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لة ضواردةي فيربيوةري هةموو سالَيك ِرؤذي خؤشةويستيية لةطشت جيهان،ئةو ِرؤذةي سةربازة 

ظاالنتاين دةي كة ئينطليز زمانةكان وا . ئيعالين كردئيتالَيةكة لةنيو بةندخيانة دذي ئيمثِراتؤريةيت ِرؤما 
ناوي دةبةن ِرؤذيكة بةحةق عاشقناسةكان بةثريؤزي ِرادةطرن،هةر لةو ِرؤذةش لة سثيدةي زووةوة تا 

  . درةنطاين شةو ماض و عةشق نوي دةكةنةوة
ةميان نوي كردنةوة دريغي كوِرو كيذؤلَةي ئةو والَت و كيشوةرانة لةو ِرؤذة لة ئالَوطؤِري ِرؤمانسيةت و ث

ناكةن،تا بؤيان بلوي شةواين ئةو يادة بة سةماو سةمفؤنيا ِرةنطاو ِرةنط دةكةن تةنانةت طولَيش ضنط 
  . ناكةويت لة ماركيتةكان لةبةر داواكاري زؤر لةسةري بةمةبةسيت دياري

ةوان خؤش ِرةعناية هةميشة دةلَين خؤشةويسيت تازة والَيت تازة دروست دةكات،دة كةواتة بؤية والَيت ئ
بةطولَ و طولَزار ِرازاوةتةوة، ثةروةردةو فيركردن لةسةربنةماي خؤشةويستيية لةبةرئةمةشة بنياتيكي 

  . خؤشطوزةرانيان بؤ دلَداران و ئةوينبازان و فيرخوازان فةراهةم كردووة
ازيزان و ناساندنيان بةو كةضي لة والَيت ئيمة لةجيايت نويكردنةوةي خؤشةويسيت و عةهد بةستاين ئ

ِرؤذة ثريؤزة، ئريهابضيةكاين والَتةكةمان بواريان بؤ دةربِريين فةرةحنايي و ئاسودةيي نةهيشتووة، 
هةركاتيك هةست بكةن كوِرو كضاين شارو الدي بواريان بؤ لواوةو حكومةتةكةيان باخضةو جيذوانيان بؤ 

ةخولَقينن،ئاخر كة ليم دةثرسن بؤ ئةو ِرؤذة لة ثاركي ِرةخساندوون زؤر يب ِرةمحانة دين و كارةسات د
شةهيد سامي عةبدولرةمحان لةطةلَ هاوسةرةكةت عةهدو خؤشةويسيت نوي ناكةيتةوة؟؟؟ بةيب دوودلَي 
 دةيب بلَيم ضؤن دلَم دي،يان ضؤن دةتوامن لةو ِرؤذة ئاهةنط بطيِرم كة ئريهابضيةكاين منونةي زةرقاوي

  . لةو مانطةدا خؤشةويست و دلَداراين ئيمةيان يل جوي كردينةوة
ئةوان حةز دةكةن كض جيذواين لةطةلَ ئةويندارةكةي لةسةر طؤِرةكةي بيت، هةموو حةزو ئاواتيان ئةوةية 
ض مالَي دلَ ويران بكةن ثيش ئةوةي بيناكان بتةقيننةوة، قةت ضاويان بةوة هةلَنايةت دوو زيندوو يةكتر ما

بكةن ض جاي ئةوةي كوِرو كض، مةراميانة ئةو ماضانة لةسةر تاتةي مردوو شؤرين بيت يا لةنةخؤشخانة، 
هةر زةردةخةنةي سةرليوي منالَيك،كضة جوانيك،كوِرةشوانيك،ثريو جةوانيك بةمةرطي خؤيان ليك 

  . رياي فرميسكدةدةنةوة بؤية لةو ِريطا نامرؤييانة دةطةِرين ئةو كؤزةردةخانة بكةنة دة
ِرؤذي خؤشةويسيت ئيمة ئةو ِرؤذانةية كة هةتيويك ثيدةكةنيت،دايكيكي شةهيديك ئؤخةي دةكات، عةيل 
كيمياوي لةهةلَةجبة دادطايي دةكريت و دايكيكي كوِر ئةنفال كراو لة جةلسةي مةحكةمةكةي دادةنيشيت، 

كةركوك بؤ (ئيمة طةِرانةوةي دلَةكةية بؤلةش ظاالنتاين دةي الي كوِرة جحيلةكان و كضةناسكةكاين 
  . كة طةورةترين و خؤشةويسترين دلَة الي هةموومان) كوردستان

سويندمان خواردووة ئيمة كوِرو كضة ئةويندارةكاين هةوليرو سليماين و دهؤك تا جحيلةكاين كةركوك و 
ةندةيل هاوبةمشان نةبن لةو دؤمتامةكامنان لة شيخان و زمار و هاوتاكامنان لة خانةقني و م

خؤشةويستيية يادي ئةو ِرؤذة ناكةينةوة،ضاوةِري دةكةين تا لة ذير يةك ِرةمشالَ ئاهةنط و شادي و 
  . سةما دةطيِرين و ئةو شةوي تابةياين ناخةوين و ماض و هةناسة دةطؤِرينةوة
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