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  . . كازيوة ساحلكازيوة ساحل ...  ... مةميونستانمةميونستان
  

   بطات بة مام جةالل دةنطيصئةو كضةي دةيةو" شةميا" ثيشكةش بة 
..  هةلدةكيشيتلَوق اكة ثر بة سييةكانت هةناسةيةكيبؤ يةكةجمار كة دةطةيتة ئةو خ

 ،ي خؤشي ية يان ثةنط خواردنةوةي رابردووةةكم ثيدةضيت مرؤظ نةزانيت طريانةالَةب
 ويسيت خؤت ص نيشتماين دادةبريت لة بري زةدةخةنة ب لةةكي دريذكاتيك بؤ ماوةي
  .  دةطريتلَطريانيكي بة كؤ

جاريكي . "خةسار ضووم لة غةريبيدا "تؤ دةتويست ئةوةي خؤت ناوت نابوو تةمةين بة 
يةكةم جار هةنطاودةنيت بةرةو ئةو .. . دا بيطةرينيتةوةسومتاكةكةتتر لة خاكي دايكة 
يذة و ةو ديوي خانووة سثيكةوة طؤيت لة قين ئالَهةر لة كؤ  ذنؤمةيلئةثارمتانةي كة ك

 دةدةن بة  و مر وطفتوطؤ دةكةن و كيشةي شةمياكاين كوردهات و هاواريان طواية مشت
 ص سةرةتا دةسةمليتةوة دةتةو ي دةلني سةنديكاي شةمياكان وص ثو  جيهاندايصطؤ

ي ذنان دةزانن يان بة ثيشةوياباوةرناكةيت ثيشةي ذنانيك كة خؤنةضيتة ذوورةوة 
 ص دةضيت شتيكي نابةجصم الي خؤتةوة ئةلييت ثالَ بة،ة شري و هاواركردن بيتشري

بةرامبةر بة ذنيك كرابيت و ئةم هات و هاوارة هةلرشتين دياري تؤرةيي ئةم ضاالكانةي 
 دوو ،انت دةتطةيةنيت بة ذووريكي بضكؤك هةنطاوةك،مافةكامنان بيت كة شةثؤل بدات

 ذنيك قةلةوي قذ كوريت رةشتالة ش سةر ميزةكةي ،اك قةنةفةي تيداية و ميزيكي بضووكيش بةر ثةجنةرةكةي طرتووةت
هةركة ضويتة ذوورةوة و سةالمت كرد دلت بة وةالمدانةوةكةي خامني سةر كورسيكة كرايةوة طةرضي بة لووت  ،طرتوة

ةمةنةوة بيت تؤيةكي تةا بيست بةهارو ئةوي سةروو سي و مي دايتةوة بةالم تؤ طوتت ثيدةضيت بة هؤي تالَبةرزيش وة
 ذن لة ذوورةكةدا صس. م تؤ دلت بة دياليكتة طةرميانيكةي خؤش بووالَ بة،مت دةدةنةوةالَثينج هةروا لةم رؤذطارةدا وة

 ئةوي تريان دةست دانيشتوون و هةريةكة لة ئاوازيك دةخوينن زؤر كةم بوار بة يةك دةدةن يةكيكيان قسة تةواو بكات ئةوجا
م تؤ بة سةر الَبة ،ثةرش دةكات ت و سووتوي جطةرةكةي خامني سةر كورسيش بة بيزةوة لةم الو ئةو الي دةنواري، بكاتصث

بؤية رووي تيدةكةيت . ة غروري سةفةر و هةوالة تةزويرةكاين كة حزبةكةي بؤي بالودةكاتةوة دةذمرييتخؤيت ناهينيت و ب
 بكةن و صبةجص جقسانةدا بوويت كة دةتطووت ثيويستة ئةوان كارةكانت بؤ تؤ هيشتا لة ،ةكةيتو كيشةكةي خؤيت بؤ باس د

 بؤ ئةوةي ضةتة ئاذةلة مرؤييةكاين ،طريت بكةن لةو نيشتمانةدا كة خةونةكاين مناليت تيدا نةرواند ثشت،ثشتطريت بكةن
نة ترشةكةي دا بةيةكدا و لةوكاتةدا هةستاو ئةوي كةضي خاتووين خؤ بةزلزان هيندة تر ناوضةوا. نيشتمان بةر قؤضت نةدةن

. قسةي خؤي نةبري،ي ئاوارة شةميا كة ناويان لينابوو شةميا، هيشتصبة ج  ذنةكةي تر لة ذوورةكةدا دانيشتبوونصالي س
ةوةش لة  ئ،ةكةيدام لةو هةستانةي ئةودا خةيالت هةلواسرا بة تةنورة كورت و فشالَ لة قسةكردن بةيت بةردةوام بووتؤ هةر

ي طوتيت ص بةلكو فسةكاين شةميا ئةكتةرت و بريدةهاتةوة كة ث،توكمي عةمامةي ثيشووةو نةبوو كة تيدا طوزةراندبووح
 داية حةبيةي ،ةمتةداريكي طةورة بة ناوي شةمياكانخاتووين سةر كورسيكة دةيويست خؤي هةلبذيريت و ببيت بة سياس

 لَ تةا يةك سوودي بؤ تؤ هةبوو ئةويش ئةوةبوو لة دوو ضصئةو كورسيسةر " زوو دةيطوت خاوةين خانوة سثيكةش زوو
خؤت دةزانيت ثياوة حةشةرييةكاين ئيمة ضؤن دةنط بؤ ذن دةدةن و   دة تةنورةكةت زياتر هةلبكة،يئيسقانةوة خرومري كرد

 قنط با بؤ ،مت بيتالَ سة سةر، داية حةبية مةترسة مسؤطةري دةكةم:يلَ ئةويش بةدةم زةردةخةنةيةكةوة ئة،هةليدةبذيرن
 وادةزانيت ،لة قسةكردن بؤ ذنةكاين تر بةردةوام دةبيت زؤر بةو خةيالةوة خؤت سةرقال ناكةيت و ،"ت بيتالَدةسة

دةروازةيةت بؤ كراوةتةوة بؤ ئةوةي ئةو هةمووي ضةند مانطة بة دةست ضةتةكاين نيشتمانةوة لة دلتدا حةشارتداوة 
 لَ بةزل زانيش دةطةريتةوة ذوورةكةي هيندةي تر تؤرةيي دةكةويتة ناوضةواين كة لةطة كاتكيش خاتووين خؤ،هةلرذيت

  :ي ليت دةبييت كة تؤ ئةليتصذوورةوةيدا طوهاتنة 
M بلني هةنديك ريزي ئاوارةي و دةربةدةري ضةند سالةمان بطريت "شني "  بة كاك ئاخر بؤضي ناتوانن هاوكارمي بكةن

 شةرف و جةستةمان ببةخشني بة ضةتةكاين تةوةةين نةطةراينةو ئةوةخؤ ئيمة بؤ ، نةكاتيو هيندة سوكايةتيمان ث
  . ئيمة هاتينةوة نيشتمان مبانثاريزيت،نيشتمان

  :خاتووين خؤ بةزل زان دةنطي بةرز دةكاتةوةو ليت دةثرسي 
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M ت لةو دةشيت  ثيدةضي، نارددوويت تؤمةت بؤ ئةنداماين ئيمة دروست بكةيتص ك،ثييم نالييت تؤ ئيستا ضيت دةويت
  . "شني "  شةرمي دةكةيت بةرامبةر بةريز كاك ص وا ب،يتبئريانةوة ئيتالعات ناردبييت يان سةر بةو ال

M  يان  بذينبة كةرامةيت خؤمانةوة  بيننتيناطةم و من ئةليم يان وازمان يل من ئةو قسة بة ثيضانةي ئيوة 
 . مانةوة لرية ذيامنان نةماوةهاوكارميان بكةن بطةريينةوة ضونكة بة دةست ضةتةكاين نيشت

M  هةموو كةس خؤي ،يةمان بؤ بكات ئةطةر درؤ ناكةيتالَ كوا تا ئيستا كةسيكي تر هات ئةم سكا،ناذيتجا بؤ 
 .  تؤش برؤ خؤت بثاريزة،دةتوانيت كةرامةيت خؤي بثاريزيت

M دةتوانني خؤمان لة خةلكي  ئيمة ، بؤضي لرية دانيشتوون و ناوي خؤتان ناوة كةرامةت ثاريزي شةمياكانئةي ئيوة
 . تدارةكان خؤمان بثاريزينالَم ناتوانني بةرامبةر ضةتة دةسةالَئاسايي بثاريزين بة

M ليت خؤش نابني بةرامبةر ئيمةي بكةيت" شني "  ئابروويت كرد بةرامبةر كاك صتؤ دةم دريذي و ب . 
M تالَباشة من نامةيةكم هةية بؤم بطةيةنن بة مريي وو . 
M يرين و ميشكي ثر داهيناين ئةو بؤ ساتيكيش بةو شتة  كايت زي دةتةو،ناكةيت دواي تؤ شةرم ،ة نيةئةوة كاري ئيم

 . ؟ثروثوضانةي خؤتةوة خةريك بكةيت و بؤ كاري نةماوة شيت وةكو تؤ نةبيت
ةوة لة خةلك ةكةيت بري لةوة د، زوادتانص ب دةهيلي و دةطةرييتةوة النةي ساردوص شكاوي ئةو كوضة كارتؤنيةش بة جلَبة د 

 تووشي هةمان دةردو مةينةيت كراوون بؤ ئةوةي هةمووتان ثيكةوة دةنطيتان بكةن بة  تؤ لةو ذنانة وةكوصبثرسيت بزانيت ك
وبووتةوة لة الَ دابنيت كة بص بةلكو ضارةسةريك بؤ ئةو بةدرفتار،يةك و بينرن بؤ الي ثياوة طرطنةكةي مريي شار

  . هةرميةكةدا
 بطرم بزامن ئةم كؤمةلة تؤمةت بؤ كام ذن زؤر دةكات و كاميان زؤر صيت نا من ضاكتر واية طؤثاشان بة خؤت دةلي 

 ، بفرؤشيت رازي نةبووةصناودةزرينيت دةضمة الي ئةوانة ضونكة دلنيام ئةوانيش وةكو من ليثرسراويك داواي كردوة خؤي ث
مةلة ليشواو دةبةنطة دا رسوايان كؤ سةرجةم ئةو  لة ناو،ئةوانيش هةمان قةواين منيان لة طةلدا دووبارة كردووةتةوة

  . كردووة و ضةندين باندي مافيايي ئابرؤيان بؤ داناوة تةا بؤ تؤمةت بؤختان دروست كردن
 * * * * **  

 ضونكة ئةو ، كاريكي طران نةبوودةكةونضةتةكاين نيشتمان   ئابرويصوي بالَسؤراخكردن ئةو ذنانةي كة وةكو تؤ بة شا
ي رازي دةبيت و دةكريت بة شاذين مةيداين سوارضاكي و ثياو ضاكي ص ئةوةي ث،ة سةر ذناين شاردا دابةش دةكةنظايرؤسة ب

  . يةدةر دةكرينر شا، ئةوشي كة رازي نابيت وةكو تؤ و شةمياكاين دي رسوا دةكرين،خؤيان
شةمياي  ةمياي دايكي شوان وةكتةر و ثورة ش و شةمياي تايثيست و شةمياي ئ بيذتؤش ئةمرؤ لة طةل شةميا طؤراين 

 من شةمياي مافخوازم و نة بة ماف و نة نووسني و جورناليست نةمتواين مافةكاين خؤم ،رؤذنامةنووس هاتوونةتة الي من
  .  مريي شارن نامةكانيان بطةيةمن بة هاتوو،م ئةوان هاتوونةتةالم مافةكانيان بؤ وةربطرمالَ بة،وةربطرم

م لة تينةطةيشتين ئةوان لَ بةالم دةرياي د، سومتاكة هيض ناليم ئوميد نةكةم بةرامبةر ئةو خاكةيبن من زياتر بؤ ئةوةي ئةوا
 ئةوان بة هةموو ذيريان ثييان واية ئةوةي دةكريت لة دةرةوةي رةزامةندي مريي ،بةرامبةر كارةساكارةكان ثةنط دةخواتةوة

ر النةي شةمياكان لة دؤزةخةوة دةطؤريت بؤ بةهةشيت مريي ي بطات ئيتص ئةوان ثييان واية ئةطةر دةنطيان ث،شار دةكريت
ئيوة خؤينتان جؤش دةدات بؤ .  ي شةميا خؤش باوةرةكانداص ئةو بةهةشتةي تةا لة ووتارةكانيدا دةيدا بة طؤ،هةمووان

 بلقي سةر ةو سومتاكة وةكوئةو مةسةلة ية و منيش دةزامن هةموو خؤين طةرميةكانتان بؤ راستكردنةوةي ناضيزةكاين ئ
ئاخر مرؤظ هةتا شتيك خؤي نةيبينيت و بة سةري نةيةت لة كاريطةري ..  بطرمم ناضارم طويتان يلالَ بة، دةكريتئاوي يل

 ئةطةر ئةمرؤش ئازارةكاين خؤتان طينطلي ثينةداناية ،ونازاين كاريطةري لة سةر خةلك ضؤنة و ضية تةواوي تيناطات
 بؤية ئةمرؤ ثييتان دةليم ضؤن ئةو ، ئةمرؤكة خؤتان بريندارن لة بريين منيش تيدةطةن بةالم،باوةرتان بة ئازاري من دةكرد

  . "خةونةي ئيوة بةتالة و هاتنة ديشي مةحالة 
هةريةكةتان بة ئوميدةوة الثةرةيةكتان لة بةردةمي خؤتاندا ئامادة كردوة بؤ ئةوةي بة كورترين شيوة و دةربرين نامةكةي  

و طةلدا  كةرامةيت و داوين ثيسي و شرة خؤري نوينةرةكاين لة ناصشار نةوةك لة خؤيندنةوةيدا بلة سةر بنووسن بؤ مريي 
 يان اليةين كةم بة هؤي ئةو ضةند ، مري مبينيتةوةص رؤحي شرييين بة مةرط بسثرييت و شار بتووشي شوكيكي واي بكات كة

 و فايلدارةكاين ئةمرؤ و بةعسي و ضليس صاين دوين بة خؤيين شؤرشطريةك،كةسةوة دةرياي خؤين لة شارةكةدا دروست بكات
و كؤنة جاشةطاين رابردوو و كارمةندة بةرزةكاين ئةمرؤ كة سوكايةيت بة دايك و خوشكي نةتةوةي هةلةجبة و ئةنفال 

  "دةكات 
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كاين خؤيان  كة لة هةموويان بة تةمةنترة ئةو هةمووياين كؤكردبووة كة بنب بة يةك دةنط وكيشةثورة شةمياي دايكي شوان
  . بطةيةنن و بةر لة هةمووان هةيل دايةوة هاتة قسة

ميكمان الَتؤش ميشيك ميوانت نية هيض وة قسةكردمنانة بؤ،بطرةو بردةمانة دةنطي ئيمة سةعاتيكة ص كضم بؤضي بصئةر
 صئيمةي ث طواية ئيمة كومتان تؤي ماوةيةكة كردوة بة كضي خؤي لة هةموو كةس زياتر دةتوانيت دةنطي ،نادةيتةوة
غرور بويت و هةميشة ضاوت شيتانة خةيالت ثةرش دةكات و م تؤ لةوةتةي ئةو كردووييت بة كضي خؤي الَ بة،بطةيةنيت

  . خةيالت رؤشتوة
M من ئةو دؤخة شتيكي طرنطي بؤ روون كردمةوة كة ، ئةوة تووشي شؤك بوونة،ثوؤة شةميا ئةوة غرور نية.. نا.. نا

 ئوميديان بكةم بةرامبةر بةو دؤخة خؤماليةي صنكة بةزةييم بةخةلكدا ديتةوة كة هيندة بو ضو  بيدركينمصتائيستا نامةو
  . من تيطةشتم كة دنياكةمان درؤيةكي طةورةية و هيضي تر،سالةهاي سالة خؤيين بؤ درذن

M  ي سلكردنةوة نابةيتة الص بؤضي ئةو درؤيانةو كيشةكاين ئيمةش بصبة خري تؤش خؤ بة ئازا ناسراوييت جا كضم، 
 بة د سالة بةو شاخةوة بؤ ئيمةي نةكرد ئةي ئةو ضةن، دةكات ناكات و هةرهةموويان شاربةدةرمن دلنيام لييان قبول

 . ي نية دةنا ضؤن قبويل دةكاتة ئاطاي لة هيضخوا عةليم ؟،ئاسوودة بذين
M  هاهاهاها ضيت طووت ثورة شةميا  
 صم من هةتا ئةو كاتة هةر بالَ بة،ةم نادةمةوالَانن غرورم بؤية وةئةوان بة سةرسامي لة ثيكةنينةكةي من دةروانن و وادةز 

م ئاخ لة دةست ثورة شةميا واز لة قسة الَ بة، ئوميديكي تريشيان بةرمص ئوميد يةي خؤيانةوة بةرةو بص لةو بصدةنطم و نامةو
  .  ئةمرؤ خؤي يةكال بكاتةوة بؤية ثرسيص بيةوصناهينيت و ثيدةض

M  طواية طوتبويان ئةو لة ،ئةو هةتيوة سةرة رؤيةم لة سةر حزب حزبينة طريابوو رةواية صكئاخر كضم بة ويذداين 
الي هيين  كاتيك رؤشتمة ،جياوازي دةزانيت  و هةر ئةم بةرو ئةو بةرو مبكي كورديشةةقلي كةل بة قورباين ع،ةي ئةو اليةبةر

 ثيويستة ،ة ئاساين ناكريت تاوانةكةي زؤر طةورةية طوويت ئةو كارة ب، بكاتالَ بدات بؤم بةرةليثرسراو بؤ ئةوةي هةول
  .. واستةي طةورةي بؤ بكةم

M دةستم ،ةي طةورةيت طوومت باشة ئاخر ضي كردوة خؤ بةعسي نية ئةو بةريش هةر كوردة و دواي ئيتر خوشت واس 
 . ية ناين شةو لة ماملدا ن و ئةودامينت شتيكم بؤ بكة با لة زيندان دةرينريت ئةو خوا شك دةبةم

M م ئةم جؤرة كارانةش هيمةيت تؤي دةويتالَ دةزامن باشة هةويل بةرداين دةكةم بة:طوويت . 
M من ئيستا دةضم ثارة قةرز دةكةم و قةليكي طةورة يان طيسكيكي ضاكت بة دياري بؤ دةهينم،طوومت بة ضاوان  . 
M ؟ ئةي مةزةي قةلةكة ضي دةبيت:طوويت 
M من دةيهينم ئيتر خؤت ضؤن دةخيويت ئارةزووي خؤتة،ةم من لة مةزةو شيت واتيناطالَ وة:طوومت  . 
M ئةوة ..  مةزةي من لة طةل خواردين ئةو قةلةدا خةوتنة لة طةل تؤدا،نا شةميا خاتوون خؤت طيل مةكة.  نا:طويت

 . مةرجيشة
 ةدةم طريانةوةرمةي طريان و بتواين كؤنترؤيل خؤي بكات داي لة ث نةي،ثورة شةميا لة دةربريين ئةو برطةيةي دوايدا 

  :طوويت
M ئيتر لةو رؤذةوة هةرضي ناوناتؤرة هةبوو لةناو ،ة نامةردي تفيكم كردة نةوضةواين و هامتة دةرةوةبمنيش نةمكرد 

 هةر ئةو كةسة خؤشي ضوو بوو بؤ زيندان و كورةكةمي وا تيطةياندبوو كة دايكي لةوةتةي ئةو زيندانة بةري ،كؤمةلدا ليم نرا
  _ وةكو ئةوةي جةنايب و كورةكةم من لة داوين ثيسي بثاريزن ، بة داوين ثيسترين كةس بووة و بووةلَبؤ ضؤ

  :فرميسكةكانت بة كولتر دةبن و ئةلييت 
M  م بكةن با بيكوذم و ئةوكات بة الَ كورةكةم طوتبووي يةك رؤذ بةرة، كاريكيان كردبوو، بكاتةوةالَخوا تؤلةي منيان
ي كردبوو نةك رؤذيك ئةوة زياد لة مانطيك دةبيت من خوا فريام كةوتوو ثؤليسيك الَة ئةويش بةر،و تاون زيندانيم بكةندو

 كضم ثيدةضت ،ي طومتةوة ئيتر هةتا ئيستا خؤمم شاردوةتةوة ئيستاش بة ترس ولةرز هاتوومص لةو زوملة دةبيت ثصكة طو
  .. نئةوانة بانديكي تايبةت بة تؤمةت و درؤ كردنيان هةبيت بةو ذنانةي تةسليميان ناب

M ئةوان و دذي فكرو سياسةيت يلَناوطة  ئابروكردين ذناين دذةصب ضورة شةميا ئةمةيانت ثيكا و واية بانديكي يلَبة 
ئةوةش . يشيان ئةندامن لةو باندةدا% 90وة ،ئةوانيان هةية تةا بؤ سووك كردين ئةوانة لةناو ئةو كؤمةلة دةبةنطةدا

ت كة مةبدةئيش نةما ئيفالسي الَ مةبدةئيش نامينيت بةرامبةر و،ن نامينيتئةو كاتةي ويذدا،كاريكي ئاسايية بؤ ئةوان
 . ئةخالقيش دادةهينن لة ناو خةلكدا

  : ناطريي و ئةيلصشةمياي ئاوارة خؤي ث 
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M تةنانةت  ، بوو ثورة شةميا ضي طووتنية و خؤ خؤتان طؤييتان يل ي هاوار كايت ئةم بةيت و بالورةو فةلسةفةئة
   -:ةيل دةكاتة من و ئاشان روو ث، شتيك بكةينص دةب،انة هةيانة ئةموةئةويش ئاخر ئةوة كةي ئابرؤتةماحيان كردوةتة 

M كةضي دةمت ، رةوشيت بةرامبةر بة تؤ كراوةصخؤ بيستومة لة ئيمة زياتر ب، باك لة طةملان دةدوييتصبؤ هيندة ب 
 ،بؤية هةمووان ئاطامان ليية هةر بةردةوامن طووتوة ديارة ثيت نة تةنانةت كة خؤشت مريي شار دةبيين و بينيوتة، داوةلَقف

وابزامن تؤ تةا كةسيكيكت ئةوةندة دةميكة بةرطري دةكةيت و ضويتة سةنطةري خؤ تةسليم نةركدنةوة ثييان سةرجةم 
 ..  بلييت و كؤتايي بةم بةزمةيان ينيتصشارةكة زانيوييت ضييان ليت دةويت و كةضي نةتكرد ث

   ثيكةنينكي غةمبار ثيكةنيم بة خؤم نةبوو قاقا
M ؟ ديارة ئيوة زؤرتان ماوة لةم طثذاوة تيبطةن؟ بليمص بة ك؟ضي ..  
  : دةنط بوو هاتة قسةو طوويتصشةمياي طؤراين بيذ كة تا ئةو كاتة ب 
M ةو دةردةم باشة من كةباسي كيشةكةي خؤمم بؤ نووسي باسي ئةو كضةش بكةم كة لة طةل جةنرالدا دةيانوويست ب

 .  بيكةم بة قورباين ئةوةي كة ناوي ذنةبةرن يان
   

  :ثورة شةميا دةيل
M ئيمة طومتان ؟يية تؤ ثةيوةنديت بة كضي خةلكةوة ض، رؤلة تؤ باسي ضي دةكةيت؟ و كضي ضي؟جةنرايل ضي 

  . ين ئابرو بكةصرؤيةتيمان بةرامبةر كراوة لة اليةن ضةتةكاين نيشتمانةوة ئيستا ئيمةش ثيويستة ئةوان ب ئابصهةموومان ب
  .  ئاخر مةسةلةكةي من ذنيكيشي تيدا بوو، ئاخر منيش هةروا ئةليم ثورة شةميا، بةيل:شةمياي طؤراين بيذ 

  . !؟ ضؤؤؤؤؤؤن:ثورة شةميا
م سةرجةم شاهيدي ئةوةم بؤ دةدةن كة دةنطيكي الَ بة، خؤتان دةزانن من سةرةتاي طؤراين طوتنةمة:شةمياي طؤراين بيذ
 يةكيك لةوانةي ص جةنرالةكاين مريي شار و هةموو رؤذ،كةم بؤ هونةر كاربص نايانةو،م ناهيلنالَ بة،ئيجطار ثةسةندم هةية

ت بؤ ي شةو بيص بةخشيوون دةنرين بة شؤينمدا و ئةلني ئةبص خةلك ثلةو ثاييان ثكة تةا بؤ طةوادي كردين نيوان خؤيان و
ونكة خؤي هات  ض،خاتونيكي دوسيت يةكيكان رؤشتمةرخاتري  ئةو شةوةيان لة ب،مايل ئيمة هةتا بةياين طؤرانيمان بؤ بليت

 منيش طوومت ،بة شومندا و داواي كرد بضم بؤ مايل جةنرال طواية هةردوكيان بة يةكةوة ئاهةنطيكي تايبةت بة ؤخيان هةية
ةم بليم ئةوان هةتا  بيلم شةرم دةكيم ضيتان ثالَبة.. مادةم ئةم جارة ئو خاتوونةي تيداية با لة شةريان خؤم البدةم وبضم

بةياين لة بةردةمي مندا هةرضيةك هةبوو كرديان و طؤرانيشيان بة من دةطووت بؤ ئةو بةزمة و كة رؤذيش بوةوة بة 
رووي لة  ئابص ئيوةم دركاند بيدركينم بة بئؤتؤمبيليك منيان ناردةوةو هةرةشةشيان ليكردم ئةطةر ئةم ووشانةي ئيستا بؤ

 دةكات نة ريزي مرؤظ بطرن لَ ئابروون من ئةطةر ئةمة بطةيةمن بة مريي شار ضؤن لييان قبوصئاخر ضةند ب.. . سةرم دةدةن و
  . و نة ريزي هونةر

  : ثرسييم،منيش طةرضي ثرسيارةكةم بة طالتة جاري بوو ضونكة دةمزاين هةموو ثرسيارةكان دةضنةوة الي مري
M ؟ بكةنةمياكان بؤ ئةوةي بةرطريت يلئةي تؤيش وةكو شةمياي ئاوارة نةضويت بؤ سةنتةري ش .  

  : شةمياي تايثيست بةر لةوةي شةمياي طؤرانبيذ دةم بكاتةوة طوويت
M ةكيك لةو سيخورانةي كة لة رووي خةلكدا ضةث ي من خؤم كارم بؤ ئةوان دةكرد كة بينيان ؟ئةوة ئيوة ئةلني ضي

  .. ة ئةوامن طووتن بوو مة دةست دريذمي بكاتة سةر و ببوو لة ذيرةوةش سيخوري خؤيا
لريةدا قورطي ثر طريان دةبيت و ناتوانيت دةربرينةكةي تةواو بكات تةا روو دةكاتة من و ئةليت تؤ خؤت دةزاين ضييان بة 

 بريم ماوة ئةو رؤذةي كة بة ثر تاوو طريان خؤت كرد بة الي مندا و طوتت من كضيكي الَبة"  ئاطادارم كردويتةوة ،سةرهينام
 بناسينم و ثيت بليم ص كةضي هةر بة سةرمياندا كيشاوة هاتووم خؤمت ث،اوة دةرطاي ثينةطرم هاوكارمي بكاتكوردم كةس نةم
  . لة ض كيشةيةكدام

شي خؤيان  خؤ تؤ وةكو شةمياكاين تر نةبوو هةر لة دوورةوة طؤراين خةو،تؤ لة هةمووان جياوازتر بووم كيشةي الَبة"  
  . ان ثيت طةشتبوو تؤ دةسيت ثؤخلةي و ضةتةيي،جبونةوة

 ئةوكاتة طوتيان ئيمة ،ئيستا دةزانن بؤضي داخ لة دمل و كة من خؤم لة سةنتةري شةمياكاندا بووم : شةمياي تايثيست-
 رايةليكي باشي ص طوتيان ئةو كةسةي كة غةدري ثيكردووي طو،ثيويستمان بة تؤ نةماوة تؤ كيشةت هةية و دةريان كردم

و الَ واشبوو زؤر بةي نووسينةكان كة بة ناوي هةنديكيانةوة ب،و لة خؤمان زيز ناكةينخؤمانةوة لة بةر خاتري تؤ ئة
  ،دةكرايةوة ئةوي ضةتة بؤي دةنوسني بؤية دةبوو من ببم بة قورباين نةك كةسايةيت كارتؤين ئةوان

  ؟ي شار شكات لة كام اليان بكةيت الي مريص جا كضم تؤ ئيستا دةتةو:ثورة شةميا 
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  .  لة هةردوو اليان:تايثيستشةمياي 
 ئةو هةموو ، هيض دةربرينيكص بة غةمباري لة هةموواين دةنواري و بةب،هةتا ئةو كاتة شةميا رؤذنامةنووس بيدةنط بوو 

 ثاشان بؤي دةردةكةويت ئةو طؤظارة دةزطاي سيخوري ، ئةو لة طؤظاريك كاري كردبوو،شتةكاين لة ديدةدا يةكسان بووبوو
 ،ي ئةنداميان بوو لة الي طرنط نةبوو و لة كاركردن لة طةلياندا هةر بةردةوام بووؤبةر ئةوةي خ لة ،خؤيان دةري دةكات

 كة ، نيةو كراوةتةوة كة ئةو نةيكردوةو ئاطاي يلالَئةوةندة دةزانيت رؤذيك ضاوثيكةوتنيك بة ناوي ئةوةوة لة طؤظارةكةدا ب
هاندامنان بؤ هاتنة و بيتةوة وةكو الَد بة ناوي تؤوة ب ئةوة هيض نية خؤم حةزم كر: ئةيلصكة لة سةرنووسةر دةثرس
م الَ بة، خؤت دةزانيت ئيمة ضةند بايةخ بةو اليةنة دةدةين، هانداين تؤش تازة دةستت ثيكردوة،ثيشةوةي ذن بؤ مةيدانةكة

 بة ثيكةنينةوة ،ةوئةو ضاوثيكةوتنةي سازدا ي لة دةنطي سةرنووسةرة كاتيكصهةر ثاش تةا دوو رؤذ كة دةضتة ذوورةوة طؤ
تةسليمم دةبيت  ي نازم بةسةردا مةكة يانئةوة بةلطةم هةية ئيتر ضي د ، خؤت طؤيت ليبوو دةيلي رؤذنامةنووس دبة شةميا

  . وي دةكةمةوةالَ درؤست دةكةم و بةناو خةلكدا بيان ئةو بةلطة بة هةزاران كؤثي يل
M وي بكةرةوةالَمطووتوة بة ناوي منةوة ب جا ئةوة كةي كبشةي منة و خؤ من نة:شةمياي رؤذنامةنووس .  
M من كردن ر بة كامان دةكات و بؤية دوو هةلبذاردنت هةية يان بة ديلجا ئيتر لة نيوان من تؤدا بزانني خةلك باوة 

م الَ دةبيت بةص بة جص جئةوةش يزانة ئةطةر بة ئارةزووي من بكةيت ضيت بويةتم الَبة.. يان ئابروو ضووين هةتا هةتاييت
 ..  نابيت بة هيضصةوانةكةي هةتا ماويت ثةميانت دةدةمثيض

 نةك هةر رؤذنامةنووسي و دةبيت صثاش ئةم كةين و بةينة شةميا رؤذنامةنووس تةنانةت واز لة مامؤستايةكةيشي دةهين 
بؤ ليدةدةن بة تا ئيستا  هةرؤذانة جؤرةها قةواين  ئابروو كردين جةماوةرص ب دةزطا بة ناوبانطةكةيمالَبة ،بة ذين مالةوة

  . ييننةوةةدا هةميشة بريي خةلكي دةهرادةيةك كة لةناوةندةك
 خةريكة منيش دةضمة سةر : و ئةيليكاين ئةوان دةبيت طريانيكي بة كولتر لة ثيشتر دةطري لة قسةصشةمياي ئاوارة كة طؤ 
بة ئوميدي دةنط طةياندن بة مريي  ئوميديكةي شةمياي مافخواز و بليم ثيويست ناكات ضيدي بري لةوة بكةينةوة خؤمان صب

 خؤتان رزطار بكات ص ئةي ك،ئاخر خؤ ذناين تر ضاوةروانن ئيوة رزطاريان بكةن ئةم باروودؤخي خؤتانة ،شار خةريك بكةين
 ئةطةر من داواي مايف خؤم و ثينج خوشك و باوكيكي ثريم ،يةكي طةرورةترةالَو كة ثينووس و داد و رؤشنبريي و دانايي بة

  .  خؤ ئيوة ئةوان ثيويستيان بة ئيوة هةية نةك ئةوان،ص ضيم بؤ بكةن ئةوةندةيان بدةم،واي ففيت بة ففتيان ليكردمكرد دا
 نا ئةوان تةا ثيويستيان بة شرة خؤر و ضةتة هةية نةك ئيمة تؤ خؤت بريبكةرةوة ئةطةر تؤ داواي :شةمياي مافخواز-

 ئةوانةمشان هيضيان ثينةكريت باندي ،داواي مايف نةتةوةيةك دةكةين ئةي كاتيك ئيمة ،مايف خؤت كرد ئةوةيان دةويت
مافياي شةرةيف بؤ دةخةنة طةر و اليةين كةم بة تؤمةت شةرةيف تريور دةكةن هةتا بؤيان ريك دةكةويت خؤمشان تريؤر 

  . ص ئةو مافةيان بداتلَدةكةن و بؤ ئةوةي كؤمة
  . ةكتةر بؤ نةهاتووة كضان ثيتان نةطوومت شةمياي ئص ئةر:ثورة شةميا 

  :منيش لة طةل ئةوةي غةمةكاين ئةوان لة بنةوة هةلكيشابووم بة جارسي طوومت
M يت بة جيهيشتالَواتة وو.. . ئةويش بوو بة قورباين ..  
M ئاخ لة دةست ئةمانة هةر كةس هاتوو بةجيي هيشت و لة طةليدا كيشةكانيان بؤ ئيمة بة جيهيشت:ثورة شةميا  . 
M رؤذيك ، دةكرد خؤت دةزاين لة يةكيك لة دةزطاكاندا كاري،شةكان وازيان لةو نةدةهينانا ثورة شةميا كي 

 ئةويش هةر ئةو رؤذة دةست لة كار دةكيشيتةوة و ئةيل ، ئةوةي لة هةمووان داواكراوة لةوي داوادةكاتليثرسراوي دةزطاكةي
 دةرةوة لة بؤردي م كاتيك ئةو دةرواتةالَبة.. ة بنئةم جؤرة دةزطانة تةا بؤ خؤتان جوانن ليتان ديت لة سةر ئةو كورسيان

 صن دةركرد بة هؤي بماةنوسيت ئةمرؤ كةسيكمان لة دةزطاكة د، بؤ ئةوةي سةرجةم ميوانةكانيش بيبيننئاطاداريةكاندا
 .. . تةكةشي بؤ بة جيهيشنتالَاندي مافياش خؤتان دةزانن دواي ئةوة دةكةونة كار بؤية نةك كارةكةي ووو ب.. . رةوشيت

 ئةوة دوو مانطة ،تخواز ثيدةضيت ئةمرؤ رؤذي ذن هةهلاتبي شةمياي ماف:شةمياي رؤذنامةنووس روو لة من دةكات و ئةيل 
  .  بطةيةنيت و بةرذةوةندي نةبيتص ثيانةو بؤية لة تؤ نزيكتر نادؤزينةوة كة بةراسيت ئة،مريي شار تؤي كردوة بة كضي خؤي

  . يالدا دةذين و من دلنيام هيضتان بؤ ناكريتئاخر ضي ثيبطةيةمن ئيوة لة خة_  
M هيضتان بؤ ناكةم و برايةوةي شةمياي مافخواز بل:ثورة شةميا  .  
M باسم نةكردوة لة بةر ئةوةي ئةو خاكة و ئةو  ئةوةي ضةنديكةاكةن بؤية ناضارم نصديارة ئيوة بروام ث.. ئاخخ 

 . ةداتخةلكةم خؤش دةويت و هةمووي وةكو من برياري بة جيهيشتين ن
M دةهليتص بؤ نالييت تؤش ئةم كاولةية بة ج، ضييييييي:شةمياي طؤرانبيذ  . 
M هيشتوةصنةخري ئةو كاولةية مين بةج  . 
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M رميان يل بكةيت ئيمة دملان بة تؤ خؤشة بةرط، ضيثورة شةميا كضم تؤ ئةليي . 
M سني"من تازة دةركةوتبووم كة ،ثورة شةميا من خؤشم ثيويستم بة بةرطريية " 

 اش ئةوةي كة وةالمةكةم ثيضةوانةي ئارةزووي ئةوان ليم نزيك بيتةوة ثصيي ليثرسراويان دةيةو" فا"الم طوايةهاتة 
 ص كةضي هيندة ب،يان لة سةر تؤمار كردوومالَجطة لةو هةموو سوكايةتيي ئيوة لة شارةكةدا دةيبين و ضةند جاريش سكا،بوو

 بة خؤمان رازي نابيت با زانيارميان بؤ كؤبكاتةوةو ا ئةيلكي دي طوويت كاك فيك هاتةوة جاريذئابروو بوون رؤ
 من ناتوامن : بوو وةكو طوومت سةرةتاي دةركةوتنم بوو بؤية طوومتلَ منيش بة راسيت عةقلي ئةو كاتةم منا،هاوكارميان بكات

 . بؤ ئيوة بنووسم و بةرطري لة ئيوة بكةم
هةزاران ثياومان هةية بة بتلي عةرةقي فةل  ،انا نووسينمان ناويت تيناطةم طوويت ن كة زاين لة مةبةستة ناثاكةكةيئةو 

 ئةوجا تيطةشتم ، دةتوانيت بة زةردةخةنةيةك زانيارميان بؤ كؤبكةيتةوة جوانيت تؤ،ضؤمنان بؤيت وا بؤمان دةهؤننةوة
ة بكةم و ئةو لَيمين مامة و هلَ بة عةقص ثيم وابوو دةب، ببم بة تزبيحي دةسيت ئةوان و خؤفرؤشيكي رةمسيصئةوانة دةيانةو

 بة تايبةت كة سني ثيشتر طوتبووي ،كيشةية ضارةسةر بكةم و ديسان دةمشطووت ديارة ئةوان بة هةلة لة ذنان تيطةشتوون
 بؤية بة هيمين طوومت ئاخر ،ن خاتوون و فيسار ئةوانيش وا دةكةن بزانة ضؤن الي ئيمة هةموو شتيكيان بؤ دةكريتالَوةكو ف

  -:بؤية ئةوةتان بؤ دةكةن دوايي منز ئةوانةش مرؤظ نني  ت ئةو داوايانة ئيوة رةتدةكاتةوةئةوةي مرؤظ بي
زيك ببمةوة ئةوا بة ريطةي مةشروع لة طةليدا دةذمي ض ثيويست بة سةر ئيشة نامةشروع يةكةم ئةطةر مبةويت لة ثياويك ن

  . دةكات
م لة ئيستادا هةردووكيان الي من الَ خؤم بة فريؤ نادةم و بة ثةيوةندي ببةستم هاوسةرايةيت دةكةم و كايتصدووةم طةر مبةو

  رةتكراوةية ضونكة ثرؤذةي ثريؤزترم لة بةردةمداية 
 هةريةك لةمانة بؤية دينة ئةو بوارانةوة ضونكة ،سيهةم ذنيكي نووسةر رؤذنلمةنووس و هونةرمةند و بريمةند ومافخواز

 شةرمن صثيويستة راسيت بكةنةوة ضؤن ئيوة هيندة ب هةلةيةك هةية ،ةنواهةست دةكةن ناشريينيك هةية ثيويستة جواين بك
  .  ئةم جؤرة مرؤظة بببيت بة خؤفرؤش و قيزةونصدةتانةو
 خؤ ،ئةوةي تؤ دةيليت داب و نةرييت كورد نية و حزيب بةعس زؤري هةولدا ئةو نةريتة قيزونة لة ناوماندا بضينيت ضوارةم

  . و بكةنةوةالَ ئةو جؤرة ئاكارانةمان لة ناودا بصنني دةتانةوئيوةش وةكو بةعس دوذمين ئةو طةلة 
 كارةكاين و عةقلي نةبينريت و ،خؤ ئةطةر ذنيكي رؤشنبري بزانيت ئةوة ئاكامي كاركردين بيت بةو كردةوانة رازي بيت:ثينج

ةر ئيشة و كيشانة  ئةوا دةضيت دةبيت بة ذين مالةوة و رؤذانةش خؤي تووشي ئةو هةموو س،تةا بة جةستة ببينريت
  .  دةضينن ئةوان ريشة كيشي كةنيوة لة كؤمةلدا بةو شيوة ناشرييينناكات بؤ ئةوةي ئةوانةي ئ

 ئةندامي ئةو كؤمةلةم و ئريةش شاري ،اريكم بة ئيوة نية هةتا بةو شيوازة ناشريينة قسةم لة طةلدا بكةنمن هيض ك:شةش
  . شارة نان دةخؤن لة بةر ئةوة ئةطةر ريزي خؤتان ناطرن هي شارةكة بطرنم ئيوة ئاوارةن و لة سةر خواين ئةم الَ بة،خؤمة
 و بةختةوةري لَتا سةر ئيسقان ضةوساوةو خاوةن شةهيدين شةرم ناكةن بة خةلكانيك كة سةر و ما  ئيمة خيزانيكني:حةوت

 فريي صي كة شؤرشي نو ئابرؤيةتيةص ئةمة ئةو ب،خؤي بة خشيوة ئةلني كةمة وةرن ئيستاش شةرفتان بة ئيمة بقرؤشن
  .. كردن

ئيستا راي زؤرم لة سةر ئةو  ،ةندةم دةزاين ليكي بدةمةوة بة هةر ئةو،عةقلي ئةو كاتةم هةر ئةوةندة ثيشكاو ئيتر من 
 ئيتر جاريكي دي بةو ،م ئةوسا لةوة زياترم نةدةزاين و بريم ماوة هيندة ساويلكة بووم طوومتالَبة. نةخؤشيةي ئةوان هةية

 ضونكة من تةا بة خؤشةويستيكي طةورة و ثرؤذةي هاوسةري لة ثياويك نزيك دةمبةوة ،ة قسة لة طةل من نةكةنمةبةستان
 تواناية و ص هةتا خؤم خؤم ثينةطةيةمن هاوسةريتيش ناكةم بؤ ئةوةي هيندة نةلني ذين كورد ب،ئةويش ئيستا نا زؤري ماوة

  .. و.  دةطاتصلة سايةيي ثياويكدا ث
ئةطةر بة ؟ي دةكةيتص بؤ ك، ميشكيت بةرذةوةندي خؤت نازانيتص برمي و يةكسةر طوويت تؤ كةسيكي بصكاين ثسةير بوو قسة 

 طةر نا ئةوا هةتا ماويت ناهيلني بطةيت بة هيض و هةر خؤشت ، دةبيتص بة جصقسةي ئيمة بكةيت هةرضيت بؤية لة دنيادا ج
  . ية-فا-شيمان بيتةوة ئةوة دوا برياري كاك  هةلدةضنني لةو قسانةي ئيستات ثةصلة شارةكةدا واتةنط ث

 هيض ، طرتن و نة سوكايةيت ماوة نةيكات لة طةل دةستةي مافيياين خؤيانداوتان دةزانن و دةبينن نة دادطا يلئيستاش هةمو
 ص لة بدةزانن مةزةندة ناكةم نة ثينووس و نة زمان بتوانيت طوزارشت.. . جؤرة هةوليكيش نةماوة نةيدةن بؤ لةناوبردن و

 ثةسةند صث مريي شارم ةندة دةليم من بؤية نزيك بوونةوة لة لةوة زياتر بليم تةا ئةوصنامةو.. ئابرؤيةيت ئةمانة بكات
 بينيت كة نةك بؤ ثاراستين نيشتمان بؤ صبوو بؤ ئةوةي ئيتر ئةو شةري سةنطةر بة سةنطةرة لة طةل ضةتةكانيدا كؤتايي ث

  .. . م ئةفسوسالَ بة،ي نةهيلمصلةو خاكة سومتاكةدا مبينمةوة بة ج.. . طرتوومانةثاراستين شةرةفمان لة دةستيان 
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  . ؟م ضي كضم نةليي خوانةخواستة هيضي بؤ نةكردمالَ بة:ثورة شةميا-
  .  بةلكو بة ئاطاداري خؤي هةموو شتيك كرابوو من زؤربةيامن ئاطادار كردةوة، خؤزطة ثورة شةميا-
  ؟كةواتة ضارةسةر ضية  ضييي؟: شةمياي طؤراين بيذ-
 بؤية ، لة راستيدا من دةميكة رؤحم سةفةري كردوةو لة شارةكةي خؤمدا هةست بة غةرييب كوشندة دةكةم:شةمياي مافخواز_ 

  . سةري خؤم هةلدةطرم بؤ نيشتمانيك دةطةرمي
M دةنط نةمب صبم مةرج بيت وةكو ئيوة الَ بة، منيش ناضارم بطةرميةوة بؤ خاكي بةعس نةك كورد:شةمياي ئاوارة 

  . ي يلمص تيبطةيةمن ئةوجا بة جسةرجةم جيهانيان يل
M ص منيش هةر سبةي دةضم بؤ دةظةرةكةي تر بةلكو لةو،ي بؤيان كردينص بذي ئةو كوردايةت:شةمياي طؤراين بيذ 

 . مةردي تيدا بيت و لةم كاولةي ثر ضةتة رزطارم كات دةرضم
M 50طةرايةوة و ئةطةر  ةر كضيكي نةرييت كة كةسيك لة هةندةران منيش بريارم دا وةكو ه:شةمياي رؤذنامةنووس 

ئيستا دةزامن شيت بووين .. .  لة دةسيت ضةتةكان رزطار بكاتم بكةم بؤ ئةوةي شةرةفص طةورةتربيت شووي ثسال لة خؤشم
 .  نية تةا حكمةيت ثارة و طؤريين لة ثشتةوةكضان بؤ هةندةران

M داوا لة نةتةوة يةكطرتوةكان دةكةم لة دةست ضةتةكاين نيشتمان رزطارم ، منيش دةضمة توركيا:شةمياي ئةكتةر 
 . بكات

  : كةس خؤم كة ئةيلصثورة شةميا دةست دةكات بة طريان و ئاي ب 
 ، ئةوة لة بةرذةوةندي ئةوان كةسي ياخي تيدا نةمينيت،ئاخر كضةكامن ئيوة هةمووتان دةرؤن كيشةكان ضارةسةر نابيت-

  . نيش زياد دةبيتئيوة دةروون كيشةكا
 كةي ويذدانيان بة ئاطاهات ئةو ، لييان خبورنص كؤمةليك هيندة دةبةنط بيت وةكو ميطةل ضونيان بو: شةمياي مافخواز-

 بةخةبةر بني وةكو ضؤن بةعسيان دةركرد صلةوانةية رؤذ. كات دةطةريينةوة اليان و كيشةيان لة طةلدا ضارةسةر دةكةين
  . نضةتةكاين نيشتمانيش دةربكة

  ؟ص ئةي من بضم بؤ كؤ: ثورة شةميا-
 و تةا بة قسةي من بكةيت دةضيتة طونديكي ئيجطار دووري كوردستان كة هيشتا ئاوةدان نةكرابيتةوة : شةمياي مافخواز-

 لَ دةهيليت و لة طةص ئةو كات ئةم مةميونستانة و ئةم مةميونة بةشةريانة بة ج، دةكةيتةوة ئاوةداين،مةميووين تيدا بيت
رييتةوة لةوانة رة ئاذةلة بةشةريانة هةرطيز ناطة ئةو كات وةفاي ئةوان بةراورد بكة بةم جؤ،ندا دةذيتالَئةو مةميونة ئاذة

  . صئيمةش بانطهيشت بكةيت بؤ ئةو
** ** ** **  

ئاوارة ئةليت  شةمياي ،ةن لة يةكااكاندا ئاطام تةا بة نامة لة طةل شةمي،هيشتوةئيستا من زةمنيكة مةميونستامن بة جي
 ئةطةر بةعسيش بوو ،ت سويند بة عةيل و عومةر دةخؤمالَبوو بة دةسة  و عةمامةهيندة داخ لة دمل ئةجمارة ئةطةر ريش

  . بالروح بالدم دةكةم
 بة هةموشيان لةمن ،ورة شةميا و شةمياكاين تر هةر لة دوورةوة طالتةيان بة عةقلي زطماكي ئةو مةميونة بةشةريانة ديتث

 دةكةم بة فةرماين تالَ ضةند ووصكةي سةر كورسيكةي ئةو منيش لة دوانامةدا بؤم نوسيبووم كة خاتوونة قةلةوة،دةثرسن
ثينووسي بؤ يش نية تاقي نةكاتةوة بؤ ئةوةي وةكو ضؤن لة مةميونستان  سةر بيد،ي شار دةضيتة ئةو شارةمري

 ئيوةش سةيري ،ايةوة لة ثرؤسةي كوشتندا بةشداري بكاتم ئةفسوس تةا ئةوةي بؤ مالَ بة،دروستكرابوو بؤي دروست بكةن
كة كاك فا كاك عني يش خؤ ، بكةن لة مةميونستان كردوويانةبة شاي شةمياكانصهةوالة تةزويرةكاين بكةن و قاقا ث

 ذانةؤبؤية ئستا ر خةجالةت لوتيان شكا و،ست بيكةنصا لة غوربةمتدا بتوانن بة يارمةيت بةعس ئةوةي ديانةوةديارمةيت د
  .  و دةيسريتةوةص دةكةنص و قؤبضةيةكي بضوكيش ثخةجالةتنامةكانيان دةهيين كةمئيميلة

  .  ئا جا لريةش قسة نةما جطة لة باسي مةميونستان، ياخيةكةم قسةدةكةمصئةمرؤ لة طةل هاور 
  ؟ ديسان ضي:شةمياي طؤرانيبيذ
مييان نووسيوة ئةطةر بة برؤ و برذانطي هيالليماندا ةتةكاين مريي شار بؤ خامنةكةي هاور ض، هيض نية:شةمياي مافخواز

  .  من نةبوومي جا ئةوجا هةر بل،نةلييت فايليك و فؤلدةريكت بؤ دروست دةكةين
 ئةم مةميونانة ، خؤ هةر هةموويان يةكيك لةم مةميونانةي ئةم ناوضة ضؤلةي من ناهينن،جالةت بن دةك خة: ثورة شةميا

  .. . وان كةضي ئة،لة وورضيش دةمياريزن
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