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  شورش قادر... ب یر هك بو شادان غیرام هو هآوورت ... ند هرم ههون هتی ب هسوکای
  ندا  ههول

اخود ی ی زانستیآ یه هوش هب ه آیت هبیتا ه بییر ه هونیك آارچر هره هس هت لیق بكر هره هم د هخن هر یهن هو ه باآم لیچ ه
کانمانا  هکار هبکات بروام ل ه دروستکیک یه هخن هر هک بس هکر هه بم هد ڵشحاۆخپۆر زوجاش  هئ هو هتوبكر بیمیئاآاد

ن ین تابتوانیداب هو ه ئیو هه ه لب هد هشیشحاۆ خی یه مای هو هئ.. ندبم هدا سوودمداهاتووم یکار هها بتوانم ل هرو ههو هو همچب
 یچره هه یشتگ یآ یه هوش هب اخودی، نی هشبخپو هر هب یکورد یر هموومان هون هه هب هو ییهلتور هآ  وییر ه هونی هخن هر یاگر هل
 ر گه هئ، بوو هش ئۆخپۆرم من زتا  هر هس. نینھان بناسی جیالن گه هب هنداریبر هل گهم  هئ هو هر ههون یامی په یاگر ه لتب هن
 داهاتومان سودمان یشیئۆ بش همئو یه بکردای همان قس هک هر کار هس هل و یی زانستیآ یه هوش هب هبیر هشادان غم  هئ) براخوک(
ش  هم هئ یڕاست هب یدئ و هوا مادانژی هل ر ههشتا ه هآبکا ت  هو هکس هم ک هد هبۆ و در یه بکردایت یهک سوکا هن،  یهرتاگبر هول

، یونور هدی رۆ دکتیالۆ بچی کی شادانزووتر هبوو آ هدست یوپ  وی باوکی) بیر هغ (مامۆبزمال ر گه هل هسات هکار
 و هش کراو هشکپدووجار  همیم فل هئت  همان دپ هآ ـ:ین ه وتۆیختا هو هئ.  یهاراستاپ بۆژییلۆكی سای هردو ب هد هول یهببردا

ی،  لخبوونێ قووگو هر هوبراد ه ئینینی بیم دوا هب،  هشاوڕاک یرنج هس هک همیفل یه هه ملیل ه د منبوا ه کیت یهووینیب
 ی هو هئۆب هو هم هبدوا یشۆخ ه نیکس ه کیم هم و هزناک همن ح چیر گه هئ،  عاشق بنوسیكند هرم هرهون هس هل ههاتوووجا هئ
 ۆی وخیی هک هر ه برادی هک هنتاریمۆ کیڕۆک هک ناو یه هسترند چه هارم بچس نا هبم  هب!.. ێو هکبش ۆخ هناتر یآاز هن
 یر ه هونیایدن هن بی ه کورد تازی همئ یهمووان ئاشكرا ه هیزانن ال هك د هرو هه !..  هناییسونو هو هک یه هب هک هو هم هدب
 یو هه هل یموو هن هی هک بک چیهر ههو یهتادا هر هس هآانمان ل هاوگن هشتا هیهما  هنیس یھانیج هشتن لی گهماوت هنیس
 یزموون هئ هت هوویی گه هون یهدااگوگ یدانو هه هلستا ئ کورد تا یال ه لما هنی سگی هڕ ه کیۆناریتاش سسئتا  ۆیهب،  ییهس هک هتاک
 ۆیخ ی هو هئ هآات هروودر  هنره هد نینیب هد هآ یه هو هئیی، اچنا هداو ب هروا بو هل ییهمان نی زانستیكس هکن ینیب هآا د ۆیه بآام
 ی همئ، شیر هکت هئ گن هروگن هاج ودی وماکییناکڕووکو  هش ویترینکا هرآاموو  ه هید و ئسونو ه ئۆیخۆ بیۆارنیس

 انیكند هم ه هب، نۆیی شانیشتگ هب هنووآ هتاه کوردیر هتآ هئ هنو نموۆب، نیربووف هو هو هکردنی تاقیاگر هموومان ل هکورده
ا د هررل هه ...کات هئ هست هرج هب ینیۆفز هل هت و ییما هنی سیکنواندن هو هانۆی خیک هریشکردن وزیئ یزموون ه ئیاگر هل
 بکات ییر ه هونیکنفا کار هم هل کند هرم هرهون ههان یک ر هنره هدر هه هم آ هبك هو هب ژهوئامام بپکتان  ییهڕاست تو هم هئ
 پ ی هک هکار هنجائیئو هو هترگب یشیکان همنا یم هد یووراپ هت لیب هد هرگت ب هنان ه و تۆیی خی شانیرآ هرئ هس هلت ب هئ
زو گیر هه هآش یۆشتنفر هرگوب هو هوآردنبۆب هو هسانیدت وامداب هرد ه بیدانو هه هت لب هد هش آ هو ه لیاجا ونیوئواوبکات  هت
 یواه گه ویراستۆرواب هآات وه ه دیر هسی ه می هآ هآارۆ بیل ه عیزار نال هه هب هآ،  هو هناکاتپ ۆ بی یه هراپو هئز گیر هه
 ید هندب هرم هت هون هق ۆیهب، ت ه وسنعیبکاس هتۆب هن نیۆفز هل هماو ت هنیس یم هره هب هشتاکهدا  همئ یتو هل یه هو هشم ئ هک هقس
د  ه ه بیمانا هام لیند) بیر هشادان غ(ی  هزڕ هڕێ بوهاو ه من ئیونوۆچب هب هوات هآ. ژێ ب ناتوانیکان هون هخ وۆییخ
 کست هکو دارد هو ۆیهبرم  هس هل ه هه هوب هاندووی گهاپ یوا هك هند هه هێ آناو شۆزخگیر هو ه  نازانیستیو هشۆخ هول یهن
ۆر ز هم ک ه کوردسات بکیساپۆرسوزم ودا ب هجوان هسات م هل هک هو هخستمری بیکب شتیر هشادان غ..  هناو هیکا ر هن مقاش بای
ندان  هرم ههونۆب هور ی گهكۆه ه لیکردنش  هشکپش و ینماو  هک همی فلیک کارند ه هیواوکردن ه تۆدام بانیت هرمای

 یرم ه فیآار هم بیرقا هوسشکردنم یئ یۆه هبم ۆخیخودۆ بیدیئ.. انۆی خی هدجورب هس هران لیڕۆشنبستان وۆرد هوهون
ناجار  هو هنمکوردستان بم هلونجاوترگ یآ یه هۆرتر وماو زیمتوان هنمخابن  هآ، ت وبوار هرف ه دیبوون هونندا هۆه ه لیینیۆفز هل هت
رانم  هبراد ها لكش تیو هئ، م ه بکیارم باسچم نا هب هو هنمن بکولۆ کینیم بر هناکش یز ه حیدیئ،  هو همڕ گهارمدا بیب

ڵ د هل هشیم ه هی) حمود ه ئازادمسونو هنامۆژرق و یف هر ران ه کامگر هم ه جوانیند هرم هم وهونیر ه کیل هع (ند هرم ههون
دواتر ، ش همندا و ئ ۆه هۆب هو هرۆب هو هرلو هه ه لۆتن ۆییب هو هكپ ی یهناۆب یه هرمان هلو ه هیزاین همئن ایوتو، ووچ هرن هد
و  ه ئیاتووشگر همخابن ل ل، وبو هنووچو  هر ئ هه،  هت یهو شا هماوببرسن و  میر ه کیل هع هکاک هرموون ل هف هو هئ،  هو هنڕی گه هد

ستداو  هد هان لیانگیلدا یتومبۆ ئیانڕ گهر ه وینز هت دیكرووداو هل هجوان هلووپ پهو دوو  هئن ویبوو هبگر هج هسات هآار
اک چ كزۆ تی هو ه ئیـ ـ ـ ـ دوان یندار بووی بریست هخ هبم ڕ هاویمیر ه کیل ه من و عن وییكردان لییئاواما
م ین توانچۆ یهجیفلیوئ هك بنازانم منتریئ، ندا هۆهۆب هو هامڕ گه ستانمیو هشۆکان وخ هرمنا هب هل هو هموبو
 با، ن هبکپرم خن و  ه بکۆبتاکم پیو هو هنڕاپب مۆستاکانم بۆمامان ودواتریال هم ل هآ همی فلینیكلۆبروول ههۆب هو همچب

کانم  هرز ه قیۆرم ز هب ،متر ه کیک یه هارپ هب هند چهر ههراوکلم  هآ همیم فلوندابو هۆه هل هو هشارم هنلشتان كشت
ست  هێ دنو هرل ه سانمژیستمکرد  ههو هو یهادپهوا هه هانچوقوو گهلنت  هر هو براد هئ) شادان (خوشبرا هراید،  هو هکات هد پ ی هآ 
ن چۆ ی هک هک ئاپ یت یهاس ه وکستو ه وهییستیو هشۆخ ی باسۆت) بیر هشادان غ( ه باشنجایئ.. تیدا ووی پووت چه هب
 یت یهنچۆوکان  ییهت یهسا هک هکات و باس ل ه ئیۆارنی سیباس)  هبیر هشادان غ( هزڕ هبو هئ!؟.. تیب هئ  جاسوسیوگ هل هق هئ
ک ر هنره هت دنابۆ بی هئ هباش، دایۆناریس هل یه ه هییزا هۆر شارز هاریاوادیکان هقس هکات ل هدست و دروۆبی  هدای زین همید
 ی و شادان خانڵما هآاك ش( یه هه،  هو هدن هرم هو دووهون هب هور گهۆر زیک ییهم شانازۆ خیمن ال!؟. . بنوسۆی خۆ بیۆناریس
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ند  چهکوردر گه هن ئیزان همووشمان د ه هیدوئ هآ همی فلیوتن هرآ ه سۆیه هآماهاوآاربوون وبوون هت هل هآ) یر ههاوس
) ش هڕ هب ه عیما هش (ند هرم ههونن ایکک یی، یهایند هوا ب هئ، نردرمژبست  هد ی هنج په هب ه کب ه هی هور گه یكند هرم ههون
شانددات ی نۆیوا خ نداایش هم ه لۆیخ یق هع هب وآوت هتردیك بوارۆبل  په هویۆناریس هسان لید هو هتریآ یهال هل هزر هم ب هئ..  ه
راو کام یآار هک یه هو هرئ هنره هد ی همئ هت ل هخن هر ۆت ه باشی هئ، آات هدرا کامی ییهزاو هتا باس ل هو هوئ یهزا هشار هآ
نان و ره هۆ و دیناریس ه لۆت هک هو یه داتتۆ خیم هو ۆت هو هرل چی هتا آ هو هكات و ئی هئس  هک ک یهر  هه ژنتاۆنان و مره هد

 اپورو هئ هلر گه هئ هشۆشتم الناخ ک یه بم من هب،  هتاوان همئۆ بچی هآ، تیش نیند هرم ههون هک یهوا هڕ ۆتۆبی، زا ه شارییناکڕوو
 با ه دیاو هم هئ، نابره هت دیستیو هشۆ خیڕۆحت ۆخۆت هرن کگکب یهت یًل هندئ هرم ههون ه بكق هه چ هبۆت، تیب
 یل گه یۆنیفز هل هتۆبنا م ه هره هبترم یکمیفلبووم  یمانسل هدال ییهم دووا هل ه کی یه هماوو هش ئیو هئ، م هدترت بیک یه هدژم

 ی هدید هبكداینز یآ یه هندییئا هلت چ هد، پو ه ماویقایسۆم ی آارێند هه یهواو بووندا ه تیناغۆدوا ق هستاش لئکوردستان 
م  ه ئیستنیب هم ب هک هست ئ ههش وایمن !؟.. چیت ین هن ناو ئای هم هئتر نازانم یجا ئ!.. تبب شادتسیو هشۆ خیران هنیب
 پا خریڕهاوی، ت ڕیههاوت یوکردو ه نیر فیمنا ه باوکت بی ه ئی هک هلتورئ ه کیباسۆتها  هرو هه !.. یوش هئ هوا هه
رنج  هباس،  هد هم لن رم هئ هب هو هتۆخ هرل هت وهیشتبی گهستم  هب هم هستا لوادارم ئیه !. ـ، ها تیرگ هنلان یوگو ت ی هک هن
  . ۆنامی بیر هزم شادان غر ه بن بیآانت زانست هخن هور
 


