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آان  هییتاۆ آزه ب هی چاوگه  
 
 
  :یآ شهپ
 

ه، یین  رتهپكسو ئڕۆپسپ  یكس  آهیآار هی ستتدا ر ده به  لهی مه رهه م به ست، ئهیو شهۆزو خر  بهیر نهخو
م   ئهینیست به نووس كردم دهان لی وایتو دوور له و  یی  ئاوارهی ژانهڕۆ یانیژ  یآان ره نھا فاآته  تهوكو به
  .م مه بكه رهه به
 ی مهۆآ   آه له،من هی گهه بییروونناس و ده  ڵ مهۆ آی زانستیوت هڕو  ك سوود بهم وه بتوانم آه هۆیه وام بهیه به

 یآان هاغنۆق  یشچوونو پ ره   بهۆدراوه ب نه  پ یزپ ها به وه   یآ هییستاش گرنگئ  تا وه هه داخه دا بهیوار آورده
  یابوردڕ ی تری كهی دیكخۆموو بارود هه  له  دا آه مه رده م سه ت له بهییتا  بهی آوردی مهۆ آیانۆڕگ
 ی استهڕآانتان ئا خنه هڕوه  ره نه داهیكچاو م به وه ئه یدئوم  وه، به تهۆمان بووڕ و ره ماندا ناسكتر به آه له گه
 ی زانستیسپ دا و ئه م بواره له  هی  ههی باشتریآ هیتوانا ، آهیكه دید  یكس  آهب ن تا  چ  نه خشه بكه م په ئه
م  ت له و بێر ئاسان بكۆ بیگاڕ ،اآ  دهۆڵآاندا  سمك هیین نھیپان هۆڕ له گیتر ال قهیل سه روون به و ده  ڵ مهۆآ

.ت ن هی  بگهی آوردی مهۆآ  باشتر بهیكدا سود بواره  
دیع  سهۆ                        پ  

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭    
  ك آهزه گا ئه تی لۆڤو مر  نآ هچ ائهڕ ۆڤمر ، آه هی تا ههۆ آ بیكز هی وآه ژهكدا گۆڤموو مر هه له
 یزادانیم ئاده ر لهۆز. آان هییانینه گیق استهڕ زه وو ئاوات و حهیرفراز سه و  ی ئازادیگاڕر  سه  خاته  ئهۆڤمر
ك آ هیك  وه وهمان ش ش ههی آوردی مهۆانن، آی ژیاندنی نجام گه ئه شتن و بهی گه پیرقا ھان سهی جیگا مهۆآ
ت  هو  به دهی گه پیووڕئامانجن له   شتن بهی  گهیرقا وه و سه رآردنهیب كن بهیر ھان خهی جیگاآان مهۆآ  له

 ی مهۆ آیانیژ له. وه هیینگ هره ها فه روه  و  ههی و ئابوریاریامڕ ی وانگهڕر فراوانتر له   بهیكنگاو بوون و هه
 زه ب هی ، چاوگه  آوردهیكۆڤك له مر هیر   ههیر بهڕو  وا شهست پ ست و نه هه  وهمان ش دا ههیآورد

. یت هی  ئاسودهیكانی ژیوا شهو پ   آوردهۆڤی مریآان ئامانجه شتن بهی  گهیر هابڕ آورد ۆڤی مریآان هییتاۆآ
ش ۆ باش گیریب موو آات به  ههیست  نه بتوانۆڤ مریست توو ههر ب گه  ئهۆڤ مریست  نهیآان هییتاۆآ ب  زهه

   آهی هاتووه بن نه لهزه و ه ش ئه  لهیوو آات خ  ئه٭ف یت زهۆ پ٭وه   ر بكاتهیموو آات باش ب هه  بكات وه
 ۆخ  و ئاگا لهیاریشۆه  لهك پ هی خانه  تهب ئه ،ۆی خیر پ  سهوه خاته ووخاندا ئهڕ یآات  لهۆڤموو سات مر هه

. باشیریب  له پی اخود خانهی وهبوون   
ته  سته  بن دهیی سته ر ده ژی ه سا400 یانی ژیخت  سهیخۆ بارودۆیه  آورد بهی مهئ  وه آه داخه به
ك  هی  هییناومه خوژڕوه  ستهی بی ده  سهیدان رهه  سهیتا ره سه وه پاشان  له  و فارسهی عوسمانلیآان ستهیفاش

 له یت هو وده نیزمیالینۆلۆھان و آی جیآان زهزلھ ته  هو ش  دهیر رانبه به راق و له عیآان ك هاتوه هیله دوو 
 ی ناسڵ مهۆ آیآان ته م زانستانه و بابه ن لهیش بوو  به آوردا، بیل  گهی خوازیزگارڕ ی وه   بزووتنهینگ پارسه
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ره  وه م ته ن لهیش آرا بوو  به بی گشتیآ هی وهش  آوردستاندا بهیواو  تهیر رتاسه سه روون، له  دهی زانستو
ندندا   خویآان ناغهۆق م ئاشنا بووه، له وه آه  آوردهیر نه خویر چاو به  بهی آوردین سه هڕ  یزمان ت به بهیتا به
م   ش لهی آوردیر نهنرا، خوخو  دهیب ره  عهیزمان  بهۆ زانكیناخۆآاندا و پاشان ق راهۆرا و جۆمانگا جی په له
م زانسته   داخ  بوو لهیگا جی وه م ئه ر بكات، بهیشنبڕۆدا  تۆیوت خ آه ست ده ده  وهیكدا بوار له هه
  ه بۆیست، بیوو پیپ آرا به ده و نه هی وه په شهیآان ندآارهن خو هیال ت له نهنا دا تهیوار  آوردهیگا مهۆآ له
وه  هۆی خیدوا  بهی ره مه رو سهی  سهیكابوردڕ ی سكهیگالكمان آ هیر  ن ههی مان بكهۆخ ست به  ههی وه ئه
 یسك  تهیكری بی بازنه  لهی آوردی مهۆوه آ بنه آان دووباره ده ه وام هه رده به آه هی وه خابوون ئه مه. شاوهاآڕ
ته ن ك نهنگاو ر تا هه ده ته بێو هی نایتوین  تهینی ئاڕی  باوهیآاوڕ دیتا به  دا آهۆی خیرست په نهۆآ
ژه ش له م مه ، آه ئهنمدا بگونج رده  سهیرندۆ میانی ژڵ گه  لهۆیوه خ هیی آوردی مهۆ کیانۆڕ گیآان ناغهۆق
 یوت هڕكه م سالم دهی ئینی ئای پكه داو و ته   آراوه بهۆ بیژی ستراتیوه آار  آوردهیل  گهین دوژمنان هیال  له
. تو ر بكه ده  وهداۆی خینیی ئایسك  تهڕی  باوهیسنور  آورد لهیل ن گهان گرتووه ناهی له م گه  ئهیریشنبڕۆ
ن یچ رنه ده  آه  باسهینل آه تا  لهوه  مانهۆ خیی وه ته  نهیست  ههییقوو  نهی بچێو دا نامانه رهمه لئ
مان،ۆ خی آه ر باسه سه  وه نهییر گه ده  
ش   لهیون خی ده رده بكات، آه روه   ساوا پهیكك مندا  وهۆی خیش  لهیو ختوان موو آات ئه  ههۆڤمر
 یو نراوه خیشه ناوۆر ب  ههێنریو ناب  هیداۆڤ مرین ده  بهی وه ناوه  لهیش ووآهڕ  ه آهۆڤ مریانیستمان له گ به مه
.ش له  
ر ئاسان ۆزت زڕ به . یندا بھۆیر خ سه   بهێو هی  دهۆڤمر  انه ناآات آهۆڕم گ ك لهچ آارین ه مه دا ته رهل
 ی ر و خانه كهی ت، پهی  بكهیو هی په  هیستتدا هه   لهی هی رنامه و به ر ئه سه ت لهی ار بدهیب  ستاوهئ   لهیتوان ده
 ۆڤوه، مر تهی  بكهی باشتر دروستیآ هی وهش   بهی دیكوه و جار تهی ك بدهشت ت  لهیو خی وه رآردنهیب
ه ییك نچ شتی بدات، هی آردنۆ بڵو توو ههر ب گه ئه  هی توانادا هه  لهیكموو شت و هه نرخه ر بهۆ زیكانداریگ
. بڵحا دا مهۆڤ مریئاست له  
  روگرفتهیگ    لهێند  ههی چاك آردنیناوپ  ن لهی به ئه  وهڕ   بهیوار آورده ی مهۆر آ سه مان له آه دا باسه رهل
. آوردۆڤی مریآان هیت هی مهۆ و آیروون ده  

 
    ب هزی آه سیه تی :

   قووتابخانهیكن؟ مندا آه ان دهۆی خیت هیس  آهیزھب  ست به هه  مه ئی مهۆ آیكان ر له خهۆ زیچۆب
تا   یی  و ئامادهیند  ناوهیآان ناغهۆق  ند، له مه هو ان دهیك  رهی زی تریكندآارخو ر به رانبه آان به هییتا ره سه
و   یی ئاسایكس وه آهمان ش گادا هه مهۆ؟ له آ یچۆوات بڕ خدا ئهۆمان باروود هه   بهۆ زانكیگاته ئاست ده
، نیب دا ئهیشۆ هیر پ به  لهۆی خیزھدانان ب پرسراوان و خانهدار و ل هیرما  سهیسان آه ر به رانبه ژار به هه
شداره به   آورد  بهیك  خهیرۆج مه دا هه شته م گه ران، له نده  ههۆ آورد بیلك  خهی مهۆآ  بهیو رهۆ آیوت هڕ  له

   آهیت هیراۆ زیآ هی ژهڕ  بهران نده هه  نه گه ده  ا آهكموو ت وه هه نده مه هو ده  ژار و به هه وه، به زانه نه زانا و به
  ر له  بهیر چوو سه  بهیكنژو سا دریكژگارڕۆ ۆران ب نده ان له ههیر  گوزهیژوو مچ  ئهوانه پ ك لهند هه
تدا  وویگا مهۆ آی انهییكه ئاسا و خه و ئه  ندآارانهو خو  ئهیخۆمان بارود هه  بهیچ وه، آه تهڕ ستا بگهئ
ان ییروپ  ئهی مهۆ آی گشتی بوونڵ كه تیاخود توانایوروپادا، وه   ئهیی  ئاوارهی ژانهڕۆ یانیو ژن  ن له ۆر ده 
!هیین  
 یند به  كاتهی  دهۆی خۆڤآا مر ران ده ستدا گوزه  نهیما له    آهۆڤ مری هییتاۆآ  زه بو ه وه ئهمان ش دا هه رهل

 من و ند مه ه و وان ده  ئه شدا ئه  لهیو خیووڕ موو آات به هه   نادات، چونكه پیرباز بوون  دهیگاڕترس و 
  مهم و ئیواندا ن  ئهیتوانا ك، من له هییت رههۆ و من خیوروپ وان ئه  ئهڵ مبه ك و  من ته رهیوان ز ژار ئه هه
   آهناهم  ن، بهی  بكهڵ ن ههیتوان وه ئه كهپ  م آهڕ بگه  ه مهۆو آ  ئهۆسته من له بیوپ. نیوه ناگونج كهپ
 یرم توانایژ  ئازادم ویكۆڤ من مروه و ب  دروست بكاتهۆی خی دیكآارو جار ته بۆی خیست  دوا ههیست نه
ش یس و آه  هییژار ن س هه آه هی نڵ مبه س ته رم، آهیشنبڕۆو  ند مه هو  دهیكس و من آه  هی كم ههموو شت هه
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ك  هی تان بهیستیوازن پوه دوو ئاموه ئ ره ا بكهیشت ج  لهیوخ هنت ل ده نه به بده بخوڵو ه، ههییر نیشنبڕۆنا
  آه ه مهحا  ترس و ناتوانم مهیست  دهیشت ما  لهیو، خب انتان ئاسودهین تا ژ ك بكه هی  ه پرس بهی هه
 ن و ر ههۆاش زست و ئیرمان دۆ زی ـه ه و چه  نگ دا تهیوار  آوردهی مهۆناو آ ت، لهیوتوو رآه  سهیكس وسا آه ئه
 و یاریامڕ ی تریادی زی مه ه و چه  نگ هت  مهۆ آ 1991ی سایهار  بهی آه زنه مه  نهڕی اپهڕ. ن گاوهڕ ش بهیرۆز

آووشتن آرد، ۆ خیر فیمانه آورد ه نگ و چه و ته ر لهۆوه، ز هیآا هینا هیشینگ رهه  و فهیت هی مهۆ و آیئابوور
ان ی تریآ هی گهان ناچار رۆی خی خودینچووه خو ده ان نهیست ان بكوژن دهیۆ خیتوان ان دهی ان نهیشیرۆز

 یره تاۆم ج  آوردستان بوو، بهی باشوری برا آوژڕی وه شهن شی تریڤرنات تهئا   مردن آهۆبژارد ب ده هه
 یآ هی كدا دورگهتروگرفیموو گ  ههیند وهن  آرد، له نگ ده ان پارسهۆی خیآان هییروون ه دهییبار  نالهیرازوو ته
مهۆ آین تووشین چ شار نشی نشێوه چ د نهڕی اپهڕ یرگا ده   آورد لهۆڤیمر ر لهۆ، ز هی هه چاره گهڕ یانۆڕ گ 
 یبر  لهۆمی آورد ئۆڤیمر  ر لهۆ، زیگشت ان بهیانیان ژیژڕۆ دوایرۆان گیری بیڕۆان گۆی بوون خیل زه ئه
 ی هسا  ند  چهی  آورد له ماوهیبات  هاوخهی برای آووشتنۆر ب  ههناه  دهیآار به   آهیست  دهی آه نگه تفه
 یریشنبڕۆ  پیكانیو ژ ر وتهیمپۆ و آیوروپ  ئهی زمانیر فۆیوروپادا خ  ئهیكتر و هه   لهۆمیابورددا، ئڕ

 یكۆڤ مرك وه وه تهنیب  ئهۆیدا خی آوردی مهۆ آیآان ناغهۆ قینگ سه   گونجاو لهیكخۆو بارو د  م رده سه
.رخ هاوچه  

و   وه بنهمان ش ران هه نده  ههۆ آورد بیشاول به  یو هڕ ڵ گه  آوردستاندا لهی آورد له باشورینی نشێ دیكۆڤمر
  پیالح به  زل و زهیكت هو و ده وروپا  ئهیآان تهن وی تریآ ره سه  لهآ هی ۆوه ب هیزاوه گو له دی بارگه

ینانم ه رهه  بهیاآانیمپانۆآ   لهآ هی  ستا لهآورده ئ  هۆڤم مر ئه مانه،  ئهیتو  م آه رده  سهیایژۆل آنه ته  
بووه    نهیتوانا نده به هیآ هییوار ندهوروپا خو  ئهۆ بیش هاتنپ  آات آه  دا آار ده٭ ڤ ب م ٭ یلیمبۆتۆئ
 یژڕۆ وتووه و دوا ر آه  سهیكس ه آهۆڤم مر  دروست  بكات، ئهیآ هی وهش  بهیشۆی خی ناوینوسڕت  نانه ته
 آورد ۆڤی مریانۆڕ گیآان ناغهۆق  ك لهنگاو  ههۆڕێ بگۆی خیت هیووستیو  ، چونكهب  باش دهل  گهیانیژ

 یتویتوان  هۆیب  هی  ههۆیخ  بهیرز  بهل  گهیكڕ  و باوهناترس  هۆڤم مر ئه  بكات،ۆ بیو آاررپ ته بهبگر
  آورد،ی مهۆ آۆه بیی شانازی گهمان آات ج  ههندا بھۆی خیانیر ژ سه  بهیل زه  ئهیكانۆڕگ
 
 

  له بناغه گشتی یه آانی آۆمه ڵ ناسیدا :
 

 یۆآو ئ دراوه تاوه نه پیها  وهیآ هییدا گرنگیوار  آوردهی مهۆآ م زانسته له ئه  خابوونه  مهی گه جی وه ئه
 ڵ گه  لهی ه اندا مامهۆی  خی ژانهڕۆ یانی ژڵ گه انن ئاسان لهو بتو  م زانسته ئاشنا بن  آورد بهیك  خهی نهیرۆز

وه  هیگاڕم   ئهیزانۆسن د هیال    لهیساآانای م رده و سه ژڕۆموو  هه  نهیتون ئایك زانستی ناسڵ مهۆ آن، بكه
 ی وه نهیلۆك لیانستز  آه  هی هییاستڕبازه ڕو   ئهیرخستن  دهی هه هڕش  م زانسته وه،  ئه تهآر رد ده زه مه ده
دا  مهۆو آن شان له  شان بهێ نویكئامانج شتن بهی  گهۆب  وه هیآان بازهڕ یگاڕ آات له  ئه لیو هی  پهڵ مهۆآ

.وه هیته آان بڵ مهۆ تاك و آی خودۆ تازه بیكزانست  
ك  دا وهینس هڕ  فهی مهۆآناو  ر گرتووه و له وه لی سود٭نت ۆگوست آۆ ئ٭ ینس ره  فهین جار زانایم آه هی ۆب

م   دووههی  جارۆ ب٭ل یستوارت می جان ئ٭دا  وره  گهیایتانیر  بهیتو   داوه لهۆ بڕیم جا رده  سهیكزانست
.دا مهۆ آیانۆڕ گیکان ناغهۆ قیشچوونو پ ره  بهیووت هڕ  ان بهیرۆك  زل   گهیكردووال سود  آرد،  ههیخش په  

  ژ بهڕۆ یشیانیه ژ مهۆ آینگاندن سه و هه  وه كدانه، ل انهیروون و ده  ڵ مهۆ آیآان هووداوڕ ی ناسڵ مهۆ آیت بابه
 ڵ سا400 ی كهینز  آا آه ژدهن دریم  زهیر روو موو سه  ههیكان ر خه  سهۆ بۆیو پ  ل و په  هیآردندا شه گه ژ لهڕۆ
.وه ته اآراوهیتر ج یآان زانسته وه له زدهۆ نی ده سه داوه و له  ههیر ر سه وبه مه له  

 یترس ند مه و تا چه  هی دا ههیناس مهۆ آڵ گه ان لهیآ هی شه چ آۆڤ مریآان هییتاۆ آزه ب هی چاوگه
؟یش چوونو پ ره  بهی گهر پ سه خاته ئه  
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  آهمن  رده  سهیآانایاجیه جییانكارۆڕ گی آه هۆ  آ٭ ۆ  تاك و آ٭ك  دا وه مهۆآ  لهیآ ره  سهیآۆگومان دوو بلب
اندا ی تری ر الآه سه ان بهیآ هی الیوتن ر آه و سه  هی واندا ههن ان لهینیر ر پان و بهۆ زیآ هییاوازیئاشكرا ج

  نهین بچی ده  ئهڵو وه هه رهته ئاراوه، لن  دیڤت گهخود ن ای یڤت زهۆ  پیآ هییوام رده داهات و به
.نی آه  دهست پ وه ده آانه هیت هی مهۆآ اتهیو بن  بنكه وه له انهیآان نهیبنچ  

 
:آان  هیت هی مهۆآ اتهیو بن بنكه ٭  
و   وهك شكخراوڕ  له  هی یتیبر  ك گرنگه، آهل  گهڵ مهۆ آیآان ازهی نین آردنی دابۆب  هیزگا م ده ئه
آاندا  هیی هما  و بنهینی و ئایاریامڕ  اتهیبن ن لهۆك چ ه وهی  ههیت هی مهۆ آ یت بهی تایتكراویارید

 و ڕێوانه  وه له هیت هی مهۆ آیك چاالآ مهۆندن به آ ره و پابهۆان زیم رهه ش به مانه ، ئه هی ان ههیتر گهیآار
  آن له هی آان نموونه هیت هی مهۆاسا آیارو یوشت  ب هڕوت خوو س و آه ت ههیر آان داب و نه هیت هی مهۆآ  نهو
 یت هی مهۆ آیت آان و سوننه هیت هی مهۆته آیر دا داب و نه مه  ئهیدوا به  ان، آهآ هیت هی مهۆآ  اتهی بنیشانۆكت

 ڵ ر هه وه سه آانه هیت هی مهۆآ  اتهیو بن بنكه آان له هییتاۆ آزه ب هی ن چاوگهۆچ هیجا ئا. ێ دیآان ارهیو ب
.وه  سه آه گومان له تاآهبن؟ ب گا ئه مهۆو آ نیآۆآام  بل ند به ن و پابه ده ئه  

 
 یكمك چه  لهی وه ك له نتره وهۆآه آ آهۆریم ب ، بهۆڤ مری زانستیژوو مۆب  هی  تازهیآ هی وه  زاره:تاك 
وام له  رده ه و به مهۆآ  هی آهۆریم ب  ئهیآ ره  سهین، دوژمنی  بكهیماشا وه ته ه مهۆ آی زانستیدان رهه سه
ر  رانبه  بهڵ مهۆ آی ستانه اوهڕم  ش ئهی جارێند ستاوه، هه اوهڕن یاسن ئیكواریك د سدا وه آه   تاآهیم رده به

و   یفاش مهژڕ ی وه نگاربوونه ره ك به آات وه بات ده  باش خهیك داهاتۆو ب  هیڤت زهۆ پیكت هی بوونس آه  تاآه
.وه ره ماوه ن جه هیال آان له هییرۆكتاتید  
خراپ   بهڵ مهۆآ  له   ناوهیر ده وه  تاك آهیآان زهۆآاره سۆبا و ه رست ناو ده پهۆخ  جار تاك بهی ربهۆ زڵ مهۆآ
 ۆلی تا٭ن جار یم آه هی ۆس ب آه  تاآهی  زاراوه،ندر هئ یت هی مهۆ و آینی ئایوه سزا ه مهۆن آ هیال  وه له،زانن ده
  ن آهیربژ  دهڵ هه  تاآانهو  دا ئه رهل  مهنا، ئ هیآار رگرت و به وه لیدا سودیمكراسی دیتووآڕ په  له٭ یلیف
 ینگ دان  ماف و دهی ئازادیئا   آهی و تاآانه ، ئهی آوردی مهۆ آیناغۆ قیکان انهۆڕ گۆك بنگاو هه  بنه ده
آان  هینی و ئایت هی مهۆاسا آی ی ئاگرڵ گه  لهیاری ی و تاآه  ئهوه، تهۆرز آرد دا بهیس آه   تاآهیانیژ ان لهۆیخ
 ی خاآیرتاپا  سهۆیل و پ وه په سالمهی ئینی ئاۆیه   آوردا بهیل و گهن  ه لهی شهم آ گومان ئهآا، ب ده

اسا ی یآان ره ربه  بهیم ئاگر  ئهی دووچاری آوردی مهۆ آینجان الوان و گه ر لهۆوه، ز تهۆ گرتیآوردستان
ر  ان بهی وه نگاربوونه ره  بهییتوانا  نهۆیه  به   بوون آهیآان ته آان و سوننه تهیر  و داب و نهیت هی مهۆآ

 ی وه ك بزووتنه وه دا، ناوهو پ ن له ده ست ئه ده ان لهیشیانی جار گێند ون و هه که  دهڵ مهۆ آیآان ندهڕد  رهۆسانس
 ی نهیرۆ زیآ هی ژهڕستا تائ   آهیت بهیتا  به٭د  سو٭ یتوو  و لهیگشت ران به نده هه   آورد لهیژانی آیآان تاآه

 یبژاردن  ههی ئازادیبوون نه وتوون، آان آه هیت هی مهۆآ  ته ت و سونهیر  داب و نه یر دادگا آورد به یژانیآ
ن  هیال  لهیس آه  تاآهی مافیوت آردن  زهیآان هخا له  كهآ هی آورد ینژای آۆان بی ژیر  و هاوسهڕێهاو
 یژانی آیت سته  ده بیژن به  له  آه  هییردارۆز یژیق و ت هڕ ی ددانی آوردی مهۆدا آ رهل  واته وه، آه ه مهۆآ

 ی و ، آارآردنییای جڕر، بازا  هاوسهیبژاردن  و ههیدار دیستی ووۆ خیاری بیبوون ، نهربووهی گڵ مهۆ آیتاآ
م  ر ده به ن له وه نموونهمان ش رآردن  ههیشنبڕۆ ۆندن و خ خوی گهت و پ بهی تایاڕرویست و، ب ربه سه
 ی، تووشندا بھ مهۆر آ سه ان بهۆڕ گێو هیر تاك ب گه  دژواره ئهیكآار. ر تاآدا سه  بهڵ مهۆ آیآان ره ربه به
ر ۆ زیآ هییم گرنگۆك خ وه، من وه خاته نگ ئه  مهیكن خویمۆ جار گێند  و ههب خت ده  سهیآ هی مه ه نگوچه ته
اره ی، دیت هۆی خیروون  دهییتاۆ آ بیكز هین  خاوهێو آه ر ده ده دا وه مهۆآ له  آهی و تاآه م، ئه ده تاك ئه به
  ش لهیو دزی جار تاآێند آرد هه ۆب مان له شتر ئاماژهك پ هشه وۆرو هین ب ه   خاویستمان له تاآ به دا مه رهل
ندن خو  بهیرنگاتر گیز   آهی آه لهۆ پیگروپ   لهێو آه رده ده ك وهندآاركدا خولۆپ  ، لهێو آه ر ده ده  وهڵ مهۆآ
و  ره به آه لهۆموو پ ه ههیی نیوسات توانا  ئهب  دهیرۆ زیآ هییگرنگ  م تاآه  ئه، تری كهی دیوان ك له دات وه ده
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   له٭ عبدلخالق ٭، ب  دهی آه لهۆ ناو پیآان هی قووتابی مهۆ آی مه ه نگوچه  تهی تووشێر ندن به خویووت هڕ
اسا ی یرۆر سانس وه تا ناچار به ته بڵ مهۆ آینگار ره  بهیتوانی سالمدا نهیئ ی مهۆآ زاد لهیم  ئادهینینووس

وه بوو   عبدلخالق ئهیتاوان  وه، تاآه ا آردهی جی تاوان بی سته جه ان لهی پاآیانیوت گ آان آه هیت هی مهۆآ
 ی شه هڕ ر هه  به٭ یاغچۆیب یلۆبچك مه حه٭ر  سه  له٭س  كه بۆرآوه، ش شارده ده  نهی آوردی مهۆآ  لهیاستڕ آه
،  هیاندایژ ستاش لهتا ئ هه  ختانه شبهۆم خ وت به آان آه هینییاسا ئای یفتوا  
و  ره وام به رده گاآاندا به مهۆموو آ هه   لهۆڤ مری نهیرۆھاندا زی جیالن  گهیانی ژۆیمیك ئ  وهیكمان رده سه  له
 بوون ۆخ  و ئاگا لهیاریشۆه ن لهروپانه تۆڤم مر م ئه ن، به گه و ئه ه و قه  وره  گهیئامانج ن و بهڕۆ وه ئه شهپ

ان ۆی خیآان هییتاۆ آزه ب هی چاوگه  بوون بهڕ  باوهۆوه ب نهیوان تیووڕ ان باشه لهیندروست ته زن وه وه به  
 یر چاو به ووخاندن وهڕ بن و  دهی دوو دیبوون، تووشۆخ رو ئاگا لهی بیرانۆب ن له آه م دهیجڕ تر ی كهی دیرۆز
 یانی گیآان هییتاۆ آزه به. ن آه  ئهیی توانا بیند ان بهیانی گیونن و خمر ان ئهیاریشۆن، ه ده اندا ئهۆیخ
دا و ۆی خی ژانهڕۆ یانیر ژ سه  به بڵ زاناتوان  هی وهم ش به. آات  ئهیست م ده م و آه  خهیز فه  قهیند وهن  له
  .ب  دهڵ مهۆ و  آیت سته  ده بیآان آهۆجا جاینین  تهیلید
 
:آات   دروست ئهێ نویكانیمان ژڕر سو  سهۆآان ب هییتاۆ آزه به  

 
 و ن ت ئهآدا پا هیشۆخ  نهیآات ن لهۆچ آا، آه ر ده ناختدا گوزه له   آهآان هییتاۆ آب زهر ه رانبه به  به آراوه
ر  گه ، ئهی شادڵ و دیندروست  تهیگاڕر  سه تخاته وه پاشان ئه ره ده  تهن  ئهڵتاندن پا هخ ڵ  ههۆ و خیدوو د

 ڵ گه ك له آاری آردنۆب ت لهی  بكهیست ربه  و سهیژ انتا دهیناو گ له  ت آهی دا بكه زهو ه  ئهڵ گه  لهیتو هاوآارب
نا  دا په رهك ل هی وه دنهوونكرڕ ۆوه، ب وه كردنهرلی بڕی و باوهن  ته ناوهنگاوت ه ن ههیم آه هی وه ت ئهۆخ
.آان آارهۆ هینی ناسۆب ك لهرنج ند سه ر چه به نهی به ئه  
دا  نموونه پۆب. ێ بكر پیست هه  هی  ههی وه  ئهیو توانا  هی وه ره ده  ست له  ههیش ووآهڕ  هی ئاشكرا : ست ـ هه1

.شكم نن به هی گهی ست ده  ههیانآ ماره  دهۆو خ استهڕتدا آه   سته جه ك لهش ر به سه ك بهن  تهیخشان  
ت در وه ئه سته  ههیگاڕ  لهیشیآان امهی ، په هیی نی وهنگ و ش هڕست  ك  هه وه  وهمان ش ست هه نه: ست  ـ نه2
.ش   لهیو خه ناو  بنیتر گهیم آار  آردووه ئهۆڤمر   لهیشه وا آارهۆم ه ر ئه شك ههم  به  
یست هه آات و به آان ئه ووداوهڕر  سه وه له كدانهو ل ، ئه هیو دا  ئهیری بیسندوق  آان له هییتاۆ آزه به  
وان  نۆیدا گفتووگۆیخ  لهۆیخ  هی وه ر آردنهیو ب وه ئه مه بكه لیری با ب  دهۆڤك مرجار ، آهن هی گه ده
ت یا نینواو د م ته هه بی  ههیترس مه   آهتی آه ست ده  ههۆدا تیترس  مهیآات اخود لهی سته، وه ست و نه هه
 یست ربه و سه ۆگ  تهستت ب ت نهی ده  ئهڵو دا هه و آاته له  هۆی بیآان نجامه رئه  و بهیی وره  گهیت هینۆچ له
 ی نموونه  له  كهآ هیاره یو ب ت، ئهی ده ك ئه آاریر آردن سه ار لهی بۆنابات ت  نده هیآان ارهیب  ت لهی آه ئه

وان   ئه  ان داوه چونكهیك آاری آردنیاریب  آه ساته ش آاره پۆڤ مرێند هه. آانت هییتاۆ آزه ب هیآان آاره
 و ۆگ نهدا دیترس  مهیآات نھا له ر تهخ  تردا نهیكان خه اردان، لهیب ست آردووه له ربه ان سهیش  لهیوخ
ر ۆ زی و آارا بیر ورۆدا  ز مهۆناو آ  ك لهآ هیر  گه دا ئهیوار  آوردهی مهۆناو آ  له.  وه هۆڤ مریای چنه خه ئه
ا یو ور زه ربه  جهیآ هی رگه شمهپ دا به رگه شمه پیزناو ه اخود لهی وه.  هۆی ن هه  ئهی پن هی نجام بگه ئه به
 ستهیو پڤۆمر  هی  وا ههیجار. وه هیآا تهش د  لهیو خیست آردن ربه سه  ه بهیت هیۆ و هه ، ئهۆ ن هه ئه
 پ  لهند سال  چهیدوابات  ئه   ماوهی آه آردنه م  آردن و نه كات، بهی اخود نهی ك بكات وهراند آ  چهیر سه له
 یدا مانا رهدات، ل و آاره ئه  ئهیآردن ان نهیر آردن  سه ار لهیدا و ب سه و آه  ئهیشكناو م دات له  ئه لنگ زه
 یستا آاتئ  هیۆماوه ب  نهیوانڕ  چاوهی توانایاتر چ دیز وه ه لهڤۆو مر  ئهیش  لهیوخ هڤۆو مر  ئهیست نه  هی وه ئه

ه، یی نید ش به  لهیوخ   آهی و آاره  ئهیر آردن سه وام بوون له رده به  ه، واتهی و آاره  ئهیردنآ ان نهی یآردن
 ند سا  چهی دواڤۆدات مر ووئهڕدا  مهۆآ  جار لهێند ت، ههی كهیر نا  ههۆ و تیت هید به   آهی و آاره ان ئهی
رباشه   هه  دهی پیر رانبه  بهی آه سه م  آه   آار  بكهب ئه  واو من  ته  ئهیتا ست به  و دهی آارب
بن  زه لهش و ه  لهیو خیآان هی چاالآی شكست آردنیۆبنه ه ده رن آهۆآار زۆ ه.تیئاگا د ستاش بهئ
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 ی ژانهۆڕ یانی ژی وه نه جویآان هیسست  درك بهیۆ خی قهیل سه  بهب  دهڤۆ ، پاشان مرڤۆ مریآان هاتووه نه
بكات و  شه زه گهو ه  ئهلناه  زه ترسه آهم ه  ئهیر شكست آردن سه ر له ن فاآتهیتر بكات، ترسناآیۆخ

ن ،ی ترسدا بكه ك به هی وه داچوونهك پم  با آه، ب دا ههڤۆ مریست  ههڵ گه  لهیچاالآ  
 

:ترس   
؟ هی ی ترس چیمانا  

ك وارید  تهب ووژمه ده و ته ، ئهێر په دهدا تڤۆ مریآان ارهیست ماره هه ده به  ك آهگرووژم  له  هی یتیبر
 یآردن پچه له آه  آاره لهۆوه ترس همان ش هه  و آاره  ئهیاندنی  گهنجام ئه  ان بهی ك وه آاریگرتن گهڕ له

 یآان ارهیتس هه  ماره موو ده هه. آات ن ئهیرز  لهیز فه و قه نیلیش د  لهیوآاندا و خ هییتاۆ آزه ب هی چاوگه
 ۆ، ب انهیر سه  لهی رآانه و ئه له  كهآ هین ترس  به ئه  وهڕ ان بهیۆ خیآان اندا آارهیۆ خیی ئاسایانیژ  لهڤۆمر

 ۆب   سووتاندا لهڵما ان لهینا،  ده به  ژ بهی تیك نوآیاچوونیان پی ئاگر بردن ۆب  ست له ده له  نموونه
آانن  ارهیست ماره هه  دهیی ئاسایمانه آار ئه. تد  ه ... وه ق بوونه هڕ یشتنه رما بووندا نه زگارآردن، له سهڕۆخ
  ته ستمانه بابهیوماندا پ آه باسه  له  مه ئی وه  ئهناب  وهمان پیند وهی ر پهۆز مهئ  رانهۆم ج له
بن  له  زه هی  چاوگهیزآردن هر ب سه   ترس آاربكاتهه  نهتوان ن ئهۆ چڤۆ، مریت هی آه  هیروون ده
  .٭ ڤیت زهۆ پ٭ باش یریب گومان به؟ بیآان هاتووه نه

 ی ر لوتكه سه  شتهی  گهی هڤۆو مر ن، ئهیش ب هڕگ  ن نهین بیشنبۆڕشان   باش شان بهیریب بوون وۆخ  بهڕ باوه
تالندا ۆ شیشڕۆ شیژووم مان له م باسه  ئهۆب  ن نموونه لهیكرد، باشتر پیست نگاو ده ن ههیم آه هی  به  هیماالیه
وه  ترسه  بهوه آرده دهۆان آیشكر آرد و له ان ئهیكڕ شه ه آ  هیۆببوون ب  رده روه ترس په ر به  ههیند تلهۆ شیل گه
گرت و  رئه ان وهیلیرت آان به رآرده سه  آه هڕ  شهی آردنیبر آرد له ردا ئهی مڵ گه ان لهیۆچوون و پاشان گفتووگ ئه
 یازیترساندا ن تالند لهۆ شیآان ره نگاوه جه كدا آهڕ شه   له٭س یۆم و هی و٭ ی هاتنیم رده وه، تا  سه انهڕ گه ئه
 یوه دوژمن رزآرده ژاند و به ك هه هی وهش  بهیآان ره نگاوه  جهی دا وره هڕ و شه م له هیبوو، و ان ههی وه انهڕ گه
 ان لیچیز هینگلی ئی هیاه زل و به  شكره و له ك، لهۆ ترسنیكر وه و جانه  لهۆ بچكیكرد ان آرده گهیرچاو به له
آار   نگدا به  جهیت هیژۆلۆكیمان له سا آه  باسهێو نامانه  مهئ. وه ان بردهی آه هڕ آان شه هیند تلهۆچوو ش ر نه ده
.كدا   خهین مهۆ آی ژانهۆڕ یانیژ كو له ن بهینبھ  
آاندا  هڤیت  گهن  ترسهڵ گه  له٭ن ڤیت زهۆ پ٭ ی ترسانه  رهۆو ج ر ئه سه  نهی ك بخه هییرنج و ئاگادار ت سهب ده
وه، نهیان بیووڕو  ره به  قهیل سه به  م ترسانه ك لهآ هیر  ههیوودانڕ یآات  و لهنی آه ان نهی كهت  

دا  م آاته آات له س ئهی پ لی و دننگ سه  ئهڵ ك ههخۆ باروودیخراپ آه  هی و ترسه  ئه :ڤیت زهۆ پیترس
  شتن بهی وه تا گه ر آردنهیب  تهو آه آات و ئه   تووش ئهیو دوو د آه هڤۆ مریست ر هه سه  آاته ش آار ئه  لهیوخ
ك ار دانیب  گاته كدا ئهچاو تروآاند له  هی وه رآردنهیم ب  ئهییرا جار خێند است ههڕ یكاریب
 یس ر آه رانبه آردن بهۆا، درر خیاریب آن له هی وه نموونه ت قواستنه رفه ل و ده هه. استهڕ یش آه وانه چهپ

 یازڕم   دووههیس آه ك آهاری پرسی وه رچدانه  پهییرادا خیت هی مهۆ آی ژانهۆڕ یانیژ دادگادا له م له دووهه
 یدا پ مهۆ آیزمان له   آهستدا ش و هه  لهیووان خ نیۆ گفتووگییراخ له  وهشمان  آن هه هی ت نموونهی آه ئه
وه  تهب ك دووباره ئهخۆھاندا بارودی جیووڕر   سهیآان وه ته نه ر لهۆ زیتیر داب و نه  له. هو رآردنهین ب ئه
باش   له٭ داوه یر به م خه د٭  ك دهڤۆ، آه مر هیی نۆش نام مه ئی آه له گه خه بهۆو بارود وه ئهمان ش هه آه

 یاندنی گه نجام نه ئه به  له  ان بهیوتن  آه ر سه به  هڤۆ مریآان هییتاۆ آزه ب هی  چاوگهیمان آار خراپدا هه و له
.ت البی آه وه نهیۆك لیكاریو آاره بكات ش وه درك به سته ش ههپ  لهتوان ش ئه  لهیوك، خآار  
 یكاریهار ش و له  لهیور خ سه  آاته  ئهۆو خ استهڕ یكست آار هه  آه  هی و ترسه  ئه :ڤیت گه نیترس

ش و   لهیو خر سه  بهب  ئهڵرو زا دادوه  تهب ست ئه هه  ك آه هی وهش  بهنبچ  ئهیاردانیو ب  وه رآردنهیب
 یآارۆش هیوان ره و ئه سه ر لهۆ زیآ ره  دهیتر گهی آارڤیت گه نیندا، ترس ده  بهیآان ارهیست هه  ماره  دهیكرات

.یآۆ ترسنیشۆخ  نهیۆه  تهب  ئهی وه ن دووباره بوونهڤیت گه نی ترسیدروست بوون  
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.ن مانه  ئهڤیت گه نی ترسی دروست بوونیۆه  بنه  ئهی رانه و فاآته ئه  
ـ زانست8 6یرم ـ گه7 یـ سارد6ر رژم ـ سه ـ ماده4ز ـ ه3نگ  هڕـ 2باره  ـ قه1  
 ی كهی دیسان هر آ سه نه آه  ئهڤیت گه نیك ترس باود قه ت و به گه ه وره و آه  گهیڤۆمووآات مر دا هه مهۆآ  له

ان ی شنۆش پ هڕ ی انهڤۆو مر ش ئه هڕت  بهیتا ن به آه  دروست ئهڤیت گه نیوه ترسمان ش نگ هه هڕها  روه تر، هه
،  هی ان ههیڤیت گه نیك و توون ترسیر تارۆ زیو ان شهین  شویكیرنجن، تار  سهی گهمووآات ج  ههستنش پ هڕ

. هی ان ههیڤیت گه نیاندا ترسیۆ خیخۆ بارو دیت هیژۆلۆكیسا   له تری كهی دی نهو خا ئه  وهمان ش هه  
  : ند دهرزو ب  بهیق هیستا فاۆمام
  هی  ههی ارهی پ و تهۆزه      ته ن دوژمن به ت مه قه
،ێاگرڕ یۆخ ته حمه ر زهۆ             زب ر هه تفاقتان گهیئ  
  وه، به  آوردهیل  گهیڤیت گه نی ترسیناخ  ته دا چووهیۆ خیرست په وه ته نه  ق له هیستا فاۆ مامی آه ماشا ئه ته
.آات دهان لی دووژمنیدادان پیواز وه بانگه هی نراوهۆم ه  ئهیۆه  
 ڵ ك هه هیی الوازیبا شه هڕ ڤۆر مر  سهۆدا ب انهڤیت گهن  آاره ترسهۆو ه ك له هیر هه   آرد لهۆمان ب ك ئاماژه وه
دا  ان ئهی الواز  آردنیو  و ههڤۆ مریآان هییتاۆ آب زهر ه نه سه آه  دهیروون  دهیۆخ و استهڕ یكآات و آار ئه  
آات   دهڵ گه  لهیفتار هڕند  شمهۆ هیڤۆآان مر هینیئا  ك وته  و وهێد لیژك نو  باش وهیریدا ب مهۆ آیزانست له  
و   ئهیوانیپشت  و بهنه ان خودا ئهیزدان  هی یدا ناویكوت س و آه موو هه  ههڵ گه  لهینی ئایر باوه  پیكڤۆمر

آات  دا ئهی  په٭ یحۆڕ ٭ یانی گیكرس ت هیۆ بیآان ر گفته سه  آاته واو ده  تهیر باوه  هڤۆم مر ئه. آات  دهی آه آاره
  له  ستهیوپ  رن ده دا وهیڕ باوه  لهیڕ  و باوهیانی گی ترسی وه  ئهۆ بڤۆمر. ی آه هڕ  باوهیلید  آاته  ئهیۆو خ
 ۆب  ش له ت  نموونه ببیزگارڕ یحۆڕ ی ترسی پچه له آه  دا بكات لهی ك پهر انه باوهیآان بگات زانست باسه
 یو  ههی وه له خدا جگهۆوودارن بیشترۆ ناخیآات  له٭ ڤیت زهۆ پ٭ هی وه رآردنهیموو آات باش ب هه  مه ئه

 ب زه هی  چاوگهیدانپ شه  گهۆب  انهی زانستیكژون  ده رمه وا بهی ه نبهیشن بۆڕت ی ده رآردن ئه سه چاره
، یوام رده به  هیتوانامدا م من لهووخڕ من ناشه بیم شتا هه  لهیو خیووڕ ، به شت بكه  لهیوآان و خ هییتاۆآ

وه،  تهی رز بكه  بهێو نگدا بته خ و شهۆ شیآ هی انهی ت لهۆ خیش آی وهیر ن گه ئه   نموونهۆب. وم آه رئه من سه
توانم پاشان یمن نا  قورسه  مه  ئهی ئای  ئهۆوخ استهڕوه  تهی  بكهیرز  بهی وه رله ت بهی آه ئه  آه شه آیماشا ته
ت ڕ باوه  وه چونكه تهی  بكهیرز به  هییوه توانات  ن تهی  بكهیرز  بهێو ته  ئهیآش ائهڕدا  آه شهر آژ له  آه
 یكر آان فاآته هیآ ره آاره دهۆك وتمان ه وه، وه تهی رز بكه هب  شهو آ ئه  هیله تواناتدا  بوو آهیهان ت نهۆخ به
ر هات  گه ، ئهی آردنۆه بیشتداپ  له  ك آهم آار رده به به له ن مهیش ب هڕز یرگ هه  هیۆروون ب ر ده سه زن لهه به

 گ له  نهدانو  ههبن لیوه و  ناو ره ربكهی بڤیت زهۆر پ وا هه كدا ئه آارینجام ئه  ت لهیبوو تووش نه ر آه و سه
.ششۆآ دات به  ئهیوام رده به و  هیدوا   لهی ترینگاو دان ههو موو آات هه هه  هیۆبوون، ب توانادا نه   

  ب  زه هی   چاوگهیز ه بییناو قو  اتر چوونهی زۆ دا ب1999 ی سایوت  حهی مانگیم  دووههی وهیله ن
 یآار ژ ۆڕ دوو ی كهی دا نز٭ ڤ ب م ٭ یلیمبۆتۆ ئینانم ه رهه  بهیایمپانۆآ  وه، له ده آوریڤۆ مریآان هییتاۆآ

 و ینیر شتم بۆدا ز ژهۆڕو دوو   من، لهۆ ب باش بوویكزموون دا ئهیاستڕ آرد، له م ئهیزگاآان  دام و دهی وه پاآكردنه
 یراسان شم هه  لهیوم و خۆوان خ نی وه كدانهمدا و لای خه  هات به اواز  دهیاواز جی جیاڕرویها ب نده چه

 ییتاۆ آی ده  سهیت هیالیۆ و آیپان  سهیرندۆواو م  تهیكوت هڕآرد  م ئهۆ خیپان سه  ستم به آردبووم هه
بوو  سردا نهی میآان ونه رعهی فیم رده  سهیآان آه  جولهیت هیالیۆ آڵ گه  لهیآ هییاوازیچ جیه   آهآان ستهیب
 یبر ر زهژ آاندا، له ونه رعهی فیست بن ده ان لهیژ ئه  سته ردهل بوون و ژیآان د آه جووله   آهب نه  وه نھا ئه ته

  ناآاتان پیر  آارۆز  س به آان ئازادن آه كارهدا آر هیایمپانۆم آ م له آرد، به ان دهی و ئازاردا آاریقامچ
اندا یۆ خیخود  ان لهیۆخ  آهب وه نه نھا ئه ته  انهكارم آر ، ئهێنرپ اندا ناسهیر سه ش بهی قامچی ئازاریبر زه
ت  بهیتا به  وه هیو قورس ك بهن، آارۆڕ وه ئه وسانه  چهیم رده  سهیون رعهی فیووڕو  ره و به  هیداان تیت هیپان سه
ت  بهیتا ره وه بهۆ زیآ هی  مووچهیدان پیانیدا شا ممه ك شه هیو   ممه  پشوو و شهیژانۆڕو   یتا  بهیآات  له
  ، وه هیروتر بدرا و سه ره به  50%  له  وه مه  آهیالن به  آه  آارهی مووچه  هیبوا آرا ده ش ئه هڕ  به  آه آاره آه
وروپادا   ئهیرندۆ میانیژ  له. ژۆڕ یآار ك له  وه ب ده رزتر  بهی آه و مووچه هی نیو باج  شهیت آار بهیتا به  
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 ییاسای یسنور  كاران و له آریآردن لهیۆآ  ت بهب  ئه آارآردنۆ بترراان خیرا  خی را آارآردن و وشهخ
 ی آارآردنیانیژ بوو لهید وه نه مهۆخ م به خهۆو بارود  ئهۆمریتا ئ م ههۆ خیحا ش به ، بهچ رده آارآردن ده

 آورد  95%ش له یآان كارهآان تورك بوون و آر ن آاره خاوه آه رنجه  سهی گهدا ج ره لی وه وروپامدا، ئه ئه
٭ن ی  بكهی چی  ئه٭ یست ان دابووه دهیۆ خینووس چاره  آهی و آوردانه بوون، ئه  
ه   پهیشتنھج آردن و به  باش آار نهی هانه به  كار به آری آارآردنی ژهڕ   آات لهینیپاشان ب

كاران و  آریگرتن ز نهڕوه،  آاته  دهیت هڕ آار  یاسایو   هی رانه نهوس و چه وا هڕ نایكاندا آاری آه آاره له
 له ێو دا نامانه رهل مه، ئ هییت هی و ئاغایرست په نهۆ  آید  و بهج  نابهیووشت هڕ انیرآردنی سه  لهیۆ آیچاو به

ن ین بزانیڕ گه  ئه  وه ن و لهی ده  ئه آه خهۆ بارودیرنج كو سه ن  بهی  بكهڵ  ههیستینۆمۆ آیماندا ئا آه باسه
ر  گه كار نازانم ئهآر  به  كانه و خه م ئهۆك خ ن؟ من وه آه ان دهیۆ خیپان سه ز به حه  كارانهو آر ئه یچۆب

   و ووردهیند چ وه رژه  بهیكان ش خهیرز  وهیكارآر. نیرز  وهیكارآر  وانه وا ئه كار ئهن آریان بنیشیناو
موو آات   و هه وه  تهزرۆدا ناد تیكار  آرینگ  هاوئاههو  آه هی  ماوهۆان بیآان ش آارآردنه هیۆر ب رژوان ههۆب

 ی آه هیروون ده  خهۆبارود  گرنگه  مه ئی الی وه ، ئهشۆ  بفیۆ خیزو بازووش هیرزانتر  ههیكنرخ به  هی ئاماده
 یری زنجانیش  لهیوان و خیآان هاتووه نه  بن زه له هی چاوگه  كارانهو آر  ئهیرۆ زی ربهۆ، ز هی سانه و آه ئه
ه ییان نیتوانا   آهی وه  ئهیۆه  ناوه بهاهڕ  وساندوه ر چه سه ان لهیۆخ  هیاندایست و پ ده  ستور له و ئه  وره گه
  .ن زگار بكهڕ یت هی لهیۆآ  ان لهیۆنن و خان بپچریش  لهیو خیست و پ  دهی رهیزنج ت وۆو آ ئه
 ی گهپ ار بوون لهیشۆ هۆاندا، بیژ ت لهیب ست و ئاسوده ربه ام و سهت آه ئاریك بوویدا  وه له  ئهۆب  زت لهڕ به
.  بكاتڵ گه ان لهی ه  و مامهآان بچ  باسهی روازه  دهۆوه ب هڕ باوه   بهڤۆسته مریووآاندا پ هاتوه بن نه زه لهه

یژ ناختا ئه  له هیدا گه كت لهس موو آات آه كو هه ت بهینھا ن تدا تهۆ خی خودیخنا له   آهب وه هه ت بهڕ باوه  
،  زگار بكهڕت ۆخ هیت هیالیو د و له  زهو ه  ئهیوانیم  ستا ببهئ ر ستا ههئ سا . وان آراوه انهیك ج لی ك دوانه وه
 یماشا تدا ته آه هما ك لهنر شو  ناو ههی آه لهۆبچك   نهم ئاو رده به ت بكه لهۆ خی زانستیژستا نور ئ هه
رم من یتوانام من ژ م، من به مووشت بكه هه  هیتوانامدا  تام، من لهۆ آ بیكز هین  من خاوهو ب  ت بكهۆخ
 یوویق  چهیخا ستان له اوهڕش بچم و پ ره ك بووم بهیدا وه له  ئهۆب من له  هیی من نی آاریت هی لهیۆستم، آ ربه سه
ست و   دهتاد رس له ت هی وهو ش به. اندایژ م له چاآتری ئامانجیشتنی گه  بهیانیه و من شایی من نیندا آارجو
وه، ره ده تهی ده  ئهیت و فی آه ت ئهۆآ  لهیپ  
ش ی تری كهی دی گهج  لهچ ئه پ  وه  آوردهیل  گهیندامان ست و ئهۆ و دێڕهاو  م لهینیمن ب   آهی آاره رهۆو ج ئه
 یت هی مهۆ آیتش  وهمان ش  آوردا ههیڤۆ مریآان ه مهۆآ  به  فتاره هڕ   لهی وه ام لهین، دب ان ههی نهو

 ی وه  ئهوتوون ب  آهڵ مهۆآ  بهیك آاری دواب وه نه نھا ئه انه تهڤۆو مر ره و ئه سه  لهیرۆ زیآ هییتر گهیآار
.وون گرتی وه رآردنهی بی چاویر آان به هیت هی مهۆه آییر كهوه، چاول نه ان بكهیۆ خی داهاتیتاداش پ ر لهیب  
ان یس   دوو آهیآان هین هیدوو ال  وه  آردهی غه ر بنا سه له   گروپ آهیفتار هڕ یآان رهۆج  له  كهآ  هیش  فتاره هڕم  ئه

ر  سه  لهی و بناغه  هی  ههی توندیبان ھرهیز و مۆ سیبار  آهییۆ گریفتار هڕ ك لهن هی ال، رترۆ زیآ هی ژماره
م و  ند وه چه  وانه  ئه٭ ڵ مهۆآ  بهیفتار هڕ ٭ن   دهیو  پ  دانراوه  نه هی  دووالی وه مدانه وه  ی وه آرده
 یسان  آهیر ده بنه دنه ن پاشان ئه ده  ئهڵ ر هه كدا سهس آه  ك لهرنان ده ند وه  چهیۆه   به  آن آه هی وه آرده دژه

،ب ر ئه گهی تر آاریسان ر آه سه سدا له م آه آه هی  م باره له م جاره ئه ، ئهنقخو واندا ده ش له و باره تر، ئه  
  شهیم هه  رهۆم ج وه، به  توندترهی وه آرده  دژهیال  تهشآ ر ئه سه  توندانه  مدانه و وه  وه م دژه آرده  ئهپاشان 

اآان یخول  نه هیالدوو  وه ن  آردهی بب دا ئه م باره  لهب  توند و توندتر ئهڵ مهۆ آیندامان  ئهی وه مدانه وه م  ئه
   بهیفتار هڕ یر فیتووند   بهڵ مهۆ آیندامان  بن، واتا ئه هی وه و آرده  ئهی تر تووشیسان آه ی وه  ئهیۆه  بنه ئه
.گرن  ك ده هیینگ هڕره هاوۆم ج بن و به  ئهڵ مهۆآ  
  وه له كهخۆان بارودیاو وودڕ یۆه به  زه آهۆن س  خاوهیكفتار هڕ ڵ مهۆآ  بهیفتار هڕن ی بێآر وا بوو ده آه
ك  ان وهیفتار هڕك آه  هیۆئاآامدا گر  بن و له  ئهیر تر فیندامان دات و ئه ئه ووڕ وه كهس ند آه ان چهیك س آه
 ی نه وی ندازه ئه به  فتاره هڕم   ئه٭ ڤ ب م ٭ یایمپانۆ آیكارانك آر  نموونه وهۆب. ێك د پك ب هی
 یت و شیت هی مهۆ آیس وه  و ههیت هی مهۆ آیدۆن له میتیش بر مانه  ، ئههییرنیقام گ  سهیت هی مهۆآ
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.یت هی مهۆ آی و ترسیت هی مهۆآ  
  به  وه آه هیآا ننه تازه دیكناغۆاندا قیۆ خڵ گه  لهیت هی مهۆ آیتان شیآان  هیت هی مهۆآ  دهۆ جار مێند هه
  ێآر دا ده م بواره له   و آهندا  دیۆ خیانڕۆ گیآان ناغهۆر ق سه  بهێ نویكانڕۆ گۆ بێبزو  دهڵ مهۆوه آ هیۆه

.ڵ مهۆر آ  سهۆ بب ان ههیڤیت زهۆ پیآ هی وه آان آاردانه هییۆگر  هییر كهچاول  
 
 

ییتاۆآ                                                                                 
 
 
 
 

:آان  رچاوه سه  
 

. وه رآردنهی باش بۆك بلی آل٭زت  هیآان هییتاۆ آب  هیی آان٭ یف مورفزۆر جۆـ دآت1  
تآر ر ده ده  فتانه هه  آهیمان  ئهی ٭زه ی معجیای  دون٭ یارڤۆـ گ2  
٭ ی ناسڵ مهۆ آیآان هی یگشت  بناغه٭ یقیل  خهینر حوسۆـ  دآت3  
 
 

دیع  سهۆپ                                                                
                                                               20. 08. 1999  

ایمان                                                                 ئه  
                                                                    

  
 
       
 

 
 
 

 


