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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد... ... الَ الَ ئائا
  
هةنيك جار دةربِري ناوي جوانترين كض و ، ةيش لةتيف ناوي جنسيهاوكات،  ئارمي نةتةوةية سةرباري ئةوةيالَئا

ئارمي نةتةوةو نيشتمان بة ناوي  سةربةرزن بةوةيلةمةيا ذناين كورد ، ةييان كةش ناشرينترينكايتهةنديك 
ضل يةكي ناسيؤنالستةكان ،  ئيسالمييةكان طرنطييان بة نيشتمان و نةتةوة بدايةئةطةر، بووة يانقسمةت و نسيبي

 دةرضوايا فتوا بِريارةئةوةي لةم ،  ناوي نيرينة بيتالَداواي ئةوةيان دةكرد دةبيت ئا تةقديسييان بكرداية بيطومان
كاين ثةروةردطارييان داطري كرد و ضؤن نيرينةكان ناوي هةموو ثيغةمبةران و ئةسحابةو بةندة، بارانييان دةكرد

ش بةو دةردة الَئةوا ئا، تةنانةت نيوةي مرياتيشييان بؤ نةمايةوة لة ناوة ثريؤزةكان، هيضييان بؤ ذنان نةهيشتةوة
  . دةِرؤيي

،  تير بكاتي نةتةوةةكيم قةت نةيتوانييوة سكي برسيالَبة، شكؤيي و سةروةريية سيماي هةموو نةتةوةيةك بؤ الَ ئا
ي الَئا.  خؤشة مؤزةمبيقييةكانم حالَي سكيالَبة،  و بة هةيببةت ترة جوانتر زؤري سويدالَي مؤزةمبيق لة ئاالَئا

ش بوايا الَبة ئا. كةضي بةدةست ثلَنطةكاين تاميلةوة بوونة بة سينةما،  دةبينيت ترس دات دةطريتشسريالنكا
  . ان سةرييان بتوينيتةوةضني دةرةضيتم مس لةبالَبة، دةبواية تايوان ثؤزي بةسةر ضينا ليدايا

 لة سةر ِريطاو باين ةكانثنيت سةر سنورو لة بةرزترين  ةيني سةرسنورةكان طةورةترالَئاتان الَلة هةموو وو
 نيشتمانةوة ثي دةنيتة ناو خاكيبؤ ئةوةي هةر كةسيك ،  دةشةكيتةوةتاالَ بة ئامساين وو دةرةوةيةكاينطشتي

كة ضاوت خةليل  ي كوردستان لة ئيرباهيمالَ ئاخمابنسةد داخ و  مالَبة، !!هةيبةيت نيشتمانة ببينيت كة الَهةيبةيت ئا
، تازة تسؤنامي ويراين كردووةي والتيكة الَذاكاو دةلَيي ئا، بضوكبضوك ،  دةبيتثيي دةكةويت ثِر قوِرطت لة طرييان

نةِرمييت تا ، بيتشاردراوةتةوة نةك هةلَدرالة ثةنايةك م نزنزم ، تا ليي نزيك نةبيتةوة هةست بة بووين ناكةيت
تداري ئيرباهيم الَ لة اليةن ثاريت دةسةيةي لة هةولير و كةركووك بينييمالَ ئةو ئاكةضي. بة سةريا نايبينيت

ي سةر سنوري وا الَتيك نابينم ئاالَلة جيهاندا وو،  نةك بةضكة ناشيتهيلكةشيسةر سنور بة ئةوةي ، خةليلةوة
 وةك  هةِرةشةكةريتيكي دوذمينالَي سةر سنوري والَبة تايبةت ئا،  بيتو كؤنكزو الواز و بضوك و شاراوة

ديارة كورديش بةرامبةر توركيا ئةوةندة لة ،  جيايت طةل دةجةنطن سةر سنورةكان لةكان لةالَئا، شتوركيا
  . بارييةيت

، بة ئامساين هةريمةكةيانةوة دةشةكيتةوة، ي عيراقةي هةلَييان داوةالَاهةنديك اليةن دلَييان بةوة خؤشة ئةو ئ
هو الَخؤ ميذووي ئةئةري طةلؤ ثرسياريك . هو ئةكبةرةكةي تيدا نييةالَضونكة ئة،  نييةهةلَةجبةو ئةنفالي الَئا

سةدام كة لة كويت ليي . دي نةخشانالَسةر ئا دواي ئةنفال و هةلَةجبة بة سال2َ مان لة يادمانةوئةكبةرةكة هةمو
هو الَ ئةو ئة هاناي بؤ هةلَخةلَةتينيتبريوِراي طشيتو تة ئيسالمييةكان ِراكيشيت الَتوند كرا بؤ ئةوةي سةرجني وو

نة بؤين ،  نويكة نةخشينراالَكة ئا.  كة تورايب ثيي موعجيب بوويةي حةملةي ئيمانيوبةشيك بوو لة، برد ئةكبةرة
 الدي و 4500نة دةنطي بارزاين و نة شوينةواري فةيلي و نة ، ةكانكراونة هةناسةي ئةنفال، ي مابووطازي كيميياو

هو ئةكبةرةكةي تيدا الَية ئةجنام درا كة ئةالَذير ئةو ئالة  كارةساتةكامنانتةواوي .. .. . دزي و نة و نةوالَنة قة
  . ةبوون

نةسرو باريكة ئةو ، م ئيستا بةسةرييةوة دةشةكيتةوةالَبة، نةدراوةي عيراقي تيدا هةلَالَياين ئا سةنطةسةر لة ذ
ي ميران بووة لة ميذووي الَي شيروانة قةالَقة، ئيستا ِرؤذانة ئازارييان دةدا، ةس و كاريياين خواردكية سةري الَئا

كةي ئةنفال و هةلَةجبة الَِرؤين هةر ئابؤ هةرشوينيك دة، ي ئةنفال و كيمييابارانالَي ئاالَم ئيستا بؤتة قةالَبة، خؤيدا
  . ية بووةالَ ئةو ئا هةمووي لة ثيناو كورد لة سةدةي ِرابردوويدةلَيي خةبايت، و جينؤسايدة
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