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 کچی نەوەی خەیاڵ
ۆ ێۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆوو  خۆۆۆۆۆۆر دەیۆۆۆۆۆدی پە پەردەی پەنۆۆۆۆۆجەرە ەی  ر 

ەرگیۆۆۆۆۆۆۆو ئۆۆۆۆۆۆۆارەوووی  ەۆ وهەویی پەو جۆۆۆۆۆۆۆۆرەی ئەو ه
ێۆۆۆۆۆۆ  دیی ۆۆۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆۆاتە  وورە ەی ویسۆۆۆۆۆۆتی نەدە ۆۆۆۆۆۆرد   ات

  پەردە ە البەرێۆۆۆۆۆۆۆی وتی ۆۆۆۆۆۆۆ ی خۆۆۆۆۆۆۆۆر بێۆۆۆۆۆۆۆتە  وورەوە
 ۆۆۆۆچە ەی »  ەس پێۆۆۆۆی ووتۆۆۆۆی  بەدەم  ۆۆۆۆۆخیەوە ووتۆۆۆۆی

ئەوە  ارێۆۆۆۆ  تی بە تی ۆۆۆۆ ی خۆۆۆۆۆرە  بۆۆۆۆووەو پێویسۆۆۆۆ  پیۆۆۆۆر
ری  هەر چەنۆۆۆۆدە بۆۆۆۆوو ئیۆۆۆۆدی دیی ۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆتی پێۆۆۆۆی هە  ۆۆۆۆ 

ەۆۆۆۆی پەتی ۆۆۆۆ ی خۆۆۆۆۆرە   ەوییە  ئەو دەیوینۆۆۆۆی  ۆۆۆۆچە ەی ر 
ونی ۆچی  ۆۆۆۆۆارێ ی ویی دە ۆۆۆۆۆرد  ە توو ۆۆۆۆۆی هە چۆۆۆۆۆوبۆۆۆۆۆ 

  ب ای.
بەتۆۆۆۆایبەی بۆۆۆۆۆ  ارینۆۆۆۆای بیسۆۆۆۆی و ۆۆۆۆەۆ سۆۆۆۆا ن  ە بەم 

ببۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو   ەوە توو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆیتەمەنە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆورت
 انیۆ سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەریان پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە  پوی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەۆنەخ
ینۆۆۆۆۆدەوە بۆۆۆۆۆ د  ۆ ەرنەدەچۆۆۆۆۆوو  خۆۆۆۆۆۆی نەخۆ ۆۆۆۆۆیە ەی دەگەر 

ی دنیۆۆۆۆۆۆۆۆا ناتوینێۆۆۆۆۆۆۆۆی تەەیۆۆۆۆۆۆۆۆنەوەی خەیۆۆۆۆۆۆۆۆاڵ   ە ئیۆۆۆۆۆۆۆۆد 
ای  سۆۆۆۆۆەیر بۆۆۆۆۆوو ئەو دەمەی پە خەیا ە ۆۆۆۆۆانی ەبۆۆۆۆۆووڵ ب ۆۆۆۆۆ 

ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوبەری نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆخانە یە ی تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارین بە بەر 
ەی ووی »ئێۆۆۆۆۆۆۆوە پوی ۆۆۆۆۆۆۆ ی خەیا تۆۆۆۆۆۆۆان نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆخانە 

 ۆۆۆۆۆۆو نەبۆۆۆۆۆۆوو  بە  نیەی پێ ەنۆۆۆۆۆۆییە؟  ئەوە نە  مۆۆۆۆۆۆانۆۆۆۆۆۆ 
وو  ئەو  پۆۆۆۆۆۆۆۆ ی ی گەمۆۆۆۆۆۆۆ ینەی ێۆۆۆۆۆۆۆوبەری خسۆۆۆۆۆۆۆتە ر  بەر 

 ەی پەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردەوەو بەدەم دەمەی چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوی  ە
یمۆۆۆۆۆانەوەت دویی  ووتۆۆۆۆۆی » یۆۆۆۆۆ ۆ ە خەمۆۆۆۆۆی نەبێۆۆۆۆۆی  ،ێر 

دەروونۆۆۆۆۆۆیۆ دەتبینێۆۆۆۆۆۆی  بە م پ ۆۆۆۆۆۆ نینە ان د تۆۆۆۆۆۆۆری 
بۆۆۆۆۆوو جۆۆۆۆۆ ە پە تری ۆۆۆۆۆانەوە  ئەوە بۆۆۆۆۆۆ  ارینۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆتێ  نە

س بە ە ی  چۆۆۆۆۆۆۆون ە نەبۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو پێب ەنێۆۆۆۆۆۆۆ پێویسۆۆۆۆۆۆۆی 

و  ئۆۆۆۆاخۆ پێویسۆۆۆۆی بۆۆۆۆوو خەیۆۆۆۆاڵ پۆۆۆۆب نە ەنیبۆۆۆۆو پوی ۆۆۆۆ ی
  ئەو پێب ەنێی؟

ەسۆۆۆۆۆەر تەویوی بە ۆۆۆۆۆب پێویسۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆوو پێۆۆۆۆۆب ەنم  ئۆۆۆۆۆاخر پ
نۆۆۆۆۆیە خۆۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆر   ونۆۆۆۆۆیەروگۆۆۆۆۆۆی وەوی پوی ۆۆۆۆۆ ێ ی د 

نەبێۆۆۆۆی پەگرێۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆی  جۆۆۆۆا ئێسۆۆۆۆتا بۆۆۆۆیخەنە  ۆۆۆۆوێنی 
ەوی پوی ۆۆۆۆۆ ی خەیۆۆۆۆۆا ەوە. خەیۆۆۆۆۆاڵ نە  تەنیۆۆۆۆۆا دنیۆۆۆۆۆای ئ

ۆ ۆۆۆۆۆۆی یە  بۆۆۆۆۆۆوو نەخایۆۆۆۆۆۆ بە  ۆۆۆۆۆۆو دن دیگیۆۆۆۆۆۆر  ردبۆۆۆۆۆۆوو 
 ۆۆۆۆۆی تەویو  ۆۆۆۆرد  اتێۆۆۆۆ  هاوپۆپە ۆۆۆۆانی خسۆۆۆۆتبوو  تۆۆۆۆا وین

و  ە دیویی و جۆۆۆۆۆۆوینیە ئەەسۆۆۆۆۆۆوونیەی هەیبۆۆۆۆۆۆوبەهۆۆۆۆۆۆۆی ئە
ێۆۆۆۆۆۆی دە ۆۆۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆۆۆۆ هەر پەیوەنۆۆۆۆۆۆدیی خۆ ەویسۆۆۆۆۆۆتیان پ

ەت ردنەوەیۆۆۆۆۆۆانی هەبۆۆۆۆۆۆوو  هەمۆۆۆۆۆۆووین یە  هۆ ۆۆۆۆۆۆار ی ر 
ە ۆۆۆۆۆۆۆا ن  ە  ەوتبۆۆۆۆۆۆۆوونە ەە ۆۆۆۆۆۆۆ ی ئەو ویی بۆۆۆۆۆۆۆۆیە  ور 

سۆۆۆۆۆۆۆتە ەی اتێۆۆۆۆۆۆۆ  دبۆۆۆۆۆۆۆوو  هەر  ر ان پەبەر پێهۆۆۆۆۆۆۆاتبوو ر 
ەە وێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی وەردەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆری.. پە  اەتریۆۆۆۆۆۆۆۆۆا یە ێ یۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ر 
رێ ەی دەچۆۆۆۆووە مورۆۆۆۆاوەرە  خێۆۆۆۆری هۆۆۆۆاودیدەنی ۆۆۆۆی و نە

بەر پەو بەوین  دەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای ئەو وە مەی پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەووی  ە
 ووتریبوو.

»هەمۆۆۆۆۆوو ئەوەی تۆۆۆۆۆۆ هەتە  چە ۆۆۆۆۆانی وین ۆۆۆۆۆۆ خەونۆۆۆۆۆی 
سۆۆۆۆتە هەمۆۆۆۆوو ئەو پێۆۆۆۆوە دەبیۆۆۆۆنن  بە م مۆۆۆۆن پیۆۆۆۆاوێ م پێوی

 ێۆۆۆ  تەنیۆۆۆا خۆۆۆاوەنی خەیا ێ ۆۆۆەیە  نۆۆۆیە   نەی نەبێۆۆۆی  ۆۆۆتا
 بێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ە نەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەمۆ ب رێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  نە ەس توینۆۆۆۆۆۆۆۆۆای

  تێ ەی تنی پێی هەبێی .
خو  انۆۆۆۆد  یۆۆۆۆاڵ جۆرێۆۆۆۆ  پە خۆۆۆۆورپە وبێۆۆۆۆدەن ی بۆۆۆۆۆ دەەخ

ۆ ەی پوی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ێ   ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێ ی دەووی »توو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  هەر ر 
گرێۆۆۆۆۆۆۆی دەروونۆۆۆۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆۆۆاتووە  خەمۆۆۆۆۆۆۆۆ ی دیگیۆۆۆۆۆۆۆری 

 ا  دەبێۆۆۆۆۆۆی  هەو ۆۆۆۆۆۆدەن ۆۆۆۆۆۆردووە   ۆۆۆۆۆۆوو ب ۆۆۆۆۆۆای چۆۆۆۆۆۆ 
  ئەو ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەووویە ی ەوەی پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆب ەنرەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەەری د 
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 وۆری پەبۆۆۆۆۆۆارین و وەروی ووسۆۆۆۆۆۆتان بۆۆۆۆۆۆوو  تەنۆۆۆۆۆۆانەی 
ئینسۆۆۆۆان پەوێۆۆۆۆوە دەسۆۆۆۆی  پێۆۆۆۆی ویبۆۆۆۆوو گەورەتۆۆۆۆرین درۆی

وێ ۆۆۆۆۆی د تەنۆۆۆۆۆی و كەم ینۆۆۆۆۆی وە ۆۆۆۆۆو پێۆۆۆۆۆدە ای  ە وەر
ین وەروی ەا ۆۆۆۆۆ انە نۆۆۆۆۆاو بەرن  پە اتێ ۆۆۆۆۆدی بۆۆۆۆۆارپۆۆۆۆۆایو بە

ۆمانسۆۆۆۆۆۆیە   ایسۆۆۆۆۆۆتەی ئەوەیە  بۆۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆۆی وێنەیە ۆۆۆۆۆۆی ر 
ێۆۆۆۆۆ  بێۆۆۆۆۆت  ی تەوە  كەوەل و  ۆۆۆۆۆی ر ێۆۆۆۆۆر چەتۆۆۆۆۆرە ە ەور 

ایە  ئەو ئەریگۆنۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ بخۆۆۆۆوێنێتەوە   ە چۆۆۆۆونە  اەتریۆۆۆۆ 
یبۆۆۆۆۆۆ  ردوو ب ۆۆۆۆۆۆای  ە پەگەڵ دیی ۆۆۆۆۆۆی باسۆۆۆۆۆۆی هەەۆۆۆۆۆۆتەی ر 

  چۆۆۆۆۆوون بۆۆۆۆۆۆ گەورەتۆۆۆۆۆرین رینیۆۆۆۆۆان  ۆۆۆۆۆرد سۆۆۆۆۆەەەری ئێ
ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوبەری  نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆخانە  ئەو دەمە بێێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ە بەر 

  ئەو  ۆۆۆۆۆۆای نەخۆ ۆۆۆۆۆۆخانە وی گەمۆۆۆۆۆۆ ینە ەسۆۆۆۆۆۆەی دە ۆۆۆۆۆۆرد 
ەنسۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆچی ەەی ەسۆۆۆۆووە یۆمی ۆۆۆۆێل ەۆ ۆۆۆۆ  وینۆۆۆۆیم ی ەەر 

ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوبەری نە خۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆخانە وە  وینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدین و بەر 
  و دەبای.ەۆ وە  دەسە تی ویندین نانەخۆ خان

 ۆۆۆۆو  ارینۆۆۆۆا پە ێۆۆۆۆر چەتۆۆۆۆر ئەوە گریمۆۆۆۆانەیە  نەبۆۆۆۆوو  بە 
 ەویسۆۆۆۆۆۆتە خەیۆۆۆۆۆۆا یە ەی باسۆۆۆۆۆۆی دە ۆۆۆۆۆۆرد  ئەو بۆۆۆۆۆۆۆ خۆ

 ەسۆۆۆۆمان پیۆۆۆۆاوەی نە پە ێۆۆۆۆر چەتۆۆۆۆرە ەی و نە پە ۆۆۆۆاەێ ە 
یدەی خەیا ە ۆۆۆۆۆۆۆۆانی   بە  ۆۆۆۆۆۆۆۆو وینیودی نەمۆۆۆۆۆۆۆۆانبپەگەڵ ئە

 ی بوو.خۆ
 اتێۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆەوین بۆۆۆۆۆۆارین دەبۆۆۆۆۆۆاری بە دوی دیی ۆۆۆۆۆۆیەوە 

ە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردەوەو پەئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆمانی دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  وورە ەی د 
وینۆۆۆۆۆۆی  بەو  ری وتە سۆۆۆۆۆۆە جۆۆۆۆۆۆۆرجیە سۆۆۆۆۆۆوورەوە دە ەدەر 

سۆۆۆۆەما ردن تۆۆۆۆا گیۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆەالپی بۆۆۆۆارین دەبۆۆۆۆوو  دیی ۆۆۆۆی 
رە ەی سۆۆۆۆەرەوە  اتێۆۆۆۆ   وپێۆۆۆۆ   ۆۆۆۆیری بۆۆۆۆۆ دەبۆۆۆۆاتە  وو

گۆۆۆۆۆۆۆۆۆای سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەربانە ە نۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە  دەر ێوەدەبینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی پ  ە
ەتەوە پەنۆۆۆۆاو دەرگۆۆۆۆا ە سۆۆۆۆەیری سۆۆۆۆەمای  ۆۆۆۆچە ەی  ۆۆۆۆریو

یتمۆۆۆۆی سۆۆۆۆەمای ە ۆۆۆۆرد.. تۆۆۆۆا بۆۆۆۆارین ویۆۆۆۆادی ب رد  دبۆۆۆۆا ر 

بە ۆۆۆێوەیە  دەسۆۆۆتی بۆۆۆۆ د ۆۆۆۆپە  ئەویۆۆۆۆ خێریتۆۆۆر دەبۆۆۆوو 
دەوە  وە  ئەوەی ەا ۆۆۆۆۆۆ ە خەیۆۆۆۆۆۆا یە ەی بۆۆۆۆۆۆارین دە ۆۆۆۆۆۆر

ێ  پەبەر ئەو دیوی دە ۆۆۆۆۆۆای  ە دەتۆۆۆۆۆۆوینب دەسۆۆۆۆۆۆتی ب ۆۆۆۆۆۆر
یتمۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەما ەی گەڵ ب ۆۆۆۆۆای ەپ رینە سۆۆۆۆۆەمایبۆۆۆۆۆا ان  ە ر 

دیی ۆۆۆۆۆۆۆۆی دەیۆۆۆۆۆۆۆۆووی »دەی   بەرەو  ۆتۆۆۆۆۆۆۆۆایی دەچۆۆۆۆۆۆۆۆوو
یری گەرمۆۆۆۆۆۆۆم بۆتۆۆۆۆۆۆۆان وەرنەوە  وورەوە..  وپێۆۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆۆ 

ی ۆۆۆۆی دەدی  دەیۆۆۆۆووی  نۆۆۆۆی خەیۆۆۆۆاڵ دینۆۆۆۆاوە  باوە ۆۆۆۆی پەدی
وی تۆۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆاتیتە نۆۆۆۆاو دنیۆۆۆۆا ەمەوە.. تۆۆۆۆۆۆ وی سۆۆۆۆەرەنجام

 ە دەبۆۆۆۆۆۆوو بەدەم خەیۆۆۆۆۆۆا یە ەی بینۆۆۆۆۆۆی  دییۆۆۆۆۆۆ   اگە ۆۆۆۆۆۆ 
ین ەرسۆۆۆۆۆێ مان پەبەر بۆۆۆۆۆاربۆۆۆۆۆا ه" ەیۆۆۆۆۆووی د  ێ ەنیۆۆۆۆۆنەوەپ

ۆ ۆۆۆۆۆۆ  "سۆۆۆۆۆۆەما ب ەیۆۆۆۆۆۆن ن هەورە تری ۆۆۆۆۆۆ ە ئاسۆۆۆۆۆۆمانی ر 
 دە ردەوە.

خەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا یە ەی  ە ە ەی و ویویدییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  پەگەڵ  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆچ
بۆۆۆۆۆۆۆۆۆارین  ە ما ردن.. سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەمایە ی بەر دە ەوتە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆە

یدەی ئەوەی سۆۆۆۆەما ە  ئیۆۆۆۆدی ئەوینۆۆۆۆی بیۆۆۆۆر دەچۆۆۆۆوو  تۆۆۆۆا ر 
ینۆۆۆۆۆۆۆدەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆ وەمۆۆۆۆۆۆۆانێ ۆ گۆۆۆۆۆۆۆاردەی ەر  ێ ی  ی دوور  ر 

ی خۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆاڵ وە  مەریڵ پەد ۆۆۆۆۆ یو  چەنۆۆۆۆۆدین ر پەیۆۆۆۆۆاد 
ە دەرگۆۆۆۆۆۆۆای  ۆۆۆۆۆۆۆاردیەوە  ئەم ۆۆۆۆۆۆۆەو بەدەم ئەو سۆۆۆۆۆۆۆەمایەو

  چیتۆۆۆۆۆۆر ئەو نهێنۆۆۆۆۆۆیە نۆۆۆۆۆۆابێتە پەد ۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆردەوە
یبردوویە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەر ۆۆۆۆۆۆۆۆۆین ریو  ئەوە پەدەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ر 
ەەەی  تێبخۆۆۆۆۆۆۆانەیە  دەچۆۆۆۆۆۆۆوو  ە  ەس بۆۆۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆۆۆەر ی ر 

گەردی وەمۆۆۆۆانەی نەبۆۆۆۆوو دەسۆۆۆۆتی بۆۆۆۆۆ بەرێۆۆۆۆی و تۆۆۆۆۆوو 
یۆۆۆ  بۆۆۆۆ خۆۆۆۆی دەسۆۆۆی بۆۆۆۆ   ئەم ۆۆۆەو دیووسۆۆۆەر نی ۆۆۆتببە

 دەستنووسە  ۆنە ەی د ی خۆی دەبای.
دنی نەوەی بەدەم سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەما ردنەوە دە ەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە باسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ر

یو د نیۆۆۆۆۆابوو  ارینۆۆۆۆۆا تەو ە خەیۆۆۆۆۆاڵ  ئەوە  اتێۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆوو 
وە   چۆۆۆۆۆۆۆی نەوەی خەیۆۆۆۆۆۆۆاڵ درێۆۆۆۆۆۆۆ ەی بەدنیۆۆۆۆۆۆۆای ئەو 
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 ۆۆۆۆو ی دیوە  دنیۆۆۆۆایە  چەنۆۆۆۆدە دەیویسۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆچە ەی ن
خەیۆۆۆۆۆا ی  ی خۆۆۆۆۆۆی دنیۆۆۆۆۆایواەنجام بەچۆۆۆۆۆ پێب ۆۆۆۆۆای  سۆۆۆۆۆەر
ی  ئیۆۆۆۆۆۆدی دەرەەتێۆۆۆۆۆۆ  نەمۆۆۆۆۆۆابوو بۆۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆۆچە ەی بینۆۆۆۆۆۆ 

  ێنیە انی ئەو نەوەیە. اردنەوەی نه
 خەیۆۆۆۆۆۆۆاڵ باسۆۆۆۆۆۆۆی پەوە دە ۆۆۆۆۆۆۆرد ئاسۆۆۆۆۆۆۆمان  نەوی پیۆۆۆۆۆۆۆا

ا ەتان خەیا یە ۆۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەوێۆۆۆۆۆۆی وێۆۆۆۆۆۆنەی سۆۆۆۆۆۆەم
ۆ ەوە چیتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر دییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  پەردەی  دەگرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  پەو ر 

 ە  ۆر بێۆۆۆۆۆتە  وورەوە پەنۆۆۆۆۆجەرە ەی ال نەبۆۆۆۆۆرد تۆۆۆۆۆا خۆۆۆۆۆ 
ێەد پۆۆۆۆۆایو  ووو بە  بۆۆۆۆۆوون ئەو كەم ینۆۆۆۆۆیە هۆۆۆۆۆای چۆۆۆۆۆاوەر 

یۆۆۆۆانیە  بارینێۆۆۆۆ  ەرمێسۆۆۆۆ ە انی ئاسۆۆۆۆمان تەویو بێۆۆۆۆی  بە
و د ۆپە ۆۆۆۆۆۆۆانی دەگەی ۆۆۆۆۆۆۆتە  وو ۆۆۆۆۆۆۆەی هێنۆۆۆۆۆۆۆدە بەهێۆۆۆۆۆۆۆ 

 ە هێ ۆۆۆۆۆۆۆتا  ۆۆۆۆۆۆۆچە ەی پەخەو هە نەسۆۆۆۆۆۆۆتابوو  پەنۆۆۆۆۆۆۆجەرە
   اتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  پەردەی پەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆجەرە ەی البۆۆۆۆۆۆۆۆۆردو  ەمێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ری بۆۆۆۆۆۆۆوە دییۆۆۆۆۆۆ  پەنۆۆۆۆۆۆجەرە ەی تریوینۆۆۆۆۆۆد   ۆۆۆۆۆۆچە خەبە
چە ەی ب ۆۆۆۆۆۆای پێۆۆۆۆۆۆی نی بۆۆۆۆۆۆاۆ پە  ۆۆۆۆۆۆ ایۆۆۆۆۆۆ پەوەی بە بەر
 » ارینا  چە خەیا یەکەی خۆم  ووی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەو  ەوەی دییکم ما ی باوکی جێدێ ێی
اڵ بۆۆۆۆوو  ئەو خەیۆۆۆۆ دیی ۆۆۆۆم  نێۆۆۆۆ  بۆۆۆۆوو سۆۆۆۆەر بەدنیۆۆۆۆای 

ۆ ەی  ەوتە دەسۆۆۆۆۆۆۆی  مۆۆۆۆۆۆۆان ە  ۆۆۆۆۆۆۆەوێ ی هۆۆۆۆۆۆۆاوین  پە ر 
الدێۆۆۆۆ ەی خۆیۆۆۆۆان بە ئەسۆۆۆۆپایی بەسۆۆۆۆەر پەیۆۆۆۆ ە گۆۆۆۆێە ەی 

وە  ەرویوە ەیۆۆۆۆۆۆۆان بە ەۆۆۆۆۆۆۆونە خ ۆۆۆۆۆۆۆ ب دێۆۆۆۆۆۆۆتە خۆۆۆۆۆۆۆ خانو
ەیەوێۆۆۆۆۆۆۆی دەرگۆۆۆۆۆۆۆا تەنە ەی ما ە ەیۆۆۆۆۆۆۆان بە ئەسۆۆۆۆۆۆۆپایی د 

ەمە گۆۆۆۆۆوێی پەدەن ۆۆۆۆۆی دوو  ەس دەبێۆۆۆۆۆی ب ۆۆۆۆۆاتەوە  ئەو د 
ێ  خۆۆۆۆۆۆی ەونی بۆۆۆۆۆ  ە پەوە دەچێۆۆۆۆۆی بەرەو مۆۆۆۆۆوگەو ە ر 

پەپ ۆۆۆۆۆۆۆی دەرگۆۆۆۆۆۆۆا ە مۆۆۆۆۆۆۆای دە ۆۆۆۆۆۆۆای  پەو  ونۆۆۆۆۆۆۆانەی 
 ەوتبۆۆۆۆۆوونە دەرگۆۆۆۆۆا تەنە ە پ ێۆۆۆۆۆتە هەروینبەهۆۆۆۆۆا ە پەوین 

یدە ردی سۆۆۆۆۆەر پۆۆۆۆۆ ەپی ەی دەبینێۆۆۆۆۆ مێنێۆۆۆۆۆی.. تۆۆۆۆۆا ئەو  ۆۆۆۆۆاتر 
نەوە.. ئەو دەمە تێۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەگای  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆەو  ووبۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە ە دەپەر  ر 

ونۆۆۆۆۆۆا بوونەوە  پیاوە ۆۆۆۆۆۆانیۆ بەرەو وۆری مۆۆۆۆۆۆا وە بۆۆۆۆۆۆۆ ر 
ۆن.. پە سۆۆۆۆۆۆتانە ە ەچێۆۆۆۆۆۆ وە د مۆۆۆۆۆۆوگەوی نۆۆۆۆۆۆار  ی بەرەو گۆر 

ی مۆۆۆۆردووەیە  هە بۆۆۆۆدەنەوە  یۆۆۆۆاخود ئێسۆۆۆۆ   بچۆۆۆۆن و گۆۆۆۆۆر 
ە پە و پرووسۆۆۆۆۆ ی مردوویە ۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆن  ە بێۆۆۆۆۆویر بۆۆۆۆۆوو

ە ەی هۆۆۆۆۆۆۆاتب و پیۆۆۆۆۆۆۆاوەۆ چۆۆۆۆۆۆۆاو و دوەئ ە ێتە دەرەوگۆۆۆۆۆۆۆۆر 
ێ ی نوێۆۆۆۆوە  دیی ۆۆۆۆم  پەو نەترسۆۆۆۆانە بچۆۆۆۆن بۆۆۆۆیخەنەوە گۆۆۆۆۆر 

  چر ە ساتە هەموو ئەو خەیا نە دێی بە وهنیدی.
ا با ۆۆۆۆتر پە ۆۆۆۆونی  ۆۆۆۆو دە ۆۆۆۆای تۆۆۆۆ  چەپۆۆۆۆی اتێۆۆۆۆ  چۆۆۆۆاوی 

دەرگۆۆۆۆۆۆا ەوە پەدوور  ەوتۆۆۆۆۆۆنەوەی پیاوە ۆۆۆۆۆۆان د نیابێۆۆۆۆۆۆی  
ا پەنۆۆۆۆۆاو  ێ ۆۆۆۆۆۆی تسۆۆۆۆۆۆ ێتێۆۆۆۆۆدەگای ئیۆۆۆۆۆۆدی ئەوین دەبێۆۆۆۆۆی ئ

ە ئەسۆۆۆۆۆپایی ئەو دیرە پۆۆۆۆۆانەی ب ەیبۆۆۆۆۆۆ ن مردووە ۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ 
گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەوە هەردوو الی دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ەی بەیە ەوە دە

دەتریوێنۆۆۆۆۆۆب  بۆۆۆۆۆۆب ئەوەی تەویوی دەرگۆۆۆۆۆۆا ە ب ۆۆۆۆۆۆاتەوە  
ێی.  نێۆۆۆۆۆوینیبە بۆ ۆۆۆۆۆایی هەردوو الی دەرگۆۆۆۆۆا ە تێۆۆۆۆۆدەپەر 

ویی  پەودیۆۆۆۆۆو  ۆ نێۆۆۆۆۆ   بەنۆۆۆۆۆاو پێچۆۆۆۆۆی  ۆ نە ۆۆۆۆۆان دەر 
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و ە و تەنیۆۆۆۆۆۆۆۆا وو   هەیە  ە رەسۆۆۆۆۆۆۆۆارێ ی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆن و مەر 
ێی..  ۆۆۆۆۆوێنێ  د تێۆۆۆۆۆ  تیا مۆۆۆۆۆ  ە رێی  بەناویۆۆۆۆۆدی تێۆۆۆۆۆدەپەر 

پەو  ۆۆۆۆۆەوەدی هەمۆۆۆۆۆۆوو ئەوینە چەنۆۆۆۆۆدە ترسۆۆۆۆۆنا ە هێنۆۆۆۆۆۆدە 
ۆ گارێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  پەو رەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە   یۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  دەبینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ە ر 

ا نێ ی دوور پۆۆۆۆۆۆێۆ ئێسۆۆۆۆۆۆتا مۆۆۆۆۆۆردوون  تەنۆۆۆۆۆۆانەی سۆۆۆۆۆۆ 
ووبۆۆۆۆۆۆۆۆارە ەیە  ە  ە انیۆۆۆۆۆۆۆۆان پەوبەری ر  وۆربەیۆۆۆۆۆۆۆۆان گۆر 

ێسۆۆۆۆۆۆ انی چۆۆۆۆۆۆوونە بە هانۆۆۆۆۆۆای ئدوو پیۆۆۆۆۆۆاوە ە ئەم ۆۆۆۆۆۆەو 
  .ناینە اا من

دیی ۆۆۆۆم  نێۆۆۆۆ  نەبۆۆۆۆوو سۆۆۆۆوێند بخۆۆۆۆویی  ئەو خەیا ە ۆۆۆۆانی 
هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو ئەوینە ببینێۆۆۆۆۆۆۆۆی  ە مرۆ یتۆۆۆۆۆۆۆۆر  وییۆۆۆۆۆۆۆۆدە رد 

ەبینیۆۆۆۆۆۆی  ە پەبەردەم د منۆۆۆۆۆۆا نە  نەیۆۆۆۆۆۆدەبینی  پەوێۆۆۆۆۆۆدی ئەو
رەووە بچ ۆۆۆۆۆۆپە ەی رەو ۆۆۆۆۆە یۆۆۆۆۆاری دە ەن  یە ێ یۆۆۆۆۆان 

 ە  مەسۆۆۆۆینە ئاسۆۆۆۆنە ە بۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆاو ی پۆۆۆۆر  دە ۆۆۆۆای پە ئۆۆۆۆاو 
ە  ەی ویەپچ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆب تە ئەو  وورەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی دەیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا

ئاودەسۆۆۆۆتخانە بە ۆۆۆۆار دەهۆۆۆۆای  هۆۆۆۆیو دەرگۆۆۆۆایە ی نەبۆۆۆۆوو 
ەو دیرتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووەی پەناوەریسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی ئەوێ وە  جۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ە پ

و  ەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆە ەە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی ئدەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆایە  ویی ردبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو گ
  ب ارێتەوە  ەوی دیدەنی ی.

ێ ۆۆۆۆایە  هەبۆۆۆۆوو دەچۆۆۆۆۆوە سۆۆۆۆەر  پەناوەریسۆۆۆۆتی رەو ۆۆۆۆە ر 
ە ۆۆۆۆۆان  پەدەسۆۆۆۆۆتە ر   یسۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆاو   وورێ ۆۆۆۆۆی  وورە ەور 

یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوینی  وورە ەۆ پەهە. .بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوورد درووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  
پەیۆۆۆۆۆۆۆ ەیە  هەبۆۆۆۆۆۆۆوو  دەچۆۆۆۆۆۆۆۆوە سۆۆۆۆۆۆۆەر  وورێ ۆۆۆۆۆۆۆی 

و تر  ە ناویۆۆۆۆۆان نۆۆۆۆۆابوو  ۆ ۆۆۆۆۆ . دیی ۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆۆی بچۆۆۆۆۆو
یمەوە پەو  ۆۆۆۆۆە نۆۆۆۆۆاو ئەو  ۆۆۆۆۆۆنە رەسۆۆۆۆۆارە ەوەدی  ە بگێۆۆۆۆۆر 

یم  ۆۆۆۆۆۆەوێ ی تاریۆۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆۆوو.. ئەوینۆۆۆۆۆۆیۆ پەو  تێۆۆۆۆۆۆدەپەر 
ایی و  مێ ۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆینەمتۆۆۆۆۆاری یەدی سۆۆۆۆۆا ە انیان  ردبۆۆۆۆۆووە ە

بۆۆۆۆۆۆاو  و هەمۆۆۆۆۆۆوو ەی  ە  ۆ ۆۆۆۆۆۆ  ەا ۆۆۆۆۆۆۆ دەیانۆۆۆۆۆۆدی پتبە دی
 سا ە انیان نمایۆ دە رد.
ە ە دەیۆۆۆۆۆووی ی سۆۆۆۆۆەر رەووە بچۆۆۆۆۆو یە ێۆۆۆۆۆ  پەمنا ە ۆۆۆۆۆان

و سۆۆۆۆۆاڵ »ەەپۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەیر ە ئەوە مریەمۆۆۆۆۆی دیی مۆۆۆۆۆانە دو
پۆۆۆۆۆێۆ مردنۆۆۆۆۆی  پەوالوە یە ێۆۆۆۆۆ  پە یۆۆۆۆۆ ە  ۆۆۆۆۆەرمنە ان 

انە ەی بەسۆۆۆۆەر  ە بەدیۆۆۆۆار سۆۆۆۆاجی نۆۆۆۆان ردنەوە بۆۆۆۆوو نۆۆۆۆ 
 انیە ۆۆۆۆ یرهەو گەنۆۆۆۆ   ئەویۆۆۆۆدی  نێ ۆۆۆۆی سۆۆۆۆاب دەبر ینۆۆۆۆد 

تیۆۆۆۆۆۆرۆگ پۆۆۆۆۆۆان دە ۆۆۆۆۆۆردەوەو دەی ۆۆۆۆۆۆرد بە نۆۆۆۆۆۆان  بە  بە
»ویی بۆۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆۆا نی گەنجۆۆۆۆۆۆی   ووو  یۆۆۆۆۆۆ ە ەی دەووی 

ی.. هێ ۆۆۆۆۆۆتا مریەمۆۆۆۆۆۆی خو ۆۆۆۆۆۆ  ب  م مۆۆۆۆۆۆابوو  ۆۆۆۆۆۆ تێۆۆۆۆۆۆپەر 
ینۆۆۆۆی ئەو دەمۆۆۆۆرێ و مۆۆۆۆن دەبۆۆۆۆمە  نۆۆۆۆی باو تۆۆۆۆان   ە ەیود 

ی پەو سۆۆۆۆۆۆۆۆا نە دەدییەوە.. منا ە ۆۆۆۆۆۆۆۆان یە  بەیە   ئۆۆۆۆۆۆۆۆاور 
  نرد ەر رەووە ە دەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆ   هەر پەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ گەورە دەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوون

ان نەوتۆۆۆۆۆی دەخۆۆۆۆۆویردو گیۆۆۆۆۆانی دەسۆۆۆۆۆپارد   یۆۆۆۆۆ ە یۆۆۆۆۆ  ێ یە
پیاوێۆۆۆۆ  دە ۆۆۆۆرد  پۆۆۆۆانوە سۆۆۆۆا ێ  پە  گەنۆۆۆۆجە ە  ۆۆۆۆووی بە

ری بەەوپیۆۆۆۆۆۆاو  ە پ بۆۆۆۆۆۆاو  گەورەتۆۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆوو.. چۆۆۆۆۆۆویر
رەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە ەوە دەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتن باو یۆۆۆۆۆۆۆۆۆان دە وو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  
دەیانخسۆۆۆۆۆۆۆتە دیرەمەیۆۆۆۆۆۆۆتە ە و  ننێ ۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆپیان پە  نە 

ەرخۆۆۆۆۆۆنە ە بۆۆۆۆۆۆ  ە پە ێۆۆۆۆۆر د نۆۆۆۆۆان ەرە ە وەردەگۆۆۆۆۆری  
ردبۆۆۆۆۆوو  بە ری ۆۆۆۆۆردن دەچۆۆۆۆۆوومە الی   یررۆۆۆۆۆاو ند مۆۆۆۆۆر

ووو خۆۆۆۆۆرییە تۆۆۆۆۆابووتەوە   دیرتۆۆۆۆۆووە ە ئۆۆۆۆۆاخر پیۆۆۆۆۆاوە ە  
ە منا  ۆۆۆۆارە ەی م  ەیە ەسۆۆۆۆینە ئاسۆۆۆۆنهێنۆۆۆۆدە نابێۆۆۆۆی  ۆۆۆۆور 

بۆۆۆۆۆ پۆۆۆۆر   ۆۆۆۆرد پە ئۆۆۆۆاو  خۆۆۆۆۆم بە ئاودەسۆۆۆۆتە ە دە ۆۆۆۆرد  
دەمبینۆۆۆۆۆۆۆۆی ئاودەسۆۆۆۆۆۆۆۆتە ە پەوێ نەمۆۆۆۆۆۆۆۆاوەو دیرتۆۆۆۆۆۆۆۆوە ە 

 ە ئەوێ ۆۆۆۆۆۆی دیگیۆۆۆۆۆۆرو بۆۆۆۆۆۆۆتەوە  پ ە ۆۆۆۆۆۆانی هێنۆۆۆۆۆۆد بۆۆۆۆۆۆا
یی ۆۆۆۆۆم دەیۆۆۆۆۆووی  ۆۆۆۆۆابریی مۆۆۆۆۆردوو پەنۆۆۆۆۆاو   د ەودو ۆۆۆۆۆر

ێۆۆۆۆۆۆۆۆی »بەد  تۆۆۆۆۆۆۆۆابووتە ەوە دەیۆۆۆۆۆۆۆۆووی  ویی چۆۆۆۆۆۆۆۆی دەگەر 
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پێۆۆۆۆۆن  ئەوەی تۆۆۆۆۆۆ ویدەوینۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆر ەیە ە ئەوە سۆۆۆۆۆی و 
تر بۆۆۆۆوو  چۆۆۆۆویر پیۆۆۆۆاوە ە هە یانۆۆۆۆدەگری بۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆ ێسۆۆۆۆاڵ پ

سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتان.. تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ئەوین دەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانبردە ئەوێ ئەو دوو  گۆر 
ەرەوە پێیۆۆۆۆۆانی ەمۆۆۆۆۆاڵ بێۆۆۆۆۆتە د پیۆۆۆۆۆاوەی دیی ۆۆۆۆۆم بەر پەوەی پ

یۆۆۆۆۆۆان دە ینۆۆۆۆۆۆ ویر  ەد  ووبۆۆۆۆۆۆارە ە گۆر  چۆۆۆۆۆۆوونە ئەو بەری ر 
مۆۆۆۆۆردوە ە دەخەنە نۆۆۆۆۆاوی و  ..ەپێۆۆۆۆۆدیوەو چۆۆۆۆۆویر پیۆۆۆۆۆاوە 

  تەپ ینی دەدەن.
سۆۆۆۆۆیار بۆۆۆۆۆوو ئۆۆۆۆۆاخۆ ئەو رئەوەی بۆۆۆۆۆۆ دیی ۆۆۆۆۆم جێ ۆۆۆۆۆای پ

و؟ یۆۆۆۆاخود ئەوینۆۆۆۆی رەسۆۆۆۆارە ە وینۆۆۆۆدوو بۆۆۆۆوون؟ مردبۆۆۆۆو
یۆۆۆۆۆان ۆی ۆۆۆۆۆتن گۆر   دەنۆۆۆۆۆا چۆۆۆۆۆۆن دوو پیۆۆۆۆۆاو بەر پەمۆۆۆۆۆن ر 

سۆۆۆۆارە ە  ە رە وانۆۆۆۆ  یە ەپێۆۆۆۆدیو دویتۆۆۆۆریۆ پیۆۆۆۆاوە مۆۆۆۆردوو
ەوە؟   تەرمی ی نەماوە خستیانە ئەو گۆر 

ەرگیۆۆۆۆو ئەو تەپیسۆۆۆۆمەی بۆۆۆۆۆ نە ۆۆۆۆرییەوە.. ناچۆۆۆۆار دیی ۆۆۆۆم ه
ی ۆۆۆۆۆۆۆردن  ۆۆۆۆۆۆۆۆ ێۆۆۆۆۆۆۆدێ ێی  دەگۆۆۆۆۆۆۆاتە ج نە رەسۆۆۆۆۆۆۆاربە ر 

ووبۆۆۆۆۆۆارە ە  ە پێۆۆۆۆۆۆی   وورێ ۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆاری ی ئەوسۆۆۆۆۆۆەر ر 
دە ۆۆۆێن سۆۆۆەروچاوە  پە ۆۆۆاتی جەن ۆۆۆی جیهۆۆۆانی ئا ۆۆۆی ئۆۆۆاو 

ووسۆۆۆۆە ان بۆۆۆۆوو ر ەسۆۆۆۆەپ سورەۆۆۆۆ  ن ەپێیۆۆۆۆان دەووتۆۆۆۆ ەو ر 
پ ۆۆۆۆۆتی ئییۆۆۆۆۆایە ی سۆۆۆۆۆەرباوی  ە وە  سۆۆۆۆۆەر تەخۆۆۆۆۆتەی 

چەنۆۆۆۆدین جۆۆۆۆار پەوێ ئاهەن یۆۆۆۆان   ان دێنۆۆۆۆا ۆۆۆۆانۆ بە اریۆۆۆۆ 
ەم دە ۆۆۆۆۆۆای  مۆۆۆۆۆۆریێ ەوتۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆۆۆردووە  پەوێ ر  

 ریسۆۆۆۆۆێ ی وەردی خوێنۆۆۆۆۆاوی پەبەرە  بە دیی ۆۆۆۆۆم دە ێۆۆۆۆۆی 
 »پەرەسارە ەوە دێی؟  

سۆۆۆۆتاپەوێ بۆۆۆۆووم پیۆۆۆۆاوە ەی مۆۆۆۆردو برد  ن یۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ گۆر 
ێۆۆۆۆۆوە  مۆۆۆۆۆریەم دوو چنۆۆۆۆۆی تن ب ێەر  اومنا ە انۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆ  ەر 

ووخسۆۆۆۆۆۆۆۆاری خۆۆۆۆۆۆۆۆۆی دیدە ۆۆۆۆۆۆۆۆای  پ ۆ ی ئۆۆۆۆۆۆۆۆاو بە ر  ەر 
ووخسۆۆۆۆۆۆۆاری ئەو  مۆۆۆۆۆۆۆردنە ەیەوە ئەوە یە ەم جۆۆۆۆۆۆۆاربوو ر 

ئەو وەمۆۆۆۆۆانێ ی وۆرە ئەو خۆۆۆۆۆوێنەی  ی. ەوێۆۆۆۆۆ وی بەرئۆۆۆۆۆا

جەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەی نە وو ۆۆۆۆۆۆۆۆتووە  بەنی ۆۆۆۆۆۆۆۆایە  پە دیی ۆۆۆۆۆۆۆۆم 
وینێۆۆۆی تۆۆۆا چیرۆ ۆۆۆی مەرگۆۆۆی خۆۆۆۆی بۆۆۆ  ێتەوە. دەر  ۆ ب ێۆۆۆر 

. پیۆۆۆۆۆاوە ەم  وو ۆۆۆۆۆتمی مۆۆۆۆۆردم.ەنە ەومۆۆۆۆۆن بەسۆۆۆۆۆەر منۆۆۆۆۆا 
نۆۆۆۆۆۆۆۆی رەوی پە خو ۆۆۆۆۆۆۆۆ ە ەم  ردبۆۆۆۆۆۆۆۆوو  پۆۆۆۆۆۆۆۆێ ەوە پا

 و ۆۆۆۆتنمیان دینۆۆۆۆا  منۆۆۆۆی  وو ۆۆۆۆی وخو ۆۆۆۆ ە ەمی  ۆۆۆۆرد 
   ۆ  . بە بوو ی

دەیویسۆۆۆۆۆۆۆی پرسۆۆۆۆۆۆۆیاری وۆری پەبۆۆۆۆۆۆۆارەوە ب ۆۆۆۆۆۆۆای  و ئە
 ەچۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆریەم پەپەی بۆۆۆۆۆوو  ئەوێۆۆۆۆۆی جێهێ ۆۆۆۆۆتبوو بەدەم 

ی دەدییەو ێۆۆۆۆۆۆوە ئۆۆۆۆۆۆاور  ەو دەیۆۆۆۆۆۆووی »چێ ۆۆۆۆۆۆتەن اوێ ی ر 
ێۆۆۆۆۆۆمەوە منا ە ۆۆۆۆۆۆانم بێۆۆۆۆۆۆی پەد ە نۆۆۆۆۆۆ درە ەپە بۆۆۆۆۆۆ ەم ب ەر 

یردووە . ئەی چەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدین سۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ە هیچیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان نەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆو
خەری ۆۆۆۆی نۆۆۆۆان ردن بۆۆۆۆوو »ئەوە  ؟ خۆۆۆۆۆ ئەوخو ۆۆۆۆ ە ەی 

ۆ د ێۆۆۆۆۆ دەوین ێۆۆۆۆۆمەوە بۆۆۆۆۆۆیە خێۆۆۆۆۆری نۆۆۆۆۆانە ەی ی ئەمۆۆۆۆۆر  ەگەر 
تەویو دە ۆۆۆۆاو مۆۆۆۆا ە ە بەجێۆۆۆۆدێ ێی  ئیۆۆۆۆدی دیی ۆۆۆۆم هەمۆۆۆۆوو 

ینەوەی ئە یۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی نەیتۆۆۆۆۆۆۆۆۆوینی پەچ و ارەنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆی گەر 
یسۆۆۆۆۆۆۆی دیی ۆۆۆۆۆۆۆم پەم نیۆۆۆۆۆۆۆوە ە م بەب  ی ا ۆۆۆۆۆۆۆ بێدییۆۆۆۆۆۆۆ ە ت ر 

تە دەرەوەو  ۆۆۆۆۆەوەی هۆۆۆۆۆاوین بۆۆۆۆۆۆ پەنۆۆۆۆۆاو نۆۆۆۆۆوێنە ەی هۆۆۆۆۆا
 ویستی ما ەوە بەجێبێ ب؟ 
مەوە مبۆۆۆۆدە بۆۆۆۆا خۆۆۆۆۆێپەپەمە ە  ۆۆۆۆچە ەم ر   م بۆتۆۆۆۆانی ب ێۆۆۆۆر 

یارمدی بێمە دەرەوەی ماڵ.  بۆچی هە سام و بر 
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 ب ەوەئیستا هیو مەخوێنەوە  ەمێ  بیر 
نۆۆۆۆای وییە ئەو ام  ی ێۆۆۆۆ ب ارینۆۆۆۆا  ە  چۆۆۆۆی  نۆۆۆۆی خەیۆۆۆۆاڵ 

پ ۆۆۆۆۆتاو پ ۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەر بە نەوەی خەیۆۆۆۆۆا ە  هە ۆۆۆۆۆبەی وۆر 
ەوی جۆۆۆۆۆار دیی ۆۆۆۆۆی ویسۆۆۆۆۆتوویەتی ن ۆۆۆۆۆو ی پەوە ب ۆۆۆۆۆای   

ئەو  ۆۆۆۆۆەوەی  ە سۆۆۆۆۆەر خۆۆۆۆۆۆی  بە م ۆۆۆۆۆچە ەی چۆۆۆۆۆۆتەو
سۆۆۆۆۆەما  پەسۆۆۆۆۆەربانە ە پەگەڵ پیۆۆۆۆۆاوی خەیۆۆۆۆۆاڵبینۆۆۆۆۆی ئەو 
وە    هەمۆۆۆۆان  ۆۆۆۆەوی خەیۆۆۆۆا ی خۆۆۆۆۆی بیرهۆۆۆۆاتەدە ۆۆۆۆای 

ا گەی ۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆ  وەوەئەو دەمەی پەنیۆۆۆۆۆۆوە  ۆۆۆۆۆۆەو هە سۆۆۆۆۆۆای
ێ ەوتۆۆۆۆۆۆۆی ئەو مرۆ ۆۆۆۆۆۆۆانەی  ۆۆۆۆۆۆۆرد  ە بەسۆۆۆۆۆۆۆەروچ اوە  ر 

سۆۆۆۆۆۆۆا نێ ی ووو مردبۆۆۆۆۆۆۆوون  هەنۆۆۆۆۆۆۆدێ  پەوین خە  ۆۆۆۆۆۆۆی 
ەنیۆۆۆۆۆا دەمۆۆۆۆۆاو پەوینە مۆۆۆۆۆریەم ت ەۆ نەیبینیبۆۆۆۆۆوون نۆۆۆۆۆاوچە 

سۆۆۆۆۆۆۆتریبوو   ەچۆۆۆۆۆۆۆی ئەو دەم چیرۆ ۆۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆۆردنە ەی بی
خۆۆۆۆۆی بە ریسۆۆۆۆی خوێنۆۆۆۆاوی بینۆۆۆۆی.. ئەوەی سۆۆۆۆەیرە بۆۆۆۆۆ 

؟ ووبۆۆۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆۆۆێمە ئۆۆۆۆۆۆاخۆ مۆۆۆۆۆۆریەم  نۆۆۆۆۆۆی ویدەی خەیۆۆۆۆۆۆاڵ
وو بە بنەمۆۆۆۆۆا ەی  ارینۆۆۆۆۆاوە؟ یۆۆۆۆۆاخود پەیوەنۆۆۆۆۆدیە ی هەبۆۆۆۆۆ 

 نێۆۆۆۆۆۆ    ئەوە تەنیۆۆۆۆۆۆا هێۆۆۆۆۆۆوی بینۆۆۆۆۆۆین بۆۆۆۆۆۆوو ویی ۆۆۆۆۆۆرد 
ێپەنیوە ۆۆۆۆەو بێۆۆۆۆ  ی  ۆۆۆۆۆن  ەوتۆۆۆۆی مێ وویە ۆۆۆۆ تە دەرەوە  ر 

نی تیۆۆۆۆا نەبۆۆۆۆوو.. ب ۆۆۆۆای  پەرەسۆۆۆۆارێ ی جێمۆۆۆۆاو  ە  یۆۆۆۆا
ە ۆۆۆۆۆۆۆە  و مۆۆۆۆۆۆۆا ی ور  پ ۆۆۆۆۆۆۆتاو پ ۆۆۆۆۆۆۆی خە  انێۆۆۆۆۆۆۆ  مەر 

یدەگۆۆۆۆۆری   ەچۆۆۆۆۆی ئەو پەو  ۆۆۆۆۆەوو خیۆۆۆۆۆ   ید ەوان پۆۆۆۆۆب ر 
رە ەی بینۆۆۆۆۆۆۆی  وە  چۆۆۆۆۆۆۆۆن ویوی خە  ۆۆۆۆۆۆۆی رەسۆۆۆۆۆۆۆاتە

و ئەوینەۆ هەبۆۆۆۆۆۆۆوو   ومۆۆۆۆۆۆۆا ی و ئۆۆۆۆۆۆۆاخور   ۆۆۆۆۆۆۆوێنی مەر 
 پەوێ دە یان.بە م ئەو خە  انەۆ 

گەر دیی ۆۆۆۆۆی  ارینۆۆۆۆۆا ەی مۆۆۆۆۆی »سۆۆۆۆۆینەما پاریدیسۆۆۆۆۆۆ  ی ەئ
بینیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوییە  بە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆچە ەی دەووی وە  سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوتانی 

سۆۆۆۆۆینەمای  ۆ و تۆۆۆۆۆووتین ئەپنریۆۆۆۆۆد سۆۆۆۆۆینەما ە   ەوی چۆۆۆۆۆۆ
نۆۆۆۆۆدی  ئۆۆۆۆۆاوی و پەدیویرە ەیا رد  ۆۆۆۆۆ  ی سۆۆۆۆۆ وهاوینەیۆۆۆۆۆان درو

منۆۆۆۆۆۆۆۆیۆ ئەو چیرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆانەی پە رەسۆۆۆۆۆۆۆۆارە ە نەمبینۆۆۆۆۆۆۆۆی 
  پەدیویری  ۆ  ە ە وە  ەی می سینەمایی بینیم.

 ە ئۆۆۆۆاریم ریە ی با ۆۆۆۆی پێویسۆۆۆۆی بێۆۆۆۆی  تۆۆۆۆا بەنۆۆۆۆاو نۆۆۆۆ ەر
ۆیۆۆۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی   ۆۆۆۆۆۆونجە تاری ە ۆۆۆۆۆۆانی خەیا ۆۆۆۆۆۆدی بر 

ێۆۆۆۆی با ۆۆۆۆتر پە نهێنۆۆۆۆی چیۆۆۆۆرۆ ە ە  تێب ەیۆۆۆۆی  دەبێۆۆۆۆی پەر 
یۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ ە ە خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆدنەوەیان چ و نا ە ۆۆۆۆۆۆۆۆ بیسۆۆۆۆۆۆۆۆتنی وو

نەبینیۆۆۆۆی  هێنۆۆۆۆدەی بچیۆۆۆۆتە نۆۆۆۆاو نۆۆۆۆاخی خۆۆۆۆۆتەوە.. پەنۆۆۆۆاو 
و  خۆۆۆۆۆۆۆی ئەو  ۆۆۆۆۆۆارە خەیۆۆۆۆۆۆا یە بۆۆۆۆۆۆدۆویتەوە  ە  ارینۆۆۆۆۆۆا

دیی ۆۆۆی دەیبیۆۆۆنن  د نیۆۆۆابە ئەو  ۆۆۆای پەنۆۆۆاو خۆتۆۆۆدی  خۆۆۆۆی 
ێ ەوتۆۆۆۆۆۆۆی وۆر مرۆ ۆۆۆۆۆۆۆی خەیۆۆۆۆۆۆۆا ی دە ەیۆۆۆۆۆۆۆی  ئەوەی  ر 

بۆۆۆۆۆ ەم یۆۆۆۆۆان  وە بۆۆۆۆۆۆتی بۆۆۆۆۆاسپەبیۆۆۆۆۆری منی ۆۆۆۆۆدی نەبۆۆۆۆۆو
مرۆ  ەپێۆۆۆۆۆۆ   بینیۆۆۆۆۆۆی وتێۆۆۆۆۆۆدەگەیی ەید  ۆتۆۆۆۆۆۆ   نەمبینیۆۆۆۆۆۆووە

 پەناو  اری جیاویو هەیە. 
ێ ەوتۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆ نێ ی  وو ۆۆۆۆۆۆەیی دە ەیۆۆۆۆۆۆی   ئەو دەمە ر 

گۆ ۆۆۆۆی وخۆۆۆوێن بێۆۆۆی  هەمۆۆۆۆوو وە   مرۆ ێ ۆۆۆی تیۆۆۆا نۆۆۆیە
ب ۆۆۆۆۆۆوری چۆۆۆۆۆۆری  وو ۆۆۆۆۆۆەیی ونۆۆۆۆۆۆاو ن  هەریە ەی بۆۆۆۆۆۆۆ 

ێۆۆۆۆۆ ەی ئۆۆۆۆۆاوێنەیە  ی ئەویتۆۆۆۆۆر دەبێۆۆۆۆۆتە ئۆۆۆۆۆاوێنە و تۆۆۆۆۆۆ پەر 
وە ئە  ی یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نبیگەورەوە تەویوی ئەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نە دە

ۆ نە نۆۆۆۆیە  ە پەوێ دەردەچیۆۆۆۆی دەچیۆۆۆۆتە هەرگیۆۆۆۆو ئەو  ۆۆۆۆ 
ووتە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  ئەو  نۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەی  ە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بێۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە نە ر  گەر 

ە گ ورە ۆۆۆۆان  ۆۆۆۆو ریون  د ۆۆۆۆی ئەو ەمێردە انیۆۆۆۆان پە ۆۆۆۆەر 
 نۆۆۆۆۆۆۆانە دەدەنەوە  ە پیاوە انیۆۆۆۆۆۆۆان بە تۆۆۆۆۆۆۆۆمەتی ناپۆۆۆۆۆۆۆا ی 

 .هاوسەری پێیان جیا بوونەتەوە
ە ێ یۆۆۆۆان هەیە هۆۆۆۆیو پیاوێۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆی ئەوین گ  پێۆۆۆۆی ەنۆۆۆۆیەر 

   نە ۆۆۆۆۆان هەموویۆۆۆۆۆان پە ەنۆۆۆۆۆار ێبخۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆانەوەت
ووبارێ ۆۆۆۆۆدی دە یۆۆۆۆۆن  ۆۆۆۆۆەوینە وە  ماسۆۆۆۆۆیە ان دەچۆۆۆۆۆنە  ر 

ووبۆۆۆۆۆۆۆارە ە مۆۆۆۆۆۆۆا ێ ی پەسۆۆۆۆۆۆۆۆەدەەی  یهەریە ە  نۆۆۆۆۆۆۆاو ر 
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 ۆۆۆۆۆۆاتی خۆرئۆۆۆۆۆۆاویبوون  ماسۆۆۆۆۆۆی درووسۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆردووە.
ێ ەوتۆۆۆۆۆی باخێۆۆۆۆۆ  دە ەیۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆاخی  پەوێ دێیۆۆۆۆۆتە دەرەوە ر 

م  ەب ە ا ۆۆۆۆۆۆدیرە انە.. باخێۆۆۆۆۆۆ  هێنۆۆۆۆۆۆدە ترسۆۆۆۆۆۆنا منۆۆۆۆۆۆا ە ب
ی  هەمی ۆۆۆۆۆە منۆۆۆۆۆا ە با ۆۆۆۆۆدیرە ان  اتێۆۆۆۆۆ  دەچۆۆۆۆۆیە نۆۆۆۆۆاو

د نەویییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی دەدەنەوە  ە نەترسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیی پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرە  ەس 
پە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوێوە  ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاویری نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادیی  بەو مەرجەی بەر

پەبۆۆۆۆۆاخە ە نەمێنیۆۆۆۆۆی.. دەنۆۆۆۆۆا دی ێ ۆۆۆۆۆی ترسۆۆۆۆۆنا  پەنۆۆۆۆۆاو 
تی ۆۆۆۆۆ ی خۆۆۆۆۆۆری بەرە بەیۆۆۆۆۆان دەردەچێۆۆۆۆۆی  نات و ێۆۆۆۆۆی 

ی بەهەردوو چۆۆۆۆۆۆاوتە بۆۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆۆری ی  ەچۆۆۆۆۆۆی پێویسۆۆۆۆۆۆت
  ی.نا وەبێچو

ێ یی دەبێۆۆۆۆۆۆۆی پەدەرگۆۆۆۆۆۆۆای دویوەی  ە منا ە ۆۆۆۆۆۆۆان جێۆۆۆۆۆۆۆد 
بۆۆۆۆاخە ە بچیۆۆۆۆتە دەرەوە  چۆۆۆۆون ە پەو دەرگۆۆۆۆایەی تۆۆۆۆۆ پێۆۆۆۆی 

ێیۆۆۆۆۆتە دەرەوە  بە سۆۆۆۆۆب  ۆۆۆۆۆەوو دەچیۆۆۆۆۆتە  وورەوە پێۆۆۆۆۆی ب
ێ ۆۆۆۆۆا ە خۆۆۆۆۆۆی  ۆ  نۆۆۆۆۆاگەیتەوە مۆۆۆۆۆا ی خۆتۆۆۆۆۆان  ر  رەوی ر 

ێ ەوتۆۆۆۆۆی د  ی ە ە رەوی سۆۆۆۆۆەەاتە  پەسۆۆۆۆۆەەاتی پێۆۆۆۆۆنجەم ر 
 ێی ئیۆۆۆۆۆۆدی  ۆدە ۆۆۆۆۆۆ ەهی دە ەیۆۆۆۆۆۆی  ئەو دەمەی چاوە انۆۆۆۆۆۆ 

رێ ی چۆۆۆاو بەخوێنیۆۆۆی بە ئاسۆۆۆانی مۆۆۆاپی خۆتۆۆۆان تۆۆۆۆ  ۆۆۆوێ
نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادۆویتەوە.. سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرباری ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاویرو خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنی 

بە دەرگۆۆۆۆۆای دویوە بچیۆۆۆۆۆتە  ی یۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆیە ناچار چاوە انۆۆۆۆۆی.
دەرەوە  ئەو دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆایەۆ دەچێۆۆۆۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆۆۆۆەر تۆۆۆۆۆۆۆۆونێ ی 
ە   ۆۆۆۆۆۆۆۆەهیدە ان  هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو گەنجۆۆۆۆۆۆۆۆانەی پە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر 

 یەونەپەوێ بەدەم خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆد  وە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆو رین.جیاوی
 ۆۆۆۆۆۆۆۆەوە خۆیۆۆۆۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆۆۆەرەاڵ  ایەتی هەویرویە ی ۆۆۆۆۆۆۆۆ ر

 ۆۆۆۆۆۆۆۆۆردووە  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆوونەتە مرۆ  ەپێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ری ایەتە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆان 
ف تۆۆۆۆۆۆۆۆ  دەخۆۆۆۆۆۆۆۆوێننەوە  بیۆۆۆۆۆۆۆۆر پە ۆۆۆۆۆۆۆۆەهرەوید دە ەنەوە و

ۆ ێۆۆۆۆۆۆ   ە ئەوینۆۆۆۆۆۆی تیۆۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆۆو ری   دەنێۆۆۆۆۆۆرن بۆۆۆۆۆۆۆ ر 
ە ان  جەپادە ۆۆۆۆۆۆۆان و  ۆۆۆۆۆۆۆەهرەیار بە بەرهەمۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆەر 

ەیە ەوە ەا ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ی دەوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن  هەر هەموو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیان ب
  ەهرەوید بوون.

ا یە ەی پەنۆۆۆۆاو خۆتۆۆۆۆدی خەیۆۆۆۆ  مەی تۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆارەدەو ەئ یەبۆۆۆۆۆ
دۆویەوە تەویوی ووردە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری چیرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەوینە 

ەیۆۆۆۆۆانەوە ارەبپەخۆتۆۆۆۆۆدی دەخۆۆۆۆۆوێنیتەوە  ە پێ ۆۆۆۆۆتر هیچۆۆۆۆۆی پ
نەوینیۆۆۆۆووە  دەوینۆۆۆۆم ئێسۆۆۆۆتا پرسۆۆۆۆیارێ  پەالی درووسۆۆۆۆی 
بۆۆۆۆۆووە  دەتەوێۆۆۆۆۆی بپرسۆۆۆۆۆیی: تۆۆۆۆۆۆ  ێیۆۆۆۆۆی ئەو چیۆۆۆۆۆرۆ ە 

یت  ا؟نۆۆۆۆۆ یر اەوە؟ پەیوەنۆۆۆۆۆدیی چۆۆۆۆۆیە بە بنەمۆۆۆۆۆا ەی دەگێۆۆۆۆۆر 
  وێی نهێنیە ە؟ ەتەوێی ب ەیی بەد 

ی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆی یدەی  ەمێۆۆۆۆۆۆۆۆ  پەگەڵ هەسۆۆۆۆۆۆۆۆتی خۆۆۆۆۆۆۆۆوێنەر
ۆ مە ە  ئۆۆۆۆۆاخۆ بیۆۆۆۆۆری  ووردبۆۆۆۆۆین بەو خۆۆۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆۆتخەر 

ئیسۆۆۆۆۆتا هۆۆۆۆۆیو مەخۆۆۆۆۆوێنەوە  پرسۆۆۆۆۆیارینە نە ۆۆۆۆۆردەوە؟ وپە
 ەمێۆۆۆۆۆ  بیۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆ ەوە   ە گەی ۆۆۆۆۆتیە وە م خۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆخە 

پرسۆۆۆۆۆۆۆۆیارینەی بە مێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ دی  دووریۆۆۆۆۆۆۆۆانێ ەوە.. گەر ئەو
بە ە بۆۆۆۆۆۆدە بە  تێۆۆۆۆۆۆ   یۆۆۆۆۆۆرۆ ە بێۆۆۆۆۆۆنەچ پەو ووینەهۆۆۆۆۆۆاتبوو 

 ەسۆۆۆۆۆۆۆۆێ یتر بۆۆۆۆۆۆۆۆا بۆخۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بیخۆۆۆۆۆۆۆۆوێنێتەوە  ئەو دەمە 
ی وهەر ەسۆۆۆۆێ   تێۆۆۆۆبە ە پرسۆۆۆۆیاری ئەوی پۆۆۆۆب نەبێۆۆۆۆی ئە

یۆۆۆۆۆۆدیتە  ەسۆۆۆۆۆۆێ یتر  بەو  ۆۆۆۆۆۆێوەیە ئەو  تێۆۆۆۆۆۆبە نۆۆۆۆۆۆاچێتە دە
 تێبخۆۆۆۆۆانەی ئەوینەوە  ە در ۆۆۆۆۆی پرسۆۆۆۆۆیارە انی نۆۆۆۆۆا ەن  

 ر ئەو پرسۆۆۆۆیارینەی مۆۆۆۆن  ۆۆۆۆردم  هەمۆۆۆۆانبە م خۆۆۆۆۆ ئەگە
بەخەیا تۆۆۆۆۆۆۆدی هۆۆۆۆۆۆۆای  ئەوی رینەبوون  ەتۆۆۆۆۆۆۆۆ ایسۆۆۆۆۆۆۆ پر وەئ

وودیوی  پەگە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆم بەردەویمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆبە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ تەویوی ر 
 ال ی چیۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ ە ە  دەوینۆۆۆۆۆۆۆۆم پەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆاتەدی  ۆۆۆۆۆۆۆۆتێ یتر

درووسۆۆۆۆۆۆی دەبێۆۆۆۆۆۆی و دە ێیۆۆۆۆۆۆی: خۆۆۆۆۆۆۆی پە وە مۆۆۆۆۆۆی 
 پرسیارە ەم مەدوەوە؟ 

یم د نیۆۆۆۆۆۆابە وە مۆۆۆۆۆۆی پرسۆۆۆۆۆۆیارە ەی دەدەمەوە  بە م مۆۆۆۆۆۆاد 
ەرەوەو تۆۆۆۆۆۆۆۆ  نەرێوخۆۆۆۆۆۆۆ ی پرسۆۆۆۆۆۆۆیارە ەی منۆۆۆۆۆۆۆی گێۆۆۆۆۆۆۆر 
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 مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە بە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆابەتێ ەوە..  ە پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیی هەردوو
ووبەری سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆپی  هەردووالمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بەیە ەوە پەر 

ە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی چیۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ ە ە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ریوینەت  ەویتە   ەەوالپەر 
ە ۆۆۆۆۆانی  ۆتۆۆۆۆۆایی پەگە ۆۆۆۆۆم   ەمێۆۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆۆاریم ربە تۆۆۆۆۆا الپەر 

ۆ   ە بۆۆۆۆۆۆۆر  بە م ت ۆۆۆۆۆۆۆای پێۆۆۆۆۆۆۆدە ەم ئێسۆۆۆۆۆۆۆتە مە ەوە الپەر 
ە تۆۆۆۆۆۆ هە ۆۆۆۆۆۆدی  مۆۆۆۆۆۆی ەوا نەوەو خێۆۆۆۆۆۆری مەچۆۆۆۆۆۆووە دوی الپەر 

  گەر ویی  ۆۆۆۆرد هەر تەنیۆۆۆۆا نهێنۆۆۆۆی پرسۆۆۆۆیارە ە بوینیۆۆۆۆی 
پرسۆۆۆۆۆۆیارە ە پەدەسۆۆۆۆۆۆی نادەیۆۆۆۆۆۆی  هێنۆۆۆۆۆۆدەی ئەەسۆۆۆۆۆۆوونی 

دەدەیۆۆۆۆۆۆی   ی ۆخۆۆۆۆۆۆ  چێۆۆۆۆۆۆ ی چیۆۆۆۆۆۆرۆ ە ەۆ پەدەسۆۆۆۆۆۆی 
ۆین و   ەوییە بۆۆۆۆا پۆۆۆۆێ ەوە بەرەو ەۆۆۆۆو یی چیۆۆۆۆرۆ ە ە بۆۆۆۆر 

ینین  نە چۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆچە ەی باسۆۆۆۆۆی ئەو  ۆۆۆۆۆەوە بۆۆۆۆۆو
  دە ای.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دەخوێنێتەوە  کێبێباوکم کت

نۆۆۆۆۆاوینم   ڵاەیۆۆۆۆۆ خ یکۆۆۆۆۆ ە ەچڕە رەسۆۆۆۆۆ ەپ ۆتۆۆۆۆۆ وەئ یکێ ۆۆۆۆۆت
 مە ب ی ێۆۆۆۆۆۆ بەه یاریۆۆۆۆۆۆ دوور وناد  یکۆۆۆۆۆۆ یە ووێم ەنۆۆۆۆۆۆ ڕە
 ەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەکەوید ەخان  یاەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ خ ەب ی ەبارەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیوەئ
 ین سۆۆۆۆۆۆۆا یتاەرەسۆۆۆۆۆۆۆ  یکێوە ۆۆۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ەوەتەڕێۆۆۆۆۆۆۆ گەد 
 کەو ی ێۆۆۆۆۆ بەد  رباوەاوکم سۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆ  ەیمەد  وەئ  ۆۆۆۆۆتاکان ەه
 یرباوەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یج ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەت و مەئ یت هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو ویرینەه
 ۆسۆۆۆۆۆۆوپا بۆۆۆۆۆۆ  ەینۆۆۆۆۆۆدینڕد  یکێمۆۆۆۆۆۆارالەپەپ  رەب ەتێکۆۆۆۆۆۆرەد 

 یویۆۆۆۆۆ ود ەپ بۆۆۆۆۆادین ەە ینۆۆۆۆۆاوەب کێ ۆۆۆۆۆار یرکردنۆۆۆۆۆ یدیگ
 سۆۆۆۆۆی ەسۆۆۆۆۆوپا گرنۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆوو د  ۆبۆۆۆۆۆ  ەک کۆۆۆۆۆانەوتەن ەریۆۆۆۆۆ ب
 کەو وینەئ ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ب ر دیەوتۆۆۆۆۆۆۆانەن ەریۆۆۆۆۆۆۆ ب وەئ رەسۆۆۆۆۆۆۆ ەب

 کێۆۆۆۆۆۆۆ کات ن ێنۆۆۆۆۆۆۆرەدید  کۆۆۆۆۆۆۆانەوتەن ەریۆۆۆۆۆۆۆ ب یوینەپاسۆۆۆۆۆۆۆ 
 مۆۆۆۆانۆخ یکانەتۆۆۆۆا نۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆار  رەسۆۆۆۆ  ەتێکۆۆۆۆرەد  انیر ۆۆۆۆ ێه
 وەئ یکۆۆۆۆانییە چاەپ ی اکۆۆۆۆ ەد  ەوەبۆۆۆۆاوکم بۆۆۆۆاس پ سۆۆۆۆتن ەناو
 ەین چۆۆۆۆا وەئ ۆڕەو سیپۆۆۆۆ  یوتۆۆۆۆ ەن  ەکەوتەن ەریۆۆۆۆ ب ویۆۆۆۆ د 

 ەیمەد  وەئ ..یی ەۆۆۆۆۆۆۆو ەوچووبۆۆۆۆۆۆۆو وەدیگرتبۆۆۆۆۆۆۆوو   ۆۆۆۆۆۆۆ 
 وەئ نۆۆۆۆاوەپ اویۆۆۆۆ پ د ەسۆۆۆۆ ەپ اد یۆۆۆۆ و وتۆۆۆۆدیەن یی ۆۆۆۆاڕە نۆۆۆۆاوەپ

 نۆۆۆۆاوەپ انی ۆۆۆۆ ەپ  بۆۆۆۆوو ەوەرەد ەب انیرەسۆۆۆۆ  ایۆۆۆۆ نەت دیەن چۆۆۆۆا
 نەمۆۆۆۆۆانبەد  ەوەرێۆۆۆۆۆ »پ کۆۆۆۆۆرد ەد  انیۆۆۆۆۆ هاویر  بۆۆۆۆۆوو دیەکەوتەن

 ەمێئۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆ ۆریچەب سەو ک نیرمۆۆۆۆۆ ەد  ەمێئۆۆۆۆۆ   ناابۆۆۆۆۆ یب ۆبۆۆۆۆۆ 
  ی ێناوین

 ەیور کۆۆۆۆۆۆای ەری د  کێۆۆۆۆۆۆ کردن یڕ دیەوە ۆۆۆۆۆۆ  وەبۆۆۆۆۆۆاوکم پ
 یروەب رباوەدوو سۆۆۆۆۆۆ  ی ێنێ ۆۆۆۆۆۆکەکد ێسۆۆۆۆۆۆوپا ت مۆۆۆۆۆۆووەه
 ەیانیرباوەسۆۆۆۆۆۆ  ەنێما ۆۆۆۆۆۆ  وەنۆۆۆۆۆۆاو ئ ەنەخەیۆۆۆۆۆۆ و د  ەوەنەکەد 
   ۆۆۆۆویی ەد  بپۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆتەسۆۆۆۆوپا د  ید یۆۆۆۆ ئ ا ییۆۆۆۆ ئ نێپۆۆۆۆ ەد  یێۆۆۆۆ پ
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  ی اکۆۆۆۆۆ ەد  یڕ کێۆۆۆۆۆ کات وەئ کۆۆۆۆای ەد  یمۆۆۆۆۆارۆت ی ێ ۆۆۆۆ  کەو
 ۆبۆۆۆۆۆ  یهۆۆۆۆۆاویر ەکەوتەن  ەنۆۆۆۆۆاو چۆۆۆۆۆا یاوینیۆۆۆۆۆ پ ین ۆۆۆۆۆ ەد 
 ەک ەوەخۆۆۆۆۆۆۆۆاتەد  ۆدرەب ەکۆۆۆۆۆۆۆۆانۆریچ وەئ مۆۆۆۆۆۆۆۆووەه ن ەکەد 

 ۆۆۆۆۆار و  ەوەتەونۆۆۆۆۆریێه یورباەسۆۆۆۆۆ  یکیەاییۆۆۆۆۆ ئ ەب یەگۆۆۆۆۆوی
 یموەرد ەب ینیپ ۆۆۆۆۆۆکن یدوی   ەرباوگەسۆۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆۆ  ەبۆۆۆۆۆۆردریو

 ی ۆۆۆۆکیپو یرتۆیپۆۆۆۆ ڕ ێۆۆۆۆیپەب ی ێۆۆۆۆ نیەخاەمانۆۆۆۆی د  بسۆۆۆۆ  ەک
 ڵسۆۆۆۆۆۆۆ ەە سۆۆۆۆۆۆۆوپاەو پ ی ێۆۆۆۆۆۆۆ کرەد  مۆۆۆۆۆۆۆارۆت ی ێ ۆۆۆۆۆۆۆ  کەو
نۆۆۆۆۆۆۆاو  ۆدرەب ەوینەئ مۆۆۆۆۆۆۆووەبۆۆۆۆۆۆۆاوکم ه م ەب  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ رکەد 
 .بای ەد 

بۆۆۆۆۆۆوو  یکۆۆۆۆۆۆردنڕ یوە ۆۆۆۆۆۆ  ەوەئ یمکۆۆۆۆۆۆرد ڕ ەیوە ۆۆۆۆۆۆ  وەئ
 یدویەب مەکەیکۆۆۆۆۆردنڕ یمۆۆۆۆۆ ەدوو یوە ۆۆۆۆۆ ەپ  یرباوەسۆۆۆۆۆ ەپ

  ەوەئۆۆۆۆۆۆاگرکردن ۆبۆۆۆۆۆۆ  یمەڕگەد  ۆە وپۆۆۆۆۆۆوۆ و پ ە کیچۆۆۆۆۆۆ 
 ۆێپۆۆۆۆۆۆۆ ەو پ ەوەکۆۆۆۆۆۆۆرد  کمێئۆۆۆۆۆۆۆاگر ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ب کێۆۆۆۆۆۆۆ نۆرچەه

  ەوەبۆۆۆۆۆردمەید  وەبۆۆۆۆۆوو خ کیۆۆۆۆۆ رەخ م ت ۆۆۆۆۆ یدین ەکەئۆۆۆۆۆاگر
 کێۆۆۆۆۆ اویپ  ینۆۆۆۆۆ یبەئ کمێاویۆۆۆۆۆ پ ییتارمۆۆۆۆۆا ەکەگرئۆۆۆۆۆا وێۆۆۆۆۆ نەپ
 یسۆۆۆۆۆتەد  ەیکەدیر یوێۆۆۆۆۆ هەدوور هۆۆۆۆۆاتبوو ب یکیە ۆۆۆۆۆاەڕێپ
 یمایسۆۆۆۆ  بۆۆۆۆوو ەه ی ێۆۆۆۆ در یسۆۆۆۆپ یکێ ۆۆۆۆ ڕی  ۆۆۆۆی ەڕۆید 
 ەک چۆۆۆۆۆۆووەد  ەاوینیۆۆۆۆۆ پ وەپ کۆۆۆۆۆرد ەد  ینیئۆۆۆۆۆا یکۆۆۆۆۆ ۆ ێمرەپ
 تاەرەسۆۆۆۆ   ەکۆۆۆۆریو و ی ە یۆۆۆۆ رەت یکۆۆۆۆ یرەخ یانیۆۆۆۆ   مۆۆۆۆووەه
  ەنوتۆۆۆۆ ەخەن یسۆۆۆۆتەه یهۆۆۆۆ   نمیۆۆۆۆ بەد  ونەد خکۆۆۆۆر مینی ۆۆۆۆبێپ
 بۆۆۆۆووەد  ەکەاویۆۆۆۆ البۆۆۆۆرد  پ ەکەئۆۆۆۆاگر ۆیپۆۆۆۆ ەپ مسۆۆۆۆاروخوڕ
 رێۆۆۆۆ  ەپ  ەوۆبۆۆۆۆ ەد  کیۆۆۆۆ نو مێپۆۆۆۆ  اتریۆۆۆۆ و یچۆۆۆۆ ەک ی ێۆۆۆۆ نێمەن

 کردنەەسۆۆۆۆۆۆ  کێنۆۆۆۆۆۆد ەه یدوی بۆۆۆۆۆۆووەه کێۆۆۆۆۆۆ بێکت  یبۆۆۆۆۆۆا
 رب ۆۆۆۆرم ەو بپۆۆۆۆ  ەیکەبێۆۆۆۆ تۆۆۆۆا کت ..کۆۆۆۆرد ەد   ێۆۆۆۆ در یسۆۆۆۆتەد 
 ەک ەاویۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ پ وەئ مە ب ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ گرەرد ەو ەکەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ تک وەئ
 ووی؟  یباوکم چ ەیدی ەیکەبێکت

 کێۆۆۆ کیە رەبۆۆۆاوکم  ه ینێ ۆۆۆو ەنیۆۆۆ ەبخ نمۆۆۆاۆبۆۆۆا خ سۆۆۆتاێئ
 یکێئۆۆۆۆاگر مەرد ەبەپ ایۆۆۆۆ نەتەب کیۆۆۆۆ تار یکێوە ۆۆۆۆ ەپ ەمێئۆۆۆۆ ەپ
 وێۆۆۆۆ ن یکۆۆۆۆانەاویپ یهۆۆۆۆاویرەپ ریۆۆۆۆ ب  ە ۆۆۆۆتوویدین کییە ۆۆۆۆتاەد 

  ێۆۆۆ در ۆڕیۆۆۆ  یکێاویۆۆۆ پ ڕپۆۆۆ ەپ  ەوەکۆۆۆاتەد  کۆۆۆانیەوتەن  ەچۆۆۆا
 ەوە ێۆۆۆۆۆۆۆ در یکۆۆۆۆۆۆۆ ێو دیر یسۆۆۆۆۆۆۆپ یکۆۆۆۆۆۆۆ ێرگەو ب لجۆۆۆۆۆۆۆ ەب
 ەەسۆۆۆۆۆۆ  کێنۆۆۆۆۆۆد ەه ەیوەئ یدوی بۆۆۆۆۆۆدیی  بپۆۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆۆی ێبێکت
  کای؟ەد 

 ینێ ۆۆۆو ەنێۆۆۆ ب ی ۆخۆۆۆ  ایۆۆۆ نەت ی ێێیۆۆۆ ب ویهۆۆۆ  ای اکۆۆۆ ن ی سۆۆۆ یوێپ
 ی ەیۆۆۆۆۆ بک ەختەوەسۆۆۆۆۆات وەب سۆۆۆۆۆی ەه ەیوەئ ۆبۆۆۆۆۆاوکم  بۆۆۆۆۆ 

 ەاویۆۆۆۆ پ وەئ ەوەبۆۆۆۆک ەوەپ ریۆۆۆۆ ب وسۆۆۆۆاەئ  ەاویۆۆۆۆ   دییۆۆۆۆ ایت وەئ
 ڵایۆۆۆۆۆ ەخ ەیوەئ ببۆۆۆۆۆ  وی ەرکەد  ەکەئۆۆۆۆۆاگر ویۆۆۆۆۆ ود ەپ ێۆۆۆۆۆیەک
 ۆیخۆۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆۆ ویەب ..ی ێۆۆۆۆۆۆ ب ی ە یەۆۆۆۆۆۆ ەر کۆۆۆۆۆۆوە ب ی ێۆۆۆۆۆۆ ب

 ەونۆۆۆۆۆۆاێه امەیۆۆۆۆۆۆ پ کەو یکۆۆۆۆۆۆ ێبێکت کوەتۆۆۆۆۆۆاو ی ێنێبناسۆۆۆۆۆۆ 
بۆۆۆۆۆۆۆاوکم  ەبۆۆۆۆۆۆۆا پ ەتیۆۆۆۆۆۆۆ چ ەیپەپ سۆۆۆۆۆۆۆتی ەد  ەتێۆۆۆۆۆۆۆ نەیە یب
 ەکە ێۆۆۆۆ در ۆڕیۆۆۆۆ  ەریۆۆۆۆ پ ەاویۆۆۆۆ پ نەیبۆۆۆۆویر بۆۆۆۆد   نەڕێۆۆۆۆیب 
 بکای. ەەس ۆیخ

 امیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ن د  مە ب ی یمناسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەن رووخسۆۆۆۆۆۆۆۆۆاەڕب ەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەر
ن مۆۆۆۆۆۆ   ەسۆۆۆۆۆۆتوتیب ۆەوەتێنۆۆۆۆۆۆدبێخوەمنۆۆۆۆۆۆی ن یکۆۆۆۆۆۆ ۆریچ

 ێیگۆۆۆۆۆۆو وە ۆۆۆۆۆۆ  کیە ویروەه ەیاویۆۆۆۆۆۆ پ وەئ ..ارمەیهرە ۆۆۆۆۆ 
  ەوەتێۆۆۆۆۆڕێب  ۆبۆۆۆۆۆ  یتیەکۆۆۆۆۆایگۆۆۆۆۆری تۆۆۆۆۆا ر وید ەرهە ۆۆۆۆۆ ەپ
 ە نۆۆۆۆۆۆۆۆان یکۆۆۆۆۆۆۆۆ ێ ێە ەب وە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  کیە ویروەه یوە ۆۆۆۆۆۆۆۆ ەپ

 ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  یتۆۆۆۆۆۆۆر یتیەکۆۆۆۆۆۆۆایرکۆمە ێۆۆۆۆۆۆۆک دیم   یویۆۆۆۆۆۆۆ ەر
 ومەن خبۆۆۆۆۆۆوو مۆۆۆۆۆۆ  ویوەت کۆۆۆۆۆۆانەتیەکایتۆۆۆۆۆۆا ر  ەوەریمێۆۆۆۆۆۆ گ

 ویهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەپ وەئ ەوۆبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  رمەبەخ ەیمەد  وەئ  وی ەکێپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
  ەویەمۆۆۆاەن ۆبۆۆۆ  کمێ ۆۆۆت ویمۆۆۆن هۆۆۆ  بۆۆۆوو ەن ایۆۆۆ دن یکێنێ ۆۆۆو

 وید ەهرە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیتۆۆۆۆۆۆۆۆانیەکایر وەئ ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ بەن ەوەئ ایۆۆۆۆۆۆۆۆ نەت
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 ویروەه یباسۆۆۆۆۆۆۆ  رەه مۆۆۆۆۆۆۆووەه ەنکچۆۆۆۆۆۆۆو  ەوەمبنووسۆۆۆۆۆۆۆ 
 کیە ویروەهەپ ەیوەپ ئاگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانێب ن ەکەد  وە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  کیە

  ەویەکۆۆۆۆری  یاەیۆۆۆۆ خ یتیەکۆۆۆۆایرچەنۆۆۆۆدین ەپ رگۆۆۆۆاەد  وە ۆۆۆۆ 
 ۆ ەمۆۆۆۆۆۆر ەب ەد یۆۆۆۆۆۆ ب سۆۆۆۆۆۆی ەد  سۆۆۆۆۆۆتاوەد  ەیەبێۆۆۆۆۆۆ کت وەئ ەوەئ
 ڵاەیۆۆۆۆۆ خ یکۆۆۆۆۆ ۆریچ ەب موتۆۆۆۆۆانەه کوەتۆۆۆۆۆاو کۆۆۆۆۆان یەاپەیخ

 . بنەئا نا د 

 بسۆۆۆۆۆ  یەمۆۆۆۆۆاوەتۆۆۆۆۆا پ ی ێۆۆۆۆۆ  ێناهێج یەوینەپۆچۆۆۆۆۆ  وەئ بۆۆۆۆۆاوکم
  ەوەتێنێخۆۆۆۆۆۆۆۆوەد  یویوەتەب ەکەبێۆۆۆۆۆۆۆۆ کت اتریۆۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆی وما

 ۆ ەیتۆۆۆۆۆۆ ەپ کۆۆۆۆۆۆانیەرینێئ ەوۆبۆۆۆۆۆۆ  وابۆۆۆۆۆۆ  ڵویەه تاەرەسۆۆۆۆۆۆ 
  ەوەکۆۆۆۆۆانەوتەن ە چۆۆۆۆۆا ەتۆخسۆۆۆۆۆت نایۆۆۆۆۆ باوکم انەیکە کسۆۆۆۆۆت

 ۆۆۆۆۆۆار   ەویەیەڕمانۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆاوکم گ بسۆۆۆۆۆۆ  یدوی یچۆۆۆۆۆۆ ەک
  یەنۆۆۆۆۆ  یەایۆۆۆۆۆ دن مەب رەسۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆریچ کێرباوەسۆۆۆۆۆ  ەیوەینەڕگ
 و کۆریۆۆۆۆۆۆ چ نۆۆۆۆۆۆاوەپ   ەاەیۆۆۆۆۆۆ خ ەید ۆریۆۆۆۆۆۆ گ کۆ ێۆۆۆۆۆۆ مر
 .ی یێ ەد   یاەیخ یرەکتەارک

   یاەیۆۆۆۆۆۆ خ یکۆۆۆۆۆۆ ۆ ێمر ەب کۆۆۆۆۆۆای ەبۆۆۆۆۆۆاوکم د  ەیبێۆۆۆۆۆۆ کت وەئ
 یرەهاوسۆۆۆۆۆ  یانیۆۆۆۆۆ   یاریۆۆۆۆۆ د  کەو کێۆۆۆۆۆ  ۆر کێۆۆۆۆۆ بێکت
 یدوی  ەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆمیدی ەک ەیکەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتیوە ۆخ ەتێخ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەبەید 

 یاریۆۆۆۆۆۆۆ د  نیرهۆۆۆۆۆۆۆاتەگرینب کەو کۆۆۆۆۆۆۆمیدی ؛ەیوەنۆۆۆۆۆۆۆدنێخو
  ەک  ینێبۆۆۆۆوک ەیبۆۆۆۆوریە ەسۆۆۆۆندوە وەنۆۆۆۆاو ئ ەخۆۆۆۆاتەید  ۆیخۆۆۆۆ 
و  ینێبۆۆۆۆوک یسۆۆۆۆ ریک  د ربۆۆۆۆ ەد  انیۆۆۆۆ بۆۆۆۆوک ناو یهۆۆۆۆاویجەب

  یوگۆۆۆۆۆۆۆۆۆو ە گ کێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆد ەو ه کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ترەە ە و ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 رەه ی ۆۆۆۆۆۆۆ ەکەبێکت  ەپاریسۆۆۆۆۆۆۆتوو ادییۆۆۆۆۆۆۆ ت یو ۆۆۆۆۆۆۆککریو

 یتۆۆۆۆۆۆۆانۆب ەیەوەئ ەیسۆۆۆۆۆۆۆتی ا کێۆۆۆۆۆۆۆ بێکت  ەدینۆۆۆۆۆۆۆاو ێوەپ
 ویوەت ەتیەکۆۆۆۆۆۆۆۆای»ر یبۆۆۆۆۆۆۆۆ ێکت ۆیۆۆۆۆۆۆۆۆ وەئ  ەوەنمێبخۆۆۆۆۆۆۆۆو

 ە وید ەهرە  یکانەیوکرەن
 

 ان هەیەی خەیا مکتێبمن و دییکم 
یە مۆۆۆۆۆۆن هە ە یانۆۆۆۆۆۆدیاوبەۆ پهەمی ۆۆۆۆۆۆە  ۆۆۆۆۆۆت ەپێکی هۆۆۆۆۆۆ 

مە منۆۆۆۆۆا ی منا ۆۆۆۆۆدینی ودییکۆۆۆۆۆم بەیەکەوە دەبەسۆۆۆۆۆتێتەوە  ئۆۆۆۆۆێ
خەیۆۆۆۆا ین  بۆۆۆۆۆیە منا ەکۆۆۆۆانی خەیۆۆۆۆاڵ بۆۆۆۆب ئەوەی بەخۆیۆۆۆۆان 

رەنجام سۆۆۆۆە  نووسۆۆۆۆەری گەر نە ۆۆۆۆبن بەانەتەنۆۆۆۆ بۆۆۆۆوینن.. 
گەڕینەوە بێۆۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆۆ مێۆۆۆۆۆۆۆ ووی  کتێبێکیۆۆۆۆۆۆۆان هەیە کە

و ریکۆۆۆۆۆۆۆایەتە تەویی بۆۆۆۆۆۆۆ تێکخەیۆۆۆۆۆۆۆاڵ  دییکۆۆۆۆۆۆۆم ئەو  نەیە 
ی کەوتۆۆۆۆۆۆۆۆتە دەسۆۆۆۆۆۆۆی  ئەو ید هرەوانی  ۆۆۆۆۆۆۆەنەکریوەکۆۆۆۆۆۆۆ 

ەوە  ڕیسۆۆۆۆۆۆتە ێنینبیخۆۆۆۆۆۆو ناکتێۆۆۆۆۆۆبەی پێویسۆۆۆۆۆۆتە هەموومۆۆۆۆۆۆ 
درێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ە  مەنەەپەئێسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتادی ئەو کتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆبە دویی ئەو و

تەویوی ڕوودیوەکۆۆۆۆۆۆان    چۆۆۆۆۆۆونکەرچۆۆۆۆۆۆووپەپێ ۆۆۆۆۆۆبینی دە
ەدویی ڕوودیوەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆان گرن یەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕوویانۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی  بە م ب

ۆ ئەو کتێۆۆۆۆۆۆبە ویۆۆۆۆۆۆ تۆۆۆۆۆۆری ئەو کتێۆۆۆۆۆۆبە دەرکەوتۆۆۆۆۆۆووە  ئە
ی مێۆۆۆۆۆۆۆ وو پەڕێۆۆۆۆۆۆۆ ەی وەنەووسۆۆۆۆۆۆۆیتە نئەمۆۆۆۆۆۆۆڕۆ بۆۆۆۆۆۆۆۆ

 خەیا ەوە.
پەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەی خەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاڵ  نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆینەوەی مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وو

دنیۆۆۆۆۆای دوورکەوتۆۆۆۆۆنەوە نۆۆۆۆۆیە پەڕوودیوەکۆۆۆۆۆان  هێنۆۆۆۆۆدەی 
  ەیوودیوەکۆۆۆۆۆۆۆانەوەنی ۆۆۆۆۆۆۆی ڕخەیۆۆۆۆۆۆۆا ی مرۆ ەکۆۆۆۆۆۆۆان بەتە

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە ئەوین پەمێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وو نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت ۆتر 
ڕۆرۆۆۆۆۆۆۆۆی تێۆۆۆۆۆۆۆۆبە کە ڕوودیوەکۆۆۆۆۆۆۆۆان دەگێۆۆۆۆۆۆۆۆڕنەوە  ئەو ک

 یۆۆۆۆۆاریەکوەک د  تۆۆۆۆۆی بەبۆۆۆۆۆاوکم ئەویۆۆۆۆۆۆیار دیویەەره ۆۆۆۆۆە
 خ یویەتیە دییکم.بە

  هەو ێکۆۆۆۆی وۆرمۆۆۆۆدی تۆۆۆۆا ئەو کتێۆۆۆۆبە پەالی خۆۆۆۆۆم بپۆۆۆۆارێوم
 بۆۆۆۆ ئەوەی بتۆۆۆوینم پەنۆۆۆاو دنیۆۆۆای خەیۆۆۆاڵ بمێۆۆۆنمەوە  دییکۆۆۆم
بۆۆۆۆۆڕویی وییە مێۆۆۆۆۆ ووی خەیۆۆۆۆۆاڵ ەۆنۆۆۆۆۆاكی خۆۆۆۆۆۆی هەیە  
ریکۆۆۆۆۆۆایەتە تەویو نەکریوەکۆۆۆۆۆۆان ئێسۆۆۆۆۆۆتا مێۆۆۆۆۆۆ وون نەک 

ێۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆۆی بیپارێوێۆۆۆۆۆۆی  بە م پێ ۆۆۆۆۆۆبینی  بۆۆۆۆۆۆۆیە دەب
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کتێبێکۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆاپکریوی هێنۆۆۆۆۆاو د بۆۆۆۆۆم  نائومێۆۆۆۆۆ یهێ ۆۆۆۆۆی نە
  وورەکەمی پڕ کرد پەخەیاڵ.

دێۆۆۆۆی دەیوینۆۆۆۆی ئەو ڕۆ ە  باوکۆۆۆۆی پە یانۆۆۆۆدیکچۆۆۆۆم کارینۆۆۆۆا 
ببیۆۆۆۆنە دەبێۆۆۆۆی مۆۆۆۆان پێویسۆۆۆۆتمان بەوە مۆۆۆۆن و تۆۆۆۆۆ هەردووک

خۆۆۆۆۆۆاوەنی ئەو کتێۆۆۆۆۆۆبە  بۆۆۆۆۆۆۆیە ویسۆۆۆۆۆۆتویەتی ئەو کتێۆۆۆۆۆۆبە 
بە م بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی تۆۆۆۆۆۆ پەالی مۆۆۆۆۆن بپارێورێۆۆۆۆۆی نەک تۆۆۆۆۆۆ  

باوکۆۆۆۆۆی هەو یۆۆۆۆۆدی پە یانۆۆۆۆۆدی کتێبێکۆۆۆۆۆی   یۆۆۆۆۆی نەب ێۆۆۆۆۆد نائوم
خەیا یۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆ بنووسۆۆۆۆۆێی  کتێبێۆۆۆۆۆک گە ۆۆۆۆۆتی خەیۆۆۆۆۆا ی 

یۆ بۆۆۆۆوێری ئەوەم خۆۆۆۆۆی بێۆۆۆۆی  ئەو کتێۆۆۆۆبەی تائێسۆۆۆۆتا منۆۆۆۆ 
 یخۆۆۆۆۆوێنمەوە  کتێبێۆۆۆۆۆک تەنیۆۆۆۆۆا یەک دینەی پۆۆۆۆۆبب نەبۆۆۆۆۆووە

ێۆۆۆی  نەبۆۆۆادی هەسۆۆۆی بکەیۆۆۆی   ویسۆۆۆتی بۆۆۆۆ تۆۆۆۆ بچۆۆۆار کۆۆۆرد 
 ی جێهێ تووە.اڵ تۆباوکی بب کتێبی خەی

ئەو کتێۆۆۆۆۆبەی دەکۆۆۆۆۆرد کە بۆۆۆۆۆاوکم  نیەسۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆاوی ودییکۆۆۆۆۆم 
نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیویەتی  کتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆبەکەی دەدییە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتم و 

کتێۆۆۆۆۆبەیە بۆۆۆۆۆۆ   وورەکەمۆۆۆۆۆی بەجۆۆۆۆۆب دەهێ ۆۆۆۆۆی  ئەوە ئەو
و تۆۆۆۆۆی ئۆکریینۆۆۆۆۆای م بۆۆۆۆۆب ئەوەی سۆۆۆۆۆەیرە بۆۆۆۆۆاوک ..مۆۆۆۆۆن

بینیبێۆۆۆۆۆی  چۆۆۆۆۆۆن ئۆۆۆۆۆاوی بەووردی باسۆۆۆۆۆی ئەوێ دەکۆۆۆۆۆای؟ 
 ..کی دەگۆۆۆۆری ئۆۆۆۆاخۆ بۆۆۆۆاوکم گۆۆۆۆوێی پەمۆسۆۆۆۆی ای کاسۆۆۆۆی

کەی  ییا ۆۆۆۆۆۆۆدی ەرویروەر چۆۆۆۆۆۆۆوتۆۆۆۆۆۆۆاوەکو مۆسۆۆۆۆۆۆۆی ای هە
ەە ۆۆۆۆۆ  و ئەی بۆۆۆۆۆۆچی هەو یۆۆۆۆۆدیوە پەنێۆۆۆۆۆوین  ؟بناسۆۆۆۆۆێی 
 ؟ی ێۆ ی  ێرپەنجە دەربکەوخمۆسی ا نە

ەکەم خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنەوەی ئەوینە ئەو پرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیارینەن دویی ی
ئاریسۆۆۆۆۆۆتەی خۆۆۆۆۆۆۆمی دەکەم  بە م پێویسۆۆۆۆۆۆتم  ئەو کتێۆۆۆۆۆۆبە

کە  بەوەیە چەنۆۆۆۆۆۆۆدین جۆۆۆۆۆۆۆاریتر ئەو کتێۆۆۆۆۆۆۆبە بخۆۆۆۆۆۆۆوێنمەوە
ی "وەروەکۆۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆۆاناونیپە ێۆۆۆۆۆر نبۆۆۆۆۆاوکم نووسۆۆۆۆۆیویەتی 

    ییا دی"
 

 خاوەر  ەوی ڕیکردنی 
 خو کەکەی دەگێڕێتەوە

خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆم کۆۆۆۆۆۆۆۆۆردەوە بە  کە می دیدەن ۆۆۆۆۆۆۆۆۆەوی ڕۆی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆت
وینۆۆۆۆۆیم دەڕویی  بۆۆۆۆۆووم  بە م   مۆۆۆۆۆن بەئاگۆۆۆۆۆا نووسۆۆۆۆۆتوو

 ئەومۆۆۆۆۆۆن سۆۆۆۆۆۆەرەتا پەگەڵ دەن ۆۆۆۆۆۆی دیدەم خەبەرم بۆۆۆۆۆۆۆوە  
ی ونەکەوو خە  هەمۆۆۆۆۆۆۆۆ نووسۆۆۆۆۆۆۆۆتبوو خەونۆۆۆۆۆۆۆۆی دەبینۆۆۆۆۆۆۆۆی

تم خەبەری یسۆۆۆۆۆۆۆ م  وبترسۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆۆوو اسۆۆۆۆۆۆۆدەکرد  خەریکب
بۆۆۆۆۆکەمەوە  پەسۆۆۆۆۆەر پەیۆۆۆۆۆ ە خۆۆۆۆۆۆ ەکەی سۆۆۆۆۆەربانەکەمان 

کردبۆۆۆۆوو بە  ۆ ەمۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆی گڕ منۆۆۆۆا ێکی هۆۆۆۆاوتەمەنی خۆۆۆۆۆم
ەگەڵ ب خۆۆۆۆاوەر پچۆۆۆۆ ر کچۆۆۆۆرپە ووتۆۆۆۆی "خۆۆۆۆاوەر.. خۆۆۆۆاوە

تۆۆۆۆۆۆمە" ئاوڕمۆۆۆۆۆدییەوە  کوڕێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆوو درەو ۆۆۆۆۆانەوەی 
وو دەم گرتبۆۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆۆوێم پەچیرۆکۆۆۆۆۆۆی دیپەمانۆۆۆۆۆۆی دەچۆۆۆۆۆۆوو  

دمەوە کە دیری کۆۆۆۆرگۆۆۆۆائا  پەسۆۆۆۆەر ئەو کۆۆۆۆوڕە بۆۆۆۆوونی ۆۆۆۆام 
کەس بۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەڕم پۆۆۆۆۆۆۆۆۆب ناکۆۆۆۆۆۆۆۆۆای دیدەم خەبەر نەکەمەوە  

کی بچۆۆۆۆووک ەیدەنۆۆۆۆ بە با  باسۆۆۆۆی بۆۆۆۆکەم  ئەو کۆۆۆۆوڕە بۆۆۆۆوو
تەنەکە خۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نە هۆۆۆۆۆۆۆۆای بەسۆۆۆۆۆۆۆۆەر ئەو   و هە نۆۆۆۆۆۆۆۆڕی

کە بۆۆۆۆۆاوکم و کۆۆۆۆۆاکەم وەک  ۆۆۆۆۆورەی سۆۆۆۆۆەربان   ی ۆۆۆۆۆتەوەن
 درووسۆۆۆۆۆۆۆتیان کردبۆۆۆۆۆۆۆوو  دیدەم خەبەری بۆۆۆۆۆۆۆۆوە ەریۆۆۆۆۆۆۆا

  کۆۆۆۆرد   مۆۆۆۆامی ەویننۆۆۆۆاوچنەکەوتۆۆۆۆم چاوەکۆۆۆۆانم بنۆۆۆۆوەێنم  
باوە ۆۆۆۆۆۆێکی تونۆۆۆۆۆۆدو گەرمۆۆۆۆۆۆی پێمۆۆۆۆۆۆدی  تێ ەی ۆۆۆۆۆۆتم ئەوە 

ۆم خۆۆۆۆۆۆ  دوربۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆ  مماپئۆۆۆۆۆاویییە  منۆۆۆۆۆیۆ خەنۆۆۆۆۆۆدەیەک
هەر ویی ڕویی  دەموینۆۆۆۆۆۆۆی دە ..نووسۆۆۆۆۆۆۆتووبە کۆۆۆۆۆۆۆردەوە 

هەموومۆۆۆۆۆۆۆۆان  ێۆۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆۆرد  سۆۆۆۆۆۆۆۆەرەتا ویسۆۆۆۆۆۆۆۆتی د نیاب
نووسۆۆۆۆۆۆۆۆتووین  کە چۆۆۆۆۆۆۆۆووە خۆۆۆۆۆۆۆۆویرەوە  پەدروی تەنەکە 

م بۆۆۆۆۆوینتۆۆۆۆۆا  ەوەم دەکۆۆۆۆۆرد ی خۆۆۆۆۆویرریسۆۆۆۆۆەانەوە  خۆ ەکۆۆۆۆۆ 
  دەرگۆۆۆۆۆۆۆاکە دەکۆۆۆۆۆۆۆاتەوەو پەمۆۆۆۆۆۆۆاڵ دەچێۆۆۆۆۆۆۆتە دەرەوە کەی
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 ..کۆۆۆۆۆانە ۆکاتێۆۆۆۆۆک ڕۆی ۆۆۆۆۆی با نۆۆۆۆۆدەی سۆۆۆۆۆەر تەنەکە خ
ێۆۆۆۆوین پەن هۆۆۆۆای   ڕە سۆۆۆۆاختەچیەی ببۆۆۆۆوو بە با نۆۆۆۆدەوەو کۆۆۆۆ ئ

 کەمەمۆۆۆۆۆۆۆکە بچکۆپەکۆۆۆۆۆۆۆانم کە هەر هێنۆۆۆۆۆۆۆدەی دوو دەنۆۆۆۆۆۆۆ 
هۆۆۆێانەی بۆۆۆۆ خۆۆۆۆی درووسۆۆۆی کۆۆۆرد و   ەسۆۆۆت  دەبۆۆۆوون

 .ەوی اییەوە پێی خبەد نی
دەکۆۆۆۆۆۆۆرد  کە  مەە خۆۆۆۆۆۆۆۆ نەکتەن ئەو منۆۆۆۆۆۆۆیۆ سۆۆۆۆۆۆۆەیری

تەنەکەی ڕۆنۆۆۆۆی ڕیەۆۆۆۆی بۆۆۆۆوون  پۆۆۆۆڕ کریبۆۆۆۆوون پە خۆۆۆۆۆڵ  
ابوون  مۆۆۆۆۆۆۆ ی ک خۆۆۆۆۆۆۆۆەەکۆۆۆۆۆۆۆان وکەی سۆۆۆۆۆۆۆەر تەنەوێۆۆۆۆۆۆۆن

مەڕێۆۆۆۆکەوە بۆۆۆۆوو  ەپەێ مۆۆۆۆ  ۆۆۆۆوینێکی ەۆۆۆۆارەب بە خۆۆۆۆۆی و 
 م ۆۆۆۆا ی بۆیۆۆۆۆان دە ەنۆۆۆۆد  گۆۆۆۆوێم پەدەن ۆۆۆۆی  م ۆۆۆۆا ەکەی 

ک مۆۆۆۆۆن وەڕی  دەبۆۆۆۆۆوو  دیدەم بەنۆۆۆۆۆاو مەڕەکۆۆۆۆۆان تێۆۆۆۆۆدەپە
تی بەسۆۆۆۆەر دەسۆۆۆۆ   ەگۆۆۆۆری کە د وینەێی پە  م ۆۆۆۆا ی  ۆۆۆۆ گۆۆۆۆو

ەمۆۆۆۆۆۆۆایەوە  پەگۆۆۆۆۆۆۆوینی نۆۆۆۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆۆۆۆی دەچێهمەڕێکۆۆۆۆۆۆۆدی دە
 ەیەک یرە کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاپدیدەم  کە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیری دەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆویرد ەڕمە

 .یی دەچوو کە دییکی  یری پب بد 
دەسۆۆۆۆتێکی    ۆۆۆۆیرەکەی خۆۆۆۆویردو هە سۆۆۆۆایەوە سۆۆۆۆەر پۆۆۆۆب

  بەروکۆۆۆۆردەوەرەبەکە او  ۆۆۆۆوینە ەۆۆۆۆ ما ئۆۆۆۆاوییی بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن 
 ەیەکەڕم مۆۆۆۆۆۆۆێ ەپە وون بۆۆۆۆۆۆۆوو   ۆۆۆۆۆۆۆوینەکەە اوپەو نۆۆۆۆۆۆۆ 
اییەکی تۆۆۆۆرو پەچۆۆۆۆاوی مۆۆۆۆن وون دەبۆۆۆۆوو  دە ۆۆۆۆتدەبۆۆۆۆردە 

ەکۆۆۆۆۆی ی کەبا نۆۆۆۆۆدەکە هێ  سۆۆۆۆۆەیری سۆۆۆۆۆینەی خۆۆۆۆۆۆم دەکۆۆۆۆۆرد 
ەی ۆی پێۆۆۆۆۆرە نەمۆۆۆۆۆابوو  ئەو هۆۆۆۆۆێ کەیخۆۆۆۆۆ  ..ووێ ۆۆۆۆۆتبهجێ

و  ۆۆۆۆۆۆۆاردمەوە   چەنۆۆۆۆۆۆۆدین سۆۆۆۆۆۆۆاڵ دویتۆۆۆۆۆۆۆر هە م ۆۆۆۆۆۆۆری 
مە کۆۆۆۆۆۆۆۆۆ یتی مری ۆۆۆۆۆۆۆۆکەکان  بە م پەنۆۆۆۆۆۆۆۆاو خسۆۆۆۆۆۆۆۆتبوو
نەوەک مری ۆۆۆۆۆۆۆۆکەکان پێۆۆۆۆۆۆۆۆی و بوەنۆۆۆۆۆۆۆۆام دینکۆۆۆۆۆۆۆۆوالنەکە
تۆۆۆۆۆۆاەە بچۆۆۆۆۆۆووکەی ئەو خسۆۆۆۆۆۆتبوومە وە  ببۆۆۆۆۆۆنەنویۆۆۆۆۆۆک 

 وورەوە  سۆۆۆۆۆەرەوە کە تی ۆۆۆۆۆکی خۆۆۆۆۆۆری تیۆۆۆۆۆا دەهۆۆۆۆۆاتە 
پەو هۆۆۆۆێ کەیە  ێۆۆۆۆک ۆڕەکە ا نۆۆۆۆد بکۆۆۆۆوڕی  مئێسۆۆۆۆتاۆ د نیۆۆۆۆا

  رەبۆۆۆۆۆووەو بۆۆۆۆۆۆتە پیۆۆۆۆۆاوێکی کامۆۆۆۆۆلو گەو دێۆۆۆۆۆتە دەرەوە
پەوێ   پەو مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ە دەرمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەکای   دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتمدەگرێی 

 ا ی دیدەممۆۆۆۆۆۆۆن و مۆۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆۆۆا ی  ..کۆ ۆۆۆۆۆۆۆکێکی گەورە هەیە
 ێی.دەب کەوەبەتەنی ی یە

هە هۆۆۆۆۆۆای خۆۆۆۆۆۆۆم کۆۆۆۆۆۆردەوە بە یۆۆۆۆۆۆانی کە خۆۆۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆۆ بە
سۆۆۆۆیاری رنووسۆۆۆۆتوو  تۆۆۆۆا دویکەس بۆۆۆۆم هە بسۆۆۆۆتم و کەس پ

ڕین  ێنەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  گونۆۆۆۆۆۆۆۆۆدو  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکان بەدویی گەپ یدەمد 
بۆۆۆۆۆۆۆاوکم بەخەمۆۆۆۆۆۆۆی ەوە  بە م کەس ئەوی بۆۆۆۆۆۆۆۆ نەدۆوریی

ەمۆۆۆۆوگەوی د ۆۆۆۆی وەسۆۆۆۆتاو کاکە ۆۆۆۆم سۆۆۆۆەری خۆۆۆۆۆی پەو ئ
ن   مۆۆۆۆ ی ێۆۆۆۆ یوینۆۆۆۆی کۆۆۆۆوێی بۆۆۆۆۆ دەگەڕکەس نە ە  ۆۆۆۆری وه
دییکۆۆۆۆۆۆۆۆۆم پەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوە چۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەڕوینی گەڕینەوەی دیدەم  و

 ێۆۆۆۆرەۆە پیاکونۆۆۆۆ ڕ تی ۆۆۆۆکیئێسۆۆۆۆتا دەکەیۆۆۆۆن  دەوینۆۆۆۆم دیدەم 
سۆۆۆۆۆۆتی بێۆۆۆۆۆۆی  جۆۆۆۆۆۆ ە پەمۆۆۆۆۆۆن کەس نایبینێۆۆۆۆۆۆی  هەر بەڕی

ەی ۆۆۆۆۆی پێۆۆۆۆۆدەکەم و ئێسۆۆۆۆۆتا بیۆۆۆۆۆری دیدەم دەکەم  بیبیۆۆۆۆۆنم گ 
 ە  ۆۆۆۆۆۆۆووی  ۆۆۆۆۆۆۆرد بە مۆۆۆۆۆۆۆووی نە یپێۆۆۆۆۆۆۆی دە ۆۆۆۆۆۆۆێم "ئە

 وەرخۆۆۆا ببۆۆۆ  ۆۆۆب خۆۆۆاوەریۆ  چۆۆۆی خۆمۆۆۆانە و ب یۆۆۆاوە ەی پ
  نابم بە  نی تۆ 
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رێی دەمی باوک  بەڕیکردنی پەماڵدییکم 
 ێتە تیرۆریسیوبریکە ی دەب

یۆۆۆۆۆۆو خۆۆۆۆۆۆا م کە مۆۆۆۆۆۆن هەرگمۆۆۆۆۆۆرد   بۆۆۆۆۆۆاپیرەمئەو ڕۆ ەی 
 یەنۆۆۆۆد پەیو تۆۆۆۆاوەئەو پیۆۆۆۆاوەی بۆۆۆۆریی دییکۆۆۆۆمە نەمبینیۆۆۆۆووە  

 بۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو نەوە کرد دینیەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوەتونۆۆۆۆۆۆۆۆۆدر ە گروپۆۆۆۆۆۆۆۆۆیب
سۆۆۆۆۆەر پە بەترسۆۆۆۆۆیان پەوە بۆۆۆۆۆوو کە ئەو گۆۆۆۆۆرو ەکانیگونۆۆۆۆۆد 

  ن بەتۆۆۆۆۆۆاالن بەرێۆۆۆۆۆۆی نەکانیۆۆۆۆۆۆاەوینۆۆۆۆۆۆیۆ دیبۆۆۆۆۆۆدیی و  ئ
 کەسۆۆۆۆۆۆێک هەویڵپیاوەکانی ۆۆۆۆۆۆیان وینۆۆۆۆۆۆدەبەچاڵ بکۆۆۆۆۆۆای  

پەکۆۆۆۆاتی  پەنۆۆۆۆاو مۆۆۆۆوگەوی  ەکە بۆۆۆۆاوخۆۆۆۆا م دەنێرێۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ 
خۆۆۆۆۆا م ئەتوینێۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆاس پەو ووە  مۆۆۆۆۆرد نۆۆۆۆۆوێ  

ە بۆۆۆۆۆۆاوکی چیۆۆۆۆۆۆرۆکە بکۆۆۆۆۆۆای  کاتێۆۆۆۆۆۆک دەیبیسۆۆۆۆۆۆتێی ک
 دەمرێی   هەستێکی هەیە؟

یەک وو  پەالەف بۆۆۆۆ  ۆۆۆۆەر یەوەنپۆۆۆۆاککرد  مبۆۆۆۆاوکمەرگۆۆۆۆی 
پۆۆۆۆاکی ئەو مەرگە کۆتۆۆۆۆایی بەەسۆۆۆۆەپۆکی خە ۆۆۆۆک دەهێنۆۆۆۆا  

دەرەەتێکۆۆۆۆی بۆۆۆۆاۆ بۆۆۆۆوو پەکۆۆۆۆاتی نی ۆۆۆۆان دەدی   میبۆۆۆۆاوک
نۆۆۆۆۆۆۆاو چەکۆۆۆۆۆۆۆدیریتر خۆمۆۆۆۆۆۆۆان بە سۆۆۆۆۆۆۆبنا ۆۆۆۆۆۆۆتنی پەگەڵ 

هاوڕیکۆۆۆۆۆۆۆانم پەگەڵ گۆڕسۆۆۆۆۆۆۆتانەکەدی بکەیۆۆۆۆۆۆۆن  کاتێۆۆۆۆۆۆۆک 
وکم تۆۆۆۆا ئۆۆۆۆێمە بیخەیۆۆۆۆنە  ێۆۆۆۆر رمۆۆۆۆی بۆۆۆۆا ێۆۆۆۆر تەووینە چۆۆۆۆ 

ریۆۆۆۆۆۆۆۆان  دەگ رمۆۆۆۆۆۆۆۆانردەویەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو بەچوگۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕەکەی  ه
ەن ۆۆۆۆۆی گریۆۆۆۆۆانی پیاوەکۆۆۆۆۆان دەگەی ۆۆۆۆۆتە گونۆۆۆۆۆدەکانی ئەو د 

دیۆۆۆۆۆۆو  ۆۆۆۆۆۆەەامەکەی پەڕێۆۆۆۆۆۆی جێبەکۆۆۆۆۆۆانەوە گونۆۆۆۆۆۆدیەکان 
 .سەەەریان بۆ  ار پێدەکرد 

دین بۆۆۆۆۆۆۆاس مەالی مۆۆۆۆۆۆۆوگەوی دەیویسۆۆۆۆۆۆۆی دویی تەپ ینۆۆۆۆۆۆۆ 
دەسۆۆۆۆۆۆی ەیەکی بە ئامۆۆۆۆۆۆا   پەپیاوچۆۆۆۆۆۆاکی بۆۆۆۆۆۆاوکم بکۆۆۆۆۆۆای 

 ەسۆۆۆتە مۆۆۆن ەسۆۆۆ ێم ەیانۆۆۆد کە بێۆۆۆدەنی بێۆۆۆی  چۆۆۆونکە پێویت

ئەوەی بۆۆۆۆۆێمە گۆۆۆۆۆۆ هاوڕێکۆۆۆۆۆانم  پۆۆۆۆۆێۆبۆۆۆۆۆوو ەوە م  ئبۆۆۆۆۆکە
 وەک پاسەوین بەدەورمدی دەهاتن و دەچوون.

  بە م ئێۆۆۆۆۆوە   خۆۆۆۆۆودی نەیویسۆۆۆۆۆی بمرێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆاوکم مۆۆۆۆۆرد 
بۆۆۆۆاوکم هەمۆۆۆۆوو  ەی ۆ  دەتۆۆۆۆوینین پەتۆۆۆۆ تۆۆۆۆان کوو ۆۆۆۆی مکباو

ە م ئۆۆۆۆۆێمە بڕوتۆۆۆۆۆان بەریۆۆۆۆۆن   نەکانتۆۆۆۆۆان بنۆۆۆۆۆڕێنین و ئاب
 اری خۆمۆۆۆۆۆۆۆانخۆۆۆۆۆۆۆاوەن ئۆۆۆۆۆۆۆابڕووین وپەگەڵ کەس و کۆۆۆۆۆۆۆ 

ێۆۆۆۆک بۆۆۆۆوینم بە چۆۆۆۆرپەیەک ر ڕۆ هەەین  نۆۆۆۆاک کۆۆۆۆارەئەو 
دەبێۆۆۆی بۆۆۆوینن بۆۆۆۆ  ..دییکۆۆۆم و خاوەرتۆۆۆان بێۆۆۆویر کۆۆۆردووە

ی جۆۆۆۆۆۆۆاریەهەتۆۆۆۆۆۆۆا هەتۆۆۆۆۆۆۆایە  ن و کچەکانتۆۆۆۆۆۆۆان دەبۆۆۆۆۆۆۆنە 
خۆتۆۆۆۆۆان بیسۆۆۆۆۆتوتانە  ەمۆۆۆۆۆان  پێ ۆۆۆۆۆتریۆەتۆۆۆۆۆائیبی گروپەکک

دەوروبەر چیمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بە  ن و کچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی گونۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەکانی 
 کردووە.
ری مەسۆۆۆۆۆیودی خۆۆۆۆۆ ە هەیە کە ەسۆۆۆۆۆتان گومۆۆۆۆۆانی پەوئێۆۆۆۆۆوە ک

وینۆۆۆۆۆدوو کۆۆۆۆۆردەوە بەرەو ئاسۆۆۆۆۆمان  دووەکۆۆۆۆۆانەنۆۆۆۆۆاو مرپ
بۆۆۆۆردی؟ ئەی بۆۆۆۆاوکی مەسۆۆۆۆیگ کۆۆۆۆب بۆۆۆۆوو؟ مەگەر مۆۆۆۆریەم 

پەتوینۆۆۆۆۆای بە کچێنۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆکپڕ نەبۆۆۆۆۆوو.. کەس گومۆۆۆۆۆانی 
ەی خو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆکەکەی منۆۆۆۆۆۆۆۆۆیۆ خۆۆۆۆۆۆۆۆۆودی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆودی هەیە؟ د 

 و تەوەیویسۆۆۆۆۆی چیتۆۆۆۆۆر پەنۆۆۆۆۆاو ئێۆۆۆۆۆوەی پۆۆۆۆۆیس بمێنێۆۆۆۆۆ ەن
گۆۆۆۆای ردەەری ۆۆۆۆتەکان پە  ئێسۆۆۆۆتا پەگەڵ اسۆۆۆۆمانئبۆۆۆۆردیەوە 

ی  نۆۆۆۆی ەیۆۆۆۆرەەون و نەبیەکۆۆۆۆانی سۆۆۆۆیائاەگەڵ  ۆۆۆۆی پبەهە
نۆۆۆویی ڕەسۆۆۆو ن تۆۆۆا خویوەنۆۆۆد پەگونۆۆۆاهی  یێخۆۆۆودی چۆۆۆاوەڕ

 ی.بەندەی گوناهباری وەک ئێوە خۆۆ بێ
رەەتیۆۆۆۆان نەدیم ەسۆۆۆۆەکانم تەویو بۆۆۆۆکەم کەوتۆۆۆۆنە  ۆۆۆۆین و ەد 

 نەکۆۆۆۆۆان   ۆۆۆۆۆینیکە ۆۆۆۆۆی تێپیاوەکۆۆۆۆۆان گریۆۆۆۆۆانی گریۆۆۆۆۆان  
  پێۆۆۆۆۆۆدەکەنی  خۆۆۆۆۆۆاوەر پۆۆۆۆۆۆێم نویۆۆۆۆۆۆک دەبۆۆۆۆۆۆۆوە دەبۆۆۆۆۆۆوو
کۆۆۆۆۆم دەسۆۆۆۆۆتی خۆۆۆۆۆاوەری د و دییدەکۆۆۆۆۆربۆۆۆۆۆۆی ەکم یانی ۆۆۆۆۆ 

..  ن و پیۆۆۆۆۆۆاوی گونۆۆۆۆۆۆد دەگۆۆۆۆۆۆری و دەگەڕییەوە مۆۆۆۆۆۆا ەوە
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یۆۆۆۆۆۆۆانی گرێمۆۆۆۆۆۆۆان پەبەیەکەوە دەگریۆۆۆۆۆۆۆان  گوهەمۆۆۆۆۆۆۆووی 
و  کاتێۆۆۆۆک پەسۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆەەامە سۆۆۆۆەرەکیەکە وەکۆۆۆۆان بۆۆۆۆوپیا

ی خۆۆۆۆۆۆۆ ی دەپەڕیۆۆۆۆۆۆنەوە ئەو بەر  ئەو  ۆۆۆۆۆۆەەامەی ڕێیەکۆۆۆۆۆۆ 
 ۆۆۆۆۆۆۆۆۆار پۆۆۆۆۆۆۆۆۆب دەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە کە بە پانۆۆۆۆۆۆۆۆۆایی و بەدەوری 

                 .دەسورییەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ید ا یی یکانەروە وی کتێبپێ ەکی 
 

 وەمۆۆۆۆۆۆن ئ یچۆبۆۆۆۆۆۆ  ەک ی ێۆۆۆۆۆۆ نێمەن ڕسۆۆۆۆۆۆوو ەوەپ ری ەسۆۆۆۆۆۆ 
  ۆۆۆۆۆی ەیگ نۆچۆۆۆۆۆ  ەبێۆۆۆۆۆ کت وەئ ۆئۆۆۆۆۆاخ  نووسۆۆۆۆۆمەد  ەبێۆۆۆۆۆ کت
 ەیوێ ۆۆۆۆۆ ەپ کێۆۆۆۆۆ بێبۆۆۆۆۆوو کت ربەم ایۆۆۆۆۆ ئا  ۆتۆۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆۆتەد ەب

 ەک ی ەیبۆۆۆد  ی ۆخۆۆۆ  یارڕیۆۆۆ ب ۆتۆۆۆا تۆۆۆ   نووسۆۆۆمیمۆۆۆن ب مۆۆۆانڕۆ
 ی؟یوینەد  ماننووسڕۆ ەمن ب

 کۆۆۆۆۆۆایە ی ۆخۆۆۆۆۆۆ  ەکەبخۆۆۆۆۆۆانێکت نۆۆۆۆۆۆاوەپ  ۆۆۆۆۆۆتاێه یەمەد  وەئ
 ی ۆخۆۆۆۆ  امیۆۆۆۆ ن د   ی ڕیۆۆۆۆ کەد  ەبێۆۆۆۆ کت وەئ ەیوەب ەوەتۆکۆۆۆۆرد ەن
 ەوەئ مە ب  ەوەتەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ کەد  ەاریپرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ یرووەووبڕ

 مۆخۆۆۆۆۆ ەپ ینینووسۆۆۆۆۆ  ۆێمۆۆۆۆۆن پۆۆۆۆۆ  ۆتۆۆۆۆۆ ەپ رەب ەکێاریپرسۆۆۆۆۆ 
  ینینووسۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆ  بۆۆۆۆووەن کمەیەکۆریۆۆۆ ب ویمۆۆۆن هۆۆۆۆ   ەکۆۆۆردوو

 ی ەکۆریۆۆۆۆۆ ب ی ێۆۆۆۆۆ بەد  کۆریۆۆۆۆۆ چ ینینووسۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆ  ەاریۆۆۆۆۆ د  ەک
 یکانە ۆۆۆۆۆت ەیوەئ  ی ەیۆۆۆۆۆ بک ردیەسۆۆۆۆۆ ەپ یکۆۆۆۆۆار و ی ێۆۆۆۆۆ بەه
 ی ایسۆۆۆۆۆ ۆم ەپ ە رتنێگۆۆۆۆۆو ایۆۆۆۆۆ نەت ەنێ ۆۆۆۆۆو وەئ ەتۆانۆۆۆۆۆد ەیگ
 .یاپد  یی

 سۆۆۆۆتمەبەم ەرێۆۆۆۆ ئ ۆهۆۆۆۆاتم بۆۆۆۆ   ۆۆۆۆی ەگەمۆۆۆۆن ب ەیکۆۆۆۆات وەئ
  نینووسۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆووەن کمێپانۆۆۆۆۆ   یەنۆۆۆۆۆایکریۆئ یتۆۆۆۆۆ  و
 یپادی ۆۆۆۆت ڵەگەپ  کردبۆۆۆۆوو وی ەکەپا ۆۆۆۆ  کمەیەپۆۆۆۆار کۆۆۆۆوە ب
  می ۆۆۆۆۆۆ خەب ێۆۆۆۆۆیپ ییری ۆۆۆۆۆنبۆر یتۆۆۆۆۆ ەویرەو ەک کێۆۆۆۆۆ بێکت
 مەیکەمۆۆۆۆۆۆۆن پۆۆۆۆۆۆۆار  بۆۆۆۆۆۆۆوو ەبێۆۆۆۆۆۆۆ کت وەئ ەوەئ دیییسۆۆۆۆۆۆۆتەڕپ
 سۆۆۆۆۆمانەک کۆۆۆۆۆوە ب  مۆۆۆۆۆن کەن  یمنووسۆۆۆۆۆ ەو ن رگۆۆۆۆۆری ەو
 ەب ەپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆار سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی یوەید  ی  ەوەد   یماننووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەن
 یکۆۆۆۆۆۆانەبێکت یکەمۆکۆۆۆۆۆۆ  یبۆۆۆۆۆۆدیی و نۆۆۆۆۆۆاو کمۆۆۆۆۆۆانە ێمۆک
 ەیدویتۆۆۆۆر پۆۆۆۆار  ەوەنیکۆۆۆۆرد  ڕپۆۆۆۆ  بپۆۆۆۆ  یکێسۆۆۆۆتیپ  نۆۆۆۆابووێپ
 ینینووسۆۆۆۆۆ  یمۆۆۆۆۆن پانۆۆۆۆۆ  ۆیەبۆۆۆۆۆ   ەویەخ ۆۆۆۆۆ ەب رمانەسۆۆۆۆۆ ەب
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 یتیەمانۆۆۆۆدووەهۆۆۆۆاتبووم پ ەینۆۆۆۆد ێه بۆۆۆۆووەن کمێبۆۆۆۆ ێکت ویهۆۆۆۆ 
 .مەپ وو بد  ەرێپ کانەبێکت ینینووس

 یبۆۆۆۆاپ ەرەە  ەوەنمێۆۆۆۆ بمن یۆۆۆۆ ک ی ۆۆۆۆار ەپ رۆو یمتۆۆۆۆوینەن
 بۆۆۆۆووەد   ەوەنۆۆۆۆامێهەد  ریۆۆۆۆ ب یمۆخۆۆۆۆ   ینجۆۆۆۆاەج ینۆۆۆۆاخ ێوەئ
 وەئ ۆبۆۆۆۆۆۆۆ   بپۆۆۆۆۆۆۆ ەب  ۆۆۆۆۆۆۆتنڕۆیو ۆتۆۆۆۆۆۆۆریم ییکۆۆۆۆۆۆۆ ڕ ەیکڕ
 کڕێۆۆۆۆ   دینەیۆۆۆۆ م ووی ەد  انێیۆۆۆۆ پ ەک ەینیویەۆۆۆۆر ەپۆۆۆۆانۆڕەگ
 .چووەد  ڕباوی ەیورەگ یکەیەئا یو ەپ

 وە ۆۆۆۆۆ  نیمۆۆۆۆۆ ەدویه ..ەوەمۆۆۆۆۆامەن اتریۆۆۆۆۆ و وە ۆۆۆۆۆ  بسۆۆۆۆۆ  ەپ
 ۆۆخۆۆۆۆ  یکێکۆۆۆۆات ی ێۆۆۆۆ وەمە"د  یپرسۆۆۆۆ  مەکەپرسۆۆۆۆ  یکچۆۆۆۆ ەپ
 ەخۆۆۆۆۆۆۆۆریر و ب یکیەووسۆۆۆۆۆۆۆۆ ڕ ە" مۆۆۆۆۆۆۆۆن برەسۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەرمەب
 ەب کەن ۆیۆۆۆۆۆۆ وەئ  ویم ووی  مۆخۆۆۆۆۆۆ  یرمە ۆۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆۆ مەک
 کۆۆۆۆوە ب  ەوەتبکۆۆۆۆا  ۆۆۆۆمیرەت ەک کۆۆۆۆردمەن یرەیسۆۆۆۆ  کیە ۆۆۆۆاین
 رەسۆۆۆۆۆۆۆ ەپ یرەسۆۆۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆۆ جار نهۆۆۆۆۆۆۆاەو ت ەاننۆۆۆۆۆۆ مێه رۆو
 مەچۆۆۆۆۆویر یمۆنهۆۆۆۆۆ ە"پ یووتۆۆۆۆۆ  و ڕیبۆۆۆۆۆ ە ه ەکەرەوتیۆۆۆۆۆ مپۆک
 ر یۆۆۆۆ نا ۆیمە ۆۆۆۆ ە  یمۆنهۆۆۆۆ   نینۆۆۆۆد ە یتا ەیەه سۆۆۆۆاجمانەم

 ەتێۆۆۆۆۆۆ وەکەد  ۆەکەوەخۆۆۆۆۆۆویردن ەیانیۆۆۆۆۆۆ   یەایۆۆۆۆۆۆ ت یکاپۆۆۆۆۆۆ 
 ەنۆۆۆۆد ێه بۆۆۆۆووەن میسوپاسۆۆۆۆکردن یتۆۆۆۆ ەرەە" د مەنجێۆۆۆۆ پ یمۆنهۆۆۆۆ 
 سانسۆۆۆۆۆێرەکەەئ ەویەدی مڕئۆۆۆۆۆاو  ەوەمەبۆۆۆۆۆک ریۆۆۆۆۆ ب ی ێۆۆۆۆۆ بەن

  بۆۆۆۆا یکۆۆۆۆ ێکچ   مۆۆۆۆن خۆۆۆۆۆم پەوێ بینۆۆۆۆیەوە بۆۆۆۆوو کمینۆۆۆۆو
 ەب یسۆۆۆۆۆۆۆۆتەد  وەئ  هۆۆۆۆۆۆۆۆای  دویمۆۆۆۆۆۆۆۆدیەب دیوینە ەهەب روەب

 .ۆە  ۆیناو من ەوەچویر ە مار

" یەاید یۆۆۆ مۆمۆۆۆن نۆۆۆاوم پ وا"سۆۆۆ  یکۆۆۆردم ووتۆۆۆ  ۆبۆۆۆ  یکیە ۆۆۆاین
 وەپ ..ناسۆۆۆۆۆۆۆاند ێپ مۆخۆۆۆۆۆۆۆ   ەویەدی مەیکەواسۆۆۆۆۆۆۆ  یمۆۆۆۆۆۆۆ ە و

 مە ب ی ێۆۆۆۆۆ وەدیب وەئ بۆۆۆۆۆووەد  ەویەکۆۆۆۆۆری ەرگۆۆۆۆۆاکەد  دیەکۆۆۆۆۆات
 .ەوەتێتا دیبخر ناەوێپ یستەو د   ی ۆیرەن

 ویهۆۆۆۆۆ  ەنۆۆۆۆۆ ڕە  نیۆۆۆۆۆ وەدیب ەوەکەیەب مە ۆۆۆۆۆ ە  یمۆنهۆۆۆۆۆ ەپ
 ەک   ۆۆۆۆۆابمێکەینڕ یرنجەئۆۆۆۆۆاوی سۆۆۆۆۆ  ە ڕۆ وەتۆۆۆۆۆا ئ کێۆۆۆۆۆ  ن

و تم گۆۆۆۆۆر یسۆۆۆۆۆتەد  چۆۆۆۆۆمەکۆۆۆۆۆار د  ر یۆۆۆۆۆ نا ۆبۆۆۆۆۆ  یوینۆۆۆۆۆ 
 سۆۆۆۆۆۆۆی ە ۆۆۆۆۆۆۆتی د  ێوەپ ی ێۆۆۆۆۆۆۆ وەتەد  رەگە"ئ یسۆۆۆۆۆۆۆتاندمەو
 ەکەسۆۆۆۆۆۆاجەمەپ ۆیخۆۆۆۆۆۆ  اید یۆۆۆۆۆۆ مۆ" پەسۆۆۆۆۆۆوود ێب ی ێۆۆۆۆۆۆ وەبک

 ەکەوەیرڕ وێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نەپ ۆیخۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  کەو  د کۆۆۆۆۆۆۆۆۆرەد  یکۆۆۆۆۆۆۆۆۆار
 رەگ ..یەنۆۆۆۆ  یتۆۆۆۆر کۆۆۆۆار یەاتەسۆۆۆۆ تۆۆۆۆا دوو  وەئ  کرد یباسۆۆۆۆ 

 ۆبۆۆۆۆ   مەکە وور ەتێۆۆۆۆ د  مە ۆۆۆۆ گەپ مەبۆۆۆۆد ێپ یالرۆد  د ەمۆۆۆۆن سۆۆۆۆ 
 .ەوەتێنێمەد  مە گەپ کێرێکات م

  بۆۆۆۆۆووم ییوڕمۆۆۆۆۆن  کیەتیەویڕەنۆۆۆۆۆا ویهۆۆۆۆۆ  ببۆۆۆۆۆ ەب یوینۆۆۆۆۆ 
و  د ەنجسۆۆۆۆۆۆ ێپ یووتۆۆۆۆۆۆم  وور ی یۆۆۆۆۆۆ  وور کۆۆۆۆۆۆامەپ یووتۆۆۆۆۆۆ 

"بۆۆۆا  یو ووتۆۆۆ  ینۆۆۆ ەکێپ  ی یەیۆۆۆ نا سۆۆۆتاێئ ۆبۆۆۆ  ەیئ .. ۆۆۆی ەه
 مەرێۆۆۆۆ پ ەک مێپۆۆۆۆ ەد  انێیۆۆۆۆ پ مەچۆۆۆۆویر یمۆنهۆۆۆۆ  ەوەچۆۆۆۆمەد  سەب

 "مێنەدید  ێوەپ کانمەو ج 

 یرەیسۆۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆۆتاێه  ئەسانسۆۆۆۆۆۆۆێرەکەنۆۆۆۆۆۆۆاو  ەویەیەڕگ وەئ
بۆۆۆۆۆوو  کیۆۆۆۆۆ تار ەک  کۆۆۆۆۆرد ەد  مەکەکۆۆۆۆۆاپ ر یۆۆۆۆۆ نا یرگۆۆۆۆۆاەد 
 ەکۆۆۆرد ب مۆتۆۆۆا خۆۆۆ   ماەسۆۆۆ  ی ایسۆۆۆ ۆم ەبۆۆۆوو پ ڕپۆۆۆ  یچۆۆۆ ەک

 . ی ەوه د ەنجسێپ ی وور

 یپانۆۆۆۆ   گرتبۆۆۆۆووەن ید  ۆۆۆۆ ایی  ی ایسۆۆۆۆ ۆم ەپ مێگۆۆۆۆو  ۆۆۆۆتاێه
 ەوە وورەپ ایۆۆۆۆۆ نەت  دیم ۆۆۆۆۆکێمەپ بۆۆۆۆۆووەن کێۆۆۆۆۆ بێکت ویهۆۆۆۆۆ 

 ی ێ ۆۆۆۆۆ یت ەنی ۆۆۆۆۆ  ۆیکۆۆۆۆۆاب ەبۆۆۆۆۆووم  ن ەڕێچۆۆۆۆۆاو  بۆۆۆۆۆووم
 یکۆۆۆۆۆۆۆۆورت ەیۆۆۆۆۆۆۆۆیوۆریپ یکەیەپەمسۆۆۆۆۆۆۆۆ ەە ەک ەکیەسۆۆۆۆۆۆۆۆپ

 .ەوە وور ەتێب ەوۆکردب ۆڕ  ردیەسەب

 مۆخۆۆۆۆۆۆ  یرەیسۆۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆۆتامەو مەکە وور ەینێئۆۆۆۆۆۆاو مەرد ەبەپ
 وی ەکرەد  ەکەنێئۆۆۆۆۆۆاو نۆۆۆۆۆۆاوەپ کێسۆۆۆۆۆۆ ەک ڕپۆۆۆۆۆۆ ەپ  کۆۆۆۆۆۆرد ەد 
 ەیوەئ کەو  مۆخۆۆۆۆۆ  رەسۆۆۆۆۆ  ەوۆچۆۆۆۆۆ ەد  کێۆۆۆۆۆ مەک ی ۆۆۆۆۆاین

 ڕەکۆۆۆۆۆو  مۆخۆۆۆۆۆ  رەسۆۆۆۆۆ  ەوۆچۆۆۆۆۆ ەد  ەنۆۆۆۆۆد ێه ی ێۆۆۆۆۆ ب مڕکۆۆۆۆۆو
 ەوڕەبۆۆۆۆۆاویەپ ەیوەئ کەبۆۆۆۆۆوو و اریۆۆۆۆۆ د  ڕەتۆۆۆۆۆو ەکەکۆۆۆۆۆار منا

 مۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ  یتێسۆۆۆۆۆۆۆۆتبیو وەئ ەیوەئ ..ەو ەمۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوەنیهۆۆۆۆۆۆۆۆاتب
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 نۆۆۆۆیەد  ەتۆهۆۆۆۆات مینۆۆۆۆ یکۆۆۆۆردم و ب یکێرەیسۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆ بڕیکەن
 یچۆۆۆۆۆ ەک ..ەمنۆۆۆۆۆی پاریسۆۆۆۆۆتوو سۆۆۆۆۆتاێتائ ی؟ەیکەد یۆۆۆۆۆ چ ۆ"تۆۆۆۆۆ 

 "ی یوەخەد  کێ ن ەڵگەپ وە مەئ

 وەئ کێۆۆۆۆ کات ەرەیسۆۆۆۆ  ؟ومێپۆۆۆۆاریتۆۆۆۆا مۆۆۆۆن ب بۆۆۆۆوو بکۆۆۆۆ  وەئ
 یتوینۆۆۆۆۆۆۆا تۆۆۆۆۆۆۆریمۆۆۆۆۆۆۆن ئ کردنەەسۆۆۆۆۆۆۆ ەپ ی ێۆۆۆۆۆۆۆ بەد  ویمەرد ەب

  مەبۆۆۆۆۆک ەیەسۆۆۆۆۆ ەب مەکەد  وووەئۆۆۆۆۆار  ی ێۆۆۆۆۆ ناب کردنمەەسۆۆۆۆۆ 
  ەمنۆۆۆۆۆا وەئ مۆتۆۆۆۆۆ  ی"مۆۆۆۆۆن نۆۆۆۆۆاخ ی ێۆۆۆۆۆ نێمپچرەد  ڵاەیۆۆۆۆۆ خەپ

" ەکۆۆۆۆردوو ی ەورەگ ی ۆخۆۆۆۆ  نۆۆۆۆاوەپ ڕۆمۆۆۆۆ ەتۆۆۆۆا ئ ەیجۆۆۆۆوین
 ە ەمسۆۆۆۆ ەە ە ن  ی ێگرەد یمۆۆۆۆ د  ەوەبۆۆۆۆوون مانی ۆۆۆۆ ەپ یسۆۆۆۆتەه
 ەب ەرگۆۆۆۆۆۆاکەد  ویۆۆۆۆۆۆ ود ەپ ەرتۆۆۆۆۆۆ ەپەپ مۆۆۆۆۆۆنەپ ..ەکەییەوۆریۆۆۆۆۆ پ

 ەکەنێنۆۆۆۆۆاو ئۆۆۆۆۆاو  یمنۆۆۆۆۆا  دیی ەد  رگۆۆۆۆۆاەد ەپ ەینۆۆۆۆۆجەدوو پ
 .ی ێبەوون د 

 مەرگۆۆۆۆۆۆاکەد  وەرەب مۆخۆۆۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆۆۆتیو ببۆۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆۆانەن اوەه
 ویۆۆۆۆ د  وەئ یو  نۆۆۆۆ  ەکەنێنۆۆۆۆاو ئۆۆۆۆاو  یمنۆۆۆۆا وینێۆۆۆۆ نەپ  نەبەد 
نۆۆۆۆۆاو   یمنۆۆۆۆۆا نمیۆۆۆۆۆ بەد  کێسۆۆۆۆۆات ۆبۆۆۆۆۆ   امۆۆۆۆۆاومیت ەرگۆۆۆۆۆاکەد 

 ەک کای ەد ێۆۆۆۆۆ تکۆۆۆۆۆام پ ..ی ێ ۆۆۆۆۆ ێکەید ڕ مەکۆ ەپۆۆۆۆۆانت ەکەنێئۆۆۆۆۆاو
 .ەوەمەکەن ەرگاکەد 

 ەکەنۆەۆۆۆۆ ەپەت ۆبۆۆۆۆ  سۆۆۆۆی ەد  ەدویو ەوەمەڕێۆۆۆۆ گەد  کێۆۆۆۆ ن اوەه
 یەتکۆۆۆۆا ەکەکۆۆۆۆچ وا"سۆۆۆۆ  مە ۆۆۆۆێد  ەکەپرسۆۆۆۆ  یکچۆۆۆۆ  ەب  مەبەد 

 ویوەت میندروسۆۆۆۆۆتەت  ۆۆۆۆتمەوه د ەسۆۆۆۆ  ن ێۆۆۆۆ پ ی وورەمۆۆۆۆن پ
  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆای ەن ەوەمەکە وور ەب یینۆۆۆۆۆۆۆۆۆد ەوەیپ سەک  یەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 ەچۆۆۆۆۆونک  ەوەنەبۆۆۆۆۆک رمەبەخ ۆە ۆۆۆۆۆ  رێکۆۆۆۆۆات م ۆیانەیۆۆۆۆۆ ب
 "ەیەه رمەەەس

 تۆۆۆۆریچ ید یۆۆۆۆ کۆۆۆۆرد ئ سۆۆۆۆتمەه ەکەنۆەۆۆۆۆ ەپەت یسۆۆۆۆتنخدی ەڵگەپ
کۆۆۆۆۆرد  سۆۆۆۆۆتمەه یگۆۆۆۆۆری ڕ مێگۆۆۆۆۆو  ی ێۆۆۆۆۆ نادر رگۆۆۆۆۆاۆەد ەپ
 کەو  ەرگۆۆۆۆۆۆاکەد  ویۆۆۆۆۆۆ د  وەئ ەیکۆۆۆۆۆۆچ یوێاپۆۆۆۆۆۆ  ین ۆۆۆۆۆۆ ەد 
 مۆخۆۆۆۆۆ  ەن  ی ێۆۆۆۆۆ چەکوبۆۆۆۆۆوون د  وەرەب کێۆۆۆۆۆ تمڕی ین ۆۆۆۆۆ ەد 

 ەوەجۆۆۆۆۆان وەب رەه ..ەکیۆنۆۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆان ەچۆۆۆۆۆوومەو ن ۆڕیگۆۆۆۆۆ 
 ەپ نۆەۆۆۆ ەپەت ین ۆۆۆ ەتۆۆۆا و  ەوەمەکەنێوو نۆۆۆ نۆۆۆا ەخسۆۆۆت مۆخۆۆۆ 
 .ەوەکردم یرەبەخ یانەیب ی ە 

 کۆۆۆۆۆۆۆانمەچاو ەب کمێئۆۆۆۆۆۆۆاو   ۆۆۆۆۆۆۆتمۆیر ەکەمۆۆۆۆۆۆۆامەر وەرەب
نۆۆۆۆاو  ەیالنەپۆۆۆۆوپەک وەئ ەیوەکردنۆکۆۆۆۆ  ەوتۆۆۆۆمەک ..دیکۆۆۆۆرد 

 مەکەو  وور ەنۆۆۆۆۆۆاو جانتۆۆۆۆۆۆاک ەخسۆۆۆۆۆۆت کۆۆۆۆۆۆانم  ج ەەکەالبۆد 
 کرد. ەکە ێئوت ەپ مییئاوی و ما  ی ێهێجەب

 وەئ یختەتیپۆۆۆۆۆۆۆۆا ەبۆۆۆۆۆۆۆۆووم ک  ۆۆۆۆۆۆۆۆاد  د  نۆۆۆۆۆۆۆۆد ەچ ەمەد  وەئ
بۆۆۆۆۆۆوو  مەپەپ ەکیەتاکسۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆاوەپ   ۆۆۆۆۆۆی ێهەد ێجەب مەت وو

 نۆۆۆۆۆۆاوەپ وەدوو  ۆۆۆۆۆۆ   رەەەند ەمە ۆۆۆۆۆۆ  ەیسۆۆۆۆۆۆت ێو ەمەبۆۆۆۆۆۆ 
و  یووکۆۆۆۆۆ ڕپ ی ەتۆۆۆۆۆاە ەپ ڕپۆۆۆۆۆ  کێرەەەسۆۆۆۆۆ  ..رەەەند ەمە ۆۆۆۆۆ 

 یال ەبچۆۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆۆووەد  ەک  یدوەب ریب ە ۆۆۆۆۆۆ  ەیوەخۆۆۆۆۆۆویردن
 ێوەپ ەکەرەەەند ەمە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیدویو ەیکەپۆبچکۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەتێتۆۆۆۆۆۆۆۆویپ

 .ەوەمێب وەوەمۆبخ کێکێپ

 ردووەه وینێۆۆۆۆۆۆ نەپ ەرەەەسۆۆۆۆۆۆ  وەئ یکۆۆۆۆۆۆانە ڕۆ سۆۆۆۆۆۆی یموەد 
مۆۆۆۆن  ۆبۆۆۆۆ  ی ەبە ۆۆۆۆ ه  مەبۆۆۆۆک ویوەت سۆۆۆۆاید ۆو ئ تۆۆۆۆا ای یر ۆۆۆۆا
 کیەجۆۆۆۆۆوین رەگ  بۆۆۆۆۆوو تۆۆۆۆۆا ای ەپ کۆۆۆۆۆانمە ڕۆ نی ۆۆۆۆۆترۆخ
 ەچۆۆۆۆۆوم ەوە ۆۆۆۆۆ یەستەم وەب رەه  ەوومیۆۆۆۆۆ نیب ێوەپ بمیۆۆۆۆۆ نیب
 ەتە ۆۆۆۆۆۆۆتومەیگ  ێۆۆۆۆۆۆۆ در یسۆۆۆۆۆۆۆپ یکێپاسۆۆۆۆۆۆۆ  ەب  سۆۆۆۆۆۆۆاید ۆئ
 رۆو یکەیەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو ەکەرێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆاەڕێپ ..سۆۆۆۆۆۆۆۆۆاید ۆئ
 یمنۆۆۆۆۆۆۆ ێه یکیە ایسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم ودیە ۆۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆۆاتەپ ی ەبیتۆۆۆۆۆۆۆاەب

 ە اکیسۆۆۆۆۆۆ ۆم یتمۆۆۆۆۆۆ ڕی کجارێنۆۆۆۆۆۆد ەه  رەسۆۆۆۆۆۆ  ەخسۆۆۆۆۆۆتبوو
 یرەیسۆۆۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆۆۆ ێ ێچ ەوەئ  وی ەکەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆ ت یکۆۆۆۆۆۆۆۆ ییەریێخ
 ەکەرێو  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە نیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وەدیب ەیمەد  وەئ  یخ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەبەد 
 وەئ ۆبۆۆۆۆۆۆ  یوجانتاکۆۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆتاەەۆۆۆۆۆۆریوین و یکێپۆۆۆۆۆۆانۆڕەگەپ
 ێوەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن پ کەو ەک ..گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆری ەدید  ەارینی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەگ
  کۆۆۆۆۆۆرد  ێۆۆۆۆۆۆیپ میە ایسۆۆۆۆۆۆ ۆم وەئ یاریپرسۆۆۆۆۆۆ   نیۆۆۆۆۆۆ وەبەدید 
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 نۆچۆۆۆۆۆۆ  ەرەی"سۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆردم ووتۆۆۆۆۆۆ  یکێرەیسۆۆۆۆۆۆ  ۆیۆۆۆۆۆۆ وەئ
 ەوەئ بئۆۆۆۆۆۆ  ی؟ێۆۆۆۆۆۆ بەد  ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی ەپ ی ێۆۆۆۆۆۆ گو ەمجۆۆۆۆۆۆارەکیە
 بوو"  ید  ا یی ەیکەروەچویر و ی ایسۆم

بۆۆۆۆۆۆوو  ەسۆۆۆۆۆۆتڕ مەکیە ەوەئ ؟ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی ەیکەروەو چۆۆۆۆۆۆویر
 مەپ نیۆۆۆۆۆۆ وەدیب یدوی کێۆۆۆۆۆۆ کار مەکیە  سۆۆۆۆۆۆتمیب ە ۆۆۆۆۆۆار مەپ

 مەکەەیپ  یە ایسۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆم وەئ یدویەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو ب ینەڕگ ە ۆۆۆۆۆۆۆۆار
 یکێ ۆۆۆۆۆ ۆەر ید  یسۆۆۆۆۆ  یالەپ وی ەسۆۆۆۆۆتمکەد  ۆین ۆۆۆۆۆاوەه

 ەینیهۆۆۆۆۆۆاو یکێبۆۆۆۆۆۆاویر یال ەوتەکەد  ەک ەسۆۆۆۆۆۆتۆ  رەسۆۆۆۆۆۆ 
 .ی ۆەر رگەجل وب

 رەسۆۆۆۆۆ ەپ  امیۆۆۆۆۆ خوپ ەبۆۆۆۆۆوو یە ایسۆۆۆۆۆ ۆم وەدویتۆۆۆۆۆر ئ ی ۆر
 کێنۆۆۆد ەتۆۆۆا ه ..اید یۆۆۆ کپیو یتیسۆۆۆا اونۆۆۆ  ەچۆۆۆووم مەکە یبۆۆۆاۆم

 دیەیۆۆۆۆۆۆ پ ەوە اکیسۆۆۆۆۆۆ ۆم ەیبۆۆۆۆۆۆارەپ ییتاەرەسۆۆۆۆۆۆ  یاریۆۆۆۆۆۆ وین
 کمێووتۆۆۆۆۆۆۆار نۆۆۆۆۆۆۆد ەچ ..امتسۆۆۆۆۆۆۆ ەوەن ۆەنۆۆۆۆۆۆۆد ەوەب  مەبۆۆۆۆۆۆۆک

چۆۆۆۆۆویر  وەرەب ە اکیسۆۆۆۆۆ ۆم ید یۆۆۆۆۆ ئ  ەوەنۆۆۆۆۆد ێخو ەوەیەبۆۆۆۆۆارەپ
 .انمی  یروەچویر و ..انیبردم روەو

 ەی ەڕێۆۆۆۆۆۆ پ ەیبۆۆۆۆۆۆردووڕ وەنۆۆۆۆۆۆاو ئ ۆمۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆ  ەیوەینەڕگ
 کێ اریسۆۆۆۆۆۆ ۆم تۆۆۆۆۆۆوی ەبۆۆۆۆۆۆوو د  کەیەوێ ۆۆۆۆۆۆ ەب  ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی

 رمیۆۆۆ ب ۆیەبۆۆۆ   ی یسۆۆۆ ۆم یکۆۆۆ ێ میە ەبکۆۆۆای ب انمیۆۆۆ   ەهۆۆۆاتوو
 وەئ ە اکیسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم ین ۆۆۆۆۆۆۆ ەود  تمڕیۆۆۆۆۆۆۆ  ەڵگەپ ەوەکۆۆۆۆۆۆۆرد  ەوەپ
 یانیۆۆۆۆۆ   یمۆۆۆۆۆانۆڕ مەکیە کەو سۆۆۆۆۆتاێئ ەبنووسۆۆۆۆۆم ک ەبێۆۆۆۆۆ کت

 .  ەوەتینێخوەیمن د 

 
 
 
 
 

 اوکمب ەۆ گەی تن بەکەی دییکم بخەون
ن ا ۆۆۆۆۆ ورەهە بەنۆۆۆۆۆاوی پیاوێۆۆۆۆۆ  د مۆۆۆۆۆ خەونۆۆۆۆۆم بینۆۆۆۆۆی پەخەو

ی  هەورە ۆۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆپی نەبۆۆۆۆۆۆوون.. پەمەیۆۆۆۆۆۆی ەر  ەپتێۆۆۆۆۆۆد 
ۆی ۆۆۆۆی  ینە دەر  و بۆۆۆۆوون.. ئەو پیۆۆۆۆاوە بەسۆۆۆۆەر پەپۆۆۆۆ ە وێۆۆۆۆر 

ردەوە  م ۆۆۆۆۆۆۆوین ەیە ی پۆۆۆۆۆۆۆب نی  ۆۆۆۆۆۆۆۆ دە ۆۆۆۆۆۆۆ ئەسۆۆۆۆۆۆۆتێرە ا
بۆۆۆۆۆوو   لهۆۆۆۆۆیاە مانۆۆۆۆۆی پە ەمەو د ئدرووسۆۆۆۆۆی دە ۆۆۆۆۆرد.. 

دیسۆۆۆۆۆۆێ  بۆۆۆۆۆۆوو.. نەمۆۆۆۆۆۆدەوینی پە  ورسۆۆۆۆۆۆی ە ۆۆۆۆۆۆێوەی پ
 انۆۆۆۆیی مدەیۆۆۆۆووەو پیۆۆۆۆاوە ئ ەەر ۆۆۆۆی  ۆۆۆۆا نێ  دەچێۆۆۆۆی..

خۆۆۆۆانم دەتۆۆۆۆوینی دینی ۆۆۆۆیی.. مۆۆۆۆن بە دەم  یەتۆۆۆۆۆەر ۆۆۆۆی ە
هەیبەتۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆا نێ ەوە دیدەنی ۆۆۆۆۆۆتم  ئەویۆۆۆۆۆۆۆ دەهۆۆۆۆۆۆای 

گەردنۆۆۆۆۆۆم و تی ۆۆۆۆۆۆ ی  ەی دەخسۆۆۆۆۆۆتەن ەی ئەسۆۆۆۆۆۆتێرم ۆۆۆۆۆۆوی
 بوو پ ۆۆۆۆتم وەسۆۆۆۆتاپەخۆۆۆۆۆی  خۆۆۆۆۆری دە ۆۆۆۆرد بە ئۆۆۆۆاوێنە 

ر بۆۆۆۆوو  ە ئۆۆۆۆاوێنەیە ی ویۆۆۆۆوین بۆۆۆۆوو رمۆۆۆۆان خۆۆۆۆۆبەریمبە
نۆۆۆۆۆی د  ماە ەم دە ۆۆۆۆۆررێمۆۆۆۆۆن سۆۆۆۆۆەیری م ۆۆۆۆۆوین ە ئەسۆۆۆۆۆت

بۆۆۆۆۆوو  ئەویۆۆۆۆۆۆ وە  پاسۆۆۆۆۆەوینێ   ەمە ەەر ۆۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆۆ  ور
پەپ ۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆەرم وەسۆۆۆۆۆۆتابوو  پەپۆۆۆۆۆۆر  وێۆۆۆۆۆۆنەی مۆۆۆۆۆۆن پە 

ووخسۆۆۆۆاری ئەو پیۆۆۆۆاو نەمۆۆۆۆا  تەنیۆۆۆۆائۆۆۆۆاوێنە ەی خۆۆۆۆۆر  ە ر 
هە سۆۆۆۆۆۆە پە » یۆۆۆۆۆۆووی ەپەنۆۆۆۆۆۆاو خۆۆۆۆۆۆۆرە ە دەردە ەوی ود 

یبەو  ەو..خ   ە.. من ەا  ە خەیا یە ەتم بمدۆوەور 
 .وو.م بۆۆۆۆ ێرە ەین ە ئەسۆۆۆۆتو ۆۆۆۆ چاوە ۆۆۆۆانم  ۆۆۆۆردەوە ئاسۆۆۆۆمان م

یال بۆۆۆۆۆۆوو.. خەوە ەم پە نۆۆۆۆۆۆاو تی ۆۆۆۆۆۆ ی هۆۆۆۆۆۆ  پەمانۆۆۆۆۆۆی 
ووخسۆۆۆۆاری پیۆۆۆۆاوە ە پەنۆۆۆۆاو مانۆۆۆۆی  مانۆۆۆۆی دەبینۆۆۆۆیەوە.. ر 

ۆی پەو تەنیۆۆۆۆۆۆاییە دەخسۆۆۆۆۆۆتە ی ەرینۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆ ەردە ەوی  ند 
وو ێتم.وو چۆۆۆۆۆاری ی ئەم ۆۆۆۆۆەتۆۆۆۆۆانۆۆۆۆۆاو ەدەیۆۆۆۆۆووی پ  ر  . ەر 

وینۆۆۆۆۆۆیمە خۆۆۆۆۆۆانەویدە ەم چۆۆۆۆۆۆاوم  پە ئاسۆۆۆۆۆۆمان نوم ۆۆۆۆۆۆرد  ر 
   جۆۆۆۆۆ ەنوتبۆۆۆۆۆوخەونە ە نێ ی سۆۆۆۆۆەرباێوهەریە ەی پە ۆۆۆۆۆ 

پەخۆۆۆۆاوەری خو ۆۆۆۆ ە بچ ۆۆۆۆۆپەم نەبێۆۆۆۆی بەتەنی ۆۆۆۆی مۆۆۆۆنەوە 
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ووی دەخەوی  هەمۆۆۆۆۆوو جارێۆۆۆۆۆ  دەیۆۆۆۆۆووی »دیدە  ە  ۆۆۆۆۆ 
 ۆۆۆۆب خۆۆۆۆاوەریۆ  چۆۆۆۆی خۆمۆۆۆۆانە و یۆۆۆۆاوە ەی ب ۆۆۆۆرد بە پ

  ی تۆ  نبە  مبب خاوەر ناب
ینیم مۆۆۆۆۆاچ رد تونۆۆۆۆۆد بۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆاوچەو ب ۆۆۆۆۆریم  وی بۆۆۆۆۆوخەر

ی  ۆۆۆۆۆۆۆردو  ۆۆۆۆۆۆۆ ێسۆۆۆۆۆۆۆاتێ  باوە ۆۆۆۆۆۆۆم پێیۆۆۆۆۆۆۆدی  ئەو پێ ەنین
تورە ەم پەسۆۆۆۆۆۆەر خۆۆۆۆۆۆۆم سۆۆۆۆۆۆ ەریە ئوخۆۆۆۆۆۆ نە پۆۆۆۆۆۆێ تەوە خەو

البۆۆۆۆرد  دەبۆۆۆۆوو سۆۆۆۆەرەتا بۆۆۆۆوینم  ەس بەئاگۆۆۆۆا نۆۆۆۆیە  بەالی 
اوین وە  ە ۆۆۆۆۆەوینی هۆۆۆۆۆ تیانە چۆۆۆۆۆووم  تۆۆۆۆۆوێ  ی ئەو  ۆۆۆۆۆوو

و بەیۆۆۆۆۆانی رد ەخۆۆۆۆۆوید نەریۆۆۆۆۆی بەر پەخەوتۆۆۆۆۆن  ۆۆۆۆۆووتیمان 
ڵ هە  رتنۆۆۆۆۆۆۆی نوێنە ۆۆۆۆۆۆۆان  ی  پەگەهە ۆۆۆۆۆۆۆدەها ەخۆۆۆۆۆۆۆۆر 

اتەوە   ۆۆۆۆۆۆۆ بدەبۆۆۆۆۆۆۆوو خۆۆۆۆۆۆۆاوەر پەپۆۆۆۆۆۆۆ ە  ۆۆۆۆۆۆۆووتیە ان  ۆ
دیۆۆۆۆۆار نەبۆۆۆۆۆوییە  مۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆبکە چۆۆۆۆۆاوی دییکهەنۆۆۆۆۆدێکجار 

  یۆۆۆۆا ئەو خۆۆۆۆۆ ەکەهەیۆۆۆۆوینە هەمۆۆۆۆووی پۆۆۆۆێکەوە ەڕێۆۆۆۆدەدییە 
هە ب رێۆۆۆۆی  ە ەوئۆۆۆۆا ربە ۆۆۆۆەەیویسۆۆۆۆی کاتۆۆۆۆانەی دییکۆۆۆۆم د 

بەهە ۆۆۆۆۆدەوینی اتەی خۆۆۆۆۆاوەر ئەو سۆۆۆۆۆ وبیبۆۆۆۆۆاتە خۆۆۆۆۆویرەوە  
بیبینبۆۆۆۆوییە  دییکۆۆۆۆم وتیەکان  گەرەپۆۆۆۆکە  ۆۆۆۆوێۆۆۆۆدینی پبۆۆۆۆۆ ەڕ

وۆر  گۆۆۆۆۆورجی دەیۆۆۆۆۆووی "دیدە دییە  پێۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆورە بۆۆۆۆۆوییە
ئۆۆۆۆب خۆۆۆۆۆ پەرەو ۆۆۆۆەۆ بێۆۆۆۆی دویی نۆۆۆۆان هەر  ..سۆۆۆۆەیرە

 خۆم پاکی دەکەمەوە" 
گم وو ۆۆۆۆۆک دەبۆۆۆۆۆوو ئەو سۆۆۆۆۆاتانەم بیۆۆۆۆۆر دەهۆۆۆۆۆاتەوە  ەۆۆۆۆۆوڕ

چۆۆۆۆووم پە  ۆۆۆۆەربە ە  ەمێۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆاوم   دەترسۆۆۆۆام بخنکۆۆۆۆێم
ەسۆۆۆۆۆپایی ون  بەئو نووسۆۆۆۆۆتهەمۆۆۆۆۆو بووم ۆۆۆۆۆ د نیا  خۆۆۆۆۆویرد 

دیبەویۆۆۆۆۆم و رەو ۆۆۆۆۆەی مۆۆۆۆۆا م  ە گۆۆۆۆۆێە ە بەسۆۆۆۆۆەر پەیۆۆۆۆۆ 
یم مۆۆۆۆۆۆن رەسۆۆۆۆۆۆارە ە تێۆۆۆۆۆۆپە مەی بەجێهێ ۆۆۆۆۆۆی.. ئەو دە ر 

بەدویی پیۆۆۆۆۆۆاوی خەونە ەم وێۆۆۆۆۆۆڵ بۆۆۆۆۆۆووم  پەسۆۆۆۆۆۆەروچاوە 
 بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووەی ەپی پ. ئەو دەمە.ی ە مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆریەمم دەبینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

بۆۆۆۆۆۆۆ منا ە ۆۆۆۆۆۆانی درووسۆۆۆۆۆۆی ب ۆۆۆۆۆۆای  بەدەم  ویردنخۆۆۆۆۆۆ 

ۆ »دەی ەەیۆۆۆۆۆۆۆار  ەیۆۆۆۆۆۆۆووی  ۆۆۆۆۆۆۆۆخیەوە د  پەودیۆۆۆۆۆۆۆو بۆۆۆۆۆۆۆر 
ێتە  بەستە ە   چاوەر 
ۆی ۆۆۆۆۆتم  تێدەگەی ۆۆۆۆۆتم  او تۆۆۆۆۆاری یبەنۆۆۆۆۆ  ئەو  ۆۆۆۆۆەوەدی دەر 
مۆۆۆۆۆۆن وپیۆۆۆۆۆۆاوی نۆۆۆۆۆۆاو ینێۆۆۆۆۆۆی بە  وینۆۆۆۆۆۆی ەم دەومۆۆۆۆۆۆری

خەونە ەم  دەگەی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتمە بەروییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە  دەمبینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
 یە نچۆۆۆۆۆۆۆۆا ەو  پەۆۆۆۆۆۆۆۆووڵ هەیە ی پەخۆۆۆۆۆۆۆۆویرەوە چۆۆۆۆۆۆۆۆا ێ

ی تیۆۆۆۆۆا وینۆۆۆۆۆدە بەچۆۆۆۆۆاڵ دە رێۆۆۆۆۆی  بە م  ۆۆۆۆۆوێنی مرۆ ۆۆۆۆۆ 
 ۆۆۆۆرێ  بەچۆۆۆۆاڵ بوینۆۆۆۆدە  ەبۆۆۆۆۆوەتەویوی تیۆۆۆۆا د  ی بە ۆۆۆۆارێ

ووبارێۆۆۆۆ   تێچۆۆۆۆوو بۆۆۆۆو ئۆۆۆۆاوی بۆۆۆۆارینی و  ردبۆۆۆۆووی بە ر 
ە  ئۆۆۆۆێمە سۆۆۆۆەر ئۆۆۆۆاو  ەوتۆۆۆۆووهۆۆۆۆیال مانۆۆۆۆی پە ۆۆۆۆێوەی 

پەمنۆۆۆۆۆا ی بەو دیۆۆۆۆۆمەنەی مان مۆۆۆۆۆان دەووی بۆۆۆۆۆۆتە مۆۆۆۆۆۆو  
 ووس بۆۆۆۆ دی وومۆۆۆۆۆ جۆۆۆۆ ە پەوەی وە ەچۆۆۆۆی مانۆۆۆۆی ئەم ۆۆۆۆ 

ۆتە یۆۆۆۆو نەموینیبۆۆۆۆوو پە هیاپۆۆۆۆدی دەبێۆۆۆۆی بە بەپەم  بۆۆۆۆ هەرگ
دەدیی تۆۆۆۆا ب ۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆەوڵ پێۆۆۆۆ ناویۆۆۆۆدی  ە پەەپەمێۆۆۆۆ  پیۆۆۆۆاوەب
 ی من.ال
 ەوە منۆۆۆۆۆۆۆۆا ی بیۆۆۆۆۆۆۆۆر دەهێنۆۆۆۆۆۆۆۆامەوە  اتێۆۆۆۆۆۆۆۆ  بەپەمۆۆۆۆۆۆۆۆیئ

دەمانخسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە  د رمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان درووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی دە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  اكەو
ووبۆۆۆۆۆارە ەوە خەیا مۆۆۆۆۆان دە ۆۆۆۆۆرد ئۆۆۆۆۆێمە ئۆۆۆۆۆاوی بەدنیۆۆۆۆۆا   ر 
دویی یی بەوەەر  یۆۆۆۆۆۆۆاد پە ب یۆۆۆۆۆۆۆن  خۆ ۆۆۆۆۆۆۆمانە سۆۆۆۆۆۆۆەەەر دە

ۆی ۆۆۆۆۆۆۆۆتین.. بیۆۆۆۆۆۆۆۆرمە جارێۆۆۆۆۆۆۆۆ  بە ی پەمە ەبەپەمە ە دەر 
ەسۆۆۆۆۆەروچاوە دویتۆۆۆۆۆر پو  ەچۆۆۆۆۆی ون بۆۆۆۆۆومۆۆۆۆۆن پەچۆۆۆۆۆاو و

 ە  ئێسۆۆۆۆۆۆتاۆ پەو چۆۆۆۆۆۆا ە پۆۆۆۆۆۆر  پەئۆۆۆۆۆۆاوە دەرەوە.. هۆۆۆۆۆۆاتەوە
پەناویۆۆۆۆدی سۆۆۆۆەوڵ پۆۆۆۆب  پیاوێۆۆۆۆ   پەمێۆۆۆۆ ۆتە بەمانۆۆۆۆی بۆۆۆۆ 

دەدیی ودەسۆۆۆۆتی دێنێۆۆۆۆی  منۆۆۆۆیۆ دەسۆۆۆۆی دەخەمە دەسۆۆۆۆتی 
یم ەو چۆۆۆۆۆا ە ئۆۆۆۆۆاوە نۆۆۆۆۆاو ئەب  ە ەمپەبە ێ ۆۆۆۆۆێتە نۆۆۆۆۆاو ەد ور 

ۆیۆۆۆۆن.. هەر هێنۆۆۆۆدە ئۆۆۆۆاریمم تۆۆۆۆا بێۆۆۆۆی مە ە نۆۆۆۆوەم دەبەپە دەر 
ۆ ە ۆۆۆۆۆۆۆۆانی مر .ی  ۆۆۆۆۆۆۆۆارێ  هەیە.ێۆۆۆۆۆۆۆۆر ئۆۆۆۆۆۆۆۆاود ەوێ پە پ
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تۆۆۆۆۆۆ یە ەمجۆۆۆۆۆار پەو  ۆۆۆۆۆارە ئۆۆۆۆۆاوییە کارینۆۆۆۆۆا اوین.. ئۆۆۆۆۆ 
 ەی وچۆۆۆۆۆۆن مۆۆۆۆۆن پەو  ۆۆۆۆۆارە نۆۆۆۆۆاوینم ەبیۆۆۆۆۆی.. دییۆۆۆۆۆ  د پە

یمەو  ەهۆۆۆۆۆۆاتمە دەرەوە  هێنۆۆۆۆۆۆدە نەبێۆۆۆۆۆۆی جۆۆۆۆۆۆارێ یتر نەگەر 
ی وئۆۆۆۆۆۆێمە پەو ڵ تێۆۆۆۆۆۆپاسۆۆۆۆۆۆ وو وەرنۆۆۆۆۆۆدین ە  چەمۆۆۆۆۆۆا ەو ەر 

 نا ۆۆۆۆۆای ۆ  ەس بۆۆۆۆۆاوەر  ئێسۆۆۆۆۆتا ۆۆۆۆۆارە ئۆۆۆۆۆاوییە  یۆۆۆۆۆاین  
ە ۆۆۆۆاری هەمۆۆۆۆی ەە ۆۆۆۆ ێ ی خەیۆۆۆۆا ی و پتۆۆۆۆۆ بەر  ۆۆۆۆچە ەم

ە خۆ ۆۆۆۆخانپەدییۆۆۆۆ  بۆۆۆۆوویتە  دەوینۆۆۆۆم ئەو مۆۆۆۆاوەی پەنە ئۆۆۆۆاو
مۆۆۆۆۆۆوو باسۆۆۆۆۆۆیان پە  ۆۆۆۆۆۆێتی دە ۆۆۆۆۆۆرد.. سۆۆۆۆۆۆەر هە بۆۆۆۆۆۆردمە

وەی ەئدە ۆۆۆۆۆێی جیۆۆۆۆۆاویویە ە تەنیۆۆۆۆۆا پەناونۆۆۆۆۆانە ە بێۆۆۆۆۆی 
ئەوین بە ۆۆۆۆێتی دەیبیۆۆۆۆنن   یۆۆۆۆاڵ..ەخین ەنێۆۆۆۆ اوی د ێمە نۆۆۆۆ ئۆۆۆۆ 

  بۆۆۆۆۆیە ەیۆۆۆۆا ی ێ ی خەمۆۆۆۆی ەە ۆۆۆۆ ەرهب تۆۆۆۆۆچۆۆۆۆم کگرنۆۆۆۆی 
مۆۆۆۆن و  بۆۆۆۆۆ ویسۆۆۆۆتی ەیۆۆۆۆاڵ دیگیرتۆۆۆۆی  ۆۆۆۆردووە  اتێۆۆۆۆ  خ

ێتەوە.   باو ە خەیا یە ەی دەگەر 
یۆۆۆۆا ە سۆۆۆۆەر بەو ئەسۆۆۆۆتێرەیە ی خەو ۆۆۆۆی بەرهەمۆۆۆۆ  چۆۆۆۆم با

 یێنۆۆۆۆیە. ئەو هۆۆۆۆاتە خەونۆۆۆۆم.. پە ۆۆۆۆەوێ ی تاریۆۆۆۆ  چۆۆۆۆاوەر  
ی ئۆۆۆاو پۆۆۆێ ەوە  یۆۆۆاین  و  ۆۆۆارانۆۆۆ سۆۆۆاڵ پەانوە سۆۆۆی ۆۆۆردم و 

و سۆۆۆۆۆۆۆۆی دەچۆۆۆۆۆۆۆۆووین پەپەما وۆربۆۆۆۆۆۆۆۆووین هەموومۆۆۆۆۆۆۆۆان
ە  ە..  ەس ۆۆۆۆۆۆۆار  نەدەبۆۆۆۆۆۆۆوو.. ەە ۆۆۆۆۆۆۆ  ومۆۆۆۆۆۆۆانیتۆۆۆۆۆۆۆور 

  بۆۆۆۆوو  دنیۆۆۆۆا ئەو خەونە بۆۆۆۆوو  ە دەمانوویسۆۆۆۆی ما ە ۆۆۆۆان 
ۆ  خۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەوی و ترسۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ی نەێ یۆۆۆۆۆۆۆۆۆان باو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ر 

پەدەسۆۆۆۆۆۆتچوونیمان هەبۆۆۆۆۆۆوو  پەپۆۆۆۆۆۆر  بۆۆۆۆۆۆوو بە ماسۆۆۆۆۆۆیە ی 
تەەۆۆۆۆا  یپوپەگۆۆۆۆدیر گۆۆۆۆری  اوەۆ بۆۆۆۆ وتۆۆۆۆۆی پەو مۆۆۆۆن ی پر 

وینن ۆ دەتۆۆۆۆۆ دەیۆۆۆۆۆووی:  نە جوینە ۆۆۆۆۆان ئیتۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆب منۆۆۆۆۆی
ۆن دەببۆۆۆۆ ین.. مۆۆۆۆ  رێ ی دوور ەریۆۆۆۆای م بۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆاێۆۆۆۆی بۆۆۆۆر 

دیی ۆۆۆۆۆۆم  نۆۆۆۆۆۆێ ە پە خەیۆۆۆۆۆۆاڵ ئێسۆۆۆۆۆۆتا  م بۆۆۆۆۆۆ ەوم..دیی ۆۆۆۆۆۆ 
نووی ئەوەی بیۆۆۆۆۆۆۆا مەچە ۆۆۆۆۆۆۆی بە  ۆۆۆۆۆۆۆردۆتەونجیریۆۆۆۆۆۆۆان 

 نە ە  ۆۆۆۆۆێی بۆۆۆۆۆووە  پۆۆۆۆۆورم هێنۆۆۆۆۆدە بۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆریپە بە 

 ە  هانۆۆۆۆۆۆدیوەە ەی ەروە  هاوسۆۆۆۆۆۆ ەیونجیۆۆۆۆۆۆر بەسۆۆۆۆۆۆتوویەت
ای  و ێۆۆۆۆی و خۆۆۆۆۆی بچێۆۆۆۆتە  ۆۆۆۆوێنی ئەو  دەچۆۆۆۆم ەریۆۆۆۆ بی

   ن.ەی بی ور پەودیی م دە ەوم بە
ییەوە  ئەو مۆۆۆۆۆۆی دەگێۆۆۆۆۆۆر  و ۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆاوی چیرۆ ۆۆۆۆۆۆی مریەبا

ە ۆ بۆۆۆۆوو  بۆۆۆۆۆیەن ۆۆۆۆی تۆۆۆۆ  نەی پەرەسۆۆۆۆارە ە  و ریبۆۆۆۆوو ن
مۆۆۆن پەمۆۆۆاڵ هۆۆۆاتمە دەرەوە بێهۆۆۆۆ نەبۆۆۆوو  ەوتۆۆۆمە نۆۆۆاو   ە

یە ۆۆۆۆانی نهێن ەو ۆۆۆۆە  ۆۆۆۆاریوەب یۆۆۆۆانی رەسۆۆۆۆارە ەوە  تۆۆۆۆا 
  یۆۆۆانی باو ۆۆۆی بۆۆۆوینم..  ە ئۆۆۆاو وو ۆۆۆ ی  ۆۆۆرد  یرۆ ۆۆۆیچ

ی  خن ۆۆۆا  ئۆۆۆێمە  بۆۆۆب ئۆۆۆاویەمان پە ۆۆۆارە دنیۆۆۆا تەویو گۆۆۆۆر 
وگارمۆۆۆۆان ێ ی دەگۆۆۆۆمەچەنۆۆۆۆد  ەسۆۆۆۆ  ن بۆۆۆۆووین پەو  ۆۆۆۆارە ر 

ەر  نا ۆۆۆۆۆۆای  بۆۆۆۆۆۆاو بەو چیۆۆۆۆۆۆرۆ ەۆ  ەس بۆۆۆۆۆۆوو  ئێسۆۆۆۆۆۆتا
سۆۆۆا نێ ی وۆر پێیۆۆۆان ویبۆۆۆوو مۆۆۆن  ۆۆۆێی بۆۆۆوومە  بۆۆۆاو ی 

یۆۆۆۆۆویی ە  بەووەیۆۆۆۆۆاڵ نەبۆۆۆۆۆ خ تۆۆۆۆۆۆ بەرهەمۆۆۆۆۆی وین تی ئەەر 
  ی بۆۆۆۆۆووەگۆۆۆۆۆوییە باو ۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەرباوێ ی سۆۆۆۆۆوپای ەێریەۆۆۆۆۆ 

عەبەەەەە د   شەەەەەە    ێۆۆۆۆۆرین پەپەگەڵ ئ ۆۆۆۆۆەر  پەسۆۆۆۆۆەرەتای 
هەر ئەو  ،عێر قەەەەەەەا تێ شەەەەەەە  ئەو شەەەەەەەەوە   ەەەەەەەو    

  ۆشەەەەەخ نەنەەەەەە  ەنەخو ەەەەە    شەەەەەێێ دەبێەەەەەێ  شەەەەەەوە
، تەەەە   ەەەەەرەند د ێەەەە ر دەدرێەەەەتە  ەەەەەر ەیخەوێەەەەن  ەەەەو   د 

ا ا خەیەەەەەەەەە  ێبەەەەەەەەە  ە  ت ێ  ەەەەەەەەە ، بەاڵد ب وشەەەەەەەەەەق  ە   
 ە دە ۆۆۆۆای ان ۆۆۆۆب بۆۆۆۆاوەر  بەو درۆیۆۆۆۆ    د یەەەە ئ ،وەوتوەدە ەەەەت 

هەمی ۆۆۆۆۆە  .. ئۆۆۆۆۆێمەدەکرێۆۆۆۆۆی  وییەی کە پەبۆۆۆۆۆارەی ئەو ڕیۆۆۆۆۆ 
ن نهێنۆۆۆۆی خەیا ە ۆۆۆۆان بۆۆۆۆ ەن ەپۆۆۆۆیێۆۆۆۆی بە ئاگۆۆۆۆابین ونەیدەب

ونی خەیۆۆۆۆۆاڵ ئەومۆۆۆۆۆو نۆۆۆۆۆاتوینن یۆۆۆۆۆا ن وبەوینەی بۆۆۆۆۆب خە
  ب ەن.

ی پەبۆۆۆۆۆۆارەی  ۆۆۆۆۆۆێتی و دنیۆۆۆۆۆۆای دە ۆۆۆۆۆۆێی هەمۆۆۆۆۆۆوو ئەوینە
خۆۆۆۆۆۆی ی تۆۆۆۆۆ رەەی ە رێۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆی دە ەوە با ێ ۆۆۆۆێتی  ەسۆۆۆۆۆ 

بۆۆۆۆۆۆوو  بە م  هەبێۆۆۆۆۆۆی و دین بەوە بنێۆۆۆۆۆۆین  ە ئەو  ۆۆۆۆۆۆێی 
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 ۆۆۆۆۆارە  بنێۆۆۆۆۆی چیرۆ ۆۆۆۆۆین بەوە هەیە دیەسۆۆۆۆۆێ  ئۆۆۆۆۆاخۆ  
ەتە؟ هەمۆۆۆۆۆوو ئەوینەی بۆۆۆۆۆاس پە ۆۆۆۆۆێتی ەۆۆۆۆۆی ئاوییە ۆۆۆۆۆان رە

 ە.. بۆۆۆۆۆیە تۆۆۆۆۆمەی بۆۆۆۆۆ ی خەیۆۆۆۆان پەدنیۆۆۆۆاترسۆۆۆۆیا دە ەن 
ەن  تۆۆۆۆۆۆۆۆمەتی ئەوین وە  ئەوەیە دیی ۆۆۆۆۆۆۆم درووسۆۆۆۆۆۆۆی دە 

 ویی پێنە ای.بر   ینم  ەسدەیبەی من ئەوین ووهەم
دی دەووی مۆۆۆۆن پەنۆۆۆۆاو خۆمۆۆۆۆ  ارینۆۆۆۆا  اتێۆۆۆۆ  ئەو دێۆۆۆۆرەی 

دەیە ۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆوپی ناسۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆی  ە پەپەرەم دەبیو دنیۆۆۆۆۆۆایئە
   ە پەدنیۆۆۆۆۆۆای ئەوینیتۆۆۆۆۆۆر جیۆۆۆۆۆۆای دە ۆۆۆۆۆۆردەوە  وەچۆۆۆۆۆۆود 

  هەیە پەنێۆۆۆۆوین خەیۆۆۆۆاڵ و ۆۆۆۆێتی  ە وێ ی ێۆۆۆۆ گەی ۆۆۆۆتم تتێدە
نیۆۆۆۆای د ەسۆۆۆۆەر بەیە  دنیۆۆۆۆابن و نۆۆۆۆامۆۆ بۆۆۆۆن ب دە رێۆۆۆۆی 

و خەیۆۆۆۆاڵ سۆۆۆۆەر بەیە  دنیۆۆۆۆا  ۆچۆۆۆۆۆن در . وە ە تۆۆۆۆری.ی
خەیۆۆۆۆۆاڵ   ەچۆۆۆۆۆی دەروونێ ۆۆۆۆۆی بیمۆۆۆۆۆارە  نۆۆۆۆۆین  درۆ ویدەی

تۆۆۆۆۆاویی ر  ونبیۆۆۆۆۆنە بەدنیۆۆۆۆۆایە یترۆ  ەپێ ۆۆۆۆۆی خەدنیۆۆۆۆۆای م
ی دنیۆۆۆۆای خۆۆۆۆۆتەوەو پۆۆۆۆب دێۆۆۆۆی پەم دنیۆۆۆۆایە دوور دە ەوێۆۆۆۆ 

 .وێتەوەدەدۆ
دنیۆۆۆۆۆۆۆایە نایۆۆۆۆۆۆۆان  ئەوینە  ەسۆۆۆۆۆۆۆانێ  بۆۆۆۆۆۆۆوون چیتۆۆۆۆۆۆۆر پەم

 ی خەیۆۆۆۆۆاڵنەوە ن  ەسۆۆۆۆۆیویهەمۆۆۆۆۆید  دۆویۆۆۆۆۆنەوە   ارینۆۆۆۆۆا
وینین  وو   ە چیتۆۆۆر هۆۆۆیو  ۆۆۆتێ  پەبۆۆۆارەی ئەویۆۆۆۆ نۆۆۆابۆۆۆ 

ویی نەنۆۆۆۆ ە مۆۆۆۆ ەنووسۆۆۆۆی ن چاردیخۆۆۆۆۆ بەهەمۆۆۆۆا   ریەم نۆۆۆۆار 
تۆۆۆۆاوینی  ۆۆۆۆێتی نۆۆۆۆاخرێتە پۆۆۆۆاڵ؟   ەیوە  دییۆۆۆۆ ە دیمۆۆۆۆاوە

گەڵ پیۆۆۆۆۆۆاوی ئەو پەریۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆیە ی  دوو ۆۆۆۆۆۆب دەوینێۆۆۆۆۆۆ 
ەوەی خەیۆۆۆۆۆۆاڵ تۆۆۆۆۆۆا  خەیۆۆۆۆۆۆاڵ منا ێۆۆۆۆۆۆ  بێنۆۆۆۆۆۆنە دنیۆۆۆۆۆۆاو ن

 .ننەوەەر بمێئێمە ه ووتەریۆ بێی پەنا
 
 
 
 

 ید ایی  یناکەورەو یبێتک
 هارەب یروەو

  کۆۆۆۆۆۆای ەد  ی ۆۆۆۆۆۆاد  ەگوویر ۆۆۆۆۆۆی پ ەک ریێۆۆۆۆۆۆ خ یکۆۆۆۆۆۆ ێتمیر
  ی ێۆۆۆۆۆ نەد  ن ۆۆۆۆۆاوەه کێۆۆۆۆۆ کچ یماەسۆۆۆۆۆ  وەرەب ە اکیسۆۆۆۆۆ ۆم
 ەیرۆو سۆۆۆۆۆۆم ەنۆۆۆۆۆۆد  با ایۆۆۆۆۆۆ نەت کدیێدیرسۆۆۆۆۆۆتانەپ ەیوەئ کەو

  بکۆۆۆۆۆۆای  ماەسۆۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆۆ و کچ ی ێۆۆۆۆۆۆ بەه خۆۆۆۆۆۆی ەدر رەسۆۆۆۆۆۆ 
 ەیمەد  وەئ  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیی  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەختەدر وینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نەپ

 ەیجۆۆۆۆۆۆوپ ەب کانەنۆۆۆۆۆۆد  با  ەوەنەکەد  ییالسۆۆۆۆۆۆا کانەرۆسۆۆۆۆۆۆم
 ینۆۆۆۆ ینە  ەپ ی ۆۆۆۆدیرەب ۆیوینۆۆۆۆ ەئ  کۆۆۆۆای ەد  سۆۆۆۆی ەم ۆیخۆۆۆۆ 
 .نەکەد  ە اکیسۆم

 ڕەپۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەک کێۆۆۆۆۆۆۆۆ کچ یال ەوەمبۆۆۆۆۆۆۆۆاتەد  یەتاەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ
 وەئ  ناسۆۆۆۆۆۆۆنەد  سۆۆۆۆۆۆۆاری ەب وەئ ەوەرێۆۆۆۆۆۆۆ پ ەوێۆۆۆۆۆۆۆ ئ  ونەخەپ

 یکۆۆۆۆانەجوین ەرەهۆۆۆۆون ی ێپۆکۆۆۆۆ  ی ایسۆۆۆۆ ۆم ی ۆۆۆۆ ەب ەکۆۆۆۆچ
 کێۆۆۆۆۆۆ کات  ەبۆۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆۆا ەپ وەئ یکبۆۆۆۆۆاو  ەکۆۆۆۆۆردوو ویوەت

 ۆبۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆ کات انی ۆۆۆۆۆ یکێوە   ی ێۆۆۆۆۆ بەد  کیۆۆۆۆۆ دیەپ سۆۆۆۆۆاری
 .. ۆۆۆۆۆۆۆۆارەب ەوەکۆۆۆۆۆۆۆۆاتەد  ۆیخۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیکەکۆۆۆۆۆۆۆۆچ ینۆۆۆۆۆۆۆۆ ینیب

 ەب یینۆۆۆۆۆد ەوەیپ ەک  رێکۆۆۆۆۆو ەەۆۆۆۆۆادر ینۆۆۆۆۆاوەب انیکێاویناسۆۆۆۆۆ 
و  کای ەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆ پ یرەبەخ ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ بەد  ەوەت ەوەد  یکۆۆۆۆۆۆۆۆدیرینەچ
 یکۆۆۆۆۆۆ یدی ەیمەد  وەئ یانەیۆۆۆۆۆ ب ۆبۆۆۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆۆ کرەد  ریسۆۆۆۆۆت ەد 

 ەتکۆپۆۆۆۆ ەم اریۆۆۆۆ د ەب ەو ۆۆۆۆ ەرەپ ەیەپسۆۆۆۆ ەر ینۆۆۆۆاو ەک سۆۆۆۆاری
 کێکۆۆۆۆۆدیرەچ نۆۆۆۆۆد ەچ  نۆۆۆۆۆدییهاو یکەیەد ێسۆۆۆۆۆپ ەپ ە ۆۆۆۆۆتوویدین
  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ینەت ەنەخەد  ەیکەرەهاوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یرمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەت
 .ەوەکەتکۆپەم

  ی ێۆۆۆۆۆ نێ یەەد  دیەکەو ۆۆۆۆۆ ەرەپ کێۆۆۆۆۆ  ن ایۆۆۆۆۆ نەت یەانەیۆۆۆۆۆ ب وەئ
 ەب ید یۆۆۆۆۆۆ ئ ..ەوەتێۆۆۆۆۆۆ بەد  ۆکۆۆۆۆۆۆ  کەڕەگ یکۆۆۆۆۆۆ ە خ ەیمەد  وەئ

 ەپ  ی یسۆۆۆۆۆتیبە ن د  یانیۆۆۆۆۆ گر ین ۆۆۆۆۆ ەد  ەکەو ۆۆۆۆۆ ەر ییپانۆۆۆۆۆا
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 ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  گرنەد ە ۆۆۆۆۆۆۆ ه ەکەرمەت کۆۆۆۆۆۆۆانەاویپ کۆۆۆۆۆۆۆدیێچاوتروکان
 .نیرۆ 

 ەتکۆپۆۆۆۆ ەم یریاسۆۆۆۆ  ین ۆۆۆۆ ەو د  کۆۆۆۆانە ن یانیۆۆۆۆ گر ین ۆۆۆۆ ەد 
 ە ۆر وەئ ەوەئ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ چەد  ەپرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یک ێریۆکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەپ
 ویهۆۆۆۆۆ  ویۆۆۆۆۆ رگەه ەکۆریۆۆۆۆۆ چ وەئ یوین ەپۆۆۆۆۆا ەک ەیەمنۆۆۆۆۆاکەخ

 ی ێۆۆۆۆۆۆ وینەید  وەئ ەیوەئ  ی ێۆۆۆۆۆۆ ناوین ەوەیەبۆۆۆۆۆۆارەپ کێ ۆۆۆۆۆۆت
 ..ەوەنەکەد  ۆبۆۆۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆۆۆ ەباو ەویەبۆۆۆۆۆۆانەهریم ەب کێۆۆۆۆۆۆ کەڕەگ

 ەیکارنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆام ەی ۆر وەئ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ بەد  ەروەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا گ
 ی ویرۆمۆۆۆۆۆۆۆ  ی ایسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم ەپ کەیەپۆۆۆۆۆۆۆارچ ەک یرچۆۆۆۆۆۆۆوونەد 
 ەیوەئ کەو کەڕەگ مۆۆۆۆۆۆۆۆۆووەه  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆای ەد  ۆە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆکێپ

 انۆیۆۆۆۆ ئۆۆۆۆاوی خ ی ێۆۆۆۆ ب انیۆۆۆۆ کڕێکو ۆبۆۆۆۆ  نۆۆۆۆانێ نه ین ەئۆۆۆۆاه
 .نەڕۆد  کانەجوین ەرەهون ۆ یه وەرەب  نۆڕگەد 

مانۆۆۆۆۆۆۆی  بسۆۆۆۆۆۆۆ  ..بۆۆۆۆۆۆۆوو ەکەڕەگ وەپ مۆۆۆۆۆۆۆان ما ەک مۆۆۆۆۆۆۆن
 ید یۆۆۆۆۆۆۆ ئ  نامەکیەنۆۆۆۆۆۆۆد ەوەیپ رەسۆۆۆۆۆۆۆ ەبۆۆۆۆۆۆۆوو ب ەڕیپێۆۆۆۆۆۆۆ ت
 ەپ ومەر  ێی"نۆۆۆۆۆا ینۆۆۆۆۆ ەووت کۆۆۆۆۆمیدی  مۆۆۆۆۆابووەن کیەانویۆۆۆۆۆ ب

 تۆۆۆۆۆۆریئ وەکۆۆۆۆۆۆردوو یروجۆۆۆۆۆۆ ەخەت ەوەئ  ەکۆۆۆۆۆۆردوو سۆۆۆۆۆۆاری
وی  رەه ەوە"ئ ووی ەیۆۆۆۆۆۆۆۆ د  مەکە" خو ۆۆۆۆۆۆۆۆکیدیوی ەنیۆۆۆۆۆۆۆۆ چەد 

 ێۆۆۆۆۆیپەد   ی ێۆۆۆۆۆ بەد  ییوڕ ەوەب نۆچۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆاری ..ەرەکەە ۆۆۆۆۆ 
 ووی ەیۆۆۆۆۆ د  یەبۆۆۆۆۆوی انۆۆۆۆۆدیی ەپ رەگوکم " بۆۆۆۆۆاەمۆۆۆۆۆامیەۆۆۆۆۆادل ئ

بۆۆۆا  ..یهمۆۆۆ ەە نێوسۆۆۆ و ر ی یۆۆۆ ن مۆۆۆامیدیماننۆۆۆا ەۆۆۆادل ئ ەی"د 
 ۆبۆۆۆۆ  ی یسۆۆۆۆوەاد روسۆۆۆۆن ی ێۆۆۆۆ بەد  رەه ۆخۆۆۆۆ   یدیوی ەنیۆۆۆۆ بچ

 "نیەدیوی بک

  یمۆۆۆاەئۆۆۆاوی پ کانڕیەسۆۆۆ یم ە میەۆۆۆ  یرەکتەکۆۆۆار ۆبۆۆۆ  نۆۆۆاوینم
 نی ۆۆۆۆترۆناخ  ەوەنۆۆۆۆرینێهەد   ۆۆۆۆ ەە ەینمۆۆۆۆون کەو ەمێئۆۆۆۆ 
  وی ەک مێرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەب ەیەویرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئ مەئ ەک کەیەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتڕ

 میپەبۆۆۆۆۆدوپرە"کۆۆۆۆۆاک ە یووتۆۆۆۆۆ  ەخو ۆۆۆۆۆکم ک  یرگوەسۆۆۆۆۆ 
 " ی ێنێد ێویوی پ یپوتن یەناد  نۆچ نینیبەد 

ەا ۆۆۆۆۆۆۆ ان  ید ێۆۆۆۆۆۆۆ نائوم یکۆۆۆۆۆۆۆ ۆریچ ەیبۆۆۆۆۆۆۆارەپ مەنۆۆۆۆۆۆۆد ێه
 ییوڕ یکۆۆۆۆۆان ەمۆۆۆۆۆام و خا ەک بۆۆۆۆۆووەگومۆۆۆۆۆانم ن  وسۆۆۆۆۆتبویب

 ەب ی ێۆۆۆۆۆۆۆ وی جۆۆۆۆۆۆۆوین و چۆۆۆۆۆۆۆاالک بب یکۆۆۆۆۆۆۆ ێکچ ..نۆۆۆۆۆۆۆابن
 من. یرەهاوس

و  نی   ۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆ منۆۆۆۆدی د  رەسۆۆۆۆ ەب کەیەخۆۆۆۆورپ  ە  د  یئۆۆۆۆا
 ەڕێیچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو ەیمەد  وە.. ئەمەڕێچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو کیەاەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ویو
 ەیانیۆۆۆۆۆ  ەچۆۆۆۆۆمەو ناچۆۆۆۆۆار د  نەد یۆۆۆۆۆ ان ەدیمنۆۆۆۆۆاو ەک م ۆۆۆۆۆ ویەه

 ەومەکەد  سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاسیتات  میبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆریهیئ کەو  ەوەردنخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوی
 ەمەد  وەئ رەه  ووتۆۆۆۆۆۆۆۆۆن یرینۆو گۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  نی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆن ڵەرەە

  ەوەینەڕگ نینۆۆۆۆۆ ەکێو پ ەپەپۆۆۆۆۆهەه ەب ەمێئۆۆۆۆۆ   یمۆۆۆۆۆا ی ۆۆۆۆۆاند 
 اپۆۆۆ ەو ب"ئۆۆۆ  یوتبۆۆۆوو یکۆۆۆ یووتریبۆۆۆوو دی ەک کێ ۆۆۆت ەتۆۆۆاک

 ی ێۆۆۆۆۆ بەد  ۆخو ۆۆۆۆۆکم خۆۆۆۆۆ  سەب  ە ۆۆۆۆۆ ۆخێپ اترمیۆۆۆۆۆ و ەوێۆۆۆۆۆ ئەپ
 "نەیبک یکانەومام ڵخا یکێپرس

 یۆۆۆۆۆ گ کێرێ ۆۆۆۆۆ ەپەک کەو مۆخۆۆۆۆۆ و ینۆۆۆۆۆد ەڕرپەد  ن میسۆۆۆۆۆ 
 بپۆۆۆۆۆۆ ەووتۆۆۆۆۆۆم "ب ڵرگوەسۆۆۆۆۆۆ  ۆێپۆۆۆۆۆۆ  ەچۆۆۆۆۆۆووم  ەوەکۆۆۆۆۆۆرد 

 مێجۆۆۆۆ  یپۆۆۆۆوتن یەنۆۆۆۆاد  ەیوەئ ڕیبۆۆۆۆ ەپ مە ب  ممیپەبۆۆۆۆدوپرەە
و  کۆۆۆۆمی" دیکۆۆۆۆای ەد  ب ۆۆۆۆووم پۆۆۆۆ  نیمۆۆۆۆ ەئ ی  ەرێۆۆۆۆ م  ی ێۆۆۆۆ  ێب

کۆۆۆۆرد  ەوەپ یباسۆۆۆۆ  کۆۆۆۆمیدی  نینۆۆۆۆ ەکێپ یەاەۆۆۆۆا ەانیۆۆۆۆ پۆۆۆۆورم دی
 ..ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ نێمەن ۆینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆەوەپەت ەپ ییسۆۆۆۆۆۆۆۆریم ی مۆۆۆۆۆۆۆۆ یە ەک
 .  ەەیه رەه ەمێئ  یماەپ

 یکۆۆۆۆۆ ۆریچ ەتۆۆۆۆۆاک ەوەمۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆوینم ئ ەینێ ۆۆۆۆۆو وەئ تۆۆۆۆۆا
 یانیۆۆۆۆۆۆۆ   ەب ە ۆۆۆۆۆۆۆتووەیگ ە ۆۆۆۆۆۆۆ ێک ببۆۆۆۆۆۆۆ  ەب ەکێ ۆۆۆۆۆۆۆ ەە

 انیۆۆۆۆۆ    ی ێۆۆۆۆۆ بەن رەیسۆۆۆۆۆ  ەوەالتەب ویۆۆۆۆۆ رگەه  یرەهاوسۆۆۆۆۆ 
 ..بۆۆۆۆۆۆن د ێۆۆۆۆۆۆ نائوم ی ێۆۆۆۆۆۆ بەد  کانەەا ۆۆۆۆۆۆ  ..یەوی ەمێئۆۆۆۆۆۆ  یال

 .یکتریە ناوێپەبمرن پ نیب ر

 سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری یرەوەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەب یئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاگر کرد ەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتمد ەه
  کۆۆۆۆۆۆرد ەتونۆۆۆۆۆۆد د  یوەو ەپ پۆۆۆۆۆۆمە.. نۆۆۆۆۆۆاو پبنێمسۆۆۆۆۆۆووتەد 
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 وەئ یسۆۆۆۆۆۆۆۆنەو توینم.. نۆۆۆۆۆۆۆۆای ێۆۆۆۆۆۆۆۆ نڕێبمن ی ۆۆۆۆۆۆۆۆاد  کەوەن
 کەڕەگ مۆۆۆۆۆۆۆۆووەه وینەئ  یمۆۆۆۆۆۆۆۆاەپ  مەبۆۆۆۆۆۆۆۆک ەیەویرێۆۆۆۆۆۆۆۆ ئ
 مۆۆۆۆۆووەهەدینریبۆۆۆۆۆوو ب یۆسۆۆۆۆۆان یکێرەرد ۆکۆۆۆۆۆ ڕی وەوۆبۆۆۆۆۆ ۆک
 ەی ە ۆۆۆۆۆ ئ ..ی ێۆۆۆۆۆ ب کە"موبۆۆۆۆۆار کۆۆۆۆۆرد ەد  یهۆۆۆۆۆاویر ین ۆۆۆۆۆ ەد 
 ۆەمێئۆۆۆۆ  یەرینۆگۆۆۆۆ  وەئ ەڵگە" پی ێۆۆۆۆ ب کەموبۆۆۆۆار ەینۆۆۆۆجەپ
   یەخۆۆۆۆۆوی ی.. وییکتۆۆۆۆۆریە ەینۆۆۆۆۆجەپ ەکۆۆۆۆۆرد ەد  نامۆۆۆۆۆ ەپ ەئ

و  نینۆۆۆۆۆ ەکێپ ەب نکۆۆۆۆۆاە.. کچ ۆۆۆۆۆی ەڕد  رممە ۆۆۆۆۆ  یکێەەئۆۆۆۆۆار
" ەرمنە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆۆۆد ەویوی چ ی"وی انووی ەیۆۆۆۆۆۆۆۆ د  ەوێۆۆۆۆۆۆۆۆ تڕالە
 ەکەم ەانیمسۆۆۆۆۆۆۆ ەت وە"نانۆۆۆۆۆۆۆا ئ انووی ەیۆۆۆۆۆۆۆ د  ۆیکێنۆۆۆۆۆۆۆد ەه
 "ی یویۆ ن کجاریە

 نێدوو ما ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەب ەیەویرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئ مەئ یدوی ەەۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەه دوو
 ەیوینە. ئ.نیسۆۆۆۆۆۆتاەوەن ەەاوەتۆۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆۆ   بووکمۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆرد 

 مۆۆۆۆۆانۆخ  یمۆۆۆۆۆا یکۆۆۆۆۆانەکینو ەسۆۆۆۆۆ ەبۆۆۆۆۆوون ک مۆۆۆۆۆانە گەپ
 انۆیۆۆۆۆۆۆ دینۆۆۆۆۆۆاو خ انەیۆۆۆۆۆۆ مێئ رید ەسۆۆۆۆۆۆ  لێۆۆۆۆۆۆ ئوت ەپ  بۆۆۆۆۆۆوون

دوو  ەپ سۆۆۆۆۆاریمۆۆۆۆۆن و ەوە ۆۆۆۆۆ  وەئ  رێۆۆۆۆۆ وپەه ۆبۆۆۆۆۆ  ەوەینەڕگ
 ..ویدیەه ەپ نیبۆۆۆۆۆۆۆۆوو حڕۆدوو   نیچۆۆۆۆۆۆۆۆووەد ەن ەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەج

 ک ێۆۆۆۆۆۆۆۆ گو رەسۆۆۆۆۆۆۆۆ ەب ە وور مەپ کەیەپۆۆۆۆۆۆۆۆوپەپ اخود یۆۆۆۆۆۆۆۆ 
  ڕۆ بسۆۆۆۆۆۆۆ  یبکۆۆۆۆۆۆۆای.. دوی ینۆتۆۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆۆ   ەوە ۆۆۆۆۆۆۆتینەد 
 ..بۆۆۆۆۆۆوو مجۆۆۆۆۆۆارەکیە ەوەئ ..مۆۆۆۆۆۆانۆخ  یمۆۆۆۆۆۆا ەوەنیۆۆۆۆۆۆ یەڕگ

 یئۆۆۆۆۆاوید  ەب سۆۆۆۆۆی ەه ەک ڵمۆۆۆۆۆا کەو بۆۆۆۆۆووەه کێنێ ۆۆۆۆۆو
 انیۆۆۆۆ کیەاویویج ویهۆۆۆۆ  ە ینڕۆ وە.. ئمەبۆۆۆۆک ایۆۆۆۆ ت ی ۆۆۆۆ ەوە
 .  تکردنەهەب  یاەیخ ەڵگەپ بووەن

 یمۆۆۆۆان  بسۆۆۆۆ  ید  ۆۆۆۆ ا یی ەی اکیسۆۆۆۆ ۆم ەیوەنیۆۆۆۆ رەپ تۆۆۆۆاەوەئ
 تۆۆۆرسەپ ە اکیسۆۆۆ ۆم  ەوەنۆۆۆنێد  ریۆۆۆ بۆۆۆوونم ب ەوەکێپۆۆۆ  یانیۆۆۆ  
 وەپ کانەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد  با ەیوەئ کەو ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ چەد  کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ینەوه

 ..ۆیەبۆۆۆۆ ەب ەکونۆۆۆۆد  یهۆۆۆۆاتن ەوەئ  ەوەنۆۆۆۆنێب یئاگۆۆۆۆا ەب ەترسۆۆۆۆ 
  ۆۆۆۆی ینەت ەیکەووبۆۆۆۆارڕنۆۆۆۆاو  یکانیەماسۆۆۆۆ  یمردنۆۆۆۆ  اخود یۆۆۆۆ 

  ونەکەد ئۆۆۆۆۆۆاو  رەسۆۆۆۆۆۆ  کانیەماسۆۆۆۆۆۆ  ەک  ەیەدیرسۆۆۆۆۆۆتان وەئ
ئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆمان  یبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوون کیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ تار ەڵگەپ کیەترسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەم
 .ەوەتێبەد  ۆیوینەئ یرووەووبڕ

 ەپ کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئاویر مەکەرەهاوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەک ەیە ۆر وەئ ەوەئ
  ەوەتێ ۆۆۆۆۆارەد  یمنۆۆۆۆۆ ەپ تاەرەسۆۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆۆ وەکەرد ەد  ەینیسۆۆۆۆۆ 

 ەویرێۆۆۆۆ ئ   ۆۆۆۆکیپو یردینەسۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆ  چۆۆۆۆنەد  یکۆۆۆۆ یدی ەڵگەپ
 نەکەد  ۆدر ەک کانەەا ۆۆۆۆۆۆۆۆ  یەخۆۆۆۆۆۆۆۆوی ی.. ویەوەهۆۆۆۆۆۆۆۆات ەک

 ی ێۆۆۆۆۆ وەانینا ەچۆۆۆۆۆونک  ی ێۆۆۆۆۆ وەکەرد ەد  انیمایسۆۆۆۆۆ  ەپ نۆچۆۆۆۆۆ 
  رەیسۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆ ەیەیوکڕ  ەد  ەب یچۆۆۆۆۆ ەک  نەبۆۆۆۆۆک ۆیەدر وەئ

" ویم بۆۆۆۆۆووەه انیواسۆۆۆۆ  رمەەۆۆۆۆوم  ەخۆۆۆۆۆا  ی"مۆۆۆۆا یتۆۆۆۆ وو
 ی ێۆۆۆۆ بەن ەنۆۆۆۆد ێه یەگرنۆۆۆۆی نۆۆۆۆ  ەوەالمەب رۆو ەک رخسۆۆۆۆی ەد 
 .ەویەدی میمە و ەوەوێپ رەسەپ

 ە انۆۆۆۆۆدوو خو یخۆۆۆۆۆ ۆد  مۆۆۆۆۆانەه یە ایسۆۆۆۆۆ ۆم وەئ سۆۆۆۆۆتاێمەئ
 مەکیە یدوی  کۆۆۆۆۆای ەد  ەەسۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆاری یومۆۆۆۆۆانەب ە ێۆۆۆۆید  رەه

 ..یەوی رەه ۆە اکیسۆۆۆۆۆۆۆ ۆ.. مک ۆۆۆۆۆۆۆ یپو ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  یردینەسۆۆۆۆۆۆۆ 
 بپۆۆۆۆۆۆ  انۆیۆۆۆۆۆۆ خ کەو کانە ۆۆۆۆۆۆت ەترسۆۆۆۆۆۆ  وەئ یربارەسۆۆۆۆۆۆ 

 ید ۆ ۆۆۆۆ یم مۆۆۆۆانەنۆۆۆۆاو ه ەوەتەڕێۆۆۆۆ گەد  ە اکیسۆۆۆۆ ۆو م ەوەتێۆۆۆۆ د 
 .تاەرەس

 ەکۆۆۆۆۆۆۆانۆ ەمر ێۆۆۆۆۆۆۆیم مان  کیەونۆۆۆۆۆۆۆوم روەب یرچۆۆۆۆۆۆۆ ەگ 
 یکۆۆۆۆانیەجوین نهۆۆۆۆاەت هۆۆۆۆارەب نیە نۆۆۆۆا ەک  هۆۆۆۆاردیەب نۆۆۆۆاوەپ
 ەنەیۆۆۆۆ خەد  ۆیۆۆۆۆ وەپ یجۆۆۆۆوین ەینۆۆۆۆد ێه  ی ێخ ۆۆۆۆ ەبب ەمێئۆۆۆۆ  ەب

 .ەوێم مان

 ەبکۆۆۆۆۆات ۆیخۆۆۆۆۆ ەپ ە ڕۆ وەئ سۆۆۆۆۆی یوەید  کۆۆۆۆۆرد یوی ۆیۆۆۆۆۆ وەئ
 انیکێوە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ   نەڕیپێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ت کۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە ڕۆ ەک مە ب  ەوەرەد 
 یسۆۆۆتمەکۆۆۆرد د  رەیسۆۆۆ  یکێتەرۆۆۆاپ ەب سۆۆۆتمەه نێنۆۆۆو نۆۆۆاوەپ
 ەومەبۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆک کیۆۆۆۆۆ رە.. خبۆۆۆۆۆرد ەال د  ین یسۆۆۆۆۆ  رەسۆۆۆۆۆ ەپ

 کەو ..ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ب کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نۆچ رەه ەمەد  وەئ  گومۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان
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 یئۆۆۆۆۆۆۆاریم ەب سۆۆۆۆۆۆۆتمەه   یمڕ ودیەئ نۆۆۆۆۆۆۆاوەپ تریوینە ۆۆۆۆۆۆۆ 
 ەیکەسۆۆۆۆۆۆۆوور ەبڕۆدویتۆۆۆۆۆۆۆر   کۆۆۆۆۆۆۆرد ەد  مانەکە ۆۆۆۆۆۆۆ ەە
 ۆیدرەپ یباسۆۆۆۆۆۆ   ند رسۆۆۆۆۆۆایدیگ ەیکەپۆگ ۆۆۆۆۆۆ   کۆۆۆۆۆۆرد  رەبەپ

 ەویەیێۆۆۆۆۆڕگ ەیئۆۆۆۆۆاویر وەئ  کۆۆۆۆۆرد   ۆۆۆۆۆکیپو ەیوە ۆۆۆۆۆاردن
 . ەوەتێت ەد  ێیپ وینە  ەک
 تۆۆۆۆۆریوەئ ەیوەمنکۆۆۆۆۆردنێهەپ ەجۆۆۆۆۆ  ۆ ویدی مۆۆۆۆۆر یسۆۆۆۆۆاتەپ

 ەدویتۆۆۆۆۆر ک ی ڕۆ ۆیەبۆۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆۆ ناکر بپۆۆۆۆۆ  یتۆۆۆۆۆر یکێ ۆۆۆۆۆت
و  نینپ ۆۆۆۆۆۆک ەیبۆهۆۆۆۆۆۆ  ەیوینڕەو  ە ۆۆۆۆۆۆخانۆخەن ەنیچۆۆۆۆۆۆوو

 رەسۆۆۆۆ ە.. مۆۆۆۆن بدیەینیسۆۆۆۆ ەپ انیۆۆۆۆ کیەروەد   نیچانۆۆۆۆدن کۆۆۆۆری
 ەکیەروەد  یتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەپ ەیمەد  وەئ  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووم ەویەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

.. ایۆۆۆۆۆۆ گرەو ئ یکو ۆۆۆۆۆۆ ەئ یسۆۆۆۆۆۆتمەد  ەویەوێۆۆۆۆۆۆ ه مۆۆۆۆۆۆووەهەب
 کەو ..کۆۆۆۆۆرد ەد  ەیە ۆۆۆۆۆ ەڕەه وەب سۆۆۆۆتمەه ۆیمنۆۆۆۆۆ   ایۆۆۆۆ گرەئ
 .یە ایسۆم وەئ یستاێئ

 ە اکیسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم نۆۆۆۆۆۆۆاوەپ نینۆۆۆۆۆۆۆ یب ونەخ یوێۆۆۆۆۆۆۆ ه تۆۆۆۆۆۆۆاەوەئ
نۆۆۆۆاو  ین ۆۆۆۆ ەد  ەو ب نیبۆۆۆۆ  منێتۆۆۆۆا هۆۆۆۆ  ی کۆۆۆۆاەد   ۆۆۆۆمانێپکەپ
 ەترسۆۆۆۆۆ  وەئ یرچۆۆۆۆۆ ەگ  نێۆۆۆۆۆیبن ن ۆۆۆۆۆاوەه ۆەمێئۆۆۆۆۆ  ەکەروەو
 ەوەئ مە ب  نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادیی  رەبوهنمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ن ەد  کەو

 نیبۆۆۆۆۆ  ڵوی کۆۆۆۆۆای ەوی د  ەوەهۆۆۆۆۆارەب ەی ەڕێۆۆۆۆۆ پ ەسروو ۆۆۆۆۆت
 ە ۆۆۆۆۆۆیکێت رمۆۆۆۆۆۆانڕۆ کوەتۆۆۆۆۆۆاو  ەترسۆۆۆۆۆۆان وەئ رەسۆۆۆۆۆۆ ەب
 . نەیبک ەکەروەو ییوویەس

 ویهۆۆۆۆۆ  وتۆۆۆۆۆنەرکەد  کانەنیپ ۆۆۆۆۆکن ینجۆۆۆۆۆامەئ ەک نجامەرەسۆۆۆۆۆ 
 ەیەویرێۆۆۆۆ ئ وەئ  بۆۆۆۆووەن  ۆۆۆۆ ەە ید ێۆۆۆۆ ئوم ی ۆۆۆۆاێج کێ ۆۆۆۆت

 یانوویۆۆۆۆۆۆۆ ب ەب ەیوەپ ەجۆۆۆۆۆۆۆ   یکرەد ێۆۆۆۆۆۆۆ پ میمۆۆۆۆۆۆۆن چۆۆۆۆۆۆۆ 
 ەوەومێۆۆۆۆۆ ه مۆۆۆۆۆووەهەب  ەکەمۆۆۆۆۆامەر ەمڕۆبۆۆۆۆۆ  نیرۆ ۆۆۆۆۆ ۆخ

 ەوە"ئ مەهۆۆۆۆاویر بۆۆۆۆک ناخۆۆۆۆدیەو پ ویریۆۆۆۆ د  ەب  ۆۆۆۆمێبک رمەسۆۆۆۆ 
 یچۆبۆۆۆۆۆ  ؟یچۆۆۆۆۆ  یمردنۆۆۆۆۆ  ەی ۆۆۆۆۆ ەڕەه ەیەه یکیە  مانۆۆۆۆۆا

 مۆۆۆۆۆۆکەم ەینجەرپێترسۆۆۆۆۆۆناکن؟  ۆۆۆۆۆۆ  کانە ۆۆۆۆۆۆت ەیەید ڕ وەب
 "ی؟ێد  ەمێئ ییند ەوەیپ یتەەەرەد  نۆچ

 سۆۆۆۆۆتمەبەببۆۆۆۆۆورن م ..ید  ۆۆۆۆۆ ا یی ینۆۆۆۆۆ ینیب ونەخ یوێۆۆۆۆۆ ه ەیئ
  بۆۆۆۆۆۆوو کیۆۆۆۆۆۆ تار ڵمۆۆۆۆۆۆا ید یۆۆۆۆۆۆ ئ ؟یەدیێۆۆۆۆۆۆ کوەپ .. ۆۆۆۆۆۆ ەە
..  ۆۆۆۆۆدریوێهێج یکۆۆۆۆۆ ەیەالوەک ەو ببۆۆۆۆۆو  ۆۆۆۆۆ ەە ی ۆۆۆۆۆکۆک
نۆۆۆۆاو  ۆبۆۆۆۆ  ..ەوۆبۆۆۆۆ  منێهۆۆۆۆ  ید  ۆۆۆۆ ا یی ییەیریێۆۆۆۆ خ یتمۆۆۆۆ ڕی وەئ

 ەی ۆۆۆۆۆۆ ەڕەه هۆۆۆۆۆۆارەب یروەو  ترسۆۆۆۆۆۆناک یکیەد ێۆۆۆۆۆۆ نائوم
 نیتر تۆۆۆۆۆا ەروەو مەئ ییتۆۆۆۆۆاۆک ..د رکۆۆۆۆۆ ەد  یچۆۆۆۆۆوون نۆۆۆۆۆاوەپ
 کانە ۆۆۆۆۆۆۆکیپو ەی نیۆۆۆۆۆۆۆ پ ەیمەد  وەئ  بۆۆۆۆۆۆۆوون ە ینڕۆ وەئ
 انیاری ۆۆۆۆنێپ ەکیە ۆۆۆۆ ۆخەن یختەسۆۆۆۆ  ۆیهۆۆۆۆ ەب وەوەبۆۆۆۆوونۆک

 ە ۆۆۆۆبم مۆۆۆۆنە.. بەوەنڕببۆۆۆۆ  یپۆۆۆۆ ەچ یمکۆۆۆۆ ەم ی ێۆۆۆۆ بەد   کۆۆۆۆرد 
  ؟یچ یانی ەوەئ

 کۆۆۆانەنامەپ ۆیخۆۆۆ  یکۆۆۆات کەو اریۆۆۆ  یبۆۆۆاخ ەینیسۆۆۆ  یوێسۆۆۆ 
 نۆچۆۆۆۆ  وینەبۆۆۆۆاخ ی.. منۆۆۆۆ ەوەنڕبۆۆۆۆ ەید  ینووسۆۆۆۆ ەد  ۆویم بۆۆۆۆ 

 ییبۆۆۆۆۆۆوو.. و کانە ۆۆۆۆۆۆکیپو یارڕیۆۆۆۆۆۆ ب ەوە.. ئی ێۆۆۆۆۆۆ د  م ۆۆۆۆۆۆ د 
  ی یۆۆۆۆ بوو ییوڕوی  ی ۆۆۆۆت رەسۆۆۆۆ ەپ نۆچۆۆۆۆ  نە ۆۆۆۆێم یەتکۆۆۆۆا

 یوینە ۆۆۆۆۆ ەپ سۆۆۆۆۆاری یانیۆۆۆۆۆ   رگەم ەڵگەپ ێۆۆۆۆۆیەم مان ەوەئ
 .ەگرن تر   ەە

 انیۆۆۆۆۆ   ۆبۆۆۆۆۆ  کێد ێۆۆۆۆۆ ئوم نیهۆۆۆۆۆاو یکانییەتاەرەسۆۆۆۆۆ  ە ڕۆ ەپ
 ەیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەه وەئ مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەه ەوەئ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وەکەرد ەد 
 .   ندییهاو یروەوەپ ەیە اکیسۆم
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 دویهەمین نوێ ی خۆی دەکایباپیرەم 
 ک  وەبۆۆۆۆۆۆۆوەنە خەبەرم  ئەو بەیۆۆۆۆۆۆانیە مۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆوێ

م   بە ب رێۆۆۆۆۆی  ڕێۆۆۆۆۆم پۆۆۆۆۆب اهۆۆۆۆۆییەۆۆۆۆۆودرەتێکی ئئەوەی 
 ۆۆۆۆۆتنی کچێۆۆۆۆۆک ئەوە ەێۆۆۆۆۆڵ پەخۆۆۆۆۆۆکردن نۆۆۆۆۆیە بۆۆۆۆۆۆ ڕۆی

ی  کاتێۆۆۆۆۆک خۆۆۆۆۆۆر تەویوی سۆۆۆۆۆەربانەکەی کبۆۆۆۆۆاوی پەمۆۆۆۆۆا 
دییکۆۆۆۆۆۆۆی منۆۆۆۆۆۆۆدی ەکان گۆۆۆۆۆۆۆورجی بۆۆۆۆۆۆۆوو  دەن ۆۆۆۆۆۆۆی دیگرت

"تۆۆۆۆۆۆ هێ ۆۆۆۆۆتا پە ۆۆۆۆۆیرینی خەودییۆۆۆۆۆی.. م بەخەبەری هێنۆۆۆۆۆا
ری و سۆۆۆۆۆۆە ویەد ە د چۆۆۆۆۆۆوو" بەچۆۆۆۆۆۆرپ انهە سۆۆۆۆۆۆە ئابڕومۆۆۆۆۆۆ 

  ەم نویۆۆۆۆۆک کردبۆۆۆۆۆۆوە  خێۆۆۆۆۆڕی هە سۆۆۆۆۆامەوەرینەکسۆۆۆۆۆەپە
ێ ؟ بە م خۆۆۆۆۆاوەر بۆۆۆۆۆۆ کۆۆۆۆۆور ڕۆێ ۆۆۆۆۆتووەخۆۆۆۆۆاوە ووتۆۆۆۆۆم

بخۆۆۆۆۆۆاتە  پۆۆۆۆۆۆکە  ۆۆۆۆۆۆوتیەکانەپ مەگەر بچێۆۆۆۆۆۆی  ؟دەچۆۆۆۆۆۆوو
تابێێۆۆۆۆۆی "ئۆۆۆۆۆب گونۆۆۆۆۆاهە   اری ەکەی خۆۆۆۆۆۆیبەردەمۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆ 

پەو خەیۆۆۆۆا ە پۆۆۆۆب بۆۆۆۆدەم"   ۆۆۆۆوتی نۆۆۆۆاخویی دەبێۆۆۆۆنن  ۆۆۆۆیری
  ەدەیۆۆۆووی "نۆۆۆا خۆۆۆاوەر خەوتۆۆۆوو گۆۆۆورجیبۆۆۆووم کاتێۆۆۆک 

 تر ڕۆی تووە" پکەرەکەی ماڵ کاو
وە  چۆۆۆۆۆۆۆووم دییەەم رەکچە گەوی کۆۆۆۆۆۆۆ نێوئۆۆۆۆۆۆۆاوڕێکم پەنۆۆۆۆۆۆۆ 

تۆۆۆۆابوینم هێ ۆۆۆۆتا گەرمە   دەسۆۆۆۆتم خسۆۆۆۆتە سۆۆۆۆەر پۆۆۆۆێخەەەکەی
 جۆۆۆۆۆ ە پەگەرمۆۆۆۆۆایی تی ۆۆۆۆۆکیو بەم نویکۆۆۆۆۆانە دەرچۆۆۆۆۆووە  

دپنیۆۆۆۆابووم  رد دەکۆۆۆۆ مۆۆۆۆیەک نەهەسۆۆۆۆتم بەهۆۆۆۆیو گەر ..ۆرخۆۆۆۆ 
ەۆۆۆۆو یی تۆۆۆۆاریکی بۆۆۆۆووە و خۆۆۆۆۆر خەبەری هێ ۆۆۆۆتا  ۆۆۆۆەو پە

 .ەدەرچوو پەما ەوە ۆتەوە  ئەونەب
 م   بەبۆۆۆۆۆۆۆوومرد کەس نەی  پرسۆۆۆۆۆۆۆەیەک پەمۆۆۆۆۆۆۆاڵ دینۆۆۆۆۆۆۆر

تۆۆۆۆۆاکە وینۆۆۆۆۆدوویەک مۆۆۆۆۆردووە   هەموومۆۆۆۆۆان مردبۆۆۆۆۆووین
 ڕیکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردووەکە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوڕەکەم هەر ئەو ڕۆ ە

کۆۆۆۆای نەی  ی و سۆۆۆۆەری نەبڕێۆۆۆۆی یکو ێۆۆۆۆ دی تۆۆۆۆا نەبریاریۆۆۆۆ 
   ۆۆۆۆوێنێک ێۆۆۆۆتەوە مۆۆۆۆا ەوەەر دەرگۆۆۆۆا نەگەڕە  ۆۆۆۆانی ببە ە

بێۆۆۆۆۆی وەک مۆۆۆۆۆن دەم  کەسۆۆۆۆۆێکی نەمۆۆۆۆۆابوو ڕووی تێۆۆۆۆۆبکە

ک وە کێنێ ۆۆۆۆۆوەر بکەیۆۆۆۆۆتە ه بچێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆ کۆۆۆۆۆوێ؟ ڕوو
کۆۆۆۆۆۆۆچە ڕەدووکەوتۆۆۆۆۆۆۆووەکە سۆۆۆۆۆۆۆەیری دەکەن   اوکیبۆۆۆۆۆۆۆ 

  بەدویی ڕێ ۆۆۆۆۆۆای مۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆوومۆۆۆۆۆۆوگەوی دوورتۆۆۆۆۆۆرین 
پەخۆۆۆۆۆۆۆۆوی ر یدیڕووەک هەر کەسۆۆۆۆۆۆۆۆێکی بۆۆۆۆۆۆۆۆ نوێ ەکۆۆۆۆۆۆۆۆان 
کۆۆۆۆۆچەکەم ب ەڕێۆۆۆۆۆتەوە   پارێوێۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆابڕووم ب دەپۆۆۆۆۆاڕیمەوە

 ەڕێۆۆۆۆۆتەوە مۆۆۆۆۆا ەوە  پەیمۆۆۆۆۆانم بەخۆۆۆۆۆودیی خۆۆۆۆۆۆم دیبۆۆۆۆۆوو ب
 بەرتەنیۆۆۆۆۆۆا پێۆۆۆۆۆۆی بێۆۆۆۆۆۆێم پە  ی نەکەوێۆۆۆۆۆۆی ەنۆۆۆۆۆۆجەم بەرپ

ەکەی جۆۆۆۆۆارێکیتر ئێۆۆۆۆۆرە جێمەهۆۆۆۆۆێ ە  ەوید خۆۆۆۆۆانوی ئۆۆۆۆۆابڕو
بە بریکە ۆۆۆۆۆۆی دەکەم ئەوەی ڕوویۆۆۆۆۆۆدیوە هۆۆۆۆۆۆیو  ەی ەەەنۆۆۆۆۆۆا

خەبەری کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆک   وەی ۆۆۆۆۆۆۆۆتوە بەدەم خەوەوە ڕۆنەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو
 تەوە ما ەوە.بۆتەوە گەریوە

مۆۆۆۆۆۆۆن دەسۆۆۆۆۆۆۆی بەدوەۆۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆۆووم کاتێۆۆۆۆۆۆۆک ئەوینیتۆۆۆۆۆۆۆر 
وو پەرەو ۆۆۆۆۆۆی گۆۆۆۆۆۆوێم پێبۆۆۆۆۆۆ   دەبۆۆۆۆۆۆوونەوەپەدوەاکانیۆۆۆۆۆۆان 

ەبۆۆۆۆۆۆوول ان ەانمۆۆۆۆۆۆ ویکووی "ندە مۆۆۆۆۆۆوگەوی بەیەکتریۆۆۆۆۆۆان
ئەو  تۆۆۆا دەیوسۆۆۆێک پەڕیۆۆۆوی ئۆۆۆێمە دوەۆۆۆا بکۆۆۆای" ..نۆۆۆابن

ێ ی مەكریۆۆۆۆۆۆب ڕۆ ەی ئەو ەسۆۆۆۆۆۆەیەم بیسۆۆۆۆۆۆی دویی نۆۆۆۆۆۆو
کاتێۆۆۆۆۆک   سۆۆۆۆۆرەە نۆۆۆۆۆوێ ی بۆۆۆۆۆۆڕۆ ی دویتۆۆۆۆۆر  بۆۆۆۆۆوو 

ە  وورەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ پۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێۆ ەوی هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتەالی مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوگم
نۆۆۆۆۆوێ م ئەوە دویا بۆۆۆۆۆ   ئاگۆۆۆۆۆادیری کۆۆۆۆۆردمەوە  نۆۆۆۆۆوێ کردن

ریۆۆۆۆۆۆان خێ پەمۆۆۆۆۆۆوگەوی  نوێ ەکۆۆۆۆۆۆانی مۆۆۆۆۆۆا ەوەۆ بێۆۆۆۆۆۆی 
وتە  موسۆۆۆۆۆۆۆو مانان نۆۆۆۆۆۆۆاڕەرەتن بە مۆۆۆۆۆۆۆوگەهۆۆۆۆۆۆۆی ەک و

 بوونی من پەوێ.
کارینۆۆۆۆۆا کاتێۆۆۆۆۆک بیرپەوسۆۆۆۆۆاتانە دەکۆۆۆۆۆاتەوە کە مەرگۆۆۆۆۆی 

ە ئۆۆۆۆۆۆۆاویرێکەوە بۆۆۆۆۆۆۆووە  پەدەەۆۆۆۆۆۆۆتەر  دەم بە بۆۆۆۆۆۆۆاپیرەی 
ئەوە دوی نۆۆۆۆۆۆوێ ی بۆۆۆۆۆۆاپیرەم  :بچکۆۆۆۆۆۆۆپەکەی دەنووسۆۆۆۆۆۆێی 

 ۆۆۆۆۆۆۆدی  و پە یانیی  بە کۆۆۆۆۆۆۆ گەوپەمۆۆۆۆۆۆۆونەک هەر بۆۆۆۆۆۆۆوو 
ۆ ی بۆۆۆۆۆۆ ێۆۆۆۆۆۆک سۆۆۆۆۆۆەرکاتونکە دویی ڕکۆۆۆۆۆۆاتی یەکەم چۆۆۆۆۆۆ 
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سۆۆۆۆەری بەرو نەکۆۆۆۆردەوە  وی دەوینۆۆۆۆن  ..دیگۆۆۆۆری  و دەسۆۆۆۆ 
پێیۆۆۆۆۆدی بێۆۆۆۆۆتەوەو  نابۆۆۆۆۆۆ ئەوەیە تۆۆۆۆۆا موسۆۆۆۆۆو مانان بەوەییۆۆۆۆۆ 

کەن  نەیۆۆۆۆۆۆۆانوینی وگەوی بێبە ۆۆۆۆۆۆۆی نەپەهۆۆۆۆۆۆۆاتوچۆی مۆۆۆۆۆۆۆ 
ئەو  دوی هەناسۆۆۆۆۆۆۆۆەی بەنۆۆۆۆۆۆۆۆوێ یکۆۆۆۆۆۆۆۆاتی سۆۆۆۆۆۆۆۆو دەدی پە

  ەەسرە بەخ یووە.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ید ایی  یناکەورەو یبێتک
 نیهاو یروەو

 ەویەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەتۆن ەی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ رەپ دیەروەو وەپ ید  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ا یی
 رەه  بکۆۆۆۆۆۆای  نیهۆۆۆۆۆۆاو یانەیۆۆۆۆۆۆ ب ینۆۆۆۆۆۆاێو یتیەسۆۆۆۆۆۆتویو
 یە گ نۆچۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەک.. ەوێکۆۆۆۆۆۆۆۆاو یوتنۆۆۆۆۆۆۆۆ ەرکەد  یسۆۆۆۆۆۆۆۆاتەپ

 رۆخۆۆۆۆۆ  یانسۆۆۆۆۆووت ەی ۆۆۆۆۆ ەڕەه یرووەووبڕ کۆۆۆۆۆانەختەدر
 ەیووو دیە اکیسۆۆۆۆۆۆ ۆمەپ ەرۆخۆۆۆۆۆۆ  یوێۆۆۆۆۆۆ ه وە.. ئەوەبۆۆۆۆۆۆنەد 
 ین ۆۆۆۆۆۆۆۆ ە.. د  ۆمۆۆۆۆۆۆۆۆر ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەسروو ۆۆۆۆۆۆۆۆت ەیرید یۆۆۆۆۆۆۆۆ ئ
سۆۆۆۆۆۆوبگ  یرێ ۆۆۆۆۆۆ ە ەک ین ۆۆۆۆۆۆ ەد ەپ ایۆۆۆۆۆۆ نەت یکەیەمۆۆۆۆۆۆانجەک
 روەوەنۆۆۆۆۆۆۆۆد یو یویوەت ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ  ییربۆۆۆۆۆۆۆۆو وە. ئ.ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ چەد 

 ەک ی ێۆۆۆۆۆ چەد  کێ ۆۆۆۆۆ ێک  ۆۆۆۆۆارین ەپ  ەوەتۆسروو ۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆرد 
 سۆۆۆۆی ەه ۆیەبۆۆۆۆ   ی ێ ۆۆۆۆ ێبک ە اویسۆۆۆۆ ۆم ەی ەڕێۆۆۆۆ پ کەیەنێۆۆۆۆ و
 ی ەنۆۆۆۆۆۆۆۆانەو ت نیهۆۆۆۆۆۆۆۆاو یانیۆۆۆۆۆۆۆۆ انەیب یبۆۆۆۆۆۆۆۆا ەکۆۆۆۆۆۆۆۆو ەب
 .نەیکەد  ۆیکانە ووپێم

 یەاو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەب کێد ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئوم دیەروەو مەپ ەیوەئ
 یەنۆۆۆۆ  ە ۆۆۆۆکانیپو وەئ ەیەسۆۆۆۆ   ی ێخ ۆۆۆۆ ەبەد  ەکە ۆۆۆۆخانۆخەن
 کۆۆۆۆوە ب  ی ێۆۆۆۆ بەبۆۆۆۆاۆ د  رۆو ەکیەرەرگە ۆۆۆۆتەن  نە ۆۆۆۆێد  ەک
 ..منۆۆۆۆدیەپ کۆۆۆۆرد ەد  یدرووسۆۆۆۆت کێۆۆۆۆ ن ەد  ەک ەیەسۆۆۆۆتەه وەئ
 .ی ێب یناس مید  ا یی ە گارڕۆ وەپ ەیوەئ ببەب
 ینیهۆۆۆۆۆاو یروەو یئۆۆۆۆۆاویو ەپۆۆۆۆۆارچ ەوەئ مەگەد ێۆۆۆۆۆ ت سۆۆۆۆۆتاێئ
 ەک کۆۆۆۆۆرد ەد  یجۆۆۆۆۆوین یکێسروو ۆۆۆۆۆت ینۆۆۆۆۆاێو.. بۆۆۆۆۆوو وەئ
 نۆۆۆۆۆاوەباتێۆۆۆۆۆک .. کیەجۆۆۆۆۆوین وەنۆۆۆۆۆاو ئ ەوەتەڕێۆۆۆۆۆ گەد  انیۆۆۆۆۆ  

  نی ۆۆۆۆۆۆۆۆتڕۆی ەکە ۆۆۆۆۆۆۆۆخانۆخەن ەیکەپۆبچکۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەبۆۆۆۆۆۆۆۆاخچ
 ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ەک  ینۆۆۆۆۆۆۆ یب مە اکیسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم ەیەینێۆۆۆۆۆۆۆ و وەئ مۆۆۆۆۆۆۆانەه
 ەپ مێگۆۆۆۆۆۆۆو نۆۆۆۆۆۆۆایکریۆئ ەیکەپاسۆۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆۆاوەپ مجۆۆۆۆۆۆۆارەکیە
  بوو. ەک ایسۆم
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 یکۆۆۆۆۆۆ ە خ یرچۆۆۆۆۆۆ ەه  ەکە ۆۆۆۆۆۆخانۆخەنۆۆۆۆۆۆاو ن ەنی ۆۆۆۆۆۆتەیگ
 ۆێپۆۆۆۆۆۆ  ەهۆۆۆۆۆۆات ە ڕۆ وەئ کەو ..بۆۆۆۆۆۆوو هۆۆۆۆۆۆاتبوون کەڕەگ

 مە ب  بۆۆۆۆۆۆۆوو سۆۆۆۆۆۆۆاری یرچۆۆۆۆۆۆوونەد  ین ەئۆۆۆۆۆۆۆاه  چۆۆۆۆۆۆاوم
 کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ کیە رەه ..چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووەد  ەوەپ انەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ مجارەئ
کۆۆۆۆۆو ری  ن ۆۆۆۆۆدیەجەپ ان یۆۆۆۆۆ منا نیوتریئۆۆۆۆۆاو کۆۆۆۆۆانەوید ەخانەپ
 نیبۆۆۆۆۆۆۆوو کەیەدوین ێوەئ ەنیچۆۆۆۆۆۆۆوو ەک ەمێ.. ئۆۆۆۆۆۆۆ ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ب
 ێرە"ئ ووی ەیۆۆۆۆۆۆ د  ەوەنیۆۆۆۆۆۆ نەکێپ مەد ەب سۆۆۆۆۆۆاری  نینەکەد ێۆۆۆۆۆۆ پ

وی  ۆبۆۆۆۆۆ   ەوێۆۆۆۆۆ ئ کەن ی ێۆۆۆۆۆ کرەد  ۆبۆۆۆۆۆ  میرەرگە ۆۆۆۆۆتەمۆۆۆۆۆن ن
 " ەکدیوێت تانۆخ
 کێۆۆۆۆۆۆ کات  انیۆۆۆۆۆۆ گرەو د  گۆۆۆۆۆۆری ەد  انی ۆۆۆۆۆۆ ەباوەپ کۆۆۆۆۆۆانە ن
 ەڵگەپ وێپنیدوو بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر رچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووەد  وینەئ ی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەباوەپ
تۆۆۆۆۆا   بانۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆرد  انیۆۆۆۆۆ من ەیمەد  وەئ  انیۆۆۆۆۆ برد  انۆیۆۆۆۆۆ خ
و  نڕیربۆۆۆۆۆۆۆ ەد  ینۆۆۆۆۆۆۆد ەویمڕە رەسۆۆۆۆۆۆۆ ەپ مەبۆۆۆۆۆۆۆک مۆۆۆۆۆۆۆوییئ
 ەمەد  وەئ ..ەیکیەرەرگە ۆۆۆۆۆۆۆۆتەن ەپ بۆۆۆۆۆۆۆوون اریرپرسۆۆۆۆۆۆۆ ەب
 یهۆۆۆۆۆ  ێۆۆۆۆۆیپەد  رەه کۆۆۆۆۆانمەوێپ مە ب  امیۆۆۆۆۆ گرەد ەچۆۆۆۆۆاو ن ەب
و دیبۆۆۆۆووم  انێیۆۆۆۆ پ نۆ کۆۆۆۆ ەپ ەبۆۆۆۆوو ک  یمنۆۆۆۆدی ەی ۆر وەئ
 یج ۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆاری یبۆۆۆۆۆرە ه رمەسۆۆۆۆۆ   ەوەبۆۆۆۆۆوومەد ەن ریۆۆۆۆۆ  
کۆۆۆۆۆۆۆردم و  یکێرەیکریبۆۆۆۆۆۆۆوو سۆۆۆۆۆۆۆ  رەبەپ یرەرگە ۆۆۆۆۆۆۆتەن

 "ەبک ۆدوەام ب ەیەورە"خوی گ یووت

 کانیەکورسۆۆۆۆۆۆ  رەسۆۆۆۆۆۆ ەپ کەڕەگ یاوینیۆۆۆۆۆۆ و پنۆۆۆۆۆۆا ەچۆۆۆۆۆۆووم
 ۆبۆۆۆۆ  ەیگۆۆۆۆرتم ەسۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆتەد  کێسۆۆۆۆ ەکۆۆۆۆای ک وەئ   ۆۆۆۆتمیدین

 وەئا ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنابوون ب یدوی مە ب  یمناسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردم ن
 ..وتۆۆۆۆۆۆوب یو گۆۆۆۆۆۆلۆگ نۆۆۆۆۆۆاوەب ینەڕگ یدویەب  یە ایسۆۆۆۆۆۆ ۆم
  بۆۆۆۆۆوو ید  ۆۆۆۆۆ ا یی ..بۆۆۆۆۆوو وەئ ەوەناسۆۆۆۆۆمەیبۆۆۆۆۆاۆ د  سۆۆۆۆۆتاێئ
درووسۆۆۆۆۆی  ایۆۆۆۆۆ ت ینیهۆۆۆۆۆاو یرۆخۆۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆۆکیت ەیرید یۆۆۆۆۆ ئ
 رنۆخۆۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆۆکیت کەو کانە ۆۆۆۆۆکیپو یموینۆۆۆۆۆ ەد   کۆۆۆۆۆردمەد 

 ..رەوبەسۆۆۆۆۆۆۆۆن یختۆۆۆۆۆۆۆۆ ەدر یە گ کەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆمەکەرەو هاوس

تۆۆۆۆۆا  یمنۆۆۆۆۆ ێه .وەئ ەی اکیسۆۆۆۆۆ ۆم ەینێۆۆۆۆۆ و نمۆۆۆۆۆاەهەئۆۆۆۆۆاوی ب
 ی وور یرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاەد  ..سسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوون یئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت

 ییەکچرپۆۆۆۆۆا رەسۆۆۆۆۆ  ەخسۆۆۆۆۆتمان  ەویەکۆۆۆۆۆری یرەرگە ۆۆۆۆۆتەن
 ەتۆۆۆۆۆاو وەئ تۆۆۆۆۆریئ ..انیۆۆۆۆۆ برد  تۆۆۆۆۆریکێ وور وەرەب   ێۆۆۆۆۆ در
 انیۆۆۆۆ من یبۆۆۆۆان   بەرەوەهۆۆۆۆاتەد  ی ۆۆۆۆ ۆه دیوەد  یرەب نۆۆۆۆ ەب

 ..ە یتۆۆۆۆۆۆۆاە ی وور ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ەبۆۆۆۆۆۆۆب ەوەئ انیۆۆۆۆۆۆۆ ووت  کۆۆۆۆۆۆۆرد 
 کێ ۆۆۆۆ ەب وینەئ  بۆۆۆۆوو ایۆۆۆۆ ت یکۆۆۆۆ ێمکەسۆۆۆۆوور م یکێێتەسۆۆۆۆ 
 .. مێۆۆۆۆۆ نیب ە یتۆۆۆۆۆاەەتۆۆۆۆۆا پ  سۆۆۆۆۆتمەد  ەویەدی انیۆۆۆۆۆ میرەوەاد ەیپ

 رەهو بمردبۆۆۆۆا  یەبۆۆۆۆویەه  ۆۆۆۆمیک ێکۆۆۆۆای منا وەئ ۆجۆۆۆۆا خۆۆۆۆ 
 . ی ەچەئاویرم د  ەند ێه

 سۆۆۆتانۆڕگ کەو ێوەمۆۆۆن ئ ۆبۆۆۆ   ە یتۆۆۆاە ۆبۆۆۆرد بۆۆۆ  مکۆۆۆمەم
 انەڕێیۆۆۆۆ و ب سۆۆۆۆتمەد  ەخسۆۆۆۆت انیۆۆۆۆ کێوەکاك ەپۆۆۆۆارچ وو..ویبۆۆۆۆ 

 ..ەوەنیمۆۆۆۆۆۆا ە ۆۆۆۆۆۆخانۆخەنەپ کێۆۆۆۆۆۆ  ڕۆ نۆۆۆۆۆۆد ەچ  کۆۆۆۆۆۆردم
 کەەۆۆۆۆۆ م و یکۆۆۆۆان ەتا کۆۆۆۆۆرد ەد  سۆۆۆۆتمەمۆۆۆۆن ه ەوورد  ەوورد 
 ە ۆۆۆۆ یمەه ..ی ێۆۆۆۆ د  بپۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆانەرۆدکت ەییدرەسۆۆۆۆ  ین ۆۆۆۆ ڕە
 یکێاویۆۆۆۆۆ پ ینوینۆۆۆۆۆدن ەوتۆۆۆۆۆمەکەد   ۆۆۆۆۆمانەکە ۆخەن ۆێپۆۆۆۆۆ ەپ
 .ەبا  کێ ت مووەه   گوییەمینەکەد ێپ روەوەختەب

کۆۆۆۆۆرد و  ەیکە ەبەت یرەیهۆۆۆۆۆای و سۆۆۆۆۆ  رۆدکتۆۆۆۆۆ  کیەانەیۆۆۆۆۆ ب
 وەئ  ەو ەامۆۆۆۆۆۆ  ەوەنەبیۆۆۆۆۆۆ ب ەوڕۆمۆۆۆۆۆۆ ەپ تۆۆۆۆۆۆویننەد " یووتۆۆۆۆۆۆ 

 ۆیتۆۆۆۆۆۆر یکێو مۆۆۆۆۆۆان  نڕبکۆۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆۆۆ ەانیرەسەارچ
 ."نیکنپ  ۆب ەوەننێهیب

 انیۆۆۆۆۆۆ   ید ێۆۆۆۆۆۆ ئوم یوتنۆۆۆۆۆۆ ەرکەئۆۆۆۆۆۆاویر ود  ەپ کێۆۆۆۆۆۆ مان 
 انیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ اینەت کانێدریوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەوینە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ  ەڕیپێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ت
 ەپەسۆۆۆۆتەن و ی ەربە ۆۆۆۆ  ەینۆۆۆۆد ێه نیمۆۆۆۆرد  رەه ..نیکۆۆۆۆرد ەن

 وەرەب  ەمۆۆۆۆۆۆان  وەئ یکۆۆۆۆۆۆانە ۆر نیمۆۆۆۆۆۆ ەدویهە.. پنۆیبخۆۆۆۆۆۆ 
 ی وور ینجۆۆۆۆۆۆۆامەتۆۆۆۆۆۆۆا ئ ..ەوەنی ۆۆۆۆۆۆۆتۆیر ە ۆۆۆۆۆۆۆخانۆخەن

 وکریمۆۆۆۆۆۆۆارۆت یکۆۆۆۆۆۆۆ ەیەرەالپ  ەوەنیرب ۆۆۆۆۆۆۆرەو نیپ ۆۆۆۆۆۆۆکن
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 رۆو یخۆۆۆۆۆ ۆ"د  یووتۆۆۆۆۆ  ەکەرۆدکتۆۆۆۆۆ  ۆبردمۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ  ..وبۆۆۆۆۆو
 مۆۆۆۆووەوه نڕکۆۆۆۆ یب نووسۆۆۆۆمەد  ۆبۆۆۆۆ  تۆۆۆۆانەرمانانەد  وەئ ەبا ۆۆۆۆ 
 ریۆۆۆۆ ب یکێ ۆۆۆۆت ەیوەئ کەو نی ۆۆۆۆتڕۆی ە" کەبا ۆۆۆۆ  کێ ۆۆۆۆت
 ۆبۆۆۆۆ  ی ێیۆۆۆۆ ب ی یۆۆۆۆ توین رەگ ەویرێۆۆۆۆ ووتۆۆۆۆم "ئ ێۆۆۆۆیپ  ەوەتێهۆۆۆۆاتب

 ێوەپ سۆۆۆۆۆۆۆمنووەد  یتۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ..ەیەه کێۆۆۆۆۆۆۆ بەر مەکەاد یۆۆۆۆۆۆۆ ە
 ۆبۆۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆۆ یوەئ مۆۆۆۆۆانۆخۆۆۆۆۆویر خ ەیکەرمانخۆۆۆۆۆانەد  یالەپ

 "نڕبک

 یرۆو کیە ۆۆۆۆۆۆۆۆاد   ەو ەمۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوەنیۆۆۆۆۆۆۆۆ یەڕگ ەویە ۆۆۆۆۆۆۆۆاد ەب
 ەچۆۆۆۆۆۆونک  کێۆۆۆۆۆۆ رێکات م نۆۆۆۆۆۆد ەچەپ ەجۆۆۆۆۆۆ  ..انۆۆۆۆۆۆد یخاەن

 ۆبۆۆۆ  انۆۆۆدمەییگڕ ێۆۆۆیپ  کۆۆۆرد  مەکەرۆدکتۆۆۆ  یردینەسۆۆۆ  کێۆۆۆ کات
بەهۆۆۆۆۆی ئەوەی  سۆۆۆۆاری  ەوەئاگۆۆۆۆادیرم بکۆۆۆۆات ەبۆۆۆۆوو ەیوەئ

  ەریپخۆۆۆۆۆۆ انی ۆۆۆۆۆۆی کەنجامەئ  ەیەه یمکۆۆۆۆۆۆ ەم ەینجەرپێ ۆۆۆۆۆۆ 
 ..ەوەتێۆۆۆۆۆۆۆۆ بەن وابۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیسۆۆۆۆۆۆۆۆتەج یویوەتەپ ەیوەئ ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 ەبا ۆۆۆۆۆۆتر  نیبۆۆۆۆۆۆ ەن دینێۆۆۆۆۆۆ پ رەوێۆۆۆۆۆۆ و پ  ۆۆۆۆۆۆکیت یتوو ۆۆۆۆۆۆ 
 .ی ێرب رەو ییاویمیک یرەسەچار

 ەک ەیەه یوی یکۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ێویەه یووتنۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یتوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆا بکۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 یرەسۆۆۆۆۆ ەچار ی ێۆۆۆۆۆ بەو د  ەتەنجەرپێ ۆۆۆۆۆ  ێێۆۆۆۆۆیب کێسۆۆۆۆۆ ەکەب
 یکێوە ۆۆۆۆۆۆۆ ەپ ەاریپرسۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ ی؟یۆۆۆۆۆۆۆ رب رەو یاویۆۆۆۆۆۆۆ میک

 سۆۆۆاری ۆبۆۆۆوو بۆۆۆ  سەب ین ەد ێۆۆۆ ب وە ۆۆۆ  بسۆۆۆ  یدوی کیۆۆۆ تار
" یەنۆۆۆۆ  خی ەسۆۆۆۆ  ۆتۆۆۆۆ  ەیکیەن ەد ێۆۆۆۆ ب د ەەەب ۆ"خۆۆۆۆ  ی ێێۆۆۆۆ ب ەک

بۆۆۆۆوو  خترەسۆۆۆۆ  یبۆۆۆۆردووڕ یوینە ۆۆۆۆ ەمۆۆۆۆن پ ین ەد ێۆۆۆۆ ب ۆئۆۆۆۆاخ
  ؟ەنجەرپێ ەپ

 ەی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وەڕە یسۆۆۆۆۆۆۆۆۆوچەپ  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتنیدین ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ چەد  ەوەپ
 ایۆۆۆۆ نەت  ی ێۆۆۆۆ بڕیمۆۆۆۆن ب رەبەپ یرۆۆۆۆ ڕۆ ڵمۆۆۆۆاەپ کێ ۆۆۆۆ ۆخەن
 ەکۆۆۆۆۆۆات وەتۆۆۆۆۆۆا ئ ..ەوەکێ ۆۆۆۆۆۆ ۆخەن کەتەبۆۆۆۆۆۆم پ کێۆۆۆۆۆۆ رمەت
  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ گرەرد ەو ەیکیەاویۆۆۆۆۆۆۆ میک ەرەسۆۆۆۆۆۆۆ ەچار ەک نمێۆۆۆۆۆۆۆ بم
 ۆەکۆۆۆۆۆۆات وەپ متۆۆۆۆۆۆرەک.. مەبۆۆۆۆۆۆد  ەناسۆۆۆۆۆۆ ەه یتوینەمۆۆۆۆۆۆد ەن

 ..ننیۆۆۆۆۆۆ بیب کۆۆۆۆۆۆانەوینیم ەو ەمۆۆۆۆۆۆا ەیکە ۆۆۆۆۆۆ ۆخەن  کۆۆۆۆۆۆریەد 
 ی ێۆۆۆۆۆ بووب مەک یندروسۆۆۆۆۆتەت یرگۆۆۆۆۆرەب یتوو ۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆادیەن

 انۆیۆۆۆۆۆ خ ۆبۆۆۆۆۆ  ۆیکێسۆۆۆۆۆانەک  ی ێۆۆۆۆۆ بب ی ۆۆۆۆۆ ۆخەن یوتوو ۆۆۆۆۆ 
 ەیوەئ. ەوەگۆۆۆۆۆرنەد  ێۆۆۆۆۆیپ ی ەمە ه کەو یوینۆۆۆۆۆ ەد  انیۆۆۆۆۆ وی
 کۆۆۆۆۆۆانەوینیم ..وممۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆو انهۆۆۆۆۆۆ ەت ە وور مەئ ەهۆۆۆۆۆۆاتەد 
 جۆۆۆۆۆۆۆارینەپ تۆۆۆۆۆۆۆرمەو ک ن ۆۆۆۆۆۆۆتینەتۆۆۆۆۆۆۆر دید  ەیکە وورەپ
 ۆۆۆۆۆۆۆی د ی  ۆۆۆۆۆۆۆ د  کێۆۆۆۆۆۆۆ رۆجەب ەیکیە رەه  وتۆۆۆۆۆۆۆنەکەرد ەد 

 دەدیمەوە 
بۆۆۆۆۆوو  یرد ەد  مۆۆۆۆۆانەه یمبۆۆۆۆۆریو ینیسۆۆۆۆۆرەن ۆخۆۆۆۆۆ ەم مە"خ
 ەتۆۆۆۆۆرەورەگ ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆ  ە"خۆۆۆۆۆوی پ  "ەمۆۆۆۆۆاو  ەسۆۆۆۆۆاەد  ەوەئ
 کۆۆۆۆۆای ەیخۆۆۆۆۆوی ن یرچۆۆۆۆۆ ە"ه  "ی ێۆۆۆۆۆ ب ی ەەۆۆۆۆۆوەب مانۆۆۆۆۆی یئ
  ەوەتیوۆبۆۆۆد  ی ۆخۆۆۆ  ۆبۆۆۆ  کێۆۆۆ ن  ڕۆمۆۆۆ ەئ خۆۆۆویە"ب  "ی ێۆۆۆ ناب

 ریۆۆۆۆ پ ی ۆخۆۆۆۆ  ەوەکێ ۆۆۆۆ ۆخەن اریۆۆۆۆ د ەئۆۆۆۆاوی ب ەیوەپ ەبا ۆۆۆۆتر
 "ی ەیبک

 انیکێنۆۆۆۆۆۆۆد ەه کۆۆۆۆۆۆۆرد ەد  ۆیخۆۆۆۆۆۆۆ  ەیەسۆۆۆۆۆۆۆ  وینەپ کیە رەه
 چۆۆۆۆۆووەد  انیۆۆۆۆۆ ریب  م ۆۆۆۆۆ د  ەپ انۆۆۆۆۆدیەیبۆۆۆۆۆوو د  ۆەۆۆۆۆۆ ەچ کەو
 ۆیمۆۆۆۆۆردن ەووتمۆۆۆۆۆان ب نیبۆۆۆۆۆووەا ۆۆۆۆۆ   ەمێئۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆ کات
 یکێپۆۆۆۆۆۆۆۆارکەپ ەیمەد  وەئ  ەوەنینۆۆۆۆۆۆۆۆاب ایۆۆۆۆۆۆۆۆ ج کتۆۆۆۆۆۆۆۆرەیەپ
 یکۆۆۆۆۆ ە خ متۆۆۆۆۆرەو کبۆۆۆۆۆو یانیۆۆۆۆۆ ەب ەچۆۆۆۆۆونک م ەب  ەورەگ
 کەیەپ کێۆۆۆۆۆۆ مەک  ێۆۆۆۆۆۆ رد  یکیەکورسۆۆۆۆۆۆ  رەسۆۆۆۆۆۆ ەپ  بۆۆۆۆۆۆووێپ

 کانەوینەو پاسۆۆۆۆۆۆ  وینەبۆۆۆۆۆۆاخ بۆۆۆۆۆۆادیەن نی ۆۆۆۆۆۆتبوویدووور دین
 یکۆۆۆۆۆ یرەخ نینیمۆۆۆۆۆانبەد  کێۆۆۆۆۆ کات  نەبۆۆۆۆۆ  مۆۆۆۆۆانێپ ە ەهەب

 چۆۆۆۆۆووەد  سۆۆۆۆۆتاێئەپ رەه  بۆۆۆۆۆوونو ئۆۆۆۆۆاودین  ەوەپۆۆۆۆۆاککردن
 مە ب  نینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەکێپ کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ مەکەب سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری ەک
 ی ێۆۆۆۆۆ بەد  نیمۆۆۆۆۆرد  ە"ک یووتۆۆۆۆۆ  ەنەا ۆۆۆۆۆ ا یکێسۆۆۆۆۆووربوونەب
 "برەە کیەناو  ەنەتا بمانخ نیبمر ەوەکێپ
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تۆۆۆۆا   ەهۆۆۆۆاتوو ۆۆخۆۆۆۆ ەن یردینەسۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆ  کێسۆۆۆۆ ەک سۆۆۆۆتاێئ
 ۆتۆۆۆۆ  ەک ەمەکێپۆۆۆۆ  ەینۆۆۆۆد ەوەئ  بکۆۆۆۆای   ڕێسۆۆۆۆا مۆۆۆۆانەکەنیبر

و  م ۆۆۆۆۆۆ د ەبۆۆۆۆۆۆدیی پ کۆیەەۆۆۆۆۆۆ ەچ ی ێۆۆۆۆۆۆ وەیەد   ەتەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆ 
 ان یۆۆۆۆ د  ەک ۆیتۆۆۆۆریوینەئ ەیسۆۆۆۆتڕ  ویمۆۆۆۆدیر بکۆۆۆۆای  ۆیمنۆۆۆۆ 
 ەچۆۆۆۆۆۆۆونک  ۆڕیگۆۆۆۆۆۆۆ ەد ەن ەکەتەبۆۆۆۆۆۆۆابەپ یچۆۆۆۆۆۆۆ یه ەوەدیمەد 
و  انۆیۆۆۆۆۆ خ یکۆۆۆۆۆان ەنۆۆۆۆۆاو ما ەوەینەڕگەد  ەیەەسۆۆۆۆۆ  وەئ یوید 

 ەیوەئ کێۆۆۆۆۆ ئاویر  ەویەمۆۆۆۆۆاەد  ەمێئۆۆۆۆۆ   یمۆۆۆۆۆاەپ ەکەئۆۆۆۆۆاویر
 کۆۆۆۆانەنیرەۆم یختەسۆۆۆۆ  ۆیهۆۆۆۆ ەب  ۆۆۆۆتاێبۆۆۆۆوو ه ەینجەرپێ ۆۆۆۆ 
 ەئۆۆۆۆۆۆاویر  د کۆۆۆۆۆۆرەد ەن ۆیخۆۆۆۆۆۆ  ەیکەئۆۆۆۆۆۆاویر ەب یسۆۆۆۆۆۆتەه
 .ەوۆگرتب یمن یانیگ ەکەختەس یەروونەد 

 ەد ییۆۆۆۆۆڕوئ وێۆۆۆۆۆ ه وەئ  بۆۆۆۆۆوو کۆۆۆۆۆریوەن وینەڕچۆۆۆۆۆاو ەیوەئ
 یووتۆۆۆۆۆۆۆ  ەرینێبۆۆۆۆۆۆۆو رۆو ەک  بۆۆۆۆۆۆۆوو سۆۆۆۆۆۆۆاری ەیرەیسۆۆۆۆۆۆۆ 

" یەنۆۆۆۆ  خترەسۆۆۆۆ  نڕیبۆۆۆۆ  مۆۆۆۆکەمەپ ۆخۆۆۆۆ  یاویۆۆۆۆ میک یورە"د 
  کۆۆۆرد  ە ۆۆۆیگەپ ینۆەۆۆۆ ەپەت یکۆۆۆ یدی یخۆۆۆان ەپسۆۆۆ ەر کێۆۆۆ کات
 ین ۆۆۆۆۆ ەد ەپ ێیگۆۆۆۆۆو سۆۆۆۆۆاریجۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆوو  نیمۆۆۆۆۆ ەدویه ەوەئ
 وەئ ۆخۆۆۆۆۆ  مە ب  بۆۆۆۆۆوو ەینجەرپێ ۆۆۆۆۆ  وەئ  بۆۆۆۆۆوو یکۆۆۆۆۆ یدی
 ەتێۆۆۆۆ بکۆۆۆۆای ب خانەپسۆۆۆۆ ەر ەوی پ یتۆۆۆۆوینەین ەیوەئ مۆۆۆۆرد ەن
 ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆیویەه نهۆۆۆۆۆۆاەت ەوەئ ەیکەکۆۆۆۆۆۆچ یدیریۆۆۆۆۆۆ د 

 ەیو یسۆۆۆۆۆۆی ەڕ"ب یووتۆۆۆۆۆۆ  ەکەنۆەۆۆۆۆۆۆ ەپەت ڵەگەپ ەک  بۆۆۆۆۆۆوو
 یگڕەوربانۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆم" ەۆۆۆۆۆو بئۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆ ب رێکۆۆۆۆۆو ەپسۆۆۆۆۆ ەر
 ەوەئ ید یۆۆۆۆۆۆ و ئ انیۆۆۆۆۆۆ گرەپ ی ێۆۆۆۆۆۆ بەد  ڕپۆۆۆۆۆۆ  انیۆۆۆۆۆۆ ردووکەه

 ۆیخۆۆۆۆان ەپسۆۆۆۆ ەر  ی ێۆۆۆۆ بەد  یکۆۆۆۆ یدی یناکەەسۆۆۆۆ  نیمۆۆۆۆ ەدویه
خۆۆۆۆۆۆودی  ەک  سۆۆۆۆۆۆاری ەیکەد یهە ۆۆۆۆۆۆ  ەبۆۆۆۆۆۆاوک یال ەتێۆۆۆۆۆۆ چەد 
 .وونی خەب بپ ئاسمان ەپ یک ێما

  ەوەگۆۆۆۆرت ەیمێئۆۆۆۆ  ی مۆۆۆۆا رەیسۆۆۆۆ  یکیەمنۆۆۆۆاکەخ ەیەمۆۆۆۆاو وەئ
 کۆۆۆۆۆۆۆۆانە ڕۆترسۆۆۆۆۆۆۆۆناکتر بۆۆۆۆۆۆۆۆوو..  ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ ەپ رۆو
و  ەمەد  ..مۆۆۆۆۆۆۆۆۆابووەن یبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوون ەپرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ   نەڕیپەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ت

 ی" ەنممای ۆۆۆۆۆۆتین کێۆۆۆۆۆ کچ سۆۆۆۆۆۆتاێ"ئ یوینیۆۆۆۆۆ د  کێسۆۆۆۆۆرەە
 ەیمەد  وە.. ئەوەنۆۆۆۆد ێخوەد  سۆۆۆۆاری ۆم بۆۆۆۆ  سەکێبۆۆۆۆ  ۆرکێ ۆۆۆۆ 
 ەتێۆۆۆۆۆ د  یکۆۆۆۆۆانەچاوەب سۆۆۆۆۆکێەرم رەیکۆۆۆۆۆرد سۆۆۆۆۆ  رمەیسۆۆۆۆۆ 

 ەک ەونۆۆۆۆۆۆۆانۆدر یکەیەنۆۆۆۆۆۆۆد ەخ مەد ەب ۆیمنۆۆۆۆۆۆۆ   ەوەرخۆۆۆۆۆۆۆوی
 من؟"  یمانی تین ەیئ یەووتم "چ مۆخ ەی یپ ەتۆب
 رەبەپ یرەو سۆۆۆۆۆ  ڕیسۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆانەچاو یسۆۆۆۆۆتەد  یپ ۆۆۆۆۆت ەب

 یووتۆۆۆۆۆ  ەوەروکۆۆۆۆۆرد ەب یرەسۆۆۆۆۆ  ەدویتۆۆۆۆۆر ک  نۆۆۆۆۆا ۆیخۆۆۆۆۆ 
 ەن ەیەه یکۆۆۆۆ یدی ەن یەایۆۆۆۆ نەت ۆتۆۆۆۆ  ەیکەمانی ۆۆۆۆتین یوینۆۆۆۆ ەد "

دوو  ی ەنۆۆۆۆۆۆانەت  یەنۆۆۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆۆۆ ەک ۆتۆۆۆۆۆۆ ەپ ەجۆۆۆۆۆۆ  ..بۆۆۆۆۆۆاوک
 "یەن ی یمکەم

گۆۆۆۆۆری  میسۆۆۆۆۆتەد و  ەیکیەتۆۆۆۆۆانەب رەسۆۆۆۆۆ  ەخسۆۆۆۆۆت مەکەبێۆۆۆۆۆ کت
 دییۆۆۆۆۆۆۆۆ کانەنجەپەپ ییسۆۆۆۆۆۆۆۆتەڕب ەچۆۆۆۆۆۆۆۆونک  ووی ەن چمیهۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 ینۆۆۆۆدکارێخو یکۆۆۆۆاتەپ ەنۆۆۆۆد ێه  کۆۆۆۆرد ەد   ایسۆۆۆۆ ۆم ەب سۆۆۆۆتمەه
 کۆۆۆانەمانەک ێۆۆۆی  ین ۆۆۆ ەد  تۆۆۆریئ  بۆۆۆوو ینۆۆۆ ە  ەیمۆۆۆانجەک
 رەسۆۆۆۆ  ەخسۆۆۆۆت تۆۆۆۆمەوومڕ  هۆۆۆۆای ەد  یکۆۆۆۆانەنجەپەپ  ۆۆۆۆتاێه
 ەب مە ب.. ەبۆۆۆۆۆۆاخ ی ایسۆۆۆۆۆۆ ۆم ەوە"ئ یووتۆۆۆۆۆۆ  یکانەسۆۆۆۆۆۆتەد 

 سیپۆۆۆ  بپۆۆۆ  ی ۆۆۆ  ید  ووبۆۆۆ  اویۆۆۆ بۆۆۆا  پ ..ی ەیۆۆۆ گەنێت ەیبۆۆۆاخچ
 "ەاویپ ەیوێئ یخاەەئ ەوەئ ەچونک  ی ەیکەن

  امیۆۆۆۆ گر انیۆۆۆۆ  مینۆۆۆۆ ەکێپ ەیەیەسۆۆۆۆ  وەئ یمۆۆۆۆ ە وەپ یموینۆۆۆۆ ەن
 ەتێۆۆۆۆۆۆۆۆ چەد  انمۆۆۆۆۆۆۆۆانی  رتۆۆۆۆۆۆۆۆ ی ڕۆدوو  یموینۆۆۆۆۆۆۆۆ ەد  مە ب

 نیهۆۆۆۆۆۆاو ەک تۆۆۆۆۆۆری ڕۆدوو   ەوەخریپتۆۆۆۆۆۆر رۆو یکێئاسۆۆۆۆۆۆت
 مەکیە ەڵگەپ ..ویانۆۆۆۆۆۆۆاو پۆۆۆۆۆۆۆ  ەنیۆۆۆۆۆۆۆ چەد و  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ بەد  ویوەت

 یرەسۆۆۆۆۆۆ ەچار ەب ی ێۆۆۆۆۆۆ کرەد  سۆۆۆۆۆۆی ەد  ویپۆۆۆۆۆۆا یکۆۆۆۆۆۆانە ڕۆ
دوو  مەئ خویسۆۆۆۆۆۆۆۆی ەد  مەوگۆخۆۆۆۆۆۆۆۆ  ۆیەبۆۆۆۆۆۆۆۆ   ییاویۆۆۆۆۆۆۆۆ میک
.. تریدوو مۆۆۆۆۆان  ۆبۆۆۆۆۆ  یەبۆۆۆۆۆووی  تۆۆۆۆۆرێدر نیوهۆۆۆۆۆا ەی ڕۆ
.. ەڕیپێۆۆۆۆۆۆ ت رێدوو کۆۆۆۆۆۆات م ەب ی ێۆۆۆۆۆۆ کردبەن مە ەه یچۆۆۆۆۆۆ ەک
 ەتۆۆۆۆۆۆووتک ەوەخ  روی ۆۆۆۆۆۆ  ەیوەنۆۆۆۆۆۆدنێخوەپ کهۆۆۆۆۆۆاتبووێپ ەک
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 ۆیۆۆۆۆۆ وەئ  یکانەسۆۆۆۆۆتەد  یچکردنو مۆۆۆۆۆا ە ێۆۆۆۆۆ وەرەە رەسۆۆۆۆۆ ەب
 ەپ ەکیچئۆۆۆۆۆا مۆۆۆۆۆا"ئۆۆۆۆۆا  ووی ەیۆۆۆۆۆ د  ەوەنیۆۆۆۆۆ نەکێپ ەب ە ۆۆۆۆۆ یمەه
 " ساری یراج ەتەبووم ەوەتەهاتووم بەر

ئۆۆۆۆۆۆۆاویر  ەنۆۆۆۆۆۆۆانینەکێو پ ەنۆۆۆۆۆۆۆوکت وەب وەئ چۆۆۆۆۆۆۆووەد  ەوەپ
 یتۆۆۆۆۆۆۆانێپ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ویۆ ب رەگەئ  ەوەدوور بخۆۆۆۆۆۆۆات ۆیخۆۆۆۆۆۆۆ ەپ

 ەک ەرەیسۆۆۆۆۆۆۆ  رۆو ەیەرید یۆۆۆۆۆۆۆ وئ وێۆۆۆۆۆۆۆ ه وەئ  ەوەنا ۆۆۆۆۆۆۆارم
 کەتەپ نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەج یمانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاەب رەه  مەکەد  ید ەب ودیەپ

 کۆۆۆۆۆدیێتاکەپ  ی ێۆۆۆۆۆ ناب یمیسۆۆۆۆۆ ەو ت ی ێۆۆۆۆۆ ن ەجەد  ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆ 
 ەڵگەپ یچۆۆۆۆۆۆۆ ەک  بۆۆۆۆۆۆۆووەه یرۆو یکێترسۆۆۆۆۆۆۆ  تاەرەسۆۆۆۆۆۆۆ 

 ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ دیب یارڕیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ب ەیوەئ کەو یرەرگە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەن مەکیە
  بکۆۆۆۆۆای  نیو هۆۆۆۆۆاو ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆ  ەڵگەپ ەڕ ۆۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆۆ ن ەبج
 .ەوەکرد ەد  ییاویمیک یروەو د  ویپا ۆب ی ەباو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ۆی مریەم و گورجیبات
هاوڕێکۆۆۆۆۆۆۆانی   پێدەچێۆۆۆۆۆۆۆتە کۆۆۆۆۆۆۆۆ کارینۆۆۆۆۆۆۆا ئەو ڕۆ ینەی
وە  ەموویۆۆۆۆۆۆان ڕەتۆۆۆۆۆۆدەکاتەیۆۆۆۆۆۆۆ هەوئ  ەبۆۆۆۆۆۆنەا ۆۆۆۆۆۆ ی د 

  دەگەڕێۆۆۆۆۆۆۆی  یچۆۆۆۆۆۆۆونکە بەدویی بۆۆۆۆۆۆۆوونەوەری خەیۆۆۆۆۆۆۆا 
کارنۆۆۆۆامەی دویسۆۆۆۆا ی خوێنۆۆۆۆدن کۆۆۆۆارەکەی پۆۆۆۆ ەی نایۆۆۆۆاب پە

  ئەو بێۆۆۆۆۆتە جێۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەرنجی هەمۆۆۆۆۆووینی  دەوەردەگرێۆۆۆۆۆ 
کی بەروی توینۆۆۆۆۆۆۆۆایە چەنۆۆۆۆۆۆۆدە پەسۆۆۆۆۆۆۆۆکێ  و پۆرترێۆۆۆۆۆۆۆی 

کەی ەە بۆۆۆۆۆۆۆۆ کارنۆۆۆۆۆۆۆامب ۆیەی ک  بە م پەو تۆۆۆۆۆۆۆاهەبۆۆۆۆۆۆۆوو
دێکی گەورە ەرمەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نووەک ه یی تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوینکێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆابوو

مۆۆۆۆۆریەم و پە ێۆۆۆۆۆری نووسۆۆۆۆۆریبوو  ی  تۆۆۆۆۆاب ۆکەێۆۆۆۆۆ کەوبدەر
 گورجی.

ێکی ەو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ رب یرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردن پەدوو  ن بەدەم سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەر 
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەری رەو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکە ەو   پدینی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتوونگەورە 

سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ئاودە   کە وەک دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاییەک هەیەدیرتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو
  نەن پەوی  مۆۆۆۆۆۆریەم و گۆۆۆۆۆۆورجی ئەو دوو ار دێۆۆۆۆۆۆ بەکۆۆۆۆۆۆ 

تی پێویسۆۆۆۆ   ەبیۆۆۆۆتەوەی ەۆۆۆۆوڵ د ەر کاتێۆۆۆۆک پێۆۆۆۆ هتۆۆۆۆاب ۆیەکە 
کە نۆۆۆۆۆۆیە کردنەوەی ئەو کۆۆۆۆۆۆچە گەنۆۆۆۆۆۆجە بەەسۆۆۆۆۆۆە و  ۆۆۆۆۆۆی

 کێ اویەتی.
ی ئەو دوو  نە پەنێۆۆۆۆۆۆۆۆو ڕیمۆۆۆۆۆۆۆۆانی ڕەن ۆۆۆۆۆۆۆۆدی ەی ۆۆۆۆۆۆۆۆور

تۆۆۆۆۆۆی ڕەن ۆۆۆۆۆۆدی ەنۆۆۆۆۆۆاو پنمۆۆۆۆۆۆریەم پدەکەونە ەسۆۆۆۆۆۆەکردن  
ی کۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆردۆتەوە  خو ۆۆۆۆۆۆکەکەی دەسۆۆۆۆۆۆ  خەمێۆۆۆۆۆۆک

ێۆۆۆۆۆک ڵ دەکۆۆۆۆۆای  چۆۆۆۆۆونکە کاتگەڵ مێۆۆۆۆۆردەکەی تۆۆۆۆۆێکەپە
ەک بە ۆۆۆۆۆێوەیی  گۆۆۆۆۆوێچکەی اکۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆورجی دەەسۆۆۆۆۆە 
ی کۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆککە پەگۆۆۆۆۆۆۆۆوێی پەدەن ۆۆۆۆۆۆۆۆێکە  ەریوە ککێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ 

تی وە دێۆۆۆۆۆۆی  ئەوەۆ هەسۆۆۆۆۆۆتکردنە بەخیۆۆۆۆۆۆانەخۆۆۆۆۆۆانووەکە
هونەرمەنۆۆۆۆۆۆۆدەکە نەیویسۆۆۆۆۆۆۆتووە خیۆۆۆۆۆۆۆانەتی هاوسۆۆۆۆۆۆۆەری  
نی ۆۆۆۆۆۆان مێۆۆۆۆۆۆردەکەی پەو وێۆۆۆۆۆۆنە دڕنۆۆۆۆۆۆدەیە  هاوسۆۆۆۆۆۆەری
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گەڵ ەی مۆۆۆۆۆۆریەمە دەسۆۆۆۆۆۆتی پەەک ۆۆۆۆۆۆک  کە ئەوە خوبۆۆۆۆۆۆدیی 
 .ووەکەڵ کرد هاوسەرەکەی تێ

بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆی مریە یکۆۆۆۆ چیرۆە کۆۆۆۆاتئەو تۆۆۆۆا رینۆۆۆۆا کە ادییکۆۆۆۆی ک
وو کارینۆۆۆۆۆا ە  بەالیەوە سۆۆۆۆۆەیر بۆۆۆۆۆ وۆکۆۆۆۆۆچەکەی نەگێریبۆۆۆۆۆ 

کو ۆۆۆۆتنی مریەمۆۆۆۆی چیرۆکۆۆۆۆی  ۆۆۆۆێی بۆۆۆۆوون و بەچۆۆۆۆۆن 
و  خۆۆۆۆۆۆۆ ئەو بۆۆۆۆۆۆۆ وینیۆۆۆۆۆۆووە  پەوەۆ سۆۆۆۆۆۆەیرتر ئەوە بۆۆۆۆۆۆو

 بۆۆۆۆۆۆ ی هە تنۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆا ئەو کۆۆۆۆۆاتەیوخۆۆۆۆۆۆی چیرۆکۆۆۆۆۆی د 
پەو ەکەی بۆۆۆۆۆاس نەکردبۆۆۆۆۆوو  ئەی چۆۆۆۆۆۆن کۆۆۆۆۆچەکەی کۆۆۆۆۆچ
ە بۆۆۆۆۆوودە ەو  نەیدەکۆۆۆۆۆای  ئجی ر ۆیە باسۆۆۆۆۆی گۆۆۆۆۆوتۆۆۆۆۆاب

د ئەوە   دییکۆۆۆۆۆی هەسۆۆۆۆۆتی دەکۆۆۆۆۆرکەیتۆۆۆۆۆری کارینۆۆۆۆۆاەنکەن
سۆۆۆۆۆەرەتایەکە بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی کارینۆۆۆۆۆاۆ وەک خۆۆۆۆۆۆی پەنۆۆۆۆۆاو 

 .ێی خەیاڵ نوەم ب
ب ۆیەی نەبینۆۆۆۆۆۆی بێۆۆۆۆۆۆی رەنۆۆۆۆۆۆ ە کەسۆۆۆۆۆۆێک کە ئەو تۆۆۆۆۆۆا

؟ ئەو رد سۆۆۆۆۆێی  بۆۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆورجی پەتۆۆۆۆۆاب ۆکە چۆۆۆۆۆی دەکۆۆۆۆۆ بپر
تن و ی دینی ۆۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆۆۆی نەدەکۆۆۆۆۆۆرد بە م کاتێۆۆۆۆۆۆک سۆۆۆۆۆۆەیرهی

 ی دەبیسۆۆۆۆۆۆ  ەوینەی هەمۆۆۆۆۆۆوو ئەوی دەکۆۆۆۆۆۆرد  ئەی ۆۆۆۆۆۆوری 
  .ی هەیەکە پەناو ڕیبردووی ئەو  نەد 

گۆۆۆۆۆۆۆۆۆورجی پەو تۆۆۆۆۆۆۆۆۆاب ۆیەدی پەوە دەچێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بیەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
ەو دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆۆۆڕویی  نی ۆۆۆۆۆۆۆۆایەکی رەهە سۆۆۆۆۆۆۆۆێتەوە و ب

بێێۆۆۆۆۆۆۆی کەوی  وسۆۆۆۆۆۆۆەرەکەیاهەسۆۆۆۆۆۆۆاوی هەیە تۆۆۆۆۆۆۆا بە رەپ
دی وێۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەی یەوە  پەهەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆان کاتۆۆۆۆۆۆۆۆۆ کچەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان گەڕی

 ئەوەی ئۆەێۆۆۆۆۆک کێ ۆۆۆۆۆریوە وەک  ۆۆۆۆۆێوەیەکپێوەکۆۆۆۆۆانی بە
ئەوەی تێۆۆۆۆپەڕی ی  چۆۆۆۆونکە بێۆۆۆۆ ە سۆۆۆۆارد سۆۆۆۆ اهەن بکۆۆۆۆای و

 کچەکەی ئەوین نەبوو.
کارینۆۆۆۆۆا بەو ەۆۆۆۆۆۆڕمە هۆۆۆۆۆونەریە ویسۆۆۆۆۆتویەتی بە ۆۆۆۆۆدیری 

بۆۆۆۆۆۆۆیە ی بکۆۆۆۆۆۆای  پەئۆۆۆۆۆۆاریمکردنەوەی هەردوو نەنۆۆۆۆۆۆکەکە
کۆۆۆۆۆدی پەکاتێتەوە  پەتاب ۆیەکۆۆۆۆدی هەردووکیۆۆۆۆۆانی کۆۆۆۆۆۆ کۆۆۆۆۆردۆ

دیوە  بە م ڕووی نەگیۆۆۆۆۆۆۆۆو ئەو وێۆۆۆۆۆۆۆۆنەیە هەرپە یانۆۆۆۆۆۆۆۆدی 
یە بۆۆۆۆۆۆۆوو  ە خەیۆۆۆۆۆۆۆائەو کۆۆۆۆۆۆۆچهۆۆۆۆۆۆۆونەری ەوە خەیۆۆۆۆۆۆۆا ی ئ

ێکی نەمریۆۆۆۆۆۆۆۆی بەو یۆۆۆۆۆۆۆۆادەوەریە ویسۆۆۆۆۆۆۆۆتویەتی  یۆۆۆۆۆۆۆۆان
خۆۆۆۆۆانەویدەییە ببەخ ۆۆۆۆۆێی  ئەوە هەو ێکۆۆۆۆۆی ئەو بۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆ 

و چیرۆکۆۆۆۆۆۆۆی ان کەکۆۆۆۆۆۆۆ بەمێ ووکردنۆۆۆۆۆۆۆی مێۆۆۆۆۆۆۆ ووی نەن
           یان.ەبنەما ەک
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 نی  ییا دیکتێبی وەروەکا
 ویپا یروەو

 ەدووبۆۆۆۆۆار ەنەمیۆۆۆۆۆ د  وەئ کێۆۆۆۆۆ جار ەتەۆۆۆۆۆ ەه بسۆۆۆۆۆ  مۆۆۆۆۆووەه
  ە ۆۆۆۆۆۆۆخانۆخەن ەی ێۆۆۆۆۆۆۆ وەرەە  یۆۆۆۆۆۆۆیرویەب ەب  ەوەتێۆۆۆۆۆۆۆ بەد 
 ی ێویسۆۆۆۆۆۆۆۆرەد ە سۆۆۆۆۆۆۆۆوور ه ینۆ ینۆۆۆۆۆۆۆۆا سیکۆۆۆۆۆۆۆۆ  ن ێۆۆۆۆۆۆۆۆ پ
 مەکەسۆۆۆۆتیوە ۆخ ۆ یەۆۆۆۆ ەپ  کیۆۆۆۆ بار یسۆۆۆۆپ یکەیەند ۆسۆۆۆۆ ەب
 وەئ رێکۆۆۆۆۆات م نینۆۆۆۆۆد ەتۆۆۆۆۆا چ ی ێۆۆۆۆۆ بەد   ی ێۆۆۆۆۆ کرەد  سۆۆۆۆۆر ەچ
 مۆۆۆۆۆووەه ەوەئ  ەویەانیۆۆۆۆۆ گ ەتێۆۆۆۆۆ بچ ەنۆ ینۆۆۆۆۆا ەسۆۆۆۆۆ یک ن ێۆۆۆۆۆ پ
 رۆدکتۆۆۆۆۆۆۆ  ەک  دیی ەد  ووڕ کێۆۆۆۆۆۆۆ جار  ڕۆ کیەو  سۆۆۆۆۆۆۆی یب

 ب" ئۆۆۆۆ یەەه ەپسۆۆۆۆ ەچۆۆۆۆویر ج ەب یسۆۆۆۆتیوێپ سۆۆۆۆاری" یووتۆۆۆۆ 
 ینۆۆۆۆۆۆۆ یرەو ەڵگەپ وەئ ویپۆۆۆۆۆۆۆا یویوەت ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ب ەیەەسۆۆۆۆۆۆۆ  وەب
 .ی ێگرەرد ەو ەیکیەاویمیک ەرەسەچار کانە گ

 ەیوە ۆۆۆۆ  وەئ ۆبۆۆۆۆ   ید  ۆۆۆۆ ا یی یال ەوەاتبۆۆۆۆ مەد  ڵاەیۆۆۆۆ خ سۆۆۆۆتاێئ
 مۆۆۆۆۆووەه رەه نۆۆۆۆۆاییکرۆئ ەیکەپاسۆۆۆۆۆ  یکانەنیرن ۆۆۆۆۆ ەس ویەک
 ایۆۆۆۆۆۆۆ نەت ..ەوتۆۆۆۆۆۆۆووەکێپ انیۆۆۆۆۆۆۆ وەخ ە ێۆۆۆۆۆۆۆ در  ۆۆۆۆۆۆۆاڕێ وەپ

 وینێۆۆۆۆۆ نەپ  ی ێۆۆۆۆۆ بەن ی ۆۆۆۆۆتینەت ەینۆۆۆۆۆجەگ وەو ئ ەکەرێ ۆۆۆۆۆوە
 ەیوەئ  ەوۆڕیەگۆۆۆۆۆۆ ەد  کتۆۆۆۆۆریە ەڵگەپ انینێ ۆۆۆۆۆو کانە ۆۆۆۆۆار
 یچۆۆۆۆۆا وەوەۆۆۆۆۆا وەکۆۆۆۆۆاك یردیخۆۆۆۆۆ ەپەپ کۆۆۆۆۆرد ەد ەن یرێ ۆۆۆۆۆوە

 .کرد ەد  ۆەدیب نانیرن ەس رەسەب

  ویپۆۆۆۆۆۆۆا ە ۆۆۆۆۆۆتبووەیگ ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی ەی اکیسۆۆۆۆۆۆ ۆم ەیمەد  وەئ
  کۆۆۆۆای ەد  ویپۆۆۆۆا ەبۆۆۆۆاس پ ەوەئ یوینەمۆۆۆۆد ەکۆۆۆۆای مۆۆۆۆن ن وەئ
 یسۆۆۆۆۆاری ەیکیەاویۆۆۆۆۆ میک ەرەسۆۆۆۆۆ ەچار ینۆۆۆۆۆ ەمید  ەینۆۆۆۆۆد ێه
 نۆۆۆاێمهەد  کێۆۆۆ جار ەەۆۆۆتەه بسۆۆۆ  کێۆۆۆ کات  ەوەنۆۆۆامێهەد  ریۆۆۆ ب

 انیسۆۆۆۆۆوور نۆۆۆۆۆیڕە ەیسۆۆۆۆۆ یک ن ێۆۆۆۆۆ پ ..ە ۆۆۆۆۆخانۆخەن ۆبۆۆۆۆۆ 
 یرەسۆۆۆۆۆ ەچار ووی ەد  انەیۆۆۆۆۆ وەب  ەویەانیۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆاو گ ەخسۆۆۆۆۆتەد 
 کێەاتەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆویر سۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیکینۆۆۆۆۆۆۆۆۆو ەوەئ  یاویۆۆۆۆۆۆۆۆۆ میک

 ەکە ێۆۆۆۆۆ وەڕەە یسۆۆۆۆۆووچ رەسۆۆۆۆۆ ەپ دیەکۆۆۆۆۆات وەپ  ی ێۆۆۆۆۆ نەیخاەد 
 یختۆۆۆۆۆۆۆ ەدر یەنویڕمۆۆۆۆۆۆۆ ەد  ەوەکەرەنۆۆۆۆۆۆۆجەپەپ  سۆۆۆۆۆۆۆتامەد ە ه

 وەو مۆۆۆۆۆۆن پ نیرەوەد ە ۆۆۆۆۆۆ ه کۆۆۆۆۆۆانە گ  ەو ۆۆۆۆۆۆ ەر یبۆۆۆۆۆۆاخ
 ینۆۆۆۆۆۆ یبەد  مەکەرەهاوسۆۆۆۆۆۆ  ینۆۆۆۆۆۆ یرەو ینۆۆۆۆۆۆ ەمەت ەنیرەوە ۆۆۆۆۆۆ ه
 ویپۆۆۆۆۆۆۆاەپ ا بۆۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆۆانەختەدر یە گ رەیسۆۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆۆد ە"چ
 سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری ووی ەویم د  ەیمەد  وەئ" رنەوەد 
 انەیۆۆۆۆۆۆۆ وە"ئ ووی ەیۆۆۆۆۆۆۆ د  ەوەکەەینۆۆۆۆۆۆۆد ەخەب ەوۆیەرخۆۆۆۆۆۆۆ ەبەپ

 ەڵکێتۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆ پ  ایسۆۆۆۆۆ ۆم یبۆۆۆۆۆاخ ەڵگەپ ەخۆۆۆۆۆتەدر یبۆۆۆۆۆاخ
 مەسۆۆۆۆۆۆۆاخت یکۆۆۆۆۆۆۆ ێنینەکێپ وەویەدیەد  کمڕێو" ئۆۆۆۆۆۆۆای یۆۆۆۆۆۆۆ بەن
 ەپ ڕپۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆ ێنینەکێپ ەب ۆیۆۆۆۆ وەئ  کۆۆۆۆانمەوێپ رەسۆۆۆۆ  ەخسۆۆۆۆتەد 

 .ەوەدیمەد  یمە ئاویر و

 ەی ینڕۆ وەئ ەکەپاسۆۆۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ در یوە ۆۆۆۆۆۆۆ  ی ایسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم
 ە اکیسۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆم یتمۆۆۆۆۆۆۆۆ ڕی  ەوەنۆۆۆۆۆۆۆۆامێهەد  ریۆۆۆۆۆۆۆۆ ب یویوەتەب
 یویپۆۆۆۆا یکیەبۆۆۆۆا ەوکۆۆۆۆ  ەیوەئ کەو  رینۆۆۆۆد ەوەد  یکۆۆۆۆانە گ
 ۆیوینۆۆۆۆ ەئ  کۆۆۆۆانەتخەدر ەیسۆۆۆۆتەجەبۆۆۆۆدیی پ ۆیخۆۆۆۆ  ..ی ێۆۆۆۆ ب

 کەو انی ۆۆۆۆۆۆ یکێند ەه  یوەو رەسۆۆۆۆۆۆ  ەونەو بۆۆۆۆۆۆک رنەبۆۆۆۆۆۆو
 ەرەسۆۆۆۆۆۆۆ ەپ  کۆۆۆۆۆۆۆای ەن انیرەسۆۆۆۆۆۆۆ ەچار ییاویۆۆۆۆۆۆۆ میک ەیوەئ
 نیەد ێۆۆۆۆ دویتۆۆۆۆر ب  نیەڕپەد ە ۆۆۆۆ ه کێۆۆۆۆ مەک ..نبۆۆۆۆ  رگۆۆۆۆدیەم
 ی ڕۆتۆۆۆۆۆا   بۆۆۆۆۆوونەخۆۆۆۆۆاک د  ە ۆۆۆۆۆیکێت رد ەو یە گ کەو

 یینرەکیردینەو سۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ۆۆخۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەن یوێار پۆۆۆۆۆۆۆۆۆ دویتۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 . ی ەڕۆید  اندییرەسەب ە خانۆخەن

 ..ی ێۆۆۆۆۆۆ چەد  کیەابە ۆۆۆۆۆۆ ەڕەپ ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی یویپۆۆۆۆۆۆا ین ۆۆۆۆۆۆ ەد 
 رەب کۆۆۆۆۆۆۆۆانە گ یرەبێسۆۆۆۆۆۆۆۆ   ەوەکێختۆۆۆۆۆۆۆۆ ەدرەپ دیی ەیۆۆۆۆۆۆۆۆ د 
 کۆۆۆۆۆانە ئاسۆۆۆۆۆمان وگ  نمیۆۆۆۆۆ بەد  یوەو رەسۆۆۆۆۆ ەپ نیۆۆۆۆۆ رەوەپ
 کێ ۆۆۆۆۆت ویهۆۆۆۆۆ   ەیەوەڕێۆۆۆۆۆ ب کێۆۆۆۆۆ وینەخ  ەوەچۆۆۆۆۆنەد  رد ەو

 ی ۆۆۆۆکیت ی ەنۆۆۆۆانەت  ی ێۆۆۆۆ یب رڕ ەنیۆۆۆۆ رەو وەئ یەنۆۆۆۆ  یتوینۆۆۆۆا
 ..خۆۆۆۆۆای ەرد ەد  ۆیخۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆانەورەه ە ەپ وێۆۆۆۆۆ نەپ ەک  رۆخۆۆۆۆۆ 
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  کۆۆۆۆۆۆانەخبا رەسۆۆۆۆۆۆ ەب دیی ەیۆۆۆۆۆۆ د  وێۆۆۆۆۆۆ هێسسۆۆۆۆۆۆی و ب رۆو
 ەینۆۆۆۆۆۆد ێه  یەنۆۆۆۆۆۆ  رۆخۆۆۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆۆۆکیت یوێۆۆۆۆۆۆ ه ەک کێۆۆۆۆۆۆ وێه
 ەڵگەپ کانە ۆۆۆۆت سەک یسۆۆۆۆتیو بو بۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆ د  ەکیەباە ۆۆۆۆ ڕە
 .بای ەد  ۆیخ

 ەوەئ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ نێرەوەئ کێ ۆۆۆۆۆۆۆت مۆۆۆۆۆۆۆووەه وینەخ ین ۆۆۆۆۆۆۆ ەر
.. نیهۆۆۆۆۆۆۆاو یهۆۆۆۆۆۆۆاتن ییتۆۆۆۆۆۆۆاۆکەپ ەویوەت یکردنە ۆۆۆۆۆۆۆ ەڕەه

 مەپ  ی ێۆۆۆۆۆ گرەد  ەوۆیەخۆۆۆۆۆ ەکۆۆۆۆۆاو بخن یکۆۆۆۆۆ ێن ڕەئاسۆۆۆۆۆمان 
اوی ئۆۆۆۆۆۆۆ   یتەیەنجەرپێی  ۆۆۆۆۆۆۆ سروو ۆۆۆۆۆۆۆ  ە ێۆۆۆۆۆۆۆید  دیەروەو
 ەیسۆۆۆۆۆۆتەج کەو کۆۆۆۆۆۆانە گ  ەوەتێۆۆۆۆۆۆ بەد  وابۆۆۆۆۆۆ  دییۆۆۆۆۆۆ ناوەب
 ویپۆۆۆۆا یۆۆۆۆیویەن د  یەنۆۆۆۆ  کێ ۆۆۆۆت ویهۆۆۆۆ   رنەوەد  کانە ۆۆۆۆ ۆخەن
 کەیەوەدین ۆۆۆۆۆۆ د  یدویەب یرچۆۆۆۆۆۆ ەگەئ  ەوەتبۆۆۆۆۆۆدی ید  ۆۆۆۆۆۆ ا ییو 
و  ویپۆۆۆۆا ەک  ریاسۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆ  کۆۆۆۆوە ب  مۆخۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆ  کەن یمەڕگەد 

  نەکەنێۆۆۆۆۆۆ پ یچۆۆۆۆۆۆوون نۆۆۆۆۆۆاوەپ ەی ۆۆۆۆۆۆ ەەڕه ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆ 
  یی وەڕو د  ەکێۆۆۆۆۆۆۆ روەو ویپۆۆۆۆۆۆۆا یموینۆۆۆۆۆۆۆ ەد  یرچۆۆۆۆۆۆۆ ەگەئ
 کێ ۆۆۆۆۆۆت مۆۆۆۆۆۆووەه کۆۆۆۆۆۆانە گ کەو ویپۆۆۆۆۆۆا ەیوەپ ئاگۆۆۆۆۆۆاێب
 .بای ەد  ۆیخ ەڵگەپ

تۆۆۆۆۆا  کۆۆۆۆۆردمەد ەن یکەمۆکۆۆۆۆۆ  کێ ۆۆۆۆۆت ویهۆۆۆۆۆ  دیەسۆۆۆۆۆاتان وەپ
  ەویەنۆۆۆۆۆۆۆۆدباێبخو کمێبۆۆۆۆۆۆۆۆ ێکت رە.. هویپۆۆۆۆۆۆۆۆا ەپ مەب ێۆۆۆۆۆۆۆۆ ت
 بۆۆۆۆۆووەد  ..بۆۆۆۆۆوو یکۆۆۆۆۆردنڕ ەینۆۆۆۆۆد ێه بۆۆۆۆۆووەن  ۆۆۆۆۆتنەی ێت

 ایۆۆۆۆۆۆ ت یجۆۆۆۆۆۆوین ی.. مانۆۆۆۆۆۆانمێۆۆۆۆۆۆ یبمڕ ویپۆۆۆۆۆۆاەپ ەرینی ۆۆۆۆۆۆاە
 انیۆۆۆۆۆۆ   وەوەمۆۆۆۆۆۆان ی ۆۆۆۆۆۆرە ه ەک کیەمانۆۆۆۆۆۆا  ەوەومۆبۆۆۆۆۆۆد 

 وینێۆۆۆ نەپ کۆۆۆوە ب  ویپۆۆۆا ەپ ی ێۆۆۆ بەن  یخۆۆۆا کێۆۆۆ انی..  ی ێۆۆۆ ب
و  ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆۆ  وینێۆۆۆۆۆۆۆ نەپ کیەودیەم ..ویپۆۆۆۆۆۆۆا یوینۆۆۆۆۆۆۆ ەخ
 ەپ ی ری ۆۆۆۆۆ  ەوینیۆۆۆۆۆ د  ەپ  ۆۆۆۆۆمەوەئ  ەوەتێوۆبۆۆۆۆۆد  ییاویۆۆۆۆۆ میک

 .    ەویەوۆەوسمان د  رەەوم ەمەر یتاەكورب

 یوینۆۆۆۆۆۆ ەخ ین ۆۆۆۆۆۆ ڕە ییاویۆۆۆۆۆۆ میک یرەسۆۆۆۆۆۆ ەچارو  ری ۆۆۆۆۆۆ 
ەوسۆۆۆۆۆۆمان  رەەۆۆۆۆۆۆوم ەمەور سۆۆۆۆۆۆاری  وگرتبۆۆۆۆۆۆو انیۆۆۆۆۆۆ ویپا

مۆۆۆۆۆن  یایۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆاو دن یاخیۆۆۆۆۆ و  ۆەرکەسۆۆۆۆۆ  ۆ ۆۆۆۆۆیدوو مر
 ەیمۆۆۆۆۆردن وەئ  گۆۆۆۆۆری ەرد ەو ویپۆۆۆۆۆا ەپ انیۆۆۆۆۆ  ێچ  بۆۆۆۆۆوون
 انید ێۆۆۆۆۆۆ ئوم یکۆۆۆۆۆۆ یەووەڕب وینەئ ترسۆۆۆۆۆۆامەد  ێۆۆۆۆۆۆیمۆۆۆۆۆۆن پ

 ینۆۆۆۆ بۆۆۆۆوو م کێۆۆۆۆ کۆریچ یرەوەاد یۆۆۆۆ   یجۆۆۆۆوین ۆبۆۆۆۆ  یوینۆۆۆۆ ەد 
 ..سۆۆۆۆۆتاێئ ەیسۆۆۆۆۆتڕاو نۆۆۆۆۆ  یەنۆۆۆۆۆاێانهەید  نویەئ  دیەئۆۆۆۆۆاویر د 

 .نەبکێپ سی ەد  ویپاەپ انی  یکۆریتاچ

 یە گ ەپ ی ەیۆۆۆۆۆۆ بک ڕپۆۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆۆ  مەکەەەرچەچ ی ێۆۆۆۆۆۆ وەمە"د 
 رەسۆۆۆۆۆ ەب کێۆۆۆۆۆ  ۆر نۆۆۆۆۆد ەبۆۆۆۆۆوو چ ەکۆۆۆۆۆات وەئ ەوە" ئویپۆۆۆۆۆا
 یکۆۆۆۆۆۆۆۆانیەاویمیک ەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆ ەچار نیمۆۆۆۆۆۆۆۆ ەکیە یرگرتنۆۆۆۆۆۆۆۆ ەو
 یرچۆۆۆۆۆۆۆۆ ەه مانەکەو ۆۆۆۆۆۆۆۆ ەر ەیکەبۆۆۆۆۆۆۆۆاخەپ  ەڕیپەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆ ت
 رەسۆۆۆۆۆ ەپ نۆۆۆۆۆاێمهەد  وەوەکرد ەمۆۆۆۆۆد ۆبۆۆۆۆۆوو ک وویۆۆۆۆۆ رەو یە گ
 یە گ نۆچۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  کەو  پەر ۆۆۆۆۆۆۆۆۆم دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد  ەیکەەەچرەچ

 ە گ رەسۆۆۆۆ  ەنیبۆۆۆۆارەئۆۆۆۆاوی ئ کانمەسۆۆۆۆکێەرم  یرەوەئ ویپۆۆۆۆا
 مەوەئ مۆمۆۆۆۆۆۆۆن خۆۆۆۆۆۆۆ  ەتێ ۆۆۆۆۆۆۆ  ەتیۆۆۆۆۆۆۆ چ ەوە"ئ کۆۆۆۆۆۆۆانە یوڕ
 الکۆۆۆۆانەگو  ویپۆۆۆۆا ینۆبۆۆۆۆ  ەویۆۆۆۆ موینەن ویۆۆۆۆ رگەه  ەسۆۆۆۆتوویو
 "ی ێخ ەبەد ێپ می اد  ەند ێه

 یرکردنەیسۆۆۆۆ   ۆۆخۆۆۆۆ ەن یکۆۆۆۆ ێ ن ەبۆۆۆۆوو پ نیوینۆۆۆۆ ڕ انیۆۆۆۆ  
 ەپ یوینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ د  ەیوەننۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد ێو خو کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەوویرەو ە گ

 انمۆۆۆۆۆ ەهەب بۆۆۆۆۆووەد  ەڕیپەد ێۆۆۆۆۆ ت ەەۆۆۆۆۆتەه بسۆۆۆۆۆ   تۆۆۆۆۆاەكورب
 ییاویۆۆۆۆ میک یرەسۆۆۆۆ ەچار ی ۆۆۆۆتنیدین نیمۆۆۆۆ ەدوو ۆبۆۆۆۆ  ەوێ ۆۆۆۆ 

 ەۆۆۆۆۆۆۆۆا ەپ وە.. ئرەب ەنیب ۆۆۆۆۆۆۆۆر ە ۆۆۆۆۆۆۆۆخانۆخەن ەی ڕێۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 ەیەوەئ یەتەەۆۆۆۆۆۆۆۆرەن تۆۆۆۆۆۆۆۆاەپ وەئ یتۆۆۆۆۆۆۆۆ ەگبەن وتبۆۆۆۆۆۆۆۆووەکەن

 کەو ..کۆۆۆۆۆای ەبا ۆۆۆۆۆی د  کێۆۆۆۆۆ  ڕۆتخۆۆۆۆۆای و ەد  کێۆۆۆۆۆ  ڕۆ
  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ بەن ی یندرووسۆۆۆۆۆۆۆۆتەت یکەیە ۆۆۆۆۆۆۆۆ ێک ویهۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیوەئ
 یوینەیۆۆۆۆ ه ەپ ۆیو منۆۆۆۆ  ۆڕیگۆۆۆۆ ەد  ۆیخۆۆۆۆ  ەکەنێئۆۆۆۆاو ۆێپۆۆۆۆ ەپ

 ەکەنێئۆۆۆۆاوەپ  بۆۆۆۆووم نیتا ۆۆۆۆ  ۆڕیۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆ یرەخ ەکەخۆۆۆۆانوو
 ەک ی ێۆۆۆۆۆ وینەڕچۆۆۆۆۆاو د  ەی یتۆۆۆۆۆ  ەب  ەیەه یکەیە ۆۆۆۆۆ ێک مینۆۆۆۆۆ یب
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 یتوینەد ەیۆۆۆ ن یئاسۆۆۆانەبۆۆۆوو ب اریۆۆۆ د  ێۆۆۆیەمۆۆۆن ئاگۆۆۆام پ ۆئۆۆۆاخ
 .های ەد ەن یە  ەڵگەپ ەکە ان  کای ب ە ان یە 

  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ بەن ویهۆۆۆۆۆۆۆۆ ەام پئاگۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیوەئ کەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆاندیین ویم
 مۆبۆۆۆۆۆووم و خۆۆۆۆۆ  ویوەت  بۆۆۆۆۆووم مۆخۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆار یکۆۆۆۆۆ یرەخ

 ی ۆخۆۆۆۆۆ  ۆەنۆۆۆۆۆد ێ"ه یووتۆۆۆۆۆ   کۆۆۆۆۆردم یکێرەیسۆۆۆۆۆ   ۆڕیگۆۆۆۆۆ 
 ۆبۆۆۆۆ  کمەیە" بۆۆۆۆوی یۆۆۆۆ چەد  نۆۆۆۆانێ نه ۆبۆۆۆۆ  ە ێۆۆۆۆیئ ..ەکەم وۆەۆۆۆۆ 

 ریێۆۆۆۆ بۆۆۆۆرد خ سۆبۆۆۆۆ  یتۆۆۆۆرەە ە وو ۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆ  سۆۆۆۆتمەکۆۆۆۆرد د 
 وەئ  ەد ەم ی ۆخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەپ ەوە"ئ رگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆری ەو یسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتمەد ەپ

 ەید   بکۆۆۆۆۆۆای  ری ەیسۆۆۆۆۆۆ جارێکیتر کۆۆۆۆۆۆو مەئ ۆەرەسسۆۆۆۆۆۆت
 نیجۆۆۆۆۆوینتر ۆووتۆۆۆۆۆم "تۆۆۆۆۆ  دیوێیۆۆۆۆۆ پ  ۆۆۆۆۆمەباو" ەوەمک ۆۆۆۆۆ ێپ

 "یچ یرەستس یچەریك ی یایدن یبووک

 ەنۆۆۆۆد ەوەئ  ە ۆۆۆۆخانۆخەن ەنی ۆۆۆۆتەیگ نۆچۆۆۆۆ  ەوەتیەنۆۆۆۆا رمیۆۆۆۆ ب
 ەوڕیۆۆۆۆۆۆۆ   ەنی ۆۆۆۆۆۆۆتووڕۆی یکسۆۆۆۆۆۆۆ ەتەب وینۆۆۆۆۆۆۆمەد  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ بەن

 ۆبۆۆۆۆۆ  یوینەڕچۆۆۆۆۆاو ۆ یهۆۆۆۆۆ  یۆۆۆۆۆی یێدرەب ڵڕە یکیەکورسۆۆۆۆۆ 
و  ۆۆخۆۆۆۆۆۆۆۆ ەن  ەوۆکردبۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆک یموومۆۆۆۆۆۆۆۆانەه ییاویۆۆۆۆۆۆۆۆ میک

   ۆۆۆۆتبوویدین ەوەمۆۆۆۆن  ۆۆۆۆی ینەتەب کێسۆۆۆۆ ە.. کانیۆۆۆۆ کانە ەهاو
 ەوەئ  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد ەد  یەەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ۆیخۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یورەد  چۆۆۆۆۆۆۆۆۆویرەب
 سۆۆۆتاێئەپ رەب ەەۆۆۆتەه بسۆۆۆ  ..نمیۆۆۆ بیب مۆۆۆن بۆۆۆووەن مجۆۆۆارەکیە
 کێ ۆۆۆت مۆۆۆووەهەپ ۆیخۆۆۆ  کۆۆۆرد ەد  سۆۆۆتمەه  بۆۆۆوومینیب ەرێۆۆۆ پ
 .ی ێمن ب ەیرۆن ستاێئ ی ێچەد  ەوەپ  ی ێنێەورتەد 

" مەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆک ەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ کت وەئ یکێرەیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەیەه یتەارمیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ "
 سۆۆۆۆتمەد ەپ ەیکەبێۆۆۆۆ کت ..د کۆۆۆۆرەن یمنۆۆۆۆ  یمۆۆۆۆ ە و یوینەڕچۆۆۆۆاو

 ایۆۆۆۆ نەت ۆیمنۆۆۆۆ  ..بۆۆۆۆوو ویمەرد ەب ۆیخۆۆۆۆ ۆب تۆۆۆۆریئ  رگۆۆۆۆری ەو
 ۆی"ئۆۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆۆدییۆیەید ڕ یمۆۆۆۆۆۆ ەرد ەبەپ  بۆۆۆۆۆۆووم کێرەسۆۆۆۆۆۆ یب
 سۆۆۆۆۆتاۆمام ەاریۆۆۆۆۆ د   ەوەتەنۆۆۆۆۆدومێخو تۆۆۆۆۆاەكورب ەپ یوینیۆۆۆۆۆ د 

" ەوەتینێخۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەو د  یەەەەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆن موسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  کەو ۆۆتۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 مەک" مێۆۆۆۆۆێب سۆۆۆۆۆتمیو  ەانۆۆۆۆۆد ەپ ۆیبۆۆۆۆۆ  رمەسۆۆۆۆۆ  ەوەنیۆۆۆۆۆ نەکێپەب

 وەئ یچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ە" کەیەه ەوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنێخو ەب ومەر ەمەک
 یکۆۆۆۆۆۆ ۆریچ ەیوەینێۆۆۆۆۆۆڕگ ەوتەک دیمەن یبۆۆۆۆۆۆویر یۆۆۆۆۆۆۆیەید ڕ

  ەیەه سەکێبۆۆۆۆۆۆ  ۆرکێ ۆۆۆۆۆۆ  ەڵگەپ مەنێۆۆۆۆۆۆ "مۆۆۆۆۆۆن و یۆخۆۆۆۆۆۆ 
بۆۆۆۆۆۆوو  م خۆۆۆۆۆۆا  یمۆۆۆۆۆۆا ێیدریوسۆۆۆۆۆۆ  نەسۆۆۆۆۆۆ ەر روید ێ ۆۆۆۆۆۆ 

 ەک ەکەم ەیەسۆۆۆۆۆۆۆان وەب ویڕبۆۆۆۆۆۆۆ   کۆۆۆۆۆۆۆورین یکۆۆۆۆۆۆۆ ەرەگەپ
 ی ە ێۆۆۆۆۆ د  م خۆۆۆۆۆا ..ی ەیێێۆۆۆۆۆ د  ەیکەسۆۆۆۆۆ یپۆپ ەبۆۆۆۆۆاوک رەسۆۆۆۆۆ ەپ
 بوو" ەمێئ ینۆ ک یاویپ نیربا ت سیپۆپ نەسەر

 یرەیسۆۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆۆاری ..ە ۆۆۆۆۆۆتوومیدین یچۆبۆۆۆۆۆۆ  ینویەمۆۆۆۆۆۆد ەن
  ینەکەد ێۆۆۆۆۆۆ گرتبۆۆۆۆۆۆوو پ ەویەمۆۆۆۆۆۆ ەد ەب یسۆۆۆۆۆۆتەد   مکۆۆۆۆۆۆرد ەد 

 رەسۆۆۆۆ ەپ  مەبۆۆۆۆک یرەیتۆۆۆۆا سۆۆۆۆ  گۆۆۆۆرتمەئ یکۆۆۆۆابریۆ  ۆۆۆۆان
 ەکەباسۆۆۆۆ  ەب ە ێۆۆۆۆ در سۆۆۆۆی یوەید   ی ێۆۆۆۆ ب ویمەرد ەب یکانەەسۆۆۆۆ 

 ەرەسسۆۆۆۆۆۆت یکۆۆۆۆۆۆرد  ۆمۆۆۆۆۆۆن و تۆۆۆۆۆۆ  یخۆۆۆۆۆۆوی مە ب  بۆۆۆۆۆۆدیی 
 ن ێۆۆۆۆۆ پ وەپ یدیوی  د کرەد ێۆۆۆۆۆ پ ەیریۆۆۆۆۆ ك سۆۆۆۆۆاری ەیکەجۆۆۆۆۆوین

 انیۆۆۆۆۆ کانیەروەکۆۆۆۆۆرد بچۆۆۆۆۆن د  انیۆۆۆۆۆ انکە ەهاو و ە ۆۆۆۆۆ ۆخەن
 نۆۆۆۆۆۆۆیڕە ەیسۆۆۆۆۆۆۆ یک ن ێۆۆۆۆۆۆۆ پ کانمەسۆۆۆۆۆۆۆتەد ەب  رب ۆۆۆۆۆۆۆرنەو

 ۆ یهۆۆۆۆۆ  وەرەب   رتبۆۆۆۆۆووە ه میاویۆۆۆۆۆ میک یروەد  یسۆۆۆۆۆوور
و  ەکەجۆۆۆۆۆۆۆوین ەرەسسۆۆۆۆۆۆۆت ەک نیچۆۆۆۆۆۆۆووەد  ەکیەرەسۆۆۆۆۆۆۆ ەچار
 بوون. ێوەپ ۆیتر یرۆکتد  و رەسست ند ەچ

 یتۆۆۆۆر یەویۆۆۆۆ ن ریویۆۆۆۆ رگەو ەکیەاویۆۆۆۆ میک ەرەسۆۆۆۆ ەچار ەیویۆۆۆۆ ن
  بۆۆۆۆووڕیب مانەکەختەسۆۆۆۆ   ۆۆۆۆاڕێ ەیویۆۆۆۆ ن ەمێئۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆ   مۆۆۆۆابوو
 انمۆۆۆۆانی و  نڕیببۆۆۆۆ  ییتۆۆۆۆاۆک ەیویۆۆۆۆ ن نیبۆۆۆۆوو وینەڕچۆۆۆۆاو

 .ۆیخ یستیوە ۆخ ەیچکڕێ رەس ەوەتەڕێب 

 ەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەچار ەک  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووێپ ی ڕۆ ن ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ پ
 مەکەرەهاوسۆۆۆۆۆۆ   وریبۆۆۆۆۆۆویرگەو ەمجۆۆۆۆۆۆارەئ ەیکیەاویۆۆۆۆۆۆ میک

 مۆخۆۆۆۆ  ۆۆهۆۆۆۆ ەب ەی یۆۆۆۆ ە ەڵگەپ ڕپۆۆۆۆ ەپ  وو ۆۆۆۆی ەد  ۆیخۆۆۆۆ 
  ۆۆۆۆۆۆۆ ەنۆۆۆۆۆۆۆاو ە ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ەوەینەڕگ  یاەیۆۆۆۆۆۆۆ خو  ەوەهۆۆۆۆۆۆۆاتم

  ەکەمۆۆۆۆۆامەر ەیمکۆۆۆۆۆرد ڕدوو  و بسۆۆۆۆۆ  ببۆۆۆۆۆ   یمینۆۆۆۆۆد ڕپچ
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 کمێانیۆۆۆۆۆۆۆۆ گر ..ەرگۆۆۆۆۆۆۆۆاکەد  رەب ە ۆۆۆۆۆۆۆۆتبوومەیگەن تا ۆۆۆۆۆۆۆۆ ێه
 بۆۆۆۆۆووەن ێوەپ وەئ   ینۆۆۆۆۆد ەهەد  یانمیۆۆۆۆۆ گ مۆۆۆۆۆووەه سۆۆۆۆۆی یبەد 
 ەک یچۆۆۆۆ ەک   وو ۆۆۆۆی ەد  ۆیخۆۆۆۆ  ینۆۆۆۆ یب مە ۆۆۆۆ چەک یکێاویۆۆۆۆ پ

"ەۆۆۆۆ   یووتۆۆۆۆ  ەیمەد  وەئ ..ەیسۆۆۆۆاری میوینۆۆۆۆ  ەویەدی ڕیئۆۆۆۆاو
 ڕیبۆۆۆۆۆ ە" پیرەوە ۆۆۆۆۆ ه یمۆۆۆۆۆووەه ..ەوامۆۆۆۆۆ ەن ەوەرمەسۆۆۆۆۆ ەب
 ەوە"ئ .. وتۆۆۆۆمنیایۆۆۆۆ گر ەوەکێپۆۆۆۆ   اکرد یۆۆۆۆ پ  ۆۆۆۆمەباو ەوەدین ۆۆۆۆ د 
 یرەسۆۆۆۆ ەچار ۆیهۆۆۆۆ ەب کێسۆۆۆۆ ەک مۆۆۆۆووەه ..ەەی ۆۆۆۆ ێک ەیک
 جۆۆۆۆۆارینەەۆۆۆۆۆ ی پ ویتۆۆۆۆۆرد   ی ێۆۆۆۆۆ د  رەسۆۆۆۆۆ ەب یوی یاویۆۆۆۆ میک

 "ەوەتێبا تر د 

 یایۆۆۆۆ ت مەکەورەگ یەخۆۆۆۆاوپ د وکۆۆۆۆر یایۆۆۆۆ جۆۆۆۆام ئۆۆۆۆاوم پ دوو
تۆۆۆۆۆا   کۆۆۆۆۆردن ەنۆۆۆۆۆوکت ەوتۆۆۆۆۆمەو ک ڕیسۆۆۆۆۆ  میانیۆۆۆۆۆ گ چۆۆۆۆۆاوێپ
 ەکەرەسسۆۆۆۆۆت سۆۆۆۆۆتاێئ اهۆۆۆۆۆ ە"ئ ەوەمەبۆۆۆۆۆک یمنۆۆۆۆۆ ێه کێۆۆۆۆۆ مەک
 م ۆۆۆۆۆرتێپ یکەیەنۆۆۆۆۆوەرچ" دیەد  یتیتەارمیۆۆۆۆۆ  یەبۆۆۆۆۆوی ەرێۆۆۆۆۆ پ

وی  ەیەسۆۆۆۆۆ  تکۆۆۆۆۆو مەئ  یەنۆۆۆۆۆ  بمەیۆۆۆۆۆ "ئۆۆۆۆۆاویۆ ە یووتۆۆۆۆۆ 
 "ی ەیبک

 ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی ی ایسۆۆۆۆۆۆ ۆنۆۆۆۆۆۆاو م ەتۆوتۆۆۆۆۆۆ ەک یەیباە ۆۆۆۆۆۆ ڕە وەئ 
 مەنۆۆۆۆۆاگێت ەوەپ ید یۆۆۆۆۆ ئ ن؟ەمەت انیۆۆۆۆۆ  ی بۆۆۆۆۆاەد  ویپۆۆۆۆۆا یە گ
 نویەخ گۆۆۆۆۆۆۆۆ ەب کێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆخەن ین ۆۆۆۆۆۆۆۆارەرەب یوێۆۆۆۆۆۆۆۆ ه
 کۆۆۆۆۆۆانە گ ینۆۆۆۆۆۆ یرەو ەیئاریسۆۆۆۆۆۆت یچۆۆۆۆۆۆ ەک  ەوەتێۆۆۆۆۆۆ چەد 

 ییتۆۆۆۆۆاۆک ەڵگەپ ی ێۆۆۆۆۆ وەانەید   ننێنۆۆۆۆۆوەد  انۆیۆۆۆۆۆ خ خترەسۆۆۆۆۆ 
 بۆۆۆۆۆووەد  ی.. چۆۆۆۆۆ رنەب انۆیۆۆۆۆۆ خ ەڵگە ۆۆۆۆۆی پ رۆو ویپۆۆۆۆۆا
 ێێۆۆۆۆی.. بسۆۆۆۆتاندباەبو هۆۆۆۆاردیەبەپ یەی ایسۆۆۆۆ ۆو مەئ ید  ۆۆۆۆ ا یی
 ویپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا یە گ کەو   ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەبکردبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ە یوی رەگ
و   ۆۆۆۆی ڕۆیتۆۆۆۆر  ەیەۆۆۆۆتەه بسۆۆۆۆ  ەئۆۆۆۆاخر ک بۆۆۆۆا؟یرەوەنە ه

 ..ەویەرییۆۆۆۆۆ رگەو ێنۆۆۆۆۆوەپ رەسۆۆۆۆۆ  یاویۆۆۆۆۆ میک یرەسۆۆۆۆۆ ەچار
  هۆۆۆۆۆاتبووەن ییتۆۆۆۆۆاۆک نیۆۆۆۆۆ رەو ەۆۆۆۆۆ ەپ ەکەخۆد  ەمجۆۆۆۆۆارەئ
 کێ ۆۆۆۆۆ ۆخەن ەیسۆۆۆۆۆتەج  ڕۆ بسۆۆۆۆۆ  ەیمۆۆۆۆۆاو ۆبۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆوە ب

 ۆۆهۆۆۆۆۆ ێب ەیکەنێنۆۆۆۆۆو نۆۆۆۆۆاوەپ  بۆۆۆۆۆوو رگۆۆۆۆۆدیەم یرۆۆۆۆۆوورەپ
 یرەسۆۆۆۆۆۆۆ ەدوی چار ەک ەیوەئ یتۆۆۆۆۆۆۆا ئاسۆۆۆۆۆۆۆت  وتبۆۆۆۆۆۆۆووەک
کۆۆۆۆۆردم و  انیۆۆۆۆۆ کەمۆک کانێدریوسۆۆۆۆۆ   ی ێۆۆۆۆۆ رب رەو بۆۆۆۆۆووەد 
ید  وەکۆۆۆۆۆای ب وەئ ۆبۆۆۆۆۆ  ەنۆۆۆۆۆد ەرچەهۆۆۆۆۆاتن.. ه مە ۆۆۆۆۆ گەپ  یەەر 

 وەرەب ویمۆۆۆۆۆابوو پۆۆۆۆۆا یکۆۆۆۆۆ ەیەەتەه مە ب  بۆۆۆۆۆووەن خۆۆۆۆۆریر 
 نیمۆۆۆۆۆۆ ەدویهو  ییتۆۆۆۆۆۆاۆکەپ ۆیۆۆۆۆۆۆ وەئ  ویی ڕبۆۆۆۆۆۆ  ییتۆۆۆۆۆۆاۆک

 .گری ەرد ەو یاویمیک یرەسەچار

  کۆۆۆۆۆۆۆرد ەد  سۆۆۆۆۆۆۆاری یرەیسۆۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆۆ ەیەرید یئ ەب سۆۆۆۆۆۆۆتمەه
 کانێمۆۆۆۆۆۆن ودریوسۆۆۆۆۆۆ  ۆێپۆۆۆۆۆۆ ەپ ەکێنۆۆۆۆۆۆدننوی یوینەمۆۆۆۆۆۆد ەن
 دیۆیۆۆۆۆۆۆۆۆ خەپ ەیوێۆۆۆۆۆۆۆۆ ه وەئ اخود یۆۆۆۆۆۆۆۆ  دیی؟ەد  ینجۆۆۆۆۆۆۆۆامەئ
و  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ن ەجەد  ییاویۆۆۆۆۆۆۆ میک یروەد  ەڵگەپ  ەوەتەویۆۆۆۆۆۆۆ وۆد 
 وەئ ەمێۆۆۆۆۆۆۆۆ د  ە ۆر نیمۆۆۆۆۆۆۆۆ ەدویه ەوە"ئ ی ە ێۆۆۆۆۆۆۆۆ د  ێۆۆۆۆۆۆۆۆیپ
 یکێرتێنسۆۆۆۆۆۆ ۆک وەوەتێۆۆۆۆۆۆ دویتۆۆۆۆۆۆر ەۆۆۆۆۆۆ م د   ەیە ۆۆۆۆۆۆخانۆخەن
 ەخ ۆۆۆۆۆۆۆمەبەد  ی ۆۆۆۆۆۆۆ ەکەدیهات  مەکەسۆۆۆۆۆۆۆاو د  ۆی یسۆۆۆۆۆۆۆ ۆم

 "ەنجەپ رێ  یتوو بوین

  ووتۆۆۆۆۆۆم ێیبن ۆۆۆۆۆۆو ەخسۆۆۆۆۆۆت رمەسۆۆۆۆۆۆ  ووی ەن ەیوەئ ەک وەئ
سۆۆۆۆۆاو  کێرتێنسۆۆۆۆۆ ۆک ۆبۆۆۆۆۆ  ەوەتێۆۆۆۆۆ ەۆۆۆۆۆ ی د  تریکەیەمۆۆۆۆۆاو

.. ەیە ۆۆۆۆۆۆخانۆخەن وەئ ەتی ۆۆۆۆۆۆ خەناب ۆەکەپۆۆۆۆۆۆار  ی ەیۆۆۆۆۆۆ ناک
 سەک ەیوەئ ۆبۆۆۆۆۆۆ  ەوەنیۆۆۆۆۆۆ نەکێپ مەد ەب  کۆۆۆۆۆۆردم یکێرەیسۆۆۆۆۆۆ 

 ۆجۆۆۆۆا بۆۆۆۆ  ..مەبۆۆۆۆابە"ن کۆۆۆۆای ەن ەیکەچۆۆۆۆوونە ه ەب سۆۆۆۆی ەه
چۆۆۆۆۆۆۆۆاو  ەرەسسۆۆۆۆۆۆۆۆت ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ بەد  ۆەکەپۆۆۆۆۆۆۆۆار یرگرتنۆۆۆۆۆۆۆۆ ەو

 ..نەیۆۆۆۆۆۆۆۆ بک ی ەدیو ۆتۆۆۆۆۆۆۆۆ  یخۆۆۆۆۆۆۆۆاتر رەبەپ ۆەکەووەسۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 "مار یهرە  ۆیخەین ؟یەوین

  چۆۆۆۆۆوو ەوەڕێۆۆۆۆۆ ب ی ۆۆۆۆۆاد  ەب کێ ۆۆۆۆۆت مۆۆۆۆۆووەه ە ڕۆ وەئ
 ن ێۆۆۆۆۆ پ ەب ی ێۆۆۆۆۆ ب سۆۆۆۆۆتکردنەه ەنۆۆۆۆۆ ڕە ی ەاەسۆۆۆۆۆ  ن ێۆۆۆۆۆ پ
 یخۆۆۆۆۆویردن یدوی  ەو ەمۆۆۆۆۆا ەوەنیۆۆۆۆۆ یەڕدویتۆۆۆۆۆر گ  ە یەۆۆۆۆۆ ەد 

  یمۆۆۆۆۆۆۆۆا وەرەب ەیکیەرەه کانێدریوسۆۆۆۆۆۆۆۆ  ..کێتەربە ۆۆۆۆۆۆۆۆ 
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باسۆۆۆۆۆۆۆکردن  ەنیوتبۆۆۆۆۆۆۆووەک ۆەمێئۆۆۆۆۆۆۆ   ەوەینەڕگ انۆیۆۆۆۆۆۆۆ خ
 ووستان. یروەو یونەخەپ

  ی ێۆۆۆۆۆ  ێب مۆۆۆۆۆانێجەب ویمۆۆۆۆۆابوو پۆۆۆۆۆا ی ڕۆ ۆە ۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆتاێه
 .. ۆۆۆۆۆۆتنەڕۆین د بۆۆۆۆۆۆوو سیسۆۆۆۆۆۆ  وەرەب یویوەتەب کۆۆۆۆۆۆانە گ
 یتمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ڕی.. دیەروەو مەپ ید  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ا یی یکوبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوون کەو
 ەمێئۆۆۆۆۆۆ  یانیۆۆۆۆۆۆ  ەب یرەیسۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆ یەمنێه  روەو ییتۆۆۆۆۆۆاۆک
 ەڵگەپ ویپۆۆۆۆۆا ەک ەکۆۆۆۆۆانە ڕۆ نیمۆۆۆۆۆ ەدویه ەوەئ  یخ ۆۆۆۆۆ ەبەد 

 ەوەنۆۆۆۆۆا ئ  خۆۆۆۆۆی ەدر یە گ رەه کەن  مانبۆۆۆۆۆای ەد  ۆیخۆۆۆۆۆ 
 ویپۆۆۆۆۆۆا کۆۆۆۆۆۆانە گ کەو کێۆۆۆۆۆۆ  ڕۆ  یەد  ۆۆۆۆۆۆ ا یی ینی ۆۆۆۆۆۆبێپ

 .بای ەد  دیۆیخ ەڵگەپ ۆیکانۆ ەمر

بۆۆۆۆۆاۆ  رۆو یکێئاسۆۆۆۆۆتەپ سۆۆۆۆۆاری یندروسۆۆۆۆۆتەت یرچۆۆۆۆۆ ەگەئ
 ەک  گۆۆۆۆۆری ەد ەن بپۆۆۆۆۆ  ەیوەئ ەی ڕێۆۆۆۆۆ  ەوەئ مە ب  بۆۆۆۆۆووەن
 وەئ ید یۆۆۆۆۆۆۆ ئ  ەوەبکۆۆۆۆۆۆۆات ێنۆۆۆۆۆۆۆو یکێکێسۆۆۆۆۆۆۆتپەد ەپ ریۆۆۆۆۆۆۆ ب
 ەوییەایۆۆۆۆۆۆۆ وور ەب رۆو کۆۆۆۆۆۆۆرد ەباسۆۆۆۆۆۆۆمان د  ەیرتێنسۆۆۆۆۆۆۆ ۆک
 کێنۆۆۆۆۆد ەه ینۆۆۆۆۆاو وەئ  بکۆۆۆۆۆای  ۆبۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆار سۆۆۆۆۆی یویەد 
 ینۆۆۆۆاو وە"ئ مۆۆۆۆووی ەد  ریێۆۆۆۆ مۆۆۆۆن خ  بۆۆۆۆرد ەد  ینەک یوویۆۆۆۆ م
 " ی ێنێد  ێوکەپ ەکانۆجن
 ەپ ەیوەئ کەو  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر  د  ەن ینەکەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ پ ەن

 ەڵگەپ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ ب ەوەکۆۆۆۆۆۆۆانەنەک یوویم یرۆۆۆۆۆۆۆ ۆڕ یی ەۆۆۆۆۆۆۆوو
 ۆبۆۆۆۆۆ  ێیگۆۆۆۆۆو ەک نیەد ێۆۆۆۆۆ ب ی ۆۆۆۆۆاینەب  بکۆۆۆۆۆای  ەەسۆۆۆۆۆ  وینەئ
 ۆینۆۆۆۆۆ .. مبۆۆۆۆۆوو تریکیەایۆۆۆۆۆ دنەپ ی ێۆۆۆۆۆ کردب ڵ ۆۆۆۆۆ   ایسۆۆۆۆۆ ۆم

 یچۆۆۆۆۆ ەک  ەوەبۆۆۆۆۆدیت مەکەەسۆۆۆۆۆ  یمۆۆۆۆۆ ە بۆۆۆۆۆووم و ەڕێچۆۆۆۆۆاو
 ۆ ۆۆۆۆتریوس بۆۆۆۆ  ت ۆۆۆۆارد ڕی ینۆۆۆۆ ینە"  یووتۆۆۆۆ  مۆۆۆۆنەپ ئاگۆۆۆۆاێب

 "ەوگونجاو ێنو ویوەت یکێتکورد  

 یرەیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەکە وور ییسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەڕناوەپ سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتابوومەو
 دیەروەو مەپ ەک کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد ەد  ومیپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا یە گ نیمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەدویه

 ۆیخۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەڵگەپ منێهۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یکیەباە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ڕە  نیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ رەوەد 

 ەی ن وەئ ..ەویەدیەد  ەودویەپ مڕ.. ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەید 
و  کێسۆۆۆۆۆۆۆۆتەد ەب ەیکەمۆۆۆۆۆۆۆۆانجەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو ک ەینجەرپێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 رەسۆۆۆۆ ەپ  کۆۆۆۆرد ەد  یکۆۆۆۆانەتۆن یرەیسۆۆۆۆ  یتۆۆۆۆر ەیکەسۆۆۆۆتەد ەب
 ەوەئ یتۆۆۆۆۆ ەرەەد   نینۆۆۆۆۆ ە  ەوتەکەو د  ناەد یۆۆۆۆۆ دی ەیکیەتۆۆۆۆۆانەب
 رەبەپ ۆیخۆۆۆۆ  ؟یەچۆۆۆۆ  ەوەئ ی ەیۆۆۆۆ بک بپۆۆۆۆ  یاریپرسۆۆۆۆ  بۆۆۆۆووەن

 نۆۆۆۆۆۆاوەپ رۆو یکەیە ۆۆۆۆۆۆتریوس.. مۆۆۆۆۆۆاو ووی ەیۆۆۆۆۆۆ د  ۆیخۆۆۆۆۆۆ 
 سۆۆۆۆتاەو ڕپۆۆۆۆ ەنۆۆۆۆوەم بۆۆۆوو.. پ یەک ەەۆۆۆوو ەنیۆۆۆۆ نەو    ایسۆۆۆ ۆم
 ریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ .. بەوەتێهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتب ریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ب یکێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت ەیوەئ کەو

 کەو  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ نەب  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ وەیەن ید یۆۆۆۆۆۆۆۆ ئ ەک کەیەوەنهۆۆۆۆۆۆۆۆات
.. یتیەسۆۆۆۆۆۆتویو  ایسۆۆۆۆۆۆ ۆمەپ ەینێ ۆۆۆۆۆۆو وەئ ە ۆۆۆۆۆۆتەیگ ەیوەئ
 ینۆۆۆۆۆۆۆدکارێخو ەی ینڕۆ وەپ رەبۆۆۆۆۆۆۆوو ه یەنۆۆۆۆۆۆۆ ێنه وەئ ەوەئ
 وەئ یجۆۆۆۆۆۆار باسۆۆۆۆۆۆ  رۆ.. وەیوەڕگ یدویەبۆۆۆۆۆۆوو ب  ایسۆۆۆۆۆۆ ۆم

 ی ەبیتۆۆۆاەب ..کۆۆۆردمەد  ۆبۆۆۆ  یا یسۆۆۆ ۆنۆۆۆاو م یەیمۆۆۆرەن ەسۆۆۆات
 ییتۆۆۆۆۆاۆک سۆۆۆۆۆاری ید یۆۆۆۆۆ ئ مە ب  مۆۆۆۆۆانیرینیوگەد  ی ینۆۆۆۆۆ ەڕۆپ
 یئاگۆۆۆۆۆۆۆا ەبۆۆۆۆۆۆۆووم ب ناچۆۆۆۆۆۆۆار انۆۆۆۆۆۆۆ ێهەن ەیکیەن ەد ێۆۆۆۆۆۆۆ ب ەب
 .ەوەنمێب
 ۆیبۆۆۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆۆۆتمەد  ..ەوەوتۆۆۆۆۆۆۆمەکەد  کیۆۆۆۆۆۆۆ نو یووڕ وەرەب
 ۆەکەمۆۆۆۆۆۆانجەک  ەکەەەخێپۆۆۆۆۆۆ  رەسۆۆۆۆۆۆ  ەوتەکەد  وەئ بۆۆۆۆۆۆرد ەد 

 ەکەمۆۆۆۆانجەک ەن ید یۆۆۆۆ ئ ..کۆۆۆۆانەتۆن رەسۆۆۆۆ  ەوۆبۆۆۆۆ ەد  رۆك ۆۆۆۆ 
 ۆیسۆۆۆۆۆۆۆۆاری ەن  سۆۆۆۆۆۆۆۆترییبەد  بپۆۆۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆۆۆ ێن ەد  ویهۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 وەب ویڕبۆۆۆۆۆ  یتوینەمۆۆۆۆۆد ەن  مۆۆۆۆۆابوو یانیۆۆۆۆۆ گەپ کەیەناسۆۆۆۆۆ ەه
 ەوەنیۆۆۆۆۆۆ نە   ایسۆۆۆۆۆۆ ۆم مەد ەب لیۆۆۆۆۆۆ یئوریە ەک  مەبۆۆۆۆۆۆک ەرگەم
 یریێۆۆۆۆ خ یئۆۆۆۆاویر یویوەت کۆۆۆۆرد ەد  مسۆۆۆۆتە.. ه ۆۆۆۆاێک یانیۆۆۆۆ گ

 کانەنە ا یسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆم یال وەرەب یمنۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ێهەب ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 رێۆۆۆۆۆۆ ت کانێدریوسۆۆۆۆۆۆ  ەیوەئاگۆۆۆۆۆۆادیرکردنەپ رەب   ۆۆۆۆۆۆی ڕۆی
 ید یۆۆۆۆۆۆۆ ئ ..ەکەرەنۆۆۆۆۆۆجەپ ەمیوینۆۆۆۆۆۆۆ ڕ.. ری گۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆمەباوەپ

 سۆۆۆۆۆاری یەسۆۆۆۆۆتە ۆۆۆۆۆتریوس و ج ی ایسۆۆۆۆۆ ۆم کەو ۆیویپۆۆۆۆۆا
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و  ە ۆۆۆۆۆۆۆ یتر ەورەه ین ۆۆۆۆۆۆۆ ەبۆۆۆۆۆۆۆوون.. د  ەجۆۆۆۆۆۆۆوپ ببۆۆۆۆۆۆۆ 
 کۆۆۆۆۆۆرد ەد  یدی ڕخۆۆۆۆۆۆوەب یکێبۆۆۆۆۆۆارین هۆۆۆۆۆۆای ەد  ەبرووسۆۆۆۆۆۆک

 انیۆۆۆۆۆۆۆ  ؟ەووسۆۆۆۆۆۆۆتان یروەو یسۆۆۆۆۆۆۆات مەکیە یوینەمۆۆۆۆۆۆۆد ەن
سۆۆۆاو  ەکە ۆۆۆ ۆخەن ەنەک یوویۆۆۆ م ەکۆۆۆچ ۆبۆۆۆ  ەئاسۆۆۆمان پرسۆۆۆ 

 .کای ەد 
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  یکانەکریوەن ویوەت ەت یەکای»ر یبێکت
 وید ەهرە 

 
 
 
 
 
 

 ویوەت وە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  کیەویروەه یکۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەتیەکایر وەم ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەئ
 ی ێۆۆۆۆ د  ییتۆۆۆۆاۆک ۆیمنۆۆۆۆ  یانیۆۆۆۆ   یبۆۆۆۆوون ویوەتەب ی ێۆۆۆۆ بەد 
  ەوەخسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتم یدوور رگەمەپ کۆریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ چ کیە ویروەه
 ویهۆۆۆۆۆۆۆۆ  رگ ەم ەب بۆۆۆۆۆۆۆۆوونییوڕ ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەکەیەوید  سۆۆۆۆۆۆۆۆتاێئ

 مە ب ان یۆۆۆۆۆ   ەیوەنرد  کۆۆۆۆۆ ێدرەپ ەجۆۆۆۆۆ  یەنۆۆۆۆۆ  کەیەچۆۆۆۆۆار
 دییۆۆۆۆ ن ەد ێبەپ انیۆۆۆۆ   خ ۆۆۆۆم ەبب مۆخۆۆۆۆ ەب تۆۆۆۆریکێنەمەت نۆچۆۆۆۆ 
  ەوەمێۆۆۆۆڕب  کۆۆۆۆانەکۆریچ ی ێۆۆۆۆ بەد  میبۆۆۆۆ  ەیوەئ ۆبۆۆۆۆ   یەنۆۆۆۆ 
 وە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  کیەویروەه یمانۆۆۆۆۆۆۆۆاەب کۆریۆۆۆۆۆۆۆۆ چ کیە ویروەه
 یەوەئ ۆبۆۆۆۆۆۆۆ   ەیەه تۆۆۆۆۆۆۆریکەیەمەگەب سۆۆۆۆۆۆۆتمیوێپ ان یۆۆۆۆۆۆۆ  
و  کۆریۆۆۆۆۆۆۆ چ ییووێ ۆۆۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆ بەد  مەبۆۆۆۆۆۆۆد ێپ ەی ێۆۆۆۆۆۆۆ در

 ێگۆۆۆۆۆو تۆۆۆۆۆریچ وەئ  ی ێۆۆۆۆۆ ب واوییۆۆۆۆۆ ج ویوەت کانمەکردنەەسۆۆۆۆۆ 
 ەیوێ ۆۆۆۆۆۆۆ  روەکتەکۆۆۆۆۆۆۆارەب ەک ی ێۆۆۆۆۆۆۆ راگن کێۆۆۆۆۆۆۆ کۆریچەپ
 ی ێۆۆۆۆۆ بەد  یەچۆۆۆۆۆ  ەکۆریۆۆۆۆۆ چ وەئ ەویتەک  یەئا ۆۆۆۆۆنا ەوەینێۆۆۆۆۆڕگ
 ؟ەوەمێڕ یب

 ەوەرکۆۆۆۆۆردنیب یتاەرەسۆۆۆۆۆ  وید ەهرە ۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆ  ەاریپرسۆۆۆۆۆ  وەئ
تۆۆۆۆۆا  ێنۆۆۆۆۆو یتیەکۆۆۆۆۆایر یوسۆۆۆۆۆتکردندر یتیەنۆچۆۆۆۆۆ ەبۆۆۆۆۆوو پ

 وەئ نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەپ  ەوەبخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆات یدوور رگەمەپ
 کێۆۆۆۆۆۆ ەەئارەب یسۆۆۆۆۆۆتەهنۆۆۆۆۆۆوەم بۆۆۆۆۆۆوو   دیەیەوەرکۆۆۆۆۆۆردنیب
ووی  ێۆۆۆۆۆیپ ارەیهرە ۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆ کات د رکۆۆۆۆۆ ەد  یوینەوچێۆۆۆۆۆ نەپ
 ی ێۆۆۆۆۆۆ بەد  ویوەت ۆۆتۆۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆۆانەتیەکایر وەم ۆۆۆۆۆۆ ەئ ەویتەک»
  وید؟ ەهرە 

 یچۆۆۆۆ ەک  ەوۆدیبۆۆۆۆ ەن ۆیخۆۆۆۆ  ەیکەاریپرسۆۆۆۆ  یمۆۆۆۆ ە و  ۆۆۆۆتاێه
 وید ەهرە ۆۆۆۆۆۆ  ەوەئ ر ەسۆۆۆۆۆۆ  ەتهۆۆۆۆۆۆا ی ۆۆۆۆۆۆ یوەئ یاریپرسۆۆۆۆۆۆ 

 وەئ یرەنێخۆۆۆۆۆۆۆو یەمێئۆۆۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆۆۆوە ب وی ەد  یوی بۆۆۆۆۆۆۆووەن
 ەیەەسۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ کەن  ەوەنەیۆۆۆۆۆۆۆ کەد  ریۆۆۆۆۆۆۆ وی ب نەی گۆۆۆۆۆۆۆارڕۆ
 رەه کەن وەئ نۆۆۆۆۆۆاەد  ی ێۆۆۆۆۆۆ هاتب وید ەهرە ۆۆۆۆۆۆ   یاەیۆۆۆۆۆۆ خەب
 یکۆۆۆۆۆۆ یرەخ کۆۆۆۆۆۆوە ب  ەوەکۆۆۆۆۆۆرد ەد ەن ەەسۆۆۆۆۆۆان وەپ یریۆۆۆۆۆۆ ب
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 کیە ۆۆۆۆۆاین ەب ەیمەد  وەبۆۆۆۆۆوو  ئ ێنۆۆۆۆۆو یکۆۆۆۆۆ ۆریچ ینۆۆۆۆۆ یچن
 وەم ۆۆۆۆ ەئ مەورە»گ یتۆۆۆۆ وو  ە نۆۆۆۆان ینۆۆۆۆاوەبۆۆۆۆوو پ ڕپۆۆۆۆ  ەک
  ەوەنەیۆۆۆۆ کەد  انمۆۆۆۆ ۆخ رەسۆۆۆۆ ەب ێنۆۆۆۆو یکیەایۆۆۆۆ دنەپ رگۆۆۆۆاەد 
 یوە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  نیمۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەدویه یکێسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتپەد  یتاەرەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەوەئ
  ەتیەکایر

 رگۆۆۆۆۆاەد  ویۆۆۆۆۆ ود ەئ یپۆۆۆۆۆاد ەج یروینەچۆۆۆۆۆاوەپ ەکێت ۆۆۆۆۆ  ەوەئ
 یسۆۆۆۆۆپارد ڕ یپۆۆۆۆۆاد ەج وید ەهرە ۆۆۆۆۆ ەب یونبۆۆۆۆۆوویڕب بۆۆۆۆۆوو ەن
 وید ەهرە ۆۆۆۆۆ  ەمۆۆۆۆۆاو یرۆو ێجۆۆۆۆۆار  ەوەتێۆۆۆۆۆ وەبخ ی ێۆۆۆۆۆ بچ
 تۆۆۆۆۆۆریچ ەیوەپ ەیایۆۆۆۆۆۆ ن د  وەئ  ی ێۆۆۆۆۆۆ ب ویوەت ەیوەینێۆۆۆۆۆۆڕگەپ
دوی  وەم ۆۆۆۆۆ ەئ یویتۆۆۆۆۆاەب  ەینۆۆۆۆۆ  رگۆۆۆۆۆاەد  پ ۆۆۆۆۆی ەپ پۆۆۆۆۆاد ەج

 وێۆۆۆۆ ن یکێ ۆۆۆۆا ن یسۆۆۆۆتەهەب ەۆیبۆۆۆۆ   ەینۆۆۆۆ  یانیۆۆۆۆ   یوە ۆۆۆۆ 
 ەیوەئ کەود  کۆۆۆۆۆۆر ەوەینێۆۆۆۆۆۆڕگەب یسۆۆۆۆۆۆتەد  کۆۆۆۆۆۆانەتیەکایر
 انیۆۆۆۆۆۆ  ەب اتریۆۆۆۆۆۆ و ییایۆۆۆۆۆۆ ن د   ەوەکەیەو ۆۆۆۆۆۆ  رەه پ ۆۆۆۆۆۆی ەپ
 .ی یخ ەبب

 وودیوڕدوی  ییتۆۆۆۆۆۆۆاۆک وەرەب ەک وەم ۆۆۆۆۆۆۆ ەئ ەمێئۆۆۆۆۆۆۆ  مەورەگ
 وەئ  ەوەنێۆۆۆۆۆۆڕیگەد  کێۆۆۆۆۆۆ جەرەە ە ن ینی ۆۆۆۆۆۆبێپ  نیچۆۆۆۆۆۆ ەد 
 ی ەڕێۆۆۆۆۆۆۆ گەن ەمۆۆۆۆۆۆۆاوەن ایۆۆۆۆۆۆۆ دن یکێنێ ۆۆۆۆۆۆۆو ویهۆۆۆۆۆۆۆ  ە ن

  ی ێۆۆۆۆۆۆ نیبەد  ی  ۆۆۆۆۆۆ ەرد ەو یتۆۆۆۆۆۆ ەورەر ودیەخەپ نایکێوە ۆۆۆۆۆۆ 
و  کۆۆۆۆۆۆۆای ەرد ێە یاکۆۆۆۆۆۆۆاناتگ یئۆۆۆۆۆۆۆاگردی سۆۆۆۆۆۆۆروود  مەرد ەبەپ
 ی ێخ ۆۆۆۆ ەبەد ێپ یاریۆۆۆۆ د  کەو یسۆۆۆۆتا ێئا یوۆریۆۆۆۆ پ یبۆۆۆۆ ێکت
 ە ن ی ێسۆۆۆۆۆۆۆتەد ە ه وەخەپ ەک نۆۆۆۆۆۆۆیەدر یکێن اوە ۆۆۆۆۆۆۆتێچ
 ی ۆۆۆۆۆۆۆۆ ەوەئ یتوینۆۆۆۆۆۆۆۆا وەرەبەپ ەیکەبێۆۆۆۆۆۆۆۆ کت یویوەت بەرەە
 ینەسۆۆۆۆۆ یە ینوسۆۆۆۆۆ ەڕێب انۆۆۆۆۆدیرینیگ یسۆۆۆۆۆتێپ رەسۆۆۆۆۆ ەپ ەیەه
 .ەوەتێبنووس ستا ێئا یبێکت

 دییۆۆۆۆۆۆ کیرتاەپ کەیەکۆجنۆۆۆۆۆۆ  ە ەمۆکۆۆۆۆۆۆ  انیکێوە ۆۆۆۆۆۆ  ە ن وەئ
 ی ە ێۆۆۆۆۆۆۆۆ د  ن ەکەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆ پ یکۆۆۆۆۆۆۆۆ ێ ن یمامۆۆۆۆۆۆۆۆان   ۆۆۆۆۆۆۆۆرنەید 
 انیکردنەەسۆۆۆۆۆ  یویوێبۆۆۆۆۆووم ومۆۆۆۆۆان و  ۆۆۆۆۆ  کێدیرسۆۆۆۆۆتانەپ

 ەک کۆۆۆۆۆۆۆانۆنج ەیورەگ مە بۆۆۆۆۆۆۆوو  ب ۆمۆۆۆۆۆۆۆن نۆۆۆۆۆۆۆام ۆبۆۆۆۆۆۆۆ 
  یێۆۆۆۆڕگەد  ەیکەبۆۆۆۆوو کیۆۆۆۆ دیەپ ەتۆۆۆۆاو ێیەنۆۆۆۆو ەوەن ین ەئۆۆۆۆاه

 ۆتۆۆۆۆ  ن ینۆۆۆۆ  ەوێۆۆۆۆ ئ یەیایۆۆۆۆ دن مەب رەسۆۆۆۆ  ەمێووتۆۆۆۆم »ئۆۆۆۆ  ێۆۆۆۆیپ
 ی ۆخۆۆۆۆۆۆۆ  یدوی ەید ەسۆۆۆۆۆۆۆ  نینۆۆۆۆۆۆۆد ەچ یانیۆۆۆۆۆۆۆ   ی یۆۆۆۆۆۆۆ توینەد 
 ی ینیبب

 ەیورەگ ەوە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ رەه ەجەرەە ە ن وەئ رمەروەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
  ە گ ەدروسۆۆۆۆۆۆۆتکریو پ یک ێمۆۆۆۆۆۆۆا وێۆۆۆۆۆۆۆ نەپ کۆۆۆۆۆۆۆانەجەرەە
 ە ن ەڵگەپ  ەوێۆۆۆۆۆ یرمد  ەیکەپۆۆۆۆۆرەو ک ڵگۆۆۆۆۆو یکۆۆۆۆۆانەویرید 
 ویوەت یدوی ی کۆۆۆۆۆۆاەد  ڕپۆۆۆۆۆۆ  یو سۆۆۆۆۆۆک ی ێۆۆۆۆۆۆ وەخەد  بەرەە

 یو نۆۆۆۆاو ی ێۆۆۆۆ بەد  یکۆۆۆۆ ێکچ ە ن وەئ ۆیخۆۆۆۆ  ەیوید  یبۆۆۆۆوون
 ەوە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  کیە ویروەه ەی ن وەئ وید ەرهە ۆۆۆۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ نەد 
ئەو  سۆۆۆۆۆۆۆتاۆێئ  ەوەتێێۆۆۆۆۆۆۆڕگەد  ۆتۆۆۆۆۆۆۆ  ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ی یەکۆۆۆۆۆۆۆایر
 ەویەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆ یدیەپ ەک ەوەتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕێگەد  ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆۆ انەی تۆۆۆۆۆۆۆۆۆ یەکایر
 .یتیەستوویب

ئەو  سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی یوەید  ەوۆییەورەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامەب ارەیهرە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 رەسۆۆۆۆۆۆ ەپ وید ەهرە ۆۆۆۆۆۆ  ەیمەد  وەئ ی ێسۆۆۆۆۆۆتیبب انەتۆۆۆۆۆۆ یەکایر

 ی یسۆۆۆۆۆۆۆۆتیبەید  ۆتۆۆۆۆۆۆۆۆ  یەوەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو  ئ ویمەرد ەب یکانەەسۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 کیە دویەب یکۆۆۆۆۆ ۆریمۆۆۆۆۆن  چ یبۆۆۆۆۆاوین ی ۆۆۆۆۆ ێخەپ ەباسۆۆۆۆۆکردن
 یخۆۆۆۆۆاکەپ انیۆۆۆۆۆ رەوەاد ی ەکێنکۆۆۆۆۆاە خ ی گۆۆۆۆۆارۆر یهۆۆۆۆۆاتوو

ک ێۆۆۆۆۆ کات ر ەسۆۆۆۆۆ  ەنەبەد  ی ەكۆۆۆۆۆوربەپ انیسۆۆۆۆۆتاێو ئ انۆیۆۆۆۆۆ خ
  ەدیوەن یروو کێت ۆۆۆۆۆۆ  ویهۆۆۆۆۆۆ   ەوەنێۆۆۆۆۆۆڕیگەد  ەکەکۆریۆۆۆۆۆۆ چ
 سۆۆۆۆۆی ەد  مەسۆۆۆۆۆتیب ەید ەسۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆانییەتاۆکەپ کۆۆۆۆۆانەوودیوڕ
مۆۆۆۆۆن  یال کیەو سۆۆۆۆۆی یب یەد ەسۆۆۆۆۆ  یتاەرەسۆۆۆۆۆ ەپ  نەکەد ێۆۆۆۆۆ پ
 سەک ەک کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆمیکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای دی وەئ رەگەم  ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ بەد  ویوەت

 ییتۆۆۆۆاۆتۆۆۆۆا ک کوەتۆۆۆۆاو  ەوەنیوۆبۆۆۆۆد  وەئ ..ێیەکۆۆۆۆوەپ ی ێۆۆۆۆ ناوین
 ەیوەئ  نڕۆیبۆۆۆۆۆۆۆۆ  دییۆۆۆۆۆۆۆۆ کانەوودیوڕ ەڵگەپ ەکۆریۆۆۆۆۆۆۆۆ چ وەئ

 یکۆۆۆۆ ێکۆریچ یتاەرەسۆۆۆۆ  ەوەوە ۆۆۆۆ  ەیسۆۆۆۆبەپ وینمەیۆۆۆۆ مۆۆۆۆن د 
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 مەکەتکۆۆۆۆا ئ  ەوەتێۆۆۆۆ بەئ  ۆۆۆۆنڕۆ ەکیۆۆۆۆ رەخ وەوی  ۆۆۆۆ   یەێنۆۆۆۆو
 .ومەو بخ مەکەنێنوو نا ەمبچ ی ەیبد   امڕێ

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نەتەوە  بڕیاریانۆۆۆۆۆۆدی کەس پەو سۆۆۆۆۆۆەەەرە کۆبۆۆۆۆۆۆوو یروچۆۆۆۆۆۆ 
کەوە بۆۆۆۆۆێن بەرەو خۆۆۆۆۆاکێکی سۆۆۆۆۆووتاو  خا ێۆۆۆۆۆک هەیە پۆۆۆۆۆێ

ە بۆۆۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆۆۆ ێر ەوئهەر چویریۆۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆۆۆ دەکۆۆۆۆۆۆۆاتەوە  
مەرگە  ڕۆ ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک تیایۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی گەڕینەوەی یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادەوەری 

نەوەی چۆۆۆۆاوەڕوینی هە نی ۆۆۆۆتمۆۆۆۆردوو پەنۆۆۆۆاو مردووەکۆۆۆۆان 
ی هە بکۆۆۆۆۆۆۆ ن  وەکۆۆۆۆۆۆانکو چااوە  تۆۆۆۆۆۆ دەکۆۆۆۆۆۆرد باپنۆۆۆۆۆۆدەکانی 

کۆۆۆۆۆردەوە  د نیۆۆۆۆۆایوەکۆۆۆۆۆان دەن ێۆۆۆۆۆک پەنۆۆۆۆۆاو مردو پەپۆۆۆۆۆڕ
هە بسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێتەوە  چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆونکە ئەو وەک ئەوینیتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر 

  ئەو دەمە ئەوە دەن ۆۆۆۆۆۆۆی گۆنۆۆۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆۆوو. .نەمۆۆۆۆۆۆۆردووە
 واەنۆۆۆۆۆۆۆ رێۆۆۆۆۆۆۆی پنەیۆۆۆۆۆۆۆدەوینی بۆۆۆۆۆۆۆۆچی دیویی پۆۆۆۆۆۆۆب دەک

   مردووەکان ویندوو بێتەوە.
اکۆۆۆۆاتەوە پەو  ۆۆۆۆارە ن ان بیۆۆۆۆرانەکەیۆۆۆۆ کۆۆۆۆوڕە تاە یە مۆۆۆۆاوی

یۆۆۆۆۆی ڕێ ۆۆۆۆۆا ی رێد ی بۆۆۆۆۆۆ دەکەن  هێنۆۆۆۆۆدەی بەکە سۆۆۆۆۆەەەر
دییۆۆۆۆۆک و بۆۆۆۆۆاوکی ۆکە دەکۆۆۆۆۆاتەوە  کەوی بیۆۆۆۆۆر پەو چیۆۆۆۆۆر

هەریەکەی سۆۆۆۆۆۆەر بە و تۆۆۆۆۆۆێکە و کەچۆۆۆۆۆۆی پە و تێکیتۆۆۆۆۆۆر 
   ئەو دەمەی ئەو بیرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوەیە بەیەکتۆۆۆۆۆۆۆۆۆر دەناسۆۆۆۆۆۆۆۆۆن

کا ۆۆۆۆۆۆۆۆا دە ێۆۆۆۆۆۆۆۆی  کا ۆۆۆۆۆۆۆۆا کەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆی پەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆرهە ی 
ک بۆۆۆۆۆۆتەوە کە وێنۆۆۆۆۆای یۆۆۆۆۆایەبەرووی دنبینیۆۆۆۆۆوەتەوە  ڕوو

  ە بە  ۆۆۆۆوێنمو سەرسۆۆۆۆا خە ۆۆۆۆک امۆیە بەردبۆۆۆۆوو  نۆۆۆۆ نەک
نۆۆۆۆۆدی بە یە مۆۆۆۆۆاو دە ێۆۆۆۆۆی بە ومۆۆۆۆۆانی پۆ ە پەبەر خۆۆۆۆۆۆیەوە

 ۆ""وەک من وت
 *** 
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 رەسۆۆۆۆۆۆ  ەهۆۆۆۆۆۆات ۆیخۆۆۆۆۆۆ  ەیوید ەپ رەب رۆو  ۆۆۆۆۆۆرەر ی ۆر
 کۆۆۆۆۆۆۆۆۆانۆ ەرم ریەوت تۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکەب  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتاێه  ەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆاک مەئ
 ەیمەو د ەئ  ن ێبۆۆۆۆۆۆۆۆ ێج انۆیۆۆۆۆۆۆۆۆ خ ید ێۆۆۆۆۆۆۆۆ و سۆۆۆۆۆۆۆۆی یانوەید 

 کۆۆۆۆانەویم ینۆبۆۆۆۆ  ۆ مۆۆۆۆر کۆۆۆۆرد ەد   ڕێرمۆۆۆۆانەد  نایکێ ۆۆۆۆار
 یکێنۆبۆۆۆۆۆۆ  ەوەئ یوینەانۆۆۆۆۆۆد ەین  د بۆۆۆۆۆۆرەید  ۆیخۆۆۆۆۆۆ  یال وەرەب

و  یکۆۆۆۆان  ەویرکۆۆۆۆ  سۆۆۆۆی ورود  یکێو گۆۆۆۆاو یەنۆۆۆۆ  ی ۆۆۆۆتسروو
 یهۆۆۆۆۆریوە  وەویەخۆۆۆۆۆوریەد ەن ایۆۆۆۆۆ ت انیۆۆۆۆۆ ئاو کۆۆۆۆۆانەووبارڕ

 ەینڕ رەسۆۆۆۆۆۆ ەب کێۆۆۆۆۆۆ گورگ ەوڕە چۆۆۆۆۆۆووەد  ەوەببۆۆۆۆۆۆوون  پ
 کۆۆۆۆدییە رەسۆۆۆۆ ەبۆۆۆۆوو ب ۆ مۆۆۆۆر رەه ی ێۆۆۆۆ دیدیب یکۆۆۆۆ ێرەم
 کێ ۆۆۆۆۆۆار دن مۆۆۆۆۆۆرەد  انۆیۆۆۆۆۆۆ خ ینێ ۆۆۆۆۆۆوەو پ نتۆۆۆۆۆۆ وەکەد 
 ۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ەویەوۆد ەد ەن یکیە ۆۆۆۆۆۆۆاڕێ  ۆمۆۆۆۆۆۆۆر نۆۆۆۆۆۆۆدری ێخنکەد 

 .روگار بوون
 ک ێ ۆۆۆۆۆۆۆار یرمۆۆۆۆۆۆۆ ەت یەنویەیۆۆۆۆۆۆۆڕمانۆۆۆۆۆۆۆی د  ەوە ۆۆۆۆۆۆۆ  وەئ
 یرگۆۆۆۆۆۆاەرد ەبەبۆۆۆۆۆۆوو پ ۆەبۆۆۆۆۆۆاوەپ ەیکەرپۆکۆۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆۆ اویپ

 یەسۆۆۆۆۆاویک یسۆۆۆۆۆتبیو چۆۆۆۆۆووەد  ەوەخنکۆۆۆۆۆابوو  پ کێۆۆۆۆۆ ماپ
 کێۆۆۆۆ رمەت دیەمۆۆۆۆردن مۆۆۆۆووەه وەئ نۆۆۆۆاوەبکۆۆۆۆای  ب وگۆۆۆۆارڕ
 ەار ۆۆۆۆۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆۆۆۆۆنور یویۆۆۆۆۆۆۆۆ ود ەتۆۆۆۆۆۆۆۆا ئ  ەوەتێسۆۆۆۆۆۆۆۆتەپد ەه

 وەئ یکۆۆۆۆۆ ۆریچ دێۆۆۆۆۆی   ۆۆۆۆۆەوێک ی ێسۆۆۆۆۆتەاون ەکەوریکۆۆۆۆۆو 
 تەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەو ەکێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتەوە ئ مالەب  ەوەینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕگەد  ە ڕۆ
پەهۆۆۆۆۆۆ ێکی سۆۆۆۆۆینەمایی باسۆۆۆۆۆی   تەرێکۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆینەماییکەئ

چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن پەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو مردووەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆان   ئەو ڕۆ ە دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆای 
بەیۆۆۆۆۆۆۆانی گۆۆۆۆۆۆۆاو ناسۆۆۆۆۆۆۆنامەکەی پەئەو  نە   ایەوەسۆۆۆۆۆۆۆ  هە

سۆۆۆۆەر سۆۆۆۆندوەە ەەدکریوەکۆۆۆۆانی  ڕ ینۆۆۆۆدنەکە پەنێۆۆۆۆوین پۆۆۆۆێنە
ی پۆۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆاوک وە ەۆۆۆۆۆوڕەکەی مۆۆۆۆۆا ینوخۆۆۆۆۆاانی کۆۆۆۆۆ ەبوریەی

 .جێماوەبە

 *** 
 

 سۆۆۆۆۆۆۆنور ی ۆۆۆۆۆۆۆاێر یکیەەاچۆۆۆۆۆۆۆاخچ ەڵگەپ ڵمنۆۆۆۆۆۆۆا بسۆۆۆۆۆۆۆ 
  ەمنۆۆۆۆۆۆا بسۆۆۆۆۆۆ  وەئ یبۆۆۆۆۆۆاوک و یۆۆۆۆۆۆ د وەئ ەوەنێنۆۆۆۆۆۆدرەڕێپەد 
 یسۆۆۆۆتەد  ەنەخەیۆۆۆۆ د  ەوەتۆکۆۆۆۆرد  انۆیۆۆۆۆ ک کەیەپۆۆۆۆار یرچۆۆۆۆ ەه
 مۆۆۆۆۆۆۆردنەپ انیۆۆۆۆۆۆۆ کان ەمنا کوەتۆۆۆۆۆۆۆاو ..ەمەجەە ەاویۆۆۆۆۆۆۆ پ وەئ
 ری ۆۆۆۆنەه ەک  ەمنۆۆۆۆا بسۆۆۆۆ  وەئ یکۆۆۆۆ ۆریچ ن ەبۆۆۆۆک وگۆۆۆۆارڕ
سۆۆۆۆۆۆۆوپا  ەیمەد  وەئ  ەکەیەوید ەخۆۆۆۆۆۆۆان ڕیکۆۆۆۆۆۆۆو یەکیەرەه

  ەانۆۆۆۆۆدووەییگڕ یری ۆۆۆۆۆب ڕە کۆۆۆۆۆای ەد  رینێۆۆۆۆۆ و کانەگونۆۆۆۆۆد 
 ەک ی ێۆۆۆۆۆۆ بەد  کێ ۆۆۆۆۆۆت ەتۆۆۆۆۆۆاک نکۆۆۆۆۆۆا ەمنا یوگۆۆۆۆۆۆارکردنڕ
 بسۆۆۆۆۆ  وەئ  ەوەنەکەد  بپۆۆۆۆۆ  یریۆۆۆۆۆ ب ەناوچۆۆۆۆۆان وەئ یکۆۆۆۆۆ ە خ
  ەوەنۆۆۆۆۆابن ایۆۆۆۆۆ ج یکتۆۆۆۆۆرەیەپ بۆۆۆۆۆن ەد  ۆەورەتۆۆۆۆۆا گ  ەنۆۆۆۆۆام

 و نەکەد تۆۆۆۆارین  یکەیەو کۆۆۆۆوچ ۆنیگۆۆۆۆاو ومۆۆۆۆوەهەب رەسۆۆۆۆ 
 ۆ مۆۆۆۆر بۆۆۆۆن ەد  یەارسۆۆۆۆ  یومۆۆۆۆان یرێۆۆۆۆ ە رەیسۆۆۆۆ  ەنۆۆۆۆد ێه

 بۆۆۆۆۆۆن ەن یرینۆۆۆۆۆۆ ێئ دیەکەچەبۆۆۆۆۆۆنەپ ەوینەئ کۆۆۆۆۆۆای ەگومۆۆۆۆۆۆان د 
 انەیکەرەەەسۆۆۆۆۆۆۆ ەب ە ێۆۆۆۆۆۆۆ در ەوەنەنۆۆۆۆۆۆۆاک ەوەپ ریۆۆۆۆۆۆۆ ب وینەئ

 ێۆۆۆۆۆیپ ی ێۆۆۆۆۆ چەد  ەوێۆۆۆۆۆ رەب ەیەیوێ ۆۆۆۆۆ  وەب انیۆۆۆۆۆ انی   نەبۆۆۆۆۆد 
 انیۆۆۆۆۆۆ کیەگاۆک ی رە بۆۆۆۆۆۆاره یکۆۆۆۆۆۆار اتەرەسۆۆۆۆۆۆ  ن یۆۆۆۆۆۆ یوڕ
 ەکەریجەگەپ ێوەپ رەه ۆەنیوە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ   نەکەد ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ پ
 کیە وێۆۆۆۆۆۆ نەپ ۆیبۆۆۆۆۆۆوونەورەتۆۆۆۆۆۆا گ ۆە ۆۆۆۆۆۆ یمەه  ونەخەد 

 .نۆنان بخ نناوین ی ێبەەار ن
دەکەن  ڕیدەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی ەیر بەڕێ ئەوین  یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانێکی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ئەو دەمەی چی کۆۆۆۆرین بۆۆۆۆۆ ڕوگۆۆۆۆاربوون  پەخۆۆۆۆانە خااچۆۆۆۆ ە
پێۆۆۆۆۆۆۆی    پەوێەیەکچایخۆۆۆۆۆۆۆانەاچۆۆۆۆۆۆۆاخچیەکە دەیانبۆۆۆۆۆۆۆاتە 

بۆۆۆۆۆ  ئێسۆۆۆۆتا  وتۆۆۆۆوون "تۆۆۆۆا ئێۆۆۆۆرە پەئەسۆۆۆۆتۆی مۆۆۆۆن بۆۆۆۆوون
 دی" ن بڕۆن بەالیەکتاخۆ
 وەئ یۆخۆۆۆۆۆ  وەئ کۆۆۆۆۆای ەد  ەوەبۆۆۆۆۆاس پ کێۆۆۆۆۆ بێج یرێوە ۆۆۆۆۆ 

 یە ۆۆۆۆۆۆ گەپ کۆۆۆۆۆۆانە مناەک ەوویۆۆۆۆۆۆ د  ەی رە بۆۆۆۆۆۆاره ینێما ۆۆۆۆۆۆ 
 یرێ ۆۆۆۆۆوە وەئ رەەاچۆۆۆۆۆا   ه یکۆۆۆۆۆار ۆبۆۆۆۆۆ  ونوتۆۆۆۆۆوەکڕێ
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 ەیکەخۆۆۆۆۆۆانیچا مۆۆۆۆۆۆانەه ەتۆهۆۆۆۆۆۆات کێۆۆۆۆۆۆ رگا ۆر ەنێما ۆۆۆۆۆۆ 
ای تەنی ۆۆۆۆتی دەچێۆۆۆۆتەوە نۆۆۆۆاو گەریجۆۆۆۆی   کە دەرگۆۆۆۆ ەخۆۆۆۆان

ەو بەەۆۆۆۆۆرە وێۆۆۆۆۆک پکە تارە ئەو  ۆۆۆۆۆوەێپاسۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆارەکان  
 دەکۆۆۆۆۆۆۆۆای کەی بەردەرگۆۆۆۆۆۆۆۆا نۆۆۆۆۆۆۆۆا ەپەم دیوی  دەڕوینێۆۆۆۆۆۆۆۆی 

خۆۆۆۆۆاتە ەەنۆۆۆۆۆدێک دەبکۆۆۆۆۆاتەوە  ەکەی پەبەەۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆ پاکجێۆۆۆۆۆب
کە تۆۆۆۆا ە ایەچۆۆۆۆ   تۆۆۆۆا  یۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆیرین بکۆۆۆۆای و ەوەدەمۆۆۆۆی

دویی تاوێۆۆۆۆۆۆۆک بکۆۆۆۆۆۆۆاتەوە   گەرمنۆۆۆۆۆۆۆاخی سۆۆۆۆۆۆۆاردبووی 
 ..ەبۆۆۆۆۆک ی ۆخۆۆۆۆۆ  یمنۆۆۆۆۆ دو  ەب ە ی»سۆۆۆۆۆ  دە ێۆۆۆۆۆی   بێۆۆۆۆۆدەن ی

 انیۆۆۆۆ مۆۆۆۆن کار لەگەپ  ەکەم یریەۆۆۆۆ ێئ یکۆۆۆۆورد  ەوویۆۆۆۆ تەهەب
ێسۆۆۆۆۆۆتا پەکۆۆۆۆۆۆوچەو ئ  یدو انیۆۆۆۆۆۆ مەکەربا یچۆۆۆۆۆۆ ەک رد کۆۆۆۆۆۆ ەد 
 ەوە"تارین چۆن بیاندۆومی  نکۆ
 ەیکەخۆۆۆۆۆانیچاەپ ەک یەینۆۆۆۆۆ ێنه ە ۆۆۆۆۆ ەب وەئ ی ێۆۆۆۆۆ ناوین سەک
بۆۆۆۆۆاس  رینێ ۆۆۆۆۆوە وینێۆۆۆۆۆ نەپ ەخۆۆۆۆۆان ی ۆۆۆۆۆار یرسۆۆۆۆۆنورەس
 ێوەئ ەیوینەئ ەچۆۆۆۆۆۆونک  ەیسۆۆۆۆۆۆتڕ انینۆۆۆۆۆۆد ەچ ی ێۆۆۆۆۆۆ کرەد 
 ەیوەئ کرد ەد یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ د ەب ی ەوەئ ەوەانیووخسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەڕپ رەه

 کێریموسۆۆۆۆۆۆاە کێۆۆۆۆۆۆ کات مالەب وینن ینۆۆۆۆۆۆا ی ێۆۆۆۆۆۆ ب یریسۆۆۆۆۆۆت
 کەیەپ ێگۆۆۆۆۆۆۆۆو کەیەوێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ ەب  ێوەئ ەتێۆۆۆۆۆۆۆۆ وەکەد  یووڕ
 ویوەت یرکتۆۆۆۆۆۆ یە یکۆۆۆۆۆۆانۆدر ەکۆریۆۆۆۆۆۆ چ ڕپۆۆۆۆۆۆ ەپ گۆۆۆۆۆۆرنەد 
 .ی ێب یسی ڕ یرەبەرپەس ەیوەئ کەو  نەکەد 

بێۆۆۆۆۆۆۆنە ەسۆۆۆۆۆۆۆەکردن و  مەگەر ڕۆ ێۆۆۆۆۆۆۆک خۆیۆۆۆۆۆۆۆانئەوین 
کۆۆۆۆی  یانیۆۆۆۆان ب ێۆۆۆۆڕنەوە  هێنۆۆۆۆدەی تۆۆۆۆا ئێۆۆۆۆرە ڕوونە چیرۆ

 ۆکۆۆۆۆۆۆ ان ەیۆۆۆۆۆۆ پارێۆۆۆۆۆۆک ڕب  دەبۆۆۆۆۆۆن کە گەورەئەو کۆۆۆۆۆۆاتەیە 
یۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ەورەگ یکەیە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتخانێچئەو دەمە   دۆتەوەرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

یۆۆۆۆۆۆۆوی پەود   کۆۆۆۆۆۆۆردۆتەوە اد مۆۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆۆاوەریپەپ ۆۆۆۆۆۆۆی 
گە ۆۆۆۆتیارین کە دەسۆۆۆۆوڕێنەوە  ێۆۆۆۆر وەمینێۆۆۆۆک  کەرەتۆۆۆۆاوە
دی دەچیۆۆۆۆۆۆۆتە خۆۆۆۆۆۆۆویرەوە  ئەوە چێ ۆۆۆۆۆۆۆتخانەکەی ێیۆۆۆۆۆۆۆ پ هەیە
پەدیرو  هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوویکەل وپەپۆۆۆۆۆۆۆۆی چێ ۆۆۆۆۆۆۆۆتخانەکە ە  ئەوین

وی کۆۆۆۆۆۆۆوردی و رینێ ۆۆۆۆۆۆۆ نەخەر ۆۆۆۆۆۆۆی دیویرەکۆۆۆۆۆۆۆانی بە ە
انۆۆۆۆۆی ناوب خێۆۆۆۆۆرییونەتەوە  نۆۆۆۆۆدریوێرسۆۆۆۆۆی ڕری ەا ی ۆۆۆۆۆ 

  ێوەئ ەتێۆۆۆۆۆ وەکەد  انڕێیۆۆۆۆۆ  ەیکۆۆۆۆۆوردین وەئ  نەکەد  دیەیۆۆۆۆۆ پ
 یەد ێۆۆۆۆۆۆ ئوم وەب پرسۆۆۆۆۆۆن ەد ێپ انیۆۆۆۆۆۆ ویود ەئ یباسۆۆۆۆۆۆ  وەەسۆۆۆۆۆۆ 

 کوە  تۆۆۆۆۆۆاوویننبۆۆۆۆۆۆ  انیۆۆۆۆۆۆ کانەوید ەخان یکێسۆۆۆۆۆۆ ەک یویپۆۆۆۆۆۆ ەه
  ەکە ۆۆۆۆۆتخانێچ ەب کۆۆۆۆۆای ەد  ۆیخۆۆۆۆۆ  کێۆۆۆۆۆ اویپ کۆیەرەویۆۆۆۆۆ ن

 یکۆۆۆۆۆ ۆریچ یچۆۆۆۆۆا  ەایۆۆۆۆۆ دوو پ مەرد ەبەپ انخویردننۆۆۆۆۆ  یدوی
 ێوەپ ەک وینەدوین پ  ەوەتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕێگەد  ڵنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆام بسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 کوەتۆۆۆۆۆۆۆۆاو  نەکەد  ۆیمێیەسۆۆۆۆۆۆۆۆ  ی انبۆۆۆۆۆۆۆۆ  ە ۆۆۆۆۆۆۆۆتوونیدین
 ەیکەسۆۆۆۆۆۆۆۆتریویبەن ەکۆریۆۆۆۆۆۆۆۆ چ ەیپا ۆۆۆۆۆۆۆۆماو یسۆۆۆۆۆۆۆۆتیبێگو
 .بن انیۆخ یانی 

 *** 
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 ی ۆۆۆۆتاکانەهەپ  ەتۆۆۆۆورک ی رە بۆۆۆۆاره یکێرێ ۆۆۆۆوە دینیۆۆۆۆال
 ەیکە ن  رد کۆۆۆۆۆۆ ەد  یرێ ۆۆۆۆۆۆوە یکۆۆۆۆۆۆار مەسۆۆۆۆۆۆتیب ەید ەسۆۆۆۆۆۆ 

 ەیکە ن ەی ڕۆ وەئ  یەاراجۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ە یکۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ێجەرەە ەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆچ
 ەک کۆۆۆۆای ەد  نەمەت ەیۆۆۆۆیورەگەب سۆۆۆۆی ەه ی ێۆۆۆۆ بەد   ینۆۆۆۆام

 ی ۆۆۆۆارەپ  ی ێۆۆۆۆ نێد  یرێ ۆۆۆۆوەەویو پ ید یۆۆۆۆ بۆۆۆۆاوک  ئ ەتۆبۆۆۆۆ 
 ێوەپ ناکوردسۆۆۆۆۆۆۆۆت یبۆۆۆۆۆۆۆۆاکور ەتێۆۆۆۆۆۆۆۆ وەکەد  ەباتمۆۆۆۆۆۆۆۆان ک

 ەکەخۆۆۆۆۆۆۆۆانەەاو  ەوەکۆۆۆۆۆۆۆۆاتەد  ەپۆبچکۆۆۆۆۆۆۆۆ  یکەیەخۆۆۆۆۆۆۆۆانەەاو
  ۆۆۆۆۆی ینەتەب  ەکە ۆۆۆۆۆار یپۆۆۆۆۆانۆڕەگ یریسۆۆۆۆۆتەناو ەتێۆۆۆۆۆ وەکەد 
 ی یۆۆۆۆۆۆۆ نیبەد  رۆجۆۆۆۆۆۆۆ  ریوۆجۆۆۆۆۆۆۆ  یدوکۆۆۆۆۆۆۆان نینۆۆۆۆۆۆۆد ەچ وەئ
  یسۆۆۆۆۆۆتەد  یکۆۆۆۆۆۆار ی ۆۆۆۆۆۆتنۆەر یو دوکۆۆۆۆۆۆان ەان ۆۆۆۆۆۆتخێچ
 ەیەه کێۆۆۆۆۆ اندوک ەوڕیۆۆۆۆۆ  ەکەبۆۆۆۆۆاویر یرەوسۆۆۆۆۆ ەپ هۆۆۆۆۆاەروەه
 کێۆۆۆۆ کات ن ەکەد  یردینەبا ۆۆۆۆور سۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆوردین اتریۆۆۆۆ و ەک
 چۆۆۆۆۆۆن ەد  لۆبەسۆۆۆۆۆۆتنەئ ۆبۆۆۆۆۆۆ  نەد ەالد  ڕێۆۆۆۆۆۆیە ەرەسۆۆۆۆۆۆ  وەپ

 ەنەبەیۆۆۆۆۆۆۆ د  انۆیۆۆۆۆۆۆۆ خ ڵەگەپ نە ۆۆۆۆۆۆۆتان وەئ ەنویەئ ەچۆۆۆۆۆۆۆونک
 ینین ۆۆۆۆۆوەو ه نوتۆۆۆۆۆ ەیو ۆۆۆۆۆکریو  و یسۆۆۆۆۆ ەیە پۆۆۆۆۆا وروەئ

   یمۆۆۆۆۆاۆخ ینۆۆۆۆۆ ڕۆو  ییکۆۆۆۆۆورد  ەیرەک رویۆۆۆۆۆ نەو پ ۆۆۆۆۆا  
 ەتبۆۆۆاەد  ووینەە ەیەۆۆۆاو ینۆبۆۆۆ  نۆۆۆاوەپ یانیۆۆۆ   ید یۆۆۆ ئدینیۆۆۆال 

 .رەس

کە نەاخۆۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆۆۆویر کەس خۆیۆۆۆۆۆۆان بە ەاوە ەی ڕۆ وەئ تۆۆۆۆۆۆا
 ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ  هۆۆۆۆۆۆۆۆاتوونەنئەو چۆۆۆۆۆۆۆۆویر کەسۆۆۆۆۆۆۆۆە  تۆۆۆۆۆۆۆۆادەکەن  

 ی ەڕێپەد ێۆۆۆۆۆۆ ت ییئاسۆۆۆۆۆۆا کێ ۆۆۆۆۆۆت وومۆۆۆۆۆۆ ەه ەکەخۆۆۆۆۆۆانەەاو
 بۆۆۆۆۆوونپیۆۆۆۆۆاو وو و د  ن ویر کەسۆۆۆۆۆە کە دووچۆۆۆۆۆ  یسۆۆۆۆۆی ەڕب
 یاسۆۆۆۆ ب ی ێۆۆۆۆ د  کێوە ۆۆۆۆ  انەیۆۆۆۆ وەووی  ئ لیۆۆۆۆادین ەب انیۆۆۆۆ چ
 وە ۆۆۆۆ   بنێەۆۆۆۆوەەد  ەکەرێ ۆۆۆۆ ە ەی کو سۆۆۆۆتاێئ مە ب ن ەیۆۆۆۆ کەد 
 .ی یەکایر ۆب ەماوەن یکات

 *** 
 

پەسۆۆۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆۆۆا  و  ەکەکانیۆۆۆۆۆۆانوچیۆۆۆۆۆۆان بەخۆ انەکۆۆۆۆۆۆ پیاو
ە ۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆاپۆڕیی ئەو خەپۆۆۆۆۆکەی پەودیۆۆۆۆو سۆۆۆۆنورەکانەوە تێک
و  پەچاوتروکانێکۆۆۆۆۆۆۆدی دەو ەی   سۆۆۆۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆۆۆۆەەام دەبۆۆۆۆۆۆۆن

تی ئەو خە ۆۆۆۆکەوە  وێۆۆۆۆتە دەسۆۆۆۆ انی دەکەدەوگۆۆۆۆا تۆەێنەرەکۆۆۆۆ 
ەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆاڵ دەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  ن پەخئەو ڕۆ ە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  یۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ئەوە
رەکۆۆۆۆۆانی ا ە الیەن  ەتی مۆۆۆۆۆ دەخۆۆۆۆۆا نایۆۆۆۆۆ ەپادەکۆۆۆۆۆان خۆج

تۆۆۆۆا ئێۆۆۆۆویرەی   کەس نەیۆۆۆۆدەگرتنە خۆیۆۆۆۆانکۆۆۆۆرد  دەن خۆیۆۆۆۆا
ی بە تەەەی پیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوە گەڕیوەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی ڕۆ ی یەکەم ئەوینە
ی ئەو ن  وەک دیۆۆۆۆۆۆل کەوتۆۆۆۆۆۆنە دەسۆۆۆۆۆۆتیر ۆۆۆۆۆۆا  نەکۆۆۆۆۆۆو 
ئاگریۆۆۆۆان  کۆۆۆۆوڕی کۆۆۆۆو ریوی ەپۆیۆ پەتۆۆۆۆ خە ۆۆۆۆکە  ئەوینۆۆۆۆ 

 بەردەدی. تێیان
بیەک کریبۆۆۆۆۆۆوو ی بەدەسۆۆۆۆۆۆتی ڕەەیۆۆۆۆۆۆ  رۆۆۆۆۆۆوەچئەو کۆۆۆۆۆۆ 

ەن" ەکن هیچۆۆۆۆی پۆۆۆۆی تنبووەسۆۆۆۆ "دەکۆۆۆۆرد هۆۆۆۆاویری  ؛بە ن
بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاونەیەک بەدەوری پۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت یرکریوەکە ەج

بۆۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆا ی دەسۆۆۆۆۆی  کیە  پەچۆۆۆۆۆۆپەکەیودروسۆۆۆۆۆی کریبۆۆۆۆۆو
 ەچنڕێۆۆۆۆۆی  کۆۆۆۆۆ ب ێک دەچۆۆۆۆۆوو کە نەتوینێۆۆۆۆۆی  یچەنۆۆۆۆۆد منۆۆۆۆۆد 
ی هەرچۆۆۆی  ۆۆۆتێک پەد ۆۆۆی بۆۆۆوو پەوێۆۆۆد   بۆۆۆاونەکە هۆۆۆاتە نۆۆۆاو

ۆ ێکی گەورەی هەبۆۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆۆ ڕ ۆۆۆۆۆۆتی  چۆۆۆۆۆۆونکە  ۆۆۆۆۆۆۆەڕ
 ۆی.کەریمەتی خگەڕینەوەی 

ئەوەتۆۆۆا هۆۆۆای  یۆۆۆای  تە ەربێۆۆۆ ا تۆۆۆم خۆۆۆوی هەیە  ووتۆۆۆی بۆۆۆ وو
یۆۆۆۆای تاریۆۆۆۆک خۆۆۆۆودی منۆۆۆۆی پەیۆۆۆۆاد نەکۆۆۆۆرد  بە م تۆۆۆۆۆ دن

دیۆۆۆۆوتە  ..کردم ۆۆۆۆ ەم  ئۆۆۆۆابڕووی بۆۆۆۆردم  بەختۆۆۆۆی ڕکۆۆۆۆرد 
ر خۆۆۆۆۆم یتەوە گە  مۆۆۆۆن د ۆۆۆۆم ئۆۆۆۆاو نۆۆۆۆاخومچیۆۆۆۆی پێکۆۆۆۆرد 

 ەخی بۆ نەخو  ێنم.ودۆ
 کچێۆۆۆۆک ی بە بۆۆۆۆاونەی ئۆۆۆۆاگر وونەی مرۆ ەکۆۆۆۆان کۆۆۆۆرابۆۆۆۆ 

  ئەو ڕۆ ە مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ  پەوی مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک دیبەردەاگری ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ووتانی ئەویتۆۆۆۆۆر بکۆۆۆۆۆای  ئەوینەی سۆۆۆۆۆە پەسۆۆۆۆۆ وینی ەتەد یۆۆۆۆۆ نە
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بمۆۆۆۆۆرن یۆۆۆۆۆا بسۆۆۆۆۆووتێنرێن  ئەو  ووبۆۆۆۆۆ دە د  بۆۆۆۆۆوون یۆۆۆۆۆا
دەبرێۆۆۆۆۆی   ی دنیۆۆۆۆایەکە بە خەون نۆۆۆۆاواترۆ گۆۆۆۆارە سۆۆۆۆەرە

ویدەرنۆۆۆۆۆاچن  ڕەنۆۆۆۆۆ ە  ۆۆۆۆۆتەکان  ی ڕۆ گۆۆۆۆۆاربە م بەپێۆۆۆۆۆ 
مۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ  بێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی پەگەڵ ی ارەکەی درۆی گەورەهۆکۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ناکۆۆۆۆای  پەو ڕوگۆۆۆۆار   ۆۆۆۆتێک مۆۆۆۆرۆ   کە هۆۆۆۆیو یۆۆۆۆان 
ۆیە دۆوە  بۆۆۆۆۆۆ ئەوینیتۆۆۆۆۆر ێۆۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆ دە ی ایتیۆۆۆۆۆ دۆوەخەی 
        دەخو  ێنێی.

 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کی دەبینۆۆۆۆۆۆی خەونۆۆۆۆۆم بە پوی ۆۆۆۆۆ  ەسۆۆۆۆۆەرەتای تەمەنهەر پ
پە ریارمۆۆۆۆۆدی کاتێۆۆۆۆۆک پە بەیۆۆۆۆۆروی خوێنۆۆۆۆۆدنم تەویو کۆۆۆۆۆرد ب

ۆیە وینکۆۆۆۆۆی ویر ۆۆۆۆۆم کۆۆۆۆی ئەوروپۆۆۆۆی بخۆۆۆۆوێنم  بۆۆۆۆ و تێ
اەێری سۆۆۆەرەتا وەرۆۆۆمەی بۆۆۆوو تۆۆۆ  بۆۆۆ یرد بۆۆۆۆ خوێنۆۆۆدن  هە

م ومۆۆۆۆانم ومۆۆۆۆانی پۆ ەنۆۆۆۆدی بۆۆۆۆووم  بۆۆۆۆۆیە دوو سۆۆۆۆا ی یەکە
بەتۆۆۆۆایبەی   نۆۆۆۆدمێخوێنۆۆۆۆد  دویتۆۆۆۆر پەکۆۆۆۆۆ ی ی پوی ۆۆۆۆکی خو

ەردین رێۆۆۆۆک بەسۆۆۆۆ چەنۆۆۆۆد جان  ۆڕی پوی ۆۆۆۆکی ددیپەپسۆۆۆۆپ
وەی پەسۆۆۆۆۆۆۆەر ئەسۆۆۆۆۆۆۆووربوم گەریمەوە بەیۆۆۆۆۆۆۆروی  بە م 

دەبۆۆۆۆۆۆوو پە ۆۆۆۆۆۆارێکی بچۆۆۆۆۆۆوک   یب ەڕێۆۆۆۆۆۆمەوە پۆ ەنۆۆۆۆۆۆد 
بۆۆۆۆۆۆ ئەوەۆ نۆۆۆۆۆۆرین ەیەکی تۆۆۆۆۆایبەی بەخۆۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆکەمەوە  

پەیمۆۆۆۆانی پێۆۆۆۆدیبووم بۆۆۆۆاوکم  ۆۆۆۆاری ڕیدۆمۆۆۆۆم هە بۆۆۆۆ یرد  
ئەوە بۆۆۆۆۆۆوو   کە ئەو کۆۆۆۆۆۆارە ب ۆۆۆۆۆۆرێتە ئەسۆۆۆۆۆۆتۆی خۆۆۆۆۆۆۆی

 ۆۆۆۆی کۆۆۆۆردم و   هاوکۆۆۆۆاریەکی بادینی کۆۆۆۆردمکاتێۆۆۆۆک سۆۆۆۆەر
دی تاە  پەسۆۆۆۆەردییکمۆۆۆۆیۆ خۆۆۆۆانویەکی بچکۆۆۆۆۆپەی بۆۆۆۆۆ کۆۆۆۆڕیم

ەوێ مە بەیۆۆۆۆروی و پە ب ەڕێۆۆۆۆ ی کوۆریۆۆۆۆد بۆۆۆۆاوکم هەو ۆۆۆۆی 
ی منۆۆۆۆۆی بینۆۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆووربوونکاتێۆۆۆۆۆک کۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆکەم  بە م 

بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆانەوەم پێۆۆۆۆرە   ئیۆۆۆۆدی بڕیاریۆۆۆۆدی هاوکۆۆۆۆاریم بکۆۆۆۆای 
ێکیۆۆۆۆۆان ومۆۆۆۆۆان و کەی  وبەهێۆۆۆۆۆوم هەبۆۆۆۆۆودوو هۆکۆۆۆۆۆاری 

ەر پەو و تە و کە هیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بڕوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامەکەم بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆودووەم
 .وەرم رتبوو

ام پەڕی د سۆۆۆۆۆۆۆویەوە کارەکۆۆۆۆۆۆانم ئەنجۆۆۆۆۆۆ ەو بهەو ۆۆۆۆۆۆم دەدی 
  بۆۆۆۆان ێکی با ۆۆۆۆم پەمۆۆۆۆاوەیەکی کەم پەیۆۆۆۆدی کۆۆۆۆرد ناو  ەمبۆۆۆۆد 

دیهۆۆۆۆۆاتوو ئێسۆۆۆۆۆتایە  هەر بەڕیسۆۆۆۆۆتیۆ وی  دەکۆۆۆۆۆرد  هەسۆۆۆۆۆتم
بۆۆۆۆۆوو  یەکێۆۆۆۆۆک پەنەخۆ ۆۆۆۆۆەکانم  نێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆوو تەمەنۆۆۆۆۆی 

کەی جۆۆۆۆۆۆۆۆوینیەبە م گەورەتۆۆۆۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆۆۆوو   وۆر پەمۆۆۆۆۆۆۆۆن
بەرگەی ب ۆۆۆۆۆۆۆۆرم  نەمۆۆۆۆۆۆۆۆدەتوینی ێوەیەک بۆۆۆۆۆۆۆۆوو بە ۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ویوی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕینی بە ۆۆۆۆۆۆۆۆێکیتری نهێنۆۆۆۆۆۆۆۆی ێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ 
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پە سۆۆۆۆێیەم بۆۆۆۆوو  ئانۆۆۆۆا ی  نە نۆۆۆۆاو ئەوبۆۆۆۆوو  جۆۆۆۆوینیەکەی 
ەوە ەۆۆۆۆۆاوەیەک م پێۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆرد ڕۆ ێۆۆۆۆۆک پۆۆۆۆۆێکبینۆۆۆۆۆین دیوی
سۆۆۆۆەرەتای یەکتۆۆۆۆر ناسۆۆۆۆین بۆۆۆۆوو  دویتۆۆۆۆر  ەوەئبخۆۆۆۆۆینەوە  
  ەیەکتۆۆۆۆۆۆۆۆر نویۆۆۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆۆۆووینەوەیەک پڕیدەڕۆ  بەڕۆ  بە

ێۆۆۆری دیویم پێۆۆۆی کۆۆۆرد وو ئۆۆۆاوی خوە سۆۆۆەیر بۆۆۆ ئانۆۆۆاالی بە تۆۆۆا
ئەو ن  بکەیۆۆۆۆۆۆ   یۆۆۆۆۆانی هاوسۆۆۆۆۆۆەری پۆۆۆۆۆێکەوە درووسۆۆۆۆۆۆی 

کۆۆۆۆۆردووە  کچێکۆۆۆۆۆی پە  ار  ۆۆۆۆۆوویجۆۆۆۆۆ پە مۆۆۆۆۆن دوو بەر 
کچێۆۆۆۆک پۆۆۆۆڕ پە  ..ادووەمۆۆۆۆی هەیە بەنۆۆۆۆاوی کا ۆۆۆۆ  مێۆۆۆۆردی

 ێۆۆۆۆۆۆک دێۆۆۆۆۆۆی ئەو چیۆۆۆۆۆۆرۆکە بێۆۆۆۆۆۆدەن ی و گریۆۆۆۆۆۆان  ڕۆ
     دەبیستیی.

* ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ختر ەسۆۆۆۆ  ینۆۆۆۆد ۆ ەپ یومۆۆۆۆانەپ یکۆۆۆۆورد  یانومۆۆۆۆ  یربۆۆۆۆوونێە
 ینووسۆۆۆۆۆۆۆ ڕێر ەسۆۆۆۆۆۆۆ ەی بیۆۆۆۆۆۆۆ ر توینەی گەبیتۆۆۆۆۆۆۆاە  بیەنۆۆۆۆۆۆۆ 

 ۆۆۆۆۆۆدی یونەخەو پبۆۆۆۆۆۆوک ێ ۆۆۆۆۆۆت ەوەی  ئیۆۆۆۆۆۆ ب ڵوی یکۆۆۆۆۆۆورد 
 یرد کۆۆۆۆو ەبۆۆۆۆبم و ب یرد کۆۆۆۆو یرێۆۆۆۆ ک ەێۆۆۆۆ  ڕۆو بۆۆۆۆوینیمبەن

 د کرەیمۆۆۆۆد ڕو یبۆۆۆۆردوەڕک بۆۆۆۆوو پێۆۆۆۆ  گارۆم  رەبۆۆۆۆک ەەسۆۆۆۆ 
یبۆۆۆۆۆردوو ڕ ەب ینۆۆۆۆۆد ەوەیپ ەک کێمۆۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆۆتەسۆۆۆۆۆی هیموەد 
سۆۆۆۆۆۆبوک و ەیە ەم دوورگۆۆۆۆۆۆری پۆخۆۆۆۆۆۆ   ەوەمڕسۆۆۆۆۆۆ یب ەەیه
 ۆڕەو تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەم پەکەڕەردوو الپەنسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت ریم هەئ

 ەیکیەاننۆۆۆۆۆ بوپدۆسۆۆۆۆۆتە کۆۆۆۆۆم و ی  دیەوڕیەسۆۆۆۆۆ  یەتیەە مۆکۆۆۆۆۆ 
ئەوین    بەهۆۆۆۆۆۆۆۆیکۆۆۆۆۆۆۆردمەان د ینردیەسۆۆۆۆۆۆۆ  ەنۆۆۆۆۆۆۆاو ەنۆۆۆۆۆۆۆاو

 .یەوەوەڕەد  میتەتاەێب کێمەک
  ەکۆۆۆۆۆردوو یجۆۆۆۆۆار  ۆۆۆۆۆوو وود انۆۆۆۆۆدی ی ەپ ەکێکۆۆۆۆۆم  نۆۆۆۆۆ یدی

ر بە  ە و مۆۆۆۆۆۆردووەووبۆۆۆۆۆۆاوکم مێردێکیتۆۆۆۆۆۆری هەبۆۆۆۆۆۆ پە بەر
 یەسۆۆۆۆۆۆکۆ ۆهانپەگەڵ پەناسۆۆۆۆۆۆینی بۆۆۆۆۆۆاوکم سۆۆۆۆۆۆب سۆۆۆۆۆۆاڵ 

 ۆۆۆۆتێکی  یەتۆۆۆۆیی یەکەمپەبۆۆۆۆارەی مێۆۆۆۆرد  یچۆۆۆۆ  یۆۆۆۆاوە  هەر
 ەالم و دوو ب ەتێۆۆۆۆۆ و بەم ۆۆۆۆۆ ەئ ەارڕیۆۆۆۆۆ بم  ینپەبۆۆۆۆۆارەوە نۆۆۆۆۆاو

دویی ن  ەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ بک ەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ک ەخو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەستەک دوو د ەدوو و
درێۆۆۆۆ   پەیوەنۆۆۆۆدیەکی  اسۆۆۆۆێی م دەنبۆۆۆۆاوکبێۆۆۆۆوە ن کەوتنۆۆۆۆی 

  مێۆۆۆۆۆۆرد بۆۆۆۆۆۆنە  ن و ەد  امجدرووسۆۆۆۆۆۆی دەکەن و سۆۆۆۆۆۆەرەن
 ئەو بۆۆۆۆاوکەی بەیۆۆۆۆانیەک  ووبۆۆۆۆ   یتۆۆۆۆایئ یکێاویۆۆۆۆ پم بۆۆۆۆاوک
پەمۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوە دەچێۆۆۆۆۆۆۆۆتە  بۆۆۆۆۆۆۆۆوونیەتی پەدییۆۆۆۆۆۆۆۆکڕۆ ی کە 

ەوە ن ب ەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆتپەخۆرئۆۆۆۆۆۆۆۆۆاویبوو ی بەردەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ    دەرەوە
 وەەیەان بەم بۆۆۆۆۆۆننیۆۆۆۆۆ ییکۆۆۆۆۆم و هاوڕێکاکە د چۆۆۆۆۆون  وەمۆۆۆۆۆا ە

بە م  او دەکەن خنجۆۆۆۆۆۆیانە پەمۆۆۆۆۆۆا ەوە سۆۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆۆاهەن ێکی 
  ەێتەواگەڕیۆۆۆۆۆۆۆو نۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆۆاوکم هەرگە یوە ئەو ئێۆۆۆۆۆۆۆویرەیئە

 کۆۆۆۆۆوێی ئەو دنیۆۆۆۆۆایە وینێۆۆۆۆۆی کەوتۆۆۆۆۆۆتە بێۆۆۆۆۆئەوەی کەس ب
 ئیتا یا. تەوەەگەڕیومردووە یاخود ویندووەو ئاخۆ 
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 یکۆۆۆۆۆۆ ێکیو دی  یتۆۆۆۆۆۆایئ یکێبۆۆۆۆۆۆاوکەمۆۆۆۆۆۆن پ ەیکیەکۆۆۆۆۆۆورتەب
 یدوی ە ۆۆۆۆۆم کەکەرەس  هاوەاویۆۆۆۆۆ دن ەتەهۆۆۆۆۆاتووم ینۆۆۆۆۆد ۆ ەپ

 ێۆۆۆۆۆیو جەوۆابیۆۆۆۆۆ ج مێپۆۆۆۆۆ  یرەوسۆۆۆۆۆ ها یانیۆۆۆۆۆ   ەپ ڵدووسۆۆۆۆۆا
ا بۆۆۆۆوو   یۆۆۆۆ تایئ یانۆۆۆۆ یم ی ۆۆۆۆار یپکۆۆۆۆ ەخ ۆیۆۆۆۆ وە ۆۆۆۆتم ئیه

ناسۆۆۆۆیم  ئەو ان پە مۆۆۆۆی مەکێۆۆۆۆک پەگە ۆۆۆۆتەکانیۆۆۆۆۆ پەیئەنتۆن
ب ڕۆ    دویی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆ ەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە نەگەڕیمەوە پ

تۆۆۆۆا هەتۆۆۆۆایە دی بۆۆۆۆۆ هەئەوەمانۆۆۆۆ  ن بڕیۆۆۆۆارییەکتۆۆۆۆر ناسۆۆۆۆیپە
ەا ۆۆۆۆۆۆۆ ەکان وو هەمۆۆۆۆۆۆۆ  ین  ەسۆۆۆۆۆۆۆەیەک پۆۆۆۆۆۆۆێکەوە بۆۆۆۆۆۆۆ 

هەیە  مەورۆییەکدە ۆۆۆۆۆۆێن  تۆۆۆۆۆۆاەسۆۆۆۆۆۆەرەتادی بەیەکتۆۆۆۆۆۆری پ
هەەۆۆۆۆۆۆتەی دویی ئەو ی  ایەنۆۆۆۆۆۆ ەی کۆتۆۆۆۆۆۆایی ە ویدەوینۆۆۆۆۆۆن

 ۆۆۆۆۆاری ڕیدۆم  ئەو بڕیارمۆۆۆۆۆدی نەگەڕێۆۆۆۆۆمەوە بۆۆۆۆۆۆ  ەدیۆۆۆۆۆدیر
ڕیسۆۆۆتر ب ۆۆۆێم  ا وومەتە دنیۆۆۆ ی هۆۆۆاتتیایۆۆۆد  پەپۆ ەنۆۆۆدی ۆۆۆارەی 

  یویەتی بەمۆۆۆۆۆۆنیکۆۆۆۆۆۆم بەخ ۆۆۆۆۆۆ ئێسۆۆۆۆۆۆتا دی ۆۆۆۆۆۆوەەیەی ئەو 
دییکۆۆۆۆۆۆم کە  م او یۆۆۆۆۆۆ تیۆۆۆۆۆۆای  مەنۆۆۆۆۆۆ ۆری تەمێکی وسۆۆۆۆۆۆا ن

یۆۆۆۆۆۆانی هاوسۆۆۆۆۆۆەری دەدەن  بڕیۆۆۆۆۆۆار  ێی اسۆۆۆۆۆۆ كۆۆۆۆۆۆب دەنڕی
ئەو مێۆۆۆۆۆۆردە  نووەکەیخۆۆۆۆۆۆاوە یونەێۆۆۆۆۆۆنن  دەی ۆۆۆۆۆۆوب کپێۆۆۆۆۆۆ 

بڕیۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆووە  بۆۆۆۆۆۆیە  ا ۆۆۆۆۆ ی دییکۆۆۆۆۆم ە وبنۆۆۆۆۆانیەی کەپ
 ەن پێکەوە ب ین.دەد 

یە هەتۆۆۆۆۆاەتۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆ همۆۆۆۆۆدی یۆۆۆۆۆا بڕیارئیتا  ەوە پەینەڕدویی گ
ئەو  ۆۆۆۆۆارە   بۆۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆۆیو  ۆۆۆۆۆوێنێکی دنیۆۆۆۆۆا نەکەم سۆۆۆۆۆەەەر

 م و  یۆۆۆۆانی ئاسۆۆۆۆایی خۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆ یم  کەچۆۆۆۆیبەجۆۆۆۆب نەیەپۆۆۆۆ 
 ۆکەیپ یتۆۆۆۆۆۆی ەۆۆۆۆۆۆۆرو دوی ڕیبۆۆۆۆۆۆردوو یە مۆۆۆۆۆۆاو هەەۆۆۆۆۆۆتە

 ۆۆۆۆۆی دەکەیۆۆۆۆۆن  یۆۆۆۆۆا گەکەو تورکە بەریەوە مۆۆۆۆۆا ەوە  اهێنۆۆۆۆۆ 
ک و ر پەگەڵ دییۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆۆین  دویتۆۆۆۆۆۆۆ ەەۆۆۆۆۆۆۆتەیەک پەوێ دەه

 کی بۆۆۆۆۆبێاکخۆۆۆۆۆ  ..یی ۆۆۆۆۆتیمانی دییکۆۆۆۆۆ دەچیۆۆۆۆۆنە ن بۆۆۆۆۆاوکی
ئەوین خەونۆۆۆۆۆۆۆی گەورەیۆۆۆۆۆۆۆان  ؛ئەو دە ێۆۆۆۆۆۆۆی ەی  بە م دەو 
دەکۆۆۆۆۆۆۆۆای  دییکۆۆۆۆۆۆۆۆی یە  بۆۆۆۆۆۆۆۆاس پە  ۆۆۆۆۆۆۆۆارێکی ئەوێ هە

سۆۆۆۆێو ی ەبۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆنۆ ئەو ڕ  یۆۆۆۆا تیۆۆۆۆای   ڕۆن هەمۆۆۆۆیدوی
ەوی و دەهۆۆۆۆۆۆای و دەک   بەال  مۆۆۆۆۆۆرۆدیگرتبۆۆۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆۆۆاری

وە  ویدەوینێۆۆۆۆۆی ئەویۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆردور ێ ۆۆۆۆۆ  ەسۆۆۆۆۆتایەوە د هەپنە
  ەهە سۆۆۆۆۆایەو ەکۆۆۆۆۆانپەنۆۆۆۆۆاو مردووگ وەک مەسۆۆۆۆۆیدە ێۆۆۆۆۆی 

پ ۆۆۆۆتی و  بەبۆۆۆۆب گەڕینەوە ڕۆی ۆۆۆۆی تۆۆۆۆا ئەودیۆۆۆۆوی سۆۆۆۆنوور
 .باوەۆ بە یاندی بکای ی تیمان کرد  تا نپە

  تێۆۆۆۆۆدەپەڕێی  یکبەنۆۆۆۆۆاو برینۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆا  کاتێۆۆۆۆۆککا ۆۆۆۆۆا 
ری و  ۆۆۆۆۆ ێ ین خۆۆۆۆۆۆیپەنێۆۆۆۆۆو وییە جیۆۆۆۆۆاویویەکویی بۆۆۆۆۆڕ

ک بەنۆۆۆۆۆۆۆۆاو نۆۆۆۆۆۆۆۆیە  ئەو پە ۆۆۆۆۆۆۆۆارێ مۆۆۆۆۆۆۆۆاودیی یە دییکۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ن جێۆۆۆۆۆۆۆۆدێ ێی   ۆۆۆۆۆۆۆۆتیماو نی ەڕێی پتێۆۆۆۆۆۆۆۆدە کۆۆۆۆۆۆۆۆانمردووە
ئەو   ێۆۆۆۆۆۆۆتەوەنبیەەنیۆۆۆۆۆۆۆا پەوەدی د ی خۆۆۆۆۆۆۆۆی تویویەکەاجیۆۆۆۆۆۆۆ 

 نی تیمان.  ن تێپەڕی تا ب اتەوەبەناو مردووەکا
کە مەرگ ن نۆۆۆۆۆاو مردووەکۆۆۆۆۆانکا ۆۆۆۆۆا و  ۆۆۆۆۆ ێر دوو  نۆۆۆۆۆی 

کە ەر یەنێۆۆۆۆۆۆک ه  بریریۆۆۆۆۆۆان خوپ انۆۆۆۆۆۆدووەپەڕۆینۆۆۆۆۆۆی بر
 پب بکای.ەتوینب گوویر تی خۆی د ەنیا پەوین ت
ی ینودی پەمنۆۆۆۆۆدی تەنیۆۆۆۆۆا جۆۆۆۆۆ نیۆۆۆۆۆۆ پەمۆۆۆۆۆاوەی سۆۆۆۆۆا ێکئەنتۆ

نۆۆۆۆۆد  پەنۆۆۆۆۆاو خۆمۆۆۆۆۆدی  ۆۆۆۆۆارێک هەبۆۆۆۆۆوو نۆۆۆۆۆاوی   اەخود 
ەو  ۆۆۆۆۆارە بۆۆۆۆۆووم  هۆۆۆۆۆیو  ۆۆۆۆۆا نی ئوو  مۆۆۆۆۆن  ۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆ ەە

بۆۆۆۆۆۆۆوو  ئەو  ۆۆۆۆۆۆۆتێک جۆۆۆۆۆۆۆ ە پە جۆۆۆۆۆۆۆوینی بۆۆۆۆۆۆۆوونی نە
ە بیۆۆۆۆۆۆۆۆۆرمدەرەوە  ینەەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتما د پەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆینەیەی رەئێۆۆۆۆۆۆۆۆۆوی

  یپۆۆۆۆۆۆاوۆپۆنی ێکۆۆۆۆۆۆ  مەردنی ۆ سۆۆۆۆۆۆەیرکن بۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆویچوو
م دەبینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  رم پەهاوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرەکە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێە ینی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەی

بۆۆۆۆۆۆۆۆڕوی  نۆۆۆۆۆۆۆۆدەتوینیامۆۆۆۆۆۆۆۆان دە ۆۆۆۆۆۆۆۆێە یین نەمهەردووک
ەیۆۆۆۆۆۆۆن  پەدیمەنێکۆۆۆۆۆۆۆدی پەنۆۆۆۆۆۆۆاو روودیوی ەۆۆۆۆۆۆۆی مەکە بکبە
ڕیهیۆۆۆۆۆۆۆبەیەک  كۆۆۆۆۆۆۆڵ و دین مەسۆۆۆۆۆۆۆیگ سۆۆۆۆۆۆۆێکس پەگەڵدە

دیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆمەنە  وئەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووم بەالم ئەوە دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  
 ەورەیی گ ۆۆۆۆۆەڕێکی بۆۆۆۆۆۆ دم  ئەنتۆنیۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆە ینەی ۆۆۆۆۆێد 
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هۆۆۆاتنی کۆۆۆاوێوەی تۆۆۆا هە   ێ ۆۆۆەڕکردبۆۆۆوو   ئامۆۆۆادە  یۆۆۆان
ام یتا یۆۆۆۆ ئن مۆۆۆۆ   بۆۆۆۆۆ هەتۆۆۆۆا هەتۆۆۆۆایە خایانۆۆۆۆد و جۆۆۆۆارێکیتر

خۆمۆۆۆۆۆۆۆۆدی کوو ۆۆۆۆۆۆۆۆی  وەک ئەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆارەی پەناومۆۆۆۆۆۆۆۆدی پە
 کو ری.

دی بەبۆۆۆۆۆۆۆنی سۆۆۆۆۆۆێو دەکەوتۆۆۆۆۆۆن و ەو  ۆۆۆۆۆۆەوینیەکۆۆۆۆۆۆان پەوج
 ۆۆۆۆۆۆۆری ێۆۆۆۆۆۆۆی رۆ ی رەە ان الر دەبۆۆۆۆۆۆۆۆوە  هەر د م یۆۆۆۆۆۆۆ 

و دەمەی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕ ەئوە  کەی دییکۆۆۆۆۆۆۆۆی یە مۆۆۆۆۆۆۆۆا ۆۆۆۆۆۆۆۆارە
بۆۆۆۆۆۆوو   مۆۆۆۆۆۆن کەالوەیەکەکەی نۆۆۆۆۆۆاو هە ۆۆۆۆۆۆدەهای  ۆۆۆۆۆۆار

 یدی پەو هەمۆۆۆۆوو تەرمۆۆۆۆ ر پەم سۆۆۆۆپێدەیە دەیۆۆۆۆ تی ۆۆۆۆکی خۆۆۆۆۆ
جۆۆۆۆوینیە کو ریوەکۆۆۆۆانم    سۆۆۆۆەیریی نۆۆۆۆاو مۆۆۆۆنکۆۆۆۆو ریوە

ی ۆۆۆۆۆۆتم مۆۆۆۆۆۆرۆ  پەدەرەوەی نی ۆۆۆۆۆۆتیمانی دەکۆۆۆۆۆۆرد و تێدەگە
کە ک ە پە یۆۆۆۆان پەنۆۆۆۆاو ترسۆۆۆۆێجۆۆۆۆ   نۆۆۆۆیە وهۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆی

ە اوتنۆۆۆۆۆۆ نیاچیەکۆۆۆۆۆۆی بگای  هەرێیۆۆۆۆۆۆدەێۆۆۆۆۆۆی ترۆ ێۆۆۆۆۆۆک د 
ی کۆۆۆۆانی بەتۆۆۆۆاریکجوینیەوو هەمۆۆۆۆ  یە ۆۆۆۆەوێکد كەریبێۆۆۆۆک پ
 دەبەخ ێی.

اتە ود پەو کۆۆۆ ە  سۆۆۆوم ۆۆۆەو بێۆۆۆتە ئێۆۆۆربریۆۆۆار وییە ئەیکۆۆۆم دی
ەکەی پەبەیۆۆۆۆۆۆۆرووتە  بۆۆۆۆۆۆۆۆ  رێۆۆۆۆۆۆۆی  کە هاوسۆۆۆۆۆۆۆەروەرب

ئەو د یخۆ ۆۆۆۆۆۆە بەوەی   هەنۆۆۆۆۆۆدێک ەسۆۆۆۆۆۆە بکەیۆۆۆۆۆۆنئەوەی 
 ئێسۆۆۆۆۆۆتامان  ەیاو دپخۆ ۆۆۆۆۆۆین بەو  یۆۆۆۆۆۆانمۆۆۆۆۆۆن و یە مۆۆۆۆۆۆ 

مۆۆۆۆۆن  ێکە تۆۆۆۆۆوینیپیۆۆۆۆۆاوئەو  کاتێۆۆۆۆۆک دەبینێۆۆۆۆۆی ی ایبەبەتۆۆۆۆۆ 
یریە  وی خۆۆۆۆۆۆم گۆ ۆۆۆۆۆەگ ون پەووچۆۆۆۆۆ ەرڕیویبکۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆ د 

 .ەەرەکەمانامادە دەکەم بۆ سەئ
ڵ دییکۆۆۆۆۆۆم بەنۆۆۆۆۆۆاو پۆۆۆۆۆۆارکە گەپەە پیاسۆۆۆۆۆۆەوبەدەم ە ئەو ڕۆ 

ی ەنۆە بەریمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆبەر بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاپەکەی دەکەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆچب
نەی  ۆۆۆۆۆۆتیاریگەدەڕوینێۆۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆۆەر ئەو  ۆۆۆۆۆۆەمەندەەەر  کە 

و  فنی کریکۆۆۆۆۆۆۆبۆۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆۆارەکان دەکەێۆۆۆۆۆۆوە سۆۆۆۆۆۆەەەر ەوپ
بەنۆۆۆۆۆۆاو   و گدینیسۆۆۆۆۆۆک نۆۆۆۆۆۆانیو پۆو پۆۆۆۆۆۆوب ینرسۆۆۆۆۆۆۆ و یو

کورسۆۆۆۆۆیە  دویتۆۆۆۆۆر پەسۆۆۆۆۆەر ئەو  کە دەسۆۆۆۆۆوڕیینەوەپۆۆۆۆۆارکە
ن  باسۆۆۆۆی چیرۆکۆۆۆۆی دینی ۆۆۆۆتی درەختێۆۆۆۆک ێۆۆۆۆرئاسۆۆۆۆنەی  

بەڕێکەوتێۆۆۆۆۆک چۆۆۆۆۆۆن کە  ینی یە مۆۆۆۆۆاوم بۆۆۆۆۆۆیکرد ناسۆۆۆۆۆ 
 .ەسەمان کرد 

 *** 
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ن کۆۆۆۆا ا یتیی ەێسۆۆۆۆ خە تۆۆۆۆی ئۆۆۆۆا تونسۆۆۆۆاڵ بەسۆۆۆۆەر  هە ۆۆۆۆی 
د کۆۆۆۆۆۆورسۆۆۆۆۆینەمایی نەری ێۆۆۆۆۆ هدەر   ئەو دەمەیەپەڕید تێۆۆۆۆۆ 

 ەوی ر  ە مۆۆۆۆاو گۆنۆۆۆۆای خە تۆۆۆۆی ەێسۆۆۆۆتیا ەکەی بۆۆۆۆردەوەی
نۆۆۆۆاوم نۆۆۆۆا  یوە مۆۆۆۆن کۆۆۆۆوڕێکم بۆۆۆۆووسۆۆۆۆاڵ دویی ئەو روود 

 .ایا ناوەکەی ببێی بە یە ماو گۆنت  یە ماو
وەی بۆۆۆۆۆبم بە بۆۆۆۆۆاوک  بەهۆۆۆۆۆۆی تیمێکۆۆۆۆۆی بەر پە دوو سۆۆۆۆۆاڵ

ن ئێۆۆۆۆۆۆۆریەو بەرن ۆی ۆۆۆۆۆۆۆتیتەپەەویۆۆۆۆۆۆۆۆنی پەتورکیۆۆۆۆۆۆۆاوە ڕ
ان وسۆۆۆۆۆۆۆۆوتاوینەم دیرنۆۆۆۆۆۆۆۆ یئەو برێۆۆۆۆۆۆۆۆنەی وپەوێ ۆۆۆۆۆۆۆۆەوە 

ریەەوە هێنریبۆۆۆۆۆۆۆوون  ئەوین کۆۆۆۆۆۆۆورد ەێۆۆۆۆۆۆۆ ری کە پەدەگۆۆۆۆۆۆۆ 
 تاوسۆۆۆۆووێویو وەسۆۆۆۆتەیان  ۆۆۆۆ بەهۆۆۆۆۆی گۆۆۆۆاوەوە جو  بۆۆۆۆوون
چۆۆۆۆۆۆوون بۆۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆۆ ئەو کۆۆۆۆۆۆاری ئۆۆۆۆۆۆێمە ڕۆ ینە  بۆۆۆۆۆۆوو 

وێنەگرتنۆۆۆۆۆۆۆی ەی مێکۆۆۆۆۆۆۆی خەریکۆۆۆۆۆۆۆی ۆ ۆۆۆۆۆۆۆخانەیە کە نەخ
 ینەڕۆ   رینیەبە  ەنۆۆۆۆۆامەیی بۆۆۆۆۆووم پەبۆۆۆۆۆارەی ئەو مۆۆۆۆۆا وێ

 نەیدەمانوویسۆۆۆۆی وێۆۆۆۆ  وەپەڕین او سۆۆۆۆووتاوەکان تێۆۆۆۆد بەنۆۆۆۆ 
ئۆۆۆۆێمە  ۆۆۆۆتێک تاویان تێکە ۆۆۆۆی ەسۆۆۆۆەکانیان بکەیۆۆۆۆن  سۆۆۆۆو

ەوەنۆۆۆۆۆۆۆدە دەبۆۆۆۆۆۆۆووین  بە م ئنەمۆۆۆۆۆۆۆانی ئەوین رۆۆۆۆۆۆۆا ی وپە
  پەو ە برینەکانیۆۆۆۆۆۆۆۆان دەکەوتە ەسۆۆۆۆۆۆۆۆەکردنەس بۆۆۆۆۆۆۆۆوو کب

وێنەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆان وەک خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ەدی دەمویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆار
ە چۆۆۆۆۆاوە چێۆۆۆۆۆک کمەدی بۆۆۆۆۆوو کب ۆۆۆۆۆویومەوە  ڕێۆۆۆۆۆک پەو دە

بیۆۆۆر ی مۆۆۆا ی" مۆۆۆا ی "ەی مۆۆۆ ی کانی هۆپیۆۆۆا ئەە ۆۆۆارەووەسۆۆۆ 
 .نامەوەێه

  مۆۆۆۆن هەر ناپەنۆۆۆۆاو هۆۆۆۆاویر وگریۆۆۆۆانی منۆۆۆۆا ە سۆۆۆۆووتاوەک
وە انۆۆۆۆۆای مۆۆۆۆۆنەم کۆۆۆۆۆب بەه  بۆۆۆۆۆووم  بە تە ەا ۆۆۆۆۆ ئەو سۆۆۆۆۆا
دە هێنۆۆۆ  ەوە بۆۆۆردە پێ ۆۆۆ   کچێۆۆۆک کۆۆۆامێریکەم پێۆۆۆی دەهۆۆۆای 

   ۆۆۆۆەرمن بۆۆۆۆوو مۆۆۆۆرۆ  نەیۆۆۆۆدەوینی ئەو  ۆۆۆۆەرم دەکۆۆۆۆای 
پەڕێۆۆۆۆۆی ەدیوە  ن بەری وەکۆۆۆۆۆاناسۆۆۆۆۆی گیۆۆۆۆۆاخود هێ ۆۆۆۆۆتا تر

ەی برینۆۆۆۆدیرەکانی ەسۆۆۆۆ ی ەوەرگێۆۆۆۆرە کۆۆۆۆورد و ەئدید خۆۆۆۆودی

یەک و ۆۆۆۆەی پۆۆۆۆب  یبێۆۆۆۆئەوە  ئین  یۆۆۆۆویدەکۆۆۆۆردە بۆمۆۆۆۆان 
ەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ی نێرێکی کەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆاما ی بۆۆۆۆۆۆۆۆۆم دویتۆۆۆۆۆۆۆۆۆر پرۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

رکی  ئەو ی دەکۆۆۆۆۆۆۆردینەوە تۆۆۆۆۆۆۆوپەەویۆنەکەمۆۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆۆتە
ە هەمۆۆۆۆۆوو چیرۆکۆۆۆۆۆی ڕوگۆۆۆۆۆاربوونی وەک مەسۆۆۆۆۆیگ چکۆۆۆۆۆ 

ە و ەوسۆۆۆۆۆاوەتن هە اەکۆۆۆۆۆ ود رکاتێۆۆۆۆۆک پەنۆۆۆۆۆاو م  نۆۆۆۆۆاو دەبەن
ان و ەکۆ ۆۆۆۆۆ خدێۆۆۆۆۆتە الی نەەو ئسۆۆۆۆۆتاوە  تۆۆۆۆۆا ئێۆۆۆۆۆرین نەوە

ک ەدەگەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆی  بە م و کەی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆیبەدویی خۆۆۆۆۆۆۆۆانەویدە
کۆۆۆۆان ۆی برینەو بەهۆۆۆۆ ەنۆۆۆۆ ە پێۆۆۆۆرە بۆۆۆۆن خۆۆۆۆۆی ووتۆۆۆۆی "ر

ێک دەسۆۆۆۆتی ی ئەوە بۆۆۆۆوو سۆۆۆۆووتاونناسۆۆۆۆمەوە" ئومێۆۆۆۆد نەیا
کۆۆۆۆۆۆاتەوە و بەدەسۆۆۆۆۆۆتی سۆۆۆۆۆۆوتاوی مەچەکۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆ بەرو ب

 ەتی.دییکی ەوئ تێی ب ەیەنێی کە  ب رێی 
ی اند  منۆۆۆۆیۆ ئۆۆۆۆاگرتوئەیسۆۆۆۆ  وکاریکەسۆۆۆۆ ێۆۆۆۆک ئۆۆۆۆاگری کچ
وو پەنۆۆۆۆۆۆام بۆۆۆۆۆۆردە بەر ی ئەو  هەرچۆنێۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆ ی ۆۆۆۆۆۆ ە

کە وەرگێۆۆۆۆڕە کۆۆۆۆوردە ۆ بۆۆۆۆۆتۆۆۆۆا ئەویۆۆۆۆ   کەمۆۆۆۆانەپەیامنێر
ەئین  یۆۆۆۆۆۆۆوی و وەرگێۆۆۆۆۆۆۆڕەکەۆ بیکۆۆۆۆۆۆۆاتەوە بە ب بیکۆۆۆۆۆۆۆای 
نۆۆۆۆاو کۆۆۆۆچە کۆۆۆۆوردەکەی ب ەیەنێۆۆۆۆتە ڕیوی د ۆۆۆۆی   کۆۆۆۆوردی

 ەاو ی نەخۆ خانەکە.
ری ئەکەم و رە روگۆۆۆۆۆۆۆایۆۆۆۆۆۆۆی پێۆۆۆۆۆۆۆ ێمۆۆۆۆۆۆۆن بئەگەر پەگەڵ 

ەبیۆۆۆۆنە  ن و و د ەم ەکسۆۆۆۆام مۆۆۆۆارەی د یەی ئ ۆۆۆۆەرپە ێۆۆۆۆر 
جێبەجۆۆۆۆۆب  بکەیۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆتی یویید  تۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەیمێۆۆۆۆۆرد  

رکیۆۆۆۆۆۆۆی توی ی ومۆۆۆۆۆۆۆانر بەخێۆۆۆۆۆۆۆریییۆ ەێۆۆۆۆۆۆۆروۆ  دەکەم
ما بۆۆۆۆۆاتی  ..کی تۆۆۆۆۆورکدەکەم  تۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆابیتە  نۆۆۆۆۆی پیۆۆۆۆۆاوێ

ئۆۆۆۆێمە پەبنەڕەتۆۆۆۆدی کۆۆۆۆوردن  بەدەسۆۆۆۆتوری کۆۆۆۆوردی بۆۆۆۆاکور 
 .نی یان دەگووەرێن

 نی چەنۆۆۆۆۆدیدوی ..ەاو ۆۆۆۆی نەخۆ ۆۆۆۆۆخانەی ەە ۆۆۆۆۆارپیۆۆۆۆا ئۆه
پەگەڵ مۆۆۆۆۆۆۆن بێۆۆۆۆۆۆۆی و  ووڕیوی بۆۆۆۆۆۆۆ  ەوەڕۆ  پەبیرکۆۆۆۆۆۆۆردن

 ەک بۆۆۆۆۆوو وریۆۆۆۆۆاو ویۆۆۆۆۆر یێکۆۆۆۆۆ ەهاوسۆۆۆۆۆەرم  کچببێۆۆۆۆۆی ب
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یۆ دەکۆۆۆۆۆرد  وەرگێۆۆۆۆۆڕەکە منۆۆۆۆۆ  ەکۆۆۆۆۆارەکەیئۆۆۆۆۆارەوووی پ
پێ ۆۆۆۆۆۆتر   ئەو بۆۆۆۆۆۆاس پەوە دەکۆۆۆۆۆۆای ئەوەی تێ ەیانۆۆۆۆۆۆدین کە 

 ئەکۆۆۆۆۆۆتەرجارێکیۆۆۆۆۆۆان پە ۆۆۆۆۆۆانۆگەری "ئەنتی ۆنۆۆۆۆۆۆا" وەک 
 ردووە.ک ە انۆیری پد بە 
 ە ڕۆ خۆۆۆۆۆۆمەوە بۆۆۆۆۆۆ ئەو ی ەکۆۆۆۆۆ ن بەڕەچەیوەنۆۆۆۆۆدی مۆۆۆۆۆ پە

م بینۆۆۆۆۆۆۆۆی  (یۆۆۆۆۆۆۆۆۆڵکاتێۆۆۆۆۆۆۆۆک ەی مۆۆۆۆۆۆۆۆی    دەگەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆتەوە
 بۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆن ەۆۆۆۆۆی مە ئەو  یاو گۆنۆۆۆۆۆ یە مۆۆۆۆۆای انپەدەرهێنۆۆۆۆۆ 

بەتۆۆۆۆۆۆایبەی پەو   دیی ی ەتۆۆۆۆۆۆی کوردبۆۆۆۆۆۆوون نی ۆۆۆۆۆۆان دەەەه
کە چەنۆۆۆۆۆدە ەۆۆۆۆۆی مەکە بەومۆۆۆۆۆانی تۆۆۆۆۆورکی  دیۆۆۆۆۆمەنەی الدێ

و  دێۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەکە نە النی ریگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆبەالم   بەرهەم هۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتووە
ی یر مۆۆۆۆۆۆامەپەکردنەرئەو خۆۆۆۆۆۆ   کۆۆۆۆۆۆاندیبە ۆۆۆۆۆۆکاری چینە

ی دەخسۆۆۆۆتە ۆو  ۆۆۆۆەمەندەەەر  مێۆۆۆۆ ووی منۆۆۆۆی وەک خۆۆۆۆ انۆۆۆۆ 
نەخۆ ۆۆۆۆۆخانەیە بەدیۆۆۆۆۆار ەو ەاو ۆۆۆۆۆی ە ئێسۆۆۆۆۆتا پۆیڕوو  بۆۆۆۆۆ 

ە رینۆۆۆۆۆۆدیرو جەسۆۆۆۆۆۆتە مۆۆۆۆۆۆردوو وینۆۆۆۆۆۆدوینئەو هەمۆۆۆۆۆۆوو ب
ەی مۆۆۆۆۆۆۆی یۆۆۆۆۆۆۆۆڵ  یۆۆۆۆۆۆۆانی ڕیسۆۆۆۆۆۆۆتەەینەی ئەو   تێۆۆۆۆۆۆۆدەگەم

 .ەونەردەکیەک د ۆ انەیە  هەر ڕۆ ەی بە وێنەمر
ویو کۆۆۆۆۆرد  ڕۆ ی ی مەکەمۆۆۆۆۆان تەتێۆۆۆۆۆک گەڕییۆۆۆۆۆنەوە و ەکا

 ێچۆۆۆۆۆاوەڕ ەهەموومۆۆۆۆۆان بەتاسۆۆۆۆۆەوینی ەۆۆۆۆۆی مەکە نی ۆۆۆۆۆاند 
وو پەنۆۆۆۆۆۆۆاو هۆۆۆۆۆۆۆۆ ی تەویو بۆۆۆۆۆۆۆ  ەۆۆۆۆۆۆۆی مەکە ەک  بۆۆۆۆۆۆۆووین

مردووەکۆۆۆۆۆۆان کە  کۆۆۆۆۆۆچە کۆۆۆۆۆۆوردەکەی نۆۆۆۆۆۆاو  سۆۆۆۆۆۆینەماکە
  پەگەڵ خۆۆۆۆۆۆم چۆۆۆۆۆووینە پێ ۆۆۆۆۆەوەی بیۆۆۆۆۆنەرین  ایەوەهە سۆۆۆۆۆ 
مەکە ی ەۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆەرەک ونکە ئەو وەک کۆۆۆۆۆۆۆارەکتەریچۆۆۆۆۆۆۆ 

ی ۆیە دویی چەپۆۆۆۆۆۆێەخۆۆۆۆۆۆۆی دەگێۆۆۆۆۆۆڕییەوە  بۆۆۆۆۆۆ ی چیرۆکۆۆۆۆۆۆ 
 ووتۆۆۆۆۆم کە  ەرین  بەوە کۆتاییمۆۆۆۆۆان پێهێنۆۆۆۆۆائۆۆۆۆۆاەەرینی بیۆۆۆۆۆن
پێۆۆۆۆۆرە پەبەردەمۆۆۆۆۆی گەیەنم ییۆۆۆۆۆدەڕۆ ڕەمۆۆۆۆۆ ئە "بەم بۆۆۆۆۆۆنەیەو

مۆۆۆۆۆۆۆۆن ئە ۆۆۆۆۆۆۆۆ ەی خۆ ەویسۆۆۆۆۆۆۆۆتی دەکەمە  وتۆۆۆۆۆۆۆۆانوهەم
 ئەو ئەکتەرە مەونە" پەنجەی

ێۆۆۆۆۆک کات  رد ێۆۆۆۆۆ بە  ن و مئیۆۆۆۆۆدی مۆۆۆۆۆن و  ۆۆۆۆۆ ێر بۆۆۆۆۆووین 
  پە یە مۆۆۆۆاو گۆنۆۆۆۆای نرتڕێوگۆۆۆۆ  وو بۆۆۆۆۆمان بۆۆۆۆ کوڕێکی ۆۆۆۆ 
 ینۆۆۆۆۆۆاو وون نۆۆۆۆۆۆاوم گۆنۆۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆۆ  یئەوەبەهۆۆۆۆۆۆۆی 

             .م کرد بە یە ماو کوڕەکە
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ڵ بۆۆۆۆووین  ی ەاچۆۆۆۆاخچی ئۆۆۆۆێمە منۆۆۆۆایۆۆۆۆنە دەسۆۆۆۆ تێۆۆۆۆک دریاک
ەوتین  هۆۆۆۆیو سۆۆۆۆب منۆۆۆۆاڵ کەبەسۆۆۆۆەر دیرو دیۆۆۆۆویر سۆۆۆۆەردەک

نی مۆۆۆۆۆۆۆا پێمۆۆۆۆۆۆۆان نەکرێۆۆۆۆۆۆۆی  پەبەڕێۆۆۆۆۆۆۆوەبرد کارێۆۆۆۆۆۆک نە
ن و ە بۆۆۆۆۆۆۆوویگەور  ایخۆۆۆۆۆۆانەوە تۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆار هە  ۆۆۆۆۆۆرتنچ

بۆۆۆۆۆۆ  دەماننۆۆۆۆۆاردەوە  مان کۆۆۆۆۆرد بەکۆۆۆۆۆاری دەرمۆۆۆۆۆاندەسۆۆۆۆۆت
  گ بۆۆۆۆوومەر ێۆۆۆۆکڕۆ  بۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆێمەنێک کە ێوئەودیۆۆۆۆو   ۆۆۆۆ 

وەتۆۆۆاد  ۆ دەنێۆۆۆرین تۆۆۆا بیۆۆۆانکەین بە مئێسۆۆۆتا دەرمانیۆۆۆان بۆۆۆ 
  کەوی گرنۆۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆۆێمە پۆۆۆۆۆۆۆارەیەکی با ۆۆۆۆۆۆۆمان دەسۆۆۆۆۆۆۆت

خانەیەک اوەڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆتی تۆۆۆۆۆۆۆۆارین چێ ۆۆۆۆۆۆۆۆتنتوینیمۆۆۆۆۆۆۆۆان پە
وەی پیۆۆۆۆۆۆا وباوکمۆۆۆۆۆۆان هۆۆۆۆۆۆای ئەڕۆ ێۆۆۆۆۆۆک ە  نەویۆۆۆۆۆۆ بکە

ئەو ک پەو سۆۆۆۆۆۆۆۆیانەمان بۆۆۆۆۆۆۆۆوو  بە م کی یەکێۆۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆۆۆاو
یەکەی ئۆۆۆێمە وو  ڕیسۆۆۆتیۆۆۆر نەمۆۆۆاببو  نۆۆۆاوی ئۆۆۆێمەی بۆۆۆورپی

ی دەسۆۆۆۆت یرکردن ناومۆۆۆۆان ەترسۆۆۆۆ پهێنۆۆۆۆدە ناومۆۆۆۆان پێنۆۆۆۆریو 
خۆ ۆۆۆمان نۆۆۆاوینین ناومۆۆۆان چۆۆۆیە  ڕەنۆۆۆ ە سۆۆۆەیر   ڕیگۆۆۆۆ

 وینین  ئەرێنۆۆۆۆاوی خۆمۆۆۆۆان نۆۆۆۆاچۆۆۆۆۆن بێۆۆۆۆی بەالتۆۆۆۆانەوە 
 نی سۆۆۆۆۆێوو بۆۆۆۆۆۆ یڕە ۆۆۆۆۆب یری کەسۆۆۆۆۆێک پەنۆۆۆۆۆاو یسۆۆۆۆۆ ەڕب

چۆۆۆۆۆۆن نۆۆۆۆۆاوی خۆۆۆۆۆۆی بیۆۆۆۆۆر  ..وە نۆۆۆۆۆاو  یۆۆۆۆۆانهۆۆۆۆۆاتبێتە
 .تەوەدەمێنێ

یۆۆۆۆۆاوە ڕیب ۆۆۆۆۆرین کە تی ئەو پنۆۆۆۆۆدی گە ۆۆۆۆۆ بڕیارما ەئەو ڕۆ 
ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمە  هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو تەمەن پەگەڵ دوو پیۆۆۆۆۆۆۆۆۆاویتر بەدویی

بۆۆۆۆۆۆاوکی   نەبۆۆۆۆۆۆوودەگەڕێۆۆۆۆۆۆن  ئەو بۆۆۆۆۆۆاوکی یەکێکمۆۆۆۆۆۆان 
ین خەو هە سۆۆۆۆۆۆۆاهەرسۆۆۆۆۆۆۆێکمان بۆۆۆۆۆۆۆوو  سۆۆۆۆۆۆۆبەینب کە پە

رسۆۆۆۆۆێکمان هە وەک یەک  مۆۆۆۆۆردووە ینیمۆۆۆۆۆان ئەو پیۆۆۆۆۆاوەب
نەئۆۆۆۆۆێمەۆ   نە ئەو  ێومۆۆۆۆۆان گۆۆۆۆۆری پەئام ..گریۆۆۆۆۆاین بۆۆۆۆۆۆی
 ؟اممۆۆۆۆان کۆۆۆۆوڕی ئەویۆۆۆۆنک ..نەی کاممۆۆۆۆانی بۆۆۆۆاوکیونەمۆۆۆۆان

و سۆۆۆۆب ێمە هەرسۆۆۆۆێکمان یەک کەس بۆۆۆۆین پەنۆۆۆۆاڕەنۆۆۆۆی ئۆۆۆۆ 
ئەو پیۆۆۆۆۆۆاوەۆ بۆۆۆۆۆۆاوکی ئۆۆۆۆۆۆێمە بێۆۆۆۆۆۆۆی و دوو   جەسۆۆۆۆۆۆتە

 کەس گەڕێۆۆۆۆۆۆۆن یەککە بەدویی ئۆۆۆۆۆۆۆێمە دەپیۆۆۆۆۆۆۆاوەکەیتریۆ 
تۆۆۆۆۆۆۆا ئۆۆۆۆۆۆۆێمە وێێۆۆۆۆۆۆۆن  یگە ۆۆۆۆۆۆۆی دەکەن و بەدوی  بۆۆۆۆۆۆۆن

نۆۆۆۆدەی هەر هێ  یەکێکیۆۆۆۆان پێمۆۆۆۆان گەی ۆۆۆۆی   بمانۆۆۆۆدۆونەوە
د  دەبێۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆریو بۆۆۆۆۆۆوو اری تەوکۆۆۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆۆۆێمەی دۆویەوە

 ەکەیتر بکەین.چاوەڕێی دوین
 *** 
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د ۆۆۆۆی مۆۆۆۆن پۆۆۆۆڕی  ەکۆۆۆۆانیپ یۆۆۆۆان ڕیتمۆۆۆۆی مۆسۆۆۆۆی ایەکە تر
 ومۆۆۆۆۆۆدیدەکۆۆۆۆۆۆای پەنۆۆۆۆۆۆۆتەی  ۆۆۆۆۆۆەهوەی   نۆۆۆۆۆۆایەتیەک پەنا

ی .. هێ ۆۆۆۆتا هەسۆۆۆۆ ناناسۆۆۆۆێی  ەکانی تەمەن دەڕ ێۆۆۆۆی  سۆۆۆۆا
ی الویۆۆۆۆۆۆۆدیم   ۆۆۆۆۆۆۆەوینە پەگەڵ ڕیكۆۆۆۆۆۆۆب ڕەتۆۆۆۆۆۆۆ دەکەم پەهە

نۆۆۆۆم ا ی تەمەسۆۆۆۆ هەسۆۆۆۆی ناکەیۆۆۆۆی  نۆۆۆۆێکم  ەسۆۆۆۆی و پێۆۆۆۆن  
تۆۆۆا خۆۆۆۆم اچمە نێۆۆۆو نۆۆۆوێن نۆۆۆ ردووە  هۆۆۆیو  ۆۆۆەوێک بەڕێکۆۆۆ 

 ێۆۆۆۆۆر کریسۆۆۆۆۆێکی   نە ۆۆۆۆۆۆم و کۆۆۆۆۆرێم نەدەم پە جەسۆۆۆۆۆتەم
مم ڕیکۆۆۆۆۆۆێۆ پەبەر نەکەم کە تۆۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆمت  سۆۆۆۆۆۆەرن

ڕیكۆۆۆۆب بەر نۆۆۆۆاکەم  تۆۆۆۆا دەرپێۆۆۆۆی کۆۆۆۆوری پە یدەپۆ ۆۆۆۆێی د 
دەسۆۆۆۆتم بۆۆۆۆۆ بەرێۆۆۆۆی  چێ ێکۆۆۆۆی سۆۆۆۆەیر  بە ویسۆۆۆۆتی خۆۆۆۆۆی

بۆۆۆۆ سۆۆۆۆەر نە دەسۆۆۆۆی اپە پەنجەکۆۆۆانی دەبیۆۆۆنم  هێنۆۆۆۆدە پێوینۆۆۆ 
خۆۆۆۆۆم پۆۆۆۆب دەبێۆۆۆۆتە پیۆۆۆۆانۆیەک و ەمۆۆۆۆوو پە ۆۆۆۆم دەبۆۆۆۆای  ه

ئەویۆۆۆۆۆۆۆ وەک پیۆۆۆۆۆۆانۆ ەنە کاسۆۆۆۆۆۆیکیەکان دەم ەنێۆۆۆۆۆۆی  
ک  ایەنۆۆۆۆۆاخی خۆۆۆۆۆۆم دەبێۆۆۆۆۆی  مۆسۆۆۆۆۆیپەمۆسۆۆۆۆۆی ای گۆۆۆۆۆوێم 
ی ۆۆۆۆی وی ترکەمۆۆۆۆانی دوو پیۆۆۆۆاە ەنێۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆپۆی پەمنۆۆۆۆدی د 

  ئەوەتە پەنۆۆۆۆۆۆجە بە ڕینەکانمۆۆۆۆۆۆدی دێنێۆۆۆۆۆۆی و وەتیۆۆۆۆۆۆا مۆۆۆۆۆۆا
ی پەنۆۆۆۆۆاو ێۆۆۆۆۆی پەنۆۆۆۆۆجە پێوینۆۆۆۆۆانە سۆۆۆۆۆەر دەکەوێۆۆۆۆۆی  دە

ی مەرگۆۆۆۆی هانۆ ۆەسۆۆۆۆکی بە ئۆۆۆۆاو مۆسۆۆۆۆی ا  ڕووبۆۆۆۆارێکە
  ئەو پیۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەی مەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆەهوەتیەکانم ە ەنێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی د 

 کوو تی.
اوینێۆۆۆۆۆی  مۆۆۆۆۆم نهەەی ەتۆۆۆۆۆی مەرگۆۆۆۆۆی مێۆۆۆۆۆردی یەکەکەس 
ەی ئەو کسۆۆۆۆۆۆتیەۆ ۆۆۆۆۆۆی دڵ مۆۆۆۆۆۆرد  ڕیر دە ۆۆۆۆۆۆێن بە نەخهە

توو ۆۆۆۆۆۆۆی نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆی دڵ هۆۆۆۆۆۆۆای  سێکسۆۆۆۆۆۆۆکردن  بەوۆر
ی  سۆۆۆویرم بێۆۆۆ  هۆۆۆیو  ۆۆۆەوێک نەبۆۆۆوو پەسۆۆۆب جۆۆۆار کەمتۆۆۆر

ی وو ۆۆۆۆە  رەیۆۆۆۆف کە پیۆۆۆۆاوی وەک انۆۆۆۆ مابۆۆۆۆوو بە پیاوێۆۆۆۆک
کەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ەرین یسۆۆۆۆۆۆۆۆۆکۆ هانۆ ۆەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆکی دەمرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  

دویتۆۆۆۆۆۆۆۆۆر پەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتم  ..وۆرتۆۆۆۆۆۆۆۆۆرین تەمەن دە یێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
 ڕیدەکای.

دی ۆەسۆۆۆۆۆکی پەمنۆۆۆۆۆ ەیەکیتۆۆۆۆۆری هانۆ ە وێنهەمی ۆۆۆۆۆ كۆۆۆۆۆب یر
  پەمۆۆۆۆۆن گەنجتۆۆۆۆۆرەوۆر ئەو چۆۆۆۆۆونکە ێنێۆۆۆۆۆی  بە م دەخو  

ە  نێۆۆۆۆۆۆۆتە پۆۆۆۆۆۆۆوتککۆۆۆۆۆۆۆانم دەگەیەەوبۆۆۆۆۆۆۆۆیە بەردەویم ئارەوو
ی وو ۆۆۆۆۆە تێۆۆۆۆۆرم دەکۆۆۆۆۆای پەخۆۆۆۆۆۆی  هەمی ۆۆۆۆۆەۆ بەمانۆۆۆۆۆا

 بۆۆۆۆایە  بە تەندروسۆۆۆۆتی خۆۆۆۆۆی دەدیی و نایە ێۆۆۆۆی مۆۆۆۆا ەکە
ێۆۆۆۆی یۆۆۆۆنەوە دە وگۆ ۆۆۆۆی بێۆۆۆۆی  بە پێکەن  ۆۆۆۆوینبۆۆۆۆب هەن

وین ئۆۆۆۆۆۆاگر بێۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆەتانە توینۆۆۆۆۆۆام نابەبۆۆۆۆۆۆب ئەو  ۆۆۆۆۆۆ "
 ەوە"بکەم

ی  ۆۆۆۆۆوو بە ڕیكۆۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆکەم  ویم باوکۆۆۆۆۆردەوە بۆۆۆۆۆۆ ئەوە
خۆۆۆۆۆۆی یۆۆۆۆۆا ا یتپی پە ئۆکەوی ەرین یسۆۆۆۆۆکۆ پە ۆۆۆۆۆاری نۆۆۆۆۆاپ

هەمۆۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆۆتێک بۆۆۆۆۆوو   ڕیسۆۆۆۆۆتیەکەی ئەوە کوو ۆۆۆۆۆتووە
بۆۆۆۆۆۆ   بە م نەبێۆۆۆۆۆی  کا ۆۆۆۆۆا باوەڕیۆۆۆۆۆان پێکۆۆۆۆۆردم  جۆۆۆۆۆ ە پە

  ڕویی کە بۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی کا ۆۆۆۆۆۆۆۆا نەتوینێۆۆۆۆۆۆۆۆی بەدویی هەوی ە
مۆۆۆۆرۆ   ەۆۆۆۆۆن ویی پۆۆۆۆب گۆۆۆۆووتم پەتەۆ بەۆنیۆۆۆۆ ئەنتووتۆۆۆۆم 
بێۆۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆۆ   ێکۆۆۆۆۆی تونۆۆۆۆۆدی پەکو ۆۆۆۆۆتنی کەسۆۆۆۆۆێککە مەی

بۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆە ەدەتوینێۆۆۆۆی بان   وینۆۆۆۆدوو ڕیگرتنۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆێکیتر
 مردنی یەکێکیتر بکای.

 *** 
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ری خەون تێۆۆۆۆۆۆۆپەڕی  سۆۆۆۆۆۆۆب سۆۆۆۆۆۆۆاڵ بەسۆۆۆۆۆۆۆەر ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆا
دەرگۆۆۆای ئومێۆۆۆدێک بەسۆۆۆەر  یۆۆۆان کۆۆۆرییەوە  تەنیۆۆۆا سۆۆۆب 

رگۆۆۆۆۆۆا دە نەک بۆۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی تێۆۆۆۆۆۆب ەینسۆۆۆۆۆۆاڵ بەس 
 یویریۆ بۆۆۆۆۆوونیۆۆۆۆۆ د ەتۆۆۆۆدی دیرو نەکۆۆۆۆرییەوە  بە کۆۆۆۆۆو پەبنەڕ

 ؟ئۆۆۆۆێمە پەبیابۆۆۆۆان بۆۆۆۆووین  ئیۆۆۆۆدی دەرگۆۆۆۆای چۆۆۆۆی ..بۆۆۆۆوونە
کان دەرکەوی  نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەدڕ یدەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامکی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر ڕوو

ەوینی ئەوین ەالمۆۆۆۆۆۆۆاری یەکتریانۆۆۆۆۆۆۆۆدی  ئۆۆۆۆۆۆۆۆێمە نەمانۆۆۆۆۆۆۆۆد پ
جۆۆۆۆۆۆارێکیتر دەتۆۆۆۆۆۆوینن ئۆۆۆۆۆۆاوی دڕنۆۆۆۆۆۆدینە پەگەڵ یەکتۆۆۆۆۆۆری 

ئەوین  تیەسۆۆۆۆۆۆ نێکی وۆر نی ۆۆۆۆۆۆتیمان بەد بجەن ۆۆۆۆۆۆن  سۆۆۆۆۆۆا 
تۆۆۆۆۆا ئەو   اکی جیۆۆۆۆۆاویوخۆۆۆۆۆ دیبەۆ کۆۆۆۆۆری بۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆەر دوو 

ڕۆ ەی وینیۆۆۆۆۆان پە ێۆۆۆۆۆر خۆۆۆۆۆاکی هەردووالیۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆڕی 
انۆۆۆۆۆدی  ییانەکەی نەوتڕینۆۆۆۆۆ ی کنۆۆۆۆۆ نەوی هەیە و و تۆۆۆۆۆان بە ی

ە ۆۆۆۆۆەری نەوی ئیۆۆۆۆۆدی  ۆۆۆۆۆەری خۆۆۆۆۆوێن ڕ ۆۆۆۆۆتن گۆۆۆۆۆۆڕی ب
 ەرۆ تن.

ئەوین چاویۆۆۆۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆۆۆۆب سۆۆۆۆۆۆۆۆوور   کە نەوی دەرهێنۆۆۆۆۆۆۆۆری
ئەو   بۆۆۆۆۆۆین یویەبۆۆۆۆۆۆوو روە  بە م هەمی ۆۆۆۆۆۆە د نەکۆۆۆۆۆۆردینە

مۆۆۆۆۆۆا  وونی نەویۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆ ە ەوە ئنۆۆۆۆۆۆانەی دەهۆۆۆۆۆۆاتەوە مۆۆۆۆۆۆا
ڕۆ گۆۆۆۆۆۆاری ەۆۆۆۆۆۆای و ەۆۆۆۆۆۆڕی و هەڕە ۆۆۆۆۆۆەکردن پە یۆۆۆۆۆۆان 

  ۆۆۆۆۆۆۆتیماننی ەکۆۆۆۆۆۆۆییدەسۆۆۆۆۆۆۆتی پێکۆۆۆۆۆۆۆرد  پەهەمۆۆۆۆۆۆۆوو ال
خۆیۆۆۆۆۆۆان   خە کانێۆۆۆۆۆۆک مۆۆۆۆۆۆاڵ و خانوویۆۆۆۆۆۆان دەەرۆ ۆۆۆۆۆۆی 

دەخسۆۆۆۆۆۆۆۆتە ئەو دەریۆۆۆۆۆۆۆۆایەوە تۆۆۆۆۆۆۆۆا  یۆۆۆۆۆۆۆۆان پەگەڵ مەرگ 
ن بۆۆۆۆۆۆۆردەوە  مەرگ بە ۆۆۆۆۆۆۆبکەن  گەر گۆۆۆۆۆۆۆرەوی  یانیۆۆۆۆۆۆۆا

 پەودیۆۆۆۆۆو و تۆۆۆۆۆانی ئەوروپۆۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆۆی   ی سۆۆۆۆۆی دێنێۆۆۆۆۆ  ک
یۆۆۆۆۆاویو دەکەن  ئەوە تۆۆۆۆۆاکە  ۆۆۆۆۆتێک بۆۆۆۆۆوو انێکی جیۆۆۆۆۆ بە 

 .ئیدی مرۆ  دەیتوینی بیری پب بکاتەوە
 *** 

 

یانناسۆۆۆۆۆۆۆۆم ەویسۆۆۆۆۆۆۆۆی هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو مرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دەەمد ن
ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک رۆ  پەگە یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان هەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  دیمپەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ی ک  پوی ۆۆۆۆۆۆۆکێێنۆۆۆۆۆۆۆدەوەخو بۆۆۆۆۆۆۆابەتێکمدی پەڕۆ نامەیەکۆۆۆۆۆۆۆ 
وە کە ک تۆۆۆۆاەیبکەیتەتێدەکۆۆۆۆرد   ۆۆۆۆ ەوە پباسۆۆۆۆی  نۆۆۆۆیوودەر

ە ینێۆۆۆۆی هەر ئەو  ۆۆۆۆتدەتو  پێۆۆۆۆی هۆۆۆۆاتووە پێ ۆۆۆۆتر گۆۆۆۆاپتەی 
هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  یانۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ب ۆڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  دویی کا ێرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک 

سۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆوور ما کۆۆۆۆۆۆیکۆۆۆۆۆۆۆ ەکەم خەریچب  ۆۆۆۆۆۆتخانەێپەچ
تەوە بیۆۆۆۆۆۆر  ەوکم ئەو ەسۆۆۆۆۆۆەیەکۆۆۆۆۆۆردنەوە بۆۆۆۆۆۆووم  پەپۆۆۆۆۆۆڕ 

ە دەهۆۆۆۆۆۆۆۆای ڕۆ گارێۆۆۆۆۆۆۆۆک گۆۆۆۆۆۆۆۆاپتەم بەو  ن و پیۆۆۆۆۆۆۆۆاوین
ان کیۆۆۆۆۆۆۆ ەرنامەیەەۆنەکانیۆۆۆۆۆۆۆان بەەپپەسۆۆۆۆۆۆۆەر تدەچۆۆۆۆۆۆۆوون 
ە ی تۆۆۆۆاوتهۆۆۆۆاوڕێ و دۆسۆۆۆۆ تۆۆۆۆا   د بەنۆۆۆۆاوی بۆۆۆۆادۆدیدەبەوینۆۆۆۆ 

ەم پێکەنیۆۆۆۆۆنەوە وتۆۆۆۆۆم مەگەر بچۆۆۆۆۆمە بۆۆۆۆۆادۆ بەد بۆۆۆۆۆدۆونەوە  
 . ۆڕمب م یان

  خویردن بەدەم خۆۆۆۆۆۆویردنەوەتی نۆۆۆۆۆۆانکۆۆۆۆۆۆاهەر ویمکۆۆۆۆۆۆرد پە
 مپەپۆۆۆۆڕ هێنۆۆۆۆدە  ەۆۆۆۆۆنەکەمنۆۆۆۆاو تەپەەوینۆۆۆۆدە رنۆۆۆۆامەکەم دیببە

هۆۆۆیو کتۆۆۆر بناسۆۆۆین  ەی بۆۆۆۆ هۆۆۆای تۆۆۆا مەمانۆۆۆ ن چەنۆۆۆدیوینۆۆۆی 
یەکەم  ەسۆۆۆۆەکانی  نۆۆۆۆی نەبۆۆۆۆوونکۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن گرمەپەنا

   هە ە نەبۆۆۆۆم سۆۆۆۆبنۆۆۆۆامەوەێەهبیۆۆۆۆر د  تۆنیۆۆۆۆۆیی ئەنردیۆۆۆۆدی
  بۆۆۆۆۆۆادۆ تێپەڕیبۆۆۆۆۆۆووردن و یڕۆ  بەسۆۆۆۆۆۆەر ماسۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆو

امەکەم ەیری الپەرە و کەسۆۆۆۆۆۆۆۆەکانی نۆۆۆۆۆۆۆۆاو بەرنۆۆۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ی ێکی پەخۆۆۆۆۆم منا کۆۆۆۆارتر وێۆۆۆۆنە و نۆۆۆۆاوەکەکۆۆۆۆوڕ  دەکۆۆۆۆرد 
وێکی سۆۆۆۆۆۆۆەرن  انۆۆۆۆۆۆۆ  یە مۆۆۆۆۆۆۆاو  ان ڕیکێ ۆۆۆۆۆۆۆامرنجیسۆۆۆۆۆۆۆە

ەم ەسۆۆۆ ەسۆۆۆەکردن  تاتۆۆۆمە خۆۆۆۆم کەو یسۆۆۆتیو بۆۆۆب ڕیکێ ۆۆۆە 
کۆۆۆۆۆ کاوەکانمی پۆۆۆۆارچە  ۆۆۆۆ   وۆرتۆۆۆۆر دبۆۆۆۆایەرپەگە ۆۆۆۆی بک
ی  مۆۆۆۆۆۆارەی د دیویرم نەکۆۆۆۆۆۆ وەرێهۆۆۆۆۆۆیو چۆۆۆۆۆۆا  دەکۆۆۆۆۆۆردەوە

ێۆۆۆۆۆویرم ئەو بکۆۆۆۆۆای  بۆۆۆۆۆۆیە پۆۆۆۆۆێم ووی "پێۆۆۆۆۆرە ب نمتەپەەۆۆۆۆۆۆ
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 مۆۆۆۆۆۆارەی تەپەەۆۆۆۆۆۆۆنەکەتم بۆۆۆۆۆۆۆ  یە دەسۆۆۆۆۆۆڕمەوە بەرنۆۆۆۆۆۆامە
  دەکەین " سەوێ پە وەتس ئار ەپە  سەبنوو

 و  بۆۆۆۆۆ ئەو سۆۆۆۆەیرتبۆۆۆۆوە گۆۆۆۆوێی گرتەورەرەسۆۆۆۆ دییکۆۆۆۆم بە 
ەیوەنۆۆۆۆۆۆدی  ە  نەک پەجۆۆۆۆۆۆۆری پویۆۆۆۆۆۆدیووبۆۆۆۆۆۆوو ئەوەی ڕ

جۆۆۆار سۆۆۆب جۆۆۆ ە پەوەی  یانۆۆۆدی ئەو بۆۆۆۆ خۆۆۆۆی پە ەچۆۆۆونک
  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆیوۆریینێکی وپیۆۆۆۆۆۆۆۆۆاە  بە م وو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆووی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد 

تێریمۆۆۆۆان بۆۆۆۆوو   یئەوەی بۆۆۆۆۆ ئەو جێ ۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆیەناسۆۆۆۆیووە  
کانە و  ۆۆۆۆۆ نی ئەو هەمۆۆۆۆۆوتۆۆۆۆۆوییۆۆۆۆۆبە كەرکی چۆۆۆۆۆۆن پیۆۆۆۆۆاوێ

ن گەورە بە دنیۆۆۆۆۆۆۆۆایەکی نۆۆۆۆۆۆۆۆوێ کە  ۆۆۆۆۆۆۆۆتەکا ی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ ب ۆڕ
هەر ئەوە ۆۆۆۆۆە  ناسۆۆۆۆۆێنێتەوە بتۆۆۆۆۆی خۆ کۆۆۆۆۆو بەنەکۆۆۆۆۆای  بە

پەو نۆۆۆۆامە  ە مۆۆۆۆاو کاتێۆۆۆۆک بۆۆۆۆاس م یەبۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن سۆۆۆۆەیرە  ب
دەکۆۆۆۆۆای  ە ۆۆۆۆۆتێک پەو ەسۆۆۆۆۆە ئکۆۆۆۆۆای  ەد  ەوەیەگۆڕینۆۆۆۆۆان

و پەهەسۆۆۆۆۆۆۆتی كەریۆۆۆۆۆۆۆوی بێنێۆۆۆۆۆۆۆی  ئەگەر ناچاریۆۆۆۆۆۆۆی وی
 مۆۆۆۆاو یە ەکۆۆۆۆرد  بە می منۆۆۆۆی د وینی جۆۆۆۆ ئەنتۆنیۆۆۆۆۆ ستای ۆۆۆۆ 

  مۆۆۆۆن تەنیۆۆۆۆا ێۆۆۆۆی گەر دەریۆۆۆۆایەک ب وینیجۆۆۆۆ ە بۆۆۆۆڕویی ویی
ەم  ئەو هێنۆۆۆۆۆدە یۆۆۆۆۆاینۆۆۆۆۆاو ئەو دەر پەیکۆۆۆۆۆۆەکی بچماسۆۆۆۆۆی

ێۆۆۆۆۆۆی  تۆۆۆۆۆۆا ەریۆۆۆۆۆۆووم دی درۆ ناخو  ێنەناومۆۆۆۆۆۆ پڕیسۆۆۆۆۆۆت ۆیە 
و بتۆۆۆوینم بەنۆۆۆاو تۆۆۆاوەک ی ۆم سۆۆۆەیرم دەکۆۆۆاک خۆۆۆ وە بۆۆۆدیی 

ومرویریەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی جۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوینی  دەریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکەدی گەوهەر
          ەوە.بدۆوم

 *** 

 
 
 
 
 
 

ی جوینیمۆۆۆۆان ەوێۆۆۆۆنەی باخێۆۆۆۆک بۆۆۆۆوو  ئۆۆۆۆێمە بەرگن ماسۆۆۆۆ ائ
م ەمۆۆۆۆۆردین.. پۆۆۆۆۆێین و د تدەهۆۆۆۆۆا ەالدیری.. هەمۆۆۆۆۆوو بنەدەگۆۆۆۆۆ 

ی هێنۆۆۆۆۆۆۆاوەتە بەهە ۆۆۆۆۆۆۆت ویبۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو بەیۆۆۆۆۆۆۆانیە خۆۆۆۆۆۆۆودی
سۆۆۆێوە چۆۆۆیە.. بۆۆۆۆنی وو دەنۆۆۆا ئەو هەمۆۆۆ  ..کەی ئۆۆۆێمە ۆۆۆارە

کۆۆۆۆۆۆانی و درەخۆۆۆۆۆۆۆی وما ەکۆۆۆۆۆۆۆان هەر هەمۆۆۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆۆۆنی 
و  بمۆۆۆۆۆریننی سۆۆۆۆۆێو ە بۆۆۆۆۆۆبو گرتبۆۆۆۆۆوو  دەبۆۆۆۆۆو یانسۆۆۆۆۆێو

ب ۆۆۆۆۆرینەوە  ئەو ڕۆ ە بێ ۆۆۆۆۆین تۆۆۆۆۆا پەئاسۆۆۆۆۆمان یەکجێوی وە
دەن ێۆۆۆۆۆک ووم  بۆۆۆۆۆ وەکۆۆۆۆۆان ۆ مۆۆۆۆۆردم پەنۆۆۆۆۆاو مردومنۆۆۆۆۆی

نۆۆۆۆاوینم  دەکۆۆۆۆرد  ئەوسۆۆۆۆا نەمناسۆۆۆۆی بەومۆۆۆۆانێکیتر ەسۆۆۆۆەی
م کە مۆۆۆۆن تۆۆۆۆاکە ی ۆۆۆۆتهێنۆۆۆۆدە نەبێۆۆۆۆی پەوە تێ ەچۆۆۆۆی ووی 

  مەوەوینۆۆۆۆۆۆدووی نۆۆۆۆۆۆاو مردووەکۆۆۆۆۆۆانم  دەبێۆۆۆۆۆۆی هەپبسۆۆۆۆۆۆت
 دۆوەخەو ێویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە پەپ ۆوەخەبەهە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە ئەوە د 

هە سۆۆۆۆۆۆامەوە ئۆۆۆۆۆۆاوڕم پەمردووەکۆۆۆۆۆۆان نەدییەوە  م بۆۆۆۆۆۆکەڕی
کۆۆۆۆۆۆوێری رس پەتۆۆۆۆۆۆ بینۆۆۆۆۆۆی  ی ۆۆۆۆۆۆتم پەپۆۆۆۆۆۆڕ هۆۆۆۆۆۆیچم نەڕۆ

بۆۆۆۆۆوون  کۆۆۆۆۆوێر  یبەیۆۆۆۆۆانمنۆۆۆۆۆا نەی  ک ئەوڕیی ۆۆۆۆۆرتم  وە
چۆۆۆۆاوم نویۆۆۆۆک پە پەنجەکۆۆۆۆانم ..ۆم وەسۆۆۆۆتامپە ۆۆۆۆوێنی خۆۆۆۆ 

دەکۆۆۆۆردەوە.. ئۆۆۆۆاخۆ مۆۆۆۆن دەسۆۆۆۆتەکانی خۆۆۆۆۆم دەبیۆۆۆۆنم.. ئەوە 
 وێۆۆۆۆۆۆکهۆۆۆۆۆیو نۆۆۆۆۆۆابینم  تا  ئەی بۆۆۆۆۆۆۆ ەپەنۆۆۆۆۆجەکەم هەر دە

 ە ئەوە ڕێ ۆۆۆۆایەکی درێۆۆۆۆ مەوە بەخۆۆۆۆۆم دە ۆۆۆۆێم "ێۆۆۆۆ ئاگۆۆۆۆا د بە
ن سۆۆۆۆۆاڵ پەو یەنۆۆۆۆۆد ڕەنۆۆۆۆۆ ە چ  ەکەخۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆێی م ۆۆۆۆۆ ێر 

تووەو  ۆۆۆەو هۆۆۆا ۆیۆۆۆی" ئیۆۆۆدی تێ ەی ۆۆۆتمڕێ ۆۆۆایە بەپۆۆۆب بڕ
ن ۆۆۆۆۆی وەڕینۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەگ دە اریۆۆۆۆۆک کۆۆۆۆۆردووە ئاسۆۆۆۆۆمانی ت

ە دوور ەدوورەوە تێیدەگەیانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدم هێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد پ
بۆۆۆۆۆ  تمدەسۆۆۆۆ  ۆۆۆۆتم وخۆۆۆۆۆم دینیپە ۆۆۆۆوێنی ەوتۆۆۆۆومەتەوە  کەن

بۆۆۆۆرد تۆۆۆۆا پێۆۆۆۆی د نیۆۆۆۆابم  هەر پە ۆۆۆۆوێنی خۆۆۆۆۆم  کە ێنە ۆۆۆۆو
ەم وینۆۆۆۆی د هێنۆۆۆۆ ان ڕیمۆۆۆۆابووم گرمۆۆۆۆۆ ەکردو پەئاسۆۆۆۆمخۆۆۆۆۆم  

 .کەوتمە خەوێکی ەو ەوە
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یۆۆۆۆۆدی چاوەکۆۆۆۆۆانی مۆۆۆۆۆن دە ینەوەیرتی ۆۆۆۆۆکی خۆۆۆۆۆۆر وکۆۆۆۆۆ 
بۆۆۆۆۆوون بەسۆۆۆۆۆەریەکدی سۆۆۆۆۆوور هەمۆۆۆۆۆوو مرد کی پەپیکۆۆۆۆۆابێ

بێۆۆۆۆی ڕییانکرد کەوتۆۆۆۆوون  پەوە دەچۆۆۆۆوو دوێنۆۆۆۆب تۆۆۆۆا ئێۆۆۆۆرە 
  نبیۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆ نەهێ ۆۆۆۆۆۆتدنکریەرەەتۆۆۆۆۆۆی ڕد ۆکەکۆۆۆۆۆۆان و ەر

بەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەوەی تۆۆۆۆۆۆۆۆۆان وی دەوینۆۆۆۆۆۆۆۆن وودەوینۆۆۆۆۆۆۆۆم هەم
ەکەم خەونە  نۆۆۆۆا مۆۆۆۆن خەونۆۆۆۆم د سۆۆۆۆی ووم ئەوەی باخەوتبۆۆۆۆ 

ێنی   وەک  ۆۆۆۆۆێی پە ۆۆۆۆۆوەڕیسۆۆۆۆۆتی منەبینۆۆۆۆۆی ئەوەی دەیێۆۆۆۆۆێ
کەم و پیکۆۆۆۆابەانۆۆۆۆ سۆۆۆۆەرپەبەری مۆۆۆۆردووی  ..ڕیۆۆۆۆمڕیپە خۆۆۆۆۆم
وسۆۆۆۆب    پۆۆۆۆڕ بۆۆۆۆوون پەهۆۆۆۆاوپۆپی خوێنۆۆۆۆدن و دریسۆۆۆۆیادەن

 .پەگەڵ خۆیان هێنابووان ۆریوی ئەوین خۆریکێک
  پۆۆۆۆڕم کۆۆۆۆرد کۆۆۆۆرد ردە چۆۆۆۆارۆگی  نێکۆۆۆۆی پیۆۆۆۆرم پە ێۆۆۆۆری

کۆۆۆۆۆۆۆۆردمە کۆ ەپ ۆۆۆۆۆۆۆۆتی و  سۆۆۆۆۆۆۆۆکیی وو پ ەخۆۆۆۆۆۆۆۆویردنپ
بەنۆۆۆۆۆوین نۆۆۆۆۆیە و  موونیۆۆۆۆۆاب د   ەتەنی ۆۆۆۆۆتیان بۆۆۆۆۆووپدەبەیەک 

م پێۆۆۆۆی خۆۆۆۆویردەوە و ئەویتۆۆۆۆرم پەگەڵ خۆۆۆۆۆم مۆۆۆۆێککە ..ئۆۆۆۆاوە
 ..ا بۆۆۆۆوومهێنۆۆۆۆا  نۆۆۆۆاوینم چەنۆۆۆۆد  ۆۆۆۆەو و ڕۆ یتۆۆۆۆر پەڕێ ۆۆۆۆ 

هۆۆۆۆۆیو  ۆۆۆۆۆتێک   ڕۆ  تێۆۆۆۆۆپەڕی دوونۆۆۆۆۆم ئەوە نەبێۆۆۆۆۆی دەوی
ە ئەو سۆۆۆۆنوور  نەبۆۆۆۆۆم گۆۆۆۆرن گەی ۆۆۆۆتمە   نەبۆۆۆۆوو بیخۆۆۆۆۆم

نە دە ۆۆۆۆۆوینم  ..ن کۆۆۆۆۆردم چۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆووارینەی پێیۆۆۆۆۆ پرسۆۆۆۆۆیا
وجۆۆۆۆۆل و  خۆۆۆۆۆویردنەنۆۆۆۆۆدێک هن گۆۆۆۆۆرتم  چەنۆۆۆۆۆد ڕییۆۆۆۆۆا

دیم و خسۆۆۆۆۆۆتمیانە نۆۆۆۆۆۆاو پاسۆۆۆۆۆۆێک بۆۆۆۆۆۆۆ پێۆۆۆۆۆۆ  رگیۆۆۆۆۆۆانبە
 پەوێ وینۆۆۆۆۆۆۆۆیم ئەوینەی بەر ..ئۆردوگۆۆۆۆۆۆۆۆایەک بردمیۆۆۆۆۆۆۆۆان

وون پێۆۆۆۆرە کۆیۆۆۆۆان اتهۆۆۆۆ  ۆدویی منۆۆۆۆی  پەمنۆۆۆۆیۆ هۆۆۆۆاتوون
رینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیرەکان دەکەنەوە  نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆخانەیەکیۆ بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ب

 وورەوە تۆۆۆۆۆا انە یۆۆۆۆۆ یم کردمەویرد بەهۆۆۆۆۆۆی خوینۆۆۆۆۆ  هەبۆۆۆۆۆوو 
نۆۆۆۆۆۆۆدەکان کارمە وناوەکانیۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆۆ پوی ۆۆۆۆۆۆک بتۆۆۆۆۆۆوینم 
ڕۆ ەی گروپێکۆۆۆۆۆی تەپەەویۆۆۆۆۆۆن هۆۆۆۆۆاتن ەو تۆۆۆۆۆا ئبنووسۆۆۆۆۆم  

و ەی مێکیۆۆۆۆۆۆۆۆان پەبارەمۆۆۆۆۆۆۆۆانەوە درووسۆۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆۆرد  ئەو 

دەن ۆۆۆۆۆی تم ئەوە  ۆۆۆۆۆ ی ەتێ   ۆۆۆۆۆ م بۆۆۆۆۆوواەگۆنۆۆۆۆۆای ۆ ەی ڕ
اندمەوە  پەپۆۆۆۆڕ پیسۆۆۆۆ گۆنۆۆۆۆای بۆۆۆۆوو پەنۆۆۆۆاو مردووەکۆۆۆۆان هە

نۆۆۆۆی بۆۆۆۆوونە خەو  ەونیۆۆۆۆوینەمایی بیەهۆۆۆۆۆ ێکی سۆۆۆۆ پ خۆۆۆۆۆم
نۆۆۆۆۆیم ەپۆۆۆۆۆڕ بیپخەونێۆۆۆۆۆک   ئەکۆۆۆۆۆتەریم ڕیسۆۆۆۆۆی دەرچۆۆۆۆۆوو

کم بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆۆۆۆۆاتووە پەالیۆۆۆۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆۆۆتێبەئەمجۆۆۆۆۆۆۆۆارە گرێ
س تۆۆۆۆۆا پەەۆۆۆۆۆی مە گۆۆۆۆۆۆرینیبێ ی تۆۆۆۆۆورک ئیبۆۆۆۆۆریهیم تاتێیسۆۆۆۆۆا

ن و بۆۆۆۆاویری  کۆۆۆۆۆ   پەنۆۆۆۆاوەکەی بە ۆۆۆۆدیری بۆۆۆۆکەمنۆۆۆۆوێی
ی مەکۆۆۆۆانەوە بەسۆۆۆۆەر پۆسۆۆۆۆتەری ەئەسۆۆۆۆتەنبۆڵ نۆۆۆۆاوی خۆۆۆۆۆم 

  " ایر گۆنێ"  بینی 
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اوینەی پە ۆۆۆۆۆا  هۆۆۆۆۆاتن هەریەکەیۆۆۆۆۆان ڕەن ێۆۆۆۆۆک ئەو پیۆۆۆۆۆ 
ر هە ریەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆۆوون بە تاەمێۆۆۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆۆۆوون  هە

و بە هۆۆۆۆۆی ئەوین  هەر کۆ ۆۆۆۆۆکێک جۆۆۆۆۆوین بۆۆۆۆۆوییە دەبۆۆۆۆۆو
 ی دەکۆۆۆۆرد تۆۆۆۆاەرەسۆۆۆۆ پییە  ۆۆۆۆەریان و نێۆۆۆۆک جۆۆۆۆوین بۆۆۆۆ 

ئەو ڕۆ گۆۆۆۆارە خە کۆۆۆۆی نۆۆۆۆانی نەبۆۆۆۆوو ێنۆۆۆۆا  د  وەدەسۆۆۆۆتیان
 رگۆۆۆۆای ئەوین بکەیۆۆۆۆتە دەنۆۆۆۆان ڕووبیخۆۆۆۆویی  دەبۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆ 

ئەنجامیۆۆۆۆۆان  ەوینئن کارێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆوو سۆۆۆۆۆانتریکو ۆۆۆۆۆتن ئا
 سۆۆۆۆب ەو پیۆۆۆۆاوینە منۆۆۆۆی ویسۆۆۆۆی  بۆۆۆۆببۆۆۆۆدیبایە  یەکێۆۆۆۆک پ

وو پۆۆۆۆێم ووی " ۆۆۆۆاناویە  نۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆم" بەپێکەنیۆۆۆۆنەوە د و
مەوێۆۆۆۆی ە نابۆۆۆۆۆی  نەبۆۆۆۆووە ووتۆۆۆۆی "هێ ۆۆۆۆتا  ۆۆۆۆۆرۆ تەویو

 بێنم  دەبێی ببیتە دۆستم"رێ  ن جا
خۆۆۆۆۆ  ..امەوێۆۆۆۆی دۆسۆۆۆۆتی بۆۆۆۆمجۆۆۆۆا هێۆۆۆۆو هەیە پێۆۆۆۆی بێۆۆۆۆی ن

 یئەو ڕۆ ە کۆۆۆۆۆی  یۆۆۆۆۆانی مۆۆۆۆۆننۆۆۆۆۆیم  بە م چیرۆ رۆۆۆۆۆپەەە
هەمۆۆۆوو  ۆۆۆتێکم بۆۆۆاس   ۆمئەمۆۆۆنەکەم سۆۆۆوتاند بەدەمۆۆۆی خۆۆۆ 

ی بۆۆۆۆ پیاوەکۆۆۆانی  ۆۆۆا   نەکۆۆۆانی وەک ئۆۆۆێمە تۆۆۆا ئیۆۆۆد  رد کۆۆۆ 
 ئەمۆۆۆۆۆڕۆۆ هۆۆۆۆۆیێۆۆۆۆۆی دەب  ب هۆۆۆۆۆی ئەوین بۆۆۆۆۆوویندوێنۆۆۆۆۆ 
 ین.ئەوینە ب
ورەتۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆوون کە پێیۆۆۆۆۆان نەترسۆۆۆۆۆین  ان پەوە گەروبەکۆۆۆۆۆ 
ەموومۆۆۆۆان ون  دەبۆۆۆۆوو هنیۆ کۆۆۆۆوڕی رۆۆۆۆوب بۆۆۆۆوپیاوەکۆۆۆۆا
یۆۆۆۆان بۆۆۆۆین  تۆۆۆۆاوەکو  یانمۆۆۆۆان پۆۆۆۆارێوریو بێۆۆۆۆی  گوێڕییە 

ر بە ئەوینەی ئەو .. ێر بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوورۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوب  ور ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 ..ۆڕ ۆۆۆۆۆۆ ێربوون  خیانەتکارەکۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆوون  ئەوینۆۆۆۆۆۆیۆ

اسۆۆۆۆانترین ون  خیۆۆۆۆانەی ئئەوینۆۆۆۆی ئۆۆۆۆێمە خیانەتکۆۆۆۆار بۆۆۆۆو
 ۆۆۆۆۆ ێریۆ ئەو رۆ   بەیەکتۆۆۆۆۆری بێۆۆۆۆۆێن ێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆووکار

خ ۆۆۆۆۆۆی  ەبەەکێکیۆۆۆۆۆۆان بەخۆۆۆۆۆۆۆی د ناونۆۆۆۆۆۆاوە بۆۆۆۆۆۆوو هەری
وەی دوو ئۆۆۆۆۆارەوووی ئەوین ەنجام خۆۆۆۆۆوێن و  ۆۆۆۆۆەهسۆۆۆۆۆەر

دوو خەسۆۆۆۆۆێەتی ئۆۆۆۆۆێمە بۆۆۆۆۆوو  بێۆۆۆۆۆدەن ی و ڕیویبۆۆۆۆۆوونیۆ 

مۆۆۆن تۆۆۆا مۆۆۆاوم پەخریپەکۆۆۆانم پاکنۆۆۆابمەوە  منێۆۆۆک کە  وو بۆۆۆ 
  ئێسۆۆۆۆۆتا اوێکم سۆۆۆۆۆوتاند بەبیۆۆۆۆۆانووی  ۆۆۆۆۆۆڕۆ و تۆۆۆۆۆۆ ە پیۆۆۆۆۆ 

اریی ۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆۆم ئپەبەردەم ئۆۆۆۆۆۆاوێنە ک و ڕۆ ێۆۆۆۆۆۆ هەمۆۆۆۆۆۆو
 .نێی رم بسوتێبێی ڕۆ تا گورگێک  دەکەم
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گەڕین بەهۆۆۆۆۆی مە سۆۆۆۆب هۆۆۆۆاوڕێی یەکتۆۆۆۆری بۆۆۆۆووین  ئۆۆۆۆێ
سۆۆۆۆۆا ێک دەچێۆۆۆۆۆی  ۆبۆۆۆۆۆ  وی  ۆ ۆۆۆۆۆەکانمانگ  ەرجۆۆۆۆۆ بەدویی 

  بۆۆۆۆۆۆۆیە كەسۆۆۆۆۆۆۆریو بۆۆۆۆۆۆب وون بۆۆۆۆۆۆووەیەکمۆۆۆۆۆۆان وڕێها
سۆۆۆۆۆۆب ێکەمۆۆۆۆۆۆان و هەر ڕاوبەدویی هبریارمانۆۆۆۆۆۆدی ئیۆۆۆۆۆۆدی 

 ەکۆۆۆۆان گەورە ب ەڕێۆۆۆۆین  ئۆۆۆۆێمە دەوینۆۆۆۆین منا منا ەکەمۆۆۆۆان
ەدیۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆۆ بێنۆۆۆۆۆین  تۆۆۆۆۆا ب بۆۆۆۆۆوونە  پێویسۆۆۆۆۆتە  نیۆۆۆۆۆان

انمۆۆۆۆۆۆانەوە دیبنی ۆۆۆۆۆۆین  بەڕیسۆۆۆۆۆۆتی  یۆۆۆۆۆۆان پیۆۆۆۆۆۆری نەوەک
 بدەین. کردین.. ئێستا کاتی ئەوەیە پ وو

ێمەۆ بۆۆۆۆب ئۆۆۆۆ   ێسۆۆۆۆتا  نیۆۆۆۆان هێنابێۆۆۆۆی کۆۆۆۆان ئا ەرەنۆۆۆۆ ە من
ناکرێۆۆۆۆۆی  رە نە بە بۆۆۆۆۆاپیوینین بۆۆۆۆۆوویئەوەی بەخۆمۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ 

ێنیۆۆۆۆۆۆنەوە  دەبێۆۆۆۆۆۆی پەوە ویۆۆۆۆۆۆاتر بەدەم چۆۆۆۆۆۆاوەڕوینیەوە بم
 .دۆوینەوەیاندەسی بکەین بە  پەئەمڕۆ وووتر نیە

هۆۆۆۆۆۆۆاتنە ئەو دوو پیۆۆۆۆۆۆۆاوە دەسۆۆۆۆۆۆۆی دەکەن بە ڕۆی ۆۆۆۆۆۆۆتن و
 ێۆۆۆۆۆ ەپەمئاگۆۆۆۆۆا پەوەی هاوڕێکەیۆۆۆۆۆان   بۆۆۆۆۆب دەرەوە پەمۆۆۆۆۆاڵ

خۆۆۆۆۆۆی هێنۆۆۆۆۆاوە  ڕیسۆۆۆۆۆتیەکەی کۆتۆۆۆۆۆایی بە گە ۆۆۆۆۆتەکەی 
منا ەکۆۆۆۆۆۆۆان  گۆۆۆۆۆۆۆوییە  بوو ەیۆۆۆۆۆۆۆان بیسۆۆۆۆۆۆۆتن ئەو هەویئەوی

یرە دینیەکۆۆۆان دەسۆۆۆتی با یۆۆۆان ئێسۆۆۆتا پەنۆۆۆاو گۆۆۆروپە چەکۆۆۆد 
یۆۆۆۆان مە س سۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆا  خۆ ەاسۆۆۆۆێیپە ۆۆۆۆوێنێکی   هەیە
 هەر کۆۆۆۆۆۆۆارێکی تونۆۆۆۆۆۆۆدڕەویی بکرێۆۆۆۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆۆۆۆتی  دیوە

تۆۆۆۆا   هێننەوەانبیۆۆۆۆ  ە  بۆۆۆۆۆیە بڕیاریانۆۆۆۆدی بۆۆۆۆڕۆنیۆۆۆۆایئەوینۆۆۆۆی ت
 ی ەسۆۆۆۆۆە پەوەارە خریپانۆۆۆۆۆاۆ بێۆۆۆۆۆنن  بەتۆۆۆۆۆایبەویو پەو کۆۆۆۆۆ 

ئەو  رییۆۆۆۆۆ منا ەکۆۆۆۆۆان ئێسۆۆۆۆۆتا بۆۆۆۆۆۆتە ئەمپە  بۆۆۆۆۆوو یەکێۆۆۆۆۆک
 .اسریوەگروپە ن

ەکی چێ ۆۆۆۆتخانەی  پیۆۆۆۆاوسۆۆۆۆب منۆۆۆۆاڵ ئێسۆۆۆۆتا بۆۆۆۆوونەتە سۆۆۆۆب 
پەالی باوکەکۆۆۆۆۆۆۆان بەڕێۆۆۆۆۆۆۆوە دەبەن یەکێۆۆۆۆۆۆۆک پەنۆۆۆۆۆۆۆاودیر 

ینی هۆۆۆۆۆاتنی ئەو دوو بۆۆۆۆۆاوکەی چۆۆۆۆۆاوەڕو  خۆیۆۆۆۆۆان مۆۆۆۆۆرد 
 ۆۆۆۆۆۆۆۆتخانەکە پەنۆۆۆۆۆۆۆۆاو چێئەو دەمەی  کۆۆۆۆۆۆۆۆرد دە تریۆۆۆۆۆۆۆۆان

ە وی سۆۆۆۆۆەرەر ئەو هەی تەپەەویۆۆۆۆۆۆن پەهەوی ێکۆۆۆۆۆی کەنۆۆۆۆۆا ی
سۆۆۆۆۆۆۆب منۆۆۆۆۆۆۆاڵ  خۆۆۆۆۆۆۆوێنرییەوە  ئەو دوو پیۆۆۆۆۆۆۆاوەی بەدویی

پەسۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆنوور  ۆئاسۆۆۆۆۆۆای کۆۆۆۆۆۆانیدەگەڕێۆۆۆۆۆۆن  دەوگا
کۆۆۆۆۆردووە  چۆۆۆۆۆونکە بەپێۆۆۆۆۆی وینیاریەکۆۆۆۆۆان ەسۆۆۆۆۆت یریانی د 

دوو پیۆۆۆۆۆۆاوە بەنیۆۆۆۆۆۆاوی بردنۆۆۆۆۆۆی  ئەو :وی بۆۆۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆۆۆتەوە
دییەتی سۆۆۆۆۆەرکرسۆۆۆۆۆەرۆکی ەبۆۆۆۆۆارەی ونە پبۆۆۆۆۆو وینیۆۆۆۆۆاری
 کەن.یرۆری بی تنن بەئاسانبۆ ئەوەی بتوی ۆڕۆ 

ەڕێۆۆۆۆۆوە یەکێۆۆۆۆۆک پەمنا ەکۆۆۆۆۆان کە ئێسۆۆۆۆۆتا چێ ۆۆۆۆۆتخانەکە ب
 تنی باوکیۆۆۆۆۆان دوووەک جۆۆۆۆۆاری پێ ۆۆۆۆۆوو پەهۆۆۆۆۆا  دەبۆۆۆۆۆای 

تۆۆۆۆا هەوی ۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆت یرکردنی   انۆۆۆۆی کۆۆۆۆرد هۆۆۆۆاوڕێکەی ب
  دوو باوکەکەیتریان ببیستن.

 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113                                                                                                                   114 

یە  هەر کاتێۆۆۆۆۆۆک هەوەسۆۆۆۆۆۆێکم بۆۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆی جۆۆۆۆۆۆوین هە
 ۆۆۆێم ەدە ۆۆۆکێی  د ی و ەۆۆۆاچم کۆۆۆی جۆۆۆوین دەبیۆۆۆنم  دەسۆۆۆ  نێ
 ەر ئەوە ببێۆۆۆۆی بەهۆۆۆۆی مۆۆۆۆن.. ئیتۆۆۆۆر  یۆۆۆۆان ن ۆۆۆۆرۆ بۆۆۆۆوونەگ

پەنۆۆۆۆۆۆاو جۆۆۆۆۆۆوینی  هەمۆۆۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆۆۆتێک دەکەم بۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی 
تەنیۆۆۆۆا بە هۆۆۆۆی مۆۆۆۆن   تێۆۆۆۆک  نە بۆۆۆۆووەدەسۆۆۆۆتی بێۆۆۆۆنم  کاو

رریان ەکان سۆۆۆۆۆیسۆۆۆۆۆب مۆۆۆۆۆان م خۆ ۆۆۆۆۆە ووردە ووردە  ۆۆۆۆۆت
ە ەوە ئەو  نەیە کبەتۆۆۆۆۆۆاڵ دەبێۆۆۆۆۆۆۆتەوە  هەسۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆۆاکەم ئ

و هەو ێۆۆۆۆک ی هەمۆۆۆۆوووە  دەبێۆۆۆۆ و خەیۆۆۆۆا ی منۆۆۆۆدی بۆۆۆۆ پەنۆۆۆۆا
 ەرەوە.بدەم بۆ ئەوەی پەخۆمدی بیکو م و بیکەمە د 

 پێویسۆۆۆۆۆۆتم بە ۆۆۆۆۆۆەڕی گەورە دەبێۆۆۆۆۆۆی  هەنۆۆۆۆۆۆدێک جۆۆۆۆۆۆار
ئامۆۆۆۆادەبوومە  ۆۆۆۆەڕ بۆۆۆۆکەم ڕۆ ی دویتۆۆۆۆر پەئێۆۆۆۆویرەوە تۆۆۆۆا 

پەیوەنۆۆۆۆۆۆدیەکە بێۆۆۆۆۆۆنم  وەک ئەو  بۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی کۆتۆۆۆۆۆۆایی بە
چۆۆۆۆۆۆووینە سۆۆۆۆۆۆینەما و بەدیۆۆۆۆۆۆار ڕۆ ەی کە پەگەڵ کا ۆۆۆۆۆۆا 

تەی ووین.. ئەو کۆۆۆۆۆۆۆۆاتبۆنی دینی ۆۆۆۆۆۆۆۆ  مێکۆۆۆۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆۆۆۆاوۆپەی
ای  سۆۆۆۆەیری مەسۆۆۆۆیگ پەنۆۆۆۆاو دەكۆۆۆۆڵ و دین سۆۆۆۆێکس دەکۆۆۆۆ 

کا ۆۆۆۆۆۆام کۆۆۆۆۆۆرد وۆر ەۆۆۆۆۆۆوڵ رەپەسۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆوو بەدیۆۆۆۆۆۆار 
تۆۆۆۆاوەکو هەمۆۆۆۆوو  وی  یۆۆۆۆان چۆۆۆۆیەمەکەوە  بەخۆۆۆۆۆم وەۆۆۆۆی 

ەیۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆەر  دە ۆۆۆۆۆێی مەسۆۆۆۆۆیگ بتەمەن پەگەڵ کەسۆۆۆۆۆێکدی ب
  وەک ئەوەی پەگەڵ ڕیهیبەیەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکس بکۆۆۆۆۆۆۆۆۆای 

ەهۆۆۆۆۆۆۆی ئەو بێۆۆۆۆۆۆی هەر بی  پۆۆۆۆۆۆێم ویپۆۆۆۆۆۆاوۆپۆنی دەیبینێۆۆۆۆۆۆ 
م ە پەڕوودیوێکۆۆۆۆۆۆۆۆی نادیۆۆۆۆۆۆۆۆار کۆۆۆۆۆۆۆۆو ریوە  بە ەۆۆۆۆۆۆۆۆی مەو

 یۆۆۆۆۆانی مۆۆۆۆۆن ئەو تۆۆۆۆۆرس و تونۆۆۆۆۆدو تیۆۆۆۆۆ یەی تیۆۆۆۆۆایە وەک 
ەڕین بەدویی ەرە  دە ۆۆۆۆۆۆۆۆێی گکۆۆۆۆۆۆۆۆانی ئەو دەرهێۆۆۆۆۆۆۆۆنەی مە

  بۆۆۆۆۆۆیە ترسۆۆۆۆۆە ەور ئ نەکۆۆۆۆۆان وی بۆۆۆۆۆوون بێۆۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆۆە
تۆۆۆۆۆۆۆایی بە کا ۆۆۆۆۆۆۆا پێویسۆۆۆۆۆۆۆتم بەوەیە پەگەڵ ئەو ەۆۆۆۆۆۆۆی مە کۆ

یۆۆۆۆوی تۆۆۆۆا پەو د  کیتر بێۆۆۆۆی بێۆۆۆۆنم پە یۆۆۆۆانم  دەبێۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆێ
 ی.ندوتی ی ناو من ئاریمی بێنێتو

هەنۆۆۆۆۆۆۆدێک جۆۆۆۆۆۆۆار هەسۆۆۆۆۆۆۆی بەتۆۆۆۆۆۆۆاوین دەکەم  وێۆۆۆۆۆۆۆنەی 
بەخۆۆۆۆۆۆوێنە   بیۆۆۆۆۆۆنم  دەسۆۆۆۆۆۆتەکانیپیاوێۆۆۆۆۆۆک پەخۆمۆۆۆۆۆۆدی دە

ڕووخسۆۆۆۆۆۆۆاری کا ۆۆۆۆۆۆۆا  پە مدەنۆۆۆۆۆۆۆجە خوێناویەکۆۆۆۆۆۆۆانم دەپە
یەکەمۆۆۆۆۆۆین کەس نۆۆۆۆۆۆیە خوێنۆۆۆۆۆۆاوی بۆۆۆۆۆۆکەم   ابە م کا ۆۆۆۆۆۆ 

هی مۆۆۆۆۆۆۆن نۆۆۆۆۆۆۆیە  ئەوە ئەو خۆۆۆۆۆۆۆوێنەیە هەمی ۆۆۆۆۆۆۆە گونۆۆۆۆۆۆۆا
دەیان ۆۆۆۆۆارمەوە    نەکۆۆۆۆۆانجۆۆۆۆۆوینی بیۆۆۆۆۆنم و بەخۆمۆۆۆۆۆدی دەیپە

ڕووخسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری  نەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان و پەۆ و الریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان دەکەمە 
دەمامۆۆۆۆۆۆۆک کەوی و  دەمۆۆۆۆۆۆامکی خۆۆۆۆۆۆوێن  هەر هینۆۆۆۆۆۆدەی

ێۆۆۆۆۆۆتە نۆۆۆۆۆۆاو ەوە دەبێۆۆۆۆۆۆی ئەو خۆۆۆۆۆۆوێنە بچەوتخۆۆۆۆۆۆوێن دەرک
 ڕۆری  نەکانەوە.

ی منۆۆۆۆدی  هەسۆۆۆۆی ا  نۆۆۆۆێکە پەوێۆۆۆۆنەدییکۆۆۆۆی کا ۆۆۆۆ  ئانۆۆۆۆای
ری بۆۆۆۆۆۆین  دەکەم پەبنەڕەتۆۆۆۆۆۆدی مۆۆۆۆۆۆن و ئەو خو ۆۆۆۆۆۆک و بۆۆۆۆۆۆ 

گۆۆۆۆۆۆڕین و  ۆۆۆۆۆەهوەی پەیەکتۆۆۆۆۆر  مۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆێنۆۆۆۆۆدە مەی ه
ی  هێنۆۆۆۆدەی مۆۆۆۆن  نۆۆۆۆم گۆڕیۆۆۆۆووە  ئەویۆۆۆۆۆ پیۆۆۆۆاوی دەچێۆۆۆۆ 

 ووکمۆۆۆۆۆۆۆان بەو هەسۆۆۆۆۆۆۆتەیپە یانۆۆۆۆۆۆۆدی  هەرد  گۆڕیۆۆۆۆۆۆۆووە
یۆۆۆۆۆۆۆۆابوونەوە پە جری دەوینۆۆۆۆۆۆۆۆین  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە دویی یەکتۆۆۆۆۆۆۆۆ 

کاتێۆۆۆۆک کچەکە ۆۆۆۆی پەیوەنۆۆۆۆدی ئۆۆۆۆێمە نەپچۆۆۆۆڕی  بەتۆۆۆۆایبەی 
دەهۆۆۆۆۆۆۆۆاتنە  ۆۆۆۆۆۆۆۆاری مۆۆۆۆۆۆۆۆیان سۆۆۆۆۆۆۆۆەردینی دەکۆۆۆۆۆۆۆۆردم و 

ر تەپەەۆۆۆۆۆۆنی بۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆین جۆۆۆۆۆانۆۆۆۆۆی  دویهەیمۆۆۆۆۆان دەبییەکتر
کۆۆۆۆردم باسۆۆۆۆۆی پەوە کۆۆۆۆۆرد ەڕین یسۆۆۆۆکۆی مێۆۆۆۆۆردی جێۆۆۆۆۆی 

ا رەوی پە وێنە  بۆۆۆۆۆیە ئێسۆۆۆۆت ۆۆۆۆ  هێ ۆۆۆۆتووە و بۆۆۆۆب سۆۆۆۆەرو
نۆۆۆۆۆۆانی کۆۆۆۆۆۆردووە  پانێکۆۆۆۆۆۆی دینۆۆۆۆۆۆابوو ی پوبدکتۆۆۆۆۆۆۆرێک
پەڕۆمۆۆۆۆۆۆۆانی پۆپیسۆۆۆۆۆۆۆیدی  ۆۆۆۆۆۆۆتی وی ببینیۆۆۆۆۆۆۆی  مەگەر هەر 

کۆۆۆۆردووە کە  یە بە کا ۆۆۆۆا دە ێۆۆۆۆی مۆۆۆۆن پەیوەنۆۆۆۆدیم پۆۆۆۆبگۆۆۆۆوی
ی گەڕیوەتەوە ئیتا یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ەڕین یسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆکۆ دویی ئەوە
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ی بە ی ب ۆۆۆۆۆاڕیسۆۆۆۆۆی دەکۆۆۆۆۆای مۆۆۆۆۆرۆ  کە ویسۆۆۆۆۆتئانۆۆۆۆۆا 
ر دێنێۆۆۆۆۆی بەکۆۆۆۆۆا نیاهەمۆۆۆۆۆوو ەۆۆۆۆۆڕی و ەێێەکۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆتێک 

تۆۆۆۆۆاوەکو بتوینێۆۆۆۆۆی ب ۆۆۆۆۆای بە مەبەسۆۆۆۆۆی  ئەو بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی 
ەکە بکۆۆۆۆۆۆای  هاوسۆۆۆۆۆۆەرەکەی مێۆۆۆۆۆۆرد بە دکتۆۆۆۆۆۆۆرە ەەرەب

کۆۆۆۆی  نێ ەۆ بۆۆۆۆۆ ئەوەی بۆۆۆۆ ەم بخۆۆۆۆۆی کوو ۆۆۆۆی  منۆۆۆۆی
گۆۆۆۆوییە ئیتۆۆۆۆر   جۆۆۆۆوینتر گەورەتۆۆۆۆرین  ۆۆۆۆەڕم بەرپۆۆۆۆا کۆۆۆۆرد 

 نۆۆۆۆۆۆاتوینم پۆۆۆۆۆۆێکەوە بۆۆۆۆۆۆ ین و هەسۆۆۆۆۆۆی دەکەم پەو مۆۆۆۆۆۆا ە
 ەخنکێم.ەگەڵ ئەودی د پ

کۆۆۆۆرد   کا ۆۆۆۆادرۆمۆۆۆۆان پەگەڵ کمۆۆۆۆان بەهەردو ئانۆۆۆۆامۆۆۆۆن و 
ریمۆۆۆۆۆۆۆان هەال ئۆۆۆۆۆۆۆێمە بەهەردووکمۆۆۆۆۆۆۆان ەریومانۆۆۆۆۆۆۆدیو ڕۆ

ۆ مێۆۆۆۆردی   یەکێکیۆۆۆۆان دییکیەتۆۆۆۆی و ئەویتۆۆۆۆریهەال کۆۆۆۆرد 
بۆۆۆۆۆۆوو  ما یمۆۆۆۆۆۆۆان خۆۆۆۆۆۆۆابوور کۆۆۆۆۆۆۆرد و ڕیمان ەیانۆۆۆۆۆۆۆد کە 
باوکی ۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆردووە  بە م ئۆۆۆۆۆێمە هەمی ۆۆۆۆۆە ئاسۆۆۆۆۆوودەین  

چێۆۆۆۆۆۆۆۆ ی تۆۆۆۆۆۆۆۆاەی  ەردەویم بەدوییچۆۆۆۆۆۆۆۆونکە دەبێۆۆۆۆۆۆۆۆی ب
تۆۆۆۆۆۆ بێێۆۆۆۆۆی ڕۆ ێۆۆۆۆۆک ەڕین یسۆۆۆۆۆکۆ نەکۆۆۆۆۆریوە ب ەڕێۆۆۆۆۆین  

 پێۆۆۆۆی بێۆۆۆۆێم  بتۆۆۆۆوینم ەسۆۆۆۆەی پەگەڵ بۆۆۆۆکەم ە بەردەمۆۆۆۆمتبێۆۆۆۆ 
ەم الی کۆۆۆۆۆۆۆچەکەی تۆۆۆۆۆۆۆۆ مردوویۆۆۆۆۆۆۆی  یۆۆۆۆۆۆۆاخود هەوڵ دەد 

درۆی  نەکەی بۆۆۆۆۆۆ ئا ۆۆۆۆۆکری بۆۆۆۆۆکەم  نۆۆۆۆۆا هۆۆۆۆۆیو نۆۆۆۆۆاکەم 
چۆۆۆۆۆۆونکە ئۆۆۆۆۆۆێمە دوو مۆۆۆۆۆۆرۆ ین هەمی ۆۆۆۆۆۆە بە ۆۆۆۆۆۆدیریمان 

وکۆۆۆۆاری ووە  تەنۆۆۆۆانەی هاد پەکۆۆۆۆاری وۆر گەورەتۆۆۆۆر کۆۆۆۆر
دووە تۆۆۆۆۆۆا پانەکانمۆۆۆۆۆۆان و کۆۆۆۆۆۆۆمەکی یەکتری ۆۆۆۆۆۆمان کۆۆۆۆۆۆر

  سەر ب رێی.
 *** 

 
 
 
 

ینم بۆۆۆۆۆۆو ەوەی م  بەبۆۆۆۆۆۆب ئنیۆۆۆۆۆۆادین  نە ەاجۆۆۆۆۆۆاریەکەی مۆۆۆۆۆۆ 
ئەم دنیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایە  ئەوە  ەاجاریەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان دەکەونە کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێی

پێ ۆۆۆۆۆۆنیاری مێۆۆۆۆۆۆردەکەم بۆۆۆۆۆۆوو  ئەو پیۆۆۆۆۆۆاوەی  ۆۆۆۆۆۆوەێری 
  ئەو بە ڕەگەو کۆۆۆۆۆوردی ێۆۆۆۆۆریڵ بۆۆۆۆۆووەڕێ ۆۆۆۆۆای تورکیۆۆۆۆۆا 

 یۆۆۆۆۆۆان وەک تورکێۆۆۆۆۆۆک ب ێۆۆۆۆۆۆوی بە م بۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆاکورە  
ەو ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمە وێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ئدەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی دەربکە

ین  بۆۆۆۆۆوونەسۆۆۆۆۆەرگەردین بۆۆۆۆۆووین  نۆۆۆۆۆا بە کۆۆۆۆۆو خۆمۆۆۆۆۆان 
دی ن خۆۆۆۆۆریینە نۆۆۆۆۆاو وی ەکۆۆۆۆۆانەوە  ئیۆۆۆۆۆ ومۆۆۆۆۆاهەموکاتێۆۆۆۆۆک 

ە ە مبۆۆۆۆۆوو  پەکۆۆۆۆۆۆ ردریەوکە بەسۆۆۆۆۆیم د خۆۆۆۆۆریینە  ۆۆۆۆۆوێنێک 
 نۆۆۆۆۆۆۆدەیەکی نێۆۆۆۆۆۆۆو ەەەەسۆۆۆۆۆۆۆێک دەچۆۆۆۆۆۆۆووین   ۆۆۆۆۆۆۆەوین با

کیۆۆۆۆۆۆان ەیەدینەەس چەنۆۆۆۆۆۆد پیاوەکۆۆۆۆۆۆان دەهۆۆۆۆۆۆاتن پەنۆۆۆۆۆۆاو ەە
ن پە وورەوە یاریۆۆۆۆۆۆۆۆان هە ۆۆۆۆۆۆۆۆدەب یرد تۆۆۆۆۆۆۆۆا بەرە بەیۆۆۆۆۆۆۆۆا

اوم پیۆۆۆۆ   ۆۆۆۆیپەگە مۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆرد  یەکەمجۆۆۆۆار کە بۆۆۆۆۆنی پە
 تۆۆۆۆۆر نەبۆۆۆۆۆووم نۆۆۆۆۆدەیەکی بچکۆۆۆۆۆۆ ە هیچیەبا ە پکۆۆۆۆۆرد  جۆۆۆۆۆ 

 ۆۆۆۆۆۆرتمەوە  بۆۆۆۆۆۆۆنی دەەڕینۆۆۆۆۆۆدم  دەیبەنۆۆۆۆۆۆاو  وورەکە هە ی
دەکۆۆۆۆردم پەڕوبۆۆۆۆا ی دەکۆۆۆۆردم پەبەرە بەیۆۆۆۆان دەیخسۆۆۆۆتمەوە 

 بوو بنڕم.نەما دی من با مبە م ئی  ەەەەس
 ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەوێک پەەەەەس وەدەریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  و ڕۆ  دویی ئەوەیدو

ێۆۆۆۆۆک د ۆۆۆۆۆۆپە کات    بەوە وینۆۆۆۆۆیم  ۆۆۆۆۆەو تەویو بۆۆۆۆۆووەنۆۆۆۆۆام
بێۆۆۆۆۆی  ئێستا ۆۆۆۆۆی پەگەڵ  ڕینەکۆۆۆۆۆانمەوە بۆۆۆۆۆوو بەالوێن خۆۆۆۆۆ 

بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن بەیۆۆۆۆانی بە دەرکەوتنۆۆۆۆی تی ۆۆۆۆکی خۆۆۆۆۆر نۆۆۆۆیە  
بە کۆۆۆۆۆو بە د ۆۆۆۆۆۆپە خوێنەکۆۆۆۆۆانی نێۆۆۆۆۆو ڕینەکۆۆۆۆۆانمە  ئۆۆۆۆۆێمە 

ی دییۆۆۆۆۆۆک و وە ۆۆۆۆۆۆ پەبا یۆۆۆۆۆۆانەوەبەگررەوی  ن بۆۆۆۆۆۆووین 
  وەک ەکانمۆۆۆۆان دەریۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆردینبچکۆپ بۆۆۆۆریخو ۆۆۆۆک و 

 ێکۆۆۆۆۆۆیوورپە دەرکردنۆۆۆۆۆۆی نێۆۆۆۆۆۆو ەەەەسۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆەوین  
ری بۆۆۆۆۆب پەنۆۆۆۆۆجەرە پەسۆۆۆۆۆەر کورسۆۆۆۆۆیەک یۆۆۆۆۆویەی د ڕووتە 

چۆۆۆۆۆۆن پۆۆۆۆۆێۆ مۆۆۆۆۆن  نەکۆۆۆۆۆانیتر دینۆۆۆۆۆرین  وەک   دینۆۆۆۆۆریم
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دینی ۆۆۆۆۆۆۆتم سۆۆۆۆۆۆۆەیری  و ۆۆۆۆۆۆۆەکەم  کۆۆۆۆۆۆۆامێرییەکپەبەردەم 
م ند ب ۆۆۆۆرن  هەپیانسۆۆۆۆا دەبێۆۆۆۆی وێۆۆۆۆنەم دەکۆۆۆۆرد  تێ ەی ۆۆۆۆتم
رەوتمۆۆۆۆۆۆۆان  هەر  کەمێنەنۆۆۆۆۆۆۆرییە  ۆۆۆۆۆۆۆوێو یەکێکیتۆۆۆۆۆۆۆر ه

و نی دیویی نۆۆۆۆۆاوی سۆۆۆۆۆیا  بەدویی یەک ڕیۆۆۆۆۆو کریبۆۆۆۆۆووین
الپەڕەیەکیۆۆۆان پێمۆۆۆان ئیمۆۆۆوی  ..دەکۆۆۆری پۆۆۆب کمۆۆۆاناوی دیینۆۆۆ 

  پاسۆۆۆۆێکی پرتەەۆۆۆۆا ی یری پاسۆۆۆۆێک کۆۆۆۆرییندەکۆۆۆۆرد  سۆۆۆۆو
ار دەمۆۆۆۆۆانبینی  ۆۆۆۆۆاریەکان  ۆۆۆۆۆ دەهۆۆۆۆۆاتینە اتێۆۆۆۆۆک ک ..بۆۆۆۆۆوو

 م.ن دەووی ڕیویری دەبن و پێیاس
ەچۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆن ە  نەکۆۆۆۆۆۆان دەگریۆۆۆۆۆۆان  کو ڕیۆۆۆۆۆۆمەکنۆۆۆۆۆۆاپە

دەمویسۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆ ئەو ترسۆۆۆۆە ئامۆۆۆۆادە بۆۆۆۆکەم کە دێۆۆۆۆی  
کەمێۆۆۆۆۆۆک رۆۆۆۆۆۆورمەتە بۆۆۆۆۆۆۆ ەی ینەوەوە گەڕی ئویننەمۆۆۆۆۆۆدە

 یۆۆۆۆۆۆان  ڕوگۆۆۆۆۆۆاربوونە پەەەەەسۆۆۆۆۆۆی با نۆۆۆۆۆۆدەکانی  ۆۆۆۆۆۆەو  
بە   دەموینۆۆۆۆۆۆۆی ئیمویمۆۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆۆردووە  ڕووم سۆۆۆۆۆۆۆوڕیند 

ان ئیمویمۆۆۆۆۆ  کچێکۆۆۆۆۆی گەنجۆۆۆۆۆم ووی "بەدەسۆۆۆۆۆتی خۆمۆۆۆۆۆان
 رینمان بکەن"با کرد تا گوەلل

رۆ ۆۆۆۆۆۆتنی  ۆۆۆۆۆۆەەدین پەچۆۆۆۆۆۆۆک و پێۆۆۆۆۆۆو کم بەدە رتۆۆۆۆۆۆ ێکی ن
ک  ۆۆۆۆۆۆەوێو هەمۆۆۆۆۆۆوەی پەوبا ۆۆۆۆۆۆترە  مدەیۆۆۆۆۆۆووی "بمۆۆۆۆۆۆر

بێۆۆۆۆۆۆدەن یەک  ڕەوی گۆۆۆۆۆۆرین سۆۆۆۆۆۆویرم بێۆۆۆۆۆۆی"کۆۆۆۆۆۆی ەەرەبێ
تۆۆۆۆۆا ئەو کۆۆۆۆۆاتەی پیۆۆۆۆۆاوێکی  ..هەموومۆۆۆۆۆانی دیگیۆۆۆۆۆر کۆۆۆۆۆرد 

ەۆۆۆۆۆڵ کۆۆۆۆوری بە دەسۆۆۆۆی ئی ۆۆۆۆارەتی بۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆیاسەۆۆۆۆای ڕە
ەخۆۆۆۆانەیەک  ەوە  بۆۆۆۆردریین بۆۆۆۆۆ باخۆۆۆۆویر ە بێیۆۆۆۆنەکۆۆۆۆردین ک

  ئەو کەسۆۆۆۆۆەی کە ی ۆۆۆۆۆتینندیرسۆۆۆۆۆیەک وک ەپەسۆۆۆۆۆەر ڕیۆۆۆۆۆو
مۆۆۆۆۆۆانی ناو یەکەای ەکۆۆۆۆۆۆانی ئۆۆۆۆۆۆێمەی پۆۆۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆۆوو یەک بە

پیاوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک هەر یەکێکمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان پەگەڵ ە  ەخوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەود 
 ێەوە بەڕدەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردریینە  وورەوە  دوییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆو

پیاوێۆۆۆۆۆۆک پەگەڵ خۆۆۆۆۆۆۆی دەیبۆۆۆۆۆۆردین  ئیۆۆۆۆۆۆدی   دەکۆۆۆۆۆۆریین
بۆۆۆۆۆا بەکۆۆۆۆۆورتیەکەی   بە بۆۆۆۆۆووک تێ ەی ۆۆۆۆۆتم مۆۆۆۆۆن کۆۆۆۆۆریم

ورک بەنۆۆۆاوی تۆۆۆ  ن ەرۆ ۆۆۆریمە پیۆۆۆاوێکیم  مۆۆۆ بۆۆۆکە یباسۆۆۆ 
ک وە   ئەو پیۆۆۆۆۆاوەی ئێسۆۆۆۆۆتا مێۆۆۆۆۆردمە  بۆۆۆۆۆۆ ئەوەیدینیۆۆۆۆۆال

خۆۆۆۆی سۆۆۆەیرم بکۆۆۆای  ویی بۆۆۆاو بۆۆۆۆ ئۆۆۆابڕوو  ێکۆۆۆی بە ن
ەەرەجۆۆۆۆۆۆی ەاجۆۆۆۆۆۆاری کۆۆۆۆۆۆردووە بە کۆۆۆۆۆۆردەوە کە  نێکۆۆۆۆۆۆی 

کێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک پەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەەرەکانی هاوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەری  گۆۆۆۆۆۆۆۆۆوییە پەیە
  ا ۆۆۆ م بۆۆۆووەەو  ی بینیۆۆۆووەمنۆۆۆ  ۆنۆۆۆانپەڕی ۆۆۆای تورکیۆۆۆا ی

بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی ی ڕیاریۆۆۆۆۆد کیۆ منا مۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆوو ئیۆۆۆۆۆدی بێکۆۆۆۆۆات
 وێنۆۆۆۆۆاهپە ۆۆۆۆۆوەێری  یۆۆۆۆۆانێکی هێمنمۆۆۆۆۆان هەبێۆۆۆۆۆی ویوی 

 .باتمان هاتینەۆ ەوە ەنبئەستپە  مانەوەویستگ
  یە مۆۆۆۆاو بەمانۆۆۆۆای وو ۆۆۆۆە پیۆۆۆۆاوێکە ڕێۆۆۆۆوی پۆۆۆۆب گرتۆۆۆۆووم

کاتێۆۆۆۆۆک باسۆۆۆۆۆی با نۆۆۆۆۆدەی ەەەەس ئەکەم کە چۆۆۆۆۆۆن پەنۆۆۆۆۆاو 
انی خۆمۆۆۆۆۆۆۆان چۆۆۆۆۆۆۆۆن پێ ۆۆۆۆۆۆۆتر  یۆۆۆۆۆۆۆ   بۆۆۆۆۆۆۆووین ەەەەس

دەخۆۆۆۆۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆۆۆینەی و  سۆۆۆۆۆۆۆۆەرم ..دە یۆۆۆۆۆۆۆۆاین
ڕێوێکۆۆۆۆۆۆۆۆی وۆرم دەگرێۆۆۆۆۆۆۆۆی  هۆۆۆۆۆۆۆۆیو   ماوێنێۆۆۆۆۆۆۆۆتەوەدە

اوم تامۆۆۆۆ   بۆۆۆۆۆیە کۆۆۆۆردوومب نەی پۆۆۆۆ کاتێۆۆۆۆک سووکایەتی ۆۆۆۆ 
   پێاوەکانی دەخەمە سەر سەرم.

 *** 
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مۆۆۆۆۆۆۆۆاوەیەکی وۆر پەگەڵ خۆمۆۆۆۆۆۆۆۆدی بیۆۆۆۆۆۆۆۆرم دەکۆۆۆۆۆۆۆۆردەوە  
  هەمۆۆۆۆۆۆوو ەە ۆۆۆۆۆۆ ێک امێۆۆۆۆۆۆکج ەم بە ئەندەبۆۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆ 

ایی  ئەو دەمە خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنێکی هەیە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ کۆتۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ی پێۆۆۆۆۆیەوە وەی خەونۆۆۆۆۆ دەکەویۆۆۆۆۆتە بەردەم ئەو پرسۆۆۆۆۆەی ئە

ە دی؟ یۆۆۆۆۆۆاخود  ۆۆۆۆۆۆتەکان هۆۆۆۆۆۆات دەبینۆۆۆۆۆۆی  ئەوە بۆۆۆۆۆۆوو کە
ی تریۆۆۆۆۆان هەیە و مۆۆۆۆۆرۆ  تۆۆۆۆۆا نەچێۆۆۆۆۆتە نۆۆۆۆۆاوی وێنەیەکۆۆۆۆۆ 

 ؟درکی پب ناکای 
ێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی و نه بەوپەی نەمدەهێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی هاوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرەکەم 

ەۆۆۆۆۆڵ و ەەگومانۆۆۆۆۆانە بەرێۆۆۆۆۆی کە مۆۆۆۆۆاوەیەکی وۆر بۆۆۆۆۆوو 
و دەرەەتێۆۆۆۆۆک وو  بە م پەبۆۆۆۆۆوێری د مۆۆۆۆۆی دیگیۆۆۆۆۆر کردبۆۆۆۆۆ 

وینم بڕیاڕێۆۆۆۆۆک کە پێۆۆۆۆۆی گەی ۆۆۆۆۆتووم ەکو بتۆۆۆۆۆ دەگەڕیم تۆۆۆۆۆاو
  ەە ۆۆۆۆۆ   یۆۆۆۆۆامی درێۆۆۆۆۆ ی مۆۆۆۆۆن کە چیرۆکێکۆۆۆۆۆ بیۆۆۆۆۆدەم  

چیۆۆۆۆۆرۆک چۆۆۆۆۆاوم کۆۆۆۆۆردەوەو یەکەم ەە ۆۆۆۆۆ  و دویهەمۆۆۆۆۆین 
 یۆۆۆۆان سۆۆۆۆێکس نۆۆۆۆیە وەک سۆۆۆۆا ەهای سۆۆۆۆاڵ تیۆۆۆۆای  یۆۆۆۆام  

 نێۆۆۆۆک ویی تێ ەی ۆۆۆۆتووە  سۆۆۆۆا ەکان منۆۆۆۆیۆ مەی ۆۆۆۆم پۆۆۆۆب 
رمە بەی ڕۆ ێۆۆۆۆۆۆک ئەو سێکسۆۆۆۆۆۆە بە م دەمویسۆۆۆۆۆۆ   بۆۆۆۆۆۆوو

کە  چیۆۆۆۆۆدەکەیی پە نێۆۆۆۆۆک ئاەۆۆۆۆۆاری تەندروسۆۆۆۆۆتی خۆۆۆۆۆۆی 
رچۆۆۆۆۆۆی پەەی مێکۆۆۆۆۆۆی ڕووتۆۆۆۆۆۆدی هەمی ۆۆۆۆۆۆە دەیەوێۆۆۆۆۆۆی هە

ی سۆۆۆۆۆۆا ەهای سۆۆۆۆۆۆاڵ بەو  ۆۆۆۆۆۆێوەیە پەگە ۆۆۆۆۆۆی بینیۆۆۆۆۆۆوویەت
ی  پەکاتێکۆۆۆۆۆۆدی مۆۆۆۆۆۆن ئەو ئۆۆۆۆۆۆارەوووەم بەو جۆۆۆۆۆۆووی بێۆۆۆۆۆۆ 

 ۆۆۆۆۆۆۆێوەیە نەبۆۆۆۆۆۆۆوو  هاوسۆۆۆۆۆۆۆەرەکەی پێ ۆۆۆۆۆۆۆووی هەر بەو 
ا بەیۆۆۆانی گۆۆۆان پیاوێۆۆۆک هەمۆۆۆوو  ۆۆۆەوێک تۆۆۆ بەومە مۆۆۆرد  

ەیۆۆۆۆۆانیەک دەبێۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆاوەڕێی ئەوەۆ بکۆۆۆۆۆای  ب کۆۆۆۆۆای ب
ەکەیەوە نۆۆۆۆۆوێن ر بە  ئەمبوالنسۆۆۆۆۆێک هەد ۆۆۆۆۆی بووەسۆۆۆۆۆتێی 

 .ا ی نەخۆ خانە بیبای بۆ  ووری ئین 
رۆ ی پەدییکبۆۆۆۆۆۆوونم بۆۆۆۆۆۆوو هۆۆۆۆۆۆاتنە دەرەوەیەک هۆۆۆۆۆۆاتمە 

هەرگیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆو نەگەڕیمەوە  دەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو ڕۆ ە  ..دەرەوە

دەسۆۆۆی  ا  یۆۆۆانێکی نۆۆۆوێبۆۆۆکەم بە دەرەەتێکۆۆۆی گونجۆۆۆاو تۆۆۆ 
ری  یتۆۆۆۆی  ۆۆۆۆەمەندەەەرم بۆۆۆۆڕی و تۆۆۆۆا  ۆۆۆۆاپۆۆۆۆب بۆۆۆۆکەم  پ
کۆۆۆۆۆۆۆۆم  ۆۆۆۆۆۆۆەوێک پەوێ مۆۆۆۆۆۆۆامەوە و  وورێ  کریکۆۆۆۆۆۆۆۆ 
مۆوەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە    ئەو ڕۆ ە بەرەوگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆری  لپەئوتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ڕۆی ۆۆۆۆۆۆتم  پێ ۆۆۆۆۆۆتر بیسۆۆۆۆۆۆتبووم تۆۆۆۆۆۆاب ۆیەکی پیۆنۆۆۆۆۆۆاردۆ 
دی ن ۆۆۆۆۆی پەمۆویخۆۆۆۆۆۆانەکەی کریکۆۆۆۆۆۆۆ  هەیە  کە تۆۆۆۆۆۆاب ۆی 

دیوەتەوە  بێچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووە  ی چەر ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوڕی نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکە بەال
کە بەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەوەیە   یۆۆۆۆۆۆۆۆان گیانۆۆۆۆۆۆۆۆدیرێکیتری سۆۆۆۆۆۆۆۆەگێک

ب ۆی مۆنۆۆۆۆۆۆۆاپیوی بەدووەم تۆۆۆۆۆۆۆاب ۆی ویبۆۆۆۆۆۆۆوینم دویی تۆۆۆۆۆۆۆا
ە دی ن ۆۆۆۆۆۆۆۆی دیدەنرێۆۆۆۆۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە ئەو ڕۆ  ناسۆۆۆۆۆۆۆۆریوی

  بەیۆۆۆۆۆانیۆ چۆۆۆۆۆوومە مۆوەخۆۆۆۆۆانە و ئەو تاب ۆیە ۆۆۆۆۆم بینۆۆۆۆۆی
بە پاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێک بەرەو کە پەئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوتێ ەکە هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتمە دەرەوە 

سۆۆۆۆۆا نی ڕیبۆۆۆۆۆردوو هێنۆۆۆۆۆدە   چۆۆۆۆۆووم بویکۆپۆۆۆۆۆان  ۆۆۆۆۆاری
ینم خۆۆۆۆۆۆانویەکی بتۆۆۆۆۆۆو ..پۆۆۆۆۆۆارەم پا ۆۆۆۆۆۆەکەوی کردبۆۆۆۆۆۆوو

پەنۆۆۆۆاو ئەو سروو ۆۆۆۆتە جۆۆۆۆوینەی بچکۆۆۆۆۆپە بکۆۆۆۆڕم و  یۆۆۆۆانم 
 رمە سەر.ئەو  ارە بە

پێویسۆۆۆۆۆۆۆۆتی بەگەڕینەوەیە  ووە تەمەنەوەچۆۆۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ  کە 
کۆۆۆۆان گە چێۆۆۆۆ  پەبۆۆۆۆۆنی و ۆۆۆۆی  دەیەوێۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆاو سرو

وەرب رێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  پەبا نۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەیەک ڕیبمێنێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ئەو دەمەی 
پە ۆۆۆۆەەامێکی بچکۆۆۆۆۆپە دەپەڕیۆۆۆۆتەوە و خۆۆۆۆۆی بە کەنیسۆۆۆۆە 

د   کە کۆۆۆۆو و کۆۆۆۆوڕێکی گەنۆۆۆۆ  بەیەکتۆۆۆۆری  ۆۆۆۆادەکەیۆۆۆۆی 
 دەکەن.

ەنی ۆۆۆۆۆۆۆم  هەمۆۆۆۆۆۆۆوو پەڕیۆۆۆۆۆۆۆوی دویوەی کورسۆۆۆۆۆۆۆیەکان دید 
ر جارێۆۆۆۆۆک ۆیۆۆۆۆۆان گۆڕیۆۆۆۆۆووە  هەوینترین  ۆۆۆۆۆێوە خجۆۆۆۆۆ بە

ێنێۆۆۆۆۆۆۆۆی  هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو ەە ۆۆۆۆۆۆۆۆە چەنۆۆۆۆۆۆۆۆد وێردێۆۆۆۆۆۆۆۆک دەخو
 دەسۆۆۆۆۆتینەوە  دویتۆۆۆۆۆر دیدەنی ۆۆۆۆۆینەوە  تۆۆۆۆۆاوەکو ئەو دوو هە

نێۆۆۆۆۆی بەیەکتۆۆۆۆۆرو دیویمۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆب دەکۆۆۆۆۆای یەگەنۆۆۆۆۆجە دەگە
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ەیەکتۆۆۆۆۆۆۆری بکەیۆۆۆۆۆۆۆن  بەدەوری خۆمۆۆۆۆۆۆۆان پیرۆوبۆۆۆۆۆۆۆایی پ
 ین.ر کەسێک هەبێی پیرۆوبایی پەیەکتر دەکەهە

دێ ۆۆۆۆۆین  ئەوین بۆۆۆۆۆۆ هەمۆۆۆۆۆوو بە ۆۆۆۆۆادیەوە کەنیسۆۆۆۆۆە جۆۆۆۆۆب 
خەریکۆۆۆۆۆۆی  هەنۆۆۆۆۆۆی دەڕۆن تۆۆۆۆۆۆا بەرە بەیۆۆۆۆۆۆان ی ئاهۆۆۆۆۆۆۆ

دنەوەو سۆۆۆۆۆەما دەبۆۆۆۆۆن  منۆۆۆۆۆیۆ بەنۆۆۆۆۆاو رەو ۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆویر
ەر دەچۆۆۆۆۆمە بە دەرگۆۆۆۆۆاکەی ئەوسۆۆۆۆۆ  ..کەنیسۆۆۆۆۆە تێۆۆۆۆۆدەپەڕم

  کەوی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆپەکەچوبۆۆۆۆۆۆۆۆارە بدەرەوە  تۆۆۆۆۆۆۆۆاوەکو دەگەمە ڕو
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی درەختەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ڕووبارێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک هەیە و پەناوەڕی
و بیۆۆۆۆۆر  ڕم  دەچۆۆۆۆۆمە سۆۆۆۆۆەر پۆۆۆۆۆردەکە ۆۆۆۆۆتی تێۆۆۆۆۆدەپەبەتەنی

تەمەن دەکەمەوە  پەوێ یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادەوەری پەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا نی 
م  هەر پەنۆۆۆۆۆاو ئەو سروو ۆۆۆۆۆتە گۆۆۆۆۆۆڕی ۆمۆۆۆۆۆدی دەکۆۆۆۆۆو پەخ

 بپۆۆۆۆب دەدەم  گۆڕێۆۆۆۆک پەخۆمۆۆۆۆدی و پەنۆۆۆۆاو ویکۆپۆۆۆۆان ئانۆۆۆۆا
بە یۆۆۆۆۆانی تەنیۆۆۆۆۆایی نۆۆۆۆۆاو سروو ۆۆۆۆۆی درێۆۆۆۆۆ ە   دەینێۆۆۆۆۆ م

      دەدەم.
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دییکۆۆۆۆم هەردوکمۆۆۆۆان  ێر گۆنۆۆۆۆای دییکۆۆۆۆی مۆۆۆۆنە  مۆۆۆۆن و ۆۆۆۆ 
ان هە  رتۆۆۆۆۆۆۆووە  ئەویۆۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆۆۆ مباوک ویاناونۆۆۆۆۆۆۆ 

او گۆنۆۆۆۆۆای یە مۆۆۆۆۆ نەمایی یهێۆۆۆۆۆنەری سۆۆۆۆۆ خۆ ەویسۆۆۆۆۆتی دەر
و بۆۆۆۆۆاوکێکی  پەدییۆۆۆۆۆک بە یە مۆۆۆۆۆاو نۆۆۆۆۆاوی منۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆرد 

 یۆۆۆۆۆۆاتورکپە یەکێکیۆۆۆۆۆۆان پەەێۆۆۆۆۆۆریڵ و ئەویتریۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆورد 
هۆۆۆۆیو  نێۆۆۆۆک ناتوینێۆۆۆۆی  لۆپەئەسۆۆۆۆتەنب دنیۆۆۆۆاوە  هۆۆۆۆاتومەتە

بێۆۆۆۆۆۆی  وێنەیەکۆۆۆۆۆۆی درۆونۆۆۆۆۆۆانەی دریمۆۆۆۆۆۆا تورکیەکۆۆۆۆۆۆان نە
  ۆک بەخۆیۆۆۆۆۆان ببەخ ۆۆۆۆۆننەی د  و نۆۆۆۆۆاکەوێۆۆۆۆۆی وێۆۆۆۆۆ اندەی
ویسۆۆۆۆۆۆی  یۆۆۆۆۆۆانێکی   دەمدەکۆۆۆۆۆۆردمو هەریسۆۆۆۆۆۆانی یوە تەوئە

ئۆۆۆۆارەوویەکی وۆری    بۆۆۆۆاوکمنۆۆۆۆوێ دەسۆۆۆۆی پۆۆۆۆب بۆۆۆۆکەم
ن کۆۆۆۆاری دیویینۆۆۆۆی مۆۆۆۆ ینەما بخۆۆۆۆوێنم  بە م وە بۆۆۆۆوو پەسۆۆۆۆ پە

  هەر بەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی مەم هە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ یرد اگۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆارو ڕۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ەوێ ەکەمەوە تۆۆۆۆوینیم سۆۆۆۆەەەر بۆۆۆۆۆ ئە مانیۆۆۆۆا بۆۆۆۆکەم  پکۆۆۆۆار

یم وتیۆۆۆۆۆا نۆۆۆۆۆیە   ن ئۆۆۆۆۆاریمیەکید کۆۆۆۆۆارکرد هەسۆۆۆۆۆتم دەکۆۆۆۆۆر
ەوێ کۆۆۆۆۆاربکەم  بەو ە پۆ ەنۆۆۆۆۆدی پبەخەیا ۆۆۆۆۆدی هۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆڕۆم

تۆۆۆۆوینیم   دبۆوەنۆۆۆۆ پێۆۆۆۆیەی  ۆۆۆۆتی وۆرم پەبۆۆۆۆارەی ئەوێ خوی
وونی ی ەێرنەبۆۆۆۆۆ م کێ ۆۆۆۆۆە ی  بەکۆۆۆۆۆارێکم دەسۆۆۆۆۆی بکەوێۆۆۆۆۆ 
ی ئۆۆۆۆۆاویر ەوی وۆرئەتەکۆۆۆۆۆان رگومۆۆۆۆۆان یەکێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆوو پە

 .یئەدیم  هەرچەندە هەو ێکی وۆرم دەد 
 رم پەوە کۆۆۆۆۆۆردەوە پەیوەنۆۆۆۆۆۆدی ناسۆۆۆۆۆۆینرەنجام بیۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆۆە
ەنۆۆۆۆۆدە مۆۆۆۆۆن هەرچبۆۆۆۆۆکەم   ێۆۆۆۆۆی ئەنتەرنێۆۆۆۆۆی دروسۆۆۆۆۆی پەڕ

ڕۆ ینە کۆۆۆۆۆۆۆارم پەگەڵ ئەو خۆۆۆۆۆۆۆانمە بۆۆۆۆۆۆۆوو کە ئۆەیسۆۆۆۆۆۆۆی 
 ووسۆۆۆۆۆی وڕنەکەی بەڕێۆۆۆۆۆوە دەبۆۆۆۆۆرد  ئەو ومۆۆۆۆۆانی دیۆۆۆۆۆویی

هەروەهۆۆۆۆۆۆا کەمێۆۆۆۆۆۆک  دەوینۆۆۆۆۆۆی  ۆر بۆۆۆۆۆۆاۆوپۆ ەنۆۆۆۆۆۆدی 
دەوینۆۆۆۆۆی  ئەوە ومۆۆۆۆۆانی هاوبە ۆۆۆۆۆمان بۆۆۆۆۆوو  ئین  یۆۆۆۆۆوی 

سۆۆۆۆین بۆۆۆۆوو دیمبەوینۆۆۆۆدبوو نۆۆۆۆامەم نۆۆۆۆامەیەی بۆۆۆۆۆ نائەو بەر
نی پۆ ەنۆۆۆۆدی کە دەیۆۆۆۆانوی دویی چەنۆۆۆۆد نۆۆۆۆامەیەک  رد ادەنۆۆۆۆ 
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ئیتۆۆۆۆۆۆر بە  ۆۆۆۆۆۆۆخیەوە دەیۆۆۆۆۆۆانووی "خۆۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆۆن   نۆۆۆۆۆۆاوینم
 تای ومان نیم تا ەێری بکەم"مامۆس
نۆۆۆۆامەی نۆۆۆۆاوی کا ۆۆۆۆا خۆۆۆۆۆی ۆ ێکیۆۆۆۆان  نێۆۆۆۆک بەڕتۆۆۆۆا 

وە نامەکۆۆۆۆانم بە گ ەوەرگێرینۆۆۆۆی گۆۆۆۆۆنۆۆۆۆارد  منۆۆۆۆیۆ پەڕێۆۆۆۆی 
ی و بۆۆۆۆۆۆۆم دەنۆۆۆۆۆۆارد  و وەرمۆۆۆۆۆۆدەگێڕتۆۆۆۆۆۆورکی دەنوسۆۆۆۆۆۆی 

ئەو خێۆۆۆۆۆری  ەیەوە درێۆۆۆۆۆ ەم پێۆۆۆۆۆدی ڕێۆۆۆۆۆ  ووردە ووردە پەو
ێم دیویی  مۆۆۆۆۆارەی تەپەەۆۆۆۆۆۆنی کۆۆۆۆۆردم و ڕیسۆۆۆۆۆتەوخۆۆ پۆۆۆۆۆ 

ی نۆۆۆۆۆۆاوینم  ئەوە تۆۆۆۆۆۆاکە  ۆۆۆۆۆۆتێک بۆۆۆۆۆۆوو ووی کە پۆ ەنۆۆۆۆۆۆد 
 .ووالیەوە کێ ە نەبەب

 ینۆۆۆۆۆۆۆ پەنی ۆۆۆۆۆۆۆتیمانی خۆۆۆۆۆۆۆۆی بەدەسۆۆۆۆۆۆۆی درۆومۆۆۆۆۆۆۆرۆ  
ێۆۆۆۆۆۆک ێۆۆۆۆۆۆک ڕیدەکۆۆۆۆۆۆای  بە م پە كوربەتۆۆۆۆۆۆدی كەریب ان خە

او نۆۆۆۆۆۆ ویۆۆۆۆۆۆک دەکۆۆۆۆۆۆاتەوە  کا ۆۆۆۆۆۆا ئەو  نەیە پەپەخۆیۆۆۆۆۆی ن
پەبۆۆۆۆرین   بۆۆۆۆوو ی پۆۆۆۆڕرۆۆۆۆ ەو رۆئ مێ ۆۆۆۆکی منۆۆۆۆدی بۆۆۆۆووە 

تۆۆۆۆرس پەبۆۆۆۆرین نەیهێ ۆۆۆۆتبوو برینۆۆۆۆدیر بۆۆۆۆبم  کەچۆۆۆۆی مۆۆۆۆن 
ەیری  یۆۆۆۆۆانم سۆۆۆۆۆ پەنۆۆۆۆۆاو خەیۆۆۆۆۆا ی و چێۆۆۆۆۆ ی مۆسۆۆۆۆۆی اوە 

دەمویسۆۆۆۆۆۆۆی چێۆۆۆۆۆۆۆ ی نۆۆۆۆۆۆۆۆتەی ئەو بۆۆۆۆۆۆۆۆیە  د دەکۆۆۆۆۆۆۆر
بۆۆۆۆۆۆ ئەوی بۆۆۆۆۆکەم بە نۆۆۆۆۆامە و ووم بانەی بیسۆۆۆۆۆتیمۆسۆۆۆۆۆی ا

 .بیانووسمەوە
 ..ننۆۆۆۆۆۆۆ ی نۆۆۆۆۆۆۆاو دەرووی ا و جۆۆۆۆۆۆۆوینی دوینەیەکۆۆۆۆۆۆۆ مۆسۆۆۆۆۆۆۆ 

ریۆۆۆۆی  بە کۆۆۆۆو دەبێۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆەردی ب ناتوینیۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆتیان 
پەنۆۆۆۆۆاو و تۆۆۆۆۆا ەاچەکانۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆبن بە بۆۆۆۆۆاڵ   پەناویۆۆۆۆۆدی بیۆۆۆۆۆی 

ە ڕیسۆۆۆۆۆۆتی  پێۆۆۆۆۆۆرەوەی ەخۆتۆۆۆۆۆۆدی بنڕیۆۆۆۆۆۆی و خەون بکەیۆۆۆۆۆۆت
ە ەوە جۆۆۆوینیجۆۆۆوینی نۆۆۆین  ئە جۆۆۆوین نۆۆۆین و خۆۆۆاوەنی ئۆۆۆێم

دەبێۆۆۆۆی ئۆۆۆۆێمە ستای ۆۆۆۆی بکەیۆۆۆۆن و چێۆۆۆۆ ی پۆۆۆۆب ببینۆۆۆۆین  
 ێکیر ی  ئەوەیە هەر هێنۆۆۆۆۆۆۆدەی  ۆۆۆۆۆۆۆ ێ ۆۆۆۆۆۆۆەی مۆۆۆۆۆۆۆرۆک

کۆۆۆۆرد خۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆب کی پێ ۆۆۆۆکەۆ نووسۆۆۆۆی و  ۆۆۆۆانۆگەریە
ر دەبێۆۆۆۆۆۆتە مرۆ ێکۆۆۆۆۆۆی جۆۆۆۆۆۆۆوین پەرسۆۆۆۆۆۆی   نێۆۆۆۆۆۆۆک هە

هوینیەتی پیاوەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ستای ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی هێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆە
دەکۆۆۆۆۆۆۆاتەوە بیۆۆۆۆۆۆۆر پەوە ریان کۆۆۆۆۆۆۆرد  خێۆۆۆۆۆۆۆری اڕووخسۆۆۆۆۆۆۆ 

 جوینی و ی بکای.بە دیری پێ بڕکێی  ا
کەمجۆۆۆۆۆۆار ئەوە سۆۆۆۆۆۆەرەتای ئەو گنتوگۆیۆۆۆۆۆۆانە بۆۆۆۆۆۆوو کە یە

مەی پرسۆۆۆۆی "تۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن دە وئۆۆۆۆاوی دەسۆۆۆۆتمان پێۆۆۆۆی کۆۆۆۆرد  ئە
نەبۆۆۆوو  مۆۆۆن  ییۆۆۆی؟" پانۆۆۆی درۆکۆۆۆردنم بۆۆۆۆجۆۆۆوین نابینبە

م اان ڕیمۆۆۆۆدەکرد  تاوێۆۆۆۆک ڕیمۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆم پەپانۆۆۆۆی درۆونەکۆۆۆۆ 
ماسۆۆۆۆۆیەکی تۆۆۆۆۆامەورۆی  نی ئەو چۆۆۆۆۆیە  ئەویبۆۆۆۆۆوینم جۆۆۆۆۆو

  نەک ینی بێۆۆۆۆۆۆی وەریۆۆۆۆۆۆای جۆۆۆۆۆۆ جۆۆۆۆۆۆوینیە  دەیەوێۆۆۆۆۆۆی پەد 
اتێۆۆۆۆک ک  بۆۆۆۆوویە خۆۆۆۆۆی جۆۆۆۆوینیەک بێۆۆۆۆی  ئەوە ئەو ڕیسۆۆۆۆت

 ..نەبۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆ ەسۆۆۆۆەکردن دەنۆۆۆۆ ێمۆۆۆۆن کۆۆۆۆاتم هپۆۆۆۆێم ووی  
نە بمتوینیبۆۆۆۆا نۆۆۆۆامەی بۆۆۆۆۆ بنووسۆۆۆۆم و ەسۆۆۆۆەی ەگەر  ۆۆۆۆەویم

 پەگە دی بکەم.
ک دوو ەن  وە بڕیۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆوو یەکتۆۆۆۆۆر ببینۆۆۆۆۆیار کیەکەمجۆۆۆۆۆ 
ەخۆۆۆۆۆۆانەیەک نەبۆۆۆۆۆۆوو  نۆۆۆۆۆۆا ئەوە ئەو  ۆۆۆۆۆۆەوەی کەس پەەاو

وە چۆۆۆۆۆووم بۆۆۆۆۆۆ ۆ ۆۆۆۆۆ ک ۆۆۆۆۆەمەیە بۆۆۆۆۆوو کە مۆۆۆۆۆن پە ویریە
نۆۆۆۆۆۆین و بەیەکەوە ەی ئەو یەکتۆۆۆۆۆۆر بییتۆۆۆۆۆۆا پەمۆۆۆۆۆۆاپەک  ڕیدۆم
   ەۆۆۆۆی مەکەیۆۆۆۆنبکە ەنۆۆۆۆدی پۆ ی ەی مێکۆۆۆۆی مۆسۆۆۆۆی یەیرسۆۆۆۆ 

  بۆۆۆۆۆۆۆووک چۆۆۆۆۆۆۆپین میۆۆۆۆۆۆوویک ەن ەرەدریۆۆۆۆۆۆ  پەبۆۆۆۆۆۆارەی
           بۆ خۆ ەویستی""چۆپین ئارەووویەک بەناوی 

 مەی ئۆۆۆۆۆۆۆارەوووم کۆۆۆۆۆۆۆرد چەنۆۆۆۆۆۆۆدین جۆۆۆۆۆۆۆاریتر یەۆۆۆۆۆۆۆ  ئەو
یۆۆۆۆۆۆۆنمەوە  نەک بەهۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەوەی تیایۆۆۆۆۆۆۆدی یەکتریمۆۆۆۆۆۆۆان بیب

ی مەدییە هەمۆۆۆۆۆۆان ینۆۆۆۆۆۆدەگیەک پەو ەۆۆۆۆۆۆ بینۆۆۆۆۆۆی  بە کۆۆۆۆۆۆو و
جۆۆۆۆۆۆرب ە نووسۆۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆۆپین بۆۆۆۆۆۆ  نو مەیاڵ یۆۆۆۆۆ خە

ا  ۆۆۆۆۆ ڕێۆۆۆۆۆک پەمەیۆۆۆۆۆل و تۆۆۆۆۆامەورۆیی مۆۆۆۆۆن و کا  سۆۆۆۆۆاند 
اتەی هەو یۆۆۆۆۆدی کۆۆۆۆۆارێکم پە ۆۆۆۆۆارەکەی   ئەو کۆۆۆۆۆ دەچێۆۆۆۆۆی 

ئیۆۆۆۆدی  وورێکۆۆۆۆم پەنویۆۆۆۆک ئەو  وێتەوە ی بۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆدۆۆخۆۆۆۆ 
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  ی بەو ئاسۆۆۆۆتەی ئیتۆۆۆۆر بەیەکەوە بۆۆۆۆ ینگۆۆۆۆری تۆۆۆۆا گەی ۆۆۆۆ 
یۆۆۆۆۆۆاوین اوکم بەنبۆۆۆۆۆۆ وییکۆۆۆۆۆۆم پەگەڵ کا ۆۆۆۆۆۆا و د ئێسۆۆۆۆۆۆتاۆ 
 تان بکەین.ردسوسەردینی ک

 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ۆۆۆۆۆۆۆڕۆ وەک ئۆۆۆۆۆۆێمە درۆیەکەبۆۆۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆۆۆۆڕۆ 
وەی کۆۆۆۆۆاری بە دەن ۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆێمەی پێویسۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆیە  بەەەد ئە

 ۆۆۆۆۆۆڕۆ  جەسۆۆۆۆۆتەمانە  تۆۆۆۆۆاوەکو پیۆۆۆۆۆاوە بەربەریەکۆۆۆۆۆانی
کەم سۆۆۆۆۆۆۆوتاند  یگیۆۆۆۆۆۆۆری بۆۆۆۆۆۆۆکەن  ئەو ڕۆ ەی جەپۆۆۆۆۆۆۆادەد 

 ن  ویموینۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆۆڕۆ ئەو ئەو پیۆۆۆۆۆۆۆاوەی کردمۆۆۆۆۆۆۆی بە
دنیۆۆۆۆۆۆایە ئاسۆۆۆۆۆۆۆی ڕوون دەبەخ ۆۆۆۆۆۆێی کەریمەتۆۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆۆۆ 

نی پە ۆۆۆۆاخەکانەوە هۆۆۆۆاتن ی پیاوەکۆۆۆۆادەگەڕێنێۆۆۆۆتەوە  کەچۆۆۆۆ 
ەی نێۆۆۆۆردریمە ئەوینۆۆۆۆیۆ هەر وییۆۆۆۆان کۆۆۆۆرد  تۆۆۆۆا ئەو ئاسۆۆۆۆت

ەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی بەرەی دو منەکانیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەکو پەگەڵ پیاو
 بدوم.و منیان بخەوم و نهێنیەکانیان د 

بۆۆۆۆدۆومەوە  چۆۆۆۆی پە خۆۆۆۆۆم ناوێۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆم ە تسۆۆۆۆ یپێو
ۆم خۆۆۆۆ  تون و پۆۆۆۆارە بۆۆۆۆکەم  مۆۆۆۆن ائۆۆۆۆ خۆۆۆۆانوو و سۆۆۆۆەیارەو 

  ئەوە مۆۆۆۆۆنم وە ۆۆۆۆۆیوخنەبە   رۆۆۆۆۆوب هیچۆۆۆۆۆی بەمۆۆۆۆۆننۆۆۆۆۆیم
ن مۆۆۆۆۆ ەوە جەسۆۆۆۆتە و  ۆۆۆۆۆەرەەی خۆۆۆۆۆۆمم پەپێنۆۆۆۆاوی دینۆۆۆۆۆا  ئ

کمان سۆۆۆۆۆۆێبەهەر و سۆۆۆۆۆۆەروینپەگەڵ  ۆۆۆۆۆۆ ێر  ویریبۆۆۆۆۆۆووم 
مۆۆۆۆۆان ەکۆۆۆۆۆی ەوتابخۆۆۆۆۆانە دیدەنی ۆۆۆۆۆتین  بیرر ەیڕە پەسۆۆۆۆۆەر

بۆۆۆۆۆری  بسۆۆۆۆۆ  اویئۆۆۆۆۆ ر دەکۆۆۆۆۆردەوە کە گەورەۆ بۆۆۆۆۆووین هە
  کەچۆۆۆۆۆۆی ئەو ەکەیۆۆۆۆۆۆنئپۆۆۆۆۆۆب  نائەدۆویۆۆۆۆۆۆنەوەو  ۆۆۆۆۆۆووی

دەهۆۆۆۆۆۆۆای  کەکۆۆۆۆۆۆۆانەوە ڕۆ ەی بۆۆۆۆۆۆۆۆنی میوەکۆۆۆۆۆۆۆان پەەرۆ
ێو کەوی ویەک پەسۆۆۆۆب بۆۆۆۆریکەی بۆۆۆۆب بەبۆۆۆۆۆنی سۆۆۆۆ  ۆۆۆۆ ێر 

کە پەگەڵ  ن کۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد  ئەو ڕۆ ە ووتیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەروین 
ەبۆۆۆۆۆاوگەیەکی سۆۆۆۆۆەرباوەکان ە  ۆۆۆۆۆار پبۆۆۆۆۆاوکی دەگەڕێۆۆۆۆۆتەو

 یۆۆۆۆۆ ەوکۆۆۆۆۆریوەو خەپکانێۆۆۆۆۆک ئەویۆۆۆۆۆان پەنۆۆۆۆۆاو  دەسۆۆۆۆۆت یر
بۆۆۆۆب سۆۆۆۆەرباویەکان بینیۆۆۆۆووە  وتۆۆۆۆم ئەوە بۆۆۆۆریی دووەمۆۆۆۆیۆ 

خەیا مۆۆۆۆان انویسۆۆۆۆی و ن مۆۆۆۆایەوە پەو سۆۆۆۆب بۆۆۆۆرییەی دەم 
دەکۆۆۆۆرد  ۆۆۆۆوویان پۆۆۆۆب دەکەیۆۆۆۆن  تۆۆۆۆاەە بۆۆۆۆریکە نەهۆۆۆۆای  کە 
 ۆۆۆۆڕۆ هۆۆۆاتە نۆۆۆاو  ۆۆۆار ووتۆۆۆم تۆۆۆاەە بۆۆۆری  ۆڕ ۆۆۆ ێڕەو 
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م دوو کچۆۆۆۆم پێۆۆۆۆی دەبێۆۆۆۆی ناویۆۆۆۆان دەنۆۆۆۆێ  مێۆۆۆۆردمدەبێۆۆۆۆتە 
بۆۆۆۆرییەی  سۆۆۆۆبئەو   نۆۆۆۆا ئەو دییۆۆۆۆکەی  ۆۆۆۆ یر و سۆۆۆۆەروین

  هۆۆۆۆیو بۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆێمە دەهێنۆۆۆۆا دنیۆۆۆۆا هەر خۆۆۆۆۆی نەوۆک بۆۆۆۆوو
سۆۆۆۆۆۆا نێکی  م سۆۆۆۆۆۆەرویندەوینۆۆۆۆۆۆ .. کەسۆۆۆۆۆۆێک نەدەهۆۆۆۆۆۆای 

ئێس انی ۆۆۆۆۆۆی نەمۆۆۆۆۆۆاوە  وۆرە خۆۆۆۆۆۆریوەتە  ێۆۆۆۆۆۆر خۆۆۆۆۆۆاک و 
ە  ۆۆۆۆینەکەی کە ڕەنۆۆۆۆ ە وەک ئەوینیتۆۆۆۆر ڕۆ ێۆۆۆۆک کریسۆۆۆۆ 

وی ڕی ۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆومەینی  ئەو کریسۆۆۆۆۆە ەوان د پێیۆۆۆۆۆ پەبۆۆۆۆۆاویر 
سۆۆۆۆۆۆ انی وە ئێئێسۆۆۆۆۆۆ انێک بۆۆۆۆۆۆدۆونەوە  ئەپۆۆۆۆۆۆارچە گەڵ پە

پەسۆۆۆۆۆەر ەوما ۆۆۆۆۆە  ۆۆۆۆۆینەکە   سۆۆۆۆۆەرە پۆۆۆۆۆڕ خەونەکەیەتۆۆۆۆۆی
کی ەۆۆۆۆۆاوەیی ەوما ۆۆۆۆۆێ دینۆۆۆۆۆریوە کە ئێسۆۆۆۆۆتا بۆۆۆۆۆۆتە پۆۆۆۆۆارچە

ئێسۆۆۆۆۆۆۆۆ انەی سۆۆۆۆۆۆۆۆەری وورد دەبۆۆۆۆۆۆۆۆمەوە   وچێکۆۆۆۆۆۆۆۆن  پە
ی دەکەوێۆۆۆۆۆۆۆۆتە ەسۆۆۆۆۆۆۆۆە هەر وەک سۆۆۆۆۆۆۆۆەرەتای ڕۆ ینۆۆۆۆۆۆۆۆ 

و رەپەسۆۆۆۆۆۆاوینە  دەبێۆۆۆۆۆۆی مەکۆۆۆۆۆۆتەب  گۆۆۆۆۆۆوێم پەدەن ۆۆۆۆۆۆی 
 سەیری دەکەم.

سۆۆۆۆۆۆۆۆب  ەوئەرێ ئ ..ری پەمێۆۆۆۆۆۆۆۆ ە پە ێۆۆۆۆۆۆۆۆر خاکۆۆۆۆۆۆۆۆدیموی
سۆۆۆۆۆەگبابە هەر نەهۆۆۆۆۆاتنە خویوبێنیمۆۆۆۆۆان؟ دەترسۆۆۆۆۆم دییۆۆۆۆۆکە 

ئۆۆۆۆۆۆێمەۆ   بێۆۆۆۆۆۆی ا  ۆۆۆۆۆۆووی نەکرد ت ۆۆۆۆۆۆ مەیمونەکەیۆۆۆۆۆۆان هێ
ئەوین بۆۆۆۆۆین  ئەرێ ویری تۆۆۆۆۆۆ بێیۆۆۆۆۆتە الی هەر چۆۆۆۆۆاوەڕێی 

ئۆۆۆۆۆین بۆۆۆۆاویۆ مۆۆۆۆن با ۆۆۆۆتر نۆۆۆۆیە  هەوڵ دەدەیۆۆۆۆن  ۆۆۆۆ ێرە 
ەر سۆۆۆۆێکمان پە ێۆۆۆۆر خۆۆۆۆاک تێۆۆۆۆر ەسۆۆۆۆە هبە ..بۆۆۆۆدۆوینەوە

 اڵ دەکەین.یەکەین وەک جارین پێدەکەنین و خەد 
ئەمۆۆۆۆۆڕۆ ئەو دەبە وی دەکەیۆۆۆۆۆن سۆۆۆۆۆەروین گیۆۆۆۆۆان  ئەوەتۆۆۆۆۆا 

ەکەم خۆۆۆۆۆۆۆمی پۆۆۆۆۆۆب مۆۆۆۆۆۆا   وی پەامۆۆۆۆۆۆادە کۆۆۆۆۆۆردووەئنەوتەم 
  تۆۆۆۆۆۆۆا ەرخەکە نویۆۆۆۆۆۆۆک دەکەمەوە پەەۆۆۆۆۆۆۆ مچدە ۆۆۆۆۆۆۆۆم و 

تەویو نەسۆۆۆۆۆۆۆووتێم و نەبۆۆۆۆۆۆۆمە خە ۆۆۆۆۆۆۆوو و مۆۆۆۆۆۆۆاڵ نەکەم بە 
 م  ئەوسۆۆۆۆۆۆۆا دێۆۆۆۆۆۆۆمە الی تۆۆۆۆۆۆۆۆ و بەدویی ۆۆۆۆۆۆۆ دۆوە  دینانی

ەوە بۆۆۆۆۆین و ن پۆۆۆۆۆێک ۆۆۆۆۆ ێر دەگەڕێۆۆۆۆۆین تۆۆۆۆۆا وەک جۆۆۆۆۆاری

چۆۆۆۆاوەڕێی هۆۆۆۆیو پیۆۆۆۆاوێکیۆ نۆۆۆۆاکەین  دەوینۆۆۆۆم ئەو کۆۆۆۆای 
پیاوتۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ  ێۆۆۆۆی  ە  د  ۆۆۆۆ ێر پەبەومۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆی ناکەوێۆۆۆۆی 

چۆۆۆۆۆۆۆیە هەردووکتۆۆۆۆۆۆۆان دەخۆۆۆۆۆۆۆویوم و سۆۆۆۆۆۆۆب ەۆۆۆۆۆۆۆۆ ی پەو 
 .گۆڕستانە بە ئاریمی  یان دەبەینە سەر

*** 
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دەسۆۆۆۆۆۆت یر کۆۆۆۆۆۆۆرین   پیۆۆۆۆۆۆۆرەاوە پیۆۆۆۆۆۆ ئەو ڕۆ ەی ئەو دوو 
 ۆۆۆۆۆتن هۆۆۆۆۆیو  ۆۆۆۆۆتێک پە ۆۆۆۆۆوێنی وو تێدەگەیڕۆ ێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆ 

ن دەڕۆی ۆۆۆۆۆۆتن تۆۆۆۆۆۆا منا ەکانیۆۆۆۆۆۆان خۆیۆۆۆۆۆۆدی نەمۆۆۆۆۆۆاوە  ئەوی
ی کۆۆۆۆۆان بە ۆۆۆۆۆێوەبێنۆۆۆۆۆنەوە  وەک چۆۆۆۆۆۆن هەر یەک پەپیاوە

و هەر یەکەو کچێکۆۆۆۆۆۆۆۆی پەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆتدیبوو  ویری و جیۆۆۆۆۆۆۆۆاوی
کە سۆۆۆۆب بۆۆۆۆرییە بۆۆۆۆوون  ن خو ۆۆۆۆکی ئەو ۆۆۆۆ ێر وسۆۆۆۆەروی

گەی ۆۆۆۆۆتە الی ڕین  یەکێکیۆۆۆۆۆان دەگە باوکەکۆۆۆۆۆان بەدوییۆۆۆۆۆان
وینیتۆۆۆۆۆۆۆۆر پەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆ ەی گەڕین و مۆۆۆۆۆۆۆۆرد  ئە کوڕەکۆۆۆۆۆۆۆۆان

بەتۆۆۆۆۆمەتی سۆۆۆۆیخوری و کو ۆۆۆۆتن دەسۆۆۆۆت یر کۆۆۆۆرین  ئەوە 
ەنە او بەو تەمپەچۆۆۆۆۆاوەڕوینی کەسۆۆۆۆۆدی نەبۆۆۆۆۆوو کە دوو پیۆۆۆۆۆ 

 ۆۆۆۆ ێر ویە مۆۆۆۆاو  درێی بۆۆۆۆ بڕیۆۆۆۆارێکی سۆۆۆۆەختیان بەسۆۆۆۆەردی 
ێۆۆۆۆل ئەو دەمەی وتئی تۆۆۆۆاوە گەی ۆۆۆۆتبوونە و کا ۆۆۆۆا و گۆنۆۆۆۆا

نی نتەکە هەوی ۆۆۆۆۆۆی پەسۆۆۆۆۆۆێدیرەدییرۆسۆۆۆۆۆۆتی ریەویۆۆۆۆۆۆۆنپەتەپە
گرنۆۆۆۆی وی پیریۆۆۆۆان بیسۆۆۆۆی  هەوی ێکۆۆۆۆی هێنۆۆۆۆدە دوو پیۆۆۆۆا

ی نەبۆۆۆۆۆوو  کۆۆۆۆۆاتی خوێنۆۆۆۆۆدنەوەی ڕیپۆۆۆۆۆۆرتی پەیۆۆۆۆۆامنێرەکە
کەوچۆۆۆۆک بەدەسۆۆۆۆتی  یکۆۆۆۆی یە مۆۆۆۆاوتەپەەویۆۆۆۆۆن ئیۆۆۆۆدی دی

 وو ک بوو تەنیا ووتی "باوکم"
رێۆۆۆۆۆی  بە م نەیوینۆۆۆۆۆی کی پەسۆۆۆۆۆێدیرە دەد ئەو وینۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆاو
کامیۆۆۆۆۆان   ی سۆۆۆۆۆەریان سۆۆۆۆۆنرکریبووپیۆۆۆۆۆرە پەو دوو پیۆۆۆۆۆاوە

چۆۆۆۆۆۆۆن تێ ەی ۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆریکەی و بۆۆۆۆۆۆوو  وەک  بۆۆۆۆۆۆاوکی
 .پە یاندی ماون منا ەکانیتر

کا ۆۆۆۆۆۆا پەهۆۆۆۆۆۆیو  ۆۆۆۆۆۆتێک تێنەدەگەی ۆۆۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆۆۆ یە مۆۆۆۆۆۆاو 
مۆۆۆۆۆی دییکۆۆۆۆۆیەوە بیسۆۆۆۆۆتبوو  جارێۆۆۆۆۆک پەدەچیۆۆۆۆۆرۆکەکەی 

ەرپەبەری ڕوودیوەکە تێدەگەی ۆۆۆۆۆۆۆۆی  بە م گۆنۆۆۆۆۆۆۆۆای سۆۆۆۆۆۆۆۆ 
هێ ۆۆۆۆۆۆتا   ێرپەردیخێۆۆۆۆۆۆک ئۆۆۆۆۆۆاوی دی بە هاوسۆۆۆۆۆۆەرەکەی  

  وەسۆۆۆۆۆۆۆۆتااوەکەی بەتەویوی نەخویردبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە د ۆۆۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ەدەوری کۆبۆۆۆۆۆۆۆۆوونەوە  بە م چۆۆۆۆۆۆۆۆاوەڕوینیەک وو بهەمۆۆۆۆۆۆۆۆ 

کە سۆۆۆۆا ەهای سۆۆۆۆا ی خایانۆۆۆۆد  سۆۆۆۆەرەنجام بەر پەمەرگۆۆۆۆۆی 
  رەی هەمۆۆۆۆۆۆۆان ڕۆ ۆ ئێۆۆۆۆۆۆۆویمۆۆۆۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆۆۆاوکی ئەو

یوی هەویپەکۆۆۆۆۆۆۆانی کەنا ەکۆۆۆۆۆۆۆان بە  ۆۆۆۆۆۆۆریتی نووسۆۆۆۆۆۆۆرپە
پەپەیەک بۆۆۆۆۆۆاو کریبۆۆۆۆۆۆۆوە  تیایۆۆۆۆۆۆدی نووسۆۆۆۆۆۆریبوو "بەپەپە: 

ک کی یەکێۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆاوتەری تۆۆۆۆۆورک   ۆۆۆۆۆ ێر گۆنۆۆۆۆۆای ئەکۆۆۆۆۆ 
دویی بیسۆۆۆۆۆۆتنی هەوی ەکە گیۆۆۆۆۆۆانی  ەوینبارەکۆۆۆۆۆۆانپەکۆۆۆۆۆۆچە تا

 سپارد"
هۆۆۆۆۆۆاوڕێکەی چێ ۆۆۆۆۆۆتخانەکەی تۆۆۆۆۆۆارین هەمی ۆۆۆۆۆۆە ب سۆۆۆۆۆۆ 

وەی هەوی ۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆوومە  تەپەەویۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆ ئەوین سۆۆۆۆۆەرچا
بڕیۆۆۆۆۆۆۆۆاری ر تا چەنۆۆۆۆۆۆۆۆد کا ێرێۆۆۆۆۆۆۆۆک بەسۆۆۆۆۆۆۆۆەهێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ 

وو باوکەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان تێنەپەڕیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  د  سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێدیرەدینی ەپ
کێۆۆۆۆۆک پەخو ۆۆۆۆۆکەکانیان بیسۆۆۆۆۆی  هەوی ۆۆۆۆۆی مەرگۆۆۆۆۆی یە

 گارێۆۆۆۆۆۆک مۆۆۆۆۆۆاوە کە هەوی ۆۆۆۆۆۆی ن هێ ۆۆۆۆۆۆتا رۆنیۆۆۆۆۆۆابوو د 
 .مەرگی دوو خو کەکەی تری یان دەبیستن
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سۆۆۆۆنەم  ئەو ڕۆ ینەی کە خە کۆۆۆۆی  ۆۆۆۆاری  ید د مۆۆۆۆن خۆۆۆۆودی
و  ئەو کۆۆۆۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆۆۆوو پەخە کۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەودیۆۆۆۆۆۆۆۆوی دیگۆۆۆۆۆۆۆۆا

پەنەخۆ ۆۆۆۆۆخانەیەکی تۆۆۆۆۆارین کۆۆۆۆۆاری وەرگێۆۆۆۆۆڕیم دەسۆۆۆۆۆی 
ئین  یوەکۆۆۆۆۆۆۆۆان  بەو پێۆۆۆۆۆۆۆۆیەی  کەوتبۆۆۆۆۆۆۆۆوو پەگەڵ تۆۆۆۆۆۆۆۆیمە
انی ئین  یۆۆۆۆۆویم بۆۆۆۆۆاۆ ومۆۆۆۆۆ وم و دەرچۆۆۆۆۆووی وینکۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆو

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە پەو نەخۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆخانەیە پەگەڵ تۆۆۆۆۆۆۆۆیمە  ئەوینۆۆۆۆۆۆۆۆی 
 ڕۆ نامەوینیەکان کارم دەکرد.
رم دەکۆۆۆۆۆرد و ەەرەبۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆاسۆۆۆۆۆەرەتا پەگەڵ کەنۆۆۆۆۆا ێکی 

 ێکی تۆۆۆۆۆورکی کۆۆۆۆۆارم دەسۆۆۆۆۆی کەوی  ەڵ کەنۆۆۆۆۆادویتۆۆۆۆر پەگ
یۆۆۆۆۆرمە خە کێکۆۆۆۆۆی وۆر دیمۆۆۆۆۆاو پەو  ۆۆۆۆۆوێنەدی هەبۆۆۆۆۆوو  ب
 ی دەگەڕکچێکۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆەرگەردین بەدویی خۆۆۆۆۆۆۆانەویدەکەی 

ویبۆۆۆۆۆوینم بەهۆۆۆۆۆۆی ئەوەی خوێنۆۆۆۆۆدەویری هەبۆۆۆۆۆوو  بۆۆۆۆۆۆیە 
و پەسۆۆۆۆۆۆەر کۆۆۆۆۆۆاكەکریبۆۆۆۆۆۆووە  وورەوە تۆۆۆۆۆۆا ناوەکانیۆۆۆۆۆۆان 

 ۆۆۆۆۆای گەڕین و تۆمۆۆۆۆۆار بکۆۆۆۆۆای  پەپۆۆۆۆۆاڵ ئەو کۆۆۆۆۆارە بەنی
و سۆۆۆۆۆووتاوەکان تێۆۆۆۆۆدەپەڕی  دەیویسۆۆۆۆۆی بەنۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆینەوەان

 کەسۆۆۆۆۆۆێکی خۆۆۆۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆۆاوڕێیەکی بۆۆۆۆۆۆرییەک ناسۆۆۆۆۆۆیاوێک
 بدۆوێتەوە.

هۆۆۆیو  ۆۆۆتێک پەبیۆۆۆر  مۆۆۆرۆ  پەو  ۆۆۆوێنە دەرەەتۆۆۆی نەبۆۆۆوو
تۆۆۆاکە تاو برینۆۆۆی سۆۆۆەر جەسۆۆۆتە  بکۆۆۆاتەوە  ال ۆۆۆەی سۆۆۆوو

کەچۆۆۆۆی خە کانێۆۆۆۆک هەیە وێنەیەکۆۆۆۆی نەخۆ ۆۆۆۆخانە بۆۆۆۆوو  
   ۆۆۆۆۆۆۆۆ یو پەمەی ۆۆۆۆۆۆۆۆی دڵ و ەاناتوینێۆۆۆۆۆۆۆۆی و پەم دنیۆۆۆۆۆۆۆۆایە

ی تەپەەویۆۆۆۆۆۆۆنی بۆۆۆۆۆۆوونی خۆیۆۆۆۆۆۆان بێۆۆۆۆۆۆنن  دەرهێنەرێکۆۆۆۆۆۆ 
وردە ەا ۆۆۆۆۆۆۆ ی ئەو کۆۆۆۆۆۆۆچە کۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆۆا ێکی تۆۆۆۆۆۆۆورکی کە

ۆ بۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆەرگەردینە بۆۆۆۆۆوو  دەبۆۆۆۆۆوو نۆۆۆۆۆامە ویرەکیەکانیۆۆۆۆۆان
وردی  تۆۆۆۆۆاکە هۆکارێۆۆۆۆۆک کە بۆۆۆۆۆکەم بە ئین  یۆۆۆۆۆوی و کۆۆۆۆۆ 

ئەو کۆۆۆۆۆارەی بەمۆۆۆۆۆن کۆۆۆۆۆرد  دەموینۆۆۆۆۆی ئەو کۆۆۆۆۆچە پەدووی 
وتۆۆۆم بۆۆۆۆ ئەویۆۆۆۆ یدەیی  ۆۆۆێی دەبێۆۆۆی  وسۆۆۆۆریكی خۆۆۆانەو

ڕوگۆۆۆۆۆاری ئەوە  ۆۆۆۆۆتێکی با ۆۆۆۆۆە هەر نەبێۆۆۆۆۆی پەم  یۆۆۆۆۆانە 
 .دەبێی 

ئێسۆۆۆۆتا پەکۆۆۆۆوێیە و  ئەو کۆۆۆۆچە چۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆینە کۆۆۆۆوردە نۆۆۆۆاوینم
نۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆتە  نۆۆۆۆی ویچۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆەر هۆۆۆۆای  هێنۆۆۆۆدە نەبێۆۆۆۆی دە

پێۆۆۆۆۆرە بۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆی دەرچۆۆۆۆۆوو  ئەو   رکپیۆۆۆۆۆاوێکی تۆۆۆۆۆو
هەو یۆۆۆۆۆدی نووسۆۆۆۆۆریوی تەپەەویۆۆۆۆۆۆنی  نەرە تۆۆۆۆۆورکەهێۆۆۆۆۆ دەر

مۆۆۆۆاوەیەکی پۆۆۆۆب چۆۆۆۆوو تۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆ بکۆۆۆۆای  ئاگۆۆۆۆام پۆۆۆۆب بۆۆۆۆوو 
بۆۆۆۆ دروسۆۆۆی کۆۆۆرد تۆۆۆا  ی تۆۆۆایبەتی و ناسۆۆۆنامەیەکیاننۆۆۆامە

 یتە تورکیا.پەگەڵ تیمەکەیان بتوینێی بڕو
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وەک   گۆنۆۆۆۆۆای هێ ۆۆۆۆۆتا  ۆۆۆۆۆ ێر نەمردبۆۆۆۆۆووئەو ڕۆ گۆۆۆۆۆارە 
بە م ئێسۆۆۆۆۆۆتا هەمۆۆۆۆۆۆوو ئەو   دە یۆۆۆۆۆۆانەتەنیۆۆۆۆۆۆا پیۆۆۆۆۆۆاوێکی 

وەیەک امۆۆۆۆۆ کا ۆۆۆۆۆا ویە مۆۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆتانە ڕوویانۆۆۆۆۆدیوە  
  کاتێۆۆۆۆک گۆنۆۆۆۆای نبۆۆۆۆ دەسۆۆۆۆەیر توو ۆۆۆۆی ڕیچێەکینێکۆۆۆۆی 

پەگەڕینەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆ تورکیۆۆۆۆۆۆۆا پەمۆۆۆۆۆۆۆا ەکەی خۆۆۆۆۆۆۆۆی تەویوی 
ڕینەوە  کا ۆۆۆۆا هەسۆۆۆۆتی نی  ۆۆۆ ێری بۆۆۆۆۆ گێۆۆۆ چیرۆکۆۆۆی  یۆۆۆۆا

نەبۆۆۆۆوییە ە مۆۆۆۆاو یر دەکۆۆۆۆرد  دەیوینۆۆۆۆی یبەمردنێکۆۆۆۆی سۆۆۆۆە
دویی چەنۆۆۆۆۆۆد ئەویۆۆۆۆۆۆۆ پەپۆۆۆۆۆۆڕ ئۆۆۆۆۆۆاوی د ۆۆۆۆۆۆی دەوەسۆۆۆۆۆۆتا  

ڕۆ ێۆۆۆۆۆک گەڕینەوە پۆ ەنۆۆۆۆۆدی و  یانیۆۆۆۆۆان چۆۆۆۆۆۆوە سۆۆۆۆۆەر 
م ئەو مۆۆۆۆۆۆردنە وییکۆۆۆۆۆۆرد ڕیتمۆۆۆۆۆۆی ئاسۆۆۆۆۆۆایی خۆۆۆۆۆۆۆی  بە 

ویۆۆۆۆۆۆاتر هۆۆۆۆۆۆۆگری یەکتۆۆۆۆۆۆری بۆۆۆۆۆۆبن  نەبۆۆۆۆۆۆادی ڕۆ ێۆۆۆۆۆۆک 
ە هەسۆۆۆۆۆۆتیان بە گرن ۆۆۆۆۆۆی و بمرێۆۆۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆۆۆییەکێکیۆۆۆۆۆۆان 

 نرخی یەکتری دەکرد.
 ۆۆۆۆۆۆۆ ێریان   چۆۆۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆۆۆووهەموو ۆۆۆۆۆۆۆتێک تێکینەوە پەگەڕ

بۆۆۆۆۆۆۆ   بەو خۆۆۆۆۆۆاکە سۆۆۆۆۆۆپارد کە تیۆۆۆۆۆۆای هۆۆۆۆۆۆاتبووە دنیۆۆۆۆۆۆا
و بە ێۆۆۆۆنەی بە جۆۆۆۆاری ما ئاویییۆۆۆۆان پێۆۆۆۆی کۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆۆیە ئەیەک

یان دیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو پەگەڕینەوە وسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرەکەو ها دینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆال
سۆۆۆۆەردینی چۆۆۆۆی بۆۆۆۆکەن  بەجێیۆۆۆۆان نەگەیانۆۆۆۆد   انسۆۆۆۆەردینی
خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەوین  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ێریان پەگەڵ نەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  ەن  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆک

ینیۆۆۆۆال پەنۆۆۆۆاو خە ۆۆۆۆک ەروین کە د ئێسۆۆۆۆتا سۆۆۆۆ  ەپنیۆۆۆۆاییەود بە
بە نە ەەرەب ناسۆۆۆۆۆۆۆۆاندوویەتی  پەتەپەەویۆۆۆۆۆۆۆۆۆن هەوی ۆۆۆۆۆۆۆۆی 

 مەرگی دەستەخو کی سەردەمی منا ی بیستووە.
کەی ڕیسۆۆۆۆی بکۆۆۆۆای ئەو پە ئەوەپۆۆۆۆدی پێۆۆۆۆدەچێی هاوسۆۆۆۆەرە

 یۆۆۆۆۆۆۆۆان  انەی ەەرەب بووبێۆۆۆۆۆۆۆۆی  نەک خۆۆۆۆۆۆۆۆانەویدە تەنۆۆۆۆۆۆۆۆ 
دەوە بە  ۆۆۆۆۆۆۆۆەوێک پەگەڵ هۆۆۆۆۆۆۆۆاوڕێی تەمەن و انۆۆۆۆۆۆۆۆ نەی ەی

ن کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد ئەوین خۆیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاەو ڕۆ ەی منۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ی  ئ
هەر کەسۆۆۆۆۆۆێک چۆۆۆۆۆۆوونە نەکەی دینیۆۆۆۆۆۆال  وەک ەاوەخۆۆۆۆۆۆابە

ن کە هۆۆۆۆۆاتبوو بۆۆۆۆۆاویڕی بکۆۆۆۆۆای و ئەوێ  پەپۆۆۆۆۆڕ سۆۆۆۆۆەروی
دەمەی ئەو چۆۆۆۆۆۆۆۆویر سۆۆۆۆۆۆۆۆەرێکیدی پەهاوسۆۆۆۆۆۆۆۆەرەکەی  ئەو 

خەریکۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆویردنی ەۆۆۆۆۆاوەی ەەووین بۆۆۆۆۆوون  کەسۆۆۆۆۆە 
 نەکەی  رنجی چۆۆۆووە سۆۆۆەرسۆۆۆە ۆۆۆ ێر پەپۆۆۆڕ بۆۆۆۆ تاوێۆۆۆک 

ی "ووی تۆۆۆۆۆۆ وون ۆۆۆۆۆۆیەوە دینیۆۆۆۆۆۆال و پەپۆۆۆۆۆۆڕ بەهەمۆۆۆۆۆۆوو دە
 رەیوین"  ەروینسە

چۆۆۆۆویر كەریۆۆۆۆبەکە رەپەسۆۆۆۆاو بۆۆۆۆب ئاگۆۆۆۆا ئەویۆۆۆۆۆ پەبەردەم 
بەپەپە خۆۆۆۆۆی خسۆۆۆۆتە باوە ۆۆۆۆی  ۆۆۆۆ ێر و دەسۆۆۆۆتی   پەمێۆۆۆۆرد 
ەەەەسۆۆۆۆۆۆۆۆەوە ی پە ۆۆۆۆۆۆۆۆەوەوەک ئەو   د بەگریۆۆۆۆۆۆۆۆانکۆۆۆۆۆۆۆۆر
دەسۆۆۆۆۆۆۆتی کۆۆۆۆۆۆۆرد بە گریۆۆۆۆۆۆۆان و   رێۆۆۆۆۆۆۆکوو ە نابردیۆۆۆۆۆۆۆ 

  ی.گێڕینەوەی منا
ن سۆۆۆۆێکمابۆۆۆۆۆ هەرە یۆۆۆۆان سۆۆۆۆب بۆۆۆۆری ئەدۆومەوئۆۆۆۆاوی وتۆۆۆۆی 
ن دێۆۆۆۆنم   ۆۆۆۆل  ۆۆۆۆل بۆۆۆۆاوینم ویییی ەردووکتۆۆۆۆایۆۆۆۆان خۆۆۆۆۆم ه

  ئەوە   خۆۆۆۆۆودییەک  ۆۆۆۆۆەوەهای  ۆۆۆۆۆەو بیۆۆۆۆۆرم کردوویۆۆۆۆۆی 
 .تۆی وەک پێ ەمبەرێک بۆ من ناردەوە

  انەکە کۆۆۆۆۆۆۆۆ دەبۆۆۆۆۆۆۆوونەوەەاوەخۆۆۆۆۆۆۆ پەم کەمە خە کۆۆۆۆۆۆۆی کە
 دینیۆۆۆۆاڵبەتۆۆۆۆایبەی   هەنۆۆۆۆدێکیان بە چیرۆکێکیۆۆۆۆان دەوینۆۆۆۆی

 ۆۆۆۆۆ بونی اەالی هۆۆۆۆۆاوڕێ نوێکۆۆۆۆۆانی باسۆۆۆۆۆی پەچیرۆکۆۆۆۆۆی 
ێۆۆۆۆۆک د ۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆردووە و وە کە چۆۆۆۆۆۆن کۆۆۆۆۆچە ەەرەجکۆۆۆۆۆردو

ئێسۆۆۆۆۆۆۆتا دەبیۆۆۆۆۆۆۆنن  کۆۆۆۆۆۆۆردوویەتیە هاوسۆۆۆۆۆۆۆەری خۆۆۆۆۆۆۆۆی  
 نە ەەرەجە ەا ۆۆۆۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆۆۆۆوونی دینیۆۆۆۆۆۆۆۆال بە چیرۆکۆۆۆۆۆۆۆۆی 
تە ەاجۆۆۆۆۆۆاری ەوەئنکە وو  چۆۆۆۆۆۆوچۆۆۆۆۆۆ درۆ دەر ەاجۆۆۆۆۆۆاریەکە

نەبۆۆۆۆوو کۆۆۆۆورد دەرچۆۆۆۆوو  دینیۆۆۆۆال نەیۆۆۆۆدەوینی چۆۆۆۆی بکۆۆۆۆای 
ویری دەکۆۆۆۆۆرد  وەک چۆۆۆۆۆۆن ئێسۆۆۆۆۆتا هەسۆۆۆۆۆتی بە ۆۆۆۆۆەرمە
یکی سۆۆۆۆۆۆەروین چرییەکۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆار  بەنەگەرینەوەی  ۆۆۆۆۆۆ ێر

پەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ەکەی دیگیرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاندووە  ئەوین کە ڕۆی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتن 
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بە ێنۆۆۆۆۆۆۆۆی گەڕینەوەیانۆۆۆۆۆۆۆۆدی  گەڕینەوەیەک کە وۆر  ۆۆۆۆۆۆۆۆی 
 ی خریپتر کرد. تەکانوە  بە م مردن چاکبکەنە

تۆۆۆۆۆۆۆا ئەو ڕۆ ەی سۆۆۆۆۆۆۆەروین سۆۆۆۆۆۆۆکی بۆۆۆۆۆۆۆوو کاتێۆۆۆۆۆۆۆک 
ونە خۆۆۆۆۆاوەنی دوو بۆۆۆۆۆوسۆۆۆۆۆکەکەی بۆۆۆۆۆوو دوینەیەک بۆۆۆۆۆوو  

  ئیۆۆۆۆۆدی بەو ریویو  نۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆ ێر نۆۆۆۆۆاوکچەکانیۆۆۆۆۆان   کۆۆۆۆۆو
 انڕوناکیۆۆۆۆۆ ئەو دوو منۆۆۆۆۆا ە بۆۆۆۆۆوون  ویریو   ێرجۆۆۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆۆ 

 .گەڕیندەوە بۆ ما ەکەیان
 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وید هەسۆۆۆۆۆی دەکۆۆۆۆۆای ئەو چیۆۆۆۆۆرۆکە کۆتۆۆۆۆۆاییەکەیهرە ۆۆۆۆۆە
جێهێ ۆۆۆۆتووە  دەیەوێۆۆۆۆی یار بەسۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆەهرە کۆۆۆۆاری ەری

  سۆۆۆۆبەی  ۆۆۆۆەو وەک  ۆۆۆۆەوین کۆتۆۆۆۆایی پۆۆۆۆب بێنێۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆ
 چیرۆکۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆ ێربە م  ۆۆۆۆۆۆۆەهرەیار کە تۆۆۆۆۆۆۆامەورۆی 

" ۆۆۆۆۆۆۆۆەهرەوید  کچۆۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆۆەروینە  دە ێۆۆۆۆۆۆۆۆی  وویریی
 "ەنە بەکوێ دەگاندەمەوێی بوینم ئەو کچ

بەدەم ئەو ەسۆۆۆۆۆۆۆۆانەوە  ۆۆۆۆۆۆۆۆەهرەوید هەسۆۆۆۆۆۆۆۆی دەکۆۆۆۆۆۆۆۆای  
ی  ئەوە وی خەریۆۆۆۆۆۆکە خەوی پۆۆۆۆۆۆب دەکەوێۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆۆەهرەیار 

تۆۆۆر ی  دەیەوێۆۆۆی ڕێیەکۆۆۆی ەکۆۆۆای پانێۆۆۆک بەەکریۆۆۆدی بێۆۆۆ د 
بۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی پەو گەمە  ێۆۆۆۆۆۆڕینەوە تۆۆۆۆۆۆاەی بکۆۆۆۆۆۆاتەوە بۆۆۆۆۆۆۆ گ

ی بۆۆۆۆۆ یەکەمجۆۆۆۆارە هەسۆۆۆۆ انەوینیە کۆۆۆۆای بکو ێۆۆۆۆی  ومۆۆۆۆ 
یو هۆۆۆۆ دەکۆۆۆۆای  ۆۆۆۆەهرەیار خەریۆۆۆۆکە خەو دەیبۆۆۆۆاتەوە  ئەو 

کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک پەبەردەم ریکایەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی هەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی بەخەو 
ڕینەوە مەی گێۆۆۆۆۆۆۆ نەکۆۆۆۆۆۆۆردووە   ۆۆۆۆۆۆۆەهرەوید پەسۆۆۆۆۆۆۆەر گە

یەک بۆۆۆۆۆۆ چیۆۆۆۆۆرۆکەکە ەبەردەویم دەبێۆۆۆۆۆی  پەپۆۆۆۆۆڕ ئامۆۆۆۆۆا 
ە دەکۆۆۆۆای  تۆۆۆۆا و ڕۆ گۆۆۆۆاردەکۆۆۆۆای و باسۆۆۆۆی وەمیۆۆۆۆنەی ئە

خەوی پێکەوتۆۆۆۆۆۆووە  بۆۆۆۆۆۆۆ تۆۆۆۆۆۆاوێکیتریۆ ێۆۆۆۆۆۆی د نیۆۆۆۆۆۆا دەب
 ە بە چیرۆکەکە دەدیی.درێ 

ریکۆۆۆۆۆۆایەی  ۆۆۆۆۆۆەهرەیار دەچێۆۆۆۆۆۆتە خەوێکۆۆۆۆۆۆی ەۆۆۆۆۆۆووپەوە  
تێۆۆۆۆۆۆۆدەگای ئەوە گەی ۆۆۆۆۆۆۆتنە بەمەبەسۆۆۆۆۆۆۆتی گێۆۆۆۆۆۆۆڕەرەوەکە 

پەمەرگ  پەبۆۆۆۆۆۆڕی ئەوەی  ربوونیۆۆۆۆۆۆاریەک بۆۆۆۆۆۆۆ ڕوگۆۆۆۆۆۆا
کۆتۆۆۆۆۆۆۆاییەکەی چارەنووسۆۆۆۆۆۆۆی بەدەسۆۆۆۆۆۆۆتی جەپۆۆۆۆۆۆۆاد تەویو 

بکۆۆۆۆاتەوە  کە گۆۆۆۆادیر ین ئادەوینێۆۆۆۆی دەبێۆۆۆۆی هەمۆۆۆۆوبێۆۆۆۆی  
 ۆۆۆۆەهرەیار خەوتۆۆۆۆووە و چۆۆۆۆونکە   پێویسۆۆۆۆتە بێۆۆۆۆدەنی بۆۆۆۆن

دیویی کۆۆۆۆۆۆردووە ئەو   پێویسۆۆۆۆۆۆتە کەس بێۆۆۆۆۆۆویری نەکۆۆۆۆۆۆای 
 بێ ن.ناوە جب 
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وید چۆۆۆۆل دەبێۆۆۆی  بۆۆۆۆ  ۆۆۆەهرەکاتێۆۆۆک ڕێ ۆۆۆای کۆ ۆۆۆک 
ۆن  ۆۆۆۆ ێر ڕۆ ێۆۆۆۆک پەنۆۆۆۆاو مردووەکۆۆۆۆان هەپسۆۆۆۆایەوەو چۆۆۆۆ 

 ۆۆۆۆۆۆۆۆۆەهرەوید ڕۆی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی و ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوڕی پەدویوە نەدییەوە  
ویو کۆۆۆۆۆردن بەسۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆەری تەیکۆۆۆۆۆایەی ر بەبیۆۆۆۆۆانووی
و دوی دێۆۆۆۆۆۆۆری ئەو ریکۆۆۆۆۆۆۆایەتە یار وەسۆۆۆۆۆۆۆتاوە  ۆۆۆۆۆۆۆەهرە
  مەوەتسۆۆۆۆ دە ۆۆۆۆ ێر ئاسۆۆۆۆا پە ۆۆۆۆوێنی خۆۆۆۆۆم هە  :دەگێۆۆۆۆڕێتەوە

م وە  د نیا ۆۆۆۆۆۆ مەەد انۆۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆۆا ئەو دیۆۆۆۆۆۆوی کۆ ۆۆۆۆۆۆک ئۆۆۆۆۆۆاوڕ
ە  وورەکەی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر نەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتتی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆکی تۆۆۆۆۆۆۆۆا  گەورەم
  منۆۆۆۆۆۆۆیۆ دەبێۆۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆڕۆم تۆۆۆۆۆۆۆا ئەو نۆۆۆۆۆۆۆابێتەوە ی خەبەر

ۆتۆۆۆۆۆۆۆاییەکەی وەی کتەویو بێۆۆۆۆۆۆۆی  بەبۆۆۆۆۆۆۆب ئە ایەتەیکۆۆۆۆۆۆۆ ر
 بێی. تۆ ی ەومەرگی من بێی  بە کو خەوی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کتێبی وەروەکانی  ییا دی
 ووستان یروەو

 ەوەروەو ینۆڕیگۆۆۆۆۆ ەووسۆۆۆۆۆتان پ یکۆۆۆۆۆانە ڕۆ مەکیە سۆۆۆۆۆتاێئ
 ەویەد  ۆۆۆۆۆۆۆ ا یی ی ایسۆۆۆۆۆۆۆ ۆمەپ کۆۆۆۆۆۆۆوە ب  مەنۆۆۆۆۆۆۆاکێپ سۆۆۆۆۆۆۆی ەه
 کێۆۆۆۆۆ روەو  ێیەنۆۆۆۆۆو یکۆۆۆۆۆ ێروەو یهۆۆۆۆۆاتن ەوەئ  مەگەد ێۆۆۆۆۆ ت
 ویپۆۆۆۆۆا ..ی ێۆۆۆۆۆ ناو ۆۆخۆۆۆۆۆ  ومیمۆۆۆۆۆن پۆۆۆۆۆا ید یۆۆۆۆۆ .. ئڕیەپێۆۆۆۆۆ ت
  بۆۆۆوو مۆۆۆن  ۆۆۆید  ی ۆۆۆ یە ینۆۆۆ یرەو  بۆۆۆووەن ە گ یوینۆۆۆ ەخ
 من. یچاوەبوو پ ویئاو ینیرەوە ه ەوەئ

ووسۆۆۆۆۆۆتان  یهۆۆۆۆۆۆاتن ەک ..دیی ەد   ۆۆۆۆۆۆانینێپ مەوەئ ید  ۆۆۆۆۆۆ ا یی
 ۆیەبۆۆۆۆۆۆۆ   ەوەکۆۆۆۆۆۆۆاتەد  کانەنۆۆۆۆۆۆۆد  با یرووەووبڕ یترسۆۆۆۆۆۆۆ ەم
 ەنەتۆۆۆۆا بۆۆۆۆ  نڕەۆۆۆۆ ەد  ئاسۆۆۆۆمانەب ەڵمۆکۆۆۆۆ  ەڵمۆکۆۆۆۆ  ەب ریێۆۆۆۆ خ
وۆ وپۆۆۆۆۆۆ  رێۆۆۆۆۆۆ  ەپ انۆیۆۆۆۆۆۆ و خ انیۆۆۆۆۆۆ کانەنێاه  ە ۆۆۆۆۆۆارگەر

و  ۆۆخۆۆۆۆ ەن ەینۆۆۆۆد  با  هۆۆۆۆارەب ەیوەتۆۆۆۆا هۆۆۆۆاتن ەوەب ۆۆۆۆارن
 وەوەنۆۆۆۆنێبم ویپۆۆۆۆا نۆۆۆۆاوەپ ی ێۆۆۆۆ وەانەید  سۆۆۆۆاری کۆۆۆۆوەو یسۆۆۆۆ یس
 ەنجەرپێ ۆۆۆۆۆۆۆۆ  کەو وینەئ ۆبۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەکەنبۆۆۆۆۆۆۆۆاری مە ب  نەڕۆن
 .یەوی

  ی ێۆۆۆۆ نیبەد  ۆیخۆۆۆۆ  یرگۆۆۆۆ ەم کەو ویپۆۆۆۆاەپ  ۆۆۆۆتنڕۆی ۆیەبۆۆۆۆ  
 یەکڕەچۆۆۆۆۆۆ  ەخۆۆۆۆۆۆتەدر رێۆۆۆۆۆۆ   ەیانێهۆۆۆۆۆۆ  ەگۆۆۆۆۆۆاتەن ەیەوینەپ

 ەتێۆۆۆۆۆ وەبک  ی ێرێبسۆۆۆۆۆپ یانیۆۆۆۆۆ گ ەوەبۆۆۆۆۆارین وەب  دیرسۆۆۆۆۆتان
 ۆڕیگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەک کۆڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ گ رەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆب ەوەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆویر

 رد ەو  ۆۆۆۆۆۆتاێه ەکنۆۆۆۆۆۆن رێۆۆۆۆۆۆ  ەپ وەئ ێوەپ ..ەمەکەرەهاوسۆۆۆۆۆۆ 
 ەکەنۆۆۆۆۆۆۆد  با  ەوەرەد  ەتێۆۆۆۆۆۆۆ نێد  یکانەتسۆۆۆۆۆۆۆ ەد  ەیکەبۆۆۆۆۆۆۆووەن
 ی  ێۆۆۆۆ نا ویهۆۆۆۆ   ەیکەنۆۆۆۆنک رێۆۆۆۆ   ەخۆۆۆۆاتەیود  ەوەتێگرەد ە ۆۆۆۆ ه
 وەو ئ ۆیخۆۆۆۆۆۆۆ  ەیانێهۆۆۆۆۆۆۆ  ەکیەسۆۆۆۆۆۆۆپ ەکنۆۆۆۆۆۆۆن ەیوەئ کەو
 وینەئ ی ێۆۆۆۆۆۆ ب ۆیووسۆۆۆۆۆۆتان ەک  ی ێۆۆۆۆۆۆ ب ەمۆۆۆۆۆۆردوو ەنۆۆۆۆۆۆد  با
 .ەوەستنەنە خاک ه رێ ەپ
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 یانیۆۆۆۆۆۆۆ گر ..ئاسۆۆۆۆۆۆۆمان ین ۆۆۆۆۆۆۆ ڕە ینۆۆۆۆۆۆۆ ەڕیپیت ەروەو وەئ
 سۆۆۆۆتانۆڕگ رەسۆۆۆۆ ەپ کۆۆۆۆمێروەو یویوەت  بۆۆۆۆوو کۆۆۆۆانەورەه

 یكروبۆۆۆۆۆۆ  وەمەهۆۆۆۆۆۆاتم و د ەد  ەوێکۆۆۆۆۆۆاو ەپ  رەسۆۆۆۆۆۆ  ەبۆۆۆۆۆۆرد 
 کێنۆۆۆۆۆۆۆد ەه ە ۆۆۆۆۆۆۆ یمە.. ه ۆۆۆۆۆۆۆی ێهەد ێج مێۆۆۆۆۆۆۆ وەئ ەویرێۆۆۆۆۆۆۆ ئ

 ووی ەد  مسۆۆۆۆۆۆاری ەب   ۆۆۆۆۆۆی ێهەد ێج مۆخۆۆۆۆۆۆ  یخۆۆۆۆۆۆویردنم دوی
بۆۆۆۆۆوو  ی یبرسۆۆۆۆۆ  رەگە.. ئوە ۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆ ناب رمای ەسۆۆۆۆۆ  ۆخۆۆۆۆۆ 
 تۆۆۆۆۆۆانۆخۆۆۆۆۆۆویردنم ب ..ەوەرەد  ەرنەو ی ەکەنۆۆۆۆۆۆد  و با ی ۆخۆۆۆۆۆۆ 

 رەسۆۆۆۆۆۆ ەپ کانەنۆۆۆۆۆۆد  با ێوەئ ەوەیمەڕگەد  بنەیسۆۆۆۆۆۆب  ەدینۆۆۆۆۆۆاو
 .نڕیەەد ە ه ەویرێئ ەیکەدنخویر

ەڵ ۆ پەگەکەردوومۆۆۆۆۆۆۆ  ەنۆۆۆۆۆۆۆد  با یموینۆۆۆۆۆۆۆ ەد  کێۆۆۆۆۆۆۆ نڕینە ه
 ەتۆبۆۆۆۆ  وینەئ ەڵگەپ ۆسۆۆۆۆاری پۆۆۆۆۆپە با نۆۆۆۆدەکە هە نڕیۆۆۆۆووە 

 یدویە.. پانمۆۆۆۆۆ ەد ەن اریۆۆۆۆۆ د  بکۆۆۆۆۆای ڕتۆۆۆۆۆا چۆۆۆۆۆاو ب  ەنۆۆۆۆۆد  با
بۆۆۆۆوو..  ەوەکۆۆۆۆانەورەه پ ۆۆۆۆی ەپ رۆخۆۆۆۆ  ەک وە ۆۆۆۆ  یبۆۆۆۆارین

و  سۆۆۆۆاری  بۆۆۆۆوو ەنیرێۆۆۆۆ و ەپۆۆۆۆکەبۆۆۆۆوو ئاسۆۆۆۆمان پ ەڕت یوەو
 ەکە ۆۆۆ پ نۆۆۆاوەپ  نڕیەەد ە ۆۆۆ بکۆۆۆای ه ڕا چۆۆۆاو بۆۆۆ تۆۆۆ  کانەد نۆۆۆ  با
مۆۆۆۆن  یچۆۆۆۆاو رەبەپ ید یۆۆۆۆ ئ  نۆۆۆۆیڕە ەونبۆۆۆۆوەد  کۆۆۆۆانەنیرێو
 .مانەد ەن ارید 

 ەکۆڕەگۆۆۆۆ  نۆۆۆۆاوەپ سۆۆۆۆاری ید یۆۆۆۆ ئ   ۆۆۆۆتمەی ێت ەویەانەیۆۆۆۆ ب وەپ
 ۆیەبۆۆۆۆۆ   ەکۆۆۆۆۆردوو یرەەەسۆۆۆۆۆ  کانەنۆۆۆۆۆد  با ەڵگەپ  ەومۆۆۆۆۆاەن
 نۆۆۆاوەپ ومەئ ۆڕیگۆۆۆ   ەیکۆڕەگۆۆۆ  رەسۆۆۆ  ۆبۆۆۆ  هۆۆۆاتمەن تۆۆۆریچ
  ەنا ۆۆۆتوو مۆخۆۆۆ   ۆۆۆید  نۆۆۆاوەپ ومەئ سۆۆۆتاێئ  دینۆۆۆا مۆخۆۆۆ   ۆۆۆید 

 .یەندیکاەنیرێو ەپکەپ ناوەوی پ ی یرڕۆ

 ویوەت رمەەەسۆۆۆۆۆ  یکۆۆۆۆۆانە ڕۆ نیمۆۆۆۆۆ ەدویه سۆۆۆۆۆتاێئ ەک مۆۆۆۆۆن
 مۆخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ەڵگەپ مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانمڕۆ مەکیە یستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەد   مەکەد 
 مەکیە کەو رەنێخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆو ۆیتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ   مانی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتین ەوەمەبەد 

 سۆۆۆۆتاێئ امیۆۆۆۆ ن د   ەوەتینێخۆۆۆۆوەیمۆۆۆۆن د  یپکریوچۆۆۆۆا یمۆۆۆۆانڕۆ
 وەئ  وسۆۆۆۆۆۆمبنو مۆۆۆۆۆۆانڕۆمۆۆۆۆۆۆن  بۆۆۆۆۆۆووەد  ۆبۆۆۆۆۆۆ  ی یۆۆۆۆۆۆ وینەد 

 ایۆۆۆۆۆۆۆ نەتەب  ەوەمینووسۆۆۆۆۆۆۆ  ێۆۆۆۆۆۆۆیپ ید  ۆۆۆۆۆۆۆ ا یی ەیکۆریۆۆۆۆۆۆۆ چ
 ەینۆۆۆۆۆۆۆد ێه ..بۆۆۆۆۆۆۆووەن کێ ۆۆۆۆۆۆۆ ەە یانیۆۆۆۆۆۆۆ   ەیوەینێۆۆۆۆۆۆۆڕگ
 کوەتۆۆۆۆۆاو  مۆۆۆۆۆانەک یرێئۆۆۆۆۆام یربۆۆۆۆۆوونێە ەپ ەیەوەرکۆۆۆۆۆردنیب
 یتۆۆۆۆۆۆۆوینەین ەیرتێنسۆۆۆۆۆۆۆ ۆک وەئ ..اریسۆۆۆۆۆۆۆ  ەیکەمۆۆۆۆۆۆۆانەک ەب

 یتوو ۆۆۆۆۆۆبوینەبۆۆۆۆۆۆدیی ب ەیکەتدیهۆۆۆۆۆۆا  بکۆۆۆۆۆۆای  یسۆۆۆۆۆۆاو
 .مەبک ویوەت وەئ ەیکەکارمن  ەنجەرپێ  ی ۆخەن

 یکۆۆۆۆۆۆات ۆبۆۆۆۆۆۆ  ی ێۆۆۆۆۆۆ ترینوەمۆۆۆۆۆۆن پ ەکێ ۆۆۆۆۆۆت ەتۆۆۆۆۆۆاک ەوەئ
 مە ب  ەوەمەکەد  بپۆۆۆۆ  یریۆۆۆۆ ب ەکۆو ەۆۆۆۆرنۆۆۆۆا ەوەوتنەرکەسۆۆۆۆ 

 ەیوەئ کەو  میبۆۆۆۆۆۆا  و  ۆۆۆۆۆۆتریوس نۆۆۆۆۆۆ  یمۆۆۆۆۆۆن ئا ۆۆۆۆۆۆنا
 ەکەرتێنسۆۆۆۆۆۆ ۆک ەپ انکۆۆۆۆۆۆ ەنێڕیو ەپۆۆۆۆۆۆکەنۆۆۆۆۆۆاو پ ەینۆۆۆۆۆۆد  با
 .سی یوەید 

 یخۆۆۆۆوپ ەبچۆۆۆۆم ی ێۆۆۆۆ وەمەد   مید  ۆۆۆۆ ا یی یئا ۆۆۆۆنا ویوەت سۆۆۆۆتاێئ
 ەکەرتێنسۆۆۆۆۆۆ ۆک  بۆۆۆۆۆۆووم یرێۆۆۆۆۆۆ ە ەینۆۆۆۆۆۆد ێه رەه   ایسۆۆۆۆۆۆ ۆم

 کەیەویرێۆۆۆۆ "ئ مێنۆۆۆۆ ەد   ۆۆۆۆمەکەرتێنسۆک ینۆۆۆۆاو  مەکەسۆۆۆۆاو د 
 "انیناو   ەوەتێنەڕێگەد  ساری ید  ایی 
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 ەکەم کتێبی خۆی دەنووسێیکارینا ی
ێمە مانۆۆۆۆایەکی هەبێۆۆۆۆی  ئەویۆۆۆۆۆ ئەگەر نووسۆۆۆۆین بۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆ 

پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەکەین  ی پەوینەی هەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی تێ ەی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتن بێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ی. ئەوی بۆۆۆۆۆۆ ام چێۆۆۆۆۆ ی نووسۆۆۆۆۆەر بۆۆۆۆۆوون بێۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆەرەنج

کارینۆۆۆۆۆا نووسۆۆۆۆۆین تەویو جیۆۆۆۆۆاویوە  ئەو بەدویی ریکۆۆۆۆۆاتە 
تەویو نەکریوەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەهرەوید و وەروەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی 

ی بۆۆۆۆۆۆوو  مۆۆۆۆۆۆرۆ  ەال درووسۆۆۆۆۆۆ  ییا ۆۆۆۆۆۆدی  هەسۆۆۆۆۆۆتێکی پ
ە  ئەو پەو بەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆب نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆین ناتوینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بمێنێۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەو

نۆۆۆۆاو بەرێۆۆۆۆی نەبۆۆۆۆوو کە نووسۆۆۆۆین نووسۆۆۆۆەرە دەگمەنۆۆۆۆانە 
ەخۆکو ۆۆۆۆۆتن  بە کۆۆۆۆۆو و ێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆ دوورکەوتۆۆۆۆۆنەوە پبە هە

نووسۆۆۆۆین بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆی دەبۆۆۆۆووە هەو ێۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆ نەمریۆۆۆۆی  
 نەمریی کارینا چی بوو؟
 ێکی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووریکبەەە ەم مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاجئەو پرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیارەی 

وەک تۆۆۆۆۆۆاب ۆیەک  .بۆۆۆۆۆۆوونوسۆۆۆۆۆۆی  ۆنێکی سۆۆۆۆۆۆپیپەکۆۆۆۆۆۆارت
وورەکەی بەدیۆۆۆۆۆۆۆۆویری  . پەچویرچێۆۆۆۆۆۆۆۆوەیەکی گرتبۆۆۆۆۆۆۆۆوو

خەو هە یویسۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆوو  تۆۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆەرەنجام بەیۆۆۆۆۆۆانیەک پە
دەیخۆۆۆۆاتە   هە دەسۆۆۆۆتێی و تۆۆۆۆاب ۆکە پەدیۆۆۆۆویرەکە دەکۆۆۆۆاتەوە

  تێۆۆۆۆۆۆدەگای بۆۆۆۆۆۆاوکی بۆۆۆۆۆۆۆچی ورەکەیوسۆۆۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆۆۆوی  
دی بۆۆۆۆۆۆۆ جێهێ ۆۆۆۆۆۆتووە؟ ئەوە کتێبۆۆۆۆۆۆی وەروەکۆۆۆۆۆۆانی  ییا ۆۆۆۆۆۆ 

و بەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانیەدی پرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیارێک بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  وەک ئەوەی پە
 بکاتەوە.  نهێنیەکی تری خەیاڵ بەرەو ڕووی

وە ە بۆۆۆۆۆۆ خوێنۆۆۆۆۆدنەوە  کتێبێۆۆۆۆۆک نەمۆۆۆۆۆاو ۆۆۆۆۆتێک نەمۆۆۆۆۆا
سۆۆۆۆۆەری بەسۆۆۆۆۆەردی ب رێۆۆۆۆۆی  ئەوەی هەیە دەبێۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆی 
بینووسۆۆۆۆۆۆێی  ئەوەۆ پێویسۆۆۆۆۆۆتی بەنووسۆۆۆۆۆۆینی کتێبێۆۆۆۆۆۆک 

هرەوید و وەروەکۆۆۆۆۆۆانی ەکەی  ۆۆۆۆۆۆەەک کتێۆۆۆۆۆۆب  وهەبۆۆۆۆۆۆوو
یۆۆۆۆاڵ  مین کتێبۆۆۆۆی بنەمۆۆۆۆا ەی خەی بە سۆۆۆۆێیە ییا ۆۆۆۆدی ببێۆۆۆۆ 

ی  نرێۆۆۆۆۆۆ کتێبێۆۆۆۆۆۆک کە وەک سۆۆۆۆۆۆیانەی نەوەی خەیۆۆۆۆۆۆاڵ ببی

ێ ەی ۆۆۆۆتن نیەتی تۆنۆۆۆۆ ە دەرگۆۆۆۆایەک بکۆۆۆۆاتەوە بۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆ ەڕ
جوینیناسۆۆۆۆی و خو  انۆۆۆۆدنی پەیوەنۆۆۆۆدیەک بێۆۆۆۆی پەنێۆۆۆۆوین پە

 خەیاڵ و جوینی.
ئەوینە بۆۆۆۆۆۆ تاوێۆۆۆۆۆک نووسۆۆۆۆۆەری ئەو کتێۆۆۆۆۆبە نوێیەمۆۆۆۆۆان 

ی  بیۆۆۆۆۆر پەو بۆۆۆۆۆابەتە دەکۆۆۆۆۆاتەوە کە دەیەوێۆۆۆۆۆی ڕیدەگرێۆۆۆۆۆ 
خەیۆۆۆۆاڵ نەبۆۆۆۆوو نویۆۆۆۆک بۆۆۆۆوو پەو  بینووسۆۆۆۆێی  کتێبێۆۆۆۆک
ە ڕوویۆۆۆۆۆۆۆۆان دەدی  بە م دەیویسۆۆۆۆۆۆۆۆی چیرۆکۆۆۆۆۆۆۆۆانەی رۆ ین

هەرگیۆۆۆۆۆۆۆو پەنۆۆۆۆۆۆۆاو ڕوودیوەکۆۆۆۆۆۆۆان  ەکووسۆۆۆۆۆۆۆێی نە بنئەوی
ڕوویۆۆۆۆۆان نەدیبۆۆۆۆۆوو  د نیۆۆۆۆۆاۆ بۆۆۆۆۆوو خوێنەرینێۆۆۆۆۆک هەن 

بە م بۆۆۆۆۆۆ کارینۆۆۆۆۆا ئەوە وەک  ۆۆۆۆۆێتی سۆۆۆۆۆەیری بۆۆۆۆۆکەن  
پەکۆۆۆۆۆوێ نەیۆۆۆۆۆانتوینی پەخەیۆۆۆۆۆاڵ  یەنەریتێکۆۆۆۆۆی ئەو خە ۆۆۆۆۆکە

  ێتی باو دەکەنەوە. تێب ەن  تۆمەتی
  کە بۆۆۆۆاس پەپەیوەنۆۆۆۆدی نێۆۆۆۆوین بۆۆۆۆۆیە کتێبێۆۆۆۆک دەنووسۆۆۆۆێی 

رگ و نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆین بکۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  کتێبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو مە
دەیانەوێۆۆۆۆۆی خۆیۆۆۆۆۆانی پەئاسۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆوێر بۆۆۆۆۆکەن  چۆۆۆۆۆونکە 
هە  ۆۆۆۆۆۆۆری نهێنۆۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆۆایبەتە  وەک چۆۆۆۆۆۆۆۆن دەیوینۆۆۆۆۆۆۆی 

  دەوگاکۆۆۆۆانی چۆۆۆۆار بەئاسۆۆۆۆانی ئەو کتێۆۆۆۆبە چۆۆۆۆار ناکرێۆۆۆۆی 
کتێبۆۆۆۆۆانە ە بەتۆۆۆۆۆۆمەتی نۆۆۆۆۆۆرەی چۆۆۆۆۆار یۆۆۆۆۆاخود ئەو جۆۆۆۆۆۆر

ە م دەیوینۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆار نۆۆۆۆۆاکەن خۆیۆۆۆۆۆانی پۆۆۆۆۆب دەدونەوە  ب
پەپۆۆۆۆۆۆۆۆاڵ هەردوو کتێبەکەیتۆۆۆۆۆۆۆۆر رۆ گارێۆۆۆۆۆۆۆۆک دێۆۆۆۆۆۆۆۆی 
وەک کتێبۆۆۆۆۆۆی خەیۆۆۆۆۆۆاڵ چۆۆۆۆۆۆار پەبەرگێکۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆاویوەدی 

دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرێن و نەوەکۆۆۆۆۆۆۆۆان وەک ئینجی ۆۆۆۆۆۆۆۆی جوینیناسۆۆۆۆۆۆۆۆی 
 دەیخەنە کتێبخانەکانیانەوە.

هەنۆۆۆۆۆۆدێک کۆۆۆۆۆۆاتیۆ نائومێۆۆۆۆۆۆدینە دەوەسۆۆۆۆۆۆتایەوە و بەنۆۆۆۆۆۆاو 
ڕی پەبەر خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە دەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووی  وورەکەدی تێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەپە
ڵ تۆۆۆۆووڕە ڕۆ ێۆۆۆۆک کتێبۆۆۆۆی خەیۆۆۆۆا "رەنۆۆۆۆ ە ئیمانۆۆۆۆدیرێکی

ووتێنێی  ر ببینێۆۆۆۆۆی و هەرسۆۆۆۆۆب کتێۆۆۆۆۆبەکە بسۆۆۆۆۆ وەک کۆۆۆۆۆوە
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بە م نۆۆۆاوینم بۆۆۆۆ هەسۆۆۆتێک پەد مۆۆۆدی پۆۆۆێم دەپێۆۆۆی هەرسۆۆۆب 
کتێۆۆۆۆۆبەکە پەبەرگێۆۆۆۆۆک بەنۆۆۆۆۆاوی کتێبۆۆۆۆۆی خەیۆۆۆۆۆاڵ چۆۆۆۆۆار 

بەدەم ئەو بیۆۆۆۆۆۆۆۆرۆکەیەوە کەوتە نووسۆۆۆۆۆۆۆۆینی  "دەکرێۆۆۆۆۆۆۆۆی 
کتێبۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆۆی  کە ناوینۆۆۆۆۆۆابوو  یەکەمۆۆۆۆۆۆین ودویهەمۆۆۆۆۆۆین

     ک""دەستنووسی کتێبێ
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 دەستنووسی کتێبێک 
 

 نووسینی: کارینا 
 
 
 
 

 دەستپێکێک بۆ دەستنووسی ئەو کتێبە
وۆر پۆۆۆۆۆێۆ ئەو ئێۆۆۆۆۆویرینەی سۆۆۆۆۆب کریسۆۆۆۆۆی ڕەۆ 
بپۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرێی بە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆب  ن کە هەر یەکەی 
کۆۆۆۆۆۆۆۆوڕێکی دەکو رێۆۆۆۆۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆۆۆۆب  ن پە سۆۆۆۆۆۆۆۆب 

وون بە بۆۆۆۆ ئێۆۆۆۆویرەی تۆۆۆۆاریکی سۆۆۆۆب  ۆۆۆۆاری ئۆۆۆۆێمە 
 ۆۆۆۆۆتا کۆۆۆۆۆارۆ  ێ هڕۆ گۆۆۆۆۆارە جەرگ سۆۆۆۆۆووتاو  پەو 

و ڕێبۆۆۆۆۆۆۆۆۆویر و ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆاریس بەدەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی رۆۆۆۆۆۆۆۆۆوبە 
یەکۆۆۆۆۆۆان نەکو ریبۆۆۆۆۆۆوون  ئەوین دویهەمۆۆۆۆۆۆین ی کورد

گەنجۆۆۆۆۆی ئەو و تە نۆۆۆۆۆین کە دەکۆۆۆۆۆو رێن  بە کۆۆۆۆۆو 
درێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەی چیرۆکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی کو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتنی نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو 

  .دەستنووسەکانن

یەکان سۆۆۆۆۆۆا ەهای سۆۆۆۆۆۆاڵ دەسۆۆۆۆۆۆتکاری ئەو ی بەەسۆۆۆۆۆۆ 
ەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆی ددەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆانەیان نەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد  وەک 

ئەو مۆۆۆۆۆۆۆوگەوتە کۆۆۆۆۆۆۆاری ەێرکۆۆۆۆۆۆۆاری ەەەێکۆۆۆۆۆۆۆان و 
یەکان بەەۆۆۆۆس ی ریکەناویۆۆۆۆان دەبۆۆۆۆرد  کاتێۆۆۆۆک ئەمۆۆۆۆ 

ەکۆۆۆۆۆۆان  یۆۆۆۆۆۆانێکی ی ی کەرکووکدەڕووخێۆۆۆۆۆۆنن  بۆۆۆۆۆۆۆ 
نۆۆۆۆۆوێ دێۆۆۆۆۆتە دی  بۆۆۆۆۆاوەۆ بۆۆۆۆۆۆ ئەو چەکۆۆۆۆۆدیرینەی 
 ۆۆۆۆۆۆۆۆڕۆ دەکەنەوە کە سۆۆۆۆۆۆۆا ەهای سۆۆۆۆۆۆۆاڵ  خەون 

یەک ئەو  ۆۆۆۆۆارە ی بە گەڕینەوەیۆۆۆۆۆان بینۆۆۆۆۆریوە   ۆۆۆۆۆاد
ێۆۆۆۆۆۆی ئیۆۆۆۆۆۆدی کەس ردیدەگرێۆۆۆۆۆۆی وی مەوەنۆۆۆۆۆۆد دەک

نی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتوینەکەی دی پەم سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەی ناتوینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 ۆۆۆۆارێک ئۆۆۆۆاوی پە  ۆۆۆۆۆڕۆ دەڕوینێۆۆۆۆی و  .بکۆۆۆۆای

ڕۆ  بە ڕۆ  بەنهێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکە 
ەک ی  ۆۆۆۆۆۆۆۆادی  وەی ۆۆۆۆۆۆۆۆەدەدون و دەینرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆن  پەوال
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بۆۆۆۆۆۆۆۆاو دەکەنەوە  گۆۆۆۆۆۆۆۆوییە  ۆۆۆۆۆۆۆۆارەکە نۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەن 
خەوی كەەێەتۆۆۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆۆۆاویدی  دەکەنەوە  ئۆۆۆۆۆۆۆۆێمە پە

ەوە ن ەم بۆۆۆۆۆۆووین  پەپۆۆۆۆۆۆڕ کە بەئاگۆۆۆۆۆۆا هۆۆۆۆۆۆاتی و نۆۆۆۆۆۆو 
بە ۆۆۆۆۆێکی  ەوە  جۆۆۆۆۆ ە پووهب هیچمۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆ نەمۆۆۆۆۆا

 ۆ   یۆۆۆۆۆۆاخ کەمۆۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکان کە تەڕ بۆۆۆۆۆۆوون
 وهەبەهۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆێی بۆۆۆۆۆۆارین و دروی دیویرەکانۆۆۆۆۆۆ 

مۆۆۆۆۆن  .وەک دەستنووسۆۆۆۆۆی نەخۆۆۆۆۆوێنریوە مۆۆۆۆۆاونەتەوە
ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆە دەخەمە نۆۆۆۆۆۆۆۆاو پا ۆۆۆۆۆۆۆۆماوەی ئەو 

ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆار و  دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەوەی پە
نی دتۆۆۆۆۆۆۆۆردی بتوینرێۆۆۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆۆۆا نکر وەمۆۆۆۆۆۆۆۆانێکی

  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکەمان بخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنرێتەوە  کە چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن
 ۆۆۆۆەەامێکمان بۆۆۆۆۆ ەیرتۆۆۆۆاو دەکەن و چۆۆۆۆویر گ ۆۆۆۆۆر 

دەکەنەوە    ۆۆۆۆۆۆۆۆڕ وهبەسۆۆۆۆۆۆەر دیرتێ ۆۆۆۆۆۆۆی کارەبۆۆۆۆۆۆا
وە هەمۆۆۆۆۆوو ڕیبردوومۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆ خۆیۆۆۆۆۆان ی ۆۆۆۆۆەپەوال

دەدون و دەینرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنە دو منۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  ئەوەی 
و بیۆۆۆۆۆۆبەن   یویەوە  تورکەکۆۆۆۆۆۆان نۆۆۆۆۆۆاتوینن بێۆۆۆۆۆۆنە ن
ان یۆۆۆۆ ۆ ویسۆۆۆۆتی خ  ئەوی پیۆۆۆۆاوینی  ۆۆۆۆۆڕۆ دێۆۆۆۆن و بە

  .دەیدون و هەرویننرۆ ی دەکەن

سۆۆۆۆۆەرپەبەری ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆە دەپ ۆۆۆۆۆکنی  د نیۆۆۆۆۆام
دەگەڕێۆۆۆۆۆۆی کە ئامۆۆۆۆۆۆا ە بێۆۆۆۆۆۆی  دیبەدویی ڕەموێکۆۆۆۆۆۆ 

وەک نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەری ئەو   بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوی مۆۆۆۆۆۆۆۆۆن
دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆە  بە م مۆۆۆۆۆۆۆۆۆن وەک تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ بیۆۆۆۆۆۆۆۆۆر 

ە  ئەوەی بۆۆۆۆۆۆۆم ی نۆۆۆۆۆۆاکەمەوە  کێ ۆۆۆۆۆۆەی نۆۆۆۆۆۆاوم نیۆۆۆۆۆۆ 
ەەەێۆۆۆۆۆیەکم پە موگەوتۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆێ   یۆۆۆۆۆەوهئەگۆۆۆۆۆرن ە 

دەستنووسۆۆۆۆۆەکە بۆۆۆۆۆخەمە  سۆۆۆۆۆەرمە پە  یەەبۆۆۆۆۆدوپباە
ر ڕەەەی  ێروەمینۆۆۆۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆۆۆۆوگەوی  ئەو سۆۆۆۆۆۆۆۆۆە

تۆۆۆۆۆۆری  ڕەەەیەی نۆۆۆۆۆۆویکەی بیسۆۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆۆی
ڕۆ گارێۆۆۆۆۆک ڕەەەکۆۆۆۆۆانی ئێۆۆۆۆۆرە سۆۆۆۆۆەدین  و  پێۆۆۆۆۆیە

 انوەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆ ی بۆۆۆۆۆۆۆۆوو  مێ و ێۆۆۆۆۆۆۆۆددەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆی ت 
ی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆچی   ١٣٠٣دەگەڕییەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆۆۆۆا ی »

  .ەساڵ پێۆ ئیست  ١٣٦ڕێک ویتە 
 یدوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ئەوین کە هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتن دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتیان بە
بۆۆۆۆۆۆوو   ٢٠٠٣دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکان کۆۆۆۆۆۆرد  هۆۆۆۆۆۆاوینی 

 کەس سۆۆۆۆۆۆۆۆەیری ئەو تۆۆۆۆۆۆۆۆاب ۆیەی نەدەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد کە پە
ی ١٨٨٢یر نۆۆۆۆاوی  ۆۆۆۆێ  نووسۆۆۆۆریبوو سۆۆۆۆا ی خۆۆۆۆو 

وسۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆریوە  بە م مێۆۆۆۆۆۆ وو بۆۆۆۆۆۆۆ رویینۆۆۆۆۆۆی د
یە هۆۆۆۆیو یۆۆۆۆ ە؟ ئەوە هەرگیۆۆۆۆو پرسۆۆۆۆیار ن ی ئەوین چیۆۆۆۆ 

کەسۆۆۆۆۆۆۆۆێکمان پەوینۆۆۆۆۆۆۆۆی بکەیۆۆۆۆۆۆۆۆن  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەوین 
ویتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای بەهێوکردنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  مێ ووەرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتن بە

ەگەڵ و تۆۆۆۆۆانی دریوسۆۆۆۆۆب و دو مۆۆۆۆۆنە پ دیانوەنۆۆۆۆۆ ێ پ 
  .دێ ەرسەختەکەمانس

ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆە کە بۆۆۆۆۆۆڕویم وییە وەک  ۆۆۆۆۆۆاهیدی 
یەکۆۆۆۆی نۆۆۆۆوێ بۆۆۆۆۆ دیهۆۆۆۆاتوو بەجێۆۆۆۆی بێ ۆۆۆۆین  ی مێ وو 

وێنەیەکۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕوونۆۆۆۆۆۆۆۆی چەنۆۆۆۆۆۆۆۆد الپەڕەیەکۆۆۆۆۆۆۆۆی 
ن الپەڕەی نەنووسۆۆۆۆۆۆۆۆریو یچەنۆۆۆۆۆۆۆۆد نووسۆۆۆۆۆۆۆۆریوە کە

بەجێمۆۆۆۆۆاون  بەدووری نۆۆۆۆۆاوینم هەەۆۆۆۆۆتەی دیهۆۆۆۆۆاتوو 
بخۆۆۆۆۆاتە  یۆتۆۆۆۆۆر یکدەستنووسۆۆۆۆۆێ تۆۆۆۆۆر  دەسۆۆۆۆۆتێکی

الپەرەی یەکەمۆۆۆۆۆۆی پێۆۆۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆۆەر هەمۆۆۆۆۆۆان ڕەەە  پە
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نووسۆۆۆۆۆیبێی »پە ئۆکتۆۆۆۆۆۆبەردی کۆۆۆۆۆو ریم  ڕەنۆۆۆۆۆ ە 
یەک پە ی ئۆۆۆۆۆێمە نەوینۆۆۆۆۆین   کارەسۆۆۆۆۆای و مۆۆۆۆۆا وێرین 

سۆۆۆۆۆۆا نی دویتۆۆۆۆۆۆر چاوەڕێمۆۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆۆای  بە م کە 
پەو سۆۆۆۆۆۆۆۆب سۆۆۆۆۆۆۆۆا ەی دوییۆۆۆۆۆۆۆۆی دەڕوینۆۆۆۆۆۆۆۆین  ئەو 
تا نکۆۆۆۆۆۆاریە دەبینۆۆۆۆۆۆین  مۆۆۆۆۆۆن د نیۆۆۆۆۆۆام وۆر  ۆۆۆۆۆۆتی 

ئەم  ۆۆۆۆۆۆارە دەکۆۆۆۆۆۆای  وەک  یتر چۆۆۆۆۆۆاوەڕێ ترسۆۆۆۆۆۆناک
ی دەسۆۆۆۆۆتکاری گۆۆۆۆۆۆڕی پێ ەمبەرینۆۆۆۆۆی ڕوودیوەکۆۆۆۆۆان 

 .کردووە باسم دیەە  کە پەم دەستنووسە
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نۆ ەنکردنەوەی موگەوی
دوو پیۆۆۆۆۆۆاو وی خۆیۆۆۆۆۆۆان گۆڕیبۆۆۆۆۆۆوو پەوە دەچۆۆۆۆۆۆوو ڕۆ ی 

ی ی د ویوییەتۆۆۆۆۆی هەردووکیۆۆۆۆۆان بێۆۆۆۆۆی  دوو هۆۆۆۆۆاوڕێی منۆۆۆۆۆ 
بڕیاریۆۆۆۆۆان دیبێۆۆۆۆۆی رەو پە دوو خو ۆۆۆۆۆک یەکتۆۆۆۆۆری بۆۆۆۆۆن  

 پەپەیەک ڕۆ دی وەماوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد ب ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕن   و نبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆکە
یەکی دوو نهۆۆۆۆۆۆۆمی پۆۆۆۆۆۆێکەوە بۆۆۆۆۆۆ ین  هەمۆۆۆۆۆۆوو وخۆۆۆۆۆۆانو

ە  یچیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یەکتۆۆۆۆۆۆۆۆۆری  یانیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان نەوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆن دووری پە

ە هۆۆۆۆۆۆۆۆاوڕێ و ب ی ەکانی ۆۆۆۆۆۆۆۆیان وەک خۆیۆۆۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆۆبند من

  .دۆستی یەکتر
پۆۆۆۆۆۆوتنی وۆریۆۆۆۆۆۆان دەنوینۆۆۆۆۆۆد پەگەڵ یەکتۆۆۆۆۆۆر کاتێۆۆۆۆۆۆک پە 

کەیۆۆۆۆۆۆۆان دیبەویۆۆۆۆۆۆۆن  هۆۆۆۆۆۆۆاتنە نۆۆۆۆۆۆۆاو ما ۆۆۆۆۆۆۆێنە گرینبەها
ی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی مامۆسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتا و خەتیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی وەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوگەوی  ه

یۆۆۆۆان پرسۆۆۆۆی  تاوێۆۆۆۆک چاوەڕێیۆۆۆۆان کۆۆۆۆرد  تۆۆۆۆا موگەوتەکە
دەچۆۆۆۆوو پەیۆۆۆۆامی وۆر  ۆۆۆۆێ  گەی ۆۆۆۆتە الیۆۆۆۆان  ئەوین پەوە 

هیچمۆۆۆان پەو ەسۆۆۆانە نەبیسۆۆۆی    م  بۆۆۆەنهێنیۆۆۆان پۆۆۆب بێۆۆۆی 
خۆیۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆرد بە  وورە بچکۆۆۆۆۆۆۆپەکەی  ۆۆۆۆۆۆێ  و پەوێ 

  .د ەسەیان پەگەڵ یەکتری کر
ەو پیۆۆۆۆاوینە بۆۆۆۆۆ ئ هەەۆۆۆۆتەیەک تێۆۆۆۆپەڕی ئۆۆۆۆێمە نەمۆۆۆۆانوینی

وی  کەی و چۆۆۆۆۆۆن پە رەو ۆۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆاتنە رەو ۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆوگە
مۆۆۆۆۆۆۆۆوگەوی چۆۆۆۆۆۆۆۆوونە دەرەوە  بە م کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆۆۆان ی 
ەەسۆۆۆۆر بۆۆۆۆوو..  ۆۆۆۆێ  نە پێ ۆۆۆۆنوێ ی بۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆێمە کۆۆۆۆرد.. نە 

نۆۆۆۆۆوێ ی مەكریۆۆۆۆۆب بە  ڕیۆۆۆۆۆوی ئۆۆۆۆۆێمەدی بۆۆۆۆۆوو  بە م پە پە
وی پێ ۆۆۆۆۆنوێ ی بکۆۆۆۆۆای  خۆۆۆۆۆۆی گۆۆۆۆۆ مەال سۆۆۆۆۆیریجەدینی 

نسۆۆۆۆۆۆۆۆاو و یەیەک کاتۆۆۆۆۆۆۆۆدی ک وۆر هۆۆۆۆۆۆۆۆێمن دەردەکەوی  پە
و بۆۆۆۆۆۆۆوینین ئەوە   خەمبۆۆۆۆۆۆۆار دەبینۆۆۆۆۆۆۆری  سۆۆۆۆۆۆۆەخی بۆۆۆۆۆۆۆو

 دیهەسۆۆۆۆۆۆتێکە  هەەۆۆۆۆۆۆتەیەک ویۆۆۆۆۆۆاتر بەسۆۆۆۆۆۆەر ئەو ڕوودیوە
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رۆۆۆۆوجرەی خوێنۆۆۆۆدن  ئۆۆۆۆێمە سۆۆۆۆب  ڕۆ ێۆۆۆۆک پە و تێۆۆۆۆپەڕی
ەەەۆۆۆۆب بۆۆۆۆووین دویی خوێنۆۆۆۆدنی ڕێومۆۆۆۆان و هێۆۆۆۆبەر تۆۆۆۆا و 
جۆۆۆۆای پیتەکۆۆۆۆان   ۆۆۆۆێ  باسۆۆۆۆی ئەو ڕۆ ەی بۆۆۆۆۆ کۆۆۆۆردین کە 

نیۆۆۆۆۆۆۆان اپوو پیۆۆۆۆۆۆۆاوەکە هۆۆۆۆۆۆۆاتنە مۆۆۆۆۆۆۆوگەوی و مەریم و د 

  .ەی بووچی
کتان ئەو دوو پیاوەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بینۆۆۆۆۆۆۆۆۆی کە ئەو ڕۆ ە بە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆێ

کۆۆۆۆۆرد  ئەوینە مەکۆۆۆۆۆتەب سیاسۆۆۆۆۆی  دیخۆیۆۆۆۆۆان بە موگەوتۆۆۆۆۆ 
رۆۆۆۆوب بۆۆۆۆوون  دەیانەوێۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆتی هاوکۆۆۆۆاری بۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆێمە 
درێۆۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆۆکەن   ۆۆۆۆۆۆێ  دویی ئەو ەسۆۆۆۆۆۆەیە پەوە دەچۆۆۆۆۆۆوو 

بە م هەو ۆۆۆۆۆی بیەوێۆۆۆۆۆی ەسۆۆۆۆۆەی وۆرمۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆ بکۆۆۆۆۆای  
دەدیی  باسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ووەوەی ڕبتیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدین ەدەدی بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ڕەویی

ەوەی مۆۆۆۆۆوگەوی و  ێۆۆۆۆۆروەمینەکە پێویسۆۆۆۆۆتی نۆۆۆۆۆۆ ەنکردن

  .دی ەسەکانی بکای  بۆیە سەرپەنوێ درێ ەی بە
دویهەمۆۆۆۆۆین جۆۆۆۆۆار کە ئەم مۆۆۆۆۆوگەوتە نۆۆۆۆۆۆ ەن کۆۆۆۆۆریبێتەوە  
ئەو کۆۆۆاتە بۆۆۆوو مۆۆۆن گەنجێکۆۆۆۆی هۆۆۆاوتەمەنی ئێۆۆۆوە بۆۆۆۆووم  

ی  ۆۆۆۆێ  مسۆۆۆۆتەەا خۆۆۆۆوی ئەو کۆۆۆۆاتەی  ۆۆۆۆێ  ەەبۆۆۆۆدوپجەبار
و  ککردنەوەاچۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕیوی بێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  هە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆا بە

ئەوکۆۆۆۆۆۆاتە بۆۆۆۆۆۆوو بیۆۆۆۆۆۆرمە سۆۆۆۆۆۆا ی نۆۆۆۆۆۆۆ ەنکردنەوە  ئەوە 
 ٢٧دە یۆۆۆۆۆن   دی٢٠٠٣کە ئۆۆۆۆۆێمە پە  ەبۆۆۆۆۆوو  ئێسۆۆۆۆۆت ١٩٧٦

  .سا ی ڕێکە ئێرە هەر وەک خۆیەتی
  بە م  ۆۆۆۆۆۆێ  نئەو ەسۆۆۆۆۆۆانە مۆۆۆۆۆۆایەی د خۆ ۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆوو

خەمێکیتۆۆۆۆۆۆۆری هەبۆۆۆۆۆۆۆوو  ئەو هەسۆۆۆۆۆۆۆتی سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنەی 
تکەوی دەیبینۆۆۆۆۆی  پێۆۆۆۆۆرەوە پە تۆۆۆۆۆۆنی دەن ۆۆۆۆۆی وەک دەسۆۆۆۆۆ 
دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد  کسۆۆۆۆۆۆۆۆتێک هەیە و ئەو باسۆۆۆۆۆۆۆۆی  ی هەسۆۆۆۆۆۆۆۆت

  .ەکای د 
ئەوین هەمۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆتێک پەسۆۆۆۆەر ئەرکۆۆۆۆی خۆیۆۆۆۆان چۆۆۆۆاک 
دەکەنەوە  بە ۆۆۆۆۆۆۆۆێوەیەک کۆۆۆۆۆۆۆۆارەکە ئەنجۆۆۆۆۆۆۆۆام دەدەن وەک 

ئەوەی تۆۆۆۆۆاوە دروسۆۆۆۆۆی کریبێۆۆۆۆۆی  بە م تۆۆۆۆۆاکە دیوییۆۆۆۆۆان 
ئەوەیە دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆەکان ب ۆۆۆۆۆۆۆویونەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆۆۆوێنێکی 

  .پەوێ بیانپارێون تایبەی تا
ەگەڵ ئۆۆۆۆۆۆۆۆێمە ەێۆۆۆۆۆۆۆۆری پ یاسۆۆۆۆۆۆۆۆر ئەو کۆۆۆۆۆۆۆۆوڕە ەەرەبەی

وتی »یۆۆۆا  ۆۆۆێ  گۆۆۆ کۆۆۆردە  ۆۆۆێ  و  یوکۆۆۆوردیی بۆۆۆووە  ڕو
گەر دەسۆۆۆۆۆتکاری دەستنووسۆۆۆۆۆەکان ئۆۆۆۆۆەهەەە پێیۆۆۆۆۆان بێێۆۆۆۆۆی 

 خەمێۆۆۆۆۆۆک بە . دەکەن  ئێرەمۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆۆۆاک مەکەنەوە

دەرکەوی  خەمێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک چەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدە  وهەڕووی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێخ
دەسۆۆۆۆۆتی خسۆۆۆۆۆتە خەمبۆۆۆۆۆاری دەکۆۆۆۆۆرد  کەچۆۆۆۆۆی هێمنۆۆۆۆۆانە 

ەوە تەبە ەۆۆۆۆۆوڕگێکی پۆۆۆۆۆڕ پە رەسۆۆۆۆۆر و سەر ۆۆۆۆۆانی یاسۆۆۆۆۆر
ەکسۆۆۆۆەر ڕیوی بۆۆۆۆووم  »یاسۆۆۆۆر تۆۆۆۆۆ پێۆۆۆۆی وییە مۆۆۆۆن ی دوی

کۆۆۆۆۆوڕی خۆۆۆۆۆۆم ڕیویۆۆۆۆۆۆ نەبۆۆۆۆۆم ئەوین بڕیاریۆۆۆۆۆان دیوە  پەم 
 کەرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووکدوو ڕۆ ە تەویوی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکان پە 

ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمەی دیگۆۆۆۆۆۆۆۆۆری   بێۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەن ی . ەنە دەرەوەببۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

هەموومۆۆۆۆۆۆۆۆان د ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی خۆمۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بە نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەنکردنەوەی 
 دیەوتەکە دەدییەوە  بە م پە د ۆۆۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆۆۆوگەوتەکەمۆۆۆۆۆۆۆۆوگ

و بە سۆۆۆۆۆۆۆۆی یەک سۆۆۆۆۆۆۆۆەدەی ەەەێکانیۆۆۆۆۆۆۆۆان دەدوی وودەستن

 .تا نیان دەبرد 
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 ەر لەبردنی دەستنووسەکان ب

 سەاڵح داودەیان بینی 
سێێێێێێێ  ەادێێێێێێێشا لە دەرەوەر دێێێێێێێارەوە بە  اراسێێێێێێێتەیەکی 

کە دە ەنە  و ش ناوەسێێێێێێێێتایخشێێێێێێێێرا دەبانگ لە بێێێێێێێێا  ەکە

نەخۆدێێێێێێئانەر  ێێێێێێا ادر بە پێێێێێێشش  کەرکێێێێێێوو نێێێێێێاو 

گ لەوێ پێێێێێێێش  ەجتشێێێێێێێ ەپەبنگ دە ەنە  ەبەکێێێێێێێی دێێێێێێێۆر

کەر حەەەر  وڵنێێێێێێێا گ  ەوە  ەو دەکەنەوە بێێێێێێێۆ  ایئێێێێێێێانە

ر  اوەنگەکێێێێێێانی بشژ ێێێێێێۆرانی دێێێێێێوشنەیە کە دەوێێێێێێۆڵ ی و

وەگ یەکشێێێێ  لە دەنگئۆدێێێێە دیارەکێێێێانی ووها کێێێێۆ دەبێێێێ شێێێێ  ت

 ەویێێێێێێش بێێێێێێووگ  کێێێێێێورد کە وونەرەەنێێێێێێ  سێێێێێێەاڵح داودە

گ  ەو رد دەکێێێێێ  رایئێێێێێانەکەوەنێێێێێ ش  جێێێێێار سێێێێێەردانی  

 .ەوێ دەبشت ل باژە بەوۆر فایەق داودەوە

ان لە ەڵ دێێێێێێێێێش  کێێێێێێێێێرد لە  ەو دوو پیێێێێێێێێێاوەر   ێێێێێێێێێەی

ەادێێێێێێێێێێێێێێێشنەکەیان دادەبە نگ بووخ ێێێێێێێێێێێێێێێەتی  ەو دوو 

وانێێێێێێێێیش  ەتێێێێێێێێا ش دەدەن یدێێێێێێێێوفشرر بێێێێێێێێاروەڵگرانە

 گنوانێێێێێ نیان بێێێێێۆ دێێێێێش پشێێێێێوویە  بێێێێێ ەنگ بەوەەێێێێێان رش 

ەکەنگ د  دەکەن و داوار  ێێێێێێێێا داخۆیێێێێێێێێان بە  ایئێێێێێێێێانەکە

 ەکە وونەرەەنێێێێێێێێ  سێێێێێێێێەاڵح داودە دەبیێێێێێێێێنا بەبشێێێێێێێێ ەو

رشێێێێێێێ ر  و شێێێێێێێ یەکشکیێێێێێێێان دە شێێێێێێێتە تەنیشێێێێێێێتی دادەنی

ڵشنێێێێێێێی بە گبەرپرسێێێێێێێانی ح بێێێێێێێی پێێێێێێێ  بادە ەیەنشێێێێێێێت 

داوێێێێێاتوودا بێێێێێانگی بێێێێێکەنە  ر  دەدات لە شێێێێێی پێێێێێ ی ەوە

  خۆیان و دیارر تایبەتی پششکەش بکەن.

حەودێێێێێێی  ن دەبێێێێێێا و  ەەەێێێێێێارە لە ێێێێێێاو ولەپێێێێێێر لەبەر

ەێێێێێێێ  ەوت دێێێێێێێش  پششێێێێێێێوا یان دەکێێێێێێێاتگ وە   ەوەر 

ن دیێێێێێێار بووبشێێێێێێتگ  ەنێێێێێێ  ایێێێێێێ کێێێێێێاتی واتن سێێێێێێات و

ە ەڵ واتنیێێێێێێێێێان خۆیێێێێێێێێێان کێێێێێێێێێرد بە کرشکارشێێێێێێێێێ  ل

 اوتروکانشکێێێێێێێێێێێ ا  ەو وەەێێێێێێێێێێێوو  و لە داحەودێێێێێێێێێێێەکە

 و کێێێێێێارتۆنی  ەورە و بێێێێێێێارنێێێێێێێادەستنووسێێێێێێە خێێێێێێرانە 

  کران.

دێێێێێێش  لەو بێێێێێێاوکە دە ێێێێێێوو کە کێێێێێێوبەکەر بە نێێێێێێاوەق 

ی خێێێێۆر دواخ ێێێێتبشت بێێێێۆ باژر کوژرابشێێێێتگ بەاڵف ەێێێێاف

ودێێێێێێێێە ەح یێێێێێێێێاەەتگ  ێێێێێێێێشنە لەسێێێێێێێێەر پەیژەکێێێێێێێێانی 

وت »دێێێێش  لە حە رەتێێێێی  ێێێێ دانیشێێێێتبوویاگ بە یەکنێێێێان دە

بێێێێێرایێ دە شێێێێێت کە با ر بێێێێێووە سێێێێێنای ی کێێێێێوبر سێێێێێەر 

کێێێێوێ دشێێێێت  ببرشێێێێتس یاسێێێێر دەیێێێێووت جێێێێا جوبرا یێێێێ  لە

  بە وانایەوە و نەیەڵشت دەستنووسەکان ببرشا.

وو پیێێێێێێێاوەکە لە ەڵ دەستنووسێێێێێێێەکان بێێێێێێێار دەکێێێێێێێرانگ د 

  شکێێێێێێاتی سێێێێێێواربوونی ەادێێێێێێشنەکان وەنێێێێێێ   دێێێێێێش  لە

شکارەکانیێێێێان کێێێێرد شێێێێ  لە کر  ێێێێەیان کێێێێردگ بێێێێانگی یەک

بوو وە  نێێێێێێێێوشنەرر خۆیێێێێێێێێان بێێێێێێێێووگ کە لە کە دیێێێێێێێێار

سێێێێێێێبەینشوە دەسێێێێێێێت بێێێێێێێکەن بە نێێێێێێێۆژەن کێێێێێێێردنەوەر 

دوایێێێێێی کۆەیانیێێێێێایە  بە تەواور بێێێێێۆ باژر  ەێێێێێ  ەوت.

 وپەلی دروسێێێێێێێێێتکردنی خێێێێێێێێێانوو لە حەودێێێێێێێێێیکەلێێێێێێێێێ 

 .ست پ  كرد دهە  ەوت کاریان 
کێێێێێردگ باژر  ێێێێێوارەف  نسێێێێێ  باژ بەبێێێێێ  وەسێێێێێتان کاریێێێێێا

کردنەوەر تەواور ەێێێێێێێ  ەوتەکەگ ۆیێێێێێێێا کێێێێێێێرا بە ب دەسێێێێێێێت

گ نوشنێێێێرا دواتێێێێر تەواور ەۆکشێێێێت و فەردێێێێی نێێێێوێ وەفێێێێتەر

دڵئۆدێێێێی  ێێێێووینەوە ەێێێێ  ەوتگ دێێێێش  تێێێێاکە  وەەووەێێێێان بە

کەسێێێێش  بێێێێوو دڵێێێێی خێێێێۆش نەبێێێێووگ یەکەف خێێێێوتبەر داوێێێێاتوو 

ووە سێێێێێەر ەینێێێێێبەرگ ەە  سێێێێێیراجەدینی باسێێێێێیارد بێێێێێۆ نە ێێێێێ 

وەگ ەێێێێێێ  ەوت ەێێێێێێایە واوەەێێێێێێیا کەل بێێێێێێوو لەد خێێێێێێوتبەگ  ەو

دواتێێێێێێر بایشێێێێێێتە ژشێێێێێێر  ەەیێێێێێێنەکە و تێێێێێێا  شێێێێێێوارەر باژر 

 دواتر کەل  ەور نەبینیەوە 
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 روودیوێکی چاوەڕویننەکریو 
 پە ێر وەمیندی

تی ۆۆۆۆۆکی خۆۆۆۆۆۆر هێ ۆۆۆۆۆتا دوی وەردییۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆی تەسۆۆۆۆۆ یمی 
تۆۆۆۆۆاریکی ئۆۆۆۆۆاویبوون نەکردبۆۆۆۆۆوو  خەریکۆۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆۆتنوێ  

نەتیان ووهە  ۆۆۆۆۆۆرتن بۆۆۆۆۆۆووین  هەنۆۆۆۆۆۆدێک نۆۆۆۆۆۆوێ ی سۆۆۆۆۆۆ 
وە  ووهەک بەرو بۆۆۆۆۆۆۆۆ دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد  هاویرێۆۆۆۆۆۆۆۆک پە ەەەێۆۆۆۆۆۆۆۆی

ئەی ی ینۆۆۆۆۆد »ەریۆۆۆۆۆام کەون پێۆۆۆۆۆرەیە پێۆۆۆۆۆرە  ئەو دەنۆۆۆۆۆ ە پە 
 کوێ دەهای؟ 

هەمۆۆۆۆۆوو پە رەو ۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆوگەوی چۆۆۆۆۆاوەڕێی سۆۆۆۆۆەرچاوەی 
دوێنۆۆۆۆب  دەن ەکەمۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆرد   ۆۆۆۆێ  تۆۆۆۆاکە کەس بۆۆۆۆوو پە

  ووبەەەەەەە س نەیبینیۆوە دویی نۆۆۆۆۆۆۆوێ ی خۆۆۆۆۆۆۆوتبە کەڕنیۆۆۆۆۆۆۆوە
بە م مۆۆۆۆۆن   ن ڕوینۆۆۆۆۆیامۆۆۆۆۆ دەرگۆۆۆۆۆای روجرەکەی بۆۆۆۆۆۆیە پە

تەوە  دویهەمۆۆۆۆۆین کەس کە چۆۆۆۆۆاودێری پەپۆۆۆۆۆڕ بیۆۆۆۆۆرم هۆۆۆۆۆا
دەرگۆۆۆۆۆۆای  بۆۆۆۆۆۆووم  ئەو دەمەی پەخۆۆۆۆۆۆۆم  ۆۆۆۆۆۆێخی کۆۆۆۆۆۆرد 

مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوگەوی چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوومە دەرەوە  ئەوم بینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بەرەو 
 ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆروەمینەکە ڕۆی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  بە پەپە بەرەو ئەوێ 

ەەەۆۆۆۆب گەنۆۆۆۆجەکەم بینۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆەر پەی ەکۆۆۆۆانەوە یم ۆۆۆۆرد و ڕ
کو ۆۆۆۆتووە   نهۆۆۆۆاویری ئەکۆۆۆۆرد »پێۆۆۆۆرەیە پێۆۆۆۆرەیە   ۆۆۆۆێخیا

   پێرە ەڕێیان دیوە
ی ەەەۆۆۆۆۆۆۆێکە یەکەم کەس بۆۆۆۆۆۆۆۆووم گەی ۆۆۆۆۆۆۆتمە سۆۆۆۆۆۆۆۆەر دوی

ئەوینیتۆۆۆۆۆۆۆۆر هۆۆۆۆۆۆۆۆاتن  ئەو پەوە  یۆتەرمەکەی  دویی منۆۆۆۆۆۆۆۆ 
دەچۆۆۆۆوو دوێنۆۆۆۆۆب  ۆۆۆۆۆەو مردبێۆۆۆۆۆی  تەویوی تەرمەکەیمۆۆۆۆۆان 

خۆۆۆۆۆۆۆی مردبۆۆۆۆۆۆوو د ۆۆۆۆۆۆی پ ۆۆۆۆۆۆکنی  نەکو ریبۆۆۆۆۆۆوو  نۆۆۆۆۆۆا 
وەسۆۆۆۆتابوو  چەنۆۆۆۆد ەەەێۆۆۆۆیەک تەرمەکەیۆۆۆۆان هە  ۆۆۆۆری بۆۆۆۆۆ 

ەبۆۆۆۆۆوو پەوێ بی ۆۆۆۆۆۆۆن و د  رەو ۆۆۆۆۆی موگەوتیۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆرد 
  .یاری نا تنی دریهەر پەوێۆ بڕ

 ۆۆۆۆوێنی خۆۆۆۆۆم دینی ۆۆۆۆتم نەمۆۆۆۆدەتوینی بۆۆۆۆڕوی بە مردنۆۆۆۆی  پە
بۆۆۆۆکەم  ەەبۆۆۆۆا ڕە ۆۆۆۆەکەیم بۆۆۆۆۆن دەکۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆۆنی کتێبۆۆۆۆی 

وەمۆۆۆۆانێکی ی دەهۆۆۆۆای  ئەو بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆی کتێبۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆنی پۆۆۆۆب
وە  ووهو  کتێبێۆۆۆۆۆۆک هێ ۆۆۆۆۆۆتا تەویو نەخوێنریبۆۆۆۆۆۆ ووو بۆۆۆۆۆۆو

و تێۆۆۆۆۆۆی  وەەتپێویسۆۆۆۆۆۆتی بە وینۆۆۆۆۆۆایەک هەبۆۆۆۆۆۆوو بیخۆۆۆۆۆۆوێنێ
ی الپەڕەکۆۆۆۆۆانی ئەو کتێۆۆۆۆۆبە ب ۆۆۆۆۆای  دەمویسۆۆۆۆۆی پا ۆۆۆۆۆماوە

کێ ۆۆۆۆا و   ەەبۆۆۆۆاکەیم بۆۆۆۆۆ الی خۆۆۆۆۆم ڕیدەئۆۆۆۆامێومب ۆۆۆۆرمە 
ر ەەبۆۆۆۆۆۆۆۆاکەی ێۆۆۆۆۆۆۆۆ دەم ۆۆۆۆۆۆۆۆرتە بۆۆۆۆۆۆۆۆاوەۆ  بینۆۆۆۆۆۆۆۆیم پە 

ێ ەی ۆۆۆۆۆتم دەستنووسۆۆۆۆۆێک هەیە  کە دەسۆۆۆۆۆتم بۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆرد  ت
ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆە  ۆۆۆۆۆۆێ  نووسۆۆۆۆۆۆیویەتی  دەستنووسۆۆۆۆۆۆێکی 

 .الپەڕەیی بوو 24کورتی 
نەوە مردبۆۆۆۆۆۆوو  دەموینۆۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆۆۆپیس یسۆۆۆۆۆۆ بەدەم نوو ۆۆۆۆۆێ  
مۆۆۆۆۆردنەکەی بۆۆۆۆۆۆ ە  ێۆۆۆۆۆروەمینەکە و بەدوی دیچۆۆۆۆۆوون دێۆۆۆۆۆت

 ۆۆۆۆۆۆوێنێکی  ێۆۆۆۆۆۆروەمینەکە  دەکۆۆۆۆۆۆای  دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکەم پە
و  خسۆۆۆۆتە نێۆۆۆۆوین دەستنووسۆۆۆۆەکان تۆۆۆۆا دویتۆۆۆۆر بیخۆۆۆۆوێنمەوە

و دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەی خۆمۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی وێنەیەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆی پەبەر پەگەڵ ئە
  . رمەوەب

ەەبۆۆۆۆۆۆاکەی  ۆۆۆۆۆۆێخم گۆۆۆۆۆۆرتە بۆۆۆۆۆۆاوەۆ و  ێۆۆۆۆۆۆروەمینەکەم 
بە ێ ۆۆۆۆۆۆۆی  هەموومۆۆۆۆۆۆۆان پە رەو ۆۆۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆۆۆوگەوی هێبەج

یەکترمۆۆۆۆۆان دەڕوینۆۆۆۆۆی  کەس هیچۆۆۆۆۆی  چۆۆۆۆۆاوی گریۆۆۆۆۆان پە
 ۆۆۆۆۆۆۆۆی  ێ ۆۆۆۆۆۆۆۆەوە کەس موگەوتۆۆۆۆۆۆۆۆی جێنەهو نەدەووی  ئە

ی نەدری  بۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆوێ ی ێۆۆۆۆۆد تەنۆۆۆۆۆانەی بۆۆۆۆۆان ی مەكریبۆۆۆۆۆی ت
رەو ۆۆۆۆە  ەی ەەەۆۆۆۆب نەچۆۆۆۆووینە نۆۆۆۆوێ  و پە ۆۆۆۆێوینیۆ ئۆۆۆۆێم

پاسۆۆۆۆۆۆۆەوینیمان بەدیۆۆۆۆۆۆۆار تەرمەکەیەوە گۆۆۆۆۆۆۆری  پۆۆۆۆۆۆۆۆپیس 
و پرسۆۆۆۆۆۆۆیاری خۆۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆرد   ەوەنیهۆۆۆۆۆۆۆای و پێکۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ان دویی نۆۆۆۆۆوێ ی بەیۆۆۆۆۆانی هەریەکەمۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆاری بەرەبەیۆۆۆۆۆ 
ری  وخۆۆۆۆۆۆی ئەنجۆۆۆۆۆام دەدی  ئۆۆۆۆۆاو گەرم دەکۆۆۆۆۆریو کنۆۆۆۆۆن دەدو
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گۆڕمۆۆۆۆان  وهو بۆۆۆۆاخەکە پەودیۆۆۆۆو درەختۆۆۆۆی هەنۆۆۆۆارەکەاپەنۆۆۆۆ 
دەدی  چێ ۆۆۆۆۆتەن او  ۆۆۆۆۆێخمان نا ۆۆۆۆۆی و یەکەم پرسۆۆۆۆۆە پۆۆۆۆۆب 

 دویی نۆۆۆۆۆۆ ەنکردنەوەی مۆۆۆۆۆوگەوی بۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆێ  ئەنجۆۆۆۆۆام
  .دری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسەکەی  ێ  و کتێبی خۆکو تنوندەست
  پە د ۆۆۆۆۆۆۆۆدی خۆۆۆۆۆۆۆۆودیی هە  رتۆۆۆۆۆۆۆۆووە  ئۆۆۆۆۆۆۆۆێمە مۆۆۆۆۆۆۆۆرۆ

د ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  یە  پەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆ خودییەکمۆۆۆۆۆۆۆۆۆان هەیە پە ئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆمان ن
 یە  هەر ئەوە وییکۆۆۆۆۆۆۆۆردووەدیمسۆۆۆۆۆۆۆۆو مانانی ڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆتەەینە

خۆۆۆۆۆودی هەمی ۆۆۆۆۆە بە وینۆۆۆۆۆدوویی الی ئۆۆۆۆۆێمە بمێنێۆۆۆۆۆتەوە  
یادمۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆرد   گەر خۆۆۆۆودی پە ئاسۆۆۆۆمان بۆۆۆۆوییە خێۆۆۆۆری پە

ک نەدەبۆۆۆوو  خۆۆۆودی کە پە د ۆۆۆی یۆۆۆ وهۆۆۆیو کاتێۆۆۆک پێمۆۆۆان ن
  .ندیر بوو وی دەکای پێی نویک بێی ئیما

خۆۆۆۆۆۆودی پە نۆۆۆۆۆۆویکەوە بینۆۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆۆۆن تەسۆۆۆۆۆۆ یم بۆۆۆۆۆۆووم.. 
دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکان کە ڕەنجۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بیرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوە و 

ئاسۆۆۆۆانی  ەەەێکۆۆۆۆانی رۆۆۆۆوجرە بۆۆۆۆوو  چەنۆۆۆۆد بە  ۆۆۆۆەونخونی
م بیۆۆۆۆۆدەم بە دەسۆۆۆۆۆتی ئەو خۆۆۆۆۆوی نەناسۆۆۆۆۆانە  دەوینۆۆۆۆۆم یتۆۆۆۆۆوین

ن بەنۆۆۆۆۆۆۆۆاوی اکۆۆۆۆۆۆۆۆ تۆۆۆۆۆۆۆۆر دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆە کۆنە دوو ڕۆ ی
کو ەکۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆەرکردە پیاو جۆۆۆۆۆانی نۆۆۆۆۆوێی سیاسۆۆۆۆۆەی وگەن

بۆۆۆۆۆاو دەکۆۆۆۆۆرێنەوە »کۆۆۆۆۆب گوناهبۆۆۆۆۆاری ئەو کۆۆۆۆۆارەیە یۆۆۆۆۆا 
 ۆۆۆۆێ  تۆۆۆۆۆی گوناهبۆۆۆۆار نەبیۆۆۆۆی  ئەوە دەن ۆۆۆۆی خۆۆۆۆودییە پە 

دە ێۆۆۆۆۆۆی  ئیۆۆۆۆۆۆدی بۆۆۆۆۆۆۆ نەوەر نۆۆۆۆۆۆاکەم و  یم پۆۆۆۆۆۆبد ۆۆۆۆۆۆدی و
بێۆۆۆۆدەن یەک سۆۆۆۆویی خۆۆۆۆۆم نۆۆۆۆادەم  ئۆۆۆۆاخۆ مەرجە مۆۆۆۆرۆ  

ار کۆۆۆۆۆ ەبۆۆۆۆۆۆ خۆکو ۆۆۆۆۆتن  ەهۆۆۆۆۆر بخۆۆۆۆۆویی یۆۆۆۆۆا چەکێۆۆۆۆۆک ب
  بێنێی؟

یمانۆۆۆۆۆدیرینە پەنۆۆۆۆۆاو تۆۆۆۆۆۆبەکردن خۆۆۆۆۆودییە کۆۆۆۆۆۆمەکم بۆۆۆۆۆکە ئ
بمۆۆۆۆۆۆرم  دەمەوێ پەڕێۆۆۆۆۆۆی ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆەوە خۆۆۆۆۆۆۆم پەو 

بۆۆۆۆکەمەوە  ئیاهۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆاتری  گونۆۆۆۆاهە گەورەیە پۆۆۆۆاک
اوچاکۆۆۆان ئەو نووسۆۆۆینە نەگۆۆۆاتە کۆتۆۆۆایی تۆۆۆۆ ڕۆرۆۆۆم پۆۆۆب پی

  .وەرب رەوە  مەپەک مەوی بنێرە ئەو  ێروەمینە
نامەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  یۆۆۆۆۆۆۆۆۆەتاومچۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕووی دەدی کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک ب

بۆۆۆۆۆکەنەوە؟ کۆمە ێۆۆۆۆۆک چەکۆۆۆۆۆدیر مۆۆۆۆۆوگەوتەکە نۆۆۆۆۆۆ ەن 
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 دەهۆۆۆۆۆۆاتن دەسۆۆۆۆۆۆتیان بەسۆۆۆۆۆۆەر موگەوتۆۆۆۆۆۆدی دەگۆۆۆۆۆۆری  بە
یەکۆۆۆۆۆۆۆۆان یبیۆۆۆۆۆۆۆۆانووی تیرۆریسۆۆۆۆۆۆۆۆتی و ڕێکخۆۆۆۆۆۆۆۆریوە دین

دەیۆۆۆۆانبردمە ئەو ەە یۆۆۆۆانەی بۆۆۆۆۆ  و دەسۆۆۆۆت یریان دەکۆۆۆۆردم
 دی کردنۆۆۆۆۆۆۆۆی دو منەکانیۆۆۆۆۆۆۆۆان بەکاریۆۆۆۆۆۆۆۆان دێۆۆۆۆۆۆۆۆۆنن  بە

ەە  وەک  ین وورە تاریکەکۆۆۆۆۆۆۆا درێ ییۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆا ەکان پە
پێویسۆۆۆتە  انتۆۆۆا چۆۆۆی وینیارییۆۆۆ   یمسۆۆۆەدەها دیۆۆۆل بەنۆۆۆد دەکۆۆۆر

هۆۆۆۆیو سۆۆۆۆوودم نەدەمۆۆۆۆا اتێۆۆۆۆ  د مۆۆۆۆدی دەریۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆرد  ک پە
خۆۆۆۆۆۆویرد ئۆۆۆۆۆۆاو  ەهر دەرمۆۆۆۆۆۆانی دەبەیەک بە دوو ەەتۆۆۆۆۆۆرە

دەکۆۆۆۆۆۆریم  ئەوسۆۆۆۆۆۆا دەمۆۆۆۆۆۆردم و تەرمەکەم ەۆۆۆۆۆۆڕێ دەدرییە 
خۆۆۆۆۆۆۆۆن و مدەرەوەی ەە کە  تۆۆۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆۆەگە هارەکانیۆۆۆۆۆۆۆان ب

  .ی ێگۆڕێک ناونی انم نەب
کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردم  تەویوی هەر ئەو سۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتەی دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت یریان دە
بەبیۆۆۆۆۆۆانووی ئەوەی   دەستنووسەکانی ۆۆۆۆۆۆیان بۆۆۆۆۆۆار دەکۆۆۆۆۆۆرد 

پا ۆۆۆۆۆماوەکانی ەکان و ئەدەبیۆۆۆۆۆاتی یوکۆۆۆۆۆریوەی ئیسۆۆۆۆۆامیاب
  .بەەس پەو موگەوتە باو دەکرێتەوە

مۆۆۆۆن پاکۆۆۆۆانە بۆۆۆۆۆ بێۆۆۆۆدەن ی خۆۆۆۆۆم نۆۆۆۆاهێنمەوە  بە م ئەوین 
ۆ  رمۆۆۆۆ ئەومۆۆۆۆوونێکی درێ یۆۆۆۆان پە کۆۆۆۆاری سۆۆۆۆیخوری و 

تیان کارێۆۆۆۆک بۆۆۆۆکەن  کو ۆۆۆۆتندی هەیە  هەر کاتێۆۆۆۆک ویسۆۆۆۆ 
ئەو  ..بۆۆۆۆۆب هۆۆۆۆۆیو تەنۆۆۆۆۆی و چە ەمەیەک ئەنجۆۆۆۆۆامی دەدەن

نووسۆۆۆۆۆۆۆانەیە ئۆۆۆۆۆۆۆاویرەی پە د مۆۆۆۆۆۆۆدییە  ڕۆرۆۆۆۆۆۆۆی ئەو دەست
تەوە.. ئەوەتۆۆۆۆۆا ووهئێسۆۆۆۆۆتا پەوێ هاویریۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆب بەروبۆۆۆۆۆ 

هۆۆۆۆۆاویر دەکەن و دەەیۆۆۆۆۆ ێنن و گۆۆۆۆۆوێم پێیۆۆۆۆۆانە دەوریکێۆۆۆۆۆنن 
وینەتەوە  یۆۆۆۆۆا ود رکۆۆۆۆۆ خەوی سۆۆۆۆۆەد سۆۆۆۆۆا ە خەبەریۆۆۆۆۆان  »پە

اوچاکۆۆۆۆۆۆانەوە دەمۆۆۆۆۆۆانکەن بە یپ ە  پە ۆۆۆۆۆۆێ  ەریامۆۆۆۆۆۆان کەو
   بەرهەمی ئەو مرۆ  کو ینە

ۆ بەریمۆۆۆۆۆۆبەرم وەسۆۆۆۆۆۆتاویی؟ تۆۆۆۆۆۆۆ ئەی تۆۆۆۆۆۆۆ کێیۆۆۆۆۆۆی پە
ڕۆرۆۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆۆێکیی؟ نۆۆۆۆۆۆا مۆۆۆۆۆۆن پێۆۆۆۆۆۆی ناترسۆۆۆۆۆۆم  

 سۆۆۆۆوپاس بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆودی کە بەهانۆۆۆۆامەوە هۆۆۆۆاتووە  ەسۆۆۆۆەیەکی
بۆۆۆۆخەرە سۆۆۆۆەر برینۆۆۆۆی دپۆۆۆۆم..  یە  وەرە دەسۆۆۆۆی یۆۆۆۆ تۆۆۆۆرم ن
ە دێۆۆۆۆتە خەریۆۆۆۆکە ڕۆرۆۆۆۆم پە د ۆۆۆۆمەو  ی بۆۆۆۆکەێۆۆۆۆد پ یپەنۆۆۆۆجە

دەرەوە.. تەویو توینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای نووسینی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆم نەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا و 
  .دەستنووسەکەم بەرەو کۆتایی دەڕویی 
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 ئین  اەی تێکەوی روب 
 و روبێکی نوێ دروسی دەبێی

سۆۆۆۆۆۆۆۆا ە ان تێۆۆۆۆۆۆۆۆپەڕین  مەرگۆۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆۆێ  و بردنۆۆۆۆۆۆۆۆی 
  وهدەستنووسۆۆۆۆۆۆەکان خەریۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆوون بیۆۆۆۆۆۆر دەچۆۆۆۆۆۆوونە

بۆۆۆۆۆۆ  ایۆۆۆۆۆەوینکارێۆۆۆۆۆک بچو سۆۆۆۆۆاتەوەختێک کە بە پە ایۆۆۆۆۆ تەن
  یۆۆۆۆۆەێکۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆێخمان بیۆۆۆۆۆر بهاتاڕدێ  ێۆۆۆۆۆروەمینەکە  یۆۆۆۆۆا

یۆۆۆۆۆۆۆادی ئەو ڕۆ ینەمۆۆۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆۆۆردەوە  پەو ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆارە 
یەکۆۆۆۆۆۆانی هێۆۆۆۆۆۆوە تونۆۆۆۆۆۆدڕەوەکان ویۆۆۆۆۆۆادی یخۆکو کۆۆۆۆۆۆردە 

نویۆۆۆۆۆک مۆۆۆۆۆوگەوی  کردبۆۆۆۆۆوو  تەنۆۆۆۆۆانەی تەەیۆۆۆۆۆنەوەیەک پە
بۆۆۆۆۆۆۆ چێ ۆۆۆۆۆۆتخانەیەک دینۆۆۆۆۆۆرییەوە  تۆۆۆۆۆۆرس و د ەڕیوکە و 

وومۆۆۆۆان ڕووبەر ین؟ێبۆۆۆۆۆ ئەم  ۆۆۆۆارە جۆۆۆۆب نۆۆۆۆاهێ انۆۆۆۆاییمێب
وە  بە م هەمی ۆۆۆۆە دەمۆۆۆۆانتوینی بیۆۆۆۆانووی بەهێۆۆۆۆو ووهدەبۆۆۆۆ 

  .بۆ مانەوە بدۆوینەوە
مۆۆۆۆوگەوتە گیۆۆۆۆانی سۆۆۆۆپارد  جەپیۆۆۆۆل   ۆۆۆۆێ  پەم  ۆۆۆۆارە و پەم

یسۆۆۆۆی چیرۆکنۆۆۆۆۆووس بۆۆۆۆۆ ڕۆ ێۆۆۆۆۆک بەنۆۆۆۆاوی سۆۆۆۆۆەەەر ەە
ئێۆۆۆۆۆۆرەی جێنەهێ ۆۆۆۆۆۆی  ئەوینیتۆۆۆۆۆۆر دوور پێۆۆۆۆۆۆرە مۆۆۆۆۆۆردن  

 نەوەیۆۆۆۆۆۆۆۆان هەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو بەر پەیڕکەچۆۆۆۆۆۆۆۆی رەسۆۆۆۆۆۆۆۆرەتی گە
هەسۆۆۆۆۆۆۆتانە هێۆۆۆۆۆۆۆوی مۆۆۆۆۆۆۆانەوەی بەهێوتۆۆۆۆۆۆۆر  ئەو .مەرگ

دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد پە تەەینەوەکۆۆۆۆۆۆۆۆان  پەو ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆارەدی چەنۆۆۆۆۆۆۆۆد 
سۆۆۆۆۆۆۆۆی اسۆۆۆۆۆۆۆۆی رۆۆۆۆۆۆۆۆوب دەئەنۆۆۆۆۆۆۆۆدیمێکی مەکتەبۆۆۆۆۆۆۆۆی سی

کێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەوەیان ڕیگەیانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد  رۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوب ئەوەی بە پەکار
ەکان یبئین ۆۆۆۆۆ اڵ نۆۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆرد  هێنۆۆۆۆۆدەی نەبۆۆۆۆۆرد ئین ۆۆۆۆۆ اەچی

یری د  ۆۆۆۆۆۆۆ روبێکۆۆۆۆۆۆۆی نوێیۆۆۆۆۆۆۆان ڕیگەیانۆۆۆۆۆۆۆد  توینیۆۆۆۆۆۆۆان بە
سۆۆۆۆۆۆیۆ پە پەرپەمۆۆۆۆۆۆان هە بۆۆۆۆۆۆ یردنیۆ بۆۆۆۆۆۆکەن و دوو کور

رۆۆۆۆوبە نۆۆۆۆوێیەکە ناویۆۆۆۆان پەخۆیاننۆۆۆۆا »با نۆۆۆۆدە  .وەرب ۆۆۆۆرن
خۆۆۆۆۆۆۆۆی اتی تۆریوەکۆۆۆۆۆۆۆان  ئەو پیۆۆۆۆۆۆۆاوەی گۆۆۆۆۆۆۆوییە کۆۆۆۆۆۆۆ 

نۆۆۆۆاوی » ۆۆۆۆاهۆی  دنبۆۆۆۆرهۆۆۆۆاتە دەستنووسۆۆۆۆەکان بۆۆۆۆۆ ئەو 
  .کری بە سکرتێری تۆریوەکان  کەریم  بوو

کی خۆۆۆۆۆڕی کۆۆۆۆۆورتە بۆۆۆۆۆنە بۆۆۆۆۆوو  پۆۆۆۆۆووتی  ۆۆۆۆۆاهۆ پیۆۆۆۆۆاوێ
 ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆاری ە سۆۆۆۆۆۆۆۆەری دەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو  پەپەی کەد نۆۆۆۆۆۆۆۆ نیوهێ

سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی  ۆۆۆۆۆۆۆا  نۆۆۆۆۆۆۆامی کەیەکی  ۆۆۆۆۆۆۆی ری بۆۆۆۆۆۆۆاو 
ناونی ۆۆۆۆۆۆۆۆانی »د ۆۆۆۆۆۆۆۆدیرەکەم نەبۆۆۆۆۆۆۆۆووە  وە بەووهکردبۆۆۆۆۆۆۆۆ 

 ڕەخنەگرێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەو ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە پەبەەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  
ڕۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆامەیەکی چۆۆۆۆۆۆۆۆاپی  ۆۆۆۆۆۆۆۆا  نووسۆۆۆۆۆۆۆۆیبووی »ئەو 
کۆۆۆۆۆۆۆاكەوینەی ئەو نۆۆۆۆۆۆۆامی کەیەی پۆۆۆۆۆۆۆب چۆۆۆۆۆۆۆار کۆۆۆۆۆۆۆریوە 

 پەکخسۆۆۆۆۆۆۆۆتنی و کۆۆۆۆۆۆۆۆاكەوی بەیاننۆۆۆۆۆۆۆۆامەەیڕۆدینی بۆۆۆۆۆۆۆۆە
بەس  ۆۆۆۆۆۆۆی ر  کاتێکۆۆۆۆۆۆۆدی ئەوە ی  ۆڕ ۆۆۆۆۆۆۆە  پەەخۆۆۆۆۆۆۆاناپچ

هەمۆۆۆۆۆووی نۆۆۆۆۆووینەوەی ئۆۆۆۆۆاویوەکەم و گیۆۆۆۆۆانەکەم   ەینیۆۆۆۆۆ 
   ؟کەی  ی رە  تە بەەسیێناب

گەیانۆۆۆۆۆۆد  چۆۆۆۆۆۆار  تۆۆۆۆۆۆری بە ڕیپەرینۆۆۆۆۆۆیۆ کتێبێکۆۆۆۆۆۆیدویی 
بەنۆۆۆۆۆاوی »کاتێۆۆۆۆۆک سۆۆۆۆۆیخوڕەکانم کوو ۆۆۆۆۆی  ئەوەیۆۆۆۆۆان 
باسۆۆۆۆۆی رۆ ینۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆا  بۆۆۆۆۆوو کە وێنۆۆۆۆۆای خۆۆۆۆۆۆی وەک 

دویی  ڕوو  ەونەیی خسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتبوووپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوینێکی نمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
وبە نۆۆۆۆۆۆۆوێیەکە چەنۆۆۆۆۆۆۆد ی بە سۆۆۆۆۆۆۆکرتێری رۆۆۆۆۆۆۆ ی ۆۆۆۆۆۆۆ بوون

کۆۆۆۆرد کە بۆۆۆۆابەتی جیۆۆۆۆاویو  چۆۆۆۆار  دیکتێبێکۆۆۆۆی بەدویی یەکۆۆۆۆ 
جەالپەدینۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕۆمۆۆۆۆۆۆۆۆی..  ۆۆۆۆۆۆۆۆی ر و » :پەوینە  بۆۆۆۆۆۆۆۆوون
  و کۆۆۆۆۆۆن رەی با نۆۆۆۆۆدەکان ەەریۆۆۆۆۆدون ەەتۆۆۆۆۆار  ەیرەۆۆۆۆۆان
کتێبۆۆۆۆۆۆۆی  ود مۆۆۆۆۆۆۆرەمەد وەک ەەی ەسۆۆۆۆۆۆۆوەێک پەومەسۆۆۆۆۆۆۆ 

مەرۆۆۆۆۆۆوی   کۆمەپ ۆۆۆۆۆۆای مرۆیۆۆۆۆۆۆی بە  ۆۆۆۆۆۆێتخانە دەچێۆۆۆۆۆۆی 
کۆۆۆۆۆورد بۆۆۆۆۆۆ   هۆۆۆۆۆونەر و جوینیناسۆۆۆۆۆی  ک ەەی ەسۆۆۆۆۆوفەو

  . یەیەەی ەسوەی ن
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆکرتێری رۆۆۆۆۆۆۆۆۆوبەوە وێۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەی وەک   ۆۆۆۆۆۆۆۆۆاهۆ پە

ی ەردەکەوی  بۆۆۆۆۆۆۆۆووە جێۆۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆدێکی سیاسۆۆۆۆۆۆۆۆی د بیرمە
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سەرسۆۆۆۆۆۆۆامی هەمۆۆۆۆۆۆۆووین  تەنۆۆۆۆۆۆۆانەی وەک مامۆسۆۆۆۆۆۆۆتای 
وینکۆۆۆۆۆۆۆۆ وینەی ەەپسۆۆۆۆۆۆۆەەەی دەوتەوە  بە م  ەەخۆۆۆۆۆۆۆری پە

ئەوە تەنیۆۆۆۆۆا مۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆووم ەسۆۆۆۆۆەکانی  ۆۆۆۆۆێخم بیسۆۆۆۆۆتبوو  
وە  ووهبمۆۆۆۆۆین دەستنووسۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆێۆ مۆۆۆۆۆردنیم خوێنۆۆۆۆۆد ەهدوی

تێدەگەی ۆۆۆۆتم سۆۆۆۆکرتێری روبۆۆۆۆی با نۆۆۆۆدە تۆریوەکۆۆۆۆان نەک 
بە کۆۆۆۆۆۆۆۆۆو دوێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆی گەورەی یە  یۆۆۆۆۆۆۆۆۆ هەر بیرمەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆد ن
پەسۆۆۆۆۆۆۆەر میریتۆۆۆۆۆۆۆی یەک سۆۆۆۆۆۆۆەدەی  و دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆەکانە

 .ییدە  کەرکووکەەەێکانی 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دەستنووسێک کارۆخی پەسەر 
 دەکو رێی

مەوینی انۆۆۆۆۆ کو ۆۆۆۆۆتنی گەنجێۆۆۆۆۆک پەسۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆتوونێکی ڕۆ 
  هێوێۆۆۆۆۆک دەبەخ ۆۆۆۆۆێتە کە پەسۆۆۆۆۆەر ویپۆۆۆۆۆی نوسۆۆۆۆۆیویەتی

 ۆۆۆۆۆاهۆ تۆۆۆۆۆا دۆسۆۆۆۆۆیەی دوینۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆەکان بەتەویوی 
بێی ویپۆۆۆۆی دی ۆۆۆۆی پەگە ۆۆۆۆ ەیئێستو  بەرێۆۆۆۆتەوەخۆۆۆۆۆی بیۆۆۆۆر 
ێۆۆۆۆۆۆی  دوو تۆمەتبۆۆۆۆۆۆاری ئەو کو ۆۆۆۆۆۆتنە نۆۆۆۆۆۆاوی دەبروەک 

دەستنووسۆۆۆۆۆۆی ئەو گەنۆۆۆۆۆۆجە بەنۆۆۆۆۆۆاوی کۆۆۆۆۆۆارۆ  دەرگۆۆۆۆۆۆا 
 یروسۆۆۆۆەوپەسۆۆۆۆەر سۆۆۆۆەرەتایەکی تاریۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆ کو ۆۆۆۆتنی ن

ێکی سۆۆۆۆۆۆۆیخوڕی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆەکان دەکۆۆۆۆۆۆۆاتەوە  کە تۆۆۆۆۆۆۆۆڕ
ن  ەوەبەدویی دۆویۆۆۆۆۆۆۆنەوەی نووسۆۆۆۆۆۆۆەری دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆەکان

بنەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ە  ەکەی ئەو دوویخوڕیهەردوو دەوگۆۆۆۆۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆۆۆۆی
ەەرمۆۆۆۆۆۆۆانڕەوییە کۆۆۆۆۆۆۆارێکی وۆریۆۆۆۆۆۆۆان بە دۆویۆۆۆۆۆۆۆنەوەی 

  .نووسەرین هەیە تا پەناویان بەرن
ن ئەو ەینۆۆۆۆۆۆۆی دویتۆۆۆۆۆۆۆر کو ۆۆۆۆۆۆۆتنی نووسۆۆۆۆۆۆۆەرین پەالیرۆ 

یە بەتەویوی پەرە وڕخیدوو دیمەوریوە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ن نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەریتر دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆو ن و یەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆد دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێنێی  چ

وسۆۆۆۆۆۆی دەکرێۆۆۆۆۆۆی  هەریەکەیۆۆۆۆۆۆان تۆۆۆۆۆۆۆمەتێکی بۆۆۆۆۆۆۆ در
  .ان ناو دەبرێن بە کێ ەی کۆمە یەتیهەندێکی
گۆۆۆۆارەدی هێ ۆۆۆۆتا بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن ڕوون نەبۆۆۆۆوو کۆۆۆۆارۆ  پەو ڕۆ 

پەسۆۆۆۆۆۆۆەری کۆۆۆۆۆۆۆو ریوە  هۆۆۆۆۆۆۆیو  جۆۆۆۆۆۆۆ ە پەو وتۆۆۆۆۆۆۆارەی
وەمینۆۆۆۆۆۆۆی ەستنووسۆۆۆۆۆۆۆێکی هەبێۆۆۆۆۆۆۆی و خسۆۆۆۆۆۆۆتبێتیە  ێرد 

ە کەمە وی  تۆۆۆۆۆۆۆا پەگەڵ ئەو چەنۆۆۆۆۆۆۆد دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆ ەگمۆۆۆۆۆۆۆو
پەوێ بمێنۆۆۆۆۆۆنەوە  بەڕێۆۆۆۆۆۆوبەری پۆۆۆۆۆۆۆپیس پە پێدوینێکۆۆۆۆۆۆۆدی 

 هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو دنیۆۆۆۆۆۆۆۆادی ڕۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆامەنووس گەیانۆۆۆۆۆۆۆۆد »پە ڕیی
کەیسۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆارۆ   تاوینەکۆۆۆۆۆان ئا ۆۆۆۆۆکری دەکەن  بۆۆۆۆۆۆیە پە
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ئۆۆۆۆۆۆێمە گنتوگۆۆۆۆۆۆۆی  . ڕۆ نامەنووسۆۆۆۆۆۆان کەمۆۆۆۆۆۆتەرخەمن
ئەو پێۆۆۆۆۆۆۆدوینەمان دەکۆۆۆۆۆۆۆرد  سۆۆۆۆۆۆۆەید ەەپۆۆۆۆۆۆۆی پەسۆۆۆۆۆۆۆەر 

و خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنی م دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتنوێ  هە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆرتن ەد رەووەکە بە
وتی »ئەوە وۆر گۆۆۆۆۆۆۆۆ ێۆۆۆۆۆۆۆۆردی دەسۆۆۆۆۆۆۆۆتنوێ  گۆۆۆۆۆۆۆۆرتن  و

مەپەەە  یوە ئەوئا ۆۆۆۆۆۆکرییە مانۆۆۆۆۆۆای وییە بە پۆۆۆۆۆۆۆپیس وتۆۆۆۆۆۆر
ان مەرد بۆۆۆۆن بۆۆۆۆوێرن بۆۆۆۆاس دیبۆۆۆۆخەن  بۆۆۆۆا ڕۆ نامەنووسۆۆۆۆ 

  . پەو کو تنە بکەن
بوو  ەستنووسۆۆۆۆۆەکان پێ ۆۆۆۆۆتر  ۆۆۆۆۆێیان هە هێنۆۆۆۆۆابە ۆۆۆۆۆێکی د 

ەکان سۆۆۆۆۆۆ ودەستنو مەال سۆۆۆۆۆۆیریجەدین منۆۆۆۆۆۆی ڕیسۆۆۆۆۆۆپاردبوو
نۆۆۆۆد ب ۆۆۆۆرم  چۆۆۆۆاوم بە چەبەرگیۆۆۆۆان  و پە بۆۆۆۆکەمەوە پۆۆۆۆاک

بۆۆۆۆۆۆۆۆوون  بە م دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆێک کەوی کە تێۆۆۆۆۆۆۆۆک نەچوو
ی چۆۆۆۆۆۆن پێۆۆۆۆۆرە مۆۆۆۆۆاون؟ ئۆۆۆۆۆاخۆ پەو مۆۆۆۆۆاوەی نەمۆۆۆۆۆدەوین

پێ ۆۆۆۆوو هەر جۆۆۆۆارەی کەسۆۆۆۆێک ئەوینەی هێنابێۆۆۆۆی؟ ئایۆۆۆۆا 
هۆۆۆۆۆی خە کۆۆۆۆۆی ئەو  ۆۆۆۆۆارە بۆۆۆۆۆوو؟ یۆۆۆۆۆا خە کانێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆ 

 موگەوتۆۆۆۆۆۆی نەتە ئەو  ۆۆۆۆۆۆارە  پەوسۆۆۆۆۆۆەردینی ەە  هۆۆۆۆۆۆاتو
دویتۆۆۆۆۆۆۆر ێ  ەەبۆۆۆۆۆۆۆدوپباەی نوێ یۆۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆۆردووە   ۆۆۆۆۆۆۆ 

ی سۆۆۆۆۆۆەردینی  ووری ەەەێکۆۆۆۆۆۆان دەرەەتیۆۆۆۆۆۆۆان وبەبیۆۆۆۆۆۆانو
دەستنووسۆۆۆۆۆەکانیان پەسۆۆۆۆۆەر ڕەەەکۆۆۆۆۆان بەجۆۆۆۆۆب و  هێنۆۆۆۆۆاوە
  .هێ تووە

 دیگومانۆۆۆۆۆ  ئەوینە گومۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆوون  بەپێۆۆۆۆۆی ڕۆ ەکۆۆۆۆۆان پە
و دەبۆۆۆۆۆنە ڕیسۆۆۆۆۆتی  دەردەکەوێۆۆۆۆۆی خە کانێۆۆۆۆۆک  نۆۆۆۆۆامێننەوە

و پەم ەرونەتە ئەم  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوکو رینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆات بەر پە
ۆن دەستنووسۆۆۆۆی خە کۆۆۆۆی مۆۆۆۆوگەوتە الیانۆۆۆۆدیوە  وەک چۆۆۆۆ 

ییە  پە نمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوونەی ئەو دوو ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی تی ارەکە
ەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆەی وەک ئەوینیتۆۆۆۆۆۆۆۆر نۆۆۆۆۆۆۆۆاوی نووسۆۆۆۆۆۆۆۆەری د 

بەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرەوە نەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  تۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکە هۆکارێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
 ۆۆۆۆۆۆەیەی كکردنەوەی نووسۆۆۆۆۆۆەرەکەی پەو چەنۆۆۆۆۆۆد وسۆۆۆۆۆۆا

سۆۆۆۆۆەرەتایە کە نووسۆۆۆۆۆریوە »بۆۆۆۆۆۆ ویپۆۆۆۆۆی کە بەهۆۆۆۆۆۆی ئەو 
ی وۆر گەورەتۆۆۆۆۆر هەیە بۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆ ێدەکۆۆۆۆۆو رێم  کەچۆۆۆۆۆی نه

ن.. دەستنووسۆۆۆۆۆێک ویپۆۆۆۆۆی پە گوناهبۆۆۆۆۆاری کو ۆۆۆۆۆتنی مۆۆۆۆۆ 
یەکەمۆۆۆۆۆۆۆی گەنۆۆۆۆۆۆۆجە دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆی   پۆۆۆۆۆۆۆاک دەکۆۆۆۆۆۆۆاتەوە

انی کۆۆۆۆۆو ریوەکە پەبۆۆۆۆۆارەی تۆۆۆۆۆۆڕێکی پەیوەنۆۆۆۆۆدی دەوگاکۆۆۆۆۆ 
پەو  کە چۆۆۆۆۆۆۆۆۆن پۆۆۆۆۆۆۆۆۆپیس بۆۆۆۆۆۆۆۆوو بە پە نرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆەکانەوە

ڕێ ۆۆۆۆۆۆایەوە بانۆۆۆۆۆۆدی پە نرۆ ۆۆۆۆۆۆی دروسۆۆۆۆۆۆی دەکرێۆۆۆۆۆۆی  
ن  ەکسەرپەر ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی ئەو پە نرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە دە پۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆپیس

وونی پۆپیسۆۆۆۆۆەکان  ۆۆۆۆۆاردی بۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆ  پە نرۆ ۆۆۆۆێک نۆۆۆۆۆیە پە
 ئەو کۆۆۆۆۆارە بکۆۆۆۆۆای  بۆۆۆۆۆۆ نمۆۆۆۆۆوونە ئەو  نە سۆۆۆۆۆوی کەرەی

ەگەونۆۆۆۆۆۆامە پەرۆیەکۆۆۆۆۆۆی پەمەیۆۆۆۆۆۆی الی بەڕێۆۆۆۆۆۆوبەرییەتی ڕ
وکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی ووینی دەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێی و پەالی د اپەناوچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ەۆتۆکۆۆۆۆۆۆپیەکە سۆۆۆۆۆویڵ دەکۆۆۆۆۆای  گەر تەک ینۆۆۆۆۆی سێکسۆۆۆۆۆی 
 یپۆۆۆۆب بکرێۆۆۆۆی دەکەوێۆۆۆۆتە مۆۆۆۆامەپەکردن و ڕێکەوتۆۆۆۆن  ئۆۆۆۆاو

  .وەسنی خۆی دەکای 
ری کۆۆۆۆۆۆوردی دەبۆۆۆۆۆۆم  ئەوەنۆۆۆۆۆۆدە خەریۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆاۆ ەێۆۆۆۆۆۆ 

خۆتۆۆۆۆۆۆان  ۆۆۆۆۆۆەریف مۆۆۆۆۆۆن وی ەێربۆۆۆۆۆۆووم   سۆۆۆۆۆۆویربوون پە
ۆ خێۆۆۆۆر دەکەن بەمۆۆۆۆن ڕن ەەیۆۆۆۆب دە ۆۆۆۆێن دیدە.. ئەمۆۆۆۆ مەکە

وسۆۆۆۆۆۆڵ ومۆۆۆۆۆۆن.. خەپکۆۆۆۆۆۆی م سۆۆۆۆۆبەینب تەک یۆۆۆۆۆۆف دەکەن پە
مۆۆۆن.. پەوێ نۆۆۆاوم ڕیبۆۆۆی ە بۆۆۆوو  پێۆۆۆرە مۆۆۆودیری مەخۆۆۆنەر 

مەییە  وسۆۆۆۆۆ نویۆۆۆۆۆک ئۆتێۆۆۆۆۆل بەكۆۆۆۆۆدی نۆۆۆۆۆاو مۆۆۆۆۆن کۆۆۆۆۆرد بە 
ممە خۆۆۆڕە  بەخۆۆۆوی نۆۆۆاوینم مۆۆۆوالوم ڕیکۆۆۆان پێۆۆۆی وتۆۆۆم سۆۆۆو

ەەرتۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆوو  پە ئەو منۆۆۆۆۆا ە کۆۆۆۆۆو کۆۆۆۆۆب  خۆۆۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆی 
وسۆۆۆڵ مۆۆۆن رۆۆۆامی ە کۆۆۆرد جێۆۆۆی هێ ۆۆۆتم  ئەسۆۆۆ ەد وتۆۆۆی وم

.. هێنۆۆۆۆامی بۆۆۆۆۆ ودەتۆۆۆۆبەم  ۆۆۆۆیمال پەوێ دەبۆۆۆۆم بە مێۆۆۆۆرد تۆۆۆۆ 
وەد  ۆۆۆۆەەاوە هەەۆۆۆۆتە پەوێ خۆۆۆۆۆۆ تۆۆۆۆوەنس کۆۆۆۆرد  یەمۆۆۆۆ ە

یە دەبێۆۆۆی ەهجۆۆۆا چۆۆۆی نەکۆۆۆرد پە مۆۆۆن  وتۆۆۆی مۆۆۆن م ۆۆۆاکل 
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سۆۆۆۆڵ  وۆم ب ەڕێۆۆۆۆمەوە مو  خۆۆۆۆ کەرکۆۆۆۆووکبۆۆۆۆبەم بۆۆۆۆۆ  وتۆۆۆۆ 
رە بۆۆۆۆدە و گۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆی تخۆۆۆۆوی ویوبێۆۆۆۆنە پە ەسۆۆۆۆەکردن پۆۆۆۆا

بۆۆۆۆکە  هۆۆۆۆیو مە ۆۆۆۆب ڕیبۆۆۆۆی ە بۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆریوە نەک هەر 
  .جاسووسیۆ ەەرپە بێی بووم بە

الی  سۆۆۆۆۆومە خۆۆۆۆۆڕە کە وەک ئۆۆۆۆۆاوی نۆۆۆۆۆاوی دەرکۆۆۆۆۆردووە پە
ڕوودیوێکۆۆۆۆۆۆۆی  جەنۆۆۆۆۆۆدرمەکان  کە هەەۆۆۆۆۆۆۆتەی پێ ۆۆۆۆۆۆوو پە

ەڕیەوە. گەڕەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی تسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ین دەپ پە ید ۆهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتوچ
ەکێ ۆۆۆۆۆب و پەنۆۆۆۆۆاو د ی ێۆۆۆۆۆد ەمبوالنسۆۆۆۆۆێکی خێۆۆۆۆۆری خۆۆۆۆۆۆی پئ

ی ەکەی تۆۆۆۆاکە کەسۆۆۆۆێک د خۆۆۆۆۆی دەگەووێۆۆۆۆی  منۆۆۆۆ  خۆۆۆۆوێنی
 ەکان پەیسۆۆۆۆۆۆوینی ی ەوە دەگریۆۆۆۆۆ یدەبێۆۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆۆەر دییکیۆۆۆۆۆ 

سۆۆۆۆاتی مردنیۆۆۆۆان تەنیۆۆۆۆا کچەکانیۆۆۆۆان بۆیۆۆۆۆان دەگۆۆۆۆرین  تۆۆۆۆا 
ێک بەدیۆۆۆۆار تەرمۆۆۆۆی دییکۆۆۆۆیەوە ی د درەن ۆۆۆۆانێکی  ۆۆۆۆەو منۆۆۆۆ 

 ونەوەپۆپیسۆۆۆۆۆۆۆی ەریۆۆۆۆۆۆۆاکەوتن تەرمەکەی دەدۆ  یدەگریۆۆۆۆۆۆۆ 
  .و دەیبەنە پوی کی دیدوەری

خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنەوەی ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆە یی دو ەئێسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت
پەبەری ئەو ڕوودیوی ئەمبوالنسۆۆۆۆۆۆۆە بە کۆۆۆۆۆۆۆارێکی سۆۆۆۆۆۆۆەر

ڕێکخۆۆۆۆریو دەوینۆۆۆۆم  ڕیبۆۆۆۆی ە کە نهێنۆۆۆۆی ئا ۆۆۆۆکری کۆۆۆۆرد  
ترین مۆۆۆۆۆۆۆردن بکۆۆۆۆۆۆۆای  تدەبێۆۆۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆۆۆاوەڕێی سۆۆۆۆۆۆۆەخ

 خۆۆۆۆۆی  تۆۆۆۆا پە ەت ۆۆۆۆی تەنیۆۆۆۆا هەتیوخۆۆۆۆانە دەی ۆۆۆۆرێیی ەکەد من
ی سۆۆۆۆیخوڕی بۆۆۆۆۆ پۆۆۆۆۆپیس پۆۆۆۆب  ۆۆۆۆ گەورەبۆۆۆۆوون هەمۆۆۆۆان ڕۆ

  .بدرێی 
 تۆۆۆۆۆر بەنۆۆۆۆۆاوی ڕێبۆۆۆۆۆویر پە کو ۆۆۆۆۆتنی گەنجێکۆۆۆۆۆیودیوی ور

باسۆۆۆۆۆۆۆۆکردنی  هەوپێۆۆۆۆۆۆۆۆر وی دەکۆۆۆۆۆۆۆۆای  جۆۆۆۆۆۆۆۆارێ ویو پە
 ەڕێیۆۆۆۆۆۆۆۆنەوە دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆی دووەم بێنۆۆۆۆۆۆۆۆین و دویتۆۆۆۆۆۆۆۆر ب

وەک بە ۆۆۆۆۆۆۆۆێک و سۆۆۆۆۆۆۆۆەری  چۆۆۆۆۆۆۆۆونکە ئەویۆۆۆۆۆۆۆۆۆ هەر
 .درێ ەی ئەو کو تنەیە

  

 تۆڕویر دەیەوێی ببێتە ویویی ئیمبریبێر
دەمەوێۆۆۆۆۆی پەم  یۆۆۆۆۆانە نەبۆۆۆۆۆم  مۆۆۆۆۆن پەنۆۆۆۆۆاو نادیۆۆۆۆۆاردیم  

بۆۆۆۆاوکی مۆۆۆۆن چۆۆۆۆی کەمتۆۆۆۆرە پە پا ۆۆۆۆاکان  کاتێۆۆۆۆک بیۆۆۆۆر 
دەکەمەوە دەمەوێۆۆۆۆی تێۆۆۆۆب ەم چۆۆۆۆۆن دەتۆۆۆۆوینم بچۆۆۆۆمە نۆۆۆۆاو 

انە بۆۆۆۆۆۆ یم  یکۆ ۆۆۆۆۆۆکی پا ۆۆۆۆۆۆاکان   یۆۆۆۆۆۆانێکی  اهەن ۆۆۆۆۆۆای
ئەوە خەیۆۆۆۆۆا ە  نووسۆۆۆۆۆینیۆ دنیۆۆۆۆۆای هۆۆۆۆۆاتنە دی خەیۆۆۆۆۆا ە.. 

ا بۆۆۆۆۆ ەم بە ەڕێن خەون ببیۆۆۆۆۆنم.. مۆۆۆۆۆن دەنووسۆۆۆۆۆم تۆۆۆۆۆ  مپۆۆۆۆۆێ
نۆۆۆۆۆابێتە ڕیسۆۆۆۆۆتی.. سۆۆۆۆۆەرەنجام هەر  دنیۆۆۆۆۆایەک هەرگیۆۆۆۆۆو

نووسۆۆۆۆۆۆۆۆینە سۆۆۆۆۆۆۆۆەرم دەخۆۆۆۆۆۆۆۆویی  پەسۆۆۆۆۆۆۆۆەر نووسۆۆۆۆۆۆۆۆین 
 یێیۆۆۆۆۆد ڕیسۆۆۆۆۆتی ت مەمکۆۆۆۆۆو ن  پۆۆۆۆۆێم ەڕێن ئەوەی ئێۆۆۆۆۆوە بە
  .دە ین  با منیۆ پەناو نووسین وەک ئێوە ب یم

بۆۆۆۆ ئەوەی وەک ئێۆۆۆوە بۆۆۆم پەنۆۆۆاو کۆ ۆۆۆک بۆۆۆم  خۆۆۆۆم پەیۆۆۆاد 
وسۆۆۆۆینم.. مۆۆۆۆن کۆۆۆۆێم؟ مۆۆۆۆن ئیتۆۆۆۆر کەسۆۆۆۆێکی نۆۆۆۆاو نو مەئەک

ی ئیمبریتۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆم  بە م تکۆۆۆۆایە دەمەوێۆۆۆۆی ەا ۆۆۆۆ ی کچۆۆۆۆ 
بۆۆۆۆم.. بۆۆۆۆا مەمکۆۆۆۆو ن  رەوم پێۆۆۆۆیە ویویی ئیمبریتۆۆۆۆۆریەی 

سۆۆۆۆەریکان  وەک پا ۆۆۆۆا و هە یرێۆۆۆۆک بچێۆۆۆۆتە نێۆۆۆۆو رەرەم
پویسۆۆۆۆۆەکانی سۆۆۆۆۆەدەی هە ۆۆۆۆۆدەم بۆۆۆۆۆ یم.. ئایۆۆۆۆۆا ئەوە وۆر 

یۆۆۆۆانی   نووسۆۆۆۆی  پۆۆۆۆێم دە ۆۆۆۆێن ڕۆ ەوەی ئەوەم پەو بۆۆۆۆوو؟
وە  بەیانیۆۆۆۆۆۆان بەدەم تە پیۆۆۆۆۆۆا ەی مەرگەووەخۆۆۆۆۆۆۆی خسۆۆۆۆۆۆت

پە یۆۆۆانەی وینکۆۆۆۆ سۆۆۆەیری مردنۆۆۆی خۆۆۆۆم ویردن چۆۆۆای خۆۆۆ 
ەکەم  پیۆۆۆۆۆا ەی مەرگ یۆۆۆۆۆانی چۆۆۆۆۆی؟ وە مۆۆۆۆۆێکم بۆۆۆۆۆۆ ئەو د 

مۆۆۆۆۆن  ە  بە م ڕسۆۆۆۆۆتەیەک هەیە بەر پەیپرسۆۆۆۆۆیارە پۆۆۆۆۆب نیۆۆۆۆۆ 
ی ویسۆۆۆۆۆۆۆتی بینوسۆۆۆۆۆۆۆێی تەویوی کەرکۆۆۆۆۆۆۆووکگەنجێکۆۆۆۆۆۆۆی 

ەم  کبۆۆۆۆۆۆ و نەکۆۆۆۆۆۆرد  مۆۆۆۆۆۆن هۆۆۆۆۆۆاتووم ڕسۆۆۆۆۆۆتەکەی ئەو تەوی
کۆتۆۆۆۆایی  کۆۆۆۆب دە ێۆۆۆۆی ی ڕبەەسۆۆۆۆەی کۆۆۆۆب دەگەمە دوی دێۆۆۆۆ 

ی ڕە دویی مۆۆۆۆۆن دەیەوێۆۆۆۆۆی دێۆۆۆۆۆ یتۆۆۆۆۆر نیۆۆۆۆۆ  ئەوە کەسۆۆۆۆۆێکی
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نەکۆۆۆۆۆۆۆۆریو بنووسۆۆۆۆۆۆۆۆێتەوە  دویی کو ۆۆۆۆۆۆۆۆتنی مۆۆۆۆۆۆۆۆن تەویو
  ئەویۆ دەکو ن؟

کەی دەمۆۆۆۆۆانکو ن   یۆۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆۆاهانە هۆۆۆۆۆی ئێۆۆۆۆۆوەیە   تۆۆۆۆۆا
ئیۆۆۆدی بۆۆۆۆ پۆۆۆب نۆۆۆاگەڕێن  یۆۆۆانی نۆۆۆاو نووسۆۆۆین هۆۆۆی ئۆۆۆێمە 

پۆۆۆۆۆۆب دەبەن؟ دەی  ناڕیسۆۆۆۆۆۆتی ئێۆۆۆۆۆۆوە ئیرەییمۆۆۆۆۆۆ  بێۆۆۆۆۆۆی  بە
 ۆۆۆۆوێنی ئێۆۆۆۆوە   ۆ دەچیۆۆۆۆنەیە و ئۆۆۆۆێمەوەرنە  ۆۆۆۆوێنی ئۆۆۆۆێم

بە ۆۆۆۆۆۆۆێوەیەکی وی  ۆۆۆۆۆۆۆێتانە  ەڕیویۆۆۆۆۆۆۆن؟ دەوینۆۆۆۆۆۆۆم ئێسۆۆۆۆۆۆۆت
پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەکەنن ددینە تاخمەکانتۆۆۆۆۆۆۆۆۆان دەبریسۆۆۆۆۆۆۆۆۆکێتەوە  ئەی 
چۆۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆۆاخۆ ئێۆۆۆۆۆۆۆوە پە نووسۆۆۆۆۆۆۆین دەترسۆۆۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆۆۆیە 

 یۆۆۆۆۆان   نووسۆۆۆۆۆین هەڕە ۆۆۆۆۆەیە پە تۆۆۆۆۆرس پە دەمۆۆۆۆۆانکو ن؟
مۆۆۆۆان ئامۆۆۆۆادەین ۆخسۆۆۆۆەیرکەن چەنۆۆۆۆد بێبۆۆۆۆاکین پە مەرگۆۆۆۆی 

دویی مەرگۆۆۆۆۆی ینین بێۆۆۆۆۆدەنی بۆۆۆۆۆین  بمۆۆۆۆۆرین  بە م نۆۆۆۆۆاتو
مۆۆۆۆن هۆۆۆۆیو چیرۆکێۆۆۆۆک مەهۆۆۆۆۆننەوە  ڕۆ ێۆۆۆۆک دێۆۆۆۆی ئەو 
دەستنووسۆۆۆۆۆەم دەگۆۆۆۆۆای بەهەمۆۆۆۆۆوو کەسۆۆۆۆۆێک تۆۆۆۆۆا هەمۆۆۆۆۆوو 

ایەی سۆۆۆۆ  بۆۆۆۆوینن مۆۆۆۆن پەسۆۆۆۆەر خەون کۆۆۆۆو ریوم  ئایۆۆۆۆا پە
یە؟ مۆۆۆۆاەی یۆۆۆۆ بینین ۆۆۆۆمان ندیموکریسۆۆۆۆی ئێۆۆۆۆوەدی مۆۆۆۆاەی خەون

ە هەمۆۆۆۆوو ماەێکتۆۆۆۆان وێۆۆۆۆ ە؟ ئەی بۆۆۆۆۆچی ئینووسۆۆۆۆینمان نیۆۆۆۆ 
  هەیە؟

انی ئۆۆۆۆۆۆێمە دییکۆۆۆۆۆۆ  دەمۆۆۆۆۆۆانکو ن بیۆۆۆۆۆۆر پەێۆۆۆۆۆۆوە کە ئایۆۆۆۆۆۆا ئ
ڕیسۆۆۆۆۆۆتی  جەرگ سۆۆۆۆۆۆووتاو دەبۆۆۆۆۆۆن  بە دەکەنەوە  چۆۆۆۆۆۆۆن

رد دەکەن.. دییکۆۆۆۆۆی ئێۆۆۆۆۆوە و خو ۆۆۆۆۆکی ئێۆۆۆۆۆوە یویەک بەر
وروپۆۆۆۆۆی دەپۆ ۆۆۆۆۆن  بەهۆۆۆۆۆۆی کریسۆۆۆۆۆی ڕەن ۆۆۆۆۆاوڕەن ی ئە

 ۆۆۆۆۆە دییۆۆۆۆۆک و یڕەن ن  هەر بەهۆۆۆۆۆۆی ئێوەئێۆۆۆۆۆوە ڕەن ۆۆۆۆۆاو
و تاریۆۆۆۆۆۆک دەپۆ ۆۆۆۆۆۆن   ۆخو ۆۆۆۆۆۆکی ئۆۆۆۆۆۆێمە کریسۆۆۆۆۆۆی ڕە

دییکۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆن  خەونۆۆۆۆۆی ی ڕە ۆۆۆۆۆی د خۆ ۆۆۆۆۆن بە کریسۆۆۆۆۆ 
 یۆۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆۆاهانەی ئێۆۆۆۆۆوە   نووسۆۆۆۆۆین گەورەتۆۆۆۆۆر نۆۆۆۆۆیە پە

خۆتۆۆۆۆۆان دە ۆۆۆۆۆێن چەنۆۆۆۆۆد ڕۆ ێۆۆۆۆۆک  یانۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆاوە  بە م 

تکۆۆۆۆۆایە دویی مۆۆۆۆۆن کەس مەکۆۆۆۆۆو ن  پۆۆۆۆۆێ ەڕێن ئەوینیتۆۆۆۆۆر 
 مەکەن تۆۆۆۆۆف پە بنووسۆۆۆۆۆن و خەون ببیۆۆۆۆۆنن  ویمۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆب
ریکانمۆۆۆۆۆان ب وک وڕۆ ەکۆۆۆۆۆانی ڕیپەریۆۆۆۆۆن بکەیۆۆۆۆۆن  کە بۆۆۆۆۆا

دی.. ئێۆۆۆۆۆۆوەۆ  کوو ۆۆۆۆۆۆتن بە ێۆۆۆۆۆۆدیبۆۆۆۆۆۆۆ ئێۆۆۆۆۆۆوە خۆیۆۆۆۆۆۆان ت
ڕۆ گارێۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆۆێمە خەون بۆۆۆۆۆۆوون  وەک چۆۆۆۆۆۆۆن 

ۆ خەون بۆۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆێمە هەناسۆۆۆۆۆەیەکە بۆۆۆۆۆۆ  یۆۆۆۆۆان  ەیئێسۆۆۆۆۆت
کەچۆۆۆۆۆی ئێۆۆۆۆۆۆوە دەیخنکێۆۆۆۆۆنن تۆۆۆۆۆۆا  یانمۆۆۆۆۆان ب ۆۆۆۆۆۆۆڕن بە 

 .مەرگ
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 ەبان بەدوار بشگایە  بۆ  وونە 

 کەنی ەر حەەرا
 یەکێێێێێێێێی  رنێێێێێێێێ  بە بێێێێێێێێاڵی د ینێێێێێێێێ یکەسێێێێێێێێش  ن شنی

کە دەسێێێێێتنوول  بادە ەیەنشێێێێێتگدەستنووسێێێێێەکانی حێێێێێ   

 ەلشێێێێێێێێێ  لە کەنی ێێێێێێێێێەر حەەێێێێێێێێێرا وەیەگ ەشێێێێێێێێێژوور 

خوشنێێێێاور جەنگێێێێی  ێێێێاینی نشێێێێوان  ی ێێێێ ف و ەەسێێێێی یەت 

 .لەف دارە دە شرشتەوە

بەدێێێێی کۆەەڵناسێێێێی بێێێێۆ دێێێێاوۆ  ەاەۆسێێێێتایەکی  انکێێێێۆ لە

بشێێێێێێی  ەو  کەریێێێێێێێ بێێێێێێال لەوە دەکێێێێێێات دەتوانرشێێێێێێت لە

ە ۆەەڵناسێێێێێی بێێێێێۆ پشک ێێێێێاتک دەستنووسێێێێێانەوە خوشنێێێێێ نەوەر

 کەرکێێێێێێێوو  یەکێێێێێێێانییۆەەاڵیەتی و  اینوپە کێێێێێێێ وو  ێێێێێێێر

  بکرشت.

 کە خەون بە  ەوە وەراسێێێێێێێێێێێێێێانبوونش  دەخوڵ شنشێێێێێێێێێێێێێێت 

ا شێێێێێێ  سێێێێێێەکان ەەی ێێێێێێی بێێێێێێوون بە کۆەەڵناسێێێێێێی تدەستنوو

وەوادار  گ دوو کەل لەنێێێێێێێاو دێێێێێێێارەکە لەورووژشنشێێێێێێێت دە

وپشوەن ەکان دەنشێێێێرن تێێێێا بێێێێ انا بشگێێێێار  ێێێێوونە تو دەسێێێێ 

ەوەیە؟  ێێێێێێاخۆ ۆنە و لە چ بشگێێێێێێایەک ێێێێێێ  نێێێێێێاو کەنی ێێێێێێە

ا  ەنەێێێێێاف دەدرشێێێێێتگ تێێێێێێا بەف شێێێێێێ   ێێێێێاینی ترشوبەسێێێێێنی 

   وۆیەوە لشی ن ی  ببنەوە.

وەەێێێێێێێوو  ەو  ە ەرانە دک ێێێێێێێت دشێێێێێێێناگ کاتشێێێێێێێ  دوو 

سێێێێیئوبەکە دە ێێێێنە بێێێێنز و بنەوانێێێێی  انیێێێێارر لەبێێێێارەر 

وپێێێێێی دەسێێێێێتنوول د ەکێێێێێان وکەنی ێێێێێەوەگ  ەوە  یێێێێێاتر  ر

وو سێێێێێێێیئوبە د  کێێێێێێێاتگ  ەوو بابەرەکەیێێێێێێێان دێێێێێێێشت دە

نێێێێێێێ ە تشرر ح بێێێێێێێی باڵرد بێێێێێێێۆ سێێێێێێێکری وباپێێێێێێێۆرتشک

و  یتۆراوەکێێێێێێێێێێێان دەنووسێێێێێێێێێێێاگ تەواور وردەکێێێێێێێێێێێاری

  .بشگاکان بال دەکەن

تە ووە»کەنی ێێێێێێێەکە کەوتێێێێێێێ پێێێێێێێۆرتەکەدا وێێێێێێێاتووە ە بال 

وکێێێێێێانشکەگ  ەر وبەر ایێێێێێێیە  کە بەراەێێێێێێبەرر بیێێێێێێ ە د 

ە بێێێێێا ارر  ەبەکێێێێێی ب واڵییەوە دەتگەیەنشێێێێێت وب یێێێێێتە  ێێێێێ 

فەردفرادێێێێێێێێێێەکانەوە ی ناکێێێێێێێێێێ و ر دو  ی ێێێێێێێێێێکانگ لە

  .نی ەدەبوانیتە کە

کاتشێێێێێ  دەپەبیێێێێێتەوە بێێێێێۆ کەنی ێێێێێە دەر ێێێێێاکە داخێێێێێراوەگ 

ا  ەنەێێێێێێاف شێێێێێێ   ێێێێێێاینی ترشوبەسێێێێێێنش ی  ێێێێێێونکە وێێێێێێی  

نادرشێێێێتگ بێێێێ  وەر رتنێێێێی ەێێێێۆڵەت لە دەر ێێێێاش بێێێێ ەیت 

سێێێێێوو ی بەراەێێێێێبەر  کەل دەر ێێێێێات لێێێێێ  ناکێێێێێاتەوەگ لە

دەر ێێێێێار کەنی ێێێێێەکە خێێێێێانوویە  وەیە ەێێێێێاڵی پیێێێێێاوشکی 

 ۆت لەو دەر ێێێێایە بێێێێ ەیت و نیێێێێا ر خێێێێێ  شێێێێت بەکێێێێوردەگ د 

بڵشیێێێێێتگ  ەو ک ی ێێێێێی دەر ێێێێێار سێێێێێەرەکی و دەر اکێێێێێانی 

ژوورەوەر لە یەگ  ێێێێێێێێشنەر لەبەر دەر ێێێێێێێێاکە با ێێێێێێێێرتگ 

نە  ەوێگ وەڵێێێێبەت  ێێێێشنە بەبیێێێێانوور کێێێێارر فۆتێێێێۆ  ێێێێووی

ەەتێێێێران  گوتی ێێێێ کە ێێێی کاتشێێێێ  کێێێێابرار کێێێێورد وێێێێاتەوە 

با ر نەبێێێێووگ  یێێێێ ر وەر  ەوەنێێێێ ە  انیاریەەێێێێان دەسێێێێت 

  ەو باپێێێێێێێێێێێێێێۆرتە تێێێێێێێێێێێێێێاەە رایی بێێێێێێێێێێێێێێۆ .سوت ەک

دەستنووسێێێێێەکان  یێێێێێاتر دەکێێێێێردگ تێێێێێا  اسێێێێێتی  ەوەر وار 

بە خەیاڵێێێێێێ ا وێێێێێێاتگ بەرپرسێێێێێێی پەیوەنێێێێێێ ەکانی حێێێێێێ   

  ێێێێێەکردن بتوانشێێێێێت  بنشرشێێێێێتگ بەوێێێێێۆر دێێێێێارە ایی لە

ب شێێێێێتە بێێێێێنز و بنەوانێێێێێی دەستنووسێێێێێەکان و بشگێێێێێایە  

  ب ا شتەوە بۆ وەر رتنیان.

بێێێێێوو سێێێێێەختی  شێێێێێ را ەوە کێێێێێارشکی  اسێێێێێان نەبێێێێێووگ ک

ۆیە بەکێێێێێێێێێرە دێێێێێێێێێە  دوار  ارر دەوێێێێێێێێێاتە بێگ بێێێێێێێێێ 

تشتگ سێێێێێ وە ەركەكە بە  دا بشێێێێێ ەنگیەکی درشێێێێێژگ بریێێێێێارر

بەوەر بشگێێێێێێێێایە  بشێێێێێێێێت بتێێێێێێێێوان  دەستنووسێێێێێێێێەکان 

  وەدەست بشنشت.
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کێێێێێێێێێاتی  وونیشێێێێێێێێێی  ەو دوو پیێێێێێێێێێاوە واوکێێێێێێێێێارر  ەل

دەستنووسێێێێێێێێێێێێێەکانی   کە سێێێێێێێێێێێێێەفەرەکەر دەبێێێێێێێێێێێێێاگ

نە دوار او ەەەێێێێێێوو وە  ەوتەکەیێێێێێێان بێێێێێێۆر وشنێێێێێێابووگ 

 یار پشی  ەیشتبوون.یەکی  ار وە  بریوردبین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئاریس چۆن دەستنووسەکەی ناردووە بۆ 
 وک؟وکەرک

ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆەی ئۆۆۆۆۆاریس چۆۆۆۆۆۆن  کەسۆۆۆۆۆمان نەمۆۆۆۆۆانوینی
تە رۆۆۆۆۆۆوجرەی ەەەێکۆۆۆۆۆۆان  پەو سۆۆۆۆۆۆەروبەندەدی ووەگەی ۆۆۆۆۆۆت

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووم پەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو پا ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆماوەی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکان  
سۆۆۆۆەوو  یکپەنۆۆۆۆاو ەوما ۆۆۆۆێکۆۆۆۆاتە دەستنووسۆۆۆۆێک کە تۆۆۆۆا ئەو

پ ۆۆۆۆۆتیان  وو سۆۆۆۆۆەیدەکان پە ۆۆۆۆۆێوەی ئەو ەوما ۆۆۆۆۆە بۆۆۆۆۆ  کە پە
تێ ەی ۆۆۆۆۆۆۆۆتم دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆێکی  دەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆۆۆۆەرەتا وی

ترسۆۆۆۆی پەنۆۆۆۆاوچوون بەهۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆاوی  ەورئۆۆۆۆان بێۆۆۆۆی  پە
 ۆۆۆۆۆێ  ەۆۆۆۆۆادر کە  .ەەوتۆۆۆۆۆان ئۆۆۆۆۆاوی پاریسۆۆۆۆۆتویانە بۆۆۆۆۆارین پە

دەستنووسۆۆۆۆۆە پێچۆۆۆۆۆریوە سۆۆۆۆۆەووەکەی بینۆۆۆۆۆی بەدەسۆۆۆۆۆتمەوە  
ە بۆۆۆۆۆۆۆ وەوسۆۆۆۆۆۆەکەی گێۆۆۆۆۆۆڕییچیرۆکۆۆۆۆۆۆی هێنۆۆۆۆۆۆانی دەستنو
د سۆۆۆۆۆا ێک پۆۆۆۆۆێۆ ووی چەنۆۆۆۆۆ وسۆۆۆۆۆەرەتای مۆۆۆۆۆان ی تەمۆۆۆۆۆ 

  ە.ئێست
هۆۆۆۆۆۆۆاتە  کەرکۆۆۆۆۆۆۆووک -ی سۆۆۆۆۆۆۆ ێمانیێۆۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆۆۆوەێرێکی هێ

مۆۆۆۆوگەوی نۆۆۆۆوێ ی ەەسۆۆۆۆری کۆۆۆۆرد  دویتۆۆۆۆر پە رەو ۆۆۆۆی 
مۆۆۆۆۆۆوگەوی بینۆۆۆۆۆۆیمەوە.. پەسۆۆۆۆۆۆەر رەسۆۆۆۆۆۆیرە نای ۆنەکۆۆۆۆۆۆان 
دینی ۆۆۆۆتبوو  پەو ئایەتۆۆۆۆانە ڕی دەمۆۆۆۆا کە دیۆۆۆۆویری رەو ۆۆۆۆی 

ئەو  ۆبۆۆۆۆ کاتێۆۆۆۆک منۆۆۆۆی بینۆۆۆۆی وە  ووەان ڕیوینۆۆۆۆدبموگەوتیۆۆۆۆ 
رو کۆۆۆۆۆۆۆۆردەوە بەدەم دێۆۆۆۆۆۆۆۆم  دەسۆۆۆۆۆۆۆۆتێکی بەوەمینە رێۆۆۆۆۆۆۆۆ  

یارمەتیۆۆۆۆی  تەما ۆۆۆۆایەکم کۆۆۆۆرد  وتنی »خۆۆۆۆا ۆ گیۆۆۆۆان بەگۆۆۆۆ 
و هەردووکمۆۆۆۆۆۆۆان بەرەو ڕووی یەکتۆۆۆۆۆۆۆر چۆۆۆۆۆۆۆووین  تۆۆۆۆۆۆۆا 

 . وەێرەکە کەوتە ەسەکردن
گەرمیۆۆۆۆۆانەوە پەگەڵ خۆۆۆۆۆۆم هێنۆۆۆۆۆاوە   ن ئەمۆۆۆۆۆانەتێکم پەمۆۆۆۆۆ 

کەسۆۆۆۆۆۆێک پەوێ هێنۆۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆۆ ێمانی  پەوێ ۆۆۆۆۆۆەوە 
 ە ئێۆۆۆۆۆرە  گۆۆۆۆۆوییە پێۆۆۆۆۆرەب بۆۆۆۆۆی ەیەنم ادیویۆۆۆۆۆانە بە مۆۆۆۆۆن تۆۆۆۆۆ 
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و تێیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی  تێبخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکانتان هەیەک
ئەو  نەکان دەپۆۆۆۆۆۆۆۆۆارێون  منیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆپارد نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆی

دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆە وەک دیۆۆۆۆۆۆۆاری بەو کتێبخۆۆۆۆۆۆۆانەیەی ئێۆۆۆۆۆۆۆوە 
 .ببەخ م

 ۆۆۆۆۆۆێ  ەۆۆۆۆۆۆادر تاوێۆۆۆۆۆۆک بێۆۆۆۆۆۆدەنی بۆۆۆۆۆۆوو  ئەوسۆۆۆۆۆۆا دویی 
هەناسۆۆۆۆۆۆۆۆۆە هە کێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆانێک.. کەوتەوە ەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکردن  پەو 

خۆۆۆۆۆۆۆمەوە هەسۆۆۆۆۆۆتم  پێۆۆۆۆۆۆرەیە پە ەوە ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆ ڕۆ ە
یەک هەیە پەنۆۆۆۆۆۆۆاو ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆە  یۆۆۆۆۆۆۆ نهێنکۆۆۆۆۆۆۆردووە 

ەکان نۆۆۆۆاکەم  بە م هۆۆۆۆیو کاتێۆۆۆۆک دەسۆۆۆۆتکاری دەستنووسۆۆۆۆ 
مۆۆۆۆۆن دەوینۆۆۆۆۆم ڕۆرۆۆۆۆۆی پیاوچاکۆۆۆۆۆان ئێۆۆۆۆۆرەو نهێنیەکۆۆۆۆۆانی 

  بۆۆۆۆ بەنۆۆۆدەی گوناهبۆۆۆار نەهۆۆۆاتووە بۆۆۆڕویتە نۆۆۆاو ندەپۆۆۆارێو
گوناهەکۆۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆۆم نهێنۆۆۆۆۆۆی ئەوینیتۆۆۆۆۆۆرەوە  وەک ئەوەی 

 .رەجا نۆرەی وینینی نهێنی ئەوینیت  ی وۆرکەم بێ
ەسۆۆۆۆۆۆانەوە دەسۆۆۆۆۆۆتێکی د نیۆۆۆۆۆۆایی خسۆۆۆۆۆۆتە    بەدەم ئەو ۆۆۆۆۆۆێ

تەنیۆۆۆۆا جێهێ ۆۆۆۆی  دەستنووسۆۆۆۆەکەم  سۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆانم و منۆۆۆۆی بە
الپەڕەی یەکەم  پەنۆۆۆۆۆاو ەوما ۆۆۆۆۆە سۆۆۆۆۆەووەکە دەرکۆۆۆۆۆرد  پە

نووسۆۆۆۆۆۆریبوو: تۆۆۆۆۆۆۆ ئەی ئەو کەسۆۆۆۆۆۆەی ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆە 
 یەسۆۆۆۆۆۆیەتنامەی پیۆۆۆۆۆۆاوێکە بەنۆۆۆۆۆۆاودەخۆۆۆۆۆۆوێنیتەوە.. ئەوە و

ەوەی دەکەیۆۆۆۆۆی  خوێنۆۆۆۆۆدن ئۆۆۆۆۆاریس  ڕەنۆۆۆۆۆ ە کە دەسۆۆۆۆۆی بە
دییکۆۆۆۆۆۆی کریسۆۆۆۆۆۆی  چەنۆۆۆۆۆۆد سۆۆۆۆۆۆا ێکە هاوسۆۆۆۆۆۆەرەکەی و

  .ڕە یان بۆی پۆ یووە
تنامەکە بۆۆۆۆۆوو  تۆۆۆۆۆا ڕۆ دەچۆۆۆۆۆوومە ئەوە سۆۆۆۆۆەرەتای وەسۆۆۆۆۆیە

و ۆۆۆۆەکانەوە  هەسۆۆۆۆتم بە هەناسۆۆۆۆە تەن ۆۆۆۆی ویۆۆۆۆاتری نۆۆۆۆاو 
یۆۆۆۆاتر و ێۆۆۆۆ نووسۆۆۆۆەرەکەی دەکۆۆۆۆرد  دەمبینۆۆۆۆی تۆۆۆۆاو نۆۆۆۆا تاو

وە  نەمۆۆۆۆۆدەوینی ئەو چۆۆۆۆۆۆن بە ەتپە  یۆۆۆۆۆان دوور دەکەوێۆۆۆۆۆ 
دەستنووسۆۆۆۆۆەکانی ئێۆۆۆۆۆرەی وینیۆۆۆۆۆوە  ئۆۆۆۆۆاخر ئەو  دوینۆۆۆۆۆی

چیتۆۆۆۆر تۆۆۆۆا سۆۆۆۆەد سۆۆۆۆا یتریۆ ئێۆۆۆۆرە تۆۆۆۆا ن "نووسۆۆۆۆیبووی 

تا نیۆۆۆۆۆان  نۆۆۆۆۆاکرێتەوە  ئەوین ئەوەی ویسۆۆۆۆۆتیان بردیۆۆۆۆۆان و
اریمترین  ۆۆۆۆوێنە وەسۆۆۆۆیەتنامەکەمی کۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆۆیە ئێۆۆۆۆرە ئۆۆۆۆ 

  "بپارێوم ێدیت
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 پ وویەک پەناو دەستنووسەکان
التۆۆۆۆۆۆان  پە ۆۆۆۆۆۆتا نیۆۆۆۆۆۆوەی چیرۆکۆۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکان ێه

نادیۆۆۆۆۆۆارن  ئەوەی ئێۆۆۆۆۆۆوە خوێنۆۆۆۆۆۆدتانەوە  تەنیۆۆۆۆۆۆا هێنۆۆۆۆۆۆانی 
ئێۆۆۆۆۆۆوەیە بۆۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆاو چیرۆکەکۆۆۆۆۆۆان  جۆۆۆۆۆۆارێ نۆۆۆۆۆۆاوینن 

یە؟ هێ ۆۆۆۆۆتا یۆۆۆۆۆ دەستنووسۆۆۆۆۆی وەسۆۆۆۆۆیەتنامەکەی ئۆۆۆۆۆاریس چ
نەچۆۆۆۆۆۆوونەتە سۆۆۆۆۆۆەر دەستنووسۆۆۆۆۆۆی دووەمۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆارۆ   

کەنیسۆۆۆۆەی رەمۆۆۆۆڕی  ە نۆۆۆۆاوئۆۆۆۆاخۆ پیاوەکۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆاهۆ چۆۆۆۆوون
پە ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر وەبرووەن ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی خۆیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  نو توینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا

سۆۆۆۆۆۆۆەکان بۆۆۆۆۆۆۆدون؟ ئایۆۆۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆۆۆاهۆ دەبێۆۆۆۆۆۆۆی بە دەستنوو
  کۆمە ناس؟

 ئەوینە بە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆە نادیارەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەن کە
دەتۆۆۆۆۆانەوێ پە خوێنۆۆۆۆۆدنەوەی ئەو کتێۆۆۆۆۆبەدی پێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ ەن  

نۆۆۆۆۆاکەن پەنۆۆۆۆۆاو ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆانەدی  بە م کەسۆۆۆۆۆتان بۆۆۆۆۆڕوی
ی  چیرۆکێۆۆۆۆک پۆۆۆۆڕ پە سۆۆۆۆێکس چیرۆکێکۆۆۆۆی نۆۆۆۆوێ هەبێۆۆۆۆ 

ێۆۆۆۆۆۆی   ۆۆۆۆۆۆی  ن بیتونۆۆۆۆۆۆدوتی یی  پا ەوینەکە وو تۆۆۆۆۆۆرس 
ەۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕۆکە پە ئەوروپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوە   نێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک بە

دەی ەڕێنۆۆۆۆۆۆۆۆنەوە کوردسۆۆۆۆۆۆۆۆتان   نێۆۆۆۆۆۆۆۆک کە مۆۆۆۆۆۆۆۆا ەوەی 
 جێهێ ۆۆۆۆۆۆۆتووە  هە ۆۆۆۆۆۆۆبەی دەوینێۆۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆۆانەویدەکەی پە
ەڕۆکەخۆۆۆۆۆۆانە چۆۆۆۆۆۆاوەڕێی دەکەن تۆۆۆۆۆۆا بیکۆۆۆۆۆۆو ن  چەنۆۆۆۆۆۆد 

ەۆۆۆۆۆۆۆڕۆکەکە مەرگۆۆۆۆۆۆۆی  ئەو کۆۆۆۆۆۆۆاتەی  بەر پەسۆۆۆۆۆۆۆەەاتێ  
ەدرێ ییۆۆۆۆۆۆی رێ ۆۆۆۆۆۆا ب تڕینوێتۆۆۆۆۆۆی تورکیۆۆۆۆۆۆای هەیە  پەوێ

ر ئایپۆۆۆۆۆۆۆۆادەکەی نووسۆۆۆۆۆۆۆۆیوە و دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆێکی پەسۆۆۆۆۆۆۆۆە
ی کەرکۆۆۆۆۆووکپەڕێۆۆۆۆۆ ەی نۆۆۆۆۆامەی  ۆۆۆۆۆایبەر بۆۆۆۆۆۆ پیۆۆۆۆۆاوێکی 

ئەویۆۆۆۆۆۆ تەویوی بەنۆۆۆۆۆاوی ویهیۆۆۆۆۆر  ۆۆۆۆۆوکر دەینێرێۆۆۆۆۆی  
تە سۆۆۆۆۆۆۆۆەر کۆۆۆۆۆۆۆۆاكەو و ووەئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆەی خسۆۆۆۆۆۆۆۆت

 .روجرەی ەەەێکان هێناویەتی بۆ

تەویوی  بۆۆۆۆۆۆێ ەرد رامیۆۆۆۆۆۆد پە رەنۆۆۆۆۆۆ ە دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکەی 
کۆۆۆۆۆۆۆاری ەرتر بێۆۆۆۆۆۆۆی  بە م کەس  رتۆۆۆۆۆۆۆ  چیرۆکەکۆۆۆۆۆۆۆانی

سۆۆۆۆۆۆۆۆکرتێری یۆۆۆۆۆۆۆۆدی نەچۆۆۆۆۆۆۆۆووە  ڕۆ گارێۆۆۆۆۆۆۆۆک ئەو بەال
یە یۆۆۆۆ نکەسۆۆۆۆێک ئەو  ەئێسۆۆۆۆتبە م وەویۆۆۆۆری دیرییۆۆۆۆی بۆۆۆۆوو  

ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆە هەو ێکیتۆۆۆۆۆۆرە یۆۆۆۆۆۆادی مابێۆۆۆۆۆۆی  پە کەس 
هێنۆۆۆۆۆانەوەی رۆۆۆۆۆوب  تۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆوینن ئەوین نۆۆۆۆۆاتوینن بۆۆۆۆۆۆ یاد 

کۆۆۆۆونجێکی ئەم  دە ۆۆۆۆێی بۆۆۆۆێ ەرد پەبۆۆۆۆدەن   وئۆۆۆۆێمە ەریۆۆۆۆو
  ئاسۆۆۆۆمان بێۆۆۆۆی  وەک با نۆۆۆۆدەیەک پە ۆخایۆۆۆۆ دنیۆۆۆۆایە بێۆۆۆۆی  
ە ئەو تەنۆۆۆۆانەی بسۆۆۆۆتێک خۆۆۆۆاکیۆ نەبێۆۆۆۆی یدووریۆۆۆۆۆ نیۆۆۆۆ 

وەک گۆۆۆۆۆۆڕ گۆۆۆۆۆرتبێتیە خۆۆۆۆۆۆی  چۆۆۆۆۆونکە ئۆۆۆۆۆێمە  ۆۆۆۆۆتێکی 
ئەوتۆۆۆۆۆۆ پە کۆتۆۆۆۆۆایی  یۆۆۆۆۆانی ئەو نۆۆۆۆۆاوینین  دەوگاکۆۆۆۆۆانی 
ڕیگەیانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنیۆ نەیانویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتووە پەردە پەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر ئەو 

ۆکە  وە  چۆۆۆۆونکە وەک تۆۆۆۆۆڕی جانجۆۆۆۆاکو ۆۆۆۆتنە هە بۆۆۆۆدەنە
 سیاسۆۆۆۆی و رۆ نۆۆۆۆامەنووس پەم دۆسۆۆۆۆییە نینهێنۆۆۆۆی چەنۆۆۆۆد 

  .دەردەکەوێی 
مۆۆۆۆن پێۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆتێک بۆۆۆۆۆ چیۆۆۆۆرۆکەکە ویۆۆۆۆاد نۆۆۆۆاکەم  جۆۆۆۆ ە 
پەوەی تەنیۆۆۆۆۆۆۆا دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆە نووسۆۆۆۆۆۆۆریوەکە بەهەنۆۆۆۆۆۆۆدێک 
دیڕ ۆۆۆۆۆتنەوە بۆۆۆۆۆۆ چیۆۆۆۆۆرۆکە ڕیسۆۆۆۆۆتەەینەکە دەگێۆۆۆۆۆڕمەوە  

و  چەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد پەریوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆو ڕەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ە پێویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی بە
ەک هەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ئەوەۆ بە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆێوەیەک ڕوونکۆۆۆۆۆۆۆۆۆردنەوەی

  .پەگەڵ ومانی کتێبەکە ب ونجێی  ادییدەڕێ مەوە ت
 ڕێبۆۆۆۆۆۆویر و پێۆۆۆۆۆۆرەوە بۆۆۆۆۆۆێ ەرد رامیۆۆۆۆۆۆد وەک کۆۆۆۆۆۆارۆ  و

تۆۆۆۆری نهێنۆۆۆۆی نۆۆۆۆاو  ئۆۆۆۆاریس و ئەوینیتۆۆۆۆر دەبێۆۆۆۆتە بە ۆۆۆۆێکی
ێ بیۆۆۆۆۆر سۆۆۆۆۆەرپەنو ەئێسۆۆۆۆۆت  .دەستنووسۆۆۆۆۆەکانی ئەو کتێۆۆۆۆۆبە

کە پەبۆۆۆۆۆارەی  یۆۆۆۆۆانی  پەو چیۆۆۆۆۆرۆکە پچۆۆۆۆۆڕیوینە بۆۆۆۆۆکەوە
ەوە  هەریەکەیۆۆۆۆۆان  یۆۆۆۆۆانی کۆۆۆۆۆۆمە ە کەسۆۆۆۆۆێک خوێنۆۆۆۆۆدت

 بەهەنۆۆۆۆۆدێکیان چاوچنۆکیۆۆۆۆۆان دەیانکۆۆۆۆۆای   یخۆۆۆۆۆۆی دە یۆۆۆۆۆ 
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تۆۆۆۆریۆ دەیانەوێۆۆۆۆی بۆۆۆۆ ین  کەچۆۆۆۆی  تا نکۆۆۆۆار  ئەوینۆۆۆۆی
 یانیۆۆۆۆۆۆۆۆان وەک دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆەکان تۆۆۆۆۆۆۆۆا ن دەکرێۆۆۆۆۆۆۆۆی  

بەر پە مەرگ سۆۆۆۆۆۆەەاتێ   نێۆۆۆۆۆۆک چەنۆۆۆۆۆۆد ی ۆۆۆۆۆۆەوە پەوال
چیرۆکۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆا ی  یۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆی پە کوردسۆۆۆۆۆتانەوە بۆۆۆۆۆۆ 

دەگێۆۆۆۆۆۆڕێتەوە  ئەو گێۆۆۆۆۆۆڕەرەوەی خەونۆۆۆۆۆۆێکە کە ئەوروپۆۆۆۆۆۆا 
کە کەس  دێۆۆۆۆۆی  مردنێکۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆاتەویو یردن کۆتۆۆۆۆۆایبە مۆۆۆۆۆ 

  .ناهی مەرگی ناگرێتە ئەستۆی خۆیگو
دەکەیۆۆۆۆنەوە   ئۆۆۆۆێمە پەو سۆۆۆۆاتەوەختی مۆۆۆۆردنەوە دەسۆۆۆۆی پۆۆۆۆب

یۆۆۆۆۆدی بمرێۆۆۆۆۆی  کاتێۆۆۆۆۆک پەنۆۆۆۆۆاو ێکە دەبێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆێ ەرد ت
ەۆۆۆۆۆۆۆڕۆکەیە و تەویوی چیۆۆۆۆۆۆۆرۆکەکەی خۆۆۆۆۆۆۆۆی پەسۆۆۆۆۆۆۆەر 

 .تەوەئایپادەکەی دەنووسێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نێک پەناو ەڕۆکە مردن دەنووسێتەوە
سۆۆۆاتی وی   سۆۆۆەەاتێ ەمۆۆۆردن تەنیۆۆۆا چەنۆۆۆد  ن ومۆۆۆ  نێۆۆۆوینی

ن بۆۆۆۆۆبم  بۆۆۆۆۆبمەوە خەون دەبیۆۆۆۆۆنم پەنۆۆۆۆۆاو پە ە هەورێۆۆۆۆۆک و
 ۆۆۆۆۆێوەی  د ۆۆۆۆۆۆپە ئاوێۆۆۆۆۆک و بۆۆۆۆۆڕ ێمە بۆۆۆۆۆاخێکەوە تۆۆۆۆۆا پە

گو ێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆڕوێمەوە  کەس بۆۆۆۆۆاوەڕ نەکۆۆۆۆۆای  ئەم گۆۆۆۆۆو ە 
خەونۆۆۆۆی دنیۆۆۆۆایەکی سۆۆۆۆپیە ڕۆ ێۆۆۆۆک پە ڕۆ ین  ن بۆۆۆۆوو  

ی.. خەون ەهەبۆۆۆۆۆۆوو  وەک پەڕەکۆۆۆۆۆۆانی ئێسۆۆۆۆۆۆتپۆۆۆۆۆۆاکیوەی 
و یی وبە ەۆۆۆ ەکو ێۆۆۆی  منێۆۆۆک تۆۆۆا ەۆۆۆڕۆکەکە ویۆۆۆاتر د  مۆۆۆن

ئاسۆۆۆۆماندی بۆۆۆۆڕویی  نویکتۆۆۆۆر دەبۆۆۆۆمەوە پە مۆۆۆۆردن  کەچۆۆۆۆی 
بەخۆۆۆۆۆۆۆم دە ۆۆۆۆۆۆێم   .هێ ۆۆۆۆۆۆتا خەون پە مۆۆۆۆۆۆردن نویکتۆۆۆۆۆۆرە

تۆۆۆر تۆۆۆۆ  ە دەیکەیۆۆۆی  تۆۆۆاوێکییبۆۆۆێ ەرد ئەو خەیۆۆۆا نە چیۆۆۆ 
هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ی  دیدەبەویۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ئەو دەمەی پەەڕۆکەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە  پە

 ەنبۆۆۆۆۆۆۆۆاوەۆ بەو سەرن ۆۆۆۆۆۆۆۆیناما ەباتە ۆۆۆۆۆۆۆۆان پێ ۆۆۆۆۆۆۆۆویوی 
 ۆۆۆۆێم.. بیرمۆۆۆۆی دەکەن  تۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆی؟ کۆۆۆۆب مۆۆۆۆن؟ ئۆۆۆۆا تۆۆۆۆۆ دە

مەهێۆۆۆۆنەوە.. دەوینۆۆۆۆم بۆۆۆۆاوک و بۆۆۆۆریو پۆۆۆۆورویو ئۆۆۆۆامۆوی  پە 
 دوێنۆۆۆۆۆب  ۆۆۆۆۆەوەوە کە هەوی ۆۆۆۆۆی گەڕینەوەمیۆۆۆۆۆان بیسۆۆۆۆۆتووە

ەو ب  بۆۆۆۆۆۆاوکم  تنەن ەکانیۆۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆۆڕ کۆۆۆۆۆۆردووە پە ەی ۆۆۆۆۆۆە
مۆۆۆۆۆۆان بنەما ە ەوەک ڕەمۆۆۆۆۆۆوی  اپیرەم..خەنۆۆۆۆۆۆجەرەی بۆۆۆۆۆۆ 

 فەبۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆڕۆ هە ی رتۆۆۆۆووە  ئەمۆۆۆۆڕۆ  ۆڕ ۆۆۆۆی  ۆۆۆۆەر
  .د ی کچەکەی بەرپا دەکای  پە
 دییکۆۆۆۆۆم  نۆۆۆۆۆێکە وەک بۆۆۆۆۆوونەوەرێکی تەنیۆۆۆۆۆا پە ەەمێسۆۆۆۆۆتئ

مۆۆۆۆۆا ەکەدی دەبێۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆاو گەرم بکۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆ  وو ۆۆۆۆۆتنی 
تە الی  ووەچەکەی  خو ۆۆۆۆکەکەی بۆۆۆۆۆۆ د نەوییۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆاتکۆۆۆۆ 

ەوییۆۆۆی دییکۆۆۆم خۆۆۆۆی بۆۆۆۆ د ن ەتۆۆۆاو نۆۆۆا تاوێۆۆۆک میمۆۆۆی ڕوەۆۆۆی
بەخۆۆۆۆوی خو ۆۆۆۆکم "دەکۆۆۆۆای بەنۆۆۆۆاو گریانەکەیۆۆۆۆدی و دە ێۆۆۆۆی 

ریر گەورە نەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد  بەس خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ی ی د منۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
تۆۆۆۆۆۆاریی خو ۆۆۆۆۆۆکم پە  "کاری ئەو بەومە ب رێۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆەبەب
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مێۆۆۆۆۆردی دیدەبەوێۆۆۆۆۆی  بێبۆۆۆۆۆاک پەوەی ئۆۆۆۆۆاویدی مۆنیکۆۆۆۆۆای 
تۆۆۆۆر تەرمۆۆۆی خو ۆۆۆۆکەکەی دێنۆۆۆنەوە مۆۆۆۆاڵ  تەنیۆۆۆۆا  تۆۆۆاوێکی

نەیۆۆۆۆۆوێریوە خۆۆۆۆۆۆی جۆۆۆۆۆوین بەهۆۆۆۆۆۆی خەمۆۆۆۆۆی دییکۆۆۆۆۆمەوە 
بکۆۆۆۆای  دەنۆۆۆۆا کریسۆۆۆۆێکی  ۆۆۆۆینی تۆۆۆۆۆخی دەنۆۆۆۆک سۆۆۆۆپی 

  .دەستی ی دی نەناوە یپەبەر کردووە  باونەکان
ونە ئاەتۆۆۆۆاوی دریوسۆۆۆۆێمان وسۆۆۆۆێیەکمان بۆۆۆۆۆ نمۆۆۆۆ دریو ەئێسۆۆۆۆت

باسۆۆۆۆۆۆۆۆکردنی ئەو دیمەنۆۆۆۆۆۆۆۆانە  هەمی ۆۆۆۆۆۆۆۆە چێۆۆۆۆۆۆۆۆ  پە کە
دەبینێۆۆۆۆۆی  چۆۆۆۆۆاوی پە ئۆۆۆۆۆێمە بۆۆۆۆۆوییە پە ێۆۆۆۆۆر کۆۆۆۆۆاری ەری 

  ێکۆۆۆۆۆی وۆری پۆۆۆۆۆبەکان کە خۆۆۆۆۆۆی چێیدریمۆۆۆۆۆا مەکسۆۆۆۆۆی
خۆۆۆوی ەۆۆۆۆاپیمە بۆۆۆێ ەرد و تۆۆۆۆاری ڕێۆۆۆۆک "دەیۆۆۆۆووی  ندەبینۆۆۆی

 "ینپودە ێی ماریمار و گۆدەپ
رێ ئێۆۆۆۆوە   ووو بەهۆۆۆۆۆی ئەوینە کۆۆۆۆێن بۆۆۆۆاجی ئاەتۆۆۆۆاو؟ ئە

یەکانتان پەبیۆۆۆۆۆر یئەو دریمۆۆۆۆۆا تورکیۆۆۆۆۆانەوە ئە ۆۆۆۆۆ ە مەکسۆۆۆۆۆ 
یانە یچۆۆۆۆوو  ئەهۆۆۆۆا کۆۆۆۆاتی گۆۆۆۆرینیەکە ئەو ئە ۆۆۆۆ ە مەکسۆۆۆۆیک

ئەهۆۆۆۆۆۆا   ماریمۆۆۆۆۆۆارەهەبۆۆۆۆۆۆوون  جۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆێ ەرد دە ێۆۆۆۆۆۆی 
م ۆۆۆۆۆۆۆوینکەیەکیۆ هەبۆۆۆۆۆۆۆوو پێیۆۆۆۆۆۆۆان دەووی م ۆۆۆۆۆۆۆوینکەی 

ی ئۆۆۆۆۆۆۆێمە ەد بۆۆۆۆۆۆۆێ ەر ماریمۆۆۆۆۆۆۆار  جۆۆۆۆۆۆۆا ئەو دیمۆۆۆۆۆۆۆاوە پەو
ەنی ۆۆۆۆۆۆۆۆی پۆپیسۆۆۆۆۆۆۆۆێکەوە ت بە ەدەچێۆۆۆۆۆۆۆۆی  بە م ئێسۆۆۆۆۆۆۆۆت

تۆۆۆۆۆۆۆۆارییەۆ کە پە کەپەپۆۆۆۆۆۆۆۆچە کۆۆۆۆۆۆۆۆریوەتە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆتی  ئەو 
ئۆۆۆۆۆۆۆاویدی   بۆۆۆۆۆۆۆاتی کەپەپۆۆۆۆۆۆۆچە پە  گۆدەپۆۆۆۆۆۆۆوپی دەچێۆۆۆۆۆۆۆی 

 ی پۆۆۆۆۆڕدەسۆۆۆۆۆت  مێۆۆۆۆۆردی کە پی ۆۆۆۆۆان ای ئۆتۆمۆۆۆۆۆۆبی ی هەیە
 .ئا توون کردووە پە باون و

ەکەی ئەوەیە جیۆۆۆۆۆاویوی یئاەتۆۆۆۆۆاو بێۆۆۆۆۆدەنی بۆۆۆۆۆکەم  ڕیسۆۆۆۆۆتی
ەکەی کەکەم کەپەپۆۆۆۆۆچە و ئۆۆۆۆۆا توونە  مێۆۆۆۆۆرد  ۆۆۆۆۆ وخ مۆۆۆۆۆن و

ە  دەسۆۆۆۆتەکانی تۆۆۆۆاریی یهەرچۆۆۆۆی بکۆۆۆۆای جێ ۆۆۆۆای  ۆۆۆۆاناوی
ئۆۆۆۆۆۆا توون و بە مۆنیکۆۆۆۆۆۆا دەیهێنێۆۆۆۆۆۆتەوە  کۆۆۆۆۆۆردووە پە پۆۆۆۆۆۆڕ

ڕیمکۆۆۆرد مۆۆۆا ی بۆۆۆاوکم  منۆۆۆیۆ مۆۆۆا ی بۆۆۆاوکم جێهێ ۆۆۆی و 
 .بە پۆپیس دەم ەڕێننەوە ەو ئێست

نێۆۆۆۆوین ڕڵ  نی ۆۆۆۆای سەرن ۆۆۆۆینەکانی ەۆۆۆۆڕۆکە بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن پە 
 بە م دەبۆۆۆۆۆۆن  هەنۆۆۆۆۆۆدێکیان دەناسۆۆۆۆۆۆم  ۆەو بەوەیۆۆۆۆۆۆی دیب
 مۆۆۆۆۆن ئا ۆۆۆۆۆکری دەکۆۆۆۆۆای  هەنۆۆۆۆۆدێکیانم پە کۆۆۆۆۆب خۆۆۆۆۆۆی پە

یۆنۆۆۆۆان بینیۆۆۆۆووە  تیۆۆۆۆایەتی پە کەمۆۆۆۆپەکەی ئیتا یۆۆۆۆا پێ ۆۆۆۆتر 
 ڕیۆۆۆۆۆۆوی دەسۆۆۆۆۆۆتە ڕیسۆۆۆۆۆۆی  بینیبۆۆۆۆۆۆووم  ئەو پیۆۆۆۆۆۆاوەی پە

ڕێۆۆۆۆۆۆی  دینی ۆۆۆۆۆۆتووە م ۆۆۆۆۆۆوینکەیەکی پە مۆۆۆۆۆۆ ە و پێ ۆۆۆۆۆۆتر پە
یۆنۆۆۆۆۆان پەگەڵ ئۆۆۆۆۆێمە بۆۆۆۆۆوو  هۆۆۆۆۆاوڕێکەی پێۆۆۆۆۆی دە ێۆۆۆۆۆی 

 مۆۆۆۆۆۆۆل بۆۆۆۆۆۆۆکەوە  بۆۆۆۆۆۆۆا پە م ۆۆۆۆۆۆۆوینکەیە پە وەهەتیۆۆۆۆۆۆۆو ئ"
  ." ووی کردووەکوردستان نە ێن کوڕەکەمان 

پیاوەکۆۆۆۆۆان وییۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆرد   ڕیسۆۆۆۆۆتیۆ هەنۆۆۆۆۆدێک پە هەر بە
 دەهێنۆۆۆۆایەوە مۆۆۆۆا ەوە گەڕینەوەیۆۆۆۆان پارەیۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ  بە م پە

وەک ئەو  ۆئیتۆۆۆۆۆۆر هۆۆۆۆۆۆیو کێ ۆۆۆۆۆۆەیەکیان نەبۆۆۆۆۆۆوو  یۆۆۆۆۆۆاخ
کە جارێۆۆۆۆۆۆک  ۆکەکە دینی ۆۆۆۆۆۆتووەڕدویوەی ەۆۆۆۆۆۆ  پیۆۆۆۆۆۆاوەی پە
ی  چۆۆۆۆۆمە تویپێۆۆۆۆۆ بپە پۆپیسۆۆۆۆۆەکە وەرگۆۆۆۆۆری  متڕووخسۆۆۆۆۆە

ئەویۆۆۆۆۆۆۆ پەگە ۆۆۆۆۆۆم هۆۆۆۆۆۆای  پەبەر دەرگۆۆۆۆۆۆای تۆۆۆۆۆۆویپێتەکە 
کەپەپۆۆۆۆۆۆچەکەی دەسۆۆۆۆۆۆتمی کۆۆۆۆۆۆردەوە  کە هۆۆۆۆۆۆاتمەوەۆ هەر 

پەو کۆۆۆۆۆاتە   بەردەرگۆۆۆۆۆا کەپەپۆۆۆۆۆچەکەی کۆۆۆۆۆردەوە دەسۆۆۆۆۆتم پە
ئەو پیۆۆۆۆۆۆۆۆاوە ەە ەوەم بینۆۆۆۆۆۆۆۆی کە  نێکۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕە پێسۆۆۆۆۆۆۆۆتی 

کەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆپەکەی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانتانا ئەو  هێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوە  پە
 یۆۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆۆووم ئەوم وەک کوردێۆۆۆۆۆۆۆک اتئی ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆارەی پە

 .کاری دەرماننرۆ ی دەکرد  ی کەدەناس
ێۆۆۆۆۆۆمەوە  ۆۆۆۆۆۆوێنەکەی خۆۆۆۆۆۆۆم دیدەنی ۆۆۆۆۆۆم  خەیۆۆۆۆۆۆا م بۆۆۆۆۆۆۆ د 

سۆۆۆۆۆەرەتای ئەو ڕۆ ینە دەچێۆۆۆۆۆی کە تۆۆۆۆۆاوە دیمەوریبۆۆۆۆۆووم 
بێۆۆۆۆۆۆئەوەی بەخۆۆۆۆۆۆۆم پۆۆۆۆۆۆڕ  پەرکۆۆۆۆۆۆومی  ن ەیە ی ەەرمۆۆۆۆۆۆا پە

ی ێۆۆۆۆ کە چۆۆۆۆاوم کۆۆۆۆردەوە مۆۆۆۆن کەپ  وە ووە بۆۆۆۆوینم پۆۆۆۆ ەم بەرو بۆۆۆۆ 
 م.وەویر بوو
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 تنووسی دووەم سەد
 کی  اریوەیەەکردنەوەی دۆسی

چەنۆۆۆۆد سۆۆۆۆاڵ بەسۆۆۆۆەر کو ۆۆۆۆتنی مۆۆۆۆن تێپەڕیبێۆۆۆۆی  دەبێۆۆۆۆی 
نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆینە کە ئەو  ەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرەنجام پەوینەیە ئێسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت

دەخۆۆۆۆۆۆۆوێننەوە   ۆۆۆۆۆۆۆتێک نەمابێۆۆۆۆۆۆۆی بەنۆۆۆۆۆۆۆاوی رۆۆۆۆۆۆۆوبە 
ەکۆۆۆۆۆۆۆۆان  بنەمۆۆۆۆۆۆۆۆا ەی سۆۆۆۆۆۆۆۆەرۆکەکان تەخۆۆۆۆۆۆۆۆی و یکوردی

تاریجیۆۆۆۆۆان وەک هۆۆۆۆۆی پا ۆۆۆۆۆاکان کۆتۆۆۆۆۆایی هاتبێۆۆۆۆۆی  بە م 
 بیۆۆۆۆۆر پەو ڕۆ گۆۆۆۆۆارە بۆۆۆۆۆکەنەوە  دەبۆۆۆۆۆوو مناچارتۆۆۆۆۆان دەکە

بەردەم   ۆۆۆۆۆتێک بنووسۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆۆ دیهۆۆۆۆۆاتوو  منێۆۆۆۆۆک کە پە
و م پەترسۆۆۆۆۆی مۆۆۆۆۆردنم  کەس بۆۆۆۆۆاوەڕم پۆۆۆۆۆب ناکۆۆۆۆۆای  ویو

دەکۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆاوەڕم پۆۆۆۆب  ێۆۆۆۆدیڕۆ نۆۆۆۆامەیە هێنۆۆۆۆا کە کۆۆۆۆارم ت
 نۆۆۆۆۆاکەن کە هەڕە ۆۆۆۆۆەی کو ۆۆۆۆۆتنم پەسۆۆۆۆۆەرە  دەمەوێۆۆۆۆۆی پە

پە پەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆامنێرەوە  دیەیبەردەم ئەو هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو مەترسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی
ن  ەسۆۆۆۆتەی نووسۆۆۆۆەرین  ئەوە ۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆاکەد  بمۆۆۆۆکەن بە

دەوینۆۆۆۆۆم کە کۆۆۆۆۆو ریم سۆۆۆۆۆا نە یۆۆۆۆۆادم دەکەنەوە  دە ۆۆۆۆۆکرێم 
 .بە ئەندیمی  اناوی دەستەی نووسەرین

خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدنەوەی  دەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی کەمێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک بوەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتین پە 
دەستنووسۆۆۆۆۆەکە  چۆۆۆۆۆونکە کۆۆۆۆۆارۆ  وی تێ ەی ۆۆۆۆۆتووە تۆۆۆۆۆا 

نۆۆۆۆۆۆاکی نابینێۆۆۆۆۆۆی  وسۆۆۆۆۆۆەد سۆۆۆۆۆۆا یتر ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆە ڕو
دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆە تەکان و  ەپ نەیوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆۆۆب ئەوەی هۆۆۆۆۆۆۆۆۆیو

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکانی پەگەڵ  بنەما ە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان ڕوو
دوو تۆۆۆۆۆوێی ئەو کتێۆۆۆۆۆبەدی  تۆۆۆۆۆر پە کۆۆۆۆۆۆمە ە دەستنووسۆۆۆۆۆێکی

 .دەبنچار 
ئەو پێ ۆۆۆۆۆبینیەی ڕیسۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆوو  دویی مەرگۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆری بە  

ئەنۆۆۆۆۆدیمی  ۆۆۆۆۆاناوی دەسۆۆۆۆۆتەی نووسۆۆۆۆۆەرین و سۆۆۆۆۆا نەۆ 
یۆۆۆۆادی دەکۆۆۆۆرێتەوە  ئەو پەریوێۆۆۆۆوە تەنیۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆ ئەوە بۆۆۆۆوو 

ەسۆۆۆۆۆۆۆەر دنیۆۆۆۆۆۆۆای دویی مەرگۆۆۆۆۆۆۆی ئەو پ ونکۆۆۆۆۆۆۆردنەوەوڕ
پۆۆۆۆۆۆۆاڵ هۆ ۆۆۆۆۆۆۆدیری ئەوەی وۆر تێۆۆۆۆۆۆۆنەپەڕی  ن  پەبۆۆۆۆۆۆۆدەی

 .بەسەر مردنی کە ئەو دەستنووسە چار دەکەین
تم  رەەی ەتەکۆۆۆۆۆۆۆان بە دەمەوێۆۆۆۆۆۆۆی پە نووسۆۆۆۆۆۆۆین بووەسۆۆۆۆۆۆۆ 

مەوە  ئەوەی نووسۆۆۆۆۆۆیومە بیسۆۆۆۆۆۆووتێنم  ێ ۆۆۆۆۆۆاریوەیی بهۆۆۆۆۆۆێ
بە م خۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن سیاسۆۆۆۆی نۆۆۆۆیم تۆۆۆۆا درۆ پەگەڵ ئەو خە ۆۆۆۆکە 

ەکان وەک خۆۆۆۆۆی یڕۆ ێۆۆۆۆک ڕیسۆۆۆۆتی ەتبۆۆۆۆکەم  نۆۆۆۆا پێویسۆۆۆۆ 
ۆمە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ب ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  کەویتە بەردەویم دەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆم پە ک بە

  .تەویوکردنی ئەو دەستنووسەۆ
ە یە نەبۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو سۆۆۆۆۆۆۆتوونە ڕۆ نۆۆۆۆۆۆۆامەوینیبەو یپێویسۆۆۆۆۆۆۆت

 پەسۆۆۆۆۆۆەر ویپۆۆۆۆۆۆی بنووسۆۆۆۆۆۆم  بە م کاتێۆۆۆۆۆۆک تێ ەی ۆۆۆۆۆۆتم پە
هە ەکە  هۆۆۆۆۆۆیو  ۆۆۆۆۆۆتێک کۆۆۆۆۆۆۆنتڕۆڵ نەدەکۆۆۆۆۆۆری  ەوبێۆۆۆۆۆۆد 

هەویریۆۆۆۆانە بۆۆۆۆوو  ەی یم بۆۆۆۆوو  پەو ەەرەبە د د هۆۆۆۆاوڕێی منۆۆۆۆ 
بۆۆۆۆۆۆۆ  نیور هێنۆۆۆۆۆۆاوەۆۆۆۆۆۆی پە با ۆۆۆۆۆۆ ومەتی ەێریوکە رکۆۆۆۆۆۆ 

دە ما ێۆۆۆۆۆۆۆ  تەەریبۆۆۆۆۆۆۆی پێکۆۆۆۆۆۆۆردن  هەر  و کەرکۆۆۆۆۆۆۆووک
دینۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری ئەو ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەی پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆدین  هەر پەو هەویر 

ڕۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەوە پەگەڵ ەوبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆد هۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوڕێ بۆۆۆۆۆۆۆۆۆووین  
ەکەی ئۆۆۆۆێمە سۆۆۆۆەرەتا ومۆۆۆۆانی یەکمۆۆۆۆان نەدەوینۆۆۆۆی  یڕیسۆۆۆۆتی

ان مۆۆۆۆۆ یی کۆۆۆۆۆۆ ن توینیبە م بەهۆۆۆۆۆۆی ەوتابخۆۆۆۆۆانە و یۆۆۆۆۆار
 ێکەڵ بکەیۆۆۆۆۆن وکۆۆۆۆۆوردی و ەەرەبۆۆۆۆۆی و تورکمۆۆۆۆۆانی تۆۆۆۆۆ 

 .وسی بێی خۆمان در ومانێکی تایبەی بە
دەرمۆۆۆۆۆۆۆانی دەکۆۆۆۆۆۆۆرد  وردە  هۆۆۆۆۆۆۆۆی ئەوەی کۆۆۆۆۆۆۆاریئەو بە

ەکرێۆۆۆۆۆۆی منۆۆۆۆۆۆیۆ پەگە یۆۆۆۆۆۆدی کۆۆۆۆۆۆار وردە تێی ەیانۆۆۆۆۆۆدم کە د 
ەۆۆۆۆۆۆاردیۆ کۆۆۆۆۆۆارێکە وۆر ئاسۆۆۆۆۆۆانە بە " وتیگۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆکەم و 

و پەوێ ئەیهێنۆۆۆین بۆۆۆۆ  روسۆۆۆەیارە ئەچۆۆۆین بۆۆۆۆ سۆۆۆەر سۆۆۆنو
 ."ی یتر ئێمە هەەمان بەسەریەوە نابێئ ئێرەو
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ئەوەی کۆۆۆۆۆۆۆارەکەی خۆ ەویسۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆرد بۆۆۆۆۆۆۆوونی ئەو 
دەیۆۆۆۆۆانبردم بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆانوویەک هۆۆۆۆۆۆ ێکی  ۆۆۆۆەوینە بۆۆۆۆوو کە 
 ۆۆۆێوەی  چەنۆۆۆد  نێکۆۆۆی ەۆۆۆ  درێۆۆۆ  پەگەورەی پۆۆۆب بۆۆۆوو  
سۆۆۆۆۆەمایان دەکۆۆۆۆۆرد  " یەل پورتوەۆۆۆۆۆاپە"ئەوینەی گۆۆۆۆۆۆرینی 

مۆۆۆۆۆۆان دەگۆۆۆۆۆۆری و دویتۆۆۆۆۆۆر هەریەکەمۆۆۆۆۆۆان دەسۆۆۆۆۆۆتی یەکێک
ی ئیۆۆۆۆۆدی خێۆۆۆۆۆری تۆۆۆۆۆوینیم تێکە ۆۆۆۆۆ   .ورەوەو دەمۆۆۆۆۆانبردنە 

کۆۆۆۆۆارەکە بۆۆۆۆۆبم و بتۆۆۆۆۆوینم دەرمانەکۆۆۆۆۆان پەکۆۆۆۆۆاتی هێنۆۆۆۆۆان 
و بۆۆۆۆب کێ ۆۆۆۆە بیهێۆۆۆۆنم  گرەتۆۆۆۆی مۆۆۆۆن پەو ڕۆ ە ب ۆۆۆۆارمەوە 

دەسۆۆۆۆتی پێکۆۆۆۆرد کە دیویی پۆۆۆۆارەی ویۆۆۆۆاترم کۆۆۆۆرد  کاتێۆۆۆۆک 
گەر بۆۆۆۆۆۆم ویۆۆۆۆۆاد نەکەن ویو دێۆۆۆۆۆنم  نەمۆۆۆۆۆدەونی ئەوتۆۆۆۆۆم »

 ویوهێنۆۆۆۆۆۆان کۆتۆۆۆۆۆۆایی هۆۆۆۆۆۆاتنە بە  یۆۆۆۆۆۆانم  بە م ەوبێۆۆۆۆۆۆد 
»مۆۆۆۆۆۆن پە  وتیگۆۆۆۆۆۆ  م.کۆۆۆۆۆۆرد  ەکی سۆۆۆۆۆۆەیری پەگەڵیارییۆۆۆۆۆۆ 

مرۆۆۆۆاوەپەم ریتبۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆ ویۆۆۆۆاد بۆۆۆۆکەن  رەسۆۆۆۆەب تەپەبۆۆۆۆی 
ەسۆۆۆۆۆاتی دیویی کۆۆۆۆۆردووە  باسۆۆۆۆۆی پەوە کۆۆۆۆۆرد کە موخەص

 دیچۆۆۆۆۆۆاوی وۆرمۆۆۆۆۆۆان پەسۆۆۆۆۆۆەرە و پۆۆۆۆۆۆۆپیس بەدویی ئەوینە
ی ێۆۆۆد بۆۆۆۆیە پێویسۆۆۆتە کارێۆۆۆک بکەیۆۆۆی خۆۆۆۆتی تدەگەڕێۆۆۆی  

 ەوە  بەپێۆۆۆی ڕۆ ەکۆۆۆان وتۆۆۆی تۆۆۆۆ پە جەریۆۆۆدە کۆۆۆارتب ۆۆۆاری
پەسۆۆۆۆەر رەئیسۆۆۆۆی  دە مەەۆۆۆۆاپەیەک بنووسۆۆۆۆە بۆۆۆۆ ەکەیۆۆۆۆی هەود 

تۆۆۆۆۆۆ  دەوپەی یۆۆۆۆۆان ویپۆۆۆۆۆی  تۆۆۆۆۆا کەس خەیۆۆۆۆۆا ی خۆۆۆۆۆریر پە
بۆۆۆۆۆوینن بەس خەریۆۆۆۆۆک کیتۆۆۆۆۆابە و نەەۆۆۆۆۆدی پە  وی  نەکۆۆۆۆۆای 

  .مەی ورکو
ئەو ەسۆۆۆۆۆۆۆەیە ڕێۆۆۆۆۆۆۆک پۆۆۆۆۆۆۆێچەوینەکەی ڕیسۆۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆوو  
ویسۆۆۆۆۆۆۆتیان کە کو ۆۆۆۆۆۆۆتمیان بێۆۆۆۆۆۆۆێن دەو ەی پەسۆۆۆۆۆۆۆەر ئەو 

 رگۆۆۆیەمخۆۆۆۆم چۆۆۆا م بۆۆۆۆ  نووسۆۆۆینە کو ۆۆۆتی  کە مۆۆۆن بۆۆۆۆ
ترسۆۆۆۆۆۆێک دەکەم  هەسۆۆۆۆۆۆی بە ەخۆۆۆۆۆۆۆم هە کەنۆۆۆۆۆۆد  ئێسۆۆۆۆۆۆت

سۆۆۆۆەر نۆۆۆۆاوینم ەوبێۆۆۆۆد و ئەوین دەمکۆۆۆۆو ن یۆۆۆۆان ویپۆۆۆۆی پە
تنووسۆۆۆۆۆۆۆۆی دووەم ئەو نووسۆۆۆۆۆۆۆۆینە  بۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە دەبۆۆۆۆۆۆۆۆوو دەس

نووسۆۆۆۆۆۆۆۆم  هە ەیەک ی بێۆۆۆۆۆۆۆۆد ڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆتی هە ەی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆمی ت
  ردم.نەمکرد  بە کو پێیان ک

یی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکە کاكەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆک بە کۆتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا پە
  وەک ئەوەی ەڕێکەوە دریوە پە دوی الپەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ دەمبو

تەوە  بە ەە ەمێکۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆەتی کۆتۆۆۆۆۆۆایی مەرگ بنووسۆۆۆۆۆۆێ
 ۆۆۆۆۆۆاۆ نووسۆۆۆۆۆۆریوە   و بە خەتێکۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆیمچە سۆۆۆۆۆۆوور

ڕەنۆۆۆۆۆۆۆ ە ئەوە ئۆۆۆۆۆۆۆاویریویترین الپەڕەی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆەکان 
ئەو دەنێۆۆۆۆۆرن بۆۆۆۆۆۆ گەرمیۆۆۆۆۆان پەڕێ ۆۆۆۆۆا   .بێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆن

ە ن و دە ۆۆۆۆێن کارمۆۆۆۆان پێۆۆۆۆتە هەر ئێسۆۆۆۆتتەپەەۆۆۆۆۆنی بۆۆۆۆۆ دەکە
 یتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ب ەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتی گەڕینەوەی ڕێکەو

ەۆۆۆۆۆنی بۆۆۆۆۆ دەکۆۆۆۆای و خۆرئۆۆۆۆاویبوون دەکۆۆۆۆای  ەوبێۆۆۆۆد تەپە
ە ئی ۆۆۆۆم پێۆۆۆۆتە  تۆۆۆۆر دێۆۆۆۆمە مۆۆۆۆا ەو دە ێۆۆۆۆی نیۆۆۆۆو سۆۆۆۆەەاتی

دەرگۆۆۆۆۆا دەدرێۆۆۆۆۆی بە پەپە دەچێۆۆۆۆۆی دەرگۆۆۆۆۆاکە  کاتێۆۆۆۆۆک پە
دەبێۆۆۆۆۆی  ە ڕێۆۆۆۆۆ نەی گۆۆۆۆۆوپ دەکۆۆۆۆۆاتەوە  گەڕەک گوێیۆۆۆۆۆان پە

ئەو دەمەی جەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەیەک کەوتۆۆۆۆۆۆۆۆووە و پەبەر خۆۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە 
دم  ئەو رکۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆۆیو و پۆۆۆۆۆووچە درۆی پەگەڵ  "ئەودە ێۆۆۆۆۆی 

 . "بوو کو تمی
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 دەبینێی ە  ەل مێ ووی خوێناوی بەکر
رێکخسۆۆۆۆۆتنی سۆۆۆۆۆەەەرەکەی بەکۆۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆۆەل کەوتە سۆۆۆۆۆەر 
ئەو دوو پیۆۆۆۆۆۆۆۆاوە  ئەوین پێ ۆۆۆۆۆۆۆۆتر خۆیۆۆۆۆۆۆۆۆان بە مۆۆۆۆۆۆۆۆا ی 

کۆۆۆۆۆرد  دویی  دیکۆۆۆۆۆابریی کۆۆۆۆۆوردەی چاوسۆۆۆۆۆاكی کەنیسۆۆۆۆۆە
چۆۆۆۆوون و هۆۆۆۆاتنی کۆۆۆۆوردە سۆۆۆۆەرەنجام توینیۆۆۆۆان ڕۆ ێۆۆۆۆک 

 دیبنێن بۆ چوونە  وورەوەیان. 
 ۆ ە ئەوین سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆب کەس بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوون خۆیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بەڕ ئەو

کۆۆۆۆۆۆۆۆرد  بەکۆۆۆۆۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆۆۆۆۆەل پە  دیکەنیسۆۆۆۆۆۆۆۆەی رەمۆۆۆۆۆۆۆۆری
سۆۆۆۆۆەرکەوتنی بۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆەر گۆۆۆۆۆردەکەی کەنیسۆۆۆۆۆە   ۆۆۆۆۆێوەی 

خۆیۆۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆۆای و سۆۆۆۆۆۆاتی  بەتری ێکۆۆۆۆۆۆی وەرگرتبۆۆۆۆۆۆوو  پە
دەرگۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆوو   پەبەر گەی ۆۆۆۆۆتنە ئەوێ  کۆۆۆۆۆابریی کۆۆۆۆۆورد 

رەو ۆۆۆۆۆۆۆەکەوە  ئاریسۆۆۆۆۆۆۆتەیەک وەک  ئەوینۆۆۆۆۆۆۆی خسۆۆۆۆۆۆۆتە
دەسۆۆۆۆۆۆۆۆتە  پە  و یی دەڕۆی ۆۆۆۆۆۆۆۆی وبەرەو ەۆۆۆۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆۆۆۆوپەڕێ

ینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ئەوە دەب ڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی گۆڕەپۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانێکی گەورە
 مۆۆۆۆۆۆۆۆردووی بنەمۆۆۆۆۆۆۆۆا ەی ەە ۆۆۆۆۆۆۆۆەکان و ڕسۆۆۆۆۆۆۆۆتانێکەگۆ

  .ی دەنێ رێی ێد ەکانی تیبە ێک پە مەسیری
کاتێۆۆۆۆۆۆۆک بەال نی ۆۆۆۆۆۆۆاوە سۆۆۆۆۆۆۆەیری گۆڕسۆۆۆۆۆۆۆتانەکە دەکەن  

یەک نۆۆۆۆۆابینن  ئاوڕێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆ دەسۆۆۆۆۆتە چەر یۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆۆیو نهێن
دەدەنەوە پەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایەکی دوو دەری 

 ە بۆۆۆۆ پێ ۆۆۆویوییان  دەیانبۆۆۆاتە نۆۆۆاووامەتۆۆۆڕین وەسۆۆۆت  درێۆۆۆ 
رێوڕەسۆۆۆۆۆۆۆمی ئەوە هۆۆۆۆۆۆۆۆ ێکی بچۆۆۆۆۆۆۆووکی هۆۆۆۆۆۆۆۆ ەکەوە  

ئەنجۆۆۆۆام دەدرێۆۆۆۆی   پۆۆۆبتۆۆۆایبەتی ک ێسۆۆۆۆایە کەمتۆۆۆر نۆۆۆۆوێ ی 
پەسۆۆۆۆۆەر دیۆۆۆۆۆویری ناوەڕیسۆۆۆۆۆتی دەسۆۆۆۆۆتە ڕیسۆۆۆۆۆی وێۆۆۆۆۆنەی 

  .خاچێک سەرنجی ڕی دەکێ ێی 
ڕێ دەدیی و پەسۆۆۆۆۆەرخۆیە  مەتۆۆۆۆۆڕین پیۆۆۆۆۆاوێکی هۆۆۆۆۆێمن و

ێتەوە  ئەوسۆۆۆۆۆا نێەسۆۆۆۆۆە بکەیۆۆۆۆۆن  تۆۆۆۆۆا نیاوەکانمۆۆۆۆۆان دەخۆۆۆۆۆو
ری هۆۆۆۆۆۆیو ەسۆۆۆۆۆۆۆەیەک ەدیتەوە بۆۆۆۆۆۆویبە ۆۆۆۆۆۆێوەیەک وە م د 

نۆۆۆۆۆاهێ ێتەوە  بەکۆۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆۆەل ئۆۆۆۆۆاوی بۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆاهۆ وەسۆۆۆۆۆنی 
دیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیرەکەی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردووە  بە م هێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتا 

  .گەنجینەکەی نەکردووە باسی
ن کەنیسۆۆۆۆۆۆۆۆەوە ەخریپی ئەوین پەالیپەوە دەچۆۆۆۆۆۆۆۆوو نیۆۆۆۆۆۆۆۆاو

ەە ۆۆۆۆۆە   بێتەوە  بۆۆۆۆۆۆیە چۆۆۆۆۆوونی ئەوین بۆۆۆۆۆۆ الیخۆۆۆۆۆوێنری
سۆۆۆۆۆو مانێکە تۆۆۆۆۆا مێۆۆۆۆۆ ووی ئەو نی مید تەنیۆۆۆۆۆا وەک سۆۆۆۆۆەر

 مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ وودی پەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆارە پە کە پە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆمە ببینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی وو
 ەکانیان کۆۆۆۆۆۆۆۆردووە  کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆک باسۆۆۆۆۆۆۆۆیان پەیمەسۆۆۆۆۆۆۆۆیری

بە ۆۆۆۆۆۆۆدیری بنیاتنۆۆۆۆۆۆۆانەوەی کەنیسۆۆۆۆۆۆۆەکە و ڕەویمەنۆۆۆۆۆۆۆدی 
 دەربۆۆۆۆۆڕین پەسۆۆۆۆۆەر کۆۆۆۆۆردنەوەی کەنیسۆۆۆۆۆەیەکی تۆۆۆۆۆاوە پە

   ۆۆۆرد  کۆۆۆام  ۆۆۆاری کوردسۆۆۆتان ئەوین پێیۆۆۆان خۆۆۆۆۆ بێۆۆۆی 
کایەتی  وسۆۆۆۆۆۆۆو بۆۆۆۆۆۆۆوو پەڕپ نی ۆۆۆۆۆۆۆایەک کە مەتۆۆۆۆۆۆۆڕین بە
بێۆۆۆۆۆۆدەن یان بکۆۆۆۆۆۆای  دویی  نوەسۆۆۆۆۆۆتێنێی ودەیویسۆۆۆۆۆۆی بیا

 .ساتێک هاتەوە ەسەکردن
ەکان نایانەوێۆۆۆۆۆی کەنیسۆۆۆۆۆەی تۆۆۆۆۆاوە بۆۆۆۆۆکەنەوە  یمەسۆۆۆۆۆیری 

تەنیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا پارێوگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری پەوینە دەکەن وەک میۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆریی و 
  مۆۆۆۆۆاونەتەوە خۆمۆۆۆۆۆان کەپەپۆۆۆۆۆوورێکی ئۆۆۆۆۆاینی تۆۆۆۆۆایبەی بە

هەرچۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆتێک پێۆۆۆۆۆۆۆرە ئێۆۆۆۆۆۆۆوە بینیووتۆۆۆۆۆۆۆانە  نەک 
رە بێۆۆۆۆۆی ەخ ۆۆۆۆۆرێی  بە کۆۆۆۆۆو تۆۆۆۆۆا مرۆ ێۆۆۆۆۆک پەم  ۆۆۆۆۆابان

 .نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاچێتە دەرەوە
جەن ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  ەە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆە پە پا ەوینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  دەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  ە پە

ڕەۆۆۆۆۆۆی پە ەەپە سۆۆۆۆۆۆو مانەکان گەڕیبێۆۆۆۆۆۆتەوە  دەیویسۆۆۆۆۆۆی م
سۆۆۆۆۆۆو مانەکانی ئەو ڕۆ گۆۆۆۆۆۆارە بەسۆۆۆۆۆۆتب و جەن ۆۆۆۆۆۆاوەرە م

بەریمۆۆۆۆۆبەر ئەو سۆۆۆۆۆب ئەنۆۆۆۆۆدیمەی با نۆۆۆۆۆدە تۆریوەکۆۆۆۆۆان  پە
سۆۆۆۆۆەیە بۆۆۆۆۆۆیە ینئەو کە ە بخۆۆۆۆۆاتە ڕوو  باسۆۆۆۆۆی پەوە کۆۆۆۆۆرد 

ووە  کاتێۆۆۆۆۆۆک دەرکۆۆۆۆۆۆرد  کەنیسۆۆۆۆۆۆەی سۆۆۆۆۆۆوور نۆۆۆۆۆۆاوی بە
ەکانیان پەو یهێر ۆۆۆۆۆیان کۆۆۆۆۆردە سۆۆۆۆۆەر کەنیسۆۆۆۆۆە مەسۆۆۆۆۆیری
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بەروییە کوو ۆۆۆۆی تۆۆۆۆا مۆۆۆۆاوەیەکی درێۆۆۆۆ  نەیانهێ ۆۆۆۆی ئەو 
خۆۆۆۆوێنە سۆۆۆۆوورەی سۆۆۆۆەر کەنیسۆۆۆۆە پۆۆۆۆاک بکۆۆۆۆرێتەوە  ئەوە 

نۆۆۆۆۆاوی ەەپە  بە ەرمۆۆۆۆۆانی جەن ۆۆۆۆۆاوەرێکی کۆۆۆۆۆورد بۆۆۆۆۆوو بە
 .بەستب

ە نی ۆۆۆۆانمان بۆۆۆۆدیی  بۆۆۆۆۆیە وەویسۆۆۆۆتی ئەو ەسۆۆۆۆانە بە بە ۆۆۆۆ  
یکێ ۆۆۆۆۆۆۆاین بۆۆۆۆۆۆۆۆ دەرگۆۆۆۆۆۆۆایەک کە پەسۆۆۆۆۆۆۆەر ڕسۆۆۆۆۆۆۆەرنجی 

وێۆۆۆۆۆۆنە نەخ ۆۆۆۆۆۆێنریبوو  دەسۆۆۆۆۆۆتێکی بۆۆۆۆۆۆۆ  دیۆۆۆۆۆۆویرەکە بە
وێۆۆۆۆۆنەکە بۆۆۆۆۆردوو دەرگۆۆۆۆۆاکەی کۆۆۆۆۆردەوە  گۆڕسۆۆۆۆۆتانێکی 
بچۆۆۆۆۆۆووکی تاریۆۆۆۆۆۆک  گۆۆۆۆۆۆۆڕی ەە ۆۆۆۆۆۆە و بنەما ەکانیۆۆۆۆۆۆان 

ەکەی ئەو کەنیسۆۆۆۆۆۆۆەیە ی ۆۆۆۆۆۆۆەڕە خوێنۆۆۆۆۆۆۆاوی بۆۆۆۆۆۆۆوو  کە پە
یۆۆۆۆۆان پەسۆۆۆۆۆەر ند بۆۆۆۆۆوون و مرون  ڕۆ ی پەدییکبۆۆۆۆۆوکو ری

ان نووسۆۆۆۆۆریبوو  پەنۆۆۆۆۆاو هەر یۆۆۆۆۆ و سۆۆۆۆۆەر گۆڕەکان دیۆۆۆۆۆویر
 گۆڕێۆۆۆۆۆک یۆۆۆۆۆان دیویرێۆۆۆۆۆک سۆۆۆۆۆندوەێکی تۆۆۆۆۆایبەتی پۆۆۆۆۆڕ پە
دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتنووس هەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  تەویوی مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووی ئەو 
ڕۆ گۆۆۆۆۆۆارەو بنەما ەکانیۆۆۆۆۆۆان نووسۆۆۆۆۆۆریونەتەوە  هەنۆۆۆۆۆۆدێک 

و  وەیۆۆۆۆۆ  ان پەنۆۆۆۆۆاو دیۆۆۆۆۆویرن  دیویریۆۆۆۆۆان هە کۆپە گۆڕەکۆۆۆۆۆ 
 .کردووە مردووەکانیان تب

ەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی خوێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوی دەبینیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  هەر یوپەوێ مێ و 
 ۆۆۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆۆۆریونەتەوە  نەک نەمۆۆۆۆۆۆۆانتوینی یەک یهەموو

یەک "یە بیهێنیۆۆۆۆنە دەرەوە  بە کۆۆۆۆو دەیۆۆۆۆووی یۆۆۆۆ کۆۆۆۆاكەو چ
هەڕە ۆۆۆۆۆۆە پەسۆۆۆۆۆۆەر کەنیسۆۆۆۆۆۆە هەبێۆۆۆۆۆۆی خێۆۆۆۆۆۆری پاپۆۆۆۆۆۆاو 
کەنیسۆۆۆۆەی کاتۆۆۆۆدریئیە ئاگۆۆۆۆادیر دەکەیۆۆۆۆنەوە  ئێۆۆۆۆرە بە ۆۆۆۆێکە 

دنیۆۆۆۆا  مێۆۆۆۆ ووی خوێنۆۆۆۆاوی و ی پە میریتۆۆۆۆی مەسۆۆۆۆیریە پە
 "ئێمە دەسەپمێنێی  یەتیمەسیری

یبۆۆۆۆۆوو  وەک  ۆۆۆۆۆێی بەنۆۆۆۆۆاو ینەی نەبین ۆۆۆۆۆاهۆ هۆۆۆۆۆیو پەو 
سۆۆۆۆۆۆۆب پیۆۆۆۆۆۆۆاوە  وچۆی دەکۆۆۆۆۆۆۆرد  دیویی پە وورەکە هۆۆۆۆۆۆۆات

 و بە گەڕیوەکەی نۆۆۆۆۆۆۆاو کەنیسۆۆۆۆۆۆۆە کۆۆۆۆۆۆۆرد بچۆۆۆۆۆۆۆنە دەرەوە

ن  کە  وورەکەیۆۆۆۆۆان جێهێ ۆۆۆۆۆی کەوتە ێتەنیۆۆۆۆۆا جێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆێ
نووسۆۆۆۆین  هەرچۆۆۆۆی بیسۆۆۆۆتبووی نۆۆۆۆاوی بۆۆۆۆرد بە سۆۆۆۆەرچاوە 

اسۆۆۆۆی  ۆۆۆۆەڕەکە  بەو ب دێرینەکۆۆۆۆان  ئەوسۆۆۆۆا هۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆەر
تۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری پەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەی ئەو مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووە وەیە یەکەم و ۆۆۆۆۆۆۆۆۆێ

خوێنۆۆۆۆۆۆاویە نووسۆۆۆۆۆۆی  دویتۆۆۆۆۆۆر ئەو وتۆۆۆۆۆۆارەی کۆۆۆۆۆۆرد بە 
ک ێسۆۆۆۆۆاوە  خۆۆۆۆۆوێن و کو ۆۆۆۆۆتارگە: پە" بە ۆۆۆۆۆێک پە کتێبۆۆۆۆۆی
تۆۆۆۆۆۆۆر  هەرگیۆۆۆۆۆۆۆو جۆۆۆۆۆۆۆارێکی . بە م"بۆۆۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆۆۆوگەوی 

نەگەڕییەوە سۆۆۆۆۆۆەر باسۆۆۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکانی کەنیسۆۆۆۆۆۆۆە  
وەی بە م خێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆری کەوتبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاكکردنە

 تۆۆۆۆۆری ن بەرگۆۆۆۆۆییکانی مۆۆۆۆۆوگەوی و چەنۆۆۆۆۆد ەسۆۆۆۆۆ دەستنوو
کۆۆۆۆۆۆ بەرهەمە ەیکریۆۆۆۆۆی و "پۆۆۆۆۆب چۆۆۆۆۆار کۆۆۆۆۆردن بەنۆۆۆۆۆاوی 

 "ئەدەبیەکانم
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  ۆن بە وە یرر دارایی با ر بووف
ەێێێێا  ادێێێێب بێێێێووفگ بەاڵف نە  لەو  ادێێێێ انەر ک شێێێێ  "

دەناسێێێێێێا و دێێێێێێەبر وەەێێێێێێوو دنیێێێێێێار لەسێێێێێێەر دەکەنگ 

 " ەدب بۆ ەا خەوتنە لە ەڵ  ارتریا ژنی دنیا

وەەتێێێێێێێێێ ا  ێێێێێێێێێاوا لە ور حکینەباوە یرشێێێێێێێێێ  لە کێێێێێێێێێ  

کەر خۆیێێێێێ ا بیێێێێێرەوەرر باژەکێێێێێانی خێێێێێۆر راژەشێێێێێرە

دەنووسێێێێێێێێێێشتەوەگ  ەو دەەەر باژەشێێێێێێێێێێرەکەر لەبیێێێێێێێێێێر 

دە شێێێێێت بیبێێێێێاتگ بە  ەسێێێێێیایی دەیێێێێێئەەە جانتێێێێێاکەەەوەگ 

 یێێێێێێ ر  ەوە سێێێێێێەرەتار کودێێێێێێتنی خەون و دا یێێێێێێنەوەر 

نیگاکێێێێێانی خۆەێێێێێ اگ ەنشێێێێێ  کە سێێێێێکرتشرر  یە لەیتێێێێێاریک

ژوورر  کێێێردف تێێێا ەنێێێی لە ۆبێێێ وەەێێێوو دێێێتشکی  ەو بێێێووف 

 واسێێێێێتەوە بێێێێێۆ سێێێێێکرتاریەتی خێێێێێۆرگ وە   ژەشریێێێێێارر

اڵش  ەوجێێێێێێاەەلەر دەکێێێێێێردفگ وە  وەر ەکێێێێێێارشکی   ەنێێێێێێ 

 ادێێێب نێێێاەەر دڵێێێ ارر بێێێۆ دەنووسێێێیێگ تەنێێێانەت دیێێێ ارە 

باژناەەوانیەکانیشێێێێێێی بەبێێێێێێ  بێێێێێێوونی ەێێێێێێا  ەنەێێێێێێاف 

نەدەداگ نە  بەوێێێێێێێێێۆر  ەوەر کێێێێێێێێێارەکەف بشکئ ێێێێێێێێێتنی 

ن یکێێێێێی بێێێێێێگ  یوی ێێێێێت لەەد بێێێێێووگ بەڵکێێێێێو  دیێێێێێ ارەکانی

را دەوەسێێێێتا دەیوی ێێێێت شپشێێێێت کێێێێاە   لەوەەیشێێێێە کاتشێێێێ 

ەنێێێێ شکەار بە شێگ وڵب انشێێێێت ەێێێێا وێێێێی  تشبینیەکێێێێی پێێێێ  نێێێێا

وت کە بیبێێێێێاتەکەر  ێێێێێا   ێێێێێ  اەێێێێێاژەر  ێێێێێاو پێێێێێشێ دە

  .یەخەر کراسەکەر ۆبکاتگ یاخ

نەدەکێێێێێرا دوار سێێێێێ  ەانێێێێێ  لە بایەخێێێێێ انی  ەو  یێێێێێ ر 

اردگ نێێێێ ەەسێێێێەر نێێێێاەەر د بێێێێێگ دێێێێەوش  نێێێێاەە ل خێێێێۆبا ر

ەشێێێێەوە نێێێێاەەیەکێ بێێێێۆر  ەو کە وە یێێێێر بێێێێووگ کە ێێێێی  ە

نێێێارد بیێێێرف  ێێێوو کە ەێێێا تەنیێێێا سێێێکرتشرشکێگ بێێێۆیە وە  

نێێێت خ ێێێتە بەسێێێە حەیێێێوان ە"خۆدەوی ێێێتی بێێێۆف نووسێێێی 

بێێێێێێئەوە بەیێێێێێێانی لە ە خۆدەوی ێێێێێێتی خێێێێێێۆتەوەگ  ش ێێێێێێت

بەیێێێێێێێێێێێێێێێێێێانی  ەو باژە ."وە ارەت   ێێێێێێێێێێێێێێێێێێە دەکەیا

 ڵاسێێێێشکی سێێێێیی  ێێێێۆورەیەکی کێێێێورتی سێێێێوور و کروتەنێێێێ 

ەتێێێێرر دێێێێانشڵێ لە کێێێێورتێ لەبەر کێێێێردگ  ێێێێژف کێێێێردەوەگ  

بشگێێێێێا بیێێێێێرف  داگ بەرەو وە ارەت دەبایشێێێێێتێ لە  ەردنێێێێێێ

اڵێ دەبشێێێێتگ لە   دەکێێێێردەوەگ ەێێێێا دەبێێێێنە ژنێێێێی وە یێێێێرگ ەنێێێێ 

ەەت بێێێێۆ  ەنێێێێ اف پەرلەەێێێێانی وکێێێێابینەر داوێێێێاتوور حکێێێێو

 یێێێێێێۆنیێ ڤوەڵێێێێێێ ەبژشرف.. کاتشێێێێێێ  دینێێێێێێانەر تەلەخێێێێێێۆف 

سێێێێێێاە تێێێێێێۆ وە  رپووسێێێێێێان لێێێێێێشێ دەدەبشێێێێێێتگ راژناەەن

وسەرەکەدێێێێێێت وە یێێێێێێرە  ێێێێێێۆن شێێێێێێ  کە واتارپەرلەەان

  دەخەن؟ اڵ و خش ان بش   ەەت و ەنوکارر حکو

خەنێێێ ەیەکیان بێێێۆ دەکەف تاوشێێێ  بشێێێ ەن  دەبێێێێگ تێێێا دشێێێنە 

ر خۆدەوی ێێێێێێێێێێتی کە وێێێێێێێێێێۆ سێێێێێێێێێێەر   ێێێێێێێێێێەکردن لە

سێێێێێێێێێێێێەرکەوتنی خشێێێێێێێێێێێێ انەکەر  ێێێێێێێێێێێێشنەیەگ بەدەف  ەف 

وە ارەتگ لەسێێێێێێێێێێێێەر دە ەەە نێێێێێێێێێێێێاو  وەخەیێێێێێێێێێێێێااڵنە

نێێێێێێابی ف دادەنیشێێێێێێێ و دوار کاتژەشرشێێێێێێ  جەەکیەیکورسێێێێێێ 

 دەکێێێات لە وە یێێێر دە ێێێاتە بەردەەێێێێگ بەیێێێانی بادێێێشکێ لێێێ 

چ نووسێێێێراوشکی "تێێێێر نا شێێێێتگ دەڵشێێێێت  وێێێێی  بەیێێێێانیەکی

خشێێێێێێرا بێێێێێێۆف بشێێێێێێنە  گنەکێێێێێێراوە واژوودوشنێێێێێێ  ەێێێێێێاوە 

 ەوەنێێێێێێێێێ ە دەڵشێێێێێێێێێت و دە شێێێێێێێێێتە ژوورەکەر  "ژوورەوە

  .خۆر

 فکێێێێێێێێێردووەگ بەاڵواژوو انی  ەو وەەێێێێێێێێێوو نوسێێێێێێێێێراوەک

گ بەدوار  ەو ەانێێێێێێێێێێێێێێار وایە وەرە  ف بێێێێێێێێێێێێێێۆ ژوورەوە

نیگێێێێێێایە   فای شێێێێێێ  وەڵێێێێێێ ە رف و دە ێێێێێێنە ژوورەوەگ بە

وە   ەوەر بیەوشێێێێێت بە ێێێێێاو بووتێێێێێێ  لێێێێێشێ دەبوانشێێێێێت 

 "خۆدێێێێێ  ەوشیێێێێت "بکێێێێاتەوەگ وەر ەکێێێێارانە پێێێێشێ دەڵشێێێێت 

لەسێێێێێێێەر  ەنەفەکەر ن یێێێێێێێ  کورسێێێێێێێی و ەشێێێێێێێ ەکەر 

 و ۆ دەکەفگ  ەوە سێێێێێێێەرەتادادەنیشێێێێێێێێگ خەنێێێێێێێ ەیەکی بێێێێێێێ 
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  ش  بەەکەف  ێێێێێێێرکەر  ەدێێێێێێێ ەکەەان بێێێێێێێووگ  ەدێێێێێێێ ی

کێێێێردگ وەەێێێێوو   انان دەسێێێێتی پێێێێ  ێێێێوونە دەرەوە و ژوانێێێێ 

  .دتش  لەوپەبر باەان یەت بەبشوە دە وو

ر و ەو وە  وەر بەرپرسێێێێێێێشکی تێێێێێێێرر  ەو واڵتە خێێێێێێێانو

تێێێێێێرر لەو  ەبەکە تێێێێێێا انە وەبێێێێێێوو کە ناویێێێێێێان نێێێێێێاوە 

 ونێێێێێێێ ر  نێێێێێێێانی و ونێێێێێێێ ر بەریتێێێێێێێانی و  ونێێێێێێێ ر  ەڵ

و  یەکی ەێێێێێاڵینوویە  وەەێێێێێوو پش اوی ێێێێێتاخێێێێێ  ەەریکێێێێێیگ 

وە ەیبەیێێێێێانی خێێێێێۆر بەوەدێێێێێتشکەگ وەنێێێێێ ش  باژ لە بێێێێێۆ

گ کێێێێێاتشکی خۆدێێێێێنان دەیبێێێێێردەە  ەوێ تێێێێێا دەەەو  ەسێێێێێر

وێێێێێی   پێێێێێشکەوە بەسێێێێێەر دەبێێێێێردگ نەە ەوی ێێێێێت بیێێێێێر لە

دێێێێتش  بێێێێکەەەوەگ بێێێێۆف  رنێێێێ  نەبێێێێوو کە واوسێێێێەرر 

باسێێێێێتی  ەێێێێێا بە اڵیشێێێێێەگ  ێێێێێاخر  وەیە و خێێێێێاوەنی دوو ەن

  . ادب بووف

ژنگ  ە ب فگ بێێێێێووشێێێێێێ بیێێێێێرە کە کێێێێێونی کێێێێێردفی ەو باژە

ەداەەوە کە نەترسێێێێێێێێگ دەبشێێێێێێێت بە ەشێێێێێێێردفگ د  ەو دڵێێێێێێێی 

ەێێێێا " ەنێێێێیش سێێێێەرف دەخ ێێێێتە سێێێێەر دێێێێانی و دەەێێێێووت 

 ." اد تێ باوەبف پشتەگ کە دەەکەیتە ژنی خۆت 

ن ەێێێێانگی بەسێێێێەردا تشێێێێیەبرگ تێێێێا ا ەو پەیوەنێێێێ یە  ەنێێێێ  

شێێێێێێتگ نشباسێێێێێێی لەوە کێێێێێرد کە ناتوانشێێێێێێت بن کێێێێێاتەر  ەو

اتگ ەێێێێا کە کرابێێێێووف وشێێێێت بێێێێۆف دەکێێێێ وبەاڵف وەر ێێێێیێ ب

ر دێێێێێێێێێوو بێێێێێێێێێکەفگ کراوکێێێێێێێێێون بە ژنگ نەدەکێێێێێێێێێرا بە

نەدێێێێێێێێن ەتوانی وەتێێێێێێێێا سێێێێێێێێەر داخێێێێێێێێوا یکەرانێ بەت 

بێێێێێکەەەوەگ بەتێێێێێایبەت کە کێێێێێوبە خێێێێێاڵشکێ دڵێێێێێی پێێێێێشنەوە 

  .بوو

جێێێێێار سێێێێێاوی کەیی و سێێێێێۆ  بێێێێێوار نێێێێێادات  وەنێێێێێ ش 

 ەەوەگ نێێێێا  ەوە  ەدێێێێ ە کە دا یێێێێتەوەێێێێرار بیێێێێر بکێێێێات

 ەو  نێێێێێێا انی و ت تێێێێێێر دەکەیێێێێێێ  دێێێێێێشتانە ەتنێێێێێێانە بە ەور

  اخەیاڵیێێێێێ  جێێێێێگە لە  ێێێێێارە ووە  ڵش ێێێێێەکانی وی یتێێێێێر بە

نێێێێێێایەتگ دەبێێێێێێوو بریێێێێێێارشکی بێێێێێێوشرانە بێێێێێێ ەفگ وێێێێێێی  

بشگێێێێایە  نەبێێێێوو جێێێێگە لەوەر بایشێێێێتنش  بێێێێراف  ێێێێاوب 

پیاوەکێێێێێێانی بەنێێێێێێاور دواوە نەدەەەوەگ دێێێێێێتش  نەبیێێێێێێنێ  لە

بننشێێێێرشتە  اکێێێێرد بنئوا شێێێێت یێێێێ  داواف لێێێێ بێێێێۆیە  شێێێێرەگ 

ژنەکانیێێێێێێێان  ۆرە پیێێێێێێێاوانە لەدەرەوەگ دەە انێێێێێێێی  ەو جێێێێێێێ 

دەترسێێێێێێاگ بێێێێێێۆیە ناتوانشێێێێێێت بن شنشێێێێێێتگ نەی ەوی ێێێێێێت 

نەداگ بەاڵف دەی انێێێێێێی  بننشێێێێێێرشتە دەرەوەش سێێێێێێەرەتا ە ێێێێێێی

 ەر لە ر کەنێێێێێێاڵشکی با ەیانێێێێێێ ن ن شنیەکێێێێێێان بێێێێێێ رکشنێ 

ەردەکرشێێێێێتگ حێێێێێ بیش د  اتگ لەپۆسێێێێێتەکەر لەدەسێێێێێت دەد 

سێێێێێێەفەرەکەف بێێێێێێۆ "وتێ  ێێێێێێ  بێێێێێێۆیە بەیانیەکیێێێێێێان پشێێێێێێی

اکە دەبایێێێێێت رفێێێێێ  شێێێێێرە تێێێێێا تورکیێێێێێا بە ێێێێێتوویت لبشکئ

لەوشێێێێوە دە یێێێێتە یۆنێێێێان و لەوششێێێێەوە بێێێێۆ  یتاڵیێێێێاگ پێێێێارەر 

 ."سەفەرەکەدت وەەوور دابیا بووە

بەبیێێێێێێێێێانوور سێێێێێێێێێەفەرشکی دوو باژر وە ارەت بێێێێێێێێێۆ 

تگ وەنێێێێێێ ش  بێێێێێێاوکێ وەر ێێێێێێر بادینێێێێێێان بووخ ێێێێێێەتێ لە

ف جش ششێێێێتگ ەوو ەێێێێاڵە ەر ی پشوی ێێێێتێ خ ێێێێتە جانتێێێێابج ێێێێو

 ئێێێێێێوا دشێێێێێێیەوەگ دڵێێێێێێێ خەبەررباڵە ت"دایکێێێێێێ دەیێێێێێێووت 

ە  ێێێێێێاوشکی پێێێێێێر لە ب" تێێێێێێر نێێێێێێاتبیننەوە داوە جێێێێێێارشکی

خێێێێوات بشێێێێت دایێێێێکە بێێێێۆ وا "وتێ  ێێێێ  ریێێێێان و پشکەنێێێێیا 

 ."دەکەیتگ خۆ نا ێ بۆ  ەبرستان

وایی باوەدێێێێێ لشیێێێێ ا ەاڵ ێێێێا دایکێێێێێ باسێێێێتی کێێێێردگ ەێێێێا کە

اگ یناڵە درا نەکێێێێێا  ی بێێێێێووگ  ێێێێێشنە وایێێێێێا ەنێێێێێ ییەکەێێێێێار

تشێێێر سێێێەیرر  ێێێاوف بێێێکە.. ەگ بێێێۆنێ بێێێک" ێێێاخر دەبێێێوو بڵێێێشێ 

بێێێکەگ پێێێشێ  بنێێێا  ێێێوشێ بێێێ ە و حادێێێاف لێێێ  یە  لەەدێێێە ا ل

ەنشێێێ   "بڵێێێ  تێێێۆ لەەێێێراوە ک ێێێی ەێێێا نیێێێت تێێێۆ  ەحیەیێێێت 

خێێێێێێێۆف دوور  وتگ  ێێێێێێێونکە ەێێێێێێێردنێ لە ێێێێێێێ وێێێێێێێی ێ نە
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دایکێێێێێ وە  ەێێێێا دەی انێێێێی باسێێێێتی ا  دەخ ێێێێتەوەگ بەاڵف لە

دیێێێێێێ ارر  ایکردبێێێێێێووگ  ەوە دواوەەێێێێێێ  ووەسێێێێێێتی پێێێێێێ 

ا وەتێێێێایە ەێێێێا و  ەو یەکتێێێێرر نشواننێێێێانەگ  یێێێێ ر بێێێێۆ وەتێێێێ 

 .نابینینەوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پەراوش ش  بۆ دەستنووسەکەر بشبوار
گ بەڵکێێێێێو پەراوشێێێێێ شکە یەیێێێێێ  ەوەیێێێێێان دەستنووسێێێێێی کەل ن

بێێێێێوارگ  ێێێێێونکە  ەوەر نووسێێێێێی بێێێێێۆ دەستنووسێێێێێەکەر بش

ودێێێێەکانی بێێێێووگ  ەو پششێێێێبینی ەەر ێێێێی خێێێێۆر کۆتێێێێایی 

تێێێێێۆر کێێێێێرد ەی انێێێێێی دەەرشێێێێێتگ داوار لە  ینبراد  کێێێێێردگ

  .لەسەر خەونش  نەیکوژشت 

شێێێێێێێتگ کەل سێێێێێێێەیرەکە  ەوەیە دێێێێێێێاوۆ کەریێێێێێێێێ ناکوژر

وسێێێێێت بکێێێێێاتگ کە ێێێێێی ناتوانشێێێێێت بەربەسێێێێێتی بێێێێێۆ در

 ەنەشێێێێێێێ  لەسێێێێێێێەر خەونشێێێێێێێ گ سێێێێێێێاتەوەختش  بێێێێێێێۆ 

رشێێێێێێێتگ  ەو دەی انێێێێێێێی دەیکێێێێێێێوژنگ خەیێێێێێێێاڵکردن دەکوژ

ف اڵەوتی لەسێێێێێەر  ەو نێێێێێوکتەیە ەەەکێێێێێوژنگ ب ێێێێێ بێێێێێۆیە 

ەر باەێێێێێێێێێێێ ە رشتگ  ەو سێێێێێێێێێێێەکەی ا  ەوولەبەردەف دەستنو

پرسێێێێێیارەیەە کەسێێێێێش  دە انشێێێێێت نووسێێێێێینش  بنووسێێێێێشت 

  دەکوژرشتگ  ی ر بۆ دەینووسشت؟

 ەەوەگ تشێێێێێ ە ەف ەەرد  ەنێێێێێ  لەبیێێێێێر لەو پرسێێێێێیارە دەکە

 ەو وەسێێێێێتی کێێێێێردووە  ەو ژیێێێێێانەر  ژیێێێێێان نەەرتێێێێێرەگ

 اەگ وی ێێێێتویەتی بنرشێێێێتگ نێێێێ یوێێێێی  ەانێێێێایەکی نیێێێێ  ایە یێێێێ شت

کێێێێێێێردووە نەیوی ێێێێێێێتووە بنرشێێێێێێێتگ بەڵکێێێێێێێو وەسێێێێێێێتی 

دڵیێێێێێ ا  ترسێێێێێش  بە   ێێێێێەیەکی پشێێێێێیە دەیەوشێێێێێت بیکێێێێێاتگ

ەەێێێێیا وشێێێێنەر بەدێێێێبینیە بیێێێێرر وێێێێاتووەگ  ەو ترسێێێێە دواو

و نووسێێێێیویەتیگ لشێێێێرەوە ەێێێێا تشێێێێ ە ەف  تەوەووەلێێێێ  کێێێێرد 

نووسێێێێێێێیا لە ژیێێێێێێێان  رنگتێێێێێێێرەگ ژیێێێێێێێان  ەەەیەکێێێێێێێی 

تێێێێێێێێێێێێێێرگ بەاڵف نووسێێێێێێێێێێێێێێیا  و وی ێێێێێێێێێێێێێێی بەردەواەە

ژیێێێێێێێێێێێانگ  ەوتکردنێێێێێێێێێێێی خەونەگ  لە ەکردنەبەدێێێێێێێێێێێەو

 .تنەوەر ەراڤە بۆ ناو ەردن واس

دەستنووسێێێێێێێی  ەوان  ی بێێێێێێێکەفگ لەایدەترسێێێێێێێێ  یێێێێێێێادەب 

دوورتێێێێێێێێان بێێێێێێێێئەەەوەگ بەاڵف ەنێێێێێێێێیش وە  بشبێێێێێێێێوار 
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ەەێێێێێێرفگ وە   ەویێێێێێێش د دڵنێێێێێێ ایە نەیێێێێێێکەف  ەیە  لە  ێێێێێ 

ەڵێێێێشێ دوار  ەو   ێێێێانە تکێێێێایە ەەەکێێێێوژنگ دایکێێێێێ د پشتێێێێان 

 ەسێێێێێر وەگ  ەو دەەەوەڵەەوە ەێێێێێا ێێێێێاوەبشیە  شێێێێێوارە بێێێێێرا

و  ێێێێۆرەد   ر حەسێێێێەن نەجێێێێێ پێێێێا  وە ەنێێێێی نێێێێارد لە

ر  ێێێێێێێۆریەدا بێێێێێێێشنەوە ب ەبانەوەش بە بێێێێێێێا ا بکێێێێێێێرفگ لە

ەوشێێێێت بێێێێۆ دوو کی ێێێێۆ  ۆدێێێێت بێێێێۆ دێێێێفتە بکێێێێرفگ  ەو دەی

اڵی بە   یێێێێێادر ەنێێێێێ  یەگ بەیێێێێێ سێێێێێبەین  کە وەینێێێێێیە و دەواف ن

و سێێێناق و تەبەتیێێێ ە سێێێفرەەان بێێێۆ پێێێر بکێێێاتەوە لە  دێێێفتە

نێ اڵیگ بێێێێێۆیە لەسێێێێێەر   ێێێێێەکا  ردەەی ەنێێێێێ ەسێێێێێ پێێێێێاکی ەیی 

  .بشگا ەەدە  ەک ارەکانی  ینبراتۆریەت بنکوژن

کێێێێێاتی  ەوەیە   ێێێێێەکەف بێێێێێکەفگ  ە ەر  شێێێێێوە  ەدەر  ش ێێێێێت

 ەنەەتێێێێێێێێێێان نەکودێێێێێێێێێێتبا  ێێێێێێێێێێی بوور دەدا؟  ەر  ەو 

 ینبراتێێێێۆر بڵشێێێێی  ەوە بێێێێۆ دەەکێێێێوتکردنی  ێێێێشنە بشێێێێت.. 

بێێێێێۆ  ەوەر پشنێێێێێان بڵشیێێێێێت  ەوەر   ێێێێێە بکێێێێێات  ێێێێێاوا 

ەوە کێێێێێردگ   یا؟ دەر خێێێێێۆ  ەو   ێێێێێەر خێێێێێۆرژودەیکێێێێێ 

 ەنێێێێیش لە پەراوشێێێێ ر دەستنووسێێێێەکەر  ەو   ێێێێەر خێێێێۆف

تێێێێێر وەیە بکرشێێێێێتگ ەنێێێێێیش  کێێێێێردگ دوار ەنێێێێێیش   ێێێێێەر

یتێێێێێریش بکێێێێێوژنگ  ەو وەەێێێێێوو کودێێێێێتنە بکێێێێێوژنگ  ەو

 ێێێێی لێێێێ  دەکەنگ ناترسێێێێا وە  دەسێێێێەاڵتشکی خوشنێێێێاور 

  و پیاوکوژ ناوتان دەربکەوشت؟

بریێێێێێێێێێارر ەێێێێێێێێێا  ەەکەیەگ ەەڵێێێێێێێێێ  بی ەوە ەەترسێێێێێێێێێی

نبراتێێێێێێۆریەت کێێێێێێاتی بێێێێێێۆ  ەو نەکێێێێێێوژراوەگ دە انێێێێێێێ  ی

ەگ بەاڵف تێێێێێێێێا کەر  ینبراتێێێێێێێێۆر وە  ینووسێێێێێێێێینانە نیێێێێێێێێ 

کاتشێێێێێێ  لە وشێێێێێێنەر خواوەنێێێێێێ  سێێێێێێەیر دەکرشێێێێێێتگ وەر 

 ار نووسێێێێەرەکە نووسێێێێینشک ا نێێێێاور وێێێێاتگ دەبشێێێێت سێێێێ 

دە ەبشێێێێێنەوە ەێێێێێاڵەوەگ بەاڵف  ەەێێێێێردن بشێێێێێتگ ەێێێێێا  ش ێێێێێت

دێێێێیرینیێ  و  شێێێێوارە کاتشێێێێ  درەنگێێێێانشکی دێێێێەو  ۆدێێێێت 

  ەکێێێێێێ ارر نەناسێێێێێێراو لە بێێێێێێردەوەگ بێێێێێێا کەل بەنێێێێێێاور

نەکەنگ  دەر ێێێێێێێێێێار ەاڵەکەەێێێێێێێێێێان نەدات و تە ەف لێێێێێێێێێێ 

حەسێێێێەن نەجێێێێێ  ێێێێونکە بریێێێێارە  ەف  شێێێێوارەیە پێێێێا  وەر 

بئێێێێێۆیا و سێێێێێبەر نیێێێێێوەباش خێێێێێوانی دێێێێێفتە کۆەێێێێێان 

  .بکاتەوە
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دەستنووسەکەر  ارال بەناور 

 »وەسیەتناەەیە س
لێێێێێ  دەکەن..  ەوان بشبێێێێێاکا  ێ ێێێێێ بشباکێێێێێانە وەبەدێێێێێەر ەەر

کێێێێێێێوێ دێێێێێێێکات دەکەف  ۆیێێێێێێێان باسێێێێێێێی دەکەنگ لەوە  خ

یاسێێێێێێا ناتوانشێێێێێێت  ێێێێێێشنە "ب ێێێێێێێ بێێێێێێیکەفگ وە  دەڵێێێێێێشا 

تێێێێێێێۆ کە  ەو " تەنیێێێێێێێا بێێێێێێێۆ  شێێێێێێێوەیەبگرشێێێێێێێتگ یاسێێێێێێێا 

وەسێێێێێێیەتناەەیە دەخێێێێێێوشنیتەوەگ توودێێێێێێی سەرسێێێێێێوبەان 

ەکان یسێێێێێێەردەەی  ەتێێێێێێاتور  و ساسێێێێێێانی ەەبەگ بێێێێێێال لە

خۆەێێێێێێانەگ سێێێێێێەیرە  یننێێێێێێاکەفگ  ەوە باسێێێێێێی حێێێێێێوکنرا

ێ لەو باژ ێێێێێێارەر تێێێێێێۆ وەسێێێێێێیەتناەەکەف بە تەوەگ نێێێێێێا ان

کێێێێێێێێورد و دەخێێێێێێێێوشنیتەوەگ  ێێێێێێێێاخۆ دنیێێێێێێێێا  ێێێێێێێێۆباوە 

 ەدەوڵەت؟  ێێێێێێێێاخۆ  ش ێێێێێێێێت تەکەر بێێێێێێێێووە بەەەوحکێێێێێێێێو

نەفێێێێێێرەت لەو جێێێێێێۆرە بەرپرسێێێێێێانە دەکەنگ یێێێێێێا بە ێێێێێێکە 

 ێێێانی واڵتیێێێان دا یێێێر کێێێردووەگ یێێێا وەەێێێوو  اڵێێێی  ەردا

و وێێێێێی   ەوەتەوە  سێێێێێەردەەی  ێێێێێشنە ەێێێێێاودێێێێێتش  وەر

  .نە ۆباوە

انگ کێێێێێێێێێێێونز و کەلەبەرر د یەکانیێێێێێێێێێێێ وەە و ووبێێێێێێێێێێێ 

کە  ێێێێێێۆن با ر ێێێێێێانی  پەیوەنێێێێێێ یەکانیانێ  ادێێێێێێکرا کێێێێێێرد 

دەکەنگ نە  وەر  ەوە  تە  دا ێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێش نەوت لە

 بەرپرسێێێێی سێێێێەربا ر حێێێێ   دەسێێێێتی لە سێێێێە ی ەەولێێێێود 

تی دەڤەرەکەر  ێێێێێێشنە ن کۆەۆنی ێێێێێێ اتیرارکردنێێێێێێی  ەنێێێێێێ  

 .وەیە

ەنەێێێێی داوەگ بە پێێێێارە   پە ەێێێێارر دوو ک ێێێێی ەتێێێێا  ش ێێێێت

یان بێێێێێۆ کێێێێێردووەگ ەێێێێێا بە دەنێێێێێ  یەرسێێێێێوڵ ی  ەدێێێێێای

 ەو ک ێێێێێانە ەێێێێێاڵی  ەوەف  بێێێێێوو کە  ێێێێێۆن بە یەکشێێێێێ  لە 

سێێێێێوەنەر ەێێێێێا بە  شێێێێێوە لەکەدار نابشێێێێێتگ  ەوە "دەڵشێێێێێت 

اڵتان تەربێێێێێێێیەت نەداوە تیراری ێێێێێێێتەکان    شێێێێێێێوەن ەنێێێێێێێ 

 ."ەا تا تیرارف بکەن ناردبوویان بۆ

  وەبشێێێێێێێێت و  حێێێێێێێێ بە شکێێێێێێێێی  دەرر لەنێێێێێێێێاو   ەو کە

  ە تۆراوەکێێێێان بشێێێێتگ دەتێێێێوانەر باڵنێێێێ  داسێێێێتی سێێێێەرکرد 

 یێێێێێێێان بەراەێێێێێێێبەر بکەیێێێێێێێتگ  ەوان کە تەواور دنیێێێێێێێار 

و  ردووەگ بەدوار پادێێێێێێێێێێێناوە شنەیێێێێێێێێێێێان  ەوت کێێێێێێێێێێێ 

دێێێێێێێوشنەوارە کۆنەکانیشێێێێێێێنانەوەنگ  ە ەر وێێێێێێێات و دوار 

 ەو وەسێێێێێێێیەتناەەیە  ینێێێێێێێ وو ەێێێێێێێاەەوە و نەیانکودێێێێێێێتێگ 

ەر دەرفەتێێێێێی ژیێێێێێانێ    ێێێێێونکە دە انێێێێێێ دەکێێێێێوژرشێگ بەاڵف

یەکێێێێێانی نێێێێێاو ید  تێێێێێااڵنی و ەدەف بێێێێێال لەد  ەێێێێێابووگ وەوڵ

 . ەاڵر دشروانە بکەف

ان دەسێێێێێێێتیان  ێێێێێێێووە بیێێێێێێێانوور بووخێێێێێێێ   ەو  ەاڵیەر بە

باژشکێێێێێی  سێێێێێەر  ەنەیێێێێێنەر دەستنووسێێێێێە کۆنەکێێێێێانگ لە

بارانێێێێێێاور بەنێێێێێێاور لیێێێێێێژنەر  ێێێێێێاککردنەوە سێێێێێێە ی و 

ن ادێێێێێێێێەودا  ەنێێێێێێێێ   پیاوەکێێێێێێێێانی  ێێێێێێێێوونە ژوورەوەگ لە

کێێێێارتۆنگ تێێێێا ە کتشێێێێد و دەستنووسێێێێیان خ ێێێێتە نێێێێاو  ربە

  .بارە اکەر داوۆ کەریێ نەوەستان

 ێێێێێی  ەر ەد ینێێێێێی دەستنووسێێێێێەکان دێێێێێتشکی کەف نێێێێێیاگ 

  نە  ەو یەکێێێێێان نەیانوی ێێێێێتووە یێێێێێابا ەیانێێێێێ  ە ش ێێێێێت تێێێێێا

بە یێێێێێێێێانەوە  رنێێێێێێێێ  نەبێێێێێێێێووە باسێێێێێێێێکردنیگ بێێێێێێێێۆ 

یەگ بەاڵف باڵنێێێێێێێێ ە یێێێێێێێێ بەرپرسێێێێێێێێەکانیش  ەوە بێێێێێێێێابەت ن

گ یەخ بەو کەی ێێێێێێێێێێێێە دەدەنابێێێێێێێێێێێێ  تۆراوەکێێێێێێێێێێێێان  ار

ی کێێێێێۆنە بیگێێێێێوا نەوە وەر ێێێێێی دەستنووسێێێێێ  دەیانەوشێێێێێت 

 ر خۆیێێێێێێانگ بێێێێێێۆیە بەنێێێێێێاو کێێێێێێونز و کەلەبەرر تەواور 

شێێێێێێێیان  ەوەیە یوێێێێێێێاتوونگ خەەێێێێێێێی  ەورە  اکاندێێێێێێێارە

و  ەنەینێێێێێانەر  نەیێێێێێانتوانیووە ب ێێێێێنە نێێێێێاو  ەو کتشبئێێێێێانە
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کە لەژشێێێێێر دەسێێێێێتی خۆیانێێێێێ ا نێێێێێیاگ بەنێێێێێگە  ەوە تێێێێێاکە 

 .وانا بی شننە درتەخەونش  بشت ن

انە ەەکەنگ نێێێێێێێ ا بەو  یێێێێێێێراکە درایە کێێێێێێێوژراف بێێێێێێێروک

 ەر وتیێێێێان بەوێێێێۆر کششێێێێەر کێێێێۆەەاڵیەتیەوە کێێێێوژراوەگ 

اڵیش بێێێێێێێێاوەب نێێێێێێێێاکەف نە لە کێێێێێێێێۆاڵن و نە لە   ەنێێێێێێێێ  لە

ژیانێێێێێ ا   وتابئێێێێێانە دڵێێێێێی وێێێێێاوبشیەکێ  ێێێێێا ار دابشێێێێێتگ لە

یەکەێێێێێار پەیوەنێێێێێ ر سێێێێێۆ داریێ وەبێێێێێووگ  ەویێێێێێش لە ەڵ 

 ە  ێێێێێاو ەەسێێێێێتەر دشێێێێێوانەر کێێێێێ  سێێێێێووەی  بێێێێێووگ  ەو

واوسێێێێەرەە و بریێێێێار  ەگ  ەو کێێێێ ەر  ش ێێێێتکێێێێردف خێێێێۆر

اڵش  بشنشێێێێێتە دنیێێێێێاگ ک شێێێێێ    وایە دوو ەێێێێێانگی تێێێێێر ەنێێێێێ 

سێێێێاڵشکیتر  تێێێێرنشێێێێتە ەاڵەکەەێێێێانگ وە  خێێێێۆر جێێێێوانگ  یدش

ەێێێێێاڵەکەر  ێێێێێشنەدا دایێێێێێ  و ک شێێێێێ  دێێێێێەب لەسێێێێێەر  لە

  .جوانی دەکەن و پشش  اوشنەکان بەر نادەن

ەکەف نەبیێێێێنێگ  شێێێێواران کێێێێ   کێێێێ ترسێێێێێ وەیە بکێێێێوژرشێ و 

دێێێێێێێەوان بە ەکەنگ د لەبەر دەر ێێێێێێێا  ێێێێێێێاوەبشێ  ایێێێێێێێ و د 

ەکەنەوەگ بەڵکێێێێێێێو تێێێێێێێا د وەنی ێێێێێێێ  و  ریێێێێێێێانەوە باژ 

ی لە ەڵ کێێێێێێێ ەکەف بێێێێێێێکەف تێێێێێێێا یەنگانشێێێێێێێ  یێێێێێێێاردر

جێێێێا " ەخەوشێێێێتگ  ەوسێێێێا بوو بێێێێکەەە سێێێێووەی  و بڵێێێێشێ 

 ەویێێێێێێش بەدەف  "کێێێێێێاتی تێێێێێێۆیە جێێێێێێوان ەیشێێێێێێەوە لە  ش ت

ەکەت تێێێێێێێا  ەو  کێێێێێێێ بێێێێێێێرا  ر "دێێێێێێێۆخیەوە بڵشێێێێێێێت 

باوەدێێێێێی   ەو دەەە لە ."ەبیێێێێێرەنەخەوشێێێێێت کێێێێێ   ێێێێێشنەر ل

ک ێێێ  لەنێێێاو  ێێێۆبیش بێێێێ تێێێۆف وەر "ە ێێێرف و پشێێێی  ەڵێێێشێ د 

ێ تێێێا بشێێێ ەنگێ بکێێێاتگ تدەسێێێت دەخێێێاتە سێێێەر دەەێێێ  ."لەبیێێێرە

دەیەوشێێێێێێت خەونەکەەێێێێێێان بشێێێێێێتە درگ نایەوشێێێێێێت بنێێێێێێرفگ 

ەنشێێێێێێ  کە دە انێێێێێێێ دەکێێێێێێوژرشێ لەبەر دڵێێێێێێی  ەو دەڵێێێێێێشێ 

 ێێێێاربیەیێ پشێێێێوە بنێێێێشا نێێێێاەرفگ  ەوسێێێێە ی و دێێێێاوۆ پێێێێشکە"

 ."ەەکوژشت د  ەو  اوانەر تۆ بەل ەا 

ەترسێێێێێێ دوو پیێێێێێاو د ەکەەەوەگ د بیێێێێێر لەو سێێێێێاتە  کە ەش ێێێێێت 

دەر ێێێێێایە بشێێێێێکشنا و یێێێێێان بێێێێێکەن بە حەودێێێێێەگ  ەو خۆ

ە و سێێێێێێێێووەی  خێێێێێێێێۆر بەسێێێێێێێێەر بنێێێێێێێێ ەنە بەر  ێێێێێێێێول

 تێێێێا  ەبە  و بێێێێان لە یبێێێێ اتگ وشنێێێێ ە بگریێێێێ   اتەرەەکەەێێێێ 

 ەیێێێێێاەشکە سێێێێێوارر  ەو  ناەێێێێێا کێێێێێۆ دەبێێێێێنەوەگ پیاوەکێێێێێ 

ن کە لەبەردەر ێێێێێا  ێێێێێاوەبوانی دەکێێێێێردن ەادێێێێێشنە بێێێێێوو

 . وتاریان بکەن ەا بکوژن و
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 کب نووسەری ئەم دەستنووسەیە؟
ە ئۆۆۆاخۆ پیاوەکۆۆۆانی  ۆۆۆاهۆ دویی نۆۆۆاتوینم بۆۆۆۆم یەکۆۆۆا بێۆۆۆتەو

بردنۆۆۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆۆۆەکانی کەنیسۆۆۆۆۆۆە   یان پەێنانه کسۆۆۆۆۆۆت
   یۆۆۆۆۆۆۆۆا بەر پەکەرکۆۆۆۆۆۆۆۆووک ی ەەچۆۆۆۆۆۆۆۆوونەتە سۆۆۆۆۆۆۆۆەر 

ەیان بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ الی مەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕین پێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتر سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەەرەک
  .دەستنووسەکانی سەر ەە یان دویووە

ئەوەی ئەو نووسۆۆۆۆۆۆینەی پەسۆۆۆۆۆۆەر ڕەەەکۆۆۆۆۆۆان دینۆۆۆۆۆۆاوە  بە 
خەتێکۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆریر و دەربڕینێۆۆۆۆک نووسۆۆۆۆۆیویەتی  ترسۆۆۆۆۆی 
 دیهەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووە پە ئا ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆکریبوونی دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکە

 کنووسۆۆۆۆینی یەکێۆۆۆۆ  ئەو دەستنووسۆۆۆۆە ۆبناسۆۆۆۆرێتەوە  یۆۆۆۆاخ
ەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاهۆ کە پەگەڵ پیاو پەو پێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆمەرگانەیە

  .چوونەتە سەر ەە و چاوساكیان بۆ کردوون
وە پە پاکۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دەبەم ئە هێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر دێۆۆۆۆۆۆۆۆۆنم و

کە نەیتوینیۆۆۆۆۆۆۆووە پەگە یۆۆۆۆۆۆۆان  پێ ۆۆۆۆۆۆۆمەرگەیەک دەچێۆۆۆۆۆۆۆی 
 کاتۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی نەیویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتووە خیۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەی پەهەمان نەڕویی  پە

 ۆۆۆۆۆۆارەکەی خۆۆۆۆۆۆۆی بکۆۆۆۆۆۆای  بۆۆۆۆۆۆۆیە ئەو دەستنووسۆۆۆۆۆۆەی 
  .ویەتیە ئەوێورد اننووسیوە و 

مۆۆۆۆۆۆۆانەیە ڕیسۆۆۆۆۆۆۆی بێۆۆۆۆۆۆۆی  کەویتە خەتۆۆۆۆۆۆۆی ئەگەر ئەو گری
ە  ڕەنۆۆۆۆۆۆۆ ە ی ەسۆۆۆۆۆۆۆی نیۆۆۆۆۆۆ نووسۆۆۆۆۆۆەرەکە بە دەسۆۆۆۆۆۆتی ئەن

پێ ۆۆۆۆۆۆۆمەرگەکە خۆۆۆۆۆۆۆوێنەویری هەر ئەوەنۆۆۆۆۆۆۆدە بووبێۆۆۆۆۆۆۆی  
ڕوودیوەکە  نەیتوینیبێۆۆۆۆۆۆۆی پەوەۆ با ۆۆۆۆۆۆۆتر گوویر ۆۆۆۆۆۆۆی پە

 .بکای 
دیۆۆۆۆۆۆۆۆارە پەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر ەە  دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆایەک هەیە بە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆیۆ 

تۆۆۆۆۆۆوینی سۆۆۆۆۆۆەیری ەد نێۆۆۆۆۆۆوین  ی ۆۆۆۆۆۆەکان  دیخۆۆۆۆۆۆریوە  پە
دەچێۆۆۆۆۆی   ڵنێکی چۆۆۆۆۆۆگۆڕەپۆۆۆۆۆا رەو ۆۆۆۆۆەکە بکەیۆۆۆۆۆی  پە

تۆۆۆۆۆر  گۆڕەپۆۆۆۆۆانەکەوە دەرگۆۆۆۆۆایەکی یی وەۆۆۆۆۆو کەمێۆۆۆۆۆک پە
  ەۆۆۆۆل دیخۆۆۆۆریوە  سۆۆۆۆب گۆۆۆۆۆڕ پەوێۆۆۆۆیەوە ونجیۆۆۆۆر و هەیە بە

 ئەوە مەویری دینیۆۆۆۆۆۆۆۆال پێ ەمۆۆۆۆۆۆۆۆبەر و دوو پێ ەمۆۆۆۆۆۆۆۆبەری
  نووسۆۆۆۆۆەری دەستنووسۆۆۆۆۆەکە باسۆۆۆۆۆی پەوە کۆۆۆۆۆردووە نتۆۆۆۆۆر

دەبەن و  ەوەەرریمچۆۆۆۆۆۆیەک بە خۆۆۆۆۆۆۆی و کۆسۆۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆۆۆۆن پە
کۆۆۆۆۆۆۆۆدینی ویتۆۆۆۆۆۆۆۆر دەکەونە تێدەرگاکۆۆۆۆۆۆۆۆان دە ۆۆۆۆۆۆۆۆکێنن و د 

کاتێۆۆۆۆۆۆک چۆۆۆۆۆۆووینە سۆۆۆۆۆۆەر ەە   .ۆینۆۆۆۆۆۆیمەویری پێ ەمبەر
ی ئەوێ چۆۆۆۆۆوونی ئۆۆۆۆۆێمە پاسۆۆۆۆۆەوین نیۆۆۆۆۆوەڕۆ بۆۆۆۆۆوو  بەر پە

ئاگۆۆۆۆۆادیر کریبۆۆۆۆۆوونەوە  بۆۆۆۆۆۆیە پەگەڵ ڕۆی ۆۆۆۆۆتنی ئۆۆۆۆۆێمە  
کەس سۆۆۆۆۆۆەربکەوێی  گەی ۆۆۆۆۆۆتینە  پێمۆۆۆۆۆۆوییە ڕێ ایۆۆۆۆۆۆان نەدی

کە تاوێۆۆۆۆۆۆک ریمچۆۆۆۆۆۆیەەپمەویرەکەی رەورەتۆۆۆۆۆۆی دینیۆۆۆۆۆۆال  
ەرەکەی دیگۆۆۆۆۆۆری  ئۆۆۆۆۆۆێمە یمۆۆۆۆۆۆا کۆسۆۆۆۆۆۆ پەبەر دەرگۆۆۆۆۆۆاکە ڕ
 وە سۆۆۆۆۆەیری رەو ۆۆۆۆۆەکەمان دەکۆۆۆۆۆرد  پەپەسۆۆۆۆۆەر دیۆۆۆۆۆویرە

مۆۆۆۆۆاوەی نیۆۆۆۆۆو سۆۆۆۆۆەەاتدی  ی ۆۆۆۆۆەکانی بۆۆۆۆۆڕی و چۆۆۆۆۆووینە 
رەو ۆۆۆۆۆۆەکە  دوو پێ ۆۆۆۆۆۆمەرگە پاسۆۆۆۆۆۆەوینی بەر دەرگایۆۆۆۆۆۆان 

بەکۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆەل  رمۆۆۆۆانیەکۆۆۆۆرد  هەموومۆۆۆۆان چۆۆۆۆاوەڕوینی ە
دەوروبەری  ەپناوەڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆتی رەو ۆۆۆۆۆۆۆۆەکەوە  بۆۆۆۆۆۆۆۆووین  پە

امۆۆۆۆۆۆا ەی بۆۆۆۆۆۆۆ پە ئۆۆۆۆۆۆێمە ئخۆۆۆۆۆۆۆی ڕی دەمۆۆۆۆۆۆا  یەکێۆۆۆۆۆۆک 
کە ئەوێ مەویرەکەیە   هەیۆۆۆۆۆۆۆۆوینەکەی ئەوسۆۆۆۆۆۆۆۆەر کۆۆۆۆۆۆۆۆرد 

دیۆۆۆۆۆوو بەدویی هە ۆۆۆۆۆاڵ بەکۆۆۆۆۆر ڕۆی ۆۆۆۆۆتین  پەو هەموومۆۆۆۆۆان
و  و ونجیۆۆۆۆۆۆر ڵەۆۆۆۆۆۆ و ی ۆۆۆۆۆۆەکانەوە ەرمۆۆۆۆۆۆانی دەرکۆۆۆۆۆۆرد ە

یەکێۆۆۆۆۆۆک پەو  خۆۆۆۆۆۆیەوە بە  ی ۆۆۆۆۆەکان ب ۆۆۆۆۆۆکێنرێن  پەبەر
 ی اوی کە دوو پیۆۆۆۆۆۆاوی ەۆۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆۆ دوو هۆۆۆۆۆۆاوڕێیەی خۆۆۆۆۆۆۆی 

 ۆۆۆۆکێندرێی دوییۆۆۆۆی بە ۆۆۆۆێوەیەک دەبێۆۆۆۆی ب"پەبەر بۆۆۆۆوون 
ئاسۆۆۆۆۆن ەرەکە سۆۆۆۆۆەرێکی  ."نین چۆۆۆۆۆاکی بکەیۆۆۆۆۆنەوەبتۆۆۆۆۆوی
  ."خەمتان نەبێی  ئەوە کاری خۆمە"وتی گپەەاندو 

هێ ۆۆۆۆۆۆتا ئەو پەگەڵ دوو هۆۆۆۆۆۆاوڕێکەی باسۆۆۆۆۆۆی پە پانۆۆۆۆۆۆی 
کۆۆۆۆۆارەکە دەکۆۆۆۆۆرد بینۆۆۆۆۆی ئاسۆۆۆۆۆن ەرەکە کەوتە ەسۆۆۆۆۆەکردن 

 انیۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆبکەێەوو ە ونجیۆۆۆۆۆر "گەورەم تەویو ەەرمۆۆۆۆۆوون"
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ئەوەی ەک سۆۆۆۆۆوڕیینەوە  و کۆۆۆۆۆردەوە  بەسۆۆۆۆۆەر گۆڕەکۆۆۆۆۆان
وتری ئاومۆۆۆۆۆان بەسۆۆۆۆۆەر گۆڕەکانۆۆۆۆۆدی کۆۆۆۆۆرد و گۆۆۆۆۆ پێمۆۆۆۆۆان 

پاکمۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆردنەوە  دویتۆۆۆۆۆر ئۆۆۆۆۆێمە دیبەۆ کۆۆۆۆۆریین بۆۆۆۆۆۆ 
وتی گۆۆۆۆ پۆۆۆۆڕ کەسۆۆۆۆێک  هەپکەنۆۆۆۆدنی پێۆۆۆۆویری گۆڕەکۆۆۆۆان  پە

دری  ئیۆۆۆۆدی بڕیۆۆۆۆار "ئەوەیۆۆۆۆان گۆۆۆۆۆڕی رەورەتۆۆۆۆی دینیۆۆۆۆاپە"
  .ینب هەموومان تەنیا خەریکی ئەو گۆڕە

 ئەگەر مۆۆۆۆۆۆۆردوویەک کەوتیۆۆۆۆۆۆۆنە هە کەنۆۆۆۆۆۆۆدنی گۆۆۆۆۆۆۆۆڕەکە 
س انی ۆۆۆۆی مابێۆۆۆۆی  دەرمۆۆۆۆانکردبوو  تۆۆۆۆا ێپە ێۆۆۆۆر خاکۆۆۆۆدی ئ
  .گەی تینە سندوەێک

سۆۆۆۆۆۆندوەەکە هێنۆۆۆۆۆۆدەی جانتۆۆۆۆۆۆایەکی بچۆۆۆۆۆۆووکی سۆۆۆۆۆۆەەەر 
دەبۆۆۆۆوو  ئۆۆۆۆێمە ویمۆۆۆۆانوینی سۆۆۆۆندوەەکە پڕیەتۆۆۆۆی پە پیۆۆۆۆرەو 

ی ێەوکۆۆۆۆری تۆۆۆۆا ەۆۆۆۆ  ۆ بانۆۆۆۆیەئۆۆۆۆا تون  دیسۆۆۆۆان ئاسۆۆۆۆن ەرەک
ی  کە کۆۆۆۆۆۆرییەوە پەنۆۆۆۆۆۆاو پۆۆۆۆۆۆارچە ێنب ۆۆۆۆۆۆکێسۆۆۆۆۆۆندوەە ە 

ن الپەڕە و یچەنۆۆۆۆۆد   پێسۆۆۆۆۆتی گۆۆۆۆۆایو بە  ۆۆۆۆۆێکی پێچۆۆۆۆۆرەوما
و  کتێبۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆریو هەبۆۆۆۆوون  بەکۆۆۆۆر کە سۆۆۆۆەیری کۆۆۆۆرد 

وە کەوتە ڕیوێۆۆۆۆۆۆۆ  پەگەڵ دوو ەۆۆۆۆۆۆۆای ووەپێیۆۆۆۆۆۆۆان ورد بۆۆۆۆۆۆۆ 
پەبەرەکە  ئەوینۆۆۆۆۆۆۆۆۆیۆ وەک ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆندوەی پیۆۆۆۆۆۆۆۆۆرەی 

تەویو ئەوە "وتی گۆۆۆۆۆ ان دۆویبێۆۆۆۆۆتەوە  یەکێکیۆۆۆۆۆان یڕە ۆۆۆۆۆادی
کۆۆۆۆۆۆۆرد پەوە ویۆۆۆۆۆۆۆاتر  ەرمۆۆۆۆۆۆۆانی هە ۆۆۆۆۆۆۆاڵ" ەیگەوهەرەکە

ئەو "وتی و گۆۆۆۆۆۆۆ  هەریسۆۆۆۆۆۆۆان نەکەیۆۆۆۆۆۆۆنپێ ەمبەرەکۆۆۆۆۆۆۆان 
خێۆۆۆۆری چەنۆۆۆۆد " نێا نە پۆۆۆۆڕ بۆۆۆۆکەنەوە  ئەو نۆۆۆۆاوە جێبۆۆۆۆێچۆۆۆۆ 

پێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆمەرگەیەک ئەو کارەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆۆۆۆۆب سۆۆۆۆۆۆۆۆۆپێردری  
ۆ دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکەی پەرۆۆۆۆۆۆۆۆۆیم کۆۆۆۆۆۆۆۆۆردەوە  یئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆن ەرەکە

کۆۆۆۆۆۆۆارەکەی کەمێکۆۆۆۆۆۆۆی پێچۆۆۆۆۆۆۆوو  ئەو دەمە ئۆۆۆۆۆۆۆێمە پەگەڵ 
بۆۆۆۆۆووینەوە کە وور کۆۆۆۆۆۆ بکۆۆۆۆۆ ەئەوینیتۆۆۆۆر بەدەوری هە ۆۆۆۆۆاڵ ب

و  سۆۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنەوە ەسۆۆۆۆۆۆۆۆەی دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد  بەد خۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆی و

ستای ۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆا ەوینیەتی ئۆۆۆۆۆێمەی کۆۆۆۆۆرد  کە دیکۆکیکۆۆۆۆۆاری 
  . ارەکەمان و گەپین پە ماەی نەتەوە

ەکە پەو نووسۆۆۆۆۆریوینەی یئۆۆۆۆۆێمە نەمۆۆۆۆۆانوینی ئەوە   نهێنیۆۆۆۆۆ 
هەبۆۆۆۆۆوو  رۆۆۆۆۆوب  دینۆۆۆۆۆاو ئەو سۆۆۆۆۆندوەەی نۆۆۆۆۆاو چۆۆۆۆۆا ەکە

یونەتەوە  را ۆۆۆۆۆۆۆ وینیبۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو نهێنیۆۆۆۆۆۆۆانە پەوێ  چۆۆۆۆۆۆۆۆنی
نیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوی ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمەی  ئەوەیبەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەل وەک 

بۆۆۆۆۆۆا بچیۆۆۆۆۆۆنە ئەودیۆۆۆۆۆۆو  ێجۆۆۆۆۆۆار"وتی گۆۆۆۆۆۆ ەوە  خوێنۆۆۆۆۆۆدبێت
دەرگۆۆۆۆۆۆاکە بۆۆۆۆۆۆا ئەو برییەمۆۆۆۆۆۆان ئەو دەرگایە ۆۆۆۆۆۆمان بۆۆۆۆۆۆۆ 
 دیبخۆۆۆۆۆۆای  نەوەک ەەرەب و تورکمۆۆۆۆۆۆان بێۆۆۆۆۆۆنە نۆۆۆۆۆۆاوی و

چۆۆۆۆۆۆۆۆووینە  "وکایەتی بە پیرۆویەکانمۆۆۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆکەنوسۆۆۆۆۆۆۆ 
 ئەودیۆۆۆۆۆۆو دەرگۆۆۆۆۆۆاکەوە بەرەو ئەو دە ۆۆۆۆۆۆتاییەی دەیۆۆۆۆۆۆڕوینیە

ی دەمە خاوەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  ئەووەر خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانووە ڕوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
ئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن ەرەکە و هاوکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکەی خەریکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
پەریمکۆۆۆۆۆردنەوەی  ی ۆۆۆۆۆەکان بۆۆۆۆۆوون  بەکۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆێمە 
ەسۆۆۆۆۆەی دەکۆۆۆۆۆرد و دەیویسۆۆۆۆۆی وینیاریمۆۆۆۆۆان پەبۆۆۆۆۆارەی ئەو 

  .کتێبە هە  یریوینە بۆ باس بکای 
ن کە کەرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووکئەوینە مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووی ریسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەەینەی 

 ککوردسۆۆۆۆۆۆۆۆتانیەتی ئەم  ۆۆۆۆۆۆۆۆارە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆەپمێنن  کاتێۆۆۆۆۆۆۆۆ 
دەخەیۆۆۆۆۆنە ڕوو     ۆۆۆۆۆانەچۆۆۆۆۆووینە بەكۆۆۆۆۆدی هەمۆۆۆۆۆوو ئەو بە

بەو کۆۆۆۆارەۆ چۆۆۆۆۆن ەەرەبۆۆۆۆی هاوردەیۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ ئەو  ۆۆۆۆارە 
هێنۆۆۆۆۆا  ئۆۆۆۆۆاوی دەبێۆۆۆۆۆی بیۆۆۆۆۆان ەڕێنینەوە  ۆۆۆۆۆوێنی خۆیۆۆۆۆۆان  
بۆۆۆۆیە ئەمۆۆۆۆڕۆ ئێۆۆۆوە کارێکتۆۆۆۆان کۆۆۆرد  مێۆۆۆۆ وو  ۆۆۆۆاناویتان 
پێۆۆۆوە دەکۆۆۆای  چۆۆۆونکە  ۆۆۆارەکەتان دەگەڕێنۆۆۆنەوە بۆۆۆۆ نۆۆۆاو 

  .کوردستان
ەۆۆۆۆۆۆای  یو بۆۆۆۆۆۆوو  یەکێۆۆۆۆۆۆک پەوەەسۆۆۆۆۆۆەکانی ت کاتێۆۆۆۆۆۆک پە
ە دەسۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆمە ە وەرەێکۆۆۆۆۆی دەرکۆۆۆۆۆرد دیی پەبەرەکۆۆۆۆۆان

دی ۆۆۆۆۆۆۆۆتی کارەکەمۆۆۆۆۆۆۆۆانە  تۆۆۆۆۆۆۆۆا ئەەسۆۆۆۆۆۆۆۆەرێک کە ئەوە پا
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بەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرمان دیبە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بکۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  ئەوین سۆۆۆۆۆۆۆۆۆویری 
  نکۆۆۆۆرد  ن بۆۆۆۆوون و ئۆۆۆۆێمە ما ئاویییمۆۆۆۆان پۆۆۆۆبما ۆۆۆۆێنەکەیا

  .ئێمەۆ دویی ئەوین گەڕیینەوە  وێنی خۆمان
نۆۆۆۆۆۆۆۆاری ید رۆ ی دویتۆۆۆۆۆۆۆۆر هەریەکەمۆۆۆۆۆۆۆۆان م یۆنێۆۆۆۆۆۆۆۆک 

کەوە وەرگۆۆۆۆۆۆۆۆری  بە م ن ئەەسۆۆۆۆۆۆۆۆەرەەێریەیمۆۆۆۆۆۆۆۆان پەالیە
پرسۆۆۆۆۆۆۆۆیار مۆۆۆۆۆۆۆۆایەوە  گەر ئۆۆۆۆۆۆۆۆێمە بە ئەوەی الی مۆۆۆۆۆۆۆۆن 
  دەگەڕێنیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەوە   کەرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووککوردسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتانیەتی 

ئەو نووسۆۆۆۆۆریوینە  ۆپێویسۆۆۆۆۆی بەو پۆۆۆۆۆارەیە دەکۆۆۆۆۆای؟ یۆۆۆۆۆاخ
ئەو بیرۆکۆۆۆۆۆۆانە  ئۆۆۆۆۆۆێمەی دە ۆۆۆۆۆۆارنەوە؟  ۆۆۆۆۆۆتێکیترن و پە

ای ئەو هۆۆۆۆ  بیۆۆۆۆردی بە  ۆۆۆۆەوێکیان ویم بێویریۆۆۆۆان کۆۆۆۆردم  تۆۆۆۆا
اهیدێکی مێۆۆۆۆۆۆۆ وو  تۆۆۆۆۆۆۆا وە  وەک  ۆۆۆۆۆۆۆ ڕوودیوە ب ێۆۆۆۆۆۆۆڕمە

بەكۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدی گەڕییەوە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر  پە کەرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووکگەر ئە
کوردسۆۆۆۆۆتان  بۆۆۆۆۆوینن کوڕەکۆۆۆۆۆانی ئەو  ۆۆۆۆۆارە بۆۆۆۆۆوون ئەو 

گەر ویۆ دەرنەچۆۆۆۆۆوو  بۆۆۆۆۆوینن رۆۆۆۆۆۆئەکارەیۆۆۆۆۆان کۆۆۆۆۆرد  
 رۆۆۆوب بەکۆۆۆرە  ۆۆۆەپی نۆۆۆارد تۆۆۆا مێۆۆۆ ووی ئۆۆۆێمە بۆۆۆدوێی و

 .بیبەنە بەكدی تا نی بکەن
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ئیتا یا؟ گەی تە  نبێ ەرد چۆ
ەو پیۆۆۆۆاوەی دنیۆۆۆۆای پۆۆۆۆب تاریۆۆۆۆک کۆۆۆۆردم جەنۆۆۆۆابی وەویۆۆۆۆر ئ

و خسۆۆۆۆۆۆتمیە بەردەم نەەرەتۆۆۆۆۆۆی دنیۆۆۆۆۆۆاوە  تەویوی پۆۆۆۆۆۆارەی 
دوو  ەپۆۆۆۆب وتۆۆۆۆم  ئێسۆۆۆۆتسۆۆۆۆەەەری ەاچۆۆۆۆاخچی و پانەکۆۆۆۆانی 

سۆۆۆۆۆۆاڵ بەسۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆەەەرەکەم تێپەڕیۆۆۆۆۆۆووە  بە م هێ ۆۆۆۆۆۆتا 
 .یادەوەریمدی دەمترسێنن ڕێ اکان پە

ەڕۆکەخۆۆۆۆانە  پەتێۆۆۆۆ  ا ەۆۆۆۆڕۆکە ڕۆی ۆۆۆۆتم   تۆۆۆۆا تورکیۆۆۆۆا بە
ۆکەخۆۆۆۆۆۆۆۆانەکەی ئەتۆۆۆۆۆۆۆۆاتورک پە یرەوی ەڕڕ دیبەویۆۆۆۆۆۆۆۆم  پە

الی کۆۆۆۆۆاەب کەپۆۆۆۆۆرە دیرەکۆۆۆۆۆان وەک پۆۆۆۆۆێم    پەڵئەسۆۆۆۆۆتەنبۆ
رەوینە دووەم کۆۆۆۆۆۆاەب دینی ۆۆۆۆۆۆم وێۆۆۆۆۆۆنەکەم  وتریبۆۆۆۆۆۆوو  پەگ

و  بۆۆۆۆۆۆۆۆ ەاچۆۆۆۆۆۆۆاخچی  دیویی ەۆۆۆۆۆۆۆاوەیەکم کۆۆۆۆۆۆۆرد  ۆۆۆۆۆۆۆریوە 
سۆۆۆۆۆۆۆەیری  ە  ەکۆۆۆۆۆۆۆوڕێکی گەنۆۆۆۆۆۆۆج چاوی ۆۆۆۆۆۆۆم پەسۆۆۆۆۆۆۆەر

 و وەووەەبۆۆۆۆۆۆۆۆ د  مۆۆۆۆۆۆۆۆن ورد  و پە مۆبۆۆۆۆۆۆۆۆای ەکەی دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد 
و ڕووم هۆۆۆۆۆۆۆای: بەڕێوتۆۆۆۆۆۆۆان و بەرە خەنۆۆۆۆۆۆۆدەیەکی کۆۆۆۆۆۆۆرد 

 خاتوو بێ ەردن؟ 
خۆۆۆۆۆۆی ناسۆۆۆۆۆاند  ئەو نۆۆۆۆۆاوی سۆۆۆۆۆەرکۆ بۆۆۆۆۆوو  ەاچۆۆۆۆۆاخچی 

با ەخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەیەک دوو  ووری گرتبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو   بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  پە
ی دووەم بۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆمە ە نهۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆم  وورێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆی پە
چۆۆۆۆۆۆۆۆاوەڕێ بۆۆۆۆۆۆۆۆوون پۆۆۆۆۆۆۆۆب دەرەوینەوە  وگۆۆۆۆۆۆۆۆورتیەکی 

 نهۆۆۆۆۆۆۆۆمی  ۆۆۆۆۆۆۆی پەیبەڕێیۆۆۆۆۆۆۆان بخۆۆۆۆۆۆۆای   وورەکەی خۆ
ری میۆۆۆۆۆوینی ێیەم بۆۆۆۆۆوو  منۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆرد بۆۆۆۆۆۆ ئەوێ   ووسۆۆۆۆۆ 

ەکەی..  ووری گونۆۆۆۆۆۆۆدی ئەمریکۆۆۆۆۆۆۆی جەنۆۆۆۆۆۆۆابی وخۆۆۆۆۆۆۆانو
 هێنامەوە. بیری وەویر

ەیەمە سۆۆۆۆۆۆب ڕۆ  پەوێ مۆۆۆۆۆۆاینەوە  سۆۆۆۆۆۆەرەتا هەو مۆۆۆۆۆۆدی ن 
م دویتۆۆۆۆۆر تێ ەی ۆۆۆۆۆتم سەرسۆۆۆۆۆەختیم ر دیویکۆۆۆۆۆانی  بە ێۆۆۆۆۆ  

کەوتەوە  وتی هەەۆۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆۆێم نامێنێۆۆۆۆۆۆی  بیۆۆۆۆۆۆرمگۆۆۆۆۆۆ وەک 
ناکۆۆۆۆۆای  بۆۆۆۆۆۆیە  مک ۆۆۆۆۆەەام کەس کۆۆۆۆۆۆمەبۆۆۆۆۆکەومە سۆۆۆۆۆەر 
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 ۆۆۆۆۆەوی  یسۆۆۆۆۆەرکۆ بۆۆۆۆۆووم  دووبەناچۆۆۆۆۆاری تەسۆۆۆۆۆ یمی 
هێمنۆۆۆۆۆۆی ڕەەتۆۆۆۆۆۆاری پەگە ۆۆۆۆۆۆم  دویتۆۆۆۆۆۆر کە دەهۆۆۆۆۆۆاتەوە بە

 و خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆویردنەوە دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد  دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتی دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد بە
ویۆۆۆۆۆۆۆۆنەکەی دەخسۆۆۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆۆۆەر ەی مێکۆۆۆۆۆۆۆی ڕووی   تەپە

ی ئەویۆۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆاویی پەگەڵ بینۆۆۆۆۆ یکەنۆۆۆۆۆا ەکە دە هەرچۆۆۆۆۆی پە
ە ب ەرێکە تۆۆۆۆۆا دەگەمکۆۆۆۆۆای وینۆۆۆۆۆیم ئەوە سۆۆۆۆۆەەدەکۆۆۆۆۆردم  ئەو

 ۆۆۆۆۆۆۆەهوەتی مەبەسۆۆۆۆۆۆۆی دەبێۆۆۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆۆۆۆم پەگەڵ بۆۆۆۆۆۆۆۆنی 
  .پیاوەکان ڕی بێنم

  چۆۆۆۆۆونکە تەسۆۆۆۆۆ یمی مکۆۆۆۆۆرد رۆ ی سۆۆۆۆۆێیەم ما ئۆۆۆۆۆاوییی پێ
دەسۆۆۆۆۆتی ڕێبەرەکۆۆۆۆۆانی دەکۆۆۆۆۆردین بۆۆۆۆۆۆ یۆنۆۆۆۆۆان  ئەو تۆۆۆۆۆا 

ئەو ئەکسۆۆۆۆۆەریی پەگە مۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆوو  کە  ۆۆۆۆۆوێنی مەبەسۆۆۆۆۆی 
هیسۆۆۆۆۆۆتۆریا مۆۆۆۆۆۆۆڵ   رپۆۆۆۆۆۆارکە بۆۆۆۆۆۆوو.. دەکەوتە بەریمۆۆۆۆۆۆبە

پاسۆۆۆۆۆە کاتێۆۆۆۆۆک    مارەمۆۆۆۆۆان هە ۆۆۆۆۆی کەس بۆۆۆۆۆووئۆۆۆۆۆێمە 
  سۆۆۆۆۆەرکۆ ۆدۆ مۆۆۆۆۆ وی ێیۆۆۆۆۆان دەهێ کەیۆۆۆۆۆیەکە هۆۆۆۆۆای کە پ

باوە ۆۆۆۆۆی پێۆۆۆۆۆدیم و هیۆۆۆۆۆویی سۆۆۆۆۆەرکەوتنی بۆۆۆۆۆۆ خویسۆۆۆۆۆتم  
 یەیۆۆۆۆ سۆۆۆۆەەەرەکە ن د نیۆۆۆۆای کۆۆۆۆردمەوە هۆۆۆۆیو مەترسۆۆۆۆیەک پە

ڕێبەرەکۆۆۆۆۆان جێمۆۆۆۆۆان نۆۆۆۆۆاهێ ن  چۆۆۆۆۆونکە پۆۆۆۆۆارەی بۆۆۆۆۆاۆ  و
بەر ەوەنۆۆۆۆۆۆۆدی خۆیۆۆۆۆۆۆۆان  وەردەگۆۆۆۆۆۆۆرن  جۆۆۆۆۆۆۆ ە پەوەی پە

ەویریۆۆۆۆی و و تۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆکرتێری وتومۆۆۆۆانەگە نۆۆۆۆادەن  چۆۆۆۆونک
  .توو ی کێ ە دەکەینهەر هە ەیەک ئەوین پە 
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەەرەکەمان دوو ڕێبەرمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان پەگەڵ بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو   پە

ێک ڕێ ۆۆۆۆاکە سۆۆۆۆب سۆۆۆۆەەای بۆۆۆۆوو  تۆۆۆۆا گەی ۆۆۆۆتینە  ۆۆۆۆار
پەسۆۆۆۆۆەر  بەنۆۆۆۆۆاوی کۆۆۆۆۆیۆ  کۆۆۆۆۆات مێر سۆۆۆۆۆێی بەرەبەیۆۆۆۆۆان

 ۆۆۆۆۆەەامێک دییۆۆۆۆۆان بەوینۆۆۆۆۆدین  دویتۆۆۆۆۆر تێ ەی ۆۆۆۆۆتین ئەوێ 
  ووئەوبەرمۆۆۆۆۆان دیرسۆۆۆۆۆتانێکی چۆۆۆۆۆڕ بۆۆۆۆۆ   ..ئۆتۆبۆۆۆۆۆانەکەیە

یۆۆۆۆۆنە بچو بپەڕیۆۆۆۆۆنەوە  ۆۆۆۆۆەەامەکە  خێرییۆۆۆۆۆی پە دەبێۆۆۆۆۆی بە
ەکە ویی پۆۆۆۆۆۆب  ۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆۆاو دیرسۆۆۆۆۆۆتانەکە   ۆۆۆۆۆۆوەێری دۆ م

ەتەو م دەبۆۆۆۆۆۆاری  ئۆۆۆۆۆۆێمەۆ بەکۆۆۆۆۆۆۆ ە وتین  بۆۆۆۆۆۆارین بگۆۆۆۆۆۆ 
کۆۆۆۆرد  هەر کەسۆۆۆۆێک جۆۆۆۆ ە  دیپ ۆۆۆۆتەکانمانەوە خۆمۆۆۆۆان پێۆۆۆۆ 

ە مۆۆۆۆن دەبۆۆۆۆوو نۆۆۆۆاوە نۆۆۆۆاوە ئەو جانتۆۆۆۆایە هە ب رێۆۆۆۆی ک پە
  .یەێدیو سەوڵ و پەمپێکی تچوپێک و دو

ێکیان چۆۆۆۆۆۆاک ەنۆۆۆۆۆۆاو دیرسۆۆۆۆۆۆتانەکە ڕێبەرەکۆۆۆۆۆۆان  ۆۆۆۆۆۆوێنپ
ەوە  ننەدۆورێیۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆۆای گەر جەنۆۆۆۆۆدرمە ئەکۆۆۆۆۆردووە تۆۆۆۆۆا 
تۆۆۆۆۆر پەو  ۆۆۆۆۆوێنە مۆۆۆۆۆاینەوە تۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆوو بە  دوو سۆۆۆۆۆەەاتی

پێنجۆۆۆی بەیۆۆۆانی  سۆۆۆب سۆۆۆەد مەترێۆۆۆک بەپۆۆۆب ڕۆی ۆۆۆتین تۆۆۆا 
گەی ۆۆۆۆتینە ئەو ئۆۆۆۆاوەی خۆۆۆۆاکی تورکیۆۆۆۆای پە یۆنۆۆۆۆان جیۆۆۆۆا 

  د جانتۆۆۆۆۆۆاکە دەرکۆۆۆۆۆۆر پەوێ چوپەکەمۆۆۆۆۆۆان پەدەکۆۆۆۆۆۆردەوە  
ەدی  دویتۆۆۆۆر دەیانۆۆۆۆدییە سۆۆۆۆەرەتا ڕێبەرەکۆۆۆۆان پەمپیۆۆۆۆان پۆۆۆۆب د 

هەوی   بۆۆۆۆوو پەتۆۆۆۆر.. تۆۆۆۆا چۆۆۆۆووپەکە پڕ دەسۆۆۆۆی پیاوەکۆۆۆۆانی
هەر   بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو بە  ە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانیووکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆات مێر ب

 پەو دین ێە ۆۆۆۆۆتمانیان سۆۆۆۆۆەر خسۆۆۆۆۆی و کەوتۆۆۆۆۆنە سۆۆۆۆۆەو  ه
  .پە ئاوەکە پەڕینەوە دیماوەی چارەگێک

یر م وە دوو ڕێۆۆۆۆبەرەکە پەمۆۆۆۆاوەی نیۆۆۆۆو کۆۆۆۆاتەڕیۆۆۆۆنەدەپکە 
 ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنێک  پە و هەوی بەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاڵ دەکەن چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووپەکە پە

گەڕینەوە بەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری  دەی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارنەوە تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا پە
مێرگێۆۆۆۆک بەرەو ڕوومۆۆۆۆان دەبێۆۆۆۆتەوە  گ وگیۆۆۆۆا   بێنۆۆۆۆنەوە

دییپۆ ۆۆۆۆۆۆۆیووە  هەرچەنۆۆۆۆۆۆۆدە تۆۆۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆۆەرچۆک ئۆۆۆۆۆۆۆاوە.. 
رێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆاردیەک دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەکانمان بارینێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک دەبا

 دیبەنۆۆۆۆۆۆۆاو ئۆۆۆۆۆۆاوی مێۆۆۆۆۆۆۆرگەکەبێی  ۆۆۆۆۆۆ دەو ی ێۆۆۆۆۆۆ دەتەوێن
  دەگەیۆۆۆۆۆنە دیرسۆۆۆۆۆتانێک دە نینۆۆۆۆۆویکەی کا ێرێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆڕۆ

دەڕۆیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ڕێبەرەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان پەوێ  چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرکەیەک
 .دەنی ێنندیمان

تۆۆۆۆۆۆا یەکۆۆۆۆۆۆی نیۆۆۆۆۆۆوەڕۆ پەوێ دەمێنیۆۆۆۆۆۆنەوە  یەکێۆۆۆۆۆۆک پە 
وتین گۆۆۆۆۆۆ ەرەکۆۆۆۆۆۆان تەپەەۆۆۆۆۆۆۆنی کۆۆۆۆۆۆرد  دویتۆۆۆۆۆۆر پێۆۆۆۆۆۆی ڕێب
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»دەبێۆۆۆۆی خێۆۆۆۆۆری بۆۆۆۆۆڕۆن تۆۆۆۆا ەریۆۆۆۆۆا بکەویۆۆۆۆۆن  ڕێ ۆۆۆۆۆاکە 
گۆۆۆۆردێکە دوو کۆۆۆۆا ێرێکی تۆۆۆۆر دەڕۆیۆۆۆۆن بەرەو بەروییۆۆۆۆی 

 ڕێ ۆۆۆۆۆایەکی خۆۆۆۆۆۆڵ هەیە پە  کدەگەیۆۆۆۆۆنە نویۆۆۆۆۆک گونۆۆۆۆۆدێ
ڕێ ۆۆۆۆایە گردێۆۆۆۆک هەیە دەبۆۆۆۆوو پۆۆۆۆا بکەوین تۆۆۆۆا  خۆۆۆۆویر ئەو

 ۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەێرەکەی  سۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکی ڕەۆ کەد ئەو کۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتەی مارسی
مۆۆۆۆۆاوەی چرکەیەکۆۆۆۆۆدی  پیۆۆۆۆۆاوێکی کەچە ۆۆۆۆۆی ئەپبۆۆۆۆۆانیە  پە

هەموومۆۆۆۆۆۆۆانی سەرخسۆۆۆۆۆۆۆی  دوو ڕێۆۆۆۆۆۆۆبەرەکە بەهەمۆۆۆۆۆۆۆان 
خەیۆۆۆۆۆا ی گەڕینەوەیۆۆۆۆۆانم دەکۆۆۆۆۆرد  ڕێ ۆۆۆۆۆا گەڕینەوە  مۆۆۆۆۆن

 ۆۆۆۆۆۆۆوەێرەکە دینی ۆۆۆۆۆۆۆتبووم   یئەو کۆۆۆۆۆۆۆاتەی پەپێ ۆۆۆۆۆۆۆەوە ال
و سۆۆۆۆۆۆیانیۆ پەنۆۆۆۆۆۆاو سۆۆۆۆۆۆندوەن  ۆ پەدویوەچۆۆۆۆۆۆویر کەسۆۆۆۆۆۆی

دەرگایۆۆۆۆۆان پەسۆۆۆۆۆەر دیخۆۆۆۆۆریوە.. ئەوە ڕێۆۆۆۆۆک پەو جۆۆۆۆۆووتە 
بۆۆۆۆۆۆی  ابۆۆۆۆۆاویری موصۆۆۆۆۆە  ەەتێۆۆۆۆۆیە دەچێۆۆۆۆۆی دییکۆۆۆۆۆم پە

یم  دەمخسۆۆۆۆۆتە نۆۆۆۆۆاو کارتۆنێۆۆۆۆۆک و ەاپێۆۆۆۆۆک ئۆۆۆۆۆاو و ڕدەکۆۆۆۆۆ 
کۆۆۆۆۆۆۆۆارتۆنەکە دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  چەنۆۆۆۆۆۆۆۆد کونێکمۆۆۆۆۆۆۆۆان پە

بەدەر بەو ڕێ ۆۆۆۆۆۆۆایە ەد ڕی بەخێرییەکۆۆۆۆۆۆۆی پە  .هەناسۆۆۆۆۆۆۆەدین
ەڕویی  دووجۆۆۆۆۆۆۆۆار خەریۆۆۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆۆۆوو ما ۆۆۆۆۆۆۆۆێنەکەمان د 

وەرب ەڕێۆۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆەرەنجام پێۆۆۆۆۆن  کۆۆۆۆۆات مێر بەم  ۆۆۆۆۆێوەیە 
ات مێر هە ۆۆۆۆتی  ۆۆۆۆەو دەمێنیۆۆۆۆنەوە  کاتێۆۆۆۆک دیبەویۆۆۆۆن کۆۆۆۆ 

ئەم و وتی »ئێۆۆۆۆۆرە خۆۆۆۆۆاکی یۆنۆۆۆۆۆانە گۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆوو   ۆۆۆۆۆوەێرەکە 
 سا ۆنیکە   ارە ناوی 

کە پە کۆ ۆۆۆۆکێکی کۆۆۆۆۆنی  بردمۆۆۆۆانی بۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆۆ ێکی گەورە
ە پەوینەی دە پۆۆۆۆۆۆێۆ ئێسۆۆۆۆۆۆتە دەچۆۆۆۆۆۆوو  یۆۆۆۆۆۆاەسۆۆۆۆۆۆ چەنۆۆۆۆۆۆد 

دوو ڕێۆۆۆۆۆۆۆۆبەری پەرسۆۆۆۆۆۆۆۆت ایەکی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆن بێۆۆۆۆۆۆۆۆی  پەوێ 
 پا ۆۆۆۆۆا یەکێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆوو پە  .بۆۆۆۆۆوو پاکسۆۆۆۆۆتانی چاوەڕێمۆۆۆۆۆان

چۆۆۆۆۆۆۆی پیۆۆۆۆۆۆۆرەی  ە کۆۆۆۆۆۆۆرد  ڕێبەرەکۆۆۆۆۆۆۆان باسۆۆۆۆۆۆۆی ئەوەی
 بکۆۆۆای بە یۆۆۆۆرۆ تورکیمۆۆۆان الیە پێۆۆۆی بۆۆۆدەین تۆۆۆا بۆمۆۆۆان 

ب یۆۆۆۆۆرێین توو ۆۆۆۆۆی کێ ۆۆۆۆۆەی گەورە  وەچۆۆۆۆۆونکە بە پیۆۆۆۆۆرە

تۆۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆوو  پاکسۆۆۆۆۆۆتانیەکەی یمەنسۆۆۆۆۆۆور بێۆۆۆۆۆۆ  .دەبۆۆۆۆۆۆین
مۆۆۆا ەوە گۆۆۆۆڕین  تەپەەۆنیۆۆۆان پێۆۆۆدیین تۆۆۆا بۆۆۆۆ  پۆۆۆارەکەی بۆۆۆۆ

پەیوەنۆۆۆۆۆدی ب ۆۆۆۆۆرین کە گەی ۆۆۆۆۆتوینەتە یۆنۆۆۆۆۆان  بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی 
نووسۆۆۆۆۆۆین ەی پۆۆۆۆۆۆارە خەوینۆۆۆۆۆۆدنەکە ئاگۆۆۆۆۆۆادیر بۆۆۆۆۆۆکەن کە 

کەم گەی ۆۆۆۆتووین  مۆۆۆۆن دەبۆۆۆۆوو تەپەەۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆ کەسۆۆۆۆێک بۆۆۆۆ 
کە جەنۆۆۆۆۆۆۆابی وەویۆۆۆۆۆۆۆر  مۆۆۆۆۆۆۆارەکەی پۆۆۆۆۆۆۆب دیبۆۆۆۆۆۆۆووم  پە 

دیۆۆۆۆار بۆۆۆۆوو  پۆۆۆۆارە کۆۆۆۆاری دەکۆۆۆۆرد  ین ەی رەوی ەنووسۆۆۆۆی
و خەرجۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەەرەکەی مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن پەوێ هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆو

سۆۆۆۆۆتم کرێۆۆۆۆۆی خەوێنۆۆۆۆۆدریوە  کە پە تەپەەۆۆۆۆۆۆنی ئەوینیتۆۆۆۆۆر بی
 ەوە تۆۆۆۆۆا یۆنۆۆۆۆۆان دوو هەویر وسۆۆۆۆۆەەەرەکەمان پە ئەسۆۆۆۆۆتەنب

 بەدویی ئەوە دوو دوو دەڕۆیۆۆۆۆۆۆۆۆن تۆۆۆۆۆۆۆۆا کەس  .یۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆیە
وبەرگی مانمۆۆۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆۆۆب نەکۆۆۆۆۆۆۆای  بە م خۆۆۆۆۆۆۆۆ ج ۆۆۆۆۆۆۆ گو

ان بۆۆۆۆۆۆۆوو  مۆۆۆۆۆۆۆ وەوڕیویمۆۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆوێنی گ
ە خوپەکێۆۆۆۆۆک دوور بۆۆۆۆۆوو   ۆۆۆۆۆوێنەکەمان پەنۆۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆۆار د 

وێسۆۆۆۆت ەی پۆۆۆۆاس  بەم  ۆۆۆۆێوەیە گەی ۆۆۆۆتینە نۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆار  پە
چۆۆۆۆاوەڕێی پاسۆۆۆۆی  مۆۆۆۆارە پێۆۆۆۆن  ئێێمۆۆۆۆان کۆۆۆۆرد کە هۆۆۆۆای 
پەگەڵ دوو ڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆبەرەکە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتین  دویی بیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 

هەر   .مەندەەەر دیبەویۆۆۆۆۆۆنوێسۆۆۆۆۆۆت ەی  ۆۆۆۆۆۆە خۆۆۆۆۆۆوپەک پە
نۆۆۆۆۆۆۆاو  ەنیەکەو پ یتێکیۆۆۆۆۆۆۆان پێۆۆۆۆۆۆۆدیین  پەگە مۆۆۆۆۆۆۆان هۆۆۆۆۆۆۆات

ەکانمان بۆۆۆۆۆۆۆ یورسۆۆۆۆۆۆیدەەەرەکە تۆۆۆۆۆۆا  مۆۆۆۆۆۆارەی کن ۆۆۆۆۆۆەمە
و  و دیمۆۆۆۆان بنی ۆۆۆۆێنن  ئەوسۆۆۆۆا هۆۆۆۆاتنە خۆۆۆۆویرەوە بۆۆۆۆدۆونەوە

   .جێیان هێ تین
پێۆۆۆۆۆن  کۆۆۆۆۆات مێری تەویو پەنۆۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆۆەمەندەەەر بۆۆۆۆۆووین  

سۆۆۆۆەیرینەی نۆۆۆۆاو مۆۆۆۆرۆ ە هەسۆۆۆۆتم دەکۆۆۆۆرد کۆمە ێۆۆۆۆک پەو 
کە کۆۆۆۆۆۆۆاتی  ویۆۆۆۆۆۆۆۆنی تەڕەوین بۆۆۆۆۆۆۆووین ونجیۆۆۆۆۆۆۆرەی تەپە
 .گەی ۆۆۆۆتینە ئەسۆۆۆۆینا مان ئەکۆۆۆۆرد..ریسۆۆۆۆە ی ید خۆۆۆۆۆی بە منۆۆۆۆ 

تەکسۆۆۆۆی   وێسۆۆۆۆت ەکە دیبەویۆۆۆۆن  ئەوێ پۆۆۆۆڕی بۆۆۆۆوو پە پە 
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ەسۆۆۆۆۆێکم پۆۆۆۆۆب دریبۆۆۆۆۆوو کە  ۆۆۆۆۆوەێری مۆۆۆۆۆن ئەدرەسۆۆۆۆۆی ک
سۆۆۆۆۆۆۆۆەرکۆی  بوو پەوێ  هە ۆۆۆۆۆۆۆۆبەی وەویۆۆۆۆۆۆۆر بەتەکسۆۆۆۆۆۆۆی

بخۆۆۆۆای  کەمێۆۆۆۆک  وتبۆۆۆۆوو هەمۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆتێکم بۆۆۆۆۆ ڕێۆۆۆۆک
کۆۆۆۆرد تۆۆۆۆا کۆۆۆۆابریی یۆنۆۆۆۆانی هۆۆۆۆای و جانتۆۆۆۆاکەمی  چۆۆۆۆاوەڕێم

ویوە دینی ۆۆۆۆۆۆۆتم  یەکێۆۆۆۆۆۆۆک د  خسۆۆۆۆۆۆۆتە تەکسۆۆۆۆۆۆۆیەکەیەوە  پە
ەێرینەی وۆر ەسۆۆۆۆەی دەکۆۆۆۆرد  مۆۆۆۆن هیچۆۆۆۆی بۆۆۆۆوو پەو  ۆۆۆۆو

تێنەگەی ۆۆۆۆۆتم  جۆۆۆۆۆ ە پەوەی نۆۆۆۆۆاوی خۆۆۆۆۆۆمب هێنۆۆۆۆۆا وتۆۆۆۆۆی 
 بۆۆۆۆۆۆێ ەرد  هەروەهۆۆۆۆۆۆا کە باسۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆەرکۆی دەکۆۆۆۆۆۆرد پە

نی ۆۆۆۆۆی جارێۆۆۆۆۆک ەسەکا نۆۆۆۆۆاوەکەی تێ ەی ۆۆۆۆۆتم  دەوینۆۆۆۆۆم پە
  .وتی کوردستانگ

 وورێکۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆرتم  پەو  ۆۆۆۆوێنانەی کە خویرەوەیۆۆۆۆۆان 
کی وکی پێۆۆۆۆۆیە  تەپەەۆۆۆۆۆۆنێوێ ۆۆۆۆۆتخانەی بچۆۆۆۆۆ چوخۆۆۆۆۆویردن 

 دییە دەسۆۆۆۆۆتم تۆۆۆۆۆا بە   تەپەەۆۆۆۆۆۆنەکەیبۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆەرکۆ کۆۆۆۆۆرد 
 نخۆۆۆۆۆویرەوە نۆۆۆۆۆا دەتۆۆۆۆۆوینم پە کە کۆۆۆۆۆوردیی تێمب ەیەنێۆۆۆۆۆی 

 بخۆۆۆۆۆۆم  چێ ۆۆۆۆۆتخانەی بۆۆۆۆۆاۆ و هەروینۆۆۆۆۆن  هەەتەیەکۆۆۆۆۆی
  .ئیتا یا بۆ ەاچاخچیی دەناسێنێی تا بتبای تریۆ بە 

نیەکە دویی هەەۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەیەک هۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتەوە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەێرە یۆنۆۆۆۆۆۆۆۆۆا
پێ ۆۆۆۆۆۆتر انێکی ووو بۆۆۆۆۆۆوو  هە ۆۆۆۆۆۆبەی دوو ڕۆ  یۆۆۆۆۆۆ ەببەرە

هۆۆۆۆای کۆۆۆۆاكەوێکی پێۆۆۆۆدیم کۆۆۆۆای و ڕۆ ی ڕۆی ۆۆۆۆتنەکەمی 
کردبۆۆۆوو  هۆۆۆای ئامۆۆۆادە پەسۆۆۆەر نووسۆۆۆریبوو  بۆۆۆۆیە خۆۆۆۆم 

بەرەبەیۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆوو بە   .ەکەیبردمۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆ الی ەاچۆۆۆۆۆاخچی
نۆۆۆۆۆۆد کەسۆۆۆۆۆۆێک دیبەۆ کۆۆۆۆۆۆریین  ئۆپۆۆۆۆۆۆڵ پەگەل چەسۆۆۆۆۆۆب 

  ۆۆۆۆۆۆۆۆی پەگەل مۆۆۆۆۆۆۆۆن سۆۆۆۆۆۆۆۆەرکەوی  پەیخۆ ەاچۆۆۆۆۆۆۆۆاخچی
وتری گۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆتینە  ۆۆۆۆۆارێک پێۆۆۆۆۆی دەیەتی بەیۆۆۆۆۆانی گهە ۆۆۆۆۆ 

ەمۆۆۆۆۆۆای  ۆۆۆۆۆۆاخێک هەبۆۆۆۆۆۆوو ڕێ ۆۆۆۆۆۆای پە کەپ  .ی کەپەمۆۆۆۆۆۆا
نۆۆۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆۆۆاخەکە  ی بۆۆۆۆۆۆوو.. بەخێرییۆۆۆۆۆۆی پەێۆۆۆۆۆۆد ما ۆۆۆۆۆۆێنی ت

کۆۆۆۆۆۆۆای ویۆۆۆۆۆۆۆن و چۆۆۆۆۆۆۆووینە نۆۆۆۆۆۆۆاو جەنۆۆۆۆۆۆۆ ە ەکە  ئەودیبە

ما ۆۆۆۆۆۆێنەکە گەڕینەوە سۆۆۆۆۆۆب   هە ۆۆۆۆۆۆتی بەیۆۆۆۆۆۆانی بۆۆۆۆۆۆوو
ی جەنۆۆۆۆۆۆ ەڵ ڕێبەرێکۆۆۆۆۆۆی ەەرەب چۆۆۆۆۆۆاوەڕێ پە ..ئەسۆۆۆۆۆۆینا

 .ەبەکەرەئەمجارە دریینە دەسی ە ین دەکرد 
ینی ۆۆۆۆۆتووین  دەڕوینیۆۆۆۆۆنە پەسۆۆۆۆۆەر پۆۆۆۆۆووتکەی  ۆۆۆۆۆاخەکە د  

خۆۆۆۆویرەوە کە یەک پۆۆۆۆارچەیە پە دەریۆۆۆۆا  مۆۆۆۆاوەی دوینۆۆۆۆوە 
بەیۆۆۆۆانی بۆۆۆۆۆ هە ۆۆۆۆتی  هە ۆۆۆۆتی پە  کۆۆۆۆا ێر ئۆۆۆۆاوی مۆۆۆۆاینەوە

بۆۆۆۆۆۆۆ ڕێۆۆۆۆۆۆبەرە  پەەۆنێۆۆۆۆۆۆککۆۆۆۆۆۆاتەی تەئێۆۆۆۆۆۆویرە  تۆۆۆۆۆۆا ئەو
کەی ۆۆۆۆۆۆنی  ۆۆۆۆۆۆوێنی یەخۆۆۆۆۆۆتەکەی ۆپ وەەرەبەکە دەکرێۆۆۆۆۆۆی 

  .بۆ دەنێرن
خێرییۆۆۆۆی پەسۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆاخەکە ەبمۆۆۆۆاوەی چۆۆۆۆل خۆۆۆۆوپەک  پە

دوورەوە  کەنۆۆۆۆۆۆۆار دەریۆۆۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆۆووین پە پە دیدەبەویۆۆۆۆۆۆۆن 
یەختەکەمۆۆۆۆۆۆان بینۆۆۆۆۆۆی  کە ئەوینۆۆۆۆۆۆیۆ ئێمەیۆۆۆۆۆۆان بینۆۆۆۆۆۆی بە 

پتنەکۆۆۆۆانی بەرەو ئۆۆۆۆێمە چۆۆۆۆوپێکی بە مۆۆۆۆاتۆڕ یەکێۆۆۆۆک پە کا
کۆۆۆۆاتە  ۆۆۆۆی ری کۆۆۆۆاپتنی جەمۆۆۆۆال كەمبۆۆۆۆارم   مۆۆۆۆن ئەوهۆۆۆای 

بیۆۆۆۆۆۆۆۆر کەوتەوە  هەر جۆۆۆۆۆۆۆۆارەی پێۆۆۆۆۆۆۆۆن  کەسۆۆۆۆۆۆۆۆمان بە 
کە   دەگەی ۆۆۆۆۆتینە یەخۆۆۆۆۆتەکە اتۆۆۆۆۆ چۆۆۆۆۆووپەکە دەپەڕیۆۆۆۆۆنەوە 

بۆۆۆۆۆۆۆووین مۆۆۆۆۆۆۆن ویموینۆۆۆۆۆۆۆی ڕێۆۆۆۆۆۆۆبەرە ەەرەبەکەۆ تەویو 
  .دێی دویتر بۆم دەرکەوی ئەو دەگەڕێتەوە

ی ۆۆۆۆۆۆتینە ئیتا یۆۆۆۆۆۆا و پۆپیسۆۆۆۆۆۆی دویی پەنجۆۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆەەای گە
پەوێۆۆۆۆۆۆۆ   .کەمۆۆۆۆۆۆر بردینۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆ و نۆۆۆۆۆۆی تیرگئیتۆۆۆۆۆۆا ی 

خویردنیۆۆۆۆۆۆان  ێکی گەورە و هەموومانیۆۆۆۆۆۆان خسۆۆۆۆۆۆتە هۆۆۆۆۆۆۆ
ن پێکۆۆۆۆۆۆۆۆردین  ایبۆۆۆۆۆۆۆۆۆ هێنۆۆۆۆۆۆۆۆاین  یەک بەیەک پرسۆۆۆۆۆۆۆۆیار

مۆۆۆۆاینەوە  هەنۆۆۆۆدێک ڕۆی ۆۆۆۆتن  کەمۆۆۆۆر  مۆۆۆۆاوەی سۆۆۆۆا ێک پە
کۆتاییۆۆۆۆدی  و نەگەڕینەوە  بە م مۆۆۆۆن پێۆۆۆۆرە مۆۆۆۆامەوە  تۆۆۆۆا پە

و  ەوە وێۆۆۆۆۆنەیی ەێۆۆۆۆۆریەی ەپەڕێۆۆۆۆۆی ەونسۆۆۆۆۆو  ما ەوەمۆۆۆۆۆان
یۆۆۆۆۆۆان نۆۆۆۆۆۆاردبوو بۆۆۆۆۆۆۆ وەویرەتۆۆۆۆۆۆی دەرەوەی نم وینیۆۆۆۆۆۆاری

کەمۆۆۆۆپەکە مۆۆۆۆن دەناسۆۆۆۆێی   ئیتا یۆۆۆۆا  چۆۆۆۆونکە کەسۆۆۆۆێک پە
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ۆن بۆۆۆۆۆ کوردسۆۆۆۆتان دەکۆۆۆۆای  ەۆۆۆۆ ەکاتێۆۆۆۆک دەمبینێۆۆۆۆی  تەپ
و پەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆ ەی  یە مۆۆۆۆۆۆۆۆن پێۆۆۆۆۆۆۆۆرە دۆوریمەوەبەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆێوە

ەڕۆکەخۆۆۆۆۆۆۆانەی ڕۆمۆۆۆۆۆۆۆا بەرەو ەڕۆکەخۆۆۆۆۆۆۆانەی هەوپێۆۆۆۆۆۆۆر 
 دیپۆری دە رێمەوە.

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پەریوێوێک بۆ چوونە ناو کەنیسەی 
 رەمڕی

ەسۆۆۆۆۆۆۆەی نووسۆۆۆۆۆۆۆەرینی نۆۆۆۆۆۆۆاو  یە پەیۆۆۆۆۆۆۆ ئەوە بە ۆۆۆۆۆۆۆێک ن
تۆۆۆۆۆۆۆۆۆرە   دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکان  بە کۆۆۆۆۆۆۆۆۆو پەریوێوێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆی

 ۆۆۆۆۆەل و وتۆۆۆۆۆارەکەی  کۆۆۆۆۆرەەبسۆۆۆۆۆاكکردنەوەی چۆۆۆۆۆوونی 
ئەوەۆ دەبۆۆۆۆۆوو بۆۆۆۆۆ ڕیسۆۆۆۆتی و دروسۆۆۆۆۆتی  ۆۆۆۆاهۆیە  بۆۆۆۆۆ 

خۆۆۆۆۆم سۆۆۆۆەردینی کەنیسۆۆۆۆەی رەمۆۆۆۆڕی بۆۆۆۆکەم  تۆۆۆۆا بەچۆۆۆۆاوی 
 .خۆم ئەو مێ ووە ببینم

وردتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرە کە پە ئەوەی مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن بینۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیم وۆر پەوە 
کۆۆۆۆۆریوە  هە ۆۆۆۆۆبەی چۆۆۆۆۆونکە بۆۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆاس دیدەستنووسۆۆۆۆۆەکان

پیاوەکۆۆۆۆانی روبۆۆۆۆی با نۆۆۆۆدە تۆریوەکۆۆۆۆان گرنۆۆۆۆی نەبۆۆۆۆوو  
ەپەکە و  ۆۆۆۆێوەیەک باسۆۆۆۆیان نەکۆۆۆۆردووە  مەسۆۆۆۆ یهۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆیە بە

جۆۆۆۆۆۆۆۆ ە پە دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکان   ۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێنەکە مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووی 
نی ۆۆۆۆۆۆۆان دەدیی  بۆۆۆۆۆۆۆۆیە  کەرکۆۆۆۆۆۆۆووکیەکانی یمەسۆۆۆۆۆۆۆیر
سۆۆۆۆۆۆۆەردینەکە بینۆۆۆۆۆۆۆیم پێۆۆۆۆۆۆۆرە دەیۆۆۆۆۆۆۆخەمە ڕوو   ئەوەی پە

چۆۆۆۆۆۆۆونکە بەبۆۆۆۆۆۆۆب بۆۆۆۆۆۆۆوونی ئەو وینیاریۆۆۆۆۆۆۆانە پەبۆۆۆۆۆۆۆارەی 
تەنیۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆابەتەکە نۆۆۆۆۆاتەویو دەبێۆۆۆۆۆی   کەنیسۆۆۆۆۆەکە  نەک بە
 پەوەۆ تێۆۆۆۆۆب ەین مەتۆۆۆۆۆڕین بۆۆۆۆۆۆ وی بە نبە کۆۆۆۆۆو نۆۆۆۆۆاتوینی

 .توندی د ی ئەو سب پیاوە کوردە وەستایەوە
ئەوە سۆۆۆۆەرباری ئەوەی ئەو سۆۆۆۆب پیۆۆۆۆاوە هێنۆۆۆۆدە پەپەیۆۆۆۆان  

وەسۆۆۆۆۆۆۆنی  دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆەکان بۆۆۆۆۆۆۆدون  بۆۆۆۆۆۆۆۆیە پە بۆۆۆۆۆۆۆوو
 وردەکۆۆۆۆۆۆاری و نهێنیۆۆۆۆۆۆان ەەریمۆۆۆۆۆۆۆۆکەنیسۆۆۆۆۆۆەکەۆ وۆر 

ی وۆر خۆۆۆۆۆۆم هەسۆۆۆۆۆتم بەوە دەکۆۆۆۆۆرد نۆۆۆۆۆاتەویوی کۆۆۆۆۆردووە 
بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیە پەگەڵ هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوڕێیەکی   نەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکانیا هەیە پە

کۆۆۆۆۆی ەەرەەە بەنۆۆۆۆۆاوی ئەبۆۆۆۆۆریم  خە کۆۆۆۆۆی گەڕەمەسۆۆۆۆۆیریم 
 .سەردینی کەنیسە بکەین بوو.. کاتێکمان دینا
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مەکەی ئەوبەر بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووین   ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەا ێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتا پەه
الی  نەپەڕیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووینەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ بەری کەنیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکە  پە

بەروییۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  نرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکانەوە پەوکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی ەەر ود 
وە ەپکەنیسۆۆۆۆۆەکەمان دەڕوینۆۆۆۆۆی  کاتێۆۆۆۆۆک ئەبۆۆۆۆۆریم باسۆۆۆۆۆی 

ی کەنیسۆۆۆۆە کەوتبۆۆۆۆووە کۆۆۆۆاتی خۆۆۆۆۆی ئەو  ۆۆۆۆوێنە دەکۆۆۆۆرد پە
بەروییۆۆۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆۆۆۆاخێکەوە  وەک  ۆۆۆۆۆۆۆاخێک دەیۆۆۆۆۆۆۆۆڕوینیە 

ەە یەکۆۆۆۆۆۆۆۆی بچۆۆۆۆۆۆۆۆووکی ما ەکۆۆۆۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆۆۆویرەوە  وەک 
پێۆۆۆۆی ڕۆ گۆۆۆۆار بۆۆۆۆووە    ئێسۆۆۆۆتە بەەەکان ویبۆۆۆۆوویمەسۆۆۆۆیری

ەی دەکۆۆۆۆۆرد  ئۆۆۆۆۆێمە بە بەروییۆۆۆۆۆیەک  کاتێۆۆۆۆۆک ئەو ەسۆۆۆۆۆەی
 ییۆۆۆۆۆۆۆ بەری  ۆۆۆۆۆۆۆەەامەکە  بەرەو بەرویپەڕیبۆۆۆۆۆۆۆووینەوە ئەو
 .کەنیسە سەردەکەوتین

چۆۆۆۆوونی ئۆۆۆۆێمە ئاگۆۆۆۆادیر  پێ ۆۆۆۆتر مەتڕینۆۆۆۆی پەهۆۆۆۆاوڕێکەم 
دوو وە  گەی ۆۆۆۆۆۆتینە بەردەم دەرگۆۆۆۆۆۆاکە  دەرگۆۆۆۆۆۆا ووەکردبۆۆۆۆۆۆ 

هەر  دەریەکە بەڕەن ۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆپی بۆۆۆۆۆۆۆیە کۆۆۆۆۆۆریوەتەوە  پە
ڕەن ۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ڕەۆ وێۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەی خاچێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک  یەکێکیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بە
دیو  دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێکی پەیم ئەبۆۆۆۆۆۆۆۆۆرکێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆریوە  

رەو ۆۆۆۆۆۆە پیاسۆۆۆۆۆۆەی  ەکۆۆۆۆۆۆرییەوە.. بینیمۆۆۆۆۆۆان مەتۆۆۆۆۆۆڕین پ
ەڕوینی ئێمەدیبۆۆۆۆۆۆۆۆوو  ج ێکۆۆۆۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆۆۆۆاو دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد  ئەو پە

بۆۆۆۆوو  خاچێۆۆۆۆک پەسۆۆۆۆەر کریسۆۆۆۆە ڕە ۆۆۆۆەکەی ڕە ۆۆۆۆی پەبەر
بۆۆۆۆۆۆوو  ەە ۆۆۆۆۆۆە پیۆۆۆۆۆۆاوێکی کە ەگەی  نەخ ۆۆۆۆۆۆێنری بۆۆۆۆۆۆوو 

 پەبە م بۆۆۆۆۆوو  دە تەمەنۆۆۆۆۆی پە سۆۆۆۆۆەرووی پەنجۆۆۆۆۆا سۆۆۆۆۆاڵ
ەسۆۆۆۆۆەکردن چەنۆۆۆۆۆدە هۆۆۆۆۆێمن بۆۆۆۆۆوو  ئۆۆۆۆۆاویۆ بە هەمۆۆۆۆۆان 

 .هێمنی گوێی بۆ دەگرتی
وەک  ۆۆۆۆۆۆۆۆەەامێک بەرەو  وور  ۆرێرەوێکۆۆۆۆۆۆۆۆی چیمەنتۆۆۆۆۆۆۆۆ 

چەپۆۆۆۆۆۆۆیۆ دوو گۆڕەپۆۆۆۆۆۆۆانی  الی ڕیسۆۆۆۆۆۆۆی و پە دەتبۆۆۆۆۆۆۆای 
دییپۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆیووە  ی ئەو دە ۆۆۆۆۆۆۆۆتاییە گۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕ وتەوی گەورە کە

دیۆۆۆۆویری رەو ۆۆۆۆی  کاتێۆۆۆۆک بەنۆۆۆۆاو گۆڕەکۆۆۆۆان بڕۆیۆۆۆۆی  پە

  بۆۆۆۆۆۆۆۆیە ننێۆۆۆۆۆۆۆ ریو مۆۆۆۆۆۆۆردووۆ هەنۆۆۆۆۆۆۆدێک یکەنیسۆۆۆۆۆۆۆە
 .مردووەکان پە ێر وەوی و پەناو دیویر نێ ریون

ن چویرچێۆۆۆۆۆۆۆۆوەی ید نۆۆۆۆۆۆۆۆ ەپەالی ڕیسۆۆۆۆۆۆۆۆتی دیۆۆۆۆۆۆۆۆویرەکە چ
ئەوینە ئەو گۆۆۆۆۆۆۆۆڕینەن بۆۆۆۆۆۆۆۆ ئەو  دەبینۆۆۆۆۆۆۆی.. ۆن رێۆۆۆۆۆۆۆی 

سۆۆۆۆە  مۆۆۆۆردووینە رۆۆۆۆاور کۆۆۆۆریون کە دەیۆۆۆۆانهێنن بۆۆۆۆۆ کەنی
ئۆۆۆۆۆۆۆێمە بەدویی ئەوەی پەگەڵ ەە ۆۆۆۆۆۆۆە بەنۆۆۆۆۆۆۆاو رەو ۆۆۆۆۆۆۆی 
گۆڕسۆۆۆۆۆۆتانەکە تێۆۆۆۆۆۆپەڕین  ئەوسۆۆۆۆۆۆا گەڕییۆۆۆۆۆۆنەوە سۆۆۆۆۆۆەر 

دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە چەر دەرگۆۆۆۆۆۆۆۆۆای  ڕیرەوە چیمەنتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆکە.. کە پە
و  کۆۆۆۆۆۆردەوە یەیەکە بۆۆۆۆۆۆوو  دەرگۆۆۆۆۆۆاکیئۆۆۆۆۆۆاینرێوڕەسۆۆۆۆۆۆمە 

ئەو  ۆۆۆۆۆۆۆۆوێنە بۆۆۆۆۆۆۆۆوو پەنۆۆۆۆۆۆۆۆاو  چۆۆۆۆۆۆۆۆووینە  وورەوە  ئەوە
دەستنووسۆۆۆۆەکە وۆر بەالوەکۆۆۆۆۆی باسۆۆۆۆی کریبۆۆۆۆۆوو  پێۆۆۆۆۆرەدی 

رێوڕەسۆۆۆۆۆۆمە ە ەوڵ دەدەم وێنەیەکۆۆۆۆۆۆی ڕوونۆۆۆۆۆۆی هۆۆۆۆۆۆۆ ی ه
 .و گۆڕستانەکەی ناوەوە باس بکەم

هۆۆۆۆۆپێکی بچکۆۆۆۆۆپە پۆۆۆۆڕی کۆۆۆۆریوە پە کورسۆۆۆۆی تەخۆۆۆۆتەی 
ی ێۆۆۆۆۆد ەک  ۆۆۆۆۆوێنب سۆۆۆۆۆب کەسۆۆۆۆۆی تیدرێۆۆۆۆۆ   هەر کورسۆۆۆۆۆی

ۆ یبنی ۆۆۆۆۆۆۆێی  پەالیەکەی تۆۆۆۆۆۆۆریپەسۆۆۆۆۆۆۆەری د  ەدەبێۆۆۆۆۆۆۆتەو
وە کەپێنێۆۆۆۆۆۆک تۆۆۆۆۆۆر دینۆۆۆۆۆۆری  ۆۆۆۆۆۆێوە کورسۆۆۆۆۆۆیەکیبەهەمان

ەکان ی  بەم  ۆۆۆۆێوەیە کورسۆۆۆۆیچۆهێ ۆۆۆۆتریوەتەوە بۆۆۆۆۆ هۆۆۆۆاتو
بەڕیۆۆۆۆۆوی یەکتۆۆۆۆۆری دینۆۆۆۆۆریون  تۆۆۆۆۆا دەگەیۆۆۆۆۆتە نویۆۆۆۆۆک 
 ۆۆۆۆوێنی ەە ۆۆۆۆە  سۆۆۆۆەکۆیەکی بچکۆۆۆۆۆپە هەیە بۆۆۆۆۆ خوێنۆۆۆۆدنی 
وێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆردی ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاینی  ەە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆە پەوێ دەوەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێی و 

پ ۆۆۆۆۆی  پە  .هە ویسۆۆۆۆۆریوە ەودیۆۆۆۆۆویرەکەۆ خۆۆۆۆۆاچێکی پێۆۆۆۆۆ 
ن  ڕێۆۆۆۆۆۆک ئەگەر بچۆۆۆۆۆۆیە  ۆۆۆۆۆۆوێنی ەە ۆۆۆۆۆۆە یەکایکورسۆۆۆۆۆۆ 

ئەوسۆۆۆۆۆا  بووەسۆۆۆۆۆتیی ئەوسۆۆۆۆۆەری دیۆۆۆۆۆویرەکە دەبینیۆۆۆۆۆی..
کە  یری دویوەی هۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەکە بکەیۆۆۆۆۆۆۆۆی دەتۆۆۆۆۆۆۆۆوینی سۆۆۆۆۆۆۆۆە

 دیۆۆۆۆۆۆۆۆۆویرەکە دوو تۆۆۆۆۆۆۆۆۆاب ۆی پێۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە هە ویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆریوە  پە
تاب ۆکۆۆۆۆانەوە تێۆۆۆۆدەگەیی گۆۆۆۆۆڕی دوو کەسۆۆۆۆایەتی ئۆۆۆۆاینین  
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ێ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووە  پ دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە چەر مەویری مەتڕینێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی پە
نانە  ئەو ەە ۆۆۆۆۆەیە پە بەنۆۆۆۆۆاوی پۆۆۆۆۆۆ س  ۆۆۆۆۆەمماس ئسۆۆۆۆۆتی

سۆۆۆۆۆۆا یدی  ٨٠ تەمەنۆۆۆۆۆۆی و پە پەدییۆۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆۆووە ١٩٠٨/٧/١
کۆۆۆۆۆۆۆۆۆردووە  ویتە ڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆک پە  یۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  ا ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوییی پەم

تۆۆۆۆۆۆۆر  دەسۆۆۆۆۆۆۆتە ڕیسۆۆۆۆۆۆۆتیۆ تۆۆۆۆۆۆۆاب ۆیەکی پە .١٩٩٨/٨/٢٢
هەیە  ئەوە دەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی بەپێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆینەکە هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
ڕیهیۆۆۆۆبەیەک بێۆۆۆۆۆی بەنۆۆۆۆاوی نەجیۆۆۆۆۆبە ەەبۆۆۆۆد ئەپیۆۆۆۆۆاس کە 

تاو پێۆۆۆۆن  تەمەنۆۆۆۆی هە ۆۆۆۆ  بۆۆۆۆووە و پە ١٩١٢بۆۆۆۆووی کیپەدی
 .سا ی ما ئاوییی کردووە

نۆۆۆۆۆاو دیۆۆۆۆۆویر دەرگۆۆۆۆۆایەکی  نێۆۆۆۆۆوین هەردوو گۆۆۆۆۆۆڕەکەی پە
و مۆۆۆۆۆن  بۆۆۆۆۆب چویرچێۆۆۆۆۆوە هەیە  ەە ۆۆۆۆۆە دەچێۆۆۆۆۆتە  وورەوە

  گۆڕسۆۆۆۆۆۆۆتانێکی بچۆۆۆۆۆۆۆووکە یۆۆۆۆۆۆۆنەودە دویی ئەبۆۆۆۆۆۆۆریم  و
مۆۆۆۆۆۆردووی نێۆۆۆۆۆۆ ریو  نۆۆۆۆۆۆویکەی  دیویرەکۆۆۆۆۆۆانی پۆۆۆۆۆۆڕن پە

نێۆۆۆۆۆۆۆۆ ریون  کەوی  نپەنجۆۆۆۆۆۆۆۆا کەس پەنۆۆۆۆۆۆۆۆاو دیویرەکۆۆۆۆۆۆۆۆا
نیۆۆۆۆۆۆان ویۆۆۆۆۆۆاتر دەگەڕێۆۆۆۆۆۆتەوە بۆۆۆۆۆۆۆ مێۆۆۆۆۆۆ ووی پەدییکبوو

 پە هە ۆۆۆۆۆتاەیۆۆۆۆۆان ۆربسۆۆۆۆۆەرەتاکانی سۆۆۆۆۆەدەی بیسۆۆۆۆۆتەم و و
ئەبۆۆۆۆۆۆۆریم بۆۆۆۆۆۆۆاس پەوە بە م نەوەتەکۆۆۆۆۆۆۆان مۆۆۆۆۆۆۆردوون   و

 .ماوە بیبینیی  تر دەکای هێ تا گۆڕستانێکی
دەرگۆۆۆۆۆایەکی تۆۆۆۆۆر هەیە رێوڕەسۆۆۆۆۆمە ە دێیۆۆۆۆۆنەوە هۆۆۆۆۆۆ ی  

وێۆۆۆۆۆوە دەچیۆۆۆۆۆنە ەپو  پەنۆۆۆۆۆاو هۆۆۆۆۆۆ ەکە ەە ۆۆۆۆۆە دەیکۆۆۆۆۆاتەوە
سۆۆۆۆۆۆۆتانێکی ەۆۆۆۆۆۆۆریوینە سۆۆۆۆۆۆۆەر وەوی  وورەوە.. ئەوێ گۆڕ

  ئەوینە نەکانیمەسۆۆۆۆۆۆۆیریو نۆۆۆۆۆۆۆاو دیویرەکۆۆۆۆۆۆۆان گۆۆۆۆۆۆۆۆڕی 
ویۆۆۆۆاتر گۆۆۆۆۆڕی ئەو مەسۆۆۆۆیریانەن کە سۆۆۆۆەر بە بنەمۆۆۆۆا ەی 

و  ١٩٠٠ییکبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆووی ەە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەکانن  وۆربەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان پەد 
وەک ەە ۆۆۆۆۆە رەنۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆابۆ ێیۆۆۆۆۆدییە سۆۆۆۆۆا نی دویتۆۆۆۆۆرن  ت

 مۆۆۆۆۆۆۆۆردووە یپە بەكۆۆۆۆۆۆۆۆد  ١٩٥٧و پە  ١٨٦٦پەدییکبۆۆۆۆۆۆۆۆووی 
کەنیسۆۆۆۆۆۆۆۆەی رەمۆۆۆۆۆۆۆۆریی  و تەرمەکەیۆۆۆۆۆۆۆۆان هێنۆۆۆۆۆۆۆۆاوەتەوە

بەتەنی ۆۆۆۆی ئەو.. گۆۆۆۆۆڕی  .  تۆۆۆۆا پێۆۆۆۆرە بینێۆۆۆۆ نکەرکۆۆۆۆووک
کۆۆۆۆوڕەکەی هەیە بەنۆۆۆۆاوی پۆۆۆۆۆپس رەنۆۆۆۆا  ۆۆۆۆابۆ  هەروەهۆۆۆۆا 

ی وڕیهیۆۆۆۆۆۆۆبە ەەهۆۆۆۆۆۆۆیمە سۆۆۆۆۆۆۆ ێمان كەویپە کە پەدییکبۆۆۆۆۆۆۆو
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ی دنیۆۆۆۆۆۆۆۆۆای ٦٨تەمەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  و پە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆووە ١٨٩٠

 .جێهێ تووە
وی و یە کە مێۆۆۆۆۆۆۆ ێۆۆۆۆۆۆۆدیهەنۆۆۆۆۆۆۆدێک گۆۆۆۆۆۆۆۆڕی کۆنی ۆۆۆۆۆۆۆی ت
ویتە ڕۆ گۆۆۆۆۆۆاری   ١٩٣٩مردنەکیۆۆۆۆۆۆان دەگەڕێۆۆۆۆۆۆتەوە بۆۆۆۆۆۆۆ 

ووەم  ئەوینە بەپێۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆەرهە دینی جەن ۆۆۆۆۆۆی جیهۆۆۆۆۆۆانی د 
ڕیوییەتەکۆۆۆۆان نهێنۆۆۆۆی دەستنووسۆۆۆۆەکانیان پەنۆۆۆۆاو سۆۆۆۆندوەی 
بچکۆۆۆۆۆپە پەگەڵ خۆیۆۆۆۆان خۆۆۆۆریونەتە نۆۆۆۆاو دیویرەکۆۆۆۆان  کە 

ەکانیان یو م مانۆۆۆۆب و ریسۆۆۆۆتی نهێنۆۆۆۆی کەنیسۆۆۆۆەکە و  ۆۆۆۆەڕ
 .پەگەڵ خۆیان نا تووە

د ین بۆۆۆۆۆۆاس پەوە دەکۆۆۆۆۆۆای کۆۆۆۆۆۆاتی خۆۆۆۆۆۆۆی چەنۆۆۆۆۆۆ ڕتۆۆۆۆۆۆ مە 
کوردسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتانەوە هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتن دیویی ئەو  کەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێک پە

تنووسۆۆۆۆۆۆۆۆانەیان دەکۆۆۆۆۆۆۆۆرد  ئامۆۆۆۆۆۆۆۆادەبوون هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو دەس
کەنیسۆۆۆۆۆۆەی تاوەمۆۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆتێکمان بۆۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆکەن و

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆکەنەوە  بە م نەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆوومە  ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆر دیویکەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆان و 
ئەوی گەر هەر هەن اوێۆۆۆۆۆک بنۆۆۆۆۆێن ئە  هۆ ۆۆۆۆۆدیریم پێۆۆۆۆۆدین

 .وەەمئاگادیر دەکە ی  اتی انپاپا
گرن ۆۆۆۆۆی ئەو کەنیسۆۆۆۆۆەیە  ەسۆۆۆۆۆەکانی مەتۆۆۆۆۆرین پە پە ەئێسۆۆۆۆۆت

ە ڕو  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆە مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووی کو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتارگەتێۆۆۆۆۆۆۆۆۆدەگەم  کە 
ەکەی کەنیسۆۆۆۆۆۆە پەالیۆۆۆۆۆۆان ەە ۆۆۆۆۆۆەکانەوە پێۆۆۆۆۆۆرە یخوێنۆۆۆۆۆۆاوی

 ۆۆۆۆۆۆۆیان نا ۆۆۆۆۆۆۆتویانە تۆۆۆۆۆۆۆا یو پەگەڵ خۆ نووسۆۆۆۆۆۆۆریونەتەوە
کۆۆۆۆاتی دیبەوینۆۆۆۆی ەیسۆۆۆۆای مەسۆۆۆۆیگ ئەوین کتێبۆۆۆۆی مردنۆۆۆۆی 

بۆۆۆۆۆۆۆ   نجی ۆۆۆۆۆۆدی نووسۆۆۆۆۆۆیبێتەوەپەریوێۆۆۆۆۆۆوی ئی خۆیۆۆۆۆۆۆان پە
ەل پەگناچۆۆۆۆۆار    ۆۆۆۆۆای ن بەردەسۆۆۆۆۆتی کەس بێئەوەی نەهۆۆۆۆۆێ

دەستنووسەکانی ۆۆۆۆۆۆیان   ەستنووسۆۆۆۆۆۆەکانمەرگۆۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆۆەری د
 .نا تووە 
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 نووسەرین دەکو رێن
 بکو ەکان دەبنە نووسەر 
وەسۆۆۆۆۆیەتنامەکەیدی مۆۆۆۆۆردن نویکتۆۆۆۆۆر پەخۆۆۆۆۆۆی  ئۆۆۆۆۆاریس پە

دەبینێۆۆۆۆۆۆی  تۆۆۆۆۆۆا هەسۆۆۆۆۆۆتی باوکۆۆۆۆۆۆایەتی بۆۆۆۆۆۆۆ کۆۆۆۆۆۆچەکەی  
ئەو پۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانوە ڕۆ  بەر پە  ەیە کیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرەتەکە پەوەدی ن

مۆۆۆۆۆا ەکەی نی کۆۆۆۆۆچەکەی دوو چەکۆۆۆۆۆدیر پەنۆۆۆۆۆاو پەدییکبۆۆۆۆۆوو
 .خۆیدی کوو تیان

کێ ۆۆۆۆۆۆۆەکە پەوەدییە بۆۆۆۆۆۆۆۆچی ڕێبۆۆۆۆۆۆۆویر و ئۆۆۆۆۆۆۆاریس دویی 
دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆەکان دەوینۆۆۆۆۆۆۆۆن دەکۆۆۆۆۆۆۆۆو رێن؟ هەمی ۆۆۆۆۆۆۆۆە 

کەس نۆۆۆۆۆاکو ین تۆۆۆۆۆا " دەمبیسۆۆۆۆۆی روبەکۆۆۆۆۆان دەیۆۆۆۆۆانووی 
بە م نەک هەر پۆۆۆۆۆۆا ەوین " وسۆۆۆۆۆۆی نەکەیۆۆۆۆۆۆنپۆۆۆۆۆۆا ەوین در
 وسۆۆۆۆۆی و جەالد در خۆ ۆۆۆۆۆتان وەک بکۆۆۆۆۆو  ..دێنۆۆۆۆۆنە دنیۆۆۆۆۆا

نووسۆۆۆۆۆینێک پێ ۆۆۆۆۆبینی مۆۆۆۆۆردن دەبۆۆۆۆۆن  کە دویی هەمۆۆۆۆۆوو 
 کە ئۆۆۆۆۆۆۆۆاخۆ دویی چۆۆۆۆۆۆۆۆاپکردنی ئەو کتێۆۆۆۆۆۆۆۆبە  .بکەیۆۆۆۆۆۆۆۆن

کچێۆۆۆۆۆک وەسۆۆۆۆۆیەتنامەکەی بۆۆۆۆۆاوکی دەخۆۆۆۆۆوێنێتەوە  بۆۆۆۆۆاوەڕ 
دەکۆۆۆۆۆۆۆای بۆۆۆۆۆۆۆاوکی ئەو بەدەسۆۆۆۆۆۆۆتی هاوومۆۆۆۆۆۆۆانی خۆۆۆۆۆۆۆۆی 

کۆۆۆۆۆارۆ   بۆۆۆۆۆاوکم و  دییە"بەدییکۆۆۆۆۆی نا ێۆۆۆۆۆی  ؟کو ریبێۆۆۆۆۆی 
 "دبوو؟ ئەوینیان بۆ کو ی؟رکان یو ڕێبویر چی

گریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان  پە ەمەی  نەکەی ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاریس جۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ەئەو د 
خۆۆۆۆ "وتن  کۆۆۆچەکەی پێۆۆۆی دە ێۆۆۆی گۆۆۆ یە بۆۆۆۆ یۆۆۆ ەسۆۆۆەیەکی ن

تەوە کە بۆۆۆۆۆ ووەۆ نەتکو ۆۆۆۆتووە  مۆۆۆۆن نامەکۆۆۆۆانم خوێنۆۆۆۆد تۆۆۆۆ 
ئەو  "تۆۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆیوە  بۆۆۆۆۆا ئەوینە ب ۆۆۆۆۆرین کە کو ۆۆۆۆۆتیان

کچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆم ئەوین   تاو دە ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی وسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆودەمە نەنەی جەرگ
  .چۆن ب رین  ن هەیەایە  پارەیەرمێسکیان نی
پەبۆۆۆۆارەی مەرگۆۆۆۆی ە یەسۆۆۆۆەیەکمان پۆۆۆۆب نیۆۆۆۆ  هێ ۆۆۆۆتا ئۆۆۆۆێمە

انی یۆۆۆۆۆ  تیوئەوین  بۆۆۆۆۆۆچی دەسۆۆۆۆۆە تێک دەبێۆۆۆۆۆی د ی هاو

سۆۆۆۆێی  هەمی ۆۆۆۆەۆ خۆۆۆۆۆی بێۆۆۆۆی  هێنۆۆۆۆدە پە نووسۆۆۆۆین بتر
کە بۆۆۆۆۆۆۆایە  بەو نووسۆۆۆۆۆۆۆینانە  وی خۆۆۆۆۆۆۆۆی نی ۆۆۆۆۆۆۆان دەدیی 

ی ۆۆۆۆۆۆۆۆەوە نۆۆۆۆۆۆۆۆادیی و بۆۆۆۆۆۆۆۆۆی گرنۆۆۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆۆۆین  پەوال
 .وەەنچەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆدیرەکانی مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆوێن دەنووسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ن نەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا  گەنجیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنە و کتێبخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەیەکی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ 
تۆۆۆۆۆۆۆۆا ن نەبەن   ۆۆۆۆۆۆۆۆاهۆ  تێۆۆۆۆۆۆۆۆبە  دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆۆەکانی بە
 ن بەرگ چۆۆۆۆۆۆۆار دەکۆۆۆۆۆۆۆای یچەنۆۆۆۆۆۆۆد  بەردەویمەکۆۆۆۆۆۆۆانی بە

دەخۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆەر  ویی پۆۆۆۆب دێۆۆۆۆی مۆۆۆۆان ی بەرگێکۆۆۆۆی کتێۆۆۆۆب 
مێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ووی ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێمەدی  پە .ەکانیڕەەەی کتێبنرۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی

و کتێۆۆۆۆۆبە  ە خۆۆۆۆۆاوەنی ئەو هەمۆۆۆۆۆوو تێۆۆۆۆۆوییەک نیۆۆۆۆۆ یسیاسۆۆۆۆۆ 
 یە بێۆۆۆۆی  بۆۆۆۆۆیە وەک ئەەسۆۆۆۆوونباوێکیبۆۆۆۆ ەەیکریۆۆۆۆی و ئەد 

خێۆۆۆۆۆۆری ڕیگەیانۆۆۆۆۆۆدنی رۆۆۆۆۆۆوبەکەی کەوتۆۆۆۆۆۆنە  ەیکریۆۆۆۆۆۆی 
  .تەب ی ای بۆ ناوبردنی بە ەەی ەسووەی سیاسی

 100ەر دەستنووسۆۆۆۆۆۆۆە کۆنەکۆۆۆۆۆۆان و هەو ۆۆۆۆۆۆۆی ئەو پەسۆۆۆۆۆۆ 
تۆۆۆۆر خۆۆۆۆۆی پێ ەیانۆۆۆۆد  بە م کۆۆۆۆب  سۆۆۆۆاڵ ەیکریۆۆۆۆی ئەوینۆۆۆۆی

یە دەکۆۆۆۆۆای  ئۆۆۆۆۆاخۆ بۆۆۆۆۆوێری ئەوەمۆۆۆۆۆان یبۆۆۆۆۆڕوی بەو ڕیسۆۆۆۆۆت
ڕۆ نۆۆۆۆۆۆۆۆامەیەکی ئەه ۆۆۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  یمان ۆۆۆۆۆۆۆۆێت هەیە پە

یۆۆۆۆۆان یەکێۆۆۆۆۆک پەو نۆۆۆۆۆاوە  "یەکی دویسیاسۆۆۆۆۆ "بنووسۆۆۆۆۆین 
گەورینەی ڕۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنبیرینی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆورد ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاخۆ وەک 

یە یۆۆۆۆۆ نووسۆۆۆۆەرینی نۆۆۆۆاو دەستنووسۆۆۆۆۆەکان ئامۆۆۆۆادەن ئەو نهێن
 پە"وتارێکۆۆۆۆۆۆۆدی بنووسۆۆۆۆۆۆۆن یە بۆۆۆۆۆۆۆخەنە ڕوو  پە یەیکۆۆۆۆۆۆۆر

کاتێکۆۆۆۆۆۆدی روبۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆوردیی نووسۆۆۆۆۆۆەرین دەکو ێۆۆۆۆۆۆی و 
ان دەبۆۆۆۆۆۆۆۆن بە کۆۆۆۆۆۆۆۆ ەتیرۆریۆۆۆۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆۆۆۆای  پەوالوە بکو 

 ."نووسەر
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 ەوێی ب ەڕێتەوە سەر وەویبێ ەرد نای
هێنۆۆۆۆۆدەی نەمۆۆۆۆۆاوە ەۆۆۆۆۆڕۆکەکە بنی ۆۆۆۆۆێتەوە  هەر هێنۆۆۆۆۆدەی 
گەی ۆۆۆۆتمە سۆۆۆۆەر وەوی ئیۆۆۆۆدی  یۆۆۆۆانم کۆتۆۆۆۆایی دێۆۆۆۆی  تۆۆۆۆا 

مەتە سۆۆۆۆەر وەوی بۆۆۆۆۆم هەیە هەناسۆۆۆۆە بۆۆۆۆدەم  ونەگەی ۆۆۆۆتو
نێۆۆۆۆۆوین ئاسۆۆۆۆۆمان و دەریۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆۆم هەیە بۆۆۆۆۆ یم   منێۆۆۆۆۆک پە

ویۆۆۆۆۆان جێهێ ۆۆۆۆۆی  ەومرۆ ەکۆۆۆۆۆانی وەک مۆۆۆۆۆن کە سۆۆۆۆۆەر 
پە دەریۆۆۆۆۆا  ەۆۆۆۆۆڕۆکە خسۆۆۆۆۆتمانیە ئا ۆۆۆۆۆنای یەخۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆوون 

ئاسۆۆۆۆمان ئیۆۆۆۆدی مانۆۆۆۆایەک نامێنێۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆ گەڕینەوەی سۆۆۆۆەر 
  ەسەکانم ناکەن؟ وەوی  باوەڕ بە

تۆۆۆۆۆر کە ەۆۆۆۆۆڕۆکەکە نی ۆۆۆۆۆتەوە تێۆۆۆۆۆدەگەن سۆۆۆۆۆەر  تۆۆۆۆۆاوێکی
وەوی بۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆن دۆوە  بۆۆۆۆوو  ئەو دەمەی بۆۆۆۆاوک و بۆۆۆۆری  

ە ب ئامۆویکۆۆۆۆۆۆانم  ئەو کۆۆۆۆۆۆوڕە خۆۆۆۆۆۆا ەی دەیویسۆۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆبم
  گۆۆۆۆوییە  ۆۆۆۆێی نیە ای د و دییکۆۆۆۆی منۆۆۆۆ  ی خۆۆۆۆۆیهاوسۆۆۆۆەر

ڕیۆۆۆۆۆوی چەکۆۆۆۆۆدیرینی  ۆۆۆۆۆەرەەە   پە ەو  ۆۆۆۆۆەیدیمە  ئێسۆۆۆۆۆت
بە ۆۆۆۆدیری  هۆۆۆۆاتووە  ۆۆۆۆەرەەی بنەمۆۆۆۆا ە پۆۆۆۆاک بکۆۆۆۆاتەوە و

 .پە کو تنم بکای 
خوێنۆۆۆۆۆدنەوەی کتێۆۆۆۆۆب   یانۆۆۆۆۆدی رەوم بە مۆۆۆۆۆن وۆر کەم پە

کەمۆۆۆۆر بۆۆۆۆووم   نۆۆۆۆێکم  کۆۆۆۆردووە  بە م ئەو مۆۆۆۆاوەیەی پە
بۆۆۆۆۆۆۆۆوو  مەوە  وورەکەەنی ۆۆۆۆۆۆۆۆی تەناسۆۆۆۆۆۆۆۆی   وورەکەی ب

 یۆۆۆۆۆوەی ئە مانیۆۆۆۆۆا هۆۆۆۆۆاتبوون   اوسۆۆۆۆۆەرەکەی بەخۆۆۆۆۆۆی و ه
  هۆۆۆۆۆاتبوونە ئیتا یۆۆۆۆۆا  بەدەسۆۆۆۆۆتەوە دیبۆۆۆۆۆووپەوێ خۆیۆۆۆۆۆان 

گەر پەنۆۆۆۆۆجە مۆۆۆۆۆۆری نەبێۆۆۆۆۆی پە "پیۆۆۆۆۆاوەکەی دەیۆۆۆۆۆووی 
 "ئیتا یا خێری ئی امە وەردەگریی 

نووسۆۆۆۆۆینەوە  مێردێۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆۆوون بەهۆۆۆۆۆۆی کتێۆۆۆۆۆب و  ن و
بۆۆۆۆۆوون  ووسۆۆۆۆۆەر ن ان ناسۆۆۆۆۆیووە  هەردووکیۆۆۆۆۆانیۆۆۆۆۆ یەکتری

بۆۆۆۆوو  خوپیۆۆۆۆای ئەدەبیۆۆۆۆاتی  "سۆۆۆۆا گڕوئیۆۆۆۆا " نەکە نۆۆۆۆاوی 
چیۆۆۆۆۆۆرۆک  هەبۆۆۆۆۆۆوو  بەتۆۆۆۆۆۆایبەی پەبۆۆۆۆۆۆارەی ڕۆمۆۆۆۆۆۆان و

وتۆۆۆۆۆاری دەنووسۆۆۆۆۆی  ڕۆ ێکیۆۆۆۆۆان خەریکۆۆۆۆۆی نووسۆۆۆۆۆینی 
ڕۆمۆۆۆۆۆۆانی  گێۆۆۆۆۆۆڕینەوە پە"کتێبێۆۆۆۆۆۆک دەبێۆۆۆۆۆۆی بەنۆۆۆۆۆۆاوی 

و  سۆۆۆۆۆەرچاوە بۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆابەتەکەی پێویسۆۆۆۆۆتی بە "کوردیۆۆۆۆۆدی
 کتێۆۆۆۆۆۆۆب دەبێۆۆۆۆۆۆۆی  بەو هۆۆۆۆۆۆۆۆیەوە پەنۆۆۆۆۆۆۆاو ەەیسۆۆۆۆۆۆۆەری

گەنۆۆۆۆۆۆۆۆ   سۆۆۆۆۆۆۆۆەرێکیو ۆۆۆۆۆۆۆۆەکانی هەوپێۆۆۆۆۆۆۆۆر  نوتێبنرۆک
ئەو سۆۆۆۆۆەرەتای  "ەەبۆۆۆۆۆدو ا نەهۆۆۆۆۆرۆ"دەناسۆۆۆۆۆێی بەنۆۆۆۆۆاوی 

 ناسۆۆۆۆۆۆینە دەبێۆۆۆۆۆۆتە پەیوەنۆۆۆۆۆۆدیەکی پۆۆۆۆۆۆتەو  سۆۆۆۆۆۆەرەنجام بە
  . یانی هاوسەری کۆتایی دێی 

بۆۆۆۆوو..  ەو  نە بۆۆۆۆوو  نۆۆۆۆا بە کۆۆۆۆو تۆۆۆۆاکە مۆۆۆۆرۆ روئیۆۆۆۆا ئ
برینەکۆۆۆۆۆۆۆۆانم گۆۆۆۆۆۆۆۆوێی پێ رتۆۆۆۆۆۆۆۆووم   دویی  کسۆۆۆۆۆۆۆۆی و
 ەمۆۆۆۆۆۆۆن  ئێسۆۆۆۆۆۆۆت ە سۆۆۆۆۆۆۆەرتەبۆۆۆۆۆۆۆاریومیهرەبۆۆۆۆۆۆۆانی ئەو وی 
ببیۆۆۆۆۆنم دەیبەخ ۆۆۆۆۆم  بە م پێۆۆۆۆۆی دە ۆۆۆۆۆێم وەویۆۆۆۆۆری دیرییۆۆۆۆۆی 

 یانۆۆۆۆۆۆۆۆدی مرۆ ێکۆۆۆۆۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەومان و ترسۆۆۆۆۆۆۆۆنۆکم  پە"
تکۆۆۆۆۆۆۆایە ئەوە بە  "تۆۆۆۆۆۆۆۆ جەبۆۆۆۆۆۆۆانتر بێۆۆۆۆۆۆۆی  نەدیۆۆۆۆۆۆۆووە  پە

هە چۆۆۆۆوون وەرمەگۆۆۆۆرن  نۆۆۆۆا تۆۆۆۆوڕە نۆۆۆۆیم  بە م دەمەوێۆۆۆۆی 
ویڵ  دیبە ئاگۆۆۆۆای بێۆۆۆۆنمەوە  تۆۆۆۆا بەسۆۆۆۆەر ئەو ترسۆۆۆۆەی خۆیۆۆۆۆ 

  .بێی 
ن کۆۆۆۆۆرد  بۆۆۆۆۆبم بە ەا ۆۆۆۆۆ ی کتێۆۆۆۆۆب  مۆۆۆۆۆ  روئیۆۆۆۆۆا ویی پە 

ن جۆۆۆۆاریۆ خۆمۆۆۆۆۆان بەهۆۆۆۆۆ ی ڕیهێنۆۆۆۆانی  نۆۆۆۆۆا ێکهەنۆۆۆۆد 
کە ەی مێکۆۆۆۆۆۆی  دەکۆۆۆۆۆۆرد  بەتۆۆۆۆۆۆایبەی رۆ ینۆۆۆۆۆۆی دوو ۆۆۆۆۆۆەم

ڕێۆۆۆۆۆۆۆ ەی دیتا ۆۆۆۆۆۆۆۆ  ان پۆۆۆۆۆۆۆب دەناسۆۆۆۆۆۆۆاندین و پەیۆۆۆۆۆۆۆ ئیتا ی
نمای ۆۆۆۆیان دەکۆۆۆۆرد  رۆ ێکیۆۆۆۆان ەی مێکمۆۆۆۆان بینۆۆۆۆی بەنۆۆۆۆاوی 

   ١٩٠٠»ئەەسانەی 
ۆ بۆۆۆۆ  ئەپیسۆۆۆۆاندری کە  ۆۆۆۆیکاریسۆۆۆۆەرەتا خانمێۆۆۆۆک بەنۆۆۆۆاوی 

باسۆۆۆۆۆۆی ەۆۆۆۆۆۆی مەکەی وۆربەی ەی مەکۆۆۆۆۆۆان دەکۆۆۆۆۆۆرد  ئۆۆۆۆۆۆاوی 
بنەرەتۆۆۆۆۆدی مۆنوپۆۆۆۆۆۆگێکی  ۆۆۆۆۆانۆیی  ئەو ەۆۆۆۆۆی مە پە :کۆۆۆۆۆرد 

بۆۆۆۆۆۆووە بۆۆۆۆۆۆۆ ئەکتەرێکۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆۆۆانۆ نووسۆۆۆۆۆۆریوە  
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نووسۆۆۆۆۆۆەرەکەی نۆۆۆۆۆۆاوی ئەپیسۆۆۆۆۆۆاندرۆ بۆۆۆۆۆۆاریکۆ بۆۆۆۆۆۆووە  
بە ەۆۆۆۆۆی م  کە چەنۆۆۆۆۆد  ویەتۆۆۆۆۆیودەرهێۆۆۆۆۆنەر تۆنۆۆۆۆۆاتۆری کرد 
ی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی هەیە  و جوینتر ڕیکێۆەی مێکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرنج

چی یە کە مۆنیکۆۆۆۆۆۆۆۆا بی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆوینە »ماپینۆۆۆۆۆۆۆۆا ەپیەکێۆۆۆۆۆۆۆۆک 
ئەکۆۆۆۆۆۆۆتەری سۆۆۆۆۆۆۆەرەکی ەۆۆۆۆۆۆۆی مەکەیە  مۆۆۆۆۆۆۆان ی پێ ۆۆۆۆۆۆۆوو 
بەیەکەوە سۆۆۆۆۆۆۆەیرمان کۆۆۆۆۆۆۆرد  هەروەهۆۆۆۆۆۆۆا  ۆۆۆۆۆۆۆاکارێکی 
 تری ۆۆۆۆۆۆۆۆی هەیە بەنۆۆۆۆۆۆۆۆاوی »سۆۆۆۆۆۆۆۆینەما پاریدیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  پە
دیهۆۆۆۆاتوودی ئەویۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆەیر دەکەیۆۆۆۆن  هەرچۆۆۆۆی پەبۆۆۆۆارەی 

ی پەدییۆۆۆۆک ئەو ەۆۆۆۆی مەیە دەبینۆۆۆۆین پیاوێۆۆۆۆک پەنۆۆۆۆاو کە ۆۆۆۆت
مۆسۆۆۆۆۆی ا دەبێۆۆۆۆۆی  دەریۆۆۆۆۆا و  یدەبێۆۆۆۆۆی  پەوێۆۆۆۆۆۆ ەێۆۆۆۆۆر

ەبۆۆۆۆنە دوینەی  یۆۆۆۆانی  کاتێۆۆۆۆک پە گەورەبۆۆۆۆوون مۆسۆۆۆۆی ا د 
یەکەیە.. یتەەیۆۆۆۆۆۆۆنەوەی کە ۆۆۆۆۆۆۆت هاوکۆۆۆۆۆۆۆاتی تێکچۆۆۆۆۆۆۆوون و
بچۆۆۆۆنە سۆۆۆۆەر  ن وێەکە جۆۆۆۆب بۆۆۆۆێیدەبێۆۆۆۆی هەمۆۆۆۆووین کە ۆۆۆۆتی

وەوی  پیۆۆۆۆۆاوەکەۆ دەبێۆۆۆۆۆی پۆۆۆۆۆب بخۆۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆۆەر وەوی  
ڕێۆۆۆۆتەوە نۆۆۆۆاو نێۆۆۆۆوین دەریۆۆۆۆا و وەوی  دەگە سۆۆۆۆەرەنجام پە
 .هە دەب ێرێی  نکە تیەکە و مرد 

هەمۆۆۆۆان  ەکەمد ڕۆکەیە مۆۆۆۆن هەسۆۆۆۆی پەنۆۆۆۆاو ئەو ەۆۆۆۆ  ەئێسۆۆۆۆت
چارەنووسۆۆۆۆۆۆم هەیە  دەمەوێۆۆۆۆۆۆی ەۆۆۆۆۆۆڕۆکەکە نەنی ۆۆۆۆۆۆێتەوە  

تۆۆۆۆۆر دەنی ۆۆۆۆۆینەوە  پێۆۆۆۆۆن   بتەەێۆۆۆۆۆتەوە  پێۆۆۆۆۆن  خۆۆۆۆۆوپەکی
خۆۆۆۆۆوپەک ئۆۆۆۆۆارەووو دەکەم بە پێۆۆۆۆۆن  سۆۆۆۆۆاڵ تەویو بێۆۆۆۆۆی  
بێئاگۆۆۆۆۆۆۆۆۆا پەوەی ئەو کاتۆۆۆۆۆۆۆۆۆانەی دەمانەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی کۆۆۆۆۆۆۆۆۆای 

تێۆۆۆۆۆۆدەپەڕێی..  رتۆۆۆۆۆۆ ویدەی خۆۆۆۆۆۆۆی خێری ەپەڕێۆۆۆۆۆۆی  پەتێن
ئەدەبیۆۆۆۆۆۆۆاتی ئیتۆۆۆۆۆۆۆا ی  ۆچی پەمۆۆۆۆۆۆۆن تێنەدەگەی ۆۆۆۆۆۆۆتم بۆۆۆۆۆۆۆ 

مرۆ ەکۆۆۆۆۆان نایانەوێۆۆۆۆۆی ب ەڕێۆۆۆۆۆنەوە سۆۆۆۆۆەر وەوی  خۆۆۆۆۆۆ 
ئەوەم هەر پەو ەۆۆۆۆۆۆۆی مەدی نەبینۆۆۆۆۆۆۆی  ڕۆ ێکیۆۆۆۆۆۆۆان ڕوئیۆۆۆۆۆۆۆا 
باسۆۆۆۆۆی ڕۆماننووسۆۆۆۆۆێکی ئیتۆۆۆۆۆا ی بۆۆۆۆۆۆ دەکۆۆۆۆۆردم بەنۆۆۆۆۆاوی 

خەونەکۆۆۆۆانی منۆۆۆۆی ئیتۆۆۆۆاپیۆ کۆۆۆۆاپنینۆ  ئۆۆۆۆای ئەو نووسۆۆۆۆەرە 

مۆۆۆۆۆن دەکۆۆۆۆۆرد  کاتێۆۆۆۆۆک  پە یەوە  بە م باسۆۆۆۆۆ ینەدەنووسۆۆۆۆۆی
ە پۆۆۆۆۆی دی ی بی » ۆۆۆۆۆارە نەبینریوەکۆۆۆۆۆان وئیۆۆۆۆۆا ڕۆمۆۆۆۆۆانڕ

تۆۆۆۆۆا بیخۆۆۆۆۆوێنمەوە  وەک  ئێۆۆۆۆۆف بۆۆۆۆۆۆ مۆبۆۆۆۆۆای ەکەم نۆۆۆۆۆارد 
کۆۆۆۆۆۆۆۆرد  گنتوگۆمۆۆۆۆۆۆۆۆان پەبۆۆۆۆۆۆۆۆارەی  هەمی ۆۆۆۆۆۆۆۆە کە تەویوم

گەڕین بەدویی  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکان  گێۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕینەوەی  دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆرد  پە
یبۆۆۆۆۆوو  مۆۆۆۆۆن باسۆۆۆۆۆەکەم ئەو پیۆۆۆۆۆاوینەی ئەو  ۆۆۆۆۆارینەیان بین

کۆۆۆۆۆرد  ڕوئیۆۆۆۆۆا دەیۆۆۆۆۆووی ەد  تێکە ۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆەەەرەکەی خۆۆۆۆۆۆم
تۆۆۆۆۆۆوینی پەڕێۆۆۆۆۆۆی کتێبەکۆۆۆۆۆۆانەوە خۆۆۆۆۆۆۆی تۆۆۆۆۆۆۆ دە ەئێسۆۆۆۆۆۆت"

 . "بناسیی 
کوردسۆۆۆۆتان کە هۆۆۆۆاتم  دەیۆۆۆۆوی پە ئەو ەسۆۆۆۆەیەی دەکۆۆۆۆرد و

تۆۆۆۆۆۆرم  و چەنۆۆۆۆۆۆد کتێبێکۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆەرەوڕۆمۆۆۆۆۆۆانێکی ئەو نو
ا  ئەو ەسۆۆۆۆۆۆۆەیەی دەکۆۆۆۆۆۆۆرد  پەنۆۆۆۆۆۆۆاو پەگەڵ خۆۆۆۆۆۆۆۆم هێنۆۆۆۆۆۆۆ 

دییە دەسۆۆۆۆۆۆتم و دەیۆۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆۆرد ک کتێبێکۆۆۆۆۆۆی دەردەکۆ ەپ ۆۆۆۆۆۆتێ
کە کتێبۆۆۆۆۆۆی "  نی خەیۆۆۆۆۆۆاڵۆڕبۆۆۆۆۆۆا"ڕۆمۆۆۆۆۆۆانی  بەنۆۆۆۆۆۆاوی 

ەر بۆۆۆۆوو  کاتێۆۆۆۆک پەسۆۆۆۆەر وەوی نامێنێۆۆۆۆی هەمۆۆۆۆان نووسۆۆۆۆ 
مۆۆۆردن نانی ۆۆۆێتەوە سۆۆۆەر  تۆۆۆا دەچێۆۆۆتە سۆۆۆەر دیرەکۆۆۆان و و

دەوینۆۆۆۆۆۆم ەۆۆۆۆۆۆڕۆکەکە دەنی ۆۆۆۆۆۆێتەوە  مۆۆۆۆۆۆن ێسۆۆۆۆۆۆتە وەوی  ئ
دەمەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆی وەک بۆۆۆۆۆۆۆۆۆاڕۆنی خەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆاڵ و ەۆۆۆۆۆۆۆۆۆی مەکەی 

 .وەویتۆناتۆری بمرم و نەگەمەوە سەر 

هۆۆۆۆۆۆی ەبدەن ۆۆۆۆۆی خۆۆۆۆۆانمی نۆۆۆۆۆاو ەۆۆۆۆۆڕۆکەکە دێۆۆۆۆۆی  مۆۆۆۆۆن 
ومۆۆۆۆانی ئیتۆۆۆۆا یم  ەب وکەمۆۆۆۆر دەچۆۆۆۆوومە مەکۆۆۆۆت ئەوەی پە

 وهەر سۆۆۆۆۆۆۆب ەۆنۆۆۆۆۆۆۆاكەکەی ەێربوونی ۆۆۆۆۆۆۆم پە دەخوێنۆۆۆۆۆۆۆد 
  خۆۆۆانمە بۆۆۆڕی  بۆۆۆاۆ ەێۆۆۆری ومۆۆۆانەکە بۆۆۆووم دیدوو سۆۆۆا ە

 ە ەسۆۆۆە دەکۆۆۆای  دەوینۆۆۆم دە ێۆۆۆی ە ەی نۆۆۆاو ەۆۆۆڕۆ ەیئیتۆۆۆا ی
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەەەرێکی »گە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێکی خۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ و بەهیۆۆۆۆۆۆۆۆۆویی 

ئاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆمانی کوردسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتان  پەە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتێسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەالمەی ئ
ەر ئەو هەمی ۆۆۆۆۆۆۆە پەکۆۆۆۆۆۆۆاتی نی ۆۆۆۆۆۆۆتنەوە ه . ەوەنیدەنی ۆۆۆۆۆۆۆ 
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ەسۆۆۆەیە دەبیسۆۆۆتیی  کۆۆۆاتی خۆۆۆۆی کە تۆۆۆا تورکیۆۆۆا بەەۆۆۆڕۆکە 
هۆۆۆۆۆۆاتم ئەوەم بیسۆۆۆۆۆۆی  تێ ەی ۆۆۆۆۆۆتم ئەوە ئەتەکێتۆۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆۆاو 
ەۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕۆکەیە  جۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرە موجۆۆۆۆۆۆۆۆۆامەپەیەکی کۆمپانیۆۆۆۆۆۆۆۆۆای 

خۆۆۆۆۆۆۆ  یەینیە پەگەڵ سەرن ۆۆۆۆۆۆینەکان  بە م خۆۆۆۆۆۆوەۆۆۆۆۆۆڕۆکەوی
وی دە ێۆۆۆۆۆۆی   ە ەم با ۆۆۆۆۆۆە ئەو خۆۆۆۆۆۆانمە کەییمۆۆۆۆۆۆن ئیتۆۆۆۆۆۆا ی

وی ۆۆۆۆووم  جۆۆۆۆاری ێۆۆۆۆی  نۆۆۆۆا مۆۆۆۆن خەێەڕنۆۆۆۆاکەم پەوەی دەیواب
دووەم کە ەسۆۆۆۆۆۆۆۆەکەی دووبۆۆۆۆۆۆۆۆارە دەکۆۆۆۆۆۆۆۆاتەوە  هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوو 
سەرن ۆۆۆۆۆینەکان دەیۆۆۆۆۆکەنە ەیۆۆۆۆۆ ەو گریۆۆۆۆۆان  مۆۆۆۆۆن تۆۆۆۆۆاکە 

خۆ ۆۆۆۆۆیدی پێۆۆۆۆۆدەکەنم دەگۆۆۆۆۆریم  دەمەوێۆۆۆۆۆی  کەسۆۆۆۆۆێکم کە پە
دێۆۆۆۆۆنن و  بچۆۆۆۆۆم دەسۆۆۆۆۆتی ئەو کچۆۆۆۆۆانە ب ۆۆۆۆۆرم کە خۆۆۆۆۆویردن

  .خومەی دەکەن  پەگە یان بکەومە سەماکردن
 ەی دەبۆۆۆوو بۆۆۆکەن  ۆۆۆێی نەبۆۆۆوومە  ئۆۆۆاخر ئەو دەنۆۆۆ  یبۆۆۆڕو

 بێێۆۆۆۆۆی گە ۆۆۆۆۆتێکی خۆۆۆۆۆۆۆ و بە سۆۆۆۆۆەالمەی گەی ۆۆۆۆۆتین  پە
بۆۆۆۆۆۆ هەمۆۆۆۆۆوو گە ۆۆۆۆۆتیارین بەدیویی "وتی گۆۆۆۆۆ ی ئەوە ربۆۆۆۆۆ 

پێبۆۆۆۆۆۆۆووردنەوە  ەڕۆکەکەمۆۆۆۆۆۆۆان ناتوینێۆۆۆۆۆۆۆی بنی ۆۆۆۆۆۆۆێتەوە  
 دیگیۆۆۆۆر بەهۆۆۆۆۆی ئەوەی دیەۆۆۆۆۆ ەڕۆکەخۆۆۆۆانەی هەوپێۆۆۆۆری

 ."کردووە  بۆیە بەناچاری دەگەڕێینەوە ڕۆما
اپیۆ کۆۆۆۆۆاپنینۆ کۆۆۆۆۆارەکتەری نۆۆۆۆۆاو ڕۆمانەکۆۆۆۆۆانی ئیتۆۆۆۆۆ  ەپ ئەو

دەچێۆۆۆۆۆی  هەمی ۆۆۆۆۆە رەسۆۆۆۆۆرەتێکی هەیە بۆۆۆۆۆۆچی  یۆۆۆۆۆانی 
و  ۆۆۆۆارە نەبینریوەکۆۆۆۆان نەبۆۆۆۆوو  ئەو هەمۆۆۆۆان  یۆۆۆۆانی نۆۆۆۆا

ەکی هەیە ناوینێۆۆۆۆۆی چۆۆۆۆۆۆن گوویر ۆۆۆۆۆتی ید خۆ ۆۆۆۆۆی ەئێسۆۆۆۆۆت
جۆۆۆۆۆۆامە  پە بکۆۆۆۆۆۆای   ۆۆۆۆۆۆادیی ویی پۆۆۆۆۆۆب دەکۆۆۆۆۆۆای  پۆۆۆۆۆۆب

 بۆۆۆۆۆۆۆڕوینێتە هەورەکۆۆۆۆۆۆۆۆان  پە وەبچکۆۆۆۆۆۆۆۆپەکەی ەۆۆۆۆۆۆۆڕۆکە
ە ن بۆۆۆۆۆوون  پەو پەنۆۆۆۆۆجەرەیەوچێۆۆۆۆۆی بۆۆۆۆۆۆ وەد هە مێۆۆۆۆۆک 

کۆۆۆۆۆۆمە ە با نۆۆۆۆۆدەیەک دەچۆۆۆۆۆن   دەڕوینێۆۆۆۆۆتە هەورەکۆۆۆۆۆان  پە
ەۆۆۆۆڕۆکەکە بەهۆۆۆۆۆی ئاریسۆۆۆۆتەی بۆۆۆۆا وەک ئەوەی هێوێۆۆۆۆک 

 .ەڕینی ب رێی  ڕێ پە

ردتۆۆۆۆۆۆر سۆۆۆۆۆۆەیری با نۆۆۆۆۆۆدەکان بکۆۆۆۆۆۆای  دەکۆۆۆۆۆۆای و ئەوە وی
کیەتۆۆۆۆۆۆۆی دەسۆۆۆۆۆۆۆتی و میم با نۆۆۆۆۆۆدەی چۆۆۆۆۆۆۆی ئەوە دییکۆۆۆۆۆۆۆی

 ە ەپتەوە  پەسۆۆۆۆۆۆۆۆەر ووەسۆۆۆۆۆۆۆۆاویان بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ بەرو کۆۆۆۆۆۆۆۆرد 
کۆۆۆۆۆۆۆوڕە خۆۆۆۆۆۆۆا ەکەی هەورەکەی تەنی ۆۆۆۆۆۆۆتیان دەبینێۆۆۆۆۆۆۆی 

و  ڕی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆێکی درێۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ی بەردیوەتەوە  پەگەڵ ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆامۆوی
بریکۆۆۆۆۆۆانی بۆۆۆۆۆۆوونەتە دیەۆۆۆۆۆۆۆ  وەویۆۆۆۆۆۆری  یەکێۆۆۆۆۆۆک پە

دیرییۆۆۆۆۆی ونجیرێۆۆۆۆۆک کۆۆۆۆۆریوەتە دەسۆۆۆۆۆتی و بە تۆپە ێۆۆۆۆۆک 
ان خەپۆۆۆۆۆینەی تیرۆریسۆۆۆۆۆتوە  بۆۆۆۆۆاوکم وەک ئۆۆۆۆۆاگر بەسۆۆۆۆۆتری

دەکۆۆۆای کۆۆۆوێر دەبێۆۆۆی  تۆۆۆاریی کە مۆۆۆن دەبینێۆۆۆی  هەسۆۆۆی 
 تە  نێکۆۆۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆۆۆەرپۆۆ بەسۆۆۆۆۆۆۆەر وووەم بۆۆۆۆۆۆۆ ک ۆۆۆۆۆۆۆ خو

مێۆۆۆۆۆۆۆردەکەی ڕی ۆۆۆۆۆۆۆێکی درێۆۆۆۆۆۆۆ ی بەردیوەتەوە و سۆۆۆۆۆۆۆب 
  . نیتری بەسەر هێناوە

پەسۆۆۆۆۆەر پە ەهەورەکۆۆۆۆۆان سۆۆۆۆۆەما دەکەم  و م ێئەوین جێۆۆۆۆۆدێ
کریسۆۆۆۆۆێکی سۆۆۆۆۆپی کە ڕووتۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆین م دەردەخۆۆۆۆۆای تۆۆۆۆۆا 

ەکە یەمکەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆانم  کریسۆۆۆۆۆۆۆۆۆە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆپیدروی م دەگۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتە
 کەمەرم ەکی بەیو جۆۆۆۆۆۆۆۆۆوینی مەمکەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆانمی دیپۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆیوە

ئە نۆۆۆۆمە  پۆۆۆووم سۆۆۆەر  وە  دیمێنۆۆۆی کریسۆۆۆەکە تۆۆۆاەخ ۆۆۆیب
ە  کریسۆۆۆۆۆۆە تۆۆۆۆۆۆری بە پەۆ والرم بەخ ۆۆۆۆۆۆیو یەکییجۆۆۆۆۆۆوین
ڕەن ۆۆۆۆۆی هەورە  هەسۆۆۆۆۆی دەکەم ەۆ ەکۆۆۆۆۆانم  یەکەم پەیسۆۆۆۆۆپ

و بەنۆۆۆۆۆۆۆاو  هەویدی وەک بۆۆۆۆۆۆۆا ی با نۆۆۆۆۆۆۆدەیان پێهۆۆۆۆۆۆۆاتووە پە
ە یبۆ ۆۆۆۆاییدی دەەۆۆۆۆڕم  کەس بێۆۆۆۆویرم ناکۆۆۆۆای  پیاوێۆۆۆۆک نیۆۆۆۆ 

یو درەختێۆۆۆۆک هۆۆۆۆ  پێۆۆۆۆی بترسۆۆۆۆم  با نۆۆۆۆدەیەکم پەسۆۆۆۆەر چێۆۆۆۆی
سۆۆۆۆۆۆەما دەکەم تۆۆۆۆۆۆا دەگەمە مەودیی نانی ۆۆۆۆۆۆمەوە  دەەۆۆۆۆۆۆڕم و 

هۆۆۆۆۆیو  نێۆۆۆۆۆوین مانۆۆۆۆۆی و خۆۆۆۆۆۆر  پەوێ پیاوێۆۆۆۆۆک هەیە پە
ە  ڕەگەوی دەچێۆۆۆۆۆتەوە یپیاوێۆۆۆۆۆک ناچێۆۆۆۆۆی  ڕەن ۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆپی

 ە ۆۆۆۆۆۆۆۆی کە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆتی پۆۆۆۆۆۆۆۆب دەدەم پیسۆۆۆۆۆۆۆەر ئۆۆۆۆۆۆۆۆاو  خۆ
ڕووبۆۆۆۆارێکی هۆۆۆۆێمن دەچێۆۆۆۆی  دەسۆۆۆۆی دەخۆۆۆۆاتە نۆۆۆۆاو تۆۆۆۆا ە 
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  پۆۆۆۆا نەی پۆۆۆۆێم ی ێۆۆۆۆ دەن ۆۆۆۆی گیتۆۆۆۆار دەب ە ەکۆۆۆۆانم  گۆۆۆۆوێم پە
ەۆۆۆۆۆاچم پەنۆۆۆۆۆاو  یبۆۆۆۆۆۆ سۆۆۆۆۆەما  دە ێۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆینەیدی دەکۆۆۆۆۆوتم بە

 ڕووبۆۆۆۆۆۆارە  پەنجەکۆۆۆۆۆۆانم پەنۆۆۆۆۆۆاو ئۆۆۆۆۆۆاودین  هەسۆۆۆۆۆۆی بە
  .ەێنکاییەک دەکەم
 و بینینۆۆۆۆی ئۆۆۆۆێمە تۆۆۆۆێکە وی یەکتۆۆۆۆر بۆۆۆۆوون هەورەکۆۆۆۆان پە

وە تی ۆۆۆۆۆکی پ ۆۆۆۆۆی هەورەکۆۆۆۆۆانە   پەبارینێۆۆۆۆۆک دیدەکۆۆۆۆۆای 
وسۆۆۆۆی کۆۆۆۆردووە  ڕەن ەکۆۆۆۆان خۆۆۆۆۆر پەپۆۆۆۆکە وێۆۆۆۆڕینەی در

بە سۆۆۆۆۆپیدی دەدرەو ۆۆۆۆۆێنەوە  ەۆۆۆۆۆ م بۆۆۆۆۆووە  یەبەنۆۆۆۆۆاو ئۆۆۆۆۆێم
گیتۆۆۆار ئەو دەی ەنێۆۆۆی  تۆۆۆا پۆۆۆا نەی پۆۆۆێم تونۆۆۆدتر دیدەکۆۆۆوتم 

سۆۆۆۆۆینەی.. تۆۆۆۆۆۆنی گیتۆۆۆۆۆارەکە بەروتۆۆۆۆۆر دەبێۆۆۆۆۆتەوە بۆۆۆۆۆۆ  پە
خێریتۆۆۆۆر پۆۆۆۆا نەی پێۆۆۆۆی دیکۆۆۆۆوتە  "سۆۆۆۆەما  پۆۆۆۆێم دە ێۆۆۆۆی 

پۆۆۆۆێۆ ئەو بۆۆۆۆارینە گیتۆۆۆۆاری بۆۆۆۆۆ  یە پەیۆۆۆۆ ە ئەوە نبۆۆۆۆک سۆۆۆۆەما
 "دە ەنم
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 خەیاڵ کتێبی پیاوی  اری
نۆۆۆۆۆدی بە دەستنووسۆۆۆۆۆی نۆۆۆۆۆیە پەیوەک نهێنۆۆۆۆۆیە بۆۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆۆێمە

کتێۆۆۆۆۆۆۆبەکەی کارینۆۆۆۆۆۆۆاوە هەبێۆۆۆۆۆۆۆی  بە کۆۆۆۆۆۆۆو نهێنۆۆۆۆۆۆۆیەکە 
یەی تۆۆۆۆۆاب ۆ ورینۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆوو  ئەتۆۆۆۆۆاب ۆیەی کا ئەوویبەسۆۆۆۆۆتەی 
سۆۆۆۆینی ئەو کتێۆۆۆۆبەوە وەسۆۆۆۆتاوە  بەبۆۆۆۆب بۆۆۆۆوونی پەپ ۆۆۆۆی نوو

نووسۆۆۆۆۆۆۆری  ئەو تۆۆۆۆۆۆۆاب ۆیە ەبە نەد ێۆۆۆۆۆۆۆ تئەو تۆۆۆۆۆۆۆاب ۆیە ئەو ک
نەوەی  ەبۆۆۆۆۆۆارەیۆ کتێبێۆۆۆۆۆۆک پەوە بۆۆۆۆۆۆ رد کۆۆۆۆۆۆ  کیەدەرگۆۆۆۆۆۆای
خۆیۆۆۆۆدی هە  ۆۆۆۆری سۆۆۆۆب کتێبۆۆۆۆی  نۆۆۆۆاوکتێبێۆۆۆۆک پەخەیۆۆۆۆاڵ  

بە وو ۆۆۆۆۆۆۆەکردنی  ەو کتێۆۆۆۆۆۆۆبەئبۆۆۆۆۆۆۆۆیە نەوەی خەیۆۆۆۆۆۆۆا ە  
ڕەن ەکۆۆۆۆۆانی کارینۆۆۆۆۆایە  دەتوینیۆۆۆۆۆی پەڕێۆۆۆۆۆی وو ۆۆۆۆۆەکانەوە 

مێۆۆۆۆۆۆ ووی ەری ڕەنۆۆۆۆۆۆی و وەوە نۆۆۆۆۆۆاو یۆۆۆۆۆۆادەب ەڕێیۆۆۆۆۆۆت
   .خەیاڵا ەی بنەمدویهەمین 

 رسۆۆۆۆۆۆۆۆۆیارە ەی پئێسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتاۆ  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتی ئەوەیە وە مۆۆۆۆۆۆۆۆۆی 
پۆۆۆۆۆۆب ەر پەپرسۆۆۆۆۆۆیارە ە دیویی ئەوەم برتە ەوە  بیۆۆۆۆۆۆ بۆۆۆۆۆۆدەم

 ە ب ەیۆۆۆۆی  پەنهێنۆۆۆۆی چیۆۆۆۆرۆ ەێۆۆۆۆ  دەتۆۆۆۆوینی  ردیۆۆۆۆی  ات
یە ە  ۆۆۆۆۆۆارە خەیۆۆۆۆۆۆا ینیۆۆۆۆۆۆی ەنۆۆۆۆۆۆاو خۆتۆۆۆۆۆۆدی توئەو دەمەی پ

 سۆۆۆۆۆینوبەر پەنوچۆۆۆۆۆون ە مۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆم تەوە  بۆۆۆۆۆدۆوی
یم ینەوە وگێۆۆۆۆۆۆۆۆر   ێ ۆۆۆۆۆۆۆۆایەوە ەەوە نۆۆۆۆۆۆۆۆاو خۆۆۆۆۆۆۆۆۆم پگەر  و ر 

ی.. م بینۆۆۆۆ ە خەیۆۆۆۆا یەرهەمۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆون  و ەپەبەری ئەو  ۆۆۆۆا
تم وینەی پەنۆۆۆۆۆۆۆۆاو خۆمۆۆۆۆۆۆۆۆدی بینۆۆۆۆۆۆۆۆیم ویسۆۆۆۆۆۆۆۆ ەسۆۆۆۆۆۆۆۆا ئئەو

مەو  ە. بی ێر 
یسۆۆۆۆتیە ەیوێۆۆۆۆی بۆۆۆۆ ەم بە ۆۆۆۆوێمۆۆۆۆن دەمە  ی نهێنۆۆۆۆیە ە؟ ر 

ی ێۆۆۆۆۆۆۆی گێۆۆۆۆۆۆۆر  ئەو ە ۆۆۆۆۆۆۆانی ە ە خەیا یبەنۆۆۆۆۆۆۆاو گەر  نەوە پەر 
ەمۆۆۆۆۆوو ەیۆۆۆۆۆدیم هاییە  ۆت ە پە  اەوە  ئێسۆۆۆۆۆت ۆۆۆۆۆارەدی دەچۆۆۆۆۆم

ێۆۆۆۆۆۆۆی بیئەوینەم  نۆۆۆۆۆۆۆی  ئەوینەی پەیۆۆۆۆۆۆۆادم  ردبۆۆۆۆۆۆۆوون پەر 
و پەو  ۆۆۆۆارە یتۆۆۆۆا تەو ..ی خۆۆۆۆۆموهنۆۆۆۆ  ین هێنۆۆۆۆامەوەسۆۆۆۆ نوو

ێۆۆۆۆی ووتۆۆۆۆم ارە ەی پە پەسۆۆۆۆەرەتای پرسۆۆۆۆیتێۆۆۆۆب ەم  بیۆۆۆۆرم
  ی؟تۆ  ێی

م ببیۆۆۆنم  او خۆۆۆۆخەیۆۆۆا یە ەی نۆۆۆ  مۆۆۆن  ەسۆۆۆێ م ویسۆۆۆتم  ۆۆۆارە
مەوە  پەگێۆۆۆۆۆۆ تم بی ەبینۆۆۆۆۆۆیم ویسۆۆۆۆۆۆ   ینەوەۆ بیێۆۆۆۆۆۆر  یم نۆۆۆۆۆۆ ر 

تۆۆۆۆۆ  ێیۆۆۆۆی مۆۆۆۆن  ە ێۆۆۆۆی  هێ ۆۆۆۆتا هەر د ووسۆۆۆۆیووەم ن تێبۆۆۆۆێ 
 ەی نۆۆۆۆاوە ی  ۆۆۆۆارە خەیۆۆۆۆا یە»نیهۆۆۆۆاد جۆۆۆۆامی  م ئەو پیۆۆۆۆاو

  تێبەدی نووسیەوە. خۆی پەو
 
 
  

٢٠١٩ -٠١٧٢  
ندی یا  پۆ ەئیتا  کوردستان  
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