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  هاورِي باخةوانهاورِي باخةوان ...  ... !!ئةوة ض برييكة؟ ئيمةش ض برييكمان هةيةئةوة ض برييكة؟ ئيمةش ض برييكمان هةية

  
 وةك زؤر بةيانياين تر لةسةر كارةكةم بة ضةند هةوالَيكي ناخؤش ،ئةم بةيانييةش
لةاليةكةوة هةوالَي كؤضي دوايي هونةرمةنديك لة كوردستان و . سةرودلَم طريا

ديارة ئةو دوو هةوالَة . انلةاليةكي ترةوة كؤضي دوايي نووسةريك لة هةندةر
 ئةوةية كة ئةم ،بةآلم ئةوةي سروشيت نيية. رِووداويكي سروشتني و دةستةآلت نيية

 هةروةك ثيشتريش روويداوة و ديارة ثاشتريش. بةيانيية لة هةولير روويدا
  . !هةر روودةدات) بةهؤي هةلَةكاين خؤمانةوة بةدلَنياييةوة(

 ئةوة ، لةخؤمم دةثرسي ئةوة ض برييكة تريؤرماندةكات،و توورِةييةوةبةدةم كاركردن و خؤخواردنةوة 
 ئةوة كيية ئةوةندة ركي ليمانة خؤميان ثيدا دةتةقينيتةوة و طؤشت و خويين خؤميان ،كيية دةمانكوذيت

  . !لةطةلَدا تيكةلَ دةكات و ديتة طؤرِةكةشةوة لةطةلَماندا
كاتيك كة بينيم لةسةر مالَثةرِي .  كةومتة ئةم مالَثةرِ و ئةو ثؤرتالَهةر بةو خؤخواردنةوة و توورِةييةوة

 ئةوةندةي تر ، ناوي هةنديك لة كوذراوان و برينداراين كارةساتةكةي ئةم بةيانيية ثةخشكرا،ثةيامنير
تن ئةو ناوانةي بةرضاوم كةو. زؤرينةي ئةو ناوانة بةو زمانة بوون كة بووة هؤي تريؤركردنيان. !طرِمطرت

ديارة  ... خاليد و سةنعان و زؤريتر، شةهاب، سةباح، كةرمي، شةعبان، حمةمةد،برييت بوون لة تةها
  ..  ئةوا كةمتر نةبوون،ئةطةر لة ناوة كوردييةكان زؤرتر نةبووبن

 با ثينج فةرزة نويذيش ،با ناويشت تةنانةت لة سي جزمةي قورئانيشدا ببيت: ئةو برية بةئاشكرا دةلَيت
 دةتكوذين و لةو ،غةزات دةكةين!  بةآلم لةبةرئةوةي كورديت،بكةيت بة كؤمةلَيك ركاعةيت سوننةتةوة

  . دنياش رةوانةي دؤزةخت دةكةين و بيئسةملةسريت لة ضارة دةنووسني
 هيشتا ئيمة ، هيشتا ئيمة بؤيان دةثارِيينةوة،"!نةرم و نيانييةياندا"لةبةرامبةر ئةم هةموو 

هيشتا بةرطرييان ليدةكةين و . وابريدةكةينةوة كة بريي ئةوان بةو شيوةية نيية كة تريؤرمان دةكات
هيشتا لةو هةوليرة ثان و بةرينة يةك . دةلَيني ئةوان وا نني و ئةو كةسانة دةيانةويت ناويان بزرِينن

 تةا ئةوانة نةبيت كة بة هةمان ،تةلةظزيؤنكةمسان ضنط ناكةويت بيخةينة سةر ! مليؤن كةسييةدا
هيشتا  ...ئةمة دوورة لةوانةوة: سةروسيماي ئةوانةوة بة زماين كوردي ثاكانةيان بؤدةكةن و دةلَين

شةرِمانة لةسةر ئةوةي كاممان برا بضوكيانني و كاممان زؤرتر كار بؤ ئةوة دةكةين ببينةوة بة ئيرِاقي 
   ..."!فيدرِالَي" ساويلكانةي خؤماندا عةرةيب و لة خةيالَ ثآلوي

 ،طةر ئةوان ئةوة برييان بيت و ئيمةش ئاوا:  دةلَيم،منيش يب زؤربلَييي تر و قسةي ناو كتيب و دريذدادرِي
   ...!تؤ بلَيي شاياين لةمة خراتر نةبني
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