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تاريكة شةوَيكيان دةدا كة ِرَيبوارةكان بة زةمحةت دةيانتواين بةر هاتين طلَؤثة زةردةكاين  عةمودي سةرشةقامةكة مذدةي      

كةس دةمي طؤي نةدةكرد . ئَيوارةيةكي ديثرَيست بوو . تةمو مذ سةرتاثاي شاري داطرت بوو  . ةوةببينن تياثَي ي خؤياين
شارَيك بةو قةرةبالَغي ية ،  .دميةين شار بة تةواوي طؤِرا بوو . ي بداتةوة يش هاوِرَي و ناسراوة نزيكةكةي خؤآلويوةآلمي س

ئةو تةكسي و . ةم بوو بووةوة  كلةكان زؤرضؤي ئؤتؤمبيهاتو. زؤر بضووك دةهاتة ثَيش ضاو شارؤضكةيةكي ئَيستا وةك 
 بةهؤي خزانَيكي دةترسان شؤفَيرةكانيان و  زؤر هَيواش و لة سةرخؤ بوون  ، كة بةسةر شةقامةكةدا دةِرؤيشنت يشنةثاسا

يقةت و ووردي يةوة بة هةمان شَيوة ِرَيبوارةكانيش زؤر بة د.  تووشي كارةساتَيكي دلَتةزَين بنب وةسةر شةقامة سةهؤلَينةكة
طةرمايي سوِري خوَيين لة جةستةي ، كزةبايةكي سارد . هةنطاويان دةنا و ثَييان لة سةر شؤستة سةهؤلَ ِرَيذ كراوةكة دادةنا 

ة سةرماي ئةو ئَيوارةية لة جةستة و مةتةقَي يةكي ئَيوارانةوثةلةي دةكرد تا بة هاوِرَيكةي بطات و بة دةم دة. دا كةم دةكردةوة 
 هةنطاوةكاين خَيرا تر كردةوة ، بةآلم بة هوشياري يةكي زياترةوة كة نة بادا خبليسَيكَيت و شوَينَيكي . بكاتة دةرةوة ي داناخ

 . بشكَيت ، يان ئازاري ثَي بطات 
وشؤستة ي ئةوارةكاين ديكةبؤ ئةوةي بةر ِرَيب. هةلَمي دةم و لوويت بة هؤي زياد بووين هةناسةكاين يةوة زياتر دةبوو       

 ئةو داية ناو جار الي دة، هةندَيككة بة هؤي باريين بة فرَيكي زؤرةوة بوو بووة توولة ِرَي يةكي باريك  نةكةوَيت ثان و ثؤِرة
. هيض ِرَيبوارَيك نةيدةويست ببَيتة هؤي ئازارداين .  هاتوضؤكةراين سةر شؤستةكةوة بةفرةي كة نةبوو بوو بة ذَير ثَي ي

 ئةبَيتة هؤي تةزيين زياتر ثَي يةكاين ، بةلَكو ئةوة بؤ دا سةر شؤستةكة ناو بةفرية شكاندين تازة لةطرنط نة بوو كة ِرض
بؤ ئةوةي ثَيشي هةر . ئةو طرنط بوو كة نةبَيتة هؤي ئازاردان و بَيزار كردين هيض ِرَيبوارَيكي ئةو ئَيوارة سارد و غةمطينة 

ماوةي نَيوانيان كيلؤمةترَيك بوو . وة  نةمالَراوةكةو خؤي دةخستةوة ناو   بة فرةخؤي يلَ ال ئةدا ناضار  ،رَيك بداتةوة بواِرَي
لةي دةكرد و ةث.  و واقع دوورة يلَ يةوة خةيالَةكاين خؤينَيوان ، بةآلم واي هةست دةكرد كة هاوِرَيكةي بةدرَيذايي 

 ناسؤرة بوو كة لة تة سوورةكاين ئةو دةنطةهةنطاوةكاين طةورةتر دةكردةوة و كرتة و قرثةي سةهؤلَة ناسكةكاين ذَير ثوو
 لة ئامؤذطاري يةكاين ثَيشتري هاوِرَيكةي َيطا ِرؤيشتنةوة برييبة دةم ِر.  و لة طوَي جودا نة دةبووةوة طوَي ي دا دةزرينطايةوة

 ئةوي هةر بة يةكةم ناكؤكي يةكي طةورةي لة نَيوان بري كردنةوةكاين خؤيي و هاوِرَيكةي دا بةدي دةكرد ، بةآلم .دةكردةوة 
بةو ناكؤكي ية شةوة لة بريو ِرا . وانةي زؤر باش و بة نرخي فَير كردبوو . هاوِرَي و يةكةم خؤشةويسيت ذياين دةبيين يةوة 

 . ثةلةي دةكرد تا ثَيي بطاتةوة و هةندَيك ئامؤذطاري تري لَيوةر بطرَيت . و لة تةمةنياندا نةدةكرا دةسيت يلَ بةر بدا 
بة هوشياري يةكي زياترةوة دةِرؤيشت و تةهنا ئةو كاتانة ، ةر ئةوةي نةخليسكَيت ، يان بةر ِرَيبوارَيك نةكةوَيت لة ب     

سةد مةترَيكي مابوو كة . بزانَيت ضةند سةد مةتري ماوة بطاتة هاوِرَيكةي تاسةري بةرز دةكردةوة و دةيِروانية ثَيشي خؤي 
دةنط بةرز كردنةوة و هاوار . ورئةيت ئةوةي نةدةكرد بة دةنطَيكي بةرز بانطي بكات بيطرَيتةوة ، بةآلم هةرضي يةكي دةكرد ج

وشتَيك ةكردن شتَيكي ئاسايي بوو بؤ خةلَكي شار ، بةآلم بةثَيضةوانةوةي هةموو خةلَكةوة ، وا بريي دةكردةوة كة ئةوة ِر
ضونكة بةوجؤرة لَيكي دةدايةوة كة بكةيت ، جواين ية لة سةر شؤستةيةكدا هاوار بكةيت و كةسَيك بة دةنطي بةرز بانط 

لةوانةية كةسَيكي نزيك يلَ يةوة طوَي ئَيشة ، يان سةر ئَيشةيةكي هةبَيت و دةنط و هاواري ئةو ئازارو ئَيشةكةي زياتر بكات 
نزيكي ةلَكاين خ ، لةبةرئةوة نةيدةويست ئازاري سةر و طوَي ي ِرَيبوارةكاين تةنيشيت بدات و بؤ مةبةستَيكي تايبةيت خؤي. 

بريي لةوة دةكردةوة كة ضؤن خةلَكي شار فَير بكات كة واز لة ِرةوشيت هات و هاوار هبَينن لة سةر شةقامةكاندا .  بَيزار بكات 
  بة ناضاري كرد بةدةنطي بةرز طازي بكات و دة  بيست مةترَيكي مابوو بطاتة  هاوِرَيكةي ، بةآلم ديسان جورئةيت نة.

الوَيك بيست و ثَينج سالَة و قاقاي ثَيكةنني و هوهاي خةلَكي دةورو ثةي كةوتين  تة لة ثِرَيكدا.د تر كردةوة هةنطاوةكاين توون
 :بة ثةلة دةسيت داية ذَير بالَي و بةرزي كردةوة و ثَي ي طوت . بةري ِراي ضلَةكاند و  طةيشنت بة هاوِرَيكةي بري بردةوة 

  شوَينَيكت طةيشتووة با تاكسي يةكت بؤ بطرم و بضني بؤ نةخؤشخانة ؟ سةالمةتيت ؟ ئةطةر ئازار بةمـ كاكي برا



  خؤشحالَ بوو لة هةلَوَيستةكةي كة لة بريي ضووةوة لَوَيستةكةي و ئةوةندةالوةكة  تووشي سةر سوِرمان بوو لة هة
 :بة سةر سوِرمانةوة يلَ ي ثرسي . سوثاسي بكات 

  تؤ خةلَكي ئةم شارةيت ؟..ـ بةِرَيز
 . من خةلَكي ئةم شارةم و لَيرةيش لة دايك بووم !  ـ بةلََي

هةرطيز بِروا ناكةم ، ضونكة خةلَكي ئةم شارة زؤر خراثن و كة دةكةويت بةزةوي دا ثَيت ثَي دةكةنن و هوهات يلَ دةكَيشن ! ـ نا 
  ضةند خةلَكَيكي َيب بةزةيني ؟ ....

 ، بةآلم دةبَيت تَييان بطةيةنني كة بةو شَيوةية دلَ ِرةق نةبن بةرانبةر ـ لَيت يتَ دةطةم و ِراست دةكةيت ئةم خةلَكة بةو جؤرةن
 .بة يةكتري 

طؤِريةوة و جَي ذوانيان بؤ هةفتةي ئايندة دياري كرد ، يةكسةر بريي هاوِرَيكةي يان لةطةلَ يةكدي دا ئادرَيس   ثاش ئةوةي كة 
. اكةوتووة و ماوةي نَيوان خؤي هاوِرَيكةي دور تر كةوتووةتةوة  دو الوةكةوة يشت كة بة هؤي ِرووداوي كةوتينكردةوة و تَيطة

ئةجمارةيان كةمتر لة دة مةتري مابوو بيطايتَ ، كة دميةنَيكي . ديسانةوة ثةلة كردن و ثةلة كردن بؤ طةيشتنة خالَي مةبةست 
 و جليةمةين هةشت سالََيك دةبوو ، و  تمندالََيكي ضاو ِرةشي سةر سفر كروا، . غةم ئةنطَيزي تر بووة بازطةي سةر ِرَيطاكةي 

بةو ئَيوارة درةنط وةختة لة سةرماندا هةلَدةلةرزي و فرمَيسكةكاين ثةيتا ثةيتا طؤناي  .ي  لة بةردا بوو  تةنكبةرطيََكي دِراو و
هَيندةي .   هَيناية كولَ ئةم دميةنة ناخي سارد و سِري. هيض ِرَيبوارَيك ئاوِري يلَ نة دةدايةوة .   تةِر دةكرد انسور هةلَطةِراوي

هرةبانةكاين لة مندالَة خوَين طةرم و سةرما بردةلَةكة ضووة ثَيشةوة و دةستة بة سؤز و مي. نةما بوو لة ثِرمةي طريان بدات 
  :لة ملي كرد و ثَي ي طوت

 دا ؟ بؤضي دةطريت ؟يةـ ضاوةكةم بةم ئَيوارة سارد و درةنط وةختة ضي دةكةيت لةم سةرجادة
 : وويت َيكةوة بة ثضِر ثضر ،كة كة لة بةرهةنسكدان و سةرما دةمي طؤي نةدةكرد  تا بة باشي قسة بكاتمندالَة

طريفاين .  نام نَيرَيتة مةكتةب و من شاطردي كةباب خانةم دايكم .. دايكم. ين ية باوكم ..من باوكم ! خالَة طيان .. ـ خالَة 
 ثارةي ثاسم ثَي  ين ية و مالَكةيشمان .  ناوي يةوة ئَيستا وومن كردووة بووةتَيدا يةو ِرؤذانةكةم خست شةِروالَةكةم كووين 
بة ثاس نةبَيت ناتوامن بِرؤمةوة ، بةآلم بة َيب ِرؤذانةيش بِرؤمةوة دايكم لَيم دةدات و بِروام ثَي ناكات كة . زؤر دوورة لَيرةوة

 . وومن كردبَيت 
بة ثةلة . ئةو ثةيامةي داية كة ئةم مندالَة ِراستطؤية و كآلوي لة سةر نانَيت ضةوري جل و بةرطي مندالَةكة ، ضلَك و    بؤين 

ثاش تؤزيََك كلَينيكسَيكي دةرهَيناو . ر بةخةلَي دا و سةيري كرد سَي ديناري كاغةزي تَيدا ية دةسيت كرد بة طريفاين بة
ئةجمارةيان . يزي يلَ كرد و كةوتةوة ِرَي خواحاف..ماضي كرد و دوو ديناري كردة دةسيت يةوة .. فرمَيسكةكاين بؤ سِري 

. ناضار بة خَيرايي يةكي زياترةوة هةنطاوي دةنا .  نَيوان خؤي و هاوِرَيكةي درَيذتر بوو بووة لة جاري ثَيشوو ماوةي
  سةر ئةجمارةيان وةك بلََييت بِرياري دابَيت ال لة هيض شتَيك نةكاتةوة ، ملي ِرَيطاي طرتووة و  سةرجنةكاين كشا بووة

ضؤنَييت ِرَيطا ِرؤيشتنةكةي هاوِرَيكةي و دةيويست السايي ِرؤشتنةكةي بكاتةوة ، بةآلم بريي كردةوة كة ئَيستا كايت 
تنةكةي ئةوي لة بةردةمدا ين ية و برادةرةكةي  تاِردايةك هَيواش و لة سةر خؤ دةِروات و طةر بَيت و كؤثيةكردين ِرؤيش

 ئةو بكاتةوة ، ئةوا دةبووة هؤي دواكةوتين زياتر و دوركةوتنةوةي زياتري ماوةي نَيوانيان ئةميش السايي ِرَيطا ِرؤيشتنةكةي
 : هةموو دةمارةكاين طياين ِراكَيشا  و نزم لةو بري كردنةوةيةدا بوو كة دةنطَيكي ناسك.

 ؟.... ـ ضؤنيت 
ثةشؤكاوي داو بة َيب ئةوةي تواناي لةو ثةِري .      قاضةكاين لة كار كةوتن و ئةذنؤكاين دةستيان كرد بة لةرزين 

 :كردين زماين هة بَيت و ناهوشيارانة و بة دةنطَيكي تاِرادةيةك بةرز وويت ترؤلَكؤن
 بؤكوَي بةم ئَيوارة درةنطة ؟.. بؤ.. بؤ .. ـ بة قوربانت دلَةكةم 

نا هةقي نة . ي ثرسيارةكةشي دايةوة     كيذؤلَةكة كة تةمةين بيست و حةوت سالََيك دةبوو نة ئاوِري يلَ دايةوة و نة وةآلم
كة هةزاران ِراز و نيازي لة خؤي طرت بوو ، طةر بة شوَيين خؤي , ية شَيوة هنَيين ية ) ضؤين ( بوو ، ضونكة ئةو ووشةي 

م هَيشتا  ئةمةترَيك لَيي دوور كةوتةوةوة ، كيذؤلَةكة ثةجنا . بطةشتبتاية ، دةبووة فيشةكَيك و كاسةي سةري هةلَ دةطرت 



تنةوة كاركردين ئاسايي ثاش ضةند ضركةيةك كة خةريك بوو هةستةكاين دةكةو. هةر لة شوَيين خؤي دا ئابلَةق بوو بوو 
هةسيت بةوة دةكرد كة تاوانَيكي زؤر طةورةي . ثَيشتري خؤيان ، َيب تاقةيت يةيت يةك وةك طورَيكي برسي ناخي دةخوارد 

 :لة بةر خؤيةوة وويت . ئةجنام داوة 
 بؤضي من بة دةنطي بةرز وةآلمي سةالمةكةمي دايةوة ؟ كَي نالََيت ناسراوَيك و باشة.. مةيش دةبةنطي يةكي تري منة ـ ئة

ئةو كضة ... خزمَيكي لةم ناوةدا نةبووة و طوَي يان لةوة نة بووة كةمن بة َيب خؤ كؤنترؤلَ كردن وومت بة قوربانت مب دلَةكةم 
بريا .. ِرووي يتَ بكات ر بةآل و كارةساتَيك دةمب كة هةرضي يةكي بة سةر بَيت ، تاوانةكة لة ئةستؤي مندايةو من هؤكاري هة

 ...ئاخ لةو َيب مَيشكي يةي لةخؤمم نوواند ؟.. ئاخ .. دةمم بشكايةو زمامن اللَ بواية ، بةآلم ئةو وةآلمةم نةدايةوة 
َيك سةيري هاوِرَيكةي دةم.     ئةو كردةوةيةي هَيندة كاري يتَ كرد بوو كة بري ضوو بوو لة ناوةِراسيت شؤستةكةدا وةستاوة 

ِرَي ياين دوو خؤشةويست دا طريي و لة دونةيدةزاين بةرةو كاميان بِروات و. دةكردو دةمَيكي تريش سةيري خؤشةويستةكةي 
بة باشي زاين كة دواي . كردبوو كة هةر يةكةيان بة ئاقارَيكي جياوازدا دةِرؤيشنت و تا دةهات لَييشي دوور دةكةوتنةوة 

. يلَ دةكةوتةوة بؤ هةر دووكيان مةرطي ةكةوَيت ، ضونكة دةيزاين ديدارَيكي َيب ثالين هاوبةش كارةسايت خؤشةويستةكةي ن
.   لةبةرئةوة بِرياري دا بةدواي هاوِرَيكةي بكةوَيت ، بةآلم ئةويش زؤرزياتر لة هةموو جارةكاين ديكة لَيي دوور كةوت بووةوة 

ثَي دةضوو ئةجمارةيان بِرياري يةكجاري دابَيت ، تةنانةت ئةطةر . بة ِرؤيشنت بةرةو طةيشنت بة هاوِرَيكةي دةسيت كردةوة 
هةنطاوةكاين طةورةتر . تا دةطات بة هاوِرَيكةي ِرانةوةستَيت و الشةي براكةيشي لة سةرشؤستةكةدا ببينَيت الي يلَ نةكاتةوة 

لة دواوة دةستَيكي بة سةر . ي طةياندة هاوِرَيكةي خؤلة نزيكي مالَةوة ِروزكَي يةك بوو بة هةر ثةلة ث. و خَيراتر كردةوة 
ئةو كات دلَنيا بوو كة دةستَيكي ناحةز بةر . ئاوِرَيكي زؤر بة خَيراو هةستيارانةي دايةوة فةرةيدووين هاوِرَيي . شاين دا دا 

 : لَيي ثرسي فةرةيدوون. شاين نةكةوتووة ، بةطةرمي ضؤين و ضاكي يةكتريان كردوو و دةستةكاين يةكتريان طوشي 
 ـ ئةم ئَيوارةية بؤ دواكةوتيت ؟

 .ـ كاك فةرةيدوون طيان سَي ضارةكة بة شوَينتةوةم 
 ـ ضما  دةتويست ضاوةدَيرمي يلَ بكةيت و لة دةسيت نةحةزان مب ثارَيزيت ؟

م نةمابوو دةبواية بؤ ر ضارر و دلَ تةزَين بووم كة ئيت لةو ماوة دياريكراوةدا ئةوةندة تووشي ِرووداووي سةي!!ـ كوِرة نةوةلَآل 
 .هةريةكةيان ضةند ضركةيةك بة هةدةر بدةم 

فةرةيدوون كؤِرَيكي ِرؤشنبري و سةرنووسةري طؤظاري بة . جياوازي تةمةنيان لةطةلَ فةرةيدون دا ثازدة سالََيك بوو       
، ئاوارا بوون و هَيرشي  و تَيهةلَدان  طرتنيسةرَي ةئةو ئةوةندة تووشي ضةرم. بوو ) بة ثَيضةوانةي شةثؤلةوة ( ناوبانطي 

بوختاين و ئةخالقي بوو بووةوة لة اليةن نووسةرة دؤِراوةكان و دام و دةزطاكاين ئةمنةوة ، طوَي ي بةهيض نةدةداو جةستةو 
ةزار كؤمةلَطة َيب بةزةيي و ه. دةروين لةطةلَ هةموو ئةو شتانةدا خؤشة بوو بوو ، و سيواي لة مةرط و ذيان هات بووةوة 

ئةو تةهنا كةسَيكي خؤش دةويست كة .  سؤزي بةرانبةر دايك و بابيشي نةما بوو كة تةنانةتِرووةكةي واي يلَ كرد بوو
ماستاو لة .. درؤ لة كةس قبوولَ نةكات . هةلَطري هةمان ثةيامي خؤي بَيت و بة ثَيضةوانةي شةثؤيل دةرياوة مةلة بكات 

 بةناوي ثسثؤِر بوون لةبواري ..طةورةو بضووكي دةولَةتدا سارد نةكاتةوة بةردةمي سةرؤك كؤمار و لَيثرسراواين 
لةطةمةي سياسي و ِرؤشنبريي .. ِرةخنةطرتن دا ثَينووسةكةي لة هةِراجخانةي سياسةتدا هةِراج نةكات و خةلَك فريوو نةدات 

..  ِرةخنةيان لَيطرتيت قبوولَي ِرةخنة بكة كاتَيك هةلَةيةكت كرد و.. دا بوختاين سياسي و ئةخالقي بؤ ِرةخنة طرةكاين نةكات 
كة ووتار ، كتَيب و ناميلكةيةكت نووسي ، خؤت لة ظايرؤسي كوشندةي غرور بثارَيزة و ئةو ضاوةِرواين ية لة خةلَك مةكة كة 

 .... تادو) ِرؤشنبري ( و ) مامؤستا ( و ) كاك ( هةمووان ثَيت بلََين 
هةموو ذمارةكاين طؤظارةكةي ثِر بوو لة بري كردنةوة .  هةبوو  عةجييبنةوةيةكي لةِراسيت دا فةرةيدوون بريكرد      

ئةوان ذمارةيةكي كةم . سةيرةكاين خؤي و ضةند نووسةر و ِرةخنة طرَيكي تر كة وةك خؤي برييان دةكردةوة و دةيان نووسي 
بةوهؤيانةوة ئةو هؤطري . وست كرد بوو بوون ، بةآلم طرفت و سةرئَيشةيةكي زؤريان لة بواري سياسي و ِرؤشنبريي دا در

 ئةم يشفةريدوون.  نووسينةكان و ِرةوشت و هةندَيك لة بري كردنةوة سةيرو سةمةرةكاين فةرةيدوون و طؤظارةكةي بوو بوو
مرؤظَيكي بة . يف الوي خؤي دةهاتةوة ياد  تا هةركة دةيبيين طةجنة خوَين طةرم و بةسؤزةي زؤر خؤش دةويست ، ضونكة



ي ، شةرمن و بة ئةدةب و زمان شريين ، ضاالك و ماندوويي نةناس ، ِراستطؤ و ثاك لة هةموو ثةيوةندي يةكاين دا ، بةزةي
بةآلم دةيويست هةست و سؤزي تيا مبرَينَيت ، ضونكة دةيزاين خؤدانة دةست سؤزو هةست لة ناو كؤمةلَطةيةكدا كة شَيوةي 

 نةهامةيت و بةآل جؤراو جؤرةكانة كة ضرؤ و طولَي تايف الوي ئةو جةنطةلَي لة خؤ طرتووة  ، خؤدانة دةست زرياين
هةميشة ئامؤذطاري دةكرد كة دلَي بة كةس نةسوتَيت ، ضونكة هةر ئةوكةسةي كة ئةم دلَي ثَي دةسوتَيت ، . دةوةرَينَيت 

 . لةوانةية ِرؤذَيك بَيت كة بةَيب هيض هؤيةك جةستةي ئةو بسوتَينَيت 
 :فةرةيدوون وويت . فتوطؤوة طةيشتنة بةردةمي مالَي فةرةيدوون ، دنيا بة تةواوي تاريك بوو بوو      كاتَيك بةدةم ط

 .ـ كاك هَيمن ئةمشةو ناِرؤيتةوة بؤ مالَةوة و لةالي من دةمَينيتةوة 
 ئاخر ئيزمن لة باوكم وةرنةطرتووة ؟.. ـ ئاخر 

 .ت بِريار دةدةيت كة ضي بكةيت ئةمشةو حساب بكة َيب باوكيت و خؤ..  ـ ئاخرو ماخري ناوَيت 
ةكاين لَيثرسراوي خَيزان ، )باوك ( ئةو ِرقي لة هةموو . بة باشي تَيطةيشت بوو ) باوك (     فةرةيدوون لة زاراوةي كؤياليةيت 

 . ايةيت يتَ بطات)باوك ( حيزب و دةولَةت دةبووةوة ، بةآلم هَيشتا هَيمن مابووي كة لة مانا و َيب مانايي  زاراوةي 
كة بؤين هةذاري يةكي ذورَيكي سارد و َيب ئاطر . بةوحالَةشةوة داواكةي ِرةت نةكردةوة و ثَيكةوة ِرؤيشتنة ذوورةوة 

فةريدون سؤثة عةشتارةكةي داطريساند و تاوة ِرةشةكةي  لة سةر غازة بضووكةكة دانا و هةندَيك ِرؤن . ترساناكي يلَ دةهات 
 :هَيمن بة شةرمَيكةوة وويت . انَيكي بة ثةلةيان خواردو ضايةكيان كرد بةسةردا ن. و ضوار هَيلكةي ِرشتة ناويةوة 

 كةي دةردةضَيت ؟) َيضةوانةي شةثؤلةوة ةثب( ـ كاك فةرةيدوون دةتوامن بثرسم ذمارةي نوَي ي 
 ئةم ئَيوارةية يةكيةيت كة نسخةـ بؤ نا ؟ هةموو شتَيكي تةواو بووة و هةفتةي ئايندة دةكةوَيتة بازاِراوة و بؤ دلَنياييشت ئةمة

 . كؤثيم كردووة 
 : وويت  وة سةرنج ِراكَيشةكةي خؤية و بة ئةدةبة هَيمن بة هَيمين
 ـ دةتوامن بيبنم ؟

 .ها ئةوةتة .. ـ بة دلَنيايي يةوة 
ذي درؤ ، بِروخَيت ب: ( درومشَيكي سةير لة سةر بةرطةكةي نووسرابوو..      بؤ ساتَيك َيب دةنطي بالَي بة سةر ذورةكةدا كَيشا 

هَيمن سةري سوِرما لةو درومشة . َيكي سةيرتر لةو درومشة لة ناوةرؤكةكةي دا ِريز كرا بوو  ووتار ضةندناونيشاين) . ِراسيت 
 :ديسان بة هةمان هَيمين و ئةدةبةوة لة فةرةيدووين ثرسي . 

 دةتوانيت ئةم درومشةم بؤ ِراظة بكةيت ؟َيب زةمحةت . ـ من سةرم لةم درومشة سوِر دةمَينَيت و لَيي يتَ ناطةم 
سةرؤكي ملثاين ووآلتَيكة بةناوي ثةيامي ِراسيت يةوة درؤي وا دةكات بؤ طةلةكةي كة ئةطةر من و تؤ بيكةين ، .. ـ سةرنج بدة 

لَك دا  درؤي وا لةطةلَ خة و تا لة ئؤثؤزيسيؤندايةسةرؤكي حيزبَيكي ئؤثؤزيسيؤنة. خةلَكي طةِرةك ضاومان دةردةهَينن 
 شؤِرشَيكمان بة  كة ئةطةر من و تؤئةو بةلََينانة بدةين و كة طةيشتينة دةسةآلت هيضش بؤ خةلَك نةكةين ، ِراثةِرين ودةكات 

سةرنج بدة .  ة ثةندي مَيذوو ، كةضي لة شانسي ئةوانةدا طةزؤ دةبارَيت و كةس فزةي يلَ نايةت  ب دةمان كةنسةردا دةكةن و
 و هةموو ِرؤشنبرياين ئةو ووآلتة دةم لة دميوكرايت يةوة دةدةن ، كةضي كة ِرةخنةيةكيشي يلَ هةموو سياسي يةكان.. 

  و يةكسةر بة دذي دميوكرايت و دذي طةل ، ئاذةوةطَيِر و جنَيو فرؤشر سوكايةيت و درؤت بةدةمةوة دةكةندةطريت ، دووهةزا
لة ات ، كةضي ذن و كضةكةي كوتةكاري دةكات ، يان باسي يةكساين ذن و ثياو دةك.. سةرنج بدة  . تاوانبارت دةكةن

سةرنج بدة ئَيمة دةمانةوَيت سيستمي ثياو ساالري بِروخَينني و يةكساين ذن و ثياو .. ضوارديواري مالَ دا زينداين دةكات 
سةيري . دةبينَيت خامني هاوسةرم خةو بة ذن ساالري و نابةرابةريةكي ترو تؤلَة كردنةوة لة ثياوانةوة بةدي هبَينني ،كةضي 

، بةآلم ) ئازاد و سةربةخؤية ( ئةو سةرنووسةرة دوو ِرووة بكة كة لة سةر بةرطي طؤظارو ِرؤذنامةو بآلو كراوةكةي دةنووسَيت 
هةركة ووتارَيكت لةطةلَ ئةقلَ و بريكردنةوة و بةرذةوةندي ئةودا ناكؤك بَيت ، باشترين و ِراستطؤ ترين نووسةربة لةطةلَ 

كوريت دةنووسيت ، دةلََين ئةوة كةي نووسةرة تا ةئةطةر ب. دا ، كةضي سانسؤرت دةكات تت و خوَينةرةكانويذداين خؤ
ئةطةر درَيذ دةنووسيت ، ئةلََين بابة عةسري سورعةيةو كةي باوي ئةم درَيذ .. ثةِرةيةكي نووسيووة هةناسةي سوار بووة 

ئةطةر ِرةخنةي سياسي لةدةسةآلت و ..  كةي باوي ئةمشتانة ماوة  كاكةشيت فكري دةنووسيت ، ئةلََينئةطةر .. دادِري ية ماوة 



ِرةخنة لة ئاين و كةلَضةري ئةطةر .. ثارتة سياسي يةكان دةطريت ، ئةلََين ئةم كابراية ئاذاوةطَيِرة ، يان ئةقلَي لةجَي ضووة 
 ئةطةر درؤناكةيت و ناتةوَيت ..آللَ دةكةن ئةو ميللةتة دةطريت  ، ئةلََين ئةم كابراية درؤزن ، كافرو ملحدة و خوَينت حة

لة هةموو حالَةت و .. ..لةكوَيوة باي هات لةوَيوة شةن نةكةيت  ، ئةوا بة َيب ئاقلَ و ناديثلَؤماسي و كوِري ِرؤذطارت نازانن 
 ، كةواتة  كة ية ِراسيت هةموو تؤ هةلَطري هيض ثةيامَيكي ِراسيت نيت و بةرانبةرة درؤزنةكةت هةلَطري ثةياميئةطةرةكاندا

 . طوجناو ترين و ِراستطؤيانة ترين دروشم بؤ ئةم هةلومةرجة دياريكراوة هةمان درومشة 
  لةطةرمةي ئةو قسةو باسانةدا بوون كة زرم نارجنؤكَيك هةلَدراية حةوشةي مالَةكةيةوة و بةجنةرةي ذوورةكةي هاِرةي 

 .وخَيت حةقيقةت بذي درؤ ، بِر: بةجووتة هاواريان كرد . كردة خوارَي 
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