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  باسدا بیشه  ... ینه و بازارۆ ده ستکرد و بیکژوم
  ؟! چه ندهیانیاخود به ی! هی ی چۆئه م ،ت ده پرسک که سره؛ کاتیسه  
که  ،اوازهیک ج لیه نگڕنج  پیگر که هه یزه و 
ه گه ز و ڕ یاوازیست ج به پیوه ندیه نگه کان په ڕ
 به یمپۆۆ ئیۆگۆه لیۆ هه ر ب٠هیشوه ره کان هه یک
شراو به ککھه او تیه نگ جڕ ینج بازنه  پیماه

   ٠ه کتردا ده کاتیناو 
ھان به کارده ی جیربه ۆ که له زینامه  سایرژمۆڕ 

که  ،ینیی ئای بنج و بنه واۆته وه بده گه ر ،تبردر
هه  ،انیستی کرینیی ئای به واته ینیی زایرژمسا

ان یغه مبه ر پیسای عیکبوونی له دایک دوافته 
 وه ی ستانداردیکوه  شۆمشتووه و تاکو ئڕدا

له  ،سای عی جووله که به ر له هاتنینیی ئا٠رگرتووه
 یان به ره و خاکیکشان موسا و؛ هه ڵرعه ون له گه ی فیگامه ۆ کیشتنھان و جیبه دواکه وتن

 ۆغه مبه ر له ب پیچۆ کیبه واتا ،یچۆ کیرژم سایسالم که به ناوی ئینیی ئا٠مار کراوهۆت ،لیسرائیئ
 ینامه گومان سا ب٠ده کاتوه ده ست پله و ،سالم به ئاشکرای ئینیی ئایشتناهنه و بانگیمه د
   ٠نهییش زا پڵ و حه وسه د سای زه رده شتینیی سه ر ئاۆته وه بڕ گه  دهیش باگراونده که یکورد

 ی که له سه ری زانستینه وه یۆک لیم به پ به ٠ی کوردی٢٧٠٦= ینیی زای٢٠٠٦= یچۆ کی١٤٢٨ 
 ی ئه گه رچ٠ت هه فته ده ب٥٢ مانگ و ١٢ ی که له دابه شبوو٠٠تکدژ پۆڕ ٣٦٦-٣٦٥ له ڵسا ،کنۆک
نانه شه که  هه رله به ر ئه و کورت ه٠٠ژهۆڕ ٣٥٥چونکه  ،ته وهدا نای له گه یسالمی ئیرژمۆڕ

   ٠تپه رده به مه زن به هه موو وه رزه کاندا تڕ یمانگ
ژدا ۆڕ له شه ش یایه خواوه ند دونیکه گوا ،کنۆ کینه کان له سه ریی ئایربه ۆهه فته که ز 

 زه ینییکه ئا ،هی پشوودانه که یژۆڕشه که له م ک به ٠اوهدی پشووی هه فته میژۆڕدروستکردووه و 
 یه کشه می به یحی و جووله که به شه ممه و مه سینی به چوارشه مه و موسولمان به هه یرده شت
  ! تان هه بیکچوونۆره بۆکه ش چ جی دیکنییا هه ر ئای ی بود خوا ده زان٠٠نداده ن

 یش له وسه ریدا سا ساییتاۆژ و مانگ و ته نانه ت له کۆڕکات و  ،یی هه نووکه یله سات و ئان 
 به ده ی زه ویانه وه ڕ سوین به پۆ چ٠تڕۆه و ده گییه ک نی ،یژئاواۆڕ ی ئه و سه رۆت بژهه ۆڕ
ه ن که ژ و هه یله ال ،شی باکور و باشوری جه مسه رۆ بیکاردانه وه  ،رۆدا له به رامبه ر خیۆ خیور

ته نانه ت سه ره تاو  ،ده کاته وهکه وه ده ستپ ٢١ مانگ له یڕ سوویانڕۆم گ به ٠تواوه ده ب
 ی مانگ و سه ری مانگ سه ره تای٢١ که ٠٠ مانگ ده بنی٢١ش وابه ند به ی وه رزه کانی هاتنییتاۆک
مه ه ئه ی زستان؛ که له وانه ییتاۆده کا تا ک به هار ده ست پیژۆڕه که م ین له ۆ چ٠شهی کوردیسا
 مانگه ی ناوییاکبه ت ،ته وهه کده گریش ی کوردستانی سروشتڵت و له گه  بی کشتوکایکارده ید

   ٠ی کشتوکای وه رزی سوودۆ که ژ و هه وان بینجراوش که هه یه کانیکورد
 یوه شش به ینییبه ر له زا ،ته ستانداردۆاتره و بی زیه واجڕھاندا یکه له جۆ ئه مینیی زایرژمسا 

ر و سه مه ر له ی سه ٠ر سفردا له ژی گه رمی پله یوانیوه له پیوه ک ج ،تده گرۆ له خیاوڕگه هه 
  ؟!تژوو کردب مڵان له گه یه فتارڕن ۆچ ،ینیی به ر له زایکان له کاته که خه یوه دا
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 دووشه یاوازی جی بۆ به س ت٠٠ته وهاده کریژ جۆڕ ی وهه رایوناکڕ له یده نگ و بیکیشه و به تار 
ش وه ی سایته نانه ت له ج ،سته کانه سوورپیندیه هیۆهه ر ب! ت؟ بیا چوارشه مه چی  بم و س

 نه ک ٠٠نهی هاو ته مه نم چده  ،تک بووبین له دایئه گه ر له هاو:  نمونهۆنن؛ برز به کارده ه
 ته نھا ئه و ٠ داهاتووۆ بیزنا هه ی ،ردووابڕ به یدان گریه سات نه وه ستاوه له کاتیۆهه ر ب! ڵسا

   ٠شه وونهینا هه میئه گ ،ه وهینیداده ب تیتۆخ ،هیرکردنه وه ی بیکیشک خه ر که میکاته 
 ،ت ب٢٤/١٢ان که یغه مبه ر پیسای عیکبوونی له دایژۆڕکه وتن له سه ر سا ری که کلی ئه وه یدوا 

تستانت ۆکس و پۆک و ئه رسه دیلۆ کاسیچوونۆهه رچه نده ب ،ڵ سایک به ر سه رک هه فته ڕواته 
 یه که ینییته ئاله باکور و باشور داب و نه ر ،ژئاواۆڕت و ژهه ۆڕ له ۆ ئه می که چ٠ه کناگرنه وهی

سمه س به ین کریسته گه ر بیگه نه و به ٠٠شتنۆفر و کای بازارگه رمیکمای سۆله ده ستداوه ب
 هه یش سه پاندنی که ئه مه ٠ننکن که بازار ده هه ژجه ژنا ،کی دایژۆڕن و یینتااڤه که م و یپله 

   ٠یھانی جیه کبوونیتا  ،تن ده سه لمیانه تیستی کریژئاواۆڕ یمه نه تی
  


