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  ييئارام موحسني طةردئارام موحسني طةرد.. . .. .  عيزرائيل عيزرائيلبة ِرووخسةتت جةنايببة ِرووخسةتت جةنايب

  
 لةسةر طرياوة لةوانةية ي فاتيمة سِرة حةزرةيتئيستا لة هةولير جةنايب
  بؤ دةقيقةيةك ضاوت ثيبكةويت دوو ئايةيتبةشةش مانطيش نةتواين
  . قورئانت لةسةر خبويين

 يوو ِرؤذ ثيش ئةوة قادر د فاتيمة بة قودرةيت حةزرةيتئاخر ئةو جةنايب
 هةولير بؤ  نيودةولَةيتي كوردستان بة فِرؤكة لة فِرؤكةخانةحةجاجةكاين

 سةفةر  ثاسةثؤرت و فيزاو ثيداويستيةكاينئةو بةيب،  خوا سةفةربكةنيمالَ
  هةولير لةبةر ضاو وون بوو لة طةورةترين هوتيلةكايني دووريلةطونديك
  .  بينيةوةي سعودية خؤشانشيين

بطةن بةالَم ي تي هةنديكتان سةير بيت و بةطالَتةيوانةية ئةو هةوالَة اللة
 هةبووةو هاتة سةر ئةو  هةولير كة ئةو حالَةتة بوويني شاريدلَنياتان دةكةمةوة وةكو دانيشتوويةك

  .  دابيتي دونيا ِرووي كة زةمحةتة لة هيض كونج و كوالنيكيحالَةتة ناوازانة
كة  ( هةولير قبوولَ بفةرمووم يان لةطةلَ ِريزم هاوشاريايني ئاين ثةروةر بةتيينينازامن ئةوة لة شانس

 ي تريشتان ال ِروون بيتةوة بؤ خؤشتان تؤزيك ث حالَةتةكاينيبؤ ئةوة، دواكةوتوويان) خؤشم هةوليرمي
  :بكةنن قةيناكة بة شةرمةزاريةوة بؤتان باس دةكةم

 ديت ي ثرسة كؤتايي ئةوةي دوا يةكيك لة جريانةكاينيضيتة ثرسةماوةيةك ثيش ئيستا برادةريك دة. 1
 طووت هاتووم ِرؤحت ي بكات عيزرائيل هاتة الم ثيمي دوايي مةرحوم كؤضي ثيش ئةوةيئةو شةوة ( (دةلَيت

 تؤ ي عيزرائيل ئةوة من نيم ئةو كابرايةنا جةنايب:منيش ثيم طووت،  فالنةي كوِربكيشم تؤ ناوت فالين
 ي كرد كة دوو كؤالَن لة ثشتمان دةرطاي ئةوة جريانةكةمانة وةسفيشم بؤي بكيشي و ِرؤح هايتيبؤ

 كة لةو بؤ بةياين،  ئةوانةيية ئةوة مالَيضوارةم بذميرة بةدةستة ضةث دةرطاكةيان تؤزيك ذةنطاو
 ي دةبيتةوة مالَةكاينوةللَا كة لة قس) )  كردووةي دوايي براتان كؤضيهةلَسام خةبةريان ثيدام كة مةرحوم

 و  نةدةزاينيدةنا ثي،  مةرحومت بة عيزرائيل نيشانداوةي دةلَين تؤ مالَي دةكةنة شةِرو ثييمردوو لةطةلَ
 زؤرو ي بينةو بةردةيةكيدوا … يكيشة طةورة دةبيت و مةسةلةكة دةبيتة دوذمندار،  دةكيشاي تؤيِرؤح

 يثانزة مليؤن دينار) 15000000 ( مةرحوم بةيار حالَ مالَ بةهةزي ثياو ماقولَ و ِريش سثيهاتنةناو
  .  خؤيان خؤشنبي دةبن كة لةحةقي ِرازي نويضاث

 ي نزيكةي هةولير بة دووري شار خةبات كة دةكةويتة ِرؤذهةالَيتي سالَ لةمةوبةر لة قةزايدوو س. 2
وةكو  ( هةيةيو خواية بةران شري ئةيبة ئةمر دةبيت)  مةِرينير (يبةرانيك،  شوانيكم كابرايةك) 30(

ئةو حالَةتة  ( ( ليدةهاتي ثيالَةيةكي؟؟ ِرؤذيك ئةوثةِر؟شرييش ضؤن)  شريبداتي ثياو مةمكيئةوة
 ي تةنانةت دةوروبةريش شوان هةولير هةموو دةهةذيين بةراينيضريؤك) )  زانستيةوة واردةيلةِروو

 ئةو بةرانة بؤ هةموو نةخشيةك ضارةسةرة ي ئةوة خةبةر بالَو بؤوة كة شرييدوا، تادةطاتة ئيران
خةلَك بةليشاو ،  هةولير بازاِريان نةما دكتؤرةكايني ليهات عيادةيوا، تةنانةت شيرثةجنةش

، طةنج، ثري ( نةدةكردي ئةو هةموو نةخؤشةيكارلةكارترازا ثيالَةشري بةش،  خةباتيدةِرؤيشتنة قةزا
 تةنانةت ئةو بؤ بينيين) هةموو ضني تويذةكان، نووسةر،  زانكؤيمامؤستا، شيت، ئافرةت، ذن، منالَ
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بةرانة شةِريان دةكرد هةنديك دةيانطووت ئةطةر شرييشمان بةر نةكةويت با ئةو بةرانة زمانيكمان بة 
 وا هةبوو ييان دابنيت ئ شوان ناضار بوو سِرة بؤ هاوالَتيكابرا، ِروومةت دا خبشينيت تا موتةبةريك ببين

بةرثرسةكان دةكرد تا سِرةيان بؤ بيننة ثيش بةالَم لةطةلَ ئةو واستة ، موحافز،  وةزيري لةاليواستة
  .  ِرؤيشتبوو2008طةورانةش سِرة تا 

 ثيالَةكةيان وةردةطرت لة تانكةريك ي ئةوةي ليهاتبوو خةلَكيك تيجارةتيان بةو شرية دةكرد دوايوا
  .. …دؤالَر دةفرؤشت ) 10 (كرد و ثيالَةيان بةئاويان دة
   لةذيان كرد ي ثينةضوو بةران دوور لة ئيوة مالَ ئاواييبةالَم هيندة

  . ي خؤي ئاسايي خةلَك طةِراوة دؤخيبار
 ئةمسالَ  قورباين خةبات ثيش جةزيني قةزاي لة ثيشةوة باسم كرد ئةجمارةيان هةر لةاليوةكو ئةوة. 3

 ي دةلَ نازدارة ثيغةمبةر ديتة خةوينيكضيك كة ناو)  طاينجيطوند (يةكيك لة طوندةكان ِرؤذ لة15بة 
  ئةوجارة ثةيامبةر ديتة خةويني دةطِؤري خؤي ناوي ئةوةيدوا) سةيدةتول فاتيمة ( بؤي ناوت بطؤردةيب
شةي خؤت حازربكة سةفةري دةلَيثيانط دان  ب خةونةكة ِراستةوخؤ كايتيئةويش دوا،  حةجت لةثي

 ي دةكات و دةبيتة نورو وون دةبيت وةكو بةلَينيشي خيزانةكة لة ئةنداماينيهةلَدةستيتةوةو خواحافيز
  .  خوا دةطةِريتةوةي مالَي قوربان لة حةج جةذينيثيدابوون لةطةلَ دووةم ِرؤذ

  .  ة2007 ي تا سالَيئيستا سةيدة تول فاتيمة سِرة
 ي ئةم ضةند سالَة لة هةولير ِروويداوة كة نازامن هؤيايةب كة بةدريذاي سةيرو عةجي ترزؤر بةسةرهايت

  . ي هةوليرة يا لةطةلَ ِريزم دواكةوتوويي خةلَكي ئاين ثةروةري نيشانةيباوةِرثيكردن و بالَوبوونةوة
  . لةوانةية ئيوةش قسةيةكتان هةبيت بتانةويت بيكةن

  هةولير 
aram_mmmm@yahoo. com 
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