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  ر ئۆمه زیز ردار عه سه ...  وه کگرتنه  و یه وه نهجیابوو، یی دین کاکه هک له حمان و فه بدولره هشرزاد ع
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حمانی  بدولره اد عهیی شرز دین کاکه که له کرێ بۆچی فه  ده وه کاندا باس له  میدیا کوردییه  له که یه ماوه
ری کوردی  ی نووسه تاییه و به  له شکه  به مه  ئه من پم وایه. رم ری گۆڤاری هه رنووسه  سه کردۆته
ردا ساغ  ر خونه سه  به وه نبیرییه ناوی ڕۆشه تا به  هه یه وره  چ رووداوکی گه مه گینا ئه ئه،  تدایه
ی خۆی ن مه تهموو  ک هه ییه دین کاکه که له  چۆن فه که، بینن دا ده وه  له که تییه هامه  نه وانه ئه.  وه بکرته

ری گۆڤارکی  رنووسه  سه کاته حمانک ده بدولره  و شرزاد عه ر بردووه سه تی به رگایه  پشمه  شاخ و به له
و  ئه. دات ده ههر  دا سه  ئالره که ه  بوای من هه به.  عسی بووه ر به موو ژیانی هه  هه که، تی کوردایه

 وا  که له سه  بۆچی مه باشه.  وه ری راست بکرته به رله بت سه  ده که،  وته ک چه یه ڕاده  به یشتنه تگه
، بینین کی تری نه عس؟ بۆچی الیه ناو به میان له  و دووه  هاتووه وه  شاخه میان له که  یه که، ماشا بکرت ته
کتر جیاوازن؟  ه ی ند له ه چ یاندووه یان گه ئمه  مۆ به تا ئه  هه و دوانه ی ئه نبیرییه ڕۆشهو  ویش ئه  ئه که
رۆکی  ک ناوه نه،  میان هناوه رهه یان به که ر یه  هه که،  یه نبیرییه و ڕۆشه ستم ئاستی ئه به مه

  و ووه هات هو ه شاخ یی له دین کاکه که له  فه که،  بکات وه س ناتوان نکوی له که. یان که نبیرییه ڕۆشه
ندکی   و باکاوه  بووهعس ناو به حمانیش له بدولره  شرزاد عه  و تییه کی کوردایه نبیرییه نی ڕۆشه خاوه
و  ره ر به وێ خونه مه کو ده به،  بچم که له سه  بۆ مه وێ سیاسیانه  من نامه واته که.  یه ی هه عسییانه به
قی  ر ئه سه  له و دوانه ک له ر یه  هه که،  وه  بکاته رییه و کاریگه له بیر  وه  الی خۆیه  له که، رم  به وه ئه

سدا  ند که  چه مشکی عس له حمان توانی ئایدۆلۆژیای به بدولره ئایا شرزاد عه.  تاکی کوردیان داناوه
تی  ک بابه عسی کرد ک یه تی به حمان خزمه بدولره عهی شرزاد  یه و ماوه درژایی ئه ه بسپن؟ بچه
چ ران؟   جگای مشتومی خونه دا بوونه ند کۆڕ و کۆمه  چه کانی له مه رهه  و به وه وی خونده ئه

ئایا  نی؟کا باس و ڕاپۆرتهی  رچاوه  سه ی کرده و پیاوه کانی ئه  ڕۆژان نووسینه  ڕۆژک لهخوندکارک
نگان   جه رگه  دژی پشمه ی له ربازانه و جاش و سه ئه ماسی ی حه وه رزبوونه  هۆی به کانی بوونه مه رهه به

کی  یه ڕه  الپه انهرباز و جاش و سه کک له س هیچ یه قی که  ئه  ناچته که، نفالدا کرد  ئه شدارییان له و به
  شکی زۆر له هکو بۆ ب به، عس رانی به ر بۆ نووسه ک هه  نه وانه  بوای من ئه به ب؟ویان بینی ئه

 ڕۆژک   بیر نییه ییم له دین کاکه که له ک نووسینی فه من خۆم یه.  ر راستن نیش ههۆشرانی ئۆپۆزی نووسه
  که،  وه ته م بیر نایه و پیاوه ی گرنگی ئه ک گوته یه. ی الم ماب که رییه  و کاریگه وه  ڕۆژان خوندبتمه له
  وره له رکی گه کو نووسه یمان وهی دین کاکه لکه  فه ر ناوی گه ئه. ریبیبت کان ده  ناه ئاسمانییه  که له

  ک له نه،  وه وته هک تی بیرمان ده یه که   تییه ی حیزبایه  و پایه گای پله ڕی وه له ئه،   وه زرنگیته گودا ده
م و زۆر   که و میتۆده  ئه که، کات  میتۆدک کار ده مۆ به یی ئه دین کاکه که له فه.  وه کانیه ڕگای نووسینه
 و  یه حمان توانای هه بدولره  شرزاد عه یدا ده  گفتوگۆکه  له بۆیه،  یه حمانیش هه بدولره الی شرزاد عه

  هنووس چاره  وه  ئه که،  ئستا ناب بیرمان بچ ک؟  چی؟ به ت به خزمه. ت بکات توان خزمه ده
  یکاته  و ده وه هیته  ناو شار ده حمان له بدولره  شاخ و شرزاد عه نته یه گه یی ده دین کاکه که له فه
ر  موو ژیانی هه حمان هه بدولره شرزاد عه.  وه نه گه  بارودۆخکی تردا پکده  له شه وه رئه به له. عسی به
ال  روودی بۆ مهس. منداکی گۆرانیبژ بوو. تی بوو ندی کوردایه رمه و بچووکترین هونه ئه.  بووه عسی نه به

کیش  ناو خه له. کرا ت ده  خه وه ییه وه ته  نه رۆکه و سه ن ئه  الیه  و لهگوت فای بارزانی ده مسته
  ک و له ڕه  گه  لهومان کانی ئه  مندای گۆرانی و سرووده  به  ئمه  بیرمه ئستاش له. ویست بوو خۆشه

یی  وه ته  و تاوانی نه یه وره حمان تاوانبارکی گه بدوله  عهی وابزان شرزاد وه ئه.  وه گوته  ده قوتابخانه
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کو ژان ژاک   و وه یه وره سووفکی گه یله یی فه دین کاکه که له  پی وابت فه  وایه وه کو ئه  وه وه ئه،  کردووه
 شرزاد  نه. عریفی  و مهتی یه ی سیاسی و کۆمه وره ونی شۆڕشکی گه  هه ته کانی بوونه مه رهه ڕۆسۆ به

ی  ره ی بهیی ژان ژاک ڕۆسۆ دین کاکه هک له  فه  و نه ی فاشیزمه ره ی به هند حمان ئازرا پاوه بدولره عه
.  نھا ویژدانی خۆی فرۆشتووه  تهکو به،  فرۆشتووه ی کوردی نه وه ته  نهحمان بدولره شرزاد عه. ئازادی

 میمۆریی من  له.  ی پ کیوه هره راشی ببه رکی هه  و نووسه ندی فرۆشتووه رمه ردی هونه منداکی بگه
یتوانی  ولر ده کو هه وتووی وه ناو واقیعکی دواکه  له که،   ماوه و منداه سی تریشدا هشتا ئه و زۆر که

 ئاستی   له یی خۆی پی وایه دین کاکه که له  فه  دایه وه یر له سه.  وه خشته ند بت و جوانیی ببه رمه نه هه
وێ  یانه ده زۆر و زۆرداری   رازی نابن و به وه ر به ندک نووسه چی هه که،  حمانه بدوله شرزاد عه

  وه کو ئه به،  رمه ری گۆڤاری هه رنووسه  ک سه هییگرنگ ن.  دا چووه ه هه  به که، تی پ بھنن ناعه قه
ری پشووی  رنووسه سه.  بووه دا هه هعریف ر ئاستی مه سه کی له رییه رم چ کاریگه  گۆڤاری هه گرنگه

  کک له  یه  له که،   بیره تکی گرنگی له  ک بابهنووسی؟ ی چی بوو؟ چی ده م ئه به. بوو عسی نه به
  ؟ وه وکرابتهدا ب و گۆڤاره کانی ئه ژماره

ی خۆی  ۆژان ژیاننامه ڕ ر ڕۆژک له گه  ئه که،  ران الیه  نووسهیی نھینی نده وه حمان ئه بدولره شرزاد عه
میان  رهه  به وه وه  ڕیگای ئه شتاکان له  هه  له که، بن ر ئاشکرا ده  زۆر نووسه وه ئه،  وه  بنووسته ڕاستگۆیانه

و  ندک له هه. گرت رده و وه یان له که نووسی و پاداشته  ده نگی قادسیه  بۆ جه وه ناوی خوازراوه به
ر زۆر   هه وانه چاو ئه حمان له بدولره رزاد عهش. ن ده  لده وره  الفی زۆر گه  وه ڕینه  دوای راپه رانه له نووسه

  حمان؟ بدولره  کاک شرزاد عه وایه.  بتاوانه


