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 ن هةلَبذارد؟بؤضى ئةم رِؤمانةما

 

لة هةشتاكاندا كاتيَك دةستم بة خويَندنةوةى ئةم رِؤمانة كرد هةستم كرد كة نووسةرةكةى ضووةتة 
ناخى كةسايةتى و رِووداوةكانةوةو، باسى وآلت و طةل و خاكيَك دةكات، زؤر لة بارودؤخ و شيَوةى 

وسةر رِووداوو وآلت و خاك و طةلةكةى منةوة نزيكة، ئةطةر هةر تةواو لةيةك نةضن. نو
بةسةرهاتةكانى ئةو طةالنةى لة وآلتى بؤسنياو هةرزة طؤظينا دةذين ويَنة دةكيَشيَت، كة بة دةستى 
داطريكارى جاريَك توركان و جاريَك نةمساوى و مةجةرو جاريَك سريبةكانةوة تاَلرتين ذيان دةطوزةريَنن 

و زوَلم و زؤرةى دةستةآلتدارانى  و خةم و خةفةت و ثةذارة دةيانثووكيَنيَتةوة، ئةو داطريكارى
و  عومسانلى لةو طةالنةيان دةكرد لةو كارة نامرؤظانةدا رِةنطى دةدايةوة كة كؤرثةى بةر مةمكان

منداآلنى ساوايان لة دايك و باوكان دةكردةوةو بةرةو شويَنيَكى دوور لة وآلتى خؤيان، بؤ 
خؤيانةوةو ناويان دةطؤرِين و دةيانكردنة  يان دةبردو لةوآ دةيانهيَنانة ذيَر ئايينىئةستةنبووَل

ئةندامانى سوثاى ئةنكشارييةو شةرِى وآلتانيان ثآ دةكردن، ئةم كارة لةطةأل كارى سةفةربةرلكى 
سةردةمى يةكةمني جةنطى جيهانيدا لة وآلتى خؤمان يةك دةطرنةوة، كاتيَك باوك و براو ميَردو مام 

نةوة بةرةو بةرةكانى جةنطيان رِادةثيَضان و دواتر بآ سةرو و خالَ و كورِيان لة كةس و كاريان دةكرد
 شويَن دةبوون و دةكوذران و نةدةطةرِانةوة.

ئةو ئازارو ذان و ئةشكةجنةو غةم و ثةذارانةى لة رِووداوو بةسةرهاتةكانى ئةم رِؤمانةدا بةرضاومان 
هةمان ئةو ئازارو زوَلم و دةكةويَت، كة هةر هةموويان ثردةكةى درينا ثيَكةوةى بةستوون، هةست بة 

زؤرةى عومسانلييةكان دةكرا كاتيَك تا سالةكانى بيستى سةدةى رِابوردوو خاكى كوردستانيان 
ؤريان لةم طةلة ستةمديدةو لةم خاكة بةثيت و فةرِة دةكردو، خةَلكيان ز داطريكردبوو، جؤرةها زوَلم و

وساندةوةو برسيةتى و بيَكارى و نةدارى و بة باج و بة ناردنة بةرةكانى شةرِى ثياوة نةخؤشةكة دةضة
 نةزانني و نةخؤشييان ثرت بآلو دةكردةوة.

ى ئةم رِؤمانةم دةخويَندنةوةو تا دةهات بؤ الى ةهةركة ئةو بةسةرهات و ضريؤكة يةك لة دواى يةكان
ةكاندا خؤيان رِاياندةكيَشام برِيارم دا ئةم شاكارة وةربطيَرِمةوة سةر زمانى كوردى، بؤية لة نةوةد

وتاريَكم لةبارةى رِؤمانةكةو لة بارةى نووسةرةكةوة نووسى و لةويَدا بةَليَنم دابوو ئةو رِؤمانة بة 
دا سآ ثارِ )بةش(م ىلَ 1666كوردى خبةمة بةردةستى خويَنةرى كورد، ئةوةبوو لة هاوينى ساَلى 

ايةتى بة شيَوةيةكى كاتى وةرطيَرِا، بةآلم لةبةر هةنديَك بارو دؤخى كارى رِؤذنامةنووسى و مامؤست
دةستم لة وةرطيَرِانةكة هةَلطرت و بؤ دةرفةتيَكى طوجناو دةطةرِام دريَذة بة وةرطيَرِانةكة بدةم و 

ئةو دةرفةتةم بؤ هةَلكةوت و قؤستمةوةو لة  1119بةَليَنةكةم بةدى بهيَنم، ئةوةبوو هاوينى ئةم سالَ  
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ويةكى خؤشنووديم ثيَدا هاتةوة كة توانيم ئةم كؤتايى مانطى تشرينى دووةمدا تةواوم كردو ثشو
 شاكارة وةربطيَرِمة سةر زمانى شريينى كوردى.

لة شارى  1961ى ئوكتؤبةر ـ تشرينى يةكةمى ساَلى 6نووسةرى ئةم رِؤمانة )ئيظؤ ئاندريض(ة لة 
لة شارى بةلطراد كؤضى دوايى كردووة، بةبنةضة  1621ى ى ئادار13ترافنيك لةدايك بووةو لة 

كرواتي(ية، بةآلم دواى كؤتايى هاتنى دووةمني جةنطى جيهانى رِايطةياندبوو كة )سريبي(ية. ئةم )
 ىمرؤظايةتييانةية، بؤية لة ساَلى رِؤمانةى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا( شاكاريَكى زؤر طرنط

دا ثآ دا ليذنةى بةخشينى خةآلتى )نؤبل( لةسةر ئةم رِؤمانة خةآلتى )نؤبل(يان لة ئةدةب1691
 بةخشى.

ئةمةيش هؤيةكى ديكةى ئةوتؤ بوو هانى داين  ثآ لةسةر ئةوة دابطرين ئةم رِؤمانة خبةيةنة بةردةم 
خويَنةرى كورد، بؤ ئةم مةبةستةيش رِؤذى تةنيا ضوار الثةرةمان وةردةطيَرِا، دوو الثةرِةيان دانى 

رِاو يةكسةر بة كؤمثيووتةر وةردةطيَ بةيانى و دوو الثةرِةيان دانى ئيَوارة، يةكسةر ئةو الثةرِانةمان
نووسييةوة بآ ئةوةى كاغةز بةكار بهيَنني ، رِؤذانى هةينيش كاتيَك كارةبا نةبووايةو كات  دةمان

داباين ضةند الثةرِةةيةكمان لةسةر كاغةز وةردةطيَرِاو بؤ ئيَوارة بة كؤمثيووتةر  يارمةتى
توانيم وةرطيَرِانةكة تةواو بكةم، كاتيَك هةر ضةند دةمانووسييةوة، تا لة ماوةى ثرت لة ضوار مانطدا 

الثةرِةيةكيشم تةواو بكرداية يةكسةر هةَلةضنيم دةكردو هةنديَك جاريش وشةى ئةوتؤم بهاتايةتة ثيَش 
انى ئينطليزيدا مو واتاى ثرِ بة ثيَستى وشةكةم بويستاية تةماشاى فةرهةنطم دةكرد يان لة طةأل ز

 واوى وشةكةم بؤ دةردةكةوت و بةكارم دةهيَنا.بةراوردم دةكردو واتاى تة
ئةو وآلتةية بؤية زؤربةى  ىجطة لةوةيش رِؤمانةكة ثرِ لة ناوى شارو طوندو ناوضةو هةنديَك خواردنةوة

ئةو ناوو وشانةم لةناو دوو كةوانةدا داناوة بؤ ئةوةى خويَنةر بزانيَت ئةوة ناوة، تا بؤيشم كرابيَت 
ى كورديم بةرانبةر بة رِستةو دةستةواذةو ئيديؤمةكان بةكارهيَناوةو هةوَلم دةستةواذةو دةربرِينى باو

داوة رِستةكان رِةوان و كوردةواريانة بن، بؤية لة دوايةمني هةَلةضنى و ثيَداضوونةوةدا ئةو شويَنانةيشم 
كى دةستكارى كردووة كة هةستم كردووة لةنط و كوردةواريانة نني، بؤية هيوادارم بةم كارة خزمةتيَ

 بضووكم بة كتيَبخانةى كوردى كردبيَت.
هةَلبةت نابيَت ئةوةمان لة ياد بضيَت كة ئةم رِؤمانةم لة زمانى عةرةبييةوة كردووةتة كوردى، 
ئةطةرضى هةن دةَليَن باشرت واية شاكار لة زمانى رِةسةنةوة وةربطيَرِريَت باشرتة، جا لةبةر ئةوةى تا 

بيانى دةزانن يان ئةو زمانة دةزانن كة )ئيظؤ ئاندريض( ئةم  هةنووكة هيض يةكيَك لةوانةى زمانى
رِؤمانةى ثآ نووسيوة، دةستثيَشخةرييةكى ئةتؤيان نةكردووةو بيَن ئةم شاكارة وةرطيَرِنة سةر زمانى 
كوردى، بؤية ئيَمة برِيارمان دا ئةم رِؤمانة لة عةرةبييةوة وةرطيَرِينة سةر زمانى كوردى، ئةو 

هةَلبذارد كة دكتؤر سامى درووبى خةَلكى شارى )محس(ى شام لة حةفتاكاندا بةر ةمشان نوةرطيَرِا
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دا كؤضى دوايى بكات وةريطيَرِابووة سةر عةرةبى، ضونكة 1621لةوةى نووسةرى رِؤمانةكة لةساَلى 
 ئيظؤ ئاندريض لةوثةرِى ضاالكيداية، وتارو ضريؤك و ليَكؤَلينةوةى جؤراوجؤرلة ثيَشةكييةكةدا دةَليَت )

دةنووسيَت )بآلوكردنةوةى ليَكؤَلينةوة لةبارةى بؤليظار، جؤبا، ثرتارك، ئةوانى ديكة(، ويَذةيش مافى 
 ئةوةى بةسةرةوة هةية ضاوةرِيَى منوونةى نويَى شاكارى ئةدةبى ىلَ بكات(. 

ى بة رِؤمانة و ليَزان و دانا بووة، ئةو هةَلبةت د. سامى درووبى وةرطيَرِيَكى دةست رِةنطني و ضاالك
شيَوةيةك وةرطيَرِاوة الت واية هةر بة خؤى نووسيويةتى، ئةويش لةبةر ئةوةى زؤر رِةوان و سفت و 

 سؤَلى ثيَوةديارةو لة اليةن رِةخنةطرانةوة كارةكةى باش هةَلسةنطيَنراوةو نرخيَنراوة.
ةى دكتؤراى لة لة شارى )محس( لةدايك بووةو لة زانكؤيةكى فةرةنسا برِوانام 1611وةرطيَرِ لة ساَلى 

بوارى سايكؤلؤذيدا وةرطرتووة، باَليؤزى سووريا بووة لة ميسرو، مامؤستا بووة لةزانكؤى دميةشق و 
ةتة وةزيرى ثةروةردة و، ئةندامى كؤمةَلةى تؤذينةوةو ليَكؤَلنةوة وورِاويَذكارى رِؤشنبريى و، دواتر ب

 كؤضى دوايى كردووة. 1629ساَلى  ،بووة
ضاث  وكتيَب و وةرطيَرِانى شاكارى جيهانى و بابةتى جؤراوجؤرى وةرطيَرِاوة 31بة دريَذايى تةمةنى 

  لةبةيرووت ضاث كراوةتةوة. 1694كردووةو ئةم رِؤمانة وةرطيَرِراوةيشى ساَلى 
 موكةرِةم رِةشيد تاَلةبانى                                                                

1119-11-12هةوليَر                                                                    
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 ثيَشةكى وةرطيَرِ
 

ثاش ئةوةى ماوةيةكى زؤر لةو ديو سنوورى ئةو زمانةى تيَيدا ضرؤى كردبوو هيضى ويَذةى يؤطؤسالظى، 
ذمارةيةك لة شاعريو  . ئةطةرضى لةسةدةى رِابوردوودا، بةرة بةرة بة جيهاندا بآلو بووةوةلةبارةوة نةدةزانرا

دةداو هةنديَك لة ضامةكانيان وةردةطيَرِاو  (1)نووسةرانى ئةوروثامان بينى بايةخيان بة شيعرى يؤطؤسالظيا
بآلويان دةكردنةوة، )وةك ياكؤب طريم و هاردةر طؤتةو مريميآ وميكيظيض و ثوشكني(، ئةطةرضيش هةنديَك 

ةى نيَوان هةردوو جةنطى جيهانيدا وةرطيَرِرابوونة سةر لةشاكارةكانى ويَذةى كالسيكى يؤطؤسالظى لةماو
زمانانى بيانى، كةضى لةم سةردةمةى ئيَمةدا ثاش ئةوةى كؤمةَلى نويَى يؤطؤسالظيا ئةزموونى سةربةخؤى 
سؤسياليستى خؤى دامةزراند، بايةخيَكى زؤرتر بةويَذةى نويَى يؤطؤسالظى دةدريَت. ئةمةيش ليستى ئةو 

تا ئةم سةردةمةى ئيَمة لة  1641انةى يؤظؤسالظيا دةيسةمليَنيَت كة لة ماوةى نيَوان ساَلى نووسراوة  ويَذةيي
دةرةوةى يؤطؤسالظيا بآلو بوونةتةوة. ئةم ليستةى كة )ئاذانسى يؤطؤسالظى لةمةرِ مافى نووسةر( بآلوى 

و لة بيست و ضوار  كردووةتةوة ثيَمان دةَليَت نزيكةى ضوارسةد شاكارى ئةدةبى يؤطؤسالظى وةرطيَرِراون
 دةوَلةت لة دةوَلةتانى جيهاندا بآلوكراونةتةوة.

ثةخشكارانى بيانى بةتايبةتى ثرت بايةخ بة نووسراوةكانى ئيظؤ ئاندريض و مريؤسالظ كرليجا دةدةن. بةآلم 
رةى ئيظؤ ئاندريض كة ئةمرِؤ وةرطيَرِانى رِؤمانى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(ى ثيَشكةش دةكةين، بة ذما

ئةو نووسراوانةى وةرطيَرِراون لةرِيزى ثيَشةوةى بايةخدانى جيهان بة ويَذةى يؤظؤسالظى ديَت. ئةو رِؤمانانةى 
ثاش جةنط نووسيونى و بريتني لة )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(، )هةواَلةكانى شارى ترافنيك(، )قةيرة(، 

سيَزدة زمانى بيانى بآلوكراونةتةوة: ئينطليزى،  لةطةأل ضريؤك و حيكايةتةكانيدا، بة سى و شةش ضاث و، بة
رِووسى، فةرةنسى، ئيتاىل، ئةَلمانى، ثؤَلةندى، سويدى، هندى، ئؤكرانى، ضيكى، سلؤظاكى، ليتوانى، 

 بوَلطارى.
رِؤمانى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا( ضوار جار لة ئةَلمانياو، سآ جار لة يةكيةتى  1613لة ساَلى 

. ت() كة حةوت كتيَب لة نووسينى ئيظؤ ئاندريض وةرطيَرِراون(و دوو جار بة ئنطليزى  سؤظيةتى )جاران م
 يةك لة لةندةن و دووةم لة نيؤيؤرك ضاث كراون.

لة شارى ترافنيك لةدايك بووة. سةر بة خيَزانيَكى كاسؤليكى مامناوةندة لة  1961ئيظؤ ئاندريض ساَلى 
شتة تةمةنى نةطةيشتبووة دوو ساَلى لةناكاو باوكى كؤضى دوايى بوارى ثيشةو بازرطانيدا كاريان دةكرد. هيَ

كرد. بؤية دايكى، كة لة تةمةنى بيست و يةك ساَليدا بيَوةذن كةوت، ثةناى بردة الى خزمةكانى لة شارى 
فيشيطراد، كة شارؤضكةيكى جوانى سةر رِووبارى دريناية. لةم شارؤضكةيةدا ئيظؤ منداَليةتى خؤى 

 ة بةر خويَندنى سةرةتايى. ثاشان خويَندنى دواناوةندى لة شارى سةراييظؤ تةواوكرد.بةسةربردو، ضوو
ئةم سآ شارةى شارةكانى بؤسنيا ) ترافنيك، فيشيطراد، سةراييظؤ( كة ئيظؤ ئاندريض الويةتى خؤى لةوآ 

ى نووسيونى و بةسةربردووة، ئةو شويَنانةن كة رِووداوةكانى هةرسآ رِؤمانةكةى تيَدا رِوو دةدةن و بة ثري



 6 

بريتني لة )هةواَلةكانى شارى ترافنيك(، )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(، )قةيرة(، كة هةر هةموويان ساَلى 
 ثاش كؤتايى هاتنى دووةمني جةنطى جيهانى بآلوبوونةوة. 1641

يَذوو و ئيظؤ ئاندريض خويَندنى لة زانكؤكانى زةغرب و ظييةناو كراكؤفيا دريَذة ثيَداوةو، ثسثؤرى لة م
 زمانانى يؤطؤسالظيا وةرطرتووة.

لة شارى )سبليت( طرتيان، لةبةر ئةوةى ئةندامى  1614بةآلم دةستةآلتدارانى نةمسا لةو كاتانةدا لةساَلى 
رِيَكخراوةكانى الوانى نةتةةيى شؤرِشطيَرِ بوو )كة ديالؤط و مشت و مرِو وتوويَذةكانيان لةسةر ثردى درينا 

ويَنةكيَشاوين(، بؤية يةك ساَلى رِةبةقى لة هةردوو بةندخيانةى شيبنيك و ماريبؤر بةجوانرتين شيَوة بؤ 
بةسةر برد، ثاشان ناضار كرا بة دةست بةسةرى لة طةرِةكيَك لة طةرِةكةكانى زينتسا بةسةر ببات. ئةوةبوو 

بوردن دةرضوو، بةبؤنةى دةست بةكاربوون و هاتنة سةرتةختى  )ئةمثراتؤر شارل(ةوة برِيارى ليَ 1612ساَلى 
دريَذةى بة خويَندن داو لة زانكؤى )طرانتس( ثلةى دكتؤراى لةسةر تيَزةكةى  1619بؤية ئيظؤ ئاندريض ساَلى 

وةرطرت كة ناونيشانى )ذيانى فيكرى لة بؤسنياو هةرزةطؤظينا لة سةردةمى داطريكارى توركدا( بؤ 
 وة.هةَلبذاردبوو. ثاشان لة زغرب طؤظاريَكى ويَذةيى بآلوكردة

ثاشان ئيظؤ ئاندريض ضووة رِيزى ثيشةى ديثلؤماسييةوةو، ماوةى نيَوان هةردوو جةنطى بؤ ماوةى كورت و 
دريَذ لة شارو ثايتةختى جؤراوجؤرى ئةوروثادا بةسةر برد لةوانة: رِؤما، بوخارست، مةدريد، تريستا، 

 ر دامةزريَنرا.بة وةزي 1641وة تا 1636جنيظ، برؤكسل. ثاشان لة يؤطؤسالظيا لة ساَلى 
بةآلم ئيظؤ ئاندريض هاوكات ديبلؤماتكارو نووسةر بوو، كـارى ثيشـةيى ديبلؤماتكـارى رِيَطـةى بةرهـةمى      

 ويَذةيى ليَنةطرت. 
سةبارةت ئةو ساآلنةى لـة  يَكى ويذدانيانة بة بآلوكردنةوةى رِؤذذميَر 1619ذيانى ويَذةييانةى خؤى لة ساَلى 

، كة ناونيشانيَكة لـة  ى بؤ هةَلبذاردبوو(Ex Pontoثيَكرد، ، ناونيشانى )دةست بةندخيانة بةسةرى بردبوون 
كتيَبــى  1616(. لــة ســاَلى Epistolae ex pontoناونيشــانيَكى كتيَبيَكــى ئؤفيــدةوة خواســتوويةتى )

يةكةمني ضـريؤكى   1611)نيطةرانى( بآلوكردةوة، كة كؤمةَلة نووسينيَكى نويَى ثةخشانى ويذدانيية. ساَلى 
 ئيدى لةو كاتةوة بة ضريؤكنووس ناوى دةركرد. بآلو كردةوة، رِيَطةى بَلند ديريز بليز(خؤى )

سآ كؤضـريؤكى بآلوكـردةوة،    (1639، 1631، 1614)لة ساآلنى لة ماوةى نيَوان هةردوو جةنطى جيهانيدا 
 ريؤكطةىل نوآ( بآلوكردةوة.ضضوارةمني كؤضريؤكى بة ناونيشانى ) 1649دواى ئةوانةيش ساَلى 

ئةو وآلتة رهةمة ئةدةبييةكانى ئيظؤ ئاندريض لةبارةى بؤسنياوةية، باسى ميَذووى زؤربةى بابةتى نووسراوو بة
انيشـتووانى بؤسـنيا   دةمة، باسى شارو طوندو دميـةن و د دةكات لة سةرةتاى داطريكارى توركةوة تا ئةم سةر

سؤليك و، قةشـةى فرنسيسـكانى   دةكات ض تورك و، سالظى موسوَلمان و، سريبى ئةرسؤزؤكس و كرواتى كا
نةمساوى و، ضةتةو، .... تاد هةروةها رِةفتارو نةريت و، ئةفسـانةو، جـةنط و،    ىو، جوولةكةو، ئةفسةران

 ويَنة دةكيَشيَت. لةرِادةبةدةرةكانيان توندو ئارةزووة ةئاوات و، رِق وهيوا
فةرةنسا بة نويَنةرايةتى ناثليؤن بـؤ  هةرضى كتيَبى )هةواَلةكانى ترافنيك(ة، ئةوة باسى طةيشتنى كؤنسوَلى 

ئةو شارؤضكةى بؤسنيا دةكات، لةطةأل ئةو كارو ضاالكيية سياسى و بازرطانيانةى ئـةو كونسـوَلة ئـةجنامى    
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داون، ويَرِاى ئةو دذوارييانةى لةو وآلتة دواكةوتووةى كة لةوة دةضوو شيَوةيةكى درِندانة لةخؤ بطريَت و ئةو 
لة نيَوان كونسوَلى نةمسادا هةبوو، سةرةرِاى ئـةوةى بـؤ دةسـتةآلتدارانى تـورك و      ملمالنيَيةى لة نيَوانى و

قةشة فرةنسيسكانييةكانيان نابووةوة، باسى ئةو بارو كةشة دذوارةيش دةكات كة ناضار بوون لةطةأل هةردوو 
ر ليَكـى نزيـك   خيَزانةكانياندا بةسةرى ببةن، كة كةشيَكى طؤشةطريى و نةزانني و دَلرِةقى بـوو هةنـديَك جـا   

ن و ورياييةى كة هةر يةكـةيان بةرانبـةر بـةوى ديكـة هـةيانبوو. ئـةو       ادةكردنةوة ويَرِاى ئةو هةستى طوم
كوودةتا طةورانة كة سةردةمى نابليؤن بةخؤوةى بينى شويَنةوارى ئـةو طؤرِانانـة لـةم شارؤضـكة بضـووك و      

و، ئةو دةنطدانةوةيةمان ثيشان دةدا كتيَبةكة ويََلةى شارةكانى ئةمثراتؤريةتى عومسانليدا دةنطى دةدايةوة،
 رِؤمانى ئةويندارى و، رِووداوى ناوضةييان تيَكةأل دةكات. بة خؤشى و ناخؤشى خيَزانان و،

هةرضى )قةيرة(ية ئةوة رِؤمانيَكة لة ضةشنى رِؤمانـةكانى )بـةلزاك(، لـة هةنـديَك الوة لـة نووسـراوةكانى       
وسةر وةك ناسـراوة بريتيـذى و شـيكردنةوةى قـووَلى تيَـدا نوانـدووة.       ريض ناكات. بةآلم نودديكةى ئيظؤ ئان

بةسةرهاتى كيذيَكى بة نذاد خةَلكى سةراييظؤية، لةناكاو دةطؤرِيَت ثـاش كارةسـاتيَك كـة تووشـى بـاوكى      
 دةبيَت، ئةو كات دةبيَتة مرؤظيَكى رِةزيل و ثيسكةو رِقى لة ئادةميزادان دةبيَتةوةو، بة شيَوةيةك دةذيَت تا
ديَت طؤشةطريتر دةبيَت. كيذةكة دةمريَت و بـارودؤخى مردنةكـةى دةبيَتـة رِازيَـك تـا كؤتـايى ِرؤمانةكـة        

 دةكيَشيَت.
هةرضى كتيَبى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(ية كة ئيَستة بة وةرطيَرِراوى ثيَشكةشى دةكةين، بيَطومان بة 

ةسـةر ئـةم رِؤمانـة طـةورةترين خـةآلتى ويَـذةيى       لووتكةى شاكارةكانى ئيظؤ ئاندريض دادةنريَت، نووسـةر ل 
 ، ثرت لة دة جار ضاث كراوةتةوة.(1)وةرطرتووة كة لة يؤطؤسالظيا دةبةخشريَت و

ئةو ثردة بةردينة بةناوبانطةى لةسةر رِووبارى درينا لة شارى فيشيطراد دروست كراوةو مةبةست لة دروست 
تةوة، كـة ئـةو كاتـة دوو هـةريَم لـة هةريَمـةكانى       كردنى ئـةوة بـووة بؤسـنياو سـريبيا ثيَكـةوة ببةسـتيَ      

ئةمثراتؤريةتى عومسانلى بوون، ئةم ثردة كةسايةتى سةرةكى ئةم ضريؤكةية كة باسى ميَذووى ئةو وآلتة لـة  
دةكات، ئةم ثردة كة ئيظؤ ئاندريض وا باسـى دةكـات كـة )لـة جوانيـدا       1614سةدةى شازدةمةوة تا ساَلى 
سورِ دةميَنيَت ئةو ثردة لةو شارؤضـكة دوور دةسـتةدا دروسـت كرابيَـت، ئـةو       منوونةى نيية(و مرؤظ سةرى

تةوةرية كة بةشةكانى رِؤمانةكة ثيَكةوة دةبةستيَتةوةو يةكيان دةخات، ضـونكة ئـةو ثـارِة جؤراوجؤرانـةى     
 كتيَبةكةيان ىلَ ثيَكديَت ضةندين ضريؤكن هةر هةموويان ثيَوةندييان بة ثردةكةى دريناوة هةية.

بة فةرمانى طةورة وةزير )واتة سةرةك وةزيران ـ م . ت( حمةمـةد ثاشـا سـؤكؤلؤظيض      1121ثردة ساَلى  ئةم
 دروست كراوة كة لة طونديَكى بضووكى طوندةكانى بؤسنياى نزيك بة فيشيطراد لة دايك بووة.

ية لة ضنطى دايك نووسةر لة دووةمني ثارِى كتيَبةكةيدا باسى ئةوةمان بؤ دةكات كة ضؤن ئةم منداَلة بؤسني
بـؤ   و باوكى دةرهيَنرا لةطةأل ئةو منداآلنةى ديكـةى وآلت بـة نـاوى بـاجى خويَنـةوة بـة زؤر دةرهيَنـران،       

ى تورك ، دواتر بوو بـة وةزيريَكـى نـاودارى    بة موسوَلمان و، بوو بة ئةفسةريَكبووأل برا، لةوىَ بوو مئةستة
ابطريَت كاتيَك دميـةنى ئـةو دايكـة تؤقيوانـة دةبينيَـت      دةستةآلتدار. مرؤظ ناتوانيَت فرميَسكةكانى خؤى رِ
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هيَناون و بؤ شـويَنيَكى  يانكاتيَك منداَلةكانيان بةرِآ دةكةن كة سةربازانى تورك لة ئاميَزيان رِفاندوون و دةر
 دووريان دةبةن.

ةوة، باسى ئـةو  لة سيَيةمني و ضوارةمني ثارِيشدا نووسةر باسى ميَذووى دروستكردنى ثردةكةمان بؤ دةطيَرِيَت
بةسـةر سـوخرةكاران لـة    لة كـاتى دروسـتكردنى ثردةكـةدا    جؤرة ئازارو ئةشكةجنانةمان بؤ دةطيَرِيَتةوة كة 

دانيشتووانى شارةكةدا سةثيَنراوة لةطةأل ئةو زوَلم و زؤرةى عابد ئاغا ليَى دةكردن كة وةزيرةكة رِايسثاردبوو 
ئـةمينى  و لة ثشت ثـةردةى دَلرِةقيشـةوة نا  ى تؤقيَنةرةويَكاسةرثةرشتى دروستكردنى ثردةكة بكات، كة ثي

خؤى شاردبووةوة. نووسةر باسى ئةو ويَرانكارييةمان بؤ دةكات كة رِاديسـال  ئـةجنامى دان و، ضـؤن ثيَـى     
ستطري كراو، لة قازووخ درا. باسكردنى ئةو ئةشكةجنةيةى رِاديسالظ مووضـرِكةيةكى تؤقيَنـةر بـة    ةزانراو، د

 يَت.لةشى مرؤظدا ديَن
بـة   رِووداوةكانى رِؤمانةكة بة دريَذايى سةدةكان بةردةوام دةبن و زؤر جيـاوازو جؤراجـؤرن، بـةآلم بـةردةوام    

ثردةكةوة ثةيوةسنت: كارةساتى الفاو، رِووداوةكانى ياخيبوون، دةردو ثةتا، داطريكردنـى بؤسـنيا لـة اليـةن     
م داطريكردنة هيَنانية طؤرِآ )طؤرِانى ئابوورى و ئةو طؤرِانانةى ئة1929سوثاى نةمساو مةجةرستانةوة ساَلى 

ايـةى ثردةكـةى كـةمرت كـردةوة(، بزووتنـةوة      انى هيََلى شةمةندةفةر كة كةميَك لة ثلةو ثجؤراجؤرو رِاكيَش
رِةكانى بةلقان، سةرهةَلدانى نـةوةى نـويَى شؤرِشـطيَرِ، ثاشـان كـوذرانى ئةرشـيدؤ        ةكؤمةآليةتييةكان، ش

و، هةَلطريسانى شةرِ لة نيَوان سـريب و نةمسـاو مةجارسـتان و تةقاندنـةوةى     1614رانتس فرديناند ساَلى ف
 ثردةكة.
ميَذووة. بةآلم ميَذوويةكة لة كتيَبةكةدا تيَكةأل بة دراماى سؤزدارى و، كارةساتى خيَزان  ىهةر هةمووئةمة 

ووسةر دةيةويَت بـة هؤيانـةوة   خودى دةبيَت، وةك بَليَيت رِووداوة ميَذووييةكان تةنيا بيانوون و ن و، رِووداى
خيَزانـةكاني  سـةبارةت بـة   ناخى ناخةوةى مرؤظايةتى ويَنة بكيَشيَت، تةنانةت كاتيَك ضريؤكة خـودى يـان   

دةخويَنيتةوة كة ثردةكةى درينا ثيَكةوةيان دةبةستيَتةوة خةياَلت بؤ ئةوة دةضيَت كة ئةمانة خـةياَلن و لـة   
ةو ئةوةى خةياَلة سةرهاتانة لة نيَوان ئةوةى واقيعوةى ئةم ضريؤك و بةواقيعةوة دوورن. لة رِاستيدا جياكردنة

كاريَكى ئاسان نيية، بةآلم ليَرةدا خةياأل زؤر توند تيَكةآلوى ميَذوو دةبيَت، لةوديوى هـةر بةسـةرهاتيَكةوة   
، لةم رِووةوة رِووداويَكى واقيعي يان ئةفسانةيى هةية خةَلكةكة لةمةرِ رِووداويَكى واقيعى طواستوويانةتةوة

بةَلطةنامةى ميَذوويى لةخؤ دةطريَت. بةآلم هةرضـؤنيَك بـووة يةكـةمني     ىكتيَبةكة طةجنينةيةكى دةوَلةمةند
خةسَلةتى ئةوةية كة شاكارَيكى ئةدةبيية نـةك ِرؤمـانَيكى ميَـذوويى.  تةنانـةت لـة اليـةنى ميَذووشـةوة        

ذوو ثـرت لـةوةى طيَرِانـةوةى ئـةم رِووداوانـة بيَـت.       ميَذووى دةروونى تاكةكانة بةرانبةر بة رِووداوةكانى ميَـ 
رِووداوةكان ليَرةدا هيض بةهايةكى ئةوتؤيان نيية تةنيا لةوةدا نةبيَت كة بارودؤخى دةرةكـني دةروونـى تاكـة    
كةسانيان بة ئاكارو اليةنى كـةم و كـورتى و ئـارةزوو و ئـازارو ذان و شـادى و كامةرانييةكانيانـةوة تيَـدا        

يَت .. ئيَمة لةم كتيَبةدا بةسةرهاتى كيذيَك دةخويَنينةوة خؤى دةكوذيَت بةوةى خـؤى لةسـةر   بةرجةستة دةب
 لـةو ميَـردة   ثردى دريناوة فرِىَ دةداتة ناو رِووبارةكةوة لةبةر ئةوةى بآ ئارةزووى خؤى بة ميَرد دراوةو حةز

نينـةوة لةسـةر ثردةكـة    ناكات و لةطةأل شان و شكؤى ئـةودا هاوسـان نييـة... بةسـةرهاتى الويَـك دةخويَ     
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دراويَكى زيَرِين دةدؤزيَتةوة و دةضيَت يارى ثىَ دةكات و خوو بة قوماركردنةوة دةطريَت و لةرِآ دةردةضـيَت  
... بةسةرهاتى ئاغايةك دةخويَنينةوة نةريتةكانى خؤى ناطؤرِيَت و زؤر ثابةندى ئايينةو لة داخـى طـؤرِانى   

دةخوات ... بةسةرهاتى سةربازيَكى الو دةخويَنينةوة كة كيذيَك نةريت و حوكم كردنى خوانةناسان خةفةت 
فريوى دةدات كاتيَك ثاساوانى ثردةكة دةكات بؤ ئةوةى ضةتةيةك تيَثةرِيَنيَت، بؤيـة مـةرط بـة باشـرت لـة      
هةست بة رِيسوايى فريودان و رِيسوايى ئـةرك بةجيَنـةهيَنان دةزانيَـت ... هـةروةها بةسـةرهاتى الويَكـى       

ى بة ئاوات و لة خؤبايى و بايةخ بةخؤدةر دةخويَنينةوة كة بايةخ بة شتى ديكة نادات تـةنيا ئـةوة   رِؤشنبري
نــةبيَت كــة نيَرطســييةتى خــؤى بةســةريدا دةســةثيَنيَت، ئــةو تةنانــةت بةوةيشــةوة ناوةســتيَت كيــذيَك  

نيا خؤى خؤش دةويَت، كة بة وةفادارييةوة خؤشى ويستووة، لةبةر ئةوةى تةو فريو دةدات خةَلةتيَنيَت دةهةَل
 تاد، تاد ....

ئيظؤ ئاندريض ضةند ضووةتة ناخى مرؤظايةتييةوةو ضةند بليمةتانة ويَنـةى سـايكؤلؤذيانةى دةم و ضـاوةكانى    
 طرتووة!

ئةو كةسايةتييانةى ويَنةى كيَشاون ذ بري ناضنةوة. ناَليَم منوونةى مرؤيى زيندوون، ضـونكة ويَـذة كـارى بـة     
وأل و رِاسـتطؤيانة ويَنـةيان   وبةَلكو دةَليَم ئةوانة تاكة كةسانيَكن نووسةر ئةوةندة وردو قـ منوونةكانةوة نيية، 
و ئةنديَشـةتدا تـا    و ضاوى هزر دةيانبينيت، ثاشـان لـة نـاو خـةيالَ    ديدةبةضاوى  هاوكاتدةكيَشيَت كة تؤ 

 نابيَتةوة. هةتاية دةميَننةوة.، هيض خةسَلةتيَكيان ىلَ كةم نابيَتةوةو، رِةنطيَكيشيان كاأل
ثاشـان كتيَبةكـة، ســروةى خةفةتبارانـة هةَلدةمـذيَت و، هةَلويســتَيكى تيَـدا لـة بــارةى بـوون و ذيانــةوة          
دةردةبررِيَت هةَلويستى رِةشبينى ئاسايى نيية، بةآلم هةرضؤنيَك بووة هةَلويستى ئةو كةسةية كـة ناتوانيَـت   

تيَدايـة(، شـةرِيَك كـة ثاسـاو      جؤرة شـةرِيَكيان )ن بة خؤيا كة ذيان و بوونتةنيا ئةوة نةبيَت هةست بكات 
نادريَتةوةو كةس تيَى ناطات و هؤيةكانيشى نازانريَـت. هةَلبـةت ذيـانى خـودى ثردةكـة، كـة كةسـايةتى        

بيَت. نووسةر ثيَدةكـةنيَت و خـةَلك   ثةذاراوييةى تيَداهيمايةكى ئةم تيَرِوانينة رِةنطة سةرةكى ئةم كتيَبةية، 
 يَكى بة ئيَش و ئازار دةكريَت.و ئؤف ، بةآلم لة ناو قاقاى ثيَكةنينةكةيدا هةست بة ضةند ئاخديَنيَتة ثيَكةنني

ئةم كتيَبة رِؤمانة؟ ناوى هةرضى ىلَ دةنيَييت بينآ. بةآلم ئةوةت لةياد نةضيَت كة جؤرة ئةدةبيَكى تايبةتة، 
كاريَكى ئـةدةبى نـوآ و رِةسـةن    ضريؤك و شيعرو فةلسةفةو ميَذووى تيَداية جوانرتين شت لةوةى كة هةر شا

 لةخؤى بطريَت.
ئيظؤ ئاندريض لةوثةرِى ضاالكيداية، وتـارو ضـريؤك و ليَكؤَلينـةوةى جؤراوجـؤر دةنووسـيَت )بآلوكردنـةوةى       

بةسةريةوة هةية ضاوةرِيَى  ىةوةمافى ئ يشليَكؤَلينةوة لةبارةى بؤليظار، جؤبا، ثرتارك، ئةوانى ديكة(، ويَذة
 ارى ئةدةبى ىلَ بكات.ونةى نويَى شاكمنو

 سامى درووبى
دواتر هةريَمى كؤسؤظؤى ىلَ جيا مؤنتى نيطرؤو ثارضة ثارضة نةبووبوو، كرواتياو بؤسنياو هةرزة طؤظيناو  هةَلبةت ئةم ثيَشةكيية ئةو كاتة نووسراوة كة يؤطؤسالظيا( 1)

)م .  خةآلتى )نؤبل(ى ثىَ بةخشراوة 1691ساَلى  نةك هةر ئةوة بطرة نووسةر لةسةر ئةم رِؤمانة (1) ، بؤية وةرطيَرِ هةر ناوى يؤطؤسالظيا ديَنيَت )م. رِ. ت(.نةبووةوة

      .رِ. ت(
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 يةكةمني ثارِ
 
 

، بة نيهاىل تةسك و تروسكى نيَو ضياى سةختدا دةكشيَت، يان بةطةليى (1)بةشى هةرة زؤرى رِووبارى درينا
هةنديَك شويَن نةبيَت، دؤَلى فرةوانى ليَناكةويَتةوة، لةكةنارى  قووَلى نيَوان كةنارى بةرزدا تيَدةثةرِيَت، لة

ىَ دةشت و ئةوانى ديكة ثرِ لة ثئةم بةرو ئةو بةريةوة هةنديَك ثارضة زةويى بة ثيتى ليَ ثيَكديَت، برِيَكيان 
ضكةى . يةكيَك لةو ثيَدةشتانة ليَرةوة لة شارؤت و كالَ و نيشتةجىَ بوون دةشيَنطردو تةثؤَلكةن، بؤ كش

، لةو شويَنةى رِووبارى درينا سةرضاوة دةطريَت. لةو ثيَضة كوت و ثرِةى، (1))فيشيطراد(ةوة دةست ثيَدةكات
لةو دةربةندة قووَلة تةسكةوة كة لة تاويَرةكانى )بؤتكؤ(و ضياكانى )ئؤزافنتسا( ثيَكهاتووة. ئةو طؤشةيةى 

بةر جطة لةوةى ضياكانى ئةم بةرو ئةو ةكى زؤر تيذة،رِووبارى درينا لةم شويَنةدا ثيَكى دةهيَنيَت تا رِادةي
ئةوةند ليَذن و يةكيان لة ئاميَز طرتووة لةوة دةضن بارستاييةكى داخراو بن رِووبارةكةيان ليَوة دةرثةرِيبيَت 
وةك بَليَيت لة ديواريَكى تاريكةوة سةرى دةرهيَناوة. بةآلم لةثرِ ضياكان ليَك جودا دةبنةوةو، طؤرِةثانيَكى 

 ارِيَك ثيَكديَنن، تريةكةى لة فرةوانرتين شويَنيدا بة ثيَوةرى ئاسؤيى لة ثازدة كيلؤمةتر تيَناثةرِيَت .ن
لةم شويَنةدا كة رِووبارى درينا بة مةزنى دةكشيَت و، لةم بارستايية ضيا رِةشة هةزار بة هةزارةدا، كة بة 

يَت، ثرديَكى طةورة لةبةردى هةَلكؤَلراوى رِيَك و رِواَلةت داخراون، رِووبارةكة شني دةكاتةوةو، كة  دةضةريَن
ثيَك دروست كراوة، يازدة تاقى فرةوانى هةية. ثاش ئةم ثردة دؤَليَكى بةرينى ثرِ هةَلةت هةية، وةك بَليَيت 
ثردةكة بنكةى بيَت. لةم دؤَلةدا شارؤضكةى فيشيطرادو دةوروبرى و ضةند طونديَكى خوارةوةى ئةم الو ئةو 

ةكان دةبينريَن، كة بة كيََلطةو لةوةرِطةو بيَستانى قؤخ داثؤشراون و ضةند شووةريةكيش بةرضاو الى تةثؤَلك
دةكةون كة بةشةكانى دؤَلةكة ليَك ديكة جودا دةكةنةوة، لةطةلَ ضةندين طضكة دارستاندا ليَرةو لةوىَ 

 بآلوبوونةتةوة، ليَرةو لةويَيش برِةدار سنؤبةر بةرضاو دةكةون .
ى سةرةتاى ئاسؤطةوة سةرنج بدةيت وات بة خةياَلدا ديَت ئةوةى لة تاقة فرةوانةكانى ثردة ئةطةر لة خاَل

سثييةكةوة ديَتة دةرىَ و ثةرت دةبيَتةوة تةنيا ئاوى رِووبارةكة نيية، بطرة ئةم زةويية بةرفرةوانة 
بوونة، لةطةلَ ئةم ئامسانة كيََلراوةيشة كة تيشكى رِؤذ دايثؤشيوة، لةطةلَ ئةو هةموو سةوزاييانةى تيَيدا شني 

 ساماَلةى لة سةروويةوةية .
لة الكةنارى رِاستى رِووبارةكةوة، الى خودى ثردةكةدا، ناوةندى شارةكةو بازارِة توركييةكةى دةبينريَن، كة 
بةشيَكى دةطاتة ثيَدةشتةكةو بةشيَكى ديكةيشى دةكةويَتة ليَذايى تةثؤَلكةكانةوة. ثيَدةشتى )مالؤخني(يش، 

ويَتة ئةوبةرى ثردةكةوةو، بة دريَذايى كةنارى دةستة ضةث ثةرت دةبيَتةوة، كة طةرِةكيَكة دةكة
خانووبةرةكانى لة دةوروبةرى ئةو رِيَطةيةن بةرةو )سةراييظؤ( دةضيَت، كةواتة ثردةكة كة هةردوو بةشى 

كة دةَليَيت  رِاستيدارِيَطةى ) سةراييظؤ( لةخؤ دةطريَت، شارةكةو دةوروبةرى ثيَكةوة دةبةستيَتةوة. لة 
)ثيَكةوة دةبةستيَتةوة( لةو رِاستيية كةمرت نيية كة بَليَيت هةتاو بةيانيان هةَلديَت بؤ ئةوةى ئيَمةى مرؤظ 
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بتوانني دةوروبةرى خؤمان ببينني و، برِؤينة سةر ئيشةكامنان، ئيَوارانيش ئاوا دةبيَت بؤ ئةوةى بتوانني بنووين 
 ت .و ماندوويةتيى رِؤذمان دةرضيَ

لةبةر ئةوةى ئةم ثردة بةردينة مةزنة، كة لة رِووى دروست كردنةوة بىَ هاوتايةو لة جوانيدا دةطمةنةو، 
شارةكانى ديكة لةوانةى لة دةوَلةمةندى و بازرطانيدا زؤر ثيَشكةوتووترن ئةم جؤرة ثردةيان نيية 

ة( لة رِاستيدا ئةم ثردة تةنيا )لةسةردةمى كؤندا دةيانطوت وآلت تةنيا دوو ثردى لةم ضةشنةيان تيَداي
رِيَطةية، لةسةر ئاوةرِؤى ناوين و سةرووى رِووبارى درينا بىَ ترس و لةرز هات و ضؤى ليَوة دةكريَت، كة ئةو 
طرىَ ثيَويستةية بؤسنياو سيَربيا ثيَكةوة دةبةستيَت و، لة ضوارضيَوةى سيَربياشةوة بؤسنياو بةشةكانى 

تا ئةستةمبووأل ثيَكةوة دةبةستيَتةوة. ئةم شارؤضكةيةو طةرِةكةكانى  ديكةى ئةمثراتؤريةتى عومسانلى
كة دةبيَت لةم خاَلة سةرةكييانةى هات و ضؤكردنةداو، لةم بةرو ئةوبةرى  دةوروبةرى ئةم طردبوونةوةيةية

 ثردة طشتييةكانةوة دروست بنب .
ة زؤرتربوون و ذمارةى دانيشتووان فرةتر لةبةر ئةوةية رِؤذ لة دواى رِؤذ خانووبةرة لةم بةرو ئةوبةرى ثردةكةو

بوون و، بة هؤى ئةم ثردةوة شارةكة ذياو، رِةط و رِيشةى ليَوة داكوتا، رِةط و رِيشةيةك هةرطيز لةناو 
 نةضيَت .

جا ئةطةر بتةويَت ويَنةى ئةم شارة ئاشكراتر ببينيت و، ثرت لة مؤركي ثيَوةندى نيَواني و نيَوان مةجارستان 
ت ئةوة بزانيت لةم شارةدا ثرديَكي ديكة بةسةر رِووباريَكي ديكةوة هةية، ئةويش ثردة بطةيت، دةبيَ

 دارينةكةى سةر رِووبارى )رزا (ة، لةوثةرِي شارةكةوة )رزا ( دةرِذيَتة نيَو )درينا(وة. 
ئةمةش واي كردووة نيَوةندةى شارو بةشي هةرةزؤري كؤمةَلطةى شار بكةويَتة ناوضةى ئةو زمانة طضكةى 
زةويية ملينةى نيَوان هةردوو رِووبارةكةوة، بةآلم طةرِةكة ثةرتوبآلوةكان دةكةونة ئةوثةرِي هةردوو ثردةكةوة، 

كةويَتة سةر لةكةنارى دةستة ضةثي رِووبارى دريناو كةنارى دةستة ضةثي رِووبارى رزا ، كةواتة شارةكة دة
ية، كةضي ئةطةر يةكيَك بَليَت )لةسةر ثردةكة( ضي رِووباريَكي ديكةو ثرديَكي ديكة هةئاوةوة، بةآلم ئةطةر

ئةوة مةبةسيت ثردةكةى رِووباري رزا  نيية، كة ثرديَكي داريين ساكارو بآ ميَذووة، نة جوانةو نةش هيض 
واتايةك دةبةخشيَت، ئةوة نةبيَت كة خةَلك بةخؤيان و رِةشةوآلغ و بةرزة وآلغةكانيانةوة بةسةريدا 

 ريناية.ثردة بةردينةكةى سةر رِووبارى د لةوةدةثةرِنةوة، بطرة مةبةست 
دريَذيي ثردةكة دووسةدو ثةجنا طةزو، ثانييةكةى دة طةز دةبيَت، بةآلم لةناوةرِاستدا كة دوو شؤستةى تةواو 
هاوضةشين، لةم بةرو ئةوبةرى رِيَطةكةوة هةية كة ئؤتؤمبيَلي ثيَدا تيَثةرِ دةبيَت لةويَدا ثانييةكةى دوو 

بةشةي ثردةكة دةَليَن )كابيا(، ئةو ئةستوونة نيَوةندييةى لةسةرةوة بةرينرتة، لةويَدا بةكؤَلةكة ضةندةية، بةم 
لة هةردوو الوة ثتةوتر كراوة، لة دةستةضةث و دةستةرِاسيت رِيَطةكةوة دوو شؤستة ثشتيان ثيَوة داوة، 

رِاوةستاون، دريَذى هةريةك  قيتضوون يةك ئازايانة بةسةر ئاوة شينة شَلث و هورِكةرةكةدا بةئامسانةوة 
لةشؤستةكان نزيكةى ثيَنج ثآ و ثانييةكةشي ثيَنج ثآ دةبيَت و، هةريةكةيان وةك هةموو ثردةكة بةدريَذي 

شؤستةى بةرانبةرتة كة لةشارةوة بيَيت بةالى  ليَواريَكي بةردينيان هةية، بةآلم ئازاد و بآ بنميَض، ئةو
كة دوو ثلة بةرزترةو، بةضةند تةختيَك دةورى طرياوةو ليَوارى ثردةكة دةستةرِاستدا ثيَي دةطوتريَت )سؤفا( 
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هةموويان لةيةك جؤرة بةردى لووس  ثشيت طرتوون، هةروةها هةردوو ثلةكةو تةختةكان و ليَوارةكةش هةر
بةآلم تةخيت ليَ نيية، ، هةَلكؤَلراون، هةرضي شؤستةى دةستةضةثة لة شؤستةى دةستةرِاست دةضيَت

 ليَوارةكةدا ديواريَك لة باآلى مرؤظ بةرزتر قوت بووةتةوة، تابلؤيةكى مةرِمةرِى سثي ثيَوةية بة لةناوةرِاسيت
نووسيين توركي و بة سيَزدة بةيتة شيعر، ناوى دروستكةرى ثردةكةو ئةو ساَلةى تيَيدا دروست كراوة 

ليَ بةستووة لةدةمي  تؤماركراوة، لة خوارى ديوارةكةشةوة كانييةك هةية ئاويَكي باريكةلة رِيَضكةى
ئةذديهايةكةوة دةرِذيَت لةبةرد دروست كراوة، لةسةر ئةم شؤستةية ثياويَك لةطةأل فنجان و مقاَلة هةردةم 
هةآليساوةكةيدا قاوةخانةيةكي دامةزراندووةو، شاطرديَكي هةية لةسةر )سؤفياكة( كة قاوة ثيَشكةش 

 بةخةَلكي دةكات، ئةمة )كابيا(ية.
بياو، لةدةوروبةريان ئةو شويَنانةى ثيَوةندييان ثيَوة هةية، وةك دةبينني ذياني دانيشتوواني لةسةر ثردةكةو كا

شارؤضكةكة بةردةوام دةبيَت و ثةرة دةستيَنيَت، بةردةوام لة هةموو طيَرِانةوةيةك لة بارةى سةرطوزةشتةى 
ةسةر ثردةكة(، لة رِاستيدا ذياني خؤيان و تريةيان يان ذياني طشتييان، طويَت لةو دوو وشةية دةبيَت )ل

لةسةر ثردةكةى درينا يةكةمني سةيران ئةجنام دةطريَت كة منداَلةكان ئةجنامي دةدةن، هةروةها يةكةمني 
ياريش كة زارووكان دةيكةن ئةو منداَلة طاوورانةش لةكةنارى دةستةضةثي رِووبارى درينا لة دايك دةبن، 

ا دةثةرِنةوة، ضونكة بؤ )ثريؤز كردنيان( لةيةكةمني هةفتةدا لةسةرةتاي هاتنة دنيايانةوة بةسةر ثردةكةد
دةبريَنة كَليسا، بطرة هةموو منداَلةكاني ديكة، ئةوانةى لة كةنارى دةستةرِاستيشدا لة دايك دةبن و بطرة 
ئةو موسَلمانانةيش كة ثريؤز ناكريَن، بةشي هةرة زؤري ذيانيان لة نزيك ثردةكةدا بةسةر دةبةن، وةك باوك و 
باثرياني لةمةو ثيَشيان: لة نزيك ثردةكة بة قوالب ماسي دةطرن، يان لةذيَر كونةكانيدا كؤتر دةطرن، هةر 
بةمنداَلي ضاويان ئاشناى هيََلة لةطةأل يةكدا طوجناوةكاني ئةو ثردة بووة كة لة بةردى لووسي كون كوني 

ةكاني جوان دةناسن كة ليَيان ثيَكهاتووةو جوان و رِيَك و ثيَك هةَلكؤَلراو دروست كراوة، هةموو بازنةو طؤش
قةشةنط دروست كراون و، هةموو سةرطوزةشتةو ئةفسانةكانيشيان ئةزبةر كردووة كة ثيَوةندييان بة 
سةرهةَلدان و دروستكردنيةوة هةية، كة ئةنديَشةيان تيَدا لةطةأل راِستيدا تيَكةآلو دةبيَت و، بةشيَوةيةكي 

 ا لةطةأل خةوندا تيَكةآلو دةبيَت.سةيرو ثتةويش رِاستييان تيَد
بآ ئةوةى هةست ثآ بكةن ئةم سةرطوزةشتةو ئةفسانةيان زانيوة، ثيَزانينيَك ناتوانيت ميَذوويةكى بؤ 
دابنيَيت، وةك بَليَيت كاتيَك لةدايك بوونة لةطةأل خؤياندا هيَناويانة، وةك ضؤن ئاشناى نويََذةكانيانن ئاوةها 

 نيية يةكةمني جار لة كيَوة بيستوويانة.ئاشنايان بوونة، لةياديان 
دةزانن كة ثردةكة بة فةرماني سةرةك وةزيران حمةمةد ثاشا دروست كراوة كة ئةو طوندةى ليَي لةدايك بووة 
دةكةويَتة ئةو ناوضةوة، لةو ديوى ئةو ضيايانةوة كة ضواردةورى ثردةكةو شارةكةيان داوة، كةس نةيدةتواني 

ئةم موعجيزة لةبةرد دروست كراوة نةمرة ثةيداو مسؤطةر بكات، تةنيا وةزير هةموو ثيَداويستييةكاني 
نةبيَت، ) وةزير لة ويذداني كيذؤآلندا شتيَكي بريسكةدار، مةزن، ترسيَنةر، ناديارة(، دةشزانن كة رِازى 

يت هةموو ثردةكةى دروست كردووة، ئةو ئةندازيارة تةالرسازةى كة رِةنطة ضةند سةدةيةك ذيابيَت تا توانيبيَ
ئةم شتة جوان و زيندووانة لةخاكي سيَربةكاندا دروست بكات ... رِازى ئةندازياريَكي ئةفسانةيية ئةنديَشةى 
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دانيشتووان بة ئارةزووى خؤي دروسيت كردووةو، بةم ناوةى ناوزةد كردووة، ضونكة خةَلك نايانةويَت بريي 
ش منةتبارى كةسانيَكي زؤر بن، بطرة تةنيا ئةطةر خؤيان بة ضةندين ناوةوة خةريك و سةرقاأل بكةن و، نةي

بة ئةنديَشةيش بووبيَت، هةروةها دةشزانن كة )جنؤكة(ي ئاو تةطةرةى خستووةتة بةردةم درووستكردني 
ثردةكةوة، وةك ضؤن كةسيَك لة هةموو كات و سةردةميَكدا تةطةرة دةخاتة بةردةم هةموو 

وو ئةو شتانةى تيَك دةدا كة بةرِؤذ دروست دةكران، تا لة دروستكردنيَكةوة، ئةو )جنؤكة(ية بةشةو هةم
ئاكامدا دةنطيَك لةئاوةكةوة بةرز بووةوةو، ئامؤذطارى )رِازى(، ئةندازيارى تةالرسازى كرد، دوو مجكي 
ساوا، كورِوكيذيَك، بةناوى )ستؤيا( و )ئؤستؤيا( بهيَنيَت و، لةناو ديوارى كؤَلةطةكاني ثردةكةدا 

هةركة رِازى طويَي لةم ئامؤذطاريية دةبيَت، بةهةموو اليةكي بؤسنيادا دةست بةطةرِان بيانشاريَتةوة، 
بةدواى ئةو دوو منداَلةدا دةكات، بةَليَنيش بةو كةسة دةدات، كة دةياندؤزيَتةوة خةآلتيَكي باشي ثآ 

 ببةخشيَـت.
وا بدؤزنةوةو، لةبةر ئةوةى ئةجنام ثاسةوانةكان دةتوانن لة يةكيَك لة طوندة دوورةكاندا دوو منداَلي سا

وةزيرةكة دةسيت دةرِؤيشت، بةزؤر هةردوو منداَلة ساواكة دةهيَنن، بةآلم كة دةيانهيَنن دايكيان ناتوانيَت 
 وليَيان بربِيَت و جيا ببيَتةوة، بة هةَلتةك هةَلتةك و لؤذةلؤذ، بةطريان و رِؤَلة رِؤ، بآ ئةوةى هةست بة جنيَو

بة دووياندا ديَت، لةويَيش، لة فيشيطراد، دةتوانيَت خؤي بدزيَتةوة تا دةطاتة  ليَدان بكات تا فيشيطراد
ئةندازييارةكة، ئةفسانةكة دةَليَت هةردوو منداَلةكة لةناو كؤَلةكةى ثردةكةدا هاتوونةتة ظةشاردن، ضونكة 

ووةتةوة، بؤية دوو دةبوو ئةو كارة ئةجنام بطريَت، بةآلم، وةك دةَليَن، بةزةيي بة هةردوو منداَلةكةدا هات
كوني لة كؤَلةكةكةدا هيَشتووةتةوة تا دايكة بةستةزمانةكة بتوانيَت شري بة هةردوو منداَلة قوربانييةكةى 
بدات، ئةو دوو كونة، دوو كونن لة ثةجنةرة دةضن، بةشيَوةيةكى هونةرى ئةوتؤ دروست كراون، تةسكن و، 

دن دروست دةكريَن و... ئيَستة كؤترو طوطوخيت لةو كونانة دةضن لة ديوارى شوورةكاندا بؤ تةقةكر
كردوويانةتة هيَالنةى خؤيان، سةدان ساَليشة بؤ يادكردنةوةى ئةو بريةوةريية شريي دايكةكة دَلؤث دَلؤث لة 
ديوارةكةوة دةرِذيَت: لةوةرزيَكي دياريكراوى ساَلدا ضةند دَلؤثةيةكي سثي بضووك لة نيَو بةردةكانةوة 

شويَنةوارى بةسةر بةردةكانةوة دةبينريَت و ناضيَتةوة) بريؤكةى شريي ئافرةت شتيَكى  دةرِذيَنة دةرةوة،
نزيكى بىَ تام، شتيَكى تةمومذاوى و سةير لة ويذداني منداَلةكاندا بةجآ دةهيََليَت، وةك وةزيران و 

رى شريةى بةسةر ئةندازيارةكان، نيطةرانيان دةكات و خؤيان ىلَ دوورةثةريَز دةطرن( خةَلكي ئةم شويَنةوا
بةردةكانةوةية دادةتاشن و، دةيكةنة ثؤدرةيةكي بؤن خؤش و بةو ئافرةتانةى دةفرؤشن دواى منداَلبوون 

 شرييان وشك دةكات.
لةويَيش، لة كؤَلةطةى نيَوةندى لةذيَر كابياكةدا، كونيَكي طةورةتر هةية، لةجؤرة دةرطةيةكي بآ دةرطة 

دةضيَت، دةَليَن ذووريَكي طةورة لةم كؤَلةطةدا هةية، هؤَليَكي  دةضيَت، لة كونيَكي طةورةي تةقةكردن
نووتةكة عةرةبيَكي رِةشي تيَدا دةذي، منداَلةكان ئاطايان لةمة هةيةو، ئةمةش رِؤَليَكي طةورة لة خةون و 

 آ دةكةن.سةرطوشتةكانياندا دةطيَرِيَت، كة بةثةنابردنة بةر درؤو رِووداوى هةَلبةسرتاو ثيَشربِكيَي يةكدييان ث
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ئةوةى ئةو عةرةبة رِشة ببينيَت، دةبيَت مبريَت، تائيَستة هيض منداَليَك نةيديوة، ضونكة منداآلن نامرن، 
بةآلم شةويَك لة شةوان )حامد(ي كؤأل هةَلطر، كة نةخؤشي تةنطة نةفةسيي هةيةو، بةردةوام سةرخؤشةو، 

خويَن تآ زاوةكةيداية، دةيبينيَت، بؤية هةمان  بةدةسيت ثةتايةكةوة طريؤدةية لةناو قذو لةناو هةردوو ضاوة
شةو دةمريَت، لةوآ لةنزيك ديوارةكةدا طيان دةسثيَريَت، لة رِاستيدا ئةو ثياوة زؤري خواردبووةوة تا 
كةوتبووة طيانةآلو، ئةو شةوةى لةوآ، لةسةر ثردةكة، بةو ئامسانة سامالَ و سةرمايةى بةسةر بردبوو كة 

ثازدة ثلةى ذيَر سفرةوة، زؤرجار منداَلةكان لةم كونة تاريك و نووتةكةوة وةك ثلةى سةرما طةيشتبووة 
كونيَكي ترسيَنةرو سةرجنرِاكيَش تةماشايان دةكرد، لةسةر ئةوة رِيَككةوتبوون هةموويان تةماشا بكةن 

ندو ئةطةر شتيَكيان بيين لةهةَلآل بدةن، ضاويان دةناية درزة فرةوانة تاريكةكةوةو دةويان دادةضةقا
دةحةثةسان و، لةترساندا وةك بيي ناو ئاو دةلةرزين، تا منداَليَكي الوازيان هةستى دةكرد كة كونةكة وةك 
ثةردةيةكي نووتةك خةريكة دةلةريَتةوةو دةبزويَت، يان تا هاورِيَيةكى قومشةضيي زيرةك هاوارى دةكردو 

ةشتاَلةكة( و بةرِةواَلةت هةأل دةهات، ئةوة )بةردةوام لةم شويَنانةدا يةكيَكي لةو ضةشنة هةية( دةيطوت: )رِ
يارييةكةى دةشيَواندو، نائوميَدي نارِةزايي لةالي ئةو كةسانة دروست دةكرد حةزيان لة ثيَكهاتةى ئةنديَشة 
دةكردو رِقيان لةطاَلتة دةبووةوةو لةو برِوايةدا بوون ئةطةر ليَي ورد ببنةوة رِةنطة شتيَك ببينن يان هةست بة 

ةن، كةضي زؤربةيان بةشةو، لةنيَو خةودا، زؤرانيان لةطةأل ئةم عةرةبةي ثردةكةدا دةطرت، وةك شتيَك بك
دايكيان لةخةوي هةَلدةستاندن و لةو مؤتةكةي رِزطار دةكردن، لة  بَليَي زؤران لةطةأل قةدةردا دةطرن، تا

و، هاني دةدا ناوى خواوةند كاتيَكدا كة دايكةكة قوميَك ئاوى بة كورِةكةى دةدا )بؤئةوةى ترسي بربِيَت(
بيَنيَت، منداَلةكة كة ياريى رِؤذانة زةفةرى ليَ سةندووة، سةرلةنوآ دةنوست و دةضووة باوةشي خةويَكي 

 قورسةوة، نوستين ئةو منداَلةى ئيدى نةترسيَت و نوستنةكةش دريَذة نةكيَشيَت.
َلةميَشيين ليَية لة هةردوو الوة دوو لةبةردةم ثردةكةيشدا لة كةنارة هةَلةتةكةيةوة كة بةردى كلسيي خؤ

قؤرتي خرِ، ثاشان دوو قؤرتي ديكةو، ثاشان دوو قؤرتي ديكة هةن، ئيدى لةو ضةشنة، ماوةى نيَوان هةردوو 
قؤرت و، دوانةكةى ديكة يةكة، وةك بَليَيت ئةو قؤرتانة شويَن مسي ئةسثيَكي زؤر زةبةالح بن، شويَنةكان 

هاتوون، بةسةر هةورازة تاويَرينةكةدا بةرةو خوار ليَذ بوونةتةوةو  لةوثةرِي )شارؤضكة كؤنةكةوة(
طةيشتوونةتة رِووبارةكة، ثاشان دواى رِووبارةكةيش دةردةكةونةوةو لةكةنارى ئةو بةرةوة لةذيَر خاكة طةمن 

كي رِةنطى و لة ذيَر دارو درةخت و رِووةكةكاندا بزردةبن، ئةو منداآلنةى بةهاوين، رِؤذانة هةموو كاتيَ
خؤيان، بةدريَذايي ئةم كةنارة تاويَرينة، بة رِاوكردني ماسيي بضووك بةسةر دةبةن، دةزانن كة ئةم كون و 
قؤرتانة شويَن ثيَي جةنطاوةراني سةردةميَكي زؤر كؤنن، ئةو كاتة ثاَلةواني زةبةالح لةسةر زةوى دةذيان و، 

ون زةوى نةرم بوون و، ئةسثي ئةو سةردةمةيش ئةو كاتةيش تاويَرةكان هيَشتة هشك نةبووبوونةوة، بطرة ضو
وةك ئةو ثاَلةوانانة زؤر زؤر طةورة بووة، بةآلم منداآلني )سيَرب( برِوايان واية كة ئةو قؤرتانة شويَن مسي 

، لةو سةردةمةوة ماونةتةوة كاتيَك )ماركؤ( لة زيندانةكةى لة سةرووى ضياكةوة لة (3))شارتس(ن
بةهةَلةتةكةدا شؤرِبووةوةو، بة بازدانيَكي طةورة لة رِووبارى درينا ثةرِييةوة )شارؤضكة كؤنةكة( هةآلت و، 

كة ئةو كاتة ثردي لةسةر دروست نةكرابوو، هةرضي منداآلني موسَلمانانة ئةوة دةزانن كة ئةم قؤرتانة شويَن 
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بةضةيةك ئةم  ثيَي )كواليفض ماركؤ( نييةو، ناكريَت شويَن ثيَي وي بن ) ضؤن دةكريَت طاوريَك و ناكةس
جؤرة هيَزو توانايةى هةبيَت و، ئةسثيَكي لةو ئةسثة هةبيَت(، بطرة ئةوانة شويَنةوارى خاتوو )عةليية(ن 
بةسةر ثشيت ئةسثة باَلدارةكةيةوة، وةك زانراوة، بةضاويَكي سووك دةيرِوانيية كاروان و كاروانضييةكان و، 

ت جؤطةَلةبن، هةرطرووثيَك لةو منداآلنة برِوايةكي زؤريان بةبازيَك لة رِووبارةكان دةثةرِييةوة، وةك بَليَي
بةرِاسيت و دروستيي بؤضوونةكةى خؤيان هةبوو، تا رِادةيةك لةو بابةتة نةدةدوان و، هيض كاتيَكيش 
كةسيَكيان نةيدةتواني ئةوى ديكة لةو برِوايةى ثةشيمان بكاتةوةو، هيض كاتيَكيش كةس رِاي خؤي لةو 

 .بارةيةوة نةطؤرِيوة
ئاوى باراناو، دواى باران بارين، لةناو ئةم قؤرتة خرِة قووآلنةدا دةمايةوة، كة لة جامي طةورة طةورة دةضن، 
وةك بَليَيت لةناو دةفري لةبةرد دروست كراودا بيَت واية، منداآلن بةو قؤرتة ثرِ لة ئاوة دةَليَن )بري(، هةردوو 

 كاني خؤيانيان تآ دةخست كة بة قوآلب دةيانطرتن.طرووثةكةش، بةثيَي برِواى خؤيان، ماسيية بضووكة
لةكةنارى الى ضةثةوة، يةكسةر لةسةر رِيَطةكة طؤرِيَكي التةريك هةية لة خؤلَ دروست كراوة بةآلم خؤَلةكةى 
رِة  بووةتةوةو بووةتة بةرد، هيض شتيَكي ليَ نارِويَت تةنيا طيايةكى بضووكى رِةقيلةى ئاَلؤز نةبيَت وةك 

ثؤآلية، ئةم طؤرِة ئةو شويَنةية كة منداَلةكان كردوويانة بة مةكؤي خؤيان و يارييةكانيان لة  بَليَيت لة
دةوروبةرى ثردةكة لةم شويَنةدا كؤتايي ديَن، لة رِابووردوودا بةم شويَنانةيان دةطوت طؤرِي )رِاديسالظ(، كة 

هيَزو بةدةسةآلت بووة، ضونكة كاتيَك دةطيَرِنةوة طواية يةكيَك لة سةركردةكاني سيَرب بووةو، ثياويَكي بة
وةزير برِيارى دا ثرديَك لةسةر رِووبارى درينا دروست بكات و ثاسةوانةكاني نارد فةرمانةكةى جيَبةجآ 
بكةن، هةموو دانيشتووان طويَرِايةَلي بوون و، لةبةردةم ثياواني وةزيردا ئامادةبوون و ئامادةيي خؤيان 

بكةن، تةنيا ئةو )رِاديسالظ(ة نةبيَت، ياخي بوو، ئاذاوةى نايةوةو، رِيَنويَنيي  رِاطةياند بةبآ كرآ ئيشي تيَدا
وةزيرةكةى كرد واز لةو كارة بيَنيَت، ضونكة تووشي طيَرمةو كيَشةيةكي زؤر دةبيَت، نةهيََلن ثرديَك لةسةر 

ؤر ئةجنا توانى رِِووبارى درينا دروست بكات، ئةوة بوو وةزير دواى دةردى سةرى و كيَشمة كيَشميَكى ز
)رِاديسالظ( دةستطري بكات، لة بةر ئةوةى رِاديسالظ ثياويَكى بة تواناو ئازا بوو، لة ثياوى ديكةى نةدةكرد، 
تفةنط نةبوو بيثيَكيَت، مششيَر نةبوو بتوانيَت بيكوذيَت، زجنيَر يان طوريس نةبوو بةرطةى بةستنةوةى بطرن، 

ثضرِاند، وةك بَليَيت داويَكى بىَ هيَز بن.. تا ئةو رِادةيةى ضونكة طوريسةكةى دةبرِىو زجنريةكةيشى دة
بازبةند و نووشتةكةى بة هيَز بوو كة هةَليطرتبوو. كىَ دةزانيَت ض شتيَك دةبوو رِوو بدات و، ئاية وةزيرةكة 
دةيتوانى ثردةكة دروست بكات، ئةطةر يةكيَك لة دةست و ثيَوةندةكانى نةبوواية كة ثياويَكى فيَلباز و 

لةثرِ )رِاديسالظ( لة خةودا زؤرزان بوو، بةرتيلى بة كارةكةرةكةى )رِاديسالظ( داو ذيَر زمانى كيَشايةوة، بؤية 
، ثاش ئةوةى بة ئاوريَشميان بةستةوة سةريان برِى، ضونكة نووشتة كار لة ئاوريَشم ناكات؟ طريا

نيَت تيشكيَكى بريسكةدارى زؤر رِووناك ئافرةتةكامنان برِوايان واية لةشةويَك لةشةوانى ساَلدا مرؤظ دةتوا
ببينيَت دادةباريَتة سةر ئةم طؤرِة، ئةويش لة ثاييزاندا، لة ماوةى نيَوان جةذنى لةدايكبوونى )مريةم(و 
جةذنى كؤض كردنيدا. ئةو كيذؤآلنةيش بيَدار دةمانةوة، لة ثةجنةرةكانةوة دةيانرِوانيية طؤرِةكةى )رِاديسالظ( 

سانة هيَنابيَت يان نةهيَنابيَت، جاريَك لة جاران نةيانتوانيوة ئاطريَك ببينن لة ئامسانةوة ض برِوايان بةو ئةف
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داباريبيَتة سةر طؤرِةكة، ضونكة بةر لةوةى نيوةشةو دابيَت خةو ثيََلووى قورس دةكردن. بةآلم 
ان لة سةر طؤرِةكة كاروانضييةكان، كة شةوانة بؤ شارةكة دةطةرِانةوة لة ثشت ثردةكةوة رِووناكييةكى سثيي

 دةبينى بىَ ئةوةى بري لة رِووداوةكة بكةنةوة !
بةالم توركةكانى شارةكة دةيطيَرِنةوة كة لة سةردةميَكى زؤر زؤر كؤندا وةلييةك لة وةلييةكان بة ناوى  

اندا ضووة شيَخ توركمان لة رِيَى خوادا لةم شويَنة شةهيد بووة، ثاَلةوانيَك بووة ليَرةدا بة طذ سوثايةكى كافر
تا نةهيََليَت لة رِووبارى درينا بثةرِنةوة. جا لةبةر ئةوةى ليَرةدا نة طؤرِيَك يان نة كيَليَك هةية، لةبةر ئةوةية 

سةر طؤرِةكةى نةبيَت ةية بيشارنةوة، هيض نيشانةيةك لةثياو ضاكةكة ئارةزووى وابوو، ويستوويةتى بةم شيَو
يَرة نيَذراوة، ضونكة ئةطةر هات و سوثايةك لة سوثاى كافران جياى بكاتةوة، بؤ ئةوةى كةس نةزانيَت ل
دةتوانيَت لة طؤرِةكةى بيَتة دةرةوةو بةر لةو سوثاية  ة بؤ خؤىجاريَكى ديكة لةم شويَنةوة بكشيَت، ئةو

بربِيَتةوة، وةك ضؤن ثيَشرت بةرى ىلَ برِيبووةوة، ئيدى ئةو سوثاية لة كشاندا ناتوانيَت دوورتر لة ثردى 
 يطراد ثيَشرِةوى بكات. بةالم ئامسان جاروبار بة رِووناكيى خؤى رِوونى دةكاتةوة.فيش

هةروةها ذيانى كيذؤَلةكانيش بةو جؤرة لة ذيَر ثردةكةو دةورو بةريدا دةطوزةرا، يارييان دةكرد، يان خةونى 
دةناسن و لةو سنوورة مندااَلنةيان دةبينى، تا ئةو كاتةى طةورة دةبن و دةستة رِاست و دةستة ضةثى خؤيان 

زريَتةوة )كابيا( يَدةردةضن، لة يةكةمني سااَلنى ثيَطةيشتندا  ذيانيان دةطويَزنةوة سةر ثردةكة: يةكسةر دةطو
لةويَدا ئةنديَشةى هةرزةكان خؤراكى نوىَو ئاسؤى نوىَ بةدى دةكات و، لةويَدا  ثةذارةو هةموو جؤرة 

 ات. تيَكؤشان و ماندوويةتيى ذيان دةست ثىَ دةك
لة كابياو دةوروبةريدا يةكةمني خةونى ئةظيندارى و، يةكةمني ضاوداطرتن و ضاو قرثاندنى ساكارانةو رِوانني و 
ضرثة ضرث دةست ثىَ دةكات، ليَرةدا يةكةمني مامةَلة كردن و فرؤشنت رِوو دةدات و، يةكةمني بازارِ ليَرةوة 

اشت دةبنةوة. ليَرةدا يةكدى دةبينن و، سةردةكةون، دةست ثىَ دةكات و، ليَرةدا خةَلكى بة شةرِ ديَن و ئ
ليَرةدا فرؤشيارةكان يةكةمني بةرو بوومى )طياَلس( و )كاَلةك و شووتى(ى خؤيان بؤ فرؤشنت لة سةر ليَوارى 
ثردةكة رِؤ دةكةن..ليَرةدا ضاتورشى بةيانيان و نانةطةمن بة طةرمى ثيَشكةش دةكريَن ، ليَرةدا دةرؤزةكةرو 

شيَت و ويَتةكان طرد دةبنةوة، هةروةها الوة ساغ و بةتةندروستةكان طرد دةبنةوة، كة دةيانةويَت  ثةككةوتةو
خؤيان ثيشانى كةسانى ديكة بدةن، يان كةسانى ديكة ببينن، يان ئةوانةى دةيانةويَت شتيَك لة شتةكان، 

ثيَطةيشتوو دادةنيشن، بؤ ميوة يان جل يان ضةكيَك ثيَشكةش بكةن. ليَرةدا زؤرجار كةسانيَكى بةرِيَزى 
ئةوةى كةميَك لة بارى طشتى و ثةذارةى هاوبةشى خؤيان بدويَن، بةآلم ئةو الوانةى تةنيا لة سرتان طوتن و 
القرتىَ بةو الوة هيضى ديكة نازانن، لةوان ثرت ليَرةدا بة يةك دةطةن .. ليَرةيشدا، لة سةردةمى رِووداوة 

ذيَر تابلؤ مةرِمةرِةكةدا هةلَ ندا، بةياننامةو بآلوكراوةكان لةوييةكامةزنةكان و رِووداوو بشيَويية ميَذو
دةواسران، كة لة سةرووى كانيى ئاوةكةوة، بة نووسينى توركى رِازيَنراوةتةوة، هةر ليَرةيشدا، تا ساَلى 

لةم ئةو كةسانة لة سيَدارة دةدران يان لة قازووخ دةدران، بة هةر هؤيةك بووبيَت. لة سيَدارةدان  1929
شارةى سةر سنووردا زؤر بوو، بة تايبةتى لةو ساَلة ثرِ لة بشيَوى و ئاذاوانةدا، تا رِادةيةك هةنديَك كات رِؤذ 

 نةبوو يةكيَكى تيَدا لة سيَدارة نةدريَت.
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الى كابياكة ووبارةكة ناثةرِيَتةوة، ئةطةر لةكةذاوةى بووك طواستنةوةو مردوو بةرِىَ كردنيش لة رِ
يَرةوة كةذاوةى بووكان ئامادة دةبوون و رِيزيان دةبةست، بةر لةوةى بضنة ناو جةرطةى رِانةوةستيَت. ل

لة دةمى يةكدى  (4)شارةوة، سةردةمةكة هيَمن و بىَ غةم و ثةذارة ببوواية، خةَلكى شووشة )راكيا(يان
مانةوة لةوة دةكردو، ماوةيةك دة (1)دةستاندو مذيان ثيَوة دةناو طؤرانييان دةضرِى و سةماى )كؤلؤ(يان

دريَذتر كة بة بريياندا بيَت. لة كاتى تةرمى مردوو بة رِىَ كردنيشدا ئةوانةى تةرمى مردووةكةيان لةسةر 
شان بوو ليَرة لةسةر شانيان دةهيَناية خوارةوةو ماوةيةك لةسةر كابياكة ثشوويان دةدا، كة مردووةكةيش 

 برِيَكى تةمةنى خؤى تيَدا بة سةر بردبوو.
رتين شويَنى ثردةكةيةو، ثردةكةيش طرنطرتين شويَنى شارةكةية، وةك طةشتياريَكى توركى كابيا طرنط

طةلَ كردووةو، لة طةشتنامةكةى خؤيدا فيشيطراد مامةَلةيةكى باشيان لة نووسيويةتى كة دانيشتووانى
شارة كة  نووسيويةتى دةَليَت :"كابيا الى ئةوان بة ضةقى ثردةكة دةذميَرريَت و، ثردةكةيش ناوجةرطةى

 ثيَويستة لة ناو دَلى هةموواندا مبيَنيَتةوة".
كابيا بؤمان دةسةمليَنيَت كة ئةو ئةندازيارة كؤنانةى سةرطوزةشتةكان دةطيَرِنةوة، بة طذ )جنؤكة(و جؤرةها 
 )شةيتان(دا ضوونةو ناضار بوونة دوو منداَلى زيندوو )لة ثردةكاندا بشارنةوة(، سةملاندوويانة كة زؤر زيرةكن،
كاتيَك نةك هةر رِةضاوى ئةوةشيان كردووة تا ض رِادةيةك سوود بة نةوةكانى داهاتوو دةطةيةنيَت و ض 
ثشوويةكيان بؤ دةستةبةر دةكات. ئيَمة ئةطةر شارةزاى ئةو ذيانة ببني كة ئيَستة دانيشتووانى ئةم شارة 

ان بةوةدا بنيَني، كة كةم كةس لةم دةيطوزةريَنن و، بة شيَوةيةكى دروست ليَى بكؤَلينةوة، ناضار دةبني دد
بؤسنيادا هةن، هةىل ضيَذ وةرطرتن و رِابواردنيان هةية، وةك ئةوةى هةموو دانيشتوويةك لة دانيشتووانى 

 فيشيطراد هةيانة، ئةطةر دواكةسيش بووبن.
باسيان  شتيَكى بةَلطة نةويستيشة كة وةرزى زستان بة شتيَك لةو شتانة ناذميَرريَت كة دةربارةى ثردةكة

دةكةين، ضونكة كةس بة زستان بةسةر ثردةكةدا ناثةرِيَتةوة، مةطةر يةكيَك ناضار بيَت بة سةريدا بثةرِيَتةوة 
هةنطاو هةلَ ديَنيَت و لة ترسى باى سارد كة بةردةوام لة رِووبارةكةوة هةَلدةكات سةرى شؤرِ دةكاتةوة. 

ديكةدا كابيا بؤ تيَكرِاى طةورةو بضووكان بةخششيَكة  تةنيا وةرزى زستانى ىلَ دةرضيَت، ئةوة لة وةرزةكانى
لة بةخششةكان .. هةر يةكيَك لة دانيشتووان لة وةرزةكانى ديكةى ساَلدا  لةهةر كاتيَكدا  بيةويَت 
دةتوانيَت بة شةو يان بة رِؤذ سةر لة كابيا بدات و، لة سةر سؤفا، يان لة دةوروبةرى دانيشيَت، ض بؤ 

 ةكانى يان تةنيا بؤ دةمةتةقىَ و رِابواردن لة طةلَ هاوةَلةكانيدا.ئةجنامدانى كاروبار
ئةم سؤفا بةردينةى بة سةر رِووبارة شينة بة شَلث وهورِةكةدا دريَذةى كيَشاوةو، ثازدة مةتر ليَوةى بةرزة، 

ذيَر لة َلكةو هةَلةتى شينى كةسكني و،نيَوان سىَ ال تةثؤةك بَليَيت بة ئامسانةوة بةسةر ئاوةكةوةية، لةو
ئامسان و هةورو ئةستيَرانداو، ئاسؤطةيةكى وااليشى لةبةردةمداية تةنيا لةاليةكةوة وةك بَليَيت ثةيذةيةكى 

 تةسكى ئةوتؤية لة ناو ضياى شيندا داخراوة. 
ضةند شاليار يان دةوَلةمةند لة جيهاندا دةتوانن شادى يان غةم و ثةذارة يان رِابواردن يان كاتى بة تاَلى 

لة شويَنيَكى وةك ئةم شويَنةدا بة با بدةن. بىَ طومان ئةوانة كةمن، زؤر كةمن، بةالم ئةو كةس و  خؤيان
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كارانةمان ضةند زؤر بوون، بة دريَذايى سةدةكان و نةوةكان، ليَرةدا دانيشنت و ضاوةرِوانى بةرةبةيانيان كرد، 
ى شةوانيان كرد، كة ئةوةى تيَيدا تةماشاى يان ضاوةرِوانى كاتى نويَذى شيَوانيان كرد، يان ضاوةرِوانى كات

ئامسان بكات واى بة خةياَلدا دةهات ئامسان لة سةرخؤ بة سةر سةريدا دةبزويَت. زؤرمان لة نيَودا هةن، 
القياندا شاردووةتةوةو، ثاَليان بة تاويَرة لووسة سافةكةوة دةم و ضاويان لةنيَو لةوانةى لةوىَ دانيشتوون و، 

سةماى تيشكى سةر ضياكان و سةماى هةورةكان بة ئامسانى بىَ كؤتايى و بةرينةوةو، داوة، لةسيَبةرى 
برييان لةو داوانة دةكردةوة، كة ضارةنووسى دانيشتووانى شارةكةمانيان ىلَ دروست دةكرا، ئةو داوانةى بة 

يةكيَك لة  تيَثةرِبوونى سةردةمةكان ناطؤرِيَن، بةالم هةر جارةو بة شيَوةيةكى نوىَ يةك دةطرنةوة.
سةردةميَكى زؤر كؤندا طوتوويةتى )رِاستة كة بيَطانة بووةو طاَلتةيشى كردووة( ئةم كابياية كارى لة 
ضارةنووسى شارةكةو، بطرة لة رِةوشتى دانيشتووانى شارةكةيش كردووة، ضونكة ئةم رِاوةستانة دوورو دريَذة 

نى دةكريَن كة ئارةزووى ىلَ رِامان و دريَذةدان بة بىَ دةنطانة كليلى ئةوةن لة دانيشتووانى فيشيطراد تيَبي
خةو بينني دةكةن، كة يةكيَكة لة هؤية سةرةكييةكانى ئةو بىَ دةنطى و كثيية غةمطينانةى كة بووةتة 

 خةسَلتيَكى تايبةتيى رِةوشتى دانيشتووانى ئةم شارة.
د، ئةطةر بيَت و لةطةلَ دانيشتووانى بة رِاستى ئيَمة ناتوانني نكؤَلى لةوة بكةين كة دانيشتووانى فيشيطرا

شارانى ديكةدا بةراورد بكريَن، بة سووكةَلةو خويَنطةرم دانراون، ئارةزووى رِابواردن و دةست بآلوى دةكةن. 
شارةكةيان لة شويَنيَكى زؤر باشدايةو، طوندةكانى دةوروبةرى بةثيت و بةرةكةتن و، ئةوى رِاستى بيَت 

ؤريان دةست دةكةويَت و خيَريَكى زؤر بة سةر شاردا رِذاوة، بةالم ماوةيةكى دانيشتووانى شار ثارةيةكى ز
يةنيَت، ئةطةر بيَت و لةم شارةدا ثياويَكى ئةوتؤت بينى دةست بة خؤوة دةطريَت و ازؤرى تيَدا ناخ

دةبيَت كاروبارةكانى خؤى باش بةرِيَوة دةبات بىَ ئةوةى بري لة ئارةزوويةك لة ئارةزووةكان بكاتةوة، ئةوة 
بزانيَت يةكيَكة لةوانةى تازة نيشتةجيَى شارةكة بوونة، بةآلم ئاوو هةواى فيشيطراد وا دةكةن منداالنى 
شارةكة دةست باَلوو بة ثةجنة باَلوى لة دايك بن و دواتريش ثةتاى زؤر خةرج كردن و طوىَ ثىَ نةدان لة 

ن ئةم درومشةيان بؤ هةَلبذاردووة:" رِؤذيَكى نوىَ، خةَلكانى ديكةوة تووشيان دةبيَت، بؤية ذيانيَك دةطوزةريَن
 رِووزييةكى نوىَ".

دةيطيَرِنةوة كة كؤنة نؤفاك كة ثرزةى ىلَ برِاو ناضار بوو لة شةرِ ثاشةكشة بكات و، وازى لة "حةيدوو  ـ 
داوة كة هيَنا، ئةم ئامؤذطارييانةى خوارةوةى بة طويَى )طروتسا(ى الودا هةَل (2)رِؤمانيا (9)رِيَبطرى"ى

شويَنى وى طرتةوة: كاتيَك خؤت لة بؤسةدا مةآلس دةدةيت، باش تةماشاى ئةو رِيَبوارة بكة كة نزيك 
دةبيَتةوة، ئةطةر ديتت بةشانازييةوة هةنطاو هةَلديَنيَت و سنطي دةرثةرِاندووةو بةروانكيَكي سوورى لةبةرةو 

، دةست بةجآ (9)ئةوة بزانة خةَلكي )فؤضا(ية ضةند مةداليَكي زيويين لة سنط داوةو، طيَوةى سثي لةثيَية،
هيَرشي بةرةسةر، ضونكة ثارةي لةبةرك و لة خورجةكةيدا ثيَية، ئةطةر ديتت جلكي شرِو هورِي لةبةرةو، 
سةرى دانةواندووةتةوةو، بةسةر ثشيت ئةسثةكةوة ثان بووةتةوة وةك بَليَيت بؤ دةرؤزة دةضيَت، بآ سآ و 

ضونكة ئةوة خةَلكى )رؤجاتسا(ية، هةروةها خةَلكي ئةم شارةيش: رِةزيل و دوو دةسيت خؤت بووةشيَنة، 
ثيسكةو دوو زمانن، بةآلم ثارةيةكي زؤريان الية، ىلَ ئةطةر شيَتيَكت بيين بةسةر ثشيت ئةسثةكةيةوة قيت 
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دانيشتبوو، لة دةيف دةداو بةدةنطي بةرز سرتاني دةضرِي، دةست مةوةشيَنة دةسيت خؤت بة شتيَكي بآ 
وودةوة خويَناوى مةكة، بطرة رِيَي ئةو تةرةسة بدة بةرِيَي خؤيدا برِوات، ئةوة خةَلكي فيشيطرادة، هيض س

 شتيَكي نيية، ضونكة ثارة بةدةسيت خةَلكي فيشيطرادةوة ناميَنيَت.
بة  هةموو ئةوة ثشتيوانيي ئةو بريؤكة دةكةن كة ئةو بيانيية هيَناويةتةوة، لةطةأل ئةوةيشدا، شتيَكي دذوارة

تةواوةتي مةوداو ئاسيت رِاستطؤيي ئةو بريؤكة دةستنيشان بكةين، ئةويش لةبةر ئةوةى نة ليَرةو نة لة 
كاروبارى ديكةدا، شتيَكي ئاسان نيية هؤو هؤكار ليَك جيا بكةينةوة، ئاية كابياكةية واى لة دانيشتووان 

وةية برييان ليَ كردووةتةوة، بةضةشنيَك كردووة بةم شيَوةية بن، يان دانيشتووان بة بريو بة ميَشك بةم شيَ
دروست كراوة ثيَويسيت و رِةوشتةكانيان بةدى بيَنيَت؟ ئةوةيش هةرضؤنيَك بيَت ثرسياريَكي زيادو بآ سةرو 
بةرو ثووضة، ضونكة هةر دروستكراويَك بةمةبةسيت خؤي دروست دةكريَت، هيض خانوو بةرةيةك لةو 

كراوة، لة ثيَداويسيت و ئارةزوو بريؤكةكاني جيا نابيَتةوة، هةر هيََليَك ذينطةية جيا نيية كة تيَيدا دروست 
لة هيََلةكان و هةر شيَوةو دميةنيَك لة دميةنةكان لةناو تةالردا مةبةسيت خؤيان هةية، بةآلم هةر دروست 

يي كراوو تةالريَك مةزن و سوود بةخشةو، ذياني هةر تةالريَك مةزن و جوان و سوود بةخشةو، ثيَوةند
هةموو بنياتيَكي لةم جؤرة بةو كةسانةوة كة لةنيَوانياندا دروست كراوة، هةموو ئةوة زؤرجار دراماو 
بةسةرهات و سةرطوزةشتةى ئاَلؤزو سةيري لةطةأل خؤدا هةَلطرتووة، هةر ضؤنيَكيش بيَت شتيَكي دووثات 

ةراني دانيشتوواني ئةم شارةدا كراوة هةية، ئةويش ئةوةية كة لةنيَوان ئةم ثردةو لة نيَوان ذيان و طوز
ثيَوةندييةكى طةرم و طورِي طيان بةطياني هةية تةمةني ضةند سةدةيةك دةبيَت، ضارةنووسي ثردةكةو 
ضارةنووسي شارةكة ئةوةندة تيَكضرذاون، مرؤظ ناتوانيَت بريي بةالياندا بضيَت و بةجياجيا بيانطيَرِيَتةوة، 

َلةكى ئةم ثردةو سةرطوزةشتةى ضارةنووسي بطيَرِيَتةوة، لةهةمان لةبةر ئةوةية ئةوةى سةرطوزةشتةى رِةضة
كاتدا سةرطوزةشتةى ذياني شارو دانيشتوواني شار نةوة لةدواى نةوة دةطيَرِيَتةوة، هةروةها هةموو ئةو 
 بةسةرهاتانةى كة دةكريَت دةربارةى ئةم شارةى بطيَرِينةوة هيََلي ثردة بةردينةكة ثيَكةوةيان دةبةستيَت، كة

 يازدة دةالقةى هةيةو وةك نطني )كابيا(يةك لة ناوةرِاستيداية.
 

****** 
 
 

 ثةراويَزةكان:
دووةميان لة ضياى  درينا طةورةترين رِووبارى )ساظا(ية، ئةم رِووبارة لة دوو ثةلي بضووك ثيَك ديَت بةناوى )بيفا( و )تارا( يةكةميان لة ضياي )ميتؤر( و -1

( كيلؤمةتر دةبيَت و، رِووبارى درينا لة 491( كيلؤمةتر دريَذة دةكيَشيَت و بة ثةلي تاراوة )333، لةباشوورةوة بةرةو باكوور بة دريَذايي ))كؤمؤيف(يةوة سةرضاوة دةطرن

ةكي طةورةى كارةبايي لةسةر (دا ويَستطةي1611خوارةوة بؤ كةشتريِاني ناشيَت، ئةويش لةبةر ليَذي، بةآلم زؤرتر بؤ كةَلةكى دار رِاكيَشان بةكار ديَت و، لةساَلي )

 دامةزريَنراوة.
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زا  بةيةك دةطةن، لةسةدةكاني ناوةرِاستدا خاَليَكي طرنطي سرتاتيذي بووة.                            فيشطرياد: شارؤضكةيةكة دةكةويَتة ئةو شويَنةوة رِووبارى دريناو رِ -1

 ) كواليفض ماركؤ(ية.شاراتس: ناوى ئةسثةكةى ثاَلةواني نيَو شيعرى ميللي  -3

 سةمايةكي ميللي و نةتةوةيية لةو وآلتةدا. -1اكيا: جؤرة شةرابيَكي )مةي(ة.           رِ -4

ةرةكاني ى يارمةتيداني ضةوسيَن)حةيدوو (: رِيَطر ئةو ثياوة ناثةسةندة نيية، رِآ لة خةَلكي بطريَت بةَلكو ثياويَكة لةدةست توركةكان دةداتة ضياو، بةردةوام ئامادة -9

رِؤمانيا: ناوضةيةكي ضيايي  -2بووة لة رِؤَلةكاني نيشتمانةكةى، زؤر شيعري ميللي هةن باسي ستارنيا نؤفاك )كؤنة نؤفاك( و )طرويستا(ي الو دةكةن.              

 رِؤذئاواى سةراييظؤية.

 زطةوتيَكي جواني ليَية.فؤضا: بنكةيةكي بازرطانيية دةكةويَتة كةنارى الى رِاسيت رِووبارى دريناوة، م -9

 ثارِ: )بةش( ، )فةسأل(.
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 دووةمني ثارِ
 
 

ثيَويستة ئيَستة بؤ ئةو سةردةمة بطةرِيَينةوة كة بطرة بريؤكةى دروستكردنى ثرديَك، يان بريؤكةى 
 دروستكردنى ثرديَك وةك ئةم ثردة دروستكراوةى ئةمرِؤ بة بريى كةسدا نةهاتووة.

ين، دةثةرِتيَار، لةو سةردةمة كؤنةدا، كة شةكةت و ماندوو تليساو بةم شويَنةدا رِةنطة هةنديَك رِيَبو
هيوايان خواستبيَت بتوانن بة موعجيزةيةك لة رِووبارة ثان و ثؤرِو تافةكة بثةرِنةوة، بؤ ئةوةى ئاسانرتو 

م شويَنةدا تيَثةرِيون ة بةنثةيدا بوو طةلخيَراتر بطةنة جىَ و طةشتةكةيان كؤتايى ثىَ بيَنن. لةو كاتةوة مرؤظ
و تووشى تةطةرةكانى رِيَطةوبان بوونة، خةونيان بةو هؤكارانةوة بينيوة كة رِيَرةويَكيان لةم شويَنةدا بؤ 
دةستةبةر بكات، هةروةها لة ميَذةوة كاروانضى و رِيَبوارةكان خةونيان بة رِيَطةى باش و، هاورِيَى دَلسؤزو 

وى تيَدا بة سةر ببةن. بةآلم بةردةوام خةونى هةموو مرؤظيَك بة ثيت داَلدةى طةرم و طورِةوة بينيوة، شة
نابيَت و، ئةو بريؤكةى بة بريى ئةنديَشةيةكدا ديَت، زؤر جار ئةو خواست و توانايةيان لة طةَلدا نابيَت 

 ئارةزووةكان بة دى بهيَنن.
روسكةيةكى ثرشنطدار )كةميَك يةكةمني ويَنةى ثردةكة كة دةبوو لةسةر ئةم رِووبارة دروست بكريَت وةك ب

تةم و مذاوى( لة ئةنديَشةى منداَليَكى تةمةن دة ساآلندا تيَثةرِى، كة خةَلكى طونديَكى ئةو دةوروبةرة بوو 
ز.دا، كاتيَك لة طوندةكةى خؤيةوة كة ليَي  1119ئةويش طوندى )سؤكؤلؤفيض(ة، لة بةيانييةكى ساَلى 

 دةبرا. ئةستةنبوولَةرةو شارة دوور و بريقةدارو ترسناكةكةى لةدايك بووة بةم شويَنةدا تيَثةرِى و ب
ئةو سةردةمة، ئةم رِووبارةى درينا ليَرةدا لة نيَو هةردوو كةنارة رِووتةلَ و رِةقةن و تاويَرو زخيينةكةيدا، وةك 

كة لةو الفاويَكى تيذ لة ضياكانةوة هةَلدةقوَلى و دةهاتة خوارةوةو )زؤر جاريش ضةثؤكانيَى دةكرد(. شارة
سةردةمةوة هةبووة، بةآلم بة شيَوةو مةوداى ديكة، لةال رِاستى رِووبارةكةوة، لة سةرووى ئةو تةثؤَلكة 
سةختةى كة ئيَستة ويَرانةيةك دةبينريَت، شارؤضكةيةكى كؤن هةبووة بة دريَذايى سةردةمةكان ماوةتةوة، 

ةطةرِيَتةوة كة وآلتى بؤسنياى تيَدا قةآليةكى هةبووة ضةند لكيَكى ىلَ بووةتةوة، بؤ ئةو سةردةمة د
طةيشتبووة لووتكةى دةستةآلت، ضةندين بورج و ذيَرخان و سةنطةرى ثتةوى هةبووة )بافلؤفيض( دروستى 
كردوون، كة يةكيَك لة فةرمانرِةوا بةهيَزةكانى ئةو سةردةمة بووة. لةم الو لةو الو لة ثشتةوةى قةآلكةيش 

مةيدان و، طةرِةكى بيكافاتس، هةروةها طونديَكى نويَيش  ، طةرِةكىهةردوو طةرِةكى طاوورنشني هةبووة
هةية، ئةويش طوندى )دؤشضة(ية. لة خوارةوةيش، لة ثيَدةشتةكةدا، لة نيَوان رِووبارى )درينا( و رِووبارى 
)رزا (دا، كة لةوةوثاش شار هةبووةو، رِيَطةيةك دوو كةرتى دةكرد ئةوةى ثيَيدا برِؤيشتاية سةرى بة 

 يَليَكى دارينةوة دةتةقى، سةرةرِاى ذمارةيةك ئاشة هةواينةو، ضةند كوختةيةك.ئوت
لةو شويَنةى رِووبارى درينا رِيَطةكة دةبريَت، ثاثؤرِة بةناوبانطةكة هةبوو، ثاثؤرِةكةى فيشيطراد. كة بريتى 

اطةداركردنةوةى ئةم بوو لة بةلةمة رِةشيَكى كؤن، ثياويَكى رِوو درذى سست دةيهاذوو، ناوى )ياماك( بوو. ئ
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ثياوة، بطرة كاتيَك بة ئاطا بووايةو نةنووستاية، لةوة دذووارتر بوو هةر ثياويَكى ديكة لة خةويَكى زؤر 
 قورس و شريين ئاطةدار بكريَتةوة.

)ياماك( زةبةالحيَكى لةش زىل زؤر بةهيَز بوو، بةآلم لةو شةرِة بآ شومارانةى بةشدارى كردبوون و 
دا درةوشابووةوة، هةنديَك لة هيَزو تواناى لة دةست دابوو، تةنيا ضاويَكيشى هةبوو، لة طةأل ئةستيَرةى تيَيان

يةك طوىَ و يةك القدا )ئةو القةكةى ديكةى دار بوو(. بةبىَ سةآلوو بةبىَ هيض بزةيةك، بة ئارةزووى خؤى 
ت ابةندى نةدةبوو، بةآلم دةسميَكى ثيَرِةو نةدةكردو ثدةطويَزايةوة، سست بوو، هيض سست كاآلو رِيَبوارانى

و دَلنياييةى ثيشانى خةَلكى دةداو ئةو برِوايةى ثيَى دةكرا لة ئةفسانة دةضوو، ثاك و سةربَلند بوو، ئةو برِوا
سةرةرِاى سستى و ميزاجى سةيرى. حةزى دةكرد لةطةأل ئةو رِيَبوارانةدا هيض قسةيةك نةكات كة 

رِيَت. بطرة ئةو قرووشة مسانةى وةك كرىَ ثيَيان دةدا، فرِيَي دةيطواستنةوة، ثيَوةندى نيَوانيشيان نةثض
دةدانة ناو بةلةمة رِةشةكةوة، رِؤذ تا ئيَوارة لةناو مل و ئاودا دةمانةوةو، ئيَوارة بهاتاية بةبىَ هيض طوىَ ثىَ 

نا، ثاشان دانيَك لةناو جامؤَلكةيةكدا كؤى دةكردنةوة، كة بؤ بةتاَلكردنى ئاوى ناو بةلةمةكة بةكارى دةهيَ
 دةيربدنةوة كوختةكةى خؤى لة كةنارى رِووبارةكة.

بةلةمةكة ئيشى نةدةكرد، ئةو كاتة نةبيَت كة تةوذمى ئاوةكةو بَلندى رِووبارةكة لة ئاستيَكى ئاسايي، يان 
 لة ئاستيَكى نيوضة ئاساييدا بووايةن، بطرة ئةطةر ئاوى رِووبارةكة ليَل بووايةت و لة رِادةيةكى دياريكراو
تيَثةرِيباية، ياماك بةلةمة قورسة زةبةالحةكةى خؤى رِادةكيَشا، بة ثةرذينى كةنارةكةوةى توند دةبةستةوة. 

 بةو جؤرة كةس نةيدةتوانى لة رِووبارى درينا بثةرِيَتةوة، ضوون دةريايةكى فرةوانى ىلَ دةهات.
رت، يان دةرِؤيشتة والتةكةو لة لةم بارودؤخانةيشدا، بة طويَية ساغةكةيشى طويَى لة هيض قسةيةك نةدةط 

كيَلطةكةيدا دةكةوتة ئيش كردن...رِيَبوارةكانت دةبينى بة دريَذايى ئةو رِؤذة دةطةيشتنة سةر كةنارةكةى 
ئةو ديوى بؤسنياو، دةستةثاضةو نائوميَدانة ضاوةرِيََى كةَلةك و خاوةن كةَلةكيان دةكرد، سةرما زةفةرى ثىَ 

 كردبوون، جار ناجارةيش لةو بةرى رِووبارة ليَلَ و هةَلضووةكةوة هاواريان دةكرد: هيَنا بوون و بارانيش تةرِى
 ) ياااااااااااااا... ماااااااااااااااااا...ك...(.

كةس وةالمى نةدةدانةوةو كةسيش دةرنةدةكةوت، تا ئاوةكة بةو بةرزيية مبايةتةوةو نةنيشتايةتةوة. تةنيا   
دوو و ضةندو ضوون و بآ رِاظةكردن كاتى بةرِىَ كةوتنى كةَلةكةكةى ديارى ياماك بىَ بةزةييانةو بآ سآ و 

 دةكرد.
ئةو باذيَرةى كة ئةو سةردةمة تةنيا لة طونديَكى ضرِى بضووك دةضوو، بة بنارةكانى كةنارى هةَلةتى رِووبارى 

ئةدطارانةى بوو كة  دريناوة بوو، لة خوارووى ويَرانةى قةال كؤنةكةوة، ئةو كاتةيش نة ئةم مةوداو نة ئةم
 ثاشرت وةدةستى هيَناون، كاتيَك دواى دروستكردنى ثردةكة هاتوضؤ ثةرةى سةندو بازرطانى بووذايةوة.

لةو رِؤذةى مانطى تشرينى دووةمدا كاروانيَك ئةسث طةيشتنة كةنارى دةستة ضةثى رِووبارةكة باريان بة  
ةن. ئةو كات ئاغاى ثاسةوان ثاش ئةوةى لة سةر ثشتةوة بوو، لةوىَ بارطةيان خست تا شةو بةسةر بب

طوندةكانى رِؤذهةآلتى بؤسنيادا ذمارةى ديارى كراوى منداَلة ديانةكانى طرد كردبوونةوة، ئةوةى كة بة 
 دةطةرِايةوة.  (1)باجى )خويَن( ناو دةبرا. لةطةلَ سوارةكانيدا بةرةو تسايطراد
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ةى )خويَن(دا تيَثةرِيبوو. بؤية هةَلبذاردنى ئةم شةش ساأل بةسةر دوايةمني جارى كؤكردنةوةى ئةو باج
جارةيان ئاسان و بة ثيت بوو. ئةوة بوو بىَ دةدرى سةرى ذمارةى ثيَويستى منداَلى نيَرينةى ساغ و 
سةالمةت و ذير و بةهيَزيان دةست كةوت، ئةوانةى لة تةمةنى دة تا ثازدة ساَليدا بوون، ئةطةرضى 

ةكانى خؤيان لة دارستانةكاندا شاردبووةوةو فيَريان كردبوون طيَل و طةوج ذمارةيةكى زؤر لة باوكان منداَل
خؤ دةرخبةن و بشةلن و، جلى درِاويان لةبةر كردبوون و، بة ثيس و ناشريينى بة جيَيان هيَشتبوون، بؤ هيض 

رِوخسارى نا، تةنيا بؤ ئةوةى ئاغا دةستنيشانيان نةكات و نةيانبات. بطرة هةنديَك لة باوكةكان دميةن و 
 منداَلةكانى خؤيان شيَواندبوو، بؤ منوونة، يةكيَك لة ثةجنةكانى دةستيان برِيبوون.

كرابوون، كاروانى دوورو ى بضووك ئةسثئةو منداآلنةى بةم شيَوةية لة بؤسنيا دةستنيشان كرابوون سوارى 
ضنراوى بة سةر ثشتةوة  ةكان دوو سةبةتةى لة توولئةسثيَك لة ئةسثةكان لةبةر درابوو. هةر دريَذى ئةسث

دا دانرابوو، لةطةأل هةر بوو، لةو سةبةتانةى ميوةيان ثىَ دةطويَزنةوة، هةر سةبةتةو منداَليَكى تيَ
يشدا بوخضةيةك و ثةثكة نانيَك دانرابوو، كة دوايةمني شريينيية ئةو منداآلنةى لة ماَلى باوكيانةوة منداَليَك

َلتةك و بة جريِة جريِةدا ئةو دةم و ضاوة ناسك و تؤقيوانةت دةبينى، دةيانربد. لةناو ئةم سةبةتة هةَلتةك هة
دةم و ضاوى ئةو منداآلنةى بة زؤر لةبةر درابوون..دةتبينني لووتيان لة سةبةتةكانةوة هيَنابووة دةر. 

نى هةنديَكيان هيَور هيَور دةيانرِوانيية ئاسؤ، لة سةرشانى ئةسثةكانةوة، بةضاو بة دوورايى دوورترين شويَ
ئةو وآلتةدا ضاويان دةطيَرِا، كة تيَيدا لة دايك بوونة، هةنديَكى ديكةيشيان لةهةمان كاتدا ثةثكةيان 

 دةخواردو دةشطريان، هةنديَكيشيان سةريان بة كؤثانةكانةوة نابوو ثرخةيان دةهات.
، ثةرت و بآلوو ةكانةوة، ضةند دايك و باوك و كةس و كاريَكت دةبينىئةسثبةضةند شةقاويَكيَش لة دواى  

بة هةسكة هةسك، ئةو منداآلنةيان بة رِىَ دةكرد كة برابوون و ضى ديكة نةدةطةرِانةوةو، لةضارةيان 
نووسرابوو لةوآلتيَكى بيانيدا ذيان بطوزةريَنن و، ببنة موسَلمان و سونةت بكريَن و ئايني و وآلت ونةذادى 

يان لة بةرِيَوةبةرايةتييةكى باآلى سوَلتان ان لة سوارةى ثاسةوانانى خؤيان ذ بري بكةن و، ذياني
كارطيَرِييةكانى ئةمثراتؤريةتى عومسانيدا بطوزةريَنن. زؤرترين ذمارةى بة رِىَ كارةكان ئافرةتن، دايك يان 
داثرية يان خوشكى منداَلة رِفيَنراوةكانن. ئةطةر ثرت لةوةى رِيَيان ثىَ دراوة لة كاروانةكة نزيك ببنةوة، 

غا ليَيان دةخورِن و بة سوارى ئةسثةكانيانةوة تاويان دةدةنىَ و بة سةرياندا دةقريِيَنن و بة سوارةكانى ئا
قامضى باَلوةيان ثىَ دةكةن، ئافرةتةكان هةلَ دةهاتن و، بة دريَذايى رِيَطةكة لةناو دارستانةكاندا خؤيان 

هةر يةكةيان دةكؤشا بؤ  دةشاردةوة، ثاشان سةرلةنوىَ طرد دةبوونةوةو، دووى كاروانةكة دةكةوتن و
دوايةمني جار، بةضاوة ثرِ لة فرميَسكةكانيةوة، سةرى كورِة رِفيَنراوةكةى، لة ناو سةبةتةكةدا ببينيَت. 
دايكةكان لة هةمووان كةللةرِة  ترو، بىَ ئؤقرةتر بوون، ثةيتا ثةيتا رِايان دةكرد بىَ ئةوةى ئاطةيان ىلَ بيَت 

رِووت و قذيان بذ بذ ببووةوةو، هةموو شتيَكى دةوروبةريان ذ بري كردبوو،  ثىَ بة كويَدا دةنيَن و، سنطيان
دةطريان و دةيانالواندةوة، وةك بَليَيت يةكيَكيان مردووةو بؤى شيَتطري بوونة، هاواريان دةكردو دةيانقيذاند، 

ةدةبينى و بةرةو هةر دةتطوت بةرةذان دةيانطريَت، ئةوةند فرميَسك بة ضاوياندا هاتبووة خوارةوة هيضيان ن
رِووى قامضييةكان دةبوونةوةو، هةركة قامضييةكيان ىلَ دراباية وةآلميان دةدايةوة )بؤ كويَى دةبةن؟( 
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برِيَكيشيان دةكؤشان منداَلةكانيان بة ناوى خؤيان رِوون و ئاشكرا بانط بكةن، بؤ ئةوةى لة خودى خؤيان 
تريَت، وةك دوا رِاسثاردة يان ئامؤذطاريى رِيَطة، شتيَكيان ثىَ ببةخشن لةوةى دةكريَت بة دوو وشة بطو

 ئةوةتة يةكيَك هاوار دةكات:
 رِازى، كورِم، دايكت ذ بري نةكةيت. -

ئةوةيش يةكيكى ديكةية دةطريةت و دةَليَت : ) ئيليا،ئيليا،ئيليا(، نائؤميَدانة ضاو بة دواى ئةو سةرة 
دووبارة دةكاتةوة، وةك بَليَيت ئةو ناوة ديانة لة خؤشةويستةدا دةطيَرِيَت كة دةيناسيَت و، هاوارةكةى 

 ميَشكى منداَلةكةدا بضةسثيَنيَت، كة دواى ضةند رِؤذيَكى ديكة تا هةتاية ليَى دةسيَنريَتةوة.
بةآلم ريَِطة دريَذو، زةوييش رِة  و، تةنيش الوازو، توركانيش بةهيَز و بىَ بةزةيني. ئةوة بوو وردة وردة  

اندوو بوون و لة ترسى قامضى رِادةوةستان و يةك لة دواى يةك وازيان لة ئةو كؤششة بىَ ئافرةتةكان لةبةر م
هوودةية دةهيَنا. ليَرةدا، الى كةَلةكةكةى فيشيطراد، دوايةمني و كةللة رِة  ترين كةسيان رِادةوةستا، 

ثيَى بثةرِنةوة. ئيَستة ضونكة نةيان دةهيَشنت سوارى كةَلةكةكة بن و، هيض رِيَطةيةكى ديكةيش نةبوو بتوانن 
دةتوانن هيَور هيَور ليَرةدا لة سةر ئةم كةنارة هةَلةتة رِؤنيشن و، تيَرتيَر بطرين، كةس نيية لةم شويَنةدا 
دوويان بكةويَت، ليَرةدا رِاوةستان، وةك بَليَيت سةرما رِةقى كردبنةوةو وايان ىلَ هاتووة هةست بة برسيةتى 

جاريَكى ديكة، لة كةنارة تاويَرينةكةى ئةو بةرةوة، كاروانى ئةسث و و تينوويةتى ناكةن، بؤ ئةوةى 
دريَذ دةبيَتةوةو بةرةو دؤبرؤن دةضيَت و لةضاو بزر دةبيَت، تا لةناو  سوارةكان ببينن، كة رِيَضكةى بةستووةو

 نن كة لةضاو بزر دةبيَت.ئةو منداَلة خؤشةويستةى خؤيان ببي جاريَكى ديكة كاروانةكةدا
مانطى تشرينى دووةمدا يةكيَك لةو هةموو سةبةتة زؤرانة منداَليَكى طةمن رِةنطى تةمةن دة  ةىلةو رِؤذ

شاى ة بآ دةنط تةماظيض بوو. منداَلةكساآلنى تيَدا بوو، خةَلكى طونديَكى سةرةوةى ضياكانى سؤفؤكؤلؤ
رتبوو، وا  ورِماوانة ط، مووسيَكى بة دةستة شيَن و مؤرِ بووةكةى لة تاو سةرمادا دةورو بةرى خؤى دةكرد

. بآ طومان لة ميَشكى ليَوارى سةبةتةكةى ثآ دةقليشاندو هاوكات ئاورِى ئةم الو ئةو الى خؤى دةدايةوة
ثؤشيوة، انو هةذار دايى رِووت و بؤرطةليَككة دارثةَلك ةخؤيدا ويَنةى كةنارة بةردينةكةى تؤمار كردوو
الوازة ثرِ لة تةونى  نى كةَلةكةكةو، ويَنةى ئاشة هةواينةويَنةى ئةو ثياوة نائاساييةى تؤماركردووة، خاوة

، ئةو شويَنةى منداَلةكان شةويان تيَدا بةسةر برد تا بوار رةتاتكيَى تيَدا دةكاتةكة رِةشةبا س كةجاَلجاَلووكة
 كة قةلة رِةشكة بةسةريةوة دةقيَرِيَنن. درينا دةثةرِنةوة ة تيذةكةىبؤ هةموويان دةرِةخسيَت و لة ئاو

لة جؤرة درزيَكى رِةش دةضيَت، جار جارة، لة  بووة، ى جةستةيىكئةم منداَلة تووشى جؤرة نةخؤشيية
ماوةى ضركةيةك يان دوو ضركةدا سنطى دوو كةرت دةكردو، زؤرى ئازار دةدا. ئةو ذانة لة ئةنديَشةيدا بة 

و نائوميَدى و غةم و ثةذارةى دميةنى ئةم شويَنةوة ثةيوةست ببوو، كة رِيَطةكةى ىلَ ثيَض دةكاتةوةو ئازار
تيَدا لة هةردوو كةنارى رِووبارةكة كؤ دةبيَتةوة، كة ىلَ ثةرِينةوةى زؤر دذوارو طران بوو، ئاكامى مسؤطةر 
نةبوو. ئةو شويَنة دةمار ديَنيَتة ئيَش و ذان، لة وآلتيَكدا، كة لةاليةكى ديكةوة، بةوة ناسراوة كة وآلتيَكى 

دارى و طولةمةرطيى خةَلكةكةى ناشارريَتةوة، وآلتيَكة ئؤرطانةكانى سروشت رِوو شاخاوى كةم دةرةتانة، نة
بة رِووى مرؤظ دةبنةوةو، بة سةريدا زالَ دةبن، ضونكة لةو بةهيَزترن، ئةويش خؤى بة دةستةوة دةدات و 
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ت هةست بة ناتوانايى خؤى دةكات و، ثرت هةست بة كولةمةرطى و بةدبةختيى خؤى دةكات و، ثرتيش هةس
 بة دواكةوتوويى خؤى و كةسانى ديكةيش دةكات.

هةموو ئةمانة بوونةتة هؤى ئةو ثةتايةى ئةو رِؤذةى مانطى تشرينى دووةم تووشى ئةو منداَلة هات، ئيدى 
هةرطيز دةستى لة ياخةى نةكردةوة، بطرة كاتيَك ذيان و ئايني و ناوى خؤيشى طؤرِى و، وآلتةكةى بة 

 وآلتيَكى ديكة طؤرِييةوة.
ةوةى دواتر تووشى ئةو منداَلة بوو، ئةوة نووسراوةكانى ميَذوو بة هةموو زمانان دةيطيَرِنةوةو، خةَلكى ئ

جيهان ثرت لة ئيَمةى خةَلكى ئةم وآلتة دةيناسن. وردة وردة، بة تيَثةرِبوونى كات، ئةو منداَلة، بوو بة 
ردةو ثياويَك لة ثياوانى دةوَلةت لةوانةى ئةفسةريَكى دليَرى ئةفسةرانى تةالرى سوَلتان. ثاشان بوو بة سةرك

ناوو دةنطيان زؤر وآلتان رِؤيشتبوو. ئةو كابراية )حمةمةد ثاشا سؤكؤىل(ية كة لة سىَ كيشوةردا 
سةركردايةتى جةنطى كردو، لة زؤربةى ئةو جةنطانةدا سةركةوت و، سنوورى دةوَلةتى توركياى فرةوانرت 

و لة نيَوخؤيشدا كاروبارى ضاك بةريَِوةبرد. لةذيانيدا خزمةتى سىَ كردو ئاسايشى لة دةرةوة بؤ دابني كرد
سوَلتانى كردو تةمةنى لة شةست ساَليش تيَثةرِى بوو. ئةوةندة تاقيكردنةوةو ئةزموونى لة ضاكةو خراثةدا 
وةدةست هيَنابوو، بؤ كةم كةس لة باشرتين ثياوان هةَلدةكةويَت و، لة ريَِطةى دةستةآلت و هيَزةوة بة 

ةندين لووتكةو شاخدا هةَلزنا بوو، ئيَمةمانان نايانزانني و كةم كةس لة ثياوضاكان ثيَيان دةطةن و ض
دةيانثاريَزن. ئةم ثياوة نويَيةى لةو منداَلةوة لة جيهانيَكى سةيردا سةرى هةَلدا، بة خةياَليش بووبيَت 

يادى خؤى بباتةوة كة لةو وآلتةدا بة ئيَمةمانان ناتوانني هاورِيَيةتى بكةين، دةبوو هةموو ئةو شتانة لة 
 جيَى هيَشتبوون، كة ليَوةى رِفيَنرابوو.

بىَ طومان دةربةندى رِووبارى )درينا(ى الى )فيشيطراد(يشى لة ياد كردووة، لة طةلَ ئةو كةنارة ضؤل و 
ةكة سستة و ثةذارةو نيطةرانيدا رِيَبوارةكانى تيَدا هةَلدةلةرزين، هةروةها كةَلووتةدا كة لة سةرمارِ

ثتوركاوو، خاوةنة سةيرو سةمةرةكةيشى، لةطةأل ئةو قةلةرِةشكانةدا بةسةر رِووبارة ليَلةكةدا دةيانقريِاند. 
بةآلم ئةو ذان و ئازارةى تةنى رِؤذيَك لة رٍِِؤذان بة تةواوةتى دةستى لة ياخةى نةكردةوة، بطرة بة تيَثةرِبوونى 

اوةيةك زؤرتر سةرى هةَلدةداو، تووشى ئةو درزة رِةشة دةبوو، ساآلن و لة سةردةمى ثريبوونيدا، ماوة نا م
كة سنطى دووكةرت دةكردو، ئةو ئازارة تايبةتييةى دةضةشت كة هةر لة منداَلييةوة باشى ناسيبوو، لة 
هةموو ئةو جؤرة ئازار و ذانانةيش جياواز بوو، كة ثاشرت لة ذياندا تووشيان بوو بوو بة تووشيةوة، ئةو كاتة 

ضاوى دةقووضاندو، ضاوةرِوان دةبوو ئةو تيغة رِةشة بةسةر بضيَت و، ذانةكة برِةويَتةوة. لة ساتيَك لة وةزير 
ساتةكانيشدا، واى بة خةياَلدا ديَت كة لةو ثةتاية رِزطارى دةبيَت، ئةطةر بيَت و ئةو كةَلةكة لة رِووبارى 

هةموو جؤرة بةدبةختييةكى تيَدا كؤ  دوورى درينا ال ببات، كة بةردةوام هةموو ذانةسةرو كولةمةرطى و
، ئةطةر بيَت و ثرديَك دروست بكات ئةو دوو كةنارة تاويَرينة ثيَكةوة تةوةو بة هؤيةوة دةطويَزريَتةوةدةبيَ

ببةستيَت بةسةر ئةو ئاوةى بة نيَوانياندا تىَ دةثةرِيَت، ئةطةر هةردوو سةرى رِيَطةكة ثيَكةوة ببةستيَت كة 
يَت، ئةطةر تا هةتاية بؤسنيا، ئةو وآلتةى شويَنى منداَليى و طؤرِةثانى ذيانى بووة بة لةم شويَنةدا دادةبرِ

رِؤذهةآلتةوة توند ببةستيَتةوة. بةم ضةشنة حمةمةد ثاشا سؤكؤىل يةكةمني كةس بوو، ساتيَك لة ساتةكان 
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هيَزةى ديت، كة ثيَويستة لةو ديوى ثيََلووة ليَك نراوةكانيةوة ويَنةى ئةو ثردة بةردينة طةورةو، جوان و بة 
 لةو شويَنةدا دروست بكريَت.

ئيدى لةو ساَلةوة، دةست بة دروستكردنى ئةو ثردة طةورة كرا كة بة سةر رِووبارى دريناوةية. ئةويش بة 
. ئةو ماوةيةيش تا رِادةيةكى فةرمانى وةزيرو لة سةر ئةركى وى. دروستكردنى ثردةكة ثيَنج ساَلى خاياند

و بؤ هةموو وآلتيش ثرِ لة ذيان و مةترسى بوو، ثرِ لة طؤرِانكارى و رِووداوى ورد و درشت ، بؤ شارةكةزؤر
بوو. بةآلم لة رِووداوة سةيرةكانى سةردةم، ئةو شارةى، كة بة تيَثةرِبوونى سةدة، خةَلكةكةى هةموو 

 –ةندييان بة ثردةكةوة هةية لةوانةيش كة نارِاستةوخؤ ثيَو –رِووداوةكانيان لة يادةو، رِووداوةكان دةطيَرِنةوة 
 بة دوورو دريَذى ئةو رِووداوانةى تيَدا نةماوةو ناطيَرِريَنةوة كة ثيَوةندييان بة دروستكردنى ئةم ثردةوة هةية.

طةل ناتوانيَت شتيَك ذ ياد بكات، يان بطيَرِيَتةوة ئةو كاتة نةبيَت كة دةتوانيَت تيَى بطات و دةيكاتة  
ى ديكةية ئةوة لة نزيكيةوة رِوو دةدةن بىَ ئةوةى كارى تيَبكةن و بىَ ئةوةى ئةفسانة. بةآلم هةرضى شت

خةياَلى بورووذيَنن و بىَ ئةوةى لة يادوةرييدا بضةسثيَن و، رِووداوة سروشتيية ثشت طوىَ خراوةكانيش كث و 
ى ديكة ئةجنامى بىَ دةنط دةميَننةوة، كةس طويَيان ثىَ نادات. بة بؤضوونى ئةو ئةم بنياتة كاريَكة يةكيَك

دةدات و، لةسةر ئةركى يةكيَكى ديكة ئةجنام دةدريَت، بطرة كاتيَك لة ئاكامى ئةو كؤشش و رِةجنانةوة 
ثردةكة قوت ببيَتةوة، ئةو كاتة خةَلكى بة دوورو دريَذى رِووداوةكان دةطيَرِنةوةو، ئةو كات لة دايكبوونى 

لةناو ناضن، بة بةسةر  وتؤ دروستكراوةو رِازاوةتةوة، كةثردةكة كة بة جوانرتين شيَوةو كةرستةى بةهيَزى ئة
طوزةشتةى سةير سةيرى ئةفسانةيى دةيرِازيَننةوة، كة دةزانن ضؤن سةرلةنوىَ هونةرمةندانة هات و سةر

 دايدةرِيَذن و، ضؤن ضؤنةكى تا ماوةيةكى دوورو دريَذ لة يادوةريى خؤياندا دةيثاريَزن.
****** 

 
 ( دةَليَن )تساريطراد(.ئةستةنبوولَارى )(: بة سريبيايى بة ش1)
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 سيَيةمني ثارِ
 
 
 
 
 
 
 
 

لة بةهارى ئةو ساَلةى وةزيرةكة برِيارةكةى دا، ثياوةكانى لةطةلَ دةست و ثيَوةندييةكاندا طةيشتنة شارةكة 
تا هةموو شتيَك ئامادة بكةن كة ثيَويستة بؤ دروستكردنى ثرد ئامادة بكريَن. ثياوةكان لة ئةذماردن 

ةدةهاتن و، ئةسث و طاليسكةو ئاميَرى جؤراوجؤرو دةواريان ثىَ بوو. طةيشتنيان ترس و لةرزو بشيَوى ن
 خستة باذيَرة بضووكةكةو طوندةكانى دةوروبةريةوة، بة تايبةتى لة نيَو دانيشتووانى دياندا.
ى ثردةكة ثشتى ثىَ )عابد ئاغا( سةركردةى ئةو طرووثةى دةكرد، ئةو ثياوةى كة وةزير زؤرتر بؤ دروستكردن

دةبةستيَت. ئةندازياريَكش ياريدةى دةدا ثيَيان دةطوت )تؤتؤن ئةفةندى(. دانيشتووان بةر لةوةى عابد ئاغا 
بطات وا باسيان دةكرد كة كابرايةكة ضاو ثؤشى لة كةس ناكات و، ئاطةى بةزةيى ثيَدا هاتنةوة نازانيَت، دلَ 

وة ئةوانة هاتوون و لة خيَوةتةكانياندا لة طةرِةكى )مةيدان( جيَطري رِة  و تا بَليَيت توندوتيذ، لةو دةمةيشة
بوونة، )عابد ئاغا( داواى لة نويَنةرانى دةستةآلتداران و هةموو رِيش سثيية موسوَلمانةكان كرد بؤ 
تاوتويَكردنى ئةو كارة كؤ ببنةوة. كؤبوونةوةكةيش ئةوةندة دريَذةى نةكيَشا، ضونكة تةنيا هةر عابد ئاغا 
جَلةوى قسةكردنى طرتة دةست و كةسى ديكة بةشدارى لةطةلَ نةكرد. ئةوانةى ئامادةى كؤبوونةوةكة ببوون 
خؤيان لة بةردةمى كابرايةكى ضوارشانةى، ضاو شيندا بينييةوة، سوورايى ثامشاوةى نةخؤشى بة رِوويةوة 

يشيَكى زةردو، جووتة مسيَليَكى دياربوو، جل و بةرطيَكى دةوَلةمةندانةى )تساريطراد(ى ثؤشيبوو، كورتة رِ
هةية، وةك مسيََلى خةَلكى مةجةرستان بة شيَوةيةكى سةير لووىل داون. ئةو وتارةى ئةم ثياوة توندوتيذة بة 

طومان بةر لةوةى طويَى ئامادةبووانيدا دا، ثرت لةرِواَلةتى، تووشى سةرسورِمانيى  كردن، طوتى :) بىَ 
طةيشتووة. من دةزامن ئةو ثرِوثاطةندانة جوان نني و شادى منتان ثيَ بطةمة ئيَرة ثرِوثاطةندةى لةمةرِ

بةخشيش نني ، رِةنطة بيستبيَتتان كة من داوا لة هةموو كةسيَك دةكةم كار بكات و طويَرِايةلَ بيَت. هةر 
تةوة كةسيَكيش وةك ثيَويست كار نةكات و تاك ضاوانةو بىَ هيض وةآلمدانةوةيةك بة طويَم نةكات و نةجووَليَ

فةالقةى دةكةم و دةيكوذم، من لة وشةى )ناكريَت( و)نيية( تيَناطةم و، لةبةر هةر وشةيةك بيَت و بة هؤى 
وشةيةكةوة سةر دةثةرِيَنم و لةسةر دةدةم، واتة بةكورتى، من كابرايةكى شةرِةنطيَزم، حةزم لة خويَنرِشتنة. 

بة خؤرِايى بةر طؤيَتان نةكةوتوون و هيض  من بة تةنطى ئةوةوةم ثيَتان بَليَم كة ئةو ثروثاطةندانة
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زيَدةرِؤييةكيان تيَدا نيية. ئةوى رِاستى بيَت درةختةكةى من بىَ سيَبةرة. ساآلنيَكى دوورو دريَذة لة 
خزمةتكردنى دةوَلةتدا ئةم ناوبانطييةم دةركردووة. لةطةلَ جيَبةجىَ كردنى دةستثاكانةى فةرمانةكانى 

ثشت بةسنت بة خوا، دةمةويَت ئةم كارة ئةجنام بدةم كة لة ثيَناويدا بؤ ئيَرةيان  سةرةك وةزيراندا. من، دواى
ناردووم. بطرة ئةطةر هات و ليَى بوومةوةو رِؤيشتم، هيوادارم ئةو ثرِوثاطةندانةى ثيَتان طةيشتوون رِةشرت 

 وخراثرت بن(.
ىلَ دةطرت بىَ ئةوةى ضاو بةرز  ثاش ئةم ثيَشةكيية درِندانةيةى كة ئامادةبووان كث و بىَ دةنط طويَيان

بكةنةوةو بنؤرِن عابد ئاغا ثيَى رِاطةياندن كة فةرمانةكة فةرمانى دروستكردنى بنياتيَكى زؤر طرنطةو 
دةوَلةمةندترين والت ضوون ئةو بنياتةى نييةو، كارى دروستكردنى ثيَنج سالَ دةخايةنيَت، رِةنطة شةش 

ك وةزيران لةو وادةدا جيَبةجىَ دةبيَت كة بؤى دةستنيشان كراوة. ساَليش خبايةنيَت، بةالم خواستى سةرة
ثاشان ئةو شتة سةرةتاييانةى هةَلدا كة ثيَويستى ثيَيان دةبيَت و كارة بةراييةكانيشى رِوون كردةوة لةطةلَ 

 ئةوةى لة توركةكانى ناوضةكة ضاوةرِوانى دةكات و، ئةوةيش لة كافرة ديانةكانى دةخوازيَت.
فةنديش لة تةنيشتييةوة دانيشتبوو، كة ثياويَكى رِةنط بزرِكاو بوو، لة يؤنان لة دايك ببوو )تؤسؤن( ئة

ثاشان ببووة موسوَلمان، ئةندازياريَكى ليَهاتوو بوو ذمارةيةكى زؤر تةالرو خانووبةرةى خةيرى بؤ حمةمةد 
يَور هيَور دانيشتبوو، ثاشا لة تساريطراددا دروست كردبوو. تؤسؤن ئةفةندى لة تةنيشتى عابد ئاغاوة ه

مةبةستى نةبوو وةك بَليَيت قسةكانى ناذنةفيت، يان وةك بَليَيت تيَيان ناطات. هةر سةرجنى هةردوو دةستى 
دةداو، سةرى بةرز نةدةكردةوة جار جار نةبيَت ، ئةو كات مرؤظ دةتوانيَت هةردوو ضاوة رِةشةكةى ببينيَت 

ى جوانى ئةوتؤ بوون دووريان نةدةبينى، دوو ضاوى كابرايةك كة كة وةك مةمخةلَ دةبريسكانةوة، كة دوو ضاو
تةنيا هةر تةماشاى كارةكةى خؤى دةكردو، لة ذيان و لة جيهاندا جطة لةو كارة هيض شتيَكى هةست ثىَ 

 نةدةكردو نةدةبينى.
بة  تيانثياوةكان لة دةوارة تةسكة خنكيَنةرةكةوة بة شَلةذاوى و دةروون رِووخاوى ضوونة دةرةوةو، هةس

ذيَر جلة نويَيةكانيانةوة كة بؤ جةذنيان دةثؤشى دادةضؤرِاو، هةستيان دةكرد ئارةقة دةكرد دَلؤث دَلؤث لة
 ترس و ثةذارة زوو زوو سةرى دَلى دةطرتن بة جؤريَك نةتوانن بة سةرياندا زالَ بن.

وو وآلتةكةدا دابارى .. ئةو رِؤذة بةدبةختييةكى طةورةى ئةوتؤ كة نةدةزانرا ضيية بة سةر شارةكةو هةم
دةردى سةرييةك كة خةَلكى برِوايان وابوو كؤتايى نايةت. سةرةتا درةختةكانى دارستانةكةيان برِييةوةو، 
دةست بة طواستنةوةى دارةكان كراو، ئةوةندة دار لةم بةرو لةو بةرى رِووبارةكةوة كةَلةكة كرا خةَلكى وايان 

ثاشان دةست بة الدانى خؤلَ و هةَلكةندن و كون كردنى كةنارة دةزانى ثردةكة بة دار دروست دةكريَت. 
تاويَرينةكة كرا، زؤربةى ئةم كارانةيش هةر بة بيَطارى )سوخرة( دةكران، بةم شيَوة كار تا ثاييزيَكى درةنط 

 بةردةوام بوو، تا ماوةيةكيش كارةكة رِاطريا.
ريَذة سةوزةكةيةوة بةرِيَوة دةضوو كة بوو بة هةموو شتيَك بة ضاوديَريى عابد ئاغاو، بة هةرِةشةى دارة د

ويَردى طؤرانييةكى ميللى. ضونكة حامد ئاغا بةو دارة ئاماذةى بة هةر كةسيَك كردباية، كة ديتباى كاتى 
خؤى بة فريِؤ دةدات يان وةك ثيَويست كار ناكات، ثاسةوانةكان دةست بةجىَ دةستطرييان دةكردو، لة 
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القةكردنى دةكرد تا لةخؤى دةضوو، خويَن فيشقةى دةكردو بةسةرو ثؤتةآلكيدا شويَنى خؤيدا دةستيان بة فة
ضؤرِاوطةى دةبةست. ئةو كات هةَليان دةطرت و لة ئاويان هةلَ دةكيَشاو ثاشان دةيانهيَنايةوة سةر ئيش 

رِيش  كردن. لة دوا دوايى ثاييزدا كاتيَك عابد ئاغا خةريك بوو شارةكة بة جىَ بهيَليَت ثياو ماقوولَ و
سثييةكانى شارةكةى جاريَكى ديكة طاز كردو ثيَى رِاطةياندن كة زستان دةرِواتة شويَنيَكى ديكة، بةالم بة 
ضاو ضاوى ليَرةيةو ضاوديَرى ئيَرة دةكات. هةموويان وةآلمى هةموو شتيَكيان دايةوة. ثيَى رِاطةياندن ئةطةر 

ؤ منوونة ئةطةر بطةرِيَتةوةو ببينيَت ثارضة تةختة داريَك لة بطةرِيَتةوةو ببينيَت زيان بة كارةكان طةيةنراوة، ب
بيناكة كرابيَتةوة ئةو كات قةرامات لة هةموو شارةكة وةردةطريَت. كاتيَك ثيَيان طوت رِةنطة الفاوى 
رِووبارةكة هةنديَك زيانى ثىَ بطةيةنيَت، بة ساردى و بىَ سىَ و دوو ثيَى طوتن والت واَلتى خؤيان و رِووبار 

 رِووبارى خؤيانةو هةر زيانيَك الفاو بة بيناكةى بطةيةنيَت كةواتة دةستكردى ئةوانة.
بؤية دانيشتووان بة دريَذايى وةرزى زستان ثاسةوانيى بيناكةيان كردو، وةك بيبيلةى ضاوى خؤيان ئاطةيان 

بةرد هةَلكؤَلةرة طةرِايةوةو تؤسؤن ئةفةندى لة تةنيشتييةوة بوو، ئاغا ىلَ بوو. كة بةهار داهات عابد 
دةَلماسييةكانيش هاتن كة طةل بة )وةستا رِؤمانييةكان( ناويان دةبردن، سةرةتا نزيكةى سى بةردتاش 
دةبوون، وةستايةك سةركردةى دةكردن ثيَيان دةطوت )ئةنتوان(، كة ديانيَكى خةَلكى شارؤضكةى 

و، لووت ضةوت بوو، قذة خةنييةكةى  بوو، ثياويَكى جوانى كةَلةطةت، ضاوبازى، تيذرِوان (1))ئؤلتسيطنا(
بةسةر هةردوو شانيدا شؤرِ ببووةوة، جليَكى ثؤشيبوو ضوون جلى سريبةكان. ياريدةدةرةكةى قوَلةرِةشيَك 
بوو، قوَلةرِةشيَكى رِاستةقينة، الويَكى رِووخؤش و خؤش دوو بوو، هةموو شارةكةو، هةموو كريَكارةكان بة 

 )قوَلةرِةش(يان ناو دةبرد.
ر دانيشتووانى شار ثارسالَ وايان دةزانى عابد ئاغا نيازى واية بة دار ثرديَك دروست بكات، كةضى ئةم ئةطة

سالَ هةموويان برِوايان واية كة عابد ئاغا دةيةويَت )قوستةنتينيية(يةكى نوىَ لة سةر رِووبارى درينا 
دةستنيشان كردبوو لة دوورايى يةك دروست بكات. لةو كانة بةردةوة، كة ثيَشرت سنوورةكةيان بة ضياكانةوة 

 سةعاتة رِىَ لة شارةوة، دةست بة طواستنةوةى بةرد كرا.
كرد بةهاريَك بوو ناوضةكة لةوةوثيَش بةهارى لةو بةلةمةكةى فيشيطرادةوة دةستى ثيَ ساَلى نوآ لة نزيك

واو طوَلى دةكرد، لةو جؤرةى بةخؤوة نةديتبوو، شان بة شانى ئةوةى لةم وةرزةى ساَلدا هةموو ساَليَك دةرِ
شويَنةدا كؤمةَليَك كووخى لةدار دروستكراو هةَلتؤثزين و ... رِيَطةو بانى نوآ دةركةوتن و ... ضةند 
رِيَرِةويَك هةَلكةنران دةطةيشتنة ئاوةكة... شويَنةكة لة طاليسكةدا مجةى دةهات كة مانطاو ئةسث 

خوارةوةى رِووبارةكةوة، رِةكى مةيدان و )ئؤكؤَلضة( لةشتووانى طةرِاياندةكيَشان، بؤية هةموو رِؤذيَك داني
 دميةنى ئاهةنطيَكى نويَى مجوجووَلى خةَلك و ضارةواو ئاميَرى جؤراوجؤرى كاركردنيان دةبينى .

بةر بآلوبوونةوةى طةرديلة ةكرد، ئةم هةموو بةشةى شارةكة لةلة كةنارة بةردينةكةوة بةردكؤَلةكان كاريان د
ارةكانى خةَلكى ناوضةكة ووةوة. لة ثيَدةشتة ملينةكةوة، كة لةويَوة دوور نةبوو، كريَكزةردى دةنواندو دةض

و بة جلوبةرطيَكى ثةرِثووتةوة كة طةرديلةى دووكةَلى سثيى ئاطردانةكة ورد دةكرددةكوذاندةوةو طةضيان 
و ضؤَلييان  سثى كردبووةوة دةهاتن و دةضوون. رِيَطةكان لةبةر قورسى  طاليسكة باركراوةكاندا ضالَ
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تيَكةوتبوو، كة بةسةرياندا دةرِؤيشنت. بةلةمةكةيش رِِؤذ تا ئيَوارة ئيشى دةكرد، تةختةدارى ثرد دروست 
كردنةكةى لةم كةنارةوة بؤ ئةو كةنار دةطواستةوة، هةروةها ضاوديَران و كريَكارةكانيشى دةثةرِاندةوة، 

كؤَلةطةو ئةستوونيان دةضةقاندو قورِينةكةوةو ثسثؤرةكانيش تاالى مستيان دةضوونة ناو ئاوة بةهاريية 
 ، كة دةبوو ئاوةرِؤى رِووبارةكة بطؤرِن.كانيان بة ) زيخ و ضةو( ثرِدةكردقوفة()

باَلوةى داويَنى ضياكةى نزيك ئةو بةلةمةى  ئةو خةَلكةى تا ئةو كاتة لةم شارة بضووكةى خانووبةرة ثةرت و
سةر دةبرد، تةماشاى هةموو ئةو كارانةيان دةكرد. كارةكة بة رى درينا ذيانيَكى كامةرانياننيَو رِووبا

ئاسانرت دةبوو طةر تةنيا هةر تةماشايان كردباية، بةالم كارةكان ئةوةند فرةوان و بة تةووذم ببوونةوة تا 
رِادةيةك هةموو طةرِةك و شتةكانى نةك هةر شارةكة بة تةنىَ بطرة ناوضة دوورةكانى دةوروبةريشى لةطةلَ 

اوى خؤيدا رِاماَليبوو. لة دووةمني ساَلدا ذمارةى كريَكارةكان زؤرتر بوو تا واى ليَهات لةطةلَ ذمارةى طيَذ
هةموو دانيشتووانانى نيَرينةى شارةكةدا يةكسان بيَت. هةموو طاليسكةو هةموو ئةسث و هةموو مانطاو 

جبووَليَتةوة يان بةرِيَوة بضيَت، بران طاكانيش لةثيَناوى ثردةكةدا كةوتنة كاركردن. هةموو ئةوةى بيتوانايةت 
و بؤ كاركردن بةكارهيَنران، جاريَك بة كرىَ و، جاريَكى ديكة بة بىَ كرىَ و بة بيَطارى . ثارةيش لة ثيَشان 
زؤرتر بوو، بةآلم طرانيى طوزةران و قات و قرِى لة زيادبووندا لة زؤر بوونى ثارة خيَراتر بوون، ئةوةندةى 

ة بطاتة دةستى كريَكارةكان دةيانديت نيوةى خةرج بووة. بؤية نيطةرانى و بشيَوى و نةدةبرد كة ثارةك
قات و قرِى، لة سةر شانى دانيشتووانى وآلتةكة قورسرت  نةبوونى ئاسايش و هيَورى لة طرانيى طوزرةان و

ا لة كويَوة بوو. شارةكة، بة هؤى كةَلةكةبوونى هةموو ئةم سوثا بىَ شومارةى ئةو كريَكارانةى نةدةزانر
ديَن، لة نيطةرانى و نةبوونى ئاسايش و بشيَويدا نغرؤ ببوو. ويَراى دَلرِةقى عابد ئاغايش، ضةندة ناكؤكييان 

يش لة بيَستان و ماَلةكاندا رِووى دةدا . دةبوو ذنة (دزي)لةنيَواندا رِووى دةداو، ضةندة رِووداوى 
يَكيش بضووبانة نيَو حةوشةى ماَلةوةيش، ضونكة ئةو َلمانةكان دةم و ضاوى خؤيان دابثؤشن، بطرة كاتوموس

كريَكارة بيانى و غةيرة بيانييانة، كة لة ئةذماردن نايةن، رِةنطة لة ناكاودا ئاوورِى هةموو اليةك بدةنةوة. 
ئةوة بوو توركةكانى شارةكة بة وردى داب و نةريتى ئايينييان ثيَرِةو دةكرد، بة تايبةتى تازة ببوونة تورك، 

َلمان بووبيَت. لة ثيَناوى وان نيية لةيادى نةبيَت كة باوكى يان باثريى كريستيان بووبيَت يان تازة موسكةسي
ئةم هؤيانةدا ثريةميَردة بة تورك بووةكان بة ئاشكرا لةو بارودؤخة بيَزار ببوون شارى تيَدا طريسابووةوةو، 

لَ و تةختةدارو خؤلَ و بةردة نةدةدايةوة، ئةم ئاوورِيان لةم هةموو تيَكةَليية جةجناَلةى كريَكاران و ئاذة
ماَلةكانيان لة  لة دواى رِؤذ ئاَلؤزتر دةبوو، شةقامةكان و ا دةهات فرةوانرت دةبووةوةو رِؤذتيَكةَلييةى كة ت

 ئيَستةوة تيَك دةدا  .
ات، لةبةر سةرةتا شانازييان بةم كارة خيَرخوازييةوة دةكرد كة وةزيريَكى خةَلكى وآلتةكةيان ويستى بيك

: نةياندةزانى كة بنياتيَكى مةزنى وةك ئةم بنياتة ةيان نةدةزانى كة ئةمرِؤ دةيبيننئةوةى ئةو سةردةمة ئةو
دةبيتة هؤى ئةم بشيَوى و ئةم جؤرة نيطةرانى و ئةم جؤرة رِةجندان و ثارة تيَضوونة. بة خؤيانيان دةطوت : 

وةزيريَكى خةَلكى  ئةستةنبوولَشتيَكى باشة لة  شتيَكى باشة مرؤظ سةر بة ئايينيَكى رِاست بيَت و،
والتةكةى خؤمامنان هةبيَت و، شتيَكى باشة ثرديَكى بةهيَزو بة نرخ بة سةر رِووبارةكةوة ببينني، بةآلم ئةوةى 
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بووةتة هات و ئيَستة رِوو دةدات لة هيض شتيَك ناضيَت و هيض شتيَك ليَى ناضيَت. شارةكة بووةتة دؤزةخ، 
ساآلن ديَن و : كارى نةزانراوو، دووكةلَ و، تةث و تؤزو، هات و هاوارو، هةراو هوريا. شيَتانة ضؤكردنيَكى

، كارةكان فراوانرتو بةرزتر دةبنةوة، بةآلم مرؤظ كؤتاييةكانيان نابينيَت و، هيض واتايةكيان ىلَ ناطات. دةرِؤن
 ئةمة لة طشت شتيَك دةضيَت تةنيا لة ثرد نةبيَت .هةموو 

ازة ببوونة تورك ئةم قسانةيان بة خؤ دةطوت، ئةطةر يةكيَكيان بة تةنيا بة يةكيَكى ديكةيان ئةوانةى ت
طةيشتبايةو، ضوار ضاو يةكدييان بينيباية، دانيان بةوةدا دةنا كة ناوداريةتى و سنط دةرثةرِاندن و نةبةردى 

ييان لة وةزيرو لة ثردةكة دةكردو، و سةروةرى ضاوةرِوانكراو بةسةر شانيانةوة بوونةتة باريَكى قورس و، نكؤَل
داوايان لة خواوةند دةكرد لةم كارةساتةيان رِزطار بكات و، دَلنيايى بة خؤيان و بة ماَلةكانيان ببةخشيَتةوة 
كة ثيَشرت لة سايةيدا دةذيان و، ئةو ذيانة ساكارةيان ثىَ رِةوا ببينيَتةوة كة ثيَشرت لة نزيك كؤنة بةلةمةكةى 

 ةدا بة سةريان دةبرد.كةنار رِووبارةك
ئةمة هةمووى تورك و ديانةكانى ناوضةى هةموو فيشيطرادى ثيَكةوة نيطةران كردبوو، لةطةلَ تةنيا 

ى. ثاشان ايان ضييةو، بيَزارى خؤيان دةرنةدةبرِجياوازييةكدا ئةويش ئةوة بوو كةس لة ديانةكانى نةدةثرسى رِ
وستكردنى بنياتة نويَيةكة بة كار دةهيَنران و، كارو ئةسث خؤرِايى بؤ دريَيةمني سالَ داهات كة خةَلكى بةس

 و مانطاكانيان بؤ تةرخان كردبوو.
ئةوة تةنيا كريستانةكانى فيشيطرادى نةطرتبووةوة، بةَلكو كريستيانةكانى هةرسىَ قةزاكانى دةوروبةريشى 

ك و، كريستانةكانيان طرتبووةوة. سةربازةكانى عابد ئاغا بةسوارى ئةسثةكانيان دةضوونة هةموو شويَنيَ
دةطرت، جووتيار يان دانيشتووى شار بووايةن و بؤ كاركردنى سةر ثردةكيان رِاثيَض دةكردن، زؤر جار، كوت 
و ثرِ بةسةرياندا دةداو، لة خةودا ضوون مريشك بطرن وايان دةطرتن، تا واى ليَهات رِيَبواران لة هةموو 

رِووبارى درينادا تيَنةثةرِن، ضونكة ياساوَلةكان هةموو كةسيَك  بؤسنيادا يةكدييان ئاطةدار دةكردةوة، بةالى
دةطرن بة رِيَكةوت بةويَدا تيَثةرِيَت، بآ ئةوةى ليَى بثرسن تؤ كيَيت و ضيت و بؤ كوآ دةضيت و، بةاليةنى 
كةمةوة ناضارى دةكةن ضةند رِؤذيَك ئيش بكات. تا واى ليَهات كريستيانى شارةكان لة جياتى ئةوةى كار 

كةن ضةند دؤَلكةيةك )مةى(يان ثآ دةدان. الوى دةشتةكانيش هةوَليان دةدا بةرةو دارستانةكان هةَليَن، ب
ةكانيان بة بارمتة دةطرت، بةتايبةتى َلةكان هةنديَك لة ئةندامانى تريبةآلم ئةوةندةى ثآ نةدةضوو ياساو

 ن.ئافرةتيان هةَلدةبذارد، بؤ ئةوةى لة جياتى الوة هةآلتووةكان كاربكة

ئةمة سيَيةمني ثاييزة خةَلكى بةزؤر لةسةر ثردةكة كاردةكةن و، هيض شتيَك لة ئارادا نيية بيسةمليَنيَت كة  
كارةكة ثيَش دةكةويَت و، كؤتايى كارةساتةكة نزيك دةبيَتةوة. ضلةى ثاييزة. طةآلى درةخت وةريون. باران 

بة ليََلى بةرةو خوار دةكشيَت. كيََلطةكان رِووت رِيَطةو بانةكانى تةرِ كردووة. رِووبارى درينا هةَلضووةو 
بوونةتةوة، تةنيا ثاشةرؤِكى درويَنةيان تيَدا ماوةتةوةو، ثرِ لة قةلةرِةشكة بوونة كة بة سستى باَليان تيَدا 
دةطرنةوة. كةضى عاباد ئاغا كارى رِانةطرتووة. لةذيَر تيشكى زةردةى هةتاوى تشرينى دووةمدا 

كة لة ثيَستى  خويَناوى خؤشةنةكراو دروست  (1)خاوسى يان بة نةعلى ئؤبانشييةوةجووتيارةكان بة ثىَ 
كراوة تةختةدارو بةردةكان دةطويَزنةوة، بة رِيَطة قورِينةكةدا ديَن و دةضن، لة ماندوويةتيدا ضؤرِاوطةى 
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ن، كة لةبةر ضَلكنى ئارةقةيان ديَت، لةبةر زةبرى بايةكةشدا  لة سةرماندا دةلةرزن، دةمةَلقؤثانة رِةشةكانيا
رِةش بوونةتةوةو، ثرِ لة كونى نوآ و كؤنة ثينةن، بة طيانى خؤيانةوة ثيَضاوةتةوةو، داويَنى تاكة 
كراسةكةيان طرآ داوة، كة لة ثةمووى زبر دروست كراوةو لةبةر باران و قورِو دووكةَلدا رِةش بووةتةوةو، 

دةستى عابد ئاغاوةية يَتةوة. ئةو توولة سةوزةى كة بةبناويَرن بيشؤن نةوةك لةناو ئاودا شيتاأل شيتاأل ب
بةسةر سةرى هةمويانةوةية، ضونكة عاباد ئاغا رِؤذى ضةند جار )كان(ى بةردةكان لة )كانيا( بةسةر 
دةكاتةوة، ويَرِاى بةسةركردنةوةى رِؤذى ضةند جارةى كارةكانى دةورو بةرى ثردةكة. كة لةهةموو خةَلكى 

ن ديَن و دةضن و كارةكة خيَراو وةك ثيَويست بةرةو ثيَشةوة ناضيَت و، ثاَلتؤيةكى توورِةية، ضونكة رِؤذا
قورسى لةبةرةو، سةرتاثاى رِةش داطةرِاوةو، دةضيَتة كون و كوختةى كريَكاران و كةلةبةرةكانيانةوةو، جنيَو 

 بةهةموو كةسيَك دةدات، تةنانةت ضاوديَرو قؤنتةراتضييةكانيش.
 اديَت كورترت دةبنةوة. داخ لة دةستى ئيَوةى سةط باب.. ئيَوة نانى خؤرِايى دةخؤن .ـ رِؤذان كورتن و .. ت

زؤر توورِة دةبوو وةك بَليَيت طوناهى ئةوانة، ئةطةر هةتاو درةنط هةلَ بيَت و شةو زوو دابيَت. بةآلم 
يشيطراد، كاتيَك توورِةيى عابد ئاغا ثيَش خؤرئاوابوون دةطةيشتة ضَلةثؤثة. دةمةو ئيَوارةو نائوميَدى ف

تةثؤَلكة سةختةكان شارةكةيان دةتةنييةوةو شةو بة خيَرايى و قورس و بآ دةنط دادةهات، وةك بَليَيت 
دوايةمني شةو بيَت. ئةو كات كةس نةدةما عابد ئاغا توورِةيى خؤيى ثيَدا برِيَذيَت، بؤية توورِةيى لة ناخيدا 

نويَت، لةبةر ئةوةى بريى لةو هةموو كارة زؤرانة دةكردةوة ثةنطى دةخواردةوةو ئازارى دةداو، نةيدةتوانى ب
كة هيَشتة ئةجنام نةدراون، هةروةها بريى لةو هةموو كةسة زؤرانة دةكردةوة كة كات بةفريِؤ دةدةن، عابد 
ئاغا دةست بة دانةضريِة دةكات و بانطى ضاوديَرةكان دةكات و ثيَيان رِادةطةيةنيَت كة ضؤن دةكريَت سبةينآ 

  سوود لة رِؤذ وةربطرييَت و، ضؤن دةكريَت كريَكارةكان باشرت بةكار بهيَنريَن .باشرت
لةم كاتةدا خةَلك لةناو ماَلة قورِين و تةويلةكانياندا دةنوون و ثشوو دةدةن و، هيَزو توانايان وةبةر ديَتةوة، 

ت. لة تةويلةيةكى بةرينى بةآلم هةشيانة دةزانيَت ضؤن بيَدارى بؤ ئةو كارة دةكيَشيَت كة ئارةزووى دةكا
وشكدا ئاطريَك لة ناوةرِاستيدا دةسووتا، يان بَلآ خةريك بوو ئاطرةكةى دادةمركايةوة، ضونكة هيض نةمابوو 
تةنيا ضةند دةنطيَك لة ذوورةكةدا نةبيَت كة لةوة دةضوو تاريك بيَت. شويَنةكة بة طشتى ثرِ لة دووكةأل و 

و ئةو جةستانة بوو كة ذمارةيان نزيكةى سى جةستة دةبوو. بؤنيَكى تيذ بوو ئةويش بؤنى جلى تةرِ
هةموويان ثياوى بة بيَطار طريابوون جووتيارى طوندةكانى دةوروبةر بوون، كةسانيَكى هةذارو، كريستيانى 
كؤيلة بوون، هةموو ثيس و تةرِو ماندوو، خةفةتبار بوون. ئةم كارةى كة بآ كرآ دةيكةن و، هيض 

ة، دَلى هةجنن هةجنن كردوون، كةضى كيََلطةكانيان، لةو سةرةوة، لة طوندةكان، ئوميَديَكيان ثآ نيي
لة نزيك ئاطرةكةدا هشك دةكةنةوةو، خةريكى  (3)ضاوةرِوانى كيَآلنى زستانة دةكةن، ئةوانة ئؤبؤجاكةكان 

َلكى مؤنتى ضنينى ئؤبانشييةكانيانن، يان تةنيا لة ثشكؤكانى كانوونةكة )كوانوو( دةرِوانن. كابرايةكى خة
نيطرؤيان تيَداية كةس نازانيَت لة كويَوة هاتووة. جةندرمةكان لة رِيَطة دةستطرييان كرد، ضةند رِؤذيَكة كار 
دةكات و، بةردةوام بؤ هةمووان دةطيَرِيَتةوةو بةَلطة دةهيَنيَتةوة كة ئةم كارة تةنطى ثآ هةَلضنيوةو بيَزارى 

 ةتيية ناطريَت.كردووةو شكؤى وى بةرطةى ئةم جؤرة كؤيالي



 39 

ئيَستة زؤربةى جووتيارة بيَدارةكان، بةتايبةتى طةجنةكان لةدةورى طردبوونةتةوة. ئةوةتا دةست بؤ طريفانة 
 (4)قووَلةكةى بةروانكةكةى دريَذ دةكاتةوة كة لة ثيَستى كاورِ دروست كراوةو، لةسةرخؤ جؤزاليةكى 

ثةرِثووتى هةيةو، لة طةَليشيدا كةوانةيةكى كورت  بضووكى ئةوةندةى ناو لةثيَك دةردةهيَنيَت، دميةنيَكى
دةرديَنيَت. جووتياريَك لة تةويلةكة دةضيَتة دةرةوة ثاسةوانى دةكات، نةوةك يةكيَك لة توركةكان لةناكاودا 
بطاتة جآ. هةموو ئامادةبووان تةماشاى ثياوةكةى خةَلكى مؤنتى نيطرؤ دةكةن وةك بَليَيت يةكةم جاريانة 

ماشاى جؤزالكةيش دةكةن كة لةناو هةردوو دةستة طةورةكةيدا بزر دةبيَت.  ثياوةكة بةسةر دةيبينن و تة
جؤزالكةدا دةضةميَتةوة كة بة ئةذنؤيةوة ناوةو بةضةناطةى توند دةستكةكةى طرتووةو، ذيَيةكانى بة كةترية 

لةسةرخؤ ئةو كارانة ضةور دةكات و، فوو بة كةوانةكةدا دةكات. هةموو شتيَك شيَدارو نةرمة. وريايانةو 
دةكات، وةك بَليَيت تةنيا كةسة لة جيهانداو، هةموو خةَلكى ضاوديَرى دةكةن و تيَى دةرِوانن. يةكةمني 
دةنط كرخ و تيذ ديَتة دةرةوةو تا ديَت هةَلدةضيَت و دةنطى خؤى سا  دةكات و بة لووت دةست بة طؤرانى 

ةنيَت .. هةموو شتيَك لةطةأل يةكدا دةطوجنيَن و، هةموو دةكات و لة كاتى طؤرانى ضرِينيشدا ئاميَرةكة دةذ
شتيَك ثيَشبينى ئةوةيان ىلَ دةكريَت كة ثياوةكة بةسةرهاتيَكى ضاك دةطيَرِيَتةوة، ئةوةندة ناخايةنيَت، ثاش 
ئةوةى طوجنانيَك لة نيَوان دةنطى وى و نيَوان جؤزةال ذةندنةكةدا دروست دةكات، توند بة شانازييةوة سةرى 

ثشتدا دةطيَرِيَتةوة، قورِقورِاطة الوازةكةى دةردةكةويَت و، الجانطى الى رِووناكييةكةوة دةبريسكيَتةوةو،  بة
لةسةرخؤ دةنطيَكى كث كراو لة سنطييةوة ديَتة دةر : )ئائائائاه...( ثاشان بة دةنطيَكى خؤش و رِةوان 

 دةست بة طؤرانى ضرِين دةكات:
 ةنؤشيَت)ستيفان(ى قةراَلى سربةكان مةى د

 لة بريزرةن، لة خاكى بةثيت
 بةترياركة ثريةكان لة تةنيشتييةوةن

 بةترياركة ثريةكان ضولر كةسن
 نؤ مةترانيش لةويَن

 بيست وةزيريش، لة ثايةبةرزةكانى سوثا
 لةطةأل كةسايةتييةكانى سرب، لة هةموو ضني و تويَذيَك

 ميخائيلؤى مةيطيَرِ، مةى دةطيَرِيَت 
 كاتدؤزى خوشكيشى 

 ة بريسكةى ئةو خشآلنةىب
 بة بةرؤكييةوة دةبريسكيَنةوة

 ذوورةكةى رِووناك 
 كردووةتةوة

تا دةهات جووتيارةكان لة طؤرانيبيَذةكة نزيك دةبوونةوة، بةآلم بآ ئةوةى هيض سروةيةكيان ليَوة بيَت، 
ليَك دادةطرت.  تةنانةت طويَت لة هةناسةيان نةدةبوو. هةموويان لة سةرسورِمان و وا  ورِماويدا ضاويان



 32 

ثشتيان ميَروولةى دةكرد، القيان رِادةةستا، سنطيان بةرز دةبووةوة، ضاويان دةبريسكايةوة، ثةجنةكانيان ليَك 
دوور دةكةوتنةةو ثاشان رِةث رِادةوةستان و، ئيَسكى كاجريِةيان ويَك دةضووةوة. ثياوةكةى خةَلكى مؤنتى 

ردو ئةوةندةى نةدةبرد بةرزتر دةبووةوةو، ئةوةندةيشى نةدةبرد نيطرؤيش خيَراتر ئاوازةكةى دةوَلةمةندتر دةك
جوانرتو بةجةرطرت دةبوو، هةرضى بيَطارةكانة كة ضؤرِاوطةى جةستةيان دةهات، ئةوانةى وايان ليَهاتبوو 

ةكة شل كردبوو، وةك بَليَيت ضارةنووسى خودى ئةوان يئارةزوويان نةدةكرد بنوون، طويَيان بؤ طؤراني
 وة لةكاتيَكدا رِووناكرتو جوانرت دةبووةوة.دةطيَرِيَتة

لةناو ئةو جووتيارة بيَطارانةدا، ثياويَك هةبوو ناوى رِاديسال  بوو، خةَلكى طوندى ئؤنيشة بوو، كة 
طونديَكى بضووكةو رِاستةوخؤ لة سةرووى شارةوةية. ثياويَكى كورتة باآلى طةمن رِةنطى، ضاو تيذى، ثشت 

بة خيَرايى دةرِوات و ثيَيةكانى ليَك دوور دةخاتةوةو سةرو هةردوو شانى الى كؤماوةية، ئةطةر رِآ بكات 
ضةثةوة بؤ رِاست و الى رِاستةوة بؤ ضةث دةلةقيَنيَتةوة، وةك بَليَيت ئارد دةبيَذيَت. ئةم ثياوة وةك ثآ 

زةوييةكى  ةو(كرياك)دةضيَت هةذار نيية، هةروةها وةك خؤى ثيشان دةدات ساكاريش نيية. ناوى خيََلةكةى 
بةآلم خةَلكى طوندةكةيان ذمارةيةكى زؤر كةميان نةبيَت لةم ضوار ساَلةى  .ن هةيةو، ثياوطةليَكى زؤرنباشيا

ةكةى طؤشةطري بوونةو دةورة دراون. ئةم تريدواييةدا هةموويان بوونةتة موسوَلمان، بؤية ئةندامانى 
ن لةم شةوانةى ثاييزدا بآلو دةكاتةوة، لة ة كورتة باآلو طؤشةطرية تؤوى شؤرِش و ياخيبوو(رِاديسالظ)

يةك و رِيزى جووتيارةكانةوةو، يةك بةتةويلةيةكةوة دةضيَتة تةويلةيةكى ديكةو، ضوون دةرزى دةضيَتة نيَ
طويَياندا دةضرثيَنيَت، بةطشتى وتةكانيشى ئةمانةى خوارةوة بوون ))برايان، بةسة ئيدى بةسة. ثيَويستة بة

ئيَوة دةبينن ئةم ثردة لةناومان دةبات، هةموومان هةَلدةلووشيَت، منداَلةكامنان  بةرطرى لة خؤمان بكةين.
ماندوو دةبن ئةوةند بة بيَطارى كارى تيَدا بكةن، ئةطةر هةنديَكمان ماين. ئةوة ليَرةدا تةنيا لةناوبردمنان بؤ 

ئيَمة رِانة ثةزو ، ئامادة دةكريَت و، هيضى ديكة. ثآ خاوس و كريستيانةكان ثيَويستيان بة ثرد نيية
خؤ نةداوةو بازرطانييةكى بةرفرةوانيش ناكةين، بةلةمةكةمان بةسةو لةسةريشمانةوة ديَت و ثؤَلةمان لةبةر

لة ثيَمانةوة زيادة. بؤية هةنديَكمان لةسةر ئةوة رِيَككةوتووين لة تاريكيى شةودا بضني تا بؤمان بكريَت 
 و، لةناو خةَلكيدا دةنطؤى ئةوة بآلو بكةينةوة كة )جنؤكة( ئةوةى دروست كراوة تيَك بدةين و برِووخيَنني

دةيرِووخيَنيَت و رِآ نادات ثرديَك لةسةر رِووبارى درينا دروست بكريَت. با بزانني ئةمة نةختيَك يارمةتيمان 
 دةدات. هيض رِيَطةضارةيةكى ديكة نيية ثيَويستة كاريَك بكةين((.

كةسانيَكى دى دةترسان و برِوايان ثآ نةدةكرا، برِويان وابوو، ئةو لةناو خةَلكةكةدا، وةك هةميشة واية، 
بريكردنةوةية نةزؤكانةية، ضونكة هيض شتيَك نيية توركة بةهيَزو فيََلبازةكان ثاشطةز بكاتةوة لةوةى نيازيان 

تة بدةن و، هةية بيكةن، دووثاتيان كردةو وايان بؤ باشرتة تا دوايةمني رِؤذ بة بيَطارى دريَذة بةو كارة سةخ
دؤخةكة لة خراثييةوة بةرةو خراثرت نةبةن، هةروةها كةسانيَكى ديكةى بينى برِوايان وابوو هةر شتيَك 
بكريَت لةوة باشرتة ضوون ضوارثآ تا ديَت هةر ئةم بارة قورسةيان بةسةر ثشتةوة بيَت و، لةوة باشرتة 

انى بةريان بةر بيَتةوةو، لةوة باشرتة تا ديَت بةم ضاوةرِوانى ئةو كاتة بن دوايةمني ثينة لةثينةى جلة شرِؤَلةك
كارة قورسة وردة وردة تواناى خؤيان لةدةست بدةن و، لةم نانة رِةقة باشرتة كة عابد ئاغا ثيَشكةشيان 
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دةكات و، ثيَويستة دواى هةر مرؤظيَك بكةون لةم بارودؤخةيان دةربهيَنيَت كة طريؤدةى بوونة. بة تايبةتى 
سانةيان دةكرد، بةآلم كةسانيَكى هؤمشةندى خاوةن ذن و تريةيش بةبآ سوور لةسةر بوون و طةجنةكان ئةم ق

هةراوهوريا ئةو هزرةيان ثآ باش بوو، لةكاتيَكدا غةمبارييان بة رِوخسارةوة ديار بوو دةيانطوت: )با ئةو 
ت و ئةم كارة هيض ثردة برِووخيَنني و خويَن دايبثؤشيَت بةر لةوةى هةَلمان لووشيَت. بةآلم ئةطةر ها

 سووديَكى ئةوتؤى نةبوو ....(.
ثاشان، وةك نيشانةى طومان دةستيان رِادةوةشاند بةرانبةر بة سوودى ئةوةى نائوميَدانة بةنيازن ئةجنامى 

 بدةن ..
بةم شيَوة لةسةرةتاى ثاييزدا، يةكةمني جار لةناو كريَكارةكان و لة شاردا دواتر ئةوة بآلو بووةوة كة 

و دةستى لة كارى ثردةكة وةرداوةو، شةوانة ئةوة دةرِووخيَنيَت كة بة رِؤذ دروست دةكريَت و، ئةو جنؤكةى ئا
كارةى بؤ دروستكردنى ثردةكة دةكريَت بةرهةمى نابيَت. هاوكات بة رِاستى شويَنى ويَران كردنةكة 

نةى تا ئةو كاتة لةسةر ئةو دةردةكةوت، لةو شويَنةى ثردةكة ليَية، بةَلكو لة كارى ئاوةدانى و، ئةو ئاميَرا
ئةستوونانة بة جيَيان دةهيَشت كة لةم الو ئةو الى ثردةكةوة دةستيان بة دروستكردنى كردبوو نةدةمان و 

 كةمرت دةبوونةوة، ئةو كارةيش بة قورِ كرابوو، درزى دةبردو ئاو دةيربد.
ورةكان، توركةكان دةستيان بة دةنطؤى ئةوةى كة ثردةكة دروست ناكريَت بآلو بووةوةو طةيشتة شويَنة دو

بآلوكردنةوةى كرد وةك ضؤن كريستيانيش بآلويان دةكردةوة، تا واى ليَهات رِؤذ لة دواى رِؤذ لة دأل و 
 دةروونى خةَلكدا دةضةسثا.

كريستيانةكانيش لة ناخى دأل و دةروونةوة ثيَيان خؤش بوو. بةبآ دةنطى و بة نهيَنى ئةو هةستةيان 
زؤر كةس لةوانةى بووبوونة موسوَلمان و ئةوانةيان بةضاو نةبينيبوو ثاش ئايني  دةردةبرِى. بةَلكو

طؤرِينةكةيان ثيَشبينييان دةكرد بةدى بيَن، بةَلكو لةسةر خوانيَكى نةدارانة رِؤدةنيشنت و هةر بةردةوام 
ايةوة كة باسى ئةو ماندوو دةبوون و رِةجنيان دةكيَشا، شادومانانة ئةو ضريؤكانةيان بةرطوآ دةكةوت و دةطيَرِ

شكستيية طةورةيان دةكردو، ضيَذيَكى تاَليان لة ليَكؤَلينةوةى ئةوةدا دةبينى كة طواية خودى وةزيرةكان 
ناتوانن بطةنة ئاكامى جيَبةجيَكردنى ئةوةى نيازيان واية جيَبةجيَى بكةن. خةَلك دةيانطوت بةنا بيانييةكان 

دةكةيش لةم شويَنةدا دروست ناكريَت كة نةدةبوو ليَرة بيَت و ليَرة خؤيان بؤ رِؤيشتنةوة ئامادة دةكةن و ، ثر
دةست بة دروستكردنى بكريَت. هةموو ئةم ثرِوثاطةندانة بآلو بوونةوةو زؤر خيَرا تةشةنةيان كردو لةناو 

 خةَلكيدا بآلوو ثةرت بوونةوة.
ى ذيانى رِؤذانةيش بة خةَلكى بة ئاسانى بةسةرهات دروست دةكةن و خيَرايش بآلوى دةكةنةوة، كةض

شيَوةيةك تيَكةأل بة بةسةرهاتةكان دةبيَت و واى تيَكةأل دةبيَت ليَى جودا نةبيَتةوة، ئةو جووتيارانةى شةوانة 
طويَيان لة جؤزالذةنةكة دةطرت، دةيانطيَرِايةوة كة ئةو جنؤكةيةى كارى دروستكردنى ثردةكةيان تيَك دةدات 

واز لةو كارى تيَكدانة ناهيَنيَت ئةطةر مجكيَك، خوشك و برا بن بة ناوى  بة عابد ئاغايان رِاطةياندووة كة
كة ثردةكةى لةسةر دروست دةكريَت.  (نةنيَذيَتنةشاريَتةوة)ستؤياو ئةستؤيا لة ديوارى ئةو بناغةيةدا 

و زؤريان سويَندى ئةوةيان دةخوارد كة بة ضاوى خؤيان جةندرمةكانيان بينيوة لة طوندةكاندا بة دواى ئة
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مجكةدا طةرِاون. )بةرِاستيش جةندرمةكان نةدةطةرِان بةآلم بةدواى منداآلندا نةدةطةرِان، بةَلكو سيخورِييان 
 دةكردو لة خةَلكيان دةثرسى ئاية ئةو كةسة نةناسراونة دةناسن كة ثردةكة تيَك دةدةن(.
اد سكى ثرِ دةبيَت. ئةوةى لةو ماوةيةدا رِووى دا كيذيَكى طيَل و طةوجى طونديَكى سةرووى فيشيطر

مرؤظيَكى بةستةزمان بوو، لة ماَلى كابرايةكى بيانيدا كارةكةر بوو. نةيدةويست ناوى ئةو ثياوة بدركيَنيَت 
كة سكى ثرِ كردووة، يان رِةنطة بة خؤيشى نةيدةزانى لة كام ثياو سكى ثرِ بووة. رِووداويَكى دةطمةن بوو 

ايبةتى وةك ئةم كيذة ـ سكى ثرِ ببيَت و نةزانريَت باوكى ثيَشرت منوونةى نةبووة، كة كيذيَك ـ بة ت
منداَلةكةى كيَية. ئةم رِووداوة دةنطى دايةوةو لة شويَنة دوورةكانيشدا بآلو بووةوة. لةو رِؤذانةدا كة باسيان 
دةكةين ئةو ئافرةتة كيذة لة حةوشيَك لة حةوشةكاندا مجكيَكى دةبيَت، بةآلم مجكةكة بة مردوويى لةدايك 

ةبن. ئافرةتانى طوندةكة لة منداأل بوون و ذان طرتنةكةيدا يارمةتى دةدةن، كة زؤر سةخت و دذوار دةبيَت. د
هةردوو منداَلةكة لة بيَستانيَكى دارقؤخدا بةخاك دةسثيَرريَن. بةآلم ئةو ئافرةتة بةدبةختة بؤ ئةوة 

بيَتةوةو هةموو طوندةكة بة دواى هةردوو نةخوَلقاوة تا ببيَتة دايك، لة سيَيةمني رِؤذدا لة جيَطة رِاست دة
َلكى بآ هوودانة دةيانةويَت تيَى بطةيةنن كة هةردوو منداَلةكةى بة مردوويى ةمنداَلةكةيدا تةى دةكات. خ

لةدايك بوونةو هةردووكيان نيَذراون. بؤ ئةوةيش خؤ لة ثرسيارةكانى قوتار بكةن كة كؤتاييان نةدةهات 
تيَيان دةطةياند كة هةردوو منداَلةكةى بؤ شار طويَزراونةتةوة، بؤ ئةو شويَنةى  ثيَيان دةطوت يان بة ئاماذة

 توركةكان ثردةكة دروست دةكةن.
و وةرشةكاندا دةخوليَتةوةو، بةو جؤرة كةساس و بةدبةختانة رِيَى شار دةطريَتة بةرو، بة دةورى ئةسكةلة

س ليَى نةدةطةيشت ثرسيارى ىلَ دةكردن ترسةوة دةرِوانيَتة ضاوى ثياوةكان و، بة ورتة ورتيَك كةبة
منداَلةكانى لة كويَن. ثياوةكانيش بةسةرسورِمانةوة تةماشايان دةكرد، يان قاويان دةدا تا لة كاريان 
نةكات. كاتيَك دةبينيَت لةمةبةستى ناطةن، دوطمةكانى كراسة زبرة جووتيارانةكةى دةترازيَنيَت و، هةردوو 

ةكةى ثيَشانيان دةدات، كة سووربوونةتةوةو لةبةر ئةو هةموو شريةى تيَيان مةمكة بة ئازارة ئةستوور بوو
زاوة، درزيان تيَكةوتووةو شةقار شةقار بوونة. كةس نةيدةزانى ضؤن ضؤنى يارمةتى بدةن و، ضؤنى بؤ رِوون 
ى بكةنةوة كة هةردوو منداَلةكة بة ثردةكةوة نةبةسرتاونةتةوة، ضونكة وةآلمى ئةو هةموو قسة خؤشانة

نةدةدايةوة كة ثيَى دةطوتران و، هةموو ئةوةى بؤى دووثات دةكرايةوةو، هةموو ئةو جنيَوو هةرِةشانةى 
ئاراستة دةكران، تةنيا بة ورتة ورتيَكى سكاآلكارانةى بة ئازارو، بة رِوانينيَكى تيذى ثرِ بة طومان ضاوى 

هات دواتر خةَلكةكة وازيان لة ئاراستةى هةموو طؤشةيةك دةكردو ضاوى ثيَدا دةطيَرِا. تا واى ليَ
سةركؤنةكردن و ثيَداهةَلشاخانى هيَناو، وازيان ليَهيَنا بؤ ئةوةى بة دةورى وةرشةكاندا بسوورِيَتةوة. وايان 
ليَهات ئةطةر بيانويستاية خؤيانى ىلَ البدةن ليَى دوور دةكةوتنةوةو دَليان ثرِ سؤزو بةزةيى دةبوو. 

كوآلويان وآ دةدا، ئةو خواردنة بآ بةهايةى كة بة كريَكارةكان دةدراو زؤر ضيَشكةرةكان سةلكة طةمنةشامى 
جاريش بة سووتاوى لة بنى مةجنةَلةكاندا دةمايةوة. كريَكارةكان ناوى ئيليكا شيَتيان ىلَ نابوو، دواى 

يَيدا ئةوانيش هةموو شارةكة بةو ناوةوة بانطيان دةكرد. بطرة خودى عابد ئاغا بة اليدا تيَدةثةرِى و ث
هةَلنةدةشاخى، بةَلكو رِووى وةردةضةرخاندو فةرمانى دةدا شتى وآ بدةن. بةم شيَوةية لةنزيك ثردةكةوة، 
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وةك شيَتيَكى ئاشتيخواز دةيطوزةراند، بةهؤى ئةويشةوة ئةو ئةفسانة ماوةتةوة كة دةَليَت توركةكان 
يان بةم ئةفسانةية هةبوو، هةنديَكى هةنديَك كةس برِوا هةردوو منداَلةكةيان لة ثردةكةدا شاردووةتةوة.

ديكةيان برِوايان ثآ نةبوو، كةضى بة هةر هةموويان دةيانطوتةوةو بآلويان دةكردةوة. كةضى ويَرانكارييةكة 
دريَذةى دةكيَشا، هةنديَك جار كةمرت دةبووةوة، هاوكات ثرِوثاطةندةكان كة دةيانطوت جنؤكةكان رِآ نادةن 

 ناوة دروست بكريَت، ثرت تةشةنةيان دةستاندو دةضةسثان.ثرديَك بةسةر رِووبارى دري
بةردةوام عابد ئاغا لة ويَزةى خؤى دةردةضوو. لة رِقاندا دَلى ثرِ لة زووخاو دةبوو كة مرؤظيَك لة طيَتيدا 
هةبيَت، ويَرِاى ئةو دَلرِةقييةى ثيَى ناسرابوو، دَلرِةقييةك كة ثيَى لةسةر دادةطرت و شانازى ثيَو دةكرد، 

ةنطاو بؤ كاريَك هةَليَنيَت بة ثيَضةوانةى ئةو كارةوة بيَت ئةو دةستى ثآ كردووة يان بة نيازة بيكات. ه
هةروةها هةستى بة هيض نةدةكرد تةنيا بة بيَزارى لةم طةلة نةبيَت )ض موسوَلمان و ض كريستيان(، ئةم طةلة 

، كة لة حوكمدانة سةر ةدا خيَراو داهيَنةرو لة كار ناتواناو، لة ناونيتكة هةَلدان و طاَلتة ثىَ كردن سست
وةك ضؤن وشةى  ،هةموو ئةوةى نايانزانيَت يان تيَيان ناطات، زانيارييةكى ئةوتؤى نييةو هيض نازانيَت

 طاَلتةجارِى و تيَكدان دةزانيَت.
دا نةماو، لة عابد ئاغا ثاسةوانى لة هةردوو كةنارى رِووبارةكة جيَطريكرد. بؤية تيَكدان لة تةثؤَلكة خؤلةكان

خودى ناو ئاوةكةدا بةردةوام بوو. لةويَيش نةدةبرِا تةنيا لة مانطةشةوةكاندا نةبيَت كة مانط رِووناكى 
ةوةى برِواى بة جنؤكة نةبوو، كة ئةو  دةكردنةوة. ئةمةيش ئةو قسانةى دةسةملاند كة عابد ئاغا دةيكردن،ل

ماوةيةكى دووردريَذ نةيدةويست يان نةيدةتوانى برِوا جنؤكةية لةضاو بزر نييةو لة ئامسانيشةوة نايةت. بؤ 
بةو كةسانة بكات كة ئةمة فيََليَكة لة فيََلةكانى جووتياران ... بةآلم ئيَستة برِواى بةوة هيَناوة كة بة 
رِاستى شتةكة هةوة. ئةمةيش زؤرى توورِة كرد كة تا دةهات ثةرةى دةستاند. بةآلم هاوكات دةركى بةوة 

بيَت هيَور ببيَت و توورِةيى خؤى ظةشيَريَت ئةطةر بيةويَت تيَكدةرةكة بناسيَت و دةستطريى كردبوو كة دة
بكات و، زؤر خيَرا رِةط و رِيشةى ئةم ئةفسانانة لةناو بةريَت و رِيشةكيَش بكات، كة خةَلكى لةبارةى 

مةترسييةكى طةورة دروست  جنؤكةو واز ىلَ هيَنانى كاركردن لة ثردةكة دةيطيَرِنةوة. رِةنطة ئةم ئةفسانانة
بكةن. بؤية بانطى بةرثرسى جةندرمةكان دةكات، كة كابرايةكى رِةنط زةردى الوازى خةَلكى شارى 

 بوو. (1)بالفيا
يةكدا نةدةهات، هاوكات بةردةوام ليَك نزيك دةبوونةوةو كىَ دوو ثياوة هةردووكيان خؤشيان بة ئةم

بوغزو كينةو ترس و طومان لة نيَوانياندا هةَلدةبةسرتاو دةهاتة  بةركيَشيان بوو. سؤزيَكى رِ  ىلَ بوونةوةو
هةذاندن. عابد ئاغا كة لة مامةَلةكردن و هةَلس و كةوتى بةرانبةر بة هيض كةسيَك نةرم و جوان نةبوو، 
رِقى لةم ثياوة رِةنط زةردة دةبووةوة كة بووبووة موسوَلمان، ئةم خوانةناسة بآ ميَشكة، ئةو رِقةيشى 

اردةوة. هةرضى ئةم ثياوة بيطوتاية يان بيكرداية عاباد ئاغاى توورِة دةكردو ثاَلى ثيَوة دةنا جنيَوى نةدةش
ثآ بدات و شةرمةزارى بكات. هةرضةندة بالفياكييةكة سةرشؤرِو ملكةض و نةرمرت ببواية ئةوة عابد ئاغا 

رِؤذةوة، بةرثرسى جةندرمةكان  ئةوةندةى ديكة رِقى ىلَ دةبوةوةو خؤشى ثيَدا نةدةهات. هةر لة يةكةمني
ترسى عابد ئاغاى ضووبووة دَلةوةو حةزى ىلَ نةدةكردو ليَى رِةشبني بوو. تا دةهات ئةو ترسة بووة 
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مؤتةكةيةكى قورسى بةئازار هيض ساتيَك ليَى دوور نةدةكةوتةوة. لة هةر هةنطاويَكدا بيهاويشتاية، 
يثرسى: تؤ بَليَيت ض رِةنطدانةوةيةكى الى عابد ئاغا لةهةموو جم و جووَليَكدا لة خةويشدا بوواية، دة

 هةبيَت؟
بآ هوودة بةسةر شؤرِى و ملكةضى هةوَلى دةدا قايلى بكات و سؤزى بةالى خؤيدا رِاكيَشيَت. هةرضى 
كردباية، عابد ئاغا ليَى بيَزار دةبوو، سةركؤنةى دةكرد. ئةم رِ  ليَبوونةوةيش كة كةس تيَى نةدةطةيشت، 

يفليج و سةرسورِماو دةكردو بآ دةستةآلتى و بآ ميَشكيى ثرت دةكرد. تا واى ليَهات برِواى ثياوةكةى ئ
وابوو، كة بة هؤى عابد ئاغاوة، رِؤذيَك لة رِؤذان نةك هةر نان و ثلةو ثايةى لة دةست دةدات، بةَلكو 

وة بؤ حةماسةتيَكى سةريشى تيَدا دةضيَت. بؤية بةردةوام بة شَلةذاوى دةذيا، لة نائوميَدييةكى كوشندة
لةرزؤكى تيَكشكاو، ئةوةتا بة رِةنط زةردى و قيت لةبةردةم عابد ئاغادا رِاوةستاوةو، ئةوةتا عابد ئاغا بة 
دةنطيَكى توورِةوة ثيَى دةَليَت: ) ئةى ميَشك ثووض، تؤ ئةم طرووثة بةرازانة دةناسيت، زمانيان و فرت و 

وانيت ئةو بيَفةرِة بدؤزيتةوة كة كارةكانى وةزير تيَك دةدات، ضونكة فيََلةكانيان دةزانيت، ويَرِاى ئةوةيش نات
تؤيش وةك ئةو بيَفةرِيت، ئةو كةسةيش لة تؤ بيَفةرِترة كة تؤى بة بةرثرس و ضاوديَر دامةزراندووة. كةس 
ئةو ثاداشتةى نةداويتةوة كة شايةنتة. من بةخؤم ثاداشتت دةدةمةوة، مادامةكىَ كةسى ديكة ئةو كارة 

كات. تيَبطة كة من وات لةناو خاكدا دةنيَذم بة شيَوةيةك سيَبةريَكت لة هةاو، بطرة ئةو سيَبةرةشت نا
نةميَنيَت كة بضكؤَلةترين طيا دروستى دةكات، ئةطةر لة ماوةى سآ رِؤذدا تيَكدان و ئازاردان نةميَنيَت، 

ئةجنام دةدات، ئةطةر لة ماوةى كة ئةو تيَكدانة  ماوةى سآ رِؤذدا دةستطري نةكةيت ئةطةر ئةو كةسة لة
بارةى جنؤكةو رِاوةستانى كارةكانةوة بآلو بآ بةهايانة كث نةكةيتةوة كة لة سآ رِؤذدا هةموو ئةو قسةَلؤكة

 ةدةكريَنةوة، ئةوة لةبةرزترين شويَنى ئةسكةلةكانةوة لة قازووخت دةدةم، تا هةموو كةسيَك بتبينن، ئةطين
ى رِِاست و دروست. سويَند بة ذيان و بة ئايينم دةخؤم. مرؤظيش بة خؤرِايى برتسن و بطةرِيَنةوة سةر رِيَطة

سويَند بة ذيان و بة ئايينى خؤى ناخوات. ئةمرِؤ ثيَنج شةممةيةو تا رِؤذى يةك شةممة كاتيَكى زؤرت لة 
 .ملت بشكيَنةو برِو بؤ الى ئةو ئيبليسةى تؤى هيَنا... دةى ... ملت بشكيَنة( ثيَشة، ئيَستةيش ..

كابرا برِواى بة هةرِةشةى عابد ئاغا هةية، بآ سويَند خواردنيش بيَت، ضونكة لة ناو خةويشدا بوواية لةرزى 
ىلَ دةهات، كة خةياَلى ئةوةى كردباية طويَى لة دةنطييةتى و نيطاو رِوانينةكةى دةبينيَت. ئةوةتا دواى 

نوورة كوشندةية دةكات و، دةست بةجآ بة ديدارةكةى لةطةأل عابد ئاغادا هةست بة جؤريَك لةو ترسة بآ س
ئارةزووى نائوميَدانةوة دةست بةكار دةكات و، هةموو ثياوةكان كؤ دةكاتةوةو دةست بة جنيَودان دةكات، 
دواى ئةوةى لة سستييةكى كوشندةوة ديَتة سةر كينةيةكى شيَتانةو، بة دةنطيَكى بةرز هاوار دةكات، وةك 

رِووى هةر يةكةياندا هةَلدةشاخيَت: )تاك ضاوينة، تةمبةَلينة.. درابيَت، بة زيندوويى لة قازووخ بَليَيت بة
ثاسةوانيةتى وا دةبيَت؟ بةم شيَوةية سامانى سوَلتان دةثاريَزن؟ كة بؤ نان خواردن بانط دةكريَن سووك و 

. بةآلم ئيدى خيَران، كة بؤ كاريَك طاز دةكريَن ثآ بةسرتاوو، ميَشك ئيفليجن.. بة هؤى ئيَوةوة شةرمةزارم
كاويَذكردن بةسة ئةى تةمبةَلينة .. باش بزانن كة ئةم ئةسكةالنةتان بؤ دةكةمة سيَدارة، دواى دوو رِؤذى 
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ديكة كةستان سةرى ثيَوة ناميَنيََت ئةطةر ئةم كارةساتة رِانةوةستيَت، ئةطةر ئةو دزانة نةطرن و ئةطةر 
 تةنيا دوو رِؤذتان لة ثيَشة بة زيندوويى مبيَننةوة(.نةيانكوذن،... سويَند بة ئايينم و بة قورئان بيَت 

بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ بةم شيَوةية هاوارى دةكرد. دواتر كة واى ىلَ هات نةيزانى ضى ديكة خباتة سةر 
ئةو قسةو هةرِةشةيةى كردنى، هيضى بؤ نةمايةوة، ئةوة نةبيَت، يةك لة دواى يةكدى، تفى لة رِووى هةر 

بةآلم ثاش ئةوةى لةم كةفضةريَنة بووةوةو، لة فشارى ئةو ترسة رِزطارى بوو، بةرطى هةموويان كرد. 
توورِةيى ثؤشيبوو، بة ئارةزووى بةرطريكارانة دةستى بةكار كرد. شةو لةطةأل ثياوةكانيدا ضاوديَرى 

 كةنارةكةيان كرد.
رِووبارةكةوة هات، خؤيان  ساتيَك لةساتةكان، طويَيان لة زرمةيةك بوو، لة شويَنيَكى ئةسكةلةكةى دوور

طةياندة شويَنةكة. طويَيان لة زرمةى ثارضة تةختةداريَك بوو، لةطةأل كةوتنةخوارةوةى بةرديَك كة كةوتة ناو 
ئاوةكةوة. كة طةيشتنة جىَ دةبينن بة رِاستى ئةسكةلةكان تيَكدراون و، دةبينن ديوارةكة رِووخيَنراوة، بةآلم 

ن نةبينى، جةندرمةكان، بةرانبةر بةم بؤشايية كة لةوة دةضيَت ثرِ لة مؤتةكة شويَن ثيَى هيض تاوانباريَكيا
بيَت، هةستيان بة مووضرِكةيةك كرد، كة بؤ شيَى شةوو ئةو ترسة دةطةرِايةوة ئةو كةسة هةستى ثآ دةكات 
برِواى بة ئةفسانة بيَت. هاواريان دةكردو لة تاريكيدا تةماشاى يةكدييان دةكردو، مةشخةَلة 

بةآلم هةر هةموو ئةوانة سووديان نةبوو... ضونكة ئةم تيَكدانة تازةية رِووى  ريساوةكانيان دةجووآلندةوة.داك
 دا، تيَكدةرانيش نةطريان و نةيشكوذران، وةك بَليَيت بة رِاستى جنؤكة بن و نةبينريَن.

ةنارةكةى ديكة دانا، شةوى دواتر بةرثرسى جةندرمةكان بؤسةكةى باشرت ئامادة كردو، هةنديَك ثياوى لة ك
كة تاريكاييش داهات هةنديَك لةسةربازةكانى لةسةرجةم ئةسكةلةكاندا شاردةوة، بآ ئةوةى هيض كاميَكيان 
ببويَريَت، خؤيشى لةطةأل دووى ديكةياندا سوارى بةلةميَك بوو برديية كةنارى الى ضةثةوة بآ ئةوةى كةس 

وو سةوأل ليَدان بطاتة ئةم يان ئةو دوو ئةستوونةى دةست بة لة تاريكيدا بيانبينيَت. لةويَوة دةيتوانى بة د
هيَرش بباتة سةر ئةوةى كارى  دروستكردنيان كرابوو، بةو شيَوةية دةيتوانى، وةك هةَلؤ، لة هةردوو الوة

 هةَليَت، مةطةر كةسيَك بيَت باأل بطريَتةوة يان بضيَتة ذيَر ئاوةوة. نةهيََليَت ويَرانكارييةكةى دةكردو
رسى جةندرمةكان ئةو شةوة دريَذة ساردةى بةسةربرد، لةناو بةلةمةكةدا رِاكشابوو، بةكةَلثؤس خؤى بةرث

داثؤشيبوو، هزرو بريكردنةوةى رِةش و نووتةك ئازاريان دةداو بةردةوام ئةم ثرسيارةى بة ميَشكدا 
نى بهيَنيَت كة دةخواليةوة: تؤ بَليَيت عابد ئاغا هةرِةشةكةى خؤى جيَبةجآ بكات و كؤتايى بة ذيا

، بةَلكو تةنيا ترس و ئةشكةجنة بةسةرى بردووة ذيان نةبووة لةطةأل ئةم بةرثرسةيدائةوةى هةرضؤنيَك بووبيَت 
بووة؟ لةو كاتةدا هيض سروةيةك بة دريَذايى بينايةكة بةر طوآ نةدةكةوت، تةنيا خورِةى ئاوةكة نةبيَت كة 

خةريك بوو رِؤذ دةبووةوةو، بةرثرسى جةندرمةكان هةستى نةدةبينرا، رِؤتينيانة كشةى دةهات، هةروةها 
 دةكرد كة جةستة طران و سرِبووةكةى ذيانى تاريك و كورترت دةكاتةوة.

شةوى دواتر، كة سيَيةمني و دوايةمني شةو بوو، وةك ئةوةى ثيَشووى بةرِيَوةضوو: هةمان بيَدارى، هةمان 
درمةكان هةستى كرد وردةوردة سرِبوونيَكى كوشندة ئامادةيى ثياوةكان. نيوةشةو داهات. بةرثرسى جةن

لةشى دةتةنيَتةوة. لةم كاتةدا دةنطى خشثةيةكى نزم بةرطوآ كةوت كة لة بةربةستى ئةو دار بةرِووةى 
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لةوبةريشةوة دةنطيَكى بةهيَزى فيتفيتة ةو ئةسكةلةكانى لةسةر توندكراوة.داكوترابوونة ناو رٍِِووبارةك
لةناو بةلةمةكةدا رِاوةستاوة، ةرثرسى جةندرمةكان بزووت. ئةو ئيَستة بةرطوآ كةوت و، بةلةمى ب

تاريكايى دةرِوانيَت و، هةردوو دةستى دةجووَليَنيَتةوةو، بة دةنطيَكى طرِ هاوار دةكات: )سةوأل ليَدةن، تا لة
 دةتوانن سةوأل ليَدةن(.

ميَكى بةهيَز هيَرشى بؤ هيَنان بةر لةوةى ثياوةكانيش سةوَليان ليَدةداو نيوضة بيَدار بووبوونةوة، بةآلم تةوذ
بةخؤ بكةون، خؤيان ديتةوة لةطةأل رِةوتى ئاوةكةدا دةضن، لة جياتى ئةوةى بةرةو الى ئةسكةلةكان سةوأل 
ليَ بدةن، ئةطةر ئةو شتة رِاينةطرتبان كة كةس بريى ىلَ نةدةكردةوة، ئةوة لة تةوذمى ئاوةكة قوتاريان 

 يَكى دوورى رِاثيَضابان.نةدةبوو، رِةنطة بؤ شويَن
لةوآ، لة ناوةرِاستى ئاوةكةدا، بةلةمةكةيان بةر شتيَكى قورسى لةدار دروستكراو كةوت و زرمةيةكى 
طةورةى ليَوة هات و، رِايطرتن، ئةو كات ديتيان جةندرمةكان لةسةرةوةى ئةسكةلةكان ثرِيان داوةتة ثياويَك 

)ئةو هةموو ثياوانة خةَلكى الى ناوضةكانى الى خؤمانن و  نيةك دةنط دةَليَبةو ضنطيان ناوةتة بينةقاى و 
كة ليَيان  هاوارة ثضرِ ثضرِةكانيان تيَكةأل بة يةكدى دةبوونتاريكيدا لةهةموويان بوونةتة موسوَلمان و 

 (:تيَنةدةطةيشتيت
 ـ بيطرة، وازى ىلَ مةهيَنة.
 ـ كاخرميان، وةرة بؤ ئيَرة.

 ـ ئةوةتا ديَم..
دةنطانة بةرز دةبوونةوة، دةنطى كةوتنة خوارةوةى تةنيَكى قورس يان تةني مرؤظيَك لةناو  لة كاتيَكدا ئةو

ئاوةكةدا بةرطوىَ كةوت. بةرثرسى جةندرمةكان بؤ ماوةيةكى كورت ثةشؤكاو شَلةذا، نةيدةزانى لة كوآ 
اية بةر ئةو رِاوةستاوةو ضى رِوو دةدات، ئةو كاتةى دواى ماوةيةك هاتةوة سةرخؤى، داريَكى دريَذى د

ميَخانةى كة لةناو ئاوةكةدا بةريان كةوت، فشارى خستة سةرو، بةلةمةكة بة ثيَضةوانةى رِةوتى ئاوةكة 
الى ميَخى دارضنارةكةية، بة  ضووة ثيَشةوة. هةر ثاَلى دةدا تا طةيشتة نزيك ئةسكةلةكة. ئيَستة

 توورِةييةوة توند هاوارى كرد:
 نن.. ثةتيَكم وآ دةن.ـ مةشخةَلةكة، مةشخةَلةكة داطريسيَ

سةرةتا كةس بة دةنطييةوة نةضوو. بةآلم دواي ضةند هاواريَكى زؤرى نيَوانيان، كة كةس نةيدةتوانى طوآ 
لةوةى تةنيشتى بطريَت يان ليَى تيَبطات، لة سةرةوة مةشخةَليَكى بضووكى لةرزؤكى ترسنؤكانة 

ثياوو شتةكانى هةموو خستة نيَو طةرداويَكى داطريسيَنرا، ئةم تيشكة ئةو جةندرمانةى ثرت شَلةذاندو، 
نويَوة: خؤيان و سيَبةرةكانيان و ئةو تيشكة سوورانةى لة ئاوةكةدا دةدرةوشانةوة. بةآلم ئةوةندةى نةبرد 
مةشخةَليَكى نوآ بة دةستيَكى ديكةوة داطريسيَنرا. ئةو كات تيشكةكة سةقامطري بوو، ثياوةكان هاتنةوة 

 وة. ئيدى ئةو كاتة هةموو شت رِوون بووةوةو ليَى طةيشنت.سةرخؤو يةكدييان ناسيية
لة نيَوان بةلةمةكةى بةرثرسى جةندرمةكان و ئةسكةلةكاندا، كةَلةكيَكى لةسآ ثارضة دروستكراوو، 
 ىسةوَليَكى رِاستةقينةى لةو جؤرةى سةوَلى ليَدةرانى بةلةم بةكارى دةهينن دةبينرا، لة دريَذايى و توانا
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 نةبوو، كةَلةكةكة بة ثةتيَكى لة تويَكَلى دارباوى )بادةم( دروستكراو بةيةك لة ميَخةكانى كةَلةكةكة كةمرت
دارضنارةكةى ذيَر ئةسكةلةكانةوة بةسرتابووةوة، بةو جؤرة لة شويَنةكةى خؤيدا دةمايةوةو بةرةنطارى ئةو 

ةكيَشا. جةندرمةكان هاريكارى تةوذمة خيَرايةى ئاوةكة دةبووةوة، كة قورِاوى دةكردو توند بؤ ذيَرةوةى رِاد
. هةر هةموويان هةناسة بضيَتة سةرةوة بةرثرسةكةي خؤيان كرد تا لة كةَلةكةكة تيَثةرِيَت و بؤ اليان

برِكيَيان بوو، زةبرو زةنطى بة رِوخساريانةوة دياربوو. لةسةر تةختةدارةكان كابرايةكى كريستيان دةبينرا بة 
را هةَلبةزو دابةزى بوو. هةردوو ضاوة زةقةكةى دةرثؤقيبوون و سثياتيية ثةت بةسرتابووةوة. سنطى توندو خيَ

 تؤقيوةكةيان دةركةوتبوو.
يةكيَك لةهةر ضوار جةندرمةكة، كة بةتةمةنرتينيان بوو، لةكاتيَكدا زؤر شَلةذابوو، رِووداوةكةى بؤ 

ةوةو ضاوديَرييان دةكرد، بةرثرسةكة دةطيَرِايةوة. طوتى لةضةند شويَنيَكى ئةسكةلةكاندا خؤيان شاردبوو
كاتيَك لة تاريكاييدا طويَيان لة دةنطى سةوأل ليَدانيَك بوو، وايان زانى بةلةمى بةرثرسةكةية، بةآلم زؤر 

بزانن ضى رِوو  ندانايانة ددانيان بة خؤدا طرت و وايان نواند وةك بَليَيت كةس لةوآ نيية، بطرة ضاوةرِوان بوو
ن بينى لة ميَخةكان نزيك دةبنةوةو بة زةمحةت كةَلةكةكةيان بة دةدات. ئةو كات دوو جووتياريا

يةكيَكيانةوة بةستةوة. وازيان ىلَ هيَنان تا ثيَيدا هةَلزنان، تا هاتنة ناو ئةسكةلةكانةوةو كةوتنة نيَويان و 
دانةكة بة تةوشة هيَرشيان كردنة سةرو كةوتنة ويَزةيان و بة ثةت بةستنيانةوة. يةكيَكيان لةبةر ئةوةى ليَ

بةر سةرى كةوتبوو بوورايةوة، بة ئاسانى توانرا دةست و ثيَى ببةسرتيَتةوة، هةرضى دووةميانة كة 
لةسةرةتاوة خؤى وا نيشان دا كة نيوة مردووة، وةك ماسى خؤى لة نيَو دةستيان هةَلخليسكاندو لة ناو 

 تةختةدارةكانةوة خؤى هةَلداية ناو ئاوةكةوة.
 لة ترساندا بآ دةنط بوو، بةرثرسةكة دةستى بة هات و هاوار كرد:جةندرمةكة ئةوةى طوت و، 

 ـ كآ رِيَى دا هةَلبيَت؟ ثيَم بَليَن كآ رِيَى دا هةَلبيَت.. هةر هةمووتان هةجنن هةجنن دةكةم. 
ثياوةكان بيَدةنط بوون و ورتةيان ليَوة نةهات، لة كاتيَكدا ضاويان لةبةر تيشكة سوورة لةرزؤكةكةدا ثرتةى 

ت، بةرثرسةكة بة دةورى خؤيدا دةسوورِايةوة، وةك بَليَيت لة تاريكاييةكةدا بة دواى كابراي بزربوودا دةها
دةطةرِيَت و، بةردةوام جنيَوى بؤ دةذماردن و، جنيَوى ثآ دةدان و بة رِووياندا هةَلدةشاخا كة بة دريَذايى 

ا رِاضةَلةكى و، خؤى لة جووتيارة دةست و هيض رِووذيَك ئةو جؤرة جنيَوةى ئاراستة نةكردوون. ىلَ لةناكاود
ردا دةدات و، بة دةنطيَكى الواز داثآ بةسرتاوةكة نزيك كردةوة، وةك بَليَيت خؤى بةسةر طةجنينةيةكى بةها

 وةك بَليَيت فيكةيةكة لة نيَوان ددانةوة ديَتة دةرةوة، بةدةم لةرزينةوة طوتى:
ى لة دةستى ئيَوة ئةى دايك ضى و ضى ثآ كراو... ـ ئاطةدارى ئةمة بن، باش ئاطةدارى ئةمة بن، ئا

 سةرتان ىلَ دةكةمةوة ئةطةر لة دةستتان هةَليَت.
جةندرمةكان هاتن و لة دةورى جووتيارةكة طرد بوونةوةو دووى ديكةيش لة كةنارةكةى ديكةوة بة ناو 

ثيَى جووتيارةكة توندتر ئةسكةلةكاندا رِايانكرد. بةرثرسةكة فةرمانى دا. داواى لة ثياوةكان كرد دةست و 
ببةستنةوة. بةم شيَوةية بة هيَمنى و لةسةرخؤ وةك الشةيةكى مردوو طةيانديانة كةنارى رِووباركة. 
بةرثرسةكةيش بة دووياندا ضوو نةيدةزانى ثآ لة كوآ دانيَت و ضاوى لة ثياوة دةست و ثآ بةسرتاوةكة 
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كرد كة طةورةتر دةبيَت و تةنيا ئيَستة ذيانى نةدةترووكاند. هةركة هةنطاويَكى هاويشتباية هةستى دة
 بةبةردا كراوة.

ضةندين مةشخةَلى ديكة لةسةر كةنارةكة دادةطريسان و دةجووآلنةوةو دةكوذانةوة، ثاشان سةر لةنوآ 
دادطريسانةوة. جووتيارة دةستطريكراوةكةيان بؤ زجنيَك لة زجنةكانى كريَكارةكان طواستةوة كة ئاطرى تيَدا 

 ، بة ثةت و زجنري بة ميَخيَكيانةوة بةستةوة.كرابووةوة
 خودى رِاديسالظ ئؤنيشتيية.

بةرثرسةكة نةختيَك هيَورتر بووةوة، لة هاوارو سويَندخواردن كةوت، ىلَ نةيدةتوانى لة هيض شويَنيَك تؤتكة 
طةرِيَن كة بطريَت. جةندرمةى رِةوانةى خوارةوةى رِووبارةكة دةكرد تا بة دواى ئةو جووتيارةكةى ديكةدا ب

خؤى هةَلداية ناو ئاوةكةوة، ئةطةرضى زؤر ئاشكرابوو كة طةيشتنة وى و دةستطريكردنى، ئةطةر 
نةخنكابيَت، كاريكة كةس ناتوانيَت لةم تاريكة شةوةدا ئةجنامى بدات. هةروةها فةرمانى ديكةى دةداو، 

ببوو. تا دةستى بة ليَثرسينةوةى دةهاتة ذوورةوةو دةضووة دةرةوةو دةطةرِايةوةو لةبةر هةَلضوون سةرخؤش 
جووتيارة دةست و ثآ بةسرتاوةكة كرد، بةآلم ئةوةندةى ثآ نةضوو ثاشطةز بووةوة. لة رِاستيدا ئةوةى 
دةيكرد بةمةبةستى ئةوة بوو خؤى كؤنرتؤأل بكات و نيطةرانى خؤى ظةشيَريَت، لةبةر ئةوةى تةنيا يةك 

 عابد ئاغاى دةكرد. بريؤكة لة ميَشكيدا دةخواليةوة: ضاوةرِوانى
 ضاوةرِوانييةكةى دريَذةى نةكيَشا.

ئاغا، ثاش ئةوةى سةرخةويَكى شكاند، وةك رِاهاتبوو لة نيوة شةودا دةست بةجآ لةخةو  دلةبةر ئةوة عاب
هةستاو، نةيتوانى جاريَكى ديكة خبةويَتةوة، لة نزيك ثةجنةرةكةوة رِاوةستاو تةماشاى تاريكايى دةكرد. لة 

ة لةسةر بيكافاتس، دةتوانيَت بة رِؤذ تةماشاى دؤَلى رِووبارى درينا بكات و، هةموو بيناكة بةرزاييةكةو
ببينيَت، هةروةها كوختة بضووك و ئاسياوو تةويلةكان و هةموو ئةو رِووثيَوة تيَكدراوة قةرةباَلغةى دةورو 

ةضيَت و دَلى ثرِ لة ذان و بةرى بيناكة ببينيَت. ئيَستة لة تاريكاييدا بريى بؤ الى هةموو ئةو شتانة د
تاَلييةو، بري دةكاتةوةو لة دَلى خؤيدا دةَليَت كارةكان سست و دذوارانة بةرِيَوة دةضن، بيَطومان رِؤذيَك لة 

رِيَتةوة، ئـةو كابـرا بىَ اليةنى كةمةوة تؤسؤن ئةفةندى دةيطيَيَت: بةرِؤذان ئةمة بةر طويَى وةزير دةكةو
ضاو لووسة. ئةطةر شتيَكى لةو جؤرة رِوو بدات، ئةوة رِةنطة هيض نرخ و  و، دوو رِووة، دةم وبةزةيي 

ثايةيةكى الى وةزير نةميَنيَت. تةنيا ئةوةيش بوو خةوى ىلَ تةراندبوو، واى ىلَ دةكرد لة كاتى نوستندا 
ىَ نةدةخورا رِابضَلةكيَت، ئةطةر بنوستاية. ئةطةر بريى بؤ ئةوة بضووباية كة وةزير ليَى توورِة دةبيَت نانى ث

وةك بَليَيت ذةهر بيَت، بة بيزارى لة خةَلكى دوور دةكةوتةوةو، ذيانيشى لةبةرضاو دةكةوت. بريى لة نةمانى 
بايةخ و ثلةو ثايةى الى وةزير دةكردةوةو لة دَلى خؤيدا دةيطوت: كةواتة ئةو كات لة وةزير دوور 

. هةموو شتيَك  تةنيا ئةمة نا(، ئةو كات بآ دةكةويتةوةو ئةو كات دوذمنانت طاَلتةت ثآ دةكةن )ئاى ...
نرخ دةبيت .... دةبيتة ثةرِؤيةكى شرِوهورِ .... بيَزراوو نائوميَد دةبيَت، نةك هةر الى كةسانى ديكة، 
بةَلكو بةالى خؤشتةوة .... واتة ئةم سامانةت لةدةست دةضيَت، كة بة شةكةتييةكى زؤر بةدةستت هيَناوة، 

ايةوة ئةوة دةبيَت بة نهيَنى، دوور لة ئةستةنبووأل، لة شويَنيَكى تاراوطة، لة يان ئةطةر سامانةكةت م
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هةريَميَك، لة هةريَمةكان، دوور وآلت و، لةبريكراوو نائوميَدانة خةرجى بكةيت ... نا، نا ... هةموو شتيَك 
يَستة بة دواوة شنةباى تةنيا ئةمة نا .... لةوة باشرت ئةوةية لةمرِؤ بة دواوة ضاوم هةتاو نةبينيَت و، لة ئ

 بةيان هةَلنةمذم ... سةد جار لةوة باشرتة بة مرؤظى نةميَنمةوةو هةرطيز هيض شتيَكم نةبيَت ...
ة سةرى و رِؤذانة ضةند جاريَك زرنطةى لةم الو لةو يبةردةوام ئةم هزرانةى بة بريدا دةهات و ، خويَن دةزاي

واوةتى لة دَلى دةرنةدةضوو، بةَلكوو وةك قورساييةكى رِةش الى تةويََلى هةَلدةستاند، هيض كاتيَكيش بة تة
دَلى دادةطرت. ئةوة واتاى لةدةستدانى طرنطى و ثايةدارييةو رِةنطة ئةم لةدةستدانى ثايةدارييةيش هةموو 
رِؤذ يان هةموو ساتيَك رِوو بدات .. ضونكة هةموو رِووداوةكان بةو ئاراستةدا دةرِؤن بةو رِؤذة بطات... ىلَ 

نيا بة خؤى خةبات دةكات و تيَدةكؤشيَت ئةوة رِوو نةدات و خؤى ىلَ بثاريَزيَت: بة تةنيا خؤى ماوةى تة
ثازدة ساَلة كيَبةركآ لةطةأل طشت خةَلك و هةموو شتيَكدا دةكات، لةو كاتةوة توانيويةتى ثلةو ثايةو 

ت. كآ بةرطةى ئةم هةموو كاريطةرى هةبيَت، لةو كاتةوة وةزير كارى طةورة طةورةى ثىَ رِادةسثيَريَ
نيطةرانى و هةموو ترسة دةطريَت؟ كآ دةتوانيَت بنويَت و لةم جؤرة بارودؤخانةدا هيَورى خؤى لةدةست 

 نةدات؟
عابد ئاغا ثةجنةرةكةى كردةوةو تةماشاى تاريكى كرد، ئةطةرضى شةوةكة شةويَكى ساردو شيَدارى ثاييز 

نطةبةرةدا هةستى دةكرد خةريكة دةخنكيَت. ئةو كات بَليَسةى بوو، لةبةر ئةوةى لةم رِووثيَوة داخراوة تة
رِووناكى بينى، بة دريَذايى كةنارى رِووبارةكة بةسةر ئةسكةلةكانةوة دةبريسكايةوة. كاتيَك بينى 
مةشخةَلةكان ثرت دةبوون و تا دةهات ذمارةيان زيادى دةكرد، ثيَشينى ئةوةى كرد كة شتيَكى نائاسايى 

انى ثؤشى و، بةردةستةكةى هةَلستاندو، طةيشتة تةويلة رِووناك كراوةكة، لةو كاتةى كة رِووى داوة: جلةك
، نةيدةزانى و بدات و، فةرمان بؤ كآ دةربكاتفةرماندةى جةندرمةكان واى ىلَ هاتبوو نةيدةزانى ضؤن جنيَ

 ضى بكات تا كات بة فريِؤ نةضيَت.
واوةتى شَلةذاندى. بة سنط ةنةدةكرا، ئةوة بة ت كاتيَك عابد ئاغا طةيشت، ئةم طةيشتنةى كة ثيَشبينى

فرةوانييةوة هيواى ئةم ساتةى دةخواست، كاتيَكيش شتةكة بةدى هات، نةيزانى بةو شيَوةيةى بريى ىلَ 
دةكردةوة سوودى ليَوةربطريَت، بةَلكو بة تةواوةتى شَلةذابوو، زارى ويَكدا دةضوو، تةتةَلةى دةكرد، جووتيارة 

ةكةى لة بريكردبوو، عاباد ئاغا بة ضاويَكى سووكةوة لة تةوقى سةريةوة، تةماشاى كرد، بة زجنري بةسرتاو
 ثاشان بةرةو الى طرياوةكة رِؤيشت.

ئاطر لة تةويلةكةدا كرايةوة، ئةوةندةى ديكة رِووناك بووةوة تا رِادةيةك دوورترين طؤشةى ذوورةكة رِووناك 
 ؤشرت دةكردو داريان تىَ دةهاويشت.ببووةوة، جةندرمةكانيش تا دةهات ئاطرةكةيان خ

عابد ئاغا بةرانبةر بة جووتيارة دةست و ثآ بةسرتاوةكة رِاوةستا. لةم دريَذتر بوو. بة هيَورى رِاوةستاو بريى 
دةكردةوة، هةموو ثياوةكان ضاوةرِوانى ئةويان دةكرد بثةيظيَت، ىلَ ئةو تآ دةفكرى: ئةمة ئةو ثياوةية كة 

النيَى دةطةأل بكةم و خؤم بكةمة هاوشانى وى؟ ئةمة ئةو ثياوةية كة ثلةو ثايةو دةبيَت زؤرانبازىو ملم
ضارةنووسم لةسةر وى رِاوةستاوة؟ ئاية ذيانى من لةسةر ئةو دوو ثياوة رِاوةستابوو: بةرثرسى طيَل و طةوجى 

 بآ نرخى جةندرمةكان و، ئةم ئةسثآ ثيس و كةللة رِة  و داخراوة؟ 
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 اضَلةكى و دةستى بة فةرمان دةركردن كردو لة جووتيارةكةى دةثرسى!لةناكاودا عابد ئاغا رِ
تةويلةكة ثرِ لة جةندرمة بوو. لة دةرةوةيش دةنطى ضاوديَرو كريَكارةكان بةرطوآ دةكةوت كة لةخةو 
هةَلستابوون. عابد ئاغا ثرسيارةكانى بةهؤى وةرطيَرِيَكةوة ئاراستةى طرياوةكة دةكرد كة بةرثرسى 

 وو.جةندرمةكان ب
سةرةتا رِاديسالظ طوتى برِيارى دابوو لةطةأل الويَكى برادةريدا هةَليَت، بؤ ئةو مةبةستةيش ضووبوونة ناو  

ئاوةكةوة ثاش ئةوةى كةَلةكيَكى بضووكيان دروست كرد. كاتيَك بؤيان رِوون بووةوة كة كةس برِوا بةم 
اضيَتة ناو رِووباريَكى بةشةثؤل و ثرِ لة قسةيةى ناكات، ضونكة مرؤظ لةم جؤرة شةوة تاريك و نووتةكةدا ن

تاويَرو ملةوة ـ هةروةها ئةوانةى دةيانةويَت هةَليَن بةسةر دةرِابةكان ناكةون و كارةكان تيَك نادةن ـ بى 
 دةنط بوو هيضى ديكةى لةزار نةهاتة دةر، تةنيا ئةوة نةبيَت بة لووت بةرزييةكةوة طوتى :

 ة ... هةرضى دةكةن ، بيكةن.هةموو شتيَك بة دةستى خؤتانةوةي -
 عابد ئاغا توند بةرسظى دايةوة:

 بةَلآ، ئيَستة دةبينيت ضيمان دةويَت. -
جةندرمةكان زجنريةكانيان ىلَ كردةوةو سنطيان رِووت كردةوة، زجنريةكانيان خستة نيَو طرِى ئاطرةكةوة، بة 

ثيس بوو، هةروةها هةموو شويَنيَكى هؤى هيزى دووكةَلةوة زجنريةكان رِةش ببوون، بؤية دةستى هةموويان 
جةستةى جووتيارةكةيان رِةش كرد كة نيوضة رِووت بوو، هةركة زجنريةكان سوور هةَلطةرِان يان خةريك بوو 

ى قةرةج لة سةريَكيانةوة بة ثشكؤهةَلطريَكى طةورة هةَلى طرتن، هاوكات (مةرجان)سوور هةَلطةرِيَن، 
 وة هةَليطرتن.جةندرمةيةك بة هةمان شيَوة لةو سةرة

 بةرثرسى جةندرمةكان وتةكانى عاباد ئاغاى وةرطيَرِا.
 دةى ئيَستة رِاستييةكةمان ثآ بَلىَ. -
 ضيتان ثىَ بَليَم؟ ئيَوة دةتوانن هةموو شتيَك بكةن و هةموو شتيَك دةزانن. -

وتيارةكة ويَك هةردوو ثياوةكة زجنريةكانيان نزيك كردةوةو نايانة سةر سينطة ثان و تووكنةكةى، دةمى جو
ضووةوةو، دةمارةكانى ملى ئةستوور بوون و، ثةراسووةكانى لةهةر دوو الوة دةركةوتن و، دةمارةكانى سكى 
توندتر دةبوون و طرذ دةبوونةوة، وةك ضؤن لة كاتى رِشانةوةدا وايان ىلَ ديَت. لة ئازاردا دةينركاندو، توند 

ر تيَكدةضوو، دةكؤشا سنطى لة ئاسنة طةرمةكان دوور ئةو ثةتانةى دةطوشى كة ثيَيان بةسرتابووةوة، هة
 خباتةوة، ضاوةكانى ثرتة ثرتيان بوو، فرميَسك بةسةر هةردوو طؤنايدا ضؤرِاوطةى بةستبوو.

 زجنريةكان دوور خرانةوة.
 ـ ئةمة تةنيا سةرةتايةكة، باشرت نةبوو بآ ئةوةى وات ىلَ بكةين قسة بكةيت؟

 ةَلكيَشا، بةآلم هةر بآ دةنط بوو.جووتيارةكة هةناسةيةكى دريَذى ه
 ـ ثيَمان بَلىَ كيَت لةطةأل بوو؟!

 ـ ناوى )جان(ة، بةآلم نازامن ماَليان لة كويَيةو لة كام طوندة!
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جاريَكى ديكة زجنريةكان نزيك كرانةوةو، تووك و ثيَستة سووتاوةكان طرذ بوون و، دووكةأل ضووة لووتى 
ستى بة قسة كرد، لة كاتيَكدا كة جةستةى لة ئةذمةتى ئةشكةجنةدا ثياوةكةوةو ثذمى، ثاشان ثضرِ ثضرِ دة

ويَك ضووبووةوة. هةموو ئةوةى ليَى تيَطةيشنت ئةوة بوو كة هةردووكيان لةسةر ئةوة رِيَككةوتن  ضةند 
شويَنيَكى ثردةكة تيَك بدةن. وايان دةزانى دةبيَت ئةوة بكةن كة كرديان، كةسيش هيضى لةو بارةوة 

ةسيش بةشدارى تيَدا نةكردووة، سةرةتا لة كةنارةكةوة دةهاتن و، طةيشتبوونة ضةند شويَنيَكى نةزانيوة، ك
جيا جياو، تيَكيان دابوون، تا ئةو كاتةى بينييان بة دريَذايى كةناةركة ثاسةوان لةسةر دةرِابةكان هةن، وايان 

ةن و بة هؤيةوة بة رِووبارةكةدا بة بريدا هات سآ تةختةدار ثيَكةوة ببةسنت و، كةَلةكيَكى ىلَ دروست بك
خؤيان بطةيةننة بينايةكة بآ ئةوةى كةس بيانبينيَت و، سىَ رِؤذ ئةم كارة ئةجنام بدةن، لة يةكةمني شةودا 
خةريك بوو دةستطري بكريَن، بةآلم توانييان دةرباز بنب، بؤية شةوى دواتر دةرنةضوون، ثاشان ئةم شةو سوارى 

 اوى ىلَ كةوتةوة.كةَلةكةكة بوون و ئةو رِوود
ـ ئةمة هةموو شتيَك بوو. رِووداوةكة بةم جؤرة بوو، كارةكةمان وا ئةجنام دا، ئيَستة ضيتان لة دةست ديَت 

 بيكةن.
ـ نا . ئةمة ئةوة نيية كة دةمانةويَت بيزانني. ثيَمان بَلآ كىَ هانى دايت ئةم كارة بكةيت .. ئةو 

ن هيَناوة هيض نيية، ئةطةر بةوةى بةراورد بكةين دواتر ئةشكةجنةيةى تا هةنووكة بةرانبةرت بةكارما
 بةكارى دةهيَنني.

 ـ ضيتان دةويَت ئةجنامى بدةن.
ئةو كات مةرجانى ئاسنطةر بة ثةنطرهةَلطرةكانييةوة نزيك بووةوةو، لة تةنيشت ثياوة دةست و ثآ 

ون. جووتيارةكة هةر نقةى ليَوة بةسرتاوةكةوة نووشتايةوة، دانة دانة نينؤكةكانى ثيَى دةرهانني كة ثةتى بو
ـ بةو دةست و  نةهات، بةَلكو ددانى بةخؤدا دةطرت. بةآلم لةرزيَكى سةير تةنى داطرتبوو تا دةطاتة مستى

ثآ بةسرتاويشةوة ـ ئةمةيش بةَلطةى ئةوةية كة رِةنطة ذانةكة زؤر ئازاربةخش بيَت. ساتيَك لة ساتةكان 
وة بةر طوآ كةوت. بةرثرسى جةندرمةكان ضاوديَرى و تةماشاى وشةو ورتةيةك لةذيَر ددانةكانى جووتيارةكة

جم و جووَلةكانى دةكردو ضاوةرِوان بوو طويَى لةهةر ددان ثيَدانانيَكى بيَت، بة دةستى ئاماذةى بة قةرةجةكة 
 كرد رِاوةستيَت، هةستا لة جووتيارةكةى ثرسى:

 ـ بةَلآ؟ ضى دةَليَيت؟
 م دةدةن، بآ هوودة كاتى خؤتان بة فريِؤ دةدةن؟ـ هيض ... بؤضى ئةم ئةشكةجنةية

 ـ بَلآ كآ هانى دايت ئةم كارة بكةيت؟
 ـ كآ هانى دام؟ ئيبليس ....

 ـ ئيبليس ؟
 ـ ئيبليس. بةَلآ ئيبليس ... خودى ئةو ئيبليسةى هانى ئيَوةى دا بيَنة ئيَرةو ئةم ثردة دروست بكةن.

  بة رِاشكاوى و رِوون.ىلَ ة هيَدى هيَدى و لةسةرخؤ دةثةيظى،جووتيارةك
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ئيبليس ... وشةيةكى سةيرة بةم جؤرة تاَلييةو لةم بارودؤخة سةيرةدا دةطوتريَت.. ئيبليس .. بةرثرسى 
 جةندرمةكان لةطةأل خؤيدا طوتى: بيَطومان ليَرة ئيبليسيَك هةية..

تةوةو طرياوةكة بووبيَتة بةآلم قيت رِاوةستابوو، سةرى نزم كردبووةوة، وةك بَليَيت شتةكة ثيَضةوانة بووبيَ
ثرسيار ليَكةرو ئةو بووبيَتة ثرسيار ليَكراو . ئةم وشةية بةر ذيَيةكى هةستيارى ناخى كةوت و، لةناكاودا، 
هةرضى جؤرة نيطةرانى و ترسيَكى طةورةى نيَو دَلى بوو، هةر هةمووى ورووذاند وةك بَليَيت دةستطريكردنى 

َلآ .. رِةنطة هةموو ئةمة، عابد ئاغاو دروستكةرى ثردةكةو، جووتيارة تاوانبارةكة قوتارى نةكردبيَت .. بة
شيتةكة، رِةنطة هةموو ئةوانة ئيبليس دروستى كردبن .. ئيبليس .. ئيبليس ئةو بوونةوةرة تاكةى كة 
ثيَويستة هةموومان ليَى برتسني .. بةرثرسى جةندرمةكان مووضرِكةيةكى بة لةشدا هات و كةميَك بةرةو 

يةوة، لة هةمان كاتدا دةنطى توندو تيذو توورِةى عابد ئاغا هةَليستاند، بؤية رِاثةرِى، عابد ئاغا ثشت كشا
 نةرِاندى و ، بة قامضيية كورتة لة ثيَست دروستكراوةكةى لة الرِانى جزمةى قاضى رِاستى داو طوتى:

 ـ هيَى؟ ئةوة ضيية؟ هةى خويَرِى نوستوويت؟
رِوانينيَكى سةرشؤرِانةو ترسةوة طرهةَلطرةكانى بةدةستةوة بوو، بةسةر ضؤك بوو ثةنقةرةجةكة هةر لة

بةهةردوو ضاوة رِةشة تيذةكةى دةيرِوانيية باآلى بةرزى عابد ئاغا، جةندرمةكان ئاطرةكةيان خؤش كرد، كة 
و بليَسةى بةرز دةبووةوة بةر لةوةى طةش ببيَتةوة، بؤية هةموو شويَنةكة رِووناك بووةوةو، طةرمى تيَدا بآل

بووةوةو، دميةنةكةى مرؤظى دةتؤقاند. ئةم شويَنةى كة شةوى بةسةردا هات شويَنيَكى شةثرِيَوى ويَرانة بووة، 
لةناكاودا ئيَستة طةورة بووةو فرةوان دةبيَتةوةو دةطؤرِيَت. شَلةذانيَكى تؤقيَنةرو كثييةكى لةرِادةبةدةر باَليان 

ن لة هةموو شويَنيَك رِوو دةدات كة رِاستيى تيَدا بةدةست بةسةر تةويلةكةو دةوروبةريدا كيَشاوة، وةك ضؤ
دةهيَنريَتةوة، يان مرؤظيَكى زيندوو تيَدا ئةشكةجنة دةدريَت، يان دادوةرى تيَدا ديَتة ثاراسنت. عابد ئاغاو 
بةرثرسى جةندرمةكان و طرياوةكة دةجووَليَنةوةو وةك ئةكتةر دةثةيظن، ئةوانى ديكةيش بةسةر ثةجنةكانيان 

آ دةكةن و ضاويان لة عاردة، هيض ناَليَن مةطةر شتيَك ثيَويست بيَت بيَليَن، ئةويش بة دةنطيَكى نزم. هةر رِ
يةكةيان ئاواتةخواز بوو لة شويَنيَكى ديكةى جطة ئةم شويَنة بووايةو، ئاطةى لة هةموو ئةم بابةتة 

ةنةوةو تا دةتوانن جم و جووَلى خؤيان نةبوواية، بةآلم لةبةر ئةوةى ئةوة نةكةردةنيية، با دةنطيان نزم بك
 كةمرت بكةنةوة، بؤ ئةوةى بةاليةنى كةمةوة بتوانن خؤيان كةميَك لةم كيَشةية دوور خبةنةوة.

كاتيَك عابد ئاغا زانى ليَكؤَلينةوةكة بة سستى بةرِيَوة دةضيَت و مذدةى طةيشتنة ئاكامى ىلَ بةدى 
ة ضووة دةةرةوةو كؤمةَليَك جنيوى داو، بةرثرسةكةيش بة دوويدا ناكريَت، ئيدى ئوقرةى ىلَ برِاو لة تةويلةك

 ضووة دةرةوةو، جةندرمةكانيش دوويان كةوتن.
خةريك بوو رِؤذ دةبووةوة. هيَشتا خؤر نةكةوتبوو، بةآلم ئاسؤ رِووناك ببووةوة. لة نيَوان تةثؤَلكةكاندا مرؤظ 

تاريك دةضوونةوة. لةنيَوان طةواَلة هةورةكانةوة  بة ئامسانةوة دةبينى، بةنةوشةيى ضةند طةواَلة هةوريَكى
ئامسانيَكى ساماَلى بىَ طةردى بةدى كرد سةوز دةضووةوة. بة رِووى عاردة شيَدارةكةشةوة تةم و مذى نزم 
دةبينرا، ضلَ و ثؤثى درةختة بةردارو طةآل زةردة ثةرت بووةكانيان سةريان ىلَ هيَنابوونة دةرةوة. عابد ئاغا 

كة هيَشتة بة قامضيية بضووكةكةى بة ال رِانى جزمةكةيدا دةكيَشا هةر فةرمانى دةدا.  لة كاتيَكدا
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تايبةتى لةرِووى ثيَوةندى بة هاوكارةكانييةوة. يَذة بة ليَكؤَلينةوة بدريَت، بةثيَويستة لةطةأل تاوانبارةكةدا در
و، ثيَويستة هةموو شتيَك ئامادة ىلَ ثيَويستة ئةشكةجنةدانةكةى سنوور نةبةزيَنيَت، ضونكة رِةنطة مبريَت 

بكريَت بؤ ئةوةى بة زيندوويى لة نيوةرِؤى هةمان رِؤذدا لة قازووخ بدريَت، لة قازووخ دانةكةيش لة 
بةرزترين شويَنى ئةسكةلةكانةوة بيَت، تا هةموو شارةكة بيبينن. تا هةموو كريَكارةكان لة هةردوو كةنارى 

انى ةكان هةموو شتيَك ئامادة بكات و، جارِدةر بضيَت لة هةموو طةرِةكرِووبارةكةوة بيبينن. ثيَويستة مةرج
شاردا جارِ بدات، كة خةَلك دةتوانن نيوةرِؤ لةسةر ثردةكةوة ئاكامى ئةو كةسانة ببينن كة بيناكة 

 دةرِووخيَنن و، ثيَويستة هةموو ثياوان، تورك و نةسرانى، بة منداأل و ثريةميَردةوة لةوآ ئامادة بن.
ؤذةى كة دةبووةوة رِؤذى يةك شةممة بوو، رِؤذى يةك شةممةيش كريَكارةكان ئيشيان دةكرد وةك ضؤن ئةو رِ

هةموو رِؤذانى ديكةى هةفتة ئيشيان دةكرد، بةآلم خودى ضاوديَرةكان لةو رِؤذةدا سةريان سورِمابوو. كاتيَك 
، كة ئةشكةجنة ارةكة بآلو بووةوةريكردنى تاوانببةتةواوةتى رِؤذ بووةوة، ئةوةندةى نةبرد هةواَلى دةستط

دراوةو نيوةرِؤيش لة سيَدارة دةدريَت. بؤية ئةو بارة دةروونييةى باَلى بةسةر تةويلةكةدا كيَشابوو، كة 
باريَكى خؤطريى و ئامادةكاريانة بوو، لة هةموو شويَنيَكى فرةوانى دةوروبةرى بيناكةدا بآلو بووةوة. ئيَستة 

نط كار دةكةن، خؤيان لةوة دوورةثةريَز دةطرن ليَك برِوانن، هةر يةكةيان كريَكارة بيَطارةكان بآ دة
 دةرِوانيَتة ئةو كارةى لة بةردةميداية، وةك بَليَيت ئةمرِؤ سةرةتاو كؤتايى طيَتى بيَت.

كاتذميَر يازدةى بةيانى دانيشتووانى شار، كة زؤربةيان تورك بوون، لة بةرزاييةكةى نزيك ة بوو بة هةرك
 طرد بوونةوةو، منداَلةكانيان ضوونة سةر تاويَرة طةورةكان كة بؤ ئةوة ئامادةكرابوون بتاشريَن. ثردةكة 

كريَكارةكانيش لة دةورى تةختةدارة باريك و دريَذةكان ثةرت ببوونةوةو ثةثكة نانيان بةسةردا دةبةشرايةوة 
يان دةكردو خواردنةكةيان بؤ ئةوةى تيَريان بكات. بةترس و لةرزةوة بآ دةنط تةماشاى دةروبةرى خؤ

دةجوو. ثاش كةميَك عابد ئاغا هات كة تؤسؤن ئةفةندى و، وةستا ئةنتؤن و، ذمارةيةك  كةسايةتى تورك 
ثاسةوانييان دةكردو، هةموويان لة شويَنيَكى وشكايى نيَوان ثردةكةو تةويلةكة رِاوةستان كة طرياوةكةى ىلَ 

عابد ئاغا جاريَكى ديكة ضووة ناو تةويلةكةوة. ثيَيان رِاطةياند  سزا درابوو لة سيَدارة بدريَت. ىبوو، ئةوة
بَليَيت  دريذة، تا (9)كة هةموو شتيَك ئامادةكراوة: قازووخيَك لة دارضنار ئامادةكراوة، نزيكةى ضوار ئةرشني

سةر تيذة، نووكةكةى ئاسنى تآ ئاخنراوة، باريك و دريَذ بة ثيو ضةور كراوةو، ضةندين ميَخ و ئةستوون لة
ئةسكةلةكان داكوتراون، كة قازووخةكةيان ثيَوة توند دةكريَت و دةجةرِيَنريَت، ضةكوشيَكى دارينيش دانراوة 
 بؤ ئةوةى قازووخةكةى ثآ دابكوتريَت، لةطةأل هةنديَك طوريس و هةموو ئةو شتانةى بؤ ئةو كارة ثيَويسنت.

ضاوةكانى سوور بووبوونةوة، تا هةنووكةيش بةرثرسى جةندرمةكان شَلةذابوو، رِةنطى خاكى ىلَ نيشتبوو، 
 ضاوى بةو رِوانينة بَليَسةدارانةدا نةدةهات كة عابد ئاغا تةماشاى دةكردن و تيَى دةرِوانني.

ـ باش طويَت ىلَ بيَت.. ئةطةر هةموو شتيَك وةك ثيَويستة جيَبةجآ نةكريَت، ئةطةر مبكةيتة طاَلتةجارِى 
لة رِووبارى  سةطى كويَرة تؤو نة قةرةجةكة، ئةم ثشقلة بزنة ... ضوون خةَلكى، ئيدى لةمةودوا نةتبينم، ن

 درينادا دةتاخننكيَنم.
 عابد ئاغا ئةوةى طوت، ثاشان بةالى قةرجةكةدا ئاورِى دايةوة كة دةلةرزى و، بة دةنطيَكى نةرم ثيَى طوت:
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ديكةت ثآ دةبةخشم، ـ بطرة ئةمة شةش دينار، ئةطةر تا ئيَوارة بة زيندوويى مايةوة شةش دينارى 
 ئاطةدار بة.

لة منارةى مزطةوتة سةرةكييةكةى ناوةندى شارةوة دةنطى خؤجة بةرز دةبووةوةو، نيطةرانى لة رِيزى 
هةر حةشاماتةكةدا بآلو بووةوةو ئةوةندةى نةبرد دةرطةى تةويلةكة كرايةوةو، دة جةندرمة رِيزيان بةست، 

سةرى رِووتةوة، لة نيَوانياندا دةضووة ثيَشةوةو وةك جاران  ، بةثآ خواس ورِيزةى ثيَنج كةس، رِاديسالظ
ضةمابووةوة، بةآلم القى ليَك دوور نةدةخستنةوة، وةك ضؤن ئارد ببيَذيَت وا دةهاتة ثيَش ضاو. بة هةنطاوى 
كورت كورت، رِيَكردنيَكى سةير رِيَى دةكرد، وةك بَليَيت بة هةردوو قاضة بريندارةكةيةوة باز بدات، لة 

يَكدا كة خويَن لة شويَنى نينؤكة هةَلكةنراوةكانى ثةجنةى هةردوو ثيَيةوة فيشقةى دةهات و، كات
قازووخيَكى دريَذى سثى و تيذ بة سةر شانييةوة بوو. مةرجان و دوو قةرةجى ديكةى لة دوو بوون، لةوانةى 

ة ثةيدا بوو )كةس نةيزانى لة كاتى تاوانبار لة قازووخداندا يارمةتى مةرجانيان دةدا. لةناكاودا بةرثرسةك
لة كويَوة هةَلتؤبزى(، سوارى ئةسثة سوورة مةيلةو قاوةييةكةى ببوو، كةوتة ثيَش ئةو كةذاوةية كة دةبوو 

 سةد هةنطاو بربِيَت تا دةطاتة يةكةمني ئةسكةلة.
النةكةى خةَلكةكة سةريان بردبووة ثيَشةوةو لةسةر ثةجنةى ثيَيان رِاوةستابوون تا ثياوةكة ببينن كة ثي

دارِشتووةو بةرطرى رِيَكخستووةو بيناكةى ويَران و تيَكداوة. زؤريان بةالوة سةير بوو كة دميةنى ثةرِثووت و 
شرِؤَلى ئةم ثياوةيان بينى، كة مةزةندةيان دةكرد بة شيَوةيةكى ديكة بيَت. كةسيان نةياندةزانى بؤضى بةم 

هؤى ةو جآ سووتانةيان نةدةبينى كة بةةكات. كةسيان ئجؤرة لؤقة لؤ  و، بؤضى بةم شيَوة ثضرِ ثضرِ رِآ د
زجنريةكانةوة جةستةيان تةنيبووةوةو، وةك هيََلى طةورة طةورة سينطيان كون كون كردبوو، ئيَستةيش بة 
كراس و فةرووةكةى داثؤشراوة. بؤية ثةرِثووترتو بآ نرخرتيان دةهاتة بةرضاو لةوةى بتوانيَت ئةو 

دات، كة ئيَستة بةرةو مةرطى رِادةثيَضيَت. تةنيا قازووخة سثييةكة جوانييةكى ثاَلةوانيةتيية ئةجنام ب
 رِةشبينانةى بة دميةنةكة دةبةخشى و، سةرجنى بةالى خؤيدا رِادةكيَشا.

كاتيَك طةيشتنة ئةو شويَنةى خؤَلى تيَدا كؤدةكرايةوة، بةرثرسةكة لة ئةسثةكة دابةزى و بة جووَلةيةكى فيز 
نة رِةمشةكةى داية دةستى بةردةستةكةيةوةو،  لةناو ئةوانى ديكةدا بزر بوو، لةو رِيَطة زالنةى شانؤطةرييا

قورِينةى هةورازةكة كة ليَوةى بةرةو ئاوةكة شؤرِ دةبوونةوة. ثاش ماوةيةك، خةَلكةكة دةيانتوانى جاريَكى 
كةوتن. لةو رِارِةوة ديكة بةهةمان شيَوة بةسةر ئةسكةلةكانةوة بيانبينن، كة لةسةرخؤو هيَورانة سةردة

تةسكانةيشدا كة لة ميَخ و تةختةدار دروست كرابوون، جةندرمةكان بة تةواوةتى ضوار دةورى )رِاديسالظ(يان 
خؤ رِووبارةكةوة. بةم شيَوةية لةسةردابوو، تةواو تةنطيان ثآ هةَلضنيبوو، بؤ ئةوةى خؤى هةَلنةداتة ناو 

ا طةيشتنة لووتكة. لةوىَ لةسةر ئاوةكة بؤشاييةكى لة بةرةو ثيَشةوة دةضوون و، هةر سةردةكةوتن ت
تةختةدار دروستكراو بة قةوارةى ذووريَكى مامناوةندى هةبوو، لةم شويَنةدا، لةسةر شانؤيةكى بةرز، 
رِاديسالظ و، بةرثرسةكةو، هةرسىَ قةرةجةكة رِاوةستابوون، كةضى جةندرمةكانى ديكة بة ثةرت و بآلوى لة 

 دةوريان رِاوةستابوون.سةر ئةسكةلةكان لة 
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خةَلك لةسةر تةثؤَلكةكة دةجووآلن و شويَنى خؤيان دةطؤرِى. تةنيا سةد ثىَ لة تةختةدارةكانةوة دووربوون. 
كةواتة دةيانتوانى هةموو كةسيَك و هةموو جووَلةيةك ببينن، بةآلم نةياندةتوانى قسةكان ببيسنت و 

ريَكارةكان لة كةنارى ضةثةوة سآ ضةندان لة شانؤكةوة وردةكارييةكان ليَك جودا بكةنةوة. خةَلكةكةو ك
دوور بوون، هةر كاتيَك بيانويستاية دةيانتوانى جبووَليَنةوةو، زؤر تيَدةكؤشان بؤ ئةوةى طوآ شل بكةن و ثرت 
تةماشا بكةن. كةضى طويَيان لة هيض نةدةبوو، بطرة ئةوةى دةيانبينى سةرةتا وا ثيَدةضوو بيَفةرِ بيَت و هيض 

ذيَكى تيَدا نةبيَت، كةضى لة ئاكامدا دميةنةكة زؤر ناشريين بوو تا رِادةيةك هةر هةموويان رِوويان ضيَ
 وةرضةرخاندو، زؤريان بةرةو مالَ طةرِانةوة لةوة ثةشيمان بوون كة ئامادة ببوون.

ةرثرسةكة نزيك كاتيَك رِاديسالظ فةرمانى ثآ كرا رِاكشيَت، سةرةتا دوودأل بوو، بةآلم ئةوةندةى نةبرد لة ب
بووةوة بآ ئةوةى تةماشاى قةرةجةكةو بآ ئةوةى تةماشاى جةندرمةكان بكات، وةك بَليَيت هةر نةبن، لة 
بةرثرسةكة نزيك بووةوة بة شيَوةيةك وةك بَليَيت يةكيَك لة ناسياوةكانى بيَت و، بة دةنطيَكى نزم و كث ثيَى 

 طوت:
دةم ئةم ضاكةيةم لةطةأل بكة: وام كون بكة بة جؤريَك وةك ـ طوآ بطرة، بة ذيان و بةو دنيات سويَندت دة

 سةط لة ئازاردا نةتليَمةوة.
بةرثرسةكة رِاضَلةكى و بة رِوويدا هةَلشاخى وةك بيةويَت ئةم وتوويَذة بىَ هوودة بةضرثةية لةخؤى دوور 

 خباتةوة:
نيَت، هاتوويت ضوون ئافرةت ـ ويَأل بة ئةى نةسرانى.. تؤ، ئةى ئةو بةجةرطةى بيناى سوَلتان دةرِووخيَ

دةثارِيَيتةوة. هةموو شتيَك وةك ضؤن فةرمانيان ثىَ كراوةو وةك ضؤن شايةنى تؤية، جيَبةجآ دةكريَت.. 
لة كاتيَكدا هةردوو قةرةجةكة ليَى نزيك بوونةوةو دةستيان بة لةبةر  رِاديسالظ  ثرت سةرى دانةواند،

سينطى دةركةوتن كة زجنريةكان دروستى كردبوون،  داكةندنى فةرووةو كراسةكةى كردو،  زامةكانى
سوورهةَلطةرِابوون و ئةستوور ببوون. جووتيارةكة هيضى ديكةى نةخستة سةر ئةوةى طوتى، بةَلكو رِاكشا 
وةك فةرمانى ثيَدرا، رِووى لة عةرد بوو. هةردوو قةرةجةكة نزيك بوونةوةو سةرةتا هةردوو دةستيان لة 

يةكة لة قاضيان بة طوريس بةستةوةو هةر يةكةيان طوريسةكةى بؤ الى خؤى ثشتةوة بةست، ثاشان هةر 
رِاكيَشا، بؤية هةردوو قاضى زؤر لة يةكدى دوور كةوتنةوة، لة كاتيَكدا كة مةرجان قازووخةكةى لةسةر دوو 
ثارضة تةختةدارى كورت دادةنا بةجؤريَك سةرى قازووخةكة لةنيَوان هةردوو قاضى جووتيارةكةدا بيَت. 
ثاشان مةرجان كورتة ضةقؤيةكى ثانى لة باخةَلى دةرهيَناو، لة نزيكى ثياوة رِاكشاوةكةوة كرِنووشى بردو، 
بةسةريدا نوشتايةوة تا قوماشى شةرواَلةكةى لةنيَوان لنطيدا بدرِيَت و ئةو كونة طةورةتر بكاتةوة كة 

ترسيَنةرةى كارى جةالدةكةيان  قازووخةكةى ىلَ دةضيَتة ناو لةشيةوة. خؤشبةختانة بينةران ئةم بةشة
نةبينى. بةآلم ثياوة بةسرتاوةكةيان بينى بة هؤى ليَدانة كورت و خيَراكةوة دةلةرزى و، هةنديَك بةرز 
دةبووةوة وةك ئةوةى بَليَيت كة دةيةويَت هةَلسيَتة سةرثآ، بةآلم ئةوةندةى نةبرد لةناكاودا كةوت و ، 

ك قةرةجةكة لةم كارةى بووةوة، هةستاية سةر ثآ و، ضةكوشة بةربووةوة سةر تةختةدارةكان. تا كاتيَ
دارينةكةى هةَلطرتةوةو، لةسةرخؤ هيَدى هيَدى لةسةرة دوورة خرِةكةى قازووخةكةى دةدا. لة نيَوان هةر 
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ليَدان و ليَدانيَكى ديكةدا رِادةوستاو سةرةتا تةماشاى ئةو لةشةى دةكرد كة قازووخةكةى تيَدةبرِى، دواتر 
طوريسةكان توند رِاكيَشن بآ ئةوةى  هةردوو قةرةجةكةى دةكردو، هانى دةدان توندو لةسةرخؤ تةماشاى

جبووَليَنةوة، لةشى جووتيارةكة لةخؤرِا طرذ دةبووةوة، لة كاتيَكدا هةردوو القى دوور كةوتبوونةوة، هةركة 
و طوريسةكة رِاياندةكيَشاو بؤ ضةكوشةكة ليَى دةدا لةطةَليدا برِبرِاطةى ثشتى كؤمرِ دةبووةوة، بةآلم هةردو

 دؤخى جارانيان دةطيَرِايةوة.
بيَدةنطى لة هةردوو كةنارى رِووبارةكة ئةوةندة قووأل بوو تا رِادةيةك خةَلكى طويَيان لة دةنطى ليَدان و 
دةنطدانةوةى ليَدانةكان دةبوو كة لةهةموو شويَنيَكى كةنارة تاويَرينة هةورازةكة دةنطى دةدايةوة. نزيك 

رينيان دةيانتوانى طويَيان لة جووتيارةكة بيَت كة بة تةويََلى لة عةردى دةداو، طويَيان لة دةنطيَكى ديكة ت
بيَت كة نة لة نووزةو نة لةطريان و نة لة ثةَلثةطريان دةضوو، هةروةها لةدةنطى هيض ئادةميزاديَك نةدةضوو. 

ةدراوةكة بةرطوآ دةكةوت، وةك بَليَيت دةنطى جريِةيةك يان كريِةيةك لة الشة دريَذ رِاكيَشراوة ئةشكةجن
ثةرذينيَك ميَخة، بة ثآ لةقة ليَى دةدريَت، يان وةك بَليَيت دةنطى درةختيَكة دةشكيَنريَت. قةرةجةكة دواى 
هةر ليَدانيَك بةسةر جةستة رِاكشاوةكةدا دادةضةمييةوة، تا بزانيَت ئاية قازووخةكة بة شويَنى دروستى 

يان نا، لةوة دَلنيا بوو كة هيض ئةنداميَك لة ئةندامى ذيان نةهاتووةتة دةرةوة، دةطةرِايةوة خؤيدا رِؤدةضيَت 
 شويَنى خؤى بؤ ئةوةى كارةكةى تةواو بكات.

بة الوازى و كزى دةبينراو دةبيسرتا، بةآلم هةموو قاضةكان دةلةرزين و، هةموو لة كةنارةكةوة هةموو ئةمة 
 هةموو ثةجنةكان سرِ دةبوون.دةم و ضاوةكان طرذ دةبوونةوةو، 

و ثيَستةكةى بووةليَدانةكان لة ماوةى ساتيَكدا رِاوةستان. ضونكة مةرجان بينى دةمارى شانى رِاستى طرذ
بةرز بووةتةوة. خيَرا ليَى نزيك بووةوةو، لة شويَنى ئةستووربوونةكة درزيَكى لة شيَوةى خاضى دروست كرد، 

، سةرةتا كةم بوو، دواتر بةرة بةرة زيادى دةكرد. ثاشان دواى دوو يان زةردكاويَك لة زامةكةوة هاتة دةرةوة
سآ ليَدانى لةسةرخؤى هيَدى هيَدى، نووكى قازووخةكة لة شويَنة درز تآ كراوةكة دةركةوت. مةرجان هةر 

 بة ضةكوشة دارينةكةى لة قازووخةكةى دةدا تا نووكةكةى لة ئاستى طويَى رِاستييةوة هاتة دةرةوة.
ةكةى بة كؤمى ثياوةكةدا كرد وةك ضؤن كاورِ لة سيخ دةدريَت و هةردووكيان هيض جياوازييةكيان قازووخ

نةبوو تةنيا لةوةدا نةبيَت كة قازووخةكة لة دةمييةوة نةهاتة دةرةوة، بةَلكو لة ثشتييةوة هاتة دةرةوة، 
نى نةطةياند، ئةو كات مةرجان جطة لةوةيش زيانيَكى ئةوتؤى نة بة رِخيؤَلةو نة بة دلَ و نة هةردوو سييةكا

ضةكوشةكةى فرِآ داو، نزيك بووةوةو، لة جةستة ساردو سرِةكة ورد بووةوةو، بة ضوار دةورى ئةو خويَنةدا 
سوورِايةوة كة دَلؤث دَلؤث لة هةردوو شويَنى ضوونة ذوورةوةو هاتنة دةرةوةى قازووخةكةوة دةتكاو ثةَلةى 

وست دةكرد. هةردوو قةرةجةكةيش الشة سرِبووةكةى وةرطيَرِاو بضووك بضووكى لةسةر تةختةدارةكان در
خستيانة سةر ثشت. هةردوو قاضيان بة خوارةوةى قازووخةكةوة طرآ داو بةستةوةو لةو كاتةيشدا مةرجان 
لة ثياوةكة ورد دةبووةوة بؤ ئةوةى بزانيَت هيَشتة زيندووة. تةماشاى ئةو رِوومةتةى دةكرد كة لةناكاودا 

ةورةتر دةبوو لةجاران ثانرتو طةورةتر بوو.. هةردوو ضاوى دةرثؤقيبوونة دةرةوةو نيطةران بوون، بارستايى ط
بةآلم برؤكانى هيَشتة كث بوون، زارى بةشيبووةوةو، هةردوو ليَوى رِة  هةآلتوو و طرذ بوون. ددانة 
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دةم و ضاويدا نةدةشكا،  سثييةكانيشى جريِببوونةوة. ثياوةكة واى ليَهاتبوو تواناى بةسةر هةنديَك دةمارى
بؤية دةم و ضاوى لة جؤرة دةمامكيَك دةضوو . بةآلم هيَشتة دَلى كث و بآ دةنط ليَى دةداو هيَشتة 
هةناسةى كورت كورتى خيَرا لة سييةكانييةوة دةهاتنة دةرةوة. هةردوو قةرةجةكة هةَليانستاند وةك ضؤن 

ارى بةسةردا دةكردن ئاطةيان لة خؤيان بيَت و الشةكة كاورِيَكى لة سيخ دراو هةَلسيَنريَت، مةرجانيش هاو
نةهةذيَنن، خؤيشى لةوةدا يارمةتى دان و، نووكة ثانةكةى قازووخةكةيان خستة نيَوان دوو ميَخةوةو، 
هةموو ئةوةشيان بة بزمارى طةورة طةورة ضةسثاندو، لة ثشتةوةيش بة هةمان ئاست بة تةختةداريَكى 

 ة بة قازووخةكةو بة ميَخةكانى ئةسكةلةكان رِايانطرت .بضووك ثاَلثشتيان بؤ كرد ك
كاتيَك قةرةجةكان لة ئةركةكةى خؤيان بوونةوة، نةختيَك بةرةو دواوة كشانةوةو، ضوونة رِيزى 
جةندرمةكانةوةو، كةس لةو ثانتايية خاَلييةدا نةمايةوة تةنيا ثياوة لة قازووخ دراوةكة نةبيَت، لة بةرزايى 

الى ثشتويَنةكةى رِووت بوو. بينةر لة دوورةوة قازووخةكةى لة وبووةوة، سينطى تاطةزةوة قيت بو دوو
طيانيدا دةبينى كة هةردوو القى ثيَوةى بةسرتابوونةوة، هاوكات هةردوو دةستى بةرةو ثشت قؤأل بةست 

سةر كرابوون، بؤية وا دةهاتة ثيَش ضاوى خةَلكةكة وةك بَليَيت ثةيكةريَكة، لة سةر ئةسكةلةكان، لة 
 لووتكةيةكى بَلند كة دةرِوانيَتة رِووبارةكة بة ئامسانةوة باَلى طرتبيَتةوة.

ضرثة ضرث كةوتة هةردوو كةنارةكةو بينةران جووَلة جووَليَكى نائاساييان تيَكةوت. هةنديَك كةس ضاويان 
بآ ئةوةى ربةشيان، دانةواندو، هةنديَكى ديكةيان يةكسةر بةرةو ماأل طةرِانةوة بآ ئةوةى ئاورِ بدةنةوة. زؤ

بؤشاييدا نيشان دراوةو بة و باآل مرؤييانةيان دةكرد، كة لةدةر هةر، تةماشاى ئةورتةيةكيان لةزار بيَتة
شيَوةيةكى ناسروشتيانة وشك هةآلتووةو قيت بووةتةوة. ترس و تؤقني دةروونى طرتبوون و القيان لة ذيَرياندا  

 نة قوتار بكةن و، زا  زا  تيَى نةرِوانن.دةلةرزي، بةآلم نةيانتوانى خؤيان لةو دمية
لة نيَو ئةو ئاثوورة تؤقيوةدا )ئيلينكا شيَت( دزةى كردو، تةماشاى نيَوهةردوو ضاوى هةر يةكةى دةكردو، 
ليَيان ورد دةبووةوة، بةشكو بةو دوو ضاوة ئةو شويَنة بدؤزيَتةوة كة هةردوو منداَلةكةى تيَدا كوذران و 

بةرثرسةكةو مةرجان و دوو جةندرمة، لة ثياوةكة نزيك بوونةوةو بة وردى دةستيان  نيَذران. جاريَكى ديكة
بة ثشكنينى كرد. بة قةد قازووخةكةوة دةزوويةكى باريكى خويَن رِيَضكةى بةستبوو. هةرضى ثياوةكة بوو 

ارةكانى ملى ئةوة هيَشتة زيندوو بوو، نةبوورابووةوة: ئةم الو ئةو الى بةرز دةبوونةوةو دادةبةزين و، دةم
ليَيان دةدا، هةردوو ضاويشى لةسةرخؤ دةخوالنةوة بةآلم رِانةدةوةستان، لة نيَو ددانة جريِةكانيشيةوة  ورتة 

 ورتيَك دةهات ئةوةى بيبيستاية بة زةمحةت وشةى ثضرِِ ثضرِى ليَك جودا دةكردةوة وةك:
 بتؤثن .... وةك سةك مبرن ...ـ توركةكان ... توركةكان ... توركةكانى سةر ثردةكة .... وةك سةط 

 هةروةها ثياوةكة بةسةر قازووخةكةوة دةينكاند.
قةرةجةكان ئامرازةكانى خؤيان كؤكردةوةو لة ئةسكةلةكان دابةزين و رِووةو كةنارةكة رؤيشنت، هاوكات  

جةندرمةكان و بةرثرسةكةيان دابةزين ... خةَلكةكة لة بةردةمياندا ثاشةكشةيان كردو دةستيان بة 
آلوةبوون كرد، تةنيا منداَلة بضووكةكان مانةوة، ضوونة سةر تاويَرةكان يان بة دارةكاندا هةَلطذان و ب

ضاوةرِيَى شتيَكى ديكةيان دةكردو نازانن شتةكة كؤتايى هات و، هةر مرؤظةو بة سزاى خؤي طةيشت و 
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باَلى طرتووةتةوة، وةك بَليَيت ثرسيارى ئةوةيان دةكرد ئةم ثياوة نامؤية ضى بةسةر ديَت كة بةسةر ئاوةكةوة 
 ويستوويةتى باز بداتة ناو رِووبارةكةوةو رِايانطرتبيَت.

بةرثرسةكة لة عابد ئاغا نزيك بووةوةو، ثيَى رِاطةياند كة هةموو شتيَك وةك ثيَويست بوو ئةجنام دراو، بةو 
تة زيندووةو، هةر زيندوويش شيَوةية كؤتايى هات كة ثالنى بؤ دانرابوو، رِاشيطةياند كة بةندكراوةكة هيَش

دةبيَت ضونكة ئةندامةكانى بةر نةكةوتوون، عابد ئاغايش هيض وةآلميَكى نةدايةوة، تةنانةت بة 
تيَرِوانينيَكيش، بةآلم بة دةستى ئاماذةى كرد كة ئةسثةكةى بؤ بهيَنن و، دةستى بة بةرِآ كردنى تؤسؤن 

 كرد، دةنطى دارؤغةيش بة ناوشاردا هاوارى دةكرد كة ئةفةندى و وةستا ئةنتوان كردو، خةَلكى بآلوةيان ىلَ
سزاكة جيَبةجآ كراو، هةرِةشةى ئةوةي دةكرد هةر كةسيَك نيازى بيَت ئةو كارة ئةجنام بدات كة تاوانبارةكة 

 ئةجنامى دا، ئةوة سزايةكى لةو جؤرة بطرة لةو سزاية توندتر دةدريَت.
كة لةناكاو خةَلكةكة ضؤَليان كرد. بةردةستةكةى جَلةوى بةرثرسةكة بة شَلةذاوى لةو بنارة رِاوةستا 

ئةسثةكةى طرتووةو، ثياوةكانيشى ضاوةرِوانى فةرمانى ئةون. هةستى كرد كة ثيَويستة شتيَك بَليَت بةآلم 
نةيتوانى يةك وشةيش بدركيَنيَت، لةبةر ئةوةى لة ناخةوة تووشى هةَلضوونيَكى طةورة بوو كة دَلى ثرِ كرد. 

ساتةدا هةموو ئةوةى بري كةوتةوة كة ثيَشرت نةيدةتوانى بريى بكةويَتةوة ضونكة سةرقاَلى رِىَ و  تةنيا لةو
كة بوو... تةنيا لةو ساتةدا هةرِةشةكةى عابد ئاغاى بريكةوتةوة كة ئامادةكردنى جيَبةجيَكردنى سزا جيَى

دةستطري بكات. رِاستة ئةو لةو  طوتبووى بةزيندوويى لةقازووخى دةدات ئةطةر بيَت و نةتوانيَت تاوانباركة
ئةو ثياوةى  دوايةمني ساتدا ليَى قوتار بوو. كارةساتة رِزطارى بووة، ىلَ تةنيا يةك موو ليَوةى دوور بوو، لة

لةوآ لةسةر ئةسكةلةكة قيت بووةتةوة، بة دزييةوة هةموو توانايةكى بة دريَذايى شةو بةكاربرد، بؤ ئةوةى 
دا بشكيَتةوة.بةآلم ئةوةتا شتةكة ثيَضةوانة بووةتةوة. بةرثرسةكة تةنيا كةسة كارةساتةكة تةنيا بةسةر ئةو

لة ناو هةموو خةَلكدا كة تةماشاى ئةو ثياوة دةكات كة بة زيندوويى لةسةر رِووبارةكة هةَلواسراوةو دةست 
ة دةروونيةوة، دةخست ى، ئةو رِوانينة هاوكات ترسيَكى بآ ثايان و شادييةكى ثرِ لة ذانشةتةك دراونو ثيَى 

، ببووايةكارةساتة تووشى ئةو اية بووئةو خةياَلى ئةوةى دةكرد كة رِةنط  وةوةترسيَك لة ناخيدا دةجووآلي
بة شادييةكى بآ ثايانى دةكرد هةر وةنةبوو بة هؤيةوة باأل بطريَتةوة كة كارةساتةكة تووشى ئةو  ىهةستيش

يَتةوة. كاتيَك هةموو ئةوةى بة خةياَلدا دةهات هةستى بة نةبوو، هيَشتة زيندووةو دةتوانيَت ئازادانة جبووَل
و ناضارى  ضةند تةزوويةك دةكرد توند بة سينطيدا بآلو دةبووةوةو دةطةيشتة هةردوو ال  و هةردوو بازووى

، ثآ بكةنيَت و بدويَت، وةك ئةوةى بَليَيت خؤى قايل بكات كة هيَشتة وو ثيَى جبووَليَنيَتةوةدةكرد هةرد
ةتوانيَت ئازادانة جبووَليَتةوةو، قسان بكات و لة قاقاى ثيَكةنني بدات قاقايةكى طوآ كةرِكةرو، ساغةو د

ئةطةر ثيَويستى كرد طؤرانيش بضرِيَت و، ناتوانايانة ورتةى ليَوة نةيةت كة لة سةرووى قازووخةكةوة بيَت، 
 يدا بباريَت.لةوآ ضاوةرِوانى مردن بكات ئةوةيش تةنيا بةختةوةريية كة رِةنطة بةسةر

هةردوو دةستى بآ ويستى خؤى دةجووآلندةوةو، هةردوو القى خةريك بوون دةهاتنة سةما، ئةوةيش 
 دةميةتى دةكريَتةوةو ثيَكةنينيَكى كرذى ليَوة ديَتة دةر، لةخؤيةوة ضةند وشةطةليَكى زؤرى ليَوة ديَنة دةر:
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؟ رِة  هةآلتوويت، رِةنطى تةرمت ليَنيشتووة، بؤ بةم شيَوةية ـ ها ها ها .. رِاديسالظ، ئةى جنؤكةى ضيا
ورتة ورتت ليَوة ديَت و دةنكيَنيت؟ ئةى جنؤكة طؤرانى بَلآ  نادةيت؟ بؤتيَكثردةكة  بؤبةردةوام نابيت، بؤ

 ... دةى سةما بكة ... ئةى جنؤكة ...
و بازووى دوور جةندرمةكان واقيان ورِماو شَلةذان كاتيَك بينييان كة سةرؤكةكةيان سةما دةكات و هةردو

خستووةتةوةو، طؤرانى دةَليَت و لة قاقاى ثيَكةنني دةدات و، طةرووى بة وشةى سةير سةير ثرِ دةكات، لة 
 كاتيَكدا كةفيَكى سثى لة قةراغى هةردوو ليَويةوة ديَتة دةر.
 تةنانةت ئةسثةكةيش بة نيطايةكى ثرِ لة ترسةوة ليَى رِوانى.

 
****** 

 
 ( شاريَكى بضووكة1) 

 ( جؤرة نةعليَكى ثانة جووتياران لة ثيَيان دةكرد1)

 ( قوماشيَكة ضوارطؤشةية سةربازة جووتيارةكان وةك طؤرةوى لة ثيَيان دةكرد3)

 ( ئاميَريَكى ميوزيكة4)

 ( شارؤضكةيةكة لة مؤنتى نيطرؤ 1)

 ( سةنتيمةترة.99( ئةرشني : ثيَوةريَكى توركيية نزيكةى )9) 
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 ضوارةمني ثارِ

 
 

ئةوانةى لة هةردوو كةنارةكةوة جيَبةجيَكردنى سزاكةيان بينى هةواَلةكةيان لة شارةكةو لة  هةموو
طوندةكانى دةوروبةردا بآلوكردةوة، بؤية ترس و تؤقينيَكى ئةوتؤ ضووة دَلى كريَكاران و خةَلكةكةوة لة 

مانطى تشرينى دووةم  باسكردن نايةو، خةَلكى ئةو ويَنةيةى لة تةنيشتيانةوة لةو رِؤذة كورتةى رِؤذانى
رِووى دا لة ويذدانياندا ضةسثاو، باس هةر باسى ئةو ثياوة بوو كة هيَشتة بةسةر قازووخةكةوة، كة لةسةر  
ئةسكةلةكانة، زيندووة. هةر يةكةو ثةميانى بةخؤى دا لة بارةى ئةو ثياوةوة هيض نةَليَت، بةآلم ئةوة ض 

 بة ناضار يش ضاو بةردةوام لةو دةرِوانيَت ! بايةخيَكى هةية، كة بةردةوام بري الى ئةوةو،
رِايدةكيَشان  و مانطاطادةطةن و، بة طاليسكةكانيان كة ئةو جووتيارانةى يةك لةدواى يةك لة )بانيا(وة 

بةرديان ديَنا، هةنووكة ضاويان شؤرِ دةكةن و بة دةنطيَكى نةرم لة ضارةواكانيان دةخورِن هةنطاو هةَليَنن و، 
بة دريَذايى كةنارةكةو لةسةر ئةسكةلةكان لة كاتى كاركردندا بة طةروويةكى نووساوو كريَكارةكانيش 

دةنطيَكى خنكاوةوة قسة لةطةأل يةكدي دةكةن و، ناثةيظن تةنيا ئةو كات نةبيَت كة ثيَويست بة ثةيظني 
ؤرتر نةرمييان بكات. خودى ضاوديَرةكانيش كة دارى لة لقة دارطويَزيان بة دةستةوةية، كةمرت دَلرِةقى و ز

دةنواند. بةردكؤَلة دةَلماسييةكانيش كة بةردةكانيان سا  و لووس دةكرد رِةنط و رِوويان زةرد هةَلطةرِابوو، 
ضةناطةيان ضووبووة يةك و ثشتيان لة ثردةكة كردبوو، بة توورِةيى كةوتبوونة ويَزةى بةردةكان و، 

كةشةى كة كثييةكى بآ دةنط باَلى بةسةردا تةوشةكانيان جؤرة دةنطيَكيان ىلَ بةرز دةبووةوة لةو 
 كيَشابوو، لة دةنطى  دةنووك ئاذنى ثؤلة )مةل( يَك دةضوو.

زوو خؤر ئاوا بوو، كريَكارةكان بةرةو شويَنى حةوانةوةكانيان بوونةوة، ئارةزوويان دةكرد ضةند بتوانن لة 
لةطةأل خزمةتكاريَك لةوانةى عابد ئةسكةلةكان دوور بكةونةوة. بةر لةوةى تاريكايى شةو دابيَت مةرجان 

ئاغا برِواى ثآ دةكردن بة ئةسكةلةكاندا بؤ الى سزا بةسةر سةثيَنراوةكة سةركةوتن، زانييان هيَشتة 
زيندووةو هيَشتة لة هؤشى خؤى نةضووةتةوة دواى ئةوةى ضوار سةعات بةسةر جيَبةجيَكردنى سزاكةدا 

طيَرِاو، تاى ليَهاتبوو، كاتيَك قةرةجةكةى لة خوارةوة بينى  تيَثةرِيوة. زؤر لةسةرخؤو بة زةمحةت ضاوى دة
دةستى بة ئاه و ناَلةى بةرزتر كرد، هةردوو ثياوةكة نةيانتوانى لةو ئاه و ناَلةى طيان دةرضوونةى هيض 

 شتيَك ليَك جودا بكةنةوة تةنيا ضةند وشةيةكى ثضرِ ثضرِ نةبيَت :
 .توركةكان .... توركةكان .... ثردةكة ... -

هةردوو ثياوةكة خؤشحاأل بوون و، بة ضياى )بيكافاتس(دا بؤ ماَلى عابد ئاغا طةرِانةوة، بة رِيَطةوة هةر 
كةسيَكيان ببينياية ثيَيان رِادةطةياند كة ئةوةى سزاى بةسةردا سةثيَنراوة هيَشتة زيندووةو، ددان بة دداندا 

وون قسان دةكات و، رِةنطة تا سبةينآ نيوةرِؤ بة دةنيَت و لة بةرزايى قازووخةكةوة بة دةنطيَكى ئاشكراو رِ
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زيندوويى مبيَنيَتةوة. عابد ئاغايش خؤشحاأل بوو، فةرمانى دا، وةك بةَليَنى دابوو، ثاداشت بة مةرجان 
 ببةخشريَت.

هةموو طةرِةكيَكى شارو دةوروبةرى ثردةكة ئةو شةوة بة ترسةوة نوسنت، يان بَلىَ ئةوةى توانى بنويَت 
ريش بوون ئةوانةى نةيانتوانى ثيََلوو ليَك بنيَن! سبةينآ دووشةممة رِؤذ بووةوة، رِؤذيَكى خؤرةتاو نوست، زؤ

هةموو شارةكةدا هةبوو تةنيا لةو رضى ضاو لة دةورى وةرشةكة يان لةلة رِؤذانى مانطى تشرينى دووةم، هة
ئاآلون، تا دميةنى ئةو ثياوة ببينن  كيَبة سةر ئاوةكةوة تليَ  ىبنياتةيان دةرِوانى كة كؤَلةطةدارو تةختةدار

، لةو ليَوارةى كة لةوة دةضيَت لة ثاشةَلى كةشتييةكة بضيَت. بةسةر قازووخةكةوة قيت ماوةتةوةتةنيا كة 
كةسانيَكى زؤريش هةبوون كة لة خةو هةستان وايان زانى ئةو رِووداوةى دويَنيَيان لة خةوندا بينيوة كة بة 

ردةكة رِووى دا، كاتيَك دميةنى ثياوةكةيان بينى لةشيان لة جووَلة كةوت و بة بةرضاوى خةَلكةوة لةسةر ث
ضاو رِووانييان، وةك بَليَيت خةونة بةئازارةكةيان لةبةر هةتاو تةواو دةبيَت و بة رِاستى لة واقيعدا بةردةوام 

 دةبيَت.
تاَلى. ضوون دويَنآ ضرثة  كريَكارةكان ضوون دويَنآ بآ دةنط بوون، بىَ دةنطييةكى تيَكةأل بة شكستى و

انة نيطةرانى كةوتة دةروونى خةَلكةوة. جاريَكى ديكة مةرجان لةطةأل يضرث شارى تةنييةوةو، دويَنىَ ئاساي
هةمان ئةو خزمةتكارةدا سةر ئةسكةلةكان كةوت، ضةند جاريَك بة ضوار دةورى سزا بةسةر سةثيَنراوةكةدا 

كردو، هةردووكيان سةريان بةرز كردةوةو تةماشاى دةم و ضاوى  سوورِايةوة، هةنديَك قسةيان لةطةأل يةكدي
جووتيارةكةيان كرد لة سةرةوة، جاريَكيش مةرجان شةرواَلةكةى توند كردةوة... دواتر دابةزين .... ئةوة 
بةس بوو مرؤظ ببينيَت كة ضؤن بؤ كةنارةكة دابةزين و، ضؤن بآ دةنط بة ناو ئةو خةَلكةدا دةرِؤيشنت كة 

ن نى دةرضووة. هةموو ئةوانةى بينيياى كاركردن بوون، بؤ ئةوةى دةرك بةوة بكريَت كة ثياوةكة طياسةرقاَل
دةركيان بةوة كرد كة جووتيارةكة مردووة، سربةكان هةستيان بةجؤرة شادومانييةك كرد، وةك بَليَيت 

 سةركةوتنيَكيان بةدةست هيَناوة نابينريَت.
سةرةوة بةرةو ئةسكةلةكان و بةرةو كوذراوةكة بدةنةوة. ئيَستة هةست بةوة  ئيَستة بويَرانةتر دةتوانن ئاورِ لة

دةكةن لةم ملمالنيَيةدا كة لةطةأل توركةكان ئةجنامى دةدةن تةرازووى ئةوان لة سةرةوةية. مردن طةورةترين 
ئةوةتة  سةرمايةية. ئةوةتة ئةو زارانةى كة تا ئةو كاتة ترس نوقاندبوونى، ئيَستة سةربةخؤ دةكريَنةوة.

كريَكارةكان، كة  جل و بةرطيان قورِاوى ببوو، تةرِ ببوون، رِديَنيان دريَذ ببوو، رِةنطيان زةرد داطةرِابوو، 
بةردى طةورة طةورةى )نابيا(يان  بة سَلنطى لة دار سنةوبةر دروستكراو تل ثآ دةدا، جار نا جاريَك 

 دةنطيَكى خنكاو بة يةكدى دةَليَن: رِادةوةستان، تا تف لة ناو لةثيان بكةن، هةنديَكيان بة
 ـ خوا ليَى خؤش بيَت و ليَى ببووريَت.
 ـ شةهيدة .... ئيَمة بةستةزمانني...

 ت كة ثياويَكى ثريؤزة؟ ئةى بةستةزمان ئةو ثريؤزة ...ـ ئةى نايبيني
واى دةزانى لة هةر كةسيَك تةماشاى ئةو ثياوةى كردباية كة بة باآليةوة قيت رِاوةستابوو، لة الى خؤيةوة   

ثيَش تيثيَكى سةربازةوةية. ئيَستة لةم لووتكةيةى كة وةريدةطريَت، مةزةندةيان نةدةكرد مرؤظيَك بيَت ترس 
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ئاستى ئةو هةست بة ة تخباتة دَلةوة يان داواى سؤزو بةزةيى ثيَداهاتنةوة بكات، بة ثيَضةوانةوة، ئةوان ئيَس
لةسةر عةرد نيية، هةردوو دةستى بة هيضةوة طري نةكردووة،  بةرزيية دةكةن كة ثيَى طةيشتووة، ئةو ئيَستة

نة مةلةوانى دةكات و نة باأل دةطريَتةوة. خودى خؤى ضةقى خودي خؤيةتى. لة ثةيوةستةكانى زةمني و 
قورساييةكانى زةمني قوتارى بووة. هةست بة ذان و ئازار ناكات. ئيَستة هيض شتيَك دةستةآلتى بةسةردا 

 ط و نة مششيَر، نة طومانى خراث و، نة قسةى ئادةميزادان و، نة دادطةى توركان.ناشكيَت، نة تفةن
ئةم باآل تا ناوقةد رِووتةى، هةردوو دةست و هةردوو ثآ بةسرتاوة وشك هةآلتووةى سةرةوخوار بةسةر 

ت، قازووخةكةدا هةَلواسراوة، ئيَستة جةستةى لة جةستةى مرؤظ ناضيَت كة ئةستوور دةبيَت و تيَك دةضيَ
 بةَلكو لة ثةيكةريَكى سةر بةرزاييةك دةضيَت، دةميَنيَتةوةو نافةوتيَت، لةوىَ تا هةتاية هةر دةميَنيَتةوة.

 كريَكارةكان بة دزييةوة ئاورِيان دةدايةوةو نيشانةى خاضيان دةنواند.
يان سةردانى ئافرةتةكانيش لة طةرِةكى مةيدان بة هةنطاوى خيَرا سيَبةرى ماَلةكانيان دةبرِى و، هةنديَك

يةكدييان دةكرد، بؤ ئةوةى خولةكيَك دوو خولةك ضرثةضرث بكةن و ضةند فرميَسكيَك برِيَذن، ثاشان بة 
ن بطةرِيَنةوة ماَلةوة نةوةك خواردنةكةى نيَوةرِؤيان بةسةر ئاطرةوة بسووتيَت. يةكيَكيان مؤميَكى اهةَلةداو

ةبرد مؤم لة هةموو ماَلةكاندا داطريسيَنران و لة سووض بضووكى لةبةردةم ئيقؤنةيةكدا داطريساند. ئةوةندةى ن
 و طؤشةى ذوورةكاندا هاتنة ظةشارتن.

منداآلنيش لةم كةشة شكؤدارةدا ضاويان دةطيَرِاو، تةماشاى ئةم رِووناكييانةيان دةكردو، طويَيان لةم 
تن: )خواية بةزةييت ثيَماندا دةربرِينانة دةطرت كة تيَيان ناطةن لةوانةى كة طةورةكان بة ثضرِ ثضرِى دةيانطو

بيَتةوة..خواية ئاطةدارمان بيت(، )شةهيد الى خوا ئةوةندةى ثاداشت دةدريَتةوة ئةوةندةى ئةو كةسةى 
طةورةترين كَليساى دروست كردبيَت(، )خواى تاك و تةنيا يارمةتيمان بدة، دوذمنةكةمان لةناو بةرةو رِيَى 

انة دةبوو بىَ ئةوةى ة طويَيان لةم ثةيظكاأل بيَت(، منداَلةكان مةدة ماوةيةكى دوورودريَذ بةسةرماندا ز
هةراسان و بيَزار بنب ئةم ثرسيارانةيان دةكرد: )واتاى شةهيد ضيية؟، كآ كَليساى دروست كردووةو لة كوآ 
دروستى كردووة؟(، منداَلةكان بة بايةخيَكى زؤرةوة دةيانويست رِووداوةكان بزانن و دايكةكانيشيان 

 ن بآ دةنطيان بكةن:دةكؤشا
بثاريَزةو لة توركة نةفرةتييةكان خؤت ـ بآ دةنط بة طيانةكةم ... بآ دةنط بة ... تا لة ذياندا ماويت 

 ئاطةت لة خؤت بيَت.
بةر لةوةى دووبارة تاريكايى دابيَتةوة، عابد ئاغا جاريَكى ديكة بينايةكةى ثشكنى و ثيَى خؤشبوو ئةو 

 يَكى بةجآ هيَشتبوو، فةرمانى دا جووتيارةكة لة سةر ئةسكةلةكان البةرن:ثةندة تؤقيَنةرة ض شويَنةوار

 ئةو سةطة فرِآ بدةنة بةر سةطةكان. -
لةو شةوة شيَدارة فيَنكةدا وةك بَليَيت شةويَك بيَت لة شةوانى بةهار، لةو شةوةى لةناكاودا تاريكاييةكةى 

نةطات، لةناو كريَكارةكاندا هاتة كايةوة. داهات، جؤرة هةَلضوون و ثشيَوييةكى سةير، كة مرؤظ تيَى 
تةنانةت ئةوانةيش ثيَشرت حةزيان لةوة نةبوو شتيَك لةبارةى ويَرانكردن و بةرخودانةوة ببيسنت ئيَستة وايان 
ليَهاتووة ئامادة بن طةورةترين قورباني ببةخشن و، هةر سةركيَشييةك بووبيَت لةسةركيَشييةكان  ئةجنامى 
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دووة بوو بةجيَى بايةخى هةموو خةَلك و جؤرة ثريؤزييةكى ثةيدا كرد. ئةوانةيش بدةن. ئةو تةرمة مر
خةَلكانيَكى رِةجندةرن و، ئارةزوويةك ثاَليان ثيَوة دةنيَت و، بةزةييةكى ثتةو لة ناخياندا دةجووَليَتةوةو، 

خؤيانةوة هاوكارى  ضةندين نةريت و رِةفتارى كؤنيان هةيةو ليَيان رِاهاتوون، دةست بة جووَلة دةكةن و لة
يةكدى دةكةن بؤ ئةوةى تةرمى شةهيدةكة وةدةست خبةنةوةو، لة طآلوى رِزطارى بكةن و لةسةر ئاييين 
كريست بينيَذن، ئةوانة بة ورياييةوة بة طويَى يةكديدا دةضرثيَنن و لة تةويلةو شويَنة نهيَنييةكاندا 

دينارةو برِياريان داوة وةك بةرتيل بة )مةرجان(ى كؤدةبنةوة. ثارةيةكى زؤريان طرد كردووةتةوة برِى حةوت 
 ثيَشكةش بكةن.

بؤ ئةم مةبةستةيش سآ كةسيان لة ناو خؤياندا دةستنيشان كردووة كة لة هةموويان  تيَطةيشتووترو 
ليَهاتووترن، ئةوانة توانييان ثيَوةندى بة ثياوكوذةكةوة بكةن، ئةوانة كة هةنووكة طيانيان ئارةقة دةرِيَذيَت و 
ماندوو و شةكةت بوونة، خةريكن بة فرت و فيأَل و هيَنان و بردن بة شيَوةيكى سست  وت و ويَذى لةطةأل 
دةكةن. ئةوةيان بة تةمةن طةورةترة سةرى دةخوريَنيَت و بة ئةنقةست سةرى زمان دةطريَت و دةَليَت: ) طوآ 

نيت ئةوة ئادةميزادة، وةك شتةكة بةسةرضوو. ئةوة ضارةنووس نووسيويةتى. بةآلم دةزا …بط.. رة …
 دةَليَن، باش نيية، بؤ منوونة، درِندة بيخوات و سةطةيل شيتاأل شيتاَلى بكةن(.

مةرجان دةركى بةوة كرد كة شتةكة ثيَوةندى بة رِيَككةوتنيَكةوة هةية، بؤية بة زاريَكى ثرِ لة سكاآلوة ثرت 
 كارة كرد: لةوةى كةللةرِةقى تيَدا بيَت دةستى بة قبووأل نةكردنى ئةو

ئيَوة نازانن ئةم  …ئيَوة دووضارى تيَكةوتنيَكم دةكةن …لةو رِووةوة قسةم لةطةأل مةكةن …نا  …ـ نا 
 عابد ئاغاية ض جؤرة رِيَوييةكة.

جووتياركة ثيَى ناخؤش بوو، هةردوو برؤى هيَناوة يةك و، دةستى بة هزرين كرد. لةبةر خؤيةو طوتى : 
ناشيَت مرؤظ دؤستايةتى يان برايةتى بكات و،  …يني و نة طيانى هةية )ئةمة قةرةجة، ثياويَكة نة ئا

 ناتوانيَت سويَند نة بة خاك و نة بة ئامسان خبوات (.
 دةستى رِاستى لة طريفانى ثاَلتؤكةيدا بوو هةر حةوت دينارةكةى توند طرتبوو، طوتى:

ئيَمة حةز ناكةين تووشى ئةزيةتت  …ئيَمة دةزانني ئةو كارةت لةسةر ئاسان نييةو  …دةزامن  …ـ بةَلآ 
  …لةو برِوايةدام بةس بيَت  …ئةوة ضوار دينارمان لةبةر خاترى تؤ دةستةبةر كردووة  …بكةين. بطرة 

ة زيندوويى عابد ئاغايش ب …. ذيامن لة هةموو خيَرو بيَرةكانى زةمني بةهادارترة …. نا …ـ نا 
م. ئةوة كابرايةكة هةموو شتيَك دةبينيَت، تةنانةت ئةطةر بةدةنطى داواكةتانةوة بيَنامهيََليَتةوة ئةطةر 

 نوستوويش بيَت. من دةمرم هةركة بري لةو شتة بكةمةوة.
 جووتيارةكة تىَ هةَلدةضيَتةوة بآ ئةوةى ئاطةى لة سكاآلى قةرةجةكة بيَت:

 بطرة بَلآ ثيَنج. ئاكام ثيَنج دينارت دةدةينآ. …ـ ضوار 
 ـ ناويَرم ، ناويَرم.

كةواتة فرِيَى  …فرِآ بدةيتة بةردةم سةطةيل  …بؤ منوونة  …فةرمانت داوة ئةم تةرمة  …بطرةـ طوآ 
بؤ  …بةوة مةدة ضى رِوو دةدات، كةس لةو بارةوة ثرسيارت ىلَ ناكات. ئةو كات  طوآبدة، دواى ئةوة 
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يتى خؤمان بةخاكى بة ثيَى رِآ و رِةسم و نةر …بطويَزينةوةوتةرمةكة ئيَمة ئةوة دةبيَت ئةركى  …منوونة 
تؤيش، سبةينآ  …ئيدى هةرطيز كةس بةوة نازانيَت و  …بؤ منوونة بة نهيَنى  …بةآلم  …دةسثيَرين

ئيدى كةس هيض شتيَك نابينيَت و  …بردووة …دةَليَيت، بؤ منوونة، سةطةيل، بؤ منوونة، تةرمةكةيان 
 … كةس هيض شتيَك لةو بارةوة نازانيَت و، تؤيش هةقى خؤت وةردةطريت

جووتيارةكة وريايانة قسةى دةكردو برييشى دةكردةوة، بةآلم هةركة ثيَويست بوواية وشةى )تةرم(ى 
 طؤبكرداية بة بيَزارييةكى سةيرةوة رِادةوةستا.

 نا ..  …ـ ئاية دةزانن من بؤ ثيَنج دينار ذيانى خؤم دةخةمة مةترسييةوة؟ نا 
 جووتيارةكة لةسةرخؤ دةَليَت: 

 يَت.ـ كةواتة با شةش ب
قةرةجةكة هةستاية سةر ثآ و، هةردوو بازووى ليَك دوور خستةوةو، ساختةكارانة واتاى جدي و رِاستطؤيى 
ئةوتؤى نواند كة كةس ناتوانيَت بينويَنيَت ئةوانة نةبن كة درؤو رِاستى ليَك جودا دةكةنةوةو، لةبةردةم 

بيَت و جووتيارةكةيش ثياوكوذةكة بيَت و، جووتيارةكةدا رِاوةستا وةك بَليَيت ئةو سزابةسةردا سةثيَنراو 
 طوتى:

با سةر ثيَشكةش بكةم مادامةكآ ئةمة ئارةزووى ضارةنووس بيَت و، با ذنةكةم بيَوةذن بكةويَت و 
منداَلةكامن بآ باوك مبيَننةوة: حةوت دينار بيَنةو تةرمةكة ببة.. بةآلم دةبيَت كةس هيض شتيَك نةبينيَت و، 

 ك نةبيَت.كةس ئاطةى لة هيض شتيَ
جووتيارةكة بةداخيَكى زؤرةوة سةرى لةقاندةوة داخى ئةوةى كة ناضارة ضى ثيَية بةو جةردةيةى بدات. وةك 

 بَليَيت ئةو قةرةجة ثارةكةى نيَو لةثى بينيبيَت.
ئةو كات لةسةر وردةكارييةكان رِيَككةوتن. لةسةر ئةوة رِيَككةوتن، كة مةرجان تةرمةكة بباتة كةنارى 

رِووبارةكةوة، ثاش ئةوةى لةسةر ئةسكةلةكان دةيهيَننة خوارةوة، ئةجنا لة شويَنيَكى تةريكدا  دةستةضةثى
فرِيَى بدات بةر لةوةى تاريكى دابيَت ، بة شيَوةيةك نة دةست و ثيَكانى عابد ئاغاو نة رِيَبواران نةيبينن. 

ات داوة كة تؤزيَك لةو شويَنةوة ئةو كاتةيش هةر سآ جووتيارةكة لة ضرِة زةردةسريى و درِكيَكدا خؤيان م
دوورة، بؤية هةركة تاريكايى دابيَت تةرمةكة دةبةن و بة خاكى دةسثيَرن، بة مةرجيَك بةخاك سثاردنةكة لة 
شويَنيَكى نهيَنيدا بيَت و، هيض شويَنةواريَكى لة ثاش بةجآ نةميَنيَت، ئةو كات دةشيَت وا بزانريَت كة 

كردووةو خواردوويانة. لةسةر ئةوةيش رِيَككةوتن كة مةرجان ثيَشةكى  سةطةيل تةرمةكةيان ثارضة ثارضة
 سآ دينار وةربطريَت و ئةو ضوار دينارةكةيش ئةو كاتة وةربطريَت كة كارةكة بة تةواوةتى ئةجنام دةطريَت .

 هةمان ئةو شةوة هةموو شتيَك بة ثيَى رِيَككةوتنةكةى نيَوانيان ئةجنامى طرت.
خوارووى رِيَطةكةوة فرِيَى دا  تةرمةكةى ناية سةر شان و، لة سةر كةنارةكة لة دةمةو ئيَوارة مةرجان

ئيَستة لةو لةشة ناضيَت كة هةمووان لةو دوو رِؤذةدا دةيانبينى بةسةر قازووخةكةوة قيت رِاوةستاوةو )
ثشت  سنطى دةرثؤقيوة، بةَلكو جاريَكى ديكة، )رِاديسالظ(ة، وةك ضؤن ثيَشرت وابوو، بة هةمان تةن و

كؤماوى خؤيةوة، بةآلم ئيَستة بآ خويَن و بآ طيانة(، ثاشان يةكسةر لةطةأل ياريدةدةرةكانيدا، بةو بةلةمةى 
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لة دووةمني كةنارى رِووبارةكةوة بوو، طةرِايةوة شار. هةرسآ جووتيارةكةيش لة ناو ضرِة زةردةسريى و 
رِى ضةند كريَكاريَك نةبيَت دواكةوتبوون لةطةأل درِكةآلنةكةدا ضاوةرِوان بوون. كةس بة رِيَطةكةدا تيَنةدةثة

ضةند توركيَكدا لةوانةى بؤ ماَلةوة دةطةرِانةوة. ثاشان بيَدةنطى باَلى بةسةر ئةو ناوضةيةدا كيَشا كة 
لةتاريكيدا نوقم ببوو. ضةند سةطيَك حةثني، سةطةيليَكى زةبةالحى بةرةَلآلو بآ شويَن و بى خودان، 

كلكيان شؤرِ لةناو طذوطياكةدا حةشار دابوو بةرديان تيَطرتن و رِاويان نان. سةطةكان جووتيارةكان كة خؤيان 
، بةآلم ثرت لة بيست ثآ لة تةرمةكةوة دوور نةكةوتنةوةو، لةوآ رِاوةستابوون و ضاوةرِيَيان كردةوةو رِايان كرد

دةبينران، كاتيَك جووتيارةكان دةكرد بزانن ضى رِوو دةدات، ضاوة داطريساوة طرِطرتووةكانيان لة تاريكاييدا 
بينييان تاريكى هةموو ئةو ناوضةيةي داثؤشيوةو ثآ دةضيَت لةمةودا كةس تيَنةثةرِيَت، لة حةشارطةكةى 
خؤيان هاتنة دةرةوةو تةوشةيةك و خاكةنازيَكيان ثآ بوو، دوو تةختةداريشيان دانا كة لةطةأل خؤيان 

ثاشان تةرمةكةيان رِاكيَشاو خستيانة سةرى و، بةو شيَوةية بة  هيَنابوويان، هةردووكيان لةسةر يةكدى دانا،
هةَلةتةكةدا سةركةوتن، لةويَش لة حةوزيَكدا كة ئاوى بةهارو ثاييز دروستى كردبوو كاتيَك لة تةثؤَلكةكةوة 
بةرةو رِووبارى درينا رِؤدةضووة خوار، لةوآ ضةند بارستاييةكى بةرديان الدا كة شيَوةيةكى طةواَلة 

يَكيان ثيَكديَنا وةك بَليَيت جؤطةيةكى وشك بيَت و وشك نةكات، بؤية بة ثةلةو بآ دةنط بآ ئةوةى هةور
ورتةيان ليَوة بيَت و دةنطة دةنط بيَننة ئاراوة طؤرِيَكى قووَليان ىلَ دا. لةشة رِة  هةآلتووة ساردو سرِة شني 

 هةَلطةرِاوةكةيان بؤ ناو طؤرِةكة شؤرِ كردةوة.
بازى داية ناو قؤرتةكةوة، ضةند جاريَك وريايانة بة ضةرخةكةى لة بةردة سوانيَكى دا، بةتةمةنةكةيان 

سةرةتا سةوةفانةيةكى داكريساند، دواتر مؤميَكى باريكةَلةى ثيَكرد لةناو ثارضة قوماشيَكى نوشتاوةى 
دةنطى بةرز دةرهيَنا، دواتر لةالى سةرى مردووةكةوةى ضةقاندو خيَرا سآ جار هيَماى خاضى نواندو بة 

دةيطوت: )بةناوى خواو كورِو رِوحى ثريؤز(، دواى ئةويش هةردوو جووتيارةكة، لة سةرةوة لة تاريكيدا، 
 ند وةك بَليَيت بة دةستى بةتالَ وهيَماى خاضيان نواند. جووتياركة دوو جار دةستى بةسةر مردووةكةدا جووآل

ة دةنطيَكى نزم و كرِنووشةوة طوتى :) ئةى بة مةيةك مةى ثرذيَنى بكات كة نابينريَت، دوو جاريش ب
 يةسووع دةستى بةندةكةى خؤت بطرةو لة رِيزى ثياوة ثريؤزةكانيدا دانآ(.

ئةجنام بةضةند وشةيةك ورتة ورتيَكى ليَوة هات، كة نة رِيزبةندى ثيَكةوةى طرآ دةدان و نة لة واتايان 
و رِيَزليَطرياو بوون، هةردوو هاوةَلةكةيشى بآ تيَدةطةيشتيت بةآلم وشةى نويَذ بوون، وشةطةليَكى شكؤدار

رِاوةستان هيَماى خاضيان دةنواند، كاتيَك بآ دةنط بوو هةردوو تةختةدارةكةيان داية، ئةويش لةسةر 
شيَوةى طومةز بة دريَذايى لةسةر تةرمةكةى دانا، لة جؤرة بنميضيَك دةضوون كة مردووةكة داثؤشيَت، 

اندو، مؤمةكةى كوذاندةوةو لة طؤرِةكة هاتة دةرةوة. ئةو كات هةر سيَكيان جاريَكى ديكة هيَماى خاضى نو
لةسةرخؤ وريايانة خؤَليان دةكردة ناو قؤرتةكةو ليَزانانة رِيَكيان دةخست بؤ ئةوةى هيض بةرزييةك بةسةر 

ةر خؤَلة بشيَت ببينريَت. كاتيَك ىلَ بوونةوة بةردةكانيان ضوون جاران بؤ سدواتر  ،طؤرِةكةوة نةميَنيَت
تةرِةكة طيَرِايةوة، ثاشان هيَماى خاضيان نواندو، بة رِيَطةى خؤياندا طةرِانةوة، بة سوورِانةةيةكى دوورو دريَذ 

 لة دوورترين شويَن لة طؤرِةكةوة هاتنةوة سةر رِيَطةكة.
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سى شري رِةنط ئةو شةوة بارانيَكى زؤرى لةسةرخؤ بارى، باى لةطةأل نةبوو، كة رِؤذ بووةوة تةم و مذيَكى قور
و، شيَيةكى فيَنكى لةطةأل خؤى هيَنا كة هةموو نهالةكةى تةنييةوة. بة هؤي تيشكيَكى سثييةوة كة جار 
جار بةرز دةبووةو جار جاريش دادةبةزى، دةبينرا كة رِؤذ ملمالنيَى لةطةأل تةمدا بوو، نةيدةتوانى ليَى بيَتة 

انؤيةكى تارمايى بيَت و، هةموو شتيَكي نويَش نامؤية. ذوورةوة. هةموو شتيَك تةمومذاويية وةك بَليَيت ش
خةَلك لةناكاو لةناو تةمةكةوة ديَنة دةرةوةو، لة ناكاويش لةناويدا ون دةبن. لةم كةش و هةواى ئةم 
بةيانيية زووةدا، طاليسكةيةكى بضووك بة ناوةندى شاردا تيَثةرِى دوو جةندرمةى تيَدابوو ئةو بةرثرسةيان 

 نىَ سةرؤكيان بوو.طرتبوو كة دويَ
ثةرؤشى ئةوتؤدا بوو لةبةر ئةوةى هةستى دةكرد كة و باريَكى هةَلضوونى لةئةو بةرثرسةى كة لةثيَريَوة 

بةبةرضاوى هةمووانةوة سةماى دةكرد، بةدريَذايى ئةو ماوةية  ئةوةىهيَشتة زيندووةو لة قازووخ نةدراوة، 
زين و لةيةك شويَندا ئوقرةى نةدةطرت. هيَشتة كث و هيَور نةبووبووةوة: هةموو دةمارةكانى دةلةر

ثيَويستييةك ئةشكةجنةى دةدا كة بةرةنطارى نةدةكرا، تا ئةو كاتةى بة خؤى بسةمليَنيَت و بة كةسانى ديكة 
بسةمليَنيَت كة ساغةو هيض ئةزيةتيَكى ثآ نةطةيشتووةو، هيضى نييةو هيض زيانيَكى ثآ نةطةيشتووةو، 

هةنديَك جاريش عابد ئاغاى بري دةكةوتةوة )ئةو يادكردنةوةية وةك سيَبةريَك وابوو دةتوانيت جبووَليَتةوة. 
شادمانييةكةى داثؤشيبوو(، ئيدى دةضووة ناو بريكردنةةيةكى ئازاربةخشةوة. بةآلم لةو كاتةدا هيَزو تينيَكى 

ووَليَتةوةو تيَك بضيَت و نوآ كؤ دةبووةوة، بة هيَزيَكى ئةوتؤ ثاَلى ثيَوة دةنا كة بةرنطارى نةكريَتةوة تا جب
وةك هار هةنطاو هةَلهيَنيَت، بؤية سةرلةنوآ دةستى بة سةما دةكردو، هةردوو بازووى ليَك دوور 
دةخستةوةو، بة ثةجنةكانى ضةثَلةى ىلَ دةداو، وةك سةماكةر بةذنى خؤى دةجووآلندةوة، بةردةوام بة جووَلةى 

وخ نةدراوةو، بة هةناسة برِكيَوة شان بة شانى سةماكردنةكة نويَى بةهيَزو لةناكاو دةيسةملاند كة لة قازو
 دةيطوت :

 ـ  ئةوة منم ... ئةوة منم ... ضى و ضى دةكةم ..
سةرلةنوآ دةستى بة نةيدةويست هيض خواردنيَك خبوات و، لةناكاودا هةموو طفت و طؤيةكى دةبرِى و، 

 أل هةر جووَلةيةكدا دووثاتى دةكردةوة:و بة دةنطيَك كة لة دةنطى منداأل دةضوو لةطةسةما دةكردةوة
 ـ ئةوة منم ... ئةوة منم ..

شةوى رِابوردوو كاتيَك ويَرايان بة عابد ئاغا رِابطةيةنن كة بارودؤخى كاربةدةستةكة بةو رِادةية طةيشتووة، 
 بة كورتى و بآ بايةخانة طوتى:

ة، بؤ ئةوةى رِةفتارى طةوجانة لةضوار ـ شيَتةكة ببةنة )بليفيىَ( و لة ماَلى خؤيدا ضوار ثةىل ببةستنةو
 دةورى شاردا ئةجنام نةدا. ئةو بؤ ئةم جؤرة كارة نةخوَلقاوة.

ضؤنى طوت وايان كرد. سةربازةكانى كاربةدةستةكة ناضار بوون سةرؤكةكةى خؤيان بةو طاليسكةوة 
ن دةبووةوة. ئةطةر ببةستنةوة كة سوارى بووة، ضونكة نةيتوانيوة هيَور ببيَتةوة. دةطرياو بةرةنطاريا
 بيتوانياية بةشيَكى لةشى جبووَليَنيَتةوة، بةالدا دةكةوت و هاواريَكى ىلَ بةرز دةبووةوة:

 ـ ئةوة منم .. ئةوة منم ..
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، ئةوةندةيان توند بةستةوة تا رِادةيةك لةناو شةتةك بدةنئاكام ناضاربوون هةردوو قاض و هةردوو باَلى 
ت طونيية طةمنيَكة زؤر باش دووراوةتةوة، ئةو كات واى خةياأل دةكرد، طاليسكةكةدا قنج رِاوةستا دةتطو

كاتيَك نةيدةتوانى هيض ببزويَت، كة دةيانةويَت لة قازووخى بدةن، بؤية دةتاليةوةو بةرةنطارى دةكردو 
 نائوميَدانة دةيناآلند و هاوارى ىلَ هةَلدةستاو دةيطوت:

 ا، ئةى عابد ئاغا ...ـ من ضيم ... من ضيم ... جنؤكةكان بطرن .. ن
خةَلكى دوورترين ماَلى شار طويَيان لةو هاوارة بوو، دواى طاليسكةكة كةوتن، بةآلم ئةو تةمةى رِؤذى 

 شاردبووةوة ئةوةندةى نةبرد طاليسكةكةى لةطةأل نةخؤشةكةو هةردوو هاوةَلةكةيدا قووت دا.
ى خةَلكييةوةو بة طويَى يةكديياندا دةضرثاند دةكرا ئةم رِؤيشتنة لةناكاوةى بةرثرسةكة ترسى زؤرتر خباتة دَل

كة ئةو جووتيارةى سزاى مةرطى بةسةردا درابوو بىَ تاوان بوو، بةرثرسةكة لة مردنى وى بةرثرسيارة. 
ئافرةتةكانيش، لة طةرِةكى مةيدان، بؤ يةكديكةيان دةطيَرِايةوة كة جنؤكة تةرمى )رِاديسالظ(ى 

)بؤتكؤ(دا ناشتووةو شةو رِووناكييةكى زؤر لة ئامسانةوة بةسةر طؤرِةكةيدا بةستةزمانيان لةذيَر تاويَرةكانى 
لة شيَوةى ثؤليَكى دوورو دريَذدا كة لة ئامسانةوة  ،داباريوة: هةزار هةزار مؤمى داطريساو دةبريسكانةوة

 . ئةوان ئةو دميةنةيان لة ناو فرميَسكةكانةوة بينى.سةمايان دةكرد دادةبةزيية سةر زةوى
ى برِوايان بة هةموو جؤرة قسةو قسةَلؤك و ثرِوثاطةندةيةك دةكردو لة نيَو خؤياندا بة طويَى خةَلك

يةكدييانةوة دةضرثاند، بةآلم ترس لة هةمووان بةهيَزتر بوو. كار لة ثردةكةدا خيَراو بآ رِاوةستان و وةستان 
سؤَلة زؤر ساردة  ئةطةر ئةو سةرماو و بشيَوى بةرِيَوة دةضوو، دةكرايش تا خوا ئارةزوو بكات بةردةوام بيَت،

بؤية عابد ئاغا ويَرِاى ئةو هةموو هيَزو يةكةم )ديَسةمبةر(دا هةَليكرد،  سةرةتاى كانوونىنةبوواية كة لة 
 .، نةيتوانى بةرةنطارى بكاتتوانايةى هةيبوو

يةكةمدا سةريان نيوةى يةكةمى مانطى كانوونى باهؤزو بةفرة رِانةهاتبوو كة لة  شارةكة بةم كةشة ساردو
هةَلدا. سةهؤأل بةردى بة زةوييةوة دةنووساندو درةختةكانيش دةتةقينةوة. بةفريَكى بلوورى كة شت و 

و بؤ شويَنيَكى ديكةى هةَلدةطرت و، دةكردئاميَرو كوختةكانى دادةثؤشى، دواتر سبةينآ بايةكى توند هةَل
رِاوةستان و، ترسى خةَلكى لة عابد ئاغا  ناوضةيةكى ديكةى دادةثؤشى. بؤية كارةكان هةر لةخؤيانةوة

كةمرت بووةوةو دواتر بة تةواوةتى نةما. عاباد ئاغا ضةند رِؤذيَك بةرطةى طرت، بةآلم دواتر ملكةض بوو. 
كرد ت و، ئةو كاتةيش باهؤزيَكى توند لةطةأل  طةردةلووىل بةفردا هةَليكريَكارةكانى ناردةوةو كارةكانى رِاطر

ثةكةى بوو لةطةأل دةست و ثيَوةندةكةيدا رِؤيشنت. هةمان رِؤذيش تؤسؤن ئةفةندى بة بة خؤيشى سوارى ئةس
بةلةميَك لة بةلةمةكانى جووتيارةكان رِؤيشت، بة ثةتؤو نظينيَك خؤى ثيَضابووةوة كة بة ثووش داثؤشرابوو، 

طوند و نهالة  وةستا ئةنتوانيش بةرةو اليةكى ديكة سةفةرى كرد.. حةشاماتى كريَكارة بيَطارةكانيش بة
ضوون ئاو بة ناخى زةويدا رِؤضوون، بيناكةيش وةك  ،قووَلةكاندا ثةرت بوونةوةو، بآ دةنط و هةرا بزر بوون

 يارييةكى بةجىَ هيََلراو لة شويَنى خؤيدا مايةوة.
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دأل  عابد ئاغا بةر لةوةى ئؤغر بكات ثياو ماقووَلة توركةكانى طازكردو، لة كاتيَكدا غةم و رِقيَكى زؤرى ثرِ
بوو، ئةوةى ثيَ طوتن كة ثار ساأل ثيَى رِاطةياندبوون كة هةموو شتيَك بةوان رِادةسثيَريَت و، لة 

 هةمووشتيَكيشيان بة بةرثرسيار دةزانيَت:
ـ من دةرِؤم، بةآلم ضاوم ليَرةية. ئاطةدارو وريا بن. ئةطةر بيست سةرى ياخيتان كوشتبيَت لةوة باشرتة 

بزمار بكةن كة موَلكى سوَلتانةو، لةسةرةتاى بةهاردا دةطةرِيَمةوةو، دةبيَت  ضاوثؤشى لة بزربوونى يةك
 سةبارةت بةهةر هةموو شتيَك ئاطةدارم بكةنةوة.

ثياوماقووَلةكان ضوون ثارساأل ثةميانيان ثآ دا، ثاشان بآلوةيان ىلَ كردو بة غةمبارى بةرةو ماَلةكانيان 
كانيان ثيَضابووةوةو، لة دَلى خؤياندا سوثاسى خوايان كرد كة زستان طةرِانةوةو خؤيان بة فةروةو ثاَلتؤو شاَلة

 و طةردةلووىل بةسةر دنيادا سةثاندووةو، بةوةيش سنووريَكى بؤ هيَزى بةهيَزان داناوة.
بةآلم كاتيَك بةهار هاتةوة، عابد ئاغا نةطةيشت، بةَلكو ثياويَكى ديكة طةيشت كة وةزير متمانةى ثآ 

ةط بوو، تؤسؤن ئةفةنديش ياوةرى بوو، ضونكة ئةوةى عابد ئاغا ليَى دةترسا رِووى دةكات، ناوى عار  ب
دابوو، ئةويش ئةوة بوو كة كابرايةك )يةكيَك بة تةواوةتى لة بارودؤخةكة ئاطةدارةو هةموو شتيَكى لة 

ئةجناميان نزيكةوة بينيوة( زانيارى وردو وشيارانةى لةبارةى ئةو كارانةوة كة عابد ئاغا لة سةر ثردةكة 
دةدات بة سةرةك وةزيران رِاطةياندووة، وةزيرةكة زانيبووى كة دوو سةد تا سآ سةد كريَكار لةو دوو ساَلةدا 
بة بيَطارى كاريان لة ثردةكةدا كردووة، بآ ئةوةى هيض كريَيةك وةربطرن و، زؤر جاريش لةسةر حسيَبى 

وةزيرةكةى بؤ خؤى طل دةدايةوة )بة ورديش ئةو  خؤيان خواردنيان خواردووة، لة كاتيَكدا عابد ئاغا ثارةى
برِة ثارةيةى حسيَب كردبوو كة تا ئةو كاتة دةستى بةسةردا طرتبوو(و، وةزيرةكة ئةوةشى زانيبوو كة عابد 

ياندا ئاغا ناثاكى لة ذيَر ثةردةى حةماسةت و توندوتيذى بآ سنووردا دةشاردةوة، وةك ضؤن زؤر جار لة ذ
هةموو دانيشتووانى ناوضةكة كردبوو، نةك تةنيا هةر كريستيانةكان، نةفرةت اى لةرِوو دةدات، ئةوةيش و

لةو ساتة بكةن دةست بة دروست كردنى ئةو ثردة كراو نةفرةت لةو ثياوة بكةن كة فةرمانى دا ئةو ثردة 
بة دروست بكريَت، لةبرى ئةوةى ستايشى ئةم كارة مةزنة خيَرخوازيية بكةن. حمةمةد ثاشايش ثياويَكة 

دريَذايى ذيانى خؤى بةطذ دزى و ناثاكي فةرمانبةرةكانيدا دةضوو، ئةم واليية داواى لة بةرثرسةكةى خؤى 
كرد تةواوى برِة ثارةكة بطيَرِيَتةوةو دةست بةجىَ لةطةأل ذن و كةنيزةكاني و ئةو برِة سامانةى ماويةتى لة 

شةفاعةتى هيض كةسيَك نةكات ئةطةر بيةويَت  طونديَكى بضووكى طوندةكانى ئةنادؤَلدا بطريسيَتةوةو، داواى
 سزايةكى توندترى بةسةردا نةسةثيَنريَت.  

دواى طةيشتنى عار  بةط بة دوو رِؤذ وةستا ئةنتوان لة دةملاسياوة لةطةأل يةكةم كارطةردا طةيشت. تؤسؤن 
اوى فيَنك لة رِؤذانى ئةفةندى بة ثياوة نويَيةكةى ناساند كة وةزير متمانةى ثآ دةكات، لة رِؤذيَكى خؤرةت

مانطى نيسان )ئةثريل(دا بة ضواردةورى بيناكةدا سوورِانةوةو سةرجنى ديزاينى يةكةمني كارةكانيان كرد، 
كاتيَك عار  بةط رِؤيشت و، هةردوو ثياوةكة لةسةر كةنارةكة مانةوة، وةستا ئةنتوان لة دةم و ضاوى 

هةتاويية، خؤى داثؤشيبوو، لةناو ثاَلتؤ رِةشة دةَلثةكةيدا تؤسؤن ئةفةندى ورد بووةوة، كة ويَرِاى ئةو رِؤذة 
 خؤى طرمؤَلة كردبوو، خؤطرمؤَلةكردنيَكى توورِةييانة.
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ـ بآ طومان ئةم ثياوة جؤريَكى ديكةيةو زؤر لة عابد ئاغا جياوازترة. سوثاس بؤ خوا ... بةآلم دةثرسم: 
 ئاطةدار بكاتةوة بؤ ئةوةى ئةو حةيوانة دةربكات.كىَ بوو ئةوةندة بةجةرط و بويَر بووة توانيويةتى وةزير 

 تؤسؤن ئةفةندى بةرةو ثيَشةوةى نوارِى و ، بة دةنطيَكى هيَور طوتى:
 ـ بىَ طومان ئةم ثياوة باشرتة.

ـ دةبيَت ئةو كةسةى بة وةزيرى رِاطةياندووة ثياويَكة زؤر باش شارةزاى شيَوازةكانى عابد ئاغاية لة 
 ؤى بطةيةنيَتة وةزيرو جيَى متمانةى ئةو بيَت.كاركردندا، دةشيتوانى خ
 ـ بآ طومان ئةمة باشرتة.

تؤسؤن ئةفةندى بةم شيَوةية وةآلمى دايةوة بآ ئةوةى ضاو هةَلربِيَت، لة كاتيَكدا زؤرتر خؤى بة ثاَلتؤكةيةوة 
 د.سةرؤكى نوآ عار  بةطدا دةستيان ثيَكرشيَوةية كارةكان لةذيَر فةرمانى  طرمؤَلةكردبوو. بةم

ئةوى رِاستى بيَت عار  بةط ثياويَكة زؤر لة عابد ئاغا جياوازة. ثياويَكى ال  دريَذو كةميَك ثشت 
كؤماوو، طوث خرِو دوو ضاوى رِةشى خةندةيى بوو. ئةوةندةى نةبرد طةل ناوى )باثرية(يان ىلَ نا. هاوارى 

اوى دةرنةدةخست، تةنيا نةدةكردو دارى هةَلنةدةطرت و وشةى قةبةى طؤ نةدةكردو، كؤششيَكى بةرض
فةرمانى دةداو لةسةرةوة كارةكانى دةبةشييةوةو دةم بة خةندةو ثيَكةنني و بآ غةم بوو. بةآلم هيض شتيَكى 

ةماسةتةى هةبوو سةبارةت بةو ىلَ لة دةست دةرنةدةضوو يان ليَى نةدةشارايةوة. ئةويش ئةو كةشة ح
يرةوة هةبوواية، لةطةأل يةك جياوازيدا، كة ثياويَكى ةى ثيَوةندييان بة خواستى وةزيرو فةرمانى وةزشتان

هيَورو، دروست و، شكؤمةند بوو، شتيَكى ئةوتؤى نةبوو ليَى برتسيَت و شتيَكى ئةوتؤيشى نةبوو حةز 
بكات بيشاريَتةوة، بؤية ثيَويستى بةوة نةبوو كةسانى ديكة برتسيَنيَت و، رِاويان بنيَت، كارةكان خيَرا 

وةزيرةكة خيَرايى دةويست(، هةَلةكانيش زؤر بة  ةك ضؤن ثار ساأل بةرِيَوة دةضوون )ضونكةبةرِيَوة دةضوون و
توندى سزا دةدران، بةآلم هةر لة يةكةم رِؤذةوة كارى بيَطارى هةَلوةشيَنرايةوة. هةموو كريَكارةكان كريََى 

راترو باشرت لة سةردةمى خؤيان وةردةطرت و خواردنى خؤيان وةردةطرت كة ئاردو خوآ بوو، هةمووشتيَك خيَ
عابد ئاغا بةرِيَوةضوو. تةنانةت ئةو ئافرةتة شيَتة )ئيلينكا( بزر بوو، ئةو زستانة رِؤيشت بىَ ئةوةى هيض 

 شويَنةواريَك لة هيض شويَنيَك لة دووى خؤى بةجآ بهيََليَت.
ارة خيَرخوازييةى وةزير بيناكة طةورةترو فرةوانرت دةبوو. خةَلك هةنووكة دةيانتوانى ئةوة ببينن كة ئةو ك

ئةجنامى دةدات تةنيا دروستكردنى ثردةكة نابيَت، بةَلكو خانيَكيش دةطريَتةوة، كة رِيَبواران لةوانةى بةسةر 
و ثردةكةدا دةثةرِنةوةو لة دوورةوة ديَن، شويَنيَكى تيَدا بؤ خؤيان و بؤ ئةسث و كاآلكانيان دةدؤزنةوة

دا شةويان بةسةردا بيَت. دروستكردنى خانةكة بة ثيَى رِيَنويَنييةكانى ئةطةر بيَت و لةويَ دةستةبةر دةكةن،
عار  بةط دةستى ثيَكرد. لة دةروازةى طةرِةكى بازرطانى، دوو سةد ثآ دوور لة ثردةكة، لةويَوة كة 
هةورازةكة بةرةو طةرِةكى مةيدان دةست ثآ دةكات، ثيَدةشتيَكى بةرز هةبوو رِؤذانى ضوارشةممة بازارِى 

و ماآلتى ىلَ رِيَك دةخرا. لةوىَ لةسةر ئةو ثيَدةشتة دةست بة دروستكردنى خانة نويَيةكة كرا. كاركردن مةرِ
ورد بوونةوة لة ثيَكهاتة بةراييةكانى دةيتوانى ثيَشبينى ئةوة بة دةضوو، بةآلم مرؤظ تةنيا  ةسست بةرِيَو

يةكى طةورة دارِيَذراوة. قةوارةينةكةي بة بكات كة بينايةكى طةورةو بةردةوام و دةوَلةمةند دةبيَت و ديزا
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بةرز دةبووةوة، ضونكة  ة،سست و شيَوةبة ،خةَلكى سةرجنى ئةوةيان نةدةدا كة خانة طةورةكة بآ رِاوةستان
 ثرت سةرجنيان الى دروستكردنى ثردةكة بوو.

وةيةك مرؤظ ئةو كارانةى لةسةر رِووبارى درينا ئةجنام دةدران ئيَستة ئةوةندة ئاَلؤز بوونة بة شيَ
سةرسورِهيَنةر دةكةن، تةنانةت بيَكارةكانى دانيشتووانى شارةكة ئةوانةى لةسةر كةنارةكةوة تةماشاى 
كارةكانيان دةكرد وةك رِوانييان لة رِووداوة سروشتييةكان، وايان ىلَ هاتبوو بةدواداضوونيان بؤ بكةن و لةوة 

ةوة قؤرت هةَلدةكةنريَن و، رِووبارةكة لق و جؤطةي بطةن: ضةندين ثرد دروست دةكريَن و، لة هةموو اليةك
ىلَ دةبيَتةوةو لة ئاوةرِؤيةكةوة دةضيَتة ئاوةرِؤيةكى ديكة. وةستا ئةنتوان لة دةملاسياوة كريَكارى ثسثؤري 

ى )*((Cannabisلةبوارى دروستكردنى طوريسدا هيَناون و ثيَشةكى هةموو بةروبوومى )كانابيس 
يشى كرِيوة. ئةو ثيشةكارانة لة كارطةو وةرشةى تايبةتدا طوريسى زؤر بةهيَزو زؤر تةنانةت ناوضة دوورةكان

ئةستوور دروست دةكةن. دارتاشةكانى خةَلكى يؤنانيش سَلنطى لة داردروستكراوى طةورةى ثيَضكةداريان 
نةيان دروست دةكرد، بةو شيَوةيةى كة وةستا ئةنتوان و تؤسؤن ئةفةندى ديزاينيان دةكيَشاو ئةو سَلنطا

لةسةر كةَلةك دادةناو بةو طوريسانة لةسةر ئةو كةَلةكانةوة قورسرتين بةرديان بةرز دةكردةوةو، بؤ 
دةبوونةوة. كارى  بَلندو قوتئةستوونةكانيان دةطواستةوة كة يةك لةدواى يةك لةناو ئاوةرِؤى رِووبارةكةدا 

بؤ شويَنةكانيان لة بنةوةى ئةستوونةكة  طواستنةوةى هةر بارستاييةك لةو بارستايية طةورانة لة كةنارةوة
 ضوار رِؤذى دةخاياند.

ئةوةندة هةموو ئةوةيان بيين ئيدى هةست لة دواى رِؤذو سالَ لة دواى ساأل، لةبةر ئةوةى خةَلكى رِؤذ 
كردنيان بة بريؤكةى كات لة دةست داو وايان ليَهات لة نيازى دروستكارةكة نةدةطةيشنت ئاية رِاستة يان نا. 

ان دةبينى كة بيناكة بةرةو ثيَشةوة ناضيَت، بةَلكو وايان دةبينى كة ثرت بة كارى الوةكييةوة طريؤدة واي
دةبيَت و دةئاَلؤزكيَت و، هةموو رِؤذيَك دوورتر دةبيَتةوة لةوةى كة ثيَويستة ببيَتآ. ئةو خةَلكانةى كة كار 

ر ئةو كارةى كةسانى ديكة دةيكةن تووشى ناكةن ئةوانن ئاسانرت ثشوويان ناميَنيَت و، لة حوكم دان بةسة
هةَلة دةبن. توركةكان سةرلةنوآ دةستيان بةوة كرد شان بلةقيَنن و دةستيان جبووَليَننةوة وةك ئاماذةيةكى 

انةكانة ئةوة بآ دةنط دةبوون. بةآلم كاتيَك لة يطومان كاتيَك سةبارةت بةثردةكة دةثةيظني. هةرضى كريست
ردو، هيواى شكستييان بؤ كةى ضةثةأل بة ناخياندا دةخواليةوةو ئؤخةييان دةكبيناكةيان دةرِوانى بريؤ

وةك ضؤن هيواى شكستييان بؤ هةموو ثرؤذةيةكى توركان دةخواست. لةو ماوةيةدا سةرؤكى  دةخواست،
كة لة تةنيشتى شارؤضكةى )بريبؤى(ةوة بوو، لة دوايةمني الثةرِةى سثى كتيَبى ثريؤزةكةيدا  (بانيا)ديَرى 

ةم ديَرِانةى نووسيوة )دةبيَت ئةوة بزانريَت لةو سةردةمةى كة حمةمةد ثاشا ثرديَكى لةسةر رِووبارى درينا ئ
دروست، توندو تيذييةكى توند بةرانبةر بة طةىل كريستيان لةاليةن ئاغاكانةوة بةكارهيَنراو، طةل كارى 

ن ساألدا خةريكى بنياتنان بوون و، بآ بيَطارى ثآ كرا. ثيشةكارانيان لة دةرياوة هيَنا. لة ماوةى ضةندي
دروست  كةهوودة ثارةيةكى زؤر بةفريِؤ دراو، رِووبارةكةيان كردة دوو سآ بةشةوة، بةآلم نةيانتوانى ثردة

 بكةن(.
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، وةرزةكانى هاوين و ثاييزو زستان و بةهار يةك بة دواى يةكدا ديَن و، ثيشةكاران و ساآلن تيَدةثةرِن و
و ديَنةوة. هةنووكة رِووبارى درينا بة طومةز داثؤشراوة، طومةزى ثردةكة نا بةَلكو كريَكاران دةرِؤنةوة

طومةزى ئةم ئةسكةلة دارينانةى كة لة تؤرِيَكى سةيرى ئاَلؤزكاوى ميَخ و تةختةدارى سنةوبةر دةضن. لة 
بةسرتاونةتةوة. هةردوو الوةيش سَلنطى بةرزى لة تةختة دروستكراو دةلةريَنةوة، كة توند بةسةر كةَلةكةوة 

 يشدواتر ،لة هةردوو كةنارى رِووبارةكةشةوة دووكةَلى ئاطر بةرز دةبيَتةوة كة قورِقؤمشى لةسةر دةتويَنريَتةوة
 دةكريَتة ناو كونى كاشييةكان و بةردةكان ثيَكةوة دةبةستيَتةوة، بةستنةوةيةك كة نابينريَت.

رِةشانة رِووى دا كة بة دةطمةن لة بينايةكى طةورةدا لة كؤتايى سيَيةمني ساَلدا رِووداويَك لةو رِووداوة 
رِوونادةن. خةريك بوو لة دروستكردنى ئةستوونى ناوةندى دةبوونةوة كة كةميَك بةرزترةو، لة سةرةوة لة 
ئةستوونةكانى ديكة ثانرتة، لةبةر ئةوةى )كابيا(كةى لةسةر دادةنريَت. كريَكارةكان بة دةورى بارستايية 

بوو، بة ثةت و  وو كة بةسةر سةريانةوة هةَلواسراةكةدا دةهاتن و دةضوون و هةراو هوريايان بدريَذة زةبةالح
طوريسى ئةستوور بةسرتابووةوة. سَلنطةكةيش نةيدةتوانى بة تةواوةتى بؤ شويَنةكةى خؤى بةرزى بكاتةوة. 

ورِةييةوة دةستى بة هاوار بؤية قوَلةرِةشةكة، ياريدةدةرى ئةنتوان رِاى كرد، كة ثشووى ىلَ برِابوو، بة تو
هاوار كرد )بةو زمانة سةيرةى كة ساأل لةدواى ساأل لةناو ئةو خةَلكةدا دروست ببوو كة بة رِةضةَلةك خةَلكى 
ناوضة جؤراوجؤرةكانى جيهانن( خيَرا فةرمانى بةوانة دةدا كة سَلنطةكةيان لةذيَر ئاوةكةوة دةجووآلندةوة، 

يةكةم بارستايي بةردةكة بة طؤشةيةك لة طؤشةكانى و دووةم   بة هةموو لةو كاتةدا ثةتةكان دةثضرِيَن و 
قورسايى خؤى كةوتة سةر قوَلةرِةشةكةدا كة لةبةر هةَلضوون و توورِةيى خؤى ئاطةى لةسةرةوة نةبوو بةَلكو 
ى تةماشاى ناو ئاوةكةى دةكرد. لة شتة موعجيزةكان ئةوةبوو كة بةردةكة كةوتة ئةو شويَنةى كة دةبوو ليَ

دابنريَت بةآلم لةكاتى كةوتنة خوارةوةيدا قوَلةرِةشةكةى لةطةأل خؤدا رِاثيَضا، بؤية بةشى خوارةوةى جةستةى 
وردوخاش و بةذيَرةوة كرد. هةموو خةَلك دةستيان بة رِاكردن و هاواركردن و داواى يارمتيدان كرد. وةستا 

ا بوورايةوةو دواتر بة هؤشى خؤى هاتةوة، ئةنتوان دواى ثيَنج دةقة طةيشت. قوَلةرِةشة الوةكة سةرةت
 دةيناآلندو ددانةكانى نووقابوون و نائوميَدى و ترس بة رِوخسارييةوة دةردةكةوت و لة ضاوةكانى وةستا

 )ئةنتوان(ى دةرِوانى . 
ا وةستا )ئةنتوان(يش، كة برؤكانى ويَك ضووبوونةوةو رِةنطى زةرد هةَلطةرِابوو، فةرمانى بة كريَكارةكان دةد

طرد ببنةوةو ئاميَرةكانيان هةَلطرن و بةردةكة الدةن. بةآلم هةر هةموو ئةوة هيض سووديَكيان نةبوو، ضونكة 
ئةوةندةى نةبرد شةآلَلةى خويَن فيشقةى كردو الوةكةى خويَناوى كرد، تا دةهات هةناسةى دةثضرِاو، ليَآليى 

لة ناو دةستى وةستا )ئةنتوان(دا بوو بة  بةر ضاوانى دةطرت. تا دواى نيو سةعات ، لة كاتيَكدا دةستى
 . ، طيانى دةرضووجووَلةيةكى طرذ توندى دةطوشى

بة خاك سثاردنى قوَلةرِةشةكة رِووداويَكى شكؤدارانة بوو خةَلكى بؤ ماويةكى دوورو دريَذ لة ياديان 
شانيان دةداية  ةكثيَضووكةينةدةضوو. هةموو موسوَلمانةكان بةشدارى بةخاك سثاردنيان كرد، هةر يةكةيان 

الوةكةى تيَدابوو، ضونكة ثامشاوةى جةستةى لةذيَر  ى، كة نيوةى سةرةوةى جةستةذيَر ئةو دارة تةرمة
تاويَرةكةدا مابووةوة. وةستا ئةنتوان ثةيكةريَكى جوانى لةسةر طؤرِةكةى لة خودى بةردى ثردةكة دروست 
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منداَلى لة شارؤضكةى )ئاوَلتسيطنة( لةضنطى كردبوو، بؤ مردنى ئةو الوة زؤر ثةريَشان بووبوو كة بة 
ليَ دةذيان كة رِيَكةوت بؤ ئةويَى  ىتريةى قوَلةرِةشةكان ذمارةيةكى قوتارى كردبوو، ئةو شارؤضكةيةى نةدار

 هيَنابوون. ىلَ كارةكة يةك ساتيش رِانةوةستا.
توانرا كار تا نيوةى مانطى سةرماى زستانى ئةو ساَلةو ساَلى دواتريش ئةوةندة سةخت نةبوو، تا رِادةيةك 

كانوونى يةكةم بةردةوام بيَت. كة ثيَنجةمني ساأل داهات دةستيان بة كردنةوةو الدانى ئةو ثاشةرؤكة ثةرتةى 
 تةختةدارو بةردو ئامرازو هةموو جؤرة كةرةستةكان كرد.

تةوة خانة نويَيةكة قيت لة ثيَدةشتة بَلندةكةيش، لة تةنيشت ئةو رِيَطةوة كة دةضيَتة ناو مةيدانةوة، لةو كا
رِاوةستابوو، هيض ئةسكةلةيةك نةيبةستبووةوة. بينايةكى طةورةى يةك نهؤمى بوو، لة خودى بةردى ثردةكة 
دروست كرابوو. هيَشتة لة ناوةو لة دةرةوة، كاريان لةخانةكةدا دةكرد، بةآلم مرؤظ لةو كاتةوة دةيتوانى 

اوة لة هةموو ئةو شتانةى لة شاردا هةن و مةزةندة دةكريَن مةزةندة بكات تا ض رِادةيةك ئةوةى بنيات نر
باآلترة، بة جوانى هيَلةكانى و لةطةأل يةكدى طوجنانيان و توندو ثتةوى ئةو كةرةستانةى ثيَيان دروست كراوة. 
ئةم تةالرة كة بة بةرديَكى بريقةدارى مةيلةو زةرد بيناكراوةو، بة قرميديَكى سوورى تاريك سةرى طرياوةو، 

كةس لةوةوبةر هيضى لةبارةى  ،رِيزيَك ثةجنةرةى جوانى بؤ دروست كراوة، بةالى دانيشتووانةوة بينايةك بوو
ةوة نةبيستبيَت، بينايةك ئةوةندة طةورةو مةزن بة ضةشنيَك كةس برِوا بةو طةورةيى و بيناي ضةشنى ئةو

ذيانيان. وايان دةزانى ئةو بيناية، كة  مةزنييةى نةكات و، لةمةودوا دةبيَتة بةشيَك لة ذيانيان و تةواوكةرى
وةزيريَك دروستى كردووة، كةسى ديكةى ىلَ نيشتةجآ نابيَت، وةزيران نةبيَت. بينايةكة ئةوةند رِيَك و ثيَك 

 و دةوَلةمةندو جوان و رِازاوة بوو، ئةوةندةى سةرسام كردبوون ضووبووة دَليانةوة.
لة ميَخ و تةختةدارى بةناو يةكدا ضووى سةر رِووبارةكة هةمان كات ئةو بارستاييةى كة شيَوةى نييةو 

ثيَكهاتووة، بضووكرت دةبووةوةو خةَلكى ئةطةر لة اليةكةوة تةماشايان بكرداية دةيانتوانى زؤر بة رِوونى ئةو 
ثردة رِاستةقينةية ببينن كة بة بةردة جوانةكانى بانيا دروست كراوة. كة هيَشتة كريَكارةكان، تاك تاك و، 

وث طرووث، لة كارةكانيان بةردةوام بوون كة تا ئةو كاتةيش بةالى هةنديَكةوة هةر بة شتيَكى بآ نرخ و طرو
بآ سوود تةماشا دةكرا كة هيض شتيَك ثيَكةوةيان نةبةستيَتةوة، كةضى لة ئيَستةوة، تةنانةت لة بؤضوونى 

موويةوة بووةتة ثرديَكى ويَنة دةطمةن ئةو خةَلكةوة هيض برِوايان نةدةكرد، بووةتة شتيَكى تةواوو بة هةر هة
و نةخشة جوان، لة ئاكامى هةر بةشيَك لة بةشةكانى هةموو ئةو كارة تاكانةوة هاتووةتة دى. كة يةكةمني 

انى ديكةيش يةك لة دواى وجار تاقةكانى دةركةوتن، كورترتين و بضووكرتين و نزيكرتينيان لة كةنارةوة، ئة
تاقيان دةركةوت بؤية هةر هةموو ئةسكةلةكان الدران و، ئيدى ثردةكة زؤر يةك دةردةكةوتن، تا دوايةمني 

جوان بةسةر هةر يازدة ثاية بةهيَزةكةيةوة، وةك دميةنيَكى نويَى سةرسورِهيَنةر دةركةوت، سةرجنى بةالى 
 خؤيدا رِادةكيَشا.            

ك ضؤن زوويش لة هزرة خراثةكان دانيشتووانى فيشيطراد خةَلكانيَكن زوو هزرة ضاكةكان وةردةطرن وة 
دةطةن، ئةوةندةى نةبرد لةو طومانانة ثةشيمان بوونةوة كة اليان دروست ببوون. ئيستةيش وايان ليَهاتووة 
هةوأل نادةن سةرسورِمانى خؤيان ظةشيَرن و نةيش جَلةوى حةماسةتيان رِاطرن. هيَشتة رِآ نةدرابوو كةس 
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َلك لة سةر هةردوو كةنارةكة طرد دةبوونةوة، بة تايبةتى كةنارى الى تيَثةرِيَت، بةآلم خة بةسةر ثردةكةدا
رِاست، كة طةرِةكى بازرطانى و بةشى هةرة طةورةى شارةكةى كةوتووةتآ، تةماشاى ئةو كريَكارانةيان 
دةكرد كة بةسةر ثردةكةدا تيَدةثرِين و بةردةكانيان لةسةر شؤستةو لة سةر تةختةكانى سةر كابياكة لووس 

... توركةكانى فيشيطراد دةيانرِوانيية ئةو كارةى كة كةسانى ديكة ئةجناميان داوةو بة ثارةى دةكرد
كةسانى ديكة دروست كراوة، كة لة ماوةى ثيَنج ساَلدا، بة ئارةزووي خؤيان ناويان ىلَ دةناو، لةو ماوةيةدا 

ة بنةى خةَلكى )دوشضآ( بوو، ثيَشبينى خراثرتين ضارةنووسيان بؤ دةكرد. يةكيَكيان، كة خةواجةيةكى كورت
 بة هةَلضوونيَكى طوشادو خؤشنوودةوة طوتى:

ـ بة دريَذايى ئةو ماوةية ثيَم دةطوتن هيض شتيَك نيية سوَلتان نةتوانيَت نةيكات و ئةو خةَلكة زيرةكانة ئةو 
روست ناكةن شتة بينا دةكةن كة دةيانةويَت بيناى بكةن، ئيَوةيش وةآلمتان دةدامةوةو دةتانطوت: ثردةكة د
 و ناشتوانن دروستى بكةن. ئيَستة بنؤرِن ضؤن دروستيان كرد، بنؤرِن ضةند جوان و ضةند باشة!

خةَلكى لةطةأل قسةكانى وى بوون، ئةطةرضى قسةكانى وييان لة ياد نيية، بةآلم ئةوةيان باش دةزانى كة 
 انيش طاَلتةيان ثآ دةهات.دةهات كة دروستيان دةكرد وةك ضؤن ئةو ةطاَلتةى بة ثردةكةو بةو كةسان

 نطوت و دةيانطوتةوة:اشادييةكى رِاستطؤيانة دةروونى تةنيبوونةوةو هةر دةي
 ـ خةَلكينة ئةمة ضيية لة شارةكةماندا دامةزراوة!...

ـ ئاية تواناو زيرةكى وةزيرت بؤ دةركةوت؟ وةزير تةماشاى هةر شويَنيَك بكات كاريَكى ضاكةى ىلَ بةرز 
 مانى رِوو لةو ناوة دةكات.دةبيَتةوةو، شادو

 خةواجة كورتة بنة رِووخؤش و شادومانةكة لةسةرى دةرِوات و دةَليَت:
وةك ئةسثيَك بؤ نواندن و منايش ـ هةموو ئةوةى تا ئيَستة دةيبينن هةر هيض نيية. تةماشاكةن ضؤن 

 سا  و لووسى دةكةن و دةيرِازيَننةوة.بريِازيَننةوة، 
و بة دواى رِاستةقينةترين و جوانرتين و بةهيَزترين كيَبةركيَيان دةكرد داحةماسةتبةم شيَوةية لة ثيشاندانى 

وشةطةىل ستايش و ثيَداهةَلداندا دةطةرِان. كةس نةمابوو تةنيا ثيَاويَك نةبيَت بة رِوانينيَكى سووكةوة 
ة طةورة بازرطانيَكى تةماشاى بيناكةو ئةوانةى دةكرد كة ثيَياندا هةَلدةدا. ئةويش ئةمحةد ئاغا شيتا بوو، ك

طةمنة، ثيَاويَكى دريَذى دةروون رِذدو رِةزيل، رِةنط زةردو وشك و ضاورِةش و بيناتيذو ليَو تةنك وةك بَليَيت 
لةسةر بريو ثيَكةوة نووساون. لةبةر هةتاوى ئةو رِؤذة جوانةى رِؤذانى ئةيلوولدا دةيرِوانى و  ليَوى هةردوو

بآ هيض هؤو هؤكاريَك هةنديَك كةس هةن  ضونكة) نةدةبووةوة ثاشطةز يانليَ ،بووى سووررتى خؤرِاكانى ثيَش
هةموو ئةو شتانة طةورةترو بةهيَزترة كة كةسانى ديكة دةتوانن لة، دايةجؤرة رِكبوونةوةيةكيان لةدَل

دروستيان بكةن و دايان بهيَنن(، ئةطةر طويَى لةو كةسانة بواية بة حةماسةتةوة بة مةزنيةتى و ثتةوى 
 ةكةياندا هةَلدةداو، دةيانطوت لة هةموو قةآليةك بةهيَزترة، طاَلتةى دةهاتآ و دةيطوت: ثرد

ـ الفاو نةبيَت ... ئةو الفاوة رِاستةقينةى كة فيشيطراد دةيناسيَت... ضاوةرِوان بن ... دةبينن ضى لة 
 ثردةكة دةميَنيَتةوة كاتيَك الفاو ديَت.
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ردو، بريو رِاكانيان رِةت دةكردةوةو، ستايشى ئةوانةيان دةكرد لة بة ناخؤشييةوة مشت و مرِيان لةطةأل دةك
ثردةكة كاريان دةكرد، بةتايبةتى عار  بةط كة ئةم بينا طةورةو جوانةى دروست كرد، كة بزةى دةهاتآ 
ئةو بزة جوان و دليَرانة، وةك بَليَيت يارى بكات ... بةآلم شيتا لةسةر ئةوة سوور بوو رِاى هيض كةسيَك بة 

 روست نةزانيَت:د
ى سةر ليَوى ثردةكة دروست بكات و، ثشتى ئةم خةسيَنراوة دةيتوانى بة بزةـ بةآلم ثرسيارتان ىلَ دةكةم: 

و زوَلم و  و،  سستةمة رِيَك و ثيَك و ستةمةكةى دةستى سةوز توولةىلَ كردبيَتةوة، ئةطةر عابد ئاغاو 
 ةكةى نةبوواية؟زؤر

ضووة  ة، بة توورِةييةوبكةن ةوبتوورِةى كرد وةك بَليَيت سووكايةتى  حةماسةتى خةَلكةكة ئةوةندةى ديكة
دادةنيشيَت، نة هةتاوو نة ثردةكةيش نابينيَت و، دةنط و هةراو  ى ىلَدوكانةكةيةوة كة هةموو رِؤذيَك

 هورياى ئةو خةَلكة بة حةماسةتةيش  نابيسيَت.  
رِؤذ خؤشى و حةماسةت تا ديَت ثةرة دةستيَنن و،  بةآلم شيتا حةَلةتيَكى دةطمةن و تةنيَية. رِؤذ لة دواى

طوندةكانى دةورو بةر دةتةننةوة. تا سةرةتاى مانطى تشرينى يةكةم داهات، عار  بةط ئاهةنطيَكى 
فرةوانى بةبؤنةى كؤتايى هاتنى دروستكردنى ثردةكةوة ساز كرد، ئةم ثياوةى كة جم و جووأل و هةَلس و 

ت كة ثةنهان و شاراوةيةو، باس دةكريَةد دةكريَت و، دَلرِةقييةكةيشى وا كةوتةكانى بة ئؤرستوكراتي ناوز
هةموو ئةو ثارةيةى خرابوونة ذيَر دةستييةوة بؤ ئةو مةبةستانة خةرج كردووة كة وةزير دةستنيشانى 

طرنطرتين كةس هةر هةموو بابةتةكة لة ةةوكالى خةَلبؤ خؤى ىلَ طل بداتةوة، بة كردوون، بىَ ئةوةى هيضى
، تةنانةت زؤرتر ناوى ئةويان دةهيَنا وةك ئةوةى ناوى خودى وةزيرةكة بيَنن. بةو شيَوةية ئةو ئاهةنطةى وبو

 سةرثةرشتى رِيَكخستنى كردبوو زؤر دةوَلةمةندو رِازاوةو مةزن و ثايةدار بوو.
دوو رِؤذى ضاوديَرو كريَكارةكان ديارييان وةرطرت كة ثارةو جل و بةرط بوو، خوانيَكى طشتيش رِيَكخرا 

خاياند، هةموو كةسيَكى تيَدا بةشدار بوو لةوانةى ئارةزووى بةشدارى كردنيان كرد. خةَلكى نانيان خواردو 
وزيكيان ذةندو سةمايان كردو طؤرانييان ضرِى و ثيَشربِكيَى يخوارديانةوةو بؤ رِيَز ىلَ طرتنى وةزيريش م

ازارِةكةش كة نيَوان ثردةكةو ناوةندى شار ثيَكةوة ئةسث سوارى و رِاكردنيان رِيَكخست و، لة طؤرِةثانى ب
دةبةستيَتةوة، بة مةجنةأل حةلوايان ىلَ دةناو بة طةرمى بةسةر طةلدا دةبةشرايةوة، تةنانةت ئةوانةيش 
دةياخنوارد كة رِؤذيَك لة رِؤذان  لة جةذنةكاندا تاميان نةكردووة. ئةو شريينيية دةطةيشتة طوندةكانى دةورو 

، هةر كةسيَك تامى بكرداية لةخوا دةثارِايةوة تةمةنى وةزير دريَذ بكات و تةندروستى ثىَ بةرى شارةكة
ببةخشيَت و، تةمةن دريَذيش بةو كةسة ببةخشيَت كة دروستى كردووة. منداآلنى وايش هةبوون جار لة 

ةكانيان رِاويان دةنان دواى جار  دةطةرِانةوة سةر مةجنةَلةكان تا حةلوا ىلَ نةرةكان دةيانناسينةوةو بة كةوطري
 و ئةوانيش هةَلدةهاتن. بؤية منداَلة قةرةجيَك ئةوةندة حةلواى طةرمى خواردبوو، مرد.  

ئةم رِووداوانة لة يادى خةَلكيدا ضةسثابوون، بؤية دةيانطيَرِايةوة وةك ضؤن سةرطوزةشتةيان لة بارةى 
ةزيرة بةرضاو تيَرو دةست بآلوةكان و بريكارة دامةزراندنى ثردةكةوة دةطيَرِايةوة، بة تايبةتى وآ دةضوو و

و، ئةم جؤرة ئاهةنطانة بووةتة شتيَكى دةطمةن و دواتريش بة ن لة سةدةكانى دواتردا  بزربووبن دةستثاكةكا
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تةواوةتى نةماوةو، وةك ئةو ئةفسانانةيان ليَهاتووة كة لةبارةى جنؤكةو ستؤياو ئوستؤياوة دةطيَرِرانةوة، كة 
 ضن.لة موعجيزة دة

لةو ئاهةنطانةدا، بةطشتى لة يةكةمني رِؤذةكانيدا، خةَلك ضةندين جار بةسةر ثردةكةدا ثةرِينةوة لةم بةرةوة 
بؤ ئةو بةر. منداَلةكان بة رِاكردن بةسةريدا دةثةرِينةوةو ثياوةكانيش لةسةرخؤ بة سةريدا دةرِؤيشنت و 

ةموو شويَنيَكةوة تةماشايان دةكرد. ناتواناو قسةيان دةكرد يان لة ئاسؤ نويَيةكانيان دةرِوانى كة لة ه
لة سةر شان دةطويَزرانةوة، ضونكة كةس نةبوو بيةويَت كةذاوةو بةشيَواوو شةل و ثةككةوتةكانيش بة 
ئةو ئاهةنطةى لةدةست دةربضيَت و واز لةو بةشةى خؤى بهيَنيَت. ثلةو بةشداريكردن لةم رِووداوة مةزنةدا 

ناكاودا وزةو توانايان دوو ضةندان بووةو، هيَزي ةيش هةستيان بةوة كرد كة لةشارةكثاية نزمرتين خةَلكى 
كة لة تواناى مرؤظ ى لة كارة نةبةرديية ثةرجووةكان زؤرتريان وةبةر هاتووة، وةك بَليَيَت كاريَكى نةبةرد

ئؤرطانيَكى نويَيان ناكاودا ، وةك بَليَيت لةاوةتةوةدا رِةنطى دو سنوورى ذيانى رِؤذانةيانلة توانابةهيَزترة 
ةتةوة، جطة لةو ئؤرطانانةى كة تا ئةو كاتة دةيانزانى، مةبةستم زةوى و ئاوو ئامسانة، وةك ئةوةى دؤزيبيَت

يَك ئةجنامى داوة ئاواتيَكى قووأل لة ئاواتةكانى هةموو خةَلك يان ظلة ناكاودا بةم كارة خيَرخوازيية كة مرؤ
ئةو خةونة كؤنةى لةو كاتةوة مرؤظ ثةيدابووة بريى ىلَ دةكاتةوة:  هةر  تاكيَك لة تاكةكان بةدى هاتبيَت،

 ئةويش ئةوةية كة بةسةر ئاودا برِؤن و كؤنرتؤَلى بؤشايى ئامسان بكةن.
الوة توركةكان سةماى كؤلؤيان بة ضوار دةورى مةجنةَلة حةلواكاندا دةكرد، ثاشان بة سةماكردن بةرةو 

بة ئامساندا دةفرِن و بةسةر عةرددا نارِؤن، دواتر ئةَلقةيةكيان لةناو  ثردةكة دةرِؤيشنت، لةوآ وايان دةزانى
كابيادا ثيَك دةهيَناو، لةوآ بة بابووجةكانيان لة عةردو لة كاشيية نويَيةكانيان دةدا وةك بَليَيت ثتةوى 

ة الوانة يةى لةم جةستيثردةكة تاقى بكةنةوة. منداَلةكانيش، لةضوار دةورى ئةو ئةَلقةى سةماكردنة بازنة
ثيَكهاتووة كة بة يةك رِيتم و بآ ماندوو بوون هةَلدةثةرِين، لة دةورى الوةكان طردبووبوونةوةو سةمايان 

ورووذاندبوونى، وةك بَليَيت لة  دةكردو دزةيان دةكردو بة ناو القياندا رِايان دةكرد كة هةَلثةرِكىَ
لةناوةندى ئةَلقةكةدا رِادةوةسنت، لةسةر يانياندا لة ذبةربةستيَكى جووآلوةوة دزة دةكةن و، بؤ يةكةمني جار 

ئةو  كابيايةى ئةو ، لةسةر ل خةَلك دةبيسن قسةي لةبارةوة دةكةن ساَلةضةند ماوةى ئةو ثردةى كة 
 دةردةكةوت. تارماييةكةى لةذيَردا نيَذراوة، ئةوةى شةوانة بةستةزمانةى قوَلةرِةشة

و ترسة دةكرد كة هةستيان بة رِكيَى الوةكان وةردةطرت، هيَشتةمنداَلةكان لة كاتيَكدا ضيَذيان لة هةَلثة
ثردةكةدا لة دةروونى منداَلةكانى شارةكةدا دروستى ى كاركردن لةماوةى ذيان و لة كاتقوَلةرِةشةكة لة

 كردبوو.
ان بةجآ ميَذة دايكيان و ماَلةكانييان بة خةياَلدا دةهات، لةكة لةسةر ئةم ثردة بةرزة نويَية نايابة بوون، وا

تيَياندا لةدايك بوونةو، لة جيهانى ثياوة قوَلةرِةشةكان و تةالرة سةيرةكان و هةَلثةرِكآ  ئةوانةى ،هيَشتووة
دةطمةنةكاندا ويَلَ و سةرطةردانن. لة ترساندا دةلةرزين، بةآلم نةياندةتوانى لة ويَنةى قوَلة رِةشةكة قوتاريان 

ازنةيى سةر كابيا نايابةكة بكةن. هيض شتيَكيش سةرجنى خؤيان دةستبةردارى سةماى سؤلؤى ب ببيَت و
 رِانةدةكيَشان مةطةر رِوودانى موعجيزةيةكى نوآ نةبوواية....   
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ك لة تريةى ئاغاكان )ئةويش تريةى وتفةرتكؤظيضة كة خةَلكى يش الويَكى طيَلةو، سةر بة تريةيةئةمة
وةزةدى دةكةن، ئةوةتة لةناكاو بة شوورةى شارةكة طاَلتةى زؤرى ثآ دةكةن( ناوى مورادةو بة كةرِ نا

ثردةكةدا هةَلدةزنيَت، ئيدى منداآلن دةقيذيَنن و ، ثياوة طةورةكان بة وا  ورِماوى و ترسةوة هاوار دةكةن، 
كةضى الوة طيَلةكة وةك سيحر ليَكراو بةسةر بةردة تةسكةكاندا دةرِوات و، هةردوو باَلى ليَك دوور 

و دواوة بةرز كردووةتةوة، هةردوو ثيَى يةك لة ثيَش يةكدى داناوة، وةك بَليَيت خستوونةتةوةو سةريشى بةرة
، وةك بَليَيت  بةشدارى جوانرتين سةما بكات و لة تةنيشتييةوة ست ناكات لةسةر ئاوةكةو كونةكةيةهة

ى ذمارةيةك منداَلى ضةتؤن و بآ كار رِآ دةكةن و هانى دةدةن لة رِآ كردن بةردةوام بيَت. لةو سةر
ى كرد وةك ضؤن منداَليَكى بضووك فةالقة يةككة دواتر فةالقة ،عةىل ئاغاى براى ضاوةرِيَى دةكرد ثردةكةوة
 بكريَت.

، تا (ميزالينؤ)يان  (كاالنا)زؤر كةس نيو كاتذميَر بةرةو ئاستى رِووبارةكة رِيَيان دةكرد، تا دةطةيشتنة 
، لةبةر ضاويان نبوولة دريَذيدا وةك يةك نةكة  ،اقةكانييةوةلةويَوة لةم ثردة برِوانن، كة بةخؤى و هةر يازدة ت

 .نةقشيَكى رِازاوةية لة نيَوان تةثؤَلكة سةوزةكاندابةسةر ئاوةكةوة ، وةك بَليَيت سثييةكى كاأل دةضووةوة
رة لةو ماوةيةدا تابلؤيةكى طةورةى سثييان هيَنا كة هةنديَك دةربرِينى لةسةر نووسرابوو، تابلؤكة بةقةد ديوا

 بةردينةكةوة داكوترا، كة سوور دةضيَتةوةو سآ طةز لة شوورةى ثردةكة بةرزتر ترة.
خةَلكى ماوةيةكى دوورو دريَذ لة دةورى دةربرِينة رِازيَنراوةكان طرد دةبوونةوةو ليَيان رِادةمان، تا ثياويَكى 

ةر بة كووثيَك قاوة يان لووزيَك بةرانبةوار دةهات و، هةر ضؤنيَك بوواية ئايينى يان الويَكى نةختيَك خويَند
 .ئةو نووسينانةى بؤ دةخويَندنةوة يان لة رِيَى خوادا و شووتى كاَلةك

لةم رِؤذانةدا ئةو دةربرِينة  رِازيَنراوانة سةد جار ثيت ثيت خويَنرانةوة. ئةوانة ضةند ديَرِة هؤنراوةيةكن 
ة، تيَياندا ئاماذة بة ناوو رِةضةَلةك و نازناوى هؤنةريَكى خةَلكى كوستةنتينيية هؤنيويةتييةوة ناوى )بةديع(

ئةو كةسة كراوة كة ثردةكةى بينا كردووة، هةروةها ئةو ساَلة ثرِ كامةرانييةى ثردةكةى تيَدا دروست كراوة، 
(ى زايينيية. ئةم )بةديع(ة هؤنراوةى سووك و ئاوازدارى 1121(ى كؤضى، واتة ساَلى )626كة ساَلى )

ئةم  دةسرتِؤيشتووةكانىبةسةر ضؤنى ضؤن  ىورس و زرنطةدار دةهؤنييةوة، دةشيزانبةرانبةر بة ثارةى ق
يان دروست دةكرد يان نؤذةن يان ضاكيان دةكردةوة. ئةوانةيش كة نسةثيَنيَت كة تةالرى مةزيدا بجيهانة

ويَنيَكة كة دةيناسن )ئةوانة كةميَك ئريةي ثآ دةبةن( بة طاَلتةجارِييةوة دةيانطوت: طومةزى ئامسان تةنيا ش
تا هةنووكة وتةى بة خامةى ئةوى لةسةر نةرِازيَنراوةتةوة، بةآلم )بةديع( ويَرِاى ئةو هةموو بةخششة زؤرةى 
كة دةستى دةكةوتن، ئيبليسيَكى نائوميَدو ثةرِثووت و برسى بوو، بةردةوام لةطةأل ئةو نةداريية تايبةتةدا 

ن دةستبةردارى ياخةى شاعريان نةدةبوو، كة هيض ضاكةو ملمالنيَى بوو كة زؤر جار وةك نةفرةتيَكى دةطمة
 وانى  دوورى خباتةوة.تبةخششيَك نةيدة

 بة هؤى الوازى ئاستى رِؤشنبريى لة رِيزى دانيشتووانى وآلتةكةمان و، بة هؤى كةللة رِةقى و ئةنديَشة
ةديع(ي دةخويَندةوةو، بة يانةوة، هةر كؤَلكة خويَندةواريَكى شارةكة بة ئارةزووى خؤى هؤنراوةكانى )بتيذي

طويَرةى تيَطةيشتنى خؤى رِاظةى دةكرد. ئةوةى ثيَوةندى بةم قسة رِازيَنراوةى سةر تابلؤكةوة هةبيَت وةك 
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هةر دةقيَكى ديكة واية. هةركة خبريَتة بةردةم خةَلكى ئةوة لةسةر بةردة نةمرةكة هةر بة نةمرى 
خةَلك دةخيويَنيَتةوةو هةموو خةَلك ليَكى دةدةنةوة، ض دةميَنيَتةوة، هةموو ضاويَك دةيبينيَت و هةموو 

ئاقلَ بن ض شيَت، ض نياز خراث ض نيازثاك. هةر يةكة لة بيسةران ئةو ديَرِة هؤنراوةى ئةزبةر دةكرد لةطةأل 
 بيسنت و، رِةفتارو رِةوشتيدا دةطوجنيَت. بةم شيَوةية ئةوةى لةسةر بةردة رِةقةكة هةَلكؤَلرابوو، بةبةرضاوى

وةى جؤراوجؤر دةيانطويَزايةوةو، زؤر جاريش بةسةر ئةو زارانةوة دةطؤرِا، َلكييةوة بوو، زارةكان بة شيَخة
 تةنانةت تا رِادةيةكى سةيريش دةشيَويَنرا...

دةقة هةَلكؤَلراوةكة ئةمةى خوارةوة بوو: )ئةمة حمةمةد ثاشاية، مةزنرتين و دادوةرترين فةرمانرِوا لة 
كؤششى خؤى ئةم و  ة ئةو بةَليَنةى بةدى هيَنا كة بة خؤى دابوو، بؤية بة رِةنجسةردةمى خؤيدا. ئةوةت
درينا دروست كرد. لةسةر ئةم رِووبارة قووأل و خيَراية كةسانى ثيَش ئةو نةيانتوانى  ثردةى لةسةر رِووبارى

بثؤشيَت و هيض شتيَك بكةن. لة يةزدان داواكارم بينايةكةى بةهيَزو ثتةو بيَت و، ثؤشاكى شادومانى 
غةميش ثةى بة دَلى نةبات، ضونكة بة دريَذايى ذيانى زيوو زيَرِى لة ثيَناوى ضاكةخوازيدا خةرج كردووة. 

خؤرِايى دةضن. )بةديع( كة  كةسيش نيية بتوانيَت بَليَت ئةو ثارةيةى لةم بوارانةدا خةرج دةكريَن هةر وا بة
تيَك بيناى ثردةكة تةواو بووة. خوا ئةم بيناية ثايةدار ئةوةى بينيوة، ئةم هؤنراوةيةى هؤنيوةتةوة كا هةموو

 بكات كة لة جوانيدا دةطمةنةو ويَنةى نيية(. 
ئاكام طةل لة سةرسورِمان تيَربوو، تةنيا بةسةر ثردةكةدا دةهاتن و دةضوون و، لة طوآ طرتن لةهؤنراوة 

روستكردنييةوة سةرسورِهيَنةريَك بوو رِازيَنراوةكانى سةر تاويَرةكة بيَزار بوون. ثردةكة كة لة سةرةتاى د
لةسةرسورِهيَنةرةكان، ئيَستة ضووةتة ناو ذيان و طوزةرانى رِؤذانةى خةَلكةوة، خيَراو بآ طوآ ثيَدان و وا  

ذيَريدا دةرِوات، وةك بَليَيت ثردةكة يةكيَكة لةو نةوة، هةروةها ئةو ئاوة تافةى بة ورِماو بةسةريدا دةثةرِ
. تابلؤكةى سةرووى ديوارةكةيش، نخؤيان و ضارةواكانيان بة ثآ دروستيان كردووى كة بةرانةبآ شومارِيَطة 

وةك هةر بةرديَكى ديكةى لةم جؤرة بآ دةنط بوو. ئةو رِيَطةيةى لة كةنارى  ضةثةوةية ئيَستة بة رِيَطة 
ةكةو خاوةنة بضووكةكةى ثيَدةشتة بةرزةكةى كةنارى ئةو بةرةوة بةسرتاوةتةوة. بةلةمة رِةشة ثةرِثووت

سةيرةكةشى شويَن بزر بوون. لة قووآلييدا لة ذيَر دوايةمني ثايةو تاقى ثردةكةيشدا هةنديَك تاويَرو بةردو مل 
بةرةو خواركةيش مانةوة، خةَلك لةسةردةمى كؤندا زؤر زةمحةت ليَيانةوة  يَووشنمانةوةو، دوو كةنارى 

دةكردو، بآ هوودة لةم كةنارةوة بؤ ئةو كةنار بانطيان سةردةكةوتن و دادةبةزين، بة زةمحةتيش ضاوةرِيَيان 
ةثةرِنةوة لة ئافسانة بضيَت. كةدا، ئيَستة بة شيَوةيةك ليَى ددةكرد. هةموو ئةمة، لةطةأل رِووبارة تيذة

هاتووة بة ثآ لةم كةنارةوة بؤ ئةو كةنارةكةى ديكة دةضن هةموو ئةمةشدا، خةَلك وايان ليَ لةسةرةوة، لةطةأل
يَيت باَليان هةبيَت و باأل بطرنةوة، بةسةر ثردة ثان و ثؤرِة دريَذةكةدا دةرِؤن، ئةو ثردة بةهيَزةى وةك وةك بَل

لة بةرد دروستكراوى  ضيايةك ماوةتةوة، كة لةذيَر مسى ئةسثدا دةزرنطيَتةوة وةك بَليَيت تةنيا لة كاشييةكى
 رابيَت.تةنك بنيات ن

رِيَبواران رِوويان تآ هةركة ثيَويستى بكرداية ضكانةيش بزربوون كة هةروةها ئةو ئاشة دارينانةو، ئةو خانؤ
 ،ثيَشوازى لة ذمارةيةك رِيَبوار دةكات ،دةكردن. لة شويَنى ئةوانةيش خانيَكى طةورةى فرةوان قيت بووةوة
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ةم الو لةو كة رِؤذ لة دواى رِؤذ زؤرتر دةبن. مرؤظ لة دةرطةيةكى ثانى هيََلدارى طوجناوةوة دةضيَتة ذوورةوة. ل
الى دةرطةكة دوو ثةجنةرةى طةورة هةن، ضةند ئةستوونكةيان هةية بةآلم لة ئاسن دروست نةكراون، بةَلكو لة 
بةرد هةَلكؤَلراون، هةر ئةستوونكةو يةك ثارضةيةو، بةرهةيوانة ثان و الكيَشةييةكةيش شويَنى بارة كاآلو 

رى بةرهةيوانةكة دةرطةى سى و شةش ذوور رِيزيان شت و مةكى رِيَبوارانى تيَدا دةبيَتةوة، لةضوار دةو
بةستووة، طةورِو تةويلةكانيش لةسةر تةثؤَلكةكةن، لة ثشتةوة، خةَلكةكة زؤريان ال سةير بوو كاتيَك 
بينييان تةويلةكانيش لة بةرد دروست كراون، وةك بَليَيت خانووى ئةسثةكانى سوَلتان بن. هةر لة 

درنة خانيَكى لةم جؤرة نابينيت. هةموو رِيَبواريَك دةتوانيَت شةوو رِؤذيَك سةراييظؤوة بطرة تا دةطةيتة ئة
لةم خانةدا بةسةر ببات و، بآ بةرانبةر شويَنى حةوانةوةو ئاطرو ئاو بؤ خؤى و بؤ خزمةتكارو ئةسثةكانى 

 دةست بكةويَت.
ثاشا دروستى  هةموو ئةمةيش، وةك خودى ثردةكة، بينايةيةكى خيَرخوازيية سةرةك وةزيران حمةمةد

كردووة، كة بةر لة شةست ساأل ليَرة لةثشتى ئةم ضيايانةوة لة ئةو طوندة بةرزة، طوندى سؤكؤلؤظيض لةدايك 
بووأل كراوة. ثارةو خةرجييةكانى خانةكةيش لةو موَلكانةوة رى )باجى خويَن(  رِاثيَضى ئةستةنبووةو، لةب

كاتى داطريكردنى مةجارستان دةستى بوون كة لةرةو سامانة دروستى كرددةهات كة حمةمةد ثاشا بةو ثا
 بةسةردا طرتبوون، كة بةم دواييانة داطريكرا، ثاشان ئةو موَلكانةى بؤ خانةكة كردة وةقف.

بةم شيَوةية دروستكردنى ثردةكةو خانةكة زؤر ضةشنة ئةشكةجنةو شةكةتى لةناوبرد. دةبوو ئةو ثةتا 
وشى ببوو كاتيَك لة فيشيطراد لةناو بةلةمدا دةبيَت، مةبةستم توندةيش نةمابا كة وةزيرةكة بة منداَلى تو

ئةو درزة رِةشة تيذةية كة جار نا جاريَك سينطى دوو شة  دةكات، بةآلم وةزير لة ضارةى نةنووسرابوو بآ 
ئةو ذانة بطوزةريَنيَت و، نةيش بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ ضيَذ لةويَنةى ئةو بيناية طةورةية ببينيَت كة لة 

يشيطراد دروستى كردووة. ضونكة هةركة كارى دروستكردنى ثردةكة تةواو بوو، هةركة خانةكةيش دةستى ف
مةمد ةلة جيهاندا دةردةكرد، تا حم ىبة ثيَشوازى ىلَ كردنى رِيَبواران كردو، هةركة خةريك بوو ثردةكة ناو

، ئةم جارةيش بووكرد انى )نووكة رِةشةكة( كرد كة سينطى دووشة ذاشا جاريَكى ديكة هةستى بة ث
 دوايةمني جار بوو.

يَوةندةكانيدا دةضيَتة مزطةوتيَكةوة، دةرويَشيَكى ثرِؤذيَك لة رِؤذان، رِؤذى هةينى، كاتيَك لةطةأل دةست و 
جل ثةرِثووتى نيوضة شيَت دةستى ضةثى ىلَ ثان دةكاتةوةو داواى خيَريَكى ىلَ دةكات، كاتيَك وةزير ئاورِ 

بة نةدارةكة بدات، لةو كاتةدا  ةبة يةكيَك لة دةست و ثيَوةندةكانى بدات هةنديَك ثار دةداتةوة تا فةرمان
ضوون ساتؤرى قةسابان دةرديَنيَت و تا هيَزى تيَدا  تيذىدةرويَشةكة لة نيَو قؤَلى رِاستييةوة ساتؤريَكى 
كوذراوو بكوذةكة لة ةزيريش دةرويَشةكة دةكوذن، وى اندةبيَت دةيكاتة ورطى وةزيردا، دةست و ثيَوةندةك

يةك كاتدا دةمرن و، هةردووكيان لة تةنيشت يةكةوة لةسةر كاشيية بؤرةكان لةبةردةم مزطةوتةكةدا بؤ 
قةَلةوة خويَنمذةكة كة لةسةر عةرد رِاكشاوةو هةردوو ال  و  ضةند ساتيَك بة رِاكشاوى دةميَننةوة: بكوذة

ى دةست كاتيَك ضوون هارهيَشتة لة دؤخى توورِةييدا بيَت  هةردوو باَلى ليَك دوور خستوونةتةوة، وةك بَليَيت
، لة تةنيشتيشيةوة سةرةك وةزيران رِاكشاوةو، دوطمةكانى سينةى كراونةتةوةو، ملوانكةكةيشى وةشاند
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جةستةى الواز كؤمابووةوةو طلؤر بووةتةوةو لة دوورةوةى كةوتووة. سةرةك وةزيران لةم ساآلنةى دواييةدا 
. ئةطةر هةنووكة تةماشاى بكةيت سينطى بوورِوخساريشى هشك هةآلتيشى داكةوتبوو، ببوو، دةم و ضاو

رِووت و سةرى رِووت و  خةَلتانى خويَن و طؤشةطريو كرذ، ئةوة وةك ثرية جووتياريَكى )سؤكؤلؤظيض(ت ديَتة 
شكؤ بضيَت كة تا  لة وةزيريَكى بة شان و كةمرت لةوةىثيَش ضاو هةر ليَى بدريَت و ليَى بدريَت تا دةمريَت، 
 دةبرد. ثيَش ساتيَك دةستةآلتى ئةمثراتؤريةتى توركى بةرِيَوة

ضةند مانطيَك تيَثةرِى بةر لةوةى هةواَلى مردنى وةزيرةكة بطاتة شارةكة، هةواَلةكة بة رِوونى نةطةيشت 
 ىمثراتؤريةتةوةية. ضونكة لة ئةنبةَلكو لة شيَوةى ضرثةى نهيَنى كة شايةنى برِوا ثآ كردن و بة درؤخست

عومسانيدا رِآ نةدةدرا هةواَلى خراث و رِووداوى دَلتةزيَن لةناو خةَلكدا بآلو ببيَتةوةو، زارةو زار بكات، 
تةنانةت ئةطةر لة وآلتيَكى دراوسيَشدا بووبيَت، كةواتة ضؤن ضؤنةكى ئةطةر هات و كارةكة ثيَوةندى بة 

نةبوو خةَلك بؤ ماوةيةكى دوورو لةوةدا  رذةوةندى كةسبةكارةساتيَكةوة بيَت تووشى وآلت هاتبيَت. دواتر 
ييان ئاكام توان ئةو نةيارانةىنةيارةكانى،  حزبيدريَذ قسة لةبارةى مردنى سةرةك وةزيرانةوة بكةن. 

بؤ بةرِيَخستنى تةرمةكةى رِيَك خبات، بة مةرجيَك بةشكؤ ، بةتةنطى ئةوةوة بوو رِآو رِةمسيَكى بيكوذن
زيندوو لةبارةى كةسايةتى وييةوة بنيَذريَت. هةرضى خزمةكانى حمةمةد ثاشاو دةست و هةموو يادوةرييةكى 

نيية كة خةَلك زؤر لةبارةى لةوة بووأل بوون، الرييان نكة زؤربةيان لة ئةستة نثيَوةندو اليةنطرةكانى بوو
رِةوا نويَيةكان نزيك سةرةك وةزيرانى ثيَشووةوة نةدويَن، بةوةيش هيوايان زؤرتر دةبيَت بؤ ئةوةى لة فةرمان

 ببنةوةو ئةوانيش بايةخيان ثآ بدةن و، لة رِابوردوويان ببوورن.
هةموو لة شارى فيشيطرادو لةوة، تا دةهات تةةر رِووبارى درينا قيت بوونةبةآلم ئةو دوو بينا جوانةى لةس

كاريطةرييةيان هةبوو ، لة كاتيَكدا ئةو كاريطةرييان لة بازرطانى و طةياندن دةكرد طوندةكانى دةورو بةرى
ئاطةيان لة زيندووان و مردووان نةبوو، دةربةستى ئةوانةيش نةدةهاتن كة بةرز دةبوونةوةو نةيش بةوانةى 

رِؤذ طةورترو فرةوانرت دةبوو، دواى وتن. شارةكة لة تةثؤَلكةكانةوة بةرةو رِووبارةكة دةكشاو، رِؤذ لة ةذيَردةك
ى خانةكة طرد دةبوونةوة كة خةَلكى ناوى ئؤتيَلة بةردينةكةيان ىلَ زؤرتر لة ضواردةورى ثردةكةو ضواردةور

 نابوو.
ردةورى طةشةى سةند، كة لة ضواةبةم شيَوةية ثردةكةو كابياي سةر ثردةكة سةريان هةَلداو، بةم شيَوةية شار

ا مايةوة، ماوةى سآ سةدةدا، ثلةو ثايةى لة ثةرةسةندنى شارةكةو واتاى لة ذيانى دانيشتووانددواى ئةوة لة
واتاو جةوهةرى بوونى لة ئةطةر دةربرِينةكة دروست بيَت بةو شيَوةيةى بة كورتى بامسان كرد. بةَلكو 

مانةوةو بةردةوامبوونيدا بوو. هيََلى رِووناكى لة دميةنى شارةكةدا نةطؤرِا، هةروةها رِوخسارى ضياكان لةسةر 
ضوار دةورى ةورة دةبوو و بضووك دةبووةوة، لةوة مانط طيةان لة دةرورو بةرى نةطؤرِا. بةئامسانالثةرِةى ئامس

نةوةكان لةدايك دةبوون و دةمردن، ئةويش هيض نةدةطؤرِا، وةك ئةو ئاوةى بة ناو تاقةكانى ذيَريدا دةكشاو 
دةرِؤيشت. ئةطةرضى ئةويش ثري بوو بةآلم ثريييةتى بةو شيَوةية رِووى تآ كردبوو لةسةر ثيَوانةى كات نةك 

ةيةك ضاو .. بة شيَوبآ شومارتةمةنى مرؤظ طةورةتر، بةَلكو طةورةتر لة تةمةنى نةوةطةليَكى تةنيا لة 
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وونى نةدةكرد. ويَرِاى ئةوةى ضارةنووسى ثردةكة بةرةو نةمان دةضيَت كةضى وا ثآ دةضوو هةستى بة بة ثريب
 ذيانى نةمرانة بيَت، ضونكة ثيَشبينى كؤتايى هاتنى نةدةكرا.

 
 
 
 
 

****** 
 

ثةت و طوريس دروست  كانابيس يان مارجيوانا كة بة عةرةبى ثيَى دةطوتريَت )قةنةب(، رِووةكيَكة لة طوَلةطةى كةرةستةى سرِكةر دروست دةكريَت و لة السكةكةى)*( 

  دةكريَت . 
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 ثيَنجةمني ثارِ
 
 
 
 
 

، بةآلم ارى لةناوبرد، زؤر كةس و ذمارةيةك كئةطةرضى وا ثيَ دةضوو دريَذ بيَت و يةكةمني سةدة بةسةرضوو.
بةسةرضوو بآ ئةوةى شويَنةواريَكى ئةوتؤى بةسةر تةالرة طةورةكانةوة بةجآ هيَشتبيَت كة ديزانى باشيان بؤ 
رِيَكخراوةو ثتةوو بةهيَز بنيات نراون. ثردةكة مايةوةو وةك يةكةم رِؤذ كارى خؤى دةكرد، لةطةأل كابيايةكةى 

ةى ديكةيش بةو شيَوةية بةسةر بضيَت، لةطةأل بةدواى يةكدا سةرى و خانةكةى تةنيشتى، دةكرا سةدةك
هاتنى وةرزو نةوةكان، دةكرا ئةو تةالرانةيش وةك خؤيان مابانةوة بةبآ ئةوةى هيض طؤرِانيَكيان بةسةردا 
بيَت، ئةطةرضى ئةوةى كات نةيتوانى بةدى بهيَنيَت، هاريكارييةكى ئةوتؤ لة نيَوان بارودؤخى دوور لة 

 .ةوةكة بريى ىلَ نةدةكرايهيَناية كايةوة  يةكدييةوة 
كؤتايى سةدةى حةظدةيةم، ئةو طؤرانى و ثةيظينانةى لةنيَوان خةَلكدا دةطوتران و ئةوةى لةو ماوةيدا، لة

هةنديَكيان بة طويَى يةكدييانةوة دةضرثاند زؤرتر سةبارةت بة وآلتى مةجارستان بوو كة سوثاى توركان 
دواى ئةوةى بؤ ماوةى يةك سةدةى رِةبة  داطريى كردبوو. لة بؤسنيا لةو  خةريك بوو ليَى دةكشايةوة،

لة كرد  لةو زةوى و زارانةبارةيةوة قسة دةكرا. زؤر لة ناودارانى بؤسنيا دةستيان بة بةرطرى كردن 
. لةسةر زةوى مةجارستان بةجآ هيَشتمةجارستان هةيانبوو، لةكاتى كشانةوةدا ئيَسكةكانى خؤيان 

لة ناودارةكانى ة بطوتريَت كة ئةوانةى مردن لة كةسانى ديكة بةختةوةرتر بن، لةبةر ئةوة زؤر دةشيَت ئةو
بة رِووت و قووتى بؤ بؤسنياى نيشتمانة كؤنةكةى خؤيان طةرِانةوة، تيَيدا زةوييةكى رِةقةن ديكة وةك ثةجنة 

وةرو دةوَلةمةندانةى لة وزةرانة بةختةطو ذيانيَكى كولةمةرطى ضاوةرِيَى دةكردن، دواى ئةو ذيان و 
مةجارستان دةيانطوزةراندو، دواى كؤنرتؤلَ كردنى ئةو زةوى و زارة زؤرةى لة مةجارستان هةيانبوو. 
دةنطدانةوةى كزى ئةو رِووداوانة تةنانةت طةيشتة ئيَرةيش، بةآلم كةس مةزةندةى ئةوةى نةدةكرد كة 

ى بةو ذيانى رِؤذانةوة هةبيَت كة ئةو شارؤضكةية دةشيَت ئةم هةنطاريايةى نيشتمانى طؤرانى، ثيَوةندييةك
دةيطوزةريَنيَت. لةطةأل ئةوةيشدا ئةوة رِووى دا. ضونكة كاتيَك توركةكان لة مةجارستان كشانةوة، ئةوة ئةو 
وةقفانةى بة داهاتةكانيان خانةكة بةرِيَوة دةبرا، كةوتنة سنوورى ئةمثراتؤريةت بؤية ئةو داهاتانة لةدةست 

 ضوون.
دادةبةزن، ليَى رِاهاتن،  كةشتووانى شارؤضكةكةو، ئةو رِيَبوارانةى ماوةى سةدةيةكة لة خانة بةردينةداني

دةكردةوة كة بة هؤيةوة بةرِيَو دةضيَت و، نةيش ثرسياريان لةبارةى نةئةوان هةرطيز برييان لةو داهاتانة 
ةردةطرت، وةك بَليَيت ولة خانةكة  سةرهةَلدان و رِةضةَلةكى ئةو داهاتانةوة نةدةكرد. هةموويان سووديان



 26 

درةختيَكى ثريؤزى بةخشندةى تةنيشت رِيَطةكةيةو، كةس خاوةنى نيية، بةَلكو هى هةموو خةَلكة. رِةمحةت 
سةدةيةك مردووة، نةدةكردةوة كة ئةو وةزيرة بةر لةبارانى طيانى وةزيرةكةيان دةكرد، بةآلم برييان لةوة 

ى و زارى سوَلتان و موَلكةكانى ئةوقا  دةثاريَزيَت و بةرطرييان ىلَ لةوةشيان نةدةثرسى كآ ئيَستة زةو
يَوةية بةم شيَوةية تيَكةأل و ثيَكةأل بووةو بةم ش ةدةكات. كيَية بري لةوة بكاتةوة كة كاروبارى ئةم جيهان

ليَكةوةيش دوورن؟ بؤية كةس لة شارؤضكةكة تيَبينى ئةوةى نةكرد كة  ثيَكةوة طرآ دراون ئةطةرضى
 هاتةكة كةمى كردووة.دا

خزمةتكارةكان وةك جاران لة خانةكةدا كاريان دةكردو وةك جارانيش ثيَشوازييان لة رِيَبوارةكان دةكردو، 
وايان دةزانى كارةكة لةوة تيَناثةرِيَت كة ئةو ثارةى بؤ خانةكة تةرخان كراوة، دواكةوتووة، هةر ئةوةيش 

تيَثةرِين، ثارةكة هةر نةدةطةيشت. خزمةتكارةكان كاريان بةجآ رِووى دا. لةطةأل ئةوةيشدا مانطان و ساآلن 
 ، كة ئةو كاتة كارى دةكرد، كة داود خؤجةنهيَشت. بةرِيَوةبةرى ئةو موَلكانةى بؤ خانةكة تةرخان كرابوو

دواتر ئةو بةرِيَوة دةبرد،  ىناوى موتةوةىل بةسةردا برِابوو لةبةر ئةوةى كاروبارى وةقفةكانموتةوةىل بوو )
واى  كةى( لة هةموو اليةكى دةثرسى، لة هيض كةسيَكةوة وةآلمى دةستطري نةدةبوو.ناوة بوو بة ناوى ترية

ورةى خؤيان يان وهات رِيَبواران خؤيان خزمةتى خؤيان دةكردو، خانةكةيان ثاك دةكردةوة لةو سنليَ
 ثاشةرؤك و شتى ثةرت و ضارةواكانيان ثيَويستيان ثآ دةبوو، هةر يةكةيان خانةكةى بةجآ هيَشتبا  زؤر

بآلوى بةجآ دةهيَشت، دةبوو ئةوةى دواى دةهات ثاكى بكردايةتةوةو رِيَكى خبستايةتةوة، وةك ضؤن ئةوةى 
يَك دةخست، كة جآ يةكةم ئةو ثاشةرؤكانةى ثاك دةكردةوة كة بةجآ هيََلرابوو، يان ئةو ثةرت و بآلوييةى رِ

 زؤرترى بةجآ دةهيَشت لةوةى هةبوو. هيََلرابوو، بةآلم هةر يةكة ثاشةرؤك و ثيسى
سةرةتا داود خؤجة ضى لةدةست هات ئةجنامى دا بؤ ئةوةى خانةكة رِزطار بكات و بة زيندوويى بهيََليَتةوة، 

كرد، دواتر دةستى بة قةرزكردن لة خزمةكانى كرد، بينا طرانبةهاكةى نؤذةن  طريفانى خؤى ثارةى خةرجلة 
خؤى ماَلويَران دةكات كة دةيةويَت وانرتى دةكردةوة، ئةطةر يةكيَك بيطوتاية دةكردةوةو ساأل لة دواى ساأل ج

ويَنى خؤيدا دادةنيَت و، ضاكة ، وةآلمى دةدايةوة كة ئةو ثارةية لة شناثاريَزريَتكة يَت ئةو شتة بثاريَز
ازيية بةجآ رِيَى خوادا دةكات و، خوايش بةخؤى سةرثةشتيارى وةقفةكانة، بؤية ناشيَت ئةم بينا خيَرخولة

 ثشتيان تيَكرد.بة ئاشكرا هةموو خةَلك كة بهيََليَت 

يادى نةكردبوو، نةيدةويست شارةكة ماوةيةكى دوورو دريَذ لة ئةو ثياوة داناو خواناس و، رِك و توندةى كة
و واز لةو كؤششة بهيَنيَت كة دةيدا، ئةطةرضى ئةو كؤششة هيض ئوميَديَكى ىلَ ضاوةرِوان نةدةكرا. دَلسؤزانة

طيانفيدايانة كارى دةكرد، ضونكة لة ميَذة دةركى بةوة كردبوو كة مرؤظ لةسةر ئةم خاكة بؤ ئةوة دروست 
بووة تا ملمالنآ لةطةأل ويَرانكارى و رِووخان و تيَكدان و لةناوبردن و نةماندا بكات، ثيَويستة مرؤظ دريَذة 

ةر لةبةردةم خانةكةدا دابنيشتاية كة بة بةو ملمالنيَية بدات، تةنانةت ئةطةر نائوميَديش ببيَت. ئةط
بهيَنة يان بةزةيى ثيَدا  ةبةرضاويةوة خةريك بوو دةرِووخا، ئةطةر يةكيَك ثيَى طوتبا واز لةو كؤششان

 بهاتايةتةوة، لة وةآلمدا دةيطوت: 
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دوو جار ييتان ثيَمدا نةيةتةوة. ئيَمة هةر هةموومان تةنيا يةك جار دةمرين، كةضى ثياوة مةزنةكان ةـ بةز
دةمرن: جاريَكيان كة ئةم زةويية بةجآ دةهيََلن، جاريَكى ديكةيش ئةو كاتةى ئةو بينايانة لةناو دةضن كة 

 دروستيان كردووة.
كاتيَك ثياوةكة نةيتوانى كريَى كريَكارةكان بدات، بة خؤى، ويَرِاى ئةوةى بةنيَو ساَلدا ضووبوو، طذو طياى 

، كاتيَك لة ردةوة. ئيدى بةو شيَوةية رِؤذيَكيانيَك شويَنى نؤذةن دةكدةورى خانةكةى هةَلدةكيَشاو، هةند
لةناكاو طيانى سثاردو كؤضى  سةربانةكة بوو قرميديَكى شكاوى ال دةداو يةكيَكى نةشكاوى لةشويَن دادةنا

ك سةرة. شتيَكى ئاسايية ثياويَكى ساكارى خةَلكى شارؤضكةيةك نةتوانيَت تةالريَك بثاريَزيَت دوايى كرد
ثاش مردنى داود  دروستى كردبيَت و، رِووداوةكانى ميَذوو سزاى مةرطيان بةسةردا سةثاندبيَت. انيَكوةزير

خؤجة خانةكة لةناكاو دةستى بة دارِووخان كردو لة هةموو اليةكةوة نيشانةى دارِووخانى تيَكةوت و، 
نى سةربان شكان و باراني ىلَ دةهاتة ئاوةرِؤكان طريان و بؤطةنى بة هةموو اليةكدا بآلو بووةوةو، قرميدةكا

ن. بةآلم ئةو بينا ذوورةوةو، ثةجنةرةو دةرطةكان شكان و بايان رِانةدةطرت و، تةويلةكان لة طذوطيادا نوقم بوو
، دةستى ويَرانكارى بوو بة رِواَلةت ساغ و دروست بوورِووى تةالرسازييةوة باش دروست كرابةردينة كة لة

ى لةطةأل ئةستؤنطةكانياندا ورةكةى، هةروةها ثةجنةرة طةورةكانى نهؤمى خوارةوةنةطةيشتبووة جوانيية هيَ
يةك بارستايى نةرمة تاويَر دروست كرابوون، كة وةك دةزوولةى باريك هيَورانة دةيانرِوانيية جيهان. كة لة

نت و نارِيَكييان  هةرضى ثةجنةرةكانى نهؤمى سةرةوةية كة نةرِازيَنرابوونةوة ئةوة نيشانةى شةكةتى و جآ هيَش
 ثيَوة دياربوو كة ناوةوةيان تةنيبووةوة.

هات رةكةدا مبيَننةوة، يان وايان ليَهات خؤيان دوورةثةريَز دةكرد لةوةى شةو لة شاليَ وردة وردة، خةَلك وايان
ة اليان دةنوسنت. رِؤذ لة دواى رِؤذ ذمارةى ئةو رِيَبوارانة كةمى دةكرد ك (ئاوستامؤبضى)بة ثارة لة ئؤتيَلى 

 دةداية خانةكة. ئةطةرضى كريَى نوسنت لة خانةكة لةوة تيَنةدةثةرِى كة رِةمحةت بؤ طيانى وةزيرةكة بنيَرن.
ئاكام كة دةركةوت ثارة ناطات و كةس نيية كاروبارى ئةم بيناية بةرِيَوة ببات كة وةزير دروستى كردووة، 

كةكانى وةقف، ضى ديكة بايةخيان ثيَى نةدا، بؤية هةموو خةَلكى، لةوانةيش بةرِيَوةبةرى نويَى موَل
ئةمةيش واى كرد خانةكة ضؤأل و هؤأل و تةريك بوو، وردة وردة درزو شةقى تيَكةوت و دةرِووخا، وةك هةر 
تةالريَكى ديكة كة كةسى ىلَ نيشتةجآ نةبيَت و كةس ليَى نةثيَضيَتةوة. لة دةوروبةرى خانةكة طذو طياو 

، قةلةرِةشكةو مةل هيَالنةكانيان دروست دةكردو ثؤل ثؤل طرد دةبوونةوةو رِةش درِك و دالَ شني دةبوون و
 دةضوونةوة.

بةم شيَوةية ئةو خانة بةردينةى كة وةزيرةكة دروستى كردبوو هةرةسى دةهيَناو زووترو ثيَش وةخت 
رِواَلةت بةو شيَوةية هةموو ئةو كارانةى لةم جؤرةن بة ك كة كةس بريى ىلَ نةكردبيَتةوة )دةرِووخان، رِووخانيَ

 رِوو دةدةن كة بريى ىلَ نةكرابيَتةوة(.
بةآلم لةبةر ئةوةى خانةكة ثةيامةكةى خؤى بةجآ نةطةياندو لةبةر ضةندين بارودؤخى ناهةموار بةر لةكاتى 

 ، هةر بة ثيَوةخؤى دارِووخا، كةضى ثردةكة، كة ثيَويستى بة هيض ضاوديَرى و ثاريَزطارى ىلَ كردن نةبوو
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دةبةستةوةو وةك يةكةمني رِؤذ قورسايى زيندوو و  دوو كةنارة بةرانبةرةكةى ثيَكةوةوةو هةر هةرماية
 مردووى لةم الوة بؤ ئةو ال دةطواستةوة.

باَلندةكان بة ديوارةكانييةوة هيَالنةى خؤيان دروست دةكردو، لةو درزة ناديارانةى كة رِؤذطار لة قةد 
يا شني دةبوون و، ئةو بةردة زةردة كون كونةى كة ثردةكةى ىلَ ديوارةكانى دروستى دةكردن، ورديلة ط
طةرماوة ثتةوترو توندتر دةبوو. لةبةر ئةو هةموو رِةشةبايةى لة  دروست كرابوو بة هؤى كاريطةرى شيَ و

رِووبارةكةدا هةَلى دةكردو خؤى ثيَدا دةكيَشاو، لةبةر ئةوةى باران دةيشوشت و  و الوة بة سةر دؤلَ وهةردو
او هشكى دةكردةوة، تا دةهات رِةنطى دةطؤرِاو، رِةنطةكةى بوو بة سثييةكى سثى مةيلةو بؤر، واى هةت
 هات لة تاريكاييدا دةبريسكايةوة وةك بَليَيت لة ناوةوة رِووناك كراوةتةوة.يَل

انى ئةو الفاوة زؤرو طةورانةى كة تووشى شارةكة دةهاتن، كولةمةرطييةكى سةخت و بةردةوام بوون، نةيانتو
بؤ زيان بة ثردةكة بطةيةنن. ئةو الفاوانة ساآلنة لة بةهارو ثاييزدا رِوويان دةدا، بةآلم هةموو جاريَك 

ك بيَت، ئةوة رِووبارى درينا هةمان ئاستى مةترسي و ئةزيةتدا نةبوون. هةرضؤنيَشارةكةى نزيك ثردةكة لة
ثةرذينى  ذةى دةهات، لة تاقةكانى ثردةكةوةااليةنى كةمةوة ساَلى جاريَك طةورةتر دةبوو و هةَلدةضوو و هبة

كيََلطةو لق و ثؤث و طةآلى درةخت و كؤتةرةو دارو درةختى دارستانى كةنارةكانى رِادةماَلى. ئةو رِؤذانةيش 
 . فاوةكة تةنيا هةر ئةوةندة دةبووكيَلطةو بةردةم ماآلن و كؤطةكان زيانيان بةر دةكةوت. ال

سالَ جاريَك الفاوى طةورة طةورة رِووى دةداو يادوةرى قووَلى لة دةروونى بةآلم ماوةى بيست ساأل يان سى 
خةَلكيدا بةجآ دةهيَشت وةك يادوةرى شؤرِش يان جةنطةكان و، بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ ضةند بةرواريَك 

تؤفانة  دةمانةوة بة ثيَى ئةو بةروارانة تةمةنى تةالر و تةمةنى مرؤظان دةذميَررا )بؤمنوونة دةطوترا: ثاش
 طةورةكة بة شةش ساأل، يان لةكاتى تؤفانة طةورةكةدا(.

ثاش ئةو الفاوة طةورانة شتى ئةوتؤ لةم نيوة طةورةيةى شاركة ناميَنيَتةوة كة دةكةويَتة ثيَدةشتةكةوة 
زا ، تةنيا كةميَك لةو سامانانة نةبيَت كة دةطويَزريَنةوة. لةسةر زمانة ملينة بضووكةكةى نيَوان دريناو رِ

هةر الفاويَكى طةورةى بةو قةوارةية كاريَكى واى دةكرد شارةكة ضةندين ساأل ثاشةكشة بكات. ضونكة ئةو 
ةيةى ئةو رِووداوةى دةبينى نيوةى تةمةنى خؤى لة ضاككردنةةى ئةو زيانانةو تيماركردنى ئةو ونة

شت. خةَلكيش تا بةجيَى دةهيَ ثاش خؤىاند كة ئةو )تؤفانة طةوررة(ية لةدةردةسةرييانةدا دةطوزةر
تةمةنيان لة طيَرِانةوةكانياندا باسى ئةو ترس و تؤقينانةيان دةكرد كة لةو شةوةى شةوانى ثاييزدا دوا

بةتالَ كردنى  تووشيان بوو، كاتيَك بةبةر باران و رِةشةباو لةبةر رِووناكييةكى كةمدا دةستيان بة
رزتريان دةطواستةوة، لةطةرِةكى مةيدان، لة ماأل و كاآلكانيان هةَلدةطرت و بؤ شويَنى بةدوكانةكانيان كردو 

ئةنبارى كةسانى ديكةدا، تا ئةو كاتةى رِؤذ بووةوة، لة بَلندايي تةثؤَلكةكةوة دةيانرِوانيية ئةم شارةى كة 
ت ئةو خويَنةية بة شادةمارةكانياندا طوزةر دةكات و، يبآ ئةوةى هةست بكةن خؤشيان دةويست، وةك بَليَ

ضةريَنة رِادةمان كة لة شةقامةكاندا تا ئاستى بنميَضةكان تةختةى بنميَضةكانى يةك لة دواى لةو ئاوة كة  
يةك، بة هاذة هاذو وذة وذ رِادةماَلى، تيَدةكؤشان بزانن ماَلى كآ تا هةنووكة توانيويةتى بةرطةى الفاوةكة 

 بطريَت و هيَشتة بة ثيَوة ماوة.
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شانى قورس كردبوون، كاتيَك لة غةم و ثةذارة بارى سةر ثى ببوو وانةى كة سةريان سئةو سةرؤك تري
يان سةرى ساأل يان شةوانى رِةمةزاندا بة يةك دةطةيشنت و دادةنيشنت، دةكةوتنة قسةو  (سالظا)جةذنةكانى 

دةمةتةقآ دةكرد هةر كاتيَكيش باسى ئةو رِووداوةيان بكرداية كة مةتةرسيدارترين و  ةباس و دةستيان ب
اوى ذيانيان بوو، مةبةستم )تؤفان(ةكةية. يادوةرى تؤفانةكة هةر دةميَنيَتةوة، ثاش ثازدة سةخترتين رِوود

سالَ دواى ئةوةى بة ثاشةكةوت و ضاككردنةوةى خانووةكانةوة بةسةريان برد، هيَشتة هةر هةست دةكةن كة 
ئةم يادوةريية . نزيكة ةشتيَكى ترسناك و مةزنةو  لة دةروونياندا  خؤشةويست و لة دلَ و دةروونيانةو

ان ية، كة ساأل دوا ساأل ذمارةيى نيَوان ئةوانةية هيَشتة زيندوون لة رِؤَلةكانى ئةم نةوةثيَوةندييةكى ثتةو
كةمرت دةبيَتةوة، هيض شتيَك نيية ئةوةندة خةَلكى ثيَكةوة طرآ بدات وةك ئةو يادوةريية دذوارةي 

ةو ثيَكةوةيان طوزةراندووة. بؤية هةستيان بةو هةموو ثيَكةوةيان بةسةر بردووةو ثيَكةو تيَيان ثةرِاندوو
خؤشةويستيية دةكرد سةبارةت بةو مستةكؤَلةيةى كة طرانرتين مستةكؤَلة بوو ئاراستةيان كرا. لة 
بووذاندنةوةى ئةو يادوةرييانةدا ضيَذيَكى ئةوتؤيان وةردةطرت كة الوةكان ليَى تيَنةدةطيشنت، سةرضاوةى ئةو 

يان نةدةهات و، كاتيَكيش ئةو يادوةرييانةيان دةطيَرِايةوة شةكةتى زةفةرى ثآ نةدةبردن. يادوةرييانة كؤتاي
هةر يةكةيشيان ئةو باسةى تةواو دةكرد كة ئةوى ديكة دةيطيَرِايةوةو بريةوةرييةكةى بريدةهيَنايةوة. ضاوة 

وةكان نةياندةتوانى هةستى ثآ ثريو ئةبَلة  و كزةكانيان ليَكدييان دةرِوانى، ئةو شتانةيان بةدى دةكرد كة ال
بكةن. بة حةماسةتةوة رِووداوةكانيان دةطيَرِايةوة، غةم و ثةذارةكانى رِؤذانةى ئيَستايان لةناو يادوةرى غةم 

 و ثةذارةيةكى طةورةتردا نوقم و تيَكةأل دةكرد كة خؤشبةختانة رِؤذطاريَكى دوورو دريَذة بةسةرضووة.
انى خؤياندا دانيشتبان كة رِؤذطاريَك لة رِابوردوودا الفاو تةنيبوونيةوة، ئةطةر لة ذوورة طةرمةكانى ماَلةك

بؤ سةدةمني جار، بة ضيَذو لةزةتةوة، باسى هةنديَك دميةنى كاريطةر يان دَلتةزيَنى ئةو رِووداوةيان دةكرد. 
دةبوو. ئةم واية، ضيَذى طيَرِانةوةكةى مةزن و طةورةتر وهةرضةندة يادوةرييةكة بة ذان و ئازاربةخش بب

 رايةوة، زؤر جايادوةرييانةيان كة لةناو دووكةَلى جطةرة يان ثةرداخيَك لة خؤشرتين مةي دةيانطيَرِ
ويَنراو، زيَدةرِؤيى تيَكةأل دةبوو، ئةنديَشةو دوورى دةيانرِازاندةوة، كةضى هيض كام لة قسةكةرةكان دةشيَ

سويَند خبوات كة رِووداوةكة بةو شيَوةية رِووى داوة،  تيَبينى ئةوةيان نةدةكرد، بةَلكو ئامادة بوو طةورةترين
 ةدا كردووة.وضونكة هةر يةكةيان بآ خواست و هةست كردن بةشدارى لةو رِازاندنة

بةردةوام ذمارةيةك لةو ثريةميَردانة بةم شيَوةية دةيانطوزةراند لةوانةى دوايةمني الفاوى مةزنيان لةيادةو، 
 ةسيان دةكردو، بة طويَى الوةكانياندا دةدا كة لةم سةردةمةدا ئةو كارةساتانبةردةوام لة نيَوان خؤياندا با

نةماون كة سةردةمى رِابوردوو بةخؤوةى بينيون، هةروةها ئةم سةردةمة ئةو خيَرو بيَرةى نةماوة كة 
 لةسةردةمى رِابوردوودا هةبووة.

ساَلى سةدةى هةذدةيةمدا رِووى داو، بؤ  طةورةترين الفاو لةميَذووى شارةكةدا، الفاويَك بوو كة لة دوايةمني
 ماوةيةكى دوورو دريَذ لة يادوةرى خةَلكدا هةر مايةوةو، زؤر بةسةرهات و ضريؤكى لةبارةوة دةطيَرِرايةوة.

اوةتى دوايةمني ة( كةسيَك نةمابوو بة تةووكة ثريةميَردةكان دواتر طيَرِايانةنةوةيةدا )لة رِيزى تاكةكانى ئةو 
ةيشدا هةموو خةَلك لة شةوة باراناوييةكانى شةوانى ثاييزدا ورياو وياد بيَت. لةطةأل ئةلةالفاوى طةورةى 
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دةيانزانى كة ئاو ئامانى نيية، بؤية ئةنبارةكانى نزيك رِووبارةكةيان ضؤأل  ةوآ قوآلغ دةمانةوة، ضونكط
هاذةى ئاوةكة رِادةطرت، دةكردو شةوانة بة ضراوة بة كةنارةكانى رِووبارةكةدا دةسوورِانةوةو طويَيان بؤ 

كة مرؤظ دةتوانيَت لة جؤرى هاذةى تةوذمى ئاوةكة بزانيَت  ةى دةكةنةوت)لةبةر ئةوةى ثريةميَردةكان دووثا
انى زؤرى ىلَ بكةويَتةوة، يان ة ساآلنة رِوو دةدات بآ ئةوةى زيئاية الفاوةكة يةكيَكة لةو الفاوانةى ك
انةى كة ثردو شارةكة نغرؤ دةكات و هةموو شتيَك لةطةأل خؤيدا الفاويَكة لةو الفاوة دةطمةنة بةدبةختيي

آ تيَبينييان كرد كة ئاوى رِادةماَليَت كة باش دروست نةكراوةو لةسةر بناغةى ثتةو دانةمةزراوة(. بؤ سبةين
نيطةرانى شةوى ثيَشرت ئاسوودةيى نوست، ضونكة خةَلك لة بةرز نابيَتةوة بؤية شار ئةو شةوة بةدرينا 
زا  لةناكاودا و ماندوو و بيَداربووبوون. هةروةها ئاوةكةيش فريوى دابوون. كةضى ئةو شةوة ئاوى رِ شةكةت
و ليتةكةى هات و لةو شويَنةى هةردوو رِووبار بةيةك دةطةن بةردةم بووةوةو ئاوة سوورة ثرِ لة قورِ زؤر بةرز

 شارى تةنييةوة.  ئاوى رِووبارى دريناى طرت و ئاوى هةردوو رِووبار ثةنطى خواردةوةو
سؤىل ئاغا عومسان ئاغض، كة يةكيَك لة دةوَلةمةندترين توركةكانى شارةكة بوو، ئةسثيَكى عةرةبى رِةنط 
ة، سثى تيَكةأل بة سوور، رِةسةن و جوان و بةنرخى هةبوو، كاتيَك ئاوة ثةنط خواردووةكة بةرز دةبووةو

تا خزمةتكارةكان و خانةخويَكةى لة خةو هةَلستاند بوو دة، هةر بآ دةنط نةئةسثةكة دةحييالندو دةحييالند
ئةوانيش لة تةويلةكةيان بردة دةرةوة كة دةكةوتة تةنيشت رِووبارةكةوة: ئيدى بةو شيَوةية زؤربةى 
دانيشتووان لة خةو بيَدار بوونةوة. خةَلكةكة  بة بةر باران و باى توندو تيذةوة رِايان دةكردو هةر ضييان 

ة ضنطى كارةساتةكةيان رِزطار دةكرد، نيوضة رِووت تا ئةذنؤيان نوقمى قورِاو دةبوون، بةردةست كةوتباية ل
بوون. طريان. ضارةواكانيش ترساوو تؤقيدة ومنداَلةكانيان بة كؤَلةوة دةطرت كة تازة لة خةو بيَدار كرابوونةوة

كة رٍِِووبارى درينا لة  طوآ دةكةوت. ئةوة دارو دةوةنةكان بووندةنطى قرضةيةكى كث بةر هةموو ساتيَك ..
دارستانة لة ئاو نغرؤبووةكاندا لة رِةط و رِيشةوة هةَلى كيَشابوون و بةر ئةستوونة بةردينةكانى ثردةكة 

 دةكةوتن. 

لةوىَ لةسةرةوةيش، الى مةيدان، كة هيض كات ئاوى ثآ ناطات، ثةجنةرةكان رِووناك بوون، ضةند ضرايةكى 
يكاييةكةيان دوو كةرت دةكرد. دةرطةى هةموو ماَلةكان واآل بوون و كزيش دةجووآلنةوةو بآ ثضرِان تار

ثيَشوازييان لة زيان ليَكةوتووةكان دةكرد كة ضؤرِاوطةى ئاويان دةهات و بة ترسةوة دةضوونة ذوورةوةو، 
 ،اتمنداَلةكانيان يان ئةو شتانةيان هةَلطرتبوو كة ثيَويستيان ثيَيانة. لة تةويلةكانيشدا بليَسةى ئاطر دةه

 ئةو خةَلكانة لة نزيكيةوة خؤيان هشك دةكردةوة كة شويَنيان لة ماَلةكاندا دةست نةكةوتبوو.
ثياو ماقووآلنى طةرِةكى بازرطانى ـ دواى ئةوةى خةَلكةكانيان بردة نيَو ماَلةكانةوة )توركان بؤ ناو ماَلى 

ى حاجا رِيستانؤظ، لة هؤَلة طةورةكةى ماَليانةكان( ـ لةتوركان و، كريستيان و جووةكان بؤ نيَو ماَلى كريست
بةرِيَوةبةرانى دانيشتووى هةموو طةرِةكةكانى شارةكةت  ونهؤمى خوارةوة طرد بوونةوة، لةوآ، سةرؤك 

خةو اش ئةوةى هةموو دانيشتووانيان لةدةبينى، كة شةكةتى ورةى ىلَ برِيبوون و طيانيان تةرِ بووبوو، ث
ن. تؤ توركان و كريستيان و جووةكان دةبينيت هةموو تيَكةآلون. هةَلستاندو لة مةترسييان قوتار كرد

توندوتيذى ئؤرطانةكان و قورسايى كولةمةرطييةكان هةموو خةَلكيان ليَك نزيك كردووةتةوةو، ثرديَكيان 
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ان و يلةسةر ئةو كةليَنة دروست كردووة كة ئايينيَك لة ئايينيَكى ديكة جودا دةكاتةوة، بة تايبةتى كريست
كان، ئةوةتا ئةوانة ثيَكةوة شان بة شانى يةكدى كؤ دةبنةوة: سؤىل ئاغا عومسان ئاغض و، بوترس توركة

ميخائيلؤ )كة قةشةيةكى قةَلةوى كةم دووى طاَلتةجارِو خويَن ى دةوَلةمةندو، موردؤبابؤو، قةشة بؤطدانؤظيض
راد )كة ثياويَكى ئايينى يةو، خؤجةى فيشيطيطةرمة(، لةطةأل مةال عيسمةت، كة ثياويَكى قةَلةوى جيدد

توركة(و ئيلياس  ليظى )كة نازناوى لياضؤيةو ثياويَكى ئايينى جووة تةنانةت لة دةرةوةى شارةكةيش بةوةى 
ثياو ماقووآلنى  ىرِةوشت بةرزة(. نزيكةى دة رِوخسارى ديكة دةناسن كة بؤضوونى رِاست و دروستةو

ة هةر هةموويان ثيَكةوة طردببوونةوة. هةموويان شارةكةو نويَنةرانى هةر سآ ئايينةكة دةبينران، ك
ثيشان دةدا.  تةرِبووبوون، رِةنطيان زةرد دةضووةوة، ضةناطةيان ويَك ضووبووةوة، بةآلم بة رِواَلةت خؤيان هيَور

ان دةكيَشاو قسةيان لةبارةى ئةو هةنطاوانةوة دةكرد بؤ قوتاركردنى دانيشتووان دانيشتبوون و جطةري
وةى ثيَويستة ئةجنام بدريَت. ناوة ناوةيش ذمارةيةك لة الوانيان ىلَ دةضووة ذوورةوة ضؤرِاوطةى هاويَذران و ئة

كة هةموو زيندووان بؤ مةيدان و ثشتى قةآلكة طويَزرانةوةو لةويَش لة  نىلَ دةتكاو ثيَيان رِادةطةياند ويانئا
ة خوارةوةيش تا ديَت ئاوةكة بةرزتر ل ماَلة كريستيان و توركةكاندا داَلدة دراون و جيَيان كراوةتةوةو،

 دةبيَتةوةو، شةقام بة شةقام شارةكة دةتةنيَتةوة.
هةركة شةو بةرةو ثيَشةوةتر دةضوو )بة سستيش بةرةو ثيَشةوة دةضوو، زل و مةزن دةهاتة ثيَش ضاوو بآ 

ة دةكرد كاتيَك ثسانةوة وةك ئاوةكةى خوارةوة رِادةبورد( دةوَلةمةندو سةرؤكةكان هةستيان بةطةرم بوونةو
وون ذيانيَكى دةهات، ضثيَكقاوةيان دةخواردةوةو )مةي(يان دةنؤشى. ئةَلقةيةكى تةسكى بةطورِو تني 

ئةو ذيانةى دويَنآ نييةو، نةيش ئةو ذيانةى كة  و ناواقيعيانةى نوآ لة هةمان كاتدا، كة واقيعيانةى نوآ
و باس تا دةهات طةرمرت دةبوو، دواتر ةوو، قسسبةينآ دةبيَت... لة دوورطةيةكى سةر الفاوى رِؤذطار دةض

ئاراستةى دةطؤرِا، وةك رِيَككةوتنيَكى ثةنهانى نيَوان بةشداربووانى كؤبوونةوةكة. خؤيان لةوة دوورةثةريَز 
دةطرت تةنانةت باسى الفاوةكانى ثيَشوويان نةدةكرد كة هيض شتيَكيان لة بارةوة نةدةزانى تةنيا ئةو شتانة 

 ثيَوةندييان بة ئاوو بةو نتيَرِانةوةو ضريؤك بيستوويانن. ئةوان سةبارةت بة بابةتطةليَك دةئاخظنةبيَت كة بة ط
 كولةمةرطييةوة نةبوو كة لةو ساتةدا بةسةريان دةهات.

انة خؤيان وا ثيشان بدةن يئةو كةسانة كة خةفةت جَلةوى ىلَ سةندبوون تيَدةكؤشان لة ثيَناوى ئةوةى رِواَلةتي
هؤى ليَكطةيشتنيَكى شاراوةوة كة لةسةر ةنانةت بة جؤرة ثةنهانييةكيش. بةةربةست نايةن، تكة هيَورن و د

بريكردنةةيةكى خورافيانة دامةزراوةو، بةثيَى ئةو بنةما )نةنووسراوانة، بةآلم ثريؤزانة( لة رِيَ و رِةمسى 
لة ثيَرِويان دةكةن، كة  ةكان و طةرِةكى بازرطانىدرِةسةنايةتى و دليَرانة، ئةو بنةمايانةى دةوَلةمةن

ياسايان هةية، بةثيَى ئةو ليَكطةيشتنةو لةبةر ئةو بنةمايانة هةر  رِؤذطاريَكى ديَرينةوةية هيَزو دةستةآلتى
ت و نةستى خؤى دامركيَنيَت كةسانةى طرد بوونةتةوة واى ثآ باش بوو كة ئةركى ئةوةية هةس ويةكيَك لة

ترسةكانى خؤى دةرنةخات و، ئاخافتنةكةى سةبارةت بة  رِواَلةت خةفةت وو، بةاليةنى كةمةوة بة
كارةساتيَك، كة ناتوانيَت دوورى خباتةوة، بة ئاراستةيةكى ديكةدا ببات و بة شيَوازيَكى خؤشدووانة لة 

 بارةى بابةتطةىل دوور بدويَت.
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ةيان دةدؤزييةوةو، لةكاتيَكدا خةَلكةكة بةو شيَوةية هيَورى خؤيان دةستةبةر دةكردةوةو، ساتيَكى بريضوونةو
دا دةهاتةوةو هةنديَك هيَزيشيان وةبةر دةهاتةوة كة سبةينآ زؤر وةيشدا هةنديَك ثشوويان ثيَلةطةأل بريضوونة

ثيَويستيان ثآ دةبيَت، ئةو كاتة ضةند ثياويَك ديَنة ذوورةوة كة )كؤستا بارانتس(يان هيَنابوو. ئةو 
وو، تا هةردوو ئةذنؤى قورِاوى بوو، ثشتويَنةكةى ىلَ كةوتبوو. دةوَلةمةنةدةى هيَشتة الو بوو، تةواو تةرِ بب

كة ليَيان دةضيَتة ذوورةوة لة رِووناكييةكةو، لةو ذمارة زؤرةى خةَلكةكةى ناو هؤَلةكة سةرى سورِ دةميَنيَت، 
تةماشاى خوارةوةى دةكرد وةك بَليَيت خةون ببينيَت، دةست بة سرِينى ئةو ئاوةى دةم و ضاوى دةكات كة 
ضؤرِاوطةى بةستبوو، شويَنيَكيان بؤ كردةوة، ثةرداخيَك )رِاكيا(يان ثيَشكةش كرد، ىلَ نةيتوانى تةنانةت 

قى سةرى دةلةرزى. وثةرداخةكة لةليَوى نزيك خباتةوة، هةموو جةستةى لة ثةجنةى هةردوو ثيَيةوة تا تة
ةنطارى ئةو تةوذمى الفاوة ببيَتةوة لةناو هؤَلةكةدا ضرثة ضرث دةستى ثىَ كرد: ويستوويةتى هةَلسيَت و بةر

 كة ئيَستة لة كةنارة ملينةكةوة هةَلدةقوَليَت، لةو شويَنةى عةمبارو لؤدةكانى ليَية.
بةَلكو ثيَش بيست ساأل وةك بة منداَلى  ة،)كؤستا بارانتس( ثياويَكى الوة، ثيشرت خةَلكى ئةم شارة نةبوو

 مةندى خواستووةو خيَرا بةو شيَوةكى دةوَلةةضى تريةيهاتووةتة شارةكةو بةكرآ ئيشى كردووةو دواتر ك
كة تيَياندا رِةضاوى  ،ضةند بؤنديَكى بويَرانةا بةبةآلم لةم ساآلنةى دواييةد دةوَلةمةند بووة. كورِة جووتيارة،

وةتة دةوَلةمةنديَك لة ، بةو شيَوةية بوزؤر ثيَكةوة بنيَت سامانيَكىهيض كةسيَكى نةكردووة، توانيويةتى 
ة دةوَلةمةندةكان دةوَلةمةندتر. ثيَشرت ئاطةى زيان ىلَ كةوتنى نةزانيوةو، ناشزانيَت ضؤن بةرطةى موو تريهة

كارةساتةكان دةطرييَت. ئةم ثاييزة برِيَكى زؤر قؤخ و طويَزى مؤنؤثؤل كردبوو، برِيَك كة زؤر لة تواناى ئةو 
ت، تا قةرزةكانى ثآ بداتةوةو قازاجنيَكى زؤرتربوو، بةو هيوايةى نرخ بةسةر بازارِى ميوةدا بسةثيَنيَ

 لةرِادةبةدةريش بكات، وةك ضؤن ثارساأل واى كرد. جا ئةوةتانآ هةنووكة هةموو سامانةكةى تآ دةضيَت.
ماوةيةكى زؤر تيَثةرِى بةر لةوةى ئةو كاريطةريية نةميَنيَت كة دميةنى ئةم ثياوةى واقى ورِمابوو لة 

ةوةكةدا دروست كردبوو. لةبةر ئةوةى الفاوةكة زيانى بة هةمووان طةياندبوو، ندةروونى بةشداربووانى طردبوو
زيانةكة زؤر بيَت يان كةم، بةآلم بة هؤى ئةو نةريتةى لةسةرى ثةروةردة بووبوون، زؤرتر لةم ثياوة تازة 

 دةوَلةمةندة كؤنرتؤرَلى خؤيانيان دةكرد.
انيان بةرةو الى بابةتطةليَك بردةوة كة ثيَوةندييان بة ثياوة بةساَلداضووة بةرِيَزةكان سةرلةنوآ ئاخافتنةك

الفاوةكةوة هةبوو. دةستيان بة طيَرِانةوةى سةربوردة لةبارةى رِؤذطارى كؤنةوة كرد، كة هيض ثيَوةندييةكيان 
بةو كارةساتةوة نةبوو ليَرةدا بةناضارى ثيَكةوةى كؤكردوونةتةوةو، خيَرا لة هةموو اليةكةوة بؤ ئيَرةى 

 ون.هيَنا
رِاكياى تيذوتفتيان دةنؤشى و، سةربوردةيان لةبارةى رِووداوة خؤشةكانى سةردةمة بةسةرضووةكانيان 

زيندوو دةكردةوةو، ضةندين جؤرة رِووداوى خؤش و  ياندةطيَرِايةوة، يادوةرى كةسانيَكى نةشازى شارةكة
ثيَشةنط بوون. تةنانةت ووةوة سةيريان دةطيَرِايةوة، هةر يةكة لة قةشة ميخائيلؤو حاجي ليانضؤ لةو رِ

بىَ ئةوةي ئاخيَوةران ئارةزوو بكةن باسى الفاوةكةى ثيَشوو هاتة طؤرِىَ، تةنيا باسى اليةنة سووك كاتيَك بة
و خؤشةكانى ئةو الفاوةيان كرد، يان ئةوةى لةو اليةنانة بة سووك و خؤش دةهاتة ثيَش ضاو دواى 
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اوى دةبرد كاتيَك ئةفسوونذانة، تا رِادةيةك ثةنايان بؤ شيَوازى تيَبةرِبوونى هةموو ئةو ساَلة دوورو دريَ
 لةبارةى الفاوةكةوة بدوايةن.

لةبارةى قةشة )يؤفان(ةوة دوان كة ثيَشرت لةو شارةدا قةشة بووة، كة خةَلك بة ثياويَكى باشى ناو دةبةن، 
تؤيان نيية. لة هاويندا، لةكاتى بةآلم دةستى ثريؤز نييةو، نويَذو ثارِانةوةكانى الى خواوةند نرخيَكى ئةو

وشكةساَلى و قات و قرِيدا كة زؤر جار تيَكرِاى بةروبوومى لةناو دةبرد، هةموو جاريَك قةشة يؤفان ثيَش 
دةستى بة نويَذ دةكردو لة خواوةند دةثارِايةوة باران بباريَت، كةضى هيض شتيَك  كاروانيَك خةَلك دةكةوت و
بةدى نةدهات تةنيا قات و قرِى زؤرترو طةرماى خنكيَنةرتر نةبيَت. لة وةرزيَكى دواى ئةو نويَذو ثارِانةوانة 

ثاييزدا، ثاش هاوينيَكى قات و قرِى، ئاوى رِووبارى درينا دةستى بةبةرزبوونةوة كردو، نيشانةى ئةوة 
و، برِواداران طةورة شار نوقم دةكات، ئةو كات قةشة يؤفان ديَتة كةنار رِووبارةكة ىلةئارادابوو كة الفاويَك

كؤ دةكاتةوةو لة خواوةند دةثارِيَتةوة بارانةكةو بةرزبوونةوةى ئاستى ئاوةكة رِاطريَت. بؤية ثياويَكى 
سةرخؤشى تةمبةأل كة ناوى يؤكذ بوو، ئةوةى بؤ دةركةوتبوو كة بة طشتى خواوةند ثيَضةوانةى ئةوة دةكات 

 دى و بة دةنطى بةرز هاوارى كرد:ةشةكة داواى ىلَ دةكات، ئةو ثياوة نةيكردة نامةرقكة 
ـ طةورةم، ئةم دوعاية مةكة، بةَلكو دوعاكةى هاوين بكة، دوعاى باران... بيَطومان باران خؤش دةكات 

 ئةطةر لة خواوةند بثارِيَيتةوة باران بنيَريَت.
ونةوةيان عيسمةت ئةفةندى، كورتة بنةى قةَلةو، سةبارةت باو باثريةكانى خؤى و ضؤنيةتى رِوو بة رِووبو

لةطةأل الفاودا دواو طوتى: لة كاتى الفاويَكدا كة ماوةيةكى دوورو دريَذة رِووى داوة، دوو ثياوضاك ضوون لة 
بوو كة بةر  ى يةكيَكيان لة نزماييةكةى شارخواوةند بثارِيَنةوة قةزاو بةآل لة شارةكة دوور خباتةوة. ماَل

ة بوو كة الفاوةكةى ثآ ئةوةكةى ديكةيان لةقةد طردةكئةطةرى هةرِةشةى الفاوةكة كةوتبوو، كةضى ماَلى 
كرد، كةضى ئاوةكة نزم نةبووةوة، بؤية قةرةجيَكى سثى  ة. ئةمةى دووةم دةستى بة ثارِانةونةدةطةيشت

 هاوار كرد:بة ثيَست كة خةريك بوو ماَلةكةى نغرؤى ذيَر الفاو دةبوو، دةستى 
ة دانيشتووى ناوةجنى شارة، ئةو ثريةميَردةى خانووةكةى وةك ـ خةَلكينة، خةَلكينة، ئةو ثريميَردة بيَنن ك

ارِانةوةكةى لةذيَر هةردوو خانووةكانى ئيَمة نغرؤ بووة. نابينن ئةمةى نيَشتةجيَى قةد طردؤَلكةكةية نويَذو ث
 وة ديَتة دةرةوة؟ليَوة

بة ثرِى لة ذيَر كآلوة  لياضؤية، سوورةفَلى دةم بة بزةو ثيَكةنني، كة ثةلكى قذة سثييةكةى  ئةمةيش حاجى
 زؤر نزمةكةيةوة دةردةضيَت، ئةو بةم ميزاجانة ثيَدةكةنيَت، رِووى دةم لة قةشةو خؤجة دةكات و دةَليَت:

خؤمان رِابوردوويان بري  ىـ لةكاتى الفاودا نويَذ مةكةن و لة خواوةند مةثارِيَنةوة، ئةطينة برادةران
 لة خواوةند بثارِيَينةوة. بارانة ئةو بةرلةدةنني و، ناضارمان دةكةن ردةدةكةويَتةوةو هةر سيَكمان لةم هؤَلة وة

كةسانى  ةظني و سةربوردةيان دةطيَرِايةوة، كة لة خودى خؤياندا بآ نرخ بوون وثبةم شيَوةية لة نيَو خؤياندا دة
 سةر بة و نةوةىوانينى رِؤَلةكانى ئة، بآ واتا بوون تةنيا لة رِوانينى ئةوان و رِديكة تيَيان نةدةطيشنت و

ون: ئةوانة تةنيا بريهيَنانةوةى يادوةرى بآ مةبةست و طيانى بة طيانى بوون، تةنيا خؤيان دةيزانن، ئة
يادوةرييةكن ويَنةى ذيانى جوان و سةخت و رِِؤتينيانةى ئةو شارؤضكةيةى دةكيَشا، ئةو ذيانةى كة ئةوان 



 92 

ةوةى مابيَتةوةو ثيَوةندييةكى ثتةوى ل ةوة طؤرِاوة،بةسةريان دةبرد... كة ماوةيةكى دوورو دريَذة هةموو ئ
بة ذيانيانةوة هةبيَت، بةآلم هةنووكة ضةند لةم كارةساتةوة دوورة كة بةو شةوة تووشى شارةكة بووةو بة 

 ناضارى لةم ئةَلقة سةيرو تؤقيَنةرةدا كؤى كردوونةتةوة.
ة ضةندين جؤرة كولةمةرطييان بينى، يةوهةروةها ئةو ثياوة بةرِيَزانة كة ثيَطةيشنت و هةر لة منداَلي

ايان ىلَ دةكات وا مةزنةكة(يان كردووةو ئةوةندة هيَزو توانا لة خؤياندا دةبينن والفاوة  ى)شةو كؤنرتؤَلى
دةن كة بةرانبةر بةو كارةساتةى تووشيان بووة طاَلتة بكةن و، ئةو دذواريية فريو بدةن كة خؤيان ثيشان ب

 خبةنةوة.ناتوانن لة خؤيانى دوور 
بةآلم لة ناخى خؤياندا هةموويان هةستيان بة نيطةرانييةكى قورس دةكرد، هةر يةكةيان، لةو ديوى ئةو 

كة لة ثيَكةنينى ماسكةكان دةضن، لة ناخى خؤيدا بريؤكةيةكى خةفةتبارى  ةطاَلتةو ثيَكةنينة زةردانةو
شارة لة طوآ لةو ورتة ورتة دةطريَت  هةَلةوطيَرِ دةكات و، طوآ لة هاذةى ئاوو طظةى رِةشةبا دةطريَت،

بةجآ هيَشتووة. بةرةبةيانى سبةينآ، دواى ئةوةى  وآ دةكةويَت كة هةموو شتيَكى لةوآنزمةكةوة بةر ط
شةويان بةو شيَوةية بةسةر برد، كة لة مةيدان رِاوةستابوون خانووةكانى خؤيان لة ثيَدةشتةكةدا بينى كة 

تا بنميضةكانيان هاتبوو. ئةو ئاو يَكى ديكةيان دو تا نيوةيان هاتبوو، هةننغرؤى ئاو بوونة، هةنديَكيان الفا
كات بؤ يةكةمني و دوايةمني جار شارةكةى خؤيان بينى بىَ ثردة. ئاستى ئاو دة مةتر بةرز بووبووةوةو، تاقة 

وو، هيضى ليَ ذيَر الفاودا بزربووبو بةسةر ثردةكةدا دةرِؤيشت كة لةةى داخستبوون ئاكثان و بةرزةكانى ثردة
نةدةبينرا ئةو شويَنة بةرزةى نةبيَت كة )كابيا(كةى ليَية ... ئةو شويَنة تةنيا شويَنيك لة سةر ئاوةكةوة 

 وةك ماَلؤضكةيةك ديار بوو.
 تيشكىبةآلم دواى دوو رِؤذ ئاوةكة لة ناكاو نزم بووةوةو دابةزى، ئامسان ساماأل بوو، هةتاو هةآلت و 

لة هةنديَك رِؤذانى مانطى تشرينى يةكةم لةم نيشتمانة بةثيتةدا رِوو بدات.  دايةوة، وةك ضؤن دةشيَت
دميةنى شار لةو رِؤذة جوانةدا دميةنيَكى تؤقيَنةر بوو خةفةت و ثةذارةو بةزةيى لة دةرووندا دةجووآلند. 

زؤربةيان خانووى قةرةج و هةذارةكان لةسةر ليَوارى رِووبارةكة بةئاراستةى تةوذمةكة الر بووبوونةوة، 
بنميضيان نةمابوو، طةض و بوورةكيان ثيَوة نةمابوو، تةنيا ضةرداغة رِةشةكانيان لة نيَو طةآلى 

ةكان بوو دضوون كةالوة دةهاتنة ثيَش ضاو. هةرضى خانووى دةوَلةمةن ،دارثةَلكةكانةوة ديار بوون
وون و، لةقةد هةر يةكةيان كوالنةكانيان بآ ثةرذين مابوونةوةو، ثةجنةرةكانيان كرابوونةوةو تيَكشكاب

هيََليَكى سوور كيَشرابوو ئاماذةى بةو شوينة دةكرد كة ئاوى الفاوةكةى ثيَطةيشتووة. ضةندين تةويلة ئاو 
رِامياَليبوون و ضةندين ئةنبار وةرطيَرِرابوون. لة دوكانة نزمةكاندا قورِو ليتة دةطةيشتة زرانى، ئةو كاآليانةى 

انرابوو لةكاتى طوجناودا دةربهيَنريَن. تيَكرِاى شةقامةكانيش دارو دةوةنيان تيَدا تيَدا نوقم بووبوون كة نةتو
كةوتبوو، كةس نةيدةزانى الفاوةكة لة كويَوة رِامياَليون، هةروةها كةالكى ئاوساوو ئةستووربووى ئةو 

 ضارةوايانةى تيَدا كةوتبوو كة الفاوةكة خنكاندبوونى.
كة دةبوو دابةزن و رِووى تآ بكةنةوةو ذيانى خؤيانى تيَدا دةست ثآ بارودؤخى شارةكة بةو شيَوةية بوو 

ئاوةكةشةوة كة هيَشتة بة ، بةسةر شيَوةية نغرؤ بووبوون بكةنةوة. لة نيَوان هةردوو كةنارةكةدا كة بةو
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دةضووةوةو هيضى ىلَ  هرووذم  هاذةى ديَت و هةر ليََلة، ثردةكة لةبةر هةتاوةكة قيت رِاوةستابوو سثى
ؤرِابوو. ئاوةكة دةطةيشتة نيوةى قةدى ئةستوونةكان، بؤية ثردةكة لة رِووباريَكى ديكةى قووَلدا نغرؤ نةط

بووبوو قووَلرت لةو رِووبارةى بةذيَر تاقةكانيدا تيَدةثةرِى. بة دريَذايى ثةرذينى سةرةوةى ثردةكة قورِ ضني ضني 
و لق و ثؤث و  كوة ئاوماَليشةر )كابيا(كةدرزى تيَدةكةوت. بةسة داوشك بووبووةوةو لةبةر تيشكى رِؤذ

ة، كةضى هةر هةموو ئةوة دميةنى ثردةكةيان نةطؤرِيبوو كة تةنيا بة خؤى لة وطةآلى درةخت كؤ بووبوونة
 الفاوةكة قوتارى بووبوو بىَ ئةوةى زيانى ثآ بكةويَت و، دواى الفاوةكة بآ ئةوةى بطؤرِيَت قيت بووةوة.

ةموو خةَلكى شار دةستيان بة كارو كةسابةت كردو سةرقاَلى ضاككردنةوةى ئةو هةركة الفاوةكة تةواو بوو ه
شتانة بوون كة الفاوةكة تيَكى دابوون، كاتى هيض كاميَكيشيان ئةوةندة فرةوان نةبوو بري لة واتاى ئةم ثردة 

ويَران دا سةركةوتووةو هيماكةى بكاتةوة، بةآلم، كاتيَك لةم شارة بةدبةختةدا كة ئاو هةموو شتيَكى تيَ
ك لة شتيَ دةيانزانى كة ،بآ ئةوةى ضاو ثؤشى لة هيض بكات، بؤ سةر كارةكانيان دةضوون كردووةو تيَك داوة

ذيانياندا هةية دةتوانيَت خؤ لةبةرانبةر هةموو ئؤرطانةكاندا رِابطريَت و، لة هةموو مةينةتييةكى نوآ بة 
و ثتةوى و نايابى نيَوان شيَوةئةويش بة هؤى طوجناوى  ساغ و سةالمةتى بطوزةريَنيَت و هيضى ىلَ نةطؤرِيَت،

 .بوو كة دانايانة دارِيَذرابوو بناغةكانييةوة
و عةمبارةكاندا  زستانى ئةو ساَلة زؤر سةخت بوو، ضونكة هةموو ئةو بةرو بوومانةى كة لة ثةنامالَ

بؤية دةبوو خانووةكان نؤذةن  و ئاليك بوو، الفاوةكة هةمووى رِاماَليبوون. منهةَلطريابوون ض تةختةو طة
تةويلة دروست بكريَنةوةو ثةرذينةكانيان بؤ بينا بكريَتةوةو، كاآلى نوآ قةرد بكريَن تا شويَنى  ،بكريَنةوة

هةرضى )كؤنتا بارنتس(ة كة ثرت لة  ،ئةو كاآليانة بطرن كة لةناو عةمبارو دوكانةكاندا بىَ كةَلك بوونة
ى بؤندة بويَرانةكانيةوة كة بةروبوومى قؤخى ثآ مؤنؤثؤل كردبوون، كةسانى ديكة ثيَى ناخؤش بوو بة هؤ

ئةوة دواي ئةو زستانة نةذيا، بةَلكو لة خةفةتدا مردو ضةند منداَليَكى لة ثاش خؤى بةجآ هيَشت داَلدةيةك 
ةرى نةبوو بيانطريَتة خؤ، لةطةأل قةرديَكى كةمى جيا جيا لةهةموو طوندةكاندا، لة دةروونى خةَلكيشدا يادو

 ثياويَكى بةجآ هيَشت ويستى قاض لة بةرِةى خؤى زؤر دريَذتر بكات.
بةآلم يادوةرى الفاوة طةورةكة لة هاوينى دواتردا لة دةروونى ئةو بةساَلداضووانة بةرةو نةمان دةضوو كة 
ماوةيةكى دوورو دريَذ لة ئةنديَشةياندا دةذيا، كةضى الوةكان لةسةر كابيا بةردينة سثى و لووسةكة 

 قوولَ ةكى زؤريدادةنيشنت و طؤرانييان دةطوت و دةئاخفنت، بةسةر ئةو ئاوةى بة ذيَرياندا بةرةو قووآلي
دةرِؤيشت، بة هاذةيشى طؤرانييةكانى بؤ تةواو دةكردن... بريضوونةوة مرؤظ لة هةموو شتيَك ضاك 

رؤظ لة طؤرانى ضرِيندا هيض دةكاتةوة، طؤرانى ضرِينيش باشرتين هؤية بؤ شت لة بريضوونةوة، لةبةر ئةوةى م
 ناكةويَتةوة تةنيا ئةوة نةبيَت كة دَلى خؤشى دةويَت. شتيَكى بري

ة دةبوون كة ثيَويستة بةم شيَوةي لةسةر كابياكة لة نيَوان ئامسان و رِووبارةكةو ضياكاندا، نةوةكان فيَرى ئةو
درينا لةطةأل خؤيدا دةيانهيَنيَت.  خةفةت بؤ ئةو كولةمةرطييانة نةخوات كة ئاوة بةطورِةكةى مرؤظ ئةوةند

ئةو فةلسةفةيان كردة درومشى خؤيان كة لة نةستةوة سةرى هةَلداوةو شارؤضكةكة باوةرِى ثيَيةتى  لةوىَ
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وةداية، كةضى ئةويش ئةمةية: ذيان ثةرجوويةكة مرؤ تيَى ناطات، كة بةردةوام لة ليَكرتازان و توانة
 دةوام دةبيَت )وةك ئةو ثردةى بةسةر دريناوةية(.بةهيَزييةوة بةر دةميَنيَت و بةوثةرِى
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 شةشةمني ثارِ
 

 

 

 

 

 

، دووضارى هيَرشى رِةوتى شةرِةكانى نيَوان مرؤظةوة ، بة هؤى ثةرةسةندنى رٍِِووداوةكان وثردةكةو كابياكة
ن طؤرِانكارى . بةآلم ئةو هيَرشانة نةيانتواني زيان بة ثردةكة بطةيةنن ياديكةى جطة لة الفاو بوونةوة

 بةسةردا بهيَنن، وةك ضؤن الفاوة تيذةكان نةيانتوانى.
سةرةتاى سةدةى رِابوردوودا، شؤرِشيَك لة سريبيا هةَلطريسا. ئةم شارؤضكةيةى كة دةكةويَتة سةر سنوورى لة

ةأل نيَوان سريبياو بؤسنةوة لة هةموو سةردةميَكدا ثيَوةندييةكى توندو تؤأل و رِاستةوخؤو بةردةوامى لةط
رِووداوةكانى سريبيادا هةبووةو، وةك ثةجنةكانى دةست بة ثريييانةوة ضووة، هةموو ئةوةى لة فيشيطراد 

يسة( طويَى ثآ نةدةن، ترِوويان دةدا ـ فيتنة يان ثةتا يان تريؤر يان شؤرِش ـ ناكريَت دانيشتووانى )ئؤ
و دوور بيَت و ئةوةندة طرنط نةبيَت، ثيَضةوانةى ئةوةيش دروستة. بةآلم لة سةرةتاوة ثرسةكة وا ثيَدةضو

ثيَدةضوو دوور بيَت ضونكة لةو ديوةكةى ديكةوة لة وياليةتي بةلطراد رِووى دا، ئةوةندةيش طرنط نةبوو 
ضونكة ئةو هةواآلنةى لة بارةى هةَلطريسانى شؤرِشةوة بآلو دةكرانةوة هةرضؤنيَك بووة نوآ نةبوون. ضونكة 

هيض فةرمانرِةواييةكيش بآ شؤرِش و بآ ثيالنطيَرِان  وة شؤرِش هةبووة،لةو كاتةوة ئةمثراتؤريةت هةبو
نةبووة هةروةها هيض دةوَلةمةندييةكيش بآ خةفةت و زيان نيية. بةآلم ياخيبوونةكة تا دةهات رِؤدةضووة 

ذيانى ئةم شارؤضكةية كة يةك كاتذميَر لة سنوورةوة و وياليةتى بؤسنياوة، بةتايبةتى ناو ذيانى هةمو
 ورة.دو

وى فرةتر رِوانةى سوثا كة لة سريبيا ثةرةى بسةنداية داوا لة توركةكانى بؤسنيا دةكرا ثيايةهةرضى ملمالنيَ
ئامادةكردن و دابينكردنى شتةكانيان و دةستةبةركردنى خؤراك بكةن و بةشيَوةيةكى بةرفرةوان بةشدارى لة 
ررا بة شارةكةدا تيَدةثةرِى، ؤ سيربيا دةنيَروانى ئازووقة كة بو بذيويان بكةن. بةشيَكى زؤرى سوثاو كا

لةم ساآلنةدا مةترسى و بؤ سريبةكانيش كة  لة ئةوةيش بؤ توركةكان دةبووة هؤى خةرجى و ئاطةداركردنةوة
هةر كاتيَكى ديكة بةسةرياندا دةسةثيَنرا. ئاكام ثرت لةوةى لةرِاو دةنران و غةرامةيان بةسةردا دةسةثيَنرا 

ونةكة طةيشتة خودى ئةم ناوضانة، ياخيطةران، دواى ئةوةى خؤيان لة ئؤيتسة هاوينيَكيان ياخيبو
باران كردنى رةكةوة دوور بوو، دةستيان بة تؤثدوورةثةريَز طرت، طةيشتنة شويَنيَك بةثآ دوو كاتذميَر لة شا

 و، ماَلى توركةكانيشيان لة )تسرنضيض( سووتاند.كرد قةآلى لوتفى بةط لة )فيليتيظؤ(
 (1)و سريبةكانى شارةكة دووثاتيان كردةوة كة بة طويَى خؤيان دةنطى تؤثةكانى )قةرة جؤرج(يانتوركةكان 

بيستووة. بةآلم مرؤ طومانى لةوة دةكرد دةنطى تؤثةكانى شؤرِش بطاتة شارةكة، ضونكة مرؤظ زؤر جار 
يَكيش لةو ئاطرانة طويَى لةو شتانة دةبيَت كة مةترسى ليَيان هةية يان هيواخوازييان دةكات، هيض طومان
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، ئةو لووتكة رِووتةَلةى نيَوان )فيليتيظؤ(و )جؤستيلىَ( (بانووس)نةدةكرا كة ياخيبووةكان شةوانة لة سةر 
هةَليان دةطريساند، كة مرؤظ دةيتوانى لة شارةكةوة دار سنةوبةركانى بذميَريَت. توركةكان و سريبةكان بة 

ضاوديَرييان دةكردن، ىلَ هةر هةموويان بة رِواَلةت وايان دةنواند  ةرِوونى ئةو ئاطرانةيان دةبينى، بة ورياييةو
دةوةستان و ن لة تاريكايى باخضة ضرِةكانيان كة نايانبينن. خؤيان لة ثشت ثةجنةرةكانةوة حةشار دةدا يا

ضيان طرِى ئاطرةكان و هةَلضوون و كوذانةوةيان دةكرد. ئافرةتانى سريبةكان لة تاريكاييدا هيماى خا تةماشاى
دةنةخشاندو، دةطريان و هةَلضوونيَك باَلى بةسةردا دةكيَشان هؤيةكةى نةدةزانراو، لةطةأل فرميَسكةكاندا 

ئاطرانةيان دةكرد كة شؤرِشطيَرِان هةَلياندةطريساند، وةك بَليَيت بَليَسةى تارمايى  وتةماشاى ثةرضدانةوةى ئة
ا دادةبارى كة داثريةكانيان بةر لة سآ سةدةية، لة ئةو ئاطرانةية ئةوساكة بةسةر طؤرِةكةى )رِاديسالظ(د

 خودى ئةم )مةيدان(ةو بة هةمان شيَوة، لة فرميَسكةكانةوة بينيويانة.
ةرت و بآلوةى تاريكى شةوى هاوين، كة ئامسان لة جؤرة ضيايةك ثئةم بريسك و هورِةو ئةم ئاطرة جيا جياو 

 ،وةريَكى نويَى تاوةرةكانى ئةستيَرةكان دةضيَتدةضيَت، هةموو ئةمة بةالى سريبةكانةوة لة جؤرة تا
ثيَشبينى بويَرانةيان تيَدا دةخويَندةوة، دةلةرزين و ثيَشبينى ئةو رِووداوة ضاك و خراثانةيان دةكرد كة 
تووشيان ديَن. هةرضى توركةكانة هةموو ئةوةيان وا دةبينى كة شةثؤليَكى سةرةتاى دةريايةكى ئاطرة بةم 

كاني طرتووةتةوة، هةمووى بة دةورى ئةو ئاطرانةدا دةخوليَتةوة، بةآلم بة دوو ئاراستةى شةوانةى هاوين ضيا
ئةوةية لة سينطياندايةو لة جيا. هةرضى سريبةكانة لة خواوةند دةثارِانةوة ئةو بَليَسة ضاكة كة هاوضةشنى 

ةر تةثؤَلكةكانى ئةوان، دةروونياندا شاردوويانةتةوة، وا لةو بَليَسةية بكات بطاتة ئةم اليةى س قووآليى
توركةكانيش لة نويَذةكانياندا داوايان لة خواوةند دةكرد ئةو ئاطرة رِابطريَت و بكوذيَنيَتةوةو، دوورى 
خباتةوةو، ئةو نيازة رِووخيَنةرانة لةناوببات كة خوانةناسةكان برييان ىلَ دةكةنةوةو بارودؤخ بؤ دؤخى جاران 

نة بطيَرِيَتةوة كة ئايينى دروست دةستةبةرى دةكات. شةوانى ئةو رِؤذطارانة بطيَرِيَتةوةو، ئاسايشى رِاستطؤيا
ثرِ لة ضرثةى هوشيارى و زةبةندة بوو، لةو ضرثةشةوة شةثؤىل شاراوةى ئارةزوو و خةونى بويَرانة سةرضاوةيان 

مسانى شاردا تاريكيية شينانةى ئا ولة ،دةطرت. هزرو ثالنطةىل ئةوتؤ كة لة ئةطةرى رِوودانةوة دوور بوون
رِوو بة رِووى يةكدى دةبوونةوةو سةردةكةوتن و تيَك دةشكان، كة رِؤذى دواتر دةهات و بةيانى دةبووةوة 
تورك و سريبةكان بؤ سةر كارى خؤيان بةرِآ دةكةوتن و، ئةميان بةويان بطةيشتاية ضاويان بينايى نةدةداو 

ان لة يةكدى دةكردو، لةطةأل يةكديدا بة سةدان رِوخساريان هيض دةربرِينيَكى ثيَوة نةدةبينرا، سةآلوي
دةربرِينى باو دةئاخافنت، ئةو دةربرِينانةى  رِةوشت و رِةفتارى الديَيانة ثيَويستيان ثآ دةكةن، لةوانةى 
بةردةوام لة شاردا بةسةر زارانةوة بوون و، خةَلكى وةك دراوى قةَلث بؤ يةكدييان دةطويَزايةوة، بةآلم رِيَيان 

 راندنى ثيَوةندى كؤمةآليةتى خؤش نةدةكردو ئاسانيان نةدةكرد.بؤ دامةز
كاتيَك ثاش جةذنى ئةلياسى ثياوضاك بة ماوةيةكى كةم ئاطر لة ضياى بانؤس كوذايةوةو، شؤرِشةكة لة 
ناوضةى ئؤديسة دوور خرايةوة، هيض كام لة هةردوو طرووثةكة سؤزى خؤيان دةرنةخست. مرؤ نةيدةزانى ئاية 

و سؤزة سةر بةم طرووثة يان ئةو طرووث. هةرضى توركةكان بوو ئةوة ثيَيان خؤش بوو شؤرِشةكة بة رِاستى ئة
دوور بكةويَتةوةو هيوايان دةخواست بة تةواوةتى بكوذيَتةوةو نةميَنيَت و ئةو كردةوانة بنربِ بنب كة 
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وو، ضونكة زؤر زةمحةت خوانةناسة شةرِخوازةكان ئةجناميان دةدةن، بةآلم ئةو شادييةيان ناتةواوو تاريك ب
بوو مةترسييةكى ئةوةندة نزيك لة بري بكةن. تةنانةت زؤربةيان بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذيش دواى ئةوة ئةو 
ئاطرة تؤقيَنةرانةيان لة خةوندا دةبينى كة شؤرِطيَرِةكان هةَليان دةطريساند وةك شةثؤلة بريسكة لة هةموو 

وة، يان طويَيان لة زرمةى تؤثةكةى قةرة جؤرج دةبوو لة دوورةوة تةثؤَلكةكانى دةوروبةرى شار دةبريسكاية
 ويَرانكارى بؤ هةموو شويَنيَك دةهيَنا. دةنطى دةهات، بةَلكو وةك بؤردومانيَكى ترسيَنةر 

سريبةكانة ئةوة نائوميَد بوون و ئاواتةكانيان بةدى نةهات، كاتيَك ئاطرى سةر لووتكةى ضياى  ىهةرض
ة ناخى خؤياندا، لة قووآليى دةروونياندا، لةو قووآلييةى بؤ كةس ناكريَتةوة، يادى ئةو بانؤس نةما، بةآلم ل

رِووداوانةيان دةكردةوة كة رِوويان دا، هةر لةو برِوايةدا بوون ئةوةى يةك جار بةدى هات، دةشيَت جاريَكى 
ة. ضونكة ئةوانةى ديكة بةدى بيَتةوة. هةروةها ترووسكةيةك هيوايان مابوو لةوةى ضةوساوةكان هةيان

انبةر رفةرمانرِوايى دةكةن و ثيَويستة خةَلك بضةوسيَننةوة لة ثيَناوى ئةوةى فةرمانرِةوايى بكةن، ناضارن بة
بكةن، تةنانةت ئةطةر ئارةزوو  ةيشتووانة جبووَليَنةوةو رِةفتاربة كارةكان بة شيَوةيةكى دانايانةو تيَط

ن سنوورى ئةقأل ببةزيَنن، لة رِيَطةى سةرةوخوار رضاوى تاريك كردن يان دوذمن ناضارى كردبة
اوةكان هاوكات سوود هةَلدةخليسكان و بةوةيش سةرةتاى رِووخانيان دةستنيشان دةكرد، لة كاتيَكدا ضةوس

وةردةطرن، ئةقأل و شيَتايةتى ئةو تةنيا ضةكة بوون كة دةشيَت لة تيَكؤشان دذ بة ضةوسيَنةرةكان،   لة ئةقأل
 ى و ، جاريَكى ديكة بة ئاشكرا بةكارى بهيَنن.جاريَك بة نهيَن

ئةو كاتة طرنطى ثردةكة ثةرةى سةندو مةترسى ىلَ دةكرا، ضونكة تةنيا رِيَطةى هيَورو ثاريَزراوة كة 
وياليةتى بؤسنيا بة سريبياوة دةبةستيَتةوة. ئةوةبوو ثؤليَك سةرباز كة لة ماوةي ئةو ئاراميية دوورو 

وون لة شارةكةدا جيَطري بوون و، ثاسةوانى ثردةكيان دةكرد، بؤ ئةوةى ئةو ثؤلة دريَذةدا بةرةَلآل نةكراب
سةربازة بة شيَوةيةكى باش و بة كةمرتين كؤشش ئةركةكةى خؤيان بةجآ بطةيةنن، لة ناوةرِاستى ثردةكةدا 

بةآلم هةموو ين بوو. سوثيَريَكيان لة تةختةدار دروستكرد، لة شيَوةو دميةن و كةرةستةوة شتيَكى زؤر ناشري
كة دواتر، لة  بؤ مةبةستى تايبةتى و بؤ ثيَويستى كاتى بيناى لةم جؤرة دروست دةكةن سوثاى جيهان

و رِوانينى ذيانى شارستانى و بؤضوونى ثيَويستييةكانى ئاشتييةوة، شتيَكى بآ بةهايةو كةس تيَى  بؤضوون
بنةدارو تةختةدارى طةورة دروست كرابوو،  ناطات. ئةو سوثيَرة خانوويةكى رِةزا قورسى يةك نهؤمى بوو، لة

كؤَلةكةى بةهيَز رِاوةستابوو بة  لة ذيَرةوةى رِيَرِةويَكى بؤ كرابوو لة تونيَل دةضوو. خانوويةكى بةرز بوو لةسةر
شيَوةيةك بةسةر ئةم الو ئةو الى ثردةكةوة بوو ثشتى بة كابياكةوة نةدابوو لة دوو الوة نةبيَت، اليةك لةسةر 

سث و ثيادة تيشدا رِيَرِةويَك بؤ طاليسكةو ئةضةثةوةو اليةك لةسةر شؤستةى رِاستةوة، لة ناوةرِاسشؤستةى 
هةبوو. كةضى ثاسةوانةكان لة بةرزاييةوة، لةو نهؤمةى تيَيدا دةنوسنت و بة ضةند ثيَ ثلكةيةك بؤى 

اوديَرى هةموو مرؤظيَك لة دةرةوة دانرابوو، دةيانتوانى ض دار شاتان دروست كرابوون وة لةسةردةكةوتن ك
بكةن كة بةسةر ثردةكةدا تيَثةرِيَت و ناسنامةو شت و مةكةكانى بثشكنن و، هةر ساتيَكيش ثيَويست 

 بكات رِيَى نةدةن لة ثردةكة بثةرِيَتةوة.
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ذيَر ئةو بينا تةختةدارينةدا بزربوو كة ةكةى طؤرِيبوو. كابيا جوانةكة لةبة رِاستى ئةو سوثيَرة دميةنى ثرد
شتنى باَلندةيةكى زةبةالحى نشتبيَت رِؤنبةسةر ئةستوونةكانيدا دابوو، وةك بَليَيت بةسةر كابياكةدا رِؤ خؤى

 ناشريين.
ئةو رِؤذةى لة دروستكردنى سوثيَرةكة بوونةوة، هيَشتة بؤنى شاتانى ىلَ دةهات و دةنطى ثيَيش لة بؤشاييدا 

كة بةرةبةيانى انةكان تيَيدا جيَطريبوون، هةرةوبةرطوآ دةكةوت، هةركة بيناكة تةواو بوو يةكسةر ثاس
 ني رِؤذيش بووةوة سوثيَرةكة وةك بَليَيت داوة يةكةمني قوربانييةكانى خؤى دةستطري كرد.ميةكة

لة سايةى هةتاوة سوورة نزمةكةدا، لة يةكةمني ساتةكانى بةيانيدا، ذمارةيةك لة سةربازو ذمارةيةك لة 
شةوانة بة دةورى شاردا دةسوورِيَنةوة لة ذيَر سةنطةرةكةدا طردبوونةوةو ضةكدارة توركةكان كة ثاسةوانن و 

بةوةيش يارمةتى ثؤلة سةربازةكةيان دةدا، لة ناوةرِاستى ئةو ئاهةنطةشدا فةرماندةى ثاسةوانةكان لةسةر 
يةكيَك لة ئةستوونةكان دانيشت و، ثريةميَرديَكى كورتة باآلى لة شيَوةى حاجيية خواناسةكان لة 

دةميدابوو، هاوكات لة قةشةو لة طةدا دةضوو، ويَرِاى سةرى سثى و لؤضةكانى دةم و ضاوى، طورج و طؤأل بةر
مرؤظيَكى ساكارو رِةفتار سةير ثيَيان دةطوت )باليزآ( بة نذاد خةَلكى شارى )ضاينضة(  و، رِوو بة خةندةبوو.

دةهات و دةضوو، سةرى لة كَليَساو ديَرةكان  بوو. ضةندين ساأل بوو رِوو بة بزةو ثيَكةنني و بة شكؤو رِيَزةوة
دةداو ئامادةى طردبوونةوةى ثياوضاكان و جةذنى ثياوضاكان دةبوو، بؤ خواوةند نويَذى دةكردو كرِنووشى 
دةبردو بةرِؤذوو دةبوو. لة رِابوردوودا دةستةآلتدارانى تورك ئاورِيان ىلَ نةدايةوة، بةَلكو وةك ثياويَكى 

ضاك رِيَيان دةدا ويَأل و سةرطةردان بيَت و، رِيَيان دةدا بة ئارةزووى خؤى بيَت و بضيَت  سةرشيَت و خواناس و
 و سةر لة هةر شويَنيَك بدات .

هةرضى ئيَستةية ئةوة سةردةميَكى نوآ دةستى ثآ كردووة، ئةويش بة هؤى ئةو شؤرِشةوة كة ئاطرةكةى لة 
نطاوى توندوتؤَلرت، ئةو كاتة ضةندين تريةى تورك لة سريبيا هةَلطريسا، بؤية ئةوة بووة هؤى وةرطرتنى هة

طيَرِةكان هةموو سامانيَكيانيان سووتاندبوون، ئةو تريةانة رِك و كينةيان شسريبياوة دةطةيشتنة جآ كة شؤرِ
هةموو شويَنيَك لة ى ئةوةى  سةنطةرةكانى ثيَشةوة لةبآلو دةكردةوةو داواى تؤَلةسةندنةوةيان دةكرد. ويَرِا

اندا مجةيان دةهات، ئةطةرضى ضاوديَريش توندتر كرابوو، كةضى توركةكانى ئةو شارة هيَشتة ثاسةوان
هةستيان بة نيطةرانى و غةمبارى دةكردو، هيَشتة رِك و كينة دأل و دةروونى ثرِ كردبوونةوة، بؤية بة 

 كرد.ضاويَكى طوماناوييةوة تةماشاى هةموو خةَلطيَكيان دةكردو تينووى بينينى خويَنيان دة
ئةو ثريةميَردة كورتة باآلية لة )رِؤهات تسا(وة طةيشتبووة ثردةكة، لة بةدبةختى ئةو بوو كة تةنيا رِيَبوار 
بوو ئةو رِؤذة رِيَى كةوتبووة ثردةكة لةو رِؤذةى سوثيَرةكةى تيَدا بيناكرابوو و بؤ يةكةمني جاريش بوو 

ةك وبةر لةوة طةيشتبوو كة بة تةواوةتى رِؤذ ببيَتةوة، ثاسةوانةكان لةو سوثيَرةدا جيَطري ببوون، بة تايبةتى 
ضؤن خةَلكيش مؤميَكى داطريساويان بةدةستةوة بوو، داريَكى ئةستوورى بةدةستةوة بوو هيماو وشةى سةير 
سةيرى لةقةد نةخشيَنرابوو، هةركة بةسةر ثردةكةدا رِؤيشت سةثيَرةكة قووتى دا، وةك ضؤن  جاَلجاَلووكة 

وشيَت. لةوآ ضةند ثرسياريَكى كورتيان ئاراستة كرد: كيَية، ضيية، لة كويَوة هاتووة، ئةم ميَشيَك هةَللو
نيشانةو هيماو وشة سةيرانة ضني بة قةد دارةكةيةوة نةخشيَنراون، ئةويش دةستى بة وةآلمدانةوةى تةنانةت 
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ةك بَليَيت لة وثةيظني كرد ئةو ثرسيارانةيش كرد كة ليَى نةدةكران، شانى ثيَدا كردو بة رِاشكاوى دةستى بة 
خوازدا. طوتى ئةو هيض نيية، كةس نيية، بةَلكو بةردةم )قازيى يةكةم(داية، نةك لةبةردةم توركانى شةرِ

بةسةرضووةدا بة ئيَرةدا تيَدةثةرِيَت، ناوةخت و ساتة  مطةشتوةريَكة لة طةشتوةرانى ئةم زةمينة، لة
ة كةمانةى ذيانى كة ماونةتةوة، بة نويَذو ثارِانةوة بةسةر ذؤسيَبةريَكة لة سيَبةرةكانى هةتاو، ئةو ئةو رِ

دةبات و، لةم ديَرةوة دةرِواتة ئةو ديَرو، هةر دةسوورِيَتةوةو تا سةر لة هةموو شويَنة ثريؤزةكان و تةالرة 
ئايينييةكان و، طؤرِى قةراَلةكان و طةورة فةرمانرِةوايانى سريب دةدات، هةرضى هيماو ثيتةكانى قةد 

ردةستةكةشيةتى، ئةوة هيماى سةردةمةكانى ئازادى و نةبةردييةكانى سريبن، ئةوانةى بةسةر ضوونةو دا
ئةوانةيش لة ئاييندةدا ديَن، ئةويش لةبةر ئةوةى )ثريةميَردةكة ئةمةى طوت و لة شةرم و بآ فيزى و بآ 

ئةطةر مرؤظ برِوا بةو شتانة نازيدا ثيَكةنى( سةردةمى ذيانةوة نزيك بووةتةوة، بةَلكو زؤر نزيك بووةتةوة 
بكات كة لة كتيَبةكاندا دةياخنويَنيَتةوةو لة زةمني و ئامساندا دةيانبينيَت، تةخت و موَلكى خواوةند 

 ثيَناودا بةخشراوة. ةو قورباني لةدةذيَتةوة، ضونكة لة سةر بنةمانى رِاستى دامةزراو
 تة باآلكة لةسةرى رِؤيشت و طوتى:رثريةميَردة كو

زان دةزامن ئةوةى دةيبيسنت ثيتان خؤش نييةو، دةشزامن كة رِةنطة دةبواية ئةو شتانةتان بؤ باس ـ بةرِيَ
نةكةم، بةآلم رِاتانطرمت و ثرسيارتان ىلَ كردم كة بة ثيَى رِاستى هةموو شتيَكتان ثىَ بَليَم بؤية دةبوو بيانَليَم. 

بدةن برِؤم، ضونكة ثيَويستة ئةمرِؤ برِؤمة بانيا، تا  تييةو، خوا يةكةو، ئيَستة تكاتان ىلَ دةكةم رِيَمسخوا رِا
 سةر لة ديَرى )سييانةى ثريؤز( بدةم.

نةدةزانى باش ئةوةبوو شيفكؤ قسةكانى ثريميَردةكةى وةردةطيَرِاو، بىَ هوودة هةوَلى دةدا كة زمانى توركى 
ابرايةكى خؤنةخؤش خستةى ئةو دةربرِينانة بة وشةى رِووت وةرطيَرَيَت. فةرماندةى ثاسةوانةكان، كة ك

خةَلكى ئةنادؤأل بوو، نيوضة وريا طويَى لة وةرطيَرِةكة بوو كة ئاخاوتنيَكى تةم مذاوى و ثضرِ ثضرِى دةطوت 
و، جار نا جاريَك تةماشاى ثريةميَردةكةى دةكرد، ثريةميَردةكةيش تيَرِوانينيَك تيَى دةرِوانى هيض ترسيَكى 

ةكى خراث تيَطةيشتنى دةرنةدةبرِى، بة جووَلةى ضاوةكانى اليةنطريى لةخؤنةطرتبوو، هةروةها هيض واتاي
ت، ئةطةرضى زمانى توركيشى نةدةزانى. فةرماندةى ثاسةوانةكان لة ناخى وكة وةرطيَرِةكة دةيط دلةوة دةكر

ناس، دَلةوة هةستى بةوة كرد كة بةرانبةر بة ثريةميَرديَكى شيَت رِؤنيشتووة، بةرانبةر بة دةرويَشيَكى خوانة
بةرانبةر بة شيَتيَكى قسةخؤش كة هيض مةترسييةكى ىلَ نةكريَت. داردةستةكةى ثريةميَردةكةيشى ثارضة 
ثارضةكردبوو، واى دةزانى كورِؤَلةو نامةى نهيَنى تيَداية، هيض شتيَكى لة داردةستةكةدا نةدؤزييةوة، بةآلم 

طومانةوةو، بؤنى سياسةتيان ىلَ ديَت و،  ةوةرطيَرِانةكةى شيفكؤو  ثةيظةكانى ثريةميَردةكة مرؤ دةخةن
نيازى مةترسيداريان ثيَوة ديارة. دةكرا فةرماندةى ثاسةوانةكان رِيَى بةم شيَتة بةستةزمانة، بةم ثياوة 
ساكارة بداية، بة رِيَطةى خؤيدا برِوات ئةطةر سةربازى ديكةو ثاسةوانى مةدةنى طويَيان لةو ليَثرسينةوةية 

يفكؤ(يش لةوآ بوو كة زؤر رِوون بوو كاتيَك ئاخافتنى ثريةميَردة ثيَداطرةكةى نةطرتاية. هةروةها )ش
وةرطيَرِا بةرةو ئاراستةى خراث ترين واتاى برد، شيفكؤيش ثياويَكة لووتى خؤى لة هةموو كاسةيةك 
دةذةنيَت و، حةزى لةوةية ثاشقوىل ئةم و ئةو بدات، دةتوانيَت بةبآ هيض بةَلطةيةك اليةنطريى لة 
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وثاطةندةى خراث بكات. هةروةها ئةو توركانةى خةَلكى شار لةوآ بوون، ئةو ئارةزوومةندانةى رِووطرذو ثرِ
دةكةن و، بةبآ هيض هؤيةك درذ ليَرةو لةوآ دةسوورِيَنةوةو، هةر رِيَبواريَك طومانى ىلَ بكةن دةستطريى 

بووبوونةوة. ئةوانة ئةم رِؤذانة كارى فةرماندةى ثاسةوانةكان دةذةنن... هةموو ئةوانة لةوآ طرد لووت لة
ى رِك و كينة سةرخؤشى كردوون و تينووى تؤَلةسةندنةوةو كوشنت و برِين بوون. ئةوانة يهةموويان تاَل

دةيانةويَت ئةو كةسانة بكوذن كة دةتوانن بيانكوذن، مادامةكآ ناتوانن ئةوانة بكوذن كة دةيانةويَت 
 ةناطات و خؤشى ناويَن، بةآلم دةرك بةوة دةكات كة لةسةر ئةوبيانكوذن. فةرماندةى ثاسةوانةكان ليَيان 

كؤكن سوثيَرةكة لة يةكةمني رِؤذةوة قورباني هةبيَت، ئةو لةوة نيطةرانة ئةو ثيَداطرييةى ئةوان ئةزيةتيَكى 
هؤى ئةم ثريةميَردة ن بكات. بةرطةى ئةوةى نةدةطرت بةثىَ بطةيةنيَت ئةطةر بةرهةَلستى خواستى ئةوا

ارةت بة ة تووشى دةردةسةرى ببيَت. هةرضؤنيَك بووة ئةم ثريةميَردة ناتوانيَت بة ئاخافتنةكانى سةبشيَتةو
نيَوان توركةكانى ئةم وآلتةدا دوور برِوات كة لةم رِؤذانةدا وةك هةنطى نيَو ئةمثراتؤريةتى سريبيا لة

 بيبات.ؤن هيَناويةتى، وةك ض ،يةكى هةَلةوطيَرِاو ورووذاون، با ئاوة ليََلةكةى رِووبارةكةةشان
بةرةو شار بةرِىَ بوو هةركة ثريةميَردةكةيان بة ثةت بةستةوةو، هةركة فةرماندةى ثاسةوانةكان خةريك 

دةكةوت تا ئةشكةجنةدانةكةى نةبينى، ضةند ثياوانى جةندرمةو توركةكان هاتن الويَكى سريبى جل شرِيان 
اوى خؤآلوى و، هةردوو دةستى ض، دةم و شيتاأل ببوو بةرطى الوةكة شيتاأللةطةأل خؤ رِادةكيَشا، جل و 

رِووشابوون.. الويَك بوو ناوى )ميلى( بوو، تاك و تةنيا لة طردؤَلكةى )ليسكا( ذيانى دةطوزةراندو، ئاسياو 
تيَثةرِى نةكردبوو، تةندروستى باش و بة  وة دةبرد. تةمةنى لة نؤزدة سالَ)ئاش(يَكى لة )ئؤسويَنتسا( بةرِيَ

 و.خؤوة بو
ئةو بةيانيية، بةر لةوةى رِؤذ ببيَتةوة، ميلى ئاشةكةى ثرِ لة جؤ كرد كة دةبوو بيهارِيَت و جؤطة طةورةكةى 
رِادا، دواتر بةرةو ناوجةرطةى دارستانةكةى ئةو الى ئاشةكة بةرِآ كةوت بؤ ئةوةى هةنديَك دار بهيَنيَتةوة. 

ةبرِى وةك بَليَيت طةمن درويََنة بكات. فيَنكى بةدةست تةورةكةى دةجووآلندةوةو، لق و ثؤثى دارضنارى د
بةردةبوونةوة. ثاضةكةى  شادومان بوو ضونكة دارةكان بةدةم ثاضةكةيةوة و ئاسوودةيى ثآ دةبةخشىبةيانى 

توند رِانةدةوةشاند، ىلَ دةمةكةى تيذ بوو، دارة ناسكةكانيش لةوة الوازتر بوون بةرطةى ئةو هيَزة بطرن كة 
هةستى ثآ دةكرد. هةستى بة شتيَك كرد سنطى ثرِ دةكردو هانى دةدا لةطةأل هةر  لة دةروونى خؤيدا

جووَلةيةكدا هاوار بكات. هاوارةكانيشى تا دةهات زؤرتر دةبوون و ثيَكةوة طرآ دةدران. الوةكة وةك هةموو 
سيَبةرةدا طويَى سووك نةبوو، طؤرانيشى نةدةزانى، لةطةأل ئةوةيشدا لةو شويَنة ضرِة  (ليسيكا)خةَلكى 

طؤرانى دةضرِى و هاوارى دةكرد. ئةو طؤرانييانةى دةضرِى كة ثيَشرت بيستبووى خةَلكى ديكة دةيانضرِى، بآ 
ئةوةى بري لة هيض شتيَك بكاتةوة، لة يادى ضووبووةوة لة ض شويَنيَكداية. لة سةردةمى شؤرِشى سريبيادا 

 ةم دوو ديَرِة دةست ثآ دةكات:طةل طؤرانييةك لةو طؤرانيية ميللييانةى طؤرِى بوو كة ب
 كاتيَك عةىل بةط الو بوو،

 كيذيَك ئاآلكةى وى هةَلدةطرت 
 طؤرانييةكةى وا طؤرِيبوو بَليَت:
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 لة هةرِةتى الويدا بوو (1)كاتيَك جؤرج 
 كيذيَك ئاآلكةى هةَلدةطرت

نيَوان دوو باوةرِدا،  دا، لةلةضوارضيَوةى ئةو ملمالنيَية طةورةو سةيرةى ضةندين سةدةية لةم وآلتى بؤسنيا
ى هةَلداوةو، لة ثيَناوى خاك و دةستةآلت و تيَرِوانينيَكى تايبةت لة ذيان و سستةم، هةردوو نةيار نةك سةر

هةر ئافرةت و ئةسث و ضةكى يةكدييان زةوت دةكرد، بةَلكو شيعرو طؤرانييةكانى يةكديشيان زةوت دةكرد. 
 ةك تاآلنيَكى بةبةها بووبووة موَلكى طرووثةكةى ديكة .بةم شيَوةية شيعريَكى زؤرى ئةم طرووثةكة و

ئةوةيش ئةو طؤرانيية بوو كة خةَلكى سريبيا لةم سةردةمانةى دواييدا لة ماَلة داخراوةكانياندا، لة رِؤذانى 
جةذن يان لة لةوةرِطة دوورةكاندا كة توركةكان ساَلى جاريَك رِووى تيَناكةن دةيانضرِى، بةآلم بة نهيَنى و 

يايى و دوور لةوةى توركةكان بيبيسنت، لةو لةوةرِطة دوورانةدا كة مرؤظ وةك ضؤنى دةويَت دةتوانيَت بة ور
طؤشةطريى و نةدارى لة ناوضةيةكى درِندةدا بذيَت و طوزةران بكات و بة ئارةزووى خؤى ضى طؤرانييةكى 

 بويَت بيضرِيَت.
ويستى لة دارستانيَكى نزيك ئةو رِيَطةيةدا ئةوة ئةو طؤرانيية بوو كة ميلى خزمةتكارى ئاشةوانةكة 

 بةرةو بازارِى شار ثيَيدا تيَدةثةرِن. (لؤباك  ئؤراخؤفاك)بيضرِيَت كة توركةكان و 
هيَشتة بةرةبةيان لووتكةى تةثؤَلكةكانى رِووناك نةكردبووةوةو، هيَشتة تاريكى باَلى بةسةر ئةو شويَنة 

ى شةوو، ئةو نانة ةتةرِ كردبوو، خةوة قورسةك (ميلى)وو. خوناظ بةسيَبةرةى دةوروبةرى داربرِةكةدا كيَشاب
هةموويان طةرمايى و فيَنكييان  رطةرمةى خواردبووى و، ئةو كارة ئاسان و ساكارةى كة ئةجنامى دةدا، هة

ندياريَكى دةدا درختةكةيش هيضى يدةبةخشى. ثاضةكةى بة دةست دةوةشاندو لة بنةدار ئةسث ىبة جةستة
ة ئةوة نةبيَت داضةميَتةوةو وةك بووك دةستى خةسووى ماض بكات، دار ئةسثيندارةكة بة بؤ نةدةمايةو

شةومنيَكى سارد لة وردة ثرووشةى باران دةضوو، ئاو ثةرذينى دةكرد، بة داضةماويش دةمايةوة، لةبةر ئةوةى 
ةوزةكانى بة ئةو سةوزاييةى لة زةويدا بوو ضرِتر بوو لةوةى درةختةكة بكةويَت. ئةويش لق و ثؤثة س

ت يارى بكات و، هاوكات ثرِ بة دةم طؤرانى دةضرِى و شادومانانة ضةند يثاضى وةك بَليَةدةستيَك داد
كى بةهيَزو ئازا بوو، وشةيةكى لةزار دةهاتنة دةر. وشةى )جؤرج( شتيَكى تةم و مذاوى بوو بةآلم شتيَ

دةنطى قووَلرتين ئارةزووةكانى ن، بةآلم بةنةزانراو بووو )ئاآل(يش الى ئةو دوو شتى نةناسراوو وشةى )كيذ(
 خةونةكانييةوة دةهاتن، ئةويش ئةوةية كة كيذيَكى ببيَت و كيذةكةيش ئاآليةك هةَلطريَت. هةرضؤنيَك بيَت

ضيَذى لة طؤكردنى ئةو وشانة وةردةطرت. ئةو هيَزةى لة ناخيداية هانى دةدات بآ شومار دووبارةيان 
انة طؤ دةكات ئةوة ئةو هيَزةى لة ناخيداية ثرت ثةرةى دةستاندو، ثاَلى ثيَوة بكاتةوة، هةركة جاريَك ئةو وش

 دةنا ئاشكراتر بيانَليَتةوة.
بةم شيَوةية كاتيَك رِؤذ بووةوة، ميلى طؤرانى دةطوت و لق و ثؤثى درةختةكانى دادةثاضى و دةبرِييةوة كة 

دا شؤرِ تى لةو كارة بووةوة، بة الثاَلة شيَدارةكةلةو ثيَناوةدا ضووبووة نيَو دارستانةكةوة. كاتيَك بة تةواوة
دووى خؤى رِادةكيَشا. كاتيَك طةيشتة ئاشةكة توركةكانى لةوآ بينى. ئةسثةكانيان بووةوةو كؤَلةداريَكى لة

وةك ضؤن رِووى لة دارستانةكة كردبوو بة  (ميلى)بةستبووةوةو ضاوةرِيَيان دةكرد. نزيكةى دة كةس دةبوون. 
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شؤلَ و بة ثةشؤكاوى لة دارستانةكة طةرِايةوة، نة )جؤرج(ى لةبةرضاو بوو، نة كيذو نة ئاآلى لة جليَكى شرِو 
تةنيشتةوة بوو. توركةكان ضاوةرِوان بوون تا ثاضةكةى دانا، كة ثاضةكةى دانا، لة هةر ضوار الوة ثرِيان 

بةستةوةو بةرةو شار ثيَشى يان تى دريَذى جَلةوى ئةسث دةسيَكدايةو، دواى بطرةو بةردةيةكى كةم بة ثةت
ياد نةضوو ثشتى داركارى بكةن و ثآ لةقةى تآ بسرةويَنن و ثرسيارى ان دا. بة رِيَطةوةيش ئةوةيان لةخؤياني

 ئةوةى ىلَ بكةن كة ئيَستة جؤرج لة كويَيةو، جنيَو دواى جنيَو، جنيَوبارانى ئاآلو كيذةكةشيان دةكرد.
ةوة، ويَرِاى سةربازةكان، ئةطةرضى بةستبوو يانةوانةكان ثياوة شيَتةكةلة ذيَر سوثيَرةكة، لة كابياكةدا، ثاس

هيَشتة رِؤذيش نةبووبووةوة ذمارةيةك لة بيَكارانى شارةكةيش طرد بووبوونةوة. ثةنابةرى توركى زيان 
ار ثيَكةوتوويان تيَدا بوو كة لة سريبياوة طةيشتبوون، كة هةر هةموويان ضةكدار بوون، خؤيان بةشكؤو رِيَزد

وةيشة. لةطةأل بةرزبوونةوةى ةكى يةكالخةرداويَكة دةبوو هةر ببيَت و شةرِيَدةنواند وةك بَليَيت رِووداوةكة رِو
هةتاو بةرةو طومةزى ئامسان ئةوان ثرت هةَلدةضوون. هةتاو خيَرا بةرزتر دةبووةوةو تةم و مذيَكى بيَطةردى 

(ةوةى لةطةَلدا بوو. بة شيَوةيةك ثيَشوازييان لة الوة مةيلةو سوور لةوآ لة كؤتايى ئاسؤ بة ئامسانى )جؤَلش
تؤقيوةكة كرد وةك بَليَيت سةركردةى شؤرِشة، ئةطةرضى جليَكى شرِؤَلى لةبةر بوو، بةستةزمان بوو، 

توركةكانى  ئةطةرضى لة كةنارى الى ضةثى دريناوة هاتبوو، ئةو ناوضةيةى كة شؤرِشى تيَدا رِووى نةدابوو.
كة رِكيان لةم بويَريية طةورةيةى ئةو الوة دةبووةوةو نةياندةتوانى بَليَن كة بة  (ؤلؤباكئ)و  (ئؤراخؤفاك)

ئةنقةست نيية، شايةتى ئةوةيان دا كة الوةكة  لة نزيك رِيَطةكةدا بة شيَوةيةكى بةرةنطاربوونةوة، طؤرانى 
ويَت دةم و ضاوى الوةكة دةم لة بارةى هيَزو تواناى جؤرج و ضةكدارة خوانةناسةكان طوتووةتةوة. رِاستيشت ب

و ضاوى ثاَلةوان نةبوو يان دةم و ضاوى سةركردةى طرووثيَكى مةترسيدار نةبوو، زاَلةتةرةك و تؤقيو بوو، لة 
ناو جلة شرِو ورِةكانيدا دارِووخاوو، رِةنط بزرِكاو بوو، بة دوو ضاو تةماشاى فةرماندةى ثاسةوانةكانى دةكرد 

وةك بَليَيت ضاوةرِوانى ئةوةى ىلَ بكات رِزطارى بكات، نةيدةزانى كة سوثيَريَك  كة هةَلضوون خيَلى كردبوون،
لةسةر ثردةكة دروست كراوة، ضونكة زؤر كةم هام و شؤى شارى دةكرد، بؤية ئةوةى بةرانبةر بةو رِووى دةدا 

لة شاريَكى نامؤو،  بةالى ئةوةوة سةير بوو، هةروةها لة رِاستيشةوة دوور بوو، وةك بَليَيت لة ناو خةونيَكدا
لة نيَوان كةسانيَكى شةرِخوازو ترسناكدا بزرة. سةر زمانى دةطرت و، ضاوى شؤرِ كردبووةوةو دووثاتى 
دةكردةوة، كة هيض طؤرانييةكى نةضرِيوةو، هيَرشى نةبردووةتة سةر شان و شكؤى توركان، ضونكة 

ةدا خةريكى دار طليَركردنةوة بووةو خزمةتكاريَكى دةستكورتةو لة ئاشيَك كار دةكات و لة دارستانةك
نازانيَت بؤضى بؤ ئيَرةيان هيَناوة. الوةكة لة ترساندا دةلةرزى. ئةوى رِاستيش بيَت ئةوةى طوتى مةبةستى 
ئةوة نةبوو درؤ بكات، ضونكة لة رِاستيدا لةو رِووداوة نةطةيشتبوو كة تووشى هات، ناشزانيَت بؤضى دواى 

ك فيَنكايى جؤطةكةدا هةستى ثيَكرد، بؤضى لةناكاودا بة دةست بةسرتاوى و ئةو هةَلضوونة مةزنة لة نزي
ثةتثةتى ثىَ كراوى هيَنراية ئيَرة، بؤ الى كابياكة تا لةبةردةم ئةم خةَلكة بآ شومارةدا ببيَتة جيَى سةرنج 

ى بيَت، ةى لة بريكرد كة طؤرانى ضرِرسيارةكانيان بداتةوة. خؤيشى ئةورِاكيَشان، كة دةبيَت بةرسظى ث
 تةنانةت ئةطةر بؤ رِاطوزاريش بيَت.
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كةضى توركةكان لةسةر قسةكانى خؤيان سوور بوون، ئةوةيش ئةوةبوو طؤرانى شؤرِشطيَرِانةى طوتووة لةو 
ساتةى كة ئةوان بةويَدا تيَثةرِيون و، بةرةنطاريشيان بووةتةوة كاتيَك ويستوويانة دةستى ببةستنةوة. هةر 

 اندةكة دووثات دةكردةوةو بؤ رِاستى قسةكانيشى سويَندى دةخوارد:يةكةشيان ئةوةى بؤ فةرم
 ـ سويَند دةخؤيت كة رِاستى دةَليَيت؟

 ـ سويَند دةخؤم.
 د خبؤ.ـ سويَن

 ـ بة خواى مةزن.
ثياوكوذةكة  تا رِؤيشنت يان لة تةنيشت )ياليزىَ(وة داناوسآ جار ئةو سويَندةى دةخوارد. دواتر الوةكة

بوو خةوى قورس بوو. ثريةميَردةكة تةماشاى الوةكةى كرد كة لة شةرمان و لة  هةَلستيَنن كة ديار
ثةشؤكاوى و وا  ورِماويدا ضاوى دةترووكاند ضونكة رِانةهاتووة بة رِؤذى نيوةرِؤ طؤشةطريو تةنآ، لة 

 ناوةرِاستى ثردةكةدا، لة نيَوان ئةو حةشاماتةدا رِاوةستيَت.
 ثريةميَردةكة لة الوةكةى ثرسى:

 اوت ضيية؟ـ ن
 الوةكة بة سةرشؤرِى و وةك بَليَيت هيَشتة وةآلمى توركةكان دةداتةوة:

 ـ ميلى.
 كورِم با باوةش بة يةكديدا بكةين. ةـ كةوات

 ثريةميَردةكة ئةوةى طوت و سةرة سثييةكةى بةالى شانى )ميلى(دا شؤرِ كردةوة.
كدى بكةين و، هيماى خاض بنةخشيَنني، ـ كورِم ميلي با دةست لة ملى يةكدى بكةين، با دةست لة ملى ية

 ى ثريؤز. ئامني.رِوحى ثريؤز، بة ناوى باب و كورِو رِوحبة ناوى باب و كورِو 
ثريةميَردةكة تةنيا بة وشة هيماى خاضى بؤ خؤى نةخشاند، ضونكة هةردوو دةستى بةسرتابوونةوة، زؤر خيَرا 

 ليَيان نزيكرت دةبووةوة . ئةو هيمايةيان نةخشاند لةبةر ئةوةى تا دةهات جةالدةكة
جةالدةكة، كة يةكيَك لة سةربازةكان بوو، ئةو ئةركةى ثآ سثيَررابوو خيَرا تةواوى كرد، بؤية سةرةتاى 

انةوة دةهاتنة خوارةوةو بةسةر ثردةكةدا تيَدةثةرِين  ـ ضونكة ئةو رِؤذة رِؤذى كرِيَبوارةكان كة لة تةثؤَلكة
زيك سوثيَرةكةوة سةرى هةردووكيان بةسةر دوو قازووخى نويَوة ببينن، ئةو بازارِكردن بوو ـ دةيانتوانى لة ن

شويَنةى كة سةرى ئةوانى تيَدا لة جةستة جياكرابووةوةو خويَنى تيَدا رِذابوو زخيثؤش كرابوو و رِيَك 
 خرابووةوة.

 سوثيَرةكة بةم شيَوةية )كارى دةكرد(.
ان بة ياخيطةرييةكةوة ةو تاوانبارانةى بزانريَت ثيَوةندييئيدى لةو رِؤذةوة هةموو طومان ليَكراوةكان يان ئ

يان لة هةر شويَنيَكى سةر سنوورةوة، دةهيَنرانة الى كابياكة، ئةوانةى بة دةست  ةالى ثردةكةوهةبووة، لة
بةسرتاوى دةهيَنران بؤ ئةوةى لةذيَر سوثيَرةكةدا ليَثرسينةوةيان لةطةأل بكريَت بةدةطمةن بة زيندوويى لةم 

يَنة قوتاريان دةبيَت. لةو شويَنةدا ملى ضةندين ياخيطةر ثةرِيَنرا، هةروةها ملى كةسانيَكى بآ تاوان شو
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ثةرِيَنرا كة هيض طوناهيَكيان نةكردبوو، تةنيا ئةوة نةبيَت كة بةدبةخت بوون. سةرةكانيش بةسةر قازووخةوة 
كانة ئةوة لةسةر ثردةكةوة فرِآ دةدرانة ناو بةرز دةكرانةوة بة دةورى سوثيَرةكةدا رِيز دةكران. هةرضى تةرمة

سةربرِاوةكة ببات و بةخاكى  ثيَشةوةو لة رِيَى خوادا تةرمة رِووبارةكةوة، ئةطةر كةسيَك نةهاتبايةتة
 بسثرييَت.

ئةو شؤرِشةى كة ماوةى ئاطربةستى تيَدا رِادةطةيةنرا، ض كورت، ض دريَذ بوواية، ساآلنيَكى دوورو دريَذى 
 تيَطةيشتوودادواى سةريَكى دروست و بة  تايش بوون ئةو ثياوانةى بؤ ليَوارى ئاوةكةيان هيَنان )خاياند، زؤر

ني وريا ن لةطةأل ئةوانةى بزر دةكاتبآ هيَزةكان بطةرِيَن( ئةوةبوو رِيَكةوت واى خواست ـ ئةو رِيَكةوتةى كة 
زمان و بىَ تاوان و نةخويَندةوارة لة ـ ئةو دوو ثياوة ساكارة، ئةو دوو ثياوة بةستة و ئاطةيان لةخؤ نيية

 ةثيَشةوةى كاروانةكةوة بوون، ضونكة قوربانيانى لةم جؤرة، زؤر جار لةبةردةم طةردةلووىل رِووداو
طةورةكاندا تووشى سةرةطيَذة دةبن و طةردةلوولةكة بؤ الى خؤي رِاياندةكيَشيَت و قووتيان دةدات بآ ئةوةى 

يةك شويَندا الوو )ياليزىَ(ى ثريةميَرد كة لةيةك سات و لةيَوةية )ميلى( نطارى ببنةوة. بةم شةبتوانن بةر
، بة سةريان سوثيَرى سةربازةكانيانلةسيَدارة دران، وةك دوو برا ثيَكةوة بوون، يةكةمني كةس بوون كة 

ة، بةو جؤرة ياخيطةرييةكماوةى ، كة ثاش ئةوة رِؤذيَك لة رِؤذان نةبوو، بة دريَذايى رِازاندةوة لةسةر كابياكة
كةس رِةخسا، كة ثيَشرت بة يادوةرى ئةو دوو ثياوة بةستةزمانة  هةلسةرانة نةرِازيَنريَتةوة. بةم شيَوةية 

ى قوربانيية رتو نةمرتر بيَت لة يادى خةَلكيدا قووَليادو طويَى لة ناويان نةبووبوو، لة  نةيبينيبوون
 بةناوبانطةكانى ديكة. 
ناوبانطى دةركردبوو، بة  ىسوثيَرة دذوارةكةدا بزر بوو كة بة نةطبةتى و شووم يَرذ ةبةم شيَوةية كابياكة ل

بزربوونيشى كؤبوونةوةو ئاخافنت و طؤرانى و شادييةكان بزر بوون. تةنانةت توركةكانيش كة بةم شويَنةدا 
بةسةر  تيَدةثةرِين هيض ضيَذيَكيان ىلَ وةرنةدةطرت، هةرضى سريبةكان بوو طةر ناضار نةبووبان كةسيان

 ئةوة سةرى نزم دةكردةوة خيَرا دةرِؤيشت. ةثردةكةدا نةدةثةرِييةوة، ئةطةر بشثةرِيبايةو
ة لة دةورى سوثيَرة لة دار دروست كراوةكة، تا دةهات تةختةدارةكان بؤرتر دةبوون، ئةوةبوو ئةو كةشة هات

ياندا يَةيةكى هةميشةيى تكة سوثا بة شيَو بينندةدميةنى ئةو بينايانة بة خؤوةيان زؤرتر كة طؤرِىَ 
. ئةوةبوو جل و بةرطى شؤرراوى سةربازةكان بة سةر ميَخةكانةوة هةَلدةخران و، لة نيشتةجآ دةبيَت

ثةجنةرةوة ثاشةرؤك و ئاوى ثيس و هةموو جؤرة زبَليَكى ديكة كة لة سةربازطةدا طرد دةبوونةوة، فرِآ 
ة ثةَلة دريَذةكةوة كة دةكةويَتة ناوةرِاستى ثردةكةوة ثةَلدةدراية ناو رِووبارى دريناوة. بؤية بةسةر ئةستوون 

 .ندةبينراةوة كة لة دووررِا نثيسايى مابوو
 رِةنط و ضاو زةردى ئةوةبوو خودى ئةو سةربازة كارى جةالدةكةى ئةجنام دةدا. ثياويَكى قةَلةوى طةمن

، بة دةم و ضاويَكى قةَلةوى ويَكضووةوةى ، دوو ليَوى قوَلة رِةشى ثيَوة بووبوو خةَلكى ئةنادؤأل مةيلةو ليََلى
بؤر، بةردةوام بزةيةكى لة سةر ليَو بوو، بزةى ئةوانةى كة ميزاجيان بيَطةردو طةدةيان ثرِ لة خواردنى 

ى سةر لة هةموو شارةكةو هةموو ناوضةخؤشة. ناوى خةيرةدين بوو، ئةوةبوو ئةوةندةى نةبرد ناوبانطى 
وةردةطرت و طةز طةز باآلى ثآ دةكرد. هةرضؤنيَك بيَت شارةزاييةكى  سنوور دةركرد. ضيَذى لة كارةكةى
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خيَرا بوو تا ئةوثةرِى سنوورى شارةزايى و خيَرايى. الوان و بةساَلداضووانيش دةيناسن، يان تةنانةت ناوةكةى 
نى رِؤذا دةزانن، ئةو ناوة ترس و تؤقني و تةنانةت ئارةزووى زانينى دةخستة دلَ و دةروونى خةَلكةوة.

سةر ثردةكةو لة سيَبةرى سوثيَرة دارينةكةدا دادةنيشت يان رِادةكشا، جاروباريش هةَلدةستاو ئةو خؤرةتاو لة
سةرانةى بةسةر دةكردةوة كة بةسةر قازووخةكانةوة رِيزكرابوون، وةك ضؤن بيَستانةوان طندؤرةكانى خؤى 

ةكةدا رِادةكشاو بة طيان قورسى و ضاو كزى يبةسةر دةكاتةوة، دواتر دةطةرِايةوةو لةسةر تةختةيةك لة تةرِاي
باويَشكى دةدا، ميزاجى باش بوو، لة ثرية سةطيَكى تووكنى سةطةكانى شوانان دةضوو. لة كةنارى 
ثردةكةوة، لةوديوى ديوارةكةوة، منداآلن طرد دةبوونةوةو ئارةزوويان دةكرد شت بزانن و بة ترس و شةرمةوة 

ن، ئةطةر كار هةبوواية، زؤر بزيَو، ئيشكةر بوو، كؤششمةند بوو، حةزى تةماشايان دةكرد. بةآلم خةيرةدي
نةدةكرد كةس دةست لة كارةكانى وةربدات. ئةو دةست تيَوةردانة لة كاروبارى ئةو بة ثةرةسةندنى 
ياخيطةرييةكة ثرت ثةرةى دةستاند. كاتيَك ياخيطةرةكانى هةنديَك طوندى سةرووى شاريان سووتاند، 

ةستان تةنيا شؤرِشطيَرِان و سيخورِةكان يان ووون، هةَلضوونيَكى لةرِادةبةدةر، بةوةوة رِانةدةتوركةكان هةَلض
ئةو كةسانة دةستطري بكةن كة واياندةزانى ئةوانيش لةوانةن تا بيانهيَننة الى فةرماندةى ثاسةوانةكان 

بةجيَكردنى سزاكةيش لةسةر ثردةكة، بةَلكو بةو توورِةيية وايان ىلَ هاتبوو دةيانويست دةست لة جيَ
 وةربدةن.

لةوىَ، بةرةبةيانى رِؤذيك لة رِؤذان سةرى قةشةى فيشيطراد، قةشة ميخائيلؤ دؤزرايةوة، كة رِؤذانى 
الفاوةكة خؤى ئةوةند بة بةهيَز دةهاتة ثيَش ضاو تةنانةت طاَلتةى بة خؤجةو حاخام دةهات، لة كاتى ئةو 

ة سريبةكان بىَ تاوانانة سةرى تيَداضوو، ضةند منداَليَكى قةرةجةكان توورِةيى و رِك ليَبوونةوةيةى بةرانبةر ب
هاتن و جطةرةيان لة دةوى مردووةكة دةئاخنى. خةيرةدين سةركؤنةى ئةو جؤرة كارانةى دةكردو تا بؤى 

 بكراباية رِيَى نةدةداية.
وآ شويَنةكةى طرتةوةو كاتيَك ئةو ئةنادؤَليية قةَلةوة لة ناكاو بة دووكةَلى رِةذوو مرد، جةالديَكى ن

كارةكةى تةواوكرد، بةآلم رِاستيت دةويَت ئةوةندةى ئةو ليَهاتوو نةبوو، ئيدى خةَلكى ماوةى ضةند سالَ، كة 
ياخيطةرييةكة بةردةوام بوو، دانةدةمركايةوة، رِؤذانة دوو سةر يان سآ سةرى برِاويان دةبينى لة سةر 

بارودؤخةدا خيَرا دَليان رِة  دةبيَت و، ضى ديكة بينينى ئةو  كابياكةوة بةرز دةبوونةوة. خةَلكى لةم جؤرة
هات كاتيَك بة ة بةو دميةنة رِاهاتن، وايان ليَدميةنانة ئةوةندة كاريان تيَناكةن، لةبةر ئةوة دانيشتووان ئةوةند

ةوةيان نةكرد تةنيشتيدا تيَثةرِيبان طويَيان ثىَ نةدةداو ئاطةيان ىلَ نةدةبوو، تةنانةت دةست بةجآ تيَبينى ئ
 كة ئةم ثيشانطة نةطريسة تةواو بووة.

كاتيَك بارودؤخ لة سريبيا و سةرسنوور هيَور بووةوة، ئةو كات سوثيَرةكة طرنطى خؤى لةدةست داو، 
هؤكارى بةردةوامبوونيشى نةما، كةضى ثاسةوانةكان هةر تيَيدا دةنوسنت، ئةطةرضى بؤ ماوةيةكى دوورو 

 بة شيَوةيةكى دائازادو بآ ضاوديَرى بوو. كاروبار لة هةموو سوثاكان ثردةكةدا دريَذيش بوو هات و ضؤ بةسةر
ثةرةدةستيَنن، بةآلم ثةرةسةندنى كاروبار لة ناو سوثاى توركدا لة هةموو سوثايةكى ديكة سسترتة.  سست

يان بة هؤى دةكرا ئةو بارودؤخة تا خوا ئارةزوو بكات دريَذةى هةبيَت، ئةطةر ئةو ئاطرة نةبواية كة شةويَك
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كرد سوثيَرةكة بسووتيَنيَت، بؤية سوثيَرةكة، كة هيَشتة  لةبةر  ىمؤميَكى داطريساوةوة كة لةبري كرابوو وا
طةرماي رِؤذ طرِى طرتبوو، تا بنةوةى ئةستوونةكانى سووتا، واتة تا طةيشتة كاشيية بةردينةكان كة سةر 

 ثردةكةو كابياكةيان ثآ رِازيَنرابوونةوة.
لة دميةنى ئةو بَليَسة طةورةية هةَلضوون، هةَلضوونيَكى طةورة، كة نةك هةر ثردة سثييةكة،  خةَلكى شار

بةَلكو طردؤَلكةكانى دةوروبةريشى رِووناك كردبووةوةو تيشك و ثرِيشكة سوورة جووآلوةكةيشى بة سةر 
ة دميةنة كؤنةكةى خؤى دةبريسكايةوة. كة بةيانى بووةوة، ثردةكة وا دةهاتة ثيَش ضاو ك رِووى رِووبارةكةوة

وةرطرتووةتةوةو، لة بيناية قورسة لة تةختةدار دروستكراوةكة قوتارى بوو كة ضةندين ساَلة بةردةم 
كابياكةى ىلَ طرتووةو شاردووةتةوة. كاشيية سثييةكان سووتابوون و لةبةر هيَس رِةش داطةرِابوون، بةآلم 

بةو شيَوةية هيض شتيَك لة سوثيَرةكةو رِووداوة ى شوشتةوة. هةموو ئةوةندةى نةخاياند باران و بةفر
يَت، ئةويش وردة وةردة خويَناوييةكان كة ثيَوةندييان ثيَوة هةية نةمابووةوة تةنيا ضةند يادوةرييةكى تاأل نةب

، بة نةمانى ئةو نةوةية ئةويش لةناوضوو، تةنيا يةك ميَخى بةرِوو نةبيَت نةسووتابوو، كة بة قةد لةناوضوو
 ى كابياكةوة مابووةوة.ثليَكانيَ

ذيانى شارةكةدا هةبوو. لة شؤستةكةى الى جارانى طةرِايةوة كة كاريطةرى لة كابياكة بؤ سةردةمى 
ضةثيشةوة خاوةن قاوةخانةكة طةرِايةوةو، ئاطرى لة كوانووةكةدا كردةوةو ئاميَرةكانى رِيَك خستنةوة. تةنيا 

ةو ئةذديهايةى ئاوةكةى لة دةمةوة دةهاتة دةرآ شتيَك زيانى ثآ كةوتبوو كانييةكة بوو، ضونكة ئ
تيَكشكابوو، خةَلكيش وةك جاران لةسةر )سؤفا(كة دةستيان بة رِاوةستان كرد. كاتيَكى دوورو دريَذيان تيَدا 

دةكرد، يان بة دةست بةتاَلى و بيَكارى ثاَليان  بةسةر دةبردو دةئاخظني و كيَشةكانى خؤيان ضارةسةر
ةستيان بة طؤرانى ضرِين كردةوة. هةر لةويَش الوةكان د كانيش طرووث طرووث لةوآدةدايةوة. هةرزةكارة
يان باسى ئارةزوويةكى بة ئازارو تةم و مذاوى  ،ئازارو ئةشكةجنةى ئةويندارى خؤيان ،دوورةثةريَز دادةنيشنت

لةوىَ سةركيَشى بآ لةو شويَنة دوورةيان بة با دةدا، تا  دنطةشت كردن بةرةو شويَنيَكى دوورو ذيان طوزةران
ويَنةو كارى طةورة طةورة ئةجنام بدةن، ئةو ئارةزووةى كة زؤر جار لةو ذينطة تةسك و ترووسكة 

 سنووردارانةدا ئازارى الوان دةدات.
ثاش بيست سالَ دواى ئةو رِووداوانة، نةوةيةكى نوآ هاتة كايةوة لةسةر ثردةكة طؤرانى دةطوت و طاَلتةى 

ةفةسة رِةشةكة، واتة سوثيَرةكةى نةدةناسى و، ئاطةى لة هاوارة خنكاوةكانى دةكرد، نةوةيةكى نوآ ق
رِيَبوارانيان رِادةطرت، نةيش ئاطةيان لة خةيرةدين و ئةو سةرة ثاسةوانانة نةبوو ئةوانةى شةوانة طةرووى ئةو 

بووبووة ويَردى سةر  ى ئةوتؤبة رِادةيةك ،برِاوو بآلوكراوانة نيية كة بة شيَوةيةكى ليَهاتووانة دةيثةرِاندن
 زمانان.

ةى قؤخةكانيان دةدزين و بة دةنطيَكى نتةنيا ضةند ثريةذنيَك مابوونةوة كة رِاوى ئةو منداآلنةيان دةنا، ئةوا
جنيَويان دةداو نةفرةتيان ىلَ دةكردن: )خوا خةيرةدينت بؤ هةواَلة بكات تا سةرت لة طةردن  و نووساوبةهيَز

 وة دةتبينيَت(.كةكابيا برِاوى بةسةر رةت بةسبكاتةوة. خوا يار بيَت دايك
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بةآلم منداَلةكان كة بة ناو ثةرذينةكاندا رِايان دةكردو هةَلدةهاتن، دةيانزانى كة ئةو قسانة هيض فةرِيَكيان 
 تيَدا نيية.

بةم شيَوةية نةوةكان لة نزيك ثردةكةدا، ثشتاو ثشت بةدواى يةكدا دةهاتن، وةك طةرد هةموو 
ان لةسةر ثردةكة الدةبرد كة ئارةزوويةكى رِةوتةنى، يان ثيَويستييةكى لةناكاوى ئارةزووةكانى شويَنةواريَكي

مرؤظ و ثيَداويستييةكانيان بؤى بةجيَ هيَشتبوون، ثاش ئةوةيش ثردةكة وةك خؤى دةمايةوةو نةدةطؤرِاو 
 نةدةشيا بطؤرِيَت.

****** 
 )وةرطيَرِ بؤ عةرةبى(. 1914نة دذ بة توركةكان ساَلى ( قةرة جؤرج سةركردةى ياخيطةرى نيشتمانى سريبةكا1) 

 ( ئةو قةرةجؤرجةى لة ثةراويَزى ثيَشوودا ئاماذى ثيَدراوة.1)
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 حةوتةمني ثارِ
 
 
 
 

 
 

دةيان سالَ بةسةر ثردةكةو شارةكةدا تيَدةثةرِيَت. ئةو دةيان ساَلةى كة تيَياندا ئةمثراتؤريةتى عومسانلى تا 
ناوضوون دةضوو. ئةو ساآلنة لة رِوانطةى ئةو كةسانةوة هاوضةرخيان بوون تا  طيانةآلو لة بةرةو دهات

رِادةيةك هيَمن و شادى بةخش بوون، ويَرِاى ئةو فاكتةرى خةفةت و ترسةى لةخؤيان طرتبوو، ويَرِاى ئةوةيش 
رت. خؤدةطرسى لة هةموو جؤريَكيان لةكة ناوة ناوة قات و قرِى و بآلوبوونةوةى ثةتاو نةخؤشى و مةت

كةضى ئةو رِووداوانة لةسةرخؤو يةك لة دواى يةك لة شيَوةى رِاثةرِينى كورتدا رِوويان دةدا ئةويش لة 
 سةردةمانيَكى دوورو دريَذى هيَورى و ئاراميدا.

هةردوو وياليةتى بؤسنياو بةلطرادةوة، ئةو سنوورةى لةم شويَنةوة، بة  انويَئةو سنوورةى دةكةيَتة ن
كةدا تيَدةثةرِيَت، لةم ساآلنةى دواييةدا خةريكة تا ديَت زؤر رِوونرت دةبينريَت و، دميةن تةواوةتى بةسةر شارة

هةموو وزةرانى سةبارةت بةو واتاى سنوورى نيَوان دوو دةوَلةت لةخؤ دةطريَت. ئةم بارودؤخة جؤرى ذيان و ط
ورك و تةندى دوو قؤَلى نيَوان ناوضةكة دةطؤرِى و، كارى لة بازرطانى و طةياندن و بارى طشتى دةروونى و ثيَو

 سريب دةكرد.
توركة بةساَلداضووةكان نيَو ضاوانى خؤيان طرذ دةكردةوةو ضاويان قووأل دةكردةوةو، نةيانةويست ئةو 
طؤرِانكارييانة بسةمليَنن، وةك بَليَيت هيواخواز بن ئةم تارمايية ناخؤشة ثةرت بكةنةوة، توورِة دةبوون و 

شتةكةيان ذ بري ةبوونةوةو رِاويَذكارييان بة يةكدى دةكرد، ثاشان بؤ ضةندين مانط هةرِةشةيان دةكردو كؤ د
 ؤخيَكى تاأل هات و سةرلةنوآ لة مةترسى ورياى كردنةوة.دةكرد، تا بارو د

لةو بةرى سنوورةوة هاتة خوارةوةو لةسةر  (فيليتؤظؤ)رِؤذيَك لة رِؤذانى بةهار، توركيَك لة توركةكانى 
لةبةردةم ئةو كةسايةتيية توركانةى كة كؤبووبوونةوة بة هةَلضوونةوة دةستى بة  و، كابياكة رِؤنيشت

 .( بةسةرى هاتفيليتؤظؤ)طيَرِانةوةى ئةو بةسةرهاتة كرد كة بةر لة تاويَك لة 
طرووثيَكى ضةكداردا، لة طوندى ، كة ثياويَكى بةدة، لةطةأل (رِؤيان)طوتى: زستان، يؤظان مضيض، سةردارى 

و، دةستى بة ثشكنني و ثيَوانةكردنى سنوورةكان كرد، كاتيَك (فيليتؤظؤ)وة طةيشتة طوندى )ئاريَل(ة
ثرسيارى ئةوةى ليَكرا ، ليَرة ضى دةكات و ضى دةويَت، لووت بةرزانة وةآلمى دايةوة كة ئةو ناضار نيية 

بةآلم ئامادةية ثيَيان  ئامار بؤ كةس رِوون بكاتةوة، بة تايبةتى بؤ كةسانيَكى خوانةناس لة خةَلكى بؤسنيا،
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اليةن مري )ميلؤك(ةوة نيَرراوة تا بزانيَت سنوورى سريبستان تا ر بة تةنطى ئةوةوةن، ئةوة ئةو لةبَليَت: ئةطة
 كوآ دريَذ دةبيَتةوة.

ثياوةكة طوتى: )وامان دةزانى كريستيانةكة سةرخؤشةو، نازانيَت ضى دةَليَت، ضونكة لة ميَذة دةمانزانى كة 
ن ااك و ثياويَكى نارِةسةنة، ئيدى ناردمانةوة وةك ضؤن ثيَاويَكى طيَل و طةوج دةنيَرينةوة، ثاشدزيَكى ناث

هةرطيز بريمان ىلَ نةكردةوة. بةآلم ثاش تةنيا كةمرت لة دوو مانط طةرِايةوة، ئةم جارةيان ثؤليَكى تةواوى 
بووأل بوو، نةكى خةَلكى ئةستةجةندرمةى )ميلؤك(ى لةطةأل بوو، لةطةأل نويَنةريَكى سوَلتان كة كابراي

ثياويَكى سست و شل و خاوو رِةنط زةرد. برِوامان نةدةكرد. بةآلم نويَنةرى سوَلتان هةموو شتيَكى بؤ 
دةكرد.  (يؤظان)دووثات كردينةوة. لة شةرماندا كةميَك ضاوى شؤرِ دةكردةوةو، اليةنطريى لة قسةكانى 

بة ناوى سوَلتانةوة فةرمانرِةوايى وآلتى سريبيا بكات و، طوتى حكوومةتى سوَلتان فةرمانى داوة ميلؤك 
دريَذة دةكيَشيَت. كاتيَك  سنوور دةستنيشان كردنيش بؤ ئةوةية بزانيَت مةوداى فةرمانرِواييةكةى تا كوآ

ضةقاندن كرد، )ميضيض( دةستيان بة ميَخ  انى نويَنةرةكة بة دريَذايى هةورازةكةى خوارةوةى )تربيتسا(ثياو
الى ميَخةكاندا تيَدةثةرِى و هةَلى دةكةندو فرِيَى دةداية ثشتةوةيان. كريستيانة توورِةكة بة يةك يةك

ات( بة رِووى نويَنةرى سوَلتاندا هةَلشاخاو، هاوارى بةسةردا كرد وةك وطؤشتةكةى خبسةط  يةخوابةشكةم )
دا بسةثيَنيَت و، طوتى ئيَرة ضؤن هاوار بةسةر خزمةتكاردا دةكريَت و، هةرِةشةى ىلَ كرد سزاى توندى بةسةر

سنوور نيية، سنوور ئةوةية كة سوَلتان و قةراَلى رِووسيا دةستنيشانيان كردووةو، ديكؤمينتيَكيان لةبارةوة 
، دواتر يةكسةر بةسةر ثردى يَذايى رِووبارى )ليم( دةكشيَت وبة مري )ميلؤك( داوة، ئةو سنوورة بة در

شتى رِووبارى درينادا بةردةوام دةبيَت. ئةم هةموو خاكة بةشيَكى وآلتى فيشيطراددا خوار دةبيَتةوةو بة تةني
سريبياية. تةنانةت ئةم سنوورانة كاتني، ضونكة ثيَويستة لة ئاييندةدا زؤرتر لةوة بيَنة ذوورةوة. نويَنةرى 

سةرووى نوورةكةيان لة بكات، ئةو كاتةيش كة قايلى كرد سسوَلتان زؤرى هةوأل داو كؤشا بؤ ئةوةى قايلى 
)فيليتؤظؤ(وة ديارى كرد. ئيدى بةاليةنى كةمةوة ئةو بارودؤخة بة شيَوةيةكى كاتى لةو شويَنةدا ضةقى. 
بةآلم جؤرة طومان و ترس و دَلةرِاوكةيةكمان ثةيدا كرد، وامان ىلَ هات نةماندةزانى ضى بكةين و ضؤن 

 سةقامطري دةبني(.
، ئةوانيش نةياندةزانى ضى رِوو دةدات و، نةيش ئةم هةموو لةو بارةوة لة طةأل خةَلكى )ئؤتيسة( ئاخافتني

 و،شتة ضى ئاكاميَكيان ىلَ دةكةويَتةوة. حاجى زةكى كة دوو جار سةرى لة ماَلى خوا لة مةكة داوة
تةمةنى لة هةشتا ساأل و شتيَك تيَثةرِيوة، طوتى سنوورى توركان، بةر لةوةى نةوةيةك لةناو بضيَت، بةرةو 

 قؤناغ دةكشيَتةوة. يَوارى دةرياى رِةش، ماوةى ثازدة، بؤ ويَندةر بؤ لشويَنيَكى دوور
ثياوى )فيليتؤظؤ( ئةوةى طوت و ثياوماقووآلنى توركى دانيشتووانى شارى فيشيطراد طويَيان ىلَ بوو، بةآلم 

ينةكةيان لة ناخةوة شَلةذاوو نيطةران بوون. بةهؤى ئةو قسانةوة تؤتكةيان ىلَ برِابوو، بة دةست تةختة بةرد
كيَشيَت و دةطرت، وةك بَليَيت تةوذميَكى توندى ناديار لةاليةك لة اليةكانةوة لة ذيَرةوةيان خؤى ثيَدا دة

يَنيَتةوة. دوايى وردة ورردة هاتنةوة سةر خؤيان و، شتيَكيان لةناو ئاخافتنةكةدا بؤ ثردةكة بة توندى دةلةر
 اتةوة.  دةركةوت كة لة بةهاى ئةو رِووداوة سووك و كةم بك
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ئةو ئاخافتنة جيدديية نيية كة غةم و  ئةوان حةزيان لة هةواَلى ناخؤش و بريى رِاطوزارى دَلتةزيَن و
خةفةتيان بؤ ديَنن، بةآلم برِوايان واية كة كارةكة مذدةى باش ناطةيةنيَت. ئةوان ناتوانن نكؤَلى لة قسةو 

ضؤن سةرخؤشى ىلَ  وضؤن هيَورى بكةنةوة )فيليتؤظؤ( بكةن. ناشزاننى ئاخافتنةكانى ثياوةكةى خةَلك
، ضاوةرِآ بوون كةى بةرةو ئةوثةرِى طوندةكةى خؤى بطةرِيَتةوةو هةواَلة ةن. بؤية خؤشيان ثيَدا نةدةهات وبك

ناخؤشةكان لةطةأل خؤى بباتةوة كة لةويَوة هيَناونى. شتيَكى ئاسايية ئةوة غةمةكةى نةدةرِةواندةوة، بةآلم 
 ةرِاند .لةم شويَنةى دةردةث

كاتيَك بة رِاستى ثياوةكة ئةو ناوةى بةجآ هيَشت، خؤشحاأل بوون بتوانن ثةنا بةر نةريتةكانيان بةرنةوةو بة 
، بآ ئةوةى ئةم ئاخافتنانة ذيانيان تاأل بكات و دةنياكة دريَذة بة دانيشتنةكانيان ببهيَمنى لة سةر كا

رِؤذطار بةجآ هيَشت مةترسى ئةم رِووداوانة كةمرتو  ئاييندةيان بةرةو مةترسى ببات و، ئةوةشيان بؤ كات و
 سووكرت بكاتةوة كة لةوديوى ضياكانةوة رِوو دةدةن.

رِؤذطاريش ئةركةكةى خؤى بةجآ طةياندو، ذيانيش بةبآ طؤرِان هةر وةك خؤى بةردةوام بوو، سى سالَ يان 
م ئةو ميَخانةى نويَنةرى سوَلتان و كابياكة رِووى دا. بةآل كة لةنزيكثرت بةسةر ئةو ئاخافتنةدا تيَثةرِى 

لةسةر سنوور ضةقانديان، رِةط و رِيشةى ثةيدا كردو بيَضووشيان ىلَ ثةيدا بوو،  (رِؤيان)كاردارى 
بةروبووميَكى درةنطيشى ىلَ كةوتةوة، كة لة زارى توركاندا تاأل بوو. توركةكان ناضار بوون دوايةمني شارى 

َلن. رِؤذيَك لة رِؤذانى هاوين، ئاثوورةى كارواني ثةنابةرانى )ئؤتيسة( خؤيان لة وآلتى سريبيا بةجآ بهيَ
 قةرةباَلغييةكيان لةسةر ثردةكةى فيشيطراد دروست كرد كة جيَى خةفةت و بةزةيى ثيَدا هاتنةوة بوو.

لةو جؤرة رِؤذة طةرمانةدا كة مانةوةى دوورو دريَذى بةرةبةيانيان لةسةر كابياكة ضيَذبةخش و خؤشبوو، 
وركةكان لةطةرِةكى بازارِةوة دةهاتن و هةردوو شؤستةكةى سةر ئاوةكةيان داطريدةكردو، سةبةتة طندؤرةو ت

شووتى بةسةر ثشتى طويَدريَذةوة دةطةيشتة ثردةكة. طندؤرةو شووتى طةييو بة دريَذايى رِؤذ لةوىَ سارد 
لةسةر )سؤفيا(كة دةياخنوارد. زؤرجار دةكرايةوة، كة ئيَوارة دادةهات، بيَكارةكان دادةواآلن و دةيانكرِى و 

ئةوى ديكة دةيطوت زةردة، كة   دوو هاورِآ طرةويان لةسةر شووتييةكة دةكرد: يةكيَك دةيطوت سوورةو،
دةشيانشكاند، دؤرِاوةكة ثارةكةى دةداو، دوايى هةر هةموويان دةياخنواردو دةئاخفنت و دةستيان بة هةراو 

 هوريا دةكرد.
ؤر لة طةرمايى رِؤذ لة هةردوو شؤستة بةردينةكةوة ديَتة دةر، بةآلم لة كاتى هيَشتة طةرماييةكى ز

دةبيَتةوة. ناوةرِاستى رِووبارةكةيش  هةأل دةكات و بةرززةردةثةرِدا بايةكى فيَنك لة ئاوةكةوة 
و رِةش دةبريسكيَتةوة، بةآلم لة هةردوو كةنار لةذيَر دار ثةَلك و حةيزةرةانةكاندا سيَبةريَكى كةسكى مةيلة

بةرضاو دةكةويَت. طردؤَلكةكانى دةورو بةريش لةذيَر تيشكى هةتاودا رِةنطيَكى سووريان دةنواند، بةآلم 
، لةسةر نيوةى باشوورى هةنديَكيان دةبريسكانةوةو هةنديَكى ديكةيان دامركاوو تاريك. لةسةرووشةوة

يَت ثةَلة هةورى هاوينة دةبينريَن كة سات ى دةرِوانثلكةوة كة ضاو لة كابياكةوة ليَهةر هةموو ثيَرِؤذئاواى 
نا ساتيَك رِةنطيان دةطؤرِيَت. ئةو ثةَلة هةورانة مةزنرتين دميةنن كة كابياكة لة وةرزى هاويناندا 

تة ناوةرِاستى ئامسان، نيان طةرمرت دةبيَت و هةتاو دةطاثيَشكةشيان دةكات، ضونكة لةو كاتةوة رِووناكى بةيا
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، دميةنى ى سثى و زيوين و بؤر دةردةكةون وثشتى ضياكانةوة وةك بارستاييةكى ضرِئةو ثةَلة هةورانة لة 
دَلرِفيَن دروست دةكةن، وةك بَليَيت طومةزى جؤراجؤرو رِةنطامةى ضةندين تةالرى نايابن، تةنانةت ئةطةر 

بة قورسى و كث، طرد ببنةوةو ببنة ثةَلة هةوريَكى طةورة، ئةوة تا ئيَوارة بةو شيَوةية لة شويَنى خؤياندا 
بةسةر ئةو طردؤَلكانةوة دةميَننةوة، كة ضوار دةورى شارةكةيان داوة، ئةو شارةى تيشكى هةتاو هةمووى 
رِووناك كردووةتةوة. ئةو توركانةى لة كاتى خؤرئاوابووندا لةوىَ لةسةر كابياكة دادةنيشن بةردةوام ئةم ثةَلة 

يى ئاوريَشمى )لةتان( بن، لة ئةنديَشةياندا رِواَلةت و دميةنى هةورانةيان لةبةر ضاوة، وةك بَليَيت دةوارى سث
هةَلمةت و شةرِى تةم و مذاوى بيَدارو زيندوو دةكةنةوة، ئةو ويَنانةيش زيندوو دةكةنةوة كة ئةوةند بةهيَزو 

ورانةى ة هةك كة تاريكايى داديَت و ئةو ثةَلباآلن مرؤ تووش سةرسورِمان دةكةن و سنوور تيَدةثةرِيَنن. كاتيَ
يَنيَتةوةو ثةرتيان دةكاتةوة، ئةو كات ئةستيَرةكان بة ئامسانةوة دةردةكةون دادةمركهاوينى دةوروبةرى شار 

 و مانط هةَلديَت و، رِةنطى نويَى ئةفسووناوى بةرضاو دةكةون.
ثآ مرؤظ كة لةسةر كابيا بيَت هةست بةم جوانيية سةيرة ناكات، وةك لةم كاتةى رِؤذانى هاويندا هةستى 

دةكات. مرؤظ وا هةست دةكات كة سوارى ضةرخ و فةلةكيَكى ئةفسووناوى بووةو، بة بؤشايى ئامساندا 
، دوتؤأل بة شارةكةيةوةتيَدةثةرِيَت و، بةسةر ئاودا دةرِوات و بةئامساندا دةفرِيَت و، خؤى ديَتة بةرضاو كة تون

ةور دراوة. باخضةو بيَستانى ثرِ لة دارقؤخ د بةبةو ماَلة سثييةوةى طرآ دراوة، كة لةوآ لةسةر كةنارةكةيةو 
خةَلكى ساكارى دانيشتووانى شار، دةتوانن لةو كاتانةدا، كة قاوة هةَلدةقورِيَنن و  لةم شويَنةدا زؤر لة

جطةرة دةكيَشن، هةست بة دةوَلةمةندى جيهان و ئةم هةموو نازو بةخششةى خواوند بكةن. هةموو ئةو 
انيَت بة ئادةميزادانى ببةخشيَت، ضةندين سةدة ثيَيان ببةخشيَت، ئةطةر جوان و شتانة يةك بيناو تةالر دةتو

بةهيَزبوو، ئةطةر خاوةندةكةى لة ساتى طوجناودا لة ئةنديَشةى خؤيدا ديزانى بؤ داناو، لة شويَنى طوجناودا 
 بةدةست هيَنا. ىةوتنكدروستى كردو، لة جيَبةجيَكردنيشيدا سةر

ةيةك لةو ئيَوارانةداين، كة تذ لة ئاخافنت و ثيَكةنني و طاَلتةو طةثة كة خةَلكى لة ئةوةتا ئيَمةيش لة ئيَوار
 نيَوان خؤياندا ئاَلوطؤرِيان دةكةن، يان بة طويَى رِيَبوارو ثيادةكانياندا دةدةن.

طاَلتةيةكى زؤرى ثىَ دةكريَت، الويَكى كورتة بنةى بةخؤوةبووى دميةن سةمةرةية، ثيَى  ئةو كةسةى كة
 يَن )سالكؤ( كؤر.دةَل

 ى دةكرد،ئةنادؤَلة، لةم شارة سةربازي ئةم كؤرة كورِى ئافرةتيَكى قةرةج و، سةرباز يان ئةفسةريَكى خةَلكى
ى هيَشتبوو. كة حةزى ىلَ نةدةكرد، بةر لةوةى لةدايك بيَت بةجيَئةو ئةنادؤَليية ئةم كورِةى خؤى 

و بةخيَوكةر طةورةببوو. بةآلم هةموو بؤية بةبآ تريةضى دوايى كردبوو، نةخاياندبوو دايكى كؤ ىئةوةندةيش
شارةكة بةخيَويان دةكرد. ئةو سةر بة هةموانةو سةر بة كةسيش نيية. لة دوكانان و ماآلندا كار دةكات و، 
ئةو كارانةى ئةو دةيانكات كةس قايل نابيَت بيانكات و، ثيسايى ضاأل و ئاوةرِؤكان فرِآ دةدات و، ئةو 

ست دةبن يان ئةوةى ئاو رِايدةماَليَت ثرِ دةكاتةوة. رِؤذيَك لة رِؤذان ماَليَكى تايبةت بةخؤى قؤرتانةى كة درو
نةبووةو، ناوى تريةيشى نةبووة ثيَى طاز بكريَت، ثيشةيةكى تايبةتيشى نةبووة ثيَى بناسريَت، هةرضى 

كاندا دةنوست و، جلكى يان رِؤيشتنةوة دةخيواردو، لة عةمبارة يسةرثيَيخواردنيَكى دةست بكةوتاية بة 
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شرِؤَلى ثينة ثينةى دةثؤشى كة خةَلكى خيَريان ثآ دةكرد. هةر لة منداَلييةوة ضاوى رِاستى لةدةست دابوو. 
ئيَستة مرؤظيَكى سةيرو، دلَ سا  و بآ طةردو، خؤش دووة، رِووخؤشةو زؤرى حةز لة خواردنةوةيةو زؤر 

ةكات كة كاريان بؤ دةكات، ئةوة بة شيَوةيةكى ديكةيش دةخواتةوة: ئةطةرضى خزمةتى دانيشتووانى  شار د
 هةر خزمةتى دةكردن ضونكة هةموو نوكتةو طاَلتةو طةثةكانيان لةبارةى ئةوةوة بوو.

 ذماريةك لة كورِة بازرطانةكان لة دةورى ئةم كؤرة طردبووبوونةوةو ثيَدةكةنني و طاَلتةيان ثىَ دةكرد.
بةر لووت دةكةوت. خؤر ئاوا بووة، بةآلم ئةو ئةستيَرة طةورةيةى كة  بؤنى كاَلةك و طندؤرةو قاوةى كوتراو

بة ئامسانى )مؤليظنيك(ةوة دةبريسكيَتةوة، هيَشتة دةرنةكةوتووة. لةم ساتةدا كة دةشيَت ساكار ترين شت 
ة( دميةني خةونى ثرِ لة جوانى و ترس و واتا لةخؤ بطريَت، ئةوة لةسةر ثردةكة ثيَشةنطى ئاوارةكانى )ئؤتيس

 دةركةوت.
ئةسثى ان كؤمابووةوة.  ئافرةتةكانيش بةسةر ثياوةكان بةثآ دةرِؤيشنت، تؤزو طةرد دايثؤشيبوون و ثشتي

بضووك بضووكةوة لةذيَر عةباكانيانةوة ضاويان زيتةى دةهات و هةَلتةك هةَلتةكيان بوو، يان ئةو منداآلنةيش 
نيَوان ئةوانةيشدا بة سندووقةوة شةتةك درابوون. لة نهةَلتةك هةَلتةكيان بوو كة بة قايش بةسرتابوونةوة يا

جار جارة ثياويَكى ثايةبةرز دةبينرا، سوارى ئةسثيَكى رِةسةن بووة، ىلَ ضوون هةنطاوى دواى جةنازة رِيَى 
دةكردو سةرى شؤرِ كردبووةوة، تةنانةت كاتيَك دةيبينيت هةستيَكى زؤر بةو كولةمةرطيية دةكةيت كة 

وة ناوة رِوو لةم شويَنة بكةن. هةنديَكيان تاكة بزنيَكى بة طوريس بةسرتاوةيان رِادةكيَشا، ثاَلى بةو خةَلكة
هةنديَكيشيان كاورِيَكى بة باوةشةوة بوو. هةموويان بآ دةنط بوون. تةنانةت منداَلةكانيش نةدةطريان. 

نى سةر ثشتى تةنيا ترثةى مسى ئةسث و ثيَى ثياوةكانت دةبيست، تةقةتةقي دةفرة مس و دارينةكا
 ئةسثةكانت دةبيست، كة بارةكانيان قورس بوون.

هاتنى ئةو خةَلكة ماندوو و رِووخاوانة دةست بةجآ ضاالكى و مجوجووَلى لةسةر كابياكة رِاطرت. هةرضى 
بةردينةكان دانيشتبوون، الوةكانيش يةك بة دواى يةكدا  نيشتطةبةساَلداضووةكانة ئةوة هةر لةسةر 

ثةرذينيَكى مرؤيى. كاروانةكة بة ناوةندياندا رِؤيشت. هةنديَك لة دانيشتووانى شار بآ  هةَلستان تا بوونة
دةنط بة ضاوى بةزةييةوة تةماشاى ئةو ثةنابةرانةيان كردو، هةنديَكى ديكةيان ثيَشوازييان ليَكردن و 

تا بزانن ضييان ويستيان رِايانبطرن و شتيَكيان ثيَشكةش بكةن، بةآلم ثةنابةرةكان ئاورِيان نةدايةوة 
ةوة كة ثيَيان ثيَشوازى يثيَشكةش دةكريَت، تةنانةت بةرسظى  وشةى ثيَشوازى ليَكردنةكانيشيان نةدةدا

دةكرد، بةَلكو بة ثةلة هةنطاويان دةهاويشت بؤ ئةوةى بطةنة دواقؤناغ بةر لةوةى تاريكايى دابيَت و، بةر 
 ردا بيَت بطةنة )ئؤكؤَلضة(.ةلةوةى شةويان بةس

و سةراييظؤ رِؤيشت بة هيواى ئةوةى ةيان نزيكةى سةدو بيست ترية دةبوو، ثرت لة سةد تريةيان بةرذمارة
 جيَيان بكاتةوة، نزيكةى ثازدة ترية لة شارةكة مانةوة، كة زؤربةيان خزم و كةس و كاريان لةوآ هةبوو.

ة رِواَلةت هةذارو بآ ترية ، تةنيا ثياويَك بةكةتى زةفةرى ىلَ سةندبووتةنيا ثياويَك لةو ثياوانةى كة ش
ةكةى خواردةوةو، جطةرةيةكى وةرطرت تافدةهاتة ثيَش ضاو، ضةند ساتيَك لةسةر كابياكة مايةوةو، لة ئاوة 

كة ثيَشكةشى كرا. سثى دةضووةوة ئةوةندة تؤزو طةردى رِيَطةى ىلَ نيشتبوو، ضاوةكانى طرِةيان دةهات وةك 
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دةرِوانى، دووكةَلى جطةرةكةى تامةزرؤيانة قووت دةداو، بةو  بَليَيت لةرزو تايةتى، لة هةموو شتيَكى
رِوانينة طرِاويية دَلتةزيَنة تةماشاى ئةوانةى دةورو بةرى دةكرد، بآ ئةوةى بةرسظى ثرسيارى شةرمنانةى 
هةنديَكيان بداتةوة. تةنيا هةردوو مسيََلة دريَذةكةى سرِى، بة كورتى سوثاسطوزارى خؤى ثيَشكةش كرد بةو 

ييةى كة لة ئاكامى ماندووبوون و هةست بة بزربوونةوة ديَتة ئاراوة، ضةند وشةيةكى لة زار هاتنة دةر تاَل
 كة لة ناكاودا بةو رِوانينة تةماشاى هةمووانى كرد كة نابينيَت. طوتى:

ـ ئيَوة ليَرة دانيشتوون كات بةسةر دةبةن و، نازانن ضى لة )ستانيشظاتس( رِوو دةدات. ئةوةتا ئيَمة 
 و هةَلبيَني كاتيَك نؤرةى وآلتةكةتان ديَت؟ نيني جار ثةنا بؤ خاكى توركان دةبةين، بةآلم بؤ كوآ هةَلديَمةكةي

 كةستان ئةوة نازنن و، تةنانةت برييشى ىلَ ناكةنةوة.
ثياوةكة ئةوةى طوت و لةناكاو بآ دةنط بوو. ئةوةى طوتى بؤ ئةو كةسانة زؤر بوو كة تا ثيَش ساتيَك هيض 

كيان لة دَلدا نةبوو، بةآلم هاوكات ئةوة كةم بوو ئةطةر لةطةأل ئةو تاَلييةدا بةراورد بكريَت كة خةفةتيَ
رِيَطةى ثآ نادات بآ دةنط بيَت و نةيش بة رِوونى ئةوة دةربرِيَت كة لة دَليداية. ئةوةتانآ ئةو بآ دةنطيية 

ت و، خيَرا بةهةَلةداوان دةرِوات تا بة بةئازارة دةشكيَنيَت، مؤَلةتيان ىلَ وةردةطريَت و سوثاسيان دةكا
 كاروانةكةدا بطات.ئةوةيش ئةوانةن هةَلدةسنت تا بةرِيَى بكةن و هيواى ساغ و سةالمةتى بؤ خبوازن.

ئةو شةوة هةستيَكى بةئازار باَلى بةسةر كابياكةدا كيَشابوو. هةموويان تاريك و بآ دةنط بوون. تةنانةت 
ةردين الأل دانيشتبوو، نةدةجووآليةوةو، تويَكَلة شووتى لة دةوروبةرى كؤرةكةيش لةسةر ثثيَيلكةيةكى ب

خواردبووى. بة غةمبارى سةرى خستبووة سةر باَلى و،  ةبآلو بووبووةوة، كة بة هؤى طرةويَكةو ثةرت و
ورو بوو، بزر، وةك بَليَيت لةو بةردةى بةردةمى نارِوانيَت، بةَلكو ضاوى تةماشاى شويَنيَكى دوضاوى دانةواند

 قووَلى دةكرد كة نةيدةتوانى ثيَى بطات. خةَلكةكة ثيَش وةخت دةستيان بة ضؤَلكردنى ثردةكة كرد.
بةآلم رِؤذى دواتر هةموو شتيَك وةك رِابوردوو دةستى ثيَكرايةوة، ضونكة دانيشتووانى شار ئارةزوو ناكةن 

خبؤن بةر لةوةى رِوو بدات، لة داويَك بؤ رِووكولةمةرطييان بري بكةويَتةوةو، بةتةنطى ئةوةشةوة نني خةفةت 
ناخى دةروونةوة برِوايان وابوو كة ذيانى رِاستةقينة ئةم ماوة هيَورانةيةو، شتيَكى شيَتانةو بآ هوودةيية 
مرؤظ ئةم ماوة هيَورة دةطمةنانة تيَك بدات، ئةويش بة داواكردنى ذيانيَكى ديكةى ثتةوترو سةقامطريتر كة 

 .دةستةبةر نابيَت
ةى ئةو بيست و ثيَنج ساَلةى ناوةرِاستى سةدةى نؤزدةيةم سةراييظؤ يةك جار نةخؤشى ضاوةقووَلةو لةماو

كؤليَراى تيَدا بآلو بووةوة. شارةكة لةو جؤرة بارودؤخانةدا ثابةندى ئةو ئامؤذطارييانة دةبوو كة ثيَغةمبةر 
رِةويان بكةن: )ئةطةر طويَتان تايةكةدا ثيَفةرمانى بة برِواداران داوة بؤ رِيَكخستنى رِةفتارى خؤيان لةكاتى ثة

خاكيَكدا بآلو بووةتةوة مةضنة ناو ئةو خاكةوة، ئةطةر لةو خاكةشدا بآلو بووةوة كة ليَبوو ضاوةقووَلة لة
 (.ة دةرآئيَوةى تيَدان، ليَى مةضن

ئةوة اريش بكريَنةوة كة كةضى خةَلكى بةردةوام ثابةندى بنةماكانى تةندروستى نابن، ئةطةر ئاطةد
ى ثيَغةمبةرى خواية، ئةطةر دةستةآلت ناضاريان نةكات، بؤية دةستةآلت لةكاتى بآلوبوونةوةى فةرمايشت

ثةتادا هات و ضؤى رِيَبواران و ثؤستةى كةم دةكردةوة يان يةكجارةكى قةدةغةى دةكرد. ئةو كات دميةنى 
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يةوة، ض كريَكار يان بيَكار، ض ئةوانةى ذيان لةسةر كابياكة دةطؤرِا. ئةو دانيشتووانانةى كابياكةيان دةتةني
طؤرانييان دةضرِى و ض ئةوانةى طويَيان دةطرت، هةموو بزر دةبوون و، سؤفياكة، وةك سةردةمى شةرِو 

، رِيَبواران لة سةراييظؤوة هاتبانشؤرِشةكان، جاريَكى ديكة لةاليةن برِيَك ثاسةوانةوة داطري دةكرا. ئةطةر 
ةكردن بطةرِيَنة دواوةو تفةنطةكانيان بؤ بةرز دةكردنةوةو بة دةنطى بةرز تيَيان رِاياندةطرتن و ناضاريان د

دةخورِين. ثاسةوانةكان ثؤستةكانيان لة دةستى ثؤستةضييةكان وةردةطرت و ثابةندى هةموو هةنطاوةكانى 
بةرز دةبووةوة،  وريايى و ئاطةدارى دةبوون. لة سةر كابياكة بة داريَكى بؤندار، كة ضرِة دووكةَليَكى سثى ىلَ

ئاطريَكى كةميان دةكردةوةو، دواتر بة مقاش نامةكانيان يةكة يةكة دةطرت و بة ناو دووكةَلةياندا رِةت 
دةكرد، كاتيك بةو شيؤازة خاوين دةبووةوة، بةرةو قؤناغي ديكةيان دةنارد رِيَشيان بة رِؤيشتين هيج 

انيان بوو بايةخدان بةنامةكان نةبوو بَةلكو بة كاآليةك نةدةدا، بةآلم ئةو ئةركة طةورةيةى كة لةسةر ش
، رِيَبوار يان بازرطان يان ئةوةى ئيش و كارى رِؤذانة ذمارةيةك خةَلك دةطةيشنتخةَلكةكة بوو، ضونكة 

هةبوواية يان دةربةدةر. ثاسةوانيَك لةثاسةوانةكان لة دةروازةى ثردةكةدا ضاوةرِيَي دةكردن، هةركة لة 
ةسيت ئاماذةى بؤ دةكردن كة نزيكبوونةوة قةدةغةية، بؤية رِيَبوارةكة رِادةوةستا، يان دوورةوة دةيبينني بةد

دةسيت بة وتوويذ دةكردو ثاساوي بؤ هاتنةكةي خؤي دةهيَنايةوةو بارودوَخةكةي خؤي روِون دةكردةوة، هةر 
وةك كة دةكردةوة  شيان دووثاتيةبيَت بضنة ناو شارةوة، هةر يةكةيةكيَك لةوانة لةو برِوايةدا بوو كة د

 نةفرةتي ليَ بكات ـ كة لةويَ لةلةكويَ و كؤليَرا لةكويَ ـ خوا ، ئةو خاويَنةو سةرضاوةي كاني ثاك و
كاتيكيدا ئةم  سةراييظؤ بآلو بووةتةوة، رِيَبوارةكان وردة وردة دةطةيشتنة ناوةندي ثردةكة لة

ثاسةوانةكان خؤيان لةو ويَ ثياواني ديكةى )كابيا(كة، لةرِوونكردنةوانةيان ثيَشكةش دةكردو دةطةيشتنة 
وتوؤيذة تآ هةَلدةقورتاند، هةر هةموويان بةدةنطى بةرز هاواريان دةكردو بةدةستيان ئاماذةيان دةكرد لةبةر 

ي ضةند مةتريَكةوة دةدوان، ئةو هاوارة بةرزةشيان هؤيةكي ديكةى هةبوو، ئةو ثاسةوانانةى يئةوةى لةدوورا
و خواردني ثيازى سثييةوة بةسةر ارى خؤيان بةخواردنةوةى )رِاكيا(ةريان دةبرد رِؤذطلةناو كابياكةدا بةس

دةبرد، كارةكةيان ئةو مافةي ثآ بةخشيبوون، لةبةر ئةوةي وا دةزانرا كة )رِاكيا( و ثيازى سثى كاريطةرى 
وةردةطرت، زؤر بؤية بةشيَوةيةكي بةرفرةوان سووديان لةو مافة  نلةرِووداني بةرطرى دذ بة ثةتاكة هةية

ماندوو دةبوون، بؤية بةنائوميَدي بؤ ةو هةوَلي قايلكردني جةندرمةكان رِيَبواريش هةبوون لةثارِانةو
بةجآ بهيَنن كة لة ثيَناويدا هاتبوون، بةآلم لة ناوياندا كةسانيَك دةطةرِانةوة، بىَ ئةوةى ئةو شتة )كؤَلشتة( 

يان تيَدا بوو، ئةوانة لةشويَين خؤياندا لةسةر )كابيا(كة بؤ و بةرةنطاربوونةوة هةبوون طيانى بةردةوامبوون
ميَر دةمانةوةو، ضاوةرِوانى ساتيَكى سستى يان بريضوونةوةيةكيان دةكرد، يان ثيَشبيين ذضةندين كات

رِيَككةوتنيَكي لةناكاوي سةركةوتووانةيان دكرد، بةآلم ئةطةر سةرؤك ثاسةواناني شارةكة بةرِيَكةوت لةويَ 
ئةم سةرؤك ثاسةوانة، كة  كات هيض ئوميد نةدةما رِيَبوارةكان هيض  شتيَكيان دةستطري بيَت. ئةو بوواية،

ناوى )سالكؤ هيدؤ(ية، ئةو دةستةآلتى رِاستةقينةى ثريؤزة، ئةو، ئةو كةسة نابينيَت كة قسة دةكات و 
نةما ثةيرِةوكراوةكان ئةركةكانى طويَى ىلَ ناطريَت و، ثيَشوازى ىلَ ناكات بؤ ئةوة نةبيَت بة ثيَى فةرمان و ب
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ابيناو كةرِة، تةنانةت ئةطةر لةوةيش ببيَتةوة ئةوة نخؤى بؤ رِوون بكاتةوة. لة ئةرك رِاثةرِاندنةكانى خؤيدا 
 وار ليَى بثارِيَتةوةو خونكى بؤ بكات. يَبالَليش دةبيَت. بؤية بىَ هوودةية رِ

 و بآ بةآلم. ـ ساَلح ئاغا، من زؤر ساغ
ؤ ئةو شويَنة بطةرِيَوة كة ليَوةى هاتوويت، هيواى تةندروستى و ساغيت بؤ دةخوازم. بؤ ئةوآ ـ كةواتة ب

 بطةرِيَوة. طةردنت ورد كة...
مشت و مرِ لةطةأل هيدؤدا سوودى نيية. هةرضى لةطةأل جةندرمةكانداية ئةوة دةشيَت مرؤظ بة ئاكاميَك 

نيَتةوةو، لة ئاَلوطؤرِكردنى هاواركردن لةطةَلياندا بطات. ئةوةى بةسة كة رِيَبوارةكة لةسةر ثردةكة مبيَ
بةردةوام بيَت و بةشةرِ بيَت و، دريَذة بة ئاخافنت بدات، باسى شةكةتى و ماندووبوونةكان و ئةو 
مةينةتييانةى خؤى بكات كة بةسةرى هاتوون  و، ئةو كولةمةرطيية بطيَرِيَتةوة كة ثاَلى ثيَوة ناوة سةفةر 

جؤرة نةطبةتييةكانى ديكةدا، تا زؤرتريان ىلَ نزيك دةبيَتةوة، ئةطةر دةربرِينةكة  بكات، لةطةأل هةموو
رِاست بيَت، تا ئةوانيش باشرت بيناسن و، لةبةر ضاويان واى ىلَ بيَت كةمرت لة ثياويَك بضيَت تووشى كؤليَرا 

بضيَتة ناو شارو ئةو بووبيَت. ئةو كات يةكيَك لة جةندرمةكان ثيَشنيارى ئةوةى بؤ دةكات ئةو لة جياتى 
ش سثاردةكةى ثآ رِابطةيةنيَت. ئةوةيثياوة ئاطةدار بكاتةوة كة رِيَبوارةكة ئيشى ثيَيةتى، بؤ ئةوةى رِا

ى خؤى ناتوانيَت ئةركةكةى بةآلم رِيَبوار دةزانيَت كة هيض كةسيَكى ديكة لةبرني ثلةى ئاسانكاريية،ميةكة
هؤى ئةوةوة بةردةوام لةبةر ئةو بارودؤخةى هةيانة، بة يَرةيشباشى بةجآ بطةيةنيَت، جةندرمةكانى ئئةو بة 

نيوضة سةرخؤشن، ضونكة خؤيان بة )رِاكيا( ضارةسةر دةكةن، تةواو  ضونكة، دةستى سةرئيَشةوة دةناَليَننبة
خؤيان نيية، زؤر جاريش بة ثيَضةوانةوة ئةو ئةركة بةجآ دةطةيةنن كة ثيَيان رِادةسثيَرريَت. بؤية ةيان لةئاط

رِيَبوار دريَذة بة ئاخافتنةكانى خؤى دةدات و ليَيان دةثارِيَتةوةو، ديارييان ثيَشكةش دةكات و، دوعاو نزاى 
ضاكةيان بؤ دةكات، ئيدى بةم شيَوةية تا هيض جةندرمةيةك لةسةر )كابيا(كة ناميَنيَتةوة ئةوةيان نةبيَت كة 

ئةو كات يارييةكة تةواو دةبيَت، جةندرمة دلَ  رِيَبوارةكة بؤى رِوون بووةتةوة كة لة هةموويان نةرمرتة
ثاكةكة رِووى خؤى بةرةو ديوارةكة وةردةطيَرِيَت، بة رِواَلةت وا خؤى ثيشان دةدات كة ئةو نووسراوة 
نةخشيَنراوانةى سةر ديوارةكة دةخويَنيَتةوة، هةردوو دةستى دةخاتة ثشتى و لةثى رِاستى دةكاتةوة. 

ضةث و الى و برِة ثاريةى تآ داويَت كة لةسةرى رِيَككةوتوون و، تةماشاى رِيَبوارة ئؤقرةطرةكةيش  ئة
رِاستى خؤى دةكات، بة رِاكردن نيوةى دووةمى ثردةكة دةبرِيَت و، لةناو شاردا بزر دةبيَت. جةندرمةكة بؤ 

و ضيَذيَكى ةشويَنةكةى خؤى دةطةرِيَتةوةو ثيازيَكى سثى دةشكيَنيَت و بة )رِاكيا( تةرِى دةكات. ئةو كارة ور
و، هيَزو تني و دَلرِةقييةكى زؤرترى ثآ دةبةخشيَت بؤ ئةوةى بيَدارى بؤ شاركة بكيَشيَت و لة كؤليَراى ئةوتؤ

 بثاريَزيَت.
بةآلم نةطبةتى و كولةمةرطى تا هةتاية بةردةوام نابيَت )ئةوةيش خةسَلةتيَكى هاوبةشى نيَوان ئةوو نيَوان 

تيَدةثةرِيَت، يان بةاليةنى كةمةوة ويَنةكةى دةطؤرِيَت و، لة تاريكايى شاديية(، بةَلكو بةسةر دةضيَت و 
بريضوونةوةدا بزر دةبيَت. ويَرِاى هةموو شتيَك ذيان لةسةر كابياكة بةردةوام نوآ دةبيَتةوةو، ثردةكةيش 

يان بةسةردا ساآلن و سةدةكان نايطؤرِن و نةيش ئةو ثيَوةندييانةى نيَوان خةَلكى كة طؤرِانكارى دَلتةزيَنانة
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ديَت. هةر هةموو ئةوانة بةسةريدا تيَدةثةرِن وةك ضؤن ئاوة تيذةكان بةذيَر تاقة لووسة نايابةكانييةوة 
 تيَدةثةرِن.

****** 
 
 

 هةشتةمني ثارِ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

و درم و ثةتاو كؤض نةبوون، كة يةك بة دواى يةكدا تووشى ئةم ثردة دةهاتن و ذيانيان لةسةر  هةر شةرِ تةنيا
ناوزةد دةكران كة  وةبيا(كة ثةك دةخست. بةَلكوو رِووداوى ديكةى دةطمةن هةبوون بة ناوى ئةو ساآلنة)كا

 تيَياندا رِووويان دةدا. يادوةرى ئةو ساَلةى لة بريى خةَلكدا بؤ سةردةميَكى دوور دةهيَشتةوة.
، ماوةيةكى ةا دروست كراوبةردينةكة كة لة هةردوو الى ضةث و رِاستى ثردةكةوة بة دةورى ثردةكةد ئيفريزة

دوورو دريَذة سا  و لووس كراوةو، لة بةشةكانى ديكةى ثردةكة رِةشرتة. سةدان ساَلة جووتيارةكان ئةطةر لة 
دادةنيَن، سةدان ساَليشة  ئيفريزةكاتى ثةرِينةوة بةسةر ثردةكةدا بيانةويَت ثشوو بدةن بارةكانيان لةسةر ئةم 

دةدةن و خؤيان بةسةردا دةدةن و دةثةيظن، كة تةنياش دةبن بازووى لةسةر ةوة ئيفريزبيَكارةكان ثاأل بةم 
دادةنيَن و تةماشاى خوارةوة دةكةن و لة رِؤيشتنى ئاوة كةفضةريَنة خيَراكة دةرِوانن كة بةردةوام نوآ 

 دةبيَتةوةو بةردةوام وةك خؤى دةميَنيَتةوة.
وى ئاوةكة دةكةن بؤ وةكةدا دةدةن و تةماشاى رِفريزئيتةماشاكةرانةى خؤيان بةسةر  ئةو بيَكارةذمارةي ىلَ 

ئةوةى بيخويَننةوةو ليَى ورد ببنةوة، ئةوةندة زؤر نةبوو وةك لةم رِؤذانةى دوايى مانطى ئابى ئةو ساَلةدا 
ذمارةيان زؤر بوو. ئاوةكة بةهؤى بارانةوة ليَأل بووبوو، ئةطةرضى هيَشتة هاوين كؤتايى نةهاتبوو. لة 

ئاوةكةدا لةذيَر تاقةكانةوة كةفيَكى سثى دروست دةبوو، دةخواليةوةو تيَكةأل بة دارضيلكةو لق طيَذةنطةكانى 
و ثؤث و وردة كا دةبوو. بةآلم دانيشتووان لةو بيَكارانةى خؤيان بةسةر ديوارةكةدا دابوو، سةريان خستبووة 

ميَذة دةيناسن و هيض شتيَكى  سةر بازوويان، لةرِاستيدا هةنووكة تةماشاى رِووبارةكةيان نةدةكرد كة لة
هؤيةك بدؤزنةوة تينوويةتييان  ةناو رِووى ئاوةكةدا دةطةرِان، تائةوتؤى نيية ثيَيان رِابطةيةنيَت، بةَلكو ل
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كة لةوة بضيَت شويَنةواريَكى ئةو ضارةنووسة  لةمةرِ تيَطةيشنت بشكيَنيَت و، هةوَليان دةدا شتيَك بدؤزنةوة
 كة لةم رِؤذانةدا لةناكاو رِووى تيَكردن و دأل و دةروونى طرتن.تةم و مذاويية سةختة بيَت 

لةو سةردةمةدا رِووداويَكى زؤر دةطمةن لةسةر كابياكة رِووى دا، رِووداويَك لةو رِووداوانةى كة لة 
درينا بارى ة كة ثرديَك و شاريَك لةسةر رِوورِابوردوودا ويَنةى نةبووةو رِةنطة لة ئاييندةيشدا دووبارة نةبيَتةو

مابيَت. ئةم رِووداوة شارةكةى هةذاندو ورووذاندى و دةنطى دايةوةو لة شويَن و ناوضةكانى ديكة، وةك 
 بةسةرهات و طيَرِانةوةيةك لةو طيَرِانةوانةى كة بة هةموو جيهاندا دةخوليَنةوة، وآلتانى دوورى تةنييةوة.

زؤكة(ية. ئةو دوو ثاوانة بضووكة دةكةونة بةسةرهاتةكة بةسةرهاتى دوو ثاوانى بضووكى )ليظى لؤج( و )ني
ئةوثةرِى هةردوو الى بةرانبةر يةكدى ئةو الثاَلةى كة تةثؤَلكة بؤرو طردؤَلكة  سةوزةكانى دةوروبةرى شار 

 ثيَكى دةهيَنن.
وورى رِؤذهةآلتى طردؤَلكةكانةوة، نزيكرتين طوندة لة شارةوة. سرتايضة(ى طةورة كة دةكةويَتة باكطوندى )
 هةنديَكيان لةناو دؤأل وسةر تةثؤَلكةكانةوة ثةرت و بآلون، و كيََلطةو بيَستانةكانى هةنديَكيان بةخانوو 

كانةوة ضةند ماَليَك هةن نزيكةى ثازدة ماأل ى يةكيَك لةم تةثؤَلاليةكى بازنةيشيوى نيَوان تةثؤَلكةكاندان. لة
طة دةورى داون. ئةمة ثاوانةكةى )ليظى هةموو اليةكةوة كيََل ةدةبن، نوقمى ناو بيَستانى دارقؤخن و ل

لؤج(ة. كة نشينطةيةكى هيَورو جوان و دةوَلةمةندى توركةو كةوتووةتة سةرووى سةرةوة. بةشيَكة لة 
بةرِيَوةبةرايةتى )سرتايضة(، بةآلم لة شارةكةوة نزيكرتة وةك ئةوةى لة بةندةرةكةوة نزيك بيَت، ضونكة ئةو 

لةم طةرِةكةدا ، ماوةى نيو كاتذمري رِآ كردن لة طةرِةكى بازارِةوة دوورنخةَلكةى نيشتةجيَى )ليظى لؤج(ن 
ئةمبارو ثيشةكارييان هةية، ئةوانيش ضوون خةَلكى شارةكة، هيض جياوازييةكيان لةطةأل دانيشتووانى شارى 

كى )فيشيطراد(دا نيية تةنيا ئةوة نةبيَت كة موَلكةكانيان سةقامطريترو دَلنياترن، ضونكة لةسةر خاكيَ
ثتةوى بةر هةتاون و مةترسى الفاويان لةسةر نيية، ئةطينة زؤر بآ فيزن و ذيانيَك دةطوزةريَنن لة 

كة هةيانة. ضونكة ثاوانةكةى ةطؤشةطريييةوة نزيكة، هيض رِةفتارو نةريتيَكى خراثيان نيية، كة خةَلكى شار
 ليَى دةذين جوانن.)ليظى لؤج( خاكيَكى بة ثيت و ئاويَكى سازطارى هةيةو، ئةو خةَلكةى 

ئةوانةى لة لةوآ، لةم ثاوانة، لقيَكى تريةى عومسان ئاغض دةذين، كة يشتةجيَى )فيشيطراد(ة. ئةطةرضى 
ةدان كة ايوَلةمةندترن، كةضى خةَلكى لةو رِة زؤرترو لةوان دةيانى سةر بةم تريةشارةكة دةذين لة ئةندام
ةكة دةذين، لة رِاستيدا ئةوان لة لؤج(ى النكةى تري وانةى لة )ليظىةكةن و، ئةئةوان )ثلةى دووةم(ى تري

كةسانى رِةسةنيان تيَداية، زوو بة دةنطى ليَقةوماوانةوة دةضن، شانازى بة  ة تاكةيباشةكانن. ئةم ترية
طةورةترين خانووى شارةكةية، كة لةوثةرِةوة  طةورةكةى خؤيانةوة دةكةن كة ئةو خانووة طةورةيةى هةية، كة

، بة سةربانةكةيةوة كة بة كا داثؤشراوةو، بة اشوورةوة بةرةو رِؤذئاوا ديارةودةضيَتةوة، لة بدةبينريَت سثى 
. خانووةكة لة دوورةوة ديارة، يةكةمني شتة بةردةوام سثى دةضيَتةوة هةر ضوار ثةجنةرة شووشةيينةكةيةوة
طراد دةرِوات يان ئاورِ دةداتةوة، رِيَطةيةوة دادةبةزيَت و بةرةو فيشي وبةرضاوى ئةو رِيَبوارة دةكةويَت كة لة

ئةطةر ئةم شارة بةجآ بهيََليَت. دوا تيشكى هةتاو كة لةوديوى لووتكةى )لشتان(ةوة ئاوا دةبيَت، بةردةوام 
ى ئةم خانووة دةميَنيَتةوةو دةبريسكيَتةوة. لة ميَذيشة دانيشتووانى شار لةوة رِاهاتوون يلةسةر رِووى سث



 113 

وندا تةماشاى بريسكانةوةى تيشكى هةتاو بكةن كة بةسةر ثةجنةرةكانى ماَلى ئيَواران لةكاتى خؤرئاوابو
. زؤر دةبينن تريةى عومسان ئاغضةوة دةبريسكيَتةوةو دواتر خامؤش بوونى يةك لةدواى يةكى ئةو ثةجنةرانة

باَلى  انةت ثاش ئةوةى خؤر ئاوا دةبوو، دواى ئةوةيش زةردةثةرِنجاريش يةكيَك لةو ثةجنةرانةيان دةبينى تة
بةسةر شاردا دةكيَشا، بة دوايةمني تيشكدانةوةى بزرى نيَو ثةَلة هةورةكان دةبريسكانةيةوة، تا ضةند ساتيَك 
 هةر دةبريسكايةوة، وةك بَليَيت ئةستيَرةيةكى طةورةى سوورةو بةسةر شارة تاريكةكةوة سةرةتاتكآ دةكات.

ن و هةموو زة. عةبد ئاغا عومسان ئاغض لة ذيايَثياويَكى ناودارو بةرِلة شارةكةدا نى ئةو خانووة ةخاو
عةبد ئاغا لة طةرِةكى بازارِ ئةمباريَكى هةية كة بينايةكى نزم و  .كارةكانيدا ثياويَكى دليَرو ضاونةترسة

تاريك ديَتة ثيَش ضاو، ئةطةر ليَى بضيتة ذوورةوة، طةمنة شامى و قؤخ و سنةوبةرى تيَدا دةبينيت بةسةر 
خانة خانةدا رِؤكراون. عةبد ئاغا بة كؤ نةبيَت كاآل نافرؤشيَت، بؤية هةموو رِؤذيَك   تةختةدارو حةسريى

ئةمبارةكةى ناكاتةوة، لةكاتيَكدا زؤر جار لةبةردةم ئةمبارةكةدا لةسةر كورسييةك دادةنيشيَت. لةوآ 
زو بةخؤوة بووى رِةنط لةطةأل كرِيارةكان يان لةطةأل كةسانيَكى ناسياوى خؤيدا دةئاخظيَت. ثياويَكى باآل بةر

. لةبةر ئةوةى ضةند ساَليَكة تووشى زيقةسوورة، بةآلم رِيشى هةروةها مسيََلى تةواو سثني، دةنطى طرِو 
نةخؤشييةكى توندى )رِةبوو( بووة. ئةطةر لةكاتى ئاخافتندا بورووذيَت و دةنط بةرز بكاتةوة، كة زؤر جار 

ى ئةوتؤ دةكات و، لةناكاو قسةكانى دةثضرِيَن و، ضاوو لووت ةتة دةبيَت، دةست بة كؤكينيَكتووشى ئةو حاَل
، سينطى وةك ردوو ضاوى ثرِ لة فرميَسك دةبن وو طويَى دةكريَنةوةو، دةم و ضاوى سوور هةَلدةطةرِيَت و، هة

ةكات. كاتيَك ئةو كؤكةيةى تةواو دةبيَت، يةكسةر دهةورة تريشقةى نيَو ضياكان دةست بة قرخة قرخ 
، دةست بة ئاخافتنةكةى دةكاتةوة لةو خاَلةى ، هةناسةيكى قووأل هةَلدةمذيَت وة دؤخى جاران ودةطةرِيَتةو

ليَوةى رِاوةستابوو، بةآلم بة دةنطيَكى طؤرِاوو كةميَك الواز. لة شارو دةوروبةريدا بةوة ناسراوة كة ثياويَكى 
ريش ةى هةية، ئةطةرضى زؤر جاةتانيةك طفت و دةست بآلوة. لة هةموو كارو ئةزموونةكانيدا ئةم خةسَل

لة ثيَناوى  ،جارى وا هةبووة كاتيَك شتةكة لة بةرذةوةندى ئةودا نةبوواية، زيانى ثآ دةطةيةنيَت. دةبينني
بةضاويَكى سووك تةماشاكردنى الديَييةك كة لةبةر ثارةكةى لةرزى ىلَ دةنيشيَت، يان بةضاوى سووك 

. ن قؤخى كةم يان بةرز كردووةتةوةوشة نرخى طةمنة شامى يابة يةك تةماشاكردنى بازرطانيَكى ضاوضنؤك، 
تى خةَلكى لة طةرِةكى بازارِ بة طويَى دةكةن و، بريو بؤضوونةكانيان بة دَلة. ئةطةرضى زؤر جار لة شبةط

ت و لةبةردةم ئةمبارةكةيدا بد ئاغض لة )لؤظي لؤج(ةوة دادةبةزيَةبرِيارةكانيدا توندو تيذة. كاتيَك ع
ت، بةدةطمةن بةتةنيا دةبيَت، ضونكة خةَلكى حةزيان لة قسةكانيةتى و ئارةزووى بيستنى بريو نيشتيَدادة

يَت كة خةَلكى ئةوة ، بةردةوام ئامادةية ئةو شتة رِابطةيةندةكةن. زؤر رِاشكاوانة دةدويَت وبؤضوونةكانى 
)رِةبوو( بة كؤكة كؤك دةنط بن و، ئةو بةرطرى ىلَ بكات. ئةطةرضى تةنطةنةفةسى بةباش دةزانن ليَى بآ

و ئةم كؤكةية كاريطةرى ئةوةى دةيَليَت تيَك ةسات ناساتيَك قسةكانى ثآ دةبرِيَت، ئةوةى سةيرة ئةم رِةبوو
ةر بة شيَوازى دةربرِينةكةى طنادةن، بةَلكو هيَزى قايلكردنى ثرت دةكةن و، جؤرة رِيزو طرنطييةكى كاري

 ى نةكريَت.يئاسانى بةرةنطاربةكة دةبةخشن 
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ئيَستة  بد ئاغض ثيَنج كورِى هةية ذنيان نةهيَناوة، تةنيا كضيَكى هةية كة دوايةمني منداَليةتى و،عة
لةهةرِةتى تةمةنى ميَردكردنداية. خةَلكى سةبارةت بة فاتيمةى كضى ئةو دةزانن كة زؤر جوانةو بة 

رِادةيةك واى ليَهاتووة وردة تةواوةتى لة باوكى دةضيَت. بابةتى ميَردكردنةكةى شارى سةرقاأل كردووة، تا 
وردة دةوروبةرى شاريشى سةرقاأل كردووة. لة هةموو سةردةميَكدا لة وآلتى ئيَمة لةسةر ئةوة رِاهاتوون، لة 
نةوةيةك لة نةوةكان كة ضريؤك و سةربوردةو طؤرانى سةبارةت بة كيذيَك لة كيذةكان دةطوتريَت، لةبةر 

َليَكدا دةبيَتة مايةى ئارةزوو و منوونةى باآل اضةند س ىيذة لة ماوةجوانى و خةسَلةت و رِةوشتةكانى، ئةو ك
ثياوانى لةمةرِ بآلو  ىكة نةشيَت كةس ثيرَيِا بطات، ناوى ئةو كيذة طرِ لة ئةنديَشة بةردةدات و، حةماسةت

سروشت كة  ،ةنانةمدةط و دةكريَتةوةو ئريةيى ئافرةتانى لة بارةوة دةهؤنرايةوة. ئةم جؤرة بوونةوةرة جوان
 ن دةكاتةوةو بةرةو لووتكةى ثرِ مةترسييان بَلند دةكاتةوة.اجياي

و بيَطةرد ىميَشكا بة رِوخسارو بة رِواَلةت، بةَلكو بة اغا لة باوكى دةضيَت نةك هةر تةنيئةم كيذةى عابد ئ
دةكؤشن بة  ئةو الوانةن كة لةكاتى زةماوةندو كؤبوونةوةكاندا ،دةزاننباش . ئةوانةى ئةوة بةهرةى ئاخافتنى

هونةرى لة رِاكيَشن يان بة ميزاجيَكى بويَرانة سةرى ىلَ بشيَويَنن.  نارِةسةنانة دَلى بةالى خؤياندا رِييايةكى
 بد ئاغادا دةطوتراةباآلى فاتيمةى كضى عرانييةى بةلة جوانييةكةى كةمرت نةبوو. بؤية ئةو طؤ دائاخافتن

دةطوتريَن، لة شويَنيَك لةشويَنةكان لةخؤوة سةر  دانانةة دةطمةباآلى ئةم جؤرة بوونةوةر)ئةو طؤرانييانةى بة 
 هةَلدةدةن، بؤية ئةو طؤرانيية دةَليَت:

 ئةى فاتيمةى كضى عةبد ئاغا
 ئةى ثرِ لة ثةنهانى و ثرِ لة جوانى

زى هةروةها خةَلك لة شارو دةورو بةرى طؤرانييان دةضرِى و ئةوةيان دةطوت، بةآلم ئةوانةى بيانويَراية داخوا
( بكةن زؤر كةم و دةطمةن بوون. ئةوانة بةخؤيان يةك لة دواى يةك رِةت كرانةوة، ظيلى لؤجكضة جوانةكةى )

بؤية خيَرا ئةو ثةرذينة سةرسورِمان و رِك و ئريةيى و ئارةزووى بآ دةنط و ضاوةرِوانى ضةثةآلنة لة بارةى 
نةوةرة بةهرةدارو دةطمةن و ضارةنووسة فاتيمةوة هةَلبةسرتا. ئةو ثةرذينةى كة زؤر جار لة بارةى بوو

بةذندا دةضرِن و باسيان دةكةن، ئةوة ةسانةى كةسانى ديكة طؤرانييان بةمةزنةكانةوة هةَلدةبةسرتيَن.. ئةو ك
ضارةنووسيان زوو رِاياندةماَليَت، لةبرى ذيانيَكى رِاستةقينةى بةدى هاتوو، هيضيان لة ثاش بةجآ ناميَنيَت 

 ةربوردةيةك نةبيَت. تةنيا الذةيةك يان س
زؤر جار لة نيشتمانةكةماندا رِوو دةدات ئةو كضةى خةَلك باسى دةكةن لةبةر هةمان هؤ كةم هةن خؤشيان 
بويَت و، بة )قةيرة كضى( دةميَنيَتةوة، كةضى كضانى ديكة بة ئاسانى و خيَرا ميَرد دةكةن كة لة هيض 

ئةو ثةتاية نةبوو، ضونكة يةكيَك لةوانةى شةيداى رِوويةكةوة هاوضةشنى ئةو نني، بةآلم فاتيمة تووشى 
بووبوون ضووة داخوازى: ئةوةند بويَر بوو بة شيَوةيةك ئاواتى ئةوةبوو ببيَتة هاوسةرى، ئةوةندةيش ليَهاتوو و 

  لةسةر ئةو مةسةلةية سوور بوو بة جؤريَك طةيشتة ئةوةى مةبةستةكانى بةدى بهيَنيَت.

لةو بازنة ثيَض ثيَضةى كة لة حةوزةكةى فيشيطراد ثيَك  ،ظيلى لؤجة بةرانبةر ثاوانى نيزؤكة تةواو دةكةويَت
 ديَت.
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نيو كاتذميَر بةثآ رِؤيشنت بةرةو سةرةوة بؤ الى سةرضاوةى رِووبارةكة لةو ثاش ثردةكة، لة دوورايى كةمرت لة
دةطريَت، وةك بَليَيت بارستايية ضيا سةركةشانةى كة دريناى ىلَ لة وةرضةرخانيَكى كوت و ثرِةوة سةرضاوة 

لة ديواريَكى طةمن رِةنطةوة ديَتة دةرةوة، ثارضة زةوييةكى باريكى بةثيت لة كةنارة تاويَرينةكةى رِووبارةكة 
هةية:  كة ثاشةرؤكى رِووبارةكةو ئةو الفاوانةية كة دةرِذيَنة سةر هةورازيَكى تاويَرين لة تاويَرةكانى بؤتكؤ، 

ذو طيايةكى بةثيتى طباغى ليَيةو لة كةنارةكةشيةوة ميَرطى سةختى ليَية كة ئةو زةويية ضةندين كيََلطةو 
هةية، كة لة ناو بةرزايى بة ثيت و زةل و قاميشى ضرِو تاريكدا بةرةو لووتكة بزر دةبن. هةموو ثاوانةكة 

نةدا اواثناوى )تركؤظض(يشيان ناوزةد دةكةن، لة نيوةى ئةو وَلكى تريةى بةطةكانى )حةمزةتش(ن، كة بةم
نيوةى دووةميش خانووى براكان هةبوو لة نى جووتيارة كؤيلةكان دةذيان، لةاكثيَنج تا شةش ترية لة ترية

بةطةكانى تريةى حةمزةتش، لة سةرووشيانةوة مستةفا بةط حةمزةتش. ثاوانةكة تةواو تةريكة، رِووةو 
اَلف دةوَلةمةندة ثرت لةوةى بة طةمن باكوورة، هةتاو رِاست ثيَى ناكةويَت، رِةشةبايش نايطريَت، بة ميوةو ئ

دةوَلةمةند بيَت. لةبةر ئةوةى لة هةموو اليةكةوة بة طردؤَلكةى بةرز بةرز دةور دراوة، بؤية زؤربةى 
ساتةكانى رِؤذ لة سيَبةردايةو، بة دريَذايى رِؤذيش كث و ماتة، تةنانةت هةر هاواريَك لة طةرووى 

يةك لة زةنطى ملى ثةزيَكةوة بيَت، لة ضياكاندا دةنط دةداتةوة. شوانةكانةوة دةربضيَت، يان هةر جووَلة
اوانة دةضيَت، ئةويش ئةو رِيَطةيةية كة لة فيشيطرادةوة ديَت. كاتيَك مرؤظ لة ثتةنيا يةك رِيَطة بةرةو ئةو 

ضةرخيَت و كة دةبرِيَت كة بةالى رِاستدا وةردةسةرةكييةشارةوة دةردةضيَت و، لة ثردةكة دةثةرِيَتةوةو، رِيَطة 
دواتر لةطةأل كةنارى رِووبارةكةدا بةردةوام دةبيَت و، تةنانةت دادةبةزيَتة كةنارةكة، لةوآ مرؤظ دةربةنديَكى 
تةسكى بةردةآلن دةبينيَت بةرةو الى ضةثى ثردةكة وةردةضةرخيَت و، ماوةيةك بةناو زةوييةكى سةخت و 

تةنيشت رِووبارى دريناوة شان بة شانى ئاوةرِؤى ئاوةكة  هةورازى نةكيََلراوو نةضيَنراودا تيَدةثةرِيَت و، لة
سةردةكةويَت، وةك بَليَيت ثةراويَزيَكى سثى هةَلةتة طةمن رِةنطييةكةية كة ثايينى نوقمى ئاوةكةية.. ئةطةر 
يةكيَك لة بَلندايى ثردةكةوة تةماشاى سواريَك يان رِيَبواريَك بكات بة رِيَدا برِوات، وا دةزانيَت بةسةر 

نةداريَكى باريكدا دةرِوات خرابيَتة نيَوان ئاوو تاويَرةوةو، ويَنةكةى بة دريَذايى رِيَطةكة  دةبينيَت لةسةر ب
 رِووى ئاوة سةوزة هيَورةكة ويَنابووة.

ئةمة ئةو رِيَطةية كة لة شارةوة بةرةو نيزؤكة دةضيَت، هيض رِيَطةيةكى ديكة لةو الى نيزؤكةوة نيية، 
ديكة نيية دواى نيزؤكة مرؤظ رِووى تآ بكات و، كةسيش نيية بؤ جيَيةكى دوورتر لة  ضونكة هيض شويَنيَكى

نيزؤكة برِوات. ضونكة بنارة سةختةكة كة بة دارستانى ثةرت و بآلو داثؤشراوة، لة سةرووى ماَلةكانةوة، 
رِانة مةرِو دوو دؤَلى قووَلى سثى دوو كةرتى دةكات، شوانةكان ثيَياندا سةردةكةون كاتيَك بيانةويَت 

  ثةزةكانيان لة ضياكة طليَر بكةنةوة.
حةمزةتش(ة. ئةم )خانووة طةورة سثييةكة دةكةويَتة ئةويَوة، خانووى مستةفا بةط طةورةترين تاكى تريةى 

خانووة لة خانووةكةى عومسان ئاغض بضووك تر نيية كة لة )ظيلى لؤج(ة، بةآلم جياوازى لة نيَوانياندا هةية 
بينريَت، لةدةورى ئةو خانووة يازدة ارى رِووبارةكةداية بؤية ناايي و دارستانةداية كة لة كةنضونكة لةو قؤرت

ة ئةم نةوةيان بزاوتيَكى بةردةوام دةخةنالربوو هاذة هاذوبة  دار ئةسفةنديار هةن لة شيَوةى نيوضة بازنةيى،
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ثيَى بطات. لة ئاستيَكى ذيَر  دذوارة مرؤظ ىكشتيَ، وطؤشةيةى زةوييةوة كة  لة هةموو اليةكةوة داخراوة
، كة لة خانووى يةكةم دةكةن، بةآلم اى ديكةى تريةى حةمزةتش دةبينريَنئةم خانووةوة خانووى هةردوو بر

كةميَك لةو بضووكرتن و، زؤر ساكارانةترن. هةموو براكانى سةر بة تريةى حةمزةتش منداَلى زؤريان هةيةو، 
رِةنط زةردن، حةز بة بيَدةنطى دةكةن و طؤشةطرين، بةآلم   هةر هةموويان بةذن جوان و باآل بةرزو

لةكاركردندا طورج و طؤلَ و ضوست و ضاالكن و لةوة رِاهاتوون بةهاى ئةوة بزان كة خوا ثيَى داون و 
بةرطريشى ىلَ بكةن. وةك هةموو دةوَلةمةندةكانى ظيلى لؤج، كؤطةيان لة شار هةية، هةموو ئةو 

ار دةكةن كة لة نيزؤكة درويَنةى دةكةن. لة هةر وةرزيَك لة وةرزةكان ئةو دةربةندة بةروبوومانةى تيَدا ئةمب
تةسكة بةردةآلنة دةبينريَت كة لة تةنيشت رِووبارى دريناوةية، لة خؤيان و لة كؤيلةكانياندا مجةى ديَت و 

شانةوةيةو بةرةو شارى ضوون ميَروولة ديَن و دةضن و دةجووَليَنةوة، هةنديَكيان بةروبووم و كاآليان بةسةر 
دةبةن و، هةنديَكيان بةرةو طوندة بزربووةكةى نيَوةند ضياكان دةطةرِيَنةوة دواى ئةوةى كارةكةى خؤيان تةواو 

 كردووةو ثارةكانيان خستووةتة ذيَر ثشتويَنةكانيانةوة.
جوان  رؤظ وةك شتيَكى لةناكاوىخانووةكةى مستةفا بةط حةمزةتش، ئةو خانووة طةورة سثييةى كة م

كؤتايى دةربةندة بةردةآلنييةكةدا سةرى ثيَدا دةتةقيَتةوة، ئةو دةربةندةى وا ثيَدةضيَت بةرةو هيض شويَنيَك لة
نةضيَت، ضوار كض و تةنيا كورِيَكى تيَدا دةذين كة ناوى )نائيل(ة. ئةم نائيل بةطة يةكيَكة لةوانةى هةر لة 

 وة.سةرةتاوة بة ئاواتى فاتيمةى كيذى )ظيلى لؤج( بو
لة شاييةك لة شاييةكانى ذن طواستنةوةدا، لة دةرطةيةكى درز تيَ بردووةوة، كة ذمارةيةك الوى  بةطورِ 
ضوون دانة دانةى هيَشووة تريَيةك لةبةردةميدا طرد بووبوونةوة، هةر تةماشاى دةكردو بة جوانييةكةى 

بيبينيَت كة لة دةورى طرد  نيَو دةستة خوشكةكانيداوو. جاريَكى ديكةيش توانيبووى لةسةرسام بووب
 بووبوونةوةو ئةو طاَلتة بويَرانةيةى بة طويَدا دابوو: 

 ـ لة يةزدان دةثارِيَمةوة مستةفا بةط ناوى بووكت ىلَ بنيَت.
 فاتيمةيش ثيَدةكةنيَت، ثيَكةنينيَكى بآ دةنط.

 الوةكةيش بة شادييةوة لة كونة تةسكةكةى دةرطةكةوة ثيَى دةَليَت:
 رِؤذيَك لة رِؤذان ئةو رِووداوة سةيرة بةدى ديَت.ـ ثيَمةكةنة، 

كيذةكة كة جاريَكى ديكة ثيَدةكةنيَت و، باآلى خؤى الر دةكاتةوة لة جووَلةيةكى سةركيَشانةى ئةوتؤدا كة 
ئافرةتانى وةكو ئةوو لة تةمةنى ئةودا نةبيَت نايزانن، كة جووَلةيةكة لة وشةو ثيَكةنينةكانى كاريطةرترن، 

 تةوةو دةَلَيَت:وةآلم دةدا
 لؤج( دابةزيَتة )نيزؤكة(. رة رِوودةدات ئةطةر بيَت و )ظيلىـ ئةو رِووداوة سةي

بةم شيَوةية ئةو بوونةوةرانةى كة سروشت بةهرةى زؤرى ثآ بةخشيون، زؤرجار بويَرانةو بآ بريكردنةوة 
ايةوة، وةك هةموو ئةو بةرةنطارى ضارةنووس دةبنةوة. ئةم بةرسظةى كة بةرسظى الوةكى )حةمزةتش(ى ثآ د

 .، زارةو زار بآلو بووةوةكارانةى ئةجنامى دةدان و ئةو قسانةى دةيكردن
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 ،ئةندامانى سةر بة تريةى )حةمزةتش( لةو كةسانة نني يةكةمني دذوارى رِايان بطريَت و ورةيان دابةزيَنيَت
كدا خؤيان لةقةرةى نادةن، ئةوانة تةنانةت بؤ كارى لةوة خوارتريش، دةست بةجآ واز ناهيَنن و، لةثرِيَ

ناوبذيوانى هةنديَك لةو خزمانةى نيشتةجيَى شارن  كةواتة ضؤن لة كاريَكى وا ترسناكدا ئةو كارة دةكةن ...
بآ سوود بوو. بةآلم ئةوكات ثريةميَرد مستةفا بةط حةمزةتش بةخؤى دةستى داية ئةوةى ذن بؤ كورِةكةى 

هؤى رِةفتارو ةدا بةنبد ئاغايش لةم دوايياةل عةبد ئاغادا هةبوو. عبهيَنيَت. بةردةوام كارى هاوبةشيان لةطة
رِةوشتى لووت بةرزييةوة زيانيَكى طةورةى ىلَ كةوتبوو، بة هؤى ئةو زيانانةشةوة نةيتوانيبوو هةنديَك لةو 

دابوو  ثابةندبوونانةى خؤى بةجآ بهيَنيَت كة دةبوو بةجيَيان بهيَنيَت. لةو بارودؤخةدا مستةفا بةط يارمةتى
وانةى لة بازارِدا لةنةبيَت   ى ديكة نايكةن كةسانيَكى دليَرو ئازانو ثشتطرييشى كردبوو، ئةو كارةيش كةسا

، ئةوانةى بة شيَوةيةكى ئاسايى و ساكارو بآ دةنط هاريكارى يةكدى دةكةن و ثشتى يةكدى كار دةكةن
 دةطرن.

يية بةردينة لووسةكانى بةردةمياندا، تةنيا هةر لةو كؤطة تاريك و تا رِادةيةك شيَدارانةدا، لةسةر كورس
بابةتى دارايى و بازرطانى يةكال ناكريَنةوة، بةَلكو خودى ضارةنووسى تةواوى ئادةميزاد ديارى دةكريَت. 
بةآلم ضى لة نيَوان عةبد ئاغا عومسان ئاغض و لة نيَوان )مستةفا بةط حةمزةتش(دا رِووى داو، ضؤن 

لة  ،بؤ )نائيل(ى كورِة تاقانةكةى كردو، ضؤن عةبد ئاغا كضةكةى ثآ بةخشىمستةفا داخوازى فاتيمةى 
كاتيَكدا بة لووت بةرزو كةللةرِة  ناسراوة، كةس ئةوةي نةزانيوة. هةروةها كةس بة تةواوةتى لةو سةرةوة 

كيذةكة لة ظيلى لؤج نةيزانى ضى لة نيَوان باوكةكةو كيذة تاقانةكةيدا رِووى دا. شتيَكى ئاسايية ناشيَت 
دةست بة رِووى باوكييةوة بنيَت و  بة قسةى نةكات... هةرضؤنيَك بيَت بة شيَوةيةك تةماشاى كرد ناكاوى 

كوت و ثرِى و دلَ ئيَشانى دةطةياندو، مووضرِكيَكى تايبةتى بةلةشدا هات و، سةرى بؤ خواستى باوكى  و
اتةوة تا ئيَستة لة نيشتمانةكةماندا باوة. يَكى كث و بآ دةنط، وةك ئةوةى لةديَركندانةواند، سةردانةوةاند

كيذةكة دةستى بة دانان و بآلوكردنةوةى كةرةستةكانى بووكيَنى و تةواوكردن و رِيَكخستنيان كردو، واى 
 هةست دةكرد خةون دةبينيَت.

. ثياوة داناكانى حةمزةتش داوا لة خةَلكى ناكةن بةرطوآ نةكةوتهيض وشةيةك لة نيزؤكةوة 
يان لة ئاخافتنى سةركيَشانةدا تؤمار بكةن. ئةوةى دةيانويست دةستيان كةوت، وةك سةركةوتنةكان

بوون و، ثيَويستيان بةوة نةبوو كةسيَكى ديكة بةشدارى خؤشى و  شاد رِاهاتوون بةو سةركةوتنةى خؤيان 
ةكرد داوايان لة كةس نةد شادييةكةيان بكات، هةروةها كاتيَك تووشى نائوميَدى يان شكستييةك هاتبان

 .بةزةيى ثيَياندا بيَتةوة
خةَلكى بةردةوام لةزؤر بؤنةدا سةبارةت بةو بابةتة بثةيظن،  وبةآلم ئةوة رِيَى لة خةَلكى نةطرت بةبآ بنةما

 .و ئةوة رِةفتاريانة بةو شيَوةيةن
 ، باسى ئةوةيان دةطيَرِايةوة كة ضؤن تريةى حةمزةتش ئةوةى ويستيانى دةورو بةرهةموو شارو طوندةكان

هةموو وآلتى بؤسنيادا يذة جوان و سةالرو بةنازة، كة لةبةدةستيان هيَناو، ضؤن كيذةكةى عةبد ئاغا، ئةو ك
دةزطريانيَكى نةدؤزييةوة بضيَتة دَليةوة، سةركوت و زةليل كراو، ضؤن )ظيلى لؤج دابةزيية نيزؤكة(، 



 119 

ةوة دةكةن بةو شيَوةية سةبارةت ئةطةرضى فاتيمة بة ئاشكرا دةيطوت ئةمة بة دى نايةت... خةَلكى حةز ب
بةو هةرةسهيَنان و سةرشؤرِيية بئاخفن كة رِوو بة رِووى ئةو كةسانة دةبيَتةوة زؤر بةرزو بَلند بوونةتةوةو، 

 بةرةو ثلةو ثايةيةكى بةرزو باآل هةَلكشاون.
دةدا، لة ماوةى يةك مانطى رِةبة  خةَلكى سةربوردةيان لة بارةى ئةم رِووداوةوة بةطويَى يةكديدا 

بةو شيَوةية باسى ئةو سةرشؤرِييةيان  ،وةك ضؤن ئاويَكى سازطارو شريين لة دةو هةَلبدةن ،ئاخافتنةكانياندا
كة رِوو بة رِووى  فاتيمة دةبيَتةوة. ماوةى يةك مانطى رِةبة .  ،كردبووة بنيَشتة خؤشةى سةر زاريان

 بةردةوام بوو. خؤئامادةكردن بؤ رِؤذى زةماوةندةكة لة نيزؤكةو ظيلى لؤج
فاتيمة لةطةأل دةستةخوشك و خزم و كةنيزةكانيدا بؤ يةك مانطى رِةبة   سةرقاَلى ئامادةكردنى شت و 
مةكى بووكيَنييةكةى بوو. كيذةكان طؤرانييان دةضرِى. خؤيشى طؤرانى دةضرِى. تةنانةت دةيتوانى طؤرانى 

، لةبةر ةودةكردةدةهةر بريى وةشدا بةردةوام بضرِيَت. طويَى بؤ طؤرانييةكانى خؤى شل دةكرد، لةطةأل ئة
نة خؤى و نة نةقشةكانى نيزؤكة نابينن.  ، كةئةوةى لةطةأل هةر تةقةَليَك لة دةرزييةكةى واى بري دةكردةوة

يةك ضركة ضيية ئةمةى لةياد نةدةضووةوة، بةردةوام لةطةأل خؤيدا دووبارةى دةكردةوة. لة كاتى ئةم كارو 
، هةستى بةوة دةكرد كة رِيَطةى نيَوان ظيلى لؤج و نيزؤكة دوورو دريَذةو، يةك مانط ئةم طؤرانى ضرِينةدا

 .دةخايةنيَت
شةوانة كاتيَك بة بيانووى ئةوةى دةيةويَت كاريَك تةواو بكات تاك و تةنيا دةمايةوة، تا ضاو برِبكات  

كارى شادى بةخشانةى بةخؤوة جيهانى لةبةردةمدا واآل دةبووةوة، دةوَلةمةندو ثرِ لة رِووناكى و طؤرِان
 دةنواند.    

شةوانى ظيلى لؤج طةرمن، بةآلم لةطةأل ئةوةيشدا شيَدارن و، ئةستيَرةكان نزم و ثةريَشان رِووناكييةكى 
ان لة دةورةو دةبريسكيَنةوة. فاتيمة لةبةردةم ثةجنةرةكةدا رِاوةستابوو، تةماشاى ئةو شةوةى دةكرد. يسثي

ر بةشيَك لة بةجؤش و شريين لة هةموو لةشيدا بوو.  بة جيا هةستى بة هةهيَزو توانايةكى هيَورو 
هةردوو ال  بةتايبةتى وةك بَليَيت كانييةكى تايبةت لة كانييةكانى تواناو شاديية:  بةشةكانى لةشى دةكرد،
طؤى هةردوو مةمكة قورسة بةفةرِةكةى لة . هةردوو باسك و، طةردن و سينطىو، هةردوو ال مست و، 

و هةموو ئةو شتانة دةكرد كة لةسةر . لةوىَ هةستى بة طردؤَلكةكةاعي ثةجنةرة تةختةدارينةكة دةخشاميسر
طردؤَلكةكةن: خانوو و تةالرو كيََلطةكان، هةستى دةكرد كة هةناسةيةكى قووَلى طةرم و يةك بة دواى يةكدا 

ن و، ميسراعة زن و دادةبةزهةَلدةكيَشن و لةطةأل ئامسانة بريسكةدارو بؤشايية تاريكةكةدا هةَلدةبة
هةردوو مةمكى  ىطؤهةَلدةبةزيَت و دادةبةزيَت و لة سايةى ئةم هةناسةدانانةداتةختةدارينةكةيش لة

دةخشيَت و، بةرةو شويَنيَكى دووريان بةجآ دةهيََليَت و، دواتر دةطةرِيَتةوةو سةرلةنوآ ليَيان دةخشيَتةوة، 
 تةوةو، ئيدى بةو شيَوةية.ثاشان نزيك دةبيَتةوةو دواتر دوور دةكةويَ

بةَلآ جيهان طةورةية، جيهان مةزن و زةبةالحة، بة رِؤذيش بةو جؤرةية، كاتيَك دؤَلةكةى فيشيطراد 
دةنطى ثيَطةيشتنى طوَلةطةمن بيَت كة تةواوى ةى مرؤظ وةنيية طويَى لة لةطةرماييدا طرِ دةطريَت، ئةو كات



 116 

ريَت سثى دةكاتةوةو بةدةورى رِووبارة سةوزةكةدا ثةرت و بآلو دؤَلةكةى داثؤشيوة، ئةو كاتةى شارةكة دةبين
 بووةتةوةو، دةروازةكانى بة تةثؤَلكة رِةشةكان و بةو هيََلة رِاستة كة ثردةكةية، داخراوة.

بةآلم بةشةو، تةنيا بة شةو، كاتيَك ئامسانةكان دةبووذيَنةوةو دةبريسكيَنةوةو، مرؤظ ناتوانيَت دةرك بة خؤى 
نة بكات كة ثيَى دةطات و، نةيش ضى دةويَت و، نةيش ئةو شتة ضيية كة ثيَويستة ئةجنامى و بةو شويَ

بدات. بة رِاستى تةنيا بةشةو مرؤظ ذيانيَكى هيَمن و دريَذ دةطوزةريَنيَت. بة شةو ، وشةطةىل ئةوتؤ نني بة 
ني دةروازةيان واآل نةبيَت، دريَذايى تةمةن مرؤظ توند ببةستنةوة، بةَليَنى كوشندة نيية، بارودؤخى ئةوتؤ ن

مؤَلةتيَكى كورت نيية بيَت و بآ بةزةييانة تيَثةرِيَت، بآ ئةوةى بةرةو جطة لة مةرط يان رِيسوايى نةرِوات. 
بةَلىَ ذيانى شةو ضوون ذيانى رِؤذ نيية، كة ئةوةى جاريَك تيَيدا دةطوتريَت حوكميَكى طريَدراوى بآ خواست 

ت، مرؤظ نةشيَت خؤى ىلَ بدزيَتةوة. بة شةو هةموو شتيَكى ئازاد رِةها نةزان و و، بةَليَنيَكى يةكجارةكى بيَ
 الَلة.       

خنكاو  ئازارىبة شل كردبوو، طويَى لة دةنطيَكى خؤى ةكانى يلة كاتيَكدا فاتيمة جَلةوى بؤ برية رِاطوزاري
 ... خ خ. بوو وةك بَليَيت لة دوورةوة دةهات: ئـ اااااخ ... خ خ خ ... ئـ اااااخ 

ئةوة عةبد ئاغا بوو، لة خوارةوة، لة نهؤمى خوارةوة، لةطةأل ئةو كؤكةيةدا ملمالنيَى دةكرد كة شةوانة 
 بةسةرى دةهات.

فاتيمة نةك هةر دةنطى باوكى دةناسى، بةَلكو باوكى دةبينى جطةرةى دةكيَشا، كؤكة ئةشكةجنةى دةداو 
رتين تيةى دةبينى كة باشي دةناسني وةك ضؤن خؤشةويسبيَدارى شرِى دةكرد. ئةو دوو ضاوة طةورة قاوةي

لة دَلى خؤيدا بناسيَت، ئةو دووضاوةى كة تةواو لة هةردوو ضاوى خؤى دةضن و هيض جياوازييةك لة  شويَن
نيَوانياندا نيية، تةنيا ئةوة نةبيَت هةردوو ضاوى باوكةكة لة بةر بةساَلداضووندا كزبوونةو نغرؤى بريسكةى 

ني جار ئةوةى تيَدا خويَندةوة كة ضارةنووسى وآ مةبزة بوونة، ئةو دوو ضاوةى كة بؤ يةكةفرميَسكاوى ب
دةبيَت بةو شيَوةية بيَت كاتيَك ثيَى طوت كة بةَليَنى بة ثيَاويَكى سةر بة تريةى حةمزةتش داوةو، ثيَويستة 

 لة ماوةى يةك مانطدا خؤى بؤ زةماوةند ئامادة بكات.
 خا ... ئاخ ... ـ كـ ... خا .... كـ ...

لة ناكاويَكدا ئةو هةست بة خؤشى كردنة ثووكايةوة كة ثيَش ضةند خولةكيَك بةرانبةر جوانى شةوو مةزني 
جيهان هةستى ثآ دةكرد. ئةو هةناسة بؤندارةى لة خاكةوة دةهاتة دةرةوة رِاوةستاو، هةردوو مةمكى 

ةو بؤشاييةكان نةمان، هيض شتيَك نةمايةوة كيذةكة لة طرذبوونةوةيةكى هيَوردا ويَك ضوونةوةو، ئةستيَر
ضارةنووس نةبيَت، ضارةنووسى وآ نةبيَت، كة خةريكة بة شيَوةيةكى دذوار بيَتة دى، بةَلكو بةدى ديَت 
هةركة كات بةسةر بضيَت لةم هيَورييةدا، هيَورى بآ دةنط و بؤشايى، ئةو هيَورييةى ثاش هةموو شتةكان 

 دةميَنيَتةوة.
 كة لة نهؤمى خوارةوة بةرز دةبيَتةوة.دةنطى كؤكة كثة
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بةَلآ طويَى لة باوكيةتى و دةيبينيَت، وةك بَليَيت لةبةردةميداية. باوكة خؤشةويست و بةهيَزو 
وةى بةسرتاوةتةوة، يةكبوونيَك جيابوونةوةى لةوةتاى خؤى ناسيوةتةوة ثيَ تاقانةكةيةتى، كة هةست دةكات
 نةبيَت، يةكبوونيَكى نةرم و خؤش.

ةست دةكات ئةم كؤكةيةى كة باوكى دةهةذيَنيَت و ئازارى دةدات لة سنطى ئةوةوة ديَتة دةر. رِاستة وا ه
ت )نا(، بةآلم ئاكام هةردووكيان يةكن، ئةو باوكيةتى و وباوكى بة زار طوتوويةتى )بةَلآ(، بةآلم وآ دةيط

ويةتى )وةك وشةى )نا( باوكى ئةوة، تةنانةت لةمةيشدا ... هةست دةكات كة وشةى )بةَلآ( كة طوتو
هةردووكيان وةك يةك لة خودى خؤيةوة هاتووةتة دةرةوة(. لةبةر ئةوة ضارةنووسى دذوارو تيذ بوو، خةريكة 

، ئةطةرضى نةيدةبينى كة هيض ضارةسةريَك لة بةدى نةدةكردبةدى ديَت، لةبةر ئةوة هيض ضارةسةريَكى 
.. ئةو يةك شت دةزانيَت، ئةويش ئةوةية كة بة نةبوو ك كة هيض ضارةسةريَ بوو ئارادا بيَت، ئةوة لةبةر ئةوة

ى بةوةوة دهةية وةك ضؤن وشةى )نا( ثيَوةن وةهؤى وشةى )بةَلآ(وة كة باوكى طوتوويةتى و، ثيَوةندى بةوة
هةية كة خؤى دةيَليَت، ئةويش ئةوةية كة لةطةأل كورِةكةى مستةفا بةطدا بة بةردةمى قازيدا تيَدةثةرِيَت، 

ى تيَناضيَت عةبد ئاغا ئةو بةَليَنةى داويةتى جيَبةجآ نةكات، بةآلم هاوكات ئةوة دةزانيَت و ضونكة رِيَ
طومانى لةوة نيية كة ثآ نانيَتة نيزؤكة، ئةطةر ئةوةى بكرداية ئةو لةو قسانة ثةشيمان دةبووةوة كة 

ة. ليَرةدا لةم ن ئاغضةى هةر تاكيَكى تريةى عومساكردوونى، ئةوةيش زؤر دةطمةنة، ضونكة قسةكانى وآ قس
خاَلة كثةى نيَوان )نا(يةكةى وآ و )بةَلآ(كةى باوكى، لة نيَوان ظيلى لؤج و نيزؤكةدا، دةبيَت ليَرةدا لةم 
خاَلة ئاَلؤزةدا بة دواى ضارةسةردا بطةرِيَت، بؤية وآ ئيَستا بري لةو شتة دةكاتةوة. ئةو ئيَستا لة مةوداكانى 

لة رِيَطةى نيَوان ظيلى لؤج و نيزؤكة ناكاتةوة، بةَلكو بري لةو بةشة كورت و  جيهانى طةورةو دةوَلةمةند، بري
شويَنةى قازى بؤ كورِةكةى  وى دةكةويَتة نيَوان دادطةكةوة، لةغةمبةخشةى رِيَطةكة دةكاتةوة، ئةو بةشة

ةسكةكة خوار و رِيَطة تمستةفا بةط مارةى دةكات و، نيَوان كؤتايى ثردةكة، كة بةرزايية بةردةآلنةكة بةرة
...ئةم رِيَطةيةى كة ثيَى لةسةر دانانيَت، ضونكة ئةو باش رِيَطةيةى بةرةو نيزؤكة دةرِوات ، ئةودةبيَتةوة

هةرطيَز بريى لةوة نةدةكردةوة ئةو بةشة بضووكةى رِيَطةكة وةك تةونى جؤآل لةم بةرةوة بؤ  ئةوة دةزانيَت.
ةندى شارو تا بازارِو تا ثردةكةى دةبرد، ئةو كات ئةوةندةى ئةوبةر بربِيَت. ئةنديَشةى لة دادطةكةوة بؤ ناو

نةدةبرد يةكسةر ثاشةو ثاش دةطةرِايةوة، وةك بَليَيت كونيَكى ديبيَت، بةسةر ثردةكةدا تيَدةثةرِى و 
دةطةيشتة بازارِو ناوةندى شار تا دةطةيشتة دادطةكة... ئيدى بةم جؤرة، هات و ضوون و ضوون و هاتن. ئا 

 رةنووسى ديارى دةكرا.لةويَدا ضا
ريسايةوة، الى ئةو سؤفيا بةردينة و، ئاطةى شادى نةدةزانى، زؤر جار الى كابياكة دةطاوةستنةدةهزريشى رِا

 جوان و رِووناكة دةطريسايةوة، كة خةَلكى ليَى دادةنيشن و دةئاخفن، كة الوان طؤرانى تيَدا دةضرِن و، ئاوة
تيَدةثةرِى، تةنانةت ئةطةر لةم رِيَطةضارة بووايةتةوة، سةرلةنوآ باَلى  ييداسةوزةكةى رِووبارةكة تيذو لةقووآل

دةطرتةوة وةك بَليَيت رِووداويَكى ىلَ قةومابيَت، واى ىلَ دةكرد لةسةرةتاى رِيَطةكة تا كؤتايى رِيَطةكة 
دةضوو. شةو لة دواى شةو بريو هزرى الى كابياكة دةطريسايةوة، ضونكة هيض ضارةسةريَكى ديكةى 

ةدؤزييةوةو، واى ليَهات وردة وردة ئةو طريسانةوةى لةوآ دريَذة بكيَشيَت. ويَناكردنى ئةو رِؤذةى كة دةبيَت ن
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بة رِاستى ئةو رِيَطةية بربِيَت نةك بة ئةنديَشة وةك ئيَستة وا دةكات و، ضارةسةريَك بدؤزيَتةوة بةر لةوةى 
و تؤقينيَكى لةطةأل خؤيدا هةَلطرتبوو كة لة مردندا بطاتة كؤتايى ثردةكة، ويَناكردنى ئةو رِؤذة هةموو ترس 

هةية، لةطةأل هةموو ئةو ترس و لةرزو تؤقينةى لة ذياندا هةية كة سةرشؤرِى سيسى دةكات و لة ناوى 
دةبات، لةو ناتوانايى و تاك و تةنياييةيدا، هةستى بةوة دةكرد كة ترسى ئةم  ويَناكردنة تةنآ شتيَك بوو 

 دوور خباتةوة، يان بةاليةنى كةمةوة دواى خبات ... بتوانيَت ئةو رِؤذة
انى تريةى كاتيَك دوايةمني ثيَنج شةممةى مانطى ئاب هات )كة رِؤذى دياريكراوى طواستنةوةكة بوو( ئةندام

سوارى ئةسثةكانيان هاتن تا بووكةكة بطويَزنةوة. فاتيمة سوارى ئةسثيَك كراو، بةرةو شار حةمزةتش بة 
غانة، هاوكات سندووقةكانى شتومةكى ى نويَى قورسى لةبةر كرابوو وةك بَليَيت قةَللةبةر درا، جليَك

بووكيَنى لةناو حةوشةدا خرانة سةر ثشتى ذمارةيةك ئةسث و رِآ و رِةمسى مارة برِينةكة لةدادطة لةبةردةم 
كورِةكةى مستةفا  قازيدا بةرِيَوةضوو، بةوةيش عابد ئاغا بةَليَنةكةى خؤى بةدى هيَناو، كيذةكةى خؤى داية

 نيزؤكة بةرِآ كةوت، كة لةوآ  خؤئامادةكردن بؤ شايى و زةماوةند كراوة.  وبةط. كاروانةكة بةرة
كاروانةكة ناوةندى شارى تيَثةرِاند، دواتر بازارِى شارى بةجآ هيَشت، واتة بةشيَكى ئةو رِيَطةيةى برِى كة 

اتيمة بة ئةنديَشة ضةندين جار هات و ضؤى تيَدا هيض رِيَطةضارةيةكى ديكةى نيية، ئةو رِيَطةيةى كة ف
كردووة. رِة  و واقعيانةو بةرضاوة، لةوة دةضيَت ويَنةكةى ئاسانرت بيَت لةو ويَنةيةى لة ئةنديَشةدا بوو. 
ئيَستة نة ئةستيَرة هةن و نة بؤشايى ئامسان و نة كؤكةى كرِو، نة ئارةزووى ئةوةى كات خيَرا برِوات يان 

كاتيَك طةيشتنة ثردةكة، جاريَكى ديكة كيذةكة هةستى بةوة كردةوة، وةك ضؤن لةو شةوانةى سست بيَتةوة. 
هاويندا، كاتيَك لةبةردةم ثةجنةرةكةيدا رِاوةستابوو، بة هةموو بةشيَك لة بةشةكانى جةستةى هةستى بة 

ناو قةَلغانداية. لةك بَليَيت  نةختيَك طريابوو وةهةستيَكى بةهيَزو رِوون كرد، بة تابةتى بة سينطى كة 
طةيشتنة كابياكة، كيذةكة سةرى بردة الى برا بضووكةكةيةوة وةك ضؤن لة شةوانى رِابوردوودا بة ئةنديَشة 

بةسةر ئةسثةكةيةوة بوو، داواى ئةوةى كردبوو، سةرى بردة الى برا بضووكةكةيةوة كة لة تةنيشتييةوة 
هةنووكة لةو بةرةو خواركة رِةقةنة نزيك دةبنةوة كة كرد كةميَك ئاوزةنطييةكةى بةرز بكاتةوة، ضونكة ليَ

بةرةو نيزؤكة دةضيَت. براو خوشكةكة رِاوةستان ثاش  ىليَوةى لة ثردةكةوة دادةبةزنة رِيَطة بةردةآلنييةكة
ئةوانيش هةموو كاروانةكة رِاوةستا، ئةوةيش شتيَكى سةير نيية، ضونكة ئةوة يةكةمني جارو دوايةمني جار 

سةر ئةسثةكةى دابةزى و نةوة لةسةر كابيا رِاوةستيَت. لةكاتيَكدا براكةى لةنانى بووك طواستنيية كة ميوا
بةدةورى ئةسثةكةيدا سوورِايةوةو، جَلةوةكةى لة باسكى طرآ دا، لةو كاتةدا كيذةكة خيَرا بة سوارى 

لةسةر زينةكةوة ضوون  ودانا ة بةردينةكةئيفريزئةسثةكة خؤى طةياندة ليَوارى ثردةكةو، ثيَى رِاستى لةسةر 
ضؤلةكةيةكى سووك بازى داو بة ديوارةكةدا هةَلزناو لةو بةرزاييةوة خؤى هةَلداية ناو رِووبارة تيذةكةى ذيَر 

ة بةردينةكةدا دريَذ كردةوةو، توانى ئيفريزثردةكةوة، براكةى بة دوايدا رِايكردو جةستةى خؤى بةسةر 
آلم نةيتوانى خؤى بطريَت. هةموو بانطهيَشت كراوةكان لة بآلوةكةى بطريَت بة داويَنى لةضكة ثةرت و

ةكة بة شيَوةى سةير رى سةير كردو، بة دريَذايى ئيفريزئةسثةكانيان دابةزين و، دةستيان بة هات و هاوا
 سةير رِاوةستان وةك بَليَيت بت بن.
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رمايةكى وا هةَليكرد كةس ، كة ئيَوارة داهات، بارانيَكى بة رِةهيَأل دةستى بة بارين كرد، سةرِؤذ هةمان
رِانةهاتبوو لةم وةرزةى ساَلدا سةرماى لةو جؤرة ببيينيَت. ئاوى رِووباري درينا بةرز بووةوة، قورِاوى بوو و 
هةَلضوو، بؤ رِؤذى دواتر ئاوة قورِاوييةكةى تةرمةكةى فاتيمةى لة شويَنيَكى بَلندى كةنار لة نزيك )كاالتآ( 

لةوآ بينى، يةكسةر رِؤيشت ئةفسةرةكةى ىلَ ئاطةداركردةوة. ئةوةندةى  داية ال. رِاوضييةك تةرمةكةى
نةخاياند ئةفسةرةكة لةطةأل كوخياو رِاوضييةكةو سالكؤ كؤر طةيشتنة شويَنةكة. لةم جؤرة بارو دؤخةدا 

 سالكؤ كؤر دواناكةويَت.
ى دةكةن و جارو بار بة ئاوة تةرمةكة لةسةر ملة نةرمةكة رِاكشابوو. شةثؤلةكان ديَن و تةرِى دةكةن و قورِاو

قورِاوييةكةيان دايدةثؤشن. ئاو نةيتوانيبوو لةضكة رِةشة نويَيةكةى داماَليَت، كة لة جةستةى بووبووةوةو لة 
ثشتى سةريةوة كةوتبوو، بؤية بةم تيَكةَلبوونةى لةطةأل قذ ثرِةكةيدا بووبووة بارستاييةكى رِةشى سةير لة 

، رِوو و رِفاند. رِاوضييةكةو سالكؤ كؤرئاوةكة جلى بووكيَنى لةبةر داكةندتةنيشت ئةو جةستة سثييةوة كة 
درذو كاجريِة نوقاو، ضوونة ناو ئاوة تةنكةكةى كةنارةكةوة، كيذة رِووتةكةيان هةَلطرت و سةخَلةت و 

خؤى وريايانة طةيانديانة كةنار رِووبارةكة، وةك بَليَيت هيَشتة زيندوو بيَت. لةوآ خيَرا بة لةضكةكةى 
 دايانثؤشى كة بة ئاوى قورِاوى لةكةدار بووبوو.

خنكاوةكة هةمان رِؤذ ، لة نزيكرتين طؤرِستانى توركى لة كةنارة بةرزةكةى ذيَر كابياكة نيَذرا، كة ثاوانى 
)ظيلى لؤج(ى ليَية. كة ئيَوارة داهات بيَكارةكان لة خانةكاندا لة دةورى رِاوضييةكةو كؤرةكة طرد بوونةوة، 

ياندا ئةو ئارةزووة نةفرةت ىلَ كراوة دةبزوا، بة تايبةت ئةوانةى ذيانيان ثووضةو هيض جوانييةكى تيَدا لة ناخ
نييةو بآ هةَلضوون و رِووداوة. ئةو بيَكارانة هةردوو ثياوةكةيان بة مةى هان دةداو جطةرةو تووتنيان 

نةبوو، ضونكة مةى نةيتوانى  ووديَكيكةوة بزانن. بةآلم هيض سناشتنة ىَ، بةشكو شتيَك لة بارةى تةرمدةدان
ةت كؤرةكة هيض ورتةيةكى ليَوة نةهات. جارو بار هةردووكيان ن، تةنازمانى هةردووكيان بكاتةوة يَىطر

كيان ثيَكةوة بآ دةنط ثةرداخة مةيةكةيان بَلند دةكردةوة، وةك بَليَيت تةماشاى يةكدييان دةكردو، هةردوو
 يةليَدانيَك كةس نةيبينيَت، دواتر هةردوو ثةرداخة مةيةكةيان هةَلدةدا هةردوو ثةرداخةكة لة يةكدى دةدةن

  طةروويانةوة.
بةم شيَوةية ئةو كارة دةطمةنة لةسةر كابياكة رِووى دا كة لةوةثيَش كارى لةو جؤرة رِووى نةدابوو. )ظيلى 

سةر بة تريةى لؤج( دانةبةزيية )نيزؤكة(و فاتيمةى كيذى عةبد ئاغايش نةبووة هاوسةرى ثياويَكى 
 حةمزةتش.

دواى ئةو رِووداوة عةبد ئاغا عومسان ئاغض ثيَى نةناية شار. لة زستانى ئةو ساَلةدا لةبةر كؤكة رِةشة طيانى 
 سثارد بآ ئةوةى بة تةنيا وشةيةك مرؤظيك لةو خةفةتة ئاطةدار بكاتةوة كة دةيكوشت.

 بؤ كورِةكةى خواست. بةهارى دواتر مستةفا بةط كيذيَكى ديكةى لة تريةى برانكؤظض
خةَلكى تا ماوةيةك هةر باسى ئةو رِووداوةيان دةكرد، دواتر لةبرييان كرد. هيض نةمايةوة تةنيا طؤرانييةك 
نةبيَت سةبارةت ئةو كيذةى كة جوانييةكةى دةبريسكيَتةوةو هةردوو مةمكى لةسةرووى هةموو شتيَكةوةن، 

 وةك بَليَيت هةر دةذيَت و هةرطيز نامريَت.
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دواى تيَثةرِبوونى نزيكةى حةفتا ساأل بةسةر شؤرِشى قةرة جؤرجدا جاريَكى ديكة شةرِ لة وآلتى سريبيادا 
هةَلطريسايةوة، ئةوةندةشى نةبرد ناوضةكانى سنوور بة دةنطييةوة ضوون و ياخيبوونى خؤيان رِاطةياند، بؤية 

 (فيليتؤظؤ)و  (تسرضةضى)و (جؤسيتليا)و (يليب)وورايية لة ةكان لةو ديسةرلةنوآ ماَلة تورك و سريبي
ئاطريان تيَبةربوو. بؤ يةكةمني جاريش دواى ئةو ساَلة دوورو دريَذانة، بةيانيان بةسةر كابياكةوة سةرى 

كوذراوى سريبى دةبينران، سةرى جووتيارانى كورتة باآلى قذ كورت و دةمارى دةم و ضاو  ىيَككةسان
دريَذ، وةك بَليَيت ئةو كةسانةن كة بةر لة حةفتا ساأل ليَرة دةبينران. بةآلم ئةوة ئةوةند  هةآليساوو مسيَأل

دريَذةى نةكيَشا، ضونكة هةركة شةرِى نيَوان توركياو سريبيا كؤتايى هات خةَلك هيَور بوونةوة. لة رِاستيشدا 
دةنطى لةرزؤك و ضرثةى نيطةرانى لة  ئةم ئاشتيية تةنيا رِواَلةت بوو زؤر ترسى لةذيَر ثةردةدا شاردبووةوةو،

دواوةوة بوو. وردة وردة خةَلك دةستيان بةوة كرد زؤر رِوونرتو رِاشكاوانةتر لة بارةى ئةوةوة بدويَن، كة 
دا ضةند يةكةيةكى سوثاى 1929سوثاى نةمسا هاتووةتة ناو خاكى بؤسنياوة. لة سةرةتاى هاوينى ساَلى 

لة سةراييظؤوة بةرةو بريبؤى دةضوون. ئةو كات زانرا كة سوَلتان بؤسنيا  فةرمى تورك بة شارةكةدا تيَثةرِين
قةكة كؤض بكةن، هةنديَك لةو كان خؤيان ئامادةكرد بةرةو سةجنبةرخودان بةدةستةوة دةدات. ترية بآ
د انةشيان تيَدا بوو كة بةر لة سيَزدة سالَ لة ئؤتيسةوة كؤضيان كردبوو لةبةر ئةوةى ئارةزوويان نةدةكرتري

لةذيَر دةستةآلتى سريبدا بذين، بؤية ئةوةتة جاريَكى ديكة خؤيان ئامادة دةكةن لةذيَر ضةثؤكيَكى نويَى 
كريستيانةكان هةَليَن. بةآلم زؤربةى خةَلكى لة شارةكةدا مانةوةو ضاوةرِوانى رِووداوةكانيان دةكردو، بة 

 ان بؤ شَلةذاوييةكى دَلتةزيَن ئامادةكردبوو.رِواَلةت خؤيان وا ثيشان دةدا كة دةربةست نايةن، ئةطةرضى خؤي
دا طةيشت، لةسةر ئةوة سووربوو يَكثياوموفتى )بليظيا( لةطةأل ضةند لة يةكةمني رِؤذى تةمووزدا 

بزووتنةوةى بةرخودان لة بؤسنيا دذ بة نةمساوييةكان رِيَك خبات. ئةم ثياوة بةرِيَزة موو زةردةى كة رِواَلةتى 
و تيذانةى شاردووةتةوة، لة رِؤذيَكى هاويندا لة سةر كابيا دانيشت و، ثياوماقووآلنى هيَورى رِةفتارى توند
بورووذيَنيَت.  داد كردةوةو، هةوَلى دا ئارةزووى شةرِكردن دذ بة نةمساوييةكان لة ناخيانرتوركى شارةكةى ط

ةرضى ئةوة بة ا دةميَنيَتةوة، ئةطى زؤرى سوثاى فةرمى لة وآلتديَكةوة كة بةشنبؤى دووثات دةكرد
مييةكانيشةوة بيَت، ئةوةيش بة مةبةستى ئةوةى لةطةأل طةلدا بةرةو رِووى رثيَضةوانةى  رِيَنمايية فة

تا زووة ثيَوةندى ثيَوة بكةن و، ئازووقةى بؤ دابني  داطريكةرى نوآ ببيَتةوة، بؤية داوا لة هةموو الوان دةكات
ى كة خةَلكى فيشيطراد بةوة بةناوبانط نني  كة جةنطاوةرى بكريَت و رِوانة سةراييظؤ بكريَت. موفتى دةيزان

بةجؤش و خرؤش بن و، ئةوة بة باش دةزانن ذيانيَكى شيَتانة بذين لةوةى مردنيَكى شيَتانة مبرن، لةطةأل 
ئةوةيشدا لة ساردى و قسةنةكردنيان سةرى سورِ ما. نةيدةتوانى ماوةيةكى دريَذتر لةوة لةطةَلياندا 

سزاى خواى ىلَ كردن ئةطةر بيَت و نةجةنطن و، عومسان قةرة مانليا  ؤية هةرِةشةى رِقى طةل ومبيَنيَتةوة، ب
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ئةفةندى ياريدةدةرى خؤى رِاسثارد بةردةوام بيَت تا توركانى فيشيطراد بة ثيَويستى بةشدارى كردنيان لة 
 بةرةنطارى سةرتاسةريدا قايل بكات.

د، عةىل موتةوةليض ثرت لة هةمووان بةرهةَلستى دةكرد. ئةم كاتيَك هيَشتة قسةيان لةطةأل موفتيدا دةكر
ثياوة سةر بة ديَرينرتين تريةى شارةكةيةو، خةَلك زؤريان رِيَز ىلَ دةنيَن. تاكةكانى ئةم ترية هيض كاتيَك زؤر 
 دةوَلةمةند نةبوونة، بة رِاستطؤو رِاشكاوى ناسراون. هةر لةديَر كاتةوة بةوة ناوبانطيان دةركردووة كة
كةسانيَكى كةللةرِةقن، بةآلم كةندةَلى يان ترس يان خونكى يان رِيايى يان هةر كاريَكى بآ بةها يان 
هؤكاريَك لة هؤكارة بآ قيمةتةكان ناتوانن زةفةريان ثآ ببةن. بةتةمةنرتين ئةندامى ئةم ترية ئةو كةسةية 

كةدا داميةزراندووةو، سةرثةرشتى كة سةرثةرشتى ئةو بيناية خيَرخوازيية دةكات كة حممةد ثاشا لة شارة
ماوةى ثرت لة دوو سةد سالَ، هةروةها سةرثةرشتى روبارى بةرِيَوة دةبات، ئةويش لةثاسةوانى دةكات و كا

ئةو خانة بةردينة  بةناوبانطةشى دةكرد كة لة نزيك ثردةكةوةية. ئةوةبوو بينيمان ضؤن خانة بةردينةكة 
يش ثاش لةدةستضوونى مةجارستان و، ضؤن لة ئاكامى هاريكارى ضةند داهاتى نةما كة ثيَى دةثاريَزرا، ئةو

هيض شتيَك نةمايةوة كة وةزيرةكة دروستى  كانبارودؤخيَكةوة هةرةسى هيَناو، ضؤن لة بينا خيَرخوازيية
هةيةو ثيَويستى بة هيض ثاريَزطارييةك نييةو هيض  ىكردن تةنيا ثردةكة نةبيَت، لةبةر ئةوةى سووديَكى طشت

جنيَكيشى ىلَ دةستةبةر نابيَت. بؤية ناوى موتةوةليض يادى شانازى كردنة بة الى تاكةكانى ئةو تريةوة قازا
كة لة ماوةى ئةو ساَلة دوورو دريَذانةدا بة دةستثاكييةوة ئةو ئةركةيان رِادةثةرِاند. لة رِاستيشدا ئةو ئةركة 

ينةكةدا دؤرِا، بةآلم شانازييةكة هةر ماوة، نةما لةوةتاى  داود خؤجة لة كيَبةركيَى ثاراستين خانة بةرد
لةطةَليشدا نةريتى تاكةكانى ئةم تريةية ماوة بةر لة هةر كةسيَكى ديكة خؤيان بة رِاسثيَرراوى ثردةكة 
دةزانن و بة واتايةكى ديكة خؤيشيان بة بةرثرسيارى ضارةنووسى ئةم ثردة دةزانن، ضونكة ثردةكة لة رِووى 

ى تةواوكةرى ئةو )وةقفة( مةزنة جوانة بوو، كة بةرِيَوةيان دةبردو دواتر داهاتةكةى  ئةندازيارييةوة بةشيَك
نةماو بة داخةوة بةو شيَوةيةى بةسةر هات. ئةو تريةية نةريتيَكى ديكةشيان هةبوو لة رِابوردوويةكى 

هةر  دوورةوة بؤيان مابووةوة: ئةويش ئةوةية دةبيَت بةاليةنى كةمةوة كةسيَكى سةر بةو ترية لة
نةوةيةكياندا زانست خبويَنيَت و ببيَتة ثياوى ئايينى. ئيَستةيش عةىل خؤجة ئةو تاكةية. لة اليةكى ديكةوة 
دةبيَت ئةوةيش بري خبةيةنةوة كة سامانى تاكةكانى سةر بةم تريةية لة كورتى دابوو، هيضيان نةمابووةوة 

كى دوورو دريَذة لة باشرتين شويَنى طةرِةكى تةنيا ضةند كؤيلةيةك نةبيَت، لةطةأل دوكانيَكدا كة ماوةية
بازارِ، لة خودى مةيدانى نزيك ثردةكةدا هةيانة. هةردوو برا طةورةكةى عةىل خؤجة لة شةرِ كوذران، 

 يةكيَكيان لة رِووسياو، ئةوى ديكةيان لة مؤنتى نيطرؤ.
وةك تاكيَكى تريةى  بةردةوام وو، ضوست و ضاالك و رِوو خؤش و، شةرِةنطيَز،عةىل خؤجة هيَشتة ال

موتةوةلض، لة هةر كاريَكدا بريو رِايةكى هةية، شيَتطريانة بةرطرى ىلَ دةكات و، يةك موو ضيية ليَى 
النادات. بؤية لةبةر رِةوشتى رِاشكاوانةو سووربوونى لةسةر رِاى خؤى ئةوة زؤر جار لةطةأل ثياوانى ئايينى و 

ثايةى خؤجةو نازناوى خؤجةى هةبوو، بةآلم هيض كاريَك لة  لةطةأل بةرثرسةكانيدا جياوازو ناكؤك دةبوو.
كارةكانى ئةم ثلةو ثايةى ئةجنام نةدةداو، ئةو نازناوةى هيض قازانج و سووديَكى ثآ نةدةطةياند. بؤية بؤ 
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لة بة مريات ئةوةى بة شيَوةيةكى رِةها سةربةخؤ بيَت بة خؤى كاروبارى ئةو دوكانةى بةرِيَوة دةبرد كة 
 بؤى مابووةوة. باوكيةوة

و بةرخودانى رى بريؤكةى بةرثاكردنى بةرةنطارى عةىل خؤجة وةك زؤربةى موسوَلمانانى فيشيطراد بةرةنطا
 ضةكدارانة دةبيَتةوة. ناشيَت ئةوةيش بةالى ئةوةوة لةبةر ترسنؤكى يان ساردبوونةوةى سؤزى ئايينييةوة

ة رِكى كةمرت نةبوو بةرانبةر ئةو دةستةآلتة بيانيية هةر شؤرِشطيَرِيَكى ديكبيَت. ئةو نة لة موفتى  و نة لة
انة كة دةطةيشت، هةروةها رِكيشى لة هةموو ئةو شتانة دةبووةوة كة دةشيَت ئةو دةستةآلتة يكريست

بيانيية بيهيَناباية. بةآلم برِواى وابوو كة سوَلتان بة ثرةكتيَكى بؤسنياى بؤ نةمساوييةكان بةجآ هيَشتووةو، 
انى خؤى باش دةناسيَت، بؤية بةرهةَلستى بريؤكةى بةرخودان و بةرنطاربوونةوةيةكى ئةو هاووآلتيي

هةرِةمةكى دةكرد كة دةبووة هؤى شكستى هيَنان و بطرة ئاكامى خراثيشى ىلَ دةكةويَتةوة. هةركة ئةو 
م جارةشيان بريو رِاية لة ميَشكيدا ضةسثا، يةكسةر بة رِاشكاوى رِايطةياندو بة توندى بةرطرى ىلَ كرد. ئة

ثرسيارى فيََلبازانةى خستة رِوو، تيَبينى ورديشى ثيشان دا، بة تايبةتى )موفتى( شةرمةزار كرد. بةم 
شيَوةية يةكيَك بوو لة دانيشتووانى فيشيطراد، ئةوانةى كة زؤريان حةز لة كوشتارو قوربانيدان نةدةكردو، 

جةنطني تاقى بكاتةوة، بة رِاشكاوى بةرهةَلستى بةرهةَلستى ئةو نيازةى موفتى دةكرد كة نيازى بوو بوارى 
 ئةو رِايةى دةكرد.

كاتيَك عومسان قةرة مانليا ئةفةندى بؤ دريَذةدان بة ئاخافنت لةطةأل دانيشتووانى فيشيطراددا مايةوة، عةىل 
 بريو خؤجةى بينى لة ثشتييةوة رِاوةستاوة. جا لةبةر ئةوةى بةط و ئاغاكان بة تةواوةتى بريو رِايان لةطةأل

ة، خؤ بوون و دةربرِين و وشةكانيان جوان دةرِازاندةوةك بوو، بؤية لة ئاخافتندا لةسةرراى عةىل خؤجةدا ي
سنطى خؤى دةرثةرِيَنيَت و ملمالنآ لةطةأل قةرة ، كة هةَلضووبوو، دا  بؤية رِيَيان بة خؤجةى رِاستطؤ

 مانليادا دةست يآ بكات.
ثيَى ثلةو ثايةيان لة شيَوةي بازنةيةكدا ضوارمشقى  لةسةر وارة بةنى توركانى فيشيطراد ئيَثياوماقووآل

كابياكة دانيشتبوون، عومسان ئةفةنديشيان لةطةأل بوو، كة ثياويَكى دريَذو باريك و رِةنط زةرد بوو، هةر 
ويأَل دةماريَك لة دةمارةكانى رِوومةتى بة شيَوةيةكى سةير طرذ ببوون، هةردوو ضاوى سوور هةَلطةرِابوون، تة

و هةردوو طؤناى ثرِ لة شويَنى زام و برين بوون وةك ئةوانةى تووشى ئاوَلة هاتوون. عةىل خؤجة بةرانبةرى 
رِاوةستابوو، سوور هةَلطةرِابوو، بةالى كورتة باآلدا دةيرِوانى، بةآلم نوورانى بوو، سةرطةرم، بة دةنطة 

كامةن؟ بؤ كوآ دةرِؤن؟ ض هؤيةكى طواستنةوةت بة بةرزةكةى بةردةوام ثرسيارى نويَى دةورووذاند: هيَزةكان 
دةستةوةية؟ ضؤن دةرِؤيت؟ مةبةست و ئاماجنى ضيية؟ ئةطةر شكست بيَنيَت ضى رِوو دةدات؟ ئةم 
شيكردنةوة ساردة فيآَلوييةى كة عةىل خؤجة كارةكةى ثآ ضارةسةر دةكرد، هيضى لة ثشتةوة نةبوو، ئةوة 

هةستى بة غةم و خةفةت و تاَلييةك ؤيشتوويى كريستيانةكانةوة بة هؤى دةست رِنةبيَت كة ثرية ثياو 
كة توركانى تيَدا بة ئاشكرا الوازو لة بىَ سةرو بةرييةكى سةرتاسةريدا دةبينى.  شبةو هؤيةوة ،دةكرد

كةضى عومسان ئةفةندى ثآ داطرو دةروون رِةش نة لةوانةية ئةم شتان ببينيَت و نةيش تيَيان بطات. 
هيَورى خؤى لة ئوقرةو ندوتيذو توندرِؤو دةمارطريى هةية. دةمار طرذو نةخؤشة .. خيَرا خةسَلةتيَكى تو



 119 

 خؤجة، وةك دةست دةداو، يةكسةر هيَرشى دةكردة سةر هةر نيشانةيةك لة نيشانةكانى طومان الى عةىل
واة وةآلمى ةكى شاريرِةيودوذمنيَك رِاوةستاوة. ئةم خؤجةية بيَزارى دةكات، بة توبَليَيت بةرانبةر بة 

دةدايةوةو، تةنيا بةالى شتى طشتيدا دةضوو، تةنيا وشةى زل زىل بة طويَدا دةدا. دةيطوت: ئيَمة بةرةو ئةو 
كارة هةنطاو دةنيَني كة ثيَويستة بيهاويَني، بةو هؤكارانةى كة دةتوانني ئةجناميان بدةين، طرنط ئةوةية رِىَ 

مانةوة، ئةوةيش ثرسيارى زؤر دةورووذيَنيَت تةطةرة دروست بة دوذمن نةدةين بةبآ شةرِ ثآ بنيَتة ناو خاك
دةكات و يارمةتى دوذمن دةدات. ئاكام عومسان ئةفةندى جَلةوى خؤى لة دةست داو، بة ضاويَكى سووكةوة 

دةدايةوةو دةيطوت: )كاتى ئةوة هاتووة  ىكة نةيدةشاردةوة، بةرسظى هةر ثرسياريَك لة ثرسيارةكانى خؤجة
 هةموومان تا دوايةمني كةمسان مابيَت لةناو دةضني(.طيانى خؤمان بةخت بكةين(، ) ستةمبرين(، )ثيَوي

 خؤجة قسةى ثآ ثضرِى و طوتى :
ـ وام دةزانى دةتةويَت نةمساوييةكان لة بؤسنيا وةدةر نيَيت، ئةمةيش ئةو مةبةستةية كة لة ثيَناويَدا طرد 

ةوة ئةفةندى، بة خؤمان دةتوانني مبرين بآ ئةوةى بووينةتةوة. بةآلم مادام ثرسةكةى ثرسى مردن بيَت، ئ
 ثيَويستمان بة تؤ ببيَت. شتى دي لة مردن ئاسانرت نيية! ..

 قةرة مانليا بة توورِةيى و زبرييةوة طوتى:
 ـ بةآلم ناتبينم بةو رِيَطةيةدا برِؤيت.

 عةىل خؤجة بة دةنطيَكى بربِةوة طوتى:
طةى مةرطدا دةرِؤيت، ىلَ نازامن بؤضى لة ثيَناوى ثرسيَكى نةزؤكى لةو ـ بةآلم من دةبينم بة رِاستى تؤ بة رِيَ

 جؤرة بة دواى هاوةَلدا دةطةرِيَيت لةو رِيَطةيةدا لةطةَلت بن. 
ئةو كات ئاخافتنى نيَوانيان بوو بة تيَك هةَلضوونيَكى رِاستةقينةو، عومسان ئةفةندى نةيارةكةى بة 

ك لةو خاينانة ناوبرد كة دةبوو وةك كريستيانةكان لةسةر ئةم كريستيانيَكى قرضؤك و، خاين و بة يةكيَ
كابياية سةريان خةَلتانى خويَن ببواية، كةضى خؤجة هيَورى خؤى ثاراست و، بة شيَوةيةكى ورد مشت و 

ت ئةو هةرِةشةو جنيَوانة نابيسيَت كة يمرِى لةطةأل دةكردو، داواى بةَلطةو ثاساوى ىلَ دةكرد، وةك بَليَ
 ةفةندى تيَى دةطرت.عومسان ئ

لة رِاستيشدا دذوارة مرؤظ وتوويَذكارى لةو دوو وتوويَذكارةو دوو ثياوى كةللةرِةقرت لةو دوو ثياوة بدؤزيَتةوة. 
ناشيَت مرؤظ ضاوةرِيَى شتيَكى ئةوتؤيان ىلَ بكات ئةوة نةبيَت بارودؤخةكة تةواو تيَك بضيَت و، ناكؤكييةكى 

داخةو، دةستةآلتى ئةوةيش لةئارادا نيية دوور خبريََتةوة، ضونكة لةو  ديكةى خبريَتة سةر. ئةوةيش جيَى
ساتانةى كة كؤمةليَك لة كؤمةَلةكان لة  دةبيَت و دةشيَويَت و طؤرِانكارى مةزنى تيَدا ديَتة ئاراوة، كة ضار 

ئةركى لةرِآ  ثياوانيَكى لةم جؤرة ديَنة ثيَشةوةو  كارةكان بةرةو رِيَطةى نادروست دةبةن و لة ةنيية، ئةو
 الدةريدا بزر دةبن، ضونكة هاوسةنطى و كامَلبوونى خؤيان لةدةست دةدةن.

لةطةأل ئةوةيشدا ئةم تيَهةَلضوونة نةزؤكة ئةو ئاكامةى ىلَ كةوتةوة كة بةط و ئاغاكان دةيانويست، لةبةر 
ثآ نةكرا يةكسةر  ئةوةى ثرسى بةشداربوونيان لة ياخيبوونةكةدا بةبىَ ضارةسةر مايةوةو، ثرسي ئةوةشيان
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رِاى خؤيان لةمةرِ بابةتةكة دةربربِن. نيَوةرِؤ عومسان ئةفةندى لةطةأل ذمارةيةك لة ثياوةكانيدا رِؤيشت و 
 سةفةرى كرد تا ضاوى بة موفتى بكةويَت، لة كاتيَكدا لة توورِةييدا دةلةرزى و دةيقريِاندو هةرِةشةى دةكرد.

دةكرد كة بةط و  كان دةطةيشنت و ثاَلثشتى ئةو بريؤكةو رِاية ضاكةيانلةم مانطةدا رِؤذ لة دواى رِؤذ هةواَلة
، ئةويش ئةوةية كة باشرت واية شارةكةيان و مالَ و خانووةكانيان بثاريَزن. لة ناوةرِاستى ئاغاكان ويستيان

سةر دانة لةةيش شةرِيَكى نائوميَوئابدا نةمساوييةكان ضوونة ناو سةراييظؤوة. ماوةيةكى كورتى دواى ئة
رِووى دا. ئةو شةرِة هاوكات كؤتايى هةر هةموو بةرخودانيَك بوو. ثامشاوةى هيَزة  (طالسينتاس)ضياى 

شكست خوارودووةكانى تورك، لة رِيَكة هةورازة سةختةكةوة دةطةيشتنة شارةكة، كة لة طردؤَلكةى ليسكا 
لة شؤرِشكيَرِانى خةَلكى وآلت و دةهاتة خوارةوةو بة شارؤضكةى ئؤكؤَلضةدا تيَدةثةرِى. كة تيَكةَلييةك 

سةربازانى سوثاى فةرمى  بوو ئةوانةى ويَرِاى فةرمانةكانى سوَلتان ئاكامى بةشدارى كردنيان لة بةرخوداندا 
كةوتة ئةستؤوة. سةربازةكان جطة لةوةى داواى ئاوو نانيان دةكرد، ثرسيارى  رِيَطةى )ئؤفاتس(يان دةكرد لة 

ةكانة ئةوة دةروونيان ثرِ حةماسةت و ورةى جةنطني بوو، شكستييةكان ورةى ثآ كويَوةية، هةرضى شؤرِشطيَرِ
بةرنةدابوون، لة كاتيَكدا كة دةم و ضاويان رِةش داطةرِابوو، تؤزو طةرديان ىلَ نيشتبوو، جل و بةرطةكانيان 

دايةوة كة درِابوون، بة شيَوةيةكى توندو طاَلتة ثىَ كردن وةآلمى ثرسيارى توركةكانى فيشيطراديان دة
هةرطيز ئارةزووى جةنطيان نةدةكردو، خؤيان بؤ سةنطةر ليَدان و رِآ نةدان بة دوذمن ئامادة دةكرد بةسةر 

 رِووبارى درينادا نةثةرِيَتةوة.
جاريَكى ديكة عةىل خؤجة ثةيدا بووةوةو، بةبآ شةرم و شةرمةزارى رِايطةياند كة ئةم شارة ناتوانيَت 

طريش هيض ئاكاميَكى ئةوتؤى ىلَ ناكةويَتةوة، ئةويش دواى ئةوةى ئةَلمانةكان بةرطرى لة خؤى بكات و، بةر
ةرِةوة بؤ ئةو ثةرِ داطري كردووة. شؤرِشوانةكانيش ئةوةيان دةرك ثآ كردبوو، بةآلم ثبؤسنيايان لةم 

نةياندةويست ددان بةو شتةدا بنيَن، ضونكة ئةو خةَلكةى كة ثاكرتين جل و بةرط دةثؤشن و خؤشرتين 
لة  ةةندييةوان ثاراست و بة ترسنؤكى و ئةقَلمؤراك دةخؤن و، ئةوانةى مالَ و سامان و موَلكةكانى خؤيخ

دى ضوون شؤرِش و خةبات دوور بوون، رِكيان هةَلدةستاندن و ناخيان دةورووذاندن، لةو كاتةدا عومسان ئةفةن
ئارةزووى جةنط و كوشتارى ال ثرت رِةنط زةردتر بووبوو، هةوةسى ثرت بووبوو، شيَت طةيشت، كة الوازترو 

ثةرةى سةندبوو. دةربارةى هيضى ديكة نةدةدوا جطة لة بةرخودان و بةرطرى نةبيَت لة هةموو شويَن و 
بةهةر نرخيَك بووة، هةروةها بةردةوام لةبارةى ثيَويستى مردن دةئاخفت. هةموو خةَلكةكةيش لةبةردةم 

ؤجة نةبيَت، كة هيَورو لةسةرخؤو بةبآ تانةو شادى نواندن بة سووربوون و مكورِبوونيدا دةكشانةوة، عةىل خ
لة مانطيَك لةسةر ئةم شؤرِشةكة كؤتايى هات وةك ضؤن بةر بةَلطة بؤ عومسان ئةفةندى دةسةملاند كة 

كار نةترازاوةو بارودؤخةكة ئاَلؤزتر نةبووة تا زووة د. ئامؤذطاريشى كرد كة تا كار لةكابياية ثيشبينى كر
  ثياوةكانيدا بطةيةنيَتة )بليظيا(.خؤى لةطةأل

ئيَستة عةىل خؤجة ئةوةندة توند نيية، غةمبارانة دَلنةوايى قةرة مانلياى دةدايةوة، وةك بَليَيت دَلنةوايى 
 نةخؤشيَك بداتةوة، ئةوةيش لةبةر ئةوةى، لة ناخى خؤيدا هةستى دةكرد كة لة ثشتى ئةو رِواَلةتة

نزيك دةبووةوة. هةستى بة ئازارو توورِييةك دةكرد كة  كولةمةرطييةى كة طرذانةوةية، زؤر دَلطران بوو لةو
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كةس ناتوانيَت هةستى ثآ بكات موسوَلمانيَكى برِوادار  نةبيَت كة دةبينيَت هيَزيَكى بيانى نزيك دةبيَتةوةو 
راوةية سستمى كؤنى ئيسالمى ناتوانيَت ماوةيةكى دوورو دريَذ خؤى لةبةردةمدا رِابطريَت. ئةم غةمة شا

 بةبآ ئارةزووى خؤى لة وشةكانيدا دةردةكةوت.
 بةرسظى هةموو جنيَوةكانى قةرة مانلياى نةدةدايةوة، بة جؤرة غةمطينييةكةوة نةبيَت، طوتى:

برِوايةدايت، كة من ثيَم ناخؤش نةبيَت ليَرة رِاوةستم و نةمساوييةكان ببينم ديَنة ناو خاكى  وـ ئةفةندى، لة
ان دةكات و، ئةم شتة زيندووم؟ لةو برِوايةدايت ئيَمة دةرك بةوة ناكةين كة ضاوةرِيَموآلتةكةمةوةو من هيَ

؟ .. ئيَمة دةزانني ض زيانيَكمان ىلَ دةكةويَت و ض بينني كة خةريكة رِوومان تيَدةكاتة نارِؤذطارة ناخؤش
يتةوة، ئةوة زيانيَك دةكةين ... هةموو ئةوة باش دةزانني. ئةطةر مةبةستت ئةوةية بؤمانى شى بكة

يا(وة بيَيت. بةآلم من برِوام ظثيَويستى نةدةكرد جاريَكى ديكة بيَيتةوة، نة بة خوا ثيَويستيش نةبوو لة )بلي
واية كة تؤ بايةخى ئةم كارانة نازانيت، ئةطةر بايةخت ثآ دابان ئةوة ئةو كارانةت نةدةكرد كة ئةجنامت دان 

كة زؤر لةوة طةورةترة كة تؤ مةزةندةى دةكةيت  ةجنةيةو، ئةو قسانةشت نةدةكرد كة كردتن. ئةو ئةشك
 ئةفةندى. ناشزامن ضارةى ضيية بةآلم دةزامن تؤ ناتةويَت رِيَنويَنى ئةوة بكةيت ئةو ضارةسةريية بكريَت.

بةآلم عومسان ئةفةندى هةموو ئةو شتانةى نةدةبيست كة لةطةأل ئارةزووى رِاستطؤيانةى قووَلى بةرخوداندا 
بؤية رِكى لةم خؤجة دةبووةوة وةك ضؤن رِكى لة نةمساوييةكان دةبووةوة كة شؤرِشى دذ  نةدةطوجنان،

بةرثاكردبوون. بةم شيَوةية هةر كاتيَك نةياريَكى دةسرتِؤيشتوو و شكستيى طةورة نزيك دةبيَتةوة، لة 
وة. عومسان ئةفةندى كؤمةَلدا رِك و كينة لة نيَوان براياندا سةرهةَلدةدات و دووبةركيَى ناوخؤيى دةكةويَتة

هيض وتةيةكى ديكةى نةما بيَليَت، دةستى بةوة دةكرد عةىل خؤجة بة خائني ناوزةد بكات و بة 
طاَلتةجارِييةوة ئامؤذطارى بكات بةر لةوةى نةمساوييةكان بطةن ببيَتة كريستيان. خؤجةيش بة هيَورى 

 وةآلمى دةدايةوة:
ئةفةندى، من نامةويَت ببمة كريستيان، بةآلم نامشةويَت لةطةأل  ، منيش نامبآ.ـ باوباثريان نةبوونة كريستيان

 طةوجيَكدا جبةنطم.
هةموو ثياوماقووآلنى توركان لة خةَلكى فيشيطراد هةمان بريورِاى عةىل خؤجةيان هةية، بةآلم لةو 

رِوونى و زبريية يَك بووة بةم رِاشكاوى و بةم رِاى خؤيان رِابطةيةنن و، هةرضؤن برِواشةدا بوون كة باشرت واية
بيَليَن. لة نةمساوييةكان زةندةقيان ضووبوو كة بة ليَشاو دةهاتن، هاوكات لة قةرة مانليايش دةترسان كة 

ماأل نةدةهاتنة دةرةوة، يان نةدةضوونة سةر موَلكةكانيان لة ةكةيان كؤنرتؤلَ كردبوو، بؤية لة طرووثةكةى شار
لة بينينى مانلياو ثياوةكاني قوتار بكةن، ئةوة نيطايان نزيك شاركةوة، ئةطةر نةيانتوانياية خؤيان 

ثةرتةوازةو وشةكانيان تيَكةلَ و ثيَكةلَ دةبوون، بة دواى ثاساويَكى طوجناوى ئةتؤدا دةطةرِان رِيَطةيان بدريَت 
 ئةو شويَنة بةجآ بهيََلن.

بةردةوامى لة بةيانييةوة تا قةرة مانليا لةسةر تةثؤَلكة بضووكةكةى بةرانبةر كةالوةى خانةكة كؤبوونةوةى 
ن و دةضوونة ئةو شويَنة: ثياوانى قةرة مانليا، ئةو كةسانةى كرد. جةماوةريَكى جؤراوجؤر دةهاتئيَوارة دة

ى شار ثرسياريَك لة بارةى بابةت يان ثرسيَكةوة ةرِيَيان دةكةوتة ئةوآ، ئةو ثياوانةى دةهاتن لة ئاغا نويَيةك
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نان بة زؤرةملىَ ثيَش خؤيانيان دابوو بؤ ئةوةى طوآ لة ئاخافتنةكانى بكةن يان ئةو كةسانةى شؤرِشوا
فةرماندةكة بطرن. قةرة مانليا هةر وتارى دةدا. كاتيَك ئةطةر قسةكةى ئاراستةى خودى يةكيَك بكرداية، 
هاواريَكى بةسةردا دةكرد وةك بَليَيت بةسةر سةد كةسدا دةخورِيَت. تا دةهات دةم و ضاوى ئةوةندى ديكة 

ةوةو سثيَنةكةيان بة رِوونى زةرديان دةنواند، كةفيَكى سثى دزةردو الواز هةَلطةرِابوو، هةردوو ضاوى دةخوالن
نيَو  لةم الو لةو الى ليَويةوة طرد دةبووةوة. يةكيَك لة خةَلكى شار سةبارةت بة برِوايةكى ميللى بآلوى

(وة هةبوو كة لة سةردةميَكى زؤر كؤندا ليَرة ، كة ثيَوةندى بة ثري )توركمانياموسوَلمانان قسةى بؤ دةكرد
ستة لة  طؤرِةكةى خؤيدا لةم شويَنة مردووة كاتيَك رِيَى نةدةدا سوثاى كافران لة درينا بثةرِيَتةوة، كة ئيَ

رةكةوةو بيَطومان هةركة يةكةمني دةكةويَتة كةنارى ئةوبةرةوةى سةرووى رِووبارِاكشاوة، ئةو طؤرِةى 
سةر ثردةكة ئةو هةَلدةستيَتة سةرثآ. كاتيَك قةرة مانليا ئةفسانةكةى بيست بةوثةرِى  خوانةناس ثآ بنيَتة

حةماسةت و طرذييةوة دةستى بةسةردا طرت و خةَلكى ىلَ ئاطةدار دةكردةوةو دةيطوت ئةمة ثشتيوانييةكى 
 واقعييةو بريى ىلَ نةكرابووةوة. دةيطوت:

يريَك دروستى كردووة. بؤية هيَزة خوانةناسةكان ئةوةيان لة ـ برايان، ئةم ثردة بينايةكى خيَرخوازييةو وةز
ضارة نووسراوة نةتوانن بةسةريدا بثةرِنةوة. ئيَمة بة تةنيا بةرطرى ىلَ ناكةين. بةَلكو ئةو ثياو ضاكةى خوا 

ة مششيَر كارى تآ دةكات. هةر كاتيَك دوذمنةكةمان بطات ئةو تفةنط و ن بةرطرى ىلَ دةكات كة نة
ن تة سةرثآ، لةناوةرِاستى ثردةكةدا رِادةوةستيَت و هةردوو باَلى دريَذ دةكاتةوة، كاتيَك دوذمناهةَلدةستيَ

برا  ترساندا هةَليَن.لة، دَليان لةناكاو دادةكةويَت، تةنانةت ناتوانن بيبينن، ضؤكيان ديَتة لةرزين و
 دةكة.هةمووتان لةطةَلم وةرن، وةرن بضينة الى ثرتوركةكان، بآلوةى ىلَ مةكةن، 

قةرة مانليا بةم شيَوةية لةبةردةم ئاثوورةى خةَلكةكةدا هاوارى دةكرد. بةو رِاوةستانة رِةثةى بةو 
ةوة شيَوةى ئةو رِاوةستانةى نهةردوو دةستى دريَذ كردبوو ، بةو شيَوةيةدةمةَلقؤثانة رِةشة دريَذو درِاوةيةوة

 فيَسيَكى لةسةر بيَت. اريكى رِةش دةضوودةنواند كة ثياو ضاكةكة رِادةوستيَت، لة خاضيَكى بةرزو ب
دانيشتووانى فيشيطراد ئةم ئاخافتنةيان دةزانى، بةَلكو لة قةرةمانليا باشرتيان دةزانى، ضونكة هةر 

ة، ثاشان بةخؤى ضةندين جار طيَرِاويةتييةوة، بةآلم هيض داَلى بيستوويةكةيان ئةم ئةفسانةى بة من
ثشت بة يارمةتى مردووان ببةسنت كة لة كاريَكدا فسانة تيَكةأل بكةن و، ئارةزوويةكيان نةنواندووة ذيان و ئة

هيض زيندوويةك لة زيندووةكان ناتوانيَت يارمةتييان بدات. عةىل خؤجة لة دووكانةكةى دوور نةدةكةوتةوة 
يضى نةدةكرد بةَلكو خةَلكى ئةو رِووداوانةيان بؤ دةطيَرِايةوة كة بةرانبةر بة خانة بةردينةكة رِوويان دةدا، ه

تةنيا ئةوة نةبيَت بؤ نارِةزايى دةربرِين دةستى دةجووآلندةوة لةكاتيَكدا غةم و بةزةيى بة رِوويةوة 
 دةردةكةوت و دةيطوت:

ـ دةمزانى ئةم طةوجة ناهيََليَت نة زيندووةكان و نة مردووةكان ثشوو بدةن. خوا دةست بة باَلمانةوة بطريَت 
... 

وان بةرانبةر بة دوذمنى رِاستةقينة، هةموو توورِةيى خؤى بةسةر عةىل خؤجةدا ئةوة قةرة مانلياية، ناتة
رِذاند. هةرِةشةو طورِةشة دةكات و، هاوار دةكات و، سويَند دةخوات كة خؤجةى كةللةةرِة  بةقةد كابياكة 
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تنى لة ميَخ بدات بةر لةوةى ناضار بيَت شارةكة بةجآ بهيََليَت، تا بةم شيَوةية ضاوةرِوانى طةيش
 خةَلك لةطةَليان بةشةرِ بيَن.  شيهيَشتبيَت و نة نةمساوييةكان بكات كة نةيويست لةطةَليان بةشةرِ

نةمساوييةكان لةسةر طردؤَلكةكانى ليسكا دةركةوتن، بؤية هةر هةموو ئةم مشت و مرِة كؤتاييان هات و 
. قةرة مانليا دوايةمني كةس بوو خةَلكى بؤيان دةركةوت كة بة رِاستى شار ناتوانيَت بةرطرى لة خؤى بكات

كة شارةكةى بةجآ هيَشت و دوو تؤثخانةى ئاسنينيشى بةقةد الثاَلة بضووكةكةى بةرانبةر بة خانةكة 
لةدووى خؤى بةجآ هيَشت كة بؤ ئةويَى رِاكيَشابوون. بةآلم بةر لةوةى شارةكة بةجآ بهيََليَت فةرمانى بة 

يَكى بة تةن زةبةالح و ميَشك ثووض بوو، بضيَت ضوار ثةىل عةىل يةكيَك لة بةردةستةكانى دا، كة ئاسنطةر
كة لة سوثيَرة كؤنةكة لة نيَوان دوو ثايةى بةستييةوة خؤجة ببةستيَتةوة، كاتيَك كة بة ميَخيَكى داربةرِوو 

 بةردينى سةر كابياكة مابووةوة بة طويَى رِاستى هةَليواسى و لة ميَخى دا.

يا بوو بة دةنطى بةرز ئةو فةرمانةى دةركرد، لة كاتى ئةو هةراو هورياو شَلةذانة خةَلك طويَيان لة قةرة مانل
سةرتاسةرييةى طؤررِةثانى بازارِةكةو دةورو بةرى ثردةكة بةخؤوةيان دةبينى، بةآلم كةس بريى لةوة 

زل و نةدةكردةوة كة فةرمانةكة بةو شيَوةية جيَبةجآ دةكريَت، ضونكة مرؤظ لةم جؤرة بارودؤخةدا وشةى 
جنيَوى ئةوتؤ دةبيسيَت. يةكةمني جار بريؤكةكة ناماقووآلنة دةهاتة ثيَش ضاوو، وا ليَك دةدرايةوة كة تةنيا 
هةرِةشة يان رِيسواكردن يان شتيَكى لةو جؤرة بيَت. تةنانةت عةىل خؤجة بة خؤى ئةوةندةى بة طرنط و 

كارة بكات بة قايم كردنى هةردوو جدى هةَلنةطرتبوو. خودى ئاسنطةرةكةيش كة رِاسثيَررابوو ئةو 
دانى خؤجة بةقةد كابياكةوة أل بوو ثيَوةى ديار بوو دوو دَلةو بريدةكاتةوة، بةآلم لة ميَختؤثخانةكةوة سةرقا

بةر طويَى خةَلك كةوتبوو، بؤية ئةو خةَلكة شَلةذاوو غةمبارانة لة ميَشكى خؤياندا طرميانةو ئةطةرى 
ة ئةجنام بدريَت يان ئةجنام نةدريَت... سةرةتا زؤربةى خةَلك لةو برِوايةدا بوون ئةوةيان دادةنا ئةو جؤرة تاوان

ساتانةدا كة شَلةذان و  مكة ئةو كارة كاريَكى بآ نرخ و قيَزةون و نةكةردةنيية، لة رِاستيشدا واية... بةآلم لة
بةدةر، ئةم كارةيش رِادةبدريَت، شتيَكى طةورةى لة  بشيَوييةكى طشتى سةرى هةَلداوة دةبوو شتيَك ئةجنام

تةنيا شتيَكة كة دةشيَت ئةجنام بدريَت.. ئةجنام دةدريَت؟ ئةجنام نادريَت؟ ئةم ئةطةرة وردة وردة بةرجةستة 
دةبوو. هةركة خولةكيَك تيَدةثةرِى يان جووَلةيةك رِووى دةدا بةر لة هةموو كاتيَكى ثيَشرت بة كاريَكى 

م نةدريَت؟  دوو ثياو هاتن و خؤجةيان طرت و ئةويش هيض بةرطرى لة ماقووأل دةهاتة ثيَش ضاو. بؤضى ئةجنا
خؤى نةكرد ... لة ثشتةوة قؤأل بةستيان كرد ... هةموو ئةمة هيَشتة لة واقعيَكةوة دوورة كة بطاتة 
هةموو ئةو ترس و شيَتايةتيية. بةآلم نزيك بوونةوة لةو واقيعة هةنطاو هةنطاو دةبيَت. وةك بَليَيت 

لةناكاو و رِيسوايى كردبيَت، خؤى لةناكاو هةستى بة شةرمةزارى  دَلىة بةرانبةر بة الوازى و دووطةرةكئاسن
و، ضةكوشيَكى دةرهيَنا كة بةر لة ماوةيةك بؤ ضةسثاندن و دامةزراندنى هةردوو تؤثةكة بةكارى هيَنابو

كة دوذمنان طةيشنت يان  هيَنا، لةبةر ئةوةى كاتيَك مةزةندةى ئةوةى كردكةس نةيدةزانى لة كويَوة دةري
و ورةى ثآ اخةريكن بطةن، ئةوان ماوةى نيو كاتذميَريَك بة ثآ لة شارةوة دوورن، ئةو مةزةندةكردنة توان

رِ ئيَشة واى لة خؤجة كرد طوآ بةخشى و، ثاَلى ثيَوة نا تا سةر كارةكة ئةجنام بدات. خودي ئةم مةزةندة ث
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طةرانة شيَتة بآ بةهايةى كة دةويسرتيَت بةسةريدا هيض شتيَك نةدات، تةنانةت بةو سزا ستةمبة
 بسةثيَنريَت.

ماوةي ضةند ضركةيةكدا ئةو كارة ئةجنام درا كة لة هةموو ضركةيةك لة ضركةكان بة جيا بةم شيَوةية لة 
يَى تآ ى وابيَت كة ئةم كارة باشة يان رِئةستةم بوو نةدةكرا رِوو بدات. لةبةر ئةوةيش كةس نةبوو برِوا

ت، ئةوة هةر يةكةو لةالى خؤيةوة جؤرة بةشدارييةكى لةوةدا كرد كة  خؤجة بة طويَى رِاستى بة دةضيَ
ميَخى داربةرِوو بة كابياكةوة لة ميَخ بدريَت. كاتيَك خةَلك لةبةردةم نةمساوييةكان بآلوةيان كرد كة 

وة، ناضار بوو مل كةض بيَت و دادةبةزينة ناو شارةوة، خؤجة بةو شيَوةية سةيرو ثرِذان و ثيَكةنيناويية ماية
هيَور داساكيَت، ضونكة بة ئاستةم جبووآليةتةوة طويَى دةئيَشاو ئةطةرى ئةوةيش هةبوو طويَى لة بن 

وآ لة هاوارى طهةَلكةنرايةت كة هةستى دةكرد ئةوةندةى ضيايةك قورسة. هاوارى دةكرد، كةس نةبوو 
هةموو زيندوويةكان، لة ترسى نةمساوييةكان كة بطريَت و لةو دؤخة بة ئازارةى قوتار بكات. ضونكة 

ةكان كة دةجةنطان و ثاشةكشةيان دةكرد، خؤيان لة ماأل نا يان بة دةطةيشنت و، لة ترسى شؤرِشطيَرِ
طوندةكاندا ثةرت بوونةوة. شارةكة خامؤش دةهاتة ثيَش ضاو، ثردةكة ضؤأل بوو وةك بَليَيت مةرط هةموو 

ك تؤثيَكى بآ طيان لةسةر س  نةبوو ثردةكة بثاريَزيَت، تةنيا عةىل خؤجة وةشتيَكى تيَدا لةناوبردووة. كة
بوو، سةرى بة ميَخةكةوة جةرِابوو، لة دةستى ئازار دةيناآلندو، تةنانةت بةم حاَلةتةشةوة بريى بؤ كابياكة 

 الى بةَلطةى نوآ دةضوو بريو رِاكانى قةرة مانليايان ثآ رِةت بكاتةوة. 
وردة نزيك دةبوونةوة، ثيَشةنطةكانيان، لة كةنارةكةى ديكةوة، ئةو دوو تؤثخانةيان نةمساوييةكان وردة 

بينى لةبةردةم خانةكةى نزيك ثردةكةدا دانرابوو، رِاوةستان و ضاوةرِوانى طةيشتنى تؤثخانة ضياييةكانى 
نة ضؤَلةكة كردو خؤيان دةكرد. كة نيَوةرِؤ داهات لة دارستانيَكى بضووكةوة ضةند بؤمبيبَكيان ئاراستةى خا

زيانيان ثآ طةياند كة ثيَشرت دةلةرزى، ئةو شيشة زؤر جوانانةى ثةجنةرةكانيان تيَكشكاند كة لة يةك 
بارستايى نةرمة تاويَر دروست كرابوون. نةمساوييةكان تةقةيان رِانةطرت ئةو كاتة نةبيَت هةردوو تؤثخانة 

طيَرِايةوةو بينييان كة لةو ناوة بةجآ هيََلراوةو كةس  كردو هةَليان تووناتوركيية جآ هيََلراوةكةيان تةفرو
بةرسظيان ناداتةوة، ئةو كات وريايانة لة ثردةكةو لة شارةكة نزيك دةبوونةوة، ذمارةيةك لة سةربازة 
مةجةرييةكان وردة وردة طةيشتنة كابياكةو دةستيان لةسةر بةلةثيتكةى تفةنطةكانيان بوو يةكسةر تةقة 

رِاوةستان. خؤجة لة ترسى ئةو بؤمبانةى بةسةرسةريدا  ىيان بينى وا  ورِماو بةرانبةربكةن. كاتيَك خؤجة
ئةو ئازارو ذانةى بريضووةوة كة ميَخةكة بة طويَى دةطةياند،  كيظةيان دةهات خؤى طرذ كردبووةوة، تةنانةت

ةو، لوولةى تا ماوةيةك لة بريى ضووةوة... كاتيَك ئةو سةربازانةى بينى كة رِكى ليَيان دةبيَتةو
تفةنطةكانيانى بينى ئاراستةى ئةو كراون، دةستى بة ئاي و ئؤيةكى سكاآلئاميَزانةى بةردةوام كردو، لةطةأل 

ئةو زمانةية كة هةموو كةسيَك تيَى دةطات. بة هؤى ئةوةشةوة سةربازةكان تةقةيان  ةخؤيدا طوتى : ئةم
كى او هةنطاو دةرِؤيشنت، كةضى هةنديَهةنط نةكرد. لة كاتيَكدا هةنديَكيان بةردةوام بةسةر ثردةكةدا

ديكةيان لة تةنيشتييةوة رِاوةستان و  لة نزيكةوة تيَيان دةرِوانى و لةو دؤخةى نةدةطةيشنت. تا ئةو كاتةى 
برينثيَضيَك طةيشت و مةقاشيَكى دةرهيَناو لةسةرخؤ بزمارةكةى هةَلكيَشا، كة بزماريَكى لةو جؤرة بوو بؤ 
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كار دةهيَنرا... عةىل خؤجة ئازاد بوو... لةبةر ماندووبوون و شةكةتى و ئازار بةسةر نالَ كردنى ئةسث بة
. برينثيَضةكة دةرمانيَكى شتة ئازارى هةبوو، طويَى دةئيَشاثيَثلكة بةردينةكاندا بةربووةوة، لةو كاتةى هيَ

ةونيَكى سةير دةبينيَت،  تيماركردنى لة برينةكةى طويَي دا، خؤجةيش لةناو فرميَسكةكانةوة ، وةك بَليَيت خ
اَلى ضةثى ئةم سةربازةى ثآ ثيَضرابووةوةو، ويَنةى خاضيَكى طةورةى بدةيرِوانيية ئةو قرديَلة ثانةى 

لةثارضةيةكى سوور درواوى ثيَوة بوو. ناشيَت مرؤظ مؤتةكةى ئةوتؤى بةسةر بيَت ئةوةندة ترس و تؤقني لةخؤ 
و هاتبيَت. ئةم خاضة لةناو فرميَسكةكانى عةىل خؤجةدا مةلةى بطريَت ئةو كاتة نةبيَت كة تووشى لةرزو تا

دةكردو ليَوة تارماييةكى زةبةالح بةدى دةكرا. بةردةمى ئاسؤى ىلَ طرتبوو. ثاش ئةوة برينثيَضةكة 
برينةكةى عةىل خؤجةى تيمار كردو بة سةرويَنةكةى لةسةر شاشةكةوة بةستييةوة. خؤجة بةسةر ثيَضراوى 

نةدةهاتةوة سةر  ةوبووةوة، تا ماوةيةك ثشتى بة ثةرذينى ثردةكةوة دا، هيَور نةدةبووةوهةستا، ثشتى ضةما
 ةت نةبيَت.محخؤى زؤر بة زة

ذيَر نووسينة توركييةكةى نةخشيَنراوى سةر بةردةكة، سةربازيَك لةبةردةميدا، لةو بةرى كابياكةوة، لة
ى ئازارو ذاندا هيَشتة سةرى درنطةى كاغةزيَكى طةورةى سثى هةَلدةواسى، ئةطةرضى خؤجة لة ئةذمةت

دةهات، نةيتوانى جَلةوى ئةو خووةى خؤى رِابطريَت كة ليَى رِاهاتبوو و تةماشاى ئةو رِيكالمة سثيية 
نةكات. بانطةوازيَك بوو جةنةراأل  فيليبؤظيض، بة هةردوو زمانى عةرةبى و توركى ئاراستةى دانيشتووانى 

ؤنةوة كة سوثاى نةمسا ثيَى ناوةتة ناو خاكى بؤسنياوة. عةىل خؤجة كات بةو بةبؤسنياو هةرزةطؤظيناى د
دةستى داناية سةر ضاوى رِاستى و دةستى بة )حينجة( خويَندنةوةى دةقة توركييةكة كرد، نةيتوانى 

 نووسرابوون. نةبيت كة بة فؤنتى طةورة بيخويَنيَتةوة ئةو وشانة

 )ئةى دانيشتووانى بؤسنياو هةرزةطؤظينا:
ئةمثراتؤرى نةمسا ثاشاى مةجارستان، سنوورى وآلتى ئيَوةى تيَثةرِاندووة، وةك دوذمنيَك نةهاتووة )سوثاى 

وآلت بة زةبرى هيَز داطري بكات، بةَلكو وةك دؤستيَك هاتووة سنووريَك بؤ ئةو هةموو جؤرة بشيَويية 
بؤسنياو هةرزةطؤظينا، بةَلكو دابنيَت كة ضةندين ساَلى دوورو دريَذة تةشةنةيان كردووة، نةك تةنيا هةر لة 

 لة ناوضةكانى سنوورى نةمساو مةجارستان(. 
................................................................................... 

)ئةمثراتؤر شا ناتوانيَت ئةو توندو تيذى و بشيَوييةى نزيك خاكةكةى ببينيَت و، ئةو كولةمةرطى و 
 ينيَت كة لة سنوورى وآلتةكةى نزيك ببنةوة ...(.نةهامةتيية بب

)سةرجنى وآلتانى طةورةى جيهانى بؤ الى بارودخى ئيَوة رِاكيَشاوة، بؤية ئةجنوومةنيَكى نةتةوةكان بة 
تيَكرِاى دةنط برِياريان دا كة نةمسا مةجارستان ئاشتى و بةختةوةريتان بؤ دةستةبةر بكةنةوة كة 

 ةستتان داوة(.ماوةيةكى دوورو دريَذة لةد
) خاوةند شكؤ سوَلتان، كة بةختةوةرى ئيَوةى مةبةستة، هةستى بةوة كردووة كة ثيَويستة ئيَوة رِادةستى 

 ةوةى بتانثاريَزيَت(.ئدؤستة مةزنةكةى ئةمثراتؤر شا بكات بؤ 
................................................................................... 
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ثراتؤر شا فةرمان دةدات كة هةموو رِؤَلةكانى ئةم وآلتة بة ثيَى دةستةآلتةكانى ياسا يةك مافيان )ئةم
 هةبيَت و، ذيان و خانوو بةرةو سامانى هةر هةموويان بثاريَزريَت(.

................................................................................... 
او هةرزةطؤظينا بة دَلنياييةوة وةرنة ذيَر ضةترى ئاآلى سةركةوتووى نةمسا )دانيشتووانى بؤسني

مةجارستانةوة، دؤستانة ثيَشوازى لة سةربازةكامنان بكةن و، دةست بة ئيش و كارةكانتان بكةنةوةو، دَلنيا 
 بووم و رِةجنى كارةكانتان ثاريَزراون(. وبن كة بةر

، واتاى هةموو وشةكانى نةدةزانى، بةآلم هةر هةموويان ئيَش و خؤجة يةك يةك ئةم فريَزانةى دةخويَندةوةو
ئازاريان ثآ طةياند. ئةوةيش ئيَشيَكى تايبةت بوو زؤر لةو ئيَش و ئازارانة جياواز بوو لة طوآ بريندارةكةى 

وشانةى ئةمثراتؤر( بة شيَوةيةكى  و سةرو ثشتى هةستى ثآ دةكرد. تةنيا ئةو كاتةو بة كاريطةرى ئةم )
بة ثيَوةندييةك خزمايةتييان ن و ئاشكرا دةركى بةوة كرد كة خؤى و كةس و كارو هةر هةموو ئةوانةى رِوو
َلياندا هةية هةر هةموويان بة تةواوةتى لةناو ضوون. بةآلم سةير لةوةداية كة: ضاو هةر تةماشا دةكات، لةطة

كى رِاستةقينة ناذيت. ضونكة مانيش هةر قسان دةكات، مرؤظيش هةر ذيان دةطوزةريَنيَت، بةآلم ذيانيَز
كةوتوونةتة ذيَر دةستةآلتى ئةثراتؤريَكى بيانييةوةو، ئايينيَكى نوآ بةر دةرطةى ثآ تةنيونةتةوة. هةر 
هةموو ئةوة لةم وشة زل زل و ئةم فةرمانة تةم و مذاوييانةدا رِوونة، ئةوةى زؤرتر رِوونى دةكاتةوة ئةو ذانة 

موو ئةو ئازارو ذانانةى مرؤظ هةستيان ثآ دةكات قورس و طرانرتة كة قورسة بوو لة سينةداية كة لة هة
دةشيَت ئةنديَشة ثةييان ثآ ببات. ضةند هةزار كةسيَك لةو طةمذانةى وةك عومسان قةرة مانليا ناتوانن  
هيض يارمةتييةك ثيَشكةش بكةن و نةيش بارو دؤخةكة تؤزيَك بطؤرِن )خؤجة لةطةأل خؤيدا دريَذةى بة 

كردنى ئةو بابةتة دةدا( ) هةر هةموومان لةناو دةضني، با لةناو بضني(:  ئةم هاواركردنة ض بةهايةكى تاوتوآ 
هةية لة كاتيَكدا سةردةميَك هاتووةتة كايةوة مرؤظى تيَدا بةم شيَوةية هةرةس دةهيَنيَت، نة دةمريَت و 

هةر و خاكدا دةطةنيَت، دوايى سةر بةا، وةك ضؤن ميَخيَك لةن)بؤطةن دةبيَت( نةيش دةذيَت، بةَلكو دةطةنيَت
هةموو جيهان دةبيَت تةنيا خودى خؤى نةبيَت. بة رِاستى ئةوة كولةمةرطيية، كولةمةرطييةكى طةورةية 
ئةوانةى لة شيَوةى قةرة مانليان نايبينن و تيَى ناطةن بةَلكو بة خراث تيَطةيشنت كارى قورسرت لة دةروون 

 دةكات و جيَى شةرمةزاريية.
خؤجة لةناو ئةم هزرانةدا نغرؤ ببوو كاتيَك بةكاوةخؤ ثردةكةى بةجآ هيَشت. ئاطةى لةوة نةبوو ئةو عةىل 

سةربازةى فرياطوزارى بة دواوةية. ئيَستة طويَى نائيَشيَت وةك ئةو تؤثة بؤرة قورسة تاَلة دةئيَشيَت كة 
ندةوة. لةسةر خؤى دؤرِيشت، لةناكاو لة ناو سينةيدا جيَطريبوو ثاش ئةوةى )وشةكانى ئةمثراتؤر(ى خويَ

هةستى دةكرد تا لة ذياندا ماوة ثيَى بةو كةنارةكةى ئةوبةر ناكةويَت، ئةم ثردةيش  كة بؤ شار جيَى 
شانازييةو، كة توند بة ناوى خيَزانةكةيةوة بةندة لةوةتاى دروست كراوةو كة لةسةرى ثةروةردةو طةورة 

ةناكاو لة ناوةرِاستةوة لةوآ الى كابياكة هةرةسى هيَناوةو، بووةو، ذيانى خؤى لة نزيكيدا بةسةر بردووة ل
لةسةر نووسراوة، ثردةكةى لة ناوةرِاستةوة دوو شة  كرد  كةى نةمساىئةم كاغةزة سثيية ثانة كة بانطةوازة

كى ونيَوةك بَليَيت تةقينةوةيةكى بآ دةنط بيَت و، لةو شةقةشةوة كونيَكى طةورة ثةيدا بووةو، ضةند ئةستو
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جيا هيَشتة لةالى رِاست و ضةثى ئةو شةقةوة هةن رِةث رِاوةستاون، بةآلم هات و ضؤ زؤر زةمحةتة جيا 
ضونكة ثردةكة واى ىلَ هاتووة هةردوو كةنار ثيَكةوة نابةستيَتةوةو، دةبيَت هةموو مرؤظيَك لة ئيَستة بة 

 دواوة تا هةتاية لةو كةنارة مبيَنيَتةوة كة ئيَستة ليَى دةذيت.
ة لةسةرخؤ دةرِوات و نغرؤى ئةم خةون و ئةنديَشانة بووةو، بةم الو بةو الدا لةترى دةبرد ضوون عةىل خؤج
بووبيَت و، ئةوةندةيشى نةدةبرد هةردوو ضاوى ثرِ لة فرميَسك  كرابيَت و تووشى برينيَكى قوولَيةكيَك ثيَ

بؤ يةكةمني جار بةسةر  ةكرددةرؤزةكةريَكى نةخؤش رِيَى د وةكدةبوون .... هةنطاوى دوو دآلنةى دةناو، 
 ثردةكةدا بثةرِيَتةوةو ئةوةندة نةبات ثآ بنيَتة ناو شاريَكى نامؤى نةناسراوةوة...

ضةند دةةنطيَكى بةر طوآ كةوت، رِاضَلةكى. ذمارةيةك سةرباز بة تةنيشتييةوة دةرِؤيشنت، جاريَكى ديكة لة 
ئةو سةربازةى ميَخةكةى لة طويَى  ى، دةم و ضاوىناوياندا ئةو دةم و ضاوة زلة هيَورة طاَلتةجارِةيةى بين

و ئاماذةى . سةربازةكة بةهةمان بزةو ثيَكةنينةوة تةماشاى كرددةرهيَنا، خاضيَكى سوورى لة باأل ثيَضرابوو
خؤجة وا تيَطةيشت كة دةيةويَت ليَى تيَنةدةطةيشت داواى شتيَكى ليَكرد..  كة كردو بة زمانيَكشاشةبة 

يةكسةر رِاوةستاو دةم و ضاوى رِةش داطةرِاو، طوتى: )خؤم دةتوامن ئةم  يَشكةش بكات،خزمةتيَكى ديكةى ث
  ئيشة بكةم، خؤم دةتوامن بيكةم. ثيَويستم بةكةس نيية(.

 بة ثةلة بؤ ماَلةوةى تيَتةقاند. وبة هةنطاوى توندوتؤَلرت
******* 
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 دةيةمني ثارِ
         

 
 

 ةكى فةرمى ئاهةنطيَرِانةوة ضووة ناو شارةكةوة.بؤ رِؤذى دواتر سوثاى نةمسا بة شيَوةي

كةس لة يادى نايةت شار بآ دةنطييةكى وةك بآ دةنطى ئةو رِؤذةى بة خؤوة بينيبيَت. تةنانةت 
دوكانةكانيش نةكرانةوة، دةرطةو ثةجنةرةى ماَلةكانيش بة دريَذايى ئةو رِؤذة طةرمة خؤرةتاوةى كؤتايى 

ؤأل و، بن ديوارى ماآلن و باغةكان ضوون مردوو كث و مات بوون. مانطى ئاب داخرابوون. كووضةكان ض
نائوميَدى و شَلةذاوى باَلى بةسةر ماَلة توركةكاندا كيَشابوو، وريايى و طومانيش ماَلة كريستيانةكانى 
تةنيبووةوة. ترس و لةرزيش دةروونى هةر هةموو خةَلكى طرتبووةوة. نةمساوييةكان كة هاتبوونة ناو 

بؤسة نانةوة دةترسان، توركةكانيش لة نةمساوييةكان دةترسان، سريبييةكانيش ثيَكةوة لة شارةوة لة 
نةمساوى و توركةكان دةترسان، جووةكانيش زةندةقيان لة هةمووان دةضوو، لةبةر ئةوةى هةموويان لة 

نيَيان لة طويَدا رِؤذطارى شةرِو جةنطدا لةوان بةهيَزترن بة تايبةتى هيَشتة خةَلكى زرمةى تؤثخانةكانى دويَ
دةزرنطيَتةوة. ئةطةرضى بة طويَى تةنيا ترسيان نةكرداية ئةوة ض تاقيَكيان ئةو رِؤذة لووتى نةدةهيَناية 
دةرةوة. بةآلم مرؤظ طةورةى ديكةيشى هةية. طرووثى نةمساوييةكان كة دويَنآ هاتنة ناو شارةوة 

. ئةفسةرى فةرماندةى ئةو طرووثةى كة ئةفسةرةكةو ثؤليسةكانيان لة بارةطاكانيان هيَناية دةرةوة
مششيَرةكةى بؤ ئةفسةركة بةجآ هيَشت و، فةرمانى ثآ دا دريَذة بة ئةركةكانى خؤى بدات و، هيَورى و 
ئاسايش لة شارةكةدا بثاريَزيَت و، ثيَى رِِاطةياند كة كاتذميَر يازدةى ثيَش نيوةرِؤى سبةينآ كؤلؤنيَل دةطات 

، واتة نويَنةرانى هةر سآ ئايينةكة لة كاتى هاتنة ناوشارةوة لة ثيشوازيدا بن، و، ثيَويستة ثياو ماقووآلن
ئةفسةركة سةرخؤشانة ملكةضى فةرمانةكة بوو، ئةوةندةى نةخاياند دةست بةجآ بة دووى )مةال ئيرباهيم و 

يوةرِؤ لةسةر حوسيَن ئاغا مودةرِس و، قةشة نيقؤالو، داود ليظى حاخام(يدا ناردو ثيَى رِاطةياندن سبةينآ ن
كابياكة ثيَشوازى لة فةرماندة نةمساوييةكة بكةن و بة ناوى دانيشتووانةوة سآلوى ىلَ بكةن و تا ناوةندى 

 شار ياوةرى بكةن.
بةر لة كاتة دياري كراوةكة ثياوانى )هةر ضوار ئايينةكة( طرد بوونةوةو، لةسةرخؤ بةرةو كابياكة بةرِآ 

ةفسةرةكة، بة هاريكارى ثؤليسيَك، مافووريَكى دريَذى توركى رِاخست كةوتن. سالكؤ هيدؤ، يارمةتيدةرى ئ
و بن و ناوةندى سةكؤ بةردينةكةى ثآ داثؤشى كة دةبوو فةرماندة نةمساوييةكةى لةسةر دانيشيَت، 
ثياوةكان ماوةيةكى زؤر بة شكؤمةندى و بةرِيَزو كث و بآ دةنط لةو شويَنة رِاوةستان، كاتيَك تةماشاى 

يةكةيان كرد كة لة )ئؤكؤَلضة(وة دادةبةزى و فةرماندة لة هيض كويَيةك ديار نةبوو، هةر رِيَطة سثي
هةموويان هاوكات تةماشاى يةكدييان كرد، دواتر ثاش ئةو رِيَككةوتنة بآ دةنطة، لةبةشة دانةثؤشراوةكةى 
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وتنى تآ دةكرد، سةكؤ بةردينةكة دانيشنت، قةشة نيقؤال كيسة طةورةكةى كة لة ضةرم دروست كرابوو و تو
 دةرهيَناو بة هاوةَلةكانى ثيَشكةش كرد. 

لةسةر سؤفياكة دانيشتبوون وةك ضؤن لة سةردةمى الويدا بةبآ غةم دادةنيشنت و وةك هةموو الوةكانى 
ديكة كاتيان لةسةر كابياكة بةسةر دةبرد. هةر هةموويان بةنيَو ساَلدا ضوونة، قةشة نيقؤالو مةال ئيرباهيم 

تةمةنى ثريى و، مودةرِس و حاخاميش لة ثةجنايان تيَثةرِاندووة. هةر يةكةيان ئةمرِؤ باشرتين  طةيشتوونةتة
جل و بةرطى خؤيان لةبةر كردووة، تةنيا برييان لة خؤيان و لة كةس و كارى خؤيان دةكردةوة. لةبةر تيشكى 

، دةيبينى وا دةهاتنة ثيَش هةتاوى ئةو هاوينة طةرمةدا هةر يةكةيان لة رِووى ئةوانى ديكة ورد دةبووةوة
ضاو زؤر لة تةمةنى خؤيان ثريتر بن و، ئةو دميةنةى جارانيان نةماوة. هةر يةكةيان هاوةَلةكانى خؤيان بري 
دةكةوتةوة وةك ضؤن لة سةردةمى الوى و سةردةمى منداَليدا دةيناسني، لة تةنيشت ئةم ثردةوة هةر 

 ا طةورة دةبوو كة كةس نازانيَت ئيَستة ضى بةسةر ديَت.يةكةيان وةك درةختيَكى سةوز لةطةأل نةوةكةيد
جطةرةيان دةكيَشاو، سةبارةت بة زؤر شت دةئاخافنت و لة ئةنديَشةى خؤياندا بريؤكةى ديكةيان 

. …دةهؤنييةوةو، سات نا ساتيَك ئاورِيَكيان بةالى )ئؤكؤَلضة(دا دةدايةوة كة فةرماندةى ليَوة دةردةكةويَت
بةم فةرماندةوة بةندة كة دتوانيَت، ضاكة يان خراثة، هيَورى يان مةترسى نوآ، بؤ  ئيَستة هةموو شتيَك

 ئةوان، بؤ جيهانى ئةوان، بؤ هةموو شارةكةيان بيَنيَت.
بيَطومان قةشة نيقؤال لةهةر هةموو ئةو ضوار ثياوة هيَورتر بوو، لة هةموويان ثرت خودى خؤى كؤنرتؤلَ 

دةكرد. حةفتا ساَلى تةمةنى تيَثةرِاندووة، بةآلم هيَشتة بةخؤوةيةو كردبوو، يان مرؤظ بةو جؤرةى هةست 
بةتواناية. ئةو كورِى قةشة ميخائيلؤى بةناوبانطة كة توركةكان لةسةر هةمان ئةم ثردة سةريان ثةرِاند. بة 

 الوى ذيانيَكى كولةمةرطانةى طوزةراند.
كردنةوةيان خؤى رِزطار بكات. لةبةر رِةوشت و سريبيا هةآلت تا لة رِكى توركان و تؤَلة ليَ ضةندين جار بؤ

رِةفتارى توندى رِكيان ىلَ دةبووةوةو خؤشيان ثيَدا نةدةهات و تؤَلةيان ىلَ دةكردةوة. بةآلم لة ئاكامدا لة 
ئةبرةشييةكةى باوكيدا سةقامطري بوو، كاتيَك ساَلة ثرِ رِووداوةكان هيَور بوونةوة، ذنى خواست و دةروونى 

. ئةو رِؤذطارانة بةسةر ضوون و خةَلكى لة ياديان كردن )ئةم قةشة بة طاَلتةوة دةيطوت: لة هيَور بووةوة
ميذة رِةفتارم طؤرِاوةو توركةكانيش نةرم بوونة(. ماوةى ثةجنا ساَلة قةشة نيقؤال كاروبارى سةخت و دذوارى 

نايانة بةرِيَوة دةبات، هيض  بآلوةكةى لةسةر سنوور، لةسةرخؤو بة شيَوةيةكى دا ئةبرةشيية فراوانة ثةرت و
رِووداوو ئاذاوةيةكى بة خؤوة نةبينى تةنيا ئةوانة نةبيَت كة ذيان لةطةأل خؤيدا دةيانهيَنيَت، بؤية بة دَلسؤزى 
 خزمةتكارو شكؤمةندى مري بةويذدان و دادثةروةرانة بةرانبةر توركان و طةل و سةرؤكةكانى بةرِيَوةى دةبرد.

خةَلك  ذينطةو هيض ئايينيَك، خةَلكى ثياويَكيان نةبينى وةك ئةو بةم شيَوةية ئةوسا و ئيَستايش لة هيض
... وةك ئةم قةشة كة هةموو كةسيَك هةر خؤشيان بويَت ، بةبآ جياوازى ئايني يان رِةطةز يان تةمةنتيَكرِا

 ةةرجةستبة )باثري( ناوزةدى دةكةن. بةالى هةموو شارةوة، بةالى هةموو ناوضةكةوة، كَليساى سريبيا ب
دةكةن و هةموو ئةوةى طةل  ىدةكات، هةموو ئةوة بةرجةستة دةكات كة طةل بة )كريستى( ناوزةد
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كريستيية. ويَرِاى هةموو ئةوةيش طةل منوونةى كاهن و سةرؤكيان تيَدا بةدى دةكرد وةك  ةبينيَت كة ئةويدة
 خةَلك لةم شارةو لةم بارودؤخةدا وايان مةزةندة دةكرد.

آل بةرزو بةهيَزيَكى بآ هاوتا بوو، ئةطةرضى رِؤشنبريييةكى بةرفرةوانى نةبوو بةآلم دَليَكى قةشة نيقؤال با
دَلى دةبرد و  وهيَورو ئازايانةى هةبوو، جؤرة زةردةخةنةيةكى هةبوئةقَليَكى دانايانةو دةروونيَكى  فرةوان و

اكريَت و مةزةندة ناكريَت، دةروونى هيَور دةكردةوةو ورةى دةطةشاندةوة. ئةو زةردةخةنةيةى كة باس ن
زةردةخةنةى ئةو ثياوة بةتوانا بةرضاوتيَرةى كة بة ئاشتى لةطةأل خودى خؤى و لةطةأل هةموو ئةوانةدا 
دةذيَت لة دةورو بةرين. هةردوو ضاوة سةوزةكةى هةنديَك جار تةسك دةبنةوة تا رِادةيةك وايان ىلَ ديَت لة 

. بوويَرِينيان ليَوة ديَتةدةر. تا سةردةمى ثريبوون بةو شيَوةية بريسكةى زدةضن دوو دةزووى وردى قاوةيى 
كاتيَك بة بازارِدا تيَدةثةرِى، خؤى بة ثاَلتؤكةى ثيَضابووةوة كة لة ثيَستى رِيَوى دروست كرابوو، رِيشيَكى 

ى هةموو بةساَلداضوون يةك تةأل سثى تىَ نةكةوتبوو، ئةو رِيشة ويَرِاىسوور دةورى دةم و ضاوى تةنيبووةوة 
سينطى داثؤشيبوو، فيَسة زلةكةيشى لةسةر نابوو كة زةنطؤَلةيةكى طةورةى ثيَوة شؤرِبووبووة لةو تووكة 
ضرِةى خؤى ضنرابوو، كاتيَك بةم شيَوةية بة بازارِدا تيَدةثةرِى، وا مةزةندة نةدةكرا تةنيا هةر كاهنى ئةم 

كاهنى ئةم ناوضة ضياييةيةى، سةر بة كَليساى ثةجنا ساَلة ة ثاَلى بة ثردةكةوة داوةو ماوةى شارةية ك
ميَذة، لةسةردةمى ثيَش نووحةوة كاهنى ئةم ة بة تةنيا، بةَلكو وا دةهاتة ثيَش ضاو كة هةر لةئةرسؤزؤكس

ناوضةيةية، ئةو رِؤذطارةى كة ئايينة جياوازةكان و كَليسا جؤراوجؤرةكان كة ئيَستا دةيانبينني، جيهانيان 
ادا دابةش نةكردبوو. فرؤشيارةكان لة دوكانةكانيانةوة لةم بةرو ئةوبةرى بةسةر خةَلكى جيا جي

شةقامةكانةوة سةر بة هةر ئايينيَك بووبان سآلويان ىلَ دةكرد، ئافرةتانيش دوور دةكةوتنةوة سةريان 
رِادةطرت اندةوةو ضاوةرِوان بوون )باثرية( تيَثةرِيَت، منداآلنيش )تةنانة جووةكانيش( يارييةكانيان دادةنووشت

زو نةوازشةوة دةهاتنة ثيَشةوةو دةستة طةورةو ثةرِى رِيَوو لة هات و هاوار دةكةوتن و بة تةمةنةكانيان بة
زبرةكةى )باثرية(يان ماض دةكرد، تا ساتيَك لة ساتةكان بةسةر سةرى تاشراويان و رِوومةتى سوور 

 دةَليَت:كة دةبةرةكةى بكةن هةَلطةرِاويان لة ئاكامى يارى كردندا، هةست بة دةنطة خؤش و مذ
 ـ كورِم خوا تةمةنت دريَذ بكات، خوا تةمةنت دريَذ بكات.

ئةم رِيَز ىلَ طرتنةى باثرية بوو بة نةريتيَك خةَلكى نةوة دواى نةوة لة باو باثريانةوة بؤيان دةمايةوة، 
وون ئةو نةريتةيان تةنانةت وةك نةريتيَكى خؤرِسكى ىلَ هات و، نةوةكانى هاووآلتييان كة لةدايك دةب

 لةطةألدا لةدايك دةبوو.
بةآلم سيَبةريَك ذيانى قةشة نيقؤالى تاريك كردبوو: ئةويش ئةوةبوو ذنةكةى منداَلى نةدةبوو، بيَطومان 

خؤى يان هاوسةرةكةى بووبيَت لةو ةآلم كةس لة يادى نايةت طويَى لةيش بابةتيَكى ترسناك بوو، بةئةو
يَت، تةنانةت كةس لة يادى نايةت رِوانينيَكى لة ضاوياندا بينيبيَت تيَكةآلوى بارةوة هيض سكاآليةكيان كردب

جؤرة تاَلي و ناخؤشييةك بيَت. بةردةوام بة اليةنى كةمةوة دوو منداأل لة منداآلنى خزمةكانيان لة الدآ لة 
و ذنةكةى دوو ماَلياندا بووة، ثةروةردةيان دةكردن و طةورةيان دةكرن تا ذنيان دةهيَنا، ئةو كات قةشة

 ديكةيان دةكرد.سةرثةرشتى منداَلى 
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شان بة شانى قةشة نيقؤال مةال ئيرباهيم دانيشتبوو. ثياويَكى باآل بةرزى لةرِو الوازى دةمار ديار، رِيشيَكى 
رةتر نيية. خيَزانيَكى زؤرو سامانيَكى باشى وتةنك و دوو مسيََلى هةبوو شؤرِ بووبوونةوة. زؤر لة قةشةكة طة

ويَرِاى الوازى و شةرمنييةكةى، لةطةأل هةردوو ضاوة شينةكةيدا كة  ة باوكييةوة بؤى ماوةتةوة، بةآلمهةية ل
ييان ك يان هةذاريَك لة هةذارانى حاج. لة خواثةرستيَخؤى ثشت طوآ خستبوو لة دوو ضاوى منداأل دةضن

ةى شارى فيشيطرادة. مةال دةضيَت ثرت لةوةى ثياويَكى لة نةوةى خيَزانيَكى ديَرين بيَت كة ئةويش خؤج
ئيرباهيم سةرى زمانى دةطرت )تةنانةت خةَلكى بة طاَلتةوة دةيانطوت:  ئةطةر يةكيَك بيةويَت لةطةأل مةال 
ئيرباهيمدا بئاخظيَت، ثيَويستة هيض كاريَكى نةبيَت(. بةآلم مةال ئيرباهيم لة شارةكةو لة دةورو بةريدا بة 

ةسةرخؤو و ئاكار بةرزو ئازا بوو، ئةطةر مرؤظ جاريَك بيبينياية، يةكسةر ليَبوردةيى و ضاوتيَرى ناسرابوو، ل
رِواَلةت و كيَشةى زمان طرتنةكةى لةياد دةكرد، هةموو ئةوانةى بةالى خؤيدا رِادةكيَشا كة نةخؤشى يان 

 نةدارى ثةكى خستبوون يان تووشى كيَشةيةك بووبن.
ى داواى ئامؤذطارى ىلَ بكةن، بةردةوام خةَلك لةبةردةم خةَلكى لة دوورترين طوندةوة دةهاتنة الى بؤ ئةوة

ماَلةكةيدا دةبينرا ضاوةرِيَيان دةكرد. زؤر جار ئةو ذن و ثياوانةى ثرسيار يان داواى يارمةتييان ىلَ دةكرد لة 
ن بازارِدا رِاياندةطرت. دةستى بة رِووى كةسةوة نةدةنا. وةك ثياوة ئايينييةكانى ديكة نوشتةو دوعاى بة طرا

 نةدةكرد. 
ئةطةر يةكيَك لة ناو شةقامدا ثيَى طةيشتبايةت و رِايطرتبايةت. ئةوةندةى نةدةخاياند دةضووة بةر يةكةمني 
سيَبةر  رِيَكةوتبى كردبا، يان دوور لة خةَلكى لةسةر يةكةمني بةرد دادةنيشت كة تووشى هاتبا: ئةو كةسة 

مةال ئيرباهيميش وريايانةو  بة سؤزةوة طويَى ىلَ لةسةرخؤو بة ضرثة غةمةكانى خؤى بؤ هةَلدةرِشت و، 
، يان دةستة بوودةطرت، دواتر ضةند وشةيةكى باشى بة طويَدا دةدا باشرتين ضارةسةرى ئةو كيَشةيةى 
ةيبينيوةو، ضةند الوازةكةى دةبردة نيَو طريفانة قووَلةكةى ثاَلتؤكةيةوةو، تا لةوة دَلنيا دةبوو كة كةس ن

كاتيَك كارةكة ثيَوةندى بة يارمةتيدانى او دةخيستة قولةمشتى ثياوةكةوة. بةالى ئةوةوة درةميَكى دةردةهيَن
هيض شتيَك دذوار يان ناخؤش يان نةكةردةنى و دةطمةن نيية،. بةردةوام ئةوة ثياوانى موسوَلمانةوة هةبيَت 

ارةيشى دةبةخشى، لةم ثبة مةبةستى يارمةتيدان بةردةوام  كاتى بؤ ئةم جؤرة يارمةتييانة بةدةستةوة بوو.
بؤنانةيشدا زمان طرياوييةكةى لة ياد دةضووةوة، وةك بَليَيت لةكاتى بة ضرثة قسةكردنى لةطةأل ثياوة 

شيان خؤش خةَلكى لة ماَلةكةى ضووبانة دةرةوةو دَلي ضىنةدارةكةدا زمان طرياوى لةياد بضيَتةوة. ئةطةر
بة جؤرة ثشوويةك  خؤيةوة بةشيَوةيةكى كاتى هةسيت ى كةمةوة هةر يةكةيان لةالىاليةننةكرابا، ئةوة بة

دةكرد، ئةويش لةو هةستةوة كة يةكيَك بةشدارى لة ذان و ئازارةكةيدا كردووة وةك بَليَيت ذان و ئازارى 
 خؤى بيَت.

بةردةوام بايةخى بة غةم و ثيَويستييةكانى خةَلكى دةداو هةرطيز بريى لة خؤى نةدةكردةوة. هةموو ذيانى 
 لةش ساغى و كامةران و دةوَلةمةندى بةسةر بردبوو، يان بة رِواَلةت بةو شيَوةية دةهاتة ثيَش ضاو.خؤى بة 

ثياويَكى مةيلةو كورت و قةَلةوة، ئةطةرضى هيَشتة  ةهةرضى حوسيَن ئةفةندى، مامؤستاى فيشيطرادة، ئةو
شى لة شيَوةى هيَلكةيى برِاوى طةجنة، رِيَكثؤش و جل و بةرط ثؤشتةية، دوو ضاوى رِش و خرِو، رِيشيَكى رِة
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رِيَك و ثيَكى هةية دةروى دةم و ضاويَكى سثى مةيلةو ئاَلى داوة. ثياويَكى خويَندةوارة، ئاطةى لة زؤر 
ورى خؤى تيَدةثةرِاند. حةزى دةكرد وتار بؤ خةَلكى بدات و، وشتةو، بة رِؤشنبري دةناسريَت، بةآلم لة سن

ةدا بوو كة دةتوانيَت بئاخظيَت. بؤية حةزى دةكرد زؤر بئاخظيَت. لة خةَلكى طويَى ىلَ بطرن. لةو برِواي
تا ئاستى هةردوو  ىقسةكردنيشدا ثةناى بؤ ئاماذة دةبرد: هةردوو باسكى كةميَك بَلند دةكردةوةو دةست

ضرِ رِةشة مووى ليَرةو لةوآ كورتة ، نينؤك ئالَ بووننةرم و ستى سثى دة باسكى دةهيَنا )كة دوو
ةوة(، كة بثةيظياية ضوون يةكيَك رِةفتارى دةكرد لة ئاويَنةدا تةماشاى خؤى بكات. طةورةترين تةنيبوونيي

كتيَبخانةى لة شارةكةدا هةية، طةجنينةيةكة بة ئاسن دةورى طرياوة، توندو تؤلَ كليل دراوة، ثرِة لة كتيَب 
نةك هةر ، ئةو كتيَبانةى مامؤستاكةى )عةرةب خؤجةى بةناوبانط( بةر لةوةى مبريَت بؤى بةجآ هيَشتووة

لة بؤنةى  دانةوةنةدةهةَلدةثاراست بةَلكو لة خويَندنةوةيشى دةثاراسنت، هةنديَك الثةرِةى لة تؤزو مؤرانة 
زؤر تايبةت و، بة طيانيَكى رِةزيالنةوة نةبيَت. بةآلم لةبةر ئةوةى هةموو ئةو كتيَبانةى هةبوو جؤرة 

ةى نازانن كتيَب ضيية، بة بؤضوونى خؤيشى ثلةو ثايةى بةرز شكؤيةكى ثىَ بةخشيبوو بة بؤضوونى ئةوان
لة شارةكةدا رِوو دةدةن، بؤية  ة رِووداوة طرنطةكان تؤمار دةكات، ئةوانةىدةكردةوة. خةَلكى دةيانزانى ك

ئةو ثرت لة ن ناوبانطى ةدا بووبرِوايلةو الى خةَلكى وا ناوبانطى دةركردبوو كة زانايةكى تيَطةيشتووة، 
. لة رِاستيشدا ئةو ثرت رِؤيشتووة تاكيَك لة تاكةكانى دانيشتووان هةموو شارو ناوبانطى هةرطى ناوبان

بةر لة ثيَنج يان  ودةرِسميَذووةى دةينووسي وردةكارى تيَدا نةبوو، هةروةها ئةوةندةيش طةورة نةبوو. م
 رِةى  تيَنووسةكردووةو، هيَشتة لة ضوارةمني الثة وةميَذوئةو شةش ساَلة دةستى بة نووسينى 

لة ميَذووةكةى برِواى وابوو هةموو رِووداوةكانى شار شايةنى ئةوة نني  بضووكةكةيداية.  ضونكة مودةرِس
، وةك كضة بةهايةيان نيية. بؤية ميَذووةكةىشويَنيَك بؤ خؤ داطري بكةن، لةبةر ئةوةى ئةو بايةخ و ئةودا 

 .بوو، نةزؤك و هشك و بةتاأل قةيرةيةك بةخؤوةى بنازيَت
ضوارةمني ثياو كة نويَنةرى ئايينة جؤراوجؤرةكانن داود ليفى بوو، حاخامى فيشيطراد، نةوةى حاخامى 

وة، بةآلم نة زيرةكى و وخؤى بؤ بةجىَ هيَشتؤنؤتى و سامانى بةناوودةنط، حاجى لياضى كؤن كة ناوو كةه
 . ةووخؤى بؤ بةجآ نةهيَشت ويَرىنة ب

شةرمن و بآ دةنط تا ئةوثةرِى  و ضاوى قاوةيى ثرِ لة غةم و ثةذارة،ثياويَكى ثيسكنى رِةنط زةرد، دو
ر ذنى خواست. جليَكى ةى شةرم و بآ دةنطى كة مةزةندة بكريَت. هةركة طةيشتة ثلةى حاخام يةكسرِادة

ثايةدارترو بةتواناتر  خةَلك اوى لةبةر دةكرد تا لةبةرضاوىورةوَلةمةندانةى لة جؤخى ئةستوور ددةَلثى د
نيَت، رِيش و جووتة مسيََليَكى بؤ خؤى دانابوو. بةآلم مرؤظ لةو ديوى ئةو جلة دةَلث و ثيَكةنيناوييةوة بنويَ

هةستى بة جةستةيةكى بآ هيَزو الواز دةكردو، لة رِيشة رِةشة تةنكةكةيةوة شيَوةيةكى هيَلكةيى دةم و 
الى خةَلك  ضووبايةتة ثيَويستدا لة كاتيضاويَكى منداآلنةى نةخؤش كةوتةى دةبينى. زؤرى ثآ ناخؤش بوو 

 ةوام هةستى بةوة دةكرد زؤر كورت و، ضونكة بةردو برِيارةكاندا بكردايةثرس لة تاوتوآ كردنى بةشدارى  و
 الوازو بآ هيَزو دواكةوتووترة.لةوانى ديكة 
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موويان هةئةو ضوار ثياوة لةبةر هةتاو دانيشتوون، لةبةر قورسى ئةو جلى ئاهةنطةى ثؤشيويانة ئيَستة 
ئارةقة بة جةستةياندا ديَتة خوارآ و، هةست بة هةَلضوون و غةم دةكةن ويَرِاى ئةو رِواَلةتةى كة دةيانةويَت 

 خؤ بنويَنن.
ـ دةى با جطةرةيةكى ديكة داطريسيَنني، سويَند بة طيانى داثريةم دةخؤم هيَشتة كات بة دةستةوة ماوة، خؤ 

 ثردةكة بنيشيَتةوة.ندة نيية لةناكاو لةسةر ئةو ثياوة باَل
رِاو غةمانةى دةروونى خؤى و ميَذة رِاهاتووة لةثشتى ثةردةى طاَلتةوة ئةو بريوكة هةر لة ،قةشة نيقؤال

 .، ئةمةى طوتناخى كةسانى ديكة ظةشيَريَت
 ئاورِيَكيان بة الى رِووطةى )ئؤكؤَلضة(دا دايةوةو دريَذةيان بة جطةرةكيَشان دا.

و بة وريايى بةرِيَوة دةضوو، ئةوةندةيشى نةدةبرد دةطةرِايةوة سةر ضؤنيةتى ئاخافنت بة شيَوةيةكى سست 
 ثيَشوازى ىلَ كردنى فةرماندةكة.     

بكات. قةشةيش بآ دةنط سةرجنى لةسةر ئةوة رِيَككةوتن كة قةشةكة سةآلوو ثيَشوازى لة فةرماندةكة 
ثيََلووى نيوضة نووقانيَك نووقاندو خستنية سيَكى دان و ماوةيةكى دوورو دريَذيش تيَى رِوانني، هةردوو هةر
هات لة دوو دةزووى باريك بضن بريسكةى زيَرِينيان ىلَ هةَلقوَليَت، وةك ةر يةكدي، هةردوو ضاوى وايان ليَس

 ئةو كاتةى كة بزة دةيطريَت.
، بؤية كةَلى جطةرةكة دوورتر لة خؤى بةبادا بداتدةترسا، تةنانةت نةيدةتوانى دوو حاخامة طةجنةكة زؤر

دووكةَلةكة لةناو رِيش و هةردوو مسيََلةكةيدا لووىل دةخواردو ثةنطى دةخواردةوة. مامؤستاكةيش لةو زؤرتر 
دَلنيا نةبوو. هةموو ئةو رِةوانييةى هةيبوو، هةموو ئةو شكؤى رِؤشنبريانةى هةيبوو، ئةم بةيانيية لةناكاو 

و ئازارةى نةدةزانى كة ئةو ترس و تؤقينة  دا، بةآلم، بةاليةنى كةمةوة، مةوداى ئةو ذان ىلةدةست
رِيَطةى ئةوةى ىلَ دةطريَت بة  خستبوويانة دَليةوة، ضونكة ئةو رِاية مةزنةى بةرانبةر بة خؤى هةيبوو،

مةبةست بطات. دةيويست لة وتاريَكى ويَذةييدا لةطةأل ئاماذة رِيَك  و ثيَكةكانيدا كة هةموو شتيَك رِاظة 
انى بدات، بةآلم هةردوو دةستة جوانةكانى دةكةوتنة سةر كؤشى، قسةكانيشى دةكةن، دريَذة بة قسةك

دةثضرِان و طريَيان تآ دةكةوت. سةرى لةوة سورِما بوو شكؤى جارانى لةدةست هةَلدةهات، ثةيتا ثةيتا 
ةسةر هةوَلى دةدا بةدةستى بهيَنيَتةوة، بةآلم ئةوة هيض سووديَكى ثآ نةطةياند، وةك ئةو مرؤظةى لة ميَذة ل

 شتيَك رِاهاتبيَت كةضى لة كاتي ثيَويستيدا شتةكةى ىلَ بزر دةبيَت.
يةكةى مةال ئيرباهيميش كةميَك سةرى كردبوو، ئةطةرضى لةسةرخؤو دةروون هيَور بوو، جار يرِةنط زةرد

بوو.  ناجاريَك رِوانينةكانى لةطةأل رِوانينةكانى نيقؤالدا يةكيان دةطرتةوة، ئةوة شيَوازى ليَك طةيشتنيان
هةردووكيان كؤنة هاوةَلى يةكدى بوون، دوو هاوةَلى سةردةمى منداَلى، ئةطةر ئةوة رِاست بيَت مرؤظ 
لةبارةى ئةو دؤستايةتييةوة بدويَت لةو سةردةمةدا لة نيَوان توركان و سريبييةكاندا هاتبيَتة كايةوة. كاتيَك 

ة كؤ قةشة نيقؤال دروست كرد، مةال ئرياهيم لةسةردةمى الويدا توركانى فيشيطراد هةنديَك سةرئيَشةيان ب
ئةو كاتة باوكى لة شارةكةدا دةستى دؤرِيشت، يارمةتى ثيَشكةش كردبوو. ثاش ئةوة كاتيَك ئاذاوة لة 
شارةكةدا كةم بووةوةو، ثيَوةندى نيَوان هةردوو ال لة ثيَشوو ثاشرت بوو، هةردووكيان طةيشتبوونة تةمةنى 
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وتؤَلرت ببوو. بؤ طاَلتة هةر يةكةيان هاوةَلةكةى خؤى بة دراوسآ دواندا توننيَيان لةثريى و ثيَوةندى دؤستايةتي
بانط دةكرد، ضونكة ماَلى هةردووكيان كةوتبووة هةر دوو الى ليَكةوة دوورى ئةم ثةرِو ئةوثةرِى شارةوة، 

ار دةبوو، يةك ئةرك بؤية لة رِؤذطارى قات و قرِى يان الفاو يان دةردو ثةتادا، يان كارةساتيَكى تووشى ش
كؤى دةكردنةوة كة هةر يةكةيان بؤ طرووثةكةى خؤى ئةجنامى دةدا. ئةطةر لة بارودؤخى ديكةدا لة مةيدان 

يان لة يةكدى دةكرد جؤرة سآلويَك كة جطة لةم شويَنانةدا ويان لة ئؤكؤَلضة بة يةكدى بطةيشتبايةن سآل
بة شيَوةيةك لةطةأل يةكدى دةثةيظني جؤرة ثةيظينيَك قةشةو خؤجةيةك لة يةكدييان نةدةكردو، هةردووكيان 

جطة لةم شويَنة قةشةو خؤجةيةك لةطةأل يةكدييان نةدةكرد. زؤر جاريش قةشة نيقؤال ئةو هةلةى 
ذيَر ثردةكةدا ثان بةدريَذايى كةنارى رِووبارةكة لةدةقؤزتةوةو دارقليانةكةى رِووةو شارةكة ئاراستة دةكرد كة 

 وضة رِاستةقينةو نيوضة ثيَكةنينةوة دةيطوت: بووبووةوةو، بة ني
هةناسة بدات يان بةسةر عةرددا جبووَليَتةوة يان بة دةنطى مرؤييانة بثةيظيَت، هةر كةسيَك ليَرة 

 هةردووكمان ليى بةرثرسني، من و تؤ.
 مةال ئيرباهيم زمانى تةتةَلة دةكات و وةآلمى دةداتةوة:

 يَمة هةردووكمان لة هةر هةموويان بةرثرسيارين.ـ قسةكةت رِاستة دراوسآ، بة رِاستى ئ
خةَلكى شار كة طاَلتةيان بة هةموو شتيَك دةكرد سةبارةت ئةو كةسانةى بة ليَكطةيشتنى تةواو لةطةأل 

 يةكدى دةذيان دةيانطوت: خؤشةويستى نيَوان قةشةو خؤجةيان لة نيَوانداية.
 ئةو فريَزة بوو بة ثةندى ثيَشينيان.

كةيان لةوى ديكة دةطات، ئةطةرضى هيض ورتةيةكيان لة زاريش نةهاتة دةرةوة. قةشة نيقؤال ئيَستة، هةر ية
دةركى بةوة كردبوو تا ض رِادةيةك مةال ئيرباهيم ثيَى ناخؤشة، مةال ئيبلراهيميش دةركى بةوة كردبوو كة 

 ضةندين جار ئةوةئةوةندة ئاسان نيية. هةر يةكةيان لةوى ديكةى دةرِوانى، وةك كارةكة ةشةوة ق ىبةال
، كة هةردووكيان بةرثرسيارى هةموو ئةوانةن كة لةم رِووى داوة بؤنة جؤراوجؤرةكاندالةماوةى ذيانياندا، لة

شارةدا بة دوو ثآ دةبزويَن، يةكيَكيان بةرثرسى ئةوانةية هيَماى خاض دةنويَنن، دووةميش بةرثرسى ئةوانةية 
 كرِنووش دةبةن.

ك بةرطوآ كةوت غارى دةداو، ثياويَك لة ثياوانى ثاسةوان بةسةر ئةسثيَكى لةو كاتةدا دةنطى مسى ئةسثيَ
لةرِةوة دةركةوت، لة ترساندا هةناسة برِكيَى ثآ كةوتبوو، هةر لة دوورةوة هاوارى كرد هاوارى ثةيامبةريَك 

 و طوتى:
 سوارى ئةسثيَكى سثيية.ئةمةتة ية، كةئةمة فةرماندة
 .ثةيدا بووندروست تةبة  و هيَورو دَلنيائةفسةرةكة 

 تةث و تؤزيَكة لة ئؤكرَلضةوة ديَتة خوارآ.ثةَلة ئةمة 
ئةو ثياوانةى لةسةردةمى هةرةسهيَنانى توركاندا لة سةدةى نؤزدةيةم لةدايك بوون و طةورة بوون، هةىل 

ليان بؤ ئةوةيان بؤ نةرِةخسا سوثايةكى رِاسةقينةى رِيَك و ثيَكى وآلتة زهليَزةكان ببينن، هةموو ئةوةى هة
، بة ئازووقةى خراث و، جل و بةرطى يةكةيةكى كةم و كورتى سوَلتانيانرِةخساو بينييان تةنيا ضةند 
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، كة ناوة ناوة مووضةيان وةردةطرت، يان ئةو ثياوانةى ثيَيان دةطوتن باش بوزو ، كة بينيوة ناشايستةوة
 .ننةبووهيض  ك نةبوون و ثةرؤشيهيض سستميَخةَلكى بؤسنيا بوون و بة زؤر كرابوونة سةرباز، سةر بة 

كةواتة ئةمة يةكةمني جارة ئةو ثياوانةى لةسةر ثردةكة رِاوةستاون ئةو هيَزة واقيعيية سةركةوتووة 
درةوشاوةو لةخؤ دَلنياية دةبينن كة ئةمثراتؤريَك هةيبيَت. دةبوو ئةم هيَزة سةرجنى رِاكيَشابان و، دةنطى 

سثةكان و دوطمةى قةد كراسى سةربازةكانيان كرد، خةياَلى ئةوةيان بضرِيبان. هةركة تةماشاى ذمارةى ئة
كرد كة وآلتيَكى فرةوان و بةهيَزو جيهانيَكى ديكة لة ثشتةوةى ئةو ئةسث سوارو ئةو ثيادانةوة هةية كة 

زؤر سةريان و ثرِ لة بةختةوةريية. ة جيهانيَكى بةتواناو خاوةن سستم جل و بةرطى منايشيان ثؤشيوة، ك
 او كاريطةرييةكى قووَلى لةسةر بةجآ هيَشنت.سورِم

تيَرةوة بوو، ثاش ئةوانيش يةك ثؤل ئةسث سوار سوارى  بازووىلة ثيَشةوة دوو شاور بةسةر دوو ئةسثى 
. سوارةكان وى ورد وردى ئةوتؤ دةرِؤيشنتئةسثى رِةش بووبوون. ئةسثةكان ثاك و خاويَن سرِابوون. بة هةنطا

ن لةسةر نابوو، سينطيان بة قرديَلةى زةرد رِازيَنرابووةوة. هةر هةموويان لة فيَسى سوورى بآ زةنطؤَليا
هةرِةتى الويدا بوون، رِةنطى ثيَستيان ئاَليَكى طةش و ، مسيََليان لوول، طةشاوةيى و ثشوويان بة رِوخسارةوة 

ةفسةر دةبريان ان دةستةيةك ئشيةوةدةبينرا، وةك بَليَيت تازة لة سةربازطة هاتوونةتة دةرةوة. لة ثشت
و ئةسثةكان زلرت وكؤلؤنيَلةكة ثيَشيان كةوتبوو، هةموو تةماشاى ئةويان دةكرد. ئةسثةكةى ئةو لة هةم

تا رِادةيةك جيَى سةرسورِمان بوو. تؤزيَك لةو الى  ىبوو، ئةسثيَكى خالَ خاآلوى مل دريَذى ضةوتاوة
ي سةوزيان ثؤشيبوو، خوودةكانيان كة لة ئةفسةرةكةوة تيثيَكى ثيادةو زريَثؤش دةهاتن سةربازةكانى جل

ثيَست دروست كرابوو ضةثكيَك ثةرِيان ثيَوة بوو، قايشى سثى بةرةواذ بة قةد سنطيانةوة بوو، ئةوانة بةر  
 دةجووَليَتةوة. ئاسؤيان طرتبوو، وةك بَليَيت دارستانيَكن

رةكةدا تيَثةرِين، ثاشان لة هةردوو شاورةكةو هةردوو ئةسثةكة بة بةردةم ثياوة ئايينييةكان و ئةفسة
 طؤرِةثانى بازارِةكةدا رِاوةستان و لة هةردوو الوة رِيزيان بةست.

ناوةندى ثردةكةدا رِاوةستابوون و رِةنطيان زةرد داطةرِابوو، دةروونيان ةر ضوار ثياوةكة لةسةر كابياكة لةه
كؤلؤنيَلةكة ضووة ثيَشةوةو، ضةند  شَلةذابوو، سةرجنى ئةفسةرةكانيان دةدا كة دةهاتن. ئةفسةريَكى الو لة

ل ضةند وشةيةكى لةطةأل ئاخافت، ئةفسةرةكان رِآ كرنةكةى خؤيان سست كردةوة، تا ئةو كاتةى كؤلؤنيَ
ةكان لةناكاو رِاوةستاون لة ئةسثةكةى دابةزى، دواى ئةو هةموو نى ئاييننويَنةراهةنطاويَكى مابوو بطاتة 

ن، وةك بَليَيت ثيَكةوة فةرمانيان ثآ كرابيَت. هةنديَك سةرباز رِايان ئةفسةرةكانيش لة ئةسثةكانيان دابةزي
 ثاشيان بردنةوة. وةكانيان طرت و ضةند هةنطاويَك ثاشكردو جَلةوى ئةسثة

ثياويَكى كورتة باآل بوو، دميةنى بةدَلةوة نةدةضوو، بآ هيَز، ناشريين، درِندة، وةك بَليَيت لةناو ئةو ئةفسةرو 
. ئيَستة رِووى رِاستةقينةى بيَت لة جياتى هةر هةموويان جةنطابيَت تةنيا كةسيَكسةربازانةدا ئةو 

وة، نةدارِواَلةتى خؤى طويَى بة  ثؤشيوة، كةميَك رِيَكثؤشة، بةآلمدةردةكةويَت، جل و بةرطيَكى بآ فيزانةى 
ئةوة ويَنةى ئةو ةوة كة رِوخساريان سثى و جلى رِيَك و ثيَكيان ثؤشيبوو. ييبة ثيَضةوانةى ئةفسةرةكان

ثياوةية كة بةبآ حسيَب خؤى دةخواتةوةو، خودى خؤى دةرِووخيَنيَت، رِةنطى داطةرِاوةو رِيشى دريَذ بووةو 
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كةميَك بةرةو تةنيشت خوار  ىو، خوودة بةرزةكةيش بينريَندة بة هةردوو ضاويةوةشَلةذاوى و نيطةرانيش 
جووتيَك كورتة ثيآَلوى يَتةوة، وَلجوى الوازى تيَدا دةبووة كة جةستة هورِبووةتةوة، جل و بةرطةكةيشى شرِو

و بريسكةيان نايةت. كؤلؤنيَل كة هةردوو ثاذنةيان ئةوةند رِة  نيية لة جؤرى ثيآَلوى ئةسث سوان لة ثيَية
القى بآلو كردبووةوةو قامضييةكةى رِادةوةشاند نزيك بووةوة. ئةفسةريَك ئاماذةى بة ثياوةكان كرد كة 

سةرجنيَكى  رِاوةستابوون يةك يةك ثيَى ناساندن، كؤلؤنيَل بة رِوانينيَكى خيَراى تاريك و رقاوىلةبةردةميدا 
ى مرؤظيَك ئةرك و ليَثرسراوييةكى طةورةى لة ئةستؤ بيَت و ةاندان، رِوانينيَكى تيذلة جؤرى ئةو  رِوانين

وانينة هيض رِوانيَنيَكى ديكة دابيَت. ثاش ئةوة رِوون بووةوة جطة لةم رِليَيان سةرمةترسى زؤر طةورةيش 
 نازانيَت.

لةو ساتةدا قةشة نيقؤال بة دةنطيَكى هيَورى قووأل دةستى بة ثةيظني كرد. كؤلؤنيَل سةرى بةرز كردةوة، 
رِوانينةكةى خؤى لةسةر رِوخسارى ئةم ثياوة شكؤدارة جبة رِةشة رِاطرت. ئةو دميةنة هيَورة ثان و ثؤرِة 

وا  يَردةكة دةيطوت، يان رِةنطة بة رِواَلةت خؤيرِةنطة لةوة نةطةيشتبيَت كة ثريةم ساتيَك سةرجنى رِاكيَشا.
ثيَشان دابيَت كة تيَى ناطات، بةآلم رِوخسارى قةشة دةبيَت سةرجنى ئةو كةسة بةالى خؤيدا رِابكيَشيَت كة 

 دةيبنيَت.
ة الوة كردبوو كة دةبوو قسةكانى قةشة نيقؤال ئاسان و رِةوان و بآ زؤر لةخؤكردن ثةيظى، رِووى لةو ئةفسةر

وةربطيَرِيَت، ثرت لةوةى رِووى لة خودى كؤلؤنيَل بيَت، طوتى ئةو بة ناوى هةموو ثياوانى ئايينييةوة ليَرة 
ئامادةبوونة، بؤ كؤلؤنيَلى دووثات دةكاتةوة كة ئةوان و هةموو طةل ئارةزووى ئةوة دةكةن ملكةضى خواست 

وةيش دريَغى ناكةن ئةو شتانة بةدى بهيَنن كة دةستةآلتى نوآ دةيةويَت كة و دةستةآلتى هاتووان بن و، لة
خؤى لة سةقامطريى ئاسايش و سستمدا دةنويَنيَت و، داوايش دةكةن سوثا خؤيان و خيَزانةكانيان بثاريَزيَت 

 و، رِيَيان بدات بة ئاشتى بذين و رِا ستطؤيانةو سةربةزانة دريَذة بة كارو ثيشةكانيان بدةن.
ةشة نيقؤال بة كورتى ثةيظى و، لةناكاو نقةى ىلَ برِا، بوارى بة كؤلؤنيَلة توورِةكة نةدا ئوقرةى ىلَ بربِيَت و ق

قسةكردن تةنطى ثآ هةَلبضنيَت. ويَرِاى ئةوةيش كؤلؤنيَلةكة ضاوةرِيَى ئةوةى نةكرد ئةفسةرة الوةكة 
 وو ثضرِ ثضرِةوة طوتى: قسةكانى قةشة نيقؤال وةربطيَرِيَت، بةَلكو بة دةنطيَكى تةوا

ـ باشة ... باش ... هةموو ئةو كةسانة دةثاريَزين ربةشيَوةيةكى باش رِةفتار دةكةن بةآلم ثيَويستة ئاسايش 
و سةقامطريى باأل بةسةر هةموو شويَنيَكدا بكيَشيَت. ئةطةر  بشيانةويَت بارودؤخةكة ثيَضةوانةى ئةوة 

 نابيَت.
ى بؤ لةقاندةوةو، بةبآ سآلوو هيض رِوانينيَك  دريَذةى ثىَ داو رِؤيشت. لة كؤلؤنيَلةكة ئةمةى طوت و سةريَك

هةر ضوار ثياوة ئايينييةكة دوور كةوتةوة. كؤلؤنيَل بة بةردةمياندا تيَثةرِى و ئةفسةرو سايسةكانيش دواى 
مانةوة. هةر كةوتن و، كةس طويَى بة )نويَنةرانى هةرضوار ئايينةكة( نةدا كة تاك و تةنيا لةسةر كابياكة 

هةموويان نائوميَد بوون، ضونكة ئةو بةيانييةو بةدريَذايى شةوى رِابوردوو كة كةسيان تيَر خةو نةبووبوون، 
سةد جار ئةو ثرسيارةيان لة خؤ دةكرد كة ئةو ساتة ضؤن تيَدةثةرِيَت كاتيَك لةسةر كابياكة ثيَشوازى لة 

شيَوة ئةو ساتةيان ديَناية ثيَش زةينى خؤيان، هةر  فةرماندةى سوثاى ئةمثراتؤرى دةكةن. بة هةزارو يةك
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يةكةو بة ثيَى رِةوشت و بة ثيَى زيرةكى خؤيان، خؤيشيان بؤ خراثرتين ئةطةر ئامادة كردبوو. هةنديَكيان 
وايان بة بريدا دةهات كة بؤ ئةو وآلتة دوورةى ئةَلمانيا رِةثيَض دراوة يان دوور خراوةتةوة كة ليَى ناطةرِيَتةوة 

جاريَكى ديكة مالَ و شارةكةى خؤى ببينيَتةوة. هةنديَكيان ئةوةيان ياد كةوتةوة كة خةَلكى لةبارةى  تا
خةيرةدينةوة دةيانطيَرِايةوة كة لة رِابوردوودا لةسةر خودى ئةم كابياية سةرى دةثةرِاند. بة هةموو شيَوةيةك 

رِاستيدا لةطةأل ئةم ئةفسةرةدا رِووى دا كة بة  ئةو كارةيةان ديَناية بةرضاو، تةنيا بةو شيَوةية نةبيَت كة لة
قةآلفات لةرِو الواز بوو بةآلم يةك قسةو يةك برِيارو توند بوو، كة تةنيا قاَلبووى جةنط بوو، ضونكة بري نة 
لةخؤى و نة لة كةسانى ديكة ناكاتةوةو خةَلك و وآلتى دةورو بةريشى نابينيَت تةنيا بابةتيَكى جةنط و 

ميَرى جةنط و كوشتار  نةبيَت و، بة شيَوةيةكيش رِةفتار دةكات وةك ئةو كةسةى بؤ خؤى و كوشتار يان ئا
 بةناوى خؤيةوة جبةنطيَت.

لةوآ سةرليَشيَواوو نيطةران مانةوةو يةك تةماشاى يةكدييان دةكرد. هةر رِوانينيَك لة رِوانينةكانيان لة 
ين؟ ئايا ئةطةرة خراثةكة بةسةرضوو؟ ئيدى ضى جؤرة ثرسيارطةليَكى الأل دةضوو: ئةوة بة زيندوويى ماو

 ضاوةرِوامنانة؟ ضى بكةين؟ ...
سةرؤكى ثؤليس و قةشةكة يةكةمني كةس بوون بة ئاطة هاتنةوة. طةيشتنة ئةو برِوايةى كة ئةركةكةيان وةك 

كانى خؤيان )نويَنةرانى ئايينةكان( كؤتايى هات. هيض شتيَكيان لةسةر نةماوة ئةوة نةبيَت بطةرِيَنةوة ماَلة
و خةَلكى قايل بكةن كة نةترسن و هةَلنةيةن، بةَلكو ضاويان بة كارةكانى خؤيانةوة بيَت. هةر سآ 
كةسةكةى ديكة ئةو ئاكامةيان ال ثةسةند بوو، رِةنطيان زةرد هةَلطةرِابوو، نةياندةتوانى بري بكةنةوة، ئةم 

ديكة ثةسةندبكةن، ضونكة نةياندةتوانى هيض ئاكامةيان لةال ثةسةند بوو، وةك ضؤن دةشيا هةر ئاكاميَكى 
 جؤرة دةستثيَشخةرييةك ثيَشكةش بكةن.

سةرؤكى ثؤليس، كة ثياويَك بوو هيض كارو بابةتيَك نةيدةتوانى جَلةوى هيَورى ىلَ بستيَنيَت، بةرةو كارو 
لة ضارةى ئةركةكانى خؤى تيَى تةقاند. ثاسةوانةكةيش مافوورة دريَذة رةنطاورِةنطةكةى  لوول دا كة 

 نةنووسرابوو ثيَشوازى لة فةرماندةيةك بكات، سالكؤ هيدؤيش ساردو سرِ لة تةنيشتييةوة رِاوةستابوو. 
)نويَنةرانى ئايينةكان( هةر يةكةو بة شيَوازى خؤى بآلوةيان ىلَ كردو، هةر كةسةو بة رِيَطةى خؤيدا 

رين كات بطاتة ماَلةوةو بة طةرمى نيَو رِؤيشت. هةرضى حاخامةكة بوو ئةوة رِايدةكردو، دةيويست بة زووت
ماَلةكةى، نزيك بة دايك و هاوسةرةكةى غةم و خةفةتةكانى لة بري بكات. هةرضى مامؤستاكة بوو 
لةسةرخؤى رِيَى دةكرد نغرؤى هزرةكانى بووبوو. برِواى وابوو، دواى ئةوةى هةموو شتيَك بة ئاسانى كؤتايى 

تى بة ترس و تؤقني نةدةكردو، واى دةهاتة ثيَش ضاو كة بةدريَذايى هات كة ثيَشبينى نةكريَت، هيض ثيَويس
ذيانى تا ئةو رِؤذة لة هيض كةسيَك نةترساوةو، ثرسيارى لةمةرِ مةترسى ئةم رِووداوةو سةبارةت ئةو ثلةو 
 ثايةي كة ثيَويستة هةيبيَت لةو ميَذووةى كة دةينووسيَت، دةورووذاندو، لة دَلى خؤيدا طوتى: تةنيا بيست
ديَرِى بةسة، تا لة ماَلةوة نزيكرت دةبووةوة ذمارةى ديَرِةكان كةمرت دةبوونةوةو هةركة ديَرِيَكى كةم دةكردةوة 
هةستى بة هةموو شتيَكى دةورو بةرى دةكرد بةهايان كةمرت دةبووةوة، لة كاتيَكدا بةالى خؤيةوة ثلةو 

 ثايةى خؤى بة تةواوةتى بةرزترو بَلندتر دةبوو.
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ئيرباهيم و قةشة نيقؤالية ئةوة ثيَكةوة رِؤيشنت تا طةيشتة سةرةتاى مةيدان. بآ دةنط و هةرضى مةال 
سةرسورِماو بوون و، دميةن و رِةفتارى فةرماندةى سوثاى ئةمثراتؤرى حةثةساندبوونى. هةردووكيان بة 

كاتيَك طةيشتنة  تةنطى ئةوةوة بوون بطةنة ماَلةوةو بة زووترين كات ضاويان بة كةس و كاريان بكةويَتةوة.
ئةو شويَنةى رِيَطةى هةردووكيانى ىلَ جيا دةبيَتةوة نةختيَك رِاوةستان و هةر يةكةيان بآ دةنط تةماشاى 
ئةوى ديكةي كرد. مةال ئيرباهيم دةيرِوانى و هةردوو ليَوى دةجووآلندةوة وةك بَليَيت ضةند وشةيةك 

ةخةنةكةى خؤى بةدةست هيَنايةوة كة ضوون زيَرِ دةجويَتةوةو ناتوانيَت طؤيان بكات. قةشة نيقؤال زةرد
دةبريسكانةوة. ئةوةيش واى كرد هةردووكيان هانى يةكدييان دا، ئةو كات قةشةكة رِاى خؤى ئاشكرا كرد 

 كة رِاى خودى خؤجةية. طوتى:
 ـ مةال ئيرباهيم، ئةركى ئةم سوثاية ئةركيَكى خويَناويية.

 ..... خويَناويية. ـ رِ .. رِ ... رِاستة ..... خ ..... خ
بةم شيَوةية مةال ئيرباهيم لة كاتى قسةكردندا زمانى طرت كاتيَك دةستى بةرز كردةوة. دواتر  بة سآلويَك 

 بةسةرو دةربرِينيَك بة دةم و ضاوى مؤَلةتى رِؤيشتنى لة هاوةَلةكةى وةرطرت.
يساكةدا بوو، ذنةكةى ثيَشوازى قةشة نيقؤال بة هةنطاوى لةسةرخؤ بةرةو مالَ طةرِايةوة كة لةبةردةمى كَل

ىلَ كرد بآ ئةوةى ثرسيارى لةبارةى هيض شتيَكةوة ىلَ بكات و، خيَرا ثيآَلوةكانى داكةندو، جبةكةى لةسةر 
شانى الداو فيَسةكةى لةسةر قذة ثرِة ماش و برجنيية مةيلةو سوورةكةى داكةند كة ضؤرِةى ئارةقى دةهات. 

 ت.لةسةر كةنةبة بضووكة نزمةكة دانيش
ذنةكةى لة ليَوارى كةنةبة تةختةدارينةكة ثةرداخيَك ئاوو كَلؤيةك شةكرى دانابوو، كاتيَك ئاوى خواردةوةو 
تينووى شكا، جطةرةيةكى ثيَكرد، دوايى ئةوةند ماندوو بوو ضاوى نوقاند. بةآلم شةبةنطى كؤلؤنيَلة 

دةكرد، رِووناك وةك برووسكة كة ئاوى توورِةكة بةردةوام لةبةر هةردوو ضاوة نووقاوةكةى رِةشكةو ثيَشكةى 
ضاومان دةستيَنيَت و ثانتايى بينينمان دادةثؤشيَت، بة شيَوةيةك جطة ئةو شتى ديكة نابينني و لةطةأل 
ئةوةيشدا ناتوانني ويَنةكةى جيا بكةينةوة. قةشة مذيَكى لة جطةرةكة داو هةناسةى هةَلكيَشاو لةطةأل 

 خؤيدا ديطوت:
 آليةك بووين ......ـ تةماشا تووشى ض بة

لة شاريشةوة، لة سةر رِيتميَكى نوآ كة لةوةوثيَش نةيبيستبوو، دةنطى دةهؤأل و شاورى طرووثى سةربازة 
 ثيادةكانى بةر طوآ دةكةوت.

   
***** 
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 يازدةمني ثارِ
 

ئةجنامى  بةم شيَوةية ئةم طؤرِانكاريية طةورةية كة لة ذيانى شاردا نزيك بة ثردةكة رِووى دا، بةو شيَوةية
دؤخى ذيان طةرِايةوة رِةوتى طرت كةسى تيَدا زيامنةند نةبوو، تةنيا عةىل خؤجة نةبيَت. ثاش ضةند رؤذيَك 

ئاسايى خؤى و وا دةبينرا كة هيض طؤرِانيَكى بنةرِةتى بةسةردا نةهاتووةو تةنانةت خودى عةىل خؤجة زاتى 
ثردةكة كردةوة. تةنيا شت ئةوة بوو لةو كاتةوة شكاو، ضوون هةموو دوكاندارةكان دوكانةكةى خؤى نزيك بة 

 ثيَوةىدادةنا، بؤ ئةوةى ئةو شويَن برينة بشاريَتةوة كة لةسةر طويَى ةو الى رِاستى بةربرينثيَضيَكى خوارى 
. لة رِاستيشدا ئةو )بارستايية بؤرة(ى كة هةناسةى لة سينطى برِي كاتيَك خاضة سوورةكةى بة بووديار

ساوييةكةوة بينى و كاتيَك لة نيَوان فرميَسكةكانييةوة )بانطةوازةكةى ئةمثراتؤر(ى قؤَلى سةربازة نةم
، بةآلم بضووك بووةتةوة تا ئةوةندى دةنكة تةزبيحيَكى ىلَ ةخويَندةوة، بةتةواوةتى لةبةرضاوى ون نةبوو

س نةبوو ئةطةرضى لةناو سينطيدا ماوة، عةىل خؤجة تةنيا كة ،هاتووة، بة شيَوةيةك دةتوانيَت بذيت
 )طوللة(يةكى لةم ضةشنة طوللةيةى لةدَلدا مابيَتةوة.

لة سايةى داطريكاريدا رِؤذطاريَكى نوآ دةستى ثآ كرد، خةَلكى لةبةر ئةوةى نةياندةتوانى رِيَى ىلَ بطرن لة 
ن ناخى دةروونيانةوة مةزةندةى ئةوةيان دةكرد كة بارودؤخيَكى كاتى بيَت، ئةو رِووداوانةيش ضةندة زؤر بوو

كة لة يةكةمني ساَلى داطريكاريدا رِوويان دا! ئؤتؤمؤبيلة سةربازيية زةردةكان بة كاروانيَكى دوورو دريَذ 
طورِةيان دةهات و بةسةر ثردةكةدا دةثةرِينةوة، ئازووقةو كةلَ و ثةل و كاآلو رِيزيان بةستبوو، لة دووى يةك 

 ون. بونةبينرائاميَرو شت و مةكى ئةوتؤيان تيَدا بوو كة تا ئةو كاتة 
لة سةرةتاوة خةَلكى تةنيا سوثايان بينى. سةربازةكان لة هةموو سووض و لة هةموو كيََلطةو دةغَليَكدا 
هةَلدةقوَلني وةك ضؤن ئاو لة بن عةردةوة هةَلدةقوَليَت. طؤرِةثانى بازارِةكةيان تةنيبووةوة، مرؤظ لة هةموو 

وارى ئافرتيَكى تؤقيو بةرطوآ دةكةوت كة لةناكاو لة شويَنيَكى شارةكةدا دةيبينني. هةموو ساتيَك ها
لة ماوةى . ئةو سةربازانة كة ثيَى لة سةربازيَك هةَلدةنووتابةردةم ماَلدا يان لة بيَستانى قؤخى ثشت ماَلدا 

رِآ كردن و جةنطني ماندووى كردبوون بةوة دَليان خؤش بوو كة هيَشتة زيندوون. زؤريان حةز لة دوو مانطدا 
ورو ةن و رِابواردن و ضيَذوةرطرتن بوو، بةردةوام بة جلة سةربازيية شينة تاريكةكيانةوة بة شارو دثشوودا

كيان لةسةر ثردةكة دةبينيَت. هةنديَرِؤذدا  ىنبةريدا دةسوورِانةوة. مرؤظ لة هةموو سةعاتيَك لة سةعاتةكا
نةبيَت، لةبةر ئةوةى بةردةوام  زؤر كةميان ،كةسانيَكىواى ليَهاتووة هاووآلتييان نايةنة سةر كابياكة

. ئةو سةربازانة لةسةر كابياكة دادةنيشنت و، بة زمانى جؤراجؤر طؤرانييان دةضرِى و، يةيَى لسةرباز
طاَلتةيان دةكردو، ميوةيان دةكرِى و دةياخنستة ناو شةبقة شينةكانيانةوة كة ليَوارةكةى ثيَست بوو، 

ى ناوى ئةمثراتؤر )فرانسوا جؤزيف(ى اوى ثيَوة بوو يةكةمني ثيتضنرلةسةرةوة ئارميَكى زةردى لة ئاوريَشم 
 تيَدا نةخشيَنرابوو.
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كةمرت دةبووةوة. ثاشان تةنيا . تا دةهات ذمارةيان رِؤيشنتوردة وردة بةآلم سةربازةكان لة سةرةتاى ثاييزةوة 
تةجيَبوونيَكى بةردةوامدا ثيَناوى نيَشانى جةندرمة مانةوة. ئةوانةيش بةدواى خانوودا طةرِان و، لة)ثةل(ةك

لةوآ سةقامطريبوون. هاوكات فةرمانبةران و، خةَلكانيَكى طةورة خزمةتطوزارو خزمةتطوزارى ثلة بضووك 
بة خؤيان و خيَزان و كارةكةرةكانيانةوة دةطةيشتنة شار، دواى ئةوانيش ثيشةكاران و ثيشةسازانى بوارى 

آلتةكةماندا نةزانرابوون. ئةوانة خةَلكى ضيك و ثؤَلةندةو كارو ثيشةى ئةوتؤ طةيشنت كة تا ئةو كاتة لة و
 ئؤكرانياو مةجارستان و ئةَلمانيايان تيَدا بوو.

سةرةتا وا ثيَدةضوو كة بة رِيَكةوت هاتبنة شارةكةوة، وةك بَليَيت رِةشةبايةك بؤ ئيَرةى هيَنابن، وةك بَليَيت 
ة بطوزةريَنن كة خةَلكى بةردةوام لةم شويَنةدا بة شيَوةيةكى كاتى هاتبنة ئيَرة تا ثيَكةوة ئةو ذيان

ئةركى ئةم دةستةآلتة مةدةنيية ئةوة بيَت ماوةيةكى ديكة دريَذة بةو  طوزةراندوويانة. وةك بَليَيت
داطريكاريية بدات كة سوثا دةستى ثآ كردبوو. ويَرِاى ئةوةيش مانط لة دواى مانط ذمارةى بيانييةكان 

كة الى خةَلكى شتيَكى كوت و ثرِ بوو، لة هةموو شتيَكى ديكة زؤرتر ثرت دةبوو. بةآلم ئةو شتةى 
سةرسورِمان و طومانى خستبووة دةروونيانةوة ثرتبوونى ذمارةى ئةو بيانييانة نةبوو، بةَلكو ئةو ثرؤذة 
طةورانة بوو كة كةس تيَيان نةدةطةيشت و، ئةو ضاالكييةى كة شةكةتى نةدةزانى و، ئةو ورةبةرزييةي لة 

ةجىَ كردنى ثرؤذةكانياندا دةياننواند. ئةو خةَلكة يةك سات ضيية ثشوويان نةدةداو، رِيَشيان بة كةسانى جيَب
ديكة نةدةدا ثشوو بدةن. وةك بَليَيت بةم تؤرِة ثةنهانةى كة وردة وردة دةردةكةوت، بةم تؤرِة ياساو سستم و 

ك و زيندةوةران و لة هةموو خةَلئاطةيان ت، فةرمانانة، برِياريان دابيَت ئاطةيان لة هةر هةموو ذيان ببيَ
هةموو شتيَك بطؤرِن دميةنى شارو نةريت و ئاكارى خةَلكى هةر لة منداَلييةوة تاكو مردن، ، شتةكان ببيَت

 و، هةموو شتةكان تيَكةأل و ثيَكةأل بكةن. 
رووذاندن، بة و، بآ هةرِةشةكارى و و هةموو ئةوةشيان لةسةرخؤو، بآ قسةكردنى زؤرو، بآ توندو تيذى

شيَوةيةك كةس هةستى بة شتيَك نةدةكرد ثاَليان ثيَوة بنيَت بةرةنطاريان ببنةوة. ئةطةر هات و ليَك 
تيَنةطةيشتنيَك رِووى دا، يان هةستيان بة تؤزقاَليَك بةرخودان كرد، يةكسةر رِادةوةستان و، لة شويَنيَكدا بة 

ئةوة نةبيَت رِووطة يان شيَوازى كارةكةيان دةطؤرِى و، ئةو  ثةنهانى ليَى دةكؤَلينةوة، دوايى هيضيان نةدةكرد
ك ئاكامةيان بةدةست دةهيَنا كة ويَرِاى هةموو شتيَك بة نيازبوون بةدى بهيَنن. دةستيان بةهةر شتيَ

بكرداية بةالى خةَلكييةوة سةير يان بآ بةها بوو. كيََلطة نةكيََلراوةكانيان دةثيواو، هةنديَك درةختى نيَو 
و، لة رِاستى و  تانيان ديارى دةكردو نيشانةيان لةسةر دادةناو، ئاودةست و سةثتةنطةكانيان دةثشكنىدارس

دروستى كيَشانةو كيَشانةكارييةكان دةكؤَلينةوةو، لةو نةخؤشييانةيان دةثيَضييةوة كة تووشى خةَلكى 
ن و مةرِو باَلندةكان )وةك دةبوون و، ذمارةو ناوى درةختة بةردارةكانيان دةثرسى، هةروةها جؤرةكانى بز

ثيَش ضاوو  ةبَليَيت يارى دةكةن و رِادةبويَرن ... بة بؤضوونى طةل هةر هةموو ئةو كارانة بآ بةها دةهاتن
ليَى نةدةطةيشنت(. لةناكاو ئةو كارانةى كة زؤر  بة وختةيى و سووربوونةوة ئةجناميان دةدان كةم بوونةوةو 

ة ثاش خؤيان بةجآ بهيََلن، وةك بَليَيت تا هةتاية لةناوضوون. بةآلم نةمان بآ ئةوةى هيض شويَنةواريك ل
ضةند مانطيَك يان بةاليةنى كةمةوة ساَليَكى نةبرد، طةل كة بة تةواوةتى  ئةو بابةتةى لة ياد ضووبووةوة، 
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ةواو ذ لةناكاو لة واتاى ئةو هةنطاوانة طةيشت كة سةرةتا واى هاتنة ثيَش ضاو كة بآ بةهان و لة ميَذيشة ت
بريى كردبوون. ئةوةتا رِؤذيَك لة رِؤذان رِيش سثييانى طةرِةكةكان بؤ بارةطاى حكوومةت طاز كران بؤ ئةوةى 
فةرمانى نويَيان لةبارةى درةخت برِين لة دارستانةكان، يان سةبارةت بة قةآلضؤكردنى نةخؤشى تيفؤس، يان 

دنى ضارةواو وآلغةكانيان ثآ رِابطةيةنن. بةم شيَوازى فرؤشتنى ميوةو شريينى، يان مؤَلةتى هات و ضؤكر
شيَوةية  هةموو رِؤذيَكى نوآ برِياريَكى نويَى تيَدا دةردةضوو. بة دةرضونى هةر برِياريَكى نويَش هةموو 

ةوة، يان ثابةندبوونةكانى زؤرتر زادى تاكةكةسى هةنديَك تةسك دةبيَتمرؤظيَك هةستى بةوة دةكرد كة ئا
 شارةكةو طوندةكان و هةموو دانيشتووانى شارو طوندةكان فرةوانرت دةبووةوة. دةبوون. بةآلم ذيانى 

لة ماَلةكانيشدا، نةك هةر ماَلى توركةكان بةَلكو ماَلى سريبةكانيش، هيض شتيَك نةطؤرِاوة. خةَلكى لة 
ارد. لة ماَلدا ماَلةوة دةذين و كار دةكةن و رِادةبويَرن وةك ضؤن ثيَشرت دةذيان و كاريان دةكردو رِايان دةبو

نانيان دةكردو، قاوةيان لة ناو كوانوودا دةبرذاندو، جل و بةرطيان لة ناو قزاندا دةناية سةر ئاطرو 
دةيانكوآلندو دواتر بة دةرمانى سؤدا دةيانشوشت، ئةو دةرمانةى ثةجنةى ئافرةتى دةبردو، ثارضة 

ة كؤنةكانى جةذن و شايى و زةماوةنديش قوماشيشيان بة تةون دةضنى و بة )تارة( دةيانرِازاندةوة، نةريت
وةك خؤيان مانةوةو نةطؤرِان. هةرضى رِةوشت و نةريتى نويَية كة بيانييةكان هيَنايانن، خةَلكى تةنيا لة 
نيَوان خؤياندا بة ضرثة باسيان ليَوة دةكردن، وةك شتطةليَكى سةير ئةقأل برِوايان ثآ نةكات. بةكورتى 

ندا هةر دةذيان و كاريان دةكرد وةك ضؤن جاران دةذيان و كاريان دةكردو، وةك زؤربةى خةَلك لة ماَلةكانيا
ضؤن لة ماوةى ثازدة ساأل يان بيست ساَلى دواى طةيشتنى داطريكةرةكان هةر بةو شيَوةية دةذين و كار 

 دةكةن.
ندا نةريتة كؤنةكانى شيَوةيةكى ئاشكراو خيَرا دةطؤرِا. ئةو خةَلكانةى لة ماَلةكانى خؤياآلم دميةنى شار بة بة

سةر ئةم طؤرِانانةدا دةطوجنان كة بة ة، بة ئاسانى لةطةألوةكردبووةنخؤيان ثاراستبوو، برييان لة طؤرِينيان 
، ثاش سةرسورِمانيَكى دريَذخايةن يان كورت ؤر يان كةمشاركةدا دةهاتن و، ثاش مشت و مرِيَكى ز

ذيان طوزةراندن لة رِاستيدا جؤرة تيَكةآلوييةك لة كؤن  ثةسةنديان دةكرد. شتيَكى ئاسايية كة شيَوةى نويَى
و نوآ دةطةيةنيَت، وةك ضؤن ئةمة لة هةموو شويَنيَك لةم جؤرة بارودؤخةدا رِوودةدات، ضونكة بؤضوونة 

ر تيَكةآلويان دةبن، تكؤنةكان و نةريتة كؤنةكان بةرةو رِووى نويَيةكان دةبنةوةو بةرهةَلستييان دةكةن و، دوا
ن بة شانيان دةذين وةك بَليَيت ضاوةرِيَى ئةوة بن و ببينن كاميان بةسةر ئةوى ديكةدا زالَ دةبيَت و يان شا

دواى ئةو دةذيَت. خةَلكى ثيَكرِا بة هةردوو دراوى ناوخؤيى و دراوى بيانى شتيان دةذماردو، هاوكاتيش 
رة وةرطرتن و قةرد دانةوةيان بة دريَذى شتيان بة  ثيَوةرى ناوخؤيى و ثيَوةرى بيانى دةثيَواو، كاتى ثا

هةردوو رِؤذذميَرى نوآ و رِؤذذميَرى كؤن ثيَكةوة ديارى دةكرد)جةذنى ثياوضاك جؤرج، يان جةذنى ثياوضاك 
دميرتي(. ئةطةرضى ياساى سروشتى ئةوةية كة خةَلكى بةرهةَلستى هةموو شتيَكى نوآ دةكةن، بةآلم ئةو 

دةى خؤى، ضونكة زؤربةى خةَلكى لةو برِوايةدان ذيان لة رِووى ثايةوة بةرهةَلستيية نةدةطةيشتة ئةوثةرِى رِا
مةترسيدارترو لة رِووى ثابةندبوونةوة بةهيَزترة لةو ويَنةيةى كة دةينويَنيَت. تةنيا دةستةيةكى كةمى 

ذيان كارةساتيَكى قووأل دةكةن، ويَنةى  ةتاكةكان نةبيَت بة رِاستى لة ملمالنيَى نيَوان كؤن و نوآ هةست ب
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بآ ئةوةى بة هيض مةرجيَكةوة  يانةوة هةية، ثيَوةندييةكى قوولَبة الى ئةوانةوة ثيَوةندى بة خودى ذ
 ثابةندبيَت.

)شةمس بةط برانكؤظيض(ى خةَلكى )تسرنضا( سةر بةو دةستةية بوو، كة يةكيَكة لة دةوةَلةمةندترين و 
خواستووة، ماَلةكانيان خؤى لة خؤيدا ديارترين بةطةكانى شارةكة. شةش كورِى هةية ضواريان ذنيان 

ةور درابوون. شةمس بةط تاكة سةرؤكى هةر هةموو دطونديَكى ثيَك دةهيَنا، بة بيَستانى قؤخ و سةوزايى 
ئةم خيََلة بوو، ثياويَكى توندو كث و كرِبوو. باآل بةرز، رِؤذطار ثشتى ضةماندبووةوة، بة عةمامة سثيية بة 

دةضووة شار، تةنيا رِؤذانى هةينى بؤ نويَذكردن لة مزطةوت نةبيَت. لة يةكةمني زيَرِ نةخشيَنراوةكةيةوة نة
رِؤذى داطريكردنةوة لةهيض شويَنيَكى شارةكة رِانةدةوستاو، لةطةأل كةس نةدئاخفت و، لةم الو الى خؤى 

نوآ، نة رِوانى. لة ماَلى خيَزانى )برانكؤظيض(دا كةس نةيدةويَرا نة جليَكى نوآ، نة ثيَآلويَكى ةنةد
بيَنيَتة ذوورةوة، تةنانةت وشةيةكى نويَش. هيض لة كورِةكانيشى هيض كاريَكيان نةدةكرد  ئامرازيَكى نوىَ

ثيَوةندى بة دةستةآلتة نويَيةكةوة هةبيَت، هيض كام لة نةوةكانيشى نةدةضوونة خويَندنطة. هةموو ئةو خيََلة 
مةرِ كةللة رِةقى ثريةميَردةكة لةنيَو كورِةكانيدا ديارة، ئةم بارودؤخة نويَيةيان ثآ ناخؤش بوو. نارِةزايى لة

بةآلم كةس ناويَريَت يان ناتوانيَت بة وشةيةك يان نيطايةك نارِةزايى خؤى دةربربِيَت. توركةكانى طةرِةكى 
بازرطانى كة تيَكةآلوى خةَلكة نويَيةكة دةبوون و هةَلس و كةوتيان لةطةأل دةكردن، ئةطةر شةمس بةط بة 

رِدا تيثةرِيبا بةرِيَزطرتنيَكى كث و بآ دةنطةوة سآلويان ىلَ دةكرد، كة تيَكةأل بة ترس و سةرسورِمان و بازا
)تسرنضا(، وةك بَليَيت  نيَطةرانى نيَو ويذدان بوو. ثريةميَردةكان لة ثياو ماقووآلنى شارةكة زؤر جار دةضوونة

ا دانيشن و دةمةتةقيَى لةطةأل بكةن. لة حةجى شويَنيَكى ثريؤز دةكةن، بؤ ئةوةى لةطةأل شةمس بةطد
ماَلةكةى ئةودا ئةو كةسانة طرد دةبوونةوة كة لةسةر بةرنطاربوونةوةو بةرخودانى تا دوا هةناسة سوور بوون 
و ئةوةيان رِةت دةكردةوة مل بؤ ديفاكتؤ كةض بكةن ضةنديان لةسةر بكةويَت. لة رِاستيشدا كؤبوونةوةكان 

ون، ئامادةبووةكان كةمرت قسةيان ئاأل و طؤرِ دةكردو، ئاكامى بةرضاويشيان ىلَ دانيشتنى دوورو دريَذ بو
 دةرئةجنام نةدةهيَنا.    

شةمس بةط لةسةر مافوورة سوورة بضووكةكةى خؤى دانيشتبوو بة فةروةكةى خؤى ثيَضابووةوةو بة زستان 
و بةرى بوون.  وةك جاران و هاوين دوطمةى ثاَلتؤكةى دابوو، جطةرةى دةكيَشاو ميوانةكانى لة دةور

دةمةتةقيَ لةبارةى هةنطاويَكى نويَى ئةو هةنطاوة ناخؤش و نابةجيَيانةوة بوو كة دةستةآلتداران 
دةيانهاويشت، يان سةبارةت بةو توركانة بوو كة خؤيان لةطةأل بارودؤخة نويَيةكاندا دةطوجنيَنن، طوجناندنيَك 

ة توندةدا هةست بةوة دةكةن ضى دةم ئةم ثياوة بةرِيَزدةبووان لةبةررِؤذ بة رِؤذ ثةرة دةستيَنيَت. هةموو ئاما
 ات:مةتةقيَيةك بةم ئاكامة كؤتايى دةهتاَلى و نيطةرانى و ثةشيَوييان هةية دةربربِن. هةموو دة

)هةموو ئةمة بةرةو كويَمان دةبات؟ هةموو ئةمة لةكوآ رِادةوةستيَت؟ ئةوانة كيَن و ضييان دةويَت، ئةو 
؟ بةضى ننةى كة وا ثيَدةضيَت نة ئاطةى ثشوو و نة ئاطربةست و نة ميانرِةوى و نة سنووريَك نازابيانييان

مةبةستيَك هاتوون؟ ئةم هةموو شتانةيان لة كويَوة بؤ ديَت كة تةواو نابيَت و ضى بةم هةموو شتة دةكةن؟ 
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و ئةم ثرؤذة نويَيانة ثاَليان ثيَوة ئةو نيطةرانيية ضيية وةك نةفرةت دوويان كةوتووةو بةرةو ئةم كارة نويَيانة
 دةنيَت كة نة سةرةتايان هةيةو نة كؤتايى؟(.

شةمس بةط هيضى نةدةخستة سةر قسةكان تةنيا تةماشاى ميوانةكان نةبيَت و زؤربةى كات بآ دةنط 
ئةو  تةك بوو، نةك لةبةر ئةوةى هةتاو سووتاندبيَتىَ، بةَلكو لةبةر ئةوةىودةبوو. دةم و ضاوى تاريك و نو

شتةى دةخستة رِوو لة ناخى دةروونيدا بوو، رِوانينةكةيشى دذوار بوو، بةآلم ون و بزر، هةردوو ضاوى ثةشيَو 
، بازنةى سثى و بؤر دةورةى دابوون  بوون، دوو بيبيلةى رِةشيان هةبوو وةك بيبيلةى هةَلؤيةكى بةتةمةن

يَت، كة ناطؤرِيَت، بةآلم نةدةطةيشتة ئةوةى طؤى زاريَكى دريَذى هةبوو وةك بَليَيت وشةيةك لة وشةكان دةثيَو
بكات. لةطةأل ئةوةيشدا ئةطةر خةَلكةكة هيض جؤرة ناخؤشى و هيَورييةكيان بةدى نةكرداية ئةوة الى ئةو 
هةستيان بة جؤرة ثشوويةك دةكرد، كة ئةو خؤطريية توندة نائوميَدانةى ئةويان دةبينى لة داخاندا 

 ردن.دةبووذانةوةو كارى تيَ دةك
كاتيَك شةمس بةط لةم هةينييةكةى دواتردا دةضووة طةرِةكى بازرطانى لةوىَ طؤرِانيَكى نويَى تةالرو 
خةَلكةكة ضاوةرِيَي دةكرد كة هةينى رِابوردوو نةبوو. تةماشاى عةردى دةكرد تا ئةو طؤرِانة نةبينيَت، بةآلم 

يَن مسى ئةسثى دةبينى، شان بة شانى كاتة لةناو قورِة وشكةكةدا كة شةقامةكةى داثؤشيبوو، شو وئة
الو ئةو الى تيذى ئةسثى  مكةوانةيى ئة شويَنةوارى ئةو ناَلة خرِانةى  مسى ئةسثى توركى ، شويَنةوارى ناَلى

نةمساوى دةبينران، تيَبينى ئةوةيش دةكرا كة شويَنةوارى ئةم ناآلنة رِؤذ لة دواى رِؤذ تا دةهات ثرت دةبوون، 
ناو قورِدا ئةو شتانةى دةخويَندةوة كة لة رِوخسارو شتةكانى دةورو بةريدا  ةةنانةت لبةم شيَوةية ضاوى ت

دةخيويَندةوة، ئةويش ئةوةية كة بةسةرضوونى ئةم سةردةم و رِؤذطارة بآ بةزةييانة نزيك بووةتةوةو، هيض 
 شتيَك بةرى ىلَ نابرِيَتةوة.

يض شويَنيَك بدات، بة تةواوةتى وازى لة كاتيَك شةمس بةط دةركى بةوة كرد كة ناتوانيَت سةرجنى ه
هاتوضؤكردنى ناو شار هيَناو، خؤى لة )تسرنضا( بةندكرد كة سةرؤكي بىَ دةنطى ئةو تةختةى بوو بةآلم رِة  
بوو داخى دَلى نةدةرِةواندةوة، بةرانبةر بة كةس و كارى توندو دَلرِة ، بةرانبةر بة خؤيشى دَلرِةقرت. 

بةردةوام سةريان ثياوماقووآلنى تورك ضوون  ثياوضاكيَكى زيندووى ثياوضاكانى خوا ثريةميَردةكانى شارةكةو 
)لةوانةيش بة تايبةتى عةىل خؤجة موتةوةليض(. شةمس بةط لة سيَيةمني ساَلى داطريكاريدا مرد ىلَ دةدا 

ة ليَوارى بآ ئةوةى تووشى هيض نةخؤشييةك ببيَت، مرد بةر لةوةى ئةو وشة تاَلة طؤ بكات كة بةردةوام ب
هةردوو ليَوى دةجيوى، هةردوو ليَوى ثريةميَردة بةساآلضووةكة، مرد بآ ئةوةى جاريَكى ديكة ثآ بنيَتة ئةو 

 طةرِةكى بازارِةى كة هةموو شتيَكى تيَدا بةرةو رِووطةيةكى نوآ ئاراستة دةبوو.
دةستيان بة برِينى درةختةكان لة رِاستيدا شارةكة بة شيَوةيةكى كوت و ثرِ و لةناكاو دةطؤرِا. بيانييةكان 

رِيَطةو بانةكانيان ضاك دةكردةوةو رِيَطةى نويَيان  ةوانيشدا درةختى نويَيان دةضاندو،كردو، لة شوينى ئ
دروست دةكردو، جؤطةيان هةَلدةكةندو، تةالرى طشتييان دروست دةكرد. لة ساَلةكانى سةرةتادا ئةو 

يََلى رِاست نةبوون )ئةطةرضى تا ئةو سةردةمة رِؤذيَك لة رِؤذان دوكانانةى بازارِيان تيَكدا كة لةسةر يةك ه
كةسيان بيَزار نةكردبوو(، لة شويَنى دوكانة كؤنة دةرطة دارينةكان دوكانى نويَى بناغة ثتةويان دروست 
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كرد، بنميضةكانيان بة قرميد يان ضينكؤ داثؤشرابوو، دةرطةكانيشيان بة ئاسن كليل دةدرا )دةبوو 
عةىل خؤجةيش ببيَتة قوربانييةك لة قوربانييةكانى ئةو هةنطاوانةو، وةك ضؤن ئةوانى ديكة دوكانةكةى 
، ئةطةرضى عةىل خؤجة بةتوندى و كةللة رِةقى بةرةنطارى ئةو هةنطاوة ئةويش برِووخيَنريَت  رِووخيَنران

و ئةو  تا سةركةوتبؤ هةزارو يةك فاكتةرو هؤكار برد  ىبووةوةو، سكاآلى بؤ دادطة بةرز كردةوةو، ثةنا
شويَنى خؤيدا دةستى ىلَ نةدريَت(. طؤرِةثانى نةى ئةو وةك خؤى مبيَنيَتةوةو لةانةى دةستطري بوو كة دوكافةرِ

نوآ دروست كرا، كراية بارةطاى دادطةو دةزطةكانى  ةوبازارِةكة فرةوان كرايةوةو رِيَكخراو، تةالريَكى طةور
بوو ئةوة لةو كارانة بةردةوام بوو كة ثيَوةندييان بة خؤيةوة هةبوو،  بةرِيَوةبردن لة ناوضةكةدا. هةرضى سوثا

لةوةيشدا خرياتر بوو لة دةستةآلتة سظيل و، كةمرتيش رِةضاوى خةَلك و بة قسةى خةَلكى دةكرد. خانووى لة 
 .   تةختةدار دروست دةكردو، زةوى دةكيَآلو، بةروبوومى دةضاندو، رِوخسارى تةواوى تةثؤَلكةكانى دةطؤرِى

خؤيان  ىلةطةأل ئةم بارودؤخة نويَيانةدا دةرببةن و، هةر سةرسورِمان نناتوان ثريةميَردةكانى شارةكة
ئةوة بكةن كة ئةم سووربوونة سةيرة خةريكة كؤتايى ديَت، دةبينن ئةو  ىدةردةبرِن. هةركة مةزةندة

ةرانبةر بةم ثرؤذانة رِادةوةستان و ر دةكةن. دانيشتووان ببة ثرؤذةيةكى لةوةى ثيَشوو سةيرتبيانييانة دةست 
تةماشايان دةكردن، نةك وةك رِاوةستانى منداآلن ئةوانةى ئارةزو دةكةن لةو ثرؤذانة برِوانن كة طةورةكان 
ئةجناميان دةدةن، بةَلكو رِاوةستانى طةورةكان بؤ ئةوةى تةماشاى يارى بضووكةكان بكةن. بةآلم ئةم 

ئةو بيانييانةدا هةآليساوة، كة بةرةو بنياتنان و رِووخاندن و هةَلكةندن  ثيَويستيية بةردةوامةى لة دةروونى
و ئاوةدانكردنةوةو دروستكردن و طؤرِانكارى ثاَليان ثيَوة دةنيَت، ئةم ئارةزووة بةردةوامةى ثيَشبينى كردنى 

طرتنى، كةسيَك كاريطةرى هيَزة سرووشتييةكان و، لة كؤششيَكدا بؤ خؤدةربازكردن لةم كاريطةرييةو رِآ ىلَ 
نةبوو ليَرة لةوة تيَبطات و رِيَزى ىلَ بنيَت و بةهاى بزانيَت، لةوةيش ثرت هةموو دانيشتتوانى شار، بة 
تايبةتى ثريةميَردةكان، برِوايان وابوو كة هةر هةموو ئةو شتانة بةآليةكن و كارةساتيان بةدواوةية. بة بريو 

شارةكانى رِؤذهةآلت بثاريَزيَت: ئةطةر شتيَك تيَك بضيَت  بؤضوونى ئةوان، ثيَويستة شارةكة مؤركى هةموو
ضاك بكريَتةوة، ئةطةر شتيَك هةرةسى هيَنا، كؤَلةكةى بدريَتة ثالَ، بةآلم ثيَش ئةوة يةكيَك ضةند كاريَك 
لةسةر بنةماى ثالن و ثيشبينى ئةجنام بدات ثيَويست نني، بناغةى تةالرةكان دةستكارى بكات و ئةو دميةنة 

 بدات كة خوا بؤ ئةم شارةى ويستووة، ئةوة هةرضؤنيَك بووة نابيَت.تيَك 
، بة شيَوةيةكى خيَراو تةواوو بة ثيَى ضةند نةخشةيةكى نةزانراو كة مكوم ليَيان كؤَلرابووةوة بةآلم بيانييةكان

ريان لةوة تا كؤتايى دةهاتن، بؤية دانيشتووانى شارةكة سةثرؤذةكانيان دةدا دريَذةيان بة يةك لةدواى يةك 
 سورِمابوو.

بةم شيَوةية، كة خةَلكى شارةكةمان هةرطيز برييان لةوة نةكردبووةوة، نؤرة هاتة سةر خانة بةردينة ثشت 
طوآ خراوةكة كة بةر لة سآ سةدة ثردةكةى تةواو دةكرد. لة رِاستيشدا ئةوةى ثيَى دةطوترا خانة بةردينةكة 

ونطةكانى كة لة نةرمة و، دةرطةكانى ثتوركاوو شكابوون و، ئةستانةرميَذ بوو بووبووة كةالوةيةكى ويَةهةر ل
بةرد دروست كرابوون ئةوانيش شكابوون، بنميضةكةى دارِووخابووة خوارةوة. لةبةردةميشيدا درةختيَكى 
طةورةى )ئةكاسيا( داكةوتبوو، كؤمةَليَك درِك و زةردةسريى و، ضةندين طذو طياى بآ ناو شني بووبوون. بةآلم 
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يَك و ثيَك كانى دةرةوةى وةك خؤيان مابوونةوةو، هيَشتة بةردة سثيية الكيَشةييةكانى بة شيَوةيةكى رِديوارة
رِاوةستاون. دانيشتووانى شار، لةو كاتةوة لةدايك دةبن تا دةمرن، ئةو تةالرةيان وةك ويَرانةيةك ضوون 

وةك بآ جياوازى دةزانى، بةَلكو ثيَش ضاو، بةَلكو بة تةواوكةرى ثردةكةيان  ةويَرانةكانى ديكة نةدهات
، برييشيان بؤ ئةوة نةدةضوو، تةنانةت لة خةونيشدا، بة بةشيَكى تةواوكةرى شارةكةيان دادةناماَلةكانيان 

كةس دةست بؤ ئةم خانة كؤنة دريَذ بكات و شتيَكى تيَدا بطؤرِيَت كة رِؤذطارو سروشت نةيانطؤرِيوة. بةآلم 
ةى ئةويش ديَت. سةرةتا ئةندازيارةكان دريَذايى دةورو بةريان ثيَوا، دواتر ئةوةتة رِؤذيَك لة  رِؤذان نؤر

يةك بةردةكانيان الداو فرِآ داو، باَلندةو زيندةوةرة بضووكةكانيان  ىكريَكارو وةستاكان هاتن و يةك لة دوا
ةكةوتة سةرووى دةترساندو رِاو دةنا كة هيَالنةيان تيَدا كردبوو. ماوةيةكى زؤرى نةخاياند ئةو شويَنةى د

طؤرِةثانى بازارِى نزيك بة ثردةكة لةو خؤَلة كةَلةكة بةستووةى ئةوآ ثاك كرايةوة. تةنيا بارستاييةكى 
 باشرتين بةردى خانةكة مايةوة كة مكوم جيَبةجآ كرابوو.

ى، دواى ساَليَك يان كةميَك ثرت، لة شويَنى خانة بةردينة سثيية كؤنةكةدا، تةالريَكى يةك نهؤمى سةرباز
بةرزو زل بَلند بووةوة، بة رِةنطيَكى شينى كاأل بؤية كرابوو، بة ضينكؤى ئاسن سةرى طريابوو، ديوارةكانى 
ئةم الو ئةو الي كون و كةلةبةرى تةقةكردنيان تآ كرابوو. سةربازةكان بة دريَذايى رِؤذ لة طؤرِةثانة خؤَلينة 

اوشةكان بة دةنطى بةرز فةرمانيان ثآ دةكردن، فراوانكراوةكةى بةردةم تةالرةكة مةشقيان دةكرد، باش ض
ريان دةخستة ناو ئةوانيش وةك كوذراو لةسةر عةرد لةثةو رِوو دريَذ دةبوونةوة، يان وةك هةرزة سة

رةكانى تةالرة ناشريينةكةوة دةنطى سروودى جةنطى شان بة بآ شوما ةارانيش لة ثةجنةرخؤَلةكةوة. ئيَو
...تا ئةو كاتةى دةنطى شاورةكة بةرز دةبووةوة  كةس تيَى نةدةطةيشت وآ دةكةوت كةشانى هارمؤنيا بةرط

 يةبة دةنطييةوة بضن، ئةو كات هةر هةموو ئةو هةراو هوريا و حةثني كة واى دةكرد سةطةىل شار بة وةرِين
كة كث دةبووةوةو، رِووناكى لة ثةجنةرةكانةوة دةكوذايةوة. بةم شيَوةية تةالرة خيَرخوازيية جوانةكة نةما 

هةر  ،كة خةَلكى وةك ضؤن رِاهاتبوون ،بةم شيَوةيةيش تةالرة سةربازييةكةهةر وةزيرةكة دروستى كردبوو، 
يَك و ثيك كراوةكةى نزيك ثردةكة دةستى بة ذيانى بة ناوى خانة بةردينةكة ناويان دةبرد، لةسةر زةويية رِ

 خؤى كردو، تةواو لةطةأل هةموو ئةوانةى دةورو بةريدا نةدطوجنا.
 ثردةكة تةواو طؤشةطري بووبوو. ةئيَست

ت و نةريتةكانى خةَلكى ئةم ناوضةية بةرةنطارى شلةسةر ثردةكةيش ئةو كارانة ئةجنام دران كة وايان كرد رِةو
. لة ئاكامى ة طؤرِىَةكان و دةستةآلت و فةرمانرِةواييةكةيان هيَنابوويانيةوة كة بيانيننوىَ كردنةوةكان بوو
 تيَكى كؤن و، هةموو نةريتةكانى وآلت ناضار بوون ثاشاكشآ بكةن و خؤ بطوجنيَنن.ئةوةيشةوة هةموو ش

ثردةكة بآ طؤرِانكارى بةردةوام بوو، لة سنوورى رِاوةستانى الى خودى خةَلكى شارةكة.  ذيان لةسةر
كة هةرضؤنيَك بوو ئيَستة سريبى و جووةكان ئازادانةتر دةضوونة سةردانى كابياكة، ذمارةى ئةوانةيان 

بةدريَذايى رِؤذ دةضوونة سةردانى كابياكة رِؤذ لة دواى رِؤذ ثةرةى دةستاند، بآ ئةوةى ضوون رِابوردوو طوآ 
بة توركةكان و نةريت و ئيمتيازاتةكانيان بدةن. ثردةكة هةر لة بةيانييةوة تا ئيَوارة ثياوانى ضاالك لة 

، خورى و باَلندةو نى ئافرةتة جووتيارةكان ببينبازرطان و بزنسماندا مجةى دةهات، لةوآ دادةنيشنت بؤ ئةوة
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هيَلكةيان ىلَ دةكرِين، سةيرانكةرى بيَكاريش لة تةنيشتيانةوة بةبةر تيشكى هةتاوةكةوة لةم ثةرِى شارةوة 
ئيَوارانيش خةَلكى ديكةى شار دةهاتن،   بؤ ئةوثةرِى شار دةهاتن و دةضوون و ثياسةيان دةكرد.

و رِووبارة بدةن كة بة هاتن بؤ ئةوةى بآ دةنط كةميَك بثةيظن يان سةرجنى ئةنسمانةكانيش بة خؤيان دةزب
ثةَلك و شويَنى دانيشنت لة مل دروست كراو دةور درابوو. هةرضى شةوة ئةوة بؤ الوةكان بوو كة كورتة دار
 بةسةر دةبرد.تيَدا كاتيان 

وة لة سةرةتاوة جيَى ناكؤكى بوو. اليةنى كةمةكى ئةوتؤى بةسةردا هاتبوو، كة بةذيانى شةوانة طؤرِانيَ
ئةويش لةبةر ئةوةى دةستةآلتدارانى نوآ رِووناكييةكى بةردةواميان بؤ شارةكة دابني كرد، ضةندين ضراي 

رِيان و ضوار رِيانةكانى شارةوة كرد. فةرحات ئةو ة سةوزةكانى شةقامة سةرةكى و دوونةوتييان بة ئةستوون
دةكردن و دايدةطريساندن، كة ثياويَكى دريَذكةلةى نةدارةو ماَلةكةى ثرِ  ضرايانةى ثاك دةكردةوةو نةوتى تىَ

لة منداَلى ورد وردة، ثيَش ئةوة لة كارطيَرِى بةردةست بوو، تؤثى رِةمةزانى دةتةقاندو كارو ئيشى لةو 
ةكة جؤرانةى دةكرد بآ ئةوةى كريَيةكى دياريكراوى مسؤطةر وةربطريَت. بةو شيَوةية ضةند شويَنيَكى ثرد

رِووناك كرايةوة هةروةها كابياكةيش رِووناك كرايةوة. ئةو ميَخةى لةوآ ضراكةى ثيَوة كرابوو بة 
وى قةد سوثيَرة كؤنةكةوة داكوترابوو. ئةو ضرايةى كة كابياكةى رِووناك توونيَكى لةداربةرِوو دروست كرائةس

و سةرثيَضيكارانةدا كرد كة ئارةزوويان دةكردةوة ملمالنيَيةكى دوورو دريَذى لةطةأل رِةوشت و رِةفتارى ئة
ئةو دةكرد بة تاريكي طؤرانى بضرِن و جطةرة بكيَشن و دةمةتةقآ بكةن، لةطةأل ئارةزووى تيَكدان الى 

، بؤية ئةو دةخواليةوةلة دةروونياندا  كردن لة تاك و تةنيايى و خواردنةوةوانة كة نائوميَدى ئةظني و حةزال
ةك ئةو ضرايةيان دةشكاند ... شكاندنى ئةو يدن، ضةندين جارى يةك لة دواى رِووناكيية رِقى دةورووذان

ضراية بووبووة هؤى ئةوةى سزاى زؤر بسةثيَنريَن و برِيارى جؤراجؤريش دةربكريَن، تةنانةت سةردةميَك 
دانرا، بؤية بوونى ئةو ثاسةوانة بةشةو بؤ ئةو كةسانةى سةردانى  ةثاسةوانيَكى تايبةت بؤ ئةو ضراي

بةآلم رِؤذطار كارى خؤى كرد، ضونكة  ،ابياكةيان دةكرد لة خودى ضراكة جيَى بيَزارييةكى زؤرتر بووك
نةوةكان وردة وردة بة ضراكة رِاهاتن و، بة ضةشنيَك لةطةأل بارودؤخة نويَيةكةدا رِاهاتن بة رِادةيةك جَلةويان 

شل دةكردو، وايان ىلَ هات هةموو جاريَك بؤ هةستى شةوانةيان لة ذيَر رِووناكى كزى ضراكانى شارةوانيدا 
بةرد يان دار يان هةر شتيَك دةستيان ثآ طةيشتبا تيَنةدةطرت. ئةم طوجنانةيش ئةو كارةى ئاسان كرد كة 
ضراكان شةوانى مانطة شةو دانةطريسيَنريَن، كة بة تايبةتى ئةو شةوانةيش خةَلكيَكى زؤر سةردانى كابيايان 

 دةكرد.
شةوى هةذدةى ئابدا، كة رِؤذى جةذنى لةدايكبوونى ئةمثراتؤرة، لةم ثةرِ تا لة دةكة ساَلى جاريَكيش ثر

دار سنةوبةر دةرِازاندةوة. ن ثردةكةيان بة ضةثكة طوأل و لقةئةوثةرِ رِووناك دةكرايةوة. ئةو رِؤذة دةستةآلتدارا
لة ثيوو رِؤن دةكران و  كة شةو دادةهات زجنريةيةك ضراو مؤم دادةطريسيَنران: سةدان قوتووى بةتالَ ثرِ

ى شاريشيان رِووناك دادةطريسيَنران، لة هةردوو كةنارةوة بَليَسةى ئاطر بةرز دةبووةوة. ئةم ضرايانة ناوةند
كاتيَكدا ئةم ثةرِو ئةوثةرِى شار بة تاريكى دةمانةوةو ئةستوونةكانيان لة تاريكيدا بزر دةبوون دةكردةوة، لة

 تة ثيَش ضاو وةك بَليَيت بة ئامسانةوةية.و، بةشة رِووناكةكةى وةها دةها
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بةآلم ضرا نةبوو زوو نةكوذيَتةوة، ئاهةنطيش نةبوو بةسةر نةضيَت .... كة رِؤذى دواتر دةهات ثردةكة 
اوةى نؤذةنكردؤخى جاران. هيض شتيَك بؤ رِؤَلةكانى ئةم نةوةية نةدةمايةوة تةنيا ئةم ويَنة  ةدةطةرِايةو

ووناكى و سيَبةر بووة، كة دميةنيَكى جوان و كاريطةر بوو، بةآلم زؤر كورت بوو لة ثردةكة نةبيَت كة نوقمى رِ
 خةون دةضوو.

دةستةآلتى نوآ شتيَكى ديكةى جطة لة رِووناكى بةردةوام بةسةر ثردةكةدا سةثاند، لةوانةيش خاويَنى، يان 
يَز وناوكة كاَلةك و تويَكَلة باوى و ط جؤرة خاويَنييةك كة لةطةأل تيَرِوانينيدا بطوجنيَت. ئيدى تويَكَلة ميوةو

بةسةر كاشى ثردةكةوة ضةند رِؤذ نةدةمانةوة تا باو باران ثةرت و بآلويان بكةنةوة، بةَلكو هةموو 
بةيانيانيَك طسكدةريَك كة شارةوانى تايبةت بؤ ئةو كارةى دامةزراندبوو طسكى دةداو خاويَنى دةكردةوة. 

بوو، ضونكة خةَلك لةسةر ثاك و خاويَنى رِاديَن ئةطةرضى ثيَويستى ئةوان ئةجناميش كةس لةم كارة بيَزار نة
 و نةريتى ئةوانيش وا نةبوو، بةمةرجيَك بة خؤيان ئةجنامى نةدةن.

شتيَكى ديكةى نويَش هةبوو كة داطريكاران هيَنايان، ئةويش ئةوةبوو كة لةوةتاى كابياكة دروست كراوة بؤ 
ة سةردانى كابياكة كرد. خيَزان و كضانى فةرمانبةران و كارةكةرو يةكةمني جار ئافرةتان دةستيان ب

ثةروةردةكارانى منداَلةكانيان لةسةر كابياكة رِادةوةستان بؤ ئةوةى كةميَك دةمةتةقآ بكةن، يان رِؤذانى 
 لةوآ دانيشن. ،سظيل يان سوثايى ،جةذن لةطةأل مريدةكانياندا

ى شاردا ثيَوةندييةكى هةميشةيى هةية، بةآلم ئةم ثيَوةنديية لةوة رِاستة لة نيَوان كابياو رِةطةزى ئافرةتان
تيَناثةرِيَت كة ئةو الوانةى دةهاتنة كابياكة هةنديَك وشةيان ئاراستةى ئةو كضانة دةكرد كة بةسةر 

يان لةطةلَ ثردةكةدا تيَدةثةرِين، يان هةنديَكيان سؤزى ناخى دَليان بؤ يةكدى ئاشكرا دةكرد، يان هةنديَك
و كؤتاييان بةو ناكؤكى و نةيارييانةيان دةهيَنا كة بة هؤى ئافرةتانةوة لة نيَوانياندا كدى ئاشت دةبوونةوةية

دروست بووة، يان بة داخةوة باسى ئةو ئازارو ئةزيةتانةيان دةكرد لةسةر دةستى ئةوان تووشيان هاتوون. 
تةنىَ لةوآ بةسةر دةبردو طؤرانييان بؤ  يَكى دوورو دريَذيان بةتزؤر كةسانى طؤشةطريو تةنيايش هةبوون كا

خؤيان دةضرِى و جطةرةيان دةكيَشاو بآ دةنط لة ئاوة خرياو خورِةكةيان دةرِوانى. ئةوة باجى سؤزةو 
ات و كةس ناتوانيَت خؤى ىلَ دةرباز بكات. ئةو ناكؤكييانةى نيَوان دانان بيمثيَويستة هةر يةك لة ئيَمة

سةر كران و ضةندة زؤرن ئةو سةركيَشييانةى ئةظيندارى كة ويَنا كراون!  ئةو الوان ضةندة زؤرن كة لةوآ ضارة
دةمةتةقيَيانة ضةند زؤرن لةوآ سةبارةت بة ئافرةت و دَلدارى كراون! ... ضةندة زؤرن ئةو خةونانةى لةوآ 

يش كث و بة ئةنديَشةدا تيَثةرِيون!. ضةندين ئارةزوو و تامةزرؤيى لةوآ هةآليساون! ... ضةندين ئارةزوو
خامؤش بوونةتةوة .. هةموو ئةمانة رِاست و دروسنت ... بةآلم خودى ئافرةتان رِؤذيَك لة رِؤذان الى كابياكة 
دانةنيشنت و، رِايشنةوةستان، نة كريستيانةكانيان و نة موسوَلمانةكانيان. هةرضى هةنووكةية ئةوة تةواو 

 طؤرِاوة.
ضيَشت ليَنةرى رِوو سوورى جةستة شةتةك  ئافرةتى اهاتبوونان و جةذنةكان، خةَلكى رِورِؤذانى يةك شةممو

بوو، هةناسةيان ىلَ برِالة خوارةوةيش  بوون ويشانيان دةرثةرِبةو هؤيةشةوة لة سةرةوة دراو ببينن، 
كانيان بة جلى فةرمى خاويَن و دوطمة ئاسنينة بريقةدارو، ئارم و نيشانة ثاسةوانةلةتةنيشتيشيانةوة 
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ندةوة، دانيشتبوون. لة رِؤذانى زاةكان سنطى خؤيانيان ثآ دةرِاثيادبةندانةوة كة سةربازة سوورةكان و ئةو 
شةممةو جةذنةكانيش فةرمانبةرو ئةفسةرةكان لةطةأل ذنةكانياندا بؤ سةيران دةضوونة دةرةوة،  جطة لةيةك 

لة قاقاى ثيَكةنينيان  الى كابياكة رِادةوةستان و، بة زمانى خؤيان كة كةس تيَى نةدةطةيشت دةثةيظني و ،
 بة ئارةزووى خؤيان دةهاتن و دةضوون و ثياسةيان دةكرد. دةداو،

دميةنى ئةو ئافرةتة بيَكارانة، كة سةرقاَلى دةمةتةقآ بوون، ئةو ئافرةتة رِوو بة بزةو ثيَكةنينانة كة طاَلتةيان 
ني جار بة بينينى وانةى يةكةمدةكرد، كةم تا زؤر بةالى هةموو خةَلكةوة جيَى سةرسورِمان بوو. بةآلم ئة

ما ئةوةندةى نةخاياند ليَى رِاهاتن، وةك ضؤن لة زؤر شتى نويَى ديكة ئةو دميةنة سةريان  سورِماو واقيان ورِ
 ت.بَرِاهاتن، ئةطةرضى ثةسةنديشيان نةبووي

ى بآ بةهاى  كة ئةو هةموو طؤرِانكارييانةى ثردةكة بة خؤوةى ببينى شتنيدةشيَت بة شيَوةيةكى طشتى بَليَ
رِواَلةتى كورت بوون. طؤرِانة طرنطةكان كة لة ئةنديَشةى خةَلكى و لة نةريت و لة رِواَلةتى شاردا بةدى هاتن 
لة نزيك ثردةكةدا رِوويان دا بىَ ئةوةى دةستى ىلَ بدريَت. وا ثيَدةضيَت ئةم ثردة سثيية كؤنةى كة خةَلك لة 

آ ئةوةى هيض شويَنةواريَكيان تيَدا مابيَتةوة، وةك خؤى ثةرِيونةتةوة ببة سةريدا ماوةى سآ سةدةدا 
ماوةتةوةو تةنانةت لة سةردةمى ئةمثراتؤرى نويَشدا طؤرِانى بةخؤوة نةبيين و، بةسةر ئةم الفاوى شتة نويَ 

وت و لةو شةثؤلة و طؤرِانكارييانةدا سةردةكةويَت، وةك ضؤن ثيَشرتيش بةسةر طةورةترين الفاودا سةركة
سةالمةتى رِزطارى بوو كة نغرؤيان كردبوو، هةموو جاريَك بة ساغى و سثييةتى رِزطارى  ساغ وزؤرانة بة 

 دةبوو هيض ئازاريَكى ثيَنةدةطيشت، تةنانةت وةك بَلييت ذيان و طيانى زؤرترى بةبةردا كراوةتةوة.         
 
 

*****
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 دوازدةمني ثارِ
 
 
 
 
 
 
 

وأل و جووآلنةوةى تيَكةوت و ثرِ لة رِووداوى جؤراوجؤر بوو. بةم شيَوةية ذيان لةسةر كابياكة  ثرت مجوجو
ى شارةكةمان و بيانى بة الوو بة دانيشتووهةموو ئةو خةَلكة زؤرو رِةنطاو رِةنط و جؤراوجؤرةى 

ساَلداضووانةوة، بة دريَذايى رِؤذ، بطرة لة هةنديَك كاتةكانى شةويشدا دةضوونة ئةوآ، بةآلم تةنيا بايةخيان 
دةداو لة ناو هزرو بريكردنةوةو ضيَذو ئارةزووةكانى خؤياندا نوقم دةبوون كة هةنطاوةكانيان لةو بة خؤيان 

كةسانى ديكة نةبوو كة هةنطاوةكانيان بؤ هزرو غةمى ديكة ويَيان هيَناون. بؤية ئاطةيان لةثيَناوةدا بؤ ئة
ةثةرِينةوة بآ ئةوةى تةماشاى الى بؤ ئةويَيان دةهيَنان و سةريان دادةنةواندو نيطا بزر بةسةر ثردةكةدا د

 بيَت لةسةر كابياكة دانيشتوون. ضةث يان رِاست بكةن و ئاطةيان لةوانة
بيَطومان ميالن طالسنضانني )خةَلكى ئؤكؤَلضة( يةكيَك لةو رِيَبوارانة بوو. ثياويَكى دريَذو، وشك و، ثشت 

ثيَش ضاو، لةسةر دوو ثاذنةى لة  و بآ كيَش دةهاتة سووككؤماوةى رِةنط زةرد بوو. هةموو جةستةي 
دةضةمايةوة، وةك ضؤن ئاآليةك لة ئاآلكانى ة رِيَى دةكرد هةَلتةك هةَلتةكى بوو، كقورقؤشم رِادةوةستا. بؤية 
هةردوو  ة بيَت و بضةميَتةوة. رِةنطى قذودةستى منداَليَك لة منداآلنى كؤرسةوكَليسا لةكاتى تةوافدا بة

ت ثريةميَرديَكى بة ساَلداضوو بيَت. هةردوو ضاوى بةردةوام نوقابوون. بة يك بَليَخؤَلةميَشى بوو، وةمسيََلى 
شيَوةيةك هةنطاوى دةهاويشت ضوون كةسيَك كة خةوتبيَت و رِآ بكات، تيَبينى ئةوةى نةدةكرد هيض شتيَك 

ةبينن يان لةسةر كابياكةو رِةفتارى خةَلكى طؤرِابيَت. ئةو خةَلكةيش لةسةر كابياكة دانيشتوون خةون د
طؤرانى دةَليَن يان دةمةتةقآ دةكةن يان كات بة فريِؤ دةدةن، ئةوانيش تيَبينى ئةوةيان نةدةكرد بة الياندا 
تيَثةرِيَت. بةساَلداضووان هةيانة لة ياديان ضووةتةوةو، الوةكانيش بة برييان نايةتةوةو بيانييةكانيش 

ةكى زؤرى بة كابياكةوة هةية لةوةى كة خةَلكى لة نايناسن. لةطةأل ئةوةيشدا ضارةنووسى ئةو ثيَوةنديي
 شارةكةدا ثيش دة سالَ يان دوازدة ساأل لةمةوثيَش دةيانطيَرِايةوةو بة طويَى يةكدييانةوة دةضرثاند.

ضانني، ئةو رِؤذطارة لة شارةكةدا نيَشتةجآ و سةقامطري بوو كة شؤرِش لة ضَلةثؤثةدا بوو. نيقؤال طالسن
لة ئؤكؤَلضة كرِى. خةَلك مةزةندةيان دةكرد لة شويَنيَكةوة ثارةيةكى رِفاندووة كة  ئةويش زةوييةكى باشى

حةآلأل نيية. كةس بةَلطةيةكى لةو بارةوة نةبوو، بؤية خةَلكى برِوايان بةو طرميانة نةبوو نيوة برِوا ثآ كردنيَك 
و جار ذنى هيَناوة، ويَرِاى ئةوةيش ة. ئةم كابراية دوونةبيَت، بةآلم هيض كاميَكيان بة تةواوةتى رِةتى ناكةنة
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منداَلى زؤرى نةبووة، تةنيا يةك كورِى هةبوو ئةويش )ميالن( بوو كة هةموو سامانةكةى بؤ بةجآ 
هيَشتبوو، ئةوةى خةَلكى دةيبينني و ئةوةى شاررابووةوةو كةس نةيدةبينني. )ميالن(يش تةينا كورِيَكى 

كةى ميالن بةشى بكات و، ليَى بؤ بةجآ بهيََليَت ئةطةر هةبوو ناوى ثوترس بوو. دةكرا هةموو سامانة
 تووشى ئةو ثةتاية طةورة نةبوواية كة ئةويش ثةتاى قومار كردنة.

دانيشتووانى ئةم شارة بة سروشتى خؤيان قومارضى نةبوون. ئةوة بوو ثيَشرت بينيمان ئةو ئارةزووانةى كة 
كردن جياوازة: زؤريان حةز لة خؤشويستنى ئافرةت و، ن ضةشنيَكى ديكةن و زؤر لة ئارةزووى قومارانخولياي

ئارةزووكردنى خواردنةوةو، طؤرانى و، بيَكارى و ثياسةكردن و بةردةوام بوون لةطةأل  زيندة خةونةكانيان 
هةموو شتيَكدا سنووردارة، تةنانةت لةم انراويشة كة تواناو وزةى مرؤظ لة نزيك بة رِووبارةكةيان. ئةوى ز

دةنيَن، زؤر جاريش  ثاأل بة يةكدييةوةونكة ئارةزووةكان لة ناخى مرؤظدا ثيَكدا دةدةن و كارانةيشدا، ض
قومار ناكات، بةآلم ذمارةى  ئةوةيش واتاى ئةوة نيية كة يةكيَك لة دانيشتووانى شار يةكدى لةناو دةبةن.

دةكرد كةمرت بوو، لة ذمارةى ئةوانةى لة شارةكانى ديككةدا قوماريان دةكرد ئةوانةى قوماريان تيَدا 
زؤربةى ئةوانةيش بيانى بوون يان لةو كةسانة بوون كة تازة هاتبوونة شارةكةو ليَى نيَشتةجآ بووبوون. 

ةر لة منداَلييةوة وة طرتبوو. ههةرضؤنيَك بيَت ميالن طالسنضانني يةكيَك لةوانة بوو خووى بة قومارة
 ،ة شارةكةدا نةدؤزيبايةو قومارى لةطةَلدا بكاتاركردنى كةوتبووة ميَشكةوة، ئةطةر كةسى لمئارةزوى قو

ئةوة دةضووة شارؤضكةكانى دةورو بةر، كة دةطةرِايةوة يان ئةوةندة ثارةى لةطةأل خؤى دةهيَنايةوة وةك 
وتووة جطةرةكةي و، بآ ئةموستيلة ن بآ كاتذميَرو، بآ زجنريو، بآ قبازرطانيَك لة بازارِ بيهيَنيَتةوة، يا

 ت نةخؤش كةوتووة.يم لة هةردوو بارةكةدا رِوخسار زةردو رِةنط بزرِكاو وةك بَليَدةطةرِايةوة، بةآل
ئةو شويَنةى ئاموشؤى دةكرد مةخيانةكةى ئؤستامؤئيض بوو، الى ئةوثةرِى طةرِةكى بازرطانى لة شارى 

ا ةت بة رِؤذيش مؤمى تيَدنفيشيطراد. ئةو مةخيانةية ذووريَكى بضووكى تةسكى بآ ثةجنةرة بوو، تةنا
لةم جيهانةدا يارييان دادةطريسيَنراو، بةردةوام سآ يان ضوار كةس لةو ثياوانةى تيَدا كؤ دةبوونةوة كة 

هةموو شتيَكى ديكة خؤشرت دةويست. ئةو ثياوانة لة شانؤى ئارةزوودا شةويان بةدةم رِؤذةوة دةداو، لة
دةخوارد، خويَن هةوادا قانطيان  دةرطةى ذوورةكةيان لة خؤيان ثيَوة دةدا، لة دووكةَلى جطةرةو بؤطةنى

، طةروويان وشك دةبوو، دةستيان دةلةرزى. لةو ذوورةدا ميالن بةشيَكى زؤرى تةمةنى دةزايية ضاويان و
الوى خؤى بةسةر بردو، ماَلئاوايى لة بةشيَكى زؤرى هيَزو تواناو سامانى خؤى كرد، تةمةنيشى زؤر لة سى 

نة لةناكاوةى بةسةردا هات كة كةس نةيتوانى ثاساوى بؤ بهيَنيَتةوة، كة ساَلى تيَنةثةرِيبوو كاتيَك ئةو طؤرِا
 لةو نةخؤشييةى تا هةتاية قوتار كرد، بةآلم هاوكات ذيانى طؤرِى و بةرةواذى كردةوة.

لة وةرزيَك لة وةرزةكانى ثاييزدا بةر لة ضواردة ساأل ثياويَكى بيانى طةيشتة مةخيانةكة، نة ثريو نة الو بوو، 
ن و نة ناشريين بوو، كابرايةكى بة تةمةن، كةم دوو، بةآلم تةنيا هةردوو ضاوى بزةيان دةهات. نة جوا

ثياويَكى ثرةكتيكى بوو تةواو نغرؤى ئةو كارة بووبوو كة لة ثيَناويدا هاتبوو، دواى ئةوةى شةوى لة شار 
وةرِؤى دويَنيَوة تيَيدا بةسةر برد، بةرةبةيان تووشى ئةو ذوورة تةسكة بوو كة ياريكةرةكان لة ثاش نيَ

كؤبووبوونةوة، ئةوان بةوثةرِى وريايى و طومانةوة ثيَشوازييان ليَكرد، بةآلم لة رِةفتاردا ئةوةندة هيَمن و 
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كاتيَك بة ثارةيةكى كةم طرةوى لةسةر ثاثةزيَك دةكرد. زؤرتر  ،سةنطني بوو بة شيَوةيةك طويَيان نةداية
او نيَو ضةوانى درذ دةكردو، دةستى بة طريفانةكانى ناوةوةدا دةكرد، بة دةدؤرِا وةك ئةوةى بباتةوة، دةشَلةذ

 نقةنق ضةند دراويَكى زيوينى دةرديَنا.
ثاش ئةوةى ثارةيةكى زؤرى دؤرِاند، نؤرةى دابةشكردنى ثاثةزى هات، سةرةتا سست و وريايانة دابةشى 

نةك هةر لةسةرخؤو بويَرانة، بةَلكو واى كرد، دواتر وردة وردة خيَراو رِةهايانة دابةشى كرد. واى ليَهات 
ليَهات بويَرانةترو ئازايانةتر يارى بكات و، لة طرةوكردندا تا ئاكامى يارييةكة وازى نةدةهيَنا. واى ليَهات 

دواى يةك وازيان لة يارى دةهيَنا، يةكيَكيان ةبةردةميدا كةَلَةكة بوو، ياريكةرةكانيش يةك لةدراوى زيوين ل
رية ئاَلتوونةكةى كرد، بةآلم ثياوة بيانييةكة بة ساردييةكةوة ئةوةى رِةت كردةوةو طوتى طرةوى لةسةر زجن

 تةنيا طرةو لةسةر ثارة دةكات.
سنضانني يارى لة كاتى نويَذى شيواندا كؤتايى هات، ضونكة كةسيان ثارةى زؤرتريان نةبوو. ميالن طال

ةوة، ئةو كات ثياوة بيانييةكة م ناضار بوو بكشيَتوو، بةآلم ئاكايارى بةردةوام بدوايةمني كةس بوو كة لة
 بةوثةرِى ئةدةبةوة داواى ليَبوردنى كردو بةرةو ذوورةكةى خؤى تيَى تةقاند.

دةيربدةوة، ديكة بؤ رِؤذى دواتر يارى دةستى ثآ كرايةوة، بيانييةكة دةدؤرِاو دةيربدةوةو، دةدؤرِاو جاريَكى 
، بة شيَوةيةك ياريكةرانى دانيشتووى شار جاريَكى ديكة بآلوةيان كردو بةآلم بردنةوةى لة دؤرِاندن زؤرتر بوو

، هةرضى ثارةيةكيان ثآ بوو دؤرِانديان. سةرجنى دةستى ثياوةكةيان دةداو هةردوو مةضةكيان دةثشكنى و
هةموو اليةكةوة ضاوديَرييان دةكردو ثاثةزةكةيان بة ثاثةزى ديكة دةطؤرِىو، شويَنى خؤيان لةسةر لة

ةكة دةطؤرِى كة مافووريَكى بةسةردا درابوو، بةآلم هةر هةموو ئةوة سوودى نةبوو. يارى ئؤتوز برييان كةنةب
و ئاسان بوو هةر لة منداَلييةوة دةيانكرد. لةطةأل ئةوةيشدا  خراثكرد )سى و يةك(. كة يارييةكى 

يست و نؤ تةنانةت دةطةيشتة ب بيانيية بزانن، زؤر جار دةطةيشتة ةنةيانتوانى شيَوازى ياريكردنى ئةو ثياو
، زؤر جارى ديكةيش لة بيست و ثيَنج رِادةوةستا، هةر هةموو طرةويَكى دةبردةوة، ض بضووك و ض سى

طةورة، ضاويشى لة هةنديَك فرت و فيََلى بضووك دةثؤشى كة هةنديَك ياريكةر ئةجناميان دةدا وةك بَليَيت 
 يسوا دةكرد.نايانبينيَت، بةآلم فرت و فيََلة طةورةكانى رِ

بوونى ئةو ثياوة نامؤية لة مةخيانةكةدا ئازارى )ميالن(ى دةداو رِقى هةَلدةستاند. لةم رِؤذطارةى دواييدا 
ميالن هةستى بة لةرزو تاى زؤرترو شكستى زؤرتر دةكرد. سويَندى خواردبوو كة ضى ديكة يارى نةكات، 

ووشى ثآ نةدةما، ئةوجا دةطةرِايةوة ماَلةوةو بةآلم هةر يارى دةكرد، بؤية هةر دةدؤرِا تا دوايةمني قر
هةستى بة سةرشؤرِى و نةهامةتى دةكرد. لة ضوارةمني يان ثيَنجةمني رِؤذدا توانى كؤنرتؤَلى خودى خؤى 

 هةناسة انى ثؤشى. هةستى بة قورسيى سةرو بكات و لة ماأل مبيَنيَتةوة، ثاش ئةوة ثارةى ثةيدا كردو جلةك
را ئيَوارة شيوةكةى خوارد، بآ ئةوةى بزانيَت ضى خوارد، ثاشان ضةند جاريَك ضووة ى خؤى دةكرد. خيَبرِكيَ

ناو حةوشةى ماَلةوةو، جطةرةى كيَشاو ثياسةى كردو، سةرجنى شارة كثةكةى خوارةوةى خؤى دا لةم شةوة 
 انثاشرِووناكةى شةوانى ثاييز. كة ثياسةى دةكرد تارماييةكى ناديارى بينى بة رِيَطةكةدا دةرِؤيشت، 

 لةبةردةم ثةرذينى ماَلةكةيدا هةنطاوةكانى هيَور كردةوة.
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 ثياوة نةناسراوةكة هاوارى كردو طوتى:
 ـ دراوسآ ئيَوارةت باش.

لة مةخيانةكة يارى دةكات. شتةكة رِوون بوو كة  ، ئةوةىميالن بة دةنطيدا زانى كة ثياوة بيانييةكةية
 ينةكة نزيك بووةوة.ذطةأل بكات. ميالن لة ثةرثياوةكة بؤالى ئةو هاتووةو، دةيةويَت قسةى لة

  خؤوة دةدويَت طوتى:   بةر ثياوة بيانييةكة لةسةرخؤو بآ طوآ ثآ دان، وةك بَليَيت هةر لة
 ـ ئةم ئيَوارة نةهاتيتة مةخيانةكة.

 ـ ئةم شةو ميزاجم هانى نةدام بضم. ئةوانى ديكة لةويَن؟ ...
ة، ثيَش كاتى ئاسايى بآلوةيان ليَكرد. بةآلم وةرة با هةردووكمان ـ هةموويان رِؤيشتنةوةو كةس لةوآ نةماو

 برِؤين.
 ـ بةآلم كات درةنطة. شويَنيَكيش نيية رِووى تيَ بكةين

 ـ ئةطةر ئارةزوو دةكةيت دةضينة الى كابياكة لة خوارةوة. ئةوةندةى نةماوة مانط هةَلبيَت.
 ـ بةآلم كاتةكة طوجناو نيية.
نةكرد، بةآلم هةردوو ليَوى وشك بوون و، هةستى كرد ئةو قسةيةى بةالى خؤيةوة ئةوةى طوت و بة طويَى 

 نامؤية، وةك بَليَيت كةسيَكى ديكة ئةو قسةية دةكات.
ثياوة بيانييةكة هةر رِاوةستابوو، ضاوةرِيَى دةكرد، وةك بَليَيت ثيَشبينى ئةوة بكات كة دةبيَت ثيَشنيازةكةى 

الن دةرطةى باخضةكةى كردةوةو، لةطةأل ثياوةكةدا رِؤيشت ئةطةرضى هةر جيَبةجآ بكريَت. ئةوةبوو مي
  ليَبوونةوة بةرانبةر بةم ثياوة بيانيية دةكات و، ويَرِاى ئةوةى ايةم و، ويَرِاى ئةوةى هةست بة رِطوتبووى ن
كة  ة فريودةرة قوتار بكردايةهزرو دوايةمني رِاضةنينى خواستى، ئارةزووى دةكرد خؤى لةو هيَز بة وشةو

 ضنطى ناوةتة بينةقاقةى و ناتوانيَت خؤى ىلَ قوتار بكات.
هةردوو ثياوةكة خيَرا لة هةورازى ئؤكؤَلضة ضوونة خوارةوة. بة رِاستى مانط خةريَك بوو لة ثشتى 

ة ثيَش دةهاتناواقيعيانة  واوى هةلَ دةهات. ثردةكةيش بآ سنووركةرتكرِ)ستانشفاتتس(ةوة بة طةورةيى و 
وةى ئةم سةرو ئةو سةرى لة تةم و مذيَكى مةيلةو شرييدا نغرؤ بووبوو. هاوكات ، لةبةر ئةضاو

ئةستوونةكانى لة خوارةوة لة ناو تاريكيدا بزربووبوون. هةروةها يةكيَك لة هةردوو اليةكةى هةر ثايةو هةر 
وطة رِووناك و تاقيَكى تيشكى بةهيَز رِووناكى دةكردنةوة، كةضى ئةو اليةكةى ديكة تةواو سيَبةرة. ئةو رِو

سيَبةرانة ضوون هيََلى تيذ تيذ تيَكةأل دةبوون و ثةرض دةبوونةوةو ليَك دادةبرِان بة شيَوةيةك ثردةكة لة 
 ضةندين ويَنةى رِازيَنراو دةضوو يارى رِووناكى و تاريكييةكة هيََلكارى دةكرد.
نى دةرهيَنا. رِوخسارى ميالن كةس لةسةر كابياكة نةبوو. هةردوو ثياوةكة دانيشنت. بيانييةكة ثاثةزةكا

خةريك بوو جاريَكى ديكة بَليَت كات نةطوجناوةو، مرؤظ بة باشى ثاثةزةكان نابينيَت، بةآلم بيانييةكة ئاطةى 
 ىلَ نةبوو. يارييةكة دةستى ثآ كرد.
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ةرةيان سةرةتا هةنديَك قسةيان ئاأل و طؤرِ كرد، بةآلم ئةوةندةى نةخاياند كة يارييةكة طةرم بوو. تةنيا جط
دةثيَضايةوةو بؤ يةكدييان دادةطريساند. ثاثةزةكان ئةم دةست و ئةو دةستيان كرد، تا لة ئاكامدا الى دةستى 

 تةنك تةرِى كردبوو. ىنةناسراوةكة طريسايةوة. ثارة بةبآ هةراو هوريا دةكةوتة سةر بةردةكة كة ئاونطيَك
و خاَلى باش دةيزانني، ئةو ساتانةى كة بيانييةكة دوئةو ساتانة يةك بة دواى يةكدا تيَثةرِين كة ميالن زؤر 

خاَلى هةبوواية، بؤية طةرووى  31ببوواية يان يةك خاَلى وةردةطرت كاتيَك  خالَ 16وةردةطرت كاتيَك 
ميالن تةواو دةطريا، بةر ضاوى تاريك دادةهات، رِوخسارى بيانييةكةيش كة نغرؤى رِووناكى مانط بوو بوو 

دةنواند، لة ماوةى كةمرت لة كاتذميَريَكدا ميالن هةموو شتيَكى دؤرِاند. ئةو كات تا دةهات هيَورترى 
بيانييةكة ثيَشنياريَكى خستة بةردةم ميالن بضيَتةوة بؤ ماأل و ثارةى ديكة بهيَنيَت، ثيَشى رِاطةياند كة 

 ئامادةية تا ئةوآ ياوةرى بكات.
تاك ضاو يارى دةكرد.  ا. ميالن ضوون كابرايةكى كةرِوهةردووكيان رِؤيشنت و هاتنةوةو دريَذةيان بة يارى د

هات ئةو  دةكرد كة بيخواستاية. واى ليَثاثةزةكانى وةك خةياأل دةبينى و، بة ئاماذةى داواى ئةوةى ىلَ
بوون بة شتيَكى الوةكى، بوون بة بيانوو يان ثاساويَك لةم دةستةو يةخة  ،ا دانرابووندثاثةزانةى لة نيَوانيان

انةدا كة بةبآ ثةروا دةستيان داوةتآ. كاتيَك ثارةكةى ميالن جاريَكى ديكة كؤتايى هات، نائوميَد
كرد بضيَت لة ماَلةوة ثارةى ديكة بهيَنيَت، خؤى لةسةر كابياكة مايةوة جطةرةى  بيانييةكة فةرمانى ثىَ

ة بكات كة بينى ئةودةكيَشا. بة ثيَويستى نةزانى ئةم جارة ياوةرى ميالن بكات، ضونكة ناشيَت مرؤظ ثيَش
مبيَنيَتةوة. ميالن بة  ةسةرثيَضى فةرمانةكةى بكات يان فريوى بدات و لة ماَلةو ئيَستة ميالن دةتوانيَت

طويَى كرد: ئةو كات لةناكاو بةخت سوورِايةوة. ميالن هةموو ئةو ثارةيةى وةدةست هيَنايةوة كة 
لة ئاكامى هةَلضووندا تا دةهات تةسكرت دةبووةوة. دؤرِاندبووى. ئةو طريَيةى كة ضنطى لة بيناقاقةى نابوو 

دةكرد. يارييةكةيش تا دةهات تا دةهات برِى طرةوةكةى دوو سةدو سآ سةد زياد  ثياوة بيانييةكةيش
زيَرِيان ىلَ دروست دةبوو. هةردووكيان  اندا زةرد دةبوونةوةو ثارضةخرياترو توندتر دةبوو. ثاثةزةكان لة نيَواني

بةآلم ميالن بة زةمحةت هةناسةى دةدا، جاريَك شةآلَلى ئارةقة دةبوو، جاريَك بآ دةنط بوون. 
مووضرِكةيةكى ساردى بة لةشدا دةهات، لةم شةوة كثةى بةر تيشكى مانطةشةو. يارى دةكردو ثاثةزى 
. دابةش دةكردو دةيشاردةوة، نةك بؤ ضيَذو خؤشى يارييةكة، بةَلكو لةبةر ئةوةى بة ناضارى ئةوةى ثآ كراوة

بيانيية نةك هةر ثارةكةى، دينار بة دينار ىلَ دةرديَنيَت، بةَلكو مؤخى  ةواى مةزةندة دةكرد كة ئةم ثياو
ئيَسكةكان و دَلؤث دَلؤث خويَنى دةمارةكانى ىلَ دةرديَنيَت و، لةطةأل هةر دؤرِاندنيَكى نويَشدا تواناو ورةو 

 خواستى ناميَنيَت.
نةيارةكةى دةكرد، ثيشبينى دةكرد رِوخساريَكى ئيبلسيانة ببيَنيَت  جار ناجاريَك لة ثةناوة تةماشايةكى

وى ثشكؤ بن، كةضى هيضى ديكةى نةدةبينى تةنيا خودى ئةو بيانيية نةبيَت، ادانةكانى هاتبنة دةرةوةو ض
هةموو رِؤذيَك  ، ئةوةىى خؤى دةكاتكةبةردةوام ئةوةى دةردةبرِى كة ثياوةكة كارة ،بة رِوخسارى هيَورةوة

 .يَكيش دةبةخشيَتضيَذهيض يكات، هةوَليشى دةدا ئةو ئةركة كؤتايى ثآ بهيَنيَت كة نة ئاسان و نة دة
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كرد طرةوةكة لةسةر مةرِو ماآلت  ى، بيانييةكة ثيَشنيارهيضى بة دةستةوة نةماجاريَكى ديكة ميالن خيَرا 
 و خانووبةرة بيَت.

 ةكةى.زينويَت و مةجةرِى زرنطةدار بةرانبةر بة ماينة ك ىـ ثيَنج لرية
 ـ باشة.

هةَلطرةكان دؤرِاند لةطةأل  اى ئةةيش دوو ئةسثى لة ئةسثة باربةم شيَوةية ميالن ماينةكةى دؤرِاند، دو
هةنديَك مانطاو طويَرةكةدا. بيانييةكة هةموو ضارةواكانى نيَو تةويلةكةى )ميالن(ى بةناو ناوزةد دةكردو، 

 ، وةك بَليَيت لةو ماَلةدا لةدايك بووةو طةورة بووة، ئةويةك يةك نرخى دروستى بؤ مةزةندة دةكردن
 ةيشى وةك بازرطانيَكى وردةكارو هيَمن دةكرد.كار

 ة دينار بةرانبةر بة كيََلطةكةت كة ناوى )سالكؤشا(ية. قايليت؟دـ ئيَستةيش ياز
 ـ قايلم.

 خاأل بوو. 16رتن طن وةرى ثياوة نةناسراوةكة دانى جريِ كردةوة. كؤى خاَلى هةر ثيَنج ثاثةزةكة كة ميال
 ـ ثاثةزت دةويَت؟

 ـ يةك دانة...
 ةوة.يميالن ئةو وشةيةي بة بَلمةبَلم طوت كة بة ئاستةم دةبيسرتا، ئةو كات هةموو خويَنى لةشى رِذاية دَلي

ان بيانييةكة ثاثةزيَكى لةسةر خؤ هةَلدايةوة. دوو خاأل بوو. ثاثةزيَكى باشة. ميالن بآ دةربةستانة  لة نيَو
 ددانةكانيةوة طوتى:

 ـ بةسة.
ةوة. ويستى رِواَلةتى بآ دةربةستى بة دةنط و رِوخسارى خؤى يكؤكردةوةو شاردنيبة طرذى ثاثةزةكانى 

 توانيَت كؤى ئةو خاآلنة لة دةستيداية وةدةست بهيَنيَت.ةببةخشيَت، بؤ ئةوةى نةيارةكةى ن
خاأل  12ثةزيَك كرد بؤ خؤى. كاتيَك طةيشتة ئةو كات بيانييةكة بة ئاشكرا دةستى بة رِاكيَشانى ثا

د. بيانييةكة نتةماشاى هةردوو ضاوى )ميالن(ى كرد. بةآلم ميالن هةردوو ثيََلووى نوقا ةرِاوةستا، هيَوران
ثاثةزيَكى ديكةى هةَلطيَرِايةوة. ئةويش دوو بوو. هةناسةيةكى كورتى هةَلكيَشا كة نةدةشيا ببيسرتيَت. وا 

رِاوةستيَت، سةرلةنوآ خويَن خةريك بوو دةزايية سةرى ميالن وةك ئةوةى بيةويَت  16لة ثيَدةضوو بيةويَت 
ثشتةوة وةرطيَرِا  وثيَش شادى سةركةوتن بكةويَت. بةآلم بيانييةكة رِاضةنى و خؤى دريَذ كردةوةو، سةرى بةرة

كى ديكةى وةرطيَرِا. ئةو كات تةويَأل و هةردوو ضاوى لةبةر تريفةى مانطدا بريسكانةوة، ئةوجا ثاثةزيَ
ئاية ئةطةرى ئةوة هةبوو ئةم ثاثةزةيش )دوو( بيَت؟ ئةطةرى ئةوة هةبوو سآ ثاثةز بة  ئةويش دوو خالَ بوو.

دواى يةكدا )دوو( بن؟ ... لةطةأل ئةوةيشدا ئةوة رِووى دا ... ئةوة )ميالن(ة تةماشاى ثاثةزةكة دةكات كة 
و جوان جوان تيَدا دةبينى لة بةهاردا كيََلراوةو ثاضةكؤََلة كراوة هاوةَلةكةى وةرى طيَرِا، كةضى كيََلطةكةى

رِشانةوة  وةكانى كيََلطةكةى بة دةوريدا خوالنةوة، وةك بَليَيت تووشى ئيَقدانةوة(طؤل)رِازاوةتةوة ... 
 هاتبيت. بةآلم دةنطة هيَورةكة، دةنطى ثياوة بيانييةكة، بة هؤشى خؤى هيَنايةوة:

 طةكة هى منة. ـ ئؤتوز بري . كيَل
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دوايى نؤرة هاتة سةر كيََلطةكانى ديكةو، هةردوو خانووةكةى و، ئةجنا نؤرةى دارستانة بضووكةكة 
سنديانةكةى هات. هةردووكيان بةردةوام لةسةر نرخةكان رِيَك دةكةوتن. ميالن جار ناجاريَك دةيربدةوةو بة 

د وةك بريسكةى زيَرِ لة دَليدا دةبريسكايةوة. جووَلةيةكى تيَرو ثةلة ضةند ديناريَكى كؤ دةكردةوةو، ئوميَ
بةآلم دواي دوو دةست يان سآ دةست وةشاندنى بآ بةختانة هيضى بة دةستةوة نةدةما، ناضار دةبوو طرةو 

 لةسةر موَلكةكانى بكات. 
ى كاتيَك يارى ضوون الفاو هةموو شتيَكى رِاماَلى، هةردوو قومارضييةكة ساتيَك رِاوةستان، نةك بؤ ئةوة

هةناسةيان ثيَدا بيَتةوة، ضونكة دةشيَت بطوتريَت ئةوة بةالى هةردووكيانةوة ترسيَنةر بوو، بةَلكو بؤ ئةوةى 
بري لةوة بكةنةوة دةشيَت لةمةودوا لةسةر ضى طرةو بكةن. بيانييةكة هيَورى خؤى ثاراستبوو، بةآلم 

ثاش كؤتايى هاتنى يةكةمني بةشى  رِوخسارى لة رِوخسارى ثياويَك دةضوو بةخةفةتةوة كار بكات، ضونكة
و سرِ  قيتكارةكةى كةميَك ثشووى دةدا، بةآلم ثةلةى دةست ثيَكردنى دووةمني بةشى بوو. ميالن تةواو 

ابووة هةردوو طويَيةوة. هةستى دةكرد ئةو نيشتطة بةردينةى لةسةرى دانيشتووة بةرز رِذرِاةستابوو. خويَن 
 اتةدا بيانييةكة ئاخافت، بة دةنطة  ناخؤش و بيزراوو قرخةكةى طوتى:دةبيَتةوةو دواتر رِؤ دةضيَت. لةم س

ـ هاورِآ دةزانيَت ئيَستة ضى دةكةين؟ جاريَكى ديكة يارى دةكةينةوة. بةآلم ئةم جارةيان طرةو لةسةر 
هةموو شتيَك دةكةين: من لةسةر هةموو ئةوةى بردوومنةتةوة، تؤيش لةسةر ذيانت. ئةطةر تؤ بردتةوة، 

موو شتيَكت بؤ دةطيَرِمةوة، وةك جاران دةبنةوة موَلكى تؤ: ثارةو، ضارةواو وآلغ و، زةوى، ئةطةر ئةوة هة
 تؤيش دؤرِايت دةبيَت ليَرةوة لةسةر كابياكةوة خؤت بهاويَذيتة ناو دريناوة.

بة شيَوةيةكى وشك و زارى ثياويَكى ثرةكتيكى طوت، وةك ضؤن هةموو شتيَكى  ىثياوة بيانييةكة ئةوة
ةى دةطوت، وةك بَليَيت كارةكة كارى رِيَككةوتنة لةسةر ئاسانرتين شت لةو شتانةى دوو قومارضى ديك

سةرقاَلى ياريكردن لةسةرى رِيَك دةكةون. ميالن ثيَشبينى ئةوةى كرد كة لةوة نزيك بووةتةوة ذيانى لة 
ةى لةو طةردةلوولة سةيرة دةست بدات و، ثيَويستة خؤى رِزطار بكات، هةوَلى دا هةَلستيَتة سةر ثآ بؤ ئةو

قوتارى ببيَت كة هةموو شتيَكى لة ضنط دةرهيَناو، ئيَستةيش دةيةويَت بة شةثؤلةكانى، كة ناتوانيَت 
بةرةنطاريان ببيَتةوة، خؤيشى رِاماَليَت. بةآلم ثياوة بيانييةكة بة يةك نيطا هيَنايةوة شويَنى خؤى و، ميالن 

ووش رةى دريَذ كرد، وةك بَليَيت لة مةخيانةكة لةسةر سآ يان ضوار قسةرى شؤرِ كردةوةو، دةستى بؤهاوةَلةك
 يارى بكةن.

هةر يةكةيان ثاثةزيَكى هةَلبذارد. ثاثةزى بيانييةكة ضوار بوو، ثاثةزى ميالنيش دة بوو. كةواتة دةبوو 
ى ميالن ثاثةز دابةش بكات. ئةوة هيواو ئوميَديَكى ثآ بةخشى. دابةشى كرد. بيانييةكة هةر داوا

 ثاثةزيَكى نويَى دةكرد.
 ـ ثاثةزيَكى ديكة ... ثاثةزيَكى ديكةيش.

 ثياوةكة ثيَنج ثاثةزى رِاكيَشاو طوتى :
 ـ ئيدى بةسة.
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ساتيَك رِاوةستا، تةماشاى ئةو ثاثةزانةى كرد كة بيانييةكة  19، كاتيَك طةيشتة ميالن ثاثةزى رِاكيَشا
ى كرد. مرؤظ ناتوانيَت طرميانةى ئةوة بكات ضةند خاَلى كؤى كردبوونةوةو تةماشاى رِوخسارة مةتةآلوييةكة

كؤ كردووةتةوة، بةآلم رِةنطة لة بيست و هةشت زؤرتر بيَت، يةكةم لةبةر ئةوةى ئةم شةو لة ئةوة كةمرت 
رِانةدةوةستا، دووةم ضونكة ثيَنج ثاثةزى الية. ميالن دوايةمني هيَزى خؤى كؤكردةوةو ثاثةزيَكى ديكةى 

 . كةواتة دؤرِاندى.31ر خالَ بوو. كة هةموويان دةكةنة رِاكيَشا. ضوا
ةطمةنة تةماشاى ثاثةزةكانى دةكردو ضاوى برِواى نةدةكرد. واى دةهاتة ثيَش ضاو كة شتيَكى نةكةردةنى و د

و شتيَك لةدةست بدات. شتيَكى طةرمى سووتيَنةر لة تةوقى سةريةوة تا ثةجنةى ثيَى ومبة يةك دةست هة
لةناكاو بةهاى هةموو شتيَكى بؤ رِوون بووةوة: بةهاى ذيان، بةهاى مرؤظ، رِاستيى ئةو  بة لةشيدا ديَت.

ثةتا نةفرةتيية سةيرةى ثاَلى ثيَوة دةنيَت قومار لةطةأل برادةرو لةطةأل بيانييةكاندا بكات، لةطةأل خؤيدا يان 
، وةك بَليَيت رِؤذ بووةتةوة، وةك لةطةأل يةكيَك لةوانةى لة دةورو بةرين. هةموو شتيَك رِووناك و ئاشكرا بوو

بَليَيت يارى و دؤرِاندنةكة خةونيَك بوو لة خةودا بينى. بةآلم هاوكات هةموو شتةكة رِاست بوو نةيدةتوانى 
خؤى ىلَ قوتار بكات و رِيَطةضارةيشى نةبوو، ميالن ويستى شتيَك بَليَت، بنكيَنيَت، هاوار بكات، تةنانةت 

 نةشيتوانى ئةوةيش بكات. بة ئاخيَك، بةآلم تةنانةت
لة تةنيشتييةوة ثياوة بيانييةكة ضاوةرِوان بوو، لةناكاو لة شويَنيَكى كةنارةكةوة كةَلةشيَريَك قووقاندى، 

ندنيَكى بَلندى بيسرتاو.. جاريَك و دوو جار . كةَلةشيَرةكة نزيك دةبووةوة، تةنانةت وةك بَليَيت مرؤظ اقووق
ت. لةم ساتةشدا ثاثةزة ثةرت و بآلوةكة باَليان طرتةوة وةك بَليَيت دةنطى شةقةى باَلةكانى دةبيسيَ

طةردةلووليَك تةفرو تووناى كردوون، ثارةكانيش ثةرت و بآلو بوونةوةو، كابياكة هةتا بناغةكةى لةرزى. 
 ميالن لة ترساندا هةردوو ضاوى نوقاند، مةزةندةى كرد كة دوا دوايى ذيانى نزيك بووةتةوة. كاتيَك هةردوو
ضاوى كردةوة، بينى تاك و تةنياية. نةيارةكةى ضوون بَلقيَكى سابوون ثووكايةوة، بة خؤى و بة هةموو ئةو 

 ثاثةزو ثارانةى لةسةر كاشييةكة بوون نةمان.
مةيلةو ثرتةقاَلييةكة، لةوثةرِى ئاسؤوة بوو، بايةكى شيَدار هةَليكرد. هاذةى  و سوورومانطة نيوة ناتةواو

وريايانة دةستى بةسةر ئةو بةردةدا هيَنا كة لةسةرى  يةوة بةرزتر بووةوة. ميالنقووآليئاوةكان لة 
بة دانيشتبوو، دةيويست بة هؤشى خؤى بيَتةوةو، بزانيَت لة كويَيةو، بريى بكةويَتة ضى رِووى دا، دواتر 

يكة دةرِوات كة لة ئؤكؤَلضة بوو بةرِآ كةوت وةك بَليَيت بة دوو القى د نقةنق هةستاو، بةرةو ماَلةكةى
 القةكانى خؤى نني.

هةركة طةيشتة بةردةم ماأل لة كاتيَكدا دةينكاندو بةم الو بةو الدا دةكةوت، ضوون برينداريَك بةر بووةوةو، 
جةستةى توند بةر دةرطةكة كةوت و زرمةى ىلَ هةَلستاند، خيَزان و منداَلةكانى بة ئاطة هاتنةوةو برديانة 

نطى رِةبة  لةرزو تا بةرى نةدةداو لة كؤَلى نةدةبووةوة. واى دةزانى ئيدى سةر نويَنةكةى. ماوةى دوو ما
ئةو نةخؤشيية دةست لة ياخةى ناكاتةوة. بةآلم لةطةأل ئةوةيشدا ضاك بووةوةو هةَلسايةوة سةر ثآ، بةآلم 

ستة كةسيَكى ديكةى ىلَ هاتة كايةوة كة )ميالن(ى ئةوسا نةبوو، ثيَش وةخت ثريييةتى رِووى تيَكرد، ئيَ
بووةتة مرؤظيَكى رِةفتار سةيرو بة طؤشةطريى ذيان دةطوزةريَنيَت، زؤر كةم دةئاخظيَت و، تا رِادةيةكى زؤر 
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ثيَوةندى لةطةأل خةَلكيدا تةسكرت دةبيَتةوة. دةم و ضاوى كة هةرطيز بزةى نةدةهاتآ ئاطةبوونيَكى بة ئازارو 
ايةخ بة هيض شتيَك نةدات تةنيا مالَ و خيَزانةكةى طرذى ئةوثةرِى سنوورى طرذى دةردةبرِى، واى ىلَ هات ب

خؤى نةبيَت و، ئيَسة دةضيَتة سةر كارةكانى خؤى وةك بَليَيت رِؤذيَك لة رِؤذان برادةرايةتى هيض هاوةأل و 
 دؤستيَكى خؤى نةكردووة.
، دواى ا بةسةرهاتةكةى ئةو شةوةى سةر كابياكةى بؤ قةشة نيقؤال طيَرِابووةوةدلة كاتى نةخؤشييةكةي

ئةويش ئةو نهيَنييةى بؤ دوو لة باشرتين دؤستةكانى طيَرِابووةوة. ضونكة هةستى دةكرد كة ناتوانيَت ذيان 
بطوزةريَنيَت ئةطةر بيَت و ئةو نهيَنييةى نيَو دةروونى نةدركيَنيَت. بؤية خةَلكى هةنديَك شتيان لة بارةى 

شةى خؤيان خستبووة سةرو رِازاندبوويانةوة، وةك بَليَيت يَرِووداوةكةوة زانى بةآلم وردةكارى ديكةيان لة ئةند
ئةوةى لةرِاستيدا رِووى دا بةس نةبووبيَت، ثاشان سةرجنيان بؤ الى ضارةنووسى كةسيَكى ديكة طويَزايةوةو، 
ميالن و ئةو بةسةرهاتةيان لة يادضووةوة كة بةسةرى هاتبوو. بةم شيَوةية ثياوةكة كة شةبةنطى )ميالن 

(ى ئةوسا بوو،  ئيَستة لة نيَو خةَلكى شارةكةدا دةذياو كارى دةكردو بةرةو ثيَشةوة دةضوو. طالسنضانني
نةوةى نوآ نايناسيَت تةنيا بةو شيَوةى ئيَستةى نةبيَت، مةزةندةيش ناكات رِؤذيَك لة رِؤذان كةسيَكى ديكة 

ابوردووى بري ضووبيَتةوة. بيَت، تةنانةت خؤيشى رِةفتارو هةَلس و كةوتى كةسيَك دةكات هةموو شتيَكى رِ
ئةطةر ماَلى بةجآ هيَشتبايةو بضووبايةتة شار، بة رِؤيشتنيَكى قورس و سست كة لة رِؤيشتنى ئةو كةسةى 
دةكرد بة دةم خةوةوة رِآ دةكات، بةسةر ثردةكةدا تيَدةثةرِى، بآ ئةوةى هةست بة هيض هةَلضوونيَك بكات 

ى نةدةكةوتةوة كة ئةم سؤفاية، كة نيشتطةى بةردينى ليَية، و، بآ ئةوةى هيض شتيَكى بري بيَتةوة. بري
كةسانيَكيان لةسةر دانيشتووة طوآ بة هيض نادةن، ثيَوةندى بةو شويَنة ترسيَنةرةوةى ئةوثةرِى دونياوة هةية 

، تةنانةت بةرانبةر كردو، بةرانبةر هةموو سامانةكةى كة شةويَك لة شةوان بؤ دوايةمني جار يارى تيَدا
ى خؤى و، بة ذيانى خؤى لةم جيهانةو لةو جيهانى ديكةيشدا، طرةوى لةسةر ئةو ثاثةزة بةدمنةكة بةخود
 كرد.

ت مؤتةكةيةك نةبووبيَت ميالن زؤر جار ئةو ثرسيارانةى دةورووذاند: تؤ بَليَيت ئةوةى ئةو شةوة بةسةرى ها
ئةوة لة ئاكامى ئةو نةخؤشييةيةوة رى هات كة لةبةردةم ماَلةكةى خؤيدا بوورايةوة؟ ناكريَت ةبةسئةو كاتة 

نةبيَت كة هيض هؤيةكى ديار نيية؟ بة رِاستى قةشة نيقؤالو ئةو دوو دؤستةكةى ديكة كة ميالن نهيَنى 
رِوودوةكةى بؤ دركاندبوون، لةو باوةرِةدا بوون كة ئةوةى ميالن بؤى طيَرِاونةتةوة تةنيا ورِينةيةو لة كاتى 

 لةرزو تاكةدا بينيويةتى.
 بيَتئةوان برِوا ناكةن كة ئيبليس يارى )ئؤتوزبري(ى كردبيَت و ئةو كةسةى بؤ الى كابياكة رِاثيَض كرد ضونكة

بؤ ئةوةى لةناوى ببات. بةآلم ئةو سةركيَشيانةى توومشان دةبن ئةوةند تةم و مذاوى و ئازاربةخشن كة زؤر 
دى ئيبليس ئةو كارةى كردبيَت، بؤية جار مرؤظ لةوة سةرى سورِ ناميَنيَت كة خةَلك لةو برِوايةدا بن خو

 هةوأل دةدةن ثاساوى بؤ بهيَننةوةو بةاليةنى كةمةوة خؤيان وا ىلَ بكةن بة اليانةوة ثةسةند بيَت.
ابيَت، ددةستيَوةردانى ئيبليس يان بةبآ دةست تيَوةرنةدانى وى رِووى  ةهةرضؤنيَك بيَت، ئةطةر ئةوة ب

هيض  بةَلطةنةويستةى كةاستيدا رِووى دابيَت، ئةوة ئةو شتة ئةطةرضى ئةوة لة خةون يان لة ذيانى رِ
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و الوى خؤى طومانيَك هةَلناطريَت ئةوةية كة ميالن طالسنضانني، ثاش ئةوةى شةويَك لة شةوان تةندروستى 
ثةتاى قومار قوتارو رِزطارى تاية لةو برِيَكى زؤر ثارةى لة دةست دا، ئةوة وةك شتيَكى ثةرجوو ئاسا تا هة

بةآلم ئةوة هةموو شتيَك نةبوو. بةسةرهاتةكةى ميالن طالسنضانني بةسةرهاتى ضارةنووسيَكى ديكةى  بوو.
يةكةمني داوى ئةو  يةودةخريَتة سةر كة ثيَوةندييةكى توندو ثتةوى ثيَوة هةية، ئةويش ضارةنووسيَكى ديكة

 بةسةرهاتة لة كابياكةوة دةست ثآ دةكات.
طالسنضانني )لة خةون يان لة ذيانى رِاستةقينةدا( ئةو دوايةمني ياريية  رِؤذى دواترى ئةو شةوةى كة ميالن

ترسيَنةرةى خؤى كرد، رِؤذيَكى سايةقةى خؤرةتاوى رِؤذانى ثاييز بوو. ئةو رِؤذةيش رِؤذى شةممة بوو. 
لةسةر كابياكة طرد دةبونةوة.  جووةكانى فيشيطراد هةموو رِؤذانى شةممة بة خؤيان و منداَلةكانيانةوة

رِؤذانى شةممة ناضنة سةر كارو، جل و بةرطى جةذن لةبةر دةكةن كة بريتيية لة شةرِواَلى ئاوريَشم و 
بةروانكةى خورى و فيَسى ثانى سوورى دليقني، بةو شيَوةية لة كةنارى رِووبارةكةدا ئاهةنط بة بؤنةى رِؤذى 

طةرِيَن و، زؤر جاريش الى كابياكة خواوندةوة دةطيَرِن وةك بَليَيت لةو كةنارانةدا بة دواى يةكيَكدا ب
كى زيندووانةى ثرِ هةراو هوريا بةرثا دةكةن، بة سريبى نائاخظن ةدادةنيشن و، بة زمانى ئةلبانى دةمةتةقيَي

 تةنيا بؤ هةنديَك جنيَودان نةبيَت.
كةس وا ريَك كةوت كة بؤكؤس جاوون، كة كورِة طةورةى )ئيرباهام جاوون(ى سةرتاشى خواناسة، يةكةمني  

بوو ئةو بةيانيية هاتة كابياكة. تةمةنى شازدة ساآلنة، هيَشتة كار يان ثيشةيةكى دياريكراوى ننيةو 
انى )جاوون(ةوة، هةنديَك سةركيَش و بزيَوة، زنةدؤزيتةوة. ئةم الوة، بة ثيَضةوانةى هةموو ئةندامانى خيَ

ةوام بؤ خؤى لة هةموو شتيَك ، بؤية بةردهةر ئةمةيشة رِيَى ئةوةى ليَطرتووة لةسةر يةك ئيش بةردةوام بيَت
هةموو شويَنيَك بة دواى ئةو شتةدا دةطةرِا كة ثرت جوان و سوودى ثرتى تيَداية. كاتيَك ويستى لةسةر و لة

نيشتطة بةردينةكة دانيشيَت و، لةوة دَلنيا بيَت كة ثاك و خاويَنة، لة نيَوان درزى نيَوان دوو خشتدا شتيَكى 
بؤية  ،ايةوة. ئةو شتة بريقةى زيَرِى هةبوو كة مرؤظ زؤرى خؤش دةويَت. ليَى ورد بووةوةتةنكى بينى دةبريق

هيض طومانيَكى نةما: ئةوة ديناريَكى زيَرِة كةوتووةتة ناو ئةو درزةوة. الوةكة ئاورِى ئةم الو ئةو الى خؤى 
رِيَت بؤ ئةوةى دينارةكةى لة دواى شتيَكدا بطةكةسى ديكة دةيبينن يان نا، تا بةدايةوة، بؤ ئةوةى بزانيَت 

ؤ شةممةيةو، نيو درزةكةوة ثآ دةربهيَنيَت كة لة درزةكةدا بؤى ثيَدةكةنى. بةآلم ئةوةندةى نةخاياند كة ئةمرِ
ك لة رِؤذانى شةممةدا رِيسواييةكى طةورةو طوناهيَكى مةزنة. بؤية هةَلضوو و رِةنطى ئةجنامدانى هةر كاريَ

سيَت. كة كاتى نانى نيوةرِؤ هات و ةتا نيوةرِؤ هةَلنبرِيارى دا ، و رِؤنيشتتيَكضوو ثاشان لةسةر درزةكة 
هةموو جووةكان بة ثريو الوةوة بةرو ماأل بوونةوة، زةلة جؤيةكى ئةستوورى دؤزييةوة دينارة زيَرِينةكةى لة 

ةيش ديناريَكى درزةكة ثآ دةرهيَنا، ئةوةى لة ياد ضووةوة كة ئةمرِؤ شةممةيةو ئةو كارةى طوناهة. دينارةك
لة درةنطرت زيَرِى مةجةرى باريك بوو كة هةر يةكةى لة طةآل درةختيَكى وةريو زؤر قورسرت نةدةبوو. الوةكة 

رانةكة دانيشت كة سيَزدة كاتى نان خواردنى نيوةرِؤ طةرِايةوة ماَلةوة. كاتيَك لة دةورى خوانة نزمة هةذا
و باوكيان( طويَى بة سةرزةنشتةكانى باوكى نةدا كة  ضوار دةورى دانيشبوون )يازدة كورِو دايككةس لة

بةوةى تؤمةتبار دةكرد تةنبةلَ و بيَكارة. تةنانةت ناتوانيَت لة كاتى نان خواردنى نيوةرِؤدا بطاتةوة ماأل. 
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هةردوو طويَى دةزرنطانةوة. هةردوو ضاوى وا  ورِماو بوون. ئةو ذيانة دةوَلةمةندةى كة بةردةوام خةونى 
 ينى هةنووكة بةدى هات. هةستى دةكرد هةتاو لة طريفانيداية.ثيَوة دةب

بؤ سبةينآ بؤكؤس ضوو بؤ مةخيانةكةى ئؤستامؤئيض بآ ئةوةى زؤر بري بكاتةوة، دزةى كردة ناو ئةو ذوورة 
تةسكةوة كة بة اليةنى كةمةوة لة هةموو كاتيَك لة كاتةكانى شةوو رِؤذدا يارى ثاثةزيَنى تيَدا دةكرا. زؤرى 

بةم شتةوة دةبينى، بةآلم هيض رِؤذيَك ثارةيةكى ئةوتؤى نةبووة بويَريَت بيَتة ئةم شويَنةو بةختى خؤى  خةون
 تاقى بكاتةوة. بةآلم ئيَستة دةتوانيَت ئةم خةونة بةدى بهيَنيَت.

 لةوآ ضةندين كاتى ثرِ شَلةذان و هةَلضوونى بةسةر برد. سةرةتا بة ضاويَكى سووك و طومانةوة ثيَشوازى ىلَ
كرا. كاتيَك قومارضييةكان بينييان دينارة مةجةرييةكة دةطؤرِيَتةوة، يةكسةر مةزةندةيان بؤ ئةوة ضوو كة 

يل بوون يارييان لةطةأل بكات )ضونكة ئةطةر ياريكةران هةوأل بدةن اق لة كةسيَكى دزيبيَت، ويَرِاى ئةوةيش
ئةوة هةرطيز نةياندةتوانى يارى بكةن(. ة بزانن كة هةر يةكةيان ثيَيةتى، ثارةو ثووالنسةرضاوةى ئةو 

خؤيَن  دا تيَدةثةرِى: كة بيربدايةتةوة لةبةر كاريطةرى طةرماو ئارةقةارضيية نويَيةكة بة ئةزموونى نويَقوم
، ئةطةر دؤرِانيَكى لة بردنةوة طةورةتر بدؤرِاباية هةستى بة تةنطة دةزايية سةرى و بةرضاوى تةماوى دةبوو

دَلى دةكرد. بةآلم ثاش هةموو ئةو ئازارو ذانانة كة واى دةزانى هيض ضارةسةريَكيان  نةفةسى و رِاوةستانى
كة مةخيانةكةى بةجآ هيَشت ضوار دينارى لة طريفاندا بوو. ئةطةرضى بة هؤى  يةىنيية، ئةو ئيَوارة

قة كرابيَت، ئةوة هةَلضوونةوة هيَزى لةبةر برِابوو، تاى ىلَ هاتبوو، وةك بَليَيت بة قامضييةكى طرِطرتوو فةال
قيت و سةربةرزانة رِيَطةى طرتةبةر. لةبةردةم رِوانينة طرِطرتووةكانيدا ئاسؤى بريسكةدارى دوور واآل دةبوون، 
تيشكيَكى بةهيَزيان دةخستة سةر نةدارى خيَزانةكةى و، شارةكةيان هةموو لة بناغةوة دةطؤرِى، لة 

واى ليَهات بؤ يةكةمني جار لة ذيانيدا، نةك هةر رِيَزى  رِؤيشتندا نازى دةكردو لة خؤشياندا مةست بووبوو.
 بريسكةو زرنطانةوةى زيَرِ بطريَت، بةَلكو بةهاى قورساييةكةيشى بزانيَت.

لةو ثاييزةدا بؤكؤس، ئةطةرضى لة هةرِةتى الويدا بوو، ئةزموونى ئةوتؤى نةبوو، بوو بة الويَكى دةربةدةرى 
بةجآ هيَشت. )جاوون(ى بة ساَلداضوويش لة شةرم و خةفةتى  قومارضى ثيشةطةرو، ماَلى خيَزانةكةى

كورِةكةيدا قؤنطى دايةوةو، تايةفةى جووةكانيش هةر هةموويان هةستيان بةو كارةساتة كرد وةك ضؤن 
هةست بة ئازاريَك بكةن كة تووشى هةر هةموويان هاتبيَت. ثاش ماوةيةك الوةكة شارى بةجآ هيَشت، 

انةدةطرت ضوون مرؤظيَك ئةم ضارةنووسة كولةمةرطييةى لة ضارة نووسرابيَت، هيض شويَنيَك بة خؤوةى رِ
ضارةنووسى قومارضى. لةو كاتةوة دواى تيَةرِبوونى ضواردة ساأل كةس طويَى لة هيض هةواَليَكى نةبوو. 

ؤزييةوةو جووةكان طوتيان هؤيةكةى بؤ ئةو )دينارة ئيبليسيانة( دةطةرِيَتةوة كة رِؤذى شةممة  الى كابياكة د
  لة درزةكةى دةرهيَنا.

****** 
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 سيَزدةمني ثارِ
 
 
 

ئيَستة لة ضوارةمني ساَلى داطريكاريداين. وا دةهاتة ثيَش ضاو كة هةموو شتيَك هةنديَك هيَور بووةتةوةو، 
كة هةموو شتيَك بة شيَوةيكى ئاسايى بةرِيَوة دةضيَت. ئةطةرضى رِؤذطارى ئةو هيَوريية خؤشة نةطةرِاوةتةوة 

سةردةمى توركان بة خؤوةى بينى )ئةوةيش زؤر دةطمةنة(، سستم بة ثيَى ضةمكة نويَيةكان سةقامطري 
دةبوو. بةآلم ئيَستة لة وآلتدا ئاذاوةو شَلةذانى ديكة رِوو دةدات، ئةوةتا جاريَكى ديكة سةربازة ثاسةوانةكان 

 لةسةر كابياكة بينران. وةرة بزانة ئةوة ضؤن رِووى دا:
ة نويَيةدا دةستةآلتدارانى نوى سستمى سةربازطريييان لة بؤسنياو هةرزةطؤظينا جيَبةجآ كرد، بؤية لةم ساَل

، بة تايبةتى توركةكان، لة ميذةيش، بةر لة ثةجنا وةئةو كارة شَلةذانيَكى زؤرى لة رِيزى دانيشتتواندا ناية
ةرطى سةربازى بثؤشيَت و لةسةر ساأل، كاتيَك سوَلتان برِيارى دا سوثايةكى فةرمى دروست بكات جل و ب

روثايى مةشق بكات و ضةكدار بكريَت، ئةو دانيشتووانانة ئاآلى ياخيطةرييان بةرز كردةوةو، وشيَوازى ئة
ضةندين شةرِى رِاستةقينةيان كرد، ئةطةرضى بضووك بوون بةآلم خويَناوى بوون، لةبةر ئةوةى نةيانةويست ئةو 

ن دةيثؤشن و، نة ئةو قايشانة بة سنطيانةوة شؤرِ بكةنةوة كة بةسةر جل و بةرطانة بثؤشن كة خوانةناسةكا
يةكةوة ئةو نيشانة بيَزراوة دروست دةكةن: خاض. ئةوةتانآ دةيانةويَت ئيَستةيش هةمان ئةو جل و بةرطة 
سةربازيية بثؤشن، ئةو جلة )تةسكة( ناشريينة، ويَرِاى ئةوةيش دةيانةويَت ببنة سةربازو خزمةتى 

 يَكى بيانى سةر بة ئايينيَكى ديكة بكةن.ئةمثراتؤر
لة يةكةمني ساآلنى داطريكارييةوة، كاتيَك دةستةآلتداران دةستيان بة منرةدانان بؤ ماَلةكان و ئاماركردنى 
دانيشتووان كرد، ئةو هةنطاوانة هةستى طومانيان لة دةروونى توركةكاندا ورووذاندو، ترسى ناديار بةآلم 

 قووَلى ال دروست كردن.
وةك ضؤن بةردةوام لةم جؤرة بارو دؤخانةدا رِوو دةدات، ثياوماقووآلن و خويَندةوارةكانى توركةكانى شارةكة 
كؤ بوونةوة بآ ئةوةى كةس بيانبينيَت، بؤ ئةوةى لةسةر تيَطةيشتنى ئةو هةنطاوانة رِيَك بكةون و، ضى 

 ثيَويستة بةرانبةريان ئةجنام بدريَت.
ئايار ئةو كةسايةتيية يةكةمانة بة نيوضة رِيَكةوتيَك الى كابياكة بة يةك طةيشنت رِؤذيَك لة رِؤذانى مانطى 

شاى بةردةمى خؤيان و، لةسةر سؤفاكة دانيشنت. لة كاتيَكدا هيَورانة سةرقاَلى قاوة خواردنةوة بوون و، تةما
كرد كة دةستةآلتداران نيوضة ضرثة دةستيان بة ئاخافنت سةبارةت بةم هةنطاوة نويَية طوماناوييانة دةكرد، بة

رِاو ثيَضةوانةى هةموو بريودةستيان داونآ. هةر هةموويان لةو هةنطاوانة نارِازين. ضونكة لة بنةرِةتدا بة 
دةكرد كة خؤ تيَهةَلقورتاندنى دةستةآلتداران لة كاروبارى  نةريتةكانى ئةوانةوةن، هةر يةكةيان هةستى

دةطةيةنيَت و ثيَويست ناكات و كةس تيَى ناطات. بةآلم  كةسيةتى ئةوو ذيانى خيَزانى ئةو سةرشؤرِى 
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كةسيان نةيتوانى واتاى رِاستةقينةى ئةم ئامارو سةرذميَريية شى بكاتةوة كة دةستةآلتداران ئةجنامى 
 دةدةن، نةيش ضؤنيةتى بةرةنطاربوونةوةو رِآ ىلَ طرتنى دةستنيشان بكات.

ووى نةدةكردة كابياكة، ضونكة كاتيَك ئةو ثاية بةردينانةى لةوانةيش عةىل خؤجة، كة بة دةطمةن نةبوواية رِ
 دةبينى كة بةرةو سؤفياكة هةَلدةزنان هةستى بة خورانى طويَى دةكرد، خورانيَكى بة ئازار.

حوسيَن ئاغا، مامؤستاى فيشيطراد، ئةو ثياوة خويَندةوارة زؤر بَليَية، ئةو واتايةى شى دةكردةوة كة رِةنطة 
وبةرةو ماأل و سةرذميَرى بضووك و طةورةكان بيطةيةنيَت، ضونكة ئةو لة هةموويان زانيارى منرةدانان بؤ خان
 زؤرترة، طوتى:

ـ  وا ثيَدةضيَت ئةمة رِةفتاريَك لة رِةفتارةكانى خوانةناسةكان بيَت كة لة ميَذة ليَى رِاهاتوون. بؤ منوونة بةر 
بووأل بوو، نتاهري ثاشا بوو، كة بة نذاد خةَلكى ئةستة ساأل يان ثرت وةزيريَك لة )ترافنيك( هةبوو ناوى 31لة 

بووبووة ئيسالم، بةآلم رِاستطؤ نةبوو بةَلكو دوو رِوو بوو، لة ناخى خؤيدا هةر بة نةسرانى مابووةوة، 
تةنانةت خةَلكى لةبارةيةوة دةطيَرِنةوة كة زةنطيَكى الى خؤيدا دادةنا، ئةطةر بيويستاية بانطى  

ية لة زةنطةكةى دةدا وةك ضؤن قةشةيةكى نةسرانى لة زةنط دةدات، تا بةردةستةكة بةردةستيَكى بكردا
تاهري ثاشاية يةكةمني كةس بوو لة ترافنيك  منرةى بؤ خانووةكان دانا، بة بزمار  موةآلمى دةدايةوة. ئة

يَنرا(. بةآلم تابلؤيةكى بة دةرطةى هةموو ماَليكةوة دادةكوتا منرةيةكى لةسةر بوو )بؤية ناوى بزماركوتى ل
طةل رِاثةرِى و هةموو ئةو تابلؤيانةى هةَلكةندو، لة شويَنيَكدا كؤى كردةوةوةو ئاطرى تآ بةردا. هةر 

بووأل بة كارةكةى زانى و، وةزيرةكةى لة بؤسنيا نوةنةبوو خويَن برِيَذريَت، بةآلم خؤشبةختانة ئةستة
يَتةوة... ئةوةى ئيَستة رِوو دةدات شتيَكى لةو بانطهيَشت كردةوة ... لة خوا داواكارين شويَنةوارى بسرِ

جؤرةية. ضونكة نةمساوييةكان دةيانةويَت تؤماريَكيان لةبةر دةستدا بيَت سةرذميَرى هةموو شتيَك لةخؤ 
 بطريَت، تةنانةت سةريشمان.

ة بةوة هةموو ئامادةبووان تةماشاى بةردةميان دةكرد، لة كاتيَكدا طويَيان لة وتارةكةى مامؤستا دةطرت ك
ناسرابوو لة باسكردنى يادوةرى كةسانى ديكة حةزى لة دريَذدادرِى دةكرد، ثرت لةوةى بة شيَوةيةكى رِوون و 

 ئاشكراو كورت رِاى خؤى سةبارةت بةو رِووداوانة خباتة رِوو كة ئةمرِؤ رِوو دةدةن.
تةنط بوو، بؤية طوتى  عةىل خؤجة، وةك رِاهاتووة، يةكةمني كةس بوو جيكَلدانى بة قسةكانى مامؤستاكة

: 

يةكان ناطةرِيَتةوة بةَلكو بؤ بةرذةوةندييةكانيان دةطةرِيَتةوة. يـ مودةرِس ئةفةندى، ئةمة بؤ ئايينى نةمساو
ئةوانة كةسانيَكن يارى ناكةن و كاتى خؤيان بة فيَرِؤ نادةن، تةنانةت كة دةنوون. تةنيا ساتيَكيش ضيية 

ن ثاش ساَليَك مة ئيَستة نازانني ضييان دةويَت، بةآلم دواى ضةند مانطيَك يابةرذةوةندييةكانيان بري ناكةن. ئيَ
خؤش بوو شةمس بةط رِاستى طوت كاتيَك دةيطوت: )مينى نةمساوييةكان ثتيلةيةكى دةيبينني. خوا ليَ

يَكة دريَذى ثيَوةية(. بة رِاى من منرة دانان بؤ خانووبةرةو ئامارو سةرذميَرى كردنى خةَلكى رِآ خؤش كردن
بؤ سةثاندنى باجى نوآ، رِةنطة خةَلكيش طرد بكةنةوة بؤ ئةوةى بة )بيطارى( سوخرة هةنديَك كاريان ثآ 
بكةن، يان بيانكةنة سةرباز .. رِةنكة بؤ هةردووكيشيان بيَت ...هةرضى ئةوةية كة دةست بة جآ شؤرِش 
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مة شتيَكة خوا دةيبينيَت و خةَلكيش بكةين، ئةوة ئيَمة سوثا نيني تا بتوانني ئةو كارة ئةجنام بدةين. ئة
دةيزانيَت. بةآلم ثيَويسة مل بؤ هةموو شتيَك كةض نةكةين كة بةسةرماندا دةسةثيَنريَت. ثيَويستة كةس ئةو 

ى ةمنرانة نةثاريَزيَت كة داياندةنيَن، كةسيش ساَلى لةدايكبوونى خؤى نةَليَت، با بة خؤيان ئةو بةروار
لة كاروبارى مندالَ و دةستيان َلبيَنن. بةآلم ئةطةر سنووريان بةزاندو لةدايكبوونى هةر يةكةمان هة

بةختةوةرميان وةردا، دةبيَت سةر دانةنةويَنني و، بةرطرى لة خؤمان بكةين، ئةو كاتةيش خوا هةرضى ويست 
 با بيكات..

بةآلم الى قسةكانى ماوةيةكى دوورو دريَذ ئةو هةنطاوة بيَزراوانةيان تاوتوآ كرد كة حكوومةت دةيانهاويَت، 
عةىل خؤجة هةَلوةستةيةكيان كرد: بةرطرى نيطةتيظانة. ثياوةكان وايان ىلَ هات تةمةنى خؤيان ئاشكرا 
نةدةكرد يان زانيارى رِاستيان نةدةدا، ثاساوى ئةوةيان دةهيَنايةوة كة نةخويَندةوارن و خويَندن و نووسني 

يَرا ثرسياريَكيان ىلَ بكات، ضونكة ئةوة بة ئابرِوو بردن نازانن. هةرضى ئافرةتةكان بوون ئةوة كةس نةيدةو
، ويَرِاى هةموو ئةو هةرِةشةو اى هةموو رِاسثاردةكانى حكوومةتدادةنريَت و خويَنى بةدواوةية. بؤية ويَرِ

طورِةشانةى ئاراستةى كردبوون، كةضى تابلؤى منرةكانيان لةو شويَنانة دادةكوتا كة نةدةبينران، يان بة 
طيَرِاوى داياندةكوتا... يان ماَلةكانيان بة طةض سواغ دةداو منرةكانيان دادةثؤشى، وةك بَليَيت ئةوة بة هةَلةو

 رِيَكةوت بووة.
كاتيَك دةستةآلتداران بينييان كة بةرخودان قووأل و رِاستطؤيانةية ئةطةرضى لةذيَر ثةردةوةية، جؤرة 

وةيةكى توندو تيذانة جيَبةجآ بكات، بةوةيش خؤى ليَبوردةييةكى نواند، ضاوى لةوة ثؤشى ياساكة بة شيَ
لةو ئاكامانة بةدوور طرت كة دةبوو رِوو بدةن و، خؤيشى لةو جؤرة ملمالنييانة دوورةثةريَز طرت كة دةبوو 

 رِوو بدةن.
دوو ساأل بةسةر ئةو سةردةمةدا تيَثةرِى، ئةو نيطةرانييةى لةمةرِ ئامارو سةرذميَرييةكة دروست بووبوو لة 

، الوةكان بؤ ينى كؤمةآليةتىضبةبآ جياوازى ئايني يان  ة، كاتيَك بة شيَوةيةكى ثرةكتيكىد ضووبووةويا
. ئةو كات لة وآلتى هةرزةطؤظينياى رِؤذهةآلت شؤرِشيَكى ئاشكرا هةَلطريسا، ئةم جارةيان سةربازى بران

رِشطيَرِان تيَكؤشان ثيَوةندى بة شان بة شانى توركةكان سريبةكانيش بةشدارييان تيَدا كرد. سةركردةكانى شؤ
وآلتانى بيانييةوة ببةسنت بة تايبةتى توركيا. دةيانطوت وآلتى داطريكةر لةو دةستةآلتانةى خؤى زيَدةرِؤيى 

ى نيية خةَلكى ناوضة داطريكراوةكان بكاتة سةرباز ةمافئةو كردووة كة لة كؤنطرةى بةرلني ثيَى رِاسثيَرراوةو 
كيا بوونة. لة بؤسنيا بةرخودانى رِيَك و ثيَك رِووى نةدا، بةآلم شؤرِش لة رِيَطةى كة بةردةوام سةر بة تور

ان لةوانةى ظ)فؤضا(و )جورايدة(وة طةيشتة ناوضةكانى دةورو بةرى بةرِيَوةبةرايةتى فيشيطراد، هةنديَك شؤرِش
ردى فيشيطراددا بة تاك و تةرا دةجةنطني هةروةها هةنديَك هيَزى شكستخواردوو، هةوَليان دا بةسةر ث

بثةرِنةوةو ثةنا ببةنة بةر سنجق يان سريبيا. وةك شتيَكى ئاسايى كة لةم بارودؤخانةدا رِوو دةدات، ئةوة 
 انان خةَلكانيَكى دزو جةردةى بة خؤو بينى.ظوآلت شان بة شانى شؤرِش

ووو ساآلنةى تيَثةرِين ئةو كاتة سةرلةنوآ ثاسةوانان لةسةر كابياكة دانران، ثاش ئةوةى بة دريَذايى ئةو هةم
ثاسةوانى ىلَ نةمابوو، بؤية ئةطةرضى زستانةكةيشى زؤر سارد بوو، ويَرِاى بةفر بارين، كةضى شةوو رِؤذ دوو 
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جةندرمة ثاسةوانييان دةكرد، ئةو دوو ثاسةوانة رِيَبوارانى نةناسراوو طومان ليَكراويان رِادةطرت و، 
 ثرسياريان ىلَ دةكردن و دةيانثشكنني.

طةيشتة شارةكةو، سةربازةكانى ئةو  ى دوو هةفتة مةفرةزةيةكى طرووثى طةرِؤك )شرتايفكؤربس(دوا
. ئةو طرووثة ئةو كاتة رِيَكخرابوو كة شؤرِشةكة بة لةسةر كابياكة شويَنى جةندرمةكانيان طرتةوة مةفرةزةية

را، كة هةَلبذيَرران و ضةك و يَنشيَوةيةكى ئةوتؤ فرةوانرت بووبووةوة، ئةو طرووثة لة كةسانيَكى طةرِؤك ثيَكه
مةنييان بؤ ئامادة كرا بؤ ئةوةى لة ناوضة شاخاوى و سةختةكاندا كار بكةن، ئةندامانى ئةو طرووثة لةو تةقة

كةسانة بوون خؤيان ناونووس كردبوو، مووضةيةكى باشيان وةردةطرت. هةنديَك لةسةربازانى ئةم طرووثة ئةو 
ةطةأل سوثاى داطريكةردا هاتبوون، دواتر ئارةزوويان نةكردبوو بطةرِيَنةوة، كةسانة بوون وةك يةدةكى يةكةم ل

رِيزى ئةو طرووثةوة.  نرابوونةبؤية ضووبوونة رِيزى )شرتايفكؤربس(ةوة. هةروةها سةربازانى جةندرمةيش هيَ
ثآ دةكريَت و  هةروةها ذمارةيةك لةو سةربازانةيش  هيَنرابوونة رِيزى ئةم طرووثةوة ضوون كةسانيَك برِوايان

 دةشيَت ببنة ضاوساغ و رِآ ثيشاندةر.
لةو زستانةدا كة نة ئاسان و نة كورت بوو، دوو ثياوى سةر بةو طرووثة ثاسةوانى كابياكةيان دةكرد. 
شتيَكى باو بوو كة يةكيَك لةو دوو ثاسةوانة بيانى و ئةوةى ديكة خةَلكى وآلتةكة بيَت. بةآلم سوثيَر 

توركةكان ئةوسا لة سةردةمى شؤرِشى قةرة جؤرج لة سريبيا دروستيان كرد، دروست نةكرا وةك ضؤن 
يش وةك ضؤن هةموو جاريَك كة كابياكة ةكةسيش نةكوذراو سةريش نةثةرِيَنرا. لةطةأل ئةوةيشدا، ئةم جار

نة ر رِووى داو شويَنةوارى لة شارةكةدا بةجآ هيَشت، ضونكة كاتى تةنطاةدادةخريَت، رِووداوى لة رِادةبةد
  بةبآ ئةوة تيَناثةرِيَت كة كولةمةرطى بؤ هةنديَك كةس نةهيَنابيَت.

بة ناوى رِؤذهةآلت  ىخةَلكى )جاليسيا(كةيان دةكرد، الويَكى رِووسى لةو سةربازانةى ثاسةوانى كابيا
. تةمةنى بيست و سآ ساأل بوو، كةتةيةكى زل، بةآلم بة ناخ منداأل بوو، ضوون ورض هةبووطريطؤر فيدؤن 

انةى بؤسنياو وةهيَزو ضوون كيذان شةرمن. ئةو الوة ماوةى سةربازى بةسةر دةبرد كاتيَك تيثةكةى رِةب
هةرزةطؤظينا كرا، بؤية لة شةرِى )ماالطاى و طالسيناك(دا بةشدارى كرد. ساأل و نيويَكى لة ضةندين 

رد، ئارةزووى نةكرد بؤ برد. كاتيَك ماوةى سةربازييةكةى تةواوكازطةى بؤسنياى رِؤذهةآلتدا بةسةرسةرب
، ئارةزووى نةكرد بطةرِيَتةوة ماَلةكةى خؤيان ةوجليسيا كة شارةكةى خؤيةو دةكةويَتة )كؤلؤبيا( بطةرِيَتةوة

، جطة لة منداأل هيضى ديكةى تيَدا نيية. كاتيَك بانطةواز ئاراستةى خؤبةخشكاران كرا ةومنداَل ثرِ لة كة
ةوة، ئةو كاتة لةطةأل تيثةكةيدا ضووبووة )بيست(، داواكارى بؤ ضوونة رِيزى طرووثى )شرتايفكؤربس(

ثيَشكةش كرد بؤ ئةوةى بضيَتة رِيزى ئةو طرووثةوة، يةكسةر وةرطريا، زؤرى ثآ خؤش بوو كاتيَك مةزةندةى 
ئةوةى كرد كة دةطةرِيَتةوة ئة ناوضانةو ئةو شارة بضووكانةى بؤسنيا كة رِؤذطاريَكى تيَدا بةسةر بردوون، 

كيان خؤش و هةنديَكيان ناخؤش، بةآلم ئةو رِؤذطارة ناخؤشانةى ئيَستة لة ضوارضيَوةى يادةكانةوة هةنديَ
بةجوانرتو زيندوانةتر لة خودى رِؤذطارة خؤشةكان ديَتة بةرضاو، ضونكة ئةو ثيَوةندى بةم و بةويشةوة هةية. 

باوك و دايك و براو خوشكةكانى دةرووني لة خؤشياندا دةتويَتةوةو ثرِ لة شانازى دةبيَت كة رِوخسارى 
ى كة وةك خؤبةخشكار وةريدةطريَت . و مووضة زؤرةدةبينى كاتيَك يةكةمني برِة ثارةيان بؤ دةنيَريَت لة
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لةوةيش ثرت بة ضوونة رِيزى ئةو طرووثةوة ئارةزووى دةكرد نةك هةر بؤ وآلتى بؤسنيا بنيَرريَت كة شةرِى دذ 
ناهيََليَت و ئةطةرى مةترسى كوشندةيشى تيَداية، بةَلكو بؤ شاريَكى سةر انان هيَزو تواناى مرؤظ ظبة شؤرِش

 كةنارى رِووبارى درينا كة ئيشى سةرباز لةوآ تةنيا ئةوةية ببيَتة ثاسةوانى شةو يان رِؤذ.
ةتاو، لة شةوة وكابياكةى بؤ ضةندين كاذيَرى دوورو دريَذ دةك ثيَآلوةكةىزستانى تةواو لةوآ بةسةر برد، بة 

و زؤر ساردةكاندا فووى بة ناو لةثدا دةكرد، كاتيَك تاويَريش لة سةرماندا درزى دةبردو تةنانةت ئامسان كث 
ةكانى ثاييز دةبوونة مؤميَكى بضووكى شاراوة.لةوآ كاتيَك كةدا طظةى دةهات و، ئةستيَرة زلبةسةر شارة

كرد: ئةويش بة درزبردنى شةختةى ثيَشوازى لة بةهار كردو يةكةمني نيشانةى بةهارى لةسةر كابياكة بةدى 
ئةستوورى سةر رِووبارى درينا، تا دةطاتة ئةو دةنطةى كة مرؤظ هةستى دةكرد رِؤ دةضووة ناو ناخيةوة، تا 
دةطاتة ئةو طظة طظة بآ هيَزة طظةى باية نويَيةكة كة بة دريَذايي شةو لة دارستانة رِووتةكاندا دةنطى 

 سةرووى رِووبارةكةيان داثؤشيوة. كانىدايةوة، ئةو دارستانانةى ضيادة
الوةكة كة نؤرةى بهاتاية ثاسةوانى دةكردو، هةستى دةكرد بةهار كة لة ضوارضيَوةى زةوى و ئاوةوة 

، هةموو هةستةكانى دةورووذيَنيَت و هزرةكانى مةست و تيَك نغرؤى دةكات و لةسةرخؤ سةر ديَنيَتة دةرو
و طؤرانيية ئؤكرانيانةى دةطوتةوة كة لة وآلتةكةى خؤيدا لةناو ئة ةدةدات، لةكاتى ثاسةوانيدا لةبةر خؤيةو

خةَلكدا باون، كة طؤرانيشى دةضرِى، رِؤذ لة دواى رِؤذى ئةو بةهارة مةزةندةى ئةوةى دةكرد كة ليَرة لةم 
 شويَنةدا كة رِةشةباى ىلَ هةَلدةكات ضاوةرِيَى يةكيَك دةكات. 

يةتى ئةو مةفرةزةيةى ئاطةدار كردةوة كة ثاسةوانى ثردةكة لة يةكةمني رِؤذى مانطى ئاداردا فةرماندا
ةناوبانط ياكؤ  بدةكات ورياو ئاطةدارى زؤرتر بن، ضونكة زانيارى ئةوتؤ بةدةست طةيشتوون كة جةردةى 

ضيكرليا، لة هةرزةطؤظيناوة ضووةتة بؤسنياو، ئيَستة خؤى لة شويَنيكى دةورو بةرى فيشيطراد 
خؤى بطةيةنيَتة سنوورى سريبيا يان توركيا.  ةزؤرى ئةوة هةية هةوأل بدات لةويَوشاردووةتةوةو، ئةطةريَكى 

سةربازانى )شرتايفكؤربس( زانيارييان لةبارةى رِةنط و رِووى )ضيكرليا(وة ثيَطةيشت، هةروةها لةوةيش 
و ليَزان و تا كورتة باآليةو سةرو قةثؤزى ناشريينة، بةآلم بةهيَز ئاطةدار كرانةوة كة ئةو جةردةية ئةطةرضى

رِادةيةكى زؤر فيََلبازةو، ضةندين جار مةفرةزةكانى فريو داوة ثاش ئةوةى طةمارؤيان داوة، كةضى خؤى 
 قوتار كردووة.

فيدؤن طويَى لةو رِاثؤرتة بوو، وةك بةياننامة فةرمييةكانى ديكة بة رِاستى وةرطرت. بةآلم  جؤرة 
نيية بةسةر ئةم ثردةدا دةرباز ببيَت كة ثانايي لة دة هةنطاو  زيَدةرِؤييةكى تيَدا بةدى كرد: لةو برِوايةدا

تيَناثةرِيَت و، ئةو نةيبينيَت. ئةوةتا ضةند كاذيَريَكى شةوو رِؤذ لةسةر كابياكة بةسةر دةبات، ئاسوودة بآ 
ة ئةوةى هيض غةم و خةفةتيَك نيطةرانى بكات. بة رِاستى ضاوو طويَى خؤى كردووةتةوة، بةآلم ئةو ورياييةي

بؤ ئةطةرى دةركةوتنى ئةو )ياكؤ (ة ئاراستة نةكرابوو كة كةس نازانيَت لة كويَية، بةَلكو ئةو وريايية 
 نغرؤى ليَوردبوونةوةى ئةو نيشانةو ئةو رِووداوة سروشتييانة بوو كة بةهار لةسةر كابياكة دةينواند.

نى بيست و سآ ساَليدا بيَت هةست ئاسان نيية مرؤظ نيطاى خؤى خباتة سةر تةنيا يةك شت، كاتيَك لة تةمة
بكات هةموو جةستةى ميَروولة دةكات، كة نيشانةيةكة لة نيشانةكانى هيَزو ذيان، كاتيَك بةهار لة  ةبةو
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هةموو ئالييةكى دةورو بةريةوة دةبريسكيَتةوة بؤن و بةرامة بآلو دةكاتةوة. بةفر لة هةموو رِيَطةو 
انى رِووبارةكةيش خيَرا كشةيان دةهات، رِةشةبايش كة لة باكوورى دؤَلةكاندا دةتويَتةوة، شةثؤلة ليََلةك

ئةوة  رِؤذئاواوة هةَلى دةكرد بةو باآلنةى خؤى هةناسةى بةفرى ضياكان و نةوضرؤكانى ديَنا. هةر هةموو
رِمانى دةكرد كاتيَك لةم شؤستةوة بؤ ئةو شؤستة دةهات و دةضوو، يان وو سةرس)فيدؤن(ى مةست دةكرد

ووسيية خؤشةويستةكانى خؤى دةطوتةوة. ى بة ديوارةكةوة دةداو، لةطةأل بايةكةدا طؤرانيية رِشةوانة ثشت
شةوو رِؤذ ئةو هةستةى لة دةست نةدةدا كة ضاوةرِيَى يةكيَك دةكات، كة هةستيَكى ناخؤش و خؤشة لة 

ةكةنةوةو د و زةوى و بة ئامسانةوة دووثاتىهةمان كاتدا، وةك بَليَيت هةموو ئةوانةى لةسةر ئاوةكة
 دةيسةمليَنن.

رِؤذيَكيان لة كاتى ناخنواردنى نيوةرِؤدا، كيذيَكى تورك بة تةنيشت ثاسةوانةكةدا تيَثةرِى. بة تةمةن 
نةطةيشتبووة ئةو تةمةنةى كة كيذانى تورك سةرثؤش و لةضكى تيَدا دةبةسنت، بةآلم لةو تةمةنةدا بوو كة 

بضنة دةرةوة، بةَلكو بة سةرثؤشيَكى تةنك خؤيان دةثيَضنةوة كة رِآ بةو كيذانة نادريَت تةواو بةسةرى ثةتى 
هةموو طيانيان تا دةطاتة هةردوو باسك و قذو ضةناطةو تةويََليان دادةثؤشى، ئةم تةمةنة ئةو كات و ماوة 
كورتةى نيَوان منداَليةتى و هةرزةيية، ضونكة كيذى توركان لةم تةمةنةدا بآ مةبةست و بة خؤشنوودييةوة 

ا دةم و ى دةم و ضاوى خؤى دةخاتة رِوو كة هيَشتة لة دةم و ضاوى منداأل دةضيَت، ىلَ لةطةأل ئةوةيشدجوان
 نآ بةدواوة تا دةمريَت بة لةضك دادةثؤشريَت.ضاوى ميَينةيةكة لة سبةي

 كةس لةسةر كابياكة نةبوو، لةطةأل )فيدؤن(دا ثياويَكى ديكة ثاسةوان بوو، ناوى )ستيظان رِةضا( بوو، كة
بة جووتياريَك بوو ضووبووة رِيزى )شرتايفكؤربس(ةوة. ئةم ثياوة بةساَلدا ضووة كة رِكى لة مةى نابيَتةوة، 

 .لةسةر سؤفيا بةردينةكة دانيشتبوو انةخةواَلووثيَضةوانةى ئةو ئةركةى سستم بؤى دةستنيشان كردووة، 
ةرثؤشة رِةنطاورِةنطةكةى بة هؤى فيدؤن بة نيطايةكى وريايانةى شةرمنانةوة تةماشاى كيذةكةى كرد. س

هةَلكردنى باو رِيتمى هةنطاوةكانييةوة بة دةوريدا شةثؤىل دةداو لووىل دةخواردو لةبةر تيشكى هةتاودا 
دةبريسكايةوة وةك بَليَيت بوونةوةريَكى زيندوو بيَت. بة ضمكى سةرثؤشةكةى دةورى دةم و ضاوة ساويلكةو 

دوو ضاويشى نيوضة نوقاو بوون بةآلم بزةيان دةهاتآ. كيذةكة بةم شيَوةية جوانةكةيشى توند جةرِيَنرابوو. هةر
 بة تةنيشتيدا تيَثةرِى و، رِووةو شار بزربوو.

ات و دةضوو. بةردةوام تةماشاى الى طؤرِةثانى ةهالوةكة بةردةوام لةم شؤستةوة بؤ ئةو شؤستةكة د
ةكات. ثاش نيو كاذيَر ـ كة هيَشتة يردةكة بةو بازارِةكةى دةكرد. مةزةندةى دةكرد كة ضاوةرِوانى يةكيَك د

وة طةرِايةوةو، دووبارة بة بةردةم ال قرضةى نيوةرِؤية كث و بآ دةنط بوو ـ كيذة توركةكة لة بازارِ
ةدا تيَثةرِى. ئةم جارةيان بؤ ماوةيةكى نةختيَك دريَذترو نةختيَك بويَرانةتر نيطاى داية، بؤية سةرى كشَلةذاوة

ئةويش لةالى خؤيةوة بة نيطايةكى لةناكاوى خيَرا تةماشايةكى كرد، بةآلم تةماشايةكى  سورِما كة بينى
بآ ترس، بزةيةكى هةنديَك مةكرانةيشى هاتآ، بةآلم مةكريَكى لةو جؤرة مةكرة بآ مةبةستةى كة منداآلن 

ةرِآ كردنة هيَورو لة ياريدا ثةناى بؤ دةبةن، بؤ ئةوةى يةكدى فريو بدةن. ويَرِاى ئةوةيش، جاريَكى ديكة ب
هةنطاوة لةسةرخؤكانى دوور كةوتةوة، لةطةأل شةثؤلدان و جووآلنةوةى سةرثؤشة دةَلثةكةيدا كة بةذنى 
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ة سةرثؤشةكةيان رِازاندبووةوة، بؤ ماوةيةكى زؤر كةنطة تاريكةكان داثؤشيبوو. نةقشةكانى رِؤذهةآلت و رِ
 لة نيَوان خانووةكانى كةنارى ئةوبةرةوة دةبينران.

ةو كاتة الوةكة بة ئاطة هاتةوةو رِاضةنى . بينى هيَشتة لة هةمان شويَنى خؤيداية، بة هةمان بارو ئ
شيَوةوة، وةك ئةو كاتةى كيذةكة بة تةنيشتيدا تيَثةرِى. كاتيَك بةم شيَوةية بة ئاطة هاتةوة، دةستى بة 

اطةى لة شتيَك نةماوة. تفةنطةكةيدا هيَناو، تةماشاى ئةم الو ئةو الى خؤى كردو هةستى كرد كة ئ
)ستيظان(يش لةبةر تيشكى فريودةرى هةتاوى مانطى ئاداردا خةو بردبوويةوة. الوةكة هةستى بةوة كرد كة 
هةردووكيان طوناهيَكيان كردووةو دةشيَت لةو ماوةيةدا، كة ناتوانيَت مةزةندةى بكات ضةند بووةو ناتوانيَت 

بكات، رِةنطة دةستةيةك سةرباز بة تةنيشتياندا تيَثةرِينب.  مةترسيشى بؤ خؤى و بؤ كةسانى ديكة مةزةندة
شةرمى بة خؤى هات و، بةوثةرِى جؤش و خرؤشةوة )ستيظان(ى لة خةو كردةوةو، هةردووكيان دريَذةيان بة 

 ئةركى ثاسةوانى خؤيان دا، تا نؤرةيان كؤتايى هات.
ةى ثاسةوانيدا، بةردةوام شةبةنطى كيذة الوةكة بة دريَذايى ئةو رِؤذة، ض لة كاتى ثشوودان و ض لة ماو

ة بة بةردةميدا دةهات و دةضوو. رِؤذى دواتر، كاتى وبةرضاو، كة ضةندين جار بة نازة ةتوركةكةى ديَناو
نيوةرِؤ، كاتيَك ثردةكةو بازارِيش كةمرتين ذمارةى خةَلكيان تيَدا دةبينريَت، جاريَكى ديكة كيذةكة بة 

ر ثردةكةدا تيَثةرِى. جاريكى ديكة )فيدؤن( تةماشاى ئةو دةم و ضاوةى كرد، رِاستى نةك لة خةياَلدا بةسة
كة قوماشة رِةنطاو رِةنطةكةى توند بة دةوردا جةرِيَنراوة، وةك بَليَني بةشدارى لة يارييةكدا دةكات ياساكانى 

آلم نيطاكان دريَذتر بوون نةزانيَت بة نيوة ناتةواو نةبيَت. ئةوةى دويَنآ رِووى دا ئةمرِؤيش دووبارة بووةوة. بة
)ستيظان(يش لةالى خؤيةوة بةشدارى ئةم يارييةى كرد، ئةويش  و، بزةكانيش زيندووانةو بويَرانةتر بوون.

سةرلةنوآ لةسةر نيشتطة بةردينةكة نوستبوو، ئةطةرضى دواتر، وةك رِاهاتبوو سويَندى خوارد، كة 
ثرِ  ونةوةدا وةنةبوو رِابوةستيَت، كوت . كيذةكة لة طةرِانةنوستبوو، تةنانةت بةشةويش ثيََلووى لةيةك نانيَت

بة نيطايةك تةماشاى ناوضاوى سةربازةكةى كرد، ئةويش دوو وشةى شَلةذاوى بآ واتاى بة طويَدا دا، ئةو 
كاتيش هةستى دةكرد لة ئةذمةتى هةَلضووندا هةردوو ثيَى لة ذيَريدا دةلةرزين و، تةواو خؤى لة بري 

 كردبوو.
خةوندا نةبيَت ئةم جؤرة هةنطاونانة بويَرانة ناهاويَت. كاتيَك كيذةكة سةرلةنوآ لة كةنارةكةى ئةو  مرؤظ لة

ى تيَناضيَت كيذيَكى تورك بويَريَت تةماشاى رِيَ بةرةوة لة ضاو بزربوو، الوةكة لة ترساندا لةرزى. ضونكة
ثيَشرتيش رِووى نةداوة، ناشيَت رِوو سةربازيَكى نةمساوى بكات. ئةم شتةى كة ثيَشرت طويَى ىلَ نةبووةو، 

بدات تةنيا لة خةوندا يان لة كاتى بةهاردا لةسةر كابياكة نةبيَت. الوةكةيش زؤر باش دةزانيَت بؤ يةكيَكى 
وةك لة بارودؤخى ئةودا بيَت لةم وآلتةدا لةوة رِيسوايى ترو مةترسيدارتر نيية كة توخنى ئافرةتيَكى 

ا باسى ئةوةيان بؤ كردبوو، لة )شرتايفكؤربس(يش باسيان بؤ كردبوو. سزاى موسوَلمان بكةويَت. لة سوثاد
ئةم جؤرة تاوانة سزايةكى توندة. تةنانةت ضةندين ثياو طيانيان لة برى ئةم جؤرة تاوانانةدا لةدةست دابوو، 

ستنى ضونكة توركةكان هةَلضووبوون و توورِة بووبوون و كوشتبوونيان، لةبةر ئةوةى ثيَداطريى لة ثارا
 كة دةبيَت دةستدريَذى ىلَ نةكريَت.دةكةن نامووسى خؤيان 
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ئةو، هةموو ئةوة دةزانيَت و، بة رِاستى و دَلسؤزانة دةيةويَت سستم بثاريَزيَت و ثابةندى فةرمانةكان بيَت، 
ليَيان كةضى لةطةأل ئةوةيشدا تةواو ثيَضةوانة رِةفتار. نةطبةتى ثياوانى سةرثيَضيكار لةوةداية، ئةو شتانةى 

 ديَت كة بة ئاسانى دةستةبةر بآ بةش كراون، كة ناتوانن دةستةبةريان بكةن، ساتيَك لة ساتةكان وايان ىلَ
ن )يان وا مةزةندة دةكةن(، بةآلم دواتر رِاستييةكةيان بؤ دةردةكةويَت: بةدى نايةن و قةدةغةن، ئةو ب

 وخنى دةكةون.كةسانة باجى ئاكامةكةى دةدةنةوة، كة ويَرِاى هةموو شتيَك ت
لةنوآ تيَثةرِى. وةك ضؤن لة خةوندا رِوو دةدات، هةموو شتيَك سيَيةمني رِؤذ، كيذة توركةكة سةرنيوةرِؤى 

بةو شيَوةية بةرِيَوةضوو كة ئارةزووى الوةكة حةزى ىلَ نةدةكرد وةك بَليَيت واقيعيَك بيَت جَلةوى هةموو 
و ئامادةيى بةردةوامى خؤيةوة ئامادةية خةَلكى  شتيَكى بةدةست بيَت: ستيظان نوستووة، بة قةناعةت

قايل بكات ثيََلووى لةيةك نةناوة، كةس لةسةر كابياكة نيية. الوةكة وةك جارى ثيَشووتر ضةند وشةيةكى 
ةند وشةيةك وةآلمى دايةوة لة ضهةَلطَلماند. كيذةكةيش هةنطاوةكانى سسرت كردةوةو، بة ترس و لةرزةوة بة

 اوى تر بوون.وشةكانى ئةو تةم و مذ
ة ترسناكة كة ئةقأل برِواى ثآ ناكات دريَذةى كيَشا. لة ضوارةمني رِؤذدا، كاتيَك كيذةكة تيَثةرِى، يئةم ياري

ثاش ئةوةى ضاوةرِيَى كرد كة كةس لةسةر كابياكة نةبيَت، رِووى كردة الوة ئةويندارة طرطرتووةكةو، 
كة كة جاريَكى ديكة  ةديَت. ئةويش وةآلمى دايةوثرسيارى ىلَ كرد كةى نؤرةى ثاسةوانى كردنى دواترى 
 كاتى خؤرئاوابوون لة كاتى نويَذدا لةسةر كابياكة دةبيَت.

 ـ داثريةم دةبةمة ناوةندى شار، بؤ ئةوةى شةو لةوآ بةسةر ببات و، خؤم بة تةنيا دةطةرِيَمةوة.
الى ئةودا وةرضةرخيَنيَت، بةَلكو بةرِاوةستيَت و، بآ ئةوةى سةرى  كيذةكة ئةمةى بة طويَدا ضرثاند بآ ئةوةى

لة تةنيشتةوة بة نيطايةكى تيذ تةماشاى كرد، هةر وشةيةك لةو وشة ساكارانةى كة لة زارى هاتنة دةر 
 بةَلطةى شادى بةخشى ئةون، كة دةطةرِيَتةوةو بة ديدارى دةطات.

كابياكة بوون، ئةم دةمةو ثاش ضةند كاتذميَريَك، جاريَكى ديكة، فيدؤن و هاوةَلة خةواَلووةكةى لةسةر 
ئيَوارة فيَنكةى وا دةهاتة ثيَش ضاو كة ثرِ لة بةَليَن بيَت. وردة وردة رِيَبواران كةمرت دةبوونةوة. كيذة 
 توركةكة لةو رِيَطةوة دةركةوت كة لة )ئؤسوينجا(وة دةهات، سةرثؤشةكةى ثؤشيبوو كة دةمةو ئيَوارة

وة ثريةذنيَكى توركى ثشت كؤماوة دةرِؤيشت، عابايةكى رِةشى تةنيشتييةرِةنطةكانى كاأل كردبووةوة. لة 
لةخؤ ئاآلندبوو. ئةوةندة كؤمابووةوة لةوة دةضوو لةسةر ضوار لةث و ثآ برِوات. بة دةستى رِاست خؤى 

ن بة تةنيشت )فيدؤن(دا باسكى كيذةكةوة بوو. هةةردووكيا بةسةر طؤضانيَكدا دابوو، دةستى ضةثيشى بة
كة هةنطاوةكانى سست كردةوة، بة شيَوةيةك هةنطاوة سستةكانى هاوكات لةطةأل تيَثةرِين. كيذة

هةنطاوةكانى ثريةذنةكةدا جووت بن كة رِاى دةكيَشا. هةردوو ضاوى بة سيَبةرى تاريكيي بةراييةكان زة  
يَيت ناتوانيَت بووبوونةوة. ئيَستة بة نيطاكانى بويَرانةو رِاشكاواناتر لة نيطاكانى الوةكة دةرِوانيَت، وةك بَل

خؤى ىلَ قوتار بكات. كاتيَك هةردوو ئافرةتةكة لةناو شاردا لةضاو بزربوون، مووضرِكةيةكى بةهيَز لةشى 
الوةكةى داطرت. بة هةنطاوى خيَرا خيَرا لةم شؤستةوة بؤ ئةو شؤستة دةستى بة هاتوضؤ كرد، وةك بَليَيت 
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داوةو، بة هةَلضوونيَكةوة كة لة نيوضة ترسيَك دةضوو، بيةويَت ئةو شتة بةدةست بهيَنيَتةوة، كة لة دةستى 
 هةر ضاوةرِيَى كيذةكةى دةكرد. )ستيظان(يش نوستبوو.

 الوةكة لة دَلى خؤيدا طوتى:
وة؟ من ضى ثآ بَليَم؟ رِةنطة داواى ىلَ كردمب شةو لة شويَنيَكى ة دةطةرِيَتةـ تؤ بَليَيت ضيم ثآ بَليَت ك
 ين.ثةنهاندا بة ديدارى يةكدى بطة

 الوةكة مووضرِكيَكى هاتآ كاتيَك بريى بؤ الى ئةو ضيَذو مةترسييانة ضوو كة ئةم بريؤكة لةخؤى طرتوون.
كاذيَريَك بةسةر ضاوةرِوانيدا تيَثةرِى، كاذيَريَكى ديكةيش تيَثةرِى، بةآلم كيذةكة نةطةرِايةوة.ىلَ ئةم 

ة شريينة ثرت دةبيَت هةركة شةو تاريك و ئةم ضيَذ ضاوةرِوانيية جؤرة ضيَذيَكى شريينى لة خؤ طرتووة.
سةوانى دةهات بةر لةوةى نووتةكرت بيَت. لةو كاتةدا ثاسةوانة دوومانةكةى ئةو هات كة ثاش وى نؤرةى ثا

طةرِيَتةوة. ثاسةوانى ئةم جارةيش تةنيا دوو سةرباز نةبوون، بةَلكو دوو سةربازو )دراكينؤظيض(ى كيذةكة ب
ثياوة دَلرِةقة بة خؤى و رِيشة رِةش و كورتةكةيةوة هات و فةرمانى بة )فيدؤن( و ضاووشيان لةطةأل بوو. ئةو 

دةست بةجآ بنوون و، لةوآ نةجووَليَنةوة، تا فةرمانيَكى  ن)ستيظان( كرد برِؤن و هةركة طةيشتنة ذوورةكةيا
مذاوييانة،  ديكةيان بؤ ديَت... ئةوةى بة دةنطيَكى توندو بيَزراوو ضةثةآلنة ثآ طوتن: فيدؤن تةم و
 مةزةندةى ئةوةى كرد كة تاوانيَكى كردووةو هةستى كرد خويَن دةزيَتة سةرييةوةو درةنطةى ديَت.

ة ثان و بةرين و ساردو سرِةى كة دوازدة نويَنى تيَداية، ضؤأل بوو. ثياوةكان هيَشتة لة شار بوون، وئةو ئؤردو
بة نيطةرانى و جيكَلدان تةنطييةوة ضاوةرِيَيان  شيوى ئيَوارة دةخؤن. فيدؤن و ستيظان ،يان لة ضيَشتخانةن

دةكرد، برييان دةكردةوةو دةكؤشان ئةو هؤية هةَلبيَنن كة بووة هؤى ئةوةى ضاووشةكة بةم شيَوة توندو 
يةكدا هاتنةوة،  ىدوا ةرى كردن. ثاش كاذيَريَك، كاتيَك سةربازةكان بؤ نوسنت يةك بةلةناكاوة دةست بةس

ى هاتة ذوورةوةو، بة دةنطيَكى طرِ داواى ىلَ كردن دووى بكةون. بةم بةَلطانة بؤيان ضاووشيَك بة رِوو درذ
دةركةوت كة توند مامةَلة لةطةَلدا كردنيان تا ديَت ثةرة دةستيَنيَت و، هةر هةموو ئةوةيش ئاكامى باشيان 

نةوة تا ليَثرسينةوةيان ىلَ بةدى ناكريَت. هةركة لة ئؤردووةكة ضوونة دةرةوة هةردووكيان لة يةكدى جودا كرا
 لةطةأل بكريَت.

تا ديَت شةو هةَلدةكشيَت. وردة وردة درةنط داديَت و دوايةمني رِووناكى لة شاردا دةكوذيَتةوة. كةضى 
ةكان رِووناكن. جار ناجاريَك دةنطى زةنطى دةرطةى ضوونة ذوورةوة هيَشتة ثةجنةرةكانى ئؤردووى سةرباز

بةرطوآ دةكةويَت و، زرِةى كليل و جريِةى دةرطة قورسةكان دةبيسرتيَن. سةربازانى سةر بة ئةفسةرةكانيش 
و ديَن و دةضن و، خيَرا بة شارة تاريك و نوستووةكةدا دةسوورِيَنةوة، ضوون تةونى جؤآل لة نيَوان ئؤردووةكة

شتة رِووناكن. مرؤظ نهؤمدا ديَن و دةضن، كة ضراكانى ئةويش هيَبارةطاى فةرماندايةتى لة يةكةمني 
 دةتوانيَت بة ثيَى ئةم بةَلطة دةرةكييانة مةزةندةى ئةوة بكات كة رِووداويَك لة شارةكةدا رِووى داوة.

لؤنيَل برا واى هةست دةكرد ئةوةى كاتيَك فيدؤن لة كاذيَرى يازدةدا، بؤ نووسينطةى ئةفسةرى ليفتينانت كؤ
لة سةر كابياكة رِووى دا ئيَستة ضةندين رِؤذ بةَلكو ضةند هةفتةيةكى بةسةردا تيَثةرِيوة. ضرايةكى ميتاأل 

ن لةسةر ميَزةكةية، لة سةرةوةى بةربةستيَكى طؤزةيى سةوز هةبوو لةو ضرايانةى بة نةوت دةسووتيَ
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د. ليفتينانت كؤلؤنيَل طرضمار لة تةنيشت ئةو ميَزةوة دانيشتبوو، رِووناكييةكةى ئاراستةى خوارةوة دةكر
تيشكى ضراكة هةردوو بازووى تا قؤَلةنيسكى رِووناك كردبووةوة، بةآلم مست و سةرى نغرؤى تاريكى بوون، 
كة بة هؤى بةربةستة سةوزةكةوة ثيَكهاتبوو. الوةكة ئةم دةم و ضاوة زةردة قةَلةوة دةناسيَت كة لةوة 

ت لة دةم و ضاوى ئافرةتيَك بضيَت. ئةم سةرو قةثؤزة بويَرو نةرم و لووسة بة دوو مسيََلى بضووكةوة كة دةضيَ
بة ئاستةم دةبينريَن، دوو ضاوى نةترسى ثيَوةية كة بازنةى لؤضى تاريك دةوريان داوة. هةموو سةربازةكان 

بؤ ماوةيةكى زؤر دةطمةنن ثياوانة  ةولةم ئةفسةرة قةَلةوو لةسةرخؤية دةترسن، وةك ضؤن لة ئاطر دةترسن. ئ
لةبةردةم نيطاى ئةو دوو ضاوة بويَرةدا رِابطرن و، كاتيَك وةآلمى ثرسيارةكانى بتوانن خؤيان دوورو دريَذ 

، كة هةر وشةيةكى ئةو ثرسيارانة بة شيَوةيةكى لةسةرخؤو جياو ليَك جياواز زمانيان ليَك نةئاَليَت دةدةنةوة
ني ثيتةوة تا دواثيت، وةك ضؤن لة قوتاخبانةو شانؤدا باوة. )دراطينؤظيض(ى طؤ دةكات هةر لة يةكةم

ضاووشيش لة تةنيشتييةوة دانيشتووة. جةستةى ئةويش نغرؤى تاريكيية، تةنيا هةردوو دةستى ديارن، 
تيشكيَكى تيذ رِووناكى كردوونةتةوة، كة دوو دةستى تووكنن و شؤرِ بوونةتةوة، ئةموستيَلةيةكى قورسى 

 رِين ثةجنةى يةكيَكيانى رِازاندووةتةوة.زيَ
 دراطينؤظيض ليَثرسينةوةكةى دةست ثآ كردو طوتى:

ـ ثيَمان بَلآ ضؤن كاتى نيَوان كاذيَر ثيَنج تا حةوتت بةسةر برد. كاتيَك تؤو سةربازى ياريدةدةر لة 
 سةربازانى )شرتايفكؤربس( ستيظان كاالتسان الى كابياكة ثاسةوانيتان دةكرد.

هةستى كرد خويَن دةزيَتة دةم و ضاويةوة. هةموو مرؤظيَك كاتى خؤى بةو شيَوةية بةسةر دةبات كة فيدؤن 
ثيَويستةو دةتوانيَت بةسةر ببات، كةسيش ئةوةى بة بريدا نايةت لةبةردةم دادطةيةكى دَلرِةقدا ثرسيارى 

تةنانةت هةستة نهيَنييةكان  ،وردةكارييةكانةوةئةوةى ىلَ بكريَت باسى هةموو ئةوةى رِووى داوة بة هةموو 
. كةس ئةوةى بة بريدا نايةت، بة تايبةتى الويَكى تةمةن بطيَرِيَتةوة لة يةكةمني ساتةوة تا دوايةمني سات

وةآلمى ضى  ئةودا كة ئةو كاتانةى بةهارى الى كابياكة بةسةر بردووة. بيست و سآ ساَلةى لة تةمةنى
اسةوانى بةو شيَوة بةسةر برد وةك ضؤن هةموو رِؤذيَك كاذيَرةكانى بداتةوة؟ ئةو دوو كاذيَرةى كاذيَرةكانى ث

ديكة بةسةر دةبات .... وةك دويَنآ و ثيَرآ .. بةآلم لةم ساتةدا شتيَك لةو شتة باوانةى بري نايةتةوة كة 
وة ةموو رِؤذيَك رِوو دةدةن لةوةى دةشيَت وةآلمى ثآ بداتةوة، بةَلكو شتى ديكةى قةدةغةكراوى بري ديَتةه

يةدارانى سةرةوةى خؤى ىلَ لةو ثاارؤظيَك ديَت، بةآلم مرؤظ ناتوانيَت ثمةموو هكة لةم جيهانةدا تووش 
ئاطةدار بكاتةوة، ئةويش ئةوةي كة )ستيظان( وةك رِاهاتووة كةميَك خةو بردبوويةوة، لة كاتيَكدا، بة خؤى 

سؤزو جؤش و ت، كة شةويش داهات بةكة نايناسيَضةند وشةيةكى لةطةأل كيذيَكى توركدا ئاَلوطؤرِ كرد 
ةكانى وآلتةكةى بة ورتة ورت ضرِى و ضاوةرِيَى كرد كيذةكة بطةرِيَتةوة ... كة يخرؤشةوة هةموو طؤراني

طةرِانةوةيةك بوو شتيَكى سةرنج رِاكيَشى نائاسايى بؤ دةهيَنا. ئاخ وةآلم دانةوة ضةند قورس و طرانة 
ةبيَت دةست و برد بكات، دآلم ناتوانيَت بآ دةنط مبيَنيَتةوة ...ناتوانيَت باسى هةموو شتيَك بكات، بة

تةسكرت دةبيَتةوةو، تا ديَت شَلةذان و شةرمةزارى ثةرة دةستيَنن ... فيدؤن نةيزانى بآ كات ضونكة تا ديَت 
 دةنطييةكةى ضةندى خاياندو ضةند دريَذةى كيَشا ...
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 ـ بةَلىَ ....
ةموو خةَلك ئةم )بةَلىَ( رِوون و بةهيَزو بة ئاوازة دةزانن، كة لة دةنطى ليفتينانت كؤَلؤنيَلةكة واى طوت. ه

 ئاميَريَكى زةبةالحى ئاَلؤز دةضيَت جوان ضةور كرابيَت .
 فيدؤن هةر لة سةرةتاوة بة شَلةذاوى و خيَرا وةك تاوانبار بَلمةبَلميَكى دةست ثآ كرد.

نة لة بارةطاى فةرماندايةتى نةدةكوذانةوة. ات شةو دةكشا، بةآلم ضراكان نة لة ئؤردووةكةو هتا دة
واى يةكدا دةهاتن. سةربازانى ديكةيش ليَثرسينةوةيان دليَثرسينةوةو، كؤنووس و، رِوو بة رِووبوونةوةكان بة 

لةطةَلدا كرا لةوانةى هةمان رِؤذ الى كابياكة ثاسةوانييان كردبوو، بةَلكو هةنديَك لةو رِيَبوارانةشيان هيَنا 
بةسةر ثردةكةدا ثةرِيبوونةوة. بازنةكة ثرت لة دةورى فيدؤن و ستيظان و، ئةو ئافرةتة توركة بة  ئةو رِؤذة

 كيذة بضووكةكة لةسةر ثردةكة دةستى رِاكيَشابوو. ةساَلداضووةدا دةخواليةوة ك
الوةكة مةزةندةى ئةوةى دةكرد هةموو ئاكامة ئيبليسيانة كَلؤم دراوةكان، ئةوانةى لة ئاكامى 

نيةوة هاتوونةتة كايةوة بةسةر ئةودا دةشكيَنةوة. بةرةبةيان رِوو بة رِووى ستيظان كرايةوة. خةونةكا
شيَوازيَكى ساختةو دةنطيَكى خؤكردانة دةئاخافت، ئةوةيشى كة بة مةكرةوة ضاوى دةثرتاندو بةجووتيارة

ت و، لة هةموو شتيَكدا ئةو جووتياريَكى نةخويَندةوارةو خويَندنةوةو نووسني نازانيَووثات دةكردةوة كة د
ثشت بةم )بةرِيَز فيدرؤن(ة دةبةستيَت )بةردةوام بةو شيَوةية ناوى هاوةَلةكةى دةبرد كة ثيَكةوة ثاسةوان 

 بوون(. 
 الوةكة لة دَلى خؤيدا طوتى : دةبيَت وةآلمدانةوةكة بةم شيَوةية بيَت.
، ئةطةرضى تا هةنووكة بة تةواوةتى لة برساندا زطى قؤرِةى دةهات و، لة ئةذمةتى هةَلضووندا دةلةرزى

نةيدةزانى ضى قةوماوةو، ضى بىَ طويَيةكى كردووةو، ئةو تاوانة ضيية ئةجنامى داوة. بةآلم )بةيانى( 
 رِووداوةكةى بة تةواوةتى رِوون كردةوة.

يا ئةو ئةَلقة سةيرة بة دريَذايى شةو دةخواليةوة، ضةقةكةيشى ئةو ئةفسةرة ساردة بآ بةزةيية بوو. تةن
ئةفسةرةكة هيَورو بآ دةنط بوو، بةآلم رِيَى نةدةدا كةس هيَورو بآ دةنط بيَت. رِةفتارو رِواَلةتى لة 
بوونةوةريَكى مرؤيى ناضيَت لةبةرجةستة بوونى ئةرك دةضيَت، لة كاهينيَكى تؤقيَنةرى كاهينةكانى 

تر لة هيَزى مرؤظى هةبوو، دادوةرى دةضيَت، دَلى ئاطةى الوازى و بةزةيى نازانيَت، هيَزيَكى طةورة
دةربةستى نان خواردن و نوسنت و ثشوودان نةدةهات. كاتيَك رِؤذ بووةوة جاريَكى ديكة )فيدؤن(يان هيَناية 
الى ليفتينانت كؤلؤنيَلةكة. ئيَستة لة نووسينطةكةدا جطة لة ليفتينانت كؤلؤنيَلةكةو جطة لة 

ةندرمةو ئافرةتيَكيش هةن، كة يةكةمني جار واى بة )دراطينؤظيض(، سةربازيَكى ضةكدار لة سةربازانى ج
لةوآ دروست نةبيَت. ضراكة كوذابووةوة. ذوورةكة، كة رِووى بةرةو باكوور  ةبريدا هات كة بوونى ئةو ئافرةت

ردا بيَت. الوةكة هةستى كرد ئةو خةونةى شةو بينيبووى ئيَستة تةواو ةبوو سارد بوو، لةوة دةضوو لة سيَب
 كة ثةرت دةبيَتةوةو بةم رِؤذى رِووناكة خةريكة نةميَنيَت.دةبيَت و خةري

 دراطينؤظيض لة ئافرةتةكةى ثرسى:
 ـ ئةمة ئةو سةربازة بوو كة ثاسةوانى ثردةكةى دةكرد؟
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كيذة موسوَلمانة بوو كة  مئةو كات فيدؤن بة ئازارةوة تيَدةكؤشى و وريايانة تةماشاى ئافرةتةكةى كرد. ئة
وى، بةآلم ئيَستة سةرثؤشى نةداوةو سةرى رِووتة، ثةلكةكانى قذة ضرِة خةنةييةكةى شةوى رِابوردوو بينيبو

وةنيية بةسةر سةريةوة رانةوةسنت. شةرواَليَكى توركانةى رِةنطاورِةنطى ثؤشيوة، بةآلم جل و بةرطةكانى 
شار  ديكةى، كراس و ثشتويَن و بةروانكةكةى، لة جل و بةرطى كيذة سريبييةكانى ثيَدةشتى سةرةوةى

دةكةن. بةبآ سةرثؤش بةتةمةنرتو قةَلةوتر ديَتة ثيَش ضاو. بة تةواوةتى رِوومةتى طؤرِاوة. زارى فرةوان و 
طةورةو شةرِخوازانة بوو، هةردوو ثيََلووى سوورهةَلطةرِابوون، هةردوو ضاوى ثرشنطدارو رِووناك بوون، ئةو 

 سيَبةرانةيان نةمابوو كة دويَنآ ثيَوةيان بوون.
 . ـ بةَلىَ

بة شيَوةيةكى رِة  و بآ ئةوةى دةربةست بيَت ئةوةى طوت، كة بةالى )فيدؤن(ةوة ئةوةيش شتيَكى نويَى 
 نةطوجناو بوو، وةك هةموو دميةنيَكى ئيَستةى ئةم ئافرةتة.

دراطينؤظيض دريَذةى بة ليَثرسينةوةكة دا: ضؤن لة ثردةكة ثةرِييةوة؟ ضةند جار لة ثردةكة ثةرِييةوة؟ ضى بة 
ؤن طوت؟ فيدؤن ضى ثآ طوت؟ بة طشتى وةآلمى دروستى دةدايةوة، بةآلم بآ طوآ دان و بة لووت فيد

 بةرزييةوة.
 ـ يالنكا، دوايةمني جار كاتيَك لة ثردةكة ثةرِيتةوة ضى ثآ طوتيت؟

 ـ هةنديَك قسةى طوت، بةآلم بة تةواوةتى نازامن ضى طوت، ضونكة طويَم ىلَ نةطرت، بةَلكو بريم لةو هؤيانة
 دةكردةوة كة وام ىلَ دةكةن بتوامن ياكؤ  دةربازو ئاوديو بكةم.

 ـ بريت لةوة دةكردةوة؟
 ـ بةَلىَ بريم لةوة دةكردةوة.

يدةويست لةوة ثرت بَليَت كة يشئافرةتةكة بة نابةدَلى ئةو وةآلمةى دايةوة، ديار بوو كة ماندوو بوو، نة
، هةرِةشةى ثيَوة دياربوو ثيَى لةسةر ئةوة داطرت بة دةنطيَكثيَويست بة وتن دةكات. بةآلم ضاووشةكة 

لةطةأل سووربوون لةسةر وةآلمى رِاشكاوانة، ئةو قسانة دووبارة بكاتةوة لة كاتى يةكةمني ليَثرسينةوةدا لة 
 بارةطاى فةرماندايةتى طوتبوونى.

نى ثيَشووى ثشت ئافرةتةكةيش ئةوةى رِةت دةكردةوةو، وةآلمةكانى كورت بوون و، هةنديَك برِطةى قسةكا
طوآ دةخست و نةدةطوت، بةآلم هةموو جاريَك رِايدةطرت و بة ثرسيارة ليهاتووانةو تةوس ئاميَزةكانى 

 ناضارى دةكرد بطةرِيَتةوة سةر قسةكانى ثيَشووى.
وردة وردة هةموو رِاستييةكان رِوون بوونةوة. كة ناوى )لينكا(يةو سةر بة خيَزانى )تازض(ى خةَلكى ناوضةى 

ـ رِيَطر( ضيكرليا طةيشتة ناوضةكة، زستانيشى  اى سةرووة. ئةوةبوو لة ثاييزى رِابوردوودا )حةيدوو ليسك
جل و بةرط و خواردنيشى لة  يش بة خؤىتيَدا لة تةويلةيةك لة سةرووى طوندةكةوة بةسةر بردووةو، ئةو

كدييان خؤش ويست و، بوون بة ماَلةوةيان بؤ دةهيَنا. زؤر جاريش ئةويان بؤ ئةو كارة رِادةسثارد، بؤية ية
دةزطريانى يةكدي. تا ئةو كاتةى كة بةفر خةريك بوو دةتوايةوةو طةرِان و ثشكنينةكانى )شرتايفكؤربس( 
ثةرةيان سةند ياكؤ  برِيارى دا هةرضؤنيَك بيَت خؤى بطةيةنيَتة سريبيا. لةو ماوةيةدا ثةرِينةوة لة رِووبارى 
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اسةوانيشى لةسةر نةبيَت، ئةى ئةطةر ثاسةوانى بةردةوامى لةسةر بيَت درينا زؤر دذوارة تةنانةت ئةطةر ث
ئةو كاتة ضؤن. بؤية برِيارى دا لة ثردةكة بثةرِيَتةوةو، ثالنيَكى بؤ فريودانى ثاسةوانةكان دانا، ئةويش نيازى 

شتة ليسكا، خؤى بؤ يارمةتيداني دةربرِى، ئةطةر طيانيشى لةسةر دانابيَت، بؤية لةطةَلى ضوو. سةرةتا رِؤي
ثاشان ضوونة ئةشكةوتيَك لة سةرووى )ئؤكؤَلضة(. ياكؤ  ثيشرت لةسةر كةنارى رِووبارى )طالسيناتس( جل 
و بةرطى ذنانةى توركانى لة قةرةجةكان دةست كةوتبوو: عةبايةك و شةرواَليَك و ثشتويَنيَك. بة ثيَى 

دا ناثةرِنةوة، بؤ ة كة توركانيَكى زؤرى بةسةرييةوكاتانةدا بةسةر ثردةكةدا دةثةرِ ورِيَنماييةكانى ئةو، لة
. ا ثاسةوانةكةيش بة بينينى رِابيَنئةوةى كةسيان ثرسيار نةكةن و نةَليَن ئةو كيذة توركة نةناسراوة كيَية، ت

 بةم شيَوةية سآ رِؤذى يةك لة دواى يةك بةسةر ثردةكةدا ثةرِييةوةو برِيارى دا ياكؤ  بثةرِيَنيَتةوة.
 كة ئةم سةربازة ثاسةوانى ثردةكةى دةكرد؟ تة ثةرِاندتةوةـ بؤضى ئةو كا

 ـ ضونكة وام بؤ دةركةوت كة لة هةموويان الوازترة!
 ـ لةبةر ئةم هؤية؟

 ـ بةَلآ.
ئافرةتةكة لةبةر سووربوونى ضاووشةكة ناضار بوو تةواوى بةسةرهاتةكة بطيَرِيَتةوة. طوتى ياكو  خؤى بة 

ةكانى بةو شيَوةية بؤ رِيَكخست و، دةمةو ئيَوارة دةستى طرت و بةرةو عاباكةى ثيَضايةوة ثاش ئةوةى كار
ثردةكةى برد وةك ئةوةى بَليَيت دةستى داثريةى طرتبيَت و، بة تةنيشت هةردوو ثاسةوانةكةدا تيَثةرِى كة 

دةكرد نةك ثريةذنةكة، لةبةر ئةوةيش  ىهةستيان بة هيض شتيَك نةكرد، ضونكة فيدؤن تةماشاى كيذةكة
 ت نوستبيَت.يَلةكةى كة لةو بةتةمةنرت بوو لةسةر سؤفياكة دانيشتبوو وةك بَليَهاوة

ك و الوةكيدا رِؤيشنت تا ئاشكرا باريكاتيَك طةيشتنة بازارِ بة ناوةندى شاردا تيَنةثةرِين، بةَلكو بة رِيَطةى 
نةياندةناسى رِيَيان  نةبن و نةطرييَن. هةر ئةمةيش بوو ئاشكراى كردن. لةبةر ئةوةى لةناو ئةو شارةدا كة

زا  تا بطةنة ئةو رِيَطةيةى كة دةطاتة سنوور، خؤيان لةبةردةم بزركرد. لة جياتى ئةوةى بطةنة ثردى رِ
لةو ساتةدا ذمارةيةك ثياوى ىلَ دةهاتنة دةرةوة. سةربازيَكى توركى لة  ،ركاندا بينييةوةوضاخيانةيةكى ت

ة بوو، طومانى لة ثريةذنة سةرداثؤشراوةكة كرد كة كيذيَك ةيان تيَدا بوو خةَلكى شارةكمسةربازانى جةندر
زا ، لةوآ ليَيان نزيك رِ ةدةستى رِادةكيَشيَت لةوةبةر نةيبينيوة، بؤية بةو شيَوةية دوايان دةكةويَت تا دةطةن

رى دةبيَتةوةو ثرسياريان ىلَ دةكات كة كيَن و بؤ كوآ دةضن، ياكؤفيش لةذيَر سةرثؤشةكةوة  وريايانة ضاوديَ
جم و جووَلةكانى دةكرد، طةيشتة ئةو برِوايةى كة كاتى هةآلتن هاتووة، بؤية سةرثؤشةكة فرِآ دةدات و ثاأل 
بة يالنكاو جةندرمةكةوة دةنيَت و هةردووكيان بةر دةبنةوة )لةبةر ئةوةى كورتة باآلو بضووكة بةآلم وةك 

يالنكا بوو توند هةردوو القى جةندرمةكةى زةمني بةهيَزةو، دَلى لة دَلى ثياوانى ديكة ناضيَت(. هةرضى 
بة هيَورييةوة دانى بةوةدا نا(، ئةو كاتةى جةندرمةكة دةيويست خؤى لة  طرت )بةوثةرِى رِاستطؤيي و

زا  ثةرِييةوة وةك لة طؤماويَكى بضووك بثةرِيَتةوة، ئةطةرضى ئاو ضنطى قوتار بكات، ئةو كاتة ياكؤ  لة رِ
لةكةنارى ئةو بةرةوة لة ناو دارثةَلكةكاندا لة ضاو ون بوو، ئةميش رِاثيَضى دةطةيشتة سةرووى ئةذنؤى و، 
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بارةطاى فةرماندايةتى كرا، ليَى دراو هةرِةشةى ىلَ كرا بةآلم هيضى نةدركاندو، نةيشيويست هيض 
 بدركيَنيَت.

ديكةى ضاووشةكة بآ هوودة دةكؤشا بة ثرسيارى رِاستةوخؤو قسةى خؤش و هةرِةشة بةرةو الى شتيَكى 
رِاكيَشيَت، بؤ ئةوةى دةست و ثيَوةندو هاوكارانى ديكةى بناسيَت و، بزانيَت ياكؤ  لة ئاييندةدا ض نيازو 

كة قايل دةبيَت ثالنيَكى هةية. ئةو هةوآلنة هيض كاريان ىلَ نةكرد. زؤر شت لة بارةى ئةو خاآلنةوة دةَليَت 
يَت لةبارةيانةوة بئاخظيَت ئةوة نةتوانرا ناضار بكريَت يَت. هةرضى ئةو خاآلنةية كة نايةوشتيان لةبارةوة بَل

 يةك وشةيان لةبارةوة بدركيَنيَت، هةرضةندة دراطينؤفيض ثيَداطريى لةسةر دةكرد: 
باشرتة ياكؤ  ئةشكةجنة بدريَت كة بيَطومان ئيَستة لةسةر سنوور  ةـ هةرضى دةزانيت ثيَم بَلآ، ئةوة لةو

 دةستطري كراوة.
 اوة؟ ئةو دةستطري كراوة؟ هةهـ! ...ـ كآ دةستطري طري

كيذةكة ئةوةى طوت و بة نيطايةكى بةزةيى ثيَدا هاتنةوةوة تةماشاى ضاووشةكةى كرد، وةك ضؤن تةماشاى 
ثياويَك بكات كة نةزانيَت ضى دةَليَت و، بؤ سووكايةتى ثيَ كردنيش بة طؤشةى الى رِاستى لضى سةرةوةى 

ةو لضةى سةرةوةى كة هةنووكة لة زاروويةك دةضيَت ضووبيَتةوة يةك، لضيَكى ىلَ هةَلقورتاند، جووَلةى ئ
هةستى توورِةيى يان بة ضاويَكى سووك تةماشاكردن يان ضاوقاميى دةردةبرِى ثرت لةوةى ئةو وشانةى بةكارى 

 دةهيَنان ئةو هةستانة دةربرِن.
وومةتييةوة دةنواند، ئةطةرضى هةر هةموو رِناخؤشى بة ئةو جووَلة طرذةى لةو ساتانةدا واتاى بيَزارى و

 رِوومةتى رِيَك و ثيَك و جوان بوو، تةنيا لةو ساتانةدا نةبيَت.
لة ثةجنةرةكةوة نيطايةكى ساويلكانةى وا  ورِماوانةى كرد، تةواو ثيَضةوانةى ئةو جووَلة طرذة ناشريينةى 

ت كةش و هةوا كار لة بكات بزانيَلضى سةرةوةى بوو، وةك بَليَني جووتياريَكة تةماشاى كيََلطة ضيَنراوةكةى 
 تؤوةكانى ناكات.

ـ خواى لةطةأل. ئةوةتا رِؤذ بووةوة. بيَطومان لة دويَنىَ ئيَوارةوة تا ئيَستة، نةك هةر سنوور بةَلكو هةر 
هةموو بؤسنياشى تيَثةرِاندووة، كة تةنيا دوو كاذيَر ليَرةوة دوورة. من زؤر لةوة دَلنيام. دةشتوانن ليَم بدةن 

شمكوذن، بؤية لة ثيَناوى ئةوةدا لةطةَلى رِؤيشتم. هةرضى ئةوة ئةو هةرطيز نايبينن. بآ ئوميَدانةيشة و ب
 بري لةوة بكةنةوة .... ئا ....

لضى سةرةوةى هاتة يةك و، الى طؤشةى رِاستييةوة بةرز بووةوة، لةناكاو رِوومةتى ثريو ضةقاوةسوو و 
ووةوةو نزم بووةوة ئةو كات دةم و ضاوى شيَوةى ساويلكانةى ناشريين ديَتة ثيش ضاو. كة ئةو لضةى شل ب

 خؤى وةردةطريَتةوةو بآ ئةوةى هةست ثآ بكريَت سؤزيَكى بويَرانةى ثيَوة دةبينريَت.
ئاماذةى ثآ كرد كيذةكة  فتينانت كؤلؤنيَلةكة كردودراطينؤظيض دواى ئةوة نةيزانى ضى بكات، تةماشاى لي

رسينةوةى فيدؤن دةستى ثآ كرد. الوةكة دانى بة هةموو شتيَكدا نا. هيض بطةرِيَنيَتةوة. ئةم جار ليَث
شتيَكى بؤ بةرطرى لةخؤكردن ثيَشكةش نةكرد، تةنانةت ئةوةى دراطينؤظيض بة ئةنقةست لة ثرسيارةكانيدا 
ئاماذةى ثآ دةكرد. وشةكانى ليفتينانت كؤلؤنيَلكةيش كة بة هؤى مةترسى هةَلويَستةكةوة ئيَش و 
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لةخؤ طرتبوو، بة شيَوةيةكى تةواو الوةكةيان تاوانبار دةكرد، ئةو وشانةيش نةيانتوانى  يانى شاراوةئازاريَك
الوةكة لةو سةرسورِمان و وا  ورِمان و سرِبوونةى تيَى كةوتبوو دةربكةن. كرضمار بة زمانى ئةَلمانى ثيَى 

 طوت:
ئاماجنةكانى خؤت لة ذياندا  كةيت وهةست بة ئةركةكانى خؤت دة ـ وام دةزانى الويَكى تيَطةيشتوويت،

تيَدةطةيت، مةزةندةم دةكرد رِؤذيَك لة رِؤذان ببيتة سةربازيَكى مةردانة مةفرةزةكةمان شانازيت ثيَوة 
ت هيض شتيَك نةبينيت و، ة واى ىلَ كرديبكات. كةضى ئةوةتة كةوتيتة ناو ئةويندارييةكى منداآلنةو

كة بة تةنيشتدا تيَثةرِى. بة شيَوةى رِةفتارى ثياويَكى شل و خاوى لةبةردةم يةكةمني ميَيينةدا ضؤكت دادا 
بؤية  الواز رِةفتارت كرد. رِةفتارى ثياويَك بؤ ئةوة نةشيَت هيض ئةركيَكى رِاستةقينةى ثآ بسثيَرريَت.

ثيَويستة بدريَيتة دادطة. بةآلم سزاو برِيارى دادطة هةر ضييةك بيَت، ئةوة سزاى طةورةترت ئةوةية كة 
ةتتوانى ئةوة بسةمليَنيت كة شايةنى ئةو برِوايةى ثيَت بةخشرابوو، نةشتتوانى  ثايةكةى خؤت وةك ثياوو ن

 وةك سةرباز بثاريَزيت. ئيَستةيش برِؤ. 
ئةم وشة لةسةرخؤو توندو هاوسةنطانة، شتيَكى نويَيان بؤ ويذدانى الوةكة تيَدا نةبوو. ثيَش ئةوةى ثيَى 

هةموويان دةكرد. ثةيدابوونى ئةم ئافرةتةى، يارى )رِيَبطر(ةكةو، ئةو قسانةى بوتريَت خؤى هةستى بة هةر 
كردنى و، رِةفتارى ستيظان و، ضؤنيةتى بةرِيَوةضوونى ليَثرسينةوة كورتةكة، هةر هةموويان لةناكاودا 

يارييةكانى  ئةوةيان بؤ سةملاند كة ئةو رِةفتارةى الى كابياكة نواندى يارييةكى سةرثيَضيكارانةو ساويلكانةى
بةهار بوو كة ليَبوردن نايطريَتةوة. وشةكانى ليفتينانت كؤلؤنيَلةكةيش الطريييةكى فةرمى رِاستى و 
دروستى هةر هةموو ئةوة بوو، ئةفسةرةكةيش ثيَويستى بةوة بوو ئةو وشانة بَليَت ثرت لةوةى ثيَويست بوو 

ةو ئةركانةى بة نووسني نووسراون، بةآلم فيدؤن بيانبيسيَت، ئةويش لة ئاكامى وةفادارى بؤ هةنديَك ل
بنةمايةكى ضةسثاوى بنةماكانى ياساو سستمن. الوةكة هةستى بة هةستى ئةو مرؤظة دةكرد بةرانبةر بة 
دميةنيَكى مةزنى بآ هاوتاو دةطمةن رِاوةستابيَت، وةك هةست بكات بةرانبةر بة دؤزينةوةيةك رِاوةستاوة كة 

ة ئةوةيش ئاكامى ترسناكى ضةند ساتيَكى خؤلةبريكردنة لة كاتيَكى خراث هةموو سنوورةكانى نابينيَت، ك
زانيبان، ئةوة هيض نرخ و كةس ثيَى نة و تيَثةرِيبانالى كابياكة و ثايةيةكى ترسناكدا. ئةطةر ئةو ساتانة 

دةدةن  ة سةركيَشييةك لةو سةركيَشيية بضووكانةى كة الوان ئةجناميانننةدةبوو، ئةو كات دةبوو بةهايةكيان
و لةكاتى دوورو دريَذو بيَزاركارى ثاسةوانى شةوانةدا بؤ يةكدى دةطيَرِنةوة. بةآلم ئةو ساتانة بةهايةكى 

لة رِووى ئاكامى هةست ثيَكراوو بينراوةوة بنرخيَنريَن. ئةو كات وةك مردن  يةكالكةرةوةيان هةيةو دةبيَت 
ا كؤتاييةكى سووك و بآ بةهاية. لة ئيَستة واية، واتاى كؤتايى هةموو شتيَك دةطةيةنيَت، ليَرةيشد

كةسانى ديكةيش  بةتةواوةتى و دروست بآ طوناهى خؤى ناتوانيَت بةرانبةر بةخؤى و بة بةدواوةيش
بسةمليَنيَت. لةمةودوايش نامةى لة كؤلؤمبياوة ثآ ناطات و، لة كةس و كاريشيةوة ويَنةى بؤ رِةوانة 

شانازى و سةربةزييةوة رِةوانةى  ىانة رِةوانة ناكات، كة بةوثةرِناكريَت، يان ترةنسفرييَك لةو ترةنسفري
ماَلةوةى دةكردن. ئةمة كؤتايى ثياويَكة بة خؤى خؤى فريو دابيَت و رِيَى بة كةسى ديكةيش دابيَت فريوى 

 بدات.
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 لةبةر هةر هةموو ئةوة فيدؤن هيض وشةيةكى نةدؤزييةوة وةآلمى ليفتينانت كؤلؤنيَلةكةى ثآ بداتةوة.
ئةو ضاوديَرييةى خرابووة سةر فيدؤن ئةو ضاوديَريية توندو تيذة نةبوو. قاوةَلتييان بؤ هيَنا، دةشيَت بطوتريَت 
بة دةميَك خواردى دةمى وى نةبوو.ثاشان فةرمانيان ثيَكرد شت و مةكةكانى ئامادة بكات و ضةكةكةى و 

ر دة سوارى ئؤتؤمؤبيلى ةوة هةية. دةبوو كاذيَئةو شتانةيش بطيَرِيَتةوة كة ثيَوةندييان بة خزمةتى سةربازيي
ببووايةو جةندرمةيةكى لةطةأل بووايةو، بةرةو سةراييظؤ بةرِآ كةوتباية، بؤ ئةوةى لةبةردةم  ثؤستةكة

 دادطةى سةربازيدا ئامادة بوواية.
اوةَلةكانى ةكةكان لةسةر رِةفةى سةرووى قةرةويََلةكةيةوة كؤدةكردةوة، همكاتيَك الوةكة خةريك بوو شت و 

ة بةسةر ثةجنةكانيان ضوونبة ئةسثايى و وريايانة كة ضةند كةسيَك بوون و هيَشتة لةناو نويَنةكانياندا بوون، 
بآ ئةوةى هيض تةقة تة  و دةنطة دةنطيَك بكةن، ضوونة دةرةوةو دةرطةكةيان لةدواى خؤيان  دةرةوة

ةورى مرؤظيَك دةدةن تووشى كولةمةرطى و داخست. ئةو بازنة طؤشةطريى و بآ دةنطيية قورسة كة ضوار د
ةية تا دةهات لة ننةهامةتى هاتبيَت وةك ضؤن لة دةورى طيان لةبةريَكى نةخؤش دروست دةبيَت، ئةو باز

دةورى فيدؤن فرةوانرت دةبووةوة. سةرةتا ئةو تابلؤ رِةشةى هةَلكةندو كردةوة كة بة ئةَلمانى ناوو ثلةو 
ةكى ىلَ نووسرابوو، تابلؤكةى لةسةر ئةذنؤى داناو رِووة نووسراوةكةى ذمارةى مةفرةزةو يةكة سةربازيي

رِووةو عةرد كرد، ثاشان خيَرا بة تةباشري لةسةر ثشتة رِةشةكةى ضةند ثيتيكى نووسى: )تكاية هةرضيم لة 
بورن ثاش بةجآ دةميَنيَت بؤ باوكمى بنيَرن كة لة كؤلؤمبياية، سآلو لة هةموو برادةران دةكةم و، داواى ليَ

 لة بةرثرسامن دةكةم: ج . فيدؤن(.
و، بة ضركةيةك و لة طؤشةيةكى تةسكى ئةوةندة تةسكةوة بة ضاو ان لةثةجنةرةكةوة تةماشايةكى كردثاش

هةموو ئةو شتانةى لة ئاميَز طرت كة دةشيَت لةم جيهاندا ببينريَن. دواى ئةوة تفةنطةكةى داطرت و 
ى طويَرةوييةكةى داكةند و تيغيَكى هيَناو طويَرةوييةكةى لةالى طوللةيةكى قورسى ضةوركراوى تيَخست دواي

ثةجنة طةورةى ثيَى رِاست كون كردو، لةسةر قةرةويََلةكة رِاكشاو بة هةردوو دةست و هةردوو ثيَى 
يَت، ثيَيشى وا دانا بةو بتفونطةكةى توند طرت، بةشيَوةيةك لوولةى تفةنطةكة بة ذيَر ضةناطةيةوة ضةسث 

ةجنة طةورةكةى بتوانيَت بةلةثيتكةكة رِاكيَشيَت، طوللةيةكى بةخؤوة نا، دةنطى تةقينةوةكة لة شيَوةيةى ث
 هةموو ئؤردووةكةدا دةنطى دايةوة.

ثاش ئةم برِيارة طةورةية هةموو شتيَك ئاسان و ساكار بووةوة. نؤذدار طةيشت و، بة فةرمى مردنةكةى 
 طةكانى ليَثرسينةوةكة. سةمليَنرا. كؤنووسى خؤكوشتنةكة خراية سةر بةَل

ثاشان ثرسى ناشتنةكةى هاتة ثيَشةوة. فةرمان بة دراطينؤظيض كرا بضيَتة الى قةشة نيقؤالو لةبارةى 
بكات: ئاية دةكريَت فيدؤن لة طؤرِستانةكةدا بنيَذريَت، ئةطةرضى خؤى  ى لةطةلَناشتنةكةيةوة طفتوطؤ

 ر تةرمى مردوويةكى سةر بة مللةتيَكى ديكة بكريَت؟كوشتووة؟ ئاية قةشة نيقؤال قايل دةبيَت نويَذ لةسة
يان بةآلم قةشة نيقؤال لةو ساَلةى دواييةدا لةناكاودا ثريى رِووى تيَكردبوو، هةستى دةكرد هةردوو قاضى هيَز

قةشة  ويش. بؤية لةو ئةبرةشيية طةورةيةدا ياريدةدةريَكى بؤ خؤى دةستنيشان كردبوو ئةتيَدا نةماوة
 م سةرقاأل و بزيَوة، كابرايةكى باريكةلةىبةآل ،شة يووسؤ ثياويَكى كث و بآ دةنطة)يووسؤ( بوو. ق



 193 

. لةم مانطانةى دواييدا سةرثةرشتى هةموو كارى كةهةنووتى و واية رِةشتاَلةية ضوون ثشكؤيةك كوذابيَتةوة
اكات تةنيا ئةوة ئاهةنطة ئايينييةكانى شارةكةو طوندةكانى كردبوو، لة كاتيَكدا قةشة نيقؤال هيض شتيَك ن

نةبيَت كة دةتوانيَت ئةجنامى بدات بآ ئةوةى مالَ بةجآ بهيََليَت، يان لةو كَليسايةى زؤر لة ماَلةكةيةوة 
 نزيكة.

دراطينؤظيض بة فةرمانى ليفتينات كؤلؤنيَلةكة رِؤيشتة الى قةشة نيقؤال. ثريميَردة بةساَلداضووةكة لةسةر  
ا ثيَشوازى ليَ كردو قةشة يووسؤيش لة تةنيشتييةوة بوو. كاتيَك قةرةويََلةكةى رِاكشابوو ثشووى دةد

دراطينؤظيض ثرسى مردنى )فيدؤن(و ثرسى ناشتنةكةى بؤ باس كرد، هةردوو قةشةكة بؤ ماوةيةك بآ دةنط 
بوون. كة يووسؤ بينى نيقؤال قسة ناكات، ئةو دةستى بة ئاخافنت كرد. بة دةنطيَكى تةم و مذاوى و ترس 

وتى: ئةم ثرسة كاريَكى نائاساييةو باو نةبووةو، ثيَضةوانةى رِيَنمايية كةهةنووتييةكانةو لةطةأل ئاميَزةوة ط
نةريتة ثريؤزةكانيشدا ناطوجنيَت و، ناكريَت هيض شتيَك ئةجنام بدريَت ئةطةر بة بةَلطةى تةواو نةسةمليَنريَت 

 كة خؤكوذةكة لة كاتى خؤكوشتندا لةسةر خؤى نةبووة.
مافووريَكى شرِؤأل  ؤنةقةشة نيقؤال لةسةر جيَطة رِةقة تةسكةكةى هةستاية سةرثآ كة بة ك بةآلم ئةو كات

وةك ضؤن هةموو جاريَك وابوو كاتيَك بة  ،داثؤشرابوو، ئةو كات جةستةى كة لة ثةيكةر دةضوو دةركةوت
ةمني وشةوة كة ثيَى كلة ية ناوةندى شاردا تيَدةثةرِى و لةوآ خةَلك لة رِاست و ضةثةوة سآلويان ىلَ دةكرد.

واند، ئةو دةم و ضاوةى كة دوو نخةوانى دةةرطوت دةم و ضاوة ثانةكةى رِووناك بووةوة كة هيَشتة رِةنطى ئ
ئةو دوو برؤ ضرِو ثرِةى سوورييةكةيان تيَكةأل بة سثيايةتى  ألةأل بة رِيشى بوونة، لةطةكمسيََلى ثيَوةيةو تيَ

رك بةوة ةت ئةم دةم و ضاوة رِووناك بووةوة كة كاتيك بيبينيت دبووة... لةطةأل يةكةمني وشةدا ثيَى طو
ورِاى ريدةكةيت كة دةم و ضاوى ثياويَكة لةوةتا لةدايك بووة فريى ئةوة بووة بة سةربةخؤيى بري بكاتةوةو، ب

 خؤى رِاستطؤيانة دةربربِيَت و، بةوثةرِى هيَزو تواناشةوة بةرطري ىلَ بكات.
قةشة يووسؤو  ةو بةبآ سآ و دوو، بآ وشةى زل زل و بريقةدار رِووى قسةى ل سةرثآ يةقةشة نيقؤال هةستا

 )دراطينؤظيض(ى ضاووش  كرد:
ـ كاتيَك كارةساتيَك رِوو دةدات، هيض شتيَك ناميَنيَت ثيَويست بة سةملاندن بكات. كةس خؤى ناكوذيَت 

ةوديوى ثةرذينيَكةوة، بآ كاهن، لة شويَنيَك لئاطةى لةسةر خؤى بيَت. كآ بةئةطةر تةواو بريو 
سياريةتى ئاكامى ناشتنةكةى وةك مرؤظيَكى خوانةناس، لة ئةستؤ دةطريَت؟ كابرا خوا دةست بة ربةرث

باَلتةوة بطريَت برِؤو فةرمان بدة مردووةكة ئامادة بكةن تا بة زووترين كات بينيَذين، لة طؤرِستانةكةيشدا 
ميللةتةكةى ةر دةكةم. ئةطةر لة ثاشةرِؤذدا قةشةيةك لة دةينيَذين، نةك لة شويَنى ديكة، من نويَذى لةس

با ئةويش ضى بينى ضةند شتيَك وةك ثيَويست دةكات ئةجنام نةدرابيَت و بة دروستى نةكرابيَت هات و خؤى 
 ويَت ليى رِاست بكاتةوة.بيخاتة سةر نويَذةكة، يان ضى دة دةويَت

ريَكى ديكة ئاورِى لة قةشة يووسؤ دايةوة، كة شَلةذاو كاتيَك دراطينؤظيض رِؤيشتة دةرةوة، قةشة نيقؤال جا
 سةرى سورِما، ثيَى طوت:
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دةطرم كريستيانيَك لة طؤرِستانةكةدا بنيَذريَت؟ بؤضى نامةويَت نويَذى لةسةر بكةم؟ ئةوةى لةوة ضؤن رِىَ  ـ
رسينةوةى لةطةأل بةسة لةم ذيانةدا بةدبةخت بووة. هةرضى لةو دنياية ئةوة ئةوةى لةمةرِ طوناهةكانى ليَث

 دةكات لةمةرِ طوناهةكامنان هةمان ليَثرسينةوة لةطةأل ئيَمةيش دةكات.
بةم شيَوةية ئةو الوةى طوناهيَكى الى كابياكة كرد، تا هةتاية لة شارةكةدا مايةوة، ئةوةبوو بؤ بةيانى 

دميرتي نويَذى لةسةر دواتر بةخاك سثيَررا، دواى ئةوةى قةشة نيقؤالى بةساَلدا ضوو بة يارمةتى كندلفيت 
 كرد.

سةربازانى شرتايفكؤربس يةكة يةكة بة بةردةم طؤرِةكةدا تيَثةرِين و هةر يةكةيان مشتيَك خؤَلى نةرمى 
 ىبةسةر طؤرِةكةدا كردو، دوو لة طؤرِهةَلكةنةكان زوو كارةكةى خؤيان تةواو كردو، ضةند ساتيَك لة دةور

فةرمانيَك بكةن، لة كاتيَكدا تةماشاى ئةستونيَك دووكةَلى سثييان  طؤرِةكة رِاوةستان وةك بَليَيت ضاوةرِوانى
دةكرد لة كةنارى ئةو بةرةوةى رِووبارةكةوة نزيك بة ئؤردووةكة بةرز دةبووةوة ... لةوآ نويَنة ثووشينةكةى 

 فيدؤن دةسووتيَنرا كة خةَلتانى خويَن بووبوو.
ى تيَداضوونى ئةو سةربازة الوةى كة كةس ناوى ئةم مستةكؤَلة سةختةى دةستى ضارةنووس، كة بوو بة هؤ

نازانيَت و، ذيانى كردة قورباني ضةند ساتيَكى ثشت طوآ خسنت و هةَلضوون لةسةر كابياكة، ئةو 
مستةكؤَلةية شويَنى خؤى لة نيَوان رِووداوةكاندا كردةوة كة خةَلكى شارةكة بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ بة 

دةئاخافنت. يادوةرى ئةو الوة هةستوةرة بآ بةختة  ةزؤر جار لةبارةيةو داخ و ثةذارةوة باسيان دةكردو
 ماوةيةكى زؤرتر لة ماوةى مانةوةى ثاسةوان لةسةر كابياكة مايةوة.

لة ثاييزى دواتردا شؤرِشى هةرزةطؤظينا دامركيَنرايةوةو، ذمارةيةك لة سةركردة ناسراوةكانى موسوَلمانان و 
ان توركيا هةآلتن. لةم ناوضانةدا ذمارةيةك جةردةو رِيَطر مانةوة كة لة سريبةكان بةرةو مؤنتى نيطرؤ ي

رِاستيدا هيض ثيَوةندييةكان بة شؤرِشةوة نةبوو كة ضووبوونة رِيزيةوة، بةَلكو كةسانيَك بوون رِاوو رِووت و 
ت و بآلوةيان تاآلن و برِؤيان بؤ خؤيان دةكرد. دواتر ئةوانةيش يةك بة دواى يةكدا دةستطري كران، يان ثةر

ثآ كرا تا واى ليَهات هيَورى هةرزةطؤظيناى طرتةوة. بؤسنيا بآ بةرةنطاربوونةوة سةربازانى ثيَشكةش كرد. 
 ني كاروانى سةربازان لة الوةكان ئاوا ئاسان و ساكارانة نةبوو.مبةآلم رِؤيشتنى يةكة

د الويان كردة سةرباز، بةآلم ئةو رِؤذةى دةستةآلتداران لة هةر هةموو ناوضةى ئةو بةرِيَوةبةرايةتيية تةنيا سة
 رةكانيان، كيسةيان بة دةستةوة بوو،ئةو الوانةى تيَدا لةبةردةم بارةطاى فةرماندايةتيدا كؤكرانةوة )جووتيا

شارييةكانيش جانتاى لة دار دروست كراو( مرؤظ شارةكةى وا دةهاتة ثيَش ضاو وةك ثةتاى تيَدا بآلو 
بةرلكى تيَدا درابيَت. زؤر لة سةربازة طرياوةكان هةر لة بةيانى زووةوة مةيةكى بووبيَتةوة يان قووى سةفةر

 زؤريان خواردبووةوة، مةييان تيَكةأل بة مةى كردبوو.  
هةموويان كراسى سثي خاويَنيان لةبةر كردووة. ئةوانةى نةياخنواردووةتةوة كةمن بةَلكو لة  ،جووتيارةكانيان

شتوون و ثشتيان بة ديوارةوة داوةو خةو زةفةرى ثآ بردوون. زؤربةيان بيزارن نيَوان شت و مةكةكانياندا داني
وطةى بةستووة. هةتاو ئارةقة بة طيانياندا ضؤرِا بةر طةرماىتيَكردوون و هةراو هوريايانةو لةو مةى كارى 

ةرى يةكدى ةوة داوةو سةريان نزيك سييهةر ضوار تا ثيَنج كةسيان خةَلكى طونديَكن و شانيان بة شانى يةكد
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كردووةتةوةو ضوون درةختى باريك بةم الو بةو الدا ديَن و، طؤرانيية قةبةو سستةكةيان دةَليَنةوة . وةك 
وو(. جؤرة بشيَوييةكيان بَليَيت لة جيهاندا تاك و تةنيان: )ئوووو ...ئةى كيذ .... ئةى كيذ .... ئوو

 ة ئاراوة.هيَناوةت
وون و نارِةحةتييةدا بةراورد بكريَت كة دايك  ضبيَت و لةطةأل ئةو هةَلبةآلم ئةوة بة هيض ليَك ناضيَت ئةطةر 

و خزمى ئةو الوانة دروستيان كردووة، ئةوانةى لة طوندو الديَى دوورةوة لةطةَليان هاتوون و لة ناخى  كخوش
 دةرونيانةوة بة كوأل دةطرين و، تا بة رِيَطةوة دوايةمني ثةثكةو شريينييان ثآ بدةن.

بازارِةكة لة ئافرةتاندا مجةى دةهات. بة رِوو درذى دانيشتوون وةك بَليَيت ضاوةرِوانى دةرضوونى طؤرِةثانى 
ريش لة نيَوان خؤياندا دةئاخظن و، فرميَسكةكانيان بة ضمكى سةرثؤشةكانيان ابرِيارى دادطة بكةن، جاروب

و كة ئةو الوانة نة بؤ جةنط و نة وشك دةكةنةوة. بة شيَوةيةكى بآ هوودة ثيَشرت لة طوندةكاندا رِاطةيةنرابو
بؤ كارى قورس نابريَن، بةَلكو دةضنة ظييةننا بؤ ئةوةى خزمةتى ئةمثراتؤر بكةن و لةوآ بةضيَذترين خواردن 
دةخؤن و باشرتين جل و بةرط دةثؤشن و باشرتين جؤرة ثيَآلو لة ثآ دةكةن و دواى خزمةتى دوو ساأل 

ناوضةكانى ديكةى ئةمثراتؤريةت ئةوانيش خزمةتى سةربازى خؤيان  ماَلةوةو، الوانى هةموو ةدةطةرِيَنةو
بآ هوودة رِاطةيةنرابوو. سةرجةم ئةو هةموو ئةوة سآ ساأل دةبيَت نةك دوو ساأل.  دةكةن، خزمةتى ئةوانة

و  نةبيَت وةرِوونكردنةوانة بة تةنيشت ئةو ئافرةتانةدا ضوون سروةى با تيَدةثةرِن، وةك شتيَك ثيَوةندى بةوانة
اراستةيان هةرطيز ليَى تيَناطةن. طويَيان لة هيض نةدةطرت تةنيا لة دةنطى ئارةزووةكانيان كة بة تةنآ ئ

و، طريانى لة ضاويانةوة نةى ثشتاو ثشت بؤيان ماوةتةوة فرميَسكى دةزاياندةدةكةن، ئةو ئارةزووة كؤ
ان و ة ثاَليان ثيَوة دةنا، كة ثرت لة طيسينةياندا دةجووآلندةوةو بؤ سووربوون لةسةر ياوةرى كردنى ئةو الوان

تا بتوانن ياوةرييان بكةن و بؤ دوايةمني جار نيطايان بدةنىَ.... ئةو الوانةى ذيانى خؤيان خؤشيان دةويَن، 
كة ئةمثراتؤريَكى نةناسراو بؤ وآلتيَكى نةناسراو رِاثيَضيان دةكات، بؤ كاريَك كة هيض شتيَكى لةبارةوة 

يَستة جةندرمةكان و فةرمانبةرانى سةركردايةتى طشتى بة نيَوانياندا دةطةرِيَن، بؤ نازانن. بآ هوودة ئ
كؤسث و  ،ئةوةى بؤيان دووثات بكةنةوة كة ثيَويست ناكات بةم جؤرة غةمبار بن و رِيَنويَنييان بكةن
كةن، ضونكة تةطةرة نةخةنة بةردةم ضوونيان و بة دواى سةربازة طرياوةكاندا رِانةكةن و، بشيَوى دروست نة

هةر هةموو ئةو الوانة بة ساغ و سةالمةتى دةطةرِيَنةوة، هةموو ئةو شتانة بآ هوودة بوون. ئافرةتةكان 
طويَيان بؤ رِادةهيَالن و، بة نيطايةكى طةوجانةى طويَرِايةآلنة برِوايان ثىَ دةكردن، بةآلم ئةوةندةى نةدةخاياند 

يان خؤش دةويست وةك وا ثيَدةضوو فرميَسك و طريانةكانى خؤلة ثرِمةى طريانيان دةداو، بةكوأل دةطريان. 
 نةيان خؤش دةويست كة بؤيان دةطريان.ضؤن ئةو الوا
بةسةر ثردةكةدا  بةست و،ؤن باوة ضوار ضوار رِيزيان بةرِآ كةوتن هات و، الوةكان وةك ض ىهةركة كات

وانى جةندرمة نةيتوانى خؤى ثىَ رِابكرييَت. تيَثةرِين، ئةوةندة بطرةو بةردةو رِاكردن رِووى دا، هيَورترين ثيا
ئافرةتةكان دةرِؤيشنت و خؤيان لة ضنطى ثياوانى جةندرمة قوتار دةكرد تا هةر يةكةيان لة تةنيشتى 

، هاواريان تيَكةأل بة عةردوخؤشةويستةكةيةوة رِآ بكات و، بة يةكيدياندا دةداو، بةردةبوونةوة سةر 
ايةمني ئامؤذطارى دةبوو. هةنديَكيان هةرِايان كرد تا لة كاروانى سةربازة بانطةوازو، تكاو ثارِانةوةو، دو
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تازة طرياوةكان تيَثةرِين، كة ضوار ثياو لة جةندرمةكان لة ثيَشةوةيانةوة بة رِيز دةرِؤيشنت، لة بةردةم ثيَياندا 
لةمشدا بيانبةن،  كرد: )مةطةر بةسةردةخؤيان بة عةرددا دةداو لة سينطى رِووتى خؤيان دةداو هاواريان 

 مةطةر بةسةر لةمشدا بيانبةن(.
ثياوةكانيش بة كةميَك خؤماندووكردنةوة هةَليان دةستاندن و لةسةرخؤو وريايانة ثيَآلوةكان و 

 ذو جل و بةرطة دةَلث و فووتيَكراوةكانيان دةردةهيَنا.نيان لة قذة طذوبداردةستةكا
و بة ئاماذةى  توورِة لة ئافرةتةكانيان خورِى و تكايان ليَ هةنديَك لة الوةكان شةرميان بةم بارودؤخة هاتآ 

كردن بطةرِيَنةوة ماَلةوة، سةربازة تازة طرياوةكان يان طؤرانييان دةضرِى يان جار جار هاواريَكى بة 
ئاستةميان لة زار دةهاتة دةرآ، ئةوةيش ئةوةندةى ديكة هةراو هورياو دةنطة دةنطةكةى خةسرت دةكرد. 

انيشتووانى شارةكةيش لةسةر شيَوازى خةَلكى شارةكة ئةم سروودةيان دةطوتةوة، لة كاتيَكدا هةنديَك لة د
 ئةوةند هةَلضووبوون رِةنطيان زةرد هةَلطةرِابوو.

 لةسةراييظؤو بؤسنيا
 هةموو دايكيَك غةمبارة

 كورِةكةى ىلَ دوور كةوتووةتةوة
 كة بةسةربازى بؤ ئةمثراتؤرى ناردووة

 ى توندو بةكوَلرت دةكرد.ئةم سروودة طريانةكة
كاتيَك كاروانةكة بةهةر شيَوةيةك بوو لة ثردةكة ثةرِييةوة، ثاش ئةوةى ماوةيةك رِاطريا، ثاشان ئةو 
رِيَطةيةى طرتة بةر كة بةرةو سةراييظؤ دةرِؤيشت، لةوآ خةَلكى شارةكة لةم بةرو لةوبةرى رِيَطةكةوة 

ةربازة تازة طرياوةكان بةرِآ بكةن و بؤيان بطرين وةك بَليَت بؤ ضاوةرِوان بوون، بؤ ئةوة هاتبوونة دةرةوة تا س
لةسيدارةدانيان ببةن. ذمارةيةكى زؤر ئافرةت دةبينران، هةر هةموويان دةطريان، ئةطةرضى هيض كةسيَكيان 
 خزمايةتى لةطةأل هيض كام لة سةربازة تازة طرياوةكاندا نةبوو كة دةرِؤيشنت. لةبةر ئةوة دةطريان ضونكة لة

دةبينيَت كةسيَكى ديكة تووشى  كة، مرؤظ داتة ثرِمةى طريانب هانى دةدادَلى هةر يةكةياندا هؤيةك هةبوو 
 .حةز دةكات داخى دَلى خؤى دةربربِيَت ناخؤشييةك بووة

الو ئةو الى رِيَطةكة وردة وردة كةمرت بوونةوة. ئافرةتة جووتيارةكان يةك لة دواى  مبةآلم ئةم رِيزانةى ئة
كاروانةكة دةهيَنا. ثاشان تةنيا دايكى سةربازة تازة طرياوةكان مانةوة، كة بة  بةطةأل كةوتنى لة زيانيةك وا

دةورى كاروانةكةدا رِايان دةكرد، وةك بَليَيت لة تةمةنى ثازة ساَليدا بن و بةسةر قؤرتةكةى تةنيشت 
ن بؤ ئةوةى لة ةندرمةكان فريو بدةرِيَطةكةدا بازيان دةداو لةم الوة دةضوونة ئةو الكةى ديكة. دةكؤشان ج

نزيك بن. الوةكان ئةوةيان ثآ ناخؤش بوو كة رِووى دةدا، بة درذييةوة ئاورِيان  جطةرطؤشةكانيانةوة
 دةدايةوةو بةسةرياندا هةَلدةشاخان و، دةيانطوت: )بطةرِيَرة ماَلةوة، ثيَت دةَليَم بطةرِيَرة ماَلةوة(.

نت، ضاويان هيضى نةدةبينى تةنيا كورِةكانيان نةبيَت، طويَيان هيضى بةآلم دايكةكان ماوةيةكى زؤر رِؤيش
 نةدةبيست تةنيا طريانةكانى خؤيان نةبيَت.
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ثاشان ئةم رِؤذطارة ثةشيَوة بةسةرضوو وةك ضؤن رِؤذطارةكانى ديكةيش بةسةرضوون. خةَلكى بة طوندةكاندا 
كاتيَك يةكةمني نامةو ويَنةى فؤتؤطرافى لة  كردو هيَورى باَلى بةسةر شاردا كيَشا. بآلوةيان ىلَثةرت و 

)ظييةنا(وة طةيشت كة سةربازة تازة طرياةكان دةيانناردةوة، وردة وردة بارودؤخةكة هيَورتر بووةوةو بةرطة 
دةطريا. ئةطةرضى ئافرةتةكان بؤ ماوةيةكى زؤريش هةر بةسةر ئةم نامةو ويَنانةدا دةطريان، بةآلم طريانى 

 لةسةرخؤتر بوو. ئيَستايان هيَورترو
)شرتايفكؤربس( هةَلوةشيَنرايةوةو، شارةكةى بةجآ هيَشت. ماوةيةكى دوورو دريَذ بةسةر كابياكةدا تيَثةرِى 
بآ ئةوةى ثاسةوانى هةبيَت. ئةوةتانآ ئيَستة ئةو خةَلكة لةسةر كابياكة دادةنيشن وةك ضؤن رِؤذطارى 

 ثيَشرت لةوآ دادةنيشنت.
. ئةوةتا بة رِاستى ثيَشةنطى سةربازة الوةكان بة ثاك و تةميزى و سةر تاشراوى و دوو ساَلى خيَرا تيَثةرِين

سك تيَر لةم ثاييزةدا بؤ شار دةطةرِيَنةوة. خةَلك لةضوار دةورى طةرِاوةكان طرد دةبنةوةو، ئةوانيش باسى 
يسرتاوو وشةو زاراوةو ناوى نةب ن بؤ دةطيَرِنةوة كة بينيويانن و،ذيانى سةربازى خؤيان و ئةو شارة طةورانةيا

زة تازة طرياةكان بةرِآ ادةربرِينى بيانييان تيَكةأل بة ئاخافتنةكانيان دةكرد. كاتيَك كاروانيَكى نويَى سةرب
 كةوت، طريان و نيطةرانى كةمرت بوو.

بة شيَوةيةكى طشتى هةموو شتيَك ئاسانرتو نزيكرت لة باو دةهاتة ثيَش ضاو. الوانطةليَك طةورة بوون كة 
نة ؤر شت لةيادوةرى رِوونى سةردةمى توركيان لةبري نةبوو، الوانيَك لة هةموو رِوويةكةوة شيَوةى ئةو ذياز

، ذيانيان لةسةر ثيَرِةيان دةكردشارةكة خةَلكى ثيَى ئةو نةريتة كؤنانةى كة  نويَيةيان هةَلبذارد، بةآلم بة
دةثؤشى، لةوة طةرِآ كة ثيشةى نوآ و كارى كابياكة دةطوزةراند. لةوة طةرِآ كة جل و بةرطيَكى نويَيان 

نويَيان دةستةبةر كرد .. ئةوانة لة ئاخافتنةكانياندا، كة بووبووة ثيَداويستييةكى رِاستةقينة لة 
ثيَداويستييةكانى دأل و خةياأل و ئةنديَشة، دانيشتووان لة دانيشتووانى ئةم شارة هيض جياوازييةكيان لةطةأل 

 ا نيية، كة لةديَر كاتةوة لةم شارة ذياون.باوباثرية ديَرينةكاياند
شيَوى نانةوة سةفةر دةكةن و، باسى دزو جةردةو رِيَبطر بهةنووكة سةربازة تازة طرياوةكان بةبآ ياخيبون و 

نةما، تةنيا لة سةربوردةكاندا نةبيَت كة بةساَلداضووةكان دةيانطيَرِايةوة. خةَلكى ثاسةوانانى 
بووةوة، وةك ضؤن ثيَشرت ثاسةوانانى ئةوساى توركيان لةياد ضووبووبووة، )شرتايفكؤربس(يان لةياد ضوو

 كةثيَشرت ثاسةوانى ثردةكةيان دةكرد، كاتيَك سوثيَريَك لةسةر كابياكة هةبوو.
****** 
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 ضواردةمني ثارِ
 
 
 

بضيَت  ذيان لة شارةكةدا نزيك بة ثردةكة ثرت جووَلةو ضاالكى و طةرم و طورِى تيَكةوت و، واى ليَهات ثآ
و رِواَلةتيَكى طوجناوى لةخؤطرت و، جؤرة  رِؤذ بة رِؤذ ثرت رِيَك و ثيَك و دةوَلةمةندتر بيَت و، دميةن

ةو هاوسةنطييةى هةموو ذيانيَك لة هاوسةنطييةكى تيَدا بةدى هات بةر لة ئيَستة بة خؤوةى نةديبوو، ئ
كاتى نةبيَت،  و ة شيَوةيةكى نيوة ناضَلىهةموو سةردةم و شويَنيَكدا ثيَويستى ثآ هةيةو، بة دةطمةن و ب

 ثيَى ناطات.
لةو وآلتة دوورةى كة نايناسني، ئةو وآلتةى فةرمانرِةوايى وآلتةكةمان دةكات و كاروبارةكانى بةرِيَوة دةبات، 
لةم ماوةيةدا ـ كة دوايةمني ضارةكة سةدةى نؤزدةيةم بوو ـ سةردةميَك لةو سةردةمة هيَورو دةطمةن 

ى هات لةو رِووةوة كة ثيَوةندى بة ثيَوةندى كؤمةآليةتى و رِووداوة كؤمةآليةتييةكانةوة هةبيَت. كورتانة بةد
خةَلكى لةم ناوضة بزرانةى ئيَمةدا، هةنديَك هةستيان بةم هيَوريية دةكرد، وةك ضؤن مرؤظ هةست بةو بآ 

 ن كةنارةوة بيَت.دةنطيية طةورةية دةكات كة باَلى بةسةر دةريادا كيَشاوة كاتيَك لة دوورتري
ساَلة بوو كة خؤشطوزةرانييةكى رِيَذةيى و، ئاشتييةكى رِواَلةتيانةى تيَدا بةدى هات ـ  31ئةويش ئةو 

لةسةر شيَوازى فرانسوا جؤزيف ـ كة زؤر لة ئةوروثاييةكان لةو ماوةيةدا برِوايان وابوو كة ويَنةى دروستى 
بةستم طةشةسةندنى كةسايةتى مرؤظة طةشةسةندنيَكى بةديهيَنانى خةونة ديَرينةكةيان دؤزيوةتةوة، مة

كامآلنةو سةركةوتووانة لة سيَبةرى ئازادى سةرتاسةرى و ثيَشكةوتندا. سةدةى نؤزدةيةم ثيت و فةرِة زؤرو 
زةبةندة خةيالَ ثآلوييةكانى خؤى لةبةرضاوى مليؤنان ئادةميزاددا هةَلرِشتبوو، تراويلكةيةكى خؤشطوزةرانى 

ةرانى بؤ ويَنا كردبوون كة هةموو خةَلك و هةموو تاكيَك، بة نرخيَكى طوجناوو بة قيست و ئاسايش و كام
سووديان ىلَ وةردةطرن. بةآلم لة ذيانى ئةم سةدةيةى نؤزدةيةمة نةطةيشتبووة ئةم شارة بزرةى بؤسنيا، تةنيا 

يية دواكةوتووة لة رِووى ضةند دةنطدانةوةيةكى الوازو كز نةبيَت، لة سنووررى تواناى ئةم ذينطة رِؤذهةآلت
ثيَشوازى ىلَ كردنى ئةم دةنطدانةوةو، بةو شيَوةي لةطةَليدا دةطوجنيَن و، بةو شيَوةية تايبةتييةى تيَيان 

 دةطات.
ثاش ئةوةى ساآلنى بةرايي تيَثةرِين كة طومان و رِاوةستان و دوو دَلى و ئةو هةستةيان لةخؤطرتبوو كة 

كة وردة وردة لةطةأل ذيانى نويَدا رِاهات و، طةل رِيَك و ثيَكى و سستم و كارةكة تا ماوةيةك كاتيية، شارة
ة رِيَرِةوى قازانج و ئاسايشى تيَدا دةبينى. ئةمةيش بؤ ئةوة بةس بوو كة ليَرةيش ذيان، ذيانى دةرةكى، ب

ةى ندا بةرةو ثيَشةوة بضيَت. هةرضى شتى ديكةى جطة ئةوةية، ئةوة لة بنى بنةوباش بوون و ثيَشكةوت
تاريكى هةستدا زيندانى كرا، كة تيَيدا سؤزى بةرايى و برِواى ثتةو دةذين و هةَلدةضن، برِواى ضةندين جؤرة 
رِةطةزو ئايني و ضني، كة بة رِواَلةت وا ثىَ دةضن لةناو ضووبن و نةمابن، بةآلم لة رِاستيدا طؤرِانكارى و 
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كة وا ثآ دةضيَت طةل ناتوانيَت دةستبةرداريان  كارةساتى ئةوتؤيان بؤ سةدةكانى داديَى دوور هةَلطرتووة
 ببيَت، بة تايبةتى طةىل ئةم وآلتة.

ثاش ئةو هةموو جؤرة ليَك طةيشنت و ئةو ملمالنيَيانةى لةسةرةتادا سةريان هةَلدا، خةَلكى هةستيان بةوة 
يشى هةستى بةو كرد كة حكوومةتى نوآ ثيَى خؤى توند داكوتاوةو دريَذ خايةن دةبيَت )حكوومةتةكة بة خؤ

ئةو هيض دةستةآلتيَكى ضةسثاوو بةهيَز نايةتة كايةوة( .  بآ هةبوونىخةياأل ثآلويية دةكرد كة بة 
حكوومةتةكة كةسايةتييانة نةبوو، بة شيَوةيةكى نارِاستةوخؤ دةستةآلتى رِادةثةرِاند، ئةمةيش بةتةنآ بةس 

ذيَمى توركان ئاسانرت بيَت. هةموو ئةو هيَزو بؤ ئةوةى ئةطةرى بةرطةطرتنى ئةم لة ئةطةرى بةرطةطرتنى رِ
هاتبوونة زةبرةى فةرمانرٍِِةوايية نويَيةكة بة خؤوةى طرتبوو، لةذيَر ثةردةى رِيَزو ترس و نةريتةكاندا 

. خةَلك لة زةبرو زةنطى دةستةآلتداران دةترسان، بةآلم بة شيَوةيةك ليَى دةترسان، وةك ضؤن مرؤظ ظةشارتن
ى دةترسيَت، نةك وةك ضؤن لة ترساندا لةبةردةم دوو رِوويى و كولةمةرطى و توندو لة مردن يان نةخؤش

تيذيدا دةلةرزيَت. ئةمةيش دةستةآلتيَكى بؤ رِةوا دةبينني زؤر لة كةسايةتييان زؤررتر بوو، هةروةها 
نيان كة دةستةآلتيَكى ئةفسووناوى بؤ دةستةبةر دةكردن خةَلكى بة ئاسانى ملكةضى دةبوون. بة نازناوةكا

ليَرةدا ثآ دةضيَت زل بيَت، هةروةها بة هيَورى و نةريت و رِةفتارة ئةوروثاييةكانيان، برِواو رِيَزطرتنيان 
، هيض ئريةيى يان رِةخنةيةكى رِاستةقينةيان لةطةَلدا هةيةون ييابةسةر طةلدا دةسةثاند، كة تةواو جياواز

 بةرانبةريان نيية.
يانة، ثاش تيَثةرؤِبوونى ماوةيةك نةيانتوانى بة تةواوةتى خؤيان لة لةاليةكى ديكةوة، خودى ئةو بيان

 كاريطةرى ئةم ذينطة رِؤذهةآلتيية قوتار بكةن.
منداَلةكانيان لةطةأل منداَلةكانى شار دةربرِينى بيانى و ناوى بيانييان لة ئاخافتندا بةكار دةهيَناو، يارى 

كاتدا زؤر بة خيَرايى، طؤرانييةكامنان و شيَوازى ئاخافتنيان لة  نويَيان لةذيَر ثردةكةدا فيَر دةكردن، لة هةمان
منداآلنى وآلتةوة وةردةطرت، لةطةأل شيَوازى سويَند خواردن و، ياريية كؤنةكامنان، وةك بازدان بة سةر 

 ثشتداو شتى ديكة.
هيَنابوو، بةآلم رِؤذ  هةروةها طةورةكانيش، ئةوانيش ذيانيَكى نوآ و، دةربرِين و رِةوشتى ناباويان لةطةأل خؤ

ى وآلتةكةوة شيَوازى طوزةران كردنيان لة خةَلكبة رِؤذ شتيَكى نويَيان دةخستةسةر زمانةكةيان و 
 وةردةطرت.

لة رِاستيدا دانيشتووان، بة تايبةتى كريستيان و جووةكان، لة جل و بةرط و رِةفتاردا السايى بيانييةكانيان 
بةآلم ئةو بيانييانةيش طةوتبوونة ذيَر كاريطةرى ئةو ذينطةوة، كة دةبوو دةكردةوة كة داطريكةر هيَنابوونى، 

 ذيانى تيَدا بطوزةريَنن.
ذمارةيةك لةو فةرمانبةرانة، وةك )ماطيار(ى توندوتيذ يان )يؤلؤنى( فيززل، بة نيطةرانييةوة بةسةر 

لة رِة  و دةمارطريو طؤشةطري ثردةكةدا دةثةرِينةوة يان بة نابةدَلى دةضوونة ناو شارةوة، سةرةتايش زؤ كةل
بوون، وةك ضةند دَلؤثة رِؤنيَك لةناو ئاودا، بةآلم ئةوةندةى نةخاياند دواى ضةند ساَليَك ضةندين سةعات 
لةسةر كابياكة دادةنيشنت و، جطةرةيان دةكيَشا، ئةو جطةرانةى كة لةناو قوتووى نايابدا داياندةنان، 
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مسانى شني و هةواى كثى ئيَواراندا ثةرت دةبووةوة، وةك بَليَيت تةماشاى دووكةَلةكةيان دةكرد كة بة ئا
دانيشتووانى ميَذينةى دانيشتووى شارةكةن، يان لةطةأل ثياوماقووأل و بةطةكامناندا لة الثاَليَكى شيندا 
ضاوةرِوانى ئيَوارةيان دةكرد، بة ئاخافتنيكى سست و لةسةرخؤ كة هيض مةترسييةكى تيَدا نةبوو دةئاخفنت، 

ةك بابةتيشى لةخؤ نةدةطرت، لةسةرخؤ خواردنةوةيان دةخواردةوةو جار ناجاريَك ثاروويةك خواردنيان ي
دةخوارد، كة كةس وةك خةَلكى فيشيطراد ليَى نازانن. لةناو ئةو بيانيانةدا فةرمانبةر يان ثيشةكار هةبوون 

 جيَى نةهيََلن.بةتا لة ذياندا ماون ذنيان لة خةَلكى شارةكةمان خواست و برِياريان دا ليَى نيشتةجآ بنب و 
ئةم ذيانة نويَية بة بؤضوونى هةر تاكيَك لة دانيشتووانى شار، لةوة بةدةر نيية، ئةوةى لة ميَذة لةناو 
خؤيَنياندا دةجووَليَتةوةو لة ناخى دةروونةوة ئارةزووى دةكةن نةيةنيَتة دى، بة ثيَضةوانةوة: هةموو خةَلكى 

ان، بة خودثاريَزى جؤراوجؤرو رِةهاوة ديَنة ناو ئةم ذيانة نويَيةوة، بةآلم ئةو ض موسوَلمان يان كريستي
خودثاريَزييانة هةر شاراوةو لةذيَر ثةردةوة بوو، كةضى ذيان بة بةرضاوى هةر هةمووانةوة، بة توانا 

ن كورت نويَيةكانيةوة كة ثآ دةضوو طةورة بن، ديار بوو... ثاش ضةند جؤرة دوو دَلى و دوورو دريَذ يا
زؤربةى خةَلك ضوونة ذيَر رِكيَفى رِةوتة نويَيةكةوةو، دةستيان بة كارو ثيشةطةرى نوآ كردو، قازاجنى 
جؤراجؤريان دةكردو، بة ثيَى بريورِا نويَيةكان و بة ثيَى شيَوازة نويَيةكان دةذيان كة بؤ هةر تاكيَك جم و 

 دابني و دةستةبةر دةكرد. جووَلى زؤرترو بةرةوثيَشةوة ضوون و هةل و بةختى زؤرترى
ذيانة نويَيةكة ثابةندبوون يان ثيَوةندى بة ذيانة كؤنةكةى سةردةمى توركانةوة كةمرت نةبوو، بةآلم ئاسانرتو 
مرؤييانةتر بوو، هةروةها ئةو ثابةندبوون و ثيَوةندييانة بة شيَوةيةكى داهيَنةرانةى ئةوتؤ لة ميَذبوو  

ستةوخؤيانة هةستيان ثيَناكات. بؤية هةر مرؤظيَك هةستى دةكرد كة هةموو دانرابوون، بة شيَوةيةك مرؤظ رِا
 شتيَكى دةوروبةرى فرةوانرتو ثرِتر لة هةواو هةمةجؤرو دةوةَلةمةندتر بووة.

دةوَلةتى نوآ، بة دةزطةكانى بةرِيَوةبردنييةوة، دةيتوانى بآ ذانةسةر يان بةزةبر باج لة خةَلكى وةربطريَت، 
ركانةوة كة بة شيَوازى نامرؤيى و نةشياو، يان تةنيا بة تاآلن و برِؤ وةربطرن. دةوَلةتى نوآ بة ثيَضةوانةى تو

 .ةطرتلةوةى توركان وةرياندزؤر خيَراترو مسؤطةرانةتريش ئةوةندة ثارةى لة باج وةرطرتن دةست دةكةوت 
ةكان طةيشنت، وةك ضؤن لةكاتى خؤيدا ثاش سوثا جةندرمةكان طةيشنت، ثاشان فةرمانبةرو مووضةخؤر

هةروةها دواى مووضةخؤرةكانيش بازرطانةكان طةيشنت و، دةست بة برِينى دارو درةختى دارستانةكان كراو، 
جؤراوجؤرى بؤ دةستهيَنانى قؤنتةراتضى و بةَليَندةرانى بيانى و ئةندازيارو كريَكاران هاتن، ئةمةيش هةىل 

دةستيان دةهيَنا، هةروةها رِةفتارو نةريتى نويَى دةستةبةر كرد كة ضينى هةذارو فرؤشيارةكان بة قازانج
ؤتيَل دروست ئهيَناو طؤرِانكارى نويَى لة جل ثؤشني و زمان لة ناو تاكةكانى طةلدا هيَناية كايةوة. يةكةمني 

كرا)دواتر لةبارةى ئةو ئؤتيلةوة دةدويَني( هةروةها مةخيانةو دوكانى ئةوتؤ دروست كران ثيَشرت نامؤ بوون و 
ابوون. شان بة شانى جووة ئيسثانييةكان )سفارديم( كة ضةندين سةدةية لةم وآلتةدا دةذين، ضونكة نةناسر

ليَرة دةذين و نيشتةجآ بوونة، ئيَستة جووةكانى طاليسنا دروست كراوة  ثردةكةى درينا ةوةرِؤذطار ولة
 )ئةشكنازى( رِوويان تيَكردووة.
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يَشرت بةخؤوةى نةبينيبوو، وةك بَليَيت خويَنيَكى نويَية. لةوةيش ئةوةندة برِة ثارةو دراو لة وآلتدا زؤر بوو ث
طرنطرت ئيَستة خةَلكى بة ئاشكراو بويَرانةو رِاشكاوانة بةكارى دةهيَنن. هةر مرؤظيَك دةيتوانى دةستى خؤى 

و  بة ئاطرى بةكارهيَنانى ئةم زيوو زيَرِو بةنكةنؤتة طةرم بكاتةوة، يان بةاليةنى كةمةوة تةماشاى بكات
ضيَذى ليَوةربطريَت، ضونكة ئةو بةكارهيَنان و مامةَلة ثيَكردنةى دراوة نةدارترين تاكى لة تاكةكانى كؤمةأل 

 دةخآلفاند كة نةدارييةكةى شتيَكى كاتيية، كةواتة دةشيَت بةرطة بطريَت.
دانة زؤر كةم بوون، ئةوة رِاستة سةردةمى ثيشوو دراوو ثارةو، دةوَلةمةندى تيَدا هةبوو، بةآلم ئةو دةوَلةمةن

ثارةو سامانةكانيان دةشاردةوة وةك ضؤن طيانلةبةريَك ثيَيةكانى خؤى بشاريَتةوة، ئةوانة دليَرى خؤيانيان 
ييان ثيَوة دةكرد كة هاوكات بؤخؤيان و نيشان دةداو، وةك ويَنةيةك لة ويَنةكانى دةستةآلت و بةرطرى شاناز

ستةية ئةوة دةوَلةمةندى )يان ئةوةى بة دةوَلةمةندى و كةسانى ديكة جيَى طلةيى بوو. هةرضى ئيَ بؤ
، بؤية بة رِابواردن و ضيَذى كةسايةتى بووةتة شتيَكى باو زةنطينى دةذميَررا يان ناو دةبرا( لةناو خةَلكيدا

بارودؤخ بةم  هةبيَت. ى شتيَك لة بريقةكةى يان وردةكانياندةيانتوان يشخؤى دةنويَنيَت. زؤربةى تاكةكان
بةرِيَوة دةضوو، بؤية جطة لةوة كة هةموو ئةو شتانةى ثيَشرت خةَلكى بة نهيَنى و بة دزييةوة ضيَذيان جؤرة 

ليَوةردةطرت، ئيَستة دةتوانن بيكرِن و بة ئاشكرا ضيَذى ليَوةربطرن، ئةمةيش سةرجنى زؤر خةَلكى ديكةى بة 
د. ئةوةى لة رِابوردوودا بة زةمحةت دةست الى خؤيدا رِادةكيَشا لةوانةى هةوَليان بؤ دةداو ئارةزوويان دةكر

دةكةوت، يان طران بوو، يان ياساو نةريتى تايبةت قةدةغةى كردبوو، ئيَستة لة زؤر حاَلةتدا بووةتة شتيَك 
بشيَت و هةر يةكةى لةوانة ثارة يان ليَى دةزانن دةستيان بكةويَت. زؤر ئارةزوو و حةز يان داخوازى كة لة 

وة تري بنب و بة ئاشكرا حةشار دابوو، يان هةرطيز تيَر نةدةبوون، ئيَستة وايان ليَهاتو ضةندين شويَندا خؤيان
كةمةوة هةنديَك هةر تيَر دةبوو. لة  ىربوون بكةن، ئةطةر بة تةواوةتيش تيَر نةبيَت، ئةوة بة اليةنداواى تيَ

ستى رِةواو ياسايى هاتبووة رِاستيشدا لةطةأل هةموو ئةمةيشدا جؤرة رِيَك و ثيَكييةك و سستميَك و بةربة
دذوارو زؤر طران بوون، بةآلم ياساو ةليَك ، ضونكة شتة خراثةكان نةنط بوون و، ضيَذبةخشةكانيش ططؤرِىَ

رِيَيان بة خةَلك دةدا لةو برِوايةدا بن كة ذيان ارةو لة بوارى ديكةدا ا بوون، بؤية لةم بوشيَوازةكان طؤرِ
 بووة. تر دىفرةوانرتو ثرِ لةرِابواردن و ئازا

بووة، بةآلم ئةوة طومانى رِاستةقينة، لة رِابوردوو ثرت نة لة رِاستيدا ضيَذوةرطرتنى رِاستةقينةو، كامةرانى
، خةَلكى وايان ليَهات هةست بةوة بكةن ةليَناكريَت ئةوةية كة خؤطةياندن بةو ضيَذليَوةرطرتنانة ئاسانرت بوو

تةبةرتر بووة. ئةوةى لة دةروون و ناخى خةَلكى ساكةكان دةكة بواريَكى بةرفرةوانرتى هةر تاكيَك لة ت
فيشيطراددا هةبوو لةو ئارةزوو خؤرِسكيية كؤنةى لةمةرِ ذيانى رِابواردن و ضيَذوةرطرتن ئيَستة هؤكاريَكى 

و كة ئةنويَيانة، و ئةو شيَوة بازرطانى و قازاجنانة و نةريتة نويَيانةبؤ دةستةبةر بووة، بؤ ئةوةى بتوانيَت لة
 .بكؤَليَتةوةو دَلنيا بيَت تازة هاتوونةتة شارةكةوةو بيانيانة لةطةأل خؤيانيان هيَناوة

كؤضيان كردبوو، هةموو ضاالكييةكانى خؤيان بؤ ئةم وآلتة جووةكانى ثؤَلةندة كة بة خاوو خيَزانةكانيانةوة 
ئةوةتا )طؤتنطالن( مةخيانةيةك بؤ لةم بوارةدا ئةجنام دةدا. ئةوةتا )شرايبةر( بازارِ يان دوكانيَكى داناوة، 

سةربازةكان دةكاتةوة، ئةوةيش )تاسلةر(ة ئؤتيَليَك بةرِيَوة دةبات، ئةوةيش خيَزانى )شثرلنط(ة كارطةيةك 
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ةمةزريَنيَت، ئةوةيش )تسفري( كؤطةيةك بؤ يةك بؤ ويَنةى فؤتؤطرافى دادبؤ دروستكردنى)سؤدا( و وةرشة
 سةعات و زيَرِينطةرى دةكاتةوة.

ئةو ئؤردووةى جيَى خانة بةردينةكةى طرتةوة، بةو بةردةى مابووةوة تةالريَك دروست كرا  ثاش
و دادطةى ىلَ بوو. ئؤتيَلةكةى )تسالةر(يش ثاش ئةو دوو تةالرة طةورةترين تةالر  بةرِيَوةبةرايةتى خؤجيَيةتى

نزيكة. ئةم كةنارةى الى زؤر وة لة ثردةكة ،بوو لة شارةكةدا. ئؤتيَلةكةى )تسالةر( لة كةنارى رِووبارةكةوةية
، ئةو ديوارة ثاَلثشتى كةنارى رِووبارةكةى دةكرد رِاست بة ديواريَك ثتةو كرابوو كة لة هةردوو الى ثردةكةوة

لة كاتى دروستكردنى ثردةكةدا دروست كرابوو. بةو شيَوةية دوو ثيَدةشت الى رِاست و الى باكوورى 
يت دوو شؤستةن لة رِووبارةكة بةرزترن. لةسةر ئةم عةردة كة طةل بة ثردةكةوة دريَذ دةبوونةوة وةك بَليَ

طؤرِةثانى ثيَشربِكآ ناوي دةبرد منداآلنى شار نةوة لة دواى نةوة يارييان دةكرد. كاربةدةستانى ئةم ناوضةية 
ن تيَدا ، بة شوورةيةك دةوريان داوةو درةختى بةردارو طذو طيايايَدةشتى الى ضةثيان زةوت كردووةوئيَستة ث

 ضاندووةو كردوويانةتة نيوضة شةتَلطةى ناوضةكة.
لة ثيَدةشتةكةى الى رِاستيش ئؤتيَلةكة دروست كراوة. ثيَش ئةوة )خان زاريا( يةكةمني دةروازةى طةرِةكى 

هةبوو، ضونكة رِيَبوارى ماندوو و تينوو كة لة ثردةكةوة دةهاتة ناو  ىبازرطانى بوو. ئةو خانة شويَنيَكى باش
وة يةكةمني جار ضاوى بةو خانة دةكةوت. هةرضى ئيَستةية ئةوة ئةو خانة كؤنة نزمة واى ليَهاتووة رِؤذ شارة

 بة رِؤذ زؤر نزمرتو سةرشؤِرتر بيَتة ثيَش ضاو، وةك بَليَيت نغرؤى ناو زةوى دةبيَت.

ةل بة ئارةزووى خؤى ئؤتيَلة نويَيةكة بة فةرمى ناوى ثردةكةى ليَ نراوة كة لة نزيكى دروست كراوة. بةآلم ط
ناو لة هةموو ئةو شتانة دةنيَت كة لةطةأل لؤذيكى تايبةتى خؤيدا دةطوجنيَت و، لةطةأل ئةو واتا رِاستةقينةدا 
يةك دةطريَتةوة كة بة بؤضوونى ئةو بؤى دةشيَت، ئةو نووسينةى لةسةر تابلؤى ئؤتيَلى )تسالةر( نووسرابوو 

كة واتاى ئؤتيَلى ثرد دةطةيةنيَت( سرِابووةوة،  Hotel Zur Brücke)كة بة زمانى ئةَلمانى نووسرابوو 
، سةربازيَكى شارةزاى ئةو بوارة نووسيبووى، بؤية خةَلكى ناوى ئؤتيَلى نثيتةكانى بة بؤيةى ئاوى نووسرابوو

لةكة )لؤتيكا(يان ليَنابوو، ئةو ئؤتيَلة تا هةتاية بةو ناوةوة ناوى رِؤيشت. ئةويش لةبةر ئةوةى خاوةنى ئؤتيَ
بوو، ذنيَكى نةخؤشى هةبوو، دوو كضيشى هةبوو بة ناوى )منيا، ئريين(،  )تسالةر( كة جوويةكى زىل سارد

هيض دةستةآلتيَكى لة ئؤتيَلةكةدا نةبوو، بةَلكو لة رِاستيدا دشةكةى )خوشكى ذنةكةى( خاوةنى ئؤتيَلةكةو 
وةذنيَكى زمان دريَذى قسة لة رِوو بوو، وةك داينةمؤى ئؤتيَلةكة بوو، كة ئافرةتيَكى الوى زؤر جوان بوو، بيَ

 ثياو ضوست و ضاالك بوو.
ن تةرخان كرابوون، نهؤمى انهؤمى سةرةوةى ئؤتيَلةكة شةش ذوورى خاويَن و رِيَك و ثيَكى ليَبوو بؤ رِيَبوار

ةية خوارةوةيش لة دوو هؤأل ثيَكهاتبوو، يةكيَكيان طةورةو ئةوةى ديكة تةسك بوو. هةرضى هؤَلة طةورةك
ئةوة خةَلكى ئاسايى و بآ فيز رِوويان تيَدةكرد. لة سةربازانى رِيزو ثيشةطةرةكان. دةرطةيةكى دوو اليى 

( EXT Aشووشةى تةنك هؤَلة بضووكةكةى لة طةورةكة جيا دةكردةوة، لةسةر الى يةكةم وشةى )
ورة بنكةى ذيانى واتة )ذوور( نووسرابوو. ئةم ذو (ZIMMER)نووسرابوو، لةسةر اليةكةى ديكة وشةى 

تيكا، دةخؤنةوةو كؤمةآليةتى فةرمانبةران و ئةفسةران و زةنطينةكانى شارةكة بوو. خةَلك، لة ئؤتيَلى لؤ
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نى لة ، دةمةتةقيَى رِاستةقينة دةكةن و، رِيَككةوتنى بازرطاا دةكةن ، طؤرانى دةضرِن و سةمثاثةزيَن دةكةن 
خؤن و، لةسةر نويَنى ثاك و خاويَن دةنوون. زؤر جاريش ئةو ، باشرتين خواردن دةنيَوان خؤياندا مؤر دةكةن

او رِؤذيان بةدةم شةوةوة دةداو دكؤمةَلة بةط و بازرطان و فةرمانبةرانة شةويان بة دةم رِؤذةوة دة
دةياخنواردةوةو رِاياندةبوارد تا شةكةتى و مةى جَلةوى لة دةست دةسةندن و، تا ئةوةندة يارييان دةكرد بة 

قومارضييةكان بة ثةنهانى و بة دزييةوة لة ئيَستة اندوو دةبوون و نةياندةتوانى ثاثةزةكان ببينن )رِادةيةك م
 ذوورة بضووكة تةسك و ترووسكةكةى )ئؤستامؤئيض(دا يارى ناكةن(.

لؤتيكا بةوثةرِى رِيَزو رِووخؤشييةوة ئةو كةسانةى دةردةكرد كة زؤريان مةى دةخواردةوة يان هةموو ثارةو 
نيان دةدؤرِاندو، ثيَشوازى لة كرِيارو بستيَنانى نوآ دةكرد كة هيَشتة سةرخؤش نةبوونةو زؤر ثوولةكا

 تامةزرؤى مةى و يارى كردنن.
، كةى نان دةخوات كةى ثشوو دةدات و، كةى دةنويَت وكةس نةيدةزانى و، كةس نةيدةثرسى ئةو ئافرةتة 

و بايةخ بة جوانيى خؤى بدات. ضونكة  و، كةى ئةو كاتة دةستةبةر دةكات كة جل و بةرط بثؤشيَت
خزمةتى هةموو كةسيَكى دةكردو، لة هةموو بستيَن بةو شيَوةية دةهاتة ثيَش ضاو(،  بةردةوام لةوآ بوو)يان

و كرِياريَك نزيك دةبووةوةو، جياوازى لة نيَوان ئةم و ئةودا نةدةكردو، هةرطيز دةستبةردارى بويَرى و بآ 
 فيزى خؤى نةدةبوو.

بوو. دةيزانى كةى مامةَلةو رِةفتار لةطةأل ئةو كرِيارو  ، قذ رِةشى ضاو تيذرِةنط افيَكى قةَلةوى سثىبةذن زر
دادةنا، بةآلم جار ناجار مةى ثاَلى ثيَوة دةنان  ناو )سينى(يةكةدا بستيَنانةدا دةكات كة ثارةيةكى زؤريان لة

انى شريين قسةى لةطةأل هةر هةموواندا دةكرد، توندو تيذى بنويَنن و كارى بآ ئابرِوويى ئةجنام بدةن. بة زم
بويَرانة، طاَلتةى لةطةأل دةكردن و، نقورِضكى ئاراستة دةكردن، هيَورى دةكردنةوة )دةنطيَكى قرخى جياوازى 
هةبوو، بةآلم هةنديَك جار ضوون طمةي كؤترى ليَدةهات، قوول و ختؤكةيى. لة ئاخافتندا هةَلةى دةكرد، 

بيايى فيَر نةبووبوو، بة زمانيَكى خؤشى ئاماذة قسةى دةكرد، هيض كات شى ضونكة باش زمانى سري
نةدةكرايةوةو، جياوازى لة نيَوان نيَرو ميَدا نةدةكرد، بةآلم لةطةأل هةر هةموو ئةوةيشدا لة رِووى بةرزى و 

 نزمى دةنط و واتاوة تةواو لةطةأل شيَوازى ميللى ئاخافتندا يةكى دةطرتةوة(.
لةطةأل دةكردو ئاطرى ئارةزووةكانى  ئةظيندارىيارةكان سوودى لة بوونى وآ وةردةطرت و هةر يةكة لة كرِ

خؤشرت دةكرد مادامةكآ لة ئؤتيَلةكةدا دراوو كاتى خؤى بةسةر دةبردو خةرج دةكرد. بةآلم ئةو دوو شتة ـ 
ضى جطة ئةو ركاتة ـ ئةو دوو شتة بةردةوام مسؤطةرانةن، هة مةبةستم ثارة خةرج كردن و بةسةربردنى

وا ثيَدةضيَت هةبيَت، بةآلم مسؤطةر نيية. لؤتيكا، بة الى دوو نةوةى دةست بآلو يان  دووانةية ئةوة
دةوَلةمةند يان بةطةكانةوة، لة جؤرة تراويلكةيةك دةضوو، لة شةبةنطيَكى ثرشنطدارى طرانبةهاى سارد 

كى بؤ يةكدييان دةطيَرِايةوة، باسى دةضوو، طةمةو يارى بة هةستةكانى دةكردن. لةو سةربوردانةى خةَل
بةالى خؤياندا ئةو ئافرةتة ى زذمارةيةكى زؤر كةم و دةطمةنى تاكةكان دةكرا لةوانةى توانيبوويان سؤ

 دةطات.برِ  تا كوآرِاكيَشن، بةآلم خودى ئةوانيش ناتوانن بَليَن بة رِاستى ضييان ىلَ دةستطري بووةو، 
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ئةم ئافرةتة زؤرانبازى و ملمالنآ لةطةأل ئةو ثياوة زةنطينة سةرخؤشانةدا شتيَكى ئاسان يان ساكارانة نةبوو 
بكات، كة زؤر جار ئارةزووى درِندانةيان دةخرؤشاو دةورووذا، كة مةزةندة نةكريَت. بةآلم لؤتيكا، ئةو 

ة وةدئافرةتةى ئاطةى شةكةتى نةدةزانى، ئةم ئافرةتة زؤرزان و، هةست ساردوسرِو، بريتيذو ئامادةية، كة ل
دةضيَت دَلى ثياوى هةبيَت، هةموو توورِةبوون و هةموو ئارةزوو و ئاَلؤشييةكى لة ناخى ئةو ثياوة 
سةرشيَتانةدا كث دةكردو دادةمركاندةوة، ئةويش بة هاريكارييةكى سةيرى نيَوان جةستةى جوان و نازو 

و هةر يةك لةو تاكانةدا  مةكرى قووأل و زؤرزانى خؤيةوة، بةردةوام دةيتوانى بستيَك لة نيَوان خؤى
بهيََليَتةوة. بستيَك، كة ئارةزوو و ئاَلؤشييةكانى ثرت دةورووذاندن و ثلةو ثايةيشى الى ئةوان بةرزتر 
دةبووةوة. لة ترؤثكى ساتى سةرخؤشى و توندترين ساتى توورِةبوونياندا يارى بةو ثياوة سةرشيَت و 

ةكات، ئةويش لةبةر ئةوةى خيَرا ئةو جيهانةى ناسى و بة هةَلضووانة دةكرد، وةك ضؤن مةتادؤر يارى بةطا د
ئاسانى لة رِواَلةتدا ثةى بة نهيَنى ئةو ئارةزووة ئاَلؤزانة برد. لة هةموو اليةنةكانى ئةو ثياوة سؤزدارة 
دَلرِةقة ئاَلؤشاوييانة ئاطةدارة. هةموو شتيَكى بؤ دةخستنة رِوو، بةَليَنى هةموو شتيَكى ثآ دةدان، بةآلم 

استى ئارةزووةكانى هيضى ثآ نةدةبةخشني، ضونكة بة رِيَكى زؤر كةمى ثآ دةبةخشني، يان بَلآ هةر شت
تيَر نةدةبوون، بؤية ناضار دةبوون بة شتيَكى كةم قايل بن. لةطةأل زؤربةى كرِيارةكانيدا بة شيَوةيةك  ئةوانة

 نةخؤشاندا بكات، وةك رِةفتارو رِةفتارو هةَلس و كةوتى دةكرد وةك ضؤن رِةفتارو هةَلس و كةوت لةطةأل
هةَلس و كةوتى لةطةأل كةسانيَكدا كة ماوة نا ماوةيةك دووضارى تةنطذةو تيَكضوون دةبن. دةشيَت بة 
طشتى بطوتريَت ويَرِاى ئةوةى كة ثيشةكةى ثيشةيةكى جوان نييةو ثيشةيةكى زؤر شةريفانة نيية، كةضى 

ضاك بوو، دةيزانى ضؤن دَلخؤشى ثياويَك بداتةوةو يارمةتى  ئافرةتيَكى هةست دروست و دأل نةرم و رِةوشت
بدات كة ئةوةندةى خواردبيَتةوة لة سنوورى خؤى تيَثةرِاندبيَت، يان لة ياريدا ئةوةندةى دؤرِاندبيَت لةو 

ت سنوورةى تيَثةرِاندبيَت كة نةدةبوو لةوة ثرت بدؤرِيَنيَت. كرِيارةكانى خؤى شيَت دةكرد، ضونكة بة خؤيان شيَ
وندةى ىلَ نةدةرِووتاندنةوة فريويان بدات، لة ئاكاميشدا ئة بوون، فريوى دةدان ضونكة خؤيان دةيانويست

بيدةن و لة دةستى بدةن. رِاستة  وئةوةندة نةبيَت كة بة خؤيان ئامادةبوون تةخشان و ثةخشانى بكةنةوة
ضؤن لة قةرديَك لة قةردةكان خؤش ثارةو ثوول و سامانيَكى باشى ثيَكةوة نابوو، بةآلم هاوكات دةيزانى 
. دةستى يارمةتى بؤ دةرؤزةكةرو رددةبوو، يان ضؤن ضاو تيَرانةو بآ دةنط زيانيَك لة زيانةكانى ذ بري دك

نةخؤشان دريَذ دةكردو، يارمةتى ئةو خيَزان و دةوَلةمةندانةى دةدا كة رِؤذطار ثشتى تآ كردبوون، بةبآ هيض 
ريايانةو نةرم و نيانانة يارمةتى دةدان و، بة دةنطى منداآلنى بآ دايك و باوك هةراو هوريايةك، ليَزانانةو و

و بيَوةذنانى خيَزانة ناودارةكانةوة دةضوو، بة هاناى ئةو هةذارو نةدارة شةرمنؤكانةوة دةضوو كة داواى 
 وون.وةربطرن و لة وةرطرتنى يارمةتى دوودأل دةب دةكردو ثيَيان ناخؤش بوو يارمةتىان نةييارمةتي

هةر هةموو ئةوةى ليَزانانة ئةجنام دةدا، وةك ضؤن ليَزانانة ئؤتيَلةكةى بةرِيَوةبرد، خؤيشى لة كرِيارة 
سةرخؤش و ضاو ضَليَس و رِووسةختةكان دوور دةطرت و، ئةوةى بيتوانايةت ليَى دةستاندن و، دواتر 

 نةدةنا. ةةونائوميَديشى دةكردن، بةآلم تا هةتاية بة تةواوةتى دةستى بة رِوويان
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ئةوانةى خةَلكيان دةناسى و ميَذوويان دةزانى زؤر جار دةيانطوت بة رِاستى ئةوة زيانيَكى طةورةية كة 
ضارةنووس شتيَكى ئةوتؤى بةم ئافرةتة نةبةخشيوة تةنيا ئةم بوارة تةسك و نزمةى بوارى كار نةبيَت، ئةطةر 

ضنؤك و خةَلك اكاتةوة، ئةم ئافرةتة هاوكات ضاوئةم ئافرةتة تيَطةيشتووة مرؤيية كة بري لة خودى خؤى ن
ت بةسةربةران لة دآ بةرِيَوة دةبات و طريفانى كاكانى الويستة، ئةم ئافرةتةى كة ئؤتيَليَك لة ئؤتيَلة

رِؤَلةكانى شار بةتاأل دةكات، ئةطةر ئةوةى ئيَستة نةدةبوو، ئةطةر بارودؤخ شويَنيَكى ديكةى جطة ئةم 
رد، ئةوة دةشيا ثلةو ثايةيةكى ديكةى هةبووايةو، رِةنطة ببووايةتة يةكيَك لةو شويَنةى بؤ مسؤطةر دةك

ئافرةتة بة ناوبانطانةى كة ميَذوو باسيان دةكات، ئةوانةى جَلةوى ضارةنووسى خيَزانى طةورةو ضارةنووسى 
 تةخت و وآلتانيان ديارى دةكردو، بةردةوام رِةوتةكةيان بةرةو رِيَرِةوى باشرت دةبرد.

، ئةو كاتةى لؤتيكا لة لووتكةى تواناو هيَزى خؤيدا بوو، 1991سةردةمةدا، لة دةوروبةرى ساَلى لةو 
ضةندين الو لة كورِانى دةوَلةمةندةكان شةوان و رِؤذانى خؤيان لةو هؤَلة بضووكةدا بةسةر دةبرد كة دوو 

، لةبةر خةواَلوويى و دةرطةى شووشةيى تاريكى هةبوو. دةمةو ئيَواران لة نزيك سؤثاكةدا رِؤدةنيشنت
نةخةوتن ضاويان كزو سيس داطةرِابوو، تةواو بيَدار نةبووبوونةوةو لة سةرخؤشى شةوى بوورى نةهاتبوونةوة 

و ضاوةرِيَى ضى دةكةن. لؤتيكا ئةم  لة كويَى ئةم جيهانةدان سةرخؤ، لةبةر شةكةتى و نةنووسنت ذ بري كربوو
ةمني نهؤمى ئؤتيَلةكةو، لة ذووريَكى بضووكى تايبةت بة ئاطربةستةى دةقؤزتةوة، خؤى دةطةياندة يةك

 كارةكةرةكان، كة كردبووية نووسينطةى خؤى و، نةيدةهيَشت كةس ثيَى تآ بهاويَت.
ذوورةكة بة ضةندين جؤرة تةخت و، ويَنةى فؤتؤطرافى و، شتى لة زيَرِو زيوو  بلوور دروستكراو سيخناخ بوو. 

ندووقيَكى ئاسنني هةبوو بة بؤيةى سةوز بؤية كرابوو، لةطةأل لةم ذوورةدا، لةو ديوى ثةردةوة س
نووسينطةيةكى بضووكدا نغرؤى كاغةزو بليت و كارت و ذميَردةو رِؤذنامةى ئةَلمانى و ثارضة كاغةزى 

 لةمةرِ نرخةكانى بؤرسةو ليستى ذمارةى ئةو بليتانة بوو كة لة رِاكيَشاندا بردوويانةتةوة.
ترووسكة قةرةباَلغ و خنكيَنةرةدا، كة ثةجنةرةكةى )كة لة ثةجنةرةكانى ديكة  لةو ذوورة بضووكة تةسك و

كة تةسكرتين تاقةكانى ثردةكةية، لؤتيكا كاتى  ،بضووكرتة( رِاستةوخؤ دةرِوانيَتة يةكةمني تاقى ثردةكة
كة  دةست بة تاَلى و بآ ئيشى خؤى بةسةر دةبردو، نيوةى ديكةى نهيَنى ذيانى خؤى لةوآ بةسةر دةبرد،

 كةس هةقى بةسةرةوة نةبوو خؤى نةبيَت. 
لؤتيكا لةو ساتانةى ئازاديدا، كة كارةكةى خؤى دةدزى، هةواَلةكانى بؤرسةى دةخويَندةوةو، لة رِيكالمةكان 

بانكةكانى دةدايةوةو، برِيارى خؤى  ىدةخست و، وةآلمى نامةيةوةو، كارى ذميَريارى خؤى رِيَكدةكؤَلي
دةكردو، ثارةكانى دةذماردو، ثاشةكةوتى نويَى رِةوانةى بانك دةكرد، لةوآ وةردةطرت و، فةرمانى دةر

اليةنى نةزانراوى كارةكةى خؤى تةواو دةكرد، لةوآ بةشى شاراوةى رِاستةقينةى ذيانى دةطوزةرى، كةس لة 
 خوارةوةو، هيض كةسيَك لةو خةَلكة ثيَيان نةدةزانى.
بووة دةم و ضاويَكى هةَلدةماَلى، ئةو كات دةم و ضاوى دة لةوآ ماسكة ليَو بة بزةكةى لة دةم و ضاوى خؤى

و، نيطاكانى دةبوونة نيطايةكى تيذو تاريك. لةو ذوورةوة نامةى بؤ ئةندامانى خيَزانةكةى سةخت و دذوار
دةنووسى كة ئةذماريان زؤر بوو، ئةندامان خيَزانى )ئابفلمايةر( لة شارى تارنؤظؤ، لةو براو خوشكانةى كة 
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زيكةكانى خؤيان ذنيان خواستبوو يان ميَرديان ثيَكردبوون، كة هةر هةموويان جوولةكةى زؤر لة خزمة ن
ن، هةنديَكيان لة طاليسياو، ودةست كورتى خةَلكى )طاليسيا(ى رِؤذهةآلت بوون، كة ئيَستة ليَك دابرِا

دة خيَزانى هةنديَكيان لة نةمساو هةنديَكى ديكةيان لة مةجارستان. لةو ذوورةوة ضارةنووسى دواز
ستة دةكرد، دةستى لة وردةكارى ذيان و طوزةرانى تاكةكانيان وةردةداو، لة اجوولةكةى بةرِيَوة دةبردو ئار

بارةى ذن هيَنان و ميَردكردنيانةوة برِيارى دةردةكردو، منداَلةكانى بؤ فيَرطة يان فيَربوونى ثيشةيةك لة 
زةنشتى تةمبةأل و دةست بآلوةكانى دةكردن و ، ، سةراردن و، نةخؤشةكانى تيمار دةكردنثيشةكان دةن

ستايشى كريَكارة ضاالكةكان و ئةوانةى دةكردن كة دةستيان بة ثارةو ثوولةوة دةطرت و، ئةطةر ناخؤشييةك 
خيَزانةكةوة ناوبذى دةكردن و ئاشتى دةكردنةوةو، لة كاتى ناكؤكى يان  ىبكةوتايةتة نيَوان ئةندامان
نةو باشرتو ثيَشكةش دةكردن و، هانى هةر هةمووى دةدان لة ذياندا رِيَرِةوى ئاقآل سةرليَشيَواندا ئامؤذطارى

، هاوكات هؤكارةكانى ئةوةى بؤ دةستةبةر دةكردن، ضونكة لةطةأل هةر نامةيةك لة ضاوتيَرانة بطرنة بةر
نى جيَبةجآ دةكرد، كة كاريَكة واى دةكرد بة طويَى بكةن و ئامؤذطارييةكا ةنامةكانيدا ضيَكيَكى رِةوان

بكةن و، ثيَداويستييةك لة ثيَداويستيية مادى يان طيانييةكان تيَر بكةن و، خؤيان لة ناخؤشى دوور 
اكيَك تخبةنةوة. لؤتيكا لة بةرزكردنةوةى ثلةو ثايةى خيَزانةكةى خؤى بةم شيَوةيةو بةرِيَوةبردنى كارى هةر 

ةبينييةوةو، ضاكةى خؤى دةبينييةوة بةرانبةر بة تاكة ضيَذى رِاستةقينةى خؤى د ئةو خيَزانة لة تاكةكانى
هةموو ئةو ئةركانةى لة ئةستؤين و، بةرانبةر بة هةموو ئةو ضيَذانةى ذيان كة دةستبةرداريان بووة. هةركة 
ثلةو ثايةى هةر تاكيَك لة تاكةكانى خيَزانى ئابفلمايةر، ض ثياو ض ئافرةت، لة ناو كؤمةَلدا تةنانةت يةك 

ةتةوة، هةستى دةكرد كة ثلةو ثايةى خؤى بةرز بووةتةوة، دَلخؤشى خؤى بةرانبةر بةو هةموو ثلة بةرز بوواي
شةكةتى و كولةمةرطييةى خؤى لةوةدا دةبينييةوة، بة هاندةريَكيشى دةزانى بؤ ئةوةى لة ثاشةرِؤذدا 

 كؤششى زؤرتر بكات.
، لة كاتيَكدا ئةوةندة ماندوو و هةنديَك جار رِيَك دةكةوت لة هؤَلة بضووكةكةوة دةضووة ذوورةكةى خؤى

بيَزار بووبوو نةيدةتوانى نامةيةك بنووسيَت و، نةيش نامةيةك خبويَنيَتةوةو، نةيش بة ذميَرةكانيدا بضيَتةوة، 
لةو بارودؤخانةدا تةنيا لةبةردةم ثةجنةرة بضووكةكةدا دادةنيشت و ثرِ هةردوو سييةكةى هةواى فيَنكى 

جياواز بوو. ئةو كات ضاوى زؤر ؤَلةكةى خوارةوة هة بةرز دةبووةوةو لة هةواى هةَلدةمذى كة لة رِووبارةكةو
هةموو ئاسؤى طرتووة، ئةو ئاوة خيَرايةيشى  رِووىبة ثردة بةردينة ثتةوو رِيَك و ثيَكةكة دةكةوت كة 

ةيان، لةبةر دةبينى بة ذيَريدا تيَدةثةرِى. ثردةكة وةك خؤيةتى، ض بة نيوةرِؤ، يان ئيَوارة، يان كاتى بةرةب
تريفةى مانطى زستان و، لةبةر تيشكى ئةستيَرة هيَورةكاندا. هةردوو كةنارى ثردةكة يةكدي بؤ الى خؤيان 
رِادةكيَشن و، لة لووتكةيةكى تيذدا بةيةك دةطةن و بة هاوسةنطييةكى تةواوى ضةسثاوةوة ثاَليان بة 

رِاهاتبوو ئةو ثردة ببيَتة تةنيا ئاسؤى باوو يةكدييةوة داوة. لؤتيكا لةطةأل تيَثةرِبوونى ساآلندا لةوة 
طةواهيدةرى الأل و بآ زمان، كة ئةم ئافرةتة جووة دوو رِووة لةو ساتانةدا ثةناى بؤ ببات كة بة دواى 

كارو كاروبارةكانى خيَزان لةوانةى كة بةردةوام بة تةنآ  ات، كاتيَكثشوودا دةطةرِيَت و ثشوو دةد
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ك كة ضارةسةر ناكريَت، يان كويَرةيةرانةدا دةطاتة طريَااتيَك لةو كارو كاروبكهةروةها ضارةسةريان دةكات، 
 .  دةطةنة رِيَطةيةكى بنبةست

بةآلم ئةو ساتانةى ثشووة زؤر دريَذة ناكيَشن، ضونكة بةردةوام رِيَك دةكةوت هاواريَك لة قاوةخانةكةى 
كرد بة خؤى ئامادة بيَت، يان هاوارى ، يان هاوارى كرِيارى نويَن كة داوايان دةنخوارةوة دةيثضرِاند

ت و، داوا دةكات ضراكان داواى شةرابى نويَ دةكاسةرخؤشيَكة بة ئاطة هاتووةتةوةو سةرخؤشى بةرى داوةو، 
ثآ بكريَن و موزيكذةنةكان بيَن و، بانطى لؤتيكا دةكات. ئةو كات لؤتيكا لة حةشارطةكةى خؤى ديَتة 

بة كةى دادةخات و، دةضيَتة خوارةوة تا ثيَشوازى لة كرِيارةكة بكات يان دةرةوةو، بة قفَليَكى تايبةت دةرطة
ة كة تازة بزة باوو زمانة تايبةتةكةى خؤى سةرخؤشةكة هيَور بكاتةوة، وةك ضؤن منداَليَك ذير دةكريَتةو

و ةيهيَنيَت و الى ميَزةكة دايدةنيَتةوةو، ئةو كات سةرلةنوآ دةست بة خواردن لةخةو هةَلستابيَت و د
 خواردنةوةو ئاخافنت و طؤرانى و خةرج كردنى ثارةو ثوول دةكريَتةوة.

ئةوةيش لةبةر ئةوةى كة ئةو لةوآ نةبيَت بارودؤخةكة تيَك دةضيَت و، كرِيارةكان بةشةرِ ديَن، ئةمة الويَكى 
يَذيَتة شكةش بكريَت دةيرِبةطةكانى )تسرنضا(ية،  رِةنط زةردو، نيطا درِندةيى، هةرضى خواردنةوةيةكى ثيَ

سةر عةردو لة دةستى هةموو شتيَك سكاآلو بيَزارى دةردةبرِيَت و، لةطةأل بةردةست و كرِيارةكاندا دةكةويَتة 
دةمةقاَلآ. ضةند رِؤذيَكة لة ئؤتيَلةكةدا ثةيتا ثةيتا دةخواتةوة، جار ناجاريَك نةبيَت ثشوو بدات، دةيةويَت 

، ثيَدةضيَت ئازارو ذانيَك ثاَليان ثيَوة نابيَت خؤيشى نةزانيَت لؤتيكا ببينيَت، بةآلم بة شيَوةيةك دةخواتةوة
)تارنؤظؤ(ى خؤش ضيية، ئازاريَكى زؤر قوَلرتو زؤر طةورةتر لةوةى ئافرةتيَكى جوولةكةى جوانى خةَلكى 

 ت.خؤى ئةو ئارةزووةى بةرانبةر بةم نةبيَت و، لةوة طةورةتر بيَت ئةم جارِى بةرانبةر بكيَشيَبويَت، كة ئةو بة
 ئةوة لؤتيكاية بآ ترس ليَى نزيك دةبيَتةوة. ليَ نزيكبوونةوةيةكى بة ئاستةمى ئاسايى و ثيَى دةَليَت:

 ـ ئةيووب ضى رِووى داوة؟ خؤشةويستةكةم بؤضى هات و هاوارتة؟
سةرخؤشةكة لة كاتيَكدا دةنطى هيَور بووةتةوةو ثيََلووى هةردوو ضاوى هاتوونةتة يةك، تةماشايةكى كرد، 

 ضؤن تةماشاى تارماييةك بكات لةناكاو ثةيدا بووبيَت، بة ثضرِ ثضرِى ثرسيارى ليَدةكات: وةك
.. ئةوانة ليَرة ذةهرم ثيَدةدةن بيخؤمةوة.. ذةهرم دةرخوارد  بوويت ـ لةكوآ بوويت؟ دةمةويَت بزامن لةكوآ
 دةدةن.. بةآلم نازانن من كة ئةطةر ...

ةردوو دةستة سثيية بؤندارةكةى نزيك بة دةم و ضاوى بةطةكة ئافرةتةكة، دةيةويَت هيَورى بكاتةوة، ه
 رِادةوةشيَنيَت و دةَليَت:

ـ دانيشة، بة هيَورى دانيشة ... ئةطةر بتةويَت شريى ضؤلةكةشت بؤ ديَنم. بةردةستةكة طاز دةكات و بة 
 زمانى ئةَلمانى داواى شتيَك بؤ الوةكة دةكات.

نةطةم ... بؤَلة بؤأل مةكة ... فرتسني ... فؤقتسني ... ضونكة من  وةيةك مةدوآ تيَىـ لةبةردةممدا بة شيَ
 ... تؤ دةمناسيت.

 ـ ئةيووب، دةتناسم، دةتناسم. كةس ناناسم وةك تؤ دةناسم.
 ـ باشة ... لةطةأل كآ بوويت؟ بَلآ.
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بىَ ئةوةى  كةدا بآ ئامانج و بآ ئاكام بةردةوام دةبووةكةو ئافرةتةبةم شيَوةية ئاخافنت لة نيَوان سةرخؤش
كؤتايى بيَت، شان بة شانى شووشةيةك شةرابى طرانبايى دوو ثةرداخ : ثةرداخيَك بؤ لؤتيكا كة هةر ثرِ بوو، 
ثةرداخيَك بؤ ئةيووب كة هةركة ثرِ دةبوو، بةردةوام هةَلى دةقورِاندو سةرلةنوآ و بةردةوام ثرِى دةكردةوةو 

 بةسةرةوةى دةنا.
الوة تةمبةَلةكة بةو زمانة بؤَلة بؤَلى بوو و ورتةى دةهات كة مةى  ئةوةتة لؤتيكا، لة كاتيَكدا كة

خواردنةوة لةطؤى خستبوو، ورِينةى لة بارةى خؤشةويستى و مردن و ئازارى ئةويندارى دةكات كة 
ش ئةزبةرى كردوون، ضونكة هةر يةك لة سةرخؤشانى وآلت اضارةسةرى نييةو شتى لةو ضةشنة كة لؤتيكا ب

رةى دةكةنةوة، ئةوةتة لؤتيكا هةَلدةستيَت و لة ميَزةكانى ديكة نزيك دةبيَتةوة، كة بةو شيَوة دووبا
 كرِيارانى ديكةيان لة دةور دانيشتووة، لةوانةى ئيَواران لة ئؤتيَلةكة طرد دةبنةوة بىَ ئةوةى دوا بكةون.

يان بة ضوونة قاوةخانةو لة دةورى هةر ميَزيَك لةم ميَزانة ذمارةيةك زةنطينى الو دانيشتوون، لةوانةى دةست
مةى خواردنةوة نةكردبوو، تةنيا لةم ماوةى دواييةدا نةبيَت. ئةوانة خةَلكانيَكى بةفيزى الديَن، بينييان كة 
خان زاريا بووةتة ئةو شويَنةى زؤريان بيَزار دةكات و لةطةلَ ثلةو ثايةى ئةواندا يةك ناطريَتةوةو، هيَشتةيش 

رة شةرمةزارييةك دةكةن. لةدةورى ميَزيكى ديكة ضةند فةرمابةريَكى بيانى لةناو ئؤتيَلةكةدا هةست بة جؤ
دانيشتبوون، ئةفسةريَكيش دانيشتبوو كة ئةمرِؤ ئةَلقةى سةربازى بةجآ هيَشتبوو، بةوة قايل بوو بوو 

ت. دابةزيَتة ئاستى ئؤتيَلة سظيلةكان، ضونكة نيازى واية داوا لة لؤتيكا بكات قةرديَكى بة ثةلةى ثآ بدا
لة دةورى ميَزى سيَيةميش ئةو ئةندازيارانة دانيشتبوون كة هيََلى شةمةندةفةر بة ناو دارستانةكةدا بؤ 

 ناردنة دةرةوةى دار رِادةكيَشن.
دا يافلى رِانكؤظيض دانيشتبوو، كة بةتةمةن لة هةموو الوةكان بضووكرتة، بةآلم هاوكات يشلةطؤشةيةك

ى نةمساوى لةطةأل دانيشتبوو لة ثرؤذةى هيََلى شةمةندةفةرةكة كارى مةندترين كةسة، قؤنتةراتضييةكةدةوَل
دةكرد، هةردووكيان لةسةر  ميَزةكة سةرقاَلى ئةذماركردن بوون ..يافلى جلوبةرطيَكى لة شيَوةى توركان 
ثؤشيبوو، فيَسيَكى لةسةر نابوو لة قاوةخانةكة داينةدةكةند. دووضاوى رِةشى بضووك )لة دوو درزى 

ر دةضوون( بةدةم و ضاوة ثان و زةرد هةَلطةرِاوةكةيةوة رِووةو خوار بووبوونةوة، بةآلم دةيانتوانى لة بريسكةدا
 وساتة دةطمةنةكانى شادى يان سةركةوتندا فرةوان و زةقرت ببنةوةو ببنة دووضاوى طةورةى طةشى بة بزة

 ثيَكةنني، ثيَكةنينيَكى ئيبليسيانة.
كى خؤَلةميشى وةرزشى ثؤشيبوو، جووتيَك ثووتى بةرزى زةردى لةثآ هةرضى قؤنتةراتضييةكةية ئةوة جليَ

ةرِكةفتكراوى زرآ زيوين كردبوو دوو بةنديان هةبوو دةطةيشتنة ئةذنؤ. ئةو بة ثيَنووسيَكى بةزيَرِ ز
، كةضى بافلي بة ثيَنووسيَكى طةورةى )رِةساس( دةينووسى كة بةر لة ثيَنج ساأل دارتاشيَك لة دةينووسى
انى سوثا لة دوكانةكةيدا ذ بريى كردبوو كاتيَك بزمارو رِةزةى ىلَ دةكرِى. هةردووكيان سةرقاَلى دارتاشةك

مؤركردنى رِيَككةوتنيَك بوون بؤ دابينكردنى خواردن بؤ ئةو كريَكارانةى لة ثرؤذةى رِاكيَشانى هيََلى 
ؤيان داو دابةشيان دةكردو كليَكيان دةشةمةندةفةرةكةدا كاريان دةكرد. نغرؤى كارةكةى خؤيان بووبوون، 

دةكردةوةو، هةنديَك ذمارةيان رِيَك دةخست كة هةنديَكيان لةسةر كاغةزةكان دةبينران، كة هةر يةكةيان 
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دةكؤشا هاوةَلةكةى خؤى ثآ قايل بكات و فريوى بدات، هةنديَكيشان نةدةبينران و هةر يةكةيان دةيويست 
يَرايانة، بؤ ى كة هةر يةكةيان، لةسةر ئةو بنةمايةو بة كؤشش و خةنلة مةزةندةى خؤيدا بيانهيََليَتةوة، ئةوا

 ةدايةوة، كة تا ض رِادةيةك دةتوانيَت هةليَك بقؤزيَتةوةو قازانج دةستةبةر بكات.خؤيانيان ليَك د
لؤتيكا بةسةر ئةو كرِيارانةدا سوورِايةوةو بؤ هةر يةكةيان وشةيةكى جوان، يان بزةيةكى باش، يان 

ثرِ تيَطةيشنت و دةرك كردنى دؤزييةوة، ثاشان طةرِايةوة الى بةطة الوةكة كة دةستى بة هات  نيطايةكى كثى
 و هاوارو توندو تيذى دةكردةوة.

شةوان، كاتيَك هؤَلةكة مةيى تيَدا دةخورايةوةو، لةطةأل هةموو ئةو هات و هاوارة توندو جؤش و خرؤش و 
دةطريَت، كة لؤتيكا باش شارةزاى بووة، ثيَويستة  كرووزانةوةو وةحشةتطةرييةى مةى خواردنةوة لةخؤى

ساتيَكى بآ دةنطى و هيَورى بيَتة ئاراوة تا لؤتيكا لةو كاتةدا بتوانيَت بطةرِيَتةوة ذوورةكةى خؤى و، لةوآ 
لةبةردةم تيشكى كزى ضرا طؤزةيينةكةيدا ثشوو بدات، يان دةست بة نووسينى نامةكانى بكاتةوة، تا ئةو 

 كى نوآ دةقةوميَت و بانطى خوارةوة دةكريَت.كاتةى رِووداويَ
بؤ رِؤذى دواتر هةمان سةربوردة لةطةأل ئةو بةطة زمان شرِو جنيَوفرؤشة سةرخؤشة بة ئاَلؤشة يان كةسيَكى 
ديكةى لة ضةشنى ئةو دووبارة دةبيَتةوة ... بؤ )لؤتيكا(يش هةمان ئةو خةفةتة بةردةوام دةبيَت كة 

بزة لةسةر ليَو بةرةو رِووى ببيَتةوةو، هةمان ئةو كارةيش بةردةوام دةبيَت كة ثيَويستة بة رِوو خؤشى و 
 هةردةم لة يارييةكى سووكى بآ كؤتايى دةضيَت.

مرؤظ لةو برِوايةداية كة رِيَى تيَناضيَت لؤتيكا لةسةرقاَلى و زؤرى و زةبةندةيى ئةو ئةركة جؤراوجؤرانةدا، كة 
نيَت كاروبارةكانى خؤى بةرِيَوةببات و دريَذة بة ئيشةكةى خؤى بدات، كة شةوو رِؤذ ذيانيان تةنيوةتةوة، بتوا

ثيَويست بة سينط فرةوانييةك دةكات لةوةى ئافرةت نييةتى، هةروةها ثيَويست بة تواناو هيَز دةكات كة 
لؤتيكا ئةو كارةى دةكرد بآ ئةوةى هيض سكاآليةك بكات، كة  اثياويش بةرطةى ناطريت. لةطةأل ئةوةيشد

رةكانيشى ضارةسةر بكردايةت هيض شتيَكى بؤ كةس باس نةدةكردو، كةسيشى لةو كارة دةيكرد يان بة كا
نيازة بيكات ئاطةدار نةدةكردةوة. ويَرِاى هةموو ئةوةيش دةيتوانى كاتى خؤى دابةش بكات و رِؤذانة 

 سةعاتيَك بؤ )عةىل بةط باشض(ى دؤستى تةرخان بكات.

ة لة شارةكةدا دةطوتريَت بة رِاستى سؤزو خؤشةويستى لؤتيكاى بةالى عةىل بةط باشيض تةنيا ثياوة ك
خؤيدا رِاكيَشاوة كة ثيَوةندى بة هيض شتيَكى ديكةوة نةبيَت. بةآلم ئةم ثياوة طؤشةطريترين ثياوةو لة هةر 

ى شار ار براكةى بةتةمةنرتة، بةآلم ذنى نةهيَناوة )دانيشتووانوهةموو شارةكةدا بآ دةنطرتينيانة. لةهةر ض
انى خؤى كلةو برِوايةدان لؤتيكا بووةتة هؤى ئةوةى تا هةنووكة بآ ذن مبيَنيَتةوةو ذن نةخوازيَت(. كاروبارة

بةرِيَوة نابات. بةشدارى ذيانى طشتى شار ناكات، مةى ناخواتةوةو، جنيَوفرؤش نييةو لةطةأل هاورِيَيانى 
لةوةيش يةك ميزاجى هةية، كة نايطؤرِيَت،  هاوتةمةنى خؤيدا كات بةسةر نابات و رِانابويَريَت. جطة

كابرايةكى خؤشةويستةو دةضيَتة دَلةوة، بآ جياوازى لةطةأل هةموواندا خودطرية. ويَرِاى بآ دةنطى و 
طؤشةطرييش خؤى لة ديدارى خةَلكى نادزيَتةوةو لةطةَلياندا دةئاخظيَت، سةرةرِاى ئةوةيش كةس بريورِايةكى 

زمانى ئةوةوة قسةيةك ناطيَرِيَتةوة ئةو طوتبيَتى. ئةوةى خؤى ثآ بةسةو، تةواو لة  ئةو ناطيَرِيَتةوة، كةس لة
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ذيانى خؤى و لة رِاى كةسانى دى بةرانبةر بة وى قايلة. ثيَويستى بةوة نيية بة شيَوةيةكى ثيَضةوانةى 
رِوانى شتيَكى شيَوةى خؤى دةربكةويَت، يان بة شيَوةيةك بيَتة ثيَش ضاو شيَوةى خؤى نةبيَت و، كةس ضاوة

ديكةو داواى شتيَكى ديكةى ليَناكات. ئةو يةكيَكة لةو ثياوة دليَرانةى كة نازناويَكى طةورةيان هةيةو 
تةواو ذيانى ثرِ كردوونةتةوة، كة دليَريةكى خؤرِسكى طةورةو رِةسةنة، ثاساوى لة خودى خؤيدايةو، نة 

 يان السايى بكريَتةوة. دةكريَت ثاساوى بؤ بهيَنريَتةوة يان نكؤَلى ىلَ بكريَت

اَلضكا( ى نةدةدا. هؤَلة طةورةكة بةسةرثةرشتى )م كةلؤتيكا بايةخيَكى ئةوتؤى بة كرِيارانى هؤَلة طةورة
و )طؤستاظ(ى مةيطيَرِ بوو. هةرضى ماَلضكاية ئةوة لة هةموو شاردا ناسراوة، كة ئافرةتيَكى ئافرةتة مةيطيَرِ

نى طيانلةبةرة سةرى رِاهيَنةريَك لة رِاهيَنةرايشتووة، لة ذنة هاوخةَلكى مةجارستانة، ئافرةتيَكى تيَطة
درِندةكان دةضيَت. بةآلم طؤستاظ كابرايةكى ئةَلمانى خةَلكى ناوضةى )بؤهيميا(ية، كورتة باآليةكى قذ 
سوورى ضاو ثرِ خويَن و لنط بآلوو ثآ سا  و جَلفرِو هةَلةشة بوو. ئةو دوو بةردةستة هةر هةموو 

، دةزانن كآ قةردى بة الوة بيَت، ا سةرجةم دانيشتووانى شار دةناسنان دةناسن بةَلكو تيَكرِكريَكارةك
بةردةوام بة رِيَك و ثيَكى دةيداتةوة. هةروةها شارةزاى ميزاجى هةر يةكيَك لة كريَكارةكانن كاتيَك 

كآ ثيَويستة بة  ؤش و مةست دةبن. دةشزانن كىَ ثيَويستة بة ساردييةوة ثيَشوازى ىلَ بكريَت و،خسةر
طةرمييةوة ثيَشوازى ىلَ بكريَت، كآ ثيَويستة رِيَى ثيَنةدريَت بيَتة ذوورةوة، ضونكة شايةنى ئةوة نيية بيَتة 
ناو )ئةم ئؤتيَلةوة(. ثةرؤشى ئةوةن كرِيارةكان زؤر خبؤنةةو وردة وردة قةردةكانيان بدةنةوة، بةآلم ثةرؤشى 

تايى وبآ ئابرِووضوون كؤتايى ثآ بيَت، كة ثيَويستة بةو شيَوةية كئةوةشن هةموو شتيَك بة رِوو سوورى و 
يمان ناويَت(، تةنانةت ئةطةر هات و جاريَك بة رِيَكةوت يثآ بيَت، ضونكة ثرةنسيثى لؤتيكا ئةوةية: )رِيسوا

اش يةكيَك ئةوةند مةست و سةرخؤش بوو سنوورى بةزاند، يان يةكيَك بة زؤر ويستى بيَتة ناو ئؤتيَلةكةوة ث
ئةوةى لة مةخيانةى ديكةى مةخيانةكانى ضينى دووةم شةرابى خواردبيَتةوة، ئةو كاتة )ميالن(ى بةردةست 

. ئةم )ميالن(ة كة بة نذاد ندةهات. كة طةجنيَكى باآل بةرزى شان ثان بوو، دةمارةكانى بازووى ديار بوو
ةم دووة، بةآلم هةموو كارةكان خةَلكى شارى )ليكا(ية، كابرايةكة هيَزو تواناى )هةرقةل(ى هةيةو، ك

دةكات. بةردةوام ئةو جالنة دةثؤشيَت كة شياوى ئةوةن بةردةستيَكى ئؤتيَل بيانثؤشيَت )لؤتيكا خةمى 
هةموو شتيَك دةخوات(: بةروانكةيةك لةسةر كراسيَكى سثى، ضؤخيَكى سةوزى دوطمةدارى بة زستان و 

َلدةكرد بة شيَوةيةك هةردوو بازووة ئةستوورة رِةشة هاوين لةبةر بوو، هةردوو باَلى تا قؤَلةنيسكى هة
تووكنةكةى دةردةكةوتن كة لة دوو فَلضةى طةورة دةضوون. ميالن جووتيَك مسيََلى بضووكى داهيَنراوى 

 هةبوو، قذيَكى زبرى رِةش ئةو بؤنةى ليَدابوو لةوةى سوثاييةكان بةكارى دةهيَنن.
خؤشة بيَزراوة دارِيَذراوة كة ميالن ئةجنامى دةدات و بووةتة هةر لة ميَذ بوو نةخشةيةك بؤ ئةم كارة نا

رِةفتاريَكى باو. ئةطةر كرِياريَك سةرخؤش بيَت بطاتة رِادةى توندوتيذى، ئةو كات طؤستاظ بة طفت و لفيت 
شريين رِايدةطريَت تا ميالن دةطات، ئةو كات ميالن لة ثشتةوةى نزيك دةبيَتةوةو، لةناكاو طؤستاظ ليَى 

بةو دةستةكةى  كةو بة يةك دةست بةرزى دةكاتةوةو،دةكةويَتةوة، ميالن ثرِ دةداتة ثشتويَنى سةرخؤش دوور
ديكةيشى توند ياخةى دةطريَت، لةو كارةدا ئةوةندة ليَهاتوو و خيَراية كةس هيض رِؤذيك نةيتوانيوة ميالن 
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ةزانيَت سةرخؤشةكة، ئةطةر ببينيَت ضؤن بة هةردوو دةستى سةرخؤشةكة هةَلدةطريَت، ثاشان ئةوةندة د
دروستكراو بةرةو دةرطة باأل  و ثووشبةهيَزترين ثياوى شارةكةيش بيَت، وةك بووكةشووشةيةكى لة كا

دةطريَتةوة كة )ماَلضكا( لة كاتى طوجناودا دةيكاتةوةو، يةكسةر لة دةرطةكةوة دةضيَتة دةرةوةى ناو شةقام، 
ان هةر شتيَكى ديكةى مابيَتةوة بؤ فرِآ دةدات و، ميالن ئةو كات طؤستاظ كآلوةكةى يان داردةستةكةى ي

بة هةموو تواناى خؤيةوة دةضيَتة ثيَشةوةو ثةردة ئاسنينةكة دادةتاوة. هةموو ئةوة لة ضاوترووكانيَكدا زؤر 
 رِيَك و ثيَك رِوو دةدات، ئةوةندة نابات كرِيارةكان ئاورِ بدةنةوة دةركراوةكة خؤى لة دةرةوة لة ناو شةقامدا
دةبينيَتةوة، هيضى ثيَناكريَت، ئةطةر تةواو كةللةيى بووبيَت، ئةوة نةبيَت بة ضةقؤكةى يان بة بةرديَك لة 
ثةرذينة ئاسنينةكة بدات، وةك ئةو شويَنةوارانة دةيسةمليَنن كة بة ثةرذينةكةوة بةجآ ماون، ئةو كات 

تة ئؤباَلى ثياوانى ت، كث كردنةوةيشى دةكةويَرِيسواييةكة لة ئؤتيَلةكةدا نابيَت، بةَلكو لة شةقامةكةدا دةبيَ
 يَك بيَت هةيانة لة نزيك ئؤتيَلةكةوة رِادةوةسنت.ثؤليس، هةرضؤن

نةى تووشى كريَكارةكانى ئؤتيَلةكانى ديكة تووشى ميالن نةهات لةو رِووداوا رِؤذيَك لة رِؤذان رِووداويَك
ةيانةويَت دةرى بكةن و، بضيَت ميَزو كورسييةكان ديَن، وةك ئةوةى ئةو سةرخؤشة بةرةو رِووى ببيَتةوة كة د

بةسةر يةكدا وةربطيَرِيَت يان ئةوةندة بةهيَز بيَت و بةهةردوو دةست وهةردوو قاضى توند دةرطةكة بةرنةدات 
توندو ميزاجيَكى  ثةرؤشييةكىنة لةم كارةيدا ميالن بة شيَوةيةك جووتيَك نةتوانن رِاثيَضى دةرةوةى بكةن. 

ئارةزوويةكى زؤرى شةرِكردن، يان سينط دةرثةرِاندنى نةدةنواند. بؤية بةم جؤرة سفت و سؤلَ و توورِةو نة 
كردنى كريَارةكةدا تيَدةثةرِى، ئةو كات ميالن دةر خيَراية ئةجنامى دةدا. هةركة يةك دةقيقة بةسةر

 رِووى نةدابيَت. دةطةرِايةوة شويَنةكةى خؤى لة مووبة  يان الى قاث شؤرةكة، وةك بَليَيت هيض شتيَك
بةآلم طؤستاظ ئةو كات لة دةرطةكةوة دةضووة هؤَلةكة بضووكةكةوة، وةك بَليَيت بآ مةبةست ئةو كارة  

دةكات، تةماشاى لؤتيكاى دةكرد لة تةنيشت ميَزيَكةوة لةطةأل كرِيارى ثايةبةرزدا دانيشتووة، لةناكاو 
ويَك قةوماوةو، ضارةسةر كراوة، ئةو كات لؤتيكايش هةردوو ضاوى دةقووضيَنيَت، لؤتيكا تيَدةطات كة رِوودا

هةردوو ضاوى دةترووكيَنيَت، بآ ئةوةى قسةكانى خؤى بربِيَت و بآ ئةوةى بزة بةسةر ليَويةوة نةميَنيَت، 
خيَرا ضاو دةترووكيَنيَت، كةس هةست ناكات، ئةوةيش دةطةيةنيَت: )باشة سوثاس، بةردةوام ورياو ئاطةدار 

 بة(.  
هيض نةدةمايةوة ثرسى ئةوة نةبيَت كة كرِيارة دةركراوةكة خواردوويةتييةوة يان شكاندوويةتى. ثاش ئةوة 

كاتيَك درةنطانى شةو لة ثشت بةربةستيَكى سوورةوة ذميَردةى ئةو رِؤذةيان تةواو دةكرد، لؤتيكا لة برى 
 ثارةى ئةو شتانة لة طؤستاظ خؤش دةبوو.

 
 

****** 
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 ثازدةمني ثارِ
 

 
 

طةيةك هةن كة دةشيَت ئةو كرِيارة ضةقاوةسووة ثةنايان بؤ ببات، كة بةو شيَوة ليَزانانة لة ئؤتيَلةكة ضةند رِيَ
دةركراوة ـ ئةطةر يةكسةر لة ئؤتيَلةكةوة بةرةو بةندخيانة بةرِآ نةكريَت ـ بؤ ئةوةى هيَزو تواناى خؤى وةبةر 

ت بة لةترة لةتر بةرةو كابياكة بةرِآ بكةويَت تا دةرباز بيَت كة بةسةرى هات. يان دةبيَ ةبيَتةوةو لةو رِووداو
بة شيَى ئةو هةواية فيَنكى ببيَتةوة كة لة رِووبارةكةوة بةرز دةبيَتةوةو لة تةثؤَلكةكانى دةوروبةرةوة 

ئؤتيَلةكةوة لة ، ئةو كات دةضيَتة )خان زاريا(، كة ضيَتة بارِيَكى ديكةهةَلدةكات، يان ئةو بارِةى ليَى بوو ب
ةثانى شارةوانى دوور نيية، لةوآ بة ئارةزووى خؤى ددان جريِ دةكاتةوةو، هةرِةشة دةكات و جنيَو بةو لة طؤرِ

 ودةستة دةدات، كة لة ناكاو طرتى و بةو شيَوةية دةركردنة ناثاك و ستةمطةرانة لة ئؤتيَلةكةى وةدةر نا
خيَزان و ثياوة خاوةن كارةكان كة  نةيتوانى بةرةنطارى ببيَتةوة. لةم خانةدا، كة تاريكى داديَت و سةرؤك

نايةنة ئةم شويَنة تةنيا بؤ ئةوة نةبيَت ئةو ثشكة مةية خبؤنةوة كة رِاهاتوون بيخؤنةوة، هيض جؤرة 
رِيسواييةك رِوو نادات و ناشيَت رِوويش بدات، ضونكة هةر مرؤظيَك ليَرة بة ئارةزووى خؤى ئةوةندة 

رؤظ ليَرة بةو شيَوةى ثيَويستة هةَلس و كةوت دةكات و، ئةوةى دةخواتةوة بتوانيَت ثارةكةى بدات، هةر م
بيةويَت دةيَليَت. ليَرة داوا لة كرِياران ناكريَت ثارة خةرج بكةن و سةرخؤش بنب بة مةرجيَك  وةك كةسيَك 
هةَلس و كةوت بكةن نةخيواردبيَتةوة. ئةطةر يةكيَك سنوور ببةزيَنيَت، ئةوة زاريا ئامادةية، ئةو ثياوة 

ورسة بآ دةنطة، رِوو طرذو توورِةية، كة ضةكى سةرخؤش و بةشةرِهاتووةكان تيَك دةشكيَنيَت و ورةيان ثآ ق
بةر دةدات، ضةندةيش هات و هاوار بكةن، بة جووَلةيةكى سستى بازووى قورس و، دةنطى نزمى هيَوريان 

 ناكاتةوة:
 ز لةم كارة كةودةنة بيَنة.ـ دةى ... دةى ... واز لةمة بيَنة .. يارى بة ئاطر مةكة .. وا

يَكى جياوازى نييةو، طارسؤنيَكى قاوةخانةى نيية )ضونكة الويَكى بةآلم تةنانةت لةم بارِة ديَرينةدا كة هوَل
سنجقةكة بةردةوام بة جل و بةرطى جووتيارانةوة كارى تيَدا دةكات(، تةنانةت لةم مةخيانةيشدا رِةفتارو 

 تارو نةريتة كؤنةكان دةبوون، تيَكةآلوبوونيَكى سةير .نةريتة نويَيةكان تيَكةأل بة رِةف
ناوداران و ثياوانى ئةوسا ئةوانةى )رِاكيا(يان دةخواردةوة، ليَرة لة طؤشةى تاريكدا بآ دةنط دادةنيشن، 
رِقيان لة هةراو هورياو ذاوة ذاوو بشيَويية، لةم طؤشةيةدا كة لة تةنيشت ثةرداخة )رِاكيا(وة دانيشتوون وةك 

لة تةنيشت شتيَكى ثريؤزةوة دانيشتنب حةز لة سيَبةرو بآ دةنطى دةكةن. لةم دانيشتنةياندا دانيشتوون ضؤن 
و دةخؤنةوة، لة كاتيَكدا طةدةيان سووتاوةتةوةو جطةريان هةوى كردووةو دةماريان طرذ بووةو حةزيان بة 

ةرِوانن ئاكام ئةو رِووناكى  تيشكة ضارةى كةسدا نايةتةوة، تةنانةت بيَزيان لةخؤ دةبيَتةوة. دةخؤنةوةو ضاو
ةكات دنةوة بؤ ئةو كةسانةى دةستةبةر دثةرجووة سةيرة لة دةروونياندا طرِ بطريَت و داطريسيَت كة خوار
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ؤيان دةبينن، ختةواو خوويان ثيَداوة، ئةو رِووناكييةى لة ثيَناويدا ئازارو ئةشكةجنةو كةوتن و مردن بة ضاوى 
 بةداخةوة ـ بةدةطمةن و بة ئاستةمرت تيشك دةدات. كة تا ساآلن تيَثةرِيَت ـ

و هةراو هوريا دةكةن، ى يبةآلم ئةوانةى تازة دةستيان بة خواردنةوة كردووة ئةوانة ثرت ئارةزووى زؤر بَليَ
تةمةنى هةرزةييدان، ئةوانةى تازة كةوتوونةتة سةر رِيَطةى انى زةنطينة طةجنةكان لةوانةى لةتايبةتى كورِبة

وانةى ئةو باجة دةدةنةوة كة هةموو كةسيَك بة ثةتاى خواردنةوةو بآ ئيشى دةدات، هةنديَكيان خراثة، ئة
تا ماوةيةك و، هةنديَكى ديكةيان تا هةتاية. بةآلم زؤربةى خةَلك ماوةيةكى دوورو دريَذ لةسةر ئةم رِيَطةية 

و، ذيانى برذوازييانةو، خراثةى نهيَنى  ناميَننةوة، بةَلكو وازى ىلَ ديَنن و، خيَزان ثيَك دةهيَنن و، بؤ قازانج
و شاراوةو، ئارةزووى مامناوةندى تيَدةكؤشن. كةس لةم رِيَطةيةدا ناميَنيَتةوة تةنيا ذمارةيةكى كةم لةو 
بةدبةختانة نةبيَت كة لة ضارةيان نووسراوة بةدبةختى بكيَشن، ئةوانة لةم رِيَطةيةدا دريَذة بة هةنطاوةكانى 

ئةوةى )مةى(يان لة ذيان ثآ باشرتة، كة لةم ذيانة كورتة فريودةرةدا شتيَكى خةياأل  خؤيان دةدةن، لةبةر
ثآلوى كورت و فريودةرانة ترة. ئةوان لة ثيَناوى مةيدا دةذين و لة مةيدا دةمرن، تا وةك ئةوانةيان ليَديَت 

 لةم طؤشةيةدا تاريك و طيَل و طةوج و توورِة دانيشتوون.
يتة نويَيانة جيَطريبوونة ـ ئةو ذيانةى كة نة سستمى تيَدايةو نة رِةضاوكردن و، ئةو لةوةتاى ئةم رِةفرتو نةر

ـ  بازرطانييةى كة ثرت طورِو تني و ضاالكى تيَكةوتووةو، ئةو قازاجنانةى كة زؤرتر بوونةو بةرزتر بوونةتةوة
ةوة ياوةرى هةموو سالَ دةبيَت بة خؤى و زورِنا سةرةتاييةكةي 31)سؤمبؤ(ى قةرةج، كة نزيكةى جطة لة

ئاهةنطةكانى شارةكة دةكات، ئةوة ئيَستة )فرانس فؤرالن(يش ديَتة بارِةكةى زارياو ئؤكؤرديؤن دةذةنيَت. 
ثياويَكى باريكةلةى سوورةفَلة، طوارةيةكى زيَرِى لة طويَى رِاستة. ثيشةى سةرةكى بازركانيية، بةآلم زؤرى 

 كارة بيانييةكان ئارةزوو دةكةن طوآ لة ميوزيكةكةى بطرن.حةز لة ميوزيك و مةى و شةرابة. سةربازو كريَ
زؤر جاريش رِيَك دةكةويَت )جؤزال(ذةنيَكيش لة بارِةكةدا هةبيَت، كة كابرايةكى خةَلكى )مؤنتى نيطرؤ(ية، 
كابرايةكى الواز ضوون خواثةرست، جل و بةرط شرِؤأل بةآلم بةذن رِيَك و نيطا رِووناك، برسى بةآلم خوددار، 

ت بةرزو فيز زل بةآلم ناضار بوو بة خيَر ثآ كردنى خةَلكى ذيان بطوزةريَنيَت. ماوةيةك لة طؤشةيةكةوة، لوو
دوور لة خةَلك، دادةنيشيَت، داواى خواردنةوة ناكات و تةماشاى بةردةمى خؤى دةكات. بة رِواَلةت خؤى وا 

دا مرؤظ دةرك بةوة دةكات كة هزرو ثيشان دةدات كة هيض نابينيَت و، طوآ بة هيض نادات، لةطةأل ئةوةيش
 نيازى ديكةى بة بريدا بيَت، كة زؤر لةوانة جياوازن لة رِواَلةتيدا بةدى دةكريَن.

هةنديَك سؤزى ثيَضةوانةو ليَك جياواز لة دةروونيدا ملمالنيَيانة، بة تايبةتى مةزنيةتى ئةوةى لة دَليدايةو 
ة جؤرة نيَت. بؤية بةردةوام لةبةردةم خةَلكدا هةست ببآ بةهاو هةذارى ئةوةى دةشيَت بؤ خةَلكى بنويَ

ةكات. لة شويَنةكةى خؤيدا لووت بةرزانةو ثشوودريَذانة دانيشتووة، ضاوةرِوانة شَلةذان و شةرمةزارييةك د
ل نةبوونةتةوةو، دةست بة شيةكيَك داواى طؤرانييةك بكات، لةوة دَلنيا دةبيَت كة كةوانةكة لةبةر شآ 

ةكة دةكات، ئاشكرايانةيش ئارةزووى ئةوة دةكات سةرجنى كةس بؤ الى ئةم ئامادةكاريية سازدانى ئاميَر
يَت، مرؤظ تةنيا طويَى لة كةمني جار كةوانةكة بة ذيَيةكةدا دةهيَنهونةرييانةى رِانةكيَشيَت، كاتيَك ية

طؤرانيةكى نةرم   دا جؤزالدةنطيَكى لةرزؤكى جياواز دةبيَت وةك رِيَطةيةك باراناو تةرِى كردبيَت، بةآلم لةطةأل
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بة لووت دةَليَت لة كاتيَكدا دةمى هةر نووقاوة، بةوةيش دةنطى جؤزالكة تةواو دةكات و دةنطى ئةوو 
دةنطى خؤى ليَك دةطوجنيَنيَت، تا ئةو كاتةى كة هةردوو دةنطةكة تةواو لة دةنطيَكى طوماناوى طشتطريدا 

ت، ئةم ئيبليسة بةدبةختة دةبينيت لةناكاو بة شيَوةيةكى تيَكةأل دةبن و رِآ بؤ طؤرانييةكة  خؤش دةكا
ئةفسووناوى دةطؤرِيَت، ئةو كات شةرمنؤكى ناميَنيَت و، شتة ناكؤكةكانى ناخةوةى هيَور دةبنةوةو 
دةسرِيَنةوةو، هةموو دذواريية دةرةكييةكانيش ذ بري دةضنةوة. ئةو كات موزيكذةنةكة يةكسةر سةر بةرز 

بدات، ضونكة ثيَويستى بةوة ناميَنيَت ئةوة لة خةَلكى  ك دةمامكى بآ فيزى توورِوةك ثياويَدةكاتةوة، 
بشاريَتةوة كة ئةو كيَيةو ض كارةية. دةست بة طؤرانى ضرِين دةكات بة دةنطيَك مرؤظ ثيَشبينى ناكات 

 ئةوةندة بةهيَز بيَت، ضةند ديَرِيَكى دةسثيَك دةضرِيَت:
 ت و دةَليَت:طةآلى رِةحيانة دةست بة طريان دةكا

 ئةى شةومنى ناسك بؤ ناتكيَيتة سةرم؟
هيض نابينن بةَلكو  وا ثيشان دةدا طوايةبة رِواَلةت خؤيانيان لةناكاو كرِيارةكان بآ دةنط دةبن، ثاش ئةوةى 

دةثةيظني. ئةوان لةوةتاى ئةو دوو ديَرِةى سةرةتايان بيست، مووضرِكةيةك بة طيانياندا تيَثةرِى، لةوةدا 
لة نيَوان توركان و كريستيانةكاندا نيية، لةبةر ئةوةى زؤر تينووى ئةو شةومنةن كة لة جياوازى 

 ، بآ ئةوةى هيض جياوازييةك لةنيَوانياندا هةبيَت. يةوةك ضؤن لة ناخى ئةوانيشدا يةطؤرانييةكةدا
 بةآلم كاتيَك طؤرانيبيَذةكة بة دةنطيَكى نزمرت طوتى:

 ئةوة لقة رِةحيانة نةبوو
رثؤشى خوازةو ليَكضوواندنى فرِآ داو، دةستى بة ئةذماردنى ئارةزوو و ضارةنووسة كاتيَك سة

ةشار داوة، رِاستةقينةكانى تورك و سيَربي كرد، كة خؤيان لةثشت ثةردةى ويَنةى شةومن و لقة رِةحيانةوة ح
هةر تاكيَك  ى تيَكةوت و بة رِيَطةيةكى جياوازدا رِؤيشت بة ثيَى جياوازى ئةوةىسؤزى بيستةران جياواز

هةستى ثآ دةكات و ئارةزووى دةكات و برِواى ثآ هةية. ويَرِاى ئةوةيش بة ثيَى ياسايةكى نةنووسراو ئوقرة 
ئةوةيش لة دةروونيانداية  دةطرن و هةر هةموويان بة هيَورى طوآ لة طؤرانييةكة دةطرن تا كؤتايى ديَت،

هةر يةكةيان تةنيا تةماشاى ئةو  دةخوليَتةوة،نابرِن و هيض شتيَك دةرناخةن لةوةى لة سينةياندا دةري
كة ثةرداخة دةكات لة بةردةميدا دانراوة كة لةسةر رِووى بريقةدارى )رِاكيا(كة ئةو سةركةوتنة بةدى دةكات 

نةكان و نةبةردى و شكؤمةندى و ئةو جؤرة شتانة دةبينيَت كة لة هيض هيواخوازيةتى، جةنط و ثاَلةوا
 بةر نابن.شويَنيَكى جيهاندا دةستة

كاتيَك ثياوة ثلةو ثاية نزم و كورِة دةوَلةمةندةكان بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ هةر دةخؤنةوة، ئةو كات 
مجوجووأل و بزاوتن دةكةويَتة بارِةكةوة، ئةو كاتيش كار بؤ سؤمبؤو، فرانتس رِؤالن و، تاك ضاوةكةو 

 )شيخا(ى قةرةج ثةيدا دةبيَت.
و رِوو سةختة، خووى ثياوانى طرتووة، لةطةأل هةموو ئةو كةسانةدا شيخا ئافرةتة قةةرةجيَكى خيَل 

ةندةى ئةوة ناكات كة زدةخواتةوة كة دةتوانن ويَر بكةن، بةآلم هيض كاتيَك مةست نابيَت، مرؤظ مة
 اشريينةكانى بآ بةش ببيَت.نئاهةنطيَك لة ئاهةنطةكانى مةى خواردنةوةو مةست بوون لةطاَلتة 
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و سؤمبؤو ة ناوة دةطؤرِيَن، بةآلم تاك ضاوسؤمبؤو شيخادا كات رِادةبويَرن ناو تاك ضاووئةو كةسانةى لةطةأل 
شيخا لةضاو بزر نابن. ئةوانة بة موزيك و ميزاج و رِاكيا ذيان دةطوزةريَنن، ئةو كارةى كة دةيكةن بؤ 

تةخشان و  ديكة ىرِابورادنى كةسانى ديكةيةو، ئةو قازاجنةى دةستيان دةكةويَت، ئةوةية كة كةسان
ثةخشانى دةكةن، ذيانى رِاستةقينةى ئةوان بة شةوة، لةو دةمة نةشازانةى كة لةش ساغ و بةختةوةران 
دةنوون، لةو دةمة نةشازانةى كة رِاكياو ئارةزووة خةفيَنراوو ضةثيَنراوةكان تا ئةو دةمةى جؤرة دؤخيَكى 

روست دةكةن، كة هةموو جاريَك وةك خؤى دةروونيانةى توندو بريسكةدارو، ثةرؤشييةكى مةزةندة نةكراو د
دةميَنيَتةوة، بةآلم هةموو جاريَكيش بة شتيَكى نوآ ديَتة بةرضاو، هةموو جاريَكيش جوانرت لة هةموو 
كاتى ثيَشوو ديَتة ثيَش ضاو. ئةو سآ كةسة ئةو طةواهيدةرة بآ دةنط و كريَطرتانةن كة هةموو مرؤظيَك 

خؤى خباتة رِوو )وةك ضؤن دةربرِينيَكى سيَربى كرواتى دةَليَت: خويَنى ذيَر دةويَريَت لة بةردةمياندا رِاستى 
ثيَستى خؤى ثيشان دةدات( بآ ئةوةى دواتر هةست بة ثةشيمانى يان شةرمةزارى بكات. هةموو شتيَك 
لةطةأل ئةوان و لةبةردةم ئةواندا رِيَى ثآ دراوة، هةموو شتيَك لةوانةى ئةطةر هى كةسانى ديكة بيَت و 
دةربكةويَت ئةوة بة رِيسوايى و ئابرِووضوون دةذميَرريَت، لةوانةى ئةطةر هات و مرؤظ لة ماَلةكةى خؤيدا 
توخنى بكةويَت، ئةوة بة طوناهيَك دةذميَرراو دةبووة شتيَكى دةطمةن و نةكةردةنى. هةموو ئةو باوك و 

ناوى وانن بة خؤشاردنةوة ثشت بةسنت بةةتكورِانة، ئةو دةوَلةمةندو، ناودارانةى سةر بةخيَزانى بةناوودةنطن د
ئةجنام  ةان ئةو شتانةو موسوَلمانانة، ساتيَك لة ساتةكئةو موسوَلمانانةو ثشت بةسنت بة بةرثرسياريةتى ئ

نويَنن. ئةو كاتيش رِووى رِاستةقينة يان ةردةم هيض كةسيَكى ديكةدا ئةجناميان بدةن و ببدةن كة ناويَرن لةب
يَكى رِووى رِاستةقينةيان ناوة ناوة دةردةكةويَت: دَلرِةقةكان دةتوانن طاَلتةيان ثآ بكةن بةاليةنى كةمةوة بةش

و ليَيان بدةن، ترسنؤكةكانيش دةتوانن جنيَويان ثآ بدةن و، دةست بآلوةكانيش دةتوانن ديارييان ثيَشكةش 
خةمؤك و خاوةن بكةن، ئةوانيش بة خؤ دةنازن و دةتوانن ستايش و ثيَدا هةَلدانيان ىلَ بكرِن، 

ئارةزووةكانيش دةتوانن ضيَذ لة طاَلتةو طةث و كارة نةشازةكانيان وةربطرن و ، لةرِآ الدةرو ضاوبرسى و 
ئةوانةى ضاويان لةدةرة دةتوانن ضيَذ لة رِةفتارة بويَرانةكانيان ببينن يان ضيَذ لةو خزمةتطوزارييانةى ديكة 

ستييةكى هةميشةيني، دانيشتووانى شار ئةوانةى ذيانى ببينن كة ثيَشكةشيان دةكةن.. ئةوانة ثيَداوي
ن بناخةوةيان سةركوتكراوةو شيَويَنراوة ددانيان ثيَدا نانيَن. ئةوانة لة هونةرمةندانيَك دةكةن لة ذينطةيةكدا 

ئاطةى هونةر نةزانيَت و ليَى نةطات. شارةكةيش هيض ثياوو ئافرةتانى لةو جؤرة بيَبةش نةبووة، ض 
يان بآ ئابرِوو، يان نةشاز يان ليبؤك، تةنانةت ئةطةر هات و يةكيَكيان ثريبوو و مرد، ئةوة طؤرانيبيَذ، 

يةكيَكى ديكة جيَطةى ثرِ دةكاتةوة. ضونكة شان بة شانى ناسراوو ناودارةكان بةردةوام كةسانى نوآ لةوانة 
ةن و كةش و هةواى خؤشى و سةرهةَلدةدةن و ثةروةردة دةبن، يارمةتى كات رٍِِابواردن و كات بةسةر بردن بد

كامةرانى بؤ ذيانى نةوةى نوآ دةستةبةر بكةن. بةآلم كاتيَكى دوورو دريَذ بةسةر دةضيَت بةر لةوةى 
 تاك ضاو دةركةويَت. ىثياويَكى ضوون سالكؤ

دَلى لة كيذيَك ضوو سةماى دةكرد، بة  )سيَرك( طةيشتة شارةكة، تاك ضاو كاتيَك ثاش داطريكارى يةكةمني
ةم كيذةوة ضةند جؤرة كاريَكى ضةقاوةسووانةو نةشازانةى كرد، لةو ثيَناوةيشدا لة بةندخيانة توند كراو هؤى ئ
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ليَدانى خوارد، هةروةها ئةو دةوَلةمةندانةى كة هيض ئاكاريَك رِيَى ئةوةى ليَنةدةطرتن هانى بدةن و هةَلينيَن 
 سةثيَنرا.ئةو رِةفتارانة بكات، ئةوانيش قةراماتيَكى زؤريان بةسةردا 

ئيَستة ضةند ساَليَك بةسةر ئةو رِؤذطارةدا تيَثةرِيوةو، خةَلكى لة زؤر شت رِاهاتوون، ئيَستة طةيشتنى 
وةك جاران سةرجنى خةَلكى  موزيكذةن و ئافرةتانى ئةكرؤباتيك و مارةوانة بيانييةكان واى ليَهاتووة

كى سةربوردةى تاك ضاوةكة دةطيَرِنةوة كة كاتيَك يةكةمني سيَرك طةيشت. بةآلم هيَشتة خةَلرِانةكيَشيَت 
 ضؤن دَلى لة سةماكةرةكة ضووبوو.

ماوةيةكى دوورو دريَذة هيَشتة تاك ضاوةكة ذيان و تةمةنى خؤى لة ثيَناوى خزمةتكردنى خةَلكدا بةفيَرِؤ 
 طةكانيانموويان دةكات، شةوانيش خزمةتى بةدةدات، بة رِؤذ لة هةموو كاريَكياندا خزمةتى هةر هة

دةكات، كاريَك دةكات شادومانانة كات بةرِآ بكةن، ضونكة دةخواتةوةو مةست دةبيَت و رِةفتارطةليَك 
دةكات ئاذاوةو بشيَوى دروست بكةن. ئيدى بةم جؤرة نةوة دواى نةوة، ضونكة هةركة هةنديَكيان واز لةم 

ةوة، نةوةى نوآ سةر ور ببنبهيَنن و هيَ بكةنةوةو ذنلة كؤمةَلدا  يانجؤرة ذيانة بهيَنن و شويَنى خؤ
دةبرِن. ئيَستة تاك ضاوةكة بةساَلدا ضووةو ثري بووة. ئيَستة واى ليَهاتووة  هةَلدةدةن و هةمان ئةم قؤناغانة

كاتيَكى زؤرى خؤى لة بارِةكةدا بةسةر دةبات ثرت لةوةى لة كارةكةيدا بةسةرى ببات و، بةو قازاجنة كةمرتة 
دةوَلةمةندةكان ثيَشكةشى دةستى دةكةويَت كة  كردن و خواردنةوةو ثامشاوانةثيَ وزةران دةكات كة لةو خيَرط

دةكةن. ئةو خةَلكةى شةوانى باراناوى ثاييز لة بارِةكةى زاريا طرد دةبنةوة، نغرؤى بيَزارى و جارِسى دةبن. 
شتى غةمطني و  ئةوانة ضةند دةوَلةمةنديَكن لة دةورى يةكيَك لة ميَزةكان دانيشتوون. هزريان سستة، بري لة

ناخؤش دةكةنةوة، قسةكانيان قورس و ناخؤشن لة بؤشاييدا دةنط دةدةنةوة، دةم و ضاويان ساردو بزرو 
ية لة طؤشةيةكى بورووذيَنيَت. ئةوةيش تاك ضاوةكةطوماناويية. تةنانةت )رِاكيا(يش ناتوانيَت ميزاجيان 

ى قورس كردووة. شةكةتى و ماندوويةتى و بارِةكةوة لةسةر كورسييةك دانيشتووةو، خةو هةردوو ثيََلوو
اخى رِاكيا جَلةويان ىلَ ئةستاندووة. ئةمرِؤ كاتيَك هةنديَك شتى بؤ ى شيَدارو يةكةمني ثةردطةرما

 .باران تا سةر ئيَسك تةرِى كرد )ئؤكؤَلضة( دةبرد
ة ضةقاوةسووانة دةورى ميَزى دةوَلةمةندةكان باسى ئةو ئةوينداريية كؤنئةوةيش كريَكاريَكى بيَزارة لة

دةكات كة تاك ضاوةكةى تيَكةوت و، باسى كيذة سةماكةرةكةى سيَركةكة دةكات. ئةو بة شيَوةيةك ئةو 
باسة دةطيَرِيَتةوة وةك بَليَيت بة رِيَكةوت بيَت. بؤية هةموو نيطاكان ئاراستةى ئةو طؤشةية دةبيَت كة تاك 

جووَلة دانيشتووةو خؤى وا ثيشان دةدات طواية ضاوةكةى ىلَ دانيشتووة. كةضى تاك ضاوةكة بآ دةنط و 
هيَشتة نوستووة. با بَليَن هةر ضييان دةويَت با بيَليَن: تاك ضاوةكة تةواو برِيارى داوة ـ ئةويش بةيانى ئةمرِؤ 
كاتيَك تووشى سةرئيَشةيةكى توند بوو ـ كة هةرطيز بةرسظى هيض طاَلتة ثآ كردنيَكيان ناداتةوةو، لةمةدا 

بةو شيَوةية كآلوى لةسةر بنيَن وةك شةوى رِابوردوو لةم بارِةدا ئةو دةوَلةمةندانة كآلويان لةسةر  رِآ نادات
 نا.

 يةكيَكيان طوتى: 
 ـ وا بزامن هيَشتة نامة بؤ يةكدى دةنيَرن.
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 دووةم طوتى:
يكةى هةية ـ تةماشاى ئةم نارِةسةنة بكة: نامةى ئةويندارى بؤ ئافرةتيَك دةنووسيَت، هاوكات ئافرةتيَكى د

 ليَوةى نزيكة.
تاك ضاوةكة هةوأل دةدات و دةكؤشيَت خؤى تيَنةطةيةنيَت. بةآلم ئةم قسةيةى لة بارةى ئةوةوة دةكريَت 

 دةيهةذيَنيَت و كارى تيَدةكات.
وةك بَليَيت هةتا ختؤكةى دةم و ضاوى بدات، ضونكة هةردوو ضاوى دةيانويست لةناكاو بكريَنةوةو 

ناطريَت بآ دةنط و كث بيَت.  ةمى زةردةخةنةيةكى شاديدا دةكشان. بةرطةى ئةوماسوولكةكانى لة ئاكا
كةسيَك طوآ و بايةخ بة شتةكة نةدات، بةآلم ئةوةندة  ىئةوةتة سةرةتا دةستى دةجووَليَنيَتةوة، جووآلنةوة

 ناخايةنيَت لة ئاكامدا دةَليَت:
 ـ هةموو ئةو شتانة رِابوردن و بةسةرضوون ...

بةسةرضوون؟ هةه ... خةَلكينة طوآ بطرن ئةم تاك ضاوة تاوانباريَكى سةيرة. لةوآ، لةو ـ رِابوردن و 
دوورايية، ئافرةتيَك لة ثيَناويدا دةسووتيَت و، ليَرةيش ئافرةتيَكى ديكةى بة دةستةوة شيَت دةبيَت. ئةوةى 

خت تؤ ةبت ... ئةى بةدثاشان سيَيةمني ديَوات و بةسةر دةضيَت، رِؤيشت و بةسةرضوو، دووةميش دةرِ يةكةم
 ت طيانت كويَوة بضيَت، كة يةك بة دواى يةكدا ئةقَليان ثىَ لةدةست دةدةيت؟يبَليَ

تاك ضاوةكة هةستابووة سةر ثآ و لة ميَزى طرووثةكة نزيك بووبووةوة. نوسنت و شةكةتى و، ئةو بةَليَنةى ذ 
ك نةكةويَتةوة.كةضى ئةوةتة دةستى ياد ضووبووةوة كة بة خؤى دابوو طواية توخنى هيض قسةو قسةَلؤكيَ

ة و ئةويندارةو نة ئةو تامةزرؤمةندخستووةتة سةر دَلى و بؤ ئةو شةوطةردانةى دووثات دةكاتةوة كة نة ئة
فريودةرةية كة مةزةندةى دةكةن، هيَشتة جلةكانى تةرِن و، هيَشتة دةم و ضاوى تةرِو ثيس و رِةنط 

باشانة نييةو رِةنط دةداتةوة( بةآلم نغرؤى زةردةخةنةيةكى شادى بووة،)ضونكة فيَسةكةى لةو جؤرة فيَسةية 
 و هةَلضووانة بووة. ئةوةتة لة تةنيشت ميَزى زةنطينةكانةوة دادةنيشيَت.

وردةبابؤ(ية، كة دوو تؤو كورِةزاى )ميسانتؤ بابؤ، كة جوويةكى قةَلةوى جةستةو طيان سووكة، كورِى م
 اغ و دةفرى ميتاَلن، هاوارى كرد طوتى:ودارى بازرطانى قاث و قاضبازرطانى نا

 .. ـ ثةرداخيَك رِؤم بؤ تاك ضاو بيَنن
بيتوانياية لة جياتى رِاكيا، رِؤمى دةخواردةوة، ضونكة ئةم شةرابة  كةويَرةكة لةم دواييانةدا هةرضونكة ك

اكيا كاريطةرترو يَت، ضونكة لة رِئةطةر ئةم دةربرِينة رِاست بنويَية بؤ كةسانيَكى وةك ئةو دروست كراوة، 
خؤشرتو خيَراتر مةست دةكات. رِؤم لة شووشةى بضووك بضووكى قةوارة يةك لة دةى ليرتدا ثيَشكةش 
دةكريَت و، ئةو كاغةزةى ثيَوةيةتى ويَنةى ئافرةتيَكى طةجنى خوالسى )لة دايك و باوكيَكي سثى ثيَست و 

ى لة ثووش دروستكراوى شةثقةيةكى طةورةى لةسةر كيَشراوة، يَست(، ليَو ئةستوورو ضاو سووتاورِةش ث
، دوو طوارةى طةورةى زيَرِى لة طويَية، لة ذيَر ئةو ويَنةيةدا بة ثيتى سوور نووسراوة: جامايكا لةسةر ناوة

)ئةويش ئارةزووى تاراوطة الى دانيشتووانى بؤسنيا دةورووذيَنيَت، كاتيَك يةكيَكيان بة قؤناغى بآ 
ك ضاوةكة هةركة ويَنةى ئافرةتةكة دةبينيَت يةكسةر هةست بة ئاطرى شةرابة ئارةزووييدا تيَثةرِيَت(. تا
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نويَيةكة دةكات و تةنانةت مةزةندةى ئةوةى دةكرد ئةطةر بهاتبايةو ثيَش ساَليَك بةر لة ئيَستة مبرداية، 
(. هةركة ئةوة لة ضيَذى ئةم نازو زادةى ذيان بيَبةش دةبوو )لةجيهاندا ضةند جوانى وةك ئةم جوانيية هةية

هةست بةوة دةكات دَلى نةرم دةبيَت، بؤية كاتيَك قةثاغى هةر شووشةيةك رِؤم بكاتةوة بةردةوام ماوةى 
ضةند ساتيَك رِادةميَنيَت و بري دةكاتةوة. ثاش ئةو ضيَذةى لةو رِامان و ئةنديَشةيةى وةردةطريَت، نؤرة ديَتة 

 سةر ضيَذى خودى شةرابةكة.
يَكى دنم دةم و ضاوى خؤيدا رِاطرتووة، وةك بَليَيت بة ضرثةوة بيدويَنيَت دوانةكةى لةبةردةبوتَلئيَستة 

، يَتثيَكبمةبةستةكةى واى ليَكرد بيهيَنيَتة قسةو . ئةوةيش ئةو كةسةية كة ى نةبيسرتاوطاَلتةئاميَزانة
 دَلرِةقانة ليَى دةثرسيَت:

تةويَت يارى ثآ بكةيت وةك ضؤنت ـ ئةى بةدبةخت ضى بة كيذةكة دةكةيت؟ دةتةويَت بيخوازيت يان دة
 يارى بةوانى ديكة كرد؟
ية ناوى )باشا(ية. جوانرتين كيذى شارةكةية، ةستى بوو كيذيَكى خةَلكى )دؤشضة(ئةو كيذةى ئاخيَوةر مةب

 باوكى مردووةو وةك دايكى نةقشكارى جل و بةرطة.
رةى جوانى ااس دةكرد، طؤرانييان لة بهاوينى رِابوردوو الوان لة كاتى طةشت و مةست بوونةكانياندا زؤيان ب

، بؤية تاك ضاويش وردة وردة لةطةَلياند طريرؤدةى دةبوو، بآ ئةوةى بزانيَت بؤضى ثيَدا هةَلدةدابآ ويَنةيةوة 
 و ضؤن ... بةم شيَوةية دةستيان بةطاَلتة ثيَكردنى دةكرد.

 يةكيَكيان طوتى:
بؤ الويَك هةَلدات ضى دةطةيةنيَت؟ ئةوة دةطةيةنيَت كة ـ بةستةزمان دةزانيت ئةطةر كيذيَك ضةثكة طوَليَك 

)باشا( ثيَت دةبيَذيَت: من ئةوةندة تؤم خؤش دةويَت، وةك ئةم طوَلة ثضرِيَنراوة لة ثيَناوى تؤدا سيس 
 .دةطةيةنيَتدةمبةوة، تؤيش نة ديَيتة داخوازيم، نةيش رِيَم ثآ دةدةيت ميَرد بكةم؟ ئةمة 

(يان بؤ كرد، باسى ئةو كيذة تاك و دةطمةن و داويَن ثاك و سثييةيان بؤ كرد، هةموو الوةكان باسى )باشا
هيشووى طةييوى سةرديوارى ناو  و شؤرِبوونةوةىضوون خواربوونةوةة نازو لةجنةوالرةوة رِآ دةكات و كة ب

كةسةى  وت: ئةو. ثيَيان طخؤى خوار دةكاتةوة ، بةو شيَوةيةحةوشة كة ضاوةرِوانى يةكيَك دةكات بيكاتةوة
 .لة تاك ضاو بةو الوة كةسى ديكة نيية وةك طوأل بيكاتةوة ئةوة  كة باشا ضاوةرِيَى دةكات

نيطايانةى تةماشاى ئةم بكات؟ بة رِواَلةت خؤيان توورِة كردو هاواريان كردو طوتيان: ضؤن دةبيَت بةو 
 يَكى ديكةيان بةرطرييان ليَكرد.هةند

رِواى بة ثةرجووةكة دةكردو، جاريَكى ديكة بة درؤى دةخستةوةو لة . جاريَك بدةخيواردةوةيش هةر تاك ضاو
دَلى خؤيدا دةيطوت: ئةوة كاريَكى نةكةردةنيية. لةكاتى دةمةتةقيَدا طاَلتةثيَكردنى هاوةَلة طةورةكانى لة 
 خؤى بةدوور دةخستةوةو، دةكؤشا تيَيان بطةيةنيَت كة ئةو ئةوينداريية هى ئةو نيية، ضونكة ئةو لة ثرية

كةسى ثآ فريو نادريَت. بةآلم لة ساتى بآ دةنطيدا بة خؤى خةونى بة دةضيَت و مةميوونيَكى هةذار 
كيذةكةو بة جوانى كيذةكةو بةو كامةرانييةوة دةبينى كة دةشيَت ثيَى ببةخشيَت بآ ئةوةى ئةو ثرسيارة 

يَك لةم شةوة نايابةى هاويندا ت. بةآلم هةموو شتةيةنيَى ثيَرِا بطخؤدةتوانيَت  دةشيَت و لةخؤى بكات ئاية



 116 

رِيَى تيَدةضيَت كة رِاكياو طؤرانى و ئاطر ئاسؤكانى بآ رِادةو سنوور فرةوانرت دةكةنةوة. ئةطةر شتيَك رِووى 
دةزانيَت ئةو  تةواو بةدوور بزانريَت. تاك ضاو نةدابيَت ئةوة شتيَك نيية نةكردةنى بيَت و، شتيَكيش نيية

دةكةن و ثيَى رِادةبويَرن. ئةو بةرِيَزانة ناتوانن بآ ثيَكةنني ذيان بطوزةريَنن و، ى ثآ دةوَلةمةندانة طاَلتة
دةبيَت سةر بنيَنة سةر يةكيَك، با ئةو ببيَتة ليبؤك و بيانهيَنيَتة ثيَكةنني، ئةوةبوو ئةو كارةيان سةرى طرت 

ديكة نيية، بةآلم شتيَكى و تا هةنووكةيش هةر واية. بةآلم ئةطةرضى هةر هةموو لة طاَلتة بةو الوة شتى 
ديكة هةية كة هةرطيز طاَلتة نيية، ئةويش ئةو ئافرةتة جوانةو، ئةم خؤشويستنة دةطمةنةية كة خةونى ثيَوة 
دةبينى و تا ئيَستةيش هةر خةونى ثيَوة دةبينيَت. هةروةها ئةو طؤرانييانةيش طاَلتة نني كة خؤشةويستييان 

ئةو طؤرانييانةى كة ئافرةتيان تيَدا نزيك و هاوكات دوورة، وةك لة بة واقيعي و ناواقيعي تيَدا دةذيَت، 
 دةبويَرنرِاكةسانةى ئةنديَشةو خةياَلى ئةودا واية. هةموو شتيَك، تةنانةت ئةمةيش، بةبؤضوونى ئةو 

لة ناخيدا شتيَكى ثيَرؤزيش بووةو، بوونيَكى  بؤضوونى ئةو رِاستيية، بةردةوامطاَلتةية، بةآلم بة 
شةراب و طؤرانى و، هةموو شتيَك ةيشى هةبووة بةضاوثؤشني لة طاَلتةى ئةو دةوَلةمةندانةو، خودى واقيعيان

 خودى )باشا(يش .تةنانةت ، و
يشى لةبري دةضيَتةوة. ضونكة دةروونى دةتويَتةوةو، ئةقَلى ةهةر هةموو ئةوة دةزانيَت، بةآلم هةر هةموو ئةو

 دةبةستيَت و دةرِوات.ضؤرِاوطة دةبةستيَت وةك ضؤن ئاو ضؤرِاوطة 
ى لةطةأل ئةو ئةو بةسةرهاتة ئابرِووبةرةو ئةو ئةوينة طةورةبةم شيَوةية، ثاش تيَثةرِبوونى سآ ساأل بةسةر 

كةوتة داوى ئةفسوونى  ةضى تاك ضاوكة لةسةر ثةت سةماى دةكرد، كبةسةرى برد ئافرةتة نةمساوييةدا 
كارةكان يارييةكى نويَيان دؤزييةوة كة ئةوةندة دَلرِةقى و ئةوينيَكى نويَوةو .... بةوةيش دةوَلةمةندو بيَ

ورووذانى تيَدا بوو بةشى ئةوةى دةكرد طاَلتةو ثيَكةنينيان بؤ ماوةى ضةندين مانط و ضةندين ساأل بؤ 
 دةسةتةبةر بكات.

 لةمةرِلة ناوةرِاستى هاويندا رِووى دا. ثاشان هاوين كؤتايى هات و زستان هات و، طاَلتة  رِووداوة ئةو
ةاليةن تاك ضاوةوة دةمةتةقيَى شةوانى رِازاندبووةوةو رِؤذطارى خةَلكى لة ناوةندى لخؤشويستنى )باشا( 

، بة رِؤذ . تاك ضاويان بة )زاواى الو( يان )ئاشق( ناودةبردت دةكردةوة. ئيَستة ناوى تاك ضاوشاردا كور
ى كة رِايانسثاردبوو بيانكرِيَت و، لةم كان دةكرِكاتيَك وا  ورِماوو بةدبةختانة دةضوو ئةو شتانةى لة دوكانة

هةَلطرتبوو، سةرى لةوة بة دةست و بةسةر شانةوة شويَنةوة بؤ ئةو شويَن دةسوورِايةوةو شتطةليَكى زؤرى 
سورِمابوو بةو ناوةوة بانطيان دةكردو، ثيَى ناخؤش بوو بةو ناوةوة بانط بكريَت، هيضيشى نةدةكرد تةنيا 

شانى هةَلدةتةكاند. كة شةو دادةهات و، رِووناكى لة بارِةكةى زارياوة دادةطريساو،  بؤ طاَلتة هةردوو
م طؤرانى دةضرِى نزيةكيَكيان بانطى ثةرداخيَك )رِؤم(ى بؤ )تاك ضاو( دةكردو، يةكيَكى ديكة بة دةنطيَكى 

 وةك بَليَيت بة رِيَكةوت طؤرانى دةضرِيَت:
 بووةذى ئيَوارة هاتووةو، خؤر ئاوا كاتى نويَ

 ئيَستة بة رِووى تؤدا نابريسكيَتةوة
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ئةو كات هةموو شتيَك لةناكاودا ديَتة طؤرِين. ئةو كات بارو قورسايى ناميَنن و شان بةرز كردنةوة 
ديَنى دريَذ ضاويش كة سةرما تةزاندبيَتى و رِ ناميَنيَت، نة شارو، نة بارِو، بطرة تاك ضاويش ... نة تاك

 ولةشتيَك لَ و درِاوى كةسانى ديكة خؤى داثؤشيبيَت ... ئيَستة هيض ى شرِو شؤبيَتةوةو، بة جل و بةرطبوو
دا نيية تةنيا باَلكؤنيَكى بةرز هيض  شتيَك لة ئةنديَشةى تاك ضاونيية. ئيَستة شتانة لة ئارادا هةموو 

ئةو  و ضاوةرِوانى ى كيذيَك دةنوارِيَتزة تريَيةكةكردووةتةوةو، رِ ىنةبيَت، كة تيشكى ئاوابووى هةتاو رِووناك
و طويَى لة ثيَكةنني بة دةنطى بةرز كيَك طوَلى بؤ هةَلبدات. رِاستة لة ضوار دةورى خؤيةوة ثثياوةية كة ضة

هةموو ئةوانة دوورن، وةك بَليَيت تةم بن، كةضى ئةو  رتيَبينى جؤراجؤرو طاَلتةى ناشريين دةبيَت، بةآلم هة
 ليَرةية لة تةنيشت طويَيةوة طؤرانى دةضرِيَت:كةسةى طؤرانى دةضرِى زؤر ليَوةى نزيكة، 

 خؤزطة مبتوانياية لة نزيكى تؤدا
 خؤم بةتيشكى رِؤذ طةرم بكردايةتةوة

ئةوةتانآ خؤى بة تيشكى رِؤذ طةرم دةكاتةوة، كة ماوةيةكة ئاوا بووة، وةك بَليَيت لة هةموو ذيانيدا بة 
موو رؤذيَك بة ئامسانى شارةكةوة هةَلديَت و ئاوا تيشكى رِؤذى رِاستةقينة خؤى طةرم نةكردبيَتةوة كة هة

 دةبيَت.
 .ـ ثةرداخيَك رِؤم بؤ تاك ضاو

ميَردى كرد. نةقشكارة  (باشا)بةو شيَوةية شةوانى زستان  بةسةرضوون. ئةوةبوو لة كؤتايى زستانيشدا 
ردى بة حاجى بةستةزمان و زؤر جوانةكةى )دؤتضة(، كة نؤزدة ساَلى تةمةنى خؤى تةواو نةكردووة، ميَ

سةر كرد )كة ثياويَكى بةرِيَزى دةوَلةمةندة، تةمةنى ثةجناو ثيَنج ساَلة( عومةرى نيشتةجيَى ثشتى قةآلكة 
 بة هةوآ ميَردى ثيَكرد.
لة خانةوادةيةكى طةورةيةو، بة زيرةكى و  ىساَلة  ذنى هيَناوة. ذنةكةيش 31حاجى عومةر ماوةى 

يةى حاجى عومةر لة ثشتى قةآلكةوة هةيةتى طونديَكى رِاستةقينةى ليَهاتوويى ناوى رِؤيشتووة. ئةو زةوي
لة كةرةستةى ثتةو دروست كراون،  نئاوةدانى ثرِ لة هةموو جؤرة سامانيَكة. دوكانةكانيشى كة لة شار

قازاجنكى مسؤطةرى طةورةى بؤ دةستةبةر دةكةن. هةموو ئةوةيش نةك بة هؤى حاجى عومةرةوة، ئةو 
ى كة رِؤذانة تةنيا دوو جار لة قةآلكةوة ديَتة خوارةوةو دةضيَتة بازارِو دةطةرِيَتةوة، بة ثياوة هيَورو سستة

رِادةى ئةوةى بة هؤى ئافرةتة ضاالك و زيرةك و بةردةوام زةردةخةنة لةسةر ليَوةكةيةتى، كة هةموو 
رى هةموو شتيَك سةبارةت بة زؤر بابةت بة يةكالخةرةوةو ثيَوة انى تورك لة شارةكةدا رِاى ئةوئافرةت

 دادةنيَن.
ئةم خانةوادةية لة هةموو اليةكةوة باشرتين خانةوادةيةو خةَلكى زؤريان رِيَز ىلَ دةطرن. بةآلم ئةو دوو 
كةسانة كة بة نيَو ساَلدا ضوونة منداَليان نةبووة، ماوةيةكى زؤر ضاوةرِوان و بة هيوابوون منداَليان ببيَت، 

كردو ذنةكةيشى خيَريَكى زؤرى بةسةر هةذارو نةداراندا دابةش كرد، نانةت حاجى عومةر حةجى مةكةى ةت
بة هيَواى ئةوةى خوا منداَليان بداتآ. ساآلن تيَثةرِين و سامانيان تا دةهات زؤرتر دةبوو، موَلكةكانيان 
ثةرةيان دةستاند، بةآلم ئةوةى بة هيواى بوون خوا ثيَى نةبةخشني، بؤية حاجى عومةر ئوقرةى طرت و ذنة 



 111 

طةيشتووةتة ضل  كةتيَطةيشتووةكةيشى ئوقرةى طرت، بةآلم ئيَستة هيض ئوميَديَك نةما، ضونكة تةمةنى ذنة
 و ثيَنج ساأل.

ئةو سامانة زؤرةى كة حاجى عومةر ثاش مردن لة دواى خؤى بةجيَى دةهيََليَت لة مةترسيداية. ئةوةيش 
دةخؤن، بةَلكو زؤربةى شار بة ثرسيَكة نةك هةر خزمةكانى خؤى و خزمةكانى ذنةكةى خةمى بؤ 

ثةرؤشيةوةن. هةنديَك خةَلك هيواخوازن ئةو هاوسةرطرييية تا هةتاية بآ منداأل مبيَنيَتةوة، هةنديَكى 
ديكةيش لةو برِوايةدان كة زيانيَكى طةورةية ئةو ثياوة مبريَت و وارسيَكى نةبيَت، ئةو كات سامانةكة لة 

دةكريَت، بؤية ئةوانة دةكؤشان قايلي بكةن ذنيَكى ديكةى طةنج  نيَوان ذمارةيةك لة خزمةكانيدا دابةش
خبوازيَت، مادامةكآ هيَشتة كات بة بةريةوة ماوةو، مادامةكآ هيواى ئةوة لة ئاراداية كة منداَلى ببيَت. 

 بةم شيَوةية توركانى شارةكة لةمةرِ ئةو ثرسة بووبوونة دوو طرووث.
بة خؤى ئةو كيَشةيةى ضارةسةر كرد. بة رِاستطؤيى و بؤية ذنة نةزؤكةكةى حاجى عومةر هات و 

 سووربوونةوة، وةك لة هةموو كاريَكدا واية، بة ميَردة دوودَلةكةى طوت:
ةمةندى ثآ ـ خوا هةموو شتيَكى ثآ بةخشيوين  .. سوثاس بؤ خوا ... ئاسوودةيى و توندروستى و دةوَل

نةدارو هةذاريَكى دةبةخشيَت: ئةوةيش ئةوةية  بةخشيوين ... بةآلم ئةوةى ثآ نةبةخشيوين كة بة هةموو
كة كورِى خؤمان ببينني و، بزانني ثاش ئيَمة هةموو ئةمة بؤ كآ دةميَنيَتةوة. بةآلم ئةطةر ويستى خواوةند 
ئةوة بيَت من بةرطةى ئةو ئازارة بطرم، نابيَت تؤ ئوقرة بطريت. من لةو برِوايةدام كة شار نيازى واية ذنت 

ئةو غةم و ثةذارةيةى ئيَمةيش خباتة ئةستؤى خؤيةوة، ئةطةر دةيانةويَت ذنت بؤ خبوازن، ئةوة  بؤ خبوازيَت و،
 من لة ثيَشرتم ئةو كارة بكةم، ضونكة من باشرتين هاودةمى تؤم.

ذنةكةى ئةم ثةيظانةى بة طويَدا داو، ثاشان ئةو ثالنةى ثآ رِاطةياند كة لة ميَشكيدا دةخواليةوة. مادامةكآ 
ةى لةدةست ضووة منداَليَكى بؤ بهيَنيَت. دةبيَت هةويَيةكى بةسةر بيَنيَت كة ئافرةتيَكى طةنج ئةو هيواي

بيَت و بشيَت نةوةى بؤ خباتةوة. ياسا رِيَى ئةمةى ثآ داوة. بة خؤيشي وةك كةيبانووى مالَ دةميَنيَتةوةو 
 ثةرؤشى ئةوةيش دةبيَت هةموو شتيَك بة شيَوةيةكى ئاسايى بةرِيَوة بضيَت.

حاجى عومةر بؤ ماوةيةكى زؤر ئةوةى رِةت دةكردةوةو، دةيطوت: ئةو جطة لةو نايةويَت هاودةمى كةسى 
ديكة بيَت و، ثيَويستى بة ذنيَكى ديكةى الو نيية. بةآلم ذنةكةى نةك هةر لةسةر ثالنةكةى خؤى سوور 

دامةكآ مةبةست لة بوو، بةَلكو ناوى ئةو ئافرةتةيشى بؤ دركاند كة بؤى هةَلبذاردووة. طوتى: ما
ذنهيَنانةكة منداأل بوونة ئةوة باشرتين شت ئةوةية كة كيذيَكى جوان و هةذارو بةتةندروست دةستنيشان 
بكريَت، منداَلى بة تةندروستى ببيَت و، بة دريَذايى تةمةنيشى بةوة قايل بيَت كة خوا ثيَى بةخشيوةو، 

 كردووة. ى بؤ دةستنيشان(دؤتضة))باشا(ى كيذة جوانى نةقشسازى 
ئةوةبوو بة خواست و بة هاريكارى ذنة كؤنةكة، حاجى عومةر )باشا(ى كيذة جوانى خواست. ثاش يازدة 
مانط باشا كورِيَكى جوانى بوو. بةم شيَوةية كيَشةى واريسةكة ضارةسةر كراو، ئةو هيوا زؤرانة رِةوينةوة 

َلكى شار داخرا. باشا بة كة خزمةكانى حاجى عومةر خؤزطةيان بؤ دةخواست و بةوةيش دةمى خة
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كامةرانى ذياو، كةيبانووة كؤنةكةى ماَلةوةيش قايل بوو، هةردوو ئافرةتةكة ثيَكةوة وةك دايك و كض 
 ثيَكةوة بة ئاشتةوايى ذيانيان طوزةراند.

ئةو زستانة بة  ثايان بوو. ئازارو ذانى تاك ضاو سةرةتاى ئازارو ذانى بىَ رة شادة بؤ تاك ضاوئةو ضارةسة
ئةوةوة كة باشا ميَردى كردووة بوو بة بابةتى سةرةكى رِابواردن كة طاَلتةو طةثى بيَكاران لة بارِى زاريا  هؤى

بةدةوريدا دةخواليةوة. ئةو ئةويندارة دؤرِاوة بة شيَوةيةك دةخيواردةوة لةوةثيَش بةو شيَوةية نةخيواردبووةوة، 
و ثارةيةى دةيان دا دةيانتوانى ئةوةندة ثيَبكةنن تا ئةو دةوَلةمةندانةيش ويَرى خواردنةوةكةيان دةكرد، بة

فرميَسك لة ضاويان ضؤرِاوطةى دةبةست. طاَلتةجارِان نامةى ساختةيان لة باشاوة بؤ دةهيَناو بؤيان دووثات 
دةكردةوة كة شةوو رِؤذ دةطريت و، خةريكة بؤ ئةم سويَى ببيَتةوة، بةآلم كةس لة نهيَين ئةو ئازارو ذانةى 

دار ناكاتةوة. ئةو كات تاك ضاو شيَت دةبيَت و، طؤرانى دةضرِيَت و، بة دوورو دريَذى وةآلمى خؤى ئاطة
هةموو ثرسيارةكان دةداتةوةو، نةفرةت لة بةخت و نةوضةوانى خؤى دةكات كة رِيَكةوت بةو شيَوةية ناشريين 

 و نةدارى كردووة.
 تريت؟ ثيَمان ناَليَيت ضةند ساأل لة حاجى عومةر بضووك ـ تاك ضاو

 يش بة ناخؤشييةوة وةآلمى دةدايةوة.دةستى بة ئاخافنت دةكرد. تاك ضاودةوَلةمةنديَك بةم شيَوةية 
 ـ نازامن، بةآلم ضى سووديَكم ثآ دةطةيةنيَت ئةطةر لةو بضووكرت مب؟

 ةكيَكى ديكة دةبيَذيَت:ي
ةوةى دةست نةدةكةوت كة حاجى عومةر ئ ـ ئةطةر بةراوردةكة لةسةر بنةماى دأل و ئةوين ببوواية، ئةوة
 دةستى كةوتووةو، تاك ضاوةش وةك ئيَستةى خؤى نةدةمايةوة.

ثيَويستى بة شتى لةوة ثرت نةبوو تا ناخى بورووذيَت و سؤزى ناسك ببيَتةوة. ئةوةتانىَ ئةوانة يةك  تاك ضاو
جوانرتو بة دأل لة لة دواى )رِؤم(ى بؤ تيَدةكةن و، دووثاتى دةكةنةوة كة نةك ئةو هةر بةتةمةن بضووكرتو 

ة تا ئةو يارو هةذار نيت، بةآلم لة ئاكامدا ئةوةندة نةدباشاوة نزيكرتة وةك ئةوةى حاجى عومةر نزيكرت بيَ
رِادةيةى خةَلك مةزةندةى دةكةن. ئةو دةست بةتاآلنة، لة شةوانى دوورو دريَذى زستاندا كة بةرانبةر بة 

دوورو دريَذو قةبةيان هةَلبةستبوو بةردةوام دةيانطيَرِايةوة.  ثةرداخى رِاكيايان بةسةر دةبرد، بةسةرهاتيَكى
باوكى تاك ضاوةكة ئةفسةريَكى توركى نةناسراو بووةو كورِةكةى هةرطيز نةيبينيوة. طوتوويانة ئةو ئةفسةرة 

لةو زةوييانةى كة هةيةتى،  لة فيشيطراد، كة تةنيا وارسيةتى،لة ئةنادؤأل، بؤ كورِة نا ئاساييةكةى 
 بةجآ هيَشتووة، بةآلم خزمةكانى لةوآ نةيانهيَشتووة ئةو رِاسثاردةيةيَويَكى زؤرى لةو زةوى و زارانة رِووث

بة خؤى بضيَتة ئةو شارة دةوَلةمةندة دوورة، شارى برؤسة، بؤ ئةوةى  جيَبةجآ بكريَت. دةبيَت تاك ضاو
مافةكانى خؤى بة تةواوةتى ضنط ثيالن و نةخشة طآلوةكانى ئةو وارسة درؤزنانة ثووضةأل بكاتةوةو هةموو 

بكرداية ئةوة دةيتوانى ئةو كات خودى حاجى عومةريش بكرِيَت و هةموو ئةو  ىبكةويَتةوة. ئةطةر ئةوة
 دةوَلةمةندى و سامانةى حاجى عومةر هةيةتى بكرِيَت.

هةر  طوآ بؤ قسةى ئةو خةَلكة شل دةكات و، مةى دةنؤشيَت و، تةنيا هةناسة هةَلدةكيَشيَت. ضاو تاك
هةست بةوة  هةموو ئةمةى زؤر ثآ ناخؤشةو خةفةتى ثآ دةخوات، بةآلم هةمان كات ئةوةى ثآ خؤشة 
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ووَليَتةوة كة ثياويَك هةستى ثآ دةكات و دةجووَليَتةوة كة لةم شارة فريو دراوةو دزى بكات و بةو شيَوةية جب
يَ كراوة كة باوكة نةناسراوةكةى ليَوة ليَ كراوة، وةك ضؤءن لةوآ لةو وآلتة دوورة جوانة فريو دراوة دزى ل

هاتووة. . ئةوةتا ئةو ثياوانة طةشتيَكى خةياَلى بؤ )برؤسة( رِيَك دةخةن. طاَلتة ثيَكردنةكانيان دريَذة 
 دةكيَشن و توندو رِةقرت دةبن و، توخنى وردترين وردةكارييةكان دةبنةوة.

 ثاسثؤرت و، تاك ضاويان بردة ناوةرِاستى بارِةكةوةو، ان ليَنابوونشةويَكيان ضةند كاغةزيَكيان هيَنابوو ناوي
لةوآ دةيانسوورِاندةوةو دةيانثشكنى و نيشان و هيما جياكارةكانيان بة طاَلتةجارِى و قاقاى ثيَكةنينةوة 

ثيَدةبيَت تا دةطاتة  ىلةناو ثاسثؤرتةكةدا تؤمار دةكرد. جاريَكى ديكة ئةو ثارةيان ئةذمارد كة ثيَويست
ثرسياريان لةمةرِ ضؤنيةتى طةشت كردنةكةى و ئةو شويَنةى شةو ليَى دةنويَت دةورووذاند. بةو )برؤسة( و 

 ضوو.دةشيَوةية بةشيَكى ئةو شةوة دريَذة بةسةر 
تاك ضاو مادامةكى نةخيواردووةتةوة، نارِةزايى دةردةبريَت:  ئةو برِوا بةو قسانة دةكات و ناكات كة ثيَى 

برِوا بة هيض ناكات مادامةكآ زؤرى مةى هةر لةوةى برِوا بكات، يان بَلآ  دةطوتريَن. طومان دةكات ثرت
نةخواردووةتةوة. بةآلم هةر كاتيَك مةست بوو ئةو كات رِةفتاريَكى وا دةنويَنيَت طواية برِواى كردووة. 

ة. كاتيَك دَلى لةدةست دةستيَنيَت، ثرسيار لةوة ناكات كامة رِاستةو كامة طاَلتةو درؤي ىكاتيَك مةى جَلةو
ار دةكات لة )برؤسة(ى دوورةوة بةر لووتى دةكةويَت ددووةمني بوتَلة رِؤم نؤش دةكات، هةست بة بايةكى بؤن

و، باخضة سةوزو تةالرة بةرزةكانى دةبينيَت ـ بةَلآ دةيانبينيَت ـ. بةَلآ، مرؤظيَكة هةر لة منداَلييةوة لة 
رِووى خيَزانةوة، لة رِووى سامانةوة، لة رِووى  هةموو شتيَكدا ستةم و زوَلم و زؤرى ليَكراوة، لة

ئةويندارييةوة. خراثةى دةرهة  كراوة، مرؤظ خراثةى دةرهة  كردووةو ئامسانيش خراثةى دةرهة  كردووة. 
بة رِاستى نة بةو شيَوةية كة ديَتة ثيَش ضاو، نة بةو شيَوةيةشة كة خةَلك مةزةندةى دةكةن. تاك ضاو 

وآ خبواتةوة ثرت ئارةزوو دةكات ئةو شتة بؤ خةَلكى دةورو بةرى خؤى رِابطةيةنيَت، هةركاتيَك ثةرداخيَكى ن
ئةطةرضى ئةوةيش دةزانيَت كة ضةند دذوارة ئةو رِاستيية بسةليَنيَت كة بة الى خؤيةوة رِوون و ئاشكراية 

يةكةمني ثةرداخة بةآلم هةموو ئةوةى تيَيدايةو لة دةوروبةرين بة درؤى دةخةنةوة. لةطةأل ئةوةيشدا هةركة 
بة فرميَسكى )رِاكيا( دةخواتةوة، ئةو كات بة دريَذايى شةو، بة وشةى ثضرِ ثضرِو جووَلةى قورس و 

بؤ هةموو كةسيَكى دةدركيَنيَت. هةركة زؤرتر شتةكان ئاشكرا بكات ئةوانةى دةوروبةرى ثرت لة  مةستبوون
ثيَدةكةنن و ئةوةندة ضيَذ لةو ثيَكةنينة وةردةطرن تا قاقاى ثيَكةنني دةدةن و زؤرتر طاَلتةى ثيَدةكةن. ئةوندة 

ناظتةنطيان ئةستوور دةبيَت و، لة ئاكامى ئةو ثيَكةنينةوة كة ناتوانن خؤيانى ىلَ دةرباز بكةن كاجريِةيان 
ةى ديَت و، ئةو ثيَكةنينةشيان لة هةموو خؤراك و خواردنةوةيةك ثآ خؤشرتة. ئةوان بة ثيَكةنني بيَزارى جريِ

ى زستانيان لة بري دةضيَتةوةو، بة بآ مةبةست و بآ ميانرِؤيى لة تةنيشت تاك ضاوةوة دريَذة بة شةوان
 خواردنةوةو نؤش كردن دةدةن.

مةكى ئاغا سرياج كة لة هةموو كةسيَك باشرت دةزانيَت ضؤن تاك ضاو دةورووذيَنيَت و ضؤن بة شيَوازى 
 ت:قى هةَلدةستيَنيَساردو سرِو رِواَلةتى شكؤمةندى رِ
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خؤت بكوذة .. تؤ شايةنى ذيان نيت مادامةكآ نةتتوانى باشا لة ضنطى حاجى  ـ خؤت بكوذة ... تاك ضاو
 خؤت بكوذة، من ئةم ئامؤذطارييةت دةكةم. رى ناتةوان دةربهيَنيت ! تاك ضاوعومة

 بة كرووزانةوة دةَليَت: تاك ضاو
م لةوة نةكردووةتةوة؟ سةد جار ضوومةتة الى ـ ها ... خؤم بكوذم ... خؤم بكوذم ... وا دةزانيَت من بري

كابياكة بؤ ئةوةى خؤم فرِىَ بدةمة ناو رِووبارى دريناوةو، سةد جاريش شتيَك لةوةى ثةشيمان كردوومةتةوة 
... 

هةموو ئةندامى  رس ثةشيمانى كردوويتةوة. تاك ضاوبيَطومان ت ردوويتةوة؟ تاك ضاوـ ضى ثةشيمانى ك
 بن ئاو دةةلةرزن. لةشت لةترساندا ضوون بيى

 ـ نا بة خوا ... ترس نيية ... ترس نيية.
لةناو ئةو هةراو هوريا و ثيَكةنينةدا بازيَك دةدات و، لة سينطى خؤى دةدات و، ثارضةيةك لةو  تاك ضاو

 نانةى بةردةمى دةكاتةوةو بؤ الى رِووى ساردو سرِى مةكى ئاغاى دةبات و ثيَى دةَليَت:
 ة سويَندت بؤ دةخؤم ئةوة لةترساندا نيية.ـ ئةمة دةبينيت؟ بةم زاد

 لةم كاتةدا يةكيَكيان بة دةنطيَكى ناسك دةست بة طؤرانى ضرِين دةكات:
 رِؤذ ئاوابوو

 ئيَستة رِوومةتت رِووناك ناكاتةوة
 ئامادةبووان هةموويان بةيةك طرووث طؤرانييةكة دةَليَنةوةو دةنطى طؤرانييةكة بةسةر دةنطى مةكى ئاغادا

 دا دةقريِيَنيَت :بيَت كة بةسةر تاك ضاوزاأل دة
 ـ خؤت بكوذة ... خؤت بكوذة ...

كاتيَك ئةو طؤرانييةيان دةطوتةوة، بةخودى خؤيان هةستيان بةو هةَلضوونة دةكرد كة دةيانويست ئةو 
 بةستةزمانةى تيَوة بطليَنن، بةآلم ئاكام هةموو شتيَك دةبووة بةزم و رِةزميَكى ئةوتؤ هةر نةبيَتةوة.

شةويَك لة شةوانى شوبات، بةو شيَوةية تا بةرةبةيان مانةوة، شيَتايةتى طرتبوونى وةك ضؤن 
قوربانييةكةيشى طرتبوون، كة رِؤذ بووةوة هةموويان لةبارِةكة هاتنة دةرةوةو، بةرةو ثردةكة بةرِى كةوتن، 

تيَ زا ... ثردةكة نيوضة لة كاتيَكدا جةستةيان دةركةوت و هاتنةوة سةر خؤيان و دةمارةكانيان شةرابيان 
 ضؤأل بوو شةختة دايثؤشيبوو.

 لةو هةراو هورياو بةزم و رِةزم و هاوار هاوارةدا، ئةم طرةوةيان كرد:  
 ـ كآ دةويَريَت بةسةر ئفريزة بةردينة تةسكةكةى ثردةكةدا بثةرِيَتةوة كة شةختةكةى لةسةر دةبريسكيَتةوة؟

 سةرخؤشيَك طوتى:
 دةتوانيَت. ـ تاك ضاو

 ةكيَكى ديكة هةَليداية:ي
 ؟ رِيَى تيَناضيَت.ـ تاك ضاو
 لة سينطى خؤى داو هاوارى كرد: تاك ضاو
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 ـ كآ ناتوانيَت؟ بةستةزمان ئيَستة دةبينيت ... من دةويَرم شتى وا بكةم هيض ثياويَك نةويَريَت بيكات.
 ـ ناويَريت ... دةى بيكة ئةطةر دةويَريت.

 ـ بة خوا رِاستة.
 انيَت ... بةَلآ دةتوانيَت ...دةتو ـ تاك ضاو

 ـ نا ... درؤزن.
ئةو سةرخؤشانة بة هات و هاوار و شانازييةوة بةم شيَوةية طرةويان دةكرد، ئةطةرضى بة زةمحةت دةيانتوانى 
لةسةر ثردة ثان و ثؤرِةكة لةسةر ثىَ خؤ رِابطرن. بةم الو بةو الدا الر دةبوونةوةو لةتريان دةبردو بة يةكدى 

 رتةوة.خؤيان دةط
خؤى هةَلداية سةر ئفريزة بةردينةكة، بةَلكو لةناكاو بينييان  سةرخؤش و  ئاطةيان لةو ساتة نةبوو تاك ضاو
هاوسةنطى خؤى بثاريَزيَت و،  يَتلةسةر ئفريزةكة لةتر دةبات و، دةكؤش ةسينط رِووت بةسةر سةريانةو

 شةوة بضيَت .شتةكانى قةد ديوارةكةدا بةرةو ثيَبةسةر خ
بةالى ضةث و  يَكيش بةسةريدا دةرِؤيشت و جارة دوو بست تيَنةدةثةرِى. تاك ضاوفريزة بةردينةكة لثانى ئ

سةر  جاريَكى ديكة بةالى رِاستدا الر دةبووةوة، ثردةكة الى دةستة ضةثيةوةيةو، لةذيَر هةردوو القيشيدا لة
ن و، هات و هاواريانة و ناتوانيَت ثردةكة كؤمةَليَك سةرخؤش هةن هةنطاو هةنطاو لةطةلَ هةنطاوةكانيدا ديَ

 وشةكانيان ليَك جيا بكاتةوة، كة لة بشيَوييةك دةضوو كةس تيَى نةدةطةيشت.
الى رِاستيشيةوة بؤشايى بوو، لةو بؤشاييةيشدا، لة شويَنيَكى قووآليى ئةم بؤشاييةدا، لة خوارةوة، هاذةى 

بارةكةوة بةرز دةبووةوة، لة دووكةَليَكى سثى دةضوو، رِووبارةكة ديَت، كة نةدةبينرا. هةَلميَكى ضرِيش لة رِوو
 بةم بةيانيية ساردة بة ئامسانةوة ثةرت دةبووةوة.

ئةو رِيَبوارة كةمانةى بةويَدا تيَدةةثةرِين لة ترساندا رِاوةستان و ضاويان زة  كردةوة كاتيَك تةماشاى ئةو 
بةَلكو بةسةر ئفريزة تةسكة خزو بةرزةكةى ثياوة سةرخؤشةيان دةكرد كة بةسةر ثردةكةدا نةدةثةرِييةوة، 

سةرةوةى هةَلديَرةكةدا دةرِؤيشت و، بة شيَوةيةكى نارِيَك هةردوو باَلى دةجووآلندةوة بؤ ئةوةى هاوسةنطى 
رِاوةستان وةك بَليَيت لة خةون  ةدا هةيانبوو لة شويَنى خؤياندا قيتخؤى بثاريَزيَت. لة نيَو ئةم سةرخؤشان

تةماشاى ئةو ياريية ترسناكةيان دةكردو لة ترساندا رِةنطيان هةَلربِووزكابوو. ئةوانة ئةو بيَدار دةبنةوةو، 
كةميَك  كةسانةن كة ئةوةندة مةست نةبوونة وةك ئةوانى ديكة سةرخؤش بوونة، ضونكة ئةمان هيَشتة

يزةكةدا خؤيان ماوة، هةرضى ئةوانى ديكةية لة مةترسييةكة نةدةطةيشنت و، بة تةنيشت ئفرئاطةيان لة
دةرِؤيشنت و، بة هات و هاوار ياوةرى ئةو سةرخؤشةيان دةكرد كة لةةسةرووى هةَلديَرةكةوة بةم الو بةو الدا 

 الر دةبيَتةوةو دةكةوتة هةلةكة سةماو دةكؤشا خؤى بطريَتةوة.
تاك ضاوةكة لةناكاو بة هؤى بارى ترسناكييةوة هةستى كرد لة ياوةرةكانى جيابووةتةوة. ئيَستة لة 
ئةذديهايةكى زةبةالح دةضيَت لة سةرووى هةموويانةوةية. هةنطاوة بةراييةكانى وريايانةو سسنت. هةردوو 

يَك شةختة دايثؤشيون. هةستى دةكرد َلة تويَذانةعلة قورسةكةى هةموو ساتيَك بةسةر خشتةكاندا دةخزيَن ك
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ايدةكيَشيَت بآ ئةوةى بتوانيَت القى لةذيَريدا رِادةكةن و، هةَلديَرةكةيش توند بؤ الى خؤى رِ وهةردو
 بةرةنطارى ببيَتةوةو، خةريكة دةكةويَتة خوارةوة، ئةوةتة بة رِاستى بةردةبيَتة خوارةوة.

بةآلم ئةو بارودؤخة سةيرةو، هةست كردنى بةوةى كة خةريكة رِوو بة رِووى مةترسييةكى طةورة دةبيَتةوة، 
لةوةثيَش بةخؤوةى نةبينيبوو. لةو هةوأل و كؤششةيدا بؤ  ئةوة هيَزو توانايةكى نويَيان بة بةردا كرد، كة
بةهيَزو ضاالكانةتر  بازدانى كورت كورت كة ئةوةندةى نةبرد ،ئةوةى هاوسةنطى خؤى بثاريَزيَت، بازى دةدا

ى مست و هةردوو ئةذنؤوة ثرت ضةمابووةوة لة جياتى ئةوةى رِآ بكات بة هةنطاوى كورت كورت دةبوون و، ال
 وةك بَليَيت لة بةراييةكى ناودةكرد، بآ طوآ ثيَدان ، خؤيشى نةيدةزانى بؤضى، ئةو سةمايةى سةماى دةكرد

دارستانيَكى ثان و ثؤرِو شينداية، نةك لةسةر ليَواريَكى تةسكى بة شةختة داثؤشراو. لةناكاو، جووَلةى 
ندووةي ئيَستة لة سووك و نةرم بووةوة وةك ضؤن مرؤظ لة خةوندا واى ىلَ ديَت. ئةو جةستة طةورة ما

دةكات و، بةم الو بةو الدا ديَت و خؤى  تاك ضاوة سةرخؤشةكة ئيَستة سةما قورسايى خؤى قوتارى بوو.
بةسةر هةَلديَرةكةدا دةضةميَنيَتةوة وةك بَليَيت دوو باَلى ىلَ رِووابيَت. هةستى دةكرد كة جةستةى ئاوازيَك 

ةستةيةوة ديَتة دةرةوة ئاسوودةيى ثآ جزيَكى شادييانة لة دةذةنيَت ئةويش بةو رِيتمةى سةما دةكات و، هيَ
دةبةخشيَت و هاوسةنطى بؤ دةستةبةر دةكات. سةماكردن بؤ ئةو شويَنةى دةبات كة رِىَ كردن ناتوانيَت بؤ 

ببيَتةوة، رئةويَى ببات، واى ليَهات بريى لة مةترسى نةدةكردةوةو، مةزةندةى ئةوةى نةدةكرد كة دةشيَت بة
ال  و بةو ال  بازى دةداو، طؤرانى دةضرِى و القةكانى ليَك دوور دةخستةوة وةك بَليَيت لةطةأل  بؤية بةم

 رِيتمى دةهؤأل ليَداندا سةما دةكات.
 ـ ترمل ترمل تر تر تر تر ترمل، ترمل ترمل ...

ةى بة كيدارةتاك ضاوطؤرانى دةضرِيَت و، رِيتميَك بؤ خؤى دةدؤزيَتةوة سةماى لةسةر بكات و، رِيَطة مةترس 
ئاسوودةيى دةبرِيَت. هةردوو رِانى بةسةر هةردوو ضؤكيدا دةضةميَنيَتةوةو، سةرى جاريَك بؤ الى ضةث و 

 جاريَك بؤ الى رِاست الر دةكاتةوة.
 ـ ترمل ترمل ...ئا ... ئا ...

ووةتةوة، ئةو بةرز ب ةئةو ئيَستة لةم بارة ناياب و دةطمةن و ثرِ لة مةترسييةدا كة بةسةر هةر هةموويانةو
تاك ضاوة نيية كة دَلى خةَلكى شار خؤش دةكات و هات و ضؤكةرانى بارِةكة ديَنيَتة ثيَكةنني. هةست بةوة 

ئةو ئفريزة بةردينة تةسك و خزةى ئةو ثردةية كة دةيناسيَت و بؤ هةزاران جار  يةناكات ئةوةى لة ذيَر ثيَيدا
ليَكةوتووةو خةونى بة مردنيَكى خؤشى نيَوان نانى لةسةر جويوةو، لة سيَبةرى كابياكةدا خةوى 

شةثؤلةكانةوة بينيوة. نا، ئةو ئيَستة لةو طةشتة دوورةدا كة دذوارة بةدى بيَت، كة هةموو رِؤذيَك لة 
بارِةكةدا باسى بؤ دةكةن و طاَلتةى ثيَدةكةن و طاَلتةجارِانة ثيَى ثيَدةكةنن .. ئةو ئيَستة دةستى بةو طةشتة 

زى بوو، رِيَطةى كامدا توانى هةنطاوى بؤ هةَلبهيَنيَت. ئةمة ئةو رِيَطةية كة ئاواتةخواكردووة كة لة ئا
ةى رةِواكى و، مرياتة ةلةوآ، لة كؤتايى ئةم رِيَطةدا شارى مةزنى برؤسةو، سامانة زؤرةك ثرؤذة طةورةكانة،

 كورِةكةيدا. هةتاوى ئاوابوو و، باشاى جوان و كورِةكةى ليَوة ديارة، واتة ذنةكةى لةطةأل و،
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بةم شيَوةية بةسةر ئفريزةكةوة بة خؤشنوودى سةماى دةكرد تا طةيشتة كابياكة، ثاشان ئةو بةشة ديارةى 
تيَثةرِاند كة دةورى سؤفياكةى داوة، ثاشان بةسةر هةر هةموو ئفريزةكةدا تيَثةرِى تا طةيشتة كؤتايى 

سةر ثردةكة طريسايةوة. بة هةَلضوونيَكى داو لة شتة كؤتايى لةسةر ئفريزةكة بازىثردةكة، كاتيَك طةي
زؤرةوة لة ضوار دةورى خؤى دةيرِوانى، سةرى سورِ ما كة جةربةزةييةكةى بة سةالمةت كؤتايى هات و، 

فيشيطراد، زؤرى سةر سورِما كة جاريَكى ديكة خؤى لةسةر رِيَطة بيَوةي و ناسراوةكة بينييةوة. رِيَطةى 
ة هات و هاوارو هاندان و طاَلتة ثيَكردن ثيَشوازييان ليَكرد. ئةوةندى َلى بوون ببؤية ئةو طرووثةى لةطة

ةر نةخاياند ئةوانةيشى ثيَرِا طةيشنت كة لة ترساندا رِاوةستان و، دةستيان بة ماض كردنى كردو دةستيان بةس
نط هاواريان او ئافرةينيان ليَدةكرد. هةر هةمووشيان بة يةك دةهيَنو فيَسة كالَ بووةوةكةيدا دة هةردوو شان

 دةكرد:
 ـ بذى تاك ضاو، بذى هةَلؤ ..

 ـ بذى سةركةوتوو ..
سانتؤ بابؤ بة دةنطيَكى طرِو شيَوةزارى ئيسثانى هاوارى كرد، واى دةزانى لة بارِةكةيةو هةردوو باَلى ليَك 

 دوور دةخستةوة وةك بَليَيت لة خاض بدريَت:
 ـ ثةرداخيَك رِؤم بؤ تاك ضاو.

هةرايةدا يةكيَكيان ثيَشنيازى كرد كة طرووثةكة بآلوةى ىلَ نةكات و، كةس بؤ ماَلةوة لةم بةزم و رِةزم و 
 نةطةرِيَتةوة، بةَلكو بؤ ئةم سةركةوتنةى تاك ضاو دريَذة بة خواردنةوة بدةن.

ئةو منداآلنةى ئةو دةمة لة تةمةنى هةشت يان نؤ ساَليدا بوون و، ئةو بةيانيية بةرِيَوة بوون خيَرا بةسةر 
 ةكةدا كة تويَذاَلى بةفر دايثؤشيبوو بةرةو فيَرطة دوورةكانيان دةضوون، رِاوةستان و دةستيان بةثرد

كرد، ئةوةند واقيان ورِمابوو دةميان بةش بووبووةوةو هةَلمى سثى ليَوة بةرز  تةماشاكردنى ئةو دميةنة سةيرة
يَب و تابلؤ بةردينةكانيان لةبن باأل دةبووةوة. ئةو كاتةى بةو شيَوةية رِاوةستان و فةروويان ثؤشيبوو، كت

نابوو، هيض لةو ياريية نةطةيشنت كة طةورةكان ئةجناميان دةدا، بةآلم تا هةتاية دميةنى تاك ضاويان لةسةر 
 دةبوو.نةئفريزى ثردةكة لةبةرضاو ون 

تة بووبووة بةَلآ ويَنةى ئةو تاك ضاوةيان لة بةرضاوو ئةنديَشة ون نةدةبوو كة باشيان دةناسى و، ئةو كا
مرؤظيَكى سووكةَلةى طورج، بازى بويَرانةى كورت كورتى دةدا، شادومانانة رِيَى دةكرد، وةك بَليَيت 
ئةفسانةيةك هةَلى طرتبيَت، لة شويَنيَك رِيَى دةكرد رِآ كردنى ىلَ قةدةغة بوو. بة طشتى كةس بةسةريدا 

 رِيَى نةدةكرد.

 
***** 
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 شازدةمني ثارِ
 
 
 
 
 

 
ت سالَ بةسةر ئةو رِؤذةدا تيَثةرِى كة ثيَشةنطى ئؤتؤمؤبيلة نةمساوييةكانى تيَدا بةسةر ثردةكةدا بيس

ثةرِيَنةوة، ئةو ئؤتؤمؤبيالنةى بة رِةنطى زةرد بؤية كرابوون. ئةو ماوةيةيش زجنريةيةكى دوورو دريَذى رِؤذان 
ن ماوةى ئاسايش و سةقامطريى و و مانطان ثيَك دةهيَنن. هةر رِؤذيَك لةو رِؤذو مانطانة دريَذتري

ثيَشكةوتنى مادى دةطةيةنيَت كة شارةكة بة خؤوةى بينيبيَت و، طةورةترين بةشى ذيانى ئةو نةوةيةى ثيَك 
 دةهيَنا كة لة سةرةتاى داطريكارييةكةدا طةيشتبووة تةمةنى هةذدة ساَلى.
، ئةطةرضى زؤر جار هيَشتة كةم و ئةو ساآلنة سةردةمى طةشةسةندنيَكى بةرضاوو قازاجنيَكى مسؤطةر بوون

بضووك بوو. لةو ماوةيةدا ئةطةر دايكان لة بارةى كورِةكانيانةوة بئاخفتناية دةيانطوت: )لة خوا داواكارم 
تةمةنى دريَذ بكات و تةندروستى و سةالمةتى ثآ ببةخشيَت و، بة ئاسانى رِؤزى و زادى ثآ ببةخشيَت و 

و ساآلنةدا ذنةكةى فةرةحات )كة ثياويَكى باآلبةرزى هةردةم نةدارة، دا بباريَنيَت(. لة ماوةى ئةيبةسةر
ضراى شةقامةكانى دادةطريساندو لةبرى ئةو كارة مانطانة دوازدة فلؤرينةى لة شارةوانى وةردةطرت( بة 

 شانازييةوة دةيطوت: )سوثاس بؤ خوا...ميَردةكةم لة شارةوانى   فةرمانبةرة(.
ةدةى نؤزدةيةم بةسةرضوون، بةبآ هةَلضوونى طةورةو بةبآ رِووداوى طةورة، لة بةم شيَوةية ساآلنى كؤتايى س

رِووباريَكى ئارام دةضوو، كشةى بيَت بةرلةوةى برِذيَتة ناو دةرياوة. وا ثيَدةضوو كة كارةسات لة ذيانى 
كى جيهان طةالنى ئةوروثادا نةمابيَت، وةك ضؤن لةم شارةى نزيك ثردةكةدا نةماوة، ئةطةر لة هةر شويَنيَ

 شتيَكى لةو جؤرة رِوو بدات، دةنطى بة ئيَرة نةدةطةيشت، يان ئةوةندة دوور بوو ليَى نةدةطةيشنت .
بةم شيَوةية رِؤذيَك لة رِؤذانى هاوين، ثاش ئةو ساَلة دوورو دريَذانة جاريَكى ديكة لةسةر كابياكة 

كة كورت بوو، بة رِةنطى رِةش دةور رِاطةيةنراويَكى فةرمى بة رِةنطى سثى بةرضاو كةوت، رِاطةيةنراوة
درابوو، مةرطى خاوةندشكؤ شاذن )ئةليسابات(ى بة خةَلك رِادةطةياند، كة لة رِووداويَكى ضةثةآلنةدا بة 
دةستى ئاذاوةطيَرِيَكى ئيتاىل بة ناوى لؤكينى تريؤر كرا. رِاطةيةنراوةكة ثاش ئةوةى بة توندى سةرطؤنةى 

موو طةالنى وآلتى نةمساو مةجارستانى طةورةوة غةم و ثةذارة رِووداوةكة دةكات و بة ناوى هة
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رِادةطةيةنيَت و، داوا لة هةموو هاووآلتيية دَلسؤزةكان دةكات ثرت لة ضوار دةورى تةختى ئةمثراتؤريةتى 
 طردببنةوة، ئةويش باشرتين سةرةخؤشيية لة ثاشا كة ضارةنووس ئةم مستةكؤَلةى ىلَ وةشاندووة.

ذيَر تابلؤ سثييةكةدا هةَلواسرابوو كة بة توركى لةسةرى نووسرابوو، وةك ضؤن ئةوسا  رِاطةيةنراوةكة لة
بةياننامةكةى ذةنةراأل )ميليبؤظيض(ى بة قةدةوة هةَلواسرا، كة داطريكردنى وآلتى تيَدا رِاطةياند. خةَلكى ئةم 

ئافرةتة، بةآلم بة تةواوةتى  رِاطةيةنراوةيان بة خةفةت و ثةذارةوة خويَندةوة، ضونكة ئةوةى كوذراوة شاذنة،
 تيَنةدةطةشينت و، بة تةواوةتيش دَليان بؤ نةدةسووتا.

ضةند ئيَوارةيةك كابياكة طؤرانى ضرِين و شايى و خؤشى بة خؤوة نةبينى، فةرمانى دةستةآلتداران بةو 
 شيَوةية بوو.

سؤالى تةنيا ئيتاىل تةنيا يةك ثياو لةو شارةدا هةية، كة هةواَلةكةى ثآ ناخؤش بوو. ئةويش ثريؤ 
دانيشتووى )فيشيطراد(ة، كة قؤنتةراتضى و بةناو ثةيكةرتاش و بؤيةضيية، واتة تةنيا وةستاى ثسثؤرة لة 

هةموو شاردا بةو ناوةوة بانطيان دةكرد، لةسةردةمى داطريكاريدا هاتبووة  شارةكةمان. وةستا ثريؤ لة
ةم شارةى خواستبوو ناوى )ستانا(ية، كة كيذيَكى شارةكةو ليَى نيشتةجآ بووبوو، لةبةر ئةوةى كضيَكى ئ

هةذارةو ناوبانطى ئةوةند باش نةبوو، ستانا ئافرةتيَكى سووركةَلةى قةَلةوة، دوو ئةوةندةى ميَردةكةى 
كةس خؤى لةقةرة نةدات و  واية بةرزة، خةَلكى وايان باس دةكرد كة زمان دريَذو دةست قورسة، باشرت

هةرضى وةستا ثريؤية ئةوة ثياويَكى كورتة بنةى ثشت كؤماوى خؤش رِةفتارة،  دةمةقاَليَى لةطةأل نةكات.
دوو ضاوى كووذةكةيى بآ فيزى ثيَوةية، هةردوو مسيََلى شؤرِ بوونةتةوة. كاريَكى باشى دةزانى و، سامانيَكى 

شيطراد، زؤرى ىلَ دةست دةكةوت، رِؤذطار هات و رِؤذطار ضوو، بووبوو بة هاووآلتييةكى رِاستةقينةى في
بةآلم، ئةويش وةك لؤتيكا، هةرطيز نةطةيشتبووة ئةو رِادةيةى زمان و طؤكردنى باش فيَر بيَت. هةموو 
دانيشتووانى شار لةبةر دةست رِةنطينى لةكاركردن و بآ طةردى و ساكارى خؤشيان دةويست . ذنة 

ك ضؤن دايك كورِة بةتةمةن بةهيَزةكةى لة ثاَلةوانيَكى وةرزش دةضوو، لة ذياندا ثيَشى خؤى دابوو، وة
 منداَلةكةى خؤى ثيَش خؤى بدات.

كاتيَك وةستا ثريؤ بةسةرو ثؤتةآلكى تةث و تؤزاوى و خةَلتانى بؤيةوة لة سةر كارةكةى طةرِايةوة، 
رِاطةيةانراوةكةى خويَندةوة كة بةقةد كابياكةوة هةَلواسرابوو، شةبقةكةى هيَناية خوارةوة تا هةردوو ضاوى 

رجطةرة بضووكةكةى، كة بةردةوام لةنيَو ددانيداية، توند بة ددانى دةطرت و ددانى ثيَدا دةنا، بة داثؤشى، دا
جؤرة هةَلضوونيَكةوة ددانى ثيَدا نا. هةركة كابرايةكى خةَلكى شارى ببينياية، دةرِؤيشت بؤى بسةمليَنيَت، 

و، ئةو تاوانة نارِةوايةوة نيية كة ئةطةرضى بة خؤى ئيتاليية، بةآلم هيض ثيَوةندييةكى بة لؤكينى ثياوكوذ
ئةجنامى داوة. خةَلكى طويَيان ليَدةطرت و، هيَوريان دةكردةوةو، بؤيان دووثات دةكردةوة كة برِواى ثيَدةكةن 
و، ئةوةيان بة خةياَلدا نايةت شتيَك لةوةى رِووى داوة خبةنة ئةستؤى ئةو، بةآلم هةر بؤ هةر يةكة لةو 

ة واى ليَهاتووة شةرم لة ذيان دةكات و، بة دريَذايى ذيانى مريشكيَكى سةر خةَلكةى رِوون دةكردةوة ك
نةبرِيوة، ضؤن دةستى دةضيَت مرؤظيَك بكوذيَت، بة تايبةتى كة ئةو مرؤظة ئافرةت بيَت و، كةسايةتييةكيش 

 بيَت ئةو ثلة بةرزةى هةبيَت كة شاذنة )ئةمثراتؤرة(.
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ستةقينة. دانيشتووانى شار دةستيان بة طاَلتة ثيَكردن بة ئاكام ترسةكةى ىلَ بوو بة نةخؤشييةكى رِا
نيطةرانى و ثيَداطرتن و ئةو ئاخاوتنة زؤرانةى دةكرد كة دووثاتى دةكردةوة ئةو ثيَوةندى بة تاوانباران و 
ئاذاوةطيَرِانةوة نيية. ئةوةندةى نةخاياند منداآلنى شار يارييةكى دَلرِةقانةيان دؤزييةوة، خؤيان لة ثشت 

بةستيَك لة بةربةستةكانةوة حةشار دةدا، كاتيَك بةويَدا تيَثةرِيباية هاواريان دةكرد )لؤكينى(. بةر
بةستةزمان ئةو هةموو هاوارانةى وةك زةردةواَلةى بضووك كة نةبينريَن لةخؤى دوور دةخستةوةو، 

أل رِاى دةكرد، كة شةبقةكةى توند لةسةر دةنا تا دةطةيشتة سةر هةردوو ضاوى و، بة هةَلةداوان بةرةو ما
 دةطةيشتة ماأل  لة ئاميَزى ثان و ثؤرِى ذنةكةيدا دةستى بة طريان دةكرد.

 ثياوة بضووكةكة دةطرياو دةيطوت:
 خةَلكة بكةم . وـ من شةرمةزارم، شةرمةزار ...ناويَرم تةماشاى ناو ضاوى هيض يةكيَك لة

 ذنةكة ثيَى دةطوت:  
كوشتووة؟ ثيَويستة  ى)ئةمثراتؤر( اريت؟ لةوةى ئيتالييةك شاذنةرمةزـ طيَلة واز لةمة بيَنة. لة ضى ش

 شاى ئيتاليا شةرمةزار بيَت. هةرضى تؤيت، تؤ كيَيت تا شةرمةزار بيت؟
 ـ شةرمةزارم ، شةرمةزار.

وةستا ثريؤ بةو شيَوةية سكاآلى الى ذنةكةى دةكرد كة رِايدةذةندو دةكؤشا ئازايةتى و ورةى بةرز بكاتةوةو 
ضؤن سةربةرزانة بة ناو سوثةر ماركيتى شارةكةدا تيَثةرِيَت بآ ئةوةى بةرانبةر بة هيض كةسيَك  فيَرى بكات

 ضاو برتووكيَنيَت.
لةو كاتةدا، ضةند بةساَلداضوويةك لةسةر كابياكة كزو مات دانيشتبوون، لةبةر ثيَى خؤيان دةرِوانى و، 

لة رِؤذنامةكانةوة نةمسا  ىئةمثراتؤر(طويَيان لةو هةواآلنة دةطرت كة سةبارةت بة كوشتنى شاذن )
لةمةرِ ضارةنووسى خاوةن نةبةردى و  طريطشت وةرطريابوون. ئةو هةواآلنة هةليَك بوون بؤ ئاخافتنى

كةسايةتيية طةورةو ناودارةكان، ئةوةبوو حوسيَن ئةفةندى، مامؤستاى فيشيطراد، بؤ كؤمةَليَك 
يشتووانى طةرِةكى بازرطانى دةدواو باسى ئةو ثياوماقووآلنى نةزان و طوآ قوآلخى تورك لة دان

 ئاذاوةطيَرِانةى بؤ دةكردن و ض كارةن.
مامؤستا هيَشتة وةك رِابوردوو كةشخةو كةللة رِة  و ثاك و خاويَنة، بايةخ بة جل و بةرطى خؤى دةدات، 

ر واية، ئةو هيَشتة لةسةر هةمان ئةو بارودؤخةى خؤى ماوةتةوة، ثيَش بيست ساأل ضؤن بوو، ئيَستةيش هة
رِؤذةى لةسةر هةمان ئةم كابياية لةطةأل مةال ئيرباهيم و قةشة نيقؤالدا ثيَشوازييان لة ثيَشةنطى 

 نةمساوييةكان كرد، كة لةميَذة هةر يةكةيان سةرى ناوةتةوةو لةناو طؤرِدا رِاكشاوة. 
ةراش كراوة. هيَشتة تةواوى دةم و رِديَنى سثى بووة، بةآلم هيَشتة وةك جاران خرِةو زؤر رِيَك و ثيَك قةَلةم ت

ضاوى هيَورو ثرشنطدارة، ضونكة ئةو ثياوانةى ئةقَلى رِة  و دَلى ضوون بةرديان هةية درةنط ثري دةبن. ئةو 
بؤضوونة مةزنةى كة بةردةوام بةرانبةر بة خؤى هةيبوو لة ماوةى ئةم بيست ساَلةى دواييةدا ثرت دةضةسثا. 

ى ئةو كتيَبانة بكةين كة بةشى هةرةزؤرى بةناوبانطى وى وةك زانا ثشتى دةبيَت سةرثيَيى باسى ئةفسوون
ثآ دةبةستيَت، هيَشتة وةك خؤيان ماونةتةوة، نة تةواو بوونةو نةيش خويَنراونةتةوة، هةروةها ئةو ميَذووةى 
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ووة، ضونكة لةبارةى شارى )فيشيطراد(ةوة دةينووسيَت ذمارةى الثةرِةكانى لة ضوار الثةرِة ثرت زياديان نةكرد
ئةم كابراية تا بةنيَو تةمةندا دةضوو ثرت لة خؤى و ميَذووةكةى بايى دةبوو، بة ضاويَكى سووكرتةوة تةماشاى 
ئةو رِووداوانةى دةكرد لة دةوروبةرى رِوويان دةدا. ئةوةتة ئيَستة بة دةنطيَكى نزم و سست دةئاخفيَت، وةك 

يَنيَتةوة، قسةكانى فيز زىل و ساختةكارى و دَلرِةقييان بَليَيت شت لة دةستنووسيَكى تةم و مذاويدا خبو
دةنواند. ضارةنووسى شاذن )ئةمرباتؤر()خوانةناس(ى تةنيا كردبووة بؤنةيةك بؤ ئاخافنت، ضونكة ئةو 
ضارةنووسة هيض ثيَوةندييةكى بةو قسانةوة نيية كة دةيانكات. طوتى و رِاظةى دةكرد )ئةو رِاظةكردنةيش 

، بةَلكو لة كتيَبى كؤن و زؤر باشدا خويَندبوويةوة كة مامؤستا بةناوبانطةكةى عةرةب زانيارى خؤى نةبوو
خؤجة بؤى بةجآ هيَشتبوون( طوتى: ئةوانةى ئيَستا ثيَيان دةَليَن ئاذاوةطيَرِةكان: ئاذاوةطيَرِةكان هةر لة ميَذة 

نووسراوةو، خواستى خواى هةن و، تا هةتايةيش هةر دةميَننةوة، ضونكة ذيانى ئادةميزاد ئةمةى لةسةر 
تاك و تةنيا واى ويستووة، ضونكة هةر درةميَك ضاكة دوو درةم خراثة بةرانبةريةتى، هيض دليَرييةك نيية 
رِك و كينةى بةرانبةر نةبيَت، هيض مةزنييةك نيية ئريةيى بةرانبةر نةبيَت، هةروةها هيض شتيَكى بيَ سيَبةر 

يبةتى كةسانى مةزن و برِوا ثيَكراوان و ناوداران دةطريَتةوة، هةر نيية ضةند بضووكيش بيَت، ئةمةيش بة تا
يةك لةوانة خويَنمذيَك بؤى لة بؤسةداية، هةنديَك جار درةنطرت لةناوى دةبات و هةنديَك جار زووتر. بؤ 
منوونة تةماشاى كورِى ئةم شارة حمةمةد ثاشا بكةن كة لةميَذة نيشتةجيَى بةهةشتة )مامؤستا ئةوةى طوت 

بة دةست ئاماذةى بة تابلؤ بةردينةكةى سةرةوةى رِاطةيةنراوة سثييةكة كرد( : خزمةتى سآ سوَلتانى و 
ئةم كرد، داناترين دانا بوو، بةو هةموو تواناو بني دريَذى و ئةو طيانى ضاكةخوازى و ضاكةويستنةى هةيبوون 

ك لةو ئاذاوةطيَرِانة سةرى ئةويش بة ضةقؤى يةكيَثردةى دروست كرد كة هةنووكة لةسةرى دانيشتوون، 
نايةوة. ويَرِاى ئةو تواناو هيَزةى، ويَرِاى ئةو داناييةى، نةيتوانى خؤى لةو ساتة بثاريَزيَت. ئةوانةى سةرةك 
وةزيران ثالنةكانى ثووضةأل دةكردنةوة ـ كة طرووثيَكى طةورةى بةهيَز بوون ـ توانيبوويان ضةك و بةرتيل بة 

و، ثاَليان ثيَوة نا نيوةرِؤى رِؤذيَك لة رِؤذانى هةينى كاتيَك دةضوو نويَذى هةينى دةرويَشيَكى شيَتؤكة بدةن 
بكات بيكوذيَت. دةرويَشةكة، كة شرِة ثاَلتاويَكى لةبةر كردبوو، تةزبيحيَكى طةورةى بةدةستةوة بوو، توانى 

ن دا كة داواى خيَر دةكات، رِيَطة لة وةزير بتةنيَتةوةو، سةرشؤرِانةو فيََلبازانة بة رِواَلةت خؤى وا نيشا
كاتيَك وةزير دةيةويَت دةست بؤ طريفانى ببات بؤ ئةوةى خيَرى ثآ بكات ، دةيداتة بةر ضةقؤ. بةم شيَوةية 

 حمةمةد ثاشا طيانى سثاردو بوو بة شةهيديَك لة شةهيدان. 
ريَك تةماشاى ئةو ثياوةكان كة طويَيان لة قسةكانى مامؤستا دةطرت، دووكةَلى جطةرةيان بةبا دةداو، جا

تابلؤ بةردينةيان دةكرد كة بة توركى لةسةر نووسراة، جاريَكى ديكة تةماشاى ئةو رِاطةيةنراوة سثييةيان 
دةكرد كة بة رِةش ضواردةور دراوة. وريايانة طويَيان بؤ رِاظةكانى مامؤستا رِادةديَرا، ئةطةرضى هةر 

بةآلم، كاتيَك تةماشاى دووكةَلة جطةرةيان دةكرد  هةموويان لة هةموو وشةيةك لة وشةكانى نةدةطةيشنت،
بؤ دوور، بؤ ثشتةوةى نووسينة توركييةكةو ثشتةوةى رِاطةيةنراوة سثييةكة بَلند دةبووةوة، مةزةندةى 
ذيانيَكى ديكةيان لة شويَنيَكى جيهاندا دةكرد، كة لة ذيانى ئةوان نةدةضوو، ذيانيَك بةرزبوونةوةيةكى 
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ووَلى تيَدابوو، ذيانيَك مةزنايةتى تيَدا تيَكةآلو بة كارةسات دةبوو، ذيانيَك كة طةورةو دابةزينيَكى ق
 ثيَضةوانةى ئةم ذيانة ساكارة رِؤتينيانةية كة ئةوان ليَرة لةسةر ئةم كابياية بةسةرى دةبةن و دةيطوزةريَنن.

وآ ذيان لةسةر ئةم رِؤذطارانةيش بةسةرضوون وةك ضؤن ثيَشرتيش رِؤذطارى ديكة بةسةرضوون. سةرلةن
كابياكة دةستى ثآ كردةوة، لةطةأل دةمةتةقآ باوو ثرِ هةراو هورياكةيدا، لةطةأل طاَلتةو طؤرانييةكانيدا، 
ئيدى ضى ديكة باسى ئاذاوةطيَرِةكان نةدةكرا . ئةو رِاطةياندنةى هةواَلى مردنى ئةو شاذنة بيانيية 

وة كاأل بووةوةو، دواتر رِةشةبا درِاندى و ثارضةكانى بة نةناسراوةى رِاطةياندبوو بة هؤى هةتاوو باران و تؤزة
 دريَذايى كةنارةكة ثةرت و بآلو كردةوة.

خةَلكانيَكى ضةقاوةسوويش، بؤ ماوةيةك، لة ثشتى وةستا )ثريؤ(وة هاواريان دةكرد )لؤكينى(، بآ ئةوةى 
زووة هةرزةييانة ثاَلى ثيَو دةنان بة خؤيان لةواتاى ئةو هاوارة بطةن و بزانن لةبةرضى هاوار دةكةن، ئةو ئارة

طيَضةأل بة كةسانيَكى هةستوةر بكةن و ئازارو ئةشكةجنةيان بدةن. هةر ئةو هاوارةيان دةكرد، بةآلم دواتر 
وازيان ىلَ هيَنا ضونكة رِابواردنيَكى ديكةيان دؤزييةوة. ستانا توانى ميَردةكةى قوتار بكات، ئةو كاتةى 

 طرت و فةالقةيةكى باشى كردن.  دوو منداَلى زؤر ضةقاوةسووى
هةركة مانطيَك يان دوو مانط رِابورد خةَلكى وايان ليَهات بة يةك وشةيش نة باسى مردنى شاذن و نة 
ئاماذةيان بة ئاذاوةطيَرِةكان دةكرد. لة كؤتايى سةدةدا وا ثيَدةضوو كة ذيان ئةو توندييةى جارانى نةماوةو تا 

نة بة كاروانى ثان و رِؤتينيانةيةوة هةموو شتيَكى داثؤشيبوو، خةَلكى وايان هةتاية هيَور بووةتةوة. ئةو ذيا
هةست دةكرد كة سةردةميَكى نوآ دةست ثيَدةكات، سةردةميَكى ثرِ لة ضاالكى و ئارام، مرؤظ بةرةو 
و ثاشةرِؤذيَكى دوور دةبات كة ناتوانيَت ثيرَيِا بطات. ئةو ضاالكيية بةردةوام و هةميشةيية كة ثيَدةضو

لةسةر ئةم كارطيَرِيية بيانيية، كة دانيشتووانى شارةكةمان نةيانتواني ليَى رِابيَن تةنيا بة زةمحةت نةبيَت ـ 
ئةطةرضى لة رِووى ئةو قازاجنانةوة كة بةدةستى ديَنن و ئةو كامةرانييةى هةيانة قةرداربارين ـ ئةو 

و جل و بةرط و نةريت و رِةفتارى دانيشتووان ضاالكيية لة ماوةى بيست ساَلدا توانى زؤر شت لة دميةنى شار
بطؤرِيَت، بةآلم نة لة نزيك و نة لة دوورةوة توخنى ثردة كؤنةكة نةكةوت، هيَشتة ثردةكة وةك خؤيةتى، 

 هيَشتةيش دميةنةكةي وةك خؤيةتى و نةطؤرِاوة.
ؤر لة خةَلكى دةستى ثيَكرد، كؤتايى سةدةى بةختةوةرى و سةرةتاى سةدةى نوآ هات كة ز 1611ساَلى 

هةستيان دةكردو برِوايان وابوو كة لةسةدةى رِابوردوو ثرِ لة كامةرانى تر دةبيَت. لةو ماوةيةدا ئةندازيارانى 
نوى هاتن، دةستيان بة ثشكنينى ثردةكة كرد. خةَلكى بة دميةنى ئةو ئةندازيارانة رِاهاتبوون، منداآلنيش لة 

كة ساقؤى ثيَستيان لةبةر كردبوو، طريفانةكانى دةرةوةيان ثرِ لة  واتاى طةيشتنى ئةو ئةندازيارانة دةطةيشنت
ثيَنووسى رِةنطاورِةنط بوو، بة ضواردةورى تةثؤَلكةيةك يان تةالريَك لة تةالرةكاندا دةسوورِانةوة، 
طةيشتنيان ئةوةى دةطةياند كة شتيَك لة شتةكان دةرِووخيَنريَت يان دروست دةكريَت يان هةَلدةكةنريَت يان 

ةطؤرِريَت. بةآلم كةس نةيدةتوانى مةزةندةى ئةوة بكات ضى بة ثردةكة دةكةن كة بة الى هةموو زيندووانى د
ئةم شارةوة شتيَكى هةميشةيى بوو، ناشيَت بطؤرِيَت، وةك ئةو زةوييةى بةسةريدا دةضن و ئةو ئامسانةى 

 بةسةر سةريانةوةية.
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تؤماركردن كرد، ثاشان رِؤيشنت و هةموو شتيَك بريضووةوة. كةواتة ئةندازيارةكان دةستيان بة ثيَوانة كردن و 
بةآلم هةركة طةيشتنة ناوةرِاستى هاوين، كة ئةو كاتةية ئاستى ئاو لةوثةرِى نزمبوونداية، تا لة ناكاودا 
قؤنتةراتضى و كريَكاران ثةيدا بوون و، ئةنباريَكى كاتى بة تةختةداريان دروست كرد ئامرازو ئاميَرةكانيان 

ا دانا، ئةوةندةى نةبرد هةواَلى ئةوة بةشاردا بآلو بووةوة كة ثردةكة نؤذةن دةكريَتةوة، يةكسةر ثايةو تيَد
ئةستوونةكانى ثردةكة بة ئةسكةلة دةور دران و، ئاميَرى قورسايى بةرزكردنةوة كة بةكرةيان ثيَوةبوو لةسةر 

لكؤنيَكى تةسكى تةختةدارةوة بة دريَذايى ثردةكة دانران، لةوانةى كة رِيَيان بة كريَكاران دةدا بةسةر با
ئةستوونةكان بيَن و بضن، لةو شويَنانةى ثردةكة رِادةوةستان كة درزيان تيَكةوتبوو يان ضةثكة طيايان تيَدا 

 بوو لة كونى بةردةكانةوة شني بووبوون.
لةو كارة بوونةوة،  هيض كونيَكى بضووك نةما ثرِ نةكريَتةوةو، هيَالنةى باَلندةو ثةلةورةكان البران. كة

بوون، رِيَرِةوى ئاوةكةيان طؤرِى و، بةردة  دادةستيان بة ضاككردنةوةى ئةو بناغانة كرد كة لة ناو ئاوةكة
رِةشة خوراوةكان دةركةوتن، ميخى داربةرِووةكانيش بة ثتوركاوى لة ناو ئةو ئاوةدا دةركةوتن كة سآ سةدو 

سندوو  ثاش  ،م رِة  هةآلتبوون. بة ئاميَريش ضةمةنتؤو زيخسى ساأل ثيَش ئيَستة تيَيدا دانرابوون، بةآل
سندوو  دادةبةزيَنرانة خوارةوةو ئةو سىَ ثايةو ئةستوونة ناوةندييانةيان ثآ ثرِ دةكرايةوة كة ثرت لةوانةى 
ديكة بةر تةوذمى خيَراى ئاوةكة دةكةوتن، بناغةي ئةو ئةستوونانةيان ثآ ثرِ دةكرايةوة وةك كاكيلةيةك لة 

 ةطةوة خورابيَت.رِ
ئةو هاوينة خةَلكى نةيانتوانى لةسةر كابياكة دانيشن، ئةو ذيانة باوةى ليَى رِاهاتبوون لة دةوروبةرى 
ثردةكة بةسةرى ببةن بةسةرضوو. هةموو شتيَك لة ئةسث و طاليسكةدا مجةى دةهات كة ضيمةنتؤو مليان 

ةموو اليةكةوة بةرطوآ دةكةوت. خودى كابياكة دةطواستةوة. هاوارى كريَكاران و فةرمانى ضاوديَران لة ه
 بوو بة ئةنبارى تةختةدار.

ئةو خةَلكة تةماشاى ئةو كارانةيان لةسةر ثردة طةورةكة دةكرد، سةريان سورِ دةماو هةر ثيَيان سةير بوو، 
ن هةنديَكيان نوكتةيةكيان دةطوتةوة، هةنديَكيان دةستيان دةجووآلندةوة، بةآلم هةر هةموويان هةستيا

دةكرد كة ئةو بيانييانةى ئةم كارة دةكةن وةك ضؤن كارةكانى ديكة دةكةن، ئةو كارةيان لةبةر هيض شتيَك 
نيية بؤ ئةوة نةبيَت كة ثيَويستة كاريَك لة كارةكان بكةن هةر كاريَك بيَت، ئةوة بؤ ئةوان ثيَويستييةكة 

بطوزةريَنن. كةس ئةمةى نةدةطوت، بةآلم هةر ناتوانن خؤيانى ىلَ بةدوور بطرن، ئةوان ناتوانن بآ ئةوة ذيان 
 هةموويان هةستيان ثيَدةكرد.

ئةو خةَلكانةى رِاهاتبوون كات لةسةر كابياكة رِابويَرن، ئيَستة لةبةردةم ئؤتيَلى لؤتيكا يان بارِةكةى زاريا، 
ةكةن و نيشن: لةوآ ضا دةخؤنةوةو دةمةتةقآ ددةى دوكانةكانى نزيك ثردةكة داةيان لةبةردةم دةرواز

ضنطى ئةم هيَرشة قوتارى بيَت كة تووشى هاتووة، وةك ضؤن كابياكة ئازاد بيَت و، ثردةكة لة ضاوةرِوانن 
 مرؤظ ضاوةرِوانى كؤتايى بارانيَكى بةخورِو رِةهيََلة يان كؤتايى بةربةستيَكى ديكةى لةم جؤرة دةكات. 
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ةردينةكةو بارِةكةى زاريا، كة ثردةكة لةويَوة ئةم بةيانيية لةبةردةم دوكانةكةى عةىل خؤجةى نيَوان خانة ب
بة شيَوةيةكى واآل دةبينريَت، دوو توركى بيَكار بةيانى زوو كؤبوونةوة لةوانةى لووت لة هةموو باسيَك 

 دةذةنن بة تايبةتى باسى ثردةكة.
كريَكارةكان عةىل خؤجة بآ دةنط و درذ طويَى لة قسةكانيان دةطرت. ئةبَلةقانةيش لةثردةكةى دةرِوانى كة 

 وةك ميَروولة لةسةرى دةجووَليَنةوة.
عةىل خؤجة لة ماوةى ئةم بيست ساَلةى دواييةدا سآ جار ذنى هيَنا. ئيَستة ذنيَكى هةية بة تةمةن زؤر 
لةخؤى بضووكرتة. زمانى ناكةسان بةضة لة طةرِةكى بازارِ دةَليَت ئةمةية ئةو هؤيةى واى ليَكردووة بةر 

بيَت. لةو سآ ذنة ضواردة منداَلى بووة بة دريَذايى رِؤذطار هةراو هوريايان خستووةتة  لةنيوةرِؤيان توورِة
ماَلةكةيةوة بة شيَوةيك طويَى عةىل خؤجةيان كةرِكردووة. خةَلكى لة طةرِةكى بازارِ بؤ طاَلتة دةَليَن عةىل 

َلبةستووةو طيَرِاوةتةوة كة خؤجة هةموو منداَلةكانى خؤى بةناو ناناسيَتةوة. تةنانةت ئةم سةربوردةيان هة
يةكيَك لة منداَلةكانى لة كؤآلنيَكدا ثيَى دةطات و دةستى باوكى دةطريَت بؤ ئةوةى ماضى بكات، عةىل 

 خؤجة ثيَى دةَليَت:
 )بةيانيت باش ... بةيانيت باش ... بةآلم تؤ كورِى كيَيت؟(

رت سوور هةَلطةرِاوة. ئيَستة وةك اوى ثم قةَلةوتر بووةو دةم و ضدميةنى عةىل خؤجة زؤر نةطؤرِاوة، بةآل
رِابوردوو بة لؤقة لؤ  رِآ ناكات. بةَلكو بة هةنطاوى سست بةرةو ماَلةوة سةردةكةويَت كة لة طةرِةكى 
مةيدانة، ضونكة ماوةيةكة هةست بةوة دةكات كة دَلى دةطوشريَت و ماوة نا ماوةيةك ديَتةوة سةرى، 

سةرى، لةو ثيَناوةشدا رِؤيشتة الى نؤذدارى ناوضةكة دكتؤر تةنانةت لة كاتى نوستنيشدا ديَتةوة 
مارؤفسكى كة لة نيَو هةموو ئةوانةى تازة هاتوونةتة شارةكة، تةنيا كةسة عةىل خؤجة ددانى ثيَدا دةنيَت 
و رِيَزى ىلَ دةنيَت. نؤذدارةكة دةرمانيَكى بؤ نووسيوة نةخؤشييةكةى ضاك ناكاتةوة بةآلم يارمةتى 

ات بةرطةى نةخؤشييةكة بطريَت. عةىل خؤجة لة نؤذدارةكةوة ناوى التينى نةخؤشييةكةى نةخؤشةكة دةد
 دَلة كوتة . Angina Pectorieخؤى فيَربووة كة ثيَى دةطوتريَت :   

عةىل خؤجة يةكيَكة لةو توركة دةطمةنانةى كة هيض شتيَكى نويَى لةو طؤرِانكارييانة ثةسةند نةكردووةو 
يةكان هيَناويانن، نة لة جل و بةرط و، نة لة بريو رِاكانى و، نة لة زمان و نة لة وةرنةطرتووة كة بياني

بازرطانى و كارةكانيدا. وةك ضؤن لة رِابوردوودا بةرهةَلستى بةرخودانى بآ سوودى كرد، بةرهةَلستييةكى 
بيانييةك دةكات كةللة رِةقانة، بة هةمان شيَوة، ضةند ساَليَكة بةرهةَلستييةكى توندى هةموو نةمساوى و 

و، بةوثةرِى تواناوة بةرهةَلستى هةموو شتيَكى دةوروبةرى دةكات كة رِؤذ بة رِؤذ ثةرةدةستيَنن و ثرت بآلو 
دةبنةوة. لةو ثيَناوةيشدا ضةند جار لةطةأل خةَلكيدا دةمةقاَليَى بووةو، ناضار بووة قةرامة بة ثؤليس بدات . 

هةنديَك بة هؤشى خؤى هاتووةتةوة، كةضى خوو و رِةوشتى هةر ئةطةرضى هةنووكة نةختيَك ماندوو بووةو، 
هةمان خوو و رِةوشتى جارانة، ئيَستة ئةوةندة جياوازى لةطةأل ئةو كاتةدا نيية كة لةسةر كابياكة لةطةأل 
قةرة مانليادا كةوتة وتوويَذةوة. ثياويَكى كةللة رِةقةو بةردةوام لةمةرِ هةموو كاريَك لة كارةكان بريورِاى 
تايبةتى خؤى هةية. بةآلم ئةو رِاشكاوييةى ناوبانطى ثآ دةركردبوو ئيَستة طؤرِاوةو توند بووة، هةروةها 
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طيانى طيَضةأل ثيَكردن و بةرنطاربوونةوةى ال بووةتة جؤرة تاَلييةكى قةترانى، كة  توندترين وشةو زاراوة 
 ناشيَن دةرى بربِن و، لة بآ دةنطى و طؤشةطرييدا كث ببيَتةوة.

ردة وردة خؤجة هيَور بووةوةو خووى بة جؤرة رِامانيَكى لةسةرخؤوة طرت كة ثيَويستى بة كةس نةدةكرد، و
بةَلكو كةسيَكى ديكةى تيَدابوو بيَزارو سةخَلةتى دةكرد، ض ئةو كةسة لة بيَكارانى طةرِةكى بازرطانى يان 

منداَلةى خؤى بووناية كة ماَلةوةيان  كرِياريَك لة كرِياران يان ئافرةتة طةجنةكةى بوواية، يان ئةو كؤزة
تةنيوةتةوة. بؤية بةيانيان بةر لةوةى خؤر هةَلبيَت لةماأل هةَلدةهات و، دةضوو دوكانةكةى دةكردةوة بةر 
لةوةى بازرطانانى ديكة دوكانةكانيان بكةنةوة. لةوآ نويَذ دةكات. خواردنيشى بؤ دةبريَتة ئةوآ. ئةطةر 

ارةكان بيَزارو سةخَلةتى بكةن، دةرطةى دوكانةكةى دادةخست و لة دةمةتةقآ و هاتوضؤكاران و ك
ووذكةى دةكرد ناوى )تابووت(ى  ليَنابوو. شويَنيَكى شاراوةو طؤشةيةكى بضووكى ثشتةوةى دوكانةكةدا كرِ

تةسك و نزم و تاريك بوو، كة خؤجة خؤى تيَدةثةستا هةروةنةبوو ثرِ بة هةمووى بيَت. كورسييةكى 
يَية مافووريَكى لةسةرة، مرؤظ دةتوانيَت بة ضوارمشقى لةسةرى دانيشيَت. ضةند تةختةدارينى ل

خؤجة شويَنى لة ناو  لةوانةىرِةفةيةكيشى تيَداية قوتووى بةتاأل و كؤنةكاغةزو شتطةليَكى زؤريان لةسةرة 
نةكةيةوة دوكانةكةدا بؤ نةدؤزيونةتةوة. لةو شويَنة تةسك و تاريكةوة خؤجة لة ديوارة باريكةكةى دوكا

طويَى لة هةراوهورياى ذيان لة طةرِةكى بازارِو، ترثةى مسى ئةسث و هاوارى فرؤشيارةكان دةبوو ... هةر 
هةموو ئةوة دةطةيشتنة هةردوو طويَى، وةك ئةوةى بَليَيت لة جيهانيَكى ديكةوة بيَت ... تةنانةت طويَى لة 

دوكانة داخراوةكةيدا رِادةوةستان و هةنديَك  دةنطى هةنديَك لة هاتوضؤكةران دةبيَت لةوانةى لةبةردةم
تيَبينى تونديان لةبارةوة دةردةبرِى و طاَلتةيان ثيَدةكرد. بةآلم هيَورانة طويَى لة ئاخافتنةكانيان دةطرت، 
ضونكة ئةو برِواى وابوو ئةوانة مردوون و هيَشتة ئارام نةبوونةتةوة. هةركة طويَى ليَيان دةبيَت، لة هةمات 

رييان دةكات. لةو حةشارطةيةى لةناو تةختةدارةكاندا، بريو هزرةكانى باش لة هةموو ئةو شتانة كاتدا لةب
رِووبدةن، كة لة ميَذة بة برِواى ئةو تيَكضووةو بة رِيَطةيةكى طومرِادا  دادةيثاريَزين كة دةشيَت لةم ذيانة

 ىجيهان و بةرِيَوةضوون ىةرِ ضارةنووسدةضيَت. خؤجة خؤى ليَرةدا دةبينيَتةوةو بؤ بريورِاكانى ثيَشووترى لةم
ياد دةضيَتةوة: طةرِةكى بازارِى لة بري دةضيَتةوة، رِيَتةوةو هةموو شتيَكى ديكةى لة كاروبارى مرؤيى دةطة

غةم و ثةذارةكانى خؤى لة بريدةضيَتةوة كة لة ئاكامى قةردةكانيةوة سةريان هةَلداوة، ئةو غةمانةيشى لة 
انى بؤى دروست دةكةن و ئةو ثارانةى بؤ ناطيَرِنةوة ليَيان قةرد كردووةو، ئةو بري دةضيَتةوة كة كؤيلةك

غةمانةيشى بري دةضيَتةوة كة ذنة زؤر طةجنةكةى بؤى دروست كردووة، ذنةكةى كة لةثرِ طةجنيَتى و 
ئةو جوانييةكةى دةبيَتة ميزاجيَكى خراثى طةوجى دؤزةخيانة، ئةو غةمانةيشى لة بري دةضيَتةوة كة بة هؤى 

تان نةتوانيَت بةرطةيان بطريَت، ئةو غةمانةى كؤزة خيَزانةوة سةرهةَلدةدةن، كة دةشيَت خودى سامانى سوَل
 ىلَ دةكاتةوة زةندةقى دةضيَت.      هةركة خؤجة برييان

هةركة هيَور بووةوةو ثشووى دا، طةرِايةوةو دوكانةكةى كردةوة وةك بَليَيت لة شويَنيَكى ديكةوة 
 .طةرِابيَتةوة

 خؤجة ئيَستة طوآ لةو دةمةتةقآ ثووضةى نيَوان هةردوو دراوسيَكةى دةطريَت.
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يةكيَكيان ) كة يةكيَكة لة تةمبةَلة ناسراوةكانى طةرِةكى بازارِ( لة كاتيَكدا قاوةكةى عةىل خؤجةى 
 دةخواردةوة بة فةلسةفة ليَدانةوة طوتى:

ت؟ بةردةكان لة ئاوةكةدا ثتوركاون ضوون طويَرةوى ـ ئاية شويَنةوارى رِؤذطارو بةخششةكانى خواوةند دةبيني
لةناو ثيآلودا دةثوتركيَت، بةآلم نةمساوييةكان بةوة قايل نني، ئةوانة هةموو شتيَك ثينة دةكةنةوة كة 

 ثتوركابيَت.
 دووةمينيان كة بايةخ بة هةمان ئةو شتانة دةدات كة يةكةم بايةخيان ثىَ دةدات، وةآلمى دةداتةوة:

ن واز لةم قسانة بيَنة. ضةندة رِووبارى درينا مبيَنيَتةوة ئةوةندةيش ثردةكةى دةميَنيَتةوة. ئةطةر ـ بةستةزما
نةمساوييةكانيش دةست بة ثردةكةدا نةهيَنن، ئةوة ضةندى لة ضارة نووسرابيَت ئةوةندة دةميَنيَتةوة. ئةم 

 هةموو ثارة خةرج كردن و ئةم بشيَويية سووديان نيية.
قسةكةى ثآ نةبرِيبان ئةوة ئةو دةمةتةقيَية ماوةيةكى دوورو دريَذى دةخاياند. عةىل  ئةطةر عةىل خؤجة

 خؤجة طوتى:
ـ من ثيَتان دةَليَم شتيَكى باش نيية دةستيان بةر ثردةكة بكةويَت. دةبينن ئةم ضاككردنةوةية سوودى 

رباهيم بؤى طيَرِامةوة كة لة نابيَت. ئةطةر ئةمرِؤ ثردةكة ضاك بكةنةوة ئةوة سبةينآ تيَكى دةدةن. مةال ئي
كتيَبدا خويَندوويةتييةوة ئةوةى بةر لة ئاو بربِيَتةوةو ئاوةرِؤكةى بطؤرِيَت، تةنانةت بؤ يةك رِؤذ يان يةك 
كاتذميَريش بيَت، ئةوة كوناهى كردووة. بةآلم نةمساوى هةست ناكات كة دةذيَت ئةطةر خؤى بة شتيَكةوة 

...  دا بضةقيَنيَتة خودى ضاويشميَخ بةمساوى ئارةزوو دةكات خةريك نةكات و لة شتيَك نةدات. ن
 ئارةزوو دةكات زةوى هةَلةوطيَرِ بكات...ئةطةر لة دةستى بيَت نةمساوى 

 يةكيَك لةو دوو ثياوة بيَكارة طوتى:
ـ ئةوة خراثة نيية، لة ئاكامدا، ئةطةر نةمساوييةكان ثردةكةيان ضاك كردةوة، ئةوة زيان بة ثردةكة 

 ةنيَت، ئةطةر تةمةنى دريَذتر نةكات.ناطةي
 عةىل خؤجة بة تورِةييةوة طوتى:

ـ ضؤن زانيت كة ئةوة زيان بة ثردةكة ناطةيةنيَت؟ كآ ئةوةى ثآ طوتوويت؟ ئاية دةزانيت كة دةشيَت يةك 
وشة شاريَكى تةواو ويَران بكات، ئيدى ضؤن تةماشاى هةر هةموو ئةم بشيَويية دةكةيت؟ ئةطةر خويَندن و 

ووسينت بزانيباية، ئةطةر زانا بوويتاية ـ كة تؤ نةزانيت ـ ئةوة دةتزانى كة ئةم بيناية وةك بينايةكانى ن
ديكة نيية، بةَلكو لةو بينايانةية بة خواستى خواو لةرِيَى خوادا دروست كراوة. هةنديَك كةس لة 

ردةميَكى ديكةدا سةردةميَك لة سةردةمةكان دروستيان كردووة، ئةوةتة كةسانيَكى ديكة لة سة
دةيرِووخيَنن. تؤ ئاطةدارى ئةوةيت كة ثريةميَردةكان لة بارةى خانة بةردينةكةوة دةيطيَرِنةوة. لة هةموو 
وآلتدا خانيَكى ديكةى لةو جؤرة نةبوو، لةطةأل ئةوةيشدا كآ بوو رِووخاندى؟ ئةوة لة رِووى ثتةوى 

هةَلى بكرداية، كةضى لةناوضوو وةك بَليَيت لة مؤم دروستكردن و هونةرى تةالرسازييةوة دةبوو هةزار ساأل 
لةو شويَنةى خانةكةى ىلَ بوو، ئيَستة بايةخ بة بةراز دةدةن و، دةنطى شاوورى  …دروست كرابيَت 

 نةمساوييةكان بةرطوآ دةكةويَت.
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 ثياوةكة بةرهةَلستى كردو طوتى:
 .…برِوام واية كة  …ـ هةرضى منم ، دةَليَم 

ئةطةر قسةكةى تؤ رِاست بيَت ئةوة لة ئاييندةدا هيض شتيَك دروست نةدةكراو  …وويت ـ تؤ بة هةَلةدا ض
لة رِابوردوويشدا هيض شتيَك نةدةرِووخا. دةطةرِيَمةوةو ثيَت دةَليَم هةر هةموو ئةوة ضاكةى ىلَ بةدى ناكريَت 

نني مذدةى هيض و، بؤ ثردةكةو بؤ شارةكةيش و بؤ ئيَمةيش كة هةموو رِؤذيَك بة ضاوى خؤمان دةيبي
 ضاكةيةكى ىلَ بةدى ناكريَت.

ئةوةكةى ديكة بة نيازخراثييةوة ئةو ئازارو ئةشكةجنانةى بري خستةوة كة عةىل خؤجة لةسةر كابياكة 
 تووشى هاتبوون:

 خؤجة لة هةموو يةكيَكى ديكة باشرت دةزانيَت ثردةكة ضيية، …ـ رِاستة 
 خؤجة طوتى:

 …ـ وا مةزانن كة من نازامن 
ارة هيَورو لةسةرخؤ دةستى بة طيَرِانةوةى بةسةرهاتيَك لة بةسةرهاتةكان كرد كة خةَلكى طاَلتةى ثآ ئةم ج

 دةكةن، بةآلم ئارةزوو دةكةن طويَى ىلَ بطرن، بةَلكو ئارةزوو دةكةن ضةندين جار طويَى بؤ رِاديَنن، طوتى:
ئةم جيهانةى بيستبوو كة لة كويَوة  ثردةكانىوكم لة شيَخ دارييةوة بةسةرهاتى ـ ئةوسا خواليَخؤشبووى با

هاتوون و ضؤن يةكةم ثرد دروست كراوة. كاتيَك منداأل بووم خواليَخؤشبووى باوكم ئةم ضريؤكةى بؤ 
 ىطيَرِامةوة. طوتى: كاتيَك خواوندى بةتوانا ئةم جيهانةى دروست كرد عةرد وةك خوانيَكى جوان و رِازاوة

آ ناخؤش بوو خواوةند ئةم بةخششةى بة مرؤظ بةخشيوةو ئريةيى بة ثان و لووس بوو. بؤية ئيبليس ئةوةى ث
ة لة نيَوان دةستى خواوة دهاتة دةرةوة، ئيبليس خؤى ةركة زةوى بةو شيَوةية نةرم و شلمرؤظ برد، ه

دزييةوةو ضوو بة نينؤكةكانى دةستى بة برينداركردنى رِووى زةوى كرد كة خوا دروستى كردبوو، تا توانى 
درزى تيَكرد، بةو شيَوةية رِووبارى قووأل و دؤأل  دةركةوتن كة وآلتان ليَكدى جيا دةكةنةوةو، قووأل ترين 

طرت بةو زةوييةدا بسوورِيَنةوة كة خواوةند وةك  انخةَلكى ليَكدى جيا دةكةنةوةو، رِيَيان لة ئادةميزاد
 كات.بيَستانيَك ثيَى بةخشيون و خواردنيان بؤ دةستةبةر دةكات و ثةروةردةيان دة

خواوةند كاتيَك بينى ئيبليسى نةفرةت ليَكراو ضى كرد توورِة بوو، بةآلم نةيويست سةرلةنوآ ئةو زةويية 
دروست بكاتةوة كة ئيبليس تيَكى دابوو، بؤية فريشتةكانى خؤى نارد يارمةتى مرؤظ بدةن و كاروبارةكانيان 

ن بةو دؤأل و شيَوة قووآلنةدا بثةرِنةوةو بة بةرِيَوة ببةن، كاتيَك فريشتةكان بينييان ئادةميزادان ناتوان
ئاسانيش ناتوانن كارةكانيان ئةجنام بدةن، فريشتةكان باَلى خؤيان بةسةر ئةو شويَنانةدا بآلوكردةوة، ئةو 
كات خةَلكى توانييان بةسةر باَلى فريشتةكاندا بةسةر ئةو شويَنانةدا بثةرِنةوة. بةم شيَوةية ئادةميزدا لة 

دواى  لةو ثيَناوةدا دروستكردنى ثرديَك،اوة فيَرى ئةوة بوون ضؤن ثرد دروست دةكريَت. فريشتةكانى خو
بة كاريَكى ضاكةو خواثةرستى دةذميَرريت، هةر لةو ثيَناوةشداية دةستدريَذى كردنة سةر هةر ثرديَك ، كاني

ن و داريَكةوة بطرة، بة طوناه دةذميَرريَت، ضونكة هةموو ثرديَك ضةند بآ بةهايش بيَت، هةر لة بنة دةوة
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كة بؤ ثةرِينةوة لة الفاوى ضياكان دادةنريَت تا دةطاتة ئةم ثردة مةزنة  رِةنطينةى كة حمةمةد ثاشا دروستى 
 كردووة، فريشتةيةكى هةية دةيثاريَزيَت تا ئةو كاتةى خوا حةز بكات مبيَنيَت.

 هةردوو ثياوةكة كة بةم قسانة طةشانةوة، بة رِيَزةوة طوتيان:
 َلآله .... ئةَلآله .....ـ ئة

ئةو ثياوانة بةم شيَوةية كاتى خؤيان رِادةبوارد، لةكاتيَكدا كار لةوآ لةسةر ثردةكة بةرةو ثيَشةوة دةضوو، 
كة دةنطى سوورِانةوةى رِةورِةوةو تة  و تؤ  و هارِةى ئةو ئاميَرةيان بةر طوآ دةكةوت كة ضيمةنتؤى تيَكةأل 

 بة مل دةكرد.
رِةدا سةركةوت وةك ضؤن بةردةوام لةم جؤرة مشت و مرِانةدا سةردةكةويَت، ضونكة خؤجة لةم مشت و م

كةس نايةويَت و ناتوانيَت تا كؤتايى مشت و مرِى لةطةأل بكات، بة تايبةتى لة منوونةى ئةم دوو بيَكارة بآ 
نةكةيدا بةسةر قيمةتةى كة قاوةكةى دةخؤنةوةو دةشزانن كة سبةينآ بةشيَك لة رِؤذطارى خؤيان لةناو دوكا

 دةبةن.
بةم شيَوةية خؤجة لةطةأل هةموو ئةوانةدا دةئاخظى كة بؤ كاريَك لة دوكانةكةى نزيك دةبوونةوة يان بة 
رِيَكةوت بةويَدا تيَدةثةرِين. هةر هةمووشيان بة ليَوردبوونةوةيةكى طاَلتةجارِى و ئاطةبوونيَكى رِواَلةتييةوة 

ى ئةو شارة نةبوو هاورِاى ئةو بيَت يان لةو رِةشبينييةى بطات و، لةم طويَيان ليَدةطرت، بةآلم هيض كةسيَك
ترس و تؤقينة تاريكانةى تآ بطات كة بةخؤيشى نةيدةتوانى ثاساويان بؤ بهيَنيَتةوةو بة بةَلطةوة 
بيانسةمليَنيَت و ثشت ئةستووريان بكات. جطة لةوةيش هةر لة ميَذة هةموويان لةوة رِاهاتبوون وا تةماشاى 

جة بكةن وةك ضؤن تةماشاى ثياويَكى كةللة رِةقى شاز دةكةن، كة ئيَستة بة هؤى ئةوةوة بةنيَو ساَلدا خؤ
ضووةو، بة هؤى ئةو بارودؤخة دذوارةوة كة تيَيدا دةذيَت و، بة هؤى ذنة الوةكةيةوة، واى ليَهاتووة بة 

زيكانة بةسةر هةموو شتيَكدا رِوانينيَكى رِةشبينةوة تةماشاى هةموو شتيَك بكات و، واتايةكى ميتافي
 بسةثيَنيَت كة جيَى رِةشبينى و بيَز ليَبوونةوةو ىلَ دووركةوتنةوة بيَت. 

زؤربةى خةَلكى شار طويَيان بةو كارة نةدةدا لةسةر ثردةكة ئةجنام دةدرا، هةروةها طويَيان بة هةموو ئةو 
وروبةريدا ئةجناميان دةدةن. ئيَستة زؤربةيان كارانة نةدةدا كة ضةند ساَليكة ئةو بيانييانة لة شارةكةو لة دة

رِؤزى خؤيان لة طواستنةوةى مل و تةختةدار يان طواستنةوةى خواردن بؤ كريَكارةكان دةست دةكةويَت. بةآلم 
منداَلةكان نائوميَد بوون كاتيَك كريَكارةكانيان بينى لةسةر ئةسكةلة تةختةدارينةكانةوة دةضوونة ئةو كونة 

ناوندييةوة، واتة ئةو )حوجرة(ى كة هةموو منداآلن لةو برِوايةدابوون قوَلةرِةشةكةى تيَدا تاريكةى ثايةى 
دةذيَت. ئةو منداآلنة نائوميَد بوون كاتيَك كريَكارةكانيان بينى دةضوونة ناو ئةو كونةوة بة قوفة ثاشةرؤك و 

قوَلة رِةشةكة دةرنةكةوت نةبوو. زبَلى باَلندةيان ىلَ دةردةهيَناية دةرةوة، جطة لةوة هيضى ديكةى تيَدا 
ئةو رِؤذة منداآلن درةنط طةيشتنة فيَرطة، ضونكة كاتيَكى زؤر ضاوةرِوان بوون قوَلةرِةشةكة لة .

تاريكاييةكةوة بيَتة دةرةوةو، مستةكؤَلةيةك بة سينطى يةكةمني كريَكاردا بكيَشيَت كة لةبةردةم خؤيدا 
وانةيى بةر دةبيَتةوةو دةكةويَتة ناو رِووبارةكةوة ... منداَلةكان ئةو دةيبينيَت، كريَكارةكةيش بة هيََليَكى كة

ماوة دوورو دريَذة بآ سوود ضاوةرِوان بوون و، ثيَيان ناخؤش بوو ئةوةى ثيَشبينييان دةكرد رِوو بدات ، رِووى 
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تى رِووى داوة، نةدا ... هةنديَك لة تةمةن بضووكةكانيان تيَكؤشان ئةوة بطيَرِنةوة كة رِووداوةكة بة رِاس
بةآلم شيَوةى طيَرِانةوةكةيان كةسى قايل نةدةكرد، تةنانةت ئةو منداآلنةى بة تةمةن لةوان طةورةتربوون 

 طاَلتةيان ثيَكردن و ... هةرضى سويَنديشيان خوارد هيض سووديَكى نةبوو.
او بة بؤرِى بؤ شارةكة كاتيَك نؤذةنكردنةوةو ضاككردنةوةى ثردةكة تةواو بوو، كارى ديكة بؤ رِاكيَشانى ئ

دةستى ثيَكرد. تا ئةو كاتة تةنيا دوو كانى تةختةدارين لة شارةكةدا هةبوون ئاوى كانييةكةيان بؤ طةرِةكى 
مةيدان دةطواستةوة. هةرضى كانييةكانى ديكةية ئةوة لة بةشى خوارةوةى شار بوون، ئاوةكانيشيان لة ئاوى 

زا ، ئةو كات ئاوةكة ليَل دةبوو هةر كاتيَك يةكيَك لةو دوو ان رِيةكيَك لة رِووبارةكانةوة دةهات، درينا ي
رِووبارة هةَلضووبان و، لة وةرزى قرضةى طةرماى هاوينيشدا كةمى دةكرد كاتيَك ئاستى ئاو لة رِووبارةكة 
دادةبةزى. ئةندازيارةكان بؤيان دةركةوت كة ئةو ئاوة مةرجى تةندروستى تيَدا نيية، بؤية ئاويان 

يَكى دوورى ضياكةوة، لة خوارووى )كابرنيك(ةوة رِاكيَشا، كة لة كةنارى ئةوبةرى رِووبارى دريناوةية، لةشويَن
 بؤية دةبوو بة ثردةكةدا بثةرِيَتةوة.

بؤية ثردةكة ماوةيةكى ديكةى ثةشيَوى و هات و هاوارى بة خؤوة بينى. ضةندين خشتيان ىلَ كردةوةو 
 هةَلكةندو ئاطريان لةناو ضةند كوانوويةكدا كردةوةو قرييان لةسةر ئاوةرِؤيةكيان بؤ رِاكيَشانى بؤرِى ىلَ

دةكوآلندو قورِقؤمشيشيان تيَدةكرد، بؤية جاريَكى ديكة خةَلكى بة طومان و ئارةزووى ىلَ ئاطةداربوونةوة 
 تةماشاى ئةم كارانةيان دةكرد، وةك ضؤن ثيَشرت تةماشاى كارةكانى لةوةوثيَشيان دةكرد.

ةردوو برؤى لة ئةذمةتى ئةو دووكةَلةدا طرذ دةكرد كة لة طؤرِثانى بازارِةكةوة دةطةيشتة عةىل خؤجة ه 
دوكانةكةى و، بة ضاويَكى سووكةوة باسى ئةو ئاوة )طآلوة(ى دةكرد كة بةناو بؤرِى ئاسنيندا دةرِوات، كة 

ئةطةر ئةسثى رِةسةن شيَت، ئةم ئاوةى كة ئةسث نايةويَت بيخواتةوة دةنة بؤ خواردنةوةو نة بؤ خؤشوشنت 
لةم سةردةمةدا مابيَت. عةىل خؤجة بؤ هةموو ئةوانةى دةسةملاند كة دةيانويست طوآ لة قسةكانى بطرن، 

زوو يان درةنط  لةوانةىنيشانةى شوومى رِوودانى ضةندين كارةساتى نةزانراوة  داكة ئاورِاكيَشان بةم بؤرِيانة
 تووشى شارةكة دةبن.

ر هات بؤرِييةكان رِاكيَشرابوون و، ثرؤسةى رِاكيَشانى ئاو تةواو بووبوو وةك ضؤن هةركة هاوينى ساَلى دوات
كارةكانى ديكة ثيَشرت تةواوبووبوون، ئةو كات ئاويَكى ثاكذى زؤر لة كانى ئاسنينةوة هةَلدةقوآلن، ئاويَك 

شةكانيان رِاكيَشا، طوآ بة وشكة ساَلى و طوآ بة الفاو نادات. زؤر لة دانيشتووانى شار ئاويان بؤ ناو حةو
 هةنديَكيَشيان بؤ ناو خودى ماَلةوةيان رِاكيَشا.

لة ثاييزى ئةو ساَلةدا دةست بة رِاكيَشانى هيََلى شةمةندةفةر كرا. ئةو ثرؤذةية مةودا دوورو، ترسناكرت بوو، 
 بة رِواَلةتيش ثيَوةندى بة ثردةكةوة نةبوو.
ناوى )هيََلى ئاسنينى رِؤذهةآلت( نووسراوى فةرمى بة  ؤذنامةوئةو هيََلة ئاسنينة تةسكةية كة وتارى رِ

ناوزةديان دةكرد، دةبوو سةراييظؤ بة سنوورى سريبياو فارضتةو سنوورى سنجقي توركيا لة نؤظيبازارِ تا 
ببةستيَتةوة. دةبوو ئةو هيََلة ئاسنينة بة شارى فيشيطراددا تيَثةرِيَت كة دةبيَتة طرنطرتين ثيَكةوة ئؤفاتس 
 ى.ويَستطة
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وتارى زؤرو قسةى زؤر لة هةموو جيهاندا سةبارةت بايةخ و طرنطى مةترسيدارى ئةو هيََلة لة رِووى  
ى و سرتاتيذي و، بةستنةوةى بةم نزيكانةى بؤسنياو هةرزةطؤظيناو، ئةو ئاماجنة دوورمةودايانةوة ثؤلةتيك

سالؤنيك برِؤن، هةروةها نووسران و طوتران كة نةمساو مةجارستان لةو سنجقةوة مةبةستيانة بةرةو 
اتة رِوو. هةرضى ثيَوةندى بة ئيَرةوةية، لةم خنسةبارةت هةموو ئةو كيَشة ئاَلؤزانةى كة ئةو ثرؤذة دةيا

شارةدا، هةموو شتيَك ساكارو سةرجنرَاكيَش دةهاتنة ثيَش ضاو: قؤنتةراتضى نوآ دةطةيشنت، جةماوةرى 
 ووزى بؤ زؤر كةس ثةيدا بوو.نويَى كريَكار كاريان دةكرد، سةرضاوةى نويَى رِ

كيلؤمةتر دريَذةو، بة  199ئةم جارة هةموو شتيَك بة ثيَوةرى زؤر طةورة بوو. رِاكيَشانى ئةم هيََلة كة 
مليؤن كرؤنى زيَرِى تيَدا  24نزيكةى سةد ثردو كؤثرى و نزيكةى سةدو سى تونيَلدا تيَدةثةرِيَت، كة دةوَلةت 

و بووة. خةَلكى كة ئةم ذمارة طةورةيةيان طؤدةكرد، بةتيلةى ضاو تةمشاى خةرج كردووةو بة ضوار ساأل تةوا
 24دووريان دةكرد، وةك بَليَيت هةوَلى بآ هوودة بدةن تا ئةو ضيا زيَرِة لةوآ ببينن كة لة ئةذماردن ناية. )

ت ئةو ذمارةيان مليؤن( .... بةم شيَوةية دانيشتووانى فيشيطراد بة رِواَلةتى زانايةك كة هةموو شتيَك بزانيَ
شارة دةطوتةوة، وةك بَليَيت ئةو برِة ثارةية بة ناو لةثى ئةوان ذميَرراوة. ضونكة خةَلكى، تةنانةت لةم 

تييانةية، وايان ىلَ هاتبوو، آلسةر سيَى رِواَلةتةكانيدا هيَشتة بة تةواوةتى رِؤذهةويََلةدا كة ذيان لة دوو لة
كةمرت لة نيو ميلؤن كرؤن بؤ هةر تاكة كيلؤمةتريَك، يان بة  مليؤن( واتة24بووبوونة كؤيلةى ذمارة. )

. بةم شيَوةية خةَلكى ذمارة زةبةالحةكانيان دةجووةوة، بآ ئةوةى بةو هؤيةوة 441291تةواوةتى : 
 دةوَلةمةنرت بن يان كةميَك تيَطةيشتووتر بن.

ر هةستيان بةوة كرد كة ئةوان خةَلكى لة ماوةى يةكةمى رِاكيَشانى هيََلة ئاسنينةكةدا، بؤ يةكةمني جا
مةبةستيان ئةو جؤرة قازاجنة ئاسانة دوور لة غةم و ثةذارةية نيية، كة لة سةرةتاى ساآلنى داطريكاريدا 
بةدةستيان هيَنابوو. ثاشان نرخةكان، نرخى كاآلو بةروبوومى ثيَويست، لةم ساآلنةى دواييةدا زؤر بةرز 

وة ضى ديكة دانةدةبةزينةوة، ثاشان دواى ماوةيةكى كورت يان دريَذ بوونةتةوة، ئةو نرخانة كة بةرز دةبوونة
جاريَكى ديكة بةرز دةبوونةوة. رِاستة خةَلكى ثارةيان دةست دةكةوت، رِاستة كريَى كاركردن باش بوو، 
بةآلم بةردةوام ئةم كريَيانة بة اليةنى كةمةوة بة رِادةى لة سةددا بيست لة خوارةوةى نرخى ثيَداويستيية 

استةقينةكانةوة بوون. ئةوةيش يارييةكى شيََتانةى شاراوة بوو، ذيانى ذمارةيةك خةَلكى ذةهراوى دةكرد رِ
كة ئةوةندةى نةدةبرد ثةرةى دةستاند، بةآلم كةس نةيدةتوانى دوورى خباتةوة، ضونكة لةخودى ئةو سةرضاوة 

هاتبوو. زؤر لة خاوةن كارةكان كة دوورة نةناسراوانةوة دةهات كة خيَرو بيَرى ساآلنى سةرةتايان ليَوة 
رِاستةوخؤ ثاش داطريكارى، ثازة يان بيست ساأل بةر لة ئيَستة، دةوَلةمةند بوون، هوونةكة هةذار كةوتوون 
و، وايان ىلَ هاتووة كورِةكانيان الى كةسانى ديكة كار دةكةن. رِاستة هةن لةوانةى تازة هاتوون دةوَلةمةند 

دةخزا، وةك بَليَيت ئةوانيش لة يةكيَك لةو دةخليسكاو ثى ئةوانةوة ضوون طيوة بوونة، بةآلم دراويش لة لة
 يارييانةدان كة دةشيَت مرؤظ دواى ئةو ياريية خؤى ببينيَتةوة هيضى نةماوةو شكؤمةنديشى لةكةدار بووة.

وويةكى خراثى وردة وردة خةَلكى بؤيان رِوون بووةوة ئةو قازاجنانةى لةذيانيَكى ئاسانةوة دةستةبةر دةبن، رِ
ى سةركيَشييةكى طةورةى هةَلطيَرِو وةرطيَرِة كةس لة ئةوةى ثارةى هةية، تةنيا طرةو هةيةو، ثارةو



 131 

دةستوورةكانى ناطات و كةس ثيَشبينى ئاكامةكانى ناكات، ئةوانيش بةشدارى تيَدا دةكةن بآ ئةوةى 
زيانى ثآ ةردةوام زؤر يان كةم بيَت، بةآلم ب ئاطةشيان ىلَ بيَت، بة برِة ثارةيةك بةشدارى تيَدا دةكةن  رِةنطة

 دةكةويَت.
لة هاوينى ضوارةمني ساَلدا يةكةمني شةمةندةفةر بة كاغةزى سةوزو ئاآل رِازيَنرابووةوة بة ناو شارةكةدا 

ان ساز كتيَثةرِى. تيَثةرِبوونى شةمةندةفةرةكة شادييةكى ميللى طةورة بوو. خوانيَكى طةورة بؤ كريَكارة
ش لة نزيك قاثى ضةند بةرميليَك بريةيان تيَدا هةَلثضرِى. ضةند ويَنةى فؤتؤطرافى ئةندازيارةكانيسةر وكرا

، هاتوضؤى ئةو رِؤذةيش بة خؤرِايى بوو. عةىل خؤجة سةبارةت بةوة طوتى ) يةكةمني فارطؤندا طريان
وسةوة بةو كةسانة طوت كة بةآلم بة دريَذايى ذيان بة كرآ(، ئةوةى بة طاَلتةو تة رِؤذيَكى بة خؤرِايى ...

 سوارى يةكةمني شةمةندةفةر بوون.
تةنيا ئةو كاتة، كاتيَك هيََلة ئاسنينةكة رِاكيَشراو دةستى بةكاركردن كرد، خةَلكى زانييان بةهاو طرنطي 
ضةندة بة بةراورد لةطةأل ثردةكةو رِؤَلى ثردةكة لة ذيانى شارو سةرجةم ضارةنووسيدا. ئيَستة هيََلة 

ة، بة دريَذايى ئةو كةنارةى رِووبارى درينادا كة لة ثايينى ضياى مةيدانةوة بةرةوخوار دةبيَتةوةو، ئاسنينةك
سةردةكةويَت و، بةدةورى شاردا دةسوورِيَتةوةو بةناو تةثؤَلكةكةدا تيَدةثةرِيَت و، لة ثيَدةشتةكة، نزيك بة 

ستطةيةك لةوآ هةية. هةموو ئةو رِيَطةو زا  دادةبةزيَت. ويَدوايةمني خانووى تةنيشت كةنارى رِووبارى رِ
بانانةى كة بةرةو سةراييظؤ دةضةن و لةويَشةوة بةرةو هةموو جيهانى رِؤذئاوا دةضن، ئيَستة لة كةنارى 
دةستة رِاستى رِووبارى دريَناوة دةست ثيَدةكةن، ض بؤ خةَلكى يان بؤ كاآلو كةلوثةل. ئةمةيش ئةوة 

نارى دةستةضةث بةتةواوةتى لةكار كةوتوون، ضونكة لةمرِؤ بةدواوة دةطةيةنيَت كة هةنووكة ثردةكةو كة
تةنيا جووتياران بةسةر ثردةكةدا تيَدةثةرِن، ئةوانةى لة طوندةكانى كةنارى دةستةضةثى رِووبارةكةوة ديَن، بة 
 خؤيان و ئةسثة بضووكةكانيانةوة كة بارى قورسيان ىلَ باركردوون، لةطةأل طاليسكةكانياندا كة مانطا

 رِاياندةكيَشن، يان لةطةأل ضارةواكانياندا كة دار لة دارستانةكانةوة بؤ ويَستطةكة دةطويَزنةوة.
ئةو رِيَطةيةى كة لة ثردةكةوة بةسةر تةثؤَلكةى )ليسكا(دا بةرةو )سيمض( سةردةكةوت و، لةويَوة بة 

دةنطى طؤرانى شوفيَرةكان و )طالسيناتس( و )رِؤمانيا(دا دةطةيشتة )سةراييظؤ(، ئةم رِيَطةية كة ثيَشرت 
زةنطؤَلةى ئةسثى طاليسكةكانى ىلَ بةرز دةبووةوة، واى ليَهاتووة طذو طياو ضينيَكى تةنكى قةوزةى سةوز 
دايثؤشيوة كة شان بة شانى لةناوضوونى هةنديَك رِيَطةو هةنديَك تةالر، لةناوضوونيَكى لةسةرخؤ، ثةيدا 

كردن بةسةريدا دةثةرِينةوةو، هيض مردوويةكى لةسةر بةرِآ دةبن. ثردةكة واى ليَهات تةنيا بؤ سةفةر
نةدةكراو، خواحافيزيش لة رِيَبواران نةدةكرا، كةسيش بةسوارى ئةسث بةسةريدا تيَنةدةثةرِى و، خةَلكيش 

 تيَنةدةكرد. ى ئةسثةكانيانةوة شةرابيان لةسةرلةكاتى طةشتدا بةسةر ثشت
ست سةريان داثؤشراوةو ئةو ضوارضةرخة كؤنانةى خةَلكى ثييان خاوةن طاليسكةكان و ئةو طاليسكانةى بة ثيَ

دةرِؤيشتنة سةراييظؤ، هةر هةموويان لةكار كةوتن و بيَكار مانةوة. طةشتيش واى ليَهات دوو رِؤذى رِةبةقى 
نة ، بةَلكو تةنيا ضوار كاتذميَرى دةخاياند. ئةم ذمارااوةستان و مانةوة لة )رِؤجاتسا(نةدةخاياند، لةطةأل رِ

وايان لة خةَلكى كرد بري بكةنةوةو رِامبيَنن. وايان ليَهاتووة ئةو قازانج و جؤرة ثاشةكةوتانةيان دةذمارد كة 
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خيَرايى بؤ مرؤظيان دةستةبةر دةكات، ئةوانةيان بةوثةرِى هةَلضوونةوة دةذمارد. هةنديَك ثياو بؤ ضةند 
ؤ( كرد، ئةوةبوو ئيَوارةى هةمان رِؤذ كة كاريَكى ثيَويست لة )فيشيطراد(ةوة سةفةريان بؤ )سةراييظ

سةفةريان تيَدا كردبوو طةرِانةوة شارةكةى خؤيان، خةَلكانيَك وا تةماشايان كردن وةك ضؤن تةماشاى 
رِووداوى سةير بكةن، تةنيا عةىل خؤجةى بةردةوام طوماناوى كةللة رِة  و زؤر رِاشكاوو زؤر تاكرِةو نةبيَت، 

اريَكى ديكة بيَت، وةآلمى هةر هةموو ئةوانةى دةدايةوة كة ئيَستة شادومانى ض سةبارةت بةمة يان هةر ك
خؤيان لةمةرِ خيَرا تةواوكردنى كارةكانيان دةردةبرِى، ئةوانةى ئةو كات و كؤشش و ثارةيةيان دةذمارد بةو 

ثةندةكة هؤيةوة ثاشةكةوتيان دةكرد، عةىل خؤجة بة بيَزارييةوة وةآلمى هةر هةموو ئةوانةى دةدايةوة: 
لةوةدا نيية ضةند كات كورت كراوةتةوة، ثةندةكة لة ضؤنيةتى بةسةربردنى ئةو كاتةداية، ئةطةر بؤ شتى 
خراث بيَت، ئةوة بؤ مرؤظ باشرتة هةر ثاشةكةوتى نةكات. دةيويست بؤ خةَلكى بسةمليَنيَت كة شتى بنةرِةتى 

لة ثيَناوى ضيدا، كةواتة خيَرايى بةردةوام ضاكةى  ئةوة نيية خيَرا برِوات، بةَلكو بزانيَت بؤ كوآ دةرِوات و،
 ىلَ ناكةويَتةوة.

 رِؤذيَكيان بة بيَزارييةوة بة بازرطانيَكى الوى طوت:
ـ ئةطةر بةرةو دؤزةخيش رِؤيشتوويت، وا باشرتة لةسةرخؤ برِؤيت. طيَل و طةوجيية وا بزانيت كة 

اوة بؤ ئةوةية تؤ خيَرا سةفةر بكةيت و، بتوانيَت نةمساوييةكان ثارةيان خةرج كردووةو شةمةندةفةريان هيَن
خيَرا كارةكانت ئةجنام بدةيت. تؤ هيض لة ثرسةكة ناطةيت تةنيا ئةوة نةبيَت لة شويَنيَكةوة سةفةر بؤ 
شويَنيَكى ديكة بكةيت، بةآلم ئةطةر بثرسيت، جطة لة تؤو ئةوانةى لة ضةشنى تؤن، ئةم ئاميَرة ضى دةبات 

وة ثرسياريَكة لةخؤتى ناكةيت و، كاريَكة ناشيَت تيَى بطةيت . سةفةر بكة طيانةكةم و ضى دةهيَنيَت. ئة
سةفةر بكة، بؤ هةر كوآ دةتةويَت سةفةر بكة، بةآلم لةوة دةترسم ئةم سةفةرة رِؤذيَك لةم رِؤذة نزيكانة 

ندةفةرةكةيان بؤ نائوميَدييةكى تاَلت بؤ بيَنيَت. ئةو كات ئةو ذوانة ديَت كة ئةو نةمساوييانة بة شةمة
شويَنيَكت دةطويَزنةوة ئارةزوو ناكةيت سةرى ىلَ بدةيت و رِؤذيَك لة رِؤذان بريت ىلَ نةكردووةتةوة كة بشيَت 

 سةرى ىلَ بدةيت.
هةركة طويَى لة شاوورى شةمةندةفةرةكة بوواية كة بة دةورى نشيَوة دذوارةكةى ئةوديوى خانة بةردينةكةدا 

طرذ دةكردو، ضةند وشةيةكى دةطَلماند كةس ليَى نةدةطةيشت و، بةردةوام  دةسوورِايةوة، نيَوضةوانى
سةرقاَلى رِستنى هزرة كؤنةكةى بوو، لةو كاتةى لة دةرطةى دوكانةكةيةوة تةماشاى ثردة بةردينةكةى 
دةكرد كة بةردةوام بة شيَوةيةكى واآل دةيبينيَت، لةسةر رِستنى هزرة كؤنةكةى بةردةوام دةبوو: ئةويش 

ةية كة طةورةترين تةالر بة يةك وشة بنيات نراوةو، دةشيَت فيكةيةك دَلنيايى و ئارامى شاران و ذيانى ئةو
شاران بة خؤيان و بة تيَكرِاى دانيشتووانيانةوة لةناو ببات ... يان ئةم ثياوة شةكةتة، كة يادوةرى زؤرى 

 . هةيةو، لةثرِ ثريبووة، بةم شيَوةية دةيرِوانيية كارو رِووداوةكان
بةآلم عةىل خؤجة سةبارةت بةم كارةو سةبارةت بة كارةكانى ديكة كابرايةكى تاكرِؤ بوو، خةَلكى وةك 
كابرايةكى نةشازى ئاَلؤزو وشك تةماشايان دةكرد. ئةوى رِاستى بيَت خودى جووتيارةكانيش بة ئاسانى لة 

دةتوانى نة ليَى رِابيَن و نة لةخوو و هيََلة ئاسنينةكة رِانةهاتن. سوارى شةمةندةفةرةكة دةبوون بةآلم نةيان
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نةريتةكانى بطةن. بةرةبةيان لة تةثؤَلكةكانةوة دادةبةزين و، لةطةأل خؤركةوتندا دةطةيشتنة شارو، لة 
 يةكةمني كةسيان دةثرسي بة رِيَكةوت الى يةكةمني دوكان تووشيان دةبووة تووشيةوة:

 ـ )مةكينةكة( رِؤيشتووة؟
 ن كة هيض شتيَك رِيَى درؤكردني ليَ نةدةطرتن وةآلميان دةدايةوة:فرؤشيارة دةست بةتاَلةكا

 ـ ئةى بةستةزمان خوا بآ قةزات كات . ماوةيةكة رِؤيشتووة.
 ـ توو خوا؟

 ـ بةآلم سبةينآ مةكينةيةكى ديكة دةرِوات.
رايان جووتيارةكان ئةو ثرسيارانةيان دةكرد بآ ئةوةى رِاوةسنت و، هةر دةرِؤيشنت و هةنطاوى خيَرا خيَ

 دةهاويشت و بانطى ئافرةت و منداَلةكانيان دةكرد ثةلة بكةن.
رِاكردن دةطةيشتنة ويَستطةكة. لةوآ فةرمانبةريَك هيَورى دةكردنةوةو ثيَى رِادةطةياندن كة بةو شيَوةية بة 

ت خةَلكى درؤيان لةطةأل كردوون و شةمةندةفةرةكة بةر لة سآ خولذميَرى ديكة بةرِآ ناكةويَت، ئةو كا
ثشوويةكيان ثيَدا دةهاتةوةو، بة دريَذايى ديوارى ويَستطةكة دادةنيشنت و هةطبةكانيان بةتاأل دةكردو شتيان 
دةخواردو دةمةتةقيَيان دةكرد يان تؤزيَك سةرخةويَكيان دةشكاند، بةآلم هةر لة ئامادةباشيدا بوون، هةركة 

ة شويَنيَكةوة شاوورى ليَ بداية يةكسةر يةك مةكينةى شةمةندةفةريَك لةو شةمةندةفةرةكانى كاآلهةَلطر ل
بة دواى يةكدا هةَلدةستانة سةر ثىَ و، دةستيان بة رِاكيَشانى شت و مةكةكانيان دةكردو هاواريان دةكردو 

 دةيانطوت:
 ـ دةى دةى ... مةكينةكة دةرِوات.

 فةرمانبةركةى كة لةسةر شؤستةكةية لة ويَستطةكة دةريان دةكات و دةَليَت:  
 يَم نةطوتن شةمةندةفةرةكة بةر لة سآ خولذميَرى ديكة نارِوات؟ بؤ كوآ ثةلةتانة؟ ضيية شيَت بوونة؟ـ ث

دةطةرِانةوة شويَنةكانيان و سةرلةنوآ دادةنيشتنةوة. بةآلم هةر بة طومان دةبوون و وريا دةمانةوة. هةركة 
ببوواية، جاريَكى ديكة هةَلدةستانةوة  طويَيان لة يةكةمني شاور ببواية، يان طويَيان لة دةنطيَكى طوماناوى

سةرثآ و، بةرةو شؤستةكة ثاَليان بة يةكدييةوة دةنا، لةوآ فةرمانبةرةكة جاريَكى ديكة بةرى ىلَ 
 دةبرِينةوةو داواى ىلَ دةكردن ثشوو دريَذى بنويَنن و باش طوآ لة دةنطةكان بطرن.

لةبةر ئةوةبوو لة ناخى خؤياندا، ويَرِاى ئةو ئةطةرضى ئةو جووتيارانة ئةم رِةفتارةيان دةنواند ئةوة 
كؤششانةى بؤ دَلنياكردنةوةيان دةدرا، نةياندةتوانى خةياَلى ئةوة نةكةن كة ئةم )مةكينة( ئاميَريَكى خيَراى 
ئةفسووناوي دةستربِة نةمساوييةكان دايانهيَناوة، ئةطةر مرؤظ بة باشى خؤى بؤ ئامادة نةكات بةضاو 

دةردةضيَت. هيض غةميَكى نيية تةنيا يةك غةم نةبيَت: ئةويش ئةوةية كة فيَأل لة ترووكانيَك لةدةستى 
 جووتيارى طةشتكار بكات و بةر لةوةى سوارى ببيَت تيَى تةقيَنيَت و برِوات.

بةآلم هةر هةموو ئةو شتانة شتى بآ بةها بوون، ئةم شتة بآ بايةخانةى لة ئةنديَشةى جووتيارةكاندا 
 ئةو رِةشبينييةى دَلى عةىل خؤجةى ثرِ كردووةو، ئةو ورتة ورتةى هةردوو ليَوى دةخوليَتةوة، لةطةأل

دةجووَليَننةوة. خةَلكى طاَلتةيان لة بارةوة دةطيَرِايةوةو، هاوكات خيَرا بة شةمةندةفةرةكة رِادةهاتن، وةك 
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ضوونة سةر ثردةكةو ضؤن لةطةأل هةر هةموو شتة نويَية ثشوو بةخش و خؤشةكاندا رِادةهاتن. خةَلكى هةر دة
الى كابياكة دادةنيشنت، وةك ضؤن بةردةوام وايان دةكرد. ئةوان ئيَستة بؤ كارطةىل رِؤذانةى خؤيان بةسةر 

ىَ دةكات سةفةرى بؤ ثثردةكةدا تيَدةثةرِن، بؤ ئةو شويَنة سةفر دةكةن كة سةردةمة نويَيةكان ثيَويستيان 
ةرياندا دةسةثيَنن.  خةَلكى زوو رِاهاتن مةزةندةى ئةوة بكةن بكةن و، بةو شيَوةيةى سةردةمة نويَيةكان بةس

كة ئةو رِيَطةيةى بةسةر ثردةكةدا تيَدةثةرِيَت بةرةو جيهانى طةورةو فرةوان ناضيَت و، ثردةكةيش هةنووكة 
آ ئاوا دةبةستيَتةوة ... يان بَلذئةو ثردةى  رِابوردوو نيية، ئيَستة ئةو هؤكارة نيية كة رِؤذهةآلت بة رِؤ

 ئةوان تةنانةت برييشان لةمة نةدةكردةوة.
ثردةكة هةر وةك جاران قنج و قيت مابووةوة، الو بوو الويَكى هةميشةيى ... الويَك الويَتى كاريَك لةو 
كارة طةورانةى كة مرؤظ بة دييان دةهيَنيَت ثاش ئةوةى باش خةياَلى بؤ دةضيَت و باش جيَبةجيَى دةكات، 

ةتى ضييةو نازانن طؤرِان ضييةو، بةشدارى ـ يان بة اليةنى كةمةوة واى بؤ دةضن ـ ئةو كارانةى نازانن ثريي
 ضارةنووسى شتة رِةوتةنييةكانى ئةم ذيانةى ئةم دنياية ناكةن.
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بةآلم، لةوآ، لة نزيك ثردةكة، لةو شارةى كة ضارةنووس ثيَوةى بةستبووةوة، بةروبوومى سةردةمة نويَيةكان 
داهات، لةطةأل خؤيدا نيطةرانييةكى زؤرو هةرِةشةيةكى تةم و مذاوى  1619يشنت. ئةوةبوو ساَلى ثيَدةطة

 هيَنا لةو كاتةوة بةسةر سينطى شارةكةوة بوو.
لة رِاستيدا ئةم طؤرِانكاريية بة ماوةيةكى زؤر ثيَش ئةو ساَلة دةستى ثيَكردبوو، لةو كاتةوة دةستى 

هيََلى شةمةندةفةر كرا، لة سةرةتاى ساآلنى سةدةى نويَدا. ئةو كاتةى ثيَكردبوو كة دةست بة رِاكيَشانى 
دةضوون و، بةهاى دراوو داهات و ثارةو ثووليش بةرز دبووةوةو دادةبةزى، ئةو  ةنرخةكان بةرةو بةرزبوونةو

 كاتة تا دهات خةَلكى زؤرتر لووتى خؤيان لة باس و خواسى رِاميارى دةذةنى.
بايةخيان بةو شتانة دةدا كة لة نزيكةوة ثيَوةندييان ثيَيانةوة هةبوو، ئةطينة  خةَلكى تا ئةو كاتة تةنيا

ئاطةيان لة شتى ديكة نةبوو، لةمةرِ ئةو قازاجنانة دةدوان كة بةدةستيان دةهيَناو ئةو كاتة خؤشانةى 
زانيان يان بة شار بةسةريان دةبرد، بة طشتى تةنيا بايةخيان بةو كاروبارانة دةدا ثيَوةندييان بة خيَزان و ئازي

لة يان  لة ثيَشةوة ترزؤر بارةوة رِاستةوخؤو سنووردار بوو يان ئايينزاكةيانةوة هةبوو، ئاخافتنيشيان لةو
. هةرضى هةنووكةية ئةوة ئاخافتنةكانيان زؤرتر بايةخيان بةو كاروبارانة دةدا كة ى نةدةرِوانىثاشةوة

 انةيان دةردةضوو.يازنةى ئةو سةرقاَليَو لة بان تيَدةثةرِاندسنوورى ئاسؤى باوى ئةواني
، ض لة رِيزى دامةزران، ض لة رِيزى سيرببةكان لة سةراييظؤ ثارت و رِيكخراوى ئايينى و نيشتمانى

، ئةوةندةى نةخاياند ئةو ثارت و رِيَكخراوانة لقيان لة شارةكةدا كردةوة. واى ليَهات رِؤذنامةى نموسوَلمانا
و تيثى طؤرانى سةريان كرانةوة سةراييظؤ ضاث دةبوون. هؤَلى خويَندنةوةنوآ دةطةيشتنة فيشيطراد كة لة 

ووةكان كؤمةَلة هاتنة جهةَلدا. سةرةتا لة رِيزى سريبةكانداو، دواتر لة رِيزى موسوَلمانةكان و دواتريش الى 
ثراط، ئةوانةى خويَندكارانى زانكؤكانى ظييةناو  كايةوة. واى ليَهات خويَندكارانى فيَرطة دواناوةندييةكان و

بؤ بةسةربردنى ثشووى هاوين لة ناو كةس و كارو خيَزانةكانياندا دةطةرِانةوة شار كتيَبى نويَ و ناميلكةى 
ضاثكراوو شيَوازو دةربرِينى نويَيان لةطةأل خؤدا دةهيَنايةوة. بةو رِةفتارانةيان منوونةيان بؤ كةسانى بةتةمةن 

هيَنايةوة كة دةبيَت مرؤظ بةردةوام بآ دةنط نةبيَت و، رِايةكانى لةخؤيان بضووكرت لة دانيشتووانى شار دة
وايةو ئةو شتة دووبارة دةكةنةوة، بؤية ناوى  ، وةك ضؤن بةتةمةنةكان برِوايانتةنيا بؤ خؤى نةهيََليَتةوة

لةسةر بنةمايةكى فرةوانرت  كة ،ئايينى و نيشتمانى سةريان هةَلدارِيَكخراوى نوآ و، رِيَكخراوى 
شةيان بؤ ئاماجنى بويَرانةتر دةكرد، دواى ئةوة رِيَكخراوانى كريَكاران سةريان هةَلداو، بوون و، بانطةرادامةز



 139 

ئةو كات شار بؤ يةكةمني جار وشةى )مانطرتن(ى بةرطوآ كةوت و، رِةوشت و كردارى هةظاآلن لة الوةكان 
ئةوتؤ دةثةيظني كة ئةوانى ديكة مؤركى جيدى وةرطرت و، ئيَواران لةسةر كابياكة سةبارةت بة كاروبارى 

)سؤسياليزم ضيية(، )هةشت اويان دةطؤرِييةوة بة ناونيشانى:دةطةيشنت و ناميلكةى بةرط نةطرينةليَى تيَ
كاتذميَر كاركردن، هةشت كاتذميَر ثشوو، هةشت كاتذميَر رِؤشنبريى(،)ئامانج و شيَوازى ثرؤليتارياى 

 جيهانى(.
ليَهات سةبارةت بة كيَشةى كشتوكاأل و ثيَوةندى بة كؤياليةتى و زةوى و زارى ئاخافنت لةطةأل جووتياران واى 

بةطةكان بوو. جووتيارةكان طويَيان لةو ئاخافتنانة دةطرت و بة نيطا تةماشاى ئةم الو ئةو اليان دةكردو ، 
بَليَيت دةكؤشان بؤ  مسيََليان بة ئاستةم دةبزووت كة نةدةبينرا، نيَوضةوانيشيان بةيةكدا دةداو طرذ دةبوو، وةك

تؤمار بكةن، تا دواتر كاتيَك بة تةنىَ دةبن برييان ىلَ بكةنةوة،  ائةوةى هةموو شتيَك لة ئةنديَشةى خؤياند
يان دواتر لةطةأل كةس و كارةكانياندا ليَيان بدويَن. ئةطةرضى كةسانيَكى زؤر هةبوون تةنيا بؤ خؤثاراسنت بى 

رِؤية لة هزرو ئاخافتندا رِةت دةكةنةوة، ئةوانةيش كة ئةم دن ئةم توندةنط دةبوون، يان ئةو رِاية نوآ يا
تايبةتى لة رِيزى ذمارةيان زؤر لةوة زؤرتر بوو، بةشتانةيان ثةسةند دةكردو بة مذدةى ضاكةيان دةذميَرا، 

اتة بآ دةنط ايانة لةطةأل ثيَداويستى دةروونيياندا دةطوجنا كة تا ئةو كالوان و هةذاران و بيكارةكاندا، ئةو رِ
و ضةثيَنراو بوون، ئةو شتة مةزنةى دةخستة نيَو دَليانةوة كة حةماسةتى دةورووذاند، كة تا هةنووكة 

يينى اليةن رِيَكخراوة ئاو ياداشتةكانى دةخويَندةوة كة لةنةيانبوو. ضونكة هةر يةكةيان كة وتارو نارِةزايى 
ناخى سةركةت كراويةوة دةردةضيَت و، ئاسؤيشى  لة، هةستى دةكرد كة شتيَك يان ثارتةكانةوة دةرضووبوون

هيَزى كةسانى ديكةو، هيَزى ديكةى  ثاألةوةو، هزرةكانى ئازاد دةبن و، هيزيشى دةضيَتة فرةوانرت دةبيَت
، بةَلكو وايان بؤ دةردةكةوت، كة ذيان فرةوانرتو دةوَلةمةندتر ة ئيَستة برييان ىلَ نةكردبووةوةدوور، كة بةر ل

ثاشةكشةيان كردووةو، ئاماجنى نوآ و تواناى ديكة سةريان هةَلداوة  نةكةردةنىسنوورى حةرام و  ،ةودةبووةو
كة ثيَشرت نةبوون تةنانةت بؤ ئةو كةسانةى بةر لةو كاتة نةيانبووة. بة رِاستى ئةوانة ئيَستة شتيَكى نويَيان 

ذيان و طوزةرانى رِؤذانةيان لة ئةوديوى  ن تةماشاىشرت نابينن، بةآلم ئيَستة دةتواننييةو، شتيَكى با
هزرى ئةنديَشاوى ببينن، بينينيَك ثةرؤشييان  شارةكةدا بكةن و، ئةو فرةوانى و هيَزة بة شيَوةيةك بة

، نةيش ثيَوةندييان بة يةكدييةوة، طؤرِا، نةيش شيَوةى طوزةرانيان نة رِةفتارو نةريتةكانيان ،بطةشيَنيَتةوة
اَلييان لةسةر كابياكة، بؤ قاوة هةَلقورِاندن و جطةرةكيَشان و رِاكيا بةآلم دانيشتنى ئاسايى دةست بةت

خواردنةوة، واى ليَهات تيَكةأل بة مشت و مرِى هزرى و، وشةى بويَرانةوة، شيَوازيَكى نويَى وتوويَذ بوو. 
آ و خةَلكى وايان ليَهات دةضوونة رِيزى ئةم فراكسيؤن و ئةو فراكسيؤنةوةو، لةسةر بنةماى ثيَوةرى نو

بناغةى نوآ ليَك توورِة دةبوون و ليَك نزيك دةبوونةوة، بةآلم لةهةر هةموو ئةوةدا لةذيَر كاريطةرى حةزى 
 كؤن و ئارةزووةكانى باوباثرياندا دةمانةوة.

خيَزانى فةرمانرِةوايى لة  1613لةو ماوةيةدا رِووداوةكانى دةرةوة لة شارةكةدا دةنطيان دةدايةوة. ساَلى 
. شارى فيشيطراد كة دةكةويَتة سةر سنوورى سريبياو لة سنوورى توركياشةوة دوور نيية، كة ( 1)سريبيا طؤرِا
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ثيَوةندييةكى قووَلى ئةوتؤى بةهةردوو وآلتةوة هةبوو نةدةبينرا، ئةطةرضى خةَلكى بة رِاشكاوى و رِوون ئةو 
 دا دةورووذان و دةخوالنةوة.شتانةيان دةرنةدةبرِى كة سةبارةت بةم طؤرِانانة لة ميَشكيان و لة ناخيان

خةَلكى لة شارةكةدا ثرت هةستيان بةو ضاالكى و فشارانة دةكرد كة دةستةآلتداران ئةجنامى دةدةن، سةرةتا 
كى نوآ. ئةم دةستةآلتدارانة ةظيل و، دواتريش دةستةآلتدارني سوثايى، ئةويش بة شيَوةيسدةستةآلتدارانى 

كانيان دةكرد، ضاوديَرى رِةفتارو هةَلسوكةوتيان دةكرد، هةرضى بةر لةوة ضاوديَرى هةر تاكيَك لة تاكة
ئيَستةية ئةوة ثرسيار لة بارةى ئةو بريو رِايانةوة دةكةن، كة خؤيان برِوايان ثيَيانةو، ئةوانةى كة خؤيان 

يَك دةيانَليَن. تا دةهات ذمارةى ثياوانى جةندرمة لة طوندةكانى دريَذايى سةر سنوور زؤرتر دةبوون. ئةفسةر
لة ئةفسةرانى هةواَلطرى خةَلكى )ليكا( ضووة رِيزى سةركردايةتى ناوضةكةوة. ثؤليس دةستى بة طرتنى 

ظني و ئاخافتنةكانياندا خودثاريَزييان نةدةكرد، يالوان و سزادان و غةرامة ليَوةرطرتنيان كرد، ضونكة لة ثة
كراوةكان دوورخرانةوة. لة نيَوان يان سروودى قةدةغةكراوى سريبييان دةطوتةوة. بيانيية طومان ليَ

دةبووة هؤى دروستبوونى دةمةقاَلآ و ناكؤكى لة بريورِادا نيشتمانثةروةرةكانيشدا هةنديَك جار 
 ثيَكداهةَلثذان و تيَك طريان.

هيََلى شةمةندةفةر نةك هةر طةشت كردنى كورترتو كاآل طواستنةوةى خيَراتر كرد، بةَلكو لةو ماوةيةدا 
كانيش زؤر بة خيَرا رِوويان دةدا. خةَلكى شارةكة ئةو خيَراييةيان دةبينى ضونكة وردة وردة خودى رِووداوة

رِووى دةداو سةرجنى هةر هةمووى رِادةكيَشان. بةَلكو بووبووة خؤراكيَكى رِؤذانةو ثيَويستييةكى رِاستةقينة. 
خيَرايى الفاو بةر لةوةى سةرتاثاى ذيان هةنطاوى خيَرايانةى دةهاويشت و لةثرِ خيَراتر دةبوو وةك 

 بسوورِيَتةوةو لة تاويَرةكانةوة غلؤر ببيَتةوةو ببيَتة تاظطة.
ضوار ساأل بةسةر دةستثيَكردنى رِؤيشتنى يةكةمني شةمةندةفةردا تيَثةرِيبوو، كاتيَك بةيانييةك لة 

رى نووسراوة ذيَر ئةو تابلؤيةى بة توركى لةسةتشرينى يةكةم لةسةر كابياكة، لة بةيانييةكانى مانطى
رِاطةيةنراويَكى طةورةى سثى هةَلواسرا. ئةو رِاطةيةنراوة مووضةخؤريَكى بةرِيَوةبةرايةتى لة ناوضةكةدا كة 
ناوى )دراطؤ( بوو هةَليواسيبوو. سةرةتا منداآلن و بيَكارةكان لة ضواردةورى رِاطةيةنراوةكة طرد بوونةوة، بة 

ةوة، حينجةيان دةكردو الى دةربرِينة بيانى و زاراوة نويَيةكان دةنطيَكى بةرز رِاطةيةنراوةكةيان دةخويَند
رِادةوةستان. ئةوانى ديكة تةماشاى عةرديان دةكردو بآ دةنط طويَيان رِادةطرت و دةستيان بة مسيَأل و 

 رِديَنياندا دةهيَنا وةك بَليَيت وشةيةك بسرِنةوة كة نيازيان نيية بيَليَن.
ؤ طةيشت و دوكانةكةى بةجآ هيَشت، تةنيا بةربةستيَكى لةبةردةمدا عةىل خؤجة دواى نويَذى نيوةرِ

دانابوو، ئاماذةى بةوة دةكرد كة داخراوة. رِاطةيةنراوى ئةم جارة دةقى توركى تيَدا نيية، خؤجةيش نازانيَت 
ةيةكى زمانى سريبي خبويَنيَتةوة، ميَرد منداَليَك بة دةنطى بةرز رِاطةيةنراوةكةى دةخويَندةوة، خويَندنةو

 تةواو ميكانيزمانة، وةك خويَندنةوةى فيَرطةكان.
 رِاطةيةنراو

 بؤ طةىل بؤسنياو هةرزة طؤظينا
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)ئيَمة( فرةنسوا جؤزيفى يةكةم، ئةمثراتؤرى نةمسا ثاشاى بؤهيميا ... تاد، ثاشاى نيَرراوى مةجارستان، 
 ئةمةى خوارةوة بؤ دانيشتووانى بؤسنياو هةرزة طؤظينا رِادةطةيةنني:

 ...(. نى بةزاندبةر لة نةوةيةك سنوورى وآلتةكةاتيَك سوثاكةمان ) ك
كاتيَك عةىل خؤجة طويَى لةم وشانة بوو هةستى بة نقورِضكيَك كرد لة طويَى رِاستى دةطريا لةذيَر سةروينة 
ة سثييةكةيةوة، ويَنةى مشت و مرِةكانى لةطةأل قةرةمانلياو، ئةو سزا توندةى بةسةريدا سةثينراو، ئةو خاض

سوورةى بةبةرضاوى ثرِ لة ئةسرينييةوة دةجووآليةوة كاتيَك سةربازيَكى نةمساوى هات و بةئةسثايى 
بزمارةكةى لة طويَى دةركرد، ئةو رِاطةيةنراوة سثييةى بري كةوتةوة كة بانطةوازيَكى تيَدا ئاراستةى طةل 

 .كرابوو، ئةو ويَنانةى ياد كةوتةوة ضوون بَليَيت دويَنآ  رِوويان داوة
 ميَردمنداَلةكة دريَذةى بة خويَندنةوةكةى دا:

)ئةو كات بؤمان دووثات كردنةوة كة ئيَمة وةك دوذمن نةهاتووينةتة وآلتةكةتانةوة بةَلكو وةك دؤست 
هاتووين و، بة نيازين هةموو ئةو خراثييانة بنربِ بكةين ماوةى ضةندين ساَلة وآلتةكةتان بة دةسـ دةسـ 

 اَليَنيَت(.دةسـ دةسـ تييانةوة دةن
خةَلكةكة سةرزةنشتى ئةو خويَنةرة نةزانةيان كرد، ميَردمنداَلةكةيش ثةشؤكاو رِةنطى سوورهةَلطةرِاو 
ئةوةندةى نةخاياند لةنيَو خةَلكةكةدا بزر بوو، كابرايةكى نةناسراو شويَنى ئةوى طرتةوة، ضاكةتيَكى ثيَستى 

ةستى بة خويَندنةوةيةكى خيَراى بةردةوام كرد، وةك لةبةربوو، وةك بَليَيت ضاوةرِوانى ئةم هةلة بكات، د
 بَليَيت نزايةك خبويَنيَتةوة كة ماوةيةكى دوورو دريَذة ئةزبةرى كردووة.

)ئةو بةَليَنةى لةو كاتة ناسكةدا ثيَتان درابوو لة رِاستيدا بة شيَوةيةكى رِاستطؤيانة جيَبةجآ كرا. بة 
ا وآلتةكةتان بةرةو ئاييندةيةكى كامةران ببات، ئةويش دريَذايى ئةو ماوةية حكوومةتةكةمان تيَكؤش
 بةكاركردنى  بةردةوام لةسايةى ئاشتى و ياسادا.

ووميَكى )زؤرمان ثآ خؤشة ئةمرِؤ بة رِاشكاوى بَليَني ئةو تؤوةى لة خاكيَكى باش كيََلراودا تؤو دراوة بةروب
دةكةن، وةك هةست كردنتان بة ثيت و فةرِيَك طومان ئيَوةيش هةست بةم رِووداوانة زؤ باشى ىلَ رِوواوة. بيَ

بةسةرتاندا داواآلبيَت، بؤية لة جياتى توندو تيذى و ضةوساندنةوة. سستم و ئاسايش سةقامطريبوون و،كارو 
كةوتن و، خويَندن و زانيارى بآلو بوونةوة، بآلوبوونةوةيةك جيَى شانازى بيَت شذيان طوزةراندن بةرة بةرة ثيَ

سايةى بةرِيَوةبردنيَكى رِيَك و ثيَكدا هةر مرؤظيَك بتوانيَت سوود لة بةروبوومى كارةكةى و، واى ليَهات لة
 خؤى ببينيَت.

 )ئةركى دريَذةثيَدانى ثيَشكةوتن لةم بوارةدا دةكةويَتة ئةستؤى هةموومانةوة.
كةش بة )لة ثيَناوى بةديهيَنانى ئةم ئاماجنةدا بينيمان كة كاتى ئةوة هاتووة بةَلطةيةكى نوآ ثيَش

رِووى رِاميارييةوة ثيَويستيان بة كاريَك هةية بكةين ضونكة لةوة دَلنياين كة لةدانيشتتوانى ئةو دوو وآلتة 
بيكةين بؤية برِيارمان دا بؤ ئةوةى بؤسنيا بؤ ثلةيةكى بةرزترى ذيانى رِاميارييانة بةرز بكةينةوة، سستمى 

بةرذةوةنديية طشتييةكاندا بطوجنيَت ـ بةوةيش  دةستوورى بةو دوو وآلتة بدةين ـ لةطةأل بارودؤخ و
 بناغةيةكى ياسايى بؤ نويَنةرايةتى كردنى ئاوات و خواست و بةرذةوةندييةكانيان دانيَني.
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)بؤ ئةوةى دةنطتان ببيسرتيَت كاتيَك لة ئاييندةدا برِيارى ثيَوةنديدار بة كاروبارى نيشتمانةكةتان 
 دةبيَت وةك ضؤن تا هةنووكة ئيدارةيةكى سةربةخؤى هةية.وةردةطرييَت كة ئيدارةيةكى سةربةخؤى 

)بةآلم يةكةمني مةرجى ثيَويست بؤ ثيَرِةوكردنى ئةم دةستوورة نيشتمانيية ئةوةية كة بارى ياسايى هةردوو 
دةستنيشانكردنيَكى رِوون كة طومانى ليَنةكريَت. لةسةر بنةماى ئةم ثرةنسيثةو  وآلت دةستنيشان بكريَت،

اى ثاراستنى يادى ئةو ثيَوةندييانةى هةر لة ميَذة لة نيَوان ئةم دوو وآلتةو لة نيَوان باوباثرية لةسةر بنةم
دليَرةكامناندا هةبووة كة لة مةجارستان ثاشايةتييان كردووة، بؤية كاريَكى وامان كرد مافى سةروةرميان 

ةدا جيَبةجآ ببيَت كة مافى بؤسنياو هةرزةطؤظينا بطريَتةوةو، دةمانةويَت سستمى ثاشايةتى لةم وآلت
 خيَزانى ئيَمةية.

)بةوةيش دانيشتووانى ئةم دوو وآلتة دةتوانن ثشكى خؤيان لةو خيَرو بيَرة بةربكةويَت كة دةشيَت ئةم 
ثتةوكردنى ثيَوةنديية بؤيان دةستةبةر بكات كة تا ئيَستة ئةوانى بة ئيَمةوة طرآ داوة، ئةم بارودؤخة نويَية 

 ن و خؤشطوزةرانى بؤ نيشتمانةكةتان دابني بكات.دةكاريَت ثيَشكةوت
 )دانيشتووانى بؤسنياو هةرزةطؤظينا

)بايةخدانى ئيَمة بة خؤشكوزةرانى مادى و مةعنةوى دوابايةخدانى زؤرو زةبةمنان نابيَت كة تةختى 
ئةوةيش بزانن كة يةكسانى نيَوان هةمووان لةبةردةم ياساو،  ،ثاشايةتى ئيَمةى سةرقاأل كردبيت

ةشدارييةكى فرةوان لة دارِشتنى ياساو بةرِيَوةبردنى وآلت و ثاراستنى هةموو ئايني و هةموو زمان و ب
هةموو تايبةمتةنديية ديَرينةكان، هةر هةموو وةك يةك، بزانن كة بة تةواوةتى بآ زيادو كةم سوود لة 

 هةموو هةر ئةو خيَروبيَرة مةزنانة وةردةطرن.
كؤمةأل، ئةو ئةستيَرة هيَورةي كة هةنطاوةكانى حكوومةتةكةمان لةو دوو  )ئازادى تاكة كةسان و، فةرِى
 وآلتةدا بةرةو ثيَشةوة دةبات(.

وةوة، كاتيَك طويَى لةم وشانة دةطرت كة وعةىل خؤجة دةمى بةشيبووةوةو، سةرى بةرةو ثيَشةوة الر كردب
يشت، هةروةها وشةكانى ديكةيش هةر هةمووى نةدةطةئاشنا نةبوون يان بةتةواوةتى لة بة طويَى يانزؤربة

ئةوةند نامؤ نةبوون، بةآلم لةو ضوارضيَوانةدا هاتبوون سةيرن و مرؤظ ليَيان نةدةطةيشت ) تؤو ... لة 
خاكيَكى باش كيََلراودا(، )هةرضى ثيَويستة بؤ ثيَرِةوكردنى ئةم دةستوورة نيشتمانييانة(، )دةستنيشانكردنى 

ى رِوون طومانى تيَدا نةبيَت(، ) ئةو ئةستيَرة هيَورةى كة هةنطاوةكانى بارودؤخى ياسايى دةستنيشانكردنيَك
حكوومةتةكةمان بةرةو ثيَشةوة دةبات(. بةَلآ ئةم وشانة )وشةى ئةمثراتؤر(ن سةرلةنوآ دةطةرِيَنةوة. 
خؤجة، كاتيَك هةر وشةيةك لةم وشانة بةتةنآ دةبيسيَت، ئةنديَشةى بةرةو ئاسؤيةكى دوورى مةترسيدار 

يَت و، جاريَكى ديكة بةربةستيَكى رِةشى خؤَلةميَشى دةبينيَت بة بةر هةردوو ضاويدا دادةدريَتةوة. ئةو دةض
كات سةرةتا هيض نابينيَت، دواتر شتيَك دةبينيَت كة تيَى ناطات و مذدةى خيَرو بيَرى بة دواوة نيية. هيض 

رجوويةك رِوو بدات. رِةنطة كابرايةك بة شتيَكيش لةم ذيانةدا نيية رِيَى تآ نةضيَت ... دةشيَت هةموو ثة
وردى طوآ بؤ ثةيظينيَك شل بكات و هيض شتيَك لة وردةكارييةكان نةطات، بةآلم بة تةواوةتى لة واتاكة 
دةطات و، بة دروستى لة مةبةستةكةيش دةطات. تؤو، ئةستيَرةى هيَور، بايةخ ثيَدانةكانى تةختى 



 141 

ة بة زمانى بيانى بطوتريَن، بةبآ ئةوةى رِآ لة خؤجة بطرن لة ثاشايةتى، دةشيَت هةر هةموو ئةم ثةيظان
مةبةستةكة بطات، وةك بة خؤى ليَكى دةداتةوةو، بةبآ ئةوةى رِيَى ئةوةى ىلَ بطرن لةو مةبةستة بطات 

 بؤى بةكارهيَنراون.
الن بآلو ئةو ثاشايانة ماوةى سى ساأل دةبيَت ثةيتا ثةيتا بانطةواز بؤ وآلتان و شاران و تاكةكانى طة

دةكةنةوة. بةهؤى ئةم وشانةى ئةمثراتؤريشةوة ضةندين سةر لةم وآلتانةدا دةثةرِيَنريَن. ئةطةر بطوتريَت )تؤو 
و ئةستيَرةى هيَورو بايةخثيَدانةكانى تةختى ثاشايةتى( بؤ ئةوة دةطوتريَن كة لة رِاستيدا رِوو دةدةن: ئةويش 

دةوةرو دانيشتووانانةى ليَيان دةذين، ضوون وردة دراو، ئةم ئةو زين ئةوةية كة وآلتان و نيشتمانطةليَك و
دةست و ئةو دةست دةكريَن و، ئةو مرؤظةى برِواى بة ئايينى رِاست هيَناوةو نيازةكانى ثاكن، لة ئيَستة بة 

ثيَضةوانةى ئارةزوو و ينيَت و، بةبآ ئارةزووى خؤى و بةدواوة لةسةر ئةم خاكة ئاسايش بةضاوى خؤى ناب
 اكةكانيةوة رِةوش و سامانةكانى دةطؤرِريَن.نيازة ث

سى ساأل  31عةىل خؤجة طويَى لةم قسانة دةطرت هةستى دةكرد ئةم قسانة هةمان ئةو قسانةن بةر لة 
قؤشم قورسرتن و هةمان ئةو بةرطويَى كةوتوون و، ئةو خةم و خةفةتةى ئيَستة بةسةر سينطييةوةن لة قورِ

ثيَدةكرد. هةمان ئةو رِاطةيةنراوةى كة رِايطةياندبوو سةردةمى توركان  خةم و خةفةتةن كة ئةو كاتة هةستى
، هةر هةمان شتة بة طويَياندا دةدريَتةوة، ضونكة نايةنةويَت (بةسةرضوو، )مةشخةَلى تورك كوذايةوة

 تيَبطةن و لة رِووداوةكان بطةن، بةَلكو وةك ليَزانيَك خؤ دةخافَليَنن و خؤ طيَل دةكةن.

ة، بيَطومان ئيَوة شايةنى ئةو برِوايةن كة بة ئيَوةمان بةخشيوة، ئةويش لةبةر ئةوةى تةبايى )بةرانبةر بةو
نيَوان ثاشاو طةل، ئةو تةبايية، كة طةورةترين طةرةنتى ثيَشكةوتنى دةوَلةتة، بةردةوام ببيَتة ضراى كارى 

 هاوبةمشان(.
 

 رانسوا جؤزيَف . بة خؤى.ف لة )بؤدابست(ى ثايتةخت و بارةطاى ثاشايةتيمانةوة دةرضووة.
كابراى ضاكةتة ثيَست لةبةرةكة بةم شيَوةية خويَندنةوةكةى تةواوكرد، ئةوةندةى نةخاياند لةثرِ ثرِ بةدةم  

 هاواريَكى توندى كرد كةس ثيَشبينى نةكردبوو:
 ـ بذى خاوةند شكؤ بذى ئةمثراتؤرمان

طريسيَنيَت، ثاش ئةو هاوارى كرد، وةك بَليَيت ئةو كات فةرةحات ئةو ثياوة دريَذةى ضراكانى شارةوانى دادة
 ثيَشرت ثالنى بؤ دانرابيَت:

 ـ بذى .. بذى .. بذى.
 لة هةمان كاتدا ئةوانى ديكة قث و قرِ بآلوةيان ليَكرد.

هيَشتة شةوى هةمان رِؤذ دانةهاتبوو رِاطةيةنراوة سثيية طةورةكة درِيَنراو فرِآ دراية ناو رِووبارى دريناوة. 
ذمارةيةك الوى سريب دةستطريكران لةوانةى طومانيان ليَكرا ئةو كارةيان كردبيَت، رِاطةيةنراويَكى  نيوةرِؤ

 ديكةى سثى بة كابياكةوة هةَلواسراو، ثاسةوانيَك لة ثاسةوانانى شارةوانى رِاسثيَررا ثاسةوانى بكات.
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ثيَويستى بة بةَليَندانى راوةوة لةرِيَطةى رِاطةيةنهةركة حكوومةتيَك لة حكوومةتةكان هةستى بةوة كرد كة 
دابينكردنى ئاسايش و خؤشطوزةرانى بؤ دانيشتووانى وآلتةكةى هةية، دةبوو مرؤظ ئاطةى لة خؤى بيَت و 
ثيَشبينى تةواو ثيَضةوانةى ئةوة بكات. هةركة مانطى تشرينى يةكةم كؤتايى هات، سوثا طةيشت. نةك 

سى ساأل لةمةوبةر رِووى دا،  31ؤنة ضؤَلةكةشةوة. وةك ضؤن هةر تةنيا بة شةمةندةفةر، بةَلكو لةرِيَطة ك
سوثا ئةو رِيَطةيةى ثاك دةكردةوة كة لة سةراييظؤوة دةهات و، بة ئاميَرو جبةخانةكانيةوة بةسةر ثردةكةدا 
دةهاتة نيَو شارةوة. هةموو جؤرة ضةكيَكى ثآ بوو، تةنيا ضةكى ئةسث سوارى نةبيَت. هةموو ئؤردووةكان 

وون. تةنانةت هةنديَك سةرباز ضوونة ناو خيَوةت. يةكةى نوآ دةطةيشتنة شارو، ضةند رِؤذيَكى سيخناخ ب
بوونةوة. زؤربةى دةتيَدا دةمانةوةو، ثاشان لةويَوة بةرةو طوندةكانى دريَذايى سنوور لةطةأل سريبيادا بآلو 

ن ثيَبوو. ثيَويستييةكانى سةربازةكان سةربازى يةدةك بوون، سةر بة رِةطةزى جيا جيا، ثارةيةكى باشيا
ميوةو شريينييان لة طؤشةى شةقامةكاندا دةكرِى، ئةو كات نرخةكان بةرز  ،رِؤذانةيان لة دوكان دةكرِى

بوونةوة. لةسةر هةمان ثرد كاريَكى سةير دةستى ثيَكرد. لة ناوةرِاستى ثردةكةدا، رِاست لةوالى كابياكةوة، 
تايبةتى بؤ دةضيَت، ذماريةك كريَكار، كة بة كةنارى رِووبارى درينابةو ئاراستةى لة شارةوة بةرةو دووةمني 

 ئةم مةبةستة هيَنرابوون، لة يةكيَك لةثايةكان دةستيان بة هةَلكةندنى قؤرتيَكى يةك مةتر ضوارطؤشة كرد.
ليَدانى ئةو شويَنةى ئةو كارةى ىلَ ئةجنام دةدرا بة خيَوةتيَكى سةوز داثؤشرابوو، لة ناو خيَوةتةكةدا دةنطى 

تةوشة بةرطوآ دةكةوت و دوايى نةدةهات و هةر قووَلى دةكرد، ئةو بةردانةيش كة دةريان دةهيَنان، 
ئةطةرضى كارةكة بة نهيَنى ئةجنام دةدرا بةآلم يةكسةر لةسةر ئيفريزةكةوة فرِيَيان دةداية ناو  رِووبارةكةوة. 

كيَك لة ثاييةكانييةوة قؤرتيَك هةَلدةكةنن بطاتة كة ثردةكة مينرِيَذ دةكةن، واتة لةية خةَلكى شار زانييان
بناغةكةى، ثاشان لة بنى ئةو قؤرتةدا تةقةمةنى دادةنيَن، ئةويش بؤ ئةو رِؤذةى كة كاروبار دةطاتة ئةوةى 
جةنط هةَلبطريسيَت و، ئةو كات تةقاندنةوةى ثردةكة دةبيَتة شتيَكى ثيَويست. ثيَثلكةى دريَذى ئاسنينيان 

ةدا شؤرِكردةوة، كاتيَك تةواو لة هةموو كارةكة بوونةوة دةرِابيَكى ئاسنينيان لةسةر قؤرتةكة بة ناو قؤرتةك
دانا. ضةند رِؤذيَك رِابوارد، دةرِابة ئاسنينةكة بةبةردو طةردةكانةوة نووسا، واى ليَهات دوو ضةرخة بةسةريدا 

يادةكان خيَرا بةسةريدا بؤ سةركارةكانيان دةرِؤيشت و، لة ذيَر مسى ئةسثةكاندا ترثةى دةهات و، رِيَبواران و ث
، بآ ئةوةى بري لة مني و تةقةمةنييةكان بكةنةوة. بةآلم  ميَردمنداَلةكان  كاتيَك دةضوون بؤ ثةرِينةوةدة

فيَرطة الى ئةم شويَنة رِادةوةستان، ضةند ثآ لةقةيةكيان بةم دةرطة ئاسنينةدا دةكيَشا تا بزانن ضى لةذيَردا 
ةزةندةى ئةوةيان دةكرد كة قوَلةرِةشيَكى ديكة لة ثردةكةدا خؤى شاردووةتةوةو لة نيَوان شارراوةتةوة، م

خؤياندا تيَك دةطريان كاتيَك ثرسياران لةبارةى تةقةمةنى و ئاكامةكانييةوة دةورووذاند، ئاية دةشيَت 
 بينايةكى طةورةى وةك ئةم بيناية بة تةواوةتى برِووخيَنريَت؟

ة نيَو بةتةمةنةكاندا يةكةمني كةسة سةرةتا بة دةورى ئةو خيَوةتة سةوزةدا عةىل خؤجة متةوةليض ل
سوورِايةوة، هةروةها بة دةورى ئةو دةرِابة ئاسنينةى ثاشرت لةسةر ثردةكة مايةوة، دةيرِوانى و ورد 

ت كة دةبووةوةو دةم و ضاوى تاريك بوو، طومانيش لة دةروونيدا ثةيدا بوو. طويَى لة هةموو ئةو قسانة دةطر
دةطوتران و خةَلكى بة طويَى يةكدييةوةيان دةضرثاند، ئةويش ئةوةبوو، كة قؤرتيَك لةم ثايةدا كراوةو 
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تةقةمةنى بة وايةريَكى كارةبايى بة كةنارةكةوة بةسرتاوةتةوة بة شيَوةيةك دةكريَت لةهةر ساتيَك لة 
ةك بَليَيت بةشةكر دروست كرابيَت نةك بة ساتةكانى رِؤذ يان شةودا ثردةكة لة ناوةرِاستةوة بتةقيَنريَتةوة و

 بةرد. 
خؤجة طويَى دةطرت و سةرى دةلةقاندةوةو، بريى دةكردةوة ... بة رِؤذ كاتيَك دةضووة )تابووتة(كةيةوة بريى 
دةكردةوة. جاريَك برِواى بةو ئةطةرة دةكردو ، جاريَكى ديكة رِةتى دةكردةوة، ضونكة ئةوة شيَتى و كوفرة، 

ام بريى بةو كارةوة سةرقال بوو، لة خةوندا باوباثريانى خؤى دةبينى لةوانةى يةك لة دواى وةقفى بةآلم بةردةو
ئةجنام ضى حمةمةد ثاشايان بةرِيَوةبردووة، دةهاتنة الى و بة توورِةييةوة ثرسيارى ئةوةيان ليَدةكرد كة 

دةخواردو، نةيدةويست لةو  دةدريَت و ضى بة ثردةكة دةكةن. ئةو خةفةتة لة ناخى عةىل خؤجةدا طينطَلى
هةموو شاردا لةميَذة لة بارةوة ثرسيار لة هيض كام ثياوماقووآلنى شار بكات، ضونكة برِواى واية كة 

مشت و مرِيَكى  ةنةماو ثةناى بؤ ببات، كةسيشئةوتؤ نةماوة بؤ ئامؤذطارى مرؤظيَكى تيَطةيشتووى 
يةكيَك لة دوو شت: يان بووةتة ثياويَك سةربةرزى و  مرؤظانةى لةطةَلدا بكات. هةموو ثياوانى شار بوونةتة

 ئةقَلى لةدةست داوة، يان بووةتة ثيَاويَكى سةرليَشيَواوى بيَزار وةك سةر ليَشيَواوى و بيَزارى وى.
لةطةأل ئةوةيشدا رِؤذيَكيان هةىل ثرسياركردنى لةبارةى ئةم شتةوة بؤ هةَلكةوت. يةكيَك لة بةطةكانى 

ى )تسرظضا( كة ناوى )حمةمةد(ة، لة شارى )ظييةنا( خزمةتى سةربازى كردووة، ثاشان )برانكؤظيض(ى خةَلك
لة رِيزى سوثادا ماوةتةوة تا طةيشتووةتة ثلةى باش ضاووش )ئةم حمةمةدة كورِةزاى شةمس بةطة كة ثاش 

يَو داطريكارى خؤى لة شارؤضكةى )تسرظضا( طؤشةطري كردو لة خةم و خةفةتدا مرد، هةتاكو ئيَستة لةن
لةبةر ئةوةى رِةوشت بةرزو هةَلويست ثاك بوو( ئةو ساَلة حمةمةد  ،ثريةميَردانى توركدا بة باشى ناوى دةبريَت

بةط بة ثشوودان هاتبووة شارةكة. ثياويَكى باآل بةرزى زىل سووركةَلةبوو، جليَكى شينى سةربازى ثوختةى 
كى زيوينى الى ياخةكةوة ثيَوةبوو، دوو لةبةربوو، قرديَلةى زةردو، نيشانةى سوورو، ئةستريةى بضوو

دةستكيَشى سثى ضوون بةفرى لةدةست دةكردو، فيَسيَكى سووريشى لةسةر دةنا. حمةمةد بةط بة طةرِةكى 
او لةسةرخؤ وبازرطانيدا دةسوورِايةوةو بة رِووخؤشى و ليَو بة بزةو ثاكذو ثؤشتة لةطةأل  خةَلكدا دةد

دى و برِوابوونى بؤ هةموو كةسيَك دةنواند، وةك ثياويَك نانى مششيَرةكةى بة عةرددا دةداو خؤشنوو
 ئةمثراتؤر دةخوات و، طومانى لةخؤى نييةو بةزةيى كةسى ناويَت.

كاتيَك ئةم حمةمةد بةطة هاتة دوكانةكةى خؤجة، ثرسيارى تةندروستى و ضاك و ضؤنى ىلَ بكات و قاوةكةى 
ى كردووة، لةبةر ارى لةو بارةوة ىلَ بكات كة سةرقاَلخبواتةوة، عةىل خؤجة ئةوةى بة هةل زانى تا ثرسي

ئةوةى ثياويَكة لة ثياوانى ئةمثراتؤرو دوور لة فيشيطراد بةسةر دةبات. شتةكةى بؤ باس كردو، ئةو 
رِووداوةيشى بؤ طيَرِايةوة لةسةر ثردةكة رِووى دا، ئةوةيشى ثآ رِاطةياند كة خةَلكى لة شاردا دةيطريِنةوة، 

ىلَ كرد ئاية دةكريَت ئةم شتة نةكةردةنيية بكريَت: دةكريَت بة ثيَى ثالنيَك، بينايةيةكى  ثرسيارى ئةوةى
 خيَرخوازى كة سوودو بةرذةوةندى طشتى تيَداية وةك ئةم بيناية بؤ رِووخاندن ئامادة بكريَت.
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بزةكةى سةر كاتيَك باش ضاووشةكة طويَى لة بابةتى ثرسيارةكة بوو، مؤركيَكى رِاستى و جدي ىلَ بينرا: 
ليَوى نةما، دةم و ضاوة سوورةفَلة تاشراوةكةى طرذ بوو) وةك بَليَيت لة منايشى كاتى دةركردنى فةرمانداية: 
 ئامادة بة(، ساتيَكى كورت وةك بَليَيت ثةشؤكابيَت بآ دةنط بوو، ثاشان بة دةنطيَكى كثرت وةآلمى دايةوة:

ةآلم ئةطةر دةتةويَت ئةوةى لة نامخداية ثيَت رِابطةيةمن، ئةوة رِاستى تيَداية. باليةنى دةيطيَرِنةوة  ىـ ئةوة
من ثيَت دةَليَم باشرت واية مرؤظ ئةم جؤرة ثرسيارانة لةبارةى ئةم بابةتةوة نةورووذيَنيت و، هيضى لة بارةوة 

 باس نةكات، ضونكة ئةوة بابةتى خؤئامادةكردنى جةنط و، نهيَنى سةربازى و، شتى ديكةية.
هةر هةموو ئةم زاراوةو دةربرِينة نويَيانة دةبيَتةوة، بة تايبةتى ئةم دةربرِينى )تا دوايى(ية، خؤجة رِكى لة

ضونكة ئةم دةبرِينة نةك تةنيا دةمارةكانى طرذ دةكات بةَلكو لةبةر ئةوةى بة رِوون و ئاشكرا هةستى دةكرد 
تةوة كة خؤيانى ىلَ بىَ دةنط دةكةن، كة ئةم دةربرِينة لة ئاخافتنى بيانيياندا جيَطةى ئةو رِاستيية دةطريَ

 وةك بَليَيت ئةوةى بةر لةوة طوتراوة هيض بايةخيَكى نيية.

ـ تكات ىلَ دةكةم لةطةأل مندا دةربرِينى )تا دوايى، تا دوايى( بةكار مةهيَنة كة ئةوان بةكارى دةهيَنن، 
. دواتر خؤ شتةكة نهيَنى نيية.  بةَلكو ثيَم بَلآ ضى لةسةر ثردةكة دةكةن و، ئةطةر توانيت بؤم شى بكةوة

 ئةمة ض  جؤرة نهيَنييةكة كة تةنانةت منداآلنى )حوجرة(يش دةيزانن؟

 بةم شيَوةية خؤجة بة توورِةييةوة قسةى برادةرةكةى برِى و طوتيشى:
 ـ ثاشان ثردةكة ض ثيَوةندييةكى بة جةنطى ئةوانةوة هةية؟

 طوتى:برانؤظيض طةرِايةوة دؤخى ليَو بة بزةى جاران و 
 ـ شتيَكى ئاسايية كة ثيَوةندى ثيَوة هةية.

ثاشان وةك ضؤن لةطةأل منداآلندا قسة بكات و بيانالويَنيَتةوة بةو شيَوةية دةستى بة شيكردنةوة كردو، 
ان بؤ تةرخان كراوةو، يَبينى كراون و، سةربازى تايبةتيطوتى لة بنةماى سةربازيدا هةر هةموو ئةم شتانة ت

وثاى ئةمثراتؤردا كاريَكى هةية ئةوى ديكة ثيَى نازانيَت و، ثيَويستة هةر تاكيَك لة هةر مرؤيةك لة س
 تاكةكانى ئةم سوثاية بايةخ بة كاروبارى كةسى ديكة نةدات و، دةست لة كارى كةسى ديكة وةرنةدات.

 بوو، طوتى:خؤجة طويَى ىلَ دةطرت و ليَى ورد دةبووةوة، بةآلم زؤر تيَنةدةطيشت. ثاشان جيكَلدانى تةنط 
ـ باشة باشة .. هةموو ئةم قسانة جوانن، بةآلم ئاية ئةو خةَلكة دةزانن كة ثردةكة بينايةكى خيَرخوازييةو 

 وةزير لة رِيَى خوادا دروستى كردووةو، طوناهة تاكة بةرديَكيَشى ىلَ هةَلبكةنريَت؟
وكردةوةو، هةردوو شانى باش ضاووشةكة هيض ورتةيةكى لةزار نةهاتة دةر، بةَلكو هةردوو بازووى بآل

هةَلتةكاندو، هةردوو ليَوى خؤى طةست و، هةردوو ضاوى نوقاند، دةم و ضاوى دةربرِينيَكى مةكرو طؤساغى 
و قث و قرِى و كويَرى و كةرِى لةخؤطرت كة كةس ناتوانيَت ئةجنامى بدات تةنيا ئةو كةسانة نةبن كة 

يان كردووة كة نهيَنطرى تيَدا ئةوةندة خراث تيَكضووة تا ماوةيةكى دوورو دريَذ لة ئيدارة بؤطةنةكاندا كار
طةيشتووةتة طيَل و طةوجى لة رِووى هةست كردنةوةو، طويَرِايةَليشى تيَدا ئةوةند تيَكضووة تا طةيشتووةتة 

زؤر  كاغةزيَكى سثى لةم خودداريية الَلةى لةم دةم و ضاوةدا دةبينريَت ئةوةى بووةتة ترسنؤكى.
 .رِاستطؤيانةترة
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و، نةهيَشت رذى دةم و ضاوى دئةوةندةى نةبرد ثياوى ئةمثراتؤر ضاوى كردةوةو، بازووةكانى هيَناية خوارو،  
ى جاران كة باشى خةَلكى ظييةناو بة ئةدةبى ةكةطةرِايةوة رِوخسارى هيَورو بزة لةسةر ليَوو برِوابةخؤبوو

افتنةكةى بة اليةكى ديكةدا برد، بة وشةى توركانى تيَدا وةك ئاو تيَكةَلى يةكدى دةبوون. ثاش ئةوةى ئاخ
بذاردة ستايشى تةندروستى خؤجةو دميةنى هيَشتة الوى كردو، بة هةمان دؤستايةتى نواندنةوة داواى 
مؤَلةتى رِؤيشتنى ىلَ كرد كة يةكةمني جار لةكاتى طةيشتندا نواندى. خؤجةيش هةر توورِة بوو خةفةتةكانى 

لةبةردةم دوكانةكةيدا رِؤنيشتووة، نغرؤى هزرة خةفةتبارةكانى خؤى بووةو  دانةمركابوونةوة. ئةوةتة ئيَستة
لةبةردةميدا ثردة نةمرةكة قيت بووةتةوة، ئةو لةو الوة لة جوانى يةكةمني رِؤذى مانطى ئادار دةرِوانيَت، 

َلة دةكات، ثردةى كة ناطؤرِيَت، لة ناو تاقة سثييةكانةوة رِووى ئاوى درينا دةبينيَت سةوز دةكاتةوةو شةآل
وةك ئةوةى مرؤظ كاتيَك تةماشاى ئةم دميةنة دةكات ملوانكةيةكى سةيرى دوو رِةنطى دةبينيَت لةبةر 

 تيشكى هةتاودا دةبريسكيَتةوة. 
 

 

 

****** 
 

 

   
دا 1613ةريان لة رِؤذى دةى حوزةيرانى ساَلى ( لة ئاكامى ئةوةوة كة ذمارةيةك ئةفسةر لة بةلطراد مةليك ئةلكسةندةر )لة خيَزانى ئؤيربينؤظيض( و )دارطا(ى هاوس1)

دا شؤرِشى )توركياى الو( بةرثابوو، ئةويش 1619تريؤر كرد، تاجى سريب بةر خيَزانى )قةرة جؤرجظيض( كةوت، لة خودى )ثوترس(ى يةكةم. لة مانطى حوزةيرانى ساَلى 

 سةرؤكايةتى كؤمةَلةى )ئيتيحادو تةرةقى( سةربازطةى )سالؤنيك(يان كردة اليةنطريى خؤيان و توركة الوةكان بة ،كؤتايى بة فةرمانرِةوايى سوَلتان عةبدوحلةميد هيَنا

ببووذيَننةوة بؤ ئةوةى بةتواناترى بكةن تا بةرةنطارى ئةوروثا  ة دةيانويست ئةمثراتؤريةتشؤرِشيان دذ بة سوَلتان عةبدوحلةميد بةرثا كردو لةسةر كاريان الدا. ئةو الوان

 ببيَتةوة.
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 هةذدةمني ثارِ  
 

ئةو طرذييةى لة هةموو جيهاندا بة ناوى )تةنطذةى ثاشكؤيةتى( ناودةبريَت، كة خةريك بوو سيَبةرى ئةو 
تةنطذةية ضارةنووسى ثردةكةو شارةكةى نزيك ثردةكة بةرةو مةترسى ببات، ئةو طرذيية ئيَستة لةثرِ هيَور 

نيَوان ثايتةختة ثيَوةنديدارةكان  و طفت و طؤىى و وتوويَذبووةتةوة، لةوآ، لة شويَنيَك، ثيَوةندى ديثلؤماس
 توانى ضارةسةريَكى ئاشتييانة بؤ ئةم طرذيية بدؤزنةوة.

ئةم جارةيان لةسةر ئةم سنوورانة ئاطر هةَلنةطريسا كة لةهةموو سةردةمةكاندا بة ئاسانى ئةو ئاطرة 
ورة طةورة شارو طوندةكانى سنووريان هةَلدةطريسا. ئةوةتة ئةو يةكة سةربازييانةى بة بةتاليؤنى طة

تةنيبووةوة لةسةرةتاى بةهاردا دةكشيَنةوة بؤية تا ديَت ذمارةيان كةم دةكات. بةآلم ئةو طؤرِانانةى ئةم 
تةنطذةية هيَنابوونية طؤرِآ ثاش هيَوربوونةوةى تةنطذةكة هةر مانةوة، وةك ضؤن هةموو جاريَك رِوو دةدات. 

يَوةيةكى بةردةوام لة شارةكةدا جيَطري بوو، ئيَستة لةو هيَزة سةربازيية زؤرترة ئةو هيَزة سةربازييةى بة ش
كة ثيَشرت ليَرة جيَطري بووبوو، هيَشتة ثردةكةيش هةر مينرِيَذ كراوةو، كةسيش بري لةو شتة ناكاتةوة، تةنيا 

ردةكةوة لةسةرووى عةىل خؤجة موتةوةليض نةبيَت. ئةو زةوييةى دةكةويَتة ثيَدةشتة بةرزةكةى الى ضةثى ث
شوورةيةكى كؤنةوة كة بيَستانى بةرِيَوةبةرايةتييةكةى ىلَ بوو، ئيَستة كاربةدةستانى سةربازى ئةو زةوييةيان 

و خانوويةكى جوانيان تيَدا داطريكردووة. ضونكة دارة بةردارةكانى ناوةرِاستى ئةو بيَستانةيان برِيوةتةوة
ن، ضونكة ئةو خانووةى ثيَشرت كرابووة يانةو، تةنيا نهؤميَكى كردووةو كردوويانةتة يانةى ئةفسةرادروست

خوارةوةى تةسك بوو، ئةوةند تةسك بووةتةوة بةشى هةموو ئةو ئةفسةرانة ناكات كة تا ديَت ذمارةيان ثرت 
 دةبيَت.

ئةفسةران هةبوو، ا هةبوو، لةالى ضةثيشيةوة يانةى بةم شيَوةية لة كةنارى دةستة رِاست ئؤتيَلى لؤتيك
ةردوو تةالرةكةيش سثني، هةر يةكةيان تةواو لةوى ديكة دةضيَت، طؤرِةثانى بازارِيش كةوتووةتة ه

بضووك ئؤردووة نيَوانيانةوة، دوكانةكان ضواردةوريان داوة، لةسةرووى بازارِيشةوة لةسةر تةثؤَلكةيةكى 
ةى يادى ئةو )سةراى(ـ ىكة هيَشتة طةل بة خانة بةردينةكةى ناو دةبات، بة مةبةستطةورةكة دةبينريَت، 

حمةمةد ثاشا دروستى كردبوو كة لة هةمان ئةم شويَنةدا بوو، ثاشان لةناوضوو بآ ئةوةى هيض شويَنةواريَكى 
 ىلَ بةجآ مبيَنيَت.

ئةو نرخانةى ثاييزى رِابوردوو، بة هؤى هةبوونى ئةو ذمارة زؤرةى سوثاوة، بةرزبوونةوة، وةك خؤيان مانةوة 
ة، تةنانةت زؤرتر بةالى بةرزبوونةوةدا دةضن لة برى ئةوةى بؤ بارى جاران بطةرِيَنةوة. بآ ئةوةى نزم ببنةو

ئةو ساَلة دوو بانق كرانةوة، يةكيَكى سريبي و، ئةوى ديكة موسوَلمان. خةَلكى وايان ليَهات  قةرديان بةكار 
بكات. بةآلم ثيَويستى بة  دةهيَنا وةك ضؤن دةرمان بةكار بهيَنن. هةموو كةسيَك بة ئاسانى دةيتوانى قةرد

ثارة ثرت دةبوو هةركة ثارة زؤرتر ببوواية. ئةوانةى ثارةيان بآ ئةذمار خةرج دةكرد ثرت لةوةى قازانج بكةن 
تةنيا ئةوان هةستيان دةكرد كة ذيان هيَشتة جوان و ئاسانة. هةرضى بازرطان و بزنسمانةكانة ئةوة ثرِ دَليان 
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، تا دةهات ذمارةى ةوثارةدانةوةى نرخى كاآلكانيان نزيكرت دةبووةو خةفةت بوو. ضونكة تا دةهات كاتى
مةعميلة سةر رِاستةكانيان كة مسؤطةر بوون لة كورتى دةدا. ئةو كاآليانةى نرخةكانيان لة ئاستى هيَزو 
تواناى كرِينى زؤربةى خةَلكى ثرت بوو تا دةهات بةرزتر دةبووةوةو سنوورى فرؤشتنيش كةمرت دةبووةوة، 

ة خةَلك داواى كاآلى هةرزانيان دةكرد. كةس شتى زؤرى نةدةكرِى تةنيا ئةو كةسانة نةبيَت كة درةنط ضونك
قةردةكانيان دةدايةوة. تةنيا كار كة قازاجنةكةى مسؤطةر بوو كاآل هيَنان بؤ سوثا يان بؤ دةزطةيةك لة 

بازرطانان دةستةبةر نةدةبوو. لة دةزطةكانى دةوَلةت بوو، بةآلم داواكارى ئةو كاآل هيَنانة بؤ هةر هةموو 
كاتيَكدا تا دةهات باجى دةوَلةت و باجى شارةوانى قورسرتو زؤرتر دةبوو، توندى نواندنيش لة كؤكردنةوةى 
باجدا ثرت ثةرةى دةستاند. مرؤظ لة دوورةوة هةستى دةكرد الرةسةنطييةكى زيامنةندانة لة بؤرسةكانى نرخدا 

ئاكامى ئةم بارودؤخةوة دةستطري دةبوون دةضوونة طريفانى كةسانيَكى  لة ئاراداية. ئةو قازاجنانةى لة
ناديارةوة، لة كاتيَكدا زيان دوورترين طؤشةى وآلتى دةتةنييةوةو بازرطانة بضووكةكانى دةطرتةوةو زيانيشى 

 بة فرؤشيارة بضووكةكانيش دةطةياندو كاريطةرى خراثى لةسةر كرِيارانيش هةبوو.
دا لة هيَورى و ئارامييةوة دوور بوو. لةثرِ نةمانى طرذييةكة هيَورييةكى رِاستةقينةى بارى رِوحى لة شارةكة

نة بؤ سريب و نة بؤ موسوَلمانةكانى شارةكة نةهيَنا، بةَلكو الى يةكةميان جؤرة نائوميَدييةكى شاراوةى 
نةتةوة الى ئةوانى لةطةأل خؤى بةجآ هيَشت و، هةستى وريابوون و ترس و تؤقني لةوةى ئاييندة بؤى شاردوو

ديكة بةجآ هيَشت. بةبآ هؤيةكى ديارو بآ فاكتةريَكى رِاستةوخؤ ضاوةرِوانى رِوودانى رِووداوى طةورة ناخى 
دانيشتووانى تةنيبووةوة. ضونكة طةل هيواى بة شتيَك هةيةو بةزةيى بة شتيَكى ديكةدا ديَتةوة )يان بَلآ 

بنةمايةيش ثيَشوازى لة  زةيى ثيَدا ديَتةوة(، لةسةر ئةوطرووثيَكى طةل هيواخوازةو طرووثيَكى ديكة بة
ى شتيَك لة شتةكان دةكات. دَلى هةر مرؤظيَك طريؤدةى نيطةرانيية، تيَك لة شتةكان دةكات يان تةماشاش

تةنانةت لة رِيزى طشت خةَلك و نةزان و ساكارةكانيشدا، بة تايبةتى لة رِيزى الوةكاندا. كةس لةو ذيانة 
يل نيية كة ضةندين ساَلة دةيطوزةريَنيَت. هةر يةكة ئارةزووى لةوة ثرت دةكات و، شتى لةوة رِؤتينيية قا

باشرتى دةويَت يان بةزةيى بة ثيَضةوانةكةيدا ديَتةوة. بة ساَلداضووةكان ئاخ بؤ ئةو دَلنيايى و ئاسوودةية 
ؤظ ئاواتى بؤ دةخواست و بة هةَلدةكيَشن كة لة سةردةمى توركةكاندا بة طةورةترين مةبةست دادةنرا كة مر

جوانرتين ويَنةى ذيانى طشتى و تايبةتى دةذميَررا، كة هيَشتة لة دةيةكانى سةرةتاى ساآلنى داطريكارى 
نةمسادا هةر باو بوو. بةآلم ذمارةى ئةوانة كةمة. هةرضى ئةوانى ديكةية ئةوة ذيانيَكى ضوست و ضاالك و 

يَت. دةيانةويَت هةست بةو خؤشيانة بكةن كة كةسانى ديكة قةرةباَلغ و بزيَوو سةرنج رِاكيَشيان دةو
دةيطوزةريَنن، يان بةاليةنى كةمةوة ذيانيَكي ثرِ لة قةرةباَلغى و سةرجنرِاكيَشيان دةويَت كة وايان ليَدةكات 
هةستى ثىَ بكةن. ئةم ئارةزووةيش نةك هةر بارى دةروونى طؤرِيوة، بةَلكو دميةنى دةرةكى شارةوةيشى 

. هةروةها ئةو ذيانة كؤنة بةردةوامةى كة خةَلكى لةسةر كابياكة، لة نيَوان ئامسان و ضياكاندا، طؤرِيوة
دةيانطوزةراند، ئةو ذيانةى بة ئاخافتنى هيَورو ليَ رِامانى ساكارانةو طاَلتةى خؤشى و طؤرانى ئةظيندارى 

 ئاويَتة بوو بوو، ئةو ذيانةيش طؤرِانكارى تيَكةوتبوو.
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كة ئاميَريَكى طرامافؤنى كرِيبوو، كة سندووقيَكى طةورة بوو لة تةختةدار دروست كرابوو، خاوةند قاوةخانة
شةيثووريَكى طةورةى لة ميتاأل دروست كراوى هةبوو، لة شيَوةى طوَليَكى شينى بريقةداردا بوو. كورِةكةى 

دةهيَناية لةرزين و هةذان  قةوان و دةرزييةكةى دةطؤرِى و ئةو ئاميَرة طويَكةرِكةرةى ثرِ دةكرد كة كابياكةى
و لة هةردوو كةناردا دةنطى دةدايةوة. خاوةن قاوةخانةكة ناضار بوو ئةو ئاميَرة بكرِيَت تا لة رِكةبةرةكانى 
دوانةكةويَت، ضونكة دةنطى طرامافؤن واى ليَهاتبوو دةنطى تةنيا لة يانةو هؤَلةكانى خويَندنةوةدا 

خيانةى الديَدا دةبيسرتا ضونكة خةَلكى ئةوسا لةذيَر دار هاترين مةبة نةدةبيسرتا، بةَلكو لة بآ
زةيزةفوونيَكدا، يان لةسةر هةريَزو طيا، يان لةسةربانيَك رِووناك كرابيَتةوة دادةنيشنت و، بةئةسثايى و كةمرت 

طةرِ، لة  دةئاخفنت. ئاميَرةكانى طرامافؤن، بة ثيَى ئارةزووى كرِياران كة ئةو ئاميَرانةيان لة ثيَناودا دةخراية
كى يان طؤرانى نيشتمانى سريبى، يان ئاوازى ئؤثةريتى رهةموو شويَنيَك زيل و بةميان بوو، سروودى تو

نةمساوييان دةطوتةوة، ضونكة خةَلكى رِوويان نةدةكردة شويَنةكان، ئةو شويَنانة نةبيَت كة زرم و هورِو 
 ويست شت بكرِن تةنيا لةو شويَنانة نةبيَت.هةراو هورياو بزاوتيان تيَدايةو، شتيان نةدةكرِى و نةياندة

خةَلكى ضوون برسى خوويان دابووة خويَندنةوةى رِؤذنامةكان، بةآلم خيَراو سةرثيَيانة ئةو رِؤذنامانةيان 
دواى ئةو رِؤذنامانةدا دةطةرِا كة لة يةكةمني الثةرِةدا ناونيشانيَكى خويَندةوة. هةر يةكةيان تةنيا بةدة

يت بضووك نووسراون كةس يثيتى طةورة بآلوكردووةتةوة. هةرضى وتارةكانة كة بة ثسةرجنرِاكيَشى بة 
نةيدةخويَندنةوة. هةموو ئةوةى هةنووكة رِووى دةدا بة وشةى طةورةو بريقةدار دةخراية رِوو. الوةكانيش 

ةتةوة لةوةى ئةطةر ئيَواران بةر لةوةى بنوون هيضيان بةر طويَ نةكةوتايةو هيضيان بة بةرضاوةوة نةبريسكاي
 ، ئةوة هةستيان دةكرد كة رِؤذطارى خؤيان وةك ثيَويستة نةطوزةراندووة.بةرِؤذ بيستوويانةو بينيويانة

بةطةكان و ئةفةندييةكان دةهاتنة كابياكةو جيدي بة رِوخساريانةوة ديار بوو، وا دةردةكةوتن كة طوآ بةو 
ةدةدا كة رِؤذنامةكان بآلويان دةكردةوة. بة طوآ هةواآلنةى شةرِى نيَوان ئيتالياو توركيا لة تةرابولس ن

قوآلغةوة طويَيان بؤ ئةو هةواآلنة رِادةطرت كة رِؤذنامةكان لة بارةى فةرماندةى تورك ئةنوةر بةطى الوو 
ثاَلةوان بآلويان دةكردةوة، كة دةست لة ئيتالييةكان دةوةشيَنيَت و بةرطرى لة خاكى سوَلتان دةكات، وةك 

ةى )سؤكؤلؤظيض( يان )ضؤبريلض(ة. ئةوانة ئةبرؤيان طرذ دةكرد كاتيَك طويَيان لة مؤسيقاى بَليَيت لة نةو
بةرزى طرامافؤن دةبوو كة هزرو بريى تيَك دةدان و موضرِكةيان بة لةشدا دةهات لةبةر ئةوةى برييان الى 

بة لةشياندا دةهات،  ضارةنووسى ئةو ناوضة توركيية دوورةى ئةفريقيا بوو، لة ناخةوةو دَلسؤزانة مووضرِك
 بآ ئةوةى خؤيان تيَك بدةن.

ئةوةبوو ساتيَك لة ساتةكان بريؤى ئيتاىل، وةستا بريؤ بةسةر ثردةكةدا تيَثةرِى، بة جل و بةرطى تؤزاى و ثرِ 
لة ثةَلةى بؤيةو رِؤنةوة لةسةر كار دةطةرِايةوة. ثريى بةرؤكى بة وةستا بريؤ طرتووةو، هةنووكة ثشتى ثرت 

تاوانبارة كاتيَك لؤكينى دةكرد ةو، بآ فيزى و ترسى ثةرةيان سةندووة. وةك ضؤن ئةوسا هةستى كؤماوةتةو
شاذن ـ ئةمثراتؤرى تريؤر كرد، بة ثيَى ئةو لؤذيكةى كة بة خؤيشى تيَى نةدةطةيشت، ئةوة ئيَستة جاريَكى 

ى لة ميَذة ئةم ثيَوةندى ئةوانة ،ديكة هةست بة بةرثرسيارى تاوانيَك دةكات كة هاووآلتيية ئيتالييةكانى



 149 

لة شويَنيَك لةسةر ئةم خاكة ئةجنامى دةدةن،. ئةوةتة الويَكى تورك بة رِوويدا ثيَيانةوة نةماوة، 
 هةَلدةشاخيَت و دةَليَت:

 ـ )خؤل( تةرابولست دةويَت؟ باشة ....
، جم و جووَلى )هةر لة مشتيةوة تا دةطاتة قؤَلةنيسكى(ئةوةى طوت و، بازووى بؤ دةركرد  الوة توركةكة

 ديكةى ناشريينيشى دةنواند.
وةستا )بريؤ(يش هيضى بؤ نةدةمايةوة ئةوة نةبيَت شةبقةكةى ئةوةندةى ديكة توندتر كرد تا طةيانديية 
ئاستى هةردوو ضاوى، بة ددانةكانى توند طازى لة دارجغارةكةى طرت و،  ماندوو و ثشت كؤماو، 

 سةرووى مةيدانةوة بوو.ةوة تيَى تةقاند كة لة ةو ماَلشتةكانيشى لةبن هةنطلَ نابوو، خيَرا بةر
، هيَزى تيَدا نةمابوو، بةآلم هيَشتة لة زمان ئةويش ثري بووبوولةوآ )ستانا(ى خيَزانى ضاوةرِيَى دةكرد كة 

دريَذى خؤى نةكةوتبوو. ميَردةكةى سكاآلى لة دةست ئةو الوانة كرد كة قسةى ناشريينى ثآ دةكةن و داواى 
س(ى ليَدةكةن  كة تا ضةند رِؤذيَك لةمةوبةر نةيدةزانى لة سةر رِووى زةوى هةية يان نا. ئةوةتة )تةرابلو

ستانا وةك جاران نايةويَت ليَى بطات و نايةويَت بةزةيى ثيَدا بيَتةوة، بةَلكو جاريَكى ديكة بؤى دووثات 
 يَت.دةكاتةوة كة ئةو بة هةَلةدا ضووةو شايةنى ئةوةية ئةو جنيَوانةى ثآ بدر

ـ ئةطةر بة رِاستى ثياو بوويتاية، كة ثياو نيت، بة فَلضةكةت يان بة ضةكوشةكةت بةو دةم و ضاوة 
قرِيَذةيانتدا دةكيَشا، ئيدى ئةو ضةثةآلنة دواتر نةياندةتوانى سووكايةتيت ثيَ بكةن، بةَلكو كة بةسةر 

 .سنطةوة دةطرت طرتنت هةَلدةستان و دةستيان بة تةوة بؤ رِيَز ليَيثردةكةدا بثةرِيَ
 بة هيَورى و خةفةتةوة وةآلمى دايةوة: وةستا بريؤ

 ـ بةآلم ستانا، مرؤظ ضؤن دةتوانيَت بة ضةكوشةكةى بة دةم و ضاوى دراوسيَيةكةياندا بكيَشيَت؟
بةم شيَوةية هةموو ئةو ساآلنة، شان بة شانى هةَلضوونى بضووك و طةورةو ثيَويستييةكى بةردةوام بة 

لةطةأل  1613هات و دواتر ساَلى  1611ذيَنةر، بةسةر ضوون. بةم شيَوةية ثاييزى ساَلى هةستكردنى وروو
شةرِةكانى بةلقان و سةركةوتنةكانى سريبدا هات. لةو شتة سةيرو دةطمةنانةى كة ثيَوةندييةكى ترسناكى 

ةذيان، ئةوة بةضارةنووسى ثردةكةو ضارةنووسى شارةكةو ضارةنووسى هةموو ئةوانةوة هةبوو لة شارةكةدا د
 بة كث و بآ دةنطى رِووى دا بآ ئةوةى ببينريَت.

بةيانيان و ئيَوارانى رِؤذانى مانطى تشرينى يةكةم بة رِةنطى ئةرخةوانيانةو، ناوةنديشى بة رِةنطى زيَرِينانة 
ى بةسةر دةضوون، لةو كاتةى شار ضاوةرِوانى درويَنةى جؤو شةرابى نويَى دةكرد. دانيشتنى دواى نيوةرِوان

سةر كابياكة هيَشتة جوان و بةضيَذة، تةنانةت وةت دةزانى شار سروةى باى ىلَ نايةت. شتةكة لةو كاتةدا 
 رِووى دا. 

بةر لةوةى ئةو خةَلكةى كة خويَندنةوةو نووسينيان دةزانى درك بةو هةواَلة ناكؤكانة بكةن كة رِؤذنامةكان 
و، وردة وردة بة دريَذايى ر وآلتى بةلقاندا دةستى ثيَكردوابآلويان دةكردةوة، شةرِ لة نيَوان توركياو هةر ض

رِيَطة كؤنةكانى ناوخاكى بةلقان تةشةنةى دةكرد. بةر لةوةى جيهان بة وردى درك بة واتاى ئةم جةنطة 
بكات و بةر لةوةى مةزةندةى مةوداكانى بكات، بة سةركةوتنى ضةكةكانى سربة كريستيانةكان كؤتايى 
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وراو دوور لةم شويَنةوة كؤتايى هات، بآ ئةوةى هيض طوللةيةك بتةقيَنريَت و هات. هةموو ئةوةيش دو
دةنطى  تؤث لة سةر سنوور ببيسرتيَت، بآ ئةوةى هيض سةريَك ىلَ بكريَتةوةو لةسةر كابياكة هةَلبواسريَت. 

طانى و سامان. هةموو شتيَك لةم رِووداوة طةورانة دووراودوورو زؤر خيَرا رِوو دةدةن، بآ جياوازى ضوون بازر
لةوآ، لة شويَنيَكى جيهاندا، بليتيَكى خؤت و بةختت رِادةكيَشريَت، يان ئاطرى شةرِيَك هةَلدةطريسيَنريَت، 

 ئةو كات ضارةنووسى هةر يةك لة ئيَمة دةستنيشان دةكريَت.
اهؤزى توندى ىلَ ئةطةرضى دميةنى شار وةك خؤى مابووةوةو نةطؤرِابوو، بةآلم ئةم رِووداوانة طةردةلوول و ب

حةماسةت و نائوميَدي قووَليان لة دلَ و دةرووناندا ضآ كرد. لة شاردا  سريبةكان و موسوَلمانةكان بة 
هةستى زؤر ليَك ناكؤك و جياوازةوة ثيَشوازييان لةم رِووداوانة كرد، ئةويش وةك هةموو ئةو رِووداوانةى لةم 

و قووَليدا  ستانةيش هاوسان نةبوون تةنيا لة توندىساآلنةى دواييةدا لة جيهاندا رِوويان دةدا. ئةو هة
نةبيَت. ئةو رِووداوانة هةموو ئةو سنوورانةيان تيَثةرِاند كة هةنديَك هيَواخوازى بوون و، ثاساوى هةموو ئةو 
مةترسييانةيان دايةوة كة هةنديَكى ديكة هةستيان ثيَدةكرد. ئةو ئارةزووانةى كة ماوةى ضةند سةدةيةكة 

و كةوتوون، ئيَستة وايان ليَهاتووة شان بة شانى رِؤيشتنى ئةو برِؤن و بة تؤزى ثيَى خيَراييدا ثيَش ميَذو
 ناطةن و، لةرِيَرِةوى بةديهيَنانى بويَرانةترين شاكاريشدا دةرك بةو فرِينة سةيرةى ناكةن. 

ة ئةو شتة بة ئةطةر شار بيتوانياية شتيَك لةم شةرِة لةضارة نووسراوة ببينيَت و هةست ثيَبكات ئةو
 شيَوةيةكى تيذو خيَراو ساكار رووى دةدا، كة ثيَشرت ليَى رِانةهاتبوون.

لة )ئؤفاتس( كة لةوآ سنوورى نيَوان نةمساو مةجارستان و توركيا بة دريَذايى ئةو رِووبارة دةرِوات كة بة 
ئؤردووة نةمساوييةكةو  هةمان ناوةوةيةو، ثرديَكى بضووكى لة تةختةدار دروست كراو هةية دةكةويَتة نيَوان

مةخفةرة توركييةكةوة، ئةفسةريَكى تورك لةو سنوورة ثةرِييةوةو ضووة الى ئؤردووة نةمساوييةكةو لةوآ بة 
اندو خؤى داية دةستى جةندرمة كجووَلةيةكى شانؤطةريانة، مششيَرةكةى بة ئيفريزى ثردةكة تيَكش

ة جل و بةرطى خؤَلةميَشينةوة دابةزينة سةر يشدا سةربازة سريبييةكان بةنةمساوييةكانةوة. لةو كات
تةثؤَلكةكةو بة دريَذايى سنوورى نيَوان بؤسنياو سنجقةكة شويَنى يةكة سةربازييةكانى توركيان طرتةوة، كة 
ضةكى كؤنيان هةبوو. ئةو كات ئةو خاَلة بزر بوو كة سنوورى نيَوان نةمساو توركياو سريبى تيَدا بةيةك 

يا كة ثازدة كيلؤمةتر لة فيشيطرادةوة دوور بوو بؤ شويَنيَكى دوور، بؤ ثشتةوةى دةطةيشنت. سنوورى تورك
 ئةدرنة ثاشةكشةى كرد.

 لة ناخةوة هةذاند. يانئةم رِووداوة زؤرو طةورانة كة لة ماوةيةكى زؤر كورتدا رِوويان دا شار
بوو. ئةوةبوو ثيَشرت طومتان  ةسةبارةت بة ثردةكةى سةر رِووبارى درينا ئةم كوودةتاية كاريَكى يةكالكةرةو

ثيَوةندى كردن بة سةراييظؤوة بة هؤى هيََلى ئاسنينةوة )شةمةندةفةر( ثيَوةندى ثردةكةى بة رِؤذئاواوة 
رِؤذهةآلتةى كة  و. ئةوةندى بة رِؤذهةآلتةوة دةثضرِيَتلةناوبرد، كةضى ئةوةتة ئيَستة لة ضاوترووكانيَكدا ثيَ

يَى نزيك ليَرة بوو، وةك ئامسان و زةوى ديفاكتؤيانة ليَرة هةبوو، ئةو ئةم ثردةى دروست كردووةو، دويَن
رِؤذهةآلتة ئيَستة وةك شةبةنطيَك لة ضاو ون بوو. ئيَستة ثردةكة تةنيا هةردوو كةنارى شارو بيست طوندى 

 ئةم بةرو ئةو بةرى رِووبارى درينا بةيةكةوة دةبةستيَت.
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ةبوو، وةك وةزير سؤلؤكؤظيض مةزةندةى كردبوو كة كاريَكى ئةو ثردة طةورة لةبةرد دروست كراوةى كة د
خيَرخوازى ثريؤزى ئةجنام داوة، هةردوو بةشى ئةمثراتؤريةت ثيَكةوة ببةستيَت و رِآ بؤ خةَلكى ئاسان بكات 

و ، ئيَستة لة رِؤذهةآلت و رِؤذئاوا داثضرِاوةلة رِؤذهةآلتةوة بطةنة رِؤذئاوا ة بطةنة رِؤذهةآلت وولة رِؤذئاوا
ضوون كةشتى نغرؤبوو و ثةرستطةى ثشت طوآ خراو ضؤأل بووة. ماوةى سآ سةدة بةرطةى هةموو شتيَكى 
دةطرت و  ثاش هةموو شتيَكيش هةر دةمايةوةو، بة باشرتين شيَوة ئةركةكةى خؤى بةرِيَوةبردو هيض 

ن بؤية ئيَستة ثةيامةكةى نةطؤرِا، بةآلم ثيَداويستى مرؤيى طؤرِانى بةسةردا هات و شتةكان لة جيهاندا طؤرِا
خيانةتى ىلَ كرد. دةشيا، لةبةر ئةوةى جوان و ثتةوو زةبةالح بوو، بؤ ضةندين سةدة سوثاكان بةسةريدا 
بثةرِنةوةو كاروانةكانيش يةك بة دواى يةكدا بةسةريدا تيَثةرِن، بةآلم ئةو بينا خيَرخوازييةى كة وةزير 

ئةو بزاوتة سةيرة ثيَشبينى نةكراوانةى بةسةر ثيَوةنديية  دروستى كردبوو لة ضاوترووكانيَكدا، بة هؤى
مرؤييةكاندا ديَن، ئيَستة ضؤأل و هؤَلة و لة دةرةوةى ضوارضيَوةى ذيانة، ئةو رِؤَلةى هةنووكة ثردةكة 

و ئةو مةودا زةبةالحة طوجناوةيدا ناطوجنيَت، بةآلم هيَشتة لةطةأل ئةو دميةنة هةميشة الوة دةيطيَرِيَت هةرطيز
ةك جاران قيت رِاوةستاوة، وةك ضؤن وةزير بة ئةنديَشة بينيبووى، كاتيَك ضاوى نوقاندبوو، هةروةها وةك و

 ضؤن ئةندازيارةكةى جوان و ثتةوو سفت دروستى كردبوو، هيض نةدةطؤرِا.
 ثيَويستيش بة كات و بة كؤشش هةبوو تا دانيشتووان لةوة بطةن كة ليَرةدا بة ضةند ديَرِيَك ئاماذةى ثآ
دةدةين و، هةموو ئةوةى لة ماوةى ضةند مانطيَكدا بةدى هات. تةنانةت لة خةونيشدا سنوور بةو خيَراية 

 ئةوةندة دوور نةدةكةوتةوة.
هةموو ئةوةى لة ناخى خةَلكدا، وةك ئةم ثردة كث و الأل نوستبوو، ئيَستة لةناكاو بووذايةوةو، كارى خؤى 

 روونى طشتى و ضارةنووسى خودى هةر تاكيَك لة تاكةكانى دةكرد. لة ذيانى رِؤذانةدا دةكرد، كارى بارى دة
باراناوى و شيَدار بوون. موسوَلمانانى شاركة لةسةر كابياكة رِوو طرذو  1613رِؤذانى سةرةتاى هاوينى ساَلى 

يَتةوةو، غةمبار رِؤنيشتبوون. ئةوةتة دة ثريةميَرديان لة دةورى الويَك طرد بوونةتةوة رِؤذنامةيان بؤ دةخويَن
دةربرِينة بيانييةكانيان بؤ شى دةكاتةوةو ناوة رِؤذئاوايةكانيان بؤ وةردةطيَرِيَت و هةنديَك زانيارى جوطرافى 
بؤ ئاسان دةكردن. ئةوانيش لةسةرخؤ جطةرةيان بة با دةدا و هيَور تةماشاى ثيَشةوةيان دةكرد، بةآلم 

ةوة كة هةستيان ثآ دةكرد. هةوَليان دةدا خؤيان نةياندةتوانى بة تةواوةتى ئةو غةم و ثةذارةية بشارن
دوورطةى ئاماذة بة دابةشكردنة نويَيةكةى كؤنرتؤلَ بكةن و خؤيان بةسةر ئةو نةخشة جوطرافييةدا دةدا كة 

)بةلقان(ى دةكرد. لةو كاغةزةيان دةرِوانى، هيض شتيَكيان لةم هيََلة ضةوت و بةناو يةكداضووة نةدةبينى، 
كيان دةزانى و لة هةموو شتيَك دةطةيشنت، لةبةر ئةوةى جوطرافياكةيان بةناو خويَنياندا بةآلم هةموو شتيَ

 رِؤضووبوو، ضونكة ئؤرطانيانة هةستيان بة جيهان دةكرد.
 ثريةميَرديَك رِووى كردة ئةو الوةى ثرسيارةكةى دةخويَندةوةو طوتى:

 ـ ئؤشضؤث )سكؤثيا( بةر كآ دةكةويَت؟
 ـ بةر سريب.

 ـ ئؤه ...
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 ئةى ساالنيك ؟ ـ
 ـ بةر يؤنان.

 ـ ئؤه ... ئؤه ...
 ـ ئةى ئةدرنة؟

 ـ رِةنطة بةر بوَلطاريا بكةويَت.
 ـ ئؤه ئؤه ئؤه ...

ئةو ئاهانة ئاهى دةنطدةرةوةى غةمناك نةبوون، ضوون ئاهى ئافرةتان و خةَلكى بآ دةستةآلت، بةَلكو 
دووكةَلى جطةرةدا ثةرت دةبووةوة كة لة  هةناسةى خنكاوى قووآليى ناخ بوون لة هةواى هاويندا لةطةأل

مسيََلة ضرِةكانةوة بَلند دةبووةوة. زؤر لةو ثريةميَردانة تةمةنيان لة حةفتا ساَلى تيَثةرِيبوو. لة ئةستةنبووَلةوة 
تا دةطاتة سنوورى ديارى نةكراوى بيابان لة دوورطةى عةرةب كة ليَرةوة دوورة، كة ليَ ثةرِينةوةى 

َلى تورك لة ئةنديَشةى ئةوانةدا واتاى  ئةو طرووثة طةورةيةى دةطةياند كة دابةش نةدةبوو ئةستةمة. )كؤنرتؤ
نةدةشكا، ئةو كؤمةَلةيةى ئايينى حمةمةد كؤى دةكردنةوة(. ئةوان بةتةواوةتى ئةوةيان بري  يشو تيَك

ةواندا لة سريبةوة بؤ دةهاتةوة، بةآلم ئةوشيان بةياد دةهاتةوة كة ئةو كؤنرتؤَلةى توركيا لة ماوةى ذيانى ئ
بؤسنيا ثاشةكشةى كرد، ثاشان لة بؤسنياوة بؤ سنجق ثاشةكشةى كرد. ئةوةتة ئيَستةيش، بة بةرضاوى 
ئةوانةوة، بؤ شويَنيَكى دوور ثاشةكشآ دةكات كة ئةوان بة ضاو نايبينن، وةك بَليَيت لةناكاو ذانة ضاويَكى 

طيايةكى ئاوى لةناو خاكيَكى هشكدا، فريودراوو هةرِةشة  سةيريان تووش بووة، لة كاتيَكدا ئةوان ليَرة وةك
ليَكراوو  تاك و تةنيا بة خؤيان و بة ضارة رِةشى خؤيانةوة دةميَننةوة. بيَطومان هةموو شتيَك بة خواستى 
خواوةندة. هةموو ئةوةى رِوو دةدات بة خواستى خواوةند رِوو دةدات. بةآلم مرؤظ بة ئاسانى ناتوانيَت لةم 

بطات. ئةوةى ئيَستة رِوو دةدات هةناسةى مرؤظ كث دةكات و ويَذدان دةهةذيَنيَت و، هاوكات مرؤظ شتانة 
هةست دةكات كة خاك بة دزييةوة وةك بَليَيت مافوورةو لة ذيَر ثيَي دةردةهيَنريَت و، ئةو سنوورةى كة 

ةكةويَتةوةو ضوون جؤطة دةبوو جيَطريو ثتةو مبيَنيَتةوة كةضى ئيَستة دةبزويَت و دةطؤرِيَت و دوور د
 بةخورِةكانى بةهار لةضاو ون دةبيَت.

ئةوة ئةو سؤزو هزرانةن لة ناخى ثريةميَردو بة ساَلداضووةكاندا دةورووذيَن و شةثؤل دةدةن، لة كاتيَكدا 
لةسةر كابياكة رِؤنيشتوون و بة سةرسامييةوة طوآ لةو قسانة دةطرن كة لة رِؤذنامةكاندا نووسرابوون. بىَ 

ط طويَيان رِادةديَرا ئةطةرضى ئةو زاراوانةى رِؤذنامةكان سةبارةت بة مةملةكةت و وآلتةكان بةكاريان دةن
هيَنابوو وا دةهاتنة ثيَش ضاويان كة ناشريين و شيَتانة بوون و لة شويَنى خؤياندا نةبوون ، ئةطةرضى لةو 

لة ياسا هةميشةييةكان و لة لؤذيكى برِوايةدا بوون كة ئةم شيَوازى نووسينة )كوفرة(و سةرثيَضى كردنة 
ذيان دةرضوونةو، وةك كارةساتيَكيان دةزانى كة مرؤظيَكى سةربَلندو تيَطةيشتوو ملى بؤ كةض ناكات. 
دووكةَلى تووتنيش بةسةر سةريانةوة دةخوليةوة، بة ئامسانيشةوة ضةند ثةَلة هةوريَكى سثى ثضرِ ثضرِ لة 

 ةكردو، سيَبةرةكانيان لةسةر عةرد ثان و خيَرا دةرِؤيشت.هةورة باراناوييةكانى هاوين رِايان د
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الوانى سريب شةوانة تا درةنطانآ لةسةر كابياكة دادةنيشنت: بة دةنطى بةرزو ضةقاوةسووانة سرووديان 
دةطوتةوة، سروودةكان بة تؤثخانةى سريبياندا هةَلدةدا، كةسيش سزاى بةسةردا نةدةسةثاندن و سزايش 

يش طةجنانى خويَندكارى زانكؤو فيَرخوازانى خويَندنطة دواناوةندييةكان دةبينران. نةدةدران، جارو بار
زؤربةيان الوى كورتة بنةو رِوو زةردو قذ دريَذ بوون، شةبقةى رِةشى ليَوار ثانيان لةسةر نابوو. بةم ثاييزة بآ 

شةمةندةفةرةكةى  شومار دةهاتنة سةر كابياكة، ئةطةرضى ساَلى نويَى خويَندن دةستى ثيَكردبوو: بة
سةراييظؤ لةطةأل رِيَنمايى و درومشدا دةطةيشنت و شةويان ليَرة لةسةر كابياكة بةسةر دةبرد، بةآلم بة رِؤذ لة 

 شاردا نةدةمانةوة، ضونكة الوانى فيشيطراد بة رِيَطةى دياريكراودا بؤ سريبيايان دةطواستنةوة.
ن دةست ثيَدةكات، شارو كابياكة لة خويَندكارو لة مانطةكانى هاويندا، كاتيَك سةرةتاى ثشووى هاوي

فيَرخوازاندا مجةى ديَت لةوانةى لة شارةكة لةدايك بوونةو هاتوونةتةوة ثشووى هاوين لةناو خيَزان و 
 كةسوكارةكانياندا بةسةر ببةن. طةيشتنيان كاريطةرييةكى ئاشكراى بةسةر ذيانى شارةكةوة هةية.

كؤمةأل دةطةنة جآ، لة يةكانى سةراييظؤ بةخوازةكانى فيَرطة دواناوةنديلة كؤتايى مانطى حوزةيراندا فيَر
نيوةى يةكةمى مانطى تةمووزدا خويَندكارانى ما  و نؤذدارى و ويَذةيى دةطةنة جآ ئةوانةى لة زانكؤكانى 

ةكى ظييةناو ثراط و طراتس و زةغرب دةخويَنن. كة ئةءانة دةطةن رِواَلةتى دةرةكى شار دةطؤرِيَت. لة طةرِ
ن، طؤرِانيَكى سةير، لة رِةفتارو زمان ةبينيَت كة بة رِواَلةتدا طؤرِاوبازارِو لةسةر كابياكة، مرؤظ ئةو الوانة د

و جل و بةرطدا جياواز لةو رِةفتارو نةريتة باوانةى كة ناطؤرِيَن. ئةوانة جل و بةرطى رِةنط تاريكيان لةبةرة، 
يش جل و بةرطى )جلؤكنفاسؤن(ة كة لة هةموو ئةوروثادا بة لةسةر شيَوازى جل و بةرطى نوآ درواوة، ئةو

دوايةمني ستايل و لووتكةى كةشخةيى دةذميَررا. شةثقةكانيشيان لة ثووشيَكى نةرم دروست كرابوون، 
لةسةر شيَوازى شةثقةكانى ثةناما كة ليَوارةكانيان نزمةو، بة قرديَلةيةك رِازيَنراوةتةوة لة شةش رِةنطى 

. ثيآَلوةكانيشيان جؤرة ثيَآلويَكى ئةمةريكايى ثان و لووت بةرز بوو. زؤربةشيان دار تاريك ثيَكديَت
حةيزةرانيَكى زؤر ئةستووريان بة دةستةوة بوو. ثشتةوةى ياخةى ضاكةتةكانيشيان درومشيَكى سؤكؤل يان 

 درومشى كؤمةَلةيةك لة كؤمةَلةكانى خويَندكاران و قوتابيانى ثيَوةبوو.
و طاَلتةى نوىَ و طؤرانى نويَ و، سةماى نويَيان لةطةأل خؤياندا دةهيَنايةوة كة لة ئةوانة وشةى نوآ 

)باىلَ(كانى زستانى رِابوردوودا بينيويانة، بة تايبةتى كتيَبى نوآ و ناميلكةى نويَى سريبى و ضيكى و 
 ئةَلمانييان دةهيَنايةوة.

دا كة هةنديَك لة الوانى شارةكة بؤ ووى ةمسادا، ئةوة رِثيَش ئةوةيش، لة تةنطذةى يةكةمى داطريكارى ن
خويَندن دةضوونة دةرةوةى شار، بةآلم ئةو كاتة ذمارةيان وةك ذمارةى هةنووكة زؤر نةبوو، هةروةها ئةم 
طيانةش دةروونى نةتةنيبوونةوة كة هةنووكة تةنيويةتييةوةو، هةنديَكيان لة ماوةى ئةم بيست ساَلةى 

امؤستايان لة سةراييظؤ تةواوكردووة، هةر دوو يان سيَيان ما  يان ويَذةيان دواييةدا خويَندنيان لة خانةى م
لة ظييةنا تةواو كردووة، بةآلم زؤر كةم بوون، ئةوانة الوانيَكى بآ فيز بوون لة تاقيكردنةوةكانياندا 

ناو ئةو سةردةكةوتن بآ ئةوةى سةرنج بؤ الى خؤيان رِاكيَشن، كاتيَك خويَندنيان تةواو دةكرد ئةو كات لة
سوثا زؤرو زةبةندةيةدا بزر دةبوون كة بريؤكراتيةتى دةوَلةتى ىلَ ثيَكدةهات. بةآلم ماوةيةكة ذمارةى 
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ة خويَندكارو قوتابيانى شارةكة لةناكاو بآ شومار ثةرةى ستاندووةو، واى ليَهاتووة كورِة جووتيارو كورِ
خويَندنى خؤيان لة زنكؤكان تةواو بكةن.  ةةوهؤى كؤمةَلة رِؤشنبريييةكانخاوةند ثيشةكارة بضووكةكان بة

 تةنانةت ناخى خودى خويَندكارةكان و رِةفتارو هةَلسوكةوتيشيان طؤرِا.
ئيَستة وةك ئةو خويَندكارانةى ئةوسا نني، خويَندكارانى ساآلنى سةرةتاى دواى داطريكارى، الوانى شةرمن و 

هةروةها لةو الوة  بآ هوودة يان ئةو هةرزةكارة   نغرؤى خويَندنةوة بن، ثرِ بة ثيَستى تةسكى ئةم وشةية،
بآ طويَيانة نةبوون كة لة ميَذبوو شارةكة ناسيبوونى، ئةوانةى ضاوةرِوانى ئةوة بوون ببنة خاوةن ثيشةو كارو 
تواناى الويةتى خؤيان لةسةر كابياكة بةفيَرِؤ بدةن، ئةوانةى ئامؤذطارى كةس و كاريان دةكريَت ذنيان بؤ 

واز لة طؤرانى ضرِين بهيَنن. بةَلكو جؤرة الوانيَكى نويَن لة ضةندين شارو وآلتى جؤراوجؤر  خبوازن تا
دةخويَنن و زؤر شت كاريان تيَدةكات. ئةو خويَندكارانة لة شارى طةورةو زانكؤو خويَندنطة دواناوةندييةكان 

بووبوو، ئةوانةى ثيَوةندييان بة  بريهزرو ناخيان ثرِ لة بويَرى و  دةطةرِانةوة كة ليَيان دةخويَندو دةروون و
مافى ئازادى طةالن و مافى بةختةوةرى و سةربَلندي تاكةكانةوة هةبوو، ئةوانة حةماسةتى ورووذاندبوون. 

ةكانى هاويندا بريو رِاى ئازاديان لةبارةى كاروبارى كؤمةآليةتى و ثشوويةك لة ثشووئةوان لة هةر 
ةطةأل ثةرؤشييةكى بةهيَز لة ثيَناوى بووذاندنةوةى نةتةوايةتى كة لةم ئايينييةوة لةطةأل خؤ دةهيَنايةوة، ل

رِؤذانةى دواييةدا بة تايبةتى ثاش سةركةوتنةكانى سريب لة بةلقان، بووبووة برِوايةكى طشتى و، لةالى 
 ذمارةيةك لة الوةكان بووبووة هةَلمةتيَكى توندى بةرةوكاركردن و قوربانيدان.

ةكانى خؤيانيان تيَدا دةكرد. ثاش شيوخواردن لةسةر كابياكة طرد وو كة كؤبوونةكابيا شويَنى سةرةكى بو
دةبوونةوة. لة تاريكيدا، لةذيَر ئةستيَرة درةوشاوةكاندا يان لةبةر تريفةى مانطة شةودا، ئةو كاتةى شةو كث 

تةكردن بةرز و بآ دةنطة، لةسةر ئةو رِووبارةى هاذةى طويَى كةرِ دةكرد، ئةو كات دةنطى طؤرانى و طاَل
 دةبووةوة، لةطةأل دةمةتةقيَ و ئاخافتنى ئةوتؤ كة دوايى نةدةهاتن .

هاوةآلنى منداَليي خويَندكارةكان لةطةَليان دادةنيشنت، ئةوانةى ثؤلةكانى خويَندنى سةرةتاييان لةطةأل 
ى بازرطانيدا كار تةواوكردوون، ثاشان لةشاردا مانةوةو ثيشةيةك لة ثيشةكان فيَربوون، يان لة هةنديَك ماَل

دةكةن، سكرتيَريَكى ئاسايى شارةوانى يان كارمةنديَكى ثرؤذةيةك لة ثرؤذةكان بوون. ئةوانة دوو طرووثن، 
ة تيَيدا دةميَننةوة، ئةوانة بة طرووثيَكيان بةو نيَوضةوان و ضارةيةى خؤيان لة شارةكةدا قايلن كة تا هةتاي

اوةَلة خويَندةوارةكانيان بآ ئةوةى خؤيان لةطةأل بةراورد بكةن و، بآ ضاويَكى رِيَزو خؤشنوودييةوة دةرِواننة ه
ئةوةى ئريةييان ثآ ببةن، بةَلكو بةشدارى لة ثةرةسةندن و بةرةو ثيَشةوة ضوون و ثةيامةكةياندا دةكةن. 

بات، دةطرووثةكةى ديكة بةو ذيانة قايل نيية كة بارودؤخ بةسةريدا سةثاندووةو لةشارةكة بةسةرى 
ووى شتيَكى ديكة دةكات، بة ثلةيةكى باآلترو بةهايةكى باشرتي دةزانيَت، شتيَكى ديكةية كة لةهةر ئارةز

 رِؤذيَكى نويَدا دوورترو درةنطرت دةستةبةر دةبيَت.
ئةوانةى ئةطةرضى هةر بة دؤست و هاورِيَى برادةرة خويَندةوارةكانيان دةميَننةوة، لةبةر طاَلتةجارِيى بآ 

ن بآ دةنطيى نةيارانةيان لييان جيا دةبنةوة. ئةوانة ناتوانن لة دةمةتةقيَكانياندا رِوو بة سنوورو ناشريين يا
رِوو بةشدارييان لةطةَلدا بكةن و، ئةو هةستى كةمتةرخةمييةيان بةردةوام ئازاريان دةدات، ئةطةر لة قسةو 
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ة ئاماذة بةوة دةكةن كة ئةوان ئاخافتندا بةشدارى بكةن دةيانبينيت بةشيَوةيةكى زيَدةرِؤيى و برِوانةكةران
كةسانيَكى دواكةوتووى نةزانن، بةبةراورد لةطةأل هاورِيَكانياندا كة بةختيان لة بةختى ئةوان باشرتة، يان 
دةيانبينيت شانازى بة نةزانينى خؤيانةوة دةكةن و بة نابةدَلييةوة طاَلتة بة هةموو شتيَك دةكةن، لةهةردوو 

دةبةن تا رِادةيةك هةستى ثآ دةكريَت و دةبينريَت. بةآلم الوان بة ئاسانى باردا ئريةييةكى زؤريان ثآ 
بةرطةى خراثرتين ئارةزووى خؤرِسكى دةطرن و دةتوانن لةطةَليدا بذين و ئازادو رِةها بآ طويَدانة هيض شتيَك 

 لة نيَواندا جبووَليَنةوة.
ندبوونيةوة يان تريفةى مانطةشةو رِووناكى شار بةر لة ئيَستة ضةندين شةوطارى بةخؤوة بينى ئةستيَرة رِازا

كردبوونةوة، بةآلم شار بةر لة ئيَستةو، كةس نازانيَت خوا نةبيَت ثاش ئيَستة، الوانى ضوون ئةو الوانة لةطةأل 
دةمةتةقيَى جؤرى ئةم دةمةتةقيَيةو، هزرى جؤرى ئةم هزرانةو، سؤزى جؤرى ئةم سؤزانة بة خؤوة دةبينيَت 

 يان نا.
ةيةك فريشتةى ياخيطةرو شؤرِشطيَرِن لةم ساتة كورتةدا كة هيَشتة هةموو ئةو هيَزو مافانةيان  ئةوان نةو

هةية كة فريشتة هةيانةو هةموو ئةو بةخؤنازين و سنط دةرثةرِاندنةيان هةية كة شؤرِشطيَرِة ياخيطةرةكان 
ن،  لة شارؤضكةيةكى ويََلى يارو كورِة بازرطان و كورِة خاوةند ثيشةكانتهةيانة. ئةو الوانةى كورِة جوو

بؤسنيادا ثةروةردة بوون كة ضارةنووس ، بآ ئةوةى كؤششيَكى تايبةتى بنويَنن، دةروازةيةك بةرةو جيهان و 
ثآ بةخشيون. بةو خةسَلةتة الديَيانةى خؤيانةوة كة خؤرِسكانة ليَى  ةوةهميَكى طةورةى لةبارةى ئازادييةو

ؤيان بابةتى خويَندنى خؤيان دةستنيشان دةكرد كة بة ثيَى ئامادةطى ، بةخنرِاهاتوون رِوويان دةكردة جيها
خؤيان يان بة ثيَى ئارةزووى ساتى هةنووكة يان ئارةزووى رِيَكةوت، هةروةها بةخؤيان جؤرى كاتى رِابواردن 

ة رِيَيان و هاورِيَ و دؤستةكانى خؤيانيان هةَلدةبذارد. لةبةر ئةوةى زؤربةيان نةياندةتوانى دةرك بةوة بكةن ك
ثآ دراوة ببينن يان سووديَكى زؤرى ىلَ ببينن، بؤية هةر يةكةيان هةستى دةكرد كة ضى بويَت دةستةبةرى 

ى ذيانة زؤر لة ت موَلكى خؤيةتى. ذيان )ئةم وشةدةكات و، هةموو ئةوةى دةستةبةرى دةكا
سةتدا دووبارة دةبووةوةو، بؤ ئاخافتنةكانياندا دووبارة دةبووةوةو، وةك ضؤن لةو سةردةمةدا لة ويَذةو سيا

 ، بةالى ئةوانةوة بة بابةتيَك لة بابةتةكانىدةنووسرا( ذيان )طةورة( رِيَز ىلَ طرتنيش بة ثيتى كاثيتاأل
ور بوون. هةموو وكة بآ سن دةضوو ئارةزووة رِةهاو تامةزرؤيى ئةقَلى و سةركيَشيية سؤزدارييةكانيان

ةرضى ثيَيان نةدةناية ئةم رِيَطانةوة، بةآلم خؤشنوودى ذيان بة اليانةوة رِيَطةكانيان لةبةردةمدا واآلبوون. ئةط
بةو جؤرة بوو كة دةتوانن )بةاليةنى كةمةوة بة تيؤريانة( ئةو رِيَطةيةى ديانةويَت هةَلبذيَرن. ئةوةى ثياوانى 

بهيََلن و بة ديكة يان رِةطةزى ديكة، لة وآلتى ديكةو سةردةمى ديكةدا، توانييان لة ثاش خؤيان بةجيَى 
لةبةردةمياندا  ةدةستى بهيَنن، نةوة لة دواى نةوة بة كؤششى ضةندين سةدةو ضةندين جؤرة قوربانى ئةو

شتيَكى رِةمةكييةو بةخششيَكى زةبةندةى بةخشندةكانى ضارةنووسة. ئةم كارة بة كاريَكى خةياَلى ديَتة 
واقيعيية: دةيانتوانى الوةكانيان بةو شيَوةية  ثيَش ضاو برِواى ثآ نةكريَت، بةآلم لةطةأل ئةوةيشدا شتيَكى

ثةروةردة بكةن كة دةيانةويَت، لة جيهانيَكدا كة بنةماى ئاكارى كؤمةآليةتى و كةسايةتى تةنانةت ئةوةى 
ثيَوةندى بة تاوانةوة هةبيَت، لةو ساآلنةدا بة دةستى تةنطذةيةكى مةزنةوة دةيناآلند، ضونكة هةر طرووثيَك 
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شى دةكاتةوة يان ثةسةندى دةكات يان رِةتى  ،تاكةكان بةو شيَوةيةى ئارةزووى دةكرد و هةر تاكيَك لة
دةكاتةوة. دةيانتوانى بة ئارةزووى خؤيان بري بكةنةوةو، تا حةزيان ليَية بةدوورو دريَذى باسى هةموو 

ةالى زؤربةشيانةوة ، دةيانتوانى بويَرانة ضييان بويَت بيَليَن، ببكةن ضونكة هيض بةربةستيَك نةبووكارةكان 
ئاخافتنيان بة كاريَكى كردةنى دادةنا، ضونكة ئةو ثيَويستيية كؤنةى عةبداَلبوونى ثاَلةوانيةتى و توندوتيذى 

يةتى وو هةرِةشةيةى دادةمركاند كة لة ناخياندا طَلثةى سةندبوو، بةآلم نةدةبووة هؤى ئةوةى ئةو كةسة طوتو
ى ئاكامةكةى لة ئةستؤ بطريَت. بةهرةدارترين كةسيشيان بة ثابةندى كاريَك ببيَت يان بةرثرسياريةت

ضاويَكى سووكةوة تةماشاى ئةو شتانةيان دةكرد كة ثيَويستة فيَريان بنب و لة بةهاو بايةخى ئةوةشيان كةم 
دةكردةوة كة دةتوانن فيَريان بنب، بةآلم الفيان بةو شتانةوة ىلَ دةدا كة نةياندةزانني و ثةرؤشى ئةو شتانة 

 ن.يون كة لة سنوورى تواناى ئةوان تيَدةثةرِبو
ةترسيدارتر بيَت و، دذوارة مرؤظ بريى بؤ شيَوةيةك لة شيَوةكانى ضوونة ناو ذيانةوة بضيَت لةم شيَوةية م 

الى رِيَطةيةكى ئةجنامدانى كارى دةطمةن يان هةَلوةشانةوة بضيَت، هةَلوةشانةوةيةكى تةواو نةيش بريى بؤ
ا ضوون مؤم دةسووتيَن، ئةوةندة ناخايةنيَت دضوون ثةرؤشي سؤفيطةرةكان كة لةكاركردنوةك بة ثةرؤشييةوة 

هاوضةرخةكانيان ستايشيان دةكةن وةك ضؤن شةهيدان و ثياوضاكان ستايش دةكةن )نةوة نيية ثياوضاكى 
 دةكريَت. خؤى نةبيَت( و، بؤ ثلةو ثايةى ئةو ثاَلةوانانةيان بةرز بكةنةوة كة شانازى بةو ثلةو ثايانةوة

هةر نةوةيةك لة نةوةكان خةياأل ثآلوى خؤى لةمةرِ شارستانيةت هةية، هةنديَك خةَلك وا دةزانن لة 
بازدانيَك لة بازدانةكانى شارستانيةتدا بةشدارى دةكةن، هةنديَكى ديكةيان وا دةزانن ئاوابوونةكةى دةبينن. 

يان كث دةبيَتةوة يان دةكوذيَتةوة، ئةويش بة ثيَى  لة رِاستيشدا شارستانيةت لة ذيَر خؤَلةميَشدا طرِ دةطريت
سةر كابياكةو لةذيَر ئةستيَرةكان و لةسةر كةين. ئةو نةوةيةى لةم ساتةدا لةئةو شويَنةى ليَوةى تةماشاى دة

ئاوةكةوة، ثرسيارى فةلسةفى و كؤمةآليةتى و سياسى دةورووذاند، لة نةوةكانى ديكة جياواز نةبوو تةنيا 
كة خةياأل ثآلوةكانى ثرت بوون، بةآلم لة شتى ديكةى جطة ئةو شتةدا لة هةموو نةوةكانى ئةوة نةبيَت 

ديكةى دةكرد. ئةويش هةست بةوة دةكات كة ئاطرى بةرايى شارستانيةتيَكى نوآ هةَلدةطريسيَنيَت و، 
انةوة دةذيَت. ئةو دوايةمني طرِو بَليَسةى ئاطرى شارستانيةتيَكى ديكة دةكوذيَنيَتةوة كة بةرةو كزبوون و كوذ

شتة تايبةتةى دةشيَني لةبارةيةوة بيَليَني ئةمةية: ماوةيةكى دوورو دريَذة نةوةيةك ثةيدا نةبووة وةك بويَرى 
ئةم نةوةية خةون بة ذيان و ضيَذو ئازادييةوة ببينيَت ثاشان بةختى لة بةختى ئةم نةوةية خراثرت بووبيَت، يان 

بينيبيَت، يان دياليةتييةكى قورسرتى بينيبيَت لةوةى ئةم نةوةية ثرت لةم نةوةية ئازارو ئةشكةجنةى 
 بينيويةتى. 

دا بة 1613بةآلم هةر هةموو ئةو شتطةلة، ويَرِاى ئةو ثةرؤشى و سووربوونة، لةو رِؤذطارةى هاوينى 
اكيَش تةةواوةتى رِوون نةبووبوونةوة. هةر هةموو شتيَك لةسةر ئةم ثردة كؤنة وةك يارييةكى نويَى سةرجنرِ

وابوو، ئةو ثردةى لة شةوانى حوزةيراندا لةبةر تريفةى مانطةشةودا سثى و الوو نةطؤرِاوو زؤر جوان و زؤر 
ثتةو دياربوو.. لة هةموو ئةو شتانة ثتةوتر كة رِؤذطار دةشيا بيانهيَنيَت، لة هةموو ئةو شتانة بةهيَزتر كة 

 خةَلك دةشيان برييان ىلَ بكةنةوةو ئةجناميان بدةن.



 119 

 نؤزدةمني ثارِ
 
 
 
 
 
 
 
 

وةك ضؤن شةوة طةرمةكانى وةرزى هاوين لةيةك دةضن، بؤية ئاخافتنى ئةو فيَرخوازو قوتابيانةيش 
 نةدةطؤرِان، يان بة اليةنى كةمةوة لة يةكدى دةضوون.

بةر هةتاو هةركة بة ثةلةو ئارةزووةوة شيوى ئيَوارةيان خواردبا) ضونكة رِؤذيان بة مةلةوانى و خؤدانة 
بةسةر دةبرد( يةك لة دواى يةك دةطةيشتنة سةر كابياكة. ئةوةتة يانكؤ ستيكؤظيض يةكةمني كةس 
دةطةيشتة كابياكة. نيَوبراو كورِة دروومانكةريَكى خةَلكى طةرِةكى مةيدانة ماوةى ضوار ساَلة لة شارى 

دةم و ضاوى بكةيت، دةيبينيت  طراتس دةخويَنيَت: الويَكى باريكةلةية، ئةطةر لة تةنيشتةوة تةماشاى
دةرثؤقيوة، قذى رِةش و سافة، زؤر دةخويَنيَتةوةو، بة ناوى خوازراويش وتار دةنووسيَت و لة رِؤذنامةكانى 
الوان و بآلوكراوة شؤرِشطيَرِييةكاندا كة لة ثراط و زةغرب بآلو دةكريَنةوة ناوى دةركردووة، بةآلم 

ة ناوى خوازراو بآلو دةكاتةوة. كؤمةَليَك هؤنراوةى ئامادة كردووة هؤنراوةيش دةهؤنيَتةوةو ضامةكانيشى ب
دةزطةى )خانةى بةيان( )كة خانةيةكى ضاثةمةنى نةتةوةيية( بؤى بآلودةكاتةوة. ويَرِاى ئةوةيش لةو 

. ئةمةيش )فيليميَر ستيظانؤظيض(ة: وتاربيَذو ئاخيَوةريَكى ثةرؤشة كؤبوونةوانةدا كة خويَندكاران سازى دةدةن
الويَكى بةتةندروست و بة خؤوةية، ئةسأل و فةسَلى نازانريَت، ضونكة زرِ كورِ بووة. طاَلتةجارِو واقيعى و 

)ياكؤ  كرياك(ة:  بزيَوةو دةست بة خةرجييةوة دةطريَت. خويَندنى نؤذدارى لة ثراط تةواو دةكات. ئةمةيش
  ياسا دةخويَنيَت، الويَكى طةمن كورِة ثؤستةضييةكى دليَرى ناسراوو خؤشةويستى )فيشيطراد(ة. ياكؤ

رِةنط و باريكةلةى زيرةك و طؤساغ و سؤسياليستة، طيانى وتوويَذو مشت و مرِى تيَدا دةبينريَت و لة دلَ 
نةرمى خؤى شةرم دةكات و هةموو سؤزةكانى خؤى ظةدةشيَريَت. ئةمةيش )رِانكؤ ميخائيلؤظيض(ة: الويَكى 

ةخويَنيَت و، هةر لة ئيَستةوة بري لةوة دةكاتةوة كة ببيَتة بآ دةنط و خؤشةويستة لة زةغرب ما  د
فةرمانبةر. بةشدارييةكى الوازو كةم لة مشت و مرِو دةمةتةقيَى  نيَوان برادةران لة بارةى خؤشةويستى و 
رِاميارى و ئةو بريو رِايانة دةكات كة سةبارةت بةذيان و سستمى كؤمةآليةتى ئالَ و طؤرِيان دةكةن. لة 

لة نةوةكانى ميخائيلؤى طةورة قةشة، كة لة ميَذة سةرى بةسةر  دةضيَتةوة سةر يةكيَكوة دايكية
 قازووخيَكةوة لة سةر خودى ئةم كابياية ثيشان دراو جطةرةيةكى بة دةمةوة بوو.
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هةروةها ذمارةيةك خويَندكارانى قوتاخبانة دواناوةندييةكان هةبوون لةوانةى لة سةراييظؤ دةياخنويَند. 
ى بة ئارةزوويةكى زؤرةوة طويَيان بؤ هاورِآ بةتةمةنةكانى خؤيان و سةرطوزةشتةو بةسةرهاتةكانيان ئةوانة

ئارةزووة لة بارةى ذيانةوة لة شارة طةورةكان رِادةديَرا، بؤية بةو خةياَلةى كة لووت بةرزى الوان و 
هةموو ئةوةى لة جوانرتة لة رةتروريسيَنيَت، مةزةندة دةكةن كة هةموو شتيَك طةوشاراوةكانيان هةَلى دةط

يَكى رِةنط زةردى )نيكؤال طالسنضانني(ة، كة الو واقيعدا هةيةو هةموو ئةوةى دةشيَت بشيَت. ئةوةيش
هؤى دةست كورتى و نةخؤشى و سةرنةكةوتنةوة، ناضار بوو دواى ضوار ساأل واز لة خويَندنى رِةقةَلةية، بة

دو بة نووسةر لة دةزطةيةكى ئةَلمانى ناردنة دةرةوةى دار دواناوةندى بهيَنيَت و، بطةرِيَتةوة فيشيطرا
دامبةزريَت. سةر بة خيَزانيَكى خةَلكى )ئؤكؤَلضة(ية كاتى خؤى  دةوَلةمةند بووة، بةآلم ئيَستة نةدارة. 
)ميالن طالسنضانني(ى باثريى ثاش داطريكارى لة شيَتخانةيةكى سةراييظؤ مردووة، دواى ئةوةى بة طةجنى 

رى سامانى خؤى بة قومار لةدةست داوة. هةمان ساأل )بوترس طالسنضانني(ى باوكى مرد. كة بةشيَكى زؤ
ثياويَكى نةخؤش بوو، بآ ورةو بآ هيَز، خةَلكى رِيَزيان نةدةطرت. ئيَستة نيكؤال هةر هةموو رِؤذطارى خؤى 

داربةرِووى قورسيان تل  لة كةنارة سةختةكةى رِووبارةكة نزيك بة كريَكارةكان بةسةر دةبرد ئةوانةى كة بنة
ن، دواتر لة نووسينطة كة ثيَشرت ثيَوراو ةوة. قةوارةى ئةو دارانةى دةثيَواثآ دةداو ثيَكةويان دةبةستن

. بةم كارة بيَزارو جارِسةى كة لة ناو كةسانيَكى ساكاردا ئةجنامى دةكردن و لة ليستدا تؤماري دةيذماردن
ووندا ناورووذيَنيَت و هيض هيوايةكى بؤ ئاييندةيش ثآ دةدات، ئةم كارةى هيض ثةرؤشييةكى لة دةر

نابةخشيَت، بةو كارةى هةست بةوة دةكات كة ئازارو ئةشكةجنةو سةرشؤرِيية، هةروةها نائوميَدى لةمةرِ 
طؤرِين يان طؤرِانى بارى كؤمةآليةتى واى لةم الوة هةستوةرة كردووة ضوون خؤراكيَكى روحى دَلى ناداتةوةو 

جنامى بدات، لةبةر ئةوة هةموو شتيَكى ال تالَ بووة. بةدبةختى و تاك و تةنيايى و ئازار ناتوانيَت ئة
ضةشنت، هةر هةموو ئةوة ضاويان كردووةتةوةو لة زؤر اليةنةوة دَليان ناسك كردووة، بةآلم جوانرتين هزرو بة 

ةهيَزتر دةكات و تا بةهاترين زانيارى ثرت نائوميَدو بةدبةختى دةكةن، ضونكة هةستى بةسةرنةكةوتن ب
 دةهاتيش هةستى دةكرد ذيانى لةم شارؤضكةيةدا هيض ئوميَديَك لةخؤ ناطريَت.

نى، لة خويَندكارانى ويَكى قسةخؤش و دليَرة، هاوةَلةكائاكام ئةوةيش )فالدؤ مارض(ة، كليلساز، كة ال
ى )برايتؤن( ض لةبةر قوتاخبانة باآلكان خؤشيان دةويَت و طازى دةكةنة الى خؤيان، ض لةبةر دةنط خؤش
يةكيَكة لةو الوة بآ  ساكارى و دلَ نةرمى و دؤستايةتى. ئةم الوة بةهيَزةى كآلوى كليلسازى لةسةرة.

فيزانةى كة بةخؤيان خؤيان ثيَطةياندووة، ئةوانةى خؤيان بة كةس ناطؤرِنةوةو خؤيان لةطةأل كةسدا بةراورد 
و قايل بوونةوة وةريدةطرن و بة ساكارى و ئاسانيش ضييان ناكةن و هةرضى ذيان ثيَيان ببةخشيَت بة سوثاس 

 هةبيَت دةيبةخشن و ثيَشكةشى دةكةن.

هةروةها دوو مامؤستاى ئافرةت هةن كة )زؤركا(و )زاطؤركا(ن، هةردووكيان لة فيشيطراد لةدايك بوونة. 
و لة ضواردةوريان رِؤَلى هةموو ئةو الوانة كيَبةركيَيانة دَليان بةالى خؤياندا رِاكيَشن و، لةبةردةميان 

ئةويندارانةى ساكارو ئاَلؤزو ثرشنطدارو طريؤدة دةنويَنن. لةبةردةمياندا دةكةونة مشت و مرِيَكى توندو 
بة مششري لةبةردةم خامنانى سةدةكانى سوارانى ئةوسا بة ثةرؤشةوة بوون طةرم و طورِةوة، ضوون شؤرِة
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ةر كابياكة دادةنيشنت، بة تاريكى يان بة تةنيا جطةرةيان رِابوردوودا جبةنطيَن. ثاشان بؤ بينينيان لةس
دةكيَشا، يان لةطةأل يةكيَكدا طؤرانييان دةضرِى كة تا ئةو كاتة لة شويَنيَك هةر دةخيواردةوة. بة هؤى ئةو 
دووانةوة ضةندين جؤرة رِ  ليَبوونةوةو ئريةيى ثآ بردنى شاراوة لةنيَوانياندا سةرى هةَلدةدا، كة دةكؤشان 

ةردةثؤشى بكةن بةآلم نةياندةتوانى، هةروةها ناكؤكى و دةمةقاَليَى رِاشكاوانة رِووى دةدا. ئةو دوو كيذة ث
كاتذميَر دة كابياكة بةجآ دةهيََلن، دواى ئةوان الوةكان بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ دةميَننةوة، بةآلم 

مشت و مرِةكانيش الوازتر  رِؤيشتنى هةردوو كيذةكة هيَزى خؤشييةكة سست دةكات و، توندو تيذى
 دةكات.

و ئاخافتندا دةبينيَت، ئةم ئيَوارةية بآ دةنطةو جطةرة  ستيكؤظيض كة زؤر جار رِؤَلى سةرةكى لة دةمةتةقآ
دةكيَشيَت. ثةشيَوة. لة ناخةوة بيَزارة، بةآلم دةكؤشيَت ئةو بيزارييةى خؤى ظةشيَريَت، وةك ضؤن دةكؤشيَت 

قينةكانى خؤى ظةشيَريَت بآ ئةوةى بتوانيَت بة تةواوةتى ثةردةثؤشيان بكات. بةردةوام هةموو سؤزة رِاستة
 ثاش نيوةرِؤى ئةمرِؤ بؤ يةكةمني جار بة ديدارى مامؤستا )زؤركا( شادبوو، ئةو كيذة فريودةرة، ثرِو بةخؤوة

ن كرد دذوارترين كارة بووة، دةم و ضاو هةَلبزورِكاوو، نيطا تيذة، بة ثيَداطرتنيَكى لةرِادةبةدةرى ئةم كاريَكيا
كة الويَك و كيذيَك لة شارؤضكةيةكدا بيكةن: لة شويَنيَكى نادياردا بةيةك بطةن كة كةس نةيانبينيَت و، 
كةس بةو ديدارةيان نةزانيَت. لة قوتاخبانةى كيذةكة بة يةك طةيشنت كة ئيَستة بةم ثشووى هاوينة ضؤَلةو 

ة ناو باخضةى قوتاخبانةكةوة، كيذةكةيش لة شةقاميَكى ديكةوة كةسى تيَدا نيية، كورِة لة شةقاميَكةوة ضوو
لة دةرطة سةرةكييةكةوة هاتة ذوورةوة. هةردووكيان لة ذووريَكى تاريكدا بةيةك طةيشنت، ثرِ لة تؤزو طةرد 
بوو، تةختةكانيان تيَدا كةَلةكة كرابوو تا دةطةيشتة بنميضةكة. ئارةزووى ئةوين بةم جؤرةية: كة زؤر جار 

يندار بة دواى شويَنى نةبينراوى ناقؤآلدا دةطةرِيَت. نةيانتوانى نة دانيشن و نة ثاأل بكةون. ئةو
ا هةردووكيشيان شثرزةو شَلةذاو بوون، ثرِ لة ئارةزووى سيَكسى بوون. ئةوندةى نةخاياند باوةشيان بةيةكد

هيض شتيَكيان لة دةوروبةرى تيَك ئاآلن كة كيذةكة باشيان دةناسيَت و،  كردو لةسةر يةكيَك لةو تةختانة
خؤيان نةدةبينى و هةست ثآ نةدةكرد. كاتيَك كورِةكة ثيَش كيذةكة ئارةزووةكانى دامركانةوة جلةكانى رِيَك 

ات. كيذةكةيش دةستى بة طريان كردةوةو بة رِوو سةختى ئيزنى ىلَ خواست برِوات بآ ئةوةى طويَى ثىَ بد
كة بة هةر ضؤنيَك بوو هيَورى كردةوة، يةكسةر لة دةرطةى . هةردوو الوةكة نائوميَد بوون. هةركرد

 الوةكييةوة وةك هةآلتوو تيَى تةقاند.
كة طةيشتة ماَلةوة ثؤستةضييةكةى بينى طؤظاريَك لة طؤظارةكانى الوانى بؤ هيَناوة وتارةكةى خؤيى تيَداية 

 وتارةكةى خويَندةوة، بة ناوى )بةلقان و سريب و بؤسنياو هةرزةطؤظينا(. بة خويَندنةوةيةكى نوآ
خويَندنةوةى وتارةكة ئةو سةركيَشييةى لة بري بردةوة كة ثيَش كةميَك ئةجنامى دابوو، بةآلم شتى واى لة 

ى ضاثى تيَداية، جطة لةوةى ضةند دةربرِين و فريَزى ةوةندةى ديكة بيَزارى كرد. هةَلةوتارةكةدا بينى ئ
كرد كة زؤر هزر هةن دةكرا جوانرتو رِوونرتو كورترت بنووسرابان،  تيَداية جيَى طاَلتةجارِين، بؤية هةستى بةوة

 بةآلم دواى ضى.
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ئةوةتة ئةم ئيَوارةية، ئةو الوانة لةسةر كابياكة دانيشتوون و، بة دريَذايى ئةو ئيَوارةية بةرانبةر بة هةمان 
و تةويَأل ثانة كة هةموو ئةو كيذة )زؤركا( وتارةكةى تاوتوآ دةكةن. نةيارى سةرةكى ئةو )كرياك(ى زمان شرِ

شتيَك بة بؤضوونى سؤساليزمى دةبينيَت و بة بؤضوونى سؤسياليزميش رِةخنةيان ىلَ دةطريَت. هةرضى 
ئةوانى ديكةية ئةوة بةشدارى لة مشت و مرِةكاندا ناكةن تةنيا جار ناجاريَك نةبيَت. هةرضى هةردوو 

تطريى ئةو كةسة دةكةن ثاساوةكانى بةهيَزترن. مامؤستا ئافرةتةكةية ئةوة بآ دةنطن و نارِاستةوخؤ ثش
يكؤظيض بة شيَوةيةكى الواز بةرطرى لة خؤى دةكات، يةكةم لةبةر ئةوةى ئيَستة دةرك بةوة دةكات كة تس

وتارةكةى ثةلةكردن و لة لؤذيك دةرضوونى ثيَوة ديارة، ئةطةرضى هةر ضؤنيَك بووة ناشيَت خؤى لةبةردةم 
ئةم ثاش نيَوةرِؤية بيَزارة كة لة  بنيَت، دووةم لةبةر ئةوةى لة رِووداوىجؤرةدا خةَلكدا دان بةشتيَكى لةو 

هؤَلة تاريك و ثرِ لة تةث و تؤزةكةى وانةطوتنةوةكةدا بةسةرى برد، لة يادى ئةو دميةنانة بيَزارة كة ئيَستة 
ئارةزووة طةرمةكانى  واي ديَنة ثيَش ضاو كة ناثةسةندو ناشريينن، ئةطةرضى ماوةيةكى دوورو دريَذ ثيَطةى

بوون و بابةتيَكيش بوو زؤرى لةسةر سوور بوو كة كضةكةى دةبينى )ئةوةتة ئةو كيذة لةوآ دانيشتووة، لة 
تاريكايى ئةم شةوةى هاويندا، بةهةردوو ضاوى بريسكةداريةوة تةماشاى دةكات(. الوةكة هةست دةكات 

ؤذةدا نةضووبايةتة ئةو قوتاخبانةو، هيوا دةخوازيَت كة هةَلةى كردووةو طوناهبارةو، هيوا دةخوازيَت لةم رِ
 ئةو كيذةيش هةنووكة ليَرة نةبوواية.

ئةوةتة )كرياك( دةبينيَت، لةبةر ئةو بارةى تيَيداية، ئةو بارة دةروونيية تايبةتةى، لة زةردةواَلةيةك دةضيَت 
لة وتارةكةى بكات، بةَلكو  مرؤظ نةتوانيَت لةخؤى دوورى خباتةوة. هةستيش بةوة دةكات نةك هةر بةرطرى

ئةوةى ثاش نيوةرِؤى ئةمرِؤ لة قوتاخبانةكة رِووى دا، هيَواى ئةوةى دةخواست هةنووكة لة شويَنيَكى دوور 
لةم شويَنة تاك و تةنيا بوواية، بريى لة شتيَكى ديكة بكردايةتةوة نة وتارةكةو نة كيذةكةية. بةآلم خؤ 

بؤية ستيكؤظيض ثشتى بة بريورِاكانى تسفيئيتس و  ؤى بكات.ثيَوة دةنيَت بةرطرى لةخويسنت ثاَلى 
 سرتؤمسايةر بةستووة، )كرياك(يش ثشتى بة بريورِاكانى كاوتسكى و بيبأل بةستووة.

 كرياك وتارةكةى )ستيكؤظيض(ى شى كردةوةو هاوارى كرد:
ار نغرؤى كولةمةرطى و ـ تؤ رِةورِةكة لةبةردةم مانطاكاندا دادةنيَيت. مادامةكآ هاووآلتى بةلقانى جووتي

ناضيَت ثيَكهاتةيةكى رِاميارى بةردةوام و ثتةو لةهيض شويَنيَك و رة نةهامةتييةكة، ئةوة رِيَى تيَهةموو جؤ
لة هيض بارودؤخيَكدا بيَتة كايةوة. ثيَويستة سةرةتا ضينة ضةوسيَنراوكان رِزطار بكريَن، كة ئةمةيش كاريَكة 

ئةمانة هةنطاوة سروشتييةكانن، ئةمة ئةو رِيَطةية كة ثيَويستة ثيَرِةو بؤ دروستبوونى دةوَلةتى سةربةخؤ. 
بكريَت، نةك ثيَضةوانةكةى. بؤية ثيَويستة دةست بة رِزطاركردنى نةتةوةيى بكريَت و يةكبوونى نةتةوةيى 
 لةسةر بنةماى رِزطارى كؤمةآليةتى و نويَكردنةوةى كؤمةآليةتى دامةزريَت. ئةطينة جووتيارو كريَكارو
بؤرذواى بضووك ديَن و نةدارى خؤيان و مؤركى ضةوسيَنراوةى خؤيان بةسةر ئةم ثيَكهاتة سياسييانةدا وةك 
ثةتايةكى كوشندة دةسةثيَنيَت، لةكاتيَكدا ضةوسيَنرةكانيش ديَن كة ئةوانيش ئةذمارةيان كةمة مشةخؤرى 

نن، هةروةها هةموو ئةو و كؤنةثةرستى نيَو ميَشكيان بةسةر ئةم ثيَكهاتة سياسييانةدا دةسةثيَ
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دةوَلةتيَكى  ئاكامى ئةوةشةوة نةضةوانةى بةرذةوةندى كؤمةَلن. لة ئارةزووانةيان بةسةردا دةسةثيَنن كة ثيَ
 سةقامطريو نة دةوَلةتيَكى دروست دانامةزريَت.  

 ستيكؤظيض وةآلمى دايةوة:
ة وةرطرياوة ... ثةنديَكة ئةوةند ـ خؤشةويستم هةر هةموو ئةوة ثةنديَكى بيانيية لة نيَو كتيَبةكانةو

ناخايةنيَت سةرةتا لةبةردةم جؤش و خرؤشى رِاضةنيوو زيندووى نةتةوةيى الى سريبةكان و دواتر الى كروات 
ثيَى ئاماجنيان هةية. رِووداوةكان بة و سلؤظينييةكان بزر دةبيَت و خؤى رِاناطريَت، كة هةر هةموويان يةك

ى رييةكان بةرِيَوة ناضيَت، بةآلم بةرانبةر بةوة بةتةواوةتى لةطةأل رِيَرِةوى قووَلثيَشبينى ئةَلمانة خاوةند تيؤ
ميَذوو و ثةيامى نةتةوةكةماندا بةرةو ثيَشةوة دةضيَت. بابةتة كؤمةآليةتييةكان لةوةتاى قةرة جؤرج 

آلتانى بةلقان لةو بانطةوازةكةى خؤى ئاراستةكرد : )با هةر يةكيَك سةرؤكة توركةكةى خؤى بكوذيَت(، ئةوة
هؤى شةرِى نةتةوةيى رِزطارخيوازييةوة  ضارةسةر دةبن. هةموو كارةكان بة شيَوةيةكى زؤر خؤرِسكانة بة

لؤذيكيانة بةرةو ثيَشةوة دةضن: لة بضووكةكانةوة تا دةطاتة طةورةكان، لة كاروبارى ناوضةو هؤزةوة بطرة تا 
اشاى سةركةوتنةكامنان بكةن لة كؤمانؤظؤو، لةسةر دةطاتة كاروبارى نةتةوةو دامةزراندنى دةوَلةت. تةم

رِووبارى بريطالنتسا، ئاية هاوكات طةورةترين سةركةوتن نةبوو كة هزرى شؤرِشطيَرِى و دادوةرى 
 كؤمةآليةتى بةدى هيَنا؟

 ـ دةبينني.
ش لةو ـ ئةوةى هةر لة ئيَستةوة شت نةبينيَت، ئةوة ناشيَت رِؤذيَك لة رِؤذان شتيَك ببينيَت. ئيَمةي

 برِوايةداين ...
هؤى بةَلطةو رِووداوةكانةوة برِوا ن وا نيية، بةَلكو دةمانةويَت بةـ ئيَوة برِواتان واية .... بةآلم ئيَمة برِواما

 بكةين.
ئاية ئاوابوونى توركان و، تيَكضوون و الوازبوونى نةمسا مةجارستان و بةرةو نةمان ضوونيان، ئاية ئةو دوو 

كةوتن نني كة طةالنى بضووكى دميوكراسيخوازو ضينى ضةوسيَنراو كة ئاواتةخوازن شويَنى شتة لة واقيعدا سةر
 خؤيان لةبةر تيشكى هةتاودا هةبيَت، بةدى دةهيَنن؟

ـ ئةطةر ئاواتة نةتةوةييةكان دادوةرى كؤمةآليةتيش بةدى بهيَنن، ئةوة لة وآلتانى ئةوروثاى رِؤذئاوا كة 
ةزامةندى، ئةوة كيَشةى خؤيان بةدى هيَناوةو، ئةو اليةنة بووةتة جيَى رِ زؤربةيان ئاماجنة نةتةوةييةكانى

ؤمةآليةتى طةورةمان تيَياندا نةدةبينى و ئةوة ئةو بزووتنةوةو ئةو جؤرة ملمالنيَيانةمان نةدةبينى طةورةى ك
 .كة هةنووكة دةيانبينني

 ستيكؤظيض بة جؤرة بيَزارييةكةوة طوتى:
م )رِزطاركردنى كؤمةآليةتى( ناشيَت ببيَتة بابةتى تؤذينةوة، بةر لةوةى دةوَلةتى ـ جاريَكى ديكة ثيَت دةَليَ

سةربةخؤ لةسةر بنةماى يةكبوونى نةتةوةيى دروست ببيَت و، بةر لة بةدى هيَنانى ضةمكة نويَيةكانى 
 ...لةمةرِ ئازادى تاكة كةسان و كؤمةآليةتى. وةك ضؤن فةرنساوييةك طوتوويةتى: )يةكةم شت سياسةت( 

 ـ بةَلكو ثيَشرت طةدةم ...
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كرياك بةم شيَوةية دواو ئاخافتنةكةى ثآ برِى، ئةوانى ديكةيش دةستيان بة هات و هاوار كردو، ئةو مشت 
و مرِة بآ مةبةستة بوو بة تيَك طريانى نيَوان الوةكان، هةر هةموويان ثيَكةوة دةئاخافنت و هةر هةموويان 

ةو تيَك طريانةيش ئةوةندةى نةبرد ثاش طيَرِانةوةى ضةند نوكتةيةك لة ناو ثيَكةوة قسةيان بةيةكدى دةبرِى، ئ
 ثيَكةنني و هات و هاوارةكاندا ثةرت بووةوةو نةما.

ئةوةيش هةليَكى رِةخساو بوو لةبةردةم )ستيكؤظيض(دا  بؤ ئةوةى مشت و مرِةكة كؤتايى ثآ بهيَنيَت و بآ 
 بؤى بذميَرريَت. دةنط بيَت، بةبآ ئةوةى بة نشوستى يان ثاشةكشآ

نزيك كاتذميَر دة زؤركاو زاطؤركا بة ثاسةوانى فيليميَرو رِانكؤ طةرِانةوة ماَلةوةى خؤيان، ئةوانى ديكةيش 
 بآلوةيان ىلَ كرد، كةس نةمايةوة تةنيا ستيكؤظيض و نيكؤال طالسنضانني نةبيَت.   

ى بوون، لة سةراييظؤ لة يةك ماَلدا ئةو دوو الوة هاوتةمةنن، لة خويَندنطةى دواناوةندى هاوةَلى يةكد
ئاكنجى بوون. هةر يةكةيان باش يةكدى دةناسن، بؤية ناكريَت هيض كاميَكيان باشرت ئةوى ديكة 
هةَلسةنطيَنيَت و، نةيش رِاستطؤيانة خؤشى بويَت، بة تيَثةرِبوونى ساآلنيش درزى نيَوانيان قووَلرت 

ةردووكيان هةموو هاوينيَك لةكاتى ثشووداندا ليَرة لةم بووبووةوةو، فرةوانرتو ناخؤشرت بووبووةوة. ه
شارؤضكةية بةيةك دةطةن و، هةر يةكةيان خؤى بة هاوةَلةكةى بةراورد دةكات و هةر يةكةيان وا 
هةَلسوكةوت لةطةأل هاوةَلةكةيدا دةكات وةك هةَلسوكةوتى هاوةَلى نةيار كة لة يةكدى جودا نةبنةوة. 

ئيَستة ئةو مامؤستا جوان و نيطةرانة )زؤركا( ئةوةية يكة خةسترت كردبوو ئةوةى قورِةكةى ئةوةندةى د
كةوتووةتة نيَوانيانةوة. ضونكة زؤركا بة دريَذايى مانطةكانى زستانى رِابوردوو ثيَوةندى لةطةأل 
)طالسنضانني(دا هةبوو كة ئةوةندةى خؤش دةويست نةيدةتوانى ئةو خؤشةويستييةى خؤى ظةشيَريَت. تا 

كى ئةوتؤى خؤش دةويست كة هيض الويَكى ديكةى جطة منوونةى ئةوى توورِةو كينة لةدأل نةتوانيَت رِادةية
كاتيَك مانطةكانى هاوين هاتن و خويَندكاران رِوويان كردة شارةكة  .ئةو خؤشةويستيية بنويَنيَت

طرذى نيَوان )طالسنضانني(ى هةستوةر هةستى بةوة كرد كة زؤركا حةز لة ستيكؤظيض دةكات. بؤية بارى 
هةردوو الوةكة، ئةطةرضى خةَلك هةستيان ثىَ نةدةكرد، لةم ماوةى دواييةدا زؤر توندوتيذتر بووة. هةر 
لةسةرةتاى ثشووى هاوينةوة هةردوو هاوةَلةكة تةنيا جاريَكيش بةيةك نةدةطةيشنت وةك هةنووكة بةيةك 

 دةطةن.
ك جودا ت بة يةك طةيشنت، ئةوةبوو بة زووترين كات ليَيةكةمني هزر كة برييان ىلَ كردةوة، كاتيَك بة رِيَكةو

نيَوانيان ئاكاميَكى ناخؤشى  هيض قسةيةك بكةن، ضونكة هةر قسةيةكىببنةوة، بآ ئةوةى دةست بة
نن كة ى نةدان ئارةزووةكةيان بةدى بهيَدةكةويَتةوة. بةآلم كاريَك لةو كارة ناشريينانةى تايبةت بة الوان رِيَليَ

نةوةية. بؤية بارودخيَكى وايان بؤ هةَلكةوت لةو ثةشؤكاوييةى رِزطار كردن، يان بةاليةنى ليَك جودا بوو
كةمةوة بار قورسى ئةو بآ دةنطيية سةختةى لةسةر سووك كردنةوة كة ماندووى كردبوون . لة تاريكيدا 

ريزةكةوة ئةسثايى دةرِؤيشنت، ثاشان نزيك كابياكة لةو ديوى طؤشةى ئيفبةطويَيان لة دوو كةس بوو 
 ةن دةتوانى لة كؤرِةكةى خؤيانةوة لةسةر كابياكة بيانبينن وة طالسنضانني نةيانستيكؤظيض و ن ةرِاوةستان، ن

هةر هةموو وشةيةكة آلم هةردوو برادةرةكة طويَيان لةدةبينى، بة)ستيكؤظيض( و )طالسنضانني(يان  ئةوانيش
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ةوة، كة دوو لة برادةرةكانيانن لةوانةى يان ناسييكة هةردوو قسةكةرةكة دةيكةن و بة دةنطيان هةردووكيان
. ئةو دوو الوة لةسةر ئةوة رِاهاتوون لةو ماس طالؤس و فةهيم بةختيارؤظيض(نبةتةمةن لةوان بضووكرتن: )تؤ
سةر كابياكة لةدةورى ن لة فيَرخوازو خويَندكاران ثيَكديَن، كة شةوانة لةطرووثانة دوور بن كة زؤربةيا

ك كؤ دةبنةوة، ئةويش لةبةر ئةوةى طالؤس شاعريو وتاربيَذيَكى نةتةوةيية، رِكةبةرى ستيكؤظيض و كريا
زيشى ناطريَت، هةروةها بةختيارؤظيض تا بَليَيت الويَكى بآ دةنطة، لووت )ستيكؤظيض(ة، خؤشى ناويَت و رِيَ

 يَت.بةرزو كةللة رِة  و درِة، وةك ضؤن نةوةى بةطيَك لة بةطةكان شايةنى ئةوخةسَلةتانة ب
فؤن طالؤس( كة  تؤماس طالؤس الويَكى بةذن بَلندى طؤنا ئالَ و ضاو شينة، باوكى ئةلبان طالؤس )ئةلبان

كة ثاش داطريكارى وةك فةرمانبةر لة )بؤرطالند(ةوة هاتة  يةةو خيَزانة ديريَنةئزيندووى دوايةمني كةسى 
ئةو كاتةى هاتة شارةكة ستة خانةنشينة. شارةكةو ماوةى بيست ساأل بةرثرسى ئاوديَرى ثاوةنةكان بوو. ئيَ

ى خيَزانيَكى دةوَلةمةندى لة دةوَلةمةندةكانى فيشيطراد خواست )حاجى تؤماس ستانكؤظيض( كة كيذ
كيذيَكى بةخؤوة بووى كةميَك بةتةمةن بوو، طةمن رِةنط و، بةدةستةآلت بوو. سآ منداَلى ىلَ بوو، دوو كض 

طراد ثةروةردة كران و، بة سريبةكان ثريؤز كران و، وةك منداآلنى فيشي و كورِيَك، كة هةموويان لة كَليَساى
ةت )طالؤس(ى بةساَلداضوو، ثياويَكى دريَذكةَلةى دةم و ضاو جوانة ننةوةى حاجى تؤماس بوون، تةنا رِاستى

تةقينةى بووةتة هاووآلتييةكى رِاس ة)بةالوى(، بزةيةكى جوانى لةسةر ليَوةو قذى ثرِة، ماوةيةكى دوورو دريَذ
ناوى )بةرِيَز ئالبؤ( ناودةبريَت، نةوة الوةكان برييان بؤ ئةوة اووآلتييانى فيشيطراد. ئيَستة لةناو شاردا بةه

ناضيَت كة بيانى بيَت و لةطةأل ئةو خةَلكانةدا هاتبيَتة شارةكةوة كة هاتوونةتة شارةكة. حةزى لة دوو شتة 
ةرى كؤنى لة شارةكة هةية، ض سريب و ض جووتيارى موسوَلمان كة كةس بيَزار ناكات: قليان و رِاوكردن. براد

خوو و رِةوشتى ئةوانى طرتووة وةك بَليَيت لةناو لة ؤر زرِاوكردن كؤيان دةكاتةوة.  ئارةزووىبن لةوانةى 
دةمةتةقيَى هيَور، لةوةى ئارةزوومةندانى  ئاسوودةو ئةواندا طةورةو ثةروةردة بووة، لةوانةيش بآ دةنطى

 شان و ئارةزوومةندانى رِاوكردن و دارستان و ذيان لة ناو سروشت حةزى ىلَ دةكةن.جطةرةكيَ
بةكالؤرياى لة دواناوةندى سةراييظؤ وةرطرت، دةبيَت ثاييز بضيَت لة ظييةنا ئةم ساأل طالؤس برِوانامةى 

وانةى يةكديية. باوكى خيَزانةكةى جياوازو ثيَضة ىخويَندن تةواو بكات. لةو بارةوة بريو رِاى نيَوان ئةندامان
تيكى خبويَنيَت يان زانستى كشت و كالَ و ضاندن، كورِةكةيش دةيةويَت بضيَتة كدةيةويَت كورِةكة زانستى ثرة

دةرةكى نةبيَت. هةرضى  ئةم )تؤماس طالؤس(ة هيضى لة باوكى ناضيَت بة دميةنى ةكؤليَذى ئةدةبيات، ضونك
نةى ئارةزوةكانى باوكيةوةن. يةكيَكة لةو خويَندكارة زيرةكة بآ كانيةتى ئةوة بةثيَضةواةسرووشتييئارةزووة 

ئاسانى تاقيكردنةوةكانيان ئةجنام دةدةن وةك بة منوونة دةهيَنريَنةوة، زؤر بةفيزانةى لة هةموو شتيَكدا 
ةدةن، ئةو انيان دت يارى بكةن، بةآلم تةنيا بايةخ بة تيَركردنى ئارةزووة رِوحيية شيَواوو تةواو نةزانراوةكيبَليَ

دةرةوةى ضوارضيَوةى خويَندنطةو ثرؤطرامةكانى خويَندنةوةن. خوا دَليَكى هيَورى ثآ ئارةزووانةى لة 
بةخشيون، بةآلم هزريَكى ثةرؤشيشيان هةية زؤر ئارةزووى زانيارى وةرطرتن دةكات. ئةوان ئاطةدارى ئةو 

كة ذمارةيةكى زؤر لة الوان لة  ،ؤزدارىتةنطذة بة ئازارو ترسناكانة نني، تةنطذةكانى ذيانى ئاَلؤش و س
ئاسانى ناتوانن ئةو نيطةرانيية هزريية دةستييةوة دةناَليَنن، بةآلم لةهةمان كاتدا بة تةمةنى ئةواندا بة
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دريَذايى تةمةنى خؤيان هةموو كاريَك تاقى ةوة دةناَليَنن، بؤية زؤر جار بةهيَور بكةنةوة كة بة دةستي
ن سةر لة خةَلكى دةشيَويَنن و، لةسةر كاريَكى جيَطري رِاناوةسنت و، بة يةك دةكةنةوةو بة نةشازى خؤيا

دةنطى داخوازيية سرووشتيية نةمرةكانةوة بضيَت، وةك ضؤن ثيَويستة هةر الويَك بة ئاراستةدا نارِؤن.
)مؤدة(و و  داخوازييةكانى هةرزةيى و باَلق بوون، هةروةها ضؤن ثيَويستة باجى ئةو رِةوتة رِوحيية هاوضةرخ

نةريتانة بدات كة لة هةموو سةردةم و ضةرخيَكدا تا ماوةيةك باأل بةسةر الواندا دةكيَشن، بةو شيَوةية 
طالينؤس شيعرى دةنووسى و، ئةندامى كاراى رِيَكخراوةكانى الوة شؤرِشطيَرِة نةتةوةييةكانة. ويَرِاى ئةوةيش 

ايةخيشى بة ئةدةب ببة تايبةتى بذاردة دةخويَنيَت، وةك بابةتيَكى هةَل ماوةى ثيَنج ساأل زمانى فةرةنسى بؤ
دا بىَ ئةوةى ماندوو يان شةكةت بيَت. ئةو دةمة دة،  خوويةكى زؤريشى بة خويَندنةوة و فةلسةفة دةدا

ةخويَندةوة كة دةزطةيةكى خويَندكارانى خويَندنطة دوا ناوةندييةكانى سةراييظؤ ئةو كتيَبة بيانييانةيان د
يكامز يونيظريستى بيبليؤتيك( بوو، بؤية آلوكردنةوةى ئةَلمانى بآلوى دةكردنةوة ناوى )رِضاث و ب ناودارى

نرخى تؤَلةكةى دةفرؤشنت، ثيتى زؤر بضووك ضاثى دةكردن و بةناميلكة بةرط زةردةكان، كة ئةو دةزطة بة 
يَبانة نةك تةنيا خؤراكى هزري سةرةكى بوو كة الوانى ئةو رِؤذطارة دةيانتوانى دةستةبةرى بكةن. ئةو كت

شى ثآ دةدان شارةزاى شاكارةكانى ويَذةى ي، بةَلكو رِيَئاطةدارى ئةدةبياتى ئةَلمانى بنبرِيَى ثآ دةدان 
جيهانى بن كة بؤ سةر زمانى ئةَلمانى وةرطيَرِرابوون، طالؤس زانيارى لةمةرِ فةيلةسووفة نويَيةكانى 

ئةوةبوو لة ضوارضيَوةى ئةو سةيرانانةى لة طةأل  شرتنةر،ردبوو، بة تايبةتى نيتشةو ئةَلمانياوة دةستةبةر ك
هاوةَلةكانيدا بة دريَذايى رِووبارى ملياتسكا ئةجناميان دةدا، ئةو فةيلةسووفانة مشت و مرِى ئةوتؤيان 

سووربوون و ثةرؤشي و رِيَزةوة، بآ ئةوةى  ىثةرِودةكرد كة هةرطيز كؤتايى نةدةهات، ئةويش بة
ى تايبةتى خؤيةوة ببةستيَتةوة وةك ضؤن الوان زؤر جار وايان دةكرد. ئةم جؤرة زانيارييةكان بة ذيان

دةطةن، كة زانيارى جؤراوجؤريان الية بةآلم ةكالؤريؤسيان هةيةو ثيَش وةخت ثيَكةسانةى كة برِوانامةى ب
لؤس الويَكى ثاك و ةكانى ئةو رِؤذطارةدا دةطمةن نةبوو. طايشيَواوو نةزانراون، لةنيَو خويَندكارانى دواناوةندي

خويَندكاريَكى زيرةكة، هيض لة ئازادى الوان و كات رِابواردنيان نازانيَت تةنيا ئةو بويَرى بريكردنةوةو زؤر 
 خويَندنةوة نةبيَت.

هةرضى )فةهيم بةختيارؤظيض(ة خةَلكى شارى فيشيطراد نيية تةنيا لة دايكيةوة نةبيَت. باوكى بة نذاد 
خيَزانيَكى طةورةى ئيَرةية ئةويش خيَزانى بة  ، بةآلم دايكى سةريَستة لةوآ دادوةرةخةَلكى رِؤطاتستاية كة ئ

)عومسان ئاغض(ة. بؤية هةر لة منداَلييةوة بةشيَكى ثشووى هاوين لةطةأل دايكيدا الى كةس و كارةكةى لة 
. ةة بةآلم ثتةوفيشيطراد بةسةر دةبات. الويَكى باريكةلةى باآل بةرزة، ئةندام ورديلةية، رِوخسارى ورد

هةموو شتيَكى ئةم كورِة بريتيية لة بةدبةختى و بآ ضارةيى و نائوميَدى. دةم و ضاوى لةوة دةضيَت خؤر 
سووتاندبيَتى، دةم و ضاويَكى الكيَشةيى رِيكى طةمن رِةنط، تيَكةأل بة ضةند دةزوويةكى باريكى شينى 

دوو بيبيلةوة كة سيَبةرى شينيان بةسةرةوةية،  ، بةكورت و كةم، هةردوو ضاويشى رِةش تاريك. جووَلةكانى
تيذة، بةآلم بريسكةدار نيية، دوو برؤى طةورةو تيَكةآلو، وردة نيشانةيةكى رِةش بةسةر هةردوو  ىرِوانين

ئةويش ئةم  ليَوة جوان رِازاوةكةيةوةية. مرؤظ ئةم جؤرة دةم و ضاوة لة ويَنة بضووكة فارسييةكاندا دةبينيَت.
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ضاوةرِوانى بةخششيَكة حكوومةت ثيَى ببةخشيَت بؤ  ةامةى بةكالؤريؤسى وةرطرت، ئيَستهاوينة برِوان
 ئةوةى برِواتة ظييةناو ثسثؤرى لة زمانانى رِؤذهةآلت وةربطريَت.

ة ثيَشرت دةستيان ثآ كردبوو، ئاخافتنةكةيش سةبارةت ئةو كيان دةدةن كةئاخافتنة هةردوو الوةكة دريَذة بة
ستة بةختيارؤظيض هةَلي ببذيَريَت. طالينؤس دةيةويَت بؤ هاوةلًَةكةى بسةمليَنيَت كة هةَلة خويَندنةية كة ثيَوي

دةكات ئةطةر رِوو لة رِؤذهةآلتناسى بكات. طالينؤس زؤر جار لة برادةرةكةى ثرت دةئاخفيَت، لة 
هاتوون طويَى ىلَ كة لة ئاخافتنى برادةرةكةيدا نيية، خةَلكى رِا بةدى دةكريَتةك يئاخافتنةكةيشيدا طةرمي

يَت و قسةكانى كورتن، ظيش رِاهاتووة كة وتار خبويَنيَتةوة، لة كاتيَكدا بةختيارؤظيض كةم دةئاخئةوبطرن و 
قايل بكات، كاتيَك طالؤس  وةك ثياويَك طةيشتبيَتة رِادةى قايل بوون و ثيَويستى بةوة نةبيَت كةسى ديكة

بةسةر زاريدا ديَن و ئةو خوازة  بةو وشةو زاراوةو دربرِينانةدةثةيظيَت، وةك هةموو الوة خويَندةوارةكان، 
، لةطةأل ئارةزووى طشتاندندا، لة كاتيَكدا شادومانة جوان و سةيرانةى ئةنديَشةى دروستيان دةكات

 قسةكانى وشك و كورتن.بآ ئةوى طويَى ثآ بدات ،  ،برادةرةكةى كة دةثةيظيَت
بةردينةكة دانيشتوون و بزرو بآ دةنطن، وةك بَليَيت  ةسةر تةختةانني لة سيَبةرةكةدا لستيكؤظيض و طالسنض

لة نيَوان خؤياندا لةسةر ئةوة رِيَك كةوتنب لةسةر ثردةكة طوآ لة قسةى هةردوو برادةرةكة بطرن بآ ئةوةى 
 بيانبينن. 

 ، بة طةرمييةوة دةثةيظى:لةمةرِ هةَلبذاردنى خويَندنةكة تةواو دةكات ىئاخافتن ئةوةيش طالؤسة
ـ ئيَوةى موسوَلمانان، كورِانى بةطةكان، زؤر جار سةبارةت بةم ثرسة دةكةونة هةَلةوة، رِؤذطارة نويَيةكان 

هاتووة بة تةواوةتى دةرك بة ثيَطةى خؤتان لة  شيَوانةوة، تةنانةت واتان ليَدةخةنة ثةشيَوىو سةر ىلَ
نيَكى هاوضةرخانةى )خواستى ةربرِيةآلتيانة تةنيا بؤ دجيهاندا ناكةن، خؤشويستنى هةر شتيَكى رِؤذه

ذيان و هزر  كَلثةى سةندووة. ئةو شيَوازة رِؤذهةآلتييانةى رى(ية كة لة دةروون و ناختاندااكريداط
دةستةآلتى كؤنتان بوو. لةميَشكتاندا توند بة سستميَكى كؤمةآليةتى ياساييةوة بةسرتاوةتةوة كة بنةماى 

هةست بة رِؤذهةآلتناسى دةكةن لةو  ةناطةيةنيَت كة ئيَويز ئةوة بةآلم هةرط ئةمةيش شتيَكة ليَى دةطةين
 لةو برِوايةدا بن كة ثيَويستة لةو ثيَناوةدا رِووةوة كة زانستة. ئيَوة رِؤذهةآلتني، بةآلم بة هةَلةدا دةضن ئةطةر

ستيش ئارةزووتان و، بة رِا رِاستيدا ئيَوة ئةو توانايةتان نيية ثةيامى زانست هةَلبطرنببنة رِؤذهةآلتناس. لة
 بة الى زانستدا ناشكيَتةوة.

 ـ تووخوا ...
يان خراث ناَليَم. بة ثيَضةوانةوة. ئيَوة تةنيا  يكاتيَك ئةو قسةية دةكةم ئةوة شتيَكى ثيشةيـ بةَلآ بةَلآ. 

رى و . لة سةردةمةكاندا توانيتان داطريكا، يان بةاليةنى كةمةوة بةو شيَوة بووندام خاكةبوون لة واةفةرمانرِ
بةرطرى ىلَ كتيَب و بة ياساو ئايني و جةنط دةستةآلتى خؤتان فرةوان بكةنةوةو ثتةوى بكةن و بة مششيَرو بة 

منوونةيةكى جةنطاوةرو فةرمانرِةواو ثياوى دةوَلةتى ىلَ دروست كردن.  . ئةوةيش كاريَكى واى كردبكةن
ى جيهان بايةخ بة زانست نادةن، بةَلكو ئةو نيَكى خةَلكى لة هيض شويَضينة مئةوةى دةيزانني ئةوةية كة ئة

و ناشتوان جطة لةو كارة كاريَكى  كارة بؤ ئةو كةسانة بةجآ دةهيََلن كة هيض كاريَكى ديكةيان نيية بيكةن
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خاوةن زانيارى بينراوى ديكة بكةن. ئيَوة ثيَويستة ما  و ئابوورى سياسي خبويَنن، لةبةر ئةوةى ئيَوة 
 .ثياوانى ضينى دةستةآلتداريش لة هةموو شويَن و رِؤذطاريَكدا بةو جؤرةن هةست ثيَكراون، هةروةها

 ـ ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة دةبيَت بآ رِؤشنبريى مبيَنينةوة.
كة دةبيَت وةك خؤتان ضؤنن بةو شيَوةية مبيَننةوة، يان ئةطةر ئارةزووت ليَية  ـ نا ... بةَلكو واتاى ئةوةية

ثيَويستة بةم شيَوةية بن، ضونكة هيض مرؤظيَك نيية شتيَك دا وابوون بةو شيَوةية. بَلآ وةك ضؤن لة رِابوردوو
 بيَت و هاوكات ثيَضةوانةى ئةو شتةيش بيَت.

 ـ بةآلم ئيَستة ضينى فةرمانرِوا نيني. ئيَمةو ئيَوة هةر هةموومان ئةمرِؤ هاوسانني.
 كةأل بة تاَلى و تيَكةأل بة لووت بةرزى بوو.بةختيارؤظيض ئةوةى بة نةختيَك طاَلتة ثيَ كردنةوة طوت كة تيَ

ـ ضينى فةرمانرِةوا نني، بةَلآ ضينى فةرمانرِةوا نني. ئةو بارودؤخةى ئيَوةى بةو شيَوةية ىلَ كردبوو لةميَذة 
، بةآلم ئةوة واتاى ئةوة ناطةيةنيَت كة ئيَوةيش دةتوانن بةو خيَرايية بطؤرِيَن. يةكةمني و دوايةمني طؤرِاوة
تةوة. رِةنطة بارودؤخى مابيَؤمةآليةتى نني كة بنكردايةتى خؤى لةدةست دابيَت و دواتر وةك خؤى ضينى ك

، بةوةيش دةذيَت و بةمةيش طوزةرانى ضينيكى خةَلكى بطؤرِيَت كةضى ئةو ضينة وةك خؤى دةميَنيَتةوة
 لةناو دةضيَت.

ضونكة بآ  رِاوةستا ساتيَكةكةيان ، ئاخافتنئةو دوو الوةى نغرؤى تاريكايى بووبوون لة ئاخافنت كةوتن
 دةنطى بةختيارؤظيض كثى كردةوة.

بة مانط  ئامسانى مانطى حوزةيران، بةسةر ضيا رِةشةكانةوة، لةوثةرِى ئاسؤوة ،لةو ئامسانة ساماَلة
وةك بَليَيت لةئاوت رِاذةندبيَت، لةناكاو تابلؤ سثييةكةى قةد ديوارة بةرزةكةى رِووناك  هةآلتلةتكراوى 

لة تاريكايى شيندا ى نووسراوة، وةك بَليَيت ثةجنةرةيةكة ، لةطةأل ئةو نووسينة توركييةى ليَوةكردة
بؤية هيض  بةختيارؤظيض شتيَكى طوت، بةآلم دةنطى ئةوةند كز بوو تة دةرآ.ديَ ليَوة كزىرِووناكييةكى 

كة  ثضرِ ثضرِ نةبيَت شتيَك لة قسةكانى نةطةيشتنة طويَى ستيكؤظيض و طالسنضانني تةنيا ضةند وشةيةكى
ت كة ةك ضؤن بةردةوام لة قسةى الوةكاندا رِوو دةداليَيان نةدةطةيشنت. ئيَستة سةرقاَلى بابةتيَكى ديكةن، و

. ئاخافاتنيان سةبارةت بة زمانانى رِؤذهةآلتى بةرةو ئاخافنت سةبارةت يان تيَدا ديَن و دةضنزوو و خيَرا هزر
، ئةوةتة ئيَستة سةبارةت بة ثردةكةو بةو كةسة ى بةردةميان طؤرِىبة نووسراوةكةى سةر تابلؤ سثييةكة

 دةدويَن كة دروستى كردووة.
لة رِووى دةربرِينةوة دةوَلةمةندتر بوو. ئةطةرضى بةشدارى دةنطى طالؤس لة دةنطى هاوةَلةكةى زؤر بَلندترو 

ض و بة فةرمانرِةوايى تورك لةطةأل برادةرةكةيدا دةكات لةو ثيَدا هةَلدانةى بة حمةمةد ثاشا سؤكؤلؤظي
 رِانايةى دروست كردووة، ئيَستة بريوزنى وةك ئةم بيةئةوداى هةَلدةدا كة بيناى ملةسةردةمى 

و كولتوورو شارستانى ئةو طةلة سةبارةت بة رِابوردوو و ئاييندةى طةىل سريب كانى خؤى نةتةوةيية
بة بريو رِا ثشت  دالة ئاخافتنكارانة لةم خويَندشى دةكردةوة )لةبةر ئةوةى هةر يةكة ثةرؤشةوة بة

 (.دةبةستيَت تايبةتييةكانى خؤى
 طالؤس طوتى:
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ثياو لةثياوانى نةتةوةى سريمبان نيية  ئةو يةكةمني و دوايةمنيطومان ثياويَكى بليمةت بوو. يَـ رِاستة ... ب
يمةمتان ثيَشكةش بة . سةدان ثياوى بلةكة بليمةتييان لة خزمةتى ئةمثراتؤريةتيَكى بيانيدا هةَلكةوتوو

وتوون... ظييةنا كردووة لةوانةى لة بوارى رِاميارىو جةنط و هونةردا هةَلكة ئةستةنبووأل و رِؤماو
واتايةكى ى بةهيَزو هاوضةرخ و نويَدا هيض سايةى ئاآلى دةوَلةتيَكى نةتةوةيى طةورةيةكخستنى طةلةكامنان لة

هيَزو تواناكامنان لة وآلتةكانى خؤماندا طةشة دةكةن و بة  ةويش ئةوةية كةتةنيا ئةم واتاية نةبيَت، ئ نيية
 ةكانةوة.يشارستانيةتى مرؤظايةتيدا دةكةن نةك لة رِيَطةى بنكة بيانيبةشدارى لة  ةناوى ئيَمةو

و بة ثيَى ئارةزوو و بة ثيَى خواست ـ لةو برِوايةدايت كة ئةو )بنكانة( بةرِيَكةوت سةريان هةَلداوةو، دةشيَت 
 ؟ نيدامةزريَن ةبنكةى نويَى ضوون ئةو بنكانيَك مبانةويَت هةر كات

ـ بة رِيَكةوت ... بةرِيَكةوت نا ...ئةمرِؤ ئةوة ثرسيارةكة نيية. طرنط نيية بزانني ضؤن دةستى ثيَكردووة، 
ئةوةتة ئيَستة بةرةو لةناوضوون دةضيَت، سيس دةبيَتةوة، هةرةس دةهيَنيَت، ثيَويستة  بةآلم طرنط ئةوةية

لةسةر  ازادةكان ثرشنطى تيَدا دةدةنةوة، ئةوامةىخؤى بؤ بنكةى نوآ ضؤأل بكات كة طةلة الوة ئ ىيَنةكةشو
 و بةبآ ناوبذيوان خودى خؤيان دةخةنة رِوو و دةردةبرِن. شانؤى ميَذوو سةر هةَلدةدةن

لةو ضياية  آ لة سؤكؤلؤظيضـ لةو برِوايةدايت كة حمةمةد ثاشا سؤكؤلؤظيض، بةجووتياريَكى ساكار لةو
 و، وةك ئةم جؤرة ثردةى دروست دةكرد كة لةم ساتةدا لةسةرى دةثةيظيت؟مبايةتةوة، دةبووة ئةوةى بووية

ئةم  يطراد )ئةستةنبووأل(ةوةدا بنيَني كة دذوار نةبوو تسارـ لةو سةردةمةدا ...نا ... بةآلم دةبيَت ددان ب
ردةستةى كردبوون، نةك هةموو طةالنةى كة ذيَ وجؤرة تةالرانة دروست بكات، ضونكة حكوومةتى توركيا لة

خويَنى  و رِةجنى كارةكانى زةوت دةكردين، بةَلكو باشرتين هيَزو، بآ طةردترين هةر خيَرو بيَرو بةرو بووم
و شتانة بريى خؤت خبةيتةوة كة بةهاو ترسناكى هةر هةموو ئةدةمارةكانى ىلَ زةوت دةكردين. ئةطةر 

ئةو كات بآ بةهايى ئةم تةالرانةت بؤ دةردةكةويَت ئةطةر  مان زةوت كراوةماوةى ضةندين سةدةدا ليَلة
و ة زةوتكراوانةدا بةراورد بكريَت. بةآلم هةر كاتيَك طةلةكةمان ئازادى خؤى لةطةأل ئةو هةموو سامان

سامان و خويَن و خيَرو بيَرى خؤمان بؤ  ، ئةو كات بةدةست هيَنايةوةسةربةخؤيى رِاميارييانةى خؤى 
بكةن مؤركى نةتةوةييدا  بنياتى شارستانيةتيَكىهةموو ئةو شتانةى بةشدارى لة ؤمان دةميَنيَتةوةو، خ

ئاسووديى بؤ هيَنانى بةختةوةرى و انةوة ناوزةد دةكريَن و، بؤ بةديناوى خؤمخؤمان هةَلدةطرن و بة
 فرةوانرتين ضينةكانى طةلةكةمان تيَدةكؤشن.

 وين ى ليَوة نةدةهات، ئةم بآ دةنطييةى، لةو رِووةوة كة بةهيَزتربةختيارؤظيض بآ دةنط بوو هيض ورتة
دةنطى بةرز بكاتةوةو لة قسةكردندا باشرتين بةرنطاربوونةوة بوو، )طالؤس(ى دةورووذاندو ثاَلى ثيَوة دةنا 

دةكةونة ئةستؤى الوانى  زؤر توندترو توورِةتر بيَت. دةستى بة ئةذماركردنى ئةو ثرؤذةو كارانةكرد كة
دةذمارد كة ثيَى ناسراوة، بةو زاراوةو وشة باوانةى كة  ؤرِشطيَرِةوة، ئةو ثرؤذةو كارانةى بةو حةماسةتةوةش

 نووسةرة نةتةوة ثةرستةكانى ئةو دةمة لة وتارةكانياندا بةكاريان دةهيَنا:
بة  ئةو كات كانى نيَو رِةطى نةتةوةكةمان رِاضةنن، رِايش دةضةنن ..هةموو هيَزة زيندووةرِؤذيَك ديَت ) 

، لة ئاكامدا هةرةس ديَنيَت، وةك ضؤن ليَدان تةختى نةمسا مةجارستان و بةندخيانةى طةالن ديَننة لةرزين
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 توركياى ئةوروثا هةرةسى هيَنا، ئةو كات هةموو هيَزة نةيارةكانى نةتةوة، هةموو هيَزة كؤنةثةرستةكان
طةشةسةندنيدا دروست ةنينى نةتةوةكةمان و لةناو دةضن لةوانةى ئةمرِؤ تةطةرةو كؤسث لةبةردةم رِاض
كة تيَيدا دةذين باشرتين هاوثةميانى ئيَمةية،  دةكةن. هةر هةموو ئةوة بةدى ديَن، ضونكة طيانى سةردةم

 تةدا بةرةو ثيَشةوة دةضيَت كة ئيَمةىسضونكة رِةنج  كؤششى طةالنى ديكةى ذيَردةستة بةهةمان ئارا
تةوةى هاوضةرخ بةسةر جياوازى ئايينى و وةهمة ثرِو ثووضةكاندا بةسةردا بةرو ثيَشةوة دةضني. نة

و، طةل لة دةستةآلتى بيانى و ضةوساندنةوةى بيانى رِزطارى دةبيَت و ئةو كات دةوَلةتى  سةردةكةويَت
 نةتةوةيى دروست دةبيَت(.

ية كرد، ئةو ثاشان طالؤس دةستى بة باسكردنى مؤرك و جوانى و ضؤنيةتى ئةو دةوَلةتة نةتةوةيية نويَ
خواروو  ىكة لةدةورى سريب )رِؤَلى سريب وةك رِؤَلى بييمؤنت دةبيَت( هةموو سالظييةكان دةوَلةتة نةتةوةيية

و، ليَبوردةيى ئايينى و، هاوسانى لة نيَوان  لةخؤ دةطريَت، ئةويش لةسةر بنةماى مافى نةتةوةكان
كة واتايةكى دياريكراويان نةبوو و فريَزة بويَرانةى  دةبرِينئةو  نيَو ئاخافتنةكةيداالينؤس لةهاووآلتياندا. ط

، ئةو ئارةزووانةى لة ويستييةكانى ذيانى هاوضةرخيان دةردةبرِىوشانة دةكرد كة رِاستةوخؤ ثيَدا تيَكةأل بةو
كة هةر وةك  جار وايان لةبارةوة دةطوتريَت ركة زؤقووآليى ناخةوةى دَلى نةتةوةدان، ئةم ئارةزووانةى 

دةشيَت بيَنة ئةو داخوازييانةى ذيان و طوزةرانى رِؤذانة كة  ،دةميَننةوةدةربرِينى داخوازييةكان ئارةزووى 
 رتثيَش ثيَناكات و ةكاندا ثيَدةطةن بةآلم  كةس دةركياننةو ماوةى تةمةنىكة لة دى، ئةو رِاستيية طةورانةى
كة رِؤذيَك لة رِؤذان كث ناكريَن كةضى  انةى، ئةو خةياَلة نةمرتةنيا الوان نةبيَتكةس ناويَريَت دةريانبربِيَت 
نةوةيةكى رِادةستى وةك مةشخةأل كة ئةفسانةكان ليَى دةدويَن نةوة ، بةَلكو هيض كاتيَك بةدى نايةن

لةوانةى لةبةردةم رِةخنةدا خؤيان  ى الوةكة زؤر بريو رِاى لةخؤ طرتبوورِاستة ئاخافتنةكة. ديكةيان دةكات
بة تاقيكردنةوة ناسةمليَنريَن، بةآلم لةطةأل ئةوةيشدا جؤرة هةوايةكى ى كة ناطرن و زؤر لةو طرميانة

هؤيةوة مرؤظايةتى دةميَنيَتةوةو تا ديَت  ةلةخؤ طرتبوو، شيلةيةكى بةهادارى تيَدا بوو كة ب دَلخؤشكةرى
 الويةتى طةنج دةبيَتةوة.

 بةختيارؤظيض هةر بآ دةنط بوو.
ى بة ئاخافنت كردةوةو دةيويست برادةرةكةى بة ثيشبينييةكانى ـ دةبينيت )طالؤس بة ثةرؤشييةوة دةست

كارة خودى ئةم شةو يان سبةينآ رِوو دةدات( دةبينيت ... دةوَلةت قايل بكات وةك بَليَيت ئةو 
كى ةوَلةتيَك هةموو كؤششتَبةنرخرتين بةشدارى دةبيَت لة ثيَشكةوتنى مرؤظايةتيدا .. دكة  دادةمةزريَنني

، هةموو هزريَكى تيَدا رِةسةن دةبيَت كة يَت، هةموو قوربانييةكى تيَدا ثريؤز دةبيَتثريؤز دةب تيَدا
ةوارو ئيَمة مؤر دةكريَت. ئةو كات شويَنو، هةر كاريَك بة مؤرى ناوى  زمانةكةمان هةَليبطريَت

ةبرِيَت، كارى ئازادمان دةبيَت و، بليمةتى نةتةوةكةمان دةرد كاريطةرييةك بةدى دةهيَنني كة بةرو بوومى
سةدةى ذيَردةستةيي و  هةموو ئةوانةى لةطةَلدا بةراورد بكريَت كة لة ضةندينو بيَت كارطةليَك ئةطةر 

ى نةبيَت. يةكى بآ بةهاى يارى دةذميَرريَت هيض بةهايةكبووكةَلةكةداطريكاري بيانيدا دروست كراون، بة 
ةتر دروست ين. ثردى نويَى جوانرتو طةورةةوة دروست دةكَلثرد بةسةر طةورةترين رِووبارو قووَلرتين دؤ
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ةكان و وآلتانى ذيَردةستةى ثآ بةيةكدى ببةستينةوة، بةَلكو بؤ ئةوةى يبيانيدةكةين، نةك بؤ ئةوةى بنكة 
ةمان بة هةموو اليةكى جيهانةوة كبؤ ئةوةى دةوَلةتة و ناوضةكانى خؤمانيان ثآ بة يةكدييةوة طرآ بدةين

، ئةويش ئةوةية ئةو ئاماجنانة بةدى بهيَنني كة هةموو ض طومانيَكى ىلَ ناكريَتببةستينةوة. ئةوة كاريَكة هي
دادةمةزريَت و لة سةر بنةماى دادوةرى  نةوةكانى ثيَشوو ئاواتةخوازيان بوون، دةوَلةتيَك لة ئاميَزى ئازاديدا

 ثيَك ديَت، وةك بةشيَك لة هزرى خواوةند لةسةر ئةم خاكة بةدى ديَت.
بآ دةنط بوو. دةنطى طالينؤس نزم دةبووةوة. هةركة هزرى بةرزتر ببوايةتةوة، دةنطى  بةختيارؤظيض هةر
هات بوو بة ثسكة ثسكيَكى زؤرو، دواتر لة كثى شةوة مةزنةكةدا بزر و دةطريا، تا واى ليَنزمرت دةبووةوة

رس سةر سينطى . بةآلم بىَ دةنطى بةختيارؤظيض كةللة رِةقانة قو هةردوو الوةكة  بآ دةنطنئيَستة بوو. 
. ئةو لة تاريكاييدا هةست ثآ كراوو واقيعيانة قيت رِاوةستاوة، وةك شوورةيةك ناكريَت شةوى طرتووة

هةموو وتةكانى طالؤس بة درؤ  تا بؤى بكريَتثآ لةسةر ئةوة دادةطريَت زؤر توند ، بةسةريدا بثةرِيتةوة
 يَت كة جآ لة  نةبيَت.اتةوةو، هزريَكى رِوون بدركيَنخب

كراون. ن ئادةميزاد بؤ ضةندين سةدة ديارينةماكانى جيهان و بناغةكانى ذيان و ثيَوةندييةكانى نيَواـ ب
ئةويش ئةوة ناطةيةنيَت كة ناطؤرِيَن، بةآلم ئةطةر بة ماوةى ذيانيَكى مرؤيى بةراورد بكريَت و بثيَوريَت ئةوة 

و ذيانيَكى مرؤيى وةك رِيَذةى نيَوان ايى وى ضاو. رِيَذةى نيَوان دريَذ بة هةميشةيى و بةردةوام ديَتة ثيَش
بة شيَوةيةكى لةسةرخؤى ئةوتؤ  ةورِاوةستاوو سةكنيواية كة رِووى رِووبارة شةآلأل و خيَراو بزيَوةكةو بنةوةى 

نةت بريؤكةى طؤرِانى ئةم )بنةما(يانة هزريَكى سةقةتةو ناكريَت بةدى ةطؤرِيَت دةركى ثآ ناكريَت. تةناد
مةرِ لةناكاوو بريكردنةوة لة ييةكىةى بيةويَت شويَنى ضياكان بطؤرِيَت. ئارةزووى طؤرِانكاربيَت. وةك ئةو

سةرهةَلدانى نةخؤشى و  ، زؤر جار لة نيَو خةَلكيدا وةكبةدى بهيَنيَت رِيَطةى هيَزةوةلةكة  طؤرِانة ئةوةى
. بةآلم ئةو ميَشكانة وةك ضؤن دةردو ثةتا ديَتة ثيَش ضاو، زؤر جاريش لة ميَشكى الوةكاندا ثةةرةدةستيَنن

ئادةميزاد، ئةوانةيش نني كارةكان رِيَك  ة ئاستى بريكردنةوةىثيَويستة بري ناكةنةوةو لة ئاكاميشدا ناطةن
 ،و تؤز دةكات ثون رِةشةبا واية، ليَرةو لةوآ تةئارةزوو ضو ،نةيش كاروبارى جيهان بةرِيَوة ببةنخبةن و 

بةردةمى ئاسؤ بطريَت، بةآلم لة ئاكامدا هيَور دةبيَتةوةو ناميَنيَت و، ى بة تةواوترِةنطة هةنديَك جاريش 
كارانةى لةسةر رِووى ئةم عةردة  ولةثاش خؤى ويَنة كؤنة هةميشةييةكةى جيهان بةجآ دةهيََليَت. ئة

لة  . كاريَكيةملكةض و طويَرِايةَلة ةتةنيا ئةو ئامراز يشدةميَننةوة بة خواستى خواوةند بةدى ديَن، مرؤظ
ثلةى بةدى هاتن،  ئاكامى ئارةزووى ئادةميزادةوة سةرهةَلبدات، بة دووباردا ليَك دةدريَتةوة: يان دةطاتة

ةرضؤنيَك بووة كاريَكى ضاك نيية. هةر هةموو ئةم ئارةزووة هيان ئةطةر بةدى بيَت، لةناو دةضيَت، كة 
شتيَك لة جةوهةرى شتةكة هيض  كةئاشكراو هةموو ئةم وشة طةرمانةى ذيَر ئامسانى تاريكى سةر كابيا

سةرثيَيانة بة تةنيشت رِووداوة طةورةكاندا تيَدةثةرِن كة لةم جيهانةدا ماونةتةوةو لةو  . هةروةهاناطؤرِن
شويَنةيش بزر دةبن كة ئارةزووةكان كث دةبنةوةو بايةكان دةسةكنن. ثياوة مةزنةكان، هةروةها تةالرة 

ثووضة  ، ئةم ئارةزووة، بةردةوام هةر ثرت دةبن ئارةزووى ىلَ بيَت ثرت بنبتا خواوةند ن و، ثرت دةبمةزنةكان، 
 لة ناكاوانةو، لووت بةرزى مرؤظ دةستيان لةو كارةدا نيية.
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ا ديَت بةآلم بةختيارؤظيض هيض وشةيةك لةم وشانةى لةزار نةهاتة دةر. ئةوانةى فةلسةفةكةيان لةناو خويَنياند
انة، بةثيَى ئةو فةلسةفةية دةذين و دةمرن، بةآلم نازانن ضؤن بة وشة وسوَلمو دةضيَت، وةك ئةم الوة م

ظيض و طالسنضانني ؤدةريبربِن و هةست بة ثيَويستى ئةو ناكةن. ثاش ماوةيةكى بآ دةنطى دوورودريَذ، ستيك
  تيَبينييان كرد كة يةكيَك لة هةردوو هاورِآ بزرةكةى نيَو تاريكى ثشتةوةى ديوارةكة سووتكة جطةرةيةكى
فرِآ دا، لة ثردةكةوة وةك تيشكيَك بةربووةوة ناو رِووبارى دريناو كةوانةيةكى طةورةى دروست كرد. هةمان 
كات طويَيان لة ترثةى هةنطاوى هةردوو هاورِيَكة بوو بآ دةنط و لةسةرخؤ بةرةو طؤرِةثانى بازارِةكة 

 .ترثةى ثيَيان نةدةبيسرتا بزربووون ودؤرِيشنت، ئةوةندةى نةخاياند 
كاتيَك سةرلةنوآ ستيكؤظيض و طالسنضانني بة تاك و تةنآ مانةوة، هةستانةوةو رِاضةنني، هةر يةكةيان 

 ت بةيةك نةطةيشتوون تةنيا ئةم ساتة نةبيَت.يتةماشاى ئةوى ديكةى كرد وةك بَليَ
ن و يةكدى لةذيَر تريفةى كزى مانطة شةوةكةدا، ضةند رِووناكى و سيَبةر بةدى دةكريَن كة تيَك دةئاَليَ

دةبرِن. بةتةمةنرت ديَنة ثيَش ضاو، ئاطرى جطةرةكةيان وةك بريسكةى فسفؤر دةبريسكايةوة. هةردووكيان بآ 
ةوة ورة بوون. ئةطةرضى هؤى هةر يةكةيان لةوى ديكة جياوازتر بوو، بةآلم ئةم شةكةتييةى بة دةستيي

ةية هةَلسيَت و بطةرِيَتةوة ماَلةوة. بةآلم ا يةك ئارةزووى هةبوو ئةويش ئةودةناَليَنن. هةر يةكةيان تةني
هؤى تيشكى هةتاوى رِؤذةوة هةر طةرمة، هةر دانيشتبوون ةردينةكة رِؤنيشنت، كة هيَشتة بةلةسةر تةختة ب

نيَوان هةردوو هاوةَلةكانياندا رِووى دا كة بةتةمةن لةمان بضووكرتن، َليَيت ضةقينب. ئةو ئاخافتنةى لةوةك ب
بة رِيَكةوت بيستيان بآ ئةوةى كةس بيانبينيَت، باشرتين هةل بوو بؤيان بؤ دواخستين ئةو ئاخافتنةى كة 

ئةو ئاخافتنةى كة بة نياز بوون دةستى ثآ بكةن، بةآلم ئيَستة ناتوانن خؤيان لةو ئاخافتنة دوورةثةريَز 
 بطرن.

 ـ )كرياك(ت بينى و ئةو ثاساوانةت بيست كة ئاماذةى ثآ دان؟
ية دةستى بة ئاخافنت كردو طةرِايةوة سةر ئةو مشت و مرِةى كة ئيَوارة دةستيان ثى ستيكؤظيض بةم شيَوة

 كردبوو. ئةوةندةى نةخاياند هةستى بة الوازى هةَلويستةكةى خؤى كرد.
طالسنضانني هةستى بة باشى هةَلويستةكةى خؤى كرد كة كاتيية، ئةويش هةَلويستى ئةوةية كة دةكةويَتة 

 ةآلمى نةدايةوة.نيَوانةوة، دةست بةجآ و
 ئؤقرةى ىلَ برِابوو، ثرسيارى كردةوة: ستيكؤظيض كة

ـ ثيَم بَلىَ تكاية ... جيَى طاَلتةو ثيَكةنني نيية ئةمرِؤ لةبارةى ملمالنيَى ضينةكانةوة بدويَني و بيَني داواى 
كة يةكيةتى  بآ فةرِانة بكةين لة كاتيَكدا هةر ثياويَك لة ثياوةكامنان هةستيَكى رِوونى هةية ةئةم شت

ثيَويستة بة شيَوازى شؤرِشطيَرِانة بةدى بهيَنريَن، ئةو دوو ئةركة زؤر كة نةتةوةيى  ىنةتةوةيى و رِزطاربوون
 كار لة ثيَناوياندا بكةين؟ ثيَويستةطرنطةن كة 

دةنطى ستيكؤظيض ثرسيارو بانطةوازطةىل بؤ مشت و مرِ لةخؤ طرتبوو. بةآلم طالسنضانني جاريَكى ديكة 
طويَيان كةوت  رزيكيَك بةومى نةدايةوة. لة كثى ئةم بآ دةنطيية تؤَلةخوازانةى نةيارانةدا، دةنطى ميوةآل
يانةى سةربازى سةر كةنارةكةوة دةهات. ثةجنةرةكانى نهؤمى خوارةوةى يانةكة رِووناكن و كراونةتةوة. لة
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كةمانةكة دةذةنيَت. ذنةكةى  خؤى باالك، نؤذدارى سةربازى، بة ئةمة كةمانيَكة لةطةأل ثيانؤيةكدا. دكتؤر 
كؤلؤنيَل ثاوةرى فةرماندةى ئؤردووةكةيش شان بة شانى ثيانؤ دةذةنيَت )هةردووكيان دووةمني بةشى 

طوجناو  ةسؤناتينةى شوثيَر بة ثيانؤو كةمان دةذةنن(. سةرةتايةكى باشيان دةست ثيَكرد، بة تةواوةتى ثيَكةو
ستى ثارضة ميوزيكةكة ثيانؤكة ثيَش كةمانةكة كةوت، بؤية كةمانةكة بوون، بةآلم بةر لةوةى بطةنة ناوةرِا

رِاوةستا. ثاش ماوةيةكى كورتى بآ دةنطى رِةنطة هةردوو ميوزيكذةنةكة لةو ماوةيةدا رِاويَذيان لة بارةى 
ةية وو ئيَواريةك بةو شيَوكردبيَت، دةستيان بة ميوزيك ذةندن كردةوة. ئةوانة نزيكةى هةم وةبرِطة دذوارةكة

كى ديكة سةرقاَلى ، لة كاتيَكدا كؤلؤنيَل لة ذووريَ، تا كاتيَكى درةنطانى شةو هةر ميوزيك دةذةنندةكةن
يارى كؤنكان دةبيَت، يان لة ثةناى ثةرداخيَك شةرابى موستارةوة دانيشتووةو دةخيواتةوة، يان جطةرةيةكى 

 ردوو ميوزيكذةنة ئةويندارةكة دةكةن.ةكان طاَلتة بةهةونةمساوى دةكيَشيَت، لة كاتيَكدا ئةفسةرة ال
نيَوان نؤذدارة ة سةربوردةيةكى ئاَلؤزو دذوار لةنيَوان خاتوو ثاوةرو لةلة رِاستيدا ماوةى ضةند مانطيَك
ناتوانن جؤرى ثيَوةندى نيَوانيان دةستنيشان  ئاطةدارنئةفسةران كام لة الوةكةدا دةستى ثآ كردووة. بةآلم 

دةكةنةوة ئةو ثيَوةنديية ثيَوةندييةكى ئةفالتوونى رِووتة )ئاسايية بةمة  بكةن. هةنديَكيان دووثاتى
طومان جةستةيش لةمةدا بةشى خؤى هةية. هةرضؤنيَك بيَت، ئةوة ئةو دةكةنن( هةنديَكيشيان دةَليَن بيَثيَ

ةفتار دوو كةسة لةيةكدى جودا نابنةوة، ئةويش بة رِةزامةندييةكى باوكانةى كؤلؤنيَل، كة ثياويَكى بة رِ
 ضاكة كة خزمةتي سةربازى و بة نيَوساَلدا ضوون و شةراب و تووتن خَلةفاوة.

هةر هةموو شارؤضكةكة ئةو دوو كةسة دةناسن كة دوو هاودةمى يةكدين و ليَك جودا نابنةوة. كؤمةَلى 
فيشيطرادو نى هيض ثيَوةندييةكيان بة دانيشتووائةفسةران ذيانى تايبةتى خؤيان بةطؤشةطريى بةسةر دةبردو، 

نة بة فةرمانبةرانى بيانييةوة نةبوو، تةنانةت لةسةر تابلؤيةكى دةروازةى باخضةكانى ئةفسةراندا كة ثر 
 ة)ضوون بازنةيى و ئةستيَرةيي طوَلة دةطمةنةكان بوون، نووسرابوو )سةط هيَنان قةدةغةية( و شويَنطةى

 ندا نةدةكردكارانة بوو كةس بةشدارى تيَ ةوةت رِابواردنةكانيشيان لنذوورةوةى سظيليش قةدةغةية( تةنا
سةربازييان ثؤشيبوو. لة رِاستيدا ذيانيان ذيانى ضينيَكى طةورةى طؤشةطري بوو،  ىكة جل ة نةبيَتئةوان

ضينيَك بة تةنطى تاكرِةوييانةى خؤيانةوة بوون، وةك ضؤن بة تةنطى طرنطرتين بةشةوة بوون لةو 
ئةو مةزنيةتى لةذيَر ئةو رِواَلةتة دةرةكيية بريقةدارة رِةقةوة هةموو ى و دةستةآلتةى هةيةو، يدةسرتِؤيشتوو

 .دةبةخشيَت ةيان شاردبووةوة كة ذيان بةوانى ديكةى و كولةمةرطى و شريينى و تاَليي
 ،بةآلم هةنديَك شت هةن بة ثيَى سروشتى خؤيان ناشارريَنةوة، ئةو شتانة هةموو ضوارضيَوةيةك دةشكيَنن

ضةند ثاساوانى توند بكريَن )عومسانييةكان دةيانطوت: سآ ، ن و سنوورةكانيش دةبةزيَننضةندة بةهيَزيش ب
شت ناشيَن بشارريَنةوة: ئةويندارى و هةآلمةت و نةدارى(. هةروةها هةمان ثةيظ ئةو دوو ئةويندارة 

ثيَكةوة نةبينيَت لة ان ثياويَك لة شاردا نيية هةردووكيان يدةطريَتةوة. هيض ثريةميَرد يان منداأل يان ئافرةت 
ثياسةكردنةكانياندا لةو رِيَطة ضؤآلنةى دةوروبةرى فيشيطراد كاتيَك سةرقاَلى ئاخافنت دةبن و ضاويان هيض 

ئةو جووتة ميَروانة كة  نابينيَت و طويَشيان هيضى دةورو بةريان نابيسيَت. شوانةكان رِاهاتوون بيانبينن وةك
 ةجووتبة دةيانبينني، بةردةوام  ر طةآلى درةختةكاندالةذيَيَطةكان بة دريَذايى رِمانطى ئاياردا تةنيا لة



 121 

دةبينران، هةر يةكةيان لة ئةوينداريدا بةوى ديكةوة نووسابوو. خةَلكى ئةو دوو ئةويندارة لة هةموو 
اندا، شويَنيَك دةبينن: لة دةوروبةرى رِووبارى دريناو رِووبارى رِزا  دةيانبينن، لة ذيَر ويَرانةى قةآل كؤنةك

لةو رِيطةيةى لة شارةوة بؤ دةرةوة دةضوو، لةدةورو بةرى سرتايضة، رِؤذانة لة هةموو كات و ساتيَكدا 
ثيَكةوةيان دةبينى. لةبةر ئةوةى كات الى ئةوينداران زؤر كورتةو بةالى ئةوانةوة هيض رِيَطةيةكى دريَذيش 

دةهاذووت، بةآلم زؤر جار بةثآ دةرؤيشنت،  ئةوةند دريَذ نيية. سوارى ئةسث دةبوون و، طاليسكةى بضووكيان
رِؤيشتنى دوو كةس كة ئةميان تةنيا لة ثيَناوى ئةوى ديكةياندا بذيَت، بة هةنطاويَكى تايبةتى دةرِؤيشنت 
بةخؤى بةَلطةى ئةوةبوو كة دةربةستى هيض شتيَكى ئةم جيهانة نايةن تةنيا ئةوة نةبيَت كة ثيَويستة هةر 

 يَت!يةكةيان بةوى ديكةى بَل
ثياوةكة بة نذاد سلؤظاكييةو ئيَستة بووةتة خةَلكى مةجةر. كورِة فةرمانبةريَكى نةدارة لة سةر حسيَبى 
دةوَلةت خويَندوويةتى، بة رِاستى الويَكى بةهرةمةندى بوارى ميوزيكة، ئاواتى هةية، زؤر هةستيارة، بة 

اوشانى ئةفسةرة ئةَلمانى يان ئةفسةرة تايبةتى بة هؤى نذادييةوة كة رِيَى ئةوةى ىلَ طرتووة خؤى بة ه
 هةرضى ئافرةتةكةية تةمةنى لة ضل مةجةرييةكان بذميَريَت كة سةر بة خيَزانى ثايةدارترو دةوَلةمةندترن.

ساَلى تيَثةرِيوة، هةشت ساأل لةو طةورةترة، بةذن زرافيَكى قذ زةرد، كةميَك ضرووساوةتةوة، بةآلم رِةنطى 
اوى بريسكةدارى ثيَوةية، بةو شيَوةو بةو دميةنةيةى لةو ويَنانة دةكات كة دةم و سثى مةيةلةو ئاَلة، دوو ض

 ضاوى شاذنان و جوانى كيذان دةنويَنن.
ؤنيَك هةر يةك لةو دوو كةسة ثاساوى تايبةتى خؤيان هةية )رِةنطة دروست بن يان خةياَلى بن، بةآلم هةرض

ةبن. لةو ثاساوانةيش يةك ثاساوى هاوبةشى نيَوانيان: دةكات لةم ذيانة رِازى نيَبيَت قووَلن( كة وايان ل
ضونكة هةردووكيان لةم شارؤضكةيةدا لةناو ئةم كؤمةَلةى ئةفسةراندا كة زؤربةيان بآ بةهاو بآ قيمةتن 
هةست بةوة دةكةن كة لة كولةمةرطيدان و لةوة دةضيَت لة تاراوطةدا بن. بؤية بةم شيَوةية توند ثيَكةوة 

كةيان توند ئةوةى ديكة بؤ الى خؤى رِادةكيَشيَت، وةك ضؤن دوو خنكاو وا دةكةن. هةر نووساون و هةر ية
يةكةيان ئةوى ديكةى خؤش دةويَت و، دةتويَتةوةو لةو ئاخافتنة دوورو دريَذانةدا يان لة ميوزيكدا خؤى ذ 

 بري دةكات، وةك ضؤن ئيَستة وا دةكةن.
دةنطيية ناخؤشة ثرِ دةكةنةوة كة باَلى بةسةر هةردوو  ئةوة ئةو دوو كةسةن كة بة ميوزيكةكةيان ئةو بآ

 الوةكةدا كيَشاوة. 
شةوة هيَمن و كثةكةوة تيَكضوو، تا ماوةيةك بآ دةنط بوو. تان ئةو ميوزيكةى دةرِذاية نيَو ساتيَك لة سا

سظى دوا ئةو كات طالسنضانني، لةو بآ دةنطييةى هاتة كايةوة، بة دةنطى بةرز دةستى بة ئاخافنت كردو، بةر
 ئاخافتنى )ستيكؤظيض(ى دايةوة:

ـ جيَى طاَلتةية؟ ئةطةر بتةويَت بة شيَوةيةكى دادوةرانة حوكمى بةسةردا بدةيت زؤر شت لةو مشت و مرِةدا 
 هةن جيَى طاَلتةن.
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لةناكاو ستيكؤظيض جطةرةكةى لة ليَوى كيَشايةوة، هاوكات طالنسضانني لةسةرخؤو بة سووربوونةوة بريورِاى 
ردةبرِى كة رِوون و ئاشكرا بوو بريورِاى ئةم ئيَوارةيةى نةبوون، بةَلكو ماوةيةكى دوورو دريَذة ثيَوةيان خؤى دة

 دةتليَتةوة: 
نيَوان خؤتاندا دةيكةن وةك ضؤن لةنيَوان وو ئةو مشت و مرِانة دةطرم كة لةـ من وريايانة طوآ لةهةم

طؤظارةكان دةخويَنمةوة، هةركة زؤرتر طوآ بطرم ثرت رِؤشنبريانى ديكةى ئةم شارةدا دةكريَت و، رِؤذنامةو 
دةطةمة ئةو برِوايةى كة ئةم مشت و مرِانةى ئةو خافتنانةيان تيَدا دةكريَت يان ئةوةى ثيَنووس و خامةكان 
دةياننووسن هيض ثيَوةنديةكيان بة ذيان و ثيَداويستييةكان و طريوطرفتة واقيعييةكاني ذيانةوة نيية. لةبةر 

لة نزيكةوة دةرِوامنة ذيان، ذيانى رِاستةقينة، الى كةسانى ديكةى دةبينم و، الى خؤمةوة هةستى ئةوةى من 
ثآ دةكةم. رِةنطة بةهةَلةدا ضوومب و، نةتوامن بريورِاى خؤم بة باشى دةربربِم، بةآلم زؤر جار دةمبينيت ناضار 

جيهاندا جؤرة هيَورييةكى كاتييان  دةمب لةو برِوايةدا مب كة ثيَشكةوتنى تةكنيكى و ئاشتى رِيَذةيى لة
هيَنابيَتةوة كايةوة، رِةوشيَكى تايبةتى دةستكردى ناواقيعييان هيَناوةتة كايةوة هةىل بة ضينيَكى خةَلكى 
بةخشيوة، ضينى ئةو كةسانةي ثيَيان دةَليَن رِؤشنبريان، ئازادانة يارى بة بريو هزرةكان بكةن، يارى 

و، )بة ضةند رِوانينيَك لة ذيان و جيهان( دةرِوانن، ئةو دوو شتة شتيَكى  بيَكارةكان كة كات بةسةر دةبةن
ضوون شيَوةى خانووة شووشةييةكانيان بؤ هزر هيَناوةتة كايةوة كة رِووةكةكانى ناوضة بيانييةكانيان لة 

ا نيية، هيض خاكد نيَوانةندييةك لةنيَوان هةموو ئةمةو لةكةشيَكى دةستكرددا تيَدا دةرِويَنن، بؤية هيض ثيَو
نيَوانى و لة نيَوان بناغةى ثتةوى واقيعيدا نيية كة جةماوةرى طيان لةبةرة زيندووةكان  ثيَوةندييةك لة

لةسةرى دةجووَليَنةوة. ئيَوة وا دةزانن كة ضارةنووسى جةماوةرو ئةو ئةركةى جةماوةر لةو شةرِانةدا تاوتوآ 
هيَنانى ئةو ئاماجنة بةرزانةى كة نةخشةتان بؤ دارِشتوون، دةكةن كة ثيَويستة بيانكةن لة هةوَليَكدا بؤ وةدي

بةآلم لةواقيعدا ئةو رِةورِةوانة لةناو ميَشكتاندا دةخوليَنةوة هيض ثيَوةندييةكيان بة ذيانى جةماوةرو بة 
ذيانةوة بة طشتى نيية. ئا ليَرةدا يارييةكةتان مةترسيدار دةبيَت، يان دةشيَت بؤ خةَلكى و بؤ خؤيشتان 

 رسيدار بيَتمةت
طالسنضانني رِاوةستا. ستيكؤظيض ئةوةند سةرى لةو وتارة دوورو دريَذة وريايانة سورِ ما، تةنانةت بريى لةوة 
نةكردةوة نة ثيَى بربِيَت و نةيش بةرسظى بداتةوة. تةنيا شتيَك كة كردى ئةوة بوو كاتيَك وشةي )مةترسى( 

طاَلتةجارِيانة. ئةمةيش )طالسنضانني(ى توورِة كرد،  بيست دةستى جووآلندةوة، جووآلنةوةيةكى لةسةرخؤى
 بؤية زؤر بة توندى دةستى بة ئاخافنت كردةوة:

ـ بةخوا مرؤظ كاتيَك طويَى لة قسةكانتان دةبيَت دةشيَت وا تآ بطات كة هةموو كيَشةو طريو طرفتةكان 
ةوةو، هةموو رِيَطةو بانةكان سةركةوتووانة ضارةسةر كراون و هةموو مةترسييةكان تا هةتاية دوور خراونةت

رِاكيَشراون و قريتاو كراون، هيض نةماوةتةوة تةنيا ئةوة نةبيَت بةسةرياندا برِؤين ... كةضى هيض شتيَكى 
ئاسانى ضارةسةر بكريَت و، هيواى ضارةةسةريَكى ذياندا بة ناكريَت هيض شتيَك لة ذيان ضارةسةر نةكراوةو،

موو شتيَك دذوارو ئاَلؤزو، طرانة، بة مةترسى طةورةوة بةسرتاوةتةوة كة تةواويش لةئارادا نيية، بةَلكو هة
لةطةأل ئاماجنى دياريكراودا ناطوجنيَت. لةهيض شويَنيَك سيَبةرى ئةو ئاواتة بويَرانة بةدى ناكريَت كة كرياك 
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ذايى ذيانى هيواى ثيَيان هةية، نةيش ئةو ئاسؤ فرةوانانةى كة تؤ سةريان ليَوة دةربهيَنيت. مرؤظ بة دري
ئةشكةجنةو ئازار دةضيَذيَت و، رِؤذيَك لة رِؤذان ناطاتة ئةوةى ثيَويستى ثيَيةتى، كةواتة ضؤن دةطاتة ئةوةى 
هيواى ثيَ هةيةو ئارةزووى دةكات. ئةو بةو تيؤرانةى وةك تيؤرةكانى ئيَوة هيضى بؤ ناكريَت تةنيا ئةوة 

قايل دةكات و، كةسانى ديكة  . لووت بةرزى خؤىنةبيَت ثيَويستى هةميشةيى بة يارى كردن قايل بكات
 دةدات. ئةمة رِاستييةكةية، يان بةاليةنى كةمةوة من واى دةبينم.فريو
ن ببينيت و تا واتاى تيَكؤشانى تؤرةكان بةراورد بكة تا ثيَشكةوجبةسة كةم سةردةمة ميَذوويية جؤراـ 

 ؤشانى مرؤيى ئاراستة دةكةن.مرؤيى ببينيت و، ئاكام واتاى ئةو تيؤرانة بزانيت كة تيَك
يةكسةر طالسنضانني لةوة تيَطةيشت كة ئةم ئاخافتنة ئاماذةيةكة بؤ ئةوةى كة خويَندنى تةواو نةكردووة، لة 

 ناخى خؤيةوة لةرزى، وةك ضؤن هةموو جاريَك لةم جؤرة حاَلةتةدا واى ىلَ ديَت. بؤية طوتى:
 مةوة.خويَنميَذوو ناـ من 

 بايةوة دةتبينى.ندبتخويَئةطةر ـ كةواتة 
 يتةوة.خيويَنـ بةآلم تؤيش ليَى نا

 مةوة!خويَنميَذوو دةـ ضؤن؟ من 
 ـ جطة لة زانستى سروشتى؟

طالسنضانني بة خةباسةتةوة ئةوةى بة دةنطيَكى لةرزؤك طوت، ستيكؤظيض ساتيَك شَلةذاو، دواتر بة دةنطيَك 
 لةوة دةضوو نووزة بيَت دةستى بة ئاخافنت كردةوة:

جطة لة زانستى سروشتى، ئةطةر لةسةر ئةوة سوور بيت ئةو شتة بزانيت. من لة ثاأل زانسيت  ـ بةَلآ
 سروشتيدا، بايةخ بة ثرسى رِاميارى و ميَذوويى و كؤمةآليةتى دةدةم.

ـ شتيَكى طةورةية كة بتوانيت بايةخ بة هةموو ئةمانة بدةيت ... ضونكة وةك بزامن تؤ ويَرِاى هةر هةموو 
 بيَذو ثيَشةنط و شاعريو ئاشقيشيت.ئةوةيش، وتار

يادوةرى ثاش نيوةرِؤى ئةمرِؤ كة لة هؤَلى ضؤَلى وانةطوتنةوةكةى  يض بة بيَزارييةوة بزةيةكى هاتآ.ستيكؤظ
بةسةر برد، وةك شتيَكى دوور بةآلم بة ئازار بة ميَشكيدا تيَثةرِى، تةنيا ئةو كاتة بريى كةوتةوة كة 

خؤشةويستييان لة نيَواندا هةبووة ثيَش ئةوةى ئةو بيَتة شارؤضكةكةوة. طالسنضانني و زؤروكا ثيَوةندى 
ئةوةى خؤشةويستى لة دَلدا نةبيَت ناتوانيَت هةست بةو شتة بكات كة ئةويندار هةستى ثآ دةكات و، 

 ناشتوانيَت مةزةندةى هيَزو تواناى جارِكيَشان و ئةو مةترسيية بكات كة لة جارِكيَشانداية.
اند ئاخافتنى نيَوان هةردوو الوةكة بوو بة دةمةقاَليَيةكى خؤ بة خؤى توندوتيذ كة هةر لة ئةوةندةى نةخاي

 سةرةتاوة بة سةر سةريانةوة دةخواليةوة.
الوان نايانةويَت خؤيان لة دةمةقاَلآ ببويَرن، ئةوانيش ضوون بيَضووى زيندةوةرو طيان لةبةران كة بة ئاسانى 

 دةكةن. دةست بة يارى توندوتيذو درِندانة
ـ من ضيم، بايةخ بةضى دةدةم، هةرضؤنيَك بووة ئةوة تةنيا ثيَوةندى بة خؤمةوة هةيةو ثيَوةندى بة كةسى 

 ديكةوة نيية. خؤ خؤم لة كاروبارى مةترة سآ جايةكان و بنةدارةكانت تآ هةَلنةقورتاندووة؟
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 ةوليَتةوة كاتيَك يةكيَك ئاماذة بخئةو توورِةبوونة توندةى كةبةردةوام لة دةروون و ناخى )طالسنضانني(دا دة
 حاَلةتةكةى بكات، ئيَستة زؤر توند ئازارى ثآ طةياند.

ـ تؤ واز لة مةترى سآ جايةكامن بيَنة. من بة هؤى بةروبوومى كارةكةمةوة دةذيم، بةآلم بة هؤيةوة فيَلَ لة 
 كةس ناكةم. من فيَأل لةكةس ناكةم و كةس فريو نادةم.

 وة؟ـ ئةى من كةسم فريو دا
 ـ هةموو ئةو ثياوانة يان هةموو ئةو ئافرةتانة دةكةونة ذيَر كاريطةرى فريودانتةوة!

 ـ رِاست نيية.
 بةَلكو رِاستة. بة خؤت دةزانيت كة ئةمة رِاستة. جا مادامةكىَ بةرةنطارم بوويتةوة ئةوة ثيَت دةَليَم ...

 ـ بيشيَليَيت دةربةست نايةم.
نطة مرؤظ هةموو رِؤذطارى خؤى لة نيَوان بنة درةختةكاندا بةسةر ببات، ـ بةآلم من بةتةنطى ئةوةوةم. رِة

ثاش ئةوة رِيَى ئةوةى ىلَ ناطريَت فيَر ببيَت و بهزريَنيَت و هةست بكات. رِاى خؤمت سةبارةت بة سةرقالَ 
 كانت.بوون و ثسثؤريية زؤرةكانى تؤو رِا بويَرةكانت دةخةمة رِوو، هةروةها سةبارةت بة شيعرو دَلداريية

يةوة وةك يةكيَك بيةويَت هةستيَت، بةآلم لة شويَنةكةى خؤيدا مايةوة. ماوةيةكى دوورو آلستيكؤظيض جوو
دريَذة ميوزيكى كةمان و ثيانؤكة لة يانة سةربازييةكةوة دةستى ثآ كراوةتةوة )هةردووكيان هةنووكة 

طةكانيش بةو شةوة لةناو هاذةى سيَيةمني بةشى سؤناتينةكة دةذةنن، كة بةشيَكى خؤش و جووآلوة(، دةن
 رِووبارةكةدا بزر دةبن.

 ـ سوثاس، لةو بارةةيةوة رِاى لةتؤ زيرةكرتم بيستووة.
ـ نا، نا ... ئةوانى ديكة يان ناتناسن، يان درؤت لةطةأل دةكةن، يان رِايان وةك رِاى منة بةآلم خؤيان كرِ 

ةبةندة رِوحييةكانت و، هةموو ثيَوةنديية دةكةن. هةموو تيؤرةكانت و، هةموو بايةخ ثيَدانة زؤرو ز
ئةويندارى و برادةرايةتييةكانت، هةموويان لة ئاواتةكانتةوة هةَلقوآلون، ئاواتةكانيشت ئاواتيَكى درؤكينةى 

 طةندةن، لةبةر ئةوةى لة لووت بةرزيتةوة، تةنيا لة لووت بةرزيتةوة هةَلقوآلون.
 ـ ها ها ...

ةنووكة بؤ ئةو بريؤكة نةتةوةيية دةيكةيت ئةويش تةنيا اليةنيَكى ـ بةَلآ، ئةو بانطةشة طةرمةى ه
تايبةتيية لة اليةنةكانى لووت بةرزيت. تؤ ناتوانيَت نة دايكت و نة خوشكةكانت و نة براكةت خؤش بويَت، 
كةواتة ضؤن دةتوانيت بريؤكةيةك لة بريؤكةو هزرةكانت خؤش دةويَت ! ... ناشيَت تؤ كابرايةكى ضاك و 

دَلسؤز بيت تةنيا لة رِووى لووت بةرزييةوة نةبيَت ... لووت بةرزيت ئةو هيَزة طةورةيةية كة  مةردو
ت. ئةوةى نةتناسيَت، دةشيَت بة ا شتةية كة ثرت لة خؤت خؤشت دةويَدةتبزويَنيَت. تةنيا خؤراكتة. ئةو تةني

اى باآلى نةتةوةيى، يان  بؤ ئاسانى بة ضاالكى و ثةرؤشيت لة مشت ومرِو تاوتوآ كردن و دَلسؤزيت بؤ بةه
ت بؤ كةى بةرزى سةرووى تاك فريو خبوات. بةآلم ناتوانيزانست، يان بؤ شيعر، يان بؤ هةر ئاماجنيَكى دي

ت بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ بةاليةندارى كةسيَك ذ خزمةتى شتيَك بكةيت، ناشتوانيماويةكى دوورو دريَ
ةت ثآ نادات ... بؤية هةر كاتيَك شتةكة ثيَوةندى بة لووت مبيَنيَتةوة، ضونكة لووت بةرزي ئةو رِيَطةي
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بةرزيتةوة نةبيَت، بةالى تؤوة دةبيَتة شتيَكى نامؤى دوور دةست و ناتةويَت ثةجنةيةكي لة ثيَناودا بَلند 
بكةيتةوةو ناشتوانيَت ثةجنةيةكى لةثيَناودا بَلند بكةيتةوة. ئةو كات بة هؤى لووت بةرزيتةوة خؤت رِسوا 

يت، ضونكة تؤ بة خؤت كؤيلةى ئةو لووت بةرزييةيت. تؤ نازانيت تا ض رِادةيةك لووتت بةرزة. بؤية دةكة
 من باشت دةناسم. تةنيا بة خؤم دةزامن تؤ ض ئيبليسيَكى لووت بةرزيت.

ستيكؤظيض بةرسظى نةدايةوة: سةرةتا لةم وشة هوشيارة بةجؤش و خرؤشانةى هاوةَلةكةى سةرى سورِما كة 
ة دميةنيَكى نوآ و بة رِؤَليَك خؤى ثيشان دا، ثيَشبينى ئةوةى ىلَ نةدةكرد ثاشان ئةو وشة توندو لةناكاو ب

تيذانةى كة هاوةَلةكةى بةيةك شيَوة خستنية رِوو، كة سةرةتا برينداريان كردو ورووذانديان، ئةو وشانةى 
برِين دَليان ثيَكاو نديَك دةرطومان هةيَؤش بن. ببةضيَذ هاتنة ثيَش ضاو، تةنانةت لةوة دةضن شريين و خ

طةياند، بةآلم ئاخافتنةكة بة طشتى ـ مةبةستم ئةم رِؤضوونة ناو رِةفتارو هةَلس و يَئازاريان ث
كةوتةكانيةوةية ـ رِيايى بؤ كردو تا رِادةيةك قايلى كرد. لةبةر ئةوةى ئةطةر بتةويَت بة الويَك بَليَيت كة 

ى ئةوةى دةدةيت بة خؤيةوة بنازيَت و خؤى خؤش بويَت . ئةو ئيبليسيَكى لووت بةرزة ئةوة ختؤكة
بوو طالسنضانني لة هةَلدانةوةى ناخةوةى قووَلى بةم جؤرة هةَلدانةوة يَستيكؤظيض بة رِاستى ئارةزووى ل

توورِةيةو، تيشك خستنة سةر كةسايةتى شاراوةى بةردةوام بوواية، ضونكة ئةمةى بة بةَلطةيةكى نوآ 
 باآلى هةيةو ثيَشةنطة.     دةزاني كة خةسَلةتى 

لةو كاتةيشدا نيطاى توند لةسةر كةلووة سثييةكة نةدةترووكاند كة لةبةر تريفةى مانطة شةوةكةدا بةسةر 
 بةردة سوورةكةوة دةركةوتبوو.

لةو نووسينة توركييةى دةرِوانى، كة تيَى نةدةطةيشت، رِوانينى ئةو كةسةى كة دةخيويَنيَتةوةو دةكؤشيَت 
لَ و دروستى  تيَدا بؤ ئةو قسة كاريطةرو زيرةكانة بدؤزيَتةوة كة ئةم هاوةَلة نةطريسةى لة واتاى قوو

 تةنيشتييةوة دانيشتووة كردنى.
ـ تؤ هةرطيز بايةخ بة هيض نادةيت. لة رِاستيدا تؤ نة كةست خؤش دةويَت و نةيش رِقت لةكةس دةبيَتةوة، 

يَويست بةوة دةكةن مرؤظ لة قاووغى خؤى بضيَتة دةرةوة، ضونكة هةر يةكة لة خؤشويسنت و رِ  ليَبوونةوة ث
خؤى بةخت بكات، خؤى ذ بري بكات، خؤى تيَثةرِيَنيَت، بةسةر لووت بةرزى خؤيدا زالَ بيَت. تؤيش 

ت بيانكةيت ئةوة هيض شتيَك نيية لة ثيَناوياندا بيكةيت. ضاك نيت ئةوانة بكةيت، ئةطةر بشتوانيناتوا
كارت تيَناكات، كةواتة ضؤن ئازارت بدات! تةنانةت كولةمةرطى خؤت، بايةخ بةو بوونةوةى ئةوانى ديكة 

كولةمةرطييةى خؤت نادةيت، ئةو كاتة نةبيَت كة رِيايى بؤ لووت بةرزيت بكات! تةنانةت ئريةيى بة كةس 
نابةيت، نةك لةبةر ئةوةى ضاكيت، بةَلكو لةبةر ئةوةى ئةوةندة خؤثةرستيت هةموو سنووريَكت 

 اندووة. تؤ هةست بة شادومانى و كولةمةرطى كةسانى ديكة ناكةيت. هيض شتيَك دَلت ناهةذيَنيَت وتيَثةرِ
ناجتووَليَنيَت. تؤ خؤت لة هيض ناثاريَزيت، نةك لةبةر ئةوةى بةجةرطيت، بةَلكو لةبةر ئةوةى ضى ئارةزووى 

ثةيوةستييةكت بة خويَن و بة ضاكةت لة ناخدا هةية هةموويان مت بوونة، ويَرِاى لة خؤبايى بوونت هيض 
سؤزدارى خؤرِسكانةو، نةيش بة خواو، نةيش بة جيهان و نة بة خيَزان و نةيش بة برادةرو هاوةآلنةوة نيية. 

تايبةتييةكانى خؤت نادةيت. بيَزارى لةخؤبايي بوونت ـ نةك ذانى لةخؤبايي بوونت ا تةنانةت بايةخ بة توان
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خؤى لة جياتى تؤو بة سةبارةت بة هةموو كاريَك، ئةو بة، بةردةوام و ـ تةنيا شتة كة دةشيَت بتهةذيَنيَت
 زامنى تؤوة دةدويَت و كردارةكانى خؤتت بةسةردا دةسةثيَنيَت.

 ستيكؤظيض لة ناكاودا طوتى:
 ـ  ئةمة بؤ ئةوةية خؤت لة زؤركا ببةيتة ثيَشةوة؟

خؤم لة زؤركا ببةمة ثيَشةوة. تؤ هيض ـ ئةطةر دةخوازيت با لةبارةى زؤركاوة بدويَني. بةَلى بؤ ئةوةية 
ت و ناتوانيت بةرانبةر بة هيض اتوانيت داويَن ثاك و بآ طةرد بيثةرؤشى وآ نةدةبوويت، بةآلم لةبةر ئةوةى ن

شتيَك رِاوةستيت، بؤية ئةوة بة رِيَكةوت ثيَشنيار كراو لةخؤبايى بوونتى ورووذاند ... تؤ دةست بةسةر ئةو 
ناسكةدا بطريَت، وةك ضؤن وتارو ضامة دةنووسيت و، وةك ضؤن وتار  وةشيَوث و بةستةزمان مامؤستا

دةبيَذيت و وانةبيَذى ثيَشكةش دةكةيت، هةركة ليَيان ببيَتةوة، ليَيان بيَزار دةبيت و، لةخؤبايى بوونةكةت 
اخؤيت و، تيَر نيَت، رِؤذيَك لة رِؤذان تيَر ن، بة نيطا هةموو شويَنيَك دةثشكلة بيَواريدا باويَشك دةدات و

بة خؤت يةكةمني كؤيلةى ئةو  ناخؤيتةوة، هةموو شتيَك دةخةيتة ذيَر رِكيَفى لةخؤبايى بوونى خؤتةوة، بةآلم
بايي بوونةيت، يةكةمني شةهيدى ئةو لةخؤبايى بوونةيت. رِةنطة لة ئاييندةدا زؤر كارى نةبةردى و لةخؤ

تر لة سةركةوتنت بةسةر الوازى ئةو ئافرةتانةدا سةركةوتنى طةورة دةستةبةر بكةيت، بةسةركةوتنى طةورة
كة فريويان دةدةيت، بةآلم هيض سةركةوتنيَك نيية بتوانيَت رِؤذيَك لة رِؤذان دَلت ئاو بدات، لةبةر ئةوةى 
لةخؤبايى بوونةكةت بةردةوام شتى لةوة دوورترى دةويَت، ضونكة بةردةوام لةخؤبايى بوونةكةت هةموو 

تةنانةت طةورةترين سةركةوتن تؤمار بكات ئةوةندة نابات لة يادى دةضيَتةوة ...  شتيَك هةَلدةلووشيَت،
ياد ناضيَتةوة ضةندةيش بآ بةها بيَت. كاتيَك هةموو موو نشوستى و هةموو ئازاريَكى لةبةآلم تا هةتاية هة

ثةرت دةبيَتةوةو بيَت و، ثةرت شتيَكت لةدةوروبةر تيَك دةشكيَت و، دةرِووخيَت و، ثيس دةبيَت و، رِسوا دة
يتةوة كة ناتوانيت ناو دةضيَت، ئةو كات خؤت لةو بيابانةدا تةنآ بةرانبةر بة لةخؤبايى بوونى خؤت دةبينلة

بؤ ناميَنيَتةوة ئةوة نةبيَت كة خؤت هةَللووشيت، بةآلم  تشكةش بكةيت، ئةو كاتيش هيضهيض شتيَكى ثيَ
ة لةوة خؤشرتو بةضيَذتر رِاهاتووة، دةتكاتة خؤراك و ئةوةيش دادت نادات، لةبةر ئةوةى لةخؤبايى بوونت ك

دةختوات. ئةمة رِووى رِاستةقينةى تؤية ئةطةرضى ثيَضةوانةى ئةوة ثيَشانى خةَلكى دةدةيت، ويَرِاى ئةوةيش 
 كة رِاى خؤت بةرانبةر بة خودى خؤت رِايةكى ديكةية. بةآلم من دةتناسم.

 ليَرةدا لةناكاو طالسنضانني بآ دةنط بوو.
لةسةر كابياكة مرؤظ هةستى بة ساردى شةو دةكرد. بآ دةنطى تيَكةأل بة هاذةى ئاوةكة كة دوايى نةدهات 
باَلى بةسةر شويَنةكةدا كيَشابوو. هةردوو هاوةَلةكة تيَبينى ئةوةيان نةكردبوو ئةو موزيكةى لةسةر 

كويَن و ضى دةكةن، لةبةر  كةنارةكةوة بةرطوآ دةكةوت، كث بووة، بة تةواوةتى لة ياديان ضووبووةوة لة
يان لة هزرةكانى خؤياندا نغرؤ بووبوون ئةو نغرؤبوونةى كة تةنيا الوان ليَى دةطةن. ثياوى ةئةوةى هةر يةك

ستةزمانة لة بارةى شتيَكةوة دوا كة زؤرى بري ىلَ دةكردةوة، رِةشكنة بة زؤمدارو)مةترة دوو جاكان(، ئةو 
بة جؤش و خرؤش و بة  آلم ئةم جارةيان خيَراو رِةوان وؤ بدؤزيَتةوة. بةبآ ئةوةى وشةو دةربرِينى طوجناوى ب

طرت بآ ئةوةى جبووَليَتةوةو بآ ئةوةى ضاو لة كةلووة سثييةكة يَةوة دوا. )ستيكؤظيض(يش طويَى لناخؤشيي
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ى برتووكيَنيَت كة نووسراوى بة توركى لةسةر نووسراوة، وةك بَليَيت تةماشاى ثةردةى سينةما بكات، طويَ
لة هةر هةموو وشةيةك طرت و، هةستى بة هةر نقورِضكيَك كرد، بةآلم هيض شتيَكى بة رِيسوايى 

هةر كاتيَك  مةترسييةكى تيَدا بةدى نةكرد. بةثيَضةوانةوة،تيَنةطةيشت لةوةى هاوةَلةكةى دةيطوت و، هيض 
تر دةبيَت و، بة باَلى طويَى لة وشةيةك لة وشةكانى طالسناضني دةطرت خؤى دةهاتة ثيَش ضاو كة طةورة

نةبينراو، بآ هةراوهؤرياو، خيَرا، بويَرانة، بة هةذان و هةَلضوونةوة بالَ دةطريَتةوةو بةسةر ئةو 
ئادةميزادانةدا باأل دةطريَتةوة كة نووساونةتة عةردةوة، بةسةر ئةو ثةيوةستانةى لة نيَوانيانداية، بةسةر ئةو 

بةسةر ئةو سؤزانةى لة دلَ و ناخياندا دةخوليَنةوة: ئةو تةنيا كةسيَكة ياسايانةى كاروباريان بةرِيَوة دةبةن، 
سةربَلندو، مةزن و كامةران )يان شتيَك لة كامةرانى دةضيَت(. ئةو بةسةر هةموو شتيَكدا دةفرِيَت، بؤية 
 ئةو دةنطةى دةيبيسيَت و ئةو وشانةى نةيارةكةى دةيانَليَت، هاذةى ئاون، هةراو هؤرياى جيهانن، ئةو

يية بزانيَت ئةو جيهانة نزمةى، كة دةكةويَتة شويَنيَكى ذيَر ثيَيةوة. مةبةستى ئةوة ن، جيهانةى نايبينيَت
ضى دةكاتةوةو، ضى دةبيَذيَت، ضونكة بةسةريدا دةفرِيَت، ضوون باَلندةيةك بة سةر جيهان ضييةو، بري لة

 ناوضةيةك لة ناوضةكاندا بفرِيَت.
دةضوو هةردووكيان بة ئاطة هاتبنةوة. هيض كاميَكيان يَدةنط بوو، وا ثني ساتيَك بآ كاتيَك طالسنضان

. كةس نازانيَت خوا نةبيَت ئةو دةمةقاَليَية بةرةو كوآ دةرِؤيشت اتياندةويَرا تةماشاى ئةوى ديكة بكنة
و  ئةطةر لةسةر ثردةكة الى طؤرِةثانةكةوة هةنديَك سةرخؤش دةرنةكةوتبان كة ئاوازى ثضرِ ثضرِيان دةضرِى

هات و هاواريان بوو. دةنطى يةكيَكيان كة ناوى )تينؤر(ة بةسةر دةنطى هةمووياندا زاأل بوو، بة دةنطيَكى 
 توندو نارِيَك طؤرانييةكى كؤنى دةضرِى:

 ئةى فاتيمةى كضى عابد ئاغا
 ئةى كيذى جوان و قةشةنط

بازرطان و كورِى خيَزانة  هةردوو هاوةَلةكة ئةو سةرخؤشانةيان بة دةنطياندا ناسييةوة، كة ذمارةيةك
زةنطينةكان بوون. هةنديَكيان رِاست و لةسةرخؤ دةرِؤيشنت و هةنديَكى ديكةيان لة رِآ كردندا لةتريان 
دةبردو بةم الو بةوالدا دةهاتن و دةضوون. بة طاَلتةو طةثة كوىَ كةرِكةرةكانيانةوة ديار بوو لةو خانةوة 

 ( .ر دار ضنارةكة ت ) ذيَهاتبوونة دةرآ كة ثيَى دةطوتريَ
كةدا ياد ضوو لة ضوارضيَوةى بةسةرهاتةكةى ثيَشووةوة ئاماذة بة شتيَكى نوآ بدةين لة شارؤضكةئةوةمان لة

طومان ئةوةتان تيَبينى كرد كة مرؤظ بة ئاسانى ئةو شتة لةبري دةكات كة حةز يَتازة هيَنرابووة كايةوة )ب
 نةكات باسى بكات(.

ت ثيَش دةست ثيَكردنى رِاكيَشانى هيََلة ئاسنينةكة، ذن و ثياويَك لة فيشيطراد ثازدة ساأل دةبيَت، تةنانة
نيشتةجآ بوون. ثياوةكة ناوى )ترديك( بوو، ذنةكةيش ناوى )يؤلكا(بوو. ئافرةتةكة سريبى دةثةيظى ضونكة 

كة بؤ ئةوة  بوو. ئةوةندةى نةخاياند لة شارةكةدا ئةوة بآلو بووةوة (نؤظى ساد)بة نذاد خةَلكى شارؤضكةى 
هاتوون شويَنيَك دامةزريَنن الى طةىل ئيَرة ناوى بؤ دانةنراوة. ئةوةبوو لةوثةرِى شارةوة لةذيَر دار ضنارة 
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بةرزةكاندا كة لة بنارى ضياى سرتايضةوة دةرِويَن، لة خانوويةكى كؤنى خانووى بةطةكاندا كة بة تةواوةتى 
 دميةنةكةيان طؤرِي ئةو شويَنةيان دامةزراند.

ةوة ئةو شويَنة بةدناوةية لة شارةكةدا. ثةجنةرةكانى بة دريَذايى رِؤذ داخراون و ثةردةكانيان دادراونةتةوة. ئ
رِووناكى ضرايةك لة ضراكانى ، ةكةيدا رِووناكييةكى سثى دةبينراكة ئيَوارانيش دادةهات لة بةردةم دةرواز

دةنطى طؤرانى و دةنطى ثيانؤيةكى  كانةكان بوو، كة بة دريَذايى شةو دةطرِا، لة نهؤمى عةرديش
ميكانيكى بةرطوآ دةكةوت. الوانى شارو ثياوانى ضاولةدةر ناوى ئةو ئافرةتة طةجنانةيان بةسةر زارةوة بوو 
كة )ترديك( دةيهيَنان، لةوانةى لةو شويَنةدا بةخيَوى دةكردن. سةرةتا ضوار بوون: ئريما، ئيلؤنا، فةريدا، 

 ئارانكا.
يَك لة رِؤذانى هةينى )كيذةكانى يؤلكا(يان دةبينى سوارى دوو طاليسكة بوونةو بؤ خةَلكى هةموو رِؤذ

ثشكنينى هةفتانة بؤ نةخؤشخانةيان دةبردن. سووراوو سثياويان  لة دةم و ضاويان دابوو، طوَليان بة 
ة. كاتيَك بووبووشةبقةكانيانةوة كردبوو، ضةترى دريَذيان بة دةستةوة بوو باَلى دانتيَاليان ثيَوة شؤرِ 

رِيَطةدا دةرِؤيشت ئافرةتانى شارةكة كيذةكانى خؤيان دةشاردةوةو رِوويان وةردةرضةرخاندو  طاليسكةكةيان بة
 هةستيان بةجؤرة سؤزيَك دةكرد كة بيَزهاتنةوةى تيَدا تيَكةآلو بة رِيسوايى و بةزةيى دةبوو.

كى بآ شومارى ثارةو ثوول و كريَكار رِذانة كاتيَك كارى رِاكيَشانى هيََلة ئاسنينةكة دةستى ثيَكردو، برِيَ
شارةوة، ئةو كات ذمارةى ئةو ئافرةتانة ثرت بوو. )ترديك( لة تةنيشت خانووة توركيية كؤنةكةوةو، بة ثيَى 
نةخشةيةكى تايبةت، خانوويةكى نويَى دروست كرد، بنميضةكةى بة ثةردةى سوور رِازاندةوة كة لة دوورةوة 

ةكة لة سآ بةش ثيَكهاتبوو: هؤَليَكى هاوبةش، هؤَليَكى تايبةت، هؤَليَكى تايبةت بة دةبينرا. خانووة نويَي
ئةفسةران. هةر يةك لةم سآ بةشةيش نرخ و كرِيارى خؤى هةبوو. لةوآ )لةذيَر دارضنارةكة(دا بة طوتةى 

لة ئؤتيَلى لؤتيكادا خةَلكى شار، كورِو كورِةزاى ئةوانةى لة رِابوردوودا مةييان لة مةخيانةكةى زارياو دواتر 
دةنؤشى، كورِان و كورِةزايانى ئةوانة دةيانتوانى ئةو ثارةو ثووالنةيان بؤ مابووةوة يان طرديان كردبووةوة 

طوآ دةكةوتن و دةمةقاَليَى بةناوودةنط و دراماى سؤزدارى رِوويان ؤ بدةن. لةوآ طاَلتةى سووك بةربةفريِ
ؤى ئةو شويَنةوة ضةندين كيَشة رِوو بة رِووى خودى كةسان و دةدا، كرِياران زؤريان دةخواردةوة. بة ه

 خيَزانةكان بووةوة لةو كيَشانةى لة شارةكةدا رِوويان دا.
لة ناو سةرةكى ترين كةسى نيَو ئةو طرووثة سةرخؤشانةدا كة بةشيَكى شةويان لة )ذيَر دارضنارةكة(دا 

ك دةكةنةوة، الويَك دةبينريَت ناوى )بتسيكؤزا(ية، بةسةر بردووةو ئيَستة هاتوون خؤيان لةسةر كابياكة فيَن
 الويَكى طيَلؤكةى دأل سافةو كورِة زةنطينةكان شةرابيان دةداية بؤ ئةوةى طاَلتةى ثآ بكةن.

ئةو الوة كات بةسةربةرانة لةسةر ئيفريزى ثردةكة رِاوةستان بةر لةوةى بطةنة كابياكة، دةمةقاَليَى 
دةدا يَآ دةكةوت. نيقؤال الفى ئةوةى لرِووى دةدا طويَى كةرِ دةكردو بةر طوسةرخؤشةكان كة لة نيَوانياندا 

زة بةردينةكةدا برِوات، هاوةَلةكانيشى ثيَيان دةطوت كة يكة دةتوانيَت تا كؤتايى ثردةكة بةسةر ئيفر
ةو كات ناتوانيَت ئةو كارة بكات، ئاكام طرةويان لةسةر دوو شووشة شةراب كرد، ئةطةر توانى بثةرِيَتةوة ئ

ئةو دوو شووشة شةرابةى وآ دةدةن. هةركة لة نيَو خؤياندا رِيَك كةوتن ئةوةندةى نةبرد الوةكة خؤى 
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هةَلكوتاية سةر ئيفريزةكةو، دةستى بة رِؤيشنت كردو، هةردوو باَلى كردبووةوة، وريايانة هةر ثيَيةكى 
ة برِوات، كاتيَك طةيشتة كابياكة، خستبووة ثيَش ئةو ثيَيةكةى ديكةيةوة وةك ئةو كةسةى بة نوستووييةو

ئةو دوو الوة دواكةوتووةى بينى، هيضى ثآ نةطوتن، بةَلكو دريَذةى بة رِيَطة مةترسييةكةى خؤى داو ورتة 
وةك ضؤن سةرخؤش ورتة ورت دةكات و لةتر دةبات، لةكاتيَكدا هاوةَلة شادةكانى  دورتى دةكردو لةترى دةبر

زلةكةى لةبةر رِووناكى كزى مانطدا بة دريَذايى ثردةكة سةماى دةكردو بةسةر بة دوايةوة دةرِؤيشنت. سيَبةرة 
 ئيفرزةكةوة لة ديوةكةى ئةو ديوةوة دةشكايةوة.

سةرخؤشةكان شيَتانة دةستيان بة هاوارو دةربرِينى تيَبينى طياَلنة كرد، هةردوو الوةكة هةستان و بآ ئةوةى 
 بةرةو ماَلى خؤيان بةرِآ كةوتن.سآلويان ىلَ بكةن، هةر يةكةو لة اليةكةوة، 

طالسنضانني لة رِؤخى ضةثةوةى رِووبارى دريناوة لةناو تاريكيدا بزر بوو لةو رِيَطةيةى بةرةو ماَلةوةى خؤيانى 
دةبات كة دةكةويَتة سةر لووتكةى ضياى )جؤكؤَلضة(وة، )ستيكؤظيض(يش لة رِؤخةكةى ديكةوة كة بةرةو 

طاوى سست بةرِآ كةوت، رِآ كردنةكةى دوو دَلى ثيَوة دياربوو. نةيدةويست طؤرةثانى بازارِ دةضيَت، بة هةن
ئةو شويَنةى شار بةجآ بهيََليَت كة لةم كاتانةدا  فيَنك و شيَدارة . ئةوةندةى نةخاياند الى ئيفريزى ثردةكة 

 رِاوةستا. ثيَويستى بةوةبوو شتيَك بةدةست بهيَنيَت، ثشت بة شتيَك ببةستيَت.
ناكيية كةمةكانى شارةكةى ضياى )فيد(ةوة ئاوابووبوو. الوةكة سةرجنى سيَبةرة طةورةو رِوو مانط لةوديوى

كة تيَيدا لةدايك بووة، لةو دميةنة رِادةما. وةك بَليَيت يةكةمني جارة دةيبينيَت، لةو كاتةيشدا  ادخؤى دة
و. ئةو رِيَ كردنة لةوثةرِى ثردةكةوة ثشتى بة ئيفريزة بةردينةكةوة دابوو.  شةكةت و غةمطني بو

مةترسيدارةى ئةو شيَتة )بتسيكؤزا( لةسةر ئيفريزةكة دةستى ثآ كرد، لةناكاو منداَليةتى ساواى خؤى بري 
خستةوة، كة رِؤذيَكيان بؤ قوتاخبانة دةضوو، لةناو تةمى ثاييزدا كاتى بةيانى )تاك ضاوة( ضوارشانةكةى 

ييةك لة يادوةرييةكانى تةمةنى منداَلى غةم و خةفةت لةسةر ئةم ئيفريزة بينى سةماى دةكرد. هةر يادوةر
لة ناخيدا دةورووذيَنن. ئةو هةست كردنةيشى ثةرت بووةوة كة وشة طةرم و توندةكانى طالسنضانني بيَداريان 
كردةوة، مةبةستم هةست كردنيةتى بةوةى كة ضةند مةزن و سةرجنرِاكيَش و جوانةو، تةواو بةسةر هةموو 

ظيَكدا دةفرِيَت. واى هاتة ثيَش ضاو كة لةناكاو ئامسانةكانى سةرةوةى بةجآ هيَشتووةو، شتيَك و هةموو مرؤ
بةسةر عةردة تاريكةكةدا سكةخشكآ دةكات، سكةخشكيَيةكى دذوار وةك هةموو خةَلكانى ديكة. 

و رِووى ئةوةيش كة ئازارى دةدات يادوةرى ئةو رِووداوةية كة لةطةأل مامؤستا ئافرةتةكةدا رِووى دا كة دةبو
نةداية )وةك بَليَيت كةسيَكى ديكة ئةو كارةى بةناوى ئةوةوة كردبيَت(، هةروةها يادى ئةو وتارةى لة 
طؤظارةكةدا بآلوى كردةوة، كة ئيَستة واى ديَتة ثيَش ضاو الوازو ثرِ لة هةَلةية )وةك بَليَيت يةكيَك لة جياتى 

وى كردبيَتةوة(، هةروةها يادوةرى ئةو ئاخافتنة دوورو ئةو نووسيبيَتى و بةبآ ويستى ئةم بةناوى ئةمةوة بآل
دريَذةى لة نيَوانى ئةوو لةنيَوان )طالسنضانني(دا رِووى دا، كة ئيَستة واى ديَتة بةرضاو كة ثرِ لة خةباسةت و 
رِك و كينةو، جنيَوى ثيس و مةترسى واقيعيانةية. ليَرةدا لةناخيةوةو لةبةر ئةو سةرمايةى لة رِووبارةكةوة 
بةرز دةبووةوة مووضرِكيَك بة لةشيدا هات، تةنيا لةو ساتةدا نةبيَت، وةك بَليَيت تازة لةخةو بيَدار 
بووبيَتةوة، تيَبينى كرد كة هةردوو ثةجنةرةكةى يانة سةربازييةكة تاريك داهاتوون. دوايةمني كرِيارانى 
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مششيَرى دريَذو، دةنطى قسةو هةراو  يانةكة بةجيَى دةهيََلن. لة طؤرِةثانة تاريكةكةوة دةنطى تة  و تؤقى
هؤريايةكى ناضارةكى و خؤكردانة بةرطوآ دةكةوت. ئةو كاتة الوةكة ناضار بوو خؤى لة ديوارةكة دوور 
خستةوةو، جاريَكى ديكة تةماشاى ثةجنةرة رِووناكةكةى ئؤتيَلةكةى كرد، كة دوايةمني رِووناكى 

ة هةنطاوى كورت كورت بةرةو ماَلةوة تيَى تةقاند كة لةويَية رِووناكييةكانى شارة نووستووةكة بوو، ثاشان ب
 لةسةرةوة، لة طةرِةكى مةيدان.

******* 
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 بيستةمني ثارِ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ى هؤتيَلةكة، كة هيَشتة وةك نيشانةيةك لة نيشانةكانى ذيان لة شارةكةدا لةو شةوةدا يةئةو ثةجنةرة تةنيا

ةم شةو لؤتيكا لةبةردةم ئكة ذوورةكةى )لؤتيكا(ى ليَية.  رِووناكة، ئةو كونة بضووكةى يةكةمني نهؤمة
ميَزة بضكؤلة قةرةباَلغةكةيدا دانيشتووة، وةك ضؤن ماوةى بيست و ئةوةندة ساَلة بةردةوام دادةنيشت، 
كاتيَك دةضووة ناو ئةم ذوورة بضووكةوة بؤ ئةوةى دواى هات و ضؤو قةةرةباَلغى ئؤتيَلةكة كة لة ميواناندا 

 كةميَك ثشوو بدات، بةآلم لةم ساتةدا هةموو شتيَك ئارام و تاريكة. مجةى ديَت
طةرِايةوة ذوورةكةى خؤى و، خؤى بؤ نوسنت ئامادةكرد. بةر لةوةى لةسةر دة لؤتيكا لة دةوروبةرى كاتذميَر 

ةكةوة نويَنةكةى رِاكشيَت جاريَكى ديكة ضووةوة بةردةم ثةجنةرةكة تا هةواى فيَنك هةَلمذيَت كة لة رِووبار
 شكيَكى كز رِووناكى كردبووةوة،مانط بة تي ى دوايةمني تاقى ثردةكةى دا كةبةرز دةبووةوةو، سةرجنيَك

ة بةردةوام لة ثةجنةرةكةيةوة تةماشاى دةكات بآ ئةوةى بطؤرِيَت. ئةو كات قةرديَكى كؤنى يشتةنيا دميةن
آلم هةركة دةستى بة هةَلطيَرِو وةرطيَرِى بريكةوتةوة، لةبةردةم ميَزةكةيدا دانيشت و بة دوايدا طةرِا. بة

بليتةكانى كرد ئةوةندةى نةخاياند سةرقاأل بوو، كاتى ذ بري كردو، ئةوةيشى ذ بري كرد كة ثيَويستى بة نوسنت 
 هةية بؤية نزيكةى دوو كاتذميَر لةبةردةم ميَزةكةيدا رِؤنيشت.

وةو خةريكة ذمارةكانى يةك لة دواى يةك رِيز زؤرة نيوةشةو تيَثةرِيوة، بةآلم لؤتيكا خةوى زرِا ىماوةيةك
 دةكات و، كاغةزةكانى يةك لة دواى يةك هةَلدةداتةوة.

لؤتيكا شةكةتة، بة رِؤذ، كة دةئاخفيَت و كار دةكات، ضوست و ضاالك و رِوح سووك و زمان دريَذة، تةنانةت 
دةكات و هةست بة ماندوويةتى كة شةو داديَت و، خؤى بة تةنآ دةميَنيَتةوة، هةست بة بارطرانى ساآلن 

دةكات. ثريى رِووى تيَكردووة، جوانيى رِابوردوويشى تةنيا ضةند شويَنةواريَكى بزرى ماوةتةوة. ئيَستة 
الوازو، رِةنط زةردة، قذى بريسكةى جارانى نةماوةو، لة تةوقى سةريةوة سثى بووة. ددانة سثى و 

بؤشاييان تيَكةوتووة. تيَرِامانى هةردوو ضاوة  اون ورِةقةكانيشى كة لة تةرزة دةضوون زةررد هةَلطةرِ
 رِةشةكةيشى، كة هيَشتا بريسةكةيان ديت، بةآلم هةنديَك جار .... بة دَلرِةقانةو غةمبارييةوة.
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لؤتيكا ماندووة، بةآلم  شةكةتى ئيَستاى ئةو شةكةتيية ثريؤزة بةضيَذة نيية كة ئةوسا ثاش ضاالكييةكى 
يَك ثشوو دستى ثآ دةكردو، ئةوسا ثاَلى ثيَوة دةنا لة خودى ئةم ذوورةدا هةنزؤرو قازاجنيَكى زؤر هة

 بةرِيَوةن. يشخبوازيَت. ئةوةتة ثرييةتى سةرى ىلَ هةَلداوةو، رِؤذانى دذوار
لة هةر هةنطاويَكدا كة دةيهاويَت هةست بةوة دةكات كة ئةم سةردةمة شيَت بووة، بةاليةنى كةمةوة الى 

يان دةويَت و دةيانةويَت بةختةوةرى بؤ خيَزانةكانيان دابني بكةن.. هةست بةوة دةكات ئةوانةى تةنيا قازاجن
 31بآ ئةوةى بتوانيَت بة وشة دةريبربِيَت و، بآ ئةوةى بتوانيَت بؤ خؤى ثاساويان بداتةوة. كاتيَك بةر لة 

، ضونكة هةموو خةَلكى ساأل طةيشتة بؤسنياو، دةستى بة كاركردن كرد، ذيانى وا دةبينى كة يةك بارستايية
بة هةمان ئاراستة دةضوون كة ئةويش ثيَيدا دةرِؤيشت، ئةويش كاركردن بوو لةطةأل خيَزاندا، بؤية هةر 

هةموو شتيَكيشةوة  وىتاكيَك شويَنى خؤى طرتبووةوةو، شويَنى هةر هةموو ئةنداميَك هةبوو، لةسةرو
تيكا جيهانى بةو شيَوةية دةبينى. هةرضى ياساو سستم هةبوو، سستميَكى مكوم و ياسايةكى توند. لؤ

هةنووكةية ئةوة هةموو شتيَك تةواو سةرةو ذيَر بووة. بة بؤضوونى ئةو خةَلك دابةش دةبن و بة بىَ بنةماو 
بةبآ هؤ ليَكدى جودا دةبنةوة. ياساى قازانج و زيانيش، ئةم ياسا جوانةى كة بةردةوام كردةوةكانى خةَلك 

واى ىلَ هاتووة جيَى برِوا نةبيَت، ضونكة زؤر كةس شتى ئةوتؤ دةكةن و دةَليَن و  كؤنرتؤأل دةكات، هةنووكة
دةنووسن كة لؤتيكا ثيَى واية هيض ئامانج و ئاراستةيةكيان تيَدا نييةو، ناشيَت شتى ئةوتؤى ليَوة 

ك بَليَيت هةَلبهينجيَنن تةنيا كولةمةركى و زيان نةبيَت. ذيان ثةرت ثةرت دةبيَت و ليَك دةترازيَت. وة
ودى ذيان بدات. لؤتيكا ئةم شتةى بة خة بنةوةى نوىَ بايةخ بة تيَرِوانينى ذيان دةدات ثرت لةوةى بايةخ 

نابةجآ ديَتة ثيَش ضاوو، ناشكريَت ليَى تآ بطةيت، بةآلم شتيَكى واقعيية. لةم ثيَناوةدا ذيان بةهاى خؤى 
يَتةوة. لؤتيكا بة ئاشكرا ئةمة دةبينيَت و لةهةر لةدةست دةدات و هةر هةمووى لةناو ئاخافتندا ثةرت دةب

 هةنطاويَكدا هةستى ثآ دةكات.
ئةو كارانةى كة وةك طةلة كاورِيَكى شادومان بةبةرضاوييةوة دةجووآلنةوة، هةنووكة وةك ئةم كيَلة طةورانةى 

كةم كاريَكى  ،طؤرِستانى جووةكان قورس و سةكنيون. ئةمة دة ساَلة هؤتيَلةكة كاريَكى ئةوتؤى نةكردووة
نةبيَت. دارستانةكانى دةورى شار هةَلكةنران و تةقةى تةوشةكان تا ديَت دوورترو دوورتر دةبيَتةوة، 
لةطةَليشيدا سوودو فةرِى كرِيارانى هؤتيَلةكةو بةشى هةرة زؤرى قازاجنةكانى دوور دةكةويَتةوة. )ترديك(يش 

رِوو دةزانيَت، خانووةكةى خؤى نة ئاطةى ئابو ةى شةرم ئابرِووة كة نة ئاط ئةم ثياوة سووك و دَلرِة  و بىَ
ة دةست بةجآ و ذيَر دار ضنارةكاندا كردووةتةوةو، زؤر لة كرِيارانى لؤتيكاى بؤ الى خؤى رِاكيَشاوة، ضونكلة

بة ئاسانى ئةوةى ثيَشكةش دةكردن كة نةياندةتوانى لة ئؤتيَلةكةى وآ بة هةر نرخيَك بواية دةستيان 
جار لؤتيكا دذ بةم كيَبةركآ شةرمةزاريية نارِةواية هةَلضووبوو. هةر دةيطوت: ئةم رِؤذطارةى  بكةويَت. زؤر

هاتووة، رِؤذطاريَكة نة سستم و نة ياساى تيَدا نييةو، مرؤظيش ناتوانيَت سةربةرزانة رِؤزى خؤى تيَدا 
 دةستةبةر بكات.

لةبةر ئةو هةموو بيَزارييةى هةستى ثىَ دةكرد، جاريَكيان ـ ئةوة لة سةرةتادا بوو ـ وا ناوى )ترديك(ى برد، 
وا ناوى بردو طوتى: ئةمة طةوادة. ترديك لة دادطة سكاآلى لةسةر تؤمار كرد، بؤية دادطة بة تاوانى 
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ناوزرِاندن سزاى بةسةردا سةثاندو، ناضار بوو غةرامة بدات. تا هةنووكةيش ئةوة رِةت دةكاتةوة بة ناويَكى 
نطى بكات، بةآلم هةنووكة لةبةردةم هةموو كةسيَكدا رِآ بة خؤى نادات بةو ناوةوة ديكةى جطة لةو ناوة با

 بانطى بكات.
يانةى نويَى سةربازى ضيَشتخانةى خؤى هةية، ئةشكةوتى خؤيشى هةية كة باشرتين مةى و شةرابى ليَية، 

طة طؤشةطرية، لة ضةندين ذوور ثيَكهاتووةو زؤر كةس هاموشؤى دةكةن. طؤستا ، ئةو طؤستافة بآ دةن
بةآلم ليَزان و دةستثاكة، ثاش ئةو هةموو ساَلة دوورو دريَذة ئؤتيَلةكةى لؤتيكاى بة جآ هيَشت، تا بؤ خؤى 
لةناوةندى شاردا قاوةخانةيةك بكاتةوة، لة باشرتين شويَنى بازرطانى ناوجةرطةى شاردا بيَت، بؤية هةنووكة 

دةدةريَكى دةستثاك بوو. ئةو كؤمةآلنةى طؤرانى طوتن و ئةو بووةتة كيَبةركاريَكى نةيار ثاش ئةوةى كة ياري
هؤَلة جؤراجؤرانةى خويَندنةوة كة لةم ساآلنةى دواييةدا وةك بينيمان لة شاردا كرانةوة، هةر هةموويان 

 قاوةخانةى خؤيان هةية كة ذمارةيةك لة كرِياران بؤ الى خؤيان رِادةكيَشن.
َلةى ئةوساى نيَو هؤَلة طةورةكةى ئؤتيَلةكة بةدى ناكةيت. لةوةيش ئةو ضوست و ضاالكى و جم و جوو ئيَستة

كةمرت لة هؤَلة تايبةتييةكة دةبينيت: فةرمانبةريَك لةو فةرمانبةرانةى ذنيان نةهيَناوة دانيشتووة نان 
دةخوات، هةنديَك كةس رِؤذنامة دةخويَننةوةو قاوة دةخؤنةوة. ثاش نيوةرِؤى هةموو رِؤذيَك عةىل بةط 

سةردانى ئؤتيَلةكة دةكات، ئةو ثياوة كث و بآ دةنطةى كة دؤستى طياني بةطيانى لؤتيكا بوو، ئةو  شاشض
كاتةى لؤتيكا لةهةرِةتى طةجنيَتيدا بوو. هيَشتة وةك جاران كة ضؤن ناسرابوو بةقسةو وشةو بة جم و جووأل و 

و بة شةرم بوو بايةخى بة ثؤشتةيى جل رِةفتارةكانى بةمةبةست و ميانرِؤو خؤثاريَزة. ثياويَكى رِيَك و ثيَك 
و بةرطةكانى دةدا بةآلم ئيَستة قورس بووةو سةرى سثى بووة. لةبةر ئةوةى ضةند ساَليَكة تووشى نةخؤشى 
شةكرة بووة، بؤية قاوة بة )سوكةرين(ةوة دةخواتةوة. كاوةخؤ جطةرة دةكيَشيَت و، وةك رِاهاتووة بآ دةنط 

طريَت. تةنانةت ئةطةر كاتى رِؤيشتنةوةى بيَت بآ دةنط و لةسةرخؤ طوآ لة ئاخافتنةكانى لؤتيكا دة
 هةَلدةستيَت و، بةرةو ماَلةوةيان تيَى دةتةقيَنيَت كة لة تسرنضاية. 

دراوسيَ دةوَلةمةندةكةى لؤتيكا كة )ريتشارد بافلى رِانكؤظيض(ة، ئةويش هةموو رِؤذيَك ديَتة ئؤتيَلةكة. 
ل و بةرطى نيشتمانى هيَناوةو، جل و بةرطى رِيَك و ثيَك لةبةر دةكات كة ماوةيةكى دوورو دريَذة وازى لة ج

دانيشتووانى شارةكان دةيثؤشن، هيض جل و بةرطيَكى كؤنيشى الى خؤى طل نةداوةتةوة تةنيا فيَسة 
سوورةكة نةبيَت. بةردةوام كراسيَكى سينط رِازاوةى بة ياخةيةكى رِة  و دوو قؤَلى خرِةوة لةبةر دةكرد كة 

ةنديَك جار ذمارةو حسيَبى كاتى لةسةر ئةو دوو قؤَلة تؤمار دةكرد. ئةم ثياوة توانى بؤ ماوةيةكى دوورو ه
دريَذ لة جيهانى بازرطانيدا لة فيشيطراد ثيَشةنط بيَت. ئيَستة ثلةو ثايةى ثتةوو بةهيَزة، بةآلم ذيانى 

 داية.طريؤدةى هةنديَك طيَرمةو كيَشةيةو هةنديَك غةم و خةفةتيشى لة دَل
ئةو ضوون ثياوة بةساَلداضووةكان، ئةوانةى هةنديَك دةستيان دةضيَت و خوا ثيَداون، ئةم رِؤذطارة نويَيانة 
ثةشيَوى كردوون، بةو هةموو هزرى نويَيانةى لةطةأل خؤياندا دةيانهيَنن و، ذيان و هزرين و دةربرِينى نويَيان 

 ةرةو )رِاميارى( دةضيَت.ىلَ ديَتة كايةوة. بة بؤضوونى ئةو هةموو شتيَك ب
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هةر ئةم رِاميارييةشة تووشى ذانةسةرى كردووةو رِك و كينةى دةورووذيَنيَت، هةر ئةويشة ماوةيةك لة 
ماوةى تةمةنى ىلَ دةشيَويَنيَت كة ثيَويست بوو ماوةيةكى ئارام و قايلى بيَت ثاش ئةو هةموو ساَلة دوورو 

بآ بةشي بةسةرى بردوون. ئةو نايةويَت لةطةأل دةستةآلتداراندا دريَذةى كة بة كاركردن و ثاشةكةوت كردن و 
بكةويَتة طيَرمةو كيَشةوة، بةَلكو حةز دةكات بة ئاشتييةكى بةردةوام لةطةَلياندا بطوزةريَنيَت، تةنانةت 
 ئةطةر بة رِواَلةتيش بووبيَت. بةآلم ئةو كارةيش دذوارةو لةوة دةضيَت بةديهيَنانى ئةستةم بيَت. تةنانةت

 ناتوانيَت لةطةأل كورِةكانيدا لةيةك بطةن وةك ليَك طةيشنت ثيَويست دةكات.
كورِةكانى تووشى سةرسورِمانيان كردووةو ناتوانيَت تيَيان بطات، ئةوانيش وةك هةموو الوةكانى ديكة 

الوازييةوة )لةطةأل ئةوةيشدا زؤر لة بةساَلداضووان دةبينني ضاو لة الوةكان دةكةن ض لة رِووى ثيَويستى يان 
بيَت(. ئةو برِواى واية كة ئةو الوانة بة رِةفتارو هةَلويست و هةموو كارةكانيانةوة كةسانيَكى ياخيطةرن، 
وةك بَليَيت لةو برِوايةدا بن ذيان و مردن لةسايةى ئةو دؤخةى هةنووكةدا رِيَيان تآ نةضيَت و، باشرت واية 

ئةم الوانة ئاطةيان لة خؤيان نيية ضى دةبيَذن و، تةماشاى  مرؤظ ذيانى ياخيطةرانة لةضياكان بطوزةريَنيَت.
ئةو كردارانة ناكةن كة ئةجنامى دةدةن، حسيَبى ئةوةيش ناكةن ضةند ثارة خةرج دةكةن و، رِوو لة كارة 
تايبةتييةكانى خؤيان ناكةن ... نانةكةيان دةخؤن بآ ئةوةى بثرسن ئةو نانة لة كويَوة ديَت، هةر دةةثةيظن و 

ظن و دةةثةيظن و، )بة ئةستيَرةكان دةحةثن( بة ثيَى قسةى وى كة كاتيَك لةطةأل منداَلةكانيدا دةبيَتة دةثةي
 دةمةقاَليَيان.

ئةو بريو رِايانة كة دةيانهيَنان وكؤتايي نةدةهاتن و، ئةم شيَوازى ئاخافنت لة دواى ئاخافتنة بةبىَ مةبةست و 
ئةذمارتن دةيطوزةريَنن، لة ئةذمارتن ياخى دةبن، هةر هةموو ميانرِؤيى و، ئةم ذيانةى بةبآ ليَكدانةوةو 

ئةمانة رِك و كينةى هةَلدةستيَنن و نائوميَدى دةكةن، ئةويَك كة هةموو ذيانى بة ئةذمارتن طوزةراندووةو 
 خؤى خستووةتة ذيَر رِكيَفى ئةذمارتنةوة.

برِواى واية  ترسيَك دايدةطريَت، كاتيَك طويَيان بؤ شل دةكات و كاتيَك تةماشايان دةكات، هةست دةكات
سةرشيَتانةو هيَدى هيَدى، زيان بة بنةماكانى ذيان و بةهادارترين و ثريؤزترين شت بةالى ئةوةوة دةطةيةنن. 
ئةطةر ثرسيارى شيكردنةوةيةكيان ىلَ بكات بؤ ئةوةى قايل بيَت و هيَور ببيَتةوة هيض شتيَكى ئةوتؤى 

بة لووت بةرزى و بيَزةوة بة وشةى زىل وةك: ئازادى، سةربةخؤ، ميَذوو،  ثيَشكةش ناكةن تةنيا ئةوة نةبيَت
وةآلمى دةدةنةوة، كة وشةطةليَكن هةركة طويَيان ىلَ بطريَت مووضرِكةيةكى بة لةشدا ..نةبةردى، مةزنى 

 ديَت.
توانيَت ئةويش بةرانبةر بةوة حةز دةكات ساتيَك دانيشيَت و قاوة لةطةأل لؤتيكادا خبواتةوة كة مرؤظ دة

 لةوةىبة ثشت بةسنت بة ذمارةى برِوا ثيَكراو  ئةويش لةطةَليدا سةبارةت بة  كارو رِووداوةكان بئاخفيَت
هةموو خةَلك ثةسةندى دةكةن، دوور لة رِاميارى و وشةى زل زل كة هيض شتيَك رِوون ناكةنةوةو هيض شتيَك 

ى بةدةستةوة دةطريَت )ئةو ثيَنووسة نيية كة جار ثيَنووسة بضووكةكةركاتيَك دةدويَت زؤ بة خؤىناَليَن. 
ماوةى بيست و ثيَنج ساَلة هةَلى دةطرت، بةَلكو ثيَنووسيَكى ديكةية كة بة ئاستةم نةبيَت نابينريَت، 
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ثيَنووسيَكى بريقةدارة وةك ثيَنووسة كؤنةكة(: ئةو هةموو ئةو قسانة كة دةطوتريَن بةو ثيَوةرة رِاستطؤية كة 
 ت و ناهةقى ناكات، تاقى دةكاتةوة كة ذمارةية.هةرطيز هةَلة ناكا

بافلى و لؤتيكا لة ئاخافتنةكانياندا يادوةرى سةركيَشييةكانى رِابوردوو يان ئةو نوكتة كؤنانةيان دةطيَرِايةوة 
كة زؤربةى خاوةنةكانيان كؤضى دواييان كردووة، كاتيَك لة ئاخافتنةكةيان بوونةوة، بافلي ثشت كؤماوو 

ستاو، لة شةقامةكة ثةرِييةوةو بةرةو دوكانةكةى ضوو كة دةكةويَتة طؤرِةثانى بازارِةوة، خةفةتبار هةَل
 لؤتيكايش تاك و تةنيا لةطةأل خةم و خةفةت و ئةذمارتنةكانيدا مايةوة.

ئةو كارة بازرطانييانةى كة لؤتيكا ئةجناميان دةدات لة كارةكانى ئؤتيَلةكةى باشرت نةبوون. لة ساآلنى 
ريكاريدا كة مرؤظ ثشكى هةر ثرؤذةيةكى دةكرِى، لةوة دَلنيا بوو كة ئةو ثارةيةى خستووةتة سةرةتاى داط

شويَنى دروستى خؤيةوة، دواتر بريى لة هيض نةدةكردةوة تةنيا لةو برِة قازاجنة نةبيَت كة لةو ثشكانة 
تةيش ثارةيةكى ئةتؤى بة بةدةستى دةهيَنان. بةآلم لؤتيكا لةو ماوةيةدا تازة ئؤتيَلةكةى كردبووةوة، ئةو كا

ةى بانقيشى نةبوو كة دواتر دةستةبةرى كرد. ئةو كاتةى ثارةو ثشتيوانى يدةستةوة نةبوو، ئةو ثشتيواني
كؤتايى سةدةى نؤزدةم و سةرةتاى سةدةى بيستةمدا  ر كرد، بارى بازارِ طؤرِابوو. لةبانقي دةستةبة

مسا مةجارستان هات. ئةو كات كاغةزةكانى تةنطذةيةك لة طةورةترين تةنطذةكان دووضارى وآلتى نة
 لؤتيكا كاتيَك لة كؤتايى هةفتة لؤتيكا ضوون طةردى بةردةم رِةشةبا بة ئامساندا ثةرت بوونةوة.

رِؤذنامةى ظييةنا(دا دوايةمني نرخى بةنكةنؤتةكانى دةخويَندةوة، لة رِ  و خةفةتاندا فرميَسكى دةرِشت. )لة
كة ئةو كاتة قازاجنى باشى دةستةبةر دةكرد، بةشى قةرةبووكردنةوةى ئةو هةموو قازاجنةكانى ئؤتيَلةكة، 

. ئةو دةمة لؤتيكا ليَى دةكةوتزيانانةى نةدةكرد لة ئاكامى هةرةسهيَنانى نرخى هةموو )قةواَلةكان( 
ون ةبة  لة كؤَلى نةبووةوة. لةو ماوةيةدا لة ئةذمةتى ئازاردا ضودووضارى دةمار طرذييةك بوو، دوو ساَلى رِ

ئةوةيش بري لةوة  شيَتى ليَهاتبوو ... لةطةأل خةَلكدا دةثةيظى بآ ئةوةى طويَيان ىلَ بطريَت ضى دةَليَن و بىَ
بكاتةوة كة خؤى ضى دةَليَت ... تةماشاى دةم و ضاوى دةكردن بةآلم نةيدةبينني، بةَلكو لة دةم و ضاوياندا 

بؤ دةهيَنا.  ييانةواَلى بةختةوةرى يان كولةمةرطه دةبينى كة ىامةى ظييةنا(نئةو طؤشة بضووكانةى )رِؤذ
ئةو كاتة دةستى بة كرِينى بليتى خؤت و بةختت كرد ... مادامةكىَ هةموو شتيَك سةركيَشيية با ئةويش 
تا ئاكام لةسةر سةركيَشييةكة بةردةوام بيَت. واى ليَهات هةموو جؤرة بليتيَكى خؤت و بةختتى دةكرِى كة 

ةضوون. توانيشى ضارةكة بليتيَكى خؤت و بةختى ئةسثانى )خؤت و بةختى جةذنى لة هةموو وآلتان دةرد
لة هةموو  ،مليؤن بيَزتا 11لةدايك بوون( بؤ خؤى دةستةبةر بكات كة خةآلتى يةكةمي دةطاتة 

رِاكيَشانيَكدا ئةوةندة ثةشيو بوو مووضرِكةى بة لةشدا دةهات و، كاتيَك ليستى ذمارة بةرةندةكانى 
ة دةطريا، لة نويَذةكاندا لة خوا دةثارِايةوة ئةو ثةرجووة بةدى بهيَنيَت و يةكةمني خةآلت بباتةوة. دةخويَندةو

 بةآلم ئةو ئاواتةى بةدى نةهات.
تسالةر، ميَردى خوشكى، بةر لةوة بة حةوت ساأل، لةطةأل دوو دةوَلةمةندى خانةنشيندا بةشدارى لة 

يشةسازى شريةمةنيدا كرد. لؤتيكا بة سآ لةسةر ثيَنجى دامةزراندنى كؤمثانيايةكى نويَى هةرةوةزى ث
اتيَكى زؤريان بة ثرؤذةكة هةبوو، وتيَضووى دامةزراندنى كؤمثانياكة بةشدارى كرد. هاوبةشةكان ئا
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 سةركةوتنى ثرؤذةكة سةرمايةدارةكانى دةرةوةى شار بةَلكو دةرةووةى منيمةزةندةى ئةوةيان كرد كة يةكة
ة بة لةو ساتةدا بوو رِووى دا كة ثرؤذك (خستنة سةر)ةكيَشيَت. بةآلم تةنطذةى بؤسنيا بؤ الى خؤى رِاد
تيَدةثةرِى. بؤية ئاواتى رِاكيَشانى سةرمايةى نوآ فرِى. ئةو ناوضانةى سةر دا طرنطقؤناغى طواستنةوةى 

ةدا بةكار وايان كرد ئةو سةرمايانةى كة لة ثرؤذةك ةوةبآ برِوايى و ثشت ثآ نةبةستنيانئاكامى سنوور لة 
هةموو ئةو ثارةيةى  ئاكامهيَنرابوون  لةدةست دةضوون، بؤية دواى دوو ساأل كؤمثانياكة هةَلوةشيَنرايةوة، 

لةدةست ضوو كة لةو ثرؤذةيةدا بةكارى هيَنابوو. بؤية لؤتيكا ناضار بوو باشرتين و مسؤطةرترين 
وةك ثشكةكانى )كارطةكانى برية( لة  بةنكةنؤتةكانى خؤى بفرؤشيَت بؤ ئةوةى زيانةكانى ثآ دابثؤشيَت،

 سةراييظؤو، ثشكةكانى كؤمثانياى )سؤلفى بؤ دروست كردنى سؤدا( لة يؤزال.
جطة لةم نةطبةتييانة لؤتيكا تووشى غةم و خةفةتى خيَزانةكةيشى هاتبوو وةك بَليَيت ثيَوةندى بةو 

ين(ة، ميَرديَكى كرد، هيواى ئةوةيان نةطبةتييانةوة هةبيَت. رِاستة كيذيَك لة كيذةكانى تسالةر، كة )ئري
لة ميَردةكةى جودا كيذة طةورةكةى، مينا، ةكةى دا(، بةآلم مارةيينةبوو ئةو ميَردة بكات )بؤية لؤتيكا 

 بؤيةغةمى داية  يشى. ميَردكردنى خوشكة بضووكةكةنةيهيَنابرِى بةختى بؤ ةى مارةيان . لةطةأل ئةوبووةوة
كة  دذوارتر كرد طرانرتوكى  شيَت و ويَت ذيانى لة ماأل و كارى لة ئؤتيَلةكة خؤى ثيَش وةخت بوو بة قةيرةية

تسالةر كة هيض  رِؤذيَك ضوست و ضاالك و سووك نةبووة هةنووكة زؤر قورسرت بووةو ثرت  .بةرطة نةطرييَت
ى بة ساَلدا وةك ميوانيَكى باش و الأل دةطوزةريَنيَت. دؤبؤرايش ئةطةرض ةدوودأل، واى ليَهاتووة لة ماَلةو

ضووبوو، ئةطةرضى ناساغيش بوو، بةآلم كورِيَكى بووة، منداَلةكة نوقستانةو طةورة نابيَت. ئيَستة تةمةنى 
شةش ساآلنة، لةطةأل ئةوةيشدا قسة ناكات و ناتوانيَت لةسةر ثآ رِاوةستيَت. وينطة وينطيةتى و بةناو 

ة بةدبةختة ئةوةندة باش بوو، سؤزو بةزةيى نيَو دَلى ماَلدا لةسةر هةر ضوار ثةىل دةرِوات. بةآلم ئةو منداَل
مرؤظى دةجووآلندةوةو، بؤ ثلكةكةى ثيَدةكةنى كة ثرت لة دايكى خؤشى دةويست و، بة دةست بة قةديدا 
هةَلدةطذا كة ئةوةندة دةلةرزى ثاَلى بة لؤتيكاوة دةنا، ويَرِاى خةم و خةفةت و كارةكانى خؤى، بة خؤى 

خواردنى دةدايةو ثاكى دةكردةوة. رِؤذانةيش دَلى دةطوشرا كاتيَك بؤية ، مةتى بكات ت و خزداببايةخى ثآ 
ئةم منداَلة نوقستانةى دةبينى، كاتيَك بريى دةكردةوة كة كارةكانى بةرةو باشى نارِؤن و، ئةوةندةيش ثارةى 

تا طةورة نؤذداران  نيية بتوانيَت ئةم منداَلة بؤ نةخؤشخانةيةك لة نةخؤشخانةكانى ظييةنا رِةوانة بكات
ضارةسةرى بكةن. كاتيَك ئةوةى بري دةكةويَتةوة كة هيض ثةرجوويةك لة ئارادا نييةو، ئيفليجةكانيش ضاك 
نابنةوة تةنيا مةطةر خوا لة ئاكامى ثاداشتى كارى ضاكةوة، يان بةدةنطةوةضوونى نزاو تكاو ثارِانةوةى 

 ئادةميزادةوة ضاكيان بكاتةوة .
ن و، لة رِؤذطارى ثيت و فةرِدا ثارةى تيَضووى خويَندن كرددة سةرثةرشتى ا كة لؤتيكاكةس و كارى طاليسي

يان ذنهيَنان و ميَردكردنى داون، ئيَستة زؤر خةم و خةفةتى دةدةنآ و، زؤر جاريش نائوميَدى دةكةن، 
ةمةند بوونة. لؤتيكا ناوةو، كارةكانيان فرةوانرت كردووةتةوةو، نةختيَك دةوَلهيَهةنديَك لةوانة خيَزانيان ثيَك

 (ئابلفلمايةر)رٍِِيَزو سوثاسى ليَيانةوة ثيَدةطةيشت. بةآلم ئةندامانى خيَزانى دةوام ثريؤزبايى و نامةى ثرِ لةبةر
كة لة هةَلنووتان و كيَشةكانيان قوتارى كردوون، يان ئةركى خويَندنى كيَشاون، يان فاكتةرى سةقامطريى بؤ 
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لةدايك دةبوون و طةورة  (طاليسيا)خزمة نةدارة تازةكانيان نةدةدا كة لة  دابني كردوون، ئةوانة يارمةتى
دةبوون، ئةوانة كة لة شارى بيانيدا ذيان دةطوزةريَنن، تةنيا بايةخ بة خؤيان و منداَلةكانى خؤيان دةودةن، 

ؤظؤو دةوروبةرة تةنانةت وةك بَليَيت بةشى هةرة طةورةى سةركةوتنيان بؤ ئةوة بطةرِيَتةوة كة تا هةتاية تارن
تةسك و ترووسكةكةيان زؤر خيَرا لةبري دةضيَتةوة كة تيَيدا طةورة بوونةو بةختيان يار بووةو بةجيَيان 
هيَشتووة. شتيَكى ئاسايية لؤتيكا نةيدةتوانى دةستبةردارى برِة ثارةيةك ببيَت لةو ثارةيةى كة يارمةتى 

كرد. لؤتيكا هةركة دةضووة نيَو جيَطةكةيةوةو هةركة نةدارانى تارنؤظؤى ثآ دةدا وةك ضؤن ئةوسايش واى دة
لة خةويش هةَلدةستا هةر ئةو بريؤكة بةئازارة لة ميَشكيدا دةخواليةوة، ئةويش ئةوةية كة يةكيَك لة 
خزمةكانى لة تارنؤظؤ تا هةتاية نغرؤى نةزانني و كولةمةرطى بووة، دووضارى بآ نةواييةكى رِيسواكارانة 

 ى دةزانيَت ضى دةطةيةنيَت و، بة دريَذايى ذيانى هةر بة طذيدا دةضوو.بووة كة بة تةواوةت
خةفةت داوةتآ و ئازاريان  يانذمارةيةكيش لةوانةى هؤيةكانى سةقامطريي بؤ دابني كردوون زؤر

ثيَطةياندووة. باشرتين ئةو كةسانةيش كة هؤكارى سةقامطريى بؤ دةستةبةر كردوون رِيَيان بزركردووة يان 
ر داناوة ثاش ئةوةى يةكةمني هةنطاوى سةركةوتنيان هاويشتووةو باشرتين هيواو ئوميَديان بة ناخ و ثيَيان ال

دةروون بةخشيوة. ئةمة يةكيَكة لة خوشكةزاكانى، كة كيذيَكى ميوزيكذةنى بةهرةدارة، بة هاندان و 
ند ساَليَك دةبيَت بة يارمةتيدانى لؤتيكا توانى خويَندن لةكؤنسرظاتوارى ظييةنا تةواو بكات، ماوةى ضة

 ذةهر خؤى كوشت كاتيَك لة لووتكةى يةكةمني سةركةوتندا بوو. كةسيش نةيزانى بؤضى خؤى كوشت.
ئةمةيش )ئةلربت(ة، يةكيَك لة برازاكانيةتى، هيواى خيَزانةكةو جيَى شانازى لؤتيكاية، سةرةتا لة 

كؤ سةركةوتنيَكى باش بةدةست دةهيَنيَت، زان خويَندندا لة خويَندنطةى ئامادةيى سةردةكةويَت و دواتر لة
بةآلم هيض برِوانامةيةكى شاهانة يان ميداَليَكى ئةمثراتؤرى ثآ نابةخشريَت، وةك ضؤن لؤتيكا لةدَلى خؤيدا 
ئةو ئوميَدو ئاواتةى هةبوو، ئةويش لةبةر ئةوةى جوولةكة بوو. لؤتيكا مةزةندةى ئةوةى دةكرد بةاليةنى 

مادامةكىَ ناتوانيَت لةبةر ئةوةى جوولةكةية  (لفوو )كى ناودار لة ظييةنا يان لة كةمةوة ببيَتة ثاريَزةريَ
ئةو ئاواتة بةدى بهيَنيَت كة ئوميَدى ثيَيةتى ئةويش ئةوةية كة ببيَتة فةرمانبةريَكى ثاية بةرز، بةآلم ئةو 

ةوانيدا كارى كردو بوو كورِة تووشى نائوميَدييةكى ناخؤشى كرد. ئةو دكتؤرةى بوارى ما  لة بوارى رِؤذنام
ارتة، ئةو باَلةى بة ئةندامى ثارتى سؤسياليست، بةَلكو ويَرِاى ئةوة بووة ئةندامى باَلى توندرِؤى ئةو ث

ى ظييةناوة باسيان كردووة. بة بؤنةى ئةو 1619بؤنةى مانطرتنة طشتييةكةى ساَلى رِؤذنامةكان بة 
بيانى و ئاذاوةضييةكانيان لة ثايتةخت دوور خستةوة،  بزووتنةوة ضاكسازييةوة، كة بة هؤيةوة خةَلكانيَكى

لؤتيكا بة ضاوى خؤى لة رِؤذنامةكانى ظييةنادا ئةوةى خويَندةوة كة دكتؤر ئةلربت ئابفلمايةر، هاندةرى 
ناودارى جوولةكة، لة وآلت دوور خراوةتةوة ثاش ئةوةى بيست رِؤذ سزاى بةندكردنى بةسةردا سةثيَنراوة. 

خةَلكى فيشيطراد ئةوة دةطةيةنيَت كة بووةتة )رِيَطر ـ ضةتة(. ثاش ضةند مانطيَك  ئةمةيش بة زمانى
لؤتيكا لة )ئةلربت(ى خؤشةويستييةوة نامةيةكى لة بؤينس ئايرسةوة ثيَطةيشت تيَيدا ئاطةدارى كردبووةوة 

 بؤ ئةو وآلتة كردووة.كؤضى كة 
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تايبةتييةكةيدا هيض جؤرة هيَورى و ئارامييةكى  لةو رِؤذطارة ناخؤشانةدا لؤتيكا تةنانةت لة ذوورة بضووكة
دةستطري نةدةبوو، ئةوةتة نامةكةى بة دةستةوةيةو بةرةو الى خؤشكةكةى و ميَردى خوشكةكةى دةضيَت، 
بةآلم رِووخاوو دَلشكاوانة بةسةر دؤبؤرادا بةردةبيَتةوة كة نازانيَ ض بكات ئةوة نةبيَت دةست بة طريان 

ت: ضيمان بةسةر ديَت؟ ثيَم بَلآ ضيمان بةسةر ديَت ئةطةر كةس نةزانيَت ضؤن لةسةر يَوة بَلدةكات و، بة رِقة
ثآ رِاوةستيَت و بة خؤى برِوات، بةآلم بةر دةبيَتةوة ئةطةر دةست بة باَليةوة نةطريت؟ ضيمان بةسةر ديَت؟ 

 ئيَمة كةسانيَكني نةفرةمتان ىلَ كراوة ... هةموو شتةكة ئةمةية.
، ية(و بة كوأل فرميَسك دةرِيَذيَتن هةناسة هةَلدةكيَشيَت و دةَليَت: )خواية خواية خوادؤبؤراى بةستةزما
توانيَت وةآلمى ثرسيارةكةى لؤتيكا بداتةوة. خودى لؤتيكايش هيض وةآلميَكى ثآ ششتيَكى ئاسايية نا

نةك ثرِ بة فرميَسك  نابيَت، بةَلكو هةردوو دةستى دةنووقيَنيَت و هةردوو ضاوى بةرةو ئامسان بةرز دةكاتةوة،
 و تؤقيو بةَلكو توورِةو هةَلضوو:

ـ بووةتة سؤسياليست  .... سؤسـ ... يـا .... ليست ... ئةوةمان بةس نيية كة جوولةكةين؟ ئاية 
ثيَويستمان بةمةيش هةية؟ خواى تاك و تةنيا ضيم كردووة تا بةم جؤرة سزام بدةيت؟ سؤسياليست .. ها 

 ... 
 . تر هيضى لة بارةوة نةوتطريا وةك ضؤن بؤ مردوويةك بطريت، دوا لؤتيكا وا بؤ ئةلربت

ثاش سآ ساأل يةكيَك لة برازاكانى ميَردى كرد، ئةويش خوشكى ئةم )ئةلربت(ة بوو، ميَرديَكى زؤر  
و، رِؤَليَكى كاريطةرى لةو  كرِىكةل و ثةل و ناوماَلةى كيذةكةى  بةخؤىسةركةوتووانةى كرد. بؤية لؤتيكا 

دا لة تارنؤظؤ نايةوة، ئةم (ئابفلمايةر)دةروونييةدا طيَرِا كة ئةو ميَردة لة ناو خيَزانى طةورةى تةنطذة 
و نةريتة ئايينييةكانيةتى كة رِؤذيَك لة رِؤذان كورِو كيذخيَزانةى تةنيا لة يةك رِووةوة دةوَلةمةند بوو ئةويش 

يَكى زةنطينى بازارِى دراو بوو، بةآلم نةلةوتاوة. ئةو ثياوةى كة دةبوو كيذةكة ميَردى ثآ بكات ثياو
كريستيانيَكى كالفينى بوو، مةرجيَكى بؤ ئةو هاوسةرطرييية دانابوو كة دةبيَت كيذةكة بضيَتة سةر 
ئايينةكةى ئةو، بؤية دايك و باوكى نارِازى بوون، بةآلم لؤتيكا كة تةنيا هؤَلى بةرذةوةندى خيَزانةكةى بوو، 

ئةطةر مرؤظ بة كةشتى بة نيَو دةريادا برِوات بآ ئةوةى كةميَك النةدات و  دةيطوت كاريَكى نةكةردةنيية
بآ ئةوةى لةطةأل رِةوتى بادا خؤى نةطوجنيَنيَت، مادامةكآ كةشتييةكة هةر هةموو ئةو نةفةرانةى 
هةَلطرتووةو، ساغ و سةالمةتى هةموويش ثيَويست بةوة دةكات هةنديَك بارى كاآلو كةل و ثةل فرِآ بدريَتة 
نيَو دةرياوة. لؤتيكا ثشتيوانى كيذةكةى كرد، قسةكانى ئةو يةكالكةرةوة بوون. كيذةكة بوو بة كريستيان و 
ميَردى كرد. لؤتيكا هيواخواز بوو بتوانيَت يارمةتى ئةو زاواية بدات، بةاليةنى كةمةوة يةكيَك لة 

برازايانةى كة تةواو لةرِآ دةرضوونة. ، لةو (بيستشارى )برازاكانى بهيَنيَتة ناو جيهانى بزنسمانةكانةوة لة 
بةآلم بةدبةختى واى كرد زاوا دةوَلةمةندةكة لة يةكةمني ساَلى هاوسةرطرييدا مبريَت. بؤية لة خةفةتدا ئةقَلى 
ذنة الوةكة تيَكضوو. مانط لة دواى مانط تيَثةرِى بآ ئةوةى ذنةكة لةو رِووداوة كوت و ثرِيية  بيَتةوة سةر 

ساأل تيَثةرِى و، هيَشتة بيَوةذنة الوةكة نيَشتةجيَى )بيست(ةو، خؤى داوةتة دةستى  خؤى. ئةوةتة ضوار
هةموو رِؤذيَك دةضيَتة طؤرِستان، جَلةوى خةفةتى ئةو نةخؤشييةوة كة تةنيا بريتيية لة شيَتبوونيَكى سووك. 
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ؤذةى بؤ رِ بازارِى دراوى ئةودادةنيشيَت و لةسةرخؤى ليستى نرخةكانى  نزيك طؤرِى ميَردةكةي
تةمبةَلييةى قوتار  دةخويَنيَتةوة. ئةطةر يةكيَك بكؤشيَت رِيَى ئةو رِةفتارةى ىلَ بطريَت و لة ضنطى ئةم

ثرت كةوتووة، لةسةرخؤو هيَورانة وةآلمى دةداتةوة كة خواليَخؤشبوو لة هةموو شتيَكى ديكة يبكات كة تيَ
 ذيانيدا ناسيبيَتى.  حةزى لةمة دةكردو ئةمةيش دَلرِفيَنرتين ميوزيك بووة لة

بةم شيَوةية ضارةنووسى جؤراوجؤر لةم ذوورة بضووكةدا طرد ببوونةوة كة لؤتيكاى ىلَ دةنويَت. لؤتيكا لة 
تيَنووسة زؤرو جؤراوجؤرةكانى خؤيدا ئةذمارتنى زؤرو قةردى زؤرو ذمارةى زؤرى سرِييةوة. بةآلم ثرةنسيثى 

شةكةتة، بةآلم ورةو خواست و بويَرى خؤى لةدةست نةداوة.  كاركردن هيَشتة وةك جاران ماوةتةوة. لؤتيكا
ثاش هةر زيان و هةر هةَلنووتانيَك، ورةو توانا وةبةر خؤى دةهيَنيَتةوةو، دان بة خؤدا دةطريَت و، بةرةو 
ثيَشةو دةضيَت و لة تيَكؤشان بةردةوام دةبيَت. هةموو كارةكانى لةم ساآلنةى دواييةدا بريتى بوو لة بةرطرى 

دن، بةآلم كة شةرِى بةرطرى كردنى دةكرد، ئةو ئاماجنةى لةبةر ضاو بوو كة لة رِابوردوودا مةبةستى بوو، كر
هؤيةوة نةبوو كة بة داو كةللة رِةقييةطةأل ئةشةرِى بةرطرى كردنى بة كةللةرِةقانة دةكرد هيض جياوازييةكى لة

ياوى ماَلةوة بوو، الى هةموو شاريش بة )ثلكة دةوَلةمةند بوو، ثلةو ثايةى بةرز بووةوة. لة ئؤتيَلةكةيدا ث
لؤتيكا( ناسراوة، هيَشتة لة شارةكةو لة جيهانيشدا كةسانيَك هةن ضاوةرِوانى يارمةتى و ئامؤذطارييةكانى 

دةكةن، ئةوةيان بة ياددا نايةت كة لؤتيكا يَوةرِوانى ئامؤذطارييةكى باشى لدةكةن، يان بةاليةنى كةمةوة ضا
ة رِاستى شةكةتة: ئةوةند شةكةتة زؤرتر لةوةى خةَلك مةزةندة بكةن، ئةوةندةيش شةكةتة شةكةتة. بةآلم ب

 ثرت لةوةى بة خودى خؤى ئاطةى ليَيةتى.
كاتذميَرة دارينةكةى قةد ديوارةكة كاتذميَر يةك ىلَ دةدات. لؤتيكا بة زةمحةت هةَلدةستيَت و هةردوو 

رةكة دةضيَت كة لةسةر ميَزة بضووكة بَلندةكة دانراوة، طورضيلةى خؤى طرتووة. بةرةو الى ضرا سةوزة طةو
وريايانة دةيكوذيَنيَتةوة، ثاشان بة هةنطاوى ورد ورد بةرةو الى نويَنةكةى دةضيَت، هةنطاوى ثريةذنيَكى 

 بةساَلداضوو، ئةو هةنطاوانةى كة لة ذوورةكةى خؤيدا ثيَش نوسنت دةيانهاويَت.
 ت.لؤتيكا ضووة ناو نويَنةكةيةوةو نوس

 تاريكييةكى نووتةك باَلى بةسةر شارة نوستووةكةدا كيَشا.
****** 
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 ةمني ثارِيةك  و بيست
 

 
يش هات. دوايةمني ساَلة لة ميَذووى ثردةكةى سةر رِووبارى درينا. ئةم ساَلةيش هات وةك ضؤن 1614ساَلى 

ةر رِووى زةوى، بةآلم ثـرِ  هةموو ساَلةكانى ثيَشرت لةسةرخؤو  سست هاتن، وةك كاروبارةكانى ئةم ذيانةى س
لة هةراو هورياى كث بوو، هةراو هورياى ئةو رِووداوانةى كة بـةردةوام نـوآ و بـةردةوام دةطمـةن بـة دواى      

 يةكديدا ديَن و تيَك دةشكيَن و ضوون شةثؤل كة  دةضةريَنن.
سـةردا تيَدةثـةرِيَت   نى زؤرترى ديكةيشى بةآلاسة و، يوساآلنيَكى زؤر بةسةر شارةكةى نزيك ثردةكةدا تيَثةرِ
زؤر لة ساَلةكانى ديكة جوداوازتر دةميَنيَتةوة،  1614... ساآلنى لة هةموو جؤرو ضةشنيَك ... بةآلم ساَلى 

وزةرانـدووة. ئةوانـة برِوايـان وايـة،     طيان بة اليةنى كةمةوة ئةمة هةستى ئةو كةسانةية كة ئةو ساآلنةيان 
طوتراوةو هةموو ئةوةى لةسةرى نووسراوة، كـةس ناتوانيَـت يـان     ويَرِاى هةموو ئةوةى لة بارةى ئةو ساَلةوة

ةى رِؤذطـار  انـ لةو ،ناويَريَت هةموو ئةوة دةربربِيَت لةو ساَلةدا رِوويان داوة لة رِووى ضارةنووسـى مرؤييـةوة  
ةو ةتةوة. كآ دةتوانيَت ) بة اليةنى كةمةوة رِايـان وايـة( ويَنـةى ئـ    ياننةوةو رِووداوةكان شاردوونيةتشاردوو

هةذانة بة كؤمةَلة بكيَشيَت كة هةر هةموو ئةو خةَلكةى ثيَكةوة هةذانـد، ثـاش مـرؤظ و طيـان لةبـةرانى      
نني ئـةو ثةشـيَويية بـة    زيندوويش بةرةو شتى بآ طيان و وآلتان و تةالرةكانيش تةشةنةى كـرد؟ ضـؤن بتـوا   

ايةتى خؤكوشـتنداية، لـة نيَـوان    انييـةو نيَـوان شـيَت   ة لة نيَوان ئةو ترسة الَلـة حةيو بكةين ك كؤمةَلة باس
سووكرتين ئارةزووى خويَناوى و تاآلن و برِؤى شاراوةو لة نيَوان دليَرترين و ثريؤزترين قوربانيدانداية كة مرؤظ 

بينـى و  تيَيدا لة خودى خؤى تيَدةثةرِيَنيَت، رِؤذيَك لة رِؤذان ناكريَت باسى ئةم شتانة بكريَت، ضونكة ئةوةى 
بثةيظن. ئةمانة شـتيَكن   نواناى قسةكردنى نةما، ضونكة ئةوانةيش مردن ناتوانو ذيا تطيانى لةدةست نةدا

 ناكريَت بطوتريَن .. بةآلم دةشيَت لةياد بضنةوة ... ئةطةر لة بري بضنةوة، دةكرا دووبارة ببنةوة؟
ئـةوروثا لـة   دا، كاتيَك جَلةو بة دةستانى ضارةنووسى ئادةميزاد توانييان مرؤيـى  1614لةو هاوينةى ساَلى 

مليَى سـةربازى ببـةن، كـة رِيَيـان بـؤ خـؤش       شتى بةرةو طؤرِةثانى خزمةتى زؤرةشانؤى مافى دةنطدانى ط
ةتايـةوة  بوو، لة رِووى نيشانةكانى ئةو ث كردبوو، شارى فيشيطراد منوونةيةكى بضكؤلة بوو، بةآلم واتابةخش

كى ئةوروثايى، ثاشـان بـوو بـة جيهـاني طشـتيى      رِبوونى رِؤذطار بوو بة خةسَلةتيَةوردة بةثيَى تيَث ةكة ورد
 سةرتاسةرى.

ئةو رِؤذطارة دةكةوتة سةر سنوورى نيَوان دوو سةردةمةوة لة ميَذووى مرؤظايةتيدا، خةَلكى رِوونرت كؤتـايى  
ئةو سةردةمةيان دةبينى كة خةريك بوو كؤتايى دةهات ثرت لة بينينى سةرةتاى ئةو سةردةمةى كة دةسـتى  

كى لةو سةردةم و كاتةدا بة دواى ثاساوى توندو تيذيدا دةطةرِان، ناويَكيان لـة ناوةكـان بـؤ    دةكرد. خةَل ثىَ
مابوونةوة. هةر  ةوةكردارة درِندةكان دةدؤزييةوةو لة كولتوورى رِوحى دةياخنواست كة لة سةدةكانى رِابوردوو

ى وو، خةسَلةتى سـةرنج رِاكيَشـان  زى خؤيان ثاراستبرر رِواَلةتى سةربةةهةموو ئةوةى رِوويان دةدا، هيَشتة ه
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ت، ئـةم   ى بكـا باسـ  زمـان ناتوانيَـت  رِاكيَشانة ترسيَنةرو لةناوضـووة كـة    سةرنج رِاستةقينةيان هةبوو، ئةم
تةنانةت ئةوانةى ئةو كاتـة زؤر هةسـتوةرانة   لةناو بضيَت ئةوتؤ  رِادةيةكى سةرجنرِاكيَشانة كة دواتر طةيشتة
 يان وايان ليَهاتووة بة ئةنديَشة ناتوانن بة ياديان بيَتةوة.هةستيان ثيَدةكرد، ئةوانة بة خؤ

ئةمانة شتانيَكن ئيَمة ئيَستة سةرثيَيانة بةالياندا تيَدةثةرِين، شاعريانى سةدةكانى ئاييندةو زاناكانيان ديَـن  
ة بـريى  يَيان دةكؤَلنةوةو شييان دةكةنةوةو بة فاكتةرو ثرؤطرامى ئـةوتؤ دةيانبووذيَننـةوة كـة ئيَسـتة بـ     لو 

ئيَمةماناندا نايةن، هةموو ئةوةيش بة هيَمنى و ئازادى و بويَرانةيةكى هزرييةوة دةكةن ويَرِاى ئةوةى ئيَمـة  
لةو هةموو شتانةمان هةية. رِةنطة ئةو كاتة بتوانن ئةو ساَلة رِوون بكةنةوةو، لة شويَنى خؤى لـة ميَـذووى   

م كتيَبةدا بةالى ئيَمةوة، سةرةتاو بةر لة هةموو شتيَك،  نيَن. بةآلم لةيظايةتيدا دارةسةندنى مرؤةجيهان و ث
 ساَلى يةكالكةرةوةية لة ميَذووى ثردةكةى سةر رِووبارى درينادا.

لة يادوةرى ئةوانةى ليَرة طوزةرانديان بة رِووناكرتين و جوانرتين هاوين برييان ديَتةوة،  1614هاوينى ساَلى  
لـة ئاسـؤيةكى بـةرفرةوانى تـاريكى ثـِر لـة ئـازارو ضـةندين جـؤرة          ضونكة لة ويذدانياندا دةبريسكيَتةوةو 

 كات ديارة.طيدا دةدرةوشيَتةوة كة تا ضاو برِكولةمةر
ئةو هاوينة سةرةتايةكى باش دةستى ثيَكرد، دةست ثيَكردنيَكى باشـرت لـة سـةرةتاى زؤر لـةو هاوينانـةى      

ؤرة بةرهةمـةى بـة خـؤوة نـةبينيوة،     شرت، بةرهةمى قؤخ بةرهةميَكى زؤر بوو، ضـةندين سـاَلة ئـةو جـ    ثيَ
كَيَلطةكانى طةمن و جؤيش مذدةى درويَنةي زؤريان ثيَبـوو. خـةَلكى ثـاش ئـةوةى نزيكـةى دة سـاَليان بـة        
بةرخودان و رِاثةرِين و رِاضَلةكيندا بةسةر برد، ئيَستة هيوا دةخوازن، بآ ئةوةى بزانن بؤضى، بؤ ماوةيةك بة 

باشة لة هةموو ئةو بوارانةدا قةرةبوويان بكاتةوة، كة لة ساآلنى رِابوردوودا  هيَورى بطوزةريَنن و، ئةم ساَلة
زيانيان ىلَ كةوتووةو تووشى ئةو خةفةت و خةمة بوونة. بيَطومان هةموو جـؤرة الوازييـة مرؤييـةكان كـة     

انا نةبوونيَك جيَى داخ و كارةساتن، ئةوةية كة مرؤظ تواناى ثيَشبينى كردنى نيية، توانانةبوونيَكى تةواو، تو
 و ئةو هونةرانةية كة مرؤظ بة باشى دةيانزانيَت.وانةى ئةو بةهرةو ئةو زانياري كة بة تةواوةتى ثيَضة

هةنديَك جار رِيَك دةكةويَت كة ساآلنيَكى دةطمةنى وةك ئةم ساَلة دابيَت، كة طةرماى هاوين و شـيَى زةوى  
فيشـيطراد هيَزيَكـى زؤرو ثيَويسـتييةكى طشـتى بـؤ       تيَدا هاريكارى يةكدى بكةن، بؤية دؤَلى  بةرفرةوانى

ثيتاندن تيَدا ديَتة جؤش و خرؤش، زةوى ئاوس دةبيَت و هةموو ئةو تـؤوة زينـدووةى لـةذيَر زةويـدان ضـرؤ      
دةكةن و طةآلو طوأل دةطرن، سةد ئةوةندةى هةية. مرؤظ هةست بة لةرزينى سروةى ئةو ثيت و فةرِة دةكـات  

يلةو شينةدا بةرضاو دةكةويَت، كة لة هةموو دؤأل و درزو كيََلطـةو شـكارتةيةكدا   كة لةو هةَلمة طةرمةى مة
لة شري بووةو قـورس بـووة، وايـان ىلَ     ثرِ بةرز دةبيَتةوة. مانطاو بزنةكانيش طةآلو طةأل رِآ دةكةن، طوانيان

سـاَليَكدا ثـؤل    هاتووة بة زةمحةت بةرِيَوة دةضن. ماسييةكانى رِووبارةكةيش كة لةسةرةتاى هاوينى هـةموو 
زاظ(ةوة ديَنة خوارةوة بؤ ئةوةى لة الى رِيَذطةكةيةوة زاوزآ بكةن ئةوةنـدة زؤرن تةنانـةت   رِثؤل لة رِووبارى )

منداآلن لةناو سةتَلدا لة شويَنة تةنكةكان كؤيان دةكةنةوةو فرِيَيان دةدةنة كةنارةكةوة. بـةردى ثردةكـةيش   
كة لة زةوييةوة هةَلـدةقوَليَن و بةسـةر    تواناو هيَزن ت زيندوون ثرِ لةكة كون كونن ثرت نةرم بوونة، وةك بَليَي
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شارةكةدا دةخوليَنةوة وةك رِؤذانى طةرما كاتيَك هةموو شتيَك خيَراتـر هةناسـة دةدات و هـةموو شـتيَكى     
 تيَدا ثتةوترو بةهيَزتر دةرِويَت.

يَكى لةو جـؤرة داديَـت خـةَلكى هـةموو     منوونةى ئةم هاوينة لة دوَلى فيشيطراد كةمة، بة آلم كاتيَك هاوين
رِؤذطارة ناخؤشةكان ذ بري دةكةن و، بري لةو جؤرة كولةمةرطيانة ناكةنـةوة كـة لـة ئايينـدةدا رِوو دةدةن و،     
ذيانى خؤيان سآ ضةندين جار لةم دؤَلةدا بةسةر دةبةن كة ثيت و فةرِيَكى ثريؤزى ثآ بةخشراوة، وةك بَليَيت  

 طى زؤرو زةبةندة.ناوتةن، جووَلةى طةرماو شآ و ئاووبةشيَكى ئةم جووَلةو بز
ئةو جووتيارةى كة بةردةوام ثاساو بؤ سكاآلى خؤى دةدؤزيَتـةوة، دةبـوو ددان بـةوةدا بنيَـت كـة سـالَ بـة        
سةرةتايةكى باش دةستى ثآ كردووة، بةآلم بؤ هةر وشةيةك لة وشةطةىل سـتايش كـردن ئةمـةى دةخسـتة     

..( خةَلكى طةرِةكى بازرطانى سةريان دادةنةواندو رِوويان دةكردة كارةكانيـان و  سةر )ئةطةر كار وا برِوات .
ى طوَلـدا نغـرؤو   هةنط و زةردةواَلة لةناو دوو تويَضوست و ضاالكانة سةرقاَلى كارةكانيان دةبوون، وةك ضؤن 

ينةيان لـة بـرى   ثةرت و بـآلو دةبوونـةوةو ثيَشـ    ابة طوندةكانى دةوروبةورى شارد ئةو خةَلكة سةرقاأل دةبن.
طةمنيَك بة جووتياران دةبةخشى كة هيَشتة طوأل بوو، هةروةها ثيَشينةيان لة برى قؤخيَـك دةدا كـة هيَشـتة    
طوأل بوو، جووتياريش لة طردبوونةوةى ئةو كرِيارة فيََلبازانة لةبةر دةرطةكةى سةرى ىلَ شـيَوابوو، بةرانبـةر   

و، كاتيَك نزيك درةختة بةردارةكانى رِادةوةسـتا، ئةوانـةى   بوابةم بةروبوومة دةطمةنة زؤرةيش سةرى سورِ م
انى ئـةو بـةرو بوومانـة هـةَلبطرن كـة طرتوونيـان، يـان كاتيَـك لـة تةنيشـت           وهةر لة ئيَستةوة نةيانـدةت 

كة خؤيـان  سةرى سورِمابوو كيََلطةكةيةوة رِادةوةستا كة كةرويَشكةى دةكرد. جووتيار بةرانبةر بةو سظيالنة 
طرذييـةكى خةفةتبارانـة دةم و ضـاوى     جـؤرة و ثةنايان بؤ الى ئةو هيَناوة، بةرانبةر بةوةيش ماندوو كردووة

 بوو كة لة ساآلنى قات و قرِيدا بة دةم و ضاوى جووتيارانةوة ديارة. نيشانةهاوضةشنى ئةو دادةثؤشى 
تيارةكان دةهاتنة اليان. بةآلم بازرطانة زةنطني و بةهيَزو بة تواناكان نةدةضوونة الى جووتيارةكان بةَلكو جوو

لة رِؤذى بازارِدا دوكانةكةى )بافلى رِانكؤظيض(ت دةبينى لة جووتياراندا مجةى دةهات كة ثيَويستيان بة ثارة 
ـ      ة بووةتـة ثـارةدةرى )جووةكـان(ى    ذهةبوو. هةروةها دوكانةكةى )سـانتؤ بـابؤ( كـة ماوةيـةكى دوورو دريَ

رِاى ئةوةى ماوةيةكى دوورو دريَذة بانق هةيةو، ويَرِاى ئةوةى فيشيطراد )دةبيَت باسى ئةوةيش بكةين كة ويَ
دةكريَت بة رِةهن قةرد لةو بانقانة وةربطرييَت، كةضى جووتياران و بة تايبةتى بةتةمةنةكانيان ئةوة بة باشرت 

يـان  دةزانن بة ثيَى شيَوازى كؤن قةرد لة زةنطينةكانى شارةكة وةربطرن كةضى كاآليةكيان ثيَويست بيَـت ليَ 
 دةكرِن، ئةوانةى هةر لة كؤنةوة باوباثرييانيان قةرديان ىلَ دةكردن(.

كؤطةكةى سانتؤ بة بةرزترين و فرةوانرتين كؤطةكانى طةرِةكى بازرطانى لة فيشيطراد دةذميَرريَت. بةبـةردى  
رطـةو  ثتةو دروست كراوةو، ديوارةكانى ئةستوورن، زةوييةكةيشـى بـة كاشـى بـةردين رِازيَنراوةتـةوةو، دة     

 ضرِى ئةَلقةدار داثؤشراون.  تيَلبةندىكيلؤنةكانيشى لة ئاسن دروست كراون، ثةجنةرةكانيشى بة 
ثيَشةوةى كؤطةكة دوكانيَكة شتى تيَدا دةفرؤشيَت، ديوارةكانى رِةفةى  قووَلى تةختةداريان ثيَوةيـة ثـرِ لـة    

ا بزر دةبيَت، كاآلى سووك دةبينريَت: دةفرى ضةور كراون، لة بنميضةكةيشى، كة ئةوةندة بةرزة لة تاريكاييد
ضرا لة هةموو جؤرو قةوارةيةك، كرتى قاوةى توركى، قةفةس، تةَلةى مشك، ئاميَرو كةرةستةى ديكـة كـة   
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بؤ ثاككردنةوةو بذارى دانةويََلة بةكار ديَن. شان بة شانى ميَزة طةورةكةى دارتاشى ضةندين سندووقة بزمارو 
نةكة دروستكراوى لة هةموو رِةنطيَك، لةطةأل تةوشةو خاكـةنازو قوَلنطـةى   ضيمةنتؤو، طةض و، دةفرى لة تة

بآ دةسك، ئةوانة جوان بة تيَلى ئاسنني رِيز كراون. لـة طؤشةكانيشـدا دةفـرى سـثى و طـةورة، هـةوجارِو،       
تةوشةو ئاميَرو كةرةستةى طةورة طةورة. هةر هةمووشيان لةسةر يةك كةَلةكـة كـراون بـة شـيَوةيةك هـيض      

يةك لة نيَوان كاآلكاندا نةماوة تةنيا رِيَرِةويَكى بضووك نةبيَت كة دةَليَيت رِيَرِةويَكى نيَوان ديوارى زؤر بؤشاي
 بةرزة. ئيَرة بةردةوام تاريكة، بةبآ ضرا ناتوانيت بضيتة ذوورةوة.  

دو ئاسن ساردتر ديوارة ضرِو زةويية بةردين و ئةو ئاسنة كةَلةكة كراوانة كةشى ئةم شويَنة ضوون سارديى بةر
رِاوةكان ئةوانةى دةكةن كة ناشيَت طةرم بكريَتةوةو نةهيََلريَت. هةرزةكارة ضوست و ضاالكة طؤنا سوورهةَلطة

هؤى ئةو كةشةوة دةبنة فرؤشيارى بآ دةنط و رِةنط زةردو بادار، لةم كؤطةدا كاردةكةن ئةوةندة نابات بة
و بة دريَذايى تةمةن كةم خةرجكةر. بيَطومان ئةم كةشة بةآلم  هاوكات دةبنة كةسانيَكى شارةزاو بري تيذ

نةوة لة دواى نةوة زيان بة خاوةنةكانى كؤطةكة دةطةيةنيَت و ماندوويان دةكات، بةآلم هاوكات لة ناخى 
دَلةوة خؤشيان دةويَت، ضونكة هةست بةوة دةكةن كة سةرضاوةى موَلك و ئةو قازانج و دةوَلةمةندييةية كة 

 ن.دةستةبةرى دةكة

ئةو ثياوةى لةم ساتةدا لةبةردةم ميَزيَكى بضووكدا لةو دوكانة ساردو تاريكة لة تةنيشت ئةو سندووقة 
ئاسنينةى ماركةى )فرتهايم(ةوة دانيشتووة لة هيض شتيَكدا  لةو سانتؤ ضاالك و قسةخؤشة ناكات كة 

بيَنن(. ساآلن طؤرِيويانةو،  ساأل بوو دةيزانى ضؤن  بانط بكات: )يةك ثةرداخ رِووم بؤ كويَرة 31ماوةى 
كارى نيَو كؤطةكيش طؤرِيويةتى. ضاوى كز بووة،  هةردوو ضاوة رِةشة ليَكةوة دوورةكانى كة لةو ديوى 
ضاويلكةيةكةوة تةماشا دةكةن كة هةردوو شووشةكةى ئةستوورةو ضوارضيَوةكةى لة ميتاأل دروست كراوة، 

شتةيش فيَسيَكى سوورى لة رِةنطى طياَلس لةسةر دةنيَت كة وايان ليَهاتووة ترس و دَلرِقى دةنويَنن. هيَ
دوايةمني شتة لة جل و بةرطة توركيية كؤنةكةى ماوةتةوة. باوكى منتؤ بابؤ، كة ثريةميَرديَكى كورتة 
باآلية، تةمةنى لة هةشتا ساأل تيَثةرِيوة، هيَشتة بةخؤوةيةو تواناى ماوة. بةآلم ضاوى كز بووة. ئةو رِؤذانةى 

بيَت، ديَتة كؤطةكةو لة دوكانةكة دادةنيشيَت و بة هةردوو ضاوة بة فرميَسكةكةيةوة، كة مرؤظ  هةتاو
هةست دةكات خةريكن لةو ديو ئةو ضاويلكة ئةستوورةوة دةتويَنةوة، تةماشاى كورِةكةى دةكات لة 

اى كؤطةكة تةنيشت سندووقة ئاسنينةكةوة دانيشتووةو كورِةزاكةيشى لةسةر طَليَمةكة دانيشتووةو هةو
و وردة وردة بة زاكةى كة تةمةنى دة ساآلنةى رِاستى دةخاتة سةر شانى كورِةهةَلدةمذيَت، ثاشان دةست

 .هةنطاوى لةسةرخؤ دةطةرِيَتةوة
سانتؤ شةش كض و ثيَنج كورِى هةية زؤربةيان ذنيان هيَناوةو ميَرديان كردووة. تةنانةت رِاظؤى كورِة 

ةكيَك لة ورةى هةية، ئةو لة كؤطةكةدا يارمةتى باوكى دةدات. يطةورةكةى، ئيَستة كورِو كضى طة
ناوى باثرييةوة ناو نراوة، ئيَستة لة خويَندنطةى ئامادةيى سةراييظؤ خويَندكارة. كورِةكانى )رِاظؤ(ية كة بة

طةجنيَكى رِةنط زةرد، ضاو كز، الوازة، هةر لة تةمةنى هةشت ساَلييةوة زؤر باش ضامةكانى زماى 
( لة سةيرانةكانى خويَندنةطةكةيدا دةخويَندةوة. بةآلم 1614 – 1931نيشتمانى ناودارى سريب ))شاعريى 
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ئةوةى ىلَ دةربضيَت ئةوة خويَندكاريَكى سةركةوتوو نيية، ضونكة حةز ناكات سةر لة كَليسا بدات و نة لة 
يَكى ديكةى بليمةتانة بووبيَت هةر شيَوازَليَت يان دةبيَتة ئةكتةر يان بةهاويناندا يارمةتى باوكى بدات. دة

 دةبيَتة كابرايةكى ناودار.
و ضةورةكةى ئةذمارتنةكانيدا شؤرِ كردووةتةوة، كة بة ثيَى  ثةرِثووتسانتؤ سةرى بةسةر تيَنووسة طةورةو 

ئةلف و بآ رِيَكى خستووة، لة تةنيشتيةوة جووتياريكى خةَلكى ئؤزاظيضا كة ناوى )ئيربؤ ضيمالؤظيض(ة 
قيَكى بةتاَلى سندووقةكانى بزمار دانيشتووة. سانتؤ ئةو قةردة دةذميَريت كة بة الى لةسةر سندوو

ئريؤوةية، لةطةأل ئةو برِة ثارةيةى كة دةشيَت ليَى قةرد بكات، لةطةأل مةرجةكانى قةردة نويَيةكة. ئةو بة 
 زمانى ئةسثانى بة ضرثةوة دةَليَت:

 .ـ شنكونتا، شنكونتا إي أوكو، سنتا أي ترس ....
جووتيارةكةيش ئةبَلةقاوى و خةفةتبارانة تةماشاى دةكرد، وةك بَليَيت كارةكة كارى سيحر بيَت نةك 

دةبينيَت. هةركة سانتا لة ئةذماردن دةبيَتةوةو، كؤى  ةئةذمارتن كة باش دةيزانيَت و لة خةودا خةونى ثيَو
 دةكات و دةَليَت: رتيَكةكاتةوة، جووتيارةكة ورتة وقةردةكان و برِى قازاجنةكانى بؤ رِوون د

 ـ هةر ئةوةندةية؟
جووتيارةكة ئةو ثرسيارةى كرد نةك لةبةر هيض شتيَك بةَلكو تةنيا لةبةر ئةوةى ئةو كاتةى بؤ برِةخسيَت 

 بةراورديَك لةنيَوان ئةو ئةذمارتنةى خؤى كردوويةتى و ئةو ئةذمارتنةى سانتؤ كردوويةتى بكات.
 كة بةردةوام لةم جؤرة كةشانةدا بةكارى دةهيَنيَت:سانتؤ بةو رِستةية بةرسظى دايةوة 

 ـ ئيرباجا تةواوة، هيضى ديكة نيية.
ثاش ئةوةى هةردووكيان بة شيَوةيةكى دؤستانة بةم جؤرة برِى قةردةكةيان ثةسةندكرد، دةبوو جووتيارةكة 

م هةنطاوانة بة بكات، دةبوو سانتؤيش تواناو مةرجةكانى خؤى خباتةرِوو. بةآلم ئة آداواى قةرديَكى نو
شيَوةيةكى خيَراو ئاسان بةدى نايةن. مشت و مرِيَكى دوورو دريَذ لةنيَوان هةردووكياندا ديَتة ئاراوة. مشت 
و مرِيَكى ئةوتؤ كة لة وردةكارييةكانيدا لةو مشت و مرِانة دةضوو كة ثيَشرت لةم شويَنةدا ئةجناميان 

نيَوان باوكى ئةم يربؤيةو لة نيَوان باوكى سانتؤدا. ئةو بابةتة ئةوة ثةجنا ساَلة، بةر لة درويَنة، لة طرتووة، 
بنةرِةتيية رِاستةقينةى كة ثيَويستة ئاخافتنى لة بارةوة بكريَت، دةبيَت قسةيةكى زؤرى بة ليَشاوى بةدوادا 
بيَت خؤى لة خؤيدا هيض نةطةيةنيَت، لة قسةى دووبارة بةو الوة هيضى ديكة نييةو، وا ثيَدةضيَت هيض 

اتايةكى نةبيَت، ئاخافتنيَكة كة ئةطةر نةشارةزايةك طويَى ىلَ بيَت ناضار دةبيَت لةو برِوايةدا بيَت كة و
ثارةوة نيية، يان مرؤظ هةنديَك سات  يَوةندييةكى بة قةردكردنى برِيَكبةاليةنى كةمةوة ئةو ئاخافتنة هيض ث

 واى ليَك دةداتةوة.

بووم ليَرة لة هـةموو شـويَنيَكى ديكـة زؤر فرةتـرة.... سـاَليَكة       ـ ئةم ساأل وةرزى قؤخ زؤر باشة ... بةرو
 ماوةيةكى دوورو دريَذة منوونةميان نةبينيوة.

ـ سوثاس بؤ خوا ... لةو برِوايةدام ئةم ساأل بةرو بوومةكة خراث نابيَت. خوا يار بيَـت بـةروبووم دةبيَـت و    
 نانيش دةبيَت . 
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وخساريةوة دةركةوت و بة ثةجنةى سـةرقاَلى خورانـدنى درومـانى    طوت، ثاشان غةم بة رِ ىجووتيارةكة ئةوة
 شةرواَلةكةى بوو كة لة لؤكةيةكى ئةستوورى سةوز دروابوو، لةذيَرةوة تةماشاى سانتؤى دةكردو، طوتى:

 ـ بةآلم كآ دةزانيَت نرخ ضةند دةبيَت؟
ةكة ديَنيتة فيشيطراد. تؤيش ئـةو  ـ ئيستة نازانني نرخ ضةند دةبيَت، بةَلكو ئةو كاتة دةيزانني كة بةرو بووم

 ثةندةت طوآ ىلَ بووة كة دةَليَت: نرخ لة مستى خاوةن بةروبوومداية.
 جووتيارةكة بةخوددارييةوة طوتى:

 ـ بةَلآ، ئةطةر بيَت و خوا تا كؤتايى ضاوى ليَمان بيَت.
نيا بة خواستى خوا نةبيَت؟ ـ بةَلىَ .... ئاية مرؤظ دةتوانيَت شتيَك دةستةبةر بكات و شت بةرهةم بيَنيَت تة

... هةموو ئةو كولةمةرطييةى لة ئاكامى كاركردنةوةوة تووشى مرؤظ دةبيَت هيض سووديَكى نابيَت خواوةند 
 فةرِو بةرةكةتى خؤى بةسةردا نةباريَنيَت.

نيَكى سانتؤ ئةوةى طوت و ئاماذةى بة ئامسان كرد كة بةرةكةتى ليَوة دةباريَت، ئةو ئامسانةى دةكةويَتة شويَ
ثشتةوةى ئةم بنميضة بةرزة كة ضراى سثى ئاسنينى هةموو جؤرة قةوارةيةكى ثيَدا شؤرِ بووةتةوة، هةروةها 

 شتى ديكةى ثيَدا شؤرِ بووةتةوة كة ضةثك ضةثك بةسرتاون.
 ئيربؤ هةناسةيةكة هةَلكيَشاو طوتى :

ظ دةضيَنيَت و تؤو دةكات، بـةآلم  ـ قسةكةت دروستة .. هةر هةموو ئةوة سوود بة مرؤظ ناطةيةنيَت ... مرؤ
ئةطةر خواوةند ضاوديَرى نةكات ئةوة وةك ئةوة واية كة هةموو شـتيَك فـِرآ بداتـة نـاو ئـاوةوة. واتـة بـة        

خواى مةزن .... مرؤظ زةوى هةَلدةكةنيَت و طذو طياكان هةَلدةكيَشيَت و درةختةكان دادةثاضـيَت  ثشتيوانى 
، بةآلم ... لة ئاكامى هةر هةموو ئةوةدا هيض شتيَك مسـؤطة ناكـات   و، شت ثاك دةكاتةوةو هةَلدةبذيَريَت

مةطةر ئةوةى لة ضارة نووسرابيَت... ئةطةر خواوةند بيةويَت بةروبووميَكى باش بةرهةم بهيَنريَت ئةوة خيَرو 
بيَر بةسةر هةموو مرؤظيَكدا دةباريَت و، مرؤظ دةتوانيَت قـةردةكانى خـؤى بداتـةوةو سـةرلةنوآ قـةرديش      

 كاتةوة ... بة مةرجيَك خواوةند تةندروستى ثآ ببةخشيَت.ب
ـ ها .... تةندروستى لة هةموو شتيَكدا ... هيض شتيَك هاوسانى تةندروستى نيية ... مرؤظى بةستةزمان 
بةم شيَوةية خوَلقاوة: ئةطةر هةموو شتيَكت ثآ بةخشى و تةندروسـتيت ىلَ سـتاندةوة، وةك ئةوةيـة هـيض     

 بيَت .شتيَكت ثآ نةبةخشي
 سانتو  واى طوت و هةموو ئاخافتنةكةى بةم ئاراستةدا برد.

جووتيارةكةيش دةستى بةوة كرد بريو رِاكانى خؤى سةبارةت بة تةندروسـتى دةربـرِى كـة بـريو رِاى طشـتى      
ئةوتؤى زانراو بوو وةك بريو رِاكانى سانتؤ. ساتيَك لة ساتةكانيش وا دةركةوت كة ئاخافتنةكة باسـى شـتى   

و بآ بةهاى تيَدا كرا. بةآلم ئةوةندةى نةبرد لة هةليَكى رِةخسـاودا هـةردووكيان سـةرقاَلى سـازش     بآ نرخ 
بوون لةمةرِ قةردة نويَيةكةو برِو سوودو ماوةو ضؤنيةتى قةرد دانةوةكة كرد. ماوةيةكى دوورو دريَذ قسةيان 

سةرخؤ، لةطةأل دةرخستنى غـةم و  كرد، جاريَك بة طورِو طةرمى و ضاالكانةو، جاريَكى ديكة بة هيَورى و لة
نيطةرانى، دواتر رِيَككةوتن و بؤندةكةيان مؤر كرد. ئةو كات سانتؤ هةَلستاية سةر ثآ و كؤمةَليَك كليلـى  
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ئـةوةى   لة طريفانى دةرهيَنا بة زريزةيةكةوة بةسرتابوونةوة، سندووقة ئاسنينةكةى بة يةكيَكيان كردةوة بـىَ 
ئاسنينةكة سةرةتا تة  و تؤقيَكى ليَـوة دةبيسـريَت و دواتـر لةسـةرخؤو     كليلةكةى ىلَ دةربكات، سندووقة 

بةرِيَزانة دةكريَتةوة، كاتيَكيش كة دادةخريَت دةنطيَكى مةترياَليانةى جوانى ليَـوة دةبيسـرتيَت وةك بَليَيـت    
 هةناسة هةَلكيَشانة، ضوون هةموو سندووقة ئاسنينةكانى ديكة .

وة، نةختيَك غةم و ثةذارةيش بة رِوويةوة ديـاربوو، يـةك يـةك دةسـتى بـة      سانتؤ بة وريايييةكى زؤرو رِيَزة
هاواري كرد كـة طؤرِابـوو،    ئةذمارتنةكة بووةوة، بة دةنطيَك ئةذمارتنى ثارةكة كرد بؤ جووتيارةكة. كة لة

 ثرت طةرم و بةهيَزبوو:
 واوة؟ ئيَستة دَلت خؤشة؟ةـ بريؤ بةم شيَوةية ت

 ى نزم طوتى:بريؤ ورِو سةرسام بة دةنطيَك
 ـ تةواوة ... سوثاس ...

ـ خوا دةست بة باَلتةوة بطريَت ... خوا يار بيَت ئةم جارةى بيَتةوة بةوثةرِى تةندروسـتى و دؤسـتايةتييةوة   
 بةيةك دةطةين.
ة جؤش و خرؤش و شـادييةكى تـةواوة ئـةم قسـانة دةكـات. ئةوةتـة كوِرةزاكـةى ِرةوانـةى         سانتؤ ئيَستة ب

ةر دوكانةكةى لة كةنارى ئةو بةرةوةى شةقامةكة دةكات بؤ ئةوةى دوو كوث قاوةيان بؤ قاوةخانةكةى بةرانب
 بهيَنيَت )يةكيَكيان تاأل و ئةوى ديكة شريين(.  

جووتياريَكى ديكة لةبةردةم دوكانةكةدا ضاوةرِوانة بؤ مةبةستيَكى وةك هةمان مةبةست و بـؤ ئـةذمارتنى   
 وةك خودى ئةم جؤرة نؤرةى بيَت.

نيان لة بارةى بةروبووم و درويَنةيانةوة، سروةيةكى فيَنكـى قـورس لـة    دئةو جووتيارانةو ثيَشبينيكرلةطةأل 
سروةى ساَلَيكى بةرضاوتيَرى دةطمةن، دةضووة نـاو قـووآليى تـاريكى دوكانةكـةى سـانتؤوة. ئـةم سـروانة        

سةكةى لة ملة زةردو بة و سانتؤيش بة ثةجنة طةورةكةى كرا وة ئاسنينةكة بة هةَلم دادةثؤشنيسندووقة سةز
 رِؤن ليق بووةكةى دةكاتةوةو، بة دةستةسرِةكةى ئةو هةَلمةى دةسرِى كة ضاويلكةكةى داثؤشيبوو.

 بةم شيَوةية هاوين دةستى ثيَكرد.
. ذان و ئـازارى لـة شـارةكةدا بآلوكـردةوة    بةآلم هةوريَكى طةرِؤكى ترس و غةم لةسةرةتاى ئـةم هاوينـةوة   

ى تيفؤ لة ئؤفاتس بآلو بووةوة، شارؤضـكةيةكى سـةر سـنوورى هاوبةشـى     ااردا ثةتئةوةبوو لةسةرةتاى بةه
لةسـةر   يةاى نيَوان سريبياو نةمسا(. لةبةر ئةوةى ئةم شارؤضكةسسنوورى ئيَت نيَوان توركياو نةمساية )واتة

ك نؤذدارى سنوورةو لةبةر ئةوةى دوو كةس لة ئؤردووى جةندرمةدا تووشى ئةو ثةتاية بوون، بؤية دكتؤر باال
سةربازى لة فيشيطراد، لةطةأل ثةرستياريَكدا رِؤيشتبووة ئةو شارةو دةرمانى ثيَويستى لةطةأل خؤى بردبـوو.  

كردنـةةى  ةنطاويَكى ثيَويسـتى بـؤ ليَـك جودا   دكتؤر باالك ثياويَكى دووربني و شارةزا بوو، بؤية هـةموو هـ  
ون، بؤية كةس لةو ثازدة كةسةى تووشى ئـةو  نةخؤشةكان وةرطرتبوو، بة خؤى ضاوديَرى ضارةسةريشى كردبو

،  نةخؤشييةكة لة ئؤفاتس كؤنرتؤأل كراو، بة تـةواوةتى لـةناو   نةمرد تةنيا دوو كةس نةبيَت نةخؤشيية بوون
 برا.
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دوايةمني كةس كة تووشى بوو خودى دكتؤر باالك بـوو ... كـةس نازانيَـت ضـؤن تووشـى ثةتايةكـة بـوو،        
ثيَشـبينى نـةكراو مـرد، هـةر هـةموو       هؤكارى ديكـةى نةخاياند، بةآلم بة  نةخؤشييةكةى ئةوةندة دريَذةى

 . طرت ئةوةيش مؤركى كارةساتيَكى دَلتةزيَن و دةطمةنى لةخؤ
نؤذدارة طةجنةكة لة خودى )ئؤفاتس( نيَذرا. خـاتوو ثـاوةر بـة    مةترسى بآلوبوونةوةى ثةتايةكةيش لة ترسى 

بـرِة  خاتوو ثـاوةر  ان بينييان. رةكةى و ذمارةيةك لة ئةفسةخؤى ضؤنيةتى ناشتنةكةى بينى، هةروةها ميَرد
ثارةيةكيشى دا بؤ ئةوةى ثةيكةريَك لةسةر طؤرِى نؤذدارةكة دروست بكريَت كة بة شـيَوةيةكى ورد دروسـت   

. لـة  هيَنـا ميَردةكـةى  وازى لـة  نةكرابوو. ئةوةندةيشى نةخاياند خاتوو ثاوةر شـارةكةى بـةجآ هيَشـت و    
اتوو ثاوةر بؤ شيَتخانةى )ساناتؤريؤم(ى نزيك ظييةنا رِؤيشتووة، يان بةم جـؤرة كيـذانى   فيشيطراد طوتيان خ

لـةو كاتـةوة كـة مةترسـى ثةتايةكـة نـةماو واز لـةو         ضـونكة شارةكة بة طويَى يةكدييةوةيان دةضـرثاند،  
بةتةمـةنرت بـوون   ئةوانةى ئةوةندةى نةبرد هةنطاوانةيش هيَنرا بؤ رِآ طرتن لة بآلوبوونةوةى ثةتايةكة نرابوو 

نؤذدارةكةو ذنى كؤلؤنيَلةكةيان لةياد كرد. ئةو كيذانةى كة هيض شارةزايى و رِؤشنبريييةكيان نةبوو بة وردى 
بةآلم زؤر باش دةزانن ثياسةكردنى دوو كةس بة ناو ضـياو   شيتخانة ضيية، نةياندةزانى وشةى )ساناتؤريؤم(

ؤذدارةكةو ذنى كؤلؤنيَلةكة بةر لة ماوةيةك وايان دةكرد. ئـةو  دؤأل و الثاَلةكاندا ضى دةطةيةنيَت، وةك ضؤن ن
نييةكانيانـدا بـةكار بهيَـنن كـة     كات زؤريان ثآ خؤش بوو ئةم وشة بيانيية )ساناتؤريؤم( لة ئاخافتنـة نهيَ 

بارةى ئةو دوو كةسة سةركيَشةوة دةيانكرد، ثيَيان خؤش بوو مةزةنـدةى ئـةوة بكـةن كـة ئـةوةى نـاوى       لة
ة شويَنيَكى نهيَين دوورو خةفةتئةنطيَزةو ئةو ئافرةتة جوانانة تؤبةى تيَدا دةكةن كة بة دزييةوة )ساناتؤريؤم(

 دَلدارييان كردووة.

لة كيََلطةكان و لةسةر لووتكةكان، لة دةورو بةرى شار، ئةم هاوينـة دةطمةنـة ثرشـنطدارة طـةورة دةبـوو،      
، وةك هـاوينى  كةوة دةرِوانيَتة سةر رِووبارةكـة ثردة ثيَدةطةيشت. ثةجنةرةكانى يانة سةربازييةكة كة لة نزيك

ثار ساأل، ئيَواران رِووناكن و بة هةردوو الدا كراونةتةوة، بةآلم هةنووكـة دةنطـى كـةمان و ثيانؤيـان ليَـوة      
نابيسرتيَت. كؤلؤنيَل ثاوةريش لة تةنيشت خوانةكةيةوة لة ناو ذماريةك ئةفسةرى بةتةمةنـدا، سـاغ و بـزة    

انيشتووة، لةبةر ئةو طةرما ثرِووكيَنةرة و بة كاريطةرى ئةو ئارةقة سوورة، هؤن هؤن ئارة  بـة  لةسةر ليَو د
 لةشيدا ديَتة خوارةوة .

شةوانى طةرميش، الوانى شار لةسةر كابياكة دادةنيشـنت و طؤرانييـان دةطـوت. كؤتـايى حـوزةيران نزيـك       
فيَرطـة دواناوةندييـةكان و    ىخويَنـدكاران  وةك هـةر هـةموو هاوينيَـك   دةبووةوة، الوةكان ضـاوةرِوان بـوون   

خويَندكارانى زانكؤكان بطةرِيَنةو بةر خويَندن. مرؤظ لةسةر كابياكة لةم جؤرة شةوانةدا هةست بةوة دةكـات  
كة كات رِاوةستاوة، لةكاتيَكا ذيان ثرِ جم و جووأل و دةوَلةمةندو بآ كؤتايى و ئاسان دةطوزةريَت، مرؤظ حةز 

 ةوة بكات كة ئةم بارودؤخة بةم شيَوةية ضةند دةخايةنيَت.ناكات ثيَشبينى ئ
شةقامة سةرةكييةكان لةم كاتانةدا رِووناكن، ضونكة لة بةهارةوة شار بة كارةبا رِووناك دةكريَتةوة، سـاَليَك  
دةبيَت لة دوورايى دوو كيلؤمةتر لة شارةوة ويَسـتطةيةكى كارةبـايى دروسـت كـراوة، لـة تةنيشتيشـيةوة       

ــراى   كارطةيــةك  دروســت كــراوة لــة ثةلكــةدار )رِاتيــنط(، ســووتةمةنى )تــربنينت( دروســت دةكــات ويَ
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بةرهةمهيَنانى خودى )كؤلؤفـان(. شـارةوانى بؤنـدَيكى لةطـةأل ئـةم كارطةيـةدا مـؤركردووة تـا وَيسـتطة          
نران كارةباييةكةى شةقامةكانى شاريش رِووناك بكاتةوة. بةم شيَوةية ضى ديكة ضرا سةزوةكان بةكار نةدةهيَ

كة بة نةوت دةسووتان، هةروةها فةرةحاتة دريَذيش بزر بوو كة ئةو ضرايانةى ثاك دةكردةوةو دادةطريسـاند.  
شةقامى سةرةكى كة بة دريَذايى شار لة ثردةكةوة دةطاتة طةرِةكى نوآ بة طَلؤثى طةورةى شووشة ئةسـتوور  

و ضةثةوة لةو شةقامة دةبنـةوةو بـة دةورى   رِووناك كراوةتةوة، هةرضى شةقامة الوةكييةكانة كة الى رِاست 
)بيكافتس(دا دةخوليَنةوة، يان بةرةو مةيدان يان ئؤكؤلضة سةر دةكةون  ئةوة بة طوَلؤثى بضووكى ئاسـايى  
رِووناك كراونةتةوة. لة نيَوان ئةم رِيزة رِووناكيية رِيَك و ثيَكةدا، ضـةندين سـيَبةرى نارِيَـك و ثيَـك بةرضـاو      

بةردةرطةى ماآلن و باخضة طةورةكانن كة رِيز رِيز بة قـةد الثـالَ و هةورازةكانـةوة قيـت     دةكةون .. ئةوانة 
 بوونةتةوة.  

 لة يةكيَك لةو باخضةيانةدا، هةنووكة زؤركا، كة مامؤستاية، لةطةأل )نيقؤال طالسنضانني(دا دانيشتووة. 

نـى ثشـووى هاوينـدا دةركـةوت،     ئةو ناكؤكييةى ثارساأل كةوتـة نيَوانيانـةوة كاتيَـك سـتيكؤظيض لـة رِؤذا     
ماوةيةكى دوورو دريَذ بةردةوام بوو تةنانةت تا سةرةتاى ساَلى نويَى خاياند. لةسـةرةتاى سـاَلى نويَـدا لـة     
يانةى سريبةكان خؤئامادةكارى دةستى ثيَكرد ضوون هةموو زستانيَك ئةو خؤئامادةكاريية دةستى ثيَـدةكرد  

وة )دامةزريَنـةرى كَليَسـاى سـةربةخؤى سـريبةكان لـة سـةدةى       بؤ ئةوةى بة بؤنةى ضةذنى سـاظاى ثـريؤزة  
نؤطةرييةك ثيَشـكةش بكريَـت. زؤركـا و طالسنضـانني لـةو      و شـا زيك بطيَرِن وهةذدةمةدا( ئاهةنطيَكى مي

ئامادةكارييانةدا بةشداربوون، هةر يةكةيان بؤ يةكةمني جار ثاش هاوينى رِابوردوو لة كاتى طةرِانـةوة لـةو   
لةطةأل ئةوى ديكةدا دوا. سةرةتا ئاخافتنةكةيان كورت و خوددارانـةو لـووت بةرزانـة بـوو،      ييانةرئامادةكا

بةآلم لة ديدارو ثيَكةوة ئاخافنت دانةبرِان، لةبةر ئةوةى الوان  زيزبوونةكانى دَلدارى ضةندة تـاأل و نـاخؤش و   
رِابـواردن و بـريى رِاطـوزارى     ثـآ باشـرتة كـة    يانضةندة نائوميَدانةيش بن لة طؤشةطريى و بيَزارى ئةو ذيانة

ئةويندارييان تيَدا نةبيَت. ئةوةبوو لـة ئاكـامى ئـةو دةمـةقاَلآ دوورو دريَذانـةوة كـة كؤتاييـان نـةدةهات         
لـةم شـةوة    ةوةو ضؤن ئاشـت بوونـةوة. ئةوةتـة   هةردووكيان ئاشت بوونةوة بآ ئةوةى بزانن كةى ئاشت بوون

شاد دةبن. ئةطةرضـى شـةبةنطى سـتيكؤظيض نـاوة نـاوة لـة        طةرمانةى هاويندا بةردةوام بة ديدارى يةكدى
نيَوانياندا زيندوو دةبيَتةوةو دةمةقاَليَيةكى ديكةيان لة نيَواندا دةنيَتةوة، بةآلم ئةو دةمةقاَليَية ليَكى جـودا  

 نةدةكردنةوةو ليَكى دوور نةدةخستنةوة، كةضى هةر ئاشتبوونةوةيةكى نوآ زؤرترى ليَك نزيك دةكردنةوة.
ستة بةو طةرماية لةو تاريكييةدا، لةسةر كؤنة بنةداريَكى دارطويَز دانيشتوون، هـةر يةكـةيان بـريى الى    ئيَ

، لـة خـوارةوة،   رةو بضـووكةكان دةكـات كـة لـة شـاردا     برية رِاطوزارييةكانيةتى و، تةماشاى تيشكة طـةو 
 يَت.بةدريَذايى رِووبارةكة دةبريسكيَنةوة، ئةو رِووبارةى كة رِؤتينيانة هاذةى د

طالسنضانني زؤر ئاخافت دواتر تا ماوةيةك بآ دةنط بوو. هةرضى زؤركاية ئةوة تا كؤتـايى شـةوبيَدارييةكة   
دةنط بوو، هةنووكةيش لةو بآ دةنطيية بةردةوامة كة كةس باش ليَى نازانيَت ئافرةتان نـةبيَت كاتيَـك    بىَ

لةهةر هـةموو شـتيَكى    وةكة بةالى ئةوانة لة ميَشكى خؤياندا غةم و خةفةتى ئةويندارى هةَلةوطيَرِ دةكةن
 ديكةى ذيان مةترسيدارترو طرنط و ثيَويست ترة.
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كاتةى ثارساَلدا، كاتيَك سـتيكؤظيض لةشـاردا دةركـةوت زؤركـا واى زانـى كـة جيهـانَيكى        لة هةمان ئةم  
ضـاو برِكـات    ، بةهةشتيَكى بةرينى ئةوينـدارى  تـا  كامةرانى و بةختةوةرى تا هةتاية لةبةردةميدا كرايةوة

كرايةوة، بةهةشتيَك لة طوجناوى تةواوى نيَوان سؤزو ئـارةزوو و هـزرى ئـةوةى كـة مـاض ضـةند        لةبةردةمدا
بةضيَذو خؤشةو، ضوون ذيانى مرؤظ دريَذة. بةآلم ئةو خةياأل كردنة ماوةيةكى دوورو دريَذى نةخاياند. كةضـى  

نةبوو، ويَرِاى مةست بوونى بة شةرابى ئةويندارى، زؤركا ئةطةرضى لة بوارى ئةوينداريدا ئةوةندةى ئةزموون 
، ثاشان لةناكاويش سؤزى بةرانبـةر  لةثرِ بةطةرمى خؤشى ويست ةى بةسةردا تيَنةثةرِى كة الوةكةكةضى ئةو

دى ثيَوة بة خؤيةوة هةيةو، ئةم هيض ثيَوةن ثيَوةندى سارد بووةوة، ئةويش لةبةر ضةند هؤكاريَك كة تةنيا بةم
دادةنا، طرنطرتو  ىشةوة نيية كة ئةو كورِة بة مةترسيدارترين و طةورةترين ثلةو ثايةى بةو شتةنيية، ثيَوةند

طةورةتر لة ئةوو لة خؤيشى . كاتيَك  سةفةريشى كرد ماَلئاوايى ىلَ نةكرد. بؤية تووشى سةر ليَشـيَوانيَكى  
كى ةردبوو لـة جـؤرة ئةنتيكةيـ   دذوار هات، ضوون زاميَكى قووَلى شاراوة ئازارى دةدا. ئةو نامةيةى بؤى نا

ران تونـدو  بضووكى دارِشنت و بةهرةى ويَذةيى دةضوو، بةآلم هةموو شتيَك لةو نامةيةدا ضوون قسـةى ثـاريَزة  
رابوو، وةك دةفريَكى شووشةيينيش رِوون و بةتاأل بوو. ستيكؤظيض لةم نامةيةدا لةمةرِ مكوم ذميَررابوو، ثيَو

يَت وةك ئةوةى بَليَيت ئةوة سةد ساَلة لة ناو طؤرِةكانياندا مردوون و دريَذ ئةويندارى نيَوان هةردووكيان دةدو
تيَك بوو تيَيدا كاربوونةتةوةو رِاكشاون. كاتيَك بة نامةيةكى طةرم و طورِو رِةها وةآلمى دايةوة، وةآلمةكةى 

 دةَليَت:
دةكةمةوة و، بري لـة شـةوانى    ) لةناو ئةو خةم و كارانةدا كة شةكةمت دةكةن و سةرم سورِ دةهيَنن، بريت ىلَ

هيَورى فيشيطراد دةكةمةوة، بري لة هاذةى رِووبارةكةو، بؤنى ئةو طذو طيايانـة دةكةمـةوة كـة نابينريَـت(     
 سرابوو.وةكة ئةمةى تيَدا نوكارت

بآ هوودة زؤركا هةوَلى دا هاذةى رِووبارةكةو بؤنى طوَلةكان كة نابينريَن بري بكةويَتةوة. هةر هةموو ئةو 
تةكةدا هةن. رِةنطة ئةوةى لة بري ضووبيَتةوة وةك ضؤن هةموو ئةو شتانةى لة بري ضووةوة كارتانة تةنيا لة ش

كة لة نيَوانياندا هةبوو. ئةو كاتة وةنةبوو شيَت بيَت كاتيَك طةيشتة ئةو برِوايةى كة فريو دراوة. ثاشان 
نةدةطةيشت، بريؤكةيةكى ئةوتؤى دوور  خؤى بة بريؤكةيةكى سةير دَلخؤشى خؤى دةدايةوة كة خؤيشى تيَى

، و، سارددووروناطات، تيََكةس ليَى ووةوة نزيك بيَت، بة خؤى طوت: )رِاستة كة جلة واقيع لةوةى لة ثةر
هةر هةموو زيرةكةكانيش وا بن( هةرضؤنيَك بيَت ئةوة هةر رِةنطة و، بة ئاَلؤش و ئارةزووة، بةآلم  خؤثةرست

لةو دَلشكان و لةو زاريَك دةضن وةك ئةوةى لة ئةويندارى بضن، هةنووكة، هةموو ئةو شتانة لة جؤرة ئا
 ييةىئةوينداربارى ، هةست بةوة دةكات كة ئةو ةتووشى ناخى ناخةوةي بوو رِووخان و درزتيَكةوتنةى

 واى ليَهاتووة ئةوةند قورس بووة نةتوانيَت بةرطةى هةَلطرتنى بطريَت وويةتىدَلدارةكةى لة دةروونيدا ضاند
و، لةناو تةميَكى دووردا بزر دةبيَت كة ناتوانيَت بة ناوى خؤى ناوى بهيَنيَت. لةبةر ئةوةى ئافرةتى دَلدار 
هةر لة طةأل دَلدارييةكةي خؤيدا دةميَنيَتةوة هةرضةندة خةياَلةكانيشى ثةرت و بآلو ببنةوة، ئةوة هةرخؤشى 

بؤ ماوةيةكى دوورو وة لةدايك بيَت. زؤركا دةويَت وةك ضؤن منداَليكى خؤش بويَت كة لة ضارةى نووسرا
كؤنرتؤأل كرد كة دوو مانطى خاياند. ئةوةتة هةنووكة لة سةر ضيا  دريَذ جَلةوى سؤزدارى خؤى بةرانبةر
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بةرزةكانى زجنرية ضياى ئةلبةوة بؤ زؤركا دةنووسيَت: ) لة بةرزايى دوو هةزار مةترةوة، لة نيَوان 
انانى جؤراوجؤر قسان دةكةن، لة رِةهايى ئاسؤ دةنوارِم و، بري لة تؤو ئةو وآلتانةى بة زم نيَكىخةَلكا

هاوينى رِابوردوو دةكةمةوة(. ئةمةيش بؤ ئةوة بةس بوو كة لة رِاستى بطات، ويَرِاى تةمةن و كةم 
شارةزايى. ئةطةر بينووسيباية: )هيض رِؤذيَك خؤشم نةويستوويت و، ئيَستةيش خؤشم ناويَيت و، ناشتوامن لة 

ييندةيشدا خؤشم بويَيت( ئةوة ئةم قسانة رِوون و ئاشكراتر نةبوون و كةمرت بة ئازار نةبوون. لةبةر ئةوةى ئا
مذاوى يان ضيايةكى بةرز كة لةسةر  وكارةكة بةالى ئةوةوة كارى ئةوينداريية، نة كارى بريةوةرى تةم 

نةيش زمانى جؤراجؤر كة ثيَيان  لووتكةكةيةوة بؤى بنووسيَت و، نةيش خةَلكانيَك ضوار دةوريان داوةو،
دةثةيظن. هيض كات خؤشةويستى لةو كارتةدا بةدى ناكريَت. زؤركا بآ دايك و باوكة، لة فيشيطراد لة 

كة لة دوورةوة بة خزمايةتى ثيَى دةطةن . بةآلم ساآلنى خويَندنى لة  ةماَلى كةسانيَكدا ثةروةردة بوو
دامةزريَنراوة، بؤية طةرِايةوة لة فيشيطراد دووةو بة مامؤستا ئامؤذطةى مامؤستايان لة سةراييظؤ تةواو كر

نيية ثيَوةيان طرآ ماَلى ئةو كةسانةى كة كةميَك دةستيان دةرِؤيشت، بةآلم كةسانيَكى ساكارن، شتيَك 
 .بدات

زؤركا رِةنطى زةرد هةَلطةرِاو الوازو طؤشةطري بوو. كةسى لة بارودؤخى خؤى ئاطةدار نةدةكردةوة. وةآلمى 
كارتيَكى  ئةو كارتةى نةدايةوة كة برادةرةكةى بؤى ناردبوو تيَيدا ثريؤزبايى جةذنى سةرى ساَلى كردبوو، كة

ووى نايابى شيَوازةوة لة دوو كارتةكةى رِابوردوو كةمرت نةبوو. زؤركا دةيويست بة كورت و سارد بوو، لة رِ
 بدات يان دةست بة باَلييةوة ىرمةتخؤى طوناه و شةرمةزارييةكةى خؤى بسرِيَتةوة بآ ئةوةى كةس يا

بطريَت. بةآلم زؤركا الوازة، سةرى سورِماوة، طةجنة، نةزانة، شارةزايى ئةوتؤى نيية. بؤية ئةوةتة ثرت بةناو 
يدا رِؤ دةضيَتة خوارو انةكئةم تؤرِة مكومةى هةستى ئازارضةشتنةو ئارةزووى توندو برية رِاطوزاريية تايبةتيي

بيتوانياية ثرسيارى لة تيكؤظيض كة تيَيان ناطات. ئةطةر لة كردارة نامرؤييةكانى س دةشَلةذيَت، هةروةها
يةكيَك بكرداية، ئةوة ئةو كات بيَطومان ئةو كارة ئاسوودةى دةكرد، بةآلم شةرم كردن رِيَى ثآ نادات. لة 

، كاتيَك بة ديية دةزانن كة تووشى هاتووةوى دةكرد كة هةموو شار بةو نائوميَاليةكى ديكةشةوة هةست
زؤرى ئازار دةدةن. نة خةَلك و نة  ئؤخةىناوجةرطةى شاردا تيَدةثةرِيَت رِوانينى فرت و فيَآلنةو طاَلتةجارِى و 

كة رِووى دا. ناتوانيَت هيض  ةهيض شتيَك ناتوانن هؤكارى ئةو رِووداوةى بؤ رِوون بكةنةو ةكتيَب و ن
 شيكردنةوةيةك بؤ ئةو رِووداوة بكات.

راية كة ئةو كورِة ئةمى خؤش نةويستووة، كةواتة هةر هةموو ئةو شانؤطةريية لةبةر ضى بوو، ئةوةى ئاشك
ئةو هةموو قسة طةرم و طورِانة لةبةر ضى بوون كة ئاراستةى ئةمى دةكردن، لةطةأل ئةو هةموو كؤششانةدا 

ةسةر تةختى بوو كة ل ة ئةو دميةنةى لةبةر ضىرِابوردوودا داى بؤ ئةوةى قايلى بكات؟ كةوات ىكة لة هاوين
هيض  شةويستى نةبيَت، بةبىَ خؤشةويسيشيَكة هيض ثاساويَكى نيية تةنيا خؤنخويَندنطةكة نواندى، كة دمية

لة تواناى مرؤظدا نةبيَت؟ ئاية رِيَى  ئةوتؤوة يَت ئةوة نةبيَت رِؤبضيَتة نيَو سةرشؤرِييةكىئةجنام ناطرشتيَك 
ادةيةى طاَلتة بة خؤكردن و بة كةسانى ديكة لةوة سأل نةكةنةوة ئةم تيَدةضيَت كةسانيَك هةبن بطةنة ئةو رِ

 ةن ؟ئةجنام بدجؤرة كارة بآ هوودةيية 
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ضى ثاَلى ثيَوة نان ئةو شتة بكةن ئةطةر خؤشةويستى نةبيَت؟ ئةطةر كارةكة وا نةبيَت ئةوة ئةو رِوانني و 
ةو ماضة طةرم و تامةزرؤيانة ضي تةماشاكردنة طةرمانة ضى دةطةيةنن، ئةو هةناسة طةرم و طورِو ئ

دةطةيةنن؟ هةر هةموو ئةوة ضى دةطةيةنن، ئةطةر خؤشةويستى نةبيَت؟ بةآلم نا ... هةر هةموو ئةوة 
 ثيَوةندييةكى ئةوتؤى بة خؤشةويستييةوة نةبوو. 

توانيَت بؤ ئيَستا زؤركا هةست بةو رِاستيية دةكات هةستكردنيَكى تةواوترو رِوونرت لةوةى دةيةويَت. بةآلم نا
ماوةيةكى دوورو دريَذ ملكةضى ئةو رِاستيية بيَت ملكةض بوونيَكى رِاستطؤيانة ) كآ بوو رِؤذيَـك لـة رِؤذان   
بة تةواوةتى ملكةضى ئةم جؤرة شتة بووبيَت؟(. ئاكامى سروشتى ئةم جؤرة رِووخانة دةروونيية واى ىلَ كرد 

تةوةى هةموو خةونةكانى كامةرانييةوة خؤى مـةآلس  بري لة خؤكوشنت بكاتةوة. هزرى مردن بةردةوام لة ثش
داوة كة بةردةوام دةيـانبينني. زؤركـا بـة خـؤى دةطـوت: ثيَويسـتة مبريـت ... لـة كابياكـةوة خبزيَـرة نـاو            
رِووبارةكةوة وةك بَليَيت ئةوة بة رِيَكةوت رِووى دابيَت بآ ئةوةى نامةيةك بؤ هيض كةسيَك بـةجآ بهـيََلم و،   

 ايى لة كةس بكةم و، بآ ئةوةى بؤ كةس ددانى ثيَدا بنيَم. ثيَويستة مبرم( .......بآ ئةوةى ماَلئاو
زؤركا بةم شيَوةية بريى دةكـردةوة كاتيَـك دةنووسـت و، كاتيَـك هةَلدةسـتاو، كاتيَـك بةشـدارى لـة هـةر          

ةخةنـةكاني  ئاخافتنيَكى طةرم و طورِدا دةكردو، كاتيَك دةم و ضاوو رِوومةتى خؤى بة زةردةخةنةيةك لة زةرد
، مردن ... بـةآلم مـرؤظ   ئةم شتةى دةطوت و دةطوتةوة: مردندةرِازاندةوة. هةموو شتيَكى بةردةوام هةمان 

 خؤى ناكوذيَت، بةآلم دةذيَت و ئةم بريؤكة لةطةأل خؤدا هةَلدةطريَت كة رِيَى تيَناضيَت و بةرطةى ناطرييَت.
ةوةبوو ئازارى ناخةوةى لة ثشووى جةذنى سةرى ساَلدا ئاكام ئةو رِؤذة ناخؤشة هات كة ثيَشبينى نةدةكرد. ئ

طةيشتة ضَلةثؤثة. ئةو بريؤكةو ئةو ثرسيارانةى بةرسـظيان نييـة مـرؤظ ذاراوى دةكـةن و ثـرت لـة نةخؤشـى        
دةيرِووخيَنن و هةرةسى ثآ دةهيَنن. هةموو خةَلك هةستيان بةو طؤرِانة ناخؤشانة كرد كـة تووشـى زؤركـا    

يطةران بوون، ئامؤذطارييان دةكرد كة ثـرس بـة نؤذداريَـك بكـات، خزمـةكانى ئـةو       بوونةو بةرانبةر بةو ن
ــةبوو(و      ــداَلى ه ــك من ــوو كؤزيَ ــةخؤش ب ــاويَكى قس ــة ثي ــى )ك ــردو بةرثرسةكةيش ــةيان ك ئامؤذطارييان

 دةستةخوشكةكانى هةمان ئامؤذطارييان كرد.
نطى ميوزيكةكـة لـة هـةمان ئـةو     ئةوةبوو لةو رِيَكةوتة خؤشانةيش ئةوةبوو كاتى مةشق كردن لةسةر ئاهة

كاتةدا بوو، بؤية ثاش دابرِانيَكى ضةند مـانطيَكى دوورو دريَـذ سـةرلةنوىَ زؤركـا لةطـةأل )طالسنضـانني(دا       
دةستى بة ئاخافنت و ثةيظني كردةوة. تا هةنووكة طالسنضانني خؤى لة هةر ديداريَك يـان ئاخافتنيَـك لةطـةأل    

ميوزيك  ىثةرؤشى دؤستايةتى كة زؤر جار بة بؤنةى ئةم جؤرة رِابواردنةزؤركادا دوورةةثةريَز دةطرت. بةآلم 
و شانؤييةوة لة شارؤضكةكاندا رِيَك دةخريَن كة ساكارى و رِاستطؤييان ثيَوة ديارة، ثاشان شةوانى رِووناك و 

ةوة ثـاش  فيَنك كة هةردوو كورِو كيذةكة تيَياندا بؤ ماأل دةطةرِانةوة، هةر هةموو ئـةوة ليَكـى نزيـك كردنـ    
ئةوةى تا ئةو كاتة ليَك دابرِابوون. هةرضى زؤركا بوو ثاَلى ثيَوة دةنا ليَـى نزيـك ببيَتـةوة بـؤ ئـةوةى لـةو       

، هةرضى كورِةية ئةوة خؤشةويستى ثاَلى ثيَوة دةنا ليَى نزيـك ببيَتـةوة،   كة هةيةتى ئازارةى سووك بكاتةوة
اسانيش شتى لة بـري دةضـيَتةوة ئةطـةر بيَـت و     ئةو خؤشةويستييةى بة ئاسانى لة شت خؤش دةبيَت و بة ئ

 خؤشةويستييةكى رِاستطؤيانة بيَت. خؤشةويستييةكةى ئةويش لةو جؤرة بوو.
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شتَيكى ئاسايية ئاخافتنى بـةراييان ئاخـافتنَيكى سـاردو سـِرو وريايانـةو ثةشـيَوانة بـوو، ئاخافتنـةكانى         
ةطةأل ئةوةيشدا ئةو ئاخافتنانة كةميَك كيذةكةيان سةرةتاشيان رِوونكردنةوةى دوورو دريَذو بآ ئاكام بوون. ل

هيَورتر كردةوة. بؤ يةكةمني جار دةيتوانى ئازارى ناخةوةى بؤ كةسيَك بـاس بكـات كـة لـة شـةرمى ئـةو       
ئازارةدا سوور هةَلدةطةرِا، بآ ئةوةى ناضار بيَت بة دوورو دريَذى دان بة وردةكارييـة ثـرِ لـة شـةرمةزارى و     

يَت. طالسنضانني ضوست و ضاالكانة و بة دوورو دريَذى بة دةربرِينى طةرمى ثرِ لةويَنـةى  ئازاربةخشةكانيدا بن
زيندوو قسةى دةكردو، سةربَلندى و رِيَزى خؤيشى دةثاراست. ثرت لة ثيَويست  قسـةى خراثيشـي دةربـارةى    

ة ليَمان بيست: ستيطؤظيض نةدةكرد. قسةكانى لةو قسانةى دةضوون كة لةو شةوة بةناوبانطةدا لةسةر كابياك
قسةى كورت كورت، توندو تيذ بآ هيض نةرم و نيانييةك، بة كورتى ئةوةيان رِوون دةكردةوة كة سـتيكؤظيض  
كابرايةكى خؤثةرست و، خؤرِسكانة نةشازةو، ناتوانيَت هيض كةسيَكى خؤش بويَت ئةو كةسـة هـةر كيَيـةك    

ارى هةر هةموو ئةوانة دةدات كة فريوى دةخؤن و ئازخؤى بيَت، ئةوى  بةئازارو نيطةران، بة دريَذايى ذيانى 
ليَى نزيك دةبنةوة. طالسنضانني سةبارةت بة ئةويندارييةكةى خؤى ئةوةند نةدةثةيظى زؤر كةم نةبيَت، بـةآلم  
ئةم خؤشةويستيية لة هةر هةموو وشةيةك لة وشةكانى، لة هةر هةموو رِوانينيَك لة رِوانينةكانى و، لة هةر 

لة جووَلةكانيدا دةردةكةوت. كيذةكةيش زؤربةى كات بآ دةنط طويَى بؤ رِاديَآل. هـةموو   هةموو جووَلةيةك
شتيَكى ئةو ئاخافتنانة قايلى دةكردو سةرجنى رِادةكيَشا. دواى هـةر هـةموو ئاخافتنيَـك لـةو ئاخافتنانـة      

دواى ضـةند   ةني جـار هةستى دةكرد كة هيَورى دةخزيَتة نيَو دةروونيةوةو ئارام دةبووةوة. ئيَستة، بؤ يةكـةم 
مانطيَكى دوورو دريَذ، هةست بةوة بكات كة هيَورى بـؤ دةروونـى ثةشـيَوو نيطـةرانى دةطةرِيَتـةوةو، بـؤ       

دةتوانيَت خؤى بة مرؤظيَكى داويَن ثيس نةذميَريَت. لةبةر ئةوةى وشةكانى  الوةكة كة ثرِ لة  ةيةكةمني جار
ى ون نةكردووة، رِآ ون كردنيَك كة نةتوانيَت ضاك ببيَتـةوةو،  خؤشةويستى و رِيَزبوون بؤيان دةسةملاند كة رِيَ

ئةو نائوميَدييةيشى تةنيا خةياأل بوو، وةك ضؤن ئةو خةونةى خؤشةويستيية خةياأل بوو كة لةو هاوينةدا بـة  
ؤ خةياَليدا تيَثةرِى. ئةم ئاخافتنانة لةو جيهانة تاريك و نووتةكةى دوور دةخاتةوة كة خةريك بوو تيَيدا نغـر 

ببيَت و، بةرةو واقيعى زيندوويى مرؤيى دةطيَرِيَتةوة كة ضارةسةرو هـةتوانى هـةموو شـتيَك يـان نزيكـةى      
 هةموو شتيَكى تيَداية.

ئةم ئاخافتنانة لة نيَوان هةردوو كيذو الوةكةدا ثاش ئاهةنطةكانى جـةذنى سـاظاى ثـريؤز بـةردةوام بـوون.      
موو رِؤذيَك بةيةك دةطةن. وردة وردة كيذةكة لةو نةخؤشـييةى  زستان تيَثةرِى و بةهاريش رِابورد. ئةوةتة هة

ضاك بووةوةو، تواناو هيَزى خؤى بةبةر هاتةوةو، ضاك بووةوةو، بةو شيَوة خيَراية طؤرِا كـة خةسـَلةتيَكة لـة    
 خةسَلةتةكانى الوان.

ؤرة  تةماشـاى زؤركـاو   بـةو جـ   بةم شيَوةية ئةو هاوينة ثرِ ثيت و فةرِة ثةشيَوة تيَثةرِى. خةَلكى رِاهاتبوون
 )طالسنضانني(يان دةكرد، وةك ضؤن تةماشاى كورِو كيذيَك بكةن لةطةأل يةك رِابويَرن. 

بة رِاستى ئةو سةربوردة دريَذانةى كة طالسنضانني دةيطيَرِانةوةو، كيذةكة زؤر بة طويَرِايةَلى طويَى ىلَ دةطرتن 
كاتةوة، ئةو سةربوردانة هةنووكـة وايـان ليَهـاتووة    و وةك هةتوانيَك دةيقؤستنةوة كة نةخؤشييةكانى ضاك ب

سةرجني رِانةدةكيَشان وةك ئةوسا سةرجني رِادةكيَشان. تةنانةت هةنديَك جـار ثيَويسـتى ئـالَ و طـؤرِى رِازو     
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نيازو ددان ثيَدانان دةروونى دةطوشى. واى ليَهـات بـة بـةزةيى خواسـنت و سةرسـورِمانيَكى رِاسـتطؤيانةوة       
وةنديية طةرم و طورِةى نيَوان ئةوو نيَوان طالسنضانني لة كويَوة هات؟ بةآلم ئةو كاتة ئةوةى دةيثرسى: ئةم ثيَ

بري دةكةوتةوة كة ئةو كورِة ئةم زستانة طيانى ئةوى رِزطار كـردووة، بؤيـة بيَـزارى خـؤى كـؤنرتؤلَ دةكـردو       
ضاكةى بةرانبةردا بنيَت، هةستى  بةوثةرِى ورياييةوة طويَى رِادةطرت، طويَطرتنى مرؤظيَكى قةردار كة دان بة

 بةوةيش دةكرد برادةرةكةى ضى ضاكةيةكى بؤ كردووة.
بيكات(، ئةو شةوةى شةوانى هاوين طالسنضانني دةستى ويَى طرتبوو )ئةوةيش ئةوثةرِى شت بوو كة دةيويَرا 

يـة طيانيـةوة.   ةى كة ثانتايى شةوى ثرِكردبوو بةهؤى ئةو دةست لةناو دةسـتةوة دةخزا ئةو فيَنكايية بةجؤش
لةم جؤرة ساتانةدا بة رِوونى ئةو شتة باشانةى دةبينى لةم ئافرةتةدا شارابوونةوة، هاوكات هةسـتى دةكـرد   
ئةو تاَلى و بيَزارييةى ذيانيان كؤنرتؤأل كردبوو دةبوونـة هيَـزو توانـاى بـةثيت كـة بةشـى ئـةوةيان دةكـرد         

تى( هةردوو دَليان كؤبكاتةوةو ثشـتيوانييان ىلَ  هةردووكيان تا دوورترين مةبةست ببات، ئةطةر )خؤشةويس
 بكات.

ئةو ئيَستة كة لةم تاريك و نووتةكييةدا ثرِ لةم سوزة بووة جياوازى لةطةأل )طالسنضانني(ى رِؤذدا هةيـة، لـة   
)طالسنضانني(ى ئةو فةرمانبةرة بضووكةى دةزطةيةكى بازرطـانى طـةورةى شـارى فيشـيطراد ناكـات. ئـةو       

ديكةى بةهيَزةو برِواى بة خؤى هةية، وةك بيةويَت بؤ ماوةيةكى دريَذخايةن ذيانى خـؤى   هةنووكة ثياويَكى
ِريَك خبـات . ضـونكة ئـةوةى هةسـت بـة خؤشةويسـتييةكى رِاسـتةقينةى ثاكـذو خـاوَين بكـات، ئةطـةر            

ؤ زؤر كةسى ئةويندارييةكى بةرانبةرانةيش نةبيَت، ئاسؤو تواناو ئةو رِيَطةيانةى لةبةردةمدا دةكريَتةوة كة ب
 ليَهاتووى ضاوضنؤكى و خؤثةرست هةر بة داخراوةيى و نةزانراو دةميَننةوة.
 ئةوةتة طالسنضانني بؤ ئةو ئافرةتة دةدويَت كة لة تةنيشتييةوةيةو دةَليَت:

 ـ وابزامن خؤم هةَلناخةَلةتيَنم ... بةاليةنى كةمةوة لةبةر ئةوةى ناشيَت من تؤ فريو بدةم.
دةكةم و دةيانبينم لة كاتيَكدا هةنـديَكيان دةثـةيظن و ورِينـة دةكـةن، لـة كاتيَكـدا       من تةماشاى خةَلكى 

هةنديَكي ديكةيان بةرةو كارو ثيشةى خؤيان دةضن، بؤية رِؤذ لة دواى رِؤذ برِوا بةوة دةهيَنم كة بوارى ذيان 
كى سوودمةند ليَرة نابيَت. ليَرة نةرِةخساوة. لة ماوةيةكى دريَذدا ليَرة نة ئاشتى و نة سستم و نة هيض كاريَ

منوونةى لة  ضةشنى ستيكؤظيض و نة منوونةى لة ضةشنى كرياك ناتوانن ئةم بارودؤخة بطؤرِن. بة ثيَضـةوانةوة  
بارودؤخةكة تا ديَت خراثرت دةبيَت. ئةو رِزطاركارة زؤرو زةبةندة نيطةرانانةيش كة لة هـةموو هةنطاويَكـدا   

دارييةكة لةمةرِ كارةساتيَكى ئةوتؤ كة بةرِيَوةية. لةبةر ئةوةيش كة مرؤظ دةيانبينني كة دةيهاوين تةنيا هوش
 ناتوانيَت ثةتا لة خؤى دوور خباتةوة ئةوة باشرتين شت ئةوةية خؤى ىلَ دوور خباتةوة.

 ئةو كاتانةيش كيذةكة بآ دةنط بوو، ورتةى ليَوة نةدةهات.
بكةم، ثيَشرت لةبارةيةوة قسةم لةطةأل نةكردوويت، ـ ئةو شتةى ئيَستة حةز دةكةم لة بارةيةوة قسةت لةطةأل 

زؤرم بري ىلَ كردةوة، تةنانةت هةنديَك لة شتةكانيشم بـؤ ئامـادة كـردووة. تـؤ      ماوةيةكى دوورو دريَذبةآلم 
دةزانيت كة بؤدطان درؤرؤظيض، برادةركةى )ئؤكؤَلضة(م ماوةى سـآ سـاَلة لـة ئةمـةريكا نيشـتةجيَية. لـة       

وانةى  يةكدى دةكةين، ئةوةبوو ويَنةكةيم ثيَشان دايت كة لةويَوة بـؤى رِةوانـة كردبـووم.    ثارساَلةوة نامة رِة
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ئةو بانطهيَشتم دةكات سةرى ىلَ بدةم و، بةَليَنم ثآ دةدات كاريَكى مسؤطةرم بؤ دابني دةكات، مووضةيةكى 
يية، بةآلم لةو برِوايةدام كة باشى ىلَ وةردةطرم. من دةزامن جيَبةجآ كردنى ئةم ثالنة كاريَكى ئاسان و سانا ن

كاريَك نيية نةشيَت جيَبةجآ بكريَت. بريم لة هـةموو شـتيَك كردووةتـةوةو، هـةموو شتيَكيشـم لةبةرضـاو       
طرتووة. هةرضيم لة )ئؤكؤَلضة( هةية دةيفرؤشم. ئةطةر رِازى بيت ميَردم ثآ بكةيت، دةبيَت رِآ و رِةمسى ذن 

واو بكةين و، سةفةرى )زطرب( بكةين بآ ئةوةى بـة كـةس بَلـيَني. لـة     مارة برِينةكة بة شيَوةيةكى خيَرا تة
زطرب كؤمثانيايةك هةية كؤضبةران رِةوانةى ئةمةريكا دةكات. رِةنطة لةوآ يةك تا دوو مانط مبيَنينةوة تا 
ى بؤدطان بانطهيَشتيَكم بؤ رِةوانة دةكات، لةو ماوةيةدا خؤمان فيَرى زمانى ئنطليزى دةكةين. ئةطةر بة هؤ

خزمةتى سةربازييةوة نةمانتوانى سةفةر بكةين ئةوة دةضينة سـريبياو، لـةويَوة سـةفةر دةكـةين. هـةموو      
ت تةنيا بة ئاستةم نةبيَت. لةوآ لة ئةمةريكا هةردووكمان ةخةم بةشيَوةيةك هيض ماندوو نةبيكارةكان رِيَك د

تاى ئافرةت هةيـة. لـةوآ كاريَـك بـؤ     كار دةكةين. لةوىَ خويَندنطةو فيَرطةمان هةية ثيَويستيان بة مامؤس
خؤم دةدؤزمةوة، ضونكة دةروازةى هةموو كارةكان لةبةردةم هةموواندا واآليـة، كـةس حـةز ناكـات خـؤى      
لةقةرةيان بدات. لةوآ هةردووكمان ئازادو شادومان دةبني. ئةطةر بتةويَت، ئةطـةر تـؤ رِازى بيـت، هـةموو     

 ئةوة دةكةم.
و. زؤركايش وآلمى نةدايةوة، بةآلم هةردوو دةستى خستة ناو دةسـتييةوة.  كورِة ئةوةى طوت و بآ دةنط بو

هةستى كرد ئةم جووَلةية دةربرِينى سوثاسيَكى زؤر دةطةيةنيَت. بةآلم زؤركا نة بة ئـاو نـة بـة نـا وةآلمـى      
ئـةم  نةدايةوة. بةآلم سوثاسى هةر هةموو ئةم ضاوديَرى و هةموو ئةم بايةخ ثيَدانةى كرد، هةرةةها سوثاسى 

دليَرييةى كرد كة نة سنوورى هةيةو نة كؤتايي. بة ناوى ئةو دليَرييةوة داواى ىلَ كرد يةك مانط مؤَلـةتى  
ثآ بدات تا وةآلمى يةكجارةكى بداتةوة .... مؤَلةتيَك تا كؤتـايى سـاَلى خويَنـدن. لـة كاتيَكـدا دةسـتى       

 دةطوشى، ثيَى طوت:
 ـ سوثاس نيقؤال  ... سوثاس ... تؤ ثياويت.

ة كابياكةوة دةنطى طؤرانى الوانيان بةرطوآ دةكةوت. ئةوانة الوانى فيشيطراد بوون. رِةنطة خويَنـدكارانى  ل
فيَرطةى دواناوةندى ساراييظؤ بـن كـة تـازة دةطةيشـتنةوة شـار. ثـاش ثـازدة ِرؤذى ديكـة خويَنـدكارانى          

 زانكؤكانيش دةطةنةوة شار.
ةوةو هـيض بِرياريَـك بـدات. هـةموو شـتيَك ئـازارى ثـآ        زؤركا ناتوانيَت بةر لةو بـةروارة خـؤى كـؤ بكاتـ    

دةبةخشيَت، بةتايبةتى دليَرى ئةم ثياوة. بةآلم ئيَستة ناتوانيَت بَلآ )بةَلآ(، ئةطةر ثارضـة ثارضـة بكريَـت.    
هيواى بة هيض شتيَك نيية، بةآلم دةيةويَت جاريَكى ديكـة ئـةو )ثيـاوةى ناتوانيَـت خؤشةويسـتى بكـات(       

 ا هةرضى رِووبدات با رِوو بدات. نيقؤال ضاوةرِوانى دةكات، ئةوة دةزانيَت.ببينيَتةوة، ئةوس
كيذو كوِرةكة هةستان و دةستيان بة دةستى يةكدييـةوة بـوو، بـة ِرَيطـة هةورازةكـةدا بـةرةو تةثؤَلكةكـة        

 رِؤيشتنة خوارةوة، كة دةنطى طؤرانييةكةى ليَ بةرز دةبووةوة.
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 مني ثارِةو دوو بيست
 
 

لةو دةشتايية ثياوى ئايينى جى )فيدؤن رِان(ةوة  بة بؤنةى يادى كؤمةَلة سريبييةكان، وةك هةموو ساَليَك،
سازكرد. لةوآ، لةو شوينةى هةردوو رِووبارى دريناو رِزا  بة يةك دةطةن، لةذيَر لة )ميزالني( ئاهةنطيَكيان 

دا ئةو خيَوةتانة هةَلدران كة خواردنةوةيان تيَدا بةرزةكة وكةنارة سةوز دارطويَزة ضرِو تيََك ئاآلوةكاندا، لة
دةفرؤشريَت و كاورِيان تيَدا دةبرذيَنريَت )كاورِةكان لة شيش دةدران و بةسةر ئاطريَكى هيَورةوة دةبرذيَنران(. 

ةى ئةو خيَزانانةى كة خواردنيان لةطةأل خؤياندا هيَناوة لةسيَبةرةكاندا دادةنيشن. لةسةر ئةو طةآل دارة تةرِان
 دةنطى ميوزيك بةرز دةبيَتةوة. ،لةسةر عةردةكة داخراون

لة طؤرِةثانيَكى ضؤَليشدا كة بؤ ئةو مةبةستة ئامادةكراوة، لة بةيانييةوة سةماى )كؤلؤ( دةستى ثآ 
كردووة. ئةوانةى هةَلدةثةرِن الوو بيَكارةكانن ... ئةوانةى هةركة رِآ و رِةمسة ئايينييةكة تةواو بوو يةكسةر 

يساكةوة  رِوويان كردة )ميزالني( ... ئاهةنطى رِاستةقينة ثيَويستة ثاش نيوةرِؤ دةست ثآ بكات. لة كَل
بةآلم سةماى كؤلؤ هةر لة ئيَستةوة دةستى ثآ كردووةو، دةطاتة ضَلةثؤثةيش، ئيَستة جوانرتو رِيَك و ثيَكرتة 

تانى بة ميَرد و بيَوةذنانى شةكةت و لةوةى ثاش نيوةرِؤى، كاتيَك جةماوةرى خةَلك دةطةن، ئةو كاتةى ئافرة
كيذانى تةمةن بضووك و بازنةى بةشداران دةبيَتة ثةلكيَكى شادو كامةران بةآلم ثضرِ ثضرِو بآ ئةوةى لةطةأل 
يةك طوجناو بن. ئةو بازنة بضووكةى كة ذمارةيةكى زؤرترى الوانى تيَداية لةذمارةى كيذةكان زؤرترة، 

وتؤوة هةَلدةثةرِن و لة سوورِانةوةدا باأل دةطرنةوة . هةموو شتيَكى دةورو هةنووكة بة جؤش و خرؤشيَكى ئة
بةرى سةماكاران دةجووَليَتةوةو شةثؤل دةدات. ئةو بايةى لةسةر رِيتمى ميوزيك طظةى ديَت و، لق و ثؤثى 
 ضرِو ثرِى درةختةكان و، ئةو هةورة سثييانةى بة هاوين دةبينريَن، ئةو ئاوة سازطارةى بة هةردوو
رِووبارةكةدا كشةى ديَت. زةوى لةذيَريان و لة دةورو بةرياندا دةجووآليةوةو، دةبوو طوجنانيَك لةنيَوان 
جووَلةكانيان و ئةم جووَلة طشتيية سةرتاسةرييةدا بهيَننة كايةوة. لة رِيَطةكةوة الوانى ديكةيش دةطةنة جى 

رضى كيذةكانة ئةوة بؤ ماوةيةكى كورت ناضنة ... بة هةرِاكردن ديَن و يةكسةر دةضنة رِيزى ئةلقةكةوة. هة
رِيزى ئةو بازنةوةو، رِادةةسنت و تةماشاى هةَلثةرِكيَكة دةكةن وةك بَليَيت رِيتمةكةى بثيَون و ضاوةرِوانى 
هاندانيَكى ناوةوة دةكةن و، ئةو كات لة ناكاودا دةضنة رِيزى ئةَلقةكةوةو، ئةذنؤيان دةنووشتانةوةو سةريان 

ة، وةك ضؤن يةكيَك خريا خؤى خباتة نيَو ئاوى ساردةوة. تةوذميَكى بةهيَز لة زةويية نزم كردبووةو
طةرمةكةوة دةخزاية ثيَية هةنطاو هاويَذةكان و دةطةيشتة ئةو زجنرية دةستة طةرم و طورِانةى تيَك ئاآلبوون. 

ويَنيَت و وَليَنيَتةوةو بيبزئةو زجنريةية بة هةَلثةرِكآ دةلةرزي و دةهةذا، وةك يةك جةستة كة يةك خويَن بيجو
لة  رِةنطيان زةرد هةَلطةرِابوو،. الوةكان هةَلدةثةرِين و سةريان دةبردة ثشتداو، يةك رِيتم هةَلى بطريَت

، كيذةكانيش هةَلدةثةرِين و طؤنايان سوور هةَلطةرِابوون و، لة شةرماندا تةماشاى خؤيان بايى بووبوون
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وانني و تةماشاكردنيان ثةردة لة رِووى ئةو ضيَذو خؤشيية البدات كة عةرديان دةكرد، لةترسى ئةوةى نةك رِ
 هةَلثةرِكيَكة ثيَى دةبةخشني.

هةركة ئاهةنطةكة خةريك بوو دةستى ثآ بكات لة بنارى لووتكةى )ميزالني(ةوة ضةندين ثياو دةركةوتن جل 
تيشكى ثرشنطدارى هةتاودا و بةرطى رِةشى فةرمييان لةبةر كردبوو، جوانكارى و مششيَرةكانيان لةبةر 

 دةبريسكايةوة. 
ذمارةيان لةو ذمارانةى ثيَشووى خولة ئاساييةكان زؤرتر بوو كة لة بازارِة وةرزييةكاندا دةسوورِانةوةو بة 
طوندو الديَكاندا دةخوالنةوة. ئةوةتانيَن بةرِيَوةن و بةرةو شويَنة سةوزةكة ديَن كة ميوزيكذةنةكانى ىلَ 

ئاميَرةكانى ميوزيكن يةك لة دواى يةك كث دةبن. ئةَلقةى هةَلثةرِكيَكةيش دةشَلةذيَت دانيشتوون. ئةوةش 
و رِادةوةستيَت . بؤية دةنطى نارِةزايى و بيَزارى الوةكان بةرز دةبيَتةوة. ئةو الوانة هيَشتة دةستى يةكدييان 

ى تيَكردبوون لة شويَنةكةى بةرنةداوة، تا رِادةيةك هةنديَكيان ئةوةند بة ئارةزوو بوون و رِيتمةكة كار
خؤياندا هةر هةَلدةثةرِين هةَلثةرِينيَكى بضووكرتو، ضاوةرِوان بوون ميوزيكذةنةكان دةست بة ميوزيك ذةندن 

و خةريك بوون شةيثوورو كةماجنةكانيان ند ميوزيكذةنةكان خيَرا هةَلستان بكةنةوة. بةآلم ئةوةندةى نةخايا
ة. جةندرمةكان رِوويان كردة خيَوةت و خيَزانة ثةرت و بآلوةكان ئةوانةى دةخستة نيَو كيسة نايلؤنةكانيانةو

لةسةر طيا دانيشتبوون. ضاوشةكة بؤ هةر كوآ بضووباية وشة سةرسورِهيَنةرةكةى خؤى بة دةنطيَكى نزم 
دةطوت، ئةو وشةية يةكسةر خؤشى و شادييةكةى دةكوذاندةوةو، هةَلثةرِكيَكةى دةوةستاندو، هةموو 

و ئاخافتنةكانى وةك ئةفسوونطةر رِادةطرت. هةركة لة كةسيَك نزيك ببوايةتةوة ئةو كات قسةكردن 
بارودؤخى ئةو كةسة دةطؤرِاو، لةو نيازةى هةيبواية ثاشطةز دةبووةوةو، يةكسةرو خيَرا شتةكانى خؤى 

ةياندةويست طليَردةكردةوةو، دةرِؤيشت. دوايةمني كةس بازنةى هةَلثةرِكيَكةرةكان بآلوةيان ىلَ كرد. ن
مةزةندةى ئةوة بكةن كة خؤشى و شادييان لةناو ئةو سةوزاييةدا كة لة هةموو شويَنيَكةوة دةورةى داون بة 
رِاستى كؤتايى ثآ هات. بةآلم درِترين كةسان هيض شتيَكيان ثىَ نةدةكرا ئةوة نةبيَت لةبةردةم رِوخسارى 

 ا ثاشاكشآ بكةن. درذو مؤنى ضاوشى جةندرمةو هةردوو ضاوى ثرِ لة خويَنيد

خةَلكى لة ميزالني نائوميَدو سةر ىلَ شيَواو طةرِانةوة، بة رِيَطة ثان و بةرينةكةدا بةرةو شار بوونةوة، هةركة 
زؤرتر دةضوونة ناو شارةوة ثرت طويَيان لة قسةو قسةَلؤكى تؤقيَنةرو شيَواو لةبارةى رِووداوى تريؤركردنةكـةى  

، شان بة شـانى  ديناندو ذنةكةيةوة بةرطوآ دةكةوتئةرشيدؤ  فرانسوا فر ئةم بةيانييةى سةراييظؤو كوذرانى
ئةو رِآ و شويَنانةى كاربةدةستان بؤ رِاوةدوونانى ئةو سريبييانة طرتوويانةتة بةر كـة لـة هـةموو اليةكـةوة     
 ضاوديَرييان خستوونةتة سةر. كاتيَك طةيشتنة بارةطاى فةرماندايةتى طشتى يةكـةمني ئـةو كةسـانةيان بـة    

 دةست بةسرتاوى بينى بةرةو بةندخيانة رِاثيَض دةكران، )ميالن(يشان تيَدا دةبينرا كة قةشةيةكى الو بوو.
بةم شيَوةية ثاش نيَوةرِؤى ئةو رِؤذةى هاوين، كة دةبوو رِؤذى  جـةذن و شـادى بووايـة، بـوو بـة كةشـيَكى       

 شيَواوو ثرِ لة ناخؤشى و ضاوةرِوانييةكى ثرِ لة ترس و لةرز.
ر كابياكةيش لة جياتى خؤشى و كات رِابواردن بآ دةنطى وةك بـآ دةنطـى طؤرِسـتان بـاَلى بةسـةردا      لةسة

كيَشا. هةر لة ئيَستةوة ثاسةوانى لةسةر كابياكة دانرا، ئةوةتة سةربازيَكى ثرِ بة ضةكى نويَوة لة سؤفياكةوة 
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ـ  ت و دةضـيَت. ئـةو سـةربازة بـآ     تا شويَنى سةرثؤشة ئاسنينةكةى دةروازةى ئةستوونة مينرِيَذ كراوةكة ديَ
ئةوةى بيَزارو ماندوو بيَت ثيَنج يان شةش هةنطاو دةهاويَت، هةر كاتيَكيش كة دةسوورِيَتةوة، تا ئاراستةى 

 لةبةر تيشكى هةتاودا دةبريسكيَتةوة.نيَزةكةى خؤى بطؤرِيَت، 
وة، رِيكالميَكى نوآ بةرضـاو  هةر لة بةيانى رِؤذى دواترةوة لةسةر كةلووةكةى كة بة توركى لةسةرى نووسرا

خـةَلكى لـة    دةكةوت بة ثيتى طةورة طةورة نووسرابوو، بة ضوارضيَوةيةكى رِةشـى ثـان ضـوار دةور درابـوو،    
جيَنشينى ئةمثراتؤر ئاطةدار دةكردةوة، ئةو تاوانةيشى سةرطؤنة دةكرد. بـةآلم كـةس    رِووداوى تريؤركردنى

ةَلكو خةَلكى كاتيَك بةبةردةم رِيكالمةكةو ثاسةوانةكةدا تيَدةةثةرِين رِانةوةستا تا رِيكالمةكة خبويَنيَتةوة، ب
 ضاويان هةَلنةدةبرِى و، تا بؤيان بكراية خيَرايانة لة ثردةكة دةثةرِينةوة.

لةو ساتةوةيش ذيانى شارةكة  نييان دةكردو بةجيَيان نةدةهيَشت،لةو رِؤذةوة ثاسةوانان لةسةر ثردةكة ثاسةوا
تا، وةك ضؤن هةَلثةرِكيَى )كؤلؤ( لة )ميزالني( رِاوةستا، وةك هةموو ئـةو رِؤذةى رِؤذانـى   يةك جارةكى رِاوةس

 حوزةيران كة مذدةى ئةوةي ثآ بوو ببيَتة جةذنيَكى خؤشى و شادى.
ئيَستة رِؤذطار بة شيَوةيةكى سةيرو نامؤ تيَدةثةرِن: بةشيَوةيةكى كث و طرذو بة رِؤذنامة خويَندنةوةو ضـرثة  

ةشيَكى ثرِ لة ترس و بةرةنطارى و دةستطريكردنى كةسانيَكى سريب و رِيَبوارانى طومان ليَكراو ضرث و لة ك
بةسةر دةضن، لةطةأل توندوتؤأل كردنى خيَراى هةنطاوى سةربازى لةسةر سنوور. شةوانى هاوين يةك بة دواى 

ةر كابيا، بآ ضرثة ضرثى ئةوانةى يةكدا، تيَدةثةرِن، بةآلم ئيَستة بآ طؤراني ضرِين، بآ كؤبوونةوةى الوان لةس
جووت جووت لة تاريكيدا ثياسةيان دةكرد. تةنيا سةربازان لة شارةكةدا دةبينريَن. كـة كاتـذميَرى حـةوتى    

دامـةزريَنراون و، دةنطـى    (بيكافـاتس )ئيَوارة داديَت و، دةنطى شةيثوورى ئؤردووة دارينةكان كـة لةسـةر   
ردةكة بةرطوآ دةكةون، ئةو كات ئاوازة نةمسـاويية غةمبارةكـة   شةيثوورةكانى ئؤردووة طةورةكةى نزيك ث

 اوةتى لة هاتوضؤكةران ضؤأل دةبـن دةذةنريَت، ئاوازى قةدةغةكردنى هات و ضؤ، ئةو كات شةقامةكان بة تةو
. 

رِؤذانيَكى خةفةتئةنطيَز بوو بؤ ئةو دَلدارانةى كة دةيانويست بةديدارى يةكدي شاد بن و ثيَكةوة بدويَن بـآ  
وةى كةس بيانبينيَت. طالسنضانني هةموو ئيَوارانيَك بة بةردةم ماَلى زؤركادا تيَدةثةرِى. زؤركـا لةبـةردةم   ئة

ثةجنةرةيةكى واآلى نهؤمى عةردى دادةنيشت كة كةميَك بةرز بوو. لةوآ ثيَكـةوة قسـةيان دةكـرد. بـةآلم     
بؤ ئؤكؤَلضة بطةرِيَتـةوة ثـيَش ئـةوةى     قسةكانيان كورت و ضرِ بوون ضونكة ناضار بوو لة ثردةكة بثةرِيَتةوةو

 شةو بة تةواوةتى دابيَت.
ةيةيش طالسنضانني بة هةمان شيَوة هات. رِةنطى زةرد هةَلطةرِابوو، شةبقةكةى بة دةسـتةوة بـوو.   ئةم ئيَوار

داواى لة كيذةكة كرد بيَتة بةر دةرطة طةورةكة، ضـونكة دةيـةويَت بـة دةنطـى نـزم شـتَيكى طرنطـى ثـآ         
يَت. كيذةكةيش دوودأل و نيطةران دابةزى. لة بةردةطةكة رِاوةستا كـة لـة ئاسـتى الوةكـةدا بـوو.      رِابطةيةن

 الوةكةيش بة هةَلضوونةوة بة ورتة ورت دةستى بة قسةكردن كرد بآ ئةوةى كةس بيبيستيَت، طوتى:
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م كـة هـةموو شـتيَك    ـ برِيارمان داوة ئةم ئيَوارةية هةَليَني. فالدؤ مارض و دوو كةسى ديكة. لـةو برِوايـةدا  
مسؤطةرانة رِيَك خراوةو، ئيَمة تيَدةثةرِين ... بـةآلم ... ئةطـةر نـةمانتوانى ..... ئةطـةر شـتيَك رِووى دا      

 ...... زؤركا؟
ئةو كات ورتة ورتةكةى ثضرِا. هةردوو ضاوى زؤركا زةقرت بوونةوة، بؤية ئةو ترس و شـَلةذانةى تيَـدا بـةدى    

َلضووبوو، وةك بَليَيت ثةشيمان بيَت لةوةى كة ئاطةدارى دةكاتةوةو مؤَلـةتى  دةكردن. بة خؤيشى شَلةذاوو هة
 ىلَ دةخوازيَت.

 ـ وام بة باش دةزانى كة ثيَت بَليَم.
 ـ ئةى ضى لةبارةى ... ئةى ضى لة بارةى ئةمةريكاوة؟

هاوسـةرطريى   ـ مةَلآ )ضى لة بارةى (.... ئةطةر ثيَش مانطيَك رِازى بووايةيت، كاتيَك داوام ىلَ كرديـت، 
ثيَك بيَنني، ئةوة رِةنطة ئيَستة ليَرةوة دوور بووايةين . هةرضؤنيَك بيَت، رِةنطة حةز لـة شـتيَك نةكـةن كـة     
سوودبةخشة. تؤ هةَلويستةكة دةبينيت. دةبيَت لةطةأل برادةرةكامندا برِؤم. هةر لة ئيَستةوة شةرِ هةَلطريسـا.  

، ئةمة ئةركة. ئةطةر هات و ذيام و وآلتةكةمان رِزطـار  ت برِؤم. زؤركا دةبيَشويَنى هةر هةموومان سريبياية
بوو، ئةو كات ثيَويست ناكات مرؤظ بؤ ئةو ئةمةريكايةى ئةوديوى زةرياكـان كـؤض بكـات، لـة وآلتةكـةى      
خؤماندا ئةمةريكاى تايبةت بة خؤمامنان دةبيَت، وآلتيَكمان دةبيَت كاريَكى زؤرى تيَدا دةكـةين، كـاريَكى   

 ، شادو سةربَلندانةيش تيَيدا دةطوزةريَنني. سةربةرزانة
ئةطةر بتةويَت دةتوانني هةردووكمان ثَيكةوة تيَيدا بـذين. ئـةوة بـة ئـارةزووى تـؤوة ثةيوةسـتة. بـريت ىلَ        

 دةكةمةوة، تؤ .... جار جار ..

كستناييةكةى  ليَرةدا الوةكة وشةى بؤ نةهات، لةناكاو دةستى بةرز كردةوةو، بة خيَرايى بةسةر قذة ضرِو ثرِة
كيذةكةيدا هيَنا. ماوةيةكى دوورو دريَذة ئةوة بووةتة خوليايةكى طةورةى، ئيَستة هةىل بـؤ رِةخسـا بـةدى    

مـردن  ةثيَنرابيَت بـةر لـة سـيَدارةدان و    بهيَنيَت، وةك ضؤن رِآ بة يةكيَك بدريَت سزاى مةرطى بةسـةردا سـ  
 كرد. ئةويش دةستى بة هةواوة بةرز كردبووةوة.ئارةزووةكةى بةدى بهيَنيَت. كيذةكة شَلةذاو ثاشةكشةى 

دةرطةى كيذةكـة بـآ جـرِية ثيَـوة درا، ثـاش ماوةيـةك زؤركـا لـة ثةجنةرةكـةوة دةركـةوت، ِرةنطـى زةرد            
هةَلطةرِابوو، ضاوى زة  بووبوونةوة، بة طرذييةوة ثةجنةكانى تيَك ئاآلندبوون، الوةكة بة تةنيشت ثةجنةرةكةدا 

دواوة بةرز كردةوة، دةم و ضاوى زؤركاى بينى كة زةردةخةنةى لةسةر ليَو بـوو هـيض   تيَثةرِى و سةرى بةرةو 
غةميَكى ثيَوة بةدى نةدةكراو بة شيَوةيةكى جوان دةهاتة ثيَش ضاو. وةك بَليَيت كيذةكـة لـةوة ترسـابيَت،    

 يَشابوو. لةوآباَلى بةسةردا كببينيَت دواى ئةوة ضى رِوو دةدات، بؤية كشايةوة ذوورةكةى خؤى كة تاريكى 
 لةسةر نويَنةكةى دانيشت و ، سةرى دانةواندو دةستى بة طريان كرد.

ئـةو   دذوارىسةرةتا هيَور هيَور طريا، ثاشان تا دةهات طريانةكةى ثـةرةى دةسـتاند، ضـونكة هةسـتى بـة      
نـةبوو. هةركـة دريَـذةى بـة طريـان دابايـة هؤكـارى زؤرتـرى          ديكـةى هةَلويستة دةكرد كة ضارةسـةريَكى  

ةبينييةوة ثاَليان ثيَوة دةنا ثرت بطريت، ثـرت هةسـتى بـةوة دةكـرد كـة هـةموو ئـةوةى لـة دةورو بـةرين          د
نائوميَدييةكى ِرةش و تاريكة. نا، هةرضؤنيَك بـووة هـيض ضارةسـةريَك بـؤ ئـةم هةَلويسـتة نادؤزيَتـةوةو،        
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يَك ناتوانيَت ئةم نيقـؤال بـاش و   ناشتوانيَت رِؤذيَك لة رِؤذان برِيارى خؤى بدات و يةكالى بكاتةوة: هيض كات
سةربَلندةى خؤش بويَت كة خةريكة دةرِوات، خؤش ويستنيَك بةو شيَوةيةى كة شايانيةتى، نا ئةو رِؤذةيـش  
نابينيَت كة تيَيدا ئةو مرؤظةى خؤش بويَت كة ناتوانيَت هيض كيذيَكى ديكةى خـؤش بويَـت. ئـةو رِؤذطـارة     

تة شارةكةيان رِووناك دةكردةوة. هيض كام لة ثياوةكانيشمان ناتوانيَت لةم شادانة ناطةرِيَنةوة كة ثارساأل هيَش
ثةرذينة ضياية تاريكانة دةرباز بنب و، نةيش ئةمةريكا ببينن و، نةيش ليَرة نيشتمانيَك دروست ببيَت مـرؤظ  

ؤذيَك لة رِؤذان هيض كارى زؤرى تيَدا بكات، وةك دةَليَن، بةآلم بة كامةرانى و ئازادى تيَدا بطوزةريَنيَت. نا رِ
 شتيَك لةوانة بةدى نايةن.

ثاش نيوةرِؤ لة شارةكةدا هةواَليَك بآلوبووةوة، كة فالدؤ مارض و، طالسنضانني و ذمارةيةكى ديكةى الوان بؤ 
سريبيا هةآلتوون و، هةموو سريبةكانى ديكة، بة هةموو سامان و سةرو ماَليانـةوة لةطـةأل خيَزانةكانيانـدا،    

َلةدا مانةوة كة طةيشتبووة ئاستى تةقينةوة، وةك بَليَيت كةوتبنة ناو تةَلةو بؤسـةوة.  رِؤذ لـة   لةناو ئةو دؤ
دواى رِؤذ تا ديَت كةشى مةترسى و هةرِةشة لة شارةكةدا ثرتو ضرِتر دةبيَت. ئةوةتة ئاكام طةردةلوولةكة لـة  

وولـةى كـة ثاشـان بآلوبـووةوة تـا      رِؤذيَك لة رِؤذانى مانطى تةمووزدا لةسةر سنوور تةقييةوة، ئةو طةردةل
هةموو جيهانى طرتةوةو، ضارةنووسى ذمارةيةكى زؤر لة وآلتان و شاران و، ضارةنووسى ثردةكـةى رِووبـارى   

 درينايش كةوتة مةترسييةوة.
بةهـةر   ئةو كاتة بة رِاستى دةست بة رِاوةدوونانى سريبةكان و دةست بة رِاوةدوونانى هةموو ئـةوة كـرا كـة   

وة ثيَوةندى بةوانةوة بيَت. ئةو درِندة ناجسنةى لة ناخى مرؤظدا خـؤى مـةآلس داوةو ناويَريَـت    هؤيةكةوة بو
خؤى دةرخبات تةنيا ئةو كاتة نةبيَت كة بةربةسـتةكانى ِرةوشـتى بـاش و ياسـا ضـاكةكان نـةبيَت، ئَيسـتة        

ان البـران. وةك ضـؤن زؤر   سةوزى بؤ ثآ كراو، بةربةسـتةك  ضراىهةنطاوى هةَلهيَناوةو رِيَى بؤ ئاواَلة كراوة. 
جار لة ميَذووى مرؤظايةتيدا رِوو دةدات، كارى توندو تيذى و تاآلن و برِؤو تةنانةت كوشنت بـوون بـة جـؤرة    

وةندييـة  كاريَك خةَلكى خؤيان ىَل بَى دةنط و نـةبان دةكـردو ِريَـى ثـآ دةدرا، بةمـةرجيَك بـة نـاوى بةذة       
درومشيَكى دياريكراوداو، دذ بة ذمارةيـةكى كـةم لـةو كةسـانة      و، لة سايةى ضةند باآلكانةوة ئةجنام بدريَت

ئةجنام بدريَت كة بة ناوى تايبتةوة ناوزةد دةكريَن و  سةر بـة برِوايـةكى ديـاريكراون. ئةوانـةى ئـةو كاتـة       
وريايى و هؤمشةندى هزريان ثاراست و ضاويان كرابووةوة، توانييان ئةو ثةرجووة بة ضـاوى خؤيـان ببيـنن و،    

يَك ببينن كة سةرتاثاى بة شةوو رِؤذيَك طؤرِا. لةماوةى ضةند ساتيَكدا هةموو طةرِةكى بازرطانى الدرا كؤمةَل
كة لةسةر ضةند رِةفتارو رِةوشتيَك دامةزرابوو، بؤ ضةندين سةدة دةطةرِايةوة، ئةو رِةفتـارو رِةوشـتانةى كـة    

مـارطريى ئـايينى و دَلرِةقييـان لـةخؤ     ةو دةئةفسـان ئةطةرضى بةردةوام ضةند جؤرة رِكى شـاراوةو ئريةيـى و   
طرتبوو، لةطةأل ئةوةيشدا بويَرى و مرؤيى و ئارةزووى مةبةست و سستمى رِيَكخراوو رِيَـك و ثيَكيـان لـةخؤ    

ئةو ئارةزووة خراث و نةريتة ناشريين و ناقؤآليانـة لةهةنـديَك سـنووردا     ،طرتبوو، هةموو ئةمانةيش سؤزن
طةيان بطرييَت، ثاشان دةطاتة ئةوة هيَوريان بكاتةوةو بياخناتة ذيَر رِكيَفـى  بةربةست دةكةن بؤية دةكريَت بةر

بةرذةوةنديية طشتييةكانةوة كة ذيانى هاوبةش ثيَويستى ثيَيان هةية. ئةو ثياوانةى مـاوةى ضـل سـاَلة لـة     
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ويان مـردبن،  طةرِةكى بازرطانى بة قسةو بة طويَيان دةكرا لةماوةى شةوو رِؤذيَكدا نةمان، وةك بَليَيت هةمو
 وةك بَليَيت نةريت و ضةمك و ياساكان لةطةَلياندا لةناوضووبن كة بةرجةستةيان دةكردن.

ئةوةبوو لةو كاتةوة شةرِى دذ بة سريبةكان رِاطةيةنرا طرووثيَك لة )شؤتسكؤربس( )واتة طرووثى ثاسـةوانى(  
ئةم طرووثة كة زؤر بةثةلـة ضـةكيان    لة هةموو اليةكةوة بةناو شاردا دةسوورِانةوة. مةبةست لة ثيَكهيَنانى

ثآ درا بؤ ئةوة بوو لة رِاوةدوونانى سريبةكاندا يارمـةتى دةسـتةآلتداران بـدةن. لـة قـةرةج و سـةرخؤش و       
تةمبةآلنى ديكة ثَيكهاتووة، لة كةسانيَك كة هـةر هـةموويان دذايـةتى كؤمـةأل دةكـةن و سةرثَيضـى لـة        

ؤزؤ كؤكؤشار(ة، كة قةرةجيَكى بآ ئابرِووى بآ ثيشةية، بـةالوى  ياساكان دةكةن. ئةمةيان ثياويَكة ناوى )ه
بة هؤى ئةو نةخؤشييةوة تووشى بووة هةموو لووتى خوراوة، ئةوةية كة بـة سـةرؤكايةتى خيََليَـك لـة ثـآ      
ثةتييةكان لةوانةى بة تفةنطى كؤنى جؤرى )فرةندةل( ضةكدار كراون كة نيَزةيةكى دريذَى ثيَوةيـة سـةرةوةى   

 رةكى لة طةرِةكى بازرطانى طرتووة.شةقامى سة
بةرانبةر بةم هةرِةشةية بافلى رِانكؤظيض، بةوةى كة سةرؤكى يةكيةتى سريبةكانة، كة رِاسثيَرراوة قوتاخبانةى 
ئةبرةشييةكة بةرِيَوة ببات، ئةو لةطةأل ضوار كةسى ديكةى ثياوماقووَلدا ضـوونة الى جيَطـرى ثاريَزطـار كـة     

ابيالك(ة ثياويَكى قةَلةوى رِةنط زةردى سةر تةواو رِووتاوى بة نذاد )كرواتى(يـة،  ناوى )سابلياك(ة. ئةم )س
ماوةيةكى كةمة ئةو ثلةو ثايةى ثآ دراوة. توورِةية، شةو تيَر نةنووستووة، هةردوو ضاوى سوورهةَلطةرِاون، 

ةى  نيشـانةيةكى  هةردوو ليَوى وشكن و خويَنيان تيَدا نةماوة، جووتيَك ثووتى لة ثييةو، ثاخـةى ضـاكةتةك  
دوو رِةنطى ثيَوةية، رِةش و زةرد. جيَطرى ثاريَزطار هةر بة ثيَوة ثيَشـوازى لـة هـةر ضـوار ثياوةكـة كـرد،       
كورسى ثيَشكةش نةكردن لةسةرى دانيشن. بافلى رِانكؤظيض بةدةنطيَكى خنكاوى سةير دةستى ثـآ كـردو،   

 و هيََلى رِةشى هةَلةوطيَرِ:رِةنطى دةم و ضاوى تاريك داهات و هةردوو ضاوى بوون بة دو
ـ طةورةم ثاريَزطار، ئيَوة بة خؤتان دةبينن ض رِوو دةدات و خةريكة ضى رِوو بدات و، دةشزانن ئيَمةى سريب 

 لة دانيشتووانى فيشيطراد حةزمان نةدةكرد ئةمة رِوو بدات ...
اريَكى زؤرى ديكـةم هةيـة لـةوة    ـ بةرِيَز من هيض شتيَك نازامن و، نامشةويَت هيض شتيَك بزامن. ئيَستةيش كـ 

 طرنطرتن طوآ لة قسةكانى ئيَوة بطرم. ئةمة هةموو ئةو قسانةي منة كة بتوامن بؤ ئيَوةى بكةم.
 بةم جؤرة جيَطرى ثاريَزطاريش بة دةنطيَكى توورِةوة قسةكانى ثآ برِى.

ئـةم ثيـاوة تـوورِة     بافلى رِانكؤظيض دةستى بة قسة كردن كردةوةو لةسـةرخؤ وةك بيـةويَت بـةو هيَورييـةى    
 هةَلضووة هيَور بكاتةوةو طوتى:

 ـ ئيَمة بؤ ئةوة هاتووينةتة ئيَرة تا خزمةت بة ئيَوة ثيَشكةش بكةين و، بؤتان دووثات بكةينةوة ...
ـ هيض ثيَويستم بة خزمةتى ئيَوة نييةو، هيض ثيَويستيش ناكات هـيض شـتيَكم بـؤ دووثـات بكةنـةوة. لـة       

 ةو كارةدا نواند كة باش دةزانن ئةجنامى بدةن.سةراييظؤ بازووى خؤتان ل
 رِانكؤظيض بة هةمان ئةو دةنطة هيَورةو، بة سووربوونى ثرتةوة ثيَى لةسةر داطرت و طوتى:

 ـ ئيَمة دةمانةويَت لة سيَبةرى ياسادا، كة ...
 ة بكةن؟ـ هةهـ ! ... ئيَستة ياساتان بري دةكةويَتةوة .. كام ياسايانة كة بويَرن قسةيان لةبارةو
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 ـ بةرِيَز ثاريَزطار ياساكانى دةوَلةت ... ئةو ياسايانةى بةسةر هةموواندا جيَبةجآ دةكريَن.
ئةو كات لةناكاو ثاريَزطار طةرِايةوة دؤخى ويقارو رِيَز، وةك بَليَيت كةميَك هيَور بووبيَتةوة. بافلى رِانكؤظيض 

 ة دةركةوت بة هةل زانى و طوتى :ئةو ساتة كورتة هيَورييةى بة رِوخسارى ثياوة توورِةكةو
ـ بةرِيَز ثاريَزطار، دةمانةويَت بزانني ئاية ئيَمةو خيَزانةكامنان سةرو ماَلمان ثاريَزراوين؟ ئةطةر نا ض ثيَويسـتة  

 بيكةين؟
نكؤظيض وةرطيَرِاو، هةردوو شـانى  ردةوةو هةردوو ناو لةثى بةرةو رِائةو كات ثاريَزطار هةردوو دةستى دريَذ ك

 ةكاندو، هةردوو ضاوى نوقاندو، طازيَكى توندى لة هةردوو ليَوة تةنك و كاَلةوةبووةكةى طرت.هةَلت
بافلى رِانكؤظيض زؤر باش لةم دةربرِينة تايببةتة دةطات كة هـيض بةزةييـةكى تيَـدا بـةدى ناكريَـت .. ئـةم       

كانـدا نيشـانى دةدةن. بؤيـة    دةربرِينة كةرِو اللَ و كويَرةى كة ثياوانى دةوَلةت لة ساتة مةترسـيدارو طرنطة 
 خيَرا دةركى بةوة كرد كة قسةكردن لةطةأل ئةم ثياوةدا هيض ئاكاميَكى ىلَ ناكةويَتةوة. 

 ثاريَزطار هةردوو بَاَلى نزم كردةوةو، سةرى بةرز كردةوةو، بة دةنطيَكى كةميَك نةرمةوة طوتى:
 ديارى دةكةن.ـ دةستةآلتدارانى سوثايى ئةوان ض ثيَويستة بؤ هةموو مرؤظيَكى 

كؤظيض هةردوو باَلى ليَك دووخستنةوةو، هةردوو ثيََلووى نوقاندو، هةردوو شانى هةَلتةكاندو نئةم جارةيان رِا
 بة دةنطيَكى طرِو شيَواو طوتى:

 ـ بةرِيَز ثاريَزطار سوثاس.
شـت و ضـوونة   نـةو، ثاريَزطاريـان بـةجآ هيَ   اهةرضوار ثياوةكة نووشتانةوة نووشتانةوةيةكى رِة  و ناهةموار

 دةةرةوة، ضوونةدةرةوةى يةكيَك كة بة سزاى مةرط سزا درابيَت.
طةرِةكى بازرطانى دةكوَليَت و تا ديَت طةرمرت دةبيَت، ضـةندين كؤبوونـةوةى نهيَنـى ليَـرةو لـةوىَ بـةخؤوة       

يض دةبينيَت. لة دوكانةكةى عةىل خؤجةدا ذمارةيةك ثياوماقووآلنى تورك دانيشتوون، نائل بـةط تفرتكـؤظ  
و بزورِكاوو خةفـةتبار. دةم و ضـاو درذ  و، عومسان ئاغا شابانؤظيض و، سةوَلى ئاغـا ميزيَلـديض. رِةنـط هـةلَ    

بةرانبةر بـة رِووداوى لـةناكاوو   و ضاوى ئةو كةسانة دةريان دةخةن  سةكنيويان شتطةليَك دةردةخةن كة دةم
تةآلتداران داوايـان ىلَ كـردوون ببنـة    بدةن. ئةوان ئةو كةسانةن كة دةسـ  شتيَك لة دةست طؤرِانكارى طةورة

 سةرؤكى )شؤتسكؤربس(.
ئيَستة ليَرة كؤبوونةتةوة، وةك بَليَيت ئةم كؤبوونةوةيان بة رِيَكةوت بيَت. بؤ ئةوةى لةسةر ئةوة رِيَك بكـةن  
 كة ضى بكةن بآ ئةوةى كةس ثيَيان بزانيَت. هةنديَكيان برِوايان واية كة قايـل بـن و رِةزامةنـدى بنـويَنن،    
هةندَيكى ديكةيان بِروايـان وايـة ِرةزامةنـدى نـةنويَنن. عـةىل خؤجـة وةك رِاهـاتووة، هةَلضـووةو سـوور          

رِيـزى )شؤتسـكؤربس(ى رِةت    ةهةَلطةرِاوة، ضاوى ئاطرى دةكردةوةو، قسةى دةكـردو، بـة تـةواوةتى ضـوون    
رؤكايةتى ضـةند كـةرتيَكى   دةكردةوة، هةرضؤنيَك بووبيَت. زؤرتر لة نائل بةط توورِةبوو كـة رِاى وابـوو سـة   
 خؤبةخشانى موسوَلمان بكةن بةوةى كة ثياوماقووَلن، عةىل خؤجة ثيَى دةطوت:
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ـ هةرضى ثيَوةندى بة منةوة بيَت، ئةوة تا لة ذياندا ماوم توخنى ئةم جـؤرة كـارة ناكـةوم. ئةطـةر تؤزيَـك      
يانةكان لـة شـةرِو كوشـتارةكانى    ئةم كاروبارة نةدةكةوتيتةوة. نابينيت كريستئةقَلت ببوواية تؤيش توخنى 

 خؤياندا بةكارمان دةهيَنن و ئاكام ثياو خراثييةكة هةر بؤ ئيَمة دةميَنيَتةوة؟
بة هةمان ئةو طؤساغييةى كة لة قسةكانيدا بينيمان كاتيَك لة رِابوردوودا لةسةر كابياكـة لةطـةأل عومسـان    

يست بيسةمليَنيَت كـة توركـةكان لـة هـيض     قةةرةمانليادا مشت و مرِى كرد، عةىل خؤجة ئةم جارةيش دةيو
اليةنيَك لة هةردوو اليةنةكة هيض سووديَكيان نةبينيوةو، خؤتيَهةَلقورتانيديان لةم كارة هيض قازاجنيَكيان ثآ 

 ناطةيةنيَت تةنيا زيان نةبيَت :
مان بـؤ  ـ ماوةيةكى دوورودريَذة كةس لة بارةى هيض شتيَكةوة ثرمسـان ثـآ ناكـات و هـيض هةَلسـةنطانديَك     

ناكات. نةمساوييةكان هاتنة ناو خاكى بؤسنياوة، بـةبآ ئـةوة سـوَلتان ثرمسـان ثـآ بكـات و بـآ ئـةوةى         
ئةمثراتؤر ثرمسان ثآ بكات: بةط و ثياوانى طةورةى تورك رِآ بةمة دةدةن؟ ثاشان سريبةكان و دانيشتووانى 

ؤيـة نيـوةى موَلكـةكانى توركيـان     نيطرؤ شؤرِشيان بةرثاكرد كة تا دويَنـآ كؤيلـةى ئيَمـة بـوون، ب     ىمؤنت
داطريكرد، تةنانةت هيض كةسيَك رِيَى بة خؤى نةداو بيَت و تةماشايةكمان بكات. ئيَستةيش ئـةمثراتؤر لـة   
سريبةكان دةدات، بآ ئةوةى كـةس ثرمسـان ثـآ بكـات و رِاى ئيَمـة وةربطريَـت، كةضـى ضـةند تفـةنط و          

اجنى نةمسـاوييةكان. رِاوةدووى سـريبةكان بنـيَني تـا شـةرِواىل      شةرِواَليَكمان ثيَدةدةن و، دةيانةويَت ببينة ت
نةمساوييةكان نةدِريَت كاتيَك بة ضياى )شارجان(دا سـةردةكةون. بـةآلم ئـةى بةسـتةزمان ضـؤن بـري لـةوة        
ناكةيتةوة بثرسيت: بؤضى ئيَستة بةم شيَوةية لة ئاميَزت دةطرن وةنيية ثةراسووةكانت تيَك بشكيَن، كةضـى  

ى دوورو دريَذة لةبارةى رِووداوة ترسناكةكانةوة هيض ثرسيَكت ثآ ناكةن؟ برادةر ئةمة ئةوثـةرِى  ضةندين ساَل
بليمةتى و دووربينييةو، ئةوةى تيَطةيشتوو بيَت ثرت لةثيَويست خؤى تيَهةَلناقورتيَنيَت. ليَرة خةَلكى لةسةر 

وو ئةمة بـةرةو  كآ دةزانيَت هةر هةمسنوور دةستيان بةوة كرد هةر يةكة سكى يةكدييان هةَلدةدرِى، بةآلم 
طومان يةكيَك هةية لةثشتةوة يارمةتى وآلتى سريبيا دةدات. شـتةكة جطـة لةمـة هـيض     كويَمان دةبات. بيَ

شتيَكى ديكة نيية. بةآلم لة شويَنى خؤتةوة لةثةجنةرةكةى ماَلةكةتةوة لة )نيزؤكة( هـيض شـتيَك لةبـةردةم    
 ضاوت برِى دوورتر لةم كؤمةَلة بةردانة ناكات. خؤتدا نابينيت تةنيا ضيايةك نةبيَت،

واز لةوة بهيَنة كة دةستت ثيَكردووة، بةشدارى )شؤتسكؤربس( مةكةو، هانى كةسى ديكة مةدة بةشـدارى  
 دةةبةخشن. سووديَكت ثيَتيَدا بكات. باشرتة سوود لةو دة كؤيلةيةت ببينيت كة ماونةتةوة، تا 

. شـتيَكى  نط و طرذو مؤن و كث بوون. نائل بةطيش بآ دةنـط بـوو  هةموو ئةوانةى طويَيان دةطرت بآ دة
هـةوَلى دةدا بةسـةر خـؤى    ئـةو   ئةطةرضـى   دةكرد نرِوون و ئاشكرابوو كة قسةكانى عةىل خؤجة برينداريا

دةخواليةوة، برِيـارى دابـوو جيَبـةجيَى    ، برِياريَك لة ميَشكيدا رِةنطى هةَلبزورِكابوو ضوون مردوو نةهيَنيَت.
، هةذاندنى و  ورةى بةرزتر كردنةوة. عةىل خؤجة هةموو طويَطرةكانى هةذاند تةنيا نائل بةط نةبيَتبكات. 

 تةماشـاى هـةموو ئـةم كاروانانـة دةكـةن كـة دواييـان نايـةت،          نقةئةوان هةنووكة جطةرة دةكيَشن و بآ 
تر يـةك لـة دواى يةكـدى    . دوابار كرابوون و بةسةر ثردةكةدا دةثةرِينةوة طاليسكةو ئةسثانةىئةو كاروانى 

 هةستان و مؤَلةتيان وةرطرت برِون.
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كةكانيشـى، عـةىل خؤجـة    . بـؤ بةرسـظ دانـةوةى سـآلوة نووتة    نائل بةط دوايةمني كةس بوو كة هةستيَت
 ضاوى لة ضاوى كردو، بة شيَوةيةك ثيَى طوت كة غةمبارى ثيَوة ديار بوو:ديكة جاريَكى 

ثيَش تؤ بكةون. ترسيت قةرةجةكان يت ذيانت خبةيتة مةترسييةوة. دةةدةبينم نيازت واية برِؤيت، حةز دةكـ 
ئةمة كـاتى  دةكةم قسةى ثريةميَردانى سةردةمانى كؤنت بريت بكةويَتةوة كة دةيانطوت: من داوات ليَبةآلم 

ئةمـة كـاتى ئةوةيـة بـةهاى خـؤت      مردن نيية، بةَلكو كاتى ئةوةية مرؤظ بةهاى خؤى بسـةمليَنيَت. بـةَلآ   
ةكةوة لة طاليسكةو ئةسث دو ثردوكانةكةى عةىل خؤجةكةوتووةتة نيَوان انى بازارِةكة كة ثطؤرِة يت.بسةمليَن

فؤرمةكانيان ثيَشكةش بة ئةوانةى دةهاتن انى يةدةك سةرباز، لةطةأل مجةى ديَت يَكداسةربازهةموو جؤرة و 
 لةثَش خؤ دابوو ست بةسرتاوياندةجةندرمة دةطةيشنت كؤمةَليَك سريبى  ىثؤليس دةكرد. ناوة ناوةيش ثياوان

 ىبوو، خةَلكى بة دنطى بةرزتر لةوة بوون. هةوا ثرِ لة تؤزو طةرد جووتيار يان دانيشتووانى شاركةسانيَكى 
 . ئارةقةيست دةكات دةثةيظني و خيَراتر تيَيان دةتةقاندو دةرِؤيشنت ثرت لةوةى كارةكانيان ثيَويستى دةكردوثيَ

، جنيَـوو دوذمـان بـة هـةموو زمانيَـك بـةرطوآ       ةرِاوياندا ضـؤرِاوطةى بةسـتبوو  هةَلط بة دةم و ضاوى سوور
و  ةكيبيَدارى و ئةو ثشـيَويية بـة ئـازارةى بـةردةوام لـةكاتى نزيكبوونـةوةى مةترسـي       دةكةوت. شةراب و 

، هةر هةموو ئةمـة وا دةكـات ضـاوى هـةموو خـةَلكى      تووشى خةَلكى دةبيَت ى خويَناويداورِوودانى رِوودا
 يَتةوة.ذةَلطةرِيَت و بربسووره

يةكسةر لة ناوةندى طؤرِةثانةكةى بةردةم ثردةكةدا ذمارةيةك سةربازى يـةدةكى مةجـةرى ئةوانـةى جـل و     
ضةكوش و تةورةكان خيَرا ، دةستيان بة برِينى لق و ثؤثى درةختةكان كرد. بةرطى نويَى سةربازييان ثؤشيبوو

سرثة سرثيَك بة طؤرِةثانةكةدا  رِةكانيش دارةكانيان دةبرِييةوة.و، هة و تة  و تؤقيان دةهات بةكار دةهيَنران
بآلو بووةوة دةيطوت: نيازيان واية سيَدارةيةك دامةزريَنن. منداآلن لة دةوروبةرى سةربازةكان طرد بوونةوة. 

ةداريان نـ . ئةوةتـة دةبينيَـت كـة سـةربازةكان سـةرةتا دوو ب     عةىل خؤجة لة دوكانةكةى خؤيدا دانيشـتووة 
دوو مسيََلـى ثيَـوة بـوو، سـةركةوت و هـةردوو       ،كابرايةكى زل بوو، ئةم جار سةربازيَكى يةدةك، كة اندضةق

 .شةتةك داتوند بنةدارةكةى ئاسؤيى بة بنةداريَكى ديكةوة 
طردبوونةوةيان لة دةورى شريينييةك دابةش بكريَت. بـة  خةَلكيَكى زؤر لة دةورى سيَدارةكة طردبوونةوة وةك 

يـةك  ةنةيةكيان لةدةور دروست كرد. زؤربةى ئةوانةى طردبووبوونةوة سةرباز بوون، بـةآلم ذمار ةيان بازجةست
. ئةوةنـدةى نةخايانـد رِيَطةيـةك لـة رِيـزى      جووتيارى نةدارى تورك و ثياوى قةرةجى شارةكةيان تيَـدا بـوو  

كـات  . ئـةو  نـران هيَبؤ ئةفسةرةكةو هةردوو سـكرتيَرةكةى  حةشاماتةكةدا كرايةوة و ميَزيَك و دوو كورسى 
لة ثيَش خؤ دابوو، ثاشان ثيـاويَكى دانيشـتووى    ياندوو جووتيار سةرةتاهاتن و  (شؤتسكؤربس)سةربازانى 

و (بـؤزدرض ضـؤ  ). هةرضى دوو جووتيارةكة بوو ئةوة كويَخاى دوو طونـدى سـةر سـنوور بـوون، طونـدى      شار
ذاد خـةَلكى شارؤضـكةى )ليكا(يـة.    بـوو، بةنـ   (فـايؤ )كابرايةك بـوو نـاوى   سظيلةكةيش  ثياوة. (كانتسا)

ئـةو سـآ كةسـة    . ش ذنـى هيَنـاوة  ذة نيشتةجيَى شارةكةيةو هةر لةويَقؤنتةراتضييةو ماوةيةكى دوورو دريَ
دةدرا بؤية دةنطى  دةهؤألبة توندى لة تةث و تؤز دايثؤشيبوون. دةستيان بةسرتابووةوة، زةندةقيان ضووبوو، 

دةنطـى هةورةتريشـقةى شـويَنيَكى دوور    طشتى و سةرتاسةرييةدا لة  طرذى و بشيَوييةدةهؤَلةكة لةناو ئةم 
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. ئةفسةرةكة، كة ئةفسةريَكى يةك بوودةضوو. بآ دةنطى باَلى بةسةر بازنةى دةورو بةرى سيَدارةكةدا كيَشا
برِيـارى لـة   ئةستيَرةى ئةفسةرانى يةدةكى مةجةرى بـوو، بـة زمـانى ئـةَلمانى دةسـتى بـة خويَندنـةوةى        

 كة كرد. ضاوشيَكيش ئةوةى وةردةطيَرِا كة ئةفسةرةكة دةخيويَندةوة.نةسيَدارةدا
 مةرط سزا داوة، لةبةر ئةوةى ضةند كةسيَك سويَنديان خواردووة كةئةجنوومةنى جةنط ئةو سآ كةسةى بة 

لـة  كـردووة. ثيَويسـتة لةسـيَدارة دانةكـةيش      بة رِووناكى ئاماذةيان بةرةو سنوورى سـريبيا  شةو بينيويانن
، . هةردوو جووتيارةكة نقةيان ليَـوة نـةدةهات  يَت.ئةجنام بدربةبةرضاوى خةَلكةوة ثانى نزيك بة ثردةكة طؤرِة

و، بـة  ضاويان دةترووكاند وةك بَليَيـت سـةريان ىَل شـيَوابيَت، فـايؤيش ئارةقـةى دةم و ضـاوى دةسـِرييةوة       
دةطيَـرِاو   ئةبَلة  بووة شيَتةكةى كة بآ تاوانة. هةردوو ضاوة ةدةنطيَكى نةرمى غةمبارانة دووثاتى دةكردةو

 ة.ندةكؤشا يةكيَك ببينيَت بؤى دووثات بكاتةوة كة بآ تاوا
، ئةو كاتةى دةيانويست برِيارةكة جيَبةجآ بكةن سةربازيَكى سوورةفَلى قذ زةردى كورتـة بنـةى طـةأل بـآلو    

ة ئؤتيَلى لؤتيكـا طةرسـؤن   رِيَطةيةكى لة نيَو حةشاماتةكةدا بؤ خؤى كردةوة. ئةوة طؤستاظ بوو كة ئةوسا ل
و ثلـةى  ، ئيَستةيش لةبةشى خوارةوةى طةرِةكى بازرطانى قاوةضيية. جل و بةرطى نويَى سةربازى ثؤشيوةبوو

تـآ   هةردوو ضاويشـى وةك جـاران و ثرتيـش خويَنيـان     هةَلطةرِابوو، ضاوى سووردةم و ضاوشى هةَلطرتووة. 
. ضاوشةكة ويستى دوورى خباتةوة. بةآلم قاوةضـيية  وى داثاش ئةوة مشت و مرِو بطرةو بةردةيةك رِو زابوو.

 و، بة ئةَلمانى و بة دةنطيَكى سةرخؤشانة طوتى:جةنطاوةرةكة نةيويست دوور بكةويَتةوة
. ـ من ليَرة ماوةى ثيَنج ساَلة باوةرِ ثيَكراوى هةواَلطريم و، جيَى متمانةو باوةرِى باآلترين ناوندى سةربازيم

. ئيَـوة  بى بة دةستى خؤم لة سيَدارة بدةمري دوو سبتوامنهةمل بؤ رِيَك بكةويَت و ةر كاتيَك بةَليَنم ثآ دراوة ه
      ئةوةتة ئيَوةيش ئيَستة ....من ناناسن. ئةو مافةم بؤ دةستةبةر بووة. 

ضرثة ضرث و مقؤ مقؤ كةوتة نيَو حةشاماتةكةوة. ضاوشةكة سةرى ىلَ شيَواو نـةيزانى ضـى بكـات. تـا        
ئـةوةى  ؤستاظ ثرت هةَلدةضوو. بة هةر شيَوةيةك بووة دةكؤشا هةردوو ثياوةكةى خبريَتة بةردةست بؤ دةهات ط

ئةو كات ئةفسةرةكة هةَلستا، كة ثياويَكى باريك و طةمن رِةنطى بةرِيَز بوو، زؤر بة خؤى لةسيَدارةيان بدات. 
ةردا سةثيَنراوة، تةواو خويَن لة دةم و غةمبار دةهاتة ثيَش ضاو وةك بَليَيت بة خؤى سزاى لةسيَدارةدانى بةس

ضاويدا نةما، طؤستاظ كة ئةطةرضى سةرخؤش بوو، هيضى لةبةردةمدا نةمايـةوة ئـةوة نـةبيَت رِاوةسـتيَت،     
رِاوةستانيَكى سةربازى. بةآلم هةردوو مسيََلة باريكةكةى دةلةرزين و، هةردوو ضاوى جاريَك بـةالى رِاسـت و   

 وة.جاريَك بةالى ضةثدا دةخوالنة
ئةفسةرةكة ئةوةند لة دةم و ضاوى سوورةفَلى طؤستاظ نزيك بووةوة وةك بَليَيـت بيـةويَت تفـى ىلَ بكـات و،     

 طوتى:
ـ ئةطةر ليَرة ملت نةشكيَنيت، ئةوة فةرمان دةدةم بة زجنـريت ببةسـتنةوةو رِةوانـةى  بةندخيانـةت بكـةن.      

ت. تيَطةيشتيت؟ ئيَستةيش ... بـرِؤ ... بـرِؤ   هةرضؤنيَكيش بووة ئةوة سبةينآ لةبةردةم دادطةدا ئامادة بي
... 
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ئةفسةرةكة بة ئةَلمانى و بة شيَوةى مةجةرى دةثةيظى، دةنطيشى تا بَليَيت نزم بوو، بةآلم ئةوةند توندو بـة  
توورِةيى بوو واى كرد قاوةضيية سةرخؤشةكة نوشتايةوةو لة نـاو حةشـاماتةكةدا بزربـوو لـة كاتيَكـدا بـآ       

 ةربازى بؤ دةسةندةوةو، بة بَلمة بَلم داواى ليَبوردنى كرد كة كةس تيَى نةدةطةيشت.رِاوةستان سآلوى س
جاريَكى ديكة بريى خةَلكةكة طةرِايةوة الى ئةوانـةى سـزاى لةسـيَدارةيان بةسـةردا درابـوو. هةرضـى دوو       

ةبوو. جووتيارةكةية كة هةردووكيان خاوةن خيَزانن، ئـةوة بـارى هـيض كامَيكيـان لـةوى ديكـة جيـاواز نـ        
هةردووكيان دةلةرزين. طةرماى هةتاوو هاآلوى ئةو طـةرما خنكيَنـةرةى لـة حةشـاماتة زؤرةكـةوة بـةرةو       
رِوويان دةهات واى ليَ كردبوون ضاو برتووكيَنن و برؤيان بةيةكدا بدةن، تةنيا ئةوة بيَزارى دةكردن و ئـازارى  

ردو دةيطوت بآ تاوانة و، كيَبةركارةكةى بة دةدان. هةرضى فايؤية ئةوة بة دةنطيَكى الوازو كز سكاآلى دةك
درؤوة سكاآلى ىلَ كردووة، لة كاتيَكدا ئةو، لة سوثادا خزمـةتى نـةكردووةو لـة ذيانيـدا نةيبيسـتووة بـة       

  رِووناكى ئاماذة بطويَزريَتةوة. 
ةردةثـةرِى و،  فايؤ نةختيَك ئةَلمانى دةزانيَت، وشةكانى بة دةنطيَكى نائوميَدانة يةك لة دواى يةك لـة زار د 

هةوَلى دةدا دةربرِينيَكى ئةوتؤ بدؤزيَتةوة قايليان بكات و ئةم تةوذمة خنكيَنةرة رِابطريَت كة لـة دويَنيَـوة   
رِايدةماَليَت و هةرِةشةى ئةوةى ىلَ دةكات لةم جيهانةى دةربهيَنيَت، ئةطةرضى تةواو بآ تاوانة. بة ئةَلمانى 

 دةيطوت:
تؤوخـوا ... بـآ تـاوان ... منـداَلى زؤر .... بـآ تـاوان ... هـةموو درؤو         ـ طةورةم ئةفسةرى بةرِيَز ...

 دةلةسةن.
 فايؤ وشةكانى هةَلدةبذيَريَت وةك بَليَيت بة دواى ئةو وشة رِاستطؤيانةدا بطةرِيَت كة قوتارى دةكات.

ـ    را لةسـةرى  ئةو كاتة سةربازةكان لة يةكةمني جووتيار نزيك بووبوونةوة. جووتيارةكة كـآلوة فةروةكـةى خيَ
داكةندو نواِريية ضياى مةيدان كة كَليساكةى ليَية، دوو جـار بـة طـةرمى نيشـانةى خاضـى كَيشـا. بـةآلم        
ئةفسةرةكة بة ضاوهةَلتةكاندنيَك فةرمانى بة سةربازةكان دا يةكةمني جار فايؤ لةكؤأل بكةنـةوة. كـابرا كـة    

ةو بة دةنطى بَلند دةستى بةثارِانـةوةو الآلنـةوة   بينى نؤرةى هاتووة نائوميَدانة دةستى بؤ ئامسان بةرز كردةو
 كرد:

ـ نا ... نا ... تؤو خوا ... طةورةم ئةفسةرى بةرِيَز ... تؤ دةزانيَت ... تـةنيا درؤو دةلةسـةية ... خوايـة    
 ... درؤو دةلةسةية ...

ن طرتبوو، بؤ ئةو فايؤ بةم جؤرة دةستى بة هات و هاوار كرد، بةآلم سةربازةكان هةردوو ال  و هةردوو مستيا
 جآ بةرزةى ذيَر طوريسةكةيان بَلند كردةوة.

حةشاماتةكة وا  ورِماوانة تةماشاى هةر هةموو ئةم دميةنانـةيان دةكـرد، وةك بَليَيـت يارييـةك لـة نيَـوان       
قؤنتةراتضيية بةدبةختةكةو ئةفسةرةكةدا ببينن و، ئةوةند ثةرؤش بوون موضرِكةيان بةلةشدا دةهات تا بزانن 

 ان سةردةكةويَت و كاميان ذيَر دةكةويَت.كامي
تا ئةو كاتة عةىل خؤجة تةنيا طويَى لةو دةنطانة بوو كة تيَى نةدةطةيشنت و، مةزةندةى ئةوةى نةدةكرد لةم 
بازنة بضووكةى ئةو حةشاماتةدا شتيَكى ئاوا رِووبدات، بةآلم لـةناكاو دةم و ضـاوى تؤقيـوى فـايؤى بينـى      
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رز بـووةوة، دةسـت و بـرد بـة يـةك بـازدان دوكانةكـةى داخسـت، ئةطةرضـى          لةسةر سةرى هةمووانةوة بة
 دةستةآلتدارانى سوثايى فةرمانيَكيان دةركردبوو كة دةبيَت هةموو دوكانةكان واآل بن و  دانةخريَن.

هيَزى نوآ و ئازووقـةو ئـاميَر دةطةيشـتنة شـار، نـةك هـةر بـة شـةمةندةفةرة ماندووةكـة، بـةَلكو لـةو            
دا تيَدةثةرِى. شةوو رِؤذ كاليسكةو ئةسث بةسةر ثردةكةدا دةثةرِينةوة، لـة  (برؤجاتتسا)ة بة رِيَطةيةوةيش ك

كاتى ثةرِينةوة لةثردةكةو هاتنة ناو شارةوة يةكةمني دميةن كة بيبينيت دميةنى ئـةو سـآ كةسـةية لـةنزيك     
دراون. ضاوشـةكان بةسـوارى   قةنارة بةرزةكةوة كة لووتى رِووةو بؤشايى ئامسانة لة طؤرِةثانةكةدا لةسـيَدارة  

ئةسثةكانيان لةنيَوان طاليسكةو ئةسثةكاندا كة بارى قورسيان ليَنرابوو دةهاتن و دةضـوون و، تـةث و تـؤز    
دايثؤشيبوون و، سوورهةَلطةرِابوون و، ئةوةند قيَرِاندبوويان و توورِة بووبوون دةنطيـان نووسـابوو، بؤيـة بـة     

وةو ئاماذةيان دةداو بة هةموو زمانانى مةملةكـةتى نةمسـاو مةجـةر    توورِةيى و رِكةوة دةستيان دةبزواندة
 جنيَويان بة هةموو شتيَكى ثريؤزى هةموو ئايينةكاندا دةكيَشا.

دواى سآ يان ضوار رِؤذ، بةيانى زوو، كاتيَك ضةند كاروانيَكى نويَى سـةربازى سـةرلةنوآ بةسـةر ثردةكـةدا     
كى شارةكةدا دةرِؤيشنت، لة شارةكةدا هاذةيةكى  طـةورةى نابـاو   تيَدةثةرِين و، لةسةرخؤ بةناو نيَوةندى تةس

بةرطوآ كةوت، ثاشان طوللةتؤثيَك بةسةر ئيفريزى ثردةكةدا كةوتة سةر عةرد تةواو لة ناوةرِاستدا لة بةردةم 
كابياكة، ثارضة ئاسن و ثارضة بةرد بةسةر ئةسث و خةَلكةكةدا ثةرت و بآلو بوونةوة، بوو بة هةراو هوريـاو  
خؤ بةيةكديدادان، ئةسثةكان هةَلتوورِان و، هةمووان هةآلتن، هةنديَك بةرة ثيَشةوة بؤ ناوندى شـار هـةآلتن   
و، هةنديَكى ديكةيش بة ثيَضةوانةوة رِايان دةكرد بؤ ئةو رِيَطةيةى ليَوةى هاتبوون. لة هـةمان كاتـدا سـآ    

و سـيَيةميان كةوتـة نـاو خـةَلك و     طوللة تؤثى ديكـة كةوتنـة خـوارةوة، دوانيـان كةوتنـة نـاو ئاوةكـةوة       
ئةسثةكانةوة. بؤية لةضاو ترووكانيَكدا ثردةكة ضؤأل بوو، ئيَستة تةنيا ضةند ثةَلةيـةكى رِةش دةبينريَـت كـة    

 بريتني لة طاليسكة تيَكشكيَنراوةكان و ئةسثة مرداربووةكان و كوذراوةكان.
ردنى ئةو تؤثخانة سـريبيية كـرد كـة لـة     تؤثخانةى نةمساوى لة )خسوور بؤنؤكؤ(وة دةستى بة بؤردومان ك

ضياكةوة ئةو شويَنةى بؤردومان دةكرد، ثاشان بة بؤمب لةو كاروانة رِاكردووانةى دةدا لةم ديوو ئـةو ديـوى   
 ثردةكةوة ثةرت و بآلو بووبوونةوة.

اجنى لةو رِؤذةوة ئةو تؤثخانةيةى لة )بانؤس( جيَطري بووبوو ثردةكةو ئؤردووةكـةى تةنيشـتى كردبـووة ئامـ    
خؤى. ضةند رِؤذيَك ثاشرت بةيانيانيَك دةنطى تةقينةوةيةكى نوآ لة رِؤذهةآلتى )جؤليش(ةوة بةرطوآ كةوت. 
ئةو تةقينةوةية ئيَستة دوورترة، بةآلم قووَلرتة. طوللةتؤث و مووشةك تونـدترو بـةهيَزتر بةسـةر شـارةكةدا     

دةكة دةكةن. مووشةكةكان سةرةتا كةوتنة دادةبارى. ئةوة دوو تؤثخانةن مووشةكةكانى خؤيان ئاراستةى ثر
ناو رِووبارى دريناوة، ثاشان ئةو رِووثيَوة بؤشاييةى بةردةم ثردةكةو، زيانيان بة ماَلةكانى تةنيشت و ئؤتيَلى 
لؤتيكاو يانةى سةربازى طةياند، ثاشان مووشةكةكان بة شيَوةيةكى وردتـر ئاراسـتةى ثردةكـةو ئؤردووةكـة     

ةكةوتنة خوارةوةو دةيانثيَكان، كاتذميَريَك تيَنـةثرِى ئؤردووةكـة ئـاطرى طـرت. ئـةو      دةكران و، ناوة ناوة د
سةربازانةيش مردن كة تَيكؤشـان ئاطرةكـة بكوذيَننـةوة، بـة طوللـةى ئـةو مةترةلؤزانـة كـوذران كـة لـة           

ؤذةدا هةموو )بانؤس(ةوة تةقةيان ىلَ دةكردن. دواتر وازيان لة ئؤردووةكة هيَنا. بؤية لة كاتى طةرماى ئةو رِ
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، وتنة سةر ويَرانة طرِطرتووةكـان و ئةو تةختةدارةى تيَدا بوو هةموو سووتان، جار جاريش مووشةكةكان دةكة
 ناوةوةى بيناو تةالرةكان دادةرِووخان.

بةم شيَوةية خانة بةردينةكة جاريَكى ديكة رِووخا، بةم شيَوةية خانـة بةردينةكـة جـاريَكى ديكـة بـوو بـة       
 كؤمةَليَك بةرد.

ثاش ئةوة هةردوو تؤثخانةكـة لـة )جـؤليش(ةوة مووشـةكةكانيان ئاراسـتةى ثردةكـة دةكـرد، بةتايبـةتى         
ئةستوونى ناوةند. مووشةكةكان جاريَك دةكةوتنة ناو رِووبارةكةوة، الى رِاسـت يـان الى ضـةثى ثردةكـةوة،     

كة سةرى ئةو كونـةى  جاريَكيش سةر خودى ثردةكة، بةآلم هيضيان نةكةوتنة سةر ئةو سةرثؤشة ئاسنينةى 
 ناو ئةستوونى ناوةرِاستى داثؤشيوة كة مينةكةى تيَداية.

بؤردومانةكة دة رِؤذى خاياند، بةآلم زيانيَكى ئةوتؤى بةثردةكة نةطةياند. مووشةكةكان بةر ئةستوونة لووس 
يَكى ئـةوتؤ  و تاقة خرِةكان دةكةوتن و هةَلدةبةزينةوة بة ئامسانةوة دةتةقينةوة بـآ ئـةوةى هـيض شـويَنةوار    

بةقةد ديوارى ثردةكةوة بةجآ بهيََلن تةنيا ضةند رِووشانيَكى سثى نةبيَت. ثارضةى بؤمبةكان ضوون تةرزة بة 
قةد ديوارة لووسةكانةوة هةَلدةبةزينةوة. ئةو مووشةكانةى بةر عةردى ثردةكة كةوتن تةنيا ئةوانة هةنـديَك  

هيَشت، بةآلم مرؤظ ند قؤرتيَكى تةنك و درزيان بةجآ شويَنةواريان لة سةر ثردةكة بةجآ هيَشت، ضونكة ضة
 درزانة بةضاو نابينيَت مةطةر بةسةر ثردةكةدا تيَثةرِيَت. ئةو قؤرت و

بةم شيَوةية لة كاتى ئةم طةردةلوولة نويَيةدا كة بةسةر شارةكةدا هةَليكرد، نةريتة كؤنةكانى هةَلةوطيَرِكردو 
زيندوو و شتطةىل بآ طيانى رِووخاند، كةضى ثردةكة هةر بـة رِةنطـى   لة رِيشةوة دةريهيَنان و طيانلةبةرانى 

 سثى و بة هيَزى خؤى مايةوة، وةك جاران نةدةتوانرا ئةزيةتى ثآ بطةيةنريَت.
 

 

 

 

 

 

******** 
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 بيست و سيَيةمني ثارِ
 

ان ئازادانـة  بة هؤى بؤردومانى بةردةوامةوة هةموو هات و ضؤو جووآلنةوةيةكى ضرِ بة رِؤذ رِاةستا. سظيلةك
بةسةر ثردةكةدا دةثةِرنةوة، بةَلكو هةنديَك سةربازيش بـة رِاكـردن بةسـةر ثردةكـةدا يـةك لـة دواى يـةك        
دةثةرِنةوة. بةآلم هةر كاتيَك كؤمةَليَكى زؤريان ببينريَت تؤثخانةكانى )شـةرانبل( لـة ضـياى )بـانؤس(ةوة     

لةم رِووةوة هةنديَك بنـةما فيَربـوون: تيَبينـى    مووشةكةكانى خؤيان دةتةقاند. ثاش ضةند رِؤذيَك خةَلكةكة 
ئةوةيان كرد كـةى تةقةكردنةكـة زؤرتـر دةبيَـت و كـةى بـة تـةواوةتى رِادةوةسـتيَت، بؤيـة ِرةضـاوى ئـةو            
تيَبينيانةيان دةكردو، هات و ضؤيان دةكردو دةضوونة سةر كارة بةثةلةكانيان ئةطةر ثاسةوانة نةمساوييةكان 

 رِيَيان ىلَ نةطرتبان.
ؤثخانةكةى بانؤس تةنيا بة رِؤذ نةبوواية تةقةى نةدةكرد، بـةآلم تؤثخانـةكانى ديكـة بةشـةويش تةقـةيان      ت

 نةثةرِنـةوة بـةرةوة  ثـةرِبوونى كاروانـةكان بطريَـت لـةم     دةكرد، بؤ ئةوةى رِآ لة هات و ضؤى هيَزةكـان و تيَ 
 ئةوبةر.

بة ثردةكة يان نزيك ئةو رِيَطةيةى بةرةو شـار   ئةو دانيشتووانةى ماَلةكانيان دةكةويَتة ناوةندى شارةوة نزيك
دةضيَت طواستبوويانةوة طةرِةكى مةيدان يان طةرِةكى ديكةى دوورو، بووبوونة ميوانى خزم و برادةران، تا لة 
مةترسى بؤمبةكانةوة بةدوور بن. ئةم رِاكردنة لةطةأل منداآلن و كةل و  ثةىل ثيَويست ئةو شةوة بةئازارانـة  

تةوة كاتيَك الفاوة طةورةكة شارةكةى رِامـاَلى بـةآلم هةنووكـة تايةفـة ئايينييـةكان تيَكـةآلوى       بري دةهيَنيَ
يةكدى نابن و، هةستى هاريكارى لة مةينةتى هاوبةشدا كؤيـان ناكاتـةوة. هةنووكـة خـةَلكى بـة هـةموو       

شـتى ثـآ ببةسـنت و    نةتةوةو ئايينةكانيانةوة كؤ نابنةوة تا لة ضوارضيَوةى قسـةكردندا ثاَلثشـتيَك ببيـنن ث   
كاتى الفاوةكةدا دةيانكرد. توركةكان ضوونة ماَلة دةروون و ناخيانةوة وةك ئةوسا لةدَلنياييةك هيَورى خباتة 

تورك و سريبةكان ضوونة ماَلة سريبةكان، بيَزراو وةك بَليَيت تووشى نةخؤشى ضاوة قووَلة هاتنب. بـةآلم هـةر   
ئةم ليَك جودابوونةوة، ئةوة هةر نزيكةى بـة يـةك شـيَوة دةذيـان،     هةموو خةَلكى، ويَرِاى ئةو دابةشبوون و 

ئةوةتة لة ماآلنيَكدا تيَكضرذاون كة ماَلى خؤيان نيية، نازانريَت ضؤن ئةو كاتة دريَـذةيان بةسـةر دةبـةن و،    
نةيش ضى بةو هزرو برية رِةش و خةفةتاوى و نيطةرانييةى نيَـو ميَشـكيان دةكـةن. بيَكـارن، باَليـان شـؤرِ       

ووةتةوة وةك بَليَيت كارةساتيَك ئةزيةتى ثآ طةياندبن، لة ضارةنووسى ذيانى خؤيان دةترسان، لة خـؤراك و  ب
رؤزى خؤيان نيطةران بوون، بة هيواو ضةندين ئارةزووى ثيَضةوانةوة دةتالنةوة كة هـةر طرووثـةو لـة نـاخى     

 خؤيدا شاردبوونيانةوةو ئاشكرايان نةدةكرد.
ث هةوَليان دةدا، وةك ضؤن لةسـةردةمى الفـاوة طةورةكانـدا وايـان دةكـرد، بـة       بة تةمةنانى هةردوو طروو

نوكتةو سةربوردة ئةوانةى دةورو بةرى خؤيان شادو كامةران بكـةن، هيَورييـةكى درؤكينانـةى دةسـتكردو     
ورةبةرزييةكيان دروست دةكرد كة لةناخ و دةروونياندا هةستيان ثآ نةدةكرد. بةآلم ئاشـكرابوو كـة نوكتـة    

ةستكردة كؤنةكان لةم جؤرة كولةمةرطييةدا هيض سووديَكيان نةبوو كة ئيَستة بةسةريان ديَـت. سـةربوردة   د
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كؤنةكان رِةنطيان بزرِكاوةو، نوكتة كؤنةكان تام و ضيَذو واتاى خؤيان لةدةست داوة. شتيَكى ئاسانيش نييـة  
 سةربوردةى ديكة بدؤزريَنةوة، ئةوة ثيَويستى بة كات هةية.

َلكى بة رِواَلةت خؤيان وا نيشان دةدا كة نوستوون، كةضى كةس نةيدةتوانى ضاو ليَك بنيَت. خةَلك شةوان خة
بة سرثةو ضرثة لةطةأل يةك دةدوان، ئةطةرضى كةس نةيدزةانى ئةو وريايية لةبةر ضيية، لة كاتيَكدا هـةموو  

و جاريَكى ديكـة تؤثخانـةى   ساتيَك دةنطى تؤثخانةو طوللةتؤث بةرطوآ دةكةوت، جاريَك تؤثخانةى سريبيا
نةمسا. ترسى )ئاماذة دان بة تيشك بة دوذمن( لة ناخياندا  جيَطريبووبوو، ئةطةرضى كـةس نازانيَـت ئـةو    
ئاماذانة ضؤن دةدريَن و ئةو شتة بة تةواوةتى ضى دةطةيةنيَت. ترس طةيشتة ئةوةى كة كةس نةيـدةويَرا بـة   

كان بيانةويَت جطةرة بكيَشن ئةوة خؤيـان لـة ذوورى بضـووك    ضوكَلة شقارتةيةك ئاطر بكاتةوة. ئةطةر ثياوة
بضووك و باش درطة داخراوو بآ ثةجنةرةدا دةثةستاند، يان سةريان بة سةرثؤشيَك دادةثؤشى و بـةو شـيَوةية   
جطةرةيان دةكيَشا. ثلةى طةرمايش زؤر طةرم بوو، خةَلكى ضؤرِاوطةى ئارةقيان ثيَدا دةهاتة خوارةوة، بـةآلم  

رطةكان ثيَوةدرابوون و هةموو ثةجنةرةكان داخرابـوون و ثـةردةكانيان دادرابوونـةوة. شـارةكة لـة      هةموو دة
كابرايةكى سةركيَش دةضوو بةر مستةكؤآلنيَك كةوتبيَت، نةيدةتوانى خؤى لة دةستيان قوتار بكـات، بؤيـة   

تنة ثيَش ضاو بـة رِووى  دةستى لةسةر هةردوو ضاوى خؤى دانابوو، ضاوةرِاون بوو. هةموو خانووةكان وا دةها
مردوواندا داخرابن. لةبةر ئةوةى هةر يةكيَك بيةويَت بة زيندوويى مبيَنيَتـةوة، دةبـوو بـة رِواَلـةت خـؤى وا      

 ثيشان  بدات كة مردووة، تةنانةت ئةم هؤكارة لة هةموو بارو دؤخيَكدا سوودى نةبوو.
نوودييةوة نزيكرتبـوو. زؤر ئـارةزووى كـؤنى    كةش و هةوا لة ماَلى موسوَلمانةكاندا ثرت لة ذيان و لـة خؤشـ  

بـةآلم ئـةم ئارةزووانـة سةرلَيشـيَواوو ثـةِروباأل كـراو لـةكاتى نـاوادةى خؤيانـدا           كوشتارو شةرِكردن هـةن، 
بيَداربوونةتةوة لةم ملمالنيَيةى بةسةر سـةريانةوة لـةنيَوان دوو نـةيارى كريسـتياندا بةرِيَوةدةضـيَت. بـةآلم       

راوةيش هةن، تةنانةت ضةند كارةساتيش هةن نازانن ضؤن ضارةسـةريان بكـةن و،   ضةندين غةمى طةورةى شا
 ترووسكةيةك بةدى ناكةن خؤيانيان ىلَ دةربازبكةن.

خانووةكةى عةىل خؤجة كة لة ذيَر قةآلكةداية خؤى لةخؤيدا بووةتة فيَرطةيةك. منداَلةكانى كـة بـة خؤيـان    
أل كة منداَلةكانى )مووئى ئاغا موتابدينش(ن كةتةنيا سيَيان زؤرن، ئيَستة نؤ منداَلى ديكةيان هاتوونةتة ثا

بةتةمةن طةورةن و، ئةوانى ديكة هيَشتة منداَلن و ئةطةر هةر هةموويان لةتةنيشت يةكدييةوة رِاوةسنت لـة  
رِووى باآلوة هةر يةكةيان دةبينيت دةطاتة ئاستى طويَى براكةى. جا لةثيَناوى ئةوةى ثيَويستى بة ضـاوديَرى  

ان لةناو هؤَليَكى طةورةى فيَنـك  هةموو ساتيَك بانط كردنيان بة ناو حةوشةى مالَ نةكريَت، هةر هةموويو 
ثةستيَنران. لةوآ لةطةأل دايك و براكانياندا لةو ئاثوورةو قةرةباَلغييـةدا سـةرقاَلى زرمـةزىلَ و ثيَكـدادان و     

 هات و هاوار بوون.
خةَلكى شارؤضكةى )ئؤتيسة(ية، لة رِابوردوودا دانيشـتوويةكى  ئةم )مووئى ئاغا موتابدينش(ة كة بة نذاد  

خةَلكى ئةو شارؤضكةية بوو )كةميَكى ديكة دةزانني بؤضى و لةبةرضى(. كابرايةكى دريَذى تةمةن لـة ثـةجنا   
ساأل تيَثةرِيوى لووت فسة، ضرض و لؤضى دةم و ضاوى تةنيوةتةوة، دةنطى طرِة، توندوتؤأل و بزيَوة. بةتةمةنرت 

عةىل خؤجة ديَتة ثـيَش ضـاو، ئةطةرضـى دة سـاأل لـةو بضـووكرتة. لةطـةأل عـةىل خؤجـة لـة ماَلـةوة             لة
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دةميَنيَتةوة، بةردةوام جطةرة دةكيَشيَت، قسةيش ناكات زؤر كةم نةبيَت ئةويش ماوة نا ماوةيةك، نغـرؤى  
ةويَت. لـة يـةك شـويَن    هزرةكانيةتى كة مةترسييان لة دةم و ضاوو هةر جووَلةيةك لة جووَلةكانيـدا دةردةكـ  

ئوقرة ناطريَت. ئةوةتـة هةَلدةسـتيَت و، بـةرةو الى دةرطةكـة دةضـيَت و، لةباخضـةكةوة تةماشـاى طـردو         
تةثؤَلكةكانى دةوروبةرى شار دةكات، لة هةردوو الى رِووبارةكةوة، بةم شيَوةية سـةرى بـةرز كردووةتـةوةو    

هةواى نالةبار بكات، ئةوةتـة عـةىل خؤجـةيش    هةر تةماشاى ئاسؤ دةكات، وةك بَليَيت تةماشاى كةش و 
 دةضيَتة ثاَليةوة، حةز ناكات بة تاك و تةنآ بيَت و، بةردةوام دةكؤشيَت دَلى بداتةوةو هيَورى بكاتةوة.

لةوآ لة باخضة ليَذةكة كة هةنديَك زؤرتر لة ليَذيداية، ئةو باخضةى كة لةطةأل ئةوةيشدا فرةوان و جوانيشة، 
ن بـاَلى بةسـةردا كَيشـاوة. بـةروبوومى قـؤخ ِرنـراوةو لةسـةر عـةرد ِرؤكـراوة،          كـث و بـآ دةنطـى هـاوي    

طوَلةبةرِؤذةيش ثرِ لة هيَزو توانايةو، ميَش هةنطيش لةدةورى طةآل رِةشةكانى طيزة طيزيـةتى. لـةم الو لـةو    
ماشـاى  الوةيش هةنديَك طوَلى بضووك هةر لةئيَستةوة خةريكن تؤو دةرديَنن. مرؤظ كـة لـةم بةرزاييـةوة تة   

لةطةأل زجنريةيةك  شارة طوشادو فرةوانةكةى الى ثيَك طةيشتنى هةردوو رِووبارةكة )دريناو رِزا ( بكات، كة
طردو تةثؤَلكةدا دةوريان داوة، لة ِرووى بةرزييـةوة ليَـك جيـاوازن و هـةر يةكـةو ِرةنطيَـك دةنـويَنن. لـة         

 شكارتةىذةكانةوة ضةندين ثارضةى رِيَك و ثيَكى نزماييةكانى دةورو بةرى شارو لةم الو لةو الى طردؤَلكة ليَ
جؤى ثيَطةيشتوو و طةمنة شامى سةوز دةبينريَن، خـانووة سـثييةكانيش سـثى دةضـنةوةو دةبريسـكيَنةوة،      
دارستانةكانيش كة لووتكةكانيان داثؤشيوة بارستاييةكى رِةش و نووتـةك دةنـويَنن. بـة بؤمـب بؤردومـان      

ر دوو الدا هاوسانة، لةم شويَنةى كة دةنطى بةر طـوآ دةكـةويَت تـةنيا وةك    كردنيش، كة ليَرةدا لةطةأل هة
بـةم بةيانييـة   دةنطى طوللة تؤثيَك بةرطوآ دةكةويَت كة لة رِؤذانى جةذندا بؤ خؤشى دةتةقيَنريَت، ضـونكة  

  . هةيةلة سةروويةوة رِووثيَويَكى طةورةى زةوى و ئامسان هيَورةى ئةم رِؤذةى رِؤذانى هاوينة 
وةتة طريَى زمانى مووئى ئاغا دةكريَتةوة، ويَرِاى هةر هةموو ئةو غةم و خةفةتةى هةيةتى، وةآلمى ئـةو  ئة

قسة باشانة دةداتةوة كة عةىل خؤجة بة طويَيدا دان و، سةربوردةى خؤى بؤ دةطيَرِيَتةوة، نةك لةبةر ئـةوةى  
هةتاودا،خؤى لةو طوريسة رِزطار بكات كـة  عةىل خؤجة نايزانيَت، بةَلكو لةبةر ئةوةى ثيَويستة ليَرة، لةبةر 

لة دةورى مل و طةردنى ئاالوةو خةريكـة دةخينكيَنيَـت. ليَـرة، لةهـةمان ئـةم شـويَنة، ئَيسـتةو، هـةموو         
ساتةكانى ئةم رِؤذةى هاوين، لةطةأل هةر طوللةيةكدا لة لوولةى تؤثخانةوة دةتةقيَنريَت، ض لةم ال ض لةو الوة 

 ةكريَت.بيَت، ضارةنووسى ديارى د
تةمةنى لة ثيَنج ساآلن تيَنةثةرِيبوو، كاتيَك توركان ناضاربوون شارةكانى سريب بةجآ بهيََلن. ئةو سةردةمة 
موسوَلمانةكان بؤ توركيا كؤضيان كرد، بةآلم باوكى، سؤَلى ئاغا موتابديض، كة هيَشـتة طـةنج بـوو، بـةآلم     

اويَكى توركان دةذميَررا، برِيارى دا بيَتة بؤسـنيا كـة   كابرايةكى ثايةداربوو لةبةر ثلةو ثايةكةى بة طةورة ثي
لة كؤنةوة بة نذاد خيَزانةكةى سةر بةويَن. منداَلةكانى لةناو بةلةم ثةستاندو بؤ هـةتا هةتايـة )ئؤتيسـة(ى    
بةجآ هيَشت و ئةو شتانةى لةطةأل خؤ هيَنا كة مرؤظ دةتوانيَت لةم جؤرة بارودؤخةدا كؤيان بكاتةوة ض ثارةو 

و زارو خانووةكانى بيَت، بؤية لةطةأل ضةند سةد كةسيَكدا لةخودى ئةو شارة هةآلتن و،  فرؤشتنى زةوىض لة 
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هاتنة بؤسنيا كة ئةو كات هيَشتة حكوومةتيَكى سةر بة توركياى ىلَ بوو، بؤية لـة فيشـيطراد نيشـتةجآ    
 بوو كة هةر لةميَذة تريةيةك لة تريةكانى خيَزانى )موتابديض(ى ليَية.

دة ساَلى لةم شارة بةسةر بردو، ثلةو ثايةى خةريك بـوو لـة طـةِرةكى بـازاِر بـةهيَز دةبـوو، كةضـى         هةركة
داطريكارى نةمسا دةستى ثآكرد. ئةم كابرايةيش ثياويَكى كةللة رِةقةو مل بؤ بارودؤخ دانانةويَنيَت و خؤى 

ى كريسـتى هةَلـديَم تـا بضـمة ذيَـر      لةطةَلدا ناطوجنيَنيَت، لة دَلى خؤيدا طوتى: ئاية لة دةستى دةسـتةآلتيَك 
رِكيَفى دةستةآلتيَكى ديكةى كريستييةوة؟ ساَليَك بةسةر طةيشتنى نةمسـاوييةكاندا تيَنةثـةرِيبوو، كةضـى    
سةرلةنوآ لةطةأل هةموو كةس و كارةكةيدا بؤسنياى بةجآ هيَشـت، هاوكـات ضـةندين خيَزانـى ديكـةيش      

وآلتيَكدا بةسةر ببةن )زةنطى تيَدا ليَدةدريَت(، بؤية رِؤيشت  ئةويَيان جآ هيَشت كة نةيانةويست ذيانيان لة
لة شارؤضكةى )نؤظا فاروخ( لة سنجق نيشتةجآ بوو )ئةو كاتة مووئى ئاغـا الو بـوو، تةمـةنى لـة ثـازدة      
ساآلن تيَنةدةثةرِى كةميَك نةبيَت(. لةوآ سؤَلى ئاغا مةتابديض دةستى بـة بازرطـانى خـؤى كـردةوة، هـةر      

بةآلم هيض رِؤذيَك خةفةتى بـؤ ئـةوة نـةدةخوارد كـة لـة       وو منداَلةكانى ديكةى لةدايك بوون.لةويَيش هةم
ذيـن و، نـةيش لةسـةر ئـةم     )ئؤتيسة(ى بةجآ هيَشتووةو، نةيش لةطةأل ئةوانة بطوجنيَت كة لة سنجقةكة دة

ريَـت. كيـذانيَكى   يةى سنجقةكة رِابيَت. ئةمةيش ئةو هؤية بوو كة واى كرد بةر لة وادةى خـؤى مب ذيانة نويَ
زؤر جوان و بةئابرِووى هةبوو، لة هاوسـةرطريييةكانياندا سـةركةوتن. كورِةكانيشـى توانييـان ئـةو نةريتـة       
بضووكةى باوكيان بؤى بةجآ هيَشنت بة باشرتين شيَوة ثةروةردة بكـةن. بـةآلم هةركـة يـةك لـة دواى يـةك       

م ذينطة نويَيةدا توندو ثتـةوتر دةبـوو، تـا شـةرِى     دةستيان بة ذن هيَنان كرد، رِةط و رِيشةيان تا دةهات لة
كـانى  بةرثابوو. ئةوةبوو مووئى ئاغا لة جةنطى بةرةنطاريدا بةشدارى كرد كة هيَزة 1611بةلقان لة ساَلى 

كرد. ئةو بةرةنطاربوونـةوة دريَـذةى   بةرثايان  دذ بة سوثاى سريب و مؤنتى نيطرؤ (نؤظا روخبة )نزيك  تورك
شيَت لةبارةيةوة ئةوة بطوتريَت كة الواز بـوو و خـؤى لـة خؤيـدا نشوسـتى هيَنـا. لةطـةأل        نةكيَشا، بةآلم نا

ئةوةيشدا هيَزةكانى تورك لة سنجقةكة كشانةوة، وةك بَليَيت ئةوة لة ئاكامى ثةرجوويةكـدا رِووى دابيَـت،   
ةو شـويَنة برِيـارى   وةك بَليَيت ضارةنووسى سوثاكان و ضارةنووسى ئةم ذمارة زؤرةى هةزاران هةزار خةَلكة ل

لةسةر نةدريَت، بةَلكو لة شويَنيَكى دوور، بآ ئةوةى ثيَوةندى بة هيض بةرةنطارييةكـةوة بيَـت ض بـةهيَزو ض    
الواز بيَت. كاتيَك مووئى نةيتوانى ضاوةرِوانى ئةو دوذمنة بكات كة بة منداَلى لة )ئؤتيسـة( لـة دةسـتى    

وةو، لةبةر ئةوةى نةيتوانى بؤ شـويَنيَكى ديكـةى وآلتيَكـى    هةآلتبوو، كة ئيَستة بآ هوودة بةرةنطارى بووة
ديكة هةَليَت، برِيارى دا بؤ بؤسنيا بطةرِيَتةوةو لة سايةى هةمان ئةو دةستةآلتةدا بذيَت كة باوكى لةدةستى 
هةآلتبوو. بةم شيَوةية بؤ سيَيةمني جار كؤضى كردو لةطةأل خيَزانةكةيدا بؤ ئةم شارة طةرِايةوة كـة تةمـةنى   
منداَلى تيَدا طوزةراندبوو. لة ماوةى ئةم دوو ساَلةى دواييةدا، بةو ثارةيةى هةيبوو، بة يارمـةتى توركـانى   
دانيشتووى فيشيطراد، كة ضةند خزميَكى خؤيشيان تيَدا بـوو، هـةوَلى دا ثرؤذةيـةك دامـةزريَنيَت. بـةآلم      

يان سةخت و طرانبوو، ضـؤن بارودؤخةكـة   كارةكة ئةوةندة ئاسان نةبوو، ئةوةبوو زانيمان لةم ماوةيةدا ضؤن ذ
بـوو،    حاَليـان بـاش  ناسةقامطريو ثرِ نيطةرانى بوو، ضؤن قازانج دذواربوو تةنانةت بؤ ئةو كةسـانةيش كـة   

مووئى ئاغا بةو ثارةية طوزةرانى دةكرد كة هـةيبوو، ضـاوةِروان بـوو بـارودؤخَيكى باشـرت لـةم بارودؤخـة        
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ة نزيـك بيَـت. ئةوةتـة ئَيَسـتة، ثـاش ئـةوةى دوو سـاَلى ِرةبـةقى بـة          بيَتةكايةوةو لة ئاشتى و هيَورييـةو 
كولةمةرطى بةسةر برد، ضوون ثةنابةريَك لة ثةنابةران ذيان دةطوزةريَنيَت، دةبينيَت ئةوةتة طـةردةلوول بـةم   
توندو تؤَلييةوة بةسةر شاردا هةَلى كردووةو، ئةويش ناتوانيَت هيض بكات و، ناشزانيَت ضى بكات. هـةموو  
ئةوةى ماوةو بتوانيَت جيَبةجيَى بكات ئةوةية بة نيطةرانى ضاوديَرى ثةرةسةندنى ئةم طةردةلوولـة بكـات و   
بة ترسةوة تةماشاى ئةجنامةكةى بكات. بؤية ئيَستة ئةو دوو ثياوة بة دةنطيَكى نزم و بآ ثالن و بآ سستم 

كة زؤر باش دةيانزانن، بؤيـة دةتـوانن    لةو بارةوة دةدويَن، وةك ضؤن خةَلكى سةبارةت بة شتطةليَك دةدويَن
يةوة يان سةرةتاوة يان لة ناوةندةوة دةست ثـآ بكـةن. عـةىل خؤجـة     يئاخافتنةكانيان لةو بارةيةوة لة كؤتا

زؤر خؤش دةويَت و، زؤرى رِيَز ىلَ دةنيَت و، بةردوام دَلى دةداتةوةو هيَورى دةكاتةوة، نةك لةبةر  ى)مووئى(
توانيَت دةردةكةى تيمار بكات، بةَلكو لةبةر ئةوةى هةست بة ثيَويسـتى بةشـدارى   ئةوةى برِواى واية كة دة

كردن لة ئازارو ئةشكةجنةكانى ئةم مرؤظة سةربَلندة بةدبةختة موسوَلمانة رِاسـتةقينةدا دةكـات، هةسـتيش    
يَنةيةكى دةكات كة ئةوة ئةركيَكةو دةكةويَتة سةر شانى ئةو. مووئى ئاغا دانيشتووةو جطةرة دةكيَشيَت: و

رِاستةقينةو وردى ئةو مرؤظةية كة ضارةنووسى دَلرِةقى بةرانبةر كردو زؤرى شةكةت و ماندوو كـرد. دَلؤثـة   
وو الجانطيدا رِيَضكةيان دةبةست و، ضةند ضركةيةك دةمانةوةو، طةورة ى طةورة طةورة بة تةويَأل و هةردئارةق

سكانةوةو ثاشان بةدريَذايى دةم و ضاوة ثـرِ ضـرض و   دةبوون و قورس دةبوون و، لة بةر تيشكى هةتاودا دةبري
لؤضةكةيدا دادةضؤرِان. بةآلم مووئى ئاغا هةستى بة دَلؤثة ئارةقةكان نةدةكردو نةيدةسرِين. بةهةردوو ضـاوة  
خاكى و كزةكانى تةماشاى طذو طياكةى بةردةمى دةكردو نغرؤى هزرةكانى بووبوو، طويَى لةو شتانة دةطرت 

آلنةوة، كة لة هةموو قسةيةكى ديكة بةهيَزترو توندتر بـوو كـة بـؤ سةرخؤشـى ليَكردنـى      لة ناخيدا دةجوو
بطوتريَت، لة هةموو تؤث بؤردومان كردنيَكي دةوروبةريشى توندترو تيذتر بـوو. هـيض شـتيَكى نـةدةطوت     

َلـم ضـةند   تةنيا ئةوة نةبيَت جار نا جاريَك دةستى دةجووآلنـةوة جووآلنةوةيـةكى رِةتكردنـةوةو، بـة بَلمـة ب     
ةيكرد وشةيةكى دةدركاند كة لةوةوة نزيكرت بوون بةشيَك لةو ديالؤطة بن كة لة نيَوان خؤى و ناخى خؤيدا د

 كة ثيَى دةطوترا يان ئةوةى لة دةورو بةرى رِووى دةدا. ثرت لةوةى بةرسظى ئةوة بيَت

ض شويَنيَكدا بكات. تةنيا  ـ خؤشةويستم عةىل خؤجة طةيشتووينةتة ئةو شويَنةى كة مرؤظ نازانيَت سةر بة
خوا بة خؤى دةزانيَت، كة من و باوكى خواليَخؤشبووم، ضيمان كرد بؤ ئـةوةى ئـايينى خؤمـان و رِةوشـتى     
ئيسالميانةى خؤمان بثاريَزين. باثريم لة )ئؤتيسة( مردووة، رِيَـى تيَدةضـيَت كـة طؤرِةكـةى لـةوآ تـةخت       

كيشــم لــة نؤظــا فــاروخ نيَــذراوة، ناشــزامن ئايــة طاطةلــة بووبيَــت و هــيض شــويَنةواريَكى نةمابيَتــةوة. باو
كريستيانةكان بةثآ ثيَشيليان نةكردووة. من بةاليةنى كةمةوة دةمتوانى ليَرة مبرم، لـةم شارؤضـكةيةدا كـة    
دةنطى بانطى ىلَ دةبيسرتيَت داوا لة برِواداران دةكات بضن نويَذ بكةن، بةآلم ئيَستة بؤم دةردةكةويَت كة لة 

ةوةكانى ئيَمة نووسراوة لةناو بربيَن و لةمرِؤ بة دواوة كةمسان نةزانني طؤرِى خيَزانةكامنان لـة كويَيـة.   ضارةى ن
هةرضؤنيَك بيَت خواوةند واى دةويَت، ئةدى وا نيية؟ بةآلم برِوام واية كة مرؤظ واى ىلَ هاتووة نـةتوانيَت بـؤ   

ئايينى رِاستةقينةى تيَدا ناميَتنيَت ئةوة نةبيَت كـة  هيض كويَيةك برِوات. ئةو رِؤذطارة هاتووة كة دةطوتريَت 
لةناوبضيَت. ضيم ثآ دةكريَت؟ ئاية لةطةأل نائل بةط و ثياوانى )شؤتكؤربس(دا بةرِآ بكةوم ، بؤ ئةوةى مبرم 
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و تفةنطيَكى نةمساويم ثآ بيَت، تا لةم دنياو لةو دنيايش خؤم رِيسوا بكةم، يان ليَرة بةم حاَلةتةوة مبيَنمةوة 
كة تيَيدا دةذيم: ضاوةرِوامن سريبييةكان بيَن و ئةو شتة قبووأل بكةم كة مـاوةى ثـةجنا سـاَلة بـة هـةآلتن لـة       

 شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى ديكة خؤمانى ىلَ دوورةثةريَز دةطرين؟
عةىل خؤجة ويستى ضةند وشةيةك بَليَت برادةرةكةى هان بدات و تروسكاييةك هيـواى بـؤ رِوون بكاتـةوة،    

م نةيكرد، ضونكة رِيذنةيةك طوللةتؤثى تؤثخانةى )تاويَرةكانى بؤتكؤ( دابـارين، ئةوةندةيشـى نةخايانـد    بةآل
تؤثخانةكانةكانى ضياى )بانؤس( بةرسظيان دايةوة، هةروةها دةنطـى تؤثخانـةكانى )جـؤليش(يش بـةرطوآ     

ةرةوة جـؤرة تؤرِيَكيـان   دةكةوت. طوللةتؤثة جؤراوجؤرةكان بة نزمى بةسـةر سـةرياندا تيَدةثـةرِين و، لةسـ    
دروست دةكردو، طيظةيةكى نالةباريان ليَوة دةهات كة هةناسةى دةبرِى و دةزوولةكانى خويَنيان طرذ دةكـرد  

يَرِةوةكـة  تا رِادةي ئيَشاندن. عةىل خؤجة هةستاية سةرثآ و ثيَشنيارى كرد بةاليةنى كةمةوة با خؤيان لة رِ
 وستوويى رِآ بكات، دواى كةوت.وةك ئةوةى بة ن ،بثاريَزين، مووئى ئاغا

هةرضى سةبارةت ئةو ماَلة سريبيانةي دةوروبةرى كَليَساكةية لة ضياى مةيدان، ئةوة هيض سكاآليةك لةبارةى 
رِابوردووةوةو هيض ترسيَك لةبارةى ئاييندةوة لة ئارادا نةبوو، بةَلكو تـرس لـةبارةى ئيَسـتةو لـةبارةى ئـةم      

ةثاندوويةتى. جطة لةوةى ئةو جؤرة سةرسورِمانة تايبةتيية هةبوو كة هـةر  بارطرانييةوة هةبوو كة ئيَستة س
زمانى خةَلكى الأل دةكات و طرآ دةدات ثاش ئةوةى يةكةمني مستةكؤَلةى تريؤرو تؤقني و طرتن و كوشـتنى  
ن بآ ياساو بآ بنةمايان ئاراستة دةكريَت. بةآلم هةموو شتيَك كة لةو ديوى ئةو سةرسورِمانةوة بوو، هـةما 

ئةو شتةى بةر لةسةد ساأل بوو كاتيَك ئاطرى شؤرِشطيَرِان لة ضياى بانؤسةوة هةَلدةطريسا: ئةو طوآ رِايةَليية 
نهيَنيية، هةمان ئةو هيواو ئاواتة، هةمان ئةو ورياييةو، ئةو نيازى بةرطةطرتنةى هةموو ئةو شـتانة بـوو،   

ةى كـة ئاكـام شـتى باشـى ىلَ     يـ او دَلنيايئةطةر هيض رِيَطةضـارةيةكى ديكـة نـةبيَت، هـةروةها ئـةو بـرِو      
 دةكةويَتةوة.

كورِةزاو كورِانى نةوةكانى ئةو خةَلكانةى بةر لةسةد ساأل، لةسةر خودى ئةم ضياية، كة بةندى نيَو ماَلةكانى 
خؤيان بوون، نيطةران و سةرسورِماوو هةَلضووانة، طويَيان بؤ ئةو دةنطة كزانة شل دةكرد، دةنطى تؤثةكـةى  

ج كة لة لووتكةى ضياى )فيليتؤ(وة بةر طويَيان دةكةوت، ئيَستة لة تاريكايى شةوى طةرمدا، طوآ قةرة جؤر
لة طرمةو هورِةى مووشةكى قورس دةطرن كة بةسةر سةرياندا طظى ديَـت و، لـة بيسـتنى دةنطةكانيانـةوة     

ن، يـان ثيسـرتين   دةزانن ئاية هي سريبةكانة يان هي ئةَلمان، بؤية يـان جـوانرتين قسـةيان ئاراسـتة دةكـة     
جنيَويان ثآ دةدةن ... هةموو ئةوةيش لةو كاتةدا دةبيَـت كـة مووشـةكةكان بـةرزبن و دةوروبـةرى شـار       
بكةون، بةآلم ئةطةر بؤردومانةكة بةر ثردةكة يان شارةكة بكةويَت ئةو كات لةناكاو بآ دةنط دةبن و، هيض 

كردنيان رِاستة ـ هةست دةكةن كة هـةردوو ال   قسةناكةن، ضونكة ئةو كاتة ـ ئامادةن سويَند خبؤن كة هةست 
يان سةربازطة، لةم كثى و بآ دةنطيية سةرتاسةرى و لةم ئامسانة بةرينةدا، تؤثةكانيان ناتةقيَنن، تـةنيا بـؤ   
بؤردومانكردنى ئةوان و ئةو ماَلة نةبيَت كة ئةوانى تيَدان. هةركة طرمةى تةقينـةوة نزيكةكـة بسـةكنيَت،    

كة ترس شـيَواندوويةتى دةسـتيان بـة ئاخـافنت دةكـردةوةو، بـؤ يةكـدييان دووثـات          سةرلةنوآ بة دةنطيَك
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دةكــردةوة كــة طوللةتؤثةكــة زؤر نزيــك لــةو شــويَنة تةقيوةتــةوة كــة ئــةوانى لــيَن و، لــة جــؤريَكى زؤر  
 مةترسيداريشة ئةطةر لةطةأل مووشةك و طوللةتؤثةكانى ديكةدا بةراورد بكريَت.

ةية كة بةشى هةرة زؤرى دانيشتووانى طةرِةكى بازارِ ثةنايان بؤ بردووة، يةكسةر ماَلةكةى )ريستض( ئةو ماَل
لةوديوى ماَلى قةشةوةية، لة ماَلةكةى قةشة جوانرتو طةورةترةو، بيَستانى ليَذى ثرِ لـة دارقـؤخ لـة ئـاطرى     

مارةيةكى زؤرتـرى  تؤثخانةى هةردوو ال دةيثاريَزيَت. هةنووكة كةمرتين ذمارةى ثياو لةماَلةكةداية، بةآلم ذ
ئافرةتانى ليَية، لةو ئافرةتانةى كة ميَردةكانيان طرياون يان بـة بارمتـة بـراون ... لةطـةأل منداَلةكانيانـدا      

 هاتوونةتة ئيَرةو ثةنايان وةبةر ئيَرة هيَناوة.
ةذنـةو  لةم خانووة بةرين و دةوَلةمةندةدا تةنيا ميخائيلؤ رِيَستض و ذنةكـةى و براذنةكـةى دةذيـان، كـة بيَو    
ةكـةى  دنةيويستووة جارَيكى ديكة ميَرد بكاتةوةو نـةيش بـؤ مـاَلى بـاوكى بطةِريَتـةوة ثـاش ئـةوةى ميَر       

مردووة، بةَلكو ئةوةى بـةباش زانيـوة ليَـرة مبيَنيَتـةوة تـا هـةردوو كوِرةكـةى لـة نزيـك ئـةو دوو كةسـة            
ت هةآلتووةتة سـريبياو، لـةوآ لـة    ةردة بكات. كورِة طةورةكةيشى ماوةى دوو ساأل دةبيَوبةساَلداضووةدا ثةر

 )بريطا لنتسا( وةك سةربازيَكى خؤبةخش كوذراو تةمةنى هةذدةى ثرِ نةكردبووةوة.
ميخائيلؤى ثريةميَردو بةسةاَلداضوو و ذنةكةى و براذنةكةى خزمةتى ئةو ميوانانة دةكةن كـة بـةبَى ئـةوةى    

خزمةتيان دةكةن خزمةتى كةسيَك بة بؤنـةى   بيانناسن و بةبآ هيض ئاطةداركردنةةيةك هاتوون، بة شيَوةيةك
جةذنيَك لة جةذنةكانييةوة ئاهـةنط بطيَِريَـت. بةتايبـةتى ثريةميَردةكـة ئاطـةى مانـدووبوون و شـةكةتى        
نازانيَت. ئيَستة سةرى رِووتة، ثيَشرت وانةبوو ضونكة فيَسة سوورةكةى دانةدةكةند. ئةوةتة ثرضة سثى و ضرِو 

و تةويََليدا شؤرِ بووةتةوة، هاوكات هةردوو مسيََلة طـةورة زيوينةكـةى، كـة لـة      ثرِةكةى بةسةر هةردوو طوآ
خوارةوة بة دووكـةَلى جطـةرة زةرد هةَلطـةرِاون، دةورةى دةم و ضـاويان داوة وةك بَليَيـت زةردةخةنةيـةكى       

ـ    ى نزيـك  بةردةوام بن. هةركة يةكيَك يان ثرتى ببينياية كة شةرم دةكات يان لةوانى ديكـة غـةمبارترة، ليَ
 دةبووةوةو، هانى دةداو، رِاكيا يان قاوة يان جطةرةى ثآ دةدا.

ـ مام ميخائيلؤ ناتوامن ... سوثاست دةكةم ضوون كضيَك سوثاسى باوكى بكات ... بةآلم ناتوامن ... قورطم 
 دةطرييَت ...

لـةو شـويَنةى    ئةمة قسةى ئافرةتيَكى هيَشتة طةنج بوو، بة دةستى ئاماذةى بة طةردنى سثيى خؤى دةكرد
 كة مرؤظ قورِطى دةطرييَت ...

ئةم ئافرةتة خيَزانى )بوترس جاتالَ(ى خةَلكى ئؤكؤَلضةية. بوترس ماوةيةكة بؤ هةنديَك كارى خؤى ضـووةتة  
سةراييظؤ. كة لةوآ بوو شةرِ دةستى ثآ كرد. ئيدى لةو كاتةوة كـةس نازانيَـت ضـى بةسـةر هـاتووة. كـة       

ان بردة مـاَلى ميخـائيلؤ رِيتسـض كـة     . بؤية ثةنايكةيان وةدةر نالة ماَلة سوثايش هات خؤى و منداَلةكانى
ثيَوةندى دؤستايةتى لةطةأل كةس و كارى ميَردةكةيدا هةية. ئيَستة لة خةفةتاندا هةرةسـى هيَنـاوة، لةبـةر    

وام ئةوةى ئاطةى لة دةنطوباسى ميَردةكةى نةماوةو، لةبةر ئةوةى لـة ماَلةكـةى وةدةر نـراوة، بؤيـة بـةردة     
 دةستى خؤى دةطةزى و دةطرياو ئاهى هةَلدةكيَشاو بةرةنسكى دةدا .  
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ميخائيلؤ بةردةوام ضاوى ثيَوةيةو، بةردةوام لة نزيكيةوة دادةنيشتيَت. ئةم بةيانيية زانيويةتى كـة ثـوترس   
اوةو، لةوآ كاتيَك ويستوويةتى لة سةراييظؤوة بطةرِيَتةوة لةناو شةمةندةفةردا ، بة بارمتة بؤ )فاردشتة( بر

لة ئاكامى رِاطةيةنراويَكى هةَلبةسرتاوةوة بة هةَلة طوللة بـاران كـراوة. ئـةو هةواَلـةيان لـة هاوسـةرةكةى       
شاردووةتةوة، بؤية ميخائيلؤ زؤر بة تةنطى ئةوةوة بوو يةكسةرو بآ هيض ثيَشةكى و رِآ خؤش كردنيَك ئةو 

ك لة شويَنى خؤى هةَلدةستيَت، تا بضيَتة ناو حةوشـةو  هةواَلةى ثآ رِانةطةيةنريَت. ئةو ئافرةتة هةموو ساتيَ
لةويَوة تةماشاى الى ئؤكؤَلضة بكات، بةآلم ميخائيلؤ ناهيََليَت و، بة هةموو توانايةكةوة دةيةويَت هيَـورى  
بكاتةوة، ضونكة دةزانيَت هةر هـةموو ماَلـةكانى جاتـالؤظيض ئاطريـان تيَبـةردراوةو، ئَيسـتةيش خـةريكن        

خائيلؤيش دةيةويَت ئةو ئافرةتة بةستةزمانة ئةو دميةنة نةبينيَت. بؤية سةرى دةناية سةرى و دةسووتيَن، مي
 بؤى ثيَدةكةنى و بةردةوام شتى ثيَشكةش دةكرد:

ـ ستانويكاى كضم خبؤوة ... خؤشةويستم خبؤوة ... تةنيا يةك ثةرداخ خبؤوة... ئةمة رِاكيا نيية ... ئةمـة  
 هةتوانى غةم و خةفةتانة ... 

بؤية ئافرةتةكةيش دةخيواردةوة. ميخائيلؤيش دةضوو شةرابى بة ميوانةكانى ديكة دةداو، بة سؤزى خؤى كة 
نة ماندوو دةبوو، نة بيَزار دةبوو، نـةيش بـةرةنطارى دةكـرا، هـةموو كةسـَيكى ناضـار دةكـرد خبواتـةوةو         

وة. ئيَستة كـةميَك لةثيَشـوو   غةمةكانى بةبا بدات. ثاشان بؤ الى )جاتالَ(ى هاوسةرةكةى ثوترس دةطةرِاية
هيَورترة، هيض ناكات تةنيا ئةوة نةبيَت بة وا  ورِماوى تةماشاى ثيَشةوة دةكات. بةآلم ميخـائيلؤ وازى ىلَ  
ناهيَنيَت. بؤى دووثات دةكاتةوة، وةك ضؤن بؤ منداَليَكى دووثات بكاتةوة، كة هةموو شتيَك بةسةر دةضيَت 

اييظؤ دةطةِريَتـةوةو هـةموويان بـؤ ماَلةكـةى خؤيـان لـة ئؤكؤَلضـة        و، ميَردةكةى بة سـةالمةتى لـة سـةر   
 دةطةرِيَنةوة.

ـ من ئةم )ثوترس(ة دةناسم،... من ئامادةى ثريؤزكردنةكةى بوومة. زؤر كةس لةبارةى ئةو ثريؤز كردنةوة 
نى ذن هيَنانـدا  قسةيان كردووة. هيَشتة لة يادمة وةك بَليَيت دويَنآ رِووى دابيَت. ئةو كاتة الو بووم لةتةمة

(ى منداَلةكانى )يانكؤ جاتاأل( بـوو، ضـووينة ئؤكؤَلضـة بـؤ     كاهنبووم لةطةأل باوكى خواليَخؤشبوومدا كة )
 ئةوةى ئامادةى ثريؤزكردنى )ثوترس(ى ميَردت ببني.

ميخائيلؤ ئةوةى طوت و دةستى بة طيَرِانةوةى سةربوردةى ثريؤزكردنى ثـوترس كـرد. هـةموو خـةَلك ئـةو      
 يان دةزانى، بةآلم لةم كاتة طرنطانةى ئةو شةوةدا بة شتيَكى نويَيان دةهاتة ثيَش ضاو.سةربوردة

ثياوو ئافرةتةكان لة ميخائيلؤ نزيك بوونةوة طويَيان لةو سةربوردةية طرت كة ميخائيلؤ دةيطيَرِيَتةوةو ئـةو  
 تؤثةكان نةما.مةترسييةيان لةبري دةكرد كة رِوو بة رِوويان دةبيَتةوة و، ئاطةيان لة طرمةى 

لة سةردةمى ئةوسادا كة سةردةميَكى خؤش بوو، ئةو رِؤذطارةى قةشةى بةناوبانط نيقـؤال لـة فيشـيطراد    
بوو، )يانكؤ جاتاأل( ثاش ضةندين سالَ دواى ئةوةى ذنى هيَنابوو، دواى ئةوةى ضةند كضيَكيان بووبوو، خـوا  

( و كـاهن ر طرتييـة باوةشـةوةو بـة يـاوةرى )    كورِيَكى ثآ بةخشني. باوكى زؤر دَلخؤش بوو، هةفتـةى دواتـ  
ذمارةيةك خزم و دراوسيَيان  بؤ ثريؤزكردن بؤ كَليساى برد. كاتيَك لة ئؤكؤَلضةوة دةهاتن ضـةند جاريَـك لـة    

( خـواردةوة، تـا طةيشـتنة    كـاهن رِيَطة بؤ ثشوودان رِاوةستان، رِاكياي بةناوبانطيان لة طـؤزة طةورةكـةى )  
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ابياكة، لةوآ دانيشنت تا ساتيَك ثشوو بدةن و ثةرداخيَك مةى خبؤنةوة. ئةو رِؤذة ثردةكة، كة طةيشتنة الى ك
رِؤذيَكى ساردى ثاييزيَكى درةنط بوو، كةس لةسةر كابياكة نةبوو قاوة ثيَشـكةش بـة نةفـةرةكان بكـات،     

ماَلى خؤيان كةس لة توركانى شارةكةيش لةوآ نةبوو قاوة خبؤنةوة. بؤية لةسةر كابياكة دانيشنت وةك بَليَيت 
بيَت و، بوخضةكانيان كـردةوةو دةسـتيان بـة خواردنـةوةى بـوتَلَيكى نـويَى رِاكيـا كـرد، شـادو كامـةران           
ثةرداخةكانيان بؤ يةكدى هةَلدةدا، ئةو منداَلةيان لةياد كردبوو كة دةبوو ثريؤز بكريَت و ئةو قةشةيةى كـة  

نى سةدةى نؤزدةيةم ـ كَليساكان زةنطيـان تيَـدا    دةبيَت ثاش نويَذ ثريؤزى بكات. لةو سةردةمةدا ـ حةفتاكا 
نةبوو، رِيَش نةدةدرا كَليساكان زةنطيان تيَدا بيَت، بؤية ئةم كاروانة دَلخؤش و كامةرانة ئاطةيان لةوة نةبوو 
كة كات تا ديَت دةرِوات و، ماوةيةكى زؤريشة نويَذ تةواو بووة. لة ئاخافتنـةكانى نيَوانيانـدا، كـة تيَيانـدا     

ةى منداَلةكة تيَكةأل بة رِابوردووى كةس و كارةكةى دةبوو، ئةوة كات هيض بةهايةكى ئةوتؤى نـةبوو،  ئاييند
(ةكة ضةند جاريَك ئاطةدارى كردنةوة كة دةبيَت برِؤن، بةآلم ئةوان بآ دةنطيـان  كاهنبطرة كاتيان نةدةثيَوا.)

 (ةكة بة ورتة ورت دةيطوت:كاهندةكرد. )
رِؤينة كَليسا تا ئةو رِىَ و رِةمسة كؤتايى ثآ بهيَنني كـة ئـايينى كريسـتى ليَمـانى     ـ هاورِيَيان با ئيَستةيش ب

 دةويَت.
 ـ بآ دةنط بة. بيَزارمان مةكة. لةم ئةبرةشيية كةس هةية ثريؤز نةكرابيَت؟

 ساتيَك لة ساتةكان ثياوة ئايينييةكة ويستى هانيان بدات بؤ ئةوةى بةرِآ بكةون، بةآلم ئاكام رِاكيا هةمووى
بآ دةنط كردن. ئةو ئافرةتةيش تا ئةو كاتة منداَلةكةى لة باوةش طرتبوو، هةردوو باَلى لةسـةرماندا شـني   

 بووبوونةوة، ئاكام لة سةر نشينطة بةردينةكةى داناو بة ثةتؤيةكى رِةنطني دايثؤشى.
ديكـة هـةردوو ضـاوى    منداَلةكة هيَور بوو وةك بَليَيت لة ناو النكةكةيدا بيَت، جاريَك دةنووست و جاريَكى 

: ئاشـكراية   ةكة دةيطوتكاهندةكردةوة، وةك بَليَيت بةشدارى لةم خؤشيية طشتيية سةرتاسةرييةدا بكات )
 كة ئةم منداَلة خةَلكى شارةكةمانة. حةز بة هاوةَلى و هاورِيَيةتى خةَلك و ئاهةنط و جةذنان دةكات(.

 يةكيَك لة دراوسيَكان هةَلى داية:
ةندروستى تؤ هةَلدةدةم. خوا كورِةكةت شادو كامةران بكات و، تةمةنى دريَذ بكات و لة ـ يانكؤ ئةمة بؤ ت

ناو باوكاندا جيَى شانازيت بيَت و، لة ناو سريبةكاندا بة نـةوةو فـةرِو رِؤزى زؤرةوة سـةربةرزى بكـات. لـة      
 خواوةند داواكارم كة ...

 ثياوة ئايينييةكة قسة ثآ برِى :
 و خؤمان بطةيةنينة كَليساكة بؤ ئةوةى رِآ و رِةمسى ثريؤزكردنةكة تةواو بكةين؟ ـ ضى دةَليَن ثةلة بكةين
 هةموويان هةَليان داية:

 ـ جاريَكان تؤ واز لة ثريؤزكردنةكة بيَنة.
 جاريَكى ديكة رِاكيا دابةش كرايةوة.

 يةكيَك لة دراوسيَكان طوتى:
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تةماشاى بكة ض كورِيَكى بويَرو ئازايـة: ئةطـةر    ـ راغب ئةفةندى بؤرؤفاتس ثريؤز نةكراوة، لةطةأل ئةوةيشدا
 سوارى ئةسثيَك ببيَت ئةوة ئةسثةكةى لةذيَردا ثان دةبيَتةوة...

 خةَلكةكة دةستيان بة ثيَكةنني كردو قاقا خةنينةوة ...
بةآلم ئةطةر ئةو خةَلكة، ليَرة لةسةر كابياكة، هةستى كاتيـان لةدةسـت دابيَـت، ئـةو قةشـة نيقـؤال ئـةو        

لة دةست نةداوة. ماوةيةك لةبةردةم كَليساكة رِاوةستا، ثاشان توورِةبوو، ثاَلتؤكةى بةخؤدا دا كـة   هةستةى
لة كةوَلة رِيَوى دروستكرابوو، لة مةيدانةوة دابةزيية شار. لةوآ يةكيَك ثيَى رِاطةياند كة خةَلكةكـة لةطـةأل   

ةرِآ كةوت و نيـازى وابـوو سةرزةنشـتييان    منداَلةكةدا لةسةر كابياكة دانيشتوون. بؤية بةرةو الى ثردةكة ب
بكات وةك ضؤن لةم جؤرة كارةدا زؤر شـارةزاية، بـةآلم هةركـة بـة سـؤزو شـادييةكى رِاسـتطؤيانةو داواى        
ليَبـوردنيَكى زؤرو هيواخــوازى و قســةى شــريينةوة ثيَشــوازييان ىلَ كـرد، بؤيــة ئةوةنــدةى نةخايانــد كــة   

توورِةو كةللة رِة  بوو، بـةآلم بـةدأل فيشـيطرادى بـوو( بؤيـة ليَيـان       توورِةييةكةى لةياد كرد) ئةو ثياويَكى 
بووراو قايل بوو ثةرداخيَك خبواتةوةو بابؤَلةيةكيش خبوات. بةسةر منداَلةكةيشدا نوشتايةوةو ضةند وشةيةكى 

كـة دوو  رِيَك و ثيَكى بةطويَدا ضرثاند. بةآلم بضووكةكة هيَورانة تةماشاى دةم و ضاوة ثان و ثؤرِةكـةى كـرد   
 ضاوى شينى زة  و رِيشيَكى ثان و سوورى ثيَوةبوو.

ئةو سةربوردةيةى كة ثاشان دةيانطيَرِايةوة طواية منداَلةكة لةسةر كابياكة ثريؤز كراوة دروست نيية، بـةآلم  
بيَطومان ئةو كاتة ئاخافتنةكانيان هةموو شتيَكى لةخؤ طـرت و ضـةندين ثـةرداخى ثرِاوثرِيـان خـواردةوةو      

جاريش ثيَكيان بؤ يةكدى هةَلدا، تا دواى نيَوةرِؤ كاروانـة خؤشـنوودةكةيان بـةرةو مةيـدان بـةرِآ      ضةندين 
(ةكة بة زمانيَكى ثَلتةوة ضةند وشةيةكى طؤكرد كـة  كاهننةكةوت، ئةو كات دةرطةى كَليسةكة كرايةوةو، )

 ريَت.بةناوى هاووآلتى نويَى فيشيطرادةوة خؤى لة ئبليس و كارةكانى دوورةثةريَز دةط
 ميخائيلؤ بةم شيَوةية بةسةرهاتةكةى كؤتايى ثآ هيَنا:

ـ بةم شيَوةية هاورِآ )ثوترس(مان ثريؤز كرد، خوا بيثاريَزيَت و سةالمةتى بكات ... ئةوةتة ضـل ساَليشـى   
 تيَثةرِاندووةو ثيَويستى بة هيض شتيَك نةبووة.

وكـةيان لـةياد ضـووبووةوة لـةثيَناوى ئـةوةى      جاريَكى ديكة رِاكياو قاوةيان خواردةوة، ئةم بارودؤخةى هةنو
، بؤيان رِوون دةبـووةوة كـة لـة    ةرِى ئازادى و بة ئاسانى ثةيظنيبتوانن بةرطةى بطرن، هةر هةمووشيان بةوث

ذياندا ضةند كاريَك هةن لة مرؤظايةتى و لة شادومانييةوة نزيكرتن ثرت لةوةى لةم تاريكستانى و ئةم ترس و 
 كوشندةيةوة نزيك بن. تؤقني و ئةم بؤردومانة

ئةو شةوة بةم شيَوةية بةسةرضوو، ذيانيشيان بةم شيَوةية بةرِيَوة دةضوو، بةآلم هةر ثرشنطدارو رِاسـتطؤيانةو  
خؤطرى دةمايةوة. بة ئارةزووة خؤرِسكيية كؤنةكانيانةوة كة ثشتاو ثشت بؤيان ماوةتةوة ئةم ذيانةيان بةش 

بـة بـةردةوامى نغرؤيشـى     ودةكرد يانداويستى رِاستةخؤدا دابةشبةش دةكرد، بةسةر هةستطةىل كاتى و ثيَ
دةبوون. نةياندةتوانى بةرطةى ذيانيَكى لةم جؤرة ذيانة بطرن و خؤيان بؤ رِؤذانى لةو رِؤذانة باشرت هةَلبطرن، 
ة ئةطةر بةم شيَوةية نةذيابان و، ئةطةر هةر ساتيَك لة ساتةكانى ذيانيان بة جيا بةسـةر نةبردايـة، بـآ ئـةو    

 تةماشاى ثيَشةوة بكةن و ، بةبآ ئةوةى تةماشاى دواوة بكةن.
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رِؤذ بووةوة. رِؤذ بوونةوةيش بةالى ئةوانةوة واتاى ئةوةى دةطةياند كة بؤردمانةكة ضرِتر دةبيَـت و، جووَلـةو   
بزاوتى جةنط، ئةو بزاوتنةى كة كةس تيَى ناطات و كؤتـايى نايـةت، لةبـةر رِؤشـنايى هـةتاودا بـةردةوام       

ت. لةبةر ئةوةى رِؤذان ناويان لةدةست داوةو، بةخؤشيان هيض واتايةكيان نةماوةو، كاتيش هيض نيشانةو دةبيَ
بةهايةكى نةماوة. ئةوةى مرؤظ بيتوانيبا بيكرداية تةنيا ئةوةبوو ضاوةرِوانى بكردايةو بلةرزياية. جطة لـةوة  

 شنت .ئاميَر ئاسا برييان دةكردةوةو كاريان دةكردو دةثةيظني و دةرِؤي
بةم شيَوةية، يان بةو شيَوةيةى لةم شيَوةية بضيَت، دانيشـتووانى طةرِةكـة بـةرزةكانى خـوارةوةى قةآلكـةو،      

 دانيشتووانى طةرِةكى مةيدان ذيانيان دةطوزةراند.
هةرضى لةخوارةوةية، لة ناوةندى شار، ذمارةيةكى كـةم خـةَلك مابوونـةوة. لـة يةكـةمني ِرؤذ لـة ِرؤذانـى        

نى ئةوة دةرضووبوو كة ثيَويستة دوكان و ئـةنبارةكان واآل بـن، ئـةويش لةبـةر ئـةوةى ئـةو       جةنطةوة فةرما
بيَت بيكرِن، بة تايبةتى بؤ ئةوةى بؤ دانيشتووان رِن ضى وردةواَلةيةكيان ثيَويست سةربازانةى بةشاردا تيَدةثة

 بسةمليَنريَت كة دوذمن دوورةو مةترسى لةسةر شارةكة نيية .
َلكى بةو فةرمانانةوة ثابةندبوون، تةنانةت لةم ماوةيةشدا لـة كـاتى بؤردومـان كردنـى     ئةوةى سةيربوو خة

تؤثخانةكانيشدا، بةآلم هةر يةكة لة خاوةن كؤطةكان دةكؤشا بةهةر بيانوويةكةوة بواية بةشـيَكى زؤرى رِؤذ  
ةكـةى بـافلى   كؤطةكةى داخستاية، هةروةها دوكانة زؤر نزيكةكانى ثردةكةو خانـة بةردينةكـة، وةك دوكان  

رِانكؤظيض و عةىل خؤجة، بةدريَذايى رِؤذ داخرابوون، ضونكة زؤرتر بةر بؤردومان دةكةوتن، هةروةها ئؤتيَلى 
لؤتيكا بة تةواوةتى داخرا، ضونكة مووشةكيَك بةر سةربانةكةى كةوت و هةنديَك شويَنى رِووخاندو طوللـةى  

 يان كون كردبوو.نشةستريةكانيش ديوارةكا
ؤذانة تةنيا دووجار لة طردؤَلكةكةيةوة دانةدةبةزييية بـازارِ، بـؤ ئـةوةى لـةوة دَلنيـا بيَـت و       عةىل خؤجة رِ

 ايةوة.بزانيَت دوكانةكةى هيضى بةسةر نةهاتووة، ثاشان ئةوةندةى نةدةبرد بةرةو ماَلةوة دةطةرِ
ى ثردةكـة كـرا   لؤتيكايش لةطةأل خيَزانةكةيدا لة يةكةمني رِؤذةوة كة بـة طوللـةتؤث دةسـت بـة بؤردومـان     

ئؤتيَلةكةى بةجآ هيَشت. ضوونة كةنارى دةستة ضةثى رِووبـارى درينـا، ثـةنايان بـردة خانوويـةكى نـويَ و       
و، رِؤضـووةتة نـاو   نزيكـةو، لـة ثـةناى ليَذاييةكةوةيـة    فرةوانى توركان. ئـةو خـانووة، زؤر لـة رِيَطةكـةوة     

ورةكةى ديارة. خاوةنى ئةو خانووة لةطةأل هةموو درةختطةليَكى طةآل ضرِو ثرِى بيَستانيَك، تةنيا سةربانة سو
 ئةندامانى خيَزانةكةيدا لة الدآ بوون. 

كة شةو داهات ئؤتيَلةكةيان بةجآ هيَشت، ئةو كاتةى كث و بآ دةنطييةكى سةرتاسةرى بالَ بةسةر شـاردا  
كـة هيَشـتة ذنـى    دةكيَشيَت. لة بةردةستةكانيان تةنيا ميالن مابووةوة، ئـةو دَلسـؤزة بـةوةفا خـؤرِاطرةى     

نةهيَناوةو بايةخيَكى زؤر بة ثؤشتةو ثةرداخى خؤى دةدات ويَرِاى ئةوةى بة نيَـو سـاَلدا ضـووة. ماوةيـةكى     
دوورو دريَذة ثيَويستى بةوة نةماوة كةس لة ئؤتيَلةكة وةدةر بنيَـت. هةرضـى بةردةسـتةكانى ديكـةن ئـةوة      

ئـةوة  ، وةك ضؤن زؤر جار لةم جؤرة باروخانـةدا  لةطةأل يةكةمني بؤمب بةر شارةكة كةوت هةموويان هةآلتن
رِوو دةدات. لؤتيكــا وةك بــةردةوام رِاهــاتبوو، هــةروةها لــة هــةموو بؤنةيةكــدا تــةنآ خــؤى برِيــارى دا  

كةسيش بةرةنطارى نةبووةو تةنآ خؤيشى فةرمانى جيَبةجآ كردنى داو ئـةو شـويَنةى    بطويَزيَتةوةو برِوات،
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و شتة طرنط و بةهادارةكانى دةةستنيشان كرد كة ثيَويستة لةطةأل خؤيانـدا  دةستنيشان كرد كة بؤى دةرِؤن 
بيانبةن، ئةو شتطةلةيشى دةستنيشان كرد كة ثيَويستة لة ئؤتيَلةكةدا مبيَننةوة، بؤ هةر يةكةشيان ئةو جـل  
و بةرطةى دةستنيشان كرد كة ثيَويستة لةبةري بكةن، ئـةو كةسةيشـى نـاوزةد كـرد كـة منداَلـة طـةوج و        

اى نـةخؤش بطريَـت كـة هـةر     ةلةكة، كورِةكةى دؤبؤرا هةَلبطريَت و ئةو كةسةى كة دةبيَت دةستى دؤبؤرش
شـةوة   ، ئةو كةسةى كة دةستى ميناى قةَلةو دةطريَت كة لة ترساندا زةندةقى ضووة. تاريكى ئةودةطريت و

تسـالةرو دوبـؤراو مينـا،    تةوة، هةرضواريان لة ثردةكة ثةرِينةوة، لؤتيكـاو  طةرمةى شةوانى هاوينيان قؤس
لةطةأل طاليسكةيةكى دةستيدا كة منداَلة نةخؤشةكةيان تيَدا دانابوو لةطةأل هةنديَك شت و مةك و هةطبـةو  

سـاَلةى   31ضةند ثيَضراوو لوولدراويَكدا كة بة دةستيانةوة بوون. ئةمـة يةكـةمني جـارة لـة مـاوةى ئـةم       
ضؤأل و هؤأل بيَت و هيض مرؤظيَكـى ىلَ نـةبيَت. ئؤتيَلةكـة     دواييةدا ئؤتيَلةكة دةرطةى بة يةكجارى داخبات و

يةكةمني مووشةكى بةركةوت و تا رِادةيةك ويَران بوو، وةك ويَرانةيةكى كؤن دةهاتـة ثـيَش ضـاو. لـةوةتاى     
ثيَيان ناوةتة سةر ثردةكة، ض ثريو ض الو، ض شةل و ض قةَلةوو ض ئةوةى هةردوو قاضى بةيةكـدا دةضـوو و لـة    

كردن رِانةهاتبوو، يةكسةر شيَوةى ئةو جوولةكانةيان ىلَ نيشت كة رِيَيان بزركـردووةو بـةردةوام    كؤض و كؤض
 بةدبةخت و هةناسة سارد بةم الو بةوالدا هةَلدةهاتن.

بةم شيَوةية طواستيانةوة كةنارةكةى ئةوبةرو طةيشتنة ئةو خانووة فرةوانةى توركان تا ليَى نيشـتةجآ بـن.   
يَكى لة شويَنى خؤيدا دانا، طرووثةكةى خؤى بةسةر ذوورةكاندا دابـةش كـردو، ئـةو    لةآ لؤتيكا هةموو شت

كةل و ثةل و شتطةلةيشى رِيَكخست كة لةطةأل خؤيان هيَنابوويان، بةآلم كاتيَك ضووة ناو جيَطةوة بؤ ئـةوةى  
خـانووى خـؤى   بنويَت وةك ضؤن ئةوان نوسنت، لةم خانووةى كة لة نيوضة ضؤَليَك دةضيَت، لةم خـانووةى كـة   

دَلى نيية، لةم خانووةى كة شت و كاغةزةكانى ئةوى تيَدا نيية كة سةرجةم ذيانى خؤى لةطةأل بةسةربردوون، 
بـة  او لةناكاو هةموو هيَزو تواناى لةدةست داو، بؤ يةكةمني جار لة خودى خؤى طةيشت، بؤية لـةناكاو  رِةجن

ضؤَلةكةدا دةنطى دايةوة: شتيَك بوو كـةس بـةر لـة    لةهةموو اليةكى خانووة  ئازارةوة قيذاندى و، قيذةكةى
لؤتيكـا دةسـتى   ئيَستة لة شيَوةى نةبينيبوو، بةرطويَيشى نةكةوتبوو، برييشى ىلَ نةكردبووةوة. بةم شيَوةية 

، بـةآلم لؤتيكـا طريانةطـةى    لة طريانى ثياو دةضـوو طريانةكةى توندو ماندووانةو خنكاو بوو بة طريان كردو 
دةتوانى كثى بكات، بؤية ئةندامانى خيَزانةكة زةندةقيان ضوو، زؤر تؤقني، بـآ دةنطييـةك   و نةيرِانةدةطرت 

ئايينيانة بيَت، ئةوةندةى نةبرد هةر هةموويان دةستيان بة بيَدةنطييةكى باَلى بةسةرياندا كيَشا لةوة دةضوو 
انةوة لة جةنط و كؤض كـردن و  طريان و واوةيآل و باوكةرِؤ كرد. هةرةسهيَنانى تواناو ورةى لؤتيكا بةالى ئةو

لةدةستدانى خانوو كارةساتاوى ترة، لةبةر ئةوةى بة هؤى ئةوةوة دةتوانن هةموو شتيَك دةسـتةبةر بكـةن و   
بةسةر هةموو دذوارييةكدا سةر بكةون، بةآلم بآ ئةو ناتوانن هيض شتيَك بكةن و نةيش دةتوانن هيض برييَـك  

 بكةنةوة.
 ،انةى هاوين هةتاو هةآلت، ضةند ثةَلـة هـةوريَكى سـوور بـة ئامسانـةوة بـوون      بةيانى رِؤذى دواترى ئةو رِؤذ

ئاونطيَكى زؤر بةسةر ثةرِةى طوَلةكانةوة بوو، باَلندةكانيش بةسةر لق و ثؤثى درةختةكانةوة دةياخنويَند..... 
بوردوودا دةيبينني ئةم بةيانيية لة لؤتيكا بووةوة، بةآلم وةك بةيانييةكانى ديكةى نةهاتة ثيَش ضاو كة لة رِا
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تا دويَنآ ضارةنووسى هةموو كةس و كارةكانى خؤى ئاراستة دةكـرد،  تة ضوست و ضاالكة بوو، كة ئةو ئافرة
نةيدةتوانى خزمةتى خـؤى بكـات و    ،بةَلكو بووبووة ثريةذنيَكى جوولةكةى ثةككةوتة، لة ثةل و ثؤ كةوتبوو

او، نةيدةزانى بَليَت لة ضى دةترسيَت و نةيش ئـةو  نةيدةزانى ضؤن خزمةتى خؤى بكات و، وةك منداأل دةطري
شتة ضيية كة ئازارو ئيَشى ثآ دةطةيةنيَت. ئةو كات ثةرجوويةكى ديكة بةدى هات. تاسلةر ئةو ثريةميَردة 
قورسة نوستووة، كة تةنانةت لةهةرِةتى الويشدا هيض ورةو توانايةكى نةبووةو، رِؤذيَـك لـة رِؤذانـيش هـيض     

ةَلكو لؤتيكا جَلةوى هةموو ئةندامانى ديكةى خيَزانةكةى بة دةستةوةية، ئـةم تسـالةرةى   ب رِايةكى نةبووة،
كة بة دريَذايى ذيانى الويَك نةبووة ثرِ بة ثيَستى وشةكة، لة ناكاو طـؤرِاو بـوو بـة ثياويَـك دةزانيَـت ضـؤن       

ارطةليَك وربطريَت كة ثيَويستة خيَزانيَك بةرِيَوة دةبات، دانايى و ورةو توانايةكى زؤرى هةيةو، دةتوانيَت برِي
وةربطرييَن، ئةو هيَزو توانايةيشى هةية كة جيَبةجآ كردنى ئةو برِيارانـة ثيَويسـتى ثـآ دةكـةن. دَلخؤشـى      
خوشكى ذنةكةى دةدايةوةو سةرةخؤشى ليَدةكردو، ضوون منداَليَكى نةخؤش بايةخى ثيَدةداو، سةرثةرشـتى  

ةكرد وةك ضؤن تا شةوى رِابوردوو لؤتيكا سةرثةرشـتيى دةكـرد.   كاروبارى سةرجةم ئةندامانى خيَزانةكةى د
لةو كاتانةيشدا تا ماوةيةك بؤردومانكردنى شارةكة  رِادةوةستا دةضووة شارو، ئةوةى ثيَويستيان ثآ بوواية 

وة هةَليـدةطرتن و لةطـةأل خـؤى دةهيَنانـةوة. لـة      كةض خواردن و كةل و ثةل و شت و مةك لة ئؤتيَلة ضـؤَلة 
كيشدا نؤذداريَكى بينى بؤ الى نةخؤشةكةى هيَنا. نؤذدارةكة بؤى دةركةوت كـة ثـرية ذنـة رِووخـاوو     شويَنيَ

داتةثيوةكة تووشى دةمارطرذييةكى تةواو بووةو رِيَنويَنى كردن بة زووترين كات لةو شويَنةى دوور خبةنـةوةو  
ةوةيش دةرمانيَكى بؤ دةستنيشان كرد بؤ شويَنيَكى دوور لة شةرِو شؤرِو تة  و تؤقى رِةوانة بكةن، ويَرِاى ئ

  بةكارى بهيَنيَت. تسالةر توانى لةطةأل دةستةآلتداراندا رِيَك بكةويَت طاليسكةيةكى بؤ دةستةبةر بكةن
هةموو خيَزانةكة سةرةتا بؤ )رِؤجاتتسا(و دواتر بؤ سةراييظؤ بطويَزيَتةوة. بـةآلم دةبـوو رِؤذيَـك تـا دوو رِؤذ      

ا هةنديَك بةسةر خؤى ديَتةوةو تةندروستى باشرت دةبيَت و، دةتوانيَت بةرطةى شةكةتى ضاوةرِوان بن تا لؤتيك
بطريَت. بةآلم لؤتيكا هةر لةناو جيَطةدا رِاكشابوو وةك بَليَيت ئيفليج بووبيَت، بة كوأل دةطرياو بة وشةطةىل 

ى كـة مـرؤظ بـة دةسـتيانةوة     تيَكةلَ و ثيَكةأل قسةى دةكردو ئةوثةرِى نائوميَدى و ترس و تؤقينى  دةردةبرِ
دةناَليَنيَت. لةدةورو بةريشى لةسـةر عـةردة ِرووتةكـة كـوِرة بةدبةختةكـةى دوبـؤرا زطةخشـكيَى دةكـردو         

انة بـانطى دةكـرد   بةسةرسورِمانةوة تةماشاى دةم و ضاوى ثوورةكةى دةكردو بةو هاوارة ثضرِ ثضرِو بآ واتاي
ناداتةوة. لؤتيكا نايـةويَت هـيض خبـوات و     ليَهاتووة وةآلميانم ئيَستة واى دةطةيشت، بةآل كة لؤتيكا تيَيان

نايةويَت كةس ببينيَت. هةست بة ذان و ئازارو ئيَشيَكى دذوار دةكات سةبارةت بة بؤضوونى سةيرو نامؤ كة 
دةبنة ئيَش و ذانى لة رِادةبةدةرى رِووت. جاريَك خةياَلى ئةوة دةكات كة دوو دةرجيـةى نالـةبار لـة ذيَريـدا     

ت و ثرِ دةكريَنةوةو كونيَكيان ىلَ دةبيَتةوة، ئةويش دةكةويَتة ناو كونةكةوة. بـةبآ ئـةوةى هـيض شـتيَك     كو
هةبيَت دةستى ثيَوة بطريَت تا نةكةويَتة خوارةوة. جاريَكى ديكة خةياَلى ئةوة دةكات كـة ئـافرةتيَكى بـاآل    

يـةكى بـةهيَزى ثيَوةيـةو، ضـوون وشـرتمةل      بةرزى سووك و بةهيَزة، دوو القى  زةبةالحيَك و دووباَلى باَلندة
رِادةكات، بةآلم هةنطاوةكانى لة رِيَكةى نيَوان ئيَرةو سةراييظؤ دريَذ ترن، بؤية رِووبارو دةرياكان لةذيَر ثيَيدا 

زيَنةوةو شارة طةورةكانيش ضوون بةردو شووشـة تـة  و تؤقيـان ثـآ دةكـةويَت.      رضوون كانيى بضووك دةلة
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دَلـى تونـد ليَبـدات و، هةناسـة بِركيَـى ثـآ بكـةويَت. لؤتيكـا نازانيَـت لـةكوآ           ئةوةيش واى دةكرد كـة  
رِادةوةستيَت و نة ئةم رِاكردنة باَلدارة بؤ كويَى دةبات، بةآلم دةزانيَت لة دةستى ئـةو دوو دةرجيـة نالـةبارو    

يَت بةسةر خاكيَكـدا  ستةمطةرانة رِادةكات و هةَلديَت كة ضوون خيَرايى برووسكة لةذيَريدا دةكريَنةوة. دةزان
دةطوزةريَت بؤ مرؤظ باشرتة تيَيدا نةميَنيَتةوة، بةسةر ئةو خاكةدا دةطوزةريَت بؤ ئـةوةى لـةدواى خؤيـةوةى    
بةجآ بهيََليَت، ئةوةيش دةزانيَت لة رِآ كردندا بةسةر ضةندين شويَندا تيَدةثةرِيَت لةوة دةضن ثيس بـن، كـة   

خةَلكى يةكدى فريو دةدةن و لة قسـةكردن و ذماردنـدا   تيَياندا كة ئةوانةيش ئةم طوندو ئةم شارة طةورانةن 
بنةمايـةتى و،   يَكةنيناويية دةبنةوة كة قسـةكردن درؤ لةطةأل يةكدى دةكةن . تةنانةت كاتيَك لةو نواندنة ث

سيحرباز دميةنةكة بطؤرِيَت ئـةوانيش يارييةكـة دةطـؤرِن،     وةك ضؤنذمارةكان تيَك دةضن، ئةو كات لةناكاو 
و كات دةبينيت تؤثخانةكان ثيَشرِةوى دةكةن، ئةمةيش بـة ثيَضـةوانةى هـةموو ئـةوةى دةطـوتران و بـة       ئة

ثيَضةوانةى هةموو ئةوانةى ثيَشبينى دةكران، هةر ئـةو كاتـةيش تفـةنط و ئامرازةكـانى ديكـةى كوشـنت       
ةيةكيان لةطةأل بكريَت دةردةكةون و، ثياوانى نويَيش دةبينريَن خويَن ضاوى سووركردوون، ناتوانريَت هيض قس

رييةى ئيَسـتة ئـةو   و هيض ديالؤط و وتوويَذو ليَك طةيشتنيَكيان لةطةأل بكريَ. بؤية ئةم بةرانبةر بةم داطريكا
ة نيية كة رِاى دةكرد بةَلكو بووةتة ثريةذنيَكى بةدةبةخت و بآ ضـارةى يةككـةوتوو، لةسـةر ئـةو     باَلندة زل

خةَلكةيش بة هةزاران هةزارو بة مليؤنان هوروذم ديَـنن و ، بـة ثيَـى     عةردة رِة  و تةقة ثان بووةتةوة. ئةو
ةبرِن و خـةَلكى  ثالن و ثرؤطرام و بةبآ بةزةييانةو بةبآ هيض هؤيةك تةقة دةكةن و خـةَلك دةكـوذن و سـةرد   

. ئةوةتة يةكيَكيان بةسةريدا دةنووشتيَتةوة، لؤتيكا دةم و ضـاوى نابينيَـت بـةآلم هةسـت     ديكة لةناو دةبةن
دةكات سةرى نيَزةكةى لةو شويَنة دةضةقيَنيَت كة ثةراسووةكانى مرؤظ ليَك جـودا دةبيَتـةوة .. نـةرم تـرين     

 شويَنى جةستةى مرؤظ ...
 ـ ئا ... نا ... هاوارة هاوار ... رِزطارم كةن.

 و.لؤتيكا بةم شيَوةية هاوارى كرد كاتيَك هةستاو ليَفة بؤرةكةى لةسةر خؤى الدا كة ثيَى داثؤشرابو
منداَلة طيَلةكة لةسةر عةرد دانيشتبوو ثاَلى بة ديوارةكةوة دابوو. بةدوو ضاوى زة  و رِةشةوة تيَى دةرِوانى 
كة ثرت ئاطةييان تيَدا بوو ثرت لةوةى ترس يان بةزةييان تيَدا بيَت. مينا لة ذوورةكةى ديكـةوة بةهةَلـةداوان   

دايـة كـة ضـةند دَلؤثـة      ىيَوضةوانى سرِى و، لـةو ئـاوة  رِايكردو لؤتيكاى هيَور كردةوةو ئارةقة ساردةكةى ن
 ةى زؤر وةستايانة بؤى ئامادةكردبوو.دةرمان لةو ،دةرمانى تيَكرابوو

ئةو رِؤذةى هاوين لة ثيَدةشتة شينةكة وا دةهاتة ثيَش ضاو رؤِذيَكى دريَـذ بيَـت و كؤتـايى نةيـةت، مـرؤظ      
كؤتايى ديَت. لةوآ كةش و هـةوا طةرمـة،    ىةضوو كةنازانيَت كةى دةستى ثيَكردووة. بريى بؤ ئةوةيش نةد

بةآلم مرؤظ هةستى بة طةرماى هةتاو نةدةكرد. دةنطى ترثـةى ثـآ لـةناو ماَلةكـةدا بـةرطوآ دةكـةوت و،       
دانيشتووانى نوآ دةطةيشنت و، بة رِيَكةوت سـةربازيَك يـان ئةفسـةريَك دةهـات. خـواردن زؤرةو ميـوةيش       

ئامادة دةكات. هةر هةموو ئةم دميةنة لة سـةقامطريبوونيَكى دوورو دريَـذى   زؤرترو ميالن ثةيتا ثةيتا قاوة 
الدآ دةضوو، ئةطةر ئةو زريكة نائوميَدانةى لؤتيكا نةبواية كـة جاروبـار دةيزريكانـد، ئةطـةر ئـةو طرمـة       

وة دةكات كة ة وةك بَليَيت بؤَلة بؤَلى توورِةيةو ئاماذة بةنهالطويَكةرِكةرة نةبوواية كة دةطةيشتة ئةم دؤأل و 
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شتيَك لةم جيهانةدا تيَكضووةو، ئةو كولةمةرطييةى كة خةريكة تووشى هةموو خةَلكى دةبيَت زؤر نزيكرتو 
 توندترة لةوةى مرؤظ لةم سايةقة فرةوان و هيَورةى ئةو رِؤذة بةدى دةكات.

)بــافلي  جــةنط ئــةم بةســةرهاتةى بةســةر ئؤتيَلةكــةى لؤتيكــاو نيشــتةجيَبووةكانيدا هيَنــا. دوكانةكــةى
رِانكؤظيض(يش داخرابوو. لة دووةمني رِؤذى دةسـتثيَكردنى جةنطـةوة بـافلى رِانكـؤظيض طريابـوو، هـةروةها       
ذمارةيةك لة ثياوماقووآلنى تورك طريان و بةبارمتة بران، هةنديَكيان لة ويَستطةكة دانران و بةرثرسياريةتى 

 ا، ئةطينة دةكوذران ..هيَورى و سةقامطريي و رِيَكخستنى هات و ضؤيان ثآ سثيَرر
هةنديَكى ديكةشيان خرانة ناو كوختةيةكى بضووكى لةتةختةدار دروستكراوةوة لة ثايينى طؤرِةثانةكةوة كة 
ئةوةندة لة ثردةكةوة دوور نةبوو، ئةو كوختةى كة لة رِؤذانى بازارِدا بة تةرازووى حكوومةت كاآلكانيان تيَدا 

ربطرييَت، لةوآ ديلة بةبارمتة طرياوةكان بةرثرسياريةتى هـةر ئةزيـةت   كيَشانة دةكرد بؤ ئةوةى باجيان ليَوة
دان  يان ويَرانكردنيَكى ثردةكةيان دةخريَتة ئةستؤوة، ئةطةر هةر شـتيَك لـةو شـتانة رِوويـان دابايـة ئـةوة       

 دةكوذران ...
تووة. ئةطـةر  كورسييةك لة كورسييةكانى قاوةخانةى نيَـو كوختةكـة دانيشـ   ئيَستة بافلى رِانكؤظيض لةسةر 

دانةواندووة، دةيبينيت لـة ثياويَـك   داناوةو سةرى تةماشاى بكةيت، هةردوو دةستى لةسةر هةردوو ئةذنؤى 
دةضيَت ئيشيَكى دذوارى كردبيَت و ماندوو بووبيَت و خؤى بةسةر كورسييةكةدا دابيَـت تـا كـةميَك ثشـوو     

لـة نزيـك دةرطةكةشـةوة دوو سـةرباز لـة       بدات، بآ سروةو بآ جووَلةية، شيَوةى دانيشتنةكةى ناطؤرِيَـت. 
سةربازانى يةدةك لة سـةر بِريَـك كيسـةى بـةتاأل دانيشـتوون. دةرطةكـة داخـراوة، تـاريكى بـاَلى بةسـةر           
كوختةكةدا كيَشاوةو طةرمايةكى نالةباريش ئةو ناوةى تةنيوةتةوة، ئةطةر مووشةكيَك لة ضياى بانؤس يـان  

بهاتاية، بافلى تفى قووت دةداو، طويَى لة طظةكة دةطرت تا بزانيَت  لة ضياى )جؤَلش(ةوة بتةقيَنرايةو طظةى
مووشةكةكة لةكوآ بةعةرددا دةدات. دةيزانى ماوةيةكى زؤر دوورو دريَـذة كـة ثردةكـة مينرِيَـذ كـراوةو،      

ةر بةردةوام ئةو ثرسةى بري ناضيَتةوةو، دةيثرسى تؤ بَليَيت يةكيَك لةو مووشةكانة مينةكة بتةقيَنيَتةوة ئةطـ 
هات و ثيَى بكةويَت، هةركة ئةو دوو سةربازة بطؤِررابـان كـة ثاسـةوانييان دةكـرد، طـويَى لـة ئةفسـةرى         

ساكارترين  هةركاتيَكياريدةدةر دةبوو فةرمانى بة هةردوو سةربازة نويَيةكة دةدا بةم وشانة كؤتايى هات: )
ئامـاذةى ئـةوة    طومان ليَكردن ببينريَـت  ساكارترين نيشانةى، يان بطةيةنريَت زيان بة ثردةكة بدريَتهةولَ 
كة خةريكة شتيَكى لةو جؤرة رِوو بدات، دةبيَت دةست بةجآ ئةم ثياوة بكوذن(. بافلى رِاهاتبوو ئـةم   بدات

. نيَطةرانى ئـةو  باس ئةو ناكاتوشانة ببيسيَت تا رِادةيةك واى ليَهاتووة وةك بَليَيت ثيَوةندى بةوةوة نييةو 
ئةو نيطةرانييةى لة بارةى مووشةكى تؤثخانةكان و مووشةكى )شةرانبلَ(ةوة هةيةتى كة لةم رِووةوة ناطاتة 

زؤرجار لة شويَنى وادا دةتةقنةوة زؤر لة كوختةكةوة نزيكة كة ئةوى ليَيـة بؤيـة بـةردو ثارضـة ئاسـنةكان      
كة ناتوانيَت بةرطةيان  دادةباريَنة سةر تةختةدارةكان. بةآلم بةردةوام برية رِاطوزارييةكانى نيطةرانيان كردووة

 بطريَت. 
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، مالَ و رِؤزى و موَلكةكانى ثيَى طةيشتوون و تووشى هاتوون. لةو ضارةنووسة دةكاتةوة كة خؤى وبافلى بري 
هةركة زؤرتر بري بكاتةوة بؤى دةردةكةويَت كة ئةوة خةونيَكى خراثة. ئةطينة هةر هةموو ئةوةى لةم رِؤذانى 

 و كارةكةى بووة بةضى شى دةكاتةوة؟ دواييةدا دووضارى خؤى و كةس
دووان لة كورِةكانى، كة لة زانكؤ دةخويَنن، لة يةكةمني رِؤذةوة جةندرمةكان طرتوونيان، لةماوَلـةوة كةسـى   
نةماوة تةنيا ذن و كضةكانى نةبيَت. ئةو وةرشة طةورةيةى دةكةويَتة )ئؤسوينتسا(وةو )جةرِة(ى تيَدا دروست 

ووتا. رِةنطة كؤيلةكانى لة طوندةكانى دةوروبةر طيانيان لةدةست دابيَت يان ثةرت دةكريَت، بة بةرضاويةوة س
وة. هةموو ئةو ثارةو ثوولةى بةقةرد بةخةَلكى ناوضـةكةى داوة هـةر هـةمووى بـةفريِؤ ضـوو.      بنةو بآلوبوو

ةنطة تاآلن دوكانةكةيشى كة ضةند هةنطاويَك ليَوةى دوورة، كة جوانرتين دوكانةكانى شارةكةية، داخراوةو رِ
بكريَت يان مووشةكيَك لة مووشةكةكان ثاش كةميَكى ديكة بيسووتيَنيَت. ئةويش لـةم كوختـة تاريكـةدا    
دانيشتووةو، بة بارمتة طرياوةو، بووةتة بةرثرسى شـتيَك كـة هـةرطيز ثيَوةنـدى بـةوةوة نييـة، مةبةسـتم        

 ذن.ضارةنووسى ثردةكةية، ضونكة هةر زيانيَك بة ثردةكة بطات ئةو دةكو
ضةندين هزر لة ميَشكيدا بة شيَوةيك هورذم ديَنن و دةخوليَنةوةو سةرقاَليان كردووة كة لةوةوثيَش ويَنـةيان  
نةبووة .. ئةو هزرانة ثيَكدادةدةن و بزر دةبن .. ئةم ضى ثيَوةندييةكى بة ثردةكةوة هةية، ئةويَك كـة هـيض   

ةكةى بايةخى بة هيض شـتيَكى ديكـة نـةداوة؟ ئـةو     رِؤذيَك لة رِؤذانى تةمةنى خؤيدا جطة لةكارةكان و ماَل
ثردةكةى مينرِيَذ نةكردووة، خؤ ئةويش نيية بة بؤمب ثردةكة بؤمب باران دةكات. ئةويَك كاتيَك طةنج بـوو  
كريَكارى دةكرد، ذنى نةهيَنابوو، رِؤذيَك لة رِؤذان لةسةر كابياكـة دانةنيشـتووةو، وةك الوة بـآ كارةكـانى     

طؤرانى بضرِيَت و طاَلتـة بكـات. ئيَسـتة ذيـانى بـة       ،اتى خؤيشى تيَدا بةسةر نةبردووةخةَلكى فيشيطراد ك
 ماوةيةكى زؤر دوورو دريَذة ذ بريى كردوون. ضةندين وردةكارى بةرضاودا تيَدةثةرِيَنيَت كة

قةوة ئيَستة ئةوةى بري ديَتةوة ضؤن بة الوى و لة تةمةنى ضواردة ساَليدا برسـى و رِووت و رِةجـاأل لـة سـنج    
طةيشت و جووتة ثيَآلويَكى درِاوى لةثيَدا بوو. سةرةتا لةطةأل دةوَلةمةنديَك لة دةوَلةمةندةكان رِيَككةوت كة 
ناوى )ثوترس( بوو خزمةتى بكات، بة مةرجيَك بيذيَنيَت و جل و بةرطى بؤ بكات و ساآلنة جووتيَك ثيَآلوى 

لة كؤطة كارى دةكردو ئاوى لـة بريةكـة دةردةهيَنـاو،     بؤ بكرِيَت. منداَلةكانى هةَلدةطرت و لة باوةش دةناو
 ئةسثةكانى بةخيَو دةكرد.

لة ذيَر ثيَثلكةكةدا لة ذووريَكى بضووكى تاريك و بآ ثةجنةرةدا دةنوسـت، ذووريَكـى ئةوةنـدة بضـووك بـوو      
ةنى طةيشتة تةنانةت نةيدةتوانى قاضى تيَدا دريَذ بكاتةوة. بةرطةى ئةو ذيانة كولةمةرطانةى نةطرت، تا تةم

هةذدة ساآلن، ئةو كات طويَزايانةوة دوكانةكةو تةواو سةرقاَلى ئيش كردن بوو، مانطانةى وةردةطرت. جطـة  
لةوةيش لةسنجق لةبرى ميَرد منداَليَكى ديكة دامةزرا. ئةو كات بافلى لة واتاى ثاشةكةوت كردن طةيشت. 

دةكرد كة ثاشةكةوت كردن ثيَى دةبةخشـى   دةركى بة واتاى ثاشةكةوت كردن كرد. هةستى بةو ضيَذة خؤشة
و، ئةو هيَزة مةزنةى ثيى دةبةخشى. بؤ ماوةى ثيَنج ساأل لة ذووريَكى بضووكى بنةوةى دوكانةكةيدا بةسةر 
برد. رِؤذيَك لة رِؤذان ئاطرى نةكردةوةو، نةيش لةبةر رِووناكى مؤميَكدا نوسـت. كاتيَـك تةمـةنى طةيشـتة     

ى كيذَيكى بة ِرةوشـتى خـةَلكى )ضـائنض(ى بـؤ خواسـت كـة تـا رِادةيـةك         بيست و سآ سالَ ثوترس بة خؤ
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دةوَلةمةند بوو. لةو كاتةوة هةردووكيان دةستيان بة ثاشةكةوت كـردن كـرد. كاتيَـك وآلت داطريكـرا، كـار      
طوِرى تَيكةوت و قازانج كردن ئاسان بوو و خـةرجى كـةم بـووةوة. سـوودى لـة قازاجنـةكانى بينـى لةطـةأل         

ون لةسةر كةم خةرج كردن، بؤية دوكانيَكى بؤ خؤى كردةوةو دةستى بة ثاشةكةوت كردنى ثـارة  بةردةوامبو
كرد. لةو رِؤذانةدا كاسبى كردن ئةوةندة دذوار نةبوو، زؤر كةس بة ئاسانى قازاجنيَكى باشيان بةدةست هيَنا 

ا. دةست بـة قازاجنـةوة طـرتن    بةآلم ئةوةندةى نةخاياند زؤر خيَراتر ئةوةى بة دةستيان هيَنابوو لةدةستيان د
كاريَكى طرانرت بوو. ئةويش قازاجنيَكى دةست بكةوتاية هةَليدةطرت و، رِؤذ نةبوو قازاجنى زؤرتر ثاشـةكةوت  
نةكات. كاتيَك ئةم ساآلنةى دوايى بةسةردا هات، ثشيَوى لةطةَلـدا سـةرى هةَلـداو) سياسـةت(ى لةطةَلـدا      

سـاَلدا ضـووبوو، هـةموو ئـةو هةنطاوانـةى هاويشـت كـة دةبـوو          سةرى هةَلدا، ئةو ويَرِاى ئةوةى بـة نيَـو  
بيانهاويَذيَت بؤ ئةوةى لةم تةنطذة نويَية بطات و خؤى لةبةرانبةردا رِابطريَت و بطوجنيَنيَـت و، ليَـى دةربـاز    
بيَت بآ ئةوةى هيض زيان و هيض رِيسواييةكى تـووش ببيَـت. ياريـدةدةرى سـةرؤكى شـارةوانى و سـةرؤكى       

يينى و سةرؤكى كؤمةَلةى سريب )كؤنكؤرد( بوو. طةورةترين بةشدارى بانكى سريب و ئةنـدامى  تايةفةى ئا
بة ثيَى بنةما ثةيرِةوكراوةكانى طةرِةكى بازرطـانى هـةوَلى دا    ،ئةجنوومةنى بةرِيَوةبردنى بانكى ناوضةيى بوو

ةوة خـؤى بـةدناوو رِيسـوا    كاربةدةست و دةستةآلتداران ثشت طوآ نةخات، بةآلم بةبآ ئةوةى لةرِوانينى طةل
بكات. بةرِاى هةموو دانيشتووان منوونةيةكى بآ هاوتاى ثلةو ثاية بةرزى و ضاك رِةفتارى و وريايى بوو. بةم 
شيَوةية لة ماوةى نزيكةى نيوةى تةمةنى مرؤظيَك كـارى دةكـردو ثاشـةكةوتى دةكـردو، مانـدوو دةبـوو،       

ببوواية سةآلوى ليَـدةكردو، هيَـورو    ةتووش هةركةسيَكةوتةنانةت ئةزيةتى ميَشيَكيشى نةدةدا، تووشى بة 
ن سـةرقاَلى كردبـوو.   دبآ دةنط بة رِيَى خؤيدا دةرِؤيشت و ثرت لة هةر شتيَكى ديكة ثـارة ثاشـةكةوت كـر   

ئيَستة تةماشاى بكة كة هةموو ئةو رِيَطةيةى برِيوة، ضى بةسةرهاتووةو بـةكوآ طةيشـتووة. ئةوةتـة لـةم     
وةك بَليَيت جةردةو رِيَطر بيَت، دوو سةرباز ثاسةوانى دةكةن، ضـاوةرِوانة مووشـةكيَك   كوختةدا دانيشتووة، 

يان هةر ئاميَريَكى ديكةى دؤزةخيانة بيَت و، ثردةكة ويَران بكات و، بـةو هؤيـةوة ئـةويش سـةربربِن يـان      
ةر شتيَكى ديكـة  طوللةباران بكةن. هةر هةموو ئةوةيش طةيانديانة ئةو باوةرِةى )هةر ئةمةيش بوو ثرت لةه

ئازارى دةدا( كة هةموو ئةو شةكةتى و دذوارييةى ضةشتى و هـةموو ئـةوةى خـؤى ىلَ بيَبـةش كـرد، تـا       
ذيانيَكى ئةوتؤ بةسةر ببات شايةنى سةط بيَت نةك مرؤظ، كة هةر هةموو ئةوة بـآ سـوودو بـآ ئوميَدانـة     

ورِةكانى و رِاى الوةكانى ديكة لة رِاى ئـةو  بوو، بؤية بة طشتى بة رِيَطةيةكى هةَلةدا رِؤيشت و، بؤية رِاى ك
باشرت بوو، ئةم سةردةمةيش ثيَوةريَكى نيية كةيسةكانى ثآ بثيَوريَن و، رِيَطةيـةك لةرِيَطـةكانى ثيَوانـةيش    
نيية، يان ضةندين ثيَوةرى جيا جياى لة ئةذمارندا هةية، يان بةاليةنى كةمةوة دةركةوت كة ئةذماردنةكانى 

 ركةوت كة ثيَوةرةكانيشى كورت مةوداو كورتبينن.ئةو هةَلةن و، دة
 لةطةلَ خؤيدا دةيطوت:

هةموو شتيَك ئامؤذطاريت دةكةن كة كار بكـةيت و ثاشـةكةوت بكـةيت و، هانـت      …ـ شتيَكى مةزنة! 
دةدةن كار بكةيت و ثاشةكةوت بكةيت .. هةموو شتيَك ئامؤذطاريت دةكةن و هانت دةدةن ئةمـة بكـةيت   

ت و ئةقَلت .. تؤيش بة طويَى ئامؤذطارييةكان دةكةيت و، وريايانةيش بةرةو ثيَشـةوة  كَليسةو دةستةآل …
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هةنطاو دةهاويت و ذيانيَكى دادوةرانة دةذيت يان بَلآ هةرطيز ناذيت، بـةَلكو كـار دةكـةيت و ثاشـةكةوت     
ثاشان لـةناكاو  دةكةيت و غةمةكانت بةسةرتدا دادةواَليَن و هةر هةموو ذيانت بةم شيَوةية بةسةر دةبةيت، 

هةر هةموو ئةم شتانة دةطؤِرَين و تـؤيش نكؤَلييـان ليَدةكـةيت و نايانناسـيت: سـةردةميَك ديَـت هـةموو        
ن و، كَليسةيش دةروازة دادةخات و كـث و بـآ دةنـط دةبيَـت و، تـةنيا هيَـز       ةخةَلكى طاَلتة بة ئةقأل دةك

مان و دارايى خؤيان تيَدا بة دةست ثـاكى و  شويَنى هةموو دةستةآلتيَك دةطريَتةوة، سةردةميَك ئةوانةى سا
زةمحةت دةستةبةركردووة، تةماشا دةكةن رِؤزى خؤيان لةدةست داوةو تةمةنيان بفـريِؤ ضـووة، سـةردةميَك    
كةسى تيَدا سةرناكةويَت تةنيا بة زةبرو جةربةزةيى نةبيَت. كةسيش ددان بةو رِةنج و كؤششانةدا نانيَت كـة  

ادات، كةسيش ئامؤذطارى و رِيَنويَنيت ناكات كة ضـى ثيَويسـتة بيكـةيت تـا     تؤ داوتن، كةس يارمةتيت ن
 …سامانةكةت بثاريَزيت، ئةو سامانةى بةكارو ثاشةكةوت كردن بةدةستت هيَناوة. ئاية ئةمة كردةنييـة؟  

 ئاية ئةمة كردةنيية؟
شى دةستةبةر نةكردايـة،  هةروةها بافلي رِانكؤظيض بةردةوام ثرسيارى دةورووذاند، تةنانةت ئةطةر وةآلميَكي

سةرلةنوآ دةهات و لةسةرةتاوة دةستى بةبريكردنةوة دةكرد. كاتيش سست و دذوار بةرِيَوة دةضـوو. بـافلى   
بريى لةوة دةكردةوة كة ئةم ثردةى هةزاران جـار بةسـةريدا ثةِريوةتـةوة، بـةآلم ِرؤذيَـك لـة ِرؤذان ليَـى ورد        

موو قورساييةكيةوة بةسةر هةردوو شـانى ئةوةوةيـة كـة شـى     نةبووةتةوة، نهيَنييةكى شووم و ناضارة بةهة
ناكريَتةوةو بة ئةقَليشةوة ناضيَت. وةك دةبيَت كارةكة وابيَت جؤرة نوستنيَك بيَت كة هةَلستانةوةى بـةدوادا  

 نةيةت.
ةت، بافلى تةنيا كةس نةبوو ئارةقةى خويَن و ئاوى دةردةداو نغرؤى خةويَك دةبوو هةَلسانةوةى بة دواودا نةي

لةو رِؤذانةى وةرزى هاويندا، لةو ثارضة زةويية تةسكةى نيَوان رِووبارى دريناو ئةو سنوورة ثرِ لة هةَلـةت و  
سةختةدا، لة شارو طوندو رِيطةو بان و دارستانةكاندا، لة هةموو شويَنيَك، ثياوانى زؤر هـةبوون ئـارة  بـة    

ى مةرط دةضوون، مةرطى خؤيان و مـةرطى كةسـانى   دةم و ضاوياندا رِيَضكةى بةستبوو لةكاتيَكدا بةرةو ثري
ديكة، لة هةمان كاتيشدا لة ضنطى ئةو مةرطة هةَلدةهاتن و، دةكؤشان بة هةموو هيَزو تواناو هةموو ئـةو  
هؤكارانةى هةيانة لة خؤيانى دوور خبةنةوة. ئةم ياريية سةيرةى ئادةميزادان دةيانكرد، ئـةو يارييـةى ثيَـى    

، ضى زيندةوةرو ضى بـآ طيانيشـة   ةولة دواى رِؤذ فرةوانرت دةبووةوةو بآلوتر دةبووةودةطوتريَت جةنط، رِؤذ 
 ذيَر رِكيَف و دةستةآلتى دةكةوتن.

لةو شويَنةشةوة كة لة كوختةكةى شارةوانييةوة دوور نةبوو، لةو بةيانييةدا، طرووثيَـك سـةرباز بينـران كـة     
ى سةربازييان ثؤشيبوو، شةثقةى سثييان لةسـةر بـوو،   خةَلكى ثيَشرت لةو سةربازانةيان نةبينيبوو. جلى سثي

 ئةوانة هيَزى سةر بة سوثاى ئةَلمانيان، ئةو هيَزانةى ناوى مةفرةزةى )سكؤتارى(يان ليَنرابوو.
بةر لة جةنط رِةوانةى )سكؤتارى( كرابوون، بةو ناوةى كة سوثاى نيَو دةوَلـةتني، تـا لـةوآ بـة هاريكـارى      

ديكة ناردبوونيان سستم و ئاسايش سةقامطريو بةرقةرار بكةن. كاتيَك جةنط  طرووثى ديكة لة نةتةوةكانى
دةستى ثيَكرد فةرمانيان ثيَكرا سكؤتارى بةجآ بهيََلن و بضـنة ذيَـر دةسـتةآلتى نـزيكرتين فةرماندايـةتى      

ةى نةمسا لةسةر سنوورى سريبيا. شةوى رِابوردوو طةيشتنة شارةكة، ئةوةتة ئيَستة لةو ثارضـة زةوييـة ثانـ   
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نيَوان طؤرِةثانةكةو طةرِةكى بازرطانيدا ثشوو دةدةن. سةربازةكان لةويَدا ضاوةرِوان بـوون تـا فـةرمانيان ثـآ     
بكريَت هيَرش ببةن. نزيكةى سةدو بيست سةربازيَك دةبن، ئةمةيش سةرهةنطةكةيانة، كة ثياويَكى سوورة 

ى سةرزةنشـت كردنـى ضاووشـى جةندرمـة     فَلى قةَلةوةو بةرطةى طةرما ناطريَت، لةم ساتة وةختةدا سةرقاَل
)دانيلؤ رِيباتس(ة، بة شيَوةيةك سةرزةنشتى دةكات وةك ضؤن سةرؤكيَك لـةخوارةوةترى خـؤى سةرزةنشـت    
ناكات تةنيا لة سـوثاى ئـةَلمانيادا نـةبيَت، بـة شـيَوةيةكى ناشـريين و نـاِرواو نالـةبارو بـآ هـيض جـؤرة            

ة سكاآلى لةدةست ئةوةية كة خؤى و سةربازةكانى خةريكن رِةضاوكردنيَك سةرزةنشتى دةكات. سةرهةنطةك
لة تينوواندا دةخنكَين و، ثيَويستيان بـةو شـتانةية كـة زؤر ثيَويسـنت و دةبيَـت هـةيانبيَت كةضـى نيانـةو         
دووكانى دةورو بةريشيان كة رِةنطة ثرِ لةو شتانة بـن هـةر هـةموويان داخـراون. ئةطةرضـى فـةرمان دراوة       

 هةموو واآل بن.
ئيَوة ليَرة ضني؟ جةندرمةن يان بووكةشووشة؟ دةبيَت من و ثياوةكامن ليَرة مبرين؟ يان دةتانـةويَت وةك دزان  ـ 

ثرِيان بدةمآ و بيانكةمةوة؟ دةبيَت هةر ئيَستة خاوةنانى ئةم دوكانانة بدؤزريَنةوة. ئاية واتاى ئـةم وشـةية   
 دةزانيت: هةر ئيَستة؟

دةكرد خويَنى زؤرتر دةزاية دةم و ضاوى. بة جل و بةرطة سةربازيية  سةرهةنطةكة هةركة وشةيةكى نويَى طؤ
 بة سةرى تاشراويةوة زؤر توورِة بووبوو ضوون مةشخةأل بَليَسةى دةهات. سثييةكةى و

 ضاوشةكة واقى ورِمابوو، ضاوى دةترووكاندو، هيضى نةدةكرد تةنيا ئةوة نةبيَت كة دةيطوت:
 . بةَلىَ ئيَستة ... ئيَستة ...ـ بةَلىَ طةورةم ... هةر ئيَستة ..

ئةوةندةى نةبرد لة بارى وا  ورِماوييةوة ضووة بـاريَكى بشـيَوي سةرشـيَتانةوةو، لةسـةر هـةردوو ثاذنـةى       
وةرضةرخايةوةو بةرةو طةرِةكى بازرطانى تيَى تةقاند، وةك بَليَيت ضاووشى جةندرمةكان، لة حةذمةتى قسـة  

رِةييدا ضاوى ئاطرى دةكردةوة، تينى ئةو ئاطرةى ثيَطةيشتبيَت. بؤيـة  نابةدَلةكانى سةرهةنطةكةدا كة لة توو
 هةرِاى دةكردو هةرِةشةى دةكردو ضى بةرضاو بكةوتاية دايدةثَلؤساند.

لةو رِاكردنةيدا يةكةمني كةس تووشى بوو بة تووشيةوة عةىل خؤجـة بـوو. عـةىل خؤجـة لـة طةرِةكةكـةى       
لـة دوكانةكـةى بـدات، كاتيَـك ئـةم )برياتـس(ة فاكمايسـتؤرة         خؤيانةوة دابةزيبووة بازارِ بؤ ئـةوةى سـةر  

بةناوبانطةى بينى طةردةلوول ئاسا بةرةو رِووى ديَت و تةواو طؤرِاوة، زؤر سةرى سـورِماو ثرسـى ئايـة ئـةم     
ثياوة درِندةية كة لة شيَتيَك دةضيَت بةتةواوةتى ئةقَلى لة دةست دابيَت، تؤ بَليَيت بـة رِاسـتى خـودى ئـةو     

استؤر(ة بيَت كة ماوةى ضةند ساأل بوو، دةيبينى هيَورو بـةرِيَزو لةسـةرخؤ بـة بـةردةم دوكانةكةيـدا      )فايكم
تيَدةثةرِى. كةضى ئيَستة بووةتة )بيرتاس(يَكى ديكةى دةم و ضاو طرذ بةو دوو ضاوى ئةبَلةقاوى دةنؤرِيَـت و  

اندا بةدى دةكريَت. ئةوةنـدةى نـةبرد   كةس نابينيَت و كةس ناناسيَت تةنيا ئةو ترس و تؤقينة نةبيَت كة تيَي
ضاوشةكة بة هات و هاوارةوة قريِاندى وةك بَليَيت ئةو كردارة دووبارة بكاتةوة كة سةرهةنطةكة ئةجنامى داو 

 هةمان ئةو وشانةى بة ئةَلمانى دووبارة دةكردةوة كة ثيَش ضةند ساتيَك لة سةرهةنطةكةى بيست.
ن. ئةدى فةرمانتان ثيَنةدراوة دوكانةكانتان واآل بن؟ ئاية ثيَويستة بة ـ بةخواى مةزن دةبيَت لةسيَدارة بدريَ

 هؤى ئيَوةوة ....
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ةى بـة الجـانطى رٍِِاسـتيدا    بةر لةوةى عةىل خؤجةى وا  ورِماو يةك وشة طؤ بكات، ضاووشةكة يةك شةثازل
 و.، بؤية سةرويَنةكةى الى طويَى رِاستييةوة بةالى طويَى ضةثيدا الرة سةنط بوسرةواند

ضاووشة ثةشيَوةكة كة هيض شتيَكى نةدةبينى ضةند دوكانداريَكى ديكةى ناضار كرد دوكانةكانيان بكةنـةوة.  
هيَشـتة وا   عةىل خؤجة سةرويَنةكةى رِاست كردةوةو، ثاشان دةرطةى دوكانةكةى كردةوةو ليَى دانيشـت و  

بوونةوة، جل و بـةرطيَكى سـةيريان   . ذمارةيةك سةربازى نامؤ لةدةورى كاآلكانى طردورِماوى بةرى نةدابوو
ثؤشيبوو بة دريَذايى تةمةنى نةيبينيبوو. هةر هةموو ئةم شـتانة واى ليَدةكـةن هةسـت بكـات كـة خـةون       

رِنةميَنيَت كـة شـةثازلةى   ودةبينيَت . بةآلم لةم سةردةمةدا واى ليَهاتووة بةرانبةر بة هيض شتيَك سةرى سـ 
 تيَدا لة ئامسانةوة دةباريَت.

تؤثخانـةكانيش   ىةية يةك مانطى رِةبة  تيَثةرِى: ثردةكة جارو بار بؤردومان دةكريَـت و، مووشـةك  بةم شيَو
ثيَدةشت و طردؤَلكةكانى دةوروبةر دةهةذيَنن و، لة هةموو اليةكةوة هةموو جـؤرة ذان و ئـازارو تةنطانـةو    

رتر دةكةن. هةر لة رِؤذانى توندوتيذييةك تووشى خةَلكى دةبيَت، ئةوانيش ضاوةرِوانى ئيَش و كولةمةرطى زؤ
سةرةتاوة زؤربةى دانيشتووان شارةكةيان بةجآ هيَشت، ثاش ئةوةى كةوتة نيَـو دوو ئـاطرةوة. لـة كؤتـايى     
مانطى ئةيلوولدا بةتةواوةتى ليَى كشانةوة. دوايةمني فةرمانبةران بةشةو ليَى كشـانةوة: بةسـةر ثردةكـةدا    

ارةوة دةردةضيَت، ضونكة هيََلى شةمةندةفةرةكة ثضرِابوو. ثاشـان  ثةرِينةوةو ملى ئةو رِيَطةيان طرت كة لة ش
بةتاليؤنى سةربازةكان لة كةنارى رِاستةوة كشانةوة، وردة وردة هيض لة طؤرِةثانى شارةكةدا نةمايةوة تـةنيا  

 ةيـان ذمارةيةكى كةم بةرطريكارو ثاسةوانى تاك و تةراى جةندرمة نةبيَت ... ئةوانيش ضـاوةرِوان بـوون نؤر  
 بيَت و بكشيَنةوة.

ثردةكةيش لة كابرايةك دةضوو سزاى لة سيَدارةدانى بةسةردا درابيَت، بةآلم هيَشتة لة نيَوان دوو جيهاندا كة 
 دةجةنطان بة ساغى مابووةوة.

 
****** 
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 بيست و ضوارةمني ثارِ

 

 

 

 

 
 

هةورةكان لووتكةى ضياكان و  ئةو شةوة هةور رِووى ئامسانى طرتةوة، تةنانةت مرؤظ واى دةزانى ثاييزة، ثةَلة
ئةو ئامسانةى نيَوانيان داثؤشيبوو. نةمساوييةكان تاريكى شةويان قؤستةوةو دوايةمني مةفرةزيان كشـايةوة،  
كة بةيانى بووةوة نةك هةر هةموو مةفرةزةكان لةو ديوى كةنارى رِووبارةكةوة بوون بـةَلكو لةبةرزاييـةكانى   

ون، بةضــاو نــةدةبينران و مووشــةكةكانى تؤثخانــةى ســريبةكان ثشــتةوةى نشــيَوى ضــياى )ليَشــتة(وة بــو
 نةيدةثيَكان.

كة رِؤذ بووةوة ثرزة ثرزى بارانيَكى ثاييزانة بةسةر شاردا بارى. دوايةمني ثاسةوانان بةبةر ئـةم ثـرزة ثـرزى    
وو شتيَك كث بارانةوة مالَ بةمالَ و كؤطة بة كؤطةى نزيك ثردةكة دةطةرِان تا بزانن كةسيان تيَدا ماوة. هةم

لى لؤتيكا، ئؤردووة رِووخاوةكة، ئةو سآ يان ضوار دوكانانةى دةكةونة و خامؤش بوو: يانةى ئةفسةران، ئؤتيَ
دةروازةى شارةوة. بةآلم لةثرِ عةىل خؤجةيان بينى لةبةردةم دوكانةكةيدا رِاوةستاوة. هةر ئيَستة لة ماَلـةوة  

تةوة. خؤجـةيان دةناسـى و دةيـانزانى كابرايـةكى رِةفتـار      طةيشتووةتة ئيَرةو خةريكة دةرطةى دوكانة دةكا
سةيرو سةمةرةية، بؤية فةرمانيان ثيَكرد يةكسةر دوكانةكةى داخبات و طؤرِةثانى بازارِةكة بـةجآ بهيََليَـت،   
ضونكة مانةوة لة نزيك ثردةكة بة تةواوةتى قةدةغةيةو، هةركةسيَك بةو شـيَوةية جبووَليَتـةوة ذيـانى خـؤى     

 ترسييةوة.دةخاتة مة
خؤجة تةماشايةكى كردن، ضؤن تةماشاى ضةند سةرخؤشيَك بكات قسةى هةَلـةت و ثةَلـةت سـةبارةت بـة     
شتيَك بكةن هيضى لةبارةوة نةزانن، ويستى وةآلميان بداتةوةو بَليَت: ماوةيـةكى دوورو دريَـذة ذيامنـان لـة     

ك لـة دواى يـةك دةنيَـذريَني، بـةآلم     مةترسيدايةو ماوةيةكى دوورو دريَذة هةموومان مردووين، ئةطةرضى ية
قسةى نةكرد ضونكة تاقيكردنةوةى ئةم دواييةى ضةشتبوو، بؤية بة زاريَكى ئاسايى و سروشتى ثيَـى طـوتن   
 كة هاتووة شتيَك لة دوكانةكةى بباتةوةو ئةوةتة يةكسةر بؤ ماَلةوة دةطةرِيَتةوة. زؤر رِوون و ئاشكرايش بوو

بارة فةرمانيان ثيَكرد بة زووترين كات ئةم طةرِةكة بةجآ بهيََليَت، ثاشـان بـة   كة زؤريان ثةلة بوو، بؤية دوو
 طؤرِةثانى بازارِةكةدا تيَثةرِين و رِوويان كردة ثردةكة.

كاتيَك بة هةنطاوى كث و بآ دةنط بةسةر ئةو خؤَلةدا كة بارانةكة كردبووية مافووريَكى ضرِى شيَدار دوور 
كردن. هةروةها تةماشاى كردن كاتيَك بةسةر ثردةكةدا دةثةرِينةوةو لة  دةكةوتنةوة، عةىل خؤجة تةماشاى
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ثشتى ئيفريزة بةردينةكةوة بزربوون و تةنيا سةريان و نيزة دريَذةكانى تفةنطـةكانيان دةبينـران. ئـةو كـات     
 هةتاو هةَلهات و لووتكةى )تاويَرةكانى بؤتؤكؤ(ى رِووناك كردةوة.

 موو ئةم هةنطاوانة دَلرِةقانةن، بةَلكو بآ نرخ و بةهان.عةىل خؤجة لةطةأل خؤيدا طوتى: هة
، بزةى منداَليَك مامؤستاكةى فريو دابيَت. دةرجيةى دةرطةكـةى بـةرز كـردةوة بـة     تىَها ىسةربةخؤ بزةيةك

شيَوةيةك بتوانيَت خؤى خبزيَنيَتة ناو دوكانةكةوة، كة ضووة ذوورةوة وازى لة دةرطةكـة هيَنـا بـةخؤى بيَتـة     
بةرِواَلةت دوكانةكة وا دةهاتة بةرضاو كة داخرابيَت. ئةوةتة لة تاريكيدا ثةنا دةباتةوة بـةر ذوورة  خوارةوة. 

بضكؤلةكةى ثشتةوةى دوكانةكة، ئةو ذوورةى كة زؤر جار لة دةستى ئةو خةَلكانةى بيَزاريان دةكـردو، ئـةو   
ردو، لة دةسـتى خيَزانةكـةى و   مشت و مرِو ئاخافتنانةى ميَشكيان ذاراوى دةكردو ماندوو و شةكةتيان دةك

لة دةستى غةم و خةفةتةكانى رِاى دةكردو، خؤى تآ دةثةستاند. لةسةر كورسييةكى نزم دانيشت و هةردوو 
قاضى لةذيَر خؤيدا نووشتانةوةو ثشووى دا. هيَشتة ناخى ثةشيَوى بـة دةسـتى زؤر هةسـتى دةرةكيـوة لـة      

يَور دةبيَتةوةو ضوون تةرازوويةكى رِيَك و ثيَك هاوسـةنطى  هةَلضوون و داضووندا بوو، كةضى ئةوةتة ئيَستة ه
خؤى بةدةست دةهيَنيَتةوة. ئةوةندةى نةخايانـد ذوورة بضـكؤلةكة بـة طـةرماى جةسـتةى طـةرم بـووةوةو،        
ئةوةندةى نةبرد خؤجة هةستى بة ضيَذى تاك و  تةنيايى و، هيَورى و بريضوونةوة كرد، كة شـويَنة تةسـك و   

زةكةى دةكردة ضةندين باخضةى ئةوتؤ كة نةدةبينران، دةيكردة ضةندين باغ و باغـاتى بـآ   تاريك و ثرِ لة تؤ
 كؤتايى، دةيكردة بةهةشتطةليَكى كةنار سةوزو ئاوو رِووبارى ئةوتؤ لةسةرخؤ هاذةيان دةهات.

 لة تاريكايى ئةم شويَنة تةسك و تروسكةدا مرؤظ هةست بة فيَنكى بةيانى بارانـاوى و خؤركـةوتن دةكـات.   
لةدةرةوةيش كثييةكى نائاسايى باَلى بةسةر شويَنةكةدا كيَشابوو، كثى و بآ دةنطييةك هيض تة  و تؤقيَـك  
نةيدةشَلةذاندو هيض دةنطيَك لة دةنطى مرؤظ نةيدةثضرِى و ترثةى ثيَـيش تيَكـى نـةدةدا ـ ئـةوةيش جـؤرة       

خؤجـة لـة دَلـى خؤيـدا      ثةرجوويةكة ـ  هةستيَكى شادى و كامـةرانى دَلـى عـةىل خؤجـةى تـةنيبووةوة.      
دةيطوت: ئةوةتـة ضـةند تةختـةداريَك وةك كةشـتييةك لـة كةشـتييةكانى ثـةرجوويان ىَل ديَـت، دةشـيَت          
برِواداريَك لةوانةى برِوايان بة ئايينى رِاستةقينة هةية داَلدة بدات و بثاريَزيَت، لة هـةموو خراثةيـةك و لـة    

ئةو غةم و خةفةتانةةى دةثاريَزيَت كة بـآ ضارةسـةرن،    هةموو جؤر كولةمةرطييةكى دةثاريَزيَت، لة هةموو
لةو تؤثخانانةى دةثاريَزيَت كة ئاطر دةباريَنن، تؤثخانةكانى دوو دوذمن كة بةسةر سةرتةوة دةجـةنطن، دوو  
دوذمن هةردووكيان خواناناسن، نازانيت كاميان لة كاميان خراثرتة. خؤجة بة شادييةوة لةطةأل خؤيدا طوتى: 

جةنطةوة تا هةنووكة دنيا بةم شيَوةية هيَورو كث نةبووة ... كثى ضةند خؤش و ضةند جوانـة ...   لة رِؤذانى
بة طةرِانةوةى كثى تا ماوةيةكيش بووبيَت ئةو ذيانة رِاستةقينةى مرؤظايةتييـة بـؤ مـرؤظ دةطةرِيَتـةوة كـة      

ثخانـةى كريسـتيانةكانةوة   ماوةيةكى دوورو دريَذة بةرةو كزبوون دةضوو، كة لة ئاكامى بؤردومـانكردنى تؤ 
 بةتةواوةتى لةناودةضوو. بآ دةنطى لةنويَذ دةضيَت، بةَلكو خؤى لة خؤيدا نويَذة.

با بـةرزى  ةلةو ساتةدا، خؤجة هةستى كرد كورسييةكة لة ذيَريدا باأل دةطريَتةوةو ضوون ثةرِيَكى بةردةم رِةشـ 
تريشقةيةكى طويَكةرِكةرو، ثاشـان بـوو بـة     دةكاتةوة. ئةو بآ دةنطى و كثيية  )خؤشة( ثضرِاو لةناكاو بوو

طرمةيةكى ئةوتؤ دةنطى دايةوةو ئامسانى تةنييةوةو هةردوو طويَى ثرِكـردو، ئةوةنـد ثـةرت و بـآلو بـووةوة      
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طويَى مرؤظ نةيدةتوانى بةرطةى بطريَـت. بؤيـة ِرةفـةكانى بةرانبـةرى بـة ديوارةكـةوة هةَلكـةنران و، ئـةو         
ةرةو رِووى ئةو فرِين، هاوكات بة خؤى بةرةو كاآلكان فرِى. خواجة دةستى بـة  كاآليانةى بةسةريانةوة بوون ب

ئاخ و ئؤ  كرد: ئاخ، يان بَلآ هزرى وى بوو كةوتة ئاخ و ئؤ  كردن، ضونكة نة دةنط و نة تواناى بيستنى 
ةموو نةما، بةَلكو شويَنيشى لةم دنيايةدا نةما. قاووقيذو دةنطيَكى بةهيَز هـةموو شـتيَكى خنكانـدو، هـ    

 ىشتيَكى تيَكشكاندو  هةموو شتيَكى لة رِيشةوة هةَلكيَشاو هةموو شتيَكى باأل دايةوة. مةزةنـدةى ئـةوة  
دةكريَت ئةو ثارضة زةويية بضووكةى دةكةويَتةوة نيَوان هةردوو رِووبارةكةوةو شارةكةى لةسةر دروست كراوة 

ة هيَناية كايـةوة، بؤيـة فرِيَـى داوةتـة بؤشـايى      لة بنةوة هةَلتةكيَنرابيَت، ئةو هةَلتةكانةى ئةم طرمة قةبةي
ئامسان و بة ئامساندا دةفرِيَت و، هةردوو رِووبارةكة لة رِيَرِةوى خؤيان دةرضـوونةو بـةرةو ئامسـان بوونةتـةوةو     
ئيَستةيش بة هةموو ئةو ئاوة قورسةيانةوة وةك دوو تاظطة لـة ئامسانـةوة دادةرِذيَنـة خـوارةوة بـآ ئـةوةى       

نت  يان تيَك بشكيَن. تؤ بَليَيت رِؤذى )قيامةت( بيَت؟ تؤ بَليَيت ئةو كاتة بيَت كة كتيَبى خواو جاريَك رِاوةس
زاناكان قسةى لةبارةوة دةكةن؟ تؤ بَليَيت ئةو كاتة بيَت كة ئةم جيهانة لةناوضووةى بة ضـاوترووكانيَك تيَـدا   

اوةند ض ثيَويستى بةم هةموو تيَكدانة هةية، ناميَنيَت وةك بَليَيت  برووسكةيةك بيَت و بكوذيَتةوة؟ بةآلم خو
كة ئةطةر بيةويَت شتيَك بكات ثيَى دةَليَت ببة ئةويش دةبيَت؟ نا، ئةمـة كـردةى خـوا نييـة. بـةآلم كـةى       

 دةستى مرؤظ هةموو ئةم هيَزو توانايةى هةية؟
كة دةيويسـت لـةناوى   ئاية خؤجة دةيتوانى وةآلمى ئةم ثرسيارة بداتةوة بةرانبةر بةم مستةكؤَلة كوشندةية 

ببات و هةموو شتيَكى تيَدا خبنكيَنيَت، تةنانةت هزريش؟ لةكاتيَكدا ئةوةنـدة سـةرى سـورِمابوو ئةوةنـدة     
نائوميَد بووبوو، ئةوةندة شيَوابوو، ئةو هيَزة زةبةالحة ناناسيَت كة هةَليطرتووة، نازانيَت بؤ كويَى دةبـات و  

كة خؤى عةىل خؤجةية، بةردةوام سةبارةت بة هـةر كاريَـك لةسـةر     نة لة كوآ رِادةوةستيَت، بةآلم دةزانيَت
هة  بووة، خؤجة جاريَكى ديكة كةوتة ئاخ و ئؤفةوة: ئاخ ... بةآلم ئاخةكةى ئةم جارةى بة ئـيَش و ئـازار   
بوو، ضونكة ئةو هيَزةى كة بةرزى كردبووةوة هةنووكـة دةيهيَنيَتـة خـوارةوة نـةك بـؤ ئـةو شـويَنةى ليَـى         

، بةَلكو بؤ سةر عةردةكةى نيَوان ديوارة دارينةكةو كورسيية هةَلةوطيَرِاوةكة، هةستى كرد سةرى دانيشتبوو
بةر ليَدانيَكى طةورة كةوت، هةستى كرد هةردوو ئةذنؤو ثشتى ديَشيَن. هةموو ئـةوةى تـوانى ليَكـى جيـا     

سةرى و طشتيية، شتيَك بـة  بكاتةوة ئةوة بوو طويَى ليَبوو، وةك دةنطيَكى جياكارى ئةو هةراو هوريا سةرتا
توندى كةوتة سةربانى دوكانةكةى و، لةو ديوى بةربةستةكةوة طويَى لة تة  و تؤقى شت و مةكى ميتـاأل و  
دارين بوو، وةك بَليَيت هةموو كاآلكانى نيَو دوكانةكةى بوونةتة زيندةوةرو باَليان طرتووةتةوةو لة فرِينيانـدا  

يَزمةيةك بةردى بضووك بةسةر سةربانى دوكانةكةو عةردى شةقامةكةدا ثيَكدا دةدةن. ثاش ئةو بةركةوتنة ل
دابارين. بةآلم عةىل خؤجة ئةو كات بوورابووةوة. ئةوةتة لة ذوورة بضووكة تةسـكةكةيدا كـة بـؤى بووةتـة     

 تابووت، بآ طيان و بآ جووَلة دريَذ بووةتةوة.
توانى بَليَت ضةند سـةعات بـةو شـيَوةية لـةو     كاتيَك عةىل خؤجة بة ئاطة هاتةوة، دةرةوة هةتاو بوو. نةيدة

شويَنةدا بةو رِاكشاويية مابووةوة. ئةوةى لةو بوورانةوة قووَلةى بة ئاطة هيَنايةوة رِووناكى هـةتاوو دةنطـى   
مرؤظان بوو. زؤر بة زةمحةت هةستايةوة. ئةو دةيزانى كـة لـة تاريكييـةكى تـةواودا دانيشـتبوو. هةرضـى       
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ةك لة كونيَكى تةسكةوة ديَتة ناو دوكانةكةوة. بريى كةوتةوة كة دةنطيَكـى طـةورة   ئيَستةية ئةوة رِووناكيي
كة طويَى كةرِدةكردو دَلى دةتؤقاند دنياى طرتةوة. كةضى ئيَستة دنيا كث و بآ دةنطة. بةآلم بآ دةنطييةكة 

رزةيةى كة بـة  لةو بآ دةنطيية ناكات كة ثيَش ماوةيةك واى دةهاتة ثيَش ضاو زؤر خؤشة، بةر لةو بوومةلة
عةرديدا دا، بةَلكو لة برا نارِةسةنةكةى دةكات، كة ئةويش مردنة. دةركى بة قووآليى ئـةم بـآ دةنطيييـة    

 كرد كاتيَك طويَى لة دةنطيَك بوو بة ناوى خؤيةوة بانطى دةكردو، مةزةندةى دةكرد لة دوورةوة دةهات.
رطة تةسـكةكةيداية. خـؤى لـةذيَر كـاآل     خؤجة دةركى بةوة كرد كة هيَشتة زينـدووةو، هيَشـتة لـة حةشـا    

كةَلةكةبووةكان دةرهيَنا كة بةسةر سةريدا بةربووبوونـةوة، بـةدةم ئـاخ و ئؤفـةوة هةسـتاية سـةرثآ و بـآ        
ثسانةوة هاوارة ثرِ لة ئيَش و ئازارةكةى دووبارة دةكردةوة: ئاخ ... ئيَستة طويَى لةو دةنط و بانطةوازانةية 

وة ديَن. نووشتايةوةو لة كونة تةسكةكةوة دزةى كردة ناو دوكانةكةوة. ئيَسـتة  رِوون و ئاشكرا لة شةقامةكة
دوكانةكة بريتى بوو لة ويَرانةى بةسةر يةكدا داتةثيوو شتطةليَكى هةَلةوطيَرِ كة تيشكى هةتاو ليَـى دةدان.  

و ئةم بشـيَوى  دةرطةكةيش كراوةتةوةو هيَدمةى دةنطةكة هةردوو دةرجيةى دةرطةكةى لة بن دةرهيَناوة. لةنا
و لةناو ئةم كاآل تيَكةأل و ثيَكةلَ و ثةرت و بآلوةو لةناو ئةم شتانةدا كة لة هةموو اليةكةوة بةسـةر يةكـدا   
كةوتوون، ثارضة بةرديَكى لة قةوارةى سةرى مرؤظ بةدى كرد. خؤجة ضاوى هةَلربِى. بينى رِووناكى هةتاو لة 

ة كـة بـةرد سـةربانة رِاجيةكـةو بنميضـة دارينةكـةى كـون        بنميضةكةوة ديَتة ذوورةوةى دوكانةكة. ئاشكراي
كردووة. خؤجة جاريَكى ديكة تةماشاى ئةم بةردة سثيية كون كونة جوان تاشراوو لة هةردوو الوة لـووس و  

 لة الكانى ديكةوة شكاوةى كردةوة ...
 ـ ئاه ... ثردةكة ...

كةوة بـانطى دةكـرد تـا دةهـات بـةرزتر      خؤجة ئةمةى لةطةأل خؤدا دركاند، بةآلم ئةو دةنطةى لة شـةقامة 
 دةبووةوةو، رِيَى نةدةدا ثرت بري بكاتةوة.

خؤجة، بةم شيَوةيةى كة هةرةسى هيَناوةو هيَشتة تةواو نةهاتووةتـة سـةر خـؤى، ئةوةنـدةى نـةبرد خـؤى       
يان لةبةردةم ثيَنج يان شةش الودا بينى جلى بؤرى سةربازييان لةبةر بوو، شةبقةى لة جؤرى شةبقةى ثؤليسـ 

يـان لـيَ   لةسةر نابوو، ثيَآلوى لة جؤرى ثيَآلوى جووتيارانيان لة ثآ بوو، رِديَنيان دريَذ بووبـوو، تـةث و تؤز  
 يانيةكـديربِ  بريقةداريختى طوللةى بضووكى ةدوو رِهةر هةموويان . هةر هةموويان ضةكدار بوون، تبووشني

. بةآلم ئيَستة شةثقة ئاساييةكةى لةسةر نيية . )فالدؤ مارض(ى كليلسازيان لةطةَلةبووبةستبةسةر سينطةوة 
، بةَلكو كآلويَكى خورى لةسةرة، دوو رِةختى طوللةيش بةسةر سينطى ئةويشةوة يةكـديربِ  ووبى هةكة ليَوار

طومان  رِةنطة بةرثرسـيان بيَـت.   كسةر لة خؤجة نزيك دةبيَتةوة. بيَبةسرتاون. ئةوةتة يةكيَك لةثياوةكان ية
ك مسيََلى رِةشى رِيَك و ثيَك و رِوخساريَكى سةرجنرِاكيَش و جووتة ضاويَكى بريسكةدارةوة، طةجنيَكة بة جووتيَ

لةسةر شيَوازى رِاوضييةكان تفةنطةكةى لةسةر شان دانابوو، داريَكى باريكةلةى لقةدار طويَزى بـة دةسـتةوة   
 بوو.

 ةوةو ثيَى طوت:بة جنيَودان و توورِةييةوة لة خؤجة نزيك بووةوةو، دواتر دةنطى بةرزكرد
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ـ هيَى  ... تؤ ... كةس هةية بةم شيَوةية دوكانةكةى دةرطة لةسةر ثشت بةجآ هيَشتبيَت؟ ئةطةر سبةينآ 
شتيَك لةنيَو دوكانةكةدا نةميَنيَت دةَليَيت يةكيَك لة سـةربازةكانى مـن بردوويـةتى؟ ئـةركى مـن ئةوةيـة       

 ثاسةوانى كاآلكانى تؤ بكةم؟
يَمن ديَتة بةرضاو. بةآلم دةنطى طرِ بوو، دارةكةى رِادةوةشاندو هةرِةشةو طورِةشـةى  رِووى ئةم ثياوة هيَورو ه

دةكرد. لةم كاتةدا فالدؤ مارض ليَى نزيك بووةوة، بة ئةسثايى شتيَكى ثيَطوت ثياوةكةيش وةآلمـى دايـةوة   
 طوتى:

بآ ضاوديَرى دةرطـةى لةسـةر   ـ دةزامن ثياويَكى باش و بةرِيَزة. بةآلم ئةطةر جاريَكى ديكة دوكانةكةيم بينى 
 ثشت بيَت ئةو كات كارةكة بةئاسانى تيَناثةرِيَت.

ثاشان ثياوة ضةكدارةكان رِؤيشنت. خؤجة لة كاتيَكدا ئةوان دةرِؤيشنت و ئةم تيَى دةرِوانـني لـة دَلـى خؤيـةوة     
ؤرِانكارييـةك  طوتى: )ئةوانةيش ئةوةكانى ديكةن. هةركة طةيشنت يةكسةر رِوو بة رِووى من بوونةوة. هةر ط

 لةم شارةدا رِوو بدات يةكسةر من تووش دةمب (.
خؤجة هةنووكة  وا  ورِماو، زار ترةكيو، ورِو طيَذ، رِووخاو لة نزيك دوكانـة ليَقةوماوةكةيـةوة رِاوةسـتاوة.    
بازارِةكةى لةبةردةمدا ثان بووةتةوة، كة لة بةر تيشكى هةتاوى ئةم بةيانييةدا ضـوون شـةرِطة ديَتـة ثـيَش     

او، بةردى طةورة طةورةو بضووك و قرميدو لق و ثؤث و بنةدار دايثؤشيوة. خؤجة ضاوى طيَـرِاو تةماشـاى   ض
ثردةكةى كرد. كابياكة هيَشتة لةشويَنى خؤيدا بوو، بةآلم ثردةكة يةكسـةر لـة دواى كابياكـةوة رِووخـاوة،     

ونيشـدا بؤشـاييةك زارى   حةوتةمني ئةستوونى ثردةكـة نـةماوة. لـة نيَـوان شةشـةمني و هةشـتةمني ئةستو      
 دةرِوات بـة ذيَريـدا  رِووبارةكة ببينيَت  ىدةتوانيَت ئاوبة ال تةماشاى بكات ال  مرؤظئةطةر كردووةتةوة، كة 

. ثاش هةشتةمني ئةستوون ثردةكة سثى و لـووس ضـوون دويَنـآ و ضـوون لـةو كاتـةوة       كة سةوز دةضيَتةوة
 .دروست كراوة بةردةوامة تا دةطاتة كةنارةكةى ديكة

خؤجة ضةند جاريَك ضاوى ترووكاند و نةيدةويست ئةم كارةساتةى دةيبينى بسةمليَنيَت، ثاشان هةردوو ضاوى 
نوقاند. يادى ئةو سةربازانةى بة خةياَلدا تيَثةرِى كة بةر لة ثيَنج يان شةش ساأل لةذيَر خيَوةتـة سـةوزةكةدا   

ش ئـةو  كـة ثـا  الى ئةو قةثاغة ئاسـنينة ضـوو   خؤيان حةشار دابوو، ئةو ئةستوونةيان هةَلدةكةند، بريى بؤ 
ضةند ساَليَك كونى ئةستوونة مينرِيَذ كراوةكةى داثؤشيبوو، خةياَلى كرد ئـةو دةم و ضـاوة بـة رِازو     رِووداوة

رِةوانة، ئةو دةم و ضاوة كةرِو الأل و كويَرة، دةم و ضاوى ئةفسةرى ياريـدةدةر )رِانكـؤظيض(ى لـة تةنيشـتةوة     
خؤجة مووضرِكةيةك جةستةى تةنييةوة و، سةرلةنوآ ضاوى كردةوة، بةآلم هيض دميـةنيَكى  رِاوةستاوة، عةىل 

ةو بضـووك  ديكةى نةبينى تةنيا ئةو دميةنة نةبيَت كة بةر لة كةميَك بينيبووى: بازارِةكة كة بة بةردى طـةور 
وةكةى نيَـوان هـةردوو   ثردةكة كة يةكيَك لة ئةستوونةكانى نةمابوو. لةطةأل بؤشايية زار تةرةكي ،داثؤشرابوو

ثايةكة، كة مينةكة درِندانة رِووخاندبووى. تةنيا لة خةوندا نةبيَت ئةم جؤرة دميةنانة رِوو نادةن و نابينريَن.. 
تةنيا لة خةوندا نةبيَت... بةآلم كاتيَك رِووى لةم دميةنة وةرضةرخاند كة ضاو برِواى ثآ ناكـات، دوكانةكـةى   

. كة ثارضـةبةرديَكى  ةرضاو كةوتو بآلوةكانى ئيَرةو ئةويَدا بةردة زلةكةى ب خؤى بينى و، لة ناو كاآل ثةرت
بوو. ئةطةر برِوا بكريَت كة ئةمة خةونة، كةواتة خـةون لـة هـةموو شـويَنيَك      ى ثردةكةحةوتةمني ئةستوون
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بي بآلو هةية. لة ناوةندى شارةوة بانطةوازيَك بةر طوآ كةوت. فةرمانيَك بوو بة دةنطى بةرزو بة زمانى سري
بوو نزيك دةبووةوة، خيَرا دةرطةى دوكانةكـةى   ضةند ثيَيةكدةكرايةوة. عةىل خؤجة طويَى لة دةنطى ترثةى 

 رةو مالَ تيَى تةقاند و رِووةو سةرةو ذووركةكة سةركةوت. داخست و كليلى داو، بة
ى لـة شـويَنيَكى   ثيَشرت زؤر جار، كة بةرةو ماأل سةردةكةوت، هةناسةى سـوار دةبـوو، هةسـتى دةكـرد دَلـ     

ديكةدا ليَدةدات. ضونكة ئةم طردؤَلكةى ليَى لةدايك بووة، ماوةيةكى زؤرة، لةوةتاى تةمةنى طةيشـتووةتة  
ثةجنا ساأل، واى ديَتة ثيَش ضاو كة زؤر بةرزةو، تا ديَت بةرزتر دةبيَتةوةو، هـةروةها ئـةو رِيَطةيـةى بـةرةو     

ت دريَذتر دةبيَتةوة. بةآلم هيض رِؤذيَك هةستى بة هـةر هـةموو   ماَلةوةيان دةضيَت بةالى ئةوةوة دريَذةو تا ديَ
ئةمة نةكردووة وةك ئةمرِؤ هةستى ثيَدةكات و حةز بةوة دةكات زوو لة ناوةندى شـارةوة دوور بكةويَتـةوةو   

 يَت.زؤر خيَرا بطاتة ماَلةوة. دَلى بة ليَدانيَكى نائاسايى ليَدةدات و هةناسةى دةثضرِيَت . ناضار بوو رِاوةست
خةياَلى ئةوةى كرد لةوآ لة خوارةوة طؤرانيي بةر طوآ دةكةويَت. لةويَش لة خوارةوة ثردةكة، بة شيَوةيةكى  
ترسيَنةرو دَلرِةقانة رِووخاوةو بووةتة دوو كةرتةوة. عةىل خؤجة ثيَويستى بةوة نيية ئاورِى دواوة بداتةوة، تا 

ناداتـةوة: ئةسـتوونةكة، دواى ئـةوةى وةك بنـةداريَكى      هةموو دميةنةكة ببينيَت. نا هةرضؤنيَك بووة ئـاورِ 
زةبةالح لة رِيشةوة هةَلكيَشرا، نغرؤى بنةوةى ئاوةكة بووة، ثارضةكانيشى بة هةزاران هةزار لـة دةوروبـةرى   

، بؤشـايى  ثيشـى تونـدو دَلرِةقانـة رِووخـاون    ثةرت و بآلو بوونةتةوة، هةردوو كونةكةى الى رِاست و الى ضة
 زدة مةتر دريَذة، بة ئيَش و ئازارةوة دةيانةويَت بة يةك بطةن.نيَوانيان ثا

لة رِآ كردندا بـةرةو ثيَشـةوة بضـيَت و بـة     ناداتةوة. بةآلم ناشتوانيَت  نا هةرضؤنيَك بووة عةىل خؤجة ئاورِ
تن. تةثؤَلكةكةدا سةربكةويَت. وردة وردةيش تا ديَت دَلى هةناسةى ليَدةبرِيَت و، هةردوو قاضى هةَلينـةدةطر 

عةىل خؤجة خؤى ناضار دةكرد رِيَك و ثيَك و لةسةرخؤ هةناسةى قووأل بدات، هةناسـةيةك كـة تـا دةهـات     
قووَلرت دةبوو. ئةوسا ئةمة سوودى ثيَدةطةياند، ئيَستةيش سوودى ثيَدةطةيةنيَت. عةىل خؤجـة هةسـتى بـة    

ـ   وان هةناسـة قـووأل و رِيَـك و    هيَوربوونةوةى تةنطة نةفةسى نيَو سينطى كرد. جؤرة هاوسةنطييةكى لـة نيَ
 ثيَكةكان و ليَدانةكانى دَليدا بةدى هيَنا.دريَذةى بة رِؤيشتنةكةى دا.

و نويَنةكةى ثرت هانيان دا رِيَ بكـات. بـة    خةياَلى نويَنةكةى كرد، ويَنةى مالَو عةىل خؤجة خةياَلى ماَلةوة
بة بةرضاويةوة رِادةكشيَت.  ئةوة بةس نيية زةمحةت و لةسةرخؤ رِآ دةكات. تا ديَت دميةنى ثردة رِووخاوةكة 

تةماشات لةسةر شتيَك لة شتةكان وةرطيَرِيَت بؤ ئةوةى ضى ديكة رِاوةدووت نةكـةويَت و ئـازارت نـةدات.    
 عةىل خؤجة ضاويش بنووقيَنيَت تةنيا ئةو دميةنة دةبينيَت.

أل خؤيدا طـوتى: ئيَسـتة مـرؤظ    عةىل خؤجة هةنديَك هةناسةى باشرت بووبوو بة جؤرة خؤشنوودييةكةوة لةطة
دةزانيَت ئةو هةموو ئاميَرو ئةو هةموو ئامرازانةيان بؤضى بوو، ئـةو هـةموو خيَرايـى و ثةلـةكردن و ئـةو      
ضاالكييةيان بؤضى بوو )بةردةوام لةسةر هة  بوو، لة هةموو شتيَكدا، دذ بة هةموو خةَلكى، بةآلم هةنووكة 

ى خؤى نيية. يةكةمني جارة ئةم رِاستييةى ال بةرةواذ دةبيَت: كـة ئـةو   ئةم لة هةَلة بةدةريية جيَى رِةزامةند
لةسةر هةقة(. لة ماوةى ئةو هةموو ساآلنةدا لةسـةر ثردةكـة دةيبيـنني كاريـان دةكـرد: ثاكيـان كـردةوة،        

انا، بـةآلم  رِازانديانةوة، بناغةكانيان ثاكذ كردةوة، لوولةو بوورِى ئاويان تيَدا رِاكيَشا، طَلؤثى كارةباييان بؤ د
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رِؤذيَك لة رِؤذان هةر هةموو ئةوةيان تةقاندةوة، وةك بَليَيت تاويَريَك لة تاويَرةكانى ضيا دةتةقيَننـةوة، نـةك   
بنياتيَكى خيَرخوازى جوان. ئيَستة مرؤظ تيَدةطات ضى بوون و، ضييان دةويست. ئةو هةر لةسةرةتاوة ئةوةى 

ت بيبينيَت. شتيَكيان رِووخاند كـة لـة نـاو هـةموو شـتةكانى      دةزانى، بةآلم هةنووكة طيَلرتين طيل دةتوانيَ
ديكةدا بةهيَزترين و نةمرترين شتة، ئةو شتةشيان زةت كرد كـة هـى خواوةنـدة، كةسـيش نازانيَـت لـة ض       
سنووريَك رِادةوةسنت. تةنانةت ثردى وةزيرةكة ليَك ترازاو دارِووخاو ثسا وةك ضـؤن ملوانكةيـةكى مـروارى    

 يَتةوة، هةركة ئةو كارةيش دةست ثآ بكريَت كةس ناتوانيَت رِايبطريَت.دةثسيَت و دةثضرِ
خؤجة جـارَيكى ديكـة رِاوةسـتا. هةناسـةكانى خيانـةتيان ليَـدةكرد و ِرَيطـة سـةرةوذوورةكةيش لـةناكاو          
لةبةردةميدا قوت دةبووةوة، بة هةناسةدانى قوول ويستى جاريَكى ديكة دَلى هيَور بكاتةوة. توانى جاريَكى 

يكة هةناسة وةربطريَتةوة، هةستى كرد، جاريَكى ديكة سةرلةنوآ دةذيَتةوة، زؤر خيَرايانة دةسـتى بـة رِآ   د
 كردن كردةوة.

خؤجة لةطةأل خؤيدا طوتى: هةرضى دةبيَت با ببيَت. ئةطةرضى خةَلكى ليَرة شت دةرِووخيَنن، ئةوة لة شويَنى 
زةوى وآلتيَكى هيَورو كةسانيَكى تيَطةيشتوو هـةبن  ديكة شت دروست دةكةن. رِةنطة هيَشتة لة سةر رِووى 

رِيَز لة ويستى خوا بطرن. ئةطةرضى خوا ئةم شارة بةستةزمانةى سةر رِووبارى دريناى ثشت طوآ خستبيَت، 
ئةوة هةر هةموو جيهانى ثشت طوآ نةخستووة، ِرةنطـة هـةموو ئـةم زةوييـةى ذيَـر ئامسـانى ثشـت طـوآ         

اخر زةمان( بؤ خؤيان هةرضى دةكةن با بيكةن . بةآلم كآ دةزانيَت؟ )ئاخ ... نةخستبيَت. با ئةوانةيش تا )ئ
خؤزطة دةيتوانى كةميَك هةواى ديكةى هةَلمذيباية( ... كآ دةزانيَـت؟ رِةنطـة ئـةم ئايينـة ناهةقـةى كـة       
اليةنطرانى هةموو شتيَك رِيَك دةخةن و، شت ثاك و ضاك دةكةنةوةو كـارى ضـاكةيش دةكـةن، لـة ثيَنـاوى      

ةوةدا بيَت ثاشان لةضاوترووكانيَكدا هةموو شتيَك برِووخيَنن، رِةنطـة ئـةم ئايينـة ناهةقـة لـة ثاشـةرِؤذدا       ئ
لةسةر هةموو رِووى عةرد بآلو ببيَتةوةو، اليةنطرانى ئةو ئايينة هةموو ئةم جيهانةى خوا دروستى كـردووة  

نكارةكةيان، دةيكةنـة لةوةرِطةيـةك بـؤ ئـةو     دةكةنة طؤرِةثانى ضؤأل و هؤَلى بيناية شيَت و ويَرانكاريية تاوا
برسيةتييةيان كة تيَر نابيَت و ئةو ئارةزووانةيان كة كةس تيَيان ناطات ... هةموو شـتيَك رِيَـى تيَدةضـيَت.    
بةآلم تةنيا يةك شت هةية كة شتيَكى نةكةردةنيية بيَتة دى، ئةويش ئةوةية دنيا بة تةواوةتى و تا هةتايـة  

اى خاوةن دةروونى باآلو بويَرى تيَدا نةميَنيَت، كة لة رِيَى خوادا تـةالرى نـةمر دروسـت    ثياوانى مةزن و دان
دةكةن، بؤ ئةوةى دنيا جوانرت بيَت و، مرؤظ ذيانيَكى باشرتو ئاسانرت بةسةر ببات. ئةطةر منوونةى ئةو كةسانة 

وذيَتـةوة، ئـةوةيش شـتيَكى    ى خوا لةم جيهانة ناميَنيَـت و دةك ننةميَنيَت ئةوة واتاى ئةوةية كة خوشويست
 دةطمةن و نةكةردةنيية.

ئةم هزرانة بة ميَشكى خؤجةدا دةخوليَنةوةو، تا ديَت بة زةمحةت و سسترت رِآ دةكات. هةنووكة بة رِوونـى  
طويَى لة طؤرانيية لة شارةوة بةرطوآ دةكةويَت. خؤزطة دةيتوانى هةواى زؤرتر هةَلمذيَت ... خؤزطة رِيَطةكة 

وذوورتر نةدةبوو ...خؤزطة دةطةيشتة ماَلةوة بؤ ئةوةى لةسةر نويَنةكةى رِاكشـيَت و، يـةكيَك   ئةوةندة سةرة
لة ئةندامانى خيَزانةكةى ببينيَت و طوآ لة قسةى بطريَت. تـةنيا ئـةو هيَوايـةى دةخواسـت. بـةآلم ئةمـة       

 كاريَكى نةكةردةنى بوو.
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بـة   اسةدان و ليَدانى دَليدا بةدى بهيَنيَت. دَلـى واى ليَهات نةيدةتوانى هاوسةنطييةكى دروست لة نيَوان هةن
 واوةتى هةناسةكانى كث كردووة، وةك ضؤن جار نا جار لة كاتى نوستندا ئةوو تؤيش تووشتان دةهات.تة

 بةآلم ئةوسا لة خةو هةَلدةستا، هةَلستانيَك سةالمةتى بؤ دةستةبةر دةكرد، بةآلم ئيَستة ورياية ...
ئةو رِيَطة سةرةو ذوورةيـش   ،تى كرد هةردوو ضاوى كةللةسةرى بةجآ دةهيََلنزارى بةش بةش بووةوةو هةس

كة تا دةهات بَلندترو سةرةوذوورتر دةبوو هةنووكة خةريكة تةواو لة دةم و ضاوى نزيك دةبيَتةوة. بةرضـاوى  
 تةواو ثرِ بةو رِيَطة سةخت و دذوارة بوو كة بوو بة تاريكايى و بة تةواوةتى لةناوى برد.

يَطةيةى سةردةكةويَت و دةطاتة طةرِةكى مةيدان عةىل خؤجة دريَذ بووبووةوة، بة ضةند هةناسةدانيَكى لةو رِ
   كورت، عةىل خؤجة طيانى سثارد.

 تةواو بوو. 52/11/5002ى ئيَوارةى 9كاتذميَر 
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 لةضةند ديَرِيَكدا وةرطيَرِ
 

 
 

 لةدايكبووة خانةقني قةزاى بة سةر بنكوورةى لةناوضةى 1611 ساَلى . 
 ناوضةى لة سريوان زيَى كةنارى طؤرِةشةلةى طوندى قوتاخبانةى لة سةرةتايى خويَندنى 1693 ساَلى 

 .تةواوكردووة  خانةقني
 كردووة تةواو انةقنيخ شارى لة ئامادةيى و ناوةندى خويَندنى قؤناغى . 

 بةكالؤريؤسى دا1624 ساَلى لة بةغداو زانكؤى ويَذةيى كؤليَذى كوردى بةشى ضووةتة 1621 ساَلى 
 . وةرطرتووة كوردى ويَذةى و زمان

 كردووة نووسني بة دةستى وة1621 لةساَلى . 

 هةمةجؤرى ىوتار و بابةت شيعرو و ويَذةيى بةرهةمى كوردييةكاندا ؤذنامةرِ طؤظارو زؤربةى لة 
بؤ ضاث  عةرةبى كردووةتة كوردى ضريؤكنووسانى و شاعريان زؤرى بةرهةميَكى باَلوكردووةتةوةو

 ئةمنةكراون، ضاث  هةيةديكةيشى  دةستنووسى بةرهةميَكى ضةندئامادةى كردوون و 
  كردووة ضاث بةرهةمانةشى

 بةغدا 1629 ساَلى  ئاواز شةثؤىل كؤشيعرى . 

 بةغدا 1691 ساَلى  ازرِ ذيلةمؤى كؤشيعرى . 

 بةغدا 1699 ساَلى  بةردةباز كؤشيعرى  . 

 بةغدا 1692 ساَلى ناكات كؤض خؤر كؤشيعرى . 

 هةوليَر 1662 ساَلى يَسرِ كؤشيعرى .. 
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  هةوليَر . 1111كؤ شيعرى ئةفسانةى سيَو ساَلى 

  هةوليَر. 1119شيكردنةوة لة زمانى كورديدا دةستوورى 

 1119طيَرِراو بؤ منداآلن، وةزارةتى رِؤشنبريى ، ئامؤذطارى دايك، كؤضريؤكى وةر. 

 ضاث نةكراوة مةرطةمووش كؤضريؤكى ، 

  كارى رِؤذنامةسى كردووة. 1661ةوة تا 1629لة ساَلى 

  بوو لة ئامادةيى ثيشةسازى  كوردي ئةدبى و زمان مامؤستاى 1/6/1119وة تا 1661لةساَلى
طةرِايةوةو بوو بة مامؤستاى زمانى  1113خانةنشني بوو، لة ساَلى  1111هةولريو لة ساَلى 

 كوردى لة ئامادةيى ميدياى كضان.

  ةوة.وةتبة تةواوةتى بؤ وةزارةتى ثةروةردة، طؤظارى ئاسؤى ثةروةردةيى طويَزرا 1/6/1119لة 

  ةةنووسانى كوردستان، لقى هةوليَرمئةندامى كاراى سةنديكاى رِؤذنا.  

 


