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  ذنانجةنط لة دذي
 

 ، لة ثةخشي هةوالَةكاين كاتذميَري سيَي سةر جادةكة مةخيانةيبؤ مالَةوة، لة راديؤي طةِرانةوةم كايتلة     
الشةكة . دؤزرايةوةئاو  لة ناو سال40َ تةمةن شاري برمين، الشةي ذنيكيلة : طويَم لةم هةوالَة بووثاش نيوةِرؤ، 

، مةخبانةكةة واي يلَ كردم سةر لة نويَ لة كيؤسكي ئةفغانييةكةي تةنيشت والَئةم هة!  بووبة قالَييةك ثيَضراو
 .  بكِرم)بيلَد(ئةمِرؤ رؤذنامةي قيزةوةين

 لة كوِرة ناوةندةكةيان منداليَكي ناسياوي. ان هاتن بؤ سةردامن ناسياويَكمان لة طةلَ سيَ مندالَةكةيهةر ئيمأؤ
لة .  كردياري  بة ِرووخؤشي، لةطةل مندالَةكاين ترباغضةكةلة ، شتينطةيلة طةلَ ) سال8َم، . (طةلَدا هيَنابوو

وو، باوك و دايكي مندالَ ب) م(كة:  ئاراوةو ئةم طفتوطؤية هاتة... هاتدوايبة"دايكي"تذميَري حةويت ئيَوارةكا
 بة زةمق دةميان هةستاوة، يلَ هاواري هةركايتَ،  داوةيتَخؤراكيانبةين بوو، بةينهيَشتلةناو بيَشكةكةيدا بةجيََ

لة وةيت بةمة .  داوةيتَ بةرز نةبيَتةوة، ئةلكهوليان تةنانةت هةنديَ جاريش بؤ ئةوةي دةنطيكردووة،توند
  !زانراوة، من بووم بة دايكي

كن،  زاربرولة بيَخباخ نزيكي/ 1: وةوكرابووةو ئةم هةواالَنة بالَؤيشنت، ِرؤذنامةكةم خؤيندةوةن أكة ميَوانةكامنا
 >>.  دةكوذي و ثاشان خؤيشيهاوسةرةكةي) سال46َ(ثياويَك

 لة دلَثيسييةوة، هاوسةرةكةي) سال72َ( ئريفؤرت، ثياويَكلة شاري/ 2
 . بة ضةقؤ دةكوذيَ و ثاشان خؤي هةلَدةواسيَ

 ،)سال34َ(رؤبيَرت ئيَن: فرانكفؤرت/ 3                                  
   لة تؤلَةي جيابوونةوةي هاوسةرةكةي                                    

 ، ريَطاي ليَدةطريَ)سال36َ(  سيظيليا ئيَس                                   
       و دةيداتة بةر ليَدان و لة ئةجنامدا،                                

 .ةوة كضةكة دةكات  بة قةث، لةتيَك لة لوويت                                  
 . دةداسالَ و سيَ مانط زينداين سزاي2                          دادطاي فرانكفؤرت بة         

                                                                                                                                                         
 
 
 
 

فامتة باوكي :"بارنةبوو، لة طفتوطؤيةكدا ثاكانةي بؤ تاواين ضةثةلَي باوكي فامتة كردبووكابرايةك هيض لة 
باوكم هةر شةرةف >: سويد فامتةيان هان دا، بلَيَتدةزطاكاين راطةياندين. نةيكوشت، مامسيدياي سويدي كوشيت

 هيَندةش بة زةييم بة بةزةييم بة فامتة ديَتةوة، نزيكةيمن ضةند .  بشكيَنمةرةيفشك دةبا، ثةميان بيَت ش
 ئةو  ئةوجا سةيري... بوون، هيضيان جةالد نةبووةو باوك و كضة هةردووكيان قورباينئ. باوكيدا ديَتةوة
: رادةريَك ويت لة هةموويشي سةير تر ئةوةية، ثيَشي ضةند رؤذيَك بة خؤم طويَم يلَ بوو ب!تيَطةيشتنة بكةن
 !!  نييةةستةوةية كة لة ئؤروثا باوكساالريهةزار بةلَطةم بة د
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 هةن،  تربةلَطةي هةزاران انةويَ ثيَشتر و ئةطةر مب ماوةيو دةيان بةلَطةي تر ئةم بةلَطانةمةخابن، سةرةِراي
ايف يةكساين ذنان، و بةرطري لة م"مؤديَرنةوة"بة ناوي و اليةن و حيزب هةن، نكةساهيَشتا بةآلم بةداخةوة 
بة !  ئيسالمباوكساالريقيزةوةين  لة بةرامبةر ِرةوشيت ةوشيت باوكساالري رؤذئاوا دةكرنثرؤثاطةندة بؤ ِر

    دةكةن <  فئودالَةكانةوة بؤ بؤرذوازي يةكةم لةمايف شةوي>ووشةيةكي تر، بةرطري لة
و  ، زةوتدةكةندةكوذن شيَوة دةضةوسيَننةوة، بةهةزار ذنان  قورئان و شةريهةتةكةيانةوة،ئيسالمييةكان بة ناوي
هةموو رؤذيَك كوشنت، بةشيَوةيةكي تر   و سوكوالري كؤمةلَطاي مةدةين دادةنيَن، سيستيَمسنوور بؤ ئازادييان

 . دةهيَينَن و سيَكسيزم بة بةرهةمزةوتكرد
  باوةِرةهةموو بريو  كةمليَينَايا ئةمة ئةو ِراستيية ناسةئ ذنان؟  جةنطيَكي بةرفراوان نيية لة دذيئايا ئةوة
بة ثيَشِرةوي  ئةوة نةهاتووة، ئايا كايت نيية؟  ذنانيان تواناي ضارةسةري كيَشةي، بة ئاينةكانيانةوةباوةكان
 بةهيَز  شيوعييةت بةرةي خةبايتو تردامةزراندين كؤمةلَطايةكي بانطةوازي كريَكار وزةمحةتكيَش، ذناين
 بكةين؟
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