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  سؤرانسؤران. . سس. . حح. . ....!!رياريا  ريشيريشي  راستةقينةيراستةقينةي  ضيأؤكيضيأؤكي
  

 بؤ } ريش{ ردصن  كة، لص هاتبو واي ئصران شصواوي  لة وپايت،1979 ساپي رامياري وةرضةرخاين ثاش
 كةرةسةيةكي ببوة، ديكة زؤر شيت و بذيو دةست خستين، زانكؤ نةضوو، كاركردن،  نان خواردن،زيندومان

 ،دأاو دةهؤپي  وةك،نةهصشتايةتةوة رياي  ريشي،ئصمة مانان وةك هةناسةساردصكيش هةر. ثصويست هةرة
  . كةنوةكة ثشت  فأيدارابوة،رقةوة بة و قةپسي بة

قؤج  درصذي  ريشي،قومي وةيتصخرا قةراغ كورت و ريشي وةك، بو ضةشين ضةند ريشيش! قوربان طيان
 ردصين لةونة دةيان و ثأؤفصسؤري  ريشي،} نصري وةك نةك {بزين ، فيساري و فپان  مام ناوةندي،بةطي
بة  طشتيان لة، تصخراوةكة قةراغ قومية كورتة  ريشة،نةضص ئيمامنان كة، ديكة نةديوي كةس و دصز، سةير
  . بو بة بأشت تر و برةوتر
 لة طصرةشي و بواية و ضةثةپيش ثيس و بؤز  با،ريش دار  مرؤظي،ناوةندي ةشينض بة، وبةينةپپا بةيين
بص  كراسة ئةطةر تايبةت بة، بو لةثصش تر و ثالةديوان تر، ريش بص لة هي طةزصك، بطةأاباية هةولصر

 ثصنج  لة، بةريز،عةقيقيشي نقصم زلةي زصوي ئةنطوستيلةي ضةند، ثاتؤپ نصو نةخستايةتة يةخةكةشي
، هاتبو واشي لص. بو رؤن دا لة كولصرةي ئيدي، بواية ثصوة مؤين مؤري جصي ناوضاويشي و بكرداية قامكان
 رووناكي هؤزي. ببو و طوم نوقم ريشانةدا ئةم زةلكاوي لة بة جارصك، حوسةيين سةددام بابأي مسصپي
 ريايان شي ري- بة - دذ -ريشي ضةشنصك، نةكةن بيضميان ثاماپ و تةشك بة جارصك ئةوةي بؤ، ضةثيش
 بة جارصك، و شتيش ليبصأاپ و دصمؤكأات سؤسيال خصپي. دةشصواند عيسان لة سةري  كة،دانابو

و  دنيا جيفة داخي لة و بةسةرةوة نابو زصأيان تةشي رووتةوة كردن ثاش، تفاقيةوة بص ئةوالي كةوتبوونة
بة  ذصر مسصپيشان ثصسيت تةنانةت، هةتاو طزنطي كةوتين ثصش، بةيانةك كةأة هةمو، ريا ريشي لة قيين
  . دةتاشي لصو سص تيغي
، }ريشدارن { سةقةلداران زؤربةي و دامركاوة بة جارصك ريش و ثةتاي تةب بةينصكة كة، ئصستا بةپام
 دور لةخؤيان و دةرهيناوة ريشة لة طوصزان بة ضةقؤي ريشة كانيان  خؤيان،سةربةمؤر شيت زؤر لةبةر

  . كةن لةمليان خؤماپيانة و طرص دةن قؤزي بة تةكانيشيانكة كأاوا ئةوةية، كايت، خستوةتةوة
، لص نةداين كأاواتةكةي، لة بةر بكرص }كؤت و شةپوار{ فةأةنطي  بياين ليباسي واية بأيار ئةطةر! طةلؤ
ثةرذيين قامي  يا بطةرصني بة بص طؤرةوي و بكةين لةثص ئيتاليايي سوثصأ كالسيكي كةوشي، واية ئةوة وةك
  . كةندرابص هةپ كلكي واية كة كقْةلص  وةك،بص

 نرخي داكشاين و كأاوات لةملكردين: دةفةرموون ئاوايي ويتةي بة، وصذان  طاپتة،لة اليةكي ديكةشةوة
 هةويرة ئةم. !!!!هةية دةقاودةقيان و  كرذ،ثتةو ثةيوةندي يةك دا لة طةپ، ديكةش مزري شيت زؤر دؤپار و
  !! !دةوص زؤريشي ئاوي

 تةنانةت. فصپ فأ و و دةطةشة بص ريشي نةك، رياية ريشي لة مةبةست تةنيا، وةية دانووسرا لةم:تصبيين
  . قارةمان ريشةي مامة ثريؤزي ردصين وةك، ثاكي و جوامصري سةمبؤيل بوونةتة ريش هصندصك
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