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  هيواجةاللهيواجةالل. ... . ... دادا   تالَةباين تالَةباينييثيشوازثيشوازلةلة، ، ماينماين سلي سليهونةرمةنداينهونةرمةنداين  ضةثلَة ريزاينضةثلَة ريزاين

 
  داني ئةجنامبذاردنةكانتويذةكؤمةالَيةتيةكاندا بؤ هةلَ لَمام جةالل لةطةكة  ئةوكؤبونةوانةدا لة مياين

 يتة دةستكةال هونةرمةندانيش بكايبةونيازة ن كردبؤ ي زؤري كؤكردةوةو قسةيةكييش! ) هونةرمةندان(
 سةر قسةكاين مةناضزؤر من ليرةدا ، تاهونةرمةندان بكاتة طويطر نةك داهينةري،  خؤسياسةتةكاين

 ثيشيان و  ثاشوةدير زةمانةلة ئةوقسانةن كة ر ئةويش هةدةنا قسةكاين،  ليدةبويرميخؤم و تالَةباين
ثيشِرةوترين  و ديرينترناغايانيش ئةمان  كؤنةئلَلةطة و  جوتياران ئةوان ثيشِرةوترينلَلةطة و دةكات
 ثيشمةرطةو  كؤنةلَلةطة و  شؤِرشي شايةرو لؤتيةكاندا ئةمان دينةمؤلَلةطة!  شؤِرشطيِرنيتويذ

 يئةوةليرةدا  و  خؤيةيتيم ئةمة كيشةالَبة، حةمام و هةمان تاس و كؤنةجاشانيشدا هةمان نةغمة
 و ضواالندا بينيمانالَ قةيهؤلَةكة لة  كةهونةرمةندانة ي زؤرةيذةِرئةو  ي بدةميسةرجندةمةويت 

بووة ن ؤض!  هونةرمةندان يةكييتيسةرةتا بينيمان سةرؤك!  هونةرمةندني ثيييان دةلَيناضاريدالة
 يكة بةض ضاويك،  ووتةكةشي بووينطويبيسيت، مايكرؤفؤنبةردةم  كوتاية يخؤ و ئةسكويي ئةوكاسةيةش

 و دا هةلَدايحزبةكة و  مام جةالليبالَ و ضؤن بةشانو !  كردهونةرمةنداين رؤلَي يكةمةوة تةماشا
 ي هونةرةكةي بيداهينانيشة لةبواررضيةطفةريدوون دارتاش ،  خويندةوةي لةدرؤ بيناكراوياثؤرتيكِر

ؤذة ِر ئةو، تةماشادةكات هونةرمةندان ترلةطةورة و  سياسيةكانترلة طضكةيهةميشة خؤ يكةض، خؤيدا
 وينيتةوةخب ثيشمةرطة ي سةركةوتووي داستانيكيهةوالَ وةك  بكاتةوةي فةرهاد سةنطاوييست السايدةيو
  يةكييتيئةندام ئةوعةشاماتة زؤرةبوو كة زؤربةيان لةوةش سةيرتر ئامادة بووين،  منايشكرديخؤ

،  هةرهونةرمةندنبزانيت ئةوانة نةك كةسيك زةمحةتة ئاوادا دةناي و مةطةر لة بؤنةيةكنهونةرمةندان
با ئةوةش لةوالوة  خؤ، يشنب هونةريبينةريك يان بيسةريكباش ةنطة بةبرييشيدا نةيةت ئةوانة بةلَكو ِر

 شاكاري يان نةك خاوةين،  هونةردا سةثاندووةخؤيان بةسةرمةيدانةكاين ئةمِرؤ يبووةسيت كة ئةوانة
 كي يئةوانة،  خؤشيان ننيطوزارشيت  و قسةبةلَكو خاوةين، مةعقول نني و  طةورةيداهينانيك

 لةثيشي ثيشةوة دانيشتبوون يشئةوانةي،  مةمرةو مةذيةيةكض موبة ئةون تداربيت زورناذةينالَدةسة
لةدةروةش خؤيان ،  تريان نةبوويهيض رؤلَيك) داهينةر لة ضةثلَةكوتاندا( و  ئاقلَي طويطريكبيجطةلة
 ي ئةوةيهونةرمةند لةبركة تر دةبيت ضي بيت طةورة لةوة  نةطبةيتئاخر.  مةيدانةكة دةزاننيبةكةلَةطا
 لةوةنةطبةيت ترة يض؟ بيتكةنةفتةكان  سياسيةي ثاشكؤي خؤي كؤمةلَطة بيت كةضي ثيشِرةوضاوساغو

؟  رابووردووسةدةكاين  بةردةم سياسية ئيكس ثايةرةكاينيطويطر! ؟  طويطرة ببيتيهونةرمةند خؤ
  ئةم طةلةيان بةناهةق كووشتوةؤلَةكاينضواالن ِرالَقة و  ِرةشي سةرةكاين هةتا ئةمرؤ ثِر بة هؤلَيئةوانة

 كورد ي لةالزؤر بةداخةوة، ئةمِرؤش دةيانةويت بة فِروفيشالَ قةرةبوويانبكةنةوة و يان بةكوشتيانداون
 بةرهةمة بينيينو   كردووة بؤ طويطرتني خةلَكهةميشة واباو بووة كة هونةرمةند بانطهيشيت

ئةوةية  ماوةتةوة ئةم جؤرة هونةرمةندانة بؤية مريايت بةعسةوة ئةوة ليكةضي،  خؤهونةريةكاين
 و  هونةري دووديِر لةميذوويبيئةوة  دةتواين جاطةورة بيت يان طضكةبةرثرسيكهةرجارناجاريك 

 كاوب قسةيان بؤ قووتايبوةك  و كاب هيشتهونةرمةندان بانط،  بزانيت طةشةكردينقؤناغةكاين
 ئةم ي بةِرووي ئةوةيلةبر! هونةرمةند جةنابيشيان ثاش تةواو بووين، زؤرجاريش لييان تووِرةبيت

 و كةويتة ضةثلَةكوتانبيبتانة دةالَاثةري بةهةمان نةفةسي ثيشوو بيدةسة بةعسدا ِريكةلتوورة ناشرينة
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 راي ي ثيكردنة ئةم سووكايةيتيبيئةوة، يتة بةر دةطري خؤي مالَييطا ِري مليثاشانيش بة ناضار
 و ك ثِر بوو لةخةلَي سةروخوارضواالنالَ قةيهؤلَةطةورةكة بينيمان؟  الدروستبكاتيثرسياريك و بضلَةكيين

ت الَ بيدةسةيويان جطةلة طويطريكوم هةيثريوطةنج كةض يهلة، مي و نيري، هونةرمةند لة دةهاتيمجة
 ئةمال ئةوذمارة زؤرةمان  ئةمال يان لة ناخنؤراينسةيرة تةا لة مرينشيين ! ! ترنةبوونيهيض

  تةلةفزيؤنةكاينيشاشة! ؟ ئيبداعيك بةخؤيانةوة نابينن شانؤ  هؤلَةكاينيكةض! ! لةهونةرمةندان هةية
 تريان تيدا  بةوالوة شتيكيي حسني ميسردراما سةقةتةكاين و خؤيان مهرجةكاين ئةمال لة مرينشيين
.  دةشيوينني هونةري كة زةوقتاعونانةنئةو هونةرةوة بةلَكو يكةئةوانةش نةك ناضنة خانة! ؟ نابينني

 ئةم  خاوةينتالَهةموو ووباشة تةا شاريك نةك . يب بايةخ دةكةن و  بينةر ناشرينيهونةرلةبةر ضاوي
 مةسةلةكة اسيتم ِرالَبة؟ دابيت دنيا طةاليني لةكوي داهينايندةبيت ئاسيت! ؟ هةموو هونةرمةندة بيت

 شانؤ بينمايش نةبوونايةوهةموو دةبواية هؤلَةكاينئةطةر وابواية ، ئةوةية كة ئةمانة هونةرمةند نني
ئةوانيش رمةنديش بن ةئةطةرهةنديكيان هونبةداخةوة ، رؤذيك شانؤييةك يان دوان ثيشكةش كرابان

 .  حزبة هونةركوذةكاننيشكؤثا،  هونةرن مةيداين ثياوة نةفامةكاينيثاشكؤ


