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ئةكرص يا خةمةكانيان زياد ئةكرص يا خةمةكانيان زياد   جبة ئاوةدانجبة ئاوةدانةةهةمني ساألؤذي كيمياباراين هةلهةمني ساألؤذي كيمياباراين هةل1717دواي يادي دواي يادي 
 باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين........  ئةكرصئةكرص

  
هةموو سالص ثصش ياد كردنةوةي كيميا باراين شاري هةلبجة بة ضةند رؤذص يا ضةند هةفتةيةك هةموو  

طةورةية وةبةسةركردنةوةي زؤر لة و رؤذنامةو طؤظارو سايتة كورديةكان ئةكونة باسي ئةو كارساتة 
خصزانانةي كة لة كيميا باران رزطاريان بوة وة ثيشان داين زؤر وصنةو دؤكؤمصنت لةسةرئةو كارةساتة 
وةهةروةها نوسةرانيش بةطوصرةي راو بؤضوين خؤيان نوسني و ثةخشان و هةلبةستئةرازصنةوة بؤ ئةو 

طصران و لصدوان بؤ ئةو مةبةستة وةزؤر لة خصر خوازان وة لصثرسراوانيش دةست ئةكةن بةكؤر . كارةساتة
وةئةويارمةتيةو كؤمةكة لةرصي . يا ضةندةها طروثي بياين دةسيت يارمةتيان بؤ ئةو شارة درصذ كردوة
 سالة 17م كةسصنية بلص ئةوة الَضةند كةسانصكةوة ياخود لةرصي ثارتةكانةوة ثصشوازي لص ئةكرا بة

انيشتواين لةثاش بةجص ماوي ئةو كارةساتة طةوريةلةناو خانوة هةلبجة شهيدكراوة و هصشتا د
روخاوةكاندا ئةذين كة ممكنة الشةي شةهيدي تيا نصذرابص وةهةموو رؤذص بةسةريا ئةرؤن وئازاري ئةدن 

كةواتة با روو بكةينة هةموو . وةئاوي ناو ئةوبريانة ئةخؤنةوة كة هةموو شتصكي تص داية
لصثرسراوانةو كةسانةي خؤيان بة دلسؤزي ئةو شارة داناوة بلصني كوا ئةو كؤمةك و يارمةتيانة ئيتر ئةو

بةسةئةوكةسةي ئةو كارةساتةي ئةجنام داوة ئةوةتا لةبةندي خانةداية وةئةوانةي بةهؤي ئةو شارة 
رةشيان  روويشةهيدةوةثص طةيشتون ئةوةتا لة دةرةوةي بةندي خانةدان و هةمووسالص لةم كاتةدا لة 

. خةم ئةبارصبؤ وةرطرتين يارمةيت وةدواي تةواوبوين يادةكة ئةكةونةوة طةران و سةيران و سةفاكردن
بؤ دانيشتواين شاري هةلبجة وةك خةجنةرصكي ذةهراوي واية  برييان ئةضصيادكردنةوةي ئةويادة

كةئةبينن ضيان بةسةر دانيشتواين ئةوشارة هةموورؤذص يادكردنةوةيان هةية  كةئةدرص سنطيان ضونكة
هاتوةو جطةر طؤشةوبراو خوشك وباوك ودايك وكةس وكاريان لةدةست داوة؟وةتا ئيستا هيضيان 

 دص بريئةكةوصتةوة كةصي روي ئازارثارخؤران بةس بةكة مانطي  بةثصضةوانةوةلصثرسراوان و. بؤنةكراوة
د نةكةين خةم بارتريان كةين هةول  دا رو لةهةلبجةي شةهيئازار/16دةبائيتر لةمةودوا بةس لة داوة؟؟؟ 

 .. .. .. .. .. .. .. . بدين برينةكانيان سارصذبكةين
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