
"                                              فشة" حةمةسةعيد حةسةن و                                                     
           

 
هةرضةندة زؤر درةنطة بةآلم كورد طووتةين لة كلكي طةأايةوة، كة بةِرصزتان بة نووسينصكي                     

ئةمالو ئةوال ، كة وا باوة  جةنابتان بة ئةنيت                 وةها باري خؤتان سووك كرد لة طلةييةكاين            
.     بةربدةيت ) ينك(ت ناردوة خوا بكا بةرؤكي )زةرقاوي(ناسراون بةآلم بةو ثةيامةي بؤ ) ينك(  

 
.  بةآلم وا ديارة زؤر بة ثةلة  نووسيوتة              .    بةهةرهالَ دةستخؤشيت لص دةكةم بؤ ثةيامةكةت        

ئصمة  :  "  جةنابت كة دةنووسي       .    دا)  زةرقاوي   (ثةنات بؤ شةِري دةروونيش بردوة لةطةلَ             
قةومصكني زياد لة ثصويست نةبةزين، بةرطةي ئةنفال و كيميابارامنان طرت ئةو هةموو طوندةمان 

  ."                                                                                                 كاول كراو فشةمان ثص هات
.  واتاي ضي دةطةيةنص     "  فشة  "  ضييٍة؟ دةبواية ِرووين بكةيتةوة      "    فشة"  بةستت لة ووشةي      مة

  ضونكة جةنابتان لة طراماتيك و ِرةخنةي زمانةواين خؤتان بة سوارضاك دةزانن، مووي سثي                
                                                                                                               .        ناو ماستاويش لةو بوارةدا دةدؤزنةوة    

ِراستة لة زماين كورديدا بة          .  ة  )طالَتةثصهاتن(    ئةوةندةي من بزامن لةيةكضووي فشةثصهاتن          
بةآلم بؤ ثةيامصكي ئاوها طرنط       .  بةكاردصت)  فشةكةر، فشةثصكردن (  دياليكيت ئاخاوتين رؤذانة       

ةكةت بة طؤرِِيين ووشةي     يان مةبةستت ئةوةية كة ووشة دووبارة نةكةيتةوة و نووسين         .  ناشصت
ت بةكار   )قةوم(ديارة هةر لةبةر ئةوةشة لةبري ووشةي كورد         .  لةيةكضوو خوصنةر بيزار نةكات   

.                                          يان خاتري زةرقاويت طرتووة تا باش لة ثةيامةكةت بطات. هصناوة   
 

)  مان( قسة دةكةيت و دةنووسيت فشة           باشة جةنابت ضؤن مايف ئةوة دةدةيتة خؤت بة كؤ             
ت ثص   "  فشة"ثصهات؟ طرميان تؤ بصوةذين طوندصكي طةرميان بووي خاوةن ثازدة سةر ئةنفال بيت              

دصت؟ طرميان تؤ كيذصكي نةوجةوان بويت نيوةي ِروخسارت بة طازي كيمياوي لة دةست دا بصت                   
بة طازي كيمياوي لة بري ئاو       ت ثص دصت؟ طرميان ضاوةكاين تؤ كانياوصكي كوردستان  بصت            "فشة"

.                               ت ثص دصت وة هةروةها سةدةها منوونةي دلَتةزصين تر        "فشة"خوصين لص بِروا    
   
 بؤضي دوو مليؤن كوردي باشوور كؤضِرةوي كرد؟ بؤضي بة هةزارةها كورد ثةنايان برد بؤ                      

 كورديش     ؤظي ئةم سةردةمة بثارصزن ،     هةندةران؟ بؤ ئةوة نةبوو كة خؤيان لة دِرندةترين مر          
ي تصرؤريش ناكا بؤ )داوةت(مرؤظة و جةستةكةي لة طؤشت و خوصن ثصك دصت و هةسيت هةية وة 

.                                                                                                                             شارةكةي  
                                                                                             جةميل شواين        
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