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  هاوِري باخةوانهاوِري باخةوان ,,,  ,,, ديسان مارشي نةتةوةكةمديسان مارشي نةتةوةكةم
  

كز و دالَطؤشت و : طوجةر، دا نووسراوة"طوجةر"ي هةمبانة بؤرينةي مام هةذاردا لة واتاي 703لة الثةِرة 
، لةبةرامبةر طةجةر و طوجةريشدا نووسراوة. دالَطؤشت، كز: طةجةر، دا نووسراوة725لة الثةِرة . يب هيز

  . برييت لة خؤِري و تؤِري) 2، لَة كزةكانئاذة) 1: طةجةر طوجةر
م بؤ ئةوةي ثِراوثِري واتا و ليكدانةوةكةي الَبة، دةمزاين دةستةواذةي طةجةر و طوجةر زؤر نيطةتيظة

  . ببيستم ناضار بووم ثةنا بةرمة بةر هةمبانة بؤرينة
 ئةدةيب ئةدةبييان تيدا يان خؤِري و تؤِري لة فةرهةنطي ئةو كةسانةي كة، دةستةواذةي طةجةر و طوجةر

  :نيية بةو كةسانة دةطووتريت كة
 . بةرطري لة مارشي نةتةوةيي دةكةن •
 . دةلَين مارشي نةتةوةيي ثريؤزييةكي تايبةتيي هةية و نابيت دةسكاريي بكريت و بكريتة تةنز •
 نووسةري ضونكة ئةو، لة جيايت مةداليا و ريزلينان بة خيزاين هؤزانةوان دلَدار دةطوتريت •

  . 1ئةو مارشة نةتةوةييةية
ثاش تيكدان و ئةتككردين سروودي ئةي رةقيب لةاليةن كةسانيكةوة كة بةداخةوة زماين دايكييان 

من يةكةم كةس بووم ، و ثاشانيش هةنديك لة هاوكارانيشيان داكؤكييان لةم ئةتكردنة كرد! كورديية
 لَي سوور ثةِراندنة هةلَم داييزي تريشةوة ئةو ئةتككردنة لةسةر ئةم هيك بةِريو لةاليةن هةندي

  ... رسواكرا
ئيستا ماوةيةكي باش بةسةر ئةو داكؤكيكردنةي هةنديك لة نووسةران و هةلَضوون و جيونامةكاين 

كةضي يةكيكي تريان تازة بة تازة بةو كةسانةي كة بةرطرييان لة مارشي ، ئةواندا تيثةِريوة
  ! . طةجةر و طوجةر: نةتةوةكةيانكردووة دةلَيت

  
بؤية دةلَيم خاوةين ئةو قسانة ، ديارة ليرة من تةا كارم بة مارشي نةتةوةيي و خودي خؤمةوة هةية

ؤي فيري ئةدةيب ئةدةيب بكات و رووي دةمم سووكانة هةر كةسيك بيت و هةرضييةك بيت ثيويستة خ
ئايا هةية لة نووسيندا دةستةواذةي خؤِري و تؤِري يان طةجةر و طوجةر : دةكةمة خوينةري بةِريزيش

ئةتكردين مارشي ئةي "بةمةرجيك تاواين نووسينةكةي من تةا ئةوةية كة طووتوومة ! بةكارينيت
 ! . ؟ "وردة و ئةم كارة نابيت لة كورديك بووةشيتةوةرةقيب تيثةِراندين هيلَي سووري ك
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