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 بؤ يةكـةجمار،    ا،لةطةرمترين ئيوارةيةكي تةمموزي يةكيك لةسالَةكاند    

  دراية نيك فرِيكؤتاييـةي كةدوورطـةي         تابووتيو ئةو تاكة رِووبـارة بي
بةضةشنيك كة  . ي دةكردة دوو كةريت يةكسان و هاوتاو هاوشيوة       )سني(

لةهةر بةشيكي دوورطةكـةدا طـةرِابايت، وات دةزاين لةبةشـةكةي          
هيض جؤرة نووسني و ناويكت لةسةر هيض بيناو دةرطايةكي نيـو   . تردايت

  ا بةذمارة بيناكانت بؤ جيا دةكرايـةوة      دوورطةكةدا نةدةبينييةوة، تة. 
نزيك رِؤخي رِووبارةكةو بةرامبةر بةيةك، دوو ثةرسـتطاي ليكـضوو،          
بةحةوادا ضووبوون، بةضةشنيك كة لةيةكيك لةرِؤخةكاين رِووبارةكةوة،       
نزيك يةكيك لةثةرسـتطاكان، لةثةرسـتطاكةي بةرامبـةرت رِوانيبـا          

لةنيوةرِاسيت هةر يةكيك   . ةرِوانيت لةئاوينةيةكي طةورة د   ،هةردةتطووت
لةبةشةكاين دوورطةكةدا، دةيان بيناي هاوشيوةو ليكضووت دةكةوتنـة        

) كـرِالَ (هةردوو كؤشكةكةي    .بةرضاو كةكؤيلةكاين تيدا دةحةسايةوة   
دةكةوتنة ثشت هةردوو ثةرستطاكةوة، تةا رِيطايةكي طةيـشتنة نيـو          

يين نيـو هـةردوو ثةرسـتطاكةدا       يش، بةرِارِةويكي   )كرِالَ(كؤشكي  
ت سـاختماين   منارةي بةرزو هةش   لةشانزة) كرِالَ(كؤشكي  . تيثةرِدةبوو

 كةسةرةكاين بةطومةزي رِةنط ثريؤزةيي طريابـوون،       ،بازنةيي ثيكهاتبوو 
كةميك لةدةستة رِاسيت هةردوو كؤشـكةكةدا، طؤرِةثـانيكي تايبـةت          

) كـرِالَ (ةو مةراسيمانةدا كة  هةبوو، بؤ كؤبوونةوةي كؤيلةكان لةو بؤن     
وتارة دوورو دريذةكاين تيدا دةخويندةوة، ثاش ئةوةي دةضـووة سـةر           

سةكؤ بةرزةكةي تةنيشت ثةيكةري ئةو ثياوة ثؤشـتةيةي كةسـواري          
لةدةستة ضةثي هـةر يـةكيك لةكؤشـكةكاين        . ئةسثة يب سةرةكة ببوو   

فزيؤنييةكاين تاكـة  يشدا، بيناي تايبةت بةثةخشكردين بةرنامة تةلة    )كرِالَ(
لةبةشـي سـةرووي هـةردوو بةشـي        . كةنالَيكي دوورطةكة هـةبوو   

دوورطةكةشدا بينايةكي نيمضةطةورة هةبوو، كة بةبيناي ذمارة حـةوت         
دووكةلَكيشيكي لوولةييش لةسةرباين يـةكيك لـةذوورةكاين       . ناودةبرا

يـواري،  رؤذانة هةر لةسثيدةوة تا ئ. بةشي دواوةي بيناكةوة بةرز دةبؤوة    
هةموو شتيكي نيو دوورطةكةت وةك خؤي دةهاتة ثيش ضاو، بةآلم هةر           

 شـيت   ،و ئةو شتانةي كة بةرِؤذ بينيبووت     كةشةو دادةهات لةجيي هةمو   
سةرجةم بيناكاين نيـو دوورطةكـة، دةبوونـة        . ديكةو جياوازت دةبيين  

 كةجطة لةخشؤك و دةعباكان     ،مالَؤضكةي لةزةل و قاميش دروستكراو    
لةجيي ثةرستطاكان، دوو ضـياي     . يكي ديكةت لةنيويدا نةدةبينييةوة   شت

لةهيض شـوينيكي هـةردوو     ) كرِالَ(بةرزت دةكةوتة بةرضاو، كؤشكي     
لةهةر جيطةو شوينيكي دوورطةكـةدا،     . بةشي دوورطةكةدا بووين نةبوو   

دةكرا توخم و جؤريكي زؤر دةطمةين تةيرو تـوو و بالَنـدةو ئـاذةلَي              
 وةك تارماييـةكي رِةنطـاورِةنط      ،سالَ لةمةوثيش لةناوضـوو   دةميك  
ئيدي هةموو شةويك ئةو دوورطة وشـك و برنطـة دةبـووة            . ببينيت

شةوانة دةيان بالَندة بةسةر    . دنيايةكي بريقةداري رِةنطاورِةنطي قةشةنط   
نزيك رِؤخي  . ئامساين دوورطةكةوة بةرةو خؤرهةآلت قةتارةيان دةبةست     

عاتيكي دياريكراودا، رِةويـك ئاسـكي ضـاو زةرد،         رِووبارةكةو لةسة 
بيباكانة دةميان لةئاوي رِووبارةكة وةردةدا، لةكاتيكـدا بريـق و بـاقي        
ــةي مانطةشــةو لةضــاوياندا  ــر تريف ماســيية رِةنطاورِةنطــةكاين ذي

  . دةبريسكانةوة
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شةوانة دةكرا بةئارةزووي خؤت بةسةر ضيمةنة سةوزةكاندا هةنطاو        
 كةبؤن و بةرامةيان    ،دةيان طولَي هةمةضةشين كيويي بكةيت    بنييت، بؤين   

ئيدي لةو كاتانةدا سةدان دارخورماو دارمـؤزو   . رِؤذةرِييةك برِي دةكرد  
دةوةن و درةخيت جؤراوجؤر، ثانتايي فراوان و بيكؤتـايي دةرياكـةيان           

رِةنطــي تيكــةلَي قــةدو لــق و طــةآل . لةبةرضــاو ون دةكرديــت
ووة بةربةسيت ضـيدي فـرِيين ثةثوولـةي نيطـا          دةب ،جؤراوجؤرةكانيان

جارجارة لةذير ضرِةسيبةري لق و طةآلكانـدا       . تينووةكاين تةماشاو بينني  
ــوينيكي دةرِواين  ــة لةش ــسةلَيكي يب جوولَ ــار  . كي ــديك ج هةن

كووندةثةثووةكان لةضةند اليةكةوة بةرِيتميكي هيواش دةنطيان دةهات،       
ـ      ويلةكةكان، طوييـان هةلَدةخـست،   ئةو دةمانة حةوت رِةنطيلـةو ض

. مشكةكان خؤيان لةدرزو كةلين و كوون و قووذبنـةكان دةهاويـشت          
 رِووين بةرةبةيان، بؤ دواجار طويـت لةضـريكةي          و تاويك ثيش تاريك  

بالَندةيةكي دةنطخؤش دةبوو، كةزياتر دةنطي ضـريكةي لـةئاوازيكي          
  . ن دةضووخةمناك يان وشة بةسوييةكاين طؤرانييةكي ديري

*   *   *  

  
  

بةدريذايي ثينج سالَ مانةوةم لةدوورطةكةدا، ضةند جاريك خـةومن   
بةو كضؤلَةيةوة بينيوة كةساآلنيكي زؤر لةمةوبةر بةرِيكةوت وابةستةي        

 هةموو رِؤذيك لةساتةوةختيكي دياريكراودا      و بؤ ماوةي سالَيك   .ببووم
. ذياين، يـةكترمان دةبـيين    لةتاكة باخضةيةكي ئةو شارةي كةتييدا دة     

وةك ثيشةيةكي دووبارةبؤوة، دةبوو سةرجةم درةختةكاين باخـضةكة        
ثاشان جياجياو بةرامبـةر    .  بكةينةوة يان يةك بةيةك بةسةر    و بذميرين

بةيةك دادةنيشتني بةبيدةنطي لةيةكترمان دةرِواين، ثيكـةوة طويمـان         
ةرضـي هـيض    ط.  قومرييةكان دةطرت   و لةدةنطي خويندين كوكوخيت  

جوانييةكم لةرِووكاريدا نةدةبينييةوة، بةآلم نةمشدةزاين بؤ دةبيت ئـاوا         
بةضةشـنيك مـين بـةالي خؤيـدا رِاكيـشابوو،         . طريؤدةي بووبيتم 

هةر دةتطووت ثيشترو لةذيانيكي تـردا      . كةنةدةكرا دةستبةرداري ببم  
ئةوم لةشكلَ و شيوةي كـضؤلَةيةكي تـردا ناسـيوةو سـةردةمانيك      

  . يكةوةبووينث
 كووضانةي كةثيكةوة لةطةلَ ئـةودا       و  كؤآلن  و هةندي لةو شةقام  

ثييدا تيثةرِ دةبووين، طةرضي لةسةرةتادا وا دةهاتة زةينم كـةناكريت           
 زةمـانيكي   و كووضـانةدا لـةهيض ئـان    و كؤآلن  و ثيشتر بةو شةقام  

 ثيـي   بةسةرضوودا تيثةرِبووبيتم، بةآلم دواتـر دةنطيـك لةنامخـةوة        
).  كووضانةت بينيـوة    و  كؤآلن  و تؤ ثيشتر هةموو ئةو شةقام    (دةطوومت

هةموو كاتيك ثاش ئةوةي طويم لةو دةنطة دةبوو هةستم بـةثريبووين           
تـؤ بلَيـي    (خؤم دةكرد، تةنانةت زؤرجار لةبةرخؤمـةوة دةمطـوت       

ئةم حالَةتة سةيرو دلَةرِاوكي دةروونييةم زؤري نةخايانـد،        !). وابيت؟
ة ثاش ماوةيةك هةر دواي ئةوةي طويم لـةو دةنطـة دةبـوو،             ضونك

 كووضة ديرينانةم دةهاتة ثـيش       و  كؤآلن  و بةضةشنيكي دي ئةو شةقام   
، وةك من هةموو ئةو شـتانة ببينيـت كـةمن           )نةوا(ضاو كةنةدةكرا   

جاريكيان ئةو حالَةتـة تايبةتييـةي خـؤم بـؤ طيرِايـةوةو            . دةمبينني
وة دوو ؤميية بكة، منـيش وةك تـؤ ئـةو           تةماشاي ئةو خانو  (طومت

خانووة زؤر ديرينة دةبينم، بةآلم ثاش بيستيين ئةو دةنطةي كة لةنامخةوة         
ديت بةدةر لةويسيت خؤم شتيكي تر دةبينم، لةشويين ئـةو خـانووةي            
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كةدةيبينيت، ثانزة بيست دةواريكي ضـلَكن دةبيـنم، باوةرِبكـة زؤر         
ينم كة لةبةردةم يةكيك لةدةوارةكانـةوة      بةرِووين ئةو دوو مندالَة دةب    

  ).تيم دةرِوانن
سةيرة، ئةوةي كةتؤ طووتت، ثيـشتر      (بةثةشؤكاوييةوة طويت ) نةوا(

لةنةنكي دايكمم بيستووة، بةآلم تؤ بلَيي تؤش وةك من لةكةسـيكت            
رِةشثيستيكي قذلوويل ضوارشانةي باآلبةرزي لـض     ) نةوا!). (نةبيستبيت؟

ضاوةكاين كـزو   . مكةكاين طةورةو دريذو قةوي بوون    ئةستوور بوو، قا  
رِيـزي دداين بةشـي     . طضكةو ثووكاوة بوون، جطةلةوةي تيل بوون     

سةرةوةي تاقم و رِيزةكةي خوارةوةشي ضةند ددانيكي يلَ دةربـضيت،          
 باوكيكي هةذار    و ئةو تاقانةي دايك  . زةردو كلؤرو رِةش داطةرِاوبوون   

سةر ئةو خيلَةي كة بةناضاري ثيش ضـل         كة بةبنةضة دةضوونةوة     ،بوو
 حالَيـان هـةرِاجكردن، بـؤ      و ثةجنا سالَيك لةمةوبةر ثاش ئةوةي مالَ     

هـةردةم داواي  . هةتاهةتاية بةشـيكي زؤريـان شـاريان جيهيـشت      
 كة  ، سةرطوزشتنةو حةكايةتانةم ليدةكرد    و طيرِانةوةي ئةو بةسةرهات  

ي بؤي دةطيرِامةوة، ثي بةثي     وةك ئةوة . لةنةنةكي دايكييةوة بيستبووي  
خؤم ليدةبووة  .  سةرطوزشتةو حةكايةتةكاين   و دةيربدمة نيو بةسةرهات  

ثالَةواين سةرةكي ماجةراكةو وةك ئةوان خؤم دةهاتـة ثـيش ضـاو،            
بةخةيالَ هةمان جلكي ئةوامن لةبةردةكرد، وةك ئةوان بةطـذ ديـوو           

واري يـةكيك لـةو     بةس.  مششيرم رِادةوةشاند   و درجنةكاندا دةضووم 
ئةسثانةي كةهةميشة سووضيكي زةينميان داطريدةكرد، بةرةو طةرمةي       

دةنطي ثيكـداداين مشـشيري سوارضـاكةكاين       . جةنطةكة ملم دةكوتا  
طؤرِةثاين جةنط و دةنطي مششيرةكةم تيكةأل دةبـوون، وةك ئـةوان        

ثـاش تةواوبوونيـشي    . دةمنةرِاندو نةعرةتةم دةطةيشتة عةرشي عةزمي    
 سةرطوزشتةو حةكايـةتيك، طـؤراين       و ةطيرِانةوةي هةر بةسةرهات  ل

كةثرة شينةكةي بؤ دةطومت و رايدةكيشامة نيو ئةو كةشة تايبةتييةي كة           
  . لةهةموو ثايزيكدا بةمةبةسيت باريين باراين ثةلَة سازدةكرا

جاريكيان ثاش دووبارةكردنةوةي ضةند جاريكي طؤرانييةكة، داية       
. ، هيندةي خاياند، ئيدي ثيموانةبوو جاريكي تر ذيرببيتةوة       ثرِمةي طريان 

هةرضييةكم كردو كؤشام بيسوود بوو، نةختيكي مابوو منيش وةك ئةو          
بدةمة ثرِمةي طريان، كةدةنطي طرمةو نالَةي تؤثباراين كةناري شـار،          

 خوسيت يلَ برِي، ثاش ئةوة بؤ تاويك طويي هةلَخست، زاري            و هةست
كة مندالَ بووم، باوكم لةدةستثيكي هةموو ثاييزيكـدا،        ( طويت هةلَهيناو

وةرة باثيكةوة كةثرة شينةكة ضي     :  دةيطووت  و بةضرثة بانطي دةكردم  
ثاش ئـةوةي  . بكةين، بةآلم الي كةس باسي نةكةيت، باشة كضي خؤم      

دةرطاي دةرةوةي مالَةوةماين دادةخست، ثيكةوة دةضووينة ثالَ ديوارة        
ي ثيشةوةي خانووةكةمان، كةنةدةكرا لةويـدا كـةس        بةرزةكةي بةش 

 ئةو كةثرة ثريؤزةي كةدةبوو زؤر       و مبانبينيت، بةضيضكانةوة دادةنيشتني  
 حةشـامةتيك    و  لةشوينيكي ديارو ئاشـكرادا بكريـت       و بةطةورةيي

 شـرييين    و دةوري بدات، لةخوا بثارِيتةوةو دوعا بكات، ثاشان نوقـلَ        
 بـاوكم طـضكة      و بةش بكريت، بـةآلم مـن     بةسةر دراوسيكاندا دا  

كةثرؤكةيةكمان دروست دةكرد، لةجيي ئةو كـةثرةي كةسـاآلنةو         
 سـايت خؤيـدا،      و بةدريذايي ميذوويةكي ديـرين، لةهـةمان كـات       

ـ     . دروستكراوة  شـريينيانةي كـةدةبوو      و لَجطةلـةوةي ئـةو نوق
لةقـسةكاين ) نـةوا (دواي ئةوةي ). نةوة، خؤمان دةماخنوارد  نببةخشري 
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بؤوة، ثيكةوة بؤ ماوةيةك لةطاذة هةوريكي تةنكمان رِواين، كة لةدوو          
  .  دةضووڵثييت تيكة

زؤرجار باسي ئةو خانووة كؤنينة سةيرو سةمةرةيةي خؤيـاين بـؤ           
ةكة ديرينـةكاين   رِدةكردم كةدةكةوتة بةشي خوارةوةي يةكيك لةطة     

دو دةضوومة   دةرطاي دةرةوةي خانووةكةيامن دةترازان    ڵبةخةيا. شارةوة
ذوور، طويم بؤ دةيان وشةي نامؤو عةجايب هةلَدةخـست، نـةنكي           

. م دةبيين، لةسووضيكي حةوشـةكةدا دوعـاي دةكـرد        )نةوا(دايكي  
. بسكةكاين بةضةشنيك دريذبوو، كةدياربوو بةدريذايي تةمةين نةيربِيبوو      

 جوانــةيان دةكــردم  وخةيالَــةكان رِاثيــضي ئــةو ذوورة ثوخــت
 ئاوينةي قـؤقزو رِووضـالَ       و  بةشووشةي رِةنطاورِةنط  كةبنميضةكةي

 ثاشـان    و طريابوو، لةتاقة بةرزةكانيم دةرِواين، ذوور بةذوور دةطةرِام      
خؤم لةطةجنينة الضةثةكةكةياندا دةبينييةوة كةبؤين عةنبةرو بوخـوردو        

.  رِيحانةو طولَي وشكةآلتووي ليـدةهات      و  ميخةك  و رِؤن طةرضةك 
نةوةي هةر يادةوةرييةك ضاوة طضكةو ثووكاوةكـاين       ثاش طيرِا ) نةوا(

  و خؤلَي ميذووييـةكي كؤنيـان ليدةنيـشت، لةوكاتانـةدا بيـزاري          
ثاشـان  . نارِةحةتييةكي شاراوةم لةبزواندين قامكةكانيـدا دةبينييـةوة      

ئاخيكي قوولَي هةلَدةكيشاو ثةجنةي بؤ ددانةكاين دةبرد، دواتر دةسـيت       
هيندةي . ةسيت لةطةردين خؤي طريدةكرد   دةكردة كؤخني و هةردوو د    

نةدةبرد، بةدةنطيكي كزو شيواوو لةرزؤكةوة ثرِبةدةم بؤ ضةند جاريك         
  ). موسا.. موسا.. موسا( بانطي دةكرد وناوي دةهينام

 شيوازيكي سةير ناوي دةهينام، بـةدةر        و هيندة بةئاوازيكي تايبةت  
ليـوي  . يحراوي دةبووم لةويسيت خؤم تاماوةيةك غةرقي نةشئةيةكي س     

 كة لةكايت شـكاندين     ،لةنيوةرِاستةوة شوين زاميكي قوولَي ثيوةديار بوو     
رِيزة ددانةكاين كاكيلةي سةرةوةيدا لةاليةن مندالَـةكاين طةرِةكـةوة         

 لةطةلَيـدا   ،هةركاتيك كةئةو بةسةرهاتةي بؤ دةطيرِامةوة    . زامدارببوو
 بـؤ   وة، دةمهينايةوة سةرخؤيثاشان هةرضؤنيك باي. هؤن هؤن دةطريا 

). باباسي شتيكي ترت بؤ بكةم    (دةمطوت. تاويك باسةكةم يلَ دةطؤرِي   
هةموو جاريكيش باسي ئةو توولةسةطةم بؤ دةكـرد كـة بةمنـدالَي            

طةرضـي لةدةسـتثيكي    . بؤماوةي سي مانط لةمالَـةوة رِامطرتبـوو      
يوم دةنيشت،  طيرِانةوةي حةكايةتةكةدا، كةميك بزةو خةندة لةسةر ل      

 كةسةريكي نيشتووي نيو قووآلييةكاين      و بةآلم دواتر طةردو خؤلَي خةم    
ريتمـي شـةثؤلةكاين دةنطميـان      . دةروومن، ليويان دةهينامة لـةرزين    

دةطؤرِي، بةتايبـةت كةدةطةيـشتمة سةرباسـي ئةوسـاتةوةختةي         
كةزجنريةي بةرةوثيشـضووين  . توولةسةطةكةم لةقةراغ شاردا جيهيشت 

سيت طيرِانةوةي حةكايةيت توولةسةطةكةم دةطةيشتة ئـةو ترؤثكـة         ئا
 وةك هةموو جاريكي ثيـشوو،       و هةستيارة، هةردةم لةو ساتةوةختةدا   

منـيش  ). باشة بؤضي جيتهيـشت؟   ( دةيطوت  و قسةي ثيدةبرِمي ) نةوا(
دراوسيكامنان ناضاريان كردم، خؤزيا    (بةثةلة وةآلمم دةدايةوةو دةمطوت   

ؤذيك توولةسةطةكةم نةطةرِابايةتةوة، ضونكة نةئةوة بـوو   ثاش ضةند رِ  
. بتوامن بيهينمةوة ذوورو نةئةوةش بوو مندالَة وردكـة ليـي بطـةرِين           

سةرةتا كلكيان برِي، ثاشان ثةلةكاين ثيـشةوةيان بةبـةرد شـكاند،           
لةيةكيك لةبةيانييةكاندا، بةثةلة   . دواجاريش هةردوو ضاويان كويركرد   
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ئةو كةالوةيةي كةداماوة خؤي تيدا حةشاردةدا، بـةآلم        خؤم طةياندة   
  ).تازة كار لةكار ترازابوو، توولةسةطةكةم طياين تيدا نةمابوو

وةك هةميشة ثاش ئةو وةآلمةم، ثيكةنيين دةهات، ثاشان كةدةيزاين         
 شـكؤيةكي سـةيرةوة ضـاوي        و ثيكةنني توورِةم دةكات، بةشـةرم    

زم، دلَنيابة لـةوةي كـة بـةتؤثيين        ئازي( دةيطوت  و لةضاوةكامن دةبرِي 
سةطةكةت ثيناكةمن، بةلَكو بةوة ثيدةكةمن، كةهةموو جاريك هـةمان         

ثيناضيت هيضي ديكةت بةدريذايي ذيانـت،      . بةسةرهامت بؤ دةطيرِيتةوة  
 تة رِيكي ئـةم    ويان رِةنطة ئةو سةطةت لةهةموو كـةس    ! هاتبيشـتي 

ئـةو  !). ؤم ئيرةيـي ثيدةبـةم  دنياية، زياتر خؤشويستبيت، من وةك خ     
 شةقامانةي كةثيكةوة بةناضـاري هـةموو رِؤذيـك ثييـدا            و كؤآلن

. تيثةرِدةبووين، دةيان ناحةزو دوذمين البةالي بؤ دروست كردبـووين        
  و  مارميلكة خشؤكيكي دةعـةجان     و كةوةك دوو بوونةوةري قيزةون   

  وانيكي ثـرِ لـةرِك   دةمزاين لةناخيانةوة ض طرِك   . ثيس، تييان دةرِوانني  
. كينةي خةفةبووي ثيـشينة ميذووييـةكي ناشـريين قولَـث دةدات          

 خيـسةي ئيبليـسي يلَ دةبـاري، نةشـدةكرا           و ضاوةكانيان نةفرةت 
بةضاويكي ديكة برِواننة ثةيوةنديي نيوان نيرو مييـةكي شـارةكةيان،          

 تـف  و ضونكة ئةوان هةر لةمندالَييةوة فيري نةفرةت دةكران، بةجوين       
 شـةقاميكي نـوي      و بةناضاري دةبوو جارجار كـؤآلن    . زاريان دةثذا 

  . بطةرِيني و دلَي خؤمان بدوينيبدؤزينةوة، تابتوانني بؤ ماوةيةك بةكامي

ساتةوةختةكاين باران بارين باشترين كـايت ثياسـةكردمنان بـوو،          
 ئةو لةذير هةمان ضةتردا جيي خؤمـان دةكـردةوة،           و لةوكاتانةدا من 

مـان كرابـا           هيدةداو تاثيزو تاوو خورِةي بارانةكة، قاقامان ليندةي هي
لةو دةمةدا ضةند حةزم دةكرد بؤ تةا كورتةسـاتيك         . رِامان دةكرد 

شةو داهاتباو ثرِ بةدلَ ماضيكي رِوومةتة رِةشةكانيم كردبا، دةستيكم بؤ          
ا هةستم  ثرضة زبرو لوولةكاين بردبا، بةآلم هةردةبوو لةو ساتةوةختانةد       

، كـة   بكةمبةبووين دووضاوي رِةنط خورمايي ثشت ثةضةيةكي رِةش        
 تاثيم  و ناضاريان دةكردم بيمةوة سةرخؤم     و لةشوينيكةوة تييان دةرِوانيم  

لةيـةكيك لـةرِؤذة هـةرة      .  ئاغرانة جبولَيمـةوة    و بكريت بةعةيةب 
و وةك  قةولبو ساردةكانداو ثاش بةسةرضووين سالَيك لةثةيوةندميان كة     

 شـويين ديـاريكراودا، ئامادةبيـت، لةثـةنا      وهةموو رِؤذيك لةكات 
ثـاش سـاآلنيكي دوورو      !!درةختيكدا ضاوةرِيي بووم، كةضي نةهات؟    

دريذ، بةدارتيلي يةكيك لةشةقامة الضةثةكةكاين شارةوة ثؤسـتةريكي        
هةلَواسراوم بيين كةناوو وينةي ئـةوي ثيوةبـوو، هينـدةي لةسـةر            

لةرِؤذي سيشةممةي، مانطي طةآلرِيزاين سالَي الفـاوة       .. نةوا(سرابوونوو
  ). طةورةكةدا، لةشاري بةغدا لةسيدارة درا
  

*  *    *  
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هيندةي رِيمدةكةوتة كتيبخانةي ثةرستطاي بةشي رِؤذئـاواي       
خؤم بةخويندنةوةي كتيبة جؤراو جؤرةكانـةوة      ) سني(دوورطةي  

تيبانـةي كةشـتيكيان لـةبارةي      خةريكدةكرد، بةتايبةت ئـةو ك    
زؤربةي كتيبـةكاين نيـو     . دؤزينةوةي دوورطةكةوة، دةخستةرِوو  
ثيـنج شـةش كـاهني،      . كتيبخانةكة بةدةست نووسـرابوونةوة   

لةكاهينةكاين نيو ثةرسـتطاكة بةنووسـينةوةي ئـةو كتيبانـةوة          
  وخةريكبوون، كةبةشيكي زؤري تايبةت بوو بةبةسـةرهايت ذيـان    

  ). كرِالَ( قارةمانيتييةكاين  وثةيوةنديية سيكسيماجةراو 
طرنطترين بابـةتيكي ميـذوويي كةسـةبارةت بةدؤزينـةوةي      
دوورطةكة ضنطم كةوت كتيبيكـي زؤر كـؤن بـوو كـةناوي            

ناويـك دةكـرد،    ) شةمهوز(باسي لة . نووسةرةكةي لةسةر نةبوو  
ي )سـني (كةطواية يةكةم كةسيك بووة، بةرِيكةوت دوورطـةي        

و )شةمهوز(لةنيوان دوو كةوانةي طةورةدا بةسةرهايت      . زيوةتةوةدؤ
ثاش ئـةوةي   ) شةمهوز((نةوةي دوورطةكةي تيدا خرابووةرِوو   يدؤز

لةدووبارةبوونةوةي سةدجارةي خةونيكي ناخؤش بةئاطاديتـةوة،      
دةرِوانيتة ئةو دةريايةي كةشةثؤلةكاين خةيالَي سـةفةرو هـةولَي         

 جيطـة كةشـف نـةكراوةكاين        و كةشفكردين دوورطةو شـوين   
ئيدي ثاش ئةوة،   . ثانتاييةكي جوطرايف ون، لةميشكدا دةورووذينن    

دؤزينةوةي دوورطةو ثانتايية  دةبيتة كةشتييةوان، دةياجنار بةمةبةسيت
جوطرافيية كةشفنةكراوةكان، لةتاكة بةنـدةريكي وآلتةكةيـةوة،       

ثؤلةكان  طضكة، دةستةو ئيخةي شـة      و بةسواري كةشتييةكي كؤن  
بـةآلم  .  بةمةبةسيت كةشفكردين مةجهول دةكةويتـةرِي      و دةبيت

  و تاثاشاي وآلت، بةم كةين   . هةموو جاريك بةناكامي دةطةرِيتةوة   
و برِياري دؤزينـةوةو كةشـفكردين دنيايـةكي        )شةمهوز(بةينةي  

 بةدةنطيكي قةلَةو  و بانطي دةكاتة الي خؤي و نةدؤزراوة، دةزانيت 
 ئةطـةر دةتـةويت باشـترين كةشـتييةكي         -شةمهوز(ثيي دةلَيت 

  و  كةلوثةل  و  تفاق  و بةندةرةكةت دةدةمي، ضيت دةويت لةضةك    
ي سةفةر ئامادةية، بةآلم يةك مةرجم هةية، دةبيت تةا         يثيداويست

 دوورطةيـةي كةخـةون    وبةيةك سةفةر بطةيتـة ئـةو شـوين      
منوونـةي  بةدؤزينةوةيةوة دةبينيت، كةطةرِايتةوة لةطةلَ خـؤت       

 ثةلةوةرو بالَندةو دةعباو تةنانةت يةك دوو        و هةموو ضةشنة ئاذةلَ  
بةآلم ئةطـةر وةك    . بنيادةمي ئةو شوينةشم لةطةلَ خؤتدا بؤ ينة      

 بةناكامي بطةرِييتةوة ئةوة بيطومانبة  وهةموو جاريك بةدةسيت بةتالَ
تيك، ثيش هةموو ش  ) شةمهوز). (لةوةي كة بةزيندووييت دةتسوتينم   

 برادةرةكاين خؤي كؤدةكاتـةوةو قةناعـةتيان        و ضل كةس لةخزم  
  . ثيدةكات كة لةطةلَي بضن

لةبةرةبةيانيكي تةماويدا، ضارؤكةكاين كةشتييةكةي هةلَدةكات     
        تـةرِيو بةنيازي دؤزينةوةي دوورطةيـةكي مـةجهول دةكةوي .

وين  رِةشةبايةكي توند ئاراستةي بةرةوثيشضو     و بةرِيكةوت باوبؤران 
ثاش بةسةرضووين ماوةيةكي دوورو دريـذ      . كةشتييةكةي دةطؤرِن 

لةبةر شثرزةيي و ترسي ونبوون، بةروارو ذمارةي رِؤذةكاين ثيشووي 
  .سةفةرةكةي لةبريدةضيتةوة

لةسثيدةي يةكيك لةرِؤذةكاندا، تـةمي كةلَةكـةبووي رِؤذاين        
رمن، ثيشوو دةرِةويتةوةو طزنطي بةرةبـةياين خؤرةتـاويكي شـة        
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ختووكةي دةموضاوي سثي هةلَطةرِاوي دةدات، كاتيك بةتةواوي       
خؤر بةتاقي ئامسانةوة دةبينيت، بةتةواوي لةوة دلَنيادةبيـت كـة          

  وبةدريذايي ئةو ماوةيةي كةشـتييةكةي شـةثؤلة هـارو شـيت          
تيكضرِذاوةكاين دةرياكةي برِيوة، هةردةم بةثيضةوانةي ئاراسـتةي       

طةرضي .  سةفةرةكاين ثيشوويةوة كةوتؤتةرِي    دياريكراوي  و ئاسايي
 هةموو ئةوانةي لةطةلَيدان لةسةرةتادا خةم داياندةطريت،        و خؤي

 خؤلَي وشكانييةك كةميك خةميان      و بةآلم ثاش ديتين ثانتايي خاك    
  . دةرِةويتةوة

ليي نزيك دةبنةوةو لـةدووري سـةد مةتريكـةوة قووالثـة           
ضـةند  . يي دةرياكةو لةنطةر دةطرن   ئاسنينةكان فرِي دةدةنة قووآل   

 بةدواي يةكدا خؤيان دةطةيةننـة كـةناري         و بةلةميك دادةطرن 
) شـةمهوز (هةرثييان دةطاتة سةر وشكاين،     . خؤرئاواي دوورطةكة 

ئةوو ئةو ضل كةسةي كة     ). سني(دوورطةكة ناودةنيت، دوورطةي    
 لةطةلَيدان، ثاش طةرِانيكي زؤر لةبةشي خؤرئاواي دوورطةكـةدا       

  . برنط هيضي ديكة نابيننةوة وجطة لةدوورطةيةكي وشك

ض ضلَة طيـاو    (لةوكاتةدا بةساردو سرِييةكةوة دةلَيت   ) شةمهوز(
  و  ض ئـاذةلَ    و  طولَزاريكي عةجايب   و  طولَ  و رِووةكيكي دةطمةن 

جطة لةوةي رِيطةي .  توويةك لةطةلَ خؤمان بةرينة الي ثاشا وتةير
يـةكيكيان دةم هةلَدينيتـةوةو     . )طةرِانةوةش ثـةي ثـي نابـةم      

ثاش ئةوةي ثيكـةوة  ). بةآلم هيشتاكة بةتةواويي نةطةرِاوين   (دةلَيت
ضوار ثينج سةعاتيك دةطةرِين، خؤيان لةنزيك رِؤخي رِووباريكدا         

  .  لةسةرةخؤيي شةثؤلةكاين دةضنة ثيش ودةبيننةوة، كةزؤر بةهيمين

، )شةمهوز(دةستةرِاسيت  سي كةسي رِةشتالَةو تيكسمرِاوي الي      
.  دةضـنة نيـو ئـاوي رِووبارةكـة         و بةثةلة جلةكانيان دادةكةنن  

         ـت، هةرسـيكدا رِووي هةموويان طةشاوةتةوةو بزةيان ديلةكاتي
لةوةدايـة كةيـةك    . كةسة رِةشتالَةكة لةبةرضـاويان ون دةبـن      

دووانيكي تريشيان بضنة نيو رِووبارةكة، بةمةبةسـيت تيطةيـشنت         
) شةمهوز(كة. ين سي كةسةكةي ترو دؤزينةوةي الشةكانيان     لةونبوو

 ،سةرجني ئةوةتان نةدا، كةهيض كاميكيان    (رِاياندةطريت و دةبيذيت  
 نة لةقـةفرتييان كـردو       و ثيش ئةوةي خبنكين، نةدةنطيان يلَ هات     

لةبةرئـةوةي  . نةثةليشيان بةمةبةسيت خؤقوتـاركردن هاويـشت     
 بوون، هةروةك ئـةوةي شـتيك       هةريةكسةر، لةبةرضاوماندا ون  

شتيكم لةبارةي رِووباريكي لةو ضةشنةوة لةكتيبيكي      . هةلَيلووشيبينت
  ). بةرط شيندا خويندؤتةوة، بةآلم لةئيستدا هيضم لةبرينةماوة

 دةخيةنـة   وبؤ بـةياين بةلـةميك لةطـةلَ خؤيـان دةهيـنن        
بةلةمةكـة    و بةتاقي تةنيا دةضيتة نيـوي    ) شةمهوز(رِووبارةكةوة،  

 سةربةرةو خوارةكاين رِووبارةكة، بةآلم      و دةداتة دةم شةثؤلة هيمن   
سةير دةكةن بةلةمةكة هةر بؤخـؤي بـةرةو رِؤخـي ئـةوديوي            

ضةند سةولَ ليـدةدات بةمةبةسـيت      . رِووبارةكة دةكةويتة جوولَة  
رِاستكردنةوةي ئارِاستةي بةرةوثيشضووين بةلةمةكة، بةآلم ناطاتـة       

ةوةي بةلةمةكة لةرِؤخي ئةوديوي رِووبارةكة نزيـك       ثاش ئ . ئةجنام
 بؤمـاوةي ضـةند سـةعاتيك لةبةشـي          و دةبيتةوة، دادةبةزيت 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

                                            19                                                                                                                      20  
  
  
 

هةرزوو لةوة حـالَي دةبيـت      . خؤرهةآليت دوورطةكةدا دةطةرِيت  
ثاش ئةوةي  . كةهةردوو بةشي دوورطةكة، كتومت لةيةكتر دةضن     

ؤخـي   حةوت كةسـةكةي ئـةوديوي رِ      و دةطةرِيتةوة بؤالي سي  
با بةرِؤخي رِووبارةكـةدا    ( دةلَيت  و رِووبارةكة، رِوويان تيدةكات  

سةربةرةوذوور بكةوينةرِي، دةبيت سةرضـاوةكةي بدؤزينـةوة،       
ثيكةوة هةنطاو دةنين،    ).ئةطينا هيض لةلوغزي رِووبارةكة تيناطةين    

 شيوةو ثاين رِووبارةكةيان، لةبةرضاو دةطؤرِيـت،        و ناوبةناو رِةنط 
 هةندي جـاريش     و ةوةي هةنديجار رِوون ديتة ثيش ضاويان     جطةل
لةرِؤيشنت، هةسـت دةكـةن تـةا       ثاش ماوةيةك    . ليلَ  و ليخن

 يةك بست ضـيية، نةضـوونةتة        و لةشويين خؤياندا هةنطاو دةنين   
ثاشان هةروةك ئةوةي كويربووبينت، هةسـت بـةليلَبووين        . ثيش

حـةوت كةسـةكة، دةسـت      وبيناييان دةكةن، تيكرِا هةر سـي  
  و لةوكاتةدا؛ هـيض ناشـلَةذي    ) شةمهوز. (بةهاوارو فوغان دةكةن  

). بةثةلـة بكـشينة دواوة    ( هيمن ثييان دةلَيت    و بةدةنطيكي قةوي 
 هيندة نابات، بيناييان رِوون دةبيتةوةو دةبيـنن،         و بةقسةي دةكةن 
 لةطـةلَ   باسبةيين هةر ( خؤيف ناشاريتةوةو دةلَيت    و يةكيكيان ترس 

شةفةق كةوتن، ئةم دوورطة سةيرو سـةمةرةية جيـي ـيلَني،           
  ).  جندؤكة بةوالوة، كةسي تري تيدا ناذي ولةشةيتان

ثاش ئةوةي يةكةيةكة دةست دةخاتة سةرشـانيان،       ) شةمهوز(
ئازيزامن، ثيويست ناكات بسلَةمينةوةو بترسن، ضونكة ئـةو        (دةلَيت

ةسـتاون، يةكيكـة لـةرِووبارة    رِووبارةي كة لةرِؤخةكةيـدا رِاو    
ثريؤزةكاين دنيا، لةثشت ئةو شوينةوة كةتؤزيك لةمةوثيش، بينايي        

 بيطـةرد هةيـة،      و  تةلَخ كردن، بيطومان بةهةشتيكي جوان      و ليلَ
 ناكريت بـةو هـةموو طوناهـةوة كـة لةذيامنانـدا             و كةناشيت

ــولَ ــة، ط ــت وكردوومان ــولَزارو دارو درةخ ــة  و ط  دةوةن
دييةكاين نيوي ببينني، دةبيت لةهةردوو بةري رِووبارةكةداو       سةرمة

بةرامبةر بةيةك دوو ثةرستطاي هاوشـيوةو ليكـضوو دروسـت          
 دةروون ثـاك    و ثاشان كةسـانيكي دةمووضـاو نـوراين      . بكةين

لةشوينيكي تري دنيـاوة ينينـة ئيـرةو ئيـشوكاري هـةردوو            
  دوعاكامنان فيربكةن  دةبيت سةرجةم . ثةرستطاكةيان بدةينة دةست  

ــةزدان و ــةلَكو ي ــةوة، ب ــةدوويان بيلَيين ــةيتا ل  ئيمــةش ثةيتاث
ئةوة باش بـزانن    .  لةناوةوة ثاكببينةوة   و لةطوناهةكامنان ببووريت 

 طـةرداوي دةرياكـة رِزطـار        و يةزدان بةخؤرِا ئيمةي لـةتؤفان    
  )).نةكردووة، دةبيت ئةم دوورطةية ئاوةدان بكةينةوة

مـةوة سـةيربوو، لـةهيض كاميـك لةكتيبـة      ئةوةي كة بةال  
ميذووييةكاندا باس لةضـؤنيةيت ئاوةدانكردنـةوةي دوورطةكـة        

 ليكضووين ثةرسـتطاو     و نةكرابوو، نةك هةر لةرِووي هاوشيوةيي    
 بيناكاين هةردوو بةشـي دوورطةكـة، بـةلَكو هـيض            و كؤشك

ئاماذةيةكيش بؤ ضةشين هيناين بـةردو كةرةسـتة ثيويـستةكاين          
ناسازي نةكرابوو، جطةلةوةي كة هـيض باسـيك لةكؤيلـةكاين     بي
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دوورطةكة نةكرابوو، كـةبيطومان دةبيـت باوانيـان لةجيطـةو         
  .شوينيكي ترةوة هينرابينت

*  *      *  

2  

  
  

لةيةكيك لةشةوة طةرمةكاين تـةمموزي دوورطةكـةدا، وةدووي        
،  قةتراين طـضكةي سـةيرو عـةجايب كـةومت       يكةلَةكيوييةكي رِةش 

هـةر كةطةيـشتة رِؤخـي      . كةبةرةو رِؤخي رِووبارةكة ملـي دةنـا      
رِووبارةكة، ماوةيةكي دوورو دريذ بةدوو دلَييةوة، رِوانييـة شـةثؤلة          

ثاشان هيدي هيـدي ضـووة نيـو    .  لةسةرةخؤكاين رِووبارةكة  و هيمن
. رِووبارةكةو بةمةبةسيت ثةرِينةوة بؤ رِؤخةكةي بةرامبةر، كةوتة مةلـة        

ة دة دوانـزة جـار ثةلـةكاين نةبزوانـدبوو، كةرِووبارةكـة            هيشتاك
 لةيةك كـون     و لةبةرضاومدا بووة زاري كراوةي دةعبايةكي ترسناك     

ثاشان هةروةك ئةوةي كـةهيض     . فةيةكوندا كةلَةكيوييةكةي هةلَلوشي  
نةبووبيت، شةثؤلةكاين لةذير تريفةي مانطةشةودا، هيمن هيمن كةوتنة        

كـةميك  . ن، بةضةشنيك كةنةتدةزاين ض رِةنطيكة جوولَةو رِةنط طؤرِي  
 وينةي ئـةو كةلَةكيوييـة       و دوور لةرِؤخي رِووبارةكة هةلَترووشكام   

 قةترانييةم هينايةوة ثيش ضـاوي خـؤم، كةيةكـةجمارم بـوو             يرِةش
كةلَةكيوييةكي لةو جؤرة ببينم، تابلَيي طضكةو ضـاوةكاين يب طلينـةو           

 رِةق بـوون   و القةكاين هينـدة رِاسـت  .قةثؤزي بةهي ئةسث دةضوو 

كةهةردةتطوت لةتةختة دروستكراون، قؤضةكاين دةهينـدةي خـؤي        
هةر لةخؤمةوة، دةم رِيذيك جنيوم بؤ ئةو رِووبـارة         . بةرزو دريذبوون 

  و بيئامانة رِةوانة كرد، كة لةضاوترووكانيكدا ئةو بوونةوةرة غـةريب        
ك، قؤضـي ئـةو كةلَةكيوييـة       ثاش تاوي . سةيرةي لةبةرضاو ونكردم  

هةلَواسراوةي سةر دةرطاكةي مالَي باثريم وةبريهاتةوة، كةباثريم هـةر         
قةد لةبريم ناضيت، لةئيوارةيـةكي يب      . لةبةضكةييةوة بةخيوي كردبوو  

خشثةي ثاييزدا، كةلَةكيوييةكةي باثريم هةر لةخؤيةوة بةالداهات، تـا         
ة دانيشت، هـةر لةطـةلَ طزنطـي        بةياين باثريم بةبيدةنطي بةديارييةو   

بةرةبةياندا قؤضةكاين لةبنرِا دةرهيناو بؤ هةتاهةتاية لةسـةرو دةرطـاي     
  . مالَةكةيانةوة هةلَيواسي

بةدريذايي ساآلنيك هيندةي هةموو دنيا خؤشيويستبوو، قةفـةزيكي        
زؤر طةورةي تايبةيت لةحةوشةي مالَةكةياندا بؤ دروستكردبوو، باشترين        

هيندة هؤطري ببـوو لـةرِؤذة سـاردةكاندا     . ياي دةداي جؤري طذوط 
دةيربدة يةكيك لةذوورة ضؤلَةكاين ثشتةوةي مالَةكـةيان، بةتايبـةت         

  و هةر بةحالَ دةنطي هاتبا، خؤي دةطةياندة الي      . سؤثاي بؤ هةلَدةكرد  
نازامن بؤ ثاش هاتنةوة يادي ئةو يادةوةرييانـة       . بةدياريةوة هةلَدةتروشكا 

ئةطةر باثريم لةذياندا مابايـةو زانيبـاي كـة مـن           (طومتلةبةرخؤمةوة  
دلَنيـام لـةوةي    !). لةدوورطةيةكدا ذيان دةبةمةسةر، ضي دةطووت؟    

ئةطـةر  (كةزؤر توورِةو زوير دةبوو، ضونكة ئةو هةردةم ثيي دةطوومت        
ناضاريشت بكةن نةكةي شاري باوو باثرياين خـؤت جيبـهيلَيت، تـؤ            

  و ارة، بةشيكيت لةكؤآلنـة تةسـك     ثارضةيةكيت لةداروبةردي ئةم ش   
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بةشيكيت لـةزجنرية ضـياكاين دةوري   .  مالَؤضكة ديرينةكاين   و تروسك
 سةرضاوةو كاريزةكاين، ئةجدادي تؤ لةطؤرِستانةكاين ئةم        و شارو كاين 

دواجار بـاثريم   ).  هةلَبييت  و شارةدا رِاكشاون، نةكةي جييان يلَيت    
يكدا طياين داو مـرد، كةثةيتاثـةيتا       لةيةكيك لةرِؤذة ساردةكاين زستان   

كـةطويم لـةهاوارو    . وردة كاغةزي سثي لةئامسانةوة دادةبارييةخوار    
 رِوانيمـة ئـةو ئامسانـةي        و فوغاين داثريةم بوو، بةثةلة سةرم هةلَربِي     

. لةوكاتةدا لةالثةرِة كاغةزيكي سثي بـةرفراواين زؤر طةورةدةضـوو        
يادةوةرييةكاين رِابـردوو و ض     لةوةتةي طةيشتبوومة ئةم دوورطةية، ض      

. يادةوةرييةكاين ئةو ثينج سالَةي نيو دوورطةكةم بةباشي دةهاتةوة يـاد    
  و لـةهيض شـوين   و بةدوويدا عةودالَ بووم    و ئةوةي كةبؤي دةطةرِام  

 هاتنم بـوو،   وبةشيكي زةينمدا ضنطم نةدةكةوت، ساتةوةخيت طةيشنت     
  . جطة لةهؤو هؤكارو ضؤنييةيت هاتنة ئيرةم

 عـةودالَي   و بةدريذايي ثينج سـالَ، يب ثـسانةوةو وضـان ويـلَ          
ضةندان ثرسيار هـةروةك    . دؤزينةوةي ئةو ئةلَقة ونبووةي ذيامن بووم     

 سةرمةوة  ي نةرم بةشوينيكي سندووق    و ك لينج طةراكاين كويرة ماسيية  
  .  كةهيض وةآلميكم بؤ هيض كاميكيان ثينةبوو،دةلكان

ندة دنيايةكي داخراوو دوورة دةسـت بـوو،        هي) سني(دوورطةي  
. كةئيدي ليرةوة مةحالَ بوو ثةيوةندييةك بـةدنياي دةرةوة  بكـةيت          

جطة لةيةك كةنالَي تةلةفزيؤن، كة لةدوو بيناوة ثةخش دةكراو تايبةت          
 باسـانةي كـة      و و ئةو بابةت  )كرِالَ(بوو بةبآلوكردنةوةي وتارةكاين    

رة ئاميرو كةرةستةيةكي تةكنـةلؤذي     هيض جؤ . ياندا هةلَدةدا )كرِالَ(بة
تةنانةت كاتيك دانةويلَةو كةرةستةو كةلوثةيل ثيويستيان يلَ       . تيدانةبوو

دةبرِا، نامةيان بةكؤتردا دةنـاردة دوورطـةكاين دراوسـي تائـةوةي         
 لةبري ئةو شتانةي كةبؤيان دةهات، مرواري     . كةدةيانةويت بؤيان بيت  

بةردي بةنرخي ذير دةريايان دةدا بةو       طةوهةرو    و  ياقوت  و  مةرجان و
  وبةآلم ئةطـةر كةلوثـةل   . بازرطانانةي كةشتومةكةكانيان بؤ دةهينان   

و )كـرِالَ ( طرنطيان بؤ هاتبا، كـة لةاليـةن          و شتومةكي زؤر تايبةت  
  و دةسـت   و كاهينةكاين ثةرستطاوة زؤرجار داوا دةكرا، ئةوا ثاسةوان      

  و  طةوهةر  و  ياقووت  و  مةرجان  و لةجيي مرواري ) كرِالَ(ثيوةندةكاين  
بةردي بةنرخي ذير دةريا، طوينييةكي ثرِيان لـةملي نزيـك كـةناري            

  و كةثيدةضوو ماددةيةكي زؤر بةنرخ   . خؤرئاواي دوورطةكةيان  دةداينَ   
  . بةهادار بيت

  
*  *  *  

  
  

تاضاو هةتةري دةكرد، دةريايةكي توورِةو شيتطريم دةكةوتة ثـيش         
ي لةماوةيةكي كةمدا، سـةرتاثاي دوورطةكـةي       ضاو، كةطةر ويستبا  

. رِكيكي شاراوةم لةدةنطي هاذةو هارِةيـدا دةبينييـةوة       . غةوردةكرد
 زةوقيكـي بيوينـة لةثيكـداداين        و خؤثةسةندييةكي سةيرو شـةوق   

كةدةمرِوانيية دةرياكـة، بريـسكةي     . شةثؤلةكانيدا دةكةوتة بةرضاو  
شايةوة، ئةو دةمانة نةمـدةتواين     ئازاريكي نامؤو سةير لةنامخةوة دةدرةو    
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 رِةفتارو   و جلَةوي ثةيتاثةيتاي هةناسة برِكيم بطرم، زارةتةرةك دةبووم      
  . رِووخسارم طؤرِاين بةسةردا دةهات

ثاش كةميك لةنيطاكردين دةرياكة، سةرم نةوي دةكردو لـةفكران        
مندالَ دةبوومةوةو دةكةومتة لةثةكويتَ، بةشـوين كيلـوين        . رِادةضووم

 نووتـةك   و رطاي ذوورةكةمدا، كة بةرِؤذي رِووناكيش هةر تاريك      دة
من لةويدا طويم لةخشةخشي طةآلي درةختان دةطـرت، بـريم          . بوو

 رِةنطـي بـالَي ثةريتانكـةكان     ولةجواين شةبةنط و تيشكي رِووناكي   
ذوورةكـةم دةكةوتـة تةنيـشت ذوورةكـةي بـاثريم،          . دةكردةوة

   رو جلة سةربازييةكاين تيدا دةشاردةوة، ثاش ئـةوةي حـةوت       كةمششي
 برادةرةكاين وةدووي سوثاي تيكـشكاوي       و شةوو حةوت رِؤذ، خؤي   
 تاثييانكرابوو طورزي كوشندةو كاريطةريان      و عومسانييةكان كةوتبوون 

 هيمايـةك بـؤ    ويلَ وةشاندبوون، ذةنةرِالَيكي ئينطليز وةك خـةآلت   
 دةسيت جلـي     و شيريك برادةرةكاين مش   و  ضاونةترسيي باثريم   و ئازايةيت
  . ي بةهةريةكيكيان بةخشيبوويسةرباز

ذةنةرِالَةكة كةجلة سـةربازييةكاين بـةباثريم بةخـشيبوو، ثيـي          
بـاثريم  . !)بؤ دةبيت لةئيمة زياتر رِكت لةعومسانييةكان بيتةوة؟      (طوتبوو

باوكم بـؤي طيرِاومةتـةوة، كةسـاآلنيكي زؤر        (لةوةآلمدا طوتبووي 
 ئةفسةري عومسـاين جـوانترين كـضي شـارةكةميان          لةمةوثيش دوو 

 يب بنكردين، ثاش ماوةيـةك لةقـةراغ         و فرِاندووةو دواي ئةتككردن  
شاردا، جةستةي شيواويان فرِيـداوة، جطةلـةوةي كـةدوو سـالَ            

ذةنةرالَةكة بةسةر رِاوةشـاندنيكةوة    ). لةمةوثيشيش ئةسثةكةيان دزمي  
ن، هةروةك ئيستا رِكت لييـان      باشة ئةطةر ئةوةت يلَ نةديبا    (طوتبووي
باشـة تـؤ رِكـت      ( دوو، لةوةآلمدا طوتبووي    و باثريم يب سي  ). دةبوو

لةرِةشةبايةك نابيتةوة، كةدارو درةخيت باخـضةي مالَةكـةتان تيـك          

 تاكـة   وبشكينيت، دارو ثةردوو هةآلشي سةربانةكةتان بةئامساندا ببات  
  ). !ضرايةكي بةرهةيوانةكةتان بكوذينيتةوة؟

ذةنةرالَةكة لةسةر ئةو قسةية سي مةداليا لةسةر قـةثاغي طريفـاين        
باثريم جلكـة سـةربازييةكاين     . سةرةوةي مورةخانييةكةي باثريم دةدا   

خؤي زؤر خؤش دةويست، ناو بةناو ضنطي تووتين بؤنداري بةسـةردا           
باوة طةورة بؤ تـووتين بةسـةردا       (بةمندالَي جاريك ليم ثرسي   . دةكرد

طةرضي هيض وةآلمي نةدامـةوة، بـةآلم دواتـر هـةمان            .)دةكةيت؟
ثرسيارم لةداثريةم كردو لةوة حالَي بووم كةبؤين تووتنةكة مؤرانـةي يلَ      

لةضةند مانطيكي ديـاريكراوي سـالَداو بـؤ ضـةند       . وةدووردةخات
رِؤذيك بةتةينَ دةضووة ذوورةكةي خؤي، كةمششيرو جلـةكاين تيـدا          

اكةي لةثـشتةوة كلَـؤم دةدا، ضـةند        هةلَدةطرت، ثاش ئةوةي دةرط   
  . سةعاتيك لةويدا دةمايةوة

 بةضـييةوة سـةرقالَة،      و زؤر حةزم دةكرد، بزامن ضـي دةكـات       
هةرضييةكم كردو كؤشام ضةند ثرسيارم دةكرد هيض وةآلميكم ضـنط          

تا لةرِؤذيكي هاويندا كاتيك لةسةر سةربانة طلَينةكةي مالَي        . نةكةوت
  و لَدةدا داثريةم لةحةوشةكةوة هاواري ليكـردم     باثريةمدا كؤالرةم هة  

ثاش تاويـك   ).  باثريت لةذوورةكةداية  ، هورِمةكة  و موسا، تةث (طويت
بـةخيرايي ثـةيت    . كآلورِؤذنةي سةر ذوورةكةي باثريم بريكةوتـةوة     

. كؤالرةكةم هةلَكردةوةو لةنيوةرِاسيت سـةربانةكةدا جـيم هيـشت        
    بةهي م، لةكآلورِؤذنةكة نزيـك     بةئةسثايي هةروةك ئةوةي ثيلكةدا بني

سةرةتا باثريم لةدةفتةريكي هةزار الثـةرِةيي      . بوومةوةو رِوانيمة خوار  
قةبارة طةورةدا شيت دةنووسـي، كةيةكـةجمار بـوو ئـةو دةفتـةرة            

ــةخيرايي  ــذ ب ــةكي دوورو دري ــنم، ماوةي ــتييةوة ببي  يب  وبةدةس
ي دةفتةرةكةي رِةش   دةستهةلَطرتن كؤمةلَي الثةرِةي يةك لةدواي يةك     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

                                            27                                                                                                                      28  
  
  
 

دواتر جلكة سةربازييةكاين لةبةركردو مشـشيرةكةي لـةنيو         .كردةوة
قةدي بةست، طةرضي تا جلكة سةربازييةكاين داكةنـدو خـستييةوة          

بةآلم كـة   . هةمان شويين ثيشووي، نةمبيين هيض لةشويين خؤي ببزويت       
ـ     و شةو داهات  رد،  خةومت، لةهةمان كآلورِؤذنةوة سةيري بـاثريم دةك

ثـاش  .  ضةثدا شريي رِادةوةشـاند     و كةوةك شؤرِةسواريك بةرِاست  
 سواري ئةسثيكي    و كةميك دةرطاكةي ترازاندو خؤي طةياندة كؤآلن     

كةحيل بوو، كةرِووةو ثيدةشتيكي كاكي بةكاكي ملي نـا، طةرضـي           
لةسةر سةربانةكة رِاوةستابووم، بةآلم ضاويشم لةو شوينة بوو كةباثريم         

ثاش تاويك نةك هةرضاوم لةو شـوينة بـوو كـةبؤي           . بؤي دةضوو 
 لةداميين ضـيايةكي     و دةضوو، بةلَكو بؤ خؤم لةثيش ئةودا لةويدا بووم       

 دةنطـي    و قـريِةي بـؤق   . نزيك ضؤمةآلنةكةدا هةلَترووشـكابووم   
          دةعباو جرِو جانةوةري سـةيرم دةهاتـة طـوي زيكزيكةو كؤمةلَي .

ــةري وجارجــارة دةوةن ــضكي دةوروب ــةيان  بن  ضــؤمةكة، جوولَ
كوندةثةثوويةك لـةنزيك  .  ثاش تاويك جوولَةيان ليدةبرِا   و تيدةكةوت

 بةبيدةنطي طةرِايةوة بؤ سةر ئـةو تاكـة          و منةوة، ثرِي داية مشكيك   
  .ثريةدارةي كةضةند مةتريك لةدوامةوة بوو

باثريم طةيشتة نيو ضـةمةكةو خـؤي لةثـشت تاتـة بةرديكـدا             
مدا دةنطيك لةئةوكمةوة بيتة دةرو طازي بـاثريم        زؤر هةولَ . حةشاردا

.  دةزروو دادووراوة   و بكةم، بةآلم هـةر دةتطـوت، زارم بـةدةرزي        
بؤ دةبيت باثريم لةثـشت ئـةو       (لةوساتةوةختةدا، لةبةر خؤمةوة طومت   

  ولةوةدابوو كةهةستمة سـةرثي ). تاويرة بةردةدا خؤي مةآلس دابيت؟  
  ،ندةي بـةرزي هـةردوو     بةرةوالي باثريم بكةومةرِيم، هيرثيخاكي ذي 

  . شامن رِؤضووة خوار

هةرضيم هةولَداو كؤشام بيهوودة بوو، ضونكة تا دةبـزوام برِيـك       
زياتر رِؤدةضووةمة خوار، ئيدي وازم لةجوولَة جوولَ هينـاو، ضـاوم           
برِيية ئةو تاويرة بةردةي كةباثريم خؤي لةثـشتييةوة مـةآلس دابـوو،      

 ضـاويك بـةداميين    وباثريم بؤ تاويك هةستيتة سةرثيبةهيواي ئةوةي   
لةبةر تيشكي تريفةي مانطةشةودا هةموو     .  مببينيت  و ضياكةدا خبشينيت 

بةكاوةخؤ، هيندةي ملم بؤ وةردةضـةرخا،  .  ديار بوو وشتيك رِووناك 
ئاورِيكم لةثـشتةوةي خـؤم دايـةوةو جةنطةلَـستانيكي ضـرِوثرِم           

 ضـةند    و ا وامزاين رةنطة ضاوةكامن خةوالَوو بيت     سةرةت. كةوتةبةرضاو
درةختيكي تاكوتةراي قةدثالَي ضياكةم يلَ بووبيتة جةنطلَـستان، بـةآلم     
ثاش ئةوةي بةديوةكةي تريشدا ملم وةرضـةرخاندو سـةيرم كـرد،           

لةنيو جةنطةلَستانةكةوةو كةميك   . لةبووين جةنطةلَستانةكة دةلَنيابووم  
و زرتة زةالمي كةلَةطةت، كةكلؤجةو ثانتؤلَيان      لةدةستة رِاستمةوة، دو  

 خؤيان طةيانـدة قـةراغ ضـةمةكة،         و لةبةردابوو، بةالمدا تيثةرِبوون  
تـة  ويةكيكيان هةردوو دةسيت بؤ دةمي بردو وةك كووندةثـةثوو كة         

هةردوو .  بانطي كردن   و باثريم لةشوين خؤي هةستاية سةرثي    . خويندن
ة الي باثريم، كةتارِادةيةكي زؤر بةشيوة      زةالمةكة بةثةلة خؤيان طةياند   

. لةو دةضوون، وةك ئةويش لةثشت تاويرة بةردةكة خؤيان مةآلسـدا         
 هورِي ضوار نالَةي رِةوة ئةسثيك هاتة طويم و تا دةهـات             و لةثرِ تةق 

كةطةيشتنة ئةو ئاستةي دةكـرا، لـةويوة بيـانبينم         . نزيك دةبوونةوة 
بةذمارة هةشت نؤ سـةربازي     .  وردبوومةوة  لييان  و تاثيمكرا تيمرِوانني 

سوارةي تورك بوون، كةتابلَي ديـوة زةالم و تيكـسمرِاوو ئيـسك            
ئةسثةكاين ذيريان لةضاو ئةوانـدا طـضكةو   . تؤكمةو ناوشان ثان بوون  
  . بنيس دةهاتنة ثيش ضاو
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كةميك رِاوةستان و ثاشان بةرةو رِيطاي نيو درِووةكاين ئةوبـةري          
 يـةك   وزؤربةيان بـةخيرايي .  كةوتنة تاوداين ئةسثةكانيان   ضةمةكةدا،

لةدواي يةك بةنيو ضةمةكةدا ثةرِينـةوةو خؤيـان طةيانـدة رِيطـاي      
لةوةدابوو كةئةو سـي سـوارةش ضـةمةكة بـربِن،          . نيودرِووةكان

ئةسثةكانيان لةئةسثي سةربازةكاين تـر ئـاغرترو هيواشـتر رِةوتيـان           
ردوو هاورِيكةي لةثشتةوة شـاآلويان بـؤ        هة  و كاتيك باثريم . دةكرد
طةرضي زؤرم مةبةست بوو طةرمةي جةنطةكة ببيـنم، بـةآلم          . بردن

 رِؤضووين كةميكي تري عةردي ذيرثيم لةبينيين رِووداوةكةي ترازانـدم        
بةناضـاري تـا بـةياين لـةنيو        .  سةرقالَي غايةلَةيةكي ديكةي كردم    و

يـك كـة بةرِيكـةوت بةالمـدا       بةرةبةيان ثريةثياو . ضالَةكةدا مامةوة 
هةر لةخؤمـةوة ضـوومة ئةوبـةري      . تيثةرِبوو، لةضالَةكةي هينامةدةر  

 رِاست بةنيو درِوةكاندا كةومتةرِي، لةويوة ضـوومة         و ضؤمةكةو رِيك 
سةرثيدةشــتةكة، كــة بةثيــضةوانةي شــينايي رِؤخــي ضــةمةكة، 

ــووش  ــةنيو ث ــةبوو، ل ــكي تيدان ــلَةطيايةكي كةس ــة وض   ثةآلش
. زةردبؤوةكانةوة، جارجارة بالَندةيـةك فرتـةي دةكـردو دةفـرِي         

 كونيـك    و  خؤيان لةضـالَ    و مارميلكةكان، لةشوينيكةوة دةردةثةرِين  
لةوةدابوو كةبطةمة بةردةرطاي مالَي، كةداثريةم بةئاطاي      . دةهاويشت

 ئارةقـةي رِؤذة     و  خـؤلَ   و ئةوة ضيية، بؤين خـاك    (هينامةوةو طويت 
هيندةي لةئيستادا وةبريم ديتـةوة، لـةو       !). شتنت ليديت؟ رِييةك رِؤي 

 بؤ تاويك لةسـةر جيطةكـةم بةضيـضكانةوة     و كاتةدا هيضم نةطوت  
  . دانيشتم

*  *  *  
  
  

هةر لةو دةمةوة كةتابووتةكـةيان فرِيدايـة نيـو رِووبارةكـةوة،         
جارجارة طيزةطيزي ضنطي ميشي الساري بيرِةنط نيوةخين سـندووقة         

ان دةتةنيم، كةناضاريان دةكردم، ميشكي خؤمم وةك كةالكيكي        سةري
  و طةرضي لةرِاستيدا هيض جؤرة ئـاذةلَ     . طةنيوو بؤطةن بيتة ثيش ضاو    

ثةلةوةرو دةعباو ميروويةكت لةسةرانسةري دوورطةكةدا نةدةبينييةوة،      
بةآلم ئةوةي كة بةالي منةوة طرنط بوو، نةبووين ميش بوو، ضـونكة            

 دؤرِدؤنط بووم، جطة لةوةي      و  ذيامن بةطيزةطيزيان هةراسان   بةدريذايي
كةهةر لةمندالَييةوةو لةوكاتةوة كةميشةكان لةجةستةي كـوذراويكي       

 كينيكـي    و قةراغ شيوةكةي سةرومالَي باثريمةوة وروكـابوون، رِك      
هةر كاتيـك ميـشيكم     . سةيرم بةرامبةر بةهةموو ميشيك ال ثةيدابوو     

و كوذراوةم دةهاتةوة ثيش ضاوو هـةر كـاتيكيش         ديتبا، جةستةي ئة  
كوذراوةكةم وةبريهاتبايةتةوة، ميشم دةهاتةوة يادو طويم لةطيزةطيزيان       

ئيستاشي لةطةلَدا بيت، نةمزاين بؤ ئةو كـوذراوةي كةدةسـيت          . دةبوو
ي لةبةردابوو، بؤ لةنيوة شةويكداو بةدوو طوللة       ي ضؤغةي خاك   و رِانك

 بيدةرةتان تاجةسـتةي     و بيكةس. سارديان كردةوة لةقةراغ شيوةكةدا   
ثاشان ضةند ثياوضـاكيكي    . طةنيوو و رِيشالَ بوو، كةس القةي نةكرد      

 لـةرز جةسـتةكةيان    وطةرِةك لةئيوارةيةكي درةنطوةختدا، بـةترس  
 هيندةي طضكة تةثؤلَكةيةك خؤلَيان لةسـةر        و  خؤيدا داثؤشي  لةشويين
ثاشان . ثؤلَكةي كوذراوةكة ناوزةد كرا   ئيدي لةو دةمةوة بةتة   . رِؤكرد

خةوانيكي لةنيوةرِاستيدا رِواند، هيدي هيدي     ركةسيكي نةناسراو دارئة  
  و  ثؤثي دار ئةرخةوانةكة بةست     و ذناين طةرِةك، ثةرِؤي سةوزيان لةلق    

ثاش ماوةيةك هـةر لةخؤيـةوة بـووة جيرترطـةو كوذراوةكـةش            
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كـة لةضوارشـةمواندا   . رالةناو خةلَكدا ناس  )  موشايخ  و شةخس(وةك
  . لةهةموو جيطةو شوينيكي شارةكةوة كةسانيك دةهاتنة زيارةيت

 كةسةر دايانـدةطرمت دةرهـةق بةئةسـتةمي         و ئةو دةمانةي خةم  
دةربازبوومن لةدوورطةكة، هةردةم دةنطيك لةنامخـةوةو بـةئيقاعيكي        

يـت  تا ليرة بيت، طو   ( سةبووري دةدامةوةو دةيطوت    و خاو، دلَنةوايي 
  ). لةطيزةطيزي ميشةكان نابيت

ثاش بةسةرضووين ماوةيةك لةمانةوةم لةدوورطةكةداو لةيـةكيك       
لةرِؤذة هةر طةرمةكاين تةمموزدا، كةجطة لةمن، هيض كةسـيكي تـر            
ئارةقةي دةرنةدةدا، هةر لةخؤمةوة وينةي ميشيكي تا بلَيـي طـةورةم           

 رِؤذئاواي دوورطةكةدا    خؤلَي بةردةم يةكيك لةبيناكاين     و لةسةر خاك 
 ثاسـةوانةكان    و جطة لةوةي كـةكاهني   . بةشيشيكي ذةنطاوي كيشا  

 تييان   و  رِؤذي ضةند جاريك بةتةنيشت وينةكةدا رِةتدةبون       و بةردةوام
هةنديك لةكؤيلةكانيش طةرضي واثينةدةضوو كة بةدريـذايي       . دةرِواين

ـ     ةنديان ثيكرابـا،  ذيانيان هيض شتيك سةرجني رِاكيـشابينت، بـةآلم ض
تاساتةوةخيت سرِينةوةي تـةواوي وينةكـة، لـةذير ثييانـدا لـةكايت            
بارطواستنةوةو هاتوضؤياندا بةتايبةت ئةو كاتانةي ثاسةوانةكان لييـان        

  و غافلَ دةبوون، دوورو نزيك لةوينةكة نزيك دةبوونةوةو بةعاجبايةيت       
  . ساميكي بيوينةوة تييان دةرِواين وسلَ

بخانـةي بةشـي       لةيةكيوكتيكي نيوارةكاندا كةدةستنووسيك لةئي
خؤرئــاواي دوورطةكــةم دةخوينــدةوة، بــووين طــةورة كــاهينم 

 زانيين شـتيك     و  بةمةبةسيت هةلَكرِاندن   و لةكتيبخانةكةدا بةهةل زاين  
 ثةاين ساتةوةخيت طةيشتنم بؤ دوورطةكة، ليـي         و سةبارةت بةيين 

دةكرد شتيك سةبارةت بةسةرةتاي هاتنم بؤ      حةزم  (نزيكبوومةوةو طومت 
دوورطةكة بزامن، ضونكة لةرِاستيدا هيضم دةرهةق بةو ساتةوةختة لةياد         

طةورة كاهني، ثاش ئةوةي دةستيكي بؤ سةرة تيالكةكةي برد،         . !)نيية؟
هةر يةكـسةر   . ..)كورِي خؤم دارؤ  (بةكاوةخؤ وةآلمي دامةوةو طويت   

زةردةخةنةيةك كةوتة  . !) ناوم موساية  بةآلم من ( طومت  و قسةم ثي برِي  
تؤ يلَة تيت بطةيةمن، ئةوة ماوةي ثينج سالَة        ( ثاشان طويت   و سةر ليوي 

ئيمة ئاطامان ليتةو دةزانني خؤت يلَ بؤتة كةسيكي تـر، ثيتوايـة كـة              
 جيطةيةكي تري ئةم دنيايـةدا ذيابيـت، حةزدةكـةم ئـةو         و لةشوين

  و ي موبـارةك  )شـةمهوز (يستةمني نـةوةي    رِاستييةت ثي بلَيم، تؤ ب    
زانايت، كة دؤزةرةوةي ئةم دوورطةيةية، هةربؤية تةا تؤ بؤت هةية          

 ضيت ثي    و بضيتة هةموو شوينيك  ) كرِالَ(جطة لةهةردوو كؤشكةكةي    
 ضؤنت بويت ئاوا رِابويريت، بيجطة لةتؤو ئيمةو         و خؤش بيت بيخؤيت  

كيي تر لةنيرينةكان بـؤي هةيـة       ) كرِالَ( كةسة نزيكةكاين     و ثاسةوان
بضيتة بةشي رِؤذهةآليت دوورطةكةو دوورو نزيـك لةهـةموو ميينـة           

) كـرِالَ ( طؤرانيبيـذةكاين   و  كضة سةماكةرو كـةنيزةك     و كؤيلةكان
 و   و بـةرِووت ) كرِالَ(برِوانيت، بةتايبةت ئةو كاتانةي كة كةنيزةكاين       

 كي بؤي هةبووة جطة لةكاهني     تا ئيستا    ؟قويت لةدةرياكةدا مةلة دةكةن   
  و  ناوةوةي ئةو بينايـة ببينيـت      ، ثاسةوانة تايبةتييةكاين بيناي حةوت    و

بةضاوي خؤي لةجةستةي كؤيلة سووتاوةكان برِوانيت، بةتايبةت ئـةو         
 بؤين طؤشـيت     و دةمةي كة لةنيو فرِنة طةورةكةدا قرضة قرضيان ديت       

 ؟ةو سـةر هةلَدةكـشيت    سووتاوو بؤن كرِوز بةدووكةلَكيشةكةدا بةر    
بةآلم تؤ هةموو ئةمانةت بينيوةو هةموو كاتيكيش بؤت هةية بيبينيـت،           
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 ! نةبؤتة مايةي ثرسيار؟    و باشة هيض كاتيك ئةوة سةرجني رِانةكيشاويت     
 وةك خؤت دةلَييت لةشـوينيكي تـري         و ئةطةر تؤ كةسيكي تر بايت    

ـ     ة، ئةطـةر ثيـشت   دنياوة هاتبايت، ئةوة دةميك بوو كرابوويتة كؤيل
بيجطة لةتؤ كيي تر بـؤي      . نةكرابا ئةوة زؤر لةميذبوو سووتينرابوويت    

هةية هةركاتيك ئارةزووي كرد بيتة نـاو ثةرسـتطاو لةئيـشوكارمان           
  و ئاطادار بيت، ضي مةبةست بيت لةسةرضاوةو كتيب خبريتة بةردةسيت        

ية ئةوة دةميك بـوو     تؤ ئةطةر ئةو حالَة دةروونييةت نةبا     . بيخوينيتةوة
طةرضـي  . حوكمي دوورطةكةت بةدةستةوة دةطـرت    ) كرِالَ(لةجيي

يش خوا بيثاريزيـت بةبنةضـة بيـستةمني نـةوةي خزميكـي       )كرِالَ(
ي )كـرِالَ (ثيدةضـيت بـاوكي وةيـاد نةيةتـةوة، كـة        . ة)شةمهوز(

دوورطةكةمان بوو ثيش ثينج سالَ لةمةوبةر، لةشـةويكي ئةنطوسـتة          
ي ئيـستاوة   )كـرِالَ (الَي مةرطي لةناكاوي باوكتمـان لـة      ضاودا هةو 

ثيطةيشت، كة لةو دةمةدا بةرثرسي ثاسةوانة تايبةتييـةكاين كؤشـكي          
  . خؤرهةآلت بوو

لةكاتيكدا كةدةبوو تؤ لةجيي باوكت بضيتة سةر تةخت، تووشـي          
 دةستت كـرد بةطيرِانـةوةي حةكايـةيت سـةيرو         و ئةم حالَة بوويت  

  و بـاس ! ةولَدا كةضي هةر نةهاتيتةوة سةر خـؤت      زؤرمان ه . سةمةرة
و خـشؤك و ميـروو و دةعبايانـةي         رخواسي ئةو طيانةوةرو ثةلةوة   

كةبؤت باس دةكردين هيندة سةير بوون نةدةكرا ثينةكةنني، هةروةك         
ئةوةي بةدريذايي ذيانت لةم دوورطةيةدا نةذيابيت، كةسانيكي تـرت         

     باسي جلوبةرطي سةيري   . نانبةكةسوكاري خؤت دةزاين و ناوت دةهي

 شةقامةكاين ئةو    و خةلَكاين شاريكي ترت بؤ دةكردين، كوضةو كؤآلن      
 تـؤش    و يـت )دارؤ(شارةت بؤ وةسف دةكردين، ئيمة دةمانطوت تؤ        

  . هاوارت دةكردو دةتطوت من موسام
ئةبيت هةرطيز ئةوةت لةبرينةضـيت كـةتؤ ثشتاوثـشت         ) دارؤ(

ي كةموقةدةسترين رِووباري دنيايـةكي     دةضيتةوة سةر ئةو ثياوة مةزنة    
 طةرضي شةثؤلةكاين سةربةرةوخوار تـةوذم دةدةن،      ،ونبووي دؤزييةوة 

بةآلم تةا رِيطةي ئةوةت دةدا كة لةمبةريةوة بةديوي ثانيدا بثةرِييتةوة          
  ). بؤ ئةوبةري

دواي ئةوةي طةورة كاهني قسةكاين تةواوكرد، دةستيكي بؤ رِدينة         
ؤ تاويك لةعةردةكةي رِواين، ثاشـان هيـور هيـور          سثييةكةي بردو ب  

طةرضي وةك خؤم بةتةواويي لةوة دلَنيـابووم  . كتيبخانةكةي جيهيشت 
 لةكويوة هـاتووم، بـةآلم قـسةكاين طـةورة كـاهينيش             و كةكيم

 هةر هيض نةبيت لـةو سـاتةوةختةدا تووشـي           و بيكاريطةريي نةبوون 
 لةو رِووةوة كة بؤ دةبـوو مـن         طومانيكي ناوةكييان كردم، بةتايبةت   

؟  رِؤذانة دةمرِاونيية ئةو كؤيالنةي كةدةموضـاويان        !نةكرابيتمة كؤيلة 
. بةثارضة ئاسنيكي ذةنططرتوو دةضوو، ثشتيان ضةماوةو باآليان نـةوي        

 شوالقيان لـةخؤرِا دةخـواردو تفـي خةسـيت           و رؤذانة دةيان شةق  
و ذيانياندا سالَي يةك جار     لةهةمو. ثاسةوانةكان بةنيوضةوانيانةوة دةلكا  

كؤيلةكان، هيندةي من   . جووت دةبوون، ئةويش لةهةرِةيت طةجنيتيياندا    
.  لييان ورد دةبوومةوة تاكة وشةيةكيان لةدةم نةدةهاتـةدةر         و دةمبينني
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هةريةكةيان بةذمارةيةكي تايبةت دةناسرانةوة، كةطاز دةكران تـةا        
 هيلَةكان تةمـةنت     و  لؤض و طنج. سةريان دةلةقاند، لةيةكتر دةضوون   

هةموو رِؤذيك لةشـةبةقي    . لةدةموضاوة ذةنطاوييةكانياندا نةدةبينييةوة  
شةوانة دةطةرِانةوة نيو ئةو بينـا  . بةرةبةيانةوة تا ئيواري كاريان دةكرد   

تايبةتييانةي كةتييدا دةحةوانةوة، ئةمة جطة لةوةي زؤرجـار شـةوانة          
  و  نزيك كـةناريان ثـي دادةطـرتن        باري ثاثؤرِةكاين   و بانط دةكران 

  . دواتريش لةجيي ئةوة شتومةكيان ثي بار دةكردن
تةا دةنطيك كةثيدةضوو، تروسكةي بزةيةك اويتة سةر ليويان        

بوو، بةتايبةت لةو كاتانةي كة لةبؤنةو مةراسـيمةكاندا   ) كرِالَ(دةنطي  
لةيـةكتر  ) الَكرِ(هةرضةندة هةموو وتارةكاين    . وتاري بؤ دةخويندنةوة  

برِيـاريكي تـازة    ) كـرِالَ (دةضوون، بةآلم ثاش هةموو وتاريكي نويي       
بةالي منـةو   . دةردةضوو، كةهةريةكةيان لةوةي ثيشتري سةيرتر بوو     

خةتةنةكردين هةموو كؤيلة نيرو مييـةكاين      ) كرِالَ(سةيرترين برِياريكي   
ةوة كطةر دو لةبةشي خؤرئاواي ) خةتةنةكردن(سةرةتا  . دوورطةكة بوو 

 يةك لةدواي يةك هـةر   ودةسيت ثيكرد، يةكةيةكةي نيرينة كؤيلةكان 
ضوار ثةليان بةضوار ميخي ئاسين لةعةرد داكـوتراودا شـةتةك درا،           

ثيم سـةيربوو،   ). كرِالَ(كاهينةكانيش كةوتنة جيبةجيكردين برِيارةكاين     
  و نـةهات هيض يةكيك لةكؤيلةكان لةكايت خةتةنةكردنيدا نركةي ليوة    

ثاش ئةوان دةستكرا بةخةتةنةكردين ميينةكان، طةرضي      . ضرثةي نةكرد 
ئةوانيش دةنطيان ليوة نةهات، بةآلم لـةرزيكم لـةدةمارة طرذةكـاين          

نيوطةلَياندا دةبينييةوة، بةتايبةت لةو كاتةدا كةيـةكيك لةكاهينـةكان        
ي خـؤراك . طويزانيكي لةثارضة طؤشتيكي طضكةي ديـاريكراو دةدا      

هةميشةيي كؤيلةكان شؤرباي كويرة ماسييةكي طؤشت تالَي نيو دةريـا     
بوو، تةا لةبؤنةو مةراسيمةكاندا بيجطة لةشؤرباكة، ضلَي سـةوزةو          

 لةتة سةمونيكي جؤيان ثـي دةدرا،        و  ثارضة ثةنرييك   و كةرتة سيويك 
كةهةر هةموو ئةو جـؤرة خؤراكانـة لةجيطـةو شـوينيكي تـرةوة           

ساآلنةو بةثيي طؤرِاين وةرزةكـان، كةبـةحالَ     . ة دوورطةكة ندةطةيشت
ةوة، ضوار رؤذي تايبةت هـةبوو بةسـزاداين طـشت          نبؤت جيادةكرا 

كؤيلةكاين دوورطةكة، كة لةدةستثيكي ئةو رؤذة تايبةتـةدا سـةرةتا          
كاهينةكان لةثةيكةري ثياوة ثؤشتةكةي سةر ئةسـثة يب سـةرةكةيان          

ثاشان ثاسـةوانةكان بةشـولَيكي تايبـةت     دوعايان دةكرد،   و دةرِواين
سـةرةتا كؤيلـة    . كةزوو زوو تةرِ دةكرا، دةكةوتنة ويزةي كؤيلةكان      

بةوثييةي كاهينةكان  . نيرينةكانيان سزا دةداو دواتريش كؤيلة ميينةكان     
باسيان دةكرد، رؤذي سزاداين كؤيلةكان، رؤذيكي ثـريؤزة، ضـونكة          

بيجطة لةوةي  . تيدا ثاك دةبيتةوة   دزيوي كؤيلةكاين     و رؤحي نةطريس 
  .كةسزادانيان لةم دنيادا سزاداين ئةو دنيايان لةسةر كةم دةكاتةوة

  
*  *  *  

3 
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ـ طةرضي بةحالَ وةرزةكاين سالَي دوورطةكةم بـؤ جيادةكرا        ةوة، ن

ةتـدا رؤذة بةسةرضـووةكامن تؤمـار     ببةآلم بةو ثييةي لةدةفتةريكي تاي    
ثـاييز ناخؤشـترين    . طيكي سـالَدام  دةكرد، دةمزاين لةض وةرزو مـان     

وةرزيكي دوورطةكة بوو، كةهيض سيماو خةسلَةتيكي ثـاييزت تيـدا          
نةدةبينييةوة طةرضي هيضي واشي لةطةلَ وةرزةكاين ديكـةي سـالَدا          
فةرق نةبوو، كةهـةر هـةموويان لةمـةداري طـةرماي هـاوينيكي            

ويندا ثلةي طةرما   هةر هيندة هةبوو لةها   . هةلَثرِوكينةردا هةلَدةسوورِان 
  و بةدريذايي ثيـنج سـالَ    . ضةند ثلةيةك زياتر بةرةو سةر هةلَدةكشا     

هةموو ثاييزانيك هةمان ضةشـنة يـادةوةريي رؤذطـاريكي منـدالَيم           
وةبريدةهاتةوة، بةتايبةت لةو رؤذةي كةباثريم لةطةلَ خؤيدا مين بـردة          

لـةذير  . ردبووةسةرذير تاكة ثرديكي ئةو شارةي ساآلنيكي ذيامنم تيدا ب        
ثردةكةدا كةوو كؤترو ثةلةوةر دةفرؤشرا، جطة لةوةي كـة بـةثيي           

 دةعبـاو دةعـةجاين كيويـشت        و  ئاذةلَ  و طؤرِاين وةرزةكان، بالَندة  
  ولةو رؤذةدا، بةقادرمةكانـدا ضـووينة خـواري    . دةكةوتة ثيش ضاو  

           ر ثردةكـةدا، كةجطـة لةكؤمـةلَيسةربةرةو ذوور خؤمان كرد بةذي
ؤتري حاقوي دةندووك دريذي رِةنط خؤلَةميشي، هيضي تر لةتاكـة          ك

 جطة لـةويش كةسـي      ،قةفةزيكي بةردةم ثياوة ريش سثييةكةدا نةبوو     
 بـضمي حاقوةكـان      و دزيوي رِةنـط  . ديكة لةو دةورو بةرةدا نةبوو    

زؤريان بيزارو نارِةحةت كردم، باثريم بـةلَيين ثيـدابووم، كةبالَنـدةي         
  .  مسؤرةي رةشم ثيشان بدات و ذيشكي سثي ورِةنطاورِةنط

باثريم هةريةكسةر هةسيت بةو حالَةتة دةروونييةم كـرد، ئـةوةبوو          
دةستةسرِةكةي لةطريفاين شةرِوالَةكةي دةرهيناو ضةند جاريكي بةثيش       

  ). دة ئيستا سةير بكة( بردي، ثاشان طويت وضاومدا هيناي
ضواردةوري خؤم، ثةشؤكام،    ئةمالو ئةوالو     و كةرِوانيمة ثيش خؤم  

خؤم لـةنيو دارسـتانيكي ضـرِوثرِدا بينييـةوة، كـةدةيان بالَنـدةي         
 ثـؤثي درةختةكانـةوة تييـان دةرِوانـيم،          و رِةنطاورِةنط لةسةر لق  

بةضةشنيك دةياجنريوانـد كةثيـشتر هـيض نةغمـةو ئـاوازيكي وام            
ستةضةثةوة، لةنيو ضرِة دةوةنيكي ثشت رِيزة درةختيكي دة       . نةبيستبوو

ذيشكة سـثييةكان لةبةرثيمـدا     . يةك دوو كارمامز سةرةتاتكييان بوو    
طرمؤلَة ببوون، مسؤرة رِةشةكان يب سلَةمينةوة كـةميك لةثيـشمةوة          

 بـةنيو دارسـتانةكةدا      و باثريم دةسـيت طـرمت    . طويزيان دةشاردةوة 
نـدةو  طوزةرمان كرد، تاطةيشتينة بةردةمي دةرطاي مالَي بـاثريم، لةبالَ   

كةضـووينة  . ثةثوولةي رِةنطاورِةنط بةوالوة، هيضي ديكـةم نـةبيين       
 لةنووكـةوة ئـةوةي      و ذووري، هةريةكسةر ضـوومة الي داثـريةم      

  . كةرِووي دابوو، بؤم طيرِايةوة
تازة دةزانيـت كـةباثريت دةتوانيـت،      (داثريةم بةثيكةنينةوة طويت  

 !ان بكاتة شتيكي تـر؟  ليي وهةمووشتيك لةبةرضاوي بنيادةمان بطؤرِيت  
 جـؤي   و من بةضاوي خؤم بيندوومة، كةباثريت بـةدوعاكردن طـةمن        
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 تةق رووانـدووة، رؤحـي مـردواين بـانط         و لةسةر ديواريكي رةق  
كردووةو قسةي لةطةلَ كردوون، نةخؤشي بةيةك فـوو ثيـداكردن          

 سةرةنيزو رِميـك     و ضاك كردؤتةوة، جطة لةوةي كة بةهيض فيشةك      
لةماوةي دةسالَي هـةرِةيت    . يت، بةلَكو زامداريش نابيت   نةك هةر نامر  

طةجنيتيدا، سةدجار بةشداريي هيرشكردنة سةر دوذمين ئـةو دةمـةي          
طةرضـي زؤربـةي    . كردو لةهيض كاميكيشياندا هيـضي يلَ نـةهات       

كورِي خؤم بـاثريت جندؤكـةي   . برادةرةكاين لةو شةرِانةدا كوذراون  
ئيدي ثاش ئةوجارة بةردةوام    . )ي بكات هةيةو ئةوان ناهيلَن كةس القة    

   نةدةشاردمةوة، قورِو ليتـةو  يموعجيزةكاين باثريمم دةبيين كة ضيدي لي 
 سةرضـاوةي    و ضلَثاوي ضالَة جؤراو جؤرةكاين شاري ليدةكردمة طؤم      

دةرؤزةكةرةكاين بةردةمي طةورةترين مزطةويت شاري ليدةكردمة       . ئاو
  . نيك دةيامنياواندكؤمةلَي ثشيلةي بؤر، كةبؤ تيكة نا

جاريكيان شاري ليكردمة ثانتاييةكي يب كؤتا، كةهيض زجنرية ضـياو          
 بةربةرستيك لةبةردةميدا نةبوو، سةرجةم خـانوو و         و  نزمي  و بةرزي

بالَةخانةو ساختمانةكاين لةشووشة دروست كرابوون كةزؤر بةئاسـاين        
منارةكـاين  كؤترة شينكةكاين سةر قووبـةو      . كةسةكاين نيويت دةبيين  

طةورةترين مزطـةوتيكي شـاري ليدةكردمـة كؤمـةلَي بولبـوويل           
هةمةجؤرةي رِةنطاورِةنط، كة بةدةيان ئاواز دةياخنوينـدو ضـريكةيان       

بةردةركي سةراو دةوروبةرةكةي ليدةكردمة دةربةندة ئاويك      . دةهات
.  قازو مـراوي مةلـةيان تيـدا دةكـرد          و كةدةيان قاذوو و قورينط   

 ئةو شارةي كةباثريم لةخةيالَمدا بنيايت دةنا، بةضرثة قـسةيان     مرؤظةكاين
دواشتيكي سةير كـة لـةباثريةم   . دةكردو زؤر بةهيمين هةنطاويان دةنا 

 ثيش ئةوةي كةمبريت لةو رؤذةدا روويـدا كةثيكـةوة بـةالي            ،بيين
 خؤمان لةبـةردةم ثةيكـةري       و يةكيك لةفولكةكاين شاردا تيثةرِبووين   

يكسمرِاودا بينييةوة، كةكةللةسةري سـةربرِاوي كةسـيكي       ثياويكي ت 
 كورِي طةنج، ثـةيتا      و لةوكاتةدا كؤمةلَيك كض  . تري بةدةستةوة بوو  

 باثريم لةثـشت     و لةو دةمةدا كةمن  . ثةيتا ديرِيكيان دووبارة دةكردةوة   
  و حةشاماتةكةوة لةثةيكةرةكةمان دةرِواين، كؤمةلَي ديوةزةالمي رِةنط     

يي نيو ثيكابيكي سةربةرةآل حةشاماتةكةيان داية بةر رِيذنـةي         بؤ خؤآلو 
طوللة، حةيتةكاين دةوروبـةريش كةوتنـة ويـزةي ئـةو خةلَكـةي          

  . كةهةريةكةي بةاليةكدا هةلَدةهات
لةو ساتةوةختةدا باثريم هيض لةجيي خؤي نةجووآلو هيندةي بـةمن          

ثاش ). ن بؤ داباية  دةبوو ئيستا الي طؤرِي بابت باينايةو فاتيحةما      (طوت
 بـاثريم لـةثالَ      و ئةو ديرِة ئاساييةي كة لةزاري هاتـةدةري، خـؤم        

من دةستم بـةكيلي بـةرةو قيبلـةي        . طؤرِةكةي بامبدا راوةستابووين  
طؤرِةكةيةوة طرتبوو، باثرييشم لةبةردةم كيلةكةدا لةبةرخؤيةوة ضـةند      

ريزةكـةي  تةنانةت دواتر ضووينة سـةر كا     . ديرِة وشةيةكي دةطوتةوة  
نزيك طؤرِستانةكةو تاويك دانيشتني، ثاشان بؤماوةي نيو سـةعاتيك          

دواي ساآلنيك كـة    .  ضوار دةوري كاريزةكةمان رِواين    ينلةداركاذةكا
  و بةرِيكةوت بةالي هةمان فولكةدا تيثةرِبووم لةناخـةوة داضـلَةكام        
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ـ          ة لـةو   تابلَيي ثيم سةير بوو، ثةيكةريكي هاوشيوةي ئةو ثةيكةرةي ك
  و دواتـر رووخينـرا، بةضةشـن    و بـاثريم بينيبوومـان   و رِؤذةدا من 

شيوةيةكي ديكة دروست كرابؤوة، كـة بةتـةواويي لةثةيكةرةكـةي      
بةآلم لةهةمووي عةجايبتر ثةيكةرةكة لةجيي سـةري       . ثيشوو نةدةضوو 

  .برِاوي كابراكةي ثيشوو ضةثكي طولَي سةرقرتاوي بةدةستةوة بوو
  

*  *  *  
  
  
سةرةكة نزيك          ثي نج جار لةثةيكةري ثياوة ثؤشتةكةي سةر ئةسثة يب

ببوومةوةو بةكاوةخؤ تيم رِوانيبوو، لةجاري ثينجةمـدا ئـةو دةمـةي           
  .بةرامبةري رِاوةستابووم، هةستم بةلةرزيين خاكي ذير ثيمكرد

ضاويكم بةضوار دةوري خؤمدا طيرِا، زؤر بةئاساين كؤيلةكان كاري         
لةوةدابوو بؤ جاريكي ديكة برِوامنة     . ن جيبةجي دةكرد  رؤذانةي خؤيانيا 

روانيمـة ئـةو اليـةي      . ثةيكةرةكة، طويم لةزريكةي ميينةيةك بوو    
كةدةنطةكةي ليوةهات، كضؤلَةيةكي رةشثيسيت باآلبةرزي قـذ لـوومل         

. كةوتة بةرضاو، كة تاهيزي تيدابوو بةرةو رِووي دةرياكة رِايـدةكرد         
ةر دةبيت لةكؤشـكةكةي بةشـي خؤرئـاواي        ه(لةبةرخؤمةوة طومت 

بةجلوبةرطيدا لةيةكيك لةكيذة سةماكةرةكاين    ). دوورطةكة هةلَهاتبيت 
طةرضي كيذةكة زؤر بةثةلة رِايدةكرد، بةآلم      . دةضوو) كرِالَ(كؤشكي  

هيندةي نةبرد، دوو ثاسةوان ثيي طةيـشتنةوةو دةسـتطرييان كـرد،           
كـضة كراسـيكي    ). كرِالَ(ي  لةسةرةخؤ برديانةوة بؤ نيو كؤشكةكة    

شيفؤين مةيلةو سةوزي زؤر تـةنكي لةبـةردابوو، كـة بةتـةواويي            
لةوكاتةدا هةر لةخؤمةوة وام هةستكرد كةرِةنطـة       . ذيرةوةيت دةبيين 

ثيشتر رووداويكي لةو ضةشنةم بةخةون بينـدبيت، هةربؤيـة طيـذو           
خةونانـةي  سةرسام خؤم داية بةرهينانة ثيش ضاوي زريزة شةثؤيل ئةو          

ثـاش تاويـك تيفكـرين،      . كة تا ئةو دةمة، لةدوورطةكةدا بيندبووم     
طةيشتمة ئةو رِاستييةي كةزياد لةخةونيكي لةو ضةشـنةم بينـدووة،           

. كةتةا لةيةكيكياندا بةرامبةر بةثةيكةري ثياوة ثؤشتةكة رِاوةستابووم      
ووم، لةخةونةكاين ديكةدا، نةك هةر بةرامبةر ثةيكةرةكة رِانةوةسـتاب       

لةهةمووشيان سـةيرتر ئـةو     . بةلَكو تةنانةت لةدوورطةكةشدا نةبووم   
 سـلَيكي زؤرةوة لـةكوين كيلـوين       و خةونة بوو، كةتييـدا بـةترس     

دةرطايةكةوة دةمرِوانيية ثانتايي ثيدةشتيك كةثؤلة قـةتيكان هـةلَفرِو         
 دافرِيان بةسةردا دةكرد، دواتر ثيدةشتةكة لةبةرضاومدا بووة شـاريكي      
بضكؤلةكراو كة لةكون فةيةكونيكدا لةاليـةن كؤمـةلَي بنيادةمـةوة          

  و  بةردةوام  و دروستكرا، كةهةريةكةيان هيندةي ميروولةيةك دةبوون    
  . يب ثسانةوة، غةلَبة غةلَبيكيان يلَ بةرز دةبؤوة

 جطة لةثةلَةمويةكي ضـرِو دريـذي        و  قوويت دةطةرِان   و بةرِووت
نيرينةكاين ئةو  .  ضيية بةئازاي طيانيانةوة نةبوو    نيوطةلَيان، تاكة موويةك  

شارة بضكؤلة كراوةي كةدةمبيين هةر كاتيك حةزيان كردبـا، ثـةيل           
 لةكوي ئارةزوويان كردبـا لةطـةلَيان      و يةكيك لةميينةكانيان دةطرت  

 ديلَة سـةط   وماوةيةكي دوورودريذ بةضةشين طةمالَ . جووت دةبوون 
 تير لةشارة بضكؤلة كراوةكةم نـةرِوانيبوو،       هيشتاكة. ثيكةوة دةلكان 

  و ثاش تاويك كيذيكي رةشثيسيت بةذن    . طويم لةزريكةي ميينةيةك بوو   
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باآل بةرزم هاتة ثيش ضاو، كة لةضاو ميروولة بنيادةمةكاين شارة بضكؤلة           
كراوةكةدا ديويكي طةورةو طران بوو، هينـدةي نـةبرد، ميروولـة           

.  لةهةموو اليةكةوة ثييدا هةلَطـةرِان      و وريان تةين بنيادةمةكان ضوار دة  
ئةويش تا ثيي دةكرا دةيزريكاندو ثـةيتا ثـةيتا ثيـي بةوانـةدا دةنـا       

طةرضي كـضة زؤري    . كةدةيانويست وةك ئةواين تر ثييدا هةلَطةرِين     
  وكردو كؤشا، بةآلم ميرولة بنيادةمةكان خؤيـان طةيانـدة نيوطـةلَي     

سـكيان بةشـيوةيةك    . اي يةك ضوونة ذوور   دولةلةكونيكةوة يةك   
هةلَئاوساند كةثيدةضوو سةدان هةزار ميروولة بنيادةمي تيدابيت، ثاشان        
هيندةي ديكةي بةسةردا هةلَطةرِاو لـةناكاو ميروولـة بنيادةمـةكان          

كورتة ساتيك عةردةكةي ذيـر ثـيم بـؤ         . كضةيان لةخرتؤلَي وةردا  
 كةسةرم هةلَربِي، هيشتاكة لةبـةردةم     .جاريكي تر لةجيي خؤي لةرزي    

ئةويم بـةجي   . ثياوة ثؤشتةكةي سةر ئةسثة يب سةرةكةدا رِاوةستابووم      
 لةوةدابوو كةبةرةوالي ثةرستطاكة هةنطاوبنيم، بؤ جـاريكي         و هيشت

تر طويم لةزريكةي ئةو كضة رةشثيستة بوو كةكـةميك لةمـةوثيش           
  ). كرِالَ(ةي ثاسةوانةكان بردبوويانة نيو كؤشكةك

كةميك ضاوم طيرِاو سةيرم كرد ضةند ثاسةوانيك كضةكة بـةرةو          
بيناي ذمارة حةوت دةبةن، كةتايبـةت بـوو بةسـووتاندين كؤيلـة            

ئاورِم لةيةكيك لةكاهينةكان   . مردووةكاين بةشي خؤرئاواي دوورطةكة   
دايةوة، كة لةو ساتةدا لةثشتمةوة رِاوةسـتابوو سـةبارةت بـةوةي           

طةرضي جطة لةكؤيلـة    (لةوةآلمدا ثيي طومت  .  ثرسيارم ليكرد  كةدةمبيين
مردووةكان، كةسي تر لةم دوورطةيةدا ناسووتينريت، بـةآلم بـةثيي          

بكـات  ) كـرِالَ (هةركةسيك سةرثيضي ويستيكي    ) كرِالَ(برِياريكي  

ضي لةكضة  ) كرِالَ(باشة دةبيت   (ثيم طوت ). بةزيندووييت دةسووتينريت 
  ).  ئةويش سةرثيضي ليكردبيت وويستبيت

ئةوة ثةيوةنديي بةئيمـةوة    ( ترسيكةوة طويت   و كاهينةكة بةدوو دلَي  
جطة لةوةي لةهةموو كتيبة ثريؤزةكاندا ئامـاذة بـؤ تيركـردين           ! نيية

ئارةزووةكاين سةرطةورةي دةولَةت كراوةو ئةوة ئةركي سةرشاين هةر        
 ئةو ئةركـة     و اين كردبيت ميينةيةكة كةسةرطةورةي دةولَةت دةستنيش   

  ). ثريؤزةي ثي بةخشيبيت
ثاش ئةوةي كاهينةكة قـسةكاين تـةواوكرد، دووكةلَكيـشيكي         
لوولةيي سةر ذووريكي بةشي ثشتةوةي بيناي ذمارة حـةوت، ضـرِة           

بةمةبةسيت نةبينيين دووكةلَةكة،   . ي يلَ بةرزبؤوة  يدووكةلَيكي خؤلَةميش 
  . كاتة سثي دةضؤوةتةماشاي دةرياكةم كرد، كة لةو

 سةيركردين رِةنطي سثي هةلَدةهامت، ضونكة      و بةدريذايي ذيامن لةبينني  
طةرضي ثيشتريش،  . هةردةم تةرمي كفن كراوي باوكمي دةهينامةوة ياد      

. زؤرجار لةدةرياكةم رِوانيبوو، بةآلم يةكةجمار بوو بةو شيوةية بيبيـنم         
ق بةدوورطةكـة تيـدا   كةفضرِيين شةثؤلةكاين ركيكي شاراوةي دةرحة  

دةبينرايةوة، هةردةتطوت دوورطةكة بةمشةخؤريكي نةيار دةزانيـت،       
  .كةشوينيكي جةستةي زامدار كردووةو لةويوة خويين دةمذيت

*   *  *  

  
  

ـ        ثاش ضةند  ـك لةسـووتاندين كـضة رِةشثيتةكة، س رؤذي
مةبةستم نةبوو جـاريكي    . روومكردة كتيبخانةي بةشي خؤرئاوا   
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يبة ميذووييةكان خبوينمةوة، دةمويست سةرة هـةوالَيكي       دي كت 
 بدؤزمةوةو كةميك لةحالَةتة دةرووين   ) كرِالَ(دنيا تايبةتييةكةي   

ثيشتريش ئةو بةشـةي كتيبخانةكـةم      .  سيكسييةكاين تيبطةم  و
 حـةزو    و ماجـةراي عيـشق   (بيندبوو، كة لةسةري نووسرابوو   

ر بــوو بةمةبةســيت بــةآلم يةكــةجما). ئارةزووةكــاين كــرِالَ
خويندنةوةي كتيبـي نيو رِةفـةكاين، ليـي نزيـك ببمـةوة،           

بةيب سـةيركردين    !نةمشدةزاين بؤ ثيشتر نةمويستبوو بيخوينمةوة؟    
ناونيشاين كتيبةكان، هةر لةخؤمةوة يةكيك لةكتيبةكامن دةرهينا،       

  ). طةشيت كرِالَ بةنيو دوورطةي مةمكدا(كة لةسةري نووسرابوو
يبةكةم كردةوةو سةرةتا كةومتة تيرِوانيين وينةكاين، ثـاش        كت

لةسـةرةتاوة  . ئةوةي بةخيرايي سةيريكي هةموو وينةكامن كـرد      
دةستم ثيكردةوة، وينةيةكي فؤتؤطرايف طـةورةي رِةش و سـثي      

ي ثيوةبــوو، كــةوةك هةميــشة ماســكيكي ســثي )كــرِالَ(
ةلَدانـةوةي  لةدةموضاودا بـوو، ثاشـان بةشـينةيي كةومتـة ه     

يةكةيةكةي الثةرِةكاين كتيبةكةو بةوردي كةومتـة سـةرجنداين        
و ئةو كيذؤلَـة    )كرِالَ( دة وينةيان تايبةت بوو بة     ،وينةكاين ديكة 

 قووتانةي كةضـواردةوريان دابـوو، تـةا شـتيك           و رووت
  و  راكـشان   و  هةلَـسان   و كةتيياندا دةطؤرِا وةزعي دانيـشنت    

  . بوو) كرِالَ( دانيشتين نووشتانةوةو بةضيضكانةوة

ئةو ثينج وينةيةي كةدةمشانةوة، هةر هةموويان وينةي يـةك         
ساتةوةخيت بيطؤرِاين كيذؤلَةيةكي رةشثيسيت، قذبذي، لووت ثاين       

  و مةمك زل بوو، كة مةمكـةكاين تـاخوار نـاوكي هـاتبوون           
سـةير  . طؤيةكاين بةضةشين طواين ديلَةسةطيك شـؤرِببوونةوة     

، كةسةرجةم كيذؤلَةكاين نيو وينـةكاين ثيـشووش        لةوةشدابوو
بةشكلَ و شيوة هيضي وايان لةطةلَ ثينج وينة بةتةنيا طرياوةكةي          
يةك ساتةوةخيت بيطؤرِاين كيذؤلَةكةدا فـةرق نـةبوو، تـةا          
جياوازييةك كةثاش ليوردبوونةوةيـةكي زؤر هةسـتم ثيكـرد،        

لةمةمكي ئةوانةي تر   ئةوةبوو كةمةمكي كيذؤلَة تةنياكة كةميك      
  . طةورةتر بوو

ــة  ــةكان، كةومت ــةكي وين ــةك بةي ــةيركردين ي دواي س
، بةوثييــةي )كــرِالَ(خويندنــةوةي ماجــةراي طةشــتةكةي 

) كـرِالَ (طوايـة   . كةنووسةري كتيبةكـة باسـي ليـوةدةكرد      
لةطةشتيكي سةدوثةجنا رؤذيـدا بـؤ يـةكيك لةدوورطـةكان          

ثةثووسليمانكةيةكي ئةو شـوينة    بةمةبةسيت تةثكةنانةوة بؤ تاكة     
ــةت  ــشتر زؤر حةكاي ــةوة   وكةثي ــتةي لةبارةي  سةرطوزش

خويندؤتةوةو خؤبةخؤ برِيـاري داوة هـةردةبيت بةزينـدووييت       
 بيهينيتـةوة بـؤ نيـو يـةكيك لةباخـضة            و دةستطريي بكات 

داخراوةكاين نيو كؤشكةكةي كةثرِبووة لةهةموو جؤرة بالَنـدةو        
ئيـدي لةكاتيكـدا عـةودالَي ديـتين     . ةجايبتةيرو توويةكي ع  
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ثةثووسليمانكةكةية، لةثشت كؤمـةلَيك دةوةنـةوةو نزيـك        
جؤطةلة ئاويك، طويي لةدةنطي طؤراين طـوتين كيذؤلَةيـةكي         
دوورطةكة دةبيت، بةكاوةخؤ ليي نزيك دةبيتةوةو بؤ تاويـك         

  . بةئةسثايي تيي دةرِوانيت
 شيوةي مةمكة زلـةكاين،      و  قوويت كيذؤلَةو ضةشن    و رووت

ثاشان خؤي لةكيذؤلَةكة ئاشـكرا     . قةدةريك سةرسامي دةكات  
  و دةكات، طةرضي ثيي وايـة كةرِةنطـة لةدةسـيت هـةلَبيت          

بةآلم بةثيضةوانةوة دةبينيـت كيذؤلَةكـة هـيض        ! بزريكينيت؟
ناسلَةميتةوةو زؤر بيشةرمانة لةماسـكةكةي دةموضـاوي ورد        

ـ    او دةبرِيتـةوة بـسيت خـوارتري ثـشتينة         دةبيتةوة، ثاشان ض
 دةسـت دةكـات بةتريقانةوةيـةكي        و ضةرمينةكةي نيوقةدي 

لةشوين خؤيدا سرِو سةرسـام  ) كرِالَ(جادووطةرانة كةبةتةواوي  
.  سةرخؤش بووين تيدا دةبزووينيـت      و  هةسيت مةسيت   و دةكات

 . زاري دةبيتة تةلَـةي تـةقيوو       و بةئةستةم خؤي ثي رادةطرييت   
كضةكة، كةهةست دةكات عيشوةو نازي تةواو كـاري خـؤي       

  و  هيواشي دةسـيت دةطريـت      و ، بةنةرمي )كرِالَ(كردؤتة سةر   
لةطةلَ خؤيدا دةيباتة نيو دارسـتانيكي ئةرخـةواين، كةجطـة          
لةسةدان ثةثووسليمانكة هيض جؤرة بالَندةيةكي ديكةي تيدا نيية،        

يكظة دةينين، رِةنطي   ثاش هةرسةد هةنطاويك، كةهةردووكيان ث    
. دارستانةكة كالَتر دةبيتةوة تادةطاتة ئـةوةي كـةهيض نـابينن         

بـةآلم  ! لةوةداية كة زاري بةش كاتةوةو شتيك بلَيـت       ) كرِالَ(
ناهيلَيـت  ! كضة هةروةك ئةوةي ثشت ماسـكةكةي بينيبيـت       

كةميك لةزيكة، هيندةمان نةماوة بطةينة نيـو       ( دةلَيت  و بدويت
) كـرِالَ (ثاش تاويـك،    ). يايةي كة بةخةونيش نةتديتووة   ئةو دن 

خؤي لةبةردةم سي حةوزي طةورةي نزيـك تاظطـة ئاويكـدا           
دةبينيتةوة، كةدةيان كيذؤلَةي هاوشيوةي ئةو كيذؤلَةية كـة تـا     

 قـوويت    و ئةوي لةطـةلَي هـاتووة، دوورو نزيـك بـةرِووت         
ـ     . لةحةوزةكةدا مةلة دةكةن   ةدواوة ئيدي بةو حوكمةي لةوة ب
 ثضرِثضرِ بـوو، نـةمتواين    و ناشريين ودةستخةيت كتيبةكة تيكةلَ 
دةستم داية كتيبيكي دي، كةلةسـةر    . دريذة بةخويندنةوةي بدةم  

ــت  ــةهيلَيكي درش ــةي ب ــيين   وبةرطةك ــةيب ض  بةمةرةك
تةا وينةيةكي نيو   ). ضاوي بةخوماري كؤضةرييةك  (نووسرابوو

ي بـةجل و    )كرِالَ( سةدوبيست،   كتيبةكة كةدةكةوتة الثةرِةي  
لةكتيبةكــةدا باســي . بـةرطي فرِؤكةوانييــةوة دةخــستةرِوو 

  و لةهيرشيكي هةوايي دةكرد بؤ سةر وآلتيكي ثـرِ لةدارةبـةن         
خـودي خـؤي لـةو      ) كرِالَ(ضنارو سثيدار و بةرِوو، كةطواية      

طةرضـي لةبـةر هؤيـةكي ناديـار        . هيرشةدا بةشدارييكردووة 
 تة خوارةوة، بـةآلم بـةموعجيزة رزطـاري        فرِؤكةكةي دةكةوي

  بةساغ و سةالمةيت لةفرِؤكة تيكشكاوةكة ديتـة دةري         و دةبيت
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 هةروةك ئةوةي كةهيض نةبووبيت، ملي رِيطاي نيو زؤزانيـك       و
  . دةطريتةبةر

. ثاش تاويك خؤي لةبةردةم كؤمةلَي رةمشالَـدا دةبينيتـةوة        
كـة لةبـةردةمي يـةكيك      ثريةميرديكي دةكةويتة ثيش ضـاو      

لةرِةمشالَةكاندا جطةرة ثيدةكات، لـةوةدا بـووة ثرسـياريكي         
ليبكات، كاتيك ضاوي بةكضؤلَةيةكي ضاو بةخومار دةكـةويت،        

بةآلم نووسةر هةر هيندةي    . هةر لةيةكةم ساتةوة عاشقي دةبيت    
سةبارةت بةو ماجةراية خستبووةرِوو، هةروةك ئةوةي لـةبريي        

ي نووسيوة، لةثرِ بابةتةكة دةكاتـة باسـي        ييشتر ض ضووبيتةوة ث 
ي شـةترةجندا، كةطوايـة     يلـةواز ) كـرِالَ ( زانايي    و زيرةكييت

لةيةكيك لةو دوورطانةي لةدةرئةجنامي جـةنطيكي يب ئاماجنـدا         
بةدةسيت هيناوة، طؤرِةثاين طةورةي نيوةرِاسـيت دوورطةكـةي        

تةباشـرييكي  بةضةشين خانةكاين شةترةنج خةت خةت كردووةو       
ثاشـان دةسـتة دةسـتة    . زؤر طةورةي لةو كارةدا بةكارهيناوة 

ثياوةكاين دوورطةكةي بةثيي ذمارةي داشـةكاين هةراليـةكي        
  . شةترةجنةكة دابةشكردووة

دواتر بؤ خؤي ضؤتة سةر سـةكؤيةكي بـةرز، تابتوانيـت           
داشـةكاين لةسـةر    . بةئاساين ثانتـايي شـةترةجنةكة ببينيـت      

ةرماين داوة هةريةكةي سةرو خةجنةريكي نـووك       ريزكردووةو ف 
تيذيان ثيبدريت، بةآلم بةمةرجيك كة بـةثيي ريـساو ياسـاي           

 تةا ئةو داشةي كةبؤي هةيـة        و راستةقينةي شةترةنج جبوولَين  
داشةكةي بةرامبةري خبوات، دةتوانيت خةجنةرةكة لةقةثرغـةي       

ايـةوةو  لـةوة زيـاترم بـؤ نةخويندر      . دوذمنةكةي طري بكات  
كةهةستامة سـةرثي، هينـدةي     . كتيبةكةم خستةوة شويين خؤي   

نةمابوو بةرةوالي يةكيك لةكاهينةكان هةنطاوبنيم، كـة لـةو         
  و كاتةدا لةكتيبخانةكةدا بـوو، تادةرهـةق بـةهؤي نووسـني         

بـةآلم هـةر    . نووسينةوةي كتيبـي لةوجؤرة شتيكي يلَ بثرسم     
  و يك ئـةويم جيهيـشت    ثاش كةم . لةخؤمةوة ثاشطةزبوومةوة 

لةبةر خؤمةوة  . لةيةكيك لةدةرطاكاين ثةرستطاكةوة ضوومةدةر   
 ئاطاي لةكتيبةكاين نيو كتيبخانةكة نـةبيت     ) كرِالَ(ناكريت  (طومت
  !). يةكة يةكة نةزانيت ضييان تيدا نووسراوة؟و

لةمشتومرِي ئةوةدابووم، لةوة تيبطةم ئاخؤ ئةو كتيبانة بـؤ ض     
ت، بةتايبـةت           و كمةبةستيك دةنووسـرينـةريبؤ كامـة خوي 

 كاهينةكان كةسـي ديكـة نـةبوو      و لةدوورطةكةدا جطة لةمن  
 دوو كؤيلـة     و كـاتيكم زاين ثاسـةوانيك    . كتيب خبوينيتـةوة  

لةدةرطاي ثةرستطاكةوة ضوونة ذووري، هيندةي نةبرد هةردوو       
ةري، كؤيلةكة سندووقيكي تةختـةي ثـرِ لـةكتيبيان هينايـة د        

 تـاو ناتاويـك تيـي        و ثاسةوانةكةش لةدوويانةوة دةرِؤيـشت   
هةردوو كؤيلةكة تاسـندووقةكةيان نةطةيانـدة الي       . دةخورِين
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كةنارةكة، وضانيان نةدا، ثاشان هةردووكيان ضاويان برِيية ئـةو         
  . ثاثؤرِةي كة تادةهات لةكةنارةكة نزيك دةبؤوة

  
*  *  *  

  
  

4  

  
  

يية ضارؤكةدارةكان، لةنيو دةرياكةدا    لةو رؤذةدا كةيةكيك لةكةشت   
ي )كـرِالَ (نغرؤ دةبوو، يةكيك لةكاهينةكان باسي كؤترة نامةبةرةكاين   

تائيستاو لةهيض ئان و ساتيكدا، كةس ئةو كؤترانةي        ( طويت  و بؤ دةكردم 
 ثيوةندو ثاسةوانة تايبةتييةكاين نيوكؤشـكي       و نةبينيوة، جطة لةدةست  

  و  ضـؤن   و  كةي  و  كةس نازانيت لةكويدان   ، بيجطة لةوانيش  )كرِالَ(
بةآلم وةك لةدةستنووسيكي كؤندا    .  دةضنة كوي   و لةكويوة هةلَدةفرِن 

كةوتؤتة ثيش ضاوم، ئةو كؤترانة بؤ يةكةجمار لةاليةن كورِي كورِةزاي          
ثاش ئةوةي باخضةيةكي تايبةتييان    . ةوة هينراونةتة دوورطةكة  )شةمهوز(

اندا بؤ دروستكراوة، كة بةتةواوي لـةدةيان       لةنيو يةكيك لةكؤشكةك  
سةدان درةخيت تيدا رووينراوة، دةيان رِيزة      . دارستاين بضكؤلة دةضيت  

ديـارة ئـةو زانـاو    . ضياو تةثؤلكةو هةلَديرو شيوو نـشيوي تيدايـة      

بةثارةيةكي زؤر هيناوين، تـا     ) شةمهوز(ثسثؤرِانةي كةكورِي كورِةزاي    
دةرحـةق  .  بـؤ دروسـت بكـةن      بةهةشتة باخضةيةكي طـضكةي   

 تاظطةو رووباريك لةنيوةرِاسيت باخـضةكةدا       و بةخةلَقكردين زنةو كاين  
برِوات، دةستةوسان دةبن، لةبةرئةوةي ناكريت بةهةشـتيكي يب ئـاو          

  و زؤر تـوورِة دةبيـت    ) شةمهوز(كورِي كورِةزاي   ! تةسةور بكريت؟ 
قوربـان،  (اكان دةلَيت هيندةي نامينيت سزايان بدات، كةيةكيك لةزان     

 تاظطةو رووبار، تةا طـةورة جادووطـةران         و خةلَقكردين زنةو كاين  
  و ليـي دةثرسـيت   ) شـةمهوز (كورِي كـورِةزاي    !). دةرِؤسيت دين؟ 

ئـةوةي دةتوانيـت رؤح     (زاناكةش لةوةآلمدا دةلَيت  ). ضؤن؟(دةلَيت
ونيك بكاتة بةري ئةو باخضة بةهةشتة طضكةيةي ئيوةو بةكون فةيـةك         

 تاظطةو رووبار تييـدا خـوورِةي بيـت،          و زنةو كاين تيدا هةلَقولَيت   
ثريةذنيكي جادووطةرة كة لةيةكيك لةوآلتة ضـياييةكاين سـةرو وآليت     

دةبيت كةسيكي باوةرِثيكراوي خؤت بنيريتة ئةو وآلتـة        . دةذي) كزر(
بيـت   ئةو دةمـة دة  وثاش دةدوانزة مانطيك رةنطة بطاتة سنوورةكاين    

دا بثةرِيتةوة،  )مرؤخ(حةوت شةوو حةوت رؤذان بةثييان بةسةر ثردي        
يب ثـسانةوةو  .  رةقةن و دذوار   و تادةطاتة بةردةم ضيايةكي فرة سةخت    

 ميـز بكاتـة    و سي شةو ثييدا هةلَطةرِيت و  وضان، سي رؤذ    و كؤلَدان
حةوت ئةشكةويت سةرةرِي، تادةطاتة طضكةترين ئةشكةويت دوونـدي        

 كيسةلَي دةريـاو     و  سثي يلةوي دةبيت ئيكسريي خويين ريوي    . اكةضي
 كــويرة ئــةذديها رؤبكاتــة بــةردةم زاركــي  ومارميلكــةي رةش

ثاشان دةبينيت،  ). ثلكة حةباينَ (ئةشكةوتةكةو حةوت جار هاوار بكات    
ثريةذنيكي سةدوثةجنا سالَةي رةشثؤشي ضارؤكة لةشاين، فيس لةسـةرو         
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 بةكل، هيور هيور لةناو ئةشكةوتةكةوة بـةطؤثالَيكي  الطرية لةملي ضاو 
ئةو دةمة، ئةو كةسةي ناردووتانـة      . لةدار طويز دروستكراو ديتة دةر    

ثاشـان دوو   .  تيي دةطةيةنيت   و هةرضييةكتان طةرةك بيت ثيي دةلَيت    
 ثاشةو ثاش بةبيدةنطي     و طضكة ثرياسكةي ثرِ لةزيرِي بؤ جي دةهيلَيت      

ثيش طةرِانةوةي  .  دةطةرِيتةوة  و ي ئةشكةوتةكة جي دةهيلَيت   بةر زارك 
ئةو كةسةي كةناردووتانة، دةبينن هةموو ئةوةي كةويستووتانة دةبيتـة   

) شـةمهوز (كـورِي كـورِةزاي     ).  بةضاوي خؤتان دةيبيننةوة    و واقيع
 نزيكترين كةسيكي خؤي دةنيريتـة الي   وبةقسةي كابراي زانا دةكات 

ووطةرةكةي ئةو وآلتـة دوورة دةسـتةو ثـاش سـالَيك          ثريةذنة جاد 
لةيةكيك لةشـةوةكاندا   ) شةمهوز(لةضاوةرِي بوون، كورِي كورِةزاي     

. طويي لةخورِةو هاذةي تاظطةو رووبارو دةنطي هةلَقوولَيين ئاو دةبيـت  
 دةبينيـت رووباريـك      و بةثةلة دةضيتة الي باخـضة داخراوةكـةي      

وةكةيدا ري دةكات، لةضةند بةرزاييةكـةوة      بةنيوةرِاسيت باخضة داخرا  
شاطةشـكة  . نةو لةوي زنةوكاين هةلَدةقوولَي    لير  و تاظطةي يتَ دةرِذيت  

 ضةند سةعاتيك دةرِوانيتة سيحري ئةو هةموو طؤرِانةي كـة           و دةبيت
بةسةر باخضةكةدا ديت، سـةرةتا ماسـيية رِةنطاورِةنطـةكاين نيـو           

ةخونـضةكردين طولَـة كيويلـةكان ورد       رووبارةكة دةبينيت، ثاشان ل   
  و  خشؤك  و طةرضي زؤر ضاوةرِيي ثةيدابووين بالَندةو ئاذةلَ     . دةبيتةوة

 بـةناكامي كـةميك    وميرووة جؤراوجؤرةكان دةكات، بةآلم نايبينيت  
كة رِؤذ دةبيتةوة برِياري هيناين هـةموو ضةشـنة         . خةوي ليدةكةويت 

لةو كؤترانةي كةدةميك لةوةوثيش    بالَندةيةكي دةطمةن دةدات، جطة     
تا ئيستاش نةزانراوة   . لةاليةن كةشتيوانيكي رةشتالَةوة ثيشكةشي كراوة    

تةا بالَندةي داواكردووة هةموو    ) شةمهوز(كة بؤضي كورِي كورِةزاي     
!  ميرووةكاين ديكةي فـةرامؤش كـردووة؟       و  خشؤك  و جؤرة ئاذةلَ 

نـدةي عـةجايب لةقةفـةزي       جؤري بالَ   و هيندة نابات دةيان ضةشن   
رِةنطاورِةنطدا دةطةنة يـةكيك لةكؤشـكةكاين كـورِي كـورِةزاي          

  ). شةمهوز(

باشـة  (يةكيك لةكاهينةكان لةو دةمةدا دةم هةلَدينيتةوةو دةلَيـت       
قوربان، بةو ثييةي باخضةكةي جةنابتان باخضةيةكي طـضكةكراوةي         

ياو تةثؤلكـةو   دةيان ريزة ض و سةدان طضكة درةخت    و دةيان دارستان 
تؤ بلَيي جيطةي ئةو هةموو بالَندة راسـتةقينة   ! هةلَديرو شيوو و نشيوة؟   
بـةآلم  (دةلَيـت ) شةمهوز(كورِي كورِةزاي   !). طةورانةي تيدا ببيتةوة؟  

هةر !). لةطةلَ ئةوةشدا لةيادت نةضيت، كةنيوةي باخضةكة سيحراويية      
ينن وةك هةموو شـتيكي     كةيةكةم بالَندة بةردةدةنة نيو باخضةكة، دةب     

نيو باخضةكة بضووك دةبيتةوةو لةنيو لقة ضرِوثرِةكاين درةختةكانـدا         
خؤي ون دةكات، ئيدي ثاش ئةوة دةيان بالَنـدة بـةر دةدةنـة نيـو               

بـةآلم  . باخضةكة كةهةر هةموويان بةهةمان ضةشن بضووك دةبنـةوة   
يـان  ثاش ئةوةي كؤترةكان بةردةدةنة باخضةكةوة، دةبيـنني وةك خؤ     

كـورِي كـورِةزاي    . دةميننةوة وةك بالَندةكاين تر طـضكة نابنـةوة       
  و  ثاش مشتومرِيكي زؤر لةطةلَ طةورة كاهني       و دةثةشؤكيت) شةمهوز(

 ثيوةندةكاين دةطاتة ئةو قةناعةتةي كةسـيحرو ئةفـسووين          و دةست
 سـيحري باخـضة بـضكؤلة        و كؤترةكان، زؤر لةوة بةهيزترة كةش    

  نةيـةكي بةدةسـت       . بكاتكراوةكة كاريان تيئةو كؤترانة وةك لةوي
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دريـذن، رةنطيـان     بالَ  و وومة، دريذكؤلةو تةشـيلةيي   كيشراودا بيند 
 ليـوو قـةثؤزيان هةيـة،        و بةرِةنطي مل دةضيت، لةجيي دةندووك لض     

لةهةمووشـي  . قاضةكانيان دريذو وةك بنيادةم ثينج ئةنطوسيت ثيوةيـة       
كة هيلكةكةر نني و وةك ذن دةزين،      سةيرتر ئةوةية كةوةك كؤتري دي    

دةم دةنين بةو طووانانةوة    . كةكانيان لةسكي دايكيان دينةدةر   ضكةجوو
كة لةطةردين كؤترة دايكانةوة بةضةشين موولوولـةي خـوين شـؤرِ           

ثاش ئةم  ). بوونةتةوةو رةنطي شريةكةشيان سووريكي مةيلةو شةرابيية     
نةم وةبريهاتةوة كةهيضيان    خواسةي كاهينةكة هةموو ئةو كؤترا      و باس

 ئيواران هةلَمدةفرِاندن . لةو كؤترة نةبينراوانةي دوورطةكة نةدةضوون    
 ئامسان تةي كردنيـان      و  بؤ ضةند سةعاتيك دةمرِوانيية ضةشين فرِين      و

  .  بؤر بوو وهةرهةموويان رةنطيان تةلَخ
 لةبةرضاومدا دةبوونة ثنتكيكي رةش، كة لـةو         و زؤر بةرز دةفرِين  

  و  تيفكرينم رادةوةسـتاو حـةزي فـرِين        و ةدا بريكردنةوةو رامان  سات
ئةو ئامسانةي كةمن ليي دةترسـام ئـةوان يب         . بةبالَندةبوومن تيدا دةبزوا  

 خؤيان دةداية بةر تةوذمي ئـةو        و سلَةمينةوة بالَةكانيان تيدا رادةطرت   
 كةدةنيـشتنةوةو لةشـوينيكدا   . بايةي، كة ضؤين ويستبا ئاواي دةبرد     

حوزنيكي . هةلَدةكوورمان، حوزنيكي سةيرم لةضاوةكانياندا دةبينييةوة    
.  سةرطوزشتةي لةخؤدةطرت   و شاراوةو ثةان كةدنيايةك حةكايةت   

  و ضةندم حةز دةكرد زمانيـان هـةباو شـتيكيان لـةو حةكايـةت            
سةرطوزشتانة بؤ طيرِابامةوة، ضةند خؤشحالَ دةبووم طةر زاريان طؤي         

. يةك يان تةنانةت تةا وشةيةكيان بـةمن طوتبـا        كردباو ضةند وشة  

 عةقلَم ثةي ثي نابات، دةمزاين       و دةمزاين ئةو شتانة دةزانن كةمن نايزامن     
  !ئةوان ئةو دنيا نةبينراوة دةبنن كةمن نايبينم

 طةرضي هةرطيز بريم لةوة نةكردبؤوة كـةجييان ـيلَم، بـةآلم           
سيين بةياننامةيـةكي ـيين     لةيةكيك لةئيوارةكاندا كةخةريكي هةلَوا   

 لةبـةر خـاتري      و يةكيك لةاليةنةكان بووم كة بةتةواوي نةمدةناسني     
برادةريك ئةو كارةم طرتبووة ئةستؤي خؤم، هيـشتاكة بةياننامةكـةم          
بةتةواويي بةدارتيلي يةكيك لةكؤآلنـةكاين شـارةوة هةلَنةواسـيبوو،         

  و ليم دةرثـةرِين  كةدوو خةفية لةثشت ديواري كةالوةيةكي نزيكةوة       
  . دةستطرييان كردم

ئيدي ثاش ساآلنيك، كةلةزينداندا بردمةسةر، لةبةهاريكي باراناويدا       
حةشامةتيك لةخةلَكي ئةو شارةي كةتييدا ذيابووم هةر هةشتا قفلَي ضل         

كةضوومة مالَي، هـيض    . دةرطاي زيندانةكةيان شكاندو ئازاديان كردين    
كةثيشتر رامطرتبـوون، شـوينةواري     ةوة  يةكيك لةو كؤترانةم نةبينيي   

وةك جاران كـة لـةدةرطا     . كوالنةو هيالنةكانيشيامن نةكةوتة بةرضاو   
ســةرةكييةكةي خانووةكــةي باثريمــةوة ضــوومة ذووري، خــؤم 
لةباخضةكةدا نةبينييةوة، بةلَكو خؤم لةنيو داآلنيكي بـةرفراواين دوورو         

ثـاش واآلكـردين ضـوار      . ودريذدا بينييةوة، كة بةهيض تةواو نةدةبو     
 شرِ طةيشتمة نيو ئةو ذوورةي كةسـاآلنيكي تةمـةمن           و دةرطاي شةق 

، )نـةوا (تيدا بردبووة سةر، ثيش هةموو شتيك روانيمة ئةو وينةيـةي          
كة بةقةلَةميكي سوور لةسةر رووي ثيـشةوةي كـةنتؤرة سـثييةكة           

ةم بـةرِؤذي    طةرضي ثيشتر ذوورةك   ،كيشابووم، بةآلم سةير لةوةدابوو   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

                                            57                                                                                                                      58  
  
  
 

 نووتةك بوو، كةضي لةوكاتةدا رووناك دةهاتـة         و رووناكيش تاريك 
ئيدي لةو رؤذةوة كؤترةكامن، لةيادي هةر سالَرِؤذيكي ئةو        . ثيش ضاوم 

ــةكامنيان   ــيكي زيندةخةون ــازادبووم، بةش ــدا ئ ــوةرِؤذةي كةتيي ني
ضـاوةكانيان  . داطريدةكردو لةشوينيكي فيكرو زةينمدا هةلَدةكوورمان    

 جطة لةوةش جارجـارة هةسـتم        و هةروةك جاران حوزين يلَ دةباري    
بةبةربوونةوةي دلَؤثة فرميسكيكي خويناوي دةكـرد كـةثيم وابـوو          

  . لةضاوي بةتةمةنترين كؤتريكم بةربيتة خوار
  

*  *  *  
  
  

 لةدةرطاكةيـةوة   وهةركاتيك كةثيم دةناية نيو بيناي ذمارة حةوت   
   ـن ثركـي دةكـرد،        و كي ناخؤش دةضوومة ذوور، طرِةي بؤنيدذوي 

  وبةضةشنيك لةو كاتةدا وادةهاتة ثيش ضاوم كةرِةنطة بووبيتمة جـرج  
بؤين نةوشادرو يؤريـا    . خؤم لةزيرابيكي ثرِ ثاشةرِؤكي بنيادةمان نابيت     

 بـةزو ثيـوي      و ضاوميان دةضووزاندةوة، بؤين رؤين سووتاوو ضةوري     
بؤ . نايةكي نيو بيناكةوة دةهات    ثة  و هةلَقرضاو لةهةموو طؤشةو سووض   

 هاآلوي خةسيت تيكةلَ بةطازي ميسان، لةبنميضي        و درِين ئارةقةو هةلَم  
ذووري فرِنةكةدا ضرِدةبوونةوةو ثاش ئةوةي بةضةشين دةيـان دلَؤثـة          

 ثيس، ليرةو لةوي بؤ تاويـك خؤيـان بةبنميـضةكةدا            و ئاوي ليخن 
طلَـيين دواي بـارانيكي     هةلَدةواسي، وةك دلَؤثةكردين سـاثيتةيةكي      

بةخوورِ، بةردةبوونـةوةو ئيقاعـة دةنطيكـي بيزاركـةر لةكةوتنـة           
  . خوارةوةياندا دةهاتة طويم

ذووري فرِنةكة، ذووريكي الكيشةيي طةورة بوو، فرِنةكة دةكةوتة        
. بةشي بنةباين ذوورةكة، لةضوار ثينج الوة بؤري طازي بؤ راكيشرابوو         

ة ثليتيكي طـةورة ثيكهـاتبوو، بةدةسـتهينان        دةرطاي فرِنةكة لةثارض  
ضـوار دوطمـةي    . بةدوطمةيةكي سووردا بؤ نـاوةوة دةكرايـةوة      

كة بؤ يةكةجمار ضوومة    . رِةنطاورِةنط لةمالو ئةوالي فرِنةكةدا هةبوون    
نيو ئةو ذوورةوة، نةمدةزاين بةرِيكةوت لةو ساتةوةختةي من لةويـدام          

.  لةبةرضـاومدا دةسـووتينريت   وةويجةستةي كؤيلةيةك دةهينريتة ئ   
طةرضي جةستةي كؤيلةكةم بيين لةسةر سةدييةك راكـشاوةو ضـوار          
ثاسةوان بؤ ذوورةكةي دةهينن، هةولَي ضوونة دةرةوةم دا، بةآلم ئـةو          

 بةثالَ   و كاهينةي كة لةدواي كؤيلة مردووةكةوة ريي دةكرد نةيهيشت       
 دةرطاي   و برد بؤ دوطمةيةك  كاهينةكة دةسيت   . هيناميية نيو ذوورةكة  

ار ثاسةوانةكة جةسـتةي كؤيلةكـةيان      وفرِنةكةي واآل كرد، ثاشان ض    
بةسةدييةكةوة لةفرِنةكة نا، بةضةشنيك كةسـةري كؤيلةكـة رووي         

ار ثاسةوانةكة، ثـاش ئـةوةي ئيـشي        وض. لةئاسيت دةرطا واآلكة بوو   
خؤيانيان جيبةجي كرد، بةهيمين كـشانةوة بـؤ بةشـي خـوارةوةي            

لةكاتيكدا كةكاهينةكة خةريكي توندكردنةوةي سةرةوانةي     . ذوورةكة
يةكيك لةبوتلَة طازة طةورةكاين طؤشةيةكي ذوورةكة بوو، لةجةستةي        

.  كةومتة سةرجنداين رووكاري ذةنط طرتـووي  وكؤيلةكة ضوومة ثيش  
لةوةدابوو بكشيمة دواوة، كاتيك هةستم بةليداين دلَي كؤيلةكة كـرد،   
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 لَـووة داخراوةكـانيم           زياتر ليي نزيك بوومةوةو جوولَـة جـوولَي ثي
كةوتةبةر ضاو، دةستيكم بؤ نيوضةواين برد، طةرم بوو، توند راموةشاند          
بةشلَةذانيكةوة ضاوةكاين كردةوةو زةق زةق تيي روانيم، لـةوةدابوو         

 تيي بطةيـةمن كةجةسـتةي نيـو فرِنةكـة      وكةبانطي كاهينةكة بكةم  
 بةضةشـنيك تيـي روانـيم، كـة بـؤ            و دةسيت طرمت زيندووة، لةثرِ 

هيدي هيدي قةمتاغةي ذةنطةكاين    . ساتةوةختيك لةشوين خؤم سرِبووم   
 بةدةيان شيوة دةيويست لةوة حالَيم بكات، كة         و دةموضاوي دةوةرين 

بةمةبةسيت هيمن كردنةوةي، دةستيكم خستة سـةر        !نةدةكرا بيلَيت؟ 
ؤ لةقاند، بةهيمين كشامة دواوةو هةروةك       سةري رةزامةندمي ب    و دةسيت

. هيض نةبووبيت بةضيضكانةوة لةسـةر عـةردي ذورةكـة دانيـشتم          
  وكاهينةكة ثاش توندكردنةوةي سةرةوانةي يةكيك لةبوتلَة طازةكـان    

ثشكنيين يةك دوو بؤري، كةثيدةضوو لةيةكيكيانةوة كةميكي ئةو طازة         
ينا، ئاماذةيةكي بؤ يـةكيك     دزة بكات، كةسةري بنيادةمي وةطيذ دةه     

   سي دوو، دوو تاكي ثةجنـةرة طةورةكـةي         و لةثاسةوانةكان كرد، يب 
ثاشان كاهينةكة فرِنةكةي طرِداو ثيش ئةوةي دةست       . خستة سةرثشت 

بةو دوطمةيةدا ينيت كةدةرطاي فرِنةكةي ثي دادةخـرا، بزةيـةكي         
  . نائاسامي لةسةر ليوي كؤيلةكة بيندةوة

تا كاهينةكة فةرماين بةثاسـةوانةكان دا تـا دةرطـاي          طةرضي هة 
 ريطةم ثي بدةن كةبرِؤم، هـةر بةتـةماي          و ذوورةكة خبةنة سةر ثشت   

بيستين دةنطي نالَةو نركةيةكي ئةو مرؤظة بووم كة لـةنيو فرِنةكـةدا            
 ضوومة نيو هؤلَة     و دةسووتا، بةآلم تا دةرطاي ذوورةكةشم بةجيهيشت     

  لَـة        طةورةكةي تةنيشي طويك نةبوو، جطة لةدةنطي نيم لةهيض دةنطي
) كرِالَ(لةبةشي سةرةوةي هؤلَةكةدا وينةيةكي طةورةي      . نيلَي ئاطرةكة 

 سثي لةسـةر   وهةلَواسرابوو كة لةذيريدا تةلةفزيؤنيكي بضكؤلةي رةش    
لةسةر يـةكيك لةكورسـييةكاين بةرامبـةر       . ميزيكي تةختة دانرابوو  
 طويطرتن لـةنويترين     و  كةومتة تةماشاكردن   و مبةتةلةفزيؤنةكة دانيشت 
  ). كرِالَ(وتاريكي ئةو رؤذةي 

دةنطة طرِةكةي تانيوةي وتارةكة تينوو تاوي دةداية رستةو وشـة          
 زيقاولَـة دريـذةي دايـةو تـا          و بيماناكان، ثاشان بةدةنطيكي مينطن   

) ادةرضووين برِياري ذمارة ضوار هةزارو سةدو ثـةجن     (جطة لة . تةواوبوو
. كةدةبوو هةر لةو رؤذةدا جيبةجيبكريت، هيضي تري يلَ حالَي نةبووم          

 بةمةبةسـيت بينـيين ضـؤنيةيت      و بيناي ذمارة حـةومت جـي هيـشت       
بةرةو طؤرِةثـاين  ) ضوار هةزارو سةدو ثةجنا(جيبةجيكردين برِياري ذمارة  

 تاطةيشتمة ئةوي كؤيلة نيرينةكان،   . بةشي خؤرئاواي دوورطةكة ملم نا    
و )كـرِالَ . (بةثيي ذمارةكانيان يةك لةدواي يةك ريزيـان بةسـتبوو        

 كاهينةكان، طةيشتنة نزيك ثةيكةري ثيـاوة        و ثيوةندو دةست  و ثاسةوان
 دةست   و ثاش سآلوكردن ) كرِالَ. (ثؤشتةكةي سةر ئةسثة يب سةرةكة    

    كي كةخمايةن، بةسةكؤكةدا ضووة سةريـك وةك     و راوةشاندنيتاوي 
  وثاشـان يـةك دوو جـار كـؤكي    .  خؤي راويـستا   ثةيكةر لةجيي 

هةر ئيستا برِياري ذمارة ضوار     ( زيقين طويت   و بةدةنطيكي تيكةلَ لةطرِي  
هةر يةكسةر برِيارةكة جيبةجي    ). هةزارو سةدو ثةجنا جيبةجي دةكريت    

ثاش . كراو طشت كؤيلة نيرينةكان جلكةكانيان داكةندو رووتبوونةوة      
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 ضةند ديرِيكي كتيبيكي كؤين خويندةوةو ضـةند        ئةوةي طةورة كاهني،  
دلَؤثة ئاويكي نيو شووشةيةكي مةيلةو شةرايب لةبـةردةم سـةكؤكةدا          
رؤكرد، ثاسةوانةكان سةرو مةكينةيةكي ريشتاشينيان دايـة دةسـت         

بةرثرسي ثاسةوانةكان بـةئاماذةكردنيك تيـي طةيانـدن        . كؤيلةكان
 زؤر بةخيرايي كةوتنـة تاشـيين       كؤيلةكان. كةدةبيت دةست ثيبكةن  

مووةكاين لةشيان، هةر لةثووزيانةوة دةستيان ثيكرد، تاطةيشتنة تاشيين         
 ثةلة ثروزيية، زؤر شـويين       و نةدةكرا بةو خيرايي  . مووي تةثلَةسةريان 

  !جةستةيان بريندار نةكةن؟
ثاش ئةوةي هةر هةموويان لةتاشيين طـشت مووةكـاين لةشـيان           

ي لةضةند اليةكةوة جةستةي خؤيانيان زامداركرد،      بوونةوةو هةريةكة 
بةئاماذةكردنيكي بةرثرسي ثاسةوانةكان يةك لةدواي يـةك بـةرةو         

  يةكة يةكة خؤيـان          و دةرياكة كةوتنة رِي ،ثاش ئةوةي طةيشتنة ئةوي 
 ثيآلوةكانيـان    و لةسويراوي دةرياكة هةلَكيشاو دواتر جلكـة كـؤن       

ثاشا ثاسةوانةكان سةرو   . رِيان تيبةردا كؤكردةوةو لةكةنار دةرياكةدا ط   
  جلي نوي ك لةكؤيلـةكان،         و دةسيتجوويتَ جزمةيان دا بةهةريـةكي 

  .  بطةرِينةوة بؤ سةر كارةكانيان وكةدةبوو بةخيرايي لةبةري بكةن
*  *  *  

  
  

ثاش ئةو رؤذة دوورو دريذةو لةشةودا، درةنط وةختانيك ضـاوم          
ي كةبزامن ضي دةكـةم، بـةثيكيكي       ضووة خةوو لةخةومدا، بةبيئةوة   

             طةورة دةسيت راسيت ثةيكةري ثيـاوة ثؤشـتةكةي سـةر ئةسـثة يب
  . سةرةكةم وردو خاش كرد

ثاسةوانةكاين سةر قووللة بةرزةكاين ضـواردةوري كؤشـكةكةي        
. بةدووربينة يةك لوولةيية كؤنةكانيان لـيم ورد دةبوونـةوة        ) كرِالَ(

.  هـاواركردن   و نة شـاور ليـدان    هيندةي نةبرد، هةرهةموويان كةوت   
لةحةذمةتا بةرةو ئةو بيناية هةلَهامت كةكؤيلةكاين تيـدا دةحةوانـةوة،          

بـؤين نيوطـةلَي   . لةيةكيك لةديوارةكانيةوة خؤم كرد بةناو بيناكـةدا     
  و  ثؤقذاويي  و طةنياوو بؤن ترشاوو بؤن رشانةوةو بؤن ثاي كةرِوواويي       

    كةلوثةلةكاين ني لـةوةدابوو  . و بيناكةي ثرِكردبؤوة  بؤطةن، بؤشايية يب
كةخؤم لةذير يةكيك لةثةتؤ ضلَكنةكاين ثـالَ يـةكيك لةكؤيلـةكان           

ــردم  ــتطرييان ك ــة ذوورو دةس ــةوانةكان هاتن ــشارمةوة كةثاس . ب
لةضاوتروكانيكدا منيان طةياندة بةردةم دةرطاي ذووري فرِنةكة، كـة         

  و ثالَيان ثيوةنـام  كـة .  بةرامةيةكي يلَ نةدةهات    و لةو ساتةدا هيض بؤن   
لةدةرطاي ذووري فرِنةكةوة ضوومة ذوور، سةدان وينةي ليكـضووي         
كؤيلةكامن كةوتة بةرضاو، كة بةسـي الي ديوارةكـاين ذوورةكـةوة           

لةجيي فرِنةكةو لةبن عـةردةوة ئـاو هةلَـدةقووآلو         . هةلَواسرابوون
بـةدةوري سةرضـاوة    . بةئارِاستةي بنةباي ذوورةكة ريـي دةكـرد      

كةداو بةبةرزي مةترو نيويك ديواريك دروستكرابوو، كة بةضةشين       ئاوة
جؤطةلة ئاويك كةثانييةكةي نزيكـةي مـةتريك دةبـوو، ديـوارة           

 تاضاو برِي دةكرد     و رووخاوةكةي بةشي سةرةوةي ذوورةكةي دةبرِي    
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ثاسةوانةكان تابووتيكيان هيناية نيو ذوورةكـةو لةسـةر        . دريذ دةبؤوة 
، بةزؤر منيان خستةنيو تابووتةكةو سةرةكةيان نايةوة،       عةردةكة داياننا 

  و ثاشان كةوتنة بزمار ريذكردين سةري تابووتةكةو سواغ داين كـون         
ئةوةنـدةي  .  درزي مابةيين تةختةكان بةماددةيةكي تايبـةت       و كةلين

نةخاياند تابووتةكةيان بةرزكردةوةو بةلةسةرةخؤيي فرِييان دايـة نيـو         
 هورِيكي يلَ هةلَنةستاو هةر يةكـسةر        و هيض شلَث جؤطةلة ئاوةكة، كة  

بةآلم هـةروةك   .  لةذوورةكةي بردةدةر   و تابووتةكةي ناية ثيش خؤي   
ئةوةي نةخرابيتمة نيو تابووتةكةو ئاوي جؤطةلةكة نةيربدبيتم، لةثشت        

ــةم دةرِواين  ــة ئاوةك ــةوانةكانةوة لةجؤطةل ــةوانةكان . ثاس ثاس
 هةروةك ئةوةي    و شتمدا رةت بوون  كةذوورةكةيان جيهيشت، بةتةني  

تـؤ بلَيـي   (لةبةر خؤمةوة طـومت . كةنةيانديبيتم ذوورةكةيان جيهيشت  
بةثةلـة ثيـشيان   ).  ئيدي نةبينريم وكآلوي سةخرةجندةم لةسةر نابيت   

كةومتةوةو لةبةردةم بيناكةدا كةومتة ضاوةرِيكردنيان، بـةآلم جـاريكي    
ضوومة نيـو ثةرسـتطاكةو     . نبينيم نةيا  و تريش بةتةنيشتمدا رةت بوون   

ضةندم ويست دةم هةلَبينمـةوةو     . هيض كاميك لةكاهينةكان نةيانبينيم   
بةدةنطمدا لةبوومن ئاطادار بن، بةآلم هةرضةندم كرد ضرثةم بؤ نـةكرا،         
هةروةك ئةوةي لةوديوي زارمةوة طةروو و قورِقورِاطةيةك نـةبيت،         

ي ثالَيكم بةطةورة كاهينـةوة نـا،       زؤر بةتوند . تادةنطيكيان يلَ بيتةدةر  
  .  هةسيت بةهيض نةكرد وبةآلم هةر بةخؤي نةزاين
 كامـةران مب، بـةوةي كـةنابينريم، يـان           و نةمدةزاين خؤشحالَ 

لةوةدابوو لةفيكران رؤضم، كةهةر لةخؤمـةوة  !  درِدؤنط؟  و نارِةحةت
  . رارِةوة ينييةكةي نيو ثةرستطاكةم وةبريهاتةوة

 بينيين باخضة داخراوةكةي نيو كؤشكةكةي بةشي       حةزو ئارةزووي 
نةي طةرِامن بوو، بةشوين    يخؤرئاواي دوورطةكة، ثالَثيوةنةريكي راستةق   

رارِاوة ينييةكةدا، بةو ثييةي كةهةر كاتيك هاتبايةمتة نيو ثةرسـتطا،          
جطة لةذووريكي دةرطا طةورةي كلَؤم دراو ريم ثيدةدرا سةر بةهةموو          

 تري ثةرستطاكةدا بكةم، هةربؤية ثيم وابوو كةرِةنطة رارِةوة         ذووريكي
. ينييةكة لةثشت دةرطا طةورةكةي ئةو ذوورةوة دةسـت ثيبكـات        

ضوومة بةردةم دةرطاي كلَؤمدراوي ذوورةكة كةدوو كاهني لـةمالو         
ئةوالي دةرطاكةدا راويـستابوون وةك تارماييـةك بةنيوةرِاسـتياندا         

سـةرةتا خـؤم لـةنيو    .  ضـوومة ذوور    و كةم برِي  دةرطا  و تيثةرِبووم
 نوتةكدا بينييةوة، ثاش ماوةيةكي كةم لةرِي كردن،         و رارِةويكي تاريك 

يةك دوو قوتيلةي داطريساوم بيين، كة لةمالو ئـةوالي ديوارةكـاين           
تاطةيشتمةالي ثيثليكانة دوورو دريذةكـة     . رارِةوةكةدا هةلَواسرابوون 
تـة بةرضـاو كةهةريةكـةي لةثةنايةكـدا        تةا شةش ثاسةوامن كةو   

هةلَكوورمابوو، ثاش ئةوةي زؤر بةخيرايي ثيثليكانة دوورو دريذةكـةم         
 برِي، خؤم لةسةرةتاي رارِةويكي تردا بينييةوة، كةلةوةي ثيشوو تةسك        

دواي ئةوةي ئةويشم برِي، بؤ جاريكي تـر بةسـةر    .  ترووسكتر بوو  و
رو دريذتردا سـةركةومت، كةبـةهيض      ثيثليكانةيةكي لةوةي ثيشوو دوو   

  . تةواو نةدةبوو
 ماندووبوونيكي زؤر خـؤم لةبـةردةم دةرطـاي          و ثاش شةكةيت 

طةورةترين هؤلَيكي كؤشكةكةدا بينييةوة بـؤ تاويـك غةلَبةغـةلَيك          
لةثشت دةرطاكةوة هات، دوو ثاسةوان دةرطاكةيان واآلكردو لةسةر         

مة ذوور خـؤم لةبـةردةم      هةر كةضوو .  رؤيشنت  و ثشت جييان هيشت  
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 ترووسـكاييةكي    و  رةنـط   و باخضة داخراوةكةدا بينييةوة كةتيشك   
. ئةفسووناوي كةميك بةبةرزييةوة دةدرةوشايةوةو ئاوي ضاوي دةبـرد  

هةردواي ئةوةي كةضوومة نيو باخضةكةو ضةند هةنطاويكم نـا وةك          
سـةدان بالَنـدةي   . هةموو شتيكي نيو باخضةكة بـضووك بوومـةوة   

ثؤليـك  .  ئةوضلَيان دةكـردو دةياجنريوانـد      و طاورِةنط ئةم ضلَ  رةن
 سـنطيان لـةو    وكةنسمةي دةندووك بضووك، ئامسانيان تةي دةكرد    

  .رةشةباية هةلَدةسوو، كةتاويك بوو هةلَيكردبوو
  و طةرضي لةسةرةتادا بةرطةي تونـديي رةشـةباكةيان دةطـرت        

   نةي فرِينيان هةبوو، بةآلم هيويكي بيوندةي نةبرد بةبالَـشكاوي توانستي  
بةثةرِوبالَ هةلَثرِووكاوي دابارينة خواري، بةضةشنيك ثيدةضـوو زؤر         

يةك دووانـيكم لـةو     . لةوة زياتر بةئامسانةوة بووبينت، كةمن بيندبووم     
كةنسمانة هةلَطرتةوة كة لةبةر ثيمدا كـةوتبوون، جطـة لةشـكاين           

ةندةي نـةبرد رةشـةبا زؤر      ئةو. بالَةكانيان ضاوةكانيشيان هاتبوونةدةر  
 رووةكي باخضة    و  نةمام  و بةهيزو توندةكة كةوتة ويزةي دارو درةخت     

دواتر . داخراوةكةو هيندةي ثيي كرا ذمارةيةكي زؤرياين لةبنرِا هةلَقةند       
 ثاش ئةوةي بردنية حـةوت تةبةقـةي     و ضياو تةثؤلكةكاين كردة خؤلَ   

ثاشان هةروةك ئـةوةي  . اراندئامسان بةضةشين خؤلَبارانيكي ضرِوثرِ دايب   
رووبارةكةي وةبريهاتبيتةوة لةبةشي باشووري رووبارةكـةوة بـةرةو        

 قـةوزةكاين نيـو    و بـةردو زيـخ   و  ماسي  و باكوور كةوتة تةكاندان  
بةماوةيةكي كةم ئـاوي    . رووبارةكةي بةضواردةوري خؤيدا توورِهةلَدا   

ـ     و  طشت شوين   و لةرِووبارةكةدا نةهيشت  ضةكةي  جيطةيـةكي باخ
كة ويـستم  . كردة يةكثارضة قوورِو ليتة كة تائةذنؤمي تيدا رؤضوو بوو      

هةنطاو هةلَبينم ثيآلوةكامن لـةنيو قوورِةكـةدا جيمـاو بـةثيي ثـةيت        
هةرضؤنيك بوو خؤم طةياندة دةرةوةي باخضةكة، لةشـوين خؤمـدا          

كةهةستامة سةرثي هةسـتمكرد بةقـةبارة   .  وضانيكم دا  و هةلَتروشكام
  .وةك خؤمم يلَ هاتؤتةوةو طةرِاومةتةوة بؤ دؤخي جارامن

بةمةبةسيت بينيين دوا دميةين باخضةكة، ئاورِيكم بؤ دواوة دايـةوة،          
 ثةشؤكاوي كردم، ضـونكة      و بةآلم ئةوةي كةبينيم بةتةواوي سةرسام    

هيض باخضةيةكم نةهاتة ثيش ضاو، لةشوين جيطةي ئةو شوينةي كةثيم          
ةسةر دروست كرابـوو، ثةيكـةريكي طـةورةي        وابوو باخضةكةي ل  

تؤ (لةبةرخؤمةوة طومت . م كةوتة بةرضاو  )كرِالَ(لةمةرِمةرِ دروستكراوي   
 نةمبينيبيت، هةموو ئـةوةي      و بلَيي هةر لةبنةرِةتدا باخضةكة نةبووبيت    

كةماوةيةك لةمةوثيش ثيم وابوو دةيبينم، تةا ساتةوةختيكي خـةون         
 ! ثييةكانيشم قوورِاوي   و ر لةوةدابوو، ثيثةيت بووم   بةآلم سةي !). بووبيت؟

لةوة زياتر لةهؤلَةكـةدا نةمامـةوةو ضـوومة نيـو ذووري ئاذةلَـة             
مؤمياكراوةكان، كةدةيان جؤري مؤمياي ئـاذةلَي كيـويي تيـدابوو،          

طةرضي كـةميك لـةطورط     . كةيةكيكيان لةهةموويان عةجايبتر بوو   
ة ثةلَةيي كةولَةكةي ثلَنطيكت دةهاتـة      دةضوو، بةآلم كةدةترِوانيية ثةلَ   

.  كةلَبةكانيشي كةلَبةي ثلَنط بوون  و ثيش ضاو، ضاوةكاين ضاوة طورط    
 شيوةي ئاذةلَة مؤمياكراوةكـاين ديكـة لةضـاو ئاذةلَـة            و بةآلم بضم 

 ضوومة نيو كتيبخانةيةكي     و ئةويم جيهيشت . عةجايبةكةدا ئاسايي بوون  
سيانيان .  هيض كتيبيك لةرِةفةكانيدا نةبوو    طةورة، كةجطة لةثينج كتيب   

دووانةكةي . تايبةت بوون، بةجؤرو ضةشن و شيوةكاين وتار خويندنةوة       
.  سرِينةوةي دةماغ دةكرد    و تريشيان باسيان لةضةشنةكاين ئةشكةجنةدان   
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ثرِكرابوونـةوة،  ) كرِالَ(سةرجةم رةفة بةتالَةكاين كتيبخانةكة بةوينةي      
ثاش ئـةوةي   . كاندا ماسكةكةي بةدةمووضاوةوة بوو   كة لةهةموو وينة  

 خـؤم طةيانـدة      و كتيبخانةكةم جيهيشت، بةثيثليكانةيةكدا سةركةومت   
 ثيوةندةكان لةو ؤمةدا     و ؤمي دووةم، كةذمارةيةكي زؤر لةدةست    

  .  بةرِيوةبردين ئيشوكارةكانةوة سةرقالَ بوون وبةرِاثةرِاندن
ي كةشةيف بةدةست بةرةو هـؤلَيكي      كؤمةلَي خزمةتكارو كارةكةر  

 بةدوايانـدا    و زؤر طةورةي ؤمي دوو مليان دةنا، وةدوويان كـةومت        
كيذيكي باآلبةرز، كةكراسيكي شيفؤين ثةرِثـةرِةي      . ضوومة نيو هؤلَةكة  

ثـاش ئـةوةي   . لةبةردابوو، لةبةردةم تيثيكي مؤسـيقادا راوةسـتابوو   
بوو ئاماذةيـةكي بـؤ     كورِيكي طةنج كةكةمانـضةيةكي بةدةسـتةوة     

مؤسيقاذةنةكان كرد، هةموويان لةيةك كاتداو ثيكةوة كةوتنة ذةنـيين         
 طـؤراين    و ئاوازيكي بةجؤش، هةر يةكسةر كضةش كةوتة سةماكردن      

 ريـسماين    و طةرضي ريتمي طؤرانييةكةو ضةشين سةماكة ئامسان     . طوتن
 فةرق بوو، بةآلم كضة تابلَيي دةنطي خؤش بوو، جطـة لـةو تـةرزة             

 هةلَـسانةوةي مـاريكي    و زياتر بةثةثكة خواردن ،سةمايةي كةدةيكرد 
لةطةلَ بةرزبوونةوةي دةنطي ئيقاعي مؤسيقاكةدا كضة      . زامدار دةضوو 

 بةضةشنيك دةيقيذاند كةتا ماوةيةكيش هةر سـةداي ئـةو           و ثرِ بةدةم 
دةنطةم دةهاتةطوي .  

ـ     و  عـاج   و لةسةر كورسـييةكةي بـةنقيم    ) كرِالَ( و  زيـرِو زي
نةخشينراوي زؤر قةشةنط، ضوارمشقي دانيشتبوو، لةدةستة راستييةوة       

 ميـوةو    و  جؤرةكاين شـةراب    و ميزيك دانرابوو، كةزؤربةي ضةشن   
لةدةستة ضةثيـشييةوة كورسـييةكي     .  طؤشيت لةسةر بوو    و هةنطوين

بؤ خؤي دةستنيـشاين  ) كرِالَ(تايبةت بةدانيشيت ئةو كضؤآلنة هةبوو كة   
  . دةكردن

 ثةرِؤيـةكي ئةسـتوري رةنـط رةشـي         ،لةجيي ماسك ) كرِالَ(
. بةدةموضاويدا دابوو، كةنةدةكرا لةثشت ئةو ثةرِؤيةوة هـيض ببينيـت   

كضة سةماكةرةكة كةمؤسيقاكة خاو دةبـؤوة بـةدةم سـةماكردنةوة        
دا )كـرِالَ (و ثشتاوثـشت خـؤي بةسـةر        )كرِالَ(دةضووة بةردةمي   

ؤكـةي دةمووضـاوي    دةشكاندةوة بةضةشنيك كةمةمكةكاين بةرثةرِ   
هـةر لةسـةرةتاي سـةماكردنييةوة، كـضة مةمكـةكاين          . دةكةوتن

لةمةمكدانةكةي هاتبوونة دةرو لةهةموو بةشةكاين ديكةي جةسـتةي        
 بؤربوون، جطة    و  ضرض  و مةمكةكاين دريذكؤلةو باريك  . زياتر دةبزوان 

لةو تؤثةلَة مووة دريذانةي كةهةردوو طؤثكةكاين داثؤشـيبوون هـيض          
بةمةبةسـتين ديـتين    . ةكي ترم لةمةمكةكانيـدا نةدةبينييـةوة     جوانيي

 بةضةند هةنطاويك خؤم طةياندة الي كورسييةكةي     ) كرِالَ(دةموضاوي  
 لةنيو خؤمدا هةر لةناكاو برِيـاري هةلَدانـةوةي ئـةو ثةرِؤيـةم دا          و

يةكسةر دةستم بؤ ثةرِؤكة بـردو هـيض        . كةدةموضاوي ثي داثؤشيبوو  
 ثةجنةكامن لـةوديوي     و ياتر دةستم يلَ بردنة ثيش    بةدةستمةوة نةهات، ز  

هةرثاش ئةوة، هةموو ئـةوةي كـةتا ئةوكاتـةي         . سةريةوة هاتنةدةر 
بةدةست ليدانيك سـيحري    .  نةمان  و بيندبووم، لةبةرضاومدا ون بوون   
ثاشةوثاش طةرِامةوةو بةهةمان ريطادا    . ئةو ساتةوةختةم بةتالَ كردبؤوة   

ثاش كةميك وردبوونـةوة  .  نيو ثةرستطاكة كةليوةي هاتبووم ضوومةوة  
لةسيماي طةورة كاهني كة لةو كاتةدا لةلةثي دةسـتة راسـيت خـؤي          

 ثاش ئةوةي سةد مةتريك      و بةكاوةخؤ ثةرستطاكةم جيهيشت  . دةرِواين
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تؤ بلَيي بةرِاسيت سـةد مـةتريك       (دوور كةومتةوة، لةبةرخؤمةوة طومت   
ي كة لةئيستاشدا دةيبينم خةون     لةثةرستطاكة دووركةوتبيتمةوةو ئةوة  

  !).نةبيت؟
*   *  *  

5 
 

بةمةبةسيت دؤزينةوةي ئةو ئةلَقة ونـةي كةئيـستاو رابـردووي          
 جؤري حةكايـةيت     و يادةوةرييةكامني ثيكةوة طري دةدا، دةيان ضةشن     

جياجيام، لةخةيالَي خؤمدا خولَقاندبوو، كةهةر هةموويان بةشيك بوون        
   ذانةي داثريةم، كة لةشةوةكاين زستاندا بـؤي       لةو حةكايةتة دوور دري

هةميشة حةكايةتةكاين لةهيضةوة دةسـتيان ثيـدةكردو        . دةطيرِامةوة
  و لةهيضيشدا كؤتاييان دةهات، كةزؤر لةسةرطوزشـتةو بةسـةرهات       

  . حةكايةتة راستةقينةكاين ذياين من دةضوون
ـ           د داثريةم ثيش طيرِانةوةي هـةر حةكايـةتيك، فةقيانـةكاين تون

دةكردةوةو ميخةكبةندةكةي ملي بؤن دةكـردو فيـسةكةي سـةري      
راست دةكـردةوة، ثاشـان ثرياسـكةكةي دةردةهينـا، كـةثرِبوو           
لةموورووي عةجايب و ضةند ثارضة زيرِو زيـوو و ياقووتيـك كـة             

دواي ئةوةي كة لةسـةر     . بةدريذايي ساآلين تةمةين كؤي كردبوونةوة    
لَي هةلَيدةرِشنت، بةخيرايي دةكةوتـة     دةستةسرِيكي ئاوريشمي طولَ طو   

ذماردنيان، دواتر زؤر بـةوردي لييـان ورد دةبـؤوةو يةكةيةكـةي            
سثييةكةيان مووروي  .  بؤي وةسف دةكردم    و مووروةكاين ثيشان دةدام  

 شـينةكةيان مـووروي      و  زةردةكةيان مووروي بةختـةوةري     و رزق
وروي تةمةن   قاوةييةكةشيان مو   و ضاوةزارو رةشةكةيان مووروي عةقلَ   

ثاش ئةوةي دةخيستنةوة نيو ثرياسكةكة، ئايـةتيكي دوورو        . دريذي بوو 
دريذي بةسةردا دةخويندن، زاري ثرياسكةكةي توند شـةتةك دةداو         

ئيدي دةسيت دةكرد بةطيرِانـةوةي     . لةبةرِكي كةواكةيدا هةلَيدةطرتن  
حةكايةتيكي نوي، كةهيض كاميكيـان لةحةكايةتةكـةي ثيـشووتري         

بةدريذايي ئةو ماوةيةي لةذيانيشدا بوو هيض كاتيك حةكايةيت        . نةدةضوو
يلَ نةبرِا، ئةمة جطة لةطيرِانـةوةي سةرطوزشـتةو ماجـةراي ذيـاين            

  . كةسانيكي ناودارو ناسراو
جاريكيان باسي كةسايةتييةكي زؤر طرنطي ئةو شارةي بؤ كـردم،          

ةي سـةددجار خـؤي     ثاش ئةو . كةساآلنيكي تةمةمنم تيدا بردبووةسةر   
كـورِي  (كردة قورباين ئةوزاتة، هةناسةيةكي قوولَي هةلَكيشاو طـويت       

خؤم، ئةو لةسةردةمي ثيش بنياتناين ئةم شارةدا ذياوة، لةودةمةدا شـار           
هيض زاتيكـي   . بووة-مةلةكا-تةا يةك طضكة طةرِةك بووةو ناوي     

 سـوورو    و موبارةكي ئةم دنياية هيندةي ئةو باآلبةرزو دةموضاو نوراين       
هيض زاتيك  .  بةبةزةيي نةبووة   و  بةرِةحم  و  زمان ثاك   و  دةست  و سثي

 دةعبـاو جانـةوةرةكان      و وةك ئةو نةيتوانيوة لةزماين تةيروتوو ئاذةلَ     
  و ئةو لةذيانيدا طؤشيت هيض طيانداريكي نةخواردووةو تـاك       . تيبطات

يي تـابلَ . تةنيا لةخانوويةكي نزيك جيرترطةكـةي ئيـستايدا ذيـاوة        
 دلَطريي هةبووة، كةضواردةورةكةي باخضةبووةو      و خانوويةكي فةرةح 

 طولَزارو رووةكي دةطمـةين تيـدابووة،        و سةدان جؤرو ضةشين طولَ   
جطة لةو درةختة بؤندارة جؤراوجؤرانةي كةبالَندةو تـةيرو تووةكـان    
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بالَندةكان نةك هـةر لةسـةر      . هيالنةي خؤيانيان لةسةر ضي كردووة    
كة، بةلَكو لةسـةر لـةثي دةسـتة موبارةكـةكاين يب           عةردي حةوشة 

لةثشت خانووةكةشيةوة  .  هةرزنيان خواردووة   و سلَةمينةوةو ترس، دان  
  و  سةقةت  و ةو ئاذةلَة نةخؤش   طةورةي بؤ هةموو ئ     و طةورِيكي فراوان 

 دروستكردووة كة لةرِاي خـوا لةخاوةنـةكاين كرِيونةتـةوةو          ثريانة
لةيةكيك لةشـةوة   : دةطيرِنةوةو دةلَين . لةسةربرِين قورتاري كردوون  

زؤر ساردو سامناكةكاندا زايت موبارةكي طـويي لـةدةنطي لـوورةي           
 دةنطي ثيي كؤمةلَي كارمامز بووة، كةضؤتة دةري كارمـامزة     و طورط

تؤقيوةكاين لةسةري كؤآلنةكةدا بينيـوة، كةنـةيانزانيوة لـةتاو ئـةو           
ئةويش .  رووبكةنة كوي و طورطانةي كةوةدوويان كةوتوون ضي بكةن    

 سي دوو دةرطاي حةوشـةكةي بـؤ خـستوونةتة سةرثـشت           و يب  .
هةروةك ئةوةي ثيشتر كارمامزةكان ئةويان ناسيبيت، هـةر يةكـسةر      

ثيش . ذوورمليان بةرةوالي ئةو ناوةو لةدةرطاي حةوشةكةوة ضوونةتة        
 طورطةكان طةيـشتوونةتة ئاسـت دةرطـاي        ،ئةوةي بضيتة ذوورةوة  

 ضوار دةوريان داوة، بةآلم نةيانويراوة لةوة زياتر ليي بـضنة         و ةكةيمالَ
هةروةك ئةوةي دةنطيك لـةناوةوة     .  لةثرِ بةخؤدا شكاونةتةوة    و ثيش

ثيي طوتبينت، نةكةن لةو زاتة بضنة ثـيش، هةربؤيـة ثـاش ئـةوةي              
ــةوثاش   ــسكاوةتةوة، ثاش ــاوياندا بري ــيماين لةض ترووســكةي ثةش

يش زؤر بةخيرايي لةو ناوة دووركةوتوونةتةوة، ئةو       كشاونةتةوةو دواتر 
 بؤساتيكيش لةبةردةم طةلةطورطةكةدا هةسيت بةترس نةكردووةو هيدي      

بةرةبةيان كارمامزةكـاين بردؤتـة نيـو       .  لةسةرةخؤ تيي روانيبوون   و
 تـا بـةهاري لةويـدا     وطةورِةكةي ديوي ثـشتةوةي خانووةكـةي    

طاي لييان بووةو باشـترين جـؤرة        بةهةموو ضةشنيك ئا    و رايطرتوون
ئةو لةدةستثيكي بةرةبةيانيكي باراناويداو سي رؤذ      . ئاليكيكيشي داونةيتَ 

. ثاش كردنةوةي ئاطري نةورؤز، هةموو كارمامزةكاين ئـازادكردووة       
هةموو ئةو كةسانةي كة ئاطاداري ساتةوةخيت ئازادكردين كارمامزةكان        

وون، بةهةلَويستةكردين كارمامزةكـان     لةوكاتةدا لةويدا ئامادةب    و بوون
بةضاوي .  تيرِوانينيان لةرِووكاري ئةو سةرسام بوون      و ثاش ئازادكردنيان 

خؤيان فرميسكي قةتيسماوي نيو ضاوي يةكةيةكةي كارمامزةكانيـان        
ثاشان بـةخيرايي دووركةوتوونةتـةوةو لةسـةر نزيكتـرين         . ديتووة

بـؤ تاويـك هةلَويـستةي      تةثؤلكةيةك بةساآلضووترين كارمامزيـان     
  ). خانووةكةي ئةو طيرِاوة وكردووةو ضاوي بؤ طةرِةك

 ساميكي   و هةر كاتيك بةبةردةم مةزاري ئةو زاتةدا رؤيشتبام، سلَ       
سةير دايدةطرمت، ثاشان بؤ ساتةوةختيك لةطؤرِةكةي ورد دةبوومةوة،        

وانةي  دةثارِانةوة، جطة لة    و كةهةميشة كةسانيك بةديارييةوة دةطريان   
كة بةمةبةسيت حاسلَبووين رازو نيازيان، طضكة بـةرديكي تايبـةتييان          

ئةو دةيان حةكايةتةي كةسـةبارةت     . بةكيلي طؤرِةكةيةوة دةنووساند  
بةئةلَقة ونبووةكةي نيـوان ئيـستاو رابـردووي ذيـامن لةميـشكمدا         
خولَقابوون، تةا يةكيكيامن لةهـةموويان زيـاتر بةرِاسـتتر دادةنـا،           

 ض ديويكي ديكـةي يـةكيك        و دياربوو ئةويش بؤخؤي ض بةشيك    كة
  و ثاش ضةند جاريك طيرِانـةوةو هينـان      . لةحةكايةتةكاين داثريةم بوو  

 دواتـر بـووة    وبردين لةنيو خؤمدا، زياتر طـؤرِاين بةسـةردا هـات     
يـشتنة   طة وبةسةرهاتيكي لةو ضةشنةي كةثيم وابوو هؤكاري هةلَهاتنم 

حةكايةتةكةم لةو ساتةوةختةوة دةسـيت ثيـدةكرد، كـة         . ئيرةم بيت 
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ثاش سالَيك لةيةكتر  . بةرِيكةوت بوومة برادةري ثريةثياويكي ردين سثي     
دةزامن ( لةيةكيك لةرِؤذة هةرة خؤشةكاين بةهاريكدا طـويت        و ناسينمان

و دةميـك بـو   ! عةودالَي دؤزينةوةي شيت سةيرو سةمةرةو عةجايبيت     
بةشوين كةسيكي وةك تؤدا دةطةرِام، تا ئـةو ينييـةي كـةدةيزامن            

ثيويستيش ناكات كـةثيت    .  بةناكامي سةر نةنيمةوة    و نةيبةمة ذير طلَ  
 سـاتيكدا ئـةو    و لةوة ئاطادارت بكةم كةنابيت لـةهيض ئـان       و بلَيم

  !).ينييةي كةبؤيت باس دةكةم بيدركينيت
ـ       تكردي دووكةلَةشـيري لـةزيرِ     ثاش ئـةوةي وينةيـةكي دةس

دروستكراوي لةطريفانيكي خوارةوةي ضاكةتةكةيدا هيناية دةرو تاويك       
لةبةرضاومدا رايطرت، ئاخيكي قوولَي هةلَكيـشاو بـةدةنطيكي ثـرِ          

ئةطـةر القـيكم   (لةكةسةرو خةمةوة بةكاوةخؤي دةمي هةلَهيناو طويت     
بوو ئةو دوو كةلَةشـيرة  هةر لةزطماكةوة سةقةت نةباية، ئةوة دةميك   

مـن تـةا    . لةزيرِ دروستكراوةم لةبرية زؤر قوولَةكة هينـابووة دةر       
نةوةيةكي ئةو بنةمالَةيةم كةثشتاو ثشت لةزاتيكي موبارةكةوة ئةو دوو         

باثريم ساآلنيك لةمةوثيش لةسةفةريكيدا بؤ     . كةلَةشيرةمان بؤ ماوةتةوة  
نـدووبوونيكي زؤر تينـووي    ما وثاش شةكةيت ) هاجوول(شارؤضكةي  

.  برنطة  و بووةو خؤي طةياندؤتة ليواري ئةو بريةي كة نةيزانيوة وشك        
ئيدي نازامن بؤ لةوكاتةدا هةردوو كةلَةشيرةكةي بةدةسـتةوة بـووةو          

  !).ضؤن ضؤين ليي بةربؤتةوة؟
 خؤي طةياندة الي ئةو      و دواي ئةوةي دارشةقةكةي خستة ذيربالَي    

طؤشةيةكي ذوورةكةدا دانرابوو، جـامي ئـاوي       مةركانة ئاوةي كة لة   
جطة لةكةسيكي بنةمالَةكـةي ئيمـة،    (خواردةوةو دريذةي دايةو طويت   

كةزؤر دةميكة جطة لةمن كةسي تريان لةذياندا نةماوة، يان كةسـيك           
كة بؤخؤم رايسثيرم، هيض كةسـيك طـةر بشـضيتة نيـو بريةكـة              

ـ        و  سـيحريكي ثـةان     و سمكةلَةشيرةكان نابينيتةوة، ضـونكة تةلي
 ئةو كةسـةي كـة لةاليـةن        و تةا خاوةنةكةي . شاراوةي لةنيوداية 

لةيةك كاتيشدا دةبيتـة    . ئةوةوة رادةسثيردريت، دةتوانيت بيدؤزيتةوة   
 لةبةرضاوان غةيب نابيت، كةخاوةنةكةي بـؤ        و مولَكي كةسيكي دي  

ش ئـةوةي   ثـا ).  ثيشكةشي ئةو كةسةي بكات     و خؤي بيكاتة دياري  
دةزامن بـةزةييت   (جطةرةيةكي ثيكردو مذيكي قوولَي ليدا، لةثرِ طـويت       

بةمندا ديتةوةو دلَنياشم كة لةبةر من ئةو كارةي بةتؤ دةكريت بةضاكي           
بـؤ بةرةبـةياين رؤذي دوايـي       ).  دةيكـةيت   و بةئةجنامي دةطةيةنيت 

ـ . بةجيبيكي مؤديل كؤن، كة بةكري طرتبووي، هات بةشوينمدا        اش ث
دوو سي سةعات، طةيشتينة نزيك ئةو ريطةيـةي كةدةضـووة سـةر     

طـةر  (ثاش ئةوةي شؤفيرةكةي ئاطاداركردةوةو ثيي طـوت       . بريةكة
  ). بتوانيت الي كةثرةكةوة رابويستة

شؤفيرةكة جيبةكةي لةشويين دياريكراودا راطرت، طوريسة سـةد        
ـ         ي ثـشتةوةي   مةترييةكةي كة لةطةلَ خؤي هينابوو، ثيكـةوة لةبةش

ثاش ئـةوةي جيبةكـة هـةردووكماين الي        . جيبةكةمان هيناية خوار  
كةثرةكةي سةرةرِي جيهيشت، ثيكةوة ئةو ريطةيةمان طرتةبةر، كـة         

ثيش ئةوةي  . دةضووة سةر بريةكة، هيندةي نةبرد طةيشتينة الي بريةكة       
الَـة  ئةوةت لةبرينةضيت كة مةح   (طوريسةكة لةنيوقةدم ببةستيت، طويت   

هةردوو كةلَةشيرةكة لةيةك كاتدا بدؤزيتةوة، دةبيت سةرةتا يةكـةم         
هةر . كةلَةشيريان بدؤزيتةوةو طوريسةكة توند بةدةوريدا طري بدةيت      
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 سةرسام دةبيت بةوةي    ،ثاش ئةوةي كةيةكةم كةلَةشيرم راكيشايةسةر    
كة كةلَةشيري دووةميش هةر بؤخؤي لةبن ثيتدا كةوتووة، ئةو دةمـة           

سـةرةتا  ). دةكريت ئةويان لةهةطبةكةت بنييت و ثيكـةوة بينةسـةر        
سةريكي طوريسةكةي لةنيوقةدم بةست و ثاش ئةوةي توند شةتةكيدا،         
سةرةكةي تريشي راكيشاية نزيك دارطويزيكي بةساآلضوو، كـةتابلَيي        

ضـةند جاريـك بـةدةوري قـةدي دارطويزةكـةدا          . بةرزو بلَندبوو 
ثيي كرا زؤر بةضاكي طوريسةكةي لةقـةدي دارةكـة         سوورِايةوةو تا   

هةر كة  ). يب ترس، بضؤرة خواري   (ئاآلندو توند شةتةكيدا، ثاشان طويت    
 برينطةكة، يةكيك لة كةلَةشيرةكامن ديتةوة،       و طةيشتمة نيو برية وشك   

  و  درِك  و كةهةر دةتطوت تازة فرِي دراوةتة نيو بريةكة، ضونكة خؤلَ        
 تةبارةي وشكة طةآلي لةسـةر نةنيـشتبوو،         و ةآلش ث  و  ثووش  و دالَ

طوريـسةكةم زؤر  . لةكاتيكدا هةموو شوينيكي بن بريةكةيان ثرِكردبوو     
  و  ثـرية ثيـاو تـابلَيي بةهيواشـي         و بةتوندي لةكةلَةشيرةكة بةست  

ضةند ضاوةرِيم كردو لةبن ثيـي خـؤم        . لةسةرةخؤيي رايكيشاية سةر  
نةبينييةوة، بةناضاري كةومتة الداين تـةبارة      رِواين، كةلَةشيري دووةمم    

كـةزانيم بـؤم    .  دالَي ئـةو نـاوة      و  درِك  و  ثةآلش  و طةآلو ثووش 
كةلَةشيري دووةمم بـؤ    (نادؤزريتةوة، هاوارم لةثريةثياوةكة كردو طومت    

 تـةطبرييكم    و طوريسةكةم بؤ شؤرِكةرةوة، تابيمة سةري    ! نادؤزريتةوة
ــةيت ــؤ بك ــي!) ب ــةهيض وةآلميك ــةطوين ــةم هات   و ثريةثياوةك

تةا بةطوريـسةكةشدا دةمتـواين     . نةطوريسةكةشي بؤ شؤرِكردمةوة  
 دةسـتم    و بضمةسةر، ضونكة بريةكة هيندة فراوان بوو كةنةدةكرا قاض       

ضـةند  .  بةهةر حالَيك باية بضمةسةر ولةضوار دةوري بريةكة طريبكةم 

 ثيش ضـاوم كـة      سةعاتيك ئاوا بةدةستةوساين دانيشتم، ثاشان واهاتة     
  و  ثـةآلش   و لةكايت طةرِان بةشوين كةلَةشيري دووةمدا لةذير ثـووش       

    كم ديتبـيتةبارةي طةآلكاندا تاتة بةردي . سي دوو بةضنط كةومتة     و يب 
 طةآلي ئةواليةي كةثيم وابوو تاتة بةردةكـةم لةويـدا           و الداين ثووش 

دةستيكم ليداو هةستم   زؤري نةخاياند، تاتة بةردةكةم ديتةوة،      . بينيبيت
بةوةكرد كةذيرةكةي بؤشة، طةرضي وام دةزاين، زؤر بةزةمحةت بـؤم          

 هةر بؤخـؤي وةك      و الدةبريت، بةآلم زؤر بةئاساين بةدةستمةوة هات     
ريرِةوة ريطايةكي دوورو دريذم كةوتة بةرضـاو،       . دةركةيةك كرايةوة 

ةسكة خشكي  ب. كةكةميك بةالري بةذير عةردةكةدا رؤدةضووة خوار     
 ثاش ماوةيةك هةستم بةتةسـكبوونةوةي بـةردةوامي         و ضوومة نيوي 

ريرِةوةكة كرد، بةضةشنيك كةمةحالَ بوو بكشيمة دواوةو بطةرِيمةوة        
لةناكاو طةيشتمة ئاستيك لةتةسكي كـةثيموابوو      . بؤ زاري ريرِةوةكة  

كي زؤر  تةقةاليـة  وهاكا طؤرِةوشار دةدريم، بةآلم باش بوو ثاش هةولَ 
 خؤم لةبةردةم تاتة بةرديكدا بينييةوة، كة        و كةميك زياتر ضوومة ثيش   

ثـالَيكم  . لةضوار دةورةكةيةوة تروسكايي رووناكييةك دةهاتـة ذوور      
بةتاتة بةردةكةوة ناو خؤم لةنيو ضالَيكي كةميك قوولَدا بينييـةوة، زؤر        

مةبةست هينـدةي   بةئاساين بةاليةكي ضالَةكةدا هةلَطةرِام كةدياربوو بة     
  و جيبوونةوةي نووكة ثيي زةالميك تاسةر بةضةشـين ثيثليكانةيـةك        

هةر كةطةيشتمة سةر قـةراغي     . بةشيوةيةكي ريكوثيك هةلَكةندرابوو  
. ضالَةكة، لةوة حالَي بووم، كة طةيشتوومةتة نيوةرِاسيت شارؤضكةيةك       

 خـؤمم    سةيريكي دةوروبةري   و ثاش ئةوةي ضةند شةقاويكم هاويشت    
 هـةر  ،كرد هةستم بةويستاين هةموو شتيكي نيو شارؤضـكةكة كـرد       
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 خونـضةو    و  نةمام  و لةثةلةوةرو بالَندةو ئاذةلَةكانةوة تا دارو درةخت     
طولَةكاين نيو تةا باخضةيةكي شارؤضكةكة، كةوةك ئةوةي لةبـةرد         
دروستكرابينت، ئاوا لةبةردةم ئةو رةشةبايةدا راويستابوون كـة لـةو          

خـةلَكي شارؤضـكةكة    . مةوة هةلَيكرد كة من روانيمة باخـضةكة      دة
          كي يبكةوة بةضةشـين ثةيكـةريهةرهةمووي لةمالَ هاتبوونة دةرو ثي

  و طةرضي وةك ئـةوان سـةرم هـةلَربِي       . جوولَة لةئامسانيان دةرِواين  
  ولةئامسامن رواين، بةآلم جطة لةتـةميكي سـثي كةهينـدةي فـراواين           

ثانتاييةكي ئامساين داطريكردبوو، هيضي ديكـةم      طةورةيي شارؤضكةكة   
 ثـاش يـةك دوو سـةعاتيك         و شارؤضكةكةم جي هيـشت   . نةبيين

           لةرِؤيشتين بةردةوام خؤم لةثالَ شةش كةسي ديكةدا بينييةوة كة بـةيب
نازامن بؤ لـةو سـاتةوةختةدا واهـات        . ثسانةوةو وةستان دةرِؤيشنت  

 بـؤ كـوي ضـوون     وانـةبرِيم بةئةقلَمدا كة بةهيض شيوةيةك لييان د  
  و  حةوت رؤذ   و  حةوت مانط   و بةماوةي حةوت سالَ  ! لةطةلَيان بضم 

حةوت سةعات هةر حةومتان طةيـشتينة طـضكة شـاريكي نزيـك            
هيندةمان خؤش بوو تاثيمان ناية نيو طـضكة شـارةكةوة،          . دةريايةك

 هةر يةكسةر برديانينـة نيـو        و وةك حةوت نةخؤش بةثريمانةوة هاتن    
 بؤ مـاوةي دووسـالَ       و اشترين خةستةخانةيةكي شارة طضكةكةيان   ب

زؤر بةوردي رؤذانـة  . نةيايشت لةوي بضينة دةرو تيكةلَي كةس ببني      
 ليمان ورددةبوونةوة، شةش سـةعات جاريـك         و فةحسيان دةكردين 

  ودةرزييان يلَ دةداين، ضوار سةعات جاريكيش دةبوو ضـنطي حـةب   
سـي  .  شيوةكانيان بؤ دةطـؤرِين     و رة ضةشن دةرمان خبؤين، كةجارجا  

ذةمة هةمان ضةشنة خؤراكيان دةدايين، كة بةدريذايي دووسـالَ هـيض         

ثاش ئةوةي دووسالَي رةبةقمان لةويدا بردةسـةر، لـةنيوة         . نةطؤرِابوو
رؤذيكدا كاتيك يـةكيك لةكارمةنـدة كـضةكاين نةخؤشـخانةكة،          

ي، لةثالَ سيـسةمي هـةر      سةروسينييةك ذةمة خؤراكي دووبارة بؤوة    
روومكـردة  . يةكيكماندا دانا، كةدةبوو بةردةوام لةسةري رابكـشيني      

بؤ سي ذةمة، هـةمان ضةشـنة خؤراكمـان         (كارمةندة كضةكةو طومت  
لةبةرئةوةي دةرمانيكي زؤر طرنط لةسـةر      (لةوةآلمدا طويت ). دةدةينَ؟

ة جؤراكتان  هةر حةوتتان تاقي دةكريتةوة، هةربؤية دةبيت باشترين جؤر       
يتبدري .(مطوتثي)        ،ستا باشتر نييةكي لةوةي ئيباشة هيض جؤرة خؤراكي

باشترين ضةشـنة خـؤراك الي      (بةسةرسوورِمانةوة طويت !). تامباندةينَ؟
     ذةمة دةتاندةيين مة ئةو طؤشتةية كةسيباشة ئـةو طؤشـتة،     (طومت). ئي

  !).طؤشيت ض طيانداريكة؟
ستا بةتامةكةيدا نـةتزانيوة كةطؤشـي ض       بؤ تائي (بةثيكةنينةوة طويت 

لـةوةدابوو  !). نةخير(بةخيرايي وةآلمم دايةوةو طومت     !). طيانداريكة؟
كةوةآلمم بداتةوة كاتيك يـةكيك لـةو دكتؤرانـةي بةرِيكـةوت           
بةبةردةمي دةرطاكةدا رةت بوو زؤر بةتوورِةييةوة بانطي كـردو ثيـي       

نابيت نةخؤشةكان نارِةحـةت  تائيستا ضةند جارم ثي طوتويت كة   (طوت
  ).  لةطةلَياندا بدوييت وبكةيت

ئةو نيوةرِؤية، هيض كاميكمان هيضيمان ثي نـةخوراو ماوةيـةكي          
طةرضي تةا يةك وشـةش     . دوورو دريذ بةبيدةنطي لةيةكترمان رواين    

لةزاري هيض كاميكمانةوة نةهاتةدةر، بـةآلم زؤر بةئاسـاين لـةنيطاو           
 دةمانزاين تةا يةك ذةمي تر طؤشيت        و ةكتر حالَي بووين  تيرِوانينةكاين ي 

هةر كـةتاريك داهـات ئاطريكمـان       . كوآلوي ئةو دةعباية دةخؤين   
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 هؤلَةكاين خةستةخانةكةدا كـردةوة، ثـاش     و لةيةكيك لةذوورة ضؤلَ  
ئةوةي ضرِة دووكةلَ هةموو شوينيكي تةين، كةس ئاطاي لةئيمة نـةما،           

تاثيمان كرا بةخيرايي لةو    . كييةوة ضووينة دةر  بةئاساين لةدةرطاي سةرة  
دةوروبةرة دووركةوتينةوةو خؤمان طةيانـدة نزيكتـرين بةنـدةريكي      

 زؤر  ولةنطـةرطرتين كةشـتييةكمان بةهـةل زاين     . طضكة شـارةكة  
 خؤمـان لةبةشـي      و بةبيدةنطي يةك لةدواي يةك ضـووينة نيـوي       
. ي دةضـووينة خـوار    خوارةوةيدا حةشاردا، كة بةثيثليكانةيةكدا بـؤ     

سةرةتا بيجطة لةئيمة كةسي تر لةكةشتييةكةدا نـةبوو، ثـاش ضـةند            
سةعاتيك طويمان لةتةثةي ثيي حةوت هةشت كةسـيك بـوو كـة            

ثاش نيـو سـةعاتيك     . بةلؤذةلؤذ ضوونة بةشي سةرةوةي كةشتييةكة    
     نـدةي نـةبرد    و دةنطي وةطةرِخستين كةشـتييةكةمان هاتـةطويهي 

جيي خـؤي جـووآلو هيـدي هيـدي لةبةندةرةكـة           كةشتييةكة لة 
دوو رؤذي رةبةق هيضمان نةخواردو تاثيـشمان كـرا         . دووركةوتةوة

لةشويين خؤمان نةجووآلين، بةآلم ئيدي كةزانيمان لةوة زياتر بةرطـة          
ناطرين، يةك لةدواي يةك بةثيثليكانةكةدا ضووينة بةشي سـةرةوةي         

  و ةي بيين لةجيي خؤي راضـةين     كة كاثيت كةشتييةكة ئيم   . كةشتييةكة
منيش وةك ئةو   . بةسةرسامييةوة كةوتة سةيركردين جلوبةرطي بةرمان    

 برادةرةكامن، ثاش تاويـك      و كةومتة سةيركردين جلوبةرطي بةري خؤم    
لةوةحالَي بووم كة بةبيئـةوةي بـةخؤمان بـزانني بـةجلي تايبـةت             

وين، بةآلم  بةنةخؤشخانةكاين نةخؤشخانةكةي طضكة شارةكةوة هةلَاتو    
ئةطةر زانيبامشان، مةحالَ بوو جلوبةرطيكي ديكةمان وةضنط بكةويت،        
      ضونكة هةر كةسةرةتا طةيشتينة نةخؤشخانةكة جلوبةرطـةكانيان ثـي

كاثتنةكة لـةناكاو نةرِانـدي بةسـةر       .  ثاشان سووتانديان   و داكةندين
       ك لةكةشتييةوانةكانداو كةوتة سةركؤنةكردين لةسةر بووين ئيمة يةكي

بةآلم ثاش ئةوةي كةشتييةوانةكة بؤ تاويـك كـاثتين         . لةكةشتييةكةدا
بردةالوةو دواي نيوسـةعاتيك لةضةندوضـوون، تـوورِةيي كـاثنت          

  و رةوييةوةو بةبيـدةنطي ضـووة نيـو ذوورة تايبةتييةكـةي خـؤي           
ئيدي لةو رؤذةوة كةس    . بةدووربينةكةي ملي كةوتة تيرِوانيين دةرياكة    

ثينج مانطي نيو كةشتييةكةمان بةبيدةنطي بردةسـةر،       القةي نةكردين،   
 نةئيمةش زايت ئةوةمان دةكرد      و نةئةوان هيض ثرسياريكيان يلَ دةكردين    

 ئاويـان دةدايـين،      و رؤذانة تةا يةك جار نـان     . لةطةلَياندا بدويني 
راثةرِاندين هيض جؤرة ئيشوكاريكي نيو كةشتييةكة، ئةطةر زؤر طضكةو         

. ة، بةئيمةيان رانةدةسثاردو هةر بؤ خؤيان ثيـي هةلَدةسـتان       ساناش باي 
هةر لةسةرةتاوة طومامن لةبيدةنطييةكةيان ثةيداكردبوو، دةمزاين لةثشت       

ئةوةي !.  نيازيكي شاراوة خؤي حةشارداوة     و ئةو بيدةنطيةيانةوة مةرام  
 ئةوةبوو لةئيوارةي .  سي رؤذ روويدا    و كةليي دةترسام ثاش ثينج مانط    

ــتييةكةمان  ــك لةكةش ــةوةي ثاثؤرِي ــدا دواي ئ دوارِؤذي مانةوةمان
نزيكبؤوة، كاثتين ثاثؤرِةكة بةثةيذةيةكي لةطوريس دروستكراودا كـة        
لةاليةكي كةشـتييةكةمانةوة شـؤرِ ببـؤوة، خـؤي طةيانـدة نيـو             

ثـاش كـةميك    .  ضووة الي كاثتين كةشتييةكةمان     و كةشتييةكةمان  
ثاثؤرِةكة سـةفتةيةكي ثـارةي لةبـةرِكي        طفتوطؤ، كاثتين     و مشتومرِ

. دةستةرِاسيت ضاكةتةكةي دةرهيناو داية دةست كاثتين كةشتييةكةمان      
 بةثةيذةكـةدا ضـووينة نيـو     وئيدي هةردواي ئةوة ثيش خؤي نـاين   

ئـةوةبوو هـةر    . ثاثؤرِةكة، كةذمارةيةكي زؤر كةشتييةواين تيـدابوو     
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وتةرِي، نازامن لةرِيطا بـؤ     كة) سني(يةكسةر ثاثؤرِةكة بةرةو دوورطةي     
  و هةموو برادةرةكامن جطة لةمن جلكةكاين بةريان داكةندو بـةرِووت        

هةر كةطةيشتينة دوورطةكة، هةر شةش برادةرةكةميان      . قوويت دانيشنت 
رةنطة هةر  .  لةو رؤذةوة كةسيامن نةبينييةوة     و بةثةلة بردة نيو كؤيلةكان   

اويـشيان وةك دةموضـاوي      دةمووض  و بةزوويي رةنطيان طؤرِدرابيت  
هـةر لةسـةرةتاوة ثاسـةوانةكان منيـان     !. ئةوان ذةنطي يلَ نيشتبيت   

جياكردةوةو بةثةلة يةكيكيان ضوو بةشوين كاهينةكاندا، دوو كـاهني         
 زؤر بةطـةرمي     و ثاش تاويك بةخؤشحالَييةوة بةرةوالي مـن هـاتن       

 جلوبـةري   كةبةرةو ثةرستطاكة كةوتينةرِي، سةرجني   . لةئاميزيان طرمت 
  !. كاهينةكامن دا، هةر كتوومت لةجلةكاين بةرم دةضوو

*  *  *  

  
  
  
  

دا ضاوم بؤ سـةعاتيك  )سني( جيطةيةكي دوورطةي  ولةهةموو شوين 
 ساتةي تييدام ئاطـادارمب، بـةآلم        و  لةوكات  و دةطيرِا تاوةكو تيي برِوامن   

كةسـيكداو  ثاش ثينج سالَيش لةمانةوةم تاكة سةعاتيكم نة لةدةسيت هيض       
تـاريفي  . نة بةهةلَواسراويش بةهيض كاميك لةديوارةكانةوة نةبينـدووة      

 ضيشتةنطاوو نيوةرِؤو ثاش نيـوةرِؤو       و بةياين(كاتةكان لةدوورطةكةدا بة  
رؤذةكـانيش بـةثيي    . دةكـراو دةناسـرا   ) ئيوارةو شةوو بةرةبـةيان   

ةطةيـشتم،  رؤذذميريكي سةيرو عةجايب دةناسرايةوة، كة هيضي يلَ تينةد    
نةمشدةزاين ضؤن ضؤين دةزانن كامـة بؤنـةو مةراسـيم دةكةويتـة ض             

 زؤرجار واي ليـدةكردم،     ، ساتةكان  و ئةستةمي زانيين كات  ! رؤذيكةوة؟
خةون بةدةنطي ليداين سةعاتة ضالَمةكةي مالَي باثريمـةوة ببيـنم، كـة            

بةمندالَي ضـةند حـةزم دةكـرد دةرطـا         . لةداآلنةكةدا هةلَيانواسيبوو 
  دةستيك لةبةندؤلَةكةي بدةم، بةآلم تا بـاثريم        و شووشةييةكةي بترازينم 

 داثريةم لةذياندا بوون رييان ثينةدام، ثاش ئةوانيش زايت ئةوةم نـةكرد            و
  . دةسيت ليبدةم

 شتومةكيكي نيو مالَةكـةي بـاثريم وةك خـؤي         و هةموو كةلوثةل 
عةزياكةي تيدا دةذيـا    مايةوة، تاوةكو بةمةبةسيت ديتين ئةو رووبارةي كة      

! لةرِؤذيكدا جانتاكةم ثيضايةوةو بـؤ هةفتةيـةك مالَةكـةم جيهيـشت        
 بةيب ديتين ئةو رووبارةي      و لةئيوارةيةكي باراناويدا ثاش ئةوةي بةناكامي    

بيباكانة ضوومة نيو كؤآلنةكةي مـالَي      . عةزياكةي تيدا دةذيا طةرِامةوة   
 لةبةردةركـةي خانووةكـةي باثريمـدا        لةكاتيكدا كةثيم وابوو    و باثريم

راوةستاوم، بةيب ئةوةي بةخؤم بزامن لةبةردةركةي خانوويةكي ديكـةي         
بةيب ئةوةي كة دةركةكة ليبـدةم، يـةكيك        . كؤآلنةكةدا راوةستابووم 

ــويت  ــدو ط ــةي ترازان ــة؟(دةركةك ــيت طةرةك ــدا ). ض لةوةآلم
تـؤ  (يناو طـويت  دةمي هـةلَه  !). خانووةكةي باثريم بؤ نادؤزريتةوة   (طومت
وةآلمم نةدايةوةو بةثةلـة خـؤم طةيانـدة        !). مالَي باثريي ضي؟  ! كيي؟

سةرسووضي كؤآلنةكةو كةومتة ليداين دةرطاي مـالَي ثريةذنـة مـردوو          
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دةرطاكـةي  . شؤرةكة، كة بؤ خـؤي تـةرمي داثريةمـي شووشـتبوو       
لةوةآلمـدا  !). ثةنا بةخوا، ديـسان كـي مـردووة؟       (ليكردمةوةو طويت 

  ونةيهيشت لـةوة زيـاتر بلَـيم   ). ةمت نةبيت، كةس نةمردووة   خ(طومت
داثـرية، تـؤ مـن      (بة لةسةرةخؤيي طومت  ). ئةدي بؤضي هاتوويت؟  (طويت

  !)دةناسيت، وةنيية؟
ثاش ئةو وةآلمةي داثرية، ئاهيكم ثيدا      !). ئةدي(بةسةرسامييةوة طويت 

ي بةمةبةسيت ديتين ئـةو رووبـارةي كةعةزياكـة       (هاتةوةو ثاشان طومت  
لةنيوداية، تةا بؤ ماوةي هةفتةيةك خانووةكةي باثريم جيهيشت، بةآلم         

يـان رةنطـة    ! ئيستا دةبينم خانووةكةي باثريم لةشويين خؤيدا نـةماوة       
كـةميك  ! زريتـةوة ؤ من ثـيم نةد     و خانووةكةي لةشويين خؤيدا بيت   

ي لةمةوثيش شتيكي سةير روويـدا، لةكاتيكـدا ثيموابـوو لةبـةردةرك       
خانووةكةي باثريمدا راوةستاوم، بةيب ئةوةي بةخؤم بزامن، لةبةردةركةي        

ئةمة جطة لـةوةي ئـةو      . خانوويةكي ديكةي كؤآلنةكةدا راوةستابووم   
. كةسةي دةركةي دةريي ترازاند بةهيض كاميك لةهاوسيكامنان نةدةضوو       
م طةرضي دلَنياشبووم لةوةي كة لةطةرِةكةكةدا بةهةلَةدا نةضووم، بـةآل        

ديتين ئيوة دةهينـدةي تـر دلَنيـاي كـردم، ضـونكة شـوينجيطةي              
خانووةكةتان، بؤ من سةنطي مةحةكة، كةهـةرطيز لـةيادم ناضـيتةوة،      
بةتايبةت كةداثريةم ثيش ضةند رؤذيك بةرلةوةي مبريت، لةوة ئاطاداري         

طةرضي شـوينجيطةي   . كردبووم كةهةركاتيك مرد، ئيوة ئاطادار بكةم     
ةي ئيوةشم دةزاين، بةآلم دةيـان جـار شـوينجيطةكةي بـؤ            خانووةك

وةسفكردم، هةروةك ئةوةي تـةا ضـةند مـةتريك لةخانووةكـةي           
ثاش ئةوةي كةدلَنيابوو لةوةي كةهيـضي تـر        !). باثريمةوة دوور نةبيت  

 داثـريةت، وةك خوشـكي    ومـن (نالَيم، بةدةنطيكي سؤزاوييةوة طويت   
دةمي دةركةكةمدا تيثةرِبايـة، بيطومـان      يةكدي وابووين، هةر كة بةبةر    

طةر بةسةرثيشةوة باية، هةوالَيكي هةر دةثرسيم، ئةمة جطـة لـةوةي           
ي خؤمامنان  ي ثيكةوة باسي سةردةمي جحيلَ     و زؤرجار بةتايبةت دةهاتة الم   

دةكرد، بةآلم من هةروةك بؤخؤت دةزانيت، مردوو شـؤري حـةوت           
 دوورودريذ هةر هيندةم ثيكرا ضـةند       طةرِةكم، بؤية بةدريذايي ساآلنيكي   

جاريك بةسةرداين بضمةالي، بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا دةيان جار مردووي         
 وةم شووشتووةو داثريةشتم بةم دةستانةي         و ئةم دراوسيي ئيئةو دراوسي 

جـا بؤيـة ناكريـت      . خؤم شووشتووةو هةر بؤخؤشم كفنم كـردووة      
كةنطي خانووةكةي ئةنطؤ   . دا بضم لةشوينجيطةي خانووةكةتاندا بةهةلَة  

سةيرة بةهةفتةيـةك بنيـادةم     . لةم كؤآلنةدا بووة، كةتؤ باسي دةكةيت     
شوينجيطةي مالَي باثريي خؤي لةبريدةكا، نازامن ض شتيك بـةو رادةيـة         

 نةزانيت، مالَي    و هةروةك ئةوةي نابةلَةد بيت   ! سةري يلَ شيواندوويت؟  
 حـةوت كـؤآلين      و ةرِةكةكـةمان باثريت دةكةويتة بةشي ذوورووي ط    

. بةينة، لةطةلَ ئةم كؤآلنةي كةتؤ ثيتواية، كؤآلنةكةي مالَي باثريت بيت         
ئةمة جطة لةشتيكي زؤر طرنط كة لةبريم ضوو هةر لةسـةرةتاوة ثيـت           
بلَيم، خانووةكةي باثريت لةكؤآلندا نيية وةك هةر ريـزة خانووةكـةي           

). رةآليـةو روو لةثيدةشـتة   بةشي ذوورووي طةرِةكةكةمان بةرةكةي بة    
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 رووم طؤرِا، بةثةلة ثريةذن جاميك ئاوي بـؤ          و  رةنط  و هيندة ثةشؤكام 
 داية دةستم، ئاوةكةم بؤ نةخورايةوةو هـةر بـةثرِي جامةكـةم            و هينام

 بـةدةر   وبةبيدةنطي بةردةركةي مالَي ثريةذمن جي هيشت   . دايةوة دةسيت 
ـ         شكمدا دةزرنطانـةوة،   لةويسيت خؤم، يةكة يةكـةي قـسةكاين لةمي

بةضةشنيك كة بةيب ئةوةي مةبةسـتم بـوو بيـت، خـؤم لةثيدةشـتة          
بةربةرِةآلكةي بةردةمي مالَي باثريمدا بينييةوة، كة بةمنـدالَي زؤرجـار          

  .  توول توولينم تيداكردبوو وهةلوكين
  و هةر كةطةيشتمة ئـةوي، لةناخـةوة ثيكـةنينم بـةخؤم هـات           

 بـوو هـةموو خـةلَكي كؤآلنةكـةم لـةخؤم           باش(لةبةرخؤمةوة طومت 
هةر زؤر بةرِاسيت، لةو كؤآلنـةدا بةشـوين       ! كؤنةكردةوةو نةمكردة قاو  

ئةطةر دةركةي مالَي ثريةذمن يلَ نةدايـةو       ! خانووةكةي باثريمدا دةطةرِام؟  
بةجواين طويم لةقسةكاين نةطرتبا، رةنطة ئيستاش بةمةبةسيت دؤزينةوةي        

  .!)ةو كؤآلنةدا طةرِابامخانووةكةي باثريم هةر ل
جانتاكةم دا بةشامنداو لةدةركةي دةرةوةي خانووةكةي باثريمـةوة        
ضوومة ذوور، كة جانتاكةم كردةوةو دةفتـةرة هـةزار الثةرِةييةكـةي           

 جلكة سةربازييةكانيم بيين، ئةوة بةخةيالَمدا هات طـةر ثـاش            و باثريم
ي بـضم،    ناضـارمب بـةوةي بـؤ       و سةفةريكي تر بكةويتة بـةر ريـم      

لةطةرِانةوةمدا ئةطةر بةرِاستيش خانووةكةي باثريمم بـؤ نةدؤزريتـةوة         
رةنطة زؤر طرنط نةبيت بةالمةوة، ضونكة طرنطترين شتيك كة لةوةوة          

  و دةفتـةري يادةوةرييـةكان     و بؤم جيمابوو، دةسيت جلـي سـةربازي      

من سةعاتةكةي بةرباخةلَي بوو، كة بةيب ئةوةي بةخؤم بـزامن هةرسـيكيا          
ثاش وضانيكي كةخمايةن، كةومتة تةماشـاكردين      . لةجانتاكةمدا هةلَطرتبوو 

 شتومةكيكي نيو مالَةكـةي بـاثريم، بةشـيكي زؤرمي           و طشت كةلوثةل 
هـةر كةسـةعاتة    . نةكةوتة بةرضاوو ضةنديش بؤيطةرِام نةمدؤزييـةوة     

بةرباخةلَةكةي باثريم لةكاردةكـةوت، ثيكـةوة دةضـووينة طـضكة          
سةعات ضاككردين نيو طوزةري زةرِةنطـةران، كةدةكةوتـة        دوكانيكي  

 زيـووي تـواوةي    و كاديؤم وبنةباين ئةو ذير زةمينةي بؤين طازو بةنزين      
هةر كة بةذير زةمينةكـةدا طوزةرمـان دةكـرد، دةنطـي           . ليدةهات

خرِةخرِي ئاميري تةلَيكردين زيرِو مسي زةردو ضـركة ضـركي ثريـسي           
ثـيش  .  طؤي ثلَثلَة بيـزاري دةكـردم       و ؤبةرؤطلةقالَبداين ضةقالةي ط  

ئةوةي بطةينة طضكة دوكانةكة بةناضـاري دةبـوو لةطـةلَ باثريمـدا            
لةهةموو ضةشنة كارو ثيشةيةكي زةرِةنطةران بـرِوامن، بةتايبـةت ئـةو           

بةتةماشاكردين طرِوشـةوقي ئـاطري ئـةو       . كاتانةي كةكاريان دةكرد  
   رةي كةزةرِةنطةرةكان لةسةر ئةزبيرِةكانيان بـةو     ئاميكي سثي ثارضة زيزي

ثييةي كةدةيانويست بةهؤي ئةوةوة ثيكةوة دةنووساند، هةردةم ضـاوم         
دةضووزايةوة، هةربؤيـة زيـاتر دةمرِوانييـة ئـةو هةمبانـة لةضـةرم             

ثاش ئـةوةي   . دروستكراوةي كةثةيتا ثةيتا بةثي طوشاريان دةخستةسةر     
ةي لةطوزةرةكةدا بةئاشـكرا    دةمانرِوانيية هةموو ئةو جؤرو ضةشنةكاران    

دةضووينة ئةو طضكة دوكانةي كةهةردةم سةعاتةكةي باثريمي       . دةكردا
هةر كةخاوةين دوكانةكة باثريمي دةبيين بةرزة ثي       . تيدا ضاك دةكرايةوة  
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وةك هةميشة، كةباثريم لةسـةر     . لةبةري هةلَدةستاو بةثريييةوة دةهات   
ت، رووي دةكردة خـاوةين     كورسيية دارينةكةي نيو دوكانةكة دادةنيش    

 ثيمواية تاكة جوويةك لةم شارةدا مابيت،       ،بلةجوو(دوكانةكةو دةيطوت 
طةرضي خاوةن دوكانةكة، زماين تةتةلَـةي دةكـرد لـةكايت          !). ئيوةبن

قسةكردنداو زؤر بةزةمحةت دةدوا، بةآلم هةرضؤنيك باية وةك هةميشة         
بامب تا مرديش باسـي  (طوتلةوةآلمي ئةو ديرِة دووبارةبؤوةي باثريمدا دةي 

ضاكةو ثياوةيت ئةو زةمانةي ئيوةي دةكرد، دةزامن ئةطةر ئةنطؤ نةبانايـة           
ئةوة بايب منيش وةك هةموو ئةوانةي كةشار بةدةركران لـةو دةمـةدا،        

 مولَكي زةوت دةكـراو رةوانـةي        و شار بةدةر دةكراو وةكي وان مالَ     
واي ئةو وةآلمة دووبـارة     هةموو كاتيك باثريم د   ). شوينيكي ديكة دةكرا  

بؤوةي بلة جوو، ضاوةكاين ئاويان تيـدةزاو ثاشـان ثـرِ بةسـييةكاين             
ئيـدي دواتـر بلـةجوو، خـةريكي        . هةناسةيةكي قوولَي هةلَدةمـذي   

هةر كـة لةضـاككردنةوةي     . ضاككردنةوةي سةعاتةكةي باثريم دةبوو   
  و خؤيباثرييشم يان يادةوةرييةكي كؤين     . دةبؤوة، دةيداية دةست باثريم   

بايب بلةجووي دةطيرِايـةوة، يـان ثـاش خوداحـافيزي دوكانةكـةي            
هةردةم ثاش ضاككردنةوةي سـةعاتةكةي بةختـةوةرييم       . جيدةهيشت

 خؤشـحالَ دةبـوو    ولةضاوةكانيدا دةبينييةوة، بةرِادةيـةك كامـةران     
. كةهةرضييةكي لةوكاتةدا لةدةست هاتباو بؤي كرابا، بـؤي دةكـردم         

ةدا هةر ثرسياريكم بةخةيالَدا هاتباو لـيم ثرسـيبا،         جطة لةوةي لةوكاتان  

ئةطةر مةبةستيشي نةبا بةرِاسيت وةآلمم بداتـةوة، وةآلميكـي واي بـؤ            
  . دادةتاشي كةثيي قايل ببم

لةيةكيك لةئيوارةكاندا ثاش ئةوةي طضكة دوكانةكةمان جيهيشت،       
  !). باشة بؤ منتان ناوناوة موسا؟(بةباثريم طوت
 سةرسـامبوون بةثرسـيارةكةم،      و  كـةميك ثةشـؤكان    باثريم ثاش 

ض ثيويست دةكات بثرسيت، جطـة      ( طويت  و دةستيكي خستة سةر شامن   
لةوةي بؤ خؤت دةزانيت، هةركةسيك كة لةدايك دةبيت نـاويكي يلَ            

  ). دةنريت، تا ثيي بناسريتةوةو بانط بكريت
ؤسـتاي  بـةآلم مام  (هةر ثاش وةآلمةكةي زؤر بةلةسةرةخؤيي طومت     

 رةوان وةآلمـي     و  ئةطـةر راسـت     و ميذوو، ئةو ثرسيارةي ليكردووم   
نةدةمةوة، ئةوة سفرم لةوانةي ميذوودا بؤ دادةينَ، ئةمة بيجطة لـةوةي           
كةثرسياري ئةوةشي ليكردم كةموسا كي بـووةو لـةض سـةردةميكدا           

سـةبارةت  (باثريم ثاش كةميك تيفكـرين طـويت    ). ذياوةو ض كارة بووة   
 كةبؤ ناوم ناويت موسا، رةنطـة تـةا لةبةرئـةوة بووبيـت،             بةوةي

كةخؤشةويسترين هاورِييةكم ناوي موسا بوو، يـان رةنطـة ثةيوةنـديي      
بةوةوة هةبيت كة بةدريذايي ذيامن ناو موسام ثي خؤش بووة، هةربؤية ض            

دةرهةق بةوةش موسا كـي  .  ض ثاش مةرطيشي تؤم ناو نا موسا   و باوكت
ردةميكدا ذياوةو ض كارة بووة، راستييةكةي منيش زؤري        بووةو لةض سة  

لةبارةوة نازامن، هيندةي بيستوومة يةكيك بووة لةكةسـة ناودارةكـاين          
جا لةبةر هؤيةكي نةزانراو شارةكةي خؤي جيهيـشتووة،        ) هؤرا(شاري  
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ساآلنيكي دوورو دريذ بةثييان رؤيشتووةو طةيشتؤتة دارسـتاين ضـياي          
ةي ماوةيةكي دوورو دريذ لةويدا ذيـاوة، لةشـةويكدا         ثاش ئةو . زاطرؤ

وة بينـدووةو طـويي     )جالؤ(خةوين بةرِزطاركردين كؤيلةكاين دوورطةي     
لةسةر دةسيت تؤ كؤيلةكاين دوورطـةي      (لةدةنطيك بووة كةثيي طوتووة   

رزطاريان دةبيت، هةربؤية دةبيـت بـةزووترين كـات خـؤت           ) جالؤ(
 خـؤت كؤتـايي بـةذياين دةسـةآلتداريي          بةدةسيت  و بطةيةنيتة ئةوي 

 دةبيت توند هةردوو دةستت لةبينةقاقاي طريبكةيت     . دوورطةكة ينيت 
تؤ لةم ساتةوة هةلَبذيردراوي ئةو كـارة       .  تا دةخنكيت بةري نةدةيت    و

  ).ثريؤزةيت
بةياين كةوةخةبـةر ديـت، خـؤي بةتـةنيا لـةنيو كةشـتييةكي             

ـ  . ضارؤكةداردا دةبينيتةوة  اتةوةختيكي كةخمايـةن، كةشـتييةكة     ثاش س
هةر كـةثي دةنيتـة سـةر       ) جالؤ(دةطاتة كةناري باكووري دوورطةي     

خاكي دوورطةكة، بةرِيكـةوت بـةرديك كـة لةوكاتـةدا لةاليـةن            
كة .  دةبووريتةوة  و كةسيكةوة توورِ هةلَدةدريت، بةر سةري دةكةويت     

هاتؤتة ئـةو دوورطةيـةو     بةئاطاديتةوة، ئةوةي لةياد دةضيتةوة كةبؤضي      
ئيشوكاري لةوي ضـيية؟ بةرِيكـةوت دةبيتـة نزيكتـرين بـرادةري            

. دةسةآلتداري دوورطةكةو ساآلنيكي تةمةين لةكؤشكةكةيدا دةباتةسـةر   
ثاشان لةيةكيك لةرِؤذة هةرة طةرمةكاين دوورطةكـةدا، كتيبيكـي زؤر         

اين يـةكيك   طةورةو قورسي سةر بةرزترين رةفةي يةكيك لةكتيبخانةك      
لةثةرستطاكان دةكةويت بةسةريداو هةموو ئةو شتانةي كةثيشتر لةيادي        

هةر كة دةسةآلتداري دوورطةكـة دةبينيـت،       . بؤوة وةيادي ديتةوة  وض
دةست دةداتة بيين و لةوةدايـة كـةبيخنكينيت، كاتيـك دةسـت و             

ش دةسةآلتداري دوورطةكة ثـا   . ثيوةندةكاين لةدوا ساتدا فرياي دةكةون    
ئةوةي ديتةوة سةرخؤي، لةجيي ئةوةي كةهةر يةكسةر لـةملي بـدات          
بةثاسةوانةكاين دةلَيت سةرةتا نان و ئاويكي باشي بدةينَ و بةيب ئـةوةي            
ئةزيةيت بدةن، هةر بةزيندووييت بيخةنة نيو تابووتيكةوةو سةرةكةي باش         

 نيـو   بنيتةوةو ضوار دةوري بزمار ريذ بكـةن، ثاشـان فرِيـي بدةنـة            
ئيدي ناشزامن ئةو رووبارة لةنيو دوورطةكةدا بووة، يـان         . رووبارةكةوة

ئـةوةي  ). لةشوينيكي تردا بووةو بةتايبةت تابووتةكةيان بؤئةوي بردووة      
باثريم سةبارةت بةموسا بؤي باس كردبووم، ثاش ضةند رؤذيـك هـةر            

دوو كةومتـة   كةمامؤستاي ميذوو ثيي ناية نيو ثؤلةكةمانةوة، يب سـي و           
تاقسةكامن تةواوكردو هـةموو ئـةوةي      . طيرِانةوةي ئةوةي كةبيستبووم  

ثاشان بؤ تاويك   . كةدةمزاين يب كةم و زياد بؤم طيرِايةوة، هيضي نةطوت        
دةبيت باثريت ثيـي رابوواردبيـت و       (داية قاقاي ثيكةنني و دواتر طويت     

  جطة لةتؤ، هةم   ! طالَتةي بةئةقلَت كرديبـت     ئةطينا بيوو كـةس دةزاني
كةموسا لةهيض ئان و ساتيكدا ثيي نةناوةتة سةرخاكي هيض دوورطةيةك          

تةنانـةت طومـانيش لـةوة      . و هيض كاتيكيش نةخراوةتة نيو تابووتةوة     
دةكريت كةمردبيت، ضونكة بؤ دواجار بةسةر ضـيايةكدا هـةلَزناوةو           

يت بينينةوة ثـاش  موريدةكاين بةمةبةس. ئيدي بؤ هةتا هةتاية نةطةرِاوةتةوة  
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هةفتةيةك لةنةطةرِانةوةي بةضياكةدا هةلَزناون و جطة لةدار عةساكةي        
  ). هيض شتيكي دييان نةبينيوةتةوة

طةرضي مامؤستاي ميذوومان زؤر بةدلَنياييةوةو بؤ ضـةند جاريـك          
هةروةك ئةوةي كة بةرِاسيت وابووبيت هةمان سةرطوزشـتةي موسـاي        

 لةوةدابوو كةهيض طومـانيكي سـةبارةت       دووبارة كردةوة، بةآلم سةير   
مامؤستاي ميذوومان تـا كؤتـايي   !. بةقسةكاين باثريم ال دروست نةكردم    

وانةكةمان كؤلَي نةدا لةدووبارةكردنةوةي قـسةكاين ثيـشووي، هـةر          
كةزةنط لييدا، ثؤلةكةي جيهيشت و بةبيزارييةكـةوة بةثيثليكانـةكاين         

كةضاويكم بةسةرتاثاي ثؤلةكةماندا   . ربةردةم ثؤلةكةماندا سةركةوتة سة   
طيرِاو روانيمة سةرجةم قوتابييةكان، هةستم كرد يب هةست و خوسـت،           
وةك كؤمةلَيك جةستةي مؤمياكراو ثيكـةوة لـةخالَيكي بنميـضةكة          

  . دةرِوانن
*  *  *  

  
  

ةوة لةثينجـةمني سـالَي   )شـةمهوز (بةبؤنةي يادي سالَرِؤذي مةرطي   
يرترين كةشيك كةوت، كـة بـةثيي برِيـاريكي         مانةوةمدا، ضاوم بةسة  

هةر لةبـةياين ئـةو     . لةو سالَةدا دةبوو بةو ضةشنة ياد بكريتةوة      ) كرِالَ(
رؤذةدا بؤ يةكةجمار طويم لةدةنطي دةهؤلَ بوو لةنيو دوورطةكـةدا كـة    

 ،بةخيرايي خـؤم طةيانـدة طؤرِةثانةكـة      . بةئيقاعيكي سةربازي ليدةدرا  

ي زجنرييكيان بةدةستةوة بوو، بةرِيزو بةيةك لةدواي       كؤيلةكان هةريةكة 
طةيـشتنة طؤرِةثانةكـة    ) كرِالَ(كاهينةكاين ثيش   . يةك ضاوةرِي بوون  

هةنديكيان لةثشت سةكؤكةو ئةوانةي ديكةش لةثيش سةكؤكةدا ريزيان        
  . بةست، هةر لةسةرةتاوة دةفة طةورةكاين دةستيان سةرجني راكيشام

سةوانةكاين نيو طؤرِةثانةكة كـة بةشـيوةيةكي   ثاش ئةوةي هةموو ثا   
بآلو وةستابوون و لةهةموو اليةكـةوة ضـوار دةوري طؤرِةثانةكـةيان           

و دةسـت و ثيوةنـدو      )كرِالَ(دابوو، ضةند جاريك ثييان لةعةرد كويت،       
) كـرِالَ (ثاش ماوةيةك   . ثاسةوانة تايبةتييةكاين طةيشتنة نيو طؤرِةثانةكة    

كؤكة، ضةند جاريك ثةجنةكاين دةسـيت تةقانـد،        خؤي طةياندة سةر سة   
ثاشان لةبةر كةوتة طوتين وتاري تايبةت بةو رؤذة، كة بةزةمحةت تـؤين            
دةنطي خؤي بؤ طرِ دةكراو زياتر تؤنيكي لةرزؤك و زيقاولَةو جارجـارة            

بؤ شاردنةوةي تؤين شيواوي دةنطي زوو      ) كرِالَ. (نووساو دةكةوتة طويم  
ةوانة دةهؤلَ ليدةرةكان دةكرد، تـاوةكو تونـدترة        زوو ئاماذةي بؤ ثاس   
لـةو  ) كرِالَ(طةورة كاهني بةمةبةسيت رزطاركردين     !. لةدةهؤلَةكان بدةن 

) كـرِالَ (بارة ناهةموارةي كةتيي كةوتبوو، هةر بؤخؤي و بةيب ئةوةي كة 
ثيي بلَيت، بةدةنطيكي بةرزو تؤنيكي قةلَةوو طرِ كةوتة قسةكردن، بةآلم          

ي زؤر شثرزةو شيواو كرد، كة لةبزواندين       )كرِالَ(ستثيشكةرييةي  ئةو دة 
يـةكيك لةكاهينـةكان    . ثةيتا ثةيتاي قامكةكانيـدا وةدةر دةكـةوت      

بوو لةطةورة كاهني ضـووة     ) كرِالَ(كةئاطاداري ئةو حالَةتة نائاساييةي     
طةورة كاهني هةر يةكسةر تؤين دةنطـي    . ثيش و شتيكي بةطويدا ضرثاند    
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رِي و هيندةي ناسك و باريك كردةوة كةزؤر لةتؤين شـيواوي           خؤي طؤ 
دةنطي طـؤرِدراوي طـةورة     ) كرِالَ(هةر كة . خراثتربوو) كرِالَ(دةنطي  

. كاهيين بةرطوي كةوت، كةميك هاتةوة سةرخؤي و برِيك ئارام بـؤوة          
هةروةك لةسةرةتاشدا طومت ئةم    (طةورة كاهني لةكؤتايي قسةكانيدا طويت    

 نةي دنيـابيين و        )كرِالَ(يةي  برِيارة نويويكي بيي طةورةو مةزمنان، ئيلهامي
دلَسؤزييةيت دةرهةق بةو كةلَة ثياوةي كة ئةم دوورطة وشك و برنطةي           

مان لةياد بـضيت،    )شةمهوز(ناكريت سالَرِؤذي مةرطي  . ئاوةدان كردةوة 
دةبيت لةرِؤذيكي ئاوادا كةشيكي واي بـؤ خبـولَقينن كةهـةتا هةتايـة      

، دةبيـت   )سني(ئةي كؤيلة بيدةنطةكاين دوورطةي     . ةيادمان نةضيتةوة ل
لةمرِؤدا دةنطي خؤكوتني و لةخؤدان و ليداين زجنرية قةوييةكاين دةستتان،          

  .  تيدا شادو سةرفرازةي)شةمهوز(بطاتة ئةو شوين و جيطةيةي كةرِؤحي 
نيوتان دةبيت لةسةد الوة خؤتان زامدار بكةن و خويين وةستاوو طـة         

برِذيتة سةر خاكي دوورطةكةي شةمهوز، تاوةكو لةناوةوة ثاك ببنـةوةو          
ئيمة شةيداي ئةم دوورطة سيحراوييةي     . لةجةستةتاندا خويين نوي جبميت   

ئةوين، لةئاست ئةودا طضكة بنيادةمني، ئيمة طويرِايةلَي حيكمةتـةكاين          
لة كورتة باآلكاين   ئةي كؤي . ي مةزنني )كرِالَ(و وتة ثريؤزةكاين    )شةمهوز(

ي قارةمان ناكريت،   )شةمهوز(، طةرضي نكؤلَي لةمةزين     )سني(دوورطةي  
بةآلم ئةطةر ئةويش نةبايةو لةو سةردةمةدا دوورطةكـةي نةدؤزيبايـة،          

!!. مانةوة دةدؤزرايـةوة )كرِالَ(ئةوة بةدلَنياييةوة لةم سةردةمةدا لةاليةن    
 هـةر كـةطويتان     ،)سـني (ئةي كؤيلة ضاو خةوالَووةكاين دوورطـةي       

لةدةنطي دةفةكامنان بوو دةبيت حالَ بتانطريت و بةضةشنيك لـةخؤتان          
بدةن كةتا ئيستا نةك هةر لةدوورطةكةماندا، بةلَكو لةدنيادا نةبيندرابيت         

هةر كة طةورة كاهني قسةكاين تةواوكرد، كاهينـة دةف         ). و نةكرابيت 
شنيك دةنطـي دةهـات     بةدةستةكان، كةوتنة ليداين دةفةكانيان، بةضة    

كةئيقاعي دةنطي دةقي دةرويشةكاين ئةو شـارةي وةبـري دةهينامـةوة           
دةنطي زجنريي دةست كؤيلةكان، ئةو دةمةي كةبـةر        . كةجيم هيشتبوو 

ثشت و سنط و سكيان دةكةوت تا دةهات دةنطي ليـداين دةفـةكاين             
       جطة لةدةنطي زجنريةكان، هيض دةنطيكـي  دةشاردةوة، ثاش ماوةيةك بي

كؤيلةكان تادةهات توندتر زجنريةكانيـان بةثـشيت       . ديكة نةدةهاتة طويم  
ثينةدةضوو . خؤياندا دةدا كةهةر دةتطوت دةميكة ضاوةرِيي رؤذيكي وان       

هيض ئازاريكيان ثي بطات، بةلَكو لةطةلَ هةر وةشاندنيكي زجنريةكـةي           
 دةمووضـاوي  دةستيان برِيك زياتر ضاوة ساردو سرِةكانيان دةطةشايةوةو   

ذةنططرتوويان رةنطي دةطؤرِا، ثيدةضوو لةناخـةوة ضـيذيكي سـةيرو          
ئةفسووناوي لةو ضةشنة ئةشكةجنةدانةي خؤيان وةربطـرن و حـةزيان          

ثاش تةواوبووين مةراسيمي شني و لةخؤداين كؤيلـة        . بةتةواوبووين نةبيت 
و و دةسـت و ثيوةنـد     )كرِالَ(نيرينةكاين بةشي خؤرئاواي دوورطةكة،     

  . ثاسةوانة تايبةتييةكاين، خؤيان طةياندة بةشي خؤرهةآليت دوورطةكة
كاهينةكانيش ثاش ماوةيةك بةضةند بةلةميك لةرِووبارةكة ثةرِينةوةو       
خؤيان طةياندة ئةوبةري رووبارةكة، دواجار من و يةك دوو ثاسـةوان           
             كي لةوانـةي تـر طـضكةترو بـةيبو بةلةميمابوون، ضووينة ني كةجي

هةر كةطةيـشتمة طؤرِةثـاين    . ليدان طةيشتينة ئةوبةري رووبارةكة   سةولَ
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خؤرهةآليت دوورطةكة، ضاوم بةكؤيلة ميينةكان كةوت كةهةريةكـةيان        
سنط و مةمكي خؤيـان داثؤشـيبوو،       ) كرِالَ(بةوينةيةكي مام ناوةندي    

قذرِنني و سنط كوتان، راهيبةكان يةكة يةكة       بةآلم ثيش ئةوةي بكةونة     
يان كؤكردةوةو خستيانة نيـو سـندووقيكي تايبـةيت         )كرِالَ(  وينةكاين

قذرِنني و سنط كوتاين كؤيلة ميينـةكان، زؤر   . رازاوة بةنةخش و نيطار   
لةدميةين بةزجنري لةخؤداين كؤيلة نيرينةكان كاريطةرتر بوو بةالمـةوة،         
هيندةي نةبرد سنط و مةمكي خؤيان شني و مـؤركردةوةو زؤربـةي            

بيدةنط دةطريان و ماسولكةكاين    .  تةثلَة سةري خؤيان رين    تالَة قذةكاين 
دةموضاوان بةضةشنيك طرذ دةبؤوة كةهةر دةتطـوت هاكـا دلَيـان           

دةنطي ئيقاعي دةيف راهيبـةكان لـةنيوةوة طـرِي      . دةتةقيت و دةمرن  
دةدان و ثيدةضوو كةبيانةويت داخ و كةسـةرو زووخـاوي ضـةند            

) كـرِالَ . (ط كـوتني بـةتالَ بكةنـةوة      سالَةي ذيانيان بةقذرِنني و سن    
طةرضي لةثشت ماسكةكةيةوة سيماي ديار نةبوو، بـةآلم بةضةشـين          
جؤري وةستان و هؤطري و ئارامييةكةيدا ثيدةضـوو زؤر بةكـةيف و            

كة مةراسـيمي يادكردنـةوةي سـالَرِؤذي مـةرطي         . خؤشحالَ بيت 
ايةوة بـؤ   كؤتايي ثيهات، هةموو شتيكي نيو دوورطةكة طةرِ      ) شةمهوز(

باري ئاسايي خؤي و بيجطة لةضةندان ثةلَة خويين تيكـةلَ بةئارةقـةي        
جةستةي كؤيلةكان هيضي ديكة لةسةر خـاكي هـةردوو طؤرِةثـاين           

  . دوورطةكة جي نةما

*  *  *  

6  

  
  

كة شةو داهات، ضةندان ثةلَة خويين تيكةلَ بةئارةقـةي جةسـتةي           
 دوورطةكة جي مـابوون،    كؤيلةكان، كة لةسةر خاكي هةردوو طؤرِةثاين     

بةهيوريي بوونة ضةندان بالَندةي بالَ خويناويي دةندووك دريـذي ضـاو        
طةورة، ثاش ئةوةي بةشثرزةيي لةهةموو شـتيكي نيـو دوورطةكـةيان           

لـةئامساين  . رواين، يةك لـةدواي يـةك لةشـةقةي بالَيانـداو فـرِين          
نـدا  دوورطةكةدا بـؤ تاويـك وةك طـةردةلووليك بـةدةوري خؤيا        

نازامن بؤ لةوكاتـةدا    . هةلَسوورِان و ثاشان لةبةرضاومدا ونبوون و نةمان      
بالَندةكاين شارؤضكةيةكي نزيك ئةو شارةم وةبريهاتةوة، كةثيشتر تييـدا         

ثيش ئةوةي بالَندةكاين ئةو شارؤضكةية، هةرهةموويان ثيكـةوة        . ذيابووم
 جاريك بةمةبةسـيت    لةرِؤذيكي بةهاردا تةنطةنةفةس بنب و خبنكين، ضةند      

ديتنيان خؤم طةياندبووة شارؤضكةكة كةتةا لةيةك ريطـةوة دةكـرا          
يةكةجمار كةويستم خؤم بطةيةمنة ئةوي، بةوثييةي نابةلَـةد        . بضيتة نيوي 

بووم، بةئاساين ئةو ريطةيةم بؤ نةدؤزرايةوة كة تةا ريطةيةكي ضـوونة           
ثـاش  . طةي تردا رؤيـشتم   سةرةتا بةسي ضوار ري   . نيو شارؤضكةكة بوو  

ماوةيةكي دوورودريذ، هةستم بةوة دةكرد، ئةو ريطةيةي ثييدا هـاتووم          
ناضيتةوة سةر شارؤضكةكة، ئةوةبوو دواتر كةومتة دووي ضةرضـييةك         
كةثيم وابوو بؤ شارؤضكةكة بضيت و باش بوو بةهةلَةدا نةضوو بـووم و             

كةبةمةبةسـيت  هـةر   . بةماوةيةكي كةم طةيشتمة نيـو شارؤضـكةكة      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

                                            97                                                                                                                      98  
  
  
 

تةماشاكردين دةوروبةري خؤم، سةرم هةلَربِي و يـةكيك لةبالَنـدةكامن          
بيين، نةك هةر بةديتين ثةشؤكام، بةلَكو برِيـك تـرس و خؤفيـشي ال              

ئيدي ثاش ئةوةي لةزؤر شوين و جيطةي شارؤضـكةكةدا         . دروستكردم
دةيان بالَندةي لةو جؤرو ضةشـنةم كةوتـة بةرضـاو، هيـدي هيـدي        

هةر يةكيك لةبالَندةكان دوو هيندةي     . ةرةخؤتر كةومتة سةيركردنيان  لةس
مرؤظيكي ئاسايي باآلو قةآلفةت و قةبارةيان هـةبوو، بـةآلم سـةرباري           
طةورةيي و دريذييان زؤر بةئاساين هةلَدةفرِين و ئامساين شارؤضـكةكةيان          

ارم بةمةبةسيت زانيين شويين مانةوةو هيلكـةكردنيان ثرسـي       . تةي دةكرد 
لةثريترين ثريةذنيكي شارؤضكةكة كرد، كةثرضـي هينـدة دريـذ بـوو            

طةرضي سةرةتا ثيدةضوو طومـاين     . بةناضاري بةدووي خؤيدا رايدةكيشا   
بةآلم ثاش ئةوةي بـؤ  ! لةثرسيارةكةم هةبيت و نةيةويت وةآلمم بداتةوة؟  

 ماوةيةكي دوورو دريذ تيي روانيم و بةقامكة وشك و رةقـةكاين ضـةند        
جاريك سةري خووراندم، دةسيت طرمت و هيدي هيدي بردمييـة نزيـك            
طةورة قةآليةكي ديريين دةرةوةي سنووري شارؤضكةكة، كةديوارةكاين       

هةركةضوومة نيو قةآلكـة، ذمارةيـةكي   . بةحةوت رةنط بؤية كرابوون   
زؤرم لةو بالَندانة كةوتة بةرضاو، كةتةا يةكيكيان لةسةر يةك هيلكةي          

  . طةورةي رةنط خؤلَةميشي كرِكةوتبووزؤر 
لةطةلَ ئةوةي طةورةييةكةيان ئينساين دةتؤقاند، بةآلم لةرِاستيدا زؤر        
بةستةزمان و بيزيان بوون، بيجطة لةوةي كةدةكرا زؤر بةئاساين و ثـاش            
كةميك تيرِوانني، حوزن و ماتةميكي سةيرو نائاسـايي لةضـاوةكانياندا          

ة دةنطيكيان ليوة نـةدةهات، تـةا كةشـةو         بةرِؤذ هيض جؤر  . ببينيت
دادةهات، هةر هةموويان بةدةنطيكي نزيك لةدةنطي مرؤظ و بـةرِيتمي          

بؤ يةكـةجمار  . ئاوازي حةيرانيكي ديرين تا رؤذ دةبؤوة ضريكةيان دةهات      
كة بةشةو لةشارؤضكةكةدا مامةوة، طةرضـي طرمـة طرمـي هـةورو         

دةبوونـة ريطـري طـويطرتنم      طظةطظ و لوورةي رةشةباو باو بؤران،       
لةبالَندةكان، بةآلم ثاش ئةوةي بؤ ضةند جاريـك طويقـوآلغي هـةمان            
ئاوازي دووبارة بؤوةي بالَندةكان بووم، دةنطيكي هاوضةشين ئةو دةنطةم         
وةياد هاتةوة كة لةيةكيك لةكؤآلنة ديرينةكاين ئةو شارةي ثيشتر تييـدا           

هيدي هيـدي   ) نةوا(كي ثاييزدا كةمن و     ذيابووم و بةرِيكةوت لةئيوارةية   
بةرةو الي كؤنترين بالَةخانةيةكي كؤآلنةكة هةلَدةكشاين، لةناكاو هاتـة         

كة روانيمة دةستة راسيت كؤآلنةكة كـضيكي السـووتاوي بـةر        . طويم
ثةجنةرةيةكي بةنايلؤن طرياوم بـيين، طةرضـي ليـوو قـورِط و زاري             

. كة لةقووآليي ناخي ئـةوةوة بيتـةدةر  نةدةبزواند، بةآلم ثيدةضوو ئاوازة   
م )نـةوا (دةنطي تةقينةوةي بؤمبايةك كةميك رايضلَةكاندم، تةماشـاي        

كـة بـؤ    . كرد، كةكةميك لةسةرووي بالَةخانةكةوة ضاوةرِيي دةكردم     
دةنطيكـي هينـدة    . دووةم جار روانيمة ثةجنةرةكة كضةكةم نةبينييةوة     

 لةميـشكي خـؤمي بـسرِمةوةو    كاريطةر بوو، كة لةوةو بةدوا نةدةكرا 
هةركاتيكيش زؤر خةمبار بووماية لةبةرخؤمـةوة   . لةيادي خؤمي بةرمةوة  

دةكةومتة الساييكردنةوةي ئةو دةنطةي كةثيدةضوو بةسةرهايت وآلتيكـي   
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دابةشكراوو سةرطوزةشتةي شاريكي خاثووركراوو حةكايـةيت هـةموو        
  . مرؤظيكي داماوو كلَؤلَ بطيرِيتةوة

يةكي ئامساين دوورطةكةم كردو بؤ ساتيك ثيموابوو تارمـايي         تةماشة
. ضةندان بالَنـدةي شارؤضـكةكة، لـةئامساين دوورطةكـةدا دةفـرِن          

كةطةرِامةوة بؤ نيو ثةرستطاكة، خؤم طةياندة الي طـضكة ذووريكـي           
الضةثةكي لةتةختة دروسـتكراو، كـةناوةوةي بةتةثـةدؤر رووكـةش        

. بةو كاهينانةي كةدةضوونة خةلَوةتـةوة    ذووريكي تايبةت بوو    . كرابوو
           ،دةرطاي لةدار سـاج دروسـتكراوةكةمي كـردةوةو ضـوومة ذووري
دةمويست لةويدا كةميك السايي دةنطـي بالَنـدةكاين شارؤضـكةكة          
بكةمةوةو طةر بؤ ساتيكيش بيت، وةك ئةوان ئاوازي حةيرانة ديرينةكة          

هاتةدةرو بيستم زارةتـةرةك  بةآلم ئةو دةنطةي لةقورِقورِاطةمةوة   . بضرِم
و ثةشؤكاوي كردم، ضونكة نةك هةر بةدةنطي خؤم نةدةضوو، بـةلَكو           

ديار بوو طـةورة كـاهني   . زؤر طةورةو طرِو بطرة ترسناك و ناقؤآل بوو    
هةرضةندة ذوورةكةشي زؤر دوور بوو، لةو طـضكة ذوورةي كةضـوو           

ةيـشتة الم و    هةربؤية زؤر بةخيرايي ط   . بوومة ناوي طويي لةدةنطم ببوو    
ناشيت ئةو دةنطة طـةورةو قـةوي و عةجايبـة،         (بةسةرسامييةوة طويت 

لةوةدابوو كةوةآلمي بدةمةوة، كاتيك    ). لةقورِقورِاطةي تؤوة هاتبيتة دةر   
  !). ئةطةر دةتوانيت كةميك خبةوة(بؤخؤي دةمي هةلَهيناو طويت

ةلَ خؤيـدا  كةرِؤذ بؤوة، طةورةكاهني بةرِارِةوة ينييةكةدا، مين لةط    
كةزؤر جـوداو جيـاوازبوو لـةو رارِةوة    ) كرِالَ(بردة نيو كؤشكةكةي    

ينييةي كةثيموابوو ثيشتر لةخةونيكمدا ثييدا رؤشتبيتم و لةويوة خـؤم          
بيجطة لةوةي كةنيو كؤشكةكةش زؤر لـةوة       . طةياندبيتة نيو كؤشكةكة  

  .ومجوداو جياوازتر بوو كةثيشتر لةخةونةكةمدا بيندبو
ثاش ئةوةي لةطةلَ طةورة كاهيندا بةثةيذةيةكي لةدار دروستكراودا        
ضووينة نيو ضالَيكي زؤر قوولَ، كةدةكةوتة بةشي دواوةي ثةرسـتطاكةو     
هيندةي ثانتايي دة كاشييةك سةرةكةي واآل بوو، لةويوة بةثيثليكانةيةكي         

ة لـةجيي   هةزار خانةييدا ضووينة نيو طةورةترين هؤلَيكي كؤشكةكة، ك       
باخضة داخراوةكة حةوزيكي طةورةي تيدابوو، كةذمارةيةك لةكـضؤلَة        
سةماكةرو كةنيزةكةكاين كرِالَ لةنيويدا طةمـةيان دةكـردو تريقـةيان          

لةويشةوة ضووينة نيو ذووري ئاذةلَة مؤمياكراوةكـان، بيجطـة     . دةهات
، هـيض  لةمنوونةي دةيان ضةشن و جؤري خةجنةرو مششيرو مةتالَ و طورز      

لةهةمووشي سةيرتر، كتيبخانةكة بـوو كـة       . شتيكي ديكةي تيدانةبوو  
كةرةفةكاين ثي ثرِكرابـؤوة،    ) كرِالَ(لةجيي ثينج كتيبةكةو ئةو وينانةي      

سةدان دةرثي و ذيركراس و طؤرةوي و مةمكـدان و ثـيآلوي ذنانـة              
ئةوثـةرِي  طةورة كاهني كة زاين زؤر بةوردي و        . لةرِةفةكاندا دانرابوون 

سةرسامييةوة دةرِوامنة هةموو ئةو شتانةي لةنيو رةفةكاين كتيبخانةكـةدا         
دارؤ، ئيمة كايت ئةوةمان نييـة،      (بةدةنطيكي نةوي و نةرم طويت    . دانراوة

جطة لةوةي كة رةنطـة نـةزانيت بـؤ         ! لةهةموو شتيك خووردببينةوة  
لةو دةرطايـةي   هةرئةوةندةي  . كاريكي زؤر طرنط تؤم هيناوةتةوة ئيرة     

دةستة راستةوة ضووينة دةري، خؤمـان لـةنيو طرنطتـرين ذووريكـي          
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كؤشــكةكةدا دةبينينــةوة، كةئــةويش ذووري تايبــةت بةخــةوتن و 
هيندةي نةبرد، ضووينة نيـو ذووري تايبـةيت        ). ـة)كرِالَ(حةوانةوةي  

يبةت ، سةرةتا ثزيشكيكي كةميك بةتةمةمن بيين، كة بةئاميريكي تا      )كرِالَ(
فةحسي نيو زارو قورِقوورِاطةي كةسيكي دةكرد، كة بةيب هؤشي لةسةر          
سيسةميكي طةورةي لةدار دروستكراوي بـةزيرِو زيـوو نةخـشينراو          

  . راكشابوو
يةكةجمار دةموضاوي كةسة راكشاوةكةم بةتةلَخي هاتة بةرضاو، بةآلم        

و ثاش ئةوةي ليي نزيك بوومةوة ثارضـةيةك بـةزو دووطـي ثـةمناو            
هةلَئاوساوم بيين، كةسي قات غةبغةبـة لـةذير ضـةناطةيةوة تـاوةكو            

بةئةستةم دووضاوو خالَيكي طضكةم لـةنيو      . سةرسنطي داهاتبووة خوار  
بةزو دووطةكةدا بؤ جوداكرايةوة، بةآلم ضةند ليي وردبوومةوةو طـةرِام     

يدا كةثوو و طويضكةكانيم بؤ نةدؤزرايةوة، تةا شتيكي ديار لةدةموضاو        
  !). ئةمة كيية؟(بةثزيشكةكةم طوت. دةمة زلةكةي بوو

هةروةك ئةوةي طويي ليم نةبووبيت، ضووة الي ئةو ميزة رةشـةي           
دةكةوتة الي تاكة ثةجنةرةيةكي ذوورةكةوةو ئةو جانتايةي كردةوة كـة    

ثاش ئةوةي ضةند ئـاميريكي ثزيـشكي       . لةسةر ميزة رةشةكة دانرابوو   
دةر، طةورة كاهيين بانط كردة الي خـؤي و ضـةند           لةجانتاكة هيناية   

طةورة كاهني دواي ئـةوةي ضـةند جاريـك         . شتيكي بةطويدا ضرثاند  
زؤر بـةهيمين   . سةري بؤ ثزيشكةكة لةقاندو دةستيكي خستة سةرشـاين       

 بؤ تاويك هيضي نةطوت و وةك مـن    ،بةرةو الي من هات، نازامن بؤضي     

ادةهات ئـاميريكي تـري لـةنيو       كةوتة تةماشاكردين ثزيشكةكة، كة ت    
جانتاكة دةهيناية دةرو ئاميرةكةي كةثيشتر دةريهينابوو دةخيستةوة نيـو         

لةوةدابوو، بؤ جـاريكي تـر برِوامنـة دةموضـاوي كةسـة            . جانتاكة
كة بةدوو قامكي موويةكي سثي نيو مسيلَمـي هةلَكيـشاو          . راكشاوةكة

 ثيشان بدات، ضةند جاريك     ثاشان هةر وةك ئةوةي شتيكي زؤر طرنطم      
ئةطـةر نـةختيك بـةوردي      (دواتر طويت . بةبةرضاومدا هيناي و بردي   

تةماشاي كةسة راكشاوةكةي سةر سيسةمةكةت كردبا، هةر بةهةيبةتيدا        
تؤ بلَيـي هـةر     (لةبةر خؤمةوة طومت  !). دةتزاين كةخودي كرِالَ خؤيةيت   

  !). لةزطماكةوة دةموضاوي وابووبيت؟
ي ئةوةي بةيةكيك لـةو ئاميرانـةي لةجانتاكـةي         ثزيشكةكة دوا 

رووي كـردة  . ي فةحس كرد)كرِالَ(دةريهينابوو، بؤ جاريكي تر قورِطي      
باش بوو هةر بؤ خؤي لةهؤش خؤي ضوو، ئـةطينا          (طةورةكاهني و طويت  

). نةيدةهيشت ماسكةكةي البـدةم و فةحـسي نيـو قـورِطي بكـةم            
    ك ثيت، بةثةلة دةسيت دايـة   طةورةكاهني، هةروةك ئةوةي يةكيي طوتبي

ثاشـان زؤر بـة   . كة لةسـةر ميزةكـة دانرابـوو   ) كرِالَ(ماسكةكةي  
دواي ئـةوةي ثزيـشكةكة     ). كرِالَ(لةسةرةخؤيي كرديية دةمووضاوي    

ي بةرزكردةوة، طـةورةكاهني، السـتيكي ماسـكةكةي        )كرِالَ(سةري
ئينجـا طـةورةكاهني، بةضـرثة      . قـاميكرد ) كـرِالَ (لةثشتة سـةري  

 بةيـةكجاري واي ليهـات و       ،نازامن بؤ دةنطـي   (ثزيشكةكةي طوت بة
تؤ بلَيي ضـاك نةبيتـةوةو دةرمانيـك بـؤ          . طةيشتة ئةم حالَةي ئيستا   
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ثزيشكةكة، ثاش ئـةوةي بةدةستةرِاسـيت   ). ؟!دةردةكةي ثةيدا نةكريت 
حةز دةكةم ئةو راسـتييةت     (لةوةآلمدا طويت . كةميك سةر لوويت خوراند   

ثةيوةنديي بةتيكـضووين   ) كرِالَ( تيكضوون و شيواين دةنطي    ثي بلَيم، كة  
ديارة سةرةتا وةك دةبينن،    . ناسروشتييانةي هؤرمؤنةكاين لةشييةوة هةية   

دةنطي دةطؤرِيت، بةآلم ثاش ماوةيةك، زؤر ئؤرطاين تريـشي طـؤرِاين           
!). مةبةستت ضـيية؟  (طةورةكاهني، بةشثرزةييةوة طويت  ). بةسةردا ديت 
مةبةسـتم  (كةميك زياتر لةطةورةكاهني، ضووة ثيشي و طويتثزيشكةكة،  

تةا لةم قؤناغ و دؤخـةي      : ئةوةية، ئةو طؤرِانكارييةي دووضاري بووة    
طـةورةكاهني، ثـاش ئـةوةي مووضـوورِكيك       ). ئيستايدا راناوةستيت 

باشـة لةمـة    (لةكةلَةموسيت ثييةوة تا تةثلَةسةري ميروولةي كرد، طويت      
  !).اوة؟خراثتر ضي تر م
نازامن بؤ تيناطةيت، طوتين ئـةوةي      (بيزارييةكةوة طويت بةثزيشكةكة  

هـةر باشيـشة وةك ئيـوة       !  رةنطة ئاسان نةبيت   ،كةثيويستة ثيت بلَيم  
هاتةوة هـؤش   ) كرِالَ(خةلَكي ئةم دوورطةية نيم و هةر ثاش ئةوةي كة        

نة، راشـكاوا (طةورةكاهني، بةتوورِةييةوة طـويت   ). خؤي، دةطةرِيمةوة 
ئةوةي دةيزانيت، بيلَي.(  

ئـةو  (ثزيشكةكة ثاش كةميك بيدةنط بوون، دةمي هةلَهيناو طـويت        
 ،خؤزيا هةر ئةوةندةش بايـة    . لةئيستادا، هةر بةتةواوي بؤتة نيرةمووك    

هيندة نابات هةموو خاسـيةت و سـيفاتيكي ميينـةي بـةزةقي تيـدا              
طـةورةكاهني،  ). ي تةواو دةردةكةويت و بةماوةيةكي كةم، دةبيتة ذنيك     

بةواق ورِمـاوي   . ثاش ئةوةي ئةو دووسي ديرِةي لةثزيشكةكةوة بيست      
باشة ضي  (وانيم و ثاشان بةخةم و كةسةريكي زؤرةوة طويت       ماوةيةك تيريِ 

ــة و دواي ! بكــةين؟ خــؤمن وامــدةزاين دةردو نةخؤشــييةكي كاتيي
يش لةسـةرةتاوة   طةرضي ثيشتر . وةك جاراين يلَ ديتةوة   ) كرِالَ(ماوةيةك

بةآلم هةرضؤنيك باية   ! تانيوةرِاسيت وتارةكةي، دةنطي طرِي برِي دةكرد     
بةآلم وةك تؤ دةيلَييت، مةسةلةكة لةدةنطدا نامينيـت  . لةئيستا باشتربوو 

رةنطـة نـةزانن، ئـةم      ! بةرِاسيت شتيكي ترسناكة  . و دةبيتة شتيكي تر   
ي مـةزن، ئـاوةدان     )شـةمهوز (دوورطةية ثاش وتار خويندنةوةيـةكي    

  ).كراوةتةوة
ئةي ناكريت لـةجيي    (ثزيشكةكة بةكاوةخؤ زاري بةش كردو طويت     

طةورةكاهني، نةيهيشت قـسةكةي تـةواو      ...). ئةو كةسيكي تر، ببيتة   
ي )شةمهوز(بةثيي دةستووري دوورطةكةمان، كة لةاليةن      (بكات و طويت  

، يـان دةبيـت   )الَكرِ(ئةو كةسةي كةبؤي هةية ببيتة     . مةزنةوة دانراوة 
بووين ) كرِالَ(نةوةي خؤي بيت، يان ئةطةر ريطريك هةبيت لةبةردةم بة          

يةكيك لةنةوةكانيدا وةك تةمةن، يان حالَةتيكي دةرووين، ئـةوة لـةو           
جـا  . كاتةدا تةا نةوةي خزمةكاين دةتوانن ئةو جيطةية ثرِ بكةنـةوة          

ة، كـة   )شـةمهوز (ةيةكي تةا نةو  -دارؤ-،طرفتةكةي ئيمةش لةوةداية  
تاكـة كةسـيكيش بةخزمايـةيت و ثشتاوثـشت         ! ئيستا لةذياندا مابيت  

ي ئيستامانة، كةهيض مندالَيكي    )كرِالَ(ي مةزن،   )شةمهوز(دةضيتةوة سةر 
رةنطة تاكة ضارةسةريكيش ئةوةبيت، كةتاسةر نةهيلَني كةس بـةم         . نيية
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شتر وام دانابوو تاضاك    جطةلةوةي هةروةك ثي  . بزانيت) كرِالَ(وةزعةي
ديارة كةماسـكةكةي   . لةجيي ئةو وتارةكاين خبوينيتةوة   ) دارؤ(دةبيتةوة  

).. ). كرِالَ(يشي كردة دةموضاوي ثيموانيية كةس ثيي وابيت كة       )كرِالَ(
تا دوا هةناسةي ذياين    ) كرِالَ(بةآلم ئيدي   (ثزيشكةكة بةتةوسيكةوة طويت  

  ). بةتةماي ضاكبوونةوةي مةبةهةر بةو ضةشنة دةمينيتةوةو 
دةزامن ضـاك نابيتـةوة،     (طةورة كاهني نةرِاندي بةسةريداو طـويت     

مةبةستم ئةوةية ثيش ئةوةي طويم لةقسةكاين تؤ بيت من خـؤم ئـةوة             
هاتبوو بةخةيالَمدا كةتا ضاك دةبيتةوة كةسيك لةجيي ئـةو وتارةكـان           

بيـت، دةمويـست    ) دارؤ(ي  خبوينيتةوة، بةآلم ثيش ئةوةي طويم لةدةنط     
كةسيكي دةنط قةوي لةجيطةيةكي تري دنياوة ينمـة دوورطةكـةو          

ثزيشكةكة بةسةرسـوورِمانيكةوة   ). وتارةكان خبوينيتةوة ) كرِالَ(لةجيي  
مةبةسـتم  !  لةدوورطةكةدا كةسيكي تـر نـةبوو؟      ،)دارؤ(جطة لة (طويت

ـ     ريت لةكةسـيكي  ئةوةية، كة بؤ ثيش ئةوةي طويت لةدةنطي بيـت، ب
دةرةوةي دوورطةكة دةكردةوة، باشة هةر هيض نةبيت لةناو خؤتانـدا،          
مةبةستم لةكاهينةكانة، كةسيكي وات ضنط نةدةكـةوت، كةرِؤذانـة         

جطةلـةوةي طـةر دارؤ تـةا نةوةيـةكي         . وتارةكاين ثي خبوينيتةوة  
دؤتة بيت، وةك ثيشتر طوتتان ئةي بؤ لةسةرةتاوة ئةوتان نةكر        ) شةمهوز(
  ). ، طةرضي ئيستاش نةضووة بضي)كرِالَ(

مـان نـةكردة    )دارؤ(سةبارةت بةوةي كةبؤضي    (طةورةكاهني طويت 
، حةكايةتيكي دوورو دريذةو رةنطة ئيـستا كـايت طيرِانـةوةمي           )كرِالَ(

) كـرِالَ (دةرحةق بةوةش كة بؤ نةكرا، هيض كاهينيك لـةجيي          . نةبيت
يتةوة، رةنطة نةزانن كةهيض كاهينيك بيجطـة       دابنيم، تا وتارةكاين خبوين   

نيية، ئةطةر ماسـكيش لةدةموضـاو      ) كرِالَ(لةخؤم باآلي هيندةي باآلي   
ديارة زلبووين لةثرِي دةنطي    . بكةن زوو فةرقيان ثي دةكريت و دةزانريت      

زؤر كاري تيكردم، بةآلم لةرِوويةكي ديشةوة بةباآلش هينـدةي         ) دارؤ(
.  ثان و ثؤرِي شان و قةآلفةتيشيان لةيـةك دةضـيت          ـة، بطرة )كرِالَ(

طةرضي منيش لةرِووي ثان و ثؤرِي شان و قةآلفةمتةوة شـتيكي ئـةوتؤم        
فةرق نيية، بـةآلم بةوثييـةي كـة لةزؤربـةي بؤنـةو            ) دارؤ(لةطةلَ  

) كرِالَ(مةراسيمةكاندا جطة لةوةي كةدةبيت لةشوينيكي ديارو نزيك بة       
دةبيت وتاريك يان ضةند ديرِيك بؤ ثشتطريي كردين        رابوةستم و ببينريم،    

وتارو برِيارةكاين ئةو بلَيم، بؤية ناكريت من ماسكةكة لةدةموضاو بكةم و           
  .. ). رؤلَي ئةو ببينم، مةطةر

باشة ناكريت وةك ئةو وآلتةي     (ثزيشكةكة بةعاجبايةتييةكةوة طويت  
بةرِؤتيين كاروبارةكـاين   كةمن تييدا دةذمي كةس وتار نةخوينيتةوةو زؤر        

خةلَكة رةشؤكييةكة هةر نـاوي   الي ئيمة زؤربةي    ؟رؤذانة بةرِيوةبضيت 
ثاشاي وآلت نازانيت و ثيويسيت بةزانينيشي نيية، ئيـدي ض ثيويـست            
دةكات لةكات و ساتيكي دياريكراودا كؤيلةكان لةئيشوكار بكـةن و          

!). ض سووديكي هةيـة؟   سةرقالَي طويطرتنيان بكةن، من تيناطةم، ئةمة     
طةورةكاهني ثاش هةلَويستةيةكي كةم خايةن، كةثيدةضـوو مةبةسـيت         
بيت، شريازةيةكي طوجناو بؤ ضةشن و جؤري قـسةكاين بدؤزيتـةوة،           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

                                            107                                                                                                                      108  
  
  
 

ثاش ئةوةي كـة    ) شةمهوز(خزم و برادةرةكاين    (زاري بةش كردو طويت   
زارةترةك دةبن و ترس و خؤف داياندةطريت، ئةو دةمةي بـةرِؤخي           
رووبارةكةدا سةربةرةو ذوور دةكةونةرِي، بةتايبـةت ئـةو دةمـةي          

) شـةمهوز (كةبيناييان ليلَ دةبيت، ئيدي كةثاشـةو ثـاش بةفـةرماين          
. دةطةرِينةوة دواوة، يةكيكيان يب ورةيي و ترس و خـؤيف ناشـاريتةوة          

ثيي وادةبيت كةدةبيت هةر لةطةلَ شـةفةق كـةوتين رؤذي دوايـي،     
 لَندوورطةكة جيـذي و سـةليقةي        . بهيطومان ئةطةر تواناي وتاربيبي

لةوكاتةدا فرياي نةكةوتباو وتاريكي زؤر طرنطي نـةطوتبا،        ) شةمهوز(
ئةوا بيشك هةموو خزم و برادةرةكاين بةرةبةيان بةهـةر شـيوةيةك           

  . باية دوورطةكةيان جيدةهيشت و ئةويان بةتةنيا جيدةهيشت
اتنة سةرحوكمي كـورِة تاقانةكـةي      ئيدي ثاش مةرطي شةمهوزو ه    

بةرِةمسي وتار خويندنةوة بووة سونةتيكي هةميشةيي و بةردةوامي ئـةو          
ـةكاين دوورطةكةمان، بـاوةرِت    )كرِالَ(كاتةو لةوةو بةدواي طشت     

هةبيت كةوتارة بةردةوام و يةك لةدواي يةكةكان هيندة كاريطـةريي          
      م وانيية هيض ليدان و ئةشـكةجنةو تـف و       لةسةر كؤيلةكان هةية كةثي

بةتايبـةيت  . جوين و تيهةلَدانيك ئةو كاريطةرييةي لةسةريان هـةبيت       
رةنطة ئيوة نةزانن ئةم كؤيالنـةي نيـو دوورطةكـةمان لةشـوينيكي       
ديكةي دنياوة هينراونةتة ئيرةو لـةتومخيكي زؤر ثـيس و نةطريـسي            

ةر وتـارة دوورودريـذو     مةرِوانة بيدةنطي و طويرِايةلَييان، ئةط    . مرؤظن
بةردةوام و يةك لةدواي يةكةكان نةبوواية، ئةوة دةميك بوو رةنطـة           

هةر لةسةردةمي هاوردنيانةوة بؤ ئيرة دةستيان دابايةتة ياخي بـوون و           
  . هةلَطةرِانةوة

دةبيت ئيمةي كاهني هةموو هةولَ و تةقةاليـةكمان وةطةرِخبـةين          
باريكي ئـةم دنيايـة، كـةبيطومان       بؤ ثاريزطاريكردن لةثريؤزترين روو   

لةوديو ئاست و شوينيكي رؤخي رووبارةكةوة كةبينامياين تيـدا ليـلَ و     
تةلَخ دةبيت و شتيك دةبيتة ريطري بينني و تةماشـامان، بةهةشـتيكي          
ئةزةيل و ئةبةدي هةية، كةتةا ريطـةي ضـوونة نـاوةوةي رؤحـة             

بـةردةوامي ئيمـةش    كـاري هةميـشةيي و      . بةهةشتييةكان دةدات 
ثاراستين ثاكي و بيطةرديي ئـةم خاكةيـة كـةثريؤزترين رووباريـك         

ديـارة دؤزينـةوةي ئـةم دوورطةيـةش        . بةنيوةرِاستيدا رةت دةبيت  
ةوة طةرضي بةرِيكةوت دؤزراوةتةوة، بـةآلم ديـارة     )شةمهوز(لةاليةن  

يب حيكمةت و يب مةآلمةت نيية، ئةوةي كة لةتؤشـم دةويـت طـةر              
ك دةيلَيم جيبةجيي بكةيت، ضيت بوويـت لةطةوهـةرو بـةردي           وة

بةنرخ و شتومةك و كةلوثةيل عةجايب، ئةوة بةخؤشـحالَييةوة ثيـت           
طةرضي ئةوةي كة لةتؤم دةويت، كـاريكي زؤر ئاسـانة،          . دةبةخشم

  . بةآلم طرنطييةكةي لةوةداية كةتةا بةتؤ رايي دةكريت
واي تيبطةيةنة طةر بؤ مـاوةي      هاتةوة هؤش خؤي    ) كرِالَ(هةر كة 

. ضةند مانطيك لةجيطةدا مبينيتةوة ئةوة بةتـةواويي ضـاك دةبيتـةوة    
كةقةناعةيت كرد ئةو دةمة تةطبريي ئةوةي بؤبكة، تا ضـاك دةبيتـةوة    
دةبيت كةسيكي دي بةيب ئةوةي كةس بيزانيت لـةجيي ئـةو وتـار             
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 جلَةوي قـسةكردن بـؤ      هةر كة هيندةت ثي طوت، ئيدي     . خبوينيتةوة
كةميك دةسـيت بزوانـد، طـةورة       ) كرِالَ(ثاش ئةوةي   ). من جيبهيلَة 

! نازامن بؤضي تؤم لةطةلَ خؤم هيناية ئيـرة (كاهني رووي تيكردم و طويت 
           و لةثشت دةرطاكةوة ضـاوةرِي ستا بةثةلة بضؤرة دةريبةهةر حالَ ئي

  ).بة
*  *  *  

  
  
  

مانـدووبوونيكي نائاسـايي    كةضوومة ثشت دةرطاكة، هةسـتم بة     
دةكرد، هةر دةتطوت سةرثاكي بيابانيكم حةوت شةوو حـةوت رؤذ          

ئةذنؤكامن بةضةشنيك ئازاريان دةهات كةزؤر خؤم بةثيوة       . بةثييان برِيوة 
هـةر  . بؤ رانةطريا، لةثالَ دةرطاكةدا دانيشتم و القةكامن يلَ دريذ كرد         

وومة ثشت دةرطاكة هةستم    هامتة دةري و ض   ) كرِالَ(كة لةذوورةكةي   
بةوةكرد، هةمان ئةو دةرطاية نيية كةثيشتر لةطةلَ طـةورة كاهينـدا           

بةرامبةر دةرطاكة، رارِةويكي تـا بلَيـي دوورو        . ليوةي ضووينة ذوور  
دريذو ثان هةبوو، كة لةزؤر شوينيدا حةوزي تايبةت بةماسي عةجايب          

الَ و مشكي سثي    و شووشةي سةرداخراوي ثرِ لةدووثشك و مارو قرذ       
بيجطـة  . و رؤبيان و كرمـي رةنطـاورِةنط و لـوولثيض دانرابـوو           

لةشووشةيةكي زؤر طةورةي ثرِ لةسـةرةميكوتة، كـةخرابووة سـةر          
  . ميزيكي بةرز

هةموو ئةوةي لةرِارِةوةكةدا كةوتـة بةرضـاوم، تاقيطـةي ثـؤيل      
شةشةمي ئامـادةيي بريخـستمةوة، كةدةكةوتـة بةشـي ثـشتةوةي       

ثاش ئةوةي بةرِارِةويكي شيدارو تاريكدا دةرِؤيشتيت،      . نةكةمانقوتاخبا
دةطةيشتيتة بةردةم دةرطا زؤر بضكؤلةو نةوييةكةي كةدةبوو سـةرو         

مامؤسـتاي بةرثرسـي    . ثشيت بؤ دانةوينيتةوة تا بتوانيت بـضيتة ذوور       
تاقيطةكة، هةردةم ريش و مسيلَي دةتاشي و بةردةواميش سـةدرييةكي          

رد، هةر لةطةلَ دةستثيكردين دةوامي رؤذانةو تا ليـداين  سثي لةبةر دةك  
  ــة دةري ــةدا نةدةهات ــةمان، لةتاقيطةك ــي قوتاخبانةك . دوا زةنط

لةثشووةكاندا بةبيدةنطي دةضوومة نيو تاقيطةكةو تيم دةرِواين، زؤربةي        
ئةو خشؤكانةي كةليي داوا دةكردم و بـؤم دةهينـا، لةمةجنـةلَيكي            

، ثـاش ريـشالَ ريـشالَ بـوون و داوةشـاين            طضكةدا دةيكوآلندن 
طؤشتةكةيان سةرةتا ئيسكةكاين جيادةكردنةوةو دواتـر هةريةكـةيان        
بةجيا ئيسكةكاين ثيكةوة دةنووساندن و ثةيكةرة ئيـسكي هةريـةك          

ئةو رؤذانةي  . لةخشؤكةكاين بةو ضةشنة سةرلةنوي دروست دةكردةوة     
خبوينني، زؤر بةثةلة خـؤم     كةدةبوو وانةي زيندةوةرزاين لةتاقيطةكةدا     

. دةطةياندة ئةوي و لةسةر يةكيك لةكورسييةكاين ثيشةوةدا دادةنيشتم       
هةر كةدةسيت دةكرد بةقسةكردن زؤر بةسةرجنةوة تيم دةرِواين و طويم          
ليدةطرت، كةميك باسي وانةي تايبةت بةخؤماين دةكـردو هينـدةي          

     ك باسي زيندةوةريكي سةيرو سةمةرةي بؤ    نةدةبرد، وةك هةموو جاري
  . دةكردين

لةيةكيك لةئيوارة ساردةكاندا ثاش ئةوةي وينـةي ضـؤلةكةيةكي         
لةسةر تةختة رةشةكة بؤ كردين، كةسةري بةسـةرة مـار دةضـوو،            
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ئةطةر سةرجني لةشي بدةن، بةتـةواوي    (بةكاوةخؤ دةمي هةلَهيناو طويت   
ةضـيت،  لةضؤلةكة دةضيت، بةآلم وةك دةبينن سةري بةسةرة مـار د         

ديارة هـةر وةك مـاريش دةطـةزيت و ذةهرةكةشـي لـةذةهري             
  . ذةهراويترين ضةشين مار كوشندةترة

 بةآلم لةرِؤذطاريكدا لةهـةموو     ،طةرضي ثيم وانيية لةئيستادا مابيت    
تةنانـةت وةك دةطيرِنـةوة،     . شوينيكدا هةبووةو كةوتؤتة بةرضـاو    

ضةشين باران داباريونةتة سةر    ذمارةيةكي يب شووماريان لةثرِوثيكةوة بة    
خةلَكي يةكيك لةوشارانةي كة ض خوورِةوشـت و داب و نـةريت و    
جلوبةرطيان وةك ئيمةية، ض شيوةزاري ئاخافتنيان زؤر لةشـيوة زاري          

ئيدي ثيش ئةوةي رةشةبايةكي توند هةلَبكات، نيو       . ئاخافتنمانةوة نزيكة 
وازيـي بالَـةكانيان    بةنيوي خةلَكةكة دةكوذن، كةديارة بةحوكمي ال     

ناشزامن ضؤن ثيش وةخـت  . ناتوانن لةكايت هةلَكردين رةشةبادا هةلَبفرِن   
هـةر  . هةر لةخؤيانةوة هةسيت ثيدةكةن و خؤيان لةثةناو ثاسار دةنـين       

كةرِةشةباكة هةلَدةكات، لةبةدبةخيت خةلَكي شارةكةدا، سوثاي زرتـة        
بةماوةيـةكي كـةم    زةالمة رةش ئةمسةرةكان هيرش دةكاتة سةريان و        

هةموو نيرينةكاين شارةكة بةمندالَي سـةر بيـشكةشةوة سـةردةبرِن،          
ثريةذنةكان لةشارةكةدا جيدةهيلَن و كض و ذنةكانيش لةطةلَ خؤيانـدا          

  .دةبةنة ثايتةخيت وآلتةكةيان
ثاش ئةوةي جوانةكانيان دةدةنة سولَتاين وآلتةكةيان ئةوانةي ديكة        

ميـضكةي ضـؤلةكةمارة،    . ا دةفرؤشـن  لةبازارِي كةنيزةك فرؤشتند  
هيلكةكاين لةهةموو شوين و جيطةو ثةناو ثاساريكدا جـي دةهيلَيـت،          
بةيب ئةوةي لةسةري خبةويت، بؤخؤي ثاش دوو هةفتة دةترووكيـت و           

كيـسةيةكي  . بةضكةكةي بةماوةيةكي كةم وةك باواين طةورة دةبيت      
ةكـدا هةيـةو ئةطـةر     ذةهر، لةذير كةللةسةري هةر ضـؤلةكة مارةي      

بؤماوةي يةك مانط بةهيض طيانداريكةوة نةدات و ذةهرةكةي بـةتالَ          
تةا خؤراكيك كةهةفتةي يةكجار ثيويسيت     . نةكاتةوة، مردار دةبيتةوة  

بةخواردنييت، درِك و دالَ و طذوطياو روةكي ذةهراوييـة، كـةدةبيت    
ناوضـةي دوورة   لةثيناو دؤزينةوةو ضنط هيناين، دةيان كةذو كيـوو         

كةديارة ذمارةيةكي زؤريان هةر لـةرِيطادا مـردار        . دةست بطةرِيت 
  . دةبنةوة

لةناوضووين ضؤلةكة مارةش هاوكاتة لةطةلَ ضـاخي دؤزينـةوةي         
الستيك و بةكارهيناين لةدروستكردين دارالستيكدا كةهةموو خـةلَكي        

يـنج  دنيا لةو سةردةمةدا بةهؤي ئةو ضةكة زؤر طرنطةوة بؤ ماوةي ث          
. سالَ لةهةموو جيطـةو شـوينيكدا سـةرقالَي لـةناوبردنيان بـوون           

جطةلةوةي هةر لةو سةردةمةدا ضؤلةكةيةكي زؤر بضكؤلةي سـةيري         
ثةيدابووة، كةئيش و كاري طةرِان بةشوين هيلكةي ضـؤلةكة مـارةو           

هةر ثاش دؤزينةوةشي بةدةندووكة دةرزيلةييـة زؤر       . دؤزينةوةي بووة 
ةكي سـةوزباوي رؤكردؤتـة نيـو و درةحـالَ          باريكةكةي شـيلةي  

بيجطـة لـةوةي    . طةشةكردين سروشيت نيو هيلَكةكةي راوةستاندووة    
كةئةطةر بةضكةكةي نيوي هيندةي نةمابيت سةر لةهيلكة ينيتةدةر،        
يان لةيـةكيك لةسـوورِةكاين كاملَبوونيـدا بووبيـت، هيلكةكـةي         

ضةند مةتريكةوة فرِيي داوةتةوة    هةردووالقي بةرز كردؤتةوةو لةبةرزي     
لةناخةوة ئةو مامؤستايةم خؤشدةويست و هةردةم هةستم بةوة        ). خوار

بؤ . دةكرد، زؤر لةوة زياتر دةزانيت كة لةوانةكاندا بؤي باس دةكردين         
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يةكةجمار كةئةوم لةدةرةوةي تاقيطةكـةدا بـيين، لـةو رؤذةدا بـوو            
طاي سـةرةكي   كةكؤمةلَيك كةسـي سـةرو رديـن دريـذ لـةدةر          

نةمشـدةزاين كةئـةوة    . قوتاخبانةكةمانةوة بةثرتاو خؤيان كرد بةذووردا    
  ! دواجاريكة ئةوي تيدا دةبينم

كةسة سةرو ردين دريذةكان، بةسةر زؤربةي ثؤلةكانـدا دابـةش          
بوون، ئةوةي هاتة نيو ثؤلةكةي ئيمة لوويت بةضةشين طـةورةو دريـذ            

 لـوويت ئـاوام لـةهيض وينةيـةكي         بوو، كةثيم وانةبوو تائةو كاتـة     
هةر يةكسةر وينةي هةلَواسـراوي     . كاريكاتؤريشدا بةرضاو كةوتبيت  

كابرا رةشتالَةكةي هيناية خوارو ثاش ئةوةي بةثييان ضـووة سـةري و      
شووشةي سةر وينةكةي وردو خـاش كـرد، وينـةكي بـةخيرايي             

را رةشـتالَةكة   وينةي كاب . هةلَطرتةوةو شيتطريانة ثارضة ثارضةي كرد    
لةهةموو سووض و كةلين و ذوورو هؤلَ و رارِةوو داآلن و طـةرماوو             
دوكان و سةر فولكةو بةردةمي بيناكـان و سـةرثردو ذيـر ثـردي              

  . شارةكةدا دةكةوتة بةرضاو
لةتةا دوو شويندا ئةو وينةيةت نةدةكةوتة بةرضـاو، يةكـةميان          

وو، دووةميشيان مةهلاخانـة    هةموو ئاودةستة طشيت و تايبةتييةكاين شارب     
ينييةكاين زؤر شويين شارةكة بوو، كةخاوةنةكـةي كابرايـةكي زؤر    
قةلَةو بوو، ثيش تةواوبووين يـةكيك لةجةنطـةكاين ئـةو وآلتـةي            
كةشارةكة دةكةوتة نيو سنوورةكاين، لةشوينيكي ناديارةوة هاتبووة نيو        

ةسـيكي دينـدار    سـةرةتا وةك ك   . شارةكةو تييدا نيشتةجي ببـوو    
لةخةلَكةكة نزيك ببؤوةو بةماوةيةكي كةم توانيبووي تيكةلَيان ببيـت،         
ــدين  ــودرةيت لةهيثتؤنيزمــة كــردن و خةوان ــاو ق بــةحوكمي توان

بةرامبةرةكةيدا بةماوةيةك ذمارةيةكي زؤري طةجنـةكاين كـؤنترؤلَ        
كردبوو، جطةلةوةي كةفيري بةكارهيناين حةشيشةو هريؤين و تليـاكي   

ئيدي لةثريؤزترين رؤذيكي شارةكةدا يةكةمني مةهلاخانةيةكي      . بوونكرد
يين لةشوينيكي شارةكةدا دةكاتةوة، بةثيي زؤربووين ذمـارةي ئـةو          
كةسانةي كة روويان تيكردووة، مةهلاخانةي ديكةي كردؤتةوةو بـةو         

  . ضةشنة بةردةوام بووة
ـ           ابرا هةركةسيك بةبـةردةم هـةر يـةكيك لةمةهلاخانـةكاين ك

قةلَةوةكةدا تيثةرِبباية، ئةطةر ثيشتر ئاطادار نـةباو نةيزانيبايـة ئـةوة           
هةرطيز نةيدةزاين ئةو جيطةو شوينةي كة بةبةردةميـدا تيثـةرِدةبيت          

ضونكة جطة لةوةي كة بةبةردةوام شوينجيطةي      . لةنيويدا ضي دةكريت  
و دوكـاين   مةهلاخانةكاين دةطؤرِي، بةشي ثيشةوةشي دةكراية مـةغازة      

هةمةجؤر، كة زؤر بةئاسايي كةسانيكي سةر بةكابرا قةلَةوةكة كاريـان     
تيدا دةكردو تةا ئةو كةسانةي دةيانناسي يان ئةوانةي لةاليةن دةآللَة          
تايبةتييةكانيانةوة بؤيان رةوانة دةكران، دةبرانـة بةشـي ثـشتةوةي          

 كردبـاو   ئةطةر بةرِيكةوتيش كةسيك هةسيت ثي    . مةغازةو دوكانةكان 
زانيباي و بةرِاستيش دذ بةو جؤرة كارانة باية، نةيدةويرا باسي بكات و            
هيض بلَيت، ضونكة ثياوة قةلَةوةكةو ثياوةكاين لةاليةن بةشيكي ثسثؤرِي         

هةركةسيك لةوانةي  . سةر بةئاسايشي شارةكةوة ثاريزطارييان ليدةكرا    
يو مةهلاخانةكانييةوة  كةئاطاداربوون و بةمةبةسيت رابواردن ضووبوونة ن     

ئةطةر وشةيةكيان لةدةم هاتبايةتة دةرو تـةا شـتيكيان سـةبارةيت           
دركاندبا، نيوةشةو لةاليةن ضةكدارةكاين بةشة ثـسثؤرِةكةوة خـةتف       
دةكران و دةبرانة دةشتيكي كاكي بةكاكي و تاطيانيان دةداو دةمردن،          
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ان بةضةشـنيك   دواتر جةستةكاني . لةهةر ضوارالوة بةردةباران دةكران   
دةسووتاندن كةئةطةر رةذووة ثارضةيةكي جةستةشـيان جـي مابـاو          
كةسيك بةرِيكةوت بةرضاوي كةوتبا، ئةستةم بوو ثيي وابيت ثارضـة          

ضونكة ض هيندة بةباشي دةيان سـووتاندن       . جةستةي سووتاوي مرؤظن  
كةهيضي ئةوتؤيان لةثاش جي نةدةما، ض لةهةمان شـويين دةشـتةكةدا    

رةنطـة  !. ةوام طاو طؤتالَ و ئاذةلَة نةخؤشةكانيان تيدا دةسووتاند       بةرد
هةموو ئةو زانيارييانةم بؤ هةتاهةتاية نـةزانيبا، كةئةطـةر جـوانترين           
بيوةذنيكي شارةكة لةتؤلَةي بةزؤر يب بنكردين كضة تاقانةكةيدا كـابرا          

  !قةلَةوةكةي لةشةويكدا ذةهرخوارد نةكردباية
سةرو ردين دريذةكة، هةمووماين لةطةلَ خؤي      دواي ئةوةي زةالمة    

بردة بةردةم ذووري يةكييت خويندكاراين سةر بةكابرا رةشتالَةكة، كـة          
لةوكاتةدا هةموو قوتابييةكاين ديكةش لةويدا بوون، سـي ضـواريك           
لةزةالمة سةرورِدين دريذةكان، يةك لةدواي يةك بةلةقـة بةربوونـة          

ةبرد شكانديان، ثاشان هـةموو فايـل و        دةرطاي ذوورةكةو هيندةي ن   
ئيدي ثـاش ئـةوة قوتابييـةكان       . كاغةزو كتيبةكاين نيويان طرِتيبةردا   

لةهةموو اليةكةوة كةوتنة بةردباران كردين طشت دةرطاو ثةجنةرةكاين        
قوتاخبانةكةو ئةوةندةي نـةبرد شووشـةيان بـةهيض ثةجنةرةيةكـةوة          

ـ      . نةهيشت ـذةكان بـةديوارة     دواي ئةوةي زةالمة سـةرو رِدين دري
بةرزةكةي بةشي ثشتةوةي قوتاخبانةكةدا هةلَطةرِان و لةويوة خؤيـان         
هةلَداية نيو كؤآلنة ثيضاوثيض و تةسـك و تروسـكةكةي ثـشتةوةي            

  .قوتاخبانةكة

هيزةكاين ئاسايش و تةواري و ثؤليسي سةر بـةكابرا رةشـتالَةكة           
     و قوتاخبانةكةو بؤ ماوةي سةعاتيك هـةموو قوتابييـةكانيان     طةيشتنة ني

دواتر بةدةنطي بـةرز ضـةند جاريـك    . داية بةر كيبلَ و شةق و زللة    
بةثةلـة  (بةرِيوةبةري قوتاخبانةكـةمان هـاواري ليكـردين و طـويت         

  ). هةرهةمووتان لةطؤرِةثانةكةدا ريزبن
دواي ئةوةي بةخيرايي خؤمان طةياندة طؤرِةثانةكةو يةك لةدواي        

يوةبةرو بةرثرسيكي سـةر بـةكابرا رةشـتالَةكةو        بةرِ. يةك ريزبووين 
بةرِيوةبةر ثاش ئةوةي كةفة    . ذمارةيةك ضةكدار هاتنة نيو طؤرِةثانةكة    

بةفـةرماين جـةنايب    (سثييةكةي اللغاوةي بةدةستةسرِيك سرِي، طويت    
بةرثرس، كة بؤخؤي لةثالَمةوة راوةستاوة دةبيت هةرهةمووتان بطريين،        

زةييم ثيتاندا ديتةوةو دةزامن ئةوةي كةكردووتانـة       بةآلم لةبةرئةوةي بة  
ثيم . لةنةزاين و طةوجيتانةوةيةو زؤربةتان بيتاوانن، زؤرتان بؤ ثارِامةوة        

كـواينَ ئـةو    ! نالَين بةردبارانكردين دةرطاو ثةجنةرة ض مانايةكي هةية؟      
سةرو ردين دريذانةي كةوينةي طةورةترين زاتيكـي ئـةم دنيايـةيان           

ثاش ئةوةي ئيوةيان فريودا، بؤ كوي هةلَهاتن و ضـوونة          ! ةخوار؟هيناي
كوي؟ دلَنيابن لةوةي كةئةطةر كةميك غريةتيان هةبا، وةك بةرزةكي         

ديارة باش ئـةو كةسـانةش      . بانان بؤي دةرنةدةضوون و هةلَنةدةهاتن    
دةناسني، كة بةيين ثةيوةندييان لةطةلَ كةسة سةرو ردين دريذةكاندا         

 هةر ثاش تةواوبوونتان، لةو طةمةيةي كةكةميكي تـر دةزانـن           هةية،
هـةر ثـاش ئـةم قـسانة،        ). هةرهةموويان دةستطري دةكرين  ! ضيية؟

دواي . بةرِيوةبةرو بةرثرسةكةو ضةكدارةكان، طؤرِةثانةكةيان جيهيشت    
ماوةيةك ضوار ضةكدار، لةضةكدارةكاين بةرثرسةكة، سةرو فةردةيةك       
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. اية نيوطؤرِةثانةكةو لةبةردةممانـدا رؤيـان كـرد       خرِةكة بةرديان هين  
بةرِيوةبةر لةيةكيك لةثةجنةرة يب شووشةكانةوة، سـةري هينايـةدةرو         

هةرضؤن ثةجنةرةكانتان بةردباران كرد، ئاوا بـةردباراين يـةكتر         (طويت
بكةن، هةر يةكيكتان بةسةرو طويالك شكاوي نةبينمةوة، بةدةسـيت          

دي ثاش ئةوةي سةرو طـويالكي يةكـدميان      ئي). خؤم سةري دةشكينم  
هيناية خوارةوةو سةرثاكي عةردي طؤرِةثانةكةمان بـةخويين خؤمـان         

طويمان لةدوا هاواري بةرِيوةبةر بـوو لـةو رؤذةدا كـة           . سووركرد
هةركاتيك حةزتان لةم طةمةية بوو ئاطادارم بكـةن، تاخرِكـة           (طويت

  ). بةردي ثيويستان بؤ حازر بكةم
  

*  *  *  

  
  
  

هةستامة سةرثي و بةرةو الي طةورةترين حةوزيكي ثرِ لةماسيية         
 هةر كة لةحةوزةكـة نزيـك بوومـةوة،        . عةجايبةكان كةومتةرِي

كةلَبةي ماسييةكان سةرجنيان راكيشام، كةيةك دوانيكيان لةوكاتةدا 
ماسييةكان . خةركي ثارضةثارضةكردين بةضكة ثشيلةيةكي تؤثيوبوون 

. ي ثةلَةثةلَة جةستةي داثؤشيبوون   ييستيكي درِكاو لةجيي ثوولَةكة ث  
تةا يةك ضاوي زؤر طةورة دةكةوتة دةستةرِاسيت السـةريان و          
ديوةكةي تري السةريشيان لةجيي ضاو ضةثكي لينجةمووي بؤري يلَ 

ي دريــذ، لــةكؤتايي لةشــة يكلكيكــي درِكــاو. هاتبوونــةدةر
هـةروةك كلكـة    تةشيلةييةكةياندا بؤسـةرةوة هةلَطـةرِابؤوةو      
كة روانيمة مشكة   . دووثشك، لةكؤتاييةكةيدا ضزوويةكي ثيوةبوو   

سثييةكاين نيو يةكيك لةشووشةكان، زؤر ثةشؤكام و ثيم سةير بوو،    
مارو دووثشك و لوول    . الَندة ثةرِوبالَ و دةندووكيان هةبوو    بوةك  

ثيض و رؤبيان و قرذالَ و كرمي نيو شووشـةكاين تـريش سـةيرو            
دواشتيك كةليي ضوومة ثيش و تيمرِواين،      . و عةجايب بوون  سةمةرة

. ئةو شووشة زؤر طةورةية بوو، كة لةسةر ميزيكي بةرز دانرابـوو          
طةرضي لةسةرةتادا سةرةميكووتةكاين نيو شووشة زؤر طةورةكةي       
سةرميزة بةرزةكةم زؤر بةئاساين هاتة ثيش ضاو، بةآلم ثاش تاويك          

كردن، هةستم بةطؤرِاين رةنـط و هةلَئاوسـانيان   تيرِوانني و تةماشا 
كرد، بةضةشنيك كةثاش هةلَئاوساين تـةواويان كيـشيان كـةمي          

  . دةكردو وةك ميزةلَدانيكي ثرِ لةطاز، بةرزدةبوونةوة
دواسةرةميكووتةيةكي نيو شووشةكة، طةرضي هيندةي قةبارةي      

ـ   ! ناوةوةي شووشةكة هةلَئاوسا، بةآلم بةرزنةبؤوة     ةميك ثـاش ك
طةرِايةوة بؤ دؤخي جاراين خؤي و بةتةنيايي لـةنيو شووشـةكةدا           

. طةرِامةوة بؤ شويين خؤم و لةثالَ دةرطاكـةدا دانيـشتم         . مايةوة
هيندةم بري لةدوا سةرةميكووتةيةكي تةنياي نيو شووشةكة كردةوةو       
لةهؤكاري بةرزنةبوونةوةو طةرِانةوةي بؤ دؤخي جـاراين خـؤي         

وةكامن قوورس بوون، هيدي هيدي ضاوةكامن ليكنـاو        كؤلَيمةوة، ثيلَ 
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لةخةومندا، خةجنةريكم داهيشتة نيو مةجنةلَيك ئاوي كوآلوو       . خةومت
هـةروةك ئـةوةي بةرِاسـيت كةسـيكم        ). كوشتم(هاوارم كرد 

هيـشتاكة  . كوشتبيت، كةخةجنةرةكةم دةرهينايةوة، خويناوي بوو    
 نةسرِيبؤوة، كةكؤمةلَيك زةالمي    دلَؤثة خوينةكاين سةر خةجنةرةكةم   

ثاش ئةوةي  . مسيلَ سوورو ضاو كةسكم، لةضوار دةوري خؤمدا بيين       
برديامنة بةردةم ثياويكي هاوشيوةي خؤيان، كة لةسةر كورسييةكي        

). بـؤ كوشـتت؟  : (زؤر طةورة دانيشتبوو، سةري هةلَربِي و طويت   
ةستاية سةر دواي ئةوةي ه).  من كةسم نةكوشتووة  (لةوةآلمدا طومت 

لةناكاو هةروةك ئةوةي هـستريا     . ثيو بؤ تاويك لةثالَمدا راوةستا    
كـواينَ كةلةثـضةكان لـةكوين؟ بةثةلـة        (طرتبييت، هاواري كرد  

هةلَواسـيين  : (بةآلم هةريةكسةر ثةشيمان بؤوةو طويت    ). هةلَيبواسن
خيـرا  ! ضي؟ بؤ لةبنميضةكةدا شيش و قوالث هةية تا هةلَيبواسني؟        

ضةثي بكةن تاددان بةتاوانةكةشيدا نةنيت، كةلةثـضةكاين  راست و  
). مةكةنةوة، ئةطةر ئةوةش سوودي نةبوو، ثريمزةكةي خبةنـةذير       

ثاش طةرِانيكي زؤر يةكيكيان كةلةثضةكاين لةنيو ضـةكمةجةيةكي        
يةكيك لةدؤآلبةكاندا دؤزييةوة، لةوةدابوو كةليم بيتةثيش، كاتيك       

هةر ثـاش كوذانـةوةي     . وورةكة كوذانةوة هةردوو طلَؤثي نيو ذ   
هةردوو طلَؤثةكة، هةستم كرد كةهيض ثةجنةرةو دةالقةو كـون و          
كةلةبةريك لةذوورةكةدا نيية، بةضةشنيك تاريك بـوو كـةهيض         
شةوةزةنطيكي نووتةك و تاريكي وةك تاريكايي نيو ضوار ديواري         

 و خوستم   ماوةيةك هةست . ئةو ذوورةم بةدريذايي ذيامن نةبيندبوو    
راطرت، هةروةك ئةوةي كةس لةذوورةكةدا نةبيت، ئاوا بيدةنط        

  . و يب سرتةو يب خشثة بوو
دواي ئةوةي ماوةيةكي تريش ضاوةرِيم كـردو دوورو نزيـك          
هةستم بةبووين هيض كاميكيان نةكرد، بةرِاست و ضـةثدا كةومتـة       
دةست هاويشنت، هةرضؤنيك بيت خؤم طةيانـدة بـةردةم ئـةو           

رطايةي كةثيشتر منيان لةويوة هينابووة ذوور، كةثيدةضوو كووين     دة
ثاش ئةوةي ضـةند جاريـك      . كليلةكةي بةمادةيةك ثرِكرابيتةوة  

دةسكي دةرطاكةم بؤ خوارةوة جووآلنداو توند بةرةو  الي خـؤم           
هةركةضوومة دةري، خـؤم    . رامكيشا، ئةوجار دةرطاكة كرايةوة   

نييةوة كةمردووةكاين لةسـةر طؤرِةكـان      لةبةردةم طؤرِستانيكدا بي  
ثاش ئةوةي تةماشاي يةكة بةيةكةيامن كـردو       . بةرِوويت راكشابوون 

لييان وردبوومةوة، هةمان شوين زامم لةسـةر نيوضـةواين هـةر           
يةكيكياندا بينييةوة، بةضةشنيك كةضواردةوري زامةكة، بةطرِي ئةو 

كييةوة برِيبوو رةش   فيشةكةي كةهةموو نيوضةوانةكاين لةهةمان نزي    
لةطؤرِستانةكةوة ضوومة نيو هؤلَيكي طةورة،     . داطةرِاو سووتاو بوو  

كةكؤمةلَيك ثريةذين رةشثؤش، ثةيتا ثةيتا قـذي خؤيـان دةرِين و           
هةر كةيةكيكيان مين بيين، ثـرِ      . جارجارةش ثرِبةدةم دةيانزريكاند  

وويان بةهةر هـةم  ). ئا ئةمةية بكوذةكة  (بةدةم هاواري كردو طويت   
بؤهةر هةموويانت، لةيةك   (شاآلويان بؤ هينام و ثيكةوة زريكانديان     
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مـردووة  (هـةر كـةطومت   ). ؟رؤذدا، بةهةمان دةمانضة كوشـت    
). راكشاوةكاين سةر طؤرِةكاين طؤرِستانةكة، مـن نةمكوشـتوون       

هيندةي تر هارو شيتطريبوون، يـةك دوويـةكيان نينؤكـة زؤر           
ثاشـان دةموضـاويان    . وم طريكرد دريذةكانيان لةالمل و دةمووضا   

بةضةشنيك طؤرِدرا، كةنةدةكرا ترس و خؤف لةنامخةوة مووضرِكة        
دةموضاوي هةريةكيكيامن ليبووة، دةموضاوي ئةو ثريةذنـة       . نةكات

جادووطةرانةي كةتةا بةخةيالَ تةسةوري دةموضاوي لةو ضةشنةم       
  . كردبوو

ةلَبيم، دةمشزاين  دا، خؤمم بؤ رانةثسكاو نةمتواين ه     مضةند هةولَ 
ضةند نكؤلَي بكةم هينـدةي تـر ثـةالمارم دةدةن، ثريةذنيكيـان            
ئةوةندةي نةمابوو، بةنينؤكةكاين هةردووضاوم لةبنرِا هةلَقـةنيت،       

  ). ئيوة راست دةكةن(هةربؤية بةناضاري طومت
كةوام طوت كةميك هاتنة سةرخؤيان و ثريترين ثريةذنيان كةتا         

. يانةوة راوةسـتابوو، لـيم هاتـة ثـيش        ئةوكاتة لةدواي هةموو  
بةدةنطيكي ثرِ لةنازو مـةكركردن و بـةخؤبادانيكي عةيارانـةوة          

ئيوة راست دةكةن، دادي ئيمة نادات، راسـت و دروسـت    (طويت
دةبيت وةآلمي ثرسيارةكةمان بدةيتةوة، بؤضي هـةر هـةموويانت         

مي ئةم  لةيةك رؤذدا بةهةمان دةمانضة كوشت؟ ئيمة عةودالَي وةآل       
ثرسيارةين و هةتا بةتةواويي لةنووكـةوة بـؤ مـان نةطيرِيتـةوة            

نةمدةزاين ض وةآلميكيان بؤ دابتاشم و ضييان       ). دةستبةردارت نابني 

ثاش كةميك بيـدةنطي و روانينـة ضـاوةكاين ثريتـرين          . ثي بلَيم 
رةنطة ئيوة نـةزانن،    (ثريةذنيك، كة لةبةردةممدا راوةستابوو، طومت    

وويان بؤين ئةسيدو ترشةلَؤك و بؤطـةين سـةطي تؤثيـو           هةر هةم 
لةزاريانةوة دةهات، هةربؤية ثاش ئةوةي ضل شةوو ضل رؤذ لةيةك 

لةرِؤذيكدا كةئيوة بؤ خؤتان بةروارةكةي . ذووردا لةطةلَياندا مامةوة
دةزانن هةر هةموويامن بانط كردة طؤرِستانةكةو يةكي فيشةكيكم نا 

ةلَ ئةوةشدا من كةسيامن نةكوشتووةو تةا      بةسةريانةوة، بةآلم لةط  
شتيك كةكردبيتم داهيشتيين خةجنةرةكة بوو بؤ نيو مةجنةلَيك ئاوي         

بةدةنطي . ثاش ئةوةي قسةكامن تةواوكرد ثيلَووةكامن ليكنا     ). كوآلو
ــةوة هاتـة طـويم      )كرِالَ(شكاين شتيك كة لةنيو ذوورةكةي      

خؤم و ثاشان سةيريكي ضوار دةوري كةرِوانيمة ثيش   . بيداربوومةوة
  . خؤمم كرد، لةرِارِةويكي ضؤلَ و هؤلَ بةوالوة هيضي ديكةم نةديت

  
*  *  *  

  
  

7  
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. تا تاويكيش جطة لةرِارِةوة ضؤلَ و هؤلَةكة هيضي ديكةم نـةبيين          
بةآلم ثاش ماوةيةك دةنطـي ثيـي كةسـيكم لةبةشـي سـةرةوةي             

    دي هيهي ،م       رارِةوةكةوة هاتة بةرطويي كةسـةكة، لـيدي دةنطي ثي
طةرضـي دةنطـي ثييـةكامن زؤر       . نزيك بؤوةو بةبةردةممدا رةت بوو    

 بةآلم شكلَ و شيوةي كةسةكةم نةهاتـة ثـيش          ،بةجواين طوي يلَ بوو   
هةرئةوةندةي دةنطي ثييةكان بةتـةواويي نـةمان، رارِةوةكـةم         . ضاو

 سةرثي و ثـاش     هةستامة. لةبةرضاودا يلَ بووة دةشتيكي كاكي بةكاكي     
 طةيشتمة نيو ئةو بنكة تووتنانـةي كةثانتاييـةكي    ،قةدةريك لةرِؤيشنت 

هةر لةخؤمةوة يةك دوو طةآلي نيو ثـةيل        . بةرفراوانيان داطريكردبوو 
ئيدي ثاش ماوةيةك طةيـشتمة     . بنكة تووتنيكم ليكردةوةو لةطريفامن نا    

. ا ئةستةم بوو  بةردةم ضيايةكي عاسي كةهةلَزنان و سةركةوتن بةسةريد      
كةومتة خـؤ  ) بةسةريدا سةربكةوة(بةآلم هةروةك ئةوةي ثييان طوتبيتم    

تاقيكردنةوةو هةولَدان، بةآلم ضةندم كردو كؤشام بةضنطةكرِي، جطة        
كةئـةويش  . لةضةند مـةتريك زيـاتر نـةمتواين ثييـدا هةلَطـةرِيم          
و لـةوةدابو . دةرئةجنامةكةي هةلَخليسكان و هةلَخزانة خـوارم بـوو       

بطةرِيمةوة نيو دةشتةكة، كاتيك بالَندةيةكي يةكجار طةورة مين لةنيو         
. دةندووكي خؤي ناو بردميية سةر دوندي ضياكةو لةويدا جيي هيشتم         

سةرةتا سةرم هةلَربِي و روانيمـة تـاقي ئامسـان كـةرِةنطي خـويين           
لةخؤطرتبوو، دواتر روانيمة ئـةو رووبـارة رةش داطـةرِاوةي كـة            

ندةي هةواي سةر دوندي ضياكة ساردبوو،      . كدا رةت دةبوو  بةشيويهي

كةجطة لةوةي بةضةشين طويزان رووكاري تويكاري دةكردم، ئاويشي        
دواي ئةوةي بةناضاري ثيلَووةكامن ليك نا، هةروةك       . دةزاندة ضاوةكامن 

ئةوةي لةرِارِةوةكةدا مب، بؤ جاريكي تريش طويم لةدةنطي ثييةكان بوو،          
يةكيك دةسيت  . ي هيدي ليم نزيك بوونةوةو لةثالَمدا راوةستان      كةهيد

طـرمت و بةضـاونووقاوي وةدووي كـةومت، ثـاش ئـةوةي بةســةر      
ثيثليكانةيةكي دوورو دريذدا سةركةوتني و ماوةيةك ريك و راسـت          
بةشوينيكدا طوزةرمان كرد، دةرطايةكي كردةوةو دواي ئةوةي ليوةي        

زؤر بةباشي داخست و كلَـؤمي دا، ثـاش         ضووينة ذوور، دةرطاكةي    
ئةوةي ضواردةرطاي تريشي كردةوةو بةهةمان شيوة داخيسنت و كلَؤمي         

كةضـاوةكامن كـردةوة خـؤم      ). ئيدي ضاوةكانت بكةرةوة  (دا، طويت 
لةبةردةم ميزيكي طةورةي لةشووشة دروستكراودا بينييةوة، كةحةوت       

لةدةستة راسـت و    . ومايكرؤفؤين شكلَ و قةبارةي جياي لةسةردانرابو     
دةستة ضةثيـشيدا دوو كـاميراي طـةورة، لةسـةر سـتاندةكانيان            

كة ئاورِم لةو كةسة دايةوة كـةتا ئـةويي هينـابووم،           . راطريكرابوون
تةماشام كرد خودي طةورةكاهني خؤيةيت، ثـاش ئـةوةي كؤمـةلَيك           
ــكيكي وةك     ــا، ماس ــدا دان ــراوي لةبةردةمم ــةزي نووس كاغ

ئيـدي دةبيـت زؤر     (لةدةموضاو كردم و طـويت    ي  )كرِالَ(ماسكةكةي
ببينيـت و بةضـاكي وتارةكـاين خبوينيتـةوة،         ) كرِالَ(بةباشي رؤلَي   

ئاطاداربة تةا يةك   ! م تةا بةو مةرجة ثي قايل كراوة      )كرِالَ(ضونكة
هةلَةش مايةي قبوولَ نييةو سزاكةشي رةنطة شتيك بيت، كة بةئـةقلَي           
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يــت لةخويندنــةوةدا زؤر وريــاو دةب. هــيض كاميكمانــدا نةيــةت
تا يةك هةفتة بةم ضةشنة هةموو رؤذيـك بـةردةوام          . لةسةرةخؤبيت

تؤي بـةدلَ بـوو لةيادكردنـةوةي رؤذي        ) كرِالَ(دةبيت ثاشان طةر    
. دا، لـةجيي ئـةو وتـار دةخوينيتـةوة        )كرِالَ(يةكةمني سةفةريكي   

فتةية لةم ذوورة   حةزدةكةم ئةوةشت ثي رابطةيةمن كة بةدريذايي ئةم هة       
  ). ناضيتةدةرو لةطةلَ هيض كةسيكيشدا نادوييت

ثاش ئةوةي طةورةكاهني قسةكاين تةواوكرد، دةرطاكةي كردةوةو       
طازي دوو زةالمي سةررِووتاوةي كرد، كةبةترس و لـةرزيكي زؤرةوة       
خؤيـان كــرد بــةذوورداو هةريـةكيكيان ثرِيدايــة كاميرايــةك و   

ثيش . يك دوور لةبةردةممدا قووتيان كردةوة    بةستاندةكةيةوة ضةند مةتر  
ئةوةي بكةومة خويندنةوةي ئةو كؤمةلَة كاغـةزة نووسـراوةي كـة           
لةبةردةممدا دانرابوو، طةورةكاهني دةمي لةيةكيك لةمايكرؤفؤنـةكان       

بؤ هةموو ئةوانةي كة لةمةودوا طوييـان لـةدةنطي         (بردةثيش و طويت  
ي )كـرِالَ (بةرداربن، كـةدةنطي    دةبيت، حةزدةكةم لةوة خة   ) كرِالَ(

مةزمنان لةثرِو بةموعجيزة طؤرِاين بةسـةرداهات، ئيـدي لةمـةودوا          
). ي ثيـشوومانة )كرِالَ(دةنطيكي ديكة دةبيسنت، كةهةرخودي دةنطي     

تينةطةيشتم، بـةآلم   ) كرِالَ(طةرضي هةروةك جاران هيض لةوتارةكةي      
و، وةك خـؤي    بةيب هةلَة ئةوةي كة لةسةر كاغـةزةكان نووسـرابو        

ثاش ماوةيةكيش لةتةواوبوومن لةخويندنـةوةي وتارةكـة،       . خويندمةوة
ثةشؤكاوي و حةثةساومي لةدةمووضـاوي طةورةكاهينـدا دةبينييـةوة         

دا زؤر لةوة طةورةتر بيـت كةثيـشتر        اهةروةك ئةوةي دةنطم لةئيست   
لةضيشتةنطاوي . ئيدي هةفتةيةك بةو ضةشنة بةردةوام بووم     . بيستبووي

اي رؤذي هةفتةكةدا طةورةكاهني خؤي كرد بةذوورداو بةبيدةنطي        دو
مين لةطةلَ خؤيدا بردة ذووريكي زؤر طةورةي تايبةت بةجلوبـةرط و    

جلوبةرطةكاين لةنيو بيست و ثينج كةنترؤي دوانزة       ). كرِالَ(ثيآلوةكاين  
راو تاكيدا هةلَواسرابوون، ثيآلوةكانيشي لةنيو حةفتاو ثينج رةفةي داكوت       

بؤماوةي سةعاتيك زياتر طةورةكاهني    . بةاليةكي ديوارةكةدا دانرابوون  
سةيري قات و كراس و ثانتؤلَ و بؤميباغة هةلَواسراوةكاين كرد، ثاشان           
ضاكةتيكي رةشي يب قؤثضةو ثانتؤلَيكي فشي قاوةيي و كراسيكي ثةمةيي          

ونةوةي و بؤميباغيكي مؤري جياكردةوة، دواي سةيركردن و ليووردبو        
بةخيرايي لةبةرمكردو ضوومة بةردةم يـةكيك لةئاوينـة        . داية دةستم 

هيشتاكة بةتةواوي لةخؤم نـةرِوانيبوو،     . هةلَواسراوةكاين نيوذوورةكة 
كةجوويتَ ثيآلوي نفت و نويي بؤ هينام، ثاش ئةوةي لةثيمكردن، طةورة         

دةطةينـة  تا(كاهني كؤمةلَيك كاغةزي نووسراوي داية دةستم و طويت        
طؤرِةثانةكة دةبيت هةرهةمووي لةبةربكةيت و وةك خؤي يب هةلَـة،          
لةسةر سةكؤكة بيلَييتةوة، حةزدةكةم بؤ جاريكي تريش لةوة ئاطادارت         

طةرضي لةوكاتةدا كةس   . بكةم، كةتاكة هةلَةيةك ضيية نابيت بيكةيت     
القةت ناكات و هيضت ثي نالَيت، بـةآلم هـةر ئةوةنـدةت خؤشـة        

هةر كـة طةيـشتينة طؤرِةثانةكـة،       ). سةر سةكؤكة دييتة خوار   كةلة
بةثيثليكانةكاندا ضوومة سةر سةكؤكةو كةومتة طوتنةوةي ئةوةي كـة         
لةبةرم كردبوو، بةيب ئةوةي كة هيضي يلَ تيطةيشتبيتم، وشة وشة وةك           

  . خؤي دةمطوتةوة

م هـةر  تا نيوةرِاسيت وتارةكة، يب هيض هةلَةيةك دريذةم داية، بـةآل  
دةنطت تاديـت بـةرزتر     (كةطةورةكاهني هاتة تةنيشتم و بةضرثة طويت     
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دةبيتةوة، ئةطةر ئاوا بةردةوام بيت، بيطومان دةبيت كوونة طويمـان          
بئاخنني، ئةطينا يب شك ثةردةي طويضكةي هةرهةموومان دةدرِيـت و          

م، هةموو ئةوةي كةدةبوو، ثاش نيوةرِاسيت وتارةكـة بيلَـي        ). كةرِدةبني
طةرضي زؤرم هةولَدا وةبريي خؤمي ينمةوة، بةآلم تاكة        . لةبريمضؤوة

بيدةنطييةكةم، هيندةي خاياند، كة بؤ خؤشم      . وشةيةكيم وةبرينةهاتةوة 
بيزاربووم و ئةوةندةي نةمابوو، كة لةسـةكؤكة بيمـةخوار، كاتيـك       

 مةعز بـؤ خـوا،    (طةورة كاهني بةتوورِةيي ضرثاندي بةطويمدا و طويت      
 ك بلَيشتي .(    مي بثرسم و بلَينةدةكرا لي)     ويـستم، ئةوةي كةثيضي بلَي

لةدواي نيوةرِاست وتارةكةوة بيلَيم، بةتةواويي لةيادم ضـؤتةوة،        . بوو
ضـي  (هةروةك ئةوةي ثيي طوتبيتم   ). ئةطةر دةتةويت شتيكي تر دةلَيم    

يت بيلَيئةلَي .(!  
، )سـني (دةنطةكاين دوورطـةي    ئةي كؤيلة بي  (دةمم هةلَهيناو طومت  

تاكةي بةملكةضي ذيان دةبةنةسةر، تاكةي هـيض نـالَين و دةنطيـك            
هةر ثاش ئةوةي كةهيندةم طـوت، تةماشـاي        ). لةزارتانةوة نايةتةدةر 

دةموضاوي ذةنططرتووي يةكةيةكةي كؤيلةكامن كرد، سةير لةوةدابوو       
 دايـةوة كـة     ئاورِيكم لةكاهينـةكان  . هةرهةموويان بةثيوة خةوتبوون  

لةوكاتةدا هيض كاميكيان لةويدا نةمابوون، طةرضي طةورة كاهني ثيش         
ئةوةي ئةو يةك دوو ديرِة بلَيم، لةتةنيـشتمدا راوةسـتابوو، بـةآلم            
ثيدةضوو ثاش بيستين ئةوةي كةطومت لةطةلَ كاهينةكاين تردا طةرِابيتةوة         

دةوروبةرم هةروةك دةست و ثيوةندو ثاسةوانةكاين     . بؤ نيو ثةرستطاكة  
ئةوةي كة طوييان لةوةنةبووبيت، كة طووتوومة هـةروةك جـاران و       

دةمـزاين هـةروةك    . بةهةمان شيوة لةشويين خؤياندا راوةسـتابوون     

طةورةكاهني ئاطاداري كردبووم، طةر هةلَةيةك بكةم، هةرئةوةنـدةم        
        ذترين ماوة لةويمةخوار، بؤية دةمويست دريدا خؤشة كة لةسةكؤكة دي

  . مبينمةوة
  

*  *  *  

  
  

كة لةنزيك رؤخي رووبارةكةدا راوةستابووم، نةمدةزاين كـةي و         
ضؤن، لةسةر سةكؤكة هاتبوومةخوار، هةروةك ئةوةي زةيـنم كـوير        

نةمـدةزاين بـؤ    . بووبيتةوة، بةهيض ئةو ساتةوةختةم وةبرينةدةهاتـةوة     
خـي  دةبيت لةطةرمترين ئيوارةيةكي تـةمموزدا هاتبيتمـة نزيـك رؤ         

هيندةي نةمابوو بري لةو ئيوارة باراناويية      ! رووبارةكةو ضاوةرِيي ضي مب؟   
بكةمةوة كة بةناكامي و بةيب ديتين ئةو رووبارةي كةعةزياكةي تيـدا            

. دةذيا، طةرِامةوة بؤ نيو ئةو طةرِةكةي خانووةكةي باثريمي تيـدابوو         
وةو لةثالَمـدا   كاتيك طةورةكاهينم بيين، كةهيدي هيدي ليم نزيك بؤ       

راوةستا، بةآلم هةروةك ئةوةي نةيبينيبيتم بةبيـدةنطي لةرِووبارةكـة         
ضةند جاريك رةنطي رووبارةكة لةبةرضاومدا طؤرِاو ثاشان وةك        . راما

ئةوةندةي ثينةضـوو ضـوار ثاسـةواين تيكـسمرِاو         . خؤي يلَ هاتةوة  
رةكاهني تابووتيكيان هيناية نزيك رؤخي رووبارةكةو ثاش ئةوةي طـةو        

دواي ئةوةي بؤ   . ئاماذةيةكي بؤكردن برديانة ليواري رؤخي رووبارةكة     
ماوةيةك لةرِووبارةكةيان رواين، ضـوار دةسـتةكي فرِيياندايـة نيـو           

هةر ثاش ئةوةي ضوار ثاسـةوانةكةو طـةورةكاهني ئـةو     . رووبارةكة
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لةسةعاتيكي ديـاريكراودا رةويـك     . ناوةيان جيهيشت، شةو داهات   
 ضاوزةرد هاتنة قةراغ رووبارةكةو ثـاش ئـةوةي بةتـةواويي           ئاسكي

لةرِووبارةكة نزيك بوونةوة بيباكانة دةميان لةئاوي رووبارةكـة وةردا،    
بةآلم وةك جاران بريق و باقي ماسيية رةنطاورِةنطةكاين ذير تريفـةي            
مانطةشةو لةضاوياندا نةدةبريسكايةوة، بةلَكو بةثيـضةوانةوة تـابلَيي         

يان مات و خـامؤش بـوو، بةضةشـنيك كـةهيض شـتيك             ضاوةكان
سيبةري ثؤليك بالَندة بـؤ تاويـك       . لةضاوةكانياندا رةنطي نةدةدايةوة  

لةسةر رِووي رووبارةكة وةدياركةوت لةوةدابوو كةبةمةبةسيت ديتنيان،       
سةرهةلَربِم، كاتيك دةنطيكي نائاسـامي، كةوتـة بـةرطوي، ثاشـان           

سةيريكي . تةواويي لةشوين خؤياندا راوةستان   شةثؤلةكاين رووبارةكة بة  
تابووتةكةم كرد كةميك لةخوار ئةو شوينةي ليـوةي فرِيدرايـة نيـو            

ثاش ئةوةي كةميك تيمرِواين، هيـور هيـور        . رووبارةكة راوةستابوو 
هةرضوار الي تابووتةكة وةك شووشةيةكي روونيان يلَ هـات، كـة           

تابووتةكةم دةبيين، بةآلم بةو ثييـةي      بةئاساين كةسة راكشاوةكةي نيو     
.  دةموضـاومي نـةدةبيين  ،كة رووي لةو ديوي رؤخي رووبارةكة بـوو      

بؤ دةبيت شةثؤلةكاين رووبارةكـة تابووتةكـةيان       (لةبةرخؤمةوة طومت 
  ). لةمبةري رؤخي رووبارةكةوة نةبردبيتة ئةوبةري؟

هةرثاش ئةوةي كةميك لةجيي خؤم جـووآلم، ئـةو طوتةيـةي           
وزم بريكةوتةوة، كـةثاش طةرِانـةوةي لةبةشـي رؤذهـةآليت           شةمه

بـا بـةرِؤخي    (دوورطةكة، بةسي و حـةوت كةسـةكةي طوتبـوو        
رووبارةكةدا سةر بةرةو ذوور بكةوينةرِي، دةبيـت سةرضـاوةكةي         

سةر بةرةوذوور  ). بدؤزينةوة، ئةطينا هيض لةلوغزي رووبارةكة تيناطةين     

اوي رةنط و شيوةي رووبارةكـة،      كةومتة هةنطاونان و طؤرِاين ناوبةن    
وةك ثيشتر لةسةردةمي شةمهوزدا روويـدابوو، نـةمبيين و بـةهيض           

جطةلةوةي ئاوي رووبارة وةستاوةكة هةر     . شيوةيةك نةكةوتة بةرضاوم  
طةرضي هـةر   . بةرِووين دةهاتة ثيش ضاوم و هيض ليخن و ليلَ نةدةبوو         

ةنطاويان ناوة،  سي و حةوت كةسةكةو شةمهوز، كةسةر بةرةو ذوور ه        
يةك هةنطاو لةشوين خؤياندا نةضوونةتة ثيش، بةآلم من وام نةدةهاتـة           
ثيش ضاوم و ثيدةضوو هةنطاو هةنطاو بضمة ثيش، طةرضـي بـةهيض            

  . نةطةيشتمة ئةو ئاستةي كةئةوان بينايياين تيدا ليلَ ببوو
بووم، لةوةدابوو كةبطةرِيمةوة بؤ ئةو شوينةي ثيشتر تييدا راوةسـتا     

كاتيك تابووتةكةم بةرِاوةستاوي لـةنيو رووبارةكـةدا بـيين، دووري         
مابةيين تابووتةكةو ئةو شوينةي كـةليي راوةسـتابووم، وةك دووري          

  . نيوان شويين ثيشووي راوةستامن و تابووتةكةم وابوو
ناكريت ثيم وابووبيت كة بـةرةو سـةرووي        (لةبةرخؤمةوة طومت 
توومةرِي، لةكاتيكدا هةر لةشـويين ثيـشووي       رؤخي رووبارةكة كةو  

باشة ئةطةر هيض لةشوين خؤمدا نةجووآلبام، ضـؤن        ! خؤمدا راوةستاوم 
  !). بةم شيوةيةي ئيستا شةكةت و ماندوو دةبووم؟

*  *  *  
  
  

هةر كة بؤ يةكةجمار بةدريذايي ئـةو ماوةيـةي لةدوورطةكـةدا           
ضاو طـةورةم، بةسـةر     مابوومةوة، كؤمةلَيك ثةثوولةي بالَ سووري      

كةميك لةجيي خؤم راضـةنيم و بةسةرسـامييةوة        . رووبارةكةوة بيين 
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ثةثوولةي هيندة طـةورةم بةدريـذايي ذيـامن        . كةومتة تةماشاكردنيان 
. نةديتبوو، قةبارةي لةشيان هيندةي قةبارةي لةشي كؤتريـك دةبـوو         

ؤريية بالَةكانيان وةك بالَي نةورةس دريذو، تادةهـاتيش ضـاوة فـسف          
ثاش ضـةند جاريـك فـرِين، بةسـةر         . طةورةكانيان طةورةتر دةبوو  

مةودايةكي كوريت رووبارةكةدا بةشـيوةيةكي بازنـةيي ضـواردةوري     
تابووتةكةيان داو هيدي هيدي و يـةك لـةدووي يـةك لةسـةري             

. نيشتنةوة، بةضةشنيك كةنةدةكرا ئيدي ناوةوةي تابووتةكـة ببيـنم         
وون و شةكةيت دةكرد، كةنةدةكرا لةوة زياتر       ئةوةندة هةستم بةماندووب  

ثـاش ئـةوةي    . بةثيوة رابوةستم، هةربؤية لةشوين خؤمدا ليي راكشام      
 هةربؤخؤيان ثيكةوة ،هيور هيور هةستم بةقوورس بووين ثيلَووةكامن كرد      

دواي ماوةيةك هةروةك ئةوةي خةوتبيتم و خـةون ببيـنم،         . نووسان
مةمنم تيدا بردبووةسةر، دواتر خـؤم لـةنيو        وينةي هةموو ساآلنيكي تة   

يةكيك لةكؤآلنةكانيدا بينييةوة، كةثيش ئةوةي خؤم بطةيةمنة سـةري         
كؤآلنةكة وام هةست دةكرد هةموو ئةو كةسانةي لةويـدا رؤذانيـك      

كةطةيـشتمة سـةري    . ناسيبوومن، لةسةري كؤآلنةكةوة تيم دةرِوانن    
  . كؤآلنةكة كةسيامن نةبيين

 دي هيوة ضوومة سةر ئةو شةقامةي بةبةردةم طةورةترين        هيدي لةوي
مزطةوتيكي شارةكةدا تيثـةرِدةبوو، لةثةنايـةكي ديـواري دةرةوةي         

 كةميذووي خانووة نـةوي و    ،مزطةوتةكةدا كابرايةكي ردين سثيم بيين    
داتةثيوةكان و حةكايةيت دلَؤثةكردين ساثيتةو شكاين كاريتةو داكةوتين         

نةوةي باطردينةكاين بؤ تةزبيحـة قةزوانييةكـةي نيـو         دارةرِاو خلبوو 
لةوةدابوو لـةكابرا رديـن     . دووقامكي دةستةرِاسيت خؤي دةطيرِايةوة   

سثييةكة نزيك ببمةوةو ثرسياريكي ليبكةم، كاتيك لوورةو طظةي ئـةو   
هةردةم . رةشةبايةي كة لةو كاتةدا هةلَيكرد ثرسيارةكةي لةبريبردمةوة      

ةي كةثيشتر تييدا ذيابووم، لةكايت هيوربوونةوةيـدا       رةشةباي ئةو شار  
هـةر  . ساميكي وةك سامي ساتةوةخيت مةرطي الدروسـت دةكـردم     

كـام درةختـةي    . كةتوورِةش دةبوو، طالَةي بةدارو بـةرد دةكـرد       
طةورةبوو، دةيضةماندةوةو طشت تانكي و بةرميل و تةنةكة بةتالَةكاين         

ي خوخمانـةكان و طـوزةري   هةر دواي ئةوةي بـةال . ثيش خؤي دةنا 
ئاسنطةران و كؤثان درووةكاين شاردا رةت بووم و طةيـشتمة سـةر            
شةقامة سةرةكييةكة، طويم لةدةنطي ثيي ئةسـثيكي شـةكةت بـوو،        

ضةندم ضـاو  . كةعةرةبانةيةكي شةق و شرِي بةدووي خؤيدا رادةكيشا    
بؤ عةرةبانضييةكة طيرِا نـة لةسـةر عةرةبانةكـةو نـة لةثـشت و              

دة مةتريكيش لةثيش ئةسـثةكةوة     . مالوئةوالي عةرةبانةكةدا نةبوو  ئة
ثاش ئةوةي ئةسثةكة بؤ ماوةيـةك لةشـوين خؤيـدا          . كةسم نةبيين 

راوةستاو بةالي دةستةرِاستدا وةرضةرخاو هةريةكسةر خـؤي كـرد         
هةرضةندة حةزم دةكرد وةدووي بكةوم و بزامن بؤ كوي         . بةكؤآلنيكدا

  ت، بةآلم دةنطيك لـةديوارةكاين نزيـك         دةضيك كة لةثشت يـةكي
شةقامةكةوة دةهات، رايان ثي طؤرِمي و بةرةو الي دةنطةكة هـةنطاوم        

هةر كةطةيشتمة ثةنا ديوارةكةو طويم هةلَخست، كةسيكي ثـشت         . نا
هةرضـةندة  (ديوارةكة، كةدياربوو قسةي بؤ كةسيكي تر دةكرد، طويت       

ة بةدريذايي ذيـامن شـارةزاي      هيض كاتيك بةتةمانةبووم تةا شتيك ك     
           ينرِمةوة، بةآلم بةحوكمي ئةوةي كـةدويبووم و دةيزامن بؤ كةسي بطي
شةو بؤ دووةمني جار عزرائيل لةسووضيكي ذوورةكـةي رةمحةتييـةوة      
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خؤي ثيشاندام، ئيدي ئةوة الم بووة يةقني، كةسةري سييةم جار مةحالَة           
. يـت، طيـامن دةكيـشيت     ليم بطةرِيت و بةهةر شكلَ و شيوةيةك ب       

هةربؤية برِيارمدا هةرضييةك بزامن سةبارةت بةميذووي دروسـتكردين        
تةزبيح و حةكايةت و بةسةرهايت تةزبيح فرؤشةكاين شار، هةر ئيـستا           

تةا داوايةكشم لةتؤ ئةوةية كةتا دووجار      . لةنووكةوة بؤت بطيرِمةوة  
طيرِمةوة نةكةي بـؤ  عزرائيل خؤيت ثيشان نةدا ئةوةي كةئيسا بؤت دة  

طةرضي ثاش بيستين ئةو قسانة هةر يةكسةر       ). هيض كةسيكي بطيرِيتةوة  
ثةنا ديوارةكةم جيهيشت، بةآلم تابيـست هـةنطاويكيش بـةرةو الي       

 هةر لةبةرخؤمةوة ثيدةكةنيم بةجؤريك     ،سةرووي شةقامة سةرةكييةكة  
ةكة كةهيندةي نةمابوو كثي و خامؤشي ئـةو سـاتةوةختةي شـةقام          

باش بوو بةديتين ئةو ضواركةسـةي كـةدارة مةيتةكـةيان          . بشيوينم
هةلَطرتبوو هامتةوة سةرخؤم و هةر لةخؤمةوة دوورو نزيك وةدوويـان     

  . كةومت
ثاش ئةوةي وةك ئةوان لةدةرطايةكي لةدارطويز دروسـتكراوةوة        
ضوومة نيوةرِاسيت ئةو ريضكةيةي بةنيو كؤمـةلَيك نـةمامي رةنـط           

نيدا تيثةرِدةبوو، هيندةي نةبرد خـؤم لةبـةردةم حـةوزيكي          ئةرخةوا
هيشتاكة بةتـةواويي لةحةوزةكـة ورد      . الكيشةيي طضكةدا بينييةوة  

نةبووبوومةوة، كةضوار دةستةكي مردووةكةيان لةدارة مةيتةكة هيناية       
دةرو خستيانة سةر ئةو تاتةشؤرةي كة لـةالي ضـةثي حةوزةكـةدا            

ي مردووةكةم كرد بؤ تاويك لةشويين خؤمـدا      هةر كةتةماشا . دانرابوو
كتومت لةخؤم دةضوو، تةنانةت هةمان شوين زامي سةرالقي        . سرِبووم

بةهؤي طيزةطيزي ميـشيك    . راستم، لةسةر القي راسيت ئةويش هةبوو     

كة بةبةرضاومدا دةهات و دةضوو، ئاطـام لةشوشـنت و كفنكـردين            
كةسةكة، لةهةمان دةرطاي   هيندةم زاين كةهةر ضوار     . مردووةكة نةما 

طةرضي زؤر بةخيرايي وةدوويـان     . ثيشووةوة دارةمةيتةكةيان بردةدةر  
كةومت، بةآلم هةروةك ئةوةي كةغةيب بووبينت لةبةرضـاومدا ديـار          

ئيدي ثاش ئةوةي ضوومة سةر شـةقامةكة، ريـك و راسـت            . نةمان
وتـة  تاطةيشتمة الي ئةو ستوونة بةردة بةرزي دةكة . ماوةيةك رؤيشتم 

الي راسيت ئةو فولكةيةي كة بةدريذايي ئةو ضةند سالَةي لةو شـارةدا            
هـةموو مانطيـك دةرِووخينـدراو بـةيب ئـةوةي هـيض            . ذيابووم

ي تيدابكريت، هةر كتومت وةك فولكةكـةي ثيـشوو         كطؤرِانكاريية
وةك هةموو جاريك بةسةرسامييةوة لةسـتوونة      . دروست دةكرايةوة 

، كةهةر لةطةلَ كوذراين هةركةسيكي شارةكة،      بةردة بةرزةكةم رواين  
ئيدي بةثيي سةرجندان   . دلَؤثة خوينيك لةشوينيكييةوة دادةضؤرِاية خوار    

لةدلَؤثة خوينة داضؤرِاوةكاين سةر ئةمالو ئةوالي سـتوونة بةردةكـة،          
  . دةزانرا لةو رؤذةدا ضةند كةسي شارةكة كوذراوة

مارةيـةكي زؤري خـةلَكي     تةنانةت لةيةكيك لةو رؤذانـةي كةذ     
شارةكة، لةاليةن ثياوةكاين كابرا رةشـتالَةكةوة طوللـةباران كـران،          
بةضةشنيك دلَؤثة خوينداضؤرِاوةكان سةرتاثاي سـتوونة بةردةكـةيان        
تةنيبوو، كةطةر لةو رؤذةدا تةا يةك كةسي تر كوذرابا مةحالَ بـوو            

. وة دابضؤرِيتة خوار  لةبري ئةويش دلَؤثة خوينيك لةشوينيكي ستوونةكة     
ضونكة هيندةي نووكة دةرزييةك شـوين لةسـتوونةكةدا نـةمابوو،          

هةر كة لةشةقامةكةي سةروو فولكةكـةوة      . كةخويين يلَ دانةضؤرِيت  
لةهـةردوو بـةري موحةجـةرةي قـةراغ         بةرةو سةر هةلَكـشام،   
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شؤســتةكانةوة ضــةند الفيتةيــةكي رةشــم بــيين، كــة بةباشــي 
  .امي كرابوونبةموحةجةرةكانةوة ق

ئةو ضةند ديرِةي كة لةسةر الفيتةكان نوسرابوون، هيندة بةخةتيكي         
لةسـةر  . ورد نوسرابوون، تالييان نزيك نةبومةوة، بؤم نةخويندرايةوة      

موسـاي كـورِةزاي    (هةر هةموو الفيتةكانيش، هةمان شت نووسرابوو     
 ديـتين   ثريؤت سياولَة، لةطةرمترين ئيوارةيةكي تةمووزدا، بةمةبةسـيت      

عةزياي نيو يةكيك لةرِووبارةكان، خةو دةيباتةوةو لةخةونيدا دةطاتـة         
رؤخي ئةو رووبارةي كةعةزياكـةي تيـدا دةذي، ثـاش ماوةيـةك،        
لةضاوةرِيكردين سةر هينانةدةري عةزياكة لةرِووبارةكة، القةكاين تيكةلَ       

كةثاش ئةو رةشةبايةي    ).دةبن و دةكةويتة نيو رووبارةكةو دةخنكيت     
ئةوةي هةموو الفيتةكامن خويندةوة، لةناكاو هةلَيكرد، هيندةي نةمابوو        

باش بوو هةر زوو دةستم بةقةويترين شيـشيكي ئـةو          . بةثشتا مبخات 
هيدي هيدي خؤم طةياندة     .موحةجةرةيةوة طرت، كة لةبةردةممدا بوو    

ئةو كؤآلنةي لةبةتةنيشت رووي سةرةوةي تاكة باخضةيةكي شـاردا          
بـست بةبـسيت ئـةو    ) نةوا(رِدةبوو، سةردةمانيك ثيكةوة لةطةلَ  تيثة

طةرضي لةئيستادا زؤري فةرق هةبوو، لةطةلَ ئةو       . باخضةية طةرِابووين 
سةرجةم درةختة بةرزةكاين باخـضةكة،   .باخضةيةي كة ثيشتر بيندبووم 

لةبنرِا هةلَقةندرابوون و لةجيي ئةوان، درةخيت نةوي و نةمام و دةوةن            
لَـةك        .ندرابوونرويطشت ضواردةورو سةرةوةي باخضةكة، بةتةيل هي

بةضةشنيك كةرِيي ضوونة ذوورةوةي نةك هـةر بالَنـدة،          .طريابوون
كةطةيشتمة بةردةم دةرطـاي     .بةلَكو هيض جؤرة ميروويةكيشي نةدةدا    

تةلبةندكراوي باخضةكة، نووسـراويكي سـةر دةرطاكـة سـةرجني          

وينـةطرتن، لـةنيو باخـضةكةو      (وراكيشام، كةلةسـةري نوسـرابو    
 بةثيي برِياري   ،ضواردةوريدا قةدةغةيةو هةركةسيك سةرثيضي يلَ بكات     

دووسةدو شةست و شةشي ماددةي حةويت ياسـاي دوانـزةي سـةر            
ضـةندم بـري    ). بةثاريزطاري شارةكةمان، بةتوندي سـزا دةدريـت      
ن لةباخـضةكةو  ليكردةوة، لةوة حالَي نةبووم، كة بؤ دةبيت وينةطرتنيا      

  .ضوار دةوريدا قةدةغة كردبيت
تؤ بلَيي بينـاو خاونوويـةكي زؤر تايبـةت و          (لةبةرخؤمةوة طومت 

طرنط، لةضواردةوري باخضةكةدا هةبيت و لةوة بترسن، كة كةسيك         
بةآلم كة بـةوردي     ).بةناوي وينةطرتنةوة، وينةي ئةو شوينانة بطريت     

طؤرِانكارييةكي ئةوتؤم نةهاتـة    تةماشاي ضواردةوري باخضةكةم كرد،     
ثيش ضاو، جطة لةطؤرِاين رةنطي بؤيةي دةرطاو ثةجنةرةو ديوارةكـاين          

كـة  . بيناو خانووةكان و زيادبووين ذمارةي دةرطـاو ثةجنـةرةكانيان        
نةدةكرا، ئةوة بووبيتة هؤكـاري قةدةغـةكردين وينـةطرتن، لـةنيو           

ـ     .باخضةكةو ضوار دةوريدا   ك راويرِامـان،    هةر ثاش نةختيستان و تي
سةربةرةو ذوور ئةو كؤآلنةم طرتةبةر، كـة بـة بـةردةم ديرينتـرين           

هـةر كةطةيـشتمة بـةردةمي    . حةماميكي شارةكةدا تيثـةرِ دةبـوو    
حةمامةكة، بووين ثةيكةريكي طةورة سةرجني راكيـشام، كةكـةميك         

  .لةسةرووي دةرطاكةيةوة دانرابوو
      شتر طةرضي دةيان جار، خؤم لـةنيو حةمامةكـةدا شوشـتبوو،     ثي

سةدان جاريش بةبةردةميدا تيثةرِ ببووم، بةآلم نةك هةر ئةم ثةيكـةرة،        
كـة  . بةلَكو هيض ثةيكةريكي تريشم لةبةردةمي حةمامةكةدا نـةديتبوو     

بةوردي كةومتة سةيركردين ثةيكةرةكة، جطة لةو تيكةلَة و ثيكةلَييةي         
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كي بةدةرزي و دةزوو دادووراو     بيمانا دةهاتة ثيش ضاوم، لض و ليوي       كة
لةشوينيكي ثةيكةرةكةدا جيي كرابؤوة، كة هةر بةتـةواويي لـةلض و           
ليوي تةا شاعرييكي بةرهةلَستكارو زؤر بلَيي دةميك سـالَ لـةوةو           
ثيشي شارةكة دةضوو، كة لةساردترين رؤذيكي يةكيك لةزستانةكاندا،        

لةدةرطاي حةمامةكةوة   . كرا لةثيسترين كةالوةيةكي شاردا طوللةباران   
ضوومة ذوورو وةك جاران لةداآلنةكةيدا دوعا هةلَواسراوةكان و ديرِة         
شيعرييةكامن نةبينييةوة، كةتادةطةيشتيتة بـةردةم دةرطـاي نـاوةوةي       
حةمامةكة، لةهةردوو الي ديوارةي داآلنةكـةدا، بةخـةتيكي جـوان       

وةو ضـوومة  هةر كةدةرطاي ناوةوةي حةمامةكةم كـردة      .نوسرابوون
لةشـوين حةوزةكـةي نيوةرِاسـيت حةمامةكـةدا،         .نيوي، ثةشؤكام 

ثةيكةريكي هاوشيوةي ئةو ثةيكةرة دانرابوو، كة لةتةنيشت هـةردوو         
 .سةكؤ بةرزةكةي نيو هةردوو طؤرِةثـاين دوورطةكـةدا، بينـدبووم         

ــةثيوة  ــاكراو ب لةثــشت ثةيكةرةكةشــدا، حــةوت كةســي مؤمي
نزيك بوومةوة و لةدةسـتة راسـتةوة كةومتـة         لييان   .راطريكرابوون
يةكةمني كةسيكي مؤمياكراو، طةرضي هـةمان جـل و         . سةيركردنيان

بةرطي ثياوة ئايينيةكاين خةلَكي شارةكةي لةبةركرابوو، بةآلم بةشـيوة         
دووةمني كةسيكي مؤمياكراو، جطة لةوةي      .زؤر لةطةورةكاهني دةضوو  

كةسـيك لـةو كةسـانة    كة رووت و قووت بوو، شيوةشي بـةهيض       
سييةمني كةسيكي مؤمياكراو،    .نةدةضوو، كة بةدريذايي ذيامن بينيبوومن    

) سـني (ي دوورطـةي    )كـرِالَ (بةقةآلفةت و باآليدا، هةر كتومت لة     
جل و بةرطةكةي بةريشي، هةر لةوجل و بةرطانة دةضوو كة          . دةضوو

ا تـة . لةبـةري دةكـرد   ) كـرِالَ (لةبؤنة و مةراسيمة جياجياكاندا     
جياوازييةك لةنيوانياندا، كةثاش ماوةيةك لةتيرِوانني و ليوردبوونـةوة        
فةرقم ثيكرد، ئةوة بوو كة ماسكي دةموضاوي كةسة مؤمياكراوةكـة          

. لةدةموضـاوي دةكـرد   ) كرِالَ(كةميك لةو ماسكة طةورةتربوو كة    
ضواركةسـة مؤمياكراوةكـةي ديكـةش، ض بـةجل و بـةرط و ض      

كـة  . اويي لـةو ضـوار ثاسـةوانة دةضـوون        بةشيوةش، هةر بةتةو  
بةيـةكيك لةديوارةكانـةوة     .تابووتةكةيان فرِي داية نيو رووبارةكةوة    

وينةيةكي فؤتؤطرايف دوورطةيةك هةلَواسرابوو، كة زؤر بةدوورطـةي        
دواي ئةوةي بـؤ ماوةيـةكي دوورودريـذ، لةوينـة           .دةضوو) سني(

ةم ئةو كةسة مؤميـاكراوةي     طةرِامةوة بؤ بةرد   فؤتؤطرافييةكةم رواين، 
تؤ بلَيي ئيستاكي لةجيي من،     (لةبةرخؤمةوة طومت  .دةضوو) كرِالَ(كة لة 

هةر بؤخؤشم وةآلمي خؤمم دايـةوة و       ). خبوينيتةوة؟) كرِالَ(وتارةكاين  
دا، تةا خةون و خةيالَ نةبوبيت      )سني(ئةطةر بوومن لةدوورطةي  (طومت

موو ئةو شتانةم بينيبيت، كـةثيم وايـة        و بةرِاسيت لةويدا ذيابيتم و هة     
بينيبيتم، ئةوة بيطومان لةدواي من، هةر دةبيت كةسـيكيان وةضـنط           

  ت، تاوةكو لةجيندنةوةي ئـةو وتارانـة      ) كرِالَ (يكةوتبيئيدامة بةخوي
). بدات، كة جطة لةذمارةي برِيارةكان، هيضي تري يلَ يتَ نةدةطةيشتم         

طوت، هةستم بةهاتنة ثيشي هةر حـةوت  هةر دواي ئةوةي كة هيندةم   
ئيدي ضاوةرِيي ئةوةم نةكرد، كـة بـزامن         .كةسة مؤمياكراوةكة كرد  

بةثةلـة خـؤم    .ضةندي تر دينة ثيش و بةضةند هةنطاو دةطةنة الي من 
     طةياندة الي دةرطاكة و ضوومة دةري .      ثاش ئةوةي طةيـشتمة سـي
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بوو، ريك و راسـت     كؤآلن ئةوالتري ئةو كؤآلنةي حةمامةكةي تيدا       
 .خؤم كرد بةنيو يةكيك لةو كوضة تةنطةبةرانةي كـة دةرنةدةضـوو          

لةوةدا بوو ثاشةوثاش بطةرِيمـةوة دواوة، كاتيـك هـةموو شـتيك            
ئيدي نازامن بؤ هةر دواي ئةوة، طيزة طيزي        . لةبةرضاومدا رةش داطةرِا  

 خؤيـان  كؤمةلَيك ميشم هاتة طوي، كة ثيدةضوو لةنيو سةرمدا جيـي        
  .كردبيتةوة

دواي دووبارة بوونةوةي ضةند جاريكي طيـزة طيزيـان، شـتيك       
لةناوةوة و بةدةر لةويسيت خؤم، ناضاري دةكردم كة ميـشكي خـؤمم     

ثـاش ماوةيـةك    .وةك كةالكيكي طةنيو و بؤطةن بيتة ثـيش ضـاو    
لةبةردةوام بووين طيزةطيزي ميشةكان، تابووتةكـةي نيـو شـةثؤلة          

لةوةدا بوولةشوين خؤم ببزويم     .كاين رووباركةم بريكةوتةوة  راوةستاوة
و هةنطاو بنيم، كاتيك دةيان هيلَة تيشكي بةشةوق، لةضاوة فسفؤرِيية           
طةورةكاين ثةثوولة بالَ سوورةكانةوة داباريية نيو ئةو ثانتايية تةسك و          

لةبـةر خؤمـةوة   . تروسكة تاريكةي، كة لةوكاتةدا تييدا راكـشابووم  
دةبيت كةي و ضؤن، نيو كوضة رةش داطةرِاوةكةم جي هيشتبيت          (طومت

  ).و بةضي طةيشتبيتمة ئيرة؟
ئيدي هيدي هيدي، شةوقي هيلَة تيـشكي ضـاوة فـسفؤرِييةكاين           
ثةثولةكان، يةك لةدواي يةك، هـةروةك فـوو لـةمؤم بكـةيت،            

 لـةدةنطي  ثيش ئةوةي بؤ دواجار ثيلَوةكامن ليك بنيم، طويم     . كوذانةوة
طةرضي نامبينيت و مةحالَيشة جاريكي تر كـةس        (باثريم بوو، كة طويت   

بةآلم وابزانة هةروةك ساآلنيكي زؤر لةمةوثيش، ثيكـةوةين و         ! ببينيت

لةثرِ دةستة سرِةكةي طريفاين شةرِوالَةكةم دةردةهينم و بةبةرضـاوتدا         
هـةر دواي   ). بكة دةئيستا سةير    ،دةيهينم و دةيبةم، ثاشان ثيت دةلَيم     

ي، كايت مندالَي خؤم    وينةيةكي رةش و سث   . ئةوةي كة باثريم دةنطي نةما    
 كة لةنيوةرِاسيت دةشتيكي كاكي بةكاكيدا، دانيشتبووم و        ،هاتة بةرضاو 

  .قامكةكاين هةردوو دةستم لةخؤلَي عةردةكةي طري كردبوو
بيتةوة، ئةوةندةي نةمابوو كة وينةكة بةتةواويي لةبةرضاومدا كالَ ب       

كة بؤ دواجار طويم لةضريكةي ئةو بالَندة دةنط خؤشةبوو، كة زيـاتر         
وشـة بةسـوييةكاين    يـان    ،دةنطي ضريكةي لـةئاوازيكي خـةمناك     

  .طؤرانييةكي ديرين دةضوو
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