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{  ناسناوي، ئةمة لةبةر هةر، ناوبانطة بة كوردةواري وپايت مانطي بة ساردترين زستان مانطي نصوةأاست
 رصطةوبانةكان لة زؤر، مانطةدا لةم ئةمةية  ماناي،وشةية ئةم دةزانني هةر وةك كة، دراوة ثص ي} رصبةندان 
 دةي رؤذي هةوةپي لة بة تايبةت. دةوصستص هاتوضؤش تةنانةت و دةطريصن بةفرانبار مانطي بة بةفري

  ضةشينبة، ضلةضكؤلة دةپصن ثصي كة، مانطة ئةم سي رؤذي دةطاتة ئاخري  هةتا،رصبةندانةوة مانطي
 دةروديوار، مةزن كوردستاين جصطةي زؤر لة، ضكؤلةيةدا ضلة لةم و زستانن رؤذطةيل ساردترين ناوةندي
  . دةيبةستص هاوصي هةپ تف و دةكا مارةكة شةختة، دةدا جةأي
زستان و  وةرزي لة، كوردستان رؤذهةپايت ناوضةكاين لة زؤر،  }2704{  ئةمساپ زستاين، ثصية بةم هةر
ئةمةش  لةطةپ. طريابوون رصطةو بانةكان لة زؤر و باريبو زؤر بةفرصكي، سارد بو زؤر يكجار، اضكؤلةد ضلة
 كة، بو شثرزةي زؤر بارودؤخصكي خةپك ذياين و هاتبو وشكةي شارطةل لة زؤر ئاوي و كارةبا، طاز، دا

 لة هصندصك لة دا، هةواپيان مصدياطةل وةك تةنانةت. هةية درصذةي بارودؤخة ئةم جصطة زؤر لة هصشتا
 داخرابوون و قوتاخبانةطةل، بو لةنط كاريان كان نةخؤشخانة، بو سةدمتةن دو بة دانةي نان، شارةكان

  . هتد
 ئاسايي خؤي رةويت ذيان، بصزاردةبن خؤيان طياين لة  خةپك،ضةتوون دا وا بارودؤخي لة كة، سروشتية
 ئةو ضارة سةركردين بؤ نخزمةتطوزاريةكا يانة كة ضاوةأوانن حةشيمةت دةدا و لةدةست

 حةوتةي، قةيرانةكةدا طةيشتين نووضكة بة لة كايت. تص بكؤشن و هاوارةوة بة بصن، تةنطوضةپةمةية
 و جاأز وا خةپك  كة،ومت تصلصفؤن ثصيان بة، ئةمديوةوة كوردستاين شارةكاين لة يةكصك  لة،رابوردو
 بؤ يانة خزمةتطوزاريةكان كة، دةكرد وياندا و و كؤپان كووضة هاتبوونة  كة هصندصكيان،ببوون وةأةس

، شل بكةن بؤ طوص يان كة لةبايت ئةوةي بةپام. خةريك بن، شصلطري تر كصشةية ئةم ضارةسةركردين
  . دةكردن و جةزريان عةزر و راو دةنا خةپكيان

 ازتانط كة، طازيان دةوص خةپك! طيان حاجياغا{ : ومت و هات خةپكةدا ئةو وازي بة بةزةيي زؤرم  بؤية
  .  }!مةطرن لص طازيشيان نية
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