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  سؤرانسؤران. . سس. . حح.. .. .. .. مووشمووش  دةبصتةدةبصتة  ثشيلةثشيلة، ، بووشبووش  لة ترسيلة ترسي
 دؤزي و خؤي لة ثارصزطاري ساختةطي بة ناوي، سوريا بةعسي رصذميي، بو رةبةق ساپي سي نزيكةي
سوريا  هةر، دةوصت راستةكةيت ئةطةر، بةپام. بناين داطري كردبولو وپايت سةربةخؤي، فةلةستني عارةيب
. دادةنرا رؤذهةپايت نصوةأاست بووكي بة كة، لوبنان شةنط و جواين وپايت ثشصوين هؤي بوونة و ئةوان
 بأأؤكسصلةوة لة شاري، زايين دا حةفتاكاين هةوةپي لة ضون، نصوةأاست رؤذهةپايت بووكي دةپصم بؤية

 بصأأؤؤت لة واي لصهات و كوردستان بؤ هامتةوة دا بصأؤؤت بة كة، بةر كةوتة أمكوتوث سةفةرصكي
  . مبصنمةوة

 ئةطةر. تر ئاوةدان و تر مؤدصأن شارصكي هاتوومةتة كة دةركةوت بؤم، بصأأؤؤت هامتة بيلذيكةوة لة  كة
  . وتوة كةمم هصشتا، ئاسيا بو ثاريسي قوأنةي، بصأأؤؤت شاري بپصم بوصرم

 سةر مةيلةو زةرد لة سووري ضواردةي مانطي قؤشةي، هاوين بو انطة شةوي هةوةپ مانطيم  وا بزامن
قاشي  هةر دةتوت، شارةوة رؤذاواي لة الي، ) مصديتصأانة (سثي نصوةأاست زةرياي سايةقةي ئامساين

لة ) جةبةل لوبنان (لوبنان كةسكي ضياي سروشتة ؛ بؤشناغي بةرؤكي بووكي عةياري و ضوار بيست زصأي
، بو و سووك خؤش هةواي هصندة و مةيلةوشينة سةوزي ياقوويت دؤشةكي دةتوت ثاپوثشيت، ثشت شار

 - بصأأؤؤت دةهاتنة هاوين بؤ ثشوي، ثاريس بايت لة، و نزيك نصوةأاست رؤذهةپايت خةپكي زوربةي كة
  . الم دابو لةوصنة و رصطةم خوار كردبوةوة، رةنطة منيش هةر لةبةر ئةمة

هةپ ) كارط (قارضك وةك و نزيك نصوةأاست رؤذهةپايت لة تاقم طةلصك، لة ثاشان، ةبة داخةو بةپام
. بو رصذميي سوريا خودي لةوانة يةكصك كة، تةق و تؤق بو و تؤقاندين خةپك كاري بنةأةتيان كة، تؤقني

 مةجنةنيقي بة بو بصأأؤؤت لةبةردپي واي لصهات كة شاري، وةردانة و دةست تصك رةفتار هةر بةم
  . وفيسار فپان و فاالنج و مةسيحي، موسوپمان سووري خصمصري مةكؤي و دووهةم كامبؤجي ثهنؤمثصهين

كة ، موسوپمانة كاين فةلةستني دةكا عارةبة لة باسي داكؤكي، بةعسي سووري لة كاتصك دا رصذميي
 ساپي مةيكارةسايت رةشة كة، هةية سوريا درصذةي لة، موسوپمان كوردي سةركويت طرذترين و كرذترين

 بةم ئايا كة، ئارا دصتة ثرسيارة ئةم، جا. ئةنفال خةپواري لة مشتصك بو، …قاميشلي و  شاري ي 2004
قوربان  ؟؟؟موسوپمان ئومةيت وتةي خؤي بة يا، عارةبة شصظصنيسيت راستةقينةي داشداري سووريا ضةشنة

  . ؟؟؟؟؟؟كافرة هةناسة سارد كوردي  مةطةر؟موسوپمان طيان كامة
خةپاتصكة  كة دةتوت، وپاتة ئةم بةدةوامي و داطريكردين لوبنان لةسةر مانةوةي سوور بو هصندة سووريا

لة ، لوبنان وپايت لة، ياساية ئةم بة ثصي هةر، مشكة ثپنط حاست لة ثشيلة دةپصن بةپام. بأاوة و بة بةري
ا و لة ترسان و لة طةپؤزي خؤي د بة طرت كلكي، ) مشك (مووش بوة ثشيلة بووش ترسي لة، رؤذدا ضةند
 وةك مةطةر، ! يا سةيددي–دوايي ناية  كارةكةش بةمة. ناشاردرصتةوة بؤ دا خؤي مشكيش لة كونة، برسان
 تؤ لةو مبرية تؤ ئةم، وتةين فارس. وانص بكاتةوة فكرص بؤ خؤي بة تاپووكة زؤر، قةززايف خؤمان كاكة

   بص) رصطة (قةلةمنارة ئاخري  رةنطة!نية ثصشو مبريانةي
تؤپةي بزين  سروشت و زؤرداري هةية زؤرداريش، هاتوة بةهةشتةوة لة كوتةك {، كوردي وتةي  بة!طةلؤ

  . }دةسةنص لة هي شاخدار، بص شاخ
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