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 9012ى يةكةم * ضاث
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 هةوليَرـ ى شةهاب * ضاثخانة
 بة رِةزامةندي نووسةر وةرطيَرِراوةتة سةر زماني كوردى و ضاث كراوة.

(ى سالَى 9920* لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتيى كتيَبخانةكان ذمارةى سثاردنى ) 
 ثيَدراوة. ى9012

 يارمةتى بةرِيَوةبةرايةتي كؤمةكى بةرهةمىبة 
تى رِؤشنبريى و الوان ضاث كراوة.وةزارةكولتوورى 
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 ضةند وشةيةك

 
ئةم رِؤمانة زادةو بريو هزرى نووسةرةو بة شيَوةيةكى رِياليزميانة نووسراوةو ثاَلةةوانى رِؤمانةكةة بةة    
و جيَناوى دووةمني كةسى تاك قسةى لةطةأل كراوةو ئةو ناوانةى لة رِؤمانةكةدا ناويان بةراوة  يةان ئةة   

شويَنة جوطرافيانةى رِووداوةكانى رِؤمانةكةيان تيَدا رِوويان داوة لةاليةن نووسةرةوة ناويان بؤ دانراوة  
ناوةكان ناوى خوازراون و هيمايةك بة شويَنى جوطرافى رِاستةقينة دةدةن و نووسةر نةيويسةتووة ئةةو   

قةينيني بةةَل و نووسةةر هةةوَلى داوة     ناوانة بهيَنيَت تا خويَنةر واى ليَك نةداتةةوة كةة رِووداوةكةان وا   
رِووداوةكان ئةوةندة لة ذيانةوة نزيك ب اتةوة مؤركيَ ى رِياليزميانةيان ثيَ ببةخشةيَت و خويَنةةر الى   
واية ئةو رِووداوانة رِاسنت و رِوويان داوة  ئةطةرضى زادةى بريو ئةنديَشةى نووسةرن و سوود لة رِووداوة 

زرو بريانةيش تيَ ةأل بةو رِووداوانة كراون بةة شةيَوةيةك لةة طةوزةرانى     ميَذووييةكان وةرطرياوةو ئةو ه
يَنةوة  بؤية دةبيَت خويَنةر وريةا بيَةت و لةة مةبةسةتى نووسةةر تةيَ       ؤذانةوة رِياليزميانة جودا نةكررِ

ب ات ئةو رِووداوانةى بؤضى تيَ ةأل بة رِؤمانةكة كةردووة  هةةروةها خويَنةةر دةتوانيَةت بةة ئاسةانى       
ت ئةو ناوة خوازرانة كام شويَنى جوطرافني كة لة رِؤمانةكةدا بة ناويَك بةكار هيَنراون و هيمايةك بزانيَ

ِروو  هةنةدَيك نةاويش هةةن نةاوى رِاسةتةقينةن و نووسةةر ِرووداوةكةانى         ةبؤ نةاوة باوةكةان دةخةنة   
 بردووةتةوة ئةو شويَنانةو دريَذةى بة رِؤمانةكةى داوة.

يَستانى( بؤ ثاَلةوانى رِؤمانةكة هةَلبذاردووة  ذيةانى لةة طونديَ ةةوة دةسةت     نووسةر ناوى )رِةوةند كو
ثيَدةكات و باسى رِووداوةكانى ذيانى ثاَلةوان دةكات لة طوندو هةنديَك لة رِووداوى ذيةان و طةوزةرانى   
طوندييةكان و شويَنى جوطرافى طوندو ئةو طوندانةى دةورو بةرى دواتر ثاَلةةوان ئةةم شةارو ئةةو شةار      

 دةكات و ئةو هةموو رِووداوانةى بةسةر ديَت كة لة رِؤمانةكةدا باس كراون.  
نووسةر ثاَلةوانةكة دةطةيةنيَتة ئاستَيك ضاو لةةو هةةموو كةسةانة ب ةات نيشةتمانى خؤيةان بةةج         
دةهيََلن و رِوو دةكةنة هةندران و بري لةيؤتؤبياو خةونى بةهةشتى سةر زةمةني ب اتةةوةو  هةرضةؤنيَك    

بطةيةنيَتة رِؤذئاوا  كة بة الى ئةوةوة يؤتؤبيايةكة هةموو ئازادى و ذيانيَ ى بةختةوةرانةى  بووة خؤى
تيَدا دةستةبةر دةبيَت  تا ئةو خةونةى بةدى ديَنيَت و ثاَلةوان خةؤى لةةول لةة نيَةوان دوو رِيانيَ ةدا      

دا حبةسيَتةوة  بةآلم لةوىَ دةبينيَتةوةو ضاوةرِوان دةبيَت ئةو مافةى ثيَ بدريَت و لة سيَبةرى ئةو خةونة
 هةردوو رِيَ ردنةكة ذ بري دةكات و لة ضةقى رِيَطةى ضاوةرِوانيدا دةضةقيَت!

 
 موكةرِةم رِةشيد تالَةبانى                                                          
 11/7/9002هةوليَر                                                         
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ناوت )رِةوةند(ة  منداَليَ ى باري ةلةى دريَذو موو زةرد  دوو ضاوى شةينت ثيَوةيةة  ضةاويَ ت هةةر     
لةمنداَلييةوة تيليَ ى تيَ ةوتووة  كاتيَك داي ت ضةَلتووكى كرِة دةكةرد تةؤيش تويَ َلةة ضةةَلتووكت     

ة قةذت نةةدةبووةوةو نةدةشةؤرا     بةسةر قذة بذو زةردةكةدا دةكرد  ئةو تويَ َلة ضةَلتووكة بة ئاسانى ل
باوكت ليَت توورِة دةبيَت و  بة ثةليَ تدا دةكات و فرِيَت دةداتة ئةو الوةو دوورت دةخاتةوة. بةوةيش 

 ئةو تيليية دةكةويتة ضاوت.  
داي ت ضاوةزاريَك و كووذةكةيةكى شني توند بة دةزوويةكةوة دةبةستيَت و لةة كةاكؤَلتى طةرل دةدات    

يبةرو ضاوثيسان بتثاريَزيت  داناى براى لة خؤت بضووكرتيشت قذيَ ى زةردى بة الوة تا لة ضاوى ئريةي
بوو زؤريان خؤش دةويسنت. زؤر جار هةردووكتان بة )خورييةكةى براى بةرطنة( بانطيان دةكةردن. لةة   
 كؤرِو ديوةخان و طردبوونةوةكاندا باوكت باسى منداَلى دةكرديت كة زؤرت ئارةزوو لةة خويَنةدن بةوو    

ت بةرضةةاو كةةةوتبا  قوتةةارت نةةةدةكرد  وهةرضةةى ثةةةرتووك و ناميل ةةةو ثارضةةة كاسةةةزى نووسةةرا
دةختويَندةوةو هةوَلت دةدا تيَيان بطةيت  حةزت لة دةربرِين دةكردو خةؤت ئاشةناى ذيةان و جيهةانى     

ت نووسني دةكرد  لة قؤناسى سةرةتايى مامؤستاى زمان زؤر جار لة وانةى رِيَنووس كة هيض هةَلةيةك
نةدةكرد  خةآلتى دةكرديت  لةبةر ئةةو نةخشةة جةوان و دروسةتانةى دروسةت دةكةردن مامؤسةتاى        
 جوطرافيا ئةتَلةسيَ ى جوانى ث  بةخشيت. مامؤستاى ئنطليزيش زؤرى بة شان و باآلتدا هةَلدةطوت.

وى كورِة طةورةى باوكت بوويت  زؤرى خؤش دةويستى  ئوميَدى بة تؤ هةبوو  هةموو شتيَ ى لةةثيَنا 
ثةروةردةكردنى تؤدا دةكرد  باشرتين جل و بةةر  و ثةيَىوى بةؤ دةكرِيةت  خةةرجى بةؤ فيَرطةة ثة          
دةدايت  لةطةأل خؤى بؤ كؤرِو دةمةتةقيَ انى ديوةخانى خانةدانان و رِيش سثييانى طوندى دةبرديةت   

نةدةبوويتةةوة   بؤ هةر بؤنةيةكى طشيت ضووباية تؤى لةطةأل بوويت. سيَبةرى ئةو بوويت و ليَى جةودا  
بؤية تؤيش نةتويست ئةو وةجاسةى كويَر ب ةيتةوة كة ئؤميَدى ئةوةى ثيَت بوو بةردةوام رِؤشةن بيَةت   
و رِؤشنرتى ب ةيتةوة  ذيانى منداَليت ذيانيَ ى ضةرمةسةرى و ناخؤشى بةوو  ئةطةرضةى لةة سةايةى     

ريطةرييان لةة رِةوتةى ذيانةت    باوك و براكانتدا دةذيايت  ىلَ زؤر رِووداوى ناخؤشت تووش دهاتن و كا
دةكرد  يةكيَك لةوانة ئةو ضاو تيلييةت بوو كة بةردةوام بريت ىلَ دةكردةوةو خةفتت بؤ دةخواردو زؤر 

 جار منداَلة وردكةى كؤآلن و طةرِةك تانةيان ىلَ دةدايت و طاَلتةيان ث  دةكرديت:
 ة ضاو تيل هات.. ضاو تيل هات !!

 كليلة!! دةرطة نابينيَت .. ة وةرن .. وةرن .. ضاوتيلة ..
  بؤية ئةو طرل كويَرةية تا دةهات لةطةَلت طةورة دةبوو. 
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لة ثانتاييةكى بضووكى نيَوان ضةند ضياو تةثؤَل ةيةكى بةرزو دؤأل و جؤطة ئاويَ ةةوة  طونةدى )خةاأل    
بةة ثيةت و فةةرِ    خاأل( دةيرِوانيية دةورو بةرى خؤى و تا ضاو برِكات ضةم و قاميَشةةآلن و دةشةتيَ ى   

لةبةردةميدا قوت بووبةووةوة  زيَةى )دوو يةا َ( سةنووريَ ى سروشةتى لةةنيَوان ئةةم و ثيَدةشةتةكةو         
طوندةكانى ئةوبةرى داميَنى ضياكاندا دروست كردبوو  بةدريَذايى جؤطة ئاوةكة كة لة رِووبارةكةوة لةة  

سةةوزى دةكةردةوة  ثيَدةشةتة    آلن و قاميشةة باكوورةوة بؤ باشوور رِاكيَشرابوو تا ضاو برِكات قاميش 
ئاوييةكةيش بة بيَستان و داىلَ و مةرةزةو كيََلطةى بةرو بوومى كشت و كاَلى و شووتى و خةلةةو دان  
رِازيَنرابووةوةو دةطةيشتة سنوورى )تازة طوند(و )طؤرِةشا(  الى رِؤذئاواوة طوند لةطةأل طوندى )كاروان 

ةتات يَى بوو  لة باكوورةوة توولة رِيَطةيةك بةرةو طوندةكانى كوذة(و )قؤرتة رِةش(و )قولة نزم(دا سةر
)بانة سثى( و )طرد قةآل(ى خواروو و سةروو هةَلدةكشةا تةا دةطةيشةتة طونةدةكانى )ضةةمة رِةش( و      

 )خورِخورِة(و ) دةربةندى ئاسا(و شارةديَى )سةيدان(.
انان لة ئاوى باران و الفةاودا نرةرؤ   لة رِؤذهةآلتيشةوة دوو دؤأل الى طونددا بةيةك دةطةيشنت و بة زست

دةبوون و بةهاران ثرِ لة طةآلو قةوزةو بؤق و سةركة ميَ وتة دةبوون و  دميةنى خةلةو كيََلطةى طةمن و 
جؤيش ديَمةنيَ ى سروشتى دَلرِفيَنيان بة طوند دةبةخشى و مةرِو ماآلتيش بة قةد ضياو تةثؤَل ةكانى 

دوويان بةبةةةر سروشةةتدا دةكةةرد  رِيَطةيةةةكى خةةؤَلينى ثشةةت طونةةدو نةةاو ضةةةمةكة طيةةانيَ ى زينةة 
ئؤتؤمؤبيليش لة نيَوان دوو طردةوة دةهاتة خوارةوةو ثيَضى دةكةردةوةو دةهاتةة نةاو ديَةوةو درةنة       
درةن  ئةطةر ئؤتؤمؤبيليَ ى ثيَدا بهاتبايةتة ناو طوند  دةبوو بة هةمان شويَندا بطةرِيَتةوة  ضةون ة  

ثؤَل ةو ضؤم دةور درابوو  ئةةو رِيَطةة خؤَلينةة دةيطةيانديتةة طونةدةكانى      لةس  الوة طوند بة ضياو تة
)طؤرِةشا(و )ضيا سوور( و )ج  تةنوور( و شةارةديَى )رِةشةة تةوو( و طونةدةكانى تةنيشةت زيَيةكةةو       

  جطة لةوةى لة )رِةشة تةوو(ةوة دةيطةيانديتةة   ة( تا دةطاتة شارؤض ةى )ئةَلوةن(دةشتى )خوار كوور
كىو( و طوندةكانى سةةر سةنوور. طؤرِسةتانى طوندةكةةيش رِاسةتةوخؤ شةويَنيَ ى لةة         طوندى )ثيَنج

تةثؤَل ةيةكى باشوورى طوندةوة داطريكردبوو  ليَرةو لةةول كيَلةى ضةةند طؤرِيَةك بةرضةاو دةكةةوتن        
دا توولةرِيَيةكيش بة تةنيشتيدا بةرةو باشوور دريَذ دةبووةوةو لةناو قاميشةةآلن و داىلَ و بيَسةتانةكان  

 بزر دةبوو.
)خاأل خاأل( بيست تا بيست و ثيَنج ماَليَك دةبةوو  كؤآلنيَةك بةناوةرِاسةتيدا لةة رِؤذهةآلتةةوة بةةرةو       
ِرؤذئاوا دووكةرتى دةكرد  لةِرؤذئاواشةوة تةثؤَل ةيةةكى ليَبةوو زؤر جةار خةةَل ى طونةد لةةول طةرد        

زسةتاندا لةةويَوة تةماشةاى ئةةو     دةبوونةوةو تةماشاى ضؤم و طوندةكانى ئةوبةريان دةكةرد  يةان لةة    
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سةرتاسةرى ضؤمى دادةثؤشى و كؤتةرةدارو ئاوماَل ى لةطةأل خةؤ   ةيان دةكرد ثاش بارنيَ ى زؤرالفاو
 دةهيَنا.

ماَلتان لةم ثةرِى طوندةوة بوو  ماَلى باباو خاَلؤيشت لةتةنيشتتانةوة بوو  تازة هاتبوونة ئةم طونةدة   
اندا بوو  هةنديَك لة ذوورةكانيان هيَشتة زنج بوون  زؤر جار شةةوانة  كؤآلنيَ ى دة مةتر ثان لة نيَوانت

كة خؤت و خوشك و براكةت لة ماَليان دةطةرِانةوة لةو تاري يية زةندةقتان دةضوو كة طوندى كةش و  
 ت ليَرةو لةول دةنطى حةثةى سةطةكانتان بةرطول دةكةوت.ماتى داثؤشيبوو  جار جار نةبيَ

ةوة  هةنةدَيك بةريةوةرى طوندةكةةى ثيَشةرتت لةة يةادبوو  كاتيَةك خوشة ة         لةو طوندةدا ضاوت كراي
شووتى و تةماتةو باميَ ةى )شيخ مةجيد(ى باوكةت   ةكؤَلى دةطرتيت و دةيربديتة داليَىطةورةكةت ل

كة لةخوار ديَى )خدرى طةورة(وة كردبووى  ئةو كاتةيشةت لةة يةادة خةؤت و )ئةسةتيَرة(ى خوشة ة       
وارةكةى دراوسيَ ةتاندا ضوونة ذوورةوة بانطى نةنة )ثيزة(تةان كةرد كاتيَةك    طةورةكةت بة كةليَنى دي

 )دانا(ى برات لةدايك بوو بؤ ئةوةى ناوكى بربِيَت.
ضى دي ةت لةياد نيية نازانيت كةى و ضؤن لةو طوندة بارتان كرد  هةر ئةوةندة دةزانيت ماَلى 

ينييةوة  بةآلم ليَرة زؤر شتت لة يادة  ئةوةت باثريت باريان كردو ئيَوةيش لةطةأل ئةوان خؤتان ليَرة ب
لة يادة يةكةمني جار باوكت دةستى طرتيت و بة ناو ضةمةكةدا بةرةو باشوور  بةرةو طوندى )طؤرِةشا( 
رِؤيشنت بؤ ئةوةى لة فيَرطةت ناونووس ب ات و دةست بة خويَندن ب ةيت  يةك ئامؤذطارى كرديت و 

اونووست دةكةم بؤ ئةوةى خبويَنيت و بطةيتة ثلةو ثايةيةك نانيَك بؤ طوتى: )كورِم ئةوة من لة فيَرطة ن
خؤت ثةيدا ب ةيت و مووضةيةك وةربطريت  ذيانى خؤتى ثيَ مسؤطةر ب ةيت  رِةنطة بة دةنطى 
مندا نةطةيت و سوود لةو مووضةيةت وةرنةطرم(  ئةو ئامؤذطارييةى باوكت بوو بوو بة درومشت و ضى 

ةو تؤيش بازووى خويَندنت ىلَ هةَل ردو دريَريت نةكردو رِةجنى ئةوت بةبادا دي ة دووبارةى نةكردةو
نةدا. ئةو ئامؤذطاريية لة سةرتاثاى تةمةنى خويَندنتدا ئامادةبوو  لةبةر ضاوت ون نةدةبوو  بةردةوام 
ة لة طويَتدا دةزرنطايةوةو بريت ليَدةكردةوة  رِاستيشى كرد  تا تؤ خويَندنت تةواوكرد  باوكت ضوو

 بةر دلؤظانى يةزدان و تا هةنووكةيش نةتتوانيوة ثاداشتى بدةيتةوة !!
 

ئةو هاوينة بانى خانووةكةتان سواغ دةداو سةتَلة قورِتان دةبردة سةربانى خانووةكة  طوتيةان شةؤرِش   
بةرثابووة  رِذيَمى ثاشايةتى رِووخاوة  ضؤن باسى ئةوة دةكرا كة شؤرِش برِيارى داوة هةةموو منةداآلن   

ريَنةةة بةرخويَنةةدن و رِؤذ دةبيَتةةة رِؤذى جووتيةةارو ضةةى دي ةةة دةرةبةةة  نايانضةوسةةيَنيَتةوة  ئةةةو  خب
دميةنانةيشت ديَنةوة بري ضؤن خةَل ى طوندةكان لةيادى شؤرِشدا لة بن درةختةكانى نزيك طوندى )تازة 

ن دةخةوراو طةؤرانى و   طوند(و )طؤرِةشا( طرد دةبوونةوة قزان و مةجنةَلة برنج و مةرطة رِيز دةكران و نا
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هةَلثةرِكىَ سازدةكراو هةر تؤزيَك لةم الى ماَلى )شيَخ رِةقيب(ى كويَخاى ئةو طوندانةةوة درومشةى دذ   
 بة رِذيَمى ثاشايةتى و دةرةبة  بةرز دةبووةوةو طؤرانى و شايى طويَيان كةرِ دةكرد.

رِيَطةى نيَوان طوندو فيَرطةكةيان  بؤ ساآلنى دواتر ذمارةى فيَرخوازانى طوندةكةتان كة دةضوونة فيَرطةو
دةبرِى كة لة طوندى )طؤِرةشا( بوو زؤرتةر بةوو  سة  ضةارةكة رِل بةة ثةَي دةضةوون تةا دةطةيشةتنة          
فيَرطةكة  زؤر جار باران تةرِى دةكردن و  بةناو قةورِو ضةَلثاوى ثيَدةشةتى قةةراغ ضةؤمةكةدا قةورِاوى       

تان دةدا تا دةطةيشتنة فيَرطة. بةهاران كة بة نيَو دةبوون  هةنديَك جاريش دةضةقني و يارمةتى يةكدي
يشنت ضاوبازةتان دةخوارد  هةنةديَك جةاريش لةسةةرة رِيَطةكةة قارضة تان دةدؤزييةةوةو       ؤضةمدا دةرِ

دةستنيشةان كردبةوو  بةةيانيان بةةر لةة هةةموو        )كار (ةكةةت هةطبةكةتان ىلَ ثرِ دةكرد  تؤ كانة 
دةكرد  هةنةديَك جةار بةةكاَلى     ثرِ لة كار ى ثةرتووكةكانت فيَرخوازةكان خؤت ث  دةطةياندو هةطبة

 دةختوارد  يان دةتربدةوةو لةطةأل رِؤن و ثيازدا سوورتان دةكردةوة.
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(2) 
تؤ لة )خاأل خاأل( لة دايك نةةبوويت  ئةطةةر مةاَلى بةاثريت نةبووايةة هةةر لةة طونةدى )ذيَركةوورة(          

اىلَ و بؤيسان خرِو مةرةزة دةبوون  هاوينان شووتى و دةمانةوةو نزيك ثيَدةشتةكةو زيَيةكة سةرقاَلى د
تةماتةو باميةو كاَلةكتان ديَناوةو هةنديَ تان دةبرد لة خان خورماى شار دةتانفرؤشت و برِيَك ثارةتان 

كة لة زةوى دراوسةيَ ان بةة   ث  بؤ زستان دةناية سةر يةك  جطة لةوةى لةبةرو بوومى طةمن و جؤيش 
ثارةيةكى باشتان دةستطري دةبةوو  ئةةوة ضةةَلتووك لةةو الوة رِاوةسةتيَت كةة        برِةهاوبةش دةتانضاند 

ثش يَ ى باشتان هةبوو  ماَلة خزمانت ش ارتةيةكيشيان بؤ داي ت كردبةوو  ئةةوةتان بةؤ خةواردنى     
 خؤتان تةرخان دةكرد.

دا خةوا  باوكت لة لؤقنتةكةى ئةوبةر زل كارى دةكرد  دوو س  رِؤذ جاريَةك دةهاتةةوة  لةة هاتنةوةية    
(تان ىلَ نا  هيَشةتة داي ةت لةةناو    سروةخوش يَ ى دي ةى ثىَ بةخشيت  خوش يَ ى نةوةكام ناوى )

جيَطةبوو  باوكت تةماشاى ئةو مةلؤت ة بضووكةى دةكردو مةزةنةدةى دةكةرد نةةميَنيَت و نةةذيَت      
 بؤية بة داي ى طوتيت:

 ة نةكةيت خةفةت خبؤيت  ئةم منداَلة نةوةكامةو ناميَنيَت.
اي يشيت هيضى بؤ نةدةمايةوة ئةوة نةبيَت يةك دوو فرميَسك بةة ضةاويدا دةهاتةة خةوارةوة  خةوا      د

 بةزةيى ثيَدا هاتةوةو مةزةندةكةى باوكت بةدى نةهات.
هةركة باوكت دةهاتةوة خةرجى رِؤذانةو هةفتانةى بؤ بةج  دةهيَشنت  ئةو جارةيان خةرجى مانطانةى 

شت تا رِؤذانة لة فيَرطة خةرجى ب ةن  ئيَوةى منةداَليش بريتةان   بؤ خؤت و برا بضووكةكةت بةج  هيَ
لة ثاشةكةوت نةدةكردةوةو رِؤذانة لة جياتى خةرجى رِؤذيَك خةةرجى دوو تةنانةةت سة  رِؤذتةان بةة      
وردةواَلة دةداو  تا نيوةى مان  لة بن هةنبانةكةتان داو دةمتان طرتة قوتةوة. هةركة باوكت بةةوةى  

دي ة خةرجى مانطانةةتان بةسةةر يةكةةوة ثة  نةةدات و خةرجييةكةةتان بداتةة         زانى برِيارى دا ضى
 دةستى داي ت و رِؤذانة ليَى وةربطرن.  

ضارةنووس لةم طوندةى طريسانيتةوة  كة كؤآلنة تةس ةكةى نيَوان هةردوو بةشةةكةى دةرطةةى ضةةند    
ةحةي  ثلةي   كةة نةةك هةةر      ماَليَ ى بةسةردا دةكرايةوة  لةوانة ماَلى مضة لةوَلةو عةلةة كةويَرو رِ  

ماَلةكةى دوو نهؤم بوو  بةَل و قةآليةكى هةبوو هاوينةان لةقلةةق النةةى لةسةةر دةكةردو داي انةةو       
 باوكانةكة بؤق و مارو ميَروويان لةو ضؤمة ديَناوةو دةرخواردي بيَضووةكانيان دةدا.

بةةآلم وردة وردة ناوةكةةى   ئةم رِةحي  ثلسية  كاتى خؤى ثؤلي  بووةو ثيَيان طوتووة رِةحي  ثةؤلي    
بووةتة ِرةحي  ثلي   نةطبةتة دوو ذنى هةةبوو  ذنيَ يشةى ثيَشةر كؤضةى كردبةوو  ِرةعنةاو هةةمني         

ان باآل بةرزيَ ى سةر شيَت  ئةوى دي ةيان كورتة باآليةةكى قةَلةةو  زؤر جةار تيَ ةدةطريان و      ييةكيَ
  ئةةويش دريَرةى نةةدةكردو هةةردووكى     قذي يةكدييان رِادةكيَشاو هانايةان بةةر ميَردةكةةيان دةبةرد    
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دادةثَلؤساندن  زؤر تريش لة ذنة باآل بةرزة سةرشيَتةكةى دةداو ذنة بضووكةكةى ثرت خؤش دةويسةت   
 بؤية ذنة طةورةكة بةردةوام دةتؤراو سةرى خؤى هةَلدةطرت.

س ميَةردى  بلةى ئةحةى قالةيش كة باوكى لة ناو مةرةزةدا كوذرا  كابرايةكى ب  دةستةآلت بوو  كةة 
ث  نةدةكرد  خزميَ يان كؤضى كردبوو  ذنةكةى بة كؤزيَك منداَلةوة لة ثاش بةج  مابوو  بلةة بةريى   
لةوة كردبووةوة ثيَويستة سةرثةرشتى ئةةو منداآلنةة بيَةت  ئةامني دةخوازيةت كةة بةة تةمةةن لةةو          

انةى خةةَل ى طونةدو    طةورةترةو كؤزيَك منداَليشى هةبوو  ئةو رِووداوة بووبووة بنيَشتةخؤشةى بن دد
 زؤر جار تانةو تةشةريان ىلَ دةدا.

ئيَوارةى رِةمةزانان ئيَوةى منداأل لة ثشت هةيوانةكةى ماَلى مضة لةوَلةةوة رِادةوةسةتان و لةة كونةة     
بضووكةكةى هةيوانةكةةوة طويَتةان لةة رِاديؤكةةيان دةطةرت تةا ئةةو كاتةةى بةانطى دةدا  يةكسةةر           

ةو رِؤذووتان دةش اند. دوو هةفتة لةو رِةمةزانة تيَثةرِيبوو  رِووداويَ ى هةَلةداوان بةرةو ماأل دةبوونةو
جةرطربِ رِووى دا  لة ضواردةى ئةو رِةمةزانةدا هةواَلى كوودةتايةةكى شةوومتان بةة طويَةدا درا  تةازة      
سةرةك وةزيرانى وآلت كة شؤرِشى كردبوو  رِذيَمى ثاشايةتى رِووخاندبوو  خةَل ى وآلت زؤريان خؤش 

ةويست لةو كوودةتايةدا كوذرا  ئةو رِؤذة خةَل يَ ى زؤر نائوميَد بوون و خةم و خةفةت دايطةرتن و  د
 لة خةفةتاندا رِؤذووى ئةو رِؤذةيان ش اند.
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(4) 
 

باوكت لةو ضياية برِيَك دؤمةآلنى هيَنابووةوة  تؤ نةتدةزانى دؤمةآلن ضيية  لةناو دؤآلبةكةى دانةابوو  
و بيخؤن  بة كاَلى دانةيةكت ىلَ خواردبوو  كة لةطةةأل برجنةدا ليَيةان نةابوو      بؤ ئةوةى بي ةنة ضيَشت

تامى هةر تةواو نةدةبوو  بةردةوام بةهارانة كة دؤمةآلن دةردةضوو زؤرت حةز ىلَ دةكردو بةخؤت لةو 
 ضياية بةدوويدا دةطةرِايت.

ة رِيَ خسةت  دواى وانةة   باوكت خةوانيَ ى نيةوةرِؤى بةؤ بةرِيَوةبةةرو مامؤسةتاكانى فيَرطةكة      جاريَك 
طوتنةوة بةث  لة )طؤرِة شا(وة هاتن و نانى نيوةرِؤيةان خةواردو طةرِانةةوة  لةةو هاتنةيانةدا زؤريةان       
ثةسنى تؤو زيرةكى تؤ دايةوة  بة تايبةتى لة زمان و رِيَنووس و مامتاتيك و جوطرافيةاو ئينطليةزى و   

 نةخشةدروست ردندا.
نى بة خؤوة بينى  برايةكت هةبوو ناوى )زانةا( بةوو  نةةخؤش بةوو      طوندةكةتان زؤر رِووداوى دَلتةزيَ

ضوون ئيَستة دكتؤرو دةرمان دةستةبةر نةدةبوو  تةا دةهةات لةةو طونةدة دوور دةسةتة رِةنطةى زةرد       
هةَلدةطةرِاو الوازتر دةبوو  كاتيَك طةياندتانة الى دكتؤر هةنديَك داوو دةرمانى بؤ دةستنيشةان كةرد    

ترازابوو  طريان و واوةيلىَ كةوتة ناو ماَلتان و براكةت كؤضةى دوايةى كةرد. خةةَل ى     بةآلم كار لةكار 
طوند طردبوونةوةو هةنديَ يان ضوون طؤرِيَ يان هةَل ةندو  هةنديَ ى دي ة لةم الوة شوشةتيان و رِىَ و  

رييةوة بةخاك رِةمسى كفنيان بؤ ئةجنام داو ئةوةندةى نةبرد بةرةو  طؤرِستانى طوند بةرِل كراو بة سةمبا
سثيَررا. لةم اليشةوة داي ت هةر دةكرووزايةوةو رِؤذ نةبوو ضينيَك بؤ براى كؤض ردووت نةطريت  بةؤ  

 ساآلنى دواتر خوا برايةكى دي ةى ث  بةخشيت هةر بة ناوى براى كؤض ردووتةوة ناوتان ىلَ نا.
مةةرِو مانطةاى ثةىَ    لة طوندةكةدا كيذيَك هةبوو ضةةند خوشة يَ ى دي ةةى هةةبوو  بةةآلم بةاوكى       

دةلةوةرِاند  ئةو كيذة ناوى )ئةظني( بوو  ئةظني تةازة هةَلدةضةوو  سةةرةتات يَى لةطةةأل تةؤو طةةجنانى       
طونددا دةكرد  زؤر جار لة دؤَلى ئةوديوى طوند يان لة قرضةى نيوةرِواندا لة ناو كؤآلنى طونةد كاتيَةك   

نى دةمةةى ضةةؤمةكة  يةةان لةةةناو  هةةيض كةةةس نةةةدةهات و نةدةضةةوو  يةةان لةةة ذيَةةر دار ثةَل ةةةكا  
قاميشةآلنةكةدا بةيةك دةطةيشنت و ئارةزووى طةجنانةتان بؤ يةكدى دةردةبرِى  زؤرتان ث  ناخؤش بةوو  
كة لةثِر ئةظني تووشى نةخؤشييةك بةوو  تةا دةهةات ِرةنطةى زةرد هةَلدةطةةرِاو الوازتةر دةبةوو  تةا         

ةَلساو هةموو خةَل ى طوند بة هانايانةةوة ضةوون    بةيانيانيَ يان شني و واوةيال لة ماَلى )ئةظني(ةوة ه
 ديتيان )ئةظني( كؤضى دوايى كردووة.

لة رِل و ِرةمسى بةرِل كردنةى تةرمةكةةي )ئةةظني(دا بةةرةو طؤرِسةتانى طونةد  تةرمةكةةيان لةسةةر         
 دارةتةرميَك هةَلطرتبوو  دةرِؤيشنت و س  جار يةك لة دواى يةك تةرمةكةيان دانةاو نانيةان فةرِل دا    
بةو شيَوةية تةرميان طةياندة طؤرِستان و دوو كةس لةناو طؤرِةكةيان ناو تاويَريان لةسةر دانةاو دواتةر   
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خؤَليان بةسةردا كرد  ئةم جار هةموو فاتيحةيان خويَندو بة سةمطينى بةةرةو مةاأل بوونةةوةو سةةرة     
 خؤشييان لة دايك و باوكى كرد.
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منةداآلنى طونةدو ئةارةزووى     ةبوو  زؤر جار سةرى دةنايةة سةةر  مضة لةوَلةى باوكي ئةظني دوو ذنى ه
  تؤيش منداَليَ ى توورِة بوويت و هةنديَك جنيَوت طاَلتةو طةثى دةكرد  كة طاَلتةى لةطةأل تؤ كردباية

ثيَ دةدا  باوكت لةو الوة طويَى ىلَ بوواية يةكسةر سةرزةنشتى دةكرديت  جار جاريش تةوورِة دةبةوو   
دا دةكيَشايت. ئةو جارةى دؤمةَلانةكةت بة كاَلى خواردبةوو زؤرت ىلَ تةوورِة بةوو     زلةيةكى مزرى ثيَ

بةآلم كاتيَك رِاديؤكةت لةسةر رِةفةكة خستبووة خوارةوةو لةة ثةرِ باوكةت لةة دةرةوة هاتةةوةو بينةى       
 ى رِةنطت زةرد بووةتةوةو دَلةخورثةتة يةكسةر دَلى دايتةوةو نةك هةر رِاديؤكة بةةَل و هةةموو شةتيَ   

كردة قوربانت  ئةو رِؤذةيش بارة شووتييةكةى بؤ ديارى هيَنابوويةوة بة ضةقؤ هةمووت كون كةرد تةا   
بزانيت طةييون يان نةطةيوون  زؤرت ىلَ توورِة بوو  خؤت شاردةوة تا توورِةييةكةى هةَلنيشت ئةطينة 

عةةرة  كةة لةة    ليَدانيَ ى مةزرى ىَل دةكرديةت. ئةةو كاتةةيش كةوِرة عةرةبةكةةى تةةنيا خيَزانةى         
طوندةكةتان نيشتةج  بوو  دةهات و س اآلى ىلَ دةكرديَت طواية ليَت داوة  بةة كوردييةةكى شةةق و    

بَلة    رِةوةندبؤضى ليَ  دةدات  دةيطوت باوكى  رِةوةندبَلىَ بة  رِةوةندشرِ لة جياتى ئةوةى بَليَت باوكى 
داسوول ةيةكى تيةذو نويَةت لةةناو طيةاو      با ليَ  بدات. داخى ئةوةيشت لةدأل دةرناضيَت كة رِةوةندبة 

طؤَلةى ئةو ديو ديَدا دؤزييةوةو  لة دةستى فرِانديت و تا مةاأل تيَةى تةقانةدو رِانةوةسةتا  ئةةو كةات       
ضوونة سةريان و ليَتان سةندةوة. ئةو خيَزانة عةرةبة كيَشةيةكى خويَندارييان لة ناوضةةى خؤيةان لةةو    

ثةنايان بةر طوندى )خاأل خاأل( هيَنابوو  كة هيض سووديشى نةبوو   ديو رِووبارةوة ىلَ قةومابوو  ناضار
لة طةشتيَ ى سةرؤك خيَزانةكةدا بؤ ناوضةكةى خؤيان خاوةن كيَشةكة ثيَى حةسياو تؤَلةى خؤيةان لةيَ   

 كردةوةو دواتر ما َ و منداَلةكانى طونديان بةج  هيَشت.  
زة رِاديؤ هاتبووة طوندةكةوة بة خؤى و ئةحة بةةآل   لة طوندةكةتاندا رِةوفة ضاوسوور بليمةتيَك بوو  تا

ئةو لةوثةرِى طوند و ئةم لةم ثةرِى طوندةوة وايةريان بؤ رِاديؤكانيان رِاكيَشابوو لةطةأل يةكدى قسةةيان  
دةكرد  رِةوفة ضاوسوور ثاسيَ ى نةفةر هةَلطرى شةق و شرِى كرِيبوو  جاريَك لةناو تةثؤَل ةكانى ئةةو  

ةى دةردةضوو  جاريَك لةناو طونددا دةضةقى و بؤ هةفتةيةك ثرت ضةاك نةدةكرايةةوة    ديوى طوند تايةك
هةر ئةم رِةوفة ضاوسوورة بوو نامةيةكى طاَلتةجارِى رِةوانةى رِاديؤ كرد  داواى كرد عةىل مةردان ضى 

آلم دي ة طؤرانى لة رِاديؤكةوة نةَليَت ضون ة دةنطيَ ى ناخؤشى هةية  ئةةويش لةة بةرنامةيةكةدا وة   
 دةداتةوةو طاَلتةى ث  دةكات.
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دوو رِؤذ بوو قةرةجةكان لة نزيك طوندى )خاأل خاأل(ةوة دةواريان هةَلدابوو  هةةر لةة يةكةةمني رِؤذةوة    
 باوكت ئاطةدارى كردنةوة:

 ة ئاطةتان لة خؤتان بيَت  ئةو قةرةجانة دةرؤزةيش دةكةن و دزيش دةكةن!
طوند بة دةستى ئةو ضةند ماَلةة قةرةجةةوة دةنةاَليَنن  دةرطةة بةة       لة ماوةى ئةو دوو رِؤذةدا خةَل ى

دةرطة دةرؤزة دةكةن و هيض ماَليَك نابويَرن  نان و خواردن و هيَل ةو تةنانةت ثةارةو جةل و بةةر  و    
طةمن و جؤيشيان دةويَت. ئةطةر ئاطةت لة خؤت نةبيَت تةماشا دةكةيت مريشةك يةان كةَلةشةيَريَ ت    

ى ب ؤَليتةوة دةزانيت قةرةجةكان دزيويانة  ضؤن؟ نازانيت  تةنيا خؤيان نةةبيَت كةة   نةماوة  ئةطةر ليَ
جؤرة رِخيؤَلةيةكى دريَذى وشك كراوة بؤ مريَشك يان كةَلةشيَرةكة فرِىَ دةدةن  ئةويش كة دةنووكى ىلَ 

كةيةدا  دةدات بؤ ئةوةى بيخوات لة قورِطيدا طري دةخةوات و قةرةجةكةة رِايدةكيَشةيَت و لةة ذيَةر جلة     
 دةيشاريَتةوةو دةيباتةوةو لةناو دةوارةكةدا دةريدةهيَنن و سةرى دةبرِن و سوورى دةكةنةوةو دةخيؤن.

لةو ماوةيةدا ئةو قةرةجانةة دزييةةكى زؤريةان كةرد  ئةةو ِرؤذة مةاَلى دايةة حةةالو سة اآليان بةوو           
شةكةياندا دةطةةرِان و لةة   بارِؤكةيةكيان نةماوة  ثيَش ئةوانيش ماَلى ثل ة رِةعنا بةدواى مريش ة رِة

هيض شويَنَيك شويَنةوارى نةةبوو. دوو ِرؤذيشةة كةَلةشةةيَرةكةى مةاَلى ِرةوفةة ضاوسةوور ناخويَنيَةت         
 دةنطؤى ئةوة هةية ئيَستة طؤشتةكةى لة طةدةى قةرةجةكاندا بيَت.

ةكان نةكةوتايةة  دويَنىَ نيوةرِؤيش خاَلؤت لةسةر داىلَ دةطةرِايةوة  ئةطةر بة رِيَ ةوت ضاوى بة قةرةج
كة بةرخيَ ى ماَلى كويَخايان رِةثيَش دابوو  ئةوة ئيَستة ئةويش سةربرِابوو  مةطةةر هةةر ئةةو دؤ َ و    

 ضةمانةى بةدوادا طةرِابان.
يةك هةفتةى رِةبةق )خاأل خاأل( لة بارى ئامادةباشى و ضاوديَريدا بوو  لةطةةأل ئةوةيشةدا قةرةجةةكان    

و هيَل ةو خواردنيان دةبرد  دزييةكةشيان دةكرد  ماأل نةبوو زيةانى   دةرؤزةشيان دةكرد  نان و ماست
ىلَ نةكةويَت  ماأل نةبوو خؤراك و ئازووقةى ىلَ نةرِؤتيَنريَتةوة. ئةوانةيش ئازووقة يان خواردنيان ثةيَ  
نةدابان تؤَلةيان ىَل دةكردنةوةو مريشةك يةان باِرؤكةة يةان كةَلةشةيَريان ىَل دةدزرا. ئةةو بةيانييةةى        
قةرةجةةةكان بارطةةةو بنةةةيان ثيَضةةايةوةو دةوارة شةةرِةكانيان كةةؤكردةوةو بةةة خؤيةةان و ضةةارةوا لةةةرِو  
الوازةكانيانةوة بةرةو باشوور مليان ش اند  خةَل ى )خاأل خاأل( هةناسةةى ئاسةوودةييان هةَل يَشةا.    

سك و ثرووسة ى  ئيَوةى منداآلنيش ضوون لة خوار طوندةوة تةماشاى ثامشاوةكانتان كردن  ثامشاوى ئيَ
مريشك و كةَلةشيَرو باِرؤكةو تويَ َلة هيَل ةةو تويَ َلةة ثيةازو تويَ َلةة شةووتى و كاَلةةكتان بةرضةاو        
كةوت. زانيتان كة هةرضى مريشك و كةَلةشيَرو بارِؤكةى خةةَل ى طونةد هةيةة  لةوانةةى بزربةوون و      
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تةةةوةو خواردوويةةانن   نةةةماون ئةةةو قةرةجانةةة دزيويانةةةو  بةوثةةةرِى ثشةةووةوة سةةووريان كردووة   
 خاوةنةكانيشيان با دةم بة قوتةوة بطرن و هةر وش ة نان خبؤن!

ئةو نيَوةرِؤية ثاش ئةوةى قةرةجةكان طؤرِيان ون بةوو  لةةثرِ دوو سة  حوشةرتو دوو كةابراى عةةرة        
 طةيشتنة طوند  بة زمانى خؤيان بانطةشةيان بؤ خوىَ دةكرد:

 ة خول .. خول !!
ان كؤ بوونةوةو سةر بةسةر خويَيان بة طةمن دةكرِى. يان دوو جةام جؤيةان دةدا    خةَل ي طوند لة دةوري

يةك جام خويَيان وةردةطرت. ئيَوةى منةداَليش لةة دةورى ئةةو عةرةبانةة طةرد بوونةةوةو تةماشةاى        
حوشرتةكانتان دةكرد ضؤن كاويَذيان دةكردو ضؤن )ييخ( دةدران و ضؤن هةةَليان دةسةتاندةوةو سةواريان    

تا خويَيةكةيان فرؤشت و ليَبوونةوةو ِرؤيشةنت  تةؤيش لةطةةأل منةداآلنى )خةاأل خةاأل(دا ئةةو         دةبوون.
 ناوةتان بةج  نةهيَشت و لة تةماشاى حوشرت تيَر نةبوون!
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لة طوند زؤر ما َ هةن سة  بؤ ثاسةوانى بةخيَو دةكةن  ئيَوةيش دوو سةطتان رِاطرتبوو  طةةماَليَ يان  
بؤر نةيدةهيَشت مة  بفرِيَت و دز توخنى مةا َ و طةور  تةوخنى رِانةمةةرِى طونةد      تيَدا بوو  طةماَلة 

ب ةويَت  ئةو سةطانةتان زاوزيَيان كردبوو  ضةند تووت يان هيَنابوو  ئةوانة طةورة ببةوون  جاريَ يةان   
خؤت و باوكت طةشتيَ ى ئةوبةرى زيَتان كردو ديََلةكة دواتةان كةةوت  هةرضةيتان كةرد نةطةرِايةةوة       
كاتيَك بة كةَلةك لة زل ثةرِينةوة  ديََلةكة بة مةلة ويستى لة زيَيةكة بثةرِيَتةةوة  بةةآلم تةا طةيشةتة     

 كةنارى ئةوبةر ئيَوة لة لووت ةكة سةركةوتن  ناضار بوو طةرِايةوة.
باوكت بةر طويَى كةوتبوو كة ذنةكةى مضة لةوَلة جنيَوى بةو كةسة داوة ئةوةندة سة  بةخيَو دةكات 

ةآلى ناو طونديان دةكات  مةبةستى ئةوةبوو سةطيَ ى ئيَوة جووج ةيةةكى ئةةوانى خةواردووة     و بةر
ئةو جنيَوةى ث  قبووأل نةبوو تاثرِيَ ى هيَناو كةوتة ويَةزةى ئةةو سةةطة بةسةتةزمانانةو قةرِى      باوكت 

 كردن  تةنيا سةطةبؤر نةبيَت.



 19 

(1) 
 
سيَ ةتان ببةيت و بضةيت لةة ئاشةةكةى طونةدى     ئاردتان نةمابوو باوكت رِايسثارديت ضارةواكةى دراو

)طؤرِةشا( باراشةكة بهيَنيتةوة كة ئةو رِؤذة بردبووتان بيهارِن و نؤرةتةان نةةهاتبوو  كةة بةة رِيَطةةى      
بنارى ضياكاندا بةرةو )طؤرِةشا( بةرِل كةوتيت  بةسةر ثشتى ضةارةواكةوة نيةوةى رِيَطةكةةت برِيبةوو     

يَطةكة كةوت و خشثةيةك ثةيدا بوو  ئةو كات ضارةواكة سَلةمييةوةو كاتيَك ثيَت بةر درةختيَ ى ال رِ
ئيَستيَ ى كرد  تؤيش رِةمشةكةت توند بة دةستةوة طرتبوو  لةو كاتةدا لةسةر ثشتى بةربوويتةوة نةاو  
جؤطةكةى بنةار رِيَطةكةة  ِرةمشةكةةت تونةد نةطرتبايةة سلةؤر دةبوويتةةوة نةاو ئاوةكةةوةو ئةازارت           

اكة لة شويَنى خؤى قيت رِاوةستاو تةؤيش بةة هةؤى رِةمشةكةةوة بةة ليَذاييةكةةدا       ثيَدةطةيشت  ضارةو
سةركةوتيت  بةآلم لة كاتى كةوتنةكةدا سةرت بةر عةةرد كةةوت و نةووكى كاكيلةيةةكى سةةرةوةت      

 ضووة ناو كاكيلةيةكى خوارةوةى ناو دةمت و قؤرتيَ ى تيَخست.
راوسيَ اندا بؤ طوندى )خورِخورِة( برد تةا لةةول   ئةو شةوةيش زؤرت خةو دةهات كة باراشتان لةطةأل د

لة ئاشةكة بيهارِن و بة طوندةكانى )بانة سثى( و )قةآل نزم( و )ضةمة رِةش( و )ثووشة ة(دا تيَثةةرِين   
ثة  نيشةان دايةت كةة بووبةووة جاشةى ح وومةةت و طولةبةنةدى          يانو لةو طوندة ماَلى ئةو شيَخة

ةرطةدا كاتيَك ثيَشمةرطة زةبريان بةؤ هيَنةابوون طوايةة كةوفرى     بةستبوو  بةآلم لة شةرِى لةطةأل ثيَشم
 كردبوو  طوللة سنطى كون كردبوو و كوذرابوو.
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باوكت لة ضيَشتخانةكةى ئةوبةرى رِووبارةكة )زيَى دوو يا َ( كارى دةكرد كة كؤمثانيايةةكى لوبنةاني   
نيَةو قوتةووى بةؤ دةهيَنانةةوة  شةريو      ليَبوو كريَ ارى لوبنانييان هيَنابوو  زؤر جةار ثةةنريى كةرافيت    

خواردنى بؤ دةهيَنانةوةو زؤر شتى لة بارةى طاَلتةى ئةو لوبنانيانةوة دةطيَرِايةوة  جاريَةك يةةكيَ يان   
دوو ساأل نةضووبووةوة نامةيةكى بؤ هاتبوو كة كورِيَ ى بووة  ئةو كريَ ارانةة دةهاتنةة الى كريَ ةارة    

دةكةندو ثيَدةكةنني و بة عرياقي و كوردةكانيان دةطوت ئيَوة بةوون  عرياقي و كوردةكانةوة دانةيةكيان 
نييةةكان  ئةو دانةيةتان كةنةد  ئةةوانيش تةووِرة دةبةوون  ئةةو شةتةيان ىَل ناوةشةيَتةوة  بؤيةة لوبنا        

وة قرِقيَنة دةدةن و ئيَمة لة خوارةوة  ئةو هةواية لة س ى خؤمانةدا نةاهيََلني   دةيانطوت ئيَوة لة دةمة
 وة بة نةنطى دةزانن.كة الى ئيَ

ثيَشرتيش باوكت لةضيَشتخانةى كؤمثانيايةكى سةرةوةى طوندةكة كارى دةكرد  تؤيش تةمةنت ثيَنج 
شةش ساآلن دةبوو  جاروبار دةضوويت لةوىَ دةمايتةوة  زؤر جار هةر كاسةز يان ثارضة رؤذنامة يان 

وسني و ويَنةى سةر ئةو الثةرِة يان ئةو الثةرِةى طؤظاريَ ت ببينياية يةكسةر ثرِت دةدايةو تةماشاى نو
ثارضة رِؤذنامةيةت دةكرد تا شتيَ ى ىلَ هةَلهيَنجيَنيت  ئارةزووى ويَنةكيَشانى ضياو دؤ َ و طوندو 
رِووبارو سروشتى دةورو بةرى خؤتت دةكرد  هةرضيت ديباية بة تةباشري لةسةر ديوارى ماَلةكانى ئةو 

نياكة دروست كرابوون دةت يَشا  ضيَذت لةو كارة وةردةطرت و كؤمثانياية كة بؤ كارمةندانى كؤمثا
كاتى خؤتت ثىَ بةسةر دةبرد  زؤر جاريش ويَنةى ئةو شتانةت دةكيَشا كة بةر ضاوت دةكةوتن لةوانة 
ئؤتؤمؤبيل  ثايس ل  ئةستوونةكانى تةلةفؤن و شتى دي ة  رِؤذيَ يان بة تةباشري ويَنةى كريَنيَ ت 

تخانةكة كيَشابوو كة لةو كؤمثانيايةدا ئيشيان ثيَدةكرد  لةو ماوةيةدا شوفيَرى لة قةد ديوارى  ضيَش
 كريَنةكة ويَنةكةى ديتبوو  بؤية رِؤذيَك هات لة ضيَشتخانةكة نان خبوات  ثرسيارى لة باوكت كرد:

 كىَ كيَشاويةتى؟من ة ئةو ويَنةيةى كريَنةكةى 
 لة وةآلمدا باوكت بةرسظى دايةوة: 

 كيَشاويةتى. ة كورِةكةى من
ويَنةكة كوت و موت لة كريَنةكة دةضوو  وةك بَليَيت بة كاميَراى فؤتؤطرافى طريابيَت  بؤية  

 سةرسام ببوو  بة باوكى طوتيت: ى ثيَشوفيَرةكة زؤر
 ة كةواتة بؤضى كورِةكةت نانيَريتة ئةمةري ا لةوىَ خبويَنيَت ؟ 

و ثيَويستة ثةرةى ثيَبدريَت  بؤية تؤيش زؤرت مةبةستى ئةوة بوو كة بةهرةى ويَنةكيَشانى تيَداية
ئارةزووى ويَنةكيَشان و ويَنةكردنى نةخشةى وآلتان و جوطرافيا دةكردو بريت ديَتةوة لة فيَرطةى 
سةرةتايى لة طوندى طؤرِةشا لةسةر داخوازى مامؤستاى جوطرافيا نةخشةيةكى وآلتت كيَشابوو زؤر 
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يَزطةو شارةكانت رِوون ردبووةوةو سنوورى دةرةوةشت بة سوور جوانت دةرهيَنابوو  سنوورى نيَوان ثار
كيَشابوو  بيابانةكانت بة رِةنطى زةردو ثيَدةشتةكان بة رِةنطى سةوزو رِووبارو طؤماوو دةرياضةكان بة 

 رِةنطى شني و ضياكانيش بة رِةنطى قاوةيي كيَشابوو .
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 بوو بة تايبةتى بؤ فيَرخوازانى سةرةتايى زةمحةترِؤيشتنة فيَرطة لة طونديَ ةوة بؤ طونديَ ى دي ة 

ئةطةر ئؤتؤمؤبيل نةبيَت بيانطويَزيَتةوة  ئةو كاتةيش ئؤتؤمؤبيل لةو طوندانة هةر نةبوو مانطى 
جاريَك ئؤتؤمؤبيليَ تان بة ضاو نةدةبينى  فيَرطةكةشتان سةعاتة رِيَيةك لة طوندةكةتانةوة دوور بوو  

دةبوون كة بة ضةمى )دوو ياأل(دا بةرةو طؤرِةشا شؤرِ دةبوونةوة  يان بة  نزي ةى دة دوازدة منداَليَك
رِيَطةى بنارى تةثؤَل ةو كةذةكاندا دةهاتنةوة  جاروباريش بة رِيَطةى بانى طوندةكةدا يان شةقامة 
خؤَلينةكةى ئؤتؤمؤبيلةكاندا دةهاتنةوة كة لة شارةديَى رِةشةتووةوة بةرةو شارةديَى سةيدان و 

نى بنارى تةمؤو كةنارى دوو ياأل دةرِؤيشت  ئةم جا لة رِاستى طوند شؤرِ دةبوونةوةو طوندةكا
باران دايدابوو تةنيا خؤت لة فيَرطة مابوويتةوة ضون ة وانةيةكتان  ئةو رِؤذةدةطةيشتنةوة ما َ  

مابوو تةواوى ب ةن  دواى تةواوبوونى وانةكة تاك و تةنيا رِيََى طوندى خؤتان وةبةر طرت  
سةردايش باران رِةهيََلةى دةكردو تا دةهات خؤت و كة  و ثة  و جانتاكةت لة باراندا دةخووسان  لة

بةو زستانةيش رِؤيشنت بة ناوضةمى كةنارى دوو ياَلدا بؤ منداَليَ ى طوندى مةترسى هةبوو بؤية بنارة 
رِةهيََلةى دةكرد   خورِةضى بارانيش ضاوى نةدةكردةوةو بةرِيَيةكةت طرت و بةرةو طوند هةَل شايت  ك

هةرضؤنيَك بوو لةبةر سةرماو رِةشةبايش ددانت بة خؤدا طرت و هةر هيَزت بة خؤت دةداو تا دةهات 
لة طوند نزيك دوبوويتةوة  لةو الوةيش باوك و داي ت لة ماَلةوة هةر نيطةران بوون  كاتيَك ثيَضت 

بةرةو الى تؤ ديَت  تا يارمةتيت  كردةوةو طوندت ليَوة دةركةوت ديتت باوكت لة نزيك طوندةكةوة
 بدات  كاتيَك بةيةك طةيشنت داواى ليَ رديت بتطريَتة كؤَلةوة  بةآلم تؤ نةتويست و طوتت:

 نةوة ما َ!ية بؤضى تؤيش تةرِ ببيت  ئةوةندة نةماوة ضةند هةنطاويَ ةو دةطة
هةبوو لةطة َ ضادا  كاتيَك طةيشتيتة ما َ جلة تةرِةكانت طؤرِى و جلى وش ت ثؤشى و دؤينةواتان

خواردت و خؤت ثىَ طةرم كردةوة  جاريَ ى دي ةيش لةطة َ برايةكتدا هةر بةو جؤرة لة فيَرطة 
دةهاتنةوة باران تةرِى كردن  كة طةيشتنة ما َ خؤتان طؤرِى  زؤر جاريش رِووبارؤض ةكةى رِيَى هاتن 

ان باريندا الفاوى ئةو ضوار خرِانة بةرز و ضوونتان بؤ فيَرطة كة ثيَي دةَليَن ضوار خرِان  لة كاتى بار
دةبووةوةو ناضار دةبوون لة بةستيَ ى كؤن ريتى بثةرِنةوة كة لةسةر شةقامة خؤَلينةكة دروست رابوو 

. 
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هاوين بوو  ثشووى خويَندنطة دةستى ث  كردبوو  لةطةأل باوكت ضوويت لةوبةر لةة طونةدى )كةاروان    
يَوان شارةديَى )رِةشةسان( و شارةديَى ) دةربةند تةن ( كار ب ةيت  كة كوذة( لة رِاكيَشانى رِيَطةى ن

كؤمثانيايةكى وآلتى بوَلطاريا جيَبةجيَى دةكرد  ئةو هاوينة لةو ثردةدا لةطةأل باوكت كارت كةرد كةة   
ثرديَ ى دريَذبوو  لة بيست ثاية ثرتبوو  لةسةر ئةو دؤَلة ثانة دروست دةكرا  كة لة نزيك ئةو طوندةوة 

بة زستان ئاوى باران و الفاوى ناوضةكةى ثيَدا ديَت و بة هاوينان وشك دةكةات    رةكةوةودةرِذاية رِووبا
تؤ ئاوى ئةو ثايةو ثانتايية ضيمؤنتايانةت دةدا كة دروست دةكران و دةبوو ئاورِةشة ب ةريَن تةا ثتةةو    

ا بةةيانى خةةوت زرِابةوو    بن. ئةو شةوةى باوكت رِؤيشتبووةوةو تؤ لةو ذوورةى طرتبووتان مايتةةوة تة  
 ئةوةند طريابوويت.  

كؤتايى هةفتة لةطةأل باوكت هةنديَك ميوةو خواردنتان كةرِى و ملةى رِووبارتةان طةرت  ئيَوارةيةةكى      
درةن  بوو  ئاوى رِووبارةكة كشةى دةهات  هةركة طةيشةتنة ناوةرِاسةتى رِووبةار  ئةاو زؤرى ثيَتةان      

ة نزيك قةورِطى و تةةنيا سةةرى بةة دةشةتةوة مةابوو  بةة        هيَناو تةماشاى باوكت كرد ئاو طةيشتبوو
دةستيَك تؤو بةو دةستةكةيشى كة  ثة  و شتةكانى طرتبوون  بةآلم هيَزى وةبةر خؤى هيَناو درِى بةة  
ئاوةكة داو بة ث  مةلة لة كةنارى ئةوبةر نزيك بووةوة  كة لة ئاوةكةيش دةرضوون جل و بةرطةكانتان 

ةكةدا خؤتان بةناو ديَدا كردةوة. لة ماأل باوكت ئةو باسةى بةؤ دايةك و   وشك كردةوة  بة ضةمة تاري 
 خوشك براكانت طيَرِايةوةو ئةوانيش حةثةسان و دَليان هةزار ختوورةى كرد.
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اى خواليَخؤشبوو رِيَبةر تلة فيَرطةى طؤرِةشا يةكةمني مامؤستا كة وانةى ثيَدةطوتنةوة مامؤس
ةَلوةن بوو  دواى ئةو مامؤستايةك بة ناوى ماكؤ  هةر لةو ساآلنةدا حوسيَن بوو كة خةَل ى شارى ئ

وة بة ناوى سةعد حةمادى و لةتيف  و عةبوود بؤ هات ى وآلتةسىَ مامؤستاى عةرةبتان لة رِؤذئاوا
كة زؤريان هان دةدةان بطرة ئةوةى مامؤستاى جوطرافيا بوو ئةتَلةسيَ ى رِةنطاورِةنطى خؤيى 

 ة ناوى ئةتَلةسى تةرةبني بوو لة سووريا ضاث رابوو .ثيَبةخشيت  ئةتَلةسةك
ئةو كاتة لة فيَرطة سةرةتاييةكانى طونددا لةسةردةمى شؤرِشى نيشتمانيدا خواردن و شريو ميوةيان 
بة فيَرخوازان دةدا  لةطة َ كةبسووليَ ى زةرددا  دةيانطوت رِؤنى ماسى بوو  لةطة َ ئةوةيشدا ساآلنة 

بةسةر فيَرخوازة نةدارو دةستنةرِؤيشتووةكاندا دابةش دةكرد  ساَليَ يان  جل و بةر  و ثيَىويان
بةرِيَوةبةرى فيَرطة بة تؤو براكةى طوتيت جل بة كامتان بدةم  تؤيش زؤرت حةز دةكرد جلةكة 
وةربطريت  لةو بارةيةوة باوكت ئاطةدار كردبووةوة كة تؤ جل وةربطريت  بؤية بةرِيَوةبةر ثيَى 

باوكت بَليَيت كامتان جل وةربطرن تؤ يان براكةت كة لةطةَلت دةخيويَند  تؤيش كة لة  طةيانديت بةارِ
فيَرطة طةرِايتةوة ئةوةت بة باوكت رِاطةياند  ئةويش طوتى كةواتة تؤ وةريبطرة  بؤ رِؤذى دوايى بة 

 تؤ بةخشى.بةرِيَوةبةرةكةت رِاطةياند كة برِيارى باوكت واية  بؤية ئةو ساَلة جل و بةرطةكةيان بة 
لة ثؤىل ضوار مامؤستايةكى فةلةستينيتان هةبوو  لةسةر ئةزبةر نةكردن لة فيَرخوازانى دةدا  
رِؤذيَ يان فيَرخوازيَ تان وانةكةى ئةزبةر نةكردبوو  ئةويش تؤو فيَرخوازيَ ى دي ةى هةَلستاندو 

و  خوازةتان بؤ طرتقاميشيَ ى دريَذى لة بنميَضةكة كردةوةو تؤو فيَرخوازةكة ضاكةتى ئةو فيَر
 بةرزكردةوة  ئةويش بة قاميشةكة كةوتة ويَزةى !!

لة ثؤىل شةشةم مامؤستا وةمسان كة لةم دواييةدا ماَليان لة سةرقةآل بوو  بةرِيَوةبةرى فيَرطةكةتان 
بوو  ئةو كاتة زنطى كارةبايى نةبوو  زةنطى ئاسن هةبوو  لة كاتى ضوونة ناو ثؤ  و هاتنة دةروةدا 

يَ ى كورت لة زةنطةكةيان دةدا  رِؤذيَ يان لة ثشووى نيَوان وانةكاندا تؤ رِؤيشتيت ئةو بة ئاسن
ئاسنةت بة دةستةوة طرت بة هيواى ئةوةى كة طوتيان زةن  ليَدة تؤ ليَى بدةيت  بةآلم تؤ لة 

جار زؤر حةوشةى فيَرطة ضووبوويتة دةرةوة  لةو ثانتايية بةرفرةوانةى كة لةبةردم فيَرطةكةدا بوو  زؤر 
لة فيَرخوازان لة ثشوودا دةردةضوون و لةوىَ رِادةوستان  كاتى زةن  ليَدان هاتبوو بةآلم تؤ ئاطادار 
نةبوويت  زؤر طةرِابوون ئاسنةكة بدؤزنةوة بةآلم نةيانزانى الى تؤية  كاتيَك بةرِيَوةبةر بةرةو رِووى تؤ 

 ا هةنووكةيش طويَت دةزرنطيَتةوة !!!هات و زانى الى تؤية يةك شةقازلةى مزرى ثيَدا كيَشايت ت
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بةو تةمةنى منداَليية تازة ناوى ثيَشمةرطةت بيستبوو  نةتدةزانى ثيَشةمةرطة ضةى دةطةيةةنيَت و      
كارةيةو   دةكات  لة بةتةمةنةكانت دةثرسى  دةيانطوت مرؤظطةةليَ ن بةة شةةو ديَةن و هةسةت و      

نةتةوة ب ةن و ضةةكيان ثيَيةةو رِةزنةى طوللةةيان لةة       سؤزى نةتةوايةتى هانى داون بةرطرى لة خاك و
 ثشتةو رِاست و ضةث لة خؤيان بةستووةو درِ بة شةوى تاريك دةدةن و مافى طة  وةردةطرن.

سةرت لةو قسانة دةرنةدةضوو  تةنيا ئةةوة نةةبيَت حةةزت دةكةرد ثيَشةمةرطة ببينيةت  كةة باسةى         
ئةوانيانةةدا هةَلةةدةدا  ضةةؤن شةةةو يةةان بةةة رِؤذ كةةةوتبووة سةةةر زاران و بةةة ئازايةةةتى و ضاونةترسةةي 

 هةَلدةكوتنة سةر سةنطةرى سوثاى داطريكةرو كاريَ ى ث  دةكةن با بة دةوارى شرِى نةكردبيَت.
لةطةأل نةاوى ثيَشمةرطةيشةدا مةريى ضةةند كةسةانيَ ى خؤفرؤشةى طةرد كردبوونةةوةو بةرانبةةر بةة           

سةؤزيَ ى نةتةةوةيى و نيشةتمانييان لةةد َ و     ثيَشمةرطةى رِاست كردبوونةوة  ئةوانة هةيض هةسةت و   
دةرووندا نةمابوو  ويذدانى خؤيان بة دوذمانى خاك و نةتةوة هةرِاج كردبةوو  ئةةو جاشةانة بووبوونةة     

يَةزى سةوثا   بةربووكى سوثاى داطريكةرو لة هةر شويَنيَك بيانزانيبا هيَزى ثيَشمةرطةى ليَيةة  ثةيَش ه  
رؤش و سوثايان بؤ ئةو ناوضةةو سةةنطةرة قاميانةة دةبةرد كةة      ساسى نيشتمانفدةكةوتن و دةبوونة ضاو
بةرطرى و داكؤكييان لة مافى نةتةوةيى و نيشةتمانى ميللةةت   ثيَشمةرطةيش ثيَشمةرطةيان تيَدا بوو  

و طةىل خؤيان دةكردو  ثيَ دادان دةستى ثيَدةكردو بازووى ثيَشمةرطة جوان دياربوو  جاش و سةوثاى  
و ثةجنةى ثةشيمانييان دةطةست و دواتر دةكةوتنة ويَةزى خةةَل ى سةظيلى     داطريكةر زؤر جار دةش ان

 نيشتمانثةروةرو زيانيان لة سامان و ماَليان دةدا.
تا دةهات ذمارةى ثيَشمةرطةى شؤرِش ثةرةي دةستاندو دةنطى ثيَشمةرطة بة طويَى هةةموو كةسةيَك   

ناوةنةدى شارؤضة ة طةورةكةةى     دةكةوت و لة طوندى ئيَوةيش نزيك بووبةووةوةو  بطةرة طةيشةتبووة   
 باشوورتانةوة.  

ئةو شةوة خةو نةدةضووة ضاوت  بيستبووت ثؤليَك ثيَشمةرطة بة ئةركى ثارتيزانى لةة ناوضةةكةدان و   
ئةم شةو لة طونةدى )خةاأل خةاأل( ال دةدةن  تةؤيش لةطةةأل منةداآلنى دي ةةدا ئارةزووتةان ئةةوةبوو          

ةوةتا ثؤليَك ثيَشمةرطة لة طوند ال دةدةن  كويَخاى طوندو ثيَشمةرطة ببينن  شةو دةنطؤ بىو بووةوة ئ
ثياو ماقووآلن دوو دوو و س  س  ثيَشمةرطةكانيان بةسةر ماَلةكاندا دابةش كةرد  تةؤيش ئةارةزووت    
دةكرد بةذن و باآلى ثيَشمةرطة ببينيت  ىلَ لةبةر ئةوةى باوكةت لةسةةر كةار بةوو  كؤتةايى هةفتةة       

ثياوماقووآلندا ثيَشمةرطة بةر ماَلى ئيَةوة نةكةةوت  ئةطةرضةى ثيَةت      دةهاتةوة  لةو ثش ةى كوخياو
ناخؤش بوو  بةآلم نةتويست ئةو هةلة لة دةست بدةيت  دةرطةى ماَلى باثريت لةسةر ثشةت واآلبةوو    
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لة دةرطة ضوويتة ذوورةوةو ضةند ثيَشمةرطةيةكت بينى ضةكيان ث  بوو  لةناو حةوشة لةسةةر جيَطةة   
و خاَلؤت لةطةأل كورِةكانياندا لةويَن  ئةمةكة نان ديَنيَت و ئةوى دي ة ماسةتاوو    دانيشتوون  باثريت

ئةوى دي ة قاثة برنج و شلةو طؤشتى سوورةوةكراو لةبةردةم ثيَشمةرطةكاندا دادةنيَن كةة رِيَطةيةةكى   
 دووريان برِيوةو تؤزيَك ماندوويةتييان ثيَوة ديارة.

نةان و خواردنيةان خةواردو ضةايان بةسةةردا كةرد  هةنةدَيك         ثيَشمةرطةكان شةكةتييان دةرضوو  تيَةر 
نانيشيان خستة خورجةكانيانةوةو  دوو دوو و س  س  لة ماَلةكانةوة هاتنة دةرةوة  تةؤى منةداَليش   
سات بة سات ضاوديَريت دةكردن  تا هةموويان طرد نةبوونةوةو سةرثةلةكةيان ثيَشيان نةكةوت و ثةؤ   

ن و لة ملةى ضياكةى ئةو ديوةوة بة خؤيان و تفةنطى شةانيانةوة نةضةوونة   ثؤ  بةدوايدا بة رِل نةكةوت
ئةو ديودا  لةبةةردةم دةرطةةى مةاَلى باثريتةدا نةةت نةةكردو نةضةوويت تةا بةةيانى ِرؤذ دةبيَتةةوة           
سةرخةويَك بش يَنيت  كة ئةو هيوايةت هاتة دى و ثيَشةمةرطةت بينةى بةة خؤيةان و ضةةكةكةيان و      

 يَك دةكةن كة ئةوةند رِةواية بؤ هيض دوذمنيَك قووت نادريَت.زانيت بةرطرى لة ماف
نازانيت ضؤن ئةو هةواَلة بة جاشة خؤفرؤشةكان طةيشتبوو  ضيَشتةنطاو هيَزيَك لةو جاشانة بة خؤيةان  
و بةرثرسةكةيانةوة هاتنة ناو طوند  دةيانويست زانيارى لةو بارةوة وةربطرن ئاية ثيَشمةرطة هاتووةتة 

ةس ئامادة نةبوو تةنانةت سىويشةيان ىلَ ب ةات  كوخيةاى طونةد نةةبيَت  خةةريك بةوو        ناو طوند  ك
رِيَسةكة ب اتةوة خورى  كة خةؤى دواتةر كاتيَةك جاشةةكان مليةان شة اندو بةسةرشةؤرِى ِرؤيشةنت          

 طيَرِايةوة كة واي زانيوة ئةوانيش ثيَشمةرطةن و ويستوويةتى بَليَت:
  بيَن ئةوان رِؤيشتوون! ةليَرة بوون و ثيَش ئةوةى ئيَو ة ثيَش كةميَك هةظاَلةكانى دي ةتان

بةآلم هةر خوا بة خؤى بةزةيى بة خةَل ى طونددا هاتةوةو ئةو قسةيةى لةةزار نةهاتةة دةر  ئةطينةة     
 طوند تووشى كارةساتيَك دةبوو  كةس نةزانيَت تا كول ثةرةدةستيَنيَت.

كةى دي ةى دةستى لةطةأل مةريى  كؤض ردووة ذنة خةَل ى طوند دةيانزانى كورِة بضووكةكةى كويَخا لة
ثيَى تيَ ةَلةو بووةتة جاشى مريى و مريى لة ضاالكييةكانى ثيَشمةرطة ئاطةدار دةكاتةوة  بةآلم باوكى 

ضاوى ىلَ سوور كردبووةوة نةكات هةواَلى ضاالكى و هاتنى ثيَشمةرطة بؤ طوندةكة بة مةريى  دةزانى و 
 كةة ئةو كارة ب ات و ئةوةندةى دي ة خويَنى خةؤى الى خةةَل ى طوندة  بطةيةنيَت  ئةويش نةيدةويَرا 

 تاأل ب ات.
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ضيَشتةنطاوى ئةو رِؤذة  هةتاو ثيَستى دةبرذاندةوةو مةرؤظ خةؤى لةبةةر رِانةةدةطرت و بايةةكى تونةد       
دةهات  لة ثِر ماَلةكةى سةعة كؤمِر ئاطرى طرت  نةشةزانرا لةبةةر ئةاطرى تةنوورةكةة بةوو يةان بةة        

ؤكارى دي ة ئةو ئاطرة كةوتبووةوة  دراوسيَ ان هةةر يةكةة بةة سةةتم و مةجنةَلةة ئةاوةوة خؤيةان        ه
ةيان ثة  دةكوذانةدةوة  خةاَلؤت    طةياندل و ثةيتا ثةيتا ئاويان لة جؤطةكةى بةردةم ماأل ديَناو ئاطرةك

هاري ارييةان   ثةرِى طوندةوة خةري ى خشت برِين بوو  كورِةكانى خؤى و ضةند هةرزةكاريَ ى دي ةلةو
دةكرد  كة دووكةأل و بَليَسةى ئاطرةكةى بينى لةو دوورةوة واقى ورِمابوو  لة شويَنى خؤى نةةجووآلو   

 ثيَى نةكرا هةنطاويَك بيَتة ثيَشةوة.
ئاطرةكة لة طويَسةبانةى هةيوانةكةوة دةستى ث  كردبوو  قاميش و دارةكانى طرتبووةوةو ضةند رِايةخ 

اندبوو  ثةىل بؤ طةورِو تةويلةى ضارةواو مةرِو بزنةكانيش كيَشابوو  هةر ئةوةى و طَليَ  و نةوطى سووت
ضاك بوو لؤدةى طةمن و جؤكةى نةطرتةوة ئةطينة ئةةو زسةتانة بة  نةان و ئةاردو تةؤوى وةرزى نةويَى        

 دةكردن.
رى ثة   خةَل ةكة ئةوةند ئاويان هيَناو بة ئاطرةكةياندا كرد تا كوذانديانةوة شةكةت و ماندوويى زةفة

بردن  هةناسةبرِكيَيان بوو  لةبةردةم ماَلةكةدا رِاوةستابوون  هةر يةكةةو لةطةةأل ئةةوى تةنيشةتييةوة     
 كةوتبوونة قسةو هةر يةكةو هؤكارى ئاطركةوتنةوةكةيان بؤ شتيَك دةطةرِاندةوة  هةنديَك دةيانطوت:

 طرتووةو طرِى طرتووة.ة بايةكى توند بووةو طويَسةبانةكة لة طرِى تةنوورةكةوة بََليسةى وةر
 هةنديَ ى دي ة دةيانطوت: 

ة ئةو ئاطرة بة ئةنقةست لةو طويَسةبانة بةةردراوة  ئةطينةة ئةاطرى تةةنوور ضةى دةيطةيةنيَتةة ئةةو        
 طويَسةبانة.

لةو الى ماَلةكةى سةعة كؤمرِةوة  ئةو تةثؤَل ةى ناو طوند هةبوو كة طةنج و الوانى طوند ليَةى طةرد   
تةماشاى زيَيةكة ضةم و ثيَدةشت و بؤيسانةكانيان دةكرد  يان باس و خواسيان بةؤ   دةبوونةوةو لةويَوة

يةكدى دةطيَرِايةوة  ئةحةى زاواى مضة لةوَلة ئةو هةلةى قؤستةوةو بناسةى خانوويةةكى لةسةةر ئةةو    
تةثؤَل ة ىلَ داو ئةو هاوينة بة خشت و قورِ خانوويةكى ثيَنج شةش ذوورى بة هاري ارى خزم و كةةس  

كارةكانى دروست كةردو طؤِرةثةانى الوةكةانيش بةؤ بةةردةم مةاَلى كوَيخةا حسةك و مضةة لةوَلةة           و 
 طويَزرايةوة.

شوان و طاوانى طوندةكة هةردووكيان ناويان خولةة بةوو  خولةة شةوان مةةرِيَ ى دابةسةتةى قةَلةةوى        
ؤى طيةاى بةؤ   هةبوو  زؤرى خزمةت دةكردو بةردةوام ضاوى ىلَ بوو  ئيَواران كة دةهاتةةوة لةطةةأل خة   
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دةهيَنا  تا رِادةيةك قةَلةو بووبوو بةردةوام لة دواى رِانةكةوة بوو. ئةو ئيَوارةية خولة بريى الى خةؤى  
نابيَت  رِانة مةرِ و بزن بةرةو طوند دةباتةوةو ئاطةةى لةة مةةرِة دابةسةتةكة ناميَنيَةت  زؤر مانةدوو       

ى بؤ ئامةادة ب ةات  لةةو ماوةيةةدا بةريى      دةبيَت  كة دةطاتةوة ماأل داوا لة خيَزانةكةى دةكات شيو
ةدا بةسةرى كردبايةتةوةو لةطةأل مةةرِو بزنةةكانى   ودةضيَتةوة كة مةرِة ديار نييةو دةبوو لةكاتى هاتنة

 دي ةدا لة ثةضةكةى ب رداية.
ثاش شيوخواردن  تاريك داهاتبوو  ضاو ضاوى نةدةبينى  مةرِةكةى بري دةكةويَتةوة  تةماشةا دةكةات   

رِةكاندا نيية  بةو شةوة ئةم الو ئةو الى طوند دةكات لة هيض شويَنيَك شةويَنةوارى نابيَةت.   لة ناو مة
 دةضيَت الى قورئاخنويَنيَك دةمى طورطى بؤ دةبةستيَت.

بةيانى زوو هةَلدةستيَت و رِانةكة دةداتة بةرو لة طوند دوور دةكةويَتةوةو ئةو ناوانة بةدواى مةرِةكةدا 
ئةو شيو  ئةم ثةنا درةخت  ئةم ضةم و ئةو الثاأل  تا تةماشا دةكات طور  مةرِة  دةطةرِيَت  ئةم دؤأل 

بؤرى لةناو دؤَلةكةى ئةو ديو تةثؤَل ةى خوارووى طوندةوة خواردووةو ثيَست و خورييةكةى لةةو نةاوة   
 كةوتووة.

ويَك بة بوخضةى خولة طاوانيش طيَليَ ى ئةوتؤ بوو ئاوى ليَم نةدةكرد  كاتيَك ذنيان بؤ هيَنا ضةند شة
نةكراوةى هيَشتةوة  ئيَواران ماَلةو ما َ دةضوو نانى طاوانى طرد دةكردةوة  ضون ة مانطاو طويَرةكةةى  
هةر ماَليَ ى بلةوةرِانداية دةبوو هةموو ئيَوارةيةك نانى ث  بدةن و سةرى مانطانيش مانطةى بدةن   

 طوت :كة مانطانةيان ث  دةداو دةضووةوة الى قةدريةى داي ى دةي
 ة داية دوان لة طةورة طةورةكةيان ث  داوم.

 مةبةستى سةد فلسى بوو كة ئةو دةمة لة ثةجنا فلسى و دة فلسى و عانة طةورةتر بوو.
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عاسةى ذنى كويَخا حسك و خةجةى بووكى ئريةييان بةو خيَزانانة دةبرد كة خوا كورِى زؤرى ثيَداون و 

 كورِيَ يان ث  نابةخشيَت. ئةوانيش تةنيا كضيان دةبيَت و خوا
بة تايبةتى ئيَرةييان بة باوكت دةبرد كة خواوةند ضوار كورِى ثيَ بةخشيوة  داي ت هةةر بةة منةداَلى    

ضاوةزارة بة كاكؤَلتانةوة شؤرِ  وضاوةزارو كووذةكةى لة قذو كاكؤَلتان دةبةست  ئةو كووذةكة شينةو ئة
ثيَبةران دةكرد  لةو ماوةيةدا زانةاى بةرات نةةخؤش     بووبوونةوةو زؤر جاريش كاريان لة ضاوى ئريةيى

كةوت  نةخؤشييةكةى لةو طوندة دوورة دةستة تا دةهات ثرت سةخت دةبةوو  كةارى لةة تةندروسةتى     
كردبوو  لةرِو الواز هةَلطةرِابوو  ئةطةرضى باوكت بردية الى دكتؤر لةو شارة دوورةى خةوارةوة بةةآلم   

  ئةو ثاييزة ئةو برايةت كؤضى دوايةى كةرد  داي ةت شةةوو رِؤذ     داوو دةرمان هيض سووديَ يان نةبوو
 نانى لةخؤى حةرام كردبوو  هؤن هؤن فرميَس ى دةرِشت و دةيالواندةوة.

كة سا َ و رِؤذطار تيَثةرِى و خوا برايةكى دي ةى ث  بةخشيَت باوكت هةر ناوى )زانا(ى بؤ هةَلبةذارد   
 تان سةةعاتة رِيَيةةك دةضةوون لةة فيَرطةة لةة طؤِرةشةا        سةيَ لةطةأل داناى براتدا ثيَ ةةوة هةر ئةويش 

دةتاخنويَند  بةآلم لةبةر ئةوةى بةرِيَوةبةرى فيَرطةكةة جاريَةك بةةدار ليَةى دابةوو ثةجنةيةةكى دةسةتى        
  سةقةت كرد  دريَذةى بة خويَندن نةدا.

ةك لةة ثةؤىل سةىَ    يةكيَك لةو فيَرخوازانةى لةطةَلتان دةخيويَند نالةى قالة بوو  كة س  سا َ لةسةر ية 
دةرنةدةضوو  هةرِى لةفةرِ نةدةكردةوة  ئةو ساَلة سةرةك وةزيران برِيارى دا هةموو فيَرخوازيَةك  طةةر   
كةوتووشبيَت لةو ثؤلة دةربضيَت و بةدةرضوو بذميَرريَت  ئةو برِيارة نالةيشى طرتةوة  نالة ضووة ثؤىل 

ريَذة بة خويَندن بدات. شةوانى هةاوين لةبةةردةم   ضوار  بةآلم هةر هةرِى لة فةرِ نةكردةوةو نةيتوانى د
تريفةى مانطةشةودا طرد دةبوونةوةو ياريتان دةكرد  دةبوونة دوو طرووثةةوة  يةارى )قةو  قوالن(تةان     
دةكرد  كة لة يارى تؤثني دةضيَت  هةر يةكةو طؤَليَ تان ديةارى دةكةردو  بةة دةسةتى رِاسةت قاضةى       

قاضى ضةثت   ب ةن  تؤ جياواز لةوانى دي ة بة دةستى ضةث ضةثتان دةطرت و هيَرشتان ديَنا طؤأل
دةطرت و هيَرشت دةبرد  كةس نةيدةتوانى بةر هيَرشت بطريَت و طؤَلت دةكرد  لة يارى ئةةو شةةوةدا   
نالةو براكةى لة طرووثةكةى بةرانبةر بوون  ئةو كاتةى هيَرشت بردو ويستت طؤأل تؤمار ب ةيت  نالةة  

بة دةمدا كةوتيت  ئيدى ئاطةت لة خؤت نةةما  بة  هةؤش كةةوتيت  ئيسةتة      ثاَليَ ى ثيَوة نايت و 
 نةمردوويت مانطيَ ة مردوويت  زؤريان هةوَلدا بة هؤشى خؤت بيَيتةوةو كةس بةو كةتنة نةزانيَت.

ئاويان هيَناو دةم و ضاويان ث  تةرِ كرديت و داياننيشانديت  ثاش هةو َ و كؤششةيَ ى زؤر بةة ئاطةة    
شات كرد هةموويان لة دةورت طردبوونةتةوةو رِةنطيان زةرد بووةتةوةو لةةوة ترسةاون   هاتيتةوةو تةما
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كة بة هؤش خؤت نةيةيتةوةو مبريت. تؤيش وردة وردة هيَزت وةبةر هاتةوةو ئةوانيش وازيان لة يةارى  
وة رِل هيَناو هةر يةكةو بةو شةوة بةرةو ماأل بوونةوة. لةو دةمةوة نالةى قالة نةيدةويَرا لة نزي يشةتة 

 ب ات و توخنت ب ةويَةت.
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زؤر بةوة دأل خؤش بوويت كة باوكت لةطةأل خؤى بؤ شارت دةبات  ضون ة لةوةتاى ضةاوت كراوةتةةوة   
لةم طوندةى خؤتان و طوندو ناوضةكانى دةوروبةرى خؤتان هيض شويَنيَ ى دي ةتان نةديوة  ئةو شةةوة  

ستان  بةرضاييتان خواردو لةطةأل ضةند كةسةيَ ى طونةد   خؤتان ئامادةكردو  بةيانى زوو كة لة خةو هة
كة ئةوانيش بؤ شار دةضوون لةو الى طوندةوة بةرةو رِيَطةى ئؤتؤمبيلةكان بةرِل كةةوتن كةة نزي ةةى    
نيو سةعاتة رِيَيةك لة طوندةوة دوورة. كزة بايةكى فيَنك بةو بةيانيية رِوومةتى فيَنك دةكردنةوةو تةا  

 و دةروونتاندا ضةكةرى دةكرد. دةهات خؤشنوودى لة د َ
رووى ثاش ماوةيةك ضاوةرِوانى لةو الوة ثاسة شةق و شرِةكةى ئةحة الوتان بينى لة تةثؤَل ةكانى خةوا 

تةرايش لةوانةى جيَيةان نةةدةبووةوة   و  و تاك بانةسوورةوة دةردةكةوت و نةفةريَ ى زؤرى سواركردبوو
الى ضيَشتةنطاو طةيشتة التان و سةتؤثى كةرد. يةكةة     لةسةرةوة سوواربووبوون. بة طورِة طورِو نقة نق

يةكة بة ثلي انةكةيدا سةركةوتن سةر ثاسةكةو يةك لة تةنيشت يةكدييةوة دانيشةنت  لةةوة دةترسةان    
 ثاسةكة لة بةرزاييةك هةَلنووتيَت و يةكيَ تان ىلَ ب ةويَتة خوارةوةو شتيَ ى بةسةر بيَت.

ةو طابةردو ضياى  ة فيَرطةكةى ليَية  ماوةيةك بة ناو تةثؤَلسةرةتا طوندى طؤرِةشاتان بةج  هيَشت ك
ج  تةنوور( نزيك بوونةوة  رِيَطةكة بةناو طوندةكةدا تيَدةثةةرِى   تاويَردا رِؤيشنت  تا لة طوندى )ثرِ لة 

نزي ةى سى ضل ماَليَك دةبوو  هيضى لة طوندةكةى ئيَوة جياواز نةبوو  تةنيا ئةوة نةبيَت ئةم زيَى بة 
شتدا تيَناثةةرِيَت و خةَل ةكةةى ثشةت بةة كانييةةكانى ئةةو ضةيايانة دةبةسةنت و ئةةو كانيانةة            تةني

سةرضاوةى ذيانيانةو بؤ كشت و كاَليش ثشت بة بارانى زستان دةبةسنت. كة طةيشتنة ناوضةةى ضةياي   
ةكة لة سوور  شوفيَرةكة الى كانى خويَيةكة رِايطرت تا ئؤتؤمؤبيلةكةى كةميَك سارد ببيَتةوة. هةر ي

ئيَوةيش دابةزي و ضوو سةرجنى ئةو خويَية بدات لة كةنارى كانييةكةوة كؤ بووبووةو خةَل ى ناوضةكة 
دةهاتن و خورج و تةنةكةو ثووتيان ىلَ ثرِ دةكردو دةيانربدو بؤ نان كردن و خواردن بةكاريان دةهيَنةاو  

 سووديان ىلَ دةبينى.
بينى كة ثيَ دادانيَ ى نيَوان هيَةزى ثيَشةمةرطةى شؤرِشةى     لة نيَوان ئةو دوو ناوضةيةدا ئةو شويَنةتان

و ثيَشةمةرطةيةكى   كةوذران كوردو سوثاى رِذيَمى بةخؤوة بينةى و ذماريةةك سةةربازى سةوثاى تيَةدا      
شؤرِشيش شةهيد بوو  تةرمةكةى دةستى سةوثاى رِذيَة  كةةوت و داخ لةة دآلنةةو بةؤ ضاوترسةاندنى        

دةمةةو   شةقامةكانى شةارى )ئةةَلوةن(دا رِاكيَشةا.   مؤبيلةوة بة دانيشتووان تةرمةكةيان بة دواى ئؤتؤ
ئيَوارة ثاش ئةوةى طوندةكانى دي ةو ثيَدةشتةكةتان برِى و لة دار كونارةكة نزيك بوونةةوة  دةروازةى  

تري ةكانتان بينةى جريوةيةان   ةشارتان ليَوة ديار بوو  خؤرئاوابوون طةيشتنة شارو هةر لة دوورةوة ئةل
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تة لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةدا سةريان دةناية سةر ئةوانةةى يةكةةمني جةارة سةةر لةة شةار       دةهات  بؤ طاَل
دةدةن طواية دةبيَت ئيَس يَك بطرنة دةمةوةو بضنة ناو شارةوة  ئةوانةى نةياندةزانى مةبةسةت ضةيية   

 واقيان ورِ دةماو دةحةثةسان  تيَنةدةطةيشنت مرؤظ بة خؤى ئيَس ى لة دةمداية كة ددانةكانيةتى.
ةو لة ماَلى مامت طريسانةوةو لةطةأل ئامؤزاكةتدا بة ديدارى يةكدى شاد بوون  ئةوة يةكةمني جارة ش

جؤراوجةؤرى  بة ديدارى يةكدى شاد دةبن  تةماشات كرد كتيَبخانةيةكى هةيةة سة  هةةزار كتيَبةى     
شارةكة لة بةرى  و خةآلتانةى ثيَ ثيشان دايت لة فيَرطة ثيَيان بةخشيوة  بةرثرسى تيَداية  ئةو كاتذميَر

ئةوةى لة وتارخويَندنةوةدا ثلةى يةكةمى بةدةست هيَنابوو ئةو كاتذميَرةى بةة خةةآلت و ديةارى ثة      
 بةخشيبوو.

لةطةأل باوكت كة لة بازارِ كةلوثة  و شت و ثيَويستييةكانتان كرِى  طةشتيَ تان بةناو شاردا كردو 
ارطةى بةفرةكةو خان خورماو ثردةكةو شةقامى سةرةكى و تةالرى سينامةكان و تاري ة بازارِو ك

مزطةوتى طةورةتان بينى  تةماشاى دارثةَل ة ديَرينةكان و ئةو باخة دارخورمايانةت دةكردو بة 
تةالرو قةدى بةرزى دارخورماكاندا دةترِوانى كة بؤَلة خورماى خةآل َ و نيوضة طةيشتوويان طرتبوو. 

خؤش و ثرِ لة سينةماو شويَنى كات رِابواردنة دةتوانن زؤرت سةر لةو فيَرخوازانة سورِدةما لةم شارة 
وانةكانيان خبويَنن و سةرب ةون. ئةو رِؤذة زووترو بة ثاسيَ ى باشرت طةرِانةوةو دةمةو ئيَوارة خؤتان لة 

 ناو طونددا بينييةوة.
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َلى ئةو ذنةكةيشى ئةحةى قادر ئةو ثياوةبوو دوو ذنى هيَنابوو  ماَلى ذنيَ ى لة )خاأل خاأل( بوو  ما

لة )كاروان كوذة( لةوبةرى زل بوو  ضةند كورِو كيذى لة هةردووكيان هةبوو  ئةو هاوينة مةرةزةى لة 
نزيك زل كردبوو  تازة شةتَلى دةكردو  بؤ ئيَوارة نةطةرِايةوة ماأل  ذنةكةى ئةمبةرى )فةلةكناز( الى 

يوةتةوةو ضووة لةول مبيَنيَتةوة  نةي ردة وابوو لة ماَلى )خاوةر(ى ذنةكةى دي ةيةتى و لة زل ثةرِ
خةمى خؤى و ئةو شةوةيش هةر خةري ى تةونةكةى خؤى بوو  طَليَميَ ى دي ةى بة دةستةوةبوو تا 

 نيوةشةو كارى تيَدا كرد.
كات دريَذةى كيَشاو ثياو نةهاتةوة  تا قاأل كةوتة دل و هةواأل بىوبووةوة كة ئةحةى قادر ديار نيية  

انى دةورو بةرى طوند كرا  هةر يةكة بة اليةكدا سؤراخى دةكرد  تا ئةحةى قادريان دةست بة طةرِ
لةناو مةرةزةكةدا دؤزييةوة ضةث يَك طذو طياى بة دةستةوةيةو طيانى سثاردووة  خةَل ى طوند 
تةرميان هيَنايةوةو لة رِيَ و رِةمسيَ ى شايستةدا بةخاكيان سثاردو  لةو كاتةوة مقؤمقؤ دةستى 

 د ك  ئةحةى قادرى كوشتبيَت  هةنديَك دةيانطوت:ثيَ ر
 ة  هةبيَت و نةبيَت ئةوة بة ثيالنى ذنى يةكةمى كوذراوة كة ماَليان لة كاروان كوذةية.

 هةنديَ ى دي ة دةيانطوت: 
ة بة ثيالنى ئةو س  ماَلة كوذراوة كة بةر لة ماوةيةك باريان كردة طوندةكةو هةنديَك لة زةوى و 

 يان داطري كرد.ى ئةواننزارةكا
كةس رِاستى كوذرانى ئةحةى قادرى نةزانى. ئةو كات خوش ة طةورةكةت كاتى بةشوودانيشى  

نةهاتبوو  لةبةر قسةى باوةذنةكةت كة ميَردى بة باوكت كردبوو  ثاش ئةوةى ميَردةكةى مرد  كة 
كات و سةر لة دةي ردة مامى باوكت  باوكت لةبةر منداَلةكانى خواستبووى تا ميَرد بة سةريب نة

منداَلةكانى نةشيَويَت  باوكت ئةو كات بةجيَى هيَشتبوو  دوو كورِو كيذيَ ى هةبوو  طةورة بووبوون  
تى بؤ )ئةستيَرة(ى خوش كيذةكةى ميَردى كردبوو  كورِة طةورةكةيشى ذنى هيَنابوو  طواية باوكت 

ن و نةفةقةى لة باوكت دةكردو  بةر يةكيَك لة كورِةكانى ئةو داناوة  ئةو باوةذنةت زؤر جار داواى نا
 :طويَى باوكت كةوتبوو طواية طوتبووى

 !نيكضى ئةو ناخواز ئيَمة ة
 :بؤية باوكت سويَندى خواردبوو 
 ميَردى دةدةم.بة  ميةكةمني كةس بيَتة داواى كضةكةة 
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و كة سؤفى عارف لة طوندى )ناوطردان(ى ئةوبةر زل ئةوةى لة ئافرةتيَ ى خةَل ى طوندةوة بيستبو
ميَردى بة ثياويَ ى ئةو طوندة كردبوو  رِيش سثييانى ناردة داخوازى خوش ةكةت و دواى ثرسني و 
رِاوةرطرتنى خزمان  خوش ت مارة برِا  لةو كاتةدا ماَلى باثريت )باوكى داي ت( هةَليان نايت تؤيش 

ة بدريَت  بةآلم تؤ بة داواى ذن لة ماَلة زاوا ب ةيت  ضون ة ئارةزوويان نةكرد خوش ةكةت بة بيَطان
 طويَى ئةوانت نةكردو ئةو ثالنةيان سةرى نةطرت.
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بايةكى توند بةو قرضةى نيوةرِؤية هةَلي ردبوو  طرِة رِووى مرؤظى دةبرذاند  طوندييةكان لةبةةر كةارى   
و كشت و كاَلى و بيَستان و مةرِو ماآلت لةوةرِاندن نةبوواية خؤيةان لةةو دةرو دةشةتة نةةدةطرت  لةة     

كاتانةدا خاَلؤ ذنت لة ناو زجنةكةى تةنيشت ماَلى باثريت لةسةر ساج نانى بةؤ نيةوةرِؤ دةكةرد  يةةك     
تةشت هةويرى شيَالبوو  تا نان بؤ نيوةرِؤو ئيَوارةو بةشى قاوةَلتى بةيانيش ب ةات. ثةةيتا ثةةيتايش    

ش لة بايةكةة بةوو   ضيل ةى دةخستة ذيَر ساجةكةوةو ئاطرةكةى خؤشرت دةكرد  رِووى دةرطةى زجنةكةي
 كة ئةوةندةى دي ة ئاطرةكةى خؤش دةكردو دةطةشاندةوة. 

خاَلؤذنت تا دةهات نانى لةسةر يةكدى كةَلةكة دةكردو جاروبار ئةم منداَلةة بضةووك و ئةةوى طةةورة     
  دةهاتن و سةرو نانى طةرميان لةسةر ساجةكة دةبردو بة طةةرمى بةة دؤ يةان ماسةتةوة دةيةاخنوارد     

 ئةويش دةيطوت:
 ة نيوةى نانةكةتان تةواو كرد  بةسة بةس با آل ببمةوة!

كاتيَك لة نان كردن بووةوة  ضووة الى ضيَشت ليَنانى نيوةرِؤوةو ئةس َلى ناو كوانووى ذيَر سةاجةكةى   
 لة بري كرد كة هةر دةطرِاو دةطةشايةوة.

ى ئاطرةكةةى  خةجةى ذنى ئةحةى كويَخا حسك كة كاريلةكانى بةةرةو مةا َ دةبةردةوة بةة ضةاوى خةؤ      
بينيبوو لةناو زجنةكةدا بَليَسةى دةستاند  كة نةانى نيةوةِرؤ دةخوريَةت هةريةكةةو لةة اليةكةةوة ثةاأل        
دةكةويَت و لةو اليشةوة با طرِى ئاطرةكة خؤش دةكات و ثووش و ثةآلش و دارضيل ةكانى ئةةو نةاوة   

ةرزتر دةبيَتةةوةو مةاَلى بةاثريو    طرِ دةطرن و وردة وردة ئاطر دةطاتة زجنةكةو تا ديَت بَليَسةةى ئةاطر بة   
خاَلؤت هةر يةكةو لة ذوورةكانيانةوة بةهةَلةداوان ديَنة دةرةوةو دةست دةدةنة مةجنةأل و سةتم و ئةاو  
ديَنن تا ئاطر ب وذيَننةوة  دووكةَلى ئاطر بةرى ئامسانى طوند دةطريَت  لةو الوةيش خةَل ى طوند بةةو  

 ر يةكةو دةست و برد دةكةن تا ئاطرةكة ب وذيَننةوة.قرضةى نيوةرِؤية بة هاناوة ديَن و هة
ئةطةرضى هاوين بوو  طوند لة رِووبارةكةوة دوور بوو  بةآلم ئاطرةكةيان كوذاندةوة  ثةاش ضةى؟ ثةاش    
ئةوةى زجنةكة سووتاو بنمَيضى ذوورةكةانى دي ةةيش سةووتان و هةنةدَيك جةل و بةةرطيش ئاطريةان        

ويَنةيةيش بؤ زستانيان ض  كردبوو  لةسةر بان هةةَلخرابوو تةا   ثيَطةيشت و بوونة خؤراكى ئاطر. ئةو د
هةر هةمووي بة كزرى و تةرِى تةفرو تووناوى ئةةو نةاوة     هةتاوى ئةو هاوينة طةرمة وش ى ب اتةوة

 بوو كةَل ى برِاو بوو بةذيَر ثيَى ئةو خةَل ةوة كة هاتبوون ئاطرةكة ب وذيَننةوة.
طر كةوتنةوةوة طوت و باثريت زؤرترى طوت  كار طةيشتة ئةةوةى  خةَل ى طوند زؤريان لةبارةى ئةو ئا

ماَلى ئيَوةى تاوانبار كرد دةستتان لةو ئاطرةدا هةبووبيَت  بة تايبةتى داي ةى تاوانبةار كرديةت ئةةو     
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كارةى كردبيَت  باثريت بةم رِؤذةكةى دي ةدا بةرةو طونةدى )طةؤرِة شةا( بةةرِل كةةوت و لةةول الى       
 كرد: ىآلى ئةوةكويَخاى طوندةكان س ا

 م!!زجنةكةيان ئاطر تيَبةرداوب ةم كة  مماَلى زاواكة هاتووم س اآل لة
كويَخايش سةركارةكةى نارد لة رِووداوةكةى كؤَلييةوةو بؤى دةركةوت كة رِووداوةكة بة هؤى ئةو باية 

وةو توندةوة ِرووى داوة كة نيوةِرؤ هةةَلي ردبوو ئةةو ئةاطرةى خؤشةرت كردبةوو سةاجةكةى لةسةةر بةو        
بووكةكةى نانى لةسةر كردووةو دواتر كَلثةى سةندووةو زجنةكةى سووتاندووة  لةوةيشدا قسةةى ضةةند   
كةسيَ ى وةرطرت كة بينيبوويان خاَلؤذنت بةو نيوةرِؤية لةناو زجنةكةدا نانى كردووةو دواى نان كةردن  

 ئاطرةكةى نةكوذاندووةتةوة.
ن ماَلى باثريت سستى تيَ ةوت و قسةيان لةطةةأل نةةدةكردن    لةو رِووداوةوة ثيَوةندى نيَوان ئيَوةو نيَوا

تةنيا ئيَوةى منداأل نةبيَت لةطةأل منداَلةكانى خاَلؤتدا قسةتان دةكردو لة ناو طونةد ثيَ ةةوة ياريتةان    
 دةكرد.  
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اك و تةةن   ئةو هاوينة زؤر رِووداو لة ذيانتدا رِوويان داو  رِيَرِةوى بةسةرهاتيان دةوَلةمةند كرد. بة تة 

خةري ى ئةو بؤيسان خرِة بوويت كة لة خرِةكةى نيَوان هةردوو ثةةىل زيَةى )دوو يةاأل(دا سةةرى قةاأل      
كردبوويت  ضاَلةكانت هةَلدةكةندو تؤوة شةووتى و طنةدؤرةو كاليةارو شةةمامةو خةةيارو كوولةكةةو       

دةكردو ثةيينت دةكةردة   تةنانةت رِةحيانةت دةوةشاندو بة بارطريةكةى ماَلى باثريت ثةيينت بؤ ئامادة
ناو طؤلة شووتييةكان  كة لةوةيش بوويتةوة سةرقاَلى قاميش برِين بوويت  ضةندين بارة قاميشت لةة  
قاميشةآلنةكةى كةنار زيَ ةوة هيَنا  كة لةوةيش بوويتةوة دةستت بة دروست ردنى تةميانيَك بة ضةوار  

يار بةا بةة يةكيانةدا نةةدات و     ةَلةةك و خة  دةورى بؤيسانةكةدا كرد تا بؤيسانةكةو برِكة شةووتى و كا 
طيانلةبةرو منداَلى طوند نةكةونة ناوى و ثيَشيَلى ب ةن  هةةروةها كةة بةروبووميشةى ثة  طةيشةت      

 كةس نةتوانيَت بضيَتة ناو بؤيسان و شووتييةك يان كاَلةكيَ ى ىلَ ب اتةوة.
سثى بةرهةم هيَنةابوو جيَةى    بؤيسانةكة بةروبووميَ ى باشى ىلَ كةوتةوةو تةنانةت جؤرة شووتييةكى

سةرجنى خةَل ى بوو  منداَلةكانى رِةحي  ثلي  جاريَ يان لةة تةميانةكةةوة ضةووبوونة ذوورةوةو ضةةند     
شووتييةكيان كردبووةوة ثيَش ئةوةى بطةيةن  ئةوةشيان ئةةو رِؤذة طيَرِايةةوة كةة لةة مةلةةكردن لةة       

 ليان لة بن هةَل يَشن.زيَيةكة دةطةرِانةوةو ئيَوةيش توورِة بوون وةنةبوو م

ئةو هاوينة بةرو بوومى ئةو بؤيسانةتان خواردو سووديَ ى باشتان بينى و ضاوتان لة دةسةتى كةسةى   
دي ة نةبوو شووتييةك يان دوو سىَ خرضةو كاَلةك و كاليارتان بدات   يان بضن شووتى بة ثارةو سةةر  

 بةسةر بة طةمن ب رِن.
مةلةوانى لة زيَيةكة بةسةر دةبردو بةة ثة  مةلةة لةة رِووبةار       جار ناجاريش ئةو هاوينة طةرمةتان بة

دةثةرِينةوةو جاروباريش دةضوونة نةاو بؤيسةانة شةووتييةكانى طوندةكةةى ئةوبةةرو شةووتييةك يةان        
 كاَلةكيَ تان دةخواردو ديسان خؤتان دةداية دةم ئاوى زيَ ةوةو لةمبةر دةطريسانةوة.

يَ تان دةهيَناو لة ذيَر دارثةَل ةكانى طونددا سةرقاَلى ثاسةارى  كة دةستيشتان خاَلى بوواية تريو كةوان
كوشنت دةبوون و دةضوونة سيَبةرى دار ثةَل ةكانةوةو تريوكةوانةكةتان ئاراستةى ذيَر س ى ضؤلةكةكان 
دةكردو لة ماوةيةكى كورتدا ضةةند ثاسةارييةكت دةخسةتة خةوارةوةو ملةت هةَلدةثضةرِاندن و دواتةر        

 دةكردةوةو بة سيخةوةت دةكردن و دةتربذاندن و دةختواردن. دةضوويتةوةو ئاطرت
ئارةزووى رِاوةثؤرِو رِاوة سويس تان كةوتبووة كةلةوةو لةةو ديةوى طونةدةوة تةث ةةتان بةؤ سويسة ة       
دةنايةوةو جارو بار دةرِؤيشنت بزانن سويس ةيان طرتووة يان نا. كؤتايى ثاييز بوو ئامؤزايةكى باوكةت  

ة(وة سةرى ىلَ دان. تاثرِيَ تان بردو لةطةأل باوكت رِووتان كردة ئةو ضياو دؤآلنةةى  لة طوندى )ذيَر كوور
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رِؤذهةآلتى طوند  قؤتاسة رِيَيةك رِؤيشنت  دؤ َ و كةندو ليَةوارة رِىَ و بنةارى تةثؤَل ةةو ضةيا طةةرِان       
يَ ى تيَطرت كةرِويش يَ تان هةَلستاندو دواى كةوتن و ئامؤزاكةى باوكت بؤى دانيشت و طوللةى تاثرِ

و نةيهيَشت لةوة ثرت هةَليَت و ثيَ اى  بة هةَلةداوان خؤتان ثىَ طةياندو سةرتان بةرِى  كةة طةرِانةةوة    
داي ت بردى لةكةنار جؤطةكة شوشتى و ثاكى كردةوة. ثيَى طةوتن كةرويَشة ةكة داي انةة بةوو  نةؤ      

ي يان كةردو نةتاهيَشةنت رِوونةاكى    بيَضووى لة س دا بوو  ثيَتان ناخؤش بوو كة ئةو بيَضووانةتان لة دا
 ذيان ببينن.
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انيش ثؤليسةةك وو  بة ئةو شةوة مينة قيتة بة تاثرِةكةى تةقةى لة بن ةةى ثؤليسةى )طةؤرِة شةا( كرد    
طوللةةى رِةنطةاو     ووبة لةترسى ئةوةى طواية ثيَشمةرطة هيَرشى هيَناونةتة سةر دةستيان بة تةقة كرد

وويانةة رِؤذى خؤيةان و بةةب  تةة  بةرثرسةانى شةارةدل و       بكرد  ووبرِةن  و ئاطركردنةةوةيان تةقانةد  
ةوة  ثؤليسةكانى بن ةكة تا بةةيانى سةةنطةريان لةةو    بووئةوانيش بةرثرسانى طةورتريان ئاطةدار كرد

تاري يية طرت و تةقةيان كرد  تا بةيانى نةدا تةاك و تةةرا هةةر تةقةةيان دةكةردو لةةو سةةنطةرانة        
  ةكة خؤيان تيَدا قاي  كردبوو.نةهاتنة دةر لة دةورى بن

بةرثرسى شارةدىَ و بةرثرسانى دي ة بؤ نيوةرِؤ طةيشتنة طوندةكة تا لةة ثرسةةكة ب ؤَلنةةوة  لةطةةأل     
كويَخاى طوندو ثياوماقووآلندا كؤبوونةوةو بؤيان دةركةوت كة )مينة قيتة( شةو تةقةيةةكى كةردووة    

ونةتة سةر  بؤية دةستيان بة تةقة كردووةو فيشةك و ثؤليسةكان وايان زانيوة ثيَشمةرطة هيَرشى هيَنا
طوللةيةكى زؤريان تةقاندووة  بةؤ ئةةوةيش كارةكةة طةةورةتر نةبيَتةةوة برِيةار دةدةن خةةَل ى طونةد         
قةرةبووى ئةو فيشةك و تةقةمةنييانة ب ةنةوة كة دويَن  شةو بة فريِؤ ضةوون  بؤيةة كوخيةاى طونةدو     

َيك دةكةةون دةسةت بةة كؤكردنةةوةى قةةرةبوو ب ريَةت و طوللةةو        بةرثرسى شارةديَ ة لةسةر ئةوة رِ
 تةقةمةنى بؤ بن ةى ثؤليسى طوندةكة ب رِريَت.

هةر ئةو رِؤذة دةنطؤ بىو دةبيَتةوة مريى هيَرش ديَنيَتة سةر طوندةكان  خةَل ى طوندى )خاأل خاأل( بة 
ديةوى طونةدو دوورتةر تةا نزيةك      طةورةو بضووكةوة طوند بةج  ديََلن و لة دؤأل و ئةش ةوتةكانى ئةةو  

سنوور دةرِؤن و لةوى خؤيان لة ترسى بؤردومان لة ثةناى دؤأل و ئةش ةوت و ضؤم و ضةياكان دةنةيَن.   
ئةو حةشاماتة لةو ثةنايانة زةندةقيان دةضيَت كة فرِؤكةكانى سوثاى رِذيَ  دةبيةنن بةسةةر سةةريانةوة    

ليَنةوةو بة دواى ئةوةدا دةطةرِيَن زةالميَك ببيةنن و  بة ئاستةم لةناو ئةو ئامسانة شينةدا ديارن و دةخو
دةسرتِيذى ىلَ ب ةن. خةَل ةكةيش خؤيان لة ثةنا بةردو زة  و سةيَبةرو ئةشة ةوت و نةاو قةاميش و     

 ضةمةكانى ئةو ناوة حةشار دابوو  منداَلةكان وةنةبوو زةندةقيان بضيَت.قاميشةآلن و 
و  هةواأل طةيشتبووة سوثاى مةريى و  بةؤ دواى نيةوةرِؤ    كاريطةرى رِووداوةكةى مينة قيتة هةر مابو

هيَزيَ ى سوثاى مريى بة تانك و تؤثةوة طةيشتة )ثاية سةووتاو(و لةةول سةةنطةرى طةرت  خةةَل ى      
طونديش لةسةر كارةكانيان طةرِابوونةوةو لةخةوى شريينى ثاش نيةوةرِؤى هةاوينيَ ى طةرمةدا بةوون      

ن و  دايك و باوكةكان سةرخةويَ ى كورتى ثاش ماندوويةتى ئةةو  منداَلة ساواكان لةناو بيَش ةدا بوو
رِؤذةيان دةش اند  لةو الوة هيَزى سوثاى مريى تؤثةكانى دامةزراندو كةوتةة ويَةزةى طونةدو خةةَل ى     
بةستةزمان و بىَ تاوانى طوندو كوشتاريَ ى نامرؤظانةى بةو قرضةى نيوةرِؤية بةرثاكردو  قالةى سةعة 

يةوة تؤثيَ يان بةركةوتبوو  كةوتبوونة ناو ئةو ضةاَلة طةةةةوة هيَشةتة طةةةى تةيَ      بة خؤى و كورِةكة
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نةكرابوو  ماَلى شيَخ خالد طةورةو بضووكيان بةركةوتبوون  شةهيديَ يان دابوو  يةكيَك لة كيةذةكانى  
ةكةةى  بة سةختى بريندار بووبوو  خانووةكانى ناوةرِاستى طوند بة تةواوةتى زيانيةان ىلَ كةةوتبوو  ذن  

سؤفى عةىل بة خؤى و كؤرثة بةةر مةم ةكةيةةوة لةةكاتى هةآلتنةدا شةةهيدبووبوون  ذمارةيةةكى       
دي ةيش بةر ثرشى طوللة تؤثى سوثاى مريى كةوتبوون  مةرِو ماآلتيَ ى زؤر مردار بووبوونةوةو ئةةو  

و خةةَل ى  خةَل ةى فرياى خؤيان كةوتبوون  توانييان خؤ بطةيةننة شويَنة ثةناكانى ئةةو ديةوى طونةد   
 رِاكردووى طوندةكانى دي ة لةو رِووداوة ئاطةدار ب ةنةوة.

بةيانى تازة خؤر هةةَلهاتبوو هيَشةتة ئاسةةوارى تةؤث بارانةكةة بةة طوندةكةةوة ديةاربوو  خةةَل ى          
طوندةكانى دةورو بةر بةرةو )طؤرِة شا( بةرِل كةوتن  شةهيدةكانيان لة ناو كؤآلن و ضاأل و نيَو مةاأل و  

نة هيَناية دةرةوة  كة تيَياندا شةهيدبووبوون و لة طؤرِستانى طوندةكةدا طؤرِيان بؤ ليَةدان و  ئةو شويَنا
بة سةمطينييةوة ناشتنيان. خةَل ى طوندى )خاأل خا َ(يش بةشداربوون و كؤمةةكيان بةؤ ليَقةةوماوان    

 كؤ كردةوة.
ة ترسى هيَرش و بؤردومةانى  س  هةفتةيش تيَثةرِى خةَل ى تاك و تةرا لة ضؤَلةوانيان بةسةر دةبردو ل

 ةوة.      ى رِوويان لة طوندةكانيان نةكردسوثاى مري
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(91) 

 
ماَلى خولة ثيازى لةوثةرِى باشةوورى طونةدةوة بةوو  نزيةك بةة ضةؤم و دارثةةَلك و جؤطةة ئاوةكةة           

شيان طؤرِستانةكةيش ضةند قؤناسيَك ليَيانةوة دوور بوو  س  كورِى هةبوو  دوانيان نك بوون  ناوةكة
لةسةر يةك رِيت  بوو  شاراو كارا  هةرضى برا بضووكةكةيان بةوو نةاوى )هانا(يةان بةؤ هةَلبةذاردبوو       
هةرسيَ يان ثيَ ةوة لة طة َ فيَرخوازةكانى طونددا جانتاى ثةرتووكةكانان لة كؤأل دةكردو رِؤذانة بةرةو 

 طوندى )طؤرِةشا( بةرِل دةكةوتن تا دوو س  ثيت فيَربن.
لةناو داىلَ و بيَستان و مةرةزةدا قاأل بووبوو  ثيَيةكانى شةقار شةقار بووبوون  ئةو سةاَلة   خولة ثيازى

تووتنةكةى باش هاتبوو  مةرةزةكةيشى خراث نةبوو  هةرضى شووتى و بام  و تةمامةتةكةشى بةوو  
ن لة ثيازةكةى باشرت بةوون و خةةرجى ئةةو زسةتانةى بةؤ دةسةتةبةر كةردن. ىلَ ِرووداويَ ةى دَلتةةزَي         

بةرِيَوةبوو. لةو الى ماَليانةوة الكيَشةيةكى ضيمةنتؤيى شويَنى مةكينةيةكى ئاوى ليَبوو  كة ئنطليزة 
ضاو شينةكان بؤ رِاكيَشانى ئاو بؤ بةنطَلةةكانى سةةرةوةى طونةد دروسةتيان كردبةوو  مةكينةيةةكيان       

رِاكيَشابوو كةة لةرِؤذهةةآلتى   لةسةر دامةزراندبوو  لةويَوة بؤرِى ئاويان بؤ ماَلى بةرثرسة ئنطليزةكان 
 سةرةوةى طوند لةو كؤمثانياى نةوتةدا كاريان دةكرد بؤ ليَدانى برية نةوت و نةوت دةركردن هاتبوون.

ئةو هاوينة شوانةكةى ماَلى قالة هةينى لةو ضياية بؤمبيَ ى فرِؤكةكانى سوثاى مةريى دؤزيبةووةوةو   
دات  ئاطةدارى دةكات كةة ئةةوة بؤمبةةو مةترسةى     لةطةأل خؤيدا هيَنابوويةوة  كة ثيشانى باوكى دة

ئةوةى ىلَ دةكريَت بتةقيَتةوة  فةرمانى ث  دةكات بضيَت لةة شةويَنيَ ى ضةةثدا بيشةاريَتةوةو بةةذيَر      
 خؤَلةوةى ب ات:

 ة كورِم  ئةمة بؤمبة بؤمب  دةزانيت بؤمب ضيية  ئةوةى دةتةقيَتةوةو خةَل ى ب  تاوان دةكوذيَت.
ن دةضيَت لةوثةرِى طوند  نزيك بةو ضيمةنتؤية الكيَشةيية قؤرتيَةك هةَلدةكةةنيَت و   شوانةيش هةَلةداوا

دةيشةةاريَتةوة  ىلَ كورِةكةةانى خولةةة ثيةةازى ضةةاويان ىلَ دةبيَةةت. رِادةوةسةةنت تةةا رِؤذيَ ةةى بةسةةةردا  
تيَدةثةرِيَت  هةردووك دةضن قؤرتةكة هةَلدةدةنةوةو خؤشى خؤشى بؤمبةكةة دةهيَةنن تةا يةارى ثة       

 .ب ةن
دوو س  جار بةسةر ضيمةنتؤكةيدا دةكيَشن  بؤمب بة خؤى نازانيَت  ئاكام بةر بةردى دةدةن و ثةةيتا  
ثةيتا بة ضيمةنتؤكةيدا دةكيَشن  لةناكاو بؤمب دةتةقيَتةوةو دووكةةَليَ ى شةني بةةرز دةبيَتةةوةو دوو     

 الشةى خويَناوى بريندار لةو الوة بىَ هيَزو زمان بةرضاو دةكةون.
وند بة شويَن دةنطى تةقينةوةكةوة دةضن  ضى ببينن  شاراو كارا خةةَلتانى خةويَنن و شةارا    خةَل ى ط

زؤر شرِةو ها ئيَسة يان ساتيَ ى دي ة بة تةواوةتى ثيََلوو ليَك بنيَت و كؤسى بةاوكى خبةات  هةرضةى    
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ى رِةوفةة  كارا بوو  ئةوة كةمرت شرِبوو  تا خةَل ةكة بة هاناياندا طةيشةنت و بةة ئوتؤمبيلةكةةى مةالَ    
ضاوسوور بةرةو نةخؤشخانةى شارى ببةن  شارا طيانى سثاردو بوو بة ثةثوولةيةةك بةةو رؤَذة ناةختةة    
هةَلفرِى و ماَلئاوايى لة باوكيشى نةكرد  ئؤتؤمبيل بةرةو شار بةرِيَ ةوت و ضةند قؤنةاسيَ ى بةرِى و   

ت كةارا خةويَنى زؤرتةرى لةبةةر     لة نيوةى رِيَى ثرت برِيبةوو ضةةند طونةديَ ى تيَثةرِانةدبوو  تةا دةهةا      
دةِرؤيشت  هيَزى تيَدا نةدةماو دَلةى ثضةِر ثضةِر ليَةى دةدا  لةةوالى شةارةديَى )ِرةشةة تةوو(ةوة كةة          
ئةوةندةى نةمابوو بطةنة شار  ضاوةكانى كارا تاريك داهاتن و ضةى دي ةة رِوونةاكى ئةةو هةةتاوةيان      

  كاتيَةك كةوتةة ئةةو ضةياو دؤأل و هةةردةو      نةبينى كة بةم رِؤذى دي ةدا بةسةر خولة ثيازيدا هةآلت
 هاوارى دةكرد:

ة  )شارا(   )كارا( كورِة جوانةمةرطةكامن خؤ من شيَت بووم  سويَ  بووةوة  بؤ نايةنةوة  بؤ بة بةرطى 
 خويَنينةوة نايةن لةطةأل هاناى براتاندا بة هانامانةوة بيَن.

خةفةتى ئةو كؤستة طةورةية لةو هةةردة سةةرى   خولة ثيازى شيَت بوو  رِووى لة ئاوةدانى نةكرد  لة 
 نايةوة.
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(99) 
 

لة ثؤىل شةشةم بؤ ئةجنامدانى ئةزموونةكانى بةكالؤريا رِؤيشتنة شارؤض ةى ئةَلوةن  ئةو كات 
ثارةيان بة فيَرخوازيانى طوندةكان دةداو فيَرطةيةكيان بؤ نووسنت و حةوانةيان تةرخان دةكرد  بةآلم 

مامت لة شار بوو لة ماَلى ئةوان مايتةوة  لةطة َ ئةوةيشدا هةر ثارةى خواردن لةبةر ئةوةى تؤ ماَلى 
و هات و ضؤيان بؤ سةرف كرديت  كاتيَ يش ئةجنامتان وةرطرت تيَ رِاى ةرةكانت هةشتاو دوو بوو  
ئةو كاتة تازة كوودةتا شوومةكة كرابوو بارودؤخ زؤر خراث بوو  تةنطيان بة خةَلك هةَلدةضنى بؤية 

اتى رِؤيشتنةوةيشدا ئةو كتيَبانةى ثؤىل شةشةمت الى دوكانداريَك دانا دةتناسى تا ئةطةر رِؤذيَك لةك
بارودؤخ ضاك بوو ليَى وةربطريتةوة  دواتر كة بةتةواوى ماَلتان هاتة شارى ئةَلوةن كتيَبةكانت ىلَ 

 وةرطرتةوة .
دي ة بؤ خويَندن خؤت لة ئامادةيى  لةبةر ئةو بارودؤخة ئةو ساَلة وازت لة خويَندن هيَناو ساَليَ ى

ناونووس كرد  بةآلم دةبوو بضيت لة طؤرِةشا بةَلطةنامةى دةرضوون بيَنيت و خبويَنيت  بؤية تؤو 
باوكت ضوون لة ثؤستةوة تةلةفؤنتان بؤ بةرِيَوةبةرى فيَرطةكة كرد ئةو بةَلطةنامةتان بؤ دروست ب ات 

نامةى دةرضوونت بة دةست طةيشت بةآلم ئةوةت لة يادة و رِةوانةى ب ات  لة يادت نيية ضؤن بةَلطة
خويَندنت لة ثؤىل يةكةوة تا شةشةمى ئامادةيى لةوىَ تةواو كرد ضةند مانطيَك نةبيَت كة لةطة َ 
بةشى ناوخؤييدا طويَزرايتةوة ناوةندى دوو ياَلة  بةآلم كة بةكالؤرياى سيَت تةواوكرد بؤ ثؤىل ضوارةم 

ة  ئةو كاتةى ويستت لةطة َ فيَرخوازيَ ى ناسيارى طوندةكةتاندا كة ثيَشرت طةرِايتةوة هةمان فيَرط
ماَليان ضووبووة شارى ئةَلوةن بة سوارى ثايس ل ضوون بزانني فيَرطةكة لة كويَية  تؤ لة ثش ةى سوار 
د ببوويت  لة ثردةكة ثةرِينةوةو رِووةو فيَرطةكة بوونةوة كة لة مةزارطةكةوة نزيك بوو  ثيَت لة عةر

 خشى و بةربوويتةوة  كة هةستايتةوة هيض كويَيةكت بريندار نةبووبوو .
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ضى دي ة طوند ئةو شويَنة نةبوو ئيَوة طوزةرانى تيَةدا ب ةةن  نةة زةوييةةكتان هةةبوو بي ةيََلن و نةة        
داهاتيَ ى ئةوتؤ ذيانى خؤتانى ثى بةسةر ببةن  باوكت تةنيا باأل بوو  لةة ضيَشةتخانةو ضةاخانةكانى    
ئةم شارؤض ةو ئةو شارؤض ة كارى دةكرد  هةفتانة يةان ضةةند هةفتةة جاريَةك دةهاتةةوة  ئيَةوةيش       
كؤزيَك خيَزان بوون  ثيَنةطةيشتوون  ئةم هؤية واى كرد باوكت بري لة يةكجارى بةجىَ هيَشتنى طونةد  

كةةالوة بةوو     ب اتةوة  تةنانةت خانووةكةى تيَيدا بوون  خانووى خؤتان نةبوو  كة ئيَوة هاتنة طونةد 
خاوةنةكةى بةجيَى هيَشتبوو  ئيَوةيش سةربانتان طرت و هةةر جةارةى ديواريَ تةان ضةاك دةكةردةوةو      
دةرطةو ثةجنةرةتان بؤ رِيَك دةخست و  ذووريَ ى نويَتان تيَدا دروست كرد  سؤثةيةكى دةست ردتان لة 

شةوانى زستان بةةدار ئاطرةكةةتان   ذوورة نويَيةكة دانابوو  لوولةكةى لة بنميضةكةوة ضووبووة دةرةوة  
خؤش دةكرد  ناو ما َ ئةوةندة طةرم دادةهات دةبووة تةنوور  دووكةةَلى ئاطرةكةةيش لةة لوولةكةةوة     
دةضووة دةرةوةو بةرز دةبووةوةو بة ئامسانةدا ثةةرت دةبةووةوة  هةركةة ميوانتةان هاتبايةة ثةسةنيان        

 دةطوتيت: دةدايةوة  تةنانةت حةمة دةن  طةورة زؤر جار بة باوكى
ة شيَخ مةجيد بة خوا كاريَ ى ضاكت كردووة  ئةطةر ئةم سوثاية نةبوواية ئيَمة بةم زستانة ليَةرة ئةةم   

 دةمة تةقيَيةمان خؤش نةدةكرد.
ئيدى باس و خواسى سةردةمى رِابوردوو دةستى ثيَةدةكرد  ضةؤن بََليَسةةى ئةاطرى يةكةةمني جةةنطى       

ناوضةةية كةةوتووةو خةةَل ى تووشةى برسةيةتى و       جيهانى و دووةمني جةةنطى جيهةانيش بةةر ئةةم    
نةهامةتى هاتوون و هةيانبووة بةر شاآلوى سةفةربةرلك كةوتوون و نةهاتوونةتةوةو هةةيانبووة خةؤى   
لةسيخورِو ضاوساسانى رِذيَمى سةَلتةنةتى شاردووةتةوةو نةضووةتة شةرِةوةو  لة شويَنى نهيَنى دريَذةى 

 بة ذيان و طوزةران داوة.
لةوانةى بةر ئةو سةفةربةرل ة كةوتن بابى ئةم حةمة دةن  طةورةية بوو  لة ناو بؤيسانةكةى  يةكيَك

قةراغ طوند رِاثيَضيان كردبوو  تةنانةت ويستبوويان ضاوى بة كةس و كارةكةى نةكةةويَت و ئازووقةةو   
وبارو جؤطةةو  ضةند ثووليَك لةطةأل خؤى نةبات  هةر ئةو رِؤيشتنة بوو ضى دي ة ضاوى بة بؤيسان و رِو

ثيَدةشت و ما َ و منداأل و قاميش و دارثةَل ةكانى بةردةم طوند نةكةوتةوة  ضى دي ة نةوةكانى خؤى 
نةديتةوةو ضى دي ة لة كؤرِو دانيشتنةكانى ديوةخانى ماَلى كويَخاو ميواندارييةكانى خةَل ى طونددا 

ايةةوة  رِةنطةة بةةردةوام لةة دَلةى      بةشدارى نةكردو ضى دي ة قسةى نةستةقى بؤ ثياوانى طوند نةطيَرِ
 خؤيدا طوتبيَتى:

ة ضي  بة خؤم كرد  دةبوو تةطبرييَ ى خؤم كردبايةو ئةم تةمةن و ذيانةم لةم طةشتى هات و نةهاتةةدا  
بؤ ئةم ناكةس بةضانة بة فيَرِؤ نةداية  تةنانةت لة كةنارى زيَ  لةناو قاميشةآلنةكة  يةان ئةشة ةوتى   
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ايةتةوة  ك  دةيزانى لةو كونة تةسك و تروس ةدا خؤم شاردووةتةوة! ئيَسةتة  )كونة رِيَوى( خؤم شاردب
لةم شةرِة ناهاوسانةدا نررؤى نائوميَدى بوومةو رِةنطة جاريَ ى دي ة ضاوم بة خاك و كةةس و كةارى   

 خؤم نةكةويَتةوة!
وند شةاد  هةر ئةو قسةيش بوو  ضاوى نة بة نيشتمان كةوتةوةو نةيش بة ديدارى نةوةو كةس و كارو ط

بووةوة  تا هةنووكةيش بة  سةةرو شةويَنةو رِذيَمةى سةةَلتةنةتيش رِاسةتى ضارةنووسةى بةة كةةس و          
 كارةكانى رِانةطةياندووة  بؤية زؤر كةس دةَليَن )ئةوةى ضوو لة كي  خؤى ضوو(!

بةَل  شيَخ مةجيد بريى لةوة كردبووةوة ضى دي ة طوند دادى ئةو نادات  باشةرتين شةت ئةوةيةة رِوو    
شار ب ات و لة سووضةيَ ى شةاردا بطريسةيَتةوةو بةة كريَ ةارى و كةاركردن لةة لؤقنتةةو ضةاخيانة          لة

طوزةرانى خاوو خيَزانةكةى بةرِيَوة ببات و منداَلةكانى خباتةوة بةر خويَنةدن. رِؤذيَ ةى ثةاييز  طةةآلى     
درويَنةة كرابةوو    دارثةَل ةكانى بةردةم طوند وةريبوون  داىلَ و بؤيسانةكان شةارِؤ درابةوون  مةةرةزة    

خةرمانى ضةَلتووك هةَلطريابوو  ضى جلك و ناوماَلةى نةدارانةتان هةبوو  هةةمووتان لةسةةر ثاسةيَك    
 شةتةك داو سوار بوون شار مبطرةو هامت.

السر السر ثاسةكة طوندةكانى تيَدةثةرِاند  تا طةيشةتنة ئةةو شةويَنةى تاويَرةكةانى ليَيةة  رِيَبواريَةك       
 بؤ شار دةهات هةَلى كيَشا: لةوانةى لة طةَلتان

ة ليَرةدا هيَزى ثيَشةمةرطةو هيَزةكةانى سةوثاى رِذيَة  دةسةتةويةخة ِروو بةة ِرووى يةكةدى بوونةةوةو         
ثيَشمةرطة شةرِيَ ى نةبةردانةى كردو ذمارةيةكى زؤر سةةربازو جاشةى رِةوانةة دؤزةخ كةردو دةسةتى      

داخةكةم لة كشانةوةدا ثيَشمةرطةيةك  بةسةر ضةندين ثارضة ضةك و تفةن  و فيشةك و بؤمبدا طرت 
شةهيدبوو  الشةكةى لةبةردةستى سوثاى رِذيَمدا مايةةوةو  دةَلةيَن لةة داخةى دَليانةدا تةةرمى ئةةو        

 شةهيدةيان بؤ ضاوترساندنى خةَلك بةناو شاردا طيَرِابوو.
ةج  دةهيَشةت   ثاسةكة لةسةرخؤ ئةو رِيَطة خؤَلني و نيوضة قريتاوةى دةبرِى و طوند لة دواى طوندى بة 

لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةوة ئةو ثيَدةشتة بة ثيت و فةرِةتان دةبينى كة زيَدى باوباثريانت بوو  ئةو شةويَنةى  
ليَى لةدايك بووبوويت و دواتر بؤ طوندى )خاأل خا َ( بارطةو بنةتان ثيَضابووةوةو بارتان كردبوو تةا لةة   

يةك دةبوونةةوة  ئةةو شةارةى لةةو ديةوى ملةةو        نزيك ماَلى باثريو خاَلوانت بن. تا دةهات لة شار نز
كونارةوة ديار بوو  سةرةتا تان ييةكانى كؤمثانياى نةوتةكة دةركةوتن و دواتةر وردة وردة طةيشةتنة   

 شار.  
باوكت خانوويةكى طرتبوو  هةر بةناو ناوى خانوو بوو  كةالوةيةك بوو بؤ خؤى  ذووريَ ى دووكةةآلوى  

دةبوو ئاو لة ماَلى دراوسةيَ ان بيَةنن  كارةبةاى بةؤ رِانةكيَشةرابوو        ب  ثةجنةرةو ب  كارةباو ب  ئاو 
دةبوو ضراى نةوتني بةكار بيَنن  دةرطةيةكى شةق و شرِى ثيَوةبوو هةرضةى بايةةك هةَلي ردبايةة يةارى     
ثيَدةكرد  يةك دوو مان  بة كولةمةرطى لةول طوزةرانتان كرد  باوكت بة كريَ ارى بةرِيَوةى دةبردن  
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جار جارة كارتان دةكردو يارمةتيتان دةدا. زؤر شويَن و زؤر ذوورو طةرِةكتان كردو لة هةموو  ئيَوةيش
جؤرة كريَضيَتيَيةكتان تاقى كردةوة  ئاكام لة طونديَ ى نزيك شار طريسةانةوةو بةؤ كةاركردن دةهاتنةة     

 تان دةكرد.شارو ئيَواران دةطةرِانةوة. ضةند ناسياويَ تان لةو طوندة هةبوو  هات و ضؤى يةكدي
باوكت درومشيَ ى سةيرى هةبوو  ضى كارى ب رداية بؤ ذيان و طوزةرانى ئيَوة بوو  هيضى ثاشةةكةوت  
نةدةكرد  جارو باريش قةردى دةكرد  زؤرتر لة مةةال ئةمحةةد كةة ناسةيارتان بةوو  كةة سةةردةمَيك        

ة دةست بةؤ طةوزةرانى   ثيَ ةوة لةسةر ثرسيَك بة ناهةق طريابوون  قةردى دةكرد. ضى ثارةى بهاتبايةت
 ئيَوة خةرجى دةكرد  ئةطةر نةيبوواية دةيطوت:  

 ة خوا طةورةية  ئةو سةرةى دروستى كردووة  رِؤزى بؤ رِةوانة دةكات!
 دةربةستى هيض سةم و خةفةتيَك نةدةهات  طؤرانى دةضرِى و مةقامى دةطوت و هؤرةى دةطوتةوة. 
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خورما ب ةيت. سةرامى خورما واتة طردكردنةةوةو كؤكردنةةوةى   يةكةمني جارت بوو لة شار سةرامى 

خورما  ئةو كاتةى خورما دةطات  كريَ اريَك يان خاوةند باخةكة بة هؤى ثةتيَ ى توند كةة بةؤ ئةةم    
مةبةستة دروست كراوة  بة قةد دارخورماكةدا هةَلةدةزنيَت و طوريسةيَ ى دريَةذى ثيَيةةو قةوالثيَ ى      

رماكان دةبرِيَت و بة قوآلثةكةوةى دةكات و يةةكيَك لةة خةوارةوة ثةتةكةةى     ثيَوةيةو بة داس بؤَلة خو
طرتووةو شلى دةكاتةوة تا بؤَلة خورماكة شؤرِ دةبيَتةوةو دةطاتةة عةةردو لةسةةر جةاج  و طةونى رِؤ      

 دةكريَت.
 ئةوانى دي ةيش لةو الوة ئةو خورمايانة كؤدةكةنةوة كة تاك و تةرا ليَرةو لةول كةوتوون و لة كةاتى 
برِينةوةى بؤَلة خورماكاندا دةكةونة خوارةوة. ئةو خورماية لة طونى دةكراو دةدورا  بة طاليس ة يةان  
ثي ا  لةبةر دةرطةى باخةكةوة بةرةو بازارِيان دةبردو دةفرؤشرا. هةنديَك جاريش بؤَلة خورماكان بة   

َلةدةطريا  ئةةو كةات بةة     ئةوةى خورماكانى ىلَ بتةكيَنريَت وةك خؤى دةبراو لة ئةنبار بةؤ زسةتان هة  
 نرخيَ ى طرانرتيان دةفرؤشت.

ئةو مانطةى سةرامى خورماتان كرد دةستهةقيَ ى باشتان وةرطرت  ضةند تةنةكة خورماشيان ثيَدان  
بؤ وةرزى زستانتان هةَلطرت  زستان كةوجنى و خورماتةان ىلَ دروسةت دةكةرد. دنطيَ تةان دةهيَنةاو       

ار دروست راو دةتان وتا  دواتر كوجنيتان بةسةردا دةكةرد  ئةةم   خورماتان تيَدةكردو بة دةس يَ ى لةد
جار دةتان وتا تا رِؤنى دةدايةوةو كوجنى و خورماكة ئاويَتة دةبوون  لة نةاو سةينييةكتان رِؤ دةكةردو    

 دانةى خرِ خرِتان ىلَ دروست دةكردو دةتانبةشييةوةو بة لةزةتةوة دةتاخنوارد.
ا بوون  لة رِاديةؤى خاوةنةدى باخةكةةوة هةةواَليَ ى دَلتةةزيَنتان      ئةو رِؤذةى سةرقاَلى سةرامى خورم

بيست  هةواَلى كؤضى طؤرانيبيَذى دةن  زوآلَلى نيشتمان  ئةو طؤرانيبيَذةى تؤ حةزت لةة طةؤرانى و   
مةقامةكانى دةكرد  كة طؤرانييةكانى ئةوةند هةست بزويَن و رِةسةنن كةسانيَك لةو وآلتانةةى طةويَى   

 نووكةيش لةو برِوايةدان هيَشتة زيندووةو كؤضى نةكردووة.ىلَ دةطرن تا هة
كؤ  كردنى ناوادةى ئةو طؤرانيبيَذة زؤرى كار تيَ رديت و ئةو رِؤذة دةستت لةكار نةدةضةوو  هةرسةىَ   

 ذةمى خواردنت هةر خةم و خةفةت بوو.
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ت ساَلى دواتر لة شار ثاش ساَليَك دواى ئةوةى ثؤىل شةشى سةرةتاييت تةواوكرد  تةنيا خؤ
ضوويتةوة بةر خويَندن و لة ثؤىل يةكةم لة قوتاخبانةى دواناوةندى ئةَلوةن وةرطريايت  هاوكات لةبةر 
ئةوةى ماَلتان لةو طوندةى دةرةوةى شار بوو لة بةشى ناوخؤيى وةرطريايت  هةر لةو بةشة كة بريتى 

ةرشةقام(ى سةرةتاييةوة  نزيك بة بوو لةخانوويةكى دوو نهؤمى و دةكةوتة بةرانبةر قوتاخبانةى )س
بازارِى شار بوو  كة سينةماى سةركةوتنى ليَبوو  ئةو سينةماية بةر لة ثيَشاندانى فيل  هةموو 
رِؤذيَك طؤرانييةكانى ليَو بةخةندةى ثةخش دةكردةوة  ئيَوةيش لةويَوة نزيك بوون طويَتان ليَدةبوو بؤية 

خةندة دةطريت ئةو رِؤذطارةت بري دةكةويَتةوة  هةنووكة كة طويَ لة طؤرانييةكانى ليَو بة
دواناوةندييةكةشتان لةوبةرى ثردةكة بوو  ئةو بةشة شويَنى حةوانةوةو نوستنتان بوو  مانطانةشتان 
وةردةطرت و هةفتةى جاريَك يان دوو هةفتة جاريَك رِؤذانى ثيَنج شةممةو هةينى دةرِؤيشتيتةوة بؤ 

يةكةتان بةرِيَوةبةرى دواناوةندييةكةتان بوو  ئؤتؤمؤبيليَ ى ماَلى خؤتان  بةرثرسى بةشة ناوخؤ
فؤل   واطنى  رِةشى هةبوو لةوةى ثيَيان دةطوت كيسةأل  زؤر جار دواى كاتذميَر نؤو دة دةهاتةوةو  
ئيَوةى قوتابيش دةتاختويَندو سيستمى بةشةكة وابوو كاتذميَر هةشتى هةموو شةويَك دةرطةكة 

دةرةوة مبايةتةوة دةرطةيان بؤ نةدةكردةوة  بؤية هةر هةمووتان ثيَش كاتى دادةخراو هةر كةسيَك لة
دياري راو لة بةشةكة ئامادة دةبوون  كاتذميَر دوازدةى شةويش كاتى دياري راوى نوسنت بوو بؤية 
كاتذميَر دوازدةى شةو طَلؤثةكان دةكوذيَنرانةوة  بؤ ئةوة فيَرخواز بةيانى زوو هةستيَت و كاتذميَر 

 بطةيشتايةتة دواناوةندييةكة كة لةوبةرى ثردةكة بوو. هةشت
ضةند قوتابييةكى طوندةكان لةطةَلتان بوون لةوانة حةمةى الينجان لةطة َ نةقى كاكةيى و سةيد 
جةميل و حةمة حةديدى و هةنديَ ى دي ة  لةطة َ عومسان قؤأل برِاوى خةَل ى الى ذيَر كوورة  دةَليَن 

جاريَ يان ضووةتة ناو باسيَ ى كابرايةكى خةَل ى طوندةكةيان تا هةنارو سيَو لةبةر ئةوة قؤَلى برِاوة 
برِنيَت  لةو كاتةدا خاوةند باسةكة لةوالوة هاتووةو ئةميش بةسةر دارةكةوة بووةو ويستويةتى خؤى 
فرِىَ بداتة خوارةوة كراسةكةى لة لقةداريَك طريى كردووةو دواتر بةسةر ئةو قؤَلةيدا كةوتووةتة 

رةوةو قؤَلى ش اوةو دواتر برِيويانةتةوة  زؤر جار دةمةتةقىَ لة نيَوان هةر هةمووتاندا رِووى دةداو خوا
 بابةت دةخراية بةر باس و خواس  زؤرتريش باسةكة لةسةر رِؤذوو و نويَذو برِواى ئايينى بوو .

مني مان  ضل و لة ثؤىل يةكةمى ناوةندى لة هةموو وانةكان زيرةك بوويت  بةآلم لة بريكارى يةكة
ثيَنج لةسةدت وةرطرت  دواتر لة مانطةكانى دي ة ثلةكةت بةرزتر كردةوة  ئةوةيش يةكةمني جارو 
دوايةمني جارت بوو ةرةى سةرنةكةوتن بةدةست بيَنيت و لة هةموو تاقي ردنةوةكانى مانطانةو 

 بةكالؤرياى سىَ و شةشى ئامادةيى ةرةكانت بةرزبوون.
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ناوةندى بوويت بةشة ناوخؤييةكةتان بؤ شارى ثرتةقاأل مةَلبةندى ثاريَزطة كاتيَك لة ثؤىل سيَى 
طويَزرايةوةو ئيَوةيش ناضاربوون لةطة َ بةشةكة بضنة ئةول و لةول خبويَنن  بةشة ناوخؤييةكة 
فيَرخوازانى ئامؤذطةى ثيَطةياندنى مامؤستايانيشى ىلَ بوو  لة هؤَلى دريَذ دريَذ ثيَ هاتبوو  بةثيَى 

ةى فيَرخوازان دوو رِيز قةرةوةيََلةى تيَدابوو و ئاوى طةرمى تيَدا بوو  رِؤذى سىَ ذةم خواردنى ذمار
ثيَش ةش بة فيَرخوازان دةكرد  فيَرخوازةكان لةكاتى دياري راوى بةيانيان و نيوةرِوان و ئيَواراندا 

نطانةشتان وةردةطرت دةضوونة ضيَشتخانةكةو هةر يةكةو خواردنى خؤى لةطة َ ميوةدا بؤ دادةنرا  ما
. 

ئةو ساَلة تاقي ردنةوةى سيَى ناوةنديتان لةوىَ ئةجنام دا  ئةو شةوةى بة بةيانيدا تاقي ردنةوةى 
فيزياو كيميا بوو  ثرسيار لة بابةتةكانى ئةو وانةية لة هةردوو كتيَبى ثؤىل دوو و سىَ لة بةكالؤريا 

ةختويَند  لة ضوارةوة تا ثيَنج   ثيَنج و نيو خةو دةهاتةوة  تا كاتذميَر ضوارى بةيانى نةنوستيت هةر د
ضووة ضاوت دواتر هةَلستايت و دةستت بة خويَندن كردةوة تا كاتذميَر هةشت ضوويتة ناو هؤَلى 
تاقي ردنةوةوة  لةو وانةيةدا بةرزترين ثلةت هيَنا  كة ضوويت ئاكامى تاقي ردنةوةكان وةربطريت 

ةكرد هةنديَك لةو ةرانة هى تؤ بن بؤية داوات لة بةرِيَوةبةرةكة سةركةوتوو بوويت  بةآلم برِوات نةد
كرد دووبارة تةماشايان ب ات  كة تةماشاى كرد دروست بوون  لةطة َ ئةوةيشدا ئاكامى قوتابييةكى 

 هاورِيَى خؤتت وةرطرت كة لة دوو وانة مابووةوة .
بةر ئةوةى ئةو خانةية لة ثاريَزطةى ويستت لة خانةى مامؤستايانى سةرةتايى لة ئاراخبا خبويَنيت لة

خؤتان نةمابوو  فؤرمت ثرِكردةوةو بة بةَلطةنامةى دةرضوونةوة ثيَش ةشى ئةو خانةيةت كرد 
لةئارخبا  دانيشتووى ئةو ثاريَزطةية نةبوويت و وةرنةطريايت و ناضار ضوويتةوة لة دواناوةندى ئةَلوةن  

رى طشتى لة ئامادةيى جيَبةجىَ كراو دةبوو فيَرخواز خبويَنيت. ئةو ساَلةيش يةكةمني سا َ بوو ضوا
ثؤىل ضوارو ثيَنج و شةشى ئامادةيى تةواو ب ات  ثيَشرت هةر ثؤىل ضوارو ثيَنجى ويَذةيى و زانستى 
بوو  فيَرخواز لة وانةكانى هةردوو ثؤىل ناوبراودا تاقي ردنةوةى دةدا  ئةو ساَلة تؤ درةنطرت لة 

خويَندن كردو بؤ ثؤىل ثيَنجةم بةشى ويَذةييت هةَلبذارد  لة زانستيدا  فيَرخوازانى دي ة دةستت بة
تةنيا رِقت لة كيمياو هاوكيَشةى كيمياوى بوو  ضوويتة بةشى ويَذةيى  كة تاقي رنةوةى ثؤىل شةشى 
ئامادةييشت تةواو كرد  تيَنووسةكان لة ثايتةخت ضاك دةكران  ئاكامى تاقي رنةوةكان لة رِاديؤوة 

يةوة  كة نؤرةى شارةكةتان هات  ناوى تؤيش لةطةأل ناوى فيَرخوازةكانى دي ةدا كة لة بىودةكرا
 تاقي ردنةوةكاندا سةركةوتبوون خويَنرايةوة.
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ثرشنطى خوش ت شةش مانطان بوو  تا بَليَيت سثيل انةو جوان بوو  دوو ضاوى شني و قذ زةردو رِوو 
لة ضاوى ثي  دةترساو كووذةكةو موورووى شني و ضاوةزارى  خؤش و زار بة بزةو ثيَ ةنني. داي ت زؤر

 بة دةرزى لةضك بة قةدةوة كردبوو  نةيدةبردة كؤآلن كة رِيَى هاتوضؤى خةَل ى بوو.
 ثل ة )ثيزة(ى خاوةندى خانووةكةتان كة بة كرىَ تيَيدا بوون  زؤر جار بة داي ى دةطوتيت:   

كارى تيَنةكات  حةالوى ذنى عةلة فشؤ  دوو س   ة نةكةيت ثرشن  ببةيتة دةرةوة  باضاوى ثي 
خانوو لةو التانةوة  ضاوى زؤر ثيسةو هةركة بيبينيَت يةكسةر ضاوى ىلَ دةدات و كيذةكةت ناس ةو 

 دةست بةج  طريؤدةى هةناسةى ثيسى دةبيَت!
بةر  داي ت خولياى الى قسةكانى ثل ة ثيزة بوو  تا بؤى ب راية )ثرشن (ى ساواى لةماأل نةدةبردة

(ى خوش ة ناوةندةكةت )ثرشن (ى لة باوةش طرت و لةبةر دةرطة سروةدةرطة. ئةو ئيَوارة )
رِاوةستا  لةو الوةيش ذنة دراوسيَ ان لةبةردةم ماَلى عةلة فشؤَلدا دانيشتبوون دةمةتةقيَيان دةكرد  

 باسى ضيَشت ليَنان و ماستى مةرِو جل شوشنت و بازارِكردنيان دةكرد.
 ةلة فشؤأل بة طويَى ذنةكةى ئةحة دةمزةرديةوة ضرثاند:حةالوى ذنى ع

 ة ئةوة كيذة! سةير سةير ضةند سثى و جوان و خرِةَلةية! خوا لة دايك و باوكى نةسيَنيَت!
هةر ئةو هةناسة بوو  لةو ساتةوة ثرشن  نةخؤش كةوت و تووشى سووريَذة بوو  ضةند دكتؤرتان ثيَ 

دادى نةبوو  لة ثة  و ثؤ كةوت  دكتؤر لة نةخؤشخانة خةواندى  كرد  ضةند داوو دةرمانتان بؤ هيَنا 
و خستيانة ذيَر ئؤكسجينةوة  شةو داي ت الى ثرشن  مايةوةو باوكت هاتةوة  ليَتان ثرسى ثرشن  

 ضؤنة:
 ة رِةن  و رِووى هاتووةتةوة سةر خؤى و كةميَك طةشاوةتةوة.
ثةثوولةى طيانى ناس ى ثرشن  بةرةو ىلَ دوو سىَ رِؤذ دواى ئةوةى لة نةخؤشخانة مايةوة  

 باخضةكانى بةهةشتى بةرين فرِى  كاتيَك الشة ناس ةكةيان شوشت  ثل ة رِةعنا طوتى:
ة خويَن لة زاريةوة هاتة دةرل  سووريذةكةى سةخت بوو لة ناوةوةى دَلى دابوو  لةشى دةرى نةدابوو  

 ئةطينة ضاك دةبووةوة.
 بوون  كاتيَك ثل ة ثيزة هات بة داي ى طوتيت:لة خانووةكةى ماَلى ثل ة ثيزة نةما

ة نةمطوت ئةو كيذة مةبةنة كؤآلن  ضاوى ثي  كارى تيَدةكات! ئةو كيذة بةر ضاوو نةفةس كةوت  
 نةفةسى ئةو خوانةناسانةى نةفةس و ضاو لة هةموو شتيَك دةدةن!

ى خؤت بة نووسني ئةو كؤضةى ثرشن  خةفةت و ثةذارةيةكى زؤرى بؤ هيَنايت  زؤر طريايت  طريان
لةسةر ديوارو كاسةزو تيَنووسةكان دةردةبرِى  زؤر جار باوكت ئةو باسةى لة كؤرِةكاندا دةطيَرِايةوة كة 
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ضةند ثرشنطت خؤش ويستووةو ضؤن ثاش كؤضة ب  وادةكةى بة ثةخشان و نووسني لةسةر ديوارو 
رِيوة. هةركة بريت كةوتبايةوة كاسةز الواندووتةتةوةو سؤزى خؤت بةرانبةر بةو كؤستة طةورةية دةرب

 لة قوَلثةى طريانت دةداو دَلتةن  دةبوويت و هؤن هؤن فرميَس ت دةرِشت. 
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ماَلى شيَخ سةآلح ئةو شةوة بة ميوانى هاتبوون سةرتان ىلَ بدةن و هةواَلتان بزانن  بة تايبةتى ثةاش  
نةةوةو دوو ذوورتةان لةة مةاَليَ ى     ئةوةى سةرلةنول لة طوندة نزي ةكةى تةنيشةت شةارةوة طويَزابووتا  

ناسياو لة طةرِةكى )كيََلطة( نزيك بة ناوةندى كورِان بةةكرل طرتبةوو  بةة خيَرهةاتنى شةيَخ سةةآلح و       
خيَزان و براذنةكةى كردو  دواى ضاك و ضؤنى و هةواَلثرسني ئةاوو سةاردى خورايةةوةو ناوكةة شةووتى      

 برذاو لة بةردةم ميوانان دانرا.
ثىَ كرا. باسى سةردةم و رِؤذطارى كؤن هاتة ثيَشةوة  يةكيَك لةو باسةانة ثرسةي   باس و خواس دةست 

طرتنةكةى باوكت بوو  كة ثيَشرت داي ت تةنيا بة ئامةاذةى كةورت ئاطةةدارى كردبوويتةةوةو تةؤيش      
ئارةزووت هةبوو بة تةواوةتى ئةو رِووداوة بزانيت.شةوطار دريَذ بوو  باوكيشت بةشدارى لةو باسةانةدا  

 دةستى بة طيَرِانةوةى ئةو رِووداوة كرد:    كردو
ة من و مةال ئةمحةد و سةمنيةو   كة عةرةبيَ ى نيَشتةجيَى طوندةكةمان بوو  ئةو شةةوة ثاسةةوانى   
بؤيسانة شووتي و كاَلةك و خةيارو داليَى تةماتةو مةرةزةكةمان دةكرد  جةار جةارة دةنطةى حةثةةى     

بةةيان بةوو  سة  كةةس سةةريان بةة بؤيسةانةكةدا         سةطةكانى طوند بةر طويَمةان دةكةةوت  دةمةةو   
تةقييةوةو بة زارى كرماجنى قسةيان دةكرد  ئيَمة ليَيان تيَدةطةيشتني  داواى شووتى و كاَلةكيان كرد  
ئيَمةيش هةنديَك شووتى طةيشتوو و كاَلةكمان بؤ هيَنان و ضةامان بةؤ كةردن و خواردةةان ثيَشة ةش      

 كردن.
كرد يةكَيك لةطةةَليان بةِروات و رِيَطةةيان ثة  نيشةان بةدات و لةة زل        ثاش ثشوويةكى باش داوايان 

 بيانثةرِيَنيَتةوة  مةال ئةمحةد ئامادةيى خؤى نيشان دا  خةريك بوو رِؤذ دةبووةوة بةرِل كةوتن.  
ئةوانة يةكى سةرو تفةن  و دةمانضةو رِةزنة فيشةكيان ثى بوو  ضةةكدارى ليظةى سةوثاى بةةريتانيا     

نوورةوة لة بةرةى شةةِر هةةآلتبوون  هةركةة لةة زل دةثةرِنةةوةو دةطةنةة شةةقامى        بوون و لةوديو س
سةرةكى ئةوبةر بة ديارى دةمانضةيةك دةبةخشنة مةال ئةمحةدو ئةويش وةريدةطريَت. بةة رِيَطةشةةوة   

 تا دةطةنة شارو طوندى خؤيان لة باكوور تفةنطةكانى دي ة دةفرؤشن.
تيَدةثةرِيَت  رِؤذيَك فةرمانى دةستطريكردنى من و مةال ئةمحةد  ئةو رِووداوة ضةند مانطيَ ى بةسةردا

و سةمنيةو دةردةضيَت و ثؤلي  ديَن لة طوند مبانطرن  مةال ئةمحةدو سةمنيةو دةطرييَن  منةيش خةؤم   
شاردةوةو ضوومة ناو زجنيَ ةوة كة وةك كاديَن كايان تيَ ردبوو  كايةكةم تا سةةرةوة هةَلدايةةوةو لةة    

نةبووم  ثؤليسةكان ضةند بة دةورى زجنةكةدا سوورِانةوة هةستيان ث  نةكردم و ئةويَيان هيض الوة ديار 
 ج  هيَشت.
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درةنطانى شةو درِم بة كايةكة داو ضوومةوة ما َ تا بزامن ثرسةكة ضيية. خاَلؤم ئاطةدارى كردمةوة كةة  
تان و تيَريةان نةان و   لةسةر ئةو س  كةسةية كة بة ضةك و دةمانضةوة لةسةر بؤيسانةكة اليان داية ال

 شووتى و كاَلةك خواردو ضاتان بؤ ليَنان و دواتر رِةوانةتان كرد.
منيش كةميَك هيَور بوومةوةو هؤى طرتنةكةم بؤ رِوون بووةوة  لةبةر ئةةوةى هةيض تةاوانيَ   ئةةجنام     

كردم ئاية  نةدابوو برِيارم دا خؤم بة دةستةوة بدةم. كاتيَك ضوومة بن ةى ثؤلي  ثرسيارى ئةوةيان ىلَ
هيض ضةكيَ   لةو ثياوانة وةرطرتووة يان ئيَمة هةر سةيَ مان ئةةو ضةةكدارانةمان رِووت كردووةتةةوة      
لةبةر ئةوةى ئةو شتة رِووى نةدابوو  ئاطةدارم كردنةوة كة نة ضةكمان ىلَ وةرطرتوون و نةيش رِوومتةان  

من لةوبةر زل ضييان بةسةر هاتووةو كةىَ  كردوونةتةوة  مةال ئةمحةد لة زيَى ثةرِاندوونةتةوة  ئيدى نازا
 رِووتى كردوونةتةوةو ك  ضةكةكانى بردوون.

لةسةرةتاوة هةنديَك بة شووأل لة ثيَيان دام  بةآلم لةبةر ئةوةى ئيفادةى خؤم نةدةطؤرِى  هةر ئةو جارة 
دة كةادا  بوو  كةضى سةمنيةو بةر ليَدانى نةدةطرت و دةيبؤرِاندو ثيَةى رِادةطةيانةدن كةة لةة فةىن لةؤ      

ضةكةكانى شاردووةتةوةو ئامادةية بضن بيهيَنن  ئةوانيش ئؤتؤمؤبيل و ذمارةيةك ثؤليسةيان ئامةادة   
دةكردو دةرِؤيشنت  كة دةطةيشتنة شويَنى دياري راو هيضيان نةدةبينى  ئةوةندةى دي ةة سةةمنيةويان   

ئةو دةمانضةةيةى ىلَ   فةالقة دةكرد  مةال ئةمحةديش كة دةمانضةكةى ث  طريا  طوتبووى ئةو بة ثارة
 كرِيون.  

ئاكام دواى شةش مان  بيَنةو بةردةو طرتنى ئةو س  كةسة  ئةوانة بة خؤيان ددانيان بةوةدا نةا كةة   
خؤيان ضةكةكانيان لة رِىَ فرؤشتووة  تةنيا ئةو دةمانضةية نةبيَت كة بة ديارى بةة مةةال ئةمحةةديان    

 بةخشيوة.
دكردنى من و مةال ئةمحةدو سةمنيةوى دةركردو دةسةتى بةسةةر   دادطةى ناوةندى ثاريَزطة برِيارى ئازا

 ئةو دةمانضةيةشدا طرت كة س  كةسةكة بة مةال ئةمحةديان بةخشيبوو.  
كاتيَك باوكت لة طيَرِانةوةى رِووداوةكة بووةوة كات درةنة  بةوو ميوانةةكان دةرفةةتيان وةرطةرت و      

 ماَلئاواييان كردو تا بةر دةرطة بةرِل كران.
ش داي ت ئةو رِووداوةى بؤ دةطيَرِايتةوة  باسى ئةوةى بؤ دةكرديت كة لةو ماوةيةدا باوكةت  زؤر جاري

طريابوو  )شةوكةت(ى ثل ت نةخؤش دةكةويَت  كة زؤر باوكى خؤش دةويستيت  بةرا بضةووكى بةوو     
ئةطةرضى داي يان جيابوو  بةةآلم زؤرى خةؤش دةويسةت  ئةةو نةخؤشةييةى هةةر لةة خؤشةويسةتى         

و  لةوة نيطةران بوو لة زينداندا برِزيَت و ئازاد نةكريَت ئةطةرضى هيض تاوانيَ يشى ئةجنام باوكتةوة بو
نةداوة. داي ت طوتى كاتيَك هةواَلى ئازاد كردنى باوكت  ثىَ رِاطةياند لة خؤشياندا وةنةبوو شاطةش ة 

ئةاوايى ليَ ةردن و   بيَت. بةآلم ئةو نةخؤشييةى دوور لة باوكت كارى تيَ ردبوو  ئةوةنةدةى نةةبرد مالَ  
 سةرى نايةوة.
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باوكت ثةنديَ ى لةو رِووداوة وةرطرتبوو  بةردةوام بؤى دةطيَرِايتةوة  ئةويش ئةوة بوو كة مةرؤظ يةةك   
قسةو يةك هةَلويَست بيَت  ضون ة ئةو يةك جار ئيفادةى وةرطريا  كة رِاستى دركاند ضى دي ة ئازارو 

جاريَك طفت و هةَلويَستى خؤى دةطؤرِى و هةر جةارةيش  ئةش ةجنة نةدرايةوة  بةآلم سةمنيةو هةموو 
 ئازارو ئةش ةجنةى زؤرترى لة برى ئةو هةَلويست طؤرِين و درؤكردنة دةخوارد.
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ئارةزووت نةدةكرد هاوينان ب  ئيش دانيشت و بة ناو كؤآلن و كووضةى طةرِةكةكانى شاردا بة  ئةيش   
نى طةِرةك لةة ِرووبارةكةة كةة شةارى دوو لةةت كةردووة  لةة        بسوورِيَيتةوة  يان بضيت لة طةأل منداآل

 ثيَضةكةى خوار شارةوة كة طؤمة قووَلةكةى ليَية مةلة ب ةيت و  بةو طةرماية طرِةو سةون بتبات.  
سندووقيَ ت دروست ردبوو ثرِت لة جطةرةو شريينى و بنيَشت كردبوو  لةة نزيةك طومرطةكةةى شةار     

رِدا ئةو شتانةت دةفرؤشت . قازاجنةكةت بةؤ سةةرةتاى سةةرى سةاَلى     لةطةأل ضةند منداَليَ ى دةستطيَ
خويَندن كؤ دةكردةوةو جل و بةر  و ثيَداويستى خويَندنت ث  دةكةرِى و هةنةديَك يارمةةتى باوكةت     
دةداو بارطرانى جل كرِينت لةكؤأل دةكردةوة. ضى ئؤتؤمةؤبيلى طونةدو شةارةديَييةكان و ئؤتؤمةؤبيلى     

رةوة بؤ سةردانى مةزارطةكانى وآلت دةهةاتن لةةو طومرطةةوة تيَدةثةةرِين و     ئةوانةى لةو ديوى سنوو
 ئيَوةيش ثاكةتة جطةرةو بنيَشت و شريينى و شتى دي ةتان ث  دةفرؤشنت و قازاجنى باشتان دةكرد.

ئةو ئيَرانييانةتان دةبينى بة ثاسى دريَذى تي بي تي و جؤرةكانى دي ة لة شارةكانى ئةو وآلتةةوة بةؤ   
كةربةالو نةجةف دةهاتن و تومةنيان لة طومر  دةطؤرِييةوةو ثاكةتة جطةرةيان ىلَ دةكرِين  سةردانى 

تةنانةت فيَرى زمانةكةشيان دةبوون لةبةر ئةوةى لة كوردييةوة نزي ةو زؤر وشةى زمةانى ئارةويشةى   
 تيَدا بةكارديَت.

ريةذن و ثريةميَرديان تيَةدا  ئةو رِؤذة دوو س  ثاسى دريَذى ثرِ لة عةرةبى سنيوودى طةيشتنة طومرك  ث
بوو  دةستيان كردة كرِينى ثاكةتة جطةرة بة تةاك و بةة طَلةؤس  رِل و رِةمسةى ظيةزةو تةماشةاكردنى       
ثةساثؤرتةكانيان ماوةيةكى دةخاياند  قزانة برنج و لةطةنةة مةرطةةيان ليَنةابوو دةيانهيَنانةة خةوارو      

 دةدا.رِؤيان دةكردة ناو سينى طةورة طةورةو ضوار دةوريان 
ئةوجا دةستيان بة برنج خواردن دةكرد  ضةؤن خواردنيَةك  برجنةكةةيان دةنايةة مسةتيان و تؤثةةَليَ ي       
خرِيان ىلَ دروست دةكردو وةك هةوير بة ثةجنة دوو س  جار دةيانشيَالو ضؤن كةش يان ىلَ دةكرد ئةةم  

نةديبوو سةيرتان ث  دةهات  جار دةياخنوارد. ئيَوةى منداأل و طةورةيش كة ئةو رِةفتارةتان لةوةو ثيَش
 و بيَزتان دةهاتةوة وةنةبوو برِشيَنةوة.

ثيَش ئةوةى ئةو كاروانة بةرِل ب ةويَت  ثريةذنيَ يان لة قيذةى داو هاوارى كرد كةة ضةى ثةارةى ثةيَ     
بووة دزراوة  ثؤليسةكانى طومرك ثرسياريان ىلَ كرد طومانى لة كة  هةيةة ئةةو ثارةيةةى دزيبيَةت       

رِاكيَشا  ئةوانةى تةنيا خةري ى جطةرةو بنيَشت فرؤشنت   ؤ منداَلة ثاكةت فرؤشةكانئةويش دةستى ب
  بوون و ئاطةيان لة مةرطى خؤيان بيَت  ئةو ثرية ذنةيان هةر نةبينيوة.

ثؤليسةكان يةكسةر ضةى منةداَلى ثاكةةت فةرؤش هةةبوو هةةموويان كؤكردنةةوةو رِاثَيضةى بن ةةى          
كةوة بوو  تؤيش يةكيَك لةو منداآلنة بوويةت  تةةنيا سةةرقاَلى    ثؤليسيان كردن كة لة تةنيشت طومر



 02 

جطةرة فرؤشنت بوويت و بريت الى ئةوةبوو ضةند ثاكةتت فرؤشتووةو ضةندت قازاجنت كةردووة. كةضةى   
هةر هةمووتان خؤتان لة ناو بن ةى ثؤليسدا دؤزييةوةو ذنةيش هةر لةسةر ئةوة سوور بوو كة ثةارةى  

ثارةى طوتبوو  ئيَوةى منداأل هةر هةمووتان ئةو برِة ثارةيةى ثيَتان بةوو يةةك    ىلَ دزراوةو برِيَ ى زؤر
 لةسةدى ئةو برِة ثارةية نةبوو  طواية ليَى دزراوة يان بزرى كردووة.

بةرثرسى ثؤلي  يةكة يةكة ناوى ىلَ ثرسني و بة وردى هةةر هةةهوو طريفانةةكانى ثشة نني و هةيض       
نيَشتةى فرؤشتبووتان هيض ثارةيةكى دي ةتان ثة  نةةبوو ببنةة    كامتان جطة لة ثارةى ئةو جطةرةو ب

 جيَى طومان  سةرةرِاى ئةوةيش ئةو شويَنةتان بةج  نةهيَشتبوو تا ثرت طومانتان ىلَ ب ريَت.
هةواَلى دةستطريكردنتان طةيشتبووة باوك و كةس و كارتان  بة هةَلةةداوان خؤيةان طةيانةدة بن ةةى     

سدا لة ثرسةكة كؤَلينةوة  بةرثرس ة طةيشتة ئةو برِوايةى هيض لة ئيَوة ثؤلي  و لةطة َ بةرثرسى ثؤلي
ئةو برِة ثارةيةتان نةبردووة  تةنانةت برِواى وابوو ئةو ثرية ذنة هيض ثارةيةكى نةدزراوة  بةَل و طيَضةأل 
 دةكات و دةيةويَت بة خوت و خؤِرايى برِيَةك ثةارةى بةؤ قةةرةبوو ب ريَتةةوة  بؤيةة برِيةارى دا هةةر        

 هةمووتان ئازاد ب ريَن.
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ئةو شةوة لة بةشى ناوخؤيى بوون  بؤ سبةين  تاقي ردنةوةتان هةبوو  هةر يةكةو لةة ذوورى خؤتةان   
ضاوتان بةسةر كتيَبةكةتاندا شؤرِ كردبووةوةو ضووبوونةوة ناو جيهانى زانست و تيَطةيشةتنةوة  جةارو   

بريكارى يان فيزيك يةان كيمياتةان شةى دةكةردةوة       باريش لة رِةشنووسةكانتان دةرِوانى يان ثرسيَ ى
 هةر يةكةو بة ثيَى ئةو ئةزموونةى سبةين  هةيةتى.

هيَشتة كاتذميَر نؤى دةمةو ئيَوارة بوو  شةةويَ ى تاريةك و نووتةةك بةوو  طَلؤثةة كةزو زةردةكةانى        
وو  و دارتيَلةكانى شةار شؤسةتةى شةةقامى سةةرةكى و كؤآلنةةكانيان ِروونةاك دةكةردةوة  ئةةو سة         

كؤآلنانةيش تاريك بوون كة رِووناكى ئةو طَلؤثة كزانة ثيَرِا نةدةطةيشت رِووناكيةان ب اتةةوة  لةةناكاو    
كثى و ب  دةنطى شار تيَ ضوو  دةنطةى دةسةرتِيَذو طةوِرةى ترؤمبيَلةى ثةؤلي  و سةوثاتان بةةرطول        

انى تةؤث تؤثيَنةكةةى   دةكةوت  ئةوةندةشتان زانى رِادارةكةى سةر تةثؤَل ةكةةى رِؤذهةةآلتى طؤرِةثة   
رِؤذهةآلتى شار  كة بن ةيةكى سةربازى سوثاى رِذيَمى ىلَ بوو  دةستى بة رِووناك كردنةوةى شةقام و 
كؤآلنةكةى ناو شار كرد  بة تايبةتى دةخيستة ئةو ناوضةيةى بةشة ناوخؤييةكةى ئيَوةى ىلَ بةوو  ئةةو   

 ة لة دووةمني نهؤمى بةشةكة بوو.رِووناكيية رِاست لة ثةجنةرةى ذوورةكةى ئيَوةى دةدا  ك
 حةمةى الجيان هةَلي يَشا:

 ة كورِينة خؤتان لة ذيَر قةرةويََل اندا ظةشيَرن .
 نةقى كاكةيى  ثرسيارى كرد:
 ة ضى بووة؟ ضى رِووى داوة؟

 حةمةى الجيان وةآلمى دايةوة:
 ة كورِينة فرياى خؤتان ب ةون  دةورةى شار طرياوة  شةرِو ثيَ دادانة.

مةبةستةكةى رِوون نةكردةوة  وةتان زانى سيَيةمني جةنطي جيهانى هةَلطريسةاوة  تةةق و تةؤق     تةواو
 دةسرتِيَذ ليَرةو لةول  دوورو نزيك بةر طول دةكةوت.

عومسانة قؤَلربِاو ثيَشنيارى كرد  هةر هةموو بضنة خوارةوةو لة ذوورةكةى تةنيشت ذوورى بةرِيَةوةبةر 
 ب ةن  نةوةك طوللةى ويَلَ بيَت و يةكيَ تان بثيَ يَت.كة ذووريَ ى ثةناية خؤ قاي  

ثيَشنيارةكةتان بة باش زانى يةكة يةكة  بة ثس ة ثسك لة ثيَثل ةكةةوة رَِؤيشةتنة خةوارةوةو ضةوونة     
 ذوورةكةى تةنيشتى ذوورةكةى بةرِيَوةبةرةوة كة فيَرخوازةكانى دي ةيش خؤيان لةول ثةستاندبوو.

ؤمبيَل و فرِكان فرِكانىَ ئةمبوالن  دةهات و جارو باريش ليَةرةو لةةول   تا شةويَ ى درةن  طؤرِةى تر
 دةسرتِيَذو تةقة بةرطول دةكةوت. تؤفيقة سةر ز  ثيَشنيار كرد:
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ة ئيدى درةنطة برِوا ناكةم هيض مةترسييةك مابيَت  با هةةر يةكةة بضةينةوة ذوورى خؤمةان و سةةر      
 ن هةية.ب ةينة ذيَر باَلمانةوة  سبةينىَ تاقي ردنةوةما

هةمووتان بىوةتان ىَل كةردو هةةر يةكةةو ضةوونة سةةر قةرةويََلةةو جيَطةةى خؤتةان و طَلؤثةةكانتان          
 كوذاندةوة.

بةيانى بةرةو فيَرطة بةرِل كةوتن تا تاقي ردنةةوةكانت ئةةجنام بةدةن. لةة فيَرطةة بةاس  هةةر باسةى         
نيارى ورد هةَلمةتيان هيَنابووة سةةر  رِووداوةكةى شةوى رِابوردوو بوو. كة ثؤليَك ثيَشمةرطة بة ثيَى زا

يانةى فةرمانبةران كة سةرؤك جاش و سيخورِيَ ى رِذيَ  ئةو شةوة لةةو يانةةدا بانطهيَشةتى خوانيَةك     
كرابوو  كة ضاو ساسى دوذمن بوو  ذمارةيةكى زؤر لة خةَلك و كةس و كارى ثيَشةمةرطةى بةة طةرت    

نثةروةر دةنووسى و بة طرتى دةدان  ئةوةش بة هةة   دابوو  رِاثؤرتى لةسةر خةَل ى ب  تاوان و نيشتما
زانرابوو دةستيَ ى ثؤآليينى ىلَ بوةشيَنريَت  بؤ كةسانى دي ة ببيَتة ثةند  تا كةةس نةةويَريَت ببيَتةة    

 ضاوساسى دوذمن و زيان بة شؤرِش و نةتةوةكةى خؤى بطةيةنيَت.
دؤزةخ ب ةن و لةة ثةجنةةرةوة بضةنة نةاو      لةو هةَلمةتةدا ثيَشمةرطةكان توانييان ثاسةوانةكان رِةوانةى

يانةكةوةو سةرؤك جاشى بةكريَطرياوو سيخورِى دوذمن و ضاوساسى رِذيَ  بةة سةزاى طةة  بطةيةةنن و     
 سةركةوتووانة ثاشةكشة ب ةن.

زؤر كةس لة فةرمانبةران و كةسايةتى ناودارو مامؤستايان لة نةاو يانةكةة بةوون و ئةةو رِووداوةيةان      
امؤستاى جوطرافياى فيَرطةكةتان  كة بةؤى طيَرِانةةوة ضةؤن ثيَشةمةرطةكان هاتنةة      بينى  لةوانةيش م

ذوورةوةو ضؤن دةست و برديان كردو بوو بة تةقةو ئةمانيش هةر يةكة لةة شةويَنيَك خةؤى شةاردةوة      
هةبوو ضووة ذيَر ميَزةكانةوة  هةبوو لةو ديوى قةنةفةوة خؤى شاردةوة. تةنانةت مامؤسةتاكةيش تةا   

 ن خؤى لة ذيَر يةكيَك لة قةنةفةكاندا شاردبووةوة.بةرةبةيا
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تا ئةو جارةى باوكت لة شار نةةهاتبووةوة هةنةدَيك تيَنووسةى جةوان و ثيَنووسةى ِرةنطةاوِرةنطى بةؤ        
 نةهيَنايتةوةو نةيطوت :

 ة ئةم ديارييانة سةفينى ئامؤزات بؤى ناردوويت؟
رِى هةيةةو ئامؤزاتةةو ماَليةان لةة شةارةو لةة فيَرطةة        سةرت سورِما  تؤ مامت هةيةو ناشزانيت كةو 

دةخويَنيَت. بؤية هةر ئارةزووت دةكرد بيَيتة شارو بضيتة ماَلى مامت و ئامؤزاكةةت ببينيةت. ئةةو    
هاوينةيش كة هاتيتة شار ئامؤزاكةت ببينيت  سةفني لةة بةندخيانةة تونةد كرابةوو  هةيض تةاوانيَ ى       

ةكةدا كوردايةتى كردبوو  بة ئاشة را بةسةةر خاوةنةد دوكانةكانةدا     نةكردبوو  تةنيا لة ساآلنى وتوويَذ
 دةطةرِاو ئابوونةى ليَوةردةطرتن  سيخورِانى رِذيَميش ضاوديَرييان خستبووة سةر. 

ئةو هاوينة باوكت هيَناتى و لة ماَلى مامةت بةةجيَى هيَشةتيت لةة دوكانةكةةى يارمةةتى بةدةيت.        
وريبوويت  ئةو هاوينة بة رِيَةى بةازارِو طةةرِةكى كيََلطةةوة     دشداشةيةكى هاوينةى الى بةرطدروو بؤ د

بوويت  سةبةتة تةماتةو قةوشةرة خةيارو باميَت دةبردةوة  )نةسرين(ى ئامؤزات ئةاوى تةماتةكةةى   
دةطرت و لةسةر سينى لةسةر بان لةبةر هةتاو هةَليدةخست تا خةست ببيَتةوةو دؤشاوى تةماتةى ىلَ 

ميَ انيشى بة ثةتةوة دةكردو لةبةر خؤر هةَليدةخسنت تا وشك ببنةوةو بةؤ  بؤ زستان دروست ببيَت. با
 زستان ليَى بنيَن.

لة ميَذ بوو ئامؤذنةكةت كؤضى دوايى كردبوو  دواى ئةو مامت ذنةة عةةرةبيَ ى هيَنةا  سةىَ ضةوار      
خواردنى  منداَلى هةبوو  ئةو باوةذنة زؤر خراث مامةَلةى بةرانبةر )سةفني( و )نةسرين( دةكرد. نان و

ث  نةدةدان  تةنيا خزمةتى منداَلةكانى خؤى دةكرد. ماوةيةكى خاياند مامت تةماشاى دةكرد كض و 
 كورِةكةى رِةنطيان زةرد دةبيَتةوةو تا ديَت الوازتر دةبن.

 ليَيان دةثرسيَت:
 ة كورِم ضيتانة؟ بؤضى وا الوازو رِةق هةآلتوون؟

 نةسرين هةَلدةستيَت و دةَليَت:
 ترسى باوةذمن ناويَرين بئاخظني؟ة بابة لة 

 ة كورِم بدول  بزامن بؤ واتان ىلَ هاتووة؟
ة بابة ضيت ىَل بشارمةوة  برسيمانة برسى  باوةذمن ناةةان ثةَى نةادات  تةةنيا دةخياتةة بةةر دةسةتى        

 منداَلةكانى خؤى و ئيَمةيش ضاومان زيتةى ديَت.
 ى بةسةر بيَن .ة خوا بي اتة قورباني ئةقَلى خؤى. بزانة ضى ثةنديَ 
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مامت ئةو ذنة عةرةبةى تةآلق دا  بة خؤى و ثةرِؤو ثاتاأل و منداَلةوة دةرى كردن. سةةفني و نةسةرين   
هؤشيان وةبةر هاتةوةو بة يارمةتى خيَرخوازيَ ى شار سةفينى خستة بةر خويَندن  هةةر لةة قؤنةاسى    

ثاى ثاريَزطةةدا رِؤيشةت. لةة    سةرةتايى بةهرةى خؤى نواندو ناوو دةنطى زيرةكى لة شةارةكةو سةةرتا  
كيَبةرك  و ثيَشربِكيَى رِؤشنبريى و ثةخشان و وتارخويَندنةوةدا بةةهرةى دةركةةوت و بةرثرسةى شةار     
ضةند جار بة سةعات و خةآلتى طرانبةها خةآلتى كةرد. لةة ثيَشةربِكيَى وتارخويَندنةةوةى دوا سةاَلدا      

 ربك و بةردةكانى ديار بوون.كاتذميَريَ ى ثيَش ةش كرد هةردوو ديوى شووشة بوو  زم
ئةو هاوينة تؤ لةة شةار بوويةت  سةةفني لةة بةندخيانةة بةوو  لةة كةاتى ئةجنامةدانى تاقي ردنةةوةى            
بةكةلؤريادا لةو فيَرطةية كة بن ةةى تاقي ردنةةوةكان بةوو لةطةةأل تةؤ تاقي ردنةةوةى ئةةجنام دةدا         

رؤمبيَل دةيهيَنا  يةكةديتان دةبينةى و   ثؤليسيَك بة كةلةثضةيةكةوة ثيَش وادةى تاقي ردنةوةكان بة ت
يةةةك دوو قسةةةتان ثيَ ةةةوة دةكةةردو ثؤليسةةةكة دةيةةربدة ذوورى تاقي ردنةةةوةوة. ثةةاش تةةةواوبوونى 
تاقي ردنةوةكان و دةركةةوتنى ئةجنامةةكان  ويَةرِاى ئةةوةيش كةة لةة بةندخيانةة تونةد كرابةوو  بةة           

 فيَرخوازانى ثاريَزطة هيَنا.كةلةثضةوةيان دةهيَنا  كةضى ثلةى يةكةمى لةسةر هةموو 
لةو خانووةى حاجى كةري  كة مامت يةك ذوورى بة كرل طرتبوو  نةسةرين   خةؤراكى بةؤ ىلَ دةنةاو     
جلةكانى دةشوشت و خزمةتى دةكرد. كةثش انةكةشيان بؤ كتيَبةكانى سةفني تةرخان كردبوو  جاريَك 

ةمةجؤرى ضةريؤك و شةينيرو رِؤمةان و    ضوويتة ناو كةثش انةكةوة نزي ةى دوو تا س  هةزار كتيَبى ه
 بابةت و ضةندين طؤظارى تيَدا بوو هةموو رِيزكرابوون.

سةفني ثرت لة دوو ساَلى لة بةندخيانة بةسةر برد  ثاشان بةر ليَبوردنيَ ى طشتى كةوت و ئازاديان كرد. 
نيةوةرِوانيش   ناضار بوو سةرلةنول دةست بة خويَندن ب اتةوةو لةة فيَرطةةى ئيَةواران خبويَنيَةت. ثةاش     

سةرقاَلى وردةواَلة فرؤشنت بوو  لة كؤآلن و كووضةى طةرِةكةكانةدا وردةواَلةةى بةة كيةذو ذنةانى شةار       
 دةفرؤشت و ئيَواران دةهاتةوةو دةستى بة ثيَداضوونةوةى بابةتةكانى خويَندن دةكرد.
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ضةاالكى نةتةوايةةتى كؤتةايى    سةفني لة ثؤىل سيَي ناوةندى فيَرطةى ئيَواران دةخيويَند  هيَشتة ثرسةى  
نةهاتبوو  رِذيَ  دةستى بة طةرتن و ئةشة ةجنةدانى نيشةتمانثةروةران كةردةوة  ئةةو ئيَوارةيةة ضةةند        
ثؤليسيَك لة ئؤتؤمؤبيليَ ةوة لةبةردةم فيَرطةكةى سةرشةقامدا دابةةزين كةة بةةئيَواران فيَرخةوازانى     

يَوةبةر رِؤيشنت و باش ضاووشةكة ثرسيارى سةفيين ناوةندى ئيَواران لةول دةياخنويَند  بةرةو ذوورى بةرِ
 ىلَ كرد:

 ة فريخوازيَ تان هةية بة ناوى سةفني؟
 ة بةَلىَ!   خيَرة؟
 ة لة   ثؤليَ ة؟

 ة سيَى ئةلف  بؤ؟
 ة ت اية بة دوايدا بنيَرة  لة بن ةى ثؤلي  ئيشمان ثيَيةتى!
ارد سةفني لة نهؤمى سةرةوة لة ثؤىل سيَى بةرِيَوةبةر بة واق ورِماوي و حةثةساوييةوة بةردةستةكةى ن

 ئةلف بان  ب ات.
سةفني لةطةأل بةردةستةكةدا بةرةو ذوورى بةرِيَوةبةر دةضوو  ضاوى بة ثؤليسةكان كةوت ترس دايطةرت  
و ديسان ئازارو ئةش ةجنةكانى بةندخيانةى بري كةوتةوة  ديسان كاتةة نةاخؤش و بيَزاركةةرةكانى نةاو     

دارةكانى ياد كةوتةوة  ديسان بريى لةوة كردةوة بؤ ماوةيةةكى دي ةة نازانريَةت    بةندخيانة تاريك و شيَ
ضةند لة تيش ى هةتاوى ئازادى بة  بةةش دةبيَةت و ئةوةنةدةى دي ةة خةفةةت بةؤ بةاوك و تةةنيا          

 خوش ةكةى زياد دةكات.
ر خواسةت و  هةركة ضووة ذوورى بةرِيَوةبةرةوة ضاوى بة باش ضاووشةكة كةوت كة مؤَلةتى لة بةرِيَوةبة

 ثرسيارى ئاراستةى سةفني كرد:
 ة تؤ سةفني شيَخ حةميديت؟

 ة بةَل   خيَر؟
ة ثيَشمان ب ةوة  لة بن ةى ثؤلي  ئيشمان ثيَتة  تؤ هيَشتة ثيَوةنديت لةطةأل ياخيبووةكاندا هةيةة؟  

 ةيتةوة!ئابوونةيان بؤ كؤ دةكةيتةوة  كؤبوونةوة بة اليةنطرةكانيان دةكةيت  بىوكراوةيان بىو دةك
ثؤليسةكان سةفينيان قؤَلبةست و كةلةثضة كردو ثيَش خؤيان خست و لة بةةردةم فيَرطةكةةدا سةوارى    
ئؤتؤمؤبيلةكةى هيَزى ثؤليسيان كردو بة شةقامى سةرةكى شاردا بةرةو بن ةى سةرةكى ثؤلي  شةؤرِ  

 بوونةوة.
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طةدار كردةوة ديسةان ثةؤلي    بةرِيَوةبةرى فيَرطةكة بة بةردةستةكةدا شيَخ حةميدى باوكى سةفينى ئا
هاتن و سةفينيان لة بةردةم فيَرطةكةدا قؤَلبةست و كةلةثضة كردو بؤ بن ةى ثؤليسةيان بةرد.. هةةر    

 ئةو بردنةبوو .. جاريَ ى دي ة لة بةندخيانةيان توند كرد .
شيَخ حةميدى مامت  براى باوكتة  بةآلم داي يةان جيايةة  داي ةى لةة سةةيدةكانى ناوضةةى خةوار        

رةية  بؤية لة دوكانة بضووكةكةى تاري ة بازارِدا دةيبينى كةةواو سةةَلتةيةكى لةبةةرةو بةةردةوام     كوو
ثشتويَني ى سةوز دةبةستيَت  سةوزةو ميوة دةفرؤشيَت  ئةوةندة ثارة ثةيةدا دةكةات بةشةى خةؤى و     

ذ ب ةات  تاقة كضةكةى و كريَى ذوورةكةيان ب ات. ئةطةر جارو باريش دةستى يارمةتى بؤ سةفني دريَة 
 و ضةند عانةيةكى بؤ رِةوانة ب ات.

ئيَوة هيَشتة لة طوندةكةى تةنيشت شار بوون  كاتيَك سةفني دةسةتطري كرايةةوة  طرتنةكةةى دريَةذةى     
كيَشاو لة دوايةمني سةردانى خوش ةكةيدا داواى ضةند دميةنيَ ى شارى كردبةوو بةؤ ئةةوة تةماشةاى     

م كة خوش ةكةى هاتةوة هةواَلى بؤ تؤ نارد كة سةةفني  ب ات و تةس ينى دَلى خؤى ث  بداتةوة  بةآل
داواى نةخشةى شارى كردووة. تؤيش ثرسيارت كرد نةخشةى شار  نةخشةةى شةارى بةؤ ضةيية؟ كة       
دةتوانيَت نةخشةى شار دروست ب ات  زؤريان ثيَداطريى كرد داوايان ليَ كرديَت ئةو ئارةزووةى بةةدى  

 بهيَنيت.
 وويَذو مشت و مرِتان و هةَلت يَشاية:تؤيش لةطةأل باوكتدا بووة وت

 ة بة خوا من بزامن داواى دميةنى شارى كردووة؟
 ة نةخيَر  ئةوة نةسرينى ئامؤزات نيية كة دةَليَت داواى نةخشةى شارى كردووة!

ة دةزامن بة خؤيش  طوت  بةآلم من برِوا ناكةم لة بةندخيانةة   ثيَويسةتى بةة نةخشةةى شةارة  خةؤى       
 ى نةخشةى شار ب ات؟ناتوانيَت ويَنا

ناضار دةستت داية كاسةزو ثيَنووس  بة مةزةندةى خؤت نةخشةيةكى رِةنطاو رِةنطى شةارت دروسةت   
كرد  رِووبارةكة نةخشةكةى دوو شةق دةكرد  ثردةكة لةو الوة ديار بوو  ئةوة تةةالرى مةريى و ئةةوة    

وةيش رِيَطةى شار بةرةو سةنوورو  بن ةى ثؤلي  و ئةوة بةندخيانةكةو ئةوةيش سينةماو ئةوة بازارِو ئة
 ئةوةيش دةروازةى شار بوو.

 كاتيَك تةواوت كرد ضوويتة شارو سةرت لة ماَلى مامت دا.
 ة نةسرين .. دةزانيت نةخشةكةم تةواو كردووة.

 ة ئةى بؤ رِةوانةى ناكةيت؟
 ة بة كيَدا رِةوانةى ب ةم؟
 ةى ب ة!ونيشانى خؤى بة ثؤستةدا رِةوانوة كةس نيية  بةآلم بة نا

 ة ئةى مةترسى تيَدا نيية؟
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 ة بةناوى باوكمةوة رِةوانةى ب ة!
تؤيش نةت ردة نامةردى!! بؤ بةيانى زةرفيَ ى نامةت هيَناو نةخشةكةت نووشةتاندةوةو خسةتتة نةاو    
زةرفةكةوة ضةند ثووليَ ت ثيَوة ناو  ضوويتة بازارِو خستتة ناو سندووقى ثؤستةوةو بةةناوى مامتةةوة   

 .رِةوانةت كرد
ئيَوارةى نةبرد ثؤلي  هاتن مامتيان لة ماَلةوة رِاثيَض كةرد. ئةةويش نةيةدةزانى لةسةةر ضةي رِاثةيَض       

 كراوة  بةآلم مةزةندةى كرد كة ثيَوةندى بة سةفينةوة هةية.  
 لة بن ةى ثؤلي  ليَيان ثرسى :

 ة ئةم نامةية تؤ رِةوانةى سةفينت كردووة؟
 ة بةَل .

 ة ضى تيداية؟
 ى تيَداية خؤى لة كاتى خويَندندا دروستى كردووة.ة نةخشةيةكى شار

 ة نازانيت بؤ ضييةتى؟
 ة هةر ئةوة دةزامن داواى كردووة بؤى رِةوانة ب ةين!

ثيش ئةوةى مامت ئةو وةآلمانة بداتةوة بة باوكتدا كة سةرى ىلَ دابوو ثرسيارى ئةوةى كردبوو ئايةة  
ن نةا؟ ئةةويش بةة هةَلةةداوان و خيَةرا لةة       تؤ كة نةخشةكةت دروست كردووة ناوى خؤت نووسيوة يا

 شارةوة هاتةوة لة تؤ بثرسيَت  تؤيش طوتت:
 ة نْة  ناوى خؤم نةنووسيوة!

باوكت رِؤيشتةوة شارو الى داية بن ةى ثؤلي   كة مامت لةوىَ دةست بةسةر بوو  ثيى رِاطةياند كة 
ليسى دايةوة. ئةطينةة تةؤيش   تؤ ناوى خؤت نةنووسيوة  ئةويش بةو شيَوةية وةآلمى ثرسيارةكانى ثؤ

 دةطريايت و مةلةى طؤمةكة خؤشرت دةبوو!
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(29) 
 
شيَخ حةميدى مامت لةطةأل سةفينى ئامؤزاتدا هةردووكيان لة بةندخيانة توند كرابةوون  نةسةرينيش    

بة تةنيا مايةوة  لةطةأل ماَلى حاجى كةري  خاوةند ماَلةكةو كرَيضييةكى دي ةدا  كة فةزيلةى كضةى  
دةكرد ثاش ئةوةى ميَردةكةى تةآلقى دا. س  كضةكةى حةاجى كةةرمييش سةاراو طةيَالس و     خزمةتى 

 هيَلني دةمةتةقيَيان لةطةأل دةكردو نةيان دةهيَشت ثيَويستى بة هيض شتيَك بيَت.
سةفني لة بةندخيانة ليَثرسينةوةى لةطةأل كرا. بؤ ئةوةى بدريَتة دادطةو بةة ثيالنةى خؤئامةادةكردن بةؤ     

هيَرش دذ بة دةزطةكانى مريى لة شاردا سزا بدريَت  ئةةويش ئةةو دةرفةتةةى قؤسةتةوةو     ئةجنامدانى 
داواى كرد نةخشةكة ببينيَت تا جؤرى ئةو خةتة بزانيَت ثيَى نووسةراوةو بزانيةت السةايى ئةةو خةتةة      

 ب اتةوةو كةسى دي ة تيَوة نةطليَت  بة تايبةتى تؤ كة نةخشةكةت دروست كردبوو.
 ن لة دادطةى سةربازى دادوةر ضةند ثرسياريَ ى ئاراستةى سةفني كرد:رِؤذى دادطةيى كرد

 ة تؤ ئةم نةخشةيةت دروست كردووة؟
 ة بةَل .

 ة باشة دةتوانيت ضةند وشةيةك لةناو نةخشةكة وةك خؤى بنووسيتةوة؟
سةفني كة دةيزانى ئةم داوايةى ىلَ دةكريَت و ثيَشةرت داواى كردبةوو نةخشةةكة ببينيَةت تةا شةيَوازى       

 رِيَنووسةكة شارةزا بيَت  ضةند وشةيةكى وةك خؤى نووسييةوة.
دادوةرو داواكارى طشتى تةماشايان كرد  جياوازييةكى ئةوتؤيان تيَةدا نةةبينى. نةخشةةكةى سةةفني     

 سةرى طرت و كةسى دي ة تووش نةبوو.
نى ياخيطةران دادطةيي كردنةكة دريَذةى كيَشاو ضةندين ثرسيار ئاراستةى سةفني كراو بة هاري اري رد

و نةيارانى رِذيَ  ناوةزةد كراو داواكارى طشتى داواى كةرد سةزاى تونةد بةدريَت و ئةةو ماوةيشةى بةؤ        
 حسيَب نةكريَت كة لة بةندخيانة بةسةرى بردووة ثيَش ئةوةى ئةو سزايةى بةسةردا بسةثيَنريَت.

جيَى خؤى خؤشرت دةكةردو  ديسانةوة سةفينيان بة كةلةثضةوة بةرةو زيندان بردةوة  ئةويش تا دةهات 
 ثرت خزمةتى باوكى دةكرد كة قاوشةكةيان ثيَ ةوة بوو.
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(22) 
 

هةرس  كيذةكةى حاجي كةري   ساراو طيَالس و هيَلني لةو تةمةنةدا بوون داخوازي اريان بيَت و ميَرد 
وو سة   ب ةن  ساراى كيذة طةورة لةاليةن كامةرانةوة خوزابينى كرا  ثياويَ ى بازرطانى بةتةمةةن  د 

دوكان و دوو خانووى طةورةو نويَى هةبوو  ثارةيةكى باشى لةة بةانق و ثةرؤذةى بازرطانيةدا بةة طةةرِ       
 خستبوو  ثيَشرت ذنى هيَنابوو  بةآلم ذنةكةى لةبةر نةخؤشى سةرى نابووةوة  منداَليشى نةدةبوو. 

و هةةوَليان دةدا  سارا ميَردى ث  نةدةكرد  باوك و داي ى و دةستةخوش ةكانى زؤريةان ثةىَ دةطةوت    
 ميَردى ث  ب ات و ئةو هةلة لة دةستى خؤى نةدات  دةيانطوت:

ة  تةمةن شةمةندةفةرةو خيَرا تيَدةثةرِيَت  ئةطةر لة يةكةم ويَستطةو دووةمني ويَست ة سوار نةةبيت   
 بةجيَت دةهيََليَت و دواتر ثةجنةى ثةشيمانى طةسنت دادت نادات.

ران ب ات و ئوميَدى بةختةوري و ذيانيَ ى هاوسةةرطريى كامةةرانيان   سارايان قايل كرد مريَد بة كامة
بؤ خواست. هةرضةى طةياَلس بةوو  ثيَوةنةدى ئةظينةدارى لةطةةأل )بيَسةتوون(دا بةسةتبوو  هةةر لةة           
منداَلييةوة لة يةك كووضةو يةك كؤآلن بوون  بةَليَنى بة وةفاييان بة يةكدى دابوو بؤ يةكرت بن  ئةطةر 

 !نا خؤ بسووتيَنن
بيَستوون لة ثيَشمةرطايةتى لة ناوضةةيةكى دوور بةوو  رِيَةى نةدةكةوتةة شةارو نةيةدةتوانى كاسةةزو        
نامةيش ِرةوانةى طةياَلس ب ةات  لةةم الوة طةياَلس لةسةةر بةةَليَنى خةؤى مايةةوة  بيَسةتوون لةة           

 يبووى.ثيَشمةرطايةتى داخوازى كيذيَ ى خيَزانيَ ى ناودارى كرد  كة لة شايى و ئاهةنطيَ دا بين
لة ماوةيةكى كورتدا رِيَ و رِةمسى داخوازى و ديارى كردن و كرِينى جل و بةر  و زيَةرِو ناوماَلةة لةةو    

 ناوضة دوورةدا بةرِيَوةضوو  بووك بة ئاهةن  و شايى طويَزرايةوة.
طيَالس هةر ضاوةرِوان بوو  دَلى الى يارةكةى بوو  ياريش دةنطى نةبوو  لةو مةاوةي ئاشةتييةدا كةة    

ةخسا بيَستوون بةسةردان طةرِايةوة شار  طيَالس ئةو دةن  و باسةى ثيَطةيشتبوو   لةسةةر بةةَليَنى   رِ
خةةؤى مةةابوو  دةسةةتة خوشةة ةكانى هةةةواَلى هاتنةةةوةى بيَسةةتوونيان بةةؤ هيَنةةا  بةةةآلم هةةةواَليَ ى 

وداوة نةةدا   ناخؤشيشيان ثيَ رِاطةياند كة ذنى هيَناوة  دوو منداَليشى هةية. طيَالس بايةخى بةةو رِو 
 ئةنديَشةو خةياَلى الى بةَليَنة سةوزو رِةنطاو رِةنطةكان بوو.

بيَستوون لة طةشتيَ يدا بؤ ناوضةى بةانى دؤآلن  لةة ثيَ ةدادانى نيَةوان دوو طرووثةى ضةةكداردا بةةر        
طوللةى وَيل كةوت  بة ئةمبووالن  بؤ شةاريان طواسةتةوة  لةة نيةوةى رِيَطةى ضةاوى نووقانةدو بةة         

 ى سةرى نايةوةو  طيَالسى لة ويَستطةى ضاوةرِوانيدا بةج  هيَشت.  جوانةمةرط
طورطى خوازبيَني اران دةيانويست الشةةى نةةرم و نيةانى هةةَ  لووشةن  بةة ِرؤذى نيةوةِرؤ ئةاوات و         
هيواكانى سةرن وون ب ةن  لةسةر ثشتى ئةسثى بةَليَن بيهيَننة خوارةوة. باوك و داي ى ويستيان لةة  
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مارةى بربِن  مستؤيةك كة خيَزاندارةو كؤزيَك منداَلى هةية  تةنانةت ناتوانيَت  مستؤى خزمى خؤيان
 فرياى ذن و منداَلةكانى خؤى ب ةويَت.

طيَالس ضؤن قايل دةبيَت سةر بة هةول ميَرد ب ات  دواى بيَستوون ئةو ذيانةى بؤ ضيية  ضةؤن ضةيَذ   
د َ و ميَش ى الى بيَسةتوون بةوو  بةةَلينى     لةو ذيانة وةربطريَت كة بيَستوونى لةطةأل نةبيَت  طيَالس

دابوو هةر يارى ئةو بيَت  با ذنيشى هيَنابيَت  ئةو ئامادةبوو هاوسةرطريى لةطةةأل ببةسةتيَت  قايةل    
نةبوو دواى بيَستوون جةستةى لة جةستةى كةسى دي ة ب ةويَت  دايك و دةستة خوشة ةكانى ضةةند   

ى ئةسثى بةَليَن نةهيَناية خوارةوة  كؤششةكان ضرِتر بوون كؤشان و هةوَليان دا  طيَالسيان لةسةر ثشت
و ويستيان ناضارى ب ةن  لة ساتيَ ى ناسك و ضارةنووسسازدا طيَالس برِيارى خؤى وةرطةرت  برِيةارى   
دا كؤتايى بة هةموو ئةطةرةكان بهيَنيَت  كؤتايى بة كؤششى دايك و دةستة خوشك لةاليةك و قسةى 

بهيَنيَت و هةموويان لةو كؤششة بىَ هوودةية نائوميَد ب ةات و بةؤ الى    شريينى باوك و مستؤى خزم
 بيَستوون باأل بطريَتةوة.

ثاش نويَذى شيَوان طيَالس ضووة ناو حةوشةو طالؤنيَك نةوتى بة خؤدا كردو ئاطرى لة جةستةى ناسةك  
و رِؤيشةت بةة ديةدارى     و نائوميَدبووى خؤى بةردا  لةطةأل طرِو بَليَسةى بةَليَندا بةاَلى طرتةةوةو فةرِى   

 بيَستوون شاد ببيَتةوة كة دةميَك بوو ضاوةرِوانى يةكدى بوون.
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(24) 
لة طةرِةكى مةيدان دوو ذوورتان بة كرىَ طرت  لة بازارِةوة نزيك بوو  هةنديَك خةزم و كةةس و كةارى    

زمى نةازةنينى  باوكت هةبوون لةو طةرِةكةوة نزيك بوون  جارو بار سةريان ليَ دةدان. زؤر جار تاراى خ
ذنى حةمةد ئةمينى ئامؤزاى باوكت لةطةأل ئةو خزمانةدا دةهات و تا درةنطةى شةةو نةدةضةوونةوةو    

 دةمةتةق  و باس و خواس طةرم دةبوو.

سةرجنت دةدا  تارا بةردةوام ضاوى لةة ضةاوت نةدةترووكانةد  جةارو بةاريش بةزةى دةهاتة   سةةرى         
ة  شةةةرمى ئةةةوين دايةةدةطرت و رِووى بةةةو الوة دةنوشةةتاندةوة  ثةةاش ئةةةوةى بزةكةةانى دةشةةاردةو 

وةردةضةرخان  نةوةك ئةانةى دةورو بةرو بةردةمى هةست بةو سةرجنة يةك لة دواى يةكانةى ب ةن كة 
 بةردةوام ئاراستةى تؤى دةكردن.

تا دةهات ئةو سةرجنانة ثةرةيان دةسةتاندو كةار طةيشةتة ئةةوةى بةيةكةةوة بثةةيظن و هةةر يةكةةو         
 ان بؤ يةكدى دةربرِن  بةر لةوةى نازةنني ئةو ئارةزووة دووثات ب اتةوةو ثيَشنيار ب ات:ئارةزووى خؤت

 ة رِةوةند حةز دةكةم تؤو تارا بةيةك بطةن و بؤ يةكدى بنب!
تؤيش بريت دةكردةوة هيَشتة خويَندنت تةواو نةكردووةو  هيَشتة جيَ و رِيَيةكى ئةوتؤتان نيية تيَيةدا  

بة باوكت دةبةستيت و هاوينان كريَ ارى دةكةيت تا خةرجى خويَنةدن ثةيةدا    حبةويَنةوةو هيَشتة ثشت
دةكةيت  ضؤن دةتوانيت ئةو ثرؤذةية جيَبةج  ب ةةيت  جاريَةك ئةةو توانايةةت نييةةو دريَذةثيَةدانى       

 خويَندن و ضوونة زان ؤت زؤر بة الوة طرن  ترة.
وةندى  ضاو رِةش و خةرثن  رِووى لةة طةةأل    لةطةأل ئةوةيشدا هةر بريت الى تارا بوو  تاراى باآل مامنا

تيش ى مانطدا بةشةرِ دةهات و لة زؤرانبازى جوانيدا ثلةى باآلى هةبوو. بةشةى خةؤى خويَنةدبووى     
بةآلم بؤ يارمةتى داي ةى لةة ماَلةةوة لةبةةر خويَنةدنيان دةرهيَنةابوو. تةا بةة ميَرديشةيان دا هةةر           

 ئةوينداريتان لةطةأل يةكدى ئاَلوطؤرِ دةكرد.
ئةو كات مامت  بةر ليَبوردنى طشتى كةوت و لة بةندخيانةة ئةازاد كةرا  )سةةفني(يش دواى بةسةةر      
بردنى ساآلنى سزا سةثيَنراوةكة ئازادكرا  مامت )نةسرين(ى تةنيا كضةكةى بؤ خزمةت ردنى خؤى بة 

 ميَرد نةدةدا  الى كةس و كارو خزمان زؤر دووبارةو سةد بارةى دةكردةوة:
 ة نةناسيار نادةم  بؤ رِةوةندى ئامؤزاى خؤى دامناوة!ة من كضةكةم ب

)سةفني(ى ئامؤزات ثالنيَ ى بؤ دانايت  كة خوش ةكةى بة تةمةن لة تؤ طةةورةترةو تةؤيش هيَشةتة    
 زان ؤت تةواو نةكردووة  باشرت واية ئةو ثالنة جيَبةج  ب ةيت:

 ةَليَت؟ة حةمةد ئةمينى خزممان بنيَرة داخوازى نةسرين بزانة باوك  ضى د
هةفتةيةكى نةبرد باوكت لةطةأل حةمة ئةمينى ئامؤزاى رِيَ  ةوت بضيَتة داخوازى نةسةرن  وةآلمةى   

 مامت ضى بيَت باشة:
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 ة رِاستيت دةويَت من ئةطةر ذنيش  هةبوواية وةك نةسرين خزمةتى نةدةكردم!
 )سةفني(ى ئامؤزات كة ئةمةى بيست ثيَى وتيت:

ةو تةةؤى كردووةتةةة بيةةانوو  ضةةون ة ضارةنووسةةى ئةةةوى بةةة ةةة نةةةمطوت نةسةةرينى بةةؤ تةةؤ دانةةةناو
 خزمةت ردنةكةى خؤيةوة بةستووةتةوة.

هةر وايش بوو  ئيَوةيش بؤ ئةوةتان نةبوو نةسرين خبوازن تةنيا لةبةر ئةةوةى ئةةو بيةانووةى مامتةان     
يَوة دةنايةت  بربِن  كة نة كضى بة شوو دةداو  نةيش مةبةستى بوو تؤ ببيتة زاواى  لة كاتيَ دا ثاَلى ث

 واز لة خويَندن بهيَنيت و لة شويَنيَك دامةزريَيت تا نةسرينت ىلَ مارة بربِيَت.
ئةو ثالن و دةستثيَشخةرييةى سةفني كيَشةكةى يةكال كردةوة  مامت دةيويست كة نةسرين بة ميَةرد  
بدات  ئةو كةاتيش هةةر خزمةةتى وى ب ةات  دواى سةاَلَيك هةةمان بريؤكةة بةةدى هةات كاتيَةك           

 نةسرين(ى لة كابرايةكى بيَويانى ملخوار مارة برِى بة مةرجيَك خزمةتى خؤيشى ب ةن.   )
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دواى دةرضوونى ئاكامةكان هةموو بةَلطةنامةو ويَنةو ثيَداويستييةكانى خويَندنت لة زان ؤ رِيَ خست 
ليَةذ كةرد    و خستتنة ناو دؤسيَيةك و بةرةو ثايتةخت بةرِى كةةوتيت  بةَلطةةكانت ثيَشة ةش بةة كؤ    

سةرةتا بةشى زمانى ئينطليزيت هةَلبذارد  هةنديَك لة هاوةَلةكانت ئةوةيان بةةر طةول كةةوتبوو كةة     
زمانى ئينطليزى سةرضاوةى زؤرى دةويَت و ئةو سةرضاوانةيش طرانن و دةست ناكةةون  كةار دةكةنةة    

ي زمانةكةةى خؤتةت   سةر ئاستى ذيان و طوزةرانى خويَندكار لة زان ؤ  دَليان سارد كرديتةةوةو بةشة  
هةَلبذارد  ئةو بةشةيش ضةند مةرجيَ ى بؤ دانرابوو  ئةو خويَندكارانةى لةو بةشةة دةياخنويَنةد تةاقى    

 . دةكرانةوة  تا بزانن بة نووسني و قسةكردن ئةو زمانة دةزانن
تى بةوون  ضةند ثرسياريَ يان دةهيَنايةوة دةبوو خويَندكار بة نووسني وةآلميان بداتةوة  ثرسيارةكان بري

لة ثارضة هؤنراوةى شاعرييَك كة خويَندكار ئةزبةرى كردبيَت  لةطةةأل هةؤى هةَلبةذاردنى ئةةو بةشةةو      
بابةتيَك لةمةرِ ثةندى ثيَشينيانى ئةو ناوضةيةى خويَندكارى ليَوة هاتووةو دارِشتنيَك لةسةر بابةتيَ ى 

 هةَلبذيَرراو.
لةة بةشةةكة وةردةطةريا  تةؤيش يةةكيَك لةةو        ئةوةى بةةو زمانةة ئةةو ثرسةيارانةى وةآلم بدايةتةةوة     

خويَن ارانة بوويت  بة ئارةزووةوة ئةو بةشةت هةَلبذاردو سةركةوتووانة وةآلمى ثرسيارةكانت دايةوةو 
 خويَندنت دةست ثيَ رد.

سةرةتاى خويَندنيش لة ماَلى ناسياريَ ت جيَطريبوويت  لة برى نان خواردن و خةوتن مانطانةةت ثةيَ   
ك ناوت لة بةشى ناوخؤيى دةرضوو  تةةنيا مانطانةةت وةردةطةرت و بةؤ نووسةنت بةشةى       دةدان  كاتيَ

ناوخؤت هةَلنةبَذارد  تةماشات كةرد سةوودى نييةة  ناضةار ثيَشةنيارت كةرد ماَلتةان بةؤ ثايتةةخت          
بطويَزريَتةوة. لة طةةِرةكي دةروازة لةة خانوويةةكى دوو نهؤميةدا كةة لةة ضةةندين ذوور ثيَ هةاتبوو         

ةكرل طرت. تؤ دةختويَندو باوكيشةت لةطةةأل براكانةت كاريةان دةكةرد. مانطانةكةيشةت       ذووريَ تان ب
 وةردةطرت هةمووت داداية ماَلةوةو طوزةرانتان ثيَ دةكرد.

لةطةأل خويَندن و تيَ ة َ بة كةش و هةواى رِؤشنبريى و ضاثةمةنى ثايتةةخت و هاموشةؤكردنى كةؤِرى    
بى ئةدةبى و رِؤشنبريى بوويت. خؤت لةة بةوارى نووسةيندا    رِؤشنبريى و كولتوورى و خويَندنةوةى كتيَ

 بينييةوة  زؤرتر ئارةزووى هؤنراوةت لة ميَش دا دةخواليةوةو بةهرةى نووسينت سةرى هةَلدا.
لة دوايةمني ساَلى خويَندندا يةكةمني هؤنراوةت لة بىوكراوةى كةَلضةرى نويَدا ثةةخش و بىوبةووةوة    

ؤذطار(دا ضريؤكى وةرطيَرِراو نووسينت بىوكردبووةوة  جطة لة نووسني بةة  ثيَشرتيش لة هةفتةنامةى )رِ
 زمانى سةثيَنراو لة رِؤذنامةيةكى رِؤذانةدا.
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لة كؤرِو كؤبوونةوة رِؤشنبريييةكان نةدةبرِايت و بة ضامةو هؤنراوةى ويذدانى و نيشةتمانى بةشةداريت   
ادةيةةك لةة دوايةةمني سةاَلى خويَندنةدا      دةكردو بةرهةم و نووسةينةكانت رِووناكييةان دةبينةى. تةا رِ    

ونيشانى )ناتويَمةوة( لة بىوكراوةى )كةَلضةرى نول(دا بىو بةووةوة   وهؤنراوةيةكى شؤرِشطيَرِيت بة نا
لة ناو خويَنةراندا دةنطى دايةوةو بةرِوونى ديار بوو دذ بة رِذيَمةى سةةركؤت ار بةوو  كةة ئةةو سةاَلة       

 ا تيَ ى دابوو. كارمةنديَ ى بىوكراوةكة ثيَى رِاطةيانديت:لةطةأل شؤرِشى نةتةوةيى طةلةكةتد
ة رِةوةند .. رِاستيت دةويَت لةوةتاى ئةو ضامةيةت بىوبووةتةوة ئيَمة هةةموومان ضةاوةرِيَى ئةةوةين    

 كةى دةست و ثيَوةندةكانى رِذيَ  بيَن و هةر هةموومان لة بةندخيانة توند ب ةن.
َلت تةواو كرد  ضاوةرِوانى ئاهةةنطى دةرضةوون و ويَنةةطرتنى بةة     هةركة تاقي ردنةوةكانى كؤتايى سا

كؤمةَلى خويَندكاران و ويَنةطرتن بة جلوبةرطى دةرضوونةوةت نةكردو  ثايتةختت بةرةو شارى ئةةَلوةن  
و الى خزمانى سةر كةنارى زيَ بةةج  هيَشةت. ئةةو سةاتانةت بةري دةكةوتةةوة كةة ضةؤن دةسةت و          

هاوةَلتانى لةناوجةرطةى ثايتةختدا بة رِؤذى نيوةرِؤ تريؤر كةردو دواى دوو   ثيَوةمندةكانى رِذيَ  حةمةى
رِؤذ هةواَليان بؤ بةشةكةتان هيَنا ئةو خويَندكارةتان لةناو شةةقام كةوذراوة تةرمةكةةى لةة ثزيشة ى      
دادوةريية  ئةو كات هةموو خويَندكارةكان بة كوِرو كضةةوة دةسةتتان بةة طريةان و هةاوار كةرد  بةة        

ئةمرية كة ثيَوةندييةكى ئةويندارى و سؤزدارى بةتني لة نيَوانياندا هةبوو  كة تةرمةكةشةيان   تايبةتى
بؤ طؤرِستانى كةيوان لة شارةكةى خؤى رِةوانة كردةوة  رِيَطةى نيَوان ئةو شةارةو ثايتةةخت طريابةوو     

نةدى ميَةذوويان   بةرطري ارانى خاك و شؤرِشى نةتةوةيى بةرطرييان لة طة  و خاك و نةتةوة دةكردو ثة
بة سوثاى ناهةق و دةستةآلتى دي تاتؤرى دةدا. ناضار كاروانى شةةهيد بةة رِيَطةةى دةربةنةد ئاسةادا      

 بةرةو مةنزَلطةى شةهيد دةرباز ببيَت.
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كؤليَذت تةواو كرد  دةبوو سةربازى ب ةيت و ماوةيةك جلى خاكى لةبةر ب ةيت  هةبوون دةيانطوت  
ياو(  ئيَوة هةر لةبةر ئةوة ضوونة زان ؤ بؤ ئةوةى كة خويَنةدنتان تةةواو كةرد    )سةربازى الو دةكاتة ث

نةضنة سةربازى  ئةو دةم ياسا وابوو ئةوةى زان ؤ تةواو ب ات سةربازى نةدةكرد  لةبةدبةةختى ئيَةوة   
ؤ هيَشتة زان ؤتان تةواو نةكردبوو رِذيَ  نيازى طىوى لة ميَش دا طةآلَلة كردبوو  ياسايةكى دي ةى بة 

سةربازى دةركرد  بةو ثيَية ئةوةي زان ؤيش تةواو ب ات يان ماجستيَرو دكتؤرايشةى هةةبيَت دةبيَةت    
 لة نيَوان ساَليَك تا سا َ و نيويَك سةربازى ب ات.

تازة كؤليَذت تةواوكردبوو  لةسةردانى خزم و ناسياوانى سةرةوة طةرِايتةوة  ضةاوةرِوانى ئةةوة بوويةت    
ةكيان لةطةةةأل ناسةةياوو هاوةَلةةةكانت لةةة ضةةاخيانةكةى شةةةقامى دةروازة بضةةيتة سةةةربازى  ئيَوارةيةة

دانيشتبوون قسةتان دةكردو هةنديَ يان لةو الوة خةري ى دؤمينةةو تاوَلةة بةوون. برِيَةك نةرطيلةةيان      
دةكيَشا  هةنديَك قاوة يان ضايان دةخواردةوة. لةثرِ بيَذةريَ ى ناقؤآل بةرنامةةى تايبةةتى تةلةةفزيؤنى    

ى و رِايطةياند ضةند كةسيَ ى طيَرةشيَويَن هةةوَلى كةارى تريؤريسةتى و خراثةةكارييان داوةو     مريى برِ
 طرياون  ئيَستة بة زمانى خؤيان دان بةو تاوانانةدا دةنيَن كة ئةجناميان داوة.

واقت ورِما يةكةمني جار ضاوديَرى ثؤلةكةى خؤتان بينى لة ثةةردةى تةلةفزيؤنةكةةوة دةركةةوت  كةة     
ة ضاوديَرى ثؤلةكةى ئيَوةية  خويَندكاريَ ى هيَمن و زيرةك و وريا  رِةن  زةردو ناتوانا ئةةو  ضوار ساَل

قسانةى دةكرد كة نابوويانة زمانى بيانَليَت  طواية بؤمب و ديناميتى هيَناوةو رِاسةثيَرراوة تةقينةةوة   
 لة ثايتةخت ئةجنام بدات.

ئةويش لةو رِةن  زةردترو بىَ تواناتر وشةكان بة ثاشان خويَندكارى ثؤلةكةى تةنيشت ثؤلةكةى ئيَوة  
زؤرى زؤردارةكى لة زارى دةهاتنة دةرةوة  طواية رِاسةثيَرراوة تةقينةةوة لةثايتةةخت ئةةجنام بةدات و      
ئاساييشى شار بشَلةذيَنيَت. ئةم جارة نؤرة هاتة سةر ئةو خويَندكارةى كة ثؤليَك لةة ثةاش ثؤلةكةةى    

رو ئةش ةجنةى ثيَوة ديار بوو  لةبةر ليَدان و ئازاردان هيَةزى تيَةدا نةةبوو    ئيَوةوة بوو  شويَنةوارى ئازا
 ددان بة وشةكاندا بنيَت.

دواجار ئةو كيذة ضاونةترس و نةبةردةى ذيانى خؤى بؤ نةتةوةكةى بةخت كردبوو  كيذة باآلبةرزةكةةى  
نيَةت و لةةناو نةخشةةى    بةشى جوطرافيا  ئةو كيذةى لة شارى )ئةَلوةن(ةوة هاتبوو  تا جوطرافيةا خبويَ 

جيهاندا سنوورى نيشتمانة سنوور ديارينةكراوو دابةش راوةكةى بة طةالنى جيهان بناسيَنيَت  لةطةةأل  
دةركةوتنيدا شويَنى ئازارو ئةش ةجنة بة دةم و ضاوو رِوخساريةوة دياربوو  هةركةة دةنطةى هةةَلهيَنا     

ة ضةاوانتدا هاتةة خةوارةوة  لةناخةةوة     نةتتوانى كؤنرتؤَلى سؤزى خؤت ب ةيت  يةكسةر فرميَسةك بة  
 طريايت  خؤت و ميللةتةكةت ب  خودان و ب  ثشتيوان و ب  نيشتمان هاتة ثيَش ضاو.
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ئةو كات تاوانةكانى سوثاى رِذيَمت بري كةوتنةةوة  لةةو طوندانةةى دةورو بةةرتان ئةةجنامى دابةوون        
ةيةدا بةؤ زةوى كةيَىن دةرِؤيشةنت      بؤردومان كردنى طؤرِةشاو كوشتنى ئةو جووتيةارةى لةطةةأل كورِةك  

كوشتنى كورِى كوخياى بانة سثى و سووتاندنى دةسلَ و دان و كيََلطةى جووتياران و تاآلن ردنى مةةرِو  
 ماآلتةكانيان  طرتن و ب  سةرو شويَن كردنى الوان و تيَ ؤشةران لة شارو شارؤض ةكان.

هاتةةوة سةةر ثةةردةى تةلةفزيؤنةكةةو برِيةارى      هةركة لة ددان ثيَدا نانةكان بوونةوة  بيَذةرى نةاقؤآل  
لةسةةيدارةدانى هةةةر ضةةوار خويَندكارةكةةةى خويَنةةدةوة  تاري ةةايى بةرضةةاوى طرتيةةت و هةةةمووتان   
ضاخيانةكةتان بةرةو ماأل بةج  هيَشت. زانيتان ثيَش ئةوةى برِيارى لةسيدارةدانيان خبويَنريَتةوة ئةوانةة  

 يَ كراوة.  شةهيدكراون و برِيارى دي تاتؤر جيَبةج
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سةرت لة فةرمانطةى سةربازطريى داو ئاكام و بةَلطةى دةرضوونت لة زان ؤ خستة بةردةم ئةفسةرى   
فةرمانطةكة. تةماشاى بةَلطةو ئاكامةكةى كردو سةةرجنيَ ى رِوخسةارى دايةت. برِيةارى دا رِةوانةةى      

نةشياويتةوة بدريَت. تا ئةو مامةَلةيةةت   نؤذدارى سةربازيت ب ات بؤ ئةوةى برِيار لة بارةى شياوى و
تةواو كرد دوو مانطى رِةبةقى خاياند. هاوةَلةكانت لةو ماوةيةدا ضووبوونة سةةربازطةو مةشقيشةيان   
تةواو كردبوو. تؤيش هيَشتة ضاوةرِوانى ئاكامى ثيشة نينةكة بوويةت. كةة ئاكامةكةةيش طةرِايةةوة      

 برِيار درابوو بؤ سةربازى ب  ضةك دةشيَيت.

رِةوانةى سةربازطةى رِةشةسان كرايت  نزي ةى س  سةد سةربازى طةنج مةشقيان تيَدا دةكةرد  ثيَةنج   
شةممةو هةينى دادةبةزين و سةرتان لة خيَزانتان دةدايةةوة. تةؤيش بةةرةو ثايتةةخت دةرِؤيشةتيتةوةو      

ئيَوارةى ثيَةنج   شةوى هةينى دةطةرٍِِايتةوة سةربازطة. ئةو هةفتةية ثيَنج شةممة ثيَش هةينى دابةزيت 
شةممة بارانيَ ى زؤر بارى و بارى نائاسايى لة سةربازطةدا رِاطةيةنراو ئةوانةةى لةة سةةربازطة نةةبوون     

 ناويان نووسرا. تؤيش يةكيَك لةوان بوويت.
ئةو هةفتةية طةرِايتةوة سةةربازطة تةماشةات كةرد نةاوت لةة ليسةتى ئةةو ناوانةدايةة كةة لةبةةر            

يى بةة هةؤى الفةاوو ئامادةنةةبوونت لةة سةةربازطة سةزاى بةنةدكردن دراون          رِاطةياندنى بارى نائاسا
 ئةطةرضى باش ضاووشةكة خةَل ى باكوورى ئةو الى خؤتان بوو  بةآلم ثيَى طوتيت:

ة رِةوةند .. تازة كار لة كار ترازاوة  نةك هةر تؤ هةموو ئةو سةةربازانةى ليَةرة نةةبوون سةزا دراون.     
 ج  ناكةم.بةآلم جاريَك سزاكةت جيَبة

دوو هةفتةى نةبرد ناوى لة تؤماريَ ى زلدا نووسيت و نةيهيَشت ثيَنج شةممةو هةةينى برِؤيتةةوة  الى   
سةرتاشةةةكة سةةةري سةةفر كرديةةت و دوو رِؤذ لةةة زيندانةةة تاري ةكةةةى سةةةربازطة لةطةةةأل سةةةربازة  

. رِؤذى شةةممة لةة   سزادراوةكانى دي ةدا بةند كرايت و بة رِؤذ ناو سةةربازطةيان ثةى ثةاك دةكردنةةوة    
 بةندخيانةكة ئازادكران و طةرِانةوة هؤَلى سةربازةكان.

س  مان  تيَنةثةرِيبوو  لة جياتى سةربازيَ ى دي ة تؤيةان لةطةةأل ذمارةيةةك سةةربازى دةرضةووى      
كؤليَذةكاندا بؤ سةربازطةى دةريةايي شةارى باشةوور طواسةتةوة. مؤَلةةتى ِرؤذيَ يةان ثةَي دايةت تةا          

و كارت ببينيت. ثةتؤو جلةكانت شةتةك داو جل و بةرطةكانت لة جانتاكةت ئةاخنى   برِؤيتةوةو كةس
 و بة ثيَ بةرةو طةراج رِؤيشتيت .

لة طةراج سوارى ثاسيَك بوويت  شوفيَركة هاوارى دةكرد ثايتةخت .. ثايتةةخت. لةطةةأل نةفةةرةكانى    
دةروازة مةابوو. تاكسةييةكت   دي ةدا سوار بوويت و شةو طةيشتيتة ثايتةخت . ماَلتان لةة طةةرِةكى   
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بةكرل طرت تا طةيشتيتة ما َ. ئةو شةوة دايةك و باوكةت ئاطةةدار كةردةوة كةة بةؤ شةارى باشةوور         
 طويَزراويتةوةو دةبيَت سبةين  لةول بيت.

شةوى دواتر  شةويَ ى تةث و تؤزاوى بوو  خةؤأل دةبةارى  ئةةو خؤَلبارينةة لةطةةأل سةةم و ثةةذارةى        
ا يةكيان دةطرتةوة  تؤيةك سةمى ئةوةت بوو كةى سةربازى تةةواو ب ةةيت و   دةروونى تؤى طويَزراوةد

لة شويَنَيك دامةزريَيت و خؤت و خيَزانةت بةةو مووضةة كةمةيةةى كةة وةريةدةطريت حبةسةيَنيتةوة         
تةماشاى خةَلك و تةالرو فارطؤنةكان و ويَستطة زةبةالحةكةو هيََلة ئاسنينة بةيةكضووةكانت دةكةرد   

مى دةروونى تؤيان ثيَوة ديار بةوو  لةويَسةتطةى شةةمةندةفةر يةكةة يةكةة هاوةَلةة       هةموو بارى سة
طويَزراوةكانت طةيشنت  ويَستطةكة لة رِيَبواران  ذن و ثياوو هةرزةو منداَلدا نةى دةهةات و ثشةووى   

 نةدةدا  ئةم دةهات و ئةو دةضوو. ئةم شةمةندةفةر دةطةيشت و ئةوى دي ة بةرِل دةكةوت.
ئيَوة سيَيةمني فارطؤن بوو  خةَل ةكة هةر يةكةو لة شويَن و فةارطؤنى خةؤى سةواربوون.     فارطؤنةكةى

يةكةمني جارتانة سوارى ئةم شةمةندةفةرة دةبن كة بةرةو شارى )باشةوور( دةرِوات. دوازدة سةةعاتة   
وى رِل دةرِوات  لة ويَستطةى شارو شارؤض ةكانى سةر رِيَطةة رِادةوةسةتيَت و ئةةم دادةبةةزيَت و ئةة     

دي ة سوار دةبيَت. ذيانى مرؤظت لةبةرضاو بةرجةستة دةبيَت  ئةم لةدايك دةبيَت و ئةو كؤضى دوايةى  
دةكات. ذيانيش كاروانسةراية هةموو ئةادةميزاديَ ى ثيَةدا تيَدةثةةرِيَت تةا هةريةكةةو لةة مةةنز َ و        

ى دوور كةوتنةةوة  ويَستطةى خؤى ال دةدات. تؤيش دوور دةكةويتةوةو بؤ )باشوور( دةرِؤيةت  ثةةذارة  
ناخى تةنيويتةوةو هةست بة دةورو بةرت ناكةيت. دةَليَيةت بةسةةر درِك و دا َ و زةىل ئةةو بيابةان و     

 ثيَدةشتةدا رِاتدةكيَشن و هةموو جةستةت خَلتانى خويَنى نائوميَديية.  
و كاتانةةت  شاورى شةمةندةفةرةكة بة ئاطةى هيَنايتةوة كة سةرةتاى طةشتة نابةدَلةكةى رِاطةياند  ئة

بري كةوتةوة كة لة فيَرطةى دواناوةندى دةهاتيتةوةو شةمةندةفةرةكة لة ويَستطةى شةار بةة تةنيشةت    
طوندةكةتاندا تيَدةثةرِى و رِيَبواران و كاآلى بازرطانى بؤ شار دةطويَزايةوةو شووتى ىلَ دةدا  شةووتيَك  

 نيَو بيَش ةى بة ئاطة دةهيَنايةوة.  بةر طويَى هةموو دانيشتووانى شار دةكةوت   منداَلى نووستووى 
ئةو شةوة تا بةرةبةيان خةو نةضووة ضاوت  لةةو الوة دةنة  و هةةراو هوريةاى رِيَبةواران و لةةم الوة       
دةن  و هات و هاوارى بابؤَلة فرؤش و بيبيسى فرؤش  ئةةوة دةنطةى رِةورِةوةى شةةمةندةفةرةكةيش    

 ى سةرى مرؤظى دةبرد.لةو الوة رِاوةستيَت  كة بة رِيتميَك بوو ميَش 
ئةو شةوة بؤ يةكةمني جار هةستت بة سةريبى خؤت كرد  بؤ وآلتيَ ى سةريب دةضوويت  كةسى تيَدا 
ناناسيت  خةَل ةكةى بة زمانى تؤ نادويَن  نةريت و رِةفتارى سةيريان هةيةة  زؤر لةة تةؤ جيةاوازن      

وةو رِةن  و رِواَلةتيشةوة. ئةطةرضى تةنانةت نةك لة قسةو جل و بةر  و نةريتدا  بةَل و لة رِووى شيَ
جارو بار ضاوت دةنووقاندو خؤت وا ثيشان دةدا نووستوويت  بةآلم لة هةموو ويَستطةكان ئاطةت لةو 
هةموو رِيَبوارو ذن و منداآلنة بوو كة دادةبةزين يان سوار دةبوون  بؤية كة بةةيانى كاتةذميَر هةشةت    
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اشوور(دا بينييةوة  دةميَك بوو ضاوت كردبةووةوةو سةةرت   طةيشتنة دوا ويَستطةو خؤتان لة شارى )ب
دةئيَشا  لةطةأل ئةوةيشدا بةة نقةةنق و بةةو سةرئيَشةةوة دابةةزيت و لةطةةأل هاوةَلةة طويَزراوةكانتةدا         
ئؤتؤمؤبيليَ تان بة كرل طرت و جل و جةواَلتان تيَخست و بةةرةو سةةربازطةى دةريةايى شةار بةةرِيَ      

 كةوتن .  
ةق لةو سةربازطةية ئاوى سويَرت خةواردةوة  تيشة ى هةةتاو سةةرى سةووتانديت و      ثازدة مانطى رِةب

طةرماو شيَى بةندةرةكة لةشى داهيَزرانديت. ئةطةر ثيَنج شةةممةو هةةينى بةؤ ثايتةةخت دابةةزيبايت      
تةنيا ضةند كاتذمرييَك دةمايتةوة  ثيَنج شةممة بة ئؤتؤمؤبيل شةو دةطةيشتيت و بةؤ شةةوى هةةيَنى    

ةيش كاتذميَر نؤ سوارى شةمةندةفةر يان ئؤتؤمؤبيل دةبوويتةوةو بؤ هةشةتى بةةيانى لةة    لةسةر شةمم
 سةربازطة دةبوويت.  
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(21) 
 

داناى برات لة تؤ بضووكرت بوو  لةوةتاى بةؤ شةار بارتةان كةرد وازى لةة خويَنةدن هيَنةاو الى فيتةةر         
انةاى بةرات الى فيتةةر كةارى     شاطردى دةكرد  تا فيَرى ئؤتؤمؤبيل ىلَ خورِين بوو  لة ثايتةةختيش ز 

 كردو فيَرى شوفيَرى بوو. رِؤذيَك ئةوةى بؤ خاوةن ئؤتؤمؤبيلةكة طريِايةوة:

 ة حاجى ئةمرِؤ رِووداويَ ى سةيرم تووش بوو.
 ة بَل  ضى رِووى دا.

 ة مةترسة رِووداوى خراث نةبوو.
 ةوة.ة دة بَلىَ. بزامن   رِووداويَك بووة. تؤ كةى رِووداوت بؤ من طيَرِاوةت

رِاستيشى دةكرد  ئةو هةفتةية تايةى ئؤتؤمؤبيلةكةى ثةنضةةر بةوو بةوو  هةةر باسيشةي نةةكردبوو        
 ثيَشرتيش وةنةبوو منداَليَك ب اتة ذيَرةوةو خويَنى ب ةويَتة ئةستؤى.

 ة ثةلةى ضيتة؟ ئةوة ناهيَنيَت.
 ة ضؤن ئةوة ناهيَنيَت  دة بَل  دَل  تةقى.

ارةيةك طةشتيارى بياني  بةرةو خةاَلى سةةر سةنوور دةبةرد  كاتيَةك      ة ضيت ىلَ بشارمةوة. بةيانى ذم
طةشتيارةكامن طةياندة جيَى خؤيان و هةموويان دابةزين و شت و مةكةةكانيان داطةرت. يةكسةةر بةؤ     
شارى ئةَلوةن طةرِامةوة. لة رِيَطة  كاتيَك دةطةرِامةوة لة بةةرزايى و نزماييةةكان بةةرز دةبوومةةوةو     

 اطرت شتيَك لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةدا هةَلتةك هةَلتةكيةتى.دادةبةزي  هةست  رِ
 ة ناشيَت هةطبةى جل و بةرطيان بةج  مابيَت؟

 ة هةطبةى جل و بةرطى ضى؟
 ة ئةى ضييان بةج  مابوو؟
 ة جانتايةكى دبلؤماسى!!

 ة ئةى ضيت ث  كرد؟
 ة يةكسةر رِاوةستام و تةماشام كرد جانتايةكى دبلؤماسيية.

 تيَدا بوو؟ ة ئةى نازانيت ضى
 ة نةمزانى  الم وابيَت ثارةى تيَدابوو.

 ة ضيت ث  كرد؟
ة يةكسةر سوورِامةوةو طةيشتمةوة خاَلى سنوورى و تةماش  كرد خاوةن جانتاكةة شةثرزةو سةةمبارو    
رِةن  زةرد بةدوايدا دةطةرِيَت  منيش دابةزي  و جانتا ثارةكةم لة دوورةوة بة دةستةوة بةوو. هةركةة   
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ا تاوى دام  و جاناكةى ليَوةرطرمتةوةو ماضى ئةم الو ئةو الى كردم. نةةمزانى بؤضةى.   منى بينى خيَر
 كاتيَك كرديةوة هةر هةمووى سةفتة دؤالر بوو. دةستيشى نةبرد سةفتة دؤالريَ   بدات .

 حاجى خاوةن ئؤتؤمؤبيلةكة تا بؤى ب ريَت بة هةردوو دةستى ضةثؤكيَ ى بةسةردا كيَشاو طوتى:
خوا يةك جانتا دؤالرى بة خؤى بةؤ ِرةوانةة كردوويةت  تةؤ دةضةيت بةة ئاسةانى دةسةت          ة ماَلويَران 

بةردارى دةبيت و لة دةستى خؤتى دةدةيت. بتهيَنابايةوةو بة منت بداية هةةردووكمان هةةتا هةتايةة    
 دةبووينة مليؤنيَر!!!

لةثارةى كرِيةاريَ ى  ئةو هةفتةيةش لةو دوكانةى بةمؤى برا بضووكت كارى تيَدا دةكرد جانتايةكى ثرِ 
ىلَ بةجيَ مابوو. ئةو رِؤذة تا ئيَوارة ضاوةرِوان بوون خاوةندةكةى بيَت و جانتةا وةربطريَتةةوة  دةمةةو    

 رِؤذئاوا خاوةنةكةى بة هةناسةبرِكىَ و رِةن  زةردو ثةشيَوى خؤى بة دوكاندا كرد:
ةدوايةدا نةطةةرِيَ   سةةرو مةاَلمى     ة بة قوربانتان مب جانتايةك  ليَرة بةج  نةهيَشتووة  شويَن نةةما ب 

 تيَداية؟
كة جانتاكةيان بؤ هيَنا رِةن  بة رِوويدا هاتةوةو لة سةةر ئةسة ةميلييةكة دانيشةت ثشةوو بةدات و      
جانتاكةى كردةوة تةواوى بِرة ثارةكةى وةك خةؤى دةقةى نةشة ابوو. ئةةويش دةسةتى نةةبرد ضةةند        

 تا رؤذئاوا دوكانةكةيان دانةخست. ديناريَك بة بةمؤو شاطردةكان بدات  كة لةبةر ئةو
ئةو ساَلة لة طةرِةكى دةروازة ماَلة كورديَ ى باكوور بووة دراوسيَتان  دوو س  كيذى هةبوو لة ذنيَ ى 
دي ةى بوون كة ليَى جيا بووبووةوة. ثياوةكة شوفيَر بوو. زؤر جار لة ماأل نةبوو. ئةم ذنةةى ئيَسةتةى   

ر كراسى دريَذو كةواى دريَةذى ئةةو ناوضةةى سةةرةوةى دةثؤشةى.      كورتة باآليةكى قةَلةو بوو  زؤر جا
 ئةويش لة ثياوةكةى كورِيَك و دوو كيذى هةبوو.

ذوورةكةيان لة نهؤمى سةرةوة بة تةنيشتى ذوورةكةى ئيَوةوةية  ثةجنةرةى هةةردوو ذوورةكةة بةسةةر    
ئيَةواران درةنة  ديَتةةوة     كؤآلنة تةسك و تروس ةكةدا دةرِوانيَت. داناى برات بةيانيان دةضةيَتةكارو  

شوفيَرى هيََلةكانى نيَوان شارةكان دةكات  زؤر جاريش شةو بة رِيَةوة دةبيَةت و  بةرةبةةيانى درةنة      
 ديَتةوة.

 ى خوش ى طوتبوويت:سروةكيذة طةورةكةيان لة هاتن و لة ضووندا ضاوى خستبووة سةر دانا. بة 
 َلناطريَت  تةماشاى كةس ناكات!ة دانا كورِيَ ى ئاقم و زيرةكة  ضاوى لة عةرد هة

هةر ئةو قسةية بوو  بة طويَى دانا طةيشت  مةبةستى لةو قسةية دوور بوو  لة دَلى خؤيدا ثالنيَ ةى  
بؤ ئةوة دارِشتبوو بةو قسانة دةروازةيةك ب اتةوةو بة هؤيةوة بضيَتة ناو كاروانى ذيةانى دانةاوة  كةة    

ئةوة بوو ضؤن يارمةتى باوكت بدات و كةميَك لة بةارى  بريى تةنيا الى كارةكةى خؤى بوو  بريى الى 
قورسى ذيان و طوزةران  ئةركةكانى سةرشانى سووكرت ب اتةوة. هةرضى تؤ بوويت دةبوو بايةةخى ثةرت   

 بة خويَندن بدةيت و بريت الى وانةكانت بيَت تا كؤليَذ تةواو دةكةيت.
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بينينى نيَةوان دانيشةتووانى ئةةو حةوشةة دوو     رِؤذان تيَثةرِين و هاتن و ضوون و تيَ ةَلبوون و يةكدى 
نهؤميية  كاريَ ى واي كرد  ساوين ئارةزوومةندى خؤى بةرانبةر بة خؤشويستنى دانا الى كيةذةكانى  
ناو حةوشة دةربربِيَةت. لةة هةليَ ةدا نامةيةةكى بةؤ دةنووسةيَت و ئةةو ئةظيندارييةة دةردةبرِيَةت :)         

 طيانةكةم
ةوشةو تؤم بينيةوة  خؤشةويسةتى تةؤ بةة دَلمةدا ضةووة  حةةز دةكةةم         لةو رِؤذةوة هاتووينةتة ئةم ح

ثةثوولةى ئةويندارى لة نيَوان هةردوو دَلماندا لة شةقةى باأل بدات و لة سةر ثةةرِةى طةوَلى دَلسةؤزى    
بنيشيَتةوةو كؤترى ماضةكان دةنووكى ئارةزوو لة يةكدى بدةن و خةونةة مانةدووةكاةان لةة باخضةةى     

 دى(. ئاسوودةييدا بيَنة
نامةكة لوو  دةدات و بة دةستى منداَليَ ى خنجيالنةدا رِةوانةى داناى دةكات كة تةازة لةة شةوفيَرى    

 هاتبووةوة.
كاتيَك منداَلةكة بةرةو الى دانا دةضيَت  تةماشا دةكةات كاسةةزيَ ى لوولةدراوى لةة قولةة مشةتة        

 دةستى بؤ رِادةكيَشيَت و نامةكةى ثىَ دةدات.
ماضيَك بة كاكت بدة  ئاى لةم قذة زةردة ضةاو كاَلةةت خةوا لةة دايةك  باوكةت       ة وةرة بض ؤ  وةرة 

 نةسيَنيَت.
نامةكة دةبيَتة هةويَنى دةست ثيَ ردنةى ثيَوةندييةةكى ئةوينةدارى لةة نيَوانيانةدا. ضةةندين نامةةى        

ى نيَو دي ةى بةدوادا ديَت. داناو ساوين ضةندين جار لة ثارك و سةيرانطة يةكدى دةبينن  و رِازو نياز
دَلى خؤيان بؤ يةكدى دةطيَرِنةوة  تا ديَت ثيَوةندى ئةويندارى لة نيَوانياندا ثتةةوتر دةبيَةت  زؤر جةار    
ثيَ ةوة دةضنة سينةماو سةيرانطةو يةكدى بؤ ضيَشتخانةو كافرتيا بانطهيَشةت دةكةةن. ئاكةام برِيةار     

 دةدةن هةرضؤنيَك بووة بؤ يةكدى بنب.
يار دةدات بطةرِيَنةوة شارةكةى خؤيةان و ضةى دي ةة لةةم دوورة شةاريية      لةو ماوةدا باوكى ساوين برِ

 نةميَننةوة  ساوين داوا لة دانا دةكات:
 ة تا زووة وةرة داخوازي   ئةطينة باوك  دةمباتةوةو لة شارةكةى خؤمان بة ميَردم دةدات.

كةةس و كةار بةةم     ة ئيَستة من ناتوامن بةم دةم و دةستة بيَمةة داخوازيةت  نةة بةاوك  ئاطةةدارة نةة      
 ثيَوةندييةى نيَواةان دةزانن  من ضييان ث  بَليَ ؟

ة دةبيَت هةر بزانن  ئةمرِؤ نة سبةى  مةطةر من و تؤ برِيارمان نةداوة بؤ يةكدى بني  برِيةار برِيةارى   
 ئيَمةية.

 ة برييَ ى ىلَ دةكةمةوة.
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و ثرس بة خزمةةكان ب ةةن و دواتةر    شةو دانا دةروازةى ئةو بابةتةى لةطةأل باوكت كردةوة  رِايان وابو
برِيار بدةن داخوازى ب ةن. خزمةكانتان هةيض الرييةةكيان نةنوانةد  سةةرةتاى هةفتةةى دواتةر ضةةند        

 ناوسياويَ تان ناردة داخوازى ساوين. باوكى ساوين هةَلي يَشابوو:
ةى خؤمةان شةايى   ة من ليَرة ساوين بة ميَرد نادةم  بؤ ئامؤزاى خؤي  داناوة  كة ضووينةوة لة شارةك

 بؤ دةطيَرِين و بة يةكيان شاد دةكةين.
ساوين ئةو بةرسظةى باوكى ثى ناخؤش بوو. ثالنيَك دادةنيَت بةر لةوةى كار لةة كةار برتازيَةت خةؤى     

 دةطةيةنيَتة دانا  هةردووكيان ثالنيَ ى هاوبةش دادةنيَن.
 واَلة ناخؤشانةيان ث  دايت:يةكى مان  بوو  لةو بؤنة فةرمييةدا لة بازارِ دةهاتيتةوة ئةو هة

 ة داناو ساوين هةآلتوون.
ئةو شارة طةورةتان نةهيَشت  شويَن نةما  ماَلى ناسياوو خةزم نةةما  بةدوايةدا نةطةةرِيَن  لةة هةيض       

 شويَنيَك دةن  و رِةنطيان نةبوو.
شةارى   باوكت شارى بةج  هيَشت و ضوو لة شارؤض ةكانى دي ة بة دواياندا دةطةرِا  بة رِيَ ةوت لةة 

 )ئةَلوةن( حةمةد ئةمينى ئامؤزاى بيين  ضاك و ضؤنييان لة يةكدى كرد:
 ة ضؤنة ساآلن و مانطان ديار نيت  ئةوة خؤر لة كويَوة هةآلتووةو ليَرةت دةبين .

 ة ضيت ث  بَليَ   دانا.........
 ة دانا ضييةتى؟

 ة لةطةأل كضيَ دا هةآلتوون كة باوكى قايل نةبووة ميَردى ث  ب ات!
 ة ضيت ىلَ بشارمةوة  ئةوة لة دويَنيَوة لة ماَلى ئيَمةن  نةيانطوتووة كاريَ ى وامان كردووة!

 ة بة رِاستتة!! شويَن نةما نةيثش نني و نةيطةرِيَني  شةكةت و ماندوو بووين  سةرئيَشةمان طرت!!
ان كرد نابيَت ليَرة بة جووتة بةرةو ماَلى حةمةد ئةمني شؤرِ بوونةوة  باوكت هةردووكى بينني  تةطبريي

 جووَلة ب ةن تا لةطةأل باوكى رِيَك دةكةون.

باوكى خزمى سةرؤك خيََليَ ى ضةكدارى سةر بة رِذيَ  بوو  بة هةرِةشةو طورِةشةوة بةةر دةرطةةيان ىلَ   
طرتن  داواى برِة ثارةيةكى زؤريان دةكرد  ئةو برِة ثارةية بةة دةوَلةمةنةدترين دةوَلةمةنةد دةسةتةبةر     

. كةس نةما باوكت هاناى بؤ نةبات  خزم و كةس و كار كةسيان بة دةنطى باوكتةوة نةةهاتن.  ناكريَت
باوكت بريى كردةوة  باشرتين رِيَطة بؤ ئةوةى لةو تةن  و ضةةَلةمةية دةربضةيَت  خزمايةةتى لةطةةأل     
كةس و كارى كضةكةدا ب ات  بؤ ئةوةى كيَشةكة بة يةكجارى ضارةسةر ببيَةت و هةيض مةترسةييةك    

ةسةر ذيانى داناو ساوين نةةميَنيَت  لةةو هةِرةشةةيانة دةترسةا ضةةكدارةكانى خيََلةكةة دةيةان رد         ل
 ئةطةرضى بة رِاستيان بيَت يان تةنيا بؤ فشارخستنة سةر باوكت بيَت.
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هةردوو ال رِيَ  ةوتن ساوين بؤ داناو خوش ة بضووكةكةيشت بؤ براى ساوين بيَنة مارة برِين و  ئةةو  
 يى ث  بيَت  كة ماوةيةك بوو سةرى قاأل كردبوون.كيَشةية كؤتا

لةو ماوةيةدا شةِر هةَلطريسا  دانايان رِاثَيضةى سةةربازى كةرد  ماوةيةةكى نةةبرد تؤشةيان رِاثَيضةى        
سةربازى يةدةك كرد  يةك شتت باش بوو تؤ سةربازى ب   ضةك بوويت  جطة لةوةى كؤَليةذت تةةواو   

سةربازيت بةسةر دةبرد  ضةند جاريَك بةؤ ئةةم سةةربازطةو     كردبوو  لة نووسينطةى سةربازطة ماوةى
ئةو سةربازطة دةطويَزرايتةوةو دوو جاريش لة سةربازى بةرهةةَلىيان كرديةت و لةطةرمةةى شةرِيشةدا     
بانطيان كرديتةوةو جؤرى سةربازى كردنةكةشيان لة ب  ضةةكةوة بةؤ ضةةكدار طؤرِيةت و لةة كؤتةايى       

 ربازى ضةكداريان كرديتةوة.شةرِيشدا جاريَ ى دي ة بانطى سة
دانا لةسةربازطةيةكى نزيك سنوور بوو  لة ذميَريارى سةربازطةكة بةوو  ئيبلةي  كةةوتبووة كةؤَلى و     
مووضةى ئةو مانطةى سةربازو ئةفسةرةكانى بردبوون و بةرةو شويَنيَ ى ناديةار تيَةى تةقانةدبوو  بةؤ     

ناضاريان كرديت بضةيتة ذيَةر بةرثرسةيارى     نةطبةتى كاتيَك يةكةمني جار هةآلت بةرؤكى تؤيان طرت و
هةر هةآلتنيَ ى دي ة. كة ئةةو كةتنةيشةى دا ديسةان ئةفسةةرى بةرثرسةى سةةربازطةكة بةة برِيَةك         

 سةربازى ضةكدارةوة تؤيان رِاثيَض كرد.
دوو س  رِؤذ لة بةندخيانةى سةربازطةكةيان بةند كرديت  بةةَليَنيان ليَوةرطريةت بةرِة ثةارةى مووضةةى      

 و سةربازانى سةربازطةكة قةرةبوو ب ةيتةوة تا بةرهةآلت ب ةن.  ئةفسةر
سةربازيَ يان لةطةأل نارديت  دوو سىَ رِؤذ ضاوةرِوانى كرد تا قةردو قؤَلةت كردو برِة ثارةى داواكراوت 
ثيَدا رِةوانة كردةوة  دوو س  ساأل هةر قةردو قؤَلةى ئةو قةرةبووةت دةدايةوة. هةر لةو ثاييزةدا دانةا  

طةأل )ساوين(دا تيَ طريان  ساوين ثالنيَ ى سةاختةكارى بةؤ دارِشةت و تةاوانيَ ى بةؤ هةَلبةسةت و       لة
 لةبن ةى ثؤلي  س اآلى ىلَ كرد:

 ة ميَردةكةم بؤمبى لة ماَلدا شاردووةتةوة  دةستى لةطةأل ياخيبوواندا هةية!! 
ةطةةرِيَن. ماَلةكةيشةى   ثؤلي  فةرمانى دةستطريكردنى دانا دةردةكات  كةون و قةوذبن بةة دوويةدا د    

دةثش نن هيض جؤرة ضةكيَ ى تيَدا نادؤزنةوة. دةزانن ناكؤكى نيَوان خؤيانةة واى كةردووة ثةةنا بةةر     
ثؤلي  ببات. تؤيشيان ماندوو كرد  ئةو شارةت تةى كرد تا رِؤذيَ يان لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةيدا بينيةت  

 هةَلوةشيَننةوة.و رِاتطرت و قايلت كرد بضنة بن ةى ثؤلي  و ئةو س اآلية 
كيلؤمةتريَك رِؤيشنت ئؤتؤمؤيلةكة رِاوةستا  هةرضى كردو كؤشا بة ئيش نةكةوتةوة  داواى ىلَ كرديت 

 ئؤتؤمؤبيلةكة ثاأل بدةيت:
 ة ئةرل دانابةزيت هةنديَك ثاَلى بدةيت بةش و بة ئيش كةوت.
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نديَك رِؤيشةت بةة ئةيش    دابةزيتة خوارةوةو هةس ة هةسك و ماندوو ثاَلى ئؤتؤمؤبيلةكةت دةدا  هة 
كةوتةوةو هةَلةداوان رِات ردو ويستت سوار بيت  ئةةو دةسةت و بةردى كةرد و تيَةى تةقانةدو بةةجيَى        

 هيَشتيت.
 ة دانا ... دانا ... كورِة رِاوةستة.

رِاوةستانى ضى  ضوون نيَضري لة دةستى رِاوضى قوتارى بيَت بة خؤى و ئؤتؤمؤبيلةوة لة ضاو بزر بةوو   
 سان طةرِايتةوة.نائوميَد دي

ئةو طرفتانة كؤن بوون  دانا لة رِيَطةى شارةكانى باشوور شوفيَرى دةكةرد  سةاوين زؤرى د َ ىلَ ثةي     
بوو  نةيدةهيَشت رِيش بتاشيَت و خؤى جوان ب اتةوة تا كيذان و ذنان دَليان ىلَ نةضيَت. تةنيا سةمى 

مةةقاَل  و ناكؤكييةان بةوو. ئةةو رِؤذة لةة      ئةوة بوو ئةو كورِو دوو كيذةى بة خيَو ب ات. بةردةوام دة
نووسينطةى دةزطةكةت بوويت تةلةفؤنت بؤ كرا. تةلةفؤنةكة هةواَليَ ى ناخؤشى بؤ هيَنايت. ئةةوةى  

 قسةى دةكرد زاناى برات بوو:
ة دانا لة دوايةمني كاروانى شوفيَرى بةؤ ئةةو خةوارة لةة رِيَطةة ئؤتؤمةؤبيليَ ى سةةربازى خةؤى بةة          

 كيَشاوةو تا بة نةخؤشخانةيان طةياندووة كؤضى دوايى كردووة. ئؤتؤمؤبيلةكةيدا
 ثرسةتان بؤ داناو لةو خوارة لة وآلتى سةريبى بة خاكى سةريبيتان سثارد.   
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(22) 
 

ئةو هةفتةية هاتيتةوة باوكت لة نةخؤشخانةكةى سةر زيَيةكة لةسةر قةرةويََلةيةك رِاكشابوو  رِةنطةى  
ى بييَتةةوة لةة شةةقاميَ ى طةةِرةكى دةروازة  لةة كةاتى ثةرِينةةوةدا        زةرد هةَلطةرِابوو  ثيَش ئةةوة 

ؤبيليَك ليَى دةدات و فرِيَى دةدات. خاوةندى ئؤتؤمؤبيلةكة يةكسةر ئؤتؤمؤبيلةكةي رِادةطريَةت  مئؤتؤ
 و دادةبةزيَت و يةكسةر هةَليدةستيَنيَتةوة:

 ة با بتبةمة نةخؤشخانة.ة خؤ هيض نةبوو  ئةزيةتت نةخواردووة  دةى فةرموو لةطةَل  سوارب
 ة نةخؤشخانةى ناويَت  هيض  بةسةر نةهاتووة  برِؤ خوا ةوونةت زؤر ب ات!

 ة نابيَت  ثيَويستة بتبةمة نةخؤشخانة نةوةك دةماريَ ت ثسابيَت  جيَيةكت ئةزيةتى ثىَ طةيشتبيَت!
 ة نا ثيَويست ناكات  نابينيت  هيض  نيية  خوات لةطةأل.

تى بوو  دةيويست بيباتة نةخؤشخانةو تيش يَ ى بؤ بطرن نةوةك ئةزيةةتى بةةر   شوفيَرةكةيش بة رِاس
كةوتبيَت. خوا خوايشى بوو بةو جؤرة بة ئاسانى و ب  سةرئيَشةو بطةرةو بةةردة لةةو رِووداوة قوتةار     

 ببيَت.
شتبوو  باوكت بةرةو ماأل دةرِؤيشتةوة  هةستى كرد سةرى دةسةوورِيَت و  شوفريةكة بيست مةتر نةرِؤي

 بةرضاوى تاريك دةبيَت. هيَزى وةبةر خؤى هيَنايةوةو دواى ماوةيةك وردة وردة طةيشتةوة ما َ.
يَطةكةةى بةؤ رِاخسةت و    داواى كرد جيَطةى بؤ داخبريَت. داي ةت زانةى تووشةى رِووداويَةك بةووة  ج     

 :ثرسيارى كرد
 ة ضى رِووى داوة  يةكسةر هاتيتةوة ب  ئةوةى نان خبؤيت ليَى ثا َ دةكةويت؟

ة ضيت ىل َبشارمةوة كة لة شةقامةكة دةثةرِميةوة  ئاطةم لةة خةؤم نةةبوو ئؤتؤمؤبيليَةك خةؤى ثيَةدا       
 كيَشام و بريَ ى طرت و دة مةتر فرِيَى دام.

 ة ئةى نةيربديتة نةخؤشخانة.
 ة نا.. ضةندى ت اى ىلَ كردم مبباتة نةخؤشخانة من قايل نةبووم.

 ة بؤضى ؟
 يشتووة.نةطة يض شتيَ   نيية. ئةزيةمت ث ة ه

لةو قسانةدا بوون باوكت هيَقى دايةوةو خويَنى هةَلهيَنايةوة  هةرضى طوتيان با بتبةينة نةخؤشةخانة   
 هةر لةسةر رِاى خؤى سوور بوو:
 ة نةخؤشخانةى ضى  هيض  نيية.

مؤَلةتت تةواو بوو  ضوويتةوةو هةموو رِؤذيك بريت الى باوكت بوو  لةم مؤَلةتةكةى دي ةةدا باوكةت   
 دة ال دكتؤر  نؤذدار طوتى:بر
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 ة ثيَويستة لة نةخؤشخانةى خبةويَنن  بؤ ئةوةى نةشتةرطةرى بؤ ب ريَت.
 ت: نينى بؤ كردو ثرسيارى ىلَ كرديلة نةخؤشخانةى دكتؤرى ثسثؤر ثش

 ة ضةند ساَلة واى ىلَ هاتووة.
 ة دكتؤر ضى ىلَ هاتووة؟

 د؟ة د َ و جةر  و رِخيؤَلةكانى ثيَ راون و بوونةتة بةر
 ة بةردى ضى؟ ئةو دوو س  هةفتة لةوةبةر ئؤتؤمؤبيل ليَى داوةو واى بةسةر هاتووة.

 ة ثيشانى دكتؤرتان داوة؟
 ة قايل نةبوو ثيشانى دكتؤرى بدةين  هةر دةيطوت هيض  نييةو ئةزيةمت ث  نةكةيشتووة.
ة نةخؤشةخانة  ة دةبيَت نةشتةرطةرى بؤ ب ريَت  ئةةم دةرزى و دةرمانانةةى بةؤ دةنووسة   دةبيَةت لة      

 مبيَنيَتةوة تا ئةو دةرزى و دةرمانانةى تةواو دةكات و ئةوجا برِيارى خؤمان دةدةين.
ئةم جارةيان مؤَلةتةكةت تةواو بوو  ثيَت رِيَطةى نةدةطرتة بةةر  دَلةت الى باوكةت بةوو كةة لةسةةر       

 رتبوو:قةرةويََلةكة رِاكشابوو  قسةكةى داي ت زؤر كارى تيَ رديت و طريانت بة زؤر رِاط
 ت ئةو شةوةيش لةسةر قةرةويََلةكةيش بةر بووبووةوة!زانية دة

كة نةخؤشييةكةى طرانرت كردبوو. ئةو شةوة نةتزانى ضؤن و كةى طةيشتيتةوة سةربازطةو بةيانى ضةؤن  
ضوويتة دةوام و ضؤن ئةو رِؤذانة نانت خوارد. شةوانة خةونت بة باوكتةوة دةبينى  رِؤذطارى منداَلى و 

يت بري دةهاتةوة كة ضةؤن يةاوةرى باوكةت بوويةت  ئةةو كاتةةى خةةريك بةوو لةة زيَيةكةة           هةرزةكار
هةردووكتان ئاو بتانبات و خبن يَن. ئةو كاتةى بة منداَلى دةيربديتة سةةر بؤيسةان خةرِ. ئةةو رِؤذةى     

 دةستى بؤ فيَرطة طرتيت و ئةو ئامؤذطارييةى كرديت  بة تايبةتى ئةو قسةيةى:
ني  لة مووضةى تؤ خبؤم  بؤ خؤت دةخويَنيت و ئةطةةر مووضةةت وةرطةرت بةؤ     ة من بة تةماى ئةوة 

 خؤتى وةردةطريت.
بة رِؤذو شةو ضاوى ضةثت دةرِفى. ئةطةرضى تؤ برِوات بة قسةو قسةَلؤكى نةةزانان و ثريةذنةان نييةة     

وةيةة  بةةآلم   بةآلم جارو بار بةر طويَت كةوتووة ئةطةر ضاوى رِاستت برِفيَت  ئةوة رِووداى باشى بة دوا
ئةطةر خوارةوةى ضاوى ضةثت برِفيَت ئةوة رِووداوى خراثى بة دواوة دةبيَت. بؤية هةركة ضاوى ضةةثت  

 برِفياية دَلت دادةخورثاو لةوة دةترسايت شتيَك بةسةر باوكت بيَت.
ئةو ضوار هةفتةية بةردةوام ضاوت دةرِفى  ئةو كات نة تةلةفؤن و نة مؤبايل هةبوو مرؤظ لةة هةةموو   

ر ونيشةانى خةؤت لةة ماَلةةوة بةةج  نةهيَشةتبوو تةا ئةطةة        ورِووداويَك ئاطةدار ب ريَتةوة  تةؤيش نا 
تةوة. هيض زانيارييةةكت  نامةيةكى بةثةلة ئاطةدار ب ريَي بروس ة يان رِووداويَك رِوو بدات يةكسةر بة

رثةاو دةترسةايت   لة بارةى باوكت و نةخؤشى باوكتةوة نةبوو. تةنيا ضاوى ضةثت دةرِفى و دَلت دادةخو
 شتيَك رِووى دابيَت.
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كؤتايى مان  نؤرة مؤَلةتت هات  جلةكانى خؤت ثيَضةايةوةو بةؤ نيوةشةةو طةيشةتيتة ثايتةةخت و      
 لةطةراجةوة تاكسييةكت بؤ ماَلةوة طرت.

ى كةةردووة  دوو سةة  خةةانوو لةةةوالترةوة ذووريَ يةةان طرتةةووة. تةماشةةات كةةرد ماَلتةةان لةةةول بةةار
دوو س  خانوو لةوالتر لة دةرطةيةكى بؤرت داو ضوويتة ذوورةوةو يةكسةةر   نيشانةكةت وةرطرت وناو

داي ت بينى بة سةمطينييةوة دةستى كردة ملت و طريا  زانيت ئةةوةى ليَةى دةترسةايت رِووى داوة.    
ئةوة دوو هةفتةية باوكت كؤضى دوايى كردووةو لة طؤرِستانةكةى نزيك طةرِةكةكةة شةاردوويانةوتةوةو   

اناوةو لةو كاتةيشدا ئامؤزاكةى باوكت ليَرة بةووةو بةشةدارى لةة رِيَ و رِةمسةى ناشةنت و      ثرسةيان بؤ د
ثرسةكةدا كردووة. ثرِ بةد َ و لة ناخةوة طريايت  بؤ بيَ كةسى خةؤت و براكانةت طريايةت. بةؤ ئةةوة      
 طريايت كة بة ديار باوكتةوة نةبوويت كاتَيك ضاوى ليَةك نةا. نةةتزانى ضةؤن ضةاوى ليَةك نةاوة  لةة        

ذيةان   ب ريَةت؟ بؤيةة برِيةارت دا واز لةة     دواساتدا وةسيةتى ضى كردووة  لةكول بنيَذريَت و ضةى بةؤ  
بهيَنيت و بضيتة خةَلوةتةوةو خؤت رِةشثؤش ب ةيت و ضى دي ة دَلت بةو ذيانة خةؤش نةكةةيت كةة    

 خؤشةويسرتين و نزي رتين كةسى ىل َ سةنديتةوة.
ة لة ضامةيةكى سةمطينةدا دارِشةت و لةة رِؤذنامةةى رِؤذطةاردا بةىوت       هةرضى هةست و سؤزى خؤت

يةكى زؤرى الى خويَنةران دروست كةرد. داخةى ئةوةشةت ناضةيَت كةة باوكةت لةة        ةكردةوة. كاردانةو
ناضةيَت و جيَةى رِةخنةةو     هةرطيز ئةو كةمتةرخةمييةةت لةةبري   طؤرِستانيَ ى ثايتةخت شارراوةتةوةو

  ؤى باوكت هةَلنةبةستووة  ئةم برينةشت هةرطيز سارِيَذ نابيَتةوة! سةرزةنشتى ناخى خؤتة كة طَل
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(40) 
 

لة قؤناسى خويَندنى سةرةتاييةوة دةستت بة نويَذكردن و قورئان خةمت كردن و قورئةان خويَنةدن كةرد.    
رِةمةزانان تا قورئانت خةمت نةكرداية دَلت ئاوى نةدةخواردةوة. هةموو هةينييةةك طويَةت لةة وتةارى     

نى دةطرت. نويَذى هةينيت لةطةأل هاوةآلن و ناسياواندا لة مزطةوت دةكرد. رِةمةزانان تةا نويَةذى   هةي
تةراوحيت نةكرداية نةدةهاتيتةوة. ثارشيَوان بةر لة هةموويان هةَلدةستايت و لةة رِاديةؤوة طويَةت لةة     

 طؤرانيي ئةو طؤرانيبيَذة ناودارة دةطرت بؤ رِةمةزان تؤمارى كردبوو.
دةستى خؤى نيية )شريى خاوى خواردووة(و ئارةزووى هةموو ئةو شتانة دةكات كةة ضةيَذيان   مرؤظ بة 

ىلَ وةردةطريَت. لة )خاأل خا َ( خولياى )ئةظني(ى جوانةمةر  بووبوويت. ضةند جار لة دؤَلةكةةى ئةةو   
 ى ثةةنادا  يان الى بةرخ لةوةرِاندن  لةة شةويَنيَ    يان لة ذيَر دارثةَل ةكانى بةردةم دل  ديوى طوندةوة

بؤت ثاأل دةكةوت و تؤيش ضوون طةورة خةؤت بةسةةردا دةدا. ماضةت دةكةرد. مةم ةةكانت دةسةت       
دةدايةو دةتطةوزاندةوةو دةطةيشتيتة ضَلةثؤثةى ضيَذ ب  ئةوةى كةتنةكة ب ةةيت. جاروبةار سةةردارى    

 )ئةةظني(دا  حةمة سةعيش بؤى دةطيَرِايتةوة كة نةك هةر تؤ بةَل و ئةةويش ئةةو ثيَوةندييةةى لةطةةأل    
 هةبووة.

لة كؤليَذ دةختويَند  بةرطويَت كةوتبوو خويَندكارةكانى هاوةَلت ئةوانةى لةة مةاآلن يةان ئةثارمتانةةكان     
ذووريان طرتووة ئاَلؤشيان لةطةأل ئةو ئافرةتة جةوان و سةؤزانيانةدا بةةتاأل دةكةةن كةة لةشةى خؤيةان        

نج شةممة سؤزانييةكى تايبةت سةريان ىلَ دةدات دةفرؤشن. جةبارى هاوةَلت ثيَى رِاطةيانديت رِؤذى ثيَ
 و ثيَى رِاطةيانديت:

 ة ثاش نيوةرِؤى ثيَنج شةممة وةرة سةريَ مان ىلَ بدة  نيَضرييَ ى بامشان بؤ ديَت  خؤت بةتاأل ب ةوة!
ثيَنج شةممة هةركة نانى نيوةرِؤت خوارد  طةرِةكى دةروازةت بةج  هيَشت و سوارى فؤرتةكان بوويةت  

ؤرِةثانى دةرطةى طةورة دابةزيت. بة تةنيشت تةالرى ناوخؤى كورِاندا رِؤيشتيت. ضةند دوكان و و لة ط
تةالريَ ت بةج  هيَشت لةو ديوى تةالرى كؤليَذى ئةندازيارييةةوة بةةرةو شةةقامى تةةالرى كؤليةذى      

ان ئةدةبيات تيَت تةقاند  لةو ديةوى ثةردى شةةمةنةفةرةكةوة رِاسةت بةةرةو جةادةى زان ةؤى ئيَةوار        
 رِؤيشتيت. بةالى ضةثدا الت دايةوةو خؤت بة ئةثارمتانيَ ى سةر شةقامة سةرةكييةكةدا كرد.

لة ذوورةكةدا بوون. خؤشاويان بؤ هيَنايت و دةستتان بةة   ضةند خويَندكاريَ ى دي ةى هاوةَلتجةبارو 
 دةمةتةق  و طاَلتةو طةث كرد. يةكيَ يان هةَلي يَشا:

 ند تامةزرؤية  سوعاد بةرطةى ناطريَت.ة سويَند دةخؤم رِةوةند ئةوة
 ناوى سؤزانييةكة)سوعاد( بوو  كورتة باآليةكى سثى رِةنطى خةَل ى ئةو خوارة بوو.   

 ئةوى دي ة وةآلمى دايةوة:
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 ة  لة ئامادةباشيدا بن نةوةك ......!
 هةموويان لة قاقاى ثيَ ةنينان داو تؤيش ب  دةن  نةبوويت:

 يية!ة نا بابة نا .. لةوانةيش ن
لةو بةزمةدا بوون  ئافرةتيَ ى كورتةة بةاآل بةة ئةسةثايى هاتةة ذوورةوة  ذووريَ ةى بضةووك هةةبوو         
نويَنيَ يان تيَدا بؤ ئةو بةزمة دانابوو. ئافرةتةكة ب  ئةوةى كاتى خؤى بة فيَرِؤ بدات  يةكسةر ضةووة  

بةتاأل كةردةوة. يةةك    يةكة يةكة خؤيان ث  دةطةياند  نؤرة هاتة سةر تؤ  تؤيش خؤت ث  ةوذوورةكةو
دووى دي ة دواى تؤ خؤيان ث  طةياند  تؤيش ثشوويةكت دابوو  ديسةان ئةارةزووت دةكةردو ئةاطرى     
دَلت دانةمركابوو  جاريَ ى دي ة خؤت تاقى كردةوة  هةستت بة ضيَذيَ ى بة  ويَنةة كةرد  لةة دَلةى      

 خؤتدا دةتطوت:
 ب  ئةم ضيَذة هيض ضيَذيَ ى نيية! ة ئةم ضيَذة لة ثيَناوى ئةم ذيانةدايةو  ئةم ذيانةيش

لة طةرِةكى )طؤرِةثان(ى ثايتةختيش دوو س  جار سةرت لةو ماآلنة دا دوو سة  لةةو ئافرةتانةةى ىلَ    
بوون  لةويَش ئاَلؤشى لةشت بةتاأل دةكردةوة. ئةو جارةشت لة ياد ناضةيَت كةة الى هةةردوو هاوةَلةة     

ة منداَليَ ى ث  بوو  بة ناوى دةرؤزة هاتة ذوورةوة  هؤزانظانةكةت بوويت  ئافرةتيَ ى ئةو الى سةرةو
 هةمووتان خؤتان ثىَ بةتاأل كردةوة.  

لة شارى )باشوور(يش كة سةرباز بوويت  لةطةأل ضةند هاوةَليَ ت ضوونة شارؤض ةكةى خوارترو لةةول  
ثيشةةية   سوارى ئؤتؤمؤبيل بوون  خؤتان طةياندة طةرِةكى )الذة(  ئةو طةرِةكةى ذيانيان لةسةةر ئةةو  

رِادةوةستا  لةهةر دةرطةيةت داباية واآلبوو  دةضةوويتة ذوورةوةو ئاَلؤشةت بةةتاأل دةكةردةوةو ثةارةى      
خؤتت دةداو دةهاتيتة دةرةوة  كةس رِيَى ىلَ نةدةطرتيت  بة بةرضاوى ثياوى مسيَم دريَذو ناوشان ثةان  

خؤت لةطةأل كةض يةان ذن يةان    و طوري  بةسةر  كة زيتةى ضاويان دةهات  دةضوويتة ذوورةوة  كارى 
براذنةكةيدا دةكةرد  ثةارةى خةؤت دةداو دةهاتيتةة دةرةوة. لةةوَيش يةةك دوو جةار تينةووى خةؤت          

 دامركاندةوة.   
    



 14 

(41) 
 

دواى هةذدة مان   سةربازيت لة كؤَلةوة بوو  طةرِايتةوة ثايتةخت و لة بةدبةختى تؤيش دةرضةووانى  
ةتايى دادةمةزران و بةو شيَوةية ب  ئةةوةى ئاطةةيان لةةخؤيان    كؤليَذةكان بة مامؤستاى قؤناسى سةر

بيَت رِيسواو سةفيل دةكران. تؤ نةتويست بة مامؤستاى سةرةتايى دامةزريَيت  هةوَلت دا لةو دةزطة 
رِؤشةةنبرييية دامةةةزريَيت كةةة هةفتةنامةةةى )رِؤذطةةار(و طؤظةةارى )كةةةيوان(ى بىودةكةةردةوة. كةةة    

 ةو بابةتى وةرطيَرِاوو نووسينت تيَدا بىو دةكردةوة. لةسةربازيش بوويت زؤر هؤنراو
شةممةيةك رِؤيشتيت و داواكارييةكت ثيَش ةش بةة دةزطةكةة كةرد. رِيَ ةةوت ئةةو رِؤذة ضةريؤكيَ ى       

بوو بؤ ئةةوةى لةة    وةرطيَرِراوت لة دوا الثةرِةى هةفتةنامةكةدا بىوكرابووةوة. ئةوةيش باشرتين بةَلطة
ركةسةيَ يش دامةزرابايةة تةاقى دةكرايةةوة  ئةةو ضةريؤكة بةؤ تةؤ جةؤرة          يَيت. هةدةزطةكة دامةةزر 

 تاقي رنةوةيةك بوو  ب  تاقي ردنةوة نووسراويان بؤ وةزرات كرد تا فةرمانى دامةزراندن دةرب ات.
وةزارةت مةرجيَ ى دانا  دةبوو ئةو دةرضووانةى كؤليَذةكان كة لة دةزطةكانى وةزارةت دادةمةةزريَن   

نطى ببينن  تؤيش يةكيَك بوويت لةو سى ضل كةسةى داواي دامةزراندنتان كردبةوو   خوليَ ى يةك ما
مانطيَك لة دةزطةى تايبةت بة خولةكان بةشدارى خولةكةتان كرد  كة ثرت سةةبارةت بةة كةارطيَرِى و    
ذميَريارى و ضؤنيةتى بةرِيَوةبردنى دةزطةو رِيَ خستنى كتيَبخانةةو كةارى نةاو دةزطةةكان بةوون لةةو       

 رييةوة دوور بوو كة تؤو هةنديَك لة بةشداربووان بةدةستتان هيَنابوو.ثسثؤ
مانطيَ ى رِةبةق هاتن و ضوون  خولةكة كؤتايى هات و بةة نووسةراويَك رِةوانةةى وةزارةت كرانةةوة.     
وةزارةت هةمووى بةسةر ئةو دةزطايانةدا دابةش كةردن كةة داواتةان كردبةوو ليَيةان دامةةزريَن. بةة        

يتة كتيَبخانةي دةزطةكة  بةآلم لة هةفتةنامةى )رِؤذطار( كارى نووسةني و وةرطيَرِانةت   نووسراويَك ضوو
نيشانةكةت بؤ ئيشى نووسني و وةرطيَرِان طةؤرِا. لةة الثةةرِة يةةك و     وئةجنام دةدا. ثاش س  مان  ناو

اوةو دووى هةفتةنامةكة كارت دةكرد. نووسينى رِؤشنبريى و رِةخنةو رِيثؤرتاذى كؤمةآليةةتى و هةؤنر  
 جاروباريش ضريؤكت دةنووسى و وةردةطيَرِا.

كاتيَك بةشى وةرطيَرِان دامةزرا  ذمارةيةك كارمةنديان بؤ بةشةكة دةستنيشةان كةرد  يةةكيَ يان تةؤ     
بوويت. تا لة دةزطة بوويت لة هةفتةنامةى )رِؤذطار(و طؤظارى )كةيوان( و بةشى وةرطيَةران و بةشةى   

ماوةيةك بؤ يةةكيَك لةةو بةشةانةى نةاو دةزطةة دةطويَزرايتةةوة.        رِؤشنبريى كارت كردو هةر ماوة نا
جاريَ يشيان بوويتة بةرثرسى الثةرِةى رِؤشنبريى و نووسني و وتارى رِةخنةةيى و رِؤشةنبريى طشةتى و    
هونةريت هةَلدةسةنطاندو لةالثةرِةكةدا بىوت دةكردنةوة. لةو ئةركةدا ضةند كارمةنديَك هاري ارييان 

يةكيَك لةو كارمةندانة بوو  بةردةوام كارى نةدةكردو لةشويَنى خةؤى دانةدةنيشةت.    دةكرديت . سانا
 ئةو رِؤذة بةرِيَوةبةر بةو كةتنةى زانى و تؤى سزا دا.
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)نةطؤشتت خواردبوو  نةة طؤشةتاو  طيسة يَ ت جرمانةد(!! بةوةشةةوة نةوةسةتان  بةرثرسةياريةتى        
 سةرثةرشتي ردنى الثةرِةكةشيان ىلَ وةرطرتيتةوة.

 نامةيةكى م. هةَل ةوتى شاعريت لة ئاراخباوة ثيَطةيشت:
 )براى بةرِيَزم رِةوةند كويَستانى.

دةستت خؤش بيَت بؤ ئةةو بابةةت و هةؤنراوةو ِرةخنةةو وتةارو ضةريؤكانةى لةة الثةةِرةى ِرؤشةنبريى          
 ى هةفتةنامةى )ِرؤذطار(دا بىويةان دةكةيتةةوة. بةرِاسةتى هؤزانظانانةةو هونةرمةندانةةو بةة ضةاوَي       

رِةخنةطرانةوة بابةتةكان هةَلدةبذيَريت  لةوةتاى تؤ سةرثةرشتى ئةو الثةةرِة دةكةةيت ثيَشة ةوتنيَ ى    
باشى بة خؤوة بينيوة  نووسةران و هؤزانظانان و رِةخنةطران لة دةورى كؤبوونةتةةوةو هةريةكةة هةةوأل    

 تت خؤش بيَت.دةدات بابةت و بةرهةمى خؤى لةو الثةرِةيةدا خبويَنيَتةوة. ئافةرين دةس
براى بةرِيَز.. بةندةى دَلسؤزتان ماوةيةكة ضةند كؤثلة هؤنراوةو وتاريَ ى رِةخنةيى و كورتة ضريؤكيَ   
 بؤ ناردوويت .. بةآلم نازامن بؤضى تا ئيَستة بىو نةكراونةتةوة. ئةطةر رِووناكى ببينن مةمنوون دةمب.

 برات  
 م.هةَل ةوت(.

  تةؤ بةرثرسةياريةتى الثةرِةكةةت ىلَ وةرطريابةووةوة  تةةنيا وةك      ئةو نامةية هيض بةرسظيَ ى نةةبوو 
نووسةريَك كارى الوةكى نووسينت بؤ هةفتةنامةكة دةكرد. لة رِؤيشتني دا بةؤ رِيثؤرتةاذ هةَل ةةوتت    

 بينى و طلةيى ىلَ كرديت:  
 ة ماوةيةكة بةرهةمةكانى ئيَمةت ثشت طول خستووة  بؤ ئيَمةت ث  شاعريو نووسةر نيني؟

رِوات هةبيَت تا من بةرثرسيارى الثةرِةكة بووم ئةو بةرهةمانت بة دةست  نةطةويشةتبوون  رِةنطةة   ة ب
 دواى ئةو ماوةية طةيشتنب.

ة ئ  .. طومت بؤضى ئةو بةرهةمانةى من بىو نابنةوة! هةبيَت و نةبيَت ئةمةة كةارى عةلةة باري ةة      
 ةتة زبََلةوة!بةرهةمةكان بة دةستى ئةو طةيشتوون و فرِيَى داونةتة سةب

رِاستيشى دةكرد  عةلة باريك كابرايةكى كةلةرِةقى كينة لةدأل و بوسزاوى و نةطريسة. رِكى لةة بةابى   
خؤيشى دةبيَتةوة. بةرهةمى نووسةران بة دةستييةوة زةلزةلةيان بوو. سةبةتة زبةلَ بةشةى نةةدةكرد     

ات  سةةرنطوونى دةكةردن  بطةرة    ئةو بابةتانةى هى هةر نووسةريَك بووايةن كة خؤشى ثيَياندا نةدةه
 دةيسووتاندن و هيض شويَنةواريَ ى نةدةهيَشنت.

ئةو هةفتةية نؤرةى تؤ بوو لة كات دةرضةوونى هةفتةنامةكةةدا ئيَشةك بطريةت  ضةوويتة ضةاثخانةو       
هةموو الثةرِةكان تةواو كرا  كرانة ثليَت و يازدةى شةو يةكةةمني دانةةى هةفتةنامةكةة ضةاث بةوو       

ونيشةانة سةةرةكى و الوةكةى و طؤشةةكاندا ضةوويتةوة.      والثةةرِةكانت كةرد  بةة نا    تةماشاى هةموو
 بةكريَ ارةكانت رِاطةياند.
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 ة رِامةوةسنت  ناوى خواى ىلَ بيَنن  ضاثى ب ةن هةموو شتيَك تةواوة.
ضاث دةستى ث  كرد  ضةند دانةيةكت لةطةأل خؤت بردو سوارى ئؤتؤمؤبيلةكةى دةزطةة بوويةت  الى   

يت. هةركة ضوويتة ذوورةوة  ناسياويَ تان ميَوانتان بوو. هةفتةنامةكةى وةرطرت و دةستى ماأل دابةز
 كردة خويَندنةوةى  يةكسةر ثيَى طوتيت:

 نيشانة هةَلةى ضاثة!!وة ئةو ناو
نيشانةكة سةبارةت بة هةواَلى بةرثرسيَ ى طةورة بةوو  لةة جيةاتى وشةةى بةةرِيَز      وتةماشات كرد ناو
وسرابوو. ناضار خؤت نةطؤرِى و يةكسةر بةو نيوة شةوة تاكسةيت طةرت و ضةوويتة    وشةى ) بةرِيَر( نو

دةزطةو لةويَشةوة بة ئؤتؤمؤيلى دةزطة ضوويتة ضاثخانةو بةة كريَ ارةكانةت رِاطةيانةد هةفتةنامةكةة     
 مةثيَضنةوةو دابةشى مةكةن  ثرسياريان كرد:

 ة بؤ نةيثيَضينةوةو دابةشى نةكةين؟
 ينىَ رِاستى دةكةينةوةو سةرلةنول ضاثى دةكةينةوة.ة هةَلةى تيَداية  سبة

كاتذميَر هةشت و نيوى بةيانى نةبووبوو  بةرِيَوةبةةرى طشةتى تةؤو بةرثرسةي هونةةرى بةان  كةرد         
قسةكانى بةالى تؤدا ش ايةوةو ويستى سوثاست ب ات بؤ ئةوةى رِيَت نةداوة رِؤذنامةكة بةو هةَلةةوة  

وست ببيَت  بة تايبةتى ئةو كةسةى هةَلة لة نازناوةكةيدا كراوة لةة  بىوببيَتةوةو كيَشةيةكى طةورة در
جيةةاتى بةةةرِيَز وشةةةى )بةةةرِيَر( نووسةةراوة كةسةةايةتييةكى طةةةورةبوو  ئةطةةةر هةَلةكةةة تيَثةرِيبايةةةو 
رِؤذنامةكة بىو بووبايةتةوة  مةطةر خوا خةؤى بيزانيايةة ضةى رِووى دةداو ضارةنووسةى تةؤيش ضةى       

 دةبوو.
هونةرى رِازى سةعدوَلى سةريَ ى هيَناو سةريَ ى بردو ثالنيَ ى نةطريسانةى لة ميَش ى  ىلَ بةرثرسى

 خؤيدا طةآلَلة كردو هةَلي يَشا:
ة بةرِيَز جةنابى بةرِيَوةبةر من لةول بووم  كاك رِةوةند ئةركةكةى خؤى بة تةواوةتى جيَبةج  نةةكرد   

 ثيَدا خشاندو تيَى تةقاند رِؤيشتةوة.يةك دوو دانة لة رِؤذنامةكة ضاث بوو  يةكسةر ضاوى 
بةرِيَوةبةر كة ئةو قسانةى بيست  هةَلويَستى طؤرِى و هةرِةشةو طورِةشةى كردو وةنةةبوو ئةةو دةمةة    

 سزايةكت لة خوت و خؤرِايى بةسةردا بسةثيَنيَت. بةآلم تؤ داواى قسةكردنت كرد:
ةرؤشةوة بةووم هةَلةة رِوو نةةدات تةنانةةت بةة      ة بةرِيَز جةنابى بةرِيَوةبةر .. تؤ دةزانيت ئةوةندة بة ث

رِيَطةوة بةرةو ماأل هةر ضاوم بة مانشيَتةكاندا دةطيَرِا  لةمَلةوةيش باش بوو ئةو ناسةياوةمان ميةوان   
بوو هةَلةكةى بينى  زؤر جار ئيَمة وشةيةك بة رِاستى دةخويَنينةوة  كةضى ثيتيَ ى جيَطةؤرِكيَى ثة    

ت  ضون ة لة كاتى ئيش ردن و ماندوويةتيداين  سةير دةكةةيت يةةكيَ ى   كراوة بةآلم ضاومان نايبينيَ
 دي ة كة ماندوو نييةو ثشووى داوة يةكسةر هةَلةكة دةدؤزيَتةوة.
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ئةم قسانةت دةمارة طرذةكةانى بةرِيَوةبةةرى هيَةور كةردةوةو  فةةرمانى دا زوو بضةن هةَلةكةة ضةاك         
زووةوة خويَنةران بة تةلةفؤن بيَزاريان كةردوون   ب ةنةوةو هةفتةنامةكة ضاث ب ةن  ضون ة لة بةيانى 

 بؤضى هةفتةنامةكة نةطةيشتووةتة فرؤشطةكان.  
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(49) 
 

دراوس  و خزمان لة ماَلى اللؤ كةري  طردبووبوونةوة  اللؤ ئةمحةدى خزميان ميوانيان بةوو  ئيَةوةيش   
ثيَ ةوة لة شةارى )ئةةَلوةن(    رِؤيشتبوون ها َ و هةواَلى ئةو خزمانة بزانن كة دراوسيَى اللؤ ئةمحةدن و

نيشتةجيَن. بةخيَرهاتن و خؤشى و دشى كرا. دةست بة دةمةتةق  و باسى سةردةمى رِابةوردوو كةرا.   
 ئيَوةيش زؤرتان حةز لةو جؤرة باسانة دةكرد. لةطةأل ميوانةكاندا طويَتان بؤ شل كردبوون.

رتانةوة بةة ئامسانةدا توايةةوة  نةؤرى     اللؤ كةري  مذيَ ى لة جطةرةكةى داو دووكةَليَ ى ضرِ بةسةر سة
 خؤى بة فريِؤ نةداو دةستى ثيَ رد:

ة لةو ديَية رِاوةثؤرِ باوبوو  بؤية سةريب ئاسا دةست و ثيَوةندى خؤى لة دةورى خةؤى كؤكردبةووةوة    
هةر كةسةو سةرو تفةنطيَ ى تاثرِو دةمانضةى حةفت تريو خةجنةةريَ ى بةة شةان و الرِان و بةرؤكةةوة     

 لة تاجنى و كوتةك. بوو  جطة
 ئةجنا مذيَ ى لة جطةرةكةى داو دريَذةى ثيَدا:

ة هةركة راوةثؤرِ بوواية سةريب ئاسا مةفةرى بة كةةس نةةدةدا  هةةموو ثيةاوى طوندةكةةى بةؤ رِاو       
دةبردو ضةند ثؤرِيشيان رِاوب رداية  ئاسا هةمووى ىلَ زةوت دةكردن و هيض كةسيش نةيةدةويَرا بَليَةت   

ان بؤ ماَلى ئاسا دةبرانةوة  ثاك دةكران و جوان جوان ىلَ دةنةران و سةوور دةكرانةةوة     لة . كة ثؤرِةك
ئاساو دةست و ثيَوةندةكةى ضوون طورطى برسى دةكةوتنة ويَزةيان... ثؤرِطرةكانيش لةماَلةوة زةقةةى  

 ضاويان دةهات و منداَلةكانيشيان هةناسةيان هةَلدةكيَشا.
 اللؤ كةري  ديسان طوتى:

َلة من تازة بووبوومة مةالى ديَيةكة  ماَلمان لة زجنيَ دا بوو خزميَ مان ثيَى بةخشةيبووين.  ة ئةو سا
لة رِؤذيَ ى ساما َ و خؤشدا  هةتاو هةموو اليةكى رِووناك كردبووةوة  بايةكى فيَنةك دةهةات و دارو   

ت و ثيَوةندةكةةى و  دةوةنةكانى دةلةراندةوة. كوت و ثرِ بؤ رِاوةثؤرِ قرِ بة ئاواييةدا كةرا. ئاسةاو دةسة    
خةَل ى ئاواييةكة رِوويان كردة ضةم و منيش تا ئيَستة نةضووبوومة رِاو  ئةمة يةكةم جارة خؤم تةاقى  

 دةكةمةوة  لة ناو خةَل ةكةدا الكةى سةرم دةهات.
كة طةيشتينة ضةم  تاجنييةكانيان بةرةَلى كردو رِاوةثؤرِ دةستى ثيَ رد  بوو بة هةةراو هوريةاو بطةرةو    

ة. ئةوةندةى نةبرد طوتيان: سا بيطرة هات. سةيرى سةرووى درةختةكامن كرد ثؤِرِيَ   ديت بةةرةو  بةرد
الى من دةفرِى  سووك و ئاسان هات و الى بنجة قاميشيَ ى نزيك بة مندا نيشتةوةو خؤى كث كرد. 

ةكيَك لة منيش بةثس ة ثسك رِؤيشت  و زؤر بة ئاسانى توانى بيطرم و بيخةمة تةن ةى باخةَلمةوة. ي
 رِاوكةرةكان نزي   بووةوةو ثيَى طومت: خؤ ثؤرِةكة ليَرةدا نيشتةوة.. نةتدى؟

 منيش طومت: دي  ليَرةدا نيشتةوة ..بةآلم ضى بةسةرهات؟!
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 ئةويش طوتى: لةوانةية خؤى دزيبيَتةوة.
 يَنا.كابرام ىلَ دوور كةوتةوة. هةناسةيةكى شادوماني  هةَل يَشاو دةستى ئؤخةي  بةسةر دَلمدا ه

منداَليَك دةستى بة طريان كردو قسةكانى اللؤ كةرميى ثضرِاند  ئةويش ئةمةى بةهة  زانى و مةذيَ ى  
 دي ةى لة جطةرةكةى دا. منداأل ذير كرايةوة  باس دريَذةى كيَشا.

 ة نةختيَك ضوومة ئةو ال ترةوة ناو بنجة قاميش و تووترِكةكان دةطةرِام  ئةوةندم زانى طوترا:
 طرة هات.ة ها .. بي

سةرجن  دا ثؤرِيَ ى دي ة بة ئامسانةوة بةرةو الى من دةفرِيَت  لة ثرِ هات و لة نزي مةوة خةؤى خيةث   
كرد. منيش تا بؤم كرا كوتةكيَ   ثيَدا ماَلى  بةآلم نةمثيَ ا  هةرضؤنيَك بوو دواى كةةومت و ئةويشة    

بدرِيَت و طةدةو رِخيؤَلةم ب ةونةة  طرت و خستمة تةن ةى باخةَلمةوة  وةيش نةبوو قيسثة داريَك ورط  
 ئةو ناوة.

ثياوةكانى ئاسا سوارةبوون لةطةأل ئاسادا ضاويان ليَبوو ثؤرِةكةةم خسةتة باخةَلمةةوة  ئةوةنةدةم زانةى      
 ئاساو دةست و ثيَوةندةكةى ضوار دةوريان دام و يةكيَك لة ثياوةكانى ئاسا هةَلي يَشا:

 تثةتى دنيات بةسةر دةهيَنني.ة كوا ئةو ثؤرِةى طرتت؟ دةرى نةهيَنيت ثة
 منيش بة بةرضاويانةوة دةرمهيَنان و هةردووك  سةربرِين و ديسان خستمنة باخةَلمةوة.

ئاسا كة ئةمةى بينى  توورِة بوو  فةرمانى دا ليَ  بستيَنن  بةآلم من سويَندم خوارد نابيَت و ناكريَةت  
س ى هةاتووةو طؤشةتى ثةؤرِى بةؤ باشةة        ئةو دوو ثؤرِة بة كةس نادريَن  ضون ة كورِةكةم نةخؤشةو

منيش بؤ ئةومن و كةس ضاوى ثيَيان ناكةويَت  خؤيش  توورِة كردو رِووم لة ئةاوايى كةرد. ئةةوانيش    
وازيان ليَ هيَنام  كة طةيشتمة ماَلةوة كةيوانؤكةم زوو ثاكى كردن و ليَى نان و خةةريك بةوو سةوورى    

ويان هاتبوونةوة  ثؤرِةكانيان كؤكردبةووةوة. تةنانةةت   دةكردنةوة  ئاساو ثياوةكانيشى دواى من هةمو
 اللؤ فةرةج ثؤرِيَ ى شاردبووةوة  لةترسان طوتبووى تاجنى خوردوويةتى.

 بؤ دوايةمني جار مذى لة جطةرةكةى داو لةسةرى رِؤيشت:
 ة ثؤرِةكان لةناو تاوةى سووركردنةوةدا بوون  ئاسا ثياويَ ى بة شويَندا ناردم  ثيَى طومت:

 اسا ثؤرِةكانى دةويَت  لةبةر ئةوةى مةال عةباس ميوانيةتى خؤى نةهات.ة ئ
منيش ثيَ  رِاطةياند كة خؤم ثؤرِةكانى بؤ دةهيَن . كابرا رِؤيشت: زؤريش  ث  خؤش بوو مةال عةةباس  

 ميوانى ئاساية.
ومت : ثؤرِة سووركراوةكاةان لةسةر ئاطر داطرت و دانةطرت ديسان ثيةاوى ئاسةا طةرِايةةوة. منةيش طة     

 فةرموو ئةو رِانة ثؤرِة بةشى تؤية  كابرا توورِة بوو  طوتى: تؤ طاَلتةمان ثيَدةكةيت!
 ئيدى ليَى داو رِؤيشت.

 ثاش ئةوةى هةردوو ثؤرِةكة خوران  خؤم ئامادة كردو ضووم بؤ ديوةخانى ئاسا.
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وةآلميشةيان   كة ِرؤيشةتمة ذوورةوة ميةوانيَ ى زؤرى ليَبةوو  ئاسةا ثةاَلى دابةووةوة. سةةآلوم كةرد         
نةدامةوة  رِاوةستام كةس نةيدةيَرا ثيَ  بَليَت: فةرموو دانيشة. تا مةال عةباس ثيَى طةومت: بؤضةى بةة    

 ثيَوة رِاوةستاويت فةرموو دانيشة؟
 دانيشت  و دانةنيشت   لة جياتى بةخيَرهاتن  ئاسا هةَلى دايةو رِووى قسةى تيَ ردم:

 ان ريَ؟ة كةري   لة ديَيةكدا دوو ئاسا ضؤن دةي
 لةوةآلمدا طومت:

ة ئاسا مةبةستت رِوونة  ببوورة من ئاسا ني   بؤ مةسةلةى ثؤرِةكانيش دةَليَ : ئةو ثؤرِةى ئيَمة رِاوى 
دةكةين و دةيطرين  بؤ ئيَوة وةك طؤشتى بةراز حةرامة  ضون ة ئةطةةر مةن قيسةثيَك سة ى درِية        

ك ئامادةني  ئةو ثؤرِانة بةة تةؤ ببةخشة  و لةةو     تةنيا ثؤرِةكة دةبيَتة قةرةبووى خويَن   من هيض كاتيَ
 الوة منداَلةكامن بؤ طؤشتى ثؤرِ هةناسة هةَلب يَشن.

 ئاسا هةَلي يَشاية:
 ة تؤيش وةك ئةو هةموو خةَل ة.

 منيش طومت:
ة لة ذياةدا رِاست بوومةو رِاست دةرِؤم. بةالى شيَردا تيَدةثةرِم و قسةى رِاست دةكةم و لة هةيض ضةاو   

يَن   ئةطةر تؤ ثؤِر خؤريت  ئةم خةَل ة ثةؤِر دةطةرن  ثةارة بةدةو ليَيةان ب ةِرة. نةةك بةة زؤر         ناترووك
ب ةويتة ويَزةى ئةم ب  دةستةآلتانةو ليَيان زةوت ب ةيت  ئاخر خوا هةَلناطريَت.. ئةطةر شتيَ يان ىلَ 

 هات.. طويَشيان ث  ناديت و ناشياناسيت  خويَنيان بةفريِؤ دةضيَت.
 وتي:اللؤ كةري  ط

 ة مةال تؤو خوا قسةكةم رِاستة يان نا؟
مةاليش بة بةَلطةوة سةملاندى كة طؤشتى ئةو ثؤرِانة وةك طؤشتى بةراز حةرامةو نابيَت بة زؤر ليَيةان  

 بستيَنيَت.
ئاسا كة ئةمةى بيست  ب  دةن  بوو.. دامركايةوةو مقى كرد  بةآلم ئةمة بوو بة كينةيةك هةر لةة  

 دَليدا مايةوة.
 ان داهات ثيَى طومت:كة زست

 ة ديَيةك و دوو ئاسايان ضؤن طوتووة؟
لة مةبةستى تيَطةيشت   لةو طوندة طويَزامةوةو ضوومة طونديَ ى دي ة  لةول يةةك ذمن هةةبوو ليَةرة    
كردم بة دوو! ساأل هات و ضوو  دنيا طؤرِاو ثاشايةتى طؤرِاوطؤرِ بوو  سةرى ئاساو دةرةبةطى تيَداضوو. 

 ى زوَل  و ستةم رِزطارتان بوو!ئيَوةيش لة دةست
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 (42) 
 

لةذيانتدا برِوات بة دَلدارى نةبوو  كةضى بةشى خؤت دَلداريت كرد  دَلدارييةكى ئةويندارانةةت كةرد    
ئايش  لة دوورةوة خؤشى دةويستى  لة طوندى طؤرِةشا زؤر جار لةطةأل برا بضووكةكةيدا لةة فيَرطةةوة   

بى بؤ دةطريت. لة شاريش هةر هام و شؤت دةكردن. براذنةكةةى  دةضوويتة ماَليان  كاتيَك بةرطى كتيَ
 دةيزانى ئايش  تؤى خؤش دةويَت. حةزى دةكرد بؤ يةكدى بنب. 

رِؤذطار هات و رِؤذطار ضوو  لة ثايتةخت طريسانةوة  ئةو طةرِةكةى ليَى بوون ليَتانةوة دوور نةبوو  كة 
كاتيَ تان ديارى دةكردو لة باخضةيةكى طشةتيدا   سةرت ليَيان داباية يةكديتان دةبينى و جارو باريش

 بةيةك دةطةيشنت و ثياسةتان دةكردو رِازى دَلتان بؤ يةكدى هةَلدةرِشت.
لة دوايةمني ديداردا لة باخضةى طشتى بيناى برازاكةى لةطةأل خؤى هيَنةا. بينةا منةداأل بةوو  لةةناو      

 شتبوون تةطبريتان دةكرد.باخضةكة يارى دةكرد. ئيَوةيش لةسةر تةختةيةكى الضةث داني
 هةَلي يَشاو طوتى:

 ة حةز دةكةم زوو بيَيتة داخوازي .
 ة جاريَك زووة من خؤم بؤ ئةم ثرسة ئامادة نةكردووة.

 ة هيضى ت  ناضيَت برِيَك ثارةى دةويَت و زيَرِو ناو ماَلةيش لةسةر خؤم.
طهيَشت كردنى خزم و كةةس و  ة ئةى شريينى خواردن و خةرجى زةماوندو ئؤتيَل طرتن وئاهةن  و بان

 كار؟
 ة كارت بةسةرةوة نةبيَت ئةوةندةم هةية بةشى هةر هةمووى ب ات.

 ة باشة  ناوماَلةى ناويَت؟ نايةويَت خانوويةك بة كرل بطرين؟ لة كوىَ حبةسيَينةوة؟
ةربةخؤ ة جاريَك لة ذووريَك لةو دوو ذوورةتان لةطةأل دايك و براكانت دادةنيشني و دواتر خانوويةكى س

 بةكرل دةطرين.
 ة من هةرضى سةر ديَن  و سةر دةبةم ئةم كارة بةم شيَوةية سةرناطريَت.

 ة ضؤن سةر ناطريَت؟ ديارة منت خؤش ناويَت؟
 ة ئةوة قسةية تؤ دةي ةيت؟ كةواتة بؤضى من و تؤ ليَرة بةيةكةوةين؟

 ة ئةى بؤضى ئةم قسانة دةكةيت؟
ة بةيةكةوة دةنيَني و سلفةى ذنهيَنان وةردةطرين؟ ئةم كارة بة ثةلةة  ة ئةى نابيَت رِاوةستني تا برِيَك ثار

 ناكريَت؟
ة ثةلةى ضى لةوة ثةلةتر؟ ئةوة ضةند ساَلة ضةاوةرِوانى ئةةم هةلةةم  دة تةؤ وةرة داخةوازي  و هةةقت       

 نةبيَت.
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  وةآلمت نةبوو  سةريَ ت بؤ لةقاندو بريت كردةوة هيَشتة زووة خؤت تووشى داوى ذنهيَنةان ب ةةيت  
بة تايبةتى لةم بارودؤخة ئابوورييةدا كة مووضةكةت تةنيا بةشى كرل خانوو و خةواردن و طةوزةرانى   

 رِؤذانة دةكات و ناتوانيت مانطانة ضةند قرووشيَك ثاشاكةوت ب ةيت.
ماوةيةك ئاطةت لة ئايش  و ماَلى براكةى نةما  ئةو هةفتةية لة تاري ة بازارِةكة براذنةكةيت بينةى  

شيت لةطةأل كرد. هةواَلى ميَردةكةي و منداَلةكانت ىلَ ثرسى  بةآلم جلةى رِةشةى لةبةةر    و خؤشى و د
 بوو  ثرسيت:

 ة خيَرة ئةم جلة رِةشة ضيية؟ خوانةكردان ضى قةوماوة؟
 ة ضيت ىلَ بشارمةوة.

 ة ضى رِووى داوة؟
 ة ئايش  ..!

 ة ئايش  ضييةتى؟
 ة ئيَوة خؤش.

 ة كةى ؟ بؤ؟ ضى بوو؟
خؤيةوة هةر طوتى : دَل  ديَشةيَت  دووةمةني ِرؤذ لةة نةاو جيطةة كةةوت و نةةيتوانى         ة رِؤذيَ يان لة

 جبووَليَتةوة.
 ة ئةى ثيشانى دكتؤرتان نةدا؟

ة بةَل   بردمانة الى دكتؤر  سؤنةريان بؤ كرد  دَلى كون بوو  دكتؤر طوتى سةوودى نةةماوة درةنة     
 ثيتان زانيوةو كار لةكار ترازاوة.

 ة ئةى ضارةسةر؟
 ةنديَك داوو دةرمانى بؤ نووسى  مانطيَ ى نةبرد كؤضى دوايى كرد.ة ه

زؤرت ثيَ ناخؤش بوو  كيذيَ ى لةو تةمةنةدا بةو نةخؤشيية سةر بنيَتةوةو ئاواتةكانى بةةدى نةيةةن.   
داخ و ثةذارةى خؤت بؤ دةربرِى و ب  ئاطايي خؤيشةت ثة  رِاطةيانةدو سةرةخؤشةيت ىلَ كةرد. ثيَةت       

 رةخؤشى بة باوكى بينايش رِابطةيةنيَت.رِاطةياند سةآلوو سة
ئةم جارة بة رِاستى بريت لةوة كردةوة كؤتايى بة ذيةانى طةجنايةةتى بهيَنيةت و ذيةانى هاوسةةرطريى      

 ثيَ بهيَنيت. لةميَذ بوو ذنةكةى حةمةد ئةمينى خزمتان دةيطةت و دةيطوتةوة:
 ة من كضةكةى خؤمت ث  دةدةم.
تةواوكرد  قةردو قؤَلةى دنيات بؤ كةرد  جةل و بةةرطت بةؤ كةرِى.      داخوازى و شريينى و مارةبرِينتان 

رِؤذى طواستنةوةتان ديارى كرد. خزم و كةس و كار طردبوونةوة. ئؤتؤمؤبيل رِازيَنرايةوة. بةووك خةؤى   
لة ذوورَيك نةابوو  دةرطةةى بةؤ كةةس نةةدةكردةوة  ناضةار شةاييةكةت تيَةك داو برِيةارت دا بةووك           
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ةوَليَ ى زؤرت بةفريِؤ ضوو. ساَليَ ى رِةبةق ئةو ثرسة بةة مؤلةةق مايةةوة. تةا     نةطويَزيتةوة. رِةنج و ه
 ئاكام وازت لة هةموو مافيَك هيَناو لة دادةطة تةآلقت دا.

 دادوةر سةرزةنشتى باوكى كضةى كردو طوتى:
 ة ئةوة دةردت بيَت  تا جاريَ ى دي ة كض بة منداَلى بة ميَرد نةدةن!!

اخوازى كضة خزميَ ى خؤتانت كرد  لة ماوةيةكى كورتدا مارةت برِى و دوو س  هةفتةى ث  نةضوو د
طؤبةرؤك و ملوان ةو بازن و ئةموستيلةت بؤ كرِى  لة ماوةيةكى كورتدا هةموو شةتيَ ت تةةواوكرد.   
ويستت خؤت لة زيَدةمةسرةفى رِزطار ب ةيت  شايى و بةزم و بانطهيَشتى خزم و ناسةياوانت نةةكرد.   

 ت طرت و بةرةو هاوينةهةوار تيَتان تةقاند.يةكسةر دةستى بووك
يةك هةفتة بةو هاوينةهةوارانةدا سوورِانةوةو تاظطةةى جةوان و شةويَنى طةشةت و طةوزارى و ضةؤم و       
ضياكانتان بينى و سةرتان بة لؤقنتةو طازنيؤكاندا كةردو هةفتةيةةكى ثةرِ هةةنطوينتان بةسةةر بةرد.        

ؤبيلةكة لةطةَلتان سوار بوو  لة طازينؤى سةةر رِيَطةة التةان    لةطةرِانةوةدا ئافرةتيَ ى ناسياو لة ئؤتؤم
داو لةطةأل ناخنواردندا ضةند ويَنةيةكتان بؤ يادطارى لةطةأل طرت. هةر لةو رِيَطةشةوة لة شةار سةةرتان   
لة ماَلة خزميَك داو ئةو شةوةتان لةول بةسةربرد. ماَلى )ئةستيَر(ى خوش ة طةورةكةت ئةوةند دوور 

يةةك دوو شةةو لةة    ن لةول دا. خزم و كةس و كارى ئةةويَش لةةدةورتان طردبوونةةوة     نةبوو سةريشتا
طوندةكةيان مانةوةو بؤنى هةواى قاميش و درةخت و رِةزو بيَستانتان كةرد  دةم و ضةاوتان لةة ئةاوى     
كانى طوند شوشت. مزطةوت و خانووة قورِينةكانى طوندتان بةسةر كردةوة  تةماشاى ئةو دارتيَالنةى 

ى كارةباتان كرد لة رِيَطة رِاستةكةوة بةرةو طوند رِاكيَشرابوون و تةةزووى كارةبايةان تيَةدا نةةبوو      هيََل
شةوانة ناسياوو دراوسيَ ان لةدةورتان كؤبوونةوة  تا درةنطانى شةو لةطةأل شةوضةةرةدا بةسةةرهات و   

 باس و خواسيشتان دةطيَرِايةوة.
بوو كة لةشةقامى سةرةكى شارةوة بةرةو طوند دةهةات و   يةكيَك لة باسةكان باسى ئةو رِيَطة خؤَلينة

ضةندين ساَلة ئةو رِيَطة خؤَلينة بة هاوينان تؤزى ىلَ هةَلدةستيَت و بة زستانان قورِو ليتةيةو خةةَل ى  
طوند بة زةمحةت دةتوانن هاتوضؤى ثيَدا ب ةن و بةروبوومة كشتوكاَلييةكانيان رِةوانةةى شةار ب ةةن.    

 شاو طوتى:يةكيَ يان هةَلي يَ
ة ئةوى رِاستى بيَت مريى بة تةنطى ئةم ناوضانةوة نيية  ئةطةر بةتةنطى ئةم ناوضانةوة بووايةة ئةةوة   

 لة ميَذبوو قريتاوى كردبوو.
 ثريةميَردة دراوسيَ ةيان  كة دنياديتة بوو  بةرسظى دايةوة:

و تةةنيا ئةةو ناوضةانة    ة بؤ قريتاوى ب ات  خؤ طة  طةىل ئةو نييةو ناوضةيش ناوضةى ئةو نييةة  ئةة  
قريتاو دةكات كة بطاتة شويَنة سةختةكان  تا كؤنرتؤَليان ب ات و هيَةزى سةةركوت ارى ثيَةدا رِةوانةة     

 ب ات و طة  و ميللةت سةركؤت و زةليل ب ات!
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 سؤفييةكى رِيش دريَذيش لةوالوة هةَلي يَشا:
ت ئيَمةةمانان ثشةوو بةدةين و بةة     ة ثرسةكة بةو شيَوةية نيية  ثرسةكة لةوة قةووَلرتة  مةريى نايةةويَ   

ئاسانى ذيان و طوزةراةان بةسةر ببةين  ئةطةر وا نةبيَت ئةو هةموو داهات و ثارةيةى لةةخيَرو بيَةرى   
ئةم وآلتة دةستى مريى دةكةويَت  ئةطةر بيَت و يةك لة دةيشى بؤ طة  خةرج ب ريَت  ئةوة نةك هةةر  

ةشتةى رِووى زةمني دةبيَتة بةهةشتيَ ى خؤشرتو ئاييندةى ئةو رِيَطةية قريتاو دةكريَت  بةَل و ئةم بةه
 هةموومان ثرشنطدارتر دةبيَت.

 اللؤيةك لةو الوة تةكانيَ ى داو خؤى هيَناية ثيَشةوةو طوتى: 
ة رِاستيت دةويَت ئةم ناوضةية خاوةنى نيية  ئةطةر خاوةنى بوواية لةسةرى بة جوا  بهاتبايةة دةردى  

 بةم رِؤذة نةدةطةيشت!!
استى دةكرد  مريى بايةخى بةو ناوضةية نةدةدا تا ثيَش نةكةويَت و نةطاتة ئةو ئاستةى بتوانيَت رِوو رِ

بة ِرووى نيازة طىوةكةانى ِرةطةزثةرسةتةكان ببيَتةةوة  ئاكةاميش لةة ِرووى شارسةتانيةت و دةسةت        
 رِةنطينييةوة لة ناوضةكانى رِةطةزثةرستة سةردةستةكان ثيَش ةوتووتر بيَت!!

سةو رِا ثيشان دران  درةنطانى شةو هةر يةكةو بة اليةكدا بىوةيان ليَ رد  ئةو شةوة تا بةةيانى  زؤر ق
لة ئةذمةتى ئةو قسانةدا خةو نةضووة ضاوت  بريت الى ئةو طوندو ناوضانة بوو كة ئةو هةةموو بةةرو   

ةطةوزةريَنن و  بوومة كشتوكاَلييةيان هةيةو ئةوةندةيش دوور نني كةضى خةَل ةكةى بة زةمحةت ذيةان د 
 زستانان بةناو قورِو ليتةو هاوينان لةناو تةث و تؤزدا هاتوضؤ دةكةن و بة زةمحةت دةطةنة شار.

بةيانى زوو لةطةأل هاوسةرةكةتدا سوارى ترةكتؤريَك بوون و هةَلتةك هةَلتةك بةناو تةث و تؤزو ضاأل و 
تةث و تؤز سةرو طويَالكى هةةمووى  قؤرت و رِيَطةى هةورازو نشيَودا بةرةو شارؤض ة بةرِل كةوتن و 

 داثؤشني. لة شارؤض ة سوارى ثاسيَك بوون و بةرةو ثايتةخت طةرِانةوة.   
لةو دوو ذوورةى لة طةرِةكى دةروازةى ثايتةخت بةكريَتان طرتبةوو  جيَتةان نةةدةبووةوة  زانةاى بةرات      

كةار طةيشةتة هةرِةشةةو     هةموو شةويَك بةسةرخؤشى دةهاتةوة  تا شةويَ يان بوو بة دةمةةقاَليَتان. 
طوِرةشة. تابان ئةوةى بة هةة  زانةى و هةانى دايةت تةا زووة جيةا ببنةةوة. بةؤ بةةيانى سةةرت لةة            
ناسياويَ يان دا  ذووريَ ى بضووكيان لةسةةرةوة هةةبوو  ئةةو ذوورةتةان لةوثةةرِى طةةرِةكى دةروازى       

رد تا دوو ذوورى خانوويةكى بةكرل طرت  تا ماوةيةك لةول ذيانيَ ى ناخؤش و كولةمةرطيتان بةسةرب
تةنيشتتان ضؤأل بوو  ضةند كريَضييةكى تيَدا بوو. ناوماَلةيةكى ئةةوتؤت نةةبوو  دةسةتيَك ثيَخةةف و     
تةلةفزيؤنة شرِةيةك و ضةند قاث و قاضاسيَك نةبيَت. يةخضاَليَك و هةوا فيَنك كةرةوةيةكت بةة قةةرد   

 كرِى. تا دوو ساأل هةر قةردت دةدايةوة.
ية جيابوويتةوة  خؤت ئارةزووى ئةةو جيةابووةوةت نةةدةكرد  تابةان نةةبيَت  كةة ئةةويش        بةو شيَوة

ئافرةتةةةو هةةةموو ئافرةتيَةةك سةةةربةخؤيى خةةؤى دةويَةةت  لةطةةةأل خةسةةوودا هةةةَلناكات  ئةطةرضةةى 
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 خةسووةكةى ئةو ئةوةند هيَورو لةسةرخؤ بوو زمانى لةدةمدا نةبوو. 
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(44) 

 
 

ةدايك بوو  بؤ ئيَوارةكةى دةستثيَ ردنى شةرِ لة تةلةفزيؤنة شةرِةكانةوة  ئةو رِؤذةى كضة نؤبةرةكةتان ل
ثةخش كرايةوة  بةرةبةيان فرِؤكةكانى دوذمن هيَرشيان هيَناية سةر شارةكان  هةر خةَلك بةوو خؤيةان   
لة حةشارطةو ذيَر زةمينةكان دةشاردةوة. تا دةهات بةرطى خاكى بةسةر بةرطى ئاساييدا زاأل دةبةوو   

لة تةمةنى سةربازيدا بوواية رِاثيَضةى بةةرةكانى جةةن  دةكةرا. فةرمانبةةران  خويَنةدكاران        ئةوةى 
مامؤستايان  دةرضووانى زان ؤ  ئةوانةى برِوانامةى دكتؤراو ماجستيَرو دبلؤميان هةيةة  هةةموويان   

دةهةات  لةبةرةى جةن  بةرانبةر بة دوذمن لة سةنطةردابوون. تا دةهات بارى ئابوورى دادةتةثا  تةا  
ذمارةى ئةو خيَزانانةى كورِ يان باوك يان برايان لةبةرةكانى جةن  لةناو دارةتةرمدا بؤ دةهاتةوة ثةرت  
دةبوو. ئاطرى طرانيش هةموو كاآلو بةروبووم و بازارِةكانى دةتةنييةوة. قات و قرِى كةوتبووة هةةموو  

ةك سيَت هيَل ة نؤرة دةطةريا  سة    كاآلكان. لة وآلتى نةوت و بةنزيندا سووتةمةنى بة نؤرة بوو  بؤ ي
 سةعات دةوةستان تا ئةو سيَتة هيَل ةتان وةردةطرت.

جةن  دريَذةى دةكيَشاو تا دةهات ئاطرو بَليَسةى بةرزتر دةبووةوة  كةس نةما نةيطريَتةوة  تةنانةةت  
تؤيش كة ب  ضةك بوويت  جةن  ثيَويستى بة تؤيش بوو  نؤرةيش هاتة سةةر تةؤ  تؤيشةيان لةطةةأل     

 هاوتةمةنةكانت رِاثيَضى بةرةكان كرد.
ئةو هةفتةيةى يةكةمني ساَليادى لةداي بوونى نؤبةرةكةتان بوو  تؤ لة ناو سةنطةريَ ى نةاو سةنوورى   
خاكى دوذمندا لةقةى سةرت دةهات. بريت الى ئةو ئاهةنطة كةزو ماتةة بةوو خيَزانةت لةطةةأل بةراو       

ئةو ئاواتةت بةدى نةهات لةو رِؤذةدا لةماأل بيةت   خوشك و خزمةكانيدا بؤ نؤبةرةكةيان ساز دةدايت.
 و ديارييةكى خنجيالنة بؤ شازادى كضت ببةيتةوةو لةو رِؤذةدا دَلى بض ؤالنةى خؤش ب ةيت.

لةطةأل خؤتدا ضى طؤرانى دَلتةن  و ضى طؤرانى دوورة وآلتى و ضةى طةؤرانى سةريبييةة دةتطوتةةوةو     
انةدةسوكنا. لةو كاتةةوة هيَنابووتيانةة سةةربازى ئةةو     هؤن هؤن فرميَس ى دووريت دةرِشت و دَلت د

 دميةنة سةيرو سةرجنرِاكيَشةرانةت لةبةرضاو بوون.
سةرةتا لةو سةربازطة دوور دةستةدا طريسانةوةو هةموو ضةكدارةكانيان لة ب  ضةكةكان جودا كردةوة. 

شةوة لة هيَرشيَ دا بةؤ   بةرةبةيان هةموويان رِةوانةى بةرةى جةن  لةكةرتى ناوةرِاست كرد. هةر ئةو
 سةر مؤَلطةكانى دوذمن نيوةيان نةطةرِانةوة.
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تؤيش لةطةأل ب  ضةكةكاندا رِةوانةى يةكةيةكى نةؤذدارى مةيةدانى كةران. لةةول برينةدارانى بةةرةى       
جةن  تيمار دةكران و تةرمى كوذراوةكانيش كفن دةكرا  ناوو ناوونشيان و ساَلى لةداي بوون و شارو 

 ويان لةسةر دةنووسى و رِةوانةى شارى خؤيانيان دةكردةوة.  خيَلَ و نازنا
ئةو رِؤذة ئيَوة ضوونة ئةو يةكة نؤذداريية  سةةربازيَ ى طةةجنيان هيَنايةةوة طيةانى لةدةسةت دابةوو        
تةماشاتان كرد تازة رِيشى تاشيبوو  طوللةيةك بةر سينطى كةوتبوو  ئةو رِؤذة خةؤت و هاوةَلةةكانت   

فتةيةك زاد نةضووة سةةر زارتةان. ِرؤذ نةةبوو سةةربازى برينةدارو نةةخؤش لةة        نانتان ث  نةخورا. هة
بةرةكانى جةنطةوة رِةوانةى ئةو يةكةية نةكريَت. ئةو ئيَوارةيةيش سةربازيَ ى دي ةيان هيَنا  سةةرى  
ثيَوة نةمابوو  هاوةن بةر سةرى كةوتبوو  يةكسةر سةرى وةك ضةقؤ لة لةش كردبووةوة. ئةو شةوة تا 

 ئةو دميةنةتان لةبةرضاو بوو  خةونى هةآلضةو ثةآلضةتان ثيَوة دةبينى. بةيانى
ئةو هةفتةيةيش ذماريةك بريندارى ديل راوى دوذمنيان لةبةةرةى جةنطةةوة بةؤ يةكةة نؤذدارييةكةة      
هيَنا  سوارى كاميؤنيان كردبوون  بة رِيَطةةوة لةةو هةَلةةت و هةَلةديَرو نشةيَوانة ئةوةنةدة هةَلتةةك        

ردبوو تا طةيشتنة يةكة نؤذدارييةكة طيانيان دةرضووبوو. كةس لةسةربازةكان نةةدةويَران  هةَلتةكيان ك
بضنة ناو كاميؤنةكةو دايان بطرن  تؤو ئةفسةريَ ى رِيةز نةةبيَت سةةركةوتن و يةكةة يةكةة سةةربازة       

ة سةةر  مردووةكانتان داطرت و لة ثاأل دةرطةى يةكة نؤذدارييةكةدا رِيزتان كردن. دواتةر ناوةكانيةان لة   
 كاسةز نووسى و لة ناو بوتَلة شووشةيان دانان و ضوون لةسةر سنوور لة ناو خاكى خؤياندا ناشتنيان.

جةن  لةبةرةى خواروو طةرم بوو  يةكةكةتان بؤ بةةرةى ئةةول طويَزرايةةوةو تةا ضةاو بةرِى ب ردايةة        
ةوة  بة  ئةةوةى   سةنطةرو سوثا بوو  كات تيَنةدةثةةرِى بة  ئةةوةى طوللةة تؤثيَةك نةكةويَتةة خةوار       

سةربازيَك بريندار نةبيَت  يان نةثيَ ريَت و طيان لة دةست نةدات. ثرت ذيانتان لةةذيَر عةةرددا بةسةةر    
دةبرد. ذيَر عةرد شاريَ ى ىلَ دروست كرابوو  هةموو شتيَ ى بؤ دابني كرابةوو. هيَرشةةكانى دوذمةن    

 طوللة ضوون بريَش ة دةبارى.لةو شويَنانةوة بوو زة  و قاميش و حةسريو زةل اوى ىلَ بوو  
ثاش تيَش انى هيَرشى دوذمن  هيَرشيَ ى دي ةةى لةة خةوارتر دةسةت ثيَ ةرد  يةكةة نؤذدارييةكةة        
ِرةوانةى ئةةول كةرا. تةؤيش لةطةةأل سةةربازةكاندا لةةم شةويَنة ثيَدةشةت و بيابانةة رِانةةهاتبوويت.           

ن دزةى كردة ئةةم بةةر رِووبةارةوة     شةويَ تان بةسةر نةبرد ئاطرى جةن  بَليَسةى سةندو هيَزى دوذم
هةر هيَز بوو لة بةرةى جةن  هةَلدةهات  كار طةيشتة ئةو ئاستةى يةكة نؤذدارييةكةى ئيَوةيش كةة  
زؤر لة دواوة بوو ئةويش بة خؤى ب ةويَت و ئيَوةيش لةطةأل هيَزةكانى دي ةدا بةرةو سةرووتر بارطةةو  

ى دوذمن نزي رت دةبووةوة  تؤثيَك بةةر كاروانةكةةتان   بنةتان ثيَضايةوة. تا دةهات دةنطى تؤثى قورس
كةوت  يةكيَك لة بريندارةكان تؤ بوويت. ئةمبؤالنسةكانى يةكةكةتان بريندارةكانى بؤ نةخؤشةخانةى  

 سةربازى شار طويَزايةوة.
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برينةكةت قووأل بوو  طؤشت بة ثووزى قاضى ضةثتةوة نةةمابوو  خويَنةت لةبةةر دةضةوو. نؤذدارةكةان      
ى زؤريان كرد تا توانييان نةشتةرطةريت بةؤ ب ةةن و خويَنةكةةت رِابطةرن. مةانطيَ  ثةرت لةة        كاريَ 

نةخؤشخانة لةسةر ثشت كةوتيت. وردة وردة رِةن  يةة رِووتةدا هاتةةوة. دوو سة  هةفتةةى ثيَضةوو       
  توانيت لةسةر ث  رِاوةستيت و بة خؤت بة دارةشةق بةرِيَوة بضيت. نؤذدارةكان ضل رِؤذ مؤَلةتيان ثة 

دايت. طةراج لة نةخؤشخانةكةوة ئةوةندة دوور نةبوو  بة وازيَك طةياندتيانة طةراج و لةةويَوة سةوارى   
 ثاسيَك بوويت و ماأل مبطرةو هامت.    
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(40) 
 

لة سيَبةرى ئةو ترس و لةرزةى فةرمانرِوايى دكتاتؤرى بىوي كردبووةوة  نةك هةر رِيَ خراوى سياسى 
نةك هةر بريو رِاى ئازاد سةركوت دةكةراو نةةك هةةر هةاووآلتى ئاسةايى      و كؤمةآليةتى قةدةسة بوو  

لةسةر رِادةربرِين و تةنانةت ئاراستةكردنى بضووكرتين تؤمةت بطرة تؤمةتى هةَلبةسرتاو سةةرنطوم و  
ب  سةرو شويَن دةكريَت  تةنانةت رِؤشنبريو كةسايةتى كؤمةآليةتى دةكوذران و زيندةبةضاأل دةكةران و  

 ان تووشى طيَرمةو كيَشةو سةر ئيَشةو ئازارو ئةش ةجنة دةكران.كةس و كاري
لةو بارة ناهةموارةدا لة بةشى وةرطيَرِانى دةزطةى ضاثةمةنى رِؤذطار كارت دةكرد. بةرثرسى بةشةةكة  

 نيَوةرِؤيةك بانطى كرديت:
دةرةوة ضاثى  ة كاك رِةوةند ئةم ديوانة شينيرةت ث  دةدةم  كة ديوانى شاعري )ئةزوةر بةرتةىل(ية  لة

 كردووة بؤ ئةوةى ضامةكانى وةرطيَرِيت.
 ة بؤضى ضى تيَداية!!

 ة شتى واى تيَدا نيية  ضةند جنيَويَ ى بة ح وومةت داوة.
 ة ضؤن بة دةستى ئيَوة طةيشتووةو مةبةست لة وةرطيَرِانى بؤ ضيية؟

رطيَرِيت حةةز دةكةةم   ة دانةيةكى بة ثؤست رِةوانةى بةشةكةمان كردووة  دةمةويَت شةينيرةكامن بةؤ وة  
بزامن باسى ضى دةكةن  نةوةك بؤ ثةزةكان خراث بيَت و بة ثؤستة بؤ كةسايةتى و دةزطةكانى دي ةةى  

 ناردبيَت و ب ةويَتة دةستى نةياران !!
 ة باشة  ضةند الثةرِةية؟

آلم ة سى ضل الثةرِةيةكة  حةز دةكةيت لةطةأل خؤت بؤ ماَلةوةى ببةرةوة  تا زوو تةواوى ب ةيت  بةة 
 با كةس نةيبينيَت. ت اية زوو بيهيَنةوةو

 ة باشة مةترسى بؤ من تيَدا نابيَت؟
 ة نا.. تةنيا وةك ئةركيَ ى فةرمى دةبيَت  هيض ليثرسينةوةيةكت ناكةويَتة سةر.

 ة باشة  من حةز دةكةم بةشيَوةيةكى فةرمى بيَت و بة يادداشتنامةيةك رِام بسثيَرة.
 ة باشة  بةسةر ضاو!!

ى ياداشتنامةكةى هيَناو ضةند رِستةيةكى نووسةى و نةاوو ناوونيشةان و رِؤذى مؤركردنةكةةى     تيَنووس
 نووسى و مؤرى كرد. ثاشان لة تيَنووسةكةى كردةوةو لةطةأل ديوانة بض والنةكةدا ثيَش ةشى كرديت:

 ة بطرة ئةوة ياداشت و ئةوةيش ديوانةكةو هيض سةمت نةبيَت.
واى نيوةِرؤ دةسةت و بةردت ىَل كةردو تةا نيةوةى شةةو هةةمووت        ديوانةكةت لةطةأل خؤت بردةوةو د

وةرطيَرِا. ضامةكان زؤربةيان دابةزيبوونة سةر كارة نارِةواكانى رِذيَة  و دي تةاتؤر. طيةانى بةةرطرى و     
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بةرخودانيان تيَدا بوو  كارة درِندةييةكانى رِذيَمى دذ بة طةىل رِيسةوا كردبةوو  شةةهيدكردنى كةورِى     
 نةتةوةى رِيسوا كردبوو. مذدةى شؤرِش و سةركةوتنى طةليان تيَدا بةرجةستةبوو.شاعريى ناودارى 

بؤ بةيانى ديوانةكةو وةرطيَرِانةكةت داية دةستى بةرثرسةكةو ئةةركى فةةرمى خةؤت بةةج  طةيانةد.      
 ئاطةت لةو بابةتة نةما. ئةو رِؤذة بة دوايدا نارديت:

 ةرضوو!!ة كاك رِةوةند دةزانيَت ضؤنت ثيَشبينى كرد  وا د
 ة ضى وا دةرضوو؟

 ة ئةو ديوانةى وةرتطيَرِا  كيَشةى بؤ ناوينةتةوة.
 ضؤن ضؤنى؟!ة 

ة دانةيةكى كؤثى كراوم تةنيا بؤ زانيارى بؤ وةزارةت نارد  بةآلم من مؤَلةت بةووم )نيهةاد بيةذى( و    
بةؤ ئاسايشةى    )كويَرة(ى بةرِيَوةبةر جةكمةجةى ميَزةكةيان شة ادبووم و ديوانةكةةو وةرطيَرِانةكةةيان   

 طشتى رِةوانة كردووة.
 ة ضى ضى ؟؟؟؟

 ة نةك هةر ئةوة  منيان بة خاين و اليةنطرى نةيارانى نيشتمان لةقةَلةم داوة. 
 ة لةبةرضى؟

 ة طواية من دةست  لةطةأل نةيارانى نيشتمان هةية.
 ة ضؤن؟

 ة بةوةى لة ناوةرؤكى ئةو ديوانةم ئاطةدار نةكردوونةتةوة.
 رِانةت ضى ث  كرد؟ة ئةى ئةو وةرطيَ

 ة رِاستى دانةيةك  ىلَ كؤثى كردو بؤ كارى ثيَويست رِةوانةى وةزارةمت كرد.
 ة باشة ئيَستة ضى دةكةيت؟

 ة رِةنطة لة وةزارةت و لة شويَنى دي ة بان  ب ريَني.
 ة ك  بان  ب ريَت؟

 ة من و تؤيش.
 ة ضيمان كردووة؟

 ة تةنيا بؤ دَلنيابوون!!!
 وورةكةى بةرِيَوةبةريان بان  كرديت  فةرمانبةريَ ى ىلَ بوو  ليَى ثرسيت:دوو رِؤذ دواتر بؤ ذ
 ة تؤ وةرطيَرِةكةيت؟

 ة بةَلىَ.
 ة ضؤن ئةو ديوانةت وةرطيَرِا؟
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ة لةسةر داخوازى بةرثرسى بةشةكةو بة شيَوةيةكى فةرمى و بةة ثيَةى يادداشةتنامةى فةةرمى و لةة      
 كاتى دةوامدا.

 ة بة ضةند رِؤذ وةرتطيَرِا.
 تةنيا يةك رِؤذ. ة

 ة وةرطيَرِانةكةت بة ك  دا؟
 ة بةرثرسى بةش.

نيشانى خؤت بنووسةيت و مةؤرى   وئةوةى تؤ وةآلمت دةدايةوة دةينووسى و داواى ىلَ كرديت ناوو ناو
 ب ةيت.

دوو هةفتةى ث  نةضوو لة وةزارةتةوة بة شويَنياندا نارديت  هةمان ئةةو ثرسةيارو وةآلمانةة دووبةارة     
يتةوة بة بةرثرسى بةشةكةت رِاطةياند  ئةويش ئاطةةدارى كرديةت كةة ئةةويش بةؤ ئةةو       بوونةوة  هات

 بابةتة لة وةزارةتةوة بان  كراوة.
ثيَيان رِاطةيانديت بؤ كؤتايى هةفتة لة بارةطاى ئاسايشى طشتى رِذيَ  ئامادة بيت  ترس و لةرزت ىلَ 

ةرةبووى زةوى كشت و كاَليت هةةبوو   نيشت. دوو رِؤذ مؤَلةتت وةرطرت و لة شارى )ئةَلوةن( ئيشى ق
 دةبوو ئامادة بيت.

 سةرةتاى هةفتة هاتيتةوة  بةرِيَوةبةرى طشتى بة دوايدا نارديت و ثرسيارى ىلَ كرديت:
 ة سةرت لة بارةطاى ئاسايشى طشتى دا بزانيت ضييان ىلَ دةويستيت؟

 ة نةخري  دوو رِؤذ مؤَلةمت وةرطرتبوو.
 ت سبةين  برِؤيت.ة تةلةفؤنيان بؤ دةكةم  دةبيَ

ئةو شةوة تا بةيانى لة ئةذمةتدا خةو نةضووة ضاوت  لةناو جيَطةدا تا بةيانى طينطَلةت دةدا. بةةرةو   
 دةوام رِؤيشتيت و بة داي ت طوت:

ة داية  ئةوة من دةرِؤمة دةوام  بةآلم يةكسةر دةضمة ئاسايشى طشتى  ئةطةر هةات و نةطةرِامةةوة    
 ةزطة بطرن!برِؤن يةخةى بةرِيَوةبةرى د

نةطةيشتبوويتة دةزطة ئؤتؤمؤبيلي دةزطة ئامادةبوو  تيَيان ثةسانديت و لةبةةردةم بارةطةاى دةزطةةى    
ئاسايشى طشتى رِذيَ  دايانبةزانديت. لةشت داهيَزراو هةزاران بريى رِاطوزارى و ئةنديَشةى ترسناك بةة  

يت  سةرت سورِى دةخوارد  بةةرثيَى  ميَش تدا تيَثةرِين. لةشت قورس بوو  ثيَيةكانت هةَليان نةدةطرت
خؤت نةدةبينى و ضاوت ِرةش ةو ثيَش ةى دةكةرد. بةة هةةنطاوى قةورس قةورس رِيَِرةويَ ةت بةرِى و        
ضوويتة ثرسطةوة  بةَل و بة ثيَى خؤت ضوويتة ناو زيندانيَ ةوة  رِةنطة ليَدةرضةوونى سةةخت و دذوار   

ت. ئةوةتا تؤيان تووش كردو بةة ثيَةى خةؤت    بيَت  كةس هةية بة ثيَى خؤى بؤ مةر  و بزربوون بضيَ
 بةرةو قورِطى مةرطيان نارديت  ئةوتا ئيَستة لةبةردةم مةرطدا رِاوةستاويت  بةرةو تاري ايى دةضيت.
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نةتزانى ضى بَليَيت  زارت تةتةَلةى دةكةرد  ثرسةةطةكة بةاريَ ى ترسةناكى هيَنايتةة بةرضةاو  ضةةند        
ينةدانى و طرياوةكةان بةوو  لةة قاوشةةكاندا  لةةوديوى       ثةردةى تةلةفزيؤنت بينةى لةسةةر قاوشةى ز   

 تيَلبةندةوة باوةشيَنى خؤيان دةكردو ثاسةوانةكان دةهاتن و دةضوون و ضاوديَرييان دةكرد.  
 كارمةندى ثرسطةكة ليَى ثرسيت:

 ة ضت دةويَت؟
 ة نازامن ضى بَليَ   كةس هةية بة ثيَى خؤى بؤ ئيَرة بيَت؟

 ةيت.ة تيَطةيشت   تؤ وةرطيَرِةك
 ة بةَلىَ.

 ة ناسنامةكةم بدةية.
ناسنامةكةت دايةو بليتيَ ى بة سينةتدا كردو رِيَطةكةى ث  نيشان دايت و لةطةَلت هات. خةؤت لةة   

 نووسينطةى بةرثرسيَ دا بينييةوة.
كاتذميَر نؤى بةيانى لةسةر كورسييةكيان دانايت. هةزاران بريى رِاطوزارى و خةةونى سةةير سةةير بةة     

نديَشةتدا تيَدةثةرِين. خةوةنووت ة دةيربديتةوةو خةوت ىلَ دةكةوت و لةشت قورس دةبوو  خةياأل و ئة
خؤت لة ضيايةكى هةزار بة هةزاردا دةبينى خةريك بوو ب ةويتة خوارةوة  لة ثرِ كارمةنديَك خؤى بةة  

 ذوورةكةدا دةكردو دةيثرسى:
 ة تؤ وةرطيَرِةكةيت؟

ى ضاوةرِوانى وةآلمت ىلَ ب ات. تا دةهات كات تيَدةثةةرِى.  وةآلمت دةدايةوةو ئةو دةرِؤيشت ب  ئةوة
قورس قورس تيَدةثةرِى. شةرِى دةروونييان لةطةأل دةكرديت. جاريَ ى دي ة لةشةت دادةهيَةزراو خةةو    
جَلةوى ىلَ دةسةنديت. ئةم جارةيان خةونت دةبينى لةطةأل كؤمةَلة خةَل يَ ى بة ورةو ب  ضةكدا لةناو 

ندين طيانلةبةةةرى درٍِِنةةدةى زةبةةةالح و تؤقيَنةةةر هيَةةرش ديَننةةة سةةةرتان و بةةة دارسةةتانيَ دايت  ضةةة
بةرضاوتانةوة زةالم دوو شةق دةكةن و خويَن فيشقة دةكةات و دةم دةنيَنةة خويَنةةكانيان و تينوويةان     

 دةش يَنن و دواتر د َ و جةرطيان دةردةهيَنن و دةخيؤن.
ةر تؤو ضةرِنووكى لةة دةم و ضةاوت داو خةويَن فيشةقةى      طيانلةبةريَ ى درِندةو دزيَو هيَرشى هيَناية س

 كردو نةكرد  بة ئاطة هاتيتةوة  سةيرت كرد دَلت وةختة لة سينطتةوة بيَتة دةرةوة.
دةوام بةرةو كؤتايى دةرِؤيشت  كارمةنديَك سةرى كيَشاية ذوورةكةوةو بانطى كرديت دواى ب ةةويت.  

ة كز كز رِاوةستايت. هيض بايةةخيَ ى ثة  نةةدايت.    بؤ الى بةرثرسةكةى برديت  لة تةنيشت ميَزةكةو
تةنانةت وةك بةرديش حسيَبى بؤ نةكرديت و فةرمانى بة بةردةستةكةى كرد بضةيَت ئةةو شةتةى بةؤ     
بهيَنيَت. نةتزانى داواى ضى كرد. بةآلم تيَطةيشتيت كة ئةوةيش شتيَ ة لةة ضوارضةيَوةى ئةةو شةةرِة     

 ن.دةروونييةى لة بةيانييةوة لةطةَلت دةكة
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 ماويةكى ب  دةنطى تيَثةرِى  بةر لةوةى ثرسيارت ىلَ ب ات:
 ة بؤضى كؤتايى هةفتة نةهاتيت؟ دةزانيت ئيَمة فةرمانى طرتنتمان دةركرد؟

 ة ئيشيَ ى فةرمي  هةبوو دةبوو برِؤم و تةواوى ب ةم.
 ة باشة بؤضى ئاطةدارت نةكردينةوة.

 دةهامتة ئيَرة.ة خؤ رِام نةكردووة  رِام ب رداية بة ثيَى خؤم نة
ب  ئةوةى ضاو هةَلربِيَت كةميَك ب  دةن  بوو  ئةم جار ئاماذةى ث  كرديت برِؤيتة ئةو نووسةينطةى  
الى رِاست. كارمةنديَ ى ىلَ بوو  لة ثشتى ميَزيَ ةوة دانيشتبوو. تةماشةايةكى كرديةت و سةةرتاثا    

 ويَنةيةكى خيَراى طرتيت و بة توورِةييةوة رِايطةياند:
 سياريَ مان هةية ئاراستةت دةكةين  بة رِاش اوى وةآلممان بدةوة.ة ضةند ثر
 ة بةَل .

 ة تؤ رِةوةند كويَستانيت. ئةوةى ديوانةكةت وةرطيَرِا.
 ة بةَلىَ.

 ئةو ديوانةت بؤ ك  وةرطيَرِا؟
 ة بؤ بةرثرسى بةشى وةرطيَرِان.

 ة بةضةند رِؤذ وةرتطيَرِا؟
 ة بة يةك رِؤذ.

 رديت؟بة شيَوةى فةرمى رِايسثا 
 ة بةَلى  بة شيَوةى فةرمى و بة يادداشتنامة رِايسثاردم.

 ة كةس جطة لة هةردووكتان ئةو ديوانةى نةبينى؟
 ة برِوا ناكةم  ضون ة بةوثةرِى ورياييةوة ئةو كارة ئةجنام درا.

 ة باشة  ليَرةدا ناوى خؤت بنووسةو مؤرى ب ة.
ؤيش لة ذيَرةوة ناوى خؤت نووسةى و مةؤرت   ضيت طوتبوو هةر هةمووى بة ثرسيارو وةآلم نووسى و ت

 كرد.
ئةم جار وتى كارمان ثيت نةما. برِؤ. يةكيَ يان ثيَشت كةوت و لة ثيَثل ةةكان ضةوونة خةوارةوةو تةا     
ثرسطة لةطةَلت هات. ناسنامةكةيان ث  دايتةوةو بليتةكةيان لة سين  كرديتةوةو بة  ئةةوةى ئةاورِ    

ة ثرسطة كردو بة كؤآلنة دريَذةكةدا دوو القت هةةبوو دووى  بدةيتةوة يان خوا حافيزى ب ةيت ثشتت ل
دي ةيشت قةرد كردو لةسةر شةقامى سةرةكى طريسايتةوةو هيض برِوات نةةدةكرد ضةؤن لةةو تةَلةيةة     

 قوتار بوويت كة ثةل يَشيان كرديت تا ثيَوةى ببيت.
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تؤ بيت بةةرةو مةاأل    دةستت لة تاكسييةك بةرز كردةوةو خؤت ت  ئاخنى ب  ئةوةى برِوا ب ةيت ئةوة
 دةرِريشتيت.

بةيانى ضوويتة مةيدانى كاورِفرؤشان و كاورِيَ ت كرِى و هةر لةول سةرت برِى و طؤشةتةكةت بةسةةر   
 ناسياوو دراوسيَ اندا بةشييةوة.  
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(49) 
 

لة ماوى ضوار ثيَنج ساَلدا س  جار رِاثيَضى سةةربازييان كرديةت و سةىَ جةار بةرهةةَلىيان كرديةت.       
ريَ يان لةبةر ئةوةى نةتةوةى دووةميت  جاريَ يان لةبةر ئةوةى دوو ساَلت لةبةرةى جةن  بةسةةر  جا

 بردووة  دواجار لةبةر ئةوةى ب  ضةك بوويت و بوويت بة ضةكدار!
لةبةرةى ناوةرِاست بوويت بةرثرسى دةزطةكةتان بروس ةيةكى بةدوادا نارديةت. دةبيَةت بةة ثةلةة لةة      

 طةأل خؤتدا بريت دةكردةوة: دةزطة ئامادة ببيت. لة
ة تؤ بَليَيت بؤضى ئةةم بروسة ة بةثةلةيةةى بةؤ ِرةوانةةكردووم  ضةي دةويَةت؟ فيسةتيظاَليان هةيةةو          
دةيانةويَت بةشدار مب  يان كؤرِيَ ى رِؤشنبريى هةيةو ثيَويستة بةشدارى ب ةةم؟ ثيَدةضةيَت بابةةتيَ ى    

 تيَ رِادةم!!رِؤشنبريى طرن  هةبيَت و حةز ب ةن منيش كةوض يَ ى 
لةو بريكردنةوانةدا بوويت  داواكارييةكت نووسى و بروس ةكةت هاوثيَض لةطةأل داناو ثيَش ةشت كرد  
داواى ضةند رِؤذيَك مؤَلةتت كرد. بريت لة سةربازطة نةبوو  بريت لة دةزطةو ثايتةخت دةكردةوة  بةةو  

 بؤنةوةيش سةرت لة خيَزانةكةت دةداو تةس ينيت دةهات.
دةكرد ئيَستة لة نووسينطةى بةرثرسى دةزطة دانيشتوويت و ضاوةرِوانيت بضيتة ذوورةوة. ئةم خةياَلت 

ديَت و ئةو ديَت و هيَشتة نؤرةى تؤ نةهاتووة  تؤ بَليَيت دوايةمني كةةس بةانطى تةؤ ب ةات. نرةرؤى      
َلةةتيان  خةون و بريكردنةوة بووبوويت. نيوةرِؤ ئةفسةرى سةربازطةكة ثؤستةكةى هيَناو حةةوت رِؤذ مو 

 ثيَدايت.  
مؤَلةتت وةرطرت و لة ناو ئؤتؤمؤبيلةكةيشدا ضةندين طرميانةو ئةطةرت دةهيَناية ثيَش ضاوى خةؤت و  

 بريى رِاطوزارى بة ميَش دا تيَدةثةرِى:
ة خؤ من نيَوامن لةطةأل بةرثرسى دةزطة ئةوةند باش نيية  ئةوة خؤر لة كويَوة هةةَلهاتووة  ئةةوة ضةى    

ناردووم  تؤ بَليَيت بيةويَت منيش وةك شيَخ نةدي  و عارف تيمارو حةمةة رِةش و   قةوماوة بة دوويدا
موحسني هرمزى و كةما َ رِةشيدو مستةفا وةمتان كتيَبيَ ى بؤ بنووس  و ثاداشتيَ ى ضةةورم بةدات !!   

 نا نا دةيةويَت وتاريَ ى لةسةر ئةم بارودؤخةى ئةم دوايية بؤ بنووس  كة بةسةر وآلتدا هات!! 
كام نةطةيشتيتة هيض دةرةجناميَ ى ئةوتؤ بزانيت بؤضةى بةدوايةدا ناردوويةت. تةةنيا ئةةوة نةةبيَت       ئا

ِرووداويَ ى طرن  لة ئارادايةو ثيَويست بة ِرؤيشةتنى تةؤ دةكةات. ِرؤذى دواتةر لةة دةزطةة ئامةادة        
ون بةووةوة  بوويت. س رتيَرى بةرثرسى دةزطة هيض هةواَليَ ى ث  رِانةطةيانديت. الى بةرثرس بةؤت رِو 

كة دةزطة دوو كؤرسى خويَندنى لة دكتؤراو ماجستيَرى لة دةرةوة بؤ دابني كراوةو ئةوان دوو كةسةيان  
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دةويَت  يةكيَ يان تؤيت و تةؤى بةؤ ئةةوة دةستنيشةان كةردووة داواكةارى و بةَلطةةكانت ثيَشة ةش         
 ب ةيت.

 ةشةت بةة وةزارةت كةردن     ئةو ضةند رِؤذة هةةموو بةَلطةةو كةارة ثيَويسةتييةكانت تةةواوكردو ثيَش     
ضاوةرِيَى ضاوثيَ ةتنت كرد  لةطةأل تؤيشدا ضةندين كةسى دي ةو تةنانةةت )نيهةاد بيةذى( داواكةارى     
ثيَش ةش كردبوو  لةمؤَلةتى مانطى دواتردا ضةاوثيَ ةوتنت تةةواوكردو زانيةارى و ناوونيشةانيان ىلَ     

يَضوو تا لةة دوامؤَلةتةدا سةةرت لةة     وةرطرتيت و ضاوةرِوانى ئاكامى وةرطرتن بوويت. شةش مانطى ث
 خؤيةتى داو ثيَيان رِاطةيانديت:

 ة رِةوةند .. ضيت ث  بَليَ   بة داخةة وةرنةطرياويت!!
تؤ دةتزانى وةرناطرييَيت  لةبةر ئةوةى هيض رِؤذيَك رِاثؤرتيَ ت لةسةر هاوةأل و برادةرو دةورو بةرت بؤ 

تةنيا دَلت الى خةباتى نةتةوةكةتة  دَلةت الى ئةةو   بةرذةوةندى مريى نةنووسيوة  ثياوى كةس نييت  
باى ئازادييةية كة لة ئاسؤى باكوورةوة هةَلي ردبوو  ئةو بايةى بة هيض زةبرو زةن  و هيَرش و تةؤث  

 و فرِؤكةو ثيالنى نةطريسانةو دوورمةودا بةرى ىلَ نةدةطريا!
وو  خؤت بة شؤرِشوان دادةنا  بة دواى ئةويش لةهةر هةمووى طرنطرت تؤ ثيَوةنديت لةطةأل شؤرِش هةب

بازووى خؤت خؤت ثيَطةياندبوو  ئةو حةبةت قووت نةةدابوو  كةة )نيهةاد بيةذى( لةميَةذبوو قةووتى       
 دابوو  ئةويان وةرطرت و تؤيشيان لةو هةلة بيَبةش و نائوميَد كرد.

ونى ذمةارةى  برِيار بوو كؤرسى خويَندنةكة لة دةرةوةى وآلت بيَةت  لةبةةر بةارودؤخى وآلت و زؤربةو    
زان ؤو ئامؤذطة لة وآلتدا ضاوثؤشى لةناردنة دةرةوةى خويَندكاران كراو برِيار درا ئةو كؤرسانة لةةناو  

 وآلت ئةجنام بدريَن.
نيهاد بيذى  كة وةرطريا  س رتيَرى طؤظارى )كةيوان ( بةوو  لةةزان ؤى )سةيَودين( وةرطةريا  دةبةوو      

بينا بؤ سةرثةرشتى تيَزةكةةى  ناتةوة  دكتؤر شامل حوسيَن ماجستيَر لةسةر بابةتيَ ى ويَذةيى بنووسيَ
دةستنيشان كرا  بةدةبةخت لة داخى طيَل و طةوجى نيهاد بيذى شةةش مةانطى نةةبرد بةة دَلةةكوت       
كؤضى دوايى كرد  ناضار دكتةؤر سةةيفةدين جةةفايان بةؤ دةستنيشةان كةرد سةرثةرشةتى تيَزةكةةى         

بؤ دكتؤر سةيفةدين لة طؤظارى )كةيوان(دا بىودةكردةوةو  ب ات.نيهاد بيذى بابةت و وتارى رِةخنةيى
ثاداشتى ضةورى بؤ دةنووسى. ئةويش دريَرى نةكردو تيَزةكةى بؤ نووسى و لةكاتى بةرطرى كردن لةةو  
تيزة تؤيش ئامادةبوويت. بينيت نيهاد بيذى لةبةر ئةةوةى خةؤى تيَزةكةةى نةنووسةيوة نةيةدةزانى و      

رِاو ئاكامانةةة ب ةةات لةةة تيَزةكةةةدا تؤمةةار كرابةةوون  ئةمةةةيش    نةيةةدةتوانى بةةةرطرى لةةةو بةةريو 
ساختةكارييةكةى ثرت ئاش را دةكرد  ناضار بوويت هؤَلةكة بةج  بهيََليةت و نةةفرةت لةة دي تةاتؤرو     

 دي تاتؤرى ب ةيت.
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 بةيانى دكتؤر سةبرية بةهلوو  ثيَى رِاطةيانديت )نيهاد بيذى( برِوانامةى )ماجستيَر(يان بة ثلةى هةرة
باش لةسةر بابةتى )سوودى هةنارو هةرم  لةباخةكانى ورم ( ث  بةخشيوة. ئةمةيش رِيَى بؤ خؤش 
كرد لة خويَندنى دكتؤرا وةربطرييَت و بة فيتى دارو دةستةكانى رِذيَ  رِةخنةطرو شاعريى ناودار عارف 

 ( بةؤ نووسةي و   نيشانى ) كيَشى ثةجنةو ثىَ لةة هةؤنراوةى بة  دةرثة    وتيمار تيَزى دكتؤراكةى بة ناو
 برِوانامةكةيشى مسؤطةر كرد!!     
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(47) 
 

فةرمانت بؤ دةرضوو  ثيَش ئةوةيش يارمةتيدةر ثيَوةنةدى ثيَةوة كرديةت و لةطةةَلت ئاخافةت و ثيَةى       
 رِاطةيانديت:

 ة ئةو ثلةو ثايةم بؤ تؤ هةَلبذاردووة.
ت  بؤ .. نا..ئةوة ضةند سةاَلة لةة   بة تاقي ردنةوة بؤى دةركةوتبوو كة دةتوانيت ئةو ئةركة رِابثةرِيَني

هةمان شويَن كةار دةكةةيت و بةتةةواوةتى شةارةزاى توانةاو ليَهاتوويةت بةووة  تةؤيش هةيض خةؤت           
 نةشَلةذاند  وةآلمت ئةوة بوو:

 ة هةر كاريَ   ث  رِابسثيَرن ناَليَ  نا ...
 فةرمان دةرضوو  ب  ثشوودان كارةكةت ئةجنام دةداو رِاتدةثةرِاند.

بة ثيَثلةكانةكاندا سةردةكةوتيت و هيَشةتة دةرطةةى ذوورةكةةت نةةكردبووةوة  مامؤسةتا       بؤ بةيانى
)دليَر( لةبةردةمتدا قوت بووةوة  مةضةكى توند طرتيت و بةرةو ذوورةكةى خؤى برديت و خةؤى ليَةى   
دانيشت و تؤ بةة ثيَةوةو بةةدةم دانيشةتنةوة ضةةند كاسةةزو نوسةراوى دايةة دةسةتت و لةطةَليانةدا           

 يَشا:هةَلي 
ة ئاكةت لةمانة بيَةت .. دةبيَةت زوو ضةاو هةةَلبهيَنن!! دؤسةت و خاوةنةدةكانيان ثيَوةنةدييان ثيَةوة         

 كردووم. دةبيَت دةست و برد ب ةيت!!
تؤ سةرت بؤ دةلةقاند  بة هةزارو يةك بيانوو خؤت لة دةستى قوتةاركرد. كةة لةة ذوورةكةةى خةؤت      

روولةو .. ضةةندين ناسةياوو نةناسةياو تةةنطيان ثةيَ      جيَطري بوويت ..ئةوةندةت زانى بوو بة شةارةميَ 
 هةَلضنيت .. تؤيش زؤرتر سةرت قاأل دةبوو بؤ ئةوةى كارةكانت ئةجنام بدةيت و بطةرِيَيتةوة ضاثخانة.

ئةم نووسراوةى دةدايتىَ.. ئةوى دي ةة هةةواَلى نووسةراويَ ى ثيَةرارى دةدايتة  .. ئةوةكةةى دي ةة        
نى ضاوهةَلنةهيَنانى نووسينةكةى دةكةرد.. ورِو كاسةيان كردبوويةت..    طللةيى و طازةندةى لة دواكةوت

نةتدةزانى ضى ب ةيت و ضؤن زار هةَلبهيَنيت .. جار ناجاريش لةطةةأل دؤزينةةوةى وةآلمةى رِاسةت و     
 رِووندا .. دةمت دةبوو بة تةَلةى تةقيوو ضاوت ئةبَلةق دةبوون و ميَش ت لةكار دةكةوت!

اتى شتيَ ى سةير طوزةرانى ئةو رِؤذانةى ىلَ تا َ كردبوويةت!! .. نةتةدةتوانى   ويَرِاى سةرقاَلى و كةم ك
ليَرة بؤ ئةول جبووَليَيتةوة  لةناو ذوورةكةدا  لةبةر دةرطة  لةناو ئؤتؤمؤبيل  لةة رِيَةرِةودا  لةة كةاتى     

بةزة بةسةةر   دابةزين بة ثيَثل ةو لة هةر شويَنيَ دا بوواية هةر خةَلك بوون بة رِووخؤشى و ثيَ ةةنني و  
 ليَوةوة تاويان دةدايت  و تةوقةيان لةطةأل دةكرديت:

 ة هةر لة خؤت دةوةشيَتةوة!
 ة ثياوى شياو لة شويَنى شياودا!
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 ة ئةو شويَنة هةر شايةنى تؤية!
 لةو الوةيش زرِةى تةلةفؤن رِاوةستيَت  يةكيَك ثريؤزبايى ىلَ دةكرديت.. يةكيَك طللةيى دةكرد..

ردووةتةوة  با بتبينني.. هةر نةبيَت تاويَك دانيشني .. دوو قوم هةَلدةين و ضوار ة كاكى برا ..خؤت شا
 قسةى ىلَ ب ةين ..!

ة من هةر طوتوومة تؤ شايةنى ئةو شويَنةيت .. شويَنى دةست رِةنطينيةت ديةارة ...ئةةوة نييةة ..     
 تةماشاكة .. بةخوا لة هةموو اليةك هةر باس  كردوويت !! دة ديار بة .. ديار!!

 نةتدةتوانى بةبازارِدا تيَثةرِيت .. هةر ناسياوو نةناسياو بوون .. مةضةكيان دةطرتيت:
 ة بةخوا ئةم شةو دةضني لة يانةى ).........( نةختيَك سةرى خؤمان طةرم دةكةين...!

بةضةندن بيانوو .. بة ضةندين سويَندو ثارِانةوةو ت او بةَليَن .. خةؤت ىلَ رِزطةار دةكةردن .. بسةتيَك     
دةضوويت.. يةكيَ ى دي ة لةوالتر تةنطى ث  هةَلدةضنيت.. هةةمان داخةوازى بةة طويَةدا دةدايةت!!      

 هةَلضوونت دةطةيشتة ترؤثك .. بة ثارِانةوة خؤت لة ئةويش رِزطار دةكرد!!
ماوةيةك بةو جؤرة بةر مةترسى شاآلوى سةةرقاَلى و تةلةةفؤن بةؤ كةردن و سةؤراخ ثرسةني و لةة دوو        

كةى خؤت بةسةركةوتوويى رِادةثةرِاند.. تا رِادةيةك يارمةتيدةر زؤرى ثيَ خؤش بوو! طةرِان  كة ئةركة
 ئةو وشانةى لة زار ترازابوون:
 ة لة زووةوة ضاوم برِيبووية!!

لةم الوة تؤ هةر س اآلو ئاخ و ئؤفت لة دةستى ئةو ئةركة دةردةبةرِى  حةةزت لةةو شةويَن و ثايةيةة      
.. زؤر جاريش لةبةردةم برادةران و ناسياواندا دوو بارةو سة  بةارةت   نةبوو.. ليَوت ىلَ هةَلدةقورتاند 

 دةكردةوة:
 ة ئةو شويَنةم ناويَت .. نامةويَت ..لةول دانانيش  .. نا .. نا!!

بةة   تيش حةةز تةؤ وةرِسى نةيطرتبوويت  رِيَطةى داهيَنان و ئازادى بريكردنةةوةى ىلَ تةنيبوويتةةوة    
 ويَندنةوةو خؤخةري  ردن بة وشةوة بوو..ئازادى بريكردنةوةو داهيَنان و خ

 سةر لة بةيانييةك يارمةتيدةر بة دوويدا نارديت:
ة تؤ ناَليَيت لةم ذوورةدا دانانيش  و ئةم ئةركة رِاناثةرِيَن  .. ئةو شويَنةم ثىَ ناخؤشة ..! ثلةةو ثايةةو   

 م!كورسي  ناويَت و حةزم بة بةرثرسياريةتى نييةو ئارةزووى ئازادى رِةها دةكة
 تؤيش بة زةردةخةنةيةكةوة وةك بَليَيت ضؤلةكةيةكيت دوو باَلى ئازادبوونت ىلَ رِوواوة  طوتت:

 ة بةَلى طووتوومةو .. ثيَى ىلَ دةنيَ  .. رِيَى ئازادى داهيَنان و بريكردنةةى ىلَ طرتووم.
 يارمةتيدةر دريَذةى بة قسةكانى دا:

 يت و.. بضيتةوة سةر كارةكةى جارانت..ة بؤية برِيارمان داوة ئةو شويَنة بةج  بهيََل
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كليل و بابةت و كةرةستةكان رِادةستى )دَلدار( ب ةو ئةومان بةؤ ئةةو بةرثرسةياريةتيية دةستنيشةان     
 كردووةتةوة.. ئةو كورسيية بةج  بهيََلة.

طيَتييةك شادى و كامةرانى خؤى هاويشتة نيَو دةروونتةوة ..ضوون بيَضووة ثاسةارى كةة تةازة فيَةرى     
ةفرِل بووبيَت .. فرِيت .. فرِيت .. ئيدى خةَل ةكة كة بينييان وات ىلَ هات.. دويَنةى وةك نيسةك   باَل

رِوويان تيَدةكرديت.. بؤت ثيَدةكةنني .. بة دواتدا دةطةرِان و ثيَوةندييان ثيَوة دةكرديةت .. سةؤراخيان   
 اويان نوقاندو رِؤيشنت!!دةكرديت .. بانطهيَشتيان دةكرديت .. هةردوو رِووةكةى خؤيان ظةشيَردو ض

تؤيش لة كورسييةكة مؤرِت بردةوة ..بؤت ب راية دةتسووتاند! هةموو تاوانةكة تةاوانى كورسةييةكة   
بوو.. ئةو خةَل ةى وا ليَ رد. بؤية درومشيَ ت بؤ خةؤت هةَلبةذارد.. تةا لةة ذيانةدا مابيةت تةوخنى        

  كورسى لةو جؤرة نةكةويت !!
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نيَوان طةرِةكيَ ى كؤن و طةرِةكيَ ى نيمضة نويَدا بوو  كةضى تا رِادةيةك لةة  ئةطةرضى خانووةكةتان لة
بوارى ثاك و تةميزييةوة دَلطةري بةوو  نةةختَيك لةةوة برتازيَةت كةة هةةموو شةتيَ تان ئةةم ِرؤ ثةاك           
 ب ردايةتةوة  سبةين  قؤالجنيَك تؤزيان ىلَ دةنيشت  ناضار دةبوون بة ثةرِؤ بيانسرِن و لةبةردةم ميوان
و خزم و ناسياودا شةرمةزار نةبن.. زؤريش بيَزار بوون كة خانووةكةةتان سةةرةرِى بةوو  لةة بةازارِةوة      
نزيك بوو  ضى ناسياوو خزميَك سةريان بة شاردا بتةقيباية دةبوو سةريَ يش لة مةاَلى ئيَةوة بةدةن و    

 تؤزيك دابنيشن و ثىوو طؤشتى مريشك مسيََليان ضةور ب ات.!

وةى باشة لة مارو ميَروو  لة مشك و رِسةق و جورجةةوة دوورة  دارو درةختيشةتان    ئةم خانووةتان ئة
نيية.. لةبةر ئةوةى خانووةكة سةرى واآليةو جيَى باخضةيةكى ئةوتؤشةتان نييةة باَلنةدةو مةة  ليَةى      
بنيشنةوةو  طيانلةبةرى دي ة بةخؤوة بطريَت و ببيَتة جيَى زيةان و نيطةةرانى..ميوانيَ ى زؤريشةتان    

   ئةطةر بََلييَت زةنطى دةرطةكةتان رِؤذى سةد جار زرِةى ليَوة ديَت  تؤ بَلىَ دوو سةد!ديَت
ئةةةوة لةاليةةةن رِسةةق و جورجةةةوة  هةةةر لةةةم نةةاوة نةةةبينراون  ئةةةو دوو سةة  مشةة ةيش دةضةةوونة 
مووبةقةكةوة لة كونى ئاوةرِؤى جؤطةَلةكةوة .. لة كؤآلنةوة هاتبوونة ذوورةوة.. بؤنى رِؤن و طؤشةتى  
ضةوريان كردبةوو  ئةةوةى بةاش بةوو تةَلةيةةكى كؤنتةان هةةبوو هةةر سةيَى ثيَةوة بةوون و سةةرتان             

 ئاسوودةبوو!
 ئةول رِؤذىَ طةيشتبوويتةوة  جاريَك جلةكانت نةطؤرِيبوو تابان هةواَليَ ى ناخؤشى ثيَدايت:

 ة دةزانيت جورج اليةك لة عةباكةى خواردووم!
 طوتت:

 ة نةَليَيت عةبا نويَيةكةت؟
 بةَل   بةكةَل ى ئةوة نةماوة بةسةريدا بدةم! ة

 ة ماَلى جورج بة قورِ بطرييَت. ئةو عةبايةى بة بيست و ثيَنج دينارت كرِيبوو...
 مووضةكةيش  دةرناهيَنيَت .. تا عةبايةكى نويَت بؤ ب رِم  باشة ئةو جورجة لة كويَوة هات؟!

اتيَك ميواةان هات. ئا ئةو كاتة طيانلةبةةريَ    ة وا بزامن ئةو رِؤذة دةرطةى دةرةوة لةسةر ثشت بوو ك
بينى لة دةرةوة تيذ تيَثةرِى و هاتةةذوورةوة  لةوانةيةة ئةةوة جةورج بيَةت و ئةةو اليةةكى عةباكةةى         

 خواردمب!
لةو رِؤذةوة خةو نةضووة ضاوتان  ثالن و رِل و شويَنتان بؤ لةناوبردنى ئةةو جورجةة دانةا. تابةان ئةةو      

نةةاو  كةةارتؤنيَ ى رِؤخسةةت و دةرمانةكةةةى لةسةةةر رِؤكةةردو  لةةة ثشةةتى  دةرمانةةة شريَسةةينةى هيَ
 كةنتؤرةكةوة داينا.
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شةو هات و جورج دةستى بة خرِةخرِ كردو خةوى لةضاو حةرام كةردن. هةَلسةايت ثة  لةقةيةةكت بةة      
كةنتؤرةكةدا كيَشا  تا ماوةيةك دةنطى نةما. خةو ضووبووة ضةاوت و نةضةووبووة ضةاوت  تابةان بةة      

 ةوة هاوارى ىلَ هةستا:ضرثةيةك
 ة ئةوةتة ئةوةتة لةسةر ميَزةكةية  جورجيَ ى طةورةية..

رِاثةرِيت.. لة هةستان و رِاثةرِينى تؤدا نةزانرا بؤ كول ضةوو.. هةةر نةةبوو بةؤ تؤزيَةك خةةو ضةاوت        
 لةكةللةى سةرتةوة دةرثؤقنة دةرةوة  ديسانةوة رِاكشايتة سةرج   نةتزانى كةى رِؤذ بووةوة.

كة هةستان هةموو نويَنةكانتان لةسةر بؤفيييةكة الدا  ديتةان ليَفةةو دؤشةةك و سةةرينى بةؤ      بةيانى 
 نةهيَشتوون  هةمووتان لة ذوورةكةى دي ة لةسووضيَ ةوة هةَلثةسارد.

 كيَشةكة طةورةتر بوو  خزم و ناسياوو دراوسيَ ان ثيَيان زانى. يةكيَك هةَلي يَشاية:
 ة تةَلةى طةورة بهيَنن.

 ناضار بوون بري ب ةنةوة ضؤن ئةو جورجة لةناو ببةن و نةهيََلن زيانى زؤرترتان ثيَبطةيةنيَت.ئيَوةيش 
 ئةم جار تابان ضووة بازارِو مةرطةمووشى كرِى و لةنيَوان كةنتؤرو ديوارةكةدا رِؤى كرد.

 ثيَت طوت:
بةزانن شةتيَ ة   ة ئافرةت نةكةيت بري لة منداَلةةكان بربِيةت و تؤزيَةك لةةم مةرطةمووشةة خبةؤن و وا       

 دةخوريَت و لةسةر رِيش مسيََليش دابنيَني!!
مةرطةمووشيش سوودى نةبوو. لةبازارِ تةَلةيةكى طةورةت بةسىَ دينار كرِى و ثةنريى ضةةورو ثةث ةة   
ضةورةتان ثيَوة كردو لةثشت كةنتؤرةكةتانةوة دانا  بةش ةم مام جورج سةرى ىلَ بدات و ثيَوةى ببيَت 

يَت  كةضى هيض ئاواتيَ تان بةدى نةةهات. تةا كتيَةب و دةفتةةرو كةة  و ثةة        و ذيانى ث  كؤتايى ب
 وةستاباية مام جورج توخنى ثةنريى تةَلةو ثةث ة ضةورةو مةرطةموش نةدةكةوتةوة!

كار لة كار ترازا  جورج لةثشتى كةنتؤرةكةوة سةنطةرى خؤى قاي  كردبوو  رِؤذان ديار نةبوو  شةةوان  
 ةخرِو شت و مةكى دةكرماندو خةوى ىلَ حةرام دةكردن!دةردةكةوت و دةكةوتة خرِ

هةفتةيةك ثرت بةو ثةريَشانييةوة تالنةوة  سةرلةبةيانييةك خؤت ثؤشتة كردبووةوة  دةتويست لة مةاأل  
دةرضيت  ئةوةندة ماندوو بووبوويت  شةو خةوت ىلَ نةكةوتبوو  هةستت بة ج  و جةووَلى جورجةكةة   

 نةكردبوو  ثرسيت:
 ت دةَليَيت جورجةكة نةماوةو  رِؤيشتووة!ة ئةرل ئافرة

 ة رِؤيشتنى ضى! ئةم شةو لة سةرووى سةرمانةوة خرِةى دةهات  لةوانةية لةم سووضةوة بيَت.
دةستى بؤ سووضيَ ى كةنتؤرةكةة رِاكيَشةا. ئةةو سووضةةيش ئاسةقييةكةى ىلَ بةوو. شةتةكانى سةةر         

قييةكةوة رِوانيةت ثةرية جةورج لةة نيَةوان دوو      ئاسقييةكةتان الداو رِاتان يَشاية ئةم الوة. لةسةر ئاسة 
ديوارو كةنتؤرو ئاسقييةكةدا طريى خواردووة. داريَ ت بة دةستةوة بوو  ثيَتدا كيَشةا. دةيويسةت بةة    
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كةنتؤرو ديوارةكةدا هةَلبزنيَت  بةآلم تةؤ رِيَةت ىَل طرتبةوو. داواى داريَ ةى دريَةذترت كةرد  هةركةة        
 يَدا بوو داريَ ت ثيَدا كيَشا..دارةكةيان بؤ هيَنايت  تا هيَزت ت

لة جووَلة كةوت. ئةم جار بةتةواوةتى ئاسقييةكةت الداو بة دارةكة فرِيَت دايةة دةرةوة ..! تةماشةاى   
ثشتى كةنتؤرةكةتان كرد بةتةواوةتى بةرطى كتيَبيَ ةى خواردبةوو  بةةآلم كةة ويسةتبووى نةاوةرؤكى       

ةى هيَنةاو بةةم شةةودا بة  ثةةذارةو نيطةةرانى       كتَيَبةكة خبوات .. كؤتاييتةان بةة ذيةانى نةطريسةان    
نويَنةكانتان بةؤ شةويَنى جةارانى خؤيةان طيَرِايةةوةو نةاو ذوورةكةةتان رِيَةك و ثيَةك كةردةوةو دَلنيةا            

 سةرخةويَ ى باشتان ش اند!
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ن تا دةهات بارو طوزةران لة ثايتةخت طرانرت دةبوو  بةس  منداَلةوة لة دوو ذوورو لة كريَضيدا ذيانتةا 
تاأل بوو  مووضةكةت تةنيا بةشى كرل و كارةباو خورادنى دةكةرد  نةتةدةتوانى ضةةند قرووشةيَك بةؤ      
رِؤذى رِةش ثاشةكةوت ب ةيت  لةم الوة مووضةكةت وةرطرتباية لةو الوة تةواو دةبوو  بةهةةزار حةاأل   

لة ثاريَزطةةكان    دةطةيشتيتة سةرى مان . بريتان لةوة كردةوة ثايتةخت بةجىَ بهيََلن و بضنة يةكيَك
 رِؤذيَ يان تابان هةَلي يَشاو طوتى:

ة ثيَرِا ناطةين  ضى ثارة دةردةكةين بؤ كرل خانوو و كريَى كارةباية  بة عةةزرةت دةرضةوونيَ ةوةين    
بة عةزرةتى دةستيَك جل و بةرطى جوان و ثوختةوةين  بة عةزرةت خواردنيَ ى ثوختةوةين  ئيدى بة 

 بةريةوة نةما.
 :تؤيش طوتت

 ة باشة ضى ب ةين؟
 ة با ليَرة بار ب ةين.
 ة بؤ كول بار ب ةين؟

 ة دةضني بؤ ثاريَزطاكان.
 ة باركردن بةو شيَوةية ئاسانة؟

 ة بؤ ئاسان نيية؟
 ة من كارم ليَرةيةو ليَرة دامةزراوم و ليَرة ضاوم كراوةتةوة.

 ة دةتوانيت خؤت بطويَزيتةوة.
 ة طواستنةوة ئةوةند ئاسانة؟

 نيية  ئةو ئيشة نا  ئيشيَ ى دي ة. ة بؤ ئاسان
 ة ئةوة كارو مؤَلةت و داواكارى دةويَت.

 ة داواكارييةك ثيَش ةش دةكةين و ضاوةرِل دةكةين!!
 ة ئةى بؤ كام ثاريَزطة بضني؟

 ة دةضني بؤ )هةوران(  ماَلى براكةم و خزميشمان لةول هةية!
و جةجناَلييةةى  ةخواليةةوةو حةةزت دةكةرد لةة    رِاتان كردة يةك رِا  بؤية ئةو بريؤكةية لة ميَشة تدا د 

ت و  لةة ثاريَزطةيةكةدا بطريسةيَيتةوةو تيَةر هةةواى ثةاك و تةةميز هةَلمةذيت و         ثايتةخت قوتارت بي
منداَلةكانت لةناو كؤمةَلى خؤتاندا طةورة بنب و نةريت و رِةوشت و رِةفتةارى باوبةاثريان فيَةربن. بةةم     

ى ثاريَزطةة ثيَش ةشةت كةرد  دةشةتزانى ئاسةان ارى زؤر بةؤ       رِؤذدا داواكارييةكت نووسى و لة تةالر
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باركردن لة ثايتةخت بؤ ثاريَزطةكان هةية. ماوةي ضةند مانطيَك هيض دةن  نةبوو  ديسانةوة رِاثيَضى 
سةربازى يةدةك كرابوويت  ئةوة دووةمني جارت بوو رِاثيَض ب ريَيت  لة مؤَلةتيَ دا تابان ئةو هةواَلةى 

 ثىَ دايت:
 انيت رِةزامةندى لةسةر باركردنةكةمان دراوة؟ة دةز

 ة لة كةيةوة  خؤ من هةر لة بريم كردبوو.
 ة ئةوة هةفتةيةكة  دةبيَت بضيت ضى ثيَويست بيَت تةواوى ب ةيت.
 ة باشة سبةين  دةض   تا بزامن ضى ثيَويستة بؤ ئةوةى تةواوى ب ةم.

تةواوكرد. هاتيتةوةو تةلةفؤنت بؤ براكةى تابةان  ئةو رِؤذة لةتةالرى ثاريَزطة هةموو ثيَداويستييةكانت 
كرد  لة )هةوران( خانوويةكتان لة طةرِةكى خؤيان بؤ بةكرىَ بطريَت  ئةطةر لةة تةنيشةت خؤشةيانةوة    

 بيَت باشرتة تا ئاطةى لة منداَلةكان بيَت  ضون ة هيَشتة خؤت لة سةربازى بةرهةَلى نةكراويت.
ةكى لةو جؤرةدا بطةرِيَت  مؤَلةتةكة تةواو بوو  لةسةربازى بوويةت   بةَليَنى ثيَ دايت بة دواى خانووي

كاتَيك خانوويةكى لة نزيك خؤيان بةؤ بةةكرل طرتبوويةت  دةشةتبوو ناوماَلةكةشةت بةؤ بطويَزنةةوة.        
)ئازاد( برا بضووكى تابانى خيَزانت ئةويش تازة ئامؤذطةى تةكني ى تةواوكردبوو  ئةويش لةسةربازى 

ةكةى باش بةوو  تاكسةييةكى هةةبوو كةارى ثة  دةكةرد. ئةازاد لةطةةأل لؤرييةةكى          بوو  بةآلم شويَن
بارهةَلطرى مريى لةوانةى لة شارى )هةوران(ةوة بارو شت و مةك بؤ ثايتةةخت دةهيَةنن و دواتةر بةة     
بةتاَلى دةطةرِيَنةوة  شةو ناوماَلةكة بار دةكةن و دةمةوبةيان بةرِل دةكةون. ئةطةرضى ئةازاد هيَشةتة   

ةنووستبوو  تيَرخةويش نةةبووبوو بةة تاكسةييةكةى خةؤى دواى لؤرييةكةة دةكةةويَت. تابةان و        تيَر ن
 منداَلةكانيش لةطةَلى سوار دةبن.

زؤر دةرِؤن  لةرِيَطة خةو ضاوى دةطريَت و تاكسييةكة لةرِل دةردةضيَت. تابان ضةاو دةكاتةةوةو هةاوار    
 دةكات:

 ة ئازاد .. ئازاد ..وةرطةرِاين  وةرطةرِاين.
ازاد بة ئاطة ديَتةوةو تةماشا دةكات لة رِيَطة قريةكة اليةان داوةو كةوتوونةتةة نةاو جةارِو دةسةلَ و      ئ

دانةكة  كؤنرتؤَلى تاكسييةكة دةكات و ديَتةةوة سةةر رِيَطةة قريةكةة. كةة دةطةنةة )هةةوران( ثةَيش         
ماَلةكةة دةهيَننةة   لؤرييةكة دةكةويَت و لةطةرِةكى )دؤستايةتى( لةبةردةم خانووةكةةدا رِادةطةرن و ناو  

 خوارةوة.  
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دوو س  شةوة رِاديؤكان ئاطةدارى و بةياننامة بىودةكةنةوة  تؤيش تا درةنطى شةو طول لة هةةوا َ و  
سروودة نيشتمانييةكان دةطريت  دويَنى ئيَةوارةت بةري دةكةويَتةةوة كةة ئؤتؤمؤبيلةةكانى ثةؤلي  و       

انى شاردا تيذ تيَدةثةرِين و بانطةوازيان بؤ خةةَلك بةىو   ئاسايشى مريى بة كؤآلنى طةرِةك و شةقامةك
دةكردةوةو ئاطةداريان دةكردن لةماأل دةرنةضن  نيازيَ ى طىويان هةبوو  شار لة دواى شار لة ضةنطى  
زةبرو زةن  دةردةضوو  خةَل ةكة هةَلدةستان و رِادةثةرِين و دارودةستةكانى رِذيَ  لة رِوو رِةشى و بةىَ  

دةهاتن و خؤيان دةشةاردةوةو لةةذيَر ثيَةى رِق و كينةةى ضةني و تويَذاَلةة هةةذارو نةةدارو         ورةييدا هةَل
رِاثةرِيوةكةدا دةثليشانةوة  بةيانى هيَشتة قاوةَلتيت نةكردبوو  ويسةتت ئاويَةك بةة خؤتةدا ب ةةيت       
دةنطى تةقةو هةةراو هوريةا بةةرز بةووةوة  سةةرت كيَشةاية دةرةوة  هةةواَلى رِزطةاركردنى دةزطةة          

رِؤذيَ ى دي ة لة شار هةَلهات  رِؤذى ئةازادى  بةة خةويَن و بةة       ةرمييةكانت بةرطول كةوت ف
بازووى رِؤَلةكانى ميللةتةكةت ئاسؤيةكى رِوون و رِووسوور واآلبوو  دةروازةى تةكانيَ ى دي ة كةوتةة  

 سةر ثشت.
اوةرو طيةان لةسةةر   ئةو رِؤذة تا ثاش نيوةرِؤيةكى درةن  هةموو دةزطة فةرمييةكان بة هيَةزى جةةم  

ئةةاواوة ثةلةةةقاذةى مةةةرطيان دةكةةردو ضةةةند ذدةسةةتةكان كةةؤنرتؤأل كةةران  يةةةك دوو كؤثتةةةر لةةة رِؤ
مووشةكؤكةيان ئاراستةى خةَل ى رِاثةرِيوى شاركردو ليَةرةو لةةول بةةدةم دارودةسةتةكانى رِذيَمةةوة      

 ضوون  كة نة دةن  و نة نقةيان مابوو  ئاكام ئةوانيش هةآلتن.
بة دواوة دارتيلةكان كارةبايان تيَدا نةما  ضةند شةويَك بة  كارةبةا مانةةوة  لةبةةر ضةراى       لةو شةوة

نةوت و سازدا طويَتان لة هةواَلةكانى خةَل ى رِاثةرِيو دةطرت  كة سةرجةم شارو شارؤضة ةكانيان لةة   
يةدان و  ضنطى زةبرو زةن  رِزطاركرد  بارودؤخيَ ى ئازادى هاتةة كايةةوة  ئةطةرضةى سةةرةتا قوربان    

باجى نةةبوونى كارةبةاو ئازووقةةو طرانةى بةة دواوة بةوو  ىلَ وردة وردة كةليَنةةكان تةا دةهةات ثةرِ           
 دةكرانةوةو بة نينؤكى خؤتان سةرى خؤتان دةخوراند.

يةك هةفتةى ثيَنةضوو  هاوسةرةكةت بةرةبةيان ذان دةيطةرت  ضةرايةكت بةة دةسةتةوة طةرت و ذنةة       
 ة بة ضاوى خةواَلووةوة دةرطةى كردةوة:دراوسيَ ةتان ئاطةدار كردةوة  ك

 ة خيَرة بةم بةرةبةيانة  ضى قةوماوة؟
 ة تابان ذان دةيطريَت  ئةطةر بييَت ئاطةت ىلَ بيَت تا دةض  مامانةكة دةهيَن .

 ة باشة  ئةوة هامت با خؤم ثؤشتة كةمةوة.
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و كؤآلنيَ ى طةرِةكى تا ذنة دراوسيَ ةتان هات  تؤيش خؤت ثؤشتة كردةوةو ضراكةت هةَلطرت و بةرة
تةنيشتتان درِت بةو تاري يية داو لةبةردةم دةرطةى ماَلى مامانةكةدا طريسايتةوةو دوو س  جةار لةة   

 دةرطةت دا. يةكيَك لةو ديوةوة ثرسى:
 ة كيَية بةم شةوة درةنطة؟

 ة خؤمانني  دةرطة ب ةنةوة.
طةياند رِةنطة تابان ئةمرِؤ يان سةبةين   مامانةكة بة خؤى هاتة بةر دةرطة كة دويَن  ئيَوارل ثيَتان رِا

 منداَلى ببيَت  يةكسةر ناسيتيةوة:
 ة فةرموو  بَلىَ.

 ة بؤ ئةوة بةم بةرةبةيانة هاتووم لةطةَل  بيَيت تابان ذان دةيطريَت.
 ة ئةوةى دويَن  ئيَوارل كة ثيَ  طوتن هيَشتة ماويةتى.

 ة بةَل .
 ة ئةوة ديَ  با شتةكامن بيَن .

خؤتان و ضراو مامانةوة طةيشنت  ذان ئوقرةى لة تابان برِيبوو  تؤ لة هةيوانةكة دانيشةتيت   تا ئيَوة بة
و دةرطةكةت داخست  مامانةكةو ذنة دراوسيَ ةتان لة ذوورةكةى دي ة لة دةورى تابان بوون كةة بةة   

تابةان  دةستى بةرةذانةوة دةتاليةوة. نازانيت ضةندى ثيَضوو  لةو كاتةةدا بةريت لةسةاغ و سةةالمةتى     
دةكردةوةو بريت بؤ ئةو رِؤذانة ضوو كة كورِة طةورةكةت لةدايك بوو  لة دَلى خؤتةدا بةة بةشةى خةوا     
قايل بوويت    كورِ   كض بيَت  طرن  ئةوةية تابان بة سةالمةتى هةَلسةيَتةوة. لةةو بريكردنةوانةةدا    

 بوويت ذنة دراوسيَ ةتان دةرطةكةى كردةوةو مذدةى ث  دايت:
 ى ث  بةخشني.ة خوا كورِيَ 

 زؤرت سوثاسطوزارى كردو هةَلت يَشاية:
 ة لةطةأل كورِةكانى ئيَوةدا خوا دةست بة باَليانةوة بطريَت.

رِؤذ هةآلتبوو  ضوويتة بازارِو د َ و جةرطيَ ى نويَت الى طؤشتفرؤشةكةى ناسياوتان كرِى و نيوةرِؤ بةؤ  
ستى بةوةية ضاوديَرى ب ريَةت و يةكةةمني رِؤذ   تابان سوورتان كردةوة. الى ئيَوة ئافرةتى زةيستان ثيَوي

 ناوسك و طؤشتى دةرخوارد بدريَت تا هيَزو تواناى ديَتةوةو دةبووذيَتةوة.
هةواَلةكان تا دةهات رِةشبينييان ثيَوة دياربوو  دويَن  شةارى )ئاراخبةا( دواى دة رِؤذ رِزطةاربوون لةة     

ايةة سةوثاى رِذيَة  بةة مووشةةك شةارى )هةةوران(        اليةن رِذيَمةوة داطريكرايةوة  دةنطؤى ئةوة لةئاراد
بؤردومان ب ات  نيوةشةو خةَلك بة  ئةةوةى دراوسةيَ انى خؤيةان ئاطةةدار ب ةنةةوةو هةةر يةكةةو         
تةطبريى خؤيان كرد. ضى شتى بةهادارو سووكيان هةبوو لةطةأل خؤيان هةَلطرت و ئةوةى ئؤتؤمةؤبيلى  

 ان بةج  دةهيَشت.هةبوو  سوارى بوو  ئةوةيش نةيبوو  بة ث  شاري
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ئيَوةيش لةطةأل ماَلى وةمسانى برا طةورةكةى تابان كة لة ئاراخباوة هةآلتبوون  بةرةو مةاَلى قارةمةانى   
برا ناوةندييةكةى ضوون لة طةرِةكى رِؤذهةآلتى شار  لةول ئةازادى بةرا بضةووكى تابةان و هةنةدرينى      

ئةةوان سةوارى دوو ئؤتؤمؤبيةل بةوون      خوش ةزاكةى طرد بوونةوة  تةطبريتان كرد ثيَ ةوة دةربضةن.  
 شويَنيش دةبووةوة ئيَوة سوار بن  بةآلم ئازاد طوتى :

 ة ئيَوة ثيَشمان ب ةون  من و رِةوةندو هةندرين بة ثيَى بة دةاتاندا ديَني.
هةر خةَلك بوو بة ئؤتؤمؤبيل و بة ثيَ لة شارةوة بةرةو رِؤذهةةآلت و بةةرةو بةاكوور دةضةوون و لةةو      

ى بؤردومانى تؤثخانةو رِيَذنةى طوللةيش دةبيسرتا  كؤثتةريش بةة ئامسانةةوة ضةاوديَرى    الوةيش دةنط
دةكردو جارو بار رِيزة ئؤتؤمؤبيلي ى بةر رِيَذنةى دؤش ة دةدا. بةناو دةسلَ و دان و طياو طؤَلةى نزيك 

ة  ناضةار بةوون   شاردا زؤر نةرِؤيشتبوون   لةو الوة تان ةكان دةهاتن و دةيانويست بةةرتان ىلَ بربِنةةو  
خؤتان لةو الثاَلةدا لةناو دةسَلةكةدا بةعةرددا بدةن. هةرسيَ تان لةثا َ يةكدييةةوة رِووةو رِؤذهةةآلت   
رِاكشان. ئازاد ضاوى لة شةقامة سةرةكييةكة بوو  تان ةكانى دةبينى بةرةو الى شةقامةكة دةهةاتن   

 نني و ثيَى رِادةطةياندن:ئيَوة رِووتان لةوال بوو تان ةكانتان نةدةبينى  ئةو دةيبي
 ة ئةوة طةيشتنة سةر شةقامةكة  ئةوة سةربازيَك دابةزى  ئةوة بةرةو الى ئيَمة ديَت.

تا دةهات سةربازةكة ليَتان نزيةك دةبةووةوة  ئةازاد برِيةارى دا هةسةتيَتة سةةر ثةيَ و دةسةت بةةرز          
كردةوةو هةسةتايت و  ب اتةوةو بة دوايدا هةندرينيش هةستاية سةةرثىَ  تةؤ مايتةةوة تةا خةؤت كةؤ      

ويستت ضاكةتةكةت بةسةر شاندا بدةيت  نةتزانى سةربازةكة ئةو جووَلةيةى ضؤن لةيةك دايةةوة. بةى   
كةى سييةكى بة دةستةوة بوو رِووى لة تؤ كردبوو  دوو طوللةةى ئاراسةتةكرديت  يةةكيَ يان سةةرى     

ويتةوةو كةوتيتةة سةةر عةةرد     كردو ئةوى دي ة قاضى ثيَ ايت و بة ئامساندا هةَلبةزيت و توند بةربو
 جووَلةت ىلَ برِا.

ئازاد توند بة طذ سةربازةكةدا ضوو  لةو الوة ئةفسةرةكةيان هات و زؤرى سةرزةنشت كرد  بؤضى ئةةو  
 كارةى كرد  ناضار بة ئازادو هندرينى طوت ليَرة بيطويَزنةوة نزيك شةقامةكة.  

ةت و منداَلدا لة ترسى تانةك و تةقةةكردن لةةذيَر    لةو الوة برادةريَ ى خؤت هات كة لةطةأل برِيَك ئافر
 ثردةكة دانيشتبوون  بينيتى خويَن بة القتدا ضؤرِاوطةى بةستووة  ثرسى:

 ة كاك رِةوةند ئةوة تؤيت؟ خوا خيَرى نةنووسيَت بؤ تةقةى ليَ كرديت؟ ثيَ  ناَليَيت ضيت كردبوو؟
تةوة. هيَشتة ضيَشةتةنطاو بةوو. هةنةديَك    بةهةرسيَ يانةوة هةَليان طرتيت و نزيك شةقامةكةيان كردي

خيَزان بةرةو شار دةطةرِانةةوةو هةنةديَ ى دي ةة دةِرؤيشةنت  كؤثتةةرةكان دوور كةوتبوونةةوة. ئةازاد        
 دةستى لة ئؤتؤمؤيليَك بةرز كردةوة. رِاوةستا  داواى لة شوفيَرةكة كرد:

 نةخؤشخانة.ة ئةم بريندارةمان هةية ئةو ضاكةية ب ةو لةطةأل خؤتان بيطةيةنة 
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سوارى طاليس ةكةى ثشت ئؤتؤمؤبيلةكةيان كرديت  ذان زةفةرى ث  برِيبوويت  تةا دةهةات خويَنةت    
ىلَ دةرِؤيشت. هيَزو توانات نةمابوو  ملت الر بووبووةوة. ئةوةند نةرِؤيشتبوون الى خاَليَ ى ثشة نني  

ان بةرةو شار بطةرِيَنةةوة. لةةناكاو   رِاوةستان سةربازيَك لة تةنيشت تان يَ ةوة رِاوةستابوو  رِيَى ثىَ د
دةنطى دةسرتِيَذيَ ى طوللة هات سةةرباز خةؤى بةة عةةرددا دا. شةوفيَرةكةيش لةة ترسةى ثيَ ةان و         
بةركةوتن يةكسةر بةرةو دواوة سوورِايةوةو توند تيَى تةقاند. ضةند كيلؤمةتريَك لة خاَلى ثش نينةكة 

ابةزين و ضوونة بن دارو درةختةبةرزةكان. تؤيش لةةناو  دوور كةوتنةوةو رِاوةستا و  ذن و منداَلةكان د
طاليس ةكةدا بوويت. ئازاد نةيدةزانى ضى ب ات. بة برينةدارى و بةةو ذانةةوة تةماشةات كةرد ئةةو       
طاليس ةية ثرِ لة كىشين ؤفة  بريت لةوة دةكردةوة ئةطةر بةو بريندارييةوة بضةووبايتة شةارو لةةناو    

ن داطرتبايت و سوثا بيانزانياية ئةو كات بة ياخيبوو لةة قةَلةةميان   ئةو طاليسةكةية لة نةخؤشخانةيا
 دةدايت و هةر لةويَدا طوللةبارن دةكرايت.

رِؤذى تةنطانة مرؤظ خةفةت دايدةطريَت  سةرى ىلَ دةشيَويَت و نازانيَت ضةؤن هةَلسةوكةوت و رِةفتةار    
كسييةك لةةو الوة خيَةرا بةةرةو    ب ات. هةنديَك جاريش رِيَ ةوت فرياى دةكةويَت. تةماشاتان كرد تة

 شار دةضيَت و ثيَشمةرطةيةك لة ثيَشةوة بة خؤي و تفةنطةكةيةوة ليَى دانيشتووة . بة ئازادت طوت:
ة ئةوة بؤ كول دةضةيَت  شةار طةرياوة  دةسةتى ىَل بةةرز ب ةةوة تةا رِايبطريَةت و ئاطةةدارى ب ةةن           

 ة ئيَمةيش لةطةأل خؤى سوارناكات.نةطةرِيَتةوة نةوةك بيانطرن ئةطةر كرا ثيَى بََل  بزان
ئازاد دةستى ىلَ بةرز كردةوةو رِايطرت و تيَى طةياند كة شار طرياوةتةوةو نةضن باشرتة  بؤية يةكسةر 

 سوورِايةوة  ءئازاد ئةوةى بة هة  زانى و طوتى:
 ة ئةو بريندارةمان هةية تا )ئامؤرتا( ضةندمان ليَوةردةطرن.

ن لة ثشتى شوفيَرةوة سوار كرد  يةك دوو كيلؤمةةتر نةرِؤيشةنت رِيَطةكةة    هةردوو ال رِيَ  ةوتن و تؤيا
زؤر قةرةباَلغ بوو  ثيَنج و شةش رِيزى ئؤتؤمؤبيل بة تةنيشت يةكدا دةرِؤيشنت. بةةرِيَوة ثيَشةمةرطةكة   
دابةزى و خيَزانيَ ى ناسياوي لة ثيَشةوة لةطةأل خؤى سوار كرد  ميَردةكةةى رِيَطةةى بةؤ تاكسةييةكة     

 دةكردو بة شوفيَرةكانى دي ةى رِادةطةياند:خؤش 
 ة رِيَى ب ةن  بريندارى ثيَية!

درةنطانى نيوةرِؤ طةيشتنة شيَوة هةوراز  ئازاد داواى لة شةوفريكة كةرد رِابطريَةت. لةة ثةجنةرةكةةوة      
 وةمسانى بيين و لة دوورةوة ثيَى رِاطةياند:

 نةخؤشخانةى دةبةين  ئيَوةيش دوامان ب ةون.ة رِةوةند بريندارة  برينةكةى ئةوةندة سةخت نيية  بؤ 
لة شيَوة هةوراز ضوونة ئةو ديودا قةرةباَلرييةكة نةما  تاكسييةكة خيَراتر دةرِؤيشت  هةواكة فيَن رت 
بوو  وردة وردة هؤشت ثيَدا دةهاتةوة  بةآلم هةةر خويَنةت لةبةةر دةضةوو  خةؤر ئةاوابوون طةيشةتنة        
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كة ثرِ لة بريندارو ثيَ راوو نةةخؤش بةوو لةسةةر قةرةويََلةيةةكيان      نةخؤشخانةو لةو قاوشة قةرةباَلرة 
 هةآلذانديت و ئاويان كردة دةمارتةوة. نؤذداريَك هات و تةماشاى كرديت  بة ئازادى رِاطةياند:

 ة بارودؤخى زؤر شرِة  برِى شارى )ثانيا( ناكات  دةبيَت هةر ئيَستة بيبةن!
دوو تةنى بةكرل طرت و تؤيةان بةة طاليسة ةى نةخؤشةخانةكةوة     بةو تاري ة ئيَوارة ئازاد ثي ابيَ ى 

سوارى ئؤتؤمؤبيلةكة كرد. بةرةو )ثانيا( بةةرَِي كةةوتن. بةة رِيَطةةوة ئؤتؤمؤبيلةكةة لةة زؤر شةويَن        
رِادةوستاو خةَلك سوار دةبوون  بايةكى سارديش هةَلي ردبوو  لة ئةذمةتى ئةو ئاوةى دةكراية طيانت 

ىلَ هاتبوو  ئازاد ضاكةتةكةى خؤى ثة  دايةت  ئاوةكةة دةهاتةة نةاو زارت و      و بؤت دانرابوو لةرزت 
 هةموو جار فرِيَت دةدا.

بةر لةوةى نيوة شةو دابيَت طةيشتنة نةخؤشخانةى ثانيا  يةكسةر بة طاليس ةكةوة دايانطرتيت و بةؤ  
  طوللةكةة  ذوورى نةشتةرطةرييان برديت. برينةكةةيان سةرِى و دةرمةانى ثاكذكردنةةوةيان ثيَةدا كةرد      

طؤشتةكةى برِيبوو  لة ئيَس ى دابوو  ئيَس ةكةى لة خوار مستتةوة ش اندبوو  تؤزيَك سةرووتر بوواية 
حسيَبت رِؤيشتبوو. كة دةرمانةكةيان بةسةردا كةرد دةقرضةايةوةو هةاوارت دةطةيشةتة كةش ةشةةى      

 ئامسان.  
 ى زؤر خويَنيةان بةة نةخؤشةخانةكة    نؤذدارةكة برِيارى دا ثيَويستت بة يةك بوتم خويَن هةية  خةَل يَ

بةخشيبوو  يةك بوتم خويَنيان لة جؤرى خويَنةكةت هيَناو هةَليانواسي و بة سؤندةيةكى باري ةلة لة 
دةمارى قؤَلتيان بةست  ئةو خويَنة كةميَك هيَزى وةبةر هيَنايتةوة. سةرلةبةيانى ويَنةى تيش يان بةؤ  

ة  جاريَ ى دي ةة دةيةانطوت قاضةت شة اوة  ويَنةةى      قاضت طرت  جاريَك دةيانطوت قاضت نةش او
تيش ةكةت لةطةأل ويَنةى تيش ى نةخؤشةيَ ى دي ةةدا تيَ ةةأل بووبةوو. جةاريَ ى دي ةة برديتيانةة        
ذوورى ويَنةطرتن بة تشيك  ويَنةيةكى دي ةى قاضة ش اوةيان طرتيت. لةطةأل هةر جووَلةةو داطةرتن و   

دةكرديت و نةتدةتوانى ددان بة خؤدا بطريت و بةرطةى ئةةو   هةَلطرتنيَ دا ئازارى ش انةكة هةراسانى
 ذانة ب  سنوورة بطريَت  هاوارت دةكردو دةنطت لة قوذبنةكانى نةخؤشخانةكةدا دةنطى دةدايةوة.

ئةو ِرؤذة هةر دةنطؤى هيَرشةى سةوثا بةةر طةول دةكةةوت. ئاطةةتان لةة مةاَلى وةمسةان و منةداأل و           
يوةرِؤ ئازاد ويستى بضةيَت ئؤتؤمؤبيلةكةةى الى فيتةةر بينيَتةةوة      خيَزانةكانى دي ة نةما  بؤ ثاش ن

دةبينيَت باترييةكى براوةو فيتةريش لةول نيية  بة هةةزار ت ةاو ثارِانةةوة الى فيتةةريَك ثاترييةةكى      
نيوداشتى ثةيداكرد  تاية ثةنضةرةكةى ضاك كةردةوةو ثاترييةةكى دابةسةت و طةةرم و سةاردةكةي ىلَ      

طةرِايةوة نةخؤشةخانة  ئةوةنةدةى نةةبرد بؤتةانى برايشةى بةة ئؤتؤمؤبيلةكةيةةوة        بةست. بؤ رِؤذئاوا 
ئامادةبوو  لةبةر دةنطى هاتنى سوثا لةنيوةى رِيَطة بةرةو شارى )سةيوان( طةةرِابووةوة. تةا دةهةات    
ثرِوثاطةنةةدةى هةةاتنى سةةوثا طةةةرمرت دةبةةوو. بةةؤ يةةازدةى شةةةو تةةةنيا تةةؤو دوو نةخؤشةةى دي ةةة   

 ةوة.لةنةخؤشخانةكة مان
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ئازادو بؤتان دةيانويست لةناو ئؤتؤمؤبيلةكة بنوون  ئةو دةنطؤية نيطةرانى كردبوون  ئةوانيش هةاتن  
و تؤيان لة قاوشةكة دةرهيَناو سوارى ثشتةوةى شوفيَريان كرديت  بؤ نيوةشةةو بةةرةو سةنوور بةةرِيَ     

نةداأل و ثريةميَردانةةى   كةوتن. بارانيَك دايدابوو  ضاو ضةاوى نةةدةبينى. ليَزمةةى بةاران ئةةو ذن و م     
تةرِكردبوو كة بة ث  و كؤأل بةسةر شان و منداأل بة باوةشةوة بةرةو سةنوورو ئةةو هةةردو ثيَدةشةت و     

 بةرزى و ضاَلييةيان دةثيَوا.
شةقامة قريةكةيش بة ضوار ثيَنج رِيز ئؤتؤمؤبيل تةنرابووةوة  لةةناو ئؤتؤمؤبيلةكةةوة تةا ضةاو بةرِى      

بة دواى يةكدا دةرِؤيشت  رِؤيشتنةكةيش لة رِؤيشتنى كيسةأل سسترت بوو  دةكرد هةر ئؤتؤمؤبيل بوو 
بؤ ضوارو ثيَنجى بةيانى دةوروبةر رِووناك بووةوةو لة ضةند كيلؤمةتريَك ثةرت نةرِؤيشةتبوونة ثيَشةةوة     
ضةندين ئؤتؤمؤبيل لة تةنيشت و ئةم الو ئةو الى ئيَوةوة بةرةو دواوة بةؤ )ثانيةا( طةرِانةةوة  ئةازادو     
بؤتان شةكةت بوون و يةك دوو قسةيان لةطةأل يةكدى كردو لةطةأل شوفيَريَ ى تةنيشتيانةوة كة مةاَلى  
خزميَ ى لة )ثانيا( بةوو برِياريةان داو يةكسةةر بةةو بةيانييةة طةرِانةةوة. اليةان دايةة مةاأل خزمةى           

كةة لةةناو   شةفيَرةكةو قاوةَلتييةةكى باشةيان بةؤ هيَنةان. نةان و ماسةت و ضةايان بةؤ تةؤيش هيَنةا           
ئؤتؤمؤبيلةكةةةدا رِاكشةةابوويت و هةةةر جووَلةيةةةك ئةةيَش و ئةةازارى شةة انةكةى قاضةةى زيةةرِةى ىلَ   
هةَلدةستانديت. هةستت كرد ئةو نةان و ماسةتة وزةيةةكى بةة دةمةارو ماسةوول ةكانت بةخشةى و        

 نةختيَك هيَزت وةبةر هاتةوة.
ر  هةركةة طةيشةنت  ئةازاد بةةنزينى بةؤ      ضيَشتةنطاو لةول دةرضوون و رِيَى )ثيَنج قورِنة(تان طرتة بةة 

ئؤتؤمؤبيلةكان بة نرخيَ ى س  ضةندان كرِى. بةرةو )داراوة( بةرِىَ كةوتن. بةة رِيَطةةوة خةةَل ى ئةةو     
طوندو دةظةرانةتان دةبينى رِانة مةةِرو ثةةزو ثؤَلةةو ِرةشةة وآلخ و ضةارةواكانيان لةبةةر دابةوو  ضةى         

باركردبوو   بةرةو سنوور دةرِؤيشنت و ئاورِيان نةدةدايةةوة.   كةلوثةىل سووكيان هةبوو لة ضارةواكانيان
تةنيا ئؤتؤمؤبيل ئؤتؤمؤبيلةكةى ئيَوةبوو  بةرةواذ دةرِؤيشت  ضةندين ئؤتؤمةؤبيلى ثةرِ لةة خيَةزان و     
ماأل بة تةنيشتى ئيَوةدا تيَدةثةرِين و مليان بةرةو سنوور دةنا  ئيَوةيش بةةرةو )داراوة( دةطةرِانةةوة.   

ؤأل و ضياو هةورازو نشيَوو ضؤم و قاميشةآلن و داستانتان برِى  لة خؤرئاوابوونةدا طةيشةتنة   ضةندين د
)داراوة(  تؤيان بردة نةخؤشخانةى طشتى و بؤتان بةو شةوة بؤ )هةوران( طةرِايةوة. ئازاد رِؤيشت لةة  

 ئؤتيَليَ ى نزيك كة ضةند كةسيَ ى ليَبوو شويَنيَك بطريَت و ثشوويةك بدات.
داوو دةرمانيَةك نةةبوو  نةؤذدارو بةرين ثةيَض نةةمابوون  تةةنيا دكتؤريَةك و برينثَيضةَيك           شةو هةيض 

مابوونةةةوة  يةةةك دوو  بةردةسةةت و ضيَشةةت ليَنةرةكةةةيش لةةةول بةةوون خواردنيةةان بةةؤ نةةةخؤش و  
بريندارةكان ئامادة دةكرد. ئةو شةوة هةنديَك نيس ةواو ثارضةيةك سةموونى رِةقيان بةسةردا دابةةش  

بةيانى بؤتان لة )هةوران( طةرِايةوة  ليَبوردنى طشتى درابوو  ديسان تؤيان لةة ئؤتؤمؤبيلةكةة   كردن. 
ثةستاو بةرةو )هةوران( بةرِىَ كةوتن. بؤتةان لةة ِرؤيشةتنةوةدا سةةربازيَ ى ئةةو خةوارةى لةة خةاَلى         
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دابةوو  ثيَةى   ثش نينةكة ديبوو  بة ذمارةى ئؤتؤمؤيلةكةيدا واى زانيبوو خةَل ى ئةو خوارةيةو رِيَةى  
 رِاطةيانديت:

 ة ئةطةر ليَيان ثرسيت بة ضى بريندار بوويت  رِووداويَ ى وا دروست ب ة خؤت دةرباز ب ةيت.
بة رِيَطةوة لة رِيَطة ثيَضاوثيَضةكة ضةندين ئؤتؤمؤبيلى سووتاو تيَ ش اوو بةج  هيََلراوتان بينى لةةم  

يان دةرهيَنرابةوو  هةةيانبوو دةرطةةيان ثيَةوة     الو لةو الى شةقامةكةوة كةوتبوون  هةيانبوو تايةةكان 
 نةمابوو  هةشيانبوو مةكينةو باترى و كؤشنةكانيان دةرهيَنرابوو.

ئةو سةربازةى بؤتان باسى كرد لة خاَلى ثش نينةكة ثرسيارى ىلَ نةكردن و يةكسةةر رِيَةى دان بةةرةو    
انةوةستان.  بة رِيَطةوة بؤتان باسى شار رِؤيشنت. هةركة ضوونة ناو شارةوة  تا بةردةم ماَلى قارةمان رِ

ئةوةى بؤ كرديت كة ماَلى ئيَوة بارةطاى سوثا بووةو زؤر كةلوثةةلتان نةةماوةو هةةردوو تةلةةفزيؤن و     
 ظيديؤو رِاديؤو قاث و قاضاختان هةموو تاآلن كراون.  

امةيةةكى  بة شةقام و كؤآلنى شاردا دةرِؤيشنت هةستتان بةة كةةش و هةوايةةكى نالةةبارو بةؤن و بةر      
طؤرِاوو بؤطةن و نةويسرتاو دةكرد  ئةو بؤنةى جاران نةبوو  هيَشتة بؤنى خةويَن و بةارووت دةهةات و    
زيِرةو زري ةى ئةو ذن و منةداأل و ثريةميَةردو طةجنانةةتان بةةر طةول دةكةةوت لةة كةاتى هةةآلتن و          

ة ئؤتؤمةؤبيلى سةووتاو   هةَلمةتةكةى سوثاى رِذيَمدا كوذرابوون و برينةداركرابوون و تؤقةابوون  هيَشةت   
تيَ ش يَنراوتان لة ضوار رِيان و س  رِيانى شةقامةكاندا دةبينى  شويَنةوارى مووشةكى ئارِ بى جى و 
هاوةن و شويَنى طوللةى مةترةلؤزو بى كةى سيتان ليَرةو لةول بةرضاو دةكةوت  بةزةييتان بة خؤتةان  

و ضةؤن ماَلةةكانيان بةةج  هيَشةت و ضةؤن      و ئةو خةَل ةدا دةهاتةوة كةة ضةؤن سةةريان ىلَ شةيَويَنرا    
 هةنديَ يان بوونة قوربانى و هةنديَك ما َ و مندا َ و سامانيان لةدةست دا.

ئيَستة طةيشتيتةوة شارى )هةوران(  بة س  كةس لة ئؤتؤمؤبيلةكةيان هيَنايتة خوارةوة  لةطةأل هةةر  
و نة دةرمةان و نةة كةثسةوو  و نةة      جووَلةيةكدا ئازارى ش انةكة ئةوةندةى دي ة ئوقرةى ىلَ دةبرِيت

دةرزييةك هةبوو لة الرِانت بدةن و ئازارةكةت كةم ببيَتةوةو نةختيَك خةو بضيَتة ضاوت  ضةةند شةةوة   
لةبةةةر ئةةازار نةنوسةةتوويت  ئةةةمرِؤيش هةةةر نانويةةت  ئةوةتةةة لةسةةةر ئةةةو جيَطةيةةةى رِاكشةةاويت  

س يَتةوةو ئازارت ثيَ دةطةيةنيَت. ئةو شةوة ناشجووَليَيتةوة برينةكةت دةضووزيَتةوةو ش انةكة دةبري
تا بةيانى لةبةر ئازار هةر هاوارو ئاى و ئؤفت كرد  تؤزقاَليَك ثيََلةووت ليَةك نةةنا  ضةاوةرِوانى رِؤذت     

 دةكرد تا رِؤذ ببيَتةوةو بتبةنة نةخؤشخانة تا ضارةسةريَ ت بؤ ب ريَت.

ضةوار كةةس لةسةةر ثةتؤيةةك هةةَليان طرتيةت و       رِؤذ بووةوة  ئازاد و بؤتان لةطةأل دراوسيَ اندا بةة  
خستيانيتة ناو ئؤتؤمؤبيلةكةوة  تا طةيشتنة نةخؤشخانة ئازار زةبرى ثة  هيَنايةت  طةيشةتيتة ئةةو     
برِوايةى لة ذياندا هيض ئازاريَك ناطاتة ئازارى ئيَسك ش ان لة سةختيدا  ئازارى سووتان و رِووشةان و  

 هيض كاميان ئةوةندةى ئازارى ش ان سةخت و دذوار نني.برينداربوون بة طوللةو ئازارى دي ة 
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ئةو شةوة لة قاوشيَ ى نةخؤشخانة ضةند طةثسووليان ث  دايت و يةك دوو دةرزى ئازار رِةويَنيةان ىلَ  
دايت  ئازارةكةت كةمَيك باشةرت بةوو  ئةارةزووى خواردنةت كرايةةوة  بةةم ِرؤذدا نةؤذدار برِيةارى دا         

)نةردين(ت ب ةن  لةول نؤذدارى ش ان هةةن و هةةموو ثيَداويسةتييةك    رِةوانةى نةخؤشخانةى شارى 
دةست دةكةويَت  نةخؤشخانةكانى )هةوران( هةيض ئةاميَرو ثيَداويسةتى ئةةم جةؤرة ثيَ انةةيان تيَةدا        

 نةماوةو دةستى تاآلن و برِؤ بة هةموو شتيَ دا طةيشتووةو رِامياَليوة.
ة بةشةةقامى سةةرةكى شةاردا تيَةى تةقانةد  لةة       سوارى ئةمبؤالنسيَ يان كرديت  لةة نةخؤشةخانةو  

ثةجنةرةكةوة جار جار سةةرت بةةرز دةكةردةوة  طةِرةكةكةةى خؤتةان و ئةةو دةورو بةةرةت دةبينةى          
فرميَسك دةزانة ضاوت  لةو كاتةدا بريى منداَلة ساواكانت دةكةرد  بةتايبةةتى كةورِة ضةوار سةاآلن و      

 كورِة تةمةن س  ضوار هةفتةيةكةت.
ةنديَشةو بريكردنةودا نررؤ بووبوويةت  ِرؤذانةى رِابةوردووت بةري دةهاتةةوة  فليمةى ئةةو        لة دةرياى ئ

ئيَوارةيةت بة ياددا تيَدةثةرِى كة لة ثايتةخت بوون و طويَت لةة رِاديةؤى شةؤرِش رِادةطةرت دةنة  و      
 باسى شؤرِش و ضاالكييةكانى ثيَشمةرطةى بىو دةكردةوة  لةثرِ باوكت كردى بة ذووردا:

 كة  كزى كة!!ة كزى 
 ة   بووة  بؤ كزى كةم؟

ة دةَليَ  كزى كة  ميَرد منداَلَيك لة ثشةتى ثةجنةرةكةةى نةاو كؤآلنةةوة طةويَى رِاديَرابةوو  كةوَلى ىلَ        
 دةطرتيت!!

تؤيش دةنطى رِاديؤكةةت كةز كةرد كةة شةةو نةةبوو طةويَى ىلَ نةةطريت  ترسةى ئةةوةت ىلَ نيشةت            
ووسيَت و بتانداتة طةرت و تووشةى دةردةسةةرى و بطةرة شةويَن      رِاثؤرتنووسيَك رِاثؤرتيَ تان لةسةر بن

بزربوونتان ب ات. لةو ِرووداوةوة برِيةارت بةة نهيَنةى طةول لةة رِاديؤكةة بطريةت و مةاي رؤفؤنيَ ى         
بضووكت كرِى و شةوانة لةسةربان لة ذيَر نويَنةكةوة لة دةنطوباسى شؤرِش و ضاالكييةكانى ثيَشمةرطة 

 ئاطةدار دةبوويت.
وةى بري هيَنايتةوة؟ بؤ لةم كاتةدا ئةوةت بري كةوتةوة؟ تةنيا سؤزى باوكايةتى بوو  ئةو سؤزةى ضى ئة

ثاأل بة باوكةوة دةنيَةت جطةرطؤشةةكةى لةة مةترسةى هةةر ِرووداويَةك بثاريَزيَةت و نةةهيََليَت هةيض          
 رِووداويَ ى دَلتةزين و نابةدَلى تووش بيَت.

ويت و لة ترس و لةرزى ئةو ئيَوارة قوتار نةبووبوويت و ئةازارو  هيَشتة لة دةرياى ئةو ئةنديَشةيةدا بو
 ذانى ش انةكةيش دةستى لة ياخةت نةدةكردةوة  لةو كاتةدا طةيشتنة نةخؤشخانةى شار.

بةضةةوار دةسةةتة لةةة ئةمبؤالنسةةيان هيَنايتةةة خةةوارةوةو لةسةةةر طاليسةة ةيةكيان دانايةةت و بةةةرةو  
يََلةيةكيان هةآلذانديت. نؤذدارو برينثيَض لةة دةورت طةرد   قاوشةكةيان برديت. لةسةرثشت لةسةر قةرةو
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بوونةوة  ناوونيشان و كارو ثيشةو ضؤنيةتى برين و تووشةبوون و هةؤى برينةداربوونيان ىلَ ثرسةيت و     
 هةموو وةآلمةكانيان لة فؤرمةكةدا تؤمار كرد.  

 ة ضؤن بريندار بوويت؟
بة ئةنقةست تةقةى ليَ كردم و بريندارى كةردم و   ة لة هةآلتنةكةدا لةوثةرِى شارةوة سةربازيَ ى سوثا

 قاضى ش اندم.
 نؤذدارةكة فةرمانى بة كارمةندةكة كرد:

 ة بنووسة لة رِيَطة مينيَ ى ثيَدا تةقيوةتةوةو بريندار بووة.
 نؤذدارةكة تةماشاى تيش ةكةو شويَنى ثيَ ان و برينةكةى كرد  طوتى:

 ناكات  بة ئاسن ضاك دةبيَتةوة؟ة ثيَويست بة نةشتةرطةرى و ثالتني دانان 
برِيَك ئاسنيان هيَناو بة سثرن  بة القة ش اوةكةويان بةستيت و شؤرِيان كردةوة  تا القت رِاكيَشةيَت  
و لةو شويَنةوة ش اوة بطريسةيَتةوةو وةك جةارانى ىَل بيَةت و كةورت نةبيَتةةوة. ئةةو شةةوة دةرزى        

 هيَنايت تا بةيانى نررؤى خةويَ ى شريين بوويت. ئازارش يَنيان ىلَ دايت و نانى ئيَوارةيان بؤ 
لة نؤبةى تةماشاكردندا جاريَ ى دي ة نؤذدارةكة تةماشاى برينةكةةى كرديةت و برِياريةان دا بتبةنةة     
قاوشى سةرةوة كة تايبةت بة ش ان بوو. ئةو شةوة نةخؤشيَ يان هيَنا  كابرايةةكى كةتةةى خةةَل ى    

ليس ابوو  مستى ش ابوو  تا بةيانى لةبةر ناَلةةو هةاوارى ئةةو    شارؤض ةى )ئاطرى( لة طةرماو ثيَى خ
هيض كام لة نةخؤشةكان نةنوسنت. هةموو نةخؤشةكان سةرزةنشيان دةكرد  نةخؤشةكةى تةنيشتت كةة  

 باَلى ش ابوو  نارِةزايى دةردةبرِى:
 ة خؤ قاوشةكة تةنيا تؤى تيَدا نييت  ما َ كاو  تؤزيَك ددان بة خؤدا بطرة.

وو نةخؤشى تازة نةهيَنريَتة قاوشةكةو نةةخؤش نةشةتةرطةرى بةؤ نةةكريَت و  نةةخؤش ضةاك       رِؤذ نةب
نةبيَتةوةو نةضيَتةوة. نؤذدارةكة شةو ثيَى رِاطةيانديت سبةين  ثيَت لة طة  دةطرن و لةة نةخؤشةخانة   

وة. دةردةضيت. هةر ئةو ئيَوارة مامؤستا )فةريق(ى دراوسيَتان بة برينةدارى هيَنرايةة قاوشةةكةى ئيَة    
 براكةى لةطةَلى هاتبوو  ئةو شةوة لةول مايةوة. دةستثيَشخةريت كرد:

 ة تؤ سبةين  دةضيتةوة.
 ة بةَل   بؤ؟

ة برِيارة قاض  لة طة  بطرن و دةربض   كةسيش نيية لةطةأل خؤى مبباتةوة. ئةطةر ب ريَت ضاوةرِيَ  ب ة 
 تا قاض  لة طة  دةطرن و لةطةأل خؤت مببةيتةوة.

 ت ضؤنت دةويَت وا دةكةين.ة خةمت نةبيَ
 ئةوةيشى بؤ طيَرِايتةوة ضؤن براكةى بريندارة بووة.
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ةة لةة طةةازينؤ دانيشةتبوو  ثةةؤلي  هاتبوونةة ذوورةوةو ويسةتبوويان تاوانباريَةةك دةسةتطري ب ةةةن        
تاوانبارةكة هةآلت و بة دوايدا تةقةيان ليَ كردو ئةو بةركةوت و بريندار بوو. طوللةةكان ئةةم القيةان    

 ندار كردو لةو القةكةشييةوة ديواودةر بوون و ئيَس ة باري ةكةو ئيَس ة ئةستوورةكةشيان ش اند.بري
هةر ئةو شةوة نةشتةرطةرييان بؤ ئةجنام داو ماوةى يةةك دوو سةةعات ثةرت لةة هةؤَلى نةشةتةرطةرى       

 مايةوة  كة هيَنايانةوة لة ئاكامى بةجنةكةوة ئاطةى لةخؤ نةمابوو.  
لةو نةخؤشخانةية مايتةوةو حةظدة شةو لةسةر ثشت لةسةر قةرةويََلةكة القت بةة   حةظدة رِؤذى رِةبةق

برِيَك ئاسن و قورساييةوة بةسرتابووةوة  جةذنيش رِابورد كةست نةةبينى  لةةو حةظةدة رِؤذةدا كةةس     
بةسةرى نةكرديتةوة  تةنيا )سةرمةد(ى وةرزشوان نةبيَت  كة جاروبار وتارى وةرزشيت بؤ دةنووسى و 

ةطيَرِا. باسى بؤ كرديت ضؤن ضووةتة بةر دةرطةكةةتان و نةيهيَشةتووة دةرطةكةةتان بشة يَنريَت و     وةرد
ماَلةكةتان تاآلن ب ريَت. دواتر هيزيَ ى سوثا ماَلةكةيان كردووةتة مةكؤى خؤيان و تيَيدا ماونةتةوة  

كةر دورانديتةةوة   ثاش ئةوةى تاآلن كراوة. لة حةظدةمني رِؤذدا نؤذداريَك برينةكةةى بة  بةةنج و سةرِ    
دةرزييةكةى ئةوةند بة قووآليى طؤشتةكةدا دةكرد  ددانت بةة خؤتةدا طرتبةوو  ئةارةق بةة تةويََلتةدا       
ضؤرِاوطةى بةستبوو. هةركة ليَبووةوة يةكسةر لةسةةر طاليسة ةيةك بةةرةو ذوورى طةضةيان برديةت.      

 لةول قاضيان تا الى مستت لة طة  طرت.
(دا سوارى تاكسييةك بةوون  تةؤ لةة ثشةتةوةو ئةةو لةثيَشةةوة  لةة        لةطةأل براكةى مامؤستا )فةريق

طةراجيش كؤستةريَك رِاوةستابوو  هةركة نةفةرةكان سةواربوون  دواى مانطيَةك ثةاش كةؤرِةو بةةرةو      
 شارى )هةوران( بةرِل كةوتيت.

خةراوةو  ثاسةكة لةبةر دةرطة رِايطرت و هاوةَلةكةت دايبةزانديت  تةماشات كرد دةرطةكة بة زجنةري دا 
كةس لةماأل نيية. هاوةَلةكةت لة دةرطةى ماَلة دراوسيَ ةتانى دا. ئةطةرضى ب  دةرامةت و نةداريش 
بوون  دةستيان بة رِووتةوة نةنا. ئةو شةوة لةةول مايتةةوة. خزمةةتيان كرديةت. خواردنةت خةواردو       

 هةنديَك ثارةت دانىَ ميوةو شووتييان ث  كرِى.
طةرِايةوةو زانى تؤ لة ماَلى دراوسيَ ةى سةريَ ى ىلَ دايةت و بةةو دوو   بةيانى  خةسووت لة )ئاراخبا( 

دارشةقةى بؤيان كرِيبوويت ضوويتةوة ماَلى خؤتان و رِاكشايت. هيض شتيَ ى ئةوتؤتان بؤ نةمابووةوة. 
نة تةلةفزيؤن و نة ظيةديؤو نةة ناوماَلةة  ويَنةةى نةاو ئةلبؤمةةكانيان لةشةةقام و كةؤآلنى دةوروبةةر          

 ةوة.هيَنابوو
 ويَنةكةى )ظةهيَم(ت لةبةردةم خؤتدا دانابوو  هةر تةماشات دةكرد:

 ة دة وةرةوة  ظةهيَم وةرةوة  كةى ديَيتةوة؟
جيَطةكةت بةرانبةر بة دةرطةكة بوو  بةردةوام دةرطةكيش كرابووةوةو هاتوضؤكةرانى كؤآلنت دةبينى. 

هاتنةوةى منداَلةكانت شاد ببيتةوة. لة ثةرِ  دةمةو ئيَوارةيةك ورةت بةردابوو  بة تةما نةبووى زوو بة 
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تابان و كضةكانت لةطةأل خزميَ تانةدا كرديةان بةة ماَلةدا. دةرطةةيان لةةدواى خؤيةان داخسةت. زؤر         
 ترسايت  ب  ئةوةى بةخيَرهاتنةوةيان ىلَ ب ةيت يةكسةر ثرسيت:

 ة ئةى ظةهيَم كوا؟
 تابان هةَلي يَشا:

 .ة دَلت هيض نةكات ئةوةتة لة دواوةية
رِةن  طةرِايةوة رِووت و دَلت خؤش بوو  ئاويَ ى فيَنك بة دةروونتدا كرا. ئاميَزت بؤظةهيَم كةردةوةو  

 تيَر ماضت كردو بة سينطى خؤتةوةت نووساند. 
 شةو تابان ضييان بةسةر هاتبوو  بة دوورو دريَذى هةر لة سةرةتاوة بؤى طيَرِايتةوة.

ةر شةقامة سةرةكييةكة كؤثتةريَك مووشةكيَ ى ئاراستةى ئةةو  ة كاتيَك لة ئيَوة دابرِاين و ضووينة س
ئؤتؤمؤبيل و خةَل ة كرد بةرةو رِؤذهةآلتى شار رِةويان دةكرد  دوو س  كةس بريندار بوون. ئيَمةةيش  
لة ئؤتؤمؤبيلةكان دابةزين و ضووينة بن ئةو دارو درةختانة تا كؤثتةرةكة سوورِايةوةو رِؤيشت.. رِيَطةة  

 َلغ بوو خةَلك بة ثيَ و بة ئؤتؤمؤبيل بة زةمحةت دةرِؤيشنت.  ئةوةند قةرةبا

تا ثاش نيوةرِؤيش نةطةيشتبووينة هةورازة رِيَيةكة. كة لةول تيَثةةرِين قةرةباَلرييةكةة كةةم بةووةوةو     
زووتر رِيَطةكةمان برِى و هيَشةتة دنيةا ِروونةاك بةوو طةيشةتينة )ئامؤرتةا(. )وةمسةان(ى بةرام ثيَةى          

بةرةو نةخؤشخانة دةضني. كةس نةيويَرا ثرسيارى ىلَ ب ات بؤضى بؤ نةخؤشخانة دةضني رِاطةياندين كة 
 ؟ ضى قةوماوة؟ ك  ضى بةسةرهاتووة؟ هةموومان واقمان ورِ ما !!

 هةركة طةيشتينة بةردةم نةخؤشخانة وةمسان طوتى:
 ة تابان دَلتان هيض نةكات  رِةوةند بريندارةو برينةكةيشى سووكة.

هةموومان دةستمان بة طريان و ئةيةرِؤ كرد. بةآلم كةة لةة ئؤتؤمؤبيلةكةة دابةةزين      هةركة واى طوت
 بزانني ضيتان بةسةر هاتووة  نؤذدارةكة ئاطةدارى كردينةوة:

 ة ثيَش كةميَك رِةوانةى )ثانيا(مان كرد  ذيانى لة مةترسيدا نيية  طوللة بةر القى كةوتووة.
هةورازة بةرزةكةدا سةركةوتني  لة نيوةى رِل ئؤتؤمؤبيلةكةى سوارى ئؤتؤمؤبيلةكان بووين و بة رِيَطة 

وةمسان ثةكى كةوت و ماوةيةةك رِاوةسةتاين تةا ئؤتؤمؤبيليَ يةان دؤزييةةوة تةا نزيةك ثيَةنج قورِنةة          
رِاي يَشا. لةبةردةم دوكانى فيتةريَ دا رِايةانطرت  نةازامن ضةى خةراث بووبةوو  طوتيةان وا زوو ضةاك        

ةمان برِياريان دا بةرةو شارى سةيوان برِؤين. دوو تاكسييان طرت و هةةموومان  نابيَتةوة. وةمسان و قار
 ماندوو و برسى بةرةو سةيوان سوار بووين.

شةوى درةن  طةيشتنة ماَلى خوش  . هيَشتة هةر شةكةتى القمةان دةرنةضةووبوو دةنطةؤى )سةوثا     
ان و براذةةدا رِؤيشةتني و قارةمةان و    هات( بىوبووةوة  لةويَيش بووين بة دوو برِةوة  ئيَمة لةطةأل وةمس

خيَزان و منداَلةكانى لةطةأل ماَلى خؤمش دا. دواتر زانيمان ئةوان طةرِاونةتةوةو ئيَمةة بةة ترةكتةؤر تةا     
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نيوةى رِل رِؤيشتني. بارانيَ ى بةخورِ دايدابوو  هةموو طياةان ضؤرِاوطةى ئةاوى بةسةتبوو. بةةث  لةة     
ةطةر وةمسان و براذمن نةبووناية الفاوةكة منداَلةةكانى رِادةثيَضةا. ئةةو    رِووباريَ ى بضووك دةثةرِينةوة ئ

شةوة لةو دةشتة ماينةوة  لة تاري يدا هؤش  لةسةردا نةما. بؤديية ش اويَ ى ئؤتؤمؤبيل  بينةى وام  
زانى ماَلة هةموومان لةسةرماندا ضووينة ناو بؤدييةكة  ئةو مةلؤت ةيةم هةر لةو الوة فةرِل دابةوو    

ماى نةمابووم. دةمطوت هةر ئيَستة نا تةاويَ ى دي ةة دةمريَةت. ضةون ة هةيض كةلوثةةليَ ى       بة تة
نةمابوو  لة رِيَطة بوخضة كةلوثولةكةى دزرا. لة رِيَطة منداَلةكان برسييان بوو  باران خؤشى كردبوو  

م و ضاويدا بةرز ثريةذنيَك لة ثةناي دةوةنيَ دا نانى لةسةر ساج دةكرد  دووكةأل لةذيَر ساجةكةوة بة دة
دةبووةوة هةنديَك فرميَسك و ئةشك بة طؤنايدا دةهاتة خةوارةوة. داواى نانيَ مةان لةيَ كةرد بيداتةة      

 دةستى منداَلةكانةوة. نةك هةر نانةكةى ث  نةداين تةنانةت ئاورِيشى ىلَ نةداينةوة.
رِيَطةيةكى نةةبوو ليَةى    لةويَش ئؤتؤمؤبيليَ مان بةكرل طرت تا ضووينة سةر ئةو رِووبارة قووَلةى هيض

بثةرِينةوة.خةَل يَ ى زؤر لةول طرد بووبوونةوة  ثرديَ ى مؤلةقى لةسةر بوو دةهات و دةضوو  كةةس  
 نةيدةويَرا بةسةريدا بثةرِيَتةوة. ئيَمةيش لةبةر منداَلةكان نةماندةويَرا بةسةريدا بثةرِينةوة.

وري  بةة دوو بةةكرةوة بةسةرتابوو  لةةم     لةو الوةيش رِةش ةيةك هةبوو خةَل يان تيَدةخست و بةة طة  
بةرةوة خةَل يان تيَدةخست و لةو بةرةوة رِايان دةكيَشا. دايك و باوكيَك ثيَى ثةرِينةةوة  دوو ن يةان   
هةبوو  لةم بةرةوة مانةوة  نؤرةى ئةوان بوو طوريسةكة لة ناوةرِاستدا ثضرِاو هةردووكيان كةوتنة نةاو  

كةفى دةضةراندو هةَلبةزو دابةةزى دةكةرد  يةكسةةر رِاميةاَلني و نرةرؤى       رِووبارةكةوة  ئاوى رِِِووبارةكة
كردن. كة ئةو دميةنةم بينى دةست  بة طريان كرد  هةنةدَيك وايةان زانةى منةداَلى مةنن كةوتنةة نةاو        

 رِووبارةكةوة. دوو شةو لة كةنارى رِووبارةكة ماينةوةو نةمانويَرا بثةرِينةوة.
ةرضؤنيَك بووة دةبيَت بثةرِينةوة  بة دوو جار من و دوو لةة منداَلةةكان و   سيَيةمني رِؤذ برِيارمان دا ه

براذمن و  منداَلةكانى دي ة بة رِةش ة ثةرِينةوة. بةضاوترووكانيَك خؤمان لةوبةةر ديتةةوة. وةمسةانيش    
بةدواماندا ثةرِييةوة. هةموويان بردين لةة بن ةةى ثؤليسةى سةةر سةنوور ناويةان نووسةني. سةوارى         

كراين و لة طوندةكةى ئةو ديو ضياكة برديانينة مزطةوتيَك  ئاوارةيةكى زؤر لة مزطةوتةكة ئؤتؤمبيل 
بوون  بؤ ئيَوارة لة ماَلى طوندييةكانةوة سينيية ضيَشةت و نةان و ماسةت و خةواردن هةات و بةسةةر       
ئاوارةكاندا دابةش كرا. ئةو شةوةمان لة مزطةةوت بةسةةر بةردو بةؤ بةةيانى ثاسةيان هيَنةاو بةةرةو         

 ئؤردوطةى شارى )ورم (يان بردين.
ضادرو ئازووقةمان وةرطرت  هةنديَك ثارةم لة وةمسانى بةرام قةةرد كةرد  ثارةكةةى خةؤم الى داي ة        
دانابوو. لةئؤردوطة لةو ديوى تيَلةكانةوة ضوومة بازارِو ضي  ثيَويست بوو بؤ منداَلةكامن كرِى. مةاوةى  

خواردن و نةوت وةرنةةطرين. دوو سة  رِؤذ ثةيَش ئيَسةتة     ئةو مانطة لةول بووين رِؤذ نةبوو ئازووقةو 
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طويَ  ليَبوو لة ماي رؤفؤنةوة باسى طةرِانةوةيان دةكردو شوفيَرى ثاسةكان )هةوران  هةوران(يان بةوو   
 حةزم دةكرد بيَمةوة. ثرس  بة وةمسانى برام كرد:

 ة ضى دةَليَيت لةطةأل منداَلةكاندا برِؤمةوة.
 طةر يةكيَك هةبيَت ضاوى ليَتان بيَت.ة هيض الرييةك  نيية ئة

لة ميَش ى خؤمدا دامنابوو ئةم خزمةمان لةطةَلمان بيَتةوة. ئةم بةيانيية لةويَوة سوار بووين و نةانى  
 نيوةرِؤمان لةسةر سنوور خوارد  ئةوةتا ئيَستةيش لة ماَلى خؤمانداين كة نيوةى ثرتى تاآلن كراوة.
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ا بة دوو دار شةق دةهاتيت و دةضوويت  سةةرةتا دوو جةار ضةوويتة الى    لة ماوةى ئةو شةش مانطةد
نؤذدار لة نةخؤشخانةى )نةردين( و تةماشاى القة لة طة  طرياوةكةى كرديت  مؤَلةتةكةةى بةؤ نةول    
كرديتةوة. رِؤذ لة دواى رِؤذ طةضةكة فرةوانرت دةبوو  لةوة دةترسايت ش انةكة باش نةبيَتةوة  سةةرت  

 ان داو طةضةكةى بؤ ش انديت و سةرلةنول لةة طةضةى طرتةةوة  ماوةيةةكى دي ةة      لة دكتؤريَ ى ش
قاضت لةناو طةضدا بوو  تا باش طريسايةوةو سةرلةنول سةرت لة نؤذدار داو بة يةةكجارى طةضةةكةى   
ش اند  تا دةهات باشرت دةبوويتةوة  بةةآلم هةةر بةة دوو دارشةةق دةضةوويتة بةازاِرو لةة ضةاخيانةى         

 يشتيت و ضاوت بة نووسةرو برادةرةكانت دةكةوت.نووسةران دادةن
بؤ سةرةتاى زستان توانيت بة يةك دار شةقةوة بضيتة سةر كارةكةت  تا دةهات رِووداوى طةرن  لةة   
شاردا رِووى دةدا  دارو دةزطةكانى كارطيَرِى رِذيَ  كشانةوة  دةزطةكةى كارت تيَدا دةكرد خرايةة ثةاأل   

رِؤذنامةيةةةك دةرب ةةةن  هةةةموو شةةتيَ تان بةةؤ ئامةةادة كةةرد.   وةزارةتةةى رِؤشةةنبريى  دةتانويسةةت
هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمان نزيك بووةوة  ئةو ئيَوارةية رِؤذنامةيةكت كرِى ويَنةةي كةسةايةتييةكى بةة    
رِةنطاو رِةن  ضاث كردبوو. خؤت و هةموو خزم و كةس وكارت بة نياز بوون دةن  بةة ليسةتى ئةةو    

ةكانى رِذيَة  بةةردةوام هةةواَلى دروسةت كةراوو هةَلبةسةرتاويان لةة سةةر         بدةن. رِؤذنامةةو رِاطةياندنة  
كةسةةايةتييةكانى شةةار بةةىو دةكةةردةوة  رِاثؤرتنووسةةانيش رِاثؤرتيةةان بةةؤ ئةةةو كةسةةايةتييانة بةةةرز 

 دةكردةوةو طومانيان لة رِؤذنامةنووس و نووسةرةكان دةكرد.
  ضةوويتة بةةر دةرطةة دوو كةةس لةة      طةيشتيتة ماَلةوةو ويستت خةؤت بطؤرِيةت. لةة دةرطةةيان دا    

 الندكرؤزيَك دابةزيبوون و ليَيان ثرسيت:
 ة ئةمة ماَلى رِةوةندة؟

 ة بةَلىَ  خيَر!
 ة ثيَشمان ب ةوة  ماَلتان دةثش نني!

نةيانهيَشت ورتةت لة زار بيَتة دةر  هيَرشيان هيَناية ذوورةوةو دةستيان بةة ثشة نني كةرد. هيضةيان     
 . ئةم جار ثرسياريان كرد:نةبينى جيَى طومان بيَت

 ة كوا ئاميَرةكةت؟
 تؤيش سةرت سورِمابوو  ئاميَرى ضى و ثش نينى ضى  بة القرتيَوة هةَلت يَشاية:

 ة هيض ئاميَريَ   نيية  تةنيا ئةوة نةبيَت!!
دةستت بؤ تةلةفزيؤنةكة رِاكيَشا. ثش نةرةكان كة ثياوى ئاسايش بوون  شةرميان بة خؤياندا هةات و  

 كةيان طوتى:بةرثرسة
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 ة ثيَشمان ب ةوة!!
خيَزانةكةت واقى ورِما  منداَلةكانت تؤقني. ضيت كردووة تا بةم شةيَوةية سةووكايةتيت ثة  ب ةةن و     

 ماَلةكةت بثش نن  بةم ئيَوارةية ب  ئةوةى شيو خبؤيت و ثشوو بدةيت قؤَلبةستت ب ةن و بتبةن.
)داراوة( هةةةظاَليَ ى ليسةةتيَك نةةاوى ئيَسةةتة قسةةةكانى هونةرمةنةةد سةةاَلةييت بةةري كةوتةةةوة. لةةة  

رِؤذنامةنووس و نووسةرى ث  ثيشان دابوو  بة اليةنطرى رِذيَ  دانرابوون و فةرمانبةرن و لة ضاثةمةنى 
و بىوكراوةى كورديدا كاريان كردووة  بةو نيازةى لةناو بربيَن. ساَلةيى ضاو بة ليستةكةدا دةطيَرِيَت و 

 يَت .ناوى تؤيشى تيَدا بةرضاو دةكةو
ة كاكى برا  ئةو ناوانةى تؤ هيَناوتن  خاوةنةةكانيان فةرمانبةةرن و دةسةتيان بةة كةىوى خؤيانةةوة       
طرتووة با نةيبات  هةر يةكةو كؤزيَك خيَزانيان هةية  لة ثيَناوى خيَزانةكانياندا لةو شةويَنانة كاريةان   

 مان ئةجنام نةداوة.كردووةو لة ضاكة بةو الوة هيض خراثةيةكيان بةرانبةر بة طة  و نيشت
ة كةواتة  منيان خراث تيَطةياندووة  لةسةر دةستى تؤ ئةوة من ئةو ليستة دةدرِيَن  و فرِيَى دةدةمةة  

 ناو تةنةكة زبَلةكةوة.
لةو بريكردنةوانةدا بوويت ثةليان طرتيت و سوارى الندكرؤزةكةيان كرديت. بةرةو باكوورى شار رِؤيشت 

يةتي لةبةةردةم ماَليَ ةدا رِاوةسةتان. لةة دةرطةةيان دا. ئافرةتيَةك       و لة كةؤآلنيَ ى طةةرِةكى دؤسةتا   
 دةرطةكةى كردةوة. ليَيان ثرسي:

 ة كؤزادى ميَردت لة ماَلة؟
 ة هيَشتة نةهاتووةتةوة  خيَرة؟

 ة هيض نيية كةميَك ثرسيارمان هةية وةآلممان بداتةوة  باشة كةى ديَتةوة؟
 ة رِةنطة بؤ يازدةو يازدةو نيو بيَتةوة.

 باشة. دوايى ديَينةوة. ة
بةرةو ناو شار تيَيان تةقاند  بةبةةردةم تةةالرى ثاريَزطةةدا ِرؤيشةنت و سةوورِانةوةو ضةوونة كةؤآلنيَ ى        
باري ةوةو لةناو  بةندخيانةى ئاساييشةدا دايانبةزانةديت. بةرثرسةى بةندخيانةكةة ليَثرسةينةوة لةطةةأل       

 رِاطةياند: دةكرديت  لةو كاتةدا كابرايةك هاتة ذوورةوةو ثيَى
 ة كاك فةريق ئاطات ىلَ بيَت رِةوةند ناسياوى خؤمانة.

 ة بةسةر ضاو خةمت نةبيَت.
بةرةو قاوشيَ يان برديت. دة دوازدة ثيَشمةرطةى شارى ) ئامؤرتا(ى ىلَ بوو  لةسةر ئةوة طريابوون لة 

ى يةكيَك بوو  كؤزاد رِاثةرِينةكةدا ضةند جاشيَ يان كوشتبوو. ئةو كات طويَت لة دةنطى هاوارو طريان
بوو  بة ضاوبةسرتاوى هيَنايان و لةبةر دةمى شرِى فةالقةيةكى باشيان كرد  بةرثرسانى بة خةراثرت لةة   

 بةرثرسانى رِذيَ  ناوبردبوو.
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كابرايةكى شةليشيان طرتبوو  ئةو شةلةيان تيَطةياندبوو كة تؤ ئةوت بةة دةسةتةوة داوة  الى تةؤيش    
 ة دةستةوة داوة  بؤ ئةوةى رِاثؤرتنووسة رِاستةقينةكة بزر ببيَت.دةيانطوت ئةو شةلة ئيَوةى ب

شةويَ يان تؤو ئةو شةلةيان لة ذووريَ ى سةةرةوة بةنةد كةرد  شةةلة ضةى ثرسةيارى ىَل كرديةت بةة         
شيَوةيةك وةآلمت دايةوة هيض طومانيَ ت لةسةر خؤت نةهيَشت و بةؤت رِوون كةردةوة  نةة تةؤ ئةةو      

 ئةوةوة هةيةو نةيش لةم جؤرة يارييانةدا بةشداريت كردووةو دةكةيت. دةناسيت و نةيش كارت بةسةر
دوو هةفتةى رِةبةق لة بةندخيانةدا تيش ى هةتاوت نةبينى  لةو دوو هةفتةيةدا يةةك جةار رِيَيةان بةة     
منداَلةكانت دا بتبينن  لةو دوو هةفتةيةدا هةَلبذاردنةكان بةرِيَوة ضةوون و ئاكامةةكان رِاطةيةةنران و    

لة ذوورةوة طويَتان لةو طؤرانى و شايية بوو بةو بؤنةيةوة لةبةردةم تةالرى ثاريَزطةةدا سةاز كةرا      ئيَوة
ئيَوارةي هةَلبذرادنةكة   بةندييةكان هةبوون هةموويانيان بةرد دةنطيةان دا  تةةنيا ضةةند بةندييةةك      

هةةر دةتطةوت: ئةةو     نةبيَت  تؤيش يةكيَك لةوانة بوويت نةيانربديت دةن  بدةيت. دواتر بة طاَلتةوة
 ثةرلةمانة رِةوايةتى نيية  ضون ة من دةنط  بؤ نةداوة.  
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لة مامؤستاكةتةوة بيستبووت كة كةرويَشك طيانلةبةريَ ى شةوومةو  لةة رِل و بانانةدا تووشةى بةة      
تووشى مرؤظةمةوة بيَت هيماى نةطبةتى و رِووداوى خراث دةطةيةنيَت. لةةثاأل ئةوةيشةدا كةرويَشةك    

ةى زاوزل كردنى زؤرو سيَ   و ئارةزووى سيَ سةى دةطةيةةنيَت. ئةطةرضةى ضةل رِؤذ جاريَةك      نيشان
داي انةو باوكانةى ئةم طيانلةبةرة جووت دةبن  بةآلم هةر داي انةيةةك لةة ضةوار بيَضةوو تةا سةيَزدة       

ت بيَضوو  بطرة زؤرتريش بة يةك سك دةهيَنيَت! لةناو خةَل يشدا باوة كة طؤشتى كةرويَشك دةخوريَة 
و  هةنديَك كؤمةَلة خةَل ى دي ةيش هةن طؤشتى كةرويَشك ناخؤن    كةرويَش ى ماَلى  يةان ضةياو   
دةشت و دةرو بيابان بيَت  بيانووى ئةوة دةهيَننةوة ئافرةت ئاسا س ى ثرِ دةبيَت  بةَل و بيانوويةةكى  

دريَةذى )طويَدريَةذ(ةوة   سةرسورِهيَنةريش قوت دةكةنةوةو شيَوةى طول درِيَذى ئةم طيانلةبةةرة بةة طويَ  
دةبةستنةوةو ناوةكةى وا ليَك دةدةنةوة)كةر كويَضك( بووبيَت و وردة وردة بووبيَتة )كةرويَشك(  بؤية 
بيَز لة خواردنى طؤشتى ئةم طيانلةبةرة بةستةزمانة دةكةنةوةو دةَليَن لةكاتى سةربرِيندا دةقيذيَنيَت و 

ئةو طؤشتةى لةخةَلك ب  بةةش دةكةةن  كةة ئةطةةر      وةك داي ى جةرطسووتاو هاوار دةكات  لةخؤرِا
 لةناو رِؤندا سوور ب ريَتةوة لة طؤشتى مريشك و قة  جيا ناكريَتةوة.  

بؤ ئةو مةبةستةو  بؤ ئةوةى بةهؤى نالةبارى بةارى ئةابوورى و كةةم دةرامةةتى و ئابَلووقةةى ضةةند       
ؤشةت خبةؤن و طؤشةتاويش فةرِ     سةرةوة  كة كاريَ ى واى كرد درةن  درةن  بتوانن طؤشت ب رِن و ط

ب ةن  دؤست و برادةران بريؤكةيةكى باشيان دان   كة برِيَةك كةرويَشةك بةةخيَو ب ةةن و سووضةيَ ى      
باخضة بضووكةكةى بةر ماَلى بؤ تةرخان ب ةن و  لة ئةجنامى زاوزيَوة تيَر تيَةر طؤشةتى سةووركراوةى    

ش ويسةتت ئةةو ثرؤذةيةة جيَبةةج  ب ةةيت       نيَو رِؤن خبؤن و بني و تينى ضاوتان بةهيَزتر ب ةن. تةؤي 
ناسياويَك جووتيَك كةرويَش ى ميَينةى ث  بةخشيت  بةدواى نيَرينةيةكدا دةطةةرِايت. لةسةةردانيَ ى   
ماَلى خوش تدا نيَرينةيةكى طةمن رِةنطى و ميَينةيةكى رِةش و سثيت ثةيدا كرد  بةو طةرماى هاوينة 

وار كةرويَش ت لة سووضيَ ى باخضة بضةووكةكةدا بةرهةةَلى   لة ناو كارتؤنيَ ت ناو طةياندتنة شار  ض
كرد. قؤرتيَ ت هةَل ةندو جؤرة هيَالنةيةكى طوجناوت لة ذيَر دارتووةكةةى تةازة ضةاندبووتان دروسةت     
كرد. بؤ طياو طؤَلةيش لة بازارِ سةوزةو تةرِةتوولةةو كةةرةوةزت دةكةرِى و دةتهيَنايةةوة دةرخةواردى      

يانيان سةر لةة زوويةش طونييةيةةك طيةاو طؤَلةةت دةهيَنةاو يةةك دوو ِرؤذ        كةرويَش ةكانت دةدا. بة
خؤراكى كةرويَش ةكانت دابني دةكرد  سةرةرِاى ثامشاوةى زؤر كةمى ئةةو ضيَشةتة كةمةةى هةفتةةى     
ضةند جارَيك ليَتان دةناو ليَتان دةمايةةوة  جطةة لةة نانةة ِرةقةة  كةة هةةردوو كةرويَشة ى ديةارى          

خواردنى بووبوون. ئةم هةو َ و كؤششةةت بةؤ ئةةوة بةوو تةا كةرويَشة ةكان        ناسياوةكةت باش فيَرى
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زاوزل ب ةةةن  بيَضةةووةكان طةةةورة بةةنب و سةةةريان بربِيةةت  طؤشةةتةكةيان سةةوور ب ةيتةةةوة  خةةؤت و 
 منداَلةكانت لةم ب  طؤشتيةدا تيَر طؤشت خبؤن.

ئاشةنايةتيت لةطةةأل    زانيارى زؤرت لةبارةى كةرويَش ةوة ثةيةدا كردبةوو. كةاتى خؤيشةى يةكةةمني     
كةرويَش دا ثةيدا كرد  خؤيشت سةرت ىلَ سورِدةميَنيَت  بؤ ناو كيَلطةكانى خاَلوانت دةضةوويت  لةة   
طوندةكةوة بة تةثؤَل ةو بةرزاييةكاندا هةَلزنايت  بةبيانة ثان و ثؤرِةكةدا تيَثةرِيت و بةرةو دةشةتايية  

سلَ و دان و طياو طؤَلة ئةو دةشتةيان شةني كردبةوو    نزمةكة شؤرِ بوويتةوة  بةهاريَ ى رِةنطني بوو  دة
لةثرِ لةناو كيََلطة طةةيَ دا كةرويَش يَ ى ز  سَلةمييةوةو بةبةر ضاوتةوة دةرثةةرِى و بةةناو دةسةلَ و    

 دانة تازة شني بووةكةدا لةضاو بزر بوو.
و ئةةو ضةؤَلةوانيية   ئةو ماوةيةيش ئامؤزاى باوكت سةرى ليَ دان و ليثؤشيَ ى ىلَ بةشاندا كردو بةةرة 

 لةطةأل باوكتدا بؤ رِاو بةرِيَ ةوتن.
لة دؤَليَ دا كةرويَش يَ ى زلتان هةَلستاند  ئامؤزاكةى باوكت نيشان ش يَنيَ ى دةست رِاسةت بةوو    
بؤى دانيشت و هةركة تةقةى كرد  كةرويَش ةكة لة دوورةوة لنطاوقوو  ليَةى كةةوت  ثرِتةان دايةةو     

ةى ثيَتةان بةوو سةةرتان بةرِى  كاتيَةك بةةرةو مةاَ  بوونةةوة  داي ةت          طةيشتنة سةرى و بةو ضةةقؤي 
كةرويَش ةكةى بردة سةر كانيى طوندو لةول ثاكى كرد. بؤى طيَرِانةوة كة كةرويَش ةكة داي انة بوو  
)نؤ(بيَضووى لة  س دا بووة. ئيدى لةو كاتةوة دةتزانى كة كةرويَشك تةةنيا طيانلةبةريَ ةة بةة تةةنيا     

 يةكى زؤر بيَضووى دةبيَت.يةك سك ذمارة
شوومى و نةطبةت كةرويَشك تاقى كراوةتةوة. مامؤستاكةت دةيطيَرِايةوة كةة لةة طونةدةوة  لةطةةأل     
ذمارةيةةةك فيَرخةةوازانى ثةةؤىل شةشةةى سةةةرةتاييدا بةةةرةو مةَلبةنةةدى قةةةزا دةضةةوون  بةةؤ ئةةةوةى   

ش دةبيَت  كة تاقي ردنةوة تةةواو  تاقي ردنةوةى بةكةلؤريا ئةجنام بدةن  لة رِيَطة كةرويَش يَ يان توو
دةكةن و دواتر ئةجنام دةردةكةويَت  دةبينن تةنيا فيَرخوازيَ يان ضيية سةرنةكةوتووة. هةموو ئةو برية 

 كؤنة ورووذاوانةت ثشت طول خست و  بةوثةرِى ئارةزوومةندييةوة ضاوديَرى كةرويَش ةكانت كرد.
كة يةكيَك لة كةرويَش ةكان خةري ى ثةةرِؤو ثاتةاأل بردنةة    رِؤذيَ يان هاتيتةوة تابان ثيَى رِاطةيانديت 

كونةوةية  ئةو طيانلةبةرة بؤ ئةوة ثةرِؤو ثاتاأل دةباتة كونةوة  بؤ ئةوة كة بيَضووى بوو ب ةويَتة سةةر  
ئةو ثةرِؤيانةو لةناوياندا طةورة بيَت و لةناو خؤَلدا ثي  نةبيَت. ثاش ضل رِؤذ بيَضووى دةبيَت و ديَتةة  

  باوكانة بؤنى ثيَوة دةكات و دةست بةج  لةطةَلى جووت دةبيَت  ئيدى تةا ضةل رِؤذى دي ةة    دةرةوة
توخنى ناكةويَت. ماوةيةك ئاوى ضاوى ضاوةرِوانيتان داهات. رِؤذيَةك بيَضةووة كةرويَشة يَ ى رِةش و    

انيةان  سثى هاتة دةرةوة  ثاشان بوو بة دوو  بة س   بة حةوت بيَضووة كةرويَشك  دانةيةكى سثى جو
 تيَدا بوو  دراوس  و ئةوانةى دةيانبينى دَليان ىلَ دةضوو.
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كةرويَش يش ميَمَلى هةية  ئةويش ثشيلةية  بؤرة ثشيلةيةكى ز  فيَرى كةرويَش ةكان بةوو  سةةرةتا   
ئةو بيَضووة سثييةى خوارد  بة دوايدا طةرِايت  ثامشاوةكةيت لةبن دارتووةكةدا دؤزييةوة. بيَضةووةكان  

نى لةباخضةكةدا ملَ و مووش ب ةن ليَيةان ثةيةدا دةبةوو و دةيقةثانةدن. تةؤيش كةوتيتةة       نةياندةتوا
ضاوديَرى بؤرة ثشيلةو ضةند بيَضووة كةرويَش يَ تان ثيَطةياند. باوكانةكة لةناو ئةةو رِةوة بيَضةووانةدا   

ينةةن و   كةرويَشةك   دوو دانةى رِاو دةنان  رِيَى نةدةدان لة كون بيَنة دةر  دواتر زانيت ئةو دووانة نيَر
 رِىَ نادات لة نيَرينةيةك ثرت لةناو رِةوة كةرويَش يَ دا هةبيَت!!

جارَيك دوو جار   سةى جةار  لةة كةرويَشة ةكانتان سةةربرِى و  لةبةةر قسةةو قسةةَلؤكى خةةَلك و          
وةو  بيَزهاتنةوة لة خويَن و زازيَى كةرويَشك و )طول(ى دريَذى كةرويَشك  لةناورِؤندا سوورتان دةكةردة 

بةقيَزو بيَزةوة دةتاخنوارد  بةآلم ضيَذى لة ضيَذى طؤشتى مريشك كةمرت نةبوو! كيذيَ ى ناسةياوتان لةة   
كؤليَذ دةخيويَند  لةطةأل دةستةخوش يَ يدا رِيَيان كةوتة ماَلتان  نيوةرِؤذةيةان نةةكردبوو  بةة خؤيةان     

بة باس كردنةى خؤشةى و بةضةيَذى    ضيَشت و طؤشتيان طةرم كردةوة  تيَرو ثرِيان خوارد. ثاشان دةست 
طؤشتى كةرويَشك كرا. لةو مشت و مرِةدا سويَنديان خوارد كة طؤشتى كةرويَشة يان نةةخواردووةو     

 بة تامةزرؤوةن بيخؤن.
 ئيَوةيش ثرسيتان:

 ة ئةى ئةو طؤشتةى نيوةرِؤ خواردتان ضى بوو؟
 ة ئةوة طؤشتى مريشك بوو.!!

 وو.ة مريش ى ضى! ئةوة طؤشتى كةرويَشك ب
ة بةخوا خؤش بوو  ضيَذى هةر تةواو نابيَت. حةز دةكةم رِؤذيَ يان بضمة بازارِو كةرويَشة يَك ب ةرِم و   

 بةو شيَوةية بؤمان سوور ب ةنةوة.
تا دةهات ذمارةى بيَضووة كةرويَشك ثرت دةبوو  تؤيش شةانت ىلَ بةةالدا كردبةوو  لةاليةةك طؤشةتى      

نى بيَضووةكان لةة ثشةيلةبؤر  كةة ثةرِى دايةة دانةيةةكى       كةرويَشك  لةاليةكى دي ةوة ثاسةوانى كرد
 دي ةو  بةسةر ديوارى دراوسيَ ةتاندا رِفاندى و دادو هاوارى ئةوان و منداَلةكان سووديان نةبوو.

داي انةيةكيان بَيضووةكانى بةةخيَو نةةدةكرد ويسةتت بيخةيتةة نةاو كونةكةةوة شةرييان بةدات   لةة          
 ضووى لة س دابوو.كونةكةدا مردار بووةوة  حةوت بيَ

دارتووةكةتان لة تةنيشت ديوارى باخضةكةوة رِووةو ئامسان هةَلزنابوو  ثشةيلة بةؤر خةؤى ثيَةدا شةؤرِ      
دةكةردةوةو بةةناو هةةموو ئةةو دارو تيَلبةندانةةى دروسةتان كردبةوو خةؤى دةطةيانةدة بَيضةةووةكان.          

ةكةةى ئةةم الوة دةسةتت لةة     ئيَوارةيةك زري ةى ىلَ هةَلسةتاندن  ثةرِت دايةةو لةةناو لقةى دارهةجنري     
بينةقاقةى ثشيلة بؤر نا  كة القى بيَضووةكةى بة دةمةوة بوو دةيزي اند  توند توند قورِطةت طةرت و   

 بيَضووةكةت لة دةم دةرهيَنا. القى ش ابوو  دوو رِؤذى نةبرد مردار بووةوة.
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يَر مةجنةةَليَ ى  داركارييةكىثشيلة بؤرت كرد  طونييةكت هيَنةاو لةة نةاو طونييةكةةت ثةسةتاو لةةذ      
 طةورةت دانا  تاسبةين  زوو لةوثةرِى شارةوة بةرةآلى ب ةيت و بةو ناوةدا نةيةتةوة.

دةَليَن ثشيلة كوشنت دةبيَتة هؤى كارةساتى دَلتةزيَن بؤ ئةو كةسةى بي وذيَت. بةآلم تؤ نيازى ئةةوةت  
دةكرد. كة رِؤذ بووةوة سةرى  نةبوو ثشيلة بؤر ب وذيت. طويَت ىلَ بوو لةذيَر مةجنةَلةكةدا مرخةمرخى

 مةجنةَلةكةت هةَلدايةوة ثشيلة بؤر مردار بووبووةوة.
لةطةأل تابانى خيَزانتدا نيطةران بوون  بةتايبةتى تابان دةترسا منداَلةكان شتيَ يان بةسةر بيَت. هةةر  

 ثرتةو بؤَلةى بوو.
زو تةا طرتةوونى و لةةناو جيَطةةدا     لةماأل نةبوويت ئيَوارة طةرِايتةوة ديتت هةر ثيَنج منداَلةكةت لةةر 

رِاكشاون و ثرتةو بؤَلةى تابةان سةةرو دَ  و دةروونةى طرتيةت. برِيةارت دا هةركةة منداَلةةكان ضةاك         
 بوونةوة  ضى كةرويَشك هةن بة داي انةو باوكانةوة سةر بربِن.

 لةطةأل خؤتاندا طوتتان:
 ك و طؤشتى كةرويَشك بوو! ة ئةمةيش بةزمى ئابَلووقةو ب  طؤشتى و ئةوةيش بةزمى كةرويَش
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     (02) 
 
 

بة دةستى خؤت نةبوو  خيَزانةكةيشت حةزى لة زةنطينةى و خةانوو و ئؤتؤمؤبيةل دةكةرد  خؤيشةت      
حةزت دةكرد لة طةةِرةكى ميللةى دوور ب ةويتةةوةو  لةة سةايةى دارو درخةت و باخضةةى فرةوانةى         

ةسةةر ببةةيت  سةوارى ئؤتؤمةؤبيليَ ى دوا     طةرِةكيَ ى فرةوان و ثاكذى دةوَلةمةندو خواثيَداوةكاندا ب
مؤديل ببيت و تؤيش خةَلك ئاسا لة كاتى نةةورؤزو جةةذن و بؤنةكانةدا خةؤت و خيَزانةت لةةوديوى       
دةروازةى شارةوة خيَوةتى بةهارانةى ىلَ هةَلدةن و تا ئيَوارة ضاوى تامةةزرؤيى بةة سروشةتى رِةنطةني     

كؤآلنةكانى شارت دةكرد هةر بابايةو لة نةاو كؤشة ى    برِيَذن. تةماشاى دةورو بةرو طةرِةك و شةقام و
رِازاوة دةذيت و هةر يةكةو ئؤتؤمؤبيليَ ى لةبةر دةرطة رِاطرتووةو كارو ئيشةكانى خؤي ثىَ مةيسةرو 
دابني دةكات. تؤيش زيتةى ضاوت ديَت و زؤرتةر هاوسةةرةكةت هانةت دةدات ئةةو ئوميَةدةى بةةدى       

 بهيَنيت.
ة مؤَلةتى ليَخورِينت دةرهيَناوة  ناشزانيت مؤَلةتةكةت لة ماَلةوة لة   كةون  رِاستة ئةوة ضةند ساَليَ 

و قوذبنيَ دا كةوتووةو تؤزى ساآلنى ليَ نيشتووةو لةو كاتةوة نويَت نةكردووةتةةوةو  هةيض ثيَشةبينى    
ئةوة ناكةيت ِرؤذَيك لة ِرؤذان ئؤتؤمؤبيلى خةؤت ببينيةت و بةة شةةقامةكانى شةاردا هاتوضةؤى ثةىَ        

و بةيانيان ثيَى بضيتة دةوام و نيوةرِوانيش بةو قرضةى طةرماية باية ساردةكةى ث  ب ةةيت و   ب ةيت
ب  ئارةق و ماندووبوون لة فةرمانطةوة بة ضاوترووكانيَك بطةيتةةوة مةا َ و لةسةةرخؤ نةانى نيةوةرِؤ      

يتة ناوةندى خبؤيت و دواتر سةرخةويَ ى بؤ بش يَنيت  بةر لةوةى دةمةو ئيَوارة بة ئؤتؤمبيلةكةت بض
بازارِو لةول يةك ضا يان سارديَ ى كةللةتةزيَن لة ضةاخيانةى نووسةةران هةةَلقورِيَنيت و طةول لةة دوا      
دةنطوباسى ويَذةو ويَذةوانان و ِرؤذنامةو ِرؤذنامةنووسى بطريةت. يةان ئةةو ئيَةوارة لةة طةةأل بةرادةرة        

 باسى ئةو رِؤذطارة بة با بدةن.فشةكةرةكةتدا لة يةكيَك لة بارِةكان يةك دوو ثيَك هةَلدةن و 
هيض كات بريت لةوة نةكردبووةوة كة ببيتة خاوةن ئؤتؤمؤبيل  زؤر جار ئةةو هةةموو ئؤتؤمبيالنةةت    
دةبينى لة شةقامى سةرةكييةوة بةو قةرةباَلريية يةكسةر دةهاتنة ناو كؤآلنةكانةوة  مووضةرِكةت بةة   

ئؤتؤمؤبيليَةك بةدةن يةان منةداَليَك بشةيَلن        لةشدا دةهات و لة دَلى خؤتدا دةتطوت ضؤن ناترسن لة
بريت بؤ ئةوة دةضوو ئةطةر تؤ لة برى ئةوان بيت  دةضيت لة طؤرِةثانةكان دةسوورِيَيتةوةو الى دةسةتة  
ضةث دةطريت و ئةجنا دةرِؤيت تا دةطةيتة ئةو كؤآلنةى ليَى ديَيتة ذوورةوةو  ذيانى خةؤت و خةةَل ى   

سايدى الى رِاستةوة رِاناوةستيَت بؤ ئةوةى بضيَتة كؤآلنيَ ةوة  لةة   ناخةيتة مةترسييةوةو  يةكسةر لة
كاتيَ دا سايدى الى ضةث لة ئؤتؤمؤبيلدا نةى ديَت و رِى بة رِيَبواران نادةن نةخواستة ئؤتؤمبيليَةك  

 لةو سايتةوة بضيَتة كؤآلنةكةوة.
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بانةةكان دةترسةايت  الى زؤر    نةك هةر ئةوة ئةوةندة لة قةرةباَلرى ئؤتؤمؤبيلى سةر شةقام و رِيَطةةو 
 كةس دةتطوت:

ة ئةطةر من ئؤتؤمؤبيل ىلَ خبورِم سايدى هيَواش و لةسةرخؤ دةطرم و  هيض كات توند ث  بة بةنزيندا 
 نانيَ  و لة سةدو بيستى تيَناثةرِيَن .

زؤرت لة رِيَطة ثَيضاو ثَيضةكان زةنةدةقت دةضةوو. تةؤ لةةم ختووكةةو خةونةة خؤشةانةدا بوويةت و          
ؤذطاريش شتى سةيرى ليَرةو لةول شاردبووةوة  تةنانةةت ئةةو ثارضةة زةوييةةى دواى بيسةت سةاأل       رِ

فةرمانبةرى بة هةزار ناَلى عةىل وةرتطرتبوو  دواتر بة نرخى تؤَلةكة فرؤشتبووت هةيض ئاسةةواريَ ى   
زةوييةة   ئةوتؤى لة ذيانتدا بةج  نةهيَشت  ضةندين جار خيَزانةكةت هانى دايت بة ثارةى ئةو ثارضةة 

ئؤتؤمؤبيليَ ى تاكسى ب رِيت و بيدةيتة دةستى خزميَ ةوة شوفيَرى باش بزانيَت  ضون ة خةؤت ئةةو   
كات نةتدةويَرا ئؤتؤمؤبيل ىلَ خبورِيت و خةونت بةوةوة نةدةبينى رِؤذطار ئةو ضاكةيةت لةطةةأل ب ةات   

ؤذطاريَك هاتة كايةوة نةة  و رِؤذيَك بيَت سوارى ئؤتؤمؤبيلى خؤت بيت و شةقامةكانى شار بثيَويت. رِ
ثارةى ثارضة زةوييةكةو نةيش ئةو مووضة كةمةى فةرمانبةرى كة وةرتدةطرت نةيانتوانى لةو ئابَلؤقة 
ضةند سةرةيةت قوتار ب ةن  كة تؤو خةَل ى بة  دةرامةةتى وةك تةؤى تيَ ةةوت  تةنانةةت بةةوةدا       

 ةةيت و ذينةى مةةمرةو مةةذى ثة       دةطةيشتيت تةنيا وش ةنان بؤ مندا َ و خيَزانةكةت دةستةبةر ب
بةسةر ببةن و ئةم مان  بة دةمى ئةةو مانطةةوة بةدةن و لةة دوورةوة نةةبيَت نةةتوانن تةوخنى زؤر        
ثيَداويستى ذيان ب ةون  تةنانةت بينايى ضاوتان لةبةر طؤشت نةةخواردن و طرانةى خةؤراك و بةرنج و     

 تان لةرِو الوازو بيَهيَزتر دةبوون.كةرةستةى سةرةكى ذيان تا دةهات كز تردةبوو  تا دهات بة خؤش
لةو رِؤذطارة سةختةدا نة ثارةو ثووليَ ى ئةتؤت هةبوو لة خؤت و ذيانى رِؤذانةت ثةرت بيَةت و نةةيش    
بريت لة ثاشةكةوت و بة خاوةن بوونى ئؤتؤمؤبيل دةكردةوة  تةنيا بريت لة ذيان و طوزةرانى خةؤت و  

 نةكةنةوةو شةرمةزارى رِؤذطار نةبن.منداَلةكانت دةكردةوة  دةست لة ناكةس ثان 
ئةو بارة سةخت و دذوارةى تؤو خةَل انيَ ى زؤر بةسةريان برد  تا دةهات بةرةو ليَذبوونةةوة دةضةوو    
تيش ى هةتاو بريس ةى دا  داَلة رِةش و طورطةكان لةذيَر زةبرى شةقى زةمانةةدا لةةو دةظةةرة شةار     

ازةى خةونةكان كرانةوة  بةهاريَ ى ئةرخةوانى دةست بةدةر كران  شةوة تاري ةكان بةسةرضوون  دةرو
 لة مالنيَى سروشتى خةونةكانى دةكرد.

ئةو بةهارة نويَية ثاَلى ثيَوة نايت كاسيَتى خةونةكانى رِابوردوو لة ميَش ى خؤتدا بيَنيَتة بةر بيةنني و  
ت بة دةستةوة نةةبوو  لةو ئاواتانة ورد ببيتةوةو كة خةونت ثيَوة دةبينني  ئةطةرضى هيض سةرمايةيةكي

بريت لة زؤر ثرؤذة دةكردةوة  بريت لة فرؤشتنى خانووةكةةت دةكةردةوة  ئةةو خةانووةى ليَةت تةاثؤ       
كرابوو  كةوتبووة ناوضةيةكى بازرطانى شارةوةو هةزارو يةك ثرؤذةت لة ميَش ى خؤتةدا بةؤ دانةابوو    

ان كردو فرؤشران  خانووةكةى تؤ جيَبةجيَيان ب ةيت  خانووةكانى ئةم الو ئةو الت هةموو ثارةى باشي
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نةبيَت  ضوون كيذيَ ى قةيرةى ليَهات و هيض طةجنيَك يان بيَوةثياويَ ى بازرطان و سةرمايةدار تةوخنى  
 نةكةوت.

ملى ئةو رِيَطةيةت طرت  خيَزانةكةت ميَش ى دةكرووذتيت و قةوانة كؤنةكةةى ىلَ دةدايةةوةو  ئةةو    
ؤت نييةةو تةا كةةى ناتوانيةت ببيتةة خةاوةن ضةوار تايةةو         برينةى دةكوالنديتةوة كة ئؤتؤمؤبيلى خة 

ئؤتؤمؤبيلة شرِةيةك لةبةر دةرطةدا رِاطريت  تةنانةت ئةم بةهارةى ديَت بة خاوو خيَزانةوة خؤتانى تيَ 
 بئاخنيَنن و لةوثةرِى دةروازةى شارةوة جةذنى نةورؤز ثريؤز ب ةن.

يية دةمارةكان  جؤطةى ئاواتةكان ثرِ لةة ئةاوى   تا دةهات بازارِى خةونةكان طةرمرت دةبوو  خويَن دةزا
بووذانةوة دةبوو  تيش ى هةتاو سةرمةستى دةكرديت  كار طةيشتة ئةوةى مؤَلةتةة فةرِل دراوو تةؤز    
ليَنيشتووةكةت نول ب ةيتةوةو  بة رِاستى بري لةوة ب ةيتةوة كةة ببيتةة خةاوةنى ئؤتؤمؤبيةل  ئةةو      

ضةواردة سةاَلة ثشةت طةول خسةتنة بةشةدارى خةوليَ ى        خةونة هانى دايت جاريَ ى دي ة  ثاش ئةو 
 دي ةى ليَخورِين ب ةيت و كةميَك زاتى خؤت بش يَنيت.

ئةو ضةند طةآليةى ثاشةكةوتت كردبوون  دادى ئةوةيان نةدةدايت ئؤتؤمؤبيلة شةرِيَ يان ثة  ب رِيةت     
و  لةة ثيشةانطة   بةَل و ناضار ثةنات بةر قةردكردن بردت و دةستت لة ضةةند ناسةياويَك ثةان كةردةوة    

ئؤتؤمؤبيلي ى خؤَلةميشيت كرِى  كة بؤ ماَلت هيَنايةوة خؤت ليَت نةخؤرِى  ئةو ناسياوة ليَى خؤرِى 
 كة لةطةَلت بوو. 

ئةوة رِووداويَ ى طرن  بوو  خزم و ناسياوةكان ثريؤزباييان ليَ كرديت  تةؤيش شةريينيت بةشةييةوةو    
شيَريَ تان سةربرِى و بة خويَنةكةى ناوةرِاستى بؤنيدةكةتان نةتبوو كاورِيَك ب ةيتة قوربانى ناضار كةَلة

سوور كرد  تا نةبيَتة ضاوةوة  هةر يةكةمني شةو لةبةر دةرطة ئريةييان ث  برديت و لةة دوو سة  الوة   
كريِانديان و بة بزمارو دةرِةنةفيز بؤيان بريندار كرديت و شوختيان تيَخست. ئةطةرضةى ئؤتؤمؤبيلةكةة   

وو بةآلم دميةنيَ ى جوانى دةنواندو جيَى سةرجنى خةَل ى بوو  جاروبار لةطةةأل بةرادةرة   ئةوةند نول نةب
فشةكةرةكةت دةضوويتة ناو شةقامةكانى شارو زاتى خؤت ث  دةش اند  ئةطةرضةى ئؤتؤمؤبيلةكةةت   
هةفتةيةك ثرت الى ئةو خزمةت مايةوة كة لة دةرةوة هةاتبووةوة  تةؤيش دةتويسةت زووتةر بيبةيتةة      

زووتر خؤت رِاهيَنيت  داوات كرد زوو بيهيَننةوة  كة هيَنايانةوة  ئةةو رِؤذى هةينييةة هةةر     سةركارو
بةيانى زوو هةستايت و دواى بةرضايى كردن  ناوى خةوات ىلَ هيَنةاو بةة شةةقامةكانى شةاردا تيَةت       

س و تةقاند  لةوثةرِى شارةوة خؤت ديتةوةو طةيشتيتة برِواى ئةوةى شةوفيَرى زؤر ئاسةانةو هةيض تةر    
تؤقينى ناويَت  لةو خةونة ئةرخةوانييةدا بوويةت و دةتويسةت لةة شةةقاميَ ى سةةرةكييةوة بضةيتة       
رِيَطةيةكى الوةكييةةوة  بةةآلم ئةةوةى ليَةى دةترسةايت ِرووى داو لةةناكاو كابرايةةك هاتةة بةةردةم          

وثرِ بوو  يةكةةم  ئؤتؤمؤبيلةكةو لةناوةرِاستى رِيَطة الوةكييةكة دةركةوت  تؤيش ئةو رِووداوةت ال كوت
جارت بوو تووشى ئةم جؤرة هةَلويستة ببيت  شَلةذان جَلةوى ىلَ سةنديت  لة جياتى ئةةوةى ثة  بةة    
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ئستؤثدا بنيَيت  ثيَت بة بةنزيندا ناو دةسةتت بةةرةو الى شؤسةتة رِاسةت كةردةوة  ئةوةنةدةت زانةى        
خةويَنى كةَلةشةيَرةكةت سةوور     ئؤتؤمؤبيلةكةت لةناوةرِاستى بؤنيدةكةيدا لةو شويَنةوة بؤ ضاوةزار بة

كردبوو  بةر ئةو دارتيلة زةبةحةالكة كةوت لةسةر شؤستةكة بوو  يةكسةر رِؤن و ئاوو تيَ ةآلو بوون  
طريانت هات و لةبةر خؤتةةوة خةةميَ ى طةةورة دايطرتيةت  ضةؤن ماَلةةوة ئاطةةدار ب ةيتةةوة كةة          

م و دؤستان دةَليَيت  ئةةوةى بةاش بةوو    رِووداويَ ى لةو جؤرةت لةدةست قةوماوة  ضى بة برادةرو خز
 كابرات نةشيَالو تووشى بذاردن و قةرةبووكردنةوة نةبوويت.

ثاشان خةمى ئةوة دايطرتيت ضؤن ئةو ئؤتؤمؤبيلةى تازة كرِيوتة ضاك ب ةيتةوة  ضةند طةآليةكت لةة  
ىلَ ناضةار بوويةت    ناسياويَك قةرد كردبوو  برِيار بوو ئةو رِؤذة برِؤيت و بيدةيتةوةو سوثاسى ب ةةيت  

هةر هةمووى لة ضاك ردنةوةى ئؤتؤمؤبيلةكةدا بضيَتة طريفانى فيتةرو س رابفرؤش و تةنةكضةييةوةو  
 لة دةمى خؤت بطريتةوةو مانطانة قةرد بدةيتةوة.  

بةسةرهاتت لةطةأل ئةو ئؤتؤمؤبيلةدا زؤرو سةيرو سةمةرةية  جاريَك كةورِة طةورةكةةت بةة دزييةةوة     
دي ةة كيةذة بضةووكةكةت ِرووت ىَل دةنيَةت بةةيانيان ئةةو تةا بةةردةم دةزطةةى           دةيبات و جاريَ ى

فةرمانطة ليَى خبورِيت تا باشرت زاتى بش يَت و بتوانيَت باشرت ىلَ خبورِيَت. ئةو رِؤذة  رِؤذيَ ى بةر لةة  
جةذن   تؤ داتنابوو لة جةذندا طةشتيَ ى ناوضةةكانى دةورو بةةرى شةارى ثةىَ ب ةةيت  بةريت لةةوة        

كردبووةوة كة جةذنةكةت ىلَ دةبيَتة خةفةت و ثةذارة  كاتيَك ناسياوةكةتان ثيَوةندى ثيَوة كرديةت   نة
تؤ دةتزانى ئةو ثيَوةنديت ثيَوة ناكات  يةكسةر دَلت داخورثاو ضاوت فرِى  كورِة طةورةكةت  كةة زؤر  

يَةت و خةؤى بةاش فيَةرة     جار لةسةر ئةوة دةمةقاَليَتانة بؤضى تا طةجنةة مؤَلةةتى ليَخةورِين دةرناهيَن   
ليَخورِينى ئؤتؤمؤبيل ناكات  لة ماَلةوة سويضة يةدةكةكةى بةردووةو بةةو ئيَةوارةى دوايةةمني رِؤذى     
رِةمةزانة سوارى ئؤتؤمؤبيلةكة بووةو بازارِ مبطرةو هامت. لةخؤبايى بوونى طةجنيةتى و هةست نةةكردن  

بةنزيندا بنيَت  ضيية خؤ ثيَوةى مانةدوو نةةبووة    بة بةرثرسياريةتى ثاَلى ثيَوة ناوة تا بتوانيَت ث  بة 
خؤ قةردى بؤ نةكردووة  خؤ مانطانة قةرد ناداتةوة  خؤ ئارةقةى بؤ نةرِشتووة  ضش بةا هةرضةى رِوو   
دةدات با رِوو بدات  نةك هةر ئؤتؤمؤبيلةكةى تامثؤن ثىَ كردووة  بةَل و لة ئؤتؤمةؤبيليَ ى دي ةةى   

 وة.داوةو  نيوةى ثشتةوةى داسان دا
ئةطةرضى خاوةن ئؤتؤمؤبيليش مؤَلةتى نيية  بةآلم ثارةى دةويَت و دةيةةويَت ئؤتؤمؤبيلةكةيشةى بةؤ    
ضاك ب ريَتةوة  هيض رِيَطةت لةبةردةمدا نةما ثةنات بةر قةردو قؤَلةة بةردةوة  هةةردوو ئؤتؤمؤبيةل     

 ضوونة الى فيتةرو تةنةكةضى و بة ضةند طةآليةك ضاك كرانةوة.  
نةبينيبوو  ئةو ِرةنطة خؤَلةميَشةييةى ئةوةنةد سةةرجنى رِادةكيَشةا بةؤ هةةر كةول        ئؤتؤمؤبيلى وات 

بضةووبايت ليَيةةان دةثرسةةيت: نايفرؤشةةيت  تةةؤيش ناضةةار وةآلمةةت دةدانةةةوة  يةةةك دوو شةةتى ئةةةو  
ئؤتؤمؤبيلة خةوى ىلَ هةراسان كردبوويت  با فيَنك كةرةكةوةى لةة هاوينانةدا ئيشةى نةةدةكردو لةة      
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ت تيَدا نةدةطرت  ذمارةكةيشى سةر بة شاريَ ى دوور بوو  تؤ رِيَت نةدةكةةوتىَ.  طةرماى هاويندا خؤ
 برِيارت دابوو ئةم زستانة تا هاوين نةهاتووة لةكؤَلى خؤتى ب ةيتةوة.

ئةول رِؤذىَ فلتةرى رِؤنةكةى كةميَك رِؤنةى ىلَ دةضةوو  برادةريَ ةى بةرادةرة فشةةكةرةكةت بينيتةى       
ؤرِنت بؤ ليَداو سةآلوت ليَ رد  كة دابةزيت ضةند ثرسياريَ ى سةةبارةت  دةضيتة طةراجيَ ةوة كاتيَك ه

ئؤتؤمؤبيلة شرِ ليَ كرديت  تؤيش الى خؤتةوة دَلت داخورثاو ترسايت ضاوى ثي  بيَت  دواتر ضةوويت  
الى فيتةر فلتةرى ِرؤنةكةى ضاك ب ةيتةوة كة ِرؤنةى ىَل دةضةوو  فيتةةر لةة بةريى دةضةيَت وايةةرى        

ويَنى خؤى ببةستيَتةوة   ثيَى رِاطةيانديت ضاوت لة ئاوةكةى بيَت ئةطةر طَلؤثى سوور ثةن ةكةى لة ش
ثىَ بوو ئاوى تيَ ب ة  تا هيَناتةوة هيض كةم و كورتييةكى نةبوو  ضوويت بوتَلةة سازيَةك ب رِيةت لةة     

ما  كةة  رِيَطة طَلؤثى سوور ث  بوو  رِاوةستايت ئاوت تيَ ردو ئيشت ث  كردةوة هيض كةم و كورتى نة
 طةرِايتةوةو لةبةر دةرطة رِاتطرت  يةكسةر ضوويتة سةر كارى ئيَوارة.

دواى تؤ ماَلةوة بؤ ئيشى خؤيان  سوارى دةبن و بازارِ مبطرة هامت  كيذة بضووكةكةت ليَى دةخورِيَةت   
نازانن كة وايةرى ثةن ة نةبةسةرتاوة  طةةرماى ئؤتؤمؤبيةل بةةرز دةبيَتةةوةو لةناوجةرطةةى بةازارِدا        

ندووقى طةرم و ساردييةكةى دةتةقيَتةوة  تةنانةت ثؤليسى هات و ضةؤيش ديَةت بليتةى سةزاى بةؤ      س
دةبرِيَةةت. لةويشةةدا ضةةاو ثيسةةى كةةارى خةةؤى دةكةةات و فيتةةةرو وايةرمةةةن ضةةةند طةآليةةةكت ىلَ   
دةرِووتيَننةوة. برِيارت داوة ئةم ئؤتؤمؤبيلة خؤَلةميَشيية لةةكؤَلى خةؤت ب ةيتةةوةو بفرؤشةيت  زؤر     

لة ناسياوو برادةران رِايانسثردوويت ثيَيان بفرؤشيت  تؤيش ناتةويَت بةوانى بفرؤشيت  ناتةةويَت   كةس
شةرمةزار بيت و هاوين بيَت و بَليَن با سةاردكةرةوةكةى كةار ناكةات  ضةاملوسى ئةةم الو ئةةو الى        

  طَلؤثةةكانى  بؤياسة  بؤنيدةكةى هى خؤى نيية  دوو جار تامثؤنى كردووة  رِاديَتةرةكةى يةك شيشة
 ليزةر نني  مةكينةكةى بوخارى هةية.

ئةو رِؤذة زوو هةستايت و ضى شتى خؤت هةية لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةة دةرهيَنةان و بةؤ دوايةةمني جةار      
لةبةر دةرطة سوارى ئؤتؤمؤبيلة خؤَلةميَشييةكة بوويت و رِؤيشتيت و خؤت بة ثيشةانطةيةكدا كةرد    

   ضةند طةآل لة ئةوو ضةنديش لة تؤ ثاَلت ثيَوة نا.لةطةأل خاوةند ثيشانطة رِيَ  ةوتن و
كة طةآلكانت لة تةن ةى باخةَلت نا  يةكسةةر تيَتةقانةدو ئةاورِت نةدايةةوة  دةترسةايت ئيَسةتة نةا        
ساتيَ ى دي ة كرِيار ثةشيمان ببيَتةةوة  دةسةتت لةة نةزي رتين تاكسةى بةةرز كةردةوةو خةؤت تة           

تت بة بار سووكييةك دةكردو ئةو خةم و خةفةتةى جارانةت  هاويشت  بةرةو ماَلةوة رِؤيشتيت و  هةس
 نةما.

كة لة دةرطةى ماأل رِؤيشتيتة ذوورةوة خيَزانةكةةت بةة واق ورِماوييةةوة ثرسةياريَ ى سةرسةورِمانى      
 ئاراستة كرد.

 ة ئةى ئؤتؤمبيلةكةت ضى ىلَ كرد؟
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ة طؤنةاى خةؤدا كيَشةاو بةة     كاتيَك هةواَلى فرؤشتنيت ث  رِاطةياند  ئةيةرِؤيةكى كردو ضةةثؤكيَ ى بة  
 هةناسةيةكى خن اوةوة طوتى:

 ة ئةى ئةم ساأل جةذنى نةورؤز بة ضى ب ةينةوة؟   
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(04) 
 

لةم ذيانة بيَزار بوويت  سى ساَلة شةوو رِؤذ كاردةكةيت  تةنيا رِؤذانى هةةينى ثشةوو دةدةيةت  ئةةو     
شةةوة خؤتةان بةةو سةؤثةر     رِؤذةيش خاتوون هةَلتدةثيَضةيَت و دةبيَةت سةةر لةة ثةارك بةدةيت و لةويَ      

ماركتانةةةدا ب ةةةن ماوةيةكةةة تةةا يةةةك و دووى شةةةو دةرطةةةيان لةبةةةردةم كرِيةةاران و خواثيَداوانةةدا 
كراوةتةوةو  خاوةن سؤثةرماركتةكان بةردةوام قؤَليان دةبرِن  ئةوانيش نة ئاطةيان لة خؤيانةةو نةةيش   

نزم دةكرِن و تا ماوةيةك دَلةى خؤيةان   دةربةست ديَن و ثارةى خؤيان دةدةن و كاآلى هةمةجؤرو ئاست 
 خؤش دةكةن.

بري لةوة دةكةيتةوة ئةم ذيان و طوزةرانةى ئيَرة بةج  بهيََليت و بةم دوا دواييةى تةمةنت كةميَك لةة  
خؤشى و ذيانى ئةويَيش بضيَذيت. ئةوة كةى ذيانة ليَرة دةيطوزةريَنيت  ذيانى بىَ كارةباى بةردةوام و 

ؤى ثيَش ةوتوو كةى ذيانة  ئةوة كةى ذيانة تؤ يةك مان  كار ب ةيت و بةةرى  شةقامى قريتاوو ئاوةرِ
رِةجنى ئةو مانطةت بة يةك فةردة ئارد بدةيت!! ئةوة كةى ذيانة تؤ سى ساأل كارمةندى دةوَلةت بيةت  
 و هةر نانةز  بيت و نة ثاشةكةوتيَ ت هةبيَت و نةبتوانيَت ئةوةندة طليَر ب ةيتةوة ثيَى حبةسيَيتةوةو
منداَلةكانت لة برسيةتى و رِووت و رِةجاَلى قوتار ب ةيت. جا تؤ كةى ذيانةت بةة ضةاو بينيةوة  لةةو      
رِؤذةوة خؤت ناسيوةتةوةو رِاست و ضةثى خؤت ليَك جيا كردووةتةوة لة بةةش مةينةةت و مانةدوو و    

بة  سةةم و   شةكةتى بةو الوة هيض خؤشييةكت بة ئارةزووى دَلى خؤت نةبينيوة  رِؤذيَ ت لة ذيانةدا  
خةفةت و ئازارو ئيَش بةسةر نةبردووة. ضى دي ة بةرطةى ئةو هةموو سةمانة ناطريت. برِيةارت داوة  
ئيَرة بةج  بهيََليت  ماأل و منداأل بةج  بهيََليت  خاك و ئاوو هةوا بةةج  بهيََليةت  سروشةت بةةج      

ردةوام بارةكةى خةؤت بةسةةر   بهيََليت. ئةوانة هيض سووديَ يان بة تؤ نةبةخشيوة  تؤ ئةو وشرتةيت بة
شانتةوةية  تةنيا ثشتت بة خؤت بةستووة  ثشت بة خؤ دةبةستيت  ئةو ثشت بة خؤ بةستنة مانةدوو  
و شةكةتى كردوويت. نيازت نيية ضى دي ة ئةةو جةؤرة طوزةرانةة ب ةةيت. ثيَويسةتت بةة طؤرِينةة.        

نةاخ و بةارى سةاي ؤلؤذى  بةة     طؤرِينى بارو دؤخ و كةش و هةواو رِةفتارو هةَل  و كةوت  تةنانةةت  
 شيَوةيةك رِةن  و شيَوةيةكى دي ة وةربطريت.  

برِيارت داوةو ضى دي ة لةو نيازو برِيارة ثاشةطةز نابيتةةوة  هةراسةان و بيَةزار بوويةت  كةةى ئةةوة        
طوزةران بوو تؤ كردت. لةو ساآلنةى طةمارؤى دووسةرةدا ضاوت كةز بةوو  تةا دةهةات الوازو رِةنة       

يت. ئةو ساآلنة تةنيا بةوةدا رِادةطةيشتيت مانطانةكةت بة ئةاردو شةةكرو ضةا بةدةيت.     زةردتر دةبوو
مانطى جارَيك ثارضة طؤشتيَ ى سةوورةوةكراو  يةان لةةناو شةلةدا نةةدةخوارد. ضةاوت بةةرةو كةزى         
دةرِؤيشت و ديَرِى رِؤذنامةكانت ث  نةدةخويَنرايةوة. ثاشان ئةم بارودؤخةى ئيَسةتة خةفةةتى زؤرتةرى    

ةبةخشيت  رِؤذ نةبوو لة خةفةتى ئةم هةواأل و ئةو ليَدوان و ئةةو بةرسةو و ئةةم وةآلمدانةوةيةة     ث  د
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ياخةى خؤت دانةدرِيت. ئةى ئةةو هةةموو كؤَل ةنةخويَنةدةوارو ئةةو كؤَل ةنووسةةرو نارِؤشةنبريانةى       
ئةةو هةةموو    دؤمةآلن ئاسا هةَلتؤقني و طؤرِةثانة هيَورو لةسةرخؤو رِةسةنةكةيان شلؤق وشيَلوو كةرد. 

كاسةزةى بة وشةو رِستةى ب  سةروبةر ثرِدةكريَنةوةو ئةو هةموو ثةرتووك و طؤظةارو رِؤذنامانةةى بةة    
بةرطى رِةنطاو رِةن  و لووسةوة شؤستةكانيان تةنيوةتةوةو بودجةيةكى زؤريان تيَدا خةرج دةكريَةت و  

رضةوون بةةردةوام دةبةن و بةة     هةشيانة ئةوةندةى ثةجنةى دوو دةست خويَنةريان نييةة  ىلَ لةسةةر دة  
 مانشيَتى ورووذيَنةرو ناوةرؤكى ثوو  خويَنةر هةَلدةخةَلةتيَنن.

داخى زؤرت لةو شةِرة ثةِرؤيةيةة ماوةيةكةة طةةِرةك بةازاِرو شةارو الدل و طونةدةكانى طرتووةتةةوة         
لةةناو  تةنانةت ميَش ى سةرتاثاى خةَل ى دوو لةت كردووة  هةر اليةكى لةة رِةنطيَةك. بؤيةة تةةنيا     

رِةنطةكاندا رِةنطى سثيت هةَلبذارد  ئةو رِةنطةى هيض اليةنيَك بؤ خؤى هةَلينةبذاردووة  تةؤ نةةبيَت    
 ة ئةوة ئةو رِةنطةيشت هةَلنةدةبذارد.وضون ة ئةطةر زانيبات اليةنيَك ئةو رِةنطةى هةَلبذاردو

ئةو برِيارة جيَبةج  ب ةةيت و   تؤ بَليَيت ئةم بريكردنةوةيةت رِاست و دروست بيَت  تؤ بَليَيت بتوانيت
رِة  و رِيشةى خؤت ليَرة يةكجارةكى هةَلب ةنيت و بضيت و ئاورِ نةدةيتةوةو ئيَرة بةةج  بهيََليةت و   
نةيةيتةوة. برِوات واية لةو رِووةوة ئةو برِيارة جيَبةج  دةكةيت. ئةوةندة دَلةت لةةم وارة رِةش بةووة     

ارى ببيت  بةآلم ضؤن  ضؤن دةتوانيت ئةو خةونةة ثةمةييةة   ئارةزوو دةكةيت رِؤذيَ ى زووتر دةستبةرد
بةدى بهيَنيت؟ ضؤن بؤت دةكريَةت بةة باخةةَليَ ى خةاَلى و دةسةتيَ ى بةتاَلةةوة ئةةو جةؤرة خةونةة          
ضارةنووسسازة بةةدى بهيَنيةت و لةة يؤتؤبيايةكةدا بطريسةيَيتةوة  بووةتةة يؤتؤبيةاى زؤر كةةس لةة          

ن  بووةتة بنيَشةتة خؤشةةى سةةر زارى هةةرزةكارو الوو طةةجنانى      دانيشتووانى وآلتة نةدارو هةذارةكا
وآلتانى جيهانى سيَيةم و بؤ طةيشنت بةو خةون و يؤتؤبياية مل بة ئؤقيانووس و دةرياو ضيا سةركةش 
و وةرزة ساردو نالةبارةكانةوة دةنيَن  لةو رِيَطةدا زؤريان دةبنةة قوربةانى ئةةو خةونةةو  بةة دةسةتى       

و قاضاخضى ب  ويذدان و ثؤليسى دَلرِةق و ياساى كويَرةوة دةناَليَنن و نررؤى ذيَةر   سروشتى بىَ بةزةيى
ئاوى دةرياو ئؤقيانووسةكان دةبن  يان لة زيندانة تاري ةكانى وآلتانةدا دةثووكيَنةةوةو رِةوانةةى ئةةو     

 شويَنة دةكريَنةوة ليَوةى هاتوون.
قاضاخضةى و ضاوسةاسى بةىَ ويذدانةةوة       تؤ ناتةويَت بةو شيَوةية ضارةنووسى خةؤت بدةيتةة دةسةتى   

 بةخؤت دةبيتة ضاوساسى خؤت و بةخؤت برِيارى خؤت دةدةيت.
برِيارت دا ئةو خانووة داِرووخاوةى ضةةندين سةاَلة تيَيةدا دةذيةن و بةهةةزار كؤشةش و مانةدووبوون        

يت و ديوارةكانت بةرزكردةوةو كردتة نشينطةى ئارامى  ئةو خانووة بة ضةةند سةةد طةآليةةك بفرؤشة    
هةنديَ ى بؤ ماَ  و منةداَ  بةةج  بهيََليةت و ِروو لةة هةنةدرانى ِرؤذئةاوا ب ةةيت. ئةةمِرؤ ضةوويتة          
نووسينطةى خانووكرِين و فرؤشنت و خانووةكةت الى دةآلأل دانا. برييشت لةوة دةكةردةوة ئةةو خةانووة    
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يت جاريَ ى دي ة بفرؤشيت و نةطةيشتيتة شويَنى مةبةست ئةوة دةكةويتة سةر ساجى عةىل و ناتوان
 لةسةر ث  خؤت بطريتةوةو كارةساتيَ ى خراث رِوو دةدات  ئةو كات   دةكةيت.

يةك دوو هةفتةى نةبرد سةرى خانووةكةت بة ضةند سةد طةآليةةك نايةةوة  ثيَشةرتيش سةةرى ئةوترة      
 شرِةكةت نابووةوة  دواى س  مان  خانوويةكت بؤ مندا َ و خيَزانةكةةت بةةكرل طةرت و  وردة وردة   
كارت دةكردو ذيَر زمانى برادةرو ناسياوو هاوةآلنت دةكيَشايةوةو لةة باشةرتين رِيَطةة دةطةةرِايت  تةا      
خؤت بطةيةنيتة بةهةشتى خةونةكانت. ئةو خةونانةى هةر بة منداَليش خةةونت ثيَةوة دةبيةنني و تةا     

و برادةريَ ةت لةة   هةنووكةيش بة طويَرةى دَلت ئةو خةونانة بةدى نةهاتوون. باشرتين ضارةسةر ئةةوةبو 
دةرةوة بانطهيَشتيَ ت بؤ ب ات و بةسةردان ئةو رِيَطة بة ئاسانى بربِيت و خؤت لة دةستى قاضاخضةى  
ب  بةزةيى و مافياى دَلةِرةق بثاريَزيةت. ثيَوةنةديت بةة كؤنةة ناسةياويَ تةوة كةرد  لةة ميَةذبوو لةة           

يةةت بةؤ جيَبةةج  ب ةات  تةةنيا      ئةمسرتدام طريسابووةوة  داوات ليَ رد ئةطةر ب ريَت ئةةو داخوازي 
مةبةستت ئةوةبوو ثيَت لةسةر ئةو خاكة جيَطري بيَت  ئيدى خؤت توند ثيَوة طرل دةداو هةيض هيَزيَةك   

 نةتوانيَت هةَلت ةنيَت.

دواى ضاوةِروانييةكى ئازاربةخش برادةرةكةت بانطهيَشةتيَ ى بةؤ ئةؤكراين بةؤ وةرطرتيةت بةة نةاوى        
ثؤرتيَ ى ساختةت الى دةآلَليَك ثةيةدا كةردو لةطةةأل ضةةند كةسةيَ دا      برادةريَ يةوة لة ئؤكراين  ثاس

ثيَويستييةكانتان ئامادةكرد  بؤ بةيانى سوارى تاكسى بوون و بةرةو سةنوور بةةرِل كةةوتن . لةسةةر     
سنوور دةستت لةسةر دَلت بوو كارمةندانى خةاَلى سةنوور سةاختةكارى ثاسةثؤرتة سةاختةكةيان بةؤ       

هؤكارو   بةختيَك بوو كة بوو بة يةارت و بةة سةاختةكارى ثاسةثؤرتةكةيان      دةرنةكةويَت. نةتزانى  
نةزانى  تؤ بَليَيت وةستايةتى ئةو دةآلَلة بيَت كة بة شيَوةيةك ئةو سةاختةكارييةى لةة ثاسةثؤرتةكةدا    
كردبوو هيض ئاميَريَ ى ئيلي رتؤنى و كؤمثيووتةريَك ثيَى نةزانن. هةرضؤنيَك بيَت ثاسةثؤرتةكة دادى  

ت و بةرِيز لةطةأل نةفةرةكانى دي ةدا بةرةو ئان ةرة بةةرِل كةةوتن و بةة رِيَطةةوة تةماشةاى ئةةو       داي
شارؤض ةو طوندانةت دةكرد كة لة رِووى جوطرافى و ئةتنييةوة لة خاك و نيشةتمانةكةى تةؤ جيةاواز    

ؤضة انةو  نةبوون  ىلَ تا لة ئان ةرة نزي رت دةبوويتةوة هةستت بةة جيةاوازى زؤرتةر لةطةةأل ئةةو شار     
ئةمانةى نزيك ئةن ةرةدا دةكرد. ئةن ةرة دنيايةكى دي ة بوو  دةتطوت لةناوضةرطةى ئةةوروثادايت   
شةقامى خاويَن و ئةثارمتانى بةرز بةرزو  دميةنى شارستانيانةى شويَنة طشتييةكان و باخضةى طشةتى  

ى دةوروبةوردا هةةبوو نةةك    و ئؤتيَل و ضيَشتخانةكان زؤريان جياوازى تةنانةت لةطةأل شارةكانى وآلتان
تةنيا لةطةأل شارو شارؤض ةكانى نيشتمانةكةى خؤتدا. لة دَلى خؤتةدا بةةزةييت بةة نةتةةوةو طةة  و      
خاكةكةى خؤتدا هاتةوة ضؤن ضةندين سةدةية لةسايةى داطريكارى و دواكةوتوويى و نةخويَنةدةوارى و  

 وورة.نةزانيندا دةتليَتةوةو ضةندة لة شارستانيةت و مؤديَرنةوة د
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لة ئؤتيَليَ ى خاويَن و مؤديَرن و ئةفسووناويدا ذووريَ تان بة دوو كةةس طةرت  ئةةو ثةاش نيوةرِؤيةة      
سةرخةويَ تان بؤ ش اند. ثيَش خؤرئاوابوون هةستان و خؤتةان ثؤشةتةكردةوةو دابةزينةة نةاو بةازارِو      

ؤطةو فرؤشطةو لؤقنتةو شةقام كة نةشةوو رِؤذى بؤ نةبوو  بةسةر شؤستةكاندا دةرِؤيشنت و تةماشاى ك
ضاخيانةو سؤثةرماركيتتان دةكردو سةرتان بةم كؤطةدا دةكردو لةةو كؤطةةوة دةردةضةوون  ثيَويسةتتان     
نةبوو كةلوثة  ب رِن  تةنيا بؤ تةماشاكردن و بةراوردكردنى نرخةكان دريَذةتان بة طةشةتةكةتان دةدا.  

 وارةية نانيَ ى بةضيَذو خؤشتان نؤش كرد.هةركة ماندوو بوون سةرتان بة لؤقنتةيةكدا كرد  ئةو ئيَ
ثاشان لة ضاخيانةيةك التان داو سةرو ضايتان بةسةردا كةرد  ضةاخيانةكة لةة نةفةةردا نةةى دةهةات        
هةبوو نةرطيلةى دةكيَشاو  هةبوون لةسةر ميَزيَك طرد بووبوونةوةو ياري ثؤكةرو دؤمينةةيان دةكةرد    

ةدا  لة طؤشةيةكى تةنيشت دةرطةكةشةوة كؤمةَليَك طةنج هةشبوو جطةرةى دةكيَشاو دووكةَلى بةبا د
دانيشتبوون تةماشةاى يارييةةكى تةؤثينى رِاسةتةوخؤيان دةكةرد. ضةايةكانتان هةَلقورِانةدو هيَمنانةة         
تةماشاى ئةو دميةنانةتان دةكرد  ضةون ة رِيَطةيةةكى دوورتةان برِيبةوو واتةان بةةباش زانةى تةا زووة         

نةوة ب ةن و سةةرخةويَ ى ىلَ بشة يَنن و بةةيانى زوو هةسةنت و بةةرةو      برِؤنةوةو ملتان بةذيَر سنطتا
 فرِؤكةخانة بةرِل ب ةون.

لة ذوورةكةدا خةو نةدةضووة ضاوت بريت لةو ذيانة نويَية دةكردةوة  لةول لة بةهةشتى رِووى زةمةني   
دةوة  لة دَلةى  لة رِؤذئاوا ضاوةرِوانت دةكات  ضى دي ة بريت لة ظيزةو ثاسثؤرت و ساختةكارى نةدةكر

خؤتدا خؤت دَلنيا كردةوة دةرضوونت بةرةو ئؤكراين مسؤطةرة  مادامةةك  لةة سةنوور هاتيتةة ئةةم      
ديوداو طةيشتيتة ئان ةرا ئةوة دةشتوانيت لة فرِؤكةخانة دةرباز بيت و بطةيتةة )كيةيَو(. بةريت الى    

بةر  و كريَى ئاوو كارةبةاو   هاوسةرو منداَلةكانت بوو  بة كرل خانوو و خةرجى رِؤذانةو كرِينى جل و
موةليدةدا دةطةن  ك  بةيانيان نانيان بؤ دةكرِيَت و ك  دةضيَت ثارةى كارةبا بدات و لة سرةى سةازو  
نةوت رِاوةستيَت و ك  بةرميلة نةوت ثرِ ب ات و بة زستانان سؤثةكان ثاك ب اتةوةو بة هاوينان هةوا 

وش و ئةةاوو مةةاتؤرِو تةوافةةةكانيان بيَةةت  لةةةم  فيَن  ةةةرةوةكان دامةزريَنيَتةةةوةو ئاطةةةى لةةة ثةةو 
بريكردنةوانةدا بوويت  نةتزانى كةى خةوت ىلَ كةوتووةو ضؤن خؤت داثؤشيوة  بةيانى لة تةقةى ثيَةى  

 هاوةَلةكةتدا بة ئاطة هاتيت كة ثيَش تؤ بيَدار بووبوةوة.
ة بن  بةةو بةيانييةة زووة   دةبوو بة دوو س  سةعات ثيَش ئةوةى فرِؤكةكة بفرِيَت لة فرِؤكةخانة ئاماد

خؤتان ثؤشتةكردةوةو بةرضاييةكى سووكتان نؤشى و بة خؤتان و هةطبةكانتانةوة لة ئؤتيَلةكة دابةزين 
و خؤتان لةناو تاكسييةك ناو رِووتان لة فرِؤكةخانة كرد. بة رِيَطةوة تةماشاى ئةو باَلةخانة بةرزو ئةةو  

وانانةى ناو ئةو باخضانةو ئةو طؤرِةثةان و ئةثارمتانةة بةةرز    باخضة رِيَك و ثيَك و ئةو طوأل و طوَلزارة ج
بةرزانةتان دةكردو زؤرتر سةرتان سورِ دةماو بةزةييتان بة خؤتةان و ميللةتةكانةدا دةهاتةةوة كةة تةا      
هةنووكةيش تةالرةكانتان لة دوو تا س  نهؤمى بةو الوة بةرزتر نني و باخضةيةكى واتةان نييةة جيَةى    
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ردن بيَت  تةالريَ ى ئةوةند بةرزتان نيية ليَوةى هةموو طةرِةكةكانى شةار ديةار   سةيران و كات بةسةرب
بن  رِيَطةيةكى قريتاوى ئةتؤتان نيية ب  رِةمثةو قؤرت و ضةا َ و بةةرزايى بيَةت  بؤيةة ئةةو ذيانةةى       

دا خؤتانت بة ذيانيَ ى بةفريِؤضوو دةزانى و ثةشيمانى ئةوةت دةكيَشا لة ئاخ و نيشةتمانيَ ى رِؤذئةاوا  
 ضاوت هةَلنةهيَناوةو نةذياويت.

لة دةرياى ئةو بريكردنةوةدا نررؤ بووبوويت  ضةند شةقام و طؤرِةثان و ناوضةةتان برِيبةوو  لةة دوورةوة    
فرِؤكةخانةكة دياربوو  ضةند فرِؤكةيةك لة رِيَرِةوةكان رِاوةستابوون و فرِؤكةيةةك تةازة دةفةرِى و بةةرز     

ى فِرؤكةخانةكةةوة ديةاربوو  نزيةك بةوو دابةةزيَت. هةركةة لةة        دةبووةو فرِؤكةيةكى دي ةش لةوثةةرِ 
هؤَلةكةدا خؤتان بينييةوة  ذمارةيةكى زؤر نةفةرتان بيين ضاوةرِوان بوون نؤرةى فرِؤكةةكانيان بيَةت و   

 هةر يةكةو بةرةو اليةكى جيهان بةرِل ب ةون.
ةكةة  هةركةة طةيشةتن     لة نةؤرة رِاوةسةتان و زؤرتةان ضةاوةرِل كةرد تةا طةيشةتنة بةةردةم ثةجنةر         

ثاسثؤرتةكانتان خستة بةردةم فةرمانبةرةكةو دوورتان طرت تا ناوتان دةخويَننةوة  دَلتان خيَةرا خيَةرا   
هةر ليَى دةدا  ئةم جارةتان ماوةو لةم ويَستطةية دةرباز بةن و بةؤ ويَسةتطةيةكى دي ةة خةوا يةارةو       

يَستطانة ئةوة بؤ دةربةازبوون و فةرِين بةةختى    ئةطةر كةسانيَ ى وةك ئيَوة رِيَيان ب ةويَتة ئةم جؤرة و
دةويَت  ئيَوةيش لةو ئاستةدا بوون بِرواتةان بةة خؤتةان بيَةت كةة ئةةم جةارةيش قؤناسةكةة دةبةرِن و          

 دةثةرِنةوة.
بريتان بؤ الى ئةو ساتة دةضوو خوانةخواستة ثيَتان بزانن و ساختةكارى ثاسثؤرتةكة دةركةويَت و ئةةم  

رو وةآلم و تةنانةةت رِيسةواكردن و حةةث  كةردن و دواجةاريش سةرتاشةني و       جار وةرة بةرطةى ثرسيا
بةثةندكردن لةوالوة رِاوةستيَت  ئاكاميش لةو رِيَطةوة هاتوويت لة هةمان رِيَطةوة بة كةلةثضة كراوى 

 رِةوانةى ئةو شويَنةت ب ةنةوة و بة دةستى بةتاأل و سةرشؤرِييةوة سنوورداشت ب ريَيتةوة.

انةدا بةوون ناوتةان خويَنرايةةوةو ثاسةثؤرتةكان مةؤري ثةرِينةةوةيان ليَةدرا  ئةةم جةار          لةو بريكردنةو
جانتاكانتان خستة سةر قايشى ثش نني و لةو ثةرِةوة بة سةالمةت دةرضوون و لة دةروازةكةوة ضةوونة  

ئيَةوةو   ئةو ديودا. لة دوورايى ضةند سةد مةتريَك ئةو فرِؤكة لةرِِِيَرِةوةكةى خؤى رِاوةسةتا ضةاوةرِوانى  
طةشتيارةكانى دي ةةى دةكرد. لة كاتى دياري راوى خؤيةدا فرِؤكةكةة ئةزنةةكى بةةخؤى داو هةارِةى      
مؤتؤرةكانى طويَى ئامادةبووانى تةالرى فرِؤكةخانةكةو بطرة دانيشتووانى طةرِةكةكانى دةوروبةريشةى  

ة زمةانى ئينطليةزى   كةرِدةكرد. هةركة فرِؤكةكة ئاستى فرِينى خؤى وةرطرت دةنطى ماي رؤفؤنةكة ب
بةرز بووةوةو تؤيش هةنديَ ى ليَ تيَطةيشتيت كة ضةند سةعاتيَ ى دي ة لةة فرِؤكةخانةةى )كيةيَو(    
دةنيشنةوةو نيوةى قؤناسى طةشتةكةتان بةرةو بةهةشتى خةياَلتان دةبرِن و بؤ ئةةو نيوةكةيشةى خةوا    

 يار دةبيَت.
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ريسةابوون  فرِؤكةخانةكةة دةتطةوت رِؤذى    خؤر ئاوا بووبةوو طةيشةتنة )كيةيَو(  ئةلةكرتي ةةكان داط    
نيوةرِؤية  لةو كاتةى فرِؤكةكةى ئيَوة دابةزى لةو الوة فرِؤكةيةةك بةاَلى طرتةةوةو لةة الى ضةثيشةةوة      
فرِؤكةيةكى دي ة نيشتةوةو رِاست لةةرِيَرِةوةكةى دي ةوة بة تةنيشت ئةو فرِؤكةوة رِاوةستا كة ئيَةوةى  

نة خوارةوةو خؤتان و ثاسثؤرتةكانتان ثش نران  لةو ديوى دةروازةكةوة ىلَ دابةزين. جانتاكانتان هيَنرا
ضاوةِروانى جاناكانتان دةكةرد  ذن و ثيةاوو منةدا َ  هةةموو تيَ ةةأل ببةوون  هةةبوو جانتةاى خةؤى          
وةرطرتبوو لةسةر طاليس ةى دانبوو  ثاَلى دةنا  هةشبوو جانتاى ثيَض ةدارى هةبوو بة دواى خؤيداى 

بوون بة ئينطليزى و بة رِووسى و زمانى دي ة دةثةيظني  ئيَوةيش بة زمانةكةةى خؤتةان   رِادةكيَشا  هة
لةطةأل يةك دةدوان. هةركة جانتاكانتان ثش نران و لةسةر قايشةةكة طةيشةتة التةان يةكسةةر ثرِتةان      

 دايةو هيَناتاننة خوار.
 شا:هةَلوةستةيةكتان كردو نةتانزانى بةرةو كول برِؤن. هاوةَلةكةت هةَلي يَ

 ة ضى ب ةين  بؤ كول بضني؟
 تؤيش طوتت:

ة سةمت نةبيَت  هةر ئيَستة تاكسةييةك دةطةرين و ئةةم ناوونيشةانةى ثيَةدةدةين و دةمانطةيةنيَتةة       
 شويَنى مةبةست.

تاكسييةكان لةو الوة رِاوةستابوون  هةر نةفةر بوو سوارى تةكسةى دةبةوو  ئةوانةةيش شةارةزا بةوون      
َلةكةيان لة تةنيشت فرِؤكةخانةكةوة ويَستطةيةكى هةةبوو  تةماشةاتان   سوارى ثاسةكان دةبوون كة هيَ

دةكرد شار لة ِروونةاكى ئةلةتري ةدا نرةرؤ بةووةو تةةالرة بةةرزةكان بةة رِي المةى ِرةنطةاو ِرةنطةى           
 ئةلةتري ى رِازاونةتةوة.

و سةلفيَ ى  سوارى تاكسييةك بوون و ناوونيشانةكةتان ثيَشانى شوفيَرةكة دا  كة سةرى بؤ لةقاندنةةوة 
لة ئوترةكةى داو بةرةو ناوجةرطةى شار بةرِل كةوت. شةقامةكانى شار لة خةَل يدا نةةيان دةهةات    
كؤطةكان رِووناك بوون و كاآلكانيان بة شيَوةيةكى ئةوتؤ لة جاخمانةكانيانةوة رِيَةك دانرابةوون سةةرجنى    

لؤقنتة يان ئؤتيَلى طرانبةةهاو قاوةخانةةو   كرِيارانيان بؤ الى خؤيان رِادةكيَشا  جارو بار لةم الو لةو ال 
بارِو باخضةى طشتيتان دةبينى لة خةَل دا نةيان دةهات  كاتيَك لةبةردةم ئةو ئؤتيَلةةدا دايبةزانةدن   

 لة ناو كاسةزةكةدا نووسرابوو كريَيةكةى ليَوةرطرتن و بةجيَى هيَشنت.
  لةةو ئؤتيَلةةدا بةوو  ماوةيةكةة لةةو      بة ئاسانى ئةو برادةرةتان دؤزييةوة كة خةَل ى الى خؤتان بوو

وآلتةيةو زمانةكةيان فيَربووةو جلى خؤى لة ئاو ث  دةردةهيَنيَت و شارةزاى شارو شويَنة طشةتييةكان  
بووةو هةنديَك سةرى لة ثرسى قاضاخ و قاضاخضييةتى نيَوان سنووران ثةيدا كردووةو هةنديَك كةسيش 

 َليَك بيَت مؤَلةتى نيشتةجيَبوون وةربطريَت.دةناسيَت. جطة لةوةى توانيوةتى بةهةر فيَ
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هةركة يةكديتان بينى باوةشى ثيَتاندا كردو ئةم الو ئةو الى يةكديتان ما  كةرد. ثاشةان جانتاكةانى    
 ليَوةرطرتن و بة كارمةندى ئؤتيَلةكةى طوت ذووريَ تان بؤ تةرخان ب ات.

 هةركة لة ذوورةكةى دانيشنت  ثرسى:
 ة خؤ ئةزيةتيان نةدان؟

 تؤيش لة وةآلمدا طوتت:
 ة تةنيا ئةزيةت ئةوة بوو زؤرمان ضاوةرِل كرد تا لة ثش نني بووينةوةو سوارى فرِؤكة بووين.

 ة ئةى لة رِووى ثاسثؤرت و ظيزةو داوةتنامةكةوة؟
ة نازانني  هةر ئةوة نةةبيَت دواى ئةةوةى كةة ثاسةثؤرتةكاةان دةدايةة ذوورةوةو ضةاوةرِيَمان دةكةرد         

  نةدةكردين  دواى تيَبينى و تةماشاكردن مؤريان ىلَ دةداو بؤيان دةطيَرِاينةوة.ثرسياريان ىلَ
ة بةختيَ ى باشتان هةبوو  لةم ماوةيةدا وةرزى طةشت و طةشتياريية بؤية ئةوةندة لةة ثاسةثؤرتةكان   

 وردنةبوونةتةوة  ئةطينة ثيَش هةفتةيةك زؤريان هةنطاوى توندو تيذ لةبةر طرتبوو.
تان دةرضوو  هةنديَك خواردنتان خستة بةر دأل  ذوورةكةتان ئامادة كةراو بةة خؤتةان و    هةركة ماندوو

 جانتاكانتانةوة ضوونة ذوورةكةوة.
شةش مانطى رِةبةق لةو شارة مانةوة  زؤر شويَن رِؤيشنت و زؤر شويَن طةرِان  ئةوةندة بةة دواى ئةةم    

ةكان شارةزا بوون  هةنديَك جار دةضوونة قاضاخضى و ئةو قاضاخضيدا طةرِان  كووضةو شةقام و س ويَر
ذيَر زةمينةى ئةةوتؤ خةةَل ى شةارةكة ثةةييان ثة  نةةبردبيَت  ثارةيةةكى زؤرتةان خةةرج كةرد  لةة             
قةضاخضييةكان دَلنيا نةبوون و برِواتان ثيَيان نةبوو  تةا ناسةيارةكةتان قاضاخضةييةكى بةؤ دؤزينةةوة      

انةكةدا دةستيان تيَ ةةأل بةوو  بةة ضةل ثةةجنا طةةآل       لةطةأل بةرثرسيَ ى ثؤلي  و بةرثرسيَ ى فرِؤكةخ
ضاوثؤشييان لة ضةوونة نةاو فِرؤكةكةة دةكةردو نةفةرةكةةيان ِرةوانةةى دةرةوة دةكةرد. ثاسةثؤرتيَ ى         
ساختةيان بؤ ئامادة دةكرد  هةركة بطةيشتايةتة ج  دةيدرِاندو خؤى بةدةسةتةوة دةدا. بةؤ ئيَةوةيش    

رد  ثارةكةيان ليَوةرطرتن و طةرةنتى ئةوةيان ثيَدان سبةى شةو سةرو ثةساثؤرتيَ ى ساختةيان ئامادةك
 لة فرِؤكةخانة بةرةو ئةمسرتدام بةرِيَتان ب ةن.

نيوةشةو بوو طةيشتنة فرِؤكةخانة  فرِؤكةخانة لة هةموو اليةكةوة لةبةر تيشك و رِووناكى ئةلةتري دا 
وانى ثةرِ لةةو طةشةتوةرانة بةوو  هةةر      رِؤذى نيوةرِؤ بوو  لة طةشتوةراندا نةى دةهات  هؤَلى ضةاوةرِ 

يةكةو ضاوةرِوان بوو نؤرةى بيَت و جانتاو ثاسثؤرتةكانى بثش نريَن و سوارى فرِؤكةة بةن و هةةَلفرِن و    
ئيَرة بةج  بهيََلن. تؤيش يةكيَك بوويت لةوانةى دَلةرِاوكيَت بوو  هةزار بريى رِاطوزارى بةة ميَشة تدا   

بوو نةوةك ثاسثؤرتةكةت ث  بةزانن و رِؤيشةتنةكةت سةةرنةطريَت.    تيَدةثةرِى  ترسى ئةوةت ليَ نيشت
لةو بريةدا نررؤ بووبوويت ثاسثؤرتةكانتان لة ثش نني دةرضوو و جانتاكانتان ثش نراو بةرةو ثيَثل ةةى  
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فرِؤكةكة بةرِل كةوتن. نيو سةعاتيَ ى نةبرد نةفةرةكان سواربوون و فرِؤكةكة دةستى بة جووَلة كةردو  
 ى داو بةرز بووةوةو تا دةهات بةرزتر دةبووةوة  تا لة ضاو ون بوو. ئةزنةكى بةخؤ

بةرةبةيان نزيك دةبووةوة فرِؤكةكةتان طةيشتة ئامسانى ئةمسرتدام  تةالرو شةةقام و سة ويَرو شةويَنة    
طشتييةكان و فرِؤكةخانة ثان و بةرينةكة لة رِووناكيدا دةدرةوشانةوة  كة لةة ثةجنةرةكةةوة تةماشةاى    

شارت كرد تا ضاو برِكات هةةر ئةاوةدانى و تةةالرو باخضةةو ئةةثارمتانى بةةرزو رِازاوة بةوو.         رِووبةرى
هةستت بة خؤشى و ناخؤشي دةكرد. خؤشى لةبةر ئةوةى لة دواى ئةو هةموو ضةاوةرِوانى و مانةةوةو   
ماندووبوونةوة ئاكام طةيشةتيتة ئةةو شةويَنةى نةخشةةت بةؤ دارِيَةذابوو  طةيشةتيتة ثارضةةيةك لةة          

رضةكانى ئةو بةهةشتةى لة خةياَلى خؤتدا ويَنةت كيَشابوو  ئةو بةهةشتةى دةست بؤ هةةر هةةموو   ثا
شتَيك ببةيت ديَتة دةستتةوة  هةيض مانةدوو نابيةت و ئارةقةة ناكةةيت و كةةس زؤرت ىَل ناكةات و        

و  ثاَلةثةستؤى كةست لةسةر نابيَت  ناخؤشيش لةبةر ئةوةى هةستت بة نامؤيى دةكردو بريت لة مةاأل 
منداأل و كةس و كارو خاك و سروشيت نيشتمانة رِةنطينةكةت دةكردةوة  بريت الى منداَلةكانت بوو  
داي يان ضى بةسةر هاتووةو نةخؤشييةكةى ضؤنةو بةكول طةيشتووة  ئةطةرضى تا هةنووكة خؤت بةة  

ةكةةى الوازتةر   بةهيَزو خؤطر دةزانى  كةضى لة رِووى سؤزةوة لة داي يَ ى بةسؤز بةرانبةةر بةة مندالَ  
بوويت  ويستت بدةيتة ثرِمةى طريان  ضوون يةكيَك ئازيزى مردبيَت  ىلَ دواى بريكردنةوةيةةكى قةووأل   

 ثيَت بةجةرطي خؤتدا ناو زؤرت لةخؤكرد:
 ة نةكةيةت ئةو رِيسوايية تووشى خؤت ب ةيت  تؤ ثياويت ثياو  ثياو ضؤن دةطريت؟

ى دووريت وةبةر خةؤت هيَنةاو لةة كةاتى دابةزينةدا تونةد       طريانةكةت لة دوا قؤناسدا طةرِاندةوةو ورة
دةستت لةسةر دَلت بوو  بة سةالمةتى دابةزن و دواتر هةرضى دةبيَت با ببيَت. برِيارى خةؤت دابةوو    
هةركة فرِؤكةكة بنيشيَتةوة ثالنةكةى خؤت جيَبةج  دةكةيت  ئةم جار زةوييةكةةى كيَىوتةة ثةةموو    

يية  طرن  ئةوةية تؤ هةنووكة ثيَيةكةت لةسةر بةهةشتى خةةياأل دانةا    ديَنيَت يان طاأل ئةوة طرن  ن
 دةكؤشيت بة هةر بيست ضرِنووكى دةست و ثيَت ليَى دانةبرِيَيت و دوور نةكةويتةوة.

هةركة نةفةرةكان دابةزين و دةست بة ثش نينى جانتاو ثاسثؤرت كرا  جانتاكةى خؤت وةرطرت و لة 
ةختيَ ى دوورةثةريَز رِؤنيشتيت تةا وردة وردة رِؤذ بةووةوةو نةفةةرةكان    هؤَلى فرِؤكةخانةكةدا لةسةر ت

هؤَلةكةيان ضؤأل كرد تاك و تةرا نةةبيَت  خةؤت طةيانةدة شةويَنى دةسةت و دةم و ضةاو شوشةتنةكةو        
ثاسثؤرتة ساختةكةت درِاندو بة قورِكى ئاودةسةتةكةتدا كةرد  ئةةم جةار هةناسةةيةكى شةادومانيت       

 هةَل يَشا:
 ثيَ  لةم خاكةدا ضةقى  هيَز نيية دوورم خباتةوة.ة هةنووكة 

ِرؤيشتيت و خةؤت بةة دةسةتى ثؤليسةى فِرؤكةخانةكةةوة دا. هةنةدَيك ئينطليزيةت دةزانةى  ضةةند          
ثرسياريَ ى بةرثرسانى بن ةى ثؤليست دايةوةو ثاش ضةةند سةةعاتيَك خةؤت لةة كةةمثيَ ى شةاردا       
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لةةخؤ طرتبةوو. لةة مةاوةى ضةةند مانطيَ ةدا        بينييةوة. كةمثةكة خةَل ى زؤر الو ناوضةى جيهةانى 
ثيَوةنديت لةطةأل ذمارةيةكى باشى خةَل ى الى خؤتان و وآلتانى دي ةدا دروسةت كةرد. بةَلطةنامةةو    
ناسنامةو شتى ثيَويستت ثيَش ةش بةة بةرثرسةان كةرد بةؤ ئةةوةى بةة ثةنابةةر وةرتبطةرن. لةهةةر          

ةن  هاتوويت و بارودؤخ لة وآلتةكةى خؤتدا بةةرةو  وةآلميَ دا داواى ليَبوردنيان ىلَ دةكرديت  كة در
 باشى دةضيَت  بؤية رِيَى تىَ ناضيَت ئةوةى داواى دةكةيت جيَبةج  ببيَت.

ساآلن هاتن و ضوون تؤ لةو كةمثة مايتةوة  ىلَ لة رِووى طوزةرانةوة مانطانةيةكى باشت وةردةطةرت   
بةرطى دةكرديت  جاروباريش تةلةفؤنت بةؤ   بةشى ذيان و طوزةران و جطةرةو خواردن و تةنانةت جل و

ماأل و منداَلةكانت دةكردو لة بارودؤخى خؤت ئاطةدارت دةكردنةوة. لةةو ماويةةدا زؤر شةويَنى ئةةو     
شارة طةرِايت و لةطةأل ئةو ثةنابةرانةى ثيَش خؤتدا دةضوويتة شويَنى ئةوتؤ بيَزت لة خةؤت دةهاتةةوة   

ردبيَتةة ثيشةةى خةؤى و ذيةان و طةوزةرانى خةؤى ثيَةوة        كة مرؤظ لةةو شةويَنانةدا ئةةو ثيشةةيةى ك    
بةستبيَتةوة  بة تايبةتى ثياو كة لة كؤمةَلى رِؤذهةآلتى الى خؤتان ئةو ثيشةية نةك هةر ثيشة نييةة  
بةَل و كةسيَك ببيسن ئةوة ثيشةيةتى بؤ بةيانى خؤى لة طؤرِستان دةبينيَتةوة  كيَشةكة ثيَوةنةدى بةة   

ةكانةوة هةية  ليَرةيش بةها ثريؤزةكان بة ناوى مافى مرؤظةةوة بةة ثةريؤزى    نةريت و بةها بةرزو ثريؤز
ناهيََلريَن و بؤ ثارةو سامان دةخريَنة طرِو دةبنة سةرضاوةى ذيان . تؤيش لة اليةكةوة بيَزت لةو جةؤرة  
ثيشانة دةهاتةوةو لةاليةكى دي ةوة بة خؤت ئةو رِيَطةة ضةارةيةت هةَلبةذاردو لةة دَلةى خؤتةدا ئةةو        

 تةيةت دووبارة دةكردةوة:رِس
 ة بة دةستى خؤت ئاطرت لة سةرى خؤت بةرداوة!!

نةتدةويست ثاشطةز ببيتةوةو خؤت بة دؤرِاو بيَتة بةرضاو  ددانت بة خؤتدا دةطرت و بة بيَةزةوة ئةةو   
بارودؤخةت ثةسةند دةكردو لة دوورى خاك و سروشتى نيشةتمان و دوورى مةاأل و منةداأل و خيَةزان و     

لة سةروةرى نيشتمان و نةوتةوة ضاوةِروانى ئةةوة بوويةت ئةةو مافةةت ثةىَ بةدريَت  كةة         ميَذووى ثرِ
 هةموو مافةكانى دي ةت لة ثيَناودا كردة قورباني  مافى ثةنابةرى!!

19/0/9001    -  11/7/9002    
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 نووسةر لةضةند ديَرِيَكدا

 

 
 

  بووة .لةناوضةى بن وورةى سةر بة قةزاى خانةقني لةداي 1201ساَلى  
  خويَندنى سةرةتايى لة قوتاخبانةى طوندى طؤرِةشةلةى كةنارى زيَى سريوان لة  1292ساَلى

 ناوضةى خانةقني  تةواوكردووة.
 . قؤناسى خويَندنى ناوةندى و ئامادةيى لة شارى خانةقني تةواو كردووة 
  دا 1274ضووةتة بةشى كوردى كؤليَذى ويَذةيى زان ؤى بةسداو لة ساَلى  1270ساَلى

 بةكالؤريؤسى زمان و ويَذةى كوردى وةرطرتووة .
  وة دةستى بة نووسني كردووة .1270لةساَلى 

  لة زؤربةى طؤظارو رؤذنامة كوردييةكاندا بةرهةمى ويَذةيى و شينيرو بابةت و وتارى
هةمةجؤرى باَلوكردووةتةوةو بةرهةميَ ى زؤرى شاعريان و ضريؤكنووسانى كوردى كردووةتة 

وى كردوونةتةوةو لة سايتى ئينتةرنيَت بةرضاو دةكةون و ضةند بةرهةميَ ى عةرةبى و بى
 دةستنووسى هةية ضاوةرِيَى ضاث دةكةن    ئةم بةرهةمانةشى ضاث كردووة 

  بةسدا . 1271كؤشينيرى شةثؤىل ئاواز  ساَلى 

  بةسدا . 1210كؤشينيرى ذيلةمؤى رِاز  ساَلى 

  بةسدا  . 1219كؤشينيرى بةردةباز  ساَلى 

 بةسدا . 1217شينيرى خؤر كؤ  ناكات ساَلى كؤ 
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  هةوليَر . 1227كؤشينيرى رِيَ  ساَلى 

  هةوليَر . 9000كؤضريؤكى مةرطةمووش ساَلى 

  هةوليَر . 9000كؤ شينيرى ئةفسانةى سيَو ساَلى 

  هةوليَر. 9001دةستوورى شي ردنةوة لة زمانى كورديدا 

  منداآلن.ضريؤكى وةرطيَرِراو بؤ  9001ئامؤذطارى دايك ساَلى 

  9010خةونةكةى دارا  ضريؤك بؤ منداآلن  وةرطيََرِان. 
  9010خةناوكة  ضريؤكى فؤل لؤرى طةالن  وةرطيَرِان. 
    9010فريشتةى دارستان  ضثرؤكى فؤل لؤرى طةالن  وةرطيَرِان. 
   رِؤمانى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(ى نووسةر )ئيظؤ ئاندريض(ى وةرطيَرِاوةتة سةر زمانى

 .لة ضاثخانةيةردى و كو
   لة رِؤمانى )طؤرِةثانى نةفرةتى( هةمان نووسةرى وةرطيَرِاوةتة سةر زمانى كوردى و

 ضاثخانةية.
   . مامؤستاى زمان و ئةدةبى كوردي بووةو رِؤذنامةنووسيشة 
  لةدةستةى نووسةرانى طؤظارى )ثةروةردةو فيَركردن(ى وةزارةتى ثةروةردةى ح وومةتى

 ة.هةريَمى كوردستان

 

 


