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 شيَرزاد حةسةننووسينى: 
 
 

لةوةداية كة برِواى ء ضةوسيَنةرةكان  ساويلكةيى باوكة زؤردارةكان
دريَذايى  ء رةواية، بة تةواويان بةوة هةية كة هةرضييةكى بكةن راست

 دواى نةوة دةكةن بة بة ميَذوو.. بؤ هةموو قؤناغة جياوازةكان نةوة
هةموو  و شةيدايى خؤيان بؤ دةسةآلت كة دةطاتة طةيشنت بة قوربانى حةز

ئةخالقى  ى طومان لةء مةعنةوييةكان، بيَئةوة كانطاكانى هيَزة ماددى
ء  ء قوربانيدانة ثاشةكشة بكةن ء لةو خويَن بةربوون خؤيان بكةن

 ثةشيمان ببنةوة. هةموو خةسلَةتة ناشريينةكانى باوكة ستةمكارةكان لة
ء دارِشتنى سةدةها  و ئةدةبياتى سياسى بيَكةلَك ء مذدةى درؤ نيَو دروشم

ء كاركردةى  ةطةأل نؤرموتارى فريودةردا خؤيان دةشارنةوة، بؤ هةميشة ل
ء كؤمةآليةتى باودا خؤيان دةطوجنيَنن، بةآلم ئةوة كارى  سياسى

طةمةكانى  و تاريكة لة سةليقةية كة ئةو بةشة شاراوة و بة رؤشنبريى دليَر
ء  ء مذدةكان ء تيَكستةكان ىل زمانوء لو ناو ثيَض دةسةآلت ببينيَت كة لة

بآ خويَندنةوةيةكى  بانطةشةكاندا خؤى شاردؤتةوة، ئةم كارةش
 سايكؤلؤذى بؤ كارةكتةرى سياسةتبازةكان مةحالَة.



ء ئةوسا  عةقلَةوة دةستثيَدةكات و زؤردارى لة سةرةتاى ضةوساندنةوة
ناو خانةكانى  ء ض لة ناو ماأل بن دةطاتة سةر جةستةكان، باوكةكان ض لة

دةستيانداية كة  حوكمى ئةو هةقة خواهانةييةى وا لة سياسةتدا بة
 ء جةستة، بؤ هةميشة بة اوةنى فةرزةندةكانى خؤيانن، وةك رؤحخ

 ء كورِةكانيان دةكةن، بة ضارةنووسى كض ويذدانيَكى ئاسوودةوة طةمة بة
شيَوةيةكى سيستماتيكى دةستخةرِؤيان دةكةن، هةلَبةتة باوكة زؤردارة 

 ء زؤلَةكان دةزانن ضؤن ئةو طةمةية بةرِيَوة ببةن، طةمةى فريودان زيرةك
 ناوى شؤرِشةكانةوة، بةآلم ذمارةيةكى ديكة لة قوربانى بةخشني بة ء

 ء خةلَكى بندةست بكةن بة باوكة طةمذةكان هةن كة تا قيامةت الوةكان
 ء هةميشة طةحلؤترن لةوةى بزانن ضؤن هةقى خؤيانى دةزانن قوربانى، بة

 ء شادومانن كة كاروانى كاتدا شانازيش دةكةن هةمان ء بؤ وا دةكةن، لة
ء  و هةر بةرِيَوةية، هةموو دةم سةرطةرمى حيساب شةهيدةكان نةبرِاوةية

و قيامةتدا، بةردةواميش  دونيا كيتابى خؤيانن كة ضةندة سوودمةندن لة
 ء تفاقى جةنطة، كة جةنط تةواو دةبيَت ضةك و عةمباريان ثرِ لة جبةخانة

خويَن  ةقوربانى، باوكةكان دةستى خؤيان ل ء كوشتارطاكان ثرِ دةبن لة
ء  جاران دةضنةوة سةر تةخت و ئاسوودةتر لة ثاك دةكةنةوة، سامناكرت

خويَن  ناو ضنطياندا بة تاراجى خؤيان، ئةو هةقة خواهانةيةى وا لة
خزمةتى ئةواندا  و هةرطيز ناسرِيَتةوة، دةقة ثريؤزةكان لة وسراوةون

ؤزةكاندا ثيَناو بةها ثري جار بانطةشةى ئةوة دةكةن كة لة سراون، دواونو
ذمارةى زؤرى قوربانييةكانةوة دةكةن،  بؤية شانازى بة جةنطاون، هةر

ء  ناو ثيَض و هةميشةيى خؤى لة هةر هةمووشى وةك راستييةكى نةطؤرِ



نهيَنى زماندا خؤى شاردؤتةوة، ئةو زمانةى وا دةكات  ىل ثرِ لةولو
ؤى دونيا خويَنى خ ء وا بزانيَت بة قوربانيش ئاسوودة بيَتة ذيَر ضةقؤكان

ء زؤر درةنط  كويَرى ريَدةكات و ئاوةدانرت دةكاتةوة، ميَذوو بة جوانرت
و كوشتارطاية، خؤ ئةطةر  دةطاتة سةر ئةو هةموو مةرطة هةرزانة

ء خويَنة دةكات،  سةقةتى حوجنةى ئةو مةرط بن بة ضاوةكانيشى ساغ 
وو كة ئةو و ثةند بؤ نةوةكانى داهات وانة ء ببيَت بة بيَئةوةى كةس تيَبطات

ء لةو شةمةندةفةرة بيَنة خوار كة  ء خويَنة بةجيَبيَلَن سةفةرى مةرط
 ستةم ناو وةها كةلتووريَكى ثرِ لة رووةو جةهةننةم دةيانبات. قوربانى لة

و دؤستة لةطةأل  و مشةخؤر لةسةر خويَنى هةزارةها تةبا و فريو ء درؤ
ةكان وةك و سزادةرةكةى خؤى، بيَطومانة لةوةى باوك ضةوسيَنةر

)ئيرباهيم(ى ثيَغةمبةر مافى سةربرِينى كورِةكانيان هةية، جا )ئيسماعيل 
، وةندةوة بؤ دابةزيوةيان ئيسحاق(ةكان بن، ضونكة ئةو مافةيان لةخودا

اليةن خوداوة ئةوةندة ثاريَزراون كة وةك )ئيرباهيم( ئةطةر  باوكةكان لة
 و بة دةكات هةر جارة تيَتء ضاوةرِآوبيخةينة ناو ئاطرةوة، هةرطيز ناسو

 موعجيزةيةك رزطارى ببيَت.
 خويَنى بة طرفتى طةورةى قوربانييةكان ئةوةية كة نةماون تاوةكو باس لة

ذاوى خؤيان بكةن، دواى مةرطى شةهيدةكانيش هةر كةسيَك ناهةق رِ
ء ناهةقى ئةو خويَنة رذاوة بكات،  باوكةكان قسة لةسةر هةق بيَجطة لة

 ى بوونة وةك خيانةتكار نةك شةهيد.قوربان ضارةنووسى بة
ء هةقايةتى ئةو مةرطةساتةى وةك خؤى  ئةطةر ميَذوونوسيَكى دليَر هات
باشرتين  خويَنى سةرى خؤى بكات يان لة نوسييةوة، لةوةداية طةمة بة



ئةرشيفى ميَذوويةكى كؤن كة  سةكانى دةبنة بةشيَك لةودؤخدا دةستنو
وةها  ميَذوونوسينةوة لة بةدزييةوة دةستاو دةست دةكات، ضونكة

سةركةوتنى ئةبةدى  و ئةركى باوكةكانة كة طومانيان لة جوطرافيايةكدا كار
خويَن ئاو  ء دارى ئازادى بة بةلَطةى ئةوةى شؤرِش خؤيان نية، بة

ثآ ئؤثراسيؤنيَكى طةورةى رؤشنفكرى  نةدريَت.. قةت بةر ناطريَت، ثآ بة
و بةرةواذى  ةنتيقى وا ناجؤردؤست بة دةسةآلتى خويَنخؤر كار لةسةر م

ثةرِى ضاوقاميييةوة دةقةكان وا شيدةكةنةوة كة  و بةو دةكات، بيَباكانة
ء دلَنيامان دةكةنةوة كة ئةوةى روو  طومان لةو ميَذووة ثريؤزة نةكريَت

ء غةوشة،  ء بآ كةموكورِى سةرى كؤكني دةدات، هةر هةموومان لة
ء بنوسريَت، دةضيَتة  تريَتهةرضييةكى ثيَضةوانةى ئةو راستييانة بو

 ء ضةواشةكارييةوة. ء بةدطومانى خانةى خةياأل
و قوربانى يان  طةمةى جةلالد ئةوةى كة لةكوردستاندا دةطوزةريَت لة

ء نيَضري دةضيَت نةك حوكمرِانييةكى شارستانيانة، ئةو كؤمةلة  راوضى
وتنة كة مةألكؤ شاخةكانةوة طةرِانةوة ناو شارةكان، بة جةنطاوةرةى لة

ء  ء حةزى سامان سةرةتاوة ضلَيَسى ء خةلَك، هةر لة فةرهوودكردنى خاك
ء خيَلةخويَنخؤرانة بكةونة ناو  ء تاراج وايكرد ئةو بةرةباب ء تةخت دارايى

شارةكاندا   ناو لة  ء ض شاخ ء ساآلنيَكى زؤر ض لة يةكدى سةنطةرى دذ بة
وة تا هةنووكة  (1369طةالويَذى ) كرد، هةر لة خويَنى يةكدييان حةآللَ

ء  ء ئاسةوارى ئةو جةنط و ض وةك ئةخالق دريَذةى هةية، ض وةك كردار
و ذنكوذ، ئةو مريى  كوذثياو دوذمنكاريية نةبرِاوةية. حةشاماتيَكى زؤر لة

يانة دةست بؤ مةسحةفة رةشةكةى جةنط وجةنطانة بؤ هةميشة توانيو



ء تاآلنى حةآلأل دةكات،  ء برِين ء ئةو ئايةتانة بدؤزنةوة كة كوشنت ببةن
اوى سةدةكانى ناوةرِاست دادطاكانى ثشكنني رِ وةك ضؤن لة

و بيانوو هةبوو بؤ ئةو  و برِ كردبوو، سةدةها هؤكار جادووطةرةكانى حةآلأل
هةزارةها  هةموو كلؤجيَك جةنطاوةرانى الى خؤمان بة اوة مرؤظة. بةرِ

ـ  ء خوشك وذىء براك و ئامادة لةسةر ئةخالقى جةنط ضةكدارى ساز
بوو، ضونكة ئةوان مامؤستاى زؤر زيرةكى شةرِخوازى بوون،  كوذى راهيَنا

ء ض كاتيَك طةرةكيان  كورِة الوةكاندا بضيَنن دةيانزانى ضؤن ئةو رؤحة لة
و كةلتووريَكى  ناو فةزا بيَت ئةو رؤحة جةنطاوةربازيية وةئاطا بيَنننةوة، لة

و  ء كينة سانة مةردوومةكان فيَرى رقء دوذمنكاريدا ئا و زةنط زةبر ثرِ لة
ناوى نيشتيمانةوة،  ء ض بة ناوى خوداوة بيَت ء برِين بكةن، ض بة كوشنت

ء توندو تيذى ئيَمة، برِيَكى زؤر بيَت  شةرِانطيَزى حوكمى ذيانى ثرِ لة بة
رؤحى   ناو ء شةرِانطيَزى خةوتوو وا لة ء دةمارطريى توندرِةوى يان كةم لة

ء  ضى و ض نةخويَندةوار، ئةطينا بة ا، جا ض خويَندةوارتاكة كةسةكاند
ضؤن ليَكيبدةينةوة كة زؤربةى كةسة دةسرتِؤيشتووةكانى ناو حيزبةكان 

دةرةوة ذياون يان خويَندوويانة،  ء ضةندةها ساأل لة هةلَطرى برِوانامةن
و  و ثةرلةمانتار و طزير وةزير طةرمةى شةرِى ناوخؤدا بة كةضى لة

ين، ئاشى ئةو جةنطةى ويةكدى هةلَسو ة كةوتنة شريوتري لةرؤشنبريانةو
ء عةقلَى خويَندةوارةكانى  بازووى جةنطاوةران ناوةرِاستى نةوةدةكان بة

كورد دةطةرِا، كة هةنووكةش بؤنى ئةوةى ليَديَت ديسانةوة ئةو ماكينةى 
ء بيَتةوة كة باراشةكةشى خويَنى الوةكان بيَت. زؤر  جةنطة بطةرِآ

ة ئةو دوو بةرةية ليَكدى جيا بكةينةوة، جياكردنةوةى باوكة زةمحةتيش



بةرامبةر ئةو  و نةخويَندةوارةكانةوة، لة خويَندةوار جةنطاوةرةكان بة
 فةرمانى باوكةكان دةست دةدةنة تفةنطةكان هةموو الوانةى كة ئاسان بة

ء هيَرشى شيَتانة  و شةرِطةكان بؤ سةر يةكدى هةلَمةت دةبةن ء رووة
ء  ء مةكتةب جار سةنطةرةكان ماأل سةر سةنطةرى يةكدى كة دوا دةكةنة

 ء تةالرةكانى ئةوان بة كةالوةكانى ئيَمةن، دواى جةنطةكانيش كؤشك
نوآ  لة و ثاريَزراو دةبن، ئةو رةشة خةلَكةش سةر ثيَوة دةميَننةوة

سةرطةرمى دروستكردنةوةى كةالوة رووخاوةكانيان دةبنةوة، الوة بآ 
ء  ء دةبنة ثيَخوست ةلَةتاوةكانيش جوانةمةرط دةبنو هةلَخ موراد

 اوةو جةنطة نةبرِاوانة.ثيَخؤرى ئةو رةشة رِ
 بيانووى دروستيان هةية بؤ شةرِ و رِاست باوكة جةنطاوةرةكان برِ ئاخؤ بة

ء  ء بةختةوةرى هاوارى ئازادى لة ةو ملمالنآ كة درومشةكانيان ثرِ
ء  و تاكتيكبازى تاوةكو توورِةيى كةو فيَلَيَ طةمةئةوةيان سةركةوتن.. يان 

كولةمةرطيدا  ء لة بنةرِةتدا بيَبةشن دلَطةرمى الوةكان بوروذيَنن كة لة
 ء بة دةذين؟ كة سةرةجنام هارو هةلَطةرِاوة ئامادةى هةموو جؤرة ملمالنآ
يةكدادانيَكن، دواتريش كة جةنط تةواو دةبيَت، طةورةكان هةر هةموو 

و مالَويَرانيش  و ثرسة ى حوكمرِانى دةضننةوةو نيعمةتيَك ء ناز خؤشى
دةبيَت بة ثشكى جةنطاوةرة الوةكان. ناكريَت خؤمان لةوة طيَل بكةين كة 

ء برِين يان تريؤرى سياسى طةمةيةكى خويَناويية كة  و كوشنت شةرِ
و طةجنة خويَن  ء رةشة خةلَكةكة ء باوكة ثريؤزةكان ئاغاكانى جةنط

نيَو سةدةى رابردووةوة،  تايبةتى لة بوون، بة طةرمةكان تيايدا بةشدار
 زؤربةى جارةكانيش وا ريَكةوتووة كة باوكةكان ئاشت ببنةوة، كةضى دايك



و ريش  ء باوكانى ثري ء خوشكانى ئةو شةهيدة الوانة رةشثؤشن ء ذن
بةردةمى بارةطاكان بؤ ثوليَكى كةم ضاوةرِيَ  ضةرموو دةرؤزةكةر ئاسا لة

ئاكامدا ديسانةوة باوكانى  ناهةق رذاو، لة كى بةبن، وةك نرخى خويَنيَ
 لة ديوارةكانةوة هةلَدةواسن تا سةر جةنطاوةر ويَنةكانى ئةو طةجنانة بة

خويَنى ئةوان دةنطيَكى زؤرتر ببةنةوة، ضونكة مةرجة بةر لة  نوآ بة
ء دواى مةرطيش كورِة كوذراوةكان سووديان بؤ مريةكانى جةنط  مةرط

هةزارةها  و هةولَدةدات ذمارةى شةهيدةكانى لة ر حيزبةنةبرِاوة بيَت، هة
تيَثةرِ بكات تاوةكو خوانى طةورةكان ضةورتر بيَت، ئةو رةشة كوذييةى 

 و لةو نيو سةدةيةى دواتردا بؤتة كاسبى كوردان كة تةمةنى سةدةها سالَة
ء بازارِطةرمى سياسةتبازة طةورةكانى كورد، هيض قؤناغيَكى ميَذوويى 

ء جةنطيَكدا سوورِيَكى ديكةى  نيَوان جةنطيَك ؤزينةوة كة لةخؤمان ناد
بيَت، ئةوةش وايكردووة كؤمةلَطايةكى  ء براكوذى تيَدا نةبوو خويَناوى

و ئامادة نةبيَت كة هيَزى ثيَكةوةذيانى هةبيَت وةك  شارستانى ساز
و دامةزراوةى خؤمان هةبيَت كة بناغةكانى ئاسان  ميللةتانى ديكة دةزطا

و كةضى تا  زيَن بةسةرماندا، ثةرلةمانيَك كة تةمةنى بيست سالَةنةلةر
ديوةخانة دةضيَت، ئاغاكانى جةنط زوو زوو وةك مالةباجيَنة  هةنووكة لة

ء  درؤ واى دةنويَنن كة ئاشت ء بة تيَكيدةدةن، يان دةمامك دةثؤشن
ء  ذيَرةوةش ثالن ء لة سةرةوةرِا تةوقة دةكةن تةك يةكديدا، لة تةبان لة

زؤربةى  دذى يةكديدا دادةرِيَذن، ئةندامةكانيش لة نةخشةى رةش لة
خولةكاندا لةو مندالَة شةرمنانة دةضوون كة ناتوانن بآ ريَنمايى باوكةكان 



بةختى ناثوختى  لَيَن، ئةوانةشى كة السارى دةكةن، هةرِةشة لةوجبو
 خؤيان دةكةن.

غى جياوازدا كةلَكى مةترسى طةورة لةوةداية كة ميَذووى مرؤظايةتى لة قؤنا
ء  ء خةلَكى بندةست وةرطرتووة، لةو كض رِؤحى ديلييةتى حةشامات لة

واتا  ء كؤيلةكراون، بة ء ترساون هةموو تةمةن شكيَندراون كورِانةى بة
ء بندةستى وا دةكات كةسةكان وا ثةروةردة بكريَن كة  ميَذووى بةندةوارى

يَن، وةك ضؤن رذيَمة بؤ هيَزو توانايةكى باآل ياخود خودايةك بطةرِ
ء  ء فاشيزم تؤتاليتارييةكان زةمينةيان بؤ خؤشكرد، لةضةشنى نازيزم

ء فوندةميَنتاليزمى ئيسالمى، بؤ هةميشة ئةو هيَزة ناديارة  ستالينيزم
ء شكةستى  ء بندةستى بةتةنيا خوداى ئامسانان نيية، زؤر جاران الوازى

ء باوكيَك  ات لةخودايةكء ترس وامان ليَدةك ء نوشوستى ئينسانى رؤحى
و كةلَضةريَكدا  بطةرِيَني لةسةر زةمني نةوةك لة ئامسانان. لةناو وةها فةزا

ناو  ء كؤيلةبوومنان خويَندووة، لة كة هةر هةموومان وانةكانى بندةستى
ء جيزبةكاندا، زؤر بةئاسانى دةبينة  ء مزطةوتةكان ء مةكتةبةكان مالَةكان
و كؤشكى ئةو  و سوثا ةستى ناو لةشكرء ضةكبةد و دةرطاوان سةرباز

و شةرِطةكان  باوكة ثريؤزانةى وةك ميَطةل رؤلَةكانيان رووةو قةساخبانة
ء  سام و زةبةلالحةكان كة ثرِ لة رادةكةن، ضوونة ثاأل هيَزة هةرة طةورة

ء  و خةونةكانى ئةو كض ء مذدة دروشم هةيبةتن، ثةيوةندى نيية بة
و شةرِةكان وةها ثريؤز دةكريَن  وةها ئالَؤزة كورِانةوة، زؤر جاران طةمةكة

و  و بؤتة ئاميَر كة كةس ناتوانيَت بري لةوة بكاتةوة قورِميش كراوة
طةرِانةوة  ناو مةكينةيةكدا. بة ناو ئةو جةنطةدا، بورغوويةك لة ئامرِازيَك لة



دةستى  ء كاروانى ئةوانةى بة ميَذووى خويَناوى حيزبة كوردييةكان بؤ
دةستى دوذمنةكان  يان كوذراون، كةمرت نني لةوانةى بةبراكانى خؤ

موعجيزةيةك ئةو شةهيدانة يان  كوذراون، طةر ئةمرِؤكة بتوانني بة
 كوذراوانة زيندوو بكةينةوة، بةتيَكرِا ثةشيمان دةبنةوةو داواى خويَنى بة

ناهةق رذاوى خؤيان دةكةنةوة. ثرسيارةكة ليَرةدا ئةوةية: ئاخؤ ئةوة ض 
و  هةزارةها سةرباز ء ديكتاتؤريَكة كة بة و مرييَكى جةنط ثريؤزباوكيَكى 
ء لةندو ضالَةكاندا  ناو كةند ء لة ء ملكةض دروست دةكات شان تفةنط لة

بةكوشتيان دةدات، يان ثيَضةوانةيةكةتى كة دةكا ئةو هةزارةها سةربازة 
وكى ديكتاتؤرو با و خةسيَندراوة ذمارةيةكى كةم لة نائوميَدو سةركوتكراو

 و خوداوةندةكانى شةرِ دروست دةكةن؟ ثريؤز
و  بةرامبةر كارةساتةكانى ناو سروشتدا مرؤظ بيَتوانا زؤر جاران لة

دةستةثاضة دةوةستيَت، هةروةك مةرطةساتةكانى ذيَر زةبرى تسونامى 
ء  و وشكةسالَى و كؤليَرا ء الفاو و طرِكان ء بوومةلةرزة يان تسؤنامى

ؤكارى كارةساتةكان دةطةرِيَننةوة بؤ غةزةبى تاعوون، كةسانيَك هةن ه
ء تؤلَةى  ء حيكمةتى ئامسان، هةنديَكجاريش وةك توورِةيى سروشت

داخى بيَباكى مرؤظ  ء رةطةزةكانى دةخويَندريَنةوة كة لة خودى سروشت
و ئاوى ثيسكردووة، كة درِندة ئاسا  ء هةوا بةرثا دةبن، ضونكة خاك

ميَذووى ئيَمةدا  ةضى ئةوةى كة لةضواردةورى خؤى ويَران دةكات. ك
ء مةرطيَكة كة ريَك دةستكردى  و نةهامةتى ء دةرد روودةدات، كارةسات

ء ئةبةدى  و بؤ خؤمانة، وةك ئةوةى بةر نةفرةتيَكى رةش خؤمانة
 كةوتبني.



 جيؤلؤجييةكان بؤ هةميشة دلَنيامان دةكةنةوة كة كوردستان دوورة لة
و شةثؤليَكى كةمى ئةو  تةنها ئاسةوارضةقى يان هيَلَى بوومةلةرزةوة، 

 بؤية لة و دةمانرتسيَنيَت، هةر بار ئيَمة دةطريَتةوة و زةمني لةرزةية جار
دوورين، بةآلم مايةى  ويَرانكارييةكانى بوومةلةرزةيةكى راستةقينةوة بة

ء هيَلَى  ء خةلَكةكةى كةوتوونةتة سةر ضةق تيَرِامانة كة كوردستان
ء ئةخالقى،  ء كؤمةآليةتى ةيةكى سياسىناوةرِاستى بوومةلةرز

تةنها  ء عةقلَى خؤماندا، بة ء دأل ناو رؤح بوومةلةرزةيةك كةوا لة
دةرو دراوسيَكامنانةوة  شةثؤليَكى ترسناكى زةمينلةرزة نية كة لة

 ء كيشوةريَكى ديكةوة نةهاتووة، كة هةر جارة خاك طةيشتبيَتة ئيَمة، لة
ء ويَرانةخاكيَكمان بؤ بةجيَديَلَيَت،  ها كةسء مةرطى هةزارة و ليَمان دةدات

و ئةبةدييةكانى خؤمانن،  بوومةلةرزة كوشندةكان دةستكردى باوكة زؤردار
و مريةكانى جةنط لةوديو دةرطاكانةوة ضاوةرِيَن تاوةكو  باوكة ضةوسيَنةر

ء طةورة  خةم دةرِةخسيَن دايك دةبيَت، ئةوانيش كة لة نةوةيةكى تازة لة
ء  و ئامادةيان دةكةنةوة بؤ جةنط ةوة تةيياردةبن، ديسان

بوومةلةرزةيةكى ديكة، وةك خوداوةندةكانى ناو ميتؤلؤذياى يؤنانى، وةك 
 ء لة ء دةفيشكيَنن ء ئةذديهاكان دةنةرِيَنن ديَوةكانى ناو ئةفسانةكان

هةموو اليةكدا  ء شةرِكةرانة بة هةنطاوى جةهةننةمى نةعرةتة دةدةن، بة
ء دونيا دةهةذيَنن،  زةوى دةكوتن ء ثآ لة دةباريَنن ء ئاطر ملدةنيَن

ء  ء فرميَسك ء رووبارى خويَن و كاولكارى بوومةلةرزةيةكى ديكة
الشةى طةجنة نامرادةكان.. نةوة دواى نةوة. مةرج  كوشتارطةيةكى ثرِ لة

ء ملمالنيَيةكى ناوةكى  نيية هؤكارةكانى ئةو خويَنرِشتنة تةنطذةى سياسى



بةرامبةر يةكديدا، يان  ء بالَيَك بيَت لة زبفيكرى ضةند حي
هةر باريَكدا هؤكارةكان  رِاسرتِةوةكان، بة خؤجياكردنةوةى ضةثةكان لة

بوو،  و ثريؤز بن يان ساختةو ثيس، كة جةنط بةرثا ضةندة راستةقينة
ناو دةضن  قوربانييةكان وةك يةك خويَنيان ليَدةرِذيَت، ئةوانةى كة لة

ء خوليايان هةية،  و خةون زؤر جاران هةمان خؤزطةكؤمةلَيَك مرؤظن كة 
هةمان فريو دةخؤن، باوكة ئةبةدييةكانيش شةرِطة جةهةننةمييةكانيان بؤ 

نطنء... و رة ء درومشةكان رةنطا طةرم دةكةن، بؤ هةميشة مذدةكان
 ..!مةرطةكانيش هةر يةك رةنطن
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