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   حمةمةدي كةرميي  حمةمةدي كةرميي   .. . !!.. . !!دةك خةجالَةت بـي سـياسةت ضون وةهـا ثيـالن ئةكـةيدةك خةجالَةت بـي سـياسةت ضون وةهـا ثيـالن ئةكـةي

   رؤذنامة نووسي سةر بة خؤ
   
لة ئصران،هةموو سالَصك لة تةك خؤيا ثةيامصـكي  دةسـتثصكي كةش وهـةواي سارد 

ئةو دةردةدارانةي،كة . !ثصيـة بـؤ طشـت هـةذار ونةدارةكاين ئةم وإلتة وييماخة
سةرثةنايةكيان بؤ بةربةرةكانص لة طةلَ سةرما نيية،شةوانة لة تةنانةت 

كؤإلنةكاين شـاردا ئةخةفن و أاخةريان تةنيـا كارتؤنصـكي كاغةزيية و 
سةرثؤشيشيان ئامسانصكي بص ئةستصرةية كة هيض ضةشنة ثةيامصكي خؤشةويسيت 

 شـةو بؤ ئةوانة ثص نييـة ناخؤشي ونةخؤشةويستييةكي هصنـد لة أادة بةدةرة كة
وبة ساردي وسأي  كةسـصكيان نةكصشـت طياين ضـةند نييـة،مةرطي لة نةكاو

لة ئصران بةم جؤرة بص سةرثةناطـةلة ئصـذن كارتؤن . نةياخناتة كؤشي مـةزارةوة
  . خةو

ضةند هةفتةي  بةثصي هةوالَةكاين ئاذانسي دةنط وباسي قوتابياين ئصران،لة ماوةي 
 بصكـةسانة لة ذصر تةوذمي سةرماي سارد وسأدا ثتر لة ثةجناكـةس لةم أابردوودا

تؤ بلَصـي ذمارةي ئـةم دةردةدارانة ضةند بصت كة . طيانيان لة دةست داوة ومردوون و لة كؤإلنةكاين تاراين ثصتةخيت ئصران
ين أادةية كاتصك خودي طةورة ثصاوا سةر ذمصريي مةرط و لةناوضوونيان تةنيا لةم ماوة كورتـةدا طةيشـتووةتة ئةم

ذمارةي  ئاخـؤ. ! بص سـةرثةنا وئةويش تةنيا لة تاران دةكـةن6000 ئيعتراف بة بووين ئصراين
  ؟ . لصقةوماوانة،ضةند بصـت ئةم أاستيي

ئةطينـا سةرتاثاي ئصران ثأية لة ئافرةيت بصـكةس وبصـمالَ و  دةطرصتةوة،) كارتؤن خةوةكان(تةنيـا  ئـةم هةوالَة دلَتةزصنـة،
ثـأية لة منـالَي بةسـتزماين هةتيـو و خصر و خؤشي لة خؤنـةديـو،ضهـا ذن و ثيـاوي ثيـر و طـةنـج . بص جصطـة وشوصن

وكيـذو كـوأ ومنـالَ و الوي دةربـةدةر و ئاوارة و ثةكـكةوتة لة سـةر جـادة ولة ناو كـؤإلن وشـةقامـةكاين ثأ لة أق 
  . ئـاي لةو هـةمــووة بـةدبةخت و بص بةختييـة!. كـةوتـوون وكيـين ضلَكيـن

   
و ثاشةرؤكي شـةأي شووم و دوور لة  ئـةمانة هـةموو خةرماين ثأ لة خصـر و بـةرةكةيت شـؤأشـي بـة بصسـةوادي

شؤأشـصكي وةهـا، هـةردةرئةجنام و سةرئةجنامصكي وةهـا . زانسـت و يادطاري نةبووين زانيـاري أاست و دروستـة
  . لصـلَ وليخين لصـدةكـةوصتـةوةتاريـك و

بينةقاقاي دةيان مليـون خةلَكي لصقةوماو و  لة ئصـران،هـةذاري و دةردةداري دةسيت ناوةتة نابصـت لة بريمان بضصتـةوة كـة
نـةدار وبرسي و لة هةمانكاتيشـدا تاوةكوو ضاو بأ دةكات سةرماية و دةستمايةي كاربةدةستاين وورد و درشيت خاوةن 

  . !! ت،بة بةردةوامي لة زصدةبووندايـةدسـةإل
لة عةجايبـايت ئةم سـةدةية وثاشـماوةي كـؤتايي  ئةم هةمـووة بـوون و نةبـوونة،سةرسـوأهصنـةرة و نزمي و بةرزي

  !سـةدةي أابـردووة،ئـةم دياردةيـةيش دياري دةسـيت ضـي خالق وخولَقصنـةر و دةرهصنـةري درؤ و ريـا و دزي و فـزيـة
   

دةخيوصنينةوة،شـةوانة بـة سـةدان و بطرة بة هـةزاران هـةزار ئافرةتـي دلَثاكـي  ك دةبينني و دةبيسني وكاتصـ
وبؤ ئةوةي تةنيـا شةوصك ببنـة  وبصحالَ و وصـرانةمالَ،لة سةر بةحري زصر و زصو و وةبان دةريايةك نةوتةوة بصكـةس

لةشـي بـص  بكةن و ثصيان خؤش بصت ناضار دةبن و ناضار دةكرصنو حالَ وسـةرثةنا بـة بص ئةوةي خؤيان حةز  خاوةين مالَ
  . !دةك خـةجالَةت بـي سـياسـةت ضـون وةهـا ثيـالن ئـةكـةي :تةنيا ئةتوانني بلَصـن!! غـةل و غـةشي خؤيان بفرؤشـن
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