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  سؤرانسؤران. . سس. . حح .  . ....؟؟دةترسيدةترسي  ضيضي  لةلة  هةر طرياويهةر طرياوي   ئصستاش ئصستاش!!مةمؤمةمؤ

  
 رؤذهةپايت شارطةيل يةكصك لة لة كابرايةك. دانيشتبوين كوردي كؤأصكي لة، تار ان لة رؤذصك

 بوارصكي لة، شارة تا لةو، بكا و سازمان بكا قسة ئصمةدا لةطةپ تا ،هاتبو ميواين بة كوردستانةوة
  . بدةين يارمةيت، دا راميايري
 قسةيةكي ض كة ئةوة دةكةم باسي بةپام، بو بةجص ضةندصك داوخوازيةكةي كة، دةطةأصم لةوة لصرةدا

   :و رةقي كرد حةق نةستةق و
قسة كردن  كرد بة دةسيت بة شصلطريي و كاوخؤ ةب زؤر، كؤأةكة لة نؤرة وةرطرتين لة ثاش ميوان كابراي
. كرد قةتار شت و ميت و ئةرةستووي بةپطةي دةيان بة و هصناوة شصر و رصوي كؤپصك وتةي كوردي و بة

هاوكاري لةطةپ دا  و بدةينص بةپصين، هاورص بني لة طةپي ئصمة بصتو ئةطةر كة بيسةملصين دةيويست
  . قسانة لةم و نةتةوةيية دؤزي قازاجني بة باشة و زؤر، بكةين

 و ضةند كةيف، وةعز و طوفتاري دا سةعات نيو نزيكةي، رةزا شصخ مامة قةويل بة، ئةو براية بة كوريت
 و دپيان زةنط بوة رؤين كؤأةكة طوصطراين تةواوي ثصي وا بو كة، و لة ثاش قسةكردن ماندو كرد خؤي

 قةپةنطي تا بة، كة خةپكة دةمي بأية ضاوي ،جا. بدةن ياريدةي، و قةپةم و درةم قةدةم بة ئامادةن
  . دةربكصشص زاريان لة }باشة  بةپص{  نةضريي، تصإأوانني

 و بة ساپا ضو بو كابرايةكي، ثةيظي كة لة وةپامي دا هةوةپ كةس ضون، هةپة ضووبو بة بأيك كةضي
شتانة تؤ  ئةم: ويت ئةو ميوانة خؤشةويستة دا و ئاوي ساردي كرد بة سةر طپثةي دپي طةرمي تةواو

   ؟مبانطرن ناترسي. دةكةم كاري وا ثأمةترسي من، واش بص نة ئةطةر و واية نة، دةيفةرموي
 تؤ خوا تةمةنت ضةندة وا !مامة طيان ئةرص: ثرسي خصلةوة لصي هات بة ضؤك دا و زؤر بة ميوان كابراي
 نزيكةي بامب براي  وةپا:ةئةوةي لة ترسا طةروي طريابو وةپامي داو لة ثاش ضرض كابراي؟ دةترسي هصندة
  . دةمب هةشتا

 من بامب، بة خودا نازامن ضت عةرز بكةم: سةري خؤيدا و يت بة هةردو دةست ضةثؤكصكي دا بة كابراي ميوان
بيست و  هةم، ضاو بامب لة ئصستا، خؤت حيسابةي تؤ بةم، ئصوةي برد مةرطي بو ساپانة ثةجنا و ثصنج

   ؟دةترسي لة ضي  نازامن- شاردوةتةوة خؤت ئيزراييليش حةزرةيت لة هةم و داري ثصنج ساپ بة خودا قةرز
 بة ساحصيب خؤت بةپام، طرياوي ئصستاش هةر: ومت و نا براية ئةو راستةكةي قسة لة  منيش ثةراوصزصكم
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