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  سؤرانسؤران. . سس. . حح.. . .. . !!مصوينةمصوينة  و طؤراين وصذيو طؤراين وصذي  نصرينةنصرينة  طؤراينطؤراين
  
  . }ناسك  وردي خاپطةيل طةالنيش لة  فةرهةنطي،ئاو ثصك دص دةريا لة دپؤثطةيل فراواين{ 

 ،و عةرةيب دا  ئةملاين،فةأانسة لة رصزماين بؤ وصنة. نصر و مصون شتةكان روانطةوة صكطةل  لة،طةالندا زؤرتري لة نصو
 مصو دةروازةكان نصر و تةقولباي  ئةپقةي،فارسطةل دا نصو لة تةنانةت. هةية و مصوينةيان نصرينة، زمانيةكان زؤربةي كارطصأة

و هي الي  نصرينة بوة لةدةرطةداين  تايبةيت،ست كراوةدرو رةث و درصذاودرصذ  كة،الي راست تةقولبايب ئةپقةي واتة، بوون
 يا نصرينةية  ميوان،زانيويانة دةنطةكةي دا  بة،دةرطة دراوة لة كاتصك، ضةشنة بةم. هي مصوينة، بوة ثةل و ثانة سصپة كة، ضةث

  . وةب دووهةم و هةوةپ جنسي بة ماناي، راستيش و الي ضةث. هاتوون بةرةوثريي بةم ثصيةش هةر و مصوينة
 شيت قةراغي بة ناويانة كة دانةكةوتوون، ية وة}ه { ثيتة   بةو طشتة،عةرةبةكان} كامة برا؟ { برا ، زؤر سةير تر ئةوةية

 دةفةرموون ي ئافرةت} دوكتور{  بة وصنة  بؤ،كردوة فةأةنطيةكانيش كوپؤپة وشة كارةيان لةطةپ ئةم هاتوون تازة، مصوينةوة
، دةشيكةن هةر ئةطةر يا، مصوينة نةيكةنة بة كاربربص و} دوكتور{  يا هةر وشةية ئةم  بؤ، منبة بريوأاي.  }!!!تؤرة-دوك{ 

وردة سةرجنصك  خؤمشان ثصويستة بؤ زؤر. لةبارترة  ديسان،بةكار بةرن} دؤكترصس {  فةأةنطي رةسةين وشةي هةمان
 هةروةك. نةبةبص تةواو زؤر شياو و افرةتئ بؤ رةنطة و نصرينةية وشةيةكي كة، }ماموةستا { وةك  وشةي بدةينة هصندصك

  . ية} ؟وةستا+ثوور{ وشةي نصرينةي، }وةستا +مام{ وشةي، دةزانني
{  زؤر قات،وكورتصكيش هةبص كةم  ئةطةر،نية و مصوينة مان نصرينة ضةشنة بةو، زماين كوردي دا سؤراين زاراوةي لة  بةپام
بة دةطمةةن مصوينةيان تص دا   ونصرينةن زوربةي طؤرانيةكان ،اوي كورد دا لة نصو تةو،كةضي بة داخةوة. رةنطة كةم و} ناياب 

 بةرلةوةي طؤراين، زؤر هؤ بة دةتوامن بشپصم. هةمانة -ئافرةمتان نية  وصذي  كة طؤراين،مةبةستم لةمة نية. دةست دةكةوص
، نصرةوة زماين لة، نصرينة نةراينهؤ  كة زؤرتر،واي كردوة ئصمة بارودؤخي كؤمةپايةيت بةپام. هي ئافرةتة، ثياو بص هي

 زؤريش يةكجار  كة،هؤنةراين ثايةبةرزي ئافرةيت كورد. وتوة كورديان} غةأامي{ ئةويين كالسيكي هؤنراوةي فؤلكلؤريك و
و شيت  شورةيية و عةيبة  لةبةر، نةيانتوانيوة،بپصن و ئةطةر وتبصتيشيان  كة هؤنراوة،بة دةطمةن دةرفةتيان ثص دراوة، بوون
  . !كؤمةپطة نصو  بياخنةنة،وا

  لة وةپام دا دةپصم،كص و كص ضني و قانع ماموةستا  دايكي،كةنؤش حةسةن  كضي،كوردستاين ئةطةر بشپصن ئةي مةستوورةي
  يةكجار زؤر كةم،كورد هؤنةراين ثياوي لةتةك  بة هةپسةنطاندن،ئافرةتة هؤنةرةكاين ديكة و بةهةشيت مةستوورة

 ئامارة بأوانينة دةرةوة و بصينة وردة خةياپ  دةبص لة ثشت ثةردةي،نةسةملصنني ئةم قسة ئةطةر. نخؤيان دةرخة توانيويانة
 ،زؤريشن ئافرةيت كورد كة يةكجار وصذاين هةپكةوتوي  طؤراين،هةر لةبةر ئةمة. ئةدةبيةكامنان كتصبة نصو راستةقينةكاين

ياين طؤراين . وتراون زماين نصرينةوة لة، ةي طؤرانية كانكوردي بوون و زورب نصرينةي هؤنراوةي دةستةوداوصين زؤربةيان
 زؤرتري و ئةو دا هةپ بپصن و بة بة ئةويين ثياو بة، مصو طؤراين وصذي توانيويانة وةك  بة دةطمة،وصذة ئافرةتة كوردةكان

 بة، ئافرةت وصذطةيلطؤراين   كة،ضاوةأواين ئةوةية ئاواز و بةستة  طوصطري،بةپام. نصرانةية، طؤرانيةكانيان هؤنراوةي
  . دان ئافرةت لة ثيداوتين وةك هي ثياوان كة، ثياو دا بص ثةسةندي  بةستة و ئاوازةكانني لة،طؤرانية ئةوينةكان دا تايبةت لة
 ثياو دا هةپ بلص  قةد و باپا و سةر و ثؤرتكي،بة ريش و مسصپ، يةكانيدا} غةأامي  (ئةويين ثياو لة طؤرانية ئةطةر  هةروةك

 ماضي،  ئةطرجية،كةمةري شل،  بسك، ثةرضةم،كةزية،  هةنية، ثةلكة،بةلةك، و مةمك بة سنط  ئافرةتيش ئةطةر،يةن شياو
 نةبووين بةر لة، ئافرةتة كان شازة طؤراين وصذة لة يةكصك وصنة بؤ. نية خؤي جصي، هةپ بپص دا ئافرةت و ذواين كض لصوي

، يب كوأ حةوت دايكي … {:ديسان دةيوتةوة و طؤراين كردبوة رينة يةينص شصعرة  ئةم،ثصش ساپ  ضةند،ئافرةتانة هؤنراوةي
  . نابص هةر مصوينة طؤراين  بؤ،رةزاطرانة زؤر رستةيةكي نصرينةييش بة بصجطة لةمةي  كة،}حاشا  ثصت دةكةم

 }غةأامي { ئةويين  هؤنراوةي و قورسة بشكصنن و زجنرية كؤت ئةم بتوانن، كوردةكان ئافرةتة هؤنةرة ئةوةي هيواي بة
مةجبوور  ئافرةتةكان ستأانبصذة تا ئيدي، بپصن ئافرةتةكامنام طؤراين وصذة بةأصزة بؤ، نصرينة بة ئةويين ئافرةتانة سةبارةت

 و بيطرص شةرم  نابص،هاوبةشترة و بةشدار نصرينة  لة،ئةوين دا مةزراي لة مصوينة. بصذن نصرانة طؤراين هةر، نةبن
  . لةأودامبصنص
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