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  عارف قورباينعارف قورباين: : ضاوثيكةوتينضاوثيكةوتين... ...  لةمشان ليبكةنةوة لةمشان ليبكةنةوةثيسيتثيسيت،  ،  كةطةِراينةوة بؤ تؤثزاوا وةكو ئةوة وابووكةطةِراينةوة بؤ تؤثزاوا وةكو ئةوة وابوو
 

   سةنطاوي ناحية-نالَ كةي طوند1927 ي سالَيلةدايكبوو - حةمة سديق سةعدون سالَح
ومان باو هةمو و  مالَيك ئةبووين25هةروا  و  سةنطاو قادر كةرةميطوندةكةمان كةوتبووة نزيك جادة

شايي  و وةك يةك بةرةباب وابووين ئةوةنةمان بةسةريةكةوة هةبوو لةشني و  ذيابوونصباثريمان لةو
 ئةو صس و  شةستيلةسالَ..  وةك يةك مالَويران كراوينيضةند جار هةموو ئاوا و يةكتردا بةشداربوون

لةعرياق دا ئةو كاتة  خةسارةتيان طةيل و  شةش مانط هاتنة سةر حوكمي بةعسييةكان ماوةيسالَة
و هةرضيمان بوو هةموويان بردو ينالَ ئةم كوردستانة كةوتة بةرتاي ئيمةش وةك زؤربةيئاواييةكة

.. طشت ئةو خةلَكة وةك يةك لةنووكةوة دةستمان ثيكردةوة.. منانةوةالَنا وة خانوو مة)ئاوريان(
 لةدييةكان ي نةبوو تةيارة رةمينالَتام ئةجمارة الَتر كةوتة بةر ثةالمار بةيلةحةفتاو ضواريش جاريك

 كاولكريا ي ئةوة تا ئةو كاتةش بةيةكجاريئيتر لةدوا،   بريندار كردي ئيمة دووكةسيدةكردو لةديكة
 ثيش ئةنفالةكة يسالَ،   بؤ مان بووةيداوة خةسارةي ناوضةكةي تر حكومةت ثةالماريضةنة جاريك

 تيا زامدار بوو ئيتر ئةوة بوو ئةو ي كةس3( ئاوايي يةيةك لةسةياريدا)  هةنتةريتةيارة(تر يجاريك
 و  شارت نةبوو؛ دةرودةشتيبوو ريطةي بر ليماين وةزعةكة تيك ضووبوو دةرةتاينصهةر بةجار ماوةية

 ئةبرد بؤلةوةِر كؤثتةر ي مةِرصشوان..  يلَ ثةيابووي ئةكرد كؤثتةر جوويتصفةالحةت نةبوو تةرةكتةر
م الَبة..  تا بةدزيةوة ئةمان طةيانة دكتؤر زؤرمان ئةبيين ببوايا رةزالةيتص شتصخوشنة.. يئةطةيشتة سةر

 ئةو سةدامة زالَمةو هةر ضؤنيك بوايا  بكةوينة ذير دةسيتيهةر ئةو ذيانةمان ثي خؤشتر بوو لةوة
ةيةك  وابيتا ئةو كاتة..  بةئيمة دةطةيشت ناوشارةكة كةمتر بوو؛ كةمتر دةسيتيترسةكةمان لةوانة

،   بةسة رنةهاتووةيبردين كةجطة لةم كوردة كةس لةدونيايا واي بةو دةردة و  كردين مالَويراينيجار
 ئةم يوبووةوة كةحكةومةت نيوةالَبةهار بوو هةروا تازة نةورؤزمان كردبوو ئيتر دةنط باسةكة وا ب

 ضةن يئةو هةموو ضةكة ي كردؤتة بان خةلَك دوايس كردووةو ئةيانووت دةرمان كيمياوالَخ ي؟كوردة
بوو بووة ..  ئةناتة ئةم كوردةوةو بةئيمة تاقيان دةكاتةوة كردبوو طشيتي بوو طيان ئيران خرلَسا
 خؤمان هيض ئاواييةكاين و سةرطةردان بووين ئيمة جطة لة مالَ،   خراث لةناو خةلَكدايوتييةكيوت

 وةك ئيمة هةر  تريش طشيتخةلَك دييةكاين بكةين ص روو لةكونةمانئةزاين و  ترمان شك نابرديثةنايةك
يي الَو زياتر بةرةو قوصئيتر هةبوو شةو ئةكةوتة ر،   خوا بوويني قاثيضاوةِري و بةيةكدا ئةهاتني
 تةيارة دروستمان ي كةزووتر لةترسيهةبوو ئةضووة ئةو كةلَوةزو كونة تةيارانة.. طةرميان ئةضوو

و صؤذيش زياتر هةوالَمان ئةبيست وا حكومةت هةر قوات دةهين ريرؤذ لةدو.. كردبوو خؤيان ئةشاردةوة
 يم هيشتا ثةالمارالَبة..  ئةهاتي نةبوو بةردةوام دةنط تؤث ئانوسايتينالَة و  تةيارةيطوِرة و دةيبات

ماوةيةك بوو لةذور سليمانييةوة شةِر بوو ئةيانووت شةرةكة طةشتؤتة .. ناوضةكة ئيمة نةدرابوو
.. بؤية هةر لةناو ئاوايي بووينة ضةند بةشيكةوة.  ئيمةش ئةطريتةوةيمةو ئةمانزايننزيك ئي قةرافة

و ماوةيةك ئةضينة ئةو هةردةو هةلَة تانة تاالفاوةكة صهةبوو ئةيووت بةرةو طةرميان بضني ناب
ومتان  بووين بةرةو سةنطاو ملمان ناو يئةِرةويتةوةو هةبوو ئةيووت بةرةو طةرميان بضني ئيمة كؤمةلَ

دوايي ئةطةِرينةوة  و  تا وةزعةكة ضاكتربيتلَلةويوة خؤمان ئةطةِرينةوة ضةمضةماص و ئةضينة ئةو
 و  بوو طرمتانياني عةسكةري ثِرهةر بةثي بةرةو سةنطاو كةوتينة ِريوو لةناو سةنطاو كةطشيت.. ئاوايي

 عةسكةرييةوة ينيانة ناو زيل تريان طرتبوو خستماي خةلَكصخِرمانيان كردةوةو ثيش ئيمةش هةند
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..  دِرندانة بارمانيان كردو جنيويان ئةداو هةرةشةيان ئةكرديزؤر بةشيوةيةك.. لَبردمانيان بؤ ضةمضةما
 ي خؤمان دةرنةضووينايةو هةموو مانييان لةمالَةكةيئةوةندة ترسامنانيان ئةموت خؤزطة هةر لةدييةكة

هةر بةو زيلة بردمانيان  و لَ ضةمضةمايبردمانيانة ناو ليوا.. خؤمان بكوشتايا زؤر باشتر بوو لةو ذيانة
 ص بةوامنانيان كرد لةولَتر زؤر طريابوون تيكةي خةلَكصلةو)  قاالوةشوقةكاين( بردمانيان بؤ بؤ سليماين

 ئةو خةلَكة بةسرهايت..  واناكاتي طةورةو جولةكةيش ئيش ئةم حكومةتة كردويةيتيئةيانووت كار
 ئاذةلَياين و لَمندا و  داوةو ذنتةيارة لةدييةكاين و كرد ضيان بةسةر هاتووةو ضؤن تؤثخؤيان باس ئة

 بؤضووة سةرو ئةو ي هيز لةطيامنان دا نةماو ومتان بةخوا ئةم زالَمة تازة ئةمةصئيتر بةجار،  كوشتووة
  .  بِرواتدةسيت بوو ي رؤذيكيئةو خواخوا.. صيةك دييةك بةثيوة ناهيلَص و هةموو مةخلوقة ئةكوذ

 قةراخيش يئةو ديهاتانةو ناوضة و  خةلَك دةور ثريةمةطروتي هيشتيانيانةوة زؤرصثينج رؤذ لةو
 صئيمة شارةزابووين ئةيانووت ئةمة تةواريية لةو.. تري ئةو ثينج رؤذة بردمانيانة جيطايةكيتيابوو دوا

تريش هةر يتا دوو رؤذ و يا ناونووس كراينثريةكانيش بةج و  بةجياو طةنجلَمنا و  ذنيناومانيان نووس
 ئةو ناونووسينةو بةناو خويندنةوة كةوتنة بانط ي ئةم دوو شةوو دوو رؤذة بةثييدوا..  ماينةوةصلةو

 دوو رةشاش بةدةس بةم بةرو زيلةكةوة حةرةمسان يكردن خستمانيانةوة ناو زيلةوةو هةر سةيارة
 ئةو خةلَكة طشيت.. ص مةطةر خوا بزانصخستمانيانة ِر و كران زؤر بةو جؤرة ثِري سةيارةصكؤمةلَ.. بوون

كةس لةوة ..  كراوةتة ناو زيليكةوةو لةيةكتر جياكراوينةتةوةي هةريةكةي لةتاو ئةوةصهةر واشيت ئةب
ئةمووت ئةم زالَمانة بؤية وا جيامان كردووة تا ..  جياكراينةوةو بةجيار بردمانيانيتينةطةيشت بؤض

  .  ليهاتبوو وةك هاروشييتين بؤ كةسوكارةكامنان هةر هةموو ئةو خةلَكعةزاب بضيذي
 خؤمان يبؤ ئيمةش هةر لةدييةكة و  بووين سةرطةردايني وا تووشيلةريطة بريم لةوة ئةكردوة كةبؤض

كة ،   كيميايشيان بكردايةتة سةرمانداو مبرديناية لةم مانةوةيةمان خؤشتربووصنةماينةوة خؤ لةو
 ي سةنطاومان طرتةبةرو بؤضي ريطةي دةربِريووة لةوةسةد جار ثةشيماين.. ص ضيمان بةسةردصكةنازان

 ئةطاتة ئةم هةموو دييةو ضؤن  دةسيتصحكومةت لةكو،  تريتر نةضووين بؤ دييةكانيوةك ئةو خةلَكة
 يايةوة ئة خؤيشم بةوة ئةديلةبةر خؤمةوة ئةم قسانةم ئةكردو دلَ !؟ ئةو هةموو خةلَكة بطريتصئةتوان

 ئةم زالَمة خراثتر بةسةر  بةياينص ئةلَصك و  خؤيان طرياونتر لةدييةكاينيئةم هةموو خةلَكة ئةوة نيية
  ئيمةشي ئةلَي ئيستا جةيش نةطةيشتؤتة الصيا هةفتةيةكة ئيمة طرياوين ك.. ص ئيمةيش داناهيندييةكاين

 طةورة يمةعةسكةريك) تؤثزاوا(دنةوة طةياندمانيانة بةدةم ئةم خةيالَ كر.. طشت ئةو خةلَكةش نةطرياونو 
و ثةيتا ص بةرزو تةلبةند دةورة درابوو بردمانيانة ئةويبوو لةخوار كةركوكةوة زؤر طةورة بوو بةديوار

  .  ئةكردةوةيلةمةخلوق رةش،  تريشيان ئةهينايثةيتا خةلَك
ة وةك ضؤن جياكرابووينةوة ئاوا خراينة  جياكرابووينةوة ثؤستة ثؤست هةر لةسليماينيئيمة لةبةر ئةوة

 تر كةئةيانيان هينا ي ئةو خةلَكةي زؤريم بةشيكالَبة..  بؤدانرابووي خؤيهةر ثؤستةيةك قاعة.. قاعةوة
 لةتؤثزاو لةيةكتر جياكرانةوةو صئةوان هةموو هةر خيزان ثيكةوة بوون وةك ئيمةم جيانةكرابوونةوة لةو

 كةهةر ي خؤييمة ئةوانةيشيان ئةكرد بةضوار بةشةوةو هةر كةسةو بؤناسنف ئي جياكردنةوةكةيبةطويرة
  . يةكةو ريزة قاعةيةكيان بؤ دانرابوو

ثةيتا ثةيتا )  ئةو زالَمانة نةوةستانصئاو بووست(ضواررؤذ لةو تؤثزاواية هيشتمانيانةوة لةم ضوار رؤذةدا 
ارةكانةوة ئةيانيان هيناية حةوشةكةوةو هةر بةسةي،   تريان ئةهيناية ناو مةعةسكةرةكةوةيقافلَة

 ي طشتيانيان لةيةكترصلةو و  ناونووسينةكانيخةلَكةكةيان دا ئةطردو ريزيانيان ئةكرد بؤ بةردةم هؤدة
لةم ضوار رؤذةدا ضةنيكيان ئةهيناية ناو تؤبزاواوة ئةوةندةيشيان ليبار ئةكردو ئةيانيان .. جيا ئةكردةوة

2 



www.kurdistannet.org 
 16:39 2005-4-15 بةكايت ناوةندي ئةوروثا

كراس يان  و لَن روت ئةكردةوة جلةكانيانيان لةبةر دائةكةند تةا يةك شةروام طةجنةكانياالَبة.. برد
جؤرةكانيشيان هةر لة  و جل..  ذيرةوة بةو سةرماية ئاوا روتيانيان كردةوةيفانيلةيةك و لَشةِروا
 سةيارةكانيان يزؤربةشيان كةسوار.. يةك ئةبووالَ ئةو مةعسكةرة هةلَدابووةوة بةقةدةر قةيحةوشة
 يئيتر نازامن بؤ رةم.. ؤيان ضاوو دةستيشيان ئةبةستخيد هةر بةثشتوين ياخود هةر بة جامانةكةئةكر

 و  طشتيان بكةن بةذير خؤلَةوةو بؤ جلصلةوة ئةضوو هةر بؤ ئةوة ب !؟ بوويكردن بوو بؤ ض
هيلَةكانيش ئةوانيان بةو شيوةية باركردو كضة جا.. بةرطةكانيشيان لةبةريان دائةكةند تا نةناسرينةوة

 لةضاو صئيتر ئةوان هةر لةو و بؤ ناو ريزة قاعةيةك ئةبران بؤ ذوور ئيمةوةو ليمانةوة ديار نةبوون
  .. صتا ئيستا كةس هيض لةبارةيانةوة نازان و بزربوون

بووكةكةم  و من خؤم.. منالَيش لةريزة قاعةيةك بوون لةثةجنةرةكانةوة ضاوةمان ثييانةوة بوو و ذن
 يبوو فةرمان كوِر)  ئةمحةد توفيقلَسةرطو (يبووكةكةم ناو.  مندالَةوة لةطةلَم بوونص بة سكةطرياين
لةثةجنةرةكةوة بةردةوام .  بوولَ سا1  بوو ضرؤ كؤرثة بوو تةمةينلَ سا5 لَ سالَ بوو سةرض3 تةمةين

طةِرينةوة ناو ب و مان بكةنالَضاوم ثييانةوة بوو هةر ئوميديشم هةبوو كةبةلَكوو ئةمة خواية بةرة
 و يةك دوو كاروان لةذن و  وا طةجنةكان بار ئةكةنم كة رؤذانة ئةمبيينالَبة..  ترمانكةسوكارةكاين

 لةسةر بووةو ي خؤم ئارام ئةكردةوة كةديارة خوا رةزاي ئوميد بووم بةوة دلَصئيتر ب،  منالَةكانيشيان برد
  ..  تيا بووة بؤية طةيشتووينةتة ئيرةي ئيمةنسييب و قسمةت

 زؤر زؤريان هينا بةخوا رةنطة دوو ي خؤر كةوتن وةجبةيةك سةيارةي دوا ئةو ضوار رؤذة بةياينيدوا
 ثريةميردو يسةد سةيارةت بووبن لةو حةوشةية ريزيان كردو يةك يةك ئةيانيان هيناية بةردةم قاعة

 ئةيانووت ثينج سةد كةسيان تيكردبوو تا ئةو هةموو يةر قاعةه و ثيريذنةكان كةريزة قاعةيةك بووين
 و من تا ئةو كاتةيش ئاطام لةبووكةكةم.. ص ثي ضووب دوو سةعايتيسةيارةيةيان ثِركرد رةنطة بلَيم نزيكة

 طوازراينةوة ئيتر ئاطاو خةبةرمان صلةو و  باركرايني ئةوةيم دواالَ جطةر طؤشةكةم بوو بةصهةر س
 ي هةبوو سةعاصلةتؤثزاوا خستمانيانة ر،  و ئيتر نازامن ئةوانيماو من خةوم بةوانةوة دةبينلةيةكتر نة

 صب..  ثيضووضوار سةعايت و دامانيان بةزان بيست و  طةيشتنييثي بوو سةعاتيان طرتةوة تا ئةو وشينة
وين نةمان  شارو مةعةسكةريشمان تووش بوو ضونكة شارةزانةبوصدوو س..  البداتص لة شوينيئةوة

) طاز( وتيان صاليان نةدا تةا لةيةك شوين وةستان رةنطة هةروا دةدةقةيان ثي ضوو ب..  كوييةئةزاين
  .. ضزار سةعاتةهةر بةريطاوة بووين و ئيتر ئةو بيست.. وةرئةطرن

ا ضاو  كةكردمانيانة ناوييةوة هةتييةالَجطة لةو قة) ضيشتةنطاو بوو( نزيك ص طةياندمانيانة ئةوصكات
 ئةكردةوة ي هةر دةشتايي بوو لةم سثي خؤمان نةبوو هةموويي وةك الصئةو..  بوو ئةكرد ضؤلَةواينيبِر

  .  وشك بووي هةر بيابانيكم هةر ئةرؤيشيتالَ ئاوة بةلةدوورةوة وةك بةحر وا بوو وات ئةزاين
ضونكة لةو .. بوودروست كرا) سجن( هةر بؤ ي خؤيةش وا ئيمةيان تيكرد ديار بوو كايتالَةو قة

 يبينايةك) ص خةلَك نةبووب كرديننةيف(ئةكةر بؤ  ؟ بووي وا طةورة ضالَي بةقةيضؤلَةوانيية حكومةت ئيش
  ئيناسينبةخوا درؤنيية بلَيم مليؤين) م زؤر طةورةالَ ثؤليس وا بوو بةيمةخفةر() طةورة بوو وةك يطةلَ

 هةموو  طةورة بوو بةئاساينيكةوة دةرطاكةالَو قة سةيارانةوة بردمانيانة نايهةر بةو قافلَة.. ئةطرد
 يةكتريدا يكةيش ئةوةندة طةورة بوو ئةو هةموو سةيارة بةدواالَ قةيحةوشة..  ئةخوارديسةيارةيةك

 ئةو هةموو ي هةبوو بؤ دةرضوون جيطاي تريشيدةرطايةك و  دائةطرتيئةهاتنة ذوورةوةو ئةو خةلَكة
تر ناومانيان ي دامانيان طرد جاريكي ئةوةيدوا.. ا ئةبووةوةديسةيارةية هةر لةحةوشةكة و خةلَك
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مةيان برد خةلَك..  ناو نووسني كردمانيانة ناو ئةو قاوشانةوةينوسيةوةو بةثيزؤر يلَ بوو يتريشيكةئي 
  ..  يلَ ئةبووةوةي ئيمةيشي دة ئةوةندةي ئيمةيش خةلَكيان زؤر هيناو هيشتا جيطايدوا
كردبيهةر قاويش  و ناونووسنييبةثيكدا هةموو ص دووسيو لة ماوةص رةنطة سةد كةسيان تيسةعاتي 

بةخوا هةبوو لةتؤثزاوةوة ئةيوت .. صم وا لةتينواو لةبرسا طيامنان دةرئةضالَبة.. كراينة غورفةكانةوة
رانة  ثيمان كردوة لةناو ئةو سةيايضوار سةعاتيش بةِريوةبووين ئيتر هةر خوا رةمح و  بيستصتينومة ئ
ئاومان لييان  و  نانيتر ئةبرد وا ثيش ئيمة بوون داوايثةنامان بؤ خةلَكةكة) كوير نةبووين(لةتينوا 
يةك  و  رةقيضوار سةعاتدا تةا يةك جار سةمونيك و لةبيست ي؟ضيئاو و ثيمانيان ئةوت نان.. ئةكرد

بةالمةوة سةير بوو ..  بضيتة سةر بؤِريةكة ئاو نايةلَنص بؤ قومص ئيتر كويراييمان دابصقوتو ئاومان ئةدةن
) بةشةر نني يان ئيمة بةبةشةر نازانن(ديارة ئةو زالَمانة  ي؟ ئاو خبؤي نايةلَن بضص تيا بي ئاويضؤن بؤِر

 تيابوو ي ئاويكة بؤِريةكالَ قةيهةر لةناو حةوشة.. دوايي بؤم دةركةوت كةزؤر لةوة خراثترو زالَمترن
 بكةويت يلةو دوو سةعاتةيا بةر و دةوةو ئةبو ئةو هةموو خةلَكة نؤزة بطريت دوو سةعات ئةيانكريرؤذ

 بكةوتةياتة ي لةسةر نؤرة ئاوطرتن ضونكة ئةوةلَئةبووة شةِرو ثا و  وا بوو بةرت نةدةكةوتيئيتر جار
 طيان  ئةو نؤرةطرتنةدا بؤ ئاو ئةكةوتنة وا بوو ئةوةندة زالَم بوون لةكايتيجار..  نةدةكةوتيدواوة بةر

 صثريةميردة ريزةكانيان لةو خةلَكة تيك ئةدا يان ئةضوونة سةر بؤريةكةو قةدةر و ئةو هةموو ثرييذن
 كردن بانطتيان ئةكردة  وا بوو هةر بؤ سووكايةيتي بةخوا جاريزؤر نةيان ئةهيشت كةس بضيتة سةر

باوةِر ناكةم .. يةك بوو هةر مةثرسةيئيتر طاور سانيت..  خبؤينةوةي ئاوةكةو نةيان ئةهيشت لييديار بؤِر
 ي لةذوورةكة وا بوو بةهةزار هيالكةس ئةيتواينيثريو ثةكةوتة.. ص كرد بيلةدنيا كةس وةك ئةم زالَمة

 يان بةشةرق..  جار ئاوةكةيشيان نةئةدايةبيتة دةرةوة ئةبوو ئةو دوو سةعاتة نؤرة بطريت بؤ ئاوو طةيل
لةشةو ..  هةر ئةكةوتة ذير ثيوةيةو خةلَكةو لةتاو ليدانةكة نيوة ئيسؤندة ئةكةوتنة سةرو طويالكو 

 نةبواية كةس و برسييتي رةقيان ئةدا ثيمان ئةطةر لةناعيالجيرؤذيكيش دا تةا يةك سةمونيك
  ..  تام بووصب و نةيئةخواردو ئةوةندة رةق

 لةغورفةكان ئةمانيان يكةر وةك تةدريب عةسصهةموو ئيواران،   ئةو خةلَكةيان زؤر ئةداتةعزييب
ئةختيار وا بوو .. ي نيوو سةعات ئةيانووت بؤ ذوورةوة ئةبوو بةراكردن بِرؤيكردةناو حةوشةكةوة دوا

 ي ئةكةوتنة ناو ئةو خةلَكةو ئةوةي لةدواوة بةقامضي ئةدا هةتا طةيشتة بةردةم غورفةكةيدةسةرمس
 وا هةبوو ضةند كةسيكيان جيا ئةكردةوةو ييان جار.. لييان ئةدا) طا دا ثلَؤسن (يلةدواوة بوايا وةك ئةوة

ثريةميردة  و زؤر جار ثريةذن..  وةك مار بِرؤنصئةيانووت ئةب و لةسةردةم ئةيانيان كةوان
دلَيان ضوون بوويستايا  و  خؤيانيبةكةيف.. )مةخسةرة(هةر كردبوومانيانة ..  ئةكردبةتةمةنةكانيان وايل

.. حورمةت لةدلَيان دانةبوو و بةزةيي و رةحم و ن وةك يةك زالَم بوونوايان ثيمان ئةكرد هةموويا
نازامن ..  بةو هةموو ئةختيارة بكات ئةدات ئاوا ثةت ثةيتي ريطة ويذداينصئةطيناك) ناكةس بةضة بوون(

 ييروح لةج(بةخوا ئةوةتا ..  ئيمةيان ئةدايئةوانة ضؤن ثةروةردة كرابوون ئاوا زالَمانة ئازارو ئةشكةجنة
 يئةوة.. خوا خوامان بوو مبرين نةجامتان بيت..  بووصئةطينا هةر سةعاتيكمان مردن) صسةختة دةرناض

 صم كاتالَبة..  لةدةست ئةو زالَمانةمردمنان بةرزطاربوون ئةزاين.. كةئةمرد خؤزطةمان ثي ئةخواست
 طاور سانيتييةكة ية ض حةثةساين ئةمص مردووةكان ئةدةن بةسةط ئيتر هةر بةجاريزانيمان كة الشة

 ص لةويت خؤمان قةت نةمانبيستووة كةمردوو بدريتة سةط كةضالَئيمة لةو !؟ مردوو بدريتة سةطيتةرم
م الَو رةزالةتة رازين بةيئةو جا هةزارجار لةخوا ئةثاِراينةوة كةبةو دةردةسةر و  خؤمان بينيمانيبةضاو
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طؤِرمان بةنسيب (و ثاِرانةوةيةكمان ئةوةبوو كة خوا هةموو دووعا.. الشةكةمان سةط نةخيوات و نةمرين
  ..  حورمةت نةبنيصب و )بكات
 يمان يلَ ئةمردو دوا30-20 ص بووم هةموو شةوصتامن لةو..  ئةو خةلَكة بةو دةردةضوويم زؤربةالَبة

 ضونكة كةس لةوانة  هةر بةو شيوة مردون جةنازةكانيشيان سةك خواردوويةيتيئيمةش هةموو
تا ضوار مانط ..  هاتنةوةياننيتا ئيستاش كةسوكاريان هةر بةتةما و نةوة كةمن جييامن هيشتنةطةِرا

 كردبوو ئةويش وةك ئاطر ي رةزيل كةوتبوو ضونكة دنيا يةك جار طةرمبةو حالَة بووين ئةو خةلَكة طشيت
جار ..  تيابووةكاين هةموو ناوضي تازةيشيان ئةهينا خةلَكيهةر وةجبة) يجهةمنيك بوو بؤ خؤ(ئةسوتا 

ئيتر نازامن بؤ كوييان ئةبرد ،   ضل شةو جاريك ئةهاتن وةجبةيةكيشيان ئةبردصناجاريك هةروا مانط
 ثريوثةككةوتةيان جياكردةوةو ئةوانيشيان خستة سةيارةوة صدوو جاريش هةند) نةقلَن(ئةيانووت 

يان هةنديك بةر ئةدةن بةخوا وابزامن هاتن وت تريشيجاريك.. برديانيان وتيان ئةمانةيان بؤ بةردانة
 ئةقلَيان يكةوة بةناو ماندا كةوتنة طةِران ئةوةالَشةش بوو ئةطةر ثينج بوو زيل عةسكةريان هينايةناو قة

ثِر ئةو ثينج شةش  و منيش بةر ئةو وةجبةية كةومت.. و ئةيانكردة حةوشةكةوةيبيطرتايا ناويان ئةنووس
 و  بؤ كويمان ئةبةنصئةمانووت خوا ئةزان،  مانيان كرد وتيان بةرتان ئةدةينزيلة خةلَكيان دةركردو سوار

بؤ  و  بووينصشةويك لةو) سةماوةية( وتيان ئةمة صبردمانيانة شار..  دةردةسةرييةكمان ثي ئةكةنيض
كة طةيشتينةوة تؤثزاواو ضاومان بةو ) تؤبزاوا( هاورمانيانةوة بؤ ص خستمانيانةوة ربةياين

كوِرة  و كض و لَمنا و  ئةو هةموو ذنص لةوصةوة قاعانة كةوتةوة كةيةكةم جار بردمانيانة ئةومةعةسكةر
مةراق  و عةزاب ؟؟؟ ثيشووةيهةر بةو دميةنة بةقةدةر ئةو ضوار مانط..  جياكردةوةيطةجنةيان لةيةكتر

م الَبة.. انةوة هيشتمانيصضووة دلَمانةوةو هةر ئةوة بوو هةموومان رومحان دةرناضوو شةويكيش لةو
 لةمشان يلَ بكةنةوة ئةوةنة عةزامبان ي ثيستةكةبِروا بكةن ئةو شةوة وةك ئةوة وابوو هةر بةزندوييت

 هةستمان صلةو و  ضوار مانط لةوثيش ئةهاتنةوة ثيش ضاومانيخةلَك و هةموو ئةو دميةنة.. ضةشت
 لةبري ي كةسي خؤي كة لةناو دةردو ئازارئيمة ئةو ضوارمانطة هةر..  ئةو ليك دابِرانة ئةكرديبةئازار
 و  طشت ئةو عةزابصهةر بؤئةوة ب) تؤثزاوا(بةخوا لةوة ئةضوو كةئةو شةوة هينامانيانةوة بؤ .. نةمابوو

  ..  بكةويتةوة بريمان وةك ئةوة وا بوو يةكةم رؤذ طريابووينيدةردةسةر
مانيان الَ بةرةص لةو سليمايني ناو تةواربردمانيانةوة و  بةرةو سليماينصلةتؤثزاوا خستمانيانةوة ر

بةردةوام ضاومان ها بةو  و ئةضيذين) ئةنفالة( ئةو ئيتر لةو كاتةيشةوة تا ئيستا ئيمة عةزايب. كرد
 ئةو هةموو يسؤراخ و قاثيةوةية بةلَكو ئةوة خواية ئةنفالةكامنان بيتةوةو شةقيك لةم سةدامة هةلَدات

  .. يتطةجنة دةركةو و لَمنا و ذن
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