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؟"كۆتپا " یت هیشارو ان دهی ییاریشۆ هی  و بنكهۆآ سه  

              
 یراپا بووم، سه گرتهدا آر  هی هی ترافیآ ه  سته م به و له  شراوهاآڕمدا ر پژ   خاك لهی وه ژهۆڕو  له
  بنه  دهی ستانه و هه وتووه، ئه آان آه سته  ههی وه نهیزۆ دیدوو وه  آه هیایشتنم خولینسان و دا هه
  ژهۆڕو   له.ن آه  دهیانی ژیدان له گون وچن ن ئه مه  تهیآان ه خاك و گویخانیر  پهی نجه ست و په ده
 وه ژهۆڕو  ان داوم، لهیرو بست ده  ما آه بست به آه گه مهۆ آیزوو ده  فه آیدوا  م بهستا وتا ئ هه

 یراآان وه تاك و ته ژهۆڕو   چاوم، لهیشانی نیلیرم و به ت  سهیگرتوو گیكراق مه  تهۆ بڵ مهۆآ 
 ی مهۆ آیوتن شكها و پیژۆل آنه  تهیانی ژڵ گه له  رنانهدۆ میكوت سوآه دا هه  هیم له تراف آه گه مهۆآ
 یآان نهۆو آ  ت دا و له آوچه نیآان هڕ وه له الپه هییشحاۆخ ان بهی نهیند ن، چه آه  دا دهییوروپ ئه
 ی وه آردنه پۆان بی نویآ هی روازه ن، ده  گه  دهیآد هی ی ستهڕ و یآد هی ی ناوین دهیت دا به دچ
 ی وه  ئهڵ گه له.  هی ییریشنبۆڕ یۆآ ش سهیو وه آه ئه ته وهیزۆ دیی  ئاوارهیانی ژییشاۆن بیتر وره گه

 یكان ت خهبتوان  وه هیۆ آه به هخس هڕ آورد نای مهۆ آۆ گونجاو بیكوروپا دا بوار  ئهینایله ژ
ك  ر وه ه، تا ههیۆآ و سه ئه  نه وو بكهڕوه  هییشۆوه و به خ بكاتهۆك دا آ هیۆآ  له سهیۆ خی آه وه ته نه

ا دا یدی و میی آوردییریشنبۆڕ یۆندان و ه رمه آوو هونه  وهیكۆت له هن له وۆجاران چ
 یریشنبۆڕ یت زاره ن وه هیژانه له الۆڕگرت آه  رده وه  نه مهۆ و آڕۆ آو وه سوودمان له نهیبوو دهۆآ

دران، ئاواش له  وه سازده آانه هی ییت هی مهۆ و آییر  و هونهیی شهی و پییاریامڕ  كخراوهڕو 
 یانیك له ژش به  نهی كهیوه و ب نهی بكه  بارهدوو  و آارانه  ئهخس ه بۆكمان بت دا بوار وی وه ره ده
 ییر گه  آه تازهی النه و هه ن ئهیکتر آه كه له بهک هیت رن نتهی ئیدانپ ره  پهیرج لومه هه. مان ژانهۆڕ
م   لهی تر سوودیكل ر گه ر له هه ده  آورد بهیل شا گه ، دهیت هیاڤۆ مریانی ژۆوه ب هیآا  هییت هیناوه

  هی ییشاۆو ب  ئهی وه آردنه پۆ و بیۆ خۆب  وه ته هی بقواستایۆ خۆ بیآان له و هه  هیبگرتار وه  بواره
. وتووه مان آهوه ت هی یی آوردییریشنبۆڕ یدانپ ره  پهیووڕت له  وی وه ره ده   آه لهی هی وره گه
ن، یربگر وه  هی ییر گه هو تاز وه سوود لهیمانتوان ست نهیو پیستا به پآوو ئ تاوه خابن هه م مه به
وه  كهموو پ  و ههیت هی مهۆ آیكاتیبن  نهی  بكهییاریشۆت دا هت دا و چ له چ چ له نوهیمانتوان نه
ناخماندا   ، آه به ره سه ر لهۆمان زن دوژمنایتر گهیك آار هی وه ته آوو نه وه  مهئ. نیزپاریزانه بۆسد
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ر له یب  ارانهیشۆتوو هر ب گه بات ئه و خراپتر ده ره ت بهتا ب ن ههماییروون  دهیوه و بار  خواره  تهۆچ
 و ڕۆن آیند له چه  انهییعس و به  تانهیو م  عاتانهتیئ  مهئ. وه نهی آه  گونجاو نهیكر سه چاره

 یآ هیما چ بنهیه  نهی  بدهێ گوی وه  ئهوه، به ب نهیب ك ده هی یووڕو  ره دا به خنه هڕو   وه بوونهۆآ
  وه پشته  ر له نجه نگ و چ به خه ت و چ به دهن بی، جا چ به نووسییاریشۆ و هیی وه ته  و نهییۆمر
 ی و شكاندنیآتر هی آردن به یت هی سووآایآان پانه هڕۆ گیوان هپا  نهیب  آورد دهی مهوا ئ دان، ئهل

آوو  ت دا وه هیژۆلۆیدی ئایمالنووه له ملیمانتوان ز نهیرگ  آورد ههی مهئ. آتر هی یت هیسا  آهیست هه
 یماشا ق ته ه دیكبیق هڕ یچاو  به  شهیم كوو هه ن، بهی مان بكه آه ره رانبه  بهیماشا آورد ته

تا  هه. نیك بوونمان آوردچ شتیر له ه ن آه بهی بكه  وه  ئهیماشا  تهی وه  ئهرمان آردووه ب رانبه به
ن، یآتر بگر هی  له  خنه هڕدا  رانه نهو داه  زانهۆس دیكله بوارن یناوه آه بتوانه انهڕمان ۆستا خئ
ن ی آه آتردا ده هی ڵ گه فتار له هڕ  انهییعس  و بهنی آه ده ك هی ی خنه هڕ  دوژمنانه  وه وانه چهكوو به پ به
 ببووه ییداغ ره ابوور دا مھاباد قهڕ ی ماوه  ن لهۆک چ ر وه هه. نی  مان بكهۆخ   درك بهی وه  ئهب
و   ئهیآان ره رانبه  بهین نووسراویند چه  ، آه لهیی آوردی گه مهۆ آی انهیج نابه  كانهو پ  ئهیشانین

ستوور و   ئهیآووش  آرد و به چه ان دهی ییداغ ره  قهیماشات ك تهبیق هڕك  اران وهی دا نه  خاتوونه
ت و  هیژۆلۆیدی ئای ملمالنیناونھا له پ ش ته مه وه، ئه هیآووتا ان ئهی لله  آهج  نابهی  وشهی وره گه
 و ڕۆها آ نده كه و چهۆت آورد پاۆان بینیناوبانگتر ت دا آه بهله چ  وهمان ش هه. دا وه رآردنهیب
ت ک دا بووبۆت ناو پایكر ژوور نجامدراوه جا له هه دا  ئه تیسوود  بهی  وه بوونهۆنا و آیمیس

 ی هنج سام چوار پ  ئهی ماوه  له. ندراوه هی نجام گه به ئه  و آارانه ئهه ی وه ه، گرنگ ئهییگرنگ ن
و  ره آان به ن بوارهی آه بتوانی وه ئه  ته نهیشتووی گه ستا نهتا ئ ك دا ههۆت له پایی آوردیت چین مه ته

 یت هی بوونیناوگ له پ ت نهدا بیی آوردییریشنبۆڕ یناوالآان له پ قه وتهو ن و ههیڕۆفراوانتر بگ
 یینی و ئاییحانۆڕ یكت هیو بوون ره ك بهۆتژ پاۆڕ یژ له دواۆڕ. تك بر شت  ههیك آه ناوژوور
ر  آان هه نهیران و ئادم به وهڕ آان به وانهی م.آات دا ده تیشانه زآررو  آورد دهیۆوات و آه مرڕ ده
و  ژ و به شهۆڕان بژاردووه و به ی  ههن آه هڕ و باوه  ئهیزۆری پیآ هی هیآ  تهیند ان پابهیكآ هی

وان و ی می نهیرۆن آه ز ك ههند ژوور چه. اندایآان انن له ژوورهیۆ خی شانهرو  دهی زآریكیر خه
  رهئ " یآان ش ژوورهیوان ن، آه ئه آه دهان تیووڕنه یژ له آست و پرچ در ده  ر به شمشیشرو ده
ك له آ هیچ یه" آان نهیرد  رگه شمه، پۆخ ربه  سهیپ چهوتن خوازان،  شكه آوردستانه، پینگ ده
ت و شناآ  ههڕ  باوهیرشمش. تگری ناڵ تر حایك ژووریف انه به دهی هیآ م ته  ئهیآان شهرو ده
ت جگه چ  دهڵسا  نج دانه پۆوه ب ناسم ئه ك دهۆت من پای ته وه له. وه هیڕ  باوهی اگهڕقوڕقو  كاتهینا

ت ژ بكر درینیب م نهییبا  تهیكست چ دهیدا ه  م ژوورانه  ئهیوانآتر آردن له ن هی به یت هیله سووآا
 یرفراوانكردن  بهۆشن بۆبكن و ت بكه  ه آتردا مامه هی ڵ گه  لهڤۆك مر ن وه بدهو  و ههیآد هی ۆب

 یست  دهیف ك به ده هی  هیآ  تهیشرو ده  نهیب موو ده ژ ههۆڕ یژ له دواۆڕ. یی وه ته  نهییاریشۆ هیئاست
 ڵت حاب آان نه نهیرد  رگه شمه و پۆخ ربه  سهیپ وتن خوازان و چه شكه آوردستان و پینگ ده  رهئ

ش ۆمان خیآتر هین و یبا ب ن تهیتوان ك دا نهتر مهینتند س  چهیی وره ر له گه گه ئه  مهئ. تنامانگر
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 آورد یآان هیاسیس   پارتهی مهۆ لۆ بیدی ئ،آه هیآ  تهیخ شۆگ ب ن نهیشۆبك آورد تۆبت و بو
الل و   مام جهۆ لیدین ئ آه ك نه هی ی ز به چاره ك حهۆت ناو پای ند ژووره م چه ن؟ آه ئهی بكه
 ییبا رن و دژ به ناتهیووناآبڕ  وهر ئ گه ن؟ ئه  بكهیآد هی ی ز به چاره  حهیسعود بارزان مه
ك دا تر مهینتند س كتان له چهسات وه بزانن چ آاره نه تان نادهۆك له خڕشتر ئاو پۆ بنیی وه ته نه

 ییاریشۆگ ه دان آه نه انهی یی نا حای شانهرو  دهیكڕۆن له چ آ تان بكهۆ خیماشا ته. وه ته ناوه

م پ "  ی  حهی  حهی  حه"د ك ك" ی  حهی  حهی   حهیست وه به ده تهۆرچیشتان بۆخ  بگره
       . "چ پ س"  ی  حهی  حهی حه"  ش كپ"  ی  حهی  حهی حه" د
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