
 
ا ەەدوەتا ادەە ایەکێاەدەوێڕو الەیێ ەفت لەسلێمێنێ لێم
الەالدەنا تەقەوردناەاپەالی رتاچەوڕورتاا ەەد لێڕو
اسێێ ێێ سێێما ایەوێێاە ێێم ااەلێێڕویێێم ادەە چەوێێڕورولێێم
دەوما ەەفاوەادەوەی  ناتەقەوردناە ێردێاێڕوروێردلێما
اددێێێیەدێێێ نا ااەەت اە اپێێێدلێێێ ێێێ  ااەکسێێێەر ێێێیێێێم لە
پەالی ردولما  زگەتاا س دشمات سڵوجەاەاووشااما
و ریەلڕ یماا س دشاەا رداڕوروردلماچەلڕاوەسێما

اوەسێمێ ا.ااددیەا وە ا ەیەیێ لشێمێوف ایەەلێمێردێش لە
اددێیەا اوێدیەیێمێیێم اە ادفوێوێرو االدێ  لەسەراکول
الەا اتەقە الەیێێێێێ ەف  اسێێێێێەرەپێێێێێت لە ەراەەفت

د ناگرەپم اوەاسەرا ەا..ااچمشاخ لەدەكادفوەناەا
 ەرپرسمیماحز ناوچم االقەادفوەناەایە فشێەتا

ا اە ادفوەن ااەیێ لەا.ااتێ د...اووشاا شالە  ەوم اەگەر
اەا اوێێوشێێاێێن اددێێیەت ا ەدوەت ادفدێێ ن اپێێ ن  ێێخەدێێاە
ادر ێ تا الێ ێسێاێم ادێ سێود رک لڕناەازدێاێڕولێ ێیێردن 
اوەا ووشااماێل ناەال چ روردل  نا ەاسداوێوشێاێن
یەیوەد ناد نا وساەەسداد نا وساەەسدااەمادەەا
الەپشێاەەفدە ا احێز ەت ادەە حز ەەا ەرپرس لمااەە
احێێێز ەا ادەە ااەم ااێێێ سێێێ لێێێیێێێ ردەت ااەە لەگەن

ا الەیێێ ەفت اوێێوردسێێاێێ ن سێێ یێێماا٠٣دفسێێەدتێێڕورفت
اەا اجێ سێوسێم ادفزگێ  اە ایێمێزفوێ ن ا ێد  و ێردەەدو
اەا اکێ شێ ێسێ  ادفەیەتێم ایەردەە ت ێررردسێاەوێ لێم
ایەیێوەدێ نا اوێردەدێ لە  دێفیرردماتورو  اەااێمێرون
اەا پمیەەفاددنەلمیماترسا كالەا  رەدرسمااێ رویێم

 .ا س دشمای ەدت  لماووردسا نال ش نادفدفن
یدو رتا اە فتمااەمادرسەادفسەدتمای لێ ێشێ ێ دە ا
اەا اسێەر ێ زت وەایەراحز م اودیەیم ا ەرپێرسێم

 ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

حێێیێێویەتێێماا:ااێێدوێێاێێد ەر 0202فێربیوەری  / ی شوبات  01       
ا ێ  ا ل ەفلڕتای ەفدەوە
اوێێدلێێاێێرریێێیێێردلەەفتا لە
اسێێێاێێێوردەوێێێ نا دفرەوزف

ا اوێێ زیێێم اە (ا٥)ادفوێێ و
ی لگالەیەە ەرا ودگەد لڕا
ااەەوێێ رفا  ەیێێاێێزدێێیێێ لە

ا ێ سێما.اادفوەن امساێ  
یما لمایمزادفورواا ەو ر

ایە ەسێێاە ااەە اێێ دێێ ا.اا ێێد

لەاەگەرتار كاەوەەتێاێما
ااەگەرتا یەر ماەا ەغێڕو
احێێیێێویەتێێما ایەدە اەەف
ااەەا ا ەیێێمێێز لێێ ەفلێێڕت
اوێێێدلێێێاێێێررنا دفرەوزولە
ااەیێێیێێ رفا ااەگەر  ێێیێێ وگ
الێمێوونا  یرواپەدێوفلێڕت
ا ەوێووا ایەر ێم اە  ەغڕو

 دفگ وگ
:اعوسن لماح جمایێ ر 

ا ەدەوتا اسێێێ یە حەڤێێێڕف
ا ەعێ  ا  ەس لما ێ ێنێم
اەا اسێێەسێێ  دفەرولێێمێێیێێم
اشێێێێە ەا الە لێێێێ لە ێێێێ ر
ایێمێێزفا الێمێوون یێلێنێیلێمێم
ااێ ێسێییێما ی ل ش ێ وێ لێم
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 3  بۆ الپەڕە 

 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

 5بۆ الپەڕە 

چەلێڕدێاێ ێ را:ااادواێد ەرا
ەفکڕتاحیویەتمایەر ێما
ا ەغێێێڕودێێێ نا سێێێەردولێێێم
وردەفەالەگەناحیویەتما
اوێێد ێێولەتەەفا ادو لێێ ەفلێێڕ
اپێێێێێرسێێێێێما دفر ێێێێێ رفت
اەا ایەر ێێێێم  ێێێێودجەت
یەلەکمالەەواقسەە   ا
اتێێ اێێمێێسێێاێێ ا ا ەدم وێێروەف 
ااێێێ وێێێێ یێێێمێێێێ ا  ەیێێێ ێێێم

یێێدوێێ رتا.االەگەدشێێاێێوەن
اەما ابەساەتاگفاوگێدتا

اە ەغێێڕوا ایەر ێێم لێێ ێێوون
  دچمادفگە  اەەفگ

سێەرفتێ اا:اسەسرفەاس دە
ااەما اوە اەەف ێێێێێڵێێێێێمێێێێێم
اەفکێێێڕتا یێێێ تێێێوچێێێوەلەت
ااەەا اە ا ەغێڕو ا ێد یەر ێم
یەیوەاود وەلەەولەتاوەا
الێێێێ ێێێێشێێێێ لەتا وێێێێروەن 
اسێێێێ ێێێێ سێێێێما دێێێێ ردەوێێێێم
ایەردەەالا حەق رولەدەاوە
ایەسێێێێاێێێێولەسێێێێاێێێێما  ە
اتێێێ ا ادفدێێێیەن سەیێێێیەەف

.الەچ ەفرەول ڕوا ود لبگێرن
اپشێاێما  مگوی نایدو رت
اسێێ ێێ سێێ ەتا ادێێ ردە اەم
یەردەەال  اقەدێرولێمێیێما
اوەا اسێ ێ سێ ە اە اێ  ێورت
ایەردەەا ا ە دەسەت
ا ا اەحێێیێێویەو دفسێێەالو
ایەەلێمێرا الە ا  لەا ەغێڕوە

 03  بۆ الپەڕە 

 :گفتوگۆ لەگەڵ خەرسەو سایە، سەبارەت بە

دانوسانی نێوان هەرێم و  
  بەغدا 



اسێێێێدتا الەدفەرت چەوێێێێڕورت
اسێێێەرچێێێ ەفتا وێێێدوێێێردرتەەفە
الەلێێ ەا اسێێدت اتێێوولێێ ت یێێمێێزە
گد فپ لماس  سماەاس ساەیما
حوونڕولماامسا تاووردسا لێڕوا

اەا.اتمڕودف  اماەەف اچەك   دەسم
اکەریێێ لێێڕفەا اچەوێێڕورە یێێمێێزت
ادێێێ نا اسێێێەر ێێێ زت  ەرپێێێرسێێێم
اوێێێێدیەیێێێێمێێێێ ا اوە سێێێێ ێێێێ سێێێێم
الەما چەوڕورد نا ەاشێو ێاەەفدە 
اپەدێێێڕوا ایێێێ لێێێ  چێێێوورچێێێمێێێوفدەدو

ااێێ ێێاێێرا.اادفوێ و اسێێ ێێسێێاەیێێڕو لەم
یەسەلەتاسەرەفر وەلمادێ سێ ا
ا ێێدا ا ێێ لێێگەشێێەت اسێێددێێ ن وە
اەا اپێوە  دفوەن ادف ماەاقسێەت

احێز ێما.اا ما ەفررك  ەرپرس لم
اسێددێ نا چەوڕوراەادفسێەدتێڕور
ادێێێێێ سێێێێێ وێێێێێ لێێێێێما لەسێێێێێەرەە

اەا.ااسێێێێێدشێێێێێ ێێێێێ لەەفن دودگێێێێێ 
اتەلێێ ێێ ا ادودەفرت سێێ ێێسێێاەیێێم
اوەا ایەدە اوێێ رتێێدلێێم  ێێوەلێێمێێیێێم
الەا اپێ ر ێزگێ رت  ەپمماپمودسێ 
ااەەونا دفسەدتەای ل ش دێ ەوەت

 .ادفو و
لەس دەتادفسەدتمای لێ ێشێ ێ دوا
تەل لەواد س الە ەرویبەراومشێەا
وێێێێێدیەددەتێێێێێ ەوێێێێێ لێێێێێ ێێێێێشێێێێێڕوا

اسێەرفلێ ێ ما اە دفساەەفسێاێ ن
ادێێ نا اعەشێێ اێێ ێێرت ایێێمێێزت دێێ ن
اوێێ ێێشێێەوەا اعەشێێ دێێرت سێێویێێش

ادفوێێ تەەف یێێ ەدتێێما.اادەوێێیدێێم
ایێێ ێێما اوێێوردسێێاێێ ن اێێ سێێ دێێم
الێێ ەەا ادێێ سێێ دێێم پێێدشێێشێێمێێیێێم
ایەتێێرسێێما الە ەردفم یەیێێ ێێشێێە
پمشملیردلمای کەاشەسسێ ەوێ نا
اشێێیێێدەا اشێێیێێ لێێڕلێێم ا ێێگێێرف ە
ایەرا الەك وەسێێ دەتێێ ێێشێێ ێێڕودە
لەالدەناحز ەادفسێەدتێڕورفوێ نا
ادویێودفزگێ ا اە ەا ەرپێرسێەوێ ن
ا ەیێێیێێوا سێێەروێێوتێێگەرفوێێ لێێ ێێ ن 
ا ێێاەیێێ یەا اە اعەشێێ ێێرفو لەالدەن

 .ادفساڕردشاوفو ل شەەف
گوی نالەەفدوال ەاوەادفسەدتما
اکێێدریێێمێێیێێڕوا ایەر الە  ێێدرێەوزت
ایێێ دەتا اسێێەروێێوتێێگەرە  ێێمێێ  
اسەیێیێما ادێ ە ساەماەا مێنێ کێ ە
اەا ازفحێێنەتێێیێێمێێش اە وێێر ێێیێێ ر

گوی نا.اای ەدت  لماوەیڕفرویەو
ادفسێەدتێمێیێما الە لەەفدوال ەاوە
ا ێێێێدرێەودشێێێێڕو ا یێێێێدد ێێێێرلێێێێم
ادفسێێەدتێێما اپێێ رف دفسێێەدتێێم
ایەدەەا اوێدیەددەتێم اە د س دێم
ا ەرەوردا ا ەدم ادفوێێ و  حێێووێێم
ادفسێێێەدتێێێمێێێیێێێما ا ە لێێێ وێێێرو

ااەحێێێزو ێێێما اە یێێ ێێێلێێێ ێێێشێێێ ێێێ دێێێم
اوەا ا ێێێێێدرێەوزت چەوێێێێێڕورت
یەترس ەو لما دسەراودیەیگ ەا
اەا ااێ سێ دێش  داسەراا رویماە
سەالیەتماەاشیدتایێ ەدتێ ێ نا
ەاسەییماور ی رەازفحنەتیمشا

الەا.اای ماساور یمالێ ە تەلێ لەو
اسێێەروێێوتێێگەرتا دفسێێەدتێێمێێیێێم
اوەا ایەدە  درێەوزدڕوادێ سێ دەك
اتێ ەولەوێ لێما ادێ سێ دە  ەپممااەە
ا ەدما ادفوەن  اپێێ وێێ لە سێێددێێ ن
ااەما ایێێ ێێلێێ ێێشێێ دێێم دفسێێەدتێێم

 !پ و لەەاپ س ەفشمال ەو
الێ نا یەرەفوواچدنادو  ابوەلم
ەاا زودتا ەلڕفا ەاودت د   تێاێما
ایێێێلێێێ ێێێشێێێ ێێێ دێێێما دفسێێێەدتێێێم
ووردسا لەەفاەااەزیولماێدێ نا
اسێ یەتا اچەلێڕدێن ەاتمیدشێ لێم
سەییماور ی راەازفحنەتێیێمێشا
اەا اوێێ ریەلێێڕ اە ایێێ یێێدسێێاێێ  ە
ا ێێمێێبەشێێیێێروەا اتێێو ێێ ف سێێەرجەم
اوێێوردسێێاێێ نا یەێوروێێروەفوێێ لێێم
ا ەیەیێ لشێمێوف ا سەلن لڕەدەتێم 
ااێ سێ دێشا اە دو  ابوەلماا رویم
ەا گرفادفسەدتماد س   الەكا
ااێ ێاێسێ لێم ا تەل لەواد سێ دەوێم
ااەما اوێێدتێێ دێێ ێێ ێێ تێێاێێم ا ە  ەلێێڕف

اەیە ا.اادفسەدتەای ل شێ دێ ەەف
اسەیێ ا اوە لەە  گ دەەفادف ێمێ 

سدد نا ەیەی لشموفتا ەرگرتا
ەاتمیدش نا دا ەدفسێاێ ێمێاێ لێما
اێدێ نا ی کەو ل  ناەادو  ایێردلێم
ادو ێ ێاێیێردلێما ەاگوزفرول  ن ا د
اسێێددێێ نا ااێێ رویێێم اە اێێ سێێ دێێش

اەیە الەەا  گ دەەفا.ااتمبیدشن
اسێوورفەفا الە اسەیێ  اوە دف م 
ا ێیەن ار ێیێخێروە .اسدد ناس زە

اەا لەسوورفەفاسدد نا اەیێ وێ ن
ادفسێەدتێڕور ێاێما ادرگێ لەوێ لێم
ادو ێێێێنەزور ێێێێاێێێێن .اجەیێێێێ ەفرت

ا ەیەلێێێێێێێگێێێێێێێ ەا یەلێێێێێێێگێێێێێێێ ە
اسێزیەتێگێوزورتا دویەزروەفو لم
اەا گشاما گرلەادفساماسێددێ ن
ادیسێێدزفەفا اوەسێێ لێێم لەالدەن
اەا اشێێورو الە اوە  ە  ێوف ێێبێێر ێێ 
اشێێد شێێگێێمێێرفوێێ لێێڕوا اەلێ ێێویەلە
اوێ رە ێ رتا سدد نار یخساوفە
اشێ رەا اە اسێددێ ن شودێاەوێ لێم
ا ە  ێێوفدف ەن .اشێێ ررچێێیەوێێ ن

اەا اشێێورو ااەە ایەر یێێ ەوێێ و
اشێێێد شێێێگێێێمێێێرولەا اەلێێێ ێێێویەلە
ااێ رویێما اە ااێ سێ دێش پ روساام

 .ی ەدت  نالەااەسادادفگرن
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 !دەسەاڵتی میلیشیا و ئاسایشی خەڵك ..درێژەی 

 

 ! جەماوەری بەشمەینەت! کرێکاران
 !دەسەاڵت تەمەنی خۆی کردووە و ئیتر نورەی دەسەاڵتدارێتی خەڵكە

 

ساڵە ئەزمونی سیستەم و دەسەاڵتێکێاێیێان  ٠٣حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی وەکو ئەوەی نوێنەری چینی سەرمایەدارن، 

ناکرێ لەوەزیاتر هەژاری و نەداری، بێیێاێاری و .  کردووە کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینسانی ئیوەدا ناکۆکە

ستەمەگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتیە تەحەمول باەین کەئەم حزبانە و حاومەت و سیستمەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و 
کەڵەکەی سەرمایەکانیان، بەسەر ژیانی ئکمەوە رایان گرتووە، بۆیە ئیرت کاتی وەالنانی ئەم دەسێەاڵتە و حێاکێمێیەتێی ئەم 

حزبانەی بزوتنەوەی کوردایەتیە، کاتی هکنانەمەیدانی ئیرادەی ڕاستەوخۆی جەماوەری و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگایە لەالیەن 

کێاتێی خێۆڕیێاێرێراوکێردنە لە  ێوراکێان و .  جەماوەری کرێااران و زەحمەتاکشان و ژنان و الوان و خەڵێاێی نێارازیەوە
کەوایە با لە وینی کارو ژیاندا، لەگەڕەک و فەرمێانێگەو بەرێێوەبەرایەتێیەکێانێدا، دەسێتێ ێرەیەنە .  ئەنجومەنەکانی  اردا

نکودەستی یەک و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دلسۆزو جەسێور هەڵێ ێژێێریێن و کێۆنێرت ڵێی 

 !ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان لەدەست بگرین و لەم ڕیگایە ەوە بەردی بناغەی دەسەاڵتدارێتی جەماوەر دامەزرێنین



احێز ەوێ لێما س  سماەات ا فماە
اتێ ا ووردودەت ڕو اسێ ێاێ ردێددەوێم

تالمڵاەات رد اەااێ یێدزدێ ناا ڵت
اگێێێوزفرولێێێما اە اێدێێێ ن  ەسێێێەر
اسێێەپێێ لێێڕەف ا اعێێمێێروقێێڕو سەیێێیێێم
 ەت دبەتمادفەرولمایێمێرشێەوێ نا
ەادوگ رو رتادوعشاوەات امساێ ا
اوێێ رفسێێ تەوێێ لێێما پێێ شێێنێێ ەفت

ایێێێ ەف لەیێێ ێێێ لەتا.ااوێێ رگەردێێ ن
الێمێوونا ومشنەومشاەاپەدوفلڕت
الەا اوێێوردودەتێێم حێێ ێێز ەوێێ لێێم
ایێ ێلێ ێشێ ێ ا ووردسا ناەاح ێز ە
الێێ ەفلێێڕوا الە دفسێێەدتێێڕورفوێێ ن
اەا اسێێ ێێ سێێم اگەیەت چەلێێڕدێێن
ا ێدا اپێررتێدوێدیێ ێ ن اە   یەەتن
اپێێمێێیەەفا ادەوێێاێێر  ەرێفەفلێێڕت
اتەلێێێ ێێێێ ا اوە  ەسێێێەر ێێێردەەف 
 ەشم ا وەفالەاشەرووەت  نا دا
الەا اتێ دلێم  اە جەردفدماەادزت
یەی ناو تڕواچەلڕدناپ یلگمێڕتا
اگێد دێاێما ەاد ردیردنالەاپێمێاێ ە
ایێێێمێێێزفوێێێ لێێێ ێێێ نا یێێێ ەسێێێەلێێێگێێێم
ادو ەشێێیێێردلێێما الە اەلێێ ێێ یێێڕوەف 
ا ەتێێێ دلێێێبێێێردلێێێما اتێێێ   ێێێودجەەف
سەرەفواەاس ی ناەا  زرگ لما

 .ەاق چ سچماما ەالەەتەەف
ادولێێ ێێشێێاێێوولێێما٠٣  اسێێ یە سێێم

اوێێێێوردسێێێێاێێێێ نا اە عێێێێمێێێێروس
اسێێەسێێاێێاێێردێێنا اە لێێ لە ێێ رتێێردێێن
یەلویەرجماس  سماەاا  ێورتا
ا ەسێێەردف ەن ا اوێێدیەددەتێێم ە
اپەدێوفلێڕتا  ەردفەومادفرگێ ێرت
الێ لە ێ رتا ل    اەای ەسەلێگێم
ایێ ێلێ ێشێ ێ دێ لەا لموونااەەایێمێزف
ایەەیێما الە ایەیێ ێشێە  وەن اوە
اسێێ ێێ سێێما الێێفێێوزت اەەفدو ێێوەن
اەا سدد نالەادفسەدتماس  سێم
ازدێ تێرەا ل ەچەتادفسێەدتێ ێ لێڕو
الەما ایەر ا ێێیەن   ەرکێێروەولێێاێێر
احەڤێێێێڕفا الەتەەوەت  ێێێێ رفدەەف
اسێ ێ سێ ەوێ لێما س یماا یوگێد ف

اگەیەتا اچەلێێێڕفیێێێ  عێێێمێێێروقێێێڕو
ادێێێێ ردێێێێیێێێێردنا اە سێێێێ ێێێێ سێێێێم
اەا اسەیێێێێ   ەچێێێێ رفلێێێێوسێێێێم
پ یلگ رت ا فەتمیما ەردفەویما
اەا یمزفای ل ش  و لماووردودەتم
اەا اسێ ێ سێم عرە ەەاا ێسێییێم
ایەیێێێێ ێێێێشێێێێەا ا ێێێێوەف  شێێێێ ێێێێ ە
یەلویەرجماس  سماعێمێروقێ ێ نا
ایەتێێرسێێما اە الێێ اەیێێاێێم  ەرفە
اەا ا ێێ رگێێرێت ا ێێردەف  زدێێ تێێر
اەگەرتاشە تالموول  نایێ دەتا
اێدێێێ لێێێما اتەەوەت دیە وەوێێێمێێێم

 .دول شاوونا وەف
اسێێ یەدوا احەڤێێڕف ااەە لەتەەوەت
احێێیێێویەتێێما الێێمێێوون پەدێێوفلێێڕت
اوێ وا یەر ماەاعمروسالەکای ێم
ا ەسێدەفا سەق یگ رتاەاا رویێم
ایەیێێێ ێێێشێێێەا ا ەیێێێیێێێو لەددێێێوف 
اسێروپێێاێێردێێنا اە لەگێولێێ ێێ ەتێردێێن
اەا اپەدێێێوفلێێێڕت الە ە ێێێاێێێ دێێێ ن
دفسەدتماس  سمال ش لڕوەدێن ا
اقەدێرولێمێیێما اپێ   لەاامسا شێڕو
ادرسێما الە تەەوەاقویمااێ  ێورت
ایەرەفیێ ا عمروساەاووردسا لڕو 
ایێێ ێێلێێ ێێشێێ ێێ وێێ لێێما ایێێمێێزف دفەرت
الەلێێێ ەا اوە اعێێێمێێێروس شێێێ ێێێ ەت
ااێێێ سێێێاێێێمێێێیێێێما الە حێێێیێێێویەتێێێڕو
ا ەسێێێێددێێێێ لێێێێڕوا ددێێێێ ردێێێێیێێێێروەدو
الەا ااەەدێێێێێش یێێێێێ تێێێێێولەتەەف 
اەا اشێەعێبێم پمی ما لماحەشێڕت

ا یێێێمێێێزتا"ا  ێێێیێێێخێێێسێێێاێێێاەەفت
الێێێ ێێێشێێێاێێێنێێێ لێێێم  ا"اسێێێەر ێێێ زت

الەا اجێێێدر ێێێ  لەیەیێێێ لێێێیێێێ تێێێڕو
الەگەنا اپەدێوفلێڕدێ ن پاەەوردلێم
ایەەیێێما الە ااێێمێێرولێێڕو  تێێوروێێ ێێ ە
احێیێویەتێما اەەفدونالە ەرویبەر
اەا اپێێ رتێێم ا ەتێێ دێێبەتێێم یەر ێێنێێڕو
الەا ااێێێ یێێێوگێێێد  ێێێ   ێێێ رزولێێێ ێێێڕو 
ااێ سێاێمێیێما الە اە پەدوفلڕدەوێ ن
اتێێێێ ا ادرەسێێێێاێێێێیێێێێ تەەف  تێێێێردو
اەپێ شێیێددێ نا  ەجدر  ایێلێیە 

الەسشێێەتا ااێێ دێێاێێڕفە ا ە  ێێیێێ و
ا ەرێفەفلێێڕدەوێێ لێێما اە سێێ ێێ سێێم
احێیێویەتێما یمزفاش  ەو لمال ە
ایێمێاێ لەلێێ ەفەفتا اوە عێمێروقەەف 
اسێێێێێێێەرا الە وێێێێێێێمێێێێێێێشێێێێێێێە
اسێاێورفوێ نا ودلاررییێردلەەفت
ااەەا ا ێێێ رگێێێرێت الە  ەشێێێمێێێیە
اددێێێێ رلێێێێ ەا اوە  ێێێێ رەدرسەت
ا و یەوەتالەا ەرێفەفلڕتاوێ ما

 .االدەلڕوادف م 
ااەما  ا ێێێمێێێ  ا وسێێێاێێێم اەەفت

اوەلەا اەوقێێ ێێ ەتێێمێێیە اێێ یێێوگێێد ف
ا ەرفە ەەتا اێێێێێێمێێێێێێسێێێێێێاێێێێێێ دو
اسێێێێێ ێێێێێ سێێێێێما یەلێێێێێویەرجێێێێێم
ادف ێمێاەەف ا ووردسا ناەاعمێروس
ا ەرفەا  ەدما فەتما ەدوەفوێ ن
ااەەفا وووادف ەوو ال تێوولێر ێ 
پمشب اما یر  اوەااەماومێشێەەا
اوێ ما ا ەرێفەفلێڕت الە یلنیلمێ ە
الدەنادەویدمادف ماەەف اچولێیەا
احێیێویەتێما الە اوە یەرایەەیم 
عمروساەایمز یماەفکاش ێ ەەفا
یەلگ ەتا دادفلر  الە ەرویبەرا
حیویەتمایەر نڕو الەو تێمێیێڕودەا
یمزفاشم ەو نا داسدد ناچەلێڕا
الێێێێ ەفلێێێێڕ ێێێێیێێێێما اە الدەلێێێێن
ادفسێ ا دەوگرتوەد نال ەەادەک
ل نا ددەال توولنا ەرویبەروم ێ نا
لەا ەرویبەراپ رتماەاحیێویەتێما
اوەلەەفەا ادەوێێێیدێێێم عێێێمێێێروقێێێڕو
اەا اعێێمێێروس اتەەوەت وێێدلێێاێێرریێێم

ا ێێیەن ایەیێێ نا.ااوێێوردسێێاێێ ن لە
اسێێێ ێێێ سێێێما ااێێێ دێێێاێێێڕفت وێێێ تێێێڕو
اچێ رفلێوسێما ل ەچەوە اتەلێ ێ 
ا ەیێیێوا عمروساەاووردسا نال ە 
ا رێیەدتێێێما الێێێ ەچەت تەەوەت
اەا ایێێێلێێێنێێێیلێێێت اە لێێێ ەف وسێێێ 
ازلێێ ێێمێێزتا اەدتێێ لێێم دفسێێ یەتێێم
الەا ااێێێمێێێسێێێاێێێ  اتێێێ  اوە دلێێێ ێێێ دە
الەسشێەەا ل ەچەوەدوالەتوولروەف
ااێ روما ا ێد ا رشێن س  سەتمێیێم

 ولەەفەاچ رفلوسمالێ ەچەوەەا
ا ێێێیێێێێر ێێێێ  ا اددێێێێ رت عێێێمێێێێروس
الێێێ ەچەوەا ادرسێێێم یەرچەلێێێڕف
ا ەدما پمودساما ەاا یێوگێدر ێیە 
ایێمێزفوێ نا ادفەرت اە ومشەو ن
لەل ەااەەاقەدروناەاوێمێشێ لەدوەا
ااەەفا ایێێمێێزفوێێ ن یێێ ەسێێەلێێگێێم
اجێێمێێگێێ ێێرتا اوە الێێ دوو لێێ ێێشێێ ن
ا ێێێێدا ازەولە ا ەم سێێێێ ێێێێ سێێێێم
ادفتێێوولێێر ێێ ا اعێێمێێروس لێێ ەچەوەە

االدەنااکەرویەما  مار  اەا یێ ێم
الێ ەا ااەەفت ەایمز  اا ن وێ لێم
ا ێیێ وا تەەوەتاعمروساودلاێررل
اپێمێ ا ەات ا اوولم ادەکالێ ەفلێڕ

 .  مام 
ااێێێ سێێێددەکا  ایێێێ ێێێم یەرەفیێێێ 

دد رل ەالەاسەق یگ رتاس  سێما
اەا  دایەردەەاحیویەتماعمێروس
ا ەەیێ لێ دە ا ایەر ووردسێاێ ن 
اوێێمێێشێێەتا دەوێێیدێێ ێێیێێردلەەفت
الەسێێێەرا اعێێێمێێێروس حێێێیێێێویەتێێێم
اوێدلێاێرریێیێردلێما اە ساورفو ن
اسێ دفەا دفرەوزفو ناو ر  ال ە
ا س ناتمپە    اچولیەاچەلڕدنا
اەا اەدتێێ ن ادفسێێ لەتێێم یێێدوێێ رە
ا ەرێفەفلێێێێڕتا اە لێێێێ وێێێێدوێێێێم
ایێ ەسێەلێگێما ج  ەوزەاااێ سێاێم
اەا یمزادفەرادف  ام  ا  رگرێت
احێیێویەتێما الێمێوون ومێشێەوێ لێم
ا ەردفەویێێما ایەر ێێم اە عێێمێێروس
اگێفێاێوگێێدەا اتەەوەت اوە دف ێمێ  
سەەدوەی یەیەەادول شااەو ل ێ نا

 .ااەەفی نال ش نااەدفن
پەدوفلڕدەو لمالموونااا:اادواد ەر

احێیێویەتێما دفەیەتماتێوروێ ێ ە
الێ ەفتەا اپێمێم اعێمێروس ل ەفلێڕت
اپێێمێێشێێیەەتێێوەفەف .اقێێدلێێ غێێمێێیێێم

چەلڕی لگالەیەە ەرا  یەەتاێما
ت دبەوا ەاشەلگ لالەلموول ێ لێڕوا

اقسێێەا.اااەلێێ ێێ یێێڕرو اێێمێێسێێاێێ  
اسێێ یێێمێێیێێما اوە ااەەفدە لەسێێەر
الەلێمێێوونا ا وسێاەەسێد سێاێورت

...اتورو  اەاعمروقڕوالەالێ ەچەت
 ەەوێێێ رفا.اا ێێێیێێێر ێێێاەەف

   

 :گفتوگۆ لەگەڵ عوسامنی حاجی مارف دەربارەی .. درێژەی 

 بارودۆخی حکومەتی هەرێم و پێگەی لە ئاستی ناوچەکەدا  

 (5)ژمارە   0202فێربیوەری  / ی شوبات  01    



    

اسەلێ ێ ا س یماساورتاا بروی م
اگەەرفتا ااێێ  ێێورت زدێێ لێێمێێیێێم
ا ەەجێێێێدرف ا اە  ەردفوەەو
اتێێێوەشێێێما ایەر ێێێم اێێێ  ێێێورت
ادف ێێمێێ  اگەەرف .اقەدێێرولێێمێێیێێم

اسێێ ێێ سێێما اکشێێ ر ێێیێێم اەیە 
احێیێویەتێما یەترس ڕورالەسێەر
اپێێ رتێێما ا ەتێێ دێێبەتێێم اە یەر ێێم

ایەلێگێ ە ێ ا.اادودفلم  ا د ااەیە
اوەا ااێێێ  وسێێێاەدەدو ا ەە لێێێ ەە
اتەسێێلێێ ێێنێێما ایەر ێێم حێیێێویەتێێم
ا ەەا اوێێدتێێ دێێم اە ا ێێمێێ   ەغێێڕو
یەلویەرجەتاامسا ا ێ ێمێاێر ێ ا
اوێێێوردسێێێاێێێ نا ایەر ێێێنێێێم وە

 یەدەتمگ
ایێ ر  ەفکاا:اعوسن لماح جم

الێ تێوولێ ێنا پمشاراا ی ێفماپمیرد
اەەردا اە ا رشێن پمشێبێ ێاێ ەوێم
الەسشێەوێ لێما ایەلێگێ ەە لەسەر
اددێێ رتا اسێێ ێێ سێێ ێێ لە االدەلە اەە
ااەەفتا  یەدن ایەرەفی الەسێەر
ا ەەدولێما  ااەگەر  اا نێیێ لێم
اددێ ردێیێروەا یەدەات ااێ وێ یێمێیێم
اچێێولێێیەا ا ەدفسێێاەەف   ێێڕفدێێن
ادفسێەدتێما ت امسا اچ رفلوسێم
ا ێێێدسێێێدتا اعێێێمێێێروس سێێێ ێێێ سێێێم
اجێمێگێ ێرا ل ەفلڕ یماسەق یگ ێرە
ا ەردفەوما ایەرەفیێێێێێ  لێێێێێ ە 
دفرگ رفالەل ەاگم وەەایلنیلمێما
لموونایمزەاالدەلەاس  س ەو لێما
اوەا الەەفت عمروساسددڕو ا ەج ێ 
اقێویێما دفرگ رفالەل ەاقەدرولمیم
الێ  فزودەتێما ا  وردڕو ایەرەفیێ 
اجەیێێ ەفردەوێێ لێێما اسێێررشێێ لە ە
اەا الێێێ ەف وسێێێ  شێێێ رفوێێێ لێێێم
اوێێمێێشێێەدەوێێما اعێێمێێروس سێێوورەت
احێیێویەتەدە ا ترتاگەەرفتااەە
ااێێ دێێاێێڕفتا الێێ وێێر ێێ  ا ێێددە یەر
اتەلێێێ ێێێ ا ایەر ێێێم حێێێیێێێویەتێێێم
الەسشێێێەەا ا ە  ێێێبەسێێێاێێێر ێێێاەەف
اوەا اکشێێێ ر ێێێ  اە سێێێ ێێێ سێێێەو
الێێ ەفلێێڕفەفا احێێیێێویەتێێم لەالدەن

اسێێێێێاێێێێێورفوێێێێێ نا دفر ێێێێێ رفت
یەەیئەدوواپ  دفتا ی و ا ەییێوا
ومشەو ناەوەفترنالەەفتاتەل  ا
اپەدێێێێوفلێێێێڕتا اچێێێێدلێێێێ ەتێێێێم لە
احێیێویەتێما اە حیویەتمایەر م
اچێێولێێیەا الێێمێێیێێبێێڕر ێێاەەف  لێێ ەفلێێڕ
الەێ ێێرا اپەدێێوفلێێڕدە ااەە سێێودت
و روردتایەلویەرجماس ێ سێما
ل ەچەوەەایلنیلتاەادفسێ لەتێما
اەدتێ لێما ەدت لمازل مزتادل ێ ە
ایێمێزفا اسێودت اوە ل ەچەوەدودە 
اعێمێروسا س  س ەای لێ ێشێ ێ وێ لێم
ا ەا ەوێێێێێێێێێێوردسێێێێێێێێێێاێێێێێێێێێێ ن
الەا حیویەتەو ل  لەەفادفرگێ ێرن
اگێمێ وە ێیێما اە الێ جێمێگێ ێرت ل ە
ااێێ دێێاێێڕفتا اوە اەفیێێ دو سێێ ێێ سێێم
الەا الێ ە اددێ ر ل ەچەوەەاعێمێروس
اەەدتێ لێما لمووناومشێنەوێمێشێم
اچێدنا زل مزتادل  ەالێ ەچەوەدو
ا ێێێددەا ادف ێێێمێێێاەەف  دەوێێێیدێێێم
ااەەفا الەسێێەر ا ێڕدێێ ر لێ تێێوولێێرو
اچێێێێ رفلێێێێوسێێێێما اوە  ێێێێڕر ێێێێ 
ا ەرزولێما ادێ ن حیویەتمایەر م
ااەگەرتا ا ە اپەدێێێێێوفلێێێێێڕ لە
اشێێەلێێگێێ لێێڕوا الە اوە اێێ یێێوگێێد  ێێ 
دفور   اد اپەدوفلڕتااێمێسێاێ تا
احێیێێویەتێێما اتێوروێێ ێ   اە عێمێێروس
عمروسالەاامسا دوال توولتاگشێ ا
جویگەتا  زرگ لماەاا  ورتاەا
الەا اسێێێێ ێێێێ سێێێێم دفسێێێێەدتێێێێم
ایەگەرا ووردسا ناەفرگر اەەف 
اوەا الەسشێێەدەک اە پشێێاێێ ێێوولێێم
ادێێ نا ااەیێێردێێیێێ  اەفک ەدتێێمێێیێێم
ا ەسێێەرا ا ێێ ێێسێێەپێێمێێاێێت  ەسێێ ێێ 
ایێێ ێێما ااەیە  ا ێێد لێێ ەچەوەدو 
الەدروەف ا الێێ ێێشێێ ن اێێ یێێ ێفدەک
االەوز ێێێولێێێما لەیەیێێێ لێێێیێێێ تێێێڕو
ادێ ا دفسەدتماپ رتماەا ێ رزولێم
الێ ەا حیویەتمایەر مادەوێیدەلە
الەسشێێێەوێێێ لێێێما اە ایەەن تێێێ 
حیویەتماعمروساودت دماپمبمێ  ا
ایێدوێ رتا  ەییدا ەرێفەفلڕتاە

اەا الەلێ ەچەوەدو اوە س  سماتێر
الێێ ەچەوەەا اەدتێێ لێێم الێێمێێوون لە
ادفگێێێوزفر ێێێ  ا یێێێمێێێزفوێێێ لێێێڕو
اەا الێێزیێێم اە ا ەرزت  ەردفەوم
ایێمێزا ایێ ەسێەلێگێم الە ا یێوگێدر
الێ تێوولێتا پمیڕفیمام  اتورو   
اسێ ێ سێ ەتا اگێمێ وەت لەل ەااەە
الێێێ ەچەوەدوا اە ا اعێێمێێروس وەلە
ادفسێێێاێێێبەردورتا دفگێێێوزفر ێێێ 
اتەەوەا اە   رزولماەاپ رتما بم 
اوەا ا ێبێمێ  تەسل ما ەاعمێروقێمێ 
ادفسێێ لەتێێمێێیێێما ادفەرە اێێمێێرون
الەا ایەدە ەف اتێێمێێڕو یەیەالدەلەت
ااەگەرتا ا ەدوەفوێێ لێێڕو  فەتێێم
گەیەتاس  سمالموونایمزفوێ نا
ایەیەالدەلەەا اەدتەوێێێێێێ ن ە
الێ ەا کروەولە ایەرەفی اگەرفلاێم
اوێێدتێێ ا ا ە ا ێێاێێوولێێت االدەلێێمێێ  وە
ادەوێێیدێێما اسێێدت  ەرێفەفلێێڕت

 .و تەەف
یەلێێێێویەرجێێێێمااا:ااێێێێدوێێێێاێێێێد ەر

ایێێمێێزفا اپێێمێێگەت اە وێێوردسێێاێێ ن
اەا ااێێێ ێێێسێێێییێێێم  ێێێدرێەودێێێ ە
اوێێوردفوێێ نا لێێ سێێ ێێدلێێ لێێ ێێسێێاە
 ەجدر یەاوەالەای ەسەلگ ەوما
ا ەروەردا سروپا ەیرفیەلڕنا ە

ا اپێێێمێێێش ادفەرفت تاا٦١ ە
ا اسێێ یێێم .اا٧٣٦٢اێێدوێێاێێد ەرت

اعێێمێێروسا اسێێ ێێ سێێم اێێ  وسێێاەت
اوەا ادفچێێێێمێێێێ  ااەەف  ەرفە
حیویەتمال ەفلڕتاوێدلێاێرریێما

لەاەگەرتا.ااووردسا نا یێ تەەف
رەەدولمادرسمیماا ەودواپرسما
.اووردالەاعمروساچما ەسەرد  

ادرسەا ااەم سەی اچما یەناتێ 
  ەەلەدووگ

ایێ ر  احێ جێم لەەاا:اعوسن لم
اوێرودەا و تەەفتاوەاووردسێاێ ن
اپێێێ ر ێێێزگێێێ رتا الەێ ێێێر زرلێێمێێێ 
ا ەا ا ێوە لەتەەفادەوگرتوفوێ لێڕو 
اەا اسێێەرگەردون اوە لێێ ەچەدەک
ایەیێێووسێێروەەا چێێ رفلێێوسێێمێێیێێم
ا ەسێەردێڕوا الێ ددێ ر ا دێاێڕفدەوێم
الەەا ایەر سێێێێێێەپێێێێێێمێێێێێێاێێێێێێرو 

احێ ێێز ەوێ لێێما چێوورچێمێێوفدەشێڕو
ا ەشێێمێێیێێما ا ێێوەلە وێێوردودەتێێم
الەەا ا ەرگێردێیێردن سەرفوما د
اچێێ رفلێێوسێێەا اە سێێەرگەردولێێم

اوێێ تێێڕوا.االێێ ددێێ رفدو الەیەیێێ ن ەف
ادفسێێێێووردەا الێێێێت لێێێێ لێێێێ ێێێێ ن
دفسایەەتماپڕاق زول   نا وەف ا
ایەلێویەرجەەفا ااەە ەفا ەایدت
اقێدرسێیێردلێما الە دفەرد نا ێوە
سەرەفواەاس ی لماووردسا نا
اتەەوەا ادرسێمێیێم ەاسویقێ لێڕلێم
اەا اسێ ێ سێم الە ێوورت گەلڕفیێم
ازررا ادفەر ێێیێێم اەف اێێ  ێێوردێێڕو 
الەسێەرا ا ێوە چڕەاو ردێگەردێ ن
گدشەگ روردناەا مێچێ رفوێردنا
اوەا اسەیێێ  ا ێێمێێئێێ ێێرودفوێێردلێێم ە
لەتوولنادفەرد نایە م الەسێەرا
دد ردیردلماچ رفلوسماسددێ نا
ادفسێێەدتێێما الە ادفسێێ لەتێێ ێێ ن ە

 .س  س ڕو
الێێ ددێێ رەا  ایەلێێویەرجە ااەم  ێێد

ادەوەما ل لە  رفتاووردسا ن الە
ا ەا ا ێێێوە اپێێێمێێێودسێێێ  سێێێ تەەف
ادفەرەا ااێێ ێێرودفە ا ێێد گە ولەەف
اچێ رفسێەرتا ا ێد دفلگماسەی  
اوێێێێمێێێێشێێێێەوێێێێ لێێێێما یەسێێێێەلەە
احێ ێز ەوێ لێما ا ەدم ووردسا ن 
اوێ رفدێ نا ااەە الەک وێوردودەتێم
اسەیێیێما اتەەوەت ا ەیێیێو لەورد 
ا ێدا ا ێ ریێاە ووردسا ل  ناوردف
اسێێ ێێ سێێ ەوێێ لێێما  ەرێفەفلێێڕدە
اجێێڕدێێ نا ادفەرت اەف سێێددێێ ن 
اەا ا ێێمێێئێێ ێێرودفوێێردن الە یە ێێوە

 .شی لڕلماشیدتاسەییڕو
الەا٠٣  اشێمێوفدە ا ەم اسێ ن سم

اەا اسێێێ ێێێ سێێێم لێێێ جێێێمێێێگێێێ ێێێرت
دد رلە ولماا داڕفەاچ رفلوسێما
احێێێێز ەوێێێێ لێێێێما وێێێێوردسێێێێاێێێێ ن 
ووردودەتمادفسەدتماس  س ێ نا
اەا اجەردفدێێێێێم ااەەپەرت  ە
اوێێردلێێما اوەیەوە اە تێێ دلێێیێێ رت
اسێێێێێێەریێێێێێێ دەا زررتێێێێێێردێێێێێێن

ا ریێێێێما  ە  ێێێێوف ێێێێردەەف ەف
الەا ا ێێێوە  ێێێاە فتێێێ ێێێ ن
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اچێێێ رفلێێێوسێێێما ا ە دێێێ ردێێێیێێێردن
الەا ایێمێشێاێاەەفت اە ووردسا ن
ایەرەفیێێێێ ا سێێێێەرگەردولێێێێ ێێێێڕو 
اەا اپێ شێیێد ێون الە دفەرد نا ێو
ا ەغێڕوەا گە ولەەفا داحیێویەتێم
ل ەفلڕ ایەرالەەاچوورچێمێوفدەدوا
اسەیێێێێێیێێێێێما چێێێێێ رفلێێێێێوسێێێێێم
اسسێێێاەێ ێێێرا وێێێوردسێێێاێێێ لێێێ ێێێ ن
 فحنەتماا داڕفەاچ رفلوسمیێما
اعێێ ێێروس ا اسێێ ێێ سێێم اگێێمێێ وەت پێێر
ایەلێویەرجێێما الە اێ یێوگێد فوێ ن

الەا اعێمێروس الێ ەچەوەە س ێ سێم
ایێمێزفا ایێ ەسێەلێگێم ا ە پەدوفلڕ
اوەا س  س ەو نا وفتەاقەدفر  
اەا ی دەتاو رفس واەا  رگرێت

 .قەدرونا ەدەوتاقەدرولڕودە
ەودد رال ەاحیویەتماعمروسالەەا
الەکا اوە ا ێێێێمێێێێ  تێێێێوولێێێێ دەدو
اێ ێێێرا ا ێێێخێێێ تەەف وێێێوردسێێێاێێێ ن
اتێوولێ تا ودلاریمال ەفلڕ ا ەیێیێو
اپێێ رچەا اعێێمێێروقێێمێێیێێم الێێ ە اەەفت
اێ ێێردفسێێەدتێێما پێێ رچەوێێروەت

اتێێ اێێ ێێفێێ ەوێێ نا ایێێ ێێلێێ ێێشێێ ێێ  یێێ ێێزف
 .دەوخ تەەف

احێێێ یەتێێێمێێێیێێێڕوا ایەر الە  ەدم
اسەیێیێما اوە   گ دەومادرەسێ 
اەا ایێێ ێێ ێێاەو الەم وێێوردەسێێاێێ ن
ادفروێێێ و ا اسێێێ ێێ سێێ ە گێێمێێ وەف
ااێ ێرودفتا گە ولەەفدەا دادفەرە
اددێ ردێیێردلێما الە  فی تاسەیێ 
چ رفلوسماسددڕو الەدەوتاسێما
ایەروەا س نالەمایەیوەا ەزماە
احێ ێز ەوێ لێما  ماەەا ەرفدەتاوە
اتەلێ ێ ا ووردودەتماسویق لڕەد لە 

ا ێوەلێما ا ەیێمێز ی تاەایەدڕوناە
الێێێ  فزودەتێێێما ااێێێ ێێێرودفە دفەرە
ا ێێێێدا اسەیێێێێیە   ێێێێیێێێێخێێێێروەت
ادفسێێەدتێێما ا ە وێێدتێێ دێێ ێێ ێێمێێاێێ ن
س  سماح ز ەو لماوێوردودەتێما
ادفسێێێەدتێێێما ادویەزرولێێێڕلێێێم ە
اتەەوەتا ادو ێێێڕولێێێم اە سەیێێێ 
ا ەا اپەدێێوفلێێڕ الە وێێوردسێێاێێ ن
ادفسێێەدتێێما اوە اێێ دێێاێێڕفدەوەەف
اشێ ێ ەەا اە ااێ ێسێییێم س  سێم
ایەلێێگێێ ەتا اعێێمێێروقێێڕو الە عێێرە ە

 . ددفلم 
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ادەوێمێ ا:ااادواد ەرا اموفاەفوێو
الێێێ ەا اددێێێ رفوێێێ لێێێم اوەسێێێە لە

تاشو ێ و ا٦٢سدپ ش لڕولەو لم
ااەەا یدو رفو لماسەریەیێڕولێم
ا ێدچێما اجەیێ ەفردە سررشێ لە

 دفگە  ااەەفگ
گشاماازررا ه:اای لایوحس ناجه

اێ كێ یێمااا ڵمماكهااەهاەاكورتمااه
الێێێێها٧٣ دتێێێێمااسێێێێهادهااسێێێێ ن

اكێوردا_ا درێەو ل سێ ێدلێ لێ ێزیێم
اجێگێه لێوقێنێكێردلێمااالێهاا وەاوە

 رسماماەااایگ الهاتاكدیهازررداه
اكێێهایێێه اە اەاارویێێهایێێڕهاێورت تێێم
ركێوتێمااسێهاالێهاا وەل ڕو اجگێهاله

ایێێێه اە یسێێێو وەولێێێمااسێێێ ێێێ سێێێم
اەاایێێ ەهاجێێه اكێێر ێێكێێ رت اە رت

كێ ن ااا زوددخووزاەاكدیدلێ ێسێاێه
ا ێهاالهااجگه لێمێشێ ەتاااتێ ێرررت

الێێێێێه ێ ێێێێێر ێێێێێ ێێێێێ لێێێێێوتااێلێێێێێ ن
 تااشهاالهاارسا ڕو اجگهال یوسپه

ایێه الێهال ەسداەاكوشااێم اازورون
اسێێه اەااالەولێێم اكێێر ێێكێێ ر یێێكێێم

پێمێاێ ەاااسێرودێهااتكمشاكێهاحنهازه
اده ایێهاسێهاق دناێركێردلێم راادتێم

تماەااك لماكوردودهاحز هااكالهاده

ادهاپه اە اسێوپێ  زگێ االكمشكردلێم
ادهاسێێ ێێخێێو دێێه تێێ لێێمااەیێێهاكێێ لێێم

شێاێمێیێما...اااەاجێ ێ ێ نااكهال ەچه
الە ێێێێوە الەالدەك ا.اااددێێێیە اەیە

اتێێردشێێهاالدێێهالێێه رچێێماایێێهااەهاكێێم
رولێماالڕ وەلماسهایهاەیهازد تراده
ك لێماادورهاری دهاتماەاسهاكوردوده

اكێورد ا ا ێدرێەوزت ل ەاسمێزولێم
ەلێ ێشااسێهاا ێهااكاكهادهاشموهاا ه
اەاا رێ ه.اادێێ لێێبێێ ێێاێێ ێێبێێوەالێێه شێێم

ازرردێێاێێهایێێهاجێێه اێدێێ لێێم االێێنێێم
ااێێهایێێ دێێهاا ێێوە ێێوەه  تااەپێێهات

ااسدشب  وتاەاێد لماپێ شێ دێ لێه
اكێهاایێهااێه.ااایێ ێاێها داكێه ااەودێكێرد

ااێها قوتو ه اسێهادم یێ ااسێاێورت
اجێه.اااەهاقماها اه ا ێد رتاایێ ەهاا ار

ازه اە اەااحێێنێێهاكێێر ێێكێێ ر تێێكێێمێێش
اقێبێویێكێردنا اقێ  ێ ێلێم  رس كێروە

ا ێ ێ لێوتااله اە الێ ە اێ ێر الێه  وە
دتمااسهاواەادهاحكویه’’اپوەچما

ا ێێه‘‘اااسێێدیێێ لێێه ایێێ  ازدێێ تێێر ەاادو
اااێێه.اا ێێڕوواارجێێهالێێویێێهایێێه ‘‘الێێ ’’اە
اكێێێهادێێهاەرهاگێێه رتاایێێێ ەهاجێێهاات
ا رێگێ رها الها مبه ا ێهاە رزتاادو

كاات دهارهاكاسهادها ات  ودهاەهاكرده

ا ێداایێ ەهاەیڕولماجێها وەا دایه ر
سێێمێێزولێێمااالێێهااەهاسێێدجێێ ێێ كێێردلێێه

اده اە .اتاكێێهادتێێهاسێێها ێێدرێەوزت
اااێمێنێه’’اااتاكهاینهاەاەهامااهاالل كه

ادێهایه الێهایوەی ن اە كاادێهااكێ ێن
احێێێكێێێویێێێهالێێێها ێێێه اە تێێێماایێێێڕودێێێن
زدێ تێراااەهاله‘‘ااادتماسدی لهاسهاده
ااێهاداوولما ڕ ك واەایهاله  ێوەاار

 .ەودوایها چم ا ه
اا ا ڵم ناكێهاەها تااها مگوی نااه

الێهاتاشو  وا ێها٦٢ تااەولێهاجێ ێ 
الێێێێه اسێێێێدت اكێێێێرد  اا ێێێێ سێێێێم

ایێهاچێوورچێێمێوه رجێێمێكێێماالێێویێهات
ایێ تێهال ەچێه ەاااێه.اااەهاپێمێشێهادێ ێڕو
اەا‘‘ااك لێماشد شه’’اك وا یێ ێسێر

ا ێێێه اەااتێێێولێێێ  رپێێێ كێێێرو ێێێوەن
.اال امێنادواەهاسهاتوول بوەد ناده

ساماا هادواك واەایهاوالمرهایبهایه
الێێ ێێ ێێهاەهااێێه ااێێهاایێێ ن ەااسێێودت
اەاایبسهایه‘‘اااشد ش له’’ا لگێمێاێ ێن

اكێها كێهااەهالهااەهالمكڕوله چێمااادێن
ا ێێێه اە اكێێێووااا ێێێوەن اە چێێێم

ااێهادمایها ه.اادشاناگه اكێهاەهار اات
الێێهاسێێه ا ێێرسێێم اەدتێێ لێێهایێێكێێم ااە
اادواەا ێهاسهادێتادهاا تالها وپه

ادهاەهاكرده دتێمێكێمااسێها اتوولم
اەهاركێوتێگێێهاسێه اكێهار  ێێداااال ێاێت

ا ێێێهاایێێێ دێێێهاسێێێ یێێێه رااسێێێهاسێێێدت
ا ێێمێێبێێهایێێ ەهاجێێه ااێێهارت ەااشێێم

اسێ یێمێكێماادواسهاەدت له پ لێڕ ێوە 
ا ێوەا هاگرلگاەاەەره ماااێه.ااسش

اتێو هاارجهالویهایه دێماای ەش لێم
اەاایێێێێێ ەهاجێێێێێه ا ێێێێێرسێێێێێم رت
ا ێوەها مبه ااشكروەتاكوردسێاێ ن
تاشو  واا٦٢ااتاكهاەهاتااهای ده

اكێێێه دواا ێێێاێێێ غێێێهاالێێێهاا ەە ێێێڕوو 
اجێه ا ێداایێ ەهاسررشێ لێم ا ێوە ر

اەاادها ه سا ما لماێد لمكما  شار
ایێێێه ادەە تاالێێێهاسێێێهااێێێ زودت 

اكێهارهاسه اگێرلێگ اە ااكێم
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الێێهاسێێه ادهالێێنێێ  ێێوە دتێێمااسێێهاێ ێێر
 .ات ڕواا نك لمال  هاكوردوده

اا:ااێێ سێێدوێێنێێ ل  سێێ ناا٧٣دەوت
لەێ راس دەتادفسەدتمادەوماما
اەا اوێر ێیێ ر اسەیێێیێم اپێ رتێ ێڕو ە
اەا اگەلێێ ێێ ن اە زفحێێنەتێێیێێمێێش

ا ا٨ا زوددخووزونادفد لب اماوەالە
ا ا ا ەعسێڕو ا ەسێ لێم س یمادوت
ایەتێێێرسێێێ ەوێێێما ایێێێ ێێێم لەالدەک
اەا الەیێێ ەف الەسێێەر دفرفوێێ ێێ ن
اتێێێێێێێێردشێێێێێێێێەەفا لەالدەوێێێێێێێێم
دفسەدتڕورول شایەرچمادوی وا
اەا ەاسەری دەدەوماوێوردسێاێ ن
اەا  ودجەتاعمروقەایەی ڕفلوشن
ادفەیەیەلێێڕ ێێوەن ا ااەلێێڕوزف  ێێت
اسێ یەا  ەدمااەماسەییەاچەلڕدێن
الە ێێێێولێێێێما ا ێێێێد لێێێێ  فزودەتێێێێم
اەا ااێ ە اە سزیەتگوزورتاو رف  
اەا ادفردف ێێێێڕن سێێێێوتەیەلێێێێم
اەفدیێێمێێیێێ ێێ نا ایێێ ێێم دفسێێەدو

 .ل دوتەەف
اەا لەماو تەدواشد شماگەلێ ێ ن
اەا ایەێور اە اوێێر ێێیێێ ر سەیێێیێێم
اتێولێ ا اە ایێ ێسێر ا زوددخووزت
الەا اسێ ێ سێم زفی نالەرزفدەوم
ل ەچەتا رێیەدتمال ەف وساڕوا
ازرر ەتا الە اە درەسێێێاێێێیێێێرد
الەا الەەولە  اە ەدتێێێێێێێ ن

اەا ایەێور ووردسا ناوەاسەییم
ادرسێێ ێێ نا ایەیێێ ن اێێ زوددێێخێێووز

 .یەدە ااەماشەپدلەاگرت ەەف
سررش لماس  سماجەیێ ەفرتا 

ااێێێێ زوددێێێێخێێێێووزتا اە لێێێێ  وزت
ایێمێ ەەدەکا ووردسا ناودت دێم
ا ێێوە اسێێ ێێ سێێم ا ێێمێێڕفلێێگێێم  لە

اسێێ ێێ سێێما ادفسێێەدتێێم  ەرویێێبەر
الێێێێ سێێێێ ێێێێولێێێێ لێێێێ ێێێێسێێێێاەا حێێێێز ە
اوێوردسێاێ ن .ادفسەدتڕورفوێ لێم

ا ەیێێێ رتا ا وپە دێێێاێێێم لەدەوت
اوەاا٦٩٩٦ اەیەادەوەماج را ێوە

ا ە ە ەەتا سەییماووردسێاێ ن
دفسەدواەاس ساەیماس  سێما
ا ەەسێێ لێێما ادوەوت اە  وەفسێێاێێت

 .ا ی 
ااێ ێلێ ێ یێمێ ا ایەم یەر ددەااەیە
الەا اوێوردسێاێ ن  وەاوەاسەییێم
اسەیێێیێێما اە اگەلێێ ێێ ن شێێد شێێم
اەا ایەێور اە وێێێێێر ێێێێێێیێێێێێێ ر
اتێولێ ا اە ایێ ێسێر ا زوددخووزت

ا ایێ ەفت ا ێد اە اگێرو ا١٧ەفرت
اەا اسێێێدپێێێ ێێێشێێێ لێێێڕون ا ە  رێ
الەیەدێڕولێڕوا ل  فزودەتمادفر ڕدن

ادر ێ فتا.ااای دەەف ی ەو وااەیە
اجەیێێ ەفردێێ لەا الێێ  فزودەتێێ ە اەە

ا الە ادێتاا٧٣٣٢ وەاوە الە فەف
لە ولماسزیەتگوزورتاو رف  اەا
ا ەا ادێ اە اسێێوتەیەلێێم اە اێێ ە
ااێ زوددەا گەلڕفیماەاپمشملیردلم

 .س  س ەو نادر  فتایە وە
اەا اسێێێێێدپێێێێێ ێێێێێشێێێێێ لێێێێێڕون اەم
ل  فزودەت  لەتالەاووردسا نالەا
اەا ا ەعسێێەەف ا ەسێێ لێێم دەوت

ا الە اا٧٣٣٢ ەتێێ دێێبەو ەا٧٣٦٦ە
ەاودت اجێ ردێشاا٧٣٦٩ەاا٧٣٦١

ا اددسێێێێێەیێێێێێبەرت دوا٧٣٧٣لە
ازلێێێ ێێێ ێێێرفدەوێێێما  ەدێێێ لێێێڕوەف

اەا اوێێمێێشێێنەوێێمێێش الە  ەردفەوم
الێمێوونا الە یلنیلمماچ ێاێ دەتێ ێن
اەا اوێ ریەلێڕ اە سەییماوێر ێیێ ر
اگەلێ ا اە ی یدسا اەاس لەلش ێن
ا ێمێیێ ردوا اە ەاێناەاا زوددخووز
اسێێێێ ێێێێسێێێێاێێێێنێێێێمێێێێیێێێێما ا ە دێ
الەا اوە سێێێێێێێەریێێێێێێێ دەدورت
اسێمێروا ووردسا لڕواپررسەدەوێم
اوەیەوەتا اتێێێێولێێێێڕەتێێێێ ێێێێ ت ە

اەما.ااسەری دەتادفساێپێمێیێردەف
الەا ا ەردفەویە زلێێێێێ ێێێێێ ێێێێێرف
اسێێێێێێمێێێێێێروتا دفروەەتێێێێێێاێێێێێێم
اتێ ێ تا اە اتێولێڕ سدپ ش لڕولمیم
ادێێێێ سێێێێودا ا ەرولەدو یێێێێمێێێێر 
ی لگرتامیمایمناماچەلڕای لگ ڕوا
اپێمێیەەفا ادفدفن سدد نالێ ێشێ ن
اسە ێێێ تێێێمێێێیێێێما الە ا فەتە اەم
اوەا ادفدفن الێێ ێێشێێ ن چێێ ێێاێێ دەتێێم
اەا اوێر ێیێ ر  ەرفلگ رتاسەیێیێم
ایێێێێێێمێێێێێێرشێێێێێێەا ا ەە یەێورف
اسێێێەرا ادفوێێێر ێێێاە یەیەالدەلەت
اەا ایێێوچە اە اگێێوزفرون اێێ سێێاێێم
ا زوددەو ناەایەیوەاالدەلەو لما
اتێێێ وێێێوا اسەیێێێیە ااەم ێدێێێ لێێێم
ادفسێێێێەدتێێێێڕورونا سێێێەریێێێێ دەت
 اوولتا ە تا  گرتاگەشە ی اەا
اقەدێێرولەا ازدێێ لێێم اە قێێورسێێ دێێم
الێێرسێێما ادو ەزدێێاێێم اە اێێ  ێێورت
اەا ا ێێێودجە اشێێێە ت اە لەەو
ا ێمێیێ رتا اە اپێ رف یەلئێ ەسێ لێم
ا ەسێەرا اتێر ەیەیوەاومشەو لم
ادفرویەتێێێێێڕوا اوەم سەیێێێێێیێێێێێم

 . سەپمارو
ەفووایەیێوەیێ ناا:اس ل ڕایەج ڕ

ا الەا(اا٧٣٦٦)ادفزول نالەاس یم دو
اەا ەدتەاعەرف  ەو ن الەاتێولێ 
ادەیەنا اە ی سراەال ب  ەاسوفد 
اگەەرفتا ەا ەحرفدن اشێەپێدلێم

اەا اسێدپێ ێشێ لێڕون ل  فزودەتماە
شد  اەا وپە دنادێا ەاچ اێما
اددێێیێاێێ تێدرفوێێ نا اە دفسێەدتێڕور
ایێ ەفتا الە اوە اپێمێیێرد  دفساێم

احێێووێێنێێڕولێێ ێێ ناا٠٣-٠٣ سێێ یێێم
اەا ا ێڕدێن اە اوێوشێاێن الە  م گە
ا ێمێیێ رت ا اە کەس دەای یو رولێم
اوێدیەددەتێم ا  من کماس  سماە
اەا لە وەلماا زودتاەادەوسێ لێم
ایێێ ێێما اوێێدیەددەتێێم لێێ عەدولەتێێم
ا ێدا شامی  نا ەدد رتالەیمێاێ ەف
اەا ور ی روناەازفحێنەتێیێمێشێ ن
اسێێێێاەیێێێێڕدێێێێڕفتا جەیێێێێ ەفرت
ەەدتەو ل  ن ااەیە ایدو ر  ا
اسەیێیێما ایێ تێاەیەدێڕولێم  وەا د
اەا ااێێ زوددێێێخێێێووزون اە لێێ  وزت

ا ا ێێڕرنا(ااورحێێ )ادرەشێێنێێم ەوتە
اەفا ا ەرزوێێێێێێێردفەف  دێێێێێێێ ن
الێ دێ لەەوا  ود لگەد لڕاوەاچێ ێاێر
اسێێێ ێێێ سێێێاەیەا ااەم لەسێێێ دەت
اەا اێدێ ن ااێ  ێوردەدو اە س  سێم
اەا ا ێیێر ێ   وەرویەت  ناپمشێمێ 
اەا اشێیێدیەلێڕ  ەی ووتاێد لمیم

 .  شاراشەق یەو ل  نادوگ رورد
اەا ایێ ەپشێاێم اە  داپشێاێگێ ێرت
اەا اشێێێد   الە یێێێ ەسە ێێێ تێێێم
اەەدتەا اجەیێێ ەفرت  وپە دێێاێێم

ا الە دوا٦٢/٧/٧٣٦٦عەرف ێێێ ەالن
اەا ور ی روناەازفحێنەتێیێمێشێ ن
ا زوددخووزونااەاسەییمال  وزتا
الە ەرا اوێوردسێاێ ن لەایەر ێنێم
اسێدپێ ێشێ لێڕولێ ێ نا دفروماسەرو

ادێتا.اااەل  مادو لەیەی ناوێ تێڕو
چ امادفسەدتڕوراەاس سێاەیێما
ا ەا اوێێوردسێێاێێ ن حێێووێێنێێڕولێێم

احێووێنێڕولێ ێ نا(ا٧٣)ی ەفتا س ن
اەا ا ێێ ێێرەوێێروتێێم  ەشێێمێێوفدەوێێم

ااێێێ ێێێرودفتا لەسێێێەرەە
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الەر ێێێێێێگێێێێێێ تا اە سەیێێێێێێیەەف
زف رەزفلگاەچەكاەای ل ش  تا
چەوڕورتاەادفزگ تایەەویگێرتا
اتێێێدقێێێ لێێێڕلەەفا اسێێێەروێێێوو ە
ااەما اسێ یێ لێم دفسا  نا ەسێەر
اسێێ یێێ لێێما اە اگێێرو یەر ێێنەدو
ایەرا اێ ێرزفەدێ ن اە سەرزفەت
اەا اگێێویێێرك اغێێ زە اە الەەو لە
ا ێێدا اە اگێێرو الێێ ەسێێد  دویێێ تێێم
ا ێێێێێێاەیێێێێێێ یەەا اە سێێێێێێددێێێێێێ ن

 .ی ەچ اەو ل  ن
اوێێر ێێیێێ رەا اچێێ ێێاێێم لە ەرویێێبەردو
اەا ازفحێێێنەتێێێیێێێ ێێێش سەیێێێیێێێم
اسێێێێاەیێێێێڕدێێێێڕفتا جەیێێێێ ەفرت
اسێێەرفتێ دێ ێاێردێێنا الە یەر ێنێ ێ ن
اەا اەسێێ ێێ سێێم ااێێ  ێێورت یێێ کێێم
اوێێێرد ا ێێێمێێێبە  .اوێێێدیەددەتێێێم

اپێێمێێشێێمێێلێێیێێردلێێما ا ێێد دفسێێاێێ ێێ ن
اەا ا زودتایەیسو ولماسێ ێ سێم
اەا ار ێێێیێێێخێێێروە ێێێوەن اێێێ زودت
اسێێدپێێ ێێشێێ لێێڕون ا اە یێێ لێێگێێرتێێبێێن
ا ێێێرد اررێلێێێ یەگەرت .ااێێێ زودت

ا ێ ێیێ رتا کرسەتماو راەا  نەت
الە ێێێێێێێێێوە .اسە ەر ێێێێێێێێێیێێێێێێێێێم

سزیەتگوزوردەو ل  نالەلێمێو ێرد ا
دفسا  نا ردا دات دبەتماوردلما
اسێێێێێێێمێێێێێێێیێێێێێێێاەرفا یەیێێێێێێێوە
سێێێێێێێێزیەتێێێێێێێێگێێێێێێێێوزوردەوێێێێێێێێ ن

اپەرەفردف ا)اا تەلێێێێڕرەسێێێێاێێێێم 
اوێ رف ێ  ااێ ە  ا ێ د  ەا(ااسو اڕلێم

افرشێێ لێێما ا ێێ ردێێ  ررێ ەررێ
 .سەیك  ناقورساراورد

ا ێوەنا دەی لەایەیوەد نایدوێ ر
اجەیێێ ەفردەوەتا اسێێررشێێ لە  ێێد
اەا اسێێێێێێێێەرو  ەردفروێێێێێێێێم
ایەر ێنێما ش رەش ررچێیەوێ لێم
اچێێێ ێێێاێێێما ا ە ادێ وێێێوردسێێێاێێێ ن
 دفسەدتڕوروناەاحیویەتەوەد ن

سێێێێررشێێێێ لێێێێما:اااێێێێدوێێێێاێێێێد ەر
ا اشێێو ێێ واا٦٢جەیێێ ەفرت ت

لەداوولما ەاا ی ل ەو لماسێدتا

ا ێدچێێما ااەەف ایێدوێ رت  ێگێ و 
اوەیێووێو دەوێ نا دفگە  ااەەفگ

ا ێێێوەن اەا.ااچێێێم ادفر  اەە
ادف ێێتا اوە اچێێ ێێن اەزیێێولێێ لە
ا ێێێزەتێێێاەەفدەا الەە جەیێێێ ەفر
اوەا ا ەتێێ دێێبەتێێم ەفر ێێگێێر ێێ  
اسێێررشێێ لێێما اە سێێدپێێ ێێشێێ لێێڕون
ادفسێێ ا الێێ ە ەلێێ ە جەیێێ ەفرت
ایێێمێێشێێاێێ ا ا ەدم پێێمێێڕفوێێ تەەف 
اوەیێێووێێو دەوێێ لێێما لەدێێاێێوولێێ ێێوف

 پمشارتاتمپە  اتگ
اەماسدپ ێشێ لێڕولێ لەاا:اا سدون ل

ایە ێوە .ازد ترا ەرگمیماس  سم
اەا اگەلێێڕفیێێم ادێت سێێووسێێاێێم
ایەرا لە وەلماسزیەتێگێوزوردێش
ادێتا اچەتێێێرفت ااەم اێ ێێێر لە
دفسەدتماس  سماەای ل ش  دما
ا ێێێوە اپێێێ رتێێێ ێێێڕو اە .اادەوێێێمێێێاێێێم

اەا اوێێێر ێێێیێێێ رون اوە  ەتێێێ دێێێبەو
ا ەشێێێێێێێڕورتا وێێێێێێێ ریەلێێێێێێێڕون
ایێێ ێێما اە الە ێێوە سێێەر ەسێێددێێ ن
اتێرتا اشێمێووز ێیێم اە ی لێگێرتێن
الێ ەفلێڕفوێ لێما الە سدپ ێشێ لێڕون
ا ێێاێێوولێێتا اتێێ وێێو الە ێێوە  وێێ ردو
کش ر یماا  ورتاەاجەیێ ەفرتا
ادفسێێەدوا الەسێێەر ااێێ ێێڕورت ە

ا ساماەش  رتاس  سێما.اادو ات
اجەیێێێ ەفرتا ا  ێێێیێێێخێێێروەت ە
ادفسێەدتێما ل  وزتا ەرویبەرا ە
ایێێمێێشێێاێێ ا اپێێ رتێێم اە دەوێێمێێاێێم
الەا اە ا ێێێێوە سێێێێد ەسێێێێددێێێێم
اددێێێ ردێێێیێێێروەتا دوەووێێێ ردەوێێێم
ا ا ێوە .اس  س ڕواکدریدیەالە وە

ی ەو ت شادرەشنمیماپروت ێیێما
ااێێێ سێێێاێێێما اوە الە ێێێوە  رشێێێن
اچێێێدلێێێ ەتێێێما اە دوەووێێێ ردەوێێێ ن
اەا ا ێیێ  اددێ رت جمبەجمیردل ێ ن
اگشێاێما یەر ددەالەاسووسامێیێم

اگەلێڕفن"ا دوا"ا ەس لمادفسێەدتێم
 .ای دەەفا

ا  ێێێێێیێێێێێخەرولێێێێێما یێێێێێ ەوێێێێێ و

الێ  فزودێاێ ەوێ لێما دوەوو ردەو لم
اەا اسێزیەتێگێوزورت ا ێد پێمێشێوە
ایێێ ێێما اسێێ ێێ سێێ ەوێێ ن اێێ زوددە
اەا  دیخروەفدەوماسێەلێڕدێیێ دێم

الە ێێێێوە اەەا.ااسێێێێ ێێێێێ سێێێێێ ێێێێێ ن
اسێێێێەرپەرشێێێێاێێێێما دفسێێێێاەدەت
ادفوێێێێردا لێێێێ  فزودەتێێێێ ەوێێێێ لێێێێم
اەا اگێێد ون الە ا ێێوە تێێمێێیەدە ێێ 
.اا سیی ەو ناەاودیدل ساەوێ ن

اپەدێێێوفلێێێڕدەوێێێما ادفسێێێاەدە اەم
الە ێوەا تولڕەتدناەا دیێخێروەت
اەا الێێ  وزت اجەیێێ ەفرت لەگەن

گێد ونا.ااگەل  ناەاسو اڕو رولڕو
ا دێێیێێخێێسێێاێێاەوێێ لێێما ا  ێێگەت لە
اسێێێەرفوێێێما ادفەرت سێێێددەەف
ادفسێێێاەدەشێێێڕوا الەم اە یە ێێێوە
ادفسێێاەوەا اە ا ێێوەن  ێێ ددفسێێ 
ا ێێێڕدێێێ را اسێێێ ەفلێێێم ا ە سێێێدت
ا ەرویێێێێبەرا الە اە لەدفزولێێێێم
ایێێێمێێێز ێێێ ا اەفک دفسێێێەدتێێێڕو
ا ێێێدا ایەدێێێڕولێێێم اە دفرلەوەەو
اچێدنا ا ێورێەوزت ادپدزس دلم
ورد وەاەاتەل لەوادێا ەادفلێگا
ا ەا ادێ ااێێێمێێێنە  یەیێێێبێێێڕدێێێاێێێم
اەا اگێێێێد ون سێێێێ تێێێێوسێێێێەەدوت

 .اا سیی ەو نالەادفسەدتڕوا وە
یەر ددەاادپدزس دلماگد وناەا
ا سیی ەو نایەێیول  نا ەسەرا
اەا اەمال  فزودەت  لەدواپەدێڕووێرد
اقێێێێ یێێێێبێێێێڕولێێێێما الە ا  ێێێێگەت لە
اپێێ وێێمێێ ێێما ا ێێد سێێووسێێاەوێێ ن
اتێێوولێێ ێێ نا ادفسێێەدو چێ وسێێ زت
سوەدالەال  فزودەت ەو نا بێ ێاێنا
الەا ااێێ ێێنێێاێێ ێێ زوو اەفرگێێرتێێاێێم  ێێد

 .ادفسەدو
الێێێێ  فزودەتێێێێ ەا ااەم یەر ێێێێددە
ازرر ەتا اوە جەیێێێێ ەفردێێێێ لە
الەدێێێاێێێوولێێێما ا ێێێوەن گەلێێێ ێێێ ن
ا ێخێ تەا  زەتاەەفدەوماسێ ێ سێم
اشێێد شێێەوێێ لێێما اەفک اوە   ێێگێێ 
اگێێد ولێێیێێ رتا اتێێولێێ  اە یێێ ێێسێێر

ا ێێیێێ  ادرەسێێ  لەما.ااسێێ ێێ سێێم
الەا ایێێێێمێێێێزفدو یێێێ ەسێێێێەلێێێێگێێێێم
 ەرولبەروتالەگەنادفسەدتڕوا ەا

سەروووادەوماماتوولماودت دێما
اەفا  ەاسدپ ش لڕولەو نا ێ ێمێاێت 
ااێێدپێێدزسێێ ێێدلێێما اسێێ زشێێم  ە
ادفسێەدتێڕوا الەگەن  ورێەوزدێش

 .ل  فزودەت ەو ناس ید ا وە
ااەزیێولەا الەم دفر اەفرگێرتێن

اەفکا.ااگێێرلێێگە ااێێمێێنە ا ێێد یەم
ا ێێدا ایەم اە وێێدیێێدلێێ ێێسێێاەوێێ ن
اەا اوێێێێێر ێێێێیێێێێێ ر جەیێێێێ ەفرت
اەا اگەلێێ ێێ ن اە زفحێێنەتێێیێێمێێش
اسەیێێێیێێێما اە الێێێ  وزت ێلێێێ لێێێم

 .ا زوددخووز
 دااەەفتا اوول نال  فزودەتماەا
اسێێررشێێ لەا اە سێێدپێێ ێێشێێ لێێڕون
اسێێەروەەتێێو ێێنا جەیێێ ەفردەوێێ ن
اەا اتێێوولێێ دێێم ااێێ سێێاێێم پێێمێێودسێێاە
ا ەرویێێبەرا اسێێدیێێ ن  دێێیێێخێێروەت
 ەمادفسەدتەا زول نات ا ێزولێ ێنا
ادرسێێمێێیێێڕوا اە ایەلێێگێێ ە ایەر لە
ا ەرف ەرفا اچێێێدن دفتێێێوولێێێ ێێێن
احێێێێیێێێێویەتەا الەم قەرزفوێێێێ ن
اوێوردا گەلڕفیەاسێەریێ دەدورولێم

اەماو رفاپمێودسێاێما.اا سەل اەەف
اپێێمێێیێێ ێێمێێاێێ لێێما ادولە ادفسێێ   ە
 دیخروەفاجەی ەفردەو لەاوەالەا
ا ەا ا ەرویێبەر یەیوەاشێو ێاێمێ 
ایێێمێێزتا ا ێێاێێوولێێن دفسێێەدتێێڕورون
اەا ل  وزتاسەی ا دیخروەا یەن
اسە ێێێ تێێێما اچێێێدلێێێ ەتێێێم کێێێمێێێرت

ا ێیەن ادف ێتا.اادر  س دەلم اەیە
ادفەرفدەتا ااەم سێێێاێێێروتێێێ ێێێ ت
اوەا ا ێێێمێێێ  لێێێ  فزودەتێێێ ەوێێێ ن
الەا اسێ یە اچەلێڕ تەجرە ەتااەم
ادفسێێێێاەتا پێێێێمێێێێیێێێێ ێێێێمێێێێاێێێێ لێێێێم
اوێێێ تێێێما الە لێێێ  فزودەتێێێ ەوێێێ ن
اپێێێمێێێودسێێێاەا لێێ  فزودەتێێێ ەوێێێ لێێێڕو
ا دێێێیێێێخێێێروەتا ا ێێێد  ێێێگێێێد دێێێن
ا ەردفەوما اوێ رت اە یەی شەدێم
ا ەا اجێمێێگێرتێێاەەفدێ ن ا ێد  ێیەدێن

 .سەلڕدی و لماسەرا ەدفسەدو
ەفکا زەتاەەفتاودیدل سا ێشا
ااەزیێولەا الەم دفر اەفرگێرتێن

الێێێێ سێێێێ ێێێێاێێێێما پێێێێمێێێێودسێێێێاە
اەا وەیێێووێێو دەوێێ لێێنێێ ن
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االەوزدەتا ااەە ا ێد  ەددلم ا م 
ایێمێز ێیێما وەالەی لاوول وفا ب ێاە
ا ێاێوولێتا اوە ا دێیێخێروە س  سم
ااێێێدپێێێدزسێێێ ێێێدلێێێما الە   ێێێگە
ااەما اوە ا ێێێگێێێرو  ێێێورێەوزت
ا ەال دێڕوا سە  واەال  فزودەت  لە

ا.اا ێێبەن شێێو ێێ تێێما٦٢تەجێێرە ەت
ادفسێێێ یەتێێێما٧٣٦٦  سێێێەرف وت

الەما یەیسو وەولماودیێدلێ ێسێ 
 وپە داەاجەی ەفردەدوالەدفەرتا
اجەیێێێ ەفردەا ا ێێێزەتێێێاەەف اەم
اپێمێاێ ەفشێێڕوا الەم اە وێد ێودێاەەف

اەا"ا اچەپ پێێێێێیتێێێێێفێێێێێدریێێێێێم
ی نادرەسایرد ا"اودیدل ساەو ن

الە ێێێوفا ایەلێێێگێێێ ەف ااەم  ەدم
اگێرەپەا اە س  سەتم اوەاحێز 
ودیدل سا ەو نا ی تەایێمێز ێیێما
الەا ا ەوێێێردفەف اوە سێێێ ێێێ سێێێم
اوێ ردێگەرتا سدپ ێشێ لێڕولەوێ لێڕو
دو اتاەادفس یەتمیماو ردگەرالەا

دێڕوا"ااەل ویەلماسەروتااێ زودت"ا
پتا ی اەای ەو وا ەشمێوفدەوێما
پروت ی لەاسودالەمال  فزودەت  لەا
اجەیێ ەفرتا  ب اتا داچولەالێ ە
ا ەا اپەدێێوفلێێڕدێێیێێردن اە لێێ  وزت
اەا اوێێێردێێێكێێێ ر یەیسێێێوروەولێێێم
اەا سو اڕو راەاالەوناەاێل لەەف
و رتال ەاگەرفکاەال ەفلڕفو نا

 .دفس اپتا ی ا
ا  ادەوەماا٦٢لەاو تمیێڕو شێو ێ و

تەجرە ەتاس  سماور ی روناەا
ااێ زوددێخێووزتا الەوناەاسەیێیێم
ووردسا لەادێتال س ول ل ێزیێما
ادێتا ا ێوە ا وپە دێاێمێ  وورداە
ا ەا ادفدەدەک سێێێدشێێێبێێێ ەفرت
الەا ادفسێەدتێڕور ل س ول لێ ێزیێم

لەەوێێێێێ تەدوا.ااوێێێێێوردسێێێێێاێێێێێ لێێێێێڕو
ودیدل ساەو نادف تا ەاشێو ێنا
اوەا ا ێێێگە  ێێێن اکێێێرسێێێەتەدو اەە
اجەیێ ەفرفا پەدوفلڕتاسدد نا ە
ایێمێزفتا  ا  وا امناەا بماەااەە

ا ەرفەا الێێ  فزودەتێێ ێێ لە ااەم وە
یەلگ ەتاسەروەەتوولەترا ەروا
ا ێێبێێمێێاەا الەەفت ا ێێگێێرو ا دێێگە ە
اەا اسێێێ تێێێوسێێێەەدو قێێێور ێێێ لێێێم
اەا اگێێێد ون ا ە سێێێدشێێێبێێێ ەفرت

ایەدێێڕولێێما.اااێێ ێێسێێییێێ ەوێێ ن اەیە
اوەا ا ێێوە اسێێ ێێ سێێم یێێلێێنێێیلێێمێێم
اەا ودیدل ساەو نا ەاپمماددڕگێ 
اەا ا ەرتەسێێێێ  پێێێێروتێێێێ ێێێێیێێێێم
الەدێاێوولێما اسێدت سمیا ردسێاێم
اەا سوەدالەما وپە داەاەفرگرو
اەا ادو ێێێێڕوەت الە اوەم اللێێێێم

 .پ س ڤ زماسدتا زگ ر ی 
ا دێێزفا ااەم ادرەسێێاێێبێێولێێم  ە ێێت
اچێێێ ێێێاێێێ دەتێێێ ێێێ لەتا سێێێەر ەسێێێد
اەا احێێێێز  الە وێێێێر ێێێێیێێێێ رون
اجەیێێێێ ەفرتا  دێێێێیێێێێخێێێێروەفت
اشێیێسێاێ لەا ل توول نادفر الەە
اەا اسە ێێێ و الە اوە ەفرگێێێردێێێن
ادفدەا ل  فزودا ەا ەردفەویەو لێم
الەا ا و ێێێێردەەدو الێێێێێ ێێێێوت ە

ا ەدێێ لێێڕوەف  ە ێێتا.ااوێێوردسێێاێێ ن
اسێاێروتێ ێ دەا ااەم جمبەجمیردلم
ادوسەەفا ا ە   ێێێیێێێێخێێێێروەفدێێێێ ە
اەا اجەیێێێێ ەفرت  ێێێێزەتێێێێاەەف
ااێێێ سێێێ ا الە سێێێ ێێێ سێێێ ەوەیێێێ ن
اەا اپەرێە ێێێ ەت سێێێەرفتێێێ دێێێم

 .ال  دیخروەتاسددڕوادفیماماەەف
ایەجێێ ێێڕ ایێێنا:ااسێێ لێێ ێێڕ  ە ێێڕەوت

الە ا ێوەن ا ێێردێاێم :ایێدوێ رفوێێ ن
اسێ ێ سێما لە وەلمااەلاەرل ت ڤم
الە ێێێوەلێێێما ار ێێێیێێێخێێێروەفدێێێم  ە
اسێاێروتێ ێ تا اە ا سدەات وێاێ ێ 
اەا شد شگمرولەا دا  یێخێسێاێن
ا ێێێزەتێێێاەەفتا  و ەردێێێیێێێردلێێێم
اچێ ێاێما ل  فزودەتماسەی ادێا ە
الەا ادفسێەدتەوەت اە  درێەوزت

 .یەر م
ااەحێێێێزو ێێێێما لە ەرویێێێێبەردشێێێێڕو
ا ێێێێێێدرێەوزتا سێێێێێێ ێێێێێێ سێێێێێێم
اەا الێێ ێێبێێرون اە لێێ سێێ ێێدلێێ لێێ ێێسێێ 

الەا ااەەولەت ا  اێێێ ێێێسێێێییێێێم
ااەەولەتا ا  اە دفسێێەدتێێڕو ێێوەن
ار ێیێخێروەا ا ێوەن  ادپدزدس دن
ادفزگێێێ تا اسێێێ ەفن اە  ێێێوەن
ایێێێمێێێزەا اپێێێ رفە اە سێێێەروێێێوو
 وگەد لڕنا وەن الەمای ەو ێشێەا
اەا اسێدپێ ێشێ لێڕون ل  ەرویبەرفدو
ل  فزودەت ەو نا ەزف رتایێمێزتا

 .چەكاپ شەوشەتاپمیرو
اوێر ێیێ رونا(اا٧ ل   یخروە وەلێم

ەازفحنەتیمش ناەاکەری لبەرونا
ایەر ێنێما ەاجەی ەفرتالێ  وزت
الەر ێێێیێێێخێێێروەتا وێێێوردسێێێاێێێ ن
اشێوروا الە سەر ەسدتاسدد لێڕو 
ار ێێیێێخێێروەفا اە ااەلێێ ێێویەن ە
اسێێەلێێڕدێێیێێ ا اە وێێر ێێیێێ ردەوێێ ن

اددێێیە الەوزتا.ا)اەاێێدرگێێ لەوێێ لێێم
ار ێێێیێێێخێێێروە ێێێوەنا اێێێ سێێێاێێێم
الەا ایەدە ایێمێ ەەت پ شخ لمێیێم

 (.یەر نماووردسا لڕو
اەا(اا٠ ایێێ لێێگێێرتێێن پەرشێێو ێێ ەت

اشێێ رەا الە سێێدپێێ ێێشێێ لێێڕولەوێێ ن
اەا اوێوردسێاێ ن ش ررچیەوێ لێم
الە ێێێێوەلەەفتا سێێێێەروسێێێێەرت
اددێیەا اشێ رفوێ لێم الە لە ەشمێ 
اەا اەدیێێێدک ایەەلێێێمێێێر ەفوێێێو

 .وەرووك
اەا(ا٠ ایێ ەلێم ا و ەرت لە وەلم

 سەروسەرت
اەا(اا٥ ادرەشێێم دەوێێاەسسێێاێێاێێم

ااێێ سێێاێێما الەسێێەر دوەووێێ ردەوێێ ن
الەسێەرا اە ش رەاش ررچیەوێ ن

 .اا ساماسەروسەرت
ادرەسێ ا(اا١ لە وەلمات وێاێ ێیێم

اشێێێێمێێێێووزتا اگێێێێد دێێێێاێێێێم  ێێێێد
سدپ ش لڕولەو ناەاچەقبەساێاێما

ا ااێێێێ زودت دفوێێێێروا.االەسێێێێەروت
ا ێگێووزر ێاەەفا سدپ ش لێڕولەوێ ن
اشێو ێاێما اوێ رگەە اە  داگە فك
اەا اوێێر ێێێیێێ رون اێدێێێ لێێم وێێ رە
اەکەریێ لێبەرون ا زفحنەتیێ ێشێ ن
ازفحێێنەوا اوێێدلێێاێێرریێێیێێردلێێم وە

 .دف وەالەالدەنادفسەدتەەف
اسێێەرا ادفگە  ێێاەەف اەەفلێێڕفت

اەا ااەزیێون دفر اەفرگرتنالە
اسێێێ لەا ادف ێێێت تەجێێێرە ەوێێێ ن 
 ەیمزەاالەوزفو نادفسااێ ێشێ نا

 . یەدن
ا ێ سێما ایەر الێ وێرو  ە وتاین

ا ێێیەدێێن االەوزفوێێ ن دف ێێتا.ااسێێ یە
ا ی ێفا ەایەلڕواس یما ەیمێزتا
اجەیێێ ەفردەوەا سێێدپێێ ێێشێێ لێێڕولە

 . یەم
اوێ تێما(اا٦ پمی ما لمااەل ویەلێم

اەا سەروتاا زودتا دا  یخسان
اەا  و ەردیردلمال  فزودەتێ ەوێ ن
اەفوێوا الێ ێ لەوێ لێم پمێیێ ێمێاێ لێم
اەا اسێێێێێ ێێێێێ سێێێێێم لێێێێێ ێێێێێ لەت
اەا ادورودێێێم اە پەدێێێوفلێێێڕدەوێێێ ن
ا وگەدێێ لێێڕنا اە ا ر ێێیێێخێێسێێاێێن

 .ەل  لەتااەیام
ادەوێێخێێسێێاێێاێێما(اا٧ ا ێێد یەەیێێڕون

اشێێێ رەا الە لێێێ  فزودەتێێێ ەوێێێ ن
اەا ایەر ێێێم شێێێ ررچێێێیەوێێێ لێێێم
اەا ادرەشێێێم دەوێێێخێێێسێێێاێێێاێێێم

 .دوەوو ردەو ن
ادفروێێردلێێێما(اا٠ اە چێێ پێێیێێردن

ا ررێولەتا"اررێلێێێێێێێێێێێێێ یەت
 ێ ەوێروەفدەوێما".ااسدپ ێشێ لێڕون

اەا ا  ێێپێێمێێوون ا ە ا ێێوە تێێ دێێبەو
 .سدپ ش لڕولەاجەی ەفردەو ن

پمی ما لمات نم الەاپزدشی نا(اا٠
اتەلێێڕرەسێێاێێما اوێێ ریەلێێڕولێێم ە
الەا اوێێدیەیێێمێێ  ادفسێێاێێم لەسێێەر
اوێێێێێ ریەلێێێێێڕتا اە پێێێێێزدشێێێێێ 
اچێێ رفسێێەرتا ا ێێد تەلێێڕرەسێێاێێم

 . رداڕورفو ن
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اەا(اا٥  ەشڕورتا ەرچ ەتاێلێ ن
الەا اە وچ نالەاسدپ ش لڕولەوێ ن
اسێێەروتا اوێێ تێێم اەلێێ ێێویەلێێم

 .ا زودتادو
اەاا(اا١ اوێردن اوێدیەك ررح ەتم

ادورودێما ودوردلەەفتاا نی ل تێم
ا ەردفەویێێێێێێبێێێێێێوەلێێێێێێێما  ێێێێێێد
الەالدەنا لێێێێێێ  فزودەتێێێێێێ ەوێێێێێێ ن

 .....ی ەدت  لەەف
ا ێداایێبێهایێه:اای لایوحس ێناجه و
اكێد ێهایسهایه اە كێماالێڕدێهالگ لێڕن

تاا٦٢االێهاالهاالدهایهاکروەوناەایه
ااێه ایێهاشێو ێ و  ااێێهاكێێرو ماایێێوە

 دچماەوتااا كر ناكهااپرس  روله
ایێێه ا ریێێم ادێێهالێێمێێ ێێ وگ الێێهار ااك

ك ناچما وەگاا سدتازونااحز ه
ااێێهاسێێها ێێه اەاار اسێێدپێێ ێێشێێ لێێڕون ە

اچێدناات  لهازودهال  ه دواچما ێوەگ
ا ێێها٦٢ اشێێو ێێ و اەاا  ێێوهات  ێێرو

اەاا و ه رتاكروگاا ساماتوولێ دێم
اچێ ێاێمااتما  كخروەولێهاس یهاده ت

اسێه ا ێمێبێهاكر ك راە ا ێهایێكێم اا 
اەهااگشاماله ا ێوەگ زرراااكێو ێڕو

خااپرس  رتاترتاگرلگاەاپڕ  ده
ا ێهارگ دهاتوولتادهااهااكه  ەەتااك

اجێێهازودێێهالێێ  ه ا ێێداایێێ ەهاتێێم ردێێڕو
ادهاەه ا ێێدرێەوااسێێهااللێێ لێێم دتێێم

رح ناایها ه...اااەهاتما ك تهاكوردوده
تاا٦٢دەوتاااكاحز الهاەهااامنه

اسێێدیێێ نااكێێد ێهااەهاشێو ێێ تێه لێێڕت
تاحز ێڕوااپمگهاالهاارتادواكهاسهاله
ااێێهاده الێێمێێره.ااەواكێێهاسێێ  دواایێێن
لێڕااچێهاا ێهااەواا ی ێهایهال  ااهاته

 :ماس یم ا كه
ایێێهاكێێهادێێه اسێێ یێێم اسێێهام  كێێماارهار
 وەلماا ساما  كخروە وەلێمااله

ا ێێوەایێێ ەهاجێێه رتاایێێ ەهاجێێه.اارت

ج  جێ ێ كێ لێماااشها هااپمك  توەاله
اسێ ەهاكدیه ا  ێكێخێروەتاایگێ  لێم
 وەن ات كێوااسدد نالهااوا هات دبه

الێێه ا  ێێكێێخێێروە اا ەشێێمێێووز ێێكێێم
ادێێهایێێه ازدێێ تێێر كێێخێێسێێاێێاێێمااەیێێم
اارتا مبهای ەهاجه ا ێن ااددێ ره)اشڕو
ااێمێسێاێێ  اااكێهاالەوزدێێهاایێهااێه تێ 
ایێێێ ەهاەه اسێێێدت  اایێێێهااێێێه(.اااك

اكێه جێ ێ تێماالێهااك ر كماكێرد ێوە
اكێ ریێهاەهااه لێڕونااتاكر ك روناە

اە الێه...ااەای یدساێ دێ ن اا ێاێوولێن
الێهاشو اه اێ سێاێماااك لماسددێ ن

اسێداا هاگه كاەاشو اماك ردێ لێڕو
الێهاكگرتوەاەا  كخروەا ێكێهاده اان
اەااده اسێێێێێێێێووسێێێێێێێێ  ەرت

ایێهادوەوك رده ایێهاك لێ ێ ن  راایێوە
الێهااەهاپ لمكهاگد هاای تاهااه ە ێڕوااە

 اایێێهااێێهااكێێه.اااەها ێێوەلێێهاكێێداێێه
اشێ رەشێ ررچێكێهایه كێماادێهایێوە
اەهااگێرتێبێدەهاكالێهاكادهاەه كااە

اسێێێه رتااروسێێێهاپێێێمێێێودسێێێاێێێ ێێێش
 .اا دەهااهاله

الێێمێێرهادەەه االدێێهایێێهااەهام  اەاار ن
اسێ ێ سێمااحز م اد نا ه ەتمكێم

ا ێ ێاێوولێ ێ دێهاا  ودساێ دێه ەاااێهااە
ااێ ێاێرااجێڵێهااپ ل لهاگد ه ا ێكێ و  ە

ایێهااه ااێ سێدتااداوولێم ێیێوەلێم
اتێهاسێهاس  سماسدتا ێه ەوەتاار

اپێێهاكێێهاسێێررشێێ لێێه ا ێێكێێ وادو .ادێێڕو
اتێرتاارەهایه كا  ا ن نا ێ یێمێكێم

اكێێێه الێێێهاا ێێێدرێەوزت ااسێێێدت
الێێه الێێ  وزت االێێ سێێ ێێدلێێ لێێ ێێزیێێم

ااێێ ێێسێێییێێ ێێهاسێێهاده اە كێێ لێێڕواادو
اتێهاەها  ێاێ ێهااه ادەوت كێمااالدێهاقێها 

اەاا ێكێهااماك رهازرراتوول  نااه ن
ا ێێكێێه ازون اسێێددێێ ن .انااێێ سێێدت

 ێوە اایك  نالهاەوناا ی ل ماسهااه

ااێهااەونا ێهااه  ێوەناااەهاەهادەوت
الێهاسهادهااشم الها ه اادوا پچێڕن

اەاات دلبروەتاكدیهاپشكما ه یێگێ 
ایێێهاالێێه ادزروەت ااێێهاپێێ رەت ەاار

ەوناااێه.ااالێگێ ێ تێوەهادها ێهاایێكێهاسێه
ا ێه كێ لێمااسێووسێاێهااتوول  ناسێد

ەاایبووسنات ا اوولنااهایكڕوایهاسه
.اساب ێمێاێنادهاتاسدد نا هارویهایه
اكێهاكاچێهارەهایه اسێ یێمێكێم ماالێڕ

ااێهاسهااەهادەوتااه ەاای ا  اێ ێ ێ ن
ا ێهااحز  له الێها ێهاا ێوەن ااشێمێ 

ااێێێێێێێێێهاسێێێێێێێێێهاده اە ەاادو
اكێێهاردێێ لێێهاەهاكێێو ێێره رااسێێها ێێهاات

 ێداااكهاشكساه.ااایك  لڕوایما ەهاسه
اكێهااەها دوالمرهایكماروپهاسه اا ێوە

اسێێدشێێخێێه كێێماادێێ یێێ ێێهاتێێوەشێێم
اەو ێوەااا وە وەاەهااكوشاڕه پمێم

ادهاا ێێه كێێ لێێماایێێوچێێ ەهاگێێد دێێاێێم
اشێێهاسێێهاده اە ا ێێوەلێێماادو ردێێ 
اكێێهااێێه اتێێر الێێهادهااحێێزو ێێمێێكێێم اام
اسێێێووسێێێاێێێماازودێێێهالێێێ  ه’’ا اە تێێێم

ااێێ ێێاێێراااێێه‘‘اارتایێێ ەهاجێێه كێێوتێێن 
ااێهاركێهاسهااەدشا هااه .اگێ واەتێن

ااێێه ایێێ ەهاایێێهااێێ ێێاێێر اچێێهاتێێ  لێێڕاات
كێ لێمێكێماا وچێڵێهااس یم ا وە وەه
 ێوەاااەهااه.اارای ەهاس  سما داجه

ااێهالێ لێها  ا ن ناته االدێهاو االێ لێهاە
اسێددێ ناا  گێهاسشهاتوول   ناله ت

لێماال ویهاراسررش ناەااهاسها ه
ا سێێهاسێێه ااێێهاردو ەدێێشااپێێمێێاێێن 
ادرەشێێێنێێێمااەهارزكێێێردلێێێها ێێێه ت
الێێێێێه‘‘ااورحێێێێێ ’’ا پێێێێێ نااا ێێێێێوە

اكێێهادێێها  ێێگێێهاسشێێهالێێه ەاا ێێهااكێێڕو
ااشام ا وەاكه.اادوا وەادهاا  وساه

دێڕولێماایێها  واەای تاێهاا ساماسه
اەهاگێهاراپممالهای ەهاجه اادشێاێبێوە
الێێێێهاقێێێێهارهاده اەاااێێێێهاتێێێێم یێێێێ و

ااێێه رلێێ تێێ ێێڤێێمێێ اایێێاێێهایێێ ەكێێ تێێ ێێش
الێێهالێێه ایێێناا ێێه.اا ێێوەااێێ رودو  ێێڕەوت
ادودێهاایێهااه ا ێ شێم اایێدكێ ر ێكێم

اەاازهاا هاادواكهاسهاس ادهاده  ێر
ا ێێێێهاسێێێێه اكێێێێدتێێێێ دێێێێم ااركێێێێوو
ا ێێێ ێێێمێێێاێێێتاتێێێ ێێێهازودێێێهالێێێ  ه .اكێێێ ن

 ێداااسان دێهادهاا ا وەهایهاراهایه
ایێێێمێێێزهااێێێه اااێێێدپێێێدزسێێێ ێێێدلێێێهااە

ا ێێهااكێێهاا ێێدرێەوزدێێ لێێه اادەوتێێر
شڕور ێوەناا هاارویماسدد نالهایه
 .انادتڕوا گهاسهادهااله

اگێرلێگااسم ه اتێرت اسێ یێمێكێم م 
الێێێهااە  ێێێگێێێهاجێێێمێێێگێێێه سشێێێمااە

كدیدل زماەاحز ماكدیدل ساێما
ا ێێوە اااێێمێێنێێهاا وسێێاێێه.ااكێێر ێێكێێ رت

ااتوول بوەی نا ریم ا ب ا ناەا ێه
اەا ادرسێێ  ادولێێپێێمێێاێێ لێێم پێێمێێم

ااێهاد رهاله اشێ لێم یێ نااەهاك لنێ ن
اكێها وته الێهاسێ یێهادهااك لێڕ ێوە ااو
یگ دوااك لماكدیهاس  س هاالهاسهایه
ا ێهاكهااه الێهادێن   اا ێهااەهااێهاادم

اەه سێێێێدشێێێێنێێێێ نااالێێێێهاا ێێێێوە 
الێهااەهاەپمشهاەهاله اكێ تێهاە شێڕوااە
ا و ێهادوالهاەاا ساهاله اەاا ێوەدێن ر

ا  ێێكێێخێێها  ێێاێێو ێێاێێ ێێكێێه اە اەاار ر
اەاازودهاەال  هارتااهاا سدپمڕه تێم

یێمێڵێ ێناات كوالێه.اا  نااسررش ل له
ااێ ێسێییێما الێ سێ ێدلێ ل ا سێدت

ازررتێرااسها ه اە ا ێمێ  ازون ردێڕو
دتێمااسهاەاكدت دمای تامادهارها ه

اكێوردا_ا درێەو ل سێ ێدلێ لێ ێزیێم
الێێێه اە ااێێێهاا ێێێڕەوو ااەهاجێێێمێێێم

الێێێهاسێێهاده ااێێێ ێێێرودهاسێێهادو تاار
ا ێێێێمێێێێبێێێێهایێێێێ ەهاجێێێێه ااەهاشێێێێهارت
ماااێهااتێها ێهایێهایێه.اازر ێ ێاێ ێنادو نه
گر   اایئهاتازررایها اقسهاس یه
الێێهاتێێ دێێبێێها ێێه احێێز  دەوتاااتێێم

س یمااالهااكهااەهالمڕولمكماكوشاڕه
ادێهادهاا هااەهاها٧٣٣٣ كێمێاێمااساێم

اسێێێێهاردێێێێكێێێێها ێێێێه رتااەتێێێێبێێێێوە
تێوولێمااینااهاا دده.ااارزكرد دەها ه

اچێهااكهااەهالڕااها ڵمماچه لێڕاادەوت
رزاار ێهاس ناتوول ن ناسه
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 وددێكێ ناااوالهال لهاەاتهااەهاداها كه
الێ  هاەهاكردلێه اەااتێ ێهازودێهات كێ ن

الێوەسێ ێاێمااك ناەایهاسووساه ت 
ا ریێماادوەوك رده تاالا  ه كێ لێڕو

اسێێێ یێێێماایێێێه رچێێێ ەیێێێ نا ێێێه  ێێێت 
ادێێه اە الێێێهاپێێڕشێێێاێێگێێێڕور ااكێێێمێێ 
اشێو ێ وا ٦٢ ك لێماەتهاسكهاده ت

ااێێها ێێه.اا ێێوە اكێێهالێێڕهاەهادم اا 
دێنااواەاا سدا ڕهای لاوولماسهاله
اا ێێه ااێێهاتێێ ێێهازودێێهالێێ  ه اە ەااكێێ ن
ا ێێكێێهالێێڕور ێێاێێ ێێهاسێێ ەه ا ێێهات اادێێن
ردێڕو اایێ ەهادتماجێهاسهاا ق رتاده
ااێێه اایێێهااێێ ێێاێێر االەوزتا سێێ یێێمێێكێێم
اەهااەرهاگه ااێمێسێاێ   اە كاا ێوە

اای لها ڕەوتاینااها ه.ااسدتا  ق ه
تێماازودێهازیولنا دال  هاەااهااەوله
اەا ٦٢ ەاسررش لم اشێو ێ و ت
كێ لێ ێشااتێ ێهازودێها داامسا تال  ه
ااپمێودسێاێه اەرد ێبێ ێاێه .ااەهالێمێ ێ ن
اكێهات دبها ه ااتێم الێمێوولێما اێمێسێاێ 
اگێهاسێهای اەادهاسه اادشێاێدتێهادو
اسێێووسێێاێێما اە اتێێر شێێو ێێاێێمێێكێێم
ااێهاەه ادهاالل لم اادتێهاسێهام اا ێدتێه
ا ێێێداادێێێهالێێێهاسێێێهایێێێه اجێێێڕت كێێێم

 . ارتا مبهای ەهاجه
ایێێهایێێها ێێه  اچێێدناارەهارحێێ ن ك

الێهاەااهااراەولهای ەهاجه اازیولمكم
اەها٦٢ اشێێێو ێێێ و رگێێێرو اات

اده دتێێێێێێمااسێێێێێێهااێێێێێێ ەیێێێێێێ  
اكێوردا_ا درێەو ل س دلێ لێ ێسێاێم
اەه اسێهاگێه.اارگێروالمم ا ێد یێ اار

اكێێهااەهااێێه دێێاێێوولێێماالێێهاا ێێوە ێێت
اەااپێێێێێێێها ێێێێێێێه رشێێێێێێێو ێێێێێێێ ەت

الێێهاسێێدده اێێ سێێدتااار ێێ زكێێردن
ا ێ یەااتاكوردودهاەها زەەتاه اە تم

ا ێێهاجێێ ێێ ەوزه ا ێێدرێەوزت ااكێێ لێێم
ااێ ێسێییێ ێه اە ااەهال س دل ل سێ 

ا ێێهایێێه ازدێێ تێێر ەاارهالێێگێێ ە ێێكێێم
دت شااسهاەتنا ات ا دادهاركهاسه
ادهاالێێێه اە ااێێێێهاالقێێێێهادرز ەاات

ەاااەهالێ ەهااسددكردهااەهاالەوزد له

اەااماتوولماسهایه ا ێكێ و ركوتێم
 .ال   ڕوا ب وای شا هایه

لێێ  فزودەتێێ ەوێێ لێێما:اااێێدوێێاێێد ەر
الەا ارەەت ااێێمێێسێێاێێ  جەیێێ ەفر
ا ەدفسێێەدو ا ایێێمێێاێێ لە وێێدتێێ دێێم
اسێێ ێێ سێێما ایەلێێگێێ ە ێێكێێم اەیە
ا ەا ا ەروەرد ا ە پمشێیەەتێوتێرف

ا .اشێێو ێێ وا٦٢سێێررشێێ لەوێێ لێێم
 گرفاجەی ەفرااەەایێمێزولەشێما
اجێلەەتا تمپە ولڕەفاوەااەەو و
اگێرتێبێوەفا سدپ ش لڕولەوێ لێ ێ ن

اسە ێێێ تێێێما.اادفسێێێ  اێێێ دێێێاێێێڕفت
جەی ەفرادێتادفسەدوا ە وتا
اکێ وێاێدر ێیێما ا  ا ە اموفا ەلڕف
اجەیێێێ ەفردەەفگا اە سێێ ێێ سێێم
ااەحێزو ێما جمگ ە  گ ەالەسشم
الەما س  سماەا ەددلماس  سێم

 ک وادرولەدواچمادف م گاا
ایێێێ ێێێ ێێێڕ سێێێەرفتێێێ تا:ااسێێێ لێێێ ێێێڕ

دفساپمیردلماسدپ ش لڕولەوەالەا
اسێەروتاا٦٢/٧ الە لەاسێلێمێنێ لێم

ادوەووێێێێێێێێێێێێ رتا اێێێێێێێێێێێێ زودت
الەا ا ێوە ا ێردێاێم سدپ ش لڕفرون
ادویێودفزگێ وێ لێما الە چ وسێ زت
حیویەتمایەر ماەالەل ە ێردلێما
ایەیسێو ولێما گەلڕفیماەاا زودت
س  سماەاچ رفسەرتا مێیێ رتا
اەا اسەیێ  اێدێ لێم ەا  شیێردلێم
اسێێزیەتێێگێێوزوردەوێێ نا چێێ وێێردلێێم

ااەەفتا.اا ێێێێێوە اپێێێێێ    ەدم
ا ە ە ەەتا سێێدپێێێ ێێشێێێ لێێڕفرون
اەا اگێرتێن تولڕەت  تاەالمڕوناە
ا ێێێردێێێاێێێڕور ێێێوەنا اە وێێێوشێێێاێێێن
اوێێ تێێما ااەلێێ ێێویەلێێم  ێێوەلەەف 
ا وگەدێ لێڕلێمێیێما یەدڕولماا زودت

ا دوەووێێ ردەوێێ لێێما)االەێ ێێرلێێ ەت
(جەی ەفرتال  وزتاووردساێ ن

ا ێێێێ ەوێێێێردفەف لە ەرەورتا.اات
ا رێاا٧٨/٧/٧٣٦٦ ادەە یێێ ەفت

اەا اپەرلەیێێێ ن ا ە ادرو یێێێدیەو
حیویەوااوەاو رتاجڕتا ێیەنا

 داجمبەجمیردلمادوەوو ردەوێ ن ا
ا رێاا اچەلێێێێێێڕ ادەوت  ەدم
ایەر ێما سەررو دەتماحیویەتێم
اوەا ا وگەدێێێ لێێێڕروە ادەە ا ە  
الەسێێەرا ا ەرەورت دەوێێمێێیێێ ێێ ن
ا ەرەورتا ا لە وە ااەەتاتێردێ ن

ا ێێداا٦/٠/٧٣٦٦ ا ێێوە الەسێێەر ت
ااێێ زودتا اسێێەروت اەلێێ ێێویەلێێم
اوەا ایێێ تێێبێێوە اتێێمێێمێێڕو لێێ رد ێێوە 
اسێێێ یەوێێێ نا جێێێمێێێبەجێێێمێێێیێێێردلێێێم
ادو شێێێاێێاێێێما ا ە پێێمێێودسێێێاێێ ێێێ ن
ایەدەا ادر ێێێ سێێێ دەن  ەرلێێێ یەت
.ات ووا اوول ناچ وس زتا ێیەدێن

اەیەاسدتالەسددڕواسددزدێاەەفا
اجێێێمێێێبەجێێێمێێێیێێێردلێێێما الە ا  ێێێوە
اسێ یەا ا دوەوو ردەو ن ا ەت دبەتێم

 .یەلووەد ەو ن
الێێێێ ێێێێ زتا احێێێێیێێێێویەو اەگەر
ادف ێێێوودەا ا ێێێوودە  چێێێ وسێێێ زت
اعەیەلێما ایەلێگێ ەت دفسابەجێت
ا ەدما  ا دەا داجمێبەجێمێیێردلێم 
دەوتااەەفادفروەەواحیێویەوا
اشێمێوفدەكا ا ەیێ ێم ەاپەرلەی ن

الێێێێ وەن  ەیە ا.ااچێێێێ وسێێێێ زت
الێێێ  وزتا اجەیێێێ ەفرت لەالدەن
اوێێێێوردسێێێێاێێێێ لەەفا یەر ێێێێنێێێێم
اەا ادێێێ سێێێ دێێێم شێێێەرعێێێ ەتێێێم

 ێددەا.ااحوونڕول  نالمسەلێرودەەف
ادفروێێێێێردلێێێێێما ا ە دە ێێێێێ رف
ا ەلێێ ەتا اددێێیە پێێیتێێفێێدریێێمێێیێێم

اچێێ رفسێێەرتا)اا لەسشێێەر ێێگێێ ت
اەا اسێ ێ سێم اقەدێرولێم ردشەدێم

اوێێوردسێێاێێ ن الە (احێێووێێنێێڕولێێم
ایەدێێڕولێێما ااەلێێ ێێویەلێێم لەالدەن
اتێ ێ دێڕوا اوە ا زوددەەفا وگەدەلرو 
ا ێمێقەدێڕەشێەروا اە دفساێبەجێت
الەوێێێ روێێێ ێێێشێێێ لەەفتا دفسێێێ 
اسێێێێەرروێێێێ دەتێێێێ ەوەا یەرسێێێێت

اپێمێیێ ێمێاێ لێما.ا)اا وگەدەلرو دوەوت
اوێرو اوێ تێم ااەیە ا(احیویەتم  

ازفلێێگێێمێێیێێما ادفسێێەدتێێڕورون  ێێد
اقێێبێێونا اپێێمێێ ێێ ن اەف سەتەر ێێوە
اەا ا اسێددێ ن اوەەتێاە اە لەدفورو
اسێەروتا ا اسێەر یمرش  ناوردف

اجێێدرفا ایەیێێوە ا ە اە اێێ زودت
ا٦٨ەاا٦٢چەوم الەا دوواا٦٩/٠ە

 .سەرد ناودلاررناورد
اوەا ااەەفدە ایە ەسێێاێێم لێێمێێرفدو
اەا اردێێفێێدرم الە دوەووێێ ردەوێێ ن
چ وس زدەەفاگد وا دادوەووێ رتا
الەوێێ رسسێێاێێاێێما ادرەشێێنێێم ە
اەا اپەرلەیێێێێ ن اە حێێێێیێێێێویەو
ایەر ێێێێێێم ا سێێێێێێەرروێێێێێێ دەتێێێێێێم
ااەحێێزو ێێما  ەدفسێێاێێپێێمێێشێێخەرت
اەفوێێوا ااێدپێدزدسێ ێدن سێ ێ سێم
اوێدیەنا اە گد وناەادەوێگێرتێوە
اسێێێەروتا ااەلێێێ ێێێویەلێێێم الە وە
اگەەرفدێێێ نا اپشێێێیێێێم اێێێ زوددێێێڕو

ا ێێێێێێێێێدا.اا ەردفوەەو اەیە 
الەا الە ێوە گد ولی رتا دشێەدێم
اەا احێێووێێنێێرولێێم سێێ ێێسێێاەیێێم

ا ەیێێێیێێێواا ایەر ێێێم  دفسێێێەدتێێێم
اکشێ رسسێاێاەا ا ێد ا ێوە و رتم 
ا ێدا اپەرلەیێ ن سەراحیویەواە
الەا ازدێێ تێێر ا ەشێێمێێیێێم پێێچێێڕدێێاێێم
اچێێێوورچێێێمێێێوفتا الە دفسێێێەدو
اەا اسێ ێ سێم یەی ناس سێاەیێم
ایەر ێێنێێڕو ااێێ ێێرودت اە .ااێێ  ێێورت

اوێێێدتێێێ دێێێ ێێێ ێێێمێێێاێێێ نا اەەوێێێ تە 
اسێێووسێێ  ا ا ە ا ێێوە  ەدفسێێەالو
اەا اسێێێدپێێێ ێێێشێێێ لێێێڕولەوێێێ ن  ەدم
ا ێێرونا ا ەال  ێێڕو لێێ  فزودەتێێ ەوێێ ن
احێێێێێێێێز ەوێێێێێێێێ لێێێێێێێێما لەالدەن
اسێێێوورتا اێێێدپێێێدزدسێێێ ێێێدلەەفە
ا ێوەنا شەپدلمال  فزودەتێ ەوێ ن

 . ەاق زول ماسدد ن
ااەما الەدوەت اە  ەدمالەاامسا دو

اسێ ناا٦٢/٧/٧٣٦٦یم ەەفەف دف
تمپە دوفاەسووساماودت د  ما نا
اوێێردەف ازدێێ دت احێێیێێویەو .ا ە

ااێێێێویێێێێمێێێێڕەا ایێێێێ ێێێێم سەیێێێێ 
ا ەا الە سێێێدشێێێبێێێ ەف دێێێ ەوێێێ ێێێ ن
حیویەواەالەا ەحز ەاس  سێ ەا
 درێەوال س دل ل س اەالێ ێبێرونا
الەیێێێ ەف ااێێێ ێێێسێێێییێێێ ەوێێێ ن .اە

ا ێێدرێەوا احێێیێێویەتێێم  ەتێێ دێێبەتێێم
ادفرگێ ێرتا ل س دل ل ساماوێورد

اەا ااێێ  ێێورت قەدێێرولێێم
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اوەیەرشێێیێێمێێنا اقێێویێێم سێێ ێێ سێێم
ااەما الێێ ە اتێوولێێ دێێڕو الە اە یێ تێێوف
اجێمێگێ ێرتا اە قەدرولەاتمێپە  ێاێت
ادفسێاە ەرا اسێ ێ سێم ا  ورتاە

ا ەا.اا ێێێیێێێ و اەفدم لێێێ تێێێوولێێێت
اەا اسێدت الێ ەسێدت ومشێەوێ لێم
اەا ادوەووێێێێێێێ رت ا ە ەفدم
اجەیێێێ ەفرتا دوسێێێووزدەوێێێ لێێێم
ا ێێدا ادفسێێ  اە ا ێێڕوتەەف لێێ  وزت
ااێ  ێورتا اە اسێ ێ سێم ر فدریم

اەا.اا ەر   اپێمێنێ لێوودە  ددەاامنە
اوەا ادفوەدێێێن پێێێمێێێشێێێێبێێێ ێێێێاێێێم
الێ  فزودەتێ ەوێ نا سدپ ش لڕوناە
اەا دفس اپمبیەلەەفاەاسێووسێ 

الێ  وزتاا اسەیێیێم دوەوو ردەو لم
دف م ا ەاسووساماودت د  مێاێ نا
اەا احێێیێێویەو اە ادفسێێەدو  ەم

 .پەرلەی لە
لەدەوەماا٧/٦٧/٧٣٧٣  ا ن نالەا

اسێێێدپێێێ ێێێشێێێ لێێێڕولەوێێێ ن ا ررێت
اەا اکەریێ لێبەرون اە ی یدسا د ن
ا ەا ا ور ی روناەازفحنەتیمشێ ن
اەا اپەرلەیێ ن درەشنما ێڕەسێت

اپێێمێێیێێرد ادفسێێاێێم لەا.ااحێێیێێویەو
اەفوێێوا شێێ رەشێێ ررچێێیەوێێ لێێم
ایەیە ێێ ەەا ارولێێ ەە اە قەددزو
اەا ا ێاێیە اوەالر اە اسێ دس سەدڕ
  رفگ تاحز ەادفسەدتڕورفوێ نا
ااێێدپێێدزدسێێ ێێدلەوێێ لێێ ێێشێێ ێێ نا ە

ا ێێوەا.ااسێێوتێێ لێێڕ اپەدێێ یێێمێێ  اەیە
احێێێز ەا ادیێێێم اسسێێێاە تێێێرسێێێم
اەا ااێ ێسێییێم اە ل س دل ل ێسێ 

 ...ل برویەو لەەف
الێ  فزودەتێما پەد یما زەتاەەفت
ا ەما اوێێدتێێێ دێێ ێێێ ێێمێێێاێێ لە سەیێێ 
ادفسێێێێێەدتە اە .احێێێێێیێێێێێویەو

ا ەیێمێزەا  زەتاەەفدەكااەەفلێڕف
ادفتێێێێوولێێێێتا ا ێێێێمێێێێ  قێێێێودرفو
ا یوگد تاشد شگمڕولەااەل ێ ما
ادفسێێێەدتێێێما ادفتێێێوولێێێت  ێێێڕوو 
اوێدتێ دێما  درێەوال س دل ل ێسێ 

ا ەرفەا اوێدیەیێگێ  اە پتا  ماێمێ 
ا دشێێێێێەدێێێێێما گێێێێێد ولێێێێێیێێێێێ رت

ا ەا.ا ەر   سەروەەتا شما ەلێڕف
اەا ک واەرتایوش  رتاچ ا دەتم
اەا اسێێ ێێ سێێم اەیێێاەرلێێ تێێ ێێڤێێم
ر یخروەفدماەاا سدەاتێ وێاێ ێ ا

 .اەاساروت  تاشد شگمڕولە
الەسشێێێەر ێێێگێێێ تا ایێێێن  ە وت
الەا اەحزو ماس  سما ێدرێەوزت
ااەەولەتا ا  یەر نماووردسا ن
لەادفسەدواەا ااەەولەتا ەل ەا
ا ەیەیێێێوەا اێێێدپێێێدزدسێێێ ێێێدلێێێن 
اوەا ااەەفت ج  ەوزدەوێ لێ ێ لەەف 
ار ێێێگێێێ چێێێ رفدەكا ادفدفن یەەن
ااەما اتێمێپە ولێڕلێم ا ێد  ڕرزلەەف
اەا اسێ ێ سێم اە قەدرولەاا  ێورت
احێێیێێویەتێێما ادەسەت دورودێێ ەت
اپێ ر ێزگێ رتا اە یەر نماگێرتێوف
اسێێێ ێێێسێێێاەیێێێما الە اکێێێدریە لەم
اەا ادفوەن ااێ  ێورت اە سێ ێ سێم
اشێێەپێێدلێێما الە ار ێێگێێ  دفدێێ لەەو
ا ەرفەا ل  فزودەتماسەی ا ێگێرن
گد ولی رتاردشەدما ەق زولێ ێما

 .سەی 
اسێەرا  ەدمااەەفتادفگە  ێاەەف
اەا اچەپ ر ێێێێێێێیێێێێێێێخێێێێێێێروەف
ایەسێێەلەتا ا یێێ روسێێ ێێسێێاەوێێ ن 
اوێدتێ دێما ااێمێسێاێ دو سەرفومالە
اەا احێێێیێێێویەتە ا ەم یێێێمێێێاێێێ ن
اسەیێ ا ادفسێەدتێم دویەزرولڕلم
الەا اسەیێێیە ا ەشێێڕور ێێوەلێێم ە
اوێێێێ رە ێێێێ رتا  ە  ێێێێوف ێێێێردلێێێێم
اوێدیەیێگێ دوا ااێ  ێورت س  سماە
ار ێێیێێخێێروەفا اە اشێێورو لە  ێێگێێ ت

 .ور ی رتاەاجەی ەفردەو لەەف
ااەماا:ااێێێ سێێێدوێێێنێێێ ل  وسێێێاە

اسێێددێێڕوا الەگەن لێێ  فزودەتێێ ێێ لە
اتەجێێێێێرە ەتا اە ەشێێێێێ ێێێێێ رت
اەا اکەریێێ لێێبەرون اە وێێر ێێیێێ رون
الێێ  وزتا اسەلێێیێێم اە گەلێێ ێێ ن
ا ەا اە ا ێ دتێر دف  تەااێ سێاێمێیێم

ادفسێەدتێما"ادرەشنەو لما ل ا د
اپەرلەیێێ لێێما ا ێێد الێێ  سێێاەیێێیێێ ر 
و رتدلما ال ا دااێدپێدزسێ ێدلێما

ا ێ رفگێ تا"ااس ساە ەاسوت لێڕلێم
اوێێێدلەا اە ادفسێێێەدتێێێڕور حێێێز ە
اددێ رف .ادفسەدتێڕورفوێ لێ ێشێەەف

ودت دمایماێ نا"اد سودادرەشنما
ادفسێێەدو ااەیێێ لەا"اا ە لێێ تێێوولێێت

اوێدتێ دێما ا ێد پموفرتاا یێ دفدێم
شیسێ ا.اایما نا ەادفسەدوا ن

الەا ادفسێەدو یما لما دفێدریێم
ااێێێێێدپێێێێێدزسێێێێێ ێێێێێدلێێێێێما الدەن
ا ەا الێێ ە ادەوسێێ ن  ێێورێەوزدەەف
ایێمێاێ لێما اوێدتێ دێم ا ی دفدما ێد
ادفسێەدتەتا ا ەم شد شگێمێڕولە
الەا سەری دەدورتالەاووردسا ن
اەا اوێێێر ێێێیێێێ ر اسەلێێێیێێێم الدەن

االەولەەف اە اەما.اازفحێێنەتێێیێێمێێش
ل  فزودەت  لەا ردا نالەا ەرگرتا
وردلمیمال چ رتاچ اماور ێیێ را
اوەما اە اە ێێمێێیێێ ر اوێێ ریەلێێڕ ە
اەا ایێێێ لەەف ا ێێێد دفرویەتەوێێێ ن
الە ەرویێێبەرا اێدێێ ن پێێ روسێێاێێاێێم
اوەیەوەتا اد لێێڕولەت یێێمێێرشێێم
الەا اسێێێەریێێێ دە سێێێەرفتێێێ دێێێم

 .اووردسا ن
یەر ددەادف تاسو اێڕلەەفدەوێما
اسە ێێێێ تەا ااەم ا ێێێێد تێێێێریێێێێ ن
اپشێێاێێما اوە ایە ێێت جەیێێ ەفردە
ااەەا الێێمێێیێێڕولەەفت ا ە  ەسێێاێێبێێت
پررسەدەالەایلنیلمماچ اێ دەتێما
الەا اچێێێ ێێێاێێێ دەتێێێم اسە ێێێ تێێێم ە
ووردسا نالەکا ەەاتمگەدشاێاەا
ا ێورێەوزتا زویەتاادپدزس دلم
ادفسێێەدتێێمێێیێێما ادێودەتێێم الە وە
اپێێێێێررێفتا اە گەلێێێێێڕفیێێێێێگێێێێێ ر
اشێمێووزتا ا ە چ وس زتات دبەو
اەا دفسێێێێێێێێێێێێێەدتێێێێێێێێێێێێێڕورت
اەا اپێێێدسێێێ  دو ەشێێێیێێێردلەەفت
احێێێێز ەا الێێێێمێێێێو الە دویێێێێ تێێێێڕو

 .س  س ەو لماامسا دوادفدب اتا
الێ ێو ێ ا ادفدەە دەوتااەزیێولێم
اجەیێێێێێێ ەفردەا اسە ێێێێێێ تە لەم
اوەا ا ەەفدە  ەردفەویەاپمودسام

یەلگ ەفادەکالەدەوتادەوەو لێما
ا ێێاێێوولێێتا اتێێ  ا ێێیێێ  اددێێ رت سێێدت
اەا  ە ە ەەتایەیوەایەەیەو ن
اکشێێێ رفتا ااەم قێێێدلێێێ غەوێێێ لێێێم
االدەلەوێ لێما اە حیویەتمایەر م
اەا ا ەتێێێ لێێێڕلەەف الەم  ەشێێێڕور
یەێوروردلەتاسەییڕوا ەشڕورن ا

یەدێێێێێێێڕولێێێێێێێما.اا ێێێێێێێبێێێێێێێمێێێێێێێاەەف
 ەە ە ەە ولەەفتاسێ ێ سێەتێما
اەا کررشااماوەرتەاحیوی ەوێ ن
ا ەا ادر ێێ فدون اە  ێێمێێیێێ روێێردن
اەا ایێێێێێێێوچە  ێێێێێێێڕدێێێێێێێاێێێێێێێم
سزیەتگوزوردەو ناە  جگ رتاەا
ایەدێڕولێما اچەلێڕدێن سەرووواە
ا ەا اپێێمێێودسێێاێێ ێێ ن ااەیێێڕر تێێر
ادفسێێێێێێێاەا وێێێێێێێدوێێێێێێێردلەەفت
ل  فزودەت ەو ناەایەلسوروەولێما
اەا اجەیێێێ ەفرت اە وێێێر ێێێیێێێ رت
ایەیێوەا اە اچەپ اە ودیدل س 
اوەا یمز یمال  وزتاا زوددخووزف
الەسشێێێێەا ااەم  ێێێێاێێێێوولێێێێ ێێێێن
ادێتا اوە سێێێێەروسێێێێەردێێێێ لەدە
اەا ادفسێێێێەدو پێێێێیلەوێێێێ لێێێێم

اەما.ااودیپ ل  و ل  نا وفسا اەەف
الەا ااێمێێسێێاێێ  اجەیێێ ەفردە سە ێ تە
ا ەا اپێێمێێودسێێاێێم اە سێێەرفتێێ دودە
اەا اسێێێ ێێێ سێێێم اێێێ یێێێ دفوێێێ رت
اەا ا دێیێخێروەفدێ ە جەی ەفرتاە
ادرەشێنێما ایەیێگێرتێاێم ا ە ل  ت

پمن ناەو تا"اا وی ل امادفسەدو"ا
اجەیێێ ەفردەا اسە ێ تە ااەم وێ رت
تەەوەفاەااەەاعەس اس ێ ێردەتا
اتێ ا ا ەسێە  ەس لمادفسەدتنێ ن

 .ااسەروەەدن
ایێێێوحسێێێ ێێێناجێێێه ەاااێێێها:ایێێێ ل

ەااازرراشنول هااتااموهاپرس  ره
دمااگر   ا ێهاسداهاانالهازرراالده

اپێرسێ ێ ره اایێ ێدرها ێهااكێها  ایێن
رتاایێێ ەهاجێێه:ااماردها ێێهاایێێها ێێخێێه

ایێهاال  وزتاكه لێگێ ە ێ اااێمێسێاێ 
الێێێه اەهازدێێێ تێێێر اللێێێ لێێێمااپێێێمێێێاێێێ ە

اچێێێدتێێێهاسێێێهاده  ااەهاپێێێمێێێشێێێهادتێێێڕو
ااێێ سێێددێێهااپێێمێێودسێێاێێه كێێماا 

ا ێێهاردها ێێهالێێه اە ا ێێت اایێێڕو
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ااەها ەەتاس  سێ ێهااەالهااەهاكرده
 كا گروگاادها اا  وساه

ااێێێهارهاسێێێه اكێێێهااەهاتێێێ  اا ێێێڵێێێمێێێم
االێهاارجماامسا اجێ ێ ەوزهالویهایه

امێسێاێ ا.اتاشو  وا٦٢یماك تما
اكێێوردااسێێهاده ا ێێدەێرەوزت دتێێم
تێماادرولمكماحێكێویێهارگ رتاقهاده

ااێێ  ێێوردێێه اە ااێێ ێێڕورت .ااسێێ ێێ سێێم
اسێددێ ناا  یێه ا ێوررێەوزت كێ لێم
ا ێێهاسێێهالێێه اە اپێێین كاادێێهارلێێ یێێهار

الێه اچێدن اقێهاكدكالێ ێن اادێرولێهاە
اا گێرهاار چن اەهادهاادهالهاالدهایهایه

الێ ێ ێه ادهااپیلمك ێ ن رچێوەناا ێد
ا ێاێبێه.االمێم اە ا ێهاشێكێسێ  ااسێ 

اتێێمێێكێێردەەنا ا ەەت جێێدر ێێ 
اا هااەهالهادهالڕ ك  ناسدگروااهایه

ایێێێهااەهالێێێڕهالێێێ ەه لێێێڕ ێێێكێێێ ێێێ نااە
الێێهادێێهایێێ ەه ا ێێ سێێمااە ێێهایێێهاك ر

.اكرداسا  نااهایب وردلماپمشوهایه
ااێێێێهادێێێێها سێێێێاێێێێهاالێێێێه ەونااكێێێێڕو
ادهایاهااه ا ێد رچێوەناارل ت ڤمك  ن

ادرسێێێێهالێێێێه اەااە اسێێێێددێێێێ ن ت
.ااپتالێ ێ ێهااەتوەهاتاتمكهایگهاكدیه
 ەەتاا ەە ێێێێێهااەهاەالشێێێێێهالێێێێێه

اتێێو ه ا ێێمێێزورتااگێێڕكێێ لێێم اە دێێم
االێهااد ناكهاكهادتهاسهادهاایكنالهاسه

اەا ا ێ  ێوت اە اێدێ ن دو  اكردلم
اەااسێزیێهااپمڕوەدساێ ێه تێگێوزورت

مااتمالهات دبها ه)اك لڕواالڕرەسا هاته
اپێێه اكێێدررلێێ دێێهاكێێ تێێم (ادواتێێ ت

 .ااشكسا  ناسووردەەه

اسێهاار ددهایه ا ێدااسێووسێاێم یێ 
ااێێێهاەه ادهااللێێێ لێێێم اادتێێێهاسێێێهام

ا ێێێێهایێێێێه تااەهاكێێێێردهالێێێێگێێێێ ەت
ایێێێهایێێێگێێێرتێێێوەهایێێێه الێێێهارەها  ااك

ااێهاسررش له ادەودێ ێ لێهاك لم دواام
رچمایمێنێ اای ایهاسهاا  ا ن ناكه
ااێێێێهاپێێێێ ێێێێررزه اەااكێێێێ لێێێێم ەون

كێ لێمااپێمێكێ ێ تێهاا هااگ ك ل  لها  ره
اده ادهاسێێهالێێ ە اە ااەهادێێهاەهارهادو

ا ێێه اە  اایێێ ێێدرهاسێێوتێێ لێێڕدێێ ن
الێهایهاارد ناسس اكهاده اایوەد ن
الێهاده اە اسێددێ ناااكا دزدو دێت
ا ێێڵێێمێێ ێێناااێێه.اادێێبێێ ێێاێێنااێێه تێێوولێێ ێێن

اسێهایمزی ەسه اەاالگمالموون یێ 
ا ێێهاسێێهاده ااێێ  وسێێاێێهادو دواادێێهاە

ا ێه ایێ تێوەهاسێهاگد ولێم ااكێهااردو
الێێێ  هاسێێێه كێێێ لێێێمااتێێێ ێێێهازودێێێهایێێێ 

ااێێێهاا ەە ێێێكێێێ تێێێه ماا ەسێێێ لێێێم
اپێێرسێێ ێێ رتااادتێێهاسێێهاده ااێێ ێێاێێر ە
اسێهاردها ێهالێێهااەهااێه اقێێوواام یێكێێڕو
دتێمێكێمااسهاچدنادهااكهااەها ماهااه

ا ێێه ا ێێهاپشێێ  تاااێێ ێێرودهااسێێاێێوە
اسێێها وسێێاێێه اە سێێدتاار ێێهاەسێێد

اەه ااێێێهاسێێدت رلێێێ تێێێ ێێێ اایێێێاێێێهاك
 .ازر اتادو نه

اسێێ ێێ سێێێما اكێێرركێێم اێێمێێسێێاێێێ 
مادەەاای ا ەەالهاتماسهازودهال  ه
ااێه:ااكا ادهادهادهالهاسهایه مااسساام
زرولێڕلێماادویێه:ااەادەەاادتهاسهاده
اتێرهاسێهاده رااسێێهالێهااكێێهاادتێمێكێێم
یێكێمااەسدتاسهاتما وساهاس یهاده

راادمایێها ه.اادو كوتتاا اپ دها مبه
الێهاده ایێهاك ادەە ااكێهاادێهالێهاسێهام
ااەها تاا سدتاس  سماجودلهااه

اسێێێه اسێێێررشێێێ لێێێم ا ێێێت ااە یێێێ 
اعێه لێماایێهاپمڕوەدساماس  سماە

اێ ێاێرا.اااەهاپمێشێهااسدتا دای تدته
اسێێهاەهااێێه ااێێ دێێ  ا ێێمێێبێێهات  اایێێكێێم

 دێاێمێكێماا وپهااامسا اچدنا  راله
اچێدناااەهاك تهااهااشد شگمڕوله ە

اچێدناااێهاسدتا داا ی ده اە كێ و
ەاالم  ااێهادهاگهاەتامااهاركهاسهاا ه

مااردها ێێهالێێهااكێێهاادێێهاپێێرسێێ ێێ رولێێه
اەاارتاكر ك راەا مبێهای ەهاجه  

ااێێ زوددێێخێێووزدودێێه .االێێ  وزدێێ لێێم
ایێێێهاردها ێێێهالێێێه احێێێز ێێێمێێێكێێێماام ر

اكێهاس  س ڕودێه اەودێهاا  اپێمێم اایێن
اكێدیێدلێ ێسێاێمااالێهااجگه حێز ێم

ا ێهاكر ك رتای ماالده اتێر االمێكێم
 .ال  هااەهاد لهاەهادیڕولهاشو ناەه

یوكێو تااەاكهاكالهارادهادمایها ه
االەوزدێێێ لێێێه الێێێهاە ااەهارهاسێێێهات

اپێمێڕوەهاا ی ێه اەهام ایێمێشێاێ  كاا 
حز ماكدیدل سێاێما.اااسدتای ەه

ا ێهاكر ك رتاەاكدیدل ساێه ااكێ ن
رپرس  ر ێاێمااما هاردها هاگشاماله

ااێێێێهاەهادرزدێێێێاێێێێه اەهات اادیێێێێهاە
تێێێمااتێێ دێێێبێێها ێێێه.اادونادێێ ێێێ لێێهاكێێرده

ااێێه ادەودێێ ێێ لێێهاسێێررشێێ لێێم  اام
ادودێه ااكێهااەهاج ر كماترال ش لێم

ا ێێێها ەپێێێه اە یێێێدتاارشێێێو ێێێ ەت
ااێێێێ سێێێێددێێێێهالێێێێه كێێێێماا ێێێێوەلێێێێم

ااێهاشد شێگێمێڕولێه ااكێهااەتێدەهات
اكێدیێهایهاالگ ەا هایه اەاالگێ ە یێگێ 

ا ێێێێهاتێێێێ ێێێێهازودێێێێهالێێێێ  ه ەاارهاكێێێێ ن
 ێبێ وااا دامكماشد شگمڕولها وپه

الێێێه ا  ێێێ ێێێهاە دوااسێێێهادهااەهام
ایێێه اە الێێمێێرها و ێێنێێ یێێمێێ  ااەهاشێێهار

دتمكێمااسهاتادهاك لما ا غهاردها ه
الێێه ااێێ ێێرودهاسێێها ێێاێێ ێێ تێێاێێروە ەااار

ا وسێێێاێێێهاسێێێ یێێێهاده ەسێێێدتااتێێێم
اددسێێێ ناایێێێ ەهاجێێێه ادو ێێێاێێێت  ر
ااێێێێهاسێێێێه اەااركێێێێوو كێێێێر ێێێێن
اایێهااه.اااەهاكر اهاد ناپمئهاكشهاپ شه

ااپێمێودسێاێهااكێهاادهادهاەاا  وساهااه
اجێێودلێێهازودێێهالێێ  ه اە ەاااەهاتێێم

اارتا  ێگێر ێاێهای ەهاسررش لماجه
ااێێهایێێه.اارا ێێه واالێێ لێێهاتێێهااشێێهایێێهار

ااێێه اپێهاەهاتێوولێ ت ااێها  كێێ واادێێڕو
ا وپێێێه اكێێێ تێێێێم  دێێێێاێێێێمااتێێێ كێێێێو

ااێها داەهااشد شگمڕوله ماااللێ لێم
اسێها اسووساهادتهاسهاده یێ ااك لێم
ااێ زودتاااله دو  ابوەلما   وتاە
 .ارا ك وا هاساهاده

ا ێهایها مگوی نااه اا اپێمێودسێاێم
ایێهاحز مكماپاه ااێهاادێهاە مااتێ كێو

یوەاا سدتاایهاا ك وا هااا سدده
ا ێهایگ اەایهاكدیه لێگێ ەاایێهاالگێ ە

اشێد  اا دا وپهااسشهاله اە  دێن
راایێهاالێهاارپرس لێهادو ڕ  واەا ه

اگێولێ ێ ەدوااردهاسه ماەاك تێمێكێم
ایێێهااێێه ااەهاكێێردهاا ێێهاالێێگێێ ەولێێهاە
 .ار  ماتاده
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ایەردەوەدێێێێێ نا اە گێێێێێرتێێێێێوف
یەەیڕفدوو اا و یەو لماقەدرولما
اتێردێ لێڕوا ااەەت ا ەسێەر سێددێ ن
الێێمێێوفشێێڕوا الەە  شێێیێێمێێاێێمێێاەەف 
ا ێیەلەا یوەچەەاقوتمای ەدت  ن
ا ێ رتا   ریاەتا وسایێردلەەفت
ا ەسەیێێێیێێێما ا ەرویێێێبەر الردێێێ ن

 .ال روزتاەا مڕفرفت ن
ا ێێاێێبەسێێاێێما  ایێێدوێێ رت لە ێێ رفت

اەا ایەر ێێم الێێمێێوون گێێفێێاێێوگێێدت
ایەسێەلەوەا  ەغڕو  ا ە وتایێن
لەدفرفەفتا   ەتماگفاوگدوێ لە ا
ادو ێێ ێێاێێیێێردلێێما اوێێمێێشێێەوە ەوتە
یوەچەاەاش دساەادورودێ ەوێ لێما

اتەلێێێێێ لەواا الێێێێێ ێێێێێ ە  یەر ێێێێێم
ایەر ێێما ا ەشێێم تێێمێێپەروێێردلێێم
ا ێێێودجەتا ادێێێ سێێێ ت لەپێێێڕرێف
ا ێ  ا عمروقڕوال  ە اەفکااەەفت

ااەما.اادفوێێێر ێێێ   ەپێێێمێێێچەەولەەف
ا ێدا ا ێ  ەتێمێیێن اوێدیەیە ومشێ لە
اوێێمێێشێێەدەوێێما دەوێێیوێێردلەەفت
ادەوتا اوە ا ێولێ ێ ددێاێر س ێ سێم
ادفەرفدەکا تێێێێێمێێێێێپە  ێێێێێوەلێێێێێم
لەپەدوفلڕدەو لمالموونایەر ماەا

ایێێ تێێدتەوێێ دەەف سێێودتا.اا ەغێێڕو
احێێیێێویەتەوەتا وەلێێ روەەتێێاێێم
اگێێفێێاێێوگێێدوێێ لێێڕوەا الە وێێ زیێێم
ادولێێێوسێێێ لەوێێێ نا گێێێو ێێێزولەەفت
احێێیێێویەتێێما ایەردەە لەلێێ ێێوون
ا ێێدا اەوێێوردسێێاێێ لەەف عێێمێێروس
ادوردێما   یەەتنالەگەنالێ ێ لەت
االدەلەا ااەە اە پەرلەیێێێێێێ ن
اپەرلەیێێ لێێڕو ا الە اوە شێێ ێێ ێێ ێێ لەت
اگێرتێوەف ا سەلگەرد نالەیەەلمێر
اوێێ ێشێێەتا اوە ا ێێداەەفت  ەیێگەن
اچێێدتەا ا ەغێێڕو اە ایەر ێێم لێێ ێێوون
ادفەرفدەوێێما اتێێرە اێێ سێێاێێمێێیێێم

ا ەشێێ ێێوفدەوێێما.ااتێێ زفەف اەگەر
ا ێێڵێ ێم جێێمێگێێ ە  ێگێێ تا:اا رشێاێاێێر

اەا اوێێێێوردسێێێێاێێێێ ن یەر ێێێێنێێێێم
ا ەحێزو ێما ح ون ەتم اوەادروەف
ایەیێوەا اە اوێورد ل س ول ل زیم
اەەای  اەاا نا  زوتەال ەچەدێما
اەا اسێێێ ێێێ سێێێم اە ااێێێ ێێێڕروت ە
ایەر ێنێمێێ ا اەفک اوە اێ  ێوردەت
الەسێێەرا اعێێمێێروقێێڕو  لەدفسێێاێێورت
 اەی تایەسەلەتاوورداج گێ تا
الەما اەف پێێێێێێێمێێێێێێێڕرو ێێێێێێێوە 
اپەدێێوفلێێڕتا چێێوورچێێ ێێوفدەشێێڕو
ا ەغێێێڕوتا ایەەلێێێمێێێرە لێێێمێێێوون
اسێدتا اەفک   یخسابوە اامسا 

 .الەی ەف
ا ااێدوێاێد ەرا٦١ ەەدوەفو لێم ت

اتێێێ زفتا ادفەرفدەوێێێم دفرگێێێ ت
ااەەا اە سسێێێێێاەسێێێێێەرپشێێێێێ 
الێمێوونا الە اوە یمزی ەسەلگێ ەت
اپێێمێێیێێ ێێ تێێبێێوە ا ا ەغێێڕو یەەلێێمێێرە
الێێمێێرفشێێەەفا اە ادو تێێمێێیێێوپێێمێێیێێم
احێێز ەا اە اس اعێێمێێرو حێێیێێویەتێێم
  ددفساەو لماش  ەاکرسەت ێ نا
ا ێێدا ایەەیێێبێێڕفن اتێێ  یێێ تەدفسێێ 
ااەەا ەفرگێێێێێێێێێێێرتێێێێێێێێێێێاەەفت
الەا اوە اپێمێشێوە  ا نێاێ ێ زوتێ لەت
ادفسێێێێاێێێێورەا چێێێێوورچێێێێمێێێێوفت
ااەحێزو ێما ا ە حیویەتماک ڕرویڕو
ادرو ێوە اوێورد .ال س ول لێ ێسێاێم

ا ەیەلێگێ ەا ایەلێگێ ە ی ەوێ تێ ێش
ا ەاێێێێێ  وسێێێێێاەتا وێێێێێ ر ێێێێێیەن
ادفسێێێێەدتێێێێما زویێێێێیێێێێردلەەفت
ایەر ێێنێێما اسێێەر ا ە یەروەزت
ایەرا ااێ سێاێم اتێ  ووردسا لڕواە
اعێێمێێروسا اتێێرت پێێ ر ێێزگێێ دەوێێم

ا ێیەلەەف گێمێرولەەفتا.اا چوەوێم
ادفسێێەدتێێما اسێێەر ا ێێد وەروێوک
عمروس ات اوردلەدفرفەفتای زتا
الەلێێێێێێ ەچەا پێێێێێێمێێێێێێشێێێێێێنەرگە
اکشێێێ رەا اتێێ  جێێمێێاێێ وێێدوەوێێ ن 
اەا احێووێنەو ومشنەومشەوێ لێم

الەسێێێەرا اعێێێمێێێروقێێێ ەوێێێ ن الدەلە
اسێ لەسێاێوردەوێ ن ا کڕروەس لەە
اەا ت ا وگرتاماپ رفتاجوتێ ێ رون
لەل ردلمایوەچەتاکەری لبەرونا
ا ەر ەسێێاێێ لەتا ااەە ایەیێێوە ە
اەا سرودەسەرا فەتما ێ زرگێ لێم
اشێێ رفوێێ لێێما الێێ ێێوون یێێ تێێوچێێدت

اعێێ ێێروس اسێێوورەەت اە ..ایەر ێێم
اوەا ادفدفن الێێێ ێێێشێێێ ن اەیێێێ لە
ا ەغێڕو ا اە ومشەتالموونایەر ێم
ادەە ێێێێێێێێێێێێێ رفا لەسێێێێێێێێێێێێێەر
پما سەوردلەەفتاجمگێ ە دێگێ تا
یەردماەاا نا  زوتماح ون ەتمیەا
وەازد ترالەادفیەدەوەا ەدفسێ ا
الێێ سێێ ێێولێێ لێێ ێێزیێێما حێێز ەوێێ لێێم
اجێێێمێێێگێێێ دەوێێێما اە وێێێوردفەفدە
ل ش زتالەپەدیەرفتاحیێویەتێما
اکێێ ێێڕرویێێ ێێزیەوەدێێڕوا اە اس عێێمێێرو
االدەلەا ا ێێد اوەچێێ ێێاێێر گێێرتێێوەف 
الێ ێ ە اقە ێون .اش   ەو ناق   لێم

ایەرجێێ رفا ااێێ ەو  وێێمێێشێێەدەوێێم
اچەسا ا ێێێێ  ەتێێێێمێێێێ  لەدفەرت

ایێێ لەەفتا.اادف ەسێێاێێمێێ  دە ێێاێێم
اە رێتا الەوەروێێوک یێێ ێێزفوێێ ن
اسێێێێێ یەا ایەسێێێێێەلەت دەوتێێێێێر
اکێڕروەسێ لەوێ نا اە ساوردەوێ ن
ا ودفسێاێیێردلێما ااەیێڕر   وە 
ا ێێدتەا ایەر ێێم الەەتێێم یەلەکێێم
ااەما ا ێێردلەپێێمێێشێێەەفت چەقێێم
 .اوێێێێێێێێێێێێێێێێێێمێێێێێێێێێێێێێێێێێێشێێێێێێێێێێێێێێێێێێەدە

ادفەرفوەا ااەیێێڕر ادفیێێ ێێ ێێن وە
ایە ەسێێاێێنێێ نا اەوتە گێێد دروەف 
 ڵم ناوەااەیڕرالەشە تادوعشا
اجێێمێێگێێ ە دێێگێێ تا اوە لەاێێ رودودە
اچەوێڕورتا اەیێمێزت ووردساێ ن
ا ێدا الێ ەچەدەک اەفک حز ەو ن 
اسێێەدێێرا اسێێەر ێێ زدەوێێ ن وێێردف
اپێمێشێنەرگە ا  یرواەلەایمزت
االەوزەا اعێێمێێروقێێمێێیێێم لە ەرویێێبەر
سوپ دەوماشیساێخێووردەەدودە ا
ا ێێدشێێ دەا اپێێروێێردلەەفت ا ێێد تێێ 
ا ەاێێ ێێنێێاێێ ێێ زفەفا سێێەر ێێ زدەوێێ ن

ا ێێبێێر ێێ  ا ێێد تەلێێ لەوا.ااپەلێێ ت
ایەر ێێنێێێما اوەپێێێمێێشێێێاێێر اەەفت

اگەرما الێ ەچەدەوێم ووردساێ ن 
 وەا داجوەیەاددبلدی س ەوێ لێما
دفەلەت نالەپمش  لەەفااەیێردێیێ ا
الەێ ێێێرا ااێێێمێێێسێێێاێێێ  ااەەرپێێێ   ە
و ردگەرتا ەەدوەفو لڕو الزدێیەا
ااەەا اە اوەلێێ رت لەلێێ ەچەدەوێێم
الەیێێێ ەف اجێێێ رولێێێم .ا ێێێ دەسەت

اەا ااەیێێێردێێێیێێێ   ەەدوەفوێێێ لێێێم
ا ێێێێ دێێێێڕنا یێێێێ تێێێێاەسێێێێەروێێێێ رت
 ە مئەەفتاا ی ێفدەوماس ێ سێما
الەسێێەرا ااەیێێردێێیێێ  ادفسێێ لەتێێم ە
چ رفلوسمایەر نماووردسا نا
اوەلەگەنا اوێێێمێێێشێێێ لەت ااەە ە
ا ێخێ تەا ایێ تێدتەوێ دەەف  عمروقێڕو
ایەرەفیێێێێێێێێێ ا  ەردفسێێێێێێێێێ  
ا ریێما چ الوبوەلەەفتازدێ تێرت
ایەرفشێێەا اە الەعێێمێێروس اێێمێێرون
ایەر ێێم ا ا ێێدسێێەر الەفوێێ ەوێێ لێێم
اەفزدێێرتا اسێێەردولێێم دەوتێێردێێش
اەا اعێمێروس ا ێد  ەرگرتاتێوروێ ێ 
الەسێێەرا ا دێێیەەتێێن یەسێێەلەت
اوێێێردلەەفتا ااێێێ ەە وێێێمێێێشێێێەت
س یمیماساورتاوەاروسێاەەسێدا
ش رفو لماعمروس ا بێسێەتێمێاەەفا
اتێێێوروێێێ ێێێ ەف ا ا ێێێ زرگێێێ لێێێم  ە
ا ەیەر ێێێێێنێێێێێڕوا  ە ێێێێێمێێێێێئەەفت

الەگەنا..ااتمپە  م  یەیوەااەی لە
ااەەا الێێێ ێێێشێێێ لەوێێێ لێێێم اەەفدو
اجێ ێگێ ە  ێگێ تا اوە اێ یێوگێدرفدە
اسسێاێدتەا یەر نماووردساێ لێم
ایێێێ ەوێێێ وا ێ ێێێرپێێێرسێێێ ێێێ رفەف 
ایەر ێما ی ەسەلگمایمزتالموون
ەا ەغڕوت ا ەق زول ماحیویەتما
اشێێێ ێێێ ەوێێێ نا اەحێێێز ە عێێێمێێێروس

لەەفی ادرسمیێڕودەا.ااشی لڕرتەەف
الەەوا وەا ودفسایردلمایەلەکم
اەا ادفوەن ادوەوت وەشێێ ێێ ەوێێ ن
ا ێدتەا اپێمێاێ دوو  یەر نمشایێلێم
اوێێد ێوەلەەفوێ لێێما گێر ێیێێو ێرفت
ا ە ێاێبەسێ ا اە ایەردەەال ل وون

 .اگەدشاام
ا ێدا الەەو ایەلەکێم اددێ رف  ەدم

اەحزو ماح ومالەووردسێاێ ن ا
اپێێ رتێێما ا ێێد  ەتێێ دێێبەتێێم
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اەا اجەەیەردە  ێێێێ  ەتێێێێمێێێێیێێێێم
اەفکا ایەلەکەوێ لێم یێ ەشێمێوفت
ادویێێ تێێما اسێێاێێوردەوێێ ن  سێێ یە

.الێ ێ ە..اال ەسداەاکڕروەس لەوێ ن
تەل لەوایەلەکمالەەوا داپ رتما
یمشا اەفکایەلەکماوەرووو شا

 ەدیا  دەەفاپ رتمااێ یێ دفدەا.اال ە
اسێ ز ا ااەیێ لە ایەیێوە لەسەر
ا ەالما ا ێێمێێ   اتەسێێلێێ ێێم اە  ێێیێێ و
ا ێدا تەسل نیردلمایەلەکمالەەو
ا ەیەەودو ێێردلێێما ایەر الەک اەە
اوێێوردسێێێاێێێ لێێمێێێیێێێما درەشێێنێێێم
ااەما ا ەسێاێروتێ ێ ت اوە  ەیمێزف 
الێێێێ ەزفدتا اسێێێێدت دفەرفدەت
ا ەیێێێ لێێێ تا ا ەیێێێیێێێو وێێێرد ێێێوە 
ااەەدورفدەا اپەلێێێم  ێێێڕدێێێاەەفت
ادفسێێەالتەا اەجێێودت اە وەپێێ دە
ااێێێ ێێێسێێێاێێێ تا لێێێ ەچەدێێێ ەوێێێ لێێێم
الەسێێێەرا اوێێێوردت  ێێێدرێەوزت

اەا.اا وەفسا ەف اپێ رتێم لەەوا د
الەوێوردسێاێ ن ا احێ وێم اەحزو م
اوەا ااەەفت سێێێێێێێێێەرفروت
اگەەرفەا سێێێێێەرچێێێێێ ەفدەوێێێێێم
اوێێدوێێردلەەفتا ا ێێد سێێەرفوێێ ە
اەا اتێێێ اللێێێچێێێمێێێاێێێم اە دویێێێ و
اوێێێدیەوەوێێێ لێێێما قێێێ دێێێنێێێیێێێردلێێێم
دفسەدواەاسداچەوڕوروردناەا
اەا ایێێ ێێلێێ ێێشێێ ێێ  ایێێ ێێزت روگێێرتێێاێێم
االدەلێێێێێێگێێێێێێرا سێێێێێێوپێێێێێێ دەوێێێێێێم
ایێێ ێێڕدێێ وێێ رەا اە لە رشێێاێێبێێ ێێرون
ادفسێەالتێڕور ا پ  ەولما ێاەیێ یەت
ا ێدا ایێدوێ رف ی ەو واگرلگاردن
اسێێەدونا ادفسێێاێێم  ووێێمێێشێێ لێێم
اەا ادفرفوێێێم وێێێدیێێێپێێێ لێێێ ێێێ ت
اپێێێمێێێیێێێ ێێێمێێێاێێێ لێێێما لێێێمێێێرفشێێێەەف
پەدوفلڕدەوماکروەولماس  سماەا
اەا ادفەیەتێ ن الەگەن ددبلدی سم
احێێێێز ێێێێ لەا ااەم دفروەەتێێێێاێێێێم
الەوێ دەەا الەعێ ێروس   ەسەر ەسد
الێێمێێودفەلەتێێ ەوێێ لێێڕو .ایەحێێ کێێ ێێلە

اپێێێێێێێ رتێێێێێێێما اەەتەدو لەدەک

اەا اوێوفدێ  اەفک اەی رفتەو لێم
الە ەرچێ ەفا  ەحرفدناەاقەتەرت
وەاووردسا نالەچ ەد لڕواوەیارا
ا ا الەەتەەف ا ەیێێدت ا ەالم لێێ ە 

ایەدە لەیە ا.ااج گ ە دگ دەو  ن
زد تراپ رتمااەەفا   ادفزول  ا
اەا وەالەادرسماا یدزتاس  سم
ااەگەرا ا  ورتااەیڕرتاعمروقڕو 
اتەسێلێ ێما الەەو یەیوەایەلەکێم
اەفکا ا ێێێێێێیێێێێێێ و   ە ەغێێێێێێڕو
اوەا اەودە سووردلەەفتاێفیر ێ 
ا ەدەوەف ێێمێێ  ا ااەوێێ ێێڕت یەرگێێم
ا ەا ادفزولێێێمێێێ  ا ێێێ   چێێێولێێێیە
الەا تەسل نیردلمایەلەکمالەەو 
اەا ایەر ێێم الێێ ێێوون وێێمێێشێێەوێێ لێێم
اەا اپێێمێێڕ ێێ  اوێێدتێێ دێێ ێێ ن  ەغێێڕو
ایێێوەچەەا اوێێمێێشێێەت لەسێێودت
ادورودێ ەوێ لێما  ودجەەاشێ دسێاە
اەفلەا ادف ێمێ   یەر ماچ رفسەر
ادفسێێ ا اشێێ ێێ ەوێێ لێێ ێێش الدەلە
ا ێدسێەرا اسێددێ ن لەکش رفوێ لێم
ادفسێێێێێەالتەوەتا اە یەر ێێێێێم

 ەت دبەتمالەدرسمیڕوا.اایەیڕفگرن
ادفر ێ ز ێوەنا ا ێد وەاا سێددەک
الەەا ااێێێ  ێێێوردەە اقەدێێێرولە لەە
گم وەفاس  س  ەتاوەاسەروپێ تا
ادوگێرتێوەف ا عمروساەال ەچەوەت

ا ێمێئێ وێ ما.اادد رال  ە اە  اێبەسێ 
ایەر ێما ی لەەفتادولوس لەو لێم
الەما ا دشێێێێەت ا ەغێێێێڕو  ە

 .ااەوق  ەت لەدودە
ایەر ێێما:اااێدوێێاێد ەر حێێیێێویەتێم

دفیتالەاەگەرتار ێیێاەوەەتێاێما
ا ێێێ وردفتا ا ەغێێێڕو اە یەر ێێێم
ااێ دێ ا الە ەردفسێاێ دە  ددیەیێ ن
ایێێ ێێما اقسێێەدە ااەم پێێمێێاێێ لێێوودە
ااەگەرا ااێ دێ   وسا ەوماتمێڕودەگ
الەوەەن ا ار ێ  اەەادەەاالدەلە
اچێما اسەیێ  ێد ناەاگوزفرولم
اسەیێێ ا ادفوێێرو  ەسێێەرد ێێ گ
ا ێێڕوتەا اچێێ رفلێێوسێێم اە ێدێێ ن

ا ێێمێێئێێیێێ یەتا ادێێ ردە ااەم دفسێ 
 دفسەدتڕورولما ەغڕواەایەر مگ

اسێێێێ دە  ەجێێێێ ێێێێ اا:اسەسێێێێرفە
الێ ێوا لەپڕەپ گەلڕفتاحز ەوێ لێم
اسێ ێ سێ ەەفا الە ێ رت دفسەدو 
ا ەدفسێێێ ا ااەگەر  ێێێ وردفدەک
ایەر ێنەەفا احێیێویەتێم پ رتماە
اپێررسێەتا الە اوشێ لەەفدە  مێ  
اسێددێ نا اەفک اعێ ێروس  س  سێم

ا ێێێ وردفدە ا.اادفیێێێمێێێن ااەم  ەالم
اجێێێگەلەا ااێێێ ێێێسێێێاێێێ دو  لەدرسێێێم
تەردیبولەەفتازد ترتایەر نێما
اقێێولێێبێێوەلەەفتا اە وێێوردسێێاێێ ن
اوێێمێێشێێەتا اە ااێێ  ێێورت قەدێێرولێێم
ایەیێوەا اوە ل وسدتاحز ەوێ ن 
اەا اپێێێ رتێێێم ا ەزفرفرت اەیێێێ لە
ااەلێ ێ یێمێیێما دفسەالتەوەدەتێم 

ا ەدەوەفلێێ  ێێمێێ  ااەما.ااتێێرت  ێێددە
اپێڕەپێ گەلێڕفتا ازدێ تێر  ێ وردفدە
اتێێێولێێێڕ ێێێوەلەەفتا سێێێەردفیێێێم
ایەر ێما ومشنەومشەو لمالێ ێوون
ایێ لەەفتا ا ێمێئەلێ ێ م ەا ەغێڕوە
اپێێێێ رتێێێێما اە دولێێێێوسێێێێ لەوێێێێ لە
ا ەوێردفەفا اتێ  الێ ە لەیەەق میێڕو

ا ەر ێێ  ا ێێد لەرەەتا.اادفسێێاێێم
ا ێێ وردفدەکا اتەلێێ ێێ  دورودشێێەەف 
ادو ێێ ێاێێیێردلێێما لە ەردفسێاێێ  ێمێێ  
ادویێێێ تێێێما ا ەپێێێمێێێم یێێێوەچەدە
اوەددێێ رفا احێێیێێویەو  یێ لێێگێێ لەت

الە اەف٧٣اەیە ا ەلێمێبێردێاێم .ا٪
 ەدمادرسمایەێورتاەا میێ رتا
اەا اسێزیەتێێگێوزورت الە ێوەلێێم ە
اجەیێێ ەفرتا ا قێێو ێێمێێزوردەت اەە
ایەدەتێێم ا الەدفسێێەالو لێێ  وزت
ااەما اوە ا ەەفت  دێێێگێێێ لێێێ دوو
ا ێێمێێ  اەفالیێێڕفرفەف .ا ێێ وردفدە 

 ددەادرفلگاد ازەەال  فزودەتێما
اەا ادفسێێێێێەدو جەیێێێێێ ەفرت
احێز ەا اە اپێ رتێم حیێویەتەوەت
ارەە ە ەەتا یێێێ ەشێێێ لەوێێێ لێێێم

 .اتەلگ لەدەوماس  سمادفو تەەف
اێدێێ نا اوە ااەەفشێێەەف لە ێێ رفت
الەاەگەرتا اسەیێێ   ەگێێوزفرولێێم
ا ەغێڕو ا اە ایەر ێم   یاەوەەتاێم

چمالمڕ   ا ەدیا د ەەفادرسەوەا
 ەرفەسروپماەا ەزد لماسەیێیێما
ازفحێێێنەتێێێیێێێمێێێشا وێێێر ێێێیێێێ رە

ااەەفا.ااتەەوەدف م   ەالمالێ  ێمێ 
ایەسێێێەلەتا اوە لە ێێێ ێێێر ێێێیێێێرو
اەا اێدێێ ن ادرسێێم  ێێ شێێبێێوەلێێم
ا ەا ایەرگێێ ێێز اسەیێێ  گێێوزفرولێێم
ادەەا ا  ێێیەەتێێاێێم اە دولێێوسێێ ن
دفسەالتماگەلڕفناەات اللچێ ەەفا
الەچێێ رفسێێەرا اە ادف ێێت لە ێێ  

ادەەا.اادف ێێێێێت ااەم چێێێێێولێێێێێیە
اسێێ ەفنا ادفسێێەدتێێم دفسێێەالتە 
اەا اوێێدیێێپێێ لێێ ێێ وێێ لێێن سێێەریێێ دەە
اەا ایەێورت احسێێێ  ێێێم لەسێێێەر
ادزدێاێما  می رتاەا مڕفرفت لماە
اسەیێێێیێێێما ا فلێێێ ێێێم اە دویێێێ و
اگێ ێرکێ نا ور ی رەازفحنەتیمێش

اوێ رلێ یەتا.ااپڕدفوەن ااەەف ەوتە
اەا اسێێێێ ێێێێ سێێێێم اە اێێێێ  ێێێێورت
ایەردەەا سێێێێێەریێێێێێ دەدورولەت
اوەا ایەر ێنە حیویەتماعمروساە
اەا یەێورتاەالەدورتاەا  یێ رت
اچێێێێ ێێێێاێێێێ دەتێێێێ ەتا ادرزف اەە
اەا ا دێێیەەتێێن الەک پێمێێیێێ ێمێێاێێ ەف 
الێێ ێێوولێێ ێێ ن الەوەەتێێاێێم .ا  ێێ 

ادەەحێیێویەتەا ااەم س دلم اوە
اقەەیێما لەق یبماک ێڕرولێ ێزیێمێیێم
ادفسێێەالتێێ ێێ نا اوێێمێێیێێم ەاێێ دێێاێێ ێێڕو
الەزفلێێێێیێێێێ ەتا اە دو ەشێێێێیێێێێرد
ا ێوەن ا گەلڕفیماەات دل ڕوالقێوم
یەراەەو تەا مڕفرفت لماگەل  نا
اوەیێڕفرویەوا ەاسەییمایەێورە
اسێێزیەتێێگێێوزورت ا الە ێێوەلێێم ە

ادو اسەیێێێیێێێما.ااشێێێەپێێێدلێێێم  ێێێددە
ایەما ازفحێێنەتێێیێێمێێش  وێێر ێێیێێ رە
ایەما اە اعێێمێێروس لەشێێ رفوێێ لێێم
ا ەددێێ را الێێ  ێێمێێ  لەوێێوردسێێاێێ ن 
ااەلێێ ێێ یێێما اە اسێێ ێێ سێێم وێێ دەت
ادەەا ود وەلەەفو لمالموونااەم
دفسەالتەاگەلڕفناەات اللێچێ ەەفا
الەما اپێێمێێ ێێ لێێوو ێێمێێ  اە دولێێ ێێشێێن

!..ا دگ دەەفاێد ل  نا   ادف ێمێ 
ادف ێێێێێێتا  ەپێێێێێێمێێێێێێچەەولەەف

اەا سەرچ ەفتالەگبەتم
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و  وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب
ستی دۆستان و  ده به

ئاشنایانی خۆتانی 
 !نن یه هگب

بە درێێێژایێێی مێێکێێژووی کێێۆمەڵێێگەی 

و  مێێر یێێایەتێێی، گێێۆڕیێێنێێی جێێیێێ ێێان 

و  بەدی کنانی دنیایەکی بێا ێرت ئێاوات 

. ئامانجی هەمیشەیی ئینسانەکێان بێووە
و  سەرباری برەوی بیروباوەڕە قەدەری 

خورافییەکان تەنانەت لە دنیێای بەنێاو 

و غەیێرە  مۆدێرنی ئەمڕ  دا، بە دینی 

دینیەوە، کە هەریەکەیان بە جێۆرێێ  
و  جێێاڕ بێێۆ بێێس چێێارەسێێەربێێوون 

موقەدەربوونی هەلومەرجی زاڵ دەدەن، 

و کێێردەوەی ڕ ژانەی  ژیێێانێێی واقێێ ێێی 

جەماوەری فراوانێی خەڵێ  هەمێیێشێە 

و بێاوەڕێێاێی قێووڵە  بەڵگەی ئێومێکێد 
بەوەی کە ئایندەیەکی با رت نەک هەر 

ئومێکێد .  ئیماانی هەیە بەڵاو حەمتیشە

بەوەی کە دنیای سێ ەیێنێس دەکێرێ لە 

و  و کەمێوکێوڕی  و کوێرەوەری  بک ە ی 
دزێویەکانی دنیای ئەمڕ  بک ەری بکێت، 

باوەڕ بەوەی کە کردەوەی دەستەجەم ی 
و فەردیی ئەمڕ ی ئیێنێسێانەکێان، دەور  

دەگکڕێ لە دیاریاردنی چۆنکتی دنێیێای 

س ەینکدا، مەیلکای ڕیشەدار و بەهێکێزە 

و هەڵسێووکەوتێی  لە کۆمەڵگە کە ژیان 
جەمێاوەری فێراوانێی خەڵێ  ئێاڕاسێێتە 

کۆمۆنێیێزمێی کێرێێاێاری بەرلە .  دەکات

هەر تک  سەرچێاوەکەی دەگەڕێێتەوە 

بۆ ئکرە، بۆ ئومکد و بێاوەڕی ئێیێنێسێانە 
و وەچە یەک لە دوای  بکشوومارەکێان 

یەکەکێێان بەوەی کە بێێنێێیێێاتێێنێێانێێی 

ئایندەیەکی با رت، جی انکێاێی بێا ێرت، 

و  بەدەستی خودی ئێیێنێسێان، زەرووری 
  .موماینە
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اەا ااەیێێێڕر لەیێێێ یەتێێێ ەوێێێ لێێێم
اەا یدو رتایەێورتاەالەدورت
ارەەتا ا ێێێمێێێڕفرفتێێێ لێێێ ەت اەە
الەا لەزررداەتاسەی اوردەەف 
اەا احێێێیێێێویەو ااەم ەجێێێودت
ااێ  ێوردەدوا اە ل زویەاسێ ێ سێم
اسێێ یەا اچەلێێڕدێێن اوە  ێێبێێ ێێاێێاەەف
ادفیێێێ   ێێێ  ااەەون .اێدێێێ لێێێم

ایەردەەا وێێێێێمێێێێێشێێێێێەەیەروت
ایەر ێم ا ا ەغێڕوە حیویەتەوەت
اچێێێ ێێێاێێێما ادفعێێێووت وێێێمێێێشێێێەە
اسێێەریێێ دەدورف ا دفسێێەالتێێڕورە
ازدێێێ تێێێرتا ا ێێێردلێێێم لەسێێێەر
 ەشەدوی واەا ەردایێردلەەفتا

ادفسێێێەدتێێێ ێێێ ن .اقەیەیێێێڕفەت
ا ەرێفەفلێڕدەوێما اەیە ای ێم
ادف ێمێ ا ا ێددە سەییماتێ ێڕولێ ە 
اوی ڕاەاسووساما ێ شێیێردلێما
اسەیێێیێێما اگێێوزفرولێێم اە ێدێێ ن
ا ێدا ا ەسە ێ و یەێورەا ێرسێم 
ااەما ارەسێێێ لێێێم اە ەفاللێێێ ن

ت ا.اادفسەالتەەفاگروا ڕر اەەف
و تمیمشاوەای زتاجەی ەفرتا
ااەما الەدێێێاێێێوولێێێ ێێێوف لێێێ روزت
ا ێیێ وا دفسەدت لەاسەرفەێ ێر
اجەیێ ەفرتا ەادفسەدتڕور اێم
اجێێێمێێێگێێێ ت ا ا ێێێخێێێ تە سێێێدت
ادەسەتا اەەودف ێێێێێێێێێێمێێێێێێێێێێ 

ا ێێێێێگێێێێێێروا دفسێێێێێەالتێێێێێڕورن
ایێێێوەچەەا ا ە لەەفالیێێێڕولەەف
.ا   وتای ەالت  لما اڕفساێ ێ ن

اوێێێر ێێێیێێێ رەا اسەیێێێیێێێم دف ێێێت
ایێێێێوەچەەا زفحێێێێنەتێێێێیێێێێمێێێێش
الەدفرفەفتا  ێێێێێ  ێێێێێودێێێێێ ێێێێێ ن
پەدوفلڕدەو لمایەر ماەا ەغێڕوا
ادەسەتا ا وسێاەەسێد اە  ب ێاێن
اەا ا ێێگێێرن ا ێێد دفسێێەالتێێڕورولێێم
ایێوەچەەا ااێ ێنە اوە  ودگەدەلن

ادفە ێ  ااێمێوفا..ااێد لن ن یێ دوم
ادفوەن ا احێێیێێویەو اێێ ێێڕعێێ ت
ایێێێێێێێێوەچەەا اەروێێێێێێێێاێێێێێێێێ لە
ا ێێێ  ێێێوتا اە سێێزیەتێێێگێێوزورت

 ..ااااااااااااااااااااامنە ادو  ابیەن
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