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 بةرةشبينيكي زؤرةوة لةئايندةي ثصكةوةناين مالَصكي بضوك بؤ خؤي دةأوانصت، ئةو            سالَة و  18 طةجنيَكي تةمةن    رصباز
  .زؤر جوانة جا نؤرةي ئةوةية كضصكيش بةخؤمةوة طرفتار بكةم) حالَي خؤم (دةلَصت 

 هةموو  ئةمة طرفتصكي طةورةي وآليت ئصمةية، كةنةتوانن جورئةت بدةنةبةر خؤيان بؤ ثصكةوة ناين ذياين هاوسةرصيت             
طرفتةكةي ئةوان شوصين حةوانةوة يا خود باشتر بلَصني خانووصكة بؤ ئةوةي بتوانن لةمالَصكي بضوكدا جصطةي دوو دلَـي                

  .طةورةي ثصكةوة ئاشنا بؤ ئةو ذيانة بكةنةوة
 اينزؤربةي مةينةتيةكان لةو نيشتمانةي ئصمةدا دووضاري طةنج بوونةتةوة لةبةرامبةر ئةمةشدا، دةسةآلت ثرؤذةي جو           

بؤ ئةو طةجنانة وةكو ثصويست نةخستؤتة أوو، تائصستا كة لـةذياين بونياتنـاين مالَـصك بـؤ خؤيـان ، كةنـةتوانن         
  . خانويةك نةك بكرن، بةلَكو وةكو كرصضي تصيدا رةنط و روخسار و عةشقة ثاكةكةياين تصدا بطؤأنةوة

 نةطريـسي نـاوخؤ قـةوما، طـةجنيش هيـواي           بصطومان لةدواي راثةأين طةجنان هيوايان بةديكرد، بةآلم كايت شةأي        
بوونصكي زؤرةوة مالَ و حالَي و نيشتماين بةجص هصـشت، بـةآلم دواي روخـان و نـةماين                  بةياخي  بةذيان نةماو ناضار    

يةكجارةكي رذصمي بةعس جارصكي دي ئةو هيواية بؤ ئةوان ئومصدصكي طةورة بـوو ضـونكة ثـصيان وابـوو دةكـرص دواي                      
ثرؤذة جوان و قةدةغةكراوةكان سةرلةنوص دةست ثص بكرصتةوة، هـةر بؤيـة دووبـارة كؤمةلَـصك            روخاين ئةو دكتاتؤرة    

 ان و دووبارة رازاندوةي مالَ و جوانكاري خانوةكان دةسيت ثص كردوة، بةآلم لةطةلَ ئةمانةدا رذةي طةورة بنياند نؤثر

zilemo
kn



 
 

 س، زؤر كـة   ؤوة  كي خـةيالَي بـةرزب    بةتايبـةتيش زةوي و خـانوو بـة شـصوةية         نرخي تصكراي كاآلو ثصداويستيةكان و      
لةبةرامبةر كرينياندا دةست دةخاتة ذصر سةريةوة و بةتايبةتيش طةجنان ضونكة ئةوان وابري دةكةنةوة بأيـاردان بـؤ                 

  . ضوونة نصو ذياين هاوسةرصيت ثرسيارصكي زؤر قورس بصت
 خؤي جارص نيـازي نييـة زةماوةنـد     سالَة تائصستا زةماوةندي نةكردوة بة طوتةي34رصبوار ئةمحةد طةجنصكي تةمةن     

بكات، رصبوار بةيانيان لةضصشتخانةيةك ضايضييةو دواي نيوة رؤيانيش زؤربةي كاتةكاين لةئةنتةرنصت بةسةر دةبات             
رصبوار دةلَصت ئصمة لةمالَةوة حةوت سةر خصزانني لةسص ذووري كرصداين بةثارةيةكي خةيالَي كـة نـاتوانني بةتـةواوي                  

وة كاتص سةيري باوكم دةكةم دواي ئةو هـةموو تةمـةن و ئـةزموون و ئـةو هةرزانيـةي ثصـشوو                     جصطةي خؤمان بكةينة  
لةذيانيدا نةتوانيوة ببصتةخاوةين خانويةك، دةبصت تازة من بةنيازي ضي مب، سةبارةت بة ثأؤذةي بةهاوسـةربونيش               

  !ؤم ثصنةزامن ضؤن دةتوامن ذن صنم خؤ ذن هصنان طالَتة نييةمن كاتصك مالَي خ: دةلَصت
من كايت خؤي نةم توانيوة خوصـندن تـةواو بكـةم           : هةروةها رصباز ياسني كةزؤر رةشبينة بةرامبةر ئايندةي خؤي دةلَص        

ة كام كـار    بم بة فةرمانبةر نةبووين و طراين وازي ثص لةخوصندن هصنام بة كاركردن هةردةمةو لةسةر كارصك، وات               بتا
  .ثارةي باشتري تصدا بواية دةضوومة ئةوص ئصستاش تازة ناتوامن ثصبطةم

 دةكرص بلَصني دةرةجنامي ئةورةشبينية طةجنان بةرةو ئاقارصكي دوور دةبات و بةبأوانةبوون بةخؤيان توشـي هةنـدص                
  .ؤربةجؤر بطرنةبةرطرفيت دةرونيان دةكات، وايان لص دةكات لةثصناو طةيشنت بةو ئايندةية رصطة طةلصكي ج

 سـاآلن بـوو لةناوةنـدي       16مـن ئةوكاتـةي بـاوكم مـرد تةمـةمن           : سالَ دةلَـص  25هةروةك ئامانج ناميق ي تةمةن      
دةخموصند، ضونكة كوأة طةورةي مالَ بووم لةبةرخاتري ئةواين خوار خؤم وازم لةخوصندن هصناو ضوومة بةركارو كاسيب                

ثةيدام كردووة خواردوومانة، جطة لةدايكم دووبراو خؤشكصكي ترم هةية كة          ئيدي لةو رؤذةوة تائةمأؤ بةردةوام ئةوةي       
ئةوان خوصندكارن كاتصك بري لةخؤم دةكةمةوة تةواو نائومصد دةمب زؤر جـار وام لـصدصت لةثـصناوي ئـةوةي كةببمـة                     

  .خاوةن سامانصك رصطةي هات و نةهات بطرمة بةر ئاخر مردن خؤشترة لةو ذيانة
ئةطةر سةردةمي ذن بةذن بواية ذمن دةهصنا، ضـونكة دةجوومـة الي خصزانـصكي وا كـة                 : وة دةلَصت لةبارةي ذن هصنانيشة  

  .لةخؤمان بضن، بةآلم ئصستا نا، ضونكة كةس شوو بةمن ناكات لةبةر ئةوةي نةك خانوو بستصك خاكيشم نيية
مانـةوةي كـضان لـةمالَي    دةكرص بريكردنةوةي لةو جؤرةي طةجنان زةرةرصكي ديكةش بةكؤمـةلَطا بطةيـةنيت، ئـةويش            

باوكيان، ضونكة كضاين ئصمةش هةميشة دةأواننة بةخيت باش، ئةوةش وادةكـات زؤرصـكيان نةطةنـة ئـةو بةختـةوة                   
  .بةكضصيت لةمالَي باوكيان مبصننةوة

من ناتوامن شوو بةكوأصك بكةم كة خاوةين خانووي خؤي نةبصت، ضونكة كاتصك شـوو       : ي فةرمانةر دةلَصت  -رصزان سليم 
وأصك دةكةم هةموو ذيامن دةضصتة الي ئةو كوأة زؤربةي دةسةآلت و ضارةنوسيشم هةرالي ئـةوة لةهـةموو خؤشـي و            بةك

ناخؤشييةكيشدا لةطةلَي دةذمي، بؤية دةأوامنة كوأصك كة خاوةين كيانصكي خؤي بصت تابتوامن لةطةلَيـدا بةئاسـودة                
  .بذمي



، ئينجا دةسيت بوكـةخان  يَت كة كةي بيَت خاوةين خانويَك بيَتهةر لةبةر دةم ئةو ثرسيارة قورسةدا دةبكةواتة طةنج   
  .بطرص و بضصتة ئةو مالَةي خؤي كة هةميشة لةضاوةأوانيدا بؤي سووتاوة
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