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 یكییەفۆسـ یحـ ڕۆ ەبـ ـكێندەرمەهون ـا،یحیە  تەهجـەب یكانـەجوان ەرەهـ ەـییرانۆگ ە لـ ەكـێكیە ەـییرانۆگ مەئـ

 ە،ییەیســوف ەپــوور ەل ەك وەئــ یابــینا یكــەیەوەنگدانەد ەــییرانۆگ م ەئــ ــت،ەڵێد یرانــۆگ ەوەمــاوێو ج نهــاەت

 و ـزێه یـ ڵخا  مەو هـ یـیتاۆك مەو هـ تاەرە سـ  مە هـ ، یتـەیەكەمەنەه ەج مەو هـ  شـتەه ەب مەهـ  شـقەع  ەكـ

 ە تـەحمەز ەكـ ـت،ێبەدروسـت د كداێ نیمەرزەلـە سـ   ەشـیمەه شـق،ەع ە لـ ەرزە تـ  مەئـ  ،یتـیەالواز  یـڵخا  مەهـ

ــ  ەڕبــاو مــان،یئ ەكوفــر لــ ــدایایت  ــا یج یكــدیە  ەلــ یئاســانەب ی ختــەدبەب ە لــ  یرەوەختــەب ،ەڕیبــاوێب ەل

 زمـان  ۆهـاوار بـ ـكێجار ،ەـیوامداەردەب یكـێو هاوار ێقـاژەلە پ یخـۆد ە لـ ۆڤمـر ـدایایت ـكێخۆد وه،ەنـێ بكر

 ،یمانـی ئێب ۆبـ ـشیجار ـكێندەه  ،ۆیخـ مـانیئ ۆبـ ـكێبـكات، جار ێلـ یـریعبەو ت ـتێوەبك یـایفر بـاتەد

 كانەـییندەوەیپ ی ـزێراوەپەل كاندا،ەشـت مـووەه  یـزێراوەپ ە لـ یـینهاەتەب ەمانـ ێجەو ب ەوەمانـ ـشینجامەرەد

 و ەلــ ەكــێپڵۆد ــا یحیە تەهجــەب ەیــییرانۆگ  مەئــ كانــدا،ەگ ەڵمۆك یــزێراوە و پ كانەووداوڕ یــزێراوەپ و

 كە”جنـون“ و ەلـ زنـانڕێ ی دواەبـ ـت،ەڕێگ ەد ـداەییوانێد ەبـ عترافكـردنیئ ی دواەبـ  ەكـ نـە،یرێد ەپـوورەلەك

  چـنەد ـكێت کانەـییندەزبڕیو  كانەناسـێمانـاكان و پ ـدایایت ـك،ێخۆد ،یسـتیوەشۆخ  ڵیبـاا رهە هـ یخـۆد

 كەو نسـانی. ئت ەـینا یتـەقەرەد یمانـیئێب ەنـ مـان،یئ ەزمـان، نـ ەنـ ـت،ێبەدروسـت د كێشـت و ایحیە تەهجەب

 كێسـتەدمەب

ــ  یووتـەڕب ــ  ەو لـ ۆیخـ م ەردەلـە ب ــ  ەو لـ ـایدون  مەردەب  ەڵ گــەل کێسـتەدمەب ت،ێســتەوەخــودادا د  م ەردەب

 ـایحیە تەهجـ ەب ەیـییرانۆگ مەلـ ێمـن گـو ەجـار ـنیمەندەچ یرە سـ ەمـەنازانـم ئ ـت،ێناکر شـرەح  سـداەک

 ـایت تتـرمەبی تا یک ێسـتەه ـت،ێوەد شـمۆخ ـاوازیج یکـێرۆج ەبـ گـرم، ەد ێلـ  یـێگو ەکـ  ـکێرجارە. هگـرمەد

 یکانەدەسـ ی کوردانـ ەبـ  کێشـت ـتێوەبم رەگـە. ئنـمیبەو د سـتمیبەد ـداێت ەیتـاز یک ێو شـت کاتەد دروسـت

 م ە لـ ەگرتنـێگو ی داواکردنـ ـم،ێڵبه یـێجەدوور ب  یکـەیەندیی ئا ۆبـ ـتێبەه کمێتێسـەو رەگـەئ ـم،ڵێب داهاتـوو

 ببـات، تەامـ یق ۆبـ ـداۆیخ ەڵگـەل کێشـت ەـ یبوواەه ۆیبـ ۆڤمـر رەگـەئ ۆ. خـ ـایحیە تەهجـەب ەیـییرانۆگ

 .بـردەد  ـامیحیە تەهجـ ەب یشـقاەع  یدواەبـ یـیرانۆگ ،یـڵدوودێب مـن،


