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 یلەع سیدریئ

 ەیتییەشارستان ەداخراو و دوور ەپنت مەل ،ەمێئ یبەدەو ئ یکولتوور یایدن

 ەک ت،ێچەد ەژارەو ه سەکێب ڵەمندا وەل اتریز ،ەکوردستان یناو ەک هاندایج

و  یبەدەئ یمەرهەب یووڕ ەبکات، ل ەیشتۆو پ رێت ەتەحمڕە یکێستەد ەڕێیچاو

 ت،ێنریناب ۆوتەئ یکێچ شت ت،ێبتراز ێوەولەرێل یکڵێوەه ندەچ ەل ،ەوەنانێداه

و  تێنریبەو د ەوەتەداو ینگڕە یقەز ەب کانمانداەبخانێکت ەل واوەت ەتڵەحا مەئ

 .تێکرەد ێپ یستەه

 ۆب تێماب مانۆوتەئ یکێشانس شتاێه ،ەوەانێڕرگەو یکار یووەڕل ەنگڕە مەاڵب

 مەکیالن کاندا،ەرۆز ییەنیناشر یووەڕب ەوەستانەو و انیژ یقڵڕەد یگرتنەرگەب

 ۆب ەوەتەڕێبگ کێانیو ژ ەو وز نێیبن نگاوەه رمانەوروبەد یتاناڵو ەینێو ەب

 ەب یوونڕ ەب شەتڵەحا مەئ سانید مان،ییبەدەکولتوور و ئ یانیگ وێن

 ەرۆج شەمەئ تێچەدێپ ن،ینیبەو د نەیکەد ێپ ستەه ەوەکانمانەبخانێکت

 ەب سەو ک ییسەکێب مەناو ئ ەل ەک ر،ەنێخو ەیمێئ ۆب تێب کییەختەشبۆخ

 یکار یکیرەخ ەوەشقەو ع یشۆرەپ ەڕیوپەب ک،ێڕێرگەو ندەچ دا،ەسەک

 یکانەندوویز ەاکارش یانێڕرگەو ادا،یدن یاکانیاجیج ەناو زمان ەل اننێڕرگەو

 ەو ب ندەمڵەوەد یکەیەزنەخ ەتەبوون ەوەکیەال ەل کان،ەاریو د ەورەگ ەرەنووس

 انیکانەشکیو ت نیدانەئاو یرۆخ ەوەکید یکیەال ەل ران،ەنێخو ۆب هاەب

 وەو ل نەکەد انێڕرگەو یکار وچانێب وانەئ کانمان،ەبخانێکت رەس ەتەوتوونەک

 .نەدەد ێل یشەمێئ یشەب ننیبەید انۆیخ ەیانیجوان

 ەیەه کانداییەبەدەئ ەبێکت لەگەل روکارمەس ەک کێرەنێخو کەو م،ۆخ ڵیحاەشبەب

بووم و تا  انیکانەمەرهەو ب ێڕرگەو ێلەگ یئاشنا م،ەکەد ەوەندنیخو ەب زەو ح

 رەسەل ابردووداڕ ەل ەنگڕەکردووم،  انیرزارەق یو جوان بێکت ەب سکێئ رەس

 اخوودی ،ێرمانکردبێخ یکەیەقس ار،ۆڤو گ ەژنامڕۆ مە.. لێوەولەرێل انیکیندەه

 ،ڵناخ و د ۆییاستگڕ یواڵقوەڵه مەاڵب ،ەساد یکەیەوش ندەو چ کێستوون ەب

ماندووبوون  وەو ئ ێکو ەل ەمێئ ەیناڵوەه مەئ شتاێه مەاڵکردبن، ب کمانیسوپاس

 ؟ێکو ەل وانەئ ەیورانەگ ەشقەو ع یوننخوونەو ش



 رە) دالو ەیەه یجوان یکێزموونەئ ەک ەیکارانێڕرگەو وەل کێکیە

 ەب عردا،یش ەیکەمنێو ه تەبیتا ەزموونەئ ناەپ ەناوبراو ل ،ە(یداغەرەق

زمان و  ەو ب ەاوێڕرگەو ییهانیج یزنەم یشاکار نیندەچ ،ەوییەدەبەئ یکێشقەع

 ەبو  ییالەالمس رەگ ن،یکردوو یو جوان ئاشنا اوازیج واوەت یکییەکورد

 رەسەل گامانین ییەن نی. مومکنێڕیبگ دایکورد ەیبخانێکت ەب کێچاو ییراێخ

 وەئ رەگەئ ەک مەڵێد ەوییەاینڵد ەڕیوپەمن ب ،ەوەتێرسیگە( نرە)دالو یبێکت نینەچ

 ان،یکانەرەنووس یناو ەوەدوور ەل نهاەت رەگەکورد، م یرەنێخو ەیمێئ یەبواەن

 .یەستایبب انمانیکانەبێکت اخوودی

 تێرەب ەگرنگان ەبێکت وەئ یکەیەب کیە یناو تێبەن ەنینووس مەئ یکار ەنگڕە

 ەب ەچونک ن،یکردوو یشەشکێدا پ یرانێرگەو یکار یزموونەئ ەیماوەل ەک

و  ەرەزبەئ انیکانەبێکت مەرجەس یناو انۆیخ ۆب رانەنێخو یخود ەوییەاینڵد

و  ەنامۆو شان مانڕۆ وەل نیتژ انیکانڵەما ەیبخانێکت وتوون،ەکیرەب

 مەئ یکار سانید اون،ێڕگیرەو مەئ ەک هان،یج یرانەنووس ەورەگ ەیانیرەرویب

 ەن ەچونک ،ییەن ەوۆخ ەل یکێکردنێو فووت ماەبن ێب یکێدحەو م شیستا ەنینووس

 ەینینووس مەئ ەیوەئ ەن کات،ەد سفەو ماەبن ێب ەنینووس مەئ یرەنووس

 یبوونیازڕ ،یتێیەپ یشیکار ەن ت،ێبکر سفەو ەشۆخ ێیپ ەنووسراو ەوەبارەل

 ێنوەرلەس ەانیاەڕخاک یكێنیزانێو پ ەکێشت مووەه وەئ ۆب یکانەبێکت ەل رەنێخو

 .ەوەنەبەد ریبەل یکارکردن و ماندووبوون ەیغمەن رەس ەوەنەخەید

 ی( ۆمالر ێندرە)ئ ەیکەنرخ ەب ەبێکت ر،ەکاک دالو یرانێرگەو یبێکت نیترەتاز

 نهاەت شترێپ ەمێئ ەک ەیەیبەق ەبێکت وە( ئیرەوەادی)نا یناو ەب ،ییەنسەڕەف

 کەکرابوو، و یخیەو با یگرنگ ەباس ل ێوەل وەرێو ل ستبوویب مانیناو

چ  ەوەمەکەد ەوەل ریمن ب ،ینیبەد ەوییەانێڕرگەو ەب ونمانەکورد خ یرەنێخو

 ەبارەق یکێبێکت ۆب تێرەب ستەد ەک ەیەه رەدالو یال کێشقەو ع یتیەئازا

 ەتاک ییەتەبیتا رۆز ییەندەوەرژەب وەرەب ایدن ەک کدایمەردەس ەل ها؟ەو ەیورەگ

 ەپشت بکات کاتەد رەدالو ەوا ل ەکییەبردووۆخ ەچ ل ەوەئ وات،ەڕد کانییەسەک

 یو ئازار رانێرگەو یزابەع رەنێخو ەووبکاتڕو  انیژ یژێو چ ۆیخ

 شەشکێپ یو جوان تێب مەرهەب ڕچاالک پ یکەیەکارگ کەو و ەوەنینووس

 شیاتریو ز انەید ەک ەوییەکورد یبەدەئ یندەوێن یناو ەب کداێندەوێن ەبکات؟ ل



 وەئ رمکردنن،ەگ رفانیو هاتوهاوار و گ ازاتیمتیو ئ ەوەشێپ ەبردنۆخ یکیرەخ

 نگ،ەدەنگەو د ەشەبانگ ێو ب نگەدێب کاتەد رەدالو ەوا ل ییەچ ییەندەتمەبیتا

 یبوون گوومانێئاشنا بکات؟ ب ێپ مانێنو یکێرەو نووس ێنو یکێبێکت یتاوناتاو

 ەکتوومت ل دا،ەکەندەوین ەل ەکید یکڕێیەهاو ندەو چ رەکاک دالو کەو یسانەک

 ەوێپ ەو ب ووخانڕ رەب ەتەداو انیشان ەک چن،ەد ەژارەه ڵەما وەئ ەیکۆڵەک

 ریشاع ڕێهاو مەئ ەیوەئ امینڵد زەئ ت،ێوەکەن یجوان ەیوەئ ۆب ژنێێچەد ئازار

 مووەه ەب ەیەورەگ ەیکیەزگاەدامود یکار کات،ەید اینەت ەب ەرێرگەو و

 .ەوییەکانەندەهڕە


