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 بةرزان هةستيار         
 كؤلن/ ئةلَمانيا         

 
 
 
 
 
 

 ) ئةو مندالَةي  بص ئةوةي أقي لة ذيان بصت طةورةكان بة تةقةي خؤشي كوشتيان " سؤما " بؤ (  
 
 
هيض نةماوة ياريي ثص بكةيت  سؤما طيان ، هيض نةماوة ، بة أاكردن وةرة بضؤرة ئةو ضةمةي ئةو بةر بؤ خؤت  

هيض نةماوة  بؤين ..ر سةيري ماسي كة،ماسي زيويني ، تصر تصر تةماشايان بكة هةتا ضاوت ماندوو ئةبص هة
بكةين سؤما طيان هيض نةماوة ، تؤ بؤ خؤت مندالَيي شك ئةبةيت  بؤين ثصوة بكةيت ،من لة كوص سييةكامن ثأ 

 .كةم لة فصنك بوونةوة 
؟ ئا ، دلَنيام دةستة نةرم و نؤلَةكانت بة أوومةوة نانصيت ، خؤ تؤ  أصم ئةدةيت بصمة مالَة باجصنةي منالَييتةوة 

وةك ئصمةي طةورة نيت بة دزييةوة بؤ خؤت بؤين طولَ بكةيت و  بارانت بة تةهنا هةر بؤ باخةكةي خؤت بوصت 
 .و  خؤريش تةهنا بؤ حةوشةكةي خؤتان

 مةبة ، بؤ  كة مندالَييان  بة تةوين لصيان خؤش مةبة ، من ثصت ئةلَصم  سؤما طيان  ئةجمارة لة كةس خؤش
مةرط طةمارؤ دايت ، كةس ثرسي ثص كرديت ؟ كةس ثصي وتيت سؤما تؤ ئةتةوصت جارصكي تر ثص نةكةنيت و 

نةضيتةوة بؤ قوتاخبانةو طؤرانيي نةلَصيت و هةوالَي دةرضوونت بة هةلَةداوان نةبةيتةوة بؤ دايةو بابة ؟ ئةي 
 للة هيض حالَيي ئةبوويت  وا ئةوان طصالنة لةطةلَتا ثصي دوان ؟تؤ لةو زمانة شصت و وصتةي طو

لصيان خؤش مةبة سؤما طيان  ضونكة طةر ئةجمارةش لصيان خؤش بيت ئةوان هةر فصر نابن بة ئاطر ياريي 
لةطةلَ ثةثوولة نةكةن ، هةندص هةن لة شني و شاديشدا فرضكيان هةر بة بؤين بارووتةوة طرتووة ، لة ضي 

سؤماي ضاوامن لةضي؟ ئةوةي هةآللَةي ذياين تؤي وةراندة  نصو قوأو ليتةي مةرطةوة  خؤي كتصبصكة ئةبووريت 
 .دصأصكي جواين تيا نيية بؤ خوصندنةوة
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بأؤ سؤما طيان  بأؤ لةو ثصدةشتة قةرسيلييانةدا وةك كةروصشك بؤ خؤت هةر قوونةت بص و لةو دارستانة 
هةتاوي نيوةأؤدا هةلَخةو  بةآلم نةهصلَيت ئةوان سووسةت كةن شةنطةدا وةك ضؤلةكةيةكي تةأ  خؤت لةبةر 

دةنا بؤ بص تاقةتيي خؤشيان بصت بةردصكت هةر تص ئةطرن و لة كةوتنة خوارةوةتا ئؤخذنص بة أؤحي لصلَيان 
 .ئةطات 

لة سؤما من ئةمشةو مامتم بيين ، ئةزاين طلةيي  لةوانة ئةكرد  كة دؤأان و بردنةوةكانيشيان بة أةنطي طول
نةبص نازانن بنةخشصنن ، سؤماي ضاوامن من  خؤ  تؤشم نةبينيوة  بةآلم بأوات بصت زؤر طريام ،طرنط نيية 

سؤما طيان يةكتري بناسني  يان  نا ، طرنط ئةوةية تؤ ئصستا نة ئةزانيت جةذن ضييةو نة ئةزاين فيكآلنكؤ  
تريقانةوة ،ئةزاين سؤما من ضةندم خؤش ماناي ضي و نة ئةشتواين  سفرةو خواين دايةو بابةش ثأ كةيت لة 

 ..بة قةدةر  بص ئاطاييت لة مةرطي ناكاوت ، هةزار هصندةي بةرائةتت ! ئةوصيت ؟


