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٢٠٠٢ 

 کداێشـار  ی ـڵینجاەج ەلـ  ەـیین ەوەبـ سـتمیوێپ م، ەدروسـت بکـ ینـدەوەیپ داەـییرانۆگ مە ئـ ەڵگـەل ەیوەئـ ۆبـ

 ی دوور ەلـ  ەکـێمەرهەب ،ێدوەد ـداییاینەت ە لـ  ەمـەره ەب مەئـ ەچونکـ کـدا،ێندەماوەو ز ییشـا نـاوەل  ـانی بـم

ــ   ،ێکــەڕپەڵه یکانــەزڕی ــ  ەیوەرەد ە و لــ گریپۆرچەســ یــۆڵنترۆک یدوور ەل  یکــڵییەنجاەج  ەرۆجــ ەرەه

 ی ـیریۆت کە و - ەـرادیئێب ەی کـرد ێنـدەجـار ه مەکـ یە ،ەئـاواز مەلـ گرتنـمێگو ەبـ ،ەبـوو ـکیداەل ـداەڵیمۆک

ــ  –  ێــەڵد مــانێپ فتــارڕە یایژۆلۆک یســا ــ ێد وانــمەوچێن ،ەــ ڵجوو ەتــێوەکەد رمە ســ ن؛ەدەــدەڵه  رەس  ەوەت

 ۆبـ کەـیییپانتا ەتـێبەمـن د ی شـەمـن و ل ەلـ  کێشـەب ەتـێبەد ەکـەبزووتـن، ئاواز ەونـەکەد کانـمەوێو ل کەـی

 یکانـڵیییەقووا وەرەبـ ەوەسـتێپ ەیوەرەسـ یکانـەنیچ ەلـ  ەوردەورد کان،ە نـۆت ەیوەنانـێ مهەرهەبەدووبار

 و چـوونۆ خەل  ،یـدارێو ب وەخـ  یـدیئ نـن،ێد ۆهرووژمـم بـ کانەـییرەوەریب ەـ یداێوەل ، ێگـرەدام د ەسـتەج

 وام ەردەبـ  ۆرخە سـەئـارام و ل  ،ەوەمـێوەحەد شیو پاشـان بـنەد  ڵئاکامـدا زا یسـتەه  رەسـەب ەوەئارامبوونـ

 .مـداەکەکار ە لـ بـمەد

ــ ەرهەب مە لــ ەیــ ییرەهون ەزەگــڕە وەئــ   ەوەمــۆخ  ی شــەل  ەبــ ینــدەوەیپ ێنێخســەڕەد ۆبــوارم بــ دا ەم

  ەبـ  ـدایرانۆگ ەلـ قەد ،ەـیین ەکـییەرانۆگ یقـەد ـزیرگەه نـم،ێب سـتەدەب مۆخـ ۆییخە ربە و سـ مەبکـ ایحیە تەهجەب

 مـان ەه

 کان ەوشـ یزبوونـڕی قەد ـدایرانۆگ ە لـ ،ەوەتـ ێنرێخوەو د ێنـریبەد ـکێزەکاغەپارچ رە سـەل  ەکـ ەـیین ەوێشـ

ــ  ەکانەوشــ یدانەوەســتەدەبۆخ  کــووەڵب کــدا، یە یدواەبــ ەــیین  ە لــ نــدەرمەهون یرووە گــ یکانــەرمانەف ۆب

ــ  هــاەروەه انــدا،ەیوەژبوونێو در ەوەکورتبوونــ یختەوەســات  ، ی رانــۆگ ەبــ ێببــ بــووەه  یتوانــا ێقــەد ەک

 یکانـەڕەالپ رەسـ ەل ێنـێدو ەیعریشـ وەئـ دا،ەد  سـتەدەل ەوەمـێئ ەبـ ۆیخـ ەیکـییەدارید ەـییندە وەیپ تـریئ

ــ ید ــوێنەل  اخــودی ،ێــارۆڤگ  ەی قــەد وەئــ  ،ەوەتــۆبــاو ب واداەهــ ەبــ ڕۆمــەئ ،یمانــدەد  داەیکەریشــاع یوان

ــ ەل ــ  ،ەنینووســ یکانەشــانیو ن ینــدەبڵخا ی چــەملک  ز ەکاغــ رەس  ەی وەنگانــیزر  یــێپەب ەناچــار ــدایرانۆگ ەل

 ۆی هـ ەبـ  ێنـێتـا دو ەکـ ،ێقـەبـکا، د وتەسـوکەڵه نـد ەرمەهون ەیناسـەه  یمەسـتیو س قای سـۆم یکانـەنۆت

 ــدا ەڵیگەل  ــنیتوانەد ،ۆیبــ گرتنمــانێگو ــاینە تەب ڕۆمــەئ ن،یســتەبەد ەڵگــەل یــیندەوەیپ ەوەمانــی وارەندێخو

 ە و بـ ـنەیبک  یر ەبـەل ڵسـا یـییتاۆک ەیوەکردنـ یتاق ۆبـ بـووەجـاران د ەیقـەد وەئـ ،ەوەـییندە وەیپ ەنـیوەبک 

 ینگـەد ەڵگـەل  ڕۆمـەئ ـن،ەیبک  زگارڕ ێلـ یمانـۆخ سـتاداۆمام یمـەردەب ە لـ  ەانـییکیکان یم یکـەیەوەندنێخو

ــ  یمــووەه  ەلــ ،ەوەمانــێگو ەتــێد کــداێندەرمەهون ــ ەد وەگرنگتــر، ئ ــ  شــترێپ ەیق  یناســەشانین ەیــدیاری ەب

 ی ـێل ـکی و موز نـگەد یناسـەشانین ەیـدیاری ەبـ  سـتاێئ ێبـەد ،ەوەـۆڵییکەد  مـانێل ەوەنووسـراو یمـەرهەب

 دا،یژۆسـتالۆن  یکیەواەشـوهەک ەلـ   ەکـێقەد م،ەکـ یە ەیپلـ ەبـ  تەهجـەب ەیکـیەرانۆگ یقـ ەو هتـد... د ەوەنـۆڵی بک 

 ەیوەسـتنە ب ۆبـ ەکـەیەزگۆخ ـانی ەکـێرۆج ،ەونـ ـدایای”مـن“ ت یـییاینەت ەکـ بـا،ەد کمێنێشـو وەرەبـ ەکـێقەد



 ی بوونـەڵک ێت  ،ەنگـەد ،ێشـێکەادڕ  ەمـەرهەب م ە ئـ ۆمـن بـ یرنجە سـ ەیوەئـ مڵ اە بـ ،ەوەتـر یوانـەئ ەبـ مـن“”

ــ ەل  ەــۆڤمر ینگــەد ــ ەد ەڵگ ــ ەل رووە گــ یو ئــاواز ــکیموز ینگ  ی کــێحڕۆ کان،ەکــیموز ەــرێئام یئــاواز ەڵگ

 مـووەه سـانسینڕێ یمەردەسـ یکـیموز یندانـەرمەهون ەیـیمانا وەبـ ،ەـەیئاماد داەمـ ەرهەب م ەلـ یسانسـینڕێ

 ە ــرێئام ینگــەو د ەوەنــەبخ ــکینز ــکێل ــکیموز ینگــەو د یمــەئاد یبــوو، ئــاواز ەوەئــ ۆبــ ــانیک ڵێوەه

 .ێبـ ـکینز ەوەـۆڤمر ینگـەد ەلـ  لـوانۆب یتـا سـنوور کانەکـیموز

  یکـیموز ینگـەد  ەکـ ،ێرگـوەب ەتـێد ەوەنێشـو مـانەه ەلـ  نـدەرمەهون یرووەگـ ینگـەد  دا،ەمـ ەرهەب م ەلـ

  یـدیئ ەکـ ـن،ێد ەوە نـدەرمەهون ینگـەد یهانـا ەبـ کـداێکات ەلـ ـکیموز یکانـەرێئام ،ێبـەئـاوا د ێ لـ شقاەع  دواىەب

 ک ەـیوداەم

 ەیتـیو ور ن ۆتـ یهانـیج ەلـ  مـانۆو خ ێرەد ەنـێیب ەیـوێل ـنیبتوان ەکـ ک،ەـیوداەم ،ەمـاوەن ەوەابوونـیج ۆبـ

ــ  ،ەوەنــەیبک  ــایج کانەئــاواز ــ  داەکەتێکاســ ەلــ ەکــییەرانۆگ ــکێکات ە شــۆیەب رەه ــ  ،ێ بــەد واوەت  و ــن ەیز ەل

ــ ەردەب داەمــێئ یــیر ەوەریب  ،ەوەنــاو یکانــەادی یزگاربوونــەڕوێل ۆبــ ێوڕەاڕ  ەتــێبەد ،ێگــرەد رەو یوام

ــ  یخــێتو ــنیترڵقوو ــرێژ ــ  یئاوازبوونــەب ەوەــرێل یــدیئ ش،ەل  ن ەــ یالەل  مــانییو ئاگا یــیئاگا نەــ یالە ل شەل

 مــن  یشــە. لــمێنریبەد  مڵاە بــ نــم،یناب داەســاتان وەمــن لــ ــت،ێن ێنام یکــیەمانا ــچیه ەوەــەڵمۆک یکانــەتیرەن

 مەوەنـاو ەکـ کا،ەد ەرمانانـەف  وەئـ یوڕەـەیپ  کـووەڵب ،ەـیین وانەئـ ەیـڵتـر و جوو یکانەشـ ەل ەیژکـراوێدر

 ەنێشـو  ەیوازێشـ وەئـ یدژ  ەلـ شـتووم،یدان یر ەسـەل  ییەیکورسـ مەئـ ر ەسـەل  شـمەل یبوونـڵقا  ەبـ یدژ

 یـدیئ کا،ەد ـانیرەد نـن،یبەد واڕە یشـمە ل ەبـ نـدنێکار و خو ییکورسـ ر ە و سـ کانەقامەشـ کان،ییەگشـت

 ی وانـیم ەتـێب ەد شەلـ  ،ێگـرەد یپۆرچە سـ ـداۆیخ ۆییخەربەسـ ینگـەئاه ە لـ ماکردن، ەسـ ەتـێوەکەد خـود“”

 .خـتەتیپا ەتـێبەد ۆیخـ ،ۆیخـ یختـەتیپا

 ١ل ،ەتاراوگ  یییراەگەاردید یبێ: کتەرچاوەس


