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  سؤرانسؤران. . سس. . حح... ... !!كصشةي عةيل دووبزن و ئصمة مانانكصشةي عةيل دووبزن و ئصمة مانان

  
ياين ناو شةقپي نةتةوةيي تةواوي طةالين جيهانة . ناوطةيل هةر طةلصك، دروشم و ناسنامةي ئةو طةلةن

بؤ وصنة، هةر كات ناوصك دةبينني يا دةبيستني، كة . كي مرؤظ دةناسرصو بة ناو دا، ريشة و رةضةپة
ة، بؤمان روون دةبصتةوة كة ئةو كةسة يا رووس رةطةزة يا رووسة كان، } ئؤف { ة كةي } ثاشطر { ثاشكو 

يان وا ثصوة ) ئؤف (كايت داطريكردين وپاتةكةيان، بيالمانص وةك بزن و شت مت، بص ئةوةي ببالصنص، داغي
ئيلهام { ة، كة ئصستاش ثاش نزيكةي نةوةد ساپ، بة بأبةندي زبريش بؤيان نا كأصنرص، بؤ وصنة ناو

ديارة دو لة . }و كضة ئؤف } كوأة ئؤف { و} ئؤف{ و هةزاان } رةمحانؤف { ، }ئاخوندؤف { ، }عةليوف 
ةقة كةوتوة روي ئصوةي خؤشةويست، ثةرذيين طوپة وةنةوشة بص، طةيل كورديش بةر ئةو هصرشة طرذ و ز

و شيت واية يا بة } عةبدول { و هةزاران ناو و ناوي بنةماپةيي وامان بةسةردا بأاوة كة هةوةپةكةيان 
و ئةمانة دادةكوذصن، وةك شتصك، موورحمةممةدي شةريف، خؤمان زمامنان } ئؤغپي { ، }زادة { ثاشكؤي 

  . نةبص
نصن، ئةمة دةبصتة داربةدار و لة باذارؤكي ديارة ئةطةر طةالين ديكةش ناوي كوردي لة منداپي خؤيان ب

بضووكي جيهاين دا، بة شتصكي رةزاتاپ نازانرص، بةپام قةت ئةم كارة نةكراوة و تةنانةت، هصندصك لة 
. مصشك وشكاين ناوضاو مؤين ثصشو وتويانة، هةر كةس ناوي ئاييين عارةيب نةبص، نا ضصتة بةهةشت

  . ؟؟مةطةر مريم بةهةشت غارطةيل تؤأابؤأاية؟
هةر ضؤن بص، كايت ثصشو زؤر تر ناوي عارةبيان لة منداپطةيل كورد ناوة و بة عارةيب بانطي خوداي 

بةپام لة تاريكولصپةي هةستانةوةي فةرهةنطي طةيل كورد دا، كة ترووسكةكةي . كورديان بة طوص دا داون
ورةي رؤحيم، حاجي لة ماموةستا ئةمحةدي خانيةوة ضةمخاخةي دا، و لة ثاشان، ماموةستاياين طة

قادري كؤيي، ئةمحةد موختار جاف، ماموةستا قانيع و ئةواين ديكة كرديانة برووسكة و قةرة مةشقةپان، 
كاتصك لة خةو هةستاين، زانيمان ض تةقيلةيةكيان بؤ دووريوين و دةستمان كرد بة خاو كردنةوة 

ناوي داسةثاوي عارةيب، توركي، لةم رصبازةدا، زؤر كةس نازناوي كورديان كردة جصطري . ريسةكةيان
فارسي و شت و ئصستا ئيدي زؤر تر ناوي رةسةين كوردي لة منداپ دةنصن و با داطريكاراين كوردستانيش 
بةرطري لص بكةن و ناسنامة و ثاسثؤرتيان بةو ناوة كوردية ثص نةدةن، هةر بة ناوة هةپ بذصرراوة 

  . كورديةكة بانطيان دةكةن
دةپصن كابرايةكي طوندي . ةي كة دو ناومان هةية، وةك عةيل دو بزمنان لص دصبةپام زؤر جاريش ئةوان

، كة ضةند ساپ، هةر دو سةر }عةيل دوبزن { بؤية ثصان دةوت . بو بة ناوي عةيل دوبزن) قةرة (رةشايي
عةيل دو بزين دا و كؤپصك لة ناكاو، رصزدار وةستا كةرمي لة دةركةي . بزين بو و دةوپةمةند تر نةدةبو

واي لصهات كة عةيل دو بزن، بوة خاوةن سةد سةر مةأ و ماپات و . شانس و بةخت و شيت نادياري بؤ برد
زؤر سةيرة، ئصستا باوةكو سةد ! كضةتيو: عةيل دو بزن بة خصزاين وت! شةوصك. زؤر دةوپةمةند بو

با بار بكةين و ماپمان بضصتة طوندي . بزنسةريشمان ثةز و ثاپ هةية، هصشتا هةر ثصم دةپصن عةيل دو 
  . هةوار، رةنطة لةوص ئصدي ناوي دوبزمنان، لص بشؤرصتةوة
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ثوورة مةحسةي ذين زؤري ثص ناخؤش نةبو، باوةكو دةستة خوشكاين وةك باجي ئامان، كوصخا ذن تةلص 
ةشاييةكةي و مةالذن خامةي بةجص دةهصشت، بةپام دةيوت لصرة سةريشمان بة فةلةك بطا، هةر بة ر

هةر . هةر ضؤن بو، كؤض و باريان لص نا و بةرةوة طوندي هةوار رصكةوتن. جارامنان دةزانن و قوتبمان نية
كة طةيشتنة قةراغ ئاوايي، منداپان بة كاية و حيلؤكي، هاتن بةرةو ثرييان و بة دةم هار و هاجيةوة، دةيان 

مةحسة با : مام عةيل كة ئةمةي بيست، ويت. !!!هاي خةپكينة ماپي عةيل دوبزن هات: قيذاند و دةيانوت
جا، ضوونةوة . بأوصنةوة بؤ ئاوييةكةي خؤمان، واديارة بة هيض كلؤجصك ناوي دوبزمنان لة كؤپ نابصتةوة

{ لة ثاشان فكرصكي ديكةشي كرد و ساپي داهاتو ضوة حةج، تا بةشكو ئيدي ثصي بپصن . بؤ ئاواييةكي خؤيان
  } حاجي عةيل دوبزن { و ئصستاش، كة ئصستاية، هةر ثصي دةپصن ، بةپام وا نةبو}حاجي عةيل 
ئةطةر بة ثصي . با كصشةي ناوة كورديةكان وةك كصشةي عةيل دو بزن، لص نةكةين! خوشةويستان

بارودؤخي كورد، نةيانزانيوة يا نةيانتوانيوة ناوي رةسةين كوردي لة كةسصك بنصن، وا باشة، سةبارةت 
ناوصكي ر ةسةين كوردي بؤ خؤي هةپ بذاردوة يا باوك و دايكي ناوصكي بة ئةو كةسة، كة يا خؤي 

دصفاكتؤي كورديان لص ناوة، قةت بة الي ناوة ناكورديةكةي دا نةضني و بةو ناوة بانطي نةكةين، ضون ئةمة 
  . دةبصتة هؤي كز كردين فةرهةنط و ناسنامةي كورد

، يا ئةوانةي كة دايك و بابيان ناوي كورديان خؤزطة ئةوانةي كة خؤمان ناوي كوردميان لة خؤمان ناوة
  !!! لص ناون، وةك عةيل دوبزمنان لص نةية

، وشةطةصكن كة خؤم هةپم }هةوار { و } عةيل دو بزن { بؤ ثاراستين رصزي خةپك، دو وشةي : تصبيين
  بذاردوون و ناومةتة جصي وشة ئةسپيةكان 
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