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  عومةرحمةمةدعومةرحمةمةد. ... . ...  مةدةنةوة مةدةنةوةانان دلَخؤشيم دلَخؤشيميي ثالستيك ثالستيكييبةطولَبةطولَ، ،  سيو خنكانتانني سيو خنكانتاننيبةبؤينبةبؤين

  
 يسةرلةنو و  هةنديكجةذينيان   ِرؤتنيخةريكة دةبيتة هةلَةجبة يياد

ؤشنبريانةو  هةواو هةوةسي ِرجةذيني، دي هةنديكمراندين و كوشتنةوة
،  هةلَةجبةييةكانحةسرةيت و خةم و ئةوشارة يِراستةقينة نةخؤراينخةم
شارةكة  يئةو رؤذة!  هةلَةجبةييةكانيخنكاندنةوة و كوشنت دووبارة يياد

و  سياسيي بكةينة بؤنةيةك16/3ةوة كة تبةوة بريندار دةكري 
 يشاشةيان لة و  نةخويندةوار بيتة سةرمينبةريسياسةمتةداريك

 ينةريان كؤمةلَيك نوي، مان وةعزدان بيت بؤيخةريك ةوةتةلةفزيوون
ك ِراوةستان كةميثاش شةهيدةكامنان يلة سةرطؤِر و ئةمالو ئةوال بين

 هةلَةجبة لةوةدانية ي ياديطرنط. س بطةِرينةوةالَ ثائينجا بةرةو سليماين
،  بةيةخةمانةوة هةلَبواسنيبةكؤمثيوتةردروستكراويؤذةدا كارتيكلةو ِر
 يئازاد، ريتةوةلةوةداية ذيان وةبةر ئةو شارةدا بك  ئةو يادةيطرنط

 يهةلَةجبة بكريتة ئةو هةوينة سايكؤلؤذية،  فةراهةم بكرييبؤخةلَكةكة
ئازادميان  ئةوة بةدوذمناين،  كة ئيمة هةرطيز نامرين بسةملييننةيارامناين و  خؤماني داهاتووكاينة نةوؤب

وةك خؤمان ، هةردةمينني و بِريينةوةز ناتازة هةرطي،  نةبِراندينةوةيكيمياباران ئاسةوار و  ئيمة ئةنفالكة: بلَيت
ان ةكامنلةمةوال بةداهينان و زياتر فيربنيي، ئازادبةم الَ بة بذينيدةمانةوي،  كةس مبرينامشانةو، نامرين

ن لةطةأل زيندووةكامنان بدوين نةك بيئةطةر دؤستايةتية فةرموون با، مبانناسنةوة نةك بة طؤِرستانةكامنان
 هةلَةجبةدا باكةس نةيات بؤسةرةخؤشي ي لةياديئيد،  بووةسنتيبةبيدةنط و ردووةكامنان ميبضنة سةرطؤِر
 يناسنامة، ضاالكية مرؤييةكامنان ببينن و بةلَكو ئةطةر بة ذيامنان خؤش بةخنت بابين،  ميذوومانمردووةكاين

م الَبة، ردوثةرست نيم ذياندؤستمم،  ذيامنشاياين،  ئاوارةيي نيملةوةش تيبطةن من شاياين و م بدةنةوةيةتيمرؤظا
با ي،  خؤكردةوةكاينكةميك سةرنج بداتة تانبارة بادامان ميذوي لةومةرطة ساتةيةئةو، يشن لةبرييان بيتكةهات
ضةندة لة ، بزاين و  خؤيدا بيتةوةيتةكةالَ ووي ئةوسا سياسةمتةداراينيئاكار و ِرةوشت و نةريت و  بةدابيبةزةي

،  كوردةوةيلةئيمة،  هةلَةجبةييةوةي بةوةية لةئيمةضةندة ثيويسيت و  بةجيماوةخؤشةويسيت و  سؤزكارواين
 طةورةية ي طةالن ض درؤيةكمايف و  مرؤظ مايف هةراو غةلَبةغةلَيبببيين،  ميذووةيغةدرليكراو يمرؤظ يلةئيمة

نامانةويت كةس ، ة تةماشامانبكات بةزةييةويبةضاو و  نامانةويت كةس يبيئيد، كردوويانةدةرهةق بةميذوو 
 يطاز يتةكةالَ ووكؤمثانياكاين ي خؤوةخيت و هةلَةجبة  دينةئةمِرؤ ينازامن ئةوانةي،  درؤمان بؤ هةلَِريذبةلَيين
 كردةوة دينة ديدةين ئةمرؤكةي، نايانطر ضؤن شةرم، لةم غةدرة بيدةنط بوون و بةعس داوةتة يكؤكوذ

 ي ئةمرؤ بةضةثكيك طوولَي بؤين سيويان نارد بؤهةلَةجبة ضؤن شةرم نايانطريانةئةو،  خؤياننامرؤظانةكاين
ي،  هةلَةجبةييِراستة ئيمة !؟ هةلَةجبةيدينة ديدار،  شارةكةم قوربانياينيثروسك و ئيسكدينة سةر ، ثالستيكيةوة

 شيش دةضننيالَك، هيشتا دةذين، وينم هيشتا ماالَبة، بةكؤمةلَ خنكاين، بةكومةأل برينداركراين، بةكؤمةأل كوذراين
ئاه ، دةضِرينبنياتنانةوة و بؤذيانطؤرانيش  و يش دةطرين16/3 يطوي لة هاوار، شانؤش منايش دةكةينو 

،  خةردةل كويربووينياستة ئيمة زؤرمان بةطازِر،  كةمنانضةش دةكةينعةزيف و بؤمردووةكانيشمان هةلَدةكيشني
 و  بةعسة زبرةكاين سيوبؤين،  عاشقان ليك جيادةكةينةوة كاينطولَةكايني و تيك ثالسيطولَيبة ئاسانم الَبة

بةِريزينا ، ِرادةيةش طوناه ننيبةو ،  دةكةيندامةرط و ذيان لةنيوان يجياواز،  خؤمان دةناسينةوة باخةكاينيسيو
  . بةوِرادةيةش طوناه نني
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