
  !!     ھن ـاسـم پـھردەنـھگـب                                   
   ٢٠٢٠/ ٤/ ٨                                                                 شھیداــ  شھوقی عھلی
ٛوەلیم بھ چھپھوانۆ م ٛوەرو چھما!م )اصحاب الکھف( یھکا ڕٙوٛوە دریاکھو یاراو مھڕیٛ ھۆرام بھ بٛیڎار بیھو  

و چیر دەسیشا قھبـمی ھیارٛی مھڕەکٛی جـھدەسو ز  ڎوھمٛیــــڕٛوەشا کھردە  مھڕەکی بھ ھوڵ نھکھردو ـٙورئام
، ٛوەلیـم پسھماچا ئانـھی الو بھنڎیھیۆ خـھیا الو خوڎایـۆ بـھتـاٛوٛی پھنادای تاخوڎا دەرٛیٛوشا ٛوەنھ بکھرٙوٛوە  

و بھ عھمرەو خـوڎای ھـایشا بـیۆ ھکٛی تھمام ، ئانھبٛی سا  ئانھبٛی خوڎای ٛوەرم پٙورە ٛوستٛی پھی چنڎ سھڎ سا
ـنھکۆتٛی جمای ش ڕٛوەش د ی ـچ ،ـی چـاڎیشان بـھس شھٛوٛیٛوە ٛوتٛینیٛ چھرح ، بٛی خـھبھر چانـھی ھـھکـھ چیـٛ

  ڕٛیکٛی کـۆتٛی سھرو ئانـھی ھـھکھ یـٙوشا بلـٙو پـھی شاری نانـو ٛوارەدەشا پـھی بـارٙو  ٛی،ـاٛوراشا بـھ ئـھنـٛوەخت
ھھکھ یاٛوا دلٛی شاری کۆت  ا ئاستھبٛی کۆت ڕا،بھ تھشکو ئادەیھقھیۆ ھھکھ شارشا جیئانھبٛی یٙوشا لٛواو حھر 

ھ ـھنـش ڕاش چنـھزانٛی ٛوٛیـ بٛی،ــو فاڕیـھحریٛ ـون پسھماچا دنیا بـچ شکۆ جھٛوٛیش کۆت شکۆ جھشارەکھی
ـنھ یـام شـار کیو سات بھسات چٛیٛوٛی حـھرچـومنھبٙو لٛوا  ھردنـش کـھرقـۆرە فـھ گـرایـی خـپفـاڕی دلٛی خھ

نیٛ  ک نامٛی خوڎای بـھھھق مارا سھمھرٛی ٛویـٛ ک پت پھرس بیٛ ـھ خـتاٛوەخـون ئچـ ٛویناش خھ ی خوڎا ،ھ
ھ ـھکـٙو ھـو ٛواردە پسانـٛی نانـئانھبٛی گھرەکش ب چھپھٛوانھو ئاٛوەختھیھنھ، فرە ەلیم ئارٙو بھ ھھق نھشناسٛینٛی، ٛو 

زەڕکھو کیسھیش بھرش ئاٛورد کابرای دوکاندارئھجیاشھنھ القرتیٛیش پھنھ مکھرٙو، چون زەڕە کھو کیسھیش 
، ب کھکھیھنھ بھ غھریب بھرکۆت سکٛی کٙونھبٛی، پسھماچا باوش نھمھنھبٛیو نامیش کٙوری  پی تھشکھ دلٛی خھ

نھو تھمامو ـتا کاربھدەسھکاو شاری پ ھنـھ زانـاو بـھردشـا، دمـاو عـھزیھتو مھرارەتیٛوی فرەی چھیوتری یاٛو
کو شارەکھی تدارکاشا، خھ ی لٛوێ چھنیش پھی الو مھڕەکٛی. چھنی دەسھ پھی پھنھ ٛوەشحا  

 
ـٛی ئـانـھی ٛوەرمش پـٙورە بـگنٙو، زٛوانـھکھش زٛوانو ۆرامچـھپـھوانـھن! ھـمیھکا فرە اٛوەلیم ھایبیۆو ھۆر ی ٛوە

ٛی ٛوتـھییش  ھمڕەوی بیھن، ٛوەلیم ئیسھ بھھھزار فھالکھتٛی ھونیاو گٙورانیھنھ مھنھن! ھۆرامی ٛوە نٛویستھیو قھ
ت ش قـھبـدەسھ تھرەنھ مھدرسھ  ش پھی مکھرٙو!وڵ نھبیھن، ٛوەلیم ئیسھ ھٙورپڕایچٙو بـھرو ٛویـٛ ھۆرامی جھٛوە

کیھنھو ٛوٛیچش بھزٛوانو ٛوٛیشبیھن پھی بھر تھرٛی مٛوانٙو!! ھۆرامــی بھزٛوانیٛ  ، ٛوەلیم ئیسھ جھ مھدرسھو خھ  
 ژەنو ژەنٛوازیش چھنی بھرو ٛوٛیش مھحاڵ بیھن، ٛوەلیم ئیسھ پٛیسھو ھانھی عالھمی سھرە کھردەنھنھ!ھۆرامی

تھر پٛیٛوەر ژیٛوایو بھگھل ھھرمان پڕنایش چھنھ بیھن، ٛوەلیم ئیسھ سھرەت بٙو چیھو الشھیتۆ کھس نمٛواچٙو  ٛوە
ـھر ھی سھختـچان !!اـھرەکـٛویش گـٙوٛویـکھرەڎ بھچنڎ! ٛوەلیم ئیسھ یٙوشا کھماو دٛوٛیشا فرٛینٛی، حھر یٙو گیٛواٛوٙو ک

ٙوشا پسھ ماچا ـھر یـم حـٛوەلی ـا،ی مژماریـیھنۆ ھھر پٛیسھو یاراو مھڕٛی، بھ پھنجٛی دەسئانٛیچشا ھھکھ ھایشا ب
ٙو ـی، یـٙو ھۆرامـاچـٙو مـۆران یـیٙو ماچٙو گ !!یٙو ماچٙو دینھکھو من ئھو ماچٙو دینھکھو من مھزھھبٛیٛوش ھھن

و من ئھویتھر ماچٙو ت !!ماچٙو دەگاو من ئھو ماچٙو دەگاومن چـانـھی ن،ـو مــریٛ ـھ کـھختـیٙو ماچٙو تھختھ کرٛی  
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سھمھرەتھر ئانھن گرد یھک مھخسھڎشا ھھن، ماچا ھۆرامی زٛواناو مللھتا، ٛوەلیم بھ دەسھ جھمعی ھھرمانـھ 
مھت مھنھیۆو ھایبیھکھی نمھکھرا ئانھی یارٛی  !!یٙوشا چھم پوشی جھ پھیلٛواکھو ٛوٛیش نمھکھرٙو پھی بھ س

، ئـاٛورایـیو مانیاکـھیشا نھبـی یۆـبٛینٛی حھر پا ٛویرۆ ھایشا بـیـٛ بھچ ٛویرٛیو ٛوتئانھبٛی ھـھکھ مھڕٛیش سھر ٛوستی 
کو شاریشا دی ئاما ڕٙوٛوەشاٛوە فرە  ـن تٛیک شیھیشا، ھھکھ خھ  ـــتھرس چون ئاڎٛی چایشا ڕەمبـھ بایسو ب

ـش ـھکـھ ڕە فـٛیقـھکـھشا یـاٛوا ٛوەرۆ ٛواتـھیشا، ھـس ئاشکرا بیـبیھبٙو بایھمشابٛی ڕەفٛیقھکھشا گیریابٙوو ٙبٛینٛی، خ
ئانـھی چٛیگھنـھ یـاگـٛی  ھ!!ـ) ڕٙوٛوەش دٛین( :شـٛوات ھنیـا چـھ ٛوٛیمانٛی، ٛواتشـٛی جـمـھتـھرسـدٛی ئاڎٛیچ

نٛی ئـی سھر کـۆتـھیـھ بـ ھ ٛواتھیھنھ ئانھن ھھکھ حھر یٙو چاڎیشا ناما ٛوٛیش جیا بکھرٙوٛوەو بٛواچٙو ئھر من نھبی
ٛیبٛینٛی ـچون سڕڕەکھش ئینا چانھیھنھ چھنی ٛوت ینھ یٙوٛوەم جار ٛویرو ژیری من بٛی،دەس نارٛینمٛی، یام بٛواچٙو ئ

تـھپٛیلٛواو مــھنۆ، بـما بیـایـۆ ھـھٛوانـٛوەلیم ئٛیمھ پٛیسھو ھۆرامی فرە بھ چھپ ھایشا بیۆ!!تھشکھ حھر پا ھرـن ٛوە  
ھکھ بیھن بھ تھر خٛیڵ بیھنیھامساو ھۆرامی بھس یھرٛی مللھتٛی بیٛینٛی!! باقیھکھ ـچ ۆرامیـھ مللھتئیسھ خٛی

ھکھو ھیزیو مللھتھکھو ئارٙو  !بـیـھن بـھ دەف ژەنـو لـولـھ ژەنـش  ـٙو ی مٛواچھۆرام ،ٙوشـٛواچـب یحھرچی خٛی
ۆ!! ٛوەلیـم ئیسھ کاغـھزی ئۆسا ھۆرامی ئۆسا بیھنو پسھ ماچا کاغھزی چـھرمـھش ٛوانـانـ دەنم پاسھنبـھگھر

ـٛوە ئانـھ ھھریٙو چا کتٛیبھ ھۆرامیا و مھجھلھ ھۆرامیاو سایتـھ  سیاٛویچ نمھٛوانٙوٛوە!! ئھر کاغھزی سیاٛوش بـٛوان
یش پھی ڕەسھنایھتـی ٛوٛیش، ھـھکـھ بـاس جـھ بیـھو ھۆرامیو تارئھٛوە گش یٛی پھـٛینـبٛوەسٛیـ ھۆرامیاشھ یخو ٛی

نـٛی ٛویٛ ـئارٙو نامھـھکـھ ھ ـن ئا خیٛ ھـھی سھختھر ئانـھۆرامی مکھرا.  چانھۆرامیو زٛوانی  للھت ـھش مـش نی
گھراییا یھتی خٛی نـھ! پسـھماچـا ٛوەرگـاو  حـھر ئینا سھرو بھزمو جاراش کھ عھق یانی بھس نامـھکٛیش فـاڕی

ھ کھردە لـٛوان پٙوسو مھیٛی! یٛوی ھـھکھ ئاخر مامھ ھی ڕاحھت تـھرا تـا چـھنـی خٛی ی چھنی مللھتیٛوی چنڎ سا
سھو تـٙو ھـھنـا،  ھھر ڕٛوٛیو دەشتھو مھملھکھتیٛویھنھ ژیٛوان، چون ڕٙوٛوەت ھھنھ بھ مللھتھکھی بـٛواچی منیچ پ

یٛوی بٛواچی منیچ پٛیسھو تٙو ھھنا!! ئاخـر سڕڕو شـھرمـھکـھی ئینا  ٛوەلٛیم بھحرٛیو شھرمش گھرەکا ھھتا بھ خٛی
ئاٛواز ٛوەشـھی پـاک ٛوەرە حھر بھڕاسی یاگٛی داخٛینھ  چٛینھ ھھکھ تٙو خٛیڵ نھبیھنی و خٛیڵ نیھنی!!
ٛویٛوی پیس ٛوەری پھنڎەری ھـھکـھ م ٙوسک مـڕفـانٙوو بـھرٙوش ئاسمانـۆ ٛوزٙوش ملو پوشو بھ قا ـلٙو سـھرە چ

ھو بھوەرزٛی جھ ھیلیانھ کٛیشانھ بھیـا بـھرو ئٛیـڎ ڕاٛوەشا بـکھرٙوو بـٙوٛوەرٙوشا!! ر بگٛیرٙوو ھھتا م  کھشارە تا ئ
یچ سروش ٙونا!!ـٙو منیچ پٛیسھو تـٛواچـب ھشـھنـ) پ( ھـڎەری چیمنھیـھنـپ ٛویـھشکـبھ بھڎ ت تــو ئاخر خٛی

ٛویش ھھ ھو بھشھریھتی بڎٙو جھنگو کٙوشتھی پاشھرتھ پسھماچا نانـھ چـھربٛیٛوش یمنن! فرە سروشتیا الشۆ قا
ش، چھنھبٙو  ٛواچی منیچ پٛیسھو تٙو ھھنا؟!بدەی ئیترشھرم نیا بھٛون ٛمجی و ٛون بٛوەری  پ  

ھک ـھئیسھنھ ئنڎە یـ) جسونھت بھتاتافھرز مدرابٙو پسھ ماچا فرە ٛواتھی قورئان ٛوەشا، من گھرەکما بٛواچو(
ھواز ـھنـھک پـا، نـنیم ئنڎە دٛوە دەسوری و چنڎ دەسوری پھنھٛواز نی دەسور ھھرمان کھردەی پھنھوازا(الزم)

سھنھ پھی سھرە چنیا گٛیرە زەرەریچش ھھن، ئاخر ٛو  ٛوەسیاٛوە ئاسا ئینا مھ ا ـٙوسکیٛوی تـەختٛیو کھسٛیوی قا
و ڕەنگھکیٛ  رش پھنھ بکھرٙوٛوە، مشیٙوم نازی پلوزگٛیٛوەیچ بگنٙورە تا قا  نھگنا باڵ تـھکنای! بھ نھفعھو ٛوٛیش ئ

ھھکھ من ماچو زٛوانی ھۆرامی، تویچ ماچی زٛوانی گۆران و تٙو فرە ئاٛوەزش پھنھ نھکھرمٛی!ئاخر ڕەنگا من  
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ـٙو )چکھٛوازـھنـپٛواچی(ـھٛواز تویچ بـتھرا، من الزمم کھردبٙو بھ پھن ٛوەرٛوە، تویچ بٛواچی وەروە شیا من ماچٙو 
ٛوەلیم چیالٛوە بھ تٙو بٛواچو: ئــی  ؟ــ بلووملوو  ــ ٛی لکنای (م)و(ب) بٛواچو: موسوـھبـمن نھتاٛوٙو ب ئامان؟! یام

ھمھڎناو دەسور  بکھرو مکھروتھ چکٙو ئاٛورد؟! یام بـھچھپـھٛوانۆ، تـٙو بـٛواچـی زٛوانـی ھـۆرامی زٛوانیٛوی دٙو
جھ نٛویستھیتھنھ یٙون جھ ڕٛیخھ سھرسھختھکاو زٛوانی ھۆرامی،زٛوانی تایبھش ھھن، ٛوەلیم چیالٛوە نٛیروما، کھ 

مانھناو ئیسالم دینما، ٛوەلیم چھنی ھامزٛوانیٛوی ھھک ان ـھ دینھکھش جیـبھر نھگنٙو، یام پٛیسھو دینی، من موسو
ھش نھکھروو، ئینھ چٛیشا بھس دینھک  ، من قھبو نھ ـــھش جیان، ئیـبگنوو قینیھو حھچ قسٛیٛوە دەمو ئاڎیھرە ب

ی ــۆرامــــــھنجینھو ھـھرچی گـح ئھر ھۆرامی دٙوسی بٙو، ئانھ مشیٙوم ھۆرامی دٙوسیاو نھ دینداری، چوننھ
ھـپھن یا، ـــن نـھو مـھ جھدینھکـھ ھـھکـبـھس ٛوەرو ئـانـھیھک ـۆوە بکھرو، نـن ئفتیخارش پـھڎنا مـم ھش  دٙو

رش نھنیھو  ھی ـجھٛوەختٛیٛوەنھ ھھکھ مزانوو حیچ دینٛوو خوڎای پ پٙورە،پسھماچا ئھر شٛیربھزنیچ بٙو دڎانی خ
ئینھ جھ ٛوەختٛیٛوەنھ بزانوو خوڎای ئانزانش بھ ئازاڎی دورس کھردەن نھکریا یو جھنگ پھنھ ٛورەتھی نامان، 

 ٛوەچانھیچ سھمھرەتھر! جھٛوەختٛیٛوەنھ کروکوھھرمانھکٛی یام سھرچھمھو ھھرمانھکٛی فھرھھنگیھنھ نھک دینیھ
بکھرو بھپیمانھ، یام بــکھرٙوش  )و(دەگا)مھسھلٛی فھرھھنگیھنھ(دین)و(مزھبپھ پھی لٛواومن حھچ کھس جھ 

ٛوەش بٙو، ورامی دٙوس نیا، جا حھچ دینو مھزھھب بھ کھمانھ پھی تیرا، ئانھ حیچ ٛوەخت ھۆ با ئانھیچما  دەگ
ٛی پٛیٛوەرە ـــــــٛویر نھشٙو فرە دینی نیشانی ئھنھ یاٛوای حھر مللھتیٛویا، نیشانی پسھماچا دیموکراسیشھنھ، نیشان

ھس ـــــکھچ ـش حـھیـھکـھی دینـاکیشا پـھت پـھنگیش، نیشانی نیـھر ھـھی فـھم ٛوەریشا پـکریایشا، نیشانی خ
م  بھدینو ٛوٛیش. ت کھی بیھن؟ ئیتر چی مشیوم من د ئاخر تا دەگا مدرێ بٙو شار کھی بیھن تاشار مدرابٙو ٛو

کٛی جھنابت ٛو  کٛی ەش نبھ لھھھجھو دەگ ھبٙو، جھٛوەختٛیٛوەنھ ڕەنگا ئاشنھو فھرھھنگیھ ھـھکـھ مھنـھن جـھ دەگ
بٙو الو من.  ی یاٛون                                           جھنابتۆ شھما

ئاخٙو ئیسھ ٛوەختو ئانھیا تٙو بٛواچی نٛیراو من بٛواچو دٙوشھش؟! من بٛواچو ڕٙون تویـچ بـٛواچـی خـھتاو تٙو بــٛی 
ــو اسدٙوشھش نـھتـویـچ بـ وـن ٛواچـھدەس بکھرمٛیو نھمـیام ٛوەختو ئانھیھ دەس ج شھٛوٛی چراٛوەکٛی کٙوشیاٛوە؟!

فـارس ماچـٙو( بھترین علم تجرب است) دەی بـا ئٛیمھیـــچ  ۆ.ـچراٛوەکٛی بکھرٛی ماڎام ڕٙو بیھنبایسو کوشیاو 
تھجربھ جھٛویھردەو مللھتاو دنیای ھٙور بگٛیرمٛی، تا بزانمٛی چیشی ئاستٛینٛی، تھجرەبھ جھ مللھتھ جھنگدارەکا  

ٛی ــــیھردەو ٛوٛیما ھٙور بگٛیرمٛی ھھتا بزانم؟ تھجرەبھ جھ ٛو ھٙور بگٛیرمٛی تا بزانٛی قانجشا کھردەن یام زەرەر
ئـھر ئـازای ٛوٛیـش بیـھن  با  ئانھی ھۆرامیش ئاستھنۆ گردش ئازای ٛوٛیش بیھن، یام کھشو کوە سھختھکھش؟

شٙونھرە لٛوای بکھرمٛی تابزانمٛی ئا ئازاییھ چٛیش بیھن تا ٛوزمٛیشۆ ھھرمانھ، ٛوەئھر کھشو کٙوکھمھرە سھخــتھ 
ٛویٛ  ئانھ باخاس بزانمٛی ئا سھختیھ نھمھن!!کھش بیھن،  ، ئاڎیچ جھ چون پسھ ماچا دنیا جھئارٙونھ پٛیسھنھ دەگ

تـی بـٛوزمـٛی حـھنـڎاو کـھشو کـٙو کـھمـھرە  تی و مھھوارە)ی، بابزانمٛی ئاخٙو متاٛومـٛی ئینتھرن بٙونھو( ئینتھرن
پھی ئاستھیۆو ٛوٛیما؟سھختھکاو ھۆرامانی؟!   

ن ، ٛوەخـترش کـنٙو عھمـچ بگـسھریھرسھر نمھگنٙو، ئ چٛیٛوٛیو بٛی قوربانی نمھبٙووھ حیچ چی دنی ٛواچو م ویٛ ــٙو
 مردار بیھو گٙوشتو ەیمٛی ئامللھتا ھھکھ خوگــوئھر سـھرنجـھ بـڎ ٙو،ـقوربانی شھرت نیا بھس گیان بھخشای ب
                                                        )٣(  



ھ مـبـھگ ٛوە گمٛیزە گاٛوٛی مٛوەرا، ھھکھ اٛوٛی ـاو گمٛیزو گـھکـردار بیـرد علمیٛوی ئاسمانیٙو زەمینی ٛواردەو ئاژە
ھ ـرە بـھرسا، فـلماو چا تـاعـچٙوشدای ـٛی گـھبـاڎٛی بـی فـرە مـڎٙو الشـھی، ٛوەلیـم ئرپیساو فایرۆساٛویاو زەرە

ئـھر منو تـٙو مٛواچمٛی پیساو فایرۆساویا؟ ئانھ ئیشارەتم یشا!! ـھٛویھتـئفتٛیخارۆ مٙوٛوەراش بھس ٛوەرو مھنھیۆ ھ
ا باسو ـھمـاسھکـپـھنـھکـھرد ھـھکـھ ٛواتـم بـھگـرد علمیٛوی ئاسمانی و زەمینی پیساو ٛواردیش خٙوفناکا، ئاخر ب

ٙو ـــھشــٙوش نــبـائـانـھیچما ھ . ا پھی ئاستھ یۆو شٙوناسیـی دایـوربانـھ باسٙو قـاسھکـا، بـنی یٛ ـعلمی و شھرع
 یٛ ـــــــــامـٙو نـبکـھرٙوش بـھ ئـھشناسو ھـھٛویـھتـو ٛوٛیٛیش مل اھتــامنھش نیا ھـٛوی چـھن حیچ  چییٛویـمللھت ھ

ھو کھرگیٛ (  اچی عیباو ـھیچ مـھی ئینـمکھرٙو بـھنامٛی ٛوٛیشۆ! تانامٛیش بگنٙو نـامگا، ئــھر پ، شٙوتو گاٛوٛی) ھٛی
و ــاسـھیبھو شھرمی نیا، بانـھ منیچ مـاچـو ئاخـر قـوربـان بـاسھکـھ بـاسو عـــنھ، ئـیٛ ـٛوەی شھرمنانـیٛ ـانـھـھرم

نٛی، ھیچ ٛوەخت ئا نھیھ قھبوڵ نھکھرٛینٛی شوناسشا بدزیٙو! ئھرماچیچ ئھر کھرگو گاٛوەکھ  .شوناسیا ئانزانی بی
کامشا عیبا؟! مدزیٙوو بٛی دەنگیچا!ئانھ منیچ ماچو: خٙو ھۆرامی ئانزانا !! بھڕٙوی ڕٙوشن شٙوناسو ھھٛویھتش   

ئانھی ھھکھ بھڕٙوی ڕٙوشن جھ تلیٛوزیونو مھھوارەنھ ٛوەرەچھماو عالھمیۆ شوناست ھھڕاج بکھری! گردیما 
نٛی، کابرای ھۆرامی بھ شوناسٙو ٛوٛیش مٛواچٙو: کوردەواری!  بھرنامھ فۆلکلۆری و شٙونھما ئھشناسیھکٛیما ٛوین

) ئینیشا گرد بھ کوردەٛواری نامٛی مارٙو، چ( ستپاڵ+ فۆلکلٙور+  او سھمھرە ــشٙونھما+ کلتور+ ٛوارەدە+ پا
ی ــئــھرمان ماچٙو: ماشھ دەسو پلٙو ھۆرمیا ڕەنگینا، ٛوەلیم کابرای ھۆرامتھر، جار ھھن کابرای بھرنامھ 

ش،  ٛی چٛیٛوٛی کٙوردەٛواریٛیش فرٛینٛی!!!!! ئاخر چٙوخڕانک، ک ــھی ماچٙو بھ فھرەجی، کھشو کٙوکھمھرەکھ، ک
رای ــــمشناسٙو، ٛوەلیم کاب میایام جار ھھن بھچھپھٛوانۆ، کابرای ھۆرامی چٛیٛوەکا بھشٙوناسٙو ھۆر ھنٙو ئاڎیا؟!
ان گردو تھقھلیش ٛوزٙو ھھرمانھ تا بجھرخنٙوشۆ الٛو ٛوٛیشھرە!!بھرنامھٛو   

ھھن، فۆلکٙوری تایبھ بھٛوٛیــــت  ٛوٛیت کسمی پاکو تایبھ بھٛیت ھھن،  ٛواردەی تایبھ بھٛو  تٙوی ھۆرامی ٛوەختٛیو
 !؟ۆامٛی ٛوٛیشــو بکھرٙوش بھ نـکی تھربھرٙوشـھ؟! چی مازی خھھن،  زٛوانو فھرھھنگیٛوی تایبھ بھٛوٛیت ھھن

قسھکٛی ئینا چٛینھ ئاخٙو چی ٛوەختھ ھھکھ بھڕٙوی ڕٙوشن شٙوناسما مدزیٙوو یام جھالم ھامزٛوانھ  بٛی ئاٛوەزەکاٛوە 
ھھڕاج و مھزاد مکریٙو، ٛوەختو چیشیا؟! ٛوەختو ئانھیھنھ بھس خھریکٛی ئھژماراو بٛی ئاٛوەزەکا بیمیو ٛوەخت 

ٛوە بنیٙو ڕٛوەو دەسھ جھمعبکٙوشمٛی، یام ٛوەختو ئانھیھ ھھکھ گرد خھمٛوەریوو  ی، ڕٙوٛوەو ــــــــھۆرامی القٙوریـٛ
ش کھ خھمٛوەریا پھی شٙوناسٙو مللھتی  ، من بھعلمی (ب)(م)کھو تٙو بپھسینو تویچ بھ ٛوەستھ ھھرمانھو نیھتھک

وڵ ـــھبـــق ینھـعلمی نٛیرماکھو من پھسینی جھنٛویستھیھنھ،  ئاٛوەخت بھ زٛوانیٛوی یٙو گرتھ بنٛویسمٛی، ٛوەختٛیو ئ
 ھــــٛواچھ، من بــیار بــچ خــکریا ئاٛوەخت مھسھلٛی لھھجھو دەگاکا ئاسانا، من بھ خھیاری، خھیار ماچو، توی

ھ بٛواچھ، من بــھ  ٛوەرٛوٛی، ٛوەرٛوە منٛویسو،  تٙو بھٛوانای وەروە بواچھ، من بھساوەری ساوەر ماچو، تویچ پھت
. گھر پی تھشکھ نھنھمٛی ٛوەنھو حھر خھریکی لھھجھو لھھجھکاری مھزدا بٛواچھ خوڎای خوڎا ماچوو، تویچ

چانھیچ سھخت  دەگھیھکا بیمٛی، ئانھ بھحیچ تھشکٛیو پسھ ماچا نھ نانما بھدٙوی میاٛوٙو نھدٙویچما بھ نانی میاٛوٙو!
ھکیٙورەو بٛی ٛو  ما ٛوەشا ب!! ئاٛوەخت ٛیش بکھرٙو بھ حکیمو میانجی بکھرتھر ئانھن الٛیڎە پی بھزمھیھ بچ ھ ــــد

تٙو ماچٙو بھ گھردەنم پاسھن، بھمنیچ مٛواچٙو بھگھردەنم پاسھن!! ئمھیچ پاڎی بٛواچمی بھگھردەنم پاســــــــھن!! 
   ٢٢٢٠/ ٤/ ٨                                    



 


