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 ئاسؤئاسؤ... ...  بازار بازارهةلثةرستةكاينهةلثةرستةكاين   يان يانيي زةرقاو زةرقاوتريؤريستةكاينتريؤريستةكاين   دروست كردووة دروست كردووةسوتةمةينسوتةمةين   و و طراين طراين قةيراين قةيراينصصكك
 
  طرفتارن بةدةست نةبوويني زؤرة خةلَكينيكالَسا

 ثيويست لةرابردوودا ئؤبالَةكةيان ئةخستة سوتةمةين
 بطاتة  نةدةدا سوتةمةيني عيراق كةريطةي رذيميئةستؤ

 ئةم ديكتاتؤرة ئيتر  روخاندينيم دواالَكوردستان بة
 هةرزان دةست دةكةوتوو ي بةنرخيكخةلَك سوتةمةين
 دابةش  بةنزينخانةكانةوة سوتةمةينيماوةيةك لةِريطة

دةكراو هةموومان ئةو باوةِرةمان ال دروست بوو كةئيتر 
 يم زؤرالَ ثيهاتووة بةي كؤتاييئةم قةيرانة بةيةكجار

 هةلَدايةوة ئةم جارةيان ينةبرد قةيرانةكة سةر
 .  تريؤرستةكان كةئةوان نائاراميان دروست كردووةي ئةخريتة ئةستؤيئؤبالَةكة

 و  دةطةيةننة عيراق لةاليةن تريؤريستةكانةوة دةكةونة بةر هيرش كةسوتةمةينيئةو شؤفيرة توركانة
 تيداية وةشةوان ةنطوباسة راسيت دةطرييت بؤ عيراق ئةم د سوتةمةينثةالمارو بةم جؤرةش ريطة لةهاتين

 ديننة عيراقةوة كةوتوونةتة بةر ثةالمارو لةميدياكانةوة دةمانبيست ئةو شؤفيرة توركانة كةسوتةمةين
 ليهاتووة ثاش  ثرسيارةو وةك مةتةلَة كورديةكاينيم ئةوة جيطةالَ تريؤريستان بةيهيرش

 رةشدا ي لةبازاِريةنيو بةنزينخانةكاندا نةماون بؤض ل تيرو تةسةل دةبيت كةسوتةمةينيبريكردنةوةيةك
 يوطةالَ خؤمان ثايتالَ دةفرؤشريت وةك دةزانني لةوي خةيالَي زؤرو زةوةندةو بةنرخيكسوتةمةين

  .  دةيكِرنص كةلةنيو بازاِردا ئةم سوتةمةنيانة دةفرؤشن لةكوينةومتان نية ثاشانيش ئةو خةلَكانة
 نةوتيان لةمالَةوة هةية باشة يوطةالَبريبكةينةوة من ئةلَيم ئةو كةسانة ثا  وليرةدا دةبيت بووةستني

 نةوتيشيان لةمالَةوة ي بوو بؤ نابيت بريص خاويان لةكو نةويتيوطةيان هةبوو ئةالَئةوة ومتان ثا
ةبيت  نةوتيان هيوطةالَ تيداية ئةطةر ئةوة فشة نةبيت كة ثاهةبيت وةك ئةشلَين شارة حةياتةكة نةويت

  .  مالَةكةياندا هةبيتي نةوت لةحةوشةيكةواتة فشةش نيية طةر بري
 بزامن رايةكةم راستة يان نا ئةوا دةضم لةخةلَك دةثرسم كاكة يمن ئةو رايةم ال دروست بووة جا بؤئةوة

و   كة ئةو نةوتيمم بدةيتةوة فةرموو برام ئةو خةلَكةالَ وةبةيارمةتيت يةك ثرسيارت ليدةكةم ئةتواين
 دةكةن جا كاكة من ي ثةيداص؛ ئةلَيم ئةو كةسانة لةكوص دةكات بةلَـي ثةيداصطازة بةطران دةفرؤشن لةكو

 يمم بدةيتةوة براالَ مةطة من رؤذنامةنووسم ئةمةويت وةصضوزامن بؤ لةخؤيان ناثرسيت كاكة غةلَةت تـ
 بةنزينخانةكانن يةيفرؤشن وةكيل كة بةطران ديباش ئةوانة لةطةلَ بةنزينخانةكاندا شةريكن ئةو كةسانة

م الَبة) الوةند غةريبة ( تؤ ناومي ناوص من بةلَي ناوي بلَيص خؤشتم ثيباشة سوثاس بةس ناوةكة
  .  موشكيلةم كةيت ئةتنامسةوةي كةش بيت توشوي بةسةرما بةخوا دةسالَيقوِرنةكة

س بةضةند الَ خوار ئوتيل ثاي بةِريز زةمحةت نةبيت تا فولكةي شؤفير مةرحةبا سةرضاوم برايكاك
 بةنزين طرانة لةبةنزينخانة نيية دةبيت يهةزار بؤ ئةوةندة طرانة جا من بلَيم ض) 2 ( كاكة بةيئةمبة

 ص فولكةكة ئةم بةنزينة لةكو شؤفير يةك ثرسيارت يلَ بكةم جةماعةيتيلةفولكةكة بيكِرين باشة كاك
 كاكة ئةم بةنزينة بؤ ي ليدةرناكةم كةثييان دةلَييش سةر باشة منييئةوة بةخؤيان بلَي. ثةيدا دةكةن

 بِرؤم صباشة من بةث، م وا بزامن لةطةلَ بةنزينخانةكاندا شةركنيالَئةوةندة طرانة دةلَيت زةرة ئةكات بة
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:  بةنزين طرانةي تؤ بؤضي بةبِروايلةويش ثرس و  دوكانداريكيضومة ال. باشترة ئةو ثارةية نادةم
 ئةو يتيةكم ثرسالَدواجار لةهاو.  رةشي بةنزينخانةكان دةيفرؤشنةوةو بةبازاِر:ئةويش ويت
 ي ئةم طرانيةوة هةية ثيم وت ناو لةثشيت ومت مةسئول هةية دةسيتي ثيضةوانة بوو ثييبؤضوونةكة

ثيداو  ي دريذةالَ من فةالقة بكريم ومت نةوةلَص تؤ ئةتةو بةرثرس بيت ئةم كارة بكات ويتكةسيك ئةزاين
 ص فولكةكةو زائدةن مةسئولةكةش شةريكن كةس نازانجةماعةيت و  كاكة بةنزخيانةكانبةثيكةنينةوة ويت

 سوِرماوة جا بِروات بيت لةوانةية جنؤكةو شةيتان ثرس بةم خةلَكانة يبةكةينو بةينيان شةيتانيش سةر
ا تيطةيشتم وةخؤشم بةِراست  كةمن وي من هاتةديجنؤكة قسةكة و بكةن لةمنونة هينانةوة بةشةيتان

 ئةومت ي من نةبوو لةوجؤرة بريكردنةوة بةلَكو شةيتانةكة ثييم باوةِرتان هةبيت خةتاالَ بةئةزاين
 ئةمانة دةرناضيت وة يوطةيان هةية ئيستا ئةزامن شةيتانةكانت سةريان لةكارالَكةئةمانة بريو ثا

 ئةم زةمانةية لةشةيتان فيلَبازترة ئةم قوِر ي نةشلَين مرؤظيئةوانيش طرييان خوارد وة بؤئةوة
 ي بةرم كورد وتةينالَ خؤيان مبينيتةوة ئم درؤيانةيان بؤ من ئةكرد بة بةشةيتاينيبةسةرانةش بؤئةوة

 صية بني لةو راستص ثصم نامةوالَدرؤ كورتة دةكةوت كةشةيتانيش خةلَةتاوة بةدةست ئةمانةوة بة
م دلَنياش نيم وابزامن ئيستاش الَبة.  لةشةيتان فيلَبازترن فولكةكةكةبةرثرسةكةو جةماعةيت

  . م هةيةالَ منيش دوو وة ئةو مةتةلَة نةبيتة حةقايةيتي نةزانراوة بؤئةوةيمةكةالَمةتةلَةكةمان وة
 ي زةرقاوي منة كةهةركاميان ليت دةرئةكةويت كةطروثةكةيتيانة دووةميشيان راالَ هاويرا: يةكةميان

 تاوانةكاين و  بازاِر تاوانباران وةئةوانيش خزمةت بةئامانجانبار نيية بةلَكو هةلثةرستةكاينبةتةنيا تاو
  .  سوتةمةنيةوة بنالَينن دةكةن كةدةيانةويت خةلَك بةدةست قةيراينيزةرقاو
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