زؤري برينة . سةيارة لة نصو شاردا قةدةغة بو 
قؤربانيكي تر بؤ شةرصك كة زؤر كةسي بص سةر . كانيةوة لة بةر درطاي مالَةكةم طياين بةخت كرد 

 . م كرد ثةرشت ، بص هاوسةر ، هةذار و كةم ئةندا
ئةو هةموة زيندانية بص تاوانة ، ئةو هةموة جةنايةتكارة ئازادة كة بة سةربةستيصكي تةواوة طياين 
خةلَك دةخةنة مةترسيةوة ، ذنان لة نصو مالَةكانيان دا كؤتوبةند دةكرصن هةتا ئيدانةمان بكةن و 

 . هةموو كاتصك نيطةراين داهاتوي والَتةكةمان بني 
                                                                ناديا ئةمحةد                   

                                                                                
 يكة                                                        بة هوي روشين ئةمنيةتية وة ئةم ناوة تةنيا  نازناو


