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  رمياينرمياينطةطةمستةفا مستةفا  ... ...ححلَلَانني بؤ كازيووة ساانني بؤ كازيووة ساثصزثصزس و س و ثاثاسووسوو  !! ئةمة سةرةتاية ئةمة سةرةتايةصصجارجار

  
داليا ئةو مة  سووپاس و پثزانني بؤلة جيايت چةپكث گوصي نثرگزي بؤخنؤشي نثوان گةرميان و قةرةداغم

 بؤ تؤ ئةي خامنةكةي لة ،نثتةوة پثشكةشت كردم-ي مارسةوة لة ذثگةي كوردستان8جوانةي بة بؤنةي 
 بة دواتةوة هةصدث،مانگ هةتاو،كةپذ نةسيم و شنةبا اينبةياني ئةي كازيوةي!.. . اراوگةشدا كؤصنةدةرت

   ... بة خوات دةسپثرن ماصئاوايي دةكات و ئةستثرةكان تا سبةينث
ساص 5000شاياين باس بثت،چونكة ئثمةمن هثندةشم نةكردووة!) خةجاصةت خؤم (سنةيي ووتةين

 بة !..  چةند خؤشحاص بوومية-تة مةعنةويالَ،بةو خةهةر مةپرسةم الَ بة!داقةرزاري ئثوةين لة مثژوو
هيوادارم هةموو پياواين  !بثت وةكوو تؤوة خامنثكي بةذثز وهةست ناسكيتايبةيت لة اليةن

ئةوةندةي تر هانت دام بؤ پشتيواين كردن .. كازيوة گيان.. ت بكرثنالَنةتةوةكةم،لة ذؤژي ژنان دا ئاوا خة
 و  دصي كةلتوورة زيندووةكانةترپةي كةة ئةو ووشة شريينةي،هاندان (ن،الَژنان و منالة پرسي 

.. . بة هثز دةكات و لة كؤمةصگة مةدةنييةكاندا چركة بة چركة داهثنان بةرهةم دثنث كةسايةيت مرؤض
 ةصةي،ئةو ووشة تاش،شكانةوةن و ژنان و پياوان،پريان و الوان بؤ گةشةكردن پثويستيان پثيةيتالَمنا

!! هةزاران داهثنان دةكوژث! پث زيندة بة چاص دةكرثت كوردي مناصيپياو و مليؤنةها ژن وبةهرةكاينذؤژانة
 چوونكة كاريگةري ئةفسووس!..  لة كوردستانداترؤري فيكري و جةستةيي، بةرهةم دثنثتةوة، دةيان
ساص قةرزاري 5000 ئةوة مثژووة كة دةصث پياوان زياتر لة ،ئةوة من نيم.. . )  لة گوللة بة هثزترة،ووشة

. دا بةرهةم دثنث هاوذةگةزي خؤيانن، ئةو هاوذةگةزةي كة لة سرووشتدا ژنان و پياوان لة مناصداين خؤي
 نؤ مانگ لة مناصداين خؤيدا نةيپاراستبام،ئةو نؤ مانگة بة چي  دايكممن ئةگةر!وئاوديوي ژياين دةكات!

 با پثشكةوتووخوازيش ،؟ خؤ مرؤض دةبث بةرامبةر دايكي خؤي وةفادار بثت!دةنووستمدةژيام،لة كوث 
پشتيواين لة .. بؤ ئةوةي بيسةملثنم كة دايكم خؤشوويستوةم خؤ دةبث وةفاي دايكم بدةمةوة،الَبة!نةمب

كة بةهةشت لة ژثر پاي ذاستييةكةي ئةوةية !.. گرنگ نية كث ووتوويةيت،هاوسةر و كچةكةم دةكةم
 نةرمي ژنان و پياوانة،كة بريي  پذ لة سؤز وكةلتووري نةرم،پثويسيت بة دصيكازيوة گيان .. !يكاندايةدا

بؤ ئةوةي .. .  وةكوو ذابردوو نةبثتمان ئايندة چيتربؤ ئةوةيتيژيان لة دژي توندو تيژي خبةنةكار،
و .. ة كانگاي دصةوةدووبارة سوپاس و ذثزم ل !نةوةكاين داهاتوو سةري خؤيان بؤ تاراوگة هةصنةگرن

..  كة هاندان شادةماري جةستةي بثت،نةك شكانةوة،هيوادارم لة ئايندةدا كلتوورثك بةرهةم بثنني
  ! بثت،نةك مؤنؤلؤگ،ببثتة كةللةسةري چةپ و ذاسيتديالؤگ باصةكاين!

   ..خوثنةري هثژا
  لة ماصپةذيزي داوةوي مارسةوة لة گةص مندا سا8 بة بؤنةي بذوانة دميانةيةكي دكتؤر ذوئيا تلووعي

   .وكراوةتةوةالَوذؤژنةدا بالَژننامة و ك
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