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و  ئه   وه. دوای خۆیدا دنت تر به وره ڕی گه ش بت شه ی چکۆه نده ر چه شه
ناو    له،گرت رۆکی ئینسان ده کی به یه واره قهر هه   به  کاتك گریسیه نه

 ڵ په چه دژوار و  زۆرکارکی  له  م هرد  ههدابستراکت  ئه جوانیکی یه چوارچوه
                               .بکرت بنب  تایه تا هه  هه بۆرۆژک  بت  و ده چت ده
 هیچ   بیست سایه نجه و گه ی ئه  ئومد  پ له شین و چاوه بۆ  وه ره سهی  وه ئه
شت الیکی  گ  خون له وه  برینی قووه بوو کاتک به لک و مانایکی نه که
   بهو  ئه  رۆژهو  ئه. وه وته که ڕ دوور ده یدانی شه  مه تکا و دلشکاو له شی ده له

. رگ رزگار بکات  مهیست  ده خۆی له و  خۆشخانه  نه خۆی توانی بگاتهپی 
، قووتر  دیدا چاندبوو ه لی وره داخکی گهر و  سه ڕدا که  شه زین له آم به به
  له.  کۆیبوو بوو ند الوه  چه له ویان  شانی ئه  کهی انهتۆپ   ساتمه م له

 دووری  ی له که  سووتاو و شکاوه بابه  ده  بریندار و دشکاوه نجه گهم  ک ئه یه ری سای چل و سپتمبه
  کان شاری بریانسک به ی نازییه وه  پاش ئه،هلت جده  خوارووی مۆسکۆ به رووباری دیسنا له کانی ناره که
  کشه  جۆرک پاشه شکری سوور به ها له روه کوژن، هه سی ل ده زار که شتا هه ن و هه که ده خاپوور واوی  ته

   .  زنن یبه ن و ده که پده
یان داگیر  نجه  گه و کۆمانداره ی ئه ندشه واوی بیر و ئه  ته  به  تۆه  له وه  و بیرکردنه ڕاوه دۆ ڕه و شه کابووسی ئه
ر   و به وه کاته کانی ده  شینه  چاوه ر که  هه بۆیه. اآشابوو ر خانهخۆش ی نه خته ر ته  سه  مردوو له  نیوه کردبوو که

زکی سپی بۆ  م و کاغه له  قه کات که ورو پشتی ده کانی ده سپیه ڕوو  ره  سسته کانی ساڕژبن داوا له ی برینه وه له
ر چاوی   به کانی له ی راچه وان، و  شوه کانی نوچه  باریکه کانی، هه  تیژ و رۆشنه دا چاوه م ساته ، لهبنن
. هنا زییان بۆ ده ه کاغ م و نه له  قه وان نه ک ئه وه  نه!چوو دیس دهم رخه ک ئه سکی وه  هی که ان لهک ره سسته

ڕی دۆڕاوی  مک ئارامبه و کابووسی شه ویست که نا میخائیلی خۆشه" گووت   پیان ده وه  ئه جیاتی کو له به
  !"   بیر بکه بریانسک بۆ دواجار له

رایکی  خ  به  که  برینداره نجه و گه ستی ئه ی ژر ده  ساکاره خشه و نه  ئه زانی که یانده کان نه ره ی، سسته به
باو و  کان نهکات و فرمسکی دای وان قورس ده  دواتر بۆ سانکی درژ و درژ کاری ئه،یکشا  ده بونه

  خۆشخانه نهڵ و   باخه خاته ی ده که  ساکاره خشه ی نه وه  پاش ئه  برینداره  چاوشینه نجه و گه ئه  !     تر باوه نه
می  ر دووه ر و مل شکاوانی شه ی بریندار و سه  نو ئاپۆره  له وه منته  دهناسراو نهسکی  ک که هلت وه جده به

ی  که  ساده خشه الشینکۆڤ نه وام، میخائیل که رده خت و به  کاری سه ش ساڵ له م دوای شه  به.جیھان
  نیت به یه گه ستی راده کی ئۆتۆماتیکی ده ناوبانگترین چه نجام و دروست کردنی به  ئه نت به یه گه  ده خۆشخانه نه

 له  وه  کردنه ی بۆ تۆه ی بچووکه که م چه  ئهالشینکۆڤ     میخائیل کهالشینکۆڤ          ڤتۆمات که ناوی ئه
  [AK47]- .       منا رهه  به کان به  نازییه یی دڕنده
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ی کان  نازییه  دوژمنهمژبوو  لهالشینکۆڤ ی که ره  نوێ و کاریگه که م چه  ئهکارهنانی ر به  سه م کاتک هاته به
   بهش ردوو الوه  هه له  بگره ، سانک بوو ساڕژ ببووننیشیر شا کانی سه  برینهابوون وت الدر سه  ده  لهو ئه

   له  تۆه  له وه بت بیرکردنه  ده  بۆیه.ن داپۆشرابوو و هاورکانیستی خرۆتشۆڤ  ده  بهمدالیای سوور
  لهی  که که  چه  بهدا وه مین تاقیکرنه که  یه بووبت کاتک لهالشینکۆڤ چ تامکی ما میخائیل کهی  ندشه ئه
  .       کوژرن ربازی سوور ده زار سه شت هه نگاری و هه زار هه نجا هه لدانی بوداپست به رهه کردنی سهرکوت  سه

 زۆر  ستی پارتیزان له ککی سووکی ده ک سومبل و چه الشینکۆڤ وه ی جیھان، که وره ڕی گه پاش کۆتایی شه
رم کردنی  ر زیاد بکرت بۆ گه رابه  به  ده که م چه م هنانی ئه رهه  به یدا کرد که واجکی وای په ا رهشونی دونیاد

 لک  گه کینی مریشکک الشینکۆف له یداکردنی که  زۆر شوندا په  له  بۆیه.ڕی سارد بوو  ناوی شه ڕک که شه
  که م چه ری ئه هنه دام به. کوژرن الشینکۆڤ ده  که س به که 250000   ئامارکدا سانه له    . ئاسانتر بووه

کانی  م گویه ، بهرۆشننر شین و  کانی هه چاوه  هشتاچت،  دهد سای وه و نه ره  به و وا  ژیان دایه هشتا له
 جیاتی  ت بریا له دهو  ئه. ی دونیا بت یی و گازانده  گلله قنت و گوێ له الشینکۆڤ بته ی که نده وه ئهڕ   که نیوه
. وت که وی لده و چۆن خه  شه پرسن که ووسان لیدهن ههنا کاتک رۆژنام  ئامرکی کشتوکایم داده که م چه ئه

، مبق و حیزبولالدا  نو ئای مۆزه ی له که که ی چه  بوونی ونه ڕای شانازی به ره الشینکۆڤ سه میخائیل که
        . کردووه ستی تیرۆریستان دروست نه م بۆ ده که م چه ئهت من   ده و زاره رمه مرۆ شه ئه
 ، وا تووهو که رنه  به که و چه شی ئه فرۆ  رۆبلکی لهو  ئهوا  کهکات  دهیی  و گله  پیره  کهرالی سوور ئستا نه ژه
. الشینکۆڤدان کی که ی چه  شوه کانی له  شووشه تی بۆ دروست کردنی ڤۆدگا که تی خۆیه  کۆمپانیای تایبهریکی خه

ست بوون یان  ر مه گه  ئه ک که ست خه  ده  شتک بداتهشیمانی دا بۆ په نه مه م ته و له  ئه م جاره ی ئه وه ک ئه وه 
  هن که ست ده دهن و  ده  فده که و چه   ئهن، یانیش دۆست و دوژمن که واو ده  تهیکتر یهو  ی ئه که که  چه بهیه  وه ئه

                                  !کتر ملی یه
  
  
 
  
 

 


