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  يعومةر كةرمي بةرزجن

 لة ي ئةو ضاوانة، دةِرواين ضاوةكايني روخساريدا لة ئةستيرةيلة بةردةم تريفة
 ، يةكتر دةبوون دةطرت و ئاويزايني لة ئاميزي ئةو دةمة، هيمن دةضوويدةريايةك

 ي نةرماي بةليوة تينووةكاين، دةكرد و سةرمةسيت شيتي سنط و بةرؤكبؤين
 سةرشيتانةدا يدا لة جولَةيةكي لة سنط و كةفةلَ دةلستةوةو دةسيتطويكاين
 ئةم ئاويزان  وةك بييةويت تةنانةت خانةيةكيش بيبةش نةبيت لة لةزةيت،بوون

 ي و دةا طةرم و طوِرو نةرم و شليدا دةهيني بةسةر جةستةبوونة بةردةوام دةسيت
ز دا جطة لة بةهةشيتيضرثاند بةطويي ئة، دنيا جوانترين ذيني تؤ ئةي ئامي 

 ناسك ي هيض طولَيكي دلَم لةسةر ثةِرةي خةونةكامن مةحالَة ثةثولةيفريشتة
  . ي تؤدا لةنطةر دةطري حةزو خةونةكامن تةا لة ئاميزكةشيت.. . يهةلَنيش

 ئةو وشانةو لةئاست ئةو طومانانةدا  ئةفسووينيهةميشة دةكةوتة ذير كاريطةر
 ي بةريتة سةروو بضنة نيو كةذاوة بةلَينةكايني ئةوة طوماين،بيدةنط دةبوو

 بكرداية  يلي هةرجاريك لةو بارةيةوة ثرسياري ئةطةرض، هاوسةرييةوةذياين
 ي طومان و دوو دلَي دةكردوو تةم بؤ دةكرد قةناعةيتيبةجؤريك قسة

 ئةويك ، داطريدةكردةوةي ناخي ثاش كةميك طومان و دوودلَ وةيل،دةِرةوييةوة
  و رؤذ بة رؤذيش زياتر ئاويزايني هاوسةر ذياين و ثيك هينايني داخوازهيض هةنطاويك نةدةهاتة ثيشةوة بةمةبةسيت

 تةميك بوون ،ندة و ترسان لة ئاي ببوو بةآلم نيطةرانييةكاين حةزوو ئارةزووةكايني ملكةضيئةطةرض) ش(، يةكتر دةبوون
هةرجارةو ) د ( خنجيلة ثيك ينني و خيزانيكيدةكرد بنيريتة داوا) د ( لةيبةردةوام داوا) ش (مةحالَبوو بِرةويتةوة

وةكو ) ش (و) د(،  شرييندا بوونيك خةلَك لة ئاميزي خةوييكة زؤربة هاوين دا ي تا لة نيوةِرؤيةك، دةهينايةوةيثاساويك
 لةناكاو ، يةكتربووني ئالَؤشي دامركاندنةوةي يةكتر ببوون و سةرطةرمئاويزاين) ش(ي  مالَنيان لةسةرباين جارايثيشة
 كؤكردةوةو يبةثِرتاو خؤ) د ( هاوارةكةدا بيستينلَلةطة) ش(ي  باوكي) ه(ي  ضلَةكاندن دةنطي بةرزو طِر ِرايدةنطيك

 ئاآلندوو بةقادرمةكاندا  لة دةسيتي) ش( ثرضة خورماييةكاين) ه (دا هةلَهات) ش(ي  مالَيي هاوس مالَةكاينبةسةرباين
 يةذير ضةثؤكيدا دةر بةترس و لةرزةوة لي نيوة طيان ببوو دايك شةق و ثيلةقةكانيدارايكيشاية خوارةوة و لة ذير ِرةمحةيت

 بةتوِرةييةوة دةيطوت) ه) ( كردووةيض.. .  دةكوذيت بؤيئةم كضة بةسةزمانة بؤض ( طريان و ثاِرانةوةوة دةيطوتهيناو بةدةم
بةدةم بؤلَة )  ماوة بيكاتي لةوة خراثتر ضي، خؤمدا ضؤتة باوةشي مالَةكة هيناوةو لةسةربايني ماوة بيكات هةتيويكيض(

 يئؤتؤمبيلةكة) د(ي  مامي بةرةو مالَ، سوور هةلَطةِرابوون ضاوةكاين، بوويبؤلَةوة ضووة دةرةوة و سوار ئؤتؤمبيلةكة
 ي كردنةوةلَلةطة) ف ( مالَةكةياني دةرطاي ِراطرت و بةشةق بةربووة ويزةيدا ئؤتؤمبيلةكة) ف(ي  لةبةردةم مالَ،اذوودةئ

  ها ضية بؤوا بةلةسة بويت تيكردوو ويتي روو، سةرسوِرمان بوويتووش) ه(ي  شيواوو شثرزة دميةيندةرطاكةدا و بةبينيين
 ي بطرة لةماوةيطو، بةرانبةرمان كردووةي برازات ضي منةك حةرامةزانة ئةو هةتيوةب،لة خؤت بثرسة( بةتوِرةييةوة ويت) ه(

 دةدةمة بةردةم سةط و جِرو ي سةردةبِرم و فِريشي) ) ش ( ( طؤِرستان دةكةم ويرةوانة) ) د ( (دوو رؤذدا ثياوانة نةيةنة بةرةوة
  ) . نةضيت دوورؤذ مؤلَةتةو بةسبريت ، دةمكوشتي تؤ نةبواية يةكسةري خؤ ئةطةر برازا،جانةوةرةكان
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 ئةويك ، سوِرماي هاوِريكةي لةو قسانةيسةر) ف (

 هيض  نةدةخواردةوةو توخيني ئةم ثيكيكبةيب
 - : لةبةر خؤيةوة دةيطوت،سؤزانييةك نةدةكةوت

  دةبيت ضاوةكاين، كردبيتي كةتنيكيض) ) د ( (دةبيت(
) ه( (  بةقوربايندةكةم) ) د ( ( وةكويهةزار.. . دةربينم

بةثةلة ) ي طريوطرفت بؤيببيتة ماية) ) د ( (نا ناهيلَم) 
) د(ي  طةياندة مالَي لةبةركردو خؤي دةرةوةيجل و بةط

 .  
 كةوت كةوت بةسةر ي بةمامي ضاولَلةطة) د (

بضيتة ، ليكرديثيآلوةكانيداو بةدةم ثاِرانةوةوة داوا
 يدوو زلة) ف.. ( ببورنيو لةو هةلَةية) ش(ي داخواز
ئةطةر لةبةر  ( وتيو ثي) د(يي  سرةواندة بناطويتووند

 خؤم ي ئابةم دةستانة، كاكم نةدةبوويجوانةمةرط
  ) . دةمكوشتيت

 هةردووال كؤبوونةوةو هةر ئةوِرؤذة ريش سثياين
زةماوةند بكةن و ) ش (و) د (لةسةر ئةوة ِريك كةوتن

و عاشق هةردو.. ..  نيوانيان ينني بةكيشةيكؤتاي
) ش ( بةردةوام وةيل، هاوسةرييةوةضوونة ذياين

 ي) د (ئةو) د(ي نيطةران و بيزار بوو لةو ذيانة ئيد
 يجاران نةبوو كة بةسؤزةوة دةيالواندو لة ئاميز

 و ئةوجؤرة ذيانة ي لة خؤيبةردةوام بيز) ش(، دةطرت
 يبةردةوام لة هةولَ) د(ي  ضةند هاوِرييةك،يابوونةوة بدات جي بِريار نةيدةتوايني خؤي تالَي لةبةر ِرابردوو وةيل،دةهاتةوة

 ي ميردةكة هاوِريكايني داواكاري لةو جؤرة ذيانة بيزار بوو بةآلم ملكةضي ئةوةلَلةطة) ش(، دابوون) ش( دةستةمؤ كردين
كيان دةهينايةوة و دةهاتنة  نةدةبوو هةرجارةو بيان و ثاساويلَلةما) د(ي  ئةو كاتانة، ئةوانيش كؤلَيان نةدةدا،نةدةبوو
 زوو ي بةيانييةك،يةوة لة اليةن ميردةكةيةوة دةيناآلندي خستني و ثشتطوي ئةميش بةردةوام بةدةست كةمتةرخةمي،مالَةكة
 نوستنةكةيان لةسةر يلة ذوور) ش(،  خؤيان كرد بة مالَةكةيدا دوان لة هاوِريكاينيرؤيشتة سةركارةكة) د(ي  ئةوةيدوابةدوا
) ش(ي  و ناسك يةك خؤيانكرد بةذوورداو كةوتنة ثيداهةلَطوتن بةجوايني هةردووكيان دوابةدوا،ةكة ِراكشابووسيسةم

 ي دةكرديت دةهات اللَ لةطةي كضينيتا هةرضييةكي ئةو هةتيوة بيت ئةويك لة سةردةم طوناه نيية تؤ ذين،ثييان دةوت،دا
 نةزانينايةو ناضاريان نةكرداية ي خؤ ئةطةر باوكت ثي، هةميشة دةيطوت ضاكم فريو داوة وادةزانيت دةيهينم، دةكرديئيمة باس

 ي هةر زوو كةوتة ذير كاريطةر، تؤدا نييةي ئيستايش هةميشة بةشوين سؤزانيةكانةوةيةو لةبري،ئامادة نةدةبوو بوهينيت
 ي ميردةكة بؤ برادةرةكاينيئاميز) ش ( لةو رؤذةوة،ةطةلَياندا بيكاتئةو قسانةو ئامادةبوو ئةوان ضييان ثيخؤشة ل

  .  بؤيان واآل كاتي تر بناسيت و ئاميزي ئةوةدا بوو ثياويئاوةآلكرد و بةردةوام لة بري
  بيسيتي طوي ضةند جاريك باوك، دةركردبووي لة زياد بووندا بوون و وةك سؤزانييةك ناوبانطبةردةوام دؤستةكاين) ش (

..  ئةمةي كض كة نةيان دةزايني ئةو هاوِرييانة،رادةكيشاو باسيان دةكر) ش(ي  دةستيان بؤ مالَيئةوة ببوو كة ضةند هاوِرييةك
 زؤر دين و دةضن ئةم نايان ي كةسانيك، كرد هةسيت مالَةكةيانيتة ضاودير دةكرد هةربؤية كةو هاوِريكايني لة قسةطوماين. 

 نيية لة شارةكةدا  ئةوانيش بةسةر سوِرمانةوة ثييان طوت تؤيةك سؤزاين، كرد لة بارةيةوةهاوِريكاين لة ي ثرسيار،ناسيت
  .  تؤ ناكةيني ضؤن ئةو ذنة ناسك و خرثنة ناناسيت ئيمة باوةِر بةم قسانة، ناسيتينة

) ه (لة دةوام بوو) د (تبوون و زؤثاكانيان دانيشي خةلَك لة مالَةكانياندا لة دةوري كة زؤربة، باراناويدايلة شةويك
 هةلَدةداتة ناو ي لة سةر ديوارةكةوة خؤي، كضةكةي دةطةيةنيتة مالَي دةكات بةبةرثشتينةكةيداو خؤيدةمانضةكة

 جطة لة تةواليت و حةمامةكة هةموو ذورةكان دةثشكنيت ، نوستندا هيض كةس نابينيتي دةكات بةذووريحةوشةكةو خؤ
دةبينيت ) ش ( ئاو دةبيت لة ثةجنةرةكةوة دةِروانيتة ناو حةمامةكةي لة خوِرةي لة حةمامةكةدا طوي، بةرضاو ناكةوييكةس
اوةوة لة  زةرد هةلَطةِري لةخؤيةوة دةثيضيت و بةِرةنطيبةثِرتاو خاوليةكة) ش ( دةكات بة ذوورداي خؤ، دةشؤريتيخؤ
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بةسةريدا ) ه ( دةكةويتة خوارةوة يليتة لةرزين و خاولييةكة لة ترسانا دةكةوي، دةِروانيتي باوك دةسيتيدةمانضةكة
  . تيطةيشتيت  تؤ ئابِرومانت بردووة سةطي كضم دينيئةمشةو دةتكوذم و كؤتايت ث-:هاواردةكات

  ثاش تيِرامان وو) ش(ي  دةبِريتة سنط و مةمك و كةظةلَيضاو) ه ( دادةخاو دةكةويتة ثاِرانةوة كة نةيكوذيتيسةر) ش (
  . بةآلم،باشة ناتكوذم-: دةلَيت دةبيت وي ورد شيت و شةيدايسةرجنيك

  .  بةس مةم كوذة باوكة طيان لةقسةت دةرناضمي ضيبةآلم- :يدةلَ) ش (
  . ي لةطةلَما ِرابويرناتكوذم بةآلم دةيب-:يدةلَ) ه (
  .. .. . ت. . .ي.. . م.. . بة آلم تؤ باوك- :ي لةرزؤك و ترس و لةرزةوة دةلَيبةدةنطيك) ش (

  دةخاو ئاويزايني نوسنت و لةسةر سيسةمةكة ثالَي ثيدا دةكات و دةيباتة ذووري تةواو كات باوةش قسةكاينيثيش ئةوة
 يدوا) ش(،  بةردةوامي ثةيوةندييةك ئةو شةوة دةبيتة سةرةتايةك بؤ دروست بووين ناهيلَيتي جي تا دةمةو بةياين،دةبيت

 ي دلَةِراوكي ئةوةيشدا تووشلَ لةطة، تيدا دةردةكةويت دووطياين ديت و نيشانةكاين هةلَهاتنلَ تيكةلَد يضةند مانطيك تووش
 نيةو ي وةضة خستنةوةي توانايثيشتر لةوة دلَنيا دةبيت كة هاوسةرةكة) ش ( دةضيتي بةرةو نالةبار دةرووينيو باريدةب

  سةردايني دوا بؤ نةبات وةيلي دكتؤر نةما ثةنا، هاوسةريياندا ذياين سالَيك بةسةر تيثةِرييني ضونكة لةدوا،نةزؤكة
 ئةوةدابوو يبةردةوام لةبريكردنةوة) ش ( بكريتي نةزؤكييةكةي ضارةسةري بةناوبانط نائوميد بوو لةوةيضةندين دكتؤر

دةكات و دةزانيت ) ش( بوينياسايهةستبة نائ) د ( لةباربةريتي منالَةكةي بةرلةوة، بكاتةوةي خؤلَضؤن ئةوبارة طرانة لةكؤ
و يدةطر) ش(ي قذة خورماييةكة) د(  نةزانيت وةيليدورخاتةوة تا بةوبارودؤخة) د ( لةيدةيةويت خؤ) ش (بةآلم: تيكضووة

ان  دووطيي ضؤن و لةكيراستم ثيبلَ-: طةورة دةطريت بةدةستيوةو دةلَيتي تيذيبةِراكيشان دةيباتة ضيشتخانةكةوةو ضةقؤيةك
  .  راستِربؤ ئةطينا هةرليرةدا سةرت دةبِرم، خستنةوةم نييةلَ مناي من توانابويت خؤت ضاك دةزاين
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 و لةبةرخؤيةوة  هةلَدةطلَؤيفضةندجاريك ضاوةكاين) د(، دةطيِريتةوة) د ( بؤي و باوكي خؤ بةسةرهايت
 ي ديتة دةرةوة و ئيدلَضةندجاريك لةبةرخؤيةوة وادةلَيت و لةما: ودةبينم يان ئةمة راستييةمة خة

ش ي) ه(، توركيا دةكةويتة بؤسةوةو دةكوذريت_ ئيراني لة سنور بةرةو هاندةران وةيلي هةلَدةطري خؤي
 و هيض كةسيك سةروو ي هةلَدةطري خؤييا دةبيت سةردلَن ي و كضةكةي خؤي ثةيوةندي هةوالَيونةوة

 ، دةبيتي شار و لة جيطةيةكدا نيشتةج سالَيك دةضيتة يةكيك لة طةِرةكة ضةثةكةكاينيدوا) ش (: وندةبيت
 ي لة ئاميز،اوسةرييةوة ه بونيدا لةو طةِرةكة زةماوةند دةكاو دةضيتة ذياينيك تيثةِربوون بةسةر نيشتةج

  بري دةضيتةوة ويدوو رابر و ناخؤشييةكايني و تالَ سوك دةيب شاينيهاوسةرةيدا كةميك بار  ئةمباين
 ي بووندا و لةو دةمةيدا منالَةكةلَ مندا لة وةخيت، حبةسيتةوةي بةتةواوي بةرلةوةدووطيان دةبيت وةيل 

 ليك  ضةندساتيك ضاوة شينةكايني دةكات دواي لة باوةش دةطريت و ضةندجاريك ماضيمنالَةكة) ش (
  .  دةنين هيواي ديتةدنياوة ناوي

   سليماين25/11/2004
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بةطريانةوة) ش (
خواية ئة-:يدةلَ

 سةر،ناطةريتةوة
كاتيك لة بآلو ب

 و نازاينيسؤراخ
ثاش ضةند مانطي
ثِرلة سؤزو ميهرة

 شةش مانطيدوا
انةوةديتة ئةم ذي

 ئةومنالَة،دةنيت


