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  سؤرانسؤران. . سس. . حح. . .. .. ::خشپي زانست و خشپي زصأخشپي زانست و خشپي زصأ
  . ئةم باسةي خوارةوة رووداوصكي راستةقينةية، بةپام ناوةكان راستةقينة نني: تصبيين

اوضةي رؤذهةپايت كوردستان بووم، ثاش ضةند ساپ ثصش، كة وةك هةميشة بؤ ثشوي سةري ساپ لة ن
، بأيار مان دا بضني بو }دةرؤذي هةوةپي بةهار{تصثةأبووين جةذين نةورؤز و دة رؤذةي شوقاق 

  . سصزدةبةدةر
ضون جةذين نةورؤز و مانطي حمةأأةم لةيةك كةوتبوون، دةركةوتن بؤ سصزدةبةدةر تؤزصك كصشةي بة 

 و طشتمان نةمانتواين ضاوثؤشي لة جةذين نةتةوةيي دواوة بو، بةپام هةرضؤن بو، خةپكي شار
سصزدةبةدةر بكةين و وةك سصپاوي حةشيمةت، لة رصطة، كصوثارة، دؤپ و دةر و دةشتةوة لة شار دةركةوتني 
و هةر كةسصك، بة ثصي بةرنامةي داأذاوي ثصشو، ضوينة شوصنصك و دةستمان كرد بة بةرثاكردين ياساي 

  . مصذويي سصزدة بةدةر
، لة نزيكي كصوي تةرةغة، لة بيست كيلؤمصتري }حاجي كةند{ ضووينة مةزراي ئاوايي ئاجي كةند ئصمة

هةر ضةند هصشتا بةهار تةواو بة تةقپةوة نةهاتبو، نازاين ضةند مةپبةندصكي . رؤذاوي شاري بؤكان
ن بة طوپؤكي طوپاپة سوورةكان، كة لةسةر النكي بةهار دةشنينةوة، كايةيا. دپأفصن و زةنوصر بو

طةپوازةي بصشكةي سروشت دةكرد ؛ غونضةي ساواي طوپة هصرؤكان تاراي سثيان كردبوة بةر بووكي بةهار 
و ضپة وةنةوشةكان، كة مزطصين هاتين وةرزي كةسكي ذيانيان ثص بو، بة دةم شنةي سروةي بةهارةوة 

و دةشت و دةر، رةمسي دةشةكانةوة و طشتيان، بة رةنطي سوور و سثي و شني، لةسةر رووكاري كصو و ضيا 
  . ئاپاي ثريؤزي كوردستاين طةورةيان كصشابو

لةو . خةپك كؤأ كؤأ و تاقم تاقم بة يةكةوة دانيشتبوون يا خةريكي رابواردين ياساي سصزدةبةدةر بوون
كاتةدا وتووصذي زؤر شصلطريي كضصكي خوصندةواري جوانضاكي زانا، بة ناوي رووناك و ئافرةتةصكي 

باسي . بة ساپدا ضو بة ناوي سوغراخاتوون، سةرجني راكصشام، كة هةردووكيان كورد بوونكةيبانوي 
ضون قسةكان زؤر جصي سةرنج بو، من لصرةدا كاكپةي وتووصذةكةتان زؤر . زصأ، خشپ، جةواهصر و شيت بو

  :بة كوريت بؤ دةطصأمةوة
ووت و قوويت بة قورباين ضاوت لة دةوري سةرت طةأصم، ئةوة بؤضي وا ر! رووناك طيان:  سوغرا خاتوون

ئةدي . خؤ تؤ بة الي خؤيةوة، ليسانسي، مصردي دةوپةمةندت هةية، كامةندي و هةتا بپصي دةوپةمةندن. مب
بة قوربان ئافرةت بةوانةوة ! بؤ هيض زصأ، خشپ و جةواهصراتت ثصوة نية؟ دةپصي ضةتة روويت كردويتةتةوة

، لة زصأ، خشپ و …ئاطات لصية ذين حاجي . يش كوصرئةو شتانة دؤست شاد دةكةن و دوذمن. جوانة
  . ! وةك ضرا دةطأص-جةواهصرات دا غةرقة 

. بكةم} عاجزت{نامةوص زؤر لة سةري بأؤم و جاأز . تؤ لة جصطةي دايكي مين! ثوورة سوغرا:  رووناك
أازصننةوة، هةر ئةوندةت عةرز دةكةم، كة من قةت ناهصپم زصأ، خشپ و جةواهصرات خؤيان بة هؤي منةوة ب

بة قوربان ضاو لة ئافرةتة ثصشمةرطةكان بكة، بة بص خشپ . من بة خشپي زانست و ئةندصشة رازاومةتةوة
  . ضةند جوانن و بةرصزن

ديارة . ثصم حةيف بو ئةو قسة بةنرخةي رووناكتان بؤ نةطصأمةوة، كة باسي دةردصكي كؤمةپايةيت ئةمأؤية
  . داوةريش لة دةسيت ئصوة داية

 . 2704ي رصبةنداين 27 –تاران 

1 

mailto:soransa@hotmail.com

