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ڕە�(ە�)!' �ە ��
ی�� �ەه�& و �ۆڕان، �ۆ!ە �ێ
اوی����ە�& �ە�ە�ە، �ەهۆ��ر� 
�ەوە�، �ەو ��
ی�یەش �ە�ەر ��و� رە�(ە� �ە�ێ�ە /ەر و ��و�ۆ.���ن �ێ-,)ێ*، 

، �ەوا )��ر!& و یە�ێ�&(�ێو �ە.&  �ەوا �ە�
 �ە�ۆ.��ە�& �ە!)/�
ار، �ە �ەو!ۆ!ە
�ەڵ�م �ە�ە �ەو ����یە ���ە . �ۆ �ە����� �ەرا� زی�!) �ە �ە#& �ڕی�ردان درو/* دە��ت

�ە �ەو ��
ی�یە /ەر!���� هەڵەیە، ی�ن �ڵ��' �ە/ەر رووداوە��ن ��ری8ەری& و 
 �<�ە!��ن �ە/ەر ���ە، �و�,ە ڕۆڵ& هەر >یەن و �ە/�یە!��ە� �ە �ێ;وودا �ە�ەس

  :�' �ەو ��رەیەوە �ۆ�ە�ێ@ /ەر�?& �ۆم دە�ە�ە روو. ��.ێوێ()ێ*
    
�ڕوا�وون �ە ��زادی& رادەر�)ێ'. １ :  

�ەو ��
ی�یە �ەر�& �ە رۆژ���ەو ��(-ەرە���& �ۆی��ەوە، /ەر!���� رە�(ە�)!(ە �ە  
دە/ەڵ�ت، �ەوە� دە/ەڵ�!& �وردی& ��وەڕ� �ە ��زادی& /��/�& و دیBو�)ا/�& 

ود� ��
ی�� �ەه���� �ۆ �ۆ.��ن، �ە دە/* هە��ن �ە�ۆ.��ەوە ���ە، �ە>م �
�ۆ را/��& #�ە���C دەڵێC، �ە� ��(�و!��ە �ە ��(-ەرە������ەوە، �وار �ەو . دە��ڵێ(('


ەن، �ە رە�(ە و #�ە �ە /ەر �ۆ.��ن �,ەن؟�. �ە�ەر �Bو�ەیە�! هە��/ە ��زادا�ە 
� �وو/ەر، ��/& )ن �ەحBەد.وا(�ە/ەر رۆژ���ە� ��وێ(ە �Fێ(�(ەوە، �ەو ��!ە� 

دوا� �ەوە� . �ە�
ەڵ��ە���& دەز��� /ەردە�& �)د و �ە رۆژ���ە�ەی�ن �ڵ�وی,)دەوە
�ە����ر Jە�& و ڕی-�' هەرد� و ��راس Iە!�ح، /ە�8ەری�ن �ێ8)!' و دا�ۆ���ن �ە 
�ە�
ەڵ�ە���& دەز��� /ەردەم و .�)�ۆ �ێ,ەس �)د، ���) ڕۆژ���ە� ��وێ(ە هە�وو 

�ۆیە .وان �ەحBەد �وو/�(ە���& �وا/�ەوە �ۆ ! ��* دۆ/�ە�ە� دا
�ورد/���Kۆ/*، هۆ��رە /ەرە���ە�ەش �ەوە�وو، �ە �ەوا�ە �وو/ەر� ��وی(ە �وون، 

!ە���ەت .! �ە�ە 8Lە �ەوە� ڕی-�' هەرد�، �)ا� ��وەن �ۆ�K����� ��وێ(ە �وو



)ێ�ە #�ە�)دن �ە/ەر �ەم �ە/�یە!����ە و رە�(ە�)!' �ێ��ن >� �ە.�,��ن، دە�
دەرەوە� رە�(ە و ���ێ* �ە ه�L Mۆرێ@ #�ە �ە/ەر �ە���ە �,)ێ*، ��و� 
  .رە�(ە�)ی� دە�)ێ�ە ����& رە.ەوە

   
  :�ێOێ�,�ر� ��زادی& /��/�& و ��I& �)ۆڤ. ２ 

��!ێ@ �وو/ەرێ,& ��
ی�� �ەه��& وا!ە �وو/ەرێ,& �ۆی�ن روو�ەروو� �)!' و  
L�ڕ� Lە�P دەدەن و /ەر!���� �ە.,ە�?ەدان دە�ێ�ەوە، �ەم ��
ی� �ەه�����ە 

: ��ڵKەرە�����ن دە�ە�ە هەواڵ و �ە��K' درو/�,)دن �ۆ �Bو�ە وە� �ەم هەواڵ��ە
ی�ن �ێ
ا�& ��/ۆس هەرد�، �)!' و . /ەر�وو/ەر� ه�و>!& �ە زا�ۆ ��زار دەدرێ*(


� /ەر!���� ���Kەرە�����ن دە�ێ�ە ) /,�> زۆرە���& /ەر �ەحBەد ��)ە��
�ە دوا� یە� هەواڵ& �ە/ەر دادە�ەزێ('، �ەڵ�م ��!ێ@ �)ایB&  �ە��K(,)دن و یە�

���ە �ەحە ی�ن /ەی
 �ە�)ەم، دە��)ێ* �ە #ور����ەوە دە�)ێ(ە Lە>د، ��
ی� 
را/�& . �ەه���ە��ن �ە��)ی' هەواڵ و زا���ری& و �ەدوا�وو�& �ە/ەر �ڵ�ودە�ە�ەوە

، را/�& #�ە���C �ە���ەش �ە�ەر �S(ە /ەر �ەر.�Rە�����ن، �ە���8& یە�ە�ەوە
دەردە�ەوێ*، 8Lە �ەوەش �ە/ێ,& وە� ��رزان �ەریC .وێ' �<ر دە�)ێ*، �ە 
دی�ردەیە�& زۆر �ە!)/�
ارە ، �ەڵ�م �ە��ن �ە دی)ێ,ێ� �ە /ەر� ���وو/' ی�ن 

ا �ڵ�و� ��ەورە� ���ەن، �و�,ە �ە /ەر �وو/�(ێ@ ��)اوە، �ە �ە �ورد/���Kۆ/

 Cو�ڕەح�
�و /ە��ح Jە�& #�رە��ن ��)ان و داد��ی�,)ان، �)دۆ!ەوە، ی�ن ��/�ح Jە
ی�ن هەوڵ& �و.�(��ن درا، ه��S�ن �ە/ەر �ڵ�و�ە�)د�ەوە، �و�,ە �ە���ە دی��ن 
�وو/ەر� �ورد/���Kۆ/* �وون، �ە>م �ە ��!ێ,
ا �ەریوان #��U و �ە����ر Jە�& !ە��� 

� �ەورە /,�>ی�ن �ە/ەر !ۆ��ر دە�)ێ* ��
ی�� �ۆران و �ەو ڕۆژ�����ە، �ەوە�
ە
دە�ەن و Iوو� ��
ادە�ەن، L�ڕ� .ەر �ە�ەل دە/ەڵ�ت دەدەن، !ە���ەت ه��& 
�ە�?����O�ن دا، �ە �ەڵ@ �ێ(ە /ەر.ە#�م، �ەڵ�م هەر �ەو ��
ی�یە� �ۆران 
��دی)ێ,& �<و!(ەوە�ە� �ۆی�ن وە� �)ایB& ���ە �ەحە� دە��)ێ*، �ە �ەراورد �ە 

Oی' هەواڵ�(���!ێ@ هە��ن   .& �ە /ەر�Wو دە��!ەوە�ەریوان و �ە����ر و رێ-�' �ە�
�ێ��O,�ر� �ە �ە!)/�
ار!)ی� �ە/ەر زۆر �ە/�یە!& !) روودەدات، �ە هە�ووی�ن 

�ۆیە دەڵێ�'، دا�ۆ���,)دن �ە ! �ە��)ی' هەواڵ و �ەدوا�وو�& �ە/ەر دە�ەن (���
  .�ڕە���-ە���& ��I& �)ۆڤ �ە>� �ەم ��
ی�ی��ە �ە ��ە� �ێ(�یە!& و ��/���وی�ە

   
  :��ودە�P دەر�)دن و �ۆ�ەز�<ا��(��ن. ３ 

�ەوە� �ە �<ی,ەوە �ە�ە���ن . �ە�ە.��ن یە�ێ,ە �ە �ە�ۆ.��ە���& !)� �ەم ��
ی�ی��ە 
هەڵ�و�ەوت �,�ت، ی�ن ����داری�ن �ێ*، �ە.& زۆر� �ەو �ە/�یە!����ە �ە /ەر 
Mۆ �ە�ە /ڵ �ە ه�� رووداوێ@ هەوڵ& �ەوە دەدەن ��وی�ن �-ێ�ە ��و ��وا�ەوە، 
��رێ@ ���ە�ەوە، �ە دوا!)ی(& /ەردا���,)د�& رۆژ���ە�وو/ە Lل �ڕ!ە#����ە���ە �ۆ Iرە
>� یە�ێ�&، �ە �ێSەوا�ە� هە�وو �وو/�' و داوا�����ن �وو، !ە���ەت �ە/�,& وە� 
�� /ەر� ��� �ە�ۆ!ەوە، �ە �ەدە/�& ��ر��)� �ە��ەب Oۆس هەرد�، ه�/��

���ن دە��ت، �ە�ە 8Lە �ەوە� �ە�ەر /��/�& �ەو ��ر!ە، �ێ& درا، �ە�& /ەردا
/ەی)� دا�)!(& هەواڵە��ن �,ەی' �ە/ەر �ۆی�ن، �ە روو�& دە��(�' وە� 
�ە/�یە!��ە�& �ەورە دەی��ەوێ* �ۆی�ن �B�ی� �,ەن، �Bو�ەیە�& !) �ە/ەر �ە�ەز 
�ۆران �Fێ(Bەوە، ��!& �ۆ� �ۆ �ورد/���Kۆ/��O& دە�وو/&، �ەڵ�م ��!ێ@ 

��ل رە�وI& ه�وڵ�!�& �وو/& و رە�(ە� ڵ�8)ت �ە/ەر �ورد/���Kۆ/* �ە /ەر �ە
�ەوە� �ە �ە��ل رە�وف /��یO& �ە> ���ەI�� �)د و ��/��و� �ۆ �(ە��ڵە� 
��رزا�& �)د، هەروەه� �ورد/���Kۆ/* �ە/ەر ��رە ��.�)�ە���& �ە����ر Jە�& 

� 
�ە!& �ڵ�ودە�)دەوە، ���) یە��ەر �ە�ەز �ۆران �ە �ورد/���Kۆ/�& را�ەی����ێ& 

ا �و!' �ێوە �ە>��ر� ه�وڕێ,��& �' دەدەن، �ە ��!ێ,
ا �ەوە� �ە �ورد/���Kۆ/
�وو/)ا، وە�و رە�(ە�)!'، هە��ن ��)و�ۆ�وو�ە���& �ە�ەز �ۆران �وو، �ەڵ�م �و�,ە 

ه�وڕێ& �ە�ەز �وون، ���) �ەدە�وو رە�(ەی�ن �ێ-�8)ێ*    �ە��ل رە�وف و �ە����ر Jە�&



م �Bو���ەدا �ەدی�ردە�ەوێ*، �ە���ە �ۆن �ە/��یە!& �ە. و �ە�ە� �ێ هەرس �ەدە�)ا
  !�ۆی�ن �ێ
ە�ۆڕێ*

  
�ێ)ەدا �ە �ێSەوا�ەوە �Bو�ەیە�& Lوا�& /ەر�ەر.���ر� �ورد/���Kۆ/* �Fێ(Bەوە  
/�ڵ زی�!)ە �ە!)/�
ار!)ی' .ەر� �ەر�)/��& ��ر!&  10، �ە )�ە��ل Lە��ل �و���ر(

�ۆیەوە هەیە، �ە/ە�ە�ە  و یە�ێ�& دە��ت، �ە�& �ە��)ی' �وو/�(& �ە��و�
!)/�� ���ە، �و�,ە �ۆ� �ێOە و �ەر�)/��رە!��ە�ە و �وو/�(& زۆر�ە� 
�وو/ەرە����� �ە ��ە یە� �ە /ەر �ە��ل Lە��ل �و���ردا دە.,ێ�ەوە، �ۆیە زۆر �ە 
�وو/�' و ��رو ��>�& دی,ە� هە�ووە، ��و� �ۆ� �ێ
ەر�)دووە و ��/& �ە�)دووە، 


ا�ت �ە��)ی' ��و� ��� �ە��ل Lە��ل �و���ر �ە �وێ(ەر �ە�ەر /ەر�[ 

ا دە��(ێ*�  .�ورد/���Kۆ/

   
  :��)ۆزن و �ە دەرەوە� رە�(ەن   درو/�,)د�& �ۆ�ەڵێ@ �ەس، �ەوە�. ４ 

�ۆ� ��
ی�� �ەه�& و �ە!�ی-ە!& ��وێ(ە و ��
ی�� �ۆران، !� �ێ��ن دە�)ێ*  
��ر ه�و.ێوە� ��ر!&، �ە ��رزا�& �ە ��)ۆز رادە�)ن، �ەوا��� �ەهەIق رەWن �ە���

�ەریوان و �ە����ر و رێ-�' (دە�ەن و �ە/ە���& >� �ۆی�ن ��)ۆز دە�ەن �ە �Bو�ە� 
/ەی) �,ەن ڕی-�'، �ە����ر، ��راس، دا�ۆ�& �ە �ە�
ەڵ& .... هەرد� و ��راس Iە!�ح

�ە����ر Jە�& �وو/�(& هەیە )/ەردەم دە�ەن، �وار ��دەن رە�(ەی�ن �ێ �8)ن ،
�(ە� �ێ
ە�)ن، �ەم �ە����رە �ە ڕێوی�ن دادە�ێ* و �ۆ.& �ە هە�وو �ەوا�ە� رە(

�ە�& ��وێ(ە ��یە�& �ێ
ەدات و �ۆ� �ڵ�و�)دەوە و ��رە.& ) .ێ) �ە#ەڵەم دەدات
�ەوە /و��یە!��ە !ۆ : ، ��وێ(ە �ەو �وێ)ی�ە �ە �ۆی
ا ����(ێ* �ە �ە����ر �ڵێ*!�ێ دەدات 

ی�ن ! ��ەوە ���8ە.ە� �ۆ دە�ەی'�ەو �)ە���-��ە� �ێBە �ە �ە >�ەرە� ڕۆژ���ە�ە�

ا�ە��ن دەی�ن هەواڵ��ن �ە/ەر �ەم �ۆ�ە ��O��ی�� �ۆران، �ە �ەر�ە� �ۆ
��
�'، وا دا�ەزی'، واو Oو�)دەوە، وە�و �ەوە� وا دێ(ەوە، وا ه�!(ەوە، وا �ەیW��وو/ەرە 
واو� �ەڕا�ەوەی�ن �ۆ �ورد/��ن، �ە ��!ێ,
ا دەی�ن �ە/�یە!�& �ە�_ۆر� �ە�ە�ە��ن 

�ۆ ��رەزایە!��ە���& �ە�,& � &�OKڵ��ەران دەی�ن ��ر و ��>����ن �)د، وە� 
ە هە�
�ورد/��ن �ە��و �ەر�ە��ن و ح�<�ە �ەورو��ە��ن، �ە�& ه��S�ن �ڵ�و �ەدە�)ا�ەوە، ی�ن 
دەی��,)د �ە هەواڵ& دەیەم، �ە��!ێ,
ا �ە �ێ& #�ە� �ەر�)/ە ��ڵ������ن ��ری8ەر� 

ی�ن �� �ە��ڵ& �ە� �ێ' �ێ' �ێB�ن ... و �ە /ەر دە/ەڵ�ت ��.& �ەو ��>����ە زۆر �و
��ێ /ەدان ��رو ��>�& �ەورە و /ەر!�/ەر� �ەورو�& و �وێ)ا�ە� ڕێ,_)اوێ,& 

�ە��/�& یە�ێ@ �ەو �وو/ەرا�ە �ڵ�وی�ن (�ە�?�م دران  2011�ۆ  2007وە� ��� �ە 
/ەر!�/ەر�  �ە��!ێ,
ا �ەوان �وو/�' �وو �ەوا�& !) ��ر و ��>�&) �)د�ێ�ەوە

��ر� �ەم ��رەیەوە  �KNNەوڕو�& �وو، �ۆ �ێ;وو ��ێC /�ی�& /-ە� �ێSەوا�ەوە� Iرە
��ی� �ە�ە ... �ۆیە �)/��ر �ەوەیە �وار�ەدان �ە رە�(ە�)!' �ێ��ن و ��)ۆز�)د���ن. �)دووە

�ە�ۆ.�ە�& �و.(
ە ���ە، �ە �ێوە �ە �ەر�ێ,& !)دا دەی;ێ((ەوە؟ ��ی� �ەو هە�وو 
�ۆ �ەوا�ە �ێ
ەدات و ��و�ۆ.& �ە هەڵە�����ن دە��ت، �ە�ەر �ۆ Jەزە  ��
ی�یە !ە�ڵ

�& دی-ە�ە.��ن �,)دایە �ەدە�وو �ە #�رە��ن و ��ودار؟ �ە هە�وو وڵ�!�ن �ە/��& ��.
��رە�����ن �ێ
ەدری*، وا!� �ە�
ە ��و دە��8�ن Iرە &�دی�ر �ە �ێ
ی� �)��8�ن �ە��/

�ۆ . * هە�ێ* �ەڵ�م ��و�ۆ.& �ەهەڵە�����ن ���)ێ �����ەوا�و �ە���ە �ەی,ەر و 
�وو/ەرا��� درو/* دە�ەن و �ە زۆری� دەی�ە�ێ(' �ە/ەر���
ا، !� رادەیە��� �ە 
  .�ە/��& /�وی�,ە �ەم �وو/ەرا�ە ��)ۆز�)اون

   
  :�ە�وو�& ����& داوا� �ێ-ووردن �ەرا�-ەر هەڵە�����ن. ５ 

�ە��ن داوا �ە �ەر�)/��& دەی�ن L�ر �ە /ەر ��(-ەرە���& !ێ`ێ ی�ن >�ەرە� رۆژ�� 
��ر!& و یە�ێ�& دە�)ێ*، �ە �ە �ەرا�-ەر هەڵە�����ن داوا� �ێ-وردن �,ەن، �ەڵ�م 
��ر �ە ��/�& #ە��رە� �ۆی�ن Iە#ڵ رەJ ە هە��ن��ێ
ی�� �ەه��& و �ۆڕا��� �ە�ەر 
�,ەن، ه�و.�وە� �ەر�)/��& ��ر!& و یە�ێ�& �ە�?��& دەدەن، �ە�& �وو!-ەرزا�ە 



�ە �Bو�ە� دا�& �ەدا���� /ۆرا�& ���ە حە�ە �ە . اوا� �ێ-ووردن �,ەن����دە��' د
�ەڵ�م هە�ووی�ن )�ەر�& �ێO(��ز� �ە��ل رە�وI& ه�وڵ�!�& �ووە(BJ�د �ەحBەد  ،

�ە.
ارن، ی�ن واژو�)د���ن �ە/ەر �ەی��(��ەیە�& Jێ)ا#��S��ە، �ە �ە �ورد/���Kۆ/* 
�ەدوا ه�ت، ی�ن �ە/ە &)�Kوو/�' و �ە��ی' 
ردا��,)د�& ڕۆژ���ە�وو/ە Lل �ە�

�ە /ەر�وو/ەرێ,& �ەم رۆژ�����ەم ووت �ە/ەر  '� ،&��ڕ!ە#����ە��ن، �ۆ >� یە�ێ
���ە �ێBە /ەد واژو� : �ەی��(��ە Jێ)ا#��Sە�ە، داوا� �ێ-وردن �,ە، �ە وەڵ��
ا و!&

�ە�ە هە��ن #�ە� Lە��ر Iەر���& �ە ��) هێ(��ەوە، �ە ! وا��ن �)دوە و !ێKەڕیوە
�ە�@ زۆر �ێB�ن �ە/�ە، �ەوی� �ە : ەر !�)ۆر�)د�& حە�ە حە>ق �ێ��ن وو!-وو�ە/

  .وەڵ��
ا، و!-و� �ە!)/ە �ە�ە �ۆ ��وەیە�ە، �ەڵ@ �ە ��)� ���ێ(�*
   
  :��وا�_واز� �ە .وێ(ە �)�8ە�����ن. ６ 

��/ۆس (�ە�ەر �)ۆڤ /ەی)�,�ت ��وێ(ە >�ەرە� �ۆ!�ی& �ەردەوام �ۆ �و/�(ە���&  
)... �ەحBەد ��)ە(، �`�' �ۆ )�ە��ل رە�وف(ه�و>!& �ۆ ) �وحە�ەدە هەرد� و .وان


وڵ�� �ە� �ێ' �ێ'��ە�ە 8Lە �ەو ه�ورێ���ەی�ن �ە رە�(ەی�ن �ێ(��)ن .... هو.��ر Jە
!ۆ : �)/��ر �ەوەیە. ی�ن دەی��(�/' �ە �<ی,ەوە، �ەوا دی
ار و �ۆ.ە�����ن �ێ دەدەن

�ە�ێ*، ی�ن .�ی��ە� ��و�ێ,,ەو!' و �ڵێ& �ە/& !) وە� �ە��ن !وا��� �وو/�(& 

ایە، وا �ۆ �دی
ار �ە�ێ*؟ ���) �ەوا�ە �ۆ.ەیە� ی�ن رۆژ���ە و �ۆa�رێ,��ن �ە�ەردە/
�,ەی'،  &����ۆی�ن و �ەح-��ە�����ن �ۆ�ۆ�ۆل دە�ەن، �ە� �ۆ ��هە#& ��رزا�& و !��ە
 �ە داه�!& �ورد/��ن �ە ����ردەه� دۆ>ر دەدزن و ��وا�& �ور/& دە�ەن �ۆ
�ە/و��ر� �ۆی�ن، L�ی<ە رە�(ەی�ن �ێ-8)ن، �ە ��!ێ
ا �ە����� �ە هە��ن Jە#ڵ �ە 
��ر دە�ەن؟Iرەزو� �ۆی�ن رە��  

   
  :زاڵ-وو�& Jە#�& /�ێ�B�Sێ�& �ە ��وی�ن دا. ７ 

�' و �وو/�(��ن �ەردەوام ��س �ە Lوا�&  I���� ت �ە�,��ە�ەر �)ۆڤ /ەی)ی�ن 
ێ<ەوە�ە�����O�ن، هەوڵ& Lوا�,)د�& /��/�& /�ێB��& دە�ەن، !ە���ەت �)ۆaە #

.�)�ۆ دە�ێ,ە .��J)� .... دەدەن، �ە �ێ)ەدا �ە�ەر �Bو�ە� .�)�ۆ �ێ,ەس �Fێ(�ەوە
یە�ێ���ە و هەر��< .��J)ێ,& �وێ) �ە�ووە و ��وە�& یە� هەڵوێ�* �ە�وو، #ەت 
�,�ت و �ڵێ، �ە �ێSەوا�ەوە  &��ە��()اوە واژوەیە� ی�ن رە�(ەیە� �ە /ەر یە�ێ

ە���& یە�ێ�& �ە�ەل ��ر!��
ا، رە�(ە� �ە �,@ �)!ووە و �ە /ە�8ەر� �ە.ەڕ

ا �ووە����ۆ�ۆم �ە رادیۆیە�& �وردی& �ە /وێ
 /��& . یە�ێ '�2000  &��وێ-��

: .ێ)�ۆ �ووم، �وێC �ێ-ووە �ۆن �ەرا�-ەر �ە �,@ زۆر �ە ��.)ی(& دەڕ.�یەوە دەیوت
�& دوژ�(�ن، �ەز�و�& �وردی& !ێ,
ەدات�I ە��ە�ە 8Lە �ە �ە�
ەڵ��ە�ە� �ە  .�,@ 

��.,)ا �وو، �ە�& /ەی)�,ەن، �)دی��ە /ەرا� ��زادی& هەوڵ��ن دا �ە!�وا�ە���& 
 &��B& .�ر� /�ێ�ودارە����-�)ە ���ەڵ�ە�ە.& ڕوو
�,ە�ەوە، �ە /ەر �ە� &���
�ە �ە�8ەوە �ێ ��.,)ا �,)ێ*  &Oەڵ�
و!��ن �ە�ە .��J)ێ,& ��ودارە و �ە�ەر �ە�

�(& �)د روو� رەش �ەدەرەوە� رI���� ر و��Iل هە��ن رە��ە�(ەیە، �ەڵ�م Iەره�د ��)
�ە.
ار�ووم(�)ا  C.ڵ و �ۆ��)��ەره�د I ام دژ�
) �ە �' �ە�ەڵ هە�وو رە�(ە���

�B���ە��ن هەڵوێ��& هە�وو، �ەوا O�� ەرا�-ەر �ە/ە�ە��ە�ەر �ڵێ�' .�)�ۆ �ێ,ەس 
� &�ەرا�-ەر ��زادی& /��/�& Iەره�دی� هەی-ووە، �ە�ەر �ڵێ' .�)�ۆ هە�وی�

هە�وو �ەوا را/* ���ەن !ە��� �ەوا�ە� دژ� ��ر!& �ووە، Iەره�دی� �ەهە��ن 
�ۆیە دە!وا��' �ڵێ�' �ە�ەر �ەوە� �ە�ەڵ .�)�ۆ .... هە��/ەوە ��وەیە� ��ر� دە�)د

)C�Lن رە����ر ) رەحB�ن رەح�C �ەوە� .ەیIەره�دی� رەI ەرا�-ەر���ر!�ن �)د Iرە
I &ڵ���ر� �,)دایە و ��.�)ی' �وایە؟ ی�ن وە� یە���ن �ێ �,)ایە !ۆ Iەره�دی� وا رە

  �ەدەه�ت؟
�ێ)ەدا �' ���ەوێ* هەردوو �ە/�یە!��ە��ن �ە روو� !وا��� .�b)� و : !ێ-�(&

ز���ەوا���ەوە �ەراورد �,ەم، دی�رە هە�وو��ن �ە/ەر !وا��� .�)�ۆ �ۆ��'، دە�ەوێ* 
Cڵێ���ر� �ە�ەر Iەره�د ��)��ڵ �ەڵ,& /: �ەوە Iە .ێوەیە�& !) رە��وایە  &��Bێ�



�ە�ەڵ
ا دە�)ا، هەر ه�M �ە�وایە �ە /ەرا� ��زاد� �ە>��ر� �ەدەدرا، ���) زۆر �ە/& 
��ر� �ە�ەڵ
ا �,)ێ*، Iەره�د رەI وو وە�و�>واز و �ێFەڵوی��& !)ی� هە�وو، دە
  ! �ە�& �ە�)ا

   
 ８ .�I�Iەت.ە:  

ەڵ�ت دە�ەن، �ۆیە �ێBەش ��I& �ۆ���ە �ەو ��
ی�ی��ە زۆر داوا� .ە�I�Iەت �ە دە/ 
داوای�ن �ێ-,ەی'، �ە وە� /ەر�وو/ەر و ��وەن �ۆ�K���� و ��ڵKەر و رۆژ���ە�����ن، 
 &Lە�)ن، �ە�ەل �ەر
�ەوا��� .ەI�I��ە داه�ت و �وڵ@ و ��ڵ و �ەو �و���ە� وەری
 *O� ە� &,�I ە,�I ۆ �ەوە� �و��ن و��ێ
ی������ن �ۆ �وێ(ەر ��س �,ەن؟ 

���) ڕۆژ���ە�ووس �ۆن دە!وا�ێ �ە �وو�ە�ە� . ە���& �ەڵ@ �)ەوێ�ەوە�و���
  /ەی�رە� دوا �ۆدیل و ���و� �)ان �ەه�� هە�ێ*؟

   

ی�� �ەه�& ی�ن �ۆ�ۆزی��ۆن. ９ ��:  

��!ێ@ �ەم ��
ی����ە #�ە دە�ەن وا دەزا�' �ەس �ەوان ڕۆڵ��ن �ە روو��ڵە�)دن و  
��ژە �ە رۆڵ& �وردا�& هە�
ەران وە� �ۆڕی(& �ەو ��رودۆ�ەدا هەیە، �ێ �ەوە� ��

)@���.. �ورد/���Kۆ/* و ڕی,_)اوێ,& وە� ��� و /ەرە!� و �ێ���� ژوورە���& ���
/�ڵە �ێو��ن دەی�ن ��ر و ��>�& و دۆ/�ە� �ەورەی�ن �ە�?�م  �10���ژە �,ەن �ە 

داوە و �)دۆ!ەوە ، دە!وا��' �ەم ��رەوە �ڵێ�'، هەر�& !)س و Lە�ەرو!& �ەو 
. �!ە هە�وو �ە �ەور��وە .ە#ە �ەهێ<ە�ە� �ێ,ەو!ووە، ی�ن !)/ە�ە� .,�وەدە/ەڵ


ی�� �ەه�&، �<و!(ەوە� �ۆران، �وردا�& هە�
ەران �ەهە�وو �� ،C)���' وا� دە
هەریە�ە� �ە.وی(& �ۆ� ��ری8ەر� هە�ووە و !ەواو�ەری& یە� .... �ە.ە���&،

�وون.  
   
   
  :Lوا�,)د�ەوە� دە/ەڵ�ت. １０ 

��رە���& ��ر!& وە� �ە/ەد و ��وەیە�& زۆر Iەدەن رە
ە �ە�,��ێ,& زۆر هەوڵ
�(�/�(' و یە�ێ��� وە� �' Jە�& و �و��رە�، �و�,ە �ەوە ��ه�ە!��ن  &Iەزا#

��را�ە دای�ن .�ووەIەدەن �ەو رە
�ە>م �ەردەوام ��
ی�� �ەه�&، �ە ��ە� �L�واز هەوڵ ،

ا�ە��ن ���ە� �ە��O��ی�ن �ە �ەر�ە� �ۆ (�. رحە�ەت �ۆ !��ە���& دە�ێ)ن�-ڕی('، ��

���)ی��� �ەم ���Kەر� ��ودی)ەوە �ە��ل رە�وف �ۆ� �ە �ڵ(
ا دە��(ێ�ەوە و  19دوا� 

ات و دەڵێ* دە���ەوێ* >�ەریە�& �وێ �دەیەوێ* �ەی��ێ@ �ە هە�وو �ە�& �ورد 
 &����,ەی(ەوە دوا!) هەر/ێ /ەر�وو/ەری� /ەردا�& !��ە &��ە�ەل ��ر!& و یە�ێ

  .دە�ەن
   
  :وە� �وو/�(ە�����ن �ە دەر� دە�ڕن زۆر دژ� �ە�
ەڵ��'. １１ 

�)/��ر� �ێBە �ەوەیە، �ە�ەر �ۆی�ن ی�ن ��ڵKەر و ڕۆژ���ە و �ە��ڵە�ەی�ن، ��رێ,& 
�ە�
ەڵ& �,ەن، ��ی� ����دەن �ە� �ڵ�و�)د�ەوە، �ە�,وو ����دەن داوا� �ێ-وردن �,ەن؟ 

��/ودە �ە��K(�@ /�ز�)ا و  /�ل �ە�ەو�ەر، �ە/ەر �ە�
ەڵ��ە���&، رێ,_)او� 2
دەی�ن �ەو ڕۆژ���ە�وو/��ە �ە زۆری(ە� /�ێB���ە��ن �وون، . ��و� �ە�
ە.& !ێ
ا�وو

�ە /ەر�ەر.�& �ە��ل رە�وI& ه�وڵ�!& �ە��K(ێ,& دژی�ن �ەرا�-ەر �)دی'، �وایە 
�ە، O�ە� &,���ەو ڕی,_)اوە، �ە�
ەڵ ���ە �ەڵ,و �ەی��& �ەوە را�ەیە�)ا �ە �ە�ە دە/

م �' �ێ)ەدا داوا �ە /ەر�و/ەر� ه�و>!& دە�ەم �ە�ەر �وێ)ی* !ێ
ایەو �Rەر�وو �ەڵ�
ڕا�ۆر!& ��;�ە� ��ودی)� دارای& /��B��& �ە/ەر رێ,_)او� ��/ودە �ڵ�و�,ەرەوە، 
  .�ەوە� داوای�ن �ێ �,ە�، �ە رای-8)ن

   

ا دەڵێC رە�(ە�)!(& �' �ە/ەر �ە���ە هەر��< �ە �ەر .�& .ە��&  Oە �ۆ!�ی�

ە، �و�,ە زۆر�ەی�ن دە��/C و هەی��ە ه�وڕێBOە، هەر��<او هەر��<ی� وە� ���




ەم، �و�,ە �ەوی;دا�ەوە �ڵ�C هە�وو >یە���ن �ەم و �زۆر�ەس ���C �ە �ۆڕا �ە>��ر 
�ەت و ��ر و ��>�& �ۆم ی�ن ه& رێ,_)او� ��� و �)و�& ��.و��!��ن  17زۆر ، 

ە زی�!)ی� دەر����ن �ە روو�
ا �ڵ�و�)دۆ!ەوە و �ە�ەر رە�(ە���C �ەم �,ە�ەو
�ە>م �ێC وایە رە�(ە �ێ��ن هەر��< �وI)� �وو/�' ���ە، �����[ �ەم . دە�)ێ�ەوە 

�وو/�(ەش �ەوەیە �<ا�'، .ە#�م �وڵ ���ە، �ە �ە �ە��رەزو� �ۆی�ن �ۆ!ۆ�ۆ��ل �ێ 
هەر��<ا و هەر��< ��!وا�C رۆ�& �ەوا�ە �ەق و ! �_وڕن، دە�ێ* �<ا�' !)ا�I@ هەیە

زاردا���ن �ەدە/* �ەو دە/ەڵ�!ە Iەرا�ۆش �,ەم و ��ری8ەری�ن �ە ��و رووداوە��ن ��
�ە>م ���ێ* �وزایەدە� �ەوە.B�ن �ە/ەردا �,ەن و �ێB�ن �ڵێ' �ێوە . هە/* �ێ(ە�ەم

�ون #�ە� زل دە�ەن، �و�,ە �ە.ێ,B�ن 8Lە �ەوە� دە/�B�ن O��وە دا��ە �ەورو�
�ووی' �ە�ێ& �ەو ڕۆژ��ر �ە  �ۆ �ە!)/�
ار!)ی' دۆ/�ە �)دووە، !� �ە ������ورد/

  ./ە�8ەر� یە�ە�& دژایە!& رژێB& �ورد� �ووی(ە
�ە.ێ,��ن �ە ����ێ,& دیBو�)ا/��ەوە �ە رە�(ە���C دە�ەن و �ەوە� �ێ��ن   C.��)د�

درو/�-ێ* هەوڵ& دوو��رە�ە�)د�ەوە� دەدەن، �ەڵ�م !��.��ن هەیە �ە�ەر 
�,ەوم و �وار� هە�ێ* دە�_� &�!ە زی(
ا�ێ,& ه�و.�وە� #ەڵ��ۆ>ن و �ەردە/

  .���)ێ وە
�ۆ� �ە���ە �ە ����ژەم �ێ
اوە �ە �ێ
ی����
ا هەیە، وە� �ەڵ8ە �ە�ەر هەر �ە/ێ,��ن  


ۆز�ەوە، هەر�ە�
ە >� �وێ(ەر� �ەردەوا�& �>ر� �ێ-,�ت، ����دەم ��(,ە�����ن �ۆ 

ی�� �وردی& هە�وو� �ە ه<ری��
ایە��.  

 


