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 :کۆریچ نیسکر

 .ژوانە گورگ
 بوڕهان جۆاڵ

 

 
 
  و یرانێئ یپاسداران نیەالەکورد ل ینجانەگ ێیو پ ستەد یکردنڵنا
  ودا،ەشەوینەگورگ ل یخواردنەب بنەد
 
  انەیناگەتامل و چ قاندنەچ رزەئەل
  و کانیەومەق سەرەح ەبەرەع نیەالەل
 دا،ەڕۆوینەگورگ ل یخواردنەب بنەد
 
  نیەالەل انیکردن نێروشوەس ێب
  و عسەب یتەحکوم یربازانەس
 ودا،ەشەوینەگورگ ل یخواردنەب بنەد
 
  یرھاتەسەب وێن ەنێخزەد ەمانەئ

  .کداێوەشەوینەل شقیع یانیقوربان
 ۆاڵبورھان ج/ ینینووس

Burhan60jola@yahoo.com 
Facebook.com// burhan60jola 

٢٧٣٢٦٦٠٦٥٠٦،  ٢٧٧٢٦٧٠٠٧٧٠ 
 ٠٢٢٢ یمانێسل
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 یکانەونەخ ینانۆڕگەل یگوناھ وەگەڵمۆک وێن یعاشقان یانڕکچ و کو مەردەبەل ستەربەب ەتێبەد تێرەدابون رجارۆز
 وەوەتۆوتەکێل انڕیرگبەج یرھاتەسەب نیندەچ رن،ۆز داەمێئ یتاڵوەل شقیع یانیقوربان. ۆستەئ ەتێوەکەد ینێوەئ
 ینجەگ نیندەچ یونەخ مان،ێل ەپاراستووەن انیستەد کەیەوێش چیھەب شمانیورەچوارد یدوژمنان. شتوونەیگەن مرادەب

  .ڵگ رێژ ەتۆخست انیکورد
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گورگ ەژوان/ بێکت یناو •
 کۆریچ نیسکر/ تەباب •
 ۆاڵبورھان ج/ رەنووس یناو •
 باوان بورھان/ پیتا •
 بورھان ڤێڵبا/ رگەب •
 دەحمەئ یھدەم/ نیزاید •
  ( ٣٢٢/ )  راژیت •
 ٠٢٢٢ ڵیسا ی( ٦٦٣٠/ )  سپاردن ەیژمار •
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 کانمانەدوژمن نیەالەل ەو رووداو رھاتەسەب
 
و  نجانەگ یناوبردنەلۆکورد ب یلەگ یدوژمنان یایاجیج یالمارەپ نیندەچ ەڵگەعاشق، ل ینجانەگ یرھاتەسەب نیندەچ
 ەتۆخزاند انۆیخ ورەچوارد یدوژمنان ێیاوکڵەڕترس و د وتنمانەدواک ۆب ەوەکیەروو مووەھەل ان،یکانەونەخ یاندنڕز
 .دایەبەدەئ ەقەد مەل کتریە کەت
و  نجەگ نیندەچ تماناڵو یباشوور یرەرکیداگ یتییەنۆڤیش یریو ب تەاڵسەرابوردوو د ەیدەس یشتاکانەھەل •

  .کردن ینێروشوەو بآس ندانیز ەخست یکورد یالو
 ەچوون شێپ مانەکەتەللیم ەیکەیەکیە ڕیکو نیندەچ شمانیتاڵوو یتەاڵژھۆر یرەرکیداگ یتییەنۆڤیش نیەالەل •
 ەسنور وێنەبوون و ئاوھاش ل ەئاوار مانداۆخ یخاک وێنەل شیزانێخ نیندەدراون، چ ەییستەج یئازار ەدارێس یتەرپەب
  .نەیبەردەسەب انیدوژمنانمان ژ ەیکەستکردەد
  .ەوێش مانەھەب باکوورەدوژمنانمان ل •
  .ییەباشترن نەبێخراپتر  ەانێیس مەل ژئاواشۆر یدوژمنان •
 
  
 
 
 
 
 
 
 ەوەمانۆخ نیەالەل ەرکردنەیو س کردنڵبوەق
 

کورد  ڵیما ۆیەب ەپارچ کیەو  زێھ کەیەب نیبب ەسڕقو یکێکار ن،یگووتار ن کیەو  ڵد کیە یەداەوەل ەمێئ یگرفت
 تێب نآۆرچەو ھ ڵرحاەھەب ،ەرداگرتووەسەب یستەد ۆاڵو ناق شێرکەس یکێدوژمن شیکەیەرپارچەو ھ ەشکراوەب
 .ەوەتۆپاککرد رەرکیو داگ رستەزپەگەر یژمندو یژڕێنگەرەل کێمەک تماناڵو یباشوور ۆییو ناوخ یکەرەد یتەارمەیب
 یکانیەاسیس ەنیکورد و ق ینجانەگ یدارڵد ینەمەتەل ەکەڵەیەکێتەک ەکۆریچ مەئ میتوان مۆخ یکانەچوونۆبەب

 ەقەد مەکوردستان ل یباشوور یکانەھاتێد یانیژ ەیوێچوارچەل (گورگ ەژوان)گونجاو  یکێشانیناونەکورد ب یدوژمنان
 .ەگورگ ەژوان مەئ یواکارەتەب مەکب (ۆتابل ەعریش)چوار  ھاەروەھ مەبک ەو ئاماد ناێو دایەبەدەئ

 ستەوەیپ رەنێخو ینەیز شەجارجار م،ەکەد شێکەب دایگشت یلێھ رەسەب ییتاۆرووداو تاک یتاەرەسەل ەکیەامڕد ڵەجوو
 مانەھ رەسەب رچوونەد ەیوانەچێپەدواتر ب داوەالد ییگشت یلێھ رەسەل کتریبار یکێلێھەبەک کانڵەجووەلقەب مەکەد
 ەلێو ھ ییگشت یلێھ وانێنەل زێھەب ەیانیتەباب یکیەندەوەیپ گوومانێب ،ییگشت یکارا یلێھ رەس ەوەنمەڕێگەید ەچکێر

 یواوکارەت مەڵێد ەوییەاینڵدەب وەوەنابن ایج کترەیەل دایەبەدەئ ەقەد مەل زیرگەھ وەیەھ داڵەجووەلق یکانەکیبار
 .تێچەردەد ڵکرچ و کا یقەناد یکێقەد وەباشتر یبوونەن کتریە ێبەو ب کترنیە
  
 یناساندن ۆب کێستێت

 ەکۆریچ مەئ یکانیەتێسەو ک رھاتەسەو ب نێو شو کات
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 -:ەکۆریچ مەئ ینەمەز
 یرھاتەسەبەل کێوەشەب ەئاماژ دایامڕد یلێھ رەسەل ەکیەکەرەس ەرووداو ۆب یەبەدەئ ەقەد مەئ وێن یرەحویم ینەمەز
 یخزاندنەب ت،ێبەرووداو د یکارا ێڵیھ یبیرەھاوت عاتەس شتەھەب نەمەز ێڵیھ یژێواتا در کات،ەد داەکەکستێت
و  یتیەراەبەنیق ڵەیسا نیندەچ یشکردنێکەڵھێت ەڵگەالدآ ل ینجەدوو گ ییشقبازیع یانیژ کێوێون ڵسا یرەوەادی

 .ەقەد مەئ (یکانەرھاتەسەب ڵەجوو) وێنۆدوژمنانمان ب نیەالەکورد ل ینجانەگ ینڕیکوشتن و ب
 ەـ(٦٢٢٧) ڵیسا ەیدوانز یمانگ ییتاۆو ک زستانەل یەبەدەئ ەقەد مەئ ەیکییەرەحویم ەو رووداو رھاتەسەب ییقورسا

 یناڵسا رەسەب ەشکراوەدابەک داەوەانێڕگ ینیزاید ەڵگەل ینگەھاوسەب وەدراو ڵەجو یبڵقاەل یکەرەس یرووداوەک
   .دا(٦٢٢٧ یزییو پا نیو ھاو  ھارەب) (٦٢٢٧و٦٢٢٥ وانێن یزستان)و (٦٢٢٥ ینیھاو)و (٦٢٢٠ یتاەرەس)و (٦٢٢٢)
 یکێردانەسەبەک (دارڵدوو د) ینیب کتریە یساتەچرکەدا ل٦٢٢٥ ینیھاوەل ەرھاتەسەب مەئ یرووداو یتاەرەس یکارۆھ
 ەنەمەز رەسەبەک کانەرھاتەسەب یشکردنەداب ەیسۆو پر رمۆف ێیپەدواتر ب مەاڵب کتر،یە ڵیما ۆچووبوون ب ییزانێخ
 ەوەکێسەک ەتاک نیەالەلەک ەوەانێڕگ ەیخشەن وێن  ەخست میە(تاەرەس) مەئ ەوەتەوکراوناڵب ەقەد مەئ یکانەرۆراوجۆج
 ەیوەکبوونیو نز انیکانەژوان یگاێر یو ترسناک یختەس ۆیھەب شیدواجار. رگرەو ەگاتەد ەیەکۆریچ مەئ یوانڵەپاەک
 یلکارێھ وەخشەن ێیپەب کیبار یکەیەچکێرەکورد ب یدوژمان یال یکانەندراوێپەس ەرگەم مەرجەس....رگەمەل دارڵد
 یەایت یوانڵەپا کیە نھاەت یەبەدەئ ەقەد مەواتا ئ ،ەکستێت مەئ یکارا یلێھ رەس ەننێخزەد انۆیخ ەوەانێڕگ
 ەل ەسەکەتاک یشۆرخەو ھ ەشدارەب کانەرھاتەسەب ەیربۆزەو ل ەکانەرووداو مەرجەس وانێن یستووەقبەچەک
 .کانەساتەگشت کار ەیوەانێڕو گ کردنەستەرجەب
 ەتاک دایایو ت یدرام یلێھ رەس یکێوەش وێن یعاتەس شتەھ ەیکیواتا تز ەکیەکەرەس ەنەمەز یشکردنێکەب یکاتەل

 بدانڵقاەل ۆب تێبەد ڵاەیخ ۆڕیت وێن یراویگ داەوەش وەل رەھ ت،ێبەد انیو ژ رگەم وانێن ێیملمالن یماندوو وانڵەپا
 نێوەئ ینووسەچار ەیوەکردنەدووبارەل شیرۆو ز ەقەد مەئ وێن یتێسەک کەڵێمۆک یمردنەب ۆیخ یرگەم یکچواندنێو ل

 .سێترەد
 -:ەکۆریچ مەئ یکانەرووداو ینێشو

 کینز یکانەستکردەد یەسنور ەناوچەل یرۆز یشەب ،ەکوردستان یباشوورەل ەقەد مەئ یکانەرھاتەسەب ینێشو ییقورسا
 ەتێوەکەد (نێشو)ەل کێشەدا ب(فالش باک) ەیوێشەل ەوەانێڕگ یلکارێھ یکیکنەت ۆیھەب ،ەیەو خان رانەمۆئ یحاج

 .دەدرێ کستێتەل ییگشت یلێھ رەسەلەک انیرمەگەل یکفر ەیناوچ یکانەھاتێد
 -:ەل نیتیبر ەکۆریچ مەئ یکانەرھاتەسەب
  .یوارەکورد یتێرەون دابەل ەوەشاردنۆکوردستان و خ یباشوورەل انڕو کو ژانیک وانێن یندەوەیپ یرۆج -
 .کتردایە یناوێپەل نیخشەب انیعاشق و گ ینجانەگ یال یتێماندو ینینانسەن -
 یلەگەب رەرامبەب انیکانەرکردەس یستوورەئ ینیق یرخستنەکورد و د یتاک ۆدوژمن ب یتاک یکردن یتیەدژا -

 .کورد
  
 -:ەل نیتیبر ەکۆریچ مەئ یکانیەتێسەک

 عقوبیە
 ۆیخەل یبرا سێ یمردن یدوا ،ەناسەماندوو ن ،ەشێرکەس یکێعاشق ت،ێبەد کڵێسا ستیب ینەمەت ،ێییەالد یکێنجەگ
 .ەیەوڵەما ەیتاقان ستاێئ ترەورەگ
 یلەالعەم
 عسەب یشەکەورەگ ڕەکو ،یگورگ خواردوون یدووکور ت،ێبەد کڵێسا فتاەح ینەمەت ،ەـ-عقوبیە یباوک ەریپ یکێاویپ

 .یتیەکوشتوو
 انەیب

 یشیندەوەیپ دات،ەد یو باوک کیدا یتەارمی رۆز ەوڵەماەل ت،ێبەد کڵێسا ەژدەھ ینەمەت ەـ-عقوبیە یخوشک ەتاق
 .وان ڕێدوو ھاو کەدا و-عقوبیە ەڵگەل
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 خانئایشێ
 رۆز ڕیکو سێ یمردن یرەگیکار ۆیھەو ب ەسووتاو رگەج یکێژنەریپ ت،ێبەد کڵێسا ستەش ینەمەت ەـ-عقوبیە یکیدا
 .ەمدووەو ک نگەدێب

 قادر دەمەح مام
 ،ەناوێھەن یژن ،ەسەکێب ت،ێبەد کڵێسا فتاەح ینەمەت عقوب،یە ڵیما ەیکەگوندەل ەدوکاندار یریپ یکێاویپ
 ۆیخ ەیکەگوندەل ستاشێو ئ یگورگ خواردوون یدوو برا انیرمەگ ەیناوچەمردوون، ل یو باوک کیدا ەویەنجەگەل
 .یژەد داەیکەدوکان وێنەرلەھ ەوەتەماو نھاەتەب

 میەمر
 انڵیو ما یتۆیەخ ەیکەناوچ یکێرەدلب ،ەارەییع رۆز ت،ێبەد کڵێسا ەژدەھ ینەمەت ،ەنازەب رۆز یکییەگوند ەژیک
 .ەعقوبیە ڵیما ەیکەگوند ویودەئ یگوندەل

 ێتر
 شیرۆو ز  تێوەشدۆخ ی-میەمر رۆو ز ەروح سووک یکێکچ ت،ێبەد کڵێسا ەچوارد ینەمەت ،ەـ-میەمر یبچووک ەخوشک

 .داتەد یتەارمی
 خدر مام

 ،یە ێو تر میەمر یباوک تێبەد کڵێسا فتاەح ینەمەت ،ەـ-عقوبیە ڵیما ەیکەگوند ویودەئ ەیکەگوند یکێدوکاندار
 .ەیەدا ھ-عقوبیە ڵیما ەڵگەل انیشیاویو ناس یستیوەشۆو خ تێوەشدۆخ رۆز یکانەکچ
 تەبەیھ
 ت،ێوەشدۆخ رۆز یکانەکچ ،ەـی ێو تر میەمر یکیدا ت،ێبەد کڵێسا ستەش ۆب نجاەپ ینەمەت ێییەالد یکێژنەریپ
 .ەیەدا ھ-عقوبیە ڵیما ەڵگەل انیشیاویو ناس یستیوەشۆخ
  ۆشن
 ەیەھ یتڕێیەھاو یواوەت یکیەستیوەشۆخ وەروح سووک مەاڵب ڵیەفزو کێمەک ەـ-میەمر ڕێیھاو ،ەکارەرزەھ یکێکچ
 .دا-میەمر ەڵگەل
 تەو ئافر اویپ نیندەچ

 .ەرۆراوجۆج انینەمەت عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەل نێییالد
 تەو ئافر اویپ نیندەچ

 .ەرۆراوجۆج انینەمەت میەمر ڵیما ەیکەگوندەل نێییالد
 

و  ەیکەرەباوکم و خوشکم و ھاوس کەو ستانمیوەشۆخ یناوەخوازراون، ب انەیربۆز ەقەد مەئ یکانیەتێسەک یناو
 .دامناون ەوییەکانڵەمنا
  
 .....................ەیوەئ شێپ

 یزکردنیر یرکەئ ییگشت یلێھ رەسەل یکەڕێبەک ەاریسوورو د ەلێھ وەئ انیکارا  یلێواتا ھ یدرام یلێھ رەس ەنیبچ
 ەکەکۆریچ یتاەرەس ەڵگەتاکو ل زەڕێب یرەنێخو ەیوێئ ەیدیردەب ەمەبخ کەیەوەباروونکردن یەداۆستەئەل یکانەرووداو
 .بنەن ینەیز ینیکڵەداچ یتووش

 
 کیەتاەرەس ڵەتیتا کەو کێستێت
 ەھارەب شیرزەو ەـ٦٢٢٠ ڵیسا یتاەرەس
 دانەوەدانکردنەئاوەل رانەمۆئ یحاج ەیناوچ یکانەگوند ەوردەورد 
 ەسنوور ویودەل رۆتاز مەک کانەھاتێد یکەڵکوردستان خ یباشوور ەیکەنەڕیراپ یدوا کڵێدا واتا سا٦٢٢٠ ڵیساەل
  .ەوەکردن انیدانەو ئاو انیکانەبوو رانێو ەگوند وێن ۆب ەوەانەڕگ کانەستکردەد
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 کوەو یشەکەکەڵو خ ەوەدانکرانەئاو داڵەوساەل یەشاخاو یکەیەناوچەک رانداەمۆئ یحاج ەیناوچەل کێگوند ندەچ
  .بوون کیرەخ ێڵەوەدان یو چاندن زوباخەرەب انیشیکێمەو ک یدارەڵئاژەجاران ب

 رانێئ یسنوور ویودەئ ەیئاوار عسەب یتەحکوم یمەردەسەرابردوو ل ەیدەس یشتاکانەھ یناڵساەل یلەالعەم ڵیما
 ڕەکو ی-وسفی ۆیھەب شیوەئ کرابوون،ەڕەڵاڵو ب رابوونیگ عسەب یتەحکوم نیەالەل کێندجارەچ ەزانێخ مەبووبوون، ئ

! کرابو نێروشوەسێو ب  رابویگ انەیکەناوچ یوختارم ۆیھەب انۆیخ ڵیماەل یتیەرگاەشمێپ یکەو چ جلەبەک انەیورەگ
 ن،ێڵبھێجەب انۆیخ ەیکەگوند کردنێلیبو وا شیەزارێب وەرئەبوبون، ھ زارێب رۆز عسەب یتەحکوم نیەالەل انیشۆخ
و  رانەو کام وبەیو ئ یکچ یانەیو ب یزانێخ یئایشێو  یلەالعەو م ەوەکردۆک انۆیخ یکیەستیداوێپ ندەچ کداێوەشەل

 .ەییو ئاوار رانێئ وەرەرآ ب ەوتنەک انیشەرشەھ عقوبیە
 رکردبوەد یناو الەمەب انۆیخ ەیکەگوندەل ۆیەب خوابوەروو ل یکێاویپ مەاڵب بووەن وتەمزگ یالەم یلەالعەم
 انیتیەئاشنا ێوەئ یکانەکورد ەڵگەل ەندەرچەکوردستان ناسرابو، ھ یتەاڵژھۆر وێن ەییئاوار یانیژەل شەوناوەربەھ
 .بونەن ستەربەس رۆز یەاڕوەل داەگانێب یکییەانڕحوکم یرەبێس رێژەل مەاڵب یزانەدەن ەئاوارەب انۆیو خ  داکردبوەیپ
 کانەکورد ەڵگەل ھاەروەھ تر،یکێنێشو ندەو چ ھابادەو م شتەردەس یکانەشارەل ربردەسەب انیانیژ کڵێسا ندەچ

 ێوەئ یانیژەل یتەرامەمدەک ۆیھەب ەچونک انۆیخ ەیکەگوند ۆب کردەد ەوەانەڕگەل انیشیزەح ەندەرچەراھاتبون ھ
  .بوبون زارێب
 ۆب انداەیوەانەڕگ یارڕیب تریزانێخ نیندەچ کوەو شینێوەئ رپابو،ەب تاڵو یباشوورەل نەڕیدا راپ٦٢٢٦ ڵیسا یھارەبەل

 شیرۆز کرد،ەد انەیوەھاتن ەیلەپ رۆز ۆیەب بردەردەسەب انی-یژەم وەمرەم یکێانیژ ویودەل ەچونک ان،ۆیخ ەیکەگوند
 ەوەمان ێوەل نەڕیراپ یدوا شیتر یکڵێسا شداەوەئ ەڵگەل ت،ێب انیرزگار ێوەئ یەیرەسەرمەوچەل کردەد انیزەح

 .کخستێر انۆیخ ەیکەنێشو ۆب انەیوەھاتن یکەدارەداو ت انەیوەانەڕگ یارڕیب یکجارەیەب٦٢٢٠ ڵیسا یتاەرەسەدواتر ل
  ....بوەھ ەیشێک نیندەچ انیشەوەھاتن

 ستبویوێپ ،ەوەانەڕگەل انیوتنەدواک ۆیھ ەبوەد شەمەئ ،دەچێرەد ۆب انەیوەانەڕگ ڵەیبن تاپسو چاوەڕێ یەبواەد
 ەوەھاتنەل ۆیەب زاربونێب شیرۆز ران،ێئ یتاڵو وێن ەینەاڵمام ەرۆوجەئ یواوکردنەت ۆب ەوەننێبم رترۆز یکەیەماو
 شێپەل٦٢٢٠ یھارەب یکێوەشەل بووەوەئ ان،ۆیخ ەیکەدگون وەرەب بژاردەڵھ انیسنوور یقاچاغ یگاێو ر انکردەیلەپ
بوو  ڕپ ەوشاخانەئ رەس شتاێھەک ەو خان رانەمۆئ یحاج یشار وانێنەو ل رانێئ راقیع یسنوور رەسەل وداەشەوین
  .نەکەد انیرەسەب ستەد انۆیخ ەیکیەبەرەو ل نێریگەد کانەپاسدار نیەالەل فرەبەل
 ەزستان شیرزەو ەـ٦٢٢٧ ڵیسا ییتاۆک
 ....رانەمۆئ یحاج ەیناوچ یکانیەشاخاو ەگوندەل کآەیەل 

 ەگوند یکێنجەگ شیعقوبیە کن،یرەخ زوباخەرەب شیکێمەو ک یدارەڵئاژەب کانەزانێخ ،ەوەتۆدانکردەئاو انەیکەگوند
 کیەو  ریپ یکێو باوک کیو دا ۆیخ ،یە-یلەالعەم ەیو تاقان ەورەبچووک و گ ەکور ،ەانۆیخ ەیکەدانکراوەئاو ەتاز

 ڵیماەل ،ەکردوو ینێروشوەبآس عسەب یتەحکوم یشەکەورەو براگ یتیەگورگ خواردوو یدووبرا ن،یژەد ەوڵەماەل یخوشک
 ۆب ەوەتەاونەڕگ ەکڵێسا سێ ەیکینز تریکانەزانێخ کوەو کن،یرەخ یدارەڕمەماون و ب سەچوارک نھاەت انداۆیخ

 اندایوانێنەل ییەن کیەاوازیج چیو ھ واتەڕوا د نێوەئ یانیژ کوەو کانەنیگوندنش مووەھ یانیژ ان،ۆیخ ەیکەگوند
 .ەمەک انیاوازیج شایتەرامەدەل تەنانەت

 گوند ەیکەدوکاندار
 یوێبژ ۆب ەیەھ یدروستکراو ڕقوەل یبچووک یکێدوکان ەگوند مەل ،ەناوێھەن یو ژن ەنەمەتەب یکێاویپ دەمەح مام
 یدوا ژۆرەب نجانەگ ،ێوەاندیشۆخ انیمووەھ شییئاوا یکەڵو خ ێوەخەد ەکەدوکان وێنەل رەھ شەوانەش ،ۆیخ ەیژانۆر
 یەژگارۆو ئام یکانەشۆخەقس ۆب گرنەد یورەچوارد شدایوانەشەل ان،یکانەکات یربردنەسەب ۆب ەوەبنەدۆک ێیل شیئ

و  ڕکو کوەو یمووەھ ەگوند مەئ یکەڵخ ەچونک کاتەد ەئاماد ەریپەمام ەیکەخواردن کێزانێو خ ەوارێئ رەھ ،یکانەچاک
قادر  دەمەمام ح ەیکەدوکان ،ەدروستبوو اندایوانێنەل ڵباوک و منا یکیەستیوەشۆن، خ-قادر دەمەمام ح یکچ
چا  ەیدوکان وەئ کتر،یە ۆب ژنەڕدەڵھ ایت انیانۆیخ ڵید یراز نجانەگ ەینێوشوەئ ،ەگوند دروستکراو یاستەڕناوەل
 ۆب ەوەبنەدۆک ایایت ەیبچووک ەژوور وەئ ،ەوەنۆخەد ایت یقادر دەمەمام ح یکانەکۆرزەل ەستەد ەیکەشۆوخ رمەگ
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 ێیپ انڵید نجانەگ ،ەیەگوند مەئ ینجانەگ ینێشو ەقادر تاک دەمەمام ح ەیکڵەنزەم ان،یکانەچوونۆب رویب ەیوەنۆڕیگ
 ستن،ەبەد زیر شۆخ ەقس ەیریپەمام یورەدەب ێوەل انیکانەو کار شیئەل انەیوەانەڕگ یدوا ەوەسرەعەل رەھ وەشۆخ

و  تیەقاەھەل گرتنێگو ۆب شنینەداد یورەچواردەو ل ەیکەدوکانەب نەکەد انۆیخ تریکێجار شیوارانێئ ینانخواردن یدوا
 .شووێپ یتدارانەاڵسەو د یتێنجەگ یمەردەس شووێپ یمانەز یکانەرھاتەسەب
 ڵیما یگوند ردووەھ یندەوەیپ
 عقوبیەو  میەمر
 نیندەدروستکراون، چ یینزماەل ێد ردووەھ ،ەیەھ انیتیەئاشنا انۆیخ کینز یتریکێگوند ەڵگەل ەگوند مەئ یکەڵخ
 ەیکیو نز نەکەد کتریە ۆیھاتووچ پێەب ەکەناوچ یگاوبانێر یختەس ۆیھەب ،ەیەھ اندایوانێنەشاخ ل ەلکۆپەت

 ۆیھەب شیوەئ کترەیەل ەکینز رۆز انیتێیەدراوس ردووالەھ یکانییەگوندەل کێندەدوورن، ھ کترەیەل کێرێکاتژم
 ەڵگەل شیرجارۆدروستکراون، ز کانەشاخ ەلکۆپەت ینێدامەدآ ل ردووەھ وانێنەو ل کتریە شتینەتەبەک انیکانەزوباخڕە
  .نەکەد ۆڕوگ ڵئا انیکانەروبوومەب کتریە
 یمام خدر ڵیما شیوەئ ەیەھ رەوەختەب یکێزانێخ اندایوانێنەل یژەد ایت یزانێخ نیندەچ شیویودەئ ەیوگوندەل

 میەمر ن،ێوەد شۆخ انیرۆز ،ێو تر میەمر یناوەب ەیەھ انیدوو کچ نھاەت ەیکەژن ەڵگەل ەاویپ مەئ ،ەدوکاندار
  .ەیەوڵەما ەڵەیکیو ژ ەلۆبچک ەش کچ-ێتر وەیەرەبۆن

 ٦٢٢٥ ینیھاوەل شیوەئ ەوەتەوۆڕیگ انڵید کتریە ەڵگەل ویمدەئ ی-عقوبیەو   ویودەئ ی-میەمر تێبەد کێویو ن ڵسا
 چیھەب مەاڵب شتبووێھەن نجەگ یعقوبیە یرەسەل انڵیقەئ ێییەالد ەکچ وەئ یکانەشەر ەچاو دایزانێخ یکێردانەسەل
 یوا ەشەوەرئەھ ەکربازەو م ارەییع رۆز یکێکچ میەمر ە، چونکێبزان ییەنێونھەب سەک ەشتووێانھەین کەیەوێش
  .کاتەن انەیکیەندەوەیپ یباس سەک یو ال بگرێ یزمان ەکردوو نجەگ ی-عقوبەیەل
 میەمر یارباشەییع
 ییەندەوەیپ مەئ نابێەک ەوەکاتەد رزەب ۆب یکانەشەڕەھ ڕپ یەناوەخ ەنجەپ ەوەنازەب میەمر اندایکانەژوان ەیربۆزەل

و   تێبەد یشەکەسوور ەنجەو پ ستەد یقوربانەب کوەڵب کاتەد ەیقسەربەھ کەن شیدارڵد یعقوبیە ۆخ نآ،ێبدرک
 ەنجەگ مەئ ۆڵیک یسوار شیاتریو ز کاتەقورس د یکانەناز ترەیندەوەئ شەارەییع وەئ کات،ەد یماچ شیکێندجارەچ

 ،ەرزەل ەتەناوێھ یەیگوند ەنجەگ مەئ ڵیو د ێنازەد ەیکەلیورد ییەجوانەب ێیەالد ەکچ مەئ ت،ێبەد ێیەالد
 ۆیەب یەوا ەوەتێخواردب یرابەش کەیەابەڕق کەو وامەردەب شەنجەگ مەئ ،ەدروستبوو اندایوانێنەل یروح یکیەندەوەیپ
 رۆدوکاندار ز یمام خدر ەیکەژیک. ێآڕبەد ەشاخ وداخ وەئ رماەو س زستانەب ەچاوباز یەھاتێد ەکچ وەئ یکێژوان ۆب

 .بنەد کتریە یزانێژوان و ئاو ەچنەد شدایزستان یرزەوەل نھاەرتەھ نج،ەگ یعقوبیە رەسەب کاتەد زینازوف
  عقوبیەو  میەمر یژوان

 یاڵبا دوەقەل ٦٢٢٧ یتاەرەس یزستان ەل رزەو کیە نھاەت ،ییەن نۆک رۆز ێیەیالد ەنجەدوو گ مەئ یندەوەیپ ینەمەت
 یوەش مەئال دارڵد ەیتێش ،ەوەبنەژوان د وەرەزستاندا ب نیمەدووەل وەش مەکیە شی٦٢٢٧ ییتاۆک. وناڵئا کتریە

 ۆب بچێ ەوەانۆیخ ەیکەگوندەل پێەب شووێپ یزستان یکانەژوان کوەروەھ یەماەتەب داەفرەو ب رماەس مەل داەزستان
  .یەگشت یلێھ یدروستبوون یتاەرەس شەچوون مەئ ،ەیکەارەییو ع کربازەم ەرەدولب ڵیما ەیکەگوند

 مەرجەس
 میەو مر  عقوبیە یکانەوتنەکێچاوپ
 یویودەئ ویمدەئ یگوند ردووەھ یدارڵناسک، دوو د ڵد یدارڵدوو د ر،ەنجدەر یدارڵمراد خواز، دوو د یدارڵد دوو
 ندەچەل نھاەشادبوون، ت کتریە ینینیبەب کێجار ندەچ نھاەت اندایدارڵد یکێوێون ڵسا ینەمەتەکوردستان، ل یکێشاخ

 یکانەناز ارەییع ی-میەمر کێتەڕەک ندەچ نھاەت ،ەووماچ کرد ی-میەمر یکانەشەر ەچاو عقوبیەکورتدا  یکێنەمەز
 -:یکانەکاتەل شیوەئ نج،ەگ ی-عقوبیە ۆڵیک ەتۆکرد
 
 مجارەکیە ۆب داەنینیب مەل م،یەمر ڵیما ۆب چنەد یزانێخ یکێردانەسەب عقوبیە ڵیما ٦٢٢٥ڵیسا ینیھاو •
 عقوبیە یکانەرنجەس ەلەزەغ ەک ن،ڕفەدەڵھ کتریە وەو روو گرنەد ڵبا راترێخ ،دەچێرەد ییئاسا یدانێلەل انڵید
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 ەوێوەرلەھ وێگرەد ەیکەکربازەم ڵەد یزێئامەلتوند  شەارەییع ەوکچەئ وەوەتێرسیگەد میەمر یکانەشڕە ەچاو ەیشۆگەل
 .ناسنەد یکتریە ەیەوێمشەو ب نآێخورپەداد ەنجەگ ڕەکو وەئ ڵید ەیکەھاتووێل ەلیت ەچاو
 ەیکەگوند ۆب تێچەد پێ ەب ەوەانۆیخ ەیکەگوندەل کێوەش ندەچ عقوبیە داەزستان وەل ٦٢٢٧ یتاەرەس •
 .میەمر یژوان ۆب انیویودەئ
 ەیکەگوند ێیکەڕپەڵوھەشەل شیوەئ ،دەکەوێ کترەیەب انیچاو ەوەسانید میەو مر عقوبیە ٦٢٢٧ یھارەب •
 وتەو سر ننێبخش کتریە یشانەو شان ل نەبک کتریە ینۆب کێمەک داێوەئ یکێندەماوەزەل ەیوەئۆب میەمر ڵیما
 .نەبد انیانیگەب
 یبرا ی-رانەکام یمردن یشۆرخەس ۆب نەکەد عقوبیە ڵیما یردانەس داەیکەزانێخ ەڵگەل میەمر ٦٢٢٧ ینیھاو •
 .یگورگ خواردبوو یکفر ەیناوچەل ەک
 یتەبەیھ ەیوەئ ۆب عقوب،یە ڵیما ۆب ەوەنێد ەیکەزانێح ەڵگەل میەمر شیتریکیدا جار ٦٢٢٧ یزییپاەل •
 یمردن رەسەب کێمانگ ندەچ یبوونەڕپێت ەینۆبەبکات ب عقوبیە یکیدا یخانئایشێ ییواەنڵد کێمەک میەمر یکیدا

 .تێوەکەد کترەیەب انیچاو ەدوو عاشق وەئ ێوەل شیتریکێجار ،ڕیکو یرانەکام
 ،ەدارڵدوو د وەئ یو دوا ژوان مەدووەل ەژۆر مەکیە ،دەکەوێرەب یزستان ژۆر (٦٢) ەد نھاەت ەک ٦٢٢٧ ییتاۆک •
 مەئ یرەنووس کوەواتا من و وات،ەڕد ییتاۆک وەرەو ب کاتەدێستپەد داەکات مەل یدرام ییگشت یلێھ ییقورسا مووەھ
 ڵیسا ەبگات ەیوەرلەب ییگشت یلێزستاندا ھ مانەھەرلەو ھ ەوەمێڕگەد ۆب تانەکۆریچ مەئ ٠٦/٦٠/٦٢٢٧ ەل ەکۆریچ

 .تێد ییتاۆک ٠٠/٦٠/٦٢٢٧ ەل ٦٢٢٣
  

 ....زەڕێب یرەنێخو
  .ەب کردنێستپەد ڵیخا یئاگادار کات،ەدێستپەد رھاتەسەرووداو  وب ییگشت ێڵیھ یتاەرەس ەوەرێل

 ێڵیرھەس یکانەرھاتەسەب کێوەش ینەمەز نھاەت. ەشانکردووین شمییتاۆک ڵیخا ،ەکردوو یارید کانمەنێو شو کات
 کەو ۆیخ شتینەت یکانەرھاتەسەب یکڵێسا ندەچ یرەوەادی ەڵگەل ییگشت یلێھ ،ەوەکاتەدۆک کانەرووداو یکارا
  .تۆخ ینەیز وێن ەنێبخز ڵەجوەلق
 ەوەنمەڕێتانگەجارجار د مەاڵب م،ەتانبەد قەد ییتاۆک وەرەب ەوەانێڕگ ینیزاید ەیسۆپر ێیپەدا ب٦٢٢٧/٦٠/٠٦ یوەشەل
 ھاەروەو ھ یدرام ییگشت یلێھەب ستنەوەیپ کانەفالش باک مووەھ کێرجەمە، ب٦٢٢٧/٦٠/٠٦ یوەش شێپ یناڵسا ۆب
 .ەیەھ کتردایە ەڵگەل انەیانیتەباب یکیەندەوەیپ
 ....رموونەفەد
 کستێت یتاەرەس
 ەژوان مەدوو ۆب ەیەئاماد عقوبیە ەکڵێسا ەیماو ەیکینزەزستان ک یژۆر مەکیە ەکاتەدا، د٦٢٢٧/٦٠/٠٦ەل

 یبار رێژ ەچوون تریکێجارۆنازدار، ب یمیەمر یردنەخاو و سنگ و گ یقژ یترەع ینکردنۆب ۆب ،ەیکەوانکراوەڕچاو
  .ارەییع یمیەمر یکانەلیناز
 شێپەل داەانیشاخاو ەناوچ وەل مەاڵب ،ەرزەو مەئ وێن ەتەچوون ەژۆر مەکیە ڕۆمەئ وەزستان یتاەرەس ەندەرچەھ
 زییپا یتاەرەو س نیھاو ییتاۆکەرلەھ ۆیەب ت،ێرێبەد فرەب رزووشەو ھ ۆڵەس رماوەس وێن ەچنەد زییپا یرزەو ییتاۆک
 ڕقوەل ڵەو ما ننێبھ یکارەب ینەمەسووت کەو داەکیەشاخاو رماەسەتاکو ل ەلکیدارو چ ەیوەکردنۆک ەونەکەد

 .ەوەنەبک رمەگ انیکانەدروستکراو
* * * 
 ........کاتەدێپ ستەد ییگشت یلێھ یتاەرەس ڵیخا داەرێل زەڕێب یرەنێخو
 

  ەوەش یتاەرەس/ کات
 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل
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 یمووەھ رەھ ەیەھ رەبەانلیگ یرچەو ھ یەداەڵگەل یتوند رۆز یکیەباەشەو ر ەناو دآ باران ،ەسارد رۆز ایدون وەمشەئ
 انەیوارێئ ینانخواردن یدوا داۆیخ ەیکەگوند ینجانەگ ەڵگەل عقوبیە ان،ۆیخ یکانەکون و کوالن ەتۆخزاند انۆیخ
 کانەنجەگشت گ ن،ەرببەسەکات ب ەیوەئۆب ەوەتەبوونۆک داردوکان یقادر دەمەمام ح یورەدەل تریوانەش ەیربۆز کوەو
  .ەریپەمام یمەد ەتەوڕیب انیو چاو کتریەناەپ ەتەوتوونەک

 تریکێنجەگ ندەو چ عقوبیە ۆب کات،ەد خشەپ قاریو یسپ یکێشڕیو  اوەڕگەڵردھەز یسپ یکێڵێسمەب دەمەح مام
 ۆب ەکردوو انیچۆبرابوون و ک سێ شینێوەئ ،ەمردوو انیو باوک کیدا رزووەھ ەبوو نجەگ ۆیخ یکاتەک ەوەتێڕێگەد

 .نەرزگار بک انیژ یتەنەیمەل انۆیو خ وآەستبکەد انیباشتر یکیەوێتاکو بژ انیرمەگ ەیناوچ
 ەڵگەل مەاڵب ،ەشتوویدان دەمەمام ح رەرامبەب وەمشەئ یکانەکۆریچەل گرتنێگو ۆب کانەنجەگ وێنەل عقوبیە
 ەیمامەک یژەد داەئازاران وەئ ەڵگەل ۆیەربەھ ەاریدەوێپ یشقیع یرێبەب وێل اتریز ەچونک ەیەھ یاوازیج تریکانەنجەگ

تاکو زووتر  ەوەکورتبکات ەکەدوکان وێن ەیکەشتنیدان یتەیەلەپ شیرۆز....ەوەتێڕێگەد انۆیب وەش ینگەدوکاندار تادر
 یاڵبا یزانێئاو شووێپ یزستان کوەو شیتریکێو جار ێژوان بگر ەیکەختەس گاێر شداەنگەدر ەوکاتەل و،ەش ەیوین ەبگات
 رۆز ەماچ بکات، چونک ێتر یکانەچاو کێجار ندەچ شێوەل کاتەد وەمشەئ یوانەڕچاو ەکڵێسا ەیکینز ،ەوەتێب میەمر
  .وھاداەئ یکێوەشەل ەیوەرەد ەھاتنۆب داتەد یخوشک یمیەمر یتەارمی

 یکانەناسەھ شینێوەئ کوەو ،ەشتوویدان دەمەمام ح ەیکەدوکانەل دایکانێھاور ەڵگەل شەلەب نھاەت وەمشەئ عقوبیە
 ەچرک یدوا ەچرک ەک یتیەستەد ەیکەرێکاتژم یال یکانەستەھ مووەھ ۆخ....ەوەژوور ەیکڕەچ ەڵەدوک وێنەب کاتەدەلەم
 ڕۆڵینتۆک رێژەل یکانەریب ەنجەگ مەئ ستاێئ ،ەوەنەکەد کینز ۆب یژوان ەیو واد ەوەنەکەد مەک عقوبیە ەیکەوگارەشەل
 م،یەمر ڵیما ەیکێد وەرەب نۆڕگەد ینەیز یکانەاستڕئا وامەردەب یستەد ەیکەرێژم ەو چرک ڵد یدانێل ،ییەن ۆیخ

  .یتییەکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگ وزوەڵخ ەیوەشکردنەگ یکیرەخ نانێچال مەدەب شەریپەمام
 یکانەڕەم یوانەپاس یلەالعەم

 ەڵگەل ەچونک سێەڵھ ەوکارەب ەوڵەماەل یتیەباوک ەیرۆن ،ڵەتاەب یستەد انیکانەڕەم یوانەپاس ۆب وەمشەئ عقوبیە
 وێنەل دایکانڕێھاو ەڵگەل عقوبیە وەمشەئ! گورگ یترسەل ونەخەد کانەڕەم وێنەل انیکێکیە وەوەرشەھ دایباوک
 .وەشەویتاکو ن تێبەردەسەکات ب دەمەمام ح ەیکەدوکان

 دەمەمام ح ەیکەدوکان وێن
 وێنەل ەمانەئ مووەھ کان،ەنجەو گ ۆیخ ەیرەجگ ووز،ەڵخ ڵیقاەدار، م یباۆس ،ەرمەگ رۆز دەمەمام ح ەیکەدوکان

 شەر ەیزوولەد شیکێنێشو ندەچەو ل اوەڕگەڵھ شەر یکیەاەڕدار ندەچ شەکەچیبنم ەوەتەبوونۆک داڕقو یواریچوار د
 ینێشو یاستڕ ەستەدەل شەکیەوتەچرا ن یشەو ر یەایت ڵیقوو یکەیەالقەد ندەچ شیکانەوارید ێخوار ەتۆھات
  .ەارید یسپ شڕی ەیریپەمام ەیکەشتنیدان

 ۆیھەب ەیبک کانەدرز یرەیس وەش یکاتەل ەوەرەدەل رەگەئ ،ەالنۆک رەسەل رەکسیەو  ەیەھ یدار یکیەرگاەد ەکەدوکان
 ھەندێ ،یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەو ب ەرمەگ رۆز یسیجلەم شەریپەمام ،ینیبەد ەوەژوور ەچراک یرووناک
واش  یکات ،ەوەتێزرنگەد داەیچکێگوەل رەدولب ی-میەمر یکانەنگەد مەاڵب کاتەد دەمەمام ح یمەد یرەیس عقوبیەکات 

 مەاڵب یتڕێیەھاو یکانەنجەگ وەریپەمام یرچاوەب یکانەنێو ،ییەن کێشت چیھەل ێیوادا گو یکیەغڵباەرەق وێنەل ەیەھ
 ھاەروەو ھ ییئاسا یانیژەل ەعاشق ەنجەگ مەئ ۆیەب نەڕپەدێو ت نەکەد رەگوز داەیچکێگوەب ێو تر میەمر یکانەنگەد
 میەمر ۆب یستیوەشۆخ یرۆز کەچ و ەرچاوەبەل یرابردوو یزستان یکانەژوان وامەردەب شی-دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل
  .ێییەالد ەکچ وەئ یشەباو وێن یکانەراموسان ۆییزرەتام کەو انی
 ....ییەن ڵیقەع ڵد
 یال یدارڵد یکانەراز ینێو نھ ێبگر ۆیخەتا دان ب ییەن ڵئاق ەندێھ عقوبیە یستاێئ ەینەمەت وەئ کوەو نجەگ
 نتانەیز ەمەخەیو د مێدوەد تانۆب داەقەد مەئ ەیوەندنێخو یو داھاتوو کەڕۆناوەل مەاڵب کات،ەباس ن کێسەک
 ەندەرچەھ ان،ەیکەشقیع ینێنھ ەیوەشاردن ۆب ەکارەرزەھ ەنجەگ مەئ رەسەل ەندەچ میەمر یارباشەییع یرەگیکارەک

 رزانتروۆز انڕکوەل راوردەبەکچان ب دایتێنجەگ ینەمەتەل مەاڵب ەشیبچووکتر ەبگر ویەنداەمەت مانەھەل شی-میەمر
  .ارترنەییع
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* * * 
 
 
 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
  ڵاەیخ یایدون ەتێچەو د آڕفەد عقوبیە د،ەمەمام ح ەیکەدوکان ەل
 ٦٢٢٧ یتاەرەس یزستان یوژوانەشەل کێکیە ۆب

مام  ەیکەدوکان مەردەبەل ویودەئ ەیکەگوندەل میەو مر عقوبیەدا ٦٢٢٧ یزستان یکانەکیو تار رماەس ەوەشەل کآیە
  .ەیەدوو عاشق مەئ ەیکەو سارد کیتار ەمام خدر ژوانگ ەیدوکان مەئ یمەردەب ستاون،ەو ەوەکەیەب میەمر یباوک یخدر
 ەارەییع ەکچ وەئ یرەمەک ەتۆنداڵئا یکانەستەد شیوەئ عقوب،یە یمل ەتۆکرد ەیکیەناوەخ ەستەد ردووەھ میەمر
سنگ  وێن ۆب باتەیو د ەوەتێدزەد یکانەستەد ەجارجار نجەگ ی-عقوبیە....مژنەدەڵھ کتریە یمەناود ڕروپێو ت ێییەالد
 یو دوا ێنێھەردەد یمەد وێنەل یکانەوێل کەیەچڵمەب رزووەھ ارەییع یرەدولب مەاڵب ،ەشڕەچاو ەکچ وەئ یمکەو م
 . تێبەوون د کتردایە ناوەل انیردووکەھ یمەو د کترەیەب ەوەنەکەد شەباو ەدووبار ێیگو ناەپ ۆب کەیەزلل
و  کاتەد ەشتووەیگێپ ەتاز ەنجەگ ەدارڵد وەل ەشەڕەھ یکانەنجەپەو ب داەردەب ەکەماچەل یمەد میەمر کێمەک یدوا
  .دایرەسەب کاتەد زینازوف شیبار زارانەھەب

 !؟....باش! نێبزا مانێپ سەک وآەنام -
 کیەرەسەل کیە شیرەسەو ب کاتەد ەیکەرەدولب یوچاوو سنگ مەد یرەیس وامەردەب شەلبووۆژوحێگ ەنجەگ وەئ

  .کردنەقس ەتێد ڕپەل کات،ەد شەشکێپ یندەزامڕە
 .بم قوربانتەب ەباش -
 کتریە یماچ وانن،ەڕد کترەیەل بن،ەد کتریە یقوربانەب وەساقەب کوشن،ەد یکتریەو توندتوند  کتریە یشەباو ەوەچنەد
 کێتاو یدوا کتر،یە یسنگەب نێو سنگ بن  کانەماچ یتەوەڵخ ەوەبچن ینگەدێبەب ەشۆخ ەالوەب انیشیرۆز ن،ەکەد

 -:کردنەقس ەتێد ەوەکێزیو ف نازەب میەمر
 ؟ گوتەد یچ مڕێھاو ۆیشن ەژۆر وەئ یزانەد -
  .بکات ۆب ەیقس کاتەد ەڕێیو چاو کاتەد میەمر یرەیس عقوبیە
  ....ئم -

 میەمر ڵیماەل ڕێیھاو یکچان کەیەستەد ەڵگەل ۆشن ،ەوەمەروونبک رەنێخو ەیوێئ ۆب ەقەد مەئ یرەنووس کوەو بامن
 یلکارێھ مڵێروونتر ب انی مەکەوەانێڕگ ەیوێش یەوا دمێو ئوم ێوەمەکاتدا د مانەھەووت؟ ل میەمرەب یو چ شتبوونیدان
بتکات  نآوێبھ رتەد رەنێخو یتڵەسەخەل تێبەھ یوا یرەگیرکا دایەبەدەئ ەقەد مەئ وێنەل مەکەوەانێڕگ ینیزایدەل
 یرەنێمن داھ ۆیەربەھ ت،ەیبک کانەرووداو ییتاۆک تاوەرەو س نێو شو کاتەب ستەھ رچاوترەب یکەیەوێشەتاب ر،ەنیبەب
  -:....رەنیب ەب مەبک رەنێخو تێوەمەم و د(کۆریچ نیسکر)
 ێتر ن،ەکەد انۆیخ ینینەکێباس و پ وەقس شتوون،یدان میەمر ڵیماەل ەوەکەیەگوند ب یژانیکەل کەیەستەد تاەوەئ
 ەکچان نگەر یناسک یکێکیموزەب ەکەژوور ییپانتا ەچونک آڵجووەد انیمەد نھاەت تیەنا انینگەد ەشتوویدان انیوانێنەل

 عقوبیە یایروئ ینیسکر رەس ەتێوەکەد شەنەمید مەئ ان،یکانەبچووک و ناسک ەویەقر ەڵگەل ەبیرەھاوت وەشراوۆداپ
  .دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل
 ۆب نیگوزارشت ڵەیو جوو واریح داۆیخەل ەانێییالد ەژیک وەئ یکانیەناوەخ ەو قاچ ستەد ڵەیو جوو نینەکێپ ەیوێش
 شیخان رەدولب ستابوون،ەو ەوەکەیەب ینگەدێبەمام خدر ب ەیکەدوکان مەردەبەل ەدارڵدوو د مەئەک ەیسارد ەوەش وەئ
 .ەوەتێڕێگەد عقوبیە ۆب ەارترەییع ۆیخەلەک ڕێیھاو ۆیشن یکانەاریپرس یتییەنۆچ
* * * 
 ......ڵەجوو ەلق
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  ارەییع ۆیشن یکانەاریپرس
  میەمر ڵیماەالدآ ل یکچان ەیویقر ناوەل

 یجل وتوو،ەک پشتاەب ەیوەقانیتر ن،ینەکێپ تر،ەع ،ەارانەییع ەکچ وەئ ینازەل ەوێوانلێل یو تر میەمر ەیکەژوور
  .مەکەد شۆناسک رووپ رۆز یکێکیموزەب رەنێخو ەیوێئ یایروئ ینیسکر رەسەل ەمانەئ موەھ نگ،ەنگاورەر
 ڕیپەبڕپ امانێڕت یدوا ێگرەردەو یترەیوەل انیکێکیەرەھ ،ەوەتڕێسوەد اندایرەسەب وامەردەب شەکەنێئاو وەشان ێوەئ

 ەپارچ وەئ نەکەزدەکچان ح ەچونک ەوەگرنەردەو ییکترەیەل شێراک شێراکەب کات،ەماچ باران د ۆیخ ەکەنێئاو
  .نەبک انۆیخ یرەیس رترۆز وەوەتێنێبم انیالەل اتریز ەیەشووش

 یکچان وانێنەل ۆشن مان،ێگو ەگاتەد ەکچان وەئ ینینەکێپ ینگەد یکزەب کێمەو ک تڕێپچەد کیموز ینگەد ڕپەل
  -:اریپرس ەتێوەکەد ەوەنینەکێپەو ب ەلیجوانک ی-میەمر ەکاتەروو د داڕێیھاو
 ؟ییەوان....ەوەتەوۆڕیگ تڵد کڕێکو ەڵگەل ۆت (ەوییەنەکێپەب/ )ۆشن -
 !؟یەچ ەارانیپرس وەئ ن،یریناش رێخەن (ەوەزیو نازو ف نینەکێپەب/ )میەمر -
 .تیارەییع رۆز ۆت میەمر خواەب (ەوەتڵگاەب/ )ۆشن -
 ت؟ۆخ ەیئ (ەوەتڵگاەب/ )میەمر -
 .یەداڵدەل کتێشت ەارید کانتداەچاوەل م،ەکەد رتەیس ندەرچەھ....خوااااەب (ەوەتڵوگا نینەکێپەب/ )ۆشن -
 .یرزانۆز کێلەگ ۆت (نآەکەدێپ رەھ/ )میەمر -
 یستەد یرەیس ؟ەوەتەخەیەب یەچ ەکۆتەتعەموروو ع مووەھ وەئ رزانۆز یارەییع (ەوەتڵوگا نینەکێپەب/ )ۆشن -
  .یەایت یبازن یشکیتا ئان نەک ارخانەییع
 .تیوا شۆت نیریناش (ەوەتڵوگا نینەکێپەب/ )میەمر -
 ن،ەکەد میەمر یروخسار یرەیس کیموز ینگەدەب انیبوون وەاڵکێت ەڵگەل انۆیخ ەیانڕێیھاو یکردنەتڵگاەب کانەکچ
 یشیکەیەکەکوژ ندەو چ رجانەمورو و م نیندەچ ،ەملوانک وەلیبازن و موست ەل نڕپ یکۆرەو سنگ و ب ەنجەوپ ستەد
 -:ەوەکاتەدێل یاریپرس کیموز یانڕپچ ەڵگەل ۆشن ەدووبار انۆیخ یکردنیاریو  نینەکێپ ندەچ یدوا ،ەیەوێپ
 ن؟یچ ەچاووزار وەکەکوژ مەئ نیوتەن تێپ ارەییع/ ۆشن -
 .ننەکەدێو پ نەکەد میەمر یرەیس کانەکچ
 .ەوەچاوەب بمەتان (نێەکەدێپ کێنازکردن کەو داوەبائ رەس) مگرتونەڵچاووزار ھ ۆب ەمانەئ ەمونانەیم/ میەمر -
 .تیارەییع ندەچ....ەیئ....ەیئ/ ۆشن -
 ۆو شن میەمر یالمارەپ ەوەتڵگاەدواتر ب ،ەوەنەکەد ەکیەگوزارشت ەکیموز ەیتێئاو انینینەکێپ اڕکێت کانەچاوباز ەکچ
 رساتەھ ۆیەب ەانیمووەھ یستیوەشۆخ وەیەلۆبچک یکێرگزێن ڵەچ ێتر ان،ۆیخ ەیکچان ڕیجاەتڵگا ەونەکەد ن،ەدەد
 .ەکێکچ یشەباوەل

* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەش یتاەرەس/ کات
  دەمەمام ح ەیکەدوکان وێن ەوەتەڕێگەو د دەچێرەد ڵاەیخەل عقوبیە
 یکچان ەیویو قر میەمر یو ماچ نگەنگاورەر ڵیاەیخ ەل دەمەمام ح نیەالەل (چا) یشکردنەشکێپ ەڵگەل عقوبیە
 وەئ یادەیب ،ڕێیھاو ینجانەگ وێن ەوەتێد ەریپەمام ەل رگرتنەو (چا) ەڵگەل نیکڵەداچ یدوا ،ەوەرەد ەتێسور د وزوەس
 سەو ک ەوەتێبشار ەیکەنینەکێتاپ نآێوەنەداد رەس کێمەک آ،ڕناب یرووەل ەنەخەردەز میەمر یال یەیشۆو خ تەززەل

 یکانڕێھاوەل شیسەک وەوەخواتەد ەکەرمەگ (چا) ڕفڕەف میەمر یکانەماچ ەیچڵم یادەیپاشان ب کات،ەنێل یاریپرس
 .نیئاگادارن

 ەیەواش ھ یرھاتەسەب ،ەوەتێڕێگەد ۆب انیرەیس یرھاتەسەب ەوانەش ت،ێب ەرەجگێ ب ییەکات ن چیدوکاندار ھ ەیمام
 شیوەمشەئ ،یەال یئاوھا یئاگردان گوێ یکۆریو چ رھاتەسەب نیندەچ ،یبوون واوەت ۆب وآەد یوەش نیندەچ
  .ەرەجگ ەڵیدوکەل ڕەپ شەکەدوکان....کاتەد ەستەرجەب یو براکان ۆیخ ەیکەرھاتەسەب
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 یکانەقس ۆب ەگرتوو ێیگو یکانڕێھاو ەڵگەل سەرلەنوێ وەرچووەد میەمر یکانەشۆخ ڵەاەیو خ نینەکێپەل عقوبیە
  .یسپ شیر ەیریپەمام
 یمردن یدوا مەاڵب ،ەبوو کیداەل شەرێرلەھ شتوون،یدان یایت ەوەکەیەب ستاێئەک ەیەگوند مەئ یکەڵخ دەمەح مام
 جێەشتین انیرمەگ ەیناوچەل ٦٢٠٥ ڵیساەل انیانیژ یو قورس یتەرامەمدەک ۆیھەب یتریدووبرا ەڵگەل انیو باوک کیدا
 ەاویپ مەئ ،ەگوند مەئ ۆب ەوەتەڕێگەد نھاەتەب ڵمان ساەھ رەھ دەمەمام ح تێد انیرەسەب ەیساتەکار وەپاش ئ بن،ەد
  .ەناوێھەن یژن ستاشێئ تاەو ھ یەکشانداەڵھەل ینەمەت ەسەکێب رویپ
 انێیخوا ل (ستآەوەد کێمەک)مردن  رزووەو باوکمان ھ کیدا نیبرا بوو سێ ەمێئ....بوو ٦٢٠٥ ڵیسا/ قادر دەمەمام ح -
 کێگوندەل یکفر الروەک یشار ردووەھ وانێنەل ان،یرمەگ ەیناوچ ۆب نیچوو وتەکەدەستنەکارمان د ەرێل....تێب شۆخ

 اندایژەل کردوەوکارمان د شیئ ەوەکەیەب کمانێرسەھ....بردەد رەسەب انمانیژ ایایگرت و ت مانەلۆبچک یکێخانو
 ڵمنا رۆز مەکەبرا بچووک مەاڵبوو، ب یانیرمەگ یکێکچ یعاشق مانۆخ کینز یکێگوندەل مەکەورەبرا گ....نیبوو شەھاوب
  .بوو
  ....ەیەریپەمام وەئ یکانەرھاتەسەبەل گرتنێگو ۆب ەقاندووەداچ انیمەد اڕکێت کانەنجەگ

 وەئ ینینیب ۆب ڕیبەد یگوند ردووەھ وانێن ەیدوور گاێورەئ پێەب وانەش ەیربۆز مەکەورەبرا گ/ قادر دەمەمام ح -
 وەئ یداوا ۆب نیدوا جار بوو چوو ەوەوشەئاخخخخخخ ئ....ەکچ وەئ ڵیما ۆب نیچوو کمانێرسەھ شیکێجار ندەچ....ەکچ
  .ەوەنڕۆیب یەشتاێانھەین یانەیتاب ویەبکردا ستەبۆڵق انیکمانێرسەھ ێوەل ەزگۆخ ،ەکچ
* * * 
 
  ڵەجوو ەلق
 ......قادر دەمەمام ح ڵیاەیخ ینیسکر رەس ۆب
 ت،ێناب یراز انێیپ ەکەکچ یباوک زاننەد ەچونک ەگرژ کێمەک انیوچاو مەد شتوون،یدان ییەانیرمەگ ڵەوماەبرا ل سێرەھ
 -:مەاڵو ەتێد ەکەکچ یباوک ییەانیرمەگ ەزانێخ وەئ یسیجلەم وێنەل

 مەکەکچ....تانۆخ ەیناوچ ۆب ەوەنەڕێگەد تێب کێرکاتەھ ەچونک ،ەوێئەب مەناد مەکەکچ/ ەکەکچ یباوک -
 .ەوەتێوەکەدوورد

* * * 
 ......قادر دەمەمام ح ەیکەدوکانەل ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ
 ەوەشانێک ەرەجگ مەدەب ۆیخ ەیکەدوکان وێنەل دەمەو مام ح ەـ٦٢٢٧ ڵیسا ییتاۆک ەیکینزەک ەسارد ەوەش مەب
 ۆیەب رنێبەوبێعاشق و ل یمووەرھەھ شینێوەئ کان،ەنجەگ ۆب یو براکان ۆیخ ەیرگوزشتەس ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب
 .یەوا ەیربوردەس ەیوەانێڕگەل انیزەح

 وێن ۆب ەوەانەڕگەد شیوارانێوکاربوون، ئ شیئ رەسەل یمووەھ اویپ ژەڕۆب....بوو نیھاو یرزەو/ قادر دەمەمام ح -
 رۆز ڵید مانەکەورەبرا گ مان،ۆخ ەیکەگوند ۆب نیکرد ەڕێیب ەکییەانیرمەگ ەکچ یباوک ەیوەش وەئ....انیکانڵەما
  .بوو نگەت
 نۆو چ ەیک واننەڕچاو ،یکانەقس ۆب ەخستووەڵھ انێیو گو شتوونیدان قڵەبەئ انڤکیڕۆچ ەیمام ەیکەدوکان وێن یانڕکو
 ەیشقیع مەئ یدواداچوونەبەل زەح ۆیەب شتوون؟ەیگ کترەیەب کەیەوێش چەو ب ەناوێھ ەیکچ وەئ انەیکەورەبرا گ ینۆچ

 چەو ب نۆچ ەک ەارید ەوەانیوچاو مەدەرلەھ ،ەیەھ یکڵێد نێوەل کێکیەرەھ ەچونک نەکەد دەمەمام ح ەیکەورەبرا گ
 .واننەڕد دەمەح مامەل کەیەوێش

 شۆناخ یکڵێو د یسارد ەناسەھەب شەمێبوو، ئ وەدوا ش ەوەوشەئ....شووم بوو یکێوەش/ قادر دەمەمام ح -
 .ئاخخخخخ....مانۆخ ەیکەگوند ۆب ەوەنیاەڕگەد
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
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 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
و  ییەختاەت انیشەگاکێر وەنیھاو یرزەو ،ەوەنەڕێگەد انۆیخ ەیکێد وەرەب ەکەکچ ڵیما ەیکێدەل ەوەکەیەبرا ب سێرەھ

 ەشیکەیەو ماو نەڕۆد دایەگاێر مەب ەجار نیندەچ ەمەئ ەچونک ەیەھ انیشیچاک یکییەزاڕەشا ،ییەن انیشیچیھ یترس
 وەئاخ ل ن،ەڕۆد ەکۆڵەخ گاێر رەسەب ەدوو گوند وەئ وانێنەل پێەب ەوردەورد انیکێرسەھ ەوەمشەب ن،یژەد ەیەناوچ مەل
 !نن؟یبەد یچ! نەکەد انۆیخ یمەردەب یرەیس ەوەمانڕسو رەسەب انیکێرسەھ ،یەبرا سێ وەئ یسەکێب ۆئاخ ب ،ەوەش
 یکاتەناشزانن ل! بووەنێل یوا یکێشت چیھ شتنۆیر داێوەب ەوارێئەل رەس ۆخ! نەکەدیدەب کەیەمێخ ندەچ ەوەدوورەل
 کینز انێیل ەویەرسامەسەب ەوردەورد! ؟ەانداوەڵیھ ێوەل یچۆب! ؟ێوەئ ۆھاتوون ب نۆچ! ؟یەچ ەمانێخ مەئ داەوەانەڕگ
 سێ وەئ ەوەدوورەل شینێوەئ ەانداوەڵیھ ەیەوناوچەخوارون ھاتوون ل یبەرەع! ەخیە وەستەد یتائاست ەوەبنەد
  .گرتبوو انەیگاکێر رەھاتبوون س ەوەبچووک وەورەو گ ڵو منا ژنەب انیمووەرھەھ ۆیەب کردبوو،یدەب انەیسەک
 ،ەراویگ ییەئاودامان یەکراس سپ ەکەڵخ ەڵەمۆک وەب انیورەچوارد نەکەد انۆیخ یرەیس! انیال ەنەگەبرا د سێرەھ
 تەنانەت ن،ەناگ نێوەئ یکەیەوش چیھەو ل انێیگو ەتێد بەڵغ ەبەڵغ نھاەت رەسەبڕو قو ساوەپەح ەوەمشەب

 .نەدەد انێیل ردەبەو ب شنێکەراد انیکانڵەواەڕش ەو جارجار ەوەبنەدۆک انیورەدەل شیکانڵەمنا
* * * 
 ......قادر دەمەمام ح ەیکەدوکانەل ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ەرەجگ شیوامەردەب ،ەوامەردەب یو براکان ۆیخ یرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەیەوێمشەب داۆیخ ەیکەدووکانەل دەمەح مام
 -:ەشتوویدان ەکڵیەمقا یپشتەل شیچوارمشق نآ،ێرسیگەداد ەرەجگ یدوا
 شەمێئ! ستبوونەدەب کەچ انیمووشەھ....ربوونۆز یکێلەاوگیپ! م؟ەباس بک ۆب تانیچ ەنڕیکو/ قادر دەمەمام ح -
     .ەمانچەد کیەو  سەک سێ نھاەت
 پڵقو ۆخەرەسەل شەک(چا) ،ەشتوویدان دەمەمام ح ەیکەدوکان یلباد وەڕەب رەسەل کەیەوێشەب وەکیەرەھ کانەنجەگ
  .داتەد

  .ەوەکاتەدوور د ۆیخەل ەکڵیەقاەم کێمەک ەکەقاشەمەو ب ێگرەداد ەکیەرۆق دەمەح مام
 ەکپارچیە نیسکر ەیوەرەس یال یشەب ێوەئ رآیبگ ۆب یماەنیس ەینێو دەمەمام ح ەیکەدوکان وێن ەینەمید مەئ رەگەئ

 پەچ ەستەد نیبگر انەینێو ەسیجلەم وەئ وەروو وەرگاکەد ەنەیبک ەراکێکام یپشت رەگ ،ەشراوێکەڵھ ەڵدوکەل ویەسپ
 ەوەخوار ۆب ەویەشیشتینەتەب ،ەیەوەستەدەب یشەرەجگ وەشتوویدان شەگ یلوزەخەل ڕپ یکڵیەقاەم یپشتەل دەمەمام ح

 ،ەوەتۆبۆک ایت یکانەنجەگ شەکەژوور ەیوەرەو س یراست یال ،ەکەداخبوو ەدار باۆس ڕیگ ۆیھەب نآێنوەسوور د یکێنگەر
 ۆخ ،ەکەدوکان وێن ەکردنەڵدووک ۆب ەشترۆجەب انیمووەھەو ل نآێرسیگەداد ەرەجگەب ەرەئاوابآ جگ ڵیما دەمەمام ح

 ەژوور مەئ یزاەف وێنەل یسپ شیر ەیمام ،ێگرەد انیرچاوەو ب ەوەخوار ەتێبزەداد ورەھ کوەو ەکیرەخ ەبووڕپ ەکەچیبنم
  .یو براکان ۆیخ یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب ڵەگ
سارد  یواەباران و ھ ۆیھەب چێناێپ ەیندەوەئ ،ەوەنەکەد ەکەدوکان یرگاەجارجار د ەوەژوور یرماەتاوگەل کانەنجەگ

 تریکێمەو ک ەدووبار نەکەداواد کانەنجەگەل ھەندێ ،ەریپەمام ۆب نەخەدەڵھ گوێ ەو دووبار ەوەنەخەدیدا رەکسیە
 مەدەب ەگرتوو انیستەد انیکەیەدان ندەچ ،ەارید ەوێپ انیزارێب ەوەرەجگ ەڵیدوک یرۆز ۆیھەب ەچونک ەوەتێبکر ەرگاکەد

  -:نەڵێد انیکانڕێھاوەب ەوەتڵگاەب انیکێدوان کیە ان،یولووت
 .ەوەنەبک مەک ەرەجگ زآۆتوخوا ت -
 .نیخنکا ەکاک ەکور -
 .نیون بوو ەڵدوک ناوەل....تریئ ەسەبەد ئەرێ -
 -:ینیبێت

 مووەھ مەئ یرەیکپ س یکەیەچکێگوەبوون، ب قڵەبەئ ەبانەرەع وەئ وێنەل ەوەش وەب یو براکان دەمەمام ح ەیوەئ یدوا
 ەیمانڕواقو مەئ ەشتوویدان ەکەدوکان ناوەل ستاشێتائ! مابووڕسو انێیل انیرەو س کردەد انیکانەبەرەع ڵێیەیب رۆز
 .یو براکان ۆیخ ەیکڕەرگبەج ەساتەکار ەیوەانێڕگەل ەشیوامەردەو ب ەماو ەویەموچاوەد رەسەب
* * * 
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 ەوامەردەب دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل ییگشت یلێھ

 ڵتاەب ۆیخ ڵید وەمشەئ کاتەزدەح خوات،ەد تەفەموخەخ رۆز ەھاتوو انیرەسەب ەیساتەکار وەئ ۆیھەب دەمەح مام
 کانەنجەگ ۆب کردنێچات مەدەب ۆیەروو، ب ەبخات یکانەنجەگ ۆب ەوەتۆخوارد ینگەپ دایناخەل ەیوەئ وەوەبکات

  .٦٢٠٥ یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب
 مانەن! نەیبک یچ یزانەماندەن! شتینێل رمانۆز یکێترس وتەک ەبەرەع مووەھ مەب چاومانەک/ قادر دەمەمام ح -
 یرەیس نیشتەیگەدەن ەوەب! بوویدەوامان ن یشت زیرگەھ! بوو؟ یچ ڕەکتوپ ەنەمید وەئ ەوەمشەب! ەوەنەڕێیبگ یتوانەد
بازدان  یایفر ەژێدر یەکراس سپ موەھ وەئ یروخسار رەسەب داەوەگواست یکاتەل شمانیچاو! نەیبک کتریە یوچاو مەد
 وەئ یموچاوەد ھەندێ تێدابەڵگەل یستاشێبوونمان ئ ەو شپرز رمانۆز یترس وەکەوەش یکیتار ۆیھەب وت،ەکەدەن
 .ینیبەن مەبانەرەع
* * * 
  ....زمەڕێب یرەنێخو
 شی-عقوبیە ،ەوەکاتەئاگادارمان د کانەرووداو مەرجەسەقادر  ل دەمەمام ح تاەوەئ ەشل بک گوێ داەدوکان مەئ وێن ەل
 کانەگورگ نیەالەل ییاونانڕ یکاتەل گاێرەل واتەڕخان د میەمر یژوان وەرەب ەدوکان مەل ییرچوونەد یدوا وەمشەئ رەھ

 کانەرووداو یندەزبیر ێیپەب داەکەزڕە وێن یخانووەل ەیوەشاردنۆخ یکاتەل کانەگورگ یالمارەپ یترسەل ھاەروەو ھ
قادر و  دەمەمام ح ەیبراک ردووەھ ەیکەرھاتەسەب یواوەت ەقەد مەئ ەیوەانێڕگ ینیزایو د یلکارێھ ەیسۆپر وێنەل
 ناوەل ییگشت یلێھ ستاێئ مەاڵب وو،ڕ ەمەخەد تانۆب ییگشت یلێھەل کتریبار یکێلێھەب عقوبیە ەیبراک سێرەھ
 .ەوەمەکەئاگادارتان د شدایکەیوەانەڕالدان و گ مووەھەو ل ەوامەردەقادر ب دەمەمام ح ەیکەوکاند

 رەسەب اخوای ەبانەرەع وەئ نیەالەھات ل ەمێئ رەسەب ەیوەئاخ ئ (داەباد رەس ەوەرەسەو ک داخەب/ )قادر دەمەمام ح -
  .تەیەن شمانیدوژمن

 شەجارجار ن،ەکەد ەریپەمام یوپل مەد یرەیس ەوەمانڕسو رەسەنوقم بوون و ب ەڵدوک وێنەل یمووەرھەھ شیکانەنجەگ
 -:نەڵێد ەوەزەڕێو ب نەکەد ەسەکێب ەریپ ەاویپ وەئ ەیکەوەانێڕگ یشدارەب کێپرس ندەچەب

 !کردن؟ێل انیچ دەمەمام ح -
 !؟ییەدان وان انیتیەزەئ!........اندان؟ێیل دەمەمام ح -
 !؟{العدو نیاحنا البدو، و} انووتەیو د کردەد انیھاوار! گرتبوو انەیمێتوند ئ/ قادر دەمەمام ح -
 (ەچرپەب! )؟یەچ یمانا -
 (ەچرپەب. )دەزانێ دەمەمام ح! نازانم شیمن ەڵاڵو -
 یبەرەع ەمێئ یمانا (ێشێکەدەڵھ کەیەناسەھ!....)یەچ یمانا میزان ییدوا شیمن........ێیھ ێیئ/ قادر دەمەمام ح -
 .(ەنڕیس سکێفرم یکیرەخ) مڕکو یزانەد انۆیخ یدوژمنەب انیکورد نێوەئ!........؟یەکوآەل مانەکەو دوژمن نینیوارنشەد
 ڵەایپ ناەپەل انیکێندەھ ن،ەبک نداریبر ەریپ ەاویپ مەئ یستەھ وآەانیو ناش کتریە ێیگوەب ننێچرپەد کانەنجەگ

و  کتریە یرەپشت س ەنەخەد انیموچاوەد شیکەیەدان ندەچ ،ەوەشارنەد دەمەح مامەل انیروخسار اندایستەد وەچاک
 .نەکەد کتریە ەیاستڕئا اریپرس انیشتینەت ەیوەئ ەڵگەل

 .دابن انیتێزەئ ەنگەر -
 .خواتەد تەفەخ رۆز دەمەمام ح ەچونک ،دەچێەوەل مەاڵنازانم ب خواەب -
 .یگرەد تاەوەئ ەگوناح رۆز خواەب ،ەیکەراستد -
* * * 
 ەیناوچ ۆھاتبوون ب یتەرامەد مەک ۆیھەب انیو باوک کیدا یمردن یبوون، دوا کانیەشاخاو ەناوچ یکەڵخ یەبراسێ وەئ
 ەوەژێدر یکێکراسەب انیبەرەع ۆڤیمر شێپەوەل بووەن بستانەرەع یو سنوور ەکەناوچ ەڵگەل انەڵیکێت رۆز انیرمەگ
 ەرێئ بووەھ ەوەل انیشک! ترسان رۆز ەوییەنیب یەکراس سپ مووەھ وەئ وێنەل انۆیخ ەوەمشەب کێکات! بووینیبەن
 .!انۆیب ەوەرەد ەتنێھاتب ەوەانیکانەکفنەب رەھ شیکانەبآ و مردوو ستانۆڕرگەس
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* * * 
 ییتاۆواتا ک ەـ ٦٢٢٧ یزستان! ەسارد ندەچ ەوەرەد ەوەمشەئاخ ب! شەوەرەد ،ەڵدوکەل ەبووڕپ وەرمەگ رۆز ەکەدوکان وێن

 یرگەم وەمشەئ رەھ! نڕو ھارود یبرس شیرانەمۆئ یحاج یکانەگورگ! فرەبەل ەبوو ڕپ شەیەناوچ مەئ وڵەسا
 ڵید ەنەخەسوآ د ننەیەگەراد ی-میەو مر عقوبیە ڵیما ەیکەگوند ردووەھەب انیالمارەپ ەڵگەو ل ێیەپ انیکێعاشق

 .ییئاوا یکەڵخ مووەھ
 .نیترسا رۆز ۆیەب! بوو یسپ انیشیکانەجل وەکیتار ەوەمشەب! بوویدەوامان ن یشت شێپ ەوەل/ قادر دەمەمام ح -
 یدواەب دەمەمام ح ەتۆگرت انیکانەنەیز مووەھ! ساونەپەو ح رسامەدوکاندار س ەیریپ یورەچوارد یکانەنجەگ

 یالەل ڵیاەیخ ەیوینەل اتریز اوازن،یج کترەیەل یشەدووب نجەگ ی-عقوبیە یکانەنەیز مەاڵب! نەڕیگەد رھاتداەسەدواب
 ان،یگ میەمر ڵیما ەیکەگوند ەتێنەیەگەد ۆیخ دەھێڵێێج دەمەمام ح ەیکەرمەگ ەودوکانێن ەسارد ەوەمشەب ،ەمیەمر
 ڕپ ەدوکان وێنەل کانداەنجەگ ەڵگەل ڵیاەیخ ەیوینەل مترەک ،ێبەد ەیەلیورد ەکچ وەئ ێیمالنەل ستەد ێوەل
 .کاتەد ڵرقاەس دەمەمام ح ەب ەکەڵەدوکەل

* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 ا،یج یتیەخالقەدوو ئ ا،یج یدوو زمان ا،یج یلتوورەدوو ک! ستاونەو کێبەرەع ەلەگ وێنەل یکورد یجلەبرا ب سێ

 وەئ ۆیەب ەوەنەکەادیج ەمێئ شداینییئاەل تەنانەت! نۆنام کترەیەب ۆیەب ایج ا،یج ا،یرجەھ شیتر یکانەشت ەیربۆزەل
 ەیمێئ رەسەب ٦٢٢٢ ڵیساەل کانەستەدەب رێشمش ەیوەن! یەانکردایب سالمیئ ەرەیغ ۆب نێوەئ یەبواەد یەگوا ەینفالەئ

 رەھ تاەوەئ وت،ەستکەد انیشۆخ یەیجار ەشەب وەمینەغ ەشەب کترکرد،ەیەل انیشیشۆستخەو د انیناێکورددا ھ
  !ربازبنەد انیستەدەو ل نەرابک کداێلەھەل کوەوەن ننەکەداد ێپەل انیکانەوێاڵپ یەبرا سێ وەئ یشتنەیگەب
  .نێترسەد انیراکردنەل ۆیەب تێب ەوەانیرەسەب انیکانیەتەپێپ ەباوک یرزەق کوەروەھ
  .نێترسەد انیراکردنەل ۆیەب تێربەسەل انیکردنڵەاڵح شینێوەو ئ کرابآەوانەر ۆب انیریچێن ەوییەخواەل کوەروەھ
 بۆیە (لکم حالل وبھمیج یاو ف ھمیو االکراد لکم وکل مالد الۆھ)ووتبن  ێیزل پ یکێنگەد ەواوەھەل کوەروەھ
 .نێترسەد انیراکردنەل
  .نێترسەد انیراکردنەل ۆیەب نەگەنێش ت(خودا) ەیوشەبن و ل رستەبت پ شەبراک سێو  تێب نێوەئ یھ ەالل کوەروەھ
 نھاەت ن،ەناگێت کەیەوش چیھەل نێوەئ یەیراەو ھ نگەد مووەھ وەل ستاون،ەو اندایوانێنەل ەرزەلڵەدەب انیکێرسەھ

 .رسامنەس انیالماردانەو پ انیشێراک شێراکەل وەماوڕو انیواق
* * * 
 قادر دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 تەنانەو ت تریوەش رۆز! نەیبک انەیکام یرەیس یزانەماندەن نیبوو کچووێت ەندەوەئ شەمێئ/ قادر دەمەمام ح -
 مردووشەل! ندو؟یز انیمردوون  یەکراس سپ مووەھ وەئ! بوویدەوامان ن یشت مەاڵب نیشتبووۆیر دایەگاێر وەب شیژۆرەب
 ندویز ەیخیەمردوو  ۆخ....ئێێێێ! ناکات وتەسوکەڵھ ەیەوێمشەپاشان مردوو ب! بووەن ستانۆڕگ ێوەئ ەچونک چون،ەدەن

  نێ،ەناسێل ەیمانچەو د ێناگر
 ەوەتێد دەمەح مامەب ەییزەب انیکێندەھ! ەارید ەوەانیموچاوەد رەسەب یساوەپەح ەوەچاخواردن مەدەب کانەنجەگ
 گرنەدێل یشیرۆز یزێر ننێرسیگەداد ۆب ەیرەجگ انیکێدوان کیە ،ەناوێھەن یژن ستاشێتائ وەسەکێب وەریپ یکیەکابراەک

  .ەشۆخ ەقس اوینەت یقادر دەمەمام ح ەیکەدوکان ەیەناوچ مەئ ینجانەگ ەیوەبونۆک ینێشو ەتاک ەچونک
 رەسەب سکێفرم رچاو،ەب ەوەتێد ەیبراک ردووەو ھ ۆیخ ەیرھاتەسەب وەئ یکانەنەمید کیە یدواەل کیە ەریپەمام
 ەیوەکردنەڕت ۆب ەوەداتەقوت د یکانەکیل کێجار ەچوار وش سێ وانێنەل ،ێخوار ەتێد یکانەسیچرچ و س ەتەروم
 ەڵگەل وامەردەب ەریپەمام ،یپشتەل ەوەتێچێپەیو د ەوەتڕێسەد یکانەسکێفرم ەیکەنێپشدەب ،یکانەستەھ یوشکبو ینیبر
 .ێشێکەڵھ مەخەل شینێوەو ئ ەوەبخات ەوەن تێویەنا ۆیەب یژەد نسکەو ھ سکێفرم
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 انەیدووبار رۆز (یرامەح) ەیوش مەاڵب (کرد یھاوار ڕپەل) ن،یشتەیگەدەن نێوەئ ەیقسەل ەمێئ/ قادر دەمەمام ح -
 .ەـ(دز) یمانا ەیەوش وەکرد ئ ارمیپرس داییدواەل (ێشێکەدەڵھ کەیەناسەھ.........)ەوەکردەد

 مووەھ ،ەیکیەسپ ەشیر رەس یکانەدارەسکیبر ەسکێفرم یرشتن ەڵگەل ەریپەمام یرداخستنەو س ینگەبآد کێتاو
 رگاەد شیتریکێجار ندەچ ،ەڵدوکەل ەکردوڕپ انەیکەدوکان ەوەشانێک ەرەجگ مەدەب شینێوەئ کات،ەد رسامەس کانەنجەگ
  .انیشەناسەو ھ ەکەدوکان یواەھ ەیوەپاک بون ۆب ەوەنەکەد
 مامەل انیگرتن گوێ اتریز ۆب ەکەدوکان یکانەلەوپ لەکەل ڕپ ییەو گون ەگێج وێن ەننێخزەد انۆیچاکتر خ کانەنجەگ
 ەنجەگ یدوورەل شیکێمەو ک انیو لوت مەدەب گرنەد ستەد وامەردەب نین شێک ەرەجگ ەینێوەئ ش،ۆخەقس یقادر دەمەح

  .کانەرھاتەسەب ۆب نەخەدەڵھ گوێ سەکێو ب ڵدەداخ ل ەیریپ رەرامبەب ەوێوەو ل شنینەداد کانەشێک ەرەجگ
* * * 
 
 
 
 
 
  -:داەگورگ ەژوارن مەئ ی(ۆتابل ەعریش) مەکیە ەل

 ۆتابل ەعریش مەکیە
  نگ،ەپـ یتیەخواردوو ەیرمەگ ەژوور وەل

 نـگ،ەد ێبەب یگــــــــــــــــــرەد مـانەریپەمام
  نگ،ەر بێو  فافەشـ یســـــکێفـرم ەنـکـەد
 .نگەت یشـیر وێن ۆب ەســـــتووەبـ ـانیـزیر
* * * 
  نگ،ەس بێو  ستەھ بێ ڕێیھاو ینجانەگ
 نگ،ەمـ ەیریپەمام ەیرگوزشــــــــــتەســـ ۆب

  نگ،ەالرولـ ێبەب ەگـــــــــــــــــــــرتوو ـانیـێگـو
 .نگەـتڵد نەبێتا یســـــــــــپ ــشڕی ەیـریپـ
* * * 
  نگ،ەھـــــەن ەینێوەبــ ڵـاەیخــ یـایرەدەلـــ
 نگ،ەوش خۆش یکــــچ ۆنوقم بوو ب ــــدارڵد

  نگ،ەزەوەشـــ رماوەســـــ یماچ یزووەئار
 .نگەھ کـــــــــــــــوەو آڕفەد وێل ڵەیەاڵھ ۆب
* * * 
 ینڕیفەڵھ ەدووبار ۆب شوێپ یزستان یکانەژوان یادەیباش بوو ب یکێلەدا ھ-قادر دەمەمام ح ینگەدێو ب انیگر یکاتەل
 .ەارەییع ەنازدار وەئ یکانەشەر ەچاو ینینیو ب میەمر ڵیما ەیکەگوند ۆب نجەگ ی-عقوبیە یکانڵەاەیخ
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 
  ڵاەیخ یایدون ەتێچەو د آڕفەد عقوبیەقادر  دەمەمام ح ەیکەدوکان ەل
 ٦٢٢٧ یتاەرەس یزستان یوژوانەشەل کێکیە ۆب
 مەو ل ڵاەیخ یتەوەڵخ ەتێبچ لوآەد ۆیب و سێخەڕەد ۆیب یکانڕێقادر و ھاو دەمەمام ح ینگەدێبەل ەعاشق ەنجەگ مەئ

 ۆیەب ماەن ڵیاەیخ یگرتنەگێو ر ینگارەرەب یزێھ تریئ نآ،ێقەبت مەرابردوو د یزستان یکانەماچ یادەیب داەرمەگ ەژوور
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 ەیکەدوکان وەرەو ب یزەداب یسووکەب ێوەل رەدولب ڵیما ەیکەندگو ەشتەیگ بردەن ەیندەوەئ....ڕیف داوڵیبا ەیقەشەل
 یکانەچاو یماچ کانداەژوان ەیربۆزەل ەک یرچاوەب ەوەتێد یدێھ یدێدواتر ھ شتۆیر انیگ یمراو یباوک یمام خدر

 -:ستابووەو میەمر ەڵگەل کانەژوانەل کێەیەل....کاتەد ەیکەلیورد ەرەدولب
 .دەچێ مانۆخ یال ەیشکەر ێترەل کانتەشەر ەبم، چاو کانتەچاو یقوربانەب انیگ یمراو/ عقوبیە -

 عقوبیە یالمارەپ شوێپ یکانەژوان کوەو شراوێکەڵھ نازەل یکێبونڕەتوەب ،ێبەد تێش یمراو ەیوشەب شەتێش ەخوشک
 :-ێنێژاکەد یکانەجل یکانەچنگەو ب یوێول مەد وێن ەتێنێخزەد کۆڵەیەک ەمشت ندەو چ ێشێکەراد یقژ روەو س داتەد

  .(یدانێل ەوەتێوەکەد ەدووبار) یمراو ەڵیم مێپ یمووتێپ ندجارەچ....وانەیح/ میەمر -
 وەل کات،ەد اڵبا بستێو  شتۆگ ێستەد ێییەالد ەکچ وەئ ەیکەالنۆبچک ەستەد یکێدانێل مووەھ ەڵگەل شی-عقوبیە
 یبانگ رەسەب ەوەنینەکێوپەب ۆیەب ێزێبپار ۆیو خ ێبگر میەمر یکانەستەد ییەن یزێھ نینەکێپ رەبەل داەوژوانەش

  .بدات یتەارمی تێبەک کاتەد ێتر
 (ەوەنینەکێپەب). ەوەرەدورخێل مەتێش یەمراو وەئ ەرەوەد....ەرەو ان،یگ ێتر/ عقوبیە -

 کات،ەقورسد ێیەالد ەنجەگ وەئ یبار ەیکییەنێکچ ەنازەب ترەیندەوەئ سێنوەدەوێپ یشیتێش ەیوەئ یدوا شیانیگ یمراو
  -:دایرەسەب کاتەھاوارد ەوەالمارەپ وەربەو ھ نآێوەسرەدێت ەیپازللەش وۆڵەکەمشت ترەیندەوەئ

 .(یدانێلەب ەوەکاتەد ستەد ەدووبار!....)ھا؟! شم؟یتێو ش میمراو وانەیح ەیھ/ میەمر -
 وێنەل تاەوەئ ،ەشۆخ ەالوەب یشەکەدانێل وانەیح ەیوش کەن ەچونک ێنەکەدێرپەھ ایشۆخەل شەتێش ەنجەگ وەئ

 یمراو ەخوشک یکانڵەجو ەلق ەوردەورد ،ەرچاوەبەل یانیگ میەمر یکانەنێو کیە کیە ،ەشتویدان انیگەمام ەیکەدوکان
 مەد رەسەل شیزۆو کل  تێبەد خترۆسات ت یدواەسات ل دەمەمام ح ەیکەودوکانێن ۆڕیک وەوەبنەد ترڵکا یرچاوەبەل

 رەس ەڵگەل ون،ەکەردەد ەکەدوکان وێن یشتویدان مەرجەو س ییاڵقوو ەتێچەد ایروئ ینیدواتر سکر ،ەعقوبیە یوچاو
 .ەدوکان مەئ وێن ۆب ەوەتەڕێگەد عقوبیە یکانەوڕیف ەستەھ دەمەمام ح ەیو قس نڕیبەڵھ
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەش یتاەرەس/ کات
 دەمەمام ح ەیکەدوکان وێن ەوەتەڕێگەو د دەچێرەد ڵاەیخەل عقوبیە
 ڕێبەدەڵھ رەس) یناڵتا ۆب نیچوو نێوەئ کوەو شەمێئ یزانەد انیوا! یزانەد دزەب انەیمێئ نێوەئ/ قادر دەمەمام ح -
 .(ەوەانیگرەب

 ەیریپ ڵید یکردنیراز ۆب ،ەاریدەوێپ ەییشپرز کێمەک ەریپەمام ۆب گرتنێو گو رکردنەیس سەرلەنوێ یدوا عقوبیە
 یشێکەڵھێت ۆیخ کێاریپرسەب ۆیەب! تێکردب ییبوون بەیغ ەب انیستەھ باداەن کاتەد کەیەقس ەوۆیەخەل انڤکۆریچ
  -:کاتەد کانەرھاتەسەب

  !ھاتبوون؟ یناڵتا ۆب نێوەئ دەمەمام ح/ عقوبیە -
 ڵیمنا! کوردستان ینکردناڵتا ۆب ھاتنەد ەوەڕڕڕەب ٦٢٠٥ ڵیساەل ەبانەرەع وەئ مڕکو/ قادر دەمەمام ح -
 .کردەد انیناڵو تا ەوەوبوبوناڵکوردستان ب ەیربۆزەل! ەکوشتوو مانێل انیشەشکێربەس
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات

! نەکەدێپ انیتیەو سووکا نەدەد انیئازار شەجارجار! دانا انەیکەبراکورد سێرەھ کانەمێخ یاستەڕناوەل کانەبەرەع
 ن،ۆخەد ەکەئاگر رەس یبرژاو یشتۆگ شن،ێکەد ەرەجگ شتون،یدان ەوەورەگ یکێئاگر ندەچ اریدەب کانەبەرەع ەاویپ
 کێپول وەپار ندەچ انەڵیباخ ۆب نەبەد ستەد نەکەد یەبرا سێ وەئ ەڵگەل ەڵەمام یتوندەب رۆز کانەبەرەع
 براەل انەیکەمانچەد ەتاوەرەسەل رزووەھ گرنەردەوێل یشیوەئ یەستداەدەل یکێعاتەس انەیکەورەبراگ ننێھەردەد
 ەبراک سێ مەاڵب ،ەیەمانچەد ەتاک وەئ ۆب کێبەرکێ رەسەل ەیەھ اندایوانێنەل شیرۆز یکڕێمشت وم ەندوەس ەکەورەگ
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 یکێنگەدەنگەد اناۆیخ وێنەل کانەبەرەع. نەکەد وەموئەئ یرەیس قڵەبەئ یکێچاوەب ۆیەب نەناگ یبەرەع یزمانەل
 یکەیەوش ندەچ دەمەح مامەک نەبێەوەئ نھاەت نڵێنا چیھ نێوەئ مەاڵب اندا،یرەسەب نەکەھاوارد شیرۆز وەانۆیز
 وەدووبار انەیوشان مەئ کێجار ندەچ نێوەئ ەچونک ەرکردووەبەل ی(دوەلعەئ ەنێو دووەلبەئ حناەو ئ یرامەح)کوەو
  .ەوەکردبو ەزاربارەھ
* * * 

 شیرۆو ز مانۆب ەوەشێپ ەھاتنەدەک ەریبەل مەوەئ نھاەت شتم،ەیگەدەن ەیەوش چیھەمن ل ەڵیقادر د دەمەح مام
 کینز چاومانەل انەینجەپ ەندەوەئ بوەواھ یجار ن،یشاندەوەراد ۆب انەینجەپ شیرۆز رماندا،ەسەب کرەد انیھاوار

 .نەدچاومان ب یتێزەئ بوەنێوەل ەویەنایوتەکەدوور ن رەگەئ ەوەکردەد
و  انەیژمار یرۆز ۆیھەب ەبانەرەع وەئ مەڵێد کێرەنووس کوەمن و د،ەمەمام ح یکانەرھاتەسەب ۆب کێکردنڤەرا کوەو

 یەگوا نیزان کیە ەپلەب ۆخ ن،یزان تواناترەب ۆخ ن،یزان زلەب ۆخەل کێرۆج یەبرا سێ وەئ رەسەب انیرۆز یتوانا
 ەندڕو د نیریناش یکەیەوێشەب شەوکاتەئ یریم یتەاڵسەد ەمانەئ مووەھ یرووەسەقورئانن، ل یزمان ینەخاو نێوەئ

 ننێب رشێدا ھ ٦٢٠٥ ەل داڵەسا وەل کردبوونێل یوا ەوانەرکردنیب ەرۆج وەناساندبو، ئ ۆیخ یکانیەتاڵھاوو ەب یکورد
  .نەبک یشڵیەاڵو ح ننەبس کوردەل ەرانەس وەمینەغ ەوەتەناعەق ەڕیوپەکوردستان و ب ۆب
تاکو ! نەخەد انڵیپا ەکەرزەئ رەسەل انیچاک یکێدانێل یدوا ،یەبرا سێ وەب کردنێپ یتیەسوکا یدوا کانەبەرەع
! ننەکەدەڵھ ڵچا سێ ەنێشو وەئ کینزەل وەشەوین یدواەل کانیەکراس سپ ،ەوەنێڵانھەید ەیەوێمشەب وەش ینگەدر

  .واوبونەت کانڵەچا بردەن ەیندەوەبوو ئ رۆز انەیژمار ەچونک
 یکردنەقس مەدەجارجار ب ن،یکردێپ انیتیەسوکا وەشەویدانابو تاکو ن ڵەچا سێ وەئ اریدەب انەیمێئ دەڵێ دەمەح مام
 انەیو ئاماژ کردەد ژێدر ەمێئ ۆب انەینجەدواتر پ کردەد کانڵەچا ۆب انەیئاماژ ەمێئەب کردنێپ ەتڵگا مەدەو ب انۆیخ
 ا،یگر رۆز مەکەبرابچوک! نیترسا رۆز ۆیەب نڕبەد رمانەسەک ەیەوەئ یماناەب یزانەواماند کرد،ەد انۆیخ یمل رەسۆب
 اندایشتنیدان یکاتەل کانەاویپ ەندەرچەھ ن،یبو شەساتەکار وەئ یتوش نۆوچیەچ ەانیستەبەم یزانەماندەن مەاڵب
 شیمەدەو ب ەوەکردنەد انیرزەب کەیەندڕد ەیچکێگو ردووەھ ۆب کێکردنەئاماژ کەو ەمژ شاوۆد ەینجەپ ردووەھەب

 یزانەماندەو ترسمان ن بونەشپرز ۆیھەب ەمێئ مەاڵب کرد،ەد ەمێئەب انەیتڵو گا کردەد پگرتنەق ۆب انەیئاماژ
 !؟ەکەڵێئاژ ەرۆچ ج یالماردانەپ انیستەبەم

 ....نەئاماد کانڵەچا
 انیکێندەھ ەوەستنەدەڵو ھ نەکەد انیستەد یعاتەس یرەیس کانەبەرەع ن،ەئاماد شیکانڵەچا ەوەشەوین یدوا کات

 انیکانەقسەمن ل دەڵێقادر  دەمەمام ح ەیتۆگەب تر،ینێوەئ ەڵگەل نەکەد ەو قس ستنەوەد کانڵەچا رەسەل
 -:مێنەداد یدارشتندا وا یسازەخشەن ەیسۆپرەل ەقەد مەئ یرەنووس کەمن و مەاڵب !؟ەوتوو انیچەک شتمەیگەدەن
   .کانڵەناو چا ەنەیانخیب ەھاتوو ەوەئ یکات وەوەشەوین یکات ستاێئ/ کێبەرەع ندەچ
 یچاکەب رۆز! نآێمەد ەوەرەدەب انیمل روەس نھاەو ت کڵێچا ەنەخەد انەیکیەرەھ شنێکەراد ەبراک سێ یتەپێپ ێڵیخ
 کانەژێکراس در ەاویپ مووەرھەدواتر ھ نەکەد انیریگ ەکەرزەئەو توند ل ەوەستنەپەد ەقەلەب انیورەچوارد ۆڵیخ
، {العدو نیاحنا البدو، و} نەکەھاوارد وەوەنڕێسوەد انیورەچواردەب کتریە یدواەب کیەو  ەوەنەکەرزدەب انیکانەکەچ
 کێتاو ن،ەناگێت ەوش کەیەل شینێوەئ ویەبرا سێ وەئ یوچاو مەد رەسەب دەچێ یستەخەب انیقاچ یزۆپوتەت ەوەمشەب
 .شنینەداد نێو دوو دوو د کیە کیەدواتر  بنەتاماندود ەوەنڕێسوەد انیورەدەب ەیەوێمشەب
 شن،ینەداد ەنراو ڵچاەبرا ل سێ وەئ اریدەب ەوەکەچە، ب(ەسۆھ) نەڵێدێیپ نێوەئ ەک بنەد واوەت ەکەڕەو گەسەل

 یپشت رەس ەنەخەد انیکانەکەشت وم ەوردەورد بنەد لەوپ لەک ەیوەکردنۆک یکیرەخ انیشیکانیەتەپێپ ەتەئافر
 ەئاماد شتنۆیر یکێشت موەھ انیپشت رەس ەنەخەد کەیەردەف ندەو چ یەداەڵگەل انیشیسپەدوو ئ کیە انیکانەوشتر

 ەانەڕم وەئ یشتۆگ یبرژاندن و خواردن یکیرەخ شنینەداد ەنوقم بوو رزەئەبرا ل سێ وەئ اریدەب شیکانەاویپ نەکەد
  .ەوتووەک انیستەد کانەنیکوردنش ەگوند یناڵتاەلەک بنەد
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 انیکانڵەمنا یالۆب ەوەنەڕێگەدواتر د گرنەردەو انیکانەاویپەل کێخواردن ندەو چ انیال ۆب نێد انیشیکانەقاچ زل ەژن
 ەیەوێمشەب ۆیەب ونەناک ێوەئ یکینز کانەژن وەیەھ انیبیرەغ یوانیم یەگوا ن،ۆخەید ەوەکەیەو ب شتونیدان والترەلەک

 .ەوەتەوتونەدوورک
 یوالەلەک ەوەھاتەد ەیکەبچووک براەب ەییزەب مەاڵبوو ب نجەقادر گ دەمەمام ح ەوکاتەئ! رسامنەس واوەبرا ت سێرەھ

و  ییو براکان ۆیخ یرەیس ندەرچەھ! بو ەیکەورەبرا گ یالەل یشڵید رۆز! ندرابوێقەچ رزەئەل ەیکەورەبرا گ
  .ەوەخواردەد ینگەپ دایایت یرسامەس! کردەد ەیبانەرەوعەئ

 یونبون ەب ەڕیباو! کردەدەن ەوەمشەب ەڕیباو! کردەدەن ەنەمید مەب ەڕیبوبو باو رسامەس ەندەوەقادر ئ دەمەح مام
کراس  وەئ ۆیەب! کتربوینز کانەبەرەعەل ۆیخ یرەس! کردەدەن ەرەس سێ وەب ەڕیباو! کردەدەن یو براکان ۆیخ یشەل

 شتخواردنۆگ مەدەو ب ەیەوێمشەب! دەمەمام ح یو چاو مەد ەانگرتەید انیستەردەب یکانەسقانێئ ەیوەنینڕ یدوا ەانیسپ
 .انەیبەرەتاب شکردێکەب انیوەش
* * * 
 قادر دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ
 رەس ،ەوەشەوین یکیکات نز کاتەد یستەد ەیکەعاتەس یرەیس دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل عقوبیە ،ەنگەدر وەش
 رەس یکانەسکێفرم ەنکەد دا،یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگ یکاتەل کاتەد یدوکاندار ەیمام یمەد یرەیس آڕبەدەڵھ

 ئاسمانداەب کیە یدواەل کیە یکانەچووکب ڵەاەیخ ەعاشق ەنجەگ وەئ....ەوەتەبچووک بوون شەریپەمام یتەرووم
 یوتنەستکەد ێبەئاکام و ب ێبەب ەوەنڕێسوەد کێجار ندەچ ێوەو ل گرنەد وگارەش میەمر ڵیما ەیکێد وەرەو ب داەدەڵھ

 رەس ناوەب عقوبیە یکانەنجەو پ ستەد یانەڕگ ێبەب م،یەمر یمکەسنگ و م یکانەشۆخ ەنۆب ینیمژەڵھ ێبەب ک،ێماچ
  .بنەد دەمەمام ح یکانەقسەب ەڵکێو ت ەکەدوکان وێن ۆب ەوەنەڕێگەد یکزەربەھ ێییەدال ەژیک وەئ یو قژ

  -:ەوینیب انیکتریەجار  سێ میەو مر عقوبیە ٦٢٢٧/٦٠/٠٦ ەک وەمشەتاکو ئ ەوە٦٢٢٧یتاەرەس یزستانەل
  /مەکیە
 یچاو ەبووڕیب انیچاو داێکەڕپەڵھ وێنەل ێوەل ەرەدولب وەئ ڵیما ەیکەگوند ەاندبووەیگ ۆیخ عقوبیە ھارداەبەل

  .نەڕیپەڵھ ەوەکیە شتینەتەب شیکێمەو ک کتریە
  /مەدوو

گورگ  یکفر ەیناوچەلەک یبرا یرانەکام یرمەت ەیوەنانێو ھ یو باوک عقوبیە ەیوەانەڕگ یدوا ٦٢٢٧ ینیھاوەل
 شی-عقوبیە ،یلەالعەم ڵیما ۆب شۆرخەو س ەپرس ۆھاتبون ب شی-میەمر ڵیما ەکەناوچ یکەڵخ کوەو! یخواردبو

 بووڕپ ەیکەکات مەاڵب ،ەوۆڕیەگەد انیگاین دوورەدوور ب ،ینیب ی-میژناندا مر یغڵباەرەق وێنەل ەوەدوورەل
  .شتۆیر وەویەچاێپ ۆیخ شیرەدولب انداەیوەشتنۆیر ەڵگەل بوو،ەن یکیەرەگیکار چیھ لەزەغ ۆیەب رگەم یایدیژێترەل
  /مێیەس
 یشۆخەرەس شیتریکێجار ۆب عقوبیە یکیدا یخانئایشێ یالۆھاتبوون ب میەمر ڵیما تریکێجار ٦٢٢٧ یزییپاەل
 .ەوەتەماو ۆب ی-عقوبیە نھاەت ڕکو چوارەل ەچونک ەسووتاو رگەج ەژنەریوپەل
و  ڵەسا مانەھ ییتاۆک ستاشێئ ەرکردوویداگ انی-عقوبیە ڵید رەدولب یبرامردن و دوور یحوزن ەکێمانگ ندەچ تاەوەئ
 سەرلەنوێ ەیوەئۆب ەکردووەساز و ئاماد ۆیخ دەمەمام ح ەیکەدوکانەل وەمشەئ شی-عقوبیە ەزستان یشەکەرزەو

 سەرلەنوێ ،ەوەتێشادب ەیکەناسک ەرەدولبەب شووێپ ینزستا کوەو سەرلەنوێ ەیوەئۆب ەوەتێبب نازەب ی-میەمر یزانێئاو
 ەکچ وەو ئ ەداوێیپ ینەڵێب ەکڵێسا ەیکینزەک تێرەب ۆب یاریدەب ەیکەترەع ەماچ بکات و شوش ێتر یکانەچاو
  .ەڕێیەرچاوەھ شڵەمنا
 کات،ەد دەمەمام ح یرەیس تاەیتاپەیپ داەڵدووک وێنەل ینقوم بوون یاێڕو ەشتوویدان ەدوکان مەئ وێنەل عقوبیە

 .شۆخ ەقس ەیریپەمام ۆب گرتننێگو ڵیرقاەس شیکانەنجەو گ دەردەکەوێ ەکەدوکان وێن ینگەدێبەب کێسات
* * * 
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 ییتاۆتاک ەتاوەرەسەل تر،یکانەنجەو گ عقوبیە ینەیز ەخاتەد ۆیخ یکانەرھاتەسەب مووەرھەھ ەریپەمام وەمشەئ
 ۆب انی–گورگ  یانەیب ۆو ب ڵناو چا ەخران ەوەکانەدووەب ەبەرەع نیەالەبرا ل سێرەھ ەیوەوشەتائ ەیکەختەس ەانیژ

 .دوکاندار ەیریپەمامەب ەبو انۆیخ ەیگوند مەل تاەوەبوو، ئ یرزگار ۆیخ مانەز ەیعجوبەئەھات و ب
 یساسەک ۆب شیکانەنجەگ ەیربۆز ،ەوەخواتەد نسکەھ رۆز ت،ێژەڕدەڵھ سکێفرم رۆز ،یگرەد رۆز دەمەمام ح وەمشەئ
دووبرا گورگ  ۆب ەوەخواتەد انیگر نێوەئ کوەو ییەن مترەک نێوەل یچیھ شمانۆخ ی-عقوبیە ن،یگرەد ەیەریپەمام وەئ

 میەمر یدوور یمەخ ھاەروەھ سوآ،ەب رۆز یساتەکار سێ ۆب ،یبراش یوسفی یناوچوونەل ۆو ب ۆیخ ەیکەخواردوو
  .ەوەتێد انایایپ ەییزەو ب تێسوەد ەیکەبرا ناموراد ردووەھ دوەمەح مامەب ڵید شیرۆز ،ەتریکانەمەخ مووەھ یربارەس
 ەناسەھ ەڵگەل ،یژەد یسپ شیر ەیریپ یکانەئازار ەڵگەل ناگرێ یوانەڕچاو ەیرگەب تریچ ەوەانیگرەب عقوبیە
 کانداەڕەم وێنەل ەوەمشەبەک ەوەکاتەد ەیکەریپ ەباوکەل شیریب یژەد دایوانەڕچاو یئازار وێن ەیکەنگخواردووەپ
 ەکڵێسا ەیکینز مەاڵ، ببگرێ شکێئ یباوک یاتیجەل شیوەمشەئ ییەئاسا ەویەالەب ،ناخەوێ یانەیگورگ تاب یترسەل

 یئازار ەیرگەب شیوەرئەھ ەژوان وێن ەچون ەیئاماد اندایژوان یرزەو نیمەدووەل ەمجارەکیە وەمشەئ وەویدەن ی-میەمر
  .تێگرەد یەژواندوور مەئ

 ینگەدێبەب کێکەخول ندەچ کانەنجەگ مووەو ھ ۆیخ ،یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل دەمەمام ح یبوون واوەت یدوا
 ەیوەپاککردن یکاتەل کانێڵەجحەل ھەندێ ،ڕیسەد یکانەسکێفرم کێرۆجەب کیەرەو ھ بنەد انیگر یرقەغ

 .تێنێنوەد ەڕت یکێسوور ۆیەب ەدراوڵداما کڵچەل ەچونک انیکانەتەرووم
 ....تێڵێھەدێج دەمەمام ح ەیکۆڕەک عقوبیە
 ەیکەگوند ەو بگات ربازبکاتەد دەمەمام ح ۆڕەیک وەل ۆیخ عقوبیە ەستیوێپ ەوەتێبەد کینز وەشەوینەکات ل ەوردەورد
 میەمر یمانەسنگ و م ینکردنۆب یختەوەساتەل یمووەرھەھ ەیەھ یوانەڕچاو یرەسەداخ وک یرچەھ رەدولب ڵیما
 مەئ یەوا یازین ەنجەگ مەئ ،ەوەتێب حنەش میەمر یشەباوەل رێرتێدواتر ت تێنێبشک یدوور ەیو تاس کاتێبەب

 مەدووەژوان ل مەکۆیەب ەیەئاماد وەمشەئ تاەوەئ واوبکات،ەکات ت میەمر یکانەوژوانەشەل شوێپ ەیوەئ کوەو شەزستان
 .ژوانداەرزەو

شاخ وداخ  ندەرچەھ ،ێژێچەید ەیەزستان ھ ۆڵەیس رماوەس ندەرچەھ ەیکەرەدولبەب شتنەیگ ۆب کارەرزەھ ڵید ۆب ئاخ
 یکاتەل ئازارەل ڕپ یکڵێد یداخورپاندن ناوێپەل ت،ێش یکێزەح یناوێپەل کاتەد یونخونەش نیندەچ ،دەیبڕێ ەیەھ

 .ێییەالد ەارەییعو  شڕەچاو ەرەدولب وەئ ەیکیەناوەخ ەنجەو پ ستەد یماچکردن
* * * 
 ۆب واتڕو ب رێربگەو یتەارمی ێوەیەد ،ەشتوویدان یکانڕێھاو وێنەل دەمەمام ح ەیکەدوکانەل ڵیدوودەب عقوبیە
 یتەالمەسەلەک ،ەیکەریپ ەباوک یال ەتێبچ شیکێمەبدات و ک ەیکەوتووەکێولەخ ەو خوشک کیدا یکێرەس ێوەل ەوڵەما
 یژوان یگاێر ەفرانبارەو ب ۆڵەرماوسەس مەو ب ەوەتێچێپەد ۆیخ سەرلەنوێ تێبەادینڵد ۆیخ ەیالنۆبچک ەزانێخ وەئ

  .رەبەتێگرەد انیگ میەمر
  .مڕۆب ێبەمن د تۆخ یتەارمەیب دەمەمام ح/ عقوبیە -
 .مۆخ ڕیبآ کو زتیخوا حاف/ قادر دەمەمام ح -
 .تێب ەڵگەخوات ل -
 .زیخوا خاف -
 .شاد یکێوەش -
 .زیخوا حاف -
 انۆیخ ەرگاکەد ەیوەکردن ەڵگەل یو رووناک ەڵدوک ،دەرێ ەتێد ەسارد ەوەمشەو ب دەھێڵێێجەب ەریپەمام ۆڕیک عقوبیە
 وەرەب کاتەراد ەلەپەو ب کاتەد ۆڵەگرم ۆیخ یومل رەس ۆیەب ییەردانەبەل ۆیتڵپا ،ەکەباران و با سارد رەب ەنەخەد
 ەوەمشەئ یشکگرێئ داەکەستورەئ ۆتڵپا وێنەل کانداەڕەم ەیخان ەلەک داتەد ەیکەریپ ەباوک یکێرەس رگاەردەبەل ەوڵەما
 .ەزستان مەئ یکانیەبرس ەگورگەل انیکانەتاڵما یپاراستن ۆب
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 ەیکڕەکو ەیوەژوور ەھاتنەب یباوک ،یەئاگاەو ەکەژوور یکیتار ناوەلەک یباوک یالۆب ەوەژوور ەتێچەد ەوردەورد عقوبیە
 یباوک ەیکەکۆک ەڵگەل م،ەرێل تاەوەو ئ ئاگامەمن و واتاەکوردستان ب یکانێالد وێن یکییەنێنھ کەو کاتەد کەیەکۆک

  -:یوانێل ەتەڕێپەد کەیەبز
 ؟ییەن رماتەس انیگ ەباب/ عقوبیە -
  ت؟یبوو دەمەح ەیکەدوکانەل ستاێتائەھ ەوەئ....مڕنا کو/ یلەالعەم -
 ؟یتەتاقێب انیگ ەباوک....ئم/ عقوبیە -
 !نەبێ رماتەباس ەوەژوور ڕۆب....مڕناکو (نجمەگ شتاێھ بڵێ کەو ەوەتێبەقووت د/ )یلەالعەم -
 .ستمەبو التەل کێمەک مەکەزدەح....انیگ ەباب ەناکەیق/ عقوبیە -
و  یشۆخەل ێوەیەد ،سێپرەدێل ەیسارد ەوەمشەئ ڵیواەھ وآوەد یشۆخ یراستەناکات ب یباوک ەڵگەل ۆدر عقوبیە

 ەو دووبار ستآەوەد یباوک یالەل کانەڕەم ەیکیتار ەژوور وەل تریکێمەک ۆیەب تێب اینڵد یباوک یوەمشەئ یشۆناخ
 -:کاتەدێل یاریپرس
 .تەیبد کیەپشوو وەمشەبا ئ ت،یوەبخ وەوەژوور ەتیبچ مەکەزدەح انیگ ەباب/ عقوبیە -
 یوانەپاس ۆت شیوەمشەئ تێڵێھەد مڵد نۆچ ،ەمن ەیرۆن وەمشەئ ت،یبوو ەرێل ۆت وەش نآێدو مڕنا کو/ یلەالعەم -
 .نەبێ رماتەباس ەستەوەم مڕکو ەید....ەوەو خوشکت بخ کتیدا یال ەوەژوور ڕۆب....تەیبک
 ڵید شیرۆز مەاڵب وات،ەڕد ەوڵەما وەرەو ب دەھێڵێێجەب ەکەژوور ەوردەورد (انیگ ەباب ەڵیب) ەیرست مەدەب عقوبیە
 .یتیەباوک یال
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 میەمر ڵیما ەیکەگوندەل
 میەناکات، مر سەک ەڕێیچاو سەک اتریز ێو تر میەمرەل نەگێج وێن یراکشاو ەکەکەڵخ....ودایودەئ ەیکێدەل

 ێڵیھ رەسەل انیچیھ مەاڵب ئاگابنەو یانەیتاب ییئاوا یکێشوان ندەچ ەنگەر نآ،ێشکەد کێوەرخەس ێتر وەوانەڕچاو
ناچم  کێرۆج چیھەب ۆیەب نین شیکانەلق ەرھاتەسەب ەیستەواب تەنانەت نین داەمێئ ەیکیەبەدەئ ەقەد ییگشت

 .ییەن انێیو چ کارم پ مەناک انیشیو باس اندایالەب
 کاتەد یدارڵد ی-عقوبیە یوانڕو چاو ەدارێب یمراو ەدوکاندار خوشک یمام خدر ڵیماەل ەوەمشەو ب ێیەد مەرلەھ
 وەئ یکانەناز ،ەوکاسڕو ەنجەگ وەئ ۆڵیک ەخاتیب یتەیەوەکردنۆک یکیرەخ ەکڵێسا ەیکینزەک ەیزیف ونازوەئ ەیوەئۆب

 وەمشەئ کاتەد ەیکڵەماەح یوانەڕو چاو ەگرتووەنەڵھ ۆیب سەک ەکڵێسا ەیماو....ەوەتەبوون ستەخ رۆز ێییەالد ەکچ
  .جآەبگات
 رەگەئ ،ەشتوویدان ەیکەگێج ناوەل نھاەتەب داەرووناک ەمچین ەژوور وەل میەمر ،ەشکاندوو یرمەن یکێوەرخەس ێتر
 یفرەربەس یرووناک شدایانیانەیبەل ەدرزان مەئ ێبەب ھاەروەھ ،ەوەژوور ەتیێنا ۆب یواەھ تێبەن ەکەدار رگاەد یدرز
  .ێژوور ەتیەنا ۆب یانەیکەوشەح

 ....ینگەدێب کێمەک یدوا
 کات،ەد ەیکەلۆبچک ەخوشک یکێرەیس ەوەتۆشارد ایت یارەییع شیرۆز یکێقداریو م تێد یکانەچاو ەیسکیبر میەمر
 وەئ رێرتێت گاوێج وێن ەتێشێکەدیو را میەمر یمل ەکاتەستدەد رەکسیە ەوەتێبەد یرەبەخ ەیکەلیورد ەنینەکێپەب شیوەئ

 یکێوەرخەس ۆیخ کوەو کردەدیزەو ح سێپرەدێل یوتنەخەن ڵیواەھ ێدواتر تر نەکەماچ د یکتریە ەدوو خوشک
 .یەبشکاندا

 .(ەوەنینەکێپەب) مەتێش وەئ یوانەڕچاو....ومەبخ تیەنا مڵد انیگ ێتر (ەوەنینەکێپەب/ )میەمر -
 .(ەوەنینەکێپەب) ەوەمەکەد رتەبەخ مۆخ ھاتەک یھەڵاڵو....ەوەبخ ەرەو ۆت/ ێتر -
 ێترەل ەوەنینەکێپ وەب یمل ەکاتەستدەو د کاتەماچد ێتر ەبار نیندەچ وەدووبار ەوەکەگێج ناوەرلەھ میەمر

 .بکات تریچیھ یوانەڕچاوەل ەجگ نایەوێەک ت،ێب ئاگاێب نایەوێەک ،بخەوێ نایەوێەک دەگەیەنێ
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 (ەوەنینەکێپەب) ییەوانەڕچاو یتاەرەس ستاێئ ،ەوتووەکەنەڕێب ێوەل ەتێش وەئ شتاێھ! ؟یچ یوەخ انیگ ێتر/ میەمر -
 .ەوەمەبک رتەبەمن خ ێبەھات د عقوبیە رەگەئ ،یوتووەخ ەکێمەد ۆت
 یستیوەشۆخ انیکانەچاوەو ب شتوونیدان ەوەکیەچرا اریدەب انەیکەرمەگ گاێج رەسەل داەسارد ەوەش وەل ەدوو خوشک وەئ
 -:شەیەلۆبچک ەکچ وەئ ت،ێبەد ەڵەکیژ ێیتر یقوربانەب دجارەس کداێساتەل میەمر ،ەوەنۆڕگەد کتریە ەڵگەل

 .بم شی-عقوبیە ەکاک یقوربانەبم، ب قوربانتەب شیمن/ ێتر -
 بم،ەد یشەکەویزەت پێو  ستەد یقوربانەب بم،ەد یقوربانەب شیمن نا،ێت ھ-عقوبیە یناو انیگ ێتر شەیو/ میەمر -
 .ەوەرەد ەتێمن د ۆب ەسارد ەوەمشەب

 !؟ەرچووەد ستاێئ....انیگ میەمر/ ێتر -
 شەیو....رچووبآەد ڵماەل ستاێئ ەنگەر (یەوا تێب یوانەڕچاوەل کەو ،ۆیخ یرسنگەس ەتۆخست یستەد ردووەھ/ )میەمر -
 .بم یقوربانەب

 وەئ اریدەب! سێەپەحەد ترەیندەوەو ئ ڵاەیخ ەتۆچ کاتەد ەیکەورەگ ەخوشک یرەیس ەبوو رسامەس ەوەنینەکێپەب ێتر
 ەخوشکەل امانێڕت یدوا ێتر ،ەارید ەوەانیردووکەھ یلوت ەکوونەب ەوەژوور ەیکەشەر ەڵەدووک شتوونیدان ەویەچرا

  .میەمر یلووت ۆب کاتەژدێدر ترەیکەستەو د ۆیخ یمەدەب ێگرەستدەو د نآەکەدێپ رێرتێت ینگەد ێبەب ەیکەماوڕواقوو
 (ەوەکێنینەکێپ ەرمەنەب) ؟ینەکەدێپ یچەب ەوەئ....بم قوربانتەب انیگ ێتر شەیو/ میەمر -
 .(ەبوو نینەکێپ ینوقم) ەبوو شەر ەڵدووکەب! ؟ەکردوو تۆخ یلوت یرەیس/ ێتر -
  .(داتەدێقاقا ل ەرمەو ن کاتەد ێتر یلووت یرەیس وتنەدواک ێبەب رەکسیە/ )میەمر -
 ( تێبەد نۆگرژو م کێمەک! )ت؟ینەکەدێپ یچەب ۆت ەوەئ/ ێتر -
 ەیکەلۆبچک ەلووت ینڕیس مەدەب کاتەد یو ماچ گرآەیتوند د تێبەد یقوربانەب وەساقەو ب کاتەادیپ یشەباو میەمر

و  تێبەشکد ەخوشک ەتاق وەئ نھاەت ییەن یتریبراو خوشک ەچونک شآێکەد یکانەو ناز کاتەد یماچ ەرێبەد وەدووبار
 -:تریچیھ
 !؟یەشەر یمووەھ ەوید تتۆخ یلووت ۆت! نمەناکێپ نۆبم، چ قوربانتەب انیگ ەلیقند/ میەمر -
دواتر  نەکەد یشۆخ وێن ەیلەم ەرمەن کێو تاو ننەکەدێپ ەجووتەب انیردووکەھ ەمجارەئ....گاتەدێت رەکسیە ێتر
 ەوەکەیەب انیردووکەھ ۆیەب! تێب انێیل انێیگو ویودەئ ەیکەژوورەل انیو باوک کیدا باداەن ەوەتێوەکەد انیریب
 ەتێد انەیویقر کێمەک ەوەرێژەو ل شنۆپەداد انۆیخ رتاپاەس....ونەکەدڵپا ەوەکەیەو ب انۆیخ یمەدەب گرنەستدەد

 .لێجووەد ەکەفەخێپ رێژەل انیو قاچ ستەد شیکێمەک....دەرێ
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوند ەل
 ەیەوەکردنۆکۆخ یکیرەخ ەشتوویدان انەیکەنوستن یژوورەل ەکێتاو ،ەشتووێھێجەب یباوک عقوبیە....ودایمدەئ ەیکێدەل

 ندەچ ناونیدا ەرگاکەد کینزەو ل ەندووەداک ەوەژوورەرلەھ یشیکانیەاوڕقو ەوێاڵپ کات،ەردەبەل رمەگ یو جل
 کردنەئامادۆخ مەدەب ودان،ەخ نیریشەل کاتەد یخوشک ی-انەیو ب یکیدا یکێرەیس ،ێیەل یشەزانێخ وەئ یتریکێالوێپ
 انیشەکەورەو گ یتیەگورگ خواردوو انیدوان کاتەد ۆیخ یبراکان یریب دەمەمام ح یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگ ۆیھەب

  .تێستەبو ەوالوەل شیرەدولب یمیەمر یریب ،یخوارد عسەب یحزب
 میەمرەل ەکڵێسا ەیماو انیمەدوو اد،ی ەوەتۆھات یبراکان یمردن انیمەکیە ،یەدایشۆو خ یشۆناخ یانڕیدووەل عقوبیە

 ۆب کاتەد ویودەئ ەیکەگوند یردانەس ،ەوەتۆکبینز ەیکەژوان یکات وەمشەئ ت،ێبەشاد د یداریدەب وەمشەئ وەدوور
 شیکڵێسا ەیکیو نز ێنێبشک ییدارڵد یدوور ەیتاس ێییەالد ەوکچەئ یکەخێم ینۆبەتاکو ب شەچاور یمیەمر ینینیب
  .ەکرووەماچ ن ەیکەشراوێکەڵھ ەنەخەل ەسوورو جوان ەستەد تێبەد

 ،ەوەکاتەد شیرەو دولب یبراکانەل ریئاوھاش ب وەشتوویدان ەیکەو خوشک کیدا اریدەب ەوەژوورەل ەوەمشەب عقوبیە
 رۆز تاەوەئ ،یەبواەھ یکیەناەپ دایتیەبراەل یکانڕێھاو کوەو شیوەئ ویەبمانا یکانەورەگ براەل کآیە خوازآەد یئاواتەب
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 ەیدەس یشتاکانەھ یاستەڕناو رایگ عسەب یتەحکوم نیەالەل وسفی ەیوکاتەئ ەوەکاتەد ەیورەبرا گ یوسفەیل ریب
 ڵیسا یبوو کیداەل ستامانێئ ەیعاشق ڕەکو مەئ بو،ەد کڵێسا ەدوانز ەیکینز ینەمەبو ت ڵمنا عقوبیەرابردو بوو و 

 .ەـ٦٢٧٥
 ،ەکراو نێروشوەسێب عسەب یتەحکوم نیەالەل شتاکانداەھ یاستەڕناوەل نیرەراپ شێپەل عقوبیە ەیورەبرا گ یوسفی-٦

چوبون  یراقیع یعسەب یمێرژ یاوانیپ کداێوەشەوینەل بوەد ڵسا (٦٠) ەیکینز ینەمەت ەوکاتەئ ەریبەل یچاک عقوبیە
 انیبرد وەویەچاێپ یتیەرگاەشمێپ یرگەوب جلەب انەیورەبرا گ ی-وسفی اندا،ڵیما رەسەب انیو دا نێوەئ ەیکەگوند ۆب

 .نین یماەتەب وەشتوو ێیل انیستەد کێتا ئاست انیشۆخ ،ییەن یکێراخۆس چیھ ٦٢٢٧ ڵیسا ییتاۆک ەک ستاشێتائ
و  انیگرت رانێئ راقیع یسنور رەس یکانەقاچاغدا پاسدار یگاێرەب ەوەھاتن یکاتەل ٦٢٢٠ ڵیساەل یبراش ی-وبەیئ-٠
سارد و  یوەشەب ەویەاۆڕچەد یکانەو قاچ ستەدەل نێکرد، خو انڵینا سپەئ کوەو کانیەبەرەل کآەیەل انۆیخ یرچاوەبەب
  .یگورگ خوارد داەوشاخەئ وێنەو ل ەکیەبەر ەیوەرەد ەکرد انیەاڵرەب فرەب ڕپ
 ەیورەبراگ یوسفی یکێراخۆس ۆچوون ب یو باوک یبرا یرانەو کام ۆیخ عقوبیە ەـ٦٢٢٧ ڵیساەک شڵیمساەئ ینیھاو-٥
 وەئ یەخوا ەوەئ کوەڵب ردابوو،ەب ینەڕیراپ شێپ یکانەندکراوەب ەکوردەل ھەندێ عسەب یتەحکوم ،یکفر ەیناوچەل

 نیپشکن ڵیخاەل سەک شتێھەاندەین عسەب یتەحکوم یکانەربازەس مەاڵب ،ەوەتێشاد ب یوکار سەکەمابآ و ب یەیبرا
 یسوارەب کەڵخ یەبواەد انیتاڵھاووەب کردنیتیەسوکا ۆب خستەداد انیکردنۆھاتوچ ڵیخا ەماوەماو ەچونک ویودەئ ەتێبچ
  .ەوەنەڕبپ داڵەوخاەل کابیو پ یرۆل

* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات
 یکێوباس نگەد کانداەراویگ وێنەتال ستاونەو یراقیع یکیەبەر کینزەل انیباوک یلەالعەو م عقوبیەو  رانەکام
 ەڵگەل ەیوەئۆب کراونەئاماد ەوەوالترەل عسەب یتەاڵسەد رێژ یکورد یندکراوەب کەڵێمۆک وآ،ەبک ستەد انی-وسفی
 .ەوەنۆڕانگیکوردستان ب یمێرەھ یتەاڵسەد رێژ یکانەبەرەع ەندکراوەب
 ینیب انەین کانەندکراوەب کەیەوێش چیھەب بووەن یشیکڵێواەھ تەنانەت بووەن وسفی کانداەئازاد بوو ەندکراوەب ناوەل

 ستەدەب نێوەئ کاتێ! ڕەباوک و دوو کو وەئ ەشتەیگەد ەوەکانەندکراوەبەل ەشۆناخ ەو باس نگەد مەبو، ئ
کوردستان،  یسنوور وەرەب نەڕیپەدێت اندایمەردەبەب شیکانەندکراوەو ب رابونیگ ندایپشکن ڵیخاەل ەوەکانەربازەس
  -:نیپرسەدێل انەیکەراویگ ڕەکو ڵیواەبون و جارجار ھ ڕیبێت انیچاو کیە کیە شینێوەئ

 !ناسن؟ەئ سفیە ئەرێ/ یلەالعەم -
 ؟یەچ وسفی یباوک یناو/ (٦)ندکراوەب -
 .عمر یلەالعەم یوسفی انی.... عمر یعل وسفی/ یلەالعەم -
 .ناسمینا....رێخەن/ (٦)ندکراوەب -
 ؟یناسەعمر د یعل الەم وسفی انیگ ەکاک ئەرێ/ عقوبیە -
 ؟ۆیەت یچ ،ەبوەن ەمێئ یال ەناو وەئ رێخەن/ (٠)ندکراوەب -
 .ەمەورەبرا گ/ عقوبیە -
 .ەوەداخەب/ (٠)ندکراوەب -
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ
 عقوبیە ڵیماەل
 انۆیخ ەیکەژوور وێن ەوەتەڕێگەو د دەچێرەد ڵەاەیخ وەل ێبەگرژ د یموچاوەد عقوبیە ەوەداخەب ەیوش ەڵگەل
ژوان  وەرەب رانەمۆئ یحاج ەیناوچ یفروبارانەب رێژەتاکو ل ەیەوەکردنۆک ۆخ یکیرەخ ەیکەو خوشک کیدا اریدەبەک
 رەسەل ش،یرەدولب یدوور ۆو ب یبراکان یمردن ۆب خوات،ەد تەفەخ رۆز ،ەتەتاقێب رۆز داەژوور مەل ەوەمشەب. ەوەتێب
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 ینیپشکن ڵیخاەل ەیوکاتەئ ۆب ەوەباتەید ڵاەیخ شیتریکێو جار کانەوارید ەتڕێبەو چاو د شآینەداد ۆیخ ەیکەگێج
 -:رابوونیگ ەوەکانەربازەس نیەالەل وداەشەل انیرمەگ ەیناوچەل یکفر یشار
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات
 انیموەھ شیکانەندکراوەب! ەوەنەدەگلد انۆیخ نیەالەل ڕەباوک و دوو کو مەئ نیپشکن ڵیخاەل عسەب یکانەربازەس
 یرەیس قەز قەز شینێوەھاتبوون، ئ یشوازێپ ۆب ەک انیوکار سەک یمل ەنەکەستدەد رەوسەو ل نەڕۆد اندایمەردەبەب
  .راونیگ یچۆو ناشزانن ب نەکەد کانەربازەو س نێوەئ
و  ۆڵچ ەشتەودەل نەکەد انیەاڵرەب وداەش ینگەدرەدواتر ل تێبەرئاوادۆتاکو خ ەوەننێمەد ێوەل یندکراوەبەب ەیەوێمشەب

 یبرا ەتاق یتیەو باوک کیدا ڕیکو ەتاق عقوبیە ستاێئ! خواتەد یبرا یرانەکام تێبەد داەیپ ۆب انیگورگ شەکیتار
 .کاتەد ەیکخوش مەئ یرەیس انۆیخ ەیژوور مەل ەوەمشەب ەـ-انەیب
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ
 عقوبیە ڵیماەل
 داتەد یکیدا یتەارمی ەوڵەماەل ژۆو ر  وەش تێوەشدۆخ رۆز ەیبراک ەو باک و تاق کیدا ێییەالد یکێکچ انەیب
 یشەکەریپ ەباوک یرۆز یکێتەخزم نآەڕێپەراد یکیدا ۆب ڵناوما یکێکار مووەھ کاتەد شیکانەڵەئاژ ینیشۆد یرشتەرپەس
  .نەکەد وتەسوکەڵھ ڕێدوو ھاو کوەو یبرا یعقوبیە ەڵگەل کاتەد
 مووەھ رئاوھاەھ ەوەکاتەدێل یریب شەیەوێمشەو ب کاتەد ەیکەخوشک یرەیس ەوەمشەب ەیەبرا تاقان مەئ
 .نەڕپەدێت دایایروئ ینیسکرەب ەخوشک ەتاق وەئ یکانەوتەسوکەڵھ
 ۆیھەب کات،ەد شی-میەمر یکانەژوان یوانەو ش کێشت مووەھ یبیرەغ وەوەتۆرزبەب یتەغورب ینسەاڵب ەوەمشەب عقوبیە
 یبراکان یناوچوونەل ھاەروەھ یستبوویب انەیکەگوند یدوکانەل کێمەک شێپەک دەمەمام ح یبراکان یو مردن رھاتەسەب
 ەرۆوجەل یکێنەمید ندەو چ ەشتویدان ەیکەوتوەکێولەخ ەخوشکو  کیدا اریدەب ەوەژوورەل ەوەمشەب! ادی ەوەھاتەد یشۆخ
  .وەشەوین ەشتەیتاکات گ تێبەد وامەردەب ەیەوێش مەب رچاو،ەب ەوەتێد

 ی-انەیب ،ەوتوەکێل یوەخ یکیدا ا،ڕبێل ەیقرۆئ ۆیەب ەوەتێژوان ب وەرەب ەھاتوو ەوەئ یکات رۆز یکەیەوەرکردنیب یدوا
 یشەر وەواسراوەڵھ ەکڕەقو ەوارید رەسەب شەچراک ەنگەدێب رۆز شەکەژوور ،ەنوقم بو شداۆخ رۆز یکێوەخەل یشیخوشک
  .ەوەکاتەد ژۆر کانەڕەم وێنەل ەیەوەخوار ەیکەورەگ ەژوورەل یشیباوک ەکشاوەڵھ چیتابنم ەیکەڵەدووک

 ەشتویدان ەیکەگێج رەسەجارآ ل تاەوەئ مەاڵب م،یەمر ڵیما ەیکێد وەرەب داتەد شتنۆیر یارڕیب ەعاشق ەنجەگ مەئ
 انیکانەوەخەل ،ۆیخ یوەخ ەتۆچ ەکێمەد یشەکەخوشک بن،ەد کیە نۆچ یکانەناسەھ کاتەد یکیدا یرەیس کێمەک
  .ێزێپاریب رماەسەتال یمل ەکاتەد شیکەیەانجام کاتەردەبەل شەرۆب ۆتڵو پا رمترەگ یجل ییسپاەئەب تێبەد اینڵد
 بوڕیک ی-ێتر ۆبەک ەیترەع ەوشوشەئ ەشراوۆداپ رۆب یکەیەردەپەبەک ۆیخ ەیکەالقەد ۆبرد ب یستەد ەیکەگێج رەسەل
 انیژ ینگەد ێبەب ەژگارۆر وەبەک ەوەکاتەدێل یریو ب کاتەد یکیدا یرەیس ینگەدێب کێمەک یدوا ،ەڵیباخ ەخاتەید
و  نگەدێب رۆز ۆیەب ،ەوەتۆب ندویز وەمردوو جار سێ ،ەناوچوەل ڕیکو سێ ،ەسوتاو بو رگەجار ج سێ ت،ێبەد رەسەب
 یرەیرسەھ داەکەوەخ وێنەل ۆیەب ەوەتێد ەیریپ ەکیدا وەب ەییزەب رۆز عقوبیە ان،یژەل یەئاگاێب شیرۆز
 وەئ یکانەوتەسوکەڵھ ەیەوێش مەئاب ەیکەخوشک ەتاقەل شیکێمەو ک یکیداەل ەوەرکردنیب کێتاو یدوا....کاتەد
 -:ەوەانیرکردنەیس مەدەب رچاوەب ەوەتێد ەیکەو خوشک ەسوتاو رگەج ەژنەریپ
 ،ەسوتاو رگتەج سێ جار زانمەد ،نێەسەن ۆتەل شەمێو ئ نآەسەنێل مانۆخوا ت ،ێیوەشدۆخ رمۆز انیگ یەدا/ عقوبیە -
 (داۆیخ ڵیدەل. )تینگەدێربەھ ژۆر ییژاێدرەب ۆیەب ،ەوەیەکەدێل انیریب رۆمردوون و ز تڕکو سێ
 ەکینزەک ەچراک یال ەتێچەد پێرەس ەتێسەدەڵھ سکێفرمەل ڕپ یکێچاوەو ب رآیناگۆب ۆیخ اتریزەوەل عقوبیە
و  ێیپ ەکاتەد یکانەوێاڵپ کاتەکزد ەچراک کێمەدواتر ک ەوەداتەد ەیکەو خوشک کیدا ۆب کڕێئاو ،ەکەژوور یرگاەدەل
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و  کیدا وەئ وەوەژوور ەتێب ەوەرەد یسارد یواەھ باداەن وەوەرەد ەتێچەد کەیەناسەھ ەیندێھ ەوەکاتەد ەوەژوور یرگاەد
 یواەھەل گرتنەگێر ۆب ەواسراوەڵھ ەوەرگاکەدەب ەک ەوەخاتەداد ەستورەئ ییەتانەب وەئ ەوەرەدەل ن،ێئاگابەو ەکچ

 یگرتنەڵھ ەدووبار ۆب تر،ەیکەزستان کوەنوآ و یکێراموسان ۆب تر،ەیکەزستان کوەنوآ و یکێژوان ۆب ڵرحاەھەسارد، ب
  .رچووەد ڵماەل ترەیکەزستان کوەو انیگ میەمر یکانەزنا
* * * 
 کات،ەنێپ یستەھ یباوک ەیوەئ ۆب شتۆیرەن کانداەڕەم یژوور کینزەب رچووەد ەوەژوورەل عقوبیە ەک ،ەسارد رۆز واەھ
 ،ێرێبەد شیورد یکێباران ەتاو ەویشۆداپ یکانەوێاڵپ ڕقو ەڕەت رۆناو دآ ز یرزەئ ن،ۆاڵک ەاندەیگ ۆیخ تردایکیەالەب
 یسوتو یرشتن یکیرەخ داەیکەدوکان مەردەبەل ەریپەمام داەوکاتەل ێەڕپەدێقادر ت دەمەمام ح ەیکەدوکان یمەردەبەب
 ،ەوەتۆرووناک کرد ەیکەدوکان یمەردەب ەوەژوور یچرا ەشتوێھێج انێیوەئ ەتاز شیکانەنجەگ ەارید ەیەکڵیەقاەم وێن

 .ەئاسان ەوەشاردنۆخ ەکیتار شەکەوەش نآێبیب دەمەمام ح شتێھەین عقوبیە
 ەچو واوبوەت شتنڕ سوتووەل ەریپەمام ەویەدا ۆب ڕیئاو کێنگاوەھ ندەچ یدوا ەڕیپێت ەکەدوکانەل ەکەعاشق ەنجەگ

 ەوەرگاکەد یکانەدرزەکز ل رۆز یرووناک یکڵێتا ندەچ نھاەت ڕیب نۆاڵکەل یداخست و رووناک ەیکەدار رگاەد ەوەژوور
 .نۆاڵک وێن ەنێژەڕد
* * * 
 ەیکەجامان ،یەایت ۆیپشک کێمەک شەسوباک تێنەداد یستەد ەیکڵەتاەب ڵیەقاەم ەوەژوورەل یسپ شیر ەیمام
 وێن تێبەن ەباکۆس وێن ۆیەیپشک ندەچ وەئ رەگەئ ەوەتێنێکوژەد ەچراک کیەفوەدواجار ب تێنڵێئاەد یروملەسەل

و  ەو بسم الل تیەئا ەوۆیەرخەبەل نیشۆداپۆخ یدوا ەیکەفەخێپ رێژ ەتێچەد ت،ێبەد کیتار ەوەرەد کوەو شەکەدوکان
 .نآێخوەد ینیئا یتریشت
* * * 
 دێناو  یکانەنۆاڵک ۆیھەب کرد،ەد ێیدآ ر یسنوورەلەباش بوو ک یشەندەوەرئەھ شتنۆیرەل ەوامەردەب ەوەرەدەل عقوبیە
 رۆز شیوەئ وتنەک یدوا شیکێگەس ندەچ رچووەد ییئاواەل کێمەک یدوا مەاڵب کرد،ەن ەکەباسارد ەب یستەھ رۆز
 رۆز یکیەواەھ ەت،چونکێزێبپار رماەسەل ۆیتاخ یومل رەس یەکرد چکەل کوەو ندوەداک یمل ەیکەجامان یناچارەب

 ەانداریوگەئ ەبوو چونک ینگەھاود کوەڵب بووەن الماردانەپ وتن،ەکیدوا دێ ەیوەرەتاد شیکانەگەس ەیەھ یسارد
 ێبەب ۆیەب ەوەنەکەد انیایج تریکێکانەڵخ ەڵگەل نۆبەربەھ ەارید سێناەد انۆیخ ەیکێد یکەڵخ مووەھ یەفاەوەب

 ەکەوەش یو باران رماەس ۆیھەو دواتر ب شتنۆیر داەشێرکەس ەعاشق وەئ ەڵگەل کەیەدآ تاماو ەیوەرەدەئازاردان ل
  .ناودآ ەوەانەڕگ ەلەپەب
* * * 
 ....ەوەتێوەکەدوور د ێدەل ەچرک یدوا ەچرک عقوبیە
 ەوەکاتەد ژێدر یکانەنگاوەھ اتریز ەعاشق مەئ ،ەوەکاتەد یپاک ڕقوەل نێکەتەداد یکانەقاچ کێنگاوەھ ندەچ یدوا

 ڵەتا ،ەشترۆخێپ یشیرۆو ز ەفرەب ێوەئ ەچونک رشاخەس ەو زووتر بگاتببێ  یرزگار ەکڕەقو ەخاکەتازووتر ل
  .زنڵۆئا اتریز داەکەڕەت ەڵەفش ەخاک ناوەب یکانەقاچ ەیچرپ وەکەوەش یکیتار ۆیھەب یشەوەرکردنیب یکانڵەنجاەج
بکات و  ەیکەستیوەشۆخ یکۆرەسنگ و ب یزانێئاو شتنداەیگ ڵیخاەتال ەوەکاتەدڕچ یکانەریب مووەھ ەگاوێر مەدەب
 کێگەس ندەچ ەدووبار ێناود ەگاتەدەک ەوەکاتەد ەوەل ریو ب ێنەکەدێپ ەوۆیەرخەبەل عقوبیە ت،ێژەڵڕھ یمووەرھەھ
تابترسن و دوور  گرتنەڵھ ردەب ۆب ەوەتێنوەداد شەو جارجار کاتەدێل انەیشەرەھ ستەدەب شیوەئ نێد یروو وەرەب

  .ناسنینا رۆز ەرانەبەانلیگ وەئ ییەن ێوەئ یکەڵخ ەچونک ەوەونەبک
 ەوەژوورەل میەمر نێیەناخا ەندەوەئ شێوەمام خدر، ل ەیکەدوکان یمەردەب ەگاتەد تێناچێپ ەیندەوەئ یەزاڕەشا ناودآ
 دەزانێ ێیپەک کاتەژوور د وەرەد رەھ ۆیخ یوەرخەس یدوا ێتر انی ەوەرەد ەتێد ۆیب یشتنەیگ یوانەڕچاو یدوا
 ەیکەدوکان یرگاەد یدانێل ەوێش شیوەئ ننێھەکاردەب انۆیخ ەیکەشانین انی کاتەد میەمر یبانگ تێچەد ییراێخەب

 رێرتێت ەوەرەد ەتێد ۆیو ب نێزاەید ەوەژوورەل شی-میەدوور، مر کترەیەل یدانێل دووەو ب یکانەکۆنینەب میەمر یباوک
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و  ێگرەد یشەباوەل ەشنەچ مەب ێییەالد ەکچ وەئ یاڵو با روقژەسەب ێنێھەستدەد شیرێو ت بنەد کتریە یمالنەل ستەد
 .ەوەتێنێوەڕەدێپ یشووێپ ەیماو وەئ یدوور ەیتاس

 ەباکێ، بسێناتر چیھەل ،یەدا ڵید ناوەوا ل ڵیقەئ مووەھ کێدارڵد ش،ێرکەس یکێعاشق گرتوو،ەڵرھەس یگێنجەگ
 تێوەشدۆخ یایدون ۆیەب وەئ ،یشۆیخ یانیژەل تەنانەت ماندوبوونەل ،ەوڕێکەل رما،ەسەل فر،ەبەل ەباکێب باران،ەل

  .خاتەد گوێپشت  کێماندوبوون مووەو ھ کێشت مووەھ میەمرەب شتنەیگۆب ،یەایت ی-میەمر ەچونک
 ەینێڕیزەلکەپ ت،ێنیبەد انەیکەگوند ینیھاو یوانەش یکانەرێستەئ ەیسکیبر ەوەـ-میەمر یچاوەل نجەگ یعقوبیە
 یکێمەدەع میەمر ێبەب اشیدون مووەھ ،ەوەتێزۆدەد ەرەدولب وەئ ەیکیەناوەخ ەقژ ڵیتاەل انیشەکەگوند یھارەب
 .ەڵەیەسوک یکێنگاوەھ ندەچ میەمرەب شتنەیگ ۆب شەکەختەس یەشاخاو ەگاوبانێر مووەھ ،یەتمەح
 راێخ ۆیھەب مەاڵب ەبووەڕت رانێبەب ەیوەرەس یکانەجل ەندەرچەھ ەداھاتوو رمەگ رۆز یشەل گاێر مەدەب عقوبیە
  .ەوەتێخولەد دایشکێمەل میمر یکانەچاو ینینیب نھاەناکات ت رماەسەب ستەھ ەوییەشتنۆیر
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
  ڵاەیخ یایدون ەتێچەو د آڕفەد عقوبیە ەگاوێر مەدەب
 ٦٢٢٧ یتاەرەس یزستان یوژوانەشەل کێکیە ۆب

 ییتاۆک یزستان یکانەوژوانەشەل کێکەیەل ەوەکاتەرابردوو د یزستانەل ریب ەراوێخ یشتنۆیر مەدەب نجەگ یعقوبیە
و  ستاونەو ەوەکەیەب میەمر ەڵگەمام خدر ل ەیدوکان یردمەبەلەک رچاوەب ەوەتێد ی٦٢٢٧ ڵیسا یتاەرەوس  ٦٢٢٥ ڵیسا
 -:کاتەد انیرێچاود ەکەدوکان یرگاەد ناوەل شەلۆبچک ی ێتر
باوکتم ماچ  ەیکەدوکان یرگاەد دەرێ ەتێیب ەیوەئ شێپ یزانەبم، د کانتەچاو یقوربانەب ان،یگ میەمر/ عقوبیە -

 .ۆیەت یباوک ەچونک وآەشدۆخ شمیمام خدر خواەکرد، ب
 ستەخ اتریز یشیکانەو ناز یارەییع وڕەکو وەئ یمل ەکاتەد یکانیەناوەخ ەستەد نآەکەدێپ ەقسان وەب رۆز میەمر
 وەتڵگاەربەدواتر ھ تێبەد ێییەالد ەکچ وەئ ییکربازەم ەیراویگ وێن ینوقم ترەیندێھ شەنجەگ وەئ ،ەوەکاتەد
 کێسەک ەوەمشەب کوەوەن کاتەدەقس یرمەنەو ب ێنێکەتەدیو را تێگرەد عقوبیە یکۆرەب ایستیوەشۆخەل ەوەنینەکێپ
  -:تێب انینگەدەل ێیگو
 دەرێنازم ب ەندەوەئ سەب ،ەنێبموروژ ەندەوەئ سەب م،ەبکێل تینازانم چ ێیوەشدۆخ رمۆز وانەیح ەیھ ەکور/ میەمر -
 . تێوەشدۆخ شمانتەکەگوند مووەھ ت،ێوەشدۆخ شمانتەکڵەما یردەمن دارو ب یرخاترەبەل زانمەد ،ێیوەشنۆخ رمۆباز
 .(ەوەنینەکێپەب)بم  شتانەکەگوند یقوربانەب/ عقوبیە -
 ۆب یمەردەس ەتۆخست یترەیکەستەد ەگرتوو یعقوبیە ەیخیە کێستەدەب ەوەتێبورەد ناینەکێپەل ەکیرەخ ەوەمشەب میەمر
 ەیکەنینەکێپەل کێمەتاک عقوبیە یرسنگەس ەخاتەد یموچاوەد شیجارێندەھ چآ،ەرنەد ەیکەنینەکێپ ینگەد ەیوەئ

 یمل کینز ەخاتەد رەس کەیەچرک ندەچ ،ەوەرەد ەنێب یباوک انی یکیو دا تێبێیل انێیگو ەوەژوورەل کوەوەن ەوەکپکات
  .دەرێ ەتێد مەئاستەب ەیکەنینەکێپ یپڵقو ەوەرێژەو ل عقوبیە
 کداێنڕیبەڵچاوھ مووەھ ەڵگەل ،ێبەد میەمر ەیکێیەالد ەقژ یترەو ع کەخێم ینۆب یستەم ەیەوەکبونینز مەب عقوبیە
  .تێبەد یقوربانەب وێەڕگەد یورەدەل کێجار شدایکەیەچرک مووەھەل ،ێبەد میەمر یکانەچاو یرانەیح اتریز
 ەیبک یرەیس ەدواوەل رەگ ،ەبوو خشانەپ عقوبیە یناوشان رەسەب میەمر یقژ ون،اڵئا کتریە یاڵباەل ختەدوو در کوەو

 داەکەوەش ەڵگەل نەبێ ەیکەییەنەخ ەنگەر کێمەک تروەع ینۆ، بخوارێ ەتۆھات یەھاتێد ڕەکو وەئ ەیکەنێپشد رەتاس
 کتریە یشقیعەو ب کتریە یشەباوەل ەکارەرزەھ ەدارڵد دوو مەئ مەاڵب ەزستان ەیکەرزەو ەندەرچەھ ،ەوەتەیناک یایج
  .کاتەد رماەسەب ستەھ مەک رۆز نجەگ شداەوەئ ەڵگەل ەوەنەکەد رمەگ انۆیخ
 یھاتن یرێو چاود داتەد انیشیتەارمی ەچونک ییەن یرەگیکار چینا ھ انی ێنیانبیب ەستاوەو ەوالوەل شەلۆبچک ێتر
 ەندوواڵئا کترەیەل یکانەستەو د ۆیخ رماەرسەبەل کێمەو ک کدایەناوەب ەکردوو ۆیخ شیکێمەک کاتەد یشیوباوک کیدا

 .ەوەتێب یرمەگ کێزۆتا ت نآێخشەد یکانەشانەو دواتر ل یکانەلۆبچک ەنجەپ ەکاتەفوود شیجارجار
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* * * 
 نجاریندەچ ۆیەب ەکردوو رانەیو ح تێش ەیکەنیانشیچ ڕەکو ھاەئاو ژێقژدر یشەچاو ر یکیەشاخاو ەکچ ی-میەمر
 عقوبیەو  میەمر یشووێپ ەیکەژوان ەرزەو ،ێڕبەد ەژێدوورو در ەگێر وەباران ئ وەوڕێساردو ک یوەشەزستان، ب یوەشەب
 کانەژوان مووەرھەھ ناکات،ێپ انیستەھ شیسەک وییەن ەوەرەدەب سەک داەوانەش وەل ەزستاندا بوو چونک ەو ل وداەشەل
 مەئ یوانەش ێوەیەد عقوبیە ۆیەب ەبوو کربازەو چاوباز و م ارەییو ع انیگ ەمر یباوک ەیکەدوکان یمەردەبەل

  .انۆیخ ەیژوانگەب ەوەنەبک ێوەئ سەرلەنوێبکات و  رەتەموع میەمر یسنگ رەس یکەخێمەب شەزستان
 داەوکاتەل ەچونک رەب ەگرتەد یمیەمر یژوان یگاێر وەشەوین یجار دوا رۆز عقوبیە شووێپ ەیکەندارۆب ەزستانەل

 انۆیخ ڵیما ۆب ەویەاەڕگەد شیانەیبەرەب شێپ ت،ێنابێل یئاگا یشەکەریپ ەو باوک وتوونەخ شیمەئ یکیخوشک و دا
 یھاوار ەوەرەد ەھاتەد ەکەتاڵوماەڕم وێنەل یباوک داەوەھاتن یکاتەل وەش ھەندێ مەاڵب ،یزانەدەن ێیپ سەک شێوەل
 -:ووتەید ۆخەرەسەل شیوەئ کرد،ەد ۆب یالمەز ێیک

 رمەبەخ ەمن تاز ۆخ ەوەبخ ەوەژوور ەرەو یماندوو رەگەئ م،ەبک ەوەرەد یکێرەیھاتووم س....منم ەباوک/ عقوبیە -
 .ەوەتۆب
! ەوەتەاوەڕگ انۆیخ یال ەیھاتانێد وەئ یژوانەل ەتاز ەیکەنجەگ ڕەکو یزانەدەین شیسووتاو رگەجار ج سێ یلەالعەم
 بوەنێوەل یەایبزان ێیپ رەگەئ ۆخ! ڕێیھاو یخدر ەیکەکچ یشەر یقژ یسمیلەت وێن ەتۆوتەک ەیکڕەکو یزانەدیشەن
 ی-عقوبیە نھاەت ڕکو چوارەل ەچونک ەوڵەما ەتیەناێبھ ۆیجوان و ب یکێبوکەب یەکردایو ب ینێخوازب ۆب یەبچوا ۆیخ
  .ەوەتەماوۆب

 .ومەناخ ەوەتۆب رمەبەخ ەو من تاز ێژوور ەرۆبچ ەستەھ ت،یوەخ یماندوو زانمەد....ەباوک/ عقوبیە -
 ەداناو ۆیخ ینێشوەل یعقوبیە ەویەتێو ماندو یرۆز نەمەت ۆیھەب وەش نیندەچ عقوبیە ەیکەریپ ەباوک....یلەالعەم

 ۆیھەب مەاڵبو ب ەختەس ەژوان وەئ یگاێر یماندوو ەیوەئ ەڵگەل شی-عقوبیە وتن،ەخ ۆب ەوەژوور ەوەتۆچ یشۆیو خ
 ەیباع شیجارێندەھ ،ەوەکردەد یژۆر میەمر یکانەماچ یتام یادەیب کانداەڕەم وێنەل چووەد یباوک یستیوەشۆخ
 ۆیخ دایشوان ەیکەستوورەئ ۆتڵپا وێنەل ەدووبار یرێو چاود نڕیبەڵرھەس یدوا اندڕپچەد انیکانڵەاەیخ کانەڕەم

  .ەوەگرآ بدات کەیەل یکانڵەاەیخ شڕەچاو یمیەمر ۆب شیکترێتاجار ەوەکردەد ۆڵەگرم
 وێنەل میەمر ڵیاەیخەو ب ەکەستورەئ ەنکەپەک وێن ەویەاەڕگەد انیراونان یدوا کانداەگورگ یرشێھەل شیوەش ھەندێ

 رۆز ەوۆبەد ژۆرەک شیدواتر دواەد داێییەالد ەکچ وەئ یکانەشێندەئ ەڵگەل انەیبەرەتاب برد،ەردەسەب یوگارەش کانەڕەم
 یرخوانەسەل ەیکەزانێخ یندامانەئ ەڵگەل ێوەل یخوشک ی-انەیو ب یکیدا یال ەچووەد شەگ یکێروخسارەچاالک و ب

  .انەیکەناوچ یتریخواردن ندەو چ ەستێپ یرینەچاو پ یخواردنەب کردەد یستەو د شتینەداد یانەیب
ماندوبکات  ەیکەتاقان ڕەکو ھاتەدەن ڵیبوو د ۆیخ ییوانەپاس ەیرۆنەک ەیوانەش وەل ھەندێ ەیکەریپ ەباوک مەاڵب

 -:ووتەید وەش ھەندێ ۆیەب ەوەتەماو ۆب ی-عقوبیە نھاەت (عقوبیەو  رانەو کام وبەیو ئ وسفی) ڕکو چوارەل ەچونک
 .ێڕزەنێل وتەباخ....ەوەبخ ڕۆب....ەناکەیق مڕناکو/ یلەالعەم -
 ،ەفرەب ڕپ یەشاخاو ەژوان وەئ وێن ەیوەانەڕو گ شتنۆیر پێەب ۆیھەب رۆز یتێماندو ۆیھەب جارێندەھ شی-عقوبیە
 ەڵگەل مەک یکێژێوتوو ندەچ یدوا کردەد وتنەخەل یزەح ەیەناوچ وەئ ۆڵەیس رماوەس وەل یشەل ەیوەخاوبوون ۆیھەب

 .وتەخەد ێیل ختەت یانەیتاب وەگێناو ج ۆب کێر یو خوشک کیدا یال ۆب ەوەژوور ەچووەد رەکسیە دایباوک
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 ژوان یگاێر رەس ەوەتەڕێگەو د دەچێرەد ڵاەیخەل عقوبیە
ئاوا  ،ەوەکاتەد شووێپ یکانەژوان یادیئاوا  ،ەوەکاتەد ەیریپ ەباوک وەل ریئاوا ب ەراوێخ یشتنۆیر مەدەب عقوبیە
 میەمر ڵیما ەیکەگوند وێن یکێندەماوەزەلەک ەوەکاتەد ەوانەش وەئ یادیئاواش  ،ەوەکاتەد میەمر یکانەشۆخ ەقس یادی
 کێمەک وەوەکەیەب نێبن انیشان کێو تاو بگرێ میەمر یستەد داێکەڕپەڵھ یکێچێپەتال ەوڕیب ەیگێر مووەھ وەئ نۆچ
 .ننێدابمرک یتێنجەگ ڵیو کو فەک
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 ندەچ ەتێش مەئ ،ەگرتوو ی-میەمر ینۆب یشیکانەناسەھ تەنانەت ەوەکاتەد ۆیخ ییشقبازیع یادی ەتێش ەنجەگ مەئ
 وەئ وێن یکانەنگاوەھ ۆیەب ێگرەردەو شووێپ یکانیەرەوەادەیتام ل ەندێھ زارانەھ  تێنیبەد ەگاکێر یختەسەل ژێچ
  .ەیکەرەو دولب ۆیخ یکانەژوان یرەوەادەیب ستنەوەیپ یەرماەس

 ........زەڕێب یرەنێخو
 ەقەد مەئ وێن ەیرکێکاتژم شتەھەل رێکاتژم کیە ەیکینزەژوان ک وەرەب عقوبیە یشتنۆیر ەب نتەیز یبونەماندو ن ۆب
 وەگێر مەل رەنێخو ۆیت یوانەڕچاو یکانەکات یواتا کوشتن ەکانەرووداو یقورس ەمچیو ن یقورس یرەحویو م نآیەخاەد
جارجار  ۆیەب ەرھاتەسەب مەئ وێن یکانەکیە دواەل کیە یەانکارۆڕگەب ەبون ستەوەیبون و پ ڵرقاەس ۆب داەشتنۆیر
 نیتەباب رۆز ەک ەوەستمەتانبەد کڵەیەجوو ەلق ندەچەو ب مەدەد رەنێخو ۆیتەب کیەدا بشوو-عقوبیە یشتنۆیر یکاتەل
 مەئ یسازەخشەن وێنەل ەیەوێمشەکارا، ب یلێھ رەس ەوەنمەڕێگەد زەڕێب ۆیت سەرلەنوێدواتر  دایگشت یلێھ ەڵگەل
 .مەکەد واوەت ۆب کانتانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگ یلکارێھ داەرشتندا
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
  ەوەتۆوتەدوور ک انۆیخ ەیکەگوند ەل عقوبیە
 ەیچرکەل ێ وژەڕدوو زستان د وانێن یدوور ڵیوکو فەک وەمشەئ ،ەوەتێشادب میەمرەب عقوبیە ەماوەن ەیندێھ وەمشەئ
 ێییەالد ەنجەدوو گ مەئ یکانەشتنەیگ کەیەب مووەھ ،ەوەتێچەردیب انییدوور یکێئازار مووەھ انیشتنەیگ کەیەب
  .نیفڵۆگەڵو ھ نیمژەڵو ھ مالنەل ستەو د یشۆو خ نینەکێپەل ەوێوانلێل
 وەکردوو یریداگ ەیدارڵد مەئ نینەکێپ ۆخ ،ەوەکاتەد انیگ یمراو یکانەشۆخ ەقس یادی ەگاوێر مەدەب تاەوەئ
 یرنجەس داەکڕەقو ناوەب یکانەقاچ ەیچرپ جارێندەھ شتنۆیرەل ەوامەردەب آ،ێڵناھێجەب یکانەوێل شەنەخەردەز

 ەشیوامەردەو ب ەوەکاتەپاک د بارانەل یموچاوەد شتنداۆیر یکاتەل ،ەوەتێنێوەڕەد یکانەنەیز شەجارجار شآێکەراد
 یادی ەوەتێد داڕەقو ەوخاکەئ رەسەباران و ل رێژەل راێخ یشتنۆیر مەدەربەھ....میەمر یمال ەیکەگوند وەرەب شتنۆیرەل
 ەوەوالترەش ل-ێو تر ستابونەمام خدر و ەیکەدوکان مەردەبەل ەوەکەیەبەرابردوودا ک یزستان یکانەژوانەل کآەیەل

 -:زارەھەکردبو ب یکێچاو شتبویدان
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
  ڵاەیخ یایدون ەتێچەو د آڕفەد عقوبیە ەگاوێر مەدەب
 ٦٢٢٧ یتاەرەس یزستان یوژوانەشەل کێکیە ۆب
 عقوبیەمام خدر  ەیدوکان یردمەبەل ی٦٢٢٧ ڵیسا یتاەرەوس  ٦٢٢٥ ڵیسا ییتاۆک یزستان یکانەوژوانەشەل کێکەیەل
 -:کاتەد انیرێچاود ەکەدوکان یرگاەد ناوەل شەلۆبچک ی ێو تر ستاونەو ەوەکەیەب میەمر ەڵگەل

 .(ەوەنینەکێپەب)بم  قوربانتەب انیگ میمر/ عقوبیە -
 ەیگێر نینەکێجارجار پ ،ەژێگ ڕەوکوەئ یسنگەب شآێکەد یکانەبچووک ەمشتەب ێناوتر ۆب یچیھ نداینەکێپەل میەمر

 .داتەد یکەیەوش ندەچ ەیوەرەدەھاتن
 تریئ ەسەب....بم تڵد یقوربانەب....ێریناگ ۆب ممۆخ....ییەن توانامداەل تریئ قوربان،ەب ەسەب/ میەمر -

 .(ەوەنینەکێپەب)
 (تێب شۆخ ڵیو د نێەبکێپ اتریز میەمر ەیوەئ ۆب ەوەتڵگاەب. )بم قوربانتەب....خانەمر/ عقوبیە -
 .(نێەکەدێپ ەوەرێژەو ل ێگرەد ۆیخ یمەد/ )میەمر -
 .یو (کاتەد یواوەت ڕپەل....)مررررررااااااا (یمراو بڵێ ێیپ ێوەیەد/ )عقوبیە -
 ...وانەیح (داتەدێیو ل یالکێگو روەس ەتێبەردەو ب ێستەوەد نینەکێپ ەل/ )میەمر -
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 ڵیتاد تێبەد ەیساقەو ب قوربانەب کیەرەسەجار ل نیندەچ ۆیخ یرملەس ەکاتەیو د ێگرەد یکانەستەد عقوبیە
 ەدووبار ۆیەب ەشۆخێپ رۆز ی-عقوبیە ەیقسان مەئ شەنازەب ەوکچەئ ،ەوەئاشتکات ەنازدار ێییەالد ەوکچەئ
 ێبەد انی تێستەبو ەوێپەب ەماوەن دایتواناەل تریو ئ نآێزەبەد نینەکێپ یسنوور ەکیرەخ ن،ینەکێپەب ەوەکاتەستدەد

 رۆز یانیمەدوو ەیوەئ عقوبیە ەندەرچەھ ەوەبکاتۆڕش ایپ ۆیتوندبکا و خ عقوبیە یملەل ستەد شیانی تێشیدابن
 ەتێچەد نآێھەن ەگرتنەڵلوتف و ناز ھ مووەھ وەواز ل رەگەئ بکاتێل ەیشەرەھ ێبەناچارد شیدواجار....ەشۆخێپ

بکات و  عقوبیە یناوچاوان یرەیناتوانآ س نینەکێپ رەبەل یناچێپ ەیندەوەئ مەاڵب ،دەھێڵێێیجەب ەوەمشەو ب ەوەژوور
 یمراو یقوربانەب وەساقەب کیەرەسەل کیە وداەئ یدواەب رەھ شیوەئ ،ەوەتێنێقەتەد یکانەنینەکێپ کیەرەسەل کیە

 .تێبەخان د
و  ەیەوێش وەو ب کاتەد ەیەقس مووەھ وەئ میمر ڵید یشکردنۆخ ۆب نھاەت ،ەفەشرەم شۆخ ،ەشۆخەقس یکێکور عقوبیە
 یرەیس عقوبیە ەک ن،ەکەکتردیە یرەیس کێمەو ک ستنەوەد نینەکێپەل انیردوکەھ ،ێگرەدەڵھ یناز ەوەوشەب

 ردووەھەتاکو ب ەتەحمەز یشەندەوەئ رەھ شبکاتۆخ ڵیتاد ەوەتێزۆبد کەیەقس تێد دایریبەب کاتەد میەمر یناوچاوان
 یشۆرووپ شێییەالد ەکچ وەئ نادات،یرەژوان ب یکانەتادوا سات شەباو یەگرت ەیگرتن وەئ ەوەتێستەبەد میەمر یستەد
سوور  شیجار ھەندێ ،ەنجەگ ڕەکو وەئ یشەباو وێن یتەزەل ییاڵقوو ەتێچەو د یروخسار رەس ەتێوەکەد رمەش
 رمەش تەنانەت شەباو وێن یو ئارام یکپ کێمەک یدوا ت،ێب نگەدێب کاتەدێلیوا ییکانەزەح یتێنوێو ت آەڕگەدەڵھ
 یمەو د یرەس یپشت ەخاتەد کێستەد عقوبیە....داتەد اپسکاندنۆڕخ ڵیوەو ھ کاتەد یشۆیخ ەیکیەنگەدێبەل
 مووەھ وەئ میەرم ندایمژ مەکیە ەڵگەل گرآەیو توند د یرەمەک ەخاتەد یترەیکەستەد ەویەمەناودەب نآێنووسەد

 ەتانێرشەس یکێبوون میسلەت کەو عقوبدایە یشەباوەل نگەدێب وەوەتێبەخاود کردبووەیئاماد راپسکاندنۆخ ۆب ەیکرژبوون
  .دەکەوێێل یوەخ ەکیرەخ
 ییترسەمڕساردو پ یوەش ەب ابو،یت یژێئاوا دوورو در یماچ ەدوو عاشق مەئ یرابردوو یزستان یکانەژوان ەیربۆز
  .ەتێشەزەح وەل انیربونێت ۆب کردەد انیرگەم ەیفەموجاز کانیەشاخاو ەھاتێد

زاخاو  نینەکێپەب انیانیگ رتاپاەو س بنەنوقم د ەندەخەل انیردووکەھ میەمر یوێل مووەدەل ەوەوتنەدوورک بستێ یدوا
  .دەدرێ

 .بم شتەکەنینەکێپ یقوربانەب انیگ میەمر/ عقوبیە -
 شیوەئ ن،ەڕێگەدەڵسوور ھ یکانەرزەب ەتەو رووم کاتەد اڵبا زەزگەگ عقوبیە ەیقسان وەئ یشۆخەل شینازەب یمیەمر
 تێبەد یکانەچاو یقوربانەو ب ێەڕگەد عقوبیە یورەدەرجار ل دەس کداێساتەل یقوربانەب کاتەدۆیخ وەئ ەیندێھ

 یکانەشراوێکەڵھ کلەل ەچاو ینینیب ۆب دەیبڕێزستان  یوانەشەلەک ەدوور گاێر وەئ یقوربانەب کاتەدۆیدواتر خ
 -:ەوەداتەد یخوشک ێیتر ۆب ڕئاو شیجارێندەھ
 .بم تاڵبا یقوربانەب انیگ ێتر/ میەمر -
 شیوانەش تەنانەت نەوەکەیەکات ب مووەوھەوەتێوەدوور ناک ێیل ژۆو ر وەشەب ۆیەب تێوەشدۆخ رۆز یمیەمر ێتر
 ەوڵەماەل نێوەئ ،ییەن انیبراش نەوەکەیەب ترەیکەژوورەل انیشیو باوک کیدا ون،ەخەد ەوەکەیەب انۆیخ ەیکەژورەل

 ەیورەگ ەخوشک یمیەمر یتەارمی ەیەوێمشەب ێتر ەانەیکڵەماەبن یەیستیوەشۆخ وەئ رەھ وآەشدۆخ رۆز انیکتریە
 ۆیخ یستیوەشۆخ شیوەئ....ۆیب میەمر ەیکەوەدانڕئاو یدوا ەستاوەو عقوبیەو  میەمر یدوورەل کێمەک تاەوەئ دات،ەد
 :-ێڕبەردەد ۆب

 ؟ییەن رماتەبم، س قوربانتەب انیگ میەمر/ ێتر -
 .(ەوەنینەکێپەب) ارەییع ەید ەید/ میەمر -
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 ژوان یگاێر رەس ەوەتەڕێگەو د دەچێرەد ڵاەیخەل عقوبیە
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 کێستەد ۆیرخەب ەوەتێد یشۆھ کەیەوەرکرنیب ندەچ یدوا وات،ەڕد ییراێخەب رۆز ەگاوێر مەدەب نجەگ ی-عقوبیە
 کردەد یمووەھ مەاڵو ماندوون ب الکیھ کاتەد یکانەقاچ ەیئاراست کێستەھ ،ەئاو ەپارچ کیە یکانڵەبا رێژ ەخاتەد
  .میمر یقژەل کڵێتا یقوربانەب
 ەد یدوا ەچونک یەسانا رۆز عقوبیە ۆب یەگاێر مەئ کات،ەد ڵبووەق کێماندوبون مووەھ میەمرەب شتنەیگ ۆب وەئ
 ڵیما ەیکەگوند یچراکان یرووناک نجایئ کانەکۆڵپەرتەس ەو بگات ێڕبب یشیمەردەب ەیچکۆشاخ وەئ ێبەد ترەیقیقەد

  .نآێمەد یتریرێکاتژم وین شەوەئ یدوا دەکەوێ رەدەوێل یمیەمر
 وەئ م،یەمر ڵیما ەیکەگوند ویودەتائ ەوڕیبەڵھ انیگورگ ەلەگ داەکەمەچ راخەقەب رجارۆز ەیەکەگێر یزاڕەشا عقوبیە

 یتاڵوما ەڕم شینجاریندەچ انیکانەڕەم یخواردن ۆب عقوبیە ڵیما ەیکێد ۆب ھاتنەد داەکەمەچ یینزماەب ەیگورگان
 انیشیندەو چ ەداو انی-میەمر ڵیما ەیکەگوند وێن یکانەڕەم یالمارەپ شیکێندجارەچ گوومانێب ەخواردوو انەیکەناوچ

 .ەخواردوو نێوەل
 یماچ نیندەو چ تریکێژوانەب شتنەیگ ۆچوون ب ەشوێپ وەرەبەل ەوامەردەب شتن،ۆیرەل ەوامەردەب ەتێش ەنجەگ مەئ

 یدوور ەیتاس یشکاندن ۆب ێیەالد ەژیک وەب شتنەیگ ۆب ەیەپەڵھەب رۆز عقوبیە ،یدوور یشەباو نیندەچ ت،ەغورب
 .ارەییع یرەدولب یکانەناز یبار سەرلەنوێ یگرتنەڵو ھ یوێرلەس ەیکەقورس ەبار یدانان ۆب ان،یوانێن

  ....میەمر ئاخ
و  نازانێ ماندوبونەل کەیەوێش چیھەب ەتێش ەنجەگ مەئ مەاڵب ،سێناەید ێتر ،یناسەد عقوبیە ەیکەماندوبون شۆت

 ییاڵو قو کەڕۆناو مەاڵب کاتەستدەھ انەیب ۆخ. ەلیورد ۆیت یکەیەناسەھ یقوربانەب کاتەد یشیمووەو ھ سێنایناش
 عقوبیە ۆبەک ەیەوەتەکەسوور ەنجەو پ ستەد ەیشەڕەھ ۆیھەب ،ەیەوۆت یارەییع ۆیھەب شیوەئ نازانێ ەکیەندەوەیپ
 نگاوەھ یدوا نگاوەھ ەسارد ەوەمشەب عقوبیە تاەوەئ. تێنێبدرک ەوش کیە ەنجەگ مەئ تێڵیو ناھ ەوەتەیکەد انیرزەب
 رەسەو ل دەھێڵێێج شەکیەاوڕقو ەخاک ەکیرەخ ەشتووێھێجەب یانۆیخ ەیکەگوند ەشیکێمەد ەوەتێبەکدینز ەوێئ ەیکێدەل

-عقوبیە ۆخ. ەشترۆخ یشیشتنۆیاریو پ ەپاکتر ڕو قو بارانەل فرەب تێب نآۆرچەھ وەفرەب شێوەئ ەوەتێبەد کیزشاخ ن
 کیە یشیکانێیەو پ ێبەد سیپ ەیکڵەرواەش ەچونک ناکاتێل یزەح وێبەد سەڕو ەکڕەقو ەخاک وێن ەیچرپەل نجەگ ی

 شەرۆمجەب ت،ێب ەیوەپاککردن یکیرەو خ تێستەبو ێبەد ەکیەفراوەب ەخاک رەسەدواتر ل ێشرێکەدەڵھ ڕقوەل ەپارچ
 .تێبەشاد د ۆت ینینیبەب نگترەو در دەچێسیکەل یرۆز یکێکات
 یشیریب ناگات،ێت ێیل ناکات،ێپ یستەھ ۆیخ مەاڵب ،ەقورس و ترسناک رۆز داۆیخ ەیکەنەمەزەل نجەگ یشێرکەس
 یمەردەس یرابردوو یکانەرووداو وێن ەتێنێخزەد ۆیفالش باک خ کەو و نەمەت یزییپا ەگاتەد ەیوکاتەتائ ،ەوەناکاتێل

 ینینەکێپ شەجارجار کاتەد ۆیخ یتێرەکەب ستەو ھ نەڕپەدێت دایانیگەترس ب یزووەت وەکڕموچ ەورد نجایئ یتێالو
 .تێد ۆیخ ەیکڵیەقەعێبەب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شاخ کینز ەگاتەد ودەھێڵێێج ەکیەاوڕقو ەخاک عقوبیە
 فرەبەل ڕەپەک ەکەشاخ یتاەرەس ەیکەنەاڵردەبەب یشتنەیگ ەڵگەل وات،ەڕد ییراێخەب رۆز ەگاوێر مەدەب عقوبیە
 ەسارد کێمەک ەیباک مەاڵب ەوەتەستاوەو شەکەباران ،ەوەکاتەپاک د فرەبەب یکانیەاوڕقو ەقاچ تێستەوەد کێمەک
 تێستەوەد کێمەک. ەکەو پاک یسپ ەفرەربەس ەشتەیگ رچووەد ەکیەاوڕقو ەخاکەل ەبوو چونک شۆخ ڵید شیکێمەک
 ،ەوتووەکەرنەس شتاێھەک یمەردەب ەیکەشاخ ەلکۆپەت ەتدادەپۆشێ شیکێزۆو ت کاتەد ۆیخ یورەچوارد یکێرەیس

 خترەس رزرتروەب ۆیخ ەیندێھ ێدووس دایکیتارەل ژ،ۆر ەیوەئ ەڵگەل ەاوازیج وداەشەشاخ ل ییرزاەب ینیروان
 تاەوەئ ەوەکاتەد ۆڵتوندوت یکانەجل کێمەک ێوەل ەتێش ەنجەگ وەئ شآ،ینەدێل یرۆز یکێترس اویپ دەردەکەوێ

 یکانیەاوڕقو ەقاچ فرەب ەڵەپۆتەب ەو دووبار یروملەس ەویەچاێپ تریکێو جار ەوڕیەس یوچاو مەد ەوەکرد یشەکەجامان
 یدواتر فوو ەوەتێب انیرمەگ ەیوەئ ۆخشاند ب یکترەیەل کێمەک ەوەووشک کرد یکانەجلەب یشیکانەستەد ەوەپاکترکرد

 .ێڵرباێژ ەخاتەید شەجارجار انیبوون رمترەگ ۆب کردێت
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 یەیگاێر مەدا ئ٦٢٢٧ یھارەبەل کجاریە نھاەت ستاێتاکو ئ ەوەپار یزستانەژوان ل یگاێر یواوکردنەت ۆب ەیەئاماد ستاێئ
 ێوەل یمراو ەخوشک یال ەگاتەد تریکەچل خول ەیکینزەک ەشۆخ رۆز یشڵید ەیەھ ایت یچاک یکییەزاڕەشا مەاڵب ،ەوید

 یوانەڕچاو شەڵەکیژ ێیتر ستاێئ کات،ەد یوانەڕچاو شیانیگ ەمر ستاێئ ،ەوەکاتەدەڕت یکڵێسا یوشکبو ۆیزرەتام
  .گاتەدێیپ وەمشەئ شزانآەو د ەکێترەع ەشوش ەڕێیچاو ەکڵێسا شڵەمنا ەکچ مەئ کات،ەد
 میەمر ڵیماەدا ک٦٢٢٧ڵیمساەئ یزییپاەل کوەڵب ەبوەن اۆڕخەژوان ل یرزەو مەدوو وەرەب ەسارد ەوەمشەئ یبژاردنەڵھ
 ەوەکەیەب انیشتنیدان یدوا انڵیما ۆھاتبون ب عقوبیە یبرا ی-رانەکام یناوچوونەل ۆیھەب مەدوو یجار ۆب یزانێخەب

  -:اندایزیخواحاف یکاتەل ستابونەو ەڵمۆکەعقوب بیە ڵیما ەیکەوشەح وێنەل مووەھ داەوەشتنڕۆی یکاتەو ل
 داەیکەچێگوەو ب کاتەماچ د انەیب) تێبەد تانیشۆدواناخ ەنشااللیئ....زیخواحاف انیگ انەیب (ۆخەرەسەل/ )میەمر -
  .(نآێچرپەد
 یرچاوەب ەوەتێد شتنۆیر مەدەب ەسارد ەوەمشەب شیوەئ ەوەتێڕێگەد ی-عقوبیە ەکاک ۆب انیشتنۆیر یدوا انەیب
 -:اندەیراگێپ ەیشۆخ ڵەواەھ مەئ وەکەوشەح یکیەال ۆکرد ب یبانگ یخوشک ی-انەیبەک

 .مەکەد ەڕیباوکم چاو ەیکەدوکان یمەردەبەل ەزستان مەئ یوەش مەکیە یووت میەمر...عقوبیە ەکاک/ انەیب -
 ەناوێرھەد ێیتر ەیکەترەع ەشوش ەراوێخ یشتنڕۆی مەدەب ەیەوەرکردنیب مووەوھەب بونڵرقاەو س بونەڵکێت ەڵگەل
 وەرەب شتنۆیر ەدووبار ۆب نآەنگاودەو ھ ەڵیرباخەب ەوەتێخنەید ەدووبار کاتەد یماچ کێجار ندەو چ کاتەد یرەیس

 ەکنڵچ ەوکچەئ یشگرتنەباوەل ۆب میەمر یکێماچ ۆب کاتەدەپەڵھ ەتانێش رۆز ەنجەگ مەئ....ەکێییەالد ەخۆش ەکچ یژوان
 .ەنیگوندنش

* * * 
 یریرگەھاوس ەیسۆپرەل کێشت چیھ ۆیخ ەیکارانەرزەھ یتەززەل ەلەجگ! ەرەیس ندەچ نجەگ ڵیکا ڵیقەئەل یئا

 ایئاەک ەیەھ یرەگیگرنگ و کار یکێورەد ختەب انیکردن واجەز یدوا مڵێروونتر ب انیانیژ ەوەکەیەب ی، دوانازانێ
 یکێژن میەمر یکیدا یتەبەیھ ەپلک مەاڵب بن،ەد کیەعباەد ەسوەخ ەرۆچ ج یتوش نڵێیباب بنەد کێسوەخ ەرۆچ ج یتوش

 ختەب ەارید ەو باش نگەدێب رۆز یکێژن شیخانئایشێ ت،ێجوانب رۆز انداەیمەل عقوبیە یختەب دەچێەوەل ەچاک رۆز
  .ەنگەدێوب مدوەچاک و ک ەسوەخ مەئ ستەدەب ێبەشدۆخ رۆز یانیبکات ژ عقوبەیەشوو ب رەگەئ ەشی-میەمر یرەاوی
* * * 
 ندەچەتال ربکاتەت ەیکەووشک بوو ەگڕقو کێزۆت ەیوەئۆب یمەد یەو خست داەکەفرەبەکرد ب یچنگ ەویەماەچ عقوبیە
 ەکردوو ەئاماد ۆب ەیکەئاو ەجام میەمر شێوەناو دآ ل ەگاتەد ەوەتێبەوشک د میەمر یشەباو یکانڵەاەیخ یتریکەیەنڕێو
و  نآێشکەد یژوان یگاێر یتێنوێت شیوەئ ەگرتوەڵرھەس ەنجەگ وەئ یمەدەب کاتەید ەیکیەناوەخ ەنجەوپ ستەدەب

  .یمراو ەخوشک یکانەماچ ۆب ێبەد لەسەرپێ
 یکێوتەسوکەڵھ مووەھەل ریو ب واتەڕد داەکەنەاڵردەب رەسەب شتن،ۆیرەل ەوامەردەب فرخواردنەب مەدەب ەتێش ەنجەگ مەئ

 ت،ـێبەد ەیکەرەدولب یکانڵەاەیخ یوەاڵکێت ەوەشتنۆیر مەدەب ەشۆالخ یرۆز ،ەوەکاتەد میەمر یرابردو یزستان
 یکانەرۆراوجۆج ەردەب ۆیھەب ەیکەشتنۆیر ەندەرچەوات ھەڕد داەکەفرەب رەسەب ەوەمشەو ب ەیەوێمشەباش ب یکەیەماو
 ەیەوێمشەب ،ەشترۆخ ەکەڵەفش یەاوڕقو ەخاکەل رۆز مەاڵب یەایت یزەو داب زەبەڵھ ەو ورد یونزم رزەب ەکەفرەب رێژ
  .ەکەورازەھ ەگاتەو د آڕبەد ێوەئ
 یکانڵەاەیخ وێن ەتێچەد تریکێو جار ەدووبار وتنەرکەس ۆب ەوەکاتەدڕچ یکانەنیروان تێستەوەد کێمەک ێوەل

 - :تێدوەد ەوۆیەخ رەبەو ل تێبەد ەوەرەس وەرەب نگاوەھ ت،ێبەد یاڵبا یقوربانەب رێرتێو ت ەیکەرەدولب
 ەمەگەد تریکێمەبم ک قوربانتەب شم،ەباو ەمەتکەد ەرزەو مەئ ییژاێدرەب ،ەوەزستان ھات ێوەئ انیگ میەمر/ عقوبیە -

 .الت
 رزترەب نگاوەھ یدوا نگاوەھ ەوەتێبەد کینز ژوانەل شەچرک یدوا ەچرک آ،ڕبەد ەکییەرزاەب ەوردەورد ەتێش ەنجەگ مەئ
 ەلەپەکرد و ب یمالوالەئ یتریکێرەیو س ەوەکرد یتریکەیەستەوەڵھ ەدووبار وتەرکەس کێکەخول ندەچ یدوا ەوەتێبەد
 .کرد ۆیخ یکانێپ نێشو یکەیەراسید
* * * 
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  ....ەوڕێک فروەب وەکەشاخ ەلکۆپەت رەس
 مەاڵب تێبەنوقم د ایت ێیپڵەقو ێیەل یاتریز یفرەب ێوەئ ەکەشاخ ەلکۆپەت رەس ەشتەیگ شێرکەس ی-عقوبیە
و  ەوەتەچاوێپ ۆیخ یواوەتەب شیوەئ ۆخ ەیەھ یسارد یواەھ شیکێمەک ەئاسمان ساف ەچونک ەشۆخ ەویەالەب
  .ەراھاتو وەیەشاخان وەئ وێن ڕیکو ەچونک تێناترس رماشەسەل
 کەیەقیقەد ندەچ یدوا مەاڵژوان ب وەرەب کاتەد یشێکەب ەوردەو ورد تڕێبیتاب تێوەد یباش یکەیەماو ەکەلکۆپەت رەس
 ەکرد ب یستەبو  و د تێش ەکەشاخ یئاسمان بردەن ەیندەوەئ ەعاشقان یتر یکەیەوەرکردنیب ندەو چ شتنۆیر
 یمەردەتاب ەستاوێئەل ەچونک ییەئاسا ەویەالەب شیوەئ کردەڵھ یشەکەزێھەب (با) ییەرزاەوبەدواتر ل نیفربارەب

 یکانەلۆبچک ەستەد وێنەل ەیکەویزەت ەنجەو پ ستەد شێوەو ل ەماو یرێکاتژم وین نھاەرتەمام خدر ھ ەیکەدوکان
 انیشۆھ انیگ یمراو ەیکەرمەن ەشەباو یریب ەشوێپ یزستان یکانەراموسان ۆیزرەتام....ەوەکاتەد رمەدا گ-میەمر
 یشۆخ تەنانەزستان ناکات ت یرماەسەب ستەھ ەوەتێبەد وژوانەرەب ەعاشق مەئ ەک ،ەشتوێھەن ڕەکو وەئ یرەسەل
  .انیگ میەمر یدوور ۆیھەب نآیناب شیھارەب یرزەوەل

 زترێھەب ەرماکەسات س یدواەسات ل ت،ێنیبەد ۆیخ یرچاوەب کێترەم ندەچ نھاەت ەزێھەب ەندەوەئ ەکەفرەب باو
 تریکێجار....ەوەکرد مترەک ەیعاشق وەئ یشتنۆیر یو توانا ناێھ داۆیخ یدواەب ەیوڕێک بردەن ەیندەوەئ تێبەد

 رۆز ەیکەوەش شتن،ۆیرەل ەشیوامەردەب ێزێپاریوبا ب فرەبەتال یموچاوەردەس ەخاتەید وەوەکاتەتوند د ەیکەجامان
 واتەڕد راترێخ کێمەک ەانۆیخ ەیکەناوچ یزاڕەشا یشۆیو خ ەوەتێناسەد ەگاکێر ەکەفرەب ییشناۆر ۆیھەب مەاڵب ەکیتار

ئاسانتر و  ەوێنش وەروو شێوەل عسەب یتەحکوم یمانەز ەیکەنۆک یەبەر یپشت ەیکییرزاەب یرووەس ەبگات ەیوەئۆب
 وەئ یکانەچاو یلسمەت ێوەئ ەگاتەدەک ەتێو ش شێرکەعاشق و س ەنجەگ مەئ ر،ەدولب ڵیما ەیکێد ەتێبزەداد شترۆخ
  .ەوەتێبەردیبەل یکێماندوبون مووەھ ەکنڵچ ەژیک
* * * 
 ....ەوۆمبەک رماەس
 ڵید رۆز شی-عقوبیە ەوۆب مترەک شەکەسارد واەھ ،ەویەستاەو شینیفربارەب چووەنێپ ەیندەوەئ ەوۆب مەک ەکەوڕێک
 ەندەرچەھ تێبەشاد د ەیکەرەدولبەو زووتر ب آڕبەد ەگاکێر شیو زووتر نەناک زڵۆئا یکانەوەرکردنیب ەچونک شبوۆخ
  .ەوەناکاتڵس فروبارانەبەل وەئ
 ەوەکاتەد ەندەماوەز وەل ریب ەتێش ەنجەگ مەئ یچەک ەتەکەماندوو  و ش رۆز ەوەشتنۆیر مەدەب نگاونانەھەل ەوامەردەب
 ێیەیکەڕپەڵھ وەئ ڵیواەھ میەمر مەاڵب ەنگەئاھ وەئ ۆب کرابوەن شتێبانگھ وەسازکرابو، ئ میەمر ڵیما ەیکەگوندەلەک
 ۆیزرەتام کێمەک نەبێ چیھ ۆخ ن،ەبک کآڕچاوب شیکێسات کآوەڕپەڵھ کێناودآ تاو یانڕکو ەڵگەناردبو تال ۆب
 وێن ینوقم کێسکێفرم ندەچ شەدێسپ ت،ێوەکەدێل انیوەخ انەیتاب داڵاەیخ ەڵیباخەل شیوەش شکآوەد انیتێنجەگ
 .ەوەونەکەدوورد یەئازاراو ڵەاەیوخەل ەوەوکار شیئ ڵیرقاەس ۆیھەب شیدواتر نەکەد انەیکەنیرەس
* * * 
 ....کێەڕپەڵھ وێن یکانڵەاەیخ
 وەش مەل ۆیخ یکانەقاچ ینگەد رچاو،ەب ەوەتێد ەیکێکەڕپەڵھ ییجارجار پانتا ینگەد ێبەو ب ەیەوێمشەربەھ
 ەستەرجەب نەناکڕو زو ۆڵھەد ینگەد یورەد شەکەمەک واەھ ەیززیگ ت،ێنیبەد یگوزارشت یکیموز ڕۆڵی داەشتنۆیر
 ەچونک ت،ێبەد میەمر ەیکەوەقانیتر وەنەخەردەز یوەاڵکێت یمەردەب یکانەفرەب ەنکەد ەوەتێش مەئ یایروئەل ن،ەکەد
 ەوەشتنۆیر مەدەئاوھا ب تێب یمەردەبەل ەیکەرەدولب کوەروەھ....ێیەیەالد ەکچ مەئ یکانەستەھ یوەاڵکێت حۆرەب
 .ەرچاوەبەل ەینێو وامەردەو ب کاتەد وتەسوکەڵھ

 ،ەوەرەد ەتیەنا ەیەوڕێک فروەب مەب سەک تێبەژوان ن ۆب ،ەکردووەن ی-میەمر ینۆب ەکڵێسا ەیماو ەکەتێش ەعاشق
 مەدەب کڵێسا یدوور ەیتاس ۆیھەو شاخ وداخ ب ۆڵەس رماوەس وێن ۆب کاتەد یشێکەب یدوور یکڵێسا یتێنوێت
  .یرچاوەب ەتێوەکەد نداینیب ینیسکر رەسەل کیە یدواەل کیە میەمر یکانیەرەوەادی ەوەشتنۆیر
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج 
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 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوند ٦٢٢٧ یھارەب/ سرەع/ کات

 نجانەگەل تاتکآەرەس ادایگ ەشکێروەک وێنەل دێ ەیوەرەد یکانەسوور ڵەاڵگو وەوزەس ەیەناوچ وەئ ھارداەب یرزەوەل
 خشنەبەد ەکەناوچەب نێرفڵد رۆز یکێنەمید ننێھەردەد رەو دواتر س نەکەنوقمد انۆیکزبادا خ ەڵگەجارجار ل ن،ەکەد

 پێستوەد ێییەالد ەکچ ەیوەرەدەھاتن ڵیواەھ ننەیەگەد نجانەگەب ژانیک یکانەنگەنگاورەر ەکراس یرکردنەبەل ەیمژد
  .نیگوندنش ینێاڵجح ێیگوەب نەدەد کانیەناوەخ
 ەینێوەئ ڵید ەخاتەد یشۆخ داەوزەس ەھارەب مەئ یرووەب انیکانەراز ەیوەو کردن ەیەناوچ مەئ یانڕکو ەیوەبوونۆک

 .نەکەناوچ ینێاڵجح مووەھ یتانڵسو شیکانەجوان ەستۆد نەخاو انن،ۆیخ ەیسوور ەوێس ینەخاو
کراس  ەکچ ەیشویعەب ۆیقادر و ھاتوو چ دەمەمام ح ەیکەدوکان مەردەبەناودآ ل یانڕکو ەیکەستوەب ەبازن ەوەبوونۆک

 ۆب ەویەکربازەو م یارەییع وەب انیشۆخ ان،یمشت وێن ەنەخەد انڕکو ڵید کتردایە ەڵگەل انێیکڕو چاوب کانەدارەسکیبر
  .نەکەد ەرۆج وەل ۆیعاشق ھاتووچ یانڕکو ڵید یداخورپاندن

 ەینێرفڵد ەنەمید مەئ یرگەبەب نەیبک ەگوند مەئ یکربازەم یکچان ینەیز ۆگونجاو ب یگوزارشت یکێئاواز وآەربمانەگ
 وەئ ەیچکێگو ەل کەریز نەسەح ەیکەزۆسەب ەنگەد ەستیوێپ دەمەمام ح ەیکەدوکان یمەردەب یکانەعاشق ڕەکو یستانەو
  -:ەوەنەیرزبکەب ەسووران وزوەس ەژیک
 ەجوان یستۆد ەیوەب مەزگۆخ
 .....ەتانڵسو نێاڵجح وێنەل

 ینگەدەب انداۆیخ ینەیز وێنەل شەریپەمام ەیکەدوکان مەردەب یانڕکو یستوەب ەقەڵئ وێن یکانەدارەسکیبر ەچاو
  -:تێسەدەڵھ انەیچکێگوەل ەکیو چر نەکەد اڵوا وڵکراس ئا یارباشەییع یکچان ۆیھاتووچ ەگوزارشت ل مرەن ینەسەح
  ....نانیرگێم ەیوەیئ ناڵرگوێم ەچنەد ژانیک
 .....شانەنەو چننەد اڕکێت

 وەیەھ یدارڵبا یکڵێد یەایج ترینێوەئ ەڵگەل ەنجەگ مەئ ڵید مەاڵب ەستبوەم دایکانێھاور یوێنەل ێوەل عقوبیە
 ۆیخ یسنگ وێن ەوەتێوەکەد وتنداەخ یکاتەل نھاەت ەوەتڕێسوەدا د-میەمر ڵیما ەیکەگوند یئاسمانەب وامەردەب
 وتنەرکەتاس زداێئام ونەخ یکێلمیفەدا ل-یمراو ەخوشک ەڵگەو ل کانەونەخ یسوارچاک ەتێبەد شدایوانەش ەیربۆزەل
  .نگنەجەد
کچان و  ۆیھاتوچ وڵەجو یرگەبەب ەو کراو یەگوزارشت یکێکیموز ،ەوامەردەب کەریز ەیکەزۆسەب ەنگەد ەنەمید مەئ ۆب
  .کتریە ەڵگەل انێیکڕچاوب دوەمەمام ح ەیکەدوکان مەردەب یانڕکو یستانەو
* * * 
 ەیبراک یبانگ نۆچ ەبک عقوبیە یخوشک یانەیب یرەیس وەکزبک ەکییەرانۆگ کێمەک تداۆخ ینەیزەل زەڕێب یرەنێخو
 ....کاتەد
 وامەردەب ەستاوەو دێ یلەگڕکو وێنەلەک کاتەد عقوبیە یرەیو س ەریپەمام ەیکەدوکان کینز ەتۆھات انەیب
 یکانڕێھاوەل یتەارمی شیوەئ ەوڵەرماەب ۆب کاتەد یبانگ ستەدەو دواتر ب ێگرەد یکانەچاو ەیشۆتاگنێ واەڕدێیت
 -:یسوکەب انەیب ەوەبکات مەد ەیوەرلەب ەیخوشک ەتاق وەئ یمەردەب ەگاتەد تێناچێپ ەیندەوەو ئ تێگرەردەو

 .یناردوو ۆب یشۆخ یکڵێواەھ میەمر انیگ عقوبیە/ انەیب -
 .بڵێ مێزوو پ یەتوخوا چ/ عقوبیە -
 .نەکەد ەورەگ یککێیەەڕپەڵھ ،ەوەگوازنەبووک د ەمێئ ەیکێدەل داەیەماو مەل دەڵێ/ انەیب -
 !؟ێوەئ ۆمن بچم ب ێوەیەجا د....ئێ/ عقوبیە -
 .تێباب نڵێب ەمونەیم وەب یوتبوو ەڵاڵوێرەئ/  انەیب -
 (ەوەشۆرەپەب!)؟ەیک ووتەین! ؟ەباب یرەتووس/ عقوبیە -
 ۆب یرەبەخ مۆخ ن،ەبک یارید ەکەزاوا کات ڵیباما یوتبوو (ەیبراک یکراس یکخستنێر مەدەب)با / انەیب -
 (ەوەنینەکێپەب) مون؟ەیم دەڵێ ۆتەب میەمر یچۆب ەوەئ ەکاک....رم،ێنەد
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 .(ەوەنینەکێپەب) ەموونەیم ۆت کوەو شیوەئ ەچونک/ عقوبیە -
 (.ێنەکەدێپ/ )انەیب -
 (ێنەکەدێپ) مێوەشدۆخ یرۆز ەچونک/ عقوبیە -
 .(ەوەنینەکێپەب) کانتڕێناو ھاو ەوەرڕۆب انیگ موونەیکاک م ەید ەشێبەد/ انەیب -
 ەعاشق وەتائ ەوەتێرزبکرەب کێمەک کەریز ەیکەشۆخ ەنگەباد داەرێل ،دەھێڵێێج انەیب ەوییەنەکێپەب رەھ عقوبیە
 مەاڵب نەکەد انۆیخ یتێنجەگ ەیکەتانێش ەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل یشدارەب ەتادووبار یکانێھاور وێن ەوەتەڕێگەد

  .تێنێنادرک ۆب انیکییەنێنھ چیھ یەایج ترینێوەل عقوبیە
 مەد رەس ەتەیبخ تۆخ یایروئ یزووم رەنێخو کەو ۆت رەگەئ کاتەد ۆیخ ەیکەرانەیح ەکچ یباس وەکیەرەھ نجانەگ

 مەو د میەمر ڵیما ەیکێد وەرەب نڕفەد یکانڵەاەیخ ەوردەورد ینیبەد ەستاوەو یکانێھاور وێنەلەک عقوبیە یوچاو
  .تێبەد ێڵل تەوەندنێخو ینیسکر رەسەل کێمەک یشیوچاو

* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شتنۆیرەل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
و  کیتار ەوەش وێن ەوەتەڕێگەد انەیکەگوند ەیکەرووناک ەھارەب وێن یعقوبیە ەیکیەواڵاەیخ ەموچاوەد مانەھ

 شتنەیگ یو ئاوات واتەڕد ییراێخەب رۆز ەکەشاخ ەلکۆپەت رەسەب ەگاوێر مەدەب رشاخ،ەس ەیزستان مەئ ەیکەسارد
  .ەوەتێبەد ریبەل ەیگاکێر ییشوش ساردێپ یکانەژوان یرەوەادی کاتەد یشێکەب ەیکەلیجوان و ورد ەدارڵدەب

 داۆیخ یورەچواردەب یکانەچاو ەوەتێنیبەد ۆیخ داەشاخ وەئ وێنەل ەوەمشەب ۆیرخەس ەوەھات کێمەک ەیوەئ یدوا
 وامەردەب ەوەتێکورتب ۆب ەیگاکێر نەبێ چیھ انی کاتەن ەگاکێر یختەسەب ستەھ ەیوەئ ۆب ەفرەب یمووەرھەھ ێێڕگەد

 شیتریکێجار ،ۆڵەرماوسەس مەدەب ،ەنەخ ەردەز مەدەب شتن،ۆیر مەدەب م،یەمر یکانیەرەوەادەیب کاتەد شەباو
  .ەوەکاتەد شوێپ یکانەژوان یشێکەڵھێت ۆیو خ ۆیخ ەیکیەنجەگ ڵەاەیخ وێن ەوەتەڕێگەد
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 مام خدر ەیکەدوکان یمەردەبەل میەمر ڵیما ەیکەگوند وێن ێیکەڕپەڵھ ٦٢٢٧ یھارەب/ ەوارێوئەمەد/ کات
 کاتەگادین شەو جارجار ەنەڕیپەڵھ یکیرەخ دێ یکچان ەڵگەل میەمر ،ەرمەگ رۆز کێەڕپەڵھ میەمر ڵیما ەیکەگوندەل
 یپشت ەچونک ەشۆخ رۆز یشڵیو د  تێنیبەد ەوەمیەمر یکانۆو بر چاوەل ایدون مووەھ شەتێش ەنجەگ وەئ عقوب،یە ۆب

  .میمر یباوک یمام خدر ەیدووکان یوارید ەتەداو
* * * 
 ەیکەستیوەشۆخەل ریب ەیەوێمشەئاوادا ب یکێ(رماژوانەس)ەئاوادا ل یکێ(ژوانەزستان)ەل! ەرەیس رۆز ،ەتێش رۆز نجەگ
 ەڵگەل شی-میەمر ،ەستاوەو ێوەلەک نجەگ ی-عقوبیە یکانەریو ب نەیز وێن ەنینێبخز مانۆخ نیبتوان رەگ ەوەکاتەد

 شقیع یریت کیە رەسەل کیە ێییەالد ەکچ وەئ یکانەشەر ەچاو ھەڵدەپەڕێ ڵیاەیخ یکۆیەسل ەوێشەب داڕێیھاو یکچان
  .ەوەتێتلەد رەدولب یباوک ەیکەدوکان مەردەبەل ڵد یئازار مەدەب شیوەئ ،ەیکەدارڵد ەتێگرەد
 یکانەمام خدر زوو زوو شت ،ێیەد مەل ەشیدوکان ەتاک ،ەیەکەگوند ینجانەگ ێیکڕچاوب ێیمام خدر ج ەیدوکان مەئ
 کێمەک تێب نآۆچەنوآ ھ یلەوپ لەک ینانێھ ۆشار ب ۆب تێچەد نگەدر رۆز انەیکەنێشو یختەس ۆیھەب تێبەواودەت
 یژوان ێیج وداەشەل نھاەت نھاوەت ەدوکان مەئ یمدرا یلێھ ییقورسا مەاڵب کاتەندیداب ەکەڵخ وەئ یکانیەستیداوێپ
  .تێنریناب ایت ەیژانۆر ڵەیجو یتییەنۆچ ۆیەب تریچیو ھ ەیەدوو عاشق مەئ
 ەیالنیخنج یکێپرەک یشەکەمەردەب ،ەدروستکراو ردەو ب ڕقوەل دەمەمام ح ەیکەدوکان ەیوێش مانەھەب ەدوکان مەئ
 عقوبیە، ێناود یاوانیپ یستانەو ۆب ەچاک یکێرەبێس شینیھاو یوارانێئ ۆو ب ەوەتێگرەیباران ن زستانداەتال ەیەھ
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 میەمر ڵیما ەیگوند مەئ یکڕێیەھاو ندەچ ەڵگەل یتیەنائاش انۆیخ ەیکەگوند یدوکان وێن ەیوەبونۆک ەیوێش مانەھەب
 .نازانێ یمراو ەو خوشک ۆیخ مەئ وانێن یندەوەیپ ینێنھەب انیسەک مەاڵب ناسنەباش د یکتریە وەیەھ
* * * 
 
 
 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شتنۆیرەل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 ەکەفرەب وێنەب ەوردەورد رەدولب ڵیما ەیکەگوند وەرەب شتنۆیرەل ەوامەردەب ەوەمشەب رچوەد ڵاەیخەل عقوبیە
 کییەتارما ندەچ ەسارد کێمەک ەیواکەھ مەاڵب ەستاوەو نیفربارەب وەوڕێک تریکەیەلکۆپەت رەس ەگاتەد تێوەکەردەس
 ەنجەگ مەئ! تێگورگ ب ەیەنێوەلەک تێد دایریبەب ەندەرچەھ ناداتێپ یگرنگ رۆز! ەوەنێخولەد یورەچواردەل تێنیبەد

 ۆو ب ێڕبەد کانەنگاوەھ کیە یدواەل کیە ییەن ەرەبەانلیگ ەرۆوجەل یترس کەیەوێش چیھەب ەفرەشاخ و ب وێن ڕیکو
 .شوێپ یکانەژوان ڵیاەیخ وێن ەوەتێنێخزەد ۆیخ ەدووبار ەیگاکێر ەیوەکورتکردن

* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 مام خدر ەیکەدوکان یمەردەبەل میەمر ڵیما ەیکەگوند وێن ێیکەڕپەڵھ ٦٢٢٧ یھارەب/ ەوارێوئەمەد/ کات
 ەوناوەئ کتریە یشۆخەل انڕکچان و کو شیوەتاش رکآەپەڵھەب ەوەنەکەد ستەد نجانەگ ەدووبار ەوارێئ ینانخواردن یدوا
 ندەچ کآەڕپەڵھ ینێشو ەیوەروناککردن ۆب ەرساویبچووک داگ وەورەگ یچرا ایاجیج ینێشو نیندەچەل نێڵناھێج

  .ەواسراوەڵھ داەکەدوکان یپرەکەب شیکیەچرا
 ەستاوەو ەارەییع ەوکچەئ یباوک ەیکەدوکان یمەردەبەل نجەگ ی-عقوبیە ەکاک ش،ێرکەو س دارڵد ی-عقوبیە ەکاک

 وێن یکەیەوەانڕسو مووەھ ەڵگەل شەرەدولب وەئ ،ەارید میەمرەل یواوەتەب یموچاوەد ەوەچراکان یرووناک ۆیھەب
  .کاتەتدێش ییەگوند ڕەکو وەو ئ کاتەد ۆب یشنەشن داەکێکەڕپەڵھ

 میەمام خدر، مر ەیکەدووکان وێن ەتێچەد ێگرەردەو کێلەھ عقوبیەدا -میەمر ەڵگەل انیدورەدورب ینینەکێپ یدوا
 یمام خدرو داوا یال ەگاتەد شەکەتێش ەنجەگ کات،ەد گاین والترەل کێمەک داەکێکەڕپەڵھ وێن ەیوچراخانەل شیخان
 ەیکەدوکان وێنەل ۆیەب ییەن انێیکەڕپەڵھ یتوانا نجەگ ەینێوەب تریکانەریپ کوەمام خدر و کاتەدێل ەیرەجگ کێتەپاک
مام خدر  ەڵگەل ەارید شتونیدان ەکەدوکانەل شیتر یکێردێمەریپ ندەچ ەشتنۆشت فر یکیرەخ ەشتویدان ۆیخ
 .نڵرقاەس ەوەکردنەقسەب
* * * 

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕو گ نیکڵەراچ
  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شتنۆیرەل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 ڵاەیخ یژاوێگەل انی-عقوبیە! نەکەد ۆھاتووچ دایرچاوەبەب کانییەتارما ەدووبار....ڵاەیخ....ڵاەیخ....ڵاەیخ
  -:تێدوەد ەوۆیەرخەبەل کاتەد کەیەستەوەڵھ شیوەئ! ەکەنیفرەب ەشاخ وێن ەوەانیو خست ناێرھەد

  .تێگورگ ب ەیەنێوەل/ عقوبیە -
 ۆیخەب تەناعەق ێوەیەد سەرلەنوێ دا،ۆیخ یورەچواردەب نیروان کێمەک ،ەوەرکردنیب کێمەک شتن،ۆیر کێمەک یدوا

 -:تەڵێد ەوۆیەرخەبەل ۆیەب سێترەن داەژوان یگاێر مەلەبکات ک
  .تێب شیباگورگ/ عقوبیە -
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 مەئ ەیکەندەماوەز وێن ەینەخەردەز شتنۆیرەل تێبەد وامەردەو ب ەیکەرەنجەخ رەس ەخاتەد ستەد ڵەقەئ بێ ەنجەگ مەئ
 .تیەنا ینگەد مەاڵب کاتەد ەکەشتنۆیر یواڵکێت ەیکەنینەکێپ ەداوەنیرەب شی٦٢٢٧ ەیھارەب
* * * 
 ییگشت ێڵیھ وڵەجوو ەلق یکالوێت
 ەوەمشەب شیوەئ ەیەکەرەجگ ەتەپاک یکردنەئاماد یکیرەمام خدر خ ،ەستاوەو ەکەدوکان وێنەل ەنەخەردەز مانەھەب
 ت،ڕێناب یکانەوێلەل شەنەخەردەز کاتەد ۆیخ یمەردەب یرەیو س واتەڕد داەشاخ وەئ رەسەب نگەدێبەب
 -:تێدوەد ۆیخ ەڵگەل داۆیخ ڵیدەسووک سووک ل رشاخەس یشتنۆیر وەکەدوکان وێن ینەمید ردووەھ یوکردنەاڵکێتەب

 وکم،ێبەب مەدەیئ مانۆخ ەیکێد ۆب ەوەامەڕگ وەش ەک شزانآەد....شمێناک ەرەمن جگ دەزانێمام خدر  ۆخ/ عقوبیە -
 ەتێناتوانآ ب میەمر ونەخەد داەوشەو ح ربانەسەل کەڵخ ەھارەب مەب ەچونک ەوەنمێبم ێوەل وەناشتوانم ش

  .ێوەشدۆخ شمەکەرەجگ ەتەپاکو  نمیبب میەمر یکانەچاو ێوەمەمن د ییەگرنگ ن....ئاخ....ەوەرەد
* * * 
 ۆب واڵدا س-عقوبەیەب مووجارەھ تێوەشدۆخ رۆز یشیمام خدر ت،ێوەشدۆخ رۆز یمیەمر یباوک ەیکەدووکان عقوبیە

 ۆیەب تێوەشدۆخ یشەکەسارد ەژێدوورودر گاێر تەنانەت تێوەشدۆخ یشی-مام خدر یکانەقس تێرێنەد یکیباوک و دا
 یمرا ەخوشک ەچونک تێوەشدۆخ یشۆیخ یکانەچاو ۆیەب ،یەایت یمراو ەخوشک ەچونک تێوەشدۆخ یانیژ عقوبیە
 .ەـ-میەمر یخوشک ەچونک تێوەشدۆخ یش-ێتر ۆیەب ت،ێنیبەد
* * * 
و  ستەھ مووەھ مەاڵب تێربگرەخدر و مامەل ەکەرەجگ ەتەباک ێوەیەد ەستاوەو داەکەدوکان وێنەل عقوبیە
 وەاڵکێتەب ەیەوەرەد یناڕو زو ۆڵھەد ینگەدەل ێیگو نھاەت وەئ کاتەد ۆب ەیمام خدر قس ەک ،ەداخستوو یشیکانەچکێگو

دوکاندار  یانیگ ەمامەل ەکەتەپاک ەک دا،ەکەنیفرەب ەشاخ وێنەب شتنداۆیر یکاتەل یکانەقاچ ینگەد ەڵگەبوون ل
  .ییەنەاویدون رەسەب ەڵێید....ستەد ەداتەد ەیکەو پار ێگرەردەو
* * * 
 ییەن ۆیخ ڕۆڵینتۆک رێژەل یشەل یکێندامەئ چیھ ،ەیەھ یشیرەیس رۆز یکەیەچکێچاوو گو ەرەیس رۆز نجەگ ۆڤیمر
 .رماننەف ڕێیچاو رداەدولب ەیکیەحراویس ەچاو یجادو رێژەوا ل یمووەرھەھ

 * * * 
 ێرەپەدەڵھ ەکێکەڕپەڵھ وێنەل ڕێیھاو یکچان ەڵگەل میەمر ەوەدات ەوەرەد ۆجارجار ئاور ب داەکەدوکان وێنەل عقوبیە
 یجوانەب رۆز ەوەکانەچرا رووناک ۆیھەب ەوەتێانابیج ێیل وەجووت کردوو داەڵگەل یشان وامەردەب ڕێیھاو ۆیشن
 ن،ەکەسستد ێیەالد ەنجەگ وەئ ڵیقەئ اتریز یکانەوانکسنگ و مل ڵەیجو ،ەاریدەوێل ی-میەمر ەیکەلیورد ەموچاوەد

 انیگ ەمر یکانەناسەمام خدردا ھ یکانەچاو ەیشئەنەوردورد ل ێگرەردەو ەریپ ەاویپ مەل ەکەرەجگ ەتەپاک کاتێ
 .یرفانیگ ەخاتەد شەکەتەو پاک ەوەخواتەد
* * * 
 
 

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕو گ نیکڵەراچ
  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شتنۆیرەل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 سەرلەنوێو  گرنەد ەنجەگ مەئ یورەد کانییەتارما ەگاوێر مەدەب شیتریکێجار....ڵاەیخ....ڵاەیخ....ڵاەیخ

 شیتریکێئاوا جار یکێکاندنڵەراچەب ەشۆناخێپ یرۆز کوەڵب ییەگرنگ ن ەالوەب یکانەگورگ یترس شیوەئ ،ەوەبنەوند
  .ەکەشاخ ۆڵەیو س رماەس وێن ەوەنەخەیو د ننێھەردەد ەیزێئام شقیئ ڵەاەیوخەل
 ەکچ ڵیاەیخ وێن ەوەتەڕێبگ کێسات نھاەت ۆب مەاڵب ژآێچیب ەیەھ ەوەمشەئ یرماەس یرچەھ داتەدڵوەھ ەگاوێر مەدەب

 ی-عقوبیە ،ەشۆرخەھ یرچاوەب ەوەتێب شیارەییع ی-میەمر یباوک یکانەنەمید نەبێ چیھ انی ەگوند وەئ ەیکەچاوباز
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 ریب تاەوەئ ،ییتێنجەگ یکانڵەاەیخ وێن ەوەخاتەد ۆیخ ەوەسانید کانییەتارما یونبون یدوا ەگاوێر مەدەربەھ نجەگ
 :-ێدوەد داۆیخ ڵیدەو ل کاتەد یتێنجەگ ەینڕێو ۆیخ ەڵگەل ەوەشتنۆیر مەدەب ەوەکاتەد میەمر یباوک یخدر مامەل

 خواەب....ئم.... تێوەشدۆخ رۆز یمن ەارید یکانەچاوەل ،ەشتووەیگێت وۆخەرەسەل رۆز یکێاویمام خدر پ/ عقوبیە -
 برمەس....ئم....ینێخوزازب ۆب چمەد ەیەماو مەل....ئم....کاتەد شمەکەشێپ ۆیخ ەیکەکراسەب مەبک میەمر یداوا سەب
 خواەب....جوان یکێبووکەب مەتکەو د بمەد مالنتەل ستەد ەکانینز مەبم ل تاڵبا یقوربانەب انیگ میەمر....ماااااەن
 .انیگ یبم مراو تەساقەب ان،یگ مونەیبم م قوربانتەب....مەڕێگەد ورتەدەجار ل زارانەھ وداەش مەکەیەل
 ەماوەن ەوڕێو ک نیفربارەب وات،ەڕد ییراێخەب ەکەنیفرەب ەشاخ رەسەل ەیەوەرکردنیب ەرۆج مەل ەڕەت ڵد ەنجەگ مەئ
 شەبز وات،ەڕد ییراێخەب رۆز ەناکات چونک رماەسەب ستەوھ  ەداھاتو رمەگ یانیمووگەھ ەیەھ یسارد یکیەواەھ مەاڵب
 شەندەو خ داتەدێل کیەقاقا کێنگاوەھ مووەھ ەڵگەل ەوەتۆوتەرکیب یمیەمر ەیکەزللەقەش ت،ێڵێناھێج یکانەوێل
 .ەستاوەو ەیکەنکەت ێڵەسم رەسەل شیکێمەک ەوەتۆوباڵب دایموچاوەد رەسەب کانداەفرەب ەنکەد ەڵگەل

 (ەوەشتنۆیر مەدەب ەوەنینەکێپەب. )ەشۆخ شتەکەبوونڕەو تو تەکەزلل ەقەش....انیگ میەمر خواەب/ عقوبیە -
 ۆیخ یو پشت شێپەل کێمەک! کاتەد ۆیخ یرەوروبەد یکێرەیس ەوەنینەکێپ مەدەربەھ تێستەوەد ۆیخ ینێشوەل کێمەک
 وێن ەوەتەڕێگەد تریکێجار ەوەشتنۆیر مەدەب تێنەد ەوەشێپ وەرەب نگاوەھ ناکاتیدەب کێشت چیھ مەاڵب تێنێمەادڕ
 .رابردو یزستان یکانڵەاەیخ
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

  /میەمر ڵیما ەیکەگوند ٦٢٢٧ یتاەرەس یزستان/ وەشەوین/ کات
 مام خدر ەیکەدوکان یمەردەب

مام خدر  ەیکەدوکان یپرەک رێژەل میەمر ەڵگەل تردایکێژوانەل عقوبیە ختداەو نگەدر یکێوەشەرابردو ل یزستان
 نێوەل یچاو ەیوەئ ۆب ەزاندوێتر ەیکەدوکان یرگاەد مەئاستەب انیگ (ێتر) یشەکەبچووک ەخوشک ستاون،ەو ەجووتەب

 انیو ئاگا شۆدورن و ھ ێترەل کێمەک میەو مر عقوبیە! ەوەرەد ەتێب یکیدا انی یباوک ڕپەل باداەن تێب شەوڵەو ما
 ەیکەشەباو وێن یشۆرخەس شی-میەمر ،ەبو میەمر ەیکەکەخێم ینۆب یرانەیو ح ستەم عقوبیە! ەماوەن انۆیخەل

  !داەکەدوکان ناوەل ڕپەل ەعقوبیە
 !ەباوکم ینگەدەل مێگو ەراکێخ میەمر/ ێتر -
 یکێستەد ییئاواڵما ۆب ۆیەب یەدا عقوبیە یشەباو وێنەل ەوەتۆرچیب ۆیخ یباوک یو ترس ۆیخ ەییشپرز ۆیھەب میمر

 میەمر یمل ەکرد یستەد شبوۆخ ەندەوەرئەھ ماەنێپ ڵیقەئ ایشۆخەل شیوەکرد، ئ یمەناو د یکێماچ وڕەوکوەئ یمل ەکرد
 ەکەوشەح وێن ەبگات یباوک ەیوەرلەب تێوەیەد نآێپسکەراد ۆیخ ەکچان یناز کوەو میەماچکرد، مر یمەناو د ڕروپێو ت
 ەیەوێمشەب کێتاو ناداتیرەو ب تێگرەد ێییەالد ەکچ وەتوند ئ عقوبیە مەاڵب ەوەژوور ۆو دواتر ب ەکەدوکان وێن ەتێبچ
 ەک دانیەنزم  یکەیەکیزرەب شیوەئ تێگرەد میەمر یکانەوێلەل یبچووک یکێگاز عقوبیەدواتر  ەوەنێمەد شێراک شێراک
  .ەوەژوور ەکاتەو راد عقوبیە ێیناگوەپ ەتێگرەد ەیزللەقەش
 یرگاەد یسووکەب ێتر....تێبەون د چاوەلەک ،ۆیخ ێیناگوەپەب تێگرەد شیستەو د کاتەد یرەیس ەدواوەل عقوبیە

و  ێنێھەدا د-میەمر ەیکەزللەقەش ینێو شو تەرومەب ستەد کاتەخوا د یرمەگ یکێسوپاس ەوەرەدەل خاتەداد ەیکەدوکان
  .انۆیخ ەیکەگوند ۆب ەوەتەڕێگەو د تێڵێھەدێج ەیەیناوچ وەئ ییراێخەدواتر ب....کاتەد یماچ
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شتنۆیرەل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 داەفرەبڕساردو پ ەوەش وەو ل ێیگو ناەپەب ەگرتوو یستەد واتەڕد ییراێخەب رۆز ەکەشاخ رەسەل عقوبیە
 -:ەوۆیەرخەبەل ەوەنینەکێپەب
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 انیگ میەمر ت،ێناچ ادمەیل زیرگەمن ھ ،یخشەب منەب متیەمرەک مەکەد ۆت یسوپاس رۆمن ز انیگ یەخوا/ عقوبیە -
 (ەوەنینەکێپەب. )ەتامەب رۆز تەکەزلل ەقەش انیگ یمراو....ەشۆخ شتەکەبونڕەتو
* * * 
 ەندەوەرئەھ ەچونک ەشترۆخ ەالوەب ەیکەنا و شاخ کوەڵب ەگرتوەن ەیکەمەچ ەیگێژوان ر وەرەب وەمشەئ عقوبیە
 ت،َ  ببەشاد د میەمرەو زووتر ب تێوەکەد رەدەوێل ێیناو د یچراکان یزووتر رووناک ەکییەرزاەب ەگاتەتاد ەتەحمەز
 کردبوێل یداوا یباوک ەوارێئەرلەس ،ەگرتوەڵھ یرەنجەخ کیە نھاەت ییەنێپ یشەمانچەد وەمشەئ تریکیەالەل
 رەگەبو جائ انەیکەنگەتف ەیوەو پاککردن ەوەشاندنەوەڵھ یکیرەخ یباوک سرەع ەبداتآ چونک ەیکەمانچەدەک
 یوانەشەل ەیکەباران وەمشەئ ھاەروەھ....تیەنا انیتەقەرەد کێرەنجەخ نھاەتەب تێب گورگەلەگ یتووش ەوەکەمەچەل
 رەس ۆب وآەرکەس ەدووبار تێبەد ەراویگێل یشتنۆیر ەیگێر نێشو ھەندێەل یەایت یرۆز یکێوئا شەکەمەچ رتربوۆز شوێپ

  .بژاردەڵھ یفرەب رێژ یشتنۆیو ر ەکەناوشاخ یگاێر یکجارەیەب ۆیەب ەکەشاخ
 یشیستەد داەنیفرەب ەشاخ وەئ رەسەب شتنۆیرەل ەشیوامەردەب تێدوەد ۆیخ ەڵگەل ەیەوێمشەب وەوەمشەب عقوبیە

 رەسەل ستەد ەوەشتنڕۆی مەدەب ەسارد ەوەمشەربەھ ،ەوەکاتەد انیگ میەمر ەیکەدانێل یادیئاواش  ێیگو ناەپەب ەگرتوو
 کوەو ەوۆیەخ رەبەو ل کاتەد یماچ رێرتێت رەدولب ەیکەزللەقەش یادەیو ب یمەد وێن ەتێنێحزەد ەیکەسارد ەتەرووم

 .ینەکەدێپ تێش
و  شیر یەفرداەناوبەل ێیپ ڵەتاقوو!  تێرێبەد ەدووبار ەوڕێفروکەب ەکیرەخ کاتەدڕێ داەکەشاخ رەسەب ەکەتێش ەعاشق

 یشیو ماچ نآێکەتەد ۆب یموەھ خانەمر ێوەئ ەشتەیگەک ەناکەیق انەیمەئ ەگرتوو یفرەب کێمەک یشەکەنکەت ێڵەسم
  .کاتەد

 کێئامانج وەرەب ەناکات چونک رماەسەب ستەھ دارڵد ەیتێش....ەشۆخێپ یرۆز شەعاشق ەنجەگ مەئ تێب مانۆخ ەیقس
 ۆیخ یشەب شێییەالد ەنجەگ مەئ ،ەوەکاتەد رمەگ یستەو ھ انیگ مووەو ھ آڵئاەد یاڵباەخان ل یمراو شێوەل واتەڕد

  .ەیەھ یتەبیتا یکێمتا میەمر یشەل یرمەگ ەنادات چونک رماەسەب گوێ ۆیەب دەزانێ
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 مام خدر ەیکەدوکان یمەردەبەل میەمر ڵیما ەیکەگوند وێن ێیکەڕپەڵھ ٦٢٢٧ یھارەب/ ەوارێوئەمەد/ کات
 ەڵگەل کەیەقس چیھ رنێناشو ۆخ نەڕپەدەڵھ ەجووتەو ب ەگرتوو انیکتریە یستەد میمر ەڵگەل داەکێکەڕپەڵھ ناوەل

 کێامانێڕتەدواتر ب شنێکەدەڵو ئاخ ھ ننێخشەد کتریە یشانەشان ل گوشنەد کتریە یستەد نھاەت نەبک کتردایە
 کآەڕپەڵھ مەدەب شیوەو ئ کاتەد میمر یکانەچاو ەیاستڕئا کێبون قوربانەب شینەت رەسەل داەیوەرکردنیبەل
  -:ەوڵەدەل

 (ەوێکەڕپەڵھ مەدەب! )یۆت ەوەئ ەیخۆبم ئ قوربانتەب....مەڕێگ ورتەدەل....انیگ عقوبیە/ میەمر -
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 شتنۆیرەل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە

 ێوەیەو د شەباو ەتۆگرت ەیکەرەرابردوو دولب یزستانەل کێوەش ندەچ نھاەت تێش یکێعاشق ەڕۆرەس یکێنجەگ....ئاخ
 تاەوەئ....نەبد ەیگێر گورگەلەگ رەگەئ مەاڵبکات ب انیگ ەمر ۆیپار تام و ب یبون زانێئاو مانەھەب شەزستان مەئ

 کەیەلیورد ەکچ یشەباو ڵیاەیخەل سەرلەنوێ اندڕپچ انیکانڵەاەیخ وەوەکبونینز عقوبەیەل کانییەتارما شیتریکێجار
 ،ەندراوێچەن دایانیگەترس ل ەیەوشاخانەئ ڕیکو ۆیخ ،ەکەفرەب ڕساردو پ ەشاخ رەس ەانیخست ەدووبار ناوێانھیرەد
 فروباەب مەاڵب سێناتر چیھەل وەئ ،ەوەتەخستوون یدوور یواوەتەتاب ەراوناو ەیگورگان وەئ نھاەتەب وەش نیندەچ وەئ

 گرتنێت ینەیز ینافەت ەراوێخ یشتنۆیر مەدەب رەھ مەک یکێتاو یدوا! ێنیبب یچاکەب کانییەتارما نێڵناھ ەکەسارد
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 ەوۆیەخ رەبەل! دادەپۆشێ یمایترس س ەکیرەخ! راترکردێخ یکانەشتنۆیر! کنێگورگ ندەچ وتەرکەد ۆیب یواوەتەب
  -:تێد ۆڵەیب وەپرت
 یکات....ەمەڕێچاو میەمر ستاێئ شزانمەد ۆخ....میەمر یال ەمەگەن کراودایارید یکاتەل وەمشەئ ەیەنێوەل/  عقوبیە -
  .تێبەد تێش ومەدوابک اتریز رەگ خواەب....دەزانێ شمەکەشتنەیگ
* * * 
 مەاڵبکات ب یزامار توانآەد ڵرحاەھەب تێب شیکێگورگ نھاەت رەگەئ ،ێیەپ یرەنجەخ کیە نھاەت وەمشەئ عقوبیە
 میەمر یێاڵبەب توانآەن ەیەنێوەل! تێرچەد ەگورگان مەئ ستەدەل وەمشەئ تێمبەستەئ ەنگەر! دووانەو ن کەیەدانەن

  !کات؟ەماچ د میەمر یکانەشەرەو چاو یدەتێد یدوور یکڵێسا یئاوات وەمشەئ ایئا! بگات
 ۆب واتەڕد پشتاەب جارێندەھ ەوەتێخولەو د وانآەڕد ۆیخ یورەرچواردەھەب ەراوێخ یشتنۆیر مەدەب! ەوەکردڕچ یکانەریب
 رۆز! ینیبەد کانییەتارما! تێبەد تەمەڵھ ەوەشێپ وەروو ییراێخەب شیکێنگاوەھ ندەچ! تێاربید ەوێل ەیدواو ەیوەئ
  !یەمشتداەل یشەکەرەنجەخ! تێنڵێجوەد ەوەشێو پ شتینەت وەرو یستەد ردووەھ! تێترسەد

 ێب مەاڵب داۆیخ یورەچواردەب ەوەخوالنەل ەوامەردەب ،ەوەدانڕئاوەل ەوامەردەب را،ێخ یشتنۆیرەل ەوامەردەب عقوبیە
و  نەدەد یالمارەپ ەیوەئ ەگاتەتاکار د! گرنەدێل یشێپشت و پ یواوەتەب! ەوەبنەکدینز کانییەتارما ەوردەورد ەسوود

 کاتەستدەد شداەوەئ ەڵگەل نآێشەوەد رەنجەخ ییراێخەب رۆز عقوبیە ەندەرچەھ! نەکەد ینداریبر کێمەک
 شیرۆز وەرۆز انەیژمار کانەگورگ مەاڵب سێناتر ەرەبەانلیگ ەرۆج وەشاخان ل وێن ەیردەروەپ ڕیکو....اکردنەڕب
 یالەب مەاڵب ەویەراەگ سەرلەنوێو  ۆڕیگێپ انی-میەمر ڵیما ەیکەناو گوند ەچوون ەیگێر ۆیەب! ەویچنەڵھێپ انینگەت

  .کانەزەر وێن ۆب ەوەخوار وەرەبراستدا 
* * * 
 وات،ەڕد میەمر ڵیما ەیکێد وەووەڕک تەیبک ەنجەگ وەئ یرەیس ەدواوەو ل عقوبیە ڵیما ەیکەگوند ەنەیپشت بک رەگەئ
  .راست ەستەد یالەب کانەشاخ یبنار ەونەکەد وەیەگوند ھ ردووەھ وانێنەل کێزوباخەر ندەچ ێوەل

* * * 
 یکانەزوباخڕە وەرەب ەوەکەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە یرەنجەخ یشاندنەراکردن و و ەڵگەل کانەگورگ یپگرتنەق
و  نآێشەوەد رەنجەخ یکانەستەدەب کاتەراد یکانەقاچەب کانەگوگ یترسەل عقوبیە ،ەوامەردەب ەکەگوند ردووەھ وانێن

 کێوانەزەر رەھ ەک ەوەکاتەد کانەزڕە وێن یکانڵەگ ەخانوەل کآیە یشتنەیگەرلیب شینەیو ز شۆھەب کاتەد انینداریبر
  .ەدروستکردو ۆیخ یستیداوێپ ۆب یکەیەدان داۆیخ ەیکەزەر ناوەل

 وەناکات، ئ فروباەب یرماەسەب ستەھ رگەم تاوەل ەنجەگ مەئ ت،ێبەد بیرەت داەیکەشتنڕۆی ژیت ەڵگەل ڵید ەیترپ
 دایفراوەب ۆڵەیس رماوەس یکێوەشەلەک رچاوەب ەوەتێد یبرا ی-وبەیئ ەوەاکردنڕ مەدەب ەوەکاتەد ییربازبوونەدەل ریب
 انگرنەید رانێئ یسنور رەس یکانەکوردستان پاسدار یباشور ۆب انۆیخ ەیکەگوند ۆب انەیوەانەڕگ یکاتەل ٦٢٢٠ ڵیساەل

 ێیستوپەد سپەئ کوەروەھ....انەیو ب رانەو کام یلەالعەو م خانئایشێو  عقوبیە یرچاوەبەب انداەیکیەبەر وێنەو ل
 ەیبراکەل ریو ئاواش ب کاتەراد کانەگورگ ستەدەئاوا ل عقوبیە! نەدەد یرۆز یو ئازار نەکەد ڵینا یبرا ی-وبەیئ
 .دا انیرانێئ راقیع یسنور رەس یکانەگورگ یرخواردەدواتر د وەداو انیئازار کەیەوێش چەو ب نۆچەک ەوەکاتەد
* * * 
! باشوور وەرەب ەوەکوردستان یتەاڵژھۆرەل نەدەد ەوەانەڕگ یارڕیب ەیوەئ یدوا ٦٢٢٠ ڵیساەل ەژارەھ ەزانێخ وەئ
 مەاڵب انۆیخ ەیکەگوند ۆب ەوەشێوەو ل ەوەنێب رانەمۆئ یحاج ەیناوچ وەرەب سنوورەل ێوەانەیسارددا د رۆز یکێوەشەل
 انیشت رۆز ێوەل! نەانبەیسنور د یکانیەبەرەل کآیە وەرەو ب نێریگەد انیشەرشەھ کانەپاسدار ینیمەک یکاتەل
 ێوەانەید راننێئ ەیو ئاوار نیراقیع یکێزانێخ دەردەکەوێ انۆیدواتر ب ەوەنۆڵکەد انیکانەژێوتوو مووەھەل پرسنەدێل

  .انۆیخ یکانەناوچ ۆب ەوەنەڕێبگ
 مەدەب شیکانەنگەد کاتەنادێو کانەرابردوو ەنێو ڵەیجوو نھاەت مەاڵب ەوەکاتەد ریئاوا ب ەوەراکردن مەدەب عقوبیە

راکردن  مەدەب ەوەمشەب عقوبیە ،ەکردوڕپ انەیچکێگوەک یتیەورەچوارد ەیکەگورگ ەلەگ یھات وھاوار نھاەت ەوەراکردن
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 یکاتەل کان،ەوانەزەر یکانەژوورەل کآیە وێن ەکات بگات نیزووترەب داتەدڵوەھ کانەزڕە وێنۆب ەوەتێبەخوارد وەرەب
  -:یرچاوەب ەوەتێماندوبون و راکردندا د

* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 انێیل کانەو پاسدار رنەسەستبەد دایەیەبەر وەئ وێنەل داەوەوشەل انیشەرشەھ عقوبیە ەیکەزانێخ یندامانەئ
! ترسنەد رۆئاوادا ز یکێدوژمن یستەد رێژەئاوادا ل یکێوەشەل ەتەاڵسەدێب یەسەک شەش ەزانێخ وەئ ،ەوەتەبونۆک
 یتێیەل انیرق شیرۆز! شآێکەراد نێوەئ یتییەنۆڤیش یرنجەس ەوەرگانەشمێپ یکورد یجل ستآەد ۆیھەب یبرا یوبەیئ
 .نەکەدێل ۆڕەیو م نەکەد یرەیس ەوەنیقەب یوامەردەبەب
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
  اکردنەڕل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 یھاتەھات وەلوور کانەنگەد مەاڵب ەرچاوەبەل یپاساداران یەیبەر وێن ەینانەمید وەئ ەوەراکردن مەدەب عقوبیە

 ەشۆناخ رۆز یشەکەراکردن ن،ەبەید کانەزڕە وێو ن ەوەخوار وەرەب ۆیخ یزووڕەئا ێبەبەک یتیەورەچوارد یکانەگورگ
 ەچونک ەوەتێناشتوانآ خاوب ییەن داۆیخ ڕۆڵینتۆک رێژەلەک تێب ەیکییەراێخەل یئاگا ەستیوێپ ەخوار وەرەربەس ەچونک
  .انۆیرخێژ ەنەخەید کێمبازەڵەق ندەچەب کانەگورگ
 ییراێخەب رۆز ەوەشاندنەو رەنجەخ مەدەب وەوەکاتەد شووێپ ەیانڕرگبەج ەشت وەل ریب ەراکردن ەوێمشەب عقوبیە
 یچاک یکێپەق کێگورگ شداەشتنۆیر ژیت وەل ت،ێبەد مترەک یسارد یواەھ یینزما وەرەب شتنۆیر ەندەرچەھ! کاتەراد
 .بوو یبرا ی-وبەیئ یھاوارەب ەڵکێت ەیکەھاوار شتەیگێپ یئازار رۆز شیوەئ! گرتێل

* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 یلەچوارپەب ەکیەبەر ەیوەرەدەل شی-وبەیو ئ رنەسەستبەد ەیکەزانێخ یندامانەئ ەڵگەل کانەپاسدار وێنەل عقوبیە
 -:کاتەد یباوک ۆھاوار ب یناوێو خو یکراوڵنا
 !یگورگ خواردم! ونەبک امیفر ان،یگ ەکیدا ان،یگ ەباوک/ وبەیئ -
 ،ڵەدەل نیق رۆدوژمن ز مەاڵب ەوەنڕێپاەد کانەپاسدارەو ل نیگرەو د نەڕپەدەڵھ ەوەژوورەل انینجێپ رەھ شینێوەئ

 ەن وبەیئ یالۆب ەوەرەد ەبچن ەیکەکس وکار نێڵھەدەن ەخالقەبآئ شیرۆز ەیەندڕد رۆدوژمن ز ،ەژدانیبآ و رۆدوژمن ز
 یشیرزگار زیرگەھەو! نەرزگار بک ەوەرەد ەیانیبرس ھارو ەگورگ وەئ ستەدەل وبەیتا ئ تڵێجوەد انیژدانیو انۆیخ

 .بنەد وامەردەب یرەسەل شیەتاەتاھ وەدوژمنان ەیشیپ ەوەئ ەچونک نەناک
* * * 
 
 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
  اکردنەڕل ەوامەردەب کانەشاخ ەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 بنەدەڕت نێخوەب اتریز یکانەسات جل یدواەسات ل تۆڕێچەدێل ینێخو یواوەتەب....زڕەناو  ەشتەیگ عقوبیە
 ۆب یتەمەڵھ اتریز نێخو ینۆبەب شیکانەگورگ ەسوور کردوو ەیکڵەواەڕوش  ەنداریبر رۆز یپەچ یقاچ یتەبیتاەب
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 وەاڵکێت ەوەزانۆسڵد یکیەتیەبرا ینەیزەو ل ستآەدەڵھێل یکێھاوار عقوبیە کانەگورگ یکێپگرتنەق مووەھ! نەبەد
و  کیو دا باوکەل یتەارمی یداوا کانەپاسدار یەیبەر ەیوەرەدەدا ل٦٢٢٠ ڵیساەلەک تێبەد یبرا یوبەیئ یکانەھاوارەب

 براەل ریئاوا ب ەوەراکردن مەدەب عقوبیە! خواتەیگورگ د ەکیرەخ ەو چونک ەویەنگەدەب نێب ەیوەئ ۆب کاتەد یبرا
 .یرچاوەب ەوەتێو ئاواش د ەوەکاتەد ەیکەگورگ خواردوو

 ەنجەوگەئ! نەناک یورێق چیگرتن ھ پەقەل شیکانەگورگ! شاندنەو رەنجەراکردن و خ ەڵگەل ەوامەردەب نجەگ یعقوبیە
 ۆب م،یەمر یوانەڕچاوەل کردنیرگرەب ۆب ،ۆیخەل کردنیرگرەب ۆب ەاماویت ینیت زوێو ھ کاتەراد ەوێپەب شتاێھ
  .کانەوانەزەر یناو ژوور ەشتنەیگ ۆب ێنێھەکاردەب کێتەمەڵھ مووەھ ۆیەب ،ێتر ەیکەترەع ەشوشەل کردنیرگرەب
* * * 

 رەرامبەب یکانەونەو خ ڵاەیخ مووەھ تێزێترەد کارەکار ل ێوەئ! ەوژوورەئ ەبگات توانآەن ەنجەوگەئ رەگەئ....ئاخ
 شیوەئ ەوەتێنێبم ێوەل یکێلوالق ندەو چ رەس ەیللەک نھاەتەب ەیەنێوەل! نەدەد پڵقو کانەگورگ یسک ناوەل میەمرەب
 ۆیھەدواتر ب نێڕبگ داەکەناوچ ناوەب کێوازەو بانگ نەبک ییدەب تریکێژڕۆ ندەچ انی یانەیب ۆب کانەوانەزەر رەگەئ

 وەئ یدوا یخوشک ی-انەیب یباوک یلەالعەو م یکیدا یخانئایشێ تریجا ئ ەوەبناسن ەتێرشەس ەنجەوگەئ ەویەکانەجل
 .مرنەد ستآوەوەد انڵید رەکسیە ڵەواەھ
* * * 
 ەیکەنداریبر ەو قاچ ەکەرژاو ەنێخو یدواەب نکردنۆبەب شیکانەگورگ کاتەراد ییراێخەب داەکەفرەب ناوەب عقوبیە
  .ەوەتێبەد کینز ەکەزڕە وێن یژوورەسات ل یدواەسات ل شیوەئ! گرنەدێل یو پشت شێپ ەجارجار ەوەتۆستەب انڕیگو
 ەیکەژوور یواوەتەب مەاڵب رآێبەد کێمەک شیفرەب وەوەش ەندەرچەھ تڕێبەدەڵھ رەس ەوەراکردن مەدەب ەنجەگ وەئ
 یکان ،ییەنێل یکێدارەبن چیھ ەشراوۆداپ فرەبەو ب ۆڵەچ ترەم نجێچوار پ یپانەب ەکەژوور یورەچوارد ت،ێوەکەردەدەوێل

 رێژەل ۆخەرەسەو ل ەستووەبەین ەکییەکان یئاو مەاڵب ەشراوۆداپ فرەبەب ەپارچ کەیەک ەیەویەشتینەتەب کێوئاو
 ەکەزەر یواوەت یرەیراکردن س مەدەب ەوەکییەرزاەبەل نجەگ ی-عقوبیە ت،ێد ڕەیخو یمنێھەو ب واتەڕد ەوەکەفرەب
 ۆیجارجار خ ەوییەشتنۆیر ژیت ۆیھەو ب کاتەراد کانەگورگ مەردەبەل کانەدارەبن ڕیچ وێن ەشتەیگ تاەوەو ئ کاتەد
 .زآێترەد کارەو کارل یرەرسەس ەنەگەد کانەگورگ ەچونک! تێوەکەن ەیوەئ ۆب ەوەتێگرەد کانەختەدرەب
 ەدروستکراو ایت ەیکەخانوەک ەکەزەر یاستەڕناو ییەیشاۆوبەئ ەشتەیو گ شتێھێجەب یکانەگورگ ییراێخەب رۆز تاەوەئ
 یکێداخستن کەو کیبار یکێریزنجەبەک ەوەکاتەد ەرگاکەد ەکەژوور یمەردەب ەشتەیو گ ەڕیپێت ەکەاویکان شتینەتەب

  .کاتەادیپ ۆیخ ینداریبرەب ەوەراکردن یوژمەت وەب رەھ ەجوتکراو یکات
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 کانەوانەباخ یژوور وێن ەگاتەد ودەھێڵێێج کانەختەناودر عقوبیە
 وێنەب تێڕێگەچاو د ییراێخەدواتر ب تێنێنوسەدەوێپ یو پشت خاتەداد ەرگاکەد ییراێخەب ەوەژوور ەگاتەد وژمەتەب

 کانەگورگ ەوەرەدەل ەیوەئ ۆب ەرگاکەد ناەپ ەخاتەیود تێشێکەراد یمووەرھەھ تێنیبەد کێلەوپ لەک ندەچ ەکەژوور
 .ەوەتێکرەن انەیوەبوونۆو ک نانڵپا ۆیھەب انی ەوەنەکیب تواننەن

 (ەکەژوور یچیبنم ۆب ەوەکاتەرزدەب رەس.......)ئاخخخخخخ/ عقوبیە -
 یترسەراکردندا ل یکاتەل! سێترەد رۆز ەرگاکەدەب ەنوساندو یپشت....ەستاوەو ەوێپەب ەوەژوورەل نداریبر یعاشق
 ستەھ کات،ەد یکانۆڵەخیر یوشکبونەب ستەھ ستاێئ مەاڵب ەبوەن یناوسک یکەتەڵھ کەتەڵھەل یئاگا کانەگورگ

 یرمبونەو گ یتێماندوەب ستەھ کات،ەد یتێنوێتەب ستە، ھخوارێ ەتێچەد داەیاگڕقوڕقو وێنەب کاتەد کێزانێگوەب
 .کاتەد یکانەقاچ

 ەوەکاتەد یبرا ی-وبەیئ یمردنەل ریب ،ەوەکاتەد ۆیخ یو مردن ینداریبرەل ریب ۆرخەسەل ەرگاکەد یمکردنیقا ەڵگەل
 ەندانڕد یکەیەوێشەب رۆز ناوبرد،ەل انەینجەوگەئ یرستەخواپەدوور ل رۆز ان،یکوشت قەناھەب رۆز کانەپاسدارەک

  .کرد انیدیھەش ێملەرۆزەب رەھ ەیکەوکار سەک یرچاوەبەب ەرمانەشێب رۆز ان،یکوشت
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 ڕیکو چوارەل ن،یانداویقوت کێلوش ایرەد ەیندێھ ەمێئ یدلوشانیھەش ن،ۆناخ رێبوونمان ت دیھەشەل دوژمنانمان
 ۆیەب! تێناوبچەل سێترەد رۆز ەوەتەماو ەیکەزانێخ ڕیکو ەتاق کوەو ۆیخ نجەگ ی-عقوبیە یلەالعەم ەیکەزانێخ
 -:ەوەکاتەد خواەرلیب ەرگاکەد یپشتەل

گورگ خواردوو  موومانەھ ەمێئ یچۆب! ؟ەگورگ دروستکردو ۆب تەمێئ....بانەھریم وەورەگ ۆیت انیگ یەخوا/ عقوبیە -
و باوکم  مۆخ یچاو رەبەبرام ب یرانەکام! دا انیگورگ یرخواردەد مانۆخ یرچاوەبەب کانەبرام پاسدار ی-وبەیئ! ن؟یبەد
 چیھ شیوەئ! تێگورگ داب یرخواردەد انیشی-وسفی کانیەعسەب ەیەنێوەل! دا انیگورگ یرخواردەد راقیع یکانەربازەس
 !؟ەنۆچ ویەچ ەمێئ ەینوسەچار مەنازانم ئ! ەراویگ ورمەچوارد گورگەب شمۆخ ستاێئ ،ییەن یکێراخۆس

 ەرگاکەد انیکانەکۆنینەب ەوەرەدەل! ننێکڵەچەدیرا! ننێقڵەشەد عقوبیە یکانڵەاەیو خ رگاەردەب ەنەگەد کانەگورگ
  .نیرزەل ەتەناوێھ ەیناو وەئ انیلور ەھات وھاوار و لور! ەوەنڕێسوەد داەکەژوور یورەچواردەب! ەوەننێنەڕد
 یەوبواەئ ێیجەل تریکێسەرکەھ انی یەبواەن ەفرەشاخ وداخ و ب وەئ ڕیکو عقوبیە رەگەئ....یەسانا ەوەانێڕگەب نھاەت
  .ەویەماەد اینەتەب شی-میەو مر وتەکەد دانێلەل ڵید ەانیھارو برس ەگورگ وەئ یترسەل جآەستبەو د وتنەدواکێب
! کاتەد ەکەژوور یواریدارود یرەیس ەوەرۆز یکێو ترس داخەب ەرگاکەدەب ەنوساندو یپشت ەوەژوورەل ەعاشق ەنجەگ وەئ
 یکانەژێگ ەچاو کاتەد ەوەناو یکانەوارید یرەیس عقوبیە ندەرچەھ تێچەد کانەپاسدار یەیبەرەرلەھ داۆیخ ینەیزەل
 رانێئ راقیع یرسنورەسەل ٦٢٢٠ ڵیساەل ستاێئ شێپ ێڵدووسەک ەوەتێشینەپاسداران د یەیبەر ەیوەناو رەسەب
  .رابوونیگ
* * * 
 
 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 ەڵگەو ل کاتەد وبەیئ یرەیس ەکیەبەر یرپرسەب! رنەسەب ستەد کانەپاسدار وێنەل انیشەش رەھ عقوبیە ەیکەزانێخ
 جلەل انیرق شیرۆز نەکەدێل ەیسێخ وۆڕەم رۆز ن،ەکەد وبەیئ یرەیس ەوەرقەب رۆز! تێنێچرپەد ترینێوەئ

ئاواش  وەوەننێمەد یەیەبەر وەئ وێنەل ینگەد ێبەب ەیەوێمشەب کەیەماو ت،ێچەد ەرگەشمێپ یھەلەک یتەیەکەرگەوب
 .نەکەد وبەیئ یرەیس ەوەرقەب
 نوسمانەچار ۆئاخ نەکەد کترەیەل اریپرس چاوەب ەوەنۆڕگەد کتردایە ەڵگەل انیکانەنیروان وامەردەب ەژارەھ ەزانێخ وەئ
 نھاەت نگەد ێبەب مەاڵبکات ب انیرزگارەک ەوەتڕێپاەد خواەل تڕێبەدەڵھ رەس عقوبیە یکیدا یخانئایشێ! ت؟ێب یچ
 ەزانێخ وەب کردنێپەتڵگا کەو و نەکەد کتریە یرەیدواتر س نەکەد انیرەیس شیکانەپاسدار ت،ێنڵێجووەد یکانەوێل

 .وبەیئ ەکاتەروود کانەپاسدار یپرسراوێل ڕپەل ننەکەدێپ ەکورد
 (دایرەسەب کاتەھاوار د. )تەیرگەشمێپ ۆت/ پاسداران پرسراوێل -
 .مانۆخ ەیکەگوند ۆب ەوەنەڕێیگەو د نەیئاوار ەمێئ....رێخەن/ وبەیئ -
 (دایرەسەب کاتەھاوار د. )تەیرگەشمێپ ۆت ،یەرداەبەل تەنانیخائ وەئ یجل تاەوەئ گ،ەس یکور/ پاسداران پرسراوێل -
و باوک و خوشک  کیدا یرچاوەبەو ب نەکەد وبەیئ یمل روەس ەیاستڕئا انیکانەنگەتف ەینداخۆق کانەپاسدار مەرجەس

و ھاوار و  رۆز یکێدانێپاش ل خوارێ ەتێد یولوت مەو د رەسەل نێخو ەوەگرنەدیدا دانێلەب ەرمانەشێب رۆز یو براکان
 یرەرسەسەب پرسراوێل یکابرا....نەکەدێپ انەینێو بێ  یکیەتیەسوکا یباوک و براکان یانیو گر یو خوشک کیدا ەیژیق
 تێنیڕێشەد ەوۆڵەک ەمشت مەدەب تێالبەل ەیکڵەماەگ ەباوک یرزەق کوەروەھ ایرەسەب کاتەھاوار د تێستەوەد وبەیئ
و  کسۆبەب ڕروپێبکات ت ەیکەوکار سەکەل رمەش ەیوەئێب یتێگرتب ەوەیەکۆڕەق ەڵەد ەکیدا رەسەب کوەروەھ ایرەسەب
  .کاتەردەد قەتائار تێکوتەید ەقەل
دوژمن  کۆرەس یکابرا تاەوەدواتر ئ تێناکرێپ یتریچیھ اتریز انیو گر ھاوارەل وەدوژمن یستەد یلیلەز وبەیئ
 کاتەد کانەپاسدار یکێرەیس نڕیس قەئار مەدەب ەوتووەکێپ ێیکڕب ەناسەھ رۆز یدانێل ۆیھەب ەستاوەو ەویەرەرسەسەب
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 کآۆکەد بونداڕەتو یکاتەل ەکوردان وەب رەرامبەب ەیەھ ینیرق وق ەندەوەئ ەاویپ وەنادات، ئ یکردنەقس ەیگێر نیکۆک
 دەڵێ انێیپ ەئاماژەب ەوەنیکۆک مەدەربەھ کاتەد ۆیخ یستەد ەیکەرێکاتژم ۆب ەئاماژ ستەدەب ەوەنیکۆک مەدەب ۆیەب
 نیندەچ ەیشیپ ەوەئ ەچونک نەگەدێت کانەپاسدار! کاتەژدێدر ەکیەبەر یچیبنم ۆب ستەد ەوەشەویو ن ەنگەدر وەش

 .یستەد ەنەدەیو د گرنەداد ۆب ەیکیەناوێخو ەواسراوەڵھ ڵەنا رچوارەھ رەکسیە! ەانیشووێپ ەیجار
 شەنجەو پ کاتەد ەکەزانێخ یرەیس وەوەکاتەرزدەب کانڵەنا ت،ێبەد واوەت نیکۆکەل/ )کانەپاسدار یپرسراوێل -
 .ەبارەل ەکەکات ستاێئ ،ەوەشەوین یکات دوا (یستەد ەیکەرێکاتژم رەس ەخاتەد
باوک و  ن،ەناگێت شیەکابرا وەئ یستەبەمەل چیرزگاربون و ھ ۆب ییەن یکێسود چیھ مەاڵب نیگرەد عقوبیە ەیکەزانێخ
 یستەو د ەوەنڕێپاەد کابراەل یفارس یزمانەب شیکێمەو ک یکوردەب انینجێرپەھ عقوبیەو  رانەو کام انەیو ب کیدا
 کاتەدێپ انیرۆز یتیەسوکا کاتەد انیوێجن ڕپ شیدوژمن یراکاب ،ەسودێب مەاڵب تێنێبھ وبەیئەواز ل ەیوەئ ۆب گرنەد
 ەنداخۆقەو ب انەیکەپرسراوێل یمەو د ستەد ەواننەڕد شیکانەگانێب ەپاسدار انەیوەدوور خستن ۆب ێنەد ەوێپ انڵیپاەک

 .ەو بآگوناح تەاڵسەو بآد سەکێب ەزانێخ وەئ یانیگ ەبنەردەب نگەتف
 ڵەنا مەئائ گەس ڕیکو (ەوەکاتەرزدەب کانڵەنا ەگرتوو یقژ ەستاوەو وبەیئ مەردەبەل/ )پاسداران یپرسراوێل -

 ەوەخوار وەرەب یقژ) تر،یکێکۆیەب شۆت یمردن یدوا! ۆیەت یتەسمیق وەمشەئ ،ۆت کوەو یکێکورد ندەچ یستەد ەتەکراو
 .(داتەدیرەو ب شآێکەراد
 ەندەوەئ ون،ەکەد انیگرەل نەکەد ەکەپرسراوێل یرەیس ەندەوەئ ەماوڕو انیواق ەوەانیگرەب وبەیئ ەیکەزانێخ مەرجەس
 رەس یکڵچ انیکانەسکێفرم نھاەت ەوەتێچەد ریبەل انیانیتاگر نەکەد ەپاسداران وەئ یوتەسوکەڵھ یرەیس

 نەناک ەڕباو نەکەد ەکڵەچوارنا یرەیس ندەرچەھ ان،ەیناگەچ رەتاس ەوڵیو دوان داما کەیەچکێرەب یانیکانەتەرووم
  !ێربکریگ یانەیکڕەکو ێیو پ ستەدەل

* * * 
 چیھەل!  تێبەد ینەیز یمانڕرسوەس یبکات توش ەزانێخ وەئ یمانڕواقو یرەیس ەوۆیەخ یایروئ ینیسکرەل رەنێخو رەگ
 ریکورد ب یکانڵەدەل نیق ەگانێب ەدوژمن نھاەوت نھاەت! تێناشب وەبوەوا ن ەیانۆڤنامر یئازاردان (کداێکانەو م مانەز)
 ەکافر ەییستەج یئازار ەیەوێمشەب کانەستەدەب رێشمش ەسالمیشدا ئیفتوحات یمەردەسەل ەیەنێوەل ،ەوەنەکەوا د یشتەل

 شمانۆخ یوەز ییپانتا رەسەل! خاک و ئاومان یرکردنیداگ یاەڕرەس ەمێئ یدوژمنان مەاڵب تێدابەن انیکانەناسەخوا ن
 ەینگۆسەکات ل مووەھ شەمێو ئ انداەیدوژمنان یرشێھەبون ل رەشکێپ ستەد ەشیمەھ نیکردو یرەسەستبەو د ریداگ
 زیرگەھ کانمانۆڵەر ەیشیپەب ەبو ەوەرچدانەرپەب ەوەن یدوا ەوەن ،ەدوژمنانمان کردو یرەیس مانۆخەل کردنیرگرەب

و  یتڵەوەودێو ن ییگشت یرا شیکێمەردەس مووەھ گومانێب ەداوەن کمانێتەلیو م کێتاخم وەستەو د سەک چیھ یئازار
 .کنۆو ک ڕێھاو انییندەوەرژەھاوب رەسەدوژمنانماندا ل ەڵگەل شیکانەرەروەماف پ ەکخراوێر
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

  ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە
 !ەساوەپەو ح ەبو یحۆر ەیبیبەبراو ح ڵیاەیخ یایرەد وێن ینوقم عقوبیە
 کیەچرا ەتاک کاتەد ەکەژوور یتریکێرەیس ،ۆیشخۆھ ەوەتێد ەوەرەد یکانیەھارو برس ەگورگ ینگەدەنگەد ۆیھەب
 ڵید شیرۆز! تێنێرسیگیدا تێرێناو ەوەرەد یکانەگورگ یترسەل مەاڵب ەواسراوەڵھ کەیەکڕپ وەکڕش ندەچ شتینەتەب
 ەیکەفرەب یتێسپ ۆیھەب یەایت یکییەروون ەرۆج ەکەناوژوور تێب نآۆرچەھ ەشۆخ یەکیتار وەئ وێن ەیەیوەشاردنۆخ وەب
 ییەرووناک ن رۆز ێوەئ ەندەرچەھ ێژوور ەتێد ەرگاکەد یدرز ەل مالوالداوەئ ەیکەبچوک ەرەنجەپ ردووەھەل ەوەرەد
  .ەباشتر چیھەل مەاڵب

 ەکیتار ەمچین ەژوور وەل شەکارەرزەھ ەنجەگ وەئ ،ەوەنڕێسوەد ەکەژوور یورەچواردەب ت،ێد انڕەیم ەوەرەدەل کانەگورگ
 ا،یج یشەب دووەب ەبو ینەیز کانداەوارید وێنەب تێنێخشەوردورد چاو د ەوەکاتەادیج کترەیەل کانەشت کێمەک یکانەچاو
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 ی-وبەیئ یکوشتن یرەوەریب ەب ترەیکەشەب ،ەانیکانۆھاتووچ مووەھەل یوئاگا  وەکیرەخ ەوەرەد یکانەگورگەب انیکێکیە
  .ەوەتێشینەد ەکەواسراوەڵھ ەچرا کوژاو رەسەب ەکەژوور ەتاک وێنەب تێڕێگەد چاوەک ۆیەب ەکیرەخ یبرا
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 شۆھەو ئازاردان ل دانێل ۆیھەب شیوەئ وبەیئ یموچاوەد کینز ەتەناوێھ انەیچراک کانەپاسدار....داەکیەبەر وێنەل
 یوچاو مەردەس ینێخو ییسوورا ەکینز ێیل رۆز ەچراک یشکیت ەوەننێد یگاەو ەوەبوورانەل قەو ش کسۆبەب ەچوو ۆیخ
     .عقوبیە یرچاوەب ەوەتێد ەنێوەب نھاەت نگەدێبەب ەنەمید مەئ! ۆیشخۆھ ەوەتێد ڕپەل وەوەتێسکیبرەد
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە
 یرەس کێمەک شێفریر کەو! تێترسەد وبەیئ یکوشتن ڵەیاەیخ وەل رۆز ەدراوەورەد گورگەب ەژوور مەل عقوبیە
  .کاتەد ەکەژوور یتریکێرەیو س تێنێشەوەراد
 .تێناتوان مەاڵب آڕرببەس کانەگورگ مووەھ کاتەزدەح
  .تێناتوان مەاڵھاواربکات ب کاتەزدەح
  .تێناتوان مەاڵرزگار بکات ب ۆیخ کاتەزدەح

 ،ەکێمەخ مووەھ یربارەس شی-میەمر یوانەڕچاو یمەخ! بکاتیچ تێنازان
 شیتریکێجار بوەن ەوەل یدابخات ئاگا یکانەزێھێب ەو چاو ێوەبک یکانەوێڵپ ەیوەرلەب! کاتەد ەچراک یکێرەیس
 ەڵگەل ێوەرلەھ کات،ەد وبەیئ یئازاردان یتییەنۆچ یرەیس کانەپاسدار یەیبەر وێنەو ل ڵاەیخ یتەوەڵخ ۆب ەوۆابەڕگ

 -:ەوەتێئاگادەو وبەیئ یھاوار
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 ەتێد ایپ انینێخو! تێکوترەادادیپ انڵینا بزمارەو ب ەکانەپاسدار یشەباوەل وبەیئ ێیپ ردووەو ھ ستەد ردووەھ

! ەوەداتەد نگەد ەو کپان فرەبڕپ یەشاخاو ەسنور وەئ رەسەل وبەیئ ەیژیھاوار و ق! تێنێکیزرەئازار د تاوەل! خوارێ
  .تێستریبەد وبەیئ یکانەھاوار ەکیەبەر ەیوەرەدەل

پاسدارو  ەل شیرۆز! ەوەننێنەڕد انۆیخ رەسەقژ ل وەکوشتو انۆیخ انەیو ب رانەو باوک و کام کیو دا عقوبیە
 ۆب پرسراوێل یکابرا یالۆب ەزانێخ مەئ یکەیەوەشێپ ەچون مووەھ ەڵگەل ،ییەن یسوود مەاڵب ەوەنڕێپاەد ەکەپرسراوێل

  .ەدواو ۆب ەوەنێڕانگەید نانڵپاەب کانەکدارەچ وب،ەیئ یرزگارکردن
 شیکێو جار کاتەد یباوک ۆھاوار ب کێجار ییەن یسوود مەاڵب ەوەتڕێپاەو د یگرەد تێسەڵھ تێناتوان وەوتووەک وبەیئ
 .ییەن یسوود کەیەوێش چیھەب مەاڵب نەبک یرزگار نێبەک کاتەد یشەکەبراکان و خوشک یرەیس یکیدا ۆب
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە

 تاەوەئ! ەژوور ەتاک وەئ وێن ۆب ەوەننەڕێگەیو د نەکەردەد ڵاەیخەل عقوبیە شیتریکێجار کانەگورگ یوھاوار ھات
! تێناب کێنگەد چیھەل ێیدواتر گو! تێستیبەد کانەگورگ ینگەد ەجارجار تێبەکپ د یشیکانەچکێگو ەکیرەخ ترساەل
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 شیکێشت چیھەو ل تێوەرناکەد ۆب ەیکەکارۆھ مەاڵب یکانەچکێگو ۆب تێبەستدەو د ڵاەیخ ییاڵقو ەتێچەد یکانەچاو
  .ێیرگوەب ەوەتێد کانەگورگ ینگەد یکزەب سەرلەنوێناگات دواجار 

 ەینانەمید وەئ مووەھ! ەوەکاتەد وبەیئ یمردن یتییەنۆچەل ریب ەیەوێمشەو ب داێوەرلەھ ەنداریعاشق و بر ەنجەگ وەئ
 ۆب یگوزارشت یکیموز ەتێبەد یکزەب رۆز یورەچوارد یکانەگورگ ینگەدەنگەد ،ەو بآ ورت نگەد ێبەب مەاڵب ادی ەوەتێد
 شەجارجار. ەوەکاتەدێل انیریب رگەم ەیوەکبونینز ۆیھەب ستاێو ئ گرتونەڵیھ ۆیخ ینەیز وێنەل ەیرھاتانەسەب وەئ
 ەیگبەھ وێنەل ۆخەرەسەل ۆڤمر یوتەسوکەڵھەخاوتر ل ییئاسا ڵەیجوەل منترێھ کانەکیە دواەل کیە ەنەمید
دواتر  بنەودیو ئاود نەڕپەدێت داەیکێرزەل ڵەد یایروئ ینیسکرەب واشێھ واشێو ھ دەرێ ەنێد ییکانیەرەوەادی

 رەھ تێناچ ادەیل ۆیخ یبراکان یکوشتن انیژ ییژاێدرەو ب یکانەاداشتی یلبوومەئ وێن ەوەننێخزەد انۆیخ تریکێجار
 انیژ یواڵاەیخ یکێموچاوەدەب ەژانۆر نینەکێپ ەدوور ل یو باوک کیدا یتەبیتاەو ب انەیو ب ۆیخ ەک ەکارۆھ شەمەئ
 .یژەد انداەڵیگەل وامەردەب عقوبیە وەربارەس شی-قادر دەمەمام ح یدواتر براکان....نەبەردەسەب
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 یدواەلەک نجەگ ی-وبەیبآ تاوان، ئ ی-وبەیئ ،ەخالقەو بآ ئ حمەبآ ر رۆز یەیەبەر وەئ یپرسراوێل ەک یەکابرا وەئ

 ەتۆوتەک ،یە-یلەالعەم ەیکەزانێخ ەیورەگ ڕەو کو یتییەخوشک و براکان ەیورەبرا گ مەئ یبرا یوسفی یونبون
 وبەیئ ەل قەشەب ودانێجن ەتۆوتەو ک آەڕوەد گەکو سەو تاەوەئ کردنڵناەل واوبونەت یدوا ەوشتەدرەب مەئ یستەردەب
  .یرەرسەس ەخاتەد ەیکەمانچەدواتر د وەربوەب

 دەرێ ڕۆب ەراکێخ ەید!....تکوژمەد ەوەتینێبم ەژوور مەل....گەس ڕیکو....یئازاد ۆت/  کانەپاسدار یپرسراوێل -
 .(کردەئ وبەیئەل ەیشەڕەھ ەمانچەدەب)
نازانن  ت؟ێردەسەب یچ وبەیئ ەوەرەدەنازانن ل ەچونک تێبەشدۆخ انڵید کێزۆت ەیەشەڕەھ مەب وبەیئ ەیکەزانێخ
کورد  کانەنازانن پاسدار ؟ەبوو ۆڤمر یخواردن یرێگورگ ف ێوەنازانن ل ؟ێیەل یچ ەوەرەنازانن د ؟ەنۆچ ەوەرەد
 ۆیخ ێزێبپار گورگەلەگ ەل موومانەھ زۆسڵد یکێانشو ۆب....ئاخ مان،ۆخ یسەکێب ۆب....ئاخ ن؟ەدەگورگ د یرخواردەد

 انیرگەبن م زگارمانیپار یستیوۆخەدوور ل داەتەللیم مەئ ەیوەشێپەل زبنێھەب یکێرگەج نەخاو یستەد ەیکەچانۆو گ
 .بن ۆراستگ یکەیەرگەشمێپ وتنمانەشکێپاراستنمان و پ ۆب....تێدا ب لەو گ انۆیخ شێپەل

* * * 
 ەل ەشەڕەھ ودانێجنەب ەک نەکەد ەکەرپرسەب یمەد یرەیس! رسامنەس انەیکەکراوڵنا ڕەکو اریدەب عقوبیە ەیکەزانێخ
 نێوەئ ڵرحاەھەب! ەشراوۆداپ فرەبەب ەپارچ کەیەک! ەکیەبەر ەیوەرەد ەتێبچ کاتەد انەیکیەناوێخو لەچوارپ ڕەکو
 ەوەرەدەل یەگوا ت،ێبەد یرزگار تێب نآۆرچەھ ەوەرەدەل یەناکوژن و گوا انۆیخ یرچاوەبەل انەیکڕەکو ەچونک نیراز
 یرەسەچار شیدواتر وەکینز ێوەلەک انەیکەگوند ۆب ەوەننێھەید انداۆیخ ەڵگەدواتر ل ونەکەد انەیکڕەکو یایفر
  .نەکەد

 شیوەئ! ستاونەو پرسراوێل یکابرا ەیکەشەڕەھ اریدەب ەوەانیگرەب انەیو ب رانەو کام عقوبیەو  یلەالعەم و ئایشێ
 تەنانەنادات ت انیسەک یداواکار وەوەانڕپاەب گوێ یەخواەدژ ب ەندەوەئ ەوشتەر دەب ەندەوەئ ەخالقەبآئ ەندەوەئ
  -:کردێل انیجار داوا نیندەچ ەریپ ەو باوک کیدا وەئەک تێناگر شیقورئان یرامیحتیئ

 .ەداوەن ەوێئەل یکێرەرەز چیسنور ھ رەس ەیوەنەڕیپ ۆخ ،ەنێب مانەکڕەکوەقورئان واز ل یخاترۆب/ خانئایشێ -
 .(یفارس ەب) نڕۆیباب ننێبێتوخوا وازمان ل نن،ێب مەکڕەکوەواز ل یلەع یمامیخواو ئ یخاتر ۆب/ یلەالعەم

 ەیوەئ کات،ەد ەیرجومەت رپرسەب یکابرا ۆب ێوەئ یکانەپاسدارەل کێکیە عقوبیە یکیدا یخانئایشێ ەیوەانڕپا
 ەچون ۆب کاتەد اتریز ەیلەو پ ێستەدەڵھ یرق رترۆز اترویدوژمن ز یکابرا مەاڵب شتەیگەدێت ۆیخ شی-یلەالعەم
 ەیبریو خ یتیەشوێپ ەیجار نیندەچ ەیشیپ ەمەئ ەچونک تێردەسەب یچ ەوەرەدەل وبەیئ ێزانەد وەئ وب،ەیئ ەیوەرەد

 .ەوەتۆکردۆک ایت یچاک
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 ەچوون یکاتەل ،ەکیەبەر ەیوەرەد ەتێکرەد ەمانچەد ەیشەڕەھ رێژەل یناوێخو یلەچوارپ رەھەو ب انیگرەب وبەیئ
 ەیئاراست ەیەو سوک ھ نیناشر یوێجن یرچەھ شیمەدەب نێنەدەوێپ ڵیپا انیکانەکەچ ەیلولەب کانەپاسدار داەوەرەد
  .نەکەد
 کیدا ۆب ەوەداتەد ڕئاو ەوەو ئازار انیگرەب ندەرچەھ! ییەن چیھەل یئاگا انیئازار و گر تاوەل شەکراوڵنا ەنجەگ وەئ

 ەتێکرەد کسۆو ب قەو ش وێجنەب رەھ ەوەتێنێبم رۆز تێڵێناھ نانەوێپڵپا یتەمەڵھ مەاڵب یو باوک و خوشک و براکان
 ڵیپا وەوەننێسەدەڵیھ شیکانەستەدەب کەچ وت،ەک راویگەنۆب ۆیجار خ نیندەچ تێچەردەد ەوەژوورەتال ،ەوەرەد
 ستآەبو پێ رەسەل تێناتوان ەچونک ەکیەبەر ەیوەرەد ەتێکرەبون د ۆڵەو گرم قوالتەرمەس ەب شیاتریز نێنەدەوێپ
  .کاتەد رگەم ەیوەبون کینزەب ستەھ اتریز! ەوەتێبەد رزەبێل ەیژیھاوار و ق اتریز ەوەرەد یرماەس ۆیھەب شێوەل

* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە

 ەوەژوور ەچوون ۆب دانڵوەھەل وامنەردەب ەوەرەدەل شیکانەگورگ
کپ ببون  شێپەوەل ەک یکانەچکێگو ێژوورەل شیوەئ! ننڕێپچەد عقوبیە یکانڵەاەیخ ەوەرەد یکانیەھارو برس ەگورگ

 یرەیس ەکەژوور یویودەو ئ  ویمدەئ ەیکەرەنجەپ ردووەھەل کاتەراد تێڵێھەدێج ەرگاکەد یپشت ەوەتێکرەد کێمەک
 یچ انبگاتێیت ەوێوەتال ترەیکەرەنجەپ ۆب کاتەراد ەدووبار! نەبەد ۆب یتەمەڵھ ەوەرەدەل شینێوەئ! کاتەد کانەگورگ

و  ەوەژوور ەچونەد کانیەبرس ەگورگ ەوییەاینڵدەب یەبوناەبچووک ن کانەرەنجەپ رەگەئ....ئاخ! نەو ناک نەکەد
  .ەوەکردەد رمەگێپ انۆیخ یناوسک کێمەو ک انیوەمشەئ یخواردنەب انکردەید

 ەوەتێد کانداەبچووک ەرەنجەپ وێنەل کانەگورگ یرکردنەیس ەڵگەل ەوەژوورەل ەسارد ەوەمشەب ،ەزێھێب رۆز عقوبیە
 ەڕێیو چاو نەکەد وبەیئ یرێچاود نۆچ کردەد انیکانەپاسدار یرەیس ەدواوەل ەیکەزانێخ ەڵگەل ەک یرچاوەب

  .وبەیئ یخواردن ۆب نێب نەکەد شیکانەگورگ
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 سنور رەسەل یرانێئ یربازانەس یەیبەر وێن/ ٦٢٢٠ یھارەب/ وەش/کات
 شەزانێوخەئ! نینەکەدێپ کراوڵنا ی-وبەیئەب نەکەد ەوەرەد یرەیس ەکیەبەر ەیرەنجەکون و پ وێنەل کانەپاسدار

 یبرا یرانەو کام یخوشک ی-انەیو ب یو باوک کیو دا عقوبیە ن،یگرەود نەکەد ەکدارانەچ وەئ یرەیس ەدواوەل
  .انەیکڕەکو یرزگارکردن ۆب ەوەرەد ەبچن نەبەد تەمەڵھ

 شنێکەراد وبەیئ ۆب ەنجەپ ەوڕەییەتوەب! )ن؟ەیبکێل متانەئ کوەو ێوەتانەد....گەس ڕیکو....شنیدان/ کانەپاسدار -
 .(یەداەکیەبەر ەیوەرەدەلەک
! ەکەناوچ یکانەگورگ یلوت ەتۆشتەیگ وبەیئ ێیوپ ستەد ینێخو ینۆب ەسارد و کپ ەوەمشەب....ەکیەبەر ەیوەرەدەل
 ەوەمشەو ب نەکەراد ەسنوور وەئ یکانیەبەر وەرەب وتنەدواکێب نەبک نێخو ینۆب کاتێرەھ ربونێف شەاندارانیوگەئ

  .تێوەکەردەب ۆڤیمر یرمەگ یکێشتۆگ ەپل ندەچ وەکیەرەھ ەسارد
 ەنجەوگەئ یکێانیھاوار و گر مووەھەب رەرامبەب! ەکردووڕپ یەیشاخاو ەناوچ وەو ھاوار ئ انیگرەب ەوەرەدەل وبەیئ
و  نەکەد یرەیس کانداەکونەل وامەردەو ب نەدەدێقاقا ل اتریز ەکەرمەگ یەبەر وێن یکانەپاسدار ەوەرەد ەیتاوانێب
 وبەیئ ەیندێکاتدا ھ مانەھەل نەکەد نەویو ش نیگرەد ەوەژوورەل یشەکەزانێخ یندامانەئ ن،ەڕپەدەڵھ ایشۆخەل

 یکانەکونەو ل ەشکراوەداب کانەپاسدار وانێنەل یشۆو خ نینەکێو پ نەڕیپەڵھ ژنێچەد ینداریو بر یسارد یئازار
 ەیزانێخ وەئ یکۆرەب شەژارەو پ مەخ کاتەو ھاوار د ھەڵدەپەڕێ ەوەرەدەل نۆچ نەکەد وبەیئ یرەیس ەکیەبەر

 .نەڕپەدەڵھ انەیکڕەکو تاوەل ەوەانیگر مەدەب ەگرتوو
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 ەزانێخ وەئ یزەزودابەبەڵو ھ نەکەد ەوەرەد یرەیس ەوەکیەبەر یکانەکونەلەک کانەپاسدار ەیکڕیەجاەتڵگا ەنەڕیپەڵھ
 یمووەھ ،ەوەرەد یەیرماەس وەل ۆیخ یرگەم ۆب وبەیئ یو ھاوارکردن انیگر ەڵگەل انەیکڕەکو ۆب نەویش کەو ەکورد

 ەوەمشەب ەنجەگ وەئ کێکەخول ندەچ یدوا تێکرەدەڕێکات ب ەیەوێمشەب کێتاو کترن،ەیەب وەاڵکێکات و ت کەیەل
 تێناتوان! تڕێبەدێل یزێھ ەوەبنەسارد د یکانەنیبر ەوردەورد ۆژنەرئەس ەتێوەکەد ەکەفرەب رەسەل ەوەرەدەل ەسارد

 یکانێیەپ تێناشتوان کاتەد یکانەستەد یرەیو  وس ەواندوەدان یرەس تاەوەئ ،ەکەرزەرئەس ەبخات یکانەکراوڵنا ەستەد
  .ستآەبو انیرەسەل روەفەب رەس ەاتبخ
 یروو وەرەب ەنێوێب یکییەراێخەب کاتەدیدەب کێگورگ ندەچ ەوەدوورەدواتر ل....ەوەتێنێمەد ەیەوێمشەب کەیەچرک ندەچ
 ەشت مووەو قورئان و ھ الەو م دەیو س خێش ۆب....اوچاکانیپ ۆب....رانەمبەغێپ ۆب....کاتەخوا د ۆھاوار ب شیوەئ! نێد
  !ەوەبنەکدینز ێیل اتریو ز نەکەراد راترێخ کانەگورگ مەاڵب تر،یکانەزۆریپ
 .ییییییییییگورگ خواردم ون،ەامکیفر....ااااانیگ ەکیدا/ وبەیئ -
 رەگەئ! تێبەدروست د رەسەل یوا یکێمانڕواقو ەکیەبەر وێنەل یکیدا یمووچاوەد ەوەرەدەل وبەیئ ەیکەھاوار یدوا
 انیکیدا یموچاوەردەس یمانڕرسوەس یرەیس ەکیەبەر وێنەل ەکورد ەزانێخ وەئ!  تێبەد کۆش یتووش نآیبیب رەنێخو
 یشیو قاچ ستەد یرەسەدواتر چار یال ەنەبگ انیشۆخو  تێب یرزگار ەوەرەدەل انەیکڕەکو ازبونینەب نێوەئ! نەکەد
 ەڵگەل بوێیل انێیگو نێوەئ ەیوەئ مەاڵب! سەب وەیەکردنڵنا وەئ رەھ انەیکڕەو کو انۆیخ یسزا یزانەاندیوا ن،ەبک
 ستاشێبو تائ یماغەد ینیکڵەراچ یتوش خانئایشێ دایدێئوم بآەل ۆیەب! گونجاەدەن! بوەن بیرەھاوت انداەیوەرکرنیب
 .ناکات ەدوو قس ەوڵەماەل ژۆر ییژاێدرەب ،یەرواەھ ٦٢٢٧ ڵیساەک
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە

 عقوبیە یوچاو مەد رەس ۆب ەوەتێگوازرەد (ئایشێ) ەکیدا یوچاو مەد رەسەل ەوەکەیەب رەنێخو یایو روئ راێکام یچاو
 ەوردەورد ەخەڵو ت ێڵل کێمەک نینیب ەیشۆگ شداێپەل ،ڕەوپڕچ ەزەر مەئ وێن ەیدراوەورەد گورگەب ەژوور مەئ وێنەل
 زنڵۆئا یکانەنەیز ەویەساوەپەح مانەھەب ەوەژوورەل شیوەئ ینیبەد ەوەدوور بک عقوبیە یو چاو مەدەل تۆخ
 ناوەلەک ەرچاوەبەل یکیدا ەیکەمانڕواقو ستاشێئ سوتآەدێپ ڵید رۆو ز خواتەد یکیدا ۆب تەفەخ رۆز یتەبیتاەب
 .ەوۆیەرخەبەل داەترسناک ەژوور مەل عقوبیە ۆیەب ەوەتێتلەد ەیوێپ ستاێتائ ەداماو ەژن وەبو، ئ یتوش ەکیەبەر

  ....بم قوربانتەب انیگ ەکیدا/ عقوبیە -
زستان  وێن یگورگ شزانآەد ەماندو شیرۆز کانەوارید ەتدادەپۆشێ ەوەترسەب ننێکڵەچەدیاڕ یورەچوارد یکانەگورگ ینگەد

 پەقەب انیژۆر نیندەچ یتیەھار، برس یکیەبرس ت،ێرشەس یکیەبرس ن،ڕد ەویەتیەبرس ۆیھەب کانەنیفرەب ەو شاخ
 ۆیەب ونەرناکەد رماەو س فرەب یترسەل رزنەئ رێژەل ەیەھ ەوناوەئ یریچێن یرچەھ ەچونک رەس ەنەبەد کترەیەگرتن ل

 یانیگ ەبنەردەب انیکەیەدان ندەناترسن، جارجار چ چیھەل تنێو ش یو برس ڵتاەناوسک ب داەرزەو وەل کانەگورگ
 ینووسەچار! ەوەرەد ەتێبچ ۆیخ انی ەوەژوور ەنێب کانەگورگ رەگ ێزانەد عقوبیە ن،ەکەد ینداریو بر انڕێیھاو یکێگورگ

 .شی-قادر دەمەمام ح ەیبراک ردووەو ھ یبرا ی-رانەو کام وبەیئ ەیکەمردن ڵپا ەتێچەد
 وەرەنجەپ مەئ ەوەژوورەل نێوەئ کوەو یشۆخ ،ەکەژوور یورەدەب انەیوەانڕو سو کانەگورگ ەیلور ۆیھەب عقوبیە
  .ەوەکاتەمدەک یزێھ وەوەتێبەسات سارد د یدواەسات ل یشەکەنیبر ەماندو رۆز کاتەد ەرەنجەوپەئ

و  کێسوچ ەتێنێخزەد ۆیخ ەوێپەب یکانەنیبر ەیوەئازارو تالن مەدەب ەوەژوورەل عقوبیە ما،ەن انینگەد کانەگورگ
 ێییەالد ەژیک وەئ یوانەڕچاو ەرلیب ،ەوەکاتەد میەمرەل ریو ب تێستەوەد ەیەوێمشەب! ت؟ێبب ربازەد نۆچ نازانێ

 ریب ،ەسووک سکێئ یکارەرزەھ یکێکچەک ەوەکاتەد میرم یخوشک ێیترەل ریب ،ەوەکاتەد ۆیخ یمردنەل ریب ،ەوەکاتەد
 -:ەوۆیەرخەبەل.... گاتەدێپ ەیکەمردن ڵیواەھ میەمرەک ەوەکاتەد ەساتەوچرکەل

 داییدواەل! مەکۆڕەگ رەس ەتێخوشکم د ی-انەیو ب کمیدا ەڵگەل! کوژآەد ۆیخ تێستیمردنم بب ڵیواەھ میەمر/ عقوبیە -
 !کوژآەد ۆیخ خواەب! کوژآەد ۆیخ
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 ۆیەب ژنیت رۆز یکانەریو ب نەیز مەاڵب ەماوەن ایت یرۆز یزێھ ێنێھەادیپ انیستەو د کاتەد ۆیخ یکانەنیبر یکێرەیس
 انینگەد ۆب ەیئ! ن؟ەو ناک نەکەد یچ کانەتابزانآ گورگ ەکەژوور ەیوەرەد ەتێگرەد یکانەستەھ نڕیبەڵھ چاوەب نھاەت
  !ما؟ەن
 یچ ەیئ! ەوەرەد ەتێب تێرێناو مەاڵب ەشتووێھێجەب انێیوەو ئ شتوونۆیر کانەگورگەک بکاتیراز ۆیخ تێوەیەد
 کێکەخول ندەچ ایھاتاەرنەسەب ەیزمەب مەئ وەمشەئ رەگەئ! ت؟ێب وانەڕچاو میەمر ەیتاک! بکات؟ میمر ییوانەڕچاوەل

 یسنگ رەس ەیکەکەخێم ینۆب شیرێو ت ەوەکردبوو ڵتاەب یدوو زستان وانێن یدوور یدا ئازار-میەمر یشەباوەبوو ل
 کەو تێشادب میەمرەب شینداریبر یدوا کاتەزدەح شیرۆز ەوەکاتەد ریئاوا ب ەوۆیەرخەبەکردبو، ل ەیتێش ەوکچەئ

 -:ەوۆیەرخەبەل.... ەستاوەو ەوەژوور یسوچەل ەسارد ەوەمشەبکات، ب ژێسار یکانەنیو بر نآڵێبئا ۆیخ یاڵباەالوالو ل
 ەشکێروەو ک کتریە یمل ەنەکەستدەد ێتر ەڵگەل زانمەد ،ەبوو تەتاقێب رۆز میەمر زانمەد....وتمەدواک رۆز/ عقوبیە -
 .ونەخەد کتریە وەروو نیرەسەرلەئاسا س وەخ
 یرۆز یکێئازارەب ستەھ ندایکڵەراچ ەڵگەل ەوەشاندەوەڵھ انیعقوبیە یکانڵەاەیخ کانەگورگ ەیو لوور نگەد ڕپەل

! تێنیبەد کانەگورگ یتەمەڵو ھ ستەد ەکەژوور یویودەئ ویمدەئ ەیکەرەنجەپ ردووەھەل ەمجارەئ کات،ەد یکانەنیبر
 ەتێچەد دایشیکانەنیو بر شکێمەب ەکڕموچ! ەوەننڕێکەید انیکانەکۆنینەب نۆچ کاتەد ەکەدار رگاەد ەیاستڕئا شیرنجەس

 !م؟یەمر یدوور انیبخوات  ۆیخ یرزگاربون یمەخ....بکاتیچ نازانێ! خوارێ
* * * 
 ەچونک ەشۆخ ایدونەب انڵید رۆز ۆیەب یەھاوتاێب یکێشقیع ،ییەخوا یکێشقیع میەو مر عقوبیە وانێن یندەوەیپ

 یمیەمر یمەناود دایکانەـ(وژوانەش)دوا  ەل شوێپ یزستان ت،ێبزان انەیکییەندەوەیپەب سەک داەکەناوچەل نێڵناھ
 ەوتامەئ نیەڵنا ەگورگان مەئ وەمشەئ مەاڵب ،ەوەتێناچ یریبەو ل ەماو یکانەدان رێژەل ەیکەتام ستاێماچکردبو تائ

 ەیکینز....ەوەتێشاد ب انیگ ەمر ەیکەرمەگ ەشەوێبەب سەرلەنوێ ەوەشێوەل آڕببێپ ەیکەگاژوانێتا ر نآڵێبئا یزمانەل
 ەیکینز ،ەشاوێکەنەڵھ ەیناسەھ یکانیەسەب رێت ەکڵێسا ەیماو ەیکینز ش،ەباو ەتۆکردەن ی-میەمر ەکڵێسا ەیماو
 ەژیک وەئ یکانەماچەب یدوور یتێنوێت وەمشەئ تێوەیەد ەتەتاقێب شیرۆو ز ەوەڕیپ یو روو نگەر ەکڵێسا ەیماو

 .ژآێبچ یشەباو وێن ەیخۆو ئ مژآەڵھ یکانەناسەھ رێرتێت تێوەیەد ،ێنێبشک ەشەچاور
* * * 
 مووەھەل ێیگو وەوەنێکرەد یواوەتەب وەوەکاتەقوت د یکانەچکێگو ەوەژوورەل عقوبیە کانەگورگ ینگەد یستنیب یدوا
 یکانەستەھ اتریز! ەکردوویادیز کانەگورگ ەیژمار ەمجارەئ کاتەستدەھ کاتەد ەوەرەد ەیوانەر یکانەنەیز ت،ێبەد کێشت
و  رترۆز داەکەفرەب رەسەب انیقاچ یڕەیس داەکەژوور یورەچواردەب انەیوەانڕسو یکاتەل کاتەد ەوەرەد ەیاستڕئا
  .اترنیز
! تێد کێخشپەخشپ ەکەژوور یربانەسەل تێگرەادڕ ستەھ ەوەکاتەرزدەب رەناکات دواتر س ڵەجو وەستاوەو ەسووچ وەل
سات  یدواەسات ل! نەکەد یریگ ەکڵەگ ەربانەسەل ەک کاتەد کانەگورگ یچنگ یناێو! ەوەکاتەدڕچ یکانەریب اتریز
 یکون کێنێشو ندەچەل تێدێلیتاوا! تێبەشتردۆناخ تروەورەگ شیکانەنگەد! نۆڵکەدەڵھ ەکەربانەس ۆڵیخ راترێخ

 ەتێد یوامەردەبەب ەکەرەنجەپ ردووەھەسارد ل یواەھ مەاڵب ەوەتەستاوەو شینیفربارەب بن،ەبچووک بچووک دروستد
  .ێژوور
 نداۆڵیکەڵھ ەڵگەل! ێژوور ەنێب ۆیب ێوەانەید کانەگورگ دەزانێ! کاتەد کانەکون یرەیس ەوەمانڕرسوەسەب عقوبیە
 یکانەناسەھ! کاتەد کانەکون یرەیس کەیەب کیە ەوەترسەب ەکەنداریبر ەنجەگ! ەکەژوور وێن ەتێوەکەد ۆڵخ ەورد
 ەیپەڵچنگ و ھ ۆیھەب! ەترەورەگ ترینێوەل کێمەکەک ەوەتێشینەد کانەکونەل یەکێ رەسەب یدواتر چاو بنەد راترێخ

 فرەو ب ۆڵخ کەڵێپۆت ەوەخوار ۆب ەکەکون یئاستەل! ەکەژوور وێن ەتێوەکەد ەکۆڵەخ ەڵگەل ەکەربانەس یفرەب ەکەگورگ
 کێگورگ یچنگ ەیوەژوور ەھاتن ەڵگەل! کاتەد ەکەژوور وێن یرەیس ەوەرۆز یکێترسەب ەستاوەو ەوێپەب شیوەئ ،ەوتووەک
  .خوارێ ەخست داۆیخ ەڵگەل ەیکەربانەس یفرەب کێمەک ەوەکەربانەسەل
 یرەیس ەوەتۆرزکردەب انیرەس شەکەژوور یورەچوارد ەینێوەئ! ننۆڵیکەڵھ یکیرەو خ نەکەربانەسەل کێگورگ ندەچ
 ەژوور ەتاک وەئ یورەچواردەب جارجارەک تێنیبەد کانەگورگ ییەیوانەڕچاو مەئ ەوەکەرەنجەپەل عقوبیە ن،ەکەد ەوەرەس
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 وەئ! ێژوور ەعاشق بچن ڕەیکو ۆو ب نەبدەڵھ انۆیخ شینێوەتاکوئ نەکەد ەکەچیبنم یکونکردن ەڕێیچاو! ەوەنڕێسوەد
 ەیکڵەتاەب ەناوسک کێمەک ەوزستانەش مەتاکو ب نەکەد ۆڤمر یکێشتۆگ ەپل ندەچ ەڕێیچاو ەانیھاروبرس ەگورگ

  .نەشبدۆج پێ یانۆیخ
* * * 
 نداریبر یکێعاشق! ەشراوۆداپ فرەبەب کداێزڕە وێنەل کێژوور ەتاک ەسارد ەوەمشەب....!....!....ەترسناک رۆز یکێنەمید
کون  یکیرەخ ەکەربانەسەل انیشیکەیەدان ندەو چ ەوەنڕێسوەد دایورەچواردەگورگ ب نیندەچ! ەداو سەاڵم ۆیخ دایایت
 .نەکەژوور یکردنێت
* * * 
 یدوا ەوەتێخشەبەدێپ ینیوتڕگو شیتریکێجار میەمرەب یشتنەیگ یئاوات مەاڵب ەماوێپ یمەک یکێزێھ ەنداریبر عقوبیە
 دەمەمام ح نیەالەل انیرمەگ ەیکەگورگ یقورگ یگرتن ینەمید وتەرکەدەو ەکەژوور یچیبنمەل ەکەگورگ یستەد ەیوەئ

و  ەڕیراپ رێش کەباسکردبوو، و یتریکانەنجەگ ۆو ب مەئ ۆب شێپەوەلەک انکردیرەگوز دایریبەب ییراێخەب رۆقادردا ز
 یتوندەب رۆز گاتەدێپ یئازار ەکەگورگەک! تڕێدەدەڵیو ھ یستەد وێن ەتێنێقەچەد ەکەرەنجەخ تێگرەیو د داەدیالمارەپ
 ەوڕیک ێیتر ۆبەک ەیترەع ەوشوشەئ داەوکاتەل! باتەید نآوێھەید ۆیخ ەڵگەو ل تێنڵێجوەد عقوبیە یستەد
 ەبوو ەورەگ شەکەکون! ەیەکەھار ەگورگ یستەد ینڕیدەڵھ یکیرەخ شەکەنداریبر ەنجەگ خوارێ ەتێوەکەد داەڵیباخەل
 کیتانز ەوەکاتەد ژێدر ۆب ەیکەنیبر یستەد وێن ەیکەرەنجەخەب شیوەئ ،ێژوور ەتۆھات یشان کیتانز ەکەگورگ یستەد

 .یسک
 ەکەربانەسەل شیتریکانەگورگ ڕێیکەچنگ یچەک ەیەکەھار ەگورگ یستەد ینڕیدەڵھ یکیرەخ رەنجەخەب عقوبیە
! تێبەد ەکەربانەس ەیوەنیرن وەخشپ ندەچەب وەاڵکێت ەنجەگ مەئ یستەد وێن ەیکەرەنجەخ یکڵەیەجو مووەھ! ەوامەردەب
 کاتەد تریکانەبچوک ەکون یرەیس داەکەکیتار ەمچین ەژوور ناوەل یکانەچاوەب ەجارجار ەکەگورگ یکوشتن مەدەب ۆیەب

 .خوارێ ەتێدێل ۆڵیخ ەورد
 ۆب ەوەتۆرزکردەب یستەد ردووەھ شیوەئ ت،ێدێل ینێو خو عقوبیە یستەد وێن ەتەویقەچ ەکەگورگ یکانەکۆنیو ن چنگ
 وەئ یتەمەڵھ رەسەب یبونڵزا ۆیھەب یەنێل یئاگا رزگارکردنۆخ تاوەل ،یەنێل یئاگا رگەم تەژمەئەو ل ەکەچیبنم

 ەگورگوک ینێخوەب ەڵکێت عقوبیە یستەد یکانەنێخو ەپڵۆد ت،ڕێدەدەڵھ یستەد ییراێخەب ترەیندەوەئ ایشۆخەل ەگورگ
 یکێستەد کاتەستدەدواتر ھ تڕێناب تریکانەبچوک ەکون یکونکردنەل شیچاو ،یمووچاوەد رەس ەتۆڕێچەد وژمەتەب تێبەد
 .ماەن انینگەد شیتریکانەگورگ کردیتەقید! ەماوەن ایت یکیەنگارەرەب وڵەجو چیھ! یەدایپەل ناوەل انیگێب

  !....!....تێکردب تەل میەھارو برس ەگورگ مەئ ڵینازانم د یدوورەب/ عقوبیە -
 ەکەنداریبر ەگورگ ێزانەد ت،ێد ەکەژوور ەیوەرەدەل کەیەپەنابات ت ەندەوەئ دا،ەردەب ەکەگورگ یستەشلبون د یدوا
 .ێخوار ەوتەک اوڕبێل یزێھ

 !تێد ەوێل انیترسناک رۆز یکڕێمڕەم ەکەژوور یورەچواردەل مەاڵب ما،ەن ەکەربانەسەل شیتریکانەگورگ ەیترپ وەخشپ
 ەتەوتوونەک کانەگورگ مەرجەس کاتەردەیس ەیەرگاکەد یزیرەبەک ەکەژوور یپەچ یال ەیکەبچووک ەرەنجەپەل شیوەئ
 ەندەوەئ ەکەگورگ ەیالش رەسەب انینگەدەنگەد! ەکردوو انڕیدادڕداد ەماوەن شیکردنڵوەکەکار ل! ەکەنداریبر ەگورگ رەس

 نێخوەب ەارید کانەگورگ یالکێروگوەس ەوەرەد ەیکەفرەب یرووناھ ۆیھەب! ننێداد عقوبیە ڵیدەب ەکڕموچ ەترسناک
 .ەاوەڕگەڵسوور ھ

 ەندەوەئ ەوەژوورەل ان،ڕێیھاو ەیکەگورگ ەتەربونەب داتەد ەانیھارو برس ەگورگ وەئ یلرفەلرف یتەقید ەوەکەرەنجەپەل
 تڕێبەڵگورگ ھ ەوەمانچەدەساغ و ب یکێشەلەب ییەن شوێپ یجاران ەمەئ ەچونک نیرزەل ەتێوەکەد ۆیەب تێترسەد

 کیە نھاەو ت ەنداریبر رۆز ەمجارەئ ان،ۆیخ یتاڵوماەڕم وێن ەوەتێب یرزەربەسەب شێوەو ل کانەمەچ ویودەتائ
 .ەرۆز جگارێھ شیکانەگورگ ەیو ژمار ێیەپ یشیرەنجەخ
و  ەوەبنەادیج ەـ(تەوداوەش) وەل انیکەیەدان ندەچ ڕپەل! کاتەد ەندانڕد ەڵەئاژ وەئ یرەیس ەوەکەرەجەنەپ وێنەل
 ەرەنجەپ وێنەل ەوەژوورەل شەنجەگ مەئ! نڕدەدەڵھ کتریە ۆڵەیخیورگ و ر تێناچێپ ەیندەوەئ! نەدەد کتریە یالمارەپ



  
    50 

 
  

 کانەورەگ! کانەزل ەگورگ یراکۆخەب بنەبچوکترن زووتر د ەالشەب ەیگورگان وەئ کات،ەد انیرەیس وامەردەب ەکەبچووک
  .نەدەد کانەبچووک یالمارەپ راترێخ انیزێھەب ۆیھەب

 مەاڵب ەکراوێت یکێکون ندەچ کاتەد ەکەژوور یچیبنم یرەیس! ەکەژوور یتریکیەال ۆب کاتەراد! تێترسەد رۆز عقوبیە
بو  ەکەگورگ یدانڵوەھ ۆیھەب شیوەئ! ەترەورەگ ترینێوەل خوارێ ەھاتبو ەوێل ەیکەگورگ یستەدەک ەیکوون وەئ
  .کردبو ەیوەژوور ەھاتن ەیپەڵھ راترێخەک

 ۆیخ رماشەس تاوەل ێژوور ەنێد ەکەربانەس یکانەفرەب ەنکەد ەوێوەئاسمان، ل ەتدادەپۆشێ ەوێوەل عقوبیە
 ڕەمڕەو م نگەد ەزارکردووێب ی-عقوبیە اتریز ەیوەئ! کترخواردننیە یکیرەخ ەوەرەدەل شیکانەگورگ ەوەتۆکرژکرد
  .خوارێ ەتێچەد داەنجەگ مەئ یسقانیو ئ ناخەب کترخواردندایە یکاتەل ەکانەگورگ ەیکەترسناک

و  کاتەد ەنڕێو ترساەل ەوەژوورەل تێشینەداد وەکەژوور یکێسوچ ەتێچەد نداریبر یعاشق بن،ەد نگەدێب کانەگورگ
 -:ەبوو یرزگار ەگورگان مەئ یترسەمەلەک نآێبھ ۆیخەب ەڕباو تێوەیەد کات،ەد ۆیخ ۆب ەقس ەوۆیەرخەبەل

 یوڕێ ەیندێھ شیگورگ!....ەڕگ ەنەبخ انۆیخ ێڵیف تێبەد ۆخ! شتون؟ۆیر انی!....تێخواردب انیرێت ەیەنێوەل/ عقوبیە -
 .گورگم یکانێڵەف یزاەمن شار! ەبازێڵف
* * * 

 ....کــــــات
 ڵاەیخەل کەیەماو....ەوەرەد یکانەگورگ ینگەدێبەل کەیەماو....ەسواخ دراو ینگەدێبەب ەکەژوور ەیوەناو وەوەرەد
  .ننەڕێپەدێت ەسارد ەوەمشەئ یکاتەل کێمەک ەوەژوور ەیکەعاشق ەنجەگ یکانەواڵپ
* * * 

 دایایت وەمشەئەک ەوەکاتەد ۆیخ ەیکەرمەگ ەگێج ناوەل ریب داەکەکپ ەژوورەل ۆیرخەس ەوەھاتن یعاشق دوا ەیکاک
 رچاوەب ەوەتێد ۆیخ ەیکەگێناوج کێجار ندەچ م،یەمر ڵیما ەیکەگوند ۆگرت ب یگاێر یمل ەوەرەد ەھاتێیو ل وتەخەن
 ینیسکرەب ۆیخ ەیکەگێناوج ینەمید کیەرەسەل کیەبون  وداەخ نیریشەلەک ەرچاوەبەل یشیخوشک یانەیو ب یکیدا
  -:ەوەکاتەد میمرەل شیریکاتدا ب مانەھەل نەڕپەدێت داڵیاەیخ
  کات؟ەد یچ ستاێئ ۆئاخ....تێب یوانەڕچاو یتەتاقێب ندەچ میەمر ستاێئ ۆئاخ/ عقوبیە -
 کاتەد شۆخ رۆز یکێنۆبەب ستەھ ەکەژوور ەیوەو کپ بون ینگەدێب کێمەک یدوا ەشتویدان ەژوور یسوچ ەل عقوبیە
 ەشوش داتەد تەقیدواتر د کاتەد یکانیەس یویئاود یکانەناسەھ مژەڵمژھەڵھ تێنڵێجوەد یلوت کێندجارەچ
 نۆبەل ەکردوڕپ یشەکەژوور! ەورد بو وەوتووەک داەکەچیبنم ەیکەورەگ ەکون یکێرەل ەکەژوور ناوەل ێتر ەیکەترەع
 ەکەگورگ یستەد ینڕیدەڵترس و ھ ڵیرقاەس رۆز ەچونک کردبوەن ەیترەع وەئ ینۆشکاندا ب یسات مەکەیەل ۆیەب مەاڵب

  -:تێدوەد ەوۆیەرخەبەل کاتەد ەکەشکاو ەشوش یکێرەیس ەو دووبار دەمژێەڵھ ەکەنۆب تریکێمەک! بو
 ۆب ترتەع تەیکەد وەمشەئ ەڕێیچاو ەکڵێسا ەیکینز....م؟یەمر یمل ەتەیکەستدەد نۆچ ەوەمشەب....؟ێتر/ عقوبیە -
 !ت؟ێب ڕەتو ندەچ میەمر ەیکەلیورد ەوچاو مەد ستاێئ ۆئاخ....نمێب

 ....کانیەھارو برس ەگورگ ۆیھاتووچ یتییەنۆچ ۆب کاتەد ەوەرەد ەیئاراست یکانەنەیز ەوەژوورەل عقوبیە
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نەکەد عقوبیە ەڕێیچاو انۆیخ ەیکەژوورەل ێو تر میەمر ویودەئ ەیکێدەل

 ەرەدولب ەکچ وەئ یوانەڕچاوەل تریکێنەمید ندەباچ م،یەمر ڵیما ەیکەگوند ۆب رمەب رەنێخو یایروئ ینیسکر داەرێبال
دوو  وەئ ەیکەژوور یمەردەب ەیکەردەبآگ یەسپ ەفرەب م،ەربخەد ێتر ەیکەالنیورد ەستێوەڵھ ر،ەنێخو ینەیز ەنمەیەبگ

 .تێبەد قترەر تروسارد ەچرک یدوا ەچرک ەوەکەسارد واەھ ۆیھەب شەخوشک
* * * 

 .مەکەد کترەیەب وەاڵکێت ەوڵیەقەئ یکردنەبەموخات ەیگێر ەل (عقوبیەو  میەمر) ەکەعاشق ردووەھ یوانەڕچاو
* * * 
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 شنێکەدەڵھ یوانەڕچاوەل انۆیخ کەیەتاماو....کتردانیە یشەباوەل ەوەژوورەل رماەس تاوەل انیردووکەھ ێو تر میەمر
  .شنۆپەد شینگەدێو ب
 ەوەنینەکێپەب) ەرێئ ەگاتەد ستاێئ خواەب....ناسمەد عقوبیەمن  ،ەبەم ڵدوود....بم قوربانتەب انیگ میەمر/ ێتر -
 ینیبەید ەندەوەئ شۆت ،ەناوێھ یشیمن ەیکەترەع (تێب ەوەستەدەب ەیکەترەع ەشوش کەروەھ ەوەکاتەرزدەب یکانەستەد

 .تیبەد زارێب ێیتال
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە
 یکێشەب گونجاوەن یتەدوولەب ەکردو یشیستەھ کاتەئاسمان د یرەیس ەوەکەورەگ ەکونەل داڵەاەیخ ەرۆج وەل عقوبیە
 انی تێاندبەیگیرا دارڵد ڵید کوەروەھ انیشیتریوەئ ەوەنەبکێستپەد کانەگورگ ڕەیم ەڕێیەچاو ەیەکەژوور ەیوەرەدەل
  -:ەوۆیەخ رەبەل یکزەب ەوەبدات ێتر یمەاڵو ەوەکەخشا ویودەو ل تێزتربێھەب ییئاسا ۆڤیمر یھەل ییکانەستەھ
من  یخاتر رەبەل یاشیدون مووەھ....تێوەشدۆخ یمن ت،ێناب زارێب منەل تەق میەمر....انیگ ێتر خواەبەن/ عقوبیە -
 .تێوەشدۆخ رۆز یشۆت....تێوەشدۆخ
* * * 

 ۆب ەیەھ انیکانەستەربەب ینڕیب یتوانا شیترەمۆلیک نیندەچ یدوورەو ل اندایشیستەنەل کانڵەقوو ڵاەیخ ەعاشق
 یجا چ جا کتر،یە ۆب ەیەھ انیکانییەرەگیکار ەستەھ ەیوەکاروکاردان یناردن یتوانا انیشتنەیگ کترەیەل
 ادیو ز مەکێو ب کێر ەنگەر....نەبد شتنەیگ کەیەب ڵیوەھ ڵاەیخ ێڵیھ کیە رەسەل رەو دولب دارڵد کداێختەوەساتەل
 .ەوەنەبد شیکتریە یکانەراز یمەاڵبتوانن و ەوەودوورەل

* * * 
 تاەوەو ئ تێب ەڵکێت دایکانڵەاەیخ ەڵگەل ۆیخ ڵیدەب رێت ەعاشق ەنجەگ وەئ نیەڵنا ەوەرەد ەیندانڕد وەئ

 ینگەدەب شیوەئ! ۆیرخەس ەوەانیناێو ھ کاندەرات انی-عقوبیە ەوەرەد یکانەگورگ یالمارەو پ نگەد وەلور شیتریکێجار
  .تێربازبەد نۆچ تێنازان مەاڵب! تێترسەد شیرۆز ت،ێبەد زارێب رۆز ت،ێبەد ستەپ رۆز کانەگورگ
 ەمچین ەوۆیەرخەبەو ل کاتەد ەکەشکاو ەترەع ەشوش یرەیس ەکەژوور وێنەل سەرلەنوێ ەوەرەد یکانەگورگ ینگەد یدوا
 ەیکەگوند ۆب ەوەتەڕێبگ شیوەو ئ نێڵبھێج ێوەئ کانەو گورگ ەوەتێژبۆر شیتریکێجار تێخوازەئاوات د کات،ەد ەنڕێو
 ەڵگەل میەمر یکانەژوان وێن ۆبکات ب ەساز و ئاماد ۆیخ تریکێژۆر ندەچ یبکات و دوا ژێسار یکانەنیبر شێوەل انۆیخ
بکات و  یمراو ەخوشکەل بوردنێل یداوا رۆرزۆز یشیشتنەیگەب ،یارید ەبکات ێتر ۆب تریکێترەع ەشوش دایشۆخ
و  نآڵێجووەد یکانەوێل مەئاستەب ەوۆیەخ رەبەل ەشتویدان ەژوور وەئ یسووچەل ،ەوەتێڕێبگ ۆب یوەمشەئ ەیکەرھاتەسەب
 -:کاتەدەو ئاوھاش قس ەوەکاتەد ریب ھاەروو ئاو ەخست مەوێئ ۆب ەیەیوێش مەب

 ەوەمێد تریکێوەش....ئم....مڕکەد ێتر ۆب تریکێترەع ەشوش....ەوۆچاک ب کانمەنیبرەک....ئم/ عقوبیە -
 .مەکەش د-ێو تر میەمرەل بوردنێل یداوا خواەب....انیالۆب
 ،ەوەنڕێسوەد کتردایە یدواەب ەوەتۆب واڵب ەکەخانو یورەچواردەل کانەگورگ ەیلور عقوبیە ەیژێوتو مەئ ییژاێدرەب
 شیوەئ ینگەدێب رێژ ەوەچون کانەگورگ ەنابات دووبار ەندەوەئ تاەوەئ مەاڵب تێردەد ڵید ەکیرەخ ەوەژوورەل شیوەئ

 ەیکەشکاو ەترەع ینۆب رێرتێت تێشێکەدەڵھ ڵقو ەیناسەدوو ھ کیە ۆرخەس یتریکەیەوەو ھاتن تریکێچاوداخستن یدوا
  .تێمژەدەڵھ ەوەژوور

* * * 
 ەیکەدوکان وێن ۆب انۆیخ ەیکەگوند ەوەتەڕێگەد تۆڕێگەد ڵیاەیخ یوێڕەدواتر ر ،ەوەژوور یسووچ ەل ینگەدێب کێسات

 ۆب یو براکان ۆیخ ەیکەکۆریچ ەوەانیگرەبەک رچاوەب ەوەتێد ی-قادر دەمەمام ح ینگەدێبەب ەنێوەب نھاەت د،ەمەمام ح
 ییودەوئیمدەئ رەھ ۆیخ ەیکەژوورەل ینگەد ێبەب شی-میەمر یکێنەمید ندەچ ،ەوەتێڕێگەد ەیکەدوکان وێن ینجانەگ
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 مەئ مووەھ ،یوانەڕچاوەل ەشیوامەردەب رەو ھ نەکەد کتریە یرەیس ینگەدێبەب ێتر ەڵگەو ل کاتەد گاێج رەس
  .نەڕیپەدێدا ت عقوبیە یایروئ ینیسکر رەبەب نگەدێب نگەدێب ەنانەمید
* * * 
 ەوەرەدەل شیکانەگورگ کات،ەد یکانەنیبر یرەیو س ەشتویدان ەکەنگەدێو کپ و ب کیتار ەمچین ەژوور وێنەل عقوبیە
 رەنێخو ەیوێو ئ رەنووس یمن رەگەئ ،ەوەتۆب رمەگ انەیدەگ کێمەو ک ەخواردو انیکانڕێھاو ەگورگەل کەیەدان ندەچ

  -:ەک ینیبەد کانمانەگورگ ئاشکراەب رۆز ێوەل نەیبک ەکەزەناو ر یرەیس ەوەدوورەل یەایبمانتوان
 انیھات و ھاوار وەلور مەاڵب....ەوەنێخولەد ەکەژوور یورەدەب ینگەدێبەب وەبو انیرزگار یتیەبرسەل کێمەک ەارید
 کردنیاری کوەو ن،ەدەکتردیە یالمارەپ کردنیاری کوەو وەکەژوور ەیوەرەد یواریدەل گرنەد پەق شەجارجار....ەماوەن
 .تێد انیقاچ ەیچرپ ینگەد ەکەفرەب رەس ۆیھاتوچەل نھاەت نەکەد کترەیەب زەو داب زەبەڵھ

 یڕسیڕەس کان،ەگورگ یقاچ ینگەد ۆب کاتەشلد ێگو شیجارێندەھ یتییەکانەنیبر ڵیرقاەس ەوەژوورەعاشق ل ەیکاک
 رەسەب تڕێبەدەڵھ کێچاو دایکانەنیبرەب نانێستھەد مەدەب یەنھاەت ەژوور مەدواتر ل ەوەنڕێسوەد داەکەفرەب ناوەب
 .ەوەتێشینەد دەمەمام ح ەیکەدوکان یوارید
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە/ ەوەش یتاەرەس/ کات
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل

 قەز انیچاو کەیەوێشەب شیکانەنجەگ ،یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب ەیکەدوکان وێنەقادر ل دەمەح مام
 !ھاتبن نێوەئ یالۆب کانەگورگ کەروەھ ەوەتەبو
 ندەچ یپشت رەس ەخستبو انیکانەلەو پ لەک شیوەش شتن،ۆیر ۆب بونەزوو ئاماد یانەیب کانەبەرەع/ دەمەمام ح -

 ناوەل انەیمێو ئ ورمانەچوارد ەخست انیموەھ بوەھ وەش ەیکەشتخواردنۆگ ەیو پاشماو سقانێئ یرچەھ ک،ێوشتر
 .شتێھێجەب ڵەچا سێوەئ
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات

خوا  نێوەئ ن،ێڵھەدێجەب شەبراک سێرەھ آەڕونەکەد وەوەچنێپەد انۆیخ یلەوپ لەدوا ک ەوەنینەکێپ مەدەب کانەبەرەع
 انێیل سەک ،یەرەبێب انێیل شیرەمبەغێئاوادا پ ەیانۆڤنامر ەیوەکرد رەسەل ھاەروەناگرن ھ شیقورئان یزێناناسن ر

  !؟ەکردوو کوردەب رەرامبەب انیکێشت مووەھ ٦٢٠٥ ڵیساەل یچۆب کن؟ێرەوەبوون ەرۆچ ج کن؟ێخلوقەم ەرۆچ ج ناگاتێت
 رێیبئس الم) -:تێبێوتر انێیپ تێبووب ڵناز انۆیب انۆیخ ەیکەزمانەب شدای ٦٢٢٢ ڵیساەول ٦٢٠٥ ڵیساەل ڵێیب ۆت

 !سابن؟ەڵھ ەوکارەب شینێوەئ ۆیەب! ؟(....لھوالئـ االکراد فاقتلوھم
 انیشیکێندەو ھ انۆیخ شێپ ەخست انیکانەوشتر ن،ەبد یەبرا سێ وەب گوێ چیھ ەیوەئێب آەڕوتەک کانیەتەپێپ ەیقافل

 رۆز ەکەرزەئ رەسەل ڕەیخ ەرەس سێ وەبارکردبو، ئ انیشیکێسپەئ ندەچ ەرزەب ەانداریگ وەئ یرپشتەس ۆب وتنەرکەس
 -:بآ سودبو رۆز رۆز مەاڵکرد ب انیھاوار

 .ننێربھەد کمانێکیە نەبێ چیھ -
 .ننێربھەد ستمانەد نھاەت -
 .من یستەد نھاەت ن،ەڕۆمن، توخوا م یستەد نھاەت -
 .ننێربھەکاکم د یستەد نھاەتوخوا ت........کاکم یستەد نھاەت -
 سێ وەنابن، ئ ڵیحا یکورد ەیوش کەیەل مەاڵب انۆیب ەوەنەدەد ڕجارجار ئاو شتنۆیر مەدەب ەوەنینەکێپەب کانەبەرەع

  .سنەکێب رۆز تنەاڵسەدێب رۆز شیەبرا
* * * 
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 مانەھەب رەگەئ ەکیەچەیق ەکردوو قەڵخ ەوەزێھەب ەتەاڵسەد مەب تیەتەپێپ ەکەڵخ وەئ ەک انیگ یەخوا ەشێبەد
 یرزگارکردن ەیندێھ ۆخ ت،ینێربھەد ەکەرزەئەل شەرەس سێ وەئ کانەوانەوشتر ڵەیقاف یشتنۆیر یدوا زوتواناێھ
  .ییەن شۆوناخ سڕنوح قو ەیکیەشتەک
* * * 

 رەھ مەاڵب نێڵھەن انێیجەبەک نەکەھاوار د رۆو ز نەکەد ەیەقافل وەئ یرەیس ەدواوەل ەکەرزەئ رەس ەیکەرەس سێ
 یکەڵک مەاڵب...نێڵھەم مانێجەقورئان ب یخاترۆب....رەمبەغێپ یخاتر ۆب....خوا ەڕێیل نەکەھاوار د رۆز....ییەن یسود

باش و  یکەیەوەکرد مووەھ نێوەئ. نەیبک کێشت مووەھەک ەداوەمێئەب ەیجازیئ نەڵێد وەموجاز نێوەئ یقورئان ال ،ییەن
 چیھ اتریز ھاوارکردنەو ل ەنوقم بو ەکەرزەئ وێنەل انیتامل شەکەکورد سێ زانن،ەد ڵەاڵو ح واەڕەب انۆیخۆخراپ ب

 نگەدێبەب رەھ....ەوەنەبک چیھەل ڵس ەیوەئێب....دانێگوێب شیکانیەکراس سپ ەیکڵەقاف ،ییەن انیتر یکێتەاڵسەد
دوور  یکفر ەیناوچەزوو ل ەورتێب یکێکردنێپەتڵگا ندەو چ کەیەوەدانڕئاو ندەو چ کەیەنەخ ەردەز ندەچ ەڵگەل
 .ەوەننێمەد ێوەل یساوەپەحەو ب ینگەد ێبەب کەیەتاماو شیەبرا سێ وەئ شتن،ۆیخواروتر ر وەرەو ب ەوەوتنەک

 انەییزەب کانەوانەوشتر ڵەیقاف مەاڵب کاتەد خواەل مانیئ یداوا وەوەتێبەد مانیشەپ ەنەمید مەب ناسەخوا ن یکافر
 ەرەس سێ وەئ ەیەوێمشەب ،یەوا تێبێوتر انێیپ ەوەئاسمانەل کەوتم و کوەروەھ ەوەتیەنا سەک چیھەب
 .تێشینەدێل انیمردوو ینگەر ەوەتێگرەد انیکێرسەھ یمایترس س!....نێڵھەدێج

 یرەیس ەویەساوەپەحەب ەدواوەل ەویەوەز یئاست نینزمترەل ەندراوێقەچ رزەئەل انیتامل ەیبراک ردووەو ھ دەمەح مام
 ەختەت ییەوانۆڵەچ وەل نھاەتەو ب بنەوند چاوەل انیکانەو وشتر انۆیخ تێناچێپ ەیندەوەئ نەکەد کانەبەرەع
! تریچیو ھ ننیبەد کێترەم ندەتاچ انۆیخ یمەردەب نھاەت! تێب انۆیخ یورەچواردەل انیئاگا ەیوەئێب! ەوەننێمەد
 یوچاو مەد رەسەب انیگر ەڕۆوین شێو پ  کەیەماو یدوا ،ەوەبنەکدینز ەڕۆوینەل ەوردەو ورد نەکەدەڕێکات ب ەیەوێمشەب

 .تێرێبەد انەیکەبرابچوک
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە/ ەوەش یتاەرەس/ کات
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل

 ڕەکو وەئ ۆب ۆیخ ەیکەرھاتەسەب ەیەوێمشەب وەشتویدان کانەنجەگەب رەرامبەب ۆیخ ەیکەدوکان وێنەقادر ل دەمەح مام
  .ەوەتێڕێگەد ەانێییالد
 رمترەسات گ یدواەئاسمان، سات ل وەرەب کشاەڵھ رۆخ ەوردەورد مەاڵب نکبوێف ێوەئ یانەیبەرلەس/ قادر دەمەمام ح -
  .ھاتەدێل یسیپ یکێنۆب بوێل یکانەڕەم ێیروپەو ورگ و س شتۆگ ەیو پاشماو سقانێئ شمانیرەس یورەچوارد بوەد
* * * 
تاکو  مەنابکێو تانۆب داەوەانێڕگ ەیسۆپر وەوێچوارچەل ٦٢٠٥ ڵیسا ینیروون ھاو یکێزانیدەب شیمن داەرێبال

 اتانیروئ ینیسکر یعیقێوەل یەبەدەئ ەقەد مەئ یکانەـ(رھاتەسەب ڵەجو) مەرجەس ربگرنەوێل ەیینێو یکێژێتاموچ
 دەمەمام ح ەیانیژ مەئ یکانەکیەدواەل کیە ەرھاتەسەب وێن ەنێبخز ۆیب شەوێئ ەیوەئ ۆب تێبەھ یرچاوەب یکێبون

 -:قادر
* * * 
 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
  انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات

 یزارێب ەوەتۆوکرداڵب یشۆناخ جگارێئ یکێنۆب ەوتوەک یەبرا سێ وەئ یرەس کینز ەل کانەخوراو ەڕەم یو ورگ روقاچەس
  .ەترس بو یوەاڵکێت ەوەانیموچاوەد رەسەب

 ....کــــــات
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 رمەگ شینێوەئ یرەس ەیللەکرد و ک انینەگۆب کێمەک ێوەئ یکانەسقانێو ئ شتۆگ....ەڕۆوین ەشتەیکات گ ەوردەورد
  .داھات

 ڕئاو رالەسەل! ساەڵھێل یو ھاوار انیگرەب کردیستەد انەیکەنوقمن، برا بچوک ەکەرزەئ ناوەل کتریە یزیرەب انیکێرسەھ
 -:ەوەداتەد ەیکەورەبرا گ ۆب

 .ەوەامکیتوخوا فر....مرمەد ەکیرەخ....ماەئارامم ن تریئ....انیگ ەکاک/ ەکەبرا بچووک -
 انیرزگار نەکەخوا د یکانەشتیفر یوانەڕبکات چاو انیو رزگار ێوەرکەدەوێل انیکێسەک کوەڵب نەبەد خواۆب ناەپ نێوەئ

 نەمەتەب ەیکەورەو براگ دەمەبکات، مام ح انیرزگار ەیوەئۆب شیاوچاکانیو پ خێش رەب ەنەبەد ناەپ جارێندەبکات، ھ
 -:نەکەد ۆب یشۆخ ەیقس وەوەنەدەد انەیکەبرا بچوک ڵید وامەردەب ۆیەب ترنەورەگ

  .تێبەزرگارمان د تریکێزۆت....نا ستاێئ -
 .ەوەرەد ەنێید ستاێئ ەبگر تاۆخەدان ب کێمەک -
 .ناتوانم تریچ!....مرمەد انیگ ەکاک خواەب -
 .ننێھەد رمانەد ستاێئ ەبگر تاۆخەدانب کێمەک....قوربانەب ەناکەیق -
 !؟ێنێھەد رمانەکآ د! ؟ەمانێل یئاخر کآ ئاگا -
 .تێبەرزگارمان د ستاێئ قوربانەب نەبێ متەخ -
 ەیەوێمشەب کەیەماو ن،ەکەد ییواەنڵو د نەکەد یرەیس رالەسەل وامەردەب ن،ەکەد ەکەبرابچوک ۆب ەقسان ەرۆوجەل رۆز
 ڵید رەبەل مەاڵب نێترسەد انیشۆخ ەندەرچەھ ەوەنەدەد انەیکەبرا بچوک ڵید ەیەوێمشەب کەیەماو  بن،ەد وامەردەب
  .نڕناب یرەد وەئ

 سێ وەو ئ ییخوا یکێستەد ۆئاخ ب انا،ڵیدەب تێچەد ایدون مووەھ یتەفەخ شەیەوێمشەب ەوەننێمەد ەیەوێمشەب کەیەماو
 ەزۆریپ یکێنێخودا کوردستان شو یالەل ۆخ ،یدەتێکوردستان ب ەل ستیب ەیدەس ییخوا ەیزیرزگار بکات و موعج یەبرا
تا  ەوەئ! ؟یچ مەاڵب ،ەوەتۆشتین ەکوردستان مەئ یکێشاخ رەسەل رەمبەغێنوح پ ەیکیەشتەک ەیستگێدوا و شۆیەربەھ
 کینز انەیکەبچوک براەل ەکیرەخ دابوەیپ کێگورگ کێترەم ندەچ یدورەل یەبرا سێ وەئ یرەس ییەینزما وەرلەھ
 .ەوەتێبەد
* * * 
 ەوگورگەئ یکانەنگاوەھ ەڵگەل ەیسات وەل یئا! کردیدەب انیرماەرگەب ەیژێگ ەگورگ وەبرا ئ ردووەھ ەیسات وەل یئا
برا  ەیوەدانڵو د دەرێ ەتەێد انڵید ەکیرەخ ەکەگورگ ینینیبەبرا ب ردووەھ ەیسات وەل یئا! ەوەبنەد کینز مردنەل

 چەب ەنەمید مەئ ێبەد ۆئاخ....یەبرا سێ مەئ ۆزاران ئاخ بەھ....و ئاخ یئا....یئا....یەداۆستەئەل انیشەکەبچووک
 یدوا نەمیبکات و د ۆیخ یایروئ ینیسکر یرەیس ۆخەرەسەتاکو ل ر؟ەنیب یرەنێخو ینەیز ەتێبخنر یگوزارشت یکێکیموز
 بکات؟ ەرووداو مەئ ییگشت یلێھ رەس ەیتێئاو ۆیخ یدواداچوونەب نەمید
* * * 
 ؟ێستریبەد ەکەگورگ یشتنۆیورێر یقاعیئ ەڵگەل کیموز/*
 ؟ێستریبەد ەیکەورەو براگ دەمەمام ح ڵید ەیترپ یقاعیئ ەڵگەل کیموز/*
 ؟ێستریبەد ەیکەورەو براگ دەمەمام ح ڵید یمانڕواقو یقاعیئ ەڵگەل کیموز/*
 ؟ێستریبەد انیرمەگ ەیناوچ ەیکەختەت ەرزەئ وێن ییاینەت یقاعیئ ەڵگەل کیموز/*
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە
 ردووەھ ۆب ەخستوەڵھ یکانەچکێگو ەشتویدان ینگەد ێبەب عقوبیە....دەردەکەوێ ەساردو ترسناک ەژوور وێن یینھاەت
 ەوەداتەد ڕئاو کێر وەبو قڵەبەئ یشیموچاوەد ت،ێب کانەگورگ یالمارەپ وۆھاتوچەل یتاکو ئاگا ەکەبچوک ەرەنجەپ
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 یکانەکۆریچ ۆخەرەسەقادر و ل دەمەمام ح ەیکەدوکان ۆب تێنڕێفەدەڵیھ ڵاەیو خ کاتەد یمەردەب ەیکەوارید یرەیس
 .رچاوەب ەوەتێد ەیریپەمام وەئ یوەمشەئ
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە/ ەوەش یتاەرەس/ کات
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل

 ەوەتۆب قەز انیچاو کەیەوێشەب شیکانەنجەگ ،یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب ەیکەدوکان وێنەل دەمەح مام
 داۆیخ یھزرەل انەیکیەرەھ! تێندرابێقەچ ەکەرزەئەل انیتاکو مل نێوەئ انی! ھاتبن نێوەئ یالۆب کانەگورگ کەروەھ
 انیچ انی! ؟ەبو انیرزگار ەگورگ مەئ ستەدەل نۆچ تەاڵسەدێو ب ویسپەچ رزەئەل یاویپ سێ ەک ەیەوەئ ڵیرقاەس
 -:ننێچرپەد یکترۆیەو ب رسامەس کتریە ەڵگەل شینێوەئ ڵەرقاەس کردنێچا ت ەڵگەقادر ل دەمەمام ح! ؟ەرھاتوەسەب

 !؟ەبو ربازەد نۆچ دەمەمام ح -
 ........!نازانم -
  !؟ییەوان ت،ێخواردب یتر یگورگ براکان چآەئەوەل -
 .کاتەباسد مانۆب ۆیخ ستاێئ ەبگر گوێ ۆتەد........! نازانم شیمن یھەڵاڵو -
 .ەگوناح رۆز دەمەمام ح خواەب!....ەگوناح........ئم -
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
  انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات
 مەاڵب یەاستداەڕناوەل انەیکەورەبراگ! ەندراوێقەچ ەکەرزەئەل ەک ەرەس مێیەس ەکۆڵەخ رێژەل والەل دەمەح مام

 ستیوەاندەین مەاڵب ەکردویدەب انەیکەگورگ ەکێسات ندەبرا چ ردووەھ! ەکترینز ەکەگورگەل ەیەوەشێپەل انەیکەبرابچوک
 .سێبتر انەیکەبرابچوک کوەوەن نەبکەقس
 ەکەگورگ بردەن ەیندەوەئ....! ەماوڕوو یواق ێوەل شەیەندڕد ەانداریگ وەئ! نەکەد ەگورگ وەئ یرەیس ێیەاوکڵەڕد مەب
 انیکرد انیردووکەھ اندوڕپچ انیمولەحەت یتەبرا پ ردووەھ یسنگ وێن ەوتەک ڵد ەیخورپ! ەوۆکبینز انێیل اتریز
  !کردیرا قاندوەتێیت ەکەگورگ انەیکەبرا بچوک ەیوەدانڕئاو ەڵگەل! نگەدەنگەد راوەھەب

 !بو انەیکەبرا بچوک ێیاوکڵەڕو د انیگرەب وەاڵکێت! ترسان یقاعیئ ەڵگەل کیموز/*
 ۆب انیھاوارەک تێبەشکد یەدووبرا وەئ نھاەت نن،ێبھیرەدەک کردیھاوار رۆز....انیگرەب کردیستەد! ترسا رۆز ەلۆبرابچک

 رزەئەل ەوەانیکراس سپ ەبەرەع وەئ نیەالەل ۆیخ کوەو شینێوەئ! دووبرا بون نۆچ مەاڵب نەبک یو رزگار تێرەب
 .تنەاڵسەد ێب ندراوێقەچ
* * * 
 یرزگار ونەرعیف یشکرەل ستەدەو ل شتۆیر داێوەب رەمبەغێپ یو موسا تەل دووەب ەکردو یایرەخودا د نۆک یمەردەسەل

 وەو ئ یدەتیەھاتاەن ەانیتەپێپ ەوڕڕڕە مەئ یئاوات ێبەد ،ەرزگار کردو مەدروستەغەل یسەک رۆز ییخوا یستەکرد، د
 .تریکانەزیموعج یزیر یەبچوا انیشەمەئ ویەربھاتناەد ییخوا یزۆریپ یکێستەدەب یەبرا سێ
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
  و شتێھێجەب یانیرمەگ ەیو ناوچ دەمەمام ح ەیکەدوکان عقوبیە ڵیاەیخ
 کانەوانەزەر ەیکەژوور ەتاک ۆب ەویەاەڕگ
 رەیرسەیس رۆز یشت ،ەوەکاتەقادر د دەمەح مامەل ریو ئاواش ب ێترسەد رۆز یەنھاەت ەژوور مەل نداریبر یدارڵد
  -:کەو ننێھەردەردەس دایکانیەرەوەریب ەیگبەھەل
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 .یقادر گورگ خواردون دەمەمام ح یبراکان نۆچ/*
 .یگورگ خواردون ۆیخ یبراکان نۆچ/*
  .ۆیخ یبونەرزگاربون و ن یئازار/*
  .یو قاچ ستەد یکانەنیبر یئازار/*
 .ەکەژوور وێن یرماەس یئازار/*
 .انیگ میەمر یوانەڕچاو یئازار/*
 ڵیدەل....ەوەربکاتیب ەیەوێمشەب ۆیخ یدانڵاەیخەو ل یکانیەرەوەریب یفیرشەئ ۆب ەوەتەڕێبگ نەکەدێلیوا ەمانەئ مووەھ
 -:کاتەد شیکێورتەورت ندەچ داۆیخ

 ەیئ! بچم مۆخ یبراکان یردەدەب ترسمەد رۆز! بچم دەمەمام ح یبراکان یردەدەب ترسمەد رۆز/ عقوبیە -
  .بم قوربانتەب انیگ میەمر!....م؟یەمر
 یردەد یالۆب ەوەتەڕێگەو د تێنێھەد ەوەرکردنیبەو واز ل خاتەداد یکانەادی ەیگبەھ ەشتویدان ەژوور مەئ یکێسوچەل
 نگن،ەدێب رۆز کانەگورگ! ەکەژوور ەیوەرەد ۆب ەوەکاتەدڕچ یکانەستەدواتر ھ کاتەد ەکەژوور یواریدارود یرەیس ،ۆیخ
 -:داۆیخ ڵیدەل کاتەئاسمان د یرەیس ەوەکەچیمبن یکانەکونەل یەنگەدێب ەوێمشەو ب ەشتویدان شیوەئ

 یدەمەمام ح ەیدوو براک کوەو....بمەگورگ خواردو ن مەدوو براک کوەو شیمن یەخودا....ەرزگارم بک یەخودا/ عقوبیە -
موساو ....ەو رزگارم بک ەببور کانمەگوناھەل....مەکەدێل تەیزەو ب حمەر یداوا یەخودا....بمەدوکاندار گورگ خواردو ن

 .تێبا رزگارم ب نەبک ۆدوعام ب....و محمد سایع
! کانداەوارید رەسەب تێڕێگەچاو د بستەبست ب داەکەو ساردو ترسان نھاەت ەژوور مەل ەھاتوێل یتێش کوەو  عقوبیە
  .تێبەن یشۆڕیو گ خواتیگورگ ب ۆیخ یقادر و براکان دەمەمام ح یبراکان کوەو تێترسەد ەوەل
 مووەھەرلیب ت،ێبەد کێربازبونەد ەرۆج مووەھ ۆب ناەپ داەنگانەت یکاتەل ت،ێوەشدۆخ رۆز ۆیخ یروح مەئادینەب
 ەستیوێپ دایەنھاەت ەژوور مەئ وێنەل کاتەستدەھ ەوەتێبەد ورێھ ەوردەورد عقوبیە ۆیەب ەوەکاتەرزگاربون د یکێوزاێش
 بێ کردنەلەپ ەچونک بکاتەلەپ تێناب داتەاردڕیب ەوەتێبەئارام د کێمەک ۆیەب ەوەبکات ریب ەرانیو ژ یوردەب
  .ەیەدواوەب یتەنەیم داەندڕئاوا د یکەڵێئاژ ەلەگ ەڵگەل ەوەرکردنیب
دواتر  ەکەچیبنم یکانەکون ەتدادەپۆشێ ەوێوەرلەھ ەراکشاوێیپشت ل رەسەل شیکێوتنەکڵپا ەمچین ەسووچ وەل
 مەاڵب ابوینڵد شیتریکێجار ەوەراکشان وەب ۆیەب ەوەتەڕێگەد ۆب یئارام شیکێمەک تێبەادینڵد کانەگورگ ینگەدێبەل
 .دەمەح مام ەیکەدوکان وێن ەوەتەڕێگەد یکانەئازار ەیوەرچونیب ۆب یناچارەب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە/ ەوەش یتاەرەس/ کات
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل

 شەکەدوکان وێن ،ەیبراک ردووەو ھ ۆیخ ینجەگ یمانەز یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب ردێمەریپ یدەمەح مام
 -:نیرسکرەس ەوەتێد نگەو ر نگەدەب

 یتوانەماندەن کەیەوێش چیھەب ەوۆستابەپ انەیکۆڵەخ یتوندەب ەندەوەئ کانەبەرەع/ قادر دەمەمام ح -
 داییدواەل خستوەچاومان داد جارێندەھ خوارێەھاتەچاومانا د ناوەب قەئار....بوەرمتردەگ ھاتەتاد شیکات!....نڵێیبجو

 .ەوەمانکردەد رۆزەب رەھ نینیبب مانۆخ یمەردەب ەیوەئۆب
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
  انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات

 ناوەل انیشەل ەوەرێژەل ن،ەکەرزەئ ناوەل رماەگ ینیت رەبەل ەیەوێمشەب یکفر ەیناوچەل ەکییەستانێبرا کو سێرەھ
 شدایزستانەخاک و ل رێژ ەوەتێچەد رماەس ندایھاوەل ەچونک تێسارد بووب شیکێمەک ەیەنێوەول نکبووێف ەکەخاک



  
    57 

 
  

 ەکەگورگ نڕیبەڵھات وھاوارو ھ یدوا....ەرم داھاتوەگ رۆز ەرزەئ وەئ رەسەل انیکێرسەھ یرەس مەاڵب ەوەوانەچێپەب
! کاتەو راد ێترسەد سەرلەنوێ ەکەگورگ ھات،ەھات راوەھەب نەکەستدەد سانید شینێوەئ! انیالۆب ەوەتەڕێگەد ەدووبار

  .تێرچەد یانیگ ەماو ەندەوەرئەھ یگرەو د تێترسەد ەندەوەئ انەیکەبرا بچوک
 یدواەل تێزانەد ەچونک! ەوەتێبەکورتتر د ەکەگورگ یجار راکردن یدواەجار ل مەاڵب....!نڕبەدەڵھ ەکەگڕگو ەیەوێمشەب
 نێوەئ یھات وھاوار وەکەگورگ ەیوەانەڕنادات، راکردن و گ یالمارەراناکات و پ دایدواەب سەک کێھات وھاوار مووەھ
 .تێنێنام یرمەترس و ش یواوەتەب ەگەگورگ تێدێلیتاوا تێبەد وامەردەب

 .یەبرا سێ وەئ یسەکێب ەئاخ ل/*
 .،یەبرا سێ وەئ یلیلەزەئاخ ل/*
 .یەبرا سێ وەئ یتەاڵسەدێبەئاخ ل/*

 نێخو! خواتەیو د تڕێدەدەڵیھ یرسنگەو تاس داتەد ەکەبرا بچووک یرەس یالمارەپ کداەیەوەانەڕگەل ەکەگورگ دواجار
 کێمەک ەیکەورەو برا گ دەمەمام ح ت،ێشێکەدەڵھ نێخوەل یشۆیخ یالکێگو روەس کاتەد ەچقیف ڵەمنا وەئ یملەل
 ەچونک تێناترس انێیل کەیەوێش چیھەب ەکەگورگ مەاڵب....نەکەد ڕۆو برا ەڕۆباوک رەھ ەیەلۆبرا بچک وەئ یدوورەل
 .بکاتێل یگرێر ییەن سەو ک تنەاڵسەدێب یمەردەبەل انیکێرسەھ
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
  و شتێھێجەب انیکێشت مووەھ شیتریکێجار عقوبیە ڵیاەیخ
 کانەوانەزەر ەیکەژوور ەتاک ۆب ەویەاەڕگ

 ۆیخ داەژوور یوسوچەل ،یتیەرماەس شیرۆز ێیەاوکڵەڕو د وترسەئ یاێڕو داەنھاکەت ەژوور وێنەل عقوبیە
 یواوەتەتاب ەکەرەنجەپ ردووەھ ۆب ەکەژوور یرگاەد ۆب ەکەچیبنم یکانەکون ۆب ەشکردوەداب یکانەنەیز ەماندوڕکوەڵھ
  .بکات کانەگورگ ۆیھاتوچ یناێو
* * * 
 ەراویگ گورگەب یورەچوارد ەیوەلەجگ ەنداریبر وەمشەئ مەاڵب ەترساوەن گورگەل کەیەوێش چیھەب ستاێتائ ەعاشق مەئ
 ادی ەوەتۆھات یدەمەمام ح ەیبراک ردووەو ھ ۆیخ یبراکان ردووەھ ۆیەب ییەنێپ یشیباش یکەچ اتریز کێرەنجەخەل
 .بکات انیاررزگ ەویتوانەین شیسەو ک ەخواردو یانیرچوارەگورگ ھ نۆچەک
* * * 
 یترسناک یزاەف وێنەل یوامەردەبەب ۆیەب نیرنیگێج یکانەریب یورەچوارد یکانەگورگ ێیاوکڵڕترس و د ۆیھەب عقوبیە

 ەیبراک ردووەو ھ ۆیخ ەیبراک ردووەھ یمردن یپانۆڕەگ وەرەب نڕفەدەڵھ یکانڵەاەیخ داەکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور
  .ەوەنەڕێگەو د نەڕۆد کێندجارەچ انەیبەرەوب  وەشەوین یادو وانێن ێڕیکاژ وتەح شەش ەیماوەل ن،ەڕۆد دەمەمام ح

 نگڕەنگوەد ڵەیجوەب ەنانەمید مەئ کتریە یدواەل کیەو  ەشتویدان یەنھاەو ت کیتار ەمچین ەژوور وەل عقوبیە تاەوەئ
 یکڵەیەجوو ەلق ندەو چ مەبک ەیستەرجەو ب ناێو رەنێخو ەیوێئ ۆب کەیەوەانێڕگ ەوێشەب شیبامن ،یرچاوەب ەتێد

 -:مەبک ەئاماد عاندنیواقەب ۆب کانەرووداو
  /مەکیە
 ەشتویدان کانەنجەگ رەرامبەبەل ەریپەمام رچاو،ەب ەوەتێد یدەمەمام ح یدوکان وێن یوەمشەئ ەیکەرمەگ ۆڕەک عقوبیە
 -:یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەو ب
 تێش وەشەوین ەشتەیکرد ھاربون دواتر کات گ انۆیخ یستەد ەیکەرێکاتژم یرەیس کانەبەرەعەک/ قادر دەمەمام ح -

  !کان؟ڵەناو چا ەخست انەیمێئ نجایبو ئ واوەت وەشەویتا ن ستانەو یچۆبون، نازانم ب
* * * 

  /مەدوو
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 کانڵەو نا تێبەد واوەت نیکۆکەل نۆچەک رچاوەب ەوەتێد یکانەپاسدار یپرسراوێل یکابرا ینەمید عقوبیە
 کاتەد وەشەوین یدوا یکات یباس یستەد ەیکەرێکاتژم رەس ەخاتەد شەنجەو پ کاتەد ەکەزانێخ یرەیس ەوەکاتەرزدەب
 .خواتەید ەکیەبەر ەیوەرەدەگورگ ل یشیکردنەڕەڵاڵب یو دوا وبەیئ یکردنڵنا ۆب

 .ەبارەل ەکەکات ستاێئ ،ەوەشەوین یکات دوا/ کانەپاسدار یپرسراوێل -
* * * 
 /مێیەس
 یستەد ەیکەرێکاتژم یرەیس یکفر ەیناوچەدا ل٦٢٢٧ ینیھاوەلەک رچاوەب ەوەتێد یعسەب ەیکەربازەس ینەمید عقوبیە
 .خواتەد یبرا یرانەدواتر گورگ کام انیکردنەڕەڵاڵب ۆب کاتەد وەشەوین یو باس کاتەد

 .ەوەرەد ەنەیانبیباب ەوەشەوین یدوا ،ەھاتوو یکات ستاێئ/ کێربازەس -
* * * 

  /مەچوار
 یرەیس ەوەتێب وژوانەرەب ەیوەئ شێپ دەمەمام ح ەیکەدوکان ناوەلەک ەرچاوەبەل ۆیخ یوەمشەئ ەینەمید عقوبیە

 ییئاواڵما ۆب ەوەتێسەدەڵھ ەریپەمام ەیکەدوکان وێنەل ،ەوۆبەد کینز وەشەوینەل ەوردەورد کردەد یستەد ەیکەرێکاتژم
 .کردن

 .مڕۆب ێبەمن د تانۆخ یتەارمەیب انڕێیھاو/ عقوبیە -
* * * 
  /مەنجێپ
ژوان  وەرەب ێوەیەو د ەستاوەو لەسەرپێ انۆیخ ەیکەژوور ناوەل ەک رچاوەب ەوەتێد ۆیخ یوەمشەئ ەینەمید عقوبیە
  .ەوەتێب

 ەچراک کێدواتر توز ەوەداتەد ەیکەو خوشک کیدا ۆب کڕێئاو ەوەژوور یرگاەدەل ەکینزەک ەچراک یال ەتێچەد/ )عقوبیە
  .ەوەرەد ەتێچەد ییراێخەب رۆز ەوەکاتەد ەرگاکەد کاتەکزد
* * * 
 کیە کانەگورگ یالماردانەپ یترس وەکەوەش ۆڵەیو س رماەس ۆیھەب ەسارد ەژوور مەئ وێن ەینداریبر ەنجەگ مەئ
 یکێوەشەلەک ەوەکاتەد یبرا ی-رانەکامەل ریب ستاشێئ تاەوەئ. رچاوەب ەوەتێد ەینەمید نجێپ مەئ کیە یدواەل

 نەبک یرزگار یانتوانەین شینێوەئ! یخوارد رگگو یو باوک ۆیخ یرچاوەبەب یکفر ەیناوچەدا ل٦٢٢٧ ڵیمساەئ ینیھاو
 ەگورگ وەئ یمەدەل انەیبراک یانتوانەین کەن رۆز یکێدانڵوەھ یدوا بو،ەنێپ انیکێکەچ ەرۆج چیھ یو باوک ۆیخ ەچونک

 .چوونەد رانەکام یردەدەب شینێوەئ یەوتناەکەرنەد ەشتیفر کوەو یقاچاغچ ھەندێ داەوکاتەل رەگەئ کوەڵب ننێربھەد
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 ٦٢٢٧ ینیھاو یکفر ەیناوچ
 ەیورەبراگ ەک شی-وسفی....ردابوەب یکانەراویگ ەرگەشمێپەل ھەندێ عسەب یمێرژ ەیوەئ یدا دوا٦٢٢٧ ینیھاو ەل

 شەکات مەو تاکو ئ  رابویرابردو گ ەیدەس یشتاکانەھ یناڵسا یاستەڕناوەل کانەراویگەبو ل کێکیە ە-عقوبیە
  .ەنێروشوەسێب

 یکانەربازەس ینیپشکن ڵیخاەل یکفر یشار ەیناوچەل وسفی یراخۆس ۆب چنەد دایو باوک رانەکام ەڵگەل عقوبیە
 ەوەنەدەد انیگل انۆیخ یال تدانێزەئ یدوا ،ەوەنۆڵیکێل یدوا کردن،ێپ یتیەسوکا یدوا نێریگەد انیکێرسەھ عسەب

 ۆو ب نەکەد انیستەد ەیکەرێکاتژم یرەیس کانەربازەس ەیەوێمشەب کەیەماو یدوا نەکەدێپ انەیتڵگا وەش یکێتادرنگان
 -:نەکەد ەقس کتریە
 .ەوەرەد ەنەیانبیباب ەوەشەوین یدوا ،ەھاتوو یکات ستاێئ/ کێربازەس -
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 یسنور وەرەب ەوەنەکەد انیدوور انۆیخ یکانیەبەرەل رۆز یکەیەتاماو انۆیخ شێپ ەنەانخەید ەوەکەچەب کانەربازەس
 مەدەو ب نەڕۆد ەوەانیدواەب گاەڕێل ن،ەکەد انەڕێیب ٦٢٢٦ینەڕیراپ یدوا یکانەئازادکراو ەناوچ وەرەکوردستان و ب

 یگورگ وداەشەل انیرمەگ ەیەیناوچ مەئ زاننەد کانەربازەس ن،ەکەدێپ انەیتڵترسناک گا ەڵیئاژ ەیئاماژەربەھ شتنۆیر
 ۆب تریزانێخ نیندەچ کوەو نێوەئ نین ێوەئ زاەو شار نین ێوەئ یکەڵخ ەیکڕەو دوو کو یلەالعەم مەاڵب ەیەھ ڕید رۆز
 .تریچیھاتون و ھ انەیکڕەکو یراخۆس
 ۆب انیگورگ ەیچکێگو ەیئاماژ انەیشاومژۆد ەینجەپ ردووەھەب ەدواوەل کانەربازەسەک ەریبەل ەیوەوشەئ عقوبیە
و  شتەڕۆید ەیکڕەکو ردووەھ یپشتەل یلەالعەم کردن،ەد ۆب انیلورەلور مەدەب ەوەکردەد رزەب انیشیرەو س کردنەد
 یرەس ستەدەب یلەالعەدواتر م اندنڕسوەد ۆان بیمل ەجارجار رانەو کام عقوبیە مەاڵب ەوەنەبدڕئاو شتێھەدەین
 ەیئاماژ مەدەو ب ستەدەب نۆچەک ننیبب کانەربازەس یواوەتەب شتێھەدەیو ن ەوەشێپ ۆب اندڕسوەد ەیکڕەکو ردووەھ

 کێمەک انیتوان ەوەدانڕئاو یکاتەل یتیەریبەل یچاکەب رۆز عقوبیە تێب نآۆرچەھ ن،ەکەد رەیس یشت ھەندێ
و  پگرتنەقۆب کردنەوئاماژ  ەوەکردن ییالسا کوەو ((نیەنیە)) ەیو وش ەوەکردنیڕو دان ج مەدەبەک ننیبب کانەربازەس
 .تریکانەندڕەد ەڵەگورگ و ئاژ یالماردانەپ
و  کانەربازەس ۆب ەوەدانڕئاو ەڵگەل ان،ینەیز ەشتەیگ گەس انیگورگ  یگازگرتن ڵەیجوو ەوێش ەوەانیکانەئاماژ ۆیھەب

 ەچونک ەشۆخ انڵید کێمەک ۆیەب ەیەھ انیشیربازبونەد یدێئوم تێانگرەید ەنەخەردەز کێمەک انیمەود ستەد ڵەیجو
 کەیەوێش چەو ب نۆنازانن چ شیدواتر ییەارنیدەوێپکوشتن  ۆب یکێدانڵوەھ ەرۆج چیھ کانەربازەس یوتەسوکەڵھ
 ۆیھەب یلەالعەم مەاڵب نێکرەدەڕێب کوەڵب نێناکوژر ەوەکانەربازەس نیەالەل زاننەد ەندەوەئ رەھ نێوەئ بن،ەربازدەد
 زانەن دەڵێ شیکورد زان،ەن ۆڤیمرەل ەکترۆزانا ترسن ۆڤیمر رجارۆز ەچونک تێترسەد اتریز اندایژەل یاتریز یزموونەئ
 .قاچ ردووەھەو زاناش ب دەکەوێێت کێقاچەب
 یکفر یشار وەرەو ب ەوەوتنەدوژمن دورک یکانیەبەرەل بردەن ەیندەوەئ ن،ەڕۆد کانەربازەس ەیوەشێپەل انیکێرسەھ
! تێشێکەد ەژێدر ەگاکێر ەکیرەخ نڕبەد ەکەکیتار ەوەش ەوردەورد تاەوەئ شتنڕۆی ەیەوێمشەب کەیەتاماو کشان،ەڵھ
 اندایباوک یمەردەبەل ەکەنجەبرا گ ردووەھ! تێبەروستدال د انەڕیباوێب انیباوک کوەو شیرانەو کام عقوبیە ەکیرەخ
 -:اننۆیخ یچرپەچرپ یکیرەخ نەڕۆد

 !؟ەوەنەڕێناگ ەربازانەس وەئ یچۆب -
 !وآ؟ەد انیچ! نازانم -
 !بمانکوژن ییدوا!!! ووو!!!! ووو! نەبک ەڵگەل مانۆدر ترسمەد -
 !ترسمەد رۆز شیمن! نازانم -

 .بگرن گوێ....نڕۆب ینگەد ێبەب مڕکو ەسەب (ەچرپەب) -
 .نەکەد ەدواو یکانەربازەس یرەیس شەجارجار وەوەنەدەد انیباوک ۆب ڕئاو ەلەپەو ب یشۆرەپەب انیردووکەھ
  !باش؟....نەاکڕ رەکسیە ستنەوەم ەوێئ! کرد منەل انەیقەت ەدواوەل رەگەئ! ....مڕکو ەوەنەدەم ڕئاو -
 .تێکدەچێ انیموچاوەد شآوینەدێل انیترس انیردووکەھ
 وەتا ل ەوەنەخەد انیدوور ەوەئ ۆب ەربازانەس وەئ ەک ەڕەیباو وەئ ەتەشتونەیگ ستاێئ! ەانێیکوتڵەد انیکێرسەھ گاێرەل
! بن؟ەد ەوەانیدواەتاکوآ ب! ؟ەنۆوچیەچ نێوەئ یکار ەیئ! ؟ەوەنەڕێناگ یچۆب ییەوان رەگەئ! انکوژنیب داییەوانۆڵەچ
  !نەناگ کانەربازەسەل کەیەوێش چیھەو ب شتنۆیرەل وامنەردەب ەوەمشەب انیکێرسەھ
باوک و دوو  وەئ چن،ەردەد انۆیخ یتەاڵسەد یسنورەل ڕەباوک و دوو کو وەئ ابنینڵھاتون تاد ەوەئۆب کانەربازەس
 ەیکڕەکو ردووەھ یلەالعەم ،ەگرتو انیگاێر یمل ەوەترس وەربەھ ەوەبدنڕناتوانن ئاو ترساەو ل یزارێب رەبەل شڕەکو

 ربازببن،ەد یکانڕەو کو کآێبپ ۆیخ کاتەد یزەح ن،ەبکێل انیژێسترەد ەدواوەل کانەربازەس کوەوەن ۆیخ شێپ ەتۆخست
 یباوک ەریبەل ەیوەئ مەاڵب ەوەوتنەدوورک کانیەبەر ەل ەقیقەد ندەچ ەماوەن یریب عقوبیە شتنۆیرەل وامنەردەب
 -:انێیگوەب یچرپاند یسووکەب

 .ستنەبو....عقوبیە....رانەکام/ یلەالعەم -
* * * 
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 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ
 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات

  و شتێھێجەب انیکێشت مووەھ شیتریکێجار عقوبیە ڵیاەیخ
 کانەوانەزەر ەیکەژوور ەتاک ۆب ەویەاەڕگ

 ڕو پ نھاەسارد و ت ەژوور وێن ەوەتێد ەو دووبار داتەدڕێف ڵاەیخ یشۆرپەس یباوک یبانگکردن ەڵگەل عقوبیە
 انیکانەگورگ ڕێھاو یخواردن یدوا....ستنەبآ ھ....نگنەدێب مەاڵب یورەچوارد یکانەگورگ ۆب تێگرەد ێیگو ،ەکەترسەل
  !عقوبیە ێیگو ەگاتەد داەکەژوور یورەدەب ەکەفرەربەسەل انۆیھاتوچ ۆیھەب انیقاچ ەیچرپ! ەوەتۆبەن انیبرس شتاێھ

 ،ەوەکاتەد انیگ میەمرەل ریو ب آۆڕگەد یکانڵەاەیخ ەیئاراست ەوۆیەرخەبەل انێیل ابونینڵد یدوا نداریبر یعاشق
 یشیرۆز کاتەد یانیگ ەمر ەیکەرمەگ ەشەباو یریب شیرۆز یرەسەل ەیەھ یرەگیکار رۆز وەمشەئ یینھاەو ت تەغورب

 ۆیخ ەڵگەل ڵد ییاڵقوەل ێوەرلەھ ،ەوەبخوات ێییەالد ەلیورد ەوکچەئ یستەد ەیکەئاو ەناودآ و جام ەبگات کاتەزدەح
  -:تێدوەد

 شکێئ ێتر ەڵگەل وەمشەئ زانمەد ەنگەدر شیوگارەش ت؟ەیکەد مەڕێچاو....ت؟ەیکەد یچ ستاێئ میەمر/ عقوبیە -
  .گرنەد

 کیە ت،یەنا ستەدەل یتریچیھ اتریز ەوەرکردنیب وەنڕێوەل یەنھاەت ەژوور وە،لەشتویدان ەسوچ وەعاشق ل ەیکاک
 وەوەتێشۆپەدیدا سەرلەنوێپاشان  یژەد داەڵیگەل مەک یکێو تاو ێنێھەردەد یکانەنیریو ش ڵتا ییەادگاری کیە یدواەل

  .تێبەد ەڵکێت کەیەتاماو شدایوەئ ەڵگەل ێنێھەردەد انیتریکێکیە
 ریب شیتریکێجار ەو ھاران یبرس ەگورگ وەب ەکەژوور یورەچوارد یرانیو گ ۆیخ یرگەم ەیوەکبونینز ۆیھەب عقوبیە
 ەوارید رەسەب تێڕێگەد یچاو ەوەترس وەربەھ ،سێترەد شیرۆو ز ەوەکاتەد شووێپ یگورگ خواردوو یسانەک یرگەمەل

 یکانەقس ۆب گوێ ەو دووبار دەمەمام ح ەیکەدوکان وێن ۆب ەوەتەڕێگەد شیتریکێجار وایبآ ھ ەکەژوور یکانەکیتار
 .تێگرەد
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە/ ەوەش یتاەرەس/ کات
 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل
 انیشانێک ەرەجگ وەشەوین ەنەگەد ەکیرەخ ەگرتوو دەمەمام ح ۆب انێیگو ەکەدوکان وێنەل نگەدێب کانەنجەگ
  !یو براکان دەمەمام ح ەیکەرھاتەسەب اریدەب قنڵەبەئ انیمووەرھەھ ەخواردوو انیشیرۆز یچا ەوەتۆرچیبەل
 یموچاوەردەس یمانڕواقو....داتەد ییبراکان یالمارەپ داەوەانێڕگ یکاتەل ەوەدەمەمام ح یزمانەل ەکەگورگ ندەرچەھ
 یقاچ ۆیھاتووچ ینگەد ەڵگەو ل ەکەزڕە وێن ەیکەژوور ەتاک یوارید رەس ۆب ەوەتێگوازرەد داەکەدوکان وێنەل عقوبیە

 -:ۆیخ یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگەل ەوامەردەب ەوەانیگرەب دەمەمام ح! تێبەد وەاڵکێت کانەگورگ
 یکانەسقانێئ یخرچەخرچەل مێگو گرتەد مەبرا بچووک یوچاو مەدەل یپەق ەکەگورگ ندەرچەھ/ قادر دەمەمام ح -
 .سوور بوبو نێخوەب شەکەگورگ یوچاو مەد کرد،ەد ەیچقیف شینێخو! بووەد

! تێترسەد اتریز دایریبەب دەمەمام ح یرزمانەس ەیخرچ ەیوش یھاتن ەڵگەل! سێترەد یەنھاەت ەژوور وەل عقوبیە
 -:رچاوەب ەوەتێد ۆیخ یکانەنەیز ینیسکر ڕیپەبڕپ یکێزڵۆکەل دەمەمام ح یموچاوەد کێندجارەچ
 !بوەد یکانەسقانێئ یخرچەخرچەل مێگو
 !بوەد یکانەسقانێئ یخرچەخرچەل مێگو
 !بوەد یکانەسقانێئ یخرچەخرچەل مێگو
 تێبەد کانەگورگ یقاچ یڕەیس یوەاڵکێت یکانەنەیز دداەمەمام ح ەیوشان مەل ەوەرکردنیب ەڵگەل عقوبیە
 ەیوێئ ەیوەندنێخو ینیسکرەب کیە عقوبیە یموچاوەد ن،ەکەدەرێگ ەکەفرەو ب ەوەنڕێسوەد داەکەژوور یورەچواردەبەک

 !ەماوڕو یواق سکداێفرمەچاو ب یدەمەمام ح یکانەقس ەڵگەو ل ەوەشێپ ەتۆھات رەنێخو
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 یوەاڵکێت شتۆو گ نێخو تریئ! خوارد یشیشان و مل ەکیەبرس ەگورگ! وتبوەک ێوەل یرەس ەیللەک/ قادر دەمەمام ح -
  !بو ەکۆڵەخ
 کێمەک ۆیخ ێیاوکڵەڕترس و د یرکردنیبەل ۆب! ەشتوینێل یمردوو ینگەر دایەنھاەت ەژوور وەل عقوبیە ییەن بەیع چیھ

 ەکەسوچ وێن ەخاتەد ۆیخ اتریز یکانەنیبر ەیکەرۆز ەئازار ۆیھەب ،ەکەواریدەب تێنێنوسەید اتریز ەوەکاتەپشت راستد
  .یوچاو مەد رەس ەتێوەکەد رسامەس یکیەنگەدێو ب تێشێکەادڕ یکانەو قاچ

 تاەوەئ ،ڵژن و منا بێ و سەکێب ەیریپەمام ەیکەدوکان وێن ەوەتێنێخزەد یکانەنەیز تریکێجار ەویەساوەپەح وەربەھ
دوکاندار شل  ەیمام یکانەرھاتەسەب ەیوەانێڕگ ۆب انیستەوھ  ەقاندوەداچ انیمەد یکانڕێھاو ەڵگەل داەکەدوکان وێنەل

خوشک  چیھ ویەنھاەت دەمەمام ح زاننەد! گات؟ەد یچەب دەمەح امم ینوسەبزانن چار ەانەیلەپ انیمووەھ ستاێئ ،ەکردو
 ەدەمەمام ح یکانەقس یال ینەیز کێمەک کانەنجەگ وێنەل ێوەل شی-عقوبیە! ن؟ۆو چ نۆنازانن چ مەاڵب ییەن یو برا
 ەیوەکبونینز یوانەڕچاو کات،ەدوکاندار د ەیمام یکانەقس یبون واوەت یوانەڕچاو ،ەوەکاتەد میەمرەل ریب شیکێزۆو ت

 .ەشڕەچاو ەکربازەم اروەییع ەڵەخرک یەمراو وەتابگات ب کاتەد وەشەوین
 (انیگرەب کردیستەد!....)دا یمەکەورەبرا گ یالمارەپ ەکەگورگ!....مەکەبرا بچوک یخواردن یدوا/ قادر دەمەمام ح -
و  خوارێ ەچو ۆیب یرسنگەتاس!....ەوەکردێل یرەس نۆچ مینیب....کبوینز منەل رۆز....داکرماند یشیوەئ یمل روەس

  .شاێکەڵھ نێخوەل یشۆخ یروملەس ەدووبار
* * * 
  کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٠٥ ڵیسا ینیھاو/ ژۆر/ کات
 دەمەمام ح یرەیس ندەرچەھ ماەن یخواردن یمەخ ربوێت ەکیەبرس ەگورگ دەمەمام ح ەیبراک ردووەھ یخواردن یدوا
ھاوار  داۆیخ ڵیدەل! ەوەکاتەیو د دەنوقێنێ یکانەچاو! تێچەردەد یانیگ ەکیرەخ ەاویپ وەئ ەوەشێپ ەتێد ۆیو ب کاتەد
 ەتێد ۆیب ەوردەورد ەکەگورگ ،ەرمەگ رۆز شەنێوشوەئ ەڕۆیەوین شیکات! تیگرەد یستەو خ قورسەب رۆز کاتەخوا د ۆب
 کڵێچا دەمەمام ح یمەردەبەو ل ەکەتاوەھ ینیت تاوەل ۆیەب یتیەرماەگ یمەخ رخواردنێت یدوا ەگورگ وەئ! ەوەشێپ
 یکێو ترس تێوەکەدڵپا ێیدواتر ل کاتەدروستد نکێف یکێرەبێس ەشنەچ مەب ەکەدارێش ۆڵەخ وێن ەگاتەتاد آۆڵکەدەڵھ
  .دەمەمام ح ڵید ەخاتەد یشیرۆز
 یڕەیز شەکەگورگ یترسەل ناکرێێپ یچیھ وەراویگ یستەد یشۆخ یگورگ خوارد یدوو برا ۆیخ یرچاوەبەل ەاویپ مەئ
و  وترسەربەھ! تێچەردەد یانیگ ەکیرەخ دایموچاوەدەب تێچەد ەکەگورگ یرپشتەس یتوک ندەرچەھ! ەکردوو یرگەم
 ۆڵەخ ینوقم ۆیو خ ەناوێرھەد بستێ یانزم شەکەگورگ! کاتەد ەیەیندڕەد ەرەبەانلیگ وەئ یرەیس ێیەاوکڵەڕد
 تێترسەد ەوەل شیرۆز! ەوەننێمەد ەیەوێمشەب کەیەماو! بکات؟یچ تێنازان شەمام ،ەکردو دەمەمام ح یرسنگەب ەیکەنکێف

  .قووتبدات شیوەئ یروملەس وەوەتێب یبرس سەرلەنوێ ەکەگورگ تریکێتاو
 خوارێ ەتێد دایمەد یمالوالەب کیل ەناوێرھەد یشیزمان تێناترسێیل کەیەوێش چیھەب وەاویپ وەئ ەتۆکرد یپشت ەکەگورگ

  .کاتەد ۆیخ یکیدوورونز یمەردەب یرەیس
* * * 
 وەوەکاتەد یچەل ریب دەمەمام ح ەو پشتکردن رکردنەیس مەدەبەک ەگورگ وەئ یناخ ەناتوانم بچم کێرەنووس کەو من
 یمێیەس یو برا تێخواردب یرێت ستاێئ یەوا ەوەئ کەو! ەوەبکات یستاێئ یدوا یتیەبرسەل ریب ەنگەر! ؟یەداڵدەل یچ
 یروونناسەد یکێرۆپسپ کەو و مەربخەد ەڵەئاژ وەئ یکانەستەناتوانم ھ اتریزەوەل مەاڵب! تریکێکات ۆب گرتبآەڵھ

  .مەناگێت ێیل نەاڵئاژ
* * * 
! ەیەندڕد ەرەبەانلیگ وەئ یرپشتەس ەتێوەکەد ەیناگەچ ەجارجار....ەیەوەاھاتنیپ ەییزەب یەیما ەداماو ەاویپ وەئ

 یدوا کاتەدوعا د رۆز....بدات یتەارمەیک کاتەخود ۆھاوار ب رۆز داۆیخ ڵیدەل! بڵێ چیھ تێناتوان! بکات یچ تێنازان
  .ەوەتێنێبم ۆیخ یەدووبرا وەئ یمردن
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! ەوەتێبەد کینز ەگورگ وەئ ەیوەبوون یبرس ەدووبار یکانەواتا سات ەڕۆوێن یدوا ۆب کاتەد یشێکەکات ب ەوردەورد
 یدوا ەندەرچەھ! تێنێربھەد یکانەستەد بداتڵوەھ ەوەکاتەد ەوەل ریخودا ب یوانیپشتەداماو ب یمێیەس یبرا ۆیەربەھ
شلکردو  ۆب یشان ەوردەورد ڵرحاەھەب ەنوقم بو ەکۆڵەخ ناوەل یشکیتاکو ئان شتاێھ ەوەکەگورگ نیەالەل نۆڵیکەڵھ
 ۆیھەب ستبکاتەھ ەکەگورگ ەیوەئ ێبەب شاێکەڵھ ۆڵخەل یکانەستەد ەمنانێھەب رۆز میسانت یدوا میسانت ۆخەرەسەل
 .شتخواردنۆگەل یبونڕو م بونڕو پ ربونێت
* * * 
 وێنەل شانێراک ستەد یکاتەل دەمەمام ح یموچاوەد رەس ەیکەترسناک یەگوزارشت ەنێو کیەراێکامەب یەایبمانتوان رەگ
 یناتوان کێرەکاراکت چیھ ەچونک! ھانیج یکانەرەنێھڕرسوەس ەنێو وێن ەچوەد گومانێب!....نیبگرەنێو داەکۆڵەخ
 ەوەانێڕگەب نھاەت ەرھاتەسەب مەئ! ماەنیس یرانەنیب ینەیز ەتێنەیەگیو ب بکاتەستەرجەب ێیەاوکڵەڕو د وترسەئ

 ەیرگەب کێسەک چیھ ت،ێئاوا ناگر یزێرگئامەم یکێترس ەیرگەب کۆڤێمر چیھ دەمەح مامەل ەجگ کردارەب مەاڵب یەسانا
 .خواتیب تریکێمەک ەیوەئۆبکات ب یشیوانەڕو چاو شآیدابن یلوت رەبەل ەندڕد یبکوژ ەک تێئاوا ناگر یکێساتەکار یترس
* * * 
 ەڵەئاژ وەئ! یەوتاەدوابک ەچرک کیە ۆب دایکانەستەد یئازادکردن یکاتەل دەمەمام ح رەگ مێلەد ەوییەاینڵدەب
 یانیژەل یکێشت مووەھ راویستگەد ەیمام یقورگەل پگرتنەق کەیەب ێوەئ! یەوتاەبک ەوەدانڕئاو کیە یایفر شەیەندڕد
 بو،ەدەمن دروست ن یەیبەدەئ ەقەد مەل عقوبیە ڵیما ەیکەگوند وێنەدوکاندار ل یکێرەکتەکار یکانەو رووداو ەوڕیەسەد
 ویەبوا تریکێنێشوەل میەمر یالۆژوان ب وەرەب یشتنۆیتار شی-عقوبیە یکانەادیز ەکات یربردنەسەب ەیەنێوەل
 ەستەرجەب داۆیخ ەیکەدوکان وێنەل دەمەمام ح یتێسەک داەتڵەحا مەل ،یەبکردا ناێو مەنەمید وەئ یکات تریکێوازێشەب
 یرووداو رەسەب کوەڵب بوەدەکارا ن ڵەیجو ینەخاو ەکستێت مەئ یکانەروداو ییگشت یلێھ رەسەل کەن بو،ەدەن
 ۆڵیر تریکێزانێخ نگبوەر کان،یەتەباب یەندەوەیپ یسنور ەیوەرەد ەوتەکەد ەچونک شتۆیرەدەن شدایکانڵەجوەلق

 وەئ یاتیجەو ل یەبواەدوکاندار ن یتێسەکەب یستیوێپ یەبەدەئ ەقەد مەئ انی یەاینیبب انەیگوند مەئ یدوکاندار
 ەورد ەیوەو روونکردن ربونێت ۆب یەبکردا ەستەرجەب ەیریپ ەاویپ مەئ ەیکیەندەمام ناو ییەتێسەک ڕۆڵی تریکێرەکاراکت

 یتریکێوازێش شتنڕدا وەوەانێڕگ ینیزاید یلکارێواتا ھ ییگشت یلێھ یکاراکردن ۆب ویەتێسەک مەئ یندەھەر یکانەلێھ
 .بوەد
* * * 

 ەگورگ وەئ یمل یالمارەو پ ناێرھەد یکانەستەد یواوەتەتاکو ب! راگرت یکانەناسەھ ەچرک سێدوو  دەمەح مام
 یکێنگەد! ەوۆب رزەب ەانداریگ وەئ ڕیمڕەم وەلور تریئ!!!! گرت یگڕقو ەندەوەرئەھ!!....دا!! دا!! دا!! دا!! دا ەیەیندڕد
 انیردووکەھ ەیوەنزمبون رزوەو بردن و ب نانێھ! بداتیرەب تێرێناو ترساەل شەژارەھ ەاویپ وەئ! ەترسناک رۆز
 یشەل یئازادکردنەب ستەھ اتریز وەوەتێبەشلتر د دەمەمام ح یشەل یورەچوارد ەیکۆڵەسات خ یدواەسات ل! ەوامەردەب
مام  یواوەتەب....کاتەد کوتوداکوتەڵھ ەندەوەئ ێیکڕبەناسەگرتن و ھ گڕقو تاوەل ەکەراویگ ەگورگ....کاتەد ۆیخ
  .تێشێکەدیرا داۆیخ یدواەب کاندایەناوێخو ڵەچا کینزەب کێجار ندەو چ تێنێھەردەد ەکۆڵەخەل دەمەح
* * * 
 کینز ەتێد ەوردەورد ەوەڕۆو باوک انیگرەو ب تێڵێھەدێج ێوەل ەکەمرداربو ەگورگ....یمنێھەب رۆز....کەیەماو یداو
 یرەیس ،ەوتوەک ەوالوەل شیخوراوەوین یرەدوو س شت،ۆو گ نێخوەل ڕپ ڵیدوو چا! ؟یچ یرمەت ،یبراکان یرمەت

 ۆیخ یتێماندوو رەسەل ەداماو ەتەگبەبرا ن وەئ ،یەایت یشتۆگ ەپارچ شیکێمەک وەسوور یکێاوڕقو نەیبک ەکڵەچا
 شیجارێندەھ وآ،ێپەدڕو قو تێشینەداد ەتبوەل ەرەدوو س وەئ ویەناوێخو ڵەدوو چا وەئ اریدەب ۆژنەئ وەستەد
 .کاتەد رەوسەئ روەمسەو ئ ھەڵدەپەڕێ ەوەانیگرەب ەوەتێسەدەڵھ
 .مۆخ سەکێب م،ۆبآبرا خ ،ڕۆ مۆخ ۆب....ەیڕۆھ....ەیڕۆھ/ قادر دەمەمام ح -
* * * 
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 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ
 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان  یژۆر مەکیە/ ەوەش یتاەرەس/ کات

 عقوبیە ڵیما ەیکەگوندەقادر، ل دەمەمام ح ەیکەدوکان وێنەل
 ،ێژوور ەتۆسارد ھات یواەھ کێمەک ەوەتەکراو شەکەدوکان یرگاەد ەگرتو ەریپەمام ۆب انێیگو ەورتێب کانەنجەگ

دواتر  ەوەتێنێوەڕەد ەکەدوکان یرماەو س ۆیخ یالشان ردووەھەب ەکردو یشەو باو ەساوەپەح ترینێوەئ کوەو شی-عقوبیە
 کاتەد ەینجەگ وەئ ەیوەانەڕو گ شتنۆیر یرەیس عقوبیە خات،ەداد ەرگاکەو د ێستەدەڵھ کانەنجەگەل کێکیە
 وێن ەوەتەڕێگەد شیتریکێجار دەمەمام ح ەیکەدوکان یرماەس وێن یگرژ مانەھەب یشۆخ ،ەوەتێشینەداد ۆیخ ینێشوەتال

 .کاتەد رگەم ەڕێیچاو ایایت ەیژوور وەئ! ەدراوەورەد گورگەب ەیژوور وەئ
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین/ کات
  و شتێھێجەب انیکێشت مووەھ شیتریکێجار عقوبیە ڵیاەیخ
 کانەوانەزەر ەیکەژوور ەتاک ۆب ەویەاەڕگ

 وەئ ناوەل....ەشتویدان دەمەمام ح ەیکەدوکان وێن ەیوێش مانەھەب ەنھاکەت ەژوور وێنەل ەوەمشەب نداریبر ی-عقوبیە
 یکانەگورگ یترس ،ەوەکاتەد کێشت مووەھەل ریو ب ۆیخ یالشان ردووەھەب ەکردو یشەباو ەفرەب ڕسارد و پ ەزڕە
مام  یکانەبراگورگ خواردو ردووەھ! ەکردو یزێھێب ترەیندەوەئ شینھاەت یترس! ننێستەوەد ڵید ەکیرەخ شەوەرەد
 ەکردوڕس یانیگ مووەھ شەرماکەس ەوەتۆوتەرکیب ۆیخ ەیکەبراگورگ خواردو ردووەھ ،ەوەتۆوتەرکیب یدەمەح
 ەرماکەس ۆیھەب مەاڵب ەارید ەوێپ انڵیو قو رنەگیکار رۆز یکانەنیبرەل ھەندێ ەوەتێبەساردتر د ەوردەورد یکانەنیبر
 .ەوەتەستاوەو انینێو خو بونڕس
! تێبچ یبرا یرانەو کام وبەیئ یردەدەب سێترەد ەوەل! تێقادر بچ دەمەمام ح یبراکان یردەدەب سێترەد ەوەل عقوبیە
 یساتەکار ەیرگەب ەیکەریپ ەو باوک کیدا ۆیخ یدوا تێترسەد ەوەل! ەوەتێنیبەن میەمر تریکێجار تێترسەد ەوەل

  !ەوەتێنێبم نھاەتەب یخوشک یانەیبمرن و ب گرنەوان
 یچ نازانێ ،ێرناچەد ەیەوەرکردنیب مووەھ وەل یرەس یشۆخ ،ەوەکاتەشت د رۆزەل ریب ینداریبرەب ەوەمشەب عقوبیە

 ڵیما! م؟یەمر ڵیما ەیکەگوند ەتێنەیەبگ ۆیخ نۆچ! ت؟ێبب یرزگار ەگورگان وەئ ستەدەل نۆچ ەیئ! کات؟ەبکات و ن
 بکاتڕپ ڵیتاد تێنەیەبگێپ ۆیو خ ەوەتێنێوڕەب ەنازدار ەکچ وەئ یکانەمەخ نۆچ ەیئ! ؟ەیکەشەچاور ەرەدولب

 ۆب ەیقس انەیب یالەل داڵمساەئ یزییپاەل کات،ەد وەمشەئ ەڕێیچاو شی-میەمر ەکڵێسا ەیکینز ن،ینەکێپ وەندەخەل
 سەرلەنوێدا ٦٠/٦٢٢٧ یمانگ ی٠٠ رەسەل٠٦ یوەشەزستاندا واتا ل یوەش مەکەیەل ڵمساەئ رەھ ەک شتبوێھێجەب عقوبیە
 .ننیبب کتریە یباوک ەیکەدوکان یمەردەبەل ترەیکەژوانەزستان کوەو
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین یدوا/ کات
 میەمر ڵیما ەیکەگوندەل
 ،ەندواڵئا کترەیەل یکانەستەد ەستاوەو ۆیخ ەیکەژوور یرگاەد وێنەل میەمر....ەانەیبەرەب شێکات پ ەسارد ەوەمشەب

 یمیەمر یستەپ ئاگابن،ەو انیو باوک کیدا کوەوەن تریکانەژوور ۆب آڕبەدەڵھ رەس شەجارجار ەاکردویپ یشەباو ێتر
 رەسەل شیکێسکێفرم ەنکەد ندەچ ەوەتۆڕێچەد دایموچاوەد رەسەب شی-عقوبیە یشتنەیگەن یساوەپەو ح ەرکردویداگ
 ن،ێڵبھێج ەناسک ڵد ەرەدولب وەئ ەیکەرمەگ ەمچین ەتەناتوانن روم ەکەوەش یرماەس رەبەل سماونیتەق یکانەتەروم
 ەکەوشەح یلەلوپەک یخەڵتەو ب ریگێناج یکانەستەھ وەوەتەوڕیب یکردنەقسەل یوانەڕو چاو بونڕس یشیکانەقاچ

  .ەفرەب ەپارچ کیە انەیکەوشەح ت،ێنیبەد
 شینۆاڵک انەیکەنزم ەوارید ویودەل م،یەمر ەتدادەپۆشێ شیوامەردەب داتەالد ەکەژوور یمەردەب یفرەب یکانەقاچەب ێتر
 یرگاەد رەرامبەو ب انەیکەوشەناو ح ەتۆوتەک ەیدواو یرگاەد ەانەیکڵەما ەیوەشێپەل انیشەکەدوکان فرەبەل ەبوڕپ

 ستەو ھ ەبوڕس ەکەسارد واەو ھ رماەس ۆیھەب ەستاوەو ۆیخ ەیکەژوور یمەردەبەل یمراو ەخوشک ان،ۆیخ ەیکڵەگ ەژوور
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 ۆیھەب ەچونک ستآەبو ەوێپەب تێو ناتوان تێوەکەد تێبەن ەرگاکەد یکیەو ال ێتر رەگەناکات، ئ ۆیخ یشەلەب
 .ەماوەن ایت یزێھ یوانەڕچاو یرۆو ز ەیکەدارڵد یوتنەدواک
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین یدوا/ کات
 زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە
  کاتەد ەیکەاریناد ەنووسەچار ەڕێیچاو 
 ەژوورەل عقوبیە ،ۆڵھەسەب کاتەد ۆڤمر ڵیو د شکێمەک ەیەکەبا سارد ەیرۆن تریکێمەک یدوا....ەستاوەو نیفربارەب
 کاتەزدەح ەوەتڕێسوەدآ د یورەچواردەو ب میەمر ڵیما ەیکێد ۆب ەشتوۆیر ەنوقم بوو ڵقوو یکەیەشێندەئەل ەنھاکەت
و  نگەد ناکاوەبکات ل یکانەماچ یزوو تام م،یەمرەب اتمام خدر، زوو بگ ەیکەدوکان ەو زوو بگات آڕبب کانەنۆاڵک
 ەو دووبار گاتەد یسمتەئازار ب ەکەرزەئ رەس ەوەخاتەید وەوەکاتەدیرزەواب ەوەکەورەگ ەکونەل تریکێگورگ یستەد

 وود کیە تێنێترسەیواد! داتەشاندین یرگەم تێنێکڵەچەدیوارا ەکەژوور وێن ەوەخاتەید سەرلەنوێ وەوەنێکولەد یکانەنیبر
 ەکەنێپشد وتنەدواک ێبەو ب ۆیرخەب ەداتەد زێھ ەیکییەنداریبر یاێڕو تێبەدڕەتو رۆز عقوبیە! تێبەد شۆھێب ەچرک

توندتوند  ەدووبار تێستەوەد ەکەشکاو ەترەع ەشوش ینێشوەل پێرەس ەتێستەدەڵو ھ ێنڵێئاەد ەیکەنداریبر ەستەدەل
 یستەد یمارەد یرچەھ ەوڕەییەتووەب رۆز ،ڕمڕەو م لورەلورەب نەکەستدەد شیتریکانەگورگ! تێگرەد شەگورگ مەئ یچنگ
 ەوەکەچیبنمەل شیکەیەچرک ندەو چ نڕیدەڵھ ەل تێبەد وامەردەب کەیەچرک ندەچ! تڕێبەید رەنجەخەب ەیەھ ەکەگورگ
 شیوەئ ەوەتۆب مەک انەیژمار وتەرکەد ۆیب عقوبیە کانەگورگ ینگەد ییمەک ۆیھەب ،ەوەژوور ۆب کاتەد ەچقیف نێخو
  .داەوناوەل نێخو ەیوەبون واڵو ب مەکیە یگورگ یکوشتن یدواەل انیکترخواردنیە ۆیھەب
 یستەد ینڕیدەڵھەل ەوامەردەب! کاتەد یاری ەکەگورگ یستەد یسقانیئ رەسەل ەکەرەنجەخ ەیخرچ نداڕیدەڵھ یکاتەل

 ەوەتۆبۆڕش ەکەژوور وێن ۆب یشلەب ەوەنێوخوەب رەھ وەماوەن یستەد یزێھ ەیەندڕد وەئ کاتەستدەدواتر ھ ەکەگورگ
  .داتەردەب یستەد ییسپاەئەب ۆیەب ییەن ینگارەرەب ینیوتڕو گو زێھ ەکەگورگ کاتەستدەھ! ماەانیت یشڵەجو
 ەتۆھات ەکەچیبنمەل ەوەنێوخوەب داتەد ەکەگورگ یستەدەل تەقید ەدواو ەتێد تێبەزدێھێب رۆز دایەرسامەس وەل عقوبیە

 ەزووتر یرچەھ نآویبەن کانەگورگ کەیەوێش چیھەب کردەد یزەح وەئ ەچونک تێبەد تەتاقێب ترەیندەوەئ ێژوور
 ڕەقو یندناڵجوو ەدووبار ۆیھەب شیوەئ کات،ەد ەکەترەع ەشوش ینۆبەب ستەو ھ تێستەوەد کێمەک....ونبن یرچاوەبەل
 ندەو چ ەکەشکاو ەشوش ەتدادەپۆشێو  کاتەد ۆیخ یقاچ رێژ یرەیدواتر س ەیەکەترەع ەشوش ینێشو ەیکەنگرتوۆب

 ەتێوەکەد شیکێمەک! خوارێ ەتێدێل ینێخو ەکەگورگ ەیکەاوڕدەڵھ ەستەو د ەکەچیبنم ۆب آڕبەدەڵھ رەس شیکێسات
  !یەوا نآڵێبجوو ەانیگێب ەستەد وەئ ەوەرەسەل کێکیە کوەو! ڵەجوو

 ەستەد کینزەل ت،ێبەد ەکەربانەس ینۆڵیکەڵھ یکیرەخ یترەیکەستەدەب ەکیەھارو برس ەگورگ بردەن ەیندەوەئ
دروستبکات و  تریکێکون ەیازیونەب! ێژوور ەتێنێد یترەیکەستەد کاتەد ەورەگ شترێپەوەل یبچووک یکێکون ەیکەزێھێب
! تێنێھەکاردەب ڵقەو ئ ەکەریز الماردانەپ ێڵیف و الماردانەپ ۆگورگ ب ەچونک! عاشق بخوات ەیو الو ەوەژوور ەتێب

 زێھێب شیوەئ رزووەھ! نڕیدەڵھەب کاتەستدەد شەو دووبار داتەد ترەیکەژیت ەو چنگ ستەد یالمارەپ ەدووبار عقوبیە
  .تێڵێناھ ایت ڵەیو جوو کاتەد

 انۆیخ ەوەخوارەل انیکەیەدان ندەچ ینیبەید ەوەکانەبچووک ەرەنجەپەگرتبو ل ەیوگورگەئ یستەد ەوەژوورەل کاتێ
 داوەردەب یستەد ییسپاەئەکرد ب ەکەگورگ ەیالش یندناڵجوەب یدرکەک عقوبیە! نەدەد یالمارەپ وەکەربانەس ەنەدەدەڵھ

 کێکیە کەدواتر و ۆڕێچەدێل انینێخو وەوەتۆب ۆڕش یستەد ردووەھ ەکەگورگ ەوەکەچیبنمەل ەدواو ەتێچەوردورد د
 ەتێوەکەد ەگورگ مەئ شەمجارەئ تێناچێپ ەیندەوەئ ەوەرەس ۆب تێشرێکەدەڵھ یستەد ردووەئاوا ھ شآێبکیرا ەوەرەسەل

 ڕێھاو یراکۆخ ەتێبەد شووێپ ەیوەئ کوەو انیشەمەو ئ ێگرەد ەیکەوتنەک ەیپەت ۆب گوێ ەدووبار شیوەئ خوارێ
  .یکانەگورگ
 کتریە یالمارەپ شیکەیەدان ندەو چ یخواردن ەتەربونەب انیکەیەدان ندەچ کاتەردەیس ەوەکەرەنجەپەل عقوبیە
 ەگورگ یکێتەمەڵھەل کوەوەن ەرگاکەد ڵپا ەخاتەد ەکەژوور یلەو پ لەک تریکێندەھ سانید ەوەژوورەل شیوەئ ن،ەدەد
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 ەکون ردووەھەو ل ەکەسووچ ەتێنێخزەد ۆیخ ەاردووب ەوەئ یدوا! ەوەژوور ەنێب ۆیو ب ەوەتێبکر کانیەھارو برس
 .انیکتریە یو خواردن کانەگورگ ڵیواەدوا ھ ینیزان ۆب ەوەرەد ەخاتەد یکانەستەھ ەوەکەچیبنم ەیکەورەگ
* * * 
 نھاەتەب ێستریبەد ەوەکانەگورگەل انیخواردن کتریە ۆیھەب ەسارد ەوەش وەب ەیو ترسناک شۆناخ ڕەمڕەو م نگەد وەئ
 نھاەتەب ەک نھاەت! ێگرەد ەیرگەب ەنداریبر ەالو وەئ یتەئەجور نھاەتەب! ێگرەد ەیرگەب ەعاشق ڕەکو وەئ ڵید
 داتەد کڵێوەھ مووەھ ێییەالد ەنجەگ وەئ! نەبگێیپ تێڵێو ناھ ەوەداتەد ەندانڕد ەڵەئاژ وەئ ۆڕیب کێرەنجەخ
 ڵید وێن ەیتەمانەئ وەئ ێوەیەو د ەـ-میمر یھ یرۆز یشەب کوەڵب ییەن ۆیخ یکڵمو نھاەتەب ەچونک ەوەمان یناوێپەل

  .تێزێبپار میەمر
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / وەشەوین یدوا/ کات
 میەمر ڵیما ەیکەگوندەل

 کتریە یمل ەتۆکرد انیستەد انەیگاکێج رەسەل ێژوور ەتەو چوون ماونەن انەیکەژوور یرگاەد یمەردەبەل ێو تر میەمر
 ەتەچون کتردایە یریبەو ب کتریە ەتەوڕیب بستێ یدوورەل انیکانەچاو ەکردوو کتریە یوەاڵکێت انیکانەناسەو ھ

 گرتەدەن ییەیوانەڕچاو یئازار مووەھ وەئ ەیرگەو ب وخواەڕزوو د رەھ میەمر یەبواەن ێتر رەگەئ ۆ، خخوارێ
 اتریتاز مدایەمر یقژ روەسەب ێنێھەستدەو جارجار د یەایت ی-میەمر یارەییعەل کێرۆج مەاڵب ڵەمنا ێتر ەندەرچەھ

 ەک ،ەوەتێوەدوورک شتنەچ ئازارەل یانەیو تاب وەخ وێن ەتێبچ کوەڵو ب نەبێ عقوبیە یستیوەشۆخ ەیشێندەئ ینوقم
 .ستنیبەد ەیکەشتنەیگەن ۆیو ھ ڵواەھ تێب نآۆرچەھ ەوۆب شیژۆر

 .تیناگر ەئازار مووەھ مەئ ەیرگەب ،ەوەبخ توخواەبم، د تڵد یقوربانەب انیگ میەمر/ ێتر -
 .(تێوەکەد داێتر یشان یمالوالەجارجار ب ،ەنگەدێب ویەدا ێتر یشەباوەل وامەردەب/ )میەمر -
 چاوەب ،ەوەتۆچ ەقسەل یکجارەیەب وەوەتۆناسک ب ڵید ترەیندەوەئ ەیکەدارڵد یوتنەدواک ۆیھەناسک ب ڵد ی-میەمر

 ەخوشک یرەس رێژ ەتۆخست یاستڕ یستەد ەڵەکیژ ێیتر مەاڵب تێوەکەدڵپا پەچ یال رەسەدواتر ل ێتر ەتدادەپۆشێ
 .گوشآەد ۆیو توندتوند ب ۆیخ یملەل یتیەندوواڵئا وەگرتوو یمیەمر ەیکەراست ەستەد یپەچ یستەدەو ب ەیکەورەگ

 !؟ەیکەد تۆخەوا ل ۆب....تریئ ەسەب انیگ میەمر/ ێتر -
 (یزێھ ێبەب رۆز ەوەوێل رێژەل) ؟یچ/ میەمر -
 یبونێڵو ۆب ەرسامەس شیرۆز یوانەڕچاو یایرەد ییاڵقوو وێن ەتۆو چ ەماوەن ۆیخ یال یشۆھ میەمرەک گاتەدێت ێتر

! تێربەسەب یشۆناخ یکێشت! تێبێل یکێشت میەمر تێترسەد ەوەل کات،ەد ورتەورت ەوۆیەخ رەبەل! ەیکەورەگ ەخوشک
 تێب نآۆرچەھ تێوەیەد کوەڵبکات ب انیاگادارو ئ نآێسەڵھ وەخەل یو باوک کیدا تَ  وبیەنا ەنگەدر رۆز شیکات
  .تێوەبکێل یوەخ یانەیتاب
 ۆڤمر ییەئاسا رۆز ەچونک عقوبیە ەیشتنەیگەو ن ھاتنەو ن یوانەڕچاو وەئ ەتدادەپۆشێ ییئاساەب رۆز ێتر
 رسامەس ەیەوێمشەب ەیکەخوشک ەک تێترسەد شیرۆو ز  یتەیەکەورەگ ەخوشک یمەخ مەاڵب تێوەدوابک دایکێرکارەھەل

 ێیەاوکڵەڕترس و د وەل یشۆو خ تێربگرەچاک و یکیەتاپشو نآێوەبخ ەیکەخوشک داتەدڵوەھ وامەردەب ۆیەب! ەبو
 .تێب یرزگار

* * * 
 ....دا-میەمر ەیکەژوورەل ەیەوێمشەو ب ەترس مەب
  ....دا-عقوبیە ەیکەژوورەل ەیەوێمشەو ب ەترس مەب

  ....واتەڕد انەیبەرەب ۆکات ب ەوردەورد
 مەدەب یەدا ەیکەدارڵد یدوور یتەفەو خ راقەم یخواردنەل ،یەدا-عقوبیە یشتنەیگەن ێیاوکڵەڕدەل وەمشەئ میەمر
  .کاتەد رگەم ەیلەم ەرمەن ویەداڵاەیخ یایرەد وێنەل ەوەقکردنید
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 ،ەردراوێسپێپ ەیخوشک وەئ یشگرتنەباوەل کاتەد ەیکەورەگ ەخوشک یوانەپاس ەراوۆتێل یوەخ یشیبچوک ەخوشک ێیتر
 شتونیدان انۆیخ ەیگاکێج رەسەو ل ەکیتار ەمچین ەژوور وەل یساوەپەحەب ەنگەدر ەوەمشەب ەوەکەیەب انیردووکەھ
  .ەگرتن شکێئ یکیرەخ کێرۆجەب کیەرەھ مەاڵب

 ەژوور مەئ وێنەو ل ێوەناکێل یوەخ یورەچوارد یکانەگورگ یترسەل ەکەفرەب ڕساردو پ ەزەر وێنەل وەمشەئ شی-عقوبیە
 .ەردراوێسپ پێ ۆیخ یانیگ یوانەپاس داەسارد

  -:داەگورگ ەژوارن مەئ ی(ۆتابل ەعریش) ەرلەھ
 داۆیەتابل ەجووت مەل کێدارڵد یشتنەیگ یئاوات وێن یسماویتەو ق کێرەدولب یوانەڕچاو یتەسرەح وانێن یرگبازەم

  -:ەک دەردەکەوێ
دوو  ندار،یبر یکێو الو ارەییع ەکچ ۆیدوو تابل و،ەڕیپ نگەو ر کتریە یرەواوکەت و،یدەن سەو ک منێھ ۆیتابل ەجووت
 ایت انیشتنەیگەن مورادەکوردستان، ب یکێشاخ یویودەئ ویمدەئ ۆیدوو تابل دار،ڵدوو د یشەل یبوڕس ۆیتابل

 .ەندراوەکەڵھ
 
  داۆیەتابل ەعریش مەل
 ەگورگ ەژوان ۆیتابل ەعریش مەدووەک

 .شراوێـکەڵھ فرەو ب ینگەدێبەل رەھ شراو،ۆداپ یسپ ەیلیخنج ەگوند
 .شکراوۆرپەسەب شەر یکێئاسمان دانکراو،ەجوان ئاو یکێخانو ندەچ

 .اوەڕگەڵھ ردەز نگەژوان ر یگر شکێئ او،ۆڕداچ مەخەل کێرەدولب ەتاک
 .خوراو نجەر ۆیرخەھ مــورادەناگات ب راو،ۆچـاوتەل وەخ کاتەد وژوورەرەد
  شداۆیەتابل ەعریش مەل
 ەگورگ ەژوان ۆیتابل ەعریش مێیەسەک
 .ھار یگورگ ینێخو یوتووەکێت ەڵەپ فرانبار،ەب وەشەب یسپ یکێرزەئ

 .تار یکێئاسمان ۆیخ ڕیپەبڕپ دار،ەبن نیندەو چـ اویکان زوڕە
 .ناخەوێ ایایزامار ت یعاشـق ،ێوەل ەکێژوور استداەڕناوەل
 .وآەکێت انڕیق نڕھارود رۆز وآ،ەش ەگورگەب ەدراو ەورەد
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 ٦٢٢٧/٦٠/٠٦زستان / انەیبەرەب شێپ/ کات
 نینیب ینیسکر رەس ەتێوەکەد زەر وێن ەیکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە

 وگارەش ،ەوەرەد ەتێب یویز یسپ یکێروخسارەبنآ و ب وەشەب ڵپا ەدێسپ ەماوەن ەیندەوەئ ەانەیبەرەب شێپ کات
 رەسەل نێزەتەللەک یکیەبا ەکز ەسارد رۆز ەکەزڕە وێن ت،ێڵێھێەج ەوناوەو ئ نآەد ۆڵکەل ۆیخ یکیتار ەیگبەھ ەکیرەخ
 انیقەر رماەس تاوەل شیکانەختەدارو در یتیەستوەب ەکەفرەب ەیوەرەس ڵیژاێتو ت،ێد ەیززیو گ کاتەدیاری ەکەفرەب

 مەاڵب ەماوەن ەوێپ انییوزاەس داەزستان مەو ل ردارنەب کانەختەدر ەیربۆز وانن،ەڕد کترەیەل نگەد ێبەو ب ەوەتۆبرد
 ەڵگەل رەبێب یوزەس ەشیمەو ھ رزەب یختەدر ھەندێ ون،یشۆپیدا فرەب انۆیخ ییژاێدرەب کیە انیکانەلق رتاپاەس
 شەژوور ەتاک وەبون، ئ کتریە یوەاڵکێت ەکەکیتار چەمین زاەف وێنەل کیتار یکێوزەو س یسپ ینگەر دووەب داەکەفرەب
 ینێدوەل ەنداریبر ەعاشق مەئ....کاتەد ۆھاتووچ دایایت عقوبیە یکانەناسەھ نھاەو ت ەشراوێکەڵھ رفەبەل ێوەل
و  ەستاوەو ەوێپەب ەوەژوورەل عقوبیە ت،ێد کانەنداریبر ەگورگ ڵەینا نھاەت شەوەرەدەل ەدارێب رەھ ستاێتائ وەش
سوور  نێخوەب انەیوناوەئ یفرەو ب وتونەک ڵوال و پا نآیبەد کێگورگەلەو گ ەوەرەد ەتدادەپۆشێ ەوەکانەرەنجەپەل

  .ەکردو
* * * 
 ....زەڕێب یرەنێخو
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 ....ەوەرەدەل
 یکەیەبازن ەکەژوور یورەچوارد ەیکیەسپ ەفرەب رەسەل....تینیبەد ەیبک ەوەخوار یرەیس ەوەکەژوور یروەسەل رەگەئ

 یاکەڕراک ۆیھەبەک تێنریبەد ەکەژوور یدوورەل اشیاجیج ینێخو ەڵەپ نیندەچ....ەشراوێک ۆب یچێخواروخ یسوور
 ەیکەبچووک ەرەنجەپ یرەیس ەوەرەدەل ەوەخوار ۆب ەزەدواتر داب ەوەتۆب واڵب انیکتریە یالماردانەو پ کانەگورگ

و  کاتەد ەوەرەد یرەیس یساوەپەحەب نۆچ تینیبەد ەوەژوور ەیکەنداریبر ەعاشق یوچاو مەد ەبک ەرگاکەد شتینەت
 شداەوەئ ەڵگەل ماونەن ەوێپەب انیچیھ مەاڵب ،یەبن وا رگاەمەرەسەل کەو ەاریدەوێل یکێگورگ ندەچ یقاچ ڵەیجو
 .ەوەتێوڕەنا یئاسانەب رواەھ وەش ینێدو ێیاوکڵەڕترس و د ەچونک! مابآەنێل یندویز یکێگورگ چیھ ناکاتەڕباو

 ....ەوەژوورەل
 کێمەک تێشینەو داد ەکەژوور یسوچ ۆب ەوەتەڕێگەد ەعاشق دووبار ی-عقوبیە ەگورگان وەئ ۆب یامانێڕت کێتاو یدوا
 یشیکانەنەیز وات،ەڕد یئارام وەرەب ەوەتێشارەد ئازارەل ۆیخ شیکێمەو ک خاتەداد یکانەچاو ێگرەزدێئامەل ینگەدێب
 کاتەد ەکەشکاو ەترەع ینۆبەب ستەھ ەوردەورد ەشتویدان ینگەدێبەب ەنجەگ مەئ....ەوەکاتەوداڵب داۆیخ یورەچواردەب
 واتەڕد ێوەئ وەرەب تێستەدەڵھ ەکەشکاو ەشوش ینێشو ەتدادەپۆشێو  ەوەکاتەد یکانەچاو ەوۆیەخ ینێشوەرلەھ
 ەکەرەنجەخ ڕقوەب ەکردوو ەیکڵەگ کێمەک شەکەرژاو ەترەع تێشینەداد ەوەچکانیچەب ەکەشکاو ەشوش یمەردەبەل
 ەوەتێرەگەد ەو دووبار یاستڕ یپەناول ەخاتەید ێگرەدەڵھ ەکەندارۆب ڕەقو ۆخەرەسەو ل ێگرەد پەچ یستەدەب

 یپەچ یقاچەل سوآەدەڵھ ەکڕەقو کاتەد یکانەنیبر یرەیس کاتەدەڵھ ەیکڵەرواەدواتر ش شآینەو داد ۆیخ ەیکەسوچ
 یفۆھاوارو ئاخوئ کێمەک ەکەچیبنم یکانەکون ەتدادەپۆشێو  ەوەکاتەد رزەربەئازار س تاوەل! ەنداریبر رۆزەک
 شەنداریبر ەنجەگ وەئ! لورەلورەب نەکەستدەد عقوبیە ینگەد ەڵگەل ەوەرەد یکانەنداریبر ەگورگ! ەوەتێبەرزدەبێل
 ،ینگەدیب کێتاو یدوا....تێبەد نگەدێب کێمەو ک یمەد رەس ەخاتەد یستەد یپشت ەوەرەد ەیانیعباەودەئ یترسەل

 ندەچ یشانێکەڵھ یدوا کات،ەد یشیپەچ یستەد یکانەنیبر یرەیس ەیکەنداریبر ەقاچەل امانێڕت کێتاو یدوا
 ۆیھەبەک یپەچ یستەد یکانەنیربرەس ەخاتەید ەوەتەماو یپەل ناوەلەک ڕەیوقوەل کێزۆو چاو نوقاندن ت کەیەناسەھ

 داۆیخەب دان مەاڵب ەوەتێکزەد رۆز یشیستەد یکانەنیبر ،ەبو نداریبر ربانەس ەیکەگورگ ردووەھ یکانەکۆنیچنگ و ن
  .ەوەرزکاتەب نگەد رآێو ناو ێگرەد

دوورن و  شارەل ەینانێشو وەئ یتێرەن کوەو ێزێبپار بۆکریمەل یکانەنیتاکو بر کاتەد ەوەئۆب ەکار مەئ عقوبیە
 وێن ەیوەرەپاکک یاتیجەل نەکەادیپ ۆڵیخ انی ەوەنەکەپاک د ترەعەب انیشەل یکانەنیبر انگاتآینا شکیپز یستەد
 یھاوار ەدووبار ەوەرۆز یئازار ۆیھەب نآێنام یتواناەل تریچ داگرتنۆخەدان ب کێتاو یدوا....کانەشخانۆخەن
 تریکێجار شەعاشق ەالو وەئ! لورەلورەب نەکەید سانید ەوەرەدەل شیکانەوتووەک ەنداریبر ەگورگ! ەوەتێبەرزدەبێل
 .ینگەدێب یبار رێژ ەوەتێچەد

 کەیەماو یدوا کاتەد یپەچ یستەو د یپەچ یقاچ یکانەنیبر یرەیس ەشتویدان نگەدێبەب ەسووچ وەل عقوبیە
و  تێوەبک ستەد یپاک ۆڵیخ ەوەرێژەتال آۆڵکەدەڵھ ەکەژوور یرزەئ یستەد ەیکەرەنجەخەب ۆیخ یمەردەبەل مانڕواقو

 ەکانەگورگ یال یشینەیو ز شۆھ شآۆداپ شیکانەنیبر یمەو د ەوەمبکاتەک یکانەئازار ەیوەئۆب یکانەنیربرەس ەخاتیب
  .بن ەرگاکەو د ربانەس ەیوەنینڕ یکیرەخ انیکانەکۆنینەب انی ەکەربانەس ەبچن رەگەئ

 ....واتەڕد ەدێسپ وەرەب کات
  ....تێبەد یکانەنیبر یکیرەخ انەیبەرەتاب شی-عقوبیە
 یعاشق داەزێئام رگەترسناک و م ەژوور مەل دا،ەرووناک مەئاستەساردو ب ەژوور مەل دا،ەنگەدێکپ و ب ەژوور مەل

 یرەیس ێڕبەدەڵرھەس....میەمر یال ۆب تێگرەدڵبا یکانڵەاەیخ ەجارجار ەوییەکانەنیبر یستکارەد مەدەب نداریبر
 یوانڵەپا انی بنەکتردیە یزانێئاو نۆچ نآیبب میەرو م ۆیخ داییماەنیس یکێنیسکرەل کوەروەھ کاتەد ۆیخ یمەردەب
 انیژێوتوو یرەیو س شآیدابن نھاەتەب داەدراوەورەد گورگەب ەژوور وەئ وێنەل یشۆرخەو ھ تێب میەو مر ۆیخ ەکەلمیف

  -:کاتەدەقس داۆیخ ڵیدەو ل یمەردەب ەواننەڕد قەز یکانەچاو وەماوڕو یبکات، واق
 میمر! ەوەمێربنەس ەوەتەرەسەحەب ترسمەد....الت ەمەگەن ەمجارەئ ترسمەد....مەکەد رتیب انیگ میەمر/ عقوبیە -
 .ەرۆئازارم ز انیگ
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* * * 
 یکەیەناسەھەب ەحوار مەئ یواوبونەت یدوا ننیبەد نەبک عقوبیە یرەیس ەژوور وەئ یکێکونەل رەنێخو ەیوێئ رەگەئ

بآ  ت،ێبەد نگەدێکورت ب یکەیەتاماو تێبەنوقم د داەنڕێو یمۆگ وێنەو ل یشۆک وێن ەوەخاتەردادەس تریکێجار ەوڵەقوو
و دواتر  تەیوبب تینێبھ داەکەژوور ینگەدێب وێنەب تۆخ یکانەنەیز یراێکام یچاو کێجار ندەچ تیتوانەد تێبەد ڵەجوو
 .ەفامڵو کا نداریعاشق و بر ەنجەگ وەئ یموچاوەردەس ەتەیبخ ۆوخەراست یکێزۆکل
* * * 
 ....ڵاەیخ ینڕیف

 یرەیس ڕپەل یەوا ەوەبکات رزەب یرەس رۆزەب کێکیە کەو....خوارێ ەتۆواندەدان یکانەنیبر ۆب یرەس عقوبیە
 یشێکەڵپ یکانەشێندەئ تریکێجار ،ەاریدەوێپ ڕیو و کاتەد ەنێوێب یکییەاینەتەب ستەھ! کاتەد ەکەژوور یواریدارود

 کات،ەداڵوا ۆب یشیستەو ن ستەھ ەکانڵەاەیخ یرگاەد رگەم ەیوەکبونیترس و نز ەیسەلوەھ میەمر ڵیما ۆب نەکەد
 یرماەس فروەب ناوەب فرآەدەڵھ یکانڵەاەیو خ  تێبەد نگەدێکورت ب یکێساتۆب ەیەوێمشەربەھ ەشێرکەس ەنجەگ مەئ
 ەژیک وەئ ڵیما ەیکەوشەح وێن ۆب ەیکەگوند وین ۆب تێزەبەدواتر داد آەڕگەدەڵھ ەکەشاخ ییرزاەب ەب واتەڕد داەکەزەر

دوو  وەئ شتاێھ کاتەردەیس ەوەکاتەد ەرگاکەد ەوەرەدەل ۆیخ واتەڕد انەیکەژوور یرگاەد وەروو ەوەشێوەل ،ەشەچاور
 -:ەوەداتەد ۆب ڕیئاو میەمر یمل ەتۆکرد یستەد ەوەکەگێناوجەل ێتر! وتونەخەن ەخوشک

 .(!ەاریدەوێپ یشتنەیگ نگەدر یمانڕرسوەو س کاتەد عقوبیە یرەیس ەوەشۆرەپەب/ )ێتر -
 .(ێڵناجو ۆیخ ینێشوەو ل کاتەد عقوبیە یرەیس ەویەساوەپەحەب ەوەتۆکرد یکانەچاو/ )میەمر -
  .(کاتەد انیرەیس یساوەپەحەب وەستاوەو ەرگاکەد ناوەل/ )عقوبیە -
ئازارم  شیمن....مەکەد رتیب شیمن....یکرد مەڕێچاو رۆز انیگ عقوبیە (یزێھێب ەب ەیگاکێج وێنەرلەھ/ )میەمر -
 .ەرۆز
 ....ڵاەیخ ەیوەانەڕگ

 ەگورگ یال ەوەتێنەڕێگەیو د ێنێھەردەد ەیناڵاەیخ ەرۆج وەل اکردنیپ ۆڵخ ۆیھەب عقوبیە یشەل یکانەنیبر ەیوەکزان
 مەاڵب یتییەکانەنیبر یکیرەخ یکانەستەدەب رزآ،ەل ڵەترس و د یژوور وێن ۆب ەوەتێنەڕێگەید! کانەنداریبر
 -:تێدەوێل ینگەد ۆخەرەسەل رۆو ز کاتەد کێورتەورت ندەچ ەوۆیەرخەبەل

 .ەرۆئازارت ز شۆت زانمەد........انیگ میەمر زانمەد/ عقوبیە -
و  ارید ینێشو وەرەب ەوەانۆیخەرلەھ نیرنیگێج یشیکانڵەاەیو خ یتۆیەخ یکانەنیبر یکیرەخ ەیەوێمشەب عقوبیە
 ییتاۆکەل ستاێئ ،ەشتوێھێجەب یوەش ەیکەکیو تار شەر ەسنور ەکێسات ندەچ رئاواشەھ ن،ڕفەو د گرنەدڵبا اریناد
 ز،ڕەوێن ییەیانەیب مەئ ەیکیەویز ییەپانتا وێن ەتێچەد ەکیرەخ ەوردەو ورد یەدا ەدێسپ ەیکیەشێمۆڵەخ نگەر ڵەتا
 .کاتەد یانەیب یاریناد یکێنوسەچار یوانەڕو چاو ەشتوویدان وامەردەب ەوەژوورەل ەیەوێمشەب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان / ەدێسپ/ کات
 یەزستاندا یژۆر مەدووەل ەکەکیتار ەمچیساردو ن ەژوور ەل عقوبیە
 ەگورگەب استداەڕناوەل شیکێژوور ەداخراو و تاک یویز یکێرشەف کوەو ەوەتێبەرووناک د ەوردەورد ەکەزڕە وێن ەیدێسپ
 وێنەب شەکەسارد باەکز ،ەسور ەندانڕد ەانداریگ وەئ ینێخوەب ەکەژوور یقەڵقاوئەڵئ ،ەدراو ەورەد کانەو مردوو نداریبر
 انینداریبر یعاشق یستەو ھ شەساردن ل ەندەوەو ئ داەکەژوورەب نەکەد انۆیخ وژمەتەب ەکەرەنجەپ ردووەھ
 ەگورگ وەش ینێدو ەیکونان وەئ دابون،ەیپ ەکەژوور یچیبنم یکانەکونەل ەکەباسارد ڤەیگ شیکێمەک ،ەکردووڕس

 یکێکیموز ەوێو ش رەیس یکەیەکڤی وژوەوژ ندەچ ێوەرلەھ ،ەکەعاشق ەالو یخواردن ۆب انکردبوێیت کانییەھاروبرس
 رماەسەل ەوەشتنانیدانەب عقوبیە ،ێژوور ەننێھەد ەکەربانەس یفرەب کێمەک اندایشۆخ ەڵگەو ل تێستریبەدێل یکڕێنا
 یشەناگەو چ یقاچ ردووەھ ەتۆنداڵئا یکانەستەد ەوەتۆکرژکرد ۆیخ رزآ،ەلەد داەژوور وەئ یکێسوچەو ل ەلولکردو ۆیخ



  
    69 

 
  

 یکانەکون وەکەژوور یشتینەالت ەیکەرەنجەپ ردووەھ یرەیس ەرۆنەب آڕبەدەڵچاو ھ ەتاوتاو ۆیژنەرئەس ەتۆخست
 .کاتەد ەکەچیبنم
* * * 

 ییتارما وانێن ەیکیەشێم ۆڵەخ ەنگەر ت،ێبەنکتردەو ت فافترەش ەیەدێسپ مەئ ەیکەنیویز ەشۆرپەس ەوردەورد
 فرەبەب ەرزەئ یسنورەل کانەدارەبن ەوەخوارەل ەیربکەیو س تیستەبو ەزەر وەئ وێنەل رەگ ،ەوەونەڕەد کانەختەدر
 وێن ەتەوتوونەو ک ارنید یواوەتەب کانەختەدر ەیوەرەس یکانەنیفرەب شۆرپەس ڵەچ ەوەتێکرەادیج ەکەشراوۆداپ
 ەداو انیموچاوەو د ەیەوێپ یکەڵەو ب رۆب یکێورەھ ندەچ ڕەیەتو کێمەک واشەئاوھ ،ەکەکنڵچ یەویز ەئاسمان ییشاۆب
 .ەیەھ زێھەب کیَ  فربەب انی زێھەب یکێباران یرەگەئ کداەیەب
* * * 
 ەیکەژوور ەو تاک میەمر ڵیما ەیکەگوند وانێن ەتۆوتەک ەک ەکەشاخ ەلکۆپەت رەس ەنیبچ ەیەوێمشەب با
مردوو و  ەگورگ ەوێش مانەھەب....ەوەتێبەرووناک د یواوەتەب ییەانەیب مەتاکو ئ نیب وانەڕچاو ێوەل....عقوبیە
 وەوەرق ببن کانەنداریبر تێچەنێپ ەیندەوەئ کوەڵب نێڵیبھێج عقوبیە ەیکەژوور یورەد یکانەوتوەککەپ ندارویبر
 .نآێمەن یچیھ یترس نداریعاشق و بر ەیکاک ەیوەئ ۆب تێرچەد انیانیگ
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 عقوبیە ەیکەژوور ەو تاک میەمر ڵیما ەیکەگوند وانێنەل ەکەشاخ ەلکۆپەت رەس
خانوو  یرچەو ھ ییەانەیب نینیدب نەیبک میەمر ڵیما ەیکەگوند یرەیس کانەشاخ ەلکۆپەرتەس ییەیرزازەب وەل رەگ
 فرەب کان،ەنۆاڵک یشۆرپەس ەتۆب شینکەت یکیەنگەدێب نینیبەد ەوەخوار ۆب نیزەداب رەگەئ ،ەشراوۆداپ فرەبەب ەیەھ
 ەوەژوورەل ،ەوەتۆرزبەبێل یفرەب بستێ انیشەکەنوستن یرژوو یرگاەردەو ب ەویشۆداپ یرەدولب ڵیما ەیکەنیقور ەوشەح
 واڵب داەیکەنیرەس رەسەب یشەکەشەر ەقژەل کێمەک وەخ ییاڵقوو ەتۆو چ ەکردوو ۆڵەگرم ۆیخ میەمر یشەباوەل ێتر
 مووەھ مەاڵنوقاون ب یکانەچاو میەمر زکاون،ڵۆئا داەیکەفەخێقژ و پ ەڵگەل وەماوەن ەویەرەسەب یشەکەچکەل ەوەتۆب
  .شنۆنەد یدوور یمەدا خ-عقوبیە یوانەڕچاوەل ێوەکردوون ل ەیکەوشەح وێن ەیوانەو ر ستەھەب ەبو ەیستەج
* * * 
 رەگەئ ،ەوەتۆرووناک ب یواوەتەب زڕەناو وییەانەیب نینیبەد ەوەنەیبد استەڕستەد یالۆب ەوەخوار ۆب شیکڕێئاو رەگ

 رۆز ەقاچ رەس ەیجامان شیتریکێجار ەاوڕبێل یئارام عقوبیە نینیبەد ەوەژوور ەنیو بچ ەوەخوار ۆب نیزەداب
 ەیوەچانێپ مەدەب ت،ێزێپاریب رماشەسەو ل تەیەنێل ینێخو شتنداۆیر یکاتەل ەیوەئۆب کاتەتوند د ەیکەنداریبر
 ۆب پێرەس ەتێستەدەڵھ ەویەلەش ەوێمشەب تێب نآۆرچەدواتر ھ ەکەژوور ەیوەرەد ۆب تێگرەراد ستەھ کێمەک یکانەنیبر
 .میەمر ینینیب ەل گرێر ەبون وەمشەئەک تێوەستبکەد ەیوەرەد یکانەنداریبر ەگورگ یکێراخۆس ەیوەئ

 ۆڵتوندوت ۆیخ وەوەتێشێکەدەڵھ یکانەجل ەچاوێپ یپەچ یقاچەل یشەکەو جامان ەستاوەو ەوێپەب ستاێئ عقوبیە
 ەوەکانەرەنجەپەل ەرۆنەب! تێناب کێشت چیھ ینگەدەل ێیگو تێگرەراد ستەھ واتەڕد کانەبچووک ەرەنجەپ وەرەب کاتەد

سوور  نێخوەب انیشەکەرەوروبەد وێیەل یتکراوەت وپەل یمردوو یگورگ ردووالەھەل ەکەژوور ویودەئ ەخاتەد یکانەچاو
 انەیوەقبونەر ۆیھەچ ب ەماوەن ایت انیشڵەجو مەاڵب ەساغ انەیوێش کرابونەن تەوپ تەل ێیەل یکەیەدان ندەچ ،ەکردو

 ەوەتڵێجوەد مەئاستەب تێنیبەد کێدوان کیە یقاچ مەاڵب ەاوڕبێل انیانیگ ەوەانینداریبر رۆز ۆیھەچ ب ەرماکەرسەبەل
 ییاڵقوو ۆب ەوەتەڕێگەد تریکێجار ڵەواەھ وەئ یرگرتنەو و انیرکردنەیس یدوا شیوەئ! ەرچوونەد انیگ ەیشانینەک

 .ەوەرەد ەچون ۆو پالن دانان ب ەوەرکردنیب اتریز ۆب ەکەژوور
* * * 
 تێڵێبھێج زڕەناو  یژوور ێوەیەد عقوبیە
 ەوەخاتەکدێر یکانەجل شەجارجار کاتەد ەرەنجەوپەئ وەرەنجەپ مەئ ۆیھاتوچ ەوەژوورەل ەکێتاو ەنداریبر ەنجەگ وەئ

 ونیقەچ ترسەل یکانەقاچ مەاڵب ەداو ەیوەرەد ەچون یارڕیب! ەوەتۆگرت یانیگ مووەترس ھ وەیەوەرەد ەچون ەیو شپرز
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 کانەگورگ شوێپ ەیوێش مانەھەب کاتەد کانەرەنجەپ یتریکێرەیس ،ەشکردوەداب ەکەژوور وێنەل نھاەت یکانەنگاوەو ھ
  .یەداڵەجووەل رەھ شەیەدان ندەچ وەئ یو قاچ وتونەک

 ەڵگەل دات،ەالد ەرگاکەپشت د یکانەلەوپ لەک ەوردەورد تێگرەیو توند د کاتەد ەئاماد ەیکەرەنجەخ کخستنێرۆخ یدوا
دواتر  ۆیخ یانیگ یابونینڵد ۆب کاتەد کانەرەنجەپ ویودەئ یرەیس کێجار کانەلەوپ لەکەل کەیەرپارچەھ یالدان

 یرکردنەیو س کانەکەشتوم یالبردن وانێنەل تێبەد ۆھاتوچ ڵیرقاەس کەیەتاماو ،ەرگاکەد یپشت ۆب ەوەتەڕێگەد
 ییسپاەئەب تێگرەد ەکەرەنجەتوند خ یراست یستەدەب ت،ێبەد ۆڵچ ەرگاکەد یپشت یواوەتەتاب ەکەرەنجەپ ردووەھ
 رەکسیە دایاڵوچاو و با مەدەب کاتەد ەرگاکەردەب یفرەبەل ھەندێ ەکەواساردەھ! تێنێزێترەد ەرگاکەد یپەچ یستەدەب
 کەیەستەوەڵھ ەرگاکەد وێنەل مەک یکێسات ۆب شیوەو ئ ژوورداەب کاتەدۆیخ دایشەل رەسەب شەکەسارد واەھ ڤەیگ
  .کاتەد

 یواوەتەبەک! ییەن انیکێنگەو س نگەد چیھ شیکانەگورگ! یتیەوچاو مەمل و د روەس ەیوەرەد ەنانێھ یکیرەخ ەوردەورد
 کاتەدیدەب نداریبر یکەڵەب یگورگ نیندەچ ەکەژوور یوارید ناەپەل یراست یالۆب ەوەداتەد ڕئاو ەرگاکەد وێن ەتێد
 یفرەب ەنووقاو انیچاو! وزاونەگ نێخوەل انیمووشەھ رەھ ەکەرەنجەپ رێژ ەوتبونەو ک بونینیبەین ەوەژوورەلەک
  .ەسوورکردو نێخوەب انیشەوناوەئ

 نجایئ نیندونیز انیچیھەک شتەیگێت ڕوپ ڕچ یکێنیوانێڕت یدوا مەاڵب ەوەداگرت ەینداریبر ەنجەگ وەترس ئ ەدووبار
 شاێکەڵھ ەیئاسوود ەیناسەھ شیمەک یکڕێب ەوۆئارام ب کێزۆو ت ۆیرخەس ەوەھات کێختەن وەویەوڕە یترس کێمەک
 .ەوەتەاوەڕمردن گ یوارێلەو ل ینیب ۆیخ یچاوەب یرگەم ستاێتائ وەش نآێدوەل! ک؟یەشۆخ ەرۆچ ج مەاڵب
و  رەبێس مەئ رالەسەو ل مەئاستەو ب خوارێ ەتەھاتون ەکەخانوەلەبا ک مەد یکەیەلکیچ ندەچ ڵەیجوو ۆیھەب ڕپەل

و  یپەچ یچاو یالۆب ەوەداتەد ڕئاو! تێترسەد رۆترسناکدا ز رۆز یکێکیموز ەڵگەل ۆیەب کاتەدیدەب ڵەیەجوو ییتارما
 تریچیھ اتریز ەناڵواەپوش و چ وەل مەاڵب ەوەکاتەرزدەب ەکەرەنجەخ تێکڵەچەراد شیرۆو ز تێگرەدیدا رۆز یکێترس
  .یاستڕ ەستەد ۆب ەوەداتەد ڕئاو ەدووبار تێنیناب
 رەھ ینداریبرەب رەھ ەلەپەب رەھ ۆیەنادات ب ەوەرکردنیو ب یوانەڕو چاو رکردنەیو س ستانەوەب ەژێدر رۆز
 وێن ەتێوەکەد ۆیژنەتائ ۆیخ یرزگارکردن ۆب کردنەلەپ رەبەل ،ەوەتێوەکەدوورد ەکەژوورەل کاتەراد لەشەلەشەب

 ەتێچەد نگاوەھ نیندەو چ کاتەربازدەد ۆیخ ییراێخەب رۆز ،ەشراوۆداپ فرەبەب ەکەئاو یشەروکەک ەکەزڕە یاویکان
 ەیکییەرزاەب وەروو راکردنەل شدایکانەختەدر وێنەب کاتەد یکانەقاچ یرۆز یکیەرماەسەب ستەھ مەاڵب ەکەزڕە ییاڵقوو
 یبونەڕت ەو ەتۆب ڵتاەب یناوسک وەش نآێدو ەیرماکەو س راوکآڵەترس و د ۆیھەب....تێبەد وامەردەب وەش ینێدو

 یگرنگ رۆز یکێرمانەف ەچونک ناداتێپ یگرنگ رۆز مەاڵب یتیەبرس رۆرزۆز ر،ەس ەھات یشییەانەیب مەئ یکانەقاچ
  .ەشەچاور ی-میەمر یکڵموەک یتۆیەخ یانیگ یرزگارکردن شیوەئ یەداۆستەئەل
و  کاەراد پەچ یالەب شیکێراست و سات یالەب کێجار کانداەکینز کەیەل وڕچ ەدار وێنەب راوێخ یشتنۆیرەل ەوامەردەب
 ەیوەنینیرزگار بون و ب یشۆخ ەچونک ەشراوێکەڵھ ەندەو خ نینەکێپەل یوچاو مەد کات،ەوند ەکەزڕە ییاڵقووەل ۆیخ
! کاتەد کێشت ەیخشپەب ستەھ ەویەپشتەل ناکاوەل اکردنر مەدەب ن،ینەکێپ ەتۆخست یشەل مووەھ میەمر ێینوەرلەس
 وامەردەو ب ناداتێپ ێیگو رۆز مەاڵب کاتەد ەدواو ەیاستڕئا یکانەنەیز چاوەب کێمەک ەوەشتنڕۆی ژیت مەئ مەدەربەھ
  .وەش ینێدو یکانەلکۆپەت رەس ۆب باتەید ەک ەیورازەھ وەئ وەروو وتنەرکەسەل تێبەد

سات  ،یپەچ یقاچ یلەش ەلەشەل ەشیوامەردەب....رزگارکردنۆخەل ەوامەردەب....راکردنەل ەوامەردەب نداریبر یعاشق
 وەب شتنۆیر کێتاو یدوا ت،ێبەد انیرماەس اتریز ەکەاویکان وێن یونەڕیت ۆیھەب یقاچ ردووەھ شیسات یدواەل
 یکێرۆب ەگورگ ەوەداتەد ڕیئاوەک! ڵید ەتێچەد ستر کێمەک وەوامەردەربەھ ەدواو ەیخشپ ییرزاەب وەرەب ەویەراێخ
و  تێوەکەدێیل کداێساتەچرکەل ەگرتوەڵیھ رچونەد ۆب ەیخۆئەل ڕپ ەوبارەئ! ەوتوەکیدوا یزێھێبەب تێنیبەد ینداریبر

 ەموچاوەد! ەوەتێگرەدیدا میەمرەب شتنەیگەن ەیژارەو پ مەخ ەو دووبار یرسامەس ییاڵقوو ەوەتەڕێگەد شیکترێجار
 کات،ەراد راترێخ داەکەزڕە یکانڕەچ ەدار وێنەب ۆیرخەب ەداتەد وژمەت! تێشرێکەدەڵھ بونڕەتوەل ەیکەاوساوساردو ئ

 تێبەن زێھێو ب رنداریب رۆز ەکەگورگ رەگەئ! نەکەد زێئام رگەم یکێیەچاوشارک داەکەگورگ ەڵگەل کانداەختەدر وانێنەل
  .ییەیانەیب مەئ یراکۆخەب کاتەد ەنداریبر ەعاشق مەو ئ تێزێترەد کارەکارل ێوەئ
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 داویالمارەگورگ پ نۆچەک رچاوەب ەوەتێد یبرا یرانەکام کداێنگاوەھ مووەھ ەڵگەل کانداەختەدار ودر وێنەب عقوبیە
 تێترسەد! اچویت انیتر یکیەبرا شێوەچوبون و ل یبرا ی-وسفی ڵیواەھ ۆب نۆچەک یرچاوەب ەوەتێد! ڕیربەبەل یانیگ
  .تڕێبەدەڵھ یزێھێب ینگاوەھ ەویەدواەب شەکەگورگ! تێابچیت یشۆیخ میەمر یژوان ەیگێرەل

 یگورگ یرەیچاو س کەیەب....ەبوەڕت یشۆژنەتائ یەفرداەبەل ێیپ ڵەتاکو قو ەک داەکەزڕە وێن یرماەسەل عقوبیە
 کاتەد کآڕبەناسەھەب ستەھ اکردنڕ کێتاو یدوا کات،ەد یکفر ەیناوچ ینیھاو یو گورگ رانەمۆئ یحاج یزستان

 وەش نآێدو کوەو ییەیانەیب مەئ ەیکەنراکرد کات،ەد ماندوبونەدرک ب اتریز ۆیەب ەورازەوھەرەس یشەکەنێشو
زوو بگات  تێوەیەد ڵرحاەھەب ت،ێبەو زووتر ماندو د تێوەکەردەس ەوەوانەچێپەب ەمجارەئ ییەن وخوارەرەربەس
 ەاکردنڕ وەل تریکێمەک یدوا خوارێ ەانگرتیبون و دا یتوش کانەگورگ وەش ینێدو ەینێوشوەئ ەوەرەس یکانەکۆڵپەتەب
 تێوەربکەس ۆیب وژمەتەب تێناتوان ەویەنداریبر رۆز ۆیھەب ەکەگورگ ەوەداتەدڕکات و ئاوەبچووک د یکەیەستەوەڵھ
 .ەوەبکات دووروێل ۆیخ ێبەد وەیەندڕد یکەڵێئاژ ەمەئ تێب نآۆرچەھ مەاڵب ییەن ێیل یترس رۆز شیوەئ
 شیوەئ ەوەشێپ ەتێناچ ۆیب ەیەندڕد ەڵەئاژ وەئ ستاون،ەو کترەیەب رەرامبەب ەگورگ وەئ ەڵگەل ەسارد ییەانەیب مەب
 کێنیئ زڵۆک یکانڵەاەیخ یەو برس نداریبر ەگورگ مەئ یو چاو ناەرلەھ ستاونەو ەوییەرزاەب وەل مەاڵب ەوەتەڕێناگ ۆیب
  -:انیرمەگ ەیناوچ ۆب ەوەتەڕێگەد کاتەد
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 ەکەگورگ ەتەربوونەب یلەالعەو م رانەو کام عقوبیە انیکێرسەھ یکفر یشار ەیکەشتەدەدا ل٦٢٢٧ ینیھاو یکێوەشەل
 .نیەنا ەیکەژیت ەپەق یتەقەرەد مەاڵب

 وەورەگ رۆز رانەکام یکانەنیبر فسووسەئ زارەھ! کاتەنداردیبر انیکێرسەھ ەکەچنگ گورگ ەڕەشەل کەیەماو یدوا
 ۆیو ب شتوونیدان ەویەاریدەب یلەالعەو م عقوبیە یقاچاغچ یکێاویپ ندەچ نیەالەل ەکەگورگ یکوشتن یدوا! نڵقوو

  .نیگرەد
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  ەکەشاخ ەلکۆپەت رەس
 ەکەگورگ تێنیبەد....ۆیرخەس ەوەتێد کێمەک داەیەستەوەڵھ مەو ل تێکڵەچەراد یو باوک ۆیخ یانیگر ینگەد ەڵگەل

 رۆز یکێاکەڕراک یدوا....اکردنەڕب کاتەستدەد ەو دووبار ۆیرخەس ەوەتێد اتریز عقوبیەدواتر ! ەوەتۆب کترینز
 .تێڵێھەدێج ەکەزڕەناو  یکجارەیەو ب ەڕێگەدەڵھ ەکییەرزاەبەب یکانەو چنگ ستەدەب عقوبیە ێناچێپ ەیندەوەئ
 میەمر ڵیما ەیکەو گوند ەروو ەکەشاخ ەکۆڵپەت رەسەل عقوبیە ەـ٦٢٢٧ ڵیسا یزستان یژۆر مەدوو ەک ییەانەیب مەب
 وەئ ز،ڕەوێن ۆب ەوەخوار وەرەب ۆڕیگێپ انیگاێر کانەوگورگ  ستابووەو ێیل وەش نآێدو ەیەیلکۆپەت وەئ ،ەستاوەو
 دایایت وەش ینێدو کبویرەخ ەیەیلکۆپەت وەئ ،یەم دایەمر ڵیما ەیکەو گون انۆیخ ەیکەگوند وانێنەل ەیەیلکۆپەت
 ۆب نێشو نیکترینز ەچونک انۆیخ ەیکەگوند ۆب ەوەتەڕێبگ تریکیناشتوانآ جار وەستاوەو نگەدێبەب ت،ێنێزەبیب رگەم

 کاتەناودآ د یکانڵەما یرەیس وەستاوەو یزێھێبەب ەوییەرزاەوبەل ،ەمیەمر ڵیما ەیکەگوند ییکانەنیبر یژکردنێسار
 داەکەگوند رەسەو ب کشاونەڵئاسمان ھ وەروو انیکانەرمەگ باۆس ەڵیدوک انیکێندەھەو ل نآێنوەد یسپ انیکانەربانەس
 .ەوەتەوبوناڵب
 رماەسەل یشیکانەقاچ تەنانەت یستەو د روملەو س ەستاوەو ەیەلکۆپەت وەئ رەسەل عقوبیە ەسارد رۆز یکییەانەیب
  .یکانەبوڕس ەقاچەب تێنێھەد ستەد ەوەتێنوەداد کێجار ندەچ ،ەوەتۆبرد انیقەر
 دایراست ەستەدەل ،ەاتنراویبن رەسەل یمیەمر ڵیما ەیکەو گوند ییەختاەت یشەکییەتاۆک ەختەس رۆز یکێوێنش یمەردەب

 ەڵەپۆت ندەچ ێیەل یعسەب یتەحکوم یمانەز یربازەس یکیەبەر ەنۆک ەیپاشماو یشیپەچ یالەل ەکانڕەوپڕچ ەزڕە
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 ۆیەب! ەژکراوێر نیم یمووەرھەھ ەمیس وەئ وێن تێزانەد عقوبیە! خوارێ ەتەچونۆر ەکەگوند وەرو شیکاوڕد یکێمیس
  .ەوەتەکراوەپاک ن نیمەکوردستان ل شتاێھ وەـ٦٢٢٧ شڵیسا ،ەوەتێبشار ەکەنداریبر ەگورگەل ۆیتاخ یناو ەتێبچ رآێناو
 یشتینەت ۆب ەوەداتەد ڕئاو ناکاوەل! بدات کێارڕیب ەرۆچ ج تێنازان ۆیخ یورەچواردەل امانێڕو ت مەک یکێسات یدوا
 رۆز یشەواکەھ! کاتەشدێکەب ۆیخ آەڕگەدەڵھ ییەرزاەوبەب ەرمەنەرمەن شەکەنداریبر ەو گورگ ڕەچ یکێزڕە یاستڕ

 انیچێپ تریکێجار یکانەوەرکردنیب ەستاوەروەھ تێبگر ەفرەبڕسارد و پ ەنێشو وەئ ەیرگەب ییەن یتواناەل وەسارد
 ەوەوشک بو ەوێمولەد وەب ،ەیکەئاوات وەرو ،ەیکڵەد ەیبلیو ق ەخان، رو یمراو ڵیما ەیکەگوند یالەب ەوەکرد

 -:کاتەد ورتەورت ەوۆیەرخەبەل
 .ەیکەد رمیب رۆز....ۆیخەد تەفەخ رۆز زانمەد....یئاگاەو زانمەد! ؟ەیکەد یچ ستاێئ انیگ میەمر/ عقوبیە -
 شەڕیت وەچاوێپ ەکەجامانەب یشیپەچ یقاچ ،یژەدا د-میەمر یکانڵەاەیخ ەڵگەو ل ەستاوەو ییەرزاەب وەل ەیەوێمشەب

و  ەوەداتەد ەکەنداریبر ەگورگ ۆب ڕئاو کێجار ەکردو ۆڵەگرم ۆیخ کێمەک ەکەسارد واەھ ۆیھەب ەروت یشیروملەس ،ەبو
 یکێنەمید وەگرت ندەچ ەیەوێمشەب کات،ەد میەمر ڵیما ەیکەگوند وێن یکانەرمەگ باۆس ەڵیدووک یرەیس شیکیجار

 مووەھەل ەوەتێبەکدینز ەوردەورد شەکەگورگ ەوەتێبەد ەبارێو س ەدووبار عقوبیە ینیوانڕ یرۆج ردووەھ وانێن
 ەیکەشتنۆیر ەندەرچەھ شەڵەئاژ مەئ ،یەدا-عقوبیە ینەیزەل اوکآڵەڕو د ترسەل کێرۆج داەکەگورگ یکێنگاوەھ
 .ەوەشێپ ەھاتنەل ەوامەردەم بەاڵب ۆیەخەرەسەل

* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 میەمر ڵیما
 ەپرخ ۆب ەخستووەڵھ یشێگو ەشەوەرەد وەوەژوورەل یئاگا ڵدەو ب آڵجووەد یئاگاکانەو ەچاو دایکانەووێڵپ رێژەل میەمر
 ەکچ ەیپرخ یوانەڕچاو یکێئازار مووەھەدوور ل ،یدارڵد یکێئازار مووەھەدوور ل ەیەیپرخ وەئ ێتر یکانەرمەن
  .ڵساەچوارد ێیتر ەیپرخ شتو،ەیگەنێپ ڵیکا یکەیەوژەڵھ

 ییایسپ یچاکەب رۆو ز ەوەتەروون بون رۆز ەرگاکەد وێن یکانەدرز ەوەتێبەرووناک د ییەانەیب مەب ەکیرەخ انەیکەژوور
و  ۆڵخ ەیوەئۆب ەواسراوەڵھ کداێواریالدەب نگەنگاورەر یکێنۆلینا ندەچ داەژوور مەل ت،ێنریبەد ەوەرەد ەیکەفرەب

 یکێقوماشەو ب واسراونەڵھ ەوەکانەنۆلینا رەسەب نگەنگاورەر یجوان ەیژانیک یکێجل ندەچ ەوەتێبشار انیکانەقور
 یکێرمانەداو ود ندەچ کەیەختەت رەسەل یشیمەردەو ب ەرکراویگ ەکەواریدەل شەلۆبچک یکەیەنێئاو شراون،ۆداپ نکەت

 کجاریە نھاەت نابوێھ ۆیب یاریدەب عقوبیە ەیترەع ەشوش وەئ ،ەزکراویر رەسەل ێیەیالد ەکچ وەئ یجوانکار
 تریکانەلەلوپەکەل ەکیەئاو نگەر ەترەع ەشوش یاڵبا ،ەدانراو ێوەل ڕیپەوب  ەناوێھیکارەب ڕەکو وەئ ڵیردەبەل
 یردەکراس ز یتونڵتارا ئا یکێبووک کوەو ۆیەب ڵەکا یکێردەز یشیناو ەیکەترەع ەرەسەل یردەز یکێپاغەق ەرزترەب
  .یەوا ەکەنێرئاوەب

 شەکەژوور مووەھ ت،ێنیبەد یشێمۆڵەخ یکەیەدێسپ ەوەژوورەل یرووناک مەک ۆیھەب ەوەکاتەد یکانەچاو مەئاستەب میەمر
 ییەگوند ەکچ وەئ اد،ی ەوەتێد ەیکەجوان ەترەع ەشوش کاتەد ەکەنێرئاوەب یکێرەیس ەوەکەگێناوجەل ێڵەل یرچاوەبەل
  .نآێبھ یکارەب رۆز تیەنا ڵید ۆیەب تێوەدیشۆخ ێتر ەیندێھ ەشۆخ ەترەع ەشوش وەب ڵید رۆز
* * * 
 ....میەمر یکانڵەاەیخ
  ....تێنێنجڕەب ێتر ڵید مابووەن ەیندەوەئ

 ەوەـ-عقوبیە نیەالەل ەیکەترەع شەتاز ستاونەو ەوەکەیەب انۆیخ ەیژوور مەل ێو تر میەمر....ەشووێپ یزستان کات
 مابووەن ەیندەوەئ کنیرەخ کردنەقسەبەک اندایردووکەھ وانێنەل! نەکەد یرەیس ەیەوەانیردووکەھ ستەدەب ەشتوەیگێپ
  -:بآڕەتو ێترەل مابووەن ەیندەوەئ شی-میەمر! و بشکآ ەوەخوارەتێوەبک
  .بآ ێیئاگات ل ەیەتێش یھ انیگ ێتر/ میەمر -
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 چیھ ەیوەئ ێبەب ۆیەب تێوەشدۆخ رۆز ەیکەترەع ەشوش تێزانەد ەوەتێنێخوەد ەکەبونڕەتو میەمر یکانەچاوەل ێتر
 .تێوەشدۆخ یرۆز ەچونک شآەیەن ەیەیورەگ ەوخوشکەئ ڵیتاد ۆیخ ەیکەنێشو ەوەتێنەدیدا ینگەد ێبەربەبکات ھ

 ....میەمر یکانڵەاەیخ
 ەیکەدوکان مەردەبەل شووێپ یزستان یوژوانەدوا ش......یادی ەوەتێد وەوەکاتەد یکانەچاو اتریز ەوەکەگێج ناوەرلەھ

 میەمر یکانەنجەو پ ستەد عقوبیە....کاتەد انیرێچاود ەوالوەل ێتر....ستاونەو عقوبیە ەڵگەل دایباوک
  .تێنێھەردەد ەترەع ەم شوشەئ داەڵیباخەل ەوەنینەکێپەب....کاتەد یماچ رێرتێت....تێگوشەد

 .ەوەنمیناتب تریکڵێتا سا انیگ میەمر/ عقوبیە -
 ەوناوەئ....کاتەد یکانەمکەسنگ و م ەیئاراست ەچقیدوو ف کیەدا دواتر -میەمر یلوتەب کاتەد کێمەک یکانەنجەپەب
 ێیل رۆز تریکڵێتا سا انیکانەژوان ەیوەچانێو پ ەیوەقبونیرەو ت رمەش ۆیھەب شەنازەب ەکچ وەئ ن،ۆبەل تێبەدڕپ
 ەکەشوش یباغەق ەوەنینەکێپەب شیوەئ ،ەتێعاشق و ش ڕەکو وەئ یتەرومەب تێشێکەد یسوکەب ۆیەب تێناب ڕەتو
  .میەمر یستەد ەخاتەید ەوەنینەکێپەو ب ەوەتێنەد

  .ەبک ینۆربەداھاتو ھ یتا زستان انیگ یمراو/ عقوبیە -
 (ەوەنازەب! )؟یوتت مراو سانید وانەیح/ میەمر -
 ەکەشۆخ ەنۆب مەاڵب تێنیبەید مەئاستەب ێتر ەوەتێسکیبرەد ەکەشوش ەکەوەش یکیتار ۆیھەب کێترەم ندەچ یدوورەل
 -:تەڵێد ۆیخ ەیکەنێشوەرلەھ ەکردووڕپ یو لوت ەوەتۆب واڵب

 .ەشۆخ رۆز یکێنۆب میەمر....شەیو/ ێتر -
 ۆب ۆیخ یستیوەشۆخ ڵدەبڕپ تێوەشدۆخ یرۆز ەیوەئ ۆیھەب کات،ەد ێتر یرەیس ەوەکاتەرزدەب رەس ەوێوەل عقوبیە
  -:تڕێبەردەد

 .جوان تۆخ کوەو نم،ێھەد ۆب شتۆخ رۆز ەیناڵمنا یکێترەع ەوەھاتمەک ەمجارەئ....انیگ ێتر/ عقوبیە -
 .(نەبێێل ێیگو ێتر ەیوەئۆب یو سوک نینەکێپەب) ەتێش تر؟یکڵێسا ەیک/ میەمر -
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 میەمر ڵیما
و کاتدا  نێشو زارانەھ وێنەب نیرنیگێج یکانڵەاەیخ ەوەکاتەد تریشت رۆز وەشتان وەل ریب داەیکەگێج وێنەل میەمر
 ەوچاو مەد رەسەب ەیکەدارڵد یوەمشەئ یشتنەیگەن یرسامەو س یوانەڕچاو رترەگیکار انیمووشەھەل ەوەنڕێسوەد

 .ەوەتێوڕەنا کەیەوێش چیھەب وەارید ەیکەلیورد
* * * 
کار  یوانەڕچاو یرەگیکار تێڵێھەتاکو ن یرۆز یزمونەو ئ ەییدیادیدون ۆیھ ەتێبب ییەن رۆز ەندەوەئ میەمر ینەمەت
 ەیکەدارڵد یوتنەدواکەل ریب ڕیچەب رۆز انی ەوەشێپ ەتێب ۆب یخراپ ەیوەنگدانەبکات و ر یرونەو د ستەھەل
  .کداێرکارەھەو ل کۆڤێمر رەھ ۆب ییەئاسا رۆز وتنەدواک ەک تێبگریرەسانا و یکێکارەب وەوەکاتەن
* * * 
  ....ەراویرگەو ێتر یزارەل
 وەئ ستەدەب یشۆیخ ێتر تەنانەت بووەھ یرەگیکار ەندەوەئ وداەشەوینەل میەمر یموچاوەد رەس ەیکیەساوەپەح

 یوەش ەچونک تێنێب ئاگاەو یو باوک کیدا ەنگەدر ەوەمشەب ستیوەید جارێندەھ! بو کاوۆشەپ ەیەیورەگ ەخوشک
 یکێئازار ەرۆچ ج میەمر ەوەوشەئ زانمەد مۆرخەھ تەڵێد ێتر ت،ێناچ ێتر یادەیل زیرگەھ ەکێوەشەئازار یوانەڕچاو
، (شێئ)، (زابەع) انی (ئازار) انی (یوانەڕچاو) نێبنێل یناو ەنگەببآ ر انیکڵێمنا میەو مر عقوبیە رەگەئ!....شتەچ
 .شۆناخ یکێشت رەھ انی، (شتنەیگەن)
* * * 
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 ۆیھەب ەشتویدان ۆیخ ەیکەگێج رەسەل ەسارد ییەانەیب مەو ب یەساوەپەح مەو ب یەکاوۆشەپ ەوێمشەب میەمر تاەوەئ
 رچوونەد یزێھەن کات،ەد ەلەم ڵاەیخ یبآ بن یکیەایرەد ەل ەشاوێکەڵھ ئازارەل ۆیخ عقوبیە یشتنەیگەو ن یوانەڕچاو

 ێییەالد ەکچ مەئ وەـ٠٠/٦٠/٦٢٢٧ یانەیبەرلەس ڕۆمەئ نادات، انیچیھ رەسەل ارڕیب یکەکجاریە یبون نوقمەب دانەگێرەن
 ەوەرەسەب یوەش نآێدو یوانەڕچاو یئازار یرەگیکار کات،ەقدید یکجارەیەب یوانەڕچاو یتەفەخ یرۆز ۆیھەب ەعاشق

 .کاتەد ینەمەت یھارەب ەل ییئاواڵو ما ڵید یندەب یانڕپچ ۆیھ ەتێبەد وەارید
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  ەماوەن ەکەشاخ ەلکۆپەت رەسەل نداریبر یدارڵد

 یەبەر یمیس ەیشورەل کێمەک ەویزەداب میەمر ڵیما ەیکەگوند ویودەئ وەرەب کێختەن ەماوەن ەکەلکۆپەت رەسەل عقوبیە
 ەچونک ییەن ەویەومل رەسەب ەیکەجامان ەشیکێمەد! یناو ەتێبچ یرێناتوانآو ناو مەاڵب ەوەتۆب کینز ەکەنۆک
 رۆز ەوییەبونەڕت ۆیھەب یشیکانەو قاچ ەکردووۆڵەگرم یروملەس ۆیەب یپەچ یقاچ یکانەنیبرەل یتیەندواڵئا
  .یرەس یھ انی ژآێبچ یقاچ یرماەس یئازار نازانێ یتیەرماەس
 ستەدەب ەیکۆتڵپا ەیخیەو  ەستاوەو ەیکەرەدولب یگوند رەرامبەب ەسارد ەشاخ مەئ رەسەل ەنداریبر ەنجەگ مەئ تاەوەئ
 ت،ێرزەلەدەڵھ وەکرژ کردو رماەس تاوەل یشەل یکانەمارەد مووەھ ت،ێزێبپار ەسارد واەھ وەل یروملەتاس ەوەکاتەرزدەب
 ەچونک ەوەتێزرۆناد ۆیب مەاڵب انەیکڵەما ۆب ێێڕگەد شیو چاو کاتەد خانەمر ڵیما ەیکەگوند یرەیس ەوییەرزاەوبەل
  .چنەد کترەیەل وەشراوۆداپ فرەبەب یمووەھ
 ەوەرەس وەروو ەوەخوار ۆب امانێڕت کێتاو یدوا ەوەتێشەگەد زآۆت کاتەدیدەب یکێسەک ندەچ ناودآەل ەوەدوور وەل

 یرەنوس کەو شیمن مەاڵب....ەوڕیبێل انیزێھ یکانەنیبر ەچونک تێناترس ێیل شیرۆز ەکەگورگ ۆب تڕێبەدەڵھ یکێچاو
 عقوبیە یدوا شینیزەو داب وتنەرکەس ۆو ب نآەدەوێپ ڵیپا ەک ەتریکێشت انی ییەتیەبرس ەگورگ مەئ مەناگێت ەقەد مەئ

 ڵیدەترس ل ترەیندەوەئ ەوەتێبەالرد شتنداۆیر یکاتەو ل ەوەتۆب واشێھ یکانەنیبر ۆیھەب یشەکەشتنۆیر! تێوەبک
و  ێنێوازناھ کەیەوێش چیھەب ەنداریبر ەڵەئاژ مەئ ەدوو عاشق وەئ یختەدبەب ۆب مەاڵب ەوەخاتەدوورد عقوبیە
 .ەوتوەک ڕەکو وەئ یدوا وامەردەب

 ۆیھەچ ب ینەمەت یمەک ۆیھەناکات، چ ب وتەسوکەڵھ ەرانیژ رۆز وەماوەن رداەسەل ڵیقەئ ۆیخ ڕیپەب ڕپ عقوبیە
 یھارەبەل ۆیخ یرگەم ەیوەکبونینز یرۆز یکێترس انی یومل رەقاچ و س یرەدەبەادەڕل یکێرمابونەو س رۆز ینداریبر
 ەوییەرزاەب وەل رەدولب ڵیما ەیکێد ەکاتەروود وەکەگگور ەکاتەپشت د شیتریکێجار ەناڵقەبآ ئ رۆز تاەوەئ ندا،ەمەت

 ەندەرچەھ ەسانەک وەئ ەچونک تێبەد شۆخڵد اتریز ارن،ید ێد ناوەل یبچووکەب ەیسەک ندەچ وەئ ەتدادەپۆشێ ەدووبار
 .ۆیوان ب وتنەاکیفر یکەیەرچاوەس کوەو مەاڵدوورن ب

! کاتەدێو ئاسانتر ر ەوخوارەرەربەس ەیکەگێر ەمجارەئ ەکیەکاوڕد ەشور یتاەرەس وەکیەبەر ییتاۆک ەتۆشتەیگ ەکەگورگ
  .ەساناتربو ۆیب وەوڕیب ەیکییەرزاەب ەچونک

 ۆیھەنادات جا چ ب ەکەگورگ ەیوەبون کینزەب یگرنگ رۆز ایشۆخەل ۆیەب ەوەتۆکبینز رزگاربونەل دەزانێ عقوبیە
  .تێرزەلەد وامەردەب ەچونک رماەس رەبەل ۆیخ یشۆھێب ۆیھەب انی ەڵەئاژ وەئ ینداریبر
* * * 

 داتەد عقوبیە یالمارەپەکەگورگ
 یقاچ یکانەنیبر رەس ەیجامان ەیوەتوندکردن یکیرەخ رەدولب ڵیما ەیکەوگوندەرەب نگاوبنآەھ عقوبیە ەیوەرلەب
 ەتێوەکەد ەکییەرزاەبەل کێدانەڵھۆخەب ەکەگورگ داەیوەدانڕئاو ەڵگەل! ەوەتێئاگادەو ۆیخ یدوا ەیخشپەل تێبەد
 ەکیەبەر یورەچوارد ەیکیەکاوڕد ەمیس وەروو بنەزدڵۆئا یکترەیەل انیردووکەھ! ەنداریبر ەنجەگ وەئ یرملەس

 ەوەکەیەب وەگرتوو انیکتریەتوند  کەڵێو ئاژ کۆڤێمر ت،ێشرۆپەداد فرەبەب انیردووکەھ یشەل ،ەوەبنەخلد
 روەسەب ڵپا ەیەھ ەیوەئ یشۆتواناو ھ عقوبیەکاتدا  ردووەھەل ەوەرێژ ۆب شیکێجار ەوەرەس ۆب کێجار ەوەنڕێسووەد
 ەگورگ وەئ دەزانێ ەچونک سێناتر ێیل رۆز عقوبیە ،ەوەدووربکات ۆیخەل یکانەژیت ەو دان پەقبنآ و  ەوەکەگورگ یمل



  
    75 

 
  

و  نآێناھ عقوبەیەواز ل تاەوەئ ەدوو عاشق وەئ یختەبەل مەاڵب ەماوێپ یمەک یزێھ وەش ینێدو کانەنیبر ۆیھەب
 .ببات مەدەع یایدون وەرەب ەرەدولب داروڵد وەل کێکیە یرگەم ێوەیەد
 ینیھاو ۆب ەوەتەڕێگەد عقوبیە یکانڵەاەیخ ەگورگ مەئ یشەباو ێیاوکڵەڕترس و د ۆیھەلولخواردندا ب ەڵگەل
  -:یکفر ەیناوچ ی٦٢٢٧ ڵیمساەئ
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 ەلەگەل ەکێکەیەک! نیھارو برس یکێگورگ یمەردەب یلیلەز یکفر ەیناوچەل ٦٢٢٧ ینیھاوەل یسەکێبەب ڕو دوو کو کێباوک
 ەگورگان وەئ یرخواردەد ەیەوێمشەب انیتریسەک نیندەو چ یزانەد انەیوکارەب کانیەعسەب ەربازەس ،ەکەناوچ یگورگ
 یکێکاتەل نەکەبێپ یستەھ ەیوەئێدواتر ب شتنۆیر ڕەباوک و دوو کو وەئ یدواەب کەیەتاماو ەوەوشەل ۆیەب ەداو
 .انۆیخ یکانیەبەر وێن ۆب ەوەابوونەڕگ اردایناد
 انیجل انیکێرسەھ! ننێربەد ەگورگ وەئ یچنگ رێژەل یبرا یرانەکام یتوانەاندەین ەوەمشەب یو باوک ۆیخ عقوبیە
  .ەاوڕد ەکەگورگ یپەچنگ و ق ۆیھەب یمووەھ ەچونک ەماوەن ەوەرەبەب

 .(ەوەانیگر ھاواروەب) ییییییییخواردم کوژنیب....کوژنیب انیگ عقوبیە....انیگ ەباوک یوا/ رانەکام -
 ن،یەنا یتەقەرەد کەیوێش چیھەب مەاڵب ننێربھەد یەعباەد وەئ یچنگ رێژەل رانەکام نەدەدڵوەھ وامەردەب نێوەئ

 تێدێلیتاکو وا تێگرەدێل یپەق کیە رەسەل کیەو  داتەد رانەکام یالمارەپ اتریز نێخو ینۆب ۆیھەب ەکەگورگ
بآ  مەاڵب نەبەد ەیەندڕد وەئ ۆب ڵشاتا ڕۆو برا ڕۆڵەڕۆو  انیگرەب یلەالعەو م عقوبیە....تێوەکەد زمانەل رانەکام

 .نیەنا یتەقەرەد کەیەوێش چیھەب ۆیەب ەزترێھەو ب ژتریت وەئ یکانەچنگ ەچونک ەسوود
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  ەکەگورگەب ەکردوو یشەباو ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل نداریبر یدارڵد

! ەوەتێقەبت ایایو پ کێنیم رەس ەتێوەبک تێترسەد ەوەل شدایکات مانەھەل ەوەکاتەد ەیبراکەل یریب ھاەئاو عقوبیە
 رۆز! ەوەتۆستەب ەوەکەیەب یکانەنیم مەرجەسەک داتەد کانەمیس یرنجەس ەجارجار ەوەخوار وەرەب انیتلخواردن ەڵگەل
 ەوەتێقەبت انیکێکیە رەگەئ تێترسەد ەوەل ەوەتۆشاردەین ەکەفرەب ینیبار ییبارستا شتاێھ ەچونک تێنیانبەید یشێبەب
 شتۆو گ نێخوەب داەکەگورگ ەڵگەل شیوەئ! ننێفەڕئاسمان د وەرەب ەکەشاخ ەلکۆپەت ەوەکەیەب یمووەرھەھ ێوەئ
 .بنەد کتریە یوەاڵکێت
* * * 
 ....میەمر ڵید
 شکێمەب مەاڵب....وەخۆب ەتەکەش رۆز ەستەجەب کاتەد ویودەوئیمدەئ ەیکەگێج وێنەل میەمر ،ەاریستەھ رۆعاشق ز ڵید
 ستەھ ەاریدەوێپ ی-عقوبیە یکانەنیبر یئازار ت،ێژێچەد عقوبیە ەیرماکەو س یژەد عقوبیە یکانەئازار ەڵگەل
 .تێکڵەچەو دواتر راد نآەکدێل یکانەچاو داەیکەگێج وێنەل ۆیەب....کاتەد ەیکەدارڵد یکێشاد و ناشاد مووەھەب
* * * 
رزگاربکات  ۆیخ ەوەکاتەد کێشتەل ریب عقوبیە! ەوەبنەخوارد وەرەب انیردووکەھ ەکەو گورگ عقوبیە ەیجووتبون وەل

 نھاەتەب شیمیەمر تێبەن ەپارچەپارچ کانداەنیم رەسەب انی ەگورگ مەئ یناوسک ەتێچەن یکانەئاوات مووەتاھ
  .ەوەتێنێبم
 شەنجەگ وەئ ییەن یگرتن پەق یو توانا ەزێھێب رۆز ەکەگورگ ن،ۆخەلولد ەوەکەیەب وامەردەب ەکەو گورگ عقوبیە
 ەکەگورگ یکانەنیبر ۆیھەب ەوەتۆدوورخست ۆیخەل وەگرتوو یومل رەس ستەد ردووەھەو ب دایرەسەب ڵەزا کێمەک
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 کێشت تێوەیەد عقوبیە داەو ترس ڵینجاەج وەل ن،ەڕێگەدەڵو سوور ھ تێنوسەدەوێپ انینێخو اتریز عقوبیە یکانەجل
  .رزگاربکات ۆیخ ەیوەئ ۆب ەوەتێزۆبد کێریب انی
* * * 
 یکێشت مووەھ! تێوەبک ەیاگڕقوڕو قو رملەب ژیت یکێچنگ انی کێپەو ق بباتێپ یرەفەز ەیەندڕد ەگورگ وەئ رەگەئ
 مەئ یمردن یدواەو ل نمێھەد ییگشت یلێھەب ییتاۆک ەقەد مەئ یرەنووس کەو شیمن! تێد ییتاۆک یدرام ێڵیرھەس
  .ەوەانێڕگ ەیسۆپر وێن ەمەخەید تریکێرۆجەو ب مەکەد ناێو میەمر یانیژ تریکێوازێشەب ەنجەگ
* * * 
 ت،ێبەد رگەمەو جوان خواتەد یبرا یرانەگورگ کام کاتێ ەوەکاتەرزگاربون د یتییەنۆچەل یریب داەوکاتەل عقوبیە
 -:تێد دایریبەب داەگورگ مەئ یشەباو وێنەرلەھ
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 یکاتەو ل داەوکاتەل نیەنا یتەقەرەد مەاڵب ننێربەد ەکەگورگ یچنگ رێژەل رانەکام نەدەدڵوەھ عقوبیەو  یلەالعەم

نازانن  نێد انیال وەرەب راکردنەب ییکوتارماەو نەکەدیدەب کێاویپ ندەچ ەوەدوورەل یو باوک ۆیخ ەکەشێراک شێراک
  !ن؟یو چ نێک
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  ەکەگورگەب ەکردوو یشەباو ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل نداریبر یدارڵد

 ەوەدوورەل ەیسانەوکەئ کوەڵب انی....کێکیە ۆب ێڕیگەد شیو چاو ەکەگورگەب ەکردوو یشەباو ەزێھێب رۆز عقوبیە
 یو رزگار ونەبک یایفر یکفر ەیناوچ یکانیەقاچاغچ کوەو و یرەس ەنەبگ کردبونیدەب مدایەمر ڵیما ەیکەگوندەل

 -:یرچاوەب ەوەتێد....و تێد دایریبەب داەگورگ مەئ یشەباو وێنەرلەھ ییەارنید سەک مەاڵب نەبک
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 ەکەگورگ نن،ێربھەد یچنگ رێژەل رانەکام نەدەدڵوەھ رۆز شینێوەئ ،ەوەتێناب انێیو ل ەواڵئا انیکێرسەھەل ەکەگورگ

 یرەیس ەوەنەکەرزدەب رەس ت،ێناکرێپ انیتریچیھ فاعکردنیدەل ەجگ شینێوەئ کات،ەچنگ د ەڕەش انداەڵیگەل وامەردەب
  .انیال ەنەگەد....و و و و نەکەد کانییەتارما

* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  ەکەگورگەب ەکردوو یشەباو ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل نداریبر یدارڵد

 یالەب کێجار نۆخەتلد ەوەکەیەب ویەداەگورگ یشەباوەل ۆیشخۆھ ەوەتێد ەکەفرەبڕسارد و پ ەشاخ رەسەل عقوبیە
 یکانەئاوات مووەو ھ کانەنیم یمیرسەس ەتێوەبک باداەن کاتەد یشۆیخ یرێچاود پ،ەچ یالەب کێراست و جار

 مەئ یشەباو وێنەرلەھ وناڵئا کەیەل وامەردەب ەوگورگەئ ەڵگەل! ئاسمان ەتێبچ شتداۆو گ نێخو ەڵگەل یکراوەپارچەب
 -:تێد دایریبەب داەگورگ

* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
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 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 
 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 وەئ یرەس ەیکاس ەیەوەستەدەب انەیمانچەد ستاونەو ەوەانیرەس رەسەب کانییەتارما ەیەوەانیکێرسەھ رەسەب ەکەگورگ
 .نەبەالد ڕەباوک و دووکو وەئ رەسەل ەکەدواتر الش....کوژنەیو د کەشیرفەب ەنەدەد ەیەندڕەد ەڵەئاژ
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 ەکەگورگەب ەکردوو یشەباو ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل نداریبر یدارڵد
 ەیوەوشەئ کوەو تێخوازەد یئاواتەرزگاربکات، ب ۆیخ ەگورگ مەئ یشەباوەل تێناتوان ەنداریبر ەعاشق ەنجەگ مەئ

 گوێ ێوەئ ەشتەیگەن سەک ت،ێوەبک یایفر ییەن سەک مەاڵب کاتیو رزگار تێدابەیپ ۆب یکێکیە انیرمەگ ەیناوچ
و  نداریبر رەگەئ یشۆخ ەوەتێناب ۆڵیکەل کێرۆج چیھەب مەاڵب ەزێھێب رۆز ەکەگورگ ۆخ ،ییەن شیسەک ینگەدەل
 وێنەرلەھ خنکاندەید کداێکەخول ندەچ ەیماوەو ل گرتەد یقادر قورگ دەمەمام ح ەیوێش مانەھەب یەبواەن ەڵەرمابردەس

 -:تێد دایریبەب داەگورگ مەئ یشەباو
* * * 

  ....ەگرتوو ەیکەگورگ یگڕتوند قو دەمەح مام
 دەمەمام ح یشەل یورەچوارد ەیکۆڵەسات خ یدواەسات ل! ەوامەردەب انیردووکەھ ەیوەنزمبون رزوەو بردن و ب نانێھ

 ێیکڕبەناسەگرتن و ھ گڕقو تاوەل ەکەراویگ ەگورگ....کاتەد ۆیخ یشەل یئازادکردنەب ستەھ اتریز وەوەتێبەشلتر د
 .تێنێھەردەد ەکۆڵەخەل دەمەمام ح یواوەتەب....کاتەد کوتوداکوتەڵھ ەندەوەئ
* * * 
  ....ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 داوەگورگ مەئ ەیکەزێھێب ەالمارەپ یئاکامەل ،ەوەنێخولەو د کداەیەب ەکردو انیشەباو وامەردەب ەکەو گورگ عقوبیە
 کاتەراد ەکەلکۆپەت ەیوەرەس وەرەب ڕکوڕەکوەب ەوەتێسەدەڵھ یشۆیخ! داتەدەڵیھ یکانەقاچەب عقوبیە کداێلەھەل
 کێکەیەل ەکەگورگ تێنیبەد! ەوەداتەدڕئاو ەدواو ۆب اراکردند یکاتەل ،ەوەتێوەدووربک کانەنیم یسنورەل ەیوەئۆب
 ندەچ ستآەدەڵھ ەزرم ەدواوەل! ەوەشێوپەرەب بداتەڵھ ۆیخ اتریز تێکرەدۆب ەیندەوەرئەھ! ەوەتۆکبینز کانەمیسەل

  !تێوەکەردەب یشیکێنیم ەپارچ
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 رشاخەس ەیکەوەنیقەت یدواەل میەمر ەیکەژور وێنەل

 ەکەشێرکەس ەالو ۆدوعا ب داۆیخ ڵیدەل ێڵبجو یمەد ەیوەئێب....ەوەتەبون قەز یکانەچاو ەیکەگێج ناوەل میەمر
  -:کاتەد

 ەخشەبیب یەخوا....نمیبەن رگتەم اخوای انیگ عقوبیە....ێوەک منەل یزاەق....تێدوربەب عقوبەیەل یەخوا/ میەمر -
 مەب عقوبیە (بکات ۆیخەب ەڕباو وآیەب کەو و یساوەپەح یکێوچاو مەدەب داۆیخ ڵیدەل ەوێش مانەھەب ییدوا) من،ەب
  !کات؟ەدیشاخ چ رەسەل ییەانەیب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 رشاخەس ەیکەوەنیقەت یدواەل میەمر ڵیما ەیکەناو گوند ەل
 ەوێوەرلەھ! تێبەد ەیەوەنیقەت وەل انێیگو نەوەرەدەب ییەانەیب وەب میەمر ڵیما ەیکەگوند ناوەل ەیسانەک وەئ
  !خوارێ ەتێرێبەداد ەوەئاسمانەل یسپ یکێزۆوت پەت کوەو ەکەفرەب ننیبەد! ەکەلکۆپەت وەرەب نڕبەدەڵرھەس
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* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  ەماوەن ەکەگورگ ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل

 نگەد تێگرەراد ستەھ تڵێبجو ێرێو ناو ەوتوەکڵپا ماەردەسەب عقوبیە....تەڕێپەدێت ەکەوەنیقەت رەسەب ەچرکێدووس
 مەئ ەکیرەخ وەیەھ یسارد رۆز یکیەواەھ نھاەت....تیەنا شیچیھ ەیو چرپ ەچرک ەوناوەل ەماوەن ڵەجوو ەماوەن
  .ەوەتێبەد قەر ەنداریبر ەنجەگ
 یوارەنێشو نھاەت ەماوەن ەکەگورگ! ەدواو ۆب ەوەداتەد کڕێو ئاو شتینەرتەس ەخاتەد ۆیخ کێمەک ۆیخ ینێشوەل

و  شتۆگەل ھەندێ ەوتوەک ەوناوەل شیکێشتۆگ ەپارچ ندەو چ ەیەورەگ ینێخو یکەڵەیەپەک ەماو یبون ەپارچەپارچ
گرژ  یکێموچاوەدەب عقوبیە. ەکردو وورس نێخوەب ەیرشاخەس یفرەو ب عقوبیە یورەچوارد ەتۆوتەک یشەکەنێخو

 یواز ەگورگ مەئ ستاێتائ ەوەوەش ینێدوەل ئاواەک خواتەد ۆیخ یختەبەل تەفەخ ۆیخ یورەچوارد ەتدادەپۆشێ
 ەیکەسارد ەشاخ یفرەب رەسەب تێشبەداب یکراوەپارچەب کانەنیم ەڵگەل یکانەو ئاوات تێابچیت کبویرەخ ەناوێھەنێل
  .گوند ردووەھ وانێن
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 رشاخەس ەیکەوەنیقەت یدواەل میەمر ڵیما ەیکەناو گوند ەل
 -:نەکەد ەکەرشاخەس یرەیس ەوەمانڕسو رەسەب نەوەرەدەب ییەانەیب وەب میەمر ڵیما ەیکەگوند ناوەل ەیسانەک وەئ

  ؟ەنۆک یەبەر وەناو ئ ەتۆکآ چ ییەانەیب مەب -
  ؟یمردب ڵێیب ۆت مەاڵنازانم ب -
  !ێمردبەن سەک....انیگ یەخوا -
 .تێزابەناشار ەیەنێوەل -
 .تێب ەڵئاژ ەیەنێوەل!....ەرەیس -
 ەکەوشاخەرەب ەوەشێپەنێو د نەدەردەب ەکەوارید ناەپ ەوردەورد داتەروود ەرۆمجەل یکێژێوتو ندەچ ەاوانیپ مەئ وانێنەل
ساغ  انۆیتا ب نەکەد کێرشتەھ انی کێسەک انی کڵەیەجوو ەڕێیو چاو ننێتروکینا ەوڕیب ییەرزاەوبەل انیچاو شینۆچ
 .ەنۆچ ویەچ ەوەتێب
* * * 
 رماەس رەبەل ەوەرەد ەنیھاتبو ەوکار شیئ ۆب ەک ییەانەیب وەئ -:نەڵێد وەرمگرتوەو ەگوند وەئ ەیاوانیپ وەئ یزارەل
  .کردیدەب نمانۆو چ یچ ڕیبەڵھ رمانەس ەک کانەوارید ناەپ ەخزاندبو مانۆخ
 انەیکەوەنیقەت یتییەنۆچ یکارەورد یەوێمشەب ەاویپ ندەچ وەئ ەیینامەگەڵب یکێرتاژۆپێر ینانێستھەدەب ۆب
 -:ەویەاێڕگ

  .ەکەرشاخەس ۆب یرێبەداد ەوردەورد یسپ یکێورەھ ەڵەپ کوەو ینیب مانەکەفرەب ەکەوەنیقەت یدوا - 
  .نیوەبک یایو فر نڕۆیب یریپ وەرەتاکو ب کڵەیەجوو رەھ انی کێسەک ۆب اێڕچاومان گ شیرۆز ەزل ەنگەد وەئ یدوا -
 .بوبوەوێپ مانێدراوس ەیگوند وەئ ەیداماو ەنجەگ وەئ ەڵاڵوێرەئ -
 .ھاتەدەنێل یوا یەبواەن تەگبەن رەگەئ -
 .ەیەکەناوچ یزاەشار شیوەئ ۆخ....ەئآ باش -
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 رشاخەس ەیکەوەنیقەت یدواەل میەمر ەیکەژور وێنەل
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 یئازارەب ەربردوەسەب وەخ ەشکێروەکەب یوەمشەئ ت،ێڕێگەد داەکەژوور وێنەب یکانەچاو ەشتویدان ەیکەگێج رەسەل
 رەبەل میەمر ،ەوەخ وێن یخپ ۆیخ ۆب ستاێئ ێتر مەاڵب بوەژنڕێسا یشەکەدارڵد یشتنەیگەن یزام ەربردوەسەب یدوور

 ڕەکو وەئ یکڵێواەھ نۆچ ەیئ! اربداتڕیب نۆچ ەوەربکاتیب نۆچ نازانێ! تێنێمەراد ەرگاکەد وەکەژوور یچیبنمەل ەوۆیەخ
  .ێژێچەد یوانەڕچاو یئازار ەوەوەش نآێدوەل ۆڵەیەژیک مەئ ۆخ! بزانآ؟ ەتێش
 ەاوڕبێل یئارام ەکەگێج ناوەو ل بنەد ەڵکێوپ ەڵکێت یکانەوەرکردنیب ەماندو رۆز شەستەجەب تەنانەو ت شکێمەب

 ەلەپەب وێ ەڕرپەد دایرووناک یوتنەرکەد ەڵگەتاکو ل کاتەد یانەیب یوانەڕچاو وەئ ۆخ! نا انی ستآەھ نازانێ
 ییەن یزێھ ەوەتێسەڵھ ییەن یکانەقاچ یزێھ بکاتیچ نازانێ مەاڵب ییەانەیب ستاشێئ تاەوەئ ت،ێوەستبکەد یکێراخۆس
 ێیگو یشۆرخەھ دوآوەد داۆیخ ڵیدەل ەنڕێو کوەو ت،ێب یکانەمەخ یشەو ھاوب یشدارەبانگ بکات تاکو ب ێتر
 -:ێگرەدێل

 یزاڕەشا....نا!....یەشتاەیبگ ەتێش وەمشەئ یەبواەد/ میەمر -
  .واناکات ەڵەیھ....ەکەزڕەناو....ەکەرشاخەس...ەکەمەچ....ەیەکەناوچ

* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 ەشتوویدان ینداریبرەب عقوبیە ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل

 ەزێھەب رۆز ەکەبا سارد ڤەیگ ،ەشتویدان نھاەتەب ەکەفرەبڕساردو پ ەرشاخەسەل یبون نداریبر ەدووبار یدوا عقوبیە
 ەرۆز یشیو ئازار ەماوەن یشتنۆیر یزێساردن و ھ رۆز یکانەقاچ داەکەاویکان ناوەل ەیکڵەرواەش یبونەڕت ۆیھەب
 ەوەکاتەد یبرا یرانەکامەل ریب ەوەکاتەد ۆیخ یینھاەو ت یساسەکەل ریب ەشتوینێل یمردوو ینگەر یواوەتەب
 وەئ ان،یگرەو د شتبونیدان ەیکەرمەت رەسەب یباوک یلەالعەم ەڵگەل داەوەش وەل یکفر ەیناوچەرابوردو ل ینیھاوەلەک
 نڕپ یکانەچاو نەکەشاخ رەس ەیکەسارد واەھ نھاەت شیکانەنگەد رچاوەب ەوەتێد ەنێوەب نھاەت یوساەئ ەینانەمید
 ەوەتێد....ربارەس شەرماکەس یرەگی، کارخوارێ ەنێب یتوانەاندەین ەیکەنجەگ ەتەریغ یترسەل سماویتەق یسکێفرمەل
  -:یرچاوەب
* * * 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیدواتر ز 

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 ۆیھەب ،ەزاوێتر کارەکارل مەاڵب! نەکەد ویودەوئیمدەئ رانەکام دایو باوک عقوبیە ەڵگەل کانییەقاچاغچ ەاویپ
 ۆب مەھ ییکانەژیت ەکۆنیگاز و ن ۆیھەب ندارنیبر رۆز انیشۆخ! ەبو رگەمەجوان رانەکام یگڕقوەل ەکەگورگ یپگرتنەق
 یکێرەیس کێتاو یدوا ونێپەد ێوەئ ۆڵیو خ نیگرەد انۆیخ ینداریئازارو بر ۆب مەھ رگەمەجوان یرانەکام یرمەت
 -:ستاونەو انیمەردەبەل انیستەد ەیکەمانچەدەب ەک نەکەد کانەاویپ
 (ەشتویدان رانەکام یرمەت رەسەب ەوەانیگرەب! )بوون؟ داەیپ داەکات مەل نۆچ....نەشتیفر!....ن؟یچ ەوێئ/ یلەالعەم -
 !؟ەرێل نەکەد یچ ەوێئ ەیئ....نیقاچاغچ ەمێئ/ کانەاویپ -
 ەساتەکار وەئ! شتونیدان رانەکام یرمەت رەسەب ماوڕواقو ەوەمشەب! ەوەنەبد مەاڵو انینازانن چ عقوبیەو  یلەالعەم
! شتێھێج ێوەل یشینێوەئ نیشۆن مەخ ۆب! برد داۆیخ ەڵگەل یشیرانەکام! ۆیھاتور کداێساتەچرک ندەچەل ڕەرگبەج
 -:رێکاتژم وین شێپ ەیکینزەک یرچاوەب ەوەتێد ەوەانیو گر نەویش مەدەب عقوبیە
* * * 
  عقوبیە ڵیاەیخ

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 کانەربازەس....نەکەدێر یراقیع یکانەربازەس یمەردەبەل رەسەستبەد کوەو ەشتەد وەل عقوبیەو  رانەو کام یلەالعەم
 ن،ەکەد لورەلور مەدەب ەوەنەکەرزدەب شیرەو س نەکەگورگ د ەیچکێگو ەیئاماژ انەیشاومژۆد ەینجەپ ردووەھەب ەدواوەل
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 ننڕێسوەمل د ەجارجار رانەو کام عقوبیە مەاڵب ەوەنەبدڕاوئ تێڵێناھ واتەڕد ەیکڕەکو ردووەھ یپشتەل یلەالعەم
  .ەوەشێپ ۆب تێنڕێسوەد ەیکڕەکو ردووەھ یرەس ستەدەب یلەالعەدواتر م

 ییالسا کوەو نەکەد ((نیەنیە)) ەیو وش ەوەنەکەدیڕج انیکانەدان کانەربازەس تێنیبەد ەوەدانڕئاو یکاتەل عقوبیە
 .گورگ یالماردانەو پ پگرتنەقۆب کردنەو ئاماژ ەوەکردن
 تێچەردەد ڵیاەیخەل عقوبیە

 انیرمەگ ەیناوچ ٦٢٢٧ ڵیسا ینیھاو/ وەش/ کات
 -:شتونیدان رانەکام یرمەت رەسەل یباوک ەڵگەو ل تێچەردەد ڵاەیخەل ەوییەساوەپەحەب عقوبیە
 ەیەگورگ ھ ەرێل یانزانەید نێوەئ ەارید! کردەگورگ د ەیوێش ۆب انەیئاماژ ەدواوەل کانەربازەس ەباوک/ عقوبیە -
 .(ەوەانیگرەب)
 .(نەکەد ەئاماد انیکانەکەو چ نەکەد ەئاماد انۆیخ! انۆیخ ەونەکەد! )؟یچ یربازەس/ کانیەقاچاغچ -
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 ەشتوویدان ینداریبرەب عقوبیە ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل

 وێن یرمەگەئاوات ب ەوێوەل ەاریدەوێل ی-میەمر ڵیما ەیکەگوند ەشتویدان یزێھ ێبەب ەشاخ مەئ رەسەل عقوبیە
 کێمەو ک کانڵەما وێن ەکات بگات نیزووترەو ب تێب یرزگار یەرماەس فروەب وەئ وێنەل کاتەزدەح رۆز خوازآەد کانڵەما
 .ەوەتێب یرمەگ
 انی! تێدابەیپ ۆب یتریکێگورگ ندەچ تێترسەد ەوەل! کاتەد ۆیخ یورەچوارد یکێرەیجارجار س ەعاشق ەنجەگ مەئ
 ێیگوەب ەوۆیەخ رەبەل ۆیەب! ەترسناک رۆز شەکەبا سارد ینگەد! ونەرکەد ترەیندڕەو د یوێک یکەڵێئاژ ەرۆرجەھ
 -:تێنێچرپەد ەکەرشاخەس یرماەفروسەب

 رەگەئ! ندارمیبر رۆز انیگ یەخوا (ەوەداتەید شآوێکەدەڵھ ەناسەھ وەوەکاتەرزدەب رەئاسمان س وەروو/ )عقوبیە -
  .ناکرێێپ چمیھ خواەب! تێدابەیپ تریگورگ کیە نھاەت
* * * 
 یلێھ رەس ەمەبخ تریگورگ ەدان کیە نھاەت رەگەئ مەڵێو د نمەیەگەراد رەنێخو ەیوێئەب ەدووبار کێرەنووس کوەو من

 یتوانا عقوبیە ەکاک گومانێب ێوەئ م،ەبک ەیکەنۆک یەبەر ەیوانەر داەسارد ەشاخ مەئ رەسەو ل ەکۆریچ مەئ ییگشت
 ییتاۆو ک خواتەعاشق د ەیبچووک کاک یالمارەپ کەیەب نھاەت شەگورگ وەئ! ییەن ۆیخ یزگارێو پار ینگارەرەب
 ەیوانەر ێوەمەبکات، من د ایدون مەل ییئاواڵما ەشاخ مەئ رەسەل عقوبیە ێوەنام مەاڵب ت،ێد شیمن ەیکەکستێتەب

 .ەوامەردەب شیدواداچوونەو ب مەبک ی-میەمر ڵیما ەیکەگوند
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 رشاخەس ەیکەوەنیقەت یدواەل میەمر ڵیما ەیکەناو گوند ەل
 سەک خوازنەد ەوەئ یو ئاوات نەکەدەقس کترۆیەب نەوەرەدەب ییەانەیب وەب میەمر ڵیما ەیکەگوند ناوەل ەیسانەک وەئ
 یرەیس ێوەل کانڵەما یوارید ناەپ ەوەتەاونەڕو گ ەکردوو ۆڵەگرم رماەسەل انیشۆخ مردبآەن ەیەوەنیقەت وەل
  .نیبب شیکڵەیەجوو نەبێ چیھ انی کێنگەد ۆب ەخستووەڵھ انێیگو نەکەد ەکییەرزاەب
 یتەحکوم یمەردەس ەیکەنۆک ەکراو ژێر نیم زاننەد ەچونک ونەناک یکینز زیرگەھ نەیەلکۆپەت وەئ یزاڕەشا نێوەئ
 واەھەتاکو ل ەجووت کردو کانەوارید ەڵگەل انۆیخ ،ەوەتەکراوەپاک ن کانەکخراوێر نیەالەل شتاێو ھ ەعسەب

 -:ەکییەرزاەب ەواننەڕو د نەکەدەقس کتریە ەڵگەو ل دووربنەناودآ ب ەیکەسارد
 !؟ییەوان! تریکێشت انی! تێگورگ ب ەیەنێوەل -
 .نیەبەر مەئ یزاڕەشا ەیەناوچ مەئ یکەڵخ مووەھ ەچونک ،ییەن سەک مەڵێد شیمن -
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 .تێستدابەدەل یشیانیبوبآ و گ ەوێپ تەگبەن یکێکیە ترسمەمن د -
 نەدەدڵوەھ تڕێبەدێل انەیقرۆئ شەو جارجار نەکەد کتریە ەڵگەل ۆگفتوگ ەیەوێمشەب رەھ ییئاوا ەیاویپ ندەچ مەئ
 سەرلەنوێو  انۆیخ ەیکەنێشو ەوەنەڕێگەد تریکێجار ەکەسارد واەھ ۆیھەدواتر ب رشاخەس ۆب ونەرکەس ەوەشێپ ەنێب

 !؟یەچ وکێیەبزانن  نۆچەک نەکەد ەوەئ رەسەل ەقس
 .نیوەرکەبا س نەمن بک ەیقسەب -
 .ەوەنەڕێیگەد کێر بوبوەگرفتار ن سەک رەگەئ ن،ەیبک ێوەئ یکێرەیس نیبا بچ -
 .نیابینڵو د نیوەرکەس مەکەزدەح شیمن -
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 ەشتوویدان ینداریبرەب عقوبیە ەکەشاخ ەلکۆپەت خوارەل

 ینێشوەل دەکەوێێل یوەخ ەکیرەخ وەوەتۆخاو ب یشەل رماەس رەبەل ەشتویدان ەفرەب مەئ رەسەو ل ەزێھێب رۆز عقوبیە
 ستەد! ەوتوەرکەب یشیکێنیم ەپارچ ندەچ وەش نآێدو یکانەگورگ ینیبرەل ەجگ کاتەستدەھ ەوەکاتەد یکانەچاو ۆیخ
 کێمەک ەبوڕس یانیگ مووەھ ەرماکەس ۆیھەب! ەیەوێپ یشەتاز ینێخو ەکەوشکبو ەنێخوەل ەجگ کێنێشو ندەچەل تێکوتەد
  .ەکەنۆک یەبەر یواریدەب داتەدڵپا ەوەتێشینەو داد آۆڕدگ ەیکەنێشو ەوەکاتەرزدەب ۆیخ
 ۆیخ ەچونک تێوەبکێل یوەخێ ێڵو ناھێ ویەو نا ێگرەد داۆیخەدان ب دایشۆھێو ب یزێھێبەل....تێوەکەد یکانەوێڵپ
خاو  یشەل یکانەماسولک مەرجەس رماەس ۆیھەب ۆڤمر ەک شزانآەد ەفرەوبێن یرماەس یزاەشار وەیەشاخ و داخ وەئ ڕیکو
 ەوەتێناسەڵھ تریکێجار ێوەئ تێوەبکێل یوەخ کەخول نجێپچوار  ۆب رەگ شزانآەد ێچنەدەڵھێپ ینگەت وەو خ ەوەتێبەد

 یکانەووێڵپ رۆز روۆزەب اتریوز اتریز ۆیەب دەچێرەد یانیگ ەوەبون قەرەب رەھ ەوەتێنیناب ۆیخ یچاوەب شیەایدن مەو ئ
  .وآەبکێل یوەخ تیەڵێو نا آڕبەدەڵھ
 ەراویگ میسەب پەچ ەستەد یالەب یمەردەب ەیکییەنزما کاتەد ۆیخ شێپ یماشاەو ت ەشتویدان ەفرەب مەئ رەسەل تاەوەئ
 رمەگ ڵەوماەل کێکیە ەبگات خوازآەد یئاواتەو ب ەاریدەوێل یمیەمر ڵیما ەیکەگوند ەوەخوار وەرەب ەوەشیویودەل

 یرۆز میەمر ڵیما ەبگات رەگەئ ۆخ ،ەوەتێبەد رزەبێل انەڵیدوک نآیبەد انیباکانۆس ەیلول ەوەدوورەلەک ەانڕوگو
 -:ەشۆخێپ

 ۆیخ رەھ! تێنیئاوا بمب میەمر رەگەئ خواەب ن،ەکەد رمەسەچار انۆیخ ڵیماەل ت،ێمناسەد میەمر یباوک/ عقوبیە -
 (ەویەنداریبر وەنڕێو مەدەب....)بخوات تەفەخ مێڵناھ مەاڵب! تێکوژەد

 داەکیەسپ ەفرەب رەسەب ەیکەسوور ەنێو خو شتۆگ ەپارچ نھاەت ەکەگورگ کاتەد ۆیخ یمەردەب یکێرەیس دواتر
 تریکێجار ،ەوەتەویەقەت یمووەرھەھ ەچونک ەماوەن کانەنیمەل یترس....ەوامەردەب شەکەبا سارد ەیززیگ ،ەوەتۆوباڵب
 تێستەوەد ەوێپەب کێتاو تێگرەد ۆیخ ەکیبەر یکانەروخاو ەوارید ناەپەب ەوەتێسەدەڵو ھ ۆیرخەب ەداتەد کێکانەت
  .تێد ینگەد اتریز ەسارد رۆز یشەواکەھ تێنیناب سەک کاتەناودآ د یکێرەیس
 ینێو دام استەڕناوەک کاتەد کترینز یکیەماشاەت میەمر ڵیما ەیکەگوند یویدەدواتر ب....ەوەتێنێمەد کێمەک ەیەوێمشەب

 یکانەستەد عقوبیە ون،ەکەردەس ەوردەو ورد ەوەشێپ ەتەھاتون ۆیبەک کاتەدیدەب کێسەک ندەچ ێوەل ەیەکەشاخ
 -:شینگەدەو ب کاتەد انیبانگ ستەدەب ھاناھاتنەو ب شاندانینۆخ کوەو ەوەکاتەرزدەب

 .تااااااااااااااااااااااااااااااامەوەئ....ێێێیییییییییھ.... مەرێل تاەوەئ....ێێێیییییییییھ/ عقوبیە -
 تەمەڵھ ێکۆڵگاگەب عقوبیە....ونەکەردەس ۆیب داەکەبچووک ەچکێرەب ەلەپەب تریئ نەکەدیدەب عقوبیە کانەاویپ
 ڵکا یکێو سوور تێوەکەد داەکەفرەب رەسەب نێخو ەیپڵۆد شەدواوەل ەوەتێبەتلد ەوردەورد....ەوەخوار وەرەب تێبەد
 کینز ەبگات ەماوەن ەیندەوەئ ەیەدواوەب یشەکەنێخو ەیچکێر تێبەد مترەک یزوتواناێھ ەوەخوار ەتێتاد....داتەشاندێپ
 عقوبیە یال ەنەگەد کانەاویتاکو پ! تێکشەراد ینداریبرەب ەکەفرەب رەسەو ل تێوەکەد یکەپ یواوەتەب کانەاویپ
 .تڕێبەدێل یزێھ یواوەتەب
* * * 
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 عقوبیە ەل کێمەاڵو چیھ ژکردنێوتو مەک یکێسات یدوا ەوەناسنەید انیکێندەھ ستاونەو ەویەرەرسەسەب کانەاویپ
 ەوەنەکەپاک د فرەبەل عقوبیە یموچاوەد ییسپاەئەب تڵێجووەد یکانەچاو نھاەت ەبوڕس ەیستەج عقوبیە ستن،یناب
 ۆب انۆیخ ڵیرباێژ ەنەخەد یکانەستەد انیشیکێاندو کیەو  یقاچ انیکێندەھ ننڵێجووەد یکانەو قاچ ستەد ەوەکەیەب
عاشق و  ەنجەگ مەئ یکیرەخ رۆز کانەاویپ ،ەیوەرمبونەگ ۆب رەھ یو پشت سنگەب ننێھەستدەدواتر د ەیوەرمبونەگ

  .تڵێجوەد کێمەک دایکانەوێڵپ رێژەل وەنوقاو یکانەچاو شیوەئ بن،ەد ەنداریبر
* * * 
 یمێرژ یمەردەسەل شیرجارۆز ەرزگاکردو ەوەقبونەرەل انۆڤیمر ەیەوێمشەب رجارۆز نەیەناوچ مەئ یزاەشار کانەاویپ
 وەئ ییزاەناشار ۆیھەب گاداێرەو ل رانێئ یتڵەوەد وەرەب نەڕیپەدێت نداێوەئ ەیکەناوچەب نیۆزسۆپۆئ یکەڵخ عسداەب

ێ زێبتر کارەکارل ەیوەرلەو ب ەرزگارکردو ەسانەک وەل انیرۆز شینێوەئ بون،ەمردن د وەوەبون قەر یتوش ەشاخان
  .ھاتوون انیھاناەب
* * * 
 .انۆیخ ەیکەگوند وەرەب نەدەد ەنداریبر ەعاشق مەئ یگرتنەڵھ یارڕیب نگەدۆکەب کانەاویپ
 .نیبگرەڵیخوا با ھ یناوەب -
 .................خوارێ ەنێگوند د وەرەو ب گرنەدەڵیھ ەوەکەیەب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  میەمر ڵیما
 وێنەل ،ەوامەردەب کانەبچوک ەپرخەل شتاێھ ەلۆبچک ێیتر مەاڵب ،ەشتویدان ویەئاگاەو ۆیخ ەیکەگێج ناوەل میەمر
 یکانڵەتا کیە کیە ،ەوەانابنیج وەگرتو انیکتریە ەوەژوور یرگاەد یدرزکان ەڵگەل میەمر یکانەنیروان ەوەگێج

  .تێبژرەادیت انەیوەرەد یرووناک
 ویودەئ یکییەتارما انی کێنگاوەھ ەڕێیچاو کەیەچرک مووەھ ەنگبوەت ڵد ەندەوەئ ەزبوێھێب ەندەوەئ ێییەالد ەکچ مەئ
 یکڵێواەھ انی ەداویروو کێشتەک ەداو یرەبەخ ڵید ەجوان ەژیک مەئ نن،ێب ۆب یشۆناخ یکڵێواەو ھ کاتەد ەرگاکەد

  !انەیکەگوند ەکاتەروود شۆناخ
 رەھ!! کاتەد وێستریبەو ن  نراویبەن یکێرووداوەب ستەھ ەوەدوورەل ۆڤمر کێکات ەروگرنگەیس رۆز یکێشت مەڵێد من
 .تێنێناتروک ەرگاکەدەچاو ل کێرۆج چیھەب وەشتویدان ەکەگێج ناوەل میمر ەیەوێمشەب
 مەاڵب ەشراوۆداپ فەخێپەب یشەل ەیویتان کات،ەد عقوبیە یتریکێرشتەھ انی کڵێواەھ یوانەڕچاو میەمر وییەانەیب
 وەل ،ەکەژوور یرگاەد یکانەدرز ەتەوڕیب یچاو ەشتویقنج دان یماوڕواقوەب وییەنەوێپ یچیھ ەوەرەس ۆب رەمەکەل
 دایکانەچکێگوەل ێتر یکانەپرخ ەوردەورد واترد ەشتویدان ەیکەگێج وێنەل ەستەجەب نھاەت ەونبو دایەرسامەس
 مەئ تێنیبەد نآوڕێسوەد ۆب یمل ۆیخ ینێشوەل رەھ ،ەکەژوور وێن ەوەننێھەیو د نەکەدیرەد ڵاەیخەو ل ەوەتێزرنگەد

 رۆز وەش نآێدو ەوەکاتەد ەوەرلیب ت،ێوەشدۆخ یرۆز ەچونک سوتآەدێیپ ڵید رۆز ،ەبو وەخ وێن ینوقم ەیەلۆبچک ەخوشک
 تاوەل تاەوەئ وت،ەکێل یوەخ شیەوایھ وەربەھ ەویەما میەمر ەڵگەل نگەکرد و تادر ەیترەع ەشوش وەئ یوانەڕچاو

 ەخوشک وەئ ۆب ەقس ەوۆیەخ ڵیدەو ل کاتەد یرەیس وامەردەب ،ەوەتۆبەن یرەبەخ ستاشێتائ وەش ینێدو یماندوبون
 -:کاتەد ەینازدار

 ،ۆتۆب شیوەئ یناێھ ۆب یترەع شی-عقوبەیەک ،ۆتۆمن ب ەیکەترەع....بم قوربانتەب....انیگ ێتر/ میەمر -
 .مەکەالنۆبچک ەبم خوشک قوربانتەب (ەوتوەکێل یوەخ شیوەئ دا،یقژ روەسەب ێنێھەستدەد)
 وامەردەو ب ەوەکاتەد یشۆب یقژ یکانەستەدەو ب ەشتویدان ەیکەبچوک ەخوشک شتینەتەب ۆیخ ەیکەگێج وێنەل میەمر
و  ەرگاکەد ۆب ێڕبەدەڵھ رەس شیجارێندەھ کاتەد یماچ ەوەتێنێنوەداد رەس شەجارجار کاتەد یرەیس ەوەییەزەبەب
 ....کاتەد ەکەوشەح وێن ەیاستڕئا یکانەنەیز کانداەدرز وێنەب
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 ەیەنێوەل اننیکانەکار یکیرەخ ەیەھ انیشوکاریئ ەینێوەئ نھاەت ەتوۆبەن انیرەبەخ شتاێھ ییگشتەب ەکەگوند یکەڵخ
 نەمێئ ەیکەکۆریچ ڵەیجوو یلێھ ەیوەرەدەل سانەک ەرۆوجەوتم ئ شَ  ێپەوەل کوەو مەاڵب ئاگابنەو شیکێشوان ندەچ
 .انناسنەین شەوێو با ئ مەناک انیشانیستنەو د نمێناھ انیناو ۆیەب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 و ەگرتووەڵھ انی-عقوبیە ەکەشاخ رەسەل کانەاویپ
 خوارێ ەننێھەید میەمر ڵیما ەیکەگوند وەرەب 
 نەدەکتردیە یتەارمی شەرۆنەب ەگرتوەڵھ ۆڵکەب انی-عقوبیەو  خوارێەنێد ەوردەورد ەشاخ مەئ رەسەل کانەاویپ

 یکێشت ەخواستەو خوان باداەن تێبێیل انیئاگا ەیوەئ ۆب دایوچاو مەدەب ننێھەستدەد انیکێندەھ شەجارجار
 عقوبیە مەاڵب نەڕۆد انیو پشت شێپەشبون لەداب شیترینێوەئ وەگرتوەڵھ انڕەیکو مەئ انیکێدوان کیە....تێربەسەب

 ەوەکاتەد یکانەچاو شتنداۆیر یکاتەل ەجارجار چنەد یکز وەرەب یشیکانەستەو ھ ێبەدڕس یانیسات گ یدواەسات ل
 شیئاسمان تەنانەت شراوۆداپ فرەبەب یسپ یکێرزەئ نھاەت تێنیناب شیسەک ەوەخاتەدیزوو دا رەھ یزێھێب رەبەل
 وەوەرتێگەد ەنداریو بر تێش ەعاشق مەئ یرچاوەب میەمرەب شتنەیگ ەیشێندەئ سەرلەنوێ ەاوەڕگەڵھ تریسپ یرچاوەبەل
 -:یرچاوەب ەوەتێد
* * * 
 
 
 
 
 کتر،یبار یکێلێھەب ڵەجوو ەلق ەیوەابوونیج

 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەنمەڕێگەد دواداچوونەب ینەیز دواتر
   ٦٢٢٧ یزیپا/ ژۆر/ کات
 عقوبیە ڵیما
 ڕەکو وەئ یدوا انەیوەدانڵد یستەبەم مانەھ ۆو ب رانەکام ەیپرس یدوا شیتریکێجار٦٢٢٧ یزییپاەل میەمر ڵیما

 عقوبیە یخوشک ی-انەیب ەڵگەل ێو تر میەمر شتون،یدان ەڵمۆکەب عقوبیە ڵیماەھاتون ل یوانیمەب ەرگەمەجوان
  .ەکێکار ندەچ یکیرەخ ەکەوشەحەل ەک نەدەد شی-عقوبیە یرنجەو س اننۆیخ یچرپەچرپ یکیرەخ شتونیدان ەوەکەیەب

 ەب کردنەقس یکاتەو ل نۆخەیو د ەمەردەبەل انیکێشت ندەچ کانەکچ ،ەوەنۆڕگەد گاین ەجارجار میەمر ەڵگەل عقوبیە
 یکیرەخ شتونیدان ەوەکەیەب ەوەنێوەئ یوالەل انیردووالەھ یو باوک کیدا ان،یوێل رەس ەتێوەکەد ەنەخ ەردەز مەئاست
 مەدەب ەارید ەکەزانێخ ردووەھ یموچاوەد رەسەب یمبارەخ کێمەک ەوەنۆخەد شیتر یو چاو شت اننۆیخ یژێوتوو
 یندناڵجوو ستەو د مەد نھاەت عقوبیە ەیچکێگو ەتیەنا کێشت چیو ھ کێسەک چیھ ینگەد مەاڵب نڵرقاەس ەوەکردنەقس
 .ەسازاندو وەئ یال یناسک رۆز یکێکیو موز میەمر
 ەوەکەیەب ەکەوشەح وێنەل واتەڕد عقوبیە یوالەرەو ب پێرەس ەتێستەدەڵھ تێنڕێپچەد یاگرۆڕخ یتەپ میەمر
و  ێتر داەدوو عاشق وەئ ۆیئاسەل تینیبەد یوانڕانبێیو ت ەوەتیرزبەب کێمەک نێوەئ یپشت یەبچ رەگەئ ستن،ەوەد
 شتونیدان ردووالەھ یو باوک کیدا شینێوەئ یوالەل نەکەد عقوبیەو  میەمر یرەیجارجار س شتونیدان ەوەکەیەب انەیب

 تینیبەد تەیبک انیرەیس ەوەکینزەو ل تۆخ یرچاوەب ەتینێبھ ەدوو عاشق وەئ یموچاوەد رەگ کردنن،ەقس یکیرەو خ
و  یگرەد ۆخەرەسەل شیوەئ کات،ەدێل ەیکەبرامردوو یشۆرخەس ەو دووبار ەوەداتەد ەعاشق مەئ ییواەنڵد میەمر

  .یتیەونوقاندو  ئاوەل ەبوڕپ یشیچاو
 ەکیموز وەئ ەڵگەل تێبەودەاڵکێت ەکەباسارد ەکز کوەڵب ێستریناب کێنگەد چیو ھ ەیەورت ێبەب ەنانەمید مووەھ مەئ

 تێبەد بیرەت ەگوند مەئ یکەڵخ یکانەاویپ یشتنڕۆیوڕێ ەڵگەل ت،ێخشرەبەدێیپ ەوەرەنێخو ینەیز نیەالەل یەیگوزارشت
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ناو  ەنەگەتاد وامنەردەب شتنۆیرەل ەیەوێمشەب رەھ و خوارێ ەننێھەد نداریبر ی-عقوبیە ەکەشاخ رەسەل کاتێ
  .دآ یوتەمزگ
* * * 
 ........ییگشت یلێھ رەس ۆب ەوەانەڕگ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  میەمر ڵیما ەیکەگوند یوتەمزگ ناو
و  نێنەدیدا ەکەدار باۆس کینزەل ەوەژور ەنەبەید وەیەوۆڵەکەب انی-عقوبیە وت،ەمزگ یوشەناوح ەنەگەد کانەاویپ
 ،ەوێپەب شیترینێوەئ شنینەداد انیکێندەھ ستن،ەوەد ەویەرەرسەسەب ینگەدێبەب کێسات ندەچ یگوزارشت یکیموز لەگەل
 وڵێجووەد انیمەد نەکەد ەنداریبر ەنجەگ مەئ ۆب رێخ یاو دوع شتونیدان ەباکۆس یورەچواردەب شیریپ یکێاویپ ندەچ
  .ەنداریبر ڕەکو مەئ ۆب رێخ یدوعا ۆب نەئاماژ ەمانەئ مووەھ ەک ئاسمانۆب ەوەنەکەرزدەب ستەد

 تێنیبەد عقوبیەخدر  مام
مام  ەرانیپ وەل کآیە ،ەشراوێکەڵھ نێخوەل ەرمەت مەئ کینز ەنێد رەکسیە ەوەبنەد ژکردنێنوەل ریپ یکێاویپ ندەچ

دواتر ! تێستەوەد ەویەرەرسەسەب ەوێپەب کێمەو ک کاتەد عقوبیە یرەیس یساوەپەحەب رۆز ەـ-میەمر یباوک یخدر
  .ەوەرەد ەتێچەد ییراێخەب
 نەکەدادەیپ انداۆیخ ناوەل تریکورد یجل ستآەد نن،ەکەردادەبەل یکانەڕەت ەجل ەوردەورد یورەچوارد ەینێوەئ
 کانەاویپ ەدووبار نەکەد یشینانێھەڵچاوھ ەڕێیچاو ھاەروەھ ەوەتێب یرمەتاگ شنینەداد ەویەاریدەو ب نەکەدیرەبەل
 کێمەو ک ێگرەداد ەکەدار باۆس رەس یکتر انیکێکیە ،ەیوەبوون رمەگ ۆب عقوبیە یو قاچ ستەد یالنێش ەب نەکەستدەد

 کاتەد ەکەرمەگ ەئاو وچکەکەب ەوردەورد شآینەداد ەعاشق ڕەکو وەئ یرەس پشتەو ل کڵەیەایپ ەخاتەد رمەگ یئاو
 یقورگ ڵەیجو دایقووتدان یکاتەو ل ەوەخوار ەتێچەد ەکەرمەگەئاو ننیبەید ەک ەوەتێرمبەگ یناوسک ەیوەئ ۆب یمەدەب
 ەچونک تێبەشدۆخ انڵید رۆو ز انیموچاوەردەس ەتەڕێپەد ەنەردخەو ز نەکەد کتریە یرەیس مووەرھەھ تێبەد رزونزمەب
 شینێوەئ ،ییەن یکردنەو قس سانەڵھ یتوانا وەزبوێھێب ەوەرماکەس ۆیھەب مەاڵب خاتەردەد ییندویز ەیشانین ەمەئ

 .داتەئاوا روود یزستاندا زوو زوو شت یکاتەل نێوەئ ەیکەناوچەل ەچونک ەیەھ ەتانڵەحا ەرۆمجەل انییزاەشار
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  میەمر ڵیما
 ەعاشق ەکچ مەئ ،ەستاوەنەڵھ وەخەل شتاێھ ێتر وەشتویدان یقنجەب ەیکەگێج رەسەل شووێپ ەیوێش مانەھەب میەمر
 کاتەد ێتر یرەیس رواشەھ کاتەد کێلەلوپەک مووەھ یرەیس ەوەتەغوربەب تدادەپۆشێ داەکەژوور وێنەب ینگەد ێبەب
 یمەردەب ەیکەترەع ەشوشەل ،ەیکەنێئاوەل ،ەیکەژوورەل ،ەیکەخوشکەبکات، ل کێشت مووەھەل ییئاواڵما وآیەب کوەو

 .ەکەنێئاو
 ،ەشتوینێل یمردوو ینگەر یواوەتەو ب ەاوەڕگەڵھ یسپ ینگەر! ەاریدەوێپ یمانڕرسوەس! ەوەتەبون قەز اتریز یکانەچاو

 ەیکەنیرەس ۆب آێڕگەردەجارجار روو و....تێناچ مانۆخ یال ۆڤیمرەل یوتەسوکەڵو ھ ەھاتو ەوەتریکیەایدونەل ەڵێید
 کانەشت مەرجەس یرەیئاوا س ەکەژوورەب تێبۆنام کەو ەبارێس وەناکات و دووبار چیھ مەاڵب تێوەبکڵپا وآیەب کەو
 شیچیو ھ ۆیخ یمەردەب ەوەکاتەو دواتر روود تێبەدۆب یستەد! بکات ۆب ەیقس تێنێئاگابەو ێتر تێوەیەد انی! کاتەد
 اتریز ناکات،یدەب ویودەل شیکێسەک چیھ یرەبێو س ییتارما چیھ وەرگاکەد یدرز ەتەوڕیب یکات چاو نیرترۆز ت،ڵێنا
 ەکیتار ەمچین ەژوور مەل ۆیەب ییەن یئاکام انیشەمەئ مەاڵب ەاریواد تێستیبب کێشت ستاێرئەھ کوەو تدادەپۆشێ انێیت
  .ەبو قڵەبەو ئ ەشتویدان ەیکەوتوەکێولەخ ەخوشک شتینەتەب ۆیخ ەیکەگێج رەسەل یماڕواقوەب
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات



  
    85 

 
  

 کەڵخ یوباسەو  قس میەمر ڵیما ەیکەگوند یوتەمزگ ناو
 !....ەوەکرد یچاو وتەمزگ وێنەل عقوبیە
 ییئاوا یکەڵخ ەوردەورد....نەنجەگ وەئ یکانەنیبر ەیوەپاککردن یکیرەو خ ستاونەو ەویەرەرسەسەب کێسەک ندەچ
 ،ەوەتێبەوداڵب داەکەگوند ناوەب ییەانەیب مەئ ەیکەوەنیقەت یوباس نگەد او،یپەل تێبەدڕپ وتەو ناو مزگ ەوەبنەدۆک

 انیکێندەھ ان،یکانڵەما ۆب ەوەنەڕێگەو د نەکەد ەنداریبر ەالو وەئ یرەیس وتەمزگ ۆب نێد اوانیو چوارچوار پ سێ سێ
  .اناسنەید
 وتەمزگەل انیکێندەھ نەگەد کەیەب کانداەنۆاڵکەل نجەو گ رژنیپ ردوێمەریپ نیندەچ! تێبەدادەیپ ۆمقۆمق دێ ناوەل
 -:پرسنەو د نێد ێوەئ وەرەب شیترینێوەئ ەوەنەڕێگەد

 ؟ەمردوو کێ ئەرێ -
 !ەوەرەس ەیکیەبەر یکانەنیم رەس ەتۆوتەک....ەکێداماو -
 !؟ەماو -
 !ەوابزانم ماو ەڵاڵو -
 !یچ یماو!....ابوڕبێل ینوتق خواەب ەکور -
 !؟ەبوەوێپ سەک ندەچ ئەرێ -
 !ەسەک کیە رەھ -
 !؟یەکێ -
 !ەویودەئ یلەالعەم ەیکەکور ەتاق -
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  میەمر ڵیما
 یکانەچاو میەمر شتینەتەب ەلیخشپ ێیتر!....ەشتویدان ەیکەگێج رەسەل تێوەکەردەد میەمر یموچاوەد یساوەپەحەب
 مەاڵو ۆب کاتەد ەیکەخوشکەباش ل یانەیب ەو ەتێشێکەکدێل ۆیخ کێمەک ەیکەگێج وێنەل ت،ێئاگادەو و ەوەکاتەد

 ی-میەمر مەاڵب کاتەد یو ماچ میەرەب کاتەش دەباو ێتر ەوەکەگێج ناوەرلەھ ت،ێد ەینوز مەئاستەب میمر ەوەدان
  ەیەکەشاخ رەسەل ەیەھ یشۆو ھ ستەھ یرچەھ ەیەوەژوورەل ەستەجەب نھاەت ییەن ۆیخەل یئاگا رەدولب
 ەوەژوور ەیکەترەع ەشوش ۆب ستەو د کاتەد ەیکەبچوک ەخوشک یکێرەیس ەوەتڕێسوەد ەکەنۆک یەبەر یورەچواردەوب
  -:ناگاتێتێیل مەاڵب وانآەڕدێیل ەوەمانڕرسوەسەب شیوەئ ت،ێشێکەراد
  (کاتەدەقس یکزەب رۆز وەو شاێراک ەکەترەع ەشوش ۆب یستەد....)ۆت ۆب/ میەمر -
 !؟ەبویچ! ؟ەیکەواد ۆبم ب قوربانتەب....!انیگ میەمر/ ێتر -
  .(ەشاوێراک ەکەنێئاو ینێشو ۆب یستەد وامەردەب....)ۆت ۆب/ میەمر -
 یورەچوارد یکانەنیم یزاڕەشا ەگوند مەئ یتریکێسەک رەھ کوەو میەمر کات؟ەواد ۆب ەیەیورەگ ەخوشک مەئ ناگاتێت ێتر
 ەاندوەیراگ انێیپ ەوییەخواەل ایئا ،ەداویروو ێوەل ییەانەیب مەئ ەیکەوەنیقەت تێشزانەد ەیەنۆک یەبەر مەئ
 انی! ؟ەشتوەیگێپ ەیکەدارڵد یناوچوونەل ڵیواەو ھ ەاریستەھ رۆعاشق ز ڵید انی ەوتوەک عقوبیە رەب ەکەوەنیقەت
 یریبەب ڵەواەھ مووەھ مەئ! ن؟ەگەن کترەیەب ەیەناوچ مەئ یدارڵو دوو د نامرادبنەک ەدانراو انۆیب ەویەالھیئەل

 ەتەو خزاون ەوەتەشتونین ەرگاکەد ەیوەژوور یوید رەسەب ونڕیفەڵھ یکانەچاو ەویەلولەمەب....نەکەد رەگوز مدایەمر
  .ەوەبدات ێتر یمەاڵو ییئاساەب تێناتوان ۆیەبزانآ ب عقوبیە ینگوباسەو د ڵواەھ ەوێوەل تێوەیەو د کانەدرز وێن

 ێنێھەد ستەد نآوەکەدێپ! )ھات؟ عقوبیە وەش!....؟ەتیچ....بم قوربانتەب انیگ میەمر (کاتەد میەمر یماچ/ )ێتر -
 .(دایرەسەب

 .(ەکەژوور یتریکێنێشو ۆب ەوەتێگوازەد یکانەچاو شەو جارجار کاتەد ێتر یرەیس یساوەپەحەب ناڵێ چیھ/ )میەمر -
 .(کاتەگرژ د ۆیخ کیزۆت) ەبک ەقس ەد! ؟ەبویچ انیگ میەمر/ ێتر -
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 انێیگو داەکەوشەح وێنەل ،ەبو ڵاەیخ ینوقم ەیەوێمشەب شیوەو ئ کاتەد ەیکەخوشکەل اریپرس یەوێمشەب ێتر
 .نابن ڵیحا کەیەوش چیھەل وەمنگەمنگ نھاەت کاتەد انیکیدا ۆب ەقسەک تێبەد انیباوک یمام خدر ینگەدەل

 یکانەوقس نگەد ۆب خاتەدەڵھ گوێ یزێھ ێبەب ەوەکەگێج ناوەل رەھ ەوەنادات ێتر یمەاڵو کەیەوێش چیھەب میەمر
راست  عقوبیە ەب تەبارەس ەوەکاتەدێل یریب وەئ ەیوەئ کوەوەن تێوەستبکەد یکەیەوش ندەچ ەیوەئ ۆب یو باوک کیدا
 ەکیرەو خ بنەد رۆز کانەنگەد شیناڵکوەو ل میەرم ڵیما یوشەحەل کەیەچرک ندەچ یدوا! تێساربەخەب نجەو ر تێب

  .ەوەبنەسات رونتر د یدواەو سات ل ونەکەردەد کەڵخ مەد یکانەوش
 تێوەشدۆخ یشیرۆو ز یمل ەکاتەستدەد وامەردەب خواتەن تەفەخ کوەتاو ەوەداتەد میەمر ییواەنڵد وامەردەب ێتر

 ەوەکەگێج ناوەل رەھ ەیخوشک وەئ ۆب ێتر ەیدانڵوەھ مووەھ وەئ یدوا....نیانیگەب یانیگ ڕێدوو ھاو کوەو ەچونک
 ەینگەدەنگەد وەتابزانآ ئ تێب نگەدێب کێمەکەک کاتەد ێترەداوا ل ستەد ەیئاماژەب ۆخەرەسەو ل یزارێبەب میەمر
 یستەد راێخ یکەیەپەتەب انیگێب یکۆڤێمر کەدواتر و کاتەد ەرگاکەد ۆب ەئاماژ یکانەزێھێب ەستەدەب! ؟یەچ ەوەرەد
 .یشۆرکەس ەوەتێوەکەد

 ینگەد ەمەئ....ەبەم ڵدوود انیگ میەمر (!؟ەزێھێئاوا ب یچۆبەک وانآەڕد ەیخوشکەل ەویەرسامەسەب/ )ێتر -
 .ەوەتەاوەڕگ وتەمزگەل ەتاز....ەباوکم

  .(کاتەد ینگەدێب ۆب ەئاماژ ستەدەو ب کاتەد ێتر یرەیس ۆخەرەسەل رۆز/ )میەمر -
 ەیقسەب وتنەدواکێب رەسەکیە....بگاتێت یکانەوش ەل ێوەیەد مەاڵب ێناسەد یباوک ینگەد میەمر ەک ێنازان ێتر
 ێتر ،ەکەوشەح وێنەل انیو باوک کیدا یکانەقس ۆب گرنەد گوێو  نڕبەد انۆیخەل ستەھ نگەدێب انیردوکەو ھ کاتەد
 یستنیب یشۆرەپ اتریو ز رترۆز رەدولب یمیەمر مەاڵب ەکەدار رگاەد یدرز وێن ەخاتەد یکانەنەیز ەیخوشک وەئ کوەو
 -:رھاتبآەسەبێل یکێشت ەتێش ڕەکو وەئ تێترسەد ەوەل! ڵەواەھ

 یزاڕەشا ۆیخ! ەخستو انڵیپا وتەمزگەل (کاتەد یژن ی-تەبەیھ ۆب ەو قس ەستاوەو ەکەوشەحەل/ )مام خدر -
 !ھات؟ێلیوا ۆب!....ەیەکەناوچ

* * * 
 وێنەل یژن ی-تەبەیھ ەڵگەل تاەوەئ ،ەوۆابەڕزوو گ عقوبیە ینینیب یدوا ۆیەب ەکینز وتەمزگەمام خدر ل ەیکڵەما
 یستنیب یدوا نەکەد وتەمزگ یرەیس انەیکڵەما ەیکەنزم ەوارید رەسەب ییەانەیب مەب ستاونەو انۆیخ ەیکەوشەح
  .نەڕۆد ێوەئ وەرەب اوانیپ ەستەدەستەد ەیەوەنیقەت وەئ ڵیواەھ
* * * 
 !؟یەێک....خدر (یپاساوەح یدوا/ )تەبەیھ -
 !یەێک....! مڵێب! تەبەیھ....! یاللھەو/ مام خدر -
  !؟کێیە (یکینز ەتێد/ )تەبەیھ -
  ....مەکەشدێکەب ەکەوشەح وێنەل تەبەیھ ەمام خدر و پلک یمەردەبەل رەنێخو یایروئ داەرێل
 

  رکزۆز یگوزارشت یکێکیموز
 ەوچاو مەد رەسەب وەوەژوور ەمەبەد داەدوو خوشک وەئ ەیکەژوور یرگاەد یکانەدرزەب ەردێژن وم وەئ یکانەنگەد ەڵگەل
 شەکز ەکیموز وەئ ،ەیەکەورەگ ەخوشک ەیکەمانڕواقو یساوەپەح ێتر! ەوەنمێرسیگەیدا د-میەمر ەیکەکچوێو ت ڕس
 .تێبەد خدرمام  یکانەو قس انیگرەب وەاڵکێت ەو دووبار ەوامەردەربەھ
  !م؟ڵێب یچ....تەبەیھ مڵێب یچ (یگرەد کێمەک/ )مام خدر -
! ێیەک ێبزان! ێربگرەو شەکەمردوو یناو ێوەیەد ەیکەانیگر یدوا مەاڵب! یتیەباوک ینگەدەل ێیگو ەوەکانەدرزەل میەمر

 ەشتویدان ەویەشتینەتەب ێتر! کاتەد ەرگاکەد ەیوەژوور یوید یرەیو س ەشتویدان ەکەگێج ناوەل ڕوڕو! ەبو نۆبزانآ چ
 یشەباوەل ێوەیەبکات، د یماچ ێوەیەد ەیکەورەگ ەخوشک یالمل روەس ۆب تێبەستدەدواتر د کاتەد ەیخوشک مەئ یرەیس

 یو باوک کیدا یکانەقس ۆب کاتەشلد گوێو  ەوەکاتەدوورد ۆیخەل ێتر ییکانەستەدەب نگەد ێبەب میەمر مەاڵ، ببگرێ
 .ونەکەد ێیرگوەب ەڵیکێو پ ەڵکێتەب یمووەھ ەچونک ناگاتێت انێیل مەاڵب ەوەژوور ەنێد ۆیب کانەوش شیوامەردەب
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* * * 
! کاتەد یرەھاوس یتەبەیھ ۆب ەقس کەیەوێش چەب نەیمام خدر بک یرەیس ەکەوشەح وێنەل ەوەرەد ەوەنەڕێبگ رەگەئ
  !دەگەیەنێرا ەیکەژنەب عقوبیە یمردن ڵیواەناو  وھ شینۆچ! یگرەد دایکردنەقس ەڵگەل ینۆچ نۆچ
 نۆچ! ێستیبەد عقوبیە یمردن ڵیواەھ کاتێ! ەیکەردێم ۆب ەگرتو ێیگو نۆچ نەیبک بتەیھ ەپلک یرەیس رەگەئ
 ەیەھ عقوبیە ڵیما ەیکەزانێخ مەرجەس ەڵگەل انییاویناس ەچونک ەناموراد ەالو وەئ ۆب نیگرەد ەجووتەب انیردووکەھ
 ،ۆیب داخنەب رۆز  ۆیەب ،ۆیب شنۆرەپەب رۆز ۆیەب ەوەتەماو ۆیرخەبرا ھ چوارەو ل ەیەتاقان شڕەکو وەئ ھاەروەھ
 .ۆیب نیگرەد ۆیەب

 !؟کێیە ڵێیمناێپ ۆب! ؟ەیناک ەقس ۆخدر ب/ تەبەیھ ەپلک -
 ویودەئ ەیکەگوند ۆب ستەد! )یلەالعەم ڕیکو یعقوبیە (داتەد انیگر ەیپرمەل ڕپەل! )؟یچ مڵێب/ مام خدر -
 .(شآێکەراد
* * * 
 ....!میەمر نیەالەل ێتر یکردن نگەدێب یدوا
 ....!میەمر ەیکەژوور یکش وماتبون یدوا
 ....!میەمر یالەکات ل یستانەو یدوا
! ەیەلیجوانک ەدوو خوشک وەئ یژوور یرگاەردەب ەگاتەکات د نیزووترەمام خدر ب یمەد ڕەیرگبەج ڵەواەھ مەئ
 ەیگێرجەس ەتێوەکەو د ەکەرووناک بو ەتاز ەژوور ویودەئ ەتێنێخزەد ۆیخ یناچارەب! ەوەرزەلەب! ەوەترسەب ،ەوەرمەشەب

  .خوشکان
  !وتەک میەمر گوێرەب ەیەوش مەئ ەیختەوەسات وەئاخ ل....ئاااااخ

* * * 
 ....ەراویرگەو ێتر یزارەل

 ەکەژوور یرگاەردەب ەشتەیتاگ! دەرێ ەو ھات یکڵەراچ ەیکەگێج ناوەل رەکسیە ستیب یعقوبیە یناوەعاشق ک ی-میەمر
 ەپارچ کیە مانەکەوشەح! ستاەو ێوەل وەوەکرد ەیرگاکەد کوتآەستەدەب مینیب مۆخ یچاوەب خواەبو، ب کیتار یرچاوەب
 .ەوەبومەد قەبو ر کیرەخ وتەک ێژوورەدا ب-میەمر یکانەقاچ رەسەب شیسارد یکیەبا شرابوۆپیدا فرەب ەب
* * * 
 لەک تەنانەت وارویو د انیردووکەھ ەیگێناو ج وەوڕید ەیکەناو ژوور یکیتار شیرووناک ەستاوەو ەرگاکەد ناوەل میەمر
 کێمەک کاتەد رماەس ەب ستەھ رۆز ەندواڵئا ۆیخ یسنگ ەل یکانەستەد ێتر ،ەوەتەساردبوون شەکەژوور وێن یلەوپ
 .ێزێبپار یەسارد وەل ەیکەرمەگ ەوالر شەل ەیوەئ ۆب ۆیرخەس ەتێشێکەراد ەکەفەخێپ

ساردتر  یکڵێواەھ یستنیب ۆیھەب ەناکات چونک رماەسەب ستەھ ێتر کوەو ،ەوەتێبەرووند میەمر یرچاوەب ەوردەورد
 ییەانەیب مەب ترەیکەژوور یمەردەبەل کاتەد یو باوک کیدا یرەیس ەوێوەرلەھ ەبووڕس یشیشکێم کوەڵب ەیستەج کەن
 یکانەسکێفرم یباوک! گرتونیدا مەو خ ەندواڵئا کترەیەل انیکانەستەد شینێوەئ ن،ەکەدەو قس ستاونەو ەوەکەیەب
 ەیوێشەل ێوەئ یەبواەن شی-عقوبیە یمردنەل ێیگو میەمر رەگەئ....ەستاوەو مبارەغ رۆز یکەیەوێشەب یشیکیو دا آڕسەد
  .ەداویروو شۆناخ یکێساتەکارەک یزانەید یو باوک کیدا یموچاوەد

 ەژوور وێن ەتۆھات ەکەوشەح یرووناک کێمەک ەکردو ۆڵەگرم ۆیخ ەشتویدان ۆیخ ەیکەگێج ناوەل ەوەژوورەل ێتر
 ەیوەئ ۆدابخات ب ەرگاکەد وەوەژوور ەتێب ەڕێیەو چاو کاتەد میەمر یرەیس ەدواوەل ،ەوەتێبەسارد د ەکیرەخ وەکەکیتار

 ێتر ەیەوێمشەب رەھ مەاڵب تێبپرسێل یشەستانەو مەئ ڵیواەھ ەوەتێب یرمەو گ ەکەفەخێپ وێن ەوەبخات ۆیخ تریکێمەک
 .ەڕێیەچاو وەشتویدان ەوەژوورەل

 ەستانەو یتەارمیتاکو  ەرگاکەردەس ەتۆخست یسنگ یکیەال ەستاوەو یو باوک کیدا وەروو ەکەژوور یرگاەردەبەل میەمر
 یڕجیڕەجەب ۆیخ دانێستلەد ێبەب رناەگەئ ەوەتەکراو ەعاشق ەژیک وەئ ۆیھەب شەرگاکەبدات د ەیکەزێھێب

 ەلەپەب نآیبەد کێاویپ ندەچ نۆاڵک ۆب آڕبەدەڵھ کێچاو انداۆیخ ڵیما ەیکەنزم ەوارید رەسەب ەوێوەل ،ەوەتێخرەداد
  -:پرسنەد یکترەیەو ل نەڕۆد ێوەئ وەرەب اکردنەڕب کەتەڵھ کەتەڵھ تێنیبەد شیکێنجەگ ندەچ نەڕۆد وتەمزگ وەرەب
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 !؟ەمردوو -
 !نەیبک یرەیس نیبابچ! نازانم -
 .وتەمزگ ۆب مێد شیمن ستنەبو ئەرێ -
 !نیوەبک یایبافر مردبآەن کوەڵب....ەراکێخ زآۆت -
* * * 
  تڕێپچەد ەکیەگوزارشت ەکیموز داەرێل

و مردن و  ەقسان مووەھ مەل ێیگوەک میەمر ،ەناکراوێو رەسەل ەیعاشق ەکچ مەئ یمانڕواقو نھاەت ەوەندنێخو ینیسکر
 یخوازەد ۆیخ یرگەمەئاوات ب وەانێیل یرق وەئ ەک نەوقسانەئ ت،ێمرەد ەکیرەخ ،ەوەتێبورەد ەکیرەخ تێبەد ەمردنەن
! وتەمزگ وەرەب نەکەراد نآیبەد تریکێاویپ ندەچ ەوەوالترەل....عقوبیە یرگەم یورەچوارد ەیوشان وەل گرتنێگو کەن
 ەستاوەو یەرگاەد وەئ ناوەل شیوەئ! نەکەد ەعاشق ڕەکو وەئ یانیمردن و ژ یو باس نەکەد ژێوتوو مانەھ شینێوەئ
 اتریز وەئ نەکەخوا راد ڵیما وەرەب تێنیبەد اوانیپ ەستەدەستەد ندەرچەھ تێرچەد یانیگ ەماوەن ەیندەوەئ
و  نآیبەد ەیکەوشەح یوارید شیکێمەک ەاریدێل یچاکەب یوتەمزگ ەیمنار ۆخ. ەوەتێبەد کینز رچونەد انیگ وەوەبورانەل
 ێبەدەو ن ێتوانەدەن ەانیژێوتووەل ێیگوەن مەاڵب نەکەدەو قس ستاونەو سێ سێدوو دوو  ێوەل شیکێاویپ ندەچ

 ڕەکو وەئ یکیرەخ نێشزاەو د ەاریدێل یکانەاویپ یرەس نھاەنھاوتەت اوان،یپ ۆب ەکێنێشوەک وتەمزگ ۆب بچێ تەئافر
  !نا انی! ؟ەمردوو عقوبیە ەک ەوەتۆبەروون ن ۆیب یواوەتەب شتاێھ مەاڵب نەعاشق

* * * 
 یکانەزەو ح ڵدەب کردنەنەڕو باو نەمەت یمەک مەاڵب اندەیراگ یکیداەب ڵەیواەھ وەئ نۆبو چ یباوکەل ێیگو وەئ ۆخ
 ۆیخ یرا کوەو انی کات،ەنڵبوەق عقوبیە یمردن کەیەوێش چیھەب ەیوەئ ۆب کارنۆھ ەیکیەستیوەشۆخ ییستەو خ ۆیخ

 ەندەرچەھ ،ەشێرکەس ڕەکو وەئ یقوربانەبکات ب ۆیخ تێبەئاماد کداێسات مووەھەو ل تێنرابەدان عقوبیە ۆمردن ب
 .گاتەدێپ یکێشت مووەھ ڵیواەھ ەیکەمیبآ س ڵەد ۆیھەب وەاریستەھ رۆعاشق ز

* * * 
  ناسک و کز یکێکیموز ەڵگەل

 -:تێپرسەو د کاتەد ەیکەعاشق ەخوشک یبانگ یسووکەب ەدواوەل ەوەژوورەل ێتر
  ؟یەچ ەوەئ انیگ میەمر/ ێتر -
 ............ /میەمر -
  ؟ییییستاوەو ێوەل ۆتوخوا ب/ ێتر -
 ............ /میەمر -
 .تریئ ەسەب ەوەژوور ەرەوەد ؟ەوەیەناد ممەاڵو ۆب یرەئ/ ێتر -
شان  ەستاوەو ەوێپەب انیگێب یکەیەالش کەو عقوبەیەل ابونینڵو د ڵواەدوا ھ ینیزان ۆب زنڵۆئا میەمر یکانەنەیز

 یکانەاریستەھ ەندامەئ یرچەھ ەمنێکزوھ رۆز ،یو باوک کیدا ەتڕێبەچاود ەوێوەرلەھ وەرگاکەد یکیەال ەتەداو یوسنگ
 رەھ....ستاونەوەن کارکردنەل یکانەچاو مەاڵب کاتەد شتەبدرک  مترەک ییئاسا یبارەکزبون ل یمووەرھەھ ەیەھ یشەل
 !؟یچ انی ەراست ەیکەدارڵد یمردن ڵیواەتابزانآ ھ یو باوک کیدا ەتدادەپۆشێ ەویەلولەمەب ەوەرگاکەد وێنەل

 یردێم یخدرەل....ێڕبەد وێ کوژەد ۆیخ تەبەیھ....تێستیبەد کێبەڵغەبەڵغ یکزەب....کپ بون میەمر یکانەچکێگو
و  ەیەتاقان ڕەکو وەئ دەزانێ ەچونک ەکاوۆشەپ اتریز ەیکەژن ەل شی-خدر ،سێپرەدێل یعقوبیە ڵیواەھ ەوەتێبەکدینز
 ەکچ مەئ ێیگو ەتێکز ونزم د یکێنگەدەب یوباوک کیاد ەیمانەاڵو ارویپرس وەئ مووەھ ،ەاچویت یتریبرا سێ ۆیشخێپ
 .ناگات کانەوشەل یچاکەب نایگەئ ینیبەد انیمەو د ستەد ڵەیجوو نھاەت ەتێش
* * * 

 تەبەیھ یمام خدرو باج یوالەرەب ەوردەورد
و  ستانەو ەیوێش ۆخەرەسەل ەناسک ەژیک وەئ ۆب ەناسک ەنەمید مەئ یرگەبەب نەیبک مبارەناسک وغ یکێکیموز داەرێبال

 یرایکام ەوردەورد نێڵیبھێجەب کترەیەب وەاڵکێت ەگونجاو ەکیموز وەئ ەڵگەل میەمر ینینیب یستەھ ییکارەئاماد
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 کەیەوێشەب ن،ەکەد ەرھاتەسەب مەئ یباس نۆچ نیبزانتا یرەھاوس یتەبەیمام خدرو ھ کینز ەوەنیبگواز امانیروئ
و  ەستاوەو ۆیخ ەیکەژوور یرگاەد رەبەل نۆچ تێاربیدێمان ل-میەمر ەوەدوورەل نداێوەئ ۆیئاسەتال نیستەبو انیویودەل
 .ەفرەب ەپارچ کیە شەکەوشەناو ح کاتەد انیرەیس
 (داۆیخەب تێشێکەد! )؟ەبو ەنانیم وەئ یتووش نۆچ/ تەبەیھ -
 .(کاتەد وتەناو مزگ یرەیس ەوێوەل شیجارێندەھ ەداخستو و یرەس/ )مام خدر -
 .(یو باوک کیدا ەتدادەپۆشێ زآێھ ێبەب ەارید ەوەدوورەل/ )میەمر -
 !کرد؟ەد یچ ێوەل ییەانەیب مەئاخر ب/ تەبەیھ -
 .(یو باوک کیدا ەتدادەپۆشێ ێزێھ ێبەب ەارید ەوەدوورەل/ )میەمر -
 .تێیبکر ەپارچەپارچ دامەس یبەر! نەینۆک یەبەر وەئ یزاڕەشا موومانەھ رەھ ۆخ/ تەبەیھ -

 میەمر یال ەوەنەڕێیبابگ
و  ێنیبەد ەڵێڵیب یو باوک کیدا یمەود ستەد ڵەیجوو تێبەد کیتار یرچاوەب شەو جارجار ەستاوەو ێوەرلەھ میەمر
 .رچاوەب ەوەتێد یانیردووکەھ تریکێو  وجار تێنێکەتەراد کێرەس! تێبەوند رچاوەبەل یانیردووکەھ ەیەواش ھ یکات
 ێتر یال ەنیبچ
 ەسارد واەھ وەل ەیوەئ ۆدابخات ب ەرگاکەو د ەوەژوور ەتێتاکو ب کاتەد ەیخوشک وەئ ەڕێیرچاوەھ ەوەژوورەل ێتر
 ەداوەن یدروست یکێمەاڵو چیمام خدر ھ ێجار مەاڵب ەگرتوێل ێیگو میەمرەک ێبزان شڵەواەھ وەئ ھاەروەھ تێب یجاتەن
 انۆیخ ەیکەوشەحەل یساوەپەحەمام خدر ب ،ەکڕەرگبەج ەرھاتەسەب یئاکام دواەبگات ب شی-میەتا مر ەیکەژنەب
 ەل یئاگاش چیھ نەڕۆد ێوەئ وەرەبەک ەبو اوانیپ یراکەراک ەیتێئاو سکێفرمەل ڕپ یکێچاوەب کاتەد وتەمزگ یرەیس
 .ەستاوەو ێوەل ۆو ب نۆچ ییەعاشق ن ی-میەمر
 (ەوۆیەرخەبەل! )ت؟ەیکەد یچ ەشاخ وەئ رەسەل ۆت ییەانەیب مەب....مڕکو/ تەبەیھ -
 .مابو ڕەیکو وەئ نھاەرتەھ یلەالعەم (کاتەد ەیکەژن یرەیس یزێھ ێبەب/ )مام خدر -
 .(تێشینەدێل یمردوو ینگەر ەچرک یدوا ەچرک/ )میەمر -
 .ۆڵەبمرآ ر کتیدا کەد/ تەبەیھ -
 .(تێچەکدێت ترەیندەوەئ/ )میەمر -
 (ەوەانیگرەب. )ێمرەئ ستآیبب ڵەواەھ مەئ یلەالعەم/ مام خدر -
 .(ێریناگ ۆب ۆیخ ەوێپەب تریچ ەکیرەخ رچآەد یانیگ ەماو ەندەوەئ نھاەت/ )میەمر -
 ۆیخ ەیکەژوور یمەردەبەل ەوالوەل ییەن میەمرەل انیئاگا....عقوبیە ڵیواەھەب نڵرقاەس میەمر یو باوک کیدا
 .کاتەد انیرەیس
 (ەوەانیگرەب. )خوارێ ەانینابوێھ ەکەشاخ رەسەل ینداریبرەچوبون ب مانۆخ یکەڵخ/ مام خدر -
 .ینداریبرەچش ل! ێرمابەھ/ تەبەیھ -
  .(!!!!!تێشێکەدەڵھ کەیەناسەھ/ )مام خدر -
 یمانەمان ون ەژێوتوو مەل ستەبەم تێزانەد چاک! شتەیگێت ییدوا ەیوش ندەچ وەل ەگرتو انیکانەقس ۆب ێیگو میەمر
 مانەب ەستەوەیپەبزانآ ک ەیکەوەکاردان تێوەیەو د یباوک ڵەیقوو ەناسەھ وەب ڵەرقاەس ،ەیەشێرکەو س تێش ڕەکو وەئ

 وەئ ییتێنجەگ یکانەونەخ یسوارچاک ی-عقوبیە ،یحۆر ی-عقوبیە ،یدارڵد ی-عقوبیە نج،ەگ ی-عقوبیە یمانەو ن
 .میەمر ۆب ەکێشت مووەھ ەعاشق ەالو وەئ ،ەیەلیجوان و ورد ێییەالد ەکچ
* * * 
 -:یژن یتەبەیھ ۆمام خدر ب یمەاڵو مداەکۆریچ مەئ یشتنڕدا یسازەخشەن وەوەانێڕگ ینیزاید ەیوێچوارچەو ل داەرێل

  .تێوەکەد میەمر ێیرگوەبەک  ەـ-عقوبیە یمردن ەیوش
 ڵیواەھ میەمر ٦٢٢٧ ڵیسا یزستان یژۆر مەدوو یانەیوام دانابو ب میەبەدەئ ەقەد مەئ ەیبناغ یدانان یتاەرەسەرلەھ

 یدا مردبآ، من مردن-میەمر ینەیزەل عقوبیە شتنداڕدا ییگشت یکارا یلێھ رەسەتاکو ل تێستیبب عقوبیە یمردن
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دا -میەمر یتێسەک ەیوێچوارچەل تریکێوازێشەب ەشۆناخ وڕرگبەج ڵەواەھ مەئ ەیوەکاردان ەیوەئ ۆب ەستەبەم م-عقوبیە
  .نمەیەبگ تاۆکەب
* * * 
  !رچوبوەد یانیگ ەوەبوم ژێنوەل منەک (ەوەداتەد ەیکڵەقوو ەناسەھ/ )مام خدر -
* * * 
چ  (!رچوبوەد یانیگ) ەیوش یستنیبەب ۆئاخ!!!!! تێنریبب نیسکر رەسەل ەنەمید مەئ رەگەئ........ەیڕۆھ........ەیڕۆھ
 نۆچ! نآێقەچەداد مەد نۆچ!  تێبەد قەبلەئ ەیکەلیورد ەموچاوەد نۆچ !میەمر یناخ ەتێچەد یگوزارشت یکێکیموز ەرۆج

 !ت؟ێچەرنەتا د ەیەھ ۆیخ یحۆر یگرتن یتوانا نۆچ ەیئ ،ەوەکاتەد قەز یکانەچاو
 ەجوان ەژیک وەئ یکانەئازارەب ستەتاھ نیب میەمر یمەو ھاوغ نیش یشدارەب تێب شیکێمەک رەگەئ موومانەھ ێبەد
 یمردن ڵیواەھ یدوا شیوەئ باداەن نیشێکەڵھ ۆب یئاخ کێباتوز ،ەوەنۆیبش ئازارەل مانۆتاخ نیبگر کێمەباک ن،ەیبک
 .تێربەسەبێل یکێشت ەیکەدارڵد
 .تێگرەدیدا راقەو م کاتەد ەیکەدارڵد یختەشوێپ یمردنەب ستەھ رەدولب ڵید ەیژانۆر وەل یئا
  .تێگرەدیدا ریو ب ستەو ھ ڵد یکاوۆشەپ ت،ێستیبەد زانیئاز یمردن ڵیواەھ ۆڤمر ەیوساتانەل یئا
 .تێگرەد ستانیوەشۆخ ەیخیەترس  ێبەب قەر ڵد یمردن ەیوکاتانەل یئا
* * * 

 یگاەردەب ەیکەفرەبەل یروخسار! وشک بو ترەیندەوەئ ستیب ی-عقوبیە یرچوونەد انیگ ەیوش رەدولب ی-میەمر کاتێ
 ەشتەیتاگ ،ەیگاکێرجەس ۆب ەدواو ەوەتەڕێگەد ستەھێب یکەیەالش ماەن دایشەل ەل یرمەگ ا،ەڕگەڵھ تریسپ انەیکەژوور
 ەوەکانەدرزەل نھاەت ەکەژوو وێن ەوەوتەک یکیو تار ەویەداخرا دایدواەب شۆناخ یکیڕەیەجەب شەرگاکەد ۆیخ ینێشو

 ەیپەت ەیکەگێج رەس ۆب میەمر یشتنەیگەب ،ەدوو خوشک وەئ یگاێرجەس ەتێد ەکەفرەب رەس ییەیانەیب مەئ یرووناک
  .کاۆشەپ ەوتنەک مەب کێمەش ک-ێتر ساەڵھێل
 ەوەژوور ەویەاەڕگ ەیەوێمشەب ینیبەک رکردەد ەیخوشک مەئ یرەیس ەوۆیەخ ەیکەگێج ناوەرلەھ ێتر شەیەماو مەئ
 نھاەت شەرەدولب ەکچ وەئ نا،یدا ەکەگێج رەسەو ل یگرت ەلەپەب ەیکەوتنەک ەڵگەو ل پێرەس یەستاەھ ۆیب کێمەک
 ەوەتێئاگابەتاو یکانەتەرومەب تێشێکەد یسووکەب ێتر ەوەشتنیدان وەربەھ ەماوەن ۆیخەل یئاگا تریچیھ وەیەستەج
  -:کرد ەاستڕئا یشیکێاریپرس ندەچ ەماوەن یکەڵک مەاڵب

  ؟ەبو یچ میەمر/ ێتر -
 .(ناکات ەقس وەنگەدێب/ )میەمر -
  ؟ەیکەوائ ۆب/ ێتر -
 .(ناکات ەقس وەنگەدێب/ )میەمر -
  !ن؟ەکەد یچ یو باوکم باس کمیدا/ ێتر -
 .(ناکات ەقس وەنگەدێب/ )میەمر -
 کێھاوار ەمچیو ن تێگرەد یشان ردووەھ تێترسەد رۆز ت،ێناگر ەینازدار ەخوشک وەئ ینگەدێب ەیرگەب/ )ێتر -
  !ت؟ینگەدێب ۆب! ؟یەچ ەوەئ (کاتەد
 ەیوەئ ۆب ڵیپا ەخاتەد کێفەخێپ ندەچ ێتر ،ەشتویدان ەیکەگێج رەسەو ل ماڕواقو میەمر ،ییەن یسوود مەاڵب
 ەکەوشەح ویودەئ ەیاستڕئا ەرگاکەد یدرز وێنەب یکانەستەھ یساوەپەحەب شیوەئ ت،ێشینەداد یرەرامبەبەل تێوەکەن

 یکیدا ۆب ەقس یباوک ەوەرەدەل ،ێژوور ەتێد ۆب یانۆیخ ەیکەوشەح وێن یکڵێواەھ مووەھ ەارانیستەھ رۆز ەکردوو
 -:راگرتونۆب گوێ ردووەھ شیوەئ کاتەد

 .مردبوەن گاەڕێل/ خدرمام  -
  .دامەس....ھـۆئ/ تەبەیھ -
 یسپ ەموچاوەد رەسەو ب ەکەژوورەکرد ب انۆیخ ەوەرگاکەد یکانەدرزەب تریکێجار داەکەوشەح وێنەل ەیەوش ندەچ مەئ
 رۆز ێتر وت،ەک گوێرەب یکانەوش زڵۆئا یکەیەوێشەب مەاڵب! ڕیبێل انڵەیو جوو ەوەشتنین میەمر ەیکەاوەڕگەڵھ
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 یکانەقسەل ێیگو یواوەتەب! تڵێنا چیھ وەشتویدان یەنوقاو مەد ەوێمشەب تێنیبەید! تێترسەد میمر ەیکیەنگەدێبەل
 یرەیدواتر س ەرگاکەد ۆب ەوەتەداو ڕو ئاو میەمرەب کاتەشدەباو ن،ەکەمردن د یباسەبو ک یو باوک کیدا ەیوەرەد

 -:کاتەدێل یاریپرس یساوەپەحەو ب کاتەد میەمر
  !؟ەکآ مردوو میەمر/ ێتر -
 ەکچ وەل یرەس ترەیندەوەئ ەکەکیتار ەژوور! تێترسەد اتریز.... تێناب کێمەاڵو چیھەل ێیگو ێتر....ئاخ مەاڵب

 مەاڵو مەاڵباسبکات ب ۆب ەیکەمانڕواقو ۆیھ کاتەو داواد تێگرەد ەیکەخوشک یشان کێندجارەچ! ەواندووێش ەیەلۆبچک
 مەاڵب.... ەوەتێنوزەو د یگرەد دایرەسەو ب ەوۆیەخ یسنگەب تێنێنوسەیو د شەباو ەتێگرەید کێندجارەچ ت،ێستیناب

  -:کاتەھاوارد یتوندەب رۆز تێنێنام یئارام ەلۆبچک ی-ێدواجار تر ییەن یسوود
 (ەوەھاوارکردنەب! )؟یتیەچ میەمر ەبزان ەرەو....ەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەکیدا/ ێتر -
* * * 
  ....زەڕێب یرەنێخو
دوو  مەئ ،ەکەوشەح وێن ەنمەیەگەیو د ەوەنمەڕێگەد ەدواو ۆب داەکەدار رگاەد وێنەب تەوەندنێخو یایروئ ەوەژوورەل

 ەتێوەکەد وڕەقو یکێوارێد نداینیب ۆیئاس یاستەڕناوەل....نیسکر ییاڵقوو ەچنەو د ەوەونەکەدوورد ەوردەورد ەخوشک
 .ەشتووۆیر ەکەچیتابنم یشەر کێمەک ەواسراوەڵھ ایپ ەیکەشەچرا ر ەرگاکەد رەرامبەب
 تینیبەد ێڵەبھێجەب ەییکراوەب تۆخ یدواەل ەکەژوور یرگاەد کێمەدواتر ک ەکەوشەح وێن ەتەیگەد ەدواو ۆب ەوەتیاەڕگەک

 ەگرتوو یشان ردووەو ھ ەشتوویدان ایمەردەبەش ل-ێو تر یساوەپەحەب میەمر شتوون،یدان ەوەکەیەب ێو تر میەمر
 شەکەفرەربەس ەیوەرەد یرووناک ت،ێد انیھاناەب یکیتادا ەرگاکەد ۆب ەوەتەداو ڕیئاو ەویەژاوڵەش یکێموچاوەدەب
 کاتەردەد ەکەتامێب یڕەج ەوییەداخستن ۆیھەب ەدووبار ەکیرەخ ەرگاکەد ،ییەانیت یکێپڵۆگ چیھەک ێژوور ەتۆچ کێمەک
 -:ەوەکاتەھاوار د ەدووبار تێونبب رچاوەبەل ێتر ەیوەرلەب مەاڵب

 (ەوەھاوارکردنەب! )ت؟یەینا ۆب....ەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەـەکیدا/ ێتر -
* * * 
 .(رەنیب) ەب مەبتک مەکەزدەح....زیئاز یرەنێخو
 ەوەکەیەب....ەانیترەیکەژوور یمەردەبەک ستاونەو ەینێشو وەو مام خدر ل تەبەیھ یباج مەڵێدێپ تەندەوەرئەھ داەرێل
 ەرگاکەد یداخستن یڕەیج یدوا سات....ەکەژوور یمەردەب ەنەگەد....نەکەراد انیکانەکچ یژوور وەرەب یساوەپەحەب
 ت،ێنێنوەد کتریتار کێمەک ەوەرگاکەد یداخستن ەمچین ۆیھەب انیکانەکچ ەیگێو ناوج شەو چاو و ل مەد ستنیبەد

 ەوەتەڕێگەد یرووناک ەدووبار ەوەکاتەد ەرگاکەد یتوندەو دواتر ب رگاەردەب ەگاتەد ەوەیەکەردێم شێپەل بتەیھ یباج
 -:میەمر ەب ەکردوو یشەو باو ەشتوویدان یماوڕواقوەب ێتر ن،ێنریبەروونتر د ەکەخوشک ردووەھ وەکەژوور وێن

 (تێنێژیقەد! )؟یتیەچ میەمر!....؟ەبوو یچ ەوەئ....انیگ ێتر....یواااا/ تەبەیھ -
* * * 
 ....زەڕێب یرەنێخو

 یچ شێرکەو س دارڵو د نداریبر ی-عقوبیە نیبزان نیبچ وتەمزگ وەرەو ب نێڵیبھێدوکاندار ج یمام خدر ڵیباما
 !ن؟ەکەد یچ ڕەکو وەئ یورەچوارد یکانەاویپ ،ەرھاتووەسەب
 شیکەیەدان ندەچ شتوونیدان انیکێندەھ ستاونەو عقوبیە یورەدەب کێاویپ ندەخوا چ ڵیما یوتەمزگەل تاەوەئ
 کیەبارەل یمووەھ یکانەتاز ەجل ەنوقاو یکانەچاو ەستەبآھ وەراکشاو اندایوێنەل شیوەئ کردنن،ەقس یکیرەخ ەوالوەل
 رۆز ەاوانیپ مەئ. نییەانەیب مەئ ەیکەوەنیقەت یرووداو ڵیرقاەس یمووەرھەھ شیوتەمزگ یاوانیپ رھاتوون،ەد
 ،ەوەنۆڕگەد کتریە ەڵگەل اڕرویو ب نەکەد ەیەوەنیقەت مەئ یباس انداۆیوخێنەل شەارانیستەو ھ واننەڕدێیت ەوەرەیسەب

 ێوەئ یکانەاویپ ەکاتەروود تڕێبەد انیمووەھەب ەقس ڕپەل! ەوەتێبەورد د ێیو ل کاتەد عقوبیە یرەیس رۆز کیەگوند
 .کاتەژدێدر عقوبیە ۆب ەنجەو پ
 .ێمردب ڕەکو وەئ ێناچەوەل....نەرکەیس/ کیەگوند -



  
    92 

 
  

 ەاویپەل ھەندێ ەوۆرزبەب وتەمزگ وێن ەیاوانیوپەئ یالواتێ تریکرد ئ یکڵەیەجوو مەئاستەب ەندەوەرئەھ عقوبیە
 وەئ یورەچوارد وەوەشێپ ەنێد انیکانەچانۆو گ انۆیخەب وتنەمزگ یھلەو ئ شتوونیدان ێوەل ژۆو ر وەشەک کانەریپ
  .کاتەدێستپەد انیندنێخو الواتێ ەوەانیگرەب رەکسیە نداریبر یعاشق ڵەیجوو یدوا گرنەد ەنداریبر ەنجەگ

 ەشەلەب ڵەجو اتریز ۆیەب تێبەد ەرانیپ وەئ یانیگرەل ێیگو کێوەخ ەزند کوەو ئاستمەب ەو راکشاو ەزێھێب عقوبیە
 یشیکانەنیبر ینێخو وەو رگرتوەو یرمەگ یشەل کێمەک وتەمزگ وێن یباۆس یرمەگ ۆیھەدواتر ب کاتەد ەیکەبووڕس
 ەیندەوەئ ەویەرۆز یرمابوونەو س نداربوونیو بر وبوونو ماند یالکیھ رۆز ۆیھەب ەوەتێوەخەد تریکێجار ۆیەب ەستاوەو
  .ەوەگرنەکدیە مدایەمر ەڵگەو ل کاتەد کەیەپرخ ەورد تێناچێپ
 سکێفرمەو چاو ب نینەکێپەب مەد ایشۆخەو ل نەکەخوا د یکانەجوان ەشیخواو ئ یسوپاس شیتریکێجار کانەریپ ەاویپ
و  ستاونەو عقوبیە یبووڕس ەیالش رەسەل ەاوانیپ وەل کێندەھ بنەد ژکردنێو نو ەو شوکران تیەئا یندنێخو یکیرەخ
 یکیرەخ والترەل انیکەیەدان ندەچ ،ەنجەگ مەئ ۆب ەوەچاکبوون یدوعا خواوەل ەوەبوون کینز کەو نەکەد ژێنو

 .تریشت وەفاتح کەو بنەخوا د یکانەزۆریپ ەوش ەیوەوتن
 یکانەچاو ەچونک یکانەوێل ەتەوەڕیپ ەنەخەردەز ەیکەرەدولب ینینیبەب دایوەخەو ل ەوەوتەخ سەرلەنوێ ەنجەگ مەئ
 یینیسکرەل کێجار ندەچ وتەمزگ وێن یکانەگرت وەکەوەخ یکانەنەمید ،ێییەالد ەونازدارەئ یوالر شەل ەتەوڕیب

 یرەیس واوبوونەت ژکردنێنوەل ەتاز انیکێندەھەک شیوتەمزگ یھلەئ ت،ێبەد کترەیەب وەاڵکێت ەقەد مەئ ەیوەندنێخو
  .ەالدروستبوو انەیوەچاکبوون یدێئوم یکانەوێل ەیندەخ ۆیھەب نھاەت تێرناچەد ێیل انیرەو س نەکەد
 یرەیس وآەانیب کەو نڕبەدەڵھ رەس کانەریپ ەاویپ ەو جارجار وتەمزگ وێن ەگاتەد میەمر یکیدا یتەبەیھ ەپلک ەیژیق
 .ەیەژیو ھاوارو ق انیگر مەئ ینیزان ۆب نەبک ەوەرەد

 !؟یەچ ەانیگر وەئ/ (٦)کێریپ -
 .(ەوەداتەد ەکەژیق ینێشو ۆب شڕیو ئاو کاتەد مەئ یرەیس ەوەمانڕسو رەسەب/ )(٠)کێریپ -
 ەوەرەد ەیژیق وەندەخەب مەد ی-عقوبیە یراکشاو ەیالش وانێنەل انیمانڕرسوەس وتەمزگ وێن یکانەاویپ مووەھ

 .ەشکردووەداب
* * * 
  و وتەمزگەل عقوبیە ینینیوبەخ
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ
 ەکەچیبنم یرەیس....ەستاوەو ەکەترەعەشوش رەسەل ەوێپەو ب یەرداەبەل یجوان یکێجل عقوبیە ەکەزەر یژوور وێنەل
 واڵب یشەکەنۆب! ەوردبوو یقاچ رێژەل ەکەترەعەشوش نآیبەد یرقاچێژ ۆب ێنێنوەداد رەس....ییەانیت یکێکون چیھ کاتەد
 .دەمژێەڵیھ کێمەک وەوەتۆب
 
* * * 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
  میەمر ڵیما
 ییئاوا مووەھ ناوەب یکیدا وێتر ەیژیھاوارو ق! نآێژیقەو د ەشگرتووەباوەل ەیکەعاشق ەکچ ەوەژوورەل میەمر یکیدا
 وەمام خدر، ئ ڵیما وەرەب نەێد ەستەد ەستەو د ئاگاھاتوونەو یواوەتەب کەڵخ ییەانەیب مەب! ەوەداتەد نگەد

 انیکەیەدان ندەگرتوون و چ ەیخیە شیساوەپەح ەراوۆشەن انیوچاو مەد ێوەئ ۆھاتوون ب انیکیدا ەڵگەل ەیناڵمنا
دوو  انییەیانەیب مەئ ییرچاەنان و ب یخواردن شێپ ەچونک نۆخەید ەوڵەجوو مەدەب ەیەوەستەدەب انیوشک ینان ەپارچ
  .ەگرتوو یانەیکەگوند ەیخیە ڕرگبەج یساتەکار
 یکیو دا ێتر یو ھاوار انیگر نگەدەب انیمووەھ ییئاوا یژنانەل ەبووڕپ ەعاشق ەکچ مەئ ەیکەژوور

 ەکەژوور یرگاەد رەبەژن ل نیندەچ ەھاتووێل یوا ەوەتێناب ایت یتریسەک ەیگێج ەبووڕپ رۆز ەکەژوور....ھاتوون
  .ستاونەو
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 ەوەانیگرەب ەچونک ناکرێ نیداب سەکەب ێتر ینیبەد تەیبک ەوەژوور یرەیس رگاەردەب یکانەژن یرەرسەسەب رەگەئ
 ەنەمید مەئ کات،ەو ھاوارد یگرەد کانداەژن وێنەل تەئافر کوەو شیمام خدر! داۆیخ یمل وەسەب شآێکەو د ھەڵدەپەڕێ

 کاتەد ادیز شەکەبەڵغەبەڵوغ ێبەردۆمام خدر ز ڵیما وێن ەیکیەغڵباەرەسات ق یدواەسات ل....ەوامەردەب ەیەوێمشەب
 عقوب،یە ەیالش ینینیب ۆب ۆیب بووەتاسەب میەمر ەیوتەمزگ وەئ....وتەمزگ وێن ەگاتەد اتریز انیکانەو ھاوار نگەو د

 یەگوا ەخوارد ک ەیکەدارڵد یرمەت ەل یتەفەخ رۆز میەمر اربوو،ید میەمر ەیکەژوور یرگاەد وێنەل یەیرستگاەپ وەئ
 .رێبگ شەباوەل ەیکەالش رێرتێت ینادات بچ ەیگێر تێرەو داب و ن ێناتوان شیوەئ وەراکشاو ێوەل

* * * 
 کێـ (نەویش ەخشانەپ)
 میەمر ەیناواد یرگەم ۆب

 ێو پ ستەد ەشکینەک وەئ ۆعاشق، ب یکچ ۆب ،ەلیورد یرەدولب ۆب رگ،ەمەجوان ی-میەمر یمردن ۆئاخ ب زارانەھ....ئاخ
 ەوەوتەکەد وەئ یکانەقسەب شیکێمەک یودوا  بووەدڕەتو عقوبیە یکانەقسەزوو ل زووەک ێییەالد ەژیک وەئ ۆب ،یەناوەخ
 .نینەکێپ

 وەوەتەساوڵیت انیگ ێبەب داەیکەدارڵد یبووڕس ەیالش رەسەواب ارەییع ی-میەمر ەیکەماوێجەب نازێب ەناز ۆب....ئاخ
و  یشەباو ەکاتیو ب بکاتەوێپ ینۆب رێرتێرابردوو ت یزستان کەو بکاتێل یشوازێپ ییەن سەک شآ،ێبک یناز ییەن سەک
 .بکا نێپرژ ترەع یشاڵبا

 ەیگێھاوج روەاوی ەتاک ۆت ۆخ ت،یبوو ێتر یو خوشک ڕێھاو ەتاک ۆت ۆخ ەکەارەییع ەنازەب ێییەالد ەژیک....ئاخ
 ئاگاتەو وەخەل ماچەب انیانەیب شۆت رەو ھ شەباو ەتکردەد ۆرتەزستان ھ یوانەشەل ت،یبوو تەکەبچووک ەخوشک

  .ێێڕگەد ۆت یرگەم ینەویش تۆخ ەیکەورژو وێنەرلەو ھ ییەانەیب مەرئەو ھ ستاێرئەھ تاەوەئ ،ەوێیەنێھەد
 ....ەمرەم توخوا
 ....ێڵەھەم مانێج توخوا
 داەزستان یتاەرەس مەل ۆت ۆخ ،ەنێھەم یتاۆک تۆخ یرگەم ییتاۆکەب شیمن ەیکەکیڕۆچ....ەکییەگوند ەژیک....ئاخ

 یتەکەکەناس اڵو با یگرت ەیخیە شقیع یزییپا زان،ڕێەاڵگ ەیواد شێپ یچەک! تیبوو نداەمەت یھارەب یتاەرەسەل
 شێپ یچەک ینێدرکەن ەلیجوانک ی(ێتر) یال ماەن کییەنێنھ چیھ ۆت ۆکرد، خ انیگێب تداەکڕەساردوس ەژوور وێنەل

 .وتەن ەبچووک ەژیک وەب چتیھ تییئاواڵما ەیواد
 تداەکەدارڵد ەڵگەل تریکێژۆر ندەچ یدوا رەنووس یبامن ،یەکرداەن چتۆک داەزستان مەبا ل ان،یگ میمر....ئاخ

 ،ەوەکاتەن ترتڵکا ڵگو میەو مر انیگ میەمرە، ل(یمراو) آەڵن تێپ تریچ مەکەدێل یداواش کترویە یشەباو ەوەمەبتانخ
 ڵید رۆز ەبنووسم ک ۆیباب ،یارید ەبکات ۆیب داۆت ینێوکبو یژوانەو ل آڕبک ێتر ۆب تریکێترەع ەبنووسم شوش ۆیباب
 .کاتەد شۆخ یکێنۆب ەڕێیچاو مانەیەلۆبچک ەخوشک مەئ ەکڵێسا ەیکینز ەبکات چونک شۆخ ێتر
 ....ەمرەتوخوا م ەد

 ....ێڵەھەم مانێج توخوا
 رەھ تێرجبەم ن،ەوەڕێواب ەسوور ڵەاڵو گو ەلیحاج یرزەو ،ەکەم چۆک داڵەسا ییتاۆک مەتوخوا ل....انیگ ێییالد ەخوشک

 مەئ یبووکەبتکات ب شیوەبکات، ئ تەکەدارڵد یشەشکێپ تۆخ ەیکەجوان ەکراسەبنووسم ب یمام خدر ۆب ەھارەب مەئ
 یکەیەسورم ن،ەڕێگەڵھ گاکانداێر ەتوولەب سپەئ یسوارەو ب ستەد ەبخات یاریدەب رگزتێن پکآەچ شتیکیدا ەزۆورەن

 ت،ێب ەیویقر رەبکات و ھ زەزودابەبەڵھ متاەردەبەو ل نآێکەتەڵھ تۆب ەکەگێر ییژاێدرەب ێتر یستەد ەمەخەد شیسور
 بدات،ەڵھ ۆماچت ب یکانەلۆبچک ەستەدەبکات و ب بارانتەوش قوربانەو ب انیگ انیگەب ەوەبدات ۆب تڕسات ناساتآ ئاو

زاوا،  ڵیما ەیکێد ەنەگەتاد ونەدواتان بک زانڕێ ڵەپەچەو ب مبارسۆکەب مەبک شەیەناوچ مەئ یو کچان ڕکو مەرجەس
 یجلەب نمەیەگەدێت شێوەئ یکچان مووەو ھ ستنەبو کێمەقادر ک دەمەمام ح ەیکەدوکان مەردەبەدآ ل یاستەڕناوەل ێوەل

 رەسەب ەبدەڵیو ھ ەوەرەبک تەکەرگزێن ەپکەچ ەویەرزەوبەل شۆت ن،ەبک بارانتڵو گو متەردەب ەنێب نگڕەنگاوڕە یکورد
 .ەبخواز ۆب انیریرگەھاوس ەینوخش تداەکیەتارا سپ رێژەو ل نینەکێپەب مەد یژانیک

 ....ەوەستەھ ەد انیگ یمراو ەخوشک
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 ەرەبخ ۆب ەیلیوورد یکیەزەک ندەو چ ەوەنۆبھ ۆب ەیکەزکاوڵۆئا ەقژ روەو س تۆخ یمەردەب ەرەبخ ێجاران تر کوەو
 ....سێنووەد ەوێپ ەیکێییەالد ەروخسار وەوێو ش مڕئا کێوپ کەڕێک یرەس یمالوالەئ
 شتەکەترەع ەو شوش نآیبب ۆیخ ەوۆتەتا ل کاتەروخسارت د یوانەڕچاو وەنازێب شتەکەنێئاو ستاێئ....ئاخ مەاڵب
  .ەوەوبکاتاڵب تداەنیس رەسەب ەیکەندارۆب ەویو دواتر قر نینەکێپ ەبخات ۆب داۆیخ یمەردەبەل
  ....انیگ یمراو ەخوشک ناکاەیق مەاڵب
و  ەشتووڕدا مۆت یشقیع یکۆریچ مۆاڵبورھان ج منەک ەیگەدێت وساەئ ،ەوەنینیبەد کتریە اردایناد یکۆیەئاسەل تێد ژآۆر
 ۆب انیکێنەویچ ش شیئاوا یکەڵخ مووەباوکت و ھ یو مام خدر کتیدا یتەبەیھ ەو پلک (ێتر) ەوەتینێخوەید ەوەمنەل
  .ەاوێڕگ ۆت یرگەم
کرد،  تیئاواڵما ۆت ییەیانەیب وەسپارد، ئ ئاسمانەب حتۆر ۆت ییەیانەیب وەئ....انیگ یمراو مەکەکچ -:مەڵێد وساەئ
 رەکسیە سێەڵھ وەخەل انۆیخ ەیکەگوندەل عقوبیە یخوشک ی-انەیب شتێمھەن ەویەدا تەناسەدواھ ۆت ییەیانەیب وەئ
 .اندەیاگێڕپ یەبەدەئ ەقەد مەئ ەیوەرەد یکێرەکاراکتەب مۆت یرگەم ڵیواەھ

خوا،  ەیکەنیرەب ەشتەھەب ۆو بردت ب ەویەچاێپ تۆخ یرگەم ەڵگەل تڕێھاو ۆیشن یکانەزەح ان،یگ میەمر....ئاخ
 ڵەواەھ یبار رێژ ەتۆوتەک ێتر ەیندێھ وەستاوەو تەکڵەما یوشەح یکانەژن ەیرۆئاپ وێنەالت ل ەتۆھات تاەوەئ
 .ستیوەشۆخ ۆیت یناکاوەل یرگەم ەیکەبووڕس

  ....ئاواڵما انیگ میەمر کمەکچ
 ت،ۆکڵگ ەتێبب ەکەنۆک یەبەر یخاکەل کێشەو ب تێب ردووالتانەھ یگوند وانێن ەیکەشاخ ەلکۆپەت رەسەل شتەکۆڕەگ با
 تاڵبا یشنەچ ەیکەلەکیبار ەلێکەب وزەس ەڕۆیو پ نەبک ردانتەس ەیەناوچ وەئ یژانیک ەستەد ەستەد ھارانداەبەل
بچنن و  ەسوور ڵەاڵو گو بونەیو ب رگزێن ەوەببنۆک ورتەدەدواتر ل انیخواردوو نگەپ یازیرازون یدەنانێھ ۆب واسنەڵھ
 ەنەبخ ەنیش ەزۆریو پ رجانەم شتەکەرزەب ەو سنگ ەخیەو  ستەد یمتومورو ەیندێھ ورت،ەچوارد ەنەخیب پکەچ پکەچ
 .انینێکچ یختەب ەیوەکران ۆب تۆڕرگەس
چ  ت،یبوو ارەییع یکێرەچ دولب ۆت دەزانێ نجایئ ت،یپاک بوو یکێچ عاشق ۆت گاتەدێت تڕێھاو ۆیشن نجایئ
 مەرجەس وەکەناوچ یدارانڵد ەیندنگێخو ەتێبەد شتەکۆڕەگ ت،یبوو عقوبیەو  تۆخ ڵید یکانەراز یکەیەشارگەع

 ونەکەردەس تۆب ەڵمۆکەب شیھارانەموو بەھ ن،ەکەد (میەمر ەتانڵسو) یدەرقەم یرەیس ەوەخوارەل ەکەرەڤەد یعاشقان
 .آێڵناھێجەب انیناخ ۆت یناکاوەل یرگەم یستەپ کێنگانەتادر شیوانەش نێڵناھ تێجەب ەوارێو تائ
 ییئاواڵما بدایرەغ یکۆیەئاسەل وەیەگەڵمۆک یوتووەدواک یتێرەداب ون ەیدۆریگ ەیشقیع وەئ یتەغورب ۆب....ئاخ
 .ەوەناچن ادەیل یەتاەو تاھ کانڵەد نەخاو ڵید ەخاتەو سوآ د کاتەد ھاتووەنەواد
* * * 
 
 
 
 ........ەوامەردەب ییگشت یلێھ

 /٦٢٢٧/٦٠ ٠٠زستان  یژۆر مەدوو/ روون یکەیەدێسپ/ کات
 وتەمزگ ناو

 ەیەنەخەردەز وەب یورەچوارد یکانەریپ ەاویپ کرد،یادیز عقوبیە یوێرلەس یکانەنییەنەکێپ وڵەجو وتەمزگ وێنەل
 وەئ تێب نآۆرچەو ھ ڵرحاەھەب رناچآ،ەد انیرەس ڵاەیو خ وەخ وانێنەل مەاڵب ەندوویز زاننەد ەچونک ەشۆخ رۆز انڵید
  .نەناک ەنجەگ وەئ یرگەمەب زەح ەرانیپ

 ڵیماەدآ ل یکەڵخ ینگەدەنگەو د یغڵباەڕەق ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەعاشق ب ی-میەمر ۆب یکیدا وێتر یانیگر
 .وتەمزگ وێن ەگاتەد انەیکڵەما یکینز ۆیھەب ەمانەئ مووەھ ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەمام خدر ب
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 کێمەک یکانەنجەپەب یوارەکورد یکێتێرەن کەو ێنێھەردەد داەڵیباخەل ەردانێمەریپ یبچووک یکێترەع ریپ یکێاویپ
و  یشەل یبوونڕس ۆیھەب مەاڵب ۆیخ شۆھ ەوەتۆھات مەئاستەب شیوەئ ،ەوەتێب ئاگاەتاو عقوبیە یلوتەل داتەد

  .بکات وتەسوکەڵھ ییئاسا یکۆڤێمر مووەھ کەوو  سێەڵناتوانآ ھ وەش نآێدو یرماەس یرۆو ز یستاێئ ەیوەخاوبوون
 ڵیماەدآ ل یکەڵخ ینگەدەنگەو د یغڵباەڕەق ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەعاشق ب ی-میەمر ۆب یکیدا وێتر یانیگر

 .وتەمزگ وێن ەگاتەد انەیکڵەما یکینز ۆیھەب ەمانەئ مووەھ ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەمام خدر ب
 یژوورەلەک ەوەتێد اڵیاەیخەب ەنداریبر ەعاشق مەئ تریکێو جار سەرلەنوێ وتەمزگ وێن ەیکەنۆب ینیمژەڵھ ەڵگەل 
 شیکێمەو ک ێمژەدەڵیھ ەوردەورد شیوەئ....نۆبەل ەبوڕپ ەکەو ژوور ەوردبو یقاچ رێژەل ەکەترەع ەشوش داەکەزڕە وێن
  -:تێبەد کانەریپ ەاویپ ینگەدەل ێیدواتر گو ڵەجوو ەتێوەکەد یکانەو قاچ ستەد

 .ەوەتێئاگادەو ەکیرەخ -
 .یلووتەب نەبک ەکەنۆب اتریز -
 .نەیبکەڕت یوچاو مەبا د....ننێئاو بھ کێمەک -
 کاتەد یشەلەب ڵەجو کێمەک کانەاویپ ینگەد ەڵگەل ،ەزێھێب جگارێئ مەاڵب ۆیرخەس ەوەتۆھات مەئاستەب عقوبیە
  .ەاریدەوێپ یبونڕس مەاڵب

 ڵیماەدآ ل یکەڵخ ینگەدەنگەو د یغڵباەڕەق ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەعاشق ب ی-میەمر ۆب یکیدا وێتر یانیگر
 .وتەمزگ وێن ەگاتەد انەیکڵەما یکینز ۆیھەب ەمانەئ مووەھ ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەمام خدر ب

 ڵیاەیخ ینیسکر رەرامبەو ب یکانەوەخ وێن ەوەتەڕێگەد تریکێو جار کاتەد رمەن یکەیەو دووان پرخ کەیەچرک یدوا
 وێنەل مەاڵب ەیکەرەدولب یلووتەبکات ب ەکەترەع ۆیخ یکانەنجەپەب تێوەیەد ستابونەو میەمر ەڵگەل ەک ەیوکاتەئ
 -:تێبەد وتەمزگ وێن یکانەریپ ەاویپ ینگەدەل ێیگو داەنەمید مەئ

 .ەبک ەنجەگ مەب حمەر ،یحمەرەب رۆز ۆت یەخوا -
 یستەد ەیکەترەع وامەردەب انیکێکیە شتوون،یدان یورەچواردەب ترینێوەو ئ ستاونەو ەویەرەرسەسەب انیکێندەھ اوانیپ
 -:ڵاەیوخەخ یایدون وێن ەوەتەڕێگەد انیشەمجارەئ ینیمژەڵھ یدوا عقوبیە ،ەچو شۆھەل ەنجەگ مەئ یلوتەب کاتەد

  ....دایوەخ ەل عقوبیە
 یرەیس سکێفرمەل ڕەپ یچاو ێتر ،ەمبارەخ وەزکاوڵۆئا یقژ میەمر ستاون،ەو ەوەکەیەب ێو تر میەو مر عقوبیە
  .کاتەد میەمر
  .میەمر یلوتەبکات ب ەکەترەع ەنجەپ ەب ێوەیەد عقوبیە
 میەمر ،ێشکەو د خوارێ ەتێوەکەد شەکەترەع ەشوش.…ێوەبک یکینز ێیەڵنا وێگرەد یستەد ڕەییتوەب میەمر
  !تێبەوند انیرچاوەبەل ڕپەو ل کاتەدێت یو پشت داەردەب عقوبیە یکانەستەد

 .نێڕگەد ۆب یچاو یساوەپەحەب ێو تر عقوبیە
 سانیو د ێتر ستەد ەداتەید ەیەوەستەدەب یساغەب ەیکەترەع ەشوش وەوەتێد انۆیب ەوەانیگرەب ەدواوەل میەمر

  !تێبەوند
 ڵیماەدآ ل یکەڵخ ینگەدەنگەو د یغڵباەڕەق ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەعاشق ب ی-میەمر ۆب یکیدا وێتر یانیگر

 .وتەمزگ وێن ەگاتەد انەیکڵەما یکینز ۆیھەب ەمانەئ مووەھ ،ەوامەردەب ۆخەرەسەو ل یسووکەمام خدر ب
 یشتنڕۆی ۆیھەب ما،ەانیت انییو سوورا نڕیفەڵھ یکانەوێل رەسەل ەنەخەردەز ەوتوەکڵپا وتەمزگەل عقوبیە تاەوەئ

 ەل انیرەس! نەکەد عقوبیە یرەیس وتەمزگ وێن یکانەاویپ ،یبگر تێوەیەد ەکردوو یلچ شیکێمەک داەیکەوەخەل میەمر
  .تێرناچەد ڕەکو وەئ یموچاوەد رەس یانیگر وەنەخەردەز
 !....ناکاوەل
 وەئ یرەیس ستن،ەوەد ەوەـ-عقوبیە یرەس رەسەب ترینێوەئ ەڵگەل ێوەو ل وتەمزگ ەنەگەد ەلەپەب کێاویپ ندەچ
 ەڕوش رێخ ەیوەرلەب ەیەانەیب مەبەک ەارید ەوەانیموچاوەدەب! ێیەپ انی-مام خدر ڵیما ڵیواەو ھ نەکەد ەنەمید
 .ەگرتوو یانەیکەگوند ەیخیە ڕرگبەج یساتەدوو کار شبکرآەب

 ....عقوبیە ینیکڵەراچ
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 عقوبیە! وتەمزگ یاوانیپ ێیرگوەب ەشتەیگ یواوەتەو ب ەوۆرزبەب ەکەلۆبچک ەو کچ کیدا یھاوار وەژیق ەمجارەئ
 ەیکەوەخ وێن ی-میەمر یشتنۆیو ر بونڕەتو یو داخ وتەمزگ وێن ەیکەترەع ینۆب ینیمژەڵو ھ نێوەئ ەیژیق ەڵگەل

 یورەچوارد یکانەریپەاویپ یرەیس ەماو ەوەیەموچاوەد رەسەب میەمر ەیکەشتنۆیر یانیگر شتاێھ ،ەوەکاتەد یکانەچاو
 ینداریبرەب شیوەئ بن،ەد ڵشحاۆو خ انیوێرلەس ەتێوەکەد ەنەخەردەز انیمووەرھەھ....! رۆز یکێلەاوگیپ....! کاتەد

 -:کاتەد اریپرس ەوەانیگر وەربەھ کاتەد انیرەیس کیە کیە وەوتووەکڵپا
 (یزێھێب ەب)؟ەمنۆب ؟ێیەد مەل یەچ ەانیگر وەژیق وەئ/ عقوبیە -
 یکێمەاڵو ر،ەداخک یکێمەاڵو مەاڵب ،ەوەنەدەد یمەاڵو و ستاونەو یرەرسەسەل ێوەئ ەشتبونەیگ ەتاز ەیاوانیپ وەئ
 -:ڕرگبەج یکێمەاڵو کراو،ەواننەڕچاو یکێمەاڵو ز،ێرگئامەم

 .کرد یخوا یمرەدوکاندار ئ یمام خدر ەیکەورەگ ەکچ....ەکاک ەڵاڵوەن/ کیەگوند -
....! ....! ....! ....! 

 ەیکاک یکانەچکێگو تاەوەئ ت،ێبەد ڵاڵ وتەناومزگ نآ،ێنام دایەبەدەئ ەقەد مەل کێنگەد چیھ ەواریح مەئ یستنیب یدوا
 کانەرەکتەکار ڵەیجوو نھاەت ەوەتۆخاوب ەکەنداریبر ەدارڵد ڵید ەیچرک ت،یەنا شیچیھ ەیعاشق کپ بوون، سرو

 عقوبیە ەیکەوەڕیپ ەنگەر نھاەت ش،یواریح وڵەووج ەتێبەد عقوبیە یساوەپەح نھاەت ش،یواریح وڵەجوو ەتێبەد
 چیھەل یو ئاگا دەکەوێ کانەرووداو یدوا ئاکام یدوا تێبەد رسامەس رەنێخو یایروئ ینیسکر ش،یواریح وڵەجوو ەتێبەد

 .نآێنام
 شینێوەئ! کاتەد انیرەیس کیە کیە! ەوەتۆکرد قەز یکانەچاو! ەوتووەکڵپا کانەاویپ یاستەڕناوەل شتاێھ عقوبیە
 ڵەیجوو نھاەت نھاوەت یکپەب رۆز ییەن کەیەوش چیھەل ێیعاشق گو ەیالو مەاڵب....نەکەد ۆب ەیقس آوڵجووەد انیمەد
  .تێنیبەد انیمەو د ستەد
 ەاویپ یندناڵجو مەدەب (کرد یخوا یمرەدوکاندار ئ یمام خدر ەیکەورەگ ەکچ....ەکاک ەڵاڵوەن) ەیوش کێجار ندەچ

 ەیەھ عقوبیە یموچاوەد رەس ییسوورا یرچەدواتر ھ ەوەتێبەد ەبار سێ وەدووبار رەھ ،یرچاوەب ەوەتێد ەوەشەکیەگوند
  !تڕێفەئاسمان د وەرەو ب تێگرەدڵبا
 ڕیچ ەوەتێستەدەڵھ ەقەد مەئ یایئۆر ینیسکر رەس یکانەخاوکراو ەمێفرەو ب ینگەدێبەو ب یساوەپەحەب عقوبیە
 شیکانەاویپ! تێچەد رچوونەد انیگەل یشەکەشتنۆیر! تێوەکەد ەانڕب رگەج ەوش وەئ یدوا آوڕدەد یورەچوارد یکانەاویپ
! ەیکەخاو ەاکردنەڕل ەوامەردەب عقوبیە....واننەڕدێیت ەوەمانڕرسوەسەو ب ونەکەد مالوالەب ەوەخاوان ەمێفر وەب رەھ
 یمراو ڵیما وەرەب ەوەخوارد یچێپ رچووەد وتەمزگ یرگاەدەل واتەڕد ەوەرەد وەرەخوا ب ڵیما یوشەح وێنەل
 سکێو فرم دەرێ ەتێد میەمر ەیکەژوور وێنەل کاتەدیدەمام خدر ب ەکەوشەح وێنەل ان،ەیرگاکەردەب ەشتەیگ....انیگ
و دواتر  کاتەد میەمر یباوک یرەیس مەک یکێتاو....نیگرەو د ستاونەو ەکەوشەح وێنەل کێاویپ ندەچ ەوەتڕێسەد
  .نیگرەو د ستاونەو ایاجیج ینێشوەل تێنیبەد کێتەئافر ندەچ ەوەداتەد ڕئاو ەکەوشەح وێن ەتێچەد

 رەھ ێوێپەد ەیخوشک ەستەد وەئ ۆب ڕقو آ،ێڕگەد میەمر ۆب نەویش ەستاوەو کانەتەئافر وێنەل میەمر ڕێیھاو ۆیشن
 میەمرەک وتەرکەد ۆیب ستاێئ....!تدادەپۆشێێیت یکانەڕەت ەچاوەب کاتەد عقوبیە یراکردن وەکیەژاوڵەش یرەیس ەوێوەل
 ەنجەگ مەئ یراکردن ییساوەپەو ح میەمر یمردن یمەستاش خێئ رەھ! ەبو ەوەکەیەب انڵید ەنداریبر ەنجەگ مەئ ەڵگەل

  .کرد کترەیەب وەاڵکێت ەینداریبر
 یمەردەبەب اێڕرگەو یروو تێش کوەو ەوەخاو ەراکردن مەب رەھ شتێھێجەب ەوەانیگرەب یمام خدر ەیوەئ یدوا عقوبیە
 کتریەبارەل مووەھ یشیکانەجل! شتێھێجەب داۆشن یموچاوەد رەسەب یستترەخ یکیەساوەپەو ح ەڕیپێت کانەژن
 ەکەژوور یمەردەبەل کێتەئافر ندەچ ەوەستانەوەن میەمر ەیکەژوور یرگاەردەتاب کاتەراد دایدواەب شۆشن رھاتون،ەد
 ڕەکو وەئ یرشانەس ەتۆخست یستەد ەدواوەل شۆشن کاتەد ەوەناو یرەیس کانەژن یرەس وێنەل ەدواوەل عقوبیە! ستاونەو

  .داۆیخ یرەسەب تێشێکەو د کاتەد ەوەژوور یرەیس وداەئ ەڵگەل وەعاشق
 عقوبیە ەیکیەساوەپەو ح انیگر یرەیس ەوەداتەدڕئاو ەوەانیگرەو ب یساوەپەحەب شیرگەمەجوان ی-میەمر یباوک

 رەسەب کێاریپرس ندەچ ەیشانین! دا-عقوبەیەب کاتەد شەباو ەکیرەخ ەدواوەل واەک وانآەڕد شۆشنەل! کاتەد
 .بکات انەڵیتیش وەوەبدات انیمەاڵو ینۆچ نۆچ نازانێو  ەوەتێشینەد ەسووتاو رگەج ەریپ ەاویپ وەئ یموچاوەد
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 یمیەمر ەوەژوورەل تەبەیھ یباج ن،ەکەد ەوەژوور یرەیو س ستاونەو رگاەردەب یکانەژن ەیدواوەل ۆو شن عقوبیە
! ھەڵدەپەڕێ اوڕربەس ەیکەلۆچ کەو ەوەژوورەل ێتر شتوون،یدان یورەچواردەب شیکێتەئافر ندەو چ شەباو ەتۆکرد
 ێتر ینیوانێڕت ەڵگەل ەوەانیگرەب کێتەئافر ندەچ! نآیبەد ۆدواتر شن....عقوبیە ۆب....ەرگاکەد ۆب آڕبەدەڵھ کێچاو
! ەیەویەموچاوەو د ستەد رەسەب نێخو کێمەک! ساوەپەح یکێنجەگ....! ننیبەد یچ مەاڵب ەوەنەدەد ەوەرەد ۆب ڕئاو
 .انیرچاوەب ەھاتەئاوا د ەوەتێابەڕترسناک گ یکەڕێشەل ستاێئ کوەروەھ ەواوێش ۆیەب ییەن ۆیخ یھ یشیکانەجل
 ەوەکەیەتاب میەمر یباوک یالۆب ەوەتەڕێگەد نگەدێب یکێانیگرەب ەوەرگاکەردەبەل ەھاتوێل یتێش کوەو نداریبر یدارڵد 

 ینیسکر ەنمەیەگەد یخاوەو ب ینگەدێبەب ەنانەمید مەئ مووەھ ن،یبگر ەوەکەیەب ون،ێبپ میەمر یرگەمەجوان ڕیقو
  .ستیوەشۆخ یرەنێخو یایروئ
 ەجگ مەاڵب انۆیخ یرەسەب شنێکەد نیگرەو د ستاونەو ەوێپەب ەکەوشەح یوالەل تریکێاویپ ندەچ ەڵگەخدر ل مام

 ەڵکێت یساوەپەو ح انیگر کاتەد عقوبیە یرەیمام خدر س عقوب،یە یکانەچکێگو ەناگات چیھ ینگەد انڵەیجووەل
و  وژمەت ندەرچەھ! ەساوەپەح! یەوا واتڕب ەوەورەھ رەسەب کەو واتەڕمام خدر د یروو وەرەب عقوبیە! ەبو کترەیەب
 ەشیوامەردەب رەھ ییەن یزێھ مەاڵب ،ێگاتینا مەاڵب ەدوور ێیل کێترەم ندەچەک شتنەیگ ۆب یکانەرقاچەس ەخاتەد نیت
 ت،ێوەد یشۆخ ەیاویپ وەئ یروو وەرەب ،ەیکەرەدولب یباوک یروو وەرەب ان،یگ ەمر یباوک یروو وەرەب شتنۆیرەل
  .ییباوک یلەالعەم ۆو ب ێڕکەدێل ەیرەجگ کێتەمووجار پاکەھ ەیاویوپەئ

 ی-عقوبیە ەیوەانەڕگ یرەیس ەوەسکێفرم ڕپ ەچاو وەربەھ ەستاوەو ەوشەح یکانەژن وێنەل ۆیخ ینێشو ەوەتۆھات ۆشن
 .مام خدر یمەردەب ەگاتەد ەکیرەخەک کاتەعاشق د

 یکانەستەدەب ەڕێپەردەد تێش کوەو ەوەژوورەل ینگەدێبەخاو ب یکێمێفر ندەچ ەیوێشەب مەاڵب انیگرەب ێتر
 رەسەب شینێو خو ەوەتەوینڕ یمووەھ ەیەھ یقژ یرچەھ نەبک ۆڵچ ۆب یگاێر ەیوەئۆب داتەالد رگاەردەب یکانەتەئافر

  .ۆشن یمەردەب ەوەگاتەد....ەکەوشەح وێن ەتێد ەارید ەویەو چاو مەد
 ۆمام خدر، شن یمەردەب ەنەگەد ەوەکەیەب انیردووکەو ھ عقوبەیەب کاتەد شەباو ەدواوەل....ەراترێخ عقوبەیەل ێتر
 ن،یگرەد نگەدێبەخدر و ب مامەب نەکەد شەباو نێوەئ کات،ەد انیرەیس ەویەساوەپەو ح انیو گر دانۆخەل وەب
  .یگرەد نگەدێبەو ب انیردووکەھ یمل ەکاتەستدەد شەریپ ەاویوپەئ
* * * 
 مۆخۆو ب گرمەردەپشوو و شیمن نێوەئ یدوا مەماندوو ناک رەنێخو ەیوێئ ینەیز تریچ ەکستێت مەئ یرەنووس کوەو شیمن
  .میگرەد

 ییتاۆک یتلیتا
* * * 

 ...............دواتر
 واوەو رووداو ت تێنێنام کانەرھاتەسەب ییگشت یلێرھەسەل ییقورسا انیکێرسەھ ەیکداکردنەیەب شەباو ینەمید مەب
 ڵیما یوشەح ناوەل ێد یکەڵخ ەیوەبوونۆو مام خدر و ک ێو تر عقوبیە یانیگر ینەمید مەئ یواتا دوا ت،ێبەد

 وەیەدواگرت ەنەمید مەئ ەدوا رووداو چونک ۆب تێابن یرەگیکار نیو بنووس نڵێیب کیەرچەھ ۆشن یساوەپەدا و ح-میەمر
  .داەکۆریچ مەل ەسوور یکارا یلێھ یواوکارەت ۆیخ
 یشیخوشک ەتاق ێیتر! مرد میەمر تاەوەئ ت،یەناێل یچیھ کێسەک رەھ یمردن یدوا کێسەک چیھ....اتریز میەمرەل

و  ۆیخ ەیکەژوور ەوەتێبچ ەوەانیگر ڕەیھا وەربەو ھ آێڵبھێجەب یباوک یشەباو یەماەتەب ،یگرەد وەوەتەماو ەتاقان
  .بگرن شەباوەل میەمر یرمەت دایکیدا ەڵگەل ێوەل

 ەیکەنێپشد ەجار نیندەچ ەوەئ ،یگرەو د ەستاوەو ەوێپەب ێد یاوانیپ ەڵگەل ەکەوشەح وێنەل یشیباوک ی-خدر مام
  .یرپشتەب ەوەخاتیب ەو دوبار ڕێبس ێپ یکانەسکێفرم ەوەبکات
 ەوەرەد ەتێمندا ب ەڵگەل ەکەوشەحەل ێوەیەمن د ینینووس یکار یبون واوەت یو دوا رۆز یکێانیگر یدوا شی-عقوبیە
 ەڵگەل ێوەل ژنێنەد میەمر ەیوەئ یدوا ەکینز رگەمەجوان ی-میەمر ڵیماەل رۆزەخوا ک ڵیما ۆب تێچەد وەئ مەاڵب
 ەیکەگوند ۆب ەوەتەڕێگەد یناچارەب شیوەئ دواتر ەوەتێنێمەد ێوەل ژۆر ێو تادووس گرنەد ەپرس ییئاوا یکەڵخ
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 نەیز انمیگر رێرتێت یو دوا ییەتاۆک ەوێمشەب ەچونک مۆخ ەیکڵەما ۆب ەوەمەڕێبگ ێوەمەد ەستاوێئەرلەھ شیمن ان،ۆیخ
  .ێبەد وێوانلێمن ل یایو روئ

* * *  
  ....زەڕێب یرەنێخو دواجار

ژنان و  یغڵباەرەق وێنەب ێتر ەڵگەل یتوانەد ەدواداچوونەبەل زتەح اتریو ز ەکەرەگ اترتیز ینەمید شۆت رەگەئ
 رگاەردەب یکانەژن تانۆخ یکانەستەدەب ەوەشێوەل ەدوو خوشک وەئ ەیکەژوور یمەردەب ەتیبچ داەکەوشەح وێن یاوانیپ

 شەباو ەتێگرەد میەمر ەیکەرمەو ت دایکیداەب کاتەد شەوبا ەوەانیگرەب ێدواتر تر ێژوور ەبچن ێتر ەڵگەو ل نەالبد
  .کاتەد یو ماچ

 ەنێئاو یمەردەبەل ینیبەد ەراستت بک یستەد یال یرەیس ەستەبو ەوەرەد وەروو ەنێچاوبخش داەکەژوور وێنەب شۆت
 ندەچەک ەرەسەل یشیکنڵچ ەیدوو شان ،ەوتوەک رەسەل ەیکچان یجوانکار یکێشت ندەچ کەیەختەت رەسەل ەکەخەڵت
 یرمانەف ێبەب ەداو ۆیخ یسماویتەق یارڕیب ێوەل شەکەرزەب اڵبا ەترەع ەشوش ،ەنوساوەوێپ یکیەموو ڵەتا
 کێنۆلینا ەپارچ رەسەب ەکچان ینگەنگاورەر یکێجل ندەچ ەکەنێئاو شتینەتەب ،ەوەرەد ەتیەنا میەمر یکانەنجەپ
 یکیەچرا شتیپشتەل ،ەیەوەرەدەب کانەجل ەیوەخوار یال مەاڵب ەشراوۆداپ نکەت یکێقوماشەب یموەرھەو ھ ەواسراوەڵھ

 .ەکشاوەڵھ یشەر داەکەوارید رەسەب چیتابنم ۆیخ یئاستەلو  ەواسراوەڵھ ەکوژاو
* * *  
 ....زانەڕێب

 یتێرەداب ون ێیپەب اویپ یرەنێخو مەاڵب ەوەننێبم تریکانەژن ەڵگەل ەوەژوورەل تواننەد کانەتەئافر ەرەنێخو
مام خدر  ییواەنڵو د ستنەبو کانداەاویپ ەڵگەل ەکەوشەناو ح ەنێو ب نێڵبھێجەو ناو ژنان ب ەکەژوور ێبەد یوارەکورد

  .نەبک
 مەاڵب ەوەتەستاوەباران و فروەب ەکردوو ەڕیپێت یانەیب یشتەھەل شیکات ەـ٦٢٢٧ ڵیسا یزستان یژۆر مەدوو ڕۆمەئ
 ێوەانەید! مام خدر ڵیما یرگاەردەب ەشتنەیگ ناسەو خاک پاچەب ییئاوا یکێاویپ ندەچ تاەوەئ ،ەسارد رۆز ەیواکەھ
 انیمووەرھەھ شیدواتر ننەبکەڵھ ەرگەمەجوان ەکچ وەئ ۆب کۆڕیگ انۆیخ ەیکەستانۆڕگەو بچن ل ەوەنەبکۆک اوانیپ
 ێنێبشک ەیقس تیەنا ڵید شیسەو ک ێگرەردەس ەلۆبچک ێیتر یارڕیب مەاڵب....گرتنەپرس ۆب ەوەبنەدۆک وتەمزگەل
 ەیکەشاخ ەلکۆپەت رەسەل رگەمەجوان یمیەمر ۆڕیگ ەک کاتەداواد ێتر ،ەیکەریپ ەو باوک کیدا یتەبیتاەب
 یترس مەئ رەھ وەوەتەپاککراو کانەنیم مەرجەسەل ییەانەیب مەئ ەک تێب ەکەنۆک یەبەر کینزەل انیرەرامبەب
ئاسمان  یتەاڵسەدەب میسلەت یرگەم دایجوان یتەڕەھەو ل ەیعاشق ەخوشک مەئ ڵید یقکردنید ۆیھ ەبو شەیەوەنیقەت

 .نەبک یرەیس ەوەکەگوند وێنەل وامەردەب شینێوەئ وێ وانڕب داییئاوا رەسەب ەیکۆڕەگ ەوەشێوەکرد، ل
و  مەم کەو یخشەب شقدایع یناوێپەل انۆیخ یانیگ ەینێوەئ یحۆرەل تەحمەو ر واڵس زارانەھ -:مەڵێد داییتاۆکەل
 .ھتد.....یمراو ەخوشک ند،ەامیو س جەخ ،ڵزاەالس و خ ن،یز
* * * 
  ەقەد مەئ ییگشت یلێھ یبوون واوەت یدوا
 شێواتا پ میەمر یبون رگەمەجوان یدوا مترەک کڵێسا انیگ یمراو یکیباوک و دا ی-تەبەیھ ەمام خدرو پلک .٦
 .شتێھێجەب انیەیایدون مەئ ٦٢٢٣ڵیسا ییتاۆک
 رۆز یکێسمڕەوێرەب ییئاوا یکەڵکرد، خ ییدوا یچۆدا ک٦٢٢٠ ڵیسا یھارەبەدوکاندار ل ی-قادر دەمەمام ح .٠

  .نەکەد ەیکۆڕەگ یردانەس شی-عقوبیەو  انیمووەھ ستاشێکرد و تائ انیخاکەب میسلەجوان ت
  .کرد ەانیژ مەل انییئاواڵما ٦٢٢٧ ڵیساەل عقوبیە یکیباوک و دا یخانئایشێو  یلەالعەم .٥
 یکڕێو کچ و کو ۆیخ یزاۆئامەکرد ب یشوو ٠٢٢٢ ڵیساەل انۆیخ ەیکێدەرلەھ عقوبیە یخوشک ی-انەیب .٧
 یناوەب یشەکڕەکو ،یمراو نەکەد یبانگ یستیوەشۆخ ۆب شەوڵەماەو ل ەناوناو ەوەـ-میەمر یناوەب ەیکەکچ ،ەیەھ

  .یلەع ەناوناو ەویەباوک
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 ەیکەگوندەل رەھ ٠٢٢٧ ڵیساەل بوەورەتاگ ەویەما انۆیخ یکێخزم ڵیماەل یو باوک کیدا یمردن یدوا ێتر .٣
 ەژوورەل ەیکەردێم ەڵگەل انداۆیخ ەیکەنۆک ڵەوماێنەرلەھ ەبوەن انڵیمنا ستاشێکرد تائ کڕێکوەب یشو انۆیخ
 وەماو ۆیخ کوەو ستاشێتا ئ ەداخراو نۆچ....انیگ میەمر ەیکەژوور مەاڵب ت،ێبەد رەسەب انیژ یو باوک کیدا ەیکەنۆک
-انەیدوکاندار و ب یعقوبیە ڵەخا ڵیما ۆب انیویودەئ ەیکەگوند ۆب چنەد ردانەسەب جارێندەھ ،ەوەکاتیب تیەنا ڵید
  .نیگرەو د نەکەرابردوو د یباس ەوەکەیەب رجارۆز ان،یال ۆب تێد شی
 انۆیخ ەیکڵەما ناوەرلەھ ەناوێھ یدارەڕمەل یواز ەوەتەماو انۆیخ ەیکەنۆک ڵەماەل نھاەتەب عقوبیە .٠

 وامەردەبکات ب یریرگەھاوس انیگ یمراو یدوا ییەن شیازینەب ەناوێھەن یژن ستاشێو تائ ەوەتۆکرد ەیلۆبچک یکێدوکان
 یکانڵەمنا شیوامەردەب کات،ەد ۆب یشڵیناوما یتریکێو کار شیئ ندەو جل شتن و چ کاتەد یردانەس یخوشک ی-انەیب
 رۆز ەیلۆبچک ی-میەمر عقوبیە ڵەو نقول خواردنن، خا کێک یکیرەخ داەکەدوکان وێنەو ل ێگرەد شەباوەل انەیب
و  یژەد نسکەو ھ سکێفرم ەڵگەل ستاێتائ یشۆخ ت،ێوەشدۆخ یشیلۆبچک یلەع ێگرەد یشەباوەل مەردەو ھ  تێوەشدۆخ

 .ەیکەگوند ینجانەگ ەیوەبوونۆک ینێشو ەتۆب یشەکەدوکان
 .یژەد ێوەل وەکردو ییئاوا یکڕێکو ەب یشو انۆیخ ەیکەگوندەل رەھ ۆشن .٧
* * * 
 ....میەمر ەیکۆڕەگ یردانەس
 ەاماویت ۆڵەیس رماوەس ەیەناوچ وەئ شتاێھەک داەسوور ڵەاڵگو یوتنەرکەد ەڵگەل ک،ێھارەب مووەھ یتاەرەس ەڵگەل

 یردانەس ۆگوند ب ردووەھ وانێن ەیکەرزەب ەلکۆپەت ۆب ونەکەردەس یخوشک ی-انەیب ەڵگەل ڕێبەدێل ەیقرۆئ قوبەعیە
 ۆب نەڕۆو د نەبەد شیکانڵەو منا کاتەد ەئاماد کێنخوارد ندەچ ێنێناشک عقوبیە ڵید انەیب ،یمراو ەخوشک ۆڕیگ
  .نێنەداد میەمر ۆڕیگ رەسەل تریو بوخورد و شت مۆو م وزەس ەڕۆیپ نیندەچ ەکەناوچ یکچان ،ێوەئ
 یمراو ەخوشکەو ل نەکەد یردانەس انیختەو ب ازیراز و ن ەیوەکردن ۆب ھارانداەب یرزەوەل ێوەئ یکچان ستاشێئ
  .ید ەتێنێبھ انۆیب یەانداڵیدەل ەیوەئەک ەوەنڕێپاەد
 ۆیشن شیوەئ ،ەرگەمەجوان وەئ ۆڕیرگەس ۆب تێبەک رنێنەد ێتر ۆب شیرەبەخ ێوەئ ەنەگەد انەیو ب قوبەعیە ەرکەھ

 ەماوەن یجاران یەیھاروھاج وەئ ۆشن ون،ەکەاندیدوا شیتریکێکچ ندەو چ ێنێھەد ۆیخ ەڵگەل میەمر ەیکەنۆک ڕێھاو
 سکێفرم یکیرەخ یشووێپ یکانەپەگ وەتڵگا یاتیجەل انیگ میەمر ۆڕیگ رەسەل عقوبیە ەڵگەل ھارانداەبەل ستاێئ

 ۆڕەگ ەتاک وەئ یورەدەکچان و ژنان ب مەرجەس وەاوڕبەن ییەرزاەب وەئ رەسەل فرەب شتاێھ ێوەئ ەنەگەدەک....ەرشتن
  .شنینەداد
 یرەس شتبویدان ڕێھاو یکانەکچ وێنەبو ل ڵمنا ەوکاتەئ ێتر م،یەمر ۆڕیگ رەس ۆدا ب٦٢٢٣ یھارەب یردانەس مەکەیەل
  -:وت یعقوبیە ەب ەوەانیگرەب ڕیبەڵھ

 .(ەوەانیگرەب)کرد  یقید ۆت یوتنەدواک رەبەل میەمر ەوەوشەئ عقوبیە ەکاک/ ێتر
 شەجارجار ەوەتڕێسوەد یورەچواردەب ەوەانیگرەو ب کاتەد انیگ یمراو ەیکۆڕەگ یرەیس وەستاوەو ەوێپەب شی-عقوبیە
 یوەش ەل سولەخدر ر میەمر شبوۆخێخوال.....ەالفاتح) ەنووسراو یرەسەلەک ەوەکاتەد یو پاک کانەلێکەب ێنێھەد ستەد

  .(ەکردو ییدوا یچۆدا ک٠٠/٦٠/٦٢٢٧ رەسەل٠٦
 ێو تر عقوبیە یرەیس ێتر یکانەقس یدوا ەوەسکێفرمەپر ل یاوەڕگەڵسوور ھ یکێچاوەب ەویەساوەپەحەب ۆشن
 ەوەتێد ەینەمید وەئ ،ەبو ەوەکەیەب انڵید عقوبیە ەڵگەل میەمرەک شتمەیگێت یواوەتەب ستاێئ ڵێیب کوەو کات،ەد
و  ێو تر عقوبیە یرەیو س یگرەد اتریز ێوەل ۆشن کرد،ەد ۆیخ یبون عاشقەل ڵینکو ەوەنینەکێپەب میەمرەک رچاوەب
 -:کاتەد کەیەورت ەوۆیەخ رەبەو ل کاتەد انیگ میەمر ەیکۆڕەگ

 .بم شتەکۆڕەگ یقوربانەب انیگ میەمر/ ۆشن
* * * 
  
  شداۆیەتابل ەعریش مەل
 ەگورگ ەژوان ۆیو دوا تابل مەچوارەک
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 شاخ، ەیلوتک رەسەل میمر یدەرقەم
 .داخ روەسەکەب وانن،ەڕدێیت گشت

 باخ، کوەو ژانیک ھارەب یرزەوەل
 .رداخەپ وەشتۆپ رۆز نگڕە نگاوڕە یجل

 ناخ،ەل نیگرەد ۆیب گرنەد یورەچوارد
 .ئاخ شنێکەدەڵھ شتوونیدان نگەدێب
* * * 
کچان  ینیمانبەد ەوەنیبب رزەب میەمر ەیکۆڕەگ رەسەل کەیەکۆفرەب یەایبمانتوان ٠٢٢٧ ڵیسا یھارەبەل رەگەئ
 ترینێوەئ ەڵگەل ەویەماش و برنج یکێڵێو سم شیرەب ەستاوەو ەوێپەب شی-عقوبیە شتون،یدان میەمر ۆڕیگ یورەچواردەل
 شیوەو ئ انۆیخ ەیندێو ھ نەکەدوکاندار د ی-عقوبیە ڵەخا یروخسار یرەیس ۆو شن ێو تر انەیب شیوامەردەب یگرەد

 .ەوەستنەدەڵو ھ ونەکەد کردنیاری مەدەب ەوناوەل شەلۆبچک یمیەو مر یلەع ،ەوەنەدەقوت ئ نسکەھ یپڵقو
  واوەت
 یرمەت ییئاوا یکەڵخ ەڵگەل ەڕۆوین یدوا ۆب....گورگ یراکۆخ ەب بنەقادر د دەمەمام ح ەیدوو براک ەیژۆورەئ
 رانەمۆئ یحاج ەیناوچ یگاێر ڵیدواتر م ەوەتێنێمەد انیرمەگەل کێوەش رەھ نھاوەت دەمەمام ح....ژنێنەد انیردووکەھ
 یناڵسا تاکوەبوو ھ اندایژەل ەک دەمەمام ح ،ەوەتەماو انیرمەگ ەیناوچەل یەدوو برا مەئ ۆڕیگ ستاشێئ....رەبەتێگرەد
 .ەوییەنیبەن ەیەیوناوچەتاکو مردن ئ نەڕیراپ یدواەل مەاڵب کردەد یانیردانەس ەرابردووش جارجار ەیدەس یشتاکانەھ
 
 


