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  قاسم سابريقاسم سابري)  ...  )  ...  يؤل براينةريؤل براينةر ( (بازليا مةخؤن نةوةكو دةبنة ئةكتةري ئةمةريكيبازليا مةخؤن نةوةكو دةبنة ئةكتةري ئةمةريكي_ _ بؤثةناهةندةكان بؤثةناهةندةكان 

  
لةثاترا بينيم لة هيض سووضيكي ئةو دونيايةدا ئةو جؤرة مامةلةو سةودا كردنةي لة طةل  ئةوةي

) ئةدرياتيك ( دةرياييلةوالتيك وةك يؤنان كة ثاترا ئةو شارةية دةكةويتة كةنار ثةناهةندةكان نةبووة
 .) بابا ئةندرياس (.) سؤثةر فاست ( كةنارةكاين ئيتاليا لةويكةشتيةكان وةك كةشيت بةناويدةروانتة

 خةلَكي كورد . ثيم سةير بوو..كاين ئيتاليا طةشت دةكةن  بةرةوكةنارة.لةوي لةنطةر دةطرن) ئةدرياتيك(
ي شاري ثاترا لةناو فارطؤنة ذةنطاوييةكان  رةكؤنةكةبةو ذمارة زؤرةي يانةوة لةو ويستطةي شةمةندةفة

جمازةفةيان بة ذياين خؤيان   هةولَي بةردةواميان دةدا بةشةو بة رؤذ.ئةطةر بؤيان بلوابوواية.دةخةوتن
 ..دةكرانةوة دةستطري دةكران رةوانةي يؤنان  زؤبةشيان ضةند جاريك بؤ ضوونة ناو كةشيت..دةكرد

زؤر  ضونكة بةطران لةسةريان نةدةوةستا ..لة طةجنةكان ئازاتر بوون ..دال بوونزؤربةيان ثرية و ذن و من
  سا يل كؤضبةراين.ثي دةرؤيشنت  دةطةشتنة ئيتاليا لةوي بةرةو فةررةنسا.جار بةخؤرايي سواردةبوون

 كليسةي ثاترا ذةميك ناين .و مردن دةهاتن دةضوون زؤرترين ذمارةيان لةيبوون لةنيوان ذيان 1997
 شةثقةكي لةقةسةل و جل .. بةقرضة قرضي طةرماش لةطؤرةثانةكة دةهاتن دةضووين بةخؤرايي دةدا ثيمان

  .و بةرطي كؤمنان لةبةر دةكرد
 ئةوةي تريش دةرنةضووبوواية تووشي ثالةثةستوي . ئةوا دةردةضوو.ئةوةي بوير و زيرةك بوواية

 دةبووة .. رةوشيت دةكرد  ئةوةش كاري لة..ةوةخووي دةداية شةرو ئاذاوة و خواردن...دةرووين دةبوو
  .. لةو دؤزةخةي شاري ثاترا.. نةيدةتواين خؤي ليدةرباز بكات كة الداينَ

بةراسيت شاري ثاترا شاريكي  ... بؤئةوةي سةفةر بكات .خةلكي كورد ئةوةي بؤي بكرابوواية كاري دةكرد
لةوي .. بة هاوينان زؤر طةرمة هةرضةندةش دةكةويتة كةنار دةريا.ئاو هةوايةكي خؤشي هةية  زؤر جوانة

دةمفرؤشتة بازرطاين  .. بةياستيل و رةنطي ئاوي بةقةبارةيةكي طوجناو.تابلوي جوامن دروست دةكرد
منيش كارم الي ئةوان .. بة و ثاريةش طوزةراين خؤمم ثيدةكرد..تابلؤ كة لةشاري ثاترا دوكانيا زؤر بوو

م جاريك هةلةيةكي بضووكم كرد بةرانبةر بازرطلنيك ئةويش كةنرخيتابلؤكةم ةالب ..باش بووتارادةيةك 
لةطةمل بووة كيشة ثاشان طةرامةوة كةمث رؤذيك تيثةري  ..ليوةرطرت ثيم وابوو ثارةكةم بزر كردووة

 ..ة داواي ببوردمن كردضوومةوة الي بازرطانةك ..ثارةكةم لةناو طريفامن لةذير دةفتةري تةلةفؤمن دانابوو 
طوزةران بةرةو  .. ناضار يب ئيش و كار مامةوة ميالم ليمي نةبووري بةهيض شيوةيةك تابلؤمي يلَ نةكرةب

   -برادةران لةبةر حال و وةزعم ثيميان دةطوت.. خراثي ضوو
  ) يؤل براينةر ( نةوةكو دةبية ئةكتةري ئةمةريكيبرا بازليا مةخؤ_ 

  
  

  ) كةضةلة (موو بةسةرييةوة نيية واتة ةريكي ئةمةريكي ناسراوةئةكت_يؤل براينةر
  ...دةنكي خِرة و ِرةنطي سةوزة بؤ ضيشت لينان دةخوريت رووةكيكي جؤري ثاقلةية_ بازليا
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