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 سةماى روح
 

كات سةرةتاى دةستثيَكردنى شةوةو كةسيَك بة تةنيا لةة وووريَةك    
سةرثؤشيَكى سثى سثى وةك ضؤرِى شري ى بة سةريا داوةو ضةوار  

انيشةةتووةو تةسةةَيىيَكى زيكةةرى نةةةوةدو نةةؤ دانةةةيى لةةة  مشةة ى د
ئةم كةسة تةنيا نية، ئةم كةسة كةس نية،  . دةستدايةو تلى دةدا

بةةةلوكو بووةتةةة يةكثارضةةة روح و  لةةة تةةةنيايى دةرضةةووةو  ةةؤى   
ئةمة ثيشةى هةموو كةاتيَكى  . تيَكةلَ بة هةموو طةردوون كردووة 

ةورةيةةوة ثيَشةوازى لةة    ثيَش وةنةوزدانيَتى و ثاشان بةو روحةة ط 
 .بةيانيةكى ثريؤز دةكات 

 
كات سةرةتاى دةستثيَكردنى شةوةوكةسيَك بة تةةنيا لةة وووريَةك    
سةرى شووشةة بةا دةداو بةة َولوثةة َولوةر  طةةرووى ثةةردا  تيَةر         
دةكات و ليَو دةنىَ بة ليَويةوة تا مةسة  و سةةر  ةؤة دةبيَة ،     

ووةتةة يةكثارضةة   ئةم كةسة تةنيا نية، ئةةم كةسةة كةةس نيةة،  ي    
روح و لة تةنيايى دةرضووة،  هةةموو طةةردوون لةةو ثةردا ةة كةؤ      
دةكاتةوةو بة هةموو جوانيو دزيَويةكةةوة راياندةمووسةيَو ثاشةان    
بةةةةو روح مةستيةوةدةسةةةلةمونى  ةةةةونيَكى َةةةوولَ دةبيَةةة  و    

 .  ضاوةرِوانى بةيانيةكى مةستكةر دةكات 
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ك بة تةنيا لةة وووريَةك   كات سةرةتاى دةستثيَكردنى شةوةو كةسيَ
كةمانضةيةكى بة دةستةوةيةوطةمة بة ويَكةانى دةكةات ، بةة ثيَةى     
ئارةزوو ئاوازى رةنطاو رةنط دةوةنىَ، ئةم كةسة تةنيا نيةة، ئةةم   
كةسة كةس نية، بووةتة يةكضارضة روحو لة تةةنيايى دةرضةووة،    
 هةموو طةردوون بةو ئاوازانة ديَنيَتة سةماو بةة دةم وةنينةةوة لةة   
طةلَ جوانرتين بوونةوةرى  طةردوون هةلودةثةرِىَ ، ئةةم كةسةة تةا    
رووحةةى ثةةاك دةبيَتةةةوة دةوةنيَةةو هةلودةثةةةرِىَ،  هةةةر بةةةو روح     

 .ثاكيةوة ثيَشوازى لة بةيانيةكى ثرِمؤسي ا دةكات
 

 كات سةرةتاى دةستثيَكردنى شةوةوكةسيَك بة تةنيا لة وووريَك
................................................................. 

ئةم كةسة تةةنيا نيةة   ............................................ 
ئةةةم كةسةةة كةةةس نيةةة ، بووةتةةة حكثارضةةة روح و لةةة تةةةنيايى    
دةرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةووة 

................................................................ 
................................................................ 

 .دةكات...........................ثيَشوازى لة بةيانيةكى 
 
 
 
 

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 ......................................................سةرةتاى

 ................................كات 
 ............................كا 
 ..................ك 
 

اى دةستثيَكردنى شةوةوكةسيَك بة تةةنيا لةة وووريَةك    كات سةرةت
ئةم كةسةة تةةنيا   . دانيشتووةو طةمة بة وشةى ثرشنطدار دةكات 

نية ، ئةم كةسة كةةس نيةة، بووةتةة يةكثارضةة روح وبةة تةرس و       
دلوةرِاوكةةةوة دةس لةةة روحةةةكان وةر دةدا ،ئةةةم كةسةةة كانطةةاى    

دةبيَة  و تةا لةة     روحةكانة،  تيَكةلَ بة هةموو روحةكانى طةردوون
 هةموو طةرديَك ثاكيان نةكاتةوة دةس هةلوناطرىَ ، 

كاتىَ ديتى روحةكان ئاسوودةن ،بةو ئاسةودةييةوة ثيَشةوازى لةة    
 .دةكات ......... بةيانيةكى ثريؤزو مةستكةرو ثرِ مؤسي او 

                                                                                                                                                                                         
 1122ةة 2ةة  2
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ئةشكةكانى 
  ؤشةويستى

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةشكةكانى  ؤشةويستى
 

دؤزينةوةو ضنينةوةى طولوىَ بؤ ية ةيةك كارامةيى دةوىَ، هةرطيز 
لة رؤوان لة طةولوىَ بطةةرِيَب بةؤ ية ةيةةك، لةة       وىَبرِوام نةدةكرد رؤ

َوتاخبانة ثيَكةنينب بةو مامؤستا طةجنةمان دةهات كة هةردةم بة 
 .ضلوة طولويَكةوة دةبينرا

من سةودايى كةللةة شةةَيو جرتَينةةو بزيَةوى لةة كةللةةم هةلوَةةزو        
دابةزى بوو، نازامن دةستى ض َةدةريَك ثةلكيَشى ئةةم مةينةتيةةى   

ةبةزى هاورِيَب هةندىَ جار ئةو نامانةةى بةؤ دة ويَندمةةوة    كردم، ن
كة بؤنى طولوة ميَخةك و هةناسةى كضيَكى ليَوة دةهات دةيطوت لة 
هةموو  وشةيةكا بؤنى هةناسةيةكى دةكةم، هةموو جار تا كؤتايى 
طويَب بؤ رادةديَرا، من نةمةدةزانى بةؤ سةوكناكى رؤحةى ثيَويسةتى      

انى طركانىَ لة نا يا ثةثكةى  واردووة بةو طيَرِانةوةيةية، نةمدةز
. نةيرِشةةيَنيَتةوة َةةوذثى واراوى لةةة دلوةةدا طةةري دةكةةاو دةيتاسةةيَنىَ 

كةضى لةة كؤتةادا بةة دوو وتةةى كةرض و  كةاَل طيةانيب ثةِر كةسةةر          
 .دةكرد

با بيَ  ئةو دلوؤثة ئةشكانةم بهؤنيَتةةوةو  ! ئيَستا نةبةز لة كويَية؟
 .او ثيَضى كردةكانى  ؤمب ثىَ بكاتلة طةردمنى بئالويَنىَ و  ثيَض

بةا بيَة  تةا ثيَةى بلوةيَب طةةورةم       ! ئةو مامؤستا بةرِيَزة لةة كويَيةة؟  
مبَورة نةك طولوب ضنى و  نةك طرمت بةدةسةتةوة، طةولوب ثةرسة  و    

 .سةدةها طولوى جوامن ضنينةوةء بة َوربانى بةرؤكيَكب كردن
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نةةوةى ورد بةوونى   ئةمة ورِيَنةى بيماريَكى دةم ئاويلكةة نيةة، طيَرِا  
روحيَكة كة  طةفةنطى بة ئامسان و ريَسمان ديَنا، من سةرى  ؤمب 
لة كونى زةردة زيرِةكان دةناو بةةديار رؤح دةرضةوونى ماريَكةةوة    
دةبووم بةطارد، طالوتةم بةو كورِو كضةة كاننةة دةهةات كةة بةةدةم      
ثةلومةى طريانةوة باسى رةجنةرِؤيى  ؤيان بةؤ دةكةردم، بةوانةةى    

اى رةجنةةةرِؤييان هةرِةشةةةو طورِةشةةةى  ؤكوشةة  و طرفةة  لةةة ثةة
 .هةلوتؤَينيان دةكرد

ئادةى : رؤوىَ مامؤستايةكمان بةدةس ئيشارةى بؤ كردم و ثرسى
 ثيَب بلوىَ  ؤشةويستى يانى ضى؟

تؤزيَك لة دةم و ضةاوى ئةةو هاورَِييانةةم رامةام كةة نامةةكانيان بةؤ        
ى جيَمةةةاوى و دة ويَندمةةةةوةو بةةةة دةم َةةةولوثى طريانةةةةوة باسةةة 
 ؤشةويستى : فةرامؤشى  ؤيان بؤ دةكردم، بة تةوسيَكةوة طومت

 .يانى لة ثياوةتى كةوتن، يانى بةون بوون
وةنمةكةةةم جيَةةى واِ ورِمةةانى مامؤسةةتاكةم بةةوو، هةسةةتب كةةرد     
هةلوةيةةةكى طةةةورةم كةةردووة، ض وةنميَكةةى نةةةبوو بةةؤ َسةةةكامن     

. رى نةضةةواندمئةوةنةةدة نةةةبىَ ئةةةو سةةالوة لةةةو وانةيةةةى  ةةؤى دة 
نةمةةدةزانى بلوةةيَب مامؤسةةتا  ؤشةويسةةتى طةشةةةيةو توانةوةشةةة،   
هةس  كردنة بة بؤنةةكان، وشةة دةكاتةة هةناسةة، دلوةؤثى ئةشةك       

 .ضنينةوةى مروارية لة بةحريَكى نوَوم تيابوو
كةسيَك لةوانة نازانن كة من ئيَستا بةديار ضلويَكى طوولَ َرتةاوةوة  

هةلودةمةمم و بةؤن بةة هةةموو      مروارى دةضنمةوةو هةناسةى وشةة 

نةةازانن ئيَسةةتا بةةؤ كةسةةىَ دةطةةةرِيَب بةةة باسةةىَ   . بؤنيَكةةةوة دةنةةيَب
طركانى هةناوم كر بكةمةوةو ثيَب نةلوىَ ئةمة لة ثياوةتى كةوتنة، 
ئيَستا بؤ كةسىَ دةطةرِيَب تيَب برِوانىَ ضؤن لةطةةلَ هةلومةمينى هةةر    

بَينةىَ ضةؤن لةة     َومى جطةرةيةك لةتيَك لةة رؤحةب بةردةبيَتةةوة،   
تويَى وشةكان طوىَ بةة مشةةى هةناسةةيةكةوة دةنةيَب، كةة تةةنها       
 ؤم دةينامسةوة، بَينىَ دةرضووى ض وانةيةةكى ئةةوينى سةةيرو    
: سةةمةرةيى ثةةةتيارةييبء بةؤ مامؤسةةتايةك دةطةةرِيَب لةةيَب بثرسةةىَ   

 كورة هؤو ئادةى ثيَب بلوىَ  ؤشةويستى يانى ضى؟
بةةةرِيَزةوة وةنميَكةةى راسةة  و  تةةاوةك بةة  لةةة حزوريةةا بوةسةةتب و

دروسةةتى ثةةىَ بةةدةم و لةةةنا ى دلويةةةوة ئافةةةرينيَكى ثةةرِ ثةةؤلويَكى   
 . ؤشةويستيب بكات
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 دادوةر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادوةر
 

واى لةو حالوةتةى منةى تيةا دةويةام، ئازاريَةك لةووا دةدام، وانيَةك       
رو وانةة  وةكو ثةروانة دةميخوذندةوة،  ؤزيا سةد  ؤزيا ئةو ئةازا 

جةسةةةتةيى بووايةةةة، نةةةا ب بةةةووة بوركةةةانى ثرسةةةيارو بةةةةرِووى   
دةتةَيةوة، ئةمةة لة دةرئةجنامى  ويَندنةوةوة، برِواتان بيَة ،  

نة نووسني كاريَكى سانايةو نةة  ويَندنةةوةة، هةيا كاميَكيشةيان     
طران نني بةتايَةتى  ويَندنةوة، مةن  ةؤم لةة هيضةيان نةترسةاوم      

نيَك ثيَلةَةيةةكى لةة طيةامن دا ،  وابةزامن     بةةنم ترسةيَنرام،  نووسةي   
زؤريشةةى توانةةدةوة، مةةن دةزامن نووسةةةرى ضةةريؤك درؤزنةةة، بةةة     

 .دةطمةن شتى راس  دةنووسىَ
ويَنةكيَش ويَنةيةك دةكيَشىَ وةكةو فؤتةؤطرافى و بةةنم ضةةند بةؤ      
 ةةاوةنى بطةةةرِيَى هةةةرطيز نايدؤزيتةةةوة، نووسةةينيش ويَنةكيَشةةانة 

يَنةةةرى دامةةاوى وةكةةو منةةيش ثيَةةوةى    كاريَكةةة لةةةو جةةؤرة،   و 
دةتليَتةوةو هةردةم بؤ ثالوةوانةكةةى دةطةةرِيَ ، مةن بةة نووسةيَك      
تومةوة، نووسةرةكةى طةاَ ئازارى مةن و ضةةندةهاى وةكةو منةى     
ثيَداوة،  جطة لةوةى كة لةة ويةانى راسةتى و واَكيةكةمانةدا طةةاَ      

كةضةى لةة    ناهةِ بةسةر هةَدا زالوَووةو مافدار بةىَ مةاخ  ةراوة،   
بةؤ وانةةبىَ كةة    ! ويانى وةهمى ضةريؤكةكانيش هةةرواين، جةا بةؤ؟    

بةنم لةوانةية مةبةس  تةنها ! ثيَويستة بَىَ نةك وابيَ  كة هةية؟
ئةوةبيَ  كة رايطةيةنني ئيَمة واين، كةضى ئيَمة لة نيَوانى ئاوا يةو 
نةةةا وا نيةةةةدا بةةةىَ سةةةةرو شةةةويَنني، باشةةةة كةوايةةةة بةةةؤ وانيةةةة     

 ..بة تايَةتى بؤ ئةم مةبةستة! ؟هةلنةبميَرين
كضيَك لةة بةةهارى ضةواردةمينيدا لةةوَير دةسةتةنتَيكى لةة توانةاى        
 ؤى رادةبةدةر، لة كضةيَنيان  سة  و ئةةتككرا، برايةةكى ويةاوى      
نيَةةوان ئاوايةةةو ناوانيةةةدا هةسةةتا بةةة نةهيَشةةتنى ئةةةو لةكةيةةة بةةة   

ى و لةويَر نيَوضةوانى  ؤي و بنةمالوةكةيةوة،  بةنم بىَ ويستى  ؤ
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دةسةةتةنتيَكى لةةة توانةةاى  ةةؤى رادةبةةةدةر،  ئةةةم نووسةةينى       
كارةساتة راس  و درؤية، ئةو رؤوةى  ويَندمةوة تةةواو ويةانى اَ   
تالوكردم،  ةو زرِى كردم،  ، نازامن ضؤن بوو لة ناكاوا بينينب طةؤرِا  
دةورى ضؤلؤ هؤلوب اَ بوو بة دادطا، نووسةرى ضريؤك دادوةر بةوو،   

رى طشتى و ثاريَزةرى بةرطرى و هةموو دانيشةتوانيش داواى  داواكا
لةةة سةةيَدارةدانى ئةةةو كضةةةى نةةاو َةفةسةةةكةيان دةكةةرد، دةنطةةى  

برِيةار،  بةةثيَى ياسةاى كؤمةلوةة     ..برِيةار .. دادوةر كضةى راضةلوةكاند 
 واناسةةو ئاشةةةتيخوازةكةمان وا مةةةن برِيةةةارى كوشةةةتنى بةسةةةةرا  

ةوانى بةراى نيَرينةيةةوة،   دةدةم، ضونكة بووةتة لةكة بةسةر ناوض
كةةورِةى بةةراى دةسةةتى لةةة َمةكةةةى تونةةد كةةردو بةةة دوو ضةةاوى     
فرميَسكاويةوة بةَى ويسةتى  ةؤى بةةناو هؤلوةكةةدا بةةرةو نةةمانى        
كيَش كرد، منيش هةر ئةوةندةم ثىَ كةرا دةسة  بكةةم بةة هةاوار      

ئةوةندةم زانةى راثةةرِيب نةةمزانى ضةؤن بةوو  ةةو       .. نا.. كردن، نا
، بةهةناسة سوارى بةردا ةة ئاوةكةةم هةةلوطرت يةةك     بردبووميةوة

دوو َةةومب ليَةةدا،  ضةةاوم برِيةةة كتيََةةة ضةةريؤك ئاميَزةكةةة كةةة ضةةؤن  
بووةتة مؤتةكة بةسةر سنطمةوة، ئةبىَ ضةارة ضةى بيَة ،  هةةروا     

كضةة وةكةو   . ضاوم اَ برِيَوو ئةوةندةم زانى دةمى كتيَب ليَك ترازا
هاتةةة دةر تةةا تةةةوار لةشةةى تالوةة تةزوويةةةك لةةة طةةةرووى كتيََةةةوة  

ثيَكهات، زؤر طةة و جوان  بة هيَمنى بةرةو ذم هات، حةثةسام، 
سام دايطرمت ريَك بةرامَةرم دانيش  ضةند جاريَك ضاوةكامن ليَكناو 
كردمنةوة بةنم كضة هةروا َنج بةرامَةرم دانيشتَوو هةستى كرد 

ووى لةيَب  حةثةساوم رةنطب ماندوو هةناسة برِكيَب ثةىَ كةةوتَوو،  ر  
بةةنم  . هةيا .. هةى   -ضيتة؟ زمةامن تةتةلوةةى دةكةرد   -كردو  وتى

 !تؤ؟
 من؟ كوورام، وانية؟-وتى

راسة  دةكةةى برِيةارى ئةةو دادوةرة      -ومت بةلوىَ برِيار وابوو، وتةى 
وابوو بؤية وا ئيَستايش هاتووم بؤ ذى تؤ تةا زينةدووم بكةيتةةوةو    

وتةةى !  ضةةؤن؟ومت. برِيةةاريَكى دادثةروةرانةةةم بةةة سةةةرا بةةدةي    
ومت بةةؤؤرة  . مبخةرةوة ضريؤكيَكى ديكةوة، ضةؤن دادوةريَكية   

منيش لةةثيَش ضةاوى دةسةتب كةرد بةة      .دةحةسيَيةوة؟ وتى بةلوىَ 
 .زيندوو كردنةوةى

لةةةويَر هيَةةزى زةبةةرو زةنطيَكةةى طةةةورةو بةةىَ ويسةةتى  ةةؤى  كضةةة  
ثةثولةيةك كةة لةة ضةواردةمني بةةهاردا دةطةشةايةوة، دةسةتيَكى       

بة مةبةستى لةكةة دروسة  كةردن كضةةى لةة كضةَينى بةَى         ضةثةلَ
براى كضةة دةسةتى   . بةرى كردو وةك بةرزةكى بابان بؤى دةرضوو

بةزةيى بةسةر سةريا بةسةر َمة  اوةكةيدا دةهيَناو دلوؤث دلوؤث 
بةةنم كةورِة ذويَكةى    .. فرميَسكى بة ثالَ فرميَسةكى كضةةوة دةرِوا  

شةرتيَكى نةةزانراو، دةسةتى    زرنك و  هى ئةم زةمانةيش نةك هى ثا
 امن رازي  بَيتة هاوسةرم؟ كضةةى دةرون ثةرِ طةرِ    : كضةى طوشى

كةةورِة ! ضةةاوى فرميَسةةكاوى تةةىَ بةةرِى، بةةةنم تةةؤ دةزانةةى مةةن؟    
.. دةمةةةةوىَ ضةةةاوى بةةةةدكار كةةةويَربىَ.. بةةةةلوىَ دةزامن -بةةةةبزةوة

 ..دةمةوىَ لة سةنطةرى جوانيةوة تةماشاى جيهان بكةم
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نم دلَ بةةة كةةةيلى مايةةةوة، بةةة مةبةسةةتى فرميَسةةك وشةةك بةةوو بةةة
بةستنى ثةحانى هاوسةةريَتى و هةاوجووت بةوون ديسةانةوة كضةة      
ريَةةى دادطةةاى طرتةبةةةر لووتيةةان بةةوو بةةة لةةووتى دادوةرى يةكةةةم،   

ثةرِ بةةدادكا   . سةرى سورِما كة بؤضى برِيارةكةةى تةةنزيز نةةكراوة   
: تيَكردو وتىهاوارى نارِةزايى مانى كضةى كرد،  بةنم كورِة رووى 

جةناب برِيارة نا عاديلةكةى تؤ لة ضريؤكةكةى  ؤت تةنزيز كرا وا 
ئيَستا ئيَمة لةة ضةريؤكيَكى ديكةةيا ثيَةك طةيشةتووين،  نووسةةرى       
دادوةر ئةم برِيارى ثيَكطةيشةتنةمانى دةركةرد،  وابةزامن برِيةاريَكى     

 .ثيَكةنينيان جيهانى ثرِكرد. دادوةرانةيشة
ةرم بةةةرزكردةوة كضةةة نةةةمابوو هةسةةتام و كةةاتىَ اَ بوومةةةوةو سةة

كتيََة ضريؤك ئاميَزةكةم هةلودايةوة كضةة نةةبوو ذثةةرِةكانى يةةك     
ثارضةيةك رةنط بوبوون ئؤ ةيةكب كردو، زؤر بة ئارامى  ةةويَكى  

 .َوولَ بردميةوة
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 تةنياكان
اسب،  ئةةوانيش  تةنياكان دةن.. بؤية تةنيام  ؤة دةويَ .من تةنيام

طةةر  ؤمةان نةةبني كةةس نامانناسةيَ ، تةةنيام و  بةة        . من دةناسن

تةةةنيايى هةلوناكةةةم، دلوطةةري دةم، دلوةةب دةطوشةةرىَ، زؤر جةةار  ةةؤم    
لةووورى تةةنيايى دةنةَيب، وةكةو دةوريَشةى  ةةلووةتكيَش ضةركة لةة        

بريلةةة تةةةنيايى  ةةؤم و تةةةنيايى تةةةنياكان     . هةةةموو شةة  دةبةةرِم  
تةواو سةرَالوى تةنيايى دةم و هوردة هوردة سةةرم  دةكةمةوة،  تا 

جيق دةدا دةم بة درة تيَك ل و ثؤ دةهاوم،  بةة طةةنى رةنطةةكان    
ضرِ دةم،  هةرضةى ثةلةةوةرو بالونةدةى رةنطةاو رةنطةى بالونة شةني       

سةةما دةضةرِن ، منيَكةى    . هةية لة ضرِيب ن ةوم دةبةن و  دةجريةويَنن   
ديو، لة شويَنة موطناتيسيةكةم بةةرز  زةماوةند نةديوى هةلوثةرِكىَ نة

دةكةنةوة، وةكو كضة ثةروةردة بوويةكى ناو هؤلوة بري ةدارةكان بىَ 
شةةةرمانة دةسةةتب دةطوشةةن،  هةلومدةثةةةرِيَنن،  ةونةةة نووسةةتووة    
رةشةةَينةكامن زوربةةا ئاسةةا بةةة ئةةاوازى سةةةنتورةكانيان سةةةر بةةةرز     

َالوةةةكان دةكةنةةةوةو لةةة دةريةةاى مةينةتيةةدا سةةةما بةةؤ ثةثولةةة بيَ    
لةناكاو لة حةومةةتا ئةوةنةدة دةزامن  ةؤم سةرضةؤثيطرم،      .. دةكةن

باسكب تيَوة ئةئالويَ  بةة دةوريانةا لةوول دة ةؤم،  رايةان دةموسةب،        
 وناوكةةى  . لةسةر ليَوى وشك هةنتووم دةبن بةزام،  زام دةم دةدا

سؤز تك تك دةرِويَتة سةر  وانى سةةر ميَةزم،  تةابلؤى هةمةة رةنةط      
شيَنن،  ريز دةبن،  زةماوةنةدى عيشةق شةايلؤىانى ثةةي ينى     دةنة 

دةرو دةشتب دةطيَرِن،  تارمةايى تةةنياكان  بةة ثةيَش ديةةكامنا  ةؤ       
دةنةةويَنن، ضةةةثلوة ليَةةدةدةن،  شاباشةةب دةكةةةن، منةةيش وةكةةو نةةزا   

 .كاريَكى نيَو ثةرستطايةك دةنوشتيَمةوة تا هةنيةم وةرِةَى دةدا 
ئةةاميَز . دةم،  تةةا تةةةواو كزةة  دةملةةم دةريةةاى عةيشةة ة سةةةولَ دة 

لةطشةةةتيان دةدةم، وةكةةةو بةةةىَ هؤشةةةيَك،  ةةةؤم دةدةم بةسةةةةر     
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ضةرثايةكةما بة دوو ضةاوى  ةةوالووو دةبيةنب  ةؤ رادةثسةكيَنن، لةة       
دةورم ريز دةبةن، رامةدةويَنن، باوةشةيَنب دةكةةن، ئةاوازى نووسة        

لةةة نيَةةو شةةاريَكى جةةةجنالَ  .. دةوةنةةن،  تةةا ؤم لةةةوديو دةرطةةاوة  
 .دةبينمةوة

ئةةوة  ! ئةوة ثيةاوة سةةيرةكةية   . هاواردةكةن . منالويان تيَوةردام 
ئةو ثياوةى تارمةايى دةبةي َ و لةطةةلويان دةئةا زىَ ،      ! ثياوةكةية 

ئةوان وةرِس . منيش لةرِيَ رِؤيش  ناكةوم و ئةوانيش بةدوومةوةن 
. نن ئةوان لةهةةنطاوةكامن جةيَ دةميَة   . م من وةرِس نام نبة. دةبن 

شةانةكانى ثةيَب طريتةر دةكةةم،      . منيش هةنطاوةكامن توندتر دةكةم 
بةتةةنيايى  ةؤم ثةيَ    . بيَ ئةةوةى كةةس بَيةنب    . بةتةنيايى دةرِؤم 

لةرِؤيشةةتنةكةم توشةةى  .. دةكةةةمن،  بةةؤ تةةةنيايى  ةةؤم دةطةةريب     
ئةةوان دةمَيةنن مةن نايةانَينب، ئةةوان مةن       . كؤمةلويَكى ديكةة دةم  
تةةنها  . ثةيَب ثةيَ دةكةةنن رووم طرودةكةةم     .  ناناسن من دةيانناسب

بةردةوام دةم لة رِيَطاكةم،  تةاكو  . بؤ ؤم جار جار بزةيةك دةكةم 
ئةةو  . بؤم ثيَدةكةةنيَ بةؤى ثييَيدةكةةمن    . تةراك تةنيام تووشب دةبن 

هةردوو بزة لةيةةك دةطةرين ئةاثؤرِاى    . دةمناسيَ و منيش دةيناسب 
هةةموو بةةدةنطى بةةرز    .. دةكةن   ةلوكةكة َامكى دؤشاو ممة دريَم

ئاورِيَةك لةة تةةنيايى يةةكرت     . ئيَمة لة يةكرت تيَدةثةةرِين  . ثيَدةكةنن 
طويَب ليَةدةبيَ يةةكيَ   . ثيَكةنينةكةيان بة تينرت دةبيَ  . دةدةينةوة 

ئةةريَ  )يةةكيَ ديكةة هةلوةدةدا    ( هةى مالوى ئةَلوب بةَورِطرت: )دةلويَ  
؟ ئةمانةةةة !ضارةسةةةةرى ضةةةى  !( )ئةمانةةةة ضارةسةةةةر نةةةاكريَن ؟ 

( .  وايةة شةكور بةبةشة     )ئةوى ديكة ( تايةفةيةكن هةموويان وان

ناضةةار  .. دةنطةناسةةازةكانيان ئةةازارى ثةةةرِةى طويَضةةكةم دةدةن    
هةنطاوى فراوانرت دةنيَب،  بةناو َورِو ليتةى شارةكةم ثيَ هةلودةطرم 

سةرمةوة  دةياننيَمة ترؤثكى. ؟ ضاوةكامن لة بينينيان َوتار دةكةم 
ضةاو لةة ئامسةانى  تةةمو مةماوى زسةتانى سةاردو هةلولةة ِرزيَنةةرى          . 

! شةةارةكةم دةبةةرِم،  ئةسةةتيَرة تةةةنيا تيةةا  نكيَنراوةكةةان دةبيةةنب  
بةة  . ثاشةان دةيطؤرِمةةوة طريةانيَكى بةة كةولَ      . سةرةتا ثيَدةكةةمن  

تةنيا ييو بيَ بينينى كةس بيَ بيستنى هيا ديسةانةوة دةطةرِيَمةةوة    
وورةكةم،  كؤرثةى بيَنةاز كةةوتووى تةنيايةةك وةبةةر َامكةان      تةنيا 

لة . يةك يةك ذثةرِةكانى ويانى تةنيايى وةسةر دةكةمةوة . دةدةم 
درة ة   . تةنيايى زياتر ضيرت نابينب،  طةولَ دةشةكويَ بةة تةةنيايى     

يةك يةك رِةنطةكان دةثؤشن،  ضاوةكامن ليَيان . دةتةَيَ بةتةنيايى 
نيَمةذوة،  لةدوررِا  تيَيان دةرِوامن،  دةبينب تاك مةس  دةبن ، دةيان

دلوةةة مانووةكةةةم . تةةاك  ةةؤ  رِووت دةكةنةةةوة،  نةسةةتب دةبةةزويَنن  
هةتا هيَدى هيَدى ئارام دةمبةوة،  ثيَلووةكةامن جةيَ ديَلوةن،     . دةشيَلن 

رِوو لةةة . لةةة ناكةةاو  رِام دةضةةلوةكيَنن  . تةسةةليب بةةة  ةةؤمب دةكةةةن  
 . وة ئاطام ديَنن ئاسؤيةكى بريسكةدار 
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 ؟...!بَب يان نةم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ؟...!بَب يان نةم 
 

م لةوانةية كةمتيارم دييبَ، ئةو ئاوةلوةى كة دةلويَن نبةبريم ناية بة
م هةرطيز نةمَيستوة نلوة و ذيةكى ديكةى  حةرام، بةنذيةكى حة

نيسةَةت  لوة يةا ود هةةمووى حةةرام، ئةمةة بة    نبلويَن هةمووى  حة
يةةةةتى نئاوةلويَكةةةةوة كةبةهةةةةموو سةةةيزةتيَكيةوة مةةةؤركى ئاوة   

م ضؤنة مرؤظ ئةو سيزةتانةى ثيَ برِابيَ و بةوو بةيَ   نبة. هةلوطرتيبَ 
من  ؤم طةليَك حةزم  بةةجيهانى  . بة كةمتيار و بة ؤى نةزانييبَ 

فةنتازياية، ئةةو جيهانةةى كةةبؤ دةربازكردنة  لةةَيَزةو نيةةكانى       
. بؤدةطريَتةةةوة و لةةةذنكى ئارامييةةا را تةةدةوةنيَ واَيةةب باوةشةة  

. دةزامن مريشك  ؤى  ةؤَل نةةكا بةسةةر  ؤيةا كةةس ثيَةى نةةكا        
 . دةشزامن ئةوةى لة راستيَكان بيَ دةنط بيَ شةيتانيَكى ذلوة 

لوةكةةةى نهةةةردةم دوولةةةتكردنى كةةةمتيارى كوسةةيك لةبةةةرذ  حة 
. رامةكةيةةةتى م هةةى مةةؤديَرن و هاوضةةةر  بةةؤ ذحة  نبةةووة،  بةةة 

بةةةردةوام بةةوون لةةة ويةةان لةةة نيَةةوان راسةة  و ضةةةثى كةةةمتيارا،     
كاريَكى سة   و دووارة،  بة تايَةةتى لةة كاتيَكةدا تةزكيةةى بةة      

لَ كردنى ذيةةك و بةلوطةةى حةةرامى ذيةكةةى ديكةةت نةةبيَ،       نحة
طةةةةر .  ضةةةونكة لةةةةم حالوةتةةةة تةةةؤ يةةةةك ثارضةةةة حةةةةرام دةبةةةيَ 

بليمةةةت و يةةةك ثارضةةة حةةةرامى   مرؤظةةى . حةةةرامزادةة نةةةبى  
هةةةر ئةةةم يةكثارضةةة  حةةةرامى نيَةةوان    . نووسةةتوو طةةةليَك زؤرن  

كةمتيارانةةةى ئةةةمرِؤمان لةوانةيةةة رِؤويَ لةةةرِؤوان بتةةوانن بةة  بةةة   
كةةةةمتيار و لةةةةثاة لةةةةتَوونيان وةكةةةو ئةسةةةتيَرة بةةةةئامسانى   

م ئةةو نووسةتوة داماوانةة دةرفةةتى     نشارةكةوة هةلوواسريَن ، بةة 
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سَةينان بةناضارى دةبةيَ تيَكةةلَ بةةو كةةمتيار     . ان نيية ئةوةشي
طةلة بَمةوة، بةهةرضى دةردةسةرى و دلوةرِاوكيَيةكةوة بيَ ، ئةو 
رِؤوة بةسةر دةبةم، شةكةت و ماندوو دلوشكاوو حةوسةةلوة ليَةاِاو   
 ؤم دة ةمة سووضى ووورةكةم و درةنطانيَ دةس  دةنيَمة نيَةو  

ووستووة سةر تاثا حةرامانة و ئةموو دةستى يةكيَ لةو بليمةتة ن
دةينووسيَنب بة سنطمةوة، هةس  بة دلوؤثةة  ئةوذى ماض دةكةم و 

طريبووةكانى بيةنب دةكةا، دةسةتيَكى دلونةةوايى بةسةةرما ديَنةىَ و        
بةرامَةرم دادةنيشةىَ، بليمةتيةةكانى  ةؤيب بةؤ بةاس دةكةا، ئةةو        

، دةس  دةكةم بليمةتيانةى بةبىَ بوون بة كةمتيار ثيَكيةوة ناوة
بةةةة ثشةةةكنينى هةةةيا تةزكيةيةةةةكى ثةةةىَ شةةةك نابةةةةم، تةةةةنها      
تةسكةرةيةكى كورد بوون نةبىَ، ئةوسا سةر دةنيَمة سةرى، ئةةو  
بة طويَرةى دلوب و  منيش بة ثيَى ئاوازى ئةةو طةؤرانى دةلوةيَني، تةا     
تةةواو مةسةة  دةبةني،  ئةةةوثيَش مةن ضةةاوةكانى ليَةك دةنيَتةةةوة،     

لوى دةطرم و دةينيَمةوة جيَطاكةى  ؤى، منيش زؤر بة شيَنةيى هة
 ةةةؤميش رادةكشةةةيَب،  بةةةةدةم سةةةةداى طؤرانييةكانيةةةةوة  ةةةةو 
دةمَاتةوة، سَةى كة بة ئاطا ديَب ديسان دةكةومةوة بةةر تانةةى   
ضاوى كةمتيارةكان و  مؤرِةيان دةخمةنةوة دلوةة راوكةة، شةويَنيَك    

شةيَ    شك نابةم ليَى دانيشب،  هةةموو شةويَنةكان طةرياون، وةكةو    
 ...بَب بة كةمتيار يا نةم: ديَب و دةضب و  لةبةر  ؤمةوة دةلويَب

 ...بَب يا نةم..بَب يا نةم
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 تاوان
 

ويَنةى بوونى جةلودةكةت لة تويَى َةفةسى تاوانةا ، ئةاواتيَكى   
دوورو دريَةةمى ضةةةند سةةالَ ضةةاوةرِواني  بةةوو، سةةالوةها بةةوو لةةة   

و ضاوةرِوانى طيَمو ويَم دؤة دامابووى ، يةكيان  لة نيَوةندى دو
برى ئةوى دى دةطؤرِيةوة ، دةبةوا يةةكيَكيان بَينةى ، طةةر بةة      
هيواى ديتنى يةك لةو دووة نةبا حةمتةن زوو بوو كؤتايية  بةةو   
كوولةةة مةرطيةةة ديَنةةا ، ميَةةموو وةرضةةةر او ئةةةوى بةتةةةماى       

و تةسكةرةيةكى هاتنةوةى بووى تةنها ضةند ئيَسك و ثروسكيَك 
م وائيَسةةتا ضةةاو ثةةرِ فرميَسةةك رِوةوة نزةرد هةلوطةةةراو بةةوو ، بةةة

شاشة هةةلوكورماويو لةة دحةةنى بةة ثةنةد بةوونى جةلودةكةةت        
دةرِوانةةى ، شةةكاتكارةكةت شةةويَنى زولوةةب و زؤرةكانيةةان وةبةةري   
هيَنايةوة ، هةرضةندة تةنها رِؤويَكيش نةةبوو بةيَ طةوزةر كةردن      

م ئيَسةتا وردتةر   نو ميَشكتدا طوزةر نةكةن ، بةبة ثيَش ضاوو نيَ
رِاشكاوانة بة ثيَشتدا تيَدةثةرِين ، ورد ورد نوزانةوةيةكى باريةك  
تينى بؤ ديَناى ، مندالوةكةت داواى يارمةتى ليَدةكرديو تؤة بةو 
دايكايةتيو بةو جةستةطةورةييتةوة نةتدةتوانى ضى بؤ بكةى ، 

م ض رِيَطايةةةةك  نبةةة   داواى لةةيَ دةكةةردى بضةةنةوة بةةؤ مةةالَ،     
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نةدةناسيةوة ،ئةو كارى بةوة نةةبوو كةئةةو منةدالويَكى كةوردةو     
ناحةةةزى يةةةكيَكى دييةةة ، ئةةةو تةةةنها دةيويسةة  برِواتةةةوة ئةةةو  
ئارامطايةى ناوى  مالَ بوو ، دةيويسة  بضةيَتةوة وةك و جةاران    
بة شويَن  جوجةلوةو كاروؤلوةو ثةثولةةكان راكةات و كةسةيَ ثيَةى     

كة ، طةةر برسةي بةوو ، كةسةَي ثَيةى نةةلوَي نييةة ، ئةةو         نةلويَ مة
دةيويسةة  وةك و جةةاران نةةةة و منةةا  بكةةات و طةةةورةتر بةةيَ ،  
نةيدةزانى بؤضى بؤ ئيَرةت هيَناوة ، تارِؤو بةرِؤو سات بة سةات  
لةةة بضةةوكى بةةدا و بةةةرةو توانةةةوة بضةةيَ  ، ئةةةو هةةةر داواى لةةيَ  

واند ، ئةو بيَ  واز  دةكردى و تؤة دلوؤثة فرميَسك  بةسةرا دةرِ
م تةؤ  نبوو  داواى لةَي كةردى تَيريكةةى بيَةيةةوة بةؤ مةاَل ، بةة       

نةةكردى   نبةَسةت نةكردوو ليَ  زوير بةوو، رَؤويَ َسةةى لةطةة   
تةنها بةضاو تيَى دةرِوانى ، دةتزانةى دةلوةيَ ضةي و ضةى دةويَ،     

م بؤت نةكرد ، ئةو زويرتةر بةوو، ئيَوارةيةةك جيَةى هيَشةتى،      نبة
ؤ هةر نةضويةوة، ئةويش  نةبردةوة، تؤ دلورِةِ بووية   كةضى ت

ثؤستاَل لة ثَييةةكى بةبةةزةيى هةات بةة تونةدى لَيةى سةتاندىء        
ثيَشى نةطووتى بؤ كوىَ دةيَا، رابة رابة وا بانط دةدا، دةسةتىَ  

 .بةرزكةرةوةو داواى ليََوردن بكة، تا  وا لةو تاوانةت  ؤشَىَ
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ة  كةلَو
 

بةرِوا ناكةةم كةسةىَ    . بة تةنها من وانةيب بةةلوكو ئيَةوةة هةةروان    
هةبىَ  زيَدى  ؤى لةياد بضيَ  هةروةك ضؤن كارةسات و  ساتة 

منةدالَ بةووم هةةردةم    .  دلوخؤشةكانيشى هةةرطيز لةةياد ناضةيَ    
لةطةةةلَ مندالوةةة زرنطةةةكانى طةةةرِةك لةةةناو با ضةةةيةك يارحةةان    

 .دلورِفيَن بوو دةكرد،  كة طةليَك
زؤربةى كامت لةويَدا بةسةر دةبرد، دايك و  باوكب هةميشة ثيَيان 
دةومت كة ئةوةندة  وو بةو با ضةية نةةدةم، بةةنم بةىَ سةوود     
بةةوو، لةذيةكيشةةةوة وام هةسةة  دةكةةرد كةةة طةةةورة بةةووم ئةةةو  
عيشةةة ةم دةرِةويَتةةةةوةو دةسةةة  بةةةةردارى دةم، بةةةةنم بةةةة   

بوومنا ئةو عيش ةة طةورةتر دةبةوو   ثيَضةوانةوة لةطةلَ طةورة
وا ئيَستا بة تةواوى طةورة بةووم و  تةمةنيشةب  ةريكةة طةةورة     

 .دةبيَ ، كةضى عيش َازى نابرِيَتةوة
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بةنم ئةوةى شايانى باسةو جيَى مةبةستة ئةو سةةطةية كةة لةة    
ريَطاكةم ثةيدا بَوو، بيستَووم كة سةطيَكى هارةو تيَثةرِ بةوون  

ا نييةة، دوور نييةة َةةثالويَك   ليَةداو برينيَكةى      بةذيدا هةروا سان
َولو  تيا جىَ هيَلوىَ ، بةنم هةر دةبوو ريَطايةك بدؤزمةوة بؤ  ؤ 
طةياندن بةو با ضةية،  لةوانةية ثيَتان سةير بيَ  كةة بلوةيَب مةن    
هةةرطيز حةةةزم بةة سةةةو نةةبووة ، بةتايَةةةتى ئةةم جؤرةيةةان،      

و لة  ؤتى دلونيا دةكرد،  لةسةر كاتىَ بة ثيَشيا تيَثةرِيتاية تةوا
سةك رادةكشةاو هةةةردوو دةسةتةكانى ثيَشةةةوةى دريَةم دةكةةردو     
سةرى  وار دةكردو ضاوةكانى دةنوَاند، ضةند هةنطاوى َ ليَةى  
تيَثةرِ بوويتاية ئةوةندةت دةزانى كةلوَةى لة لةش  طري دةكرد، 
هاورِيَيةةةةكب كةةةة بةةةةو دةردة ضةةةووبوو، ثيَةةةى ومت  كةةةة دةبةةةىَ  

ةتييةك لةطةلَ سةطةكة ثةيدا بكةم تةا بتةوامن هاتوضةؤى    ئاشناي
با ضةكة بكةم،  بةنم منيَكى حةز بةة ضةارةى سةةو نةةكردوو      

 .ضؤن ئةوةم ثىَ دةكريَ 
ثةاة ماوةيةةك ناضةار بةووم بةة راسةثاردةى هاوِرَيكةةم بكةةم،          

رؤويَكيان لةثة نانيَكب طرت بة دةسةتةوةو ريَةك و راسة  بةةرةو     
رِىَ،  كاتىَ طةيشتمة ئاستى سةطةكة بينيب ذى با ضةكة كةومتة

رَيك وةك  وتَويةان ئةة ئةاوا  ةؤى كردبةوو بةة نوسةتوو، تزةَيكب         
َوتدا،  دلوب تيَك دةضةوو لةةوةى كةة بةضةاوى دلوسةؤزيةوة تيَةى       
برِوامن،  بةنم ضارم ناضارى بوو،  بيسةتَووم كةة بةىَ مةبةسةتى     

ؤيةة وا   راثيش بةرامَةرى بوةسةتى  ئةةوة هةلومةةت  دةدات، ب   
برِيارمدا  نةوةستب،  بةنم نةدةكرا ئةةو ضةاوى نوَانةدووةو مةن     
نانى بؤ فرِىَ بدةم، بؤية بةرامَةرى  وةستام تا مبَينىَ و بزانىَ 

 .كيَية دةيةوىَ ئاشنايةتى لةطةلَ بَةستىَ
ئةوةندةى ثىَ نةضوو ضاوةكانى كةردةوة، ضةاوى برِييةة ضةاوم،      

مةةرِى برِييةةةوة، منةةيش لةثةةة وةكةةو دلوسةةؤزيَك تيَمرِوانةةى،  مةةرِة 
،  دةس  و  ثةجنةةى  .نانةكةم بؤ فرِيَداو لةسةر  ؤ كةومتة رىَ

تامةزرؤييب لة ضيمةن و طولوو درة تى با ضةكة هةلوسوو ، بةنم 
ترسى سةطة هار هةر لةدلوما بوو لةوةى ئةؤار بيَتةةوة تؤلوةةى    

هةرضةةةةةند . ثيَشةةةةوميش اَ بكاتةةةةةوة ، هاورِيَكةةةةةم دةيةةةةوت 
ةتيَكةشتان بةهيَزبوو، هةرطيز ليَى ىافةََ نةةبي  ضةونكة    ئاشناي

 .طةاَ بىَ وةفاية
بؤ جاريَكى ديكة ثلة طؤشتيَكب طرت بة دةستمةوةو ملى هةمان 
رَيطام طرتةة بةةر،  لةة دوورةوة تةيَب دةرِوانةى بةةلوكو شةتَيك لةة         
سةةرو سةةيماى بةةةدى بكةةةم،  بةةةنم هيضةةى ثيَةةوة ديةةار نةةةبوو،  

لةهى ثيَشوو زياتر بوو ديسانةوة ضاومان ئةؤارةيان ترسةكةم 
ليَك ضةَى،  هةرضةند ددانةكانى ديار نةبوو بةنم طويَب لة مةرِة  
مرِى بوو، ثلة طؤشتةكةم زوو بؤى فرِيَدا،  ثيَش ئةوةى بكةويَتة 

بؤم دةركةوت كة ئةم هاربوونةيشةى  .  سةر زةويةكة َؤستيةوة
و جارةشيان بالوةة  لةدواى ثاروويىَ ضورةوةية، هةر ضؤنىَ بوو ئة
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فرِةى  ؤم كرد، لةبةر ئةو ترسة زؤرةى تيَب رووا بوو ماوةيةكى 
زؤر بةويَدا تيَنةثةرِيب،  ئيَوارةيةكيان تةواو دلوب دةطوشرا،  بيَزم 
لة هةموو ش  دةهاتةوة،  لةو ويانةى  ةؤم جةارِس بَةووم زؤر    

ى كات ئةو هةستةم اَ ثةيدا دةبوو،  ةوم دةزرِا،  دلوب تونةد ليَة  
دةدا، لةبةةةر زؤر جطةرةكيَشةةان دةمةةو َةةورِطب تةةالَ دةضةةوَوة،    
هةناسةةةم تةةةنط دةبةةوو،  ميَشةةكب بةرطةةةى هةةيا دةنطيَكةةى       
نةدةطرت، وام هةس  دةكرد شتيَكى تيم لةة طةةرووم ضةةَيوة،     
حةزم دةكرد بةة كَيردَيةك هةةلوى  بكَيشةب و  لةةو ئةازارة رزطةارم        

و  ةةةيالوب بةةةذى بيَةة ،  ضةةةند سةةةرم ديَنةةاو دةبةةرد هةةةموو بةةري
با ضةكةوة بوو ، ض بة بيَدارى و  ض بة نووسةتويى ئةةو شةةوةم    
لة با ضةكة رابوارد، بؤ سَةى بةيانى لة طةلَ  طزنط كةومتة رىَ 
، ئازارةكةةةى شةةةو هيَشةةتا شةةويَن ثةجنةةةى بةسةةةر رو ةةةوة   
ديةةاربوو،  ئاطةةام لةةة دةورو ثشةةتى  ةةؤم نةةةبوو،  ضةةاوم تةةةنها   

نةازامن ضةةندم لةة ريَطاكةة برِيَةوو،       با ضةةكةى دةدى و بةةس،   
ئةوةندةم زانى شتيَك بة مرِة مرِ لة جةستةم دةلةوةرِىَ ، كاتىَ 

 .وة ئاطا هامتةوة بينيب برينةكةم طةاَ لة هى هاورِيَكةم َولورتة
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 رامان لة وانى نووسةر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رامان لة وانى نووسةر
 

ووة هؤى زرِ ةوي  ، لةةم جةؤرة كاتةةو بةةم     ديسانةوة هةستيَك ب
ثةشيَوية ثةنات دةبردة بةر ئةو ضؤرِاوةى كة هةلوى دةطيَرِايتةةوة  
بة دوومنيَكى سةر سة تى بوو نيَكان،  وا ديسانةوة َولوثةةت  لةة   
شوشة هةلوساندو ثيَكةنين  بة زةليليان دةهةات، جطةرةيةكيشة    

ة بيَضةووت تيةا بةةدى    ثىَ  كردو  ؤت هةلودايةة ئةةو مندالودانةةى كة    
 .دةكردو دةتكردن بة  جطةر طؤشةى  ؤت

ئازارةكةت وةكو ئازارى ئةةو ئافرةتةة وابةوو كةة  ةةريك بةوو ئةةو        
ئامانةتةى كةثيَيةتى بيداتة دةستى ويان،  ؤت دةطوشى و   ةاو  
دةبويتةةوة، ئةةةم كةارةت دوو بةةارةو سةةىَ بةارة دةبةةؤوة،  تةةؤيش    

ديةاربوو،  باشة  ضةارةى     ضاوةرِوان بووي ، سةرو سةيماي  ليَةوة  
 .نةدةدى

تؤ بلويَى بَيَتةة جطةةر  طؤشةةيةكى جةوان و   ؤشةويسة ؟ طةةر       )
وان طرتنةكةت دريَمةى كيَشا تةامو  ضةيَمت   (  وانةبىَ بؤضى باشة؟

اَ وةردةطةةرت،  بيسةةتَووت ئةةافرةتىَ منةةدالوى ثةةىَ بةةىَ بةةة ثيَةةوة   
مةميَكى   راوةستان و ريَكردن  بةؤى باشةة، ثيَلوووةكانة  هةةلواِى و    

ديكةت ثيَوةنا،  دوا َوم   لة جطةرةكةداو دوا سات  لة تةمةةنى  
كوواندةوة،  هةستايتة سةرثىَ، تةا ئةةو سةةرى وورةكةة ضةوي  و      
طةرِايتةوة،  دةست  بؤ ثاكةتةكةت بردو جطةرةيةكى ديكةت ثةىَ  

وات .. ضةةةند جاريَةةك بةةة دريَمىموورةكةةة هةةاتى و ضةةوى    . كةةرد، 
لةة لةشةتا هةيةة لةة كةللةة سةةرت         هةس  دةكرد هةرضى  ويَنىَ

طؤلويةةةان بةسةةةتووة،  سةةةةرو سةةةيماى وردة وردة جةةةوانرت وةدةر  
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بةةة شةةادمانيةوة . دةكةةةوت،  هةسةةت  بةةة جوانيةكةةةى دةكةةرد،   
ثَينووسةكةت بةة دةسةتةوة طةرت و كةوتيتةة وَينةة كيَشةانى ئةةو        
ئةندامانةةةةى ليَتةةةةوة ديةةةار بةةةوو،  ئازارةكةةةةت كةةةةم دةكةةةات،     

هةر لةدايك بون بوون،  هةست  بةسةر سةوكى   ئةندامةكانى لةشى
 ؤت دةكرد، ثيَكةنين  دةهات بةو رستةيةى كة دةتويس  بيلويَى  

كةةةم بوونةةةوةى  (  منةةى ثيةةاو  ةةةريكب جطةةةر طؤشةةةم دةبيَةة    )
ئازارةكةت نيشانةى تةواو بوونى ئةندامةكانى بوو،  تةةواو مةسة    

ةكةرد  هةسةت  د . بوبووى،  ضةاوةكان  شةتةكانى روونةرت دةبينةى    
ئةندامةكانى تونةد يةةكيان طوشةيوة، زةماوةنةديَك  سةاز كردبةوو       
سةرضؤثيةكةى جطةر طؤشةيةك بوو هيَشتا ئةازادى لةة دكتةاتؤرى    
مندالوةةدانتا وةرنةةةطرتَوو، لةةةنيَو ئامسةةانيَكى ئةةازادا سةةةمات بةةة     
سةةةمزؤنياى بةةىَ دةنطةةى دةكةةرد،  لةةةناكاوا  شاباشةةى ئةةازادى       

 .تى ثرِ كردوةرطرتنى جطةر طؤشةكةت ووورةكة
بةدةسةةتى لةةةرزؤك و  ضةةاوى  ةةةوالوووةوة كةوتيتةةة رةشةةكردنى    
ضةةاوى، سةةوركردنى ليَةةوى، َةةمة ئاوريشةةمينةكةي  داهيَنةةا،  لةةة     
كؤتاييشدا َرديَلةيةكى بريسةكةدا رت  لةة تةةوَى سةةرى بةسة ،       

. تةواو كزة  بةووى، بةَى ئةةوةى بةري لةة ثةارووة نانيَةك بكةيتةةوة         
ئةةةةوةى ئاطةةةات لةةةة ؤت بةةةىَ   ماضةةةيَكى طةةةةرم  كةةةردوو  بةةةىَ   

دةستلةمونى بووي  و  بة جووتة دةستتانكردة ملى سةيناريؤيةك  
كة طؤناييةكةى ثيَشوازى كردنةى  جطةةر طؤشةةيةك بةوو لةيةكةةم      

 .بةيان
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 كورتَينى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كورتَينى
 

ئةةةم ئاوبَتةةة بونةةةت لةطةةةلَ بيَةةدةنطى وورةكةت،دةطةرِايةةةوة بةةؤ   
وور،  لةة بةىَ دةنطيةكةة ماوةيةةك رادةماية  و      ماوةيةكى تةؤزىَ د 

هةردوو ضاوت دةنوَانةد،  دةتويسة  بةة ضةاو نووَةاوى شةتةكان       
بَينةةى و  سةةةرةتاتكيَيان لةطةلوةةدا بكةةةي  وا ئيَسةةتاكةيش لةطةةةلَ 
بيَةةدةنطى ووورةكةةةت دانيشةةتووى ضةةاوت لةةة نو تةيةةةك لةةة فةةةزا  

 .ضةَيوة،  بىَ ئةوةى مةبةست   ئةو نو تةية بيَ 
ماوةيةك  رامةان  هةةموو  ويَنةةكانى ئةةلَومى ميَشةك  نايةة       ثاة 

ذوةو نو تةى فةزاى ووورةكةت لةةثيَش ضةاو  ون بةوو،  بينينة       
كيَشةةا بةةة ثانتةةايى ديوارةكةةةى بةرامَةةةرت،  ديسةةانةوة سةةةرت     
نوشةةةتانةوة سةةةةر كتيََةكةةةةى ثيَشةةة  و  ويسةةةت  دريَةةةمة بةةةة    

بةةةريت   ويَندنةةةةوةى بةةةدةي ، بةةةةنم هيَلويَكةةةى سةةةتونى سةةةةر   
رايضةلوةكانى و  بةرةو  ؤى كيَشى كردى، طةرِايتةوة ئةةو  رؤوةى  
كة ضؤن لة نيَةوان  وشةةو ديَةرِى نوسةيتنيَكدا  نةامؤو سةةرطةردان       
بوبةةووى،  هةسةةت  بةةة كةةورتََينى دةكةةرد،  هةةةردوو دةسةةت       
دة سةتة سةةةر نوسةةينةكةو يةةةك وشةةةت لةةة نيَةةوانى دةسةةتةكان    

ضةةةندةها جةةار بينيوتةةةو    دةهيَشةةتةوة، وشةةةكة نةةامؤ نةةةبوو،    
يةك بةة يةةكيان  بةةو دةردة بةردو هةةموويان      . ماناكةشى دةزانى

ئاشنا بوون،  بةنم كةة دةسةتةكان  بةةرز دةكةردةوة، بةة كةؤيى        
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تيَةةةك دةضةةةروان و ليَكيانةةة  نةدةدايةةةةوة،  حةوسةةةةلوةت نةةةةما،   
هةستاي  و لةمالَ  دةركةوتى،  رووت كردة بازارِةكة،  ضةاوت لةة   

لةسةر شؤسةتةكةى ئةةم بةةرةوة لةنطةةرت      . ك دةبرِىهةموو شتيَ
طرت،  ضاوتاِية كؤطاكةى  ئةوبةر شةَامةكة،  تابلؤيةك سةرجنى 

 .راكيَشاى
تابلؤيةك هيَلويَكى سثى بة ضوار دةوريا كيَشراوة، دحةنةكةةى تيةا   
نة شةةيَنراوة وات بةةؤ دةركةةةوت كةةة واَيكةةى شةةتةكان دةليلةةى      

 .بينين 
تةةاَى كردنةوةيةةةت  ئةةؤَرةت نةةةطرت،   سةةةرةرِاى هةسةةتان  بةةةم

. نووسينةكة ثالوى ثيَوةناى كة سةةردانى ثزيشةكيَكى ضةاو بكةةي     
كردت و ضةندة داو دةرمانى تايَةتي  بةؤ ضةاككردنى بينينة  بةة     
كارهيَنا،  ثاة ماوةيةك ضوويتةوة هةمان شويَن،  ضةاوت برِيةةوة   

 .لة تابلؤكة،  سةيرت لةم بينينةى ئةم جارةت هات
 .هيَلوى سثى بة ضوار دةورى تابلؤكةدا كيَشراوة،  نةك يةكدوو -

بؤيةة وتة  كةواتةةة شةتةكان دةليلةى بينيةةنب نةني،  بةةلوكو بينيةةنب       
دةليلةةى بةةوونى شةةتةكانة،  طةرِايتةةةوة سةةةر نوسةةراوةكةى مةةالَ،    

وشةكان هةمان وشةكانى جاران بةوون،  . ديَرِةكانى ليَك جودا بوون
 .َةشةنط بووبةنم رةنطيان طةاَ جوان و  

 
 .بآلوكرايةوة 1323لة هاوكارى و  21/21/1111
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 تةرازوو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تةرازوو
 

بةهرةيةةكى  ةةوايى بةوو، لةةةو تةمةنةةةدا دةيتةوانى بةةة مةزةنةةة    
ثيَوانةى زؤر ش  هةلوسةنطيَنىَ،  بةمةزةنة  وا ليَكةى دةدايةةوة   

 .كة بةرزى باوكى  ؤى لة دوو مةتر دةدا
ا هةس  بة شانازى دةكا كةة لةطةةلَ ئةةو باوكةة بةةرزة      وا ئيَست

 .دةضىَ بؤ بازارِ،  دايكة رووى لة باوكى كرد
دةزانى ثيَآلوةكامن درِاون ؟ دةمةوىَ جووتىَ ثيَآلوى جوامن بةؤ  -

 .بكرِى نيوةى ثارةكةيشى  ؤم دةتدةمىَ
مندالوةكةشى راسثارد كةة بةاوكى لةة بةريى ضةوو ئةةم ئاطةادارى        

 .بكاتةوة
ونة بازارِ كوت و موت كارةكة بةو شةيَوةية طةةرِا منةدالوى    كة ضو

ضةةةند . بةةةهرةدار ثةةيَآلوى دايكةةى هيَنايةةةوة يةةادى بةةاوكى،      
جوتيَكيان هةلوطرت و  دانةا،  تةا لةة دواييةا بةةدلوى هةةردووكيان       

باوكةةة رووى كةةردة  ةةاوةن . هةنةةديَكيان جوتيَكيةةان  هةلوَةةمارد
 .كؤطاكة

 ثارةكةى ضةند دةكات؟-



 نةوزاد يوسف كاكةيي.......................................... .........سةماي روح                                       نةوزاد يوسف كاكةيي                                   ................................................... سةماي روح      

 

45                                                                                                             46 

 

 .هةزارثيَنج -
ثارةكةى دةداتة دةس  و  بةرةو مالَ دةبنةوة،  كة دةطةنةوة 

 .مالَ جووتة ثيَآلو دةرديَنن،  دةيدةنة دةس  دايكة
 :روو لة ثياوةكةى دةكات

 يا رِةبى دةست   ؤشَىَ، بةضةندت كرِيوة؟-
 حةوت هةزار-

مندالوةكة رووانية باوكى تةماشا دةكةات مةزةنةةى زؤر هةلوةيةة،     
ى طةليَكى لة دوو مةتر كةمرتة، بؤيةة روو لةة بةاوكى    بةرزى باوك

 .دةكات
 بابة بة ضةندت كرِى؟-

باوكةةة ضةةاوةرِيَى دادوةريَكةةى وا نةةةبوو،  ئةةاورِى دايةةةوة سةةةر    
مندالوةكةةة بةةرِواى بةةة ضةةاوى نةةةكرد، لةةةبرى منةةدالوىَ ضةةاوى بةةة   
ثياويَكى طةورةى ثشة  ميَةزىَ كةةوت كةة تةرازويةةكو  جووتةة       

 .شة  ؤ داناوةثيَآلوةكةى لة ثيَ
 .بة سةر سورِمانةوة دةرِوانيَتة ونةكةى ئةويش ثيَى دةلوىَ

 ضيتة؟ وةنمى ثرسيارةكةى بؤ نادةيتةوة؟-
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 ونبوون
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ونَوون

 
بة َامكةكانى يارى بة ثيَنووسةكة دةكرد، مؤمةكةة بةة توانةةوةى    

ة  ةةةؤى ئةةةازادى دابةةةووة شةةةتةكانى ووورةكةةةة،  كاىةةةةزة سةةةثي  
بيَطةردةكةةة ضةةاوةرِىَ بةةوو نةةووكى ثيَنووسةةى ثيةةا خبشةةىَ ، بةةةنم  
نةيةةدةزانى لةةة كةةام سةةةرةوةية، ئةةةميش هةةةر جةةارة نةةةجاريَك      
ثيَنوسةكةى ئةمديوو ئةةوديو دةكةرد، دةيويسة  شةتيَك بنووسةىَ      
ثاشطةز دةبؤوة،  وةرى دةطيَرِايةوة ئةةو سةةرةكةى ديكةة بةةنم     

 .بىَ سوود بوو ميَشكى  جةجنالَ بوو
ثيَنووسةةة دوو سةةةرةكة وةرِس بوبةةوو،  ضةةاوى برِيَةةووة ضةةاوة     
 ةوالووةكانى ئةوو ضةاوةرِىَ بةوو دةسةتةنتى  ةةو طةورزى  ةؤى       
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بووةشةيَنىَ و  ضوسةةتى لةشةى لةةة ريشةة دةركيَشةةىَ و  جةسةةتةى    
 .ئةميش لة َامكةكان برتازىَ

سةةةةرى َورسةةةى بةةةة ئاسةةةتةم بةةةةرز كةةةردةوةو تةماشةةةايةكى      
يَر دةميَةك بةوو نوسةتَوو، مةؤمى رونةاك      كاتةمم . كاتمميَرةكةى كرد

ثة ش و  كاىةزى سثى بيَطةرد هاو دةردى ثيَنووسةى بةىَ سةةرو    
بةةن بةةوون،  بةشةةدارى كةرنةةةظالوى توانةةةوة بةةوون، ضةةةند هيَلويَكةةى  
وةهمى لةة لَيكيةانى جةوَى كردبةؤوة، ئةةطينا لةة يةةك طوشةينَيكى         
ئةةازاراوى سةةة تا هاوبةةةة بةةوون،  هةةةموو ضةةاوةكان سةةةرجنيان  
لةسةر َامكةكان بوون،  ئةوةنةدةى نةةبرد ثيَنةووس كةوتةة سةةر      

 .ميَزةكة،   لؤر بؤوة بؤ سةر كاىةزةكة
ئةميش سةرى ذر بَوو بةذى تيشكى مؤمةكة،  ذيةةكى روومةةتى   
رووناك كردبؤوة ذيةكةى ديكةى لةةناو رةنطيَكةى ضةلوكنى مةيلةةو     

كردن، هةر سةةك بةة سةرتةو ترسةةوة كةوتنةة راويَةم      . بؤر ون بَوو
دةيانويس   ؤيان ئازادكةن،  كاىةزى سثى بيَطةرد وةكو ثةروانة 
شةيداى ضاوى ثرشنطدارى مؤمةكة بوبوو،  وردة وردة سووضيَكى 
 ؤى بؤ دةمى مؤمى تواوة بةرز كردةوة،  ماضيَكى طرِةكةى كرد،  
ئاطر لة جةستةى بةربوو،  هةرسيَك طرِو بلويَسةيةكيان لة ووورةكةة  

وردة كةةابراى نووسةةتوو ذكةةةى ديكةشةةى رووى     هةةةلوكرد،  وردة
ضلوكنى ئةوذى طرت و  تا تةواو لةناو رةشةاييةكى تةةنراوى نيَةوان    

 .ضوار ديواردا هةموو ون بوون
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 ئاويَنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ئاويَنة
 

بة يةكرت ئاشنا بوبوون،  وا ئةمرِؤة حةزت ليََوو سةردانييةكى 
 .سانةوة ئاويَنةكةى نيشانتدابكةي ،  كاتىَ طةيشتية ذى دي

 فةرموو تةماشايكة بزانة  ؤتى تيا دةبينى يا ود نة؟ -
 .بةلوىَ  ؤم دةبينب بةنم بة شيَواوى -

 .بةم وةنمة ثةس  بوو
لةوانةيةةة تووشةةى كةةورتَينى بةةووبى،  ئةةةطينا مةةن دةزامن       -

ضةندة دةتويس  تيَى طةيةةنى  كةة   .  باشرتين رةنط دةداتةوة
كةةؤن بةةووةو سةةورمةكانى ثشةةتى سةةواوةو تةةةواو  ئةةةم ئاويَنةيةةة

رةنط ناداتةوة، جطة لةوةى كة َةبارةكةى بضوكةو طيان ئةازاد  
نيية تيايدا، بةنم ئةم َسانةى بة ثووليَك ليَ  نةدةكرِى،  بةلوكو 
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هةلودةستا بة طؤرِينى شيَوةى دانانى،  طةر لةسةر دريَمى بوواية 
 .دةخيستة سةر ثانى و  بة ثيَضةوانةوة

بةةنم ضةونكة تةؤ دلونيةا بةووى لةة       . ديسانةوة راتى وةردةطةرت 
 .سوور بوي  لةسةر راكةت. هيَزى بينينى  ؤت

هةستيَكى نا ؤة بالوى بة سةرا طرت،  بة ثةستى و  بةبىَ َسة 
ئاويَنةكةى هةلوطرت،  زانية  كةة دلوية  شةكاندووة، دةسةتيَك       

 .ناية سةر شانى
ةكى كةةةردى و  بةةةة تةماشةةةاي. بةةةابرِؤين ثياسةةةةيةك بكةةةةين  -

دةرضوونة دةرةوةو بةرةو . بزةيةكةوة رةزامةندى  ؤى نواند، 
مالوى  ؤت ثةلكيَش  كرد،  كاتىَ بردتة ووورةكةةت ئاويَنةكةةى   
 ؤت  نيشاندا هةموو كونو  كةلةبةريَك   سةتة ثةيَش بينةاى،    
تةماشةةايةكى كةةرد  ةةؤى تيةةا بةةةدى كةةرد،  بةةىَ ئةةةوةى ثيَشةةرت  

 .هةستى ثىَ كردبىَ
 .ئاويَنةية لةوةى من طةاَ جياوازة ئةم -
بةلوىَ هةموو لةة و  طيانتى تيا بةدى دةكةةى بةىَ َرتانةدن،      -

 .سةربة ؤ تيا دةسورِيَيةوة
نةةةمزانى بةةةم شةةيَوةيةية ثيَويسةةتة دانةةةيىَ لةةةم شةةيَوةية      -

 .بةدةس  بيَنب
كةواتة زوو فرياى  ؤت بكةوة، نةوةك تا ئةمةت ضنط كةوىَ  -

 .بيَتة كايةوة دانةيةكى نويرَت

ماضيَكى كردة  ةنتى وةفاداري  و  بة رووحيَكةى نويَةوة جيَةى    
 .هيَشتى
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 شةويَك
ئةمشةو باران 

 ..!دةباريَ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 شةويَك
 ..!ئةمشةو باران دةباريَ 

 
 .بارانى ضى كورِم؟ باران ئيَرةى بزر كردووة

بةة ئيَططةارى   ماوةيةكى دوورو دريَمبوو، بةهار رةوى كردبةوو، بةاران   
بنةةاِ بوبةةوو، هةةةموو هيَلويَةةك لةةة نيَوانةةةكان ثسةةابوو، تةةةنها رةشةةةبا  
دةبارى،  هةموو شتيَك بةذدا دةهات، طةنى زةرد داطةةرِاو زةمينةى   
شةَار بووى داثؤشيَوو، وشكة سةرما سةماى بة هةموو جةستةكان 

دوو كةةس، دوو  . هةلولةرزين بَوة سةةمزؤنيايةكى ترسةناك   . دةكرد 
 . يزى يةكرت هةرطيز شةوى وايان بة ؤوة نةديَووئاز

 .وةرزى سةرماو سؤلوة نةبوو،  كةضى دةتوت لةمانطى بةفرانَاران 
كةةةورِة ضةةةاوى برِيَةةةوة زولوزةةةة  ةةةورى ئاسةةةاكانى دايكةةةى،  لةةةةبن  

 .لةضكةكةيةوة وةدةركةوتَوون 
 .ة لةوانةية ئةؤار بةسثيَتى بؤمنى برِنيَتةوة 
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ثرييَةمن هةسةتا ليَزةيةةكى ثيَةداداو     . اكشةا  واى وتو لةسةر نويَنةكة رِ
 .كةوتة ورتة ورت

ة ئةم بىَ بارانية كةى دةبرِيَتةوة  واية طيةان، ئةةم رةشةةباية كةةى     
 !ثةلو ثؤى دةشكىَ  واية طيان؟
 .كورِة لةبن ليَزةوة نوزةى دةهات

 .ة ئةمشةو داية، ئةمشةو،  هةستا ذيةكى ثةجنةرةكةى وان كرد
م، نةك نةك باران بَارىَ و  ئاطام اَ نةبىَ ، كورِى طوىَ َونغ دةنوو-

من نة ؤة نيية، كورِى من نوَسان نيية، كورِى مةن ثةريو كةنةةف     
 نيية، ضؤن ليَمى دةستيَنى؟

 ةةويَك ديَةةوى  ئةارامى اَ برِيَةةوو،  واى هةسة  دةكةةرد مالوئةةاوايى     
دوا شةةةةوةو ليَةةةك دةتةةةرازيَن،  سةةةَةى لةطةةةةلَ    . لةيةةةةك دةكةةةةن 

يةكان سةر بةة يةكةدا دةكةةن،  دلَ دة ةؤن، تةمةةن كةورت       بريةوةر
 .دةكةن

فرميَسةةك لةةة ضةةاويا بينةةايى دةشةةيَواند، جةةار جةةارة دةسةةتيَكى بةةة   
ديدةكانيا دةهيَنةا، لةة ثةجنةرةكةةوة تةماشةاى دةرةوةى دةكةرد،      

نة ئاواتى كورِةكةيشى ديَتة دى،  . نةهةور ديارةو نة باران و  نة هيا
ثالويةوة راكشا،  ةريك بوو  ةو بةة سةةريا    بة  ةميَكى طةورةوة لة

زالَ بيَ ، يةك دوو جةار مالوةكةة  شةلوةَايةوة، راثةةرِى تةماشةايةكى      
كورِةكةى كرد نوستَوو،  لةناكاوا دةنطى َرمة بة طويَيدا هةات،  بةة   

كةورِة هةسةتى بةة    ..  َولوةر .. َولوةر . ثةلة كورِةكةى وة ئاطةا هيَنةا  
كةةرد، بةةة دةسةةتىَ فرميَسةةكى  دةنطةكةةة كةةرد تةماشةةايةكى دايكةةى  

دةسةةةرِى و  دةسةةةتةكةى ديكةشةةةى بةةةؤ هةةةةورى سةةةةر ضةةةياكان    
 .رادةوةشاند

وةرة جةسةةةتةم .. ةةةة ئةةةةى هةورةكةةةة وةرة دةميَكةةةة ضةةةاوةرِوانتب 
بشؤرةوة،  ئةى شةوة تاريكةكة تؤة طومَةو نامةوىَ جاريَكى ديكة 

 .بضمة ويَر بالوتةوة 
و سةةةريان دةهةةات،  لةطةةةلَ نزيكَوونةةةوةى بةيانةةدا هةةةوريش بةةةرة  

. بةنم َولوةر،  َولوةر،  كةورِة وةكةو درة تَيكةى بةِراوة بةةذدا هةات        
ضاوةكانى لة ئامسانيان دةرِوانى،  لةطةلَ بينينةى  هةةوريَكى سةكثرِ    
بةيان طزنطيةدا،  ليَزمةةى بةاران ذشةةى سةوورةوةبووى كورِةىشةو       

 .شتةوة
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 دوو هاوتةريب 
 ثيَك دةطةن

 
 
 
 
 
 
 
 

 يب ثيَك دةطةندوو هاوتةر
ئةمة يةكةم دانيشتنى لةو جؤرة نةبوو، بةلوكو ضةندةها جار دووبارة 

يةش  (ئةةم )بوو، ( ئةم)تةنها سةرزةنش  كردنى ( ئةو)بَؤوة،  كارى 
نةيدةتوانى وةنمى تةواوى بداتةوةو ئازادبىَ لة ( ئةو)لةريَز ليَطرتنى 

بةرامَةر بةة  راكانى، وا ئةؤارةيش هةردوو بة دلوشكاوى و  دلوطرانى 
يةةةك دانيشةةتوون، َسةةة كةةؤن و سةةواوةكانى جةةاران بةةة شةةيَوةى      

يةةش واى هةسةة  (ئةةةم)دةهاتةةة دةر، ( ئةةةو)سةرزةنشةة  لةةة زارى 
ئاواتةة واز بيَة  لةة بةرى ئةةم كضةيَكى       ( ئةةو )دةكةرد، كةة لةوانةيةة    

( ئةةو )نوَسانى هةبواية، كا لة ضاوى ئةم مرؤظ بوو، بةنم لة ضةاوى  
 .رميَكةوة سةرى بةرز كردةوةبةوةى نةدةكرد، بة شة

 يانى تؤ دةتةوىَ ضى بكةم و ضؤن م؟ -
ة دةمةوىَ وةك كورِى فآلن و  وةك فآلنة كةس بية ،  بتةوانى كةارىَ    

 .بكةي  و لةناو كؤمةلَ سةر بةرز بي 
منوونةى كورِى فآلن و فآلنة كةسيشةى ضةاك دةناسةى،  بؤيةة     ( ئةم)

ند سةوك و نزمةة، بؤيةة    ضةة ( ئةةو )واى ليَكدايةوة كة ئا ؤ لة ضةاوى  
هةلوضةةوونةكةى وردة وردة تةةةنطى ثةةىَ هةلوضةةنى،  رووى دةمةةى تةةىَ  
كردةوةو بة وردى رةوشتى كورِى فآلن و  فآلنة كةسيشى بةؤ  بةاس   

تةؤ بةة   : يش ئةم شتانةى بة طوىَ تةازة بةوو، بؤيةة وتةى     (ئةو)كرد، 
َسة كةس ناتطريَ ،   ؤزيةا ئةوةنةدة َسةةت دةزانةى ئةوةنةدةيش      

 .بوويتايةكارطةر 
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نةبومايةةة، هةرضةةةندى ( ئةةو )جةار جةةار دةيويسةة  بلوةىَ  ؤزيةةا هةةى   
 .دةكرد نةيدةتوانى ناضار بة دلوشكاوى و نيطةرانيةوة بةجيَى هيَش 

ثةناى بردة بةر يةةكيَكى بةة تةمةةن و  ةاوةن ثايةةى كؤمةنيةةتى،        
 (.ئةو)سكانى زؤرى دةربرِى بةرامَةر بة 

 ةةؤى دانيشةة  و  طةةةاَ سةةكانى  يةةش ذى يةةةكيَكى هةةاورِيَى  (ئةةةو)
( ئةةم )كرد، هاوةلوةكةةى ئةةو جةار جةارة ثةورى لةة       ( ئةم)لةدةس  

يةش لةة تةاوا هةرضةى     (ئةةو )دةطرت و بة بانى كورِى  ؤى هةلودةدا، 
مووى لةشى هةية َي  وةسةتان،  طةةاَ بةة َسةةكانى ثةسة  بةوو،       
ثةجنةةةى ثةشةةيمانى طةسةة ،  بةةىَ َسةةة بةةةجيَى هيَشةة ،  تةةةنها      

يَى رووناكى لة ضةاوانا مةابوو،  بةة ئاسةتةم بةةر ثيَةى  ةؤى        تروسكة
دةدى، هةةموو شةةتيَكى وةكةو تارمةةايى دةهاتةة ثةةيَش ضةاو،  لةبةةةر     

 . ؤيةوة ورتة ورتى بوو
ئةم بوايةة كةةس ثةيَب ثةيَ     ( ئةم)بةنم طةر ! ة  ضؤن هةلوةيةكب كرد؟

نةدةكةنى، من ضيب دةوىَ حةز دةكةم لةناو  ةلوكدا شةانازى  ثيَةوة   
ةم، بةنم هةةموو هةةولوَيكب بةَى سةوود بةوو، ثَيويسةتة شةَيوازَيكى        بك

ديكةى بؤ بطرمة بةر، بةثيَى َسةةو بؤضةوونى جيَةى شةانازية بةةنم      
ئةمرِؤ كىَ ثلةى زرنطى دةثيَوىَ؟ ئةمرِؤ ثلةةى ثيَةوان بةة طريفانةةوة     

 .بةندة
يش كة طوَيى لةة بةرامَةرةكةةى بةوو  ةؤى سةوك هاتةة ثةيَش        (ئةم)

 . ؤيةوة دةيوتضاو، لةبةر 
بةةنم  ! بكةات؟ ( ئةةو )ة  ضؤن لةرِووى ديَ  لةثيَش من َسةى وا بةة  

 .طوناهى  ؤمة  ؤم ئةو دةروازةيةم وان كرد

ضةند وتةيةكى ثاشطةز بوونةوةى تىَ سرةواند، ويستى لةة ميانةةى    
ةو (ئةةةم)ئةةازيزى ( ئةةةو)ئةةةو دوو سةةىَ وتةيةةةوة تيَةةى طةيةةةنىَ كةةة   

كؤكيةكةةةيان مةةةزنرتة، بةةةم وةزعةةة   ؤشةويسةةتيةكةى طةةةاَ لةةة نا 
بةجَيى هيَشة  و كةوتةة رِىَ، تةةنها تروسةكةيىَ روونةاكى لةة ضةاوانا        
مةةابوو، بةةة ئاسةةتةم بةةةر ثيَةةى  ةةؤى دةدى، هةةةموو شةةتيَكى وةكةةو  

 .تارمايى دةهاتة ثيَش ضاو لةبةر  ؤيةوة ورتة ورتى بوو
كةارىَ   ة  ضى بكةم ئةو نازانىَ من مرؤظيَكى  اوةن هةلوويَستب ناتوامن

وا بكةم لةناو  ةلوكى ثيَى روو زةرد بيَ ، بة ئاوات بةىَ لةة بةرى مةن     
كضيَكى نوَسانى بَواية،  بةنم وا ديارة تا ئيَستا ضيب وت بىَ سوود 
بةةووة، ثيَويسةةتة شةةيَوازيَكى ديكةةة بطرمةبةةةر، ثيَويسةةتة بةهةرضةةى  

 .نر يَك بيَ  دلوى رازى بكةم
دنةةوةوة طةيشةتنةوة ثةيَش    هةردوو بةدةم ورتة ورت و نةاو ؤ  وار 

كةوايةدةزانى  ( ئةةم )ويستى َسة بكات بةنم ( ئةو)دةرطةى مالوةوة، 
 :ديسانةوة سةرزةنش  دةكريَ ،  ماوةى ثىَ نةداو وتى

يةش  (ئةةو )ة  بَورة باوكى بةرِيَزم ضةؤن  دةوىَ ئةيرت مةن وا ئةكةةم،     
 :وتى

 .ة  نا كورِى  ؤم بؤضوونى من هةلوةية،  ضؤن  دةوىَ وا بكة
هةردوو بؤ شاردنةوةى دلوؤثةة فرميَسةكة َةتيسةماوةكان دةسةتيان      

كردة ملى يةكرت، كة يَةانووى روو  ةؤة زؤر بةة شةانازيةوة بةةرةو      
ووورةوة بة ريَيانى  س ،  كاتىَ بة مالوةكةياندا رووانةى دةمةىَ بةوو    

 .بةو  جوانية نةيانديَوو
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 برِياريَك ئةجنام نةدرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ك ئةجنام نةدرابرِياريَ
 

ىةلوَةةةة ىةةةةلوب و هةةةةراو زةنةةةاى سةةةةردانيكةرةكان  جارِسةةةيان    
كردبووى، سرووتى عةش يان اَ تيَكةدةداى، دةنطةةكانيان هةةموو    
شةةريتى عةةومرى رابردوتيةةان لةةيَكرت دةثسةةاندو ليَتيةةان دةشةةيَواند، 
بةةزةو  ةنةةدةو نيطةةاى شةةريينى كةةةوالَ ثؤزةتيزانةةةو ئةةةو ىةلوَةةة    

نةوة جيَثةجنةيان لة سةر روح  دادةنةا، بؤيةة   ىةلوَةة بة ثيَضةوا
باوكى نةبةزت لة  ؤت نزيك  ستةوةو هةرضؤنىَ بوو تيَ  طةيانةد  

 .كة دةتةوىَ تةنيا بى و ئةو َةرةبالوةىيةى دةورت نةميَنىَ
بيَدةنطى ووورةكة مةوداى زياترى بؤ رة سةاندى ، ثةرت بةة نةا و     

نايةةوة يةادى  ةؤت     ةيالوى  ؤتدا َولَ بوويتةوة، ئةو رؤوانةت ديَ
كةةة برِيةةاريَكى وات دابةةوو   ةةؤت لةةةو ويانةةة ثةةرِ ضةرمةسةةةريةى     

 . ئةوكاتة َورتاركةي  و كؤتايى بة ويانى  ؤت بيَنى
جارىَ  ةم و ثةوارة دايدةطرتيو جاريَكيش بزة ، باوكى نةبةز كة  

لة ثالوتةوةو لة سةر كورسيةك كروشكةى كردبةوو،  ئاطةادارى ئةةو    
روح  بوو، ضةن جةاريَ بةة دةنطةى نةزم بةانطى       هةلوَةزو دابةزةى

كردى،  بةنم  ؤت تيَنةطةياند، هةرطيز رازى نةبووى كةسيَك لةةو  
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جيهانةةة رازاوةيةةةت رامةةالويَو بتهيَنيَتةةةوة تةةويَى ثيَخةةةفيَكى ضةةوون  
 .تابووت

بة كؤلوىَ  ةفةت و دلويَكى طوشراوو روحيَكى فةذكةتةةوة كةؤنن و   
بريت لة شيَوةو جةؤرى  ةؤ لةة نةاو     جادةكانى شارت تةى دةكرد، 

دان  دةكردةوة، جطةرةت بة جطةرة دا دةطريساند، وات هةسة   
دةكرد كورةيةك  لةة كةللةة سةةرت جةؤة دراوة، هةةموو دةمةارو       
ماسولكةكانى جةستةت توند توند بوبوون ، ضةند رؤو بوو  زاد بة 
طةرووتةةدا رؤ نةضةةووبوو،ماناى  ةةةوت نةةةدةزانى،  بةةىَ هةةوودة      

دةناو ض شويَنيَكى طوجناوت لةةو ويانةة بةؤ  ةؤت بةةدى       هةنطاوت
نةدةكرد، واتدةزانى شتيَكى زيادةى بة سةر رووى زةويةوةو ضةى  
طياندارو مرؤظ وئةرزو ئامسانة  ليَ  بيَزارن و داواى كؤضةكردن  اَ  
دةكةن،بوبوويتة يةك ثارضة  ةةمى طةةورة بةؤ هةةموو ئةنةدامانى      

ان دةويسةتى،  بةىَ ئةةوةى     يَزانةكةت و هةةموو ئةوانةةى  ؤشةي   
بزانى كةسانىَ  ؤشتيان دةوىَ،  ؤتيش نةتزانى ضؤن بوو سةرت 
كةرد بةةةو كؤننةةةيا، لةوانةيةةة دةسةةنت  بةةة سةةةر هةنطاوةكانتةةدا   
نةةمابووبىَ، ئةةةو كؤننةةةو ئةةةو هةنطاوانةةى كةةة طةيانديتيانةةة ئةةةم   

هةر جيَطايةو نةيانهيَش  برِياريَك بة جىَ بيَنى كة بة  ؤت  دابوو، 
لةةةو كؤننةةة بةةةوو دةنطةةى كرانةةةةوةى دةرطايةةةك رايضةةةلوةكاندى،     
ضاوةكان  لة دوو ضاوى سيىراويو ثرِتني ضةَني و هةوانيَكيان بةة  
هةةةموو بوونةة  هيَنةةا، شةةةيَوةى نة شةةاوى دةموضةةاويَك ضةةةاوة      
مردووةكانتى ثرَ ويان كةرد، ماوةيةةك بةوو بةةو دي ةتةة تةماشةاى       

طولوىَ،   نةةة تةةةذرىَ،   نةةة شةةتيَك  نةةةكردبوو، نةةة درة تةةىَ ، نةةة 
ئةستيَرةيةك و نة مانط و نة هيا شتيَكى دلوطريى ئةم كةونة، هةر 
بةو هةوانةوة دريَمةت بة هةنطاوةكانتةدا، تةا طةيشةتية ئةوسةةرى     
كؤننةكة ، بة ذى ضةثدا ذتكردةوةو ضةن سةد مةةتريَك ضةووى و   

ةستاى ، لة ناكاو لة شويَنى  ؤت وةستاى،  بىَ ئةوةى بزانى بؤ و
ئةوةنةةدةت ئاطةةا اَ بةةوو شةةتيَك لةةة نا تةةا بةةةرِؤكى طرتيةةو داواى    
طةرِانةوةى اَ دةكردى، بة هةمان شويَن طةرِايتةوة تا طةيشتيةوة 
نزيك هةمان دةرطا، بةنم دا رابوو،طةيشتية ئةوسةرى كؤننةكة ، 
بةنم حةزت نةدةكرد لةو ناوة دووركةويةوة، ديسةان طةرِايتةةوة،    

ةك  لةة دةرطاكةة سةرةواند،  بةةنم بةىَ دةسةكةوت،لةو       دزة نيطاي
سةةاتةوة هةسةةتيَكى  ؤشةةَزويَن،  وينتيَةةزاو،  كةوتةةة كةلوكةلوةةةى    
بريتةةةةوة، دوو تةةةةوةرى دو بةةةة يةةةةك دةيانطوشةةةي  ، وة بةةةةر    
توانةوةيان دةداى ، برِيارى ثيَشووت بةذيةكداوتامةةزرؤيى ديتنةى   

بةة ذيةةكى ديكةةدا    جوانرتين بوونةةوةريَك كةة تةا ئيَسة  ديَيَتة       
كيَشةيان دةكةردى، رؤوت دةدايةة دةمةةى شةةوةوةو شةةويش بةةةو      
جؤرةو برِياريش هةةر  لةة دوا سة  بوو،هةةنطاوة بيَهودةكةان لةة       
نةمان بوون ، شويَن ثيَكان  تاسةيان دةكردى، شةَاميَكى رونةاك  
بانطى دةكردى، زؤر بة هيَمنى و بةىَ سةلوكردنةوة بةؤى دةكشةاى،     

رت بةو شويَنةدا كردوو ميَشك  ئاويَزانى مةةرو  ضةندين جار طوزة
و ويةةةن بوبةةةوو، وات هةسةةة  دةكةةةرد برِيارةكةةةةت بةةةة روومةةةةتى  
شةَاميَكى روناكدا دةسةواو لةة كالوَوونةةوةى دةدا، دةسةتة  ةاو      
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بووةكانةةة  جةةةار جةةةار بةةةةرز دةكةةةردةوةو بةةةة ريةةةش و َةةةمة       
تيَكئانوةكةتةةةدا دةهيَنا،دةميَةةةك بةةةوو ئاويَنةكةةةةت بةةةيَ طيةةةان     

وو،تؤى لة نا ى  ؤيدا نةدةدى، بة سةرتةو بةة دزى هةةموو    كةوتَ
 وشك و براكانتةوة نيطايةك  لة ئاويَنةكة طرتوو ويَنةةى مةانووى   
ضةند رؤوةتى نيشانتدا، ضةند لةةو شةةَامة نةزيكرت بوويتايةتةةوة     
طةردةلووا مةرو بةزيَن تياتدا هةلوى دةكردو با ضةى دةرونتى لة 

 .و ثاكم دةكردةوةثوة و ثةنشى زةردهةلوطةرِا
كةوالَ ئيمثراتؤريةتى جوانى، وردة وردة ويةانى ثيَة  دةبة شةى،    
هيَندةى ثىَ نةضوو عيش يَكى شيَتانة تياتةدا ضةةكةرةى كةرد، تةا     
واى ليَهات ديسةانةوة كةوتيةةوة بةةر هةةنطاوة بيَهودةكةانى سةةر       
شؤستةو  شةَامةكانى شار،بةنم ئةؤار سةرجن  بةة سةةر شةتة    

وو، هةر لة سةر زةويةوة هةتاوةكو ئامسان ، كاتىَ جوانةكان دةض
لة طيَتى رادةماى واتدةزانى  ؤرو مانط و ئةستيَرةو شةةووورؤو و  
هةةةموو كاتةةةكان و هةةةموو وةرزةكةةان،  تةةةنيا لةةة ثيَنةةاوى ئيَةةوة   
دروس  بوون، سات بة سات ضةشة روحيةكان لة برةوداندا بةوون  

لةة دووتةويَى روانينةى      و داواى ئاراميان دةكرد، توانةوةى نيطةات 
ئةوو  نيطاى ئةو لة تيَرِوانينةكانى تؤ تةنها ثةرةسيَنى عيشة يَكى  
شيَتانة بوو،تا وات ليَهات برِياريَكى نوىَ بة  ؤت بةدةى،  ئةةويش   
هاوبةشى كردنى كةوالَ لة كاروانى وين ، ضى تر بةىَ ئةةو نةاتوانى    

ضةؤن ئةةم   ئؤَرة بطرى و دريَمة بة ويان بدةي ،  ؤتيش نةةتزانى  
 ةيالوة بوو بةة واَكَيكةى  دروسة  بةووى نيَةوان  ةةون و  ةةيالَ،        

كةوالَ وةك فريشتة دةستى بؤ دريَم كردى و بانطى كةردى،  تةؤة   
دةسةت  دايةةةو هةسةتايتة سةةةر ثةىَ، هةةةروةك هةةوةلَ رؤوةكةةانى     
هاوجووتَوونتةةةةةان تري ةةةةةةى ثيَكةةةةةةنني و بووانةةةةةةوةى دلوةةةةةة    

انةةةى نووتةةةةكى سةةةةرماو رةشةةةداطةرِاوةكةت بَةةةوة كةةةازيوةى رؤو
بةستةلوةكى ويةانى ثيَشةووت، دةسة  لةة نةاو دةسة  بةةو نةاوةدا         
تاوتان دةداو لة ناو ضيمةنى سةةوزو شةةومن تيَةزاودا تلتةان دةداو     
يةكتان دةطةوزان، باوكى نةبةز كة ضاوى لة سةةرت هةلونةةدةطرت   
تةماشاى بزةى ليَوة وشك هةنتووةكانتى دةكرد، زؤر لة سةةر ؤ  

كى ديكة بانطى كردى، بةنم تةؤ هةةرطيز دةسةَةردارى    ضةند جاريَ
ئةوساتة هةنطوينية نةةدةبووى، دلونيةا بةوو  ةةو دةبينةى،  بؤيةة       
ئةويش ويسةتى تةؤزَى ثَيلووةكةانى لَيكنةَى ، بةةنم هيَشةتا تةؤ لةةو         
بةهةشتة تايَةتيةى  ؤت وةكو ئةسثى رةسةن تؤزت دةكردو ثرِ 

ئةوينةةدا دةتوايتةةةوة،  بةةو جيهانةةة دةكيلكةان، لةةة نةةاو تةةنوورى   
ى هيَةدى وزةت لةة دابةةزين بةوو، كةاتَى هاتيةةوة سةةر  ةؤت         هيَد

هةست  بة سةرمايةكى كوشندة كرد،  ةةريك بةوو لةةرزت ثيََةىَ،      
ويست  ثةتووةكةى ثايينى ثيَة  بةة  ؤتةدادةى،  نةة تىَ هيَةزت      
داية  ؤت،  ويست  دانيشيتة سةر مس  و دةست  بة ثةتووةكةة  

ى و ثةتووةكةةى  بطات،  كؤ ةةت ثيَكةةوت،  بةاوكى نةبةةز داثةةرِ     
ثيَتادا ، بريت هةرذى ئةو زيندة  ةوة  ؤشة بوو،ئةو بةهةشتةى 
كةةةةةة سةةةةةةرما  ليَةةةةةى كردى،تامةةةةةةزرؤى بينينةةةةةى كةةةةةةوالَ      
بووى،تامةزرؤييةةةكى بةةىَ سةةنوور،  ؤتةة  طةةةاَ بةةة بةةىَ جورئةةةت  
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دةبواية هةر ثةاة كةةوالَ برِيةارى    : دةهاتة ثيَش ضاو ، كاتىَ وت 
ةوة يادت كة ئةو كات بةاوكى منةدالويَكى   هات.  ؤمب بة جىَ بهيَناية

شةة سالَ بووى و نةدةكرا بة تاِ و تةنىَ جيَى بيَلوى، نةك  ةؤت  
لة ناو نةدا بةةلوكو نةزاو تكةات لةة  ةواى  ةؤت عةرشةى كردطةارى         
هيَنابووة لةرزين،ئةوةندة مبيَنى تا بَينى لةة سةةر ثيَكةانى  ةؤى     

رى نةدةبرِايةةوة،  دةوةستىَ،بةنم نزاو تكاو سوجدة بردن و داواكا
ونى بؤ بيَنى، مندالوةكانى طةورة بن ، هةموو تةمةن  بة نزاو تكةاو  
: سوجدة بردن بةرِيَخس ،ضاوةكان  ليَكناو لة بةر ؤتةةوة طوتة   

مةةن ئةةةو ثيةةاوةم كةةة ثةةيَش ثةةرت لةةة هةةةفتا سةةالَ برِيةةاريَكب دابةةوو   
ئةجنامى بدةم، وا ئيَستا لة ناو ثيَخةفى مةرو راكشةاوم و كةضةى   

 .شتا نزاو تكا دةكةم جاريَكى دى نةبةز بَينمةوةهيَ
وا ثازدة سالوة نزاو تكايةكى بىَ سةوود دةكةةى ، شةيَوةى نةبةةزو     
كةوالَ تيَكةلَ و ثيَكةةلَ دةهاتنةة ثةيَش ضةاوت،هةندةى ثيَنةضةوو      
هةردووكيان ليَ  ثةيدا بوون و دةستيان بؤ دريَةم كةردى، بانطيةان    

دةكرد ةةةةريكى دةكةةةردى، سةةةةرت َةةةورس بةةةوو، وات هةسةةة    
دةرِشيَيةوة، شتيَك دلوتى دةطوشةى،  لةة طةةلَ تونةدتر بةوونى دلَ       
طوشينةكة دةسةتةكان نةزيكرت دةبوونةوة،هةةردوو دةسةت  بةةرز      

لةة طةةلَ   : كردبوةوة،  دةتويس  دةستيان بدةيتىَ، ثيَيةان بلويَةى   
 . ؤتامن بَةن

انى باوكى نةبةز لة طةلو  دةدوا،  ئاطات ليَةى بةوو،  بةةنم نةتةدةز    
دةلوىَ ضى، حةزيش  دةكرد وازت اَ بيَنىَ و ليَ  دووركةويَتةوة،بة 

هةرضى جؤرَى بةوو دةسةتى  ؤتة  ثَييةان طةيانةد، بةاوكى نةبةةز        
ضاوى اَ بوو،  كة ضؤن جوولوةيةكى وةك تةكان  بة سةةرتداو بةىَ   

 .            مجةو بىَ سرتة ليَى راكشاي  و برِيارةكةش  ئةجنام نةدا
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 بؤ سامان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بؤ سامان
 

لة ويامندا طةاَ هةةوالوى نةا ؤة، دلوتةةزيَن، سةةر سةورِهيَنةر، بةىَ       
باية  و بىَ ئةسلوب ثةىَ طةيشةتووة، هةنةديَكيان نة شةاون بةسةةر      
ذثةرِةكانى ويامنةوة، هةةر يةكةة بةة َةةبارةى  ةؤى كاريطةةريَتى       

ؤرى هةةةبووة لةةة دروسةةتَوونى هةسةة  و نةسةة  و بؤضةةوون و جةة  
بريكردنةةةوةم و كوشةة  و وياندنةةةوةى شةةانةكانى ميَشةةكب، ئةةةم    
هةواننةةة لةةةياد ناضةةنةوة، بةتايَةةةتى هةوالوةةة دلوتةزيَنةةةكانى بةةالوى  
رةشى مةرو داطةرِاوى سةر روحى هاورِىَ و هةامرِازان،  ئيَوارانيَةك   
بةوو ئةوةنةدةم زانةى فوئةادى هةاورِيَب  دةركةةوت،  بةة كزيةكةةةوة        

منيش بة ئامادةيى بيستنى هةوالويَكةةوة وةنمةب    ئةحوالوى ثرسيب،
دايةةةوة، بةةةدوو ضةةاوى فرميَسةةك تيَةةزاوةوة تيَةةى روانةةيب و  ثيَةةى    

هةةر وةكةو هةةموو كةاتيَكى     ! راطةياندم كة سامان  ؤتةان  ةؤة  
بيستنى ئةم جؤرة هةواننة، مات بووم و  َسةم بؤ نةةدةكرا، بةىَ   

هةرضةندة ضةاوةكانى  ئةوةى دلوؤثىَ فرميَسك لة ضاوم بيَتة  وار، 
مةةن دوو كانيةةاوى لةةةبن نةةةهاتوون،  رؤوى ضةةةندةها جةةار لةةةكاتى  
مةلةةةةكردمن لةةةةدةرياى بريةوةريةكانةةةدا ضةةةةند دلوةةةؤثيَكى وةكةةةو  

 .شريطةرم لةهةردوو طؤى مةمكى ضاوةكامن ديَنة  وار
بؤ سَةى ئيَوارة لةطةلَ فوئةاد بةريَكةةوتني بةةرةو تةكيةةى شةيَ       

 بة دريَمايى سى ضَ مةتر زةذم بةثيَوة حمى الدين كاتىَ طةيشتني
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وةستابوون،  تا بةرةو وورتر دةبووينةوة تةمةن بةرةو وورتر هةلَ 
 .دةكشا

لة ريزيَكةوة دانيشتني طويَمان بؤ ئايةتة َورئانيةكان شَ كردبوو، 
بةنم ئةوةندةى ثىَ نةضوو دلوطوشني و   ةم بةرةو رابردوو هةلوى 

بةووم، بةةةدةم ويانةةوة دةتري ايةةةوة،    فرِانةدم،  بةة سةةامان ئاشةنا    
هةردوو بةطالوتة كردن بةم ويانة ثيَكةنينمان دةهات، لةم دةريايةة  

 .سةولوب دةوةشاند،  ئاطام ليََوو سو ومتةيةك درام
 ثىَ مةكةنة عةيَة -

تةماشايةكى ذى ضةثب كرد ريزىَ كورِى طةةنج و َةؤز دانيشةتَوون    
 .ماشاى دةكردم ليَب ثرسىئاورِيَكى ذى راستب دايةوة سامان تة

 !ئةرىَ ئةم هةموو طةجنة ضى ئةكةن ليَرة؟ -
 !نازامن -
 !نازانى؟ -
 ثيَكةنينب هات بة وةنمةكةى 

 .ثىَ مةكةنة. ثيَب وتى عةيَة -
ضةند َسةيةكى ديكةم كردو ديسانةوة ثىَ كةنيب، دةستمى طرت  

 :و وتى
 .هةستة با برِؤين -
 !بؤ كوىَ؟-
 .دةرضنيضوزامن هةر ليَرة  -

ئةةةمرِؤ هةينيةةة دةتةةةوىَ هةةةروةكو هةةةموو     .. ئةةا تيَطةيشةةتب  -
هةينيةكانى ديكة ثشوو بة ؤت بدةي  و بضى ثياسةيةكى جادةى 

 .كؤمارى بكةي ، بةنم من ئةم ئيَوارةيةت اَ تيَك ئةدةم
هةرضةةؤنىَ بةةوو هةسةةتاين دةرضةةني، كةةاتىَ كةوتينةةةرِىَ نيةةوةى      

ةوة دةسةةتب كةةرد بةةة    ةلوكةكةةةة هةسةةتانة سةةةر ثةةىَ، ديسةةان   
بةىَ  ! ثَيكةنني، تةؤ بلويَةى ئةمانةة ئيَمةة بةة شةتيَك تةَى طةيشةت ؟        

 !طومان ئةطينا بؤ وا لة حزورمان هةلودةس 
ضية سامان وا ديارة بووي بةشتيَك و ئاطامان اَ نييةة،  ئةةطينا    -

 . ؤ بؤ من بة ريَزةوة نةوةستاون
اوةكامن بةةةةدةم رؤيشةةةتنةوة  ثيَدةكةةةةنيب و تةماشةةةاى راوةسةةةت  

 دةكرد، ئةوانيش سآلويان دةكرد
 .ئةوة ضية سامان باوكو براكانيش  ليَرةن-
 .سةرى شةرمةزاريب لة ئاستيان دانةواندو دةرضووينة دةرةوة 

ومت ة  سامان ئةمِرؤ حةةز دةكةةم بةة كؤننةةكانى ئيسةكان ثياسةة        
 .بكةم

بةو جادةيةى كة طؤرِستانةكةى دوو لةت كةردووة كةوتينةة رىَ ،    
ورِيَكى  ذى راستب دايةةوة طؤرِةكةةى مامؤسةتاى مةةردان  ةؤى      تا

 .دةنواند
 ومتة  سامان ضؤنة ئيَستا بداتة ضريكةو،  ئاى ئاييَك بانط كات؟ 

 !سامانيش هةر دةيوت ئةوة سامان سامانى ضيتة؟
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ضية بيَزار بووى باشة ضيرت  من َسة ناكةم،  تؤ َسةم بؤ بكة،   -
بكة،  باسةى شةيَرةو هاورِيَكانة ،     باسى بةشى ناو ؤى كؤليَطب بؤ

تو سةرى  ؤت طةر بةؤم بةاس نةكةةى، ئةةوة ضةية سةامان جطةة        
لةوةى ذواز بوويتة بستيَكيش دريَم بووي،  جا طةر بةَسةى بةراى  
.  ؤت دةكةةى ثةيَش ئةةوةى ثرضةةكةت سةثى داطةةرَِي  ون بَينةة       

ئاطام ليَية دايكة  ضةةند بةة حةسةرةتى ون هيَنانتةوةيةة،  كةورِة       
رةى مةةالَ  ذى دايةةك طةةةاَ شةةريينة، سةةويَند دة ةةؤم طةةةر ون  طةةةو

بيَنى  ؤشرتين زةماوةندت بؤ دةطيَرِن،  دايك   ةؤى سةرضةؤثى   
دةطريَ ،  جار جار ضاو لةة بةووكى ضةاوطةة و ناسةك دةطريَة  و      
ضاويَكيش لة ونةكانى دى و بةة ضةثة ثيَيةان دةلوةىَ ديوتانةة ضةؤن       

 ؤيةةتى، ئيَمةةيش جطةة لةة     كضيَكب بؤى دؤزيةوة،  هةر ذيةق بةة   
 زمةتكردن جار جارة دةستيش دةطةرين و هةلََدةثةةرِين،  وردة   
وردة ومارةتةةان زيةةاد دةكةةات،  جةةارىَ كةةورِ، جةةارىَ كةةا،  لةةةذى   
رؤشنزكريَكى وةكو جةنابيش  هيا جياوازيةك لة نيَةوانى ئةةو دوو   
رةطةةةزة نيةةة، ئةيضةةؤن سةةامان طيةةان،  ئةةةم بةةىَ دةنطيةششةة      

م زووكةة ونةكةةت بيَنةة،  دةزامن دةترسةيَى و     ندةى بةناميَنيَ ،  
ناتةةةوَى بةةةرةو ثةةريى بةرَيكةةةوى دةتةةةوَى ، هةةةر بةةة طةةةجنى        

ئةةو  ! مبيَنيتةوة،  ئةوة ضية سةامان ئيسةكان بةؤ واى ليَهةاتووة؟    
ضةةيان اَ َةةوماوة؟ تةةؤ بلويَةةى  !  ةلوكةة بةةؤ وا ضةارةيان ترشةةاوة؟  

 !ليَى؟كارةساتىَ نةبو بىَ و ئيَمة بىَ ئاطابني 
 ئةوة ضيتة؟ ورِيَنة ئةكةى؟ -

ورِيَنةةةى ضةةى؟ دة تةةؤ تةماشةةاى ئةةةو  ةلوكةةة بكةةة تةماشةةاى     -
 ةةؤتيش، تةةؤيش هةةةموو كةةات وا  ةةةمَارى دةلويَةةى بازرطانةةةكانى  
ظينيسياى ثاثؤرت نوَوم بووة تاَةتى هةموو كةس  نيةة لةطةةلويا   

 .بدويَى،  تةنها ضةند كةسيَك نةبيَ 
بيَنة، تكات اَ دةكةم وا لة ؤت مةكة  ةؤ    واز لةم ورِيَنةكردنة -

ئيَمة لة ريََوارىَ زياتر ضةيرتنني لةةم ويانةة،  شةايةمتانىَ بيَنةةوةو      
 .وةرةوة سةر  ؤت

 بؤ نالويَى تيَك ضووم؟ -
 .بةلوىَ تيَك ضووى -
 من؟ -
 ئاتؤ -
 ضؤن؟ -
 تةماشايةكب بكة سةرجندة بزانة من كيَب؟ -
 تؤ..تؤ -
مةةن فوئةةادم سةةامان نةةةما سةةامان رؤى .. مةةنبةةةلوىَ .. بةةلوىَ مةةن  -

 .مرد.مرد،.سامان مرد،
كةةاتىَ هامتةةةوة ئاطةةايى  ةةؤم فوئةةاد  لةةة شةةيوةنيَكى طةةةرمابوو،    

 سةريب نا بة سنطمةوةو ومت
بةسة فوئاد طيان بةلوىَ ئيَمة لةة ريََةوارىَ ثةرت ضةيرت نيمةان لةةم       -

 .ويانة
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 زةبةذحةكان سيََةرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بةذحةكانسيََةرة زة

 

كابرايةكى كامََ، كابرايةكى بة فام ثشتيَنى توند توند لةسةر ناوك 
هزرى بةو  ثرياسكةيةوة  ةريكة كة لةةو كاتةةوةى   . شةتةكداوة 

ئةةو  . ئازوَة بة نوكى تيمى رِم بةدةس  دةهيَنرا بة كؤلويَوةيةةتى  
ئةةو  . كاتة ئةةو  ثرياسةكةية تةةنها دوو وةمةة  ةؤراكى كةاَل بةوو        

ئةو كؤلوةةى بةةر نةدايةةوة،  نةاوا ن بةةردو كةانزاى ثتةةو           كابراية
رِوحةةى  . بةةؤنى دةطةةؤرِا . شةةتيَك بةةوو، رِةنطةةى  دةطةةؤرِا  . نةةةبوو 

مجةى لةطةلَ مجةى هةلوطرةكةى بوو،  ئةةو ناوا نةة   . تيَدةكةوت 
دةبووة هةس ، دةبووة نةس ،  دةبووة سةؤزو ويةمدانو دةبةووة     

ةيطريةانو دةيهيَنايةة ثيَكةةنني،      سنوور بؤ مافةةكانى، ئةةو بةارة  د   
دةيتواندةوةو دةيَوواندةوة، دةم دةم بوو،  كةضى هةر لة كؤلويدا 

هةةر  .  بوو  ثيَى نةدةكرا لةعاردى بة َ،  دةيةوت هةةرطيز نةاكريَ     
ئةو  بةارة دةيدايةة بةةر كرِيَةوةى سةةرما و تؤفةان،  دةيدايةة بةةر         

ئةةو  . تنى تالوى نوكى تيمى  نةشتةر، دةيداية بةر برسيَتى و ضةش
بةةة  هةةةورازو نشةةيَو، . ثرياسةةكةية وا لةةة كؤلويةةاو  هةةةر بةرِيَوةيةةة  

بةهةموو ئةو رِيَطة تةنطة بةرانةى كة ئةةو  . بةكونة ئةشكةوتةكانا 
سةرى ئةوديهاى حةوت سةرو  ديَوى زةبةةذحى مةةمك لةةم شةانو     

زيةةق زيةةق ضةةاوة زيتةةةيان  بةةوو،  . لةةةو شةةان ضةةاوةرِيَى  دةكةةردن 
ئةم ريََوارة مانةدوو  . هةرِةشةو طورِةشةيان رِادةوةشاند ثةجنةى 



 نةوزاد يوسف كاكةيي.......................................... .........سةماي روح                                       نةوزاد يوسف كاكةيي                                   ................................................... سةماي روح      

 

79                                                                                                             80 

 

ثتةةةوى  دةسةةكردى  وةسةةتا  نةناسةةة ضةةةندةها  كةوشةةو كآلشةةى 
ى دمدمى فريَدا بوو بةلةتلةتكراوى، كةضى هةةرطيز  ننايابةكانى َة

. هةةزرى بةةةوةدا نةدةضةةوو كةةة بارةكةةة بةرداتةةةوةو ليَةةى رِاكشةةيَ   
بؤية هةردةم وةك بلوور بيَ . رِةنطى رِووى  بة رِةنطى ئةوةوة بوو 

لةة يةكةةم رؤوي ثةيةدا بوونيانةةوة طةؤرِان      .لة كة دةبريسكا يةوة 
شتيَكى هاوبةة بوو تياياندا،  هةردةم لةطةلَ يةكدى دةطوجنةان،   
ئةو ثرياسكةية لةطةلَ جةستةى لةطةةلَ تةمةةنى ثيَةك دةهاتةةوة،      

نى يةكةةم  م سةد حةيف، لةطةلَ يةكةم ئةاميَر، لةطةةلَ بنياتنةا   نبة
كؤشكى بةرد،  ئةم كابرا تةمةن دريَمة هةستى دةكرد بة بارطرانى 

 .هةستى دةكرد ئازارى شانو َؤلوى دةدا . ثرياسكةكة 
لةضةةةا ة بةردينةةةة كانةةةةوة بةرِيَوةيةةةة،  ثيَةةةى ثةةةريؤزى هةةةةموو   
ثيَغةمَةةةرةكان بةسةرضةةاوى ئةةةما رِابةةوردن،  كةضةةى هةةةرطيز بةةؤ  

بةةةلوكو بةةةباى   ةيالويشةةيا   سةةاتيَكيش نةةةك ئةةةو بةةارةى دانةةةنا    
نةدةهات كزة بايةةكى بيَةزارى بةسةةر ثيَدةشةتى رِةنطةاو رِةنطةى       

م ئةةا  ئةةةوةتا زةويةةةك نةةامؤ    نبةةة. دةرونةةة ثاكةكةةةيا رِابةةوريَ   
مامةلوةةة . دةوريةةان لةةيَ تةةةنيوة  . ئامسانيَةةك نةةا ئاشةةنا ثيَةةى.ثيَةةى

لةدلوةة  دوو دلوى و  طومان لة دلوة ذواز بوةكةةى،   . كةوتؤتة ئاراوة 
مانوةكةى،  ضةوَةرة دةكةا،  ئائةةوةتا  ةةيالوى ويَنةاى س ضةةند       

 . كاىةزيَكى رِةنطاو رِةنط دةكا
وا ضةند كةلوةكَازيَك  ةريكن بارى سةر شانى كابرا دادةطرنو ثيَى 

وةفةَيانةكةت ئارةَةى  شني . ذلة دنيا ئةوةند ناهيَ َ . ئةوشن 

الَ ئةةةو سةةيََةرة و مةةؤرى هةةةموو ضةةا ةكان  بسةةرِةوةو بضةةؤ لةةةث 
 . زةبةذحانة يالودةرةوةو سيغارى ثيَكةو سةر  ةوى  بشكيَنة

َةةورِطى وشةةك . ضةةاوت كةةز بةةووة،  سةةك  بةةة ثشةةتتةوة نوسةةاوة  
. ذلةةى رِديَةن ضةةرمى     . تووت، وةك بيابان شةةَار شةةَارة   نهة

تةماشايةكى ثرياسةكةكةت  بكةة هةرضةى ميَشةو مةطةةزى دنيايةة        
 نملؤزى ثرياسكةكةتةوة،  هاكا دةميةان وا بةشويَنتةوةن،  وان بة

تةماشايةكى دةورو ثشةت  بكةة   . كردو هةموو هةلورِوان  بة سةرتا 
تةةؤة فةةام وةبةةةر  ةةؤت . كةةةس نةةةماوة، هةةةموو لةحةسةةانةوةن 

بةةلويَ  . بيَنةوةو ئةو دةستة ماضكة كةة دةيةةويَ يارمةةتي  بةدات     
بريدةكاتةةوة،   ئةم كابرايةيان وا تيَطةيانةدووةو ئيَسةتا  ةريكةة وا    

كاىةزة رِةنطةاو رِةنطةةكان و سةيََةرة زةبةذحةةكان، وا  توكةةى      
هاكا ثرياسكةكةى داناو داية َاَاى ثيَكةةنينى بةيَ فةامى    . دةدةن

ئةو هةموو تةمةنةى  ؤى،  شوكرى  وايش دةكات كةمرؤظ وا وير 
 .بوونةو  ةريكن كةللة رِةَةكةى ئةميش نةرم دةكةن 
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 وووان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وووان

 
بةةةدلويَكى ثةةرِ بةةةزةييو دةمةةاريَكى تونةةدةوة، طويَةة  بةةؤ وردة    

 .طلةييةكانى هةلوخستَوو
. جؤطةلةى فرميَسك سيَوة ذ سوورةكانى رِومةةتى تةةرِ كردبةوو   

ثيَى سةير بوو، كة ئةو دةمةتةَيَ وشكة،  ةريكة دةبيَتة هؤى 
الوة سرِينةوةى ضريؤكيَكى بةتامو ضةيَمى عيشة َازى،  ضةةند سة    

لةطةةةلَ َسةةة كردنةةدا  كةةةوتَووة ضةةاوبرِكيَ، لةطةةةلَ كاتةةمميَرة   
هةلوواسةةراوةكة، كاتةةمميَر يةةةكى ثةةاة نيةةوةرِؤى هةةةموو رِؤويَةةك 

زةنطى تةلةفؤن لةو كاتةدا بانطى . جياواز بوو لةساتةكانى دى 
عةشةةق بةةوو، وا سةةاتةكانى ئيَسةةتاة  بةةةدةم ضةةركة ضةةركةوة   

. ثيَى ساتة دلوخؤشكةرةكة  دةسريَنةوةو  دةبنة سووتوو  لةبةر
 ثيَ  وت . م دلَ بيَ هيواية لةو  ؤشيةنبة

ة برِوابكة  ؤشى دةويَى ئةم شةتانة دةذلةةت لةة  ؤشةويسةتى     
وا ةريكةةة كةاتى وووان نزيةةك دةبيَتةةةوة بةةةلوكو  .بةةهيَز دةكةةات  

بةضةاوى ثةرِ   ! ديسان زةنطة شةادى هيَنةة رةكةة ليَةى دايةةوة؟     
 : ؤزطةو طومانةوة وتى

 !.  مى نادةمةوة نتةلةفؤنيش بكات وة..ة نا
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ئةومةسةةةلةى تةلةفؤنةةةت مةةةحالَ  هاتةةة ثةةيَش ضةةاو بيَطومةةان  
بؤية ويست  ئةو رِستةية بة شةتيَكى  .. بووي  لةوةى كةنايكات 

 .ديكة بسرِيتةوة
ثيَويسةةتة  ةةؤت بةةة ذواز نيشةةان نةةةدةي ،  . ةةة طةةويَ مةةةدةريَ 

ئاواتى بيسةةتنى بيَطومةةان ئيَسةةتا ئةةةويش ئةةازار ئةضةةيَميَ و بةةة  
دةنطتةةة، ئةوةنةةدةت زانةةى ثاشةةطةز بةةؤوةو داواى ليََةةوردنى      

 .ليَكردى
بةةةيَ ئةةةةوةى ئاطةةةات لةةةة كةةةات بيَةةة ،  زةنطةةةى تةلةفؤنةكةةةة   

نيطايةةةكى ثةةرِ وشةةةى تاسةةاوتان لةيةةةك طةةرت و . رِايضةةلوةكاندى 
بةةةةرةو تةلةفؤنةكةةةة ضةةةووى،  بةدلوةةةة كوتةةةةوة دةسةةةت  بةةةؤ  

.  وايةةة ئةةةو بيَةة   -:بيسةةتةرةكة بةةردو لةبةر ؤتةةةوة طوتةة   
 بيستةرةكةت نابةطويَتةوة 

 .بةلوىَ ..ئةهلةنَةلوىَ .. ة ئةلو 
بيستة رةكةةت بةةبَي دةنطةى بةؤ ى  درَيةم كةرد،  ئةةويش بةة           

شةرمةزارى و بةدةم ضاو سرِتنةوة ليَى وةرطرتى،  بةتاو ثشت  
ليَى كردو مؤلوةت  بةةو دلوؤثةة فرميَسةكة شةاديية َةتيسةماوةى      

بيَتةوة،  لةة وورةكةة دةركةةوتيو دةرطاكةةت بةة      ضاوت دا شؤرِ 
 .شويَنتةوة دا س  
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 مةلةوان
 
 
 
 
 
 
 
 

 مةلةوان

نيمضة كتيََخانةيةةك  لةةويَر ميَزةكةةى ثَيشة  دانةابوو بةؤ هاورِيَيةةتي         
كتيََةةكان    هةر جارة يةكيَ لةدةرياى  ةيالَ  لةكاتى مةلةوان كردن لة

واناميلكةة شةيكريَ شةيَواندوتيَتى زؤر    ن، ندةئةا  و ليَك بةسةر دةكردةوة
مةةميَكى َوولوةة  ، بةةرِيَزةوة لةثيَشةةى  ؤتةة  دانةةا، جطةرةيةةةك  ثيَكةةرد 

تةوة،دووكةلوةكةةت  وةكو بلويَةى بؤشةاييةكةى نةا تى ثةيَ ثةرِ دةكةي     ليَدا،
ضةاوةكان   و بؤشايى ثةيَش ضةاوتى ليَةََ كرد،   ثالَ ثيَوةنا بةرةو دةرةوة

ةرزى رِؤيشةة ، تالوةةة  يكى دووكةلوةكةةة بةةةرةو بةة  بةشةةويَن هيَلونكةةى بةةار  
ةنطاو رِ بةئامسانىت كردن،نميَشك  ثيَيانةوة  طريَداو بةرةدةزوويةكى 

دة وذنةةةوة، تةماشةةايةكى ثرييَةةمنيَكى   با ضةةةى شةةيكرةكان  رِةنطةةى 
داوى نيطةاى لةة عيشة َازى    ثالَ درة تيَكى ئةستوريان كةرد،  ضةماوةى

لةوذتريشةوة ثشةيلةيةكي  ، ندبوونك ئادوو دلوداري بن سيََةرى درة تيَ
لريطةاو لةة دةميةةوة    رِيَةوو،  ضةاوي لةة هيَونةةي سةةردرة يَك ب     سةرزل

سةةةةةو ومتةيةكي ،رِا،  ضةةةةةاوةكان ضةةةةةوونةوة بةرجةستةتدادةضةةةةةؤ
دوو راضةةةلوةكي و ثشةةةيلةكةة هةةةةلوهات،   ثريةونةكةةةةيان دا،  ئةةةةويش 

ةىةة   يَك لةطةةلَ  دلودارةكة زؤربة ةمناكي بؤسةكةيان جيَ هيَشة ، ىةلَو لَو
دوو كةةةةس بةرامَةةةةرت   نتا طيَرِاثتيةةةةوة ثشةةة  ميَزةكةةةةت،   ضةةةاوةكا

 .وةستابوون
 .ة ئةوة نابي َ هؤشى نيية

 .ئةوةتا ضاوى ليَمان برِى.  نا . ة نا 
م سةةةرى ندةسةةتيَك  بةضةةاوةكانتا هيَنةةا لةةةجيَى  ؤيةةان بةةوون،  بةةة   

تةةكان  ثةجنةيةك  تةةرِ بةوو،  وات ليَةك دايةةوة كةشةةومنى سةةر درة       
بووبيَ ، جطةرةكةى دةست   نيوةى سوتابوو،  مميَك  ليَداو هةستايتة 

 . سةرثيَ كرِيارةكان بةرِيَخةي 
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 كارى ئةمرِؤ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كارى ئةمرِؤ
 

بزانةة  ةةلوكى ضةؤن    . ة ثياوةكة واز لةم كاىةز و ماىةةزة بيَنةة   
 .  ئةوين ئيَمةة هةر رِوتو َوتني 

ردى هةلوكيَشا،  برِياريدا كاريَ بدؤزيَتةوة،  واى هةناسةيةكى سا
بةميَشكدا هات كةناو بازارِ باشرتين شويَنة،  بة رِوويةكى ثةوارة 

 .وةكانى لة ثيَكرد آلداطرتوو هةستا ثيَ
 !ها بؤكويَ ؟ -

 . ئةرِؤم شويَ َ ئةدؤزمةوة ميَزيَكى ليَ دانيَب   -
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بؤيةةة . رد ثةشةةيمانيو ميهرةبةةانى لةةة رِووى ونةكةةةى بةةةدى كةة  
مةن زؤر  . دةستى توند طوشى ة حةَى  ؤتة ئةو َسانة بكةي   

 . وا حافيز.  كةم تةر ةمب 

 . لة ئةمانةتى  وا بي  -
زؤر بةتاوو دلوى ثرِ هيواوة رِووى لةبازارِ كرد،  ضاوى بةؤ شةويَ َ   

 . طرِ ئةدا لةناكاو ناسياويَكى دؤزيةوة
 . ئةم كاتةت باة -
 .  واسةرضاوم بة يَربيَى يا -
بضوكب دةس  بكةويَ و كاريَ  ئةريَ ئةمةويَ شويَنى ميَزيَكى  -

 . بكةم
هةى بةسةر ضاوان ضى بؤ هةيةة،  هةةر لةتةنيشة   ؤمةةوة      -

ئافرةتيَكى ريوةلوة بةنيازى فرؤشتنى فة زوريةك كة . دات ئةنيَب
ثةاة هيَنةان و بردنيَكةى    .  بة دةستيةوة بوو رِووى ليَيان كةرد  

د دينار فة زورى ليَ كرِى ثاشان رِووى لةم كرد زؤر بة ثيَنج سة
 . 
كاكةم ثيَويستة بزانى ضؤن كاردةكةى،  كةارى ئةةمرِؤ هةةروا     -

 .سانا نيية 
 .يةكيَك َسةكةى ثىَ برِى 

 .ئةريَ برا ئةم فة زورية باى ضةندة  -
 َوربان بيَ مةعمةلة؟ -

 .بةلويَ  -
دينةارم   حةوسةةدو ثةةجنا  ( 001)بةوةندة سويَندو َورئانةة   -

 .ثيَداوة هةزارم بدةريَ بيَة 
بيَ ئةوةى  وا حافيزى لة هاورِيَكةى بكات راس  طةرِايةةوة بةؤ   

 مالوةوة،  يَزانةكةى ليَى ثرسى ها ضي  كرد؟
 بىَ ئةوةى ئاورِى اَ بداتةوة

 .شويَنب دةس  نةكةوت -
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 !!ثاشةنطاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 !!ثاشةنطاو
 

ري ناوة ة  وةئاطةاي هيَنةاي،  هةةردوو زرانية        ترس و هاتو هةاوا 
دلوةةة كزبووةكةةةت زؤر وةتةةاو وةطةةةرِ   , نووسةةاند بةةووة سةةنطتةوة 

 كةوتَوو، ضاويَك  وة دةورو 
ثشتو بنميضةكةي سةرتةوة طرِدا، تاويَك لةو ساتي ثةيَش وة ئاطةا   

لةبةةر  . هاتنةت ريًِاماي،  سةيرو سةمةرةييو تةرس تابلؤَةةيان داي  
وردة وردة  ةؤت  ةاو   !  ؤ وايشي  بة سةةرديَ مر.  ؤتةوة طوت 

هةسةةتايتة سةةةر ثةةيَ ، ضةةةند هةةة نطاويَكةة  بةةةرةو نةةوا  . كةةردةوة
ديسان بة واِ  . هلوهيَناو ديسان ثاشة و ثاة طةرِايتةوة جيَى  وَت

ورِمانةوة تيَى راماي  و نةتزانى ضوَن بةوو وا هةةموو لةشة  وشةك     
 هةلوطةرِا 

اني يةةك هةةنطاو بةةرةو ثةيَش     نةتدةتو. تووشى ثاشةنطاو بوبووى
لةةة حةومةةةتا ئارامةة  لةةيَ برِابةةوو،     . تةةةنها ثاشةةو بةةةس .هةةةلويَنى
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دةتويس  يةك بس  بةرةو ثيَش بضي بيَسوود بةوو،  تةةنها ثةاة    
ضةةةاوةرِواني مؤلوةةةةت بةةةوو،  يةةةةك بسةةة   جةةةيَ ي هةةةةنطاوةكان  
نةةةدةبينى،  لةةة رؤشةةتنا ضةةةندةها شةةتى ناسةةكو جوانةة  ثيَشةةيَََ  

 .دةكرد
كى ثةشةيمانى و بيَدةسةةنتى  ؤتة  بةة سةةرو روومةتةةدا      فرميَسة 

دةرِش ،  نةتدةزانى هةةنطاوة بيَهودةكةان بةةرةو كويَة  دةبةةن،      
هةنطاوةكان  ريَى راستييان نةدةدؤزيةةوة، شةةوو رؤو، رونةاكى و     
تاريكى ض جياوازيةكى نةبووو بؤت، بةدةم نالوةو ئيَشى دةروونةوة 

. ور بوبوو بة ئادةمية  نةةدةكرد  ريَ  دةبرِى،  دنيات ذ سةرةو وو
لة ضى تيَثةرِ بويتاية نةتدةتوانى بطةرِيَيةوة سةرى و ورووانةكةةت  
تا دةهات ثةرةى دةسةند،  بةنم نةتدةويس  بوةستى، بةردةوام  
بووى لة هةةنطاوى ثَيضةةوانة، بَيطوَيدانةة توولةة رَييةكةة بةة هةةرض        

 هةنطاوت دةنا،  ذيةكدا بضويتاية طرنط نةبوو،  تا دةهاتى طورجرت
 ورِةى فرميَسكى ثةشةيمانى دادةبارينةة سةةر ئةةو شةتانةى كةة       

فرميَسةةك بينةةاييتى  . لةةةبن هةةةنطاوة نابيناكانتةةدا دةثليشةةانةوة   
 .شيَواندبوو

نةتةةدةزانى بةةةكوىَ طةيشةةتووى،  ثةةاة ضةةةند سةةاتيَك هةرضةةى      
 .بارستايى لةش  بوو بة توندى دابةزية كةنديَكةوة

كة برد،  دوو سةىَ َومة  ليَةدا،  طةةرووت     دةس  بؤ ثةردا ة ئاوة
تةماشةايةكى  . هةناسة سواريَكةت لة كزى دةدا. تؤزيَك فيَنك بؤوة

مندالوةكان  سةرو َةوض بوبونةةوة،    . ئةموو ئةوذى ووورةكةت كرد

بة ثةلة هةموويان  راس  كةردةوة،  برِيارتةدا نةنويَيتةةوة تةا رؤو     
 .هةلونةيةت
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 نووس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووس 
 

هةرطيز ضاوةرِوانى ضةرمةسةرى و  سياضارةييةكى وات نةدةكرد،  
 ؤتيش نازانى ضؤن وا وردة وردة تةاريكى بةالوى كيَشةا بةسةةرتا،      
وووريَكى رةِ و تةِ،  ليَلويةكةت بة هةورة درؤزنةيةكى بةةرى رؤو  
دةزانةةىَ،  دةتةةوت هاكةةا سةةواريَكى ثيَشةةةنط بايةةةكى بةةة ئاسةةتةم  

كيَزةةةى دةبةةةىَ و  بةةةةرى رؤشةةةناييةكة دةكاتةةةةوة،   دةسةةةَةندى ر
نةتةةدةزانى بولويَلوةةةو ثيَشةةوازى هيَرشةةى شةةةوة زةنطيَكةةى نوتةةةك    
دةكةةات،  وا ئيَسةةتا وةكةةو درِندةيةةةكى ثةةةلو ثةةؤ شةةكاو بةةة ضةةوار  
دةورى  ؤتةةدا تةةَ دة ةةؤى،  وةرِسةةي  لةةة هةناسةةةى ثةنطةةةوة    
 ةةةواردوى  ةةةؤت ئةةةازارت دةدا،  بةةةؤنى شةةةيَدارى شةةةةَلوةكانى    

ميضةكةو بؤنى  نكيَنةرى كةفمالوة كةفكردووةكةةى ديوارةكةانى   بن
دةوروبةةةرت هةناسةةةت تةةةنط دةكةةةن،  وةكةةو شةةةو كويَريَةةك بةةة   
ثةلةةةةكوتىَ  دةذَةيةةةةك نةدةضةةةووة ويَةةةر فةةةةرمانى بةرزيتةةةةوة،  
ئةوةة نةبوو بة سانايى دةسَةردارى ئةو هيوانةزؤكةة بية ،  تةا    

ندو تاريكيةكةةةة دةهةةات ثةلةةة َةةاوةو تةَةةةذت ثةةةرةى  دةسةةة  
 ةسترت دةبؤوة،  تةاواى اَ كةردى وةكةو كةنةةفتيَك لةة سوضةيَكا       
طرمؤلوة بي  و ثابةندى  ةونيَك بي  و ضاوةرِوانى تيشكى طزنطةى  

 .بةيانيَك بي  وةئاطات بيَنىَ
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 ماندوو نةبى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندوو نةبى

ى دةميَ بوو نةبةةزى هةاورِيَب نةةديَوو،  حةةزم دةكةرد سةةردانيةك      
بكةةةم،  ةةؤم طؤرِيةةو لةمالوةةةوة دةركةةةومت كةةاتيَ طةيشةةتمة سةةةر     

نةكةيان ضاوم ثيَوة بوو نةبةةز بةدةسة  رِاوةشةاندن و بة  و     نكؤ
بؤلوةوة لةمالَ وةدةركةوت،  دايكيشى بة شويَنيةوةتا دةرطا هات،  

كةةةنزيك بةةوَوة   ننةبةةةز بةةةرةوذى مةةن دةهةةات و دةمةةى دةجةةوو   
ةيا،  بةتونةةدى دايةةة نةةاو جؤطةةة نةكةةنئؤتؤمَيليَةةك  ةةؤى كةةردة كؤ

هةنديَكى بةر نةبةةز كةةوت،  نةبةةز دةسةتى كةردةوة      .. سيانةكة 
 . دةس  رِاوةشاندن و جنيَودان،  ؤم ثيَ طةياند

 ضؤنى نةبةز ؟  -
 .هيا باة نيب -
 بؤكاكة لةبةر ئةو تؤزة ئاوة ؟ -
ئةوة تؤزىَ ئاوة ؟ ئةوة ئؤتؤمَيلى بةدةسةتةوةية طةةر ئةاطرى     -

 ..ة دةميسوتاندثيَ بواي
 ة ضية بؤ وا  ؤت تيَكداوة؟

 .ة  نةبةز ئا ر واية وا
 .بةرةو شويَنى ثاسةكة كةوتينة رىَ، رووى دةمى ليَب كرد 

 باشة ئةوة تؤ بؤديار ني ؟-
 .كاكة ضى بكةم ناثةرويب -
 .هيا كةس ناثةروىَ،  بة هيضا ناثةرويَن -

 .ئينطا من رووى دةمب اَ كرد
 كويَ  هةية؟ باشة ئيَستا نيازى -



 نةوزاد يوسف كاكةيي.......................................... .........سةماي روح                                       نةوزاد يوسف كاكةيي                                   ................................................... سةماي روح      

 

99                                                                                                             100 

 

 .نازامن بؤ شويَنىَ ئةطةرِيَب ئيسراحةت بكةم -
طةيشةةتينة شةةويَنى راوةسةةتانى ثاسةةةكان،  سةةىَ كةسةةى ديكةةة      
وةستابوون، كابرايةكى َةلوةو،  كورِيَكى ذوى نارِيَةك،  ئةافرةتيَكى   
ذواز بو ضةةةيةك و طونيةيةةةكى لةةة ثةةيَش  ةةؤى دانةةابوو،  ثاسةةيَك  

 سةتة ثيَشةةوةو زوو سةةركةوت،      راوةستا،  كابراى َةلوةةو  ةؤى  
ثاشةةان مةةن و  نةبةةةز بةةة تةنيشةة  كةةابراى َةلوةةةوةوة دانيشةةتني،   
شةةةةويَنةكةمان زؤر تةسةةةةك بةةةةوو،  ونةةةةة طونيةكةةةةةى  سةةةةتة     
ئؤتؤميَلةكةةةوة،  ثاشةةان بو ضةةةكةى ، كةةابراى شةةؤفيَر هةةاوارى اَ 

 .بةرز بؤوة
 ة ئةوة ضية بابة ئةوة ضية؟ دايانطرة  ؤ ثيكام ثىَ نية؟

ةز طرتى لة طونيةكةو لة باوةشى  ؤى دانا،  ونةكة سةةركةوت  نةب
و  لة ثش  دةرطاكةوة دانيش ،  دةسةتى كةردة دوعةاى  يَةر بةؤ      

 .نةبةز، نةبةز دةنطى اَ بةرز بؤوة
 ؤ ئةم عالةمة هيا ويمدانى نةماوة،   ةريكة ونةكة دائةطريتة  -

 ةؤ  جاداى ئةطرم دةسب  ؤة بيَة ،   : وارةوة،  كابراى شؤفيَر 
 .ثيكام نيية، نةبةز ئيشارةتيَكى بؤ كابراى َةلوةو كرد 

جاتوو شةرةف  ئةم ونة  ؤى و شتةكانى بةَةةد ئةمةة َةورس     -
ئةبن؟ هةموو  نةفةرةكان دةسةتيان كةردة ثيَكةةنني،  مةن بةةزؤر      
 ؤم طرت، ضونكة لة تةنيشتمةوة بوو،  كابرا ضاوى ثةرِية  ثشتى 

 .سةرى،  رِووى لة نةبةز كرد 

ورة ئةةةةوة ضةةةةَة ضةةةةَى ضةةةيتة لةطةةةةلَ كيَتةةةة؟ منةةةيش   كةةة -
 بؤساركردنةوةى 

 .بَورة كاكة لةطةلَ  تؤى نيية 
 .نا زؤر بيَ  ئيىرتام ديارة -

 .نةوةلوة ئةم عالةمة كويَربوونة  ؤهيا نابينن : نةبةز 
 . كاكة دةم  دادة ةى يان داتطرم: شوفيَر 

ةموو بيَةدةنط  ئةيرت هة  . باوكب صةةلوةوات دةن،  بةرِؤ كاكةة بةرِؤ      -
بوون،  كاتَي هةةموو دابةةزين ونةكةة ئةوةنةدةى ديكةة دوعةاى بةؤ        

 .نةبةز كرد،  كةوتينة رِيَ بةرةو بازارِ 
 ة  باشة نةبةز تؤ بؤ ئةمةندة ثةستى ؟ 

 .مةكةشى بةثةستيةوة بوو نوة.  ثةس  نيب -
 باشة ئيَستا بؤكويَ برِؤين ؟  -
 .ت كةم نازامن برِؤينة شويَنىَ تؤزيَ ئيسراحة -

طازينؤيةةةكب نيشةةانيدا كةوتةةة شةةويَنب،  هةركةةة ضةةوينة ووورةوة      
 .نةبةز بةثةلة بةرةو دةرةوة طةرِايةوة، منيش بة شويَنيةوة

 .كورِى باوكب ئةمة كةى شويَنى ئيسراحةتة -
 ديسان كةوتينةوة ثياسةكردن،  دةستيَكى كردة طريفانى، 

 .ة  هةموو شتيَك  لةبريم بردةوة
 .ةى دةركردكاتمميَري ونان

با بضني بؤ ذى ئةو طةوادة سةىَ ضةوار جةار ئةمةةم بةؤى بةردووة،       
بةةرةو شةةرِيَكى ديكةة كةوتينةةة رِىَ ،     .  كةضةى هةةر ئةيش ناكةات    
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نزيك مةحكةمة بووينةوة ئةوةندةم زانى يةكيَك دةستى بةؤ نةبةةز   
 .دريَم كرد

 .ئةوةتا دؤزحةوة -
ةوة دةستى  ستة نةبةز لة شويَن  ؤى وشكَوو،  كابرا هاتة ثيَش

 .ناو دةس  نةبةز
كاكة ئةوة ضي  اَ هات ئةو رؤوة بؤ نةهاتيةوة؟ نةبةز رةنطةى   -

 .تيَك ضوو
 .ة  تؤ كيَى ناتناسب

. نامناسةةى؟ جوانةةة ئةةةى ئةةةو رؤوة تؤمةةان نةةةطرت بةةة شةةايةت  -
 .كةضى دواىخؤت شاردةوة  

 ة  شايةتى ضى؟ من كةى تؤم ديوة؟
 .ايةتى نادةى ثارةكةم بدةرةوة ؤمت اَ  ىةشيمكة،  بيَنة ش -
 ثارةى ضى بابة،  من كةى ثارةم لة تؤ وةرطرتووة؟ -

 .دووان بة تةنيشتيةوة وةستابوون، يةكيَكيان هةا داية
 .ئىَ كاكة طةر تؤى ثارةكةى بدةرةوة -

 :منيش ومت
 بةضى ئةزانى ئةمة؟  -
 .ئةزامن ئةوةتا بةو  الوةى سةر لووتى ئةينامسةوة -

سةةةر لةةووتيب كةةرد هةةيا  ةةالوى ثيَةةوة نةةةبوو، نةبةةةز  تةماشةةايةكى 
هةردوو طليَنةى ضاوى بةرةوذى لووتى هيَناو ويستى سةةر لةووتى   

 . ؤى بَينىَ، دةستيَكى بةسةر لووتيا هيَنا

 .كوا  الَ  لةسةر لوومت..  ة  الوى ضى
 ئةوةتا بؤضى حاشاى ئةوةة ناكةى؟ ية ةى نةبةزى راتةكاند -

 .ةوة طةر شايةتيب بؤ نادةىة  بيَنة ثارةكةم بدةر
نةبةز تةواو سووربؤوة دةستى نايةة َةورطى كةابرا بةة زؤر لةة ويَةر       
دةستيمان دةرهيَنا،   ئةويش ديسانةوة هاتة ثيَشةةوة،  دةسةتى   

تةماشةاى  :  بؤ ذيةةك دريَةمكردو بةة ثيَكةنينةةوة بةة نةبةةزى وت       
ئةةةوىَ بكةةة،  ئةةةها كةةاميَراى شةةاراوةية نةبةةةز تةماشةةايةكى كةةرد   

 كاميَراكةى بينى وتى ضيية؟
 .كاميَراى شاراوة -

نةبةز تا توانى مشتيَكى كيَشا بةناو دةمياو  ويَناوى كرد، بةةرةو  
كاميَراكة ضوو كاميَرا بةدةس  ويسةتى هةةلوَىَ بةةنم نةبةةز  ةؤى      
ثيَطةياند،  كاميَراى دا بةة زةويةكةةدا هةةر ضةؤنىَ  بةوو طرتيةان و       

 .برديان
ضؤنى؟ وتى جارىَ ثةيَب بلوةىَ   :  ى ثيَب وتثاة دوو رؤو ضووم بؤ ذ

جطةرةت بؤم هيَناوة؟ دةستب كةرد بةة  طريفامنةا ثاكةةتيَكب دايةة      
ثاكةتةكةةةى كةةردةوة جطةرةيةةةكى داطريسةةاند َةةوميَكى  . دةسةة 

 .توندى ليَدا
 .طةاَ باشب ئيسراحةمت -
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 فيستي الوى جةستةكان
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيستي الوى جةستةكان
 

يَةدار، ئةةى رؤح طةةورة، تةؤ لةة  ةرةنةدَيكى بةة تةةم         ئةى شةةو ب 
تةنراوى  نكيَنةرةوة دةبينريَى، وةك ئةو دةشتى بيابانة بيَكةةلوك  
و وشةةك و ثةةرِ شةةكو درِكاويةة ، هامتةةاى تةةةويَََ تةَيَنةةة بةةة رودا     
دةتةَيَيةوة، دا ؤ لة دايكَووى سةر ض درِكو  دالَ و  سالويَكى ثةرِ  

نى عةش ة ويَنةو هةلوآل هةلووى من لةم زةمةنى جرتيَ! نةهامةتي ؟
منةدا،  ئةم رةنط و رووةى تؤ َيَزةون و نامؤو ىةري ، رؤحى تؤ 
طؤرِستانى لةزةتةكانتة، ئةوى دةيَيسى ثةلومةة طريةانى ئةوينتةةو    
بةديار تةرمى  ةونةكانيةةوة كروشةكةى كةردووةو لةة طؤرِسةتانى      

انة، بةؤ  رؤحى تؤيةا شةني دةطيَةرِىَ، رؤحةى تةؤ تةابووتى جةسةتةك       
ئةمانةةة  ةةةون نةةني،   "هةةةموو ئةمانةةة ئةوةنةةدةت ثاسةةاو هةيةةة    

بالونةدةى رؤحةب لةة    "يةان دةلويَةى   " مؤتةكةى سةر رؤحى بانةرِؤون
، طومان  لة ويَناى ئةوان دا ستنى "َةفةسى جةستةم ديَ ناكةم

دةذَةى تيشك ليَوة هاتووى تؤية، بةنم سةرسة تى تةؤ لةة دارو   
 .وترةبةردو تاويَرى ضياكان ثتة

دايك  هةموو جار بؤ رةواندنةوةى دلوة راوكيَةى  ؤشةويسةتةكةت   
بة مندالوى لة هيَمن هيَمنرتو لة لةشى تؤ نةرمرتبوو، ئةم "دةيطوت 

سةركيَشى تؤ كةيَش و  " سةركيَشية هى  ؤى نية،  هاكا ليَى بؤوة
بارتةةةَاى نيةةة، هاورِيَكةةانى فةرمانطةةةت دوعةةا كةةردةو هيوا ةةوازى  

اتىَ تيَياندةرِوانى لة طليَنةةى ضةاوةكانتا ويَنةةى    طواستنةوةتن،  ك
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بضووكيى  ؤيان بةدى دةكةن،  وةك سةكةى شةةمةنةفةر لةسةةر    
هيَلويَكى هاوتةريب بةوانى، تؤ ريََوارى ريَطايةكى دووارو ثرِ هةلوةت 
و  لةمثةرى، تةؤ دةسةثَيكى ئةةم سةةفةرة نية ، تةؤ دريَةمكراوةى        

ى عةياميَكةة ئةاوزةنطى لةةة   سةيََةرى ثيةاويَكى، مرياتطةرى سةواريَك    
دايكة بةة مةينةةت   . ئةسر داوةو بةدواى ثرضى زيَرِينى رؤودا ويَلوة

وياوةكةةةت لةةة ضةةاوةرِوانى دةسةةو ديةةارى زيَرِينةةى ئةةةو سةةوارة،      
 .ضاوةكانى سثى هةلوطةرِان و بة كةسةرةوة سةرى نايةوة

سةةةةر سةةةورِماوى بةرطةةةةطرتووى جةسةةةتةى ذوازى دةم شةةةانوى  
ضوار دةور تةةنراوى مشةكة كةويَرةى ضلويَسةى،      جةزرةبةى  ؤتى،

سييةكان  شةكةت و مانووى بوَنى ثيسى هةناويانن، لةم تةنيايية 
سةةةرى  ةةةيالو  دةنيَيتةةة كؤشةةى طةةةرمى دايكتةةةوة، كةةة تةةاكو      
ئيَستاة ويَنةى طضكةو ذوازى جةستةي  ديَتةوة ثيَش ضةاو، وةك  

ريكسةتانة زيَةدى   تارمايى لة تاريكى كؤليتيَك ديَ  و دةضىَ، ئةو تا
تؤية، تؤ تةنها تيشةكَى بةووى لةة شةةوة زةنطةى دريَةمى تةمةةنى        
رةشثؤشةةةيَكا دايسةةةاى، ئيَسةةةتاة دةنطةةةة كزؤلوةكةةةةى ضةةةريؤكى  
سةفةرى كةلوة ثياويَك  بةؤ دةطيَرِيَتةةوة كةة ضةؤن بةة تةمةةنيَكى       
دوورو دريَمى تاريكى َايَ نةبوو، بة طومانةوة بةةلويَنى طةرِانةةوةو   

تيشكى زيَرِينى رؤوى ثيَةدا،  ثةيَش جةىَ هيَشةتنى      هيَنانى ضةثكىَ
تةةالوىَ تيشةةكى لةةة هةةةناويا ثةةىَ سةةثاردبوو، ضةةاوةرِوانى  زؤرى لةةة   

هةةموو  "طلوؤلوةى تةمةن َرتاندو تةنها سةدايةك وةك  ؤى مابؤوة 
جار ثاة نوَب بوون  لة تاريكى لة ئامسةانرِا برِوانةة، لةة دارِمةانى     

دةمَينى، نيطةران مةبة ئةو تالوة هةورةكاندا بة ضةثكىَ تيشكةوة 
تيشةةةكةى هةةةةناوت كرؤكةةةى رؤحةةةى منةةةة، هاكةةةا هةةةةورةكان       
ثةرتةةةةةوازةبوون و تيشةةةةك وةك بةةةةاران بةةةةارى بةسةةةةةر وةردى   

تؤ مرؤ ني ، تؤ لةتى روحيَكى، تةنها رؤح و بةةس،  ". ضاوةرِوانيتا
تؤ ضوزانى دايك  شةيداى بينينى جةستةى رؤحيَك بةوو كةة تةؤى    

نم ئةفسوس ئةو شةيدايية نةة ثةةردةى تةاريكى    ليَوة هاتووى، بة
 .دةدرِى و نة ديوارى  هةورةكانى دةرِماند

, كرِيَةةوةو زريةةان و ذفةةاو،  ضةةوار وةرزى تةمةةةنيان لةةة ؤ لولةةدابوو
دايكة حةسرةت ديدةكةت بةدةم هةةراو زةنةاى  ةلوكةة بةةئيَوارة     

ذفاو درِي بة هةموو ش  دةداو ضةةندةها  , رةنطكراوةكانةوة ضوو
وح بةسةر شةثؤةلةكانيةوة بةثشتة مةلة بؤنيان دةنا  بةة اك و  ر

ن و كةسةى  ؤيانةةوة و رِاياندةضةلوةكاندن و    ن ؤلَ و ًِ كوضةةو كةؤ  
بةةرةو ئةةو ديةو ليَوارةكةةان هةلودةكشةان و لةسةنوورى هةةةورةكان      
دةرباز دةبوون و كةس نةيدةزانى ئاويَتةى تيشكى رِؤو دةبوون ؟ 

ةكةى دايك  بةملؤزى بؤنيَك رِاضلوةكيَوو دةميَ بوو دلوة كز داطةراو
سةةةالوانيَكة كةلوةةةةبابى مةةةمدة هيَنةةةةرى بةةةةيان َوَاندويةةةةتيو وا . 

. لةسةاتةكانى بةولَيلوى دواى شةةو ملةة َوتيَةو ضةاو برِيةوى طزنطةة         
طلوكةةؤى طةةؤرِى رِةة بؤشةةيَك لةضةةاوةرِوان ديةةق كةةردو بةثةةةيامى    

جةسةتةكانةو   يسانىنزةمةن زةمةنى هة. تيشكىَ دةبريسكيَتةوة 
 ! يى ض  ةرةنديَكى ؟نتؤ  لؤرةوة بووى َو
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نيشةتيمان   . جةستةى تؤ تواوةى ناو كوورةى رِؤحى داطريساوتة 
شاونيكى ضوار ثةل  لة ةنةة هةلوسةواوة،  ةةوالووى نةاو سةةوزايى      
. باوةشى  ؤيةتى و باويَشك دةدا و دةيةويَ سةر  ةوىَ بشكيَ َ 

َةولَ و درشة  ثةلوةةدارةو ئةؤَرة     ثيَو بةلوةكى بةَةمتاىةى برينةى  
لةةوةتى هةةى سةوجدة بةردووى ئةةو ثيَةو       . طرتوى سةارِيَم بوونةة   

تةمةنيَكة طيان بةسةر لةثى دةستةوة زيتو زيندو ضون , بةلوةكةى
زريةةان و ذفةةاو و رةشةةةبا نةةةما . درة يَنكةةى بةتةمةةةن بةةةثيَوةى 

و بةةةرت نبةسةةةرتا هةلونةةةكاو لةةق و ثؤثةة  تيَةةك نةشةةكيَنيَو طةةة    
بةسةةرى  . ييةكى سةازطارة  نرةطى تؤ ئاودراوى َو, ةلونةوةريَنىَه

, لوتكةكانةةةةوة ضةةةوار تارمةةةايى بةسةةةيما ضةةةوون ئاسةةةةوارةكان   
بةوةتةةةرى ثرضةةى زيَرِينةةى شةةاون ئةةاوازى ثةةرِ جةةؤة و  رؤشةةى     

لةثةنايشةةةةةوة مشةةةةكة . سةةةةةمزؤنيايةكى نةبيسةةةةرتاو دةوةنةةةةن 
, و  وردكويَرةكانى سةردةم طمةةى كةؤترى رِوحة  ناسةازدةكةن      

ثرضى شاون دةَرتيَنن، تؤشينةشاهؤى ئةم مةملةكةتى سةر , ورد
تةةرةكينى مشةكة   . فرازيةيو  ةمى ثرضى شةاون  لةة ؤ لولةداوة    

شةةوان  .كويَرةكان سةيوانى ترس و نيطةرانى بةسةةرتدا هةلوةداوة   
ضةةند َةةزةميَك  بةةويَر لةووتى     . ةونيَكي ترسناك رِاتدةضلوةكيَ َ 

شاونةوة كةجطة لة تارمايى ترسناكى يةكرتو  بةرزى ثاسةوانةكانى
ديَةن و  .سوَسةى زانينةى ومةارةى فيشةةطةكانيان ضةى تةر نةابينن       
ثيَش , زةكةرى نابوتيان بة نيَو مةمكو ذرِانى شاوندا هةلودةسوون 

ضونيانيش ميزى ثيا دةكةن و لة بؤنى دلوشةيَويَنةريان رادةبية  و   

كةةرِو  . هةلودةلةةرزيَ  لوى ئارةَة  وةك بةي نيَةو ئةاو    نجةستةى شةة 
هةةموو بةةيانيانيَك   . كويَرو طيَمو ذلَ بووي ئةةم  ةونةة ثرسةامةى    

 لةسةر رِيَطاي نيَوان شارةليَكرتازاوةكان 
نةسةريان هةيةو نةثاشو نة سةرةتاو نة كؤتةا  .  ؤت دةبينية وة 

فرِكة فرِكى جةستةكانى  ئةمَةرو ئةوبةرت،  لةرزة بة جةستةى . 
طويَ  ليَ دةبيَ جةستةيةكى روح تةيَ  ةفةةكراو   . داهيَزراوت ديَنن

ضية  وا بةةزيادى نةةكا شةيَتيَكي ديكةةة     "بةدةم َاَاوة  دةلويَ 
 " زيادى كرد

هةر لةو ضةَى رِيَطاية سةرى كاس بووت دةنيَية بةةين ئةةونؤكان    
هةةموو  . و  ؤت و جادةو شارو جةستةكان نوَمى تةاريكي دةبةن   

لةيةكةةةةم ذثةةةرِةى ميَةةةمووةوة   ئيَوارانيَةةك ونيَكةةي تاريةةةك ثةةؤة   
مندالوةةةةة مةةةةؤن و  ,هةلودةسةةةةيَتَو بةةةةةرةو طؤرِسةةةةتانةكة دةرِوات  

شةرمنةكةشى لةتويَي شةَام و بةيَ بةةزةيي  سةولوتانةكانى شةار،      
ون دةبيَ و ثةاة نوسةتنى شةارو مةسةتَونى سةولوتانةكان وسةنط       

 .كوتانى دايكي،  بةهةناسة ساردي دةطةرِيَتةوة ديَرِةكةى  ؤي
ئةو رةشثؤشة لة دايكى من بضةىَ، بةةنم هةونيةة، دايكةى      دةشىَ)

زؤرانةةىَ طؤرِسةةتانيان لةةة ئةةاوةدانى ذ ئةةاوةدانرتة، ئةةةو مندالوةةة       
 (.شةرمؤكةة بة مندالوى من دةضىَ ، بةس  من نيب

هيَند لةو دحةنة سامناكة رادةميَنى بىَ ئاطا دةبى لةةو لريطةاوةى   
ةونيَكى ثةةرِ تةةرس و  بةةةذى دةمتةةا ديَتةةة  ةةوارةوة، درةنطةةانىَ  ةة 

دلوةراوكةة ئةةاميَزت ثيَيادةكةةاو هةنةةدةت ئاطةا اَ دةبةةىَ لةةة ميانةةةى   
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ثةجنةرةى ووريَكى ليَلوةوة بةة بةيانيةةكى وةنطاوية  دةسةثيَرىَ و      
بووى بة دةعَايةكى سةيرى لةدايك بةووى شةةويَكى دوورو دريَةمى    
ثةةةرِ ديَةةةوو درنةةةج، كةةةورِو كضةةةة هةوةسةةةَازةكانى رؤوو جةسةةةتة   

ان و   ةةاوةن كورسةةيةكان ليَةة  دةسةةلوميَنةوة، ضةةاوت   ثةرسةةتةك
دةثةرِيَتة سةر نةمامى نيَو ئينطانةةى نةاو ثةجنةةرةى  انوةكةةى     
بةرامَةرت، ضةند جؤر زيندةوةرىَ كةناويانيش نازانى و  لة كتيََى 
زيندةوةرزانى َوتاخبانةشةا ثيَة  ئاشةنا نةةبوون،  لةليََوونةةوةى      

ةنى زيندةوةرانةةةو كةةر و  ئةةةو دحةة. َرتانةةدنى يةةةكطارةكى بةةوون
بيَدةنطى شار وةك مؤتةكة دةستيان ناية بينة َاَات، هةست  بة 

 .ثةمنانى سةرى  ؤت دةكرد
ضاويَك  بةديوارو بنميضى ووورة بةشىَ ثةلوة داربووةكةت  شاند،  
ضةند شويَن ثيَيةكى وردو سةةيرت هاتنةة بةةر ديةدة، واَةةواَيَكى      

ةنطةى واَةةى ثشةيلةية يةا ود     باريك هاتةة بةةر طويَة ، نةةتزانى د    
طريانى كؤرثةيةك، ويست  وورةكة جىَ بهيَلوى و بكةويتة سةؤرا ى  

دةكةةرىَ كؤرثةيةةةك بةةىَ و   )ئةةةو دةنطةةة،  ضةةوونكة كوروزانةوةيةةة  
...( لةنيَو باوةشى دايكيَكةى بةىَ طيةانى زينةدةوةر سةةر اَ كةردوو      

توند سةرت راوةشاندو ويست  ئةةو دحةنةة سةامناكة لةة  ةةيالو       
تورِدةى،  لةناكاو دةنطةكة برِايةوة، دةرطاى وورةكةةت كةردةوةو   
 ؤت فرَِيدايةة نيَوةنةدى شةةَامة ضةؤَل و  هؤلوةكةة، ضةاوت ضةووة        
سةر دوو جرجى ثةناى تةنةكةى  ؤلوى بةر دةركى حةوشةكة، كة 
نيوةى لةشى بةضكة ثشةيلةيةكيان لةووة دابةوو، هةسةت  بةةدلَ      

يَشةة ، هةةةنطاوت دةنةةاو بةةؤ تيَكضةةوون كةةردو بةةةتاو ئةةةويَ  جةةىَ ه
 ةلوكةكةة دةطةةةرِاى،  بةةةنم كةةس ديةةار نةةةبوو، دي ةةةتيَكى وردى   
ثةجنةرةو دةرطاى مالوةكانتدا،  لة ثةناى هةر ديةوارو دةرطايةةك و    
ناو ثةجنةرةيةةك ضةةندةها لةةو زيندةوةرانةة ملةة تاتكَييةان بةوو،        
 دحةنى شةَام و شؤستةو ديوارةكان و  بةوونى ئةةو زيندةوةرانةة   

 .بةفيلمة بيانية ترسناكةكان دةضوو
ئةةو سةالوةت هاتةةةوة يةاد كةةة ثةاة بةةارانيَكى زؤر كوضةةو كةةؤننى      
طةرِةكةةةةكانى سةةةةر  اسةةةة وردة بةةةؤِ و  سةةةةرةميَكوتة دايةةةان  

ئةمة وةرزى سيَآلوى  اسةة نيةةو ئةةم زيندةوةرانةةة     )ثؤشيَوو 
بةؤ حةشةر   ! ئةى بؤ كةسىَ ديار نيةة ... ئاويى نني،  واية رة ىَ

شار وشك ضوبؤوة،  ضى ( ضوبن و  بىَ ئاطاو بىَ  ةبةر جىَ مامنة
ماناى سةوزايى بىَ نةمابوو، كةوتَونة ويَزةى يةك و   ةةريكَوون  
لة يةكيان دة واردوو ورد ورد بة ثيَش ضاوتةوة طةورة دةبوون و  
 ةريكَوون لة َةوارةى  ؤيان دةرضن و  بَنة دةعَايةةكى ديكةة   

لةةم تاوتويَيةة بةووى    ( وانةية منيش خبؤنطةر لةوة طةورةتربن لة)
لةةةو سةةةر كؤننةكةةة ضةةاوت بةةة يةةةكيَكى وةك  ةةؤت كةةةوت،  بةةة   
ثرياسةةكةيةكةوة ريَطةةاى دةبةةرِى و  ئةةاورِى دواوةى نةدةدايةةةوة    

بةةةنم ( هةةؤ كةةابرا بوةسةةتة منةةيش ليَةةرةم )ويسةةت  بةةانطى بكةةةى 
دةنطةة  دةرنةدةضةةوو،  شةةويَن هةةةنطاوةكانى كةةةوتى،  طةيشةةتية 

كؤننةكة نةةمابوو، شةتة سةةيرةكان لةسةةر شؤسةتةو ثةالَ       ثيَضى 
ديةةةوارو ئؤتؤمَيَلةةةة بةةةةجيَماوةكان و  زبلوةةةة كؤمةلوكراوةكانةةةةوة   
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ضاوةضةةةاوى رؤيشةةةتنى تةةةؤ بةةةوون، تؤيةةةةكى سةةةةيرو سةةةةمةرة،  
دةعَايةكى بةهيضيان ناضى، تؤ ريَطات دةبرِى و ئةوان طةةوةرةتر  

ة ليَةوارى  اسةةو   طةيشةتي . دةبوون و بة شتى مةزنرت هةلودةطةرِان
طويَ  بؤ وووةيان هةلوخس ،  كةضةوو بةردى بةىَ ئةاوى  اسةةيان    
داثؤشيَوو، بة ثةلة لةو شةَامة دووركةوتيةةوةو بةةرةو شةةَامة    
سةرةكيةكة ضووى، ثةاة ضةةند سةةد مةةترىَ طةيشةتية حةةناس       
فةرمانطةكةت، دةرطاكةة لةسةةر ثشة  بةوو،  ةؤت كةرد بةة وورا،         

ةكةت،  ضةاويلكةكةى لةسةةر ميَزةكةة    ضووية وورى بةرثرسى بةش
جيَمةابوو، نوشةةتايتةوة سةةر ميَزةكةةةو تةماشةايةكى شةةويَنةكةي     
كرد شتيَك بةة كورسةيةكةيا هةلوةدةزنا، جةوان ورد بويتةةوة سةةرو       
سةيماى هاورِيَيةةةكى  ةةؤت بةةوو، لةةويَش ئةةؤَرةت نةةةطرتوو ضةةوية   
ووورى بةرِيَوةبةةةرى طشةةتى،  بةرثرسةةى بةشةةةكةت لةةة جةسةةتةى  

كا ثةةالوى دابةةؤوة سةةةر كوسةةيةكةو ضةةاوبرِكيَى بةةوو لةطةةةلَ   مشةةكيَ
ماوسى كؤمثيوتةرى سةر ميَزةكة، هيَلونطتداو لةترسةى رشةانةوةو   
ثيس كردنى وورى بةرِيَوةبةر دةرثةرِي  و بةةنيازى سةةر ثردةكةة    

 وايةةة )هةةةنطاوتنا، دةرِؤيشةةتى و جةسةةتةكان طةةةورةتر دةبةةوون  
زةمةن زةمةةنى  )ة بةرطوىَ دةنطيَك  هات( ئةمانة ضةند دةثةمنيَن

نةتزانى ئةوة دةنطى كىَ ( هةنيسانى جةستةكانة، بؤ كوىَ دةرِؤى
بوو، سةرت بادةدا دةنطةكة بَينيةوة، شةمشةةمة كويَرةيةةك كةة    
سةرى بةرِيَوةبةرى طشتى لةة ؤنابوو بةسةةر سةةرتةوة دةهةاتوو      

كىَ بةتؤ دةضىَ؟ تؤ تةنها شيَوةى، تا نةة وراوى بضةؤرة   )دةضوو 

ئةمةةةى وتةوو بةةة كؤننةة تاريكةةةكانا بةةةرةو ووور   ( سةتةيةكةوة جة
هةنةى ثىَ نةضةوو ذى ثردةكةة  ةؤت بينيةةوة،  بةةرةو      . هةلوكشا

ئةو بةر كةوتية رِىَ،  بةة تةنيشة  ئةةو مَيزانةة طةوزةرت كةرد كةة        
َورسةةة سيَكسةةيةكانيان لةسةةةر دةفرؤشةةريَ  و  ريََوارةكةةان بةةةذ 

ا بيكةرِن، نةوةسةتاي  و ضةةند    ضاو تةماشايان دةكةن و رويان ناية 
هةنطاويَك لةوذترةوة ضةند زيندةوةريَك لةسةةر ميَةزى ضةؤلوى ئةةو     
شةةةةهيدةى كةةةة ويَنةةةةى سةةةةركردةو شةةةةهيدةكانى كةةةوردى اَ    
دةفرؤش   يَسةيان اَ دةكردى، هةست  بةة مانةدوو بةوون و بةىَ     

 .تاَةتى  ؤت كرد
م دايطرتى،  نةدةوةستاي  و  بة دةورو ثشتتا دةترِوانى، تةواو سا

بة ثةلةة لةة شةار دةرضةووى،  هةةوراز بةة هةةوراز سةةردةكةوتى،         
ئةونؤكان  شَ بوبةوون رووةو دةنطةى سةيمزؤنياى تارمةايى سةةر      
لوتكةةةكان دةضةةووى و ئةةاورِت لةةة ثاشةةى  ةةؤت نةدةدايةةةوة،  لةةة  
ئاوسانى جةستةكان دةسلوةميتةوة، لةبةرزترين لوتكة كة دةستى 

ضةةاوت برِيَةةووة ئةةةو روحانةةةى    كةسةةى نةةةطاتىَ طريسةةايتةوة،    
دةتةثينة جةستةكانةوةو وردة وردة دةثةمنان، تؤ لةو بةرزيةةوة  
ئةوان لة َووبن و بن بةردو تاويَرةكان ضريؤكى سةةمةرةيى تؤيةان   
دةطيَرِايةوة،  لةو بةرزييةوة سنورةكان  وةك هيَلوةى سةةر تة تةة    

 ةريك  رةة دةبينى ، بة هةموو َووبنيَكدا بآلوو ثةرتة بوبوون، 
بةةو هيَلوةةى سةةنورةكان لةةةموو لةةةوذوة دةر دةثةةؤَني و ثةةةمنانى    
جةستةكان درِيان ثىَ دةدا،  حةوسةلوةت اَ بةرِا، ترسةى َليشةانى    
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هيَلوةكان  اَ نيش ،  رووثةرِى ونت وةك ميزلودان دةئاوساو ثةل و 
ثةةةؤى جةسةةةتةكان  ليَةةةوة دةبينةةةى،  تةماشةةةايةكى ثيَدةشةةةتى   

تةكان  بةرةو ئامسان بةرز كةردةوةو وتة    بيابانةكان  كردو دةس
 واية لةم كاتى حةثةسانى نيشتمانة ض طيَمةلووكةو رةشةبايةكى )

عةةةطوول هيَنةةةر هةةةلَ نةةةكات و رووى هةنيسةةاوى نةورِوشةةيَنىَ، ض 
سةةرجنيَكى  ( .  ويَنى بة  ويَن بة دةسة   هةاتوو هةيةة نةةرِويَ     
وور لةة ويسةتى   داميَنى ئةةو بةرزيةةى  ؤتتةدا ، ثةىَ لةرزةيةةكى د     

 ؤت  ثةَى كةةوت ، نةةتزانى ض هيَةزَى شةوَينلةَى كةردى ، لةة ثةِر         
بةرةو نشيَوى داميَنى بةرزيةكة كةوتية  وارةوة ، بة ئاطا هاتى و 
تيشكيَكى بىَ تينى  باريكةلوة لة دةذَةى ثةجنةرةكةوة  زابةووة  
نيَةةو نويَنةكةتةةةوة ، دةنطةةى منةةاننى َوتاخبانةكةةةى نزيكةة ،  بةةة 

،   وايةةة وةتةةةن ئاواكةةةى،  رؤشةةناييةكيان  سةةتة دلوةةة  سةةروودى
 .تاريكةكةتةوة 
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 َةفةسةكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 َةفةسةكان
 

روانين  لةو شتانةى دةوريان دابووى جارِس بوبةوو ، بةؤت نةةبوو    
ةحكوم يةك بس  يا ود ضةند  ولةكىَ ليَيان دوور كةويتةةوة ، مة  

ة رازاوة بيَطَانةةكان بَةيتةة   طةلَ شةت لةبووى بةوةى هةموو ويان  
، ض جوانيةةكيان  تايش يةك يةك لة شةتةكان دةرِوانةى  ، وا ئيَسسةر

َا بةدى ناكةى سةةيرت دَى كةاتَى ضةةند مةانطى جةارَى يةةكَى لةة        
كةةةس و كةةارة نزيكةةةكان  سةةةر دةكةةا بةةة مالوةكةةةتا زؤر بةةة سةةةر  

ثيَةدةبا،   سورِمانةوة دي ةت دةدا ، بيَطومانى لةوةى كةة ئريةيية   
وات هةس  دةكرد  ودى  ؤتيش يةةكيَكى لةةو شةتة رازاوانةة بةؤ      
ميَردةكةت ،دلوتةنطى هةراسانى كردووي  ،جريوةى بولَةول هةةلوى   
دايتة سةر دؤ َيكةى تةر ، بةريت بةةوةدا طةرِا كةة ويةن هةيا تةام و          
ضةيَميَكى نيةة دوور لةةةو بوونةةوةرة ضةكؤلةية ، هةةةر رؤويَكة  بةةىَ      

ة ئةوة ئةو رؤوةت ذ تالَ و بيَزةةرِ دةبةوو ،   جريوةى ئةو بكردايةو
هةر لة بةر هةندةة بوو ئةو مالوى بابةت بةىَ َةفةسةيَكى بولَةول    
تيَئةةا نراو نةةةبوو ، طةةةر وا نةبوايةةة ض جياوازيةةةكى نةةةبوو لةطةةةلَ  
بيابةةانيَكى ملةةاوى ئةةةو  ةةوارة ، كةضةةى ئيَسةةتا  ةةؤت وة بةةةر داد 

تةةةنىَ لةةة نيَةةو   دةدةيةةو َةةامكى ثةشةةيمانى دةطةةةزى ،بةةة تةةاك و  
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َةفةسةةيَكى مةرِمةةةرِينى مينةةا بةةةن تةةَ دةدةى و روبةةةرِووى ئةةةو  
طياندارة ناسةكة هةلورتوشةكاوى ، سةةر زةنشةتى  ةؤت دةكةةى ،       
 ةةؤت دة ؤيةةةوةو لةةة ئاويَنةةةى وينةةى  ؤتةةةوة تيَةةى دةنةةؤرِى ،    
واتدةزانى جريوةو جوكةو هةلوَةزو دابةزى لة  ؤشى ئةو  ؤراكةة  

نىَ ، كامةرانى ميَرديش  هةر هةندةى تةؤى  بودةننة بوو كة دةتدا
تةةاوان بةرامَةةةر بةةةم ويانةةة ئةةةجنام داوة ، ئةمةةة هةسةةتتة، ئةمةةة  
بؤضةنتة ، ض جياوازيةك نابينى لة نيَوان ئةو دوو تاوانةى هةةردوو  
ئةةجنامتان داوة ، وا ئيَسةةتا بةةة هةةةمان دةردى بةنديةكةةةى  ةةؤت  

ةكيش  ةوا  ضووى ، شنةت ، بزةت ،  ةنةدةت ، هةرضةى بةهرةية   
ثيَى داوى نابىَ لة تويَى ئةةم ديةوارانى ئةةم َةفةسةةوة دةربةيَن ،      
ضةند هةولَ و تةَةذتة ئةو ويانة بطؤرِى ، لةو بةندة رزطارت بيَة   
، ىايةلةةةى ضةةةندةها شةةتى  راثةة  دةكةةرد ، كوشةةتنى  ةةؤت و    
ضةندةها شتى ديكة بؤ َورتار بوون لةو دؤزة ة ، بؤية ديسانةوة 

ةتطةةووت ئةةةى ئةةةبىَ ئةةةو بوونةةةوةرة ضةةكؤلةية   دةطةرِايتةةةوةو د
هةسةةتى ضةةؤن بةةىَ بةةؤ دةربةةاز بةةوون ،ضةةةندت ئةةؤَرة طةةرت تةةا     
 اوةنةكةةةت بةةةزةيى لةةة دلوةةة رةشةةةكةى امةةىَ و تةماشةةايةكى    
ئامسان بكات و داوا لة  ول يَنةرى هةردوكتان بكات كة بَورىَ لةو 

رو تاوانانةى دةرحةِ بة تؤ كردوونى ، كةضةى دلوة  بةوو بةة ثةةنط     
ئةو  واستةت نةهاتة دى ، وات ليَكدةدايةوة ئةةو ثةةنطرة دةبةىَ    
بة طركان و هةرضةى  ةؤت و دةورو بةرةكةتةة دةكةا بةة زو ةالَ ،       
ضاو لة بةنديةكةى  ؤت دةبرِى و دةلويَةى دةبةىَ ئيَسةتة ئةةو دلوةة      

بضكؤلةيةى تؤ ضى ثةَى هةاتََى ؟دةبةَى ئيَسةتة هةسة  بةة دلوؤثةة        
 .من بكةي  و ليَب بَورى ؟فرميَسكى ثةشيمانى ضاوةكا

وات هةس  دةكرد دة نكيَى دةتويَيتةوة،  ؤت  بة بالوندةيةةكى  
درِندةى بالوشكاو دةهاتةة ثةيَش ضةاو ، بؤيةة لةةوة زيةاتر بةرطةةت        
نةطرت و ثرِ بة مالوةكةو بةرامَةر بةةو َةفةسةة تةسةك و تروسةكة     
هةةاوارت دةكةةرد ، بَةةورو ، بَةةورة ، ثرمةةةى طريةةانيَكى بةةة كةةولَ     

يَكى طةورةو طرانى  سةتنة دةورو بةرةكةتةةوة ، ئةوةنةدةت    سام
ثَيكرا تاودةيتةة ةةكةةكان  و ئةةو بالونةدة بضةكؤلةية لةة مسةت         
بنيَيةةة  و بةةةةرةو دةرةوة هةةةةلوَيَى، تةةةا هيَةةةزت تيةةةا بةةةوو بالوةةة   
راوةشاندوو مست  كردةوة ،  بة دةم فرميَسك رشتنةوة هةنطاوت 

 .ت لة َةفةس نةنيَيتةوةهةلويَناو برِيارتدا جاريَكى ديكة  ؤ
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 ضا  و ضني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ضا  و ضني
 

 دويَنىَ 
ئةةةو ئيَةةوارة ليَآلنةةة دةسةة  لةةة ية ةةةم ناكةنةةةوة ،وةك و مةةادة     
هؤشةةَةرةكان و نيكةةؤتني و ضةةى و ضةةى  زاونةتةةة موولوولةةةكانى  
باوكمةةةوة ،ئةةةو ئيَةةوارة ضةةلوكنانة لةةة طةةةلَ ئةةاوابوونى رؤودا طةةروو  

دةمةةارطريم دةكةةةن ، وةك و بيماريَةةك سسةة  و ذواز بةةة ثةسةة  و 
 .ليَزةوةم دةثيَضن و دةمدةنة دةستى  ةونيَكى نابووت

باوكب تةنها ئةو زارانة دةناسيَتةوة كة بة زارى  ةؤى دةضةن ، بةة    
تا ئيَستا .. سةيرة:  ديتنى زارة جياوازةكان دةهرى دةبىَ و دةلوىَ

نن، دويَنىَ ئيَوارة،  لة هةموو ئةم زارة جياوازانة دةتوانن  ؤ بنويَ
ئيَوارةكانى تر زياتر هةراسانى كردم ، بةة يةكةةوة تةماشةاى ئةةو     
كةناننةمان دةكةرد كةة ثةجنةةى هةرةةشةة دريَةم دةكةةن و يةةكرت        

 دةكوويَننةوة،
باوكب ددانةكانى لة يةكرت تونةد كةردو جةريةةى اَ هةسةتاندن و بةة      

حةيزة : ةكى كردم و طوتىسةيركردنيَكى طلةيى ئاميَزةوة تةماشاي
 .ئةم جؤرة زارانة نةبرةى و فرةيَيان  نةدةيتة بةر سةطةكانى  اسة 
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: ئةو تةماشاكردنةى  ورثةى بة دلوب هيَنا ،لة بةر  ؤمةةوة طةومت   
 .تؤ بلويَى داواى ئةجنامدانى كاريَكى وام اَ بكات ؟

هةندىَ َسةى ثضرة ثضرةى شاتوثامت دا بة سةر يةكا،  كة كةةمسان  
سةرمان اَ دةر نةكرد ، يةك دوو ئاواوطمداو بة نيازى دةرباز بوون 
ئةو ووورةم جىَ هيَش  كة تيايدا هةستب بة زةبوونيو زةليلى  ؤم 
دةكرد ، بةنم لة راستيدا ئةةوة هةيا دةربةاز بوونيَةك نةةبوو ، لةة       
نيَوجةرطةى  ةودا، تةالوى و ترشةى ئةةو ئيَةوارة بيَزاركةةرة ليَةوةم       

دامة نيَو شةَامة تةنطةبةرةكانى شارةوة كة لة جةاران   ئانو فرةيَى
 .تةنطرت دةهاتنة ثيَش ضاو

ئةةةو دةبانةةةى دةيةةان سةةالوة لةةة سوضةةَيكى وورةكةةةى باوكمةةدا        
هةلوواسراوة،  لة نيَو مستمدا دةم و دةنوكى دةبريسكانةيةوةو لةة  
طةَل رةنطى ئةو  وَينةة كةة هةةر لةة نوكيةةوة تةاكو ثةجنةةكامن و        

ةضةكميشةى رةنةط كردبةوو،  ةرمانةةيان بةة دةسةتى       هةندىَ لة م
راستمدا دابوو ، دةتوت كةواوةيةكةو بة دووى كةةوتووم ، كةسةىَ   
لةموم،  كةسىَ لةوذم،  تا ضاو برةى دةكرد  ةلوك بوون و بة دووى 
كةواوةيةةةكى سةةوورةوة هةةةنطاويان دةنةةاو  لةةة زارة جياوازةكةةان   

وة دةبةةةوو و  دةطةةةةرةان،جار جةةةار توشةةةيان  بةةةة تووشةةةى يةكةةةة  
دةكةوتنة داثاضةينى زارى يةةكرت ، مةن بةة ديتنةى ئةةو رةةفتارانةة        
هيَلونطب دةداو زياتر دةشلوةوام، هةردةم ضاوة ضاوى  ؤَ دزينةوةو 
 ؤ مةنسدامن بوو، لة دةرفةتىَ دةطةةرةام  ةؤم لةةو ئازارضةشةتنة     
دةربةةاز بكةم،لةةة دةسةةتىَ دةطةةةرةام ثةةة  بطريَةة  و لةةةو نةةاوةم      

، ئارةزووم دةكةرد وةك و جةاران بةاوكب لةة دوورةوة      دوور اتةوة
هاوارم اَ بكات و وةكو مندالوى بيَمة لةرزين و بة تاو بةرةو مالوةوة 
هةةةلوَيَب، بةةةنم بةةة ثيَضةةةوانةوة وا  ةةؤى بةةة ثيَشةةى داوم و داواى  
ذسةةةاريب اَ دةكةةةات ،ئةةةا  بةةةؤ فريادرةةسةةةىَ،  هةةةةرطيز شةةةار       

نةبووة،    تازة من مةن نةيب و    هةندةتيَكضرواوو سامناك و ترسناك
لة ثيَستى  ؤم دةرثةرةيوم، لةو باوةرةة نيب كةسةىَ مبناسةيَتةوة ،   
دةس  و ثلى  ويَنةاوى، دوو ضةاوى دةرثؤَيةو، جةسةتةيةكى بةة      
ماسةةولكة  ةتةةةت بةةوو ، هةةةموو شةةار كةوتَوونةةة ويَةةزةى يةةةك،  
 هةنطاوى نارةةزاو ناضارم دةناو بريم دةكردةوة دا وا ئةةم هةةموو  
مةردوومة درةندةيةة ضةوَن ضةؤن ليَةك جةودا دةكرَينةةوة، جطةة لةة         
دةسةةتيَكى  ةةوايى ض دةسةةتيَكى ديكةةة ئةةةو توانايةةةى اَ بةةةدى     
دةكرىَ؟ كةةواوةو كةاروانى ئيَمةة طةيشةتَووة حةةناس َةةن، ئةةو        
َةنيةى ضني ضينةو هةر ضينيَكى ويَرةوة سرةاوةو ثليشةاوةى ويَةر   

تريَتى، ئةةو ضةينة هةى فةآلن     زةبرى ةشيَرو دةبانى ضينى سةةرو 
ضا ةو ئةو ى ديكة هى ئةو ضا ةكة، ضني و ضةا ، ضةا  و ضةني،    
نةعرةتةةةى ضةةينيَك و نةةالوينى ضةةينيَكى ديكةةة، نةمةةدةزانى مةةن       
نةعرةتةم يان نالوني، نةعرةتة ، نالوة، ضني و ضا  ، ئاى لةم زاراوة 

تة ئاى لةم فةرهةنطة بة تةمةنة، ض نةمرووديَكة، دةس. َيَزةونانة 
 . واييةكة كوا؟ بؤ نايا؟ نةعرةتةى بةرزى لة كويَية؟ 
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 ئةمرةؤ
 
 
 
 
 
 
 

 ئةمرةؤ

ضةةا  ضةةا ى بةةة ثةةرد بوونةةة ، ةةؤم و هاوزاكةةامن هةنةةدىَ  ةةوارترو  
هةندىَ بانتريش، بووين بة ثردو واين لة جةستةى ثرد، ثرد، يةان  

 .بؤ طةياندنة، يان بؤ دةر ستنى دوو ديوى نا ئاشنا بة يةك
ةبىَ ئةمرةؤو لة ميانةى هاوزاكامن، لة ثرد زياتر ضى ديكة نابينب ض ن

، بةةةيانيان كةةة ضةةاو دةكةمةةةوة، دةبيةةنب مندالوةكةةةم بةةة ديةةار       
ضةةاوكردنةوةم ضةةاوةرةوانة، ئيَةةواران ثةةيَش ضةةاو نوَةةان و ثةةيَش      

 .نوستنب، بةرامَةر باوكب دادةنيشب
دةمبة ثرديَكى  من لة نيَوان بةيانيانى مندالوةكةم و ئيَوارانى باوكب،

بىَ ميَشك و بىَ وازو كةرةو كويَرو نةبزووت،  دايكب و هاوسةةرةكةم  
و ونة دراوسيَكةمان بة دةم شلوثة شلوثى ئاوى دةسةتيانةوة ضةاوة   
ضةةةاوى هيممةةةةتى مةةةنن،  لةةةةم نيَوةنةةةدةدا سةةةةنط بةةةة كةةةامو    
دةشكيَنمةوة، منيش سةر ديَنب و سةر دةبةم، نةازامن ضةى بكةةم،    

ةيانيانى مندالوةكةم بوليَلوى باوكب روناك كةمةوةو  نة نةدةتوامن بة ب
بةةة ئيَةةوارانى بةةاوكب بةيانيانةةة ئاسةةوودةكانى مندالوةكةةةم ليَةةََ و      
نارةةحةت بكةم ، ناضارم ئةم حالوةتى بة ثرد بوونة ََوولَ بكةةم و  
بىَ ضركةو بىَ سرتة، بىَ ورتةو بىَ ئاطاداركردنةوةيان لة يةك، يةة  

ى بؤ تاريكى و ئةةوى دييةان بةؤ ثيَشةوازى لةة      كيَكيان بةرةو ضوون
رؤويَكةةى نةةوىَ جةةىَ بهةةيَلوب و لةةة جيَةةى  ةةؤم وةك و َوربانييةةةكى    
شايستة ورد ورد رؤحب بتكيَتة ضةميَكى ليَك تريَزيَنةةرى دوو ديةو،   

 .كىَ دةزانىَ هةندىَ رؤح دةبن بة ثرد؟
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 سَةى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سَةى
 

، بةةةرزييان بةةةرى شةةاريان تةةةنى نىَكؤمةةةلوىَ لةةة ثيةةاوانى سةةَةي
ئامسةةةانى اَ طةةةرتني و ئيَمةةةةيان لةةةة سةةةيََةرى  ؤيةةةان سةةةارد 

لةةة ئاسةةتى ئةةةونؤيانا ضةةوون زينةةدةوةرى طضةةكة،    دةكةةردةوة،
طضةكة، ترسةةى ثليشةانةوة دايطرتَةةووين، باوكةةكان لةةة ئاسةةتى    
مندالوةةةة زةبةذحةةةةكانيان شةةةةرمةزار بوبةةةوون، بةةةة دةسةةةتة    

و بةةةة ب ةةةة ب ةةةة هةةةةموو ضةةةةك و ضةةةكؤلةكانيان هةةةةلويانطرتني 
ئةو مندالوةةى بةةيانيان بةة ديةار ضةاو       تزاَةكانيان ليَ ستاندين،

، تى طرمت و بةرةو مالوةةوةى دةبةردم  كردنةوةم دادةنيش ، دةس
هةموو مندالوة ثياوةكانى سَةينىَ باوكةكانيان لةو شةويَنة دوور  
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 دة ستةوة، منالوة زار جياوازةكان ئارام و هةيَمن بةة يةةك ريةزو    
يةك ئاس  باوكةة طضةكةكانيان دةثاراسة ، ترسةى ئةةوةيان اَ      
نيشةةتَوو تووشةةى طرفتةةى طةةةورةيان بكةةةن، مندالوةةة مةزنةةةكان 
ثةلةةةيان بةةوو، وةك و ئةةةو ثةلةةة ثةلةةةى كةةة باثريةكةةان بةةة       

 .  باوكةكانيان دةكرد لة كاتى سةرماو سؤلوةى وةرزى زستان
ى ئيَمةةةة هةةةاوجووتى ثياوةكةةةانى سةةةَةى دةضةةةوين و ئامسةةةان 

، رِين،  وردة، وردة، تاريةةك دادةهةةات ى زار بةةرِةثةةانى شةةة رِطؤ
ةدى كة ضؤن و باثريةكامنان دسةيرى ثاشةوةى  ؤمان دةكرد 

سةرضةةوو، ون دةبةةن، مةةن دةمويسةة   ةريكةةة لةةة ضةةا يَكى بة
و َورتاريكةم،  يَمةوةو باثريةى مندالوةكةم ثةويوان كةمةوةرِبطة

لةكانى مندالوةكةةم  ة ضةكؤ هيَزى دةسةت بةنم ئامَازى باسكى بةة 
و تةَةذم دةكرد، دةستةكانى ناية  ،  ؤم رادةثسكاندنةدةبووم

سةر هةردوو شامن و توند رايوةشاندم، لةو  ةوة سامناكةى بةة  
 .ئاطا هيَنام
ديار يةك مندالوةكةةم لةةذى سةةرمةوة بةة    و هةموو بةيانهةر وةك

ضاوكردنةوةم دانيشتَوو، بة ضةاوى كةراوةى سوثاسةطوزاريةوة    
 .وانىرِمتيَ

 :ثاة تؤزيَك ليَى ثرسيب
 ضية؟  1121ة بابة 

 :هةناسةيةكى ئاسوودةييب هةلوكيَشاو طومت

 .  و طةورةبوونى تؤية ينةوةرِكؤتايى ضا ى س  1121ة 
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