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  عومةرحمةمةدعومةرحمةمةد. ... . ... جاشةكان بيتاوانن غةدرلةبةرائةتيان مةكةنجاشةكان بيتاوانن غةدرلةبةرائةتيان مةكةن

  
 ئيمةدا ي لةكلتوريكةض، جوانتريب و شياوترنية لةسيفةتة ئينسانيةكان بؤئينسان  سيفةتيكهيض 

 جار وةك  ئةم سيفةت داتاشينانة هةنديكيئةطةر ض ! مرؤظ ئامادةيةيسيفةتة ئاذةلَييةكان بؤناسينةوة
بةداخةوة ئةم دياردة ، ن بؤئينسان داتاشراو ثيكردن جاريش وةك سووكايةيتيكهةند و مةدح

،  نةبواردووةينوسةرانيش و ثةتاكة ئةديبان و  داوةتةوةيناشايستةية لة هونةرو ئةدةبياتيشماندا ِرةنط
 ينسيفةت دروستكرد ي داهينةري ئةوانةكة ياخناتة سةرئةوبِرواية مبيبةسة بؤئةوةم كةميك ديقةت الَبة

بةهةند  ان ِريشةيييطؤِرانكار و ن ضةقبةستوو بوويكلتوريكيخؤيان طريؤدة، بوون بؤ ئينسانلةم ضةشنة
 يطرنطيمايةنةبووةتة نويي شؤِرشطيِرانة شيتوِرة تةنانةت ئةطةر ئؤثزسيونيش بووبن، نةطرتووة

ناسة كردنيك وةهاثي، ةن خؤيان منايش دةكناولينانةكانيش ناشؤِرشطِريانة و  وةسفهةربؤية، يانثيدان
 يب يكلتوريك و نةريت و داب و ينالَ عةقيخالَية لة هةربناغةيةك، جا بؤمةدح بوويب يان بؤشكاندن

 ي ثيكردنيك سووكايةيتيلة هةردوو بارةكةيةوة دةضيتة خانة و اوةستاوة طةورة لةثشتيةوة ِريمةعريف
 نزيك بيتةوة هيندة لة سيفةتة ي خؤةمرؤظ بوينل ضونكة لةِراستيدا مرؤظ ضةندة ي؟بؤض، ِرووتةوة

 يهيندة خةخمؤر،  نزيكبيتةوةي خؤي خوديلةبنياد نانةوةضةندة ، ئاذةلييةكان دووردةكةويتةوة
 يشايستةهةرطيز كورديدا طةليك دةستةواذةهةن كةينوي و كؤن يلةكةلتوور،  دةبيت مرؤظايةيتيئايندة

مةردوو ، سةرشؤِر و ترسنؤك سةربلَند و ئازا و ئينسانخراونةتةثاأل ئةو دةستةواذانة  يكةض، مرؤظ نني
 و  ئازاِراينون لة كالَ ئاذةيناواستيانة دةبينني كة ئيمة بة ئاشكرا ئةو ِر،  ثيناسراوةتةوةنامةرديان

 مالَبة، خراثةكارنراوة و ترسنؤك و  حاقدينيشة لة مرؤظالَ ئاذةيدةبينني هةرناويكةض، نجةنطاوةر نراو
كة ،  ئازاو نةبةردةوة نراوةي شير بةمرؤظلةكاتيكدا سيفةيت،  زؤريان ثيوة ديارةيوةسفةكان بيديقةتييةك

 جاش بيضووةكةر بةكةسانيكةوة نراوة  سيفةيتيكةض، ختوازةالَدةسة و  طؤشتخؤريدِرندةيةك
 يدواجاريش لةساية  و عيراق يةكةكايني حكومةتة يةك لةدوايكةخراثةكارو خؤين ِريذ بوون لةساية

 كورد هةية يشةهيد و كةم ناودارو طيانباز !!خراثةكارييان تا لوتكة هةلَكشاوة بةعسدا يتالَدةسة
 ييب كة جياوازا هةلَوةستة لةسةر ئةوة كريبيئةوة،  نةخرابيتةثالَيكورِِ شيرةيانثياوكةلَة  يدةستةواذة

ر، كةرو كةأل (وانلةنيوي و شيهيض كاميشيان و ئةووتؤ نيية يدا جياوازييةك) هتد . .. و ثلَنط و ِري ،
ِريويش  و هيزترة بةيهيندة هةية شيرلة ِريو، هةستيارن يهةموويان ئاذةلَبةلَكو ، هؤمشةند نني
 ييك ئاذةلَيتةسيفيةتيةوة ئازا يكاتيك بةهؤ، لةمرؤظ دةكريت طةورةية يغةدريكئةمة، لةشيرفيلَبازتر

! ي مرؤظيكة لةسؤنطة دةكريت ش طةورة لةو ئاذةلَة بةستةزمانانةييضةوانةشةوة غةدريكبةث، يثيوةدةنر
 يزادةكة  بةستةزمانيولكةجاش، سوكايةتيان ثيدةكريت، ةوةشةِرانطيز و تريؤرست و حاقد

 ي كةسانيكلَةئاذةو طةورةية لةيض غةدريك، نيةالَ ناعةقيض طوزارشتيك لَةزةمحةتكيشترين ئاذة
تةوة كةنيشتمانيبناسرييتةنانةت ثرياسكة و كانةيديهاتيبةشداربوون لةئةنفالكردن و كيان سووتاندثي 
 يةسيك كي مالَماكةريك، نيرةكةريك، يككةراشةجيلةكو ئاخر !؟ن بردالَئةنفالكراوةكانيشيان بةتا

 و  طونديك كاول بكةنيان،  كوردستاني تاديهاتيك؟بةعسيان كةوتووة يش كام لةشكرثي ؟نكردووةالَتا
رو بةني) كةرطةل (بةثيضةوانةوة لةدير زةمانةوة !بةرن؟؟؟ نادياريطونديةكان بةرةو مةرطيكبةكؤمةأل 

، تةنانةت لةشةِرو شؤِريشدا، طوندنيشينةكان بووة و  جوتياران بةردةسيتمييانةوة ماندوترين ئاذةيل
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تةقةمةنييان  و ئاوو فيشةك و نان، رطة بوون ثيشمةيشكستةكانيشدا باركيش و لةسةركةوتن
 يض جا، غةدرليكراويش بوون و ئةوان نةك هةردِرندةو زالَم نةبوون بةلَكومةزلَووم، ثيطويزراوةتةوة
 تاين نةك ي ئيمةدا كةري لةكةلتوريكةض، لةهةموو دنيادا بيضو بةريئترين زيندةوةرة! بيضولةكانيان؟

 و  نيشتمان فرؤشي مرؤظ وةهادةربِرينيكةوة تاواينيلةسؤنطة) يةشجاشولكةك ( بةلَكو بيضويخؤ
 و ئةو دووثي دلَِرةق و ي ثيدةكرسووكايةيت و خريتةثالَةديئةنفالضيية ئينسان فرؤشةكان و خؤفرؤش

  ) . جاش (خوينِريذانةيان ناوناوة
،  بةعسيةكانيهيندةم دِرندة كا  بةعس فيلبازتربووة؟ لةجاسووسةكايني ِريو ثيم بسةمليينكيدةتواين 

 ي ترثياواين و حةجاج و ي كيميايعةيل و زهةد تؤغان نةيض دِرندةيةك هةية هيندة ِرشتووة؟ خويين
  ضووبيتة ذيايندةسيت و  بووبيت كوردي مرؤظمرؤظ بةتايبةيت و زيندةوةر و  ئاوةداينبةعس دوذمين

ضةنديان  و  ضةنديان كوذرانستاش كةس نازاينيتائ و  لةكوردستان ئةنفاليانكردنيئةوهةمووئينسانة
 يخبةيتة ِريز طؤشتخؤريدالَة كةرخؤرةة  طةورةييض غةدريك !؟ضؤن بيسةروشؤينكران و فرؤشران

 يقةرةبووضؤن دةبيت ،  بةرقةراربيتبةِراسيتتةالَ مرؤظ لةم وومايف و هاتؤذيك ئةطةر ِر !؟بةعسيانةوة
 كة مايفم الَبة،  كة بةتةنيشت مةدحكردنةوة سووكايةتييان ثيكراوة؟اتةوةهةموو ئةو مرؤظة جواميرانة بك

 يشنالَ ئاذة مايفيريكخراوئةوكاتة  تةالَ لةم ووي خؤي ِراستةقينةيِرةنط و  دةنطمرؤظ بووة خاوةين
طوناهانة كراوةانلةو ناهةقي و ثةيدا دةيبت كة لةو طياندارة بيان  مرؤظةكمايف خوداية !؟ة بةدةنط دي
  . تؤسنةكةويتة ئةبيكوناهانةمان  ةئاذةلَ  ئةوي ناووناتؤرةيطوناهي ئؤبالَي ضيديبؤئةوةي كةبةرقةرار

  
  

م ئةم الَبة، وكراوةتةوةالَ تردا بيدا لةذير ناونيشانيك) ئةمِرؤ(ي 60 ذمارة يوكراوةالَئةم بابةتة لة ب
 . ناونيشانةم ثيشياوتربوو
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