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 ثيَشبار
 

ليَئؤرماني لة ناوضةي تيَ" كياسال"وتياري هةذاري طوندي ةيةكي جلة بنةماَل 2091زاهاريا ستانكؤ ساَلي 
كة زاهاريا بةر لةوةي خةونة خؤش و شريينةكاني خيَزانةكةيان ئةوةندة هةذار بوون، . باشووري رؤمانيا لةدايك بوو

بةو . رووة نانيَكقؤلَ هةَلماَليَ بؤ دابينكردني ثاقؤناغي منداَليي خؤي ببيينَ، ناضار بوو شان بة شاني برسييةكان 
و ملي نا ( 2091)ـي تةواو كرد"بوخاريَست"زانكؤي ئةدةبيات و فةلسةفةي يةك ساآلنة بوو كة حاَلةشةوة سيو

لة بواري كؤمةآليةتي و سياسي و رؤشنبريييةوة  ئةوةي لة مةوداي دوو جةنطة دنياطرةكةدا. لة رؤذنامةنووسي
 ـدا كؤي 2099و خويَ خؤشة " 2091شان و ياَلي طاجووتةكان "، دواتر لة دوو كؤمةَلةيبابةتي نووسيبوو

 2091" )لؤميا رؤمانياسكا"و ( 09تا  2093، 93تا  2091")ئازي"بآلظؤكطةلي دميوكراتيك  دواتر .كردةوة
ي دةركرد هةتا ئةوةي لة سؤنطةي خةباتي بيَ سرةوتنيدا دذي فاشيزم كةوتة بةندخيانةوة و بووة هؤي (09تا 

 .ـدا بة ديلي بذي"جيؤتريطؤ ـ "كوشتارطةي فاشيستيي ئةوةي هةتا جةنطي دووةم تةواو بوو لة 
 .ـدا دةسيت بة ضاالكي كردةوة"رؤمانيا ليبيَرا"ي ؤمانـدا جاريَكي ديكة لة ر2001ي ئؤطؤسيت 19لة 

خةريكي بةرِيَوةبردني كاروباري تةالري شانؤي نيشتمانيي بوخاريَست  93تا  13و هةروةها  11تا  2009ساآلني 
 .بووة

بيَ  ـدا لة ثاداشيت بايةخي2019لة ساَلي  ا، زانكؤي ظيةنناشجطة لة كؤمةَليَك خةآلتي حكووميي رؤماني
خةآلتي طؤتفريد  ئةمالوئةوالي بةرهةمةكاني و ضاالكي و هةَلسوورِاني ماندوويينةناسانةي لة بواري ئةدةبياتدا،

  .داوةتيَ فؤن هيَردري
خةَلكي بؤ الي خؤي  ـدا سةرجني2011يةكةم جار لة سايةي كؤمةَلة شيعرة سادةكانةوة بوو كة لة ساَلي 

 .بردةوة" كؤمةَلةي نووسةراني"راكيَشا، ئةو بةرهةمةي زؤري نةبرد كة خةآلتي 
و طياي ( 2009)و سوورةدار( 2090)و زةنطوَلة زيَرِينةكان ( 2099)يةكانسثي"ثاش ئةوة كؤمةَلة شيعري 

و بؤضووني سياسي و فةلسةيف  ـي بآلو كردةوة كة نويَنطةي بري(2000)ؤذطاري دووكةَلةكانو ر( 2002)سيحراوي
 .و كؤمةآليةتيي ئةو بوون و ئةويان وةك شاعرييَكي دةربةست كردة خاوةني ثيَطةيةكي تايبةت

بآلو بؤوة، وةها درةوشاوة و دةنطي دايةوة، كة ئيرت كةس لةبريي نةما ستانكؤ " ثيَخواسةكان"كة رؤماني 
 .شاعرية

يَكي ضاوةرِواننةكراو كة لة بةرة رؤشنايي و تيشكةكةيدا هيض شت. هةورةتريشقةيةك بوورؤماني ثيَخواسةكان 
 .كتيَبيَك كة لة ماوةي دوو ساَلدا بؤ سةر سي زمان وةرطيَرِدرا. شتيَكي ديكة ديار نةدةما
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 :بةو حاَلةشةوة ئةو بةسةرهاتة دةستكةوتيَكي بة ريَكةوتة كة نووسةر خؤي ئاوا باسي كردووة
سةرةرِاي ئةوةي هةآلمةتيَكي ثيسم طرتبوو، لة برسيانيش بةآلم من . بؤخاريَستخؤر ئاوا ببوو كة طةيشتينةوة "

ضوومة هؤَلي شانؤي نيشتماني و لةويَ لة نووسينطةكةي خؤم بة . وةخت بوو مبرم، كةضي هةر نةشضوومةوة ماَليَ
كة قةومل " نتامثؤرانؤلَكؤ"و بينيَرم بؤ طؤظاري  شويَن شتيَكدا طةرِام كة بكريَ بيكةمة هةويَين نووسيين وتاريَك

بةو حاَلةوة دانيشتم و دةستم كرد بة ... رؤذنامةكامن هةموو ثشكين كةضي هيضم دةست نةكةوت. ثيَ دابوون
لة دةفري . ضةند الثةرِةيةكم نووسي... دةستةوداويَين بريةوةرييةكاني ذيامن بووم. هيضي لةطةلَ نةدةكرا... نووسني

لة دووشةممةوة تا ثيَنج شةممة هةر ضاوةرِيَ بووم سةرنووسةرةكةي دنيايةك طلةيي و . نامةم نا و ناردم بؤ طؤظارةكة
رؤذي جومعة كة طؤظارةكة دةرضوو، سةيرم كرد نووسراوةكةي منيان لة . طازةندةم ليَ بكا بةآلم هيض باس نةبوو

 ."بري بابةتة سةرةكييةكة داناوة
ةدايك بوو و ساَليَك دواتر لةطةلَ ضاث و بآلوبوونةوةي نووسةريَكي تازة ل 2001جا بةو جؤرة بوو كة ساَلي 

 .ساَلرِؤذةكاني لةدايكبوون لة ميَذووي ئةدةبي رؤمانيا و جيهاندا تؤمار كراكتيَبةكةدا، يةكيَك لة طرينطرتين 
 :هةر لةو دانثيَدانانةدا دةخويَنينةوة

هاوين و ثاييزي . تةواوم كرد 03بوو بؤ مانطيَكي ما... بوو كة دةستم داية نووسيين ثيَخواسةكان 01بةهاري "
 ."هةر خةريكي ثيَداضوونةوة و ضاكردن و كةم و زيادكردن و طؤرِيين بابةتةكاني بووم 03

*** 
ئةو ويَنانةي لة راستةقينةي بةسةرهاتةكة، لة زماني كةسيَكةوة دةطيَرِدريَتةوة و هةنطاو بة هةنطاو بة يارمةتيي 

بة ثاَلويَنةي هةستياري منداآلنةي دارةيي ثيَنج ساآلندا تيَثةرِيوة، رؤمانةكة بيضمي ذيانةوة سةرضاوةيان طرتووة و 
كةم ئةو ويَنانة، ويَنةي راستةقينةي ذياني ئاوايية هةذار و نةدارةكاني دةم دانووبة لة دريَذايي ية. خؤي وةردةطريَ

و ئةو قةَلةمبازانةي لة ميَذووي  هةذاري  و داماوي و دةستكورتيي جوتياران  ...دةيةكاني سةدةي بيستةمدا
ميللةتيَكدا لةو هةذاري و داماوييانةوة سةرضاوة دةطريَ و ئةو قةَلةمبازة ئةخالقي و دةروونيانةي كة 

ثاش سةرضاوةكانيان هةر ئةو بزووتن و جووَلة ميَذوويانةن، نارِةزايةتي و سةركوتكراني نارِةزايةتييةكان و رؤذاني 
ة بنةرِةتي و قووَلةكاني ديكةشن و هءكاري راثةرِينةكان و ئاسيت يان قؤناغي طؤرِاننارِةزايةتييةكان كة خؤ

. نارِةزايةتييةكان، لة زؤربةي بةشةكاني ئةم كتيَبةدا وةك شانؤيةكي زيندوو هةر جارة و ثةياميَكي نويَ دةدركيَنن
 ـة و 2029و  2021ي دواي ئةوانيش جةنطةكان... بة ضلةي زستان، خةتي باريك و قوولَ و "بةشةكاني 

                                                           
*
  

 2099ي طؤظاري سني تياكيَ ديسةمبةري 92ي ذمارة 0تا  1كورتكراوة لة الثةرِة . زاهاريا ستانكؤ. دانثيَدانان
 



4 

 

 2091كوابوو تةنيا رووداو و بابةتةكاني ساَلي . ـدا 2021و  2029لة  داطريكراني وآلت بةدةست ئةَلمانييةكان
 .نةبوون كة شويَنةواري خؤيان لة بريطة و يادةوةريي لة رِادةبةدةر هةستياري داريةدا بةجيَ هيَشتووة

 
وة و ئازار و نةهامةتي و حةز و ئارةزووةكاني ئةو ذيانةي لة ناخي خؤي راستةوخؤ لةو ذيانةدا بو ديارة نووسةر

هةَلبةت ئةم رؤمانة . ثرِ لة مةينةتييةي خةَلكةكةيةوة ضووةتة بنج و بناواني ئةو ذيانة دَلةوة ضيَشتووة بؤية ئاوا
ارةكةيان نةضيَشتووة، ئةطةر بدريَتة دةست ئةو فةرخة دةوَلةمةندانةوة كة لة ذيانياندا نةبوونييان نةديتووة و ئاز

رةنطة هةر طاَلتةشيان بة ويَناكردني وةها ذيانيَك بيَ، بةآلم زؤرينةي خةَلكي كوردستانةكةي من كةم و زؤر 
بةتايبةتي لة سةردةمي راكردن و ئاوارةيي و شةرِ و ماَلويَرانييةكاندا كة . ئةزمووني وةها ذيانيَكيان هةية

يانة و هةر كةس خؤي طيَل نةكا، دةكريَ بَليَني تامي تاَلييةكي هةر وا لة بين ميَذوومان تذيية لةو تاَلي و سويَري
كة رووداو و بةسةرهاتةكاني رؤمانةكة دةطيَرِيَتةوة، منوونةيةكة لةو " دارية"بةتايبةتي  .ددامناندا ماوةتةوة

نان بةرؤكيان بةربدات و بنيادةمانةي هةزار خؤزطة و ئارةزووي سةركةوتنيان لةدَليداية و بة حةذمةتةوةن خةمي 
 ...هةوَلدان و كؤَلنةداندارية نويَنطةي . بتوانن ئارةزووةكانيان وةدي بيَنن

* 
 :با نهيَنييةكتان ثيَ بَليَم: بؤية شاملووي مةزنيش كة تةرجةمةي كردووة، دةَليَ

  .بواية ئاي خؤزطة ئةوة ذياننامةي من: يةكةم جار كة ئةم كتيَبةم خويَندةوة لة دَلي خؤمدا طومت
 *** 

ثيَم واية نووسيين ثيَشةكي باش واية هةر ئةوةندة بيَ دةسيت خويَنةر بطريَ بؤ خويَندنةوةي كورتي بربِمةوة، من 
بؤية ناضمة نيَو وردةكارييةكاني . كتيَبةكة و ثيَويست نيية كورتةيةكي كتيَبةكة لة ثيَشةكيدا باس بكريَ

هيوادارم لة خزمةتي زمان و ئةدةبي ميللةتةكةمدا بةم . دةسثيَرمكتيَبةكةوة و لةمةودوا بة ئيَوةي ئازيزي 
 .وةرطيَرِانة، داريَكم خستبيَتة سةر بةرديَك

 
وةرطيَرِ
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 بنةماَلة
* 
* 
* 

 .هؤي تودؤر، دةرطاكة بكةوة
 .دةبوو ة طريماَلةو بةآلم بة دةطةمةن لة. تودؤر باوكم بوو

 .ة دةريَطويَم ليَ دةبوو، دةردةثةرِمي هةر
. ليَ هةَلدةستائةسثةكان هاآلوي ليَ دةهاتة دةر و شانوشةثيلكة بريقةدارةكةيان دووكةَلي  ونةدفينك

يةكسمةكان، زةنطوَلةي مليان دةزرينطاندةوة و ياَلي شانةكراو و هؤنراوةيان، كة بة قةيتاني زةرد و سوور و 
 .ثريؤزةيي طريَ درابوو، رادةوةشاند

 .عارةبانةكة دةهاتة حةوشة
بة . كةوتدةكة لة تةركي عارةبانةكة دانيشتبوو، دةر لةخؤبايي،سةكيت ثوورة ئؤتزؤثاري لووت زلي سةرو

كة لة لووتي بةدةر هيضي ديكةي ثيَوة ـــ  دةموضاويشي. دةستيَكي رةمشةيةك و بةويرتي قةمضييةكي ثيَ بوو
كضيشي، لة قووني عارةبانةكة هةتا ديتزاي . طرتبوو يلة خةرمانةي طوَلة زلة ثوولةكةدؤزييةكانـــ ديار نةبوو،

 .نيَوقةدي لة يؤجنةكة رؤضووبوو
. تا ضةنةي شل دةبيَ قسان بكادايكم بةهاتين قةوم و قيلة شاطةشكة دةبوو، ضونكة ئيرت دةيتواني دانيشيَ 

 .دايكة داماوةكةم لةو ئاواييةدا غةوارة بوو و، لة هةموو طةرِةكةكة دةستةخوشكيَكي دَلسؤزي نةبوو
 .، ميَردي دووةمي بووباوكم

لة  خفةرةسةميَردي يةكةمي، ئةودةم كة هيَشتا دايكم نةببووة ثانزة ساآلن، لة ماَلة باثريةمي هةَلطرتبوو و سيَ 
 .سةرووي رووباري كاملاتزؤيي، بردبووية ستانيكؤتز، ئةو شويَنةي كؤضةرة سربياييةكاني ليَ دةذيان

ةوتةوة، وةك ذةهري ماري ليَ دةهات و دَلي توند دةبوو و، ئةطةر دايكم هةر جاريَكي كؤنةميَردةكةي بري دةك
 .ضةمةريي دةطيَرِا ، ئيَمة منداَلةكانيش وازمان ليَ ديَنابابيشم لة ماَلي نةباية، 

* 
                                                           

*
 كونةلووت بةتايبةتي كونةلووتي ضارةويَ و ئاذةلَ: تفن/ دفن 
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ئةم رادؤ ئؤكيانة، كابرايةكي ناشرييين ملهورِ بووة، واي دانيَ، ئةوةندة تةمبةلَ و تةوةزةليش بووة، كة تني و طورِ 
يةكيَكيان ئيَظانطليين خوشكم و ئةوي ديكةش . دايكم دوو منداَلي ليَي هةبوو. قةآلفةتةكةي بايي ترِيَك نةبووة و

 .ئيؤني برام
ويَ كةوت و، دايكة داماوةكةمي لة تةمةني حةظدة  لةثرِ سةري نايةوة، دةتطوت تريي نةبةدييهيَند رادؤ 

سيَربيايية كؤضةرييةكان، يارمةتييان دا ميَردةكةي بنيَذيَ و، . شتةوة بة بيَوةذني بةجيَ هيَساآلندا بة دوو هةتيو
 .دواي ئةوة دةرطاي ماَلةكةي طاَلة دا و، منداَلي بةكؤَلي خؤيدا دا و، هاتةوة ماَلي داثريةم. ثرسةشي بؤ دابينَ

!ياني بيَوةذن كةوتيةوة ماري... ـ دةي دةي
 .ـ ئةدي داية

 ةت طرتووة و هاتووي سةرودَلي من بطري؟ـ ئةوجار بةو منداآلنةوة ملي ريَي
 ـ ئةي ضووبامة كويَ؟

 .ـ دةبوو قوون بدةية سةر دةرثيَكةت و لة ماَلةكةي خؤتدا دانيشي
هةر . تا دار و نةدارماني لةسةر خواردنةوة دانةنا، نةمرد. ـ لة ماَلةكةم؟ جا خؤ لةويَ قوزةَلقورتيشم نةبو بيخؤم

 .ومن بة تؤنيَي برام بيانفرؤشيَ و ثارةكةيم بؤ بيَنيَتةوةطاجووتةكامن بةدةستةوة ماوة و دا
 .داثرية سيَ كورِي هةية و كضيَكي تاقانة، كة ئةو دايكةي ئيَمةية

رؤيبوون و مندالَ بون، كة  يَ زؤر زوو، هةر بستيَكليساندةريَ و تؤن. يان لة دايكم طةورةترنكسيَ ركورِةكاني هة
اش ضةند ساآلن و بة هةزار كويَرةوةري تؤزة دراويَكيان كؤ كردبؤوة و هةر كام ببوونة نؤكةري ئاغايةك و ث

ةي شةمةندةفةر و ئيدارةي ثؤستةي هيَنابوويانةوة و لة ئؤمينا نيشتةجيَ ببوون، كة طونديَكي طةورةية و ويَستط
و خانوويان دروست رِيَيةكةوة زةوييان كرِي شالة دةم . هةية و رةوةيةكيش يؤنانيي ليَية كة بازرطاني دانةويََلةن

 .هةردووكيان كضة شارييان هيَنابوو و، مالَ و منداَليان ثيَكةوة نابوو. كرد و دةستيان كرد بة كرِين و فرؤشنت
خواخواي بوو . ضاوي بةرايي نةدةدا ببيينَ ماَلةكةي قةرةباَلغة. داثرية لة دايكمي هةَلكيَآل ديسان ميَرد بكاتةوة

ثيَدةضوو كاكة . تاقة كورِةكةي، كة طياني بؤي دةردةضوو. كةي ثيَكةوة بنهةر خؤي و جطةرطؤشة خؤشةويستة
داثرية . و تؤزيَكيش طيَلؤكة بوو ناساغ وا سواري ملي  داثرية بيَ، ضونكةدؤميرتاكيَ، لةبةر ئةوة توانيبووي 

                                                           
*
 .تريي غةييب. تريي ناديار. ناديار. بةدينةكراو: نةبةدي 
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سةرشيَت، كة كي بنيادةميَ. بة رواَلةت نةبيَ، هيضي لة بنيادةم نةدةضوو بوونةوةريَكي لةودا بةدي دةكرد، كة
 :بةردةوام دةسيت بةداويَين دايكييةوة بوو و، بيَ ثرسيار، بةطويَي دةكرد

 .دؤميرتاكيَ، ذوورةكة طسك بدة"
 .دؤميرتاكيَ، دةسيت دةدا طسك و لة سةد كابان باشرت ذوورةكةي دةماَلي

 .رِثؤَلة و بيدة بة مراوييةكانك بيَنة و جوان بيهارِة و كةثةكي ثيَوة بكة و بيكة ثزطةزطة ، بضؤدؤميرتِاكيَ،ـ 
ك هةَلدةقةند و، وةك ثيَي زطةزدؤميرتِاكيَ، دةضووة قوَلكةكةي ئةوسةري حةوشةكةيانةوة و، قةرتاَلةيةكي ثرِ طة

 .طوترابوو، دةيكردة ثرِثؤَلة و دةي دا بة مراوييةكان
 !ـ دؤميرتاكيَ ئةمشةو لة جيَي خؤت ناجووَليَي

 .ـ بةضاوان داية
 .ئةمرِؤ دةبيَ بضيتة هةَلثةرِكيَي هؤرا ـ دؤميرتاكيَ

 .ـ بةضاوان دايكة
 .ـ دةبيَ هةَليشثةرِي ها دؤميرتاكيَ

 .ـ بةضاوان دايكة
 .ـ دةبيَ باش هةَلثةرِي دؤميرتِاكيَ، وابيَ هةمووان سةيرت بكةن و بارةكةآلت ثيَ بَليَن

 .ـ بةضاوان داية، قيت هةَلدةثةرِم
 .كضؤآلن دةضيتة سةر طرديَش تةواو بوو، لةطةلَ "هؤرا"ـ كة 

 .ـ بةو مةرجةي ئةوانيش حةزيان ليَ بيَ
 ـ بؤ دةبيَ حةزيان ليَ نةبيَ؟

 .ـ ئاخر ضونكة من زؤر لةبةردآلن نيم دايكة
 .ـ دةبيَ دَليان برِفيَين، تيَطةيشيت؟ الي ذنان تؤزيَك غريةت بدة بةرخؤت دؤميرتاكيَ

 .ـ هةولَ دةدةم دايكة
 .نة كويَري، نة نقوستاني، نة كوورِي نادةي؟ ئةحلةميال ـ هةولَ بدة، كورِم، بؤ
 ...ـ مةسةلة ئةوة نيية

                                                           
*
 ....يَكي كوردانةي ئةحلةمدوليلاليةدةربرِين 
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. ي هةبوو، بة جةستة و طيان ضووبؤوة سةر باثريةمونيانو دَليَكي نةرم بةبةزةيي خاَلة دؤميرتاكيَ، كة هةر خؤي
ثريةم ترِيوة و ئةوان بوون، هةر دةتطوت دا ييكورِةكاني ديكةي، كة ئاوا توورِةوتؤسن و تؤزيَكيش بيَبةزة

 .دةرثةرِيون
وابكة و بةردةوام . داثريةم دةموضاويَكي ضوارطؤشة و رةقةَلةي هةبوو و، دةنطيشي رةق و وشك وةك بةرد

. بة رةضةَلةك دةضؤوة سةر توركيَك، كة لةسةر مةسةلةي ئةشق و دَلداري لة ديين خؤي وةرطةرِابوو. وامةكةي بوو
هةر دةتطوت بة مقةست . ؤزيَك خيَل بوون و، نةرمةي طويَضكةي تةواو تيَك ضووبووضاوة بادامييةكاني داثريةم ت
 .ئاوا شةقارشةقارت كردوون

 ـ ئةوة كيَ مقةسيت لة طويَضكةي داثريةم داوة؟
 .ئيكؤشاري واي ليَ كردوون. ـ هيض كةس

ديَوةزمة بن، كة بة يةكةم جار كة ئةو ناوةم بيست، لة دَلي خؤمدا طومت، دةبيَ ئيكؤشاريةكان دةستةيةك 
، لةضكي سةري ثريةذنان بطرن و، رايانكيَشن و، ضيَذ لةوة وةردةطرنمقةستيَكةوة بيَرة و ئةويَدا دةطةرِيَن و، 

 .طويَضكةيان هةَلربِدابرِ بكةن
ة و ، ثَلثَل(غوسَلي تةعميد)ريَورِةمسي لةئاوهةَلكيَشان بؤزةماوةند، يان  بؤهؤرا، يان  بؤ يةكشةممان داثريةم يان

كة و نةخشي دةستضن، تؤرِدارةكةشي لةسةر دةنا، كة لة جيَي ثوولة ةطيَلطيَلةي بةخؤوة هةَلدةواسني و، تاسكآلو
ريبوو و، كة بة لةجنةوالرةوة خؤي بادةدا و دةهاتة بةزمي هؤرا، ثوول ويَك وثوولي قورس قورسي ئاَلتووني ليَ د

 .زرينطةيان دةهات خرينطة و دةكةوتن و
 ، كةتيَ دةكردي حةوت ئيكؤشاري ــ ياني حةوت ثوول، كة بة داويَكي هةوريشمينييةوة دةكردن ــ هةر طويَضكة

هةر بؤية . ئةو ئيكؤشارييانة، كة زيَرِي بيَخةوش بوون، زؤر قورس بوون. سةر شانيدةطةيشتنة  شؤرِ دةبوونةوة و
ر قورسيي ئةوان طةورة دةبؤوة و واي ليَ لةبةئةو كونةي، كة بة ميليَكي سوورةوةكراو لة نةرمةي طويَي كردبوو، 

، كة قةت ئامادة نةبوو واز لةو طوارة زل زالنة بيَينَ، ناضار لة سةرووي ثريةئيرت دا. دةهات هةَلدةدرِا
بة كونةهةَلدرِاوةكةوة، كونيَكي ديكةي لة طويَي دةكرد و، طوارةكةي دةطواستةوة ئةويَ، هةتا ئةويش وردة وردة 

تا واي ليَ هات، طويَضكةي داثريةم . جيَي خؤي دةدا كوني ثاشةخؤي، شة خؤي دةضوو ودةردي كونةكةي ثيَ
 .هةَلدرِدادرِ بوون

كورتي بربِمةوة، داثريةم ميَردي كرد و، هيَشتا كاغةزي طريَبةسيت زةماوةندةكةي وشك نةببؤوة، مندالَ لة دواي 
دوايي . جاري جاران، تاسكآلوةكةي لةسةر دةنا لة ثيَشدا، ماوةيةك هةر وةك. مندالَ خستييةوة و طةورةي كردن

يةكةم جا هةر جارة و . بةاليةوة نا و خستية سندووقةكةيةوة و، تةنانةت ئيرت ئيكؤشارييةكانيشي لة طويَي نةكرد
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ئاَلتوونةكاني تاسكآلوةكةشي ليَ  لريةيةكياني  بردة الي سةرافةكاني شار و، فرؤشتين و، زؤري نةبرد ناضار بوو 
مابوو، ئةوانيشي وةك جياز دا بة  لريةي زيَرِيدوو . ي مسيان لة جيَي بدازيو و وردة ثووَل ثووَلية و، بكاتةو

ةكان لريدايكم زؤري حةز ليَ بوو . ماوني، لة قوتووةكةي تةركي بين سندووقةكةدا شاردوونيةوة هيَشتاكة دايكم، 
و، ثيَنج كض، كة  لريةةآلت ضيية؟ كةم و زؤر دوو بةآلم دةس. بدا بة كضةكاني خؤي، بؤ ئةوةي بةخؤيانيةوة بكةن

 .دابةشي بكة و بة ئينسافةوةجا وةرة . لةسةر يةك دة طويَضكةيان هةية
واي دانيَ، ئيرت ئةو كونانة فش نابنةوة و، . راناوةسيتَ و طويَي هةموو كضةكان كون دةكالةطةلَ ئةوةشدا دايكم، 

خوشكةكاني من، لة بري ئيكؤشاريي زيَرِ، كة بريسكةيان . ار ناكةويَم لة كةلك و كطويَضكةيان وةك طويَي داثرية
 .بيَ و خرينطةخرينط دةنطيان بيَ، نقيَمي بضووكي شووشةي رةنطاورِةنط لة طويَ دةكةن

 .طوارةكاني دايكم بضووك و خرِن، وةك تاكشايي
 ـ دايكة، طوارةكانت زيَرِن؟

 .ـ مسن، دايكة
 ن نةرمةي طويَي بنيادةم هةَلدةدرِن؟ؤجا نقيَمي شووشة و ثوولي مس، ض

* 
 * 
* 

ي يؤنانييةكان، بة 2321ي شؤرِش)ثيَش مةسةلةي زاظيَرايش رووداوةكةي داوود، زؤر لةوةثيَش، تةنانةت 
 .قةومابوو( ثشتيوانيي رووسييةكان دذي زؤر و زةبري توركان

كةرةكاني بانطهيَشت كردبوو لة بن ئاآلكةي يَسكؤيش راثةرِيبوو و، هةموو كةَلةثياو و شةرِئةودةم، تودؤر ظالدميري
برِووخيَنن و، ثيَسيت ئةو بيَدينانةي وآلتةكةيانيان داطري  داطريكةرانئةودا ضةك هةَلطرن، بؤ ئةوةي حكوومةتي 

 .ثةرِيَننكردبوو و خويَين خةَلكيان دةمذي، كةولَ بكةن و دةريان 
ون و كاذيَرةي بةناوي كووخ هةر وا لة عةرزيدا ثريةكان دةطيَرِنةوة، كة طوندةكان ـ واتة ئةو ضةند ك

سروودة ثاَلةوانيية كؤنةكانيان  وةةسةر ثشيت ئةسثةبجووتيار، كة . هةَليانكؤَليبوون ـ هةَلضوون و هةستان
. ترس و سام، كةوتة دَلي نةجيبزادةكان. دا كؤ بوونةوةةكة، لة بن ئاآلي شؤرِشزمانيانسةر زار و  كردبووة ويَردي

. بوو زياتر و رؤذكار و نيوةكاريان ثرت بوو، ترس و لةزرةكةيان طرةوي و زار و كؤيلة و غوآلم و ئيجارةئةواني ز
كةسوكارةكةي ئيَمة زؤربةيان الي شؤرِشيان طرت و، تيَيدا بةشدار بوون، كة ئيَستاش ناوي زاظيَرا هةر ماوة و، 

 :توخم و تؤرةمةكةي ئيَستاش بةو ناوةوة دةنازن
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 ...ا ستؤييكا زاظيَرا، كؤسيتا زاظيَرا و زؤري ترئيَليَ زاظيَر
بؤ تاآلن ، هانايان بردة بةر ضةكدارة توركةكان كة لة باشوور بوون و، ئةوانيش كة هةميشة نةجيمزادة و دةرةبةط

تودؤر ظالدميرييَسكؤيان ثةت كرد و، : ، مششيَريان لة كاالن دةركيَشا لةسةر هةست و لةسةر ثيَ بوونو برِؤ 
 .شؤرِشطيَرِة راثةرِيوةكان ليَك بآلو بوون و ضوونةوة كون و كاذيَري خؤيان. تيان كردلةتوثة

، تورك بوون و، تورك. ئةوةندةي ديكة زؤريان بؤ رةشايي هيَنا هار بوون و ثاش مةرطي تودؤر، دةرةبةط،
هةروا لة زةيين  بةآلم بريةوةريي شؤرِشةكة. هةرضؤنيَك بيَ، طورط زطي يةكرت نادرِن. دةرةبةطيش دةرةبةط

ئةو . طؤراني و بةيتةكانيش مانةوة. خةَلكيدا مايةوة و، زار بة زار و نةوة بة نةوة بةسةرهاتةكةي زيندوو راطريا
 .بةيتانةي ئيَستاش خةَلك دةيانَليَنةوة و بؤ يةكرتي دةستيَننةوة

ة كؤآلنيَ لةكا لة ثشت ثةجنةرةوة و ثوورة ئؤتزؤثار، بة زارة نيوةقووضاوةكةي، زؤر لة سةرخؤ، وةك بَليَي برتسيَ ن
 :دةلؤذيَتةوةطويَيان لة دةنطي بيَ، 

 ـ لة هةموو جيَ
 طاسن زطي زةوي دةدرِيَ

 تةنيا طاسنةكةي من نةبى
 كة هةر دةَليَي خوا واي ويستووة

 كة بةوجؤرة
 كرِ بكةويَ و

 بوورة و بةياران نةكيََليَ
 بةآلم ئةو رؤذة هةر داديَ

 كة خوا بانطي بكا و
 :يَبَل
 هؤؤؤ، نؤرةتة"

 هةستة و دةمت ئاوةزةرد بكة
 ئةطةرضي زؤر 

 لة رةوةز و بةردي خاراش سةخترتة
 ئةو سينط و دَلةي ثرِ لة رق و قيين ئةوان

 شةقار شةقار
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 تؤ دةتواني بيانكيََلي
 سينطي لة بةرد رةقرتي بةط و ئاغا

 شةقاري ضؤن، سوور
 شةقاري شؤن، باريك
 شةقاري ضؤن، قوولَ

 ؤن، تاريكشةقاري ض
 شةقاري ضؤن، كة ناسؤري هةر مبيَينَ

 تا هةتاية،
 كة من دةمي ئةو طاسنةم

 لة دووخي كؤنة شرييَك ضيَ كردووة
 كة من ئةو طاسنةم يةكسةر

  هةر بة ئانقةست وةك داري عارةبانةي تؤث
 لةو شيَوةية داتاشيوة،
 ئيرت لةوةودوا ئةتوامن

 خؤلَ بكةمة طليَنةي ضاوي برسيي بةط و ئاغا
 شاد و دَلخؤش زةوي و زاري خؤم بكيََلم
 شاد و دَلخؤش زةوي و زاري خؤم بضيَنم

* 
ضونكة ئةوانة  ياني. بةآلم سةري ليَ دةرناكةم! ثوورة ئؤتزؤثار دةلةرزيَ و من هةرضي دةكةم و دةكريَنم بزامن بؤ

 ؟هيي زؤر زؤر لةميَذينةن
هةرضؤنيَك ... لةبري نةماوة، بة نيوةضَلي وازي ليَ هيَناوة؟بةيتةكة تةواو بووة، يان ضونكة ثوورة طيامن باقيةكةي 

 :ئةوجار ضَلمي هةَلدةلووشيَ و قووتي دةدا و دةست ثيَدةكات. بيَ، تاويَك بيَدةنط دةبيَ
ئةوة شتيَكة، كة ئيَمةي ئادةميزاد تا هةين بة ئاواتيةوةين، هةر . ئيَمةش هةروا. بةَليَ، خؤ ديارة... ـ باشرت ذيان

شيان يخةَلكيش خؤ زمانيان مووي ليَ هاتووة و، سوار. هةر خواثيَداو و نةجيمزادةكان باش دةذين. يينَطةناشي
بةآلم ثيَيان واية ئاخريةكةي تودؤر ظالدميرييَسكؤيةكي ديكة ــ لةوانةشة بةناوي دي ــ لة دايك . ناكةن يَبن دةنط
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و  ديسان طوندي، كة يان لةدارن يان لة خوارن جا ئةودةم... لةوانةية يةكيش نا و ضةندين و ضةندان. دةبيَ
ي ، ثيَسيت سةري دةربةطهةميشة بؤ ثشيَوي و ياخيطةري لةسةر ثيَن، كؤ دةكاتةوة و بة زةبري ضةقؤ و تري و ئاطر

ئةوة نيشانةي ... كورِة سةير بكة من ديسان ضةنةم طةرمدا هات و دةستم كردة ضةنةوةرِي .ماَلثةرست هةَلدةكةنن
 .ةريكة ثري دةمبئةوةية خ

 ـ حةزت لة ثريي نيية؟: دايكة ليَي دةثرسيَ
ثاش ... بنيادةم بيةويَ و نةيةويَ ثريي هةر ديَ و. ـ كيَ حةزي ليَية ثري بي؟ بةآلم ئاواية ئيدي، ضيي لةطةلَ ناكريَ

 ...ثريبوونيش
* 
* 
* 

لة قةآلكاني خؤيانةوة لة تؤرنؤوة بة بة مةبةسيت تاآلن و برِؤ،  ، شةوانةدةستةي سةربازة توركةكان زؤربةي جاران
زياتر، ثيَشنيوةرِؤياني يةكشةممةيان بؤ ئةو كارة دياري  .بةسةر ناوضةكاني ئيَمةياندا دةدا ، دادةطةرِان وسواري

بؤ لة ناخافَلدا بةسةريان وةردةبوون و، ئةطةر دةكرد، ضونكة لةو دةموساتانةدا، زياتر خةَلك لة كليَسة بوون و، 
. ، ئةوا وةك مشك بة تةَلةوة دةبوون و، هةموو دةدرانة بةر دووخي مششريةرثيَ نةبوايةنلةسبةرطري 

تاآلنضييةكان، كضؤَلة و ذنة طةجنةكانيان لة تةركي ئةسثةكانيان توند دةكرد و وةك كؤيلة دةيانربدنة ئةوبةري 
 .دانووب

 .تاآلنضييةكاني عومسانلي بووداوود، سةرطةورةي ئةو 
 .ـدا بوو، كة طوندةكةيان طةمارؤ دا"ثاك"ي جيَذني جاريَكيان لة رؤذ

كورِان و ئةو منداآلنةي طورجرت . لة شيناوةردةكةي دةم هةسيََلي كةريَزةدا، هةَلثةرِكيَيةكي خؤش ريَك خرابوو
كانيان كضؤَلةكان، كة داويَنة دريَذة. بوون، رايان كرد و توانيان خؤيان لة نيَو طذ و طيا و دةوةنة ضرِةكاندا وةشيَرن

كضيَك نةبيَ، لة . لة قاض و قوليان دةئاآل و نةيدةهيَشت را بكةن، خؤيان دةخستة كةريَزةكانةوة و خؤيان دةخنكاند
 ...زاركة ضيَويةكةي بريةكة راوةستا و هةر طويَشي نةداية ئةو درِندانةسةر 

. ةوة و بة سواري ئةسث دةوريان داتوركة جامانة و مةنديل بةسةرةكان بة مسيََلي ئةستوور و بادراو و رديَين زؤر
 .ـدا دةدرةوشانةوة"ثاك"مششيَرة تيذ و هةَلكيَشراوةكانيان لةبةر تيشكي هةتاوي 

                                                           
*
 .ئيديؤمة. تة يان دةنط ناكةن و كرِ دةبن، يان دنيا ويَران دةكةنليَرةدا وا 
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زارينكا، بةبيَ هيض ترس و دَلةرِاوكيَيةك سةيري تاآلنضييةكاني دةكرد و، لة حاَليَكدا ئةو ضَلة طوَلةي لة 
 .ا بوودوودرِكةكةي ليَ كردبؤوة، هةر وا لة نيَوان ددانيد

يةكيَك لة توركةكان ـ نةثري و نة زؤريش طةنج ــ كة مسيََلي دريَذ و رديَنيَكي رةش و جواني هةبوو، لة دةستةكة 
 :جويَ بؤوة و هاتة ثيَشةوة

 ـ ئةو كضانة بؤضي خؤيان لةو بريانة هاويشت؟
 .سةرجيَيان نةكةنبة زؤر بؤ ئةوةي كؤيلة نةكريَن و ! ـ بؤ ئةوةي نةكةونة بةر ضنطي ئيَوة، كورِاني عومسان

ئةودةم تورك، كض و ذنة طةجنةكانيان بة ديل دةطرت، لة ثيَشدا بيَ ئابرِوويان دةكردن و دواييش دةيانربدة 
 .شويَنيَكي زؤر دوور لة كةنارةكاني دةرياي سوور و، وةك ئاذةلَ بة عارةب و قولة زةنطييةكانيان دةفرؤشتنةوة

 شت؟تؤ بؤضي خؤت لة بري نةهاويـ ئةي 
 .ـ جا خؤ من ليَتان ناترسم

دوايي توركة . ئةو بيَدينانة، كة بةو قسةية هةَلبةزيبوونةوة، تاويَك بة زمانة ضةثةَلةكةي خؤيان سرتوخورتيان كرد
 :مسيَلَ دريَذةكة، رووي لة زارينكا كرد و طوتي

 دةتزاني؟. ـ داوود منم
 .نا، بةآلم ئةوة زانيم... ؟تاآلنضييـ داوود 
ترس طةمةي بة لقة طوَلة دوودرِكةكة دةكرد، كة ئيَستا خةريك بوو ثةلكي طوَلةكاني لة نيَو ثةجنةكانيدا  هةروا بيَ

 .دةسوي
 ـ ئيَستايش ناترسي؟

 .ـ خؤ دةمبيين، نةخيَر
داوود ثرِي داية و . ضاوي وةك طياي دةشيتَ كةسك دةضوونةوة. وةك حةيزةران. زارينكا، كةَلةطةت و تيشكةَلة بوو

 .خواني زيين دانا و ثياوة جامانة و مةنديل بةسةرةكان، ئةسثةكانيان بةرةو دانوب تاو دالة سةر 
ثياوان سةري كةريَزةكةيان داثؤشي و بة يادي هةمووان، . طوندةكة، بؤ كضة خنكاوةكان تازييةي داطرت

 .خاضيَكيان لةسةر ضةقاند
 .هيَشتايش هةر لةسةر ثيَيةخاضي لة داربةرِوو، كة ئةو هةمووة بارانةي بةسةردا هاتووة، 

: ئةو كضؤَلةية ضيي كرد، كة توانيي رؤحي داوود طريؤدةي خؤي بكا؟ ـ هيض كةس ئةو مةتةَلؤكةي هةَلنةهيَنا
ثاييزي ساَلي دواتر، بةر لةوةي يةكةم بةفر عةرز بطريَ، سيَ عارةبانةي طةورة، كة هةر كامةيان سيَ طا 

دةرثيَ فشة توركييةكةي و كآلوة داوود . جياز، طةيشتة سيَكارالة كةلوثةل و  ندةيانكيَشان و ثرِ بوو
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زةوي و . لة دينةكةي خؤيشي وةرطةرِابوو. طوَلينطدارةكةي بةالوة نابوو و، جلوبةرطي الي ئيَمةي لةبةر كردبوو
ندي طو. هةبوو زؤري زيَرِ لريةطؤزةي ثرِ لة . زاريَكي زؤري كرِي و خانووبةرةي ليَ ساز كرد و، بوو بة بةط

ماوةيةك ليَي سَلةمينةوة و ثاريَزيان كرد، بةآلم دوايي وردة وردة لةطةَلي راهاتن و ئاخرييةكةشي وةك خؤمانةيةك 
 .سةيريان كرد

ئيَستايش . خةَلكي ضوار ثيَنج طوندي ئةم دةوروبةرة، توخم و تؤرةمةي ئةوانن. زارينكا زؤر منداَلي ليَكةوتنةوة
وةرزيَر، ضيَودار، بازرطان، مةال، : ةر تووش دةبيَ، ئةويش لة هةموو جؤرة ثيشةيةكليَرةو  لةويَ داوودزادةيةكت ه

بؤ ئةوةي ليَكيش نةطؤرِيَن، زؤربةيان ناوي خؤيانيان ... و تةنانةت ئؤسقؤفيش كؤلكةخويَندةوارثيشةطةر، 
 .طؤرِيوة

* 
* 
* 

 .زاري برِيوةئيَمة بيَهةست و خوست ضاومان لة ... ثوورة ئؤتزؤثار هةروا ضةنةي طةرمة
رارِةوةكةدا، كة ئاطرةكةش لةويَ كراوةتةوة، بة خؤشيي ميوانان، خةريكة دايكة لة ذووريَ ضووةتة دةريَ، لة 

 .ليَ دةنيَ" ساَليَ رؤذيَك"خواردنة تايبةتةكاني 
 :ظانكؤ ناويَك، لة طوندييةكاني ثاريَزطاي كؤتز، بة عارةبانةكةيةوة بة كؤآلنيَدا رادةبريَ

 .ي، ماسيي تازةـ وةرة ماس
 ثوولةكةي ليَ دةكاتةوة و مةجنةَليَك ثرِ دةكا لة ئاو و لةسةر ئاطرةكةي دادةنيَ و . دايكم ماسييةك دةكرِيَ
ثشيلةكة دةموقةثؤزي لة دلَ و رخيؤَلةي . لةكةي ماسيةكة، لة  وردة ثووَلي زيو دةضنثوو. بيبةريَكي زؤري تيَدةكا

سةربرِيين كةَلةشيَرةكة، دةسيت . شت عةمبارةكةوة، كةَلةشيَريَك دةطريَدايكم لة حةوشة، لة ث. ماسيةكة ناوة
بةآلم ضما دةكريَ لةطةلَ ثوورة ئؤتزؤثار لةسةر . بؤ نيوةرِؤ كةَلةشيَري سوورةوةكراومان هةية... براكةم ماض دةكا

ةسةر سفرةيةكن و هةروةك ئيَستا وا هةمووان لةطةَلي ل. وانيئيرت، ئةطةر بتةويَ دةت... سفرةيةك دانيشي؟ 
 .خةريكن نان دةخؤن

وةك نةدي و بدي . ثوورة ئؤتزؤثار دداني دةَليَي كةَلبةي ئةسثن، كؤلكةيان كةسك و رةش و زةرد هةَلطةرِاوة
ماسييةكة بةدةست هةَلدةطريَ و بة ثةجنة ليَكي دةكاتةوة و طؤشتةكةي حةثةلووش دةكا . دؤغةواكة هةَلدةقورِيَينَ
 .بة ريز لةسةر سفرةكة و لةبةردةمي خؤي دادةنيَ و ئيسك و داسووةكاني

 .ليَوي سةرةوةي كةتة، ياني خةندةليَوة. دداني ديتزاي ثوورم، ورد وردن، دةَليَي دداني مشكن
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 .ـ ثووريَ طيامنان، ديتزاي هةم بة خةندةليَوي بووة و هةميش بة كائيتزاوة
 ضيية؟ كائيتزا؟  كائيتزاـ 

ئيي ديتزا، مامانةكةي لةسةري . كة وةختيَك مندالَ لةدايك دةبن، بةسةريانةوةية ـ جؤرة ئارةقضنيَكي ضةرميية،
. وةك طيانلةبةريَك. لةسةر ئاطرةكة هةَلدةقرضا و هةَلدةبةزييةوة كائيتزا. البرد و خستية سةر كَلي ئاطرةكة

... تا و بوو بة خؤَلةميَشلة سةر ئاطرةكة باي كرد و ئيرت سوو. ثةلةقاذةي و نووزةنووزيَكي بوو، دةتطوت منداَلة
. ي بةسةرةوة بيَ، ثاش مردنةكةي رؤحي ديَتةوة سةر دنياكائيتزادةزاني؟ ئةطةر يةكيَك لة كاتي لةدايكبوونيدا 

جا ئةودةم شةوانة بة تاريكي ديَ بةرؤكي ئيَمة كة خزم و كةسي ئةوين، . ديتزاش كة مبريَ، وةك رؤحاناتي ليَ ديَ
 .دةطريَ و خويَنمان دةمذيَ

 .ـ مةرج دةكةم ديتزا نامريَ
 .مةبةستم ئةوةية، هةموومان طياي مردنني... ياني.... ـ كيَ دةَليَ؟ ئةويش رؤذيَك هةر دةمريَ

 .دةمريَ، كةمسان نةمابني ـ كةواتة، وةختيَك
ك رؤح ئةودةم ئيرت ناتوانيَ وة. بةآلم كة مرد، شيشيَكي ضنيين لة دَلي رؤدةكةين. ـ لةوانةشة ثيَش ئيَمة مبريَ

 .بطةرِيَتةوة
 ـ جا ئةطةر ئةوة ضارةيةتي، بؤ هةر ئيَستا واي ليَ نةكةين؟
 .دادة ئيَظانطلني دةسيت لةسةر دَلي دانا و داية قاقاي ثيَكةنني

 .ـ نا، نا، ثاش ئةوةي كة مرد
 

، دَلم تيَكةلَ كة ئةو ئيَسكة ماسييانة لة سةر سفرةكة ريز دةكا. ؤتزؤثارةرقي ئةو دنيايةم لة شتخواردني ثوورة ئ
 .لة تةنيشت كوانووةكة. هةَلدةستم دةضمة دةريَ، لة رارِةوةكةدا باقي نانةكةم دةخؤم... ديَ

ئاشةكة بة درزةكةي ليَويدا فيضقة دةكاتة دةرةوة و بةسةر ضةناطةيدا : ديتزاشم زؤر لة دايكي خؤشرت ناويَ
 ...دةضؤرِيَتةوة

 .ةينخؤ شارؤكيَي لةطةلَ دةكثاش ناني نيوةرِؤية 
ئامبازي كؤَلي دةمب و بة . مةمكي قورس و شؤرِن و شل شل. ديتزا مسيت ثانن و راني دةَليَي كؤلكةي دارن

دةلووريَينَ . قيَنم و توند مةمكي دةطوشمحةذمةتةوة خؤم بة مليةوة هةَلدةواسم و ثاذنةم لة قووَلكةي قةدي دةضة
خؤم لة كؤَلي فرِيَ دةدةمة خواريَ و بة . م وةردةسوورِيَينَثان و داتةثيوةكةي و ليَوة كةتةكةي بةرةوالو دةموضاوة 

 .هةر دوودةستم ضاوم دةطرم بؤ ئةوةي ئيرت نةيبينم و، خؤم لة ثشت دةرطاكة دةشارمةوة
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 ...ـ كوا، كوا؟
 .دايكم فرِيَمان دةداتة دةريَ. هةستاوة تةثوتؤز تا بن ميضةكة

خؤ ميَشكيان . آل بؤ دةرةوة، ثيَسيت سةرتان بة لةعنةت بيَيا... واز بيَنن دةي... ـ ئةي هاوار لة دةستتان
 .خواردين

لةسةر . بةآلم ثيَآلوم نيية. ضةندةم حةز ليَية منيش راكةمة دةريَ. ثيَسيت سةر بةلةعنةتبوةكان دةردةثةرِنة دةريَ
 .تةختةكة و لة دةوروبةري سندووقة دارينةكة، بؤ خؤم طةمة دروست دةكةم

 .كة لةطةلَ دايكم سرتوخورتيَيتر خةرياثوورة ئؤتزؤث
باوكي ديتزاش هةر . ثوورة ئؤتزؤثار دراوسيَيةكي هةية، كابرايةكة بةناوي ماريناكيَ ثييَليَ، كة لةطةَلي دةذي

 .ئةو ليَوة كةتةي ئةميش، سزاي طوناحي ئةوانة. ئةوة
ئؤتزؤثار هةَلدةداتة حةوشةوة  مارينا كة شةوانة بةسةر ثةرذين و ضةثةرةكةدا فةردة ئارد و طةمنةشامي بؤ ثوورة

بةردةوام لة شارييةوة دياريي بؤ . و، لةضكي ثةمشني و دةسرؤكةي هةوريشمني و قاثقاثةي ضةرميين بؤ دةكرِيَ
يذطةيةكي الَلة، بةآلم كورِ. هةولَ دةدا كورِيَذطةيةكي طوندي ئؤلؤطي هةَلخةَلةتيَينَ و، ديتزاي بةستؤدا بربِيَ. ديَينَ

. ميَطةلة مةرِيَك: ثييَليَ جيازيَكي زؤريش دةخاتة طةلَ كضةكةي. ثياويَكة وةك باقي ثياواني دي لةوةي برتازيَ،
هةنديَكيان . لةوانةية منداَليَكي زؤريشيان ليَ بكةويَتةوة. كار دةكةن و مالَ و حاَليَكي باش ثيَكةوة دةنيَن

خؤ خةَلك هةموويان جوانكلية و . دةميَكدنيا ثرِة لة هةموو جؤرة بنيا. خةندةليَو و هةنديَكيشيان ئاسايي
داري وا دةبيين بةرز و راست و ثرِ لك و ثؤو ضرِة، داريش هةية كورت و ثرِ طريَ و خواروخيَض، كة . جوانضاك نني

ضما جةنطةلَ و ليَرِةوار لةبةر ئةو جؤرة دارانة ذيان لة خؤي تالَ دةكا؟ دنيايش . هةر دةيبيين، بيَزت هةَلدةسيتَ
خؤرةتاوي دنياداطر هةَلديَ و، تيشكةكةي بة يةكساني بةسةر هةموو شتيَكدا . ويستة، ئاوا دةرِواضؤني ثيَ
دواييش ئاوا دةبيَ و سبةيينَ ديسان هةَلديَتةوة و دةست  . بةسةر بنيادةم و ئاذةلَ و دةشت و رووباراندا: دةثذيَينَ

دوا "ضونكة هةموو شتيَك بَليَي و نةَليَي . ةبيَدوا ضركةسات بةردةوام دهةميشة و هةميشة و هةتا  .ثيَدةكاتةوة
ئاخرييةكةي رؤذيَك هةر دةطاتيَ، واي دانيَني بةو زووانةش " دوايني ضركةساتةش"ئةو . يَكي هةيةـ"ضركةسات

 .نةطاتيَ
ثوورة ئؤتزؤثار لةسةر  تةخيت خةوةكة، لةبري ئةوةي دانيشيَ، هةَلدةتووتةكيَ و ثشيت بة كوانووة خشتةكةوة 

 .ئاطردانةكة طةرمة. دةنيَ
ام رئيؤني ب. هةتيومةتيوي ئةم دةوروبةرانة لةطةلَ ديتزا رايدةبويَرنلة دةريَ، لة نيَو كؤثةنكة كايةكةدا، 

 .ئةوانيش هةَليدةطَلؤفن. ئاظيَندريَيا و ديَنيكا ـ برادةرةكاني براكةم ـيشم هةروا. هةَليدةطَلؤيفَ
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بة يةكرت . ، دةسبةجيَ هةتيومةتيوي ئاوايي وةك ميَش كؤ دةبنةوةهةرجاريَكي ثوورة ئؤتزؤثار ديَتة ماَلمان
خؤ بؤ هةنطوينيان خواردووة؟ . ـ ضاو لة يةك دادةطرن و ليَويان دةليَسنةوة." كضةكةي ئؤتزؤثار هاتووة: "دةَليَن

ند و ههه، ئةوة هةر لة ماَلي دةوَلةمة...هةنطوين. لة ماَلي خؤشيان. لة ماَلي ئيَمة هةنطوين هةر نيية
نةك . ئاطانا و ئؤملاز و ناييدين و ئةو جؤرة كةسانةية، كة هةنطوين دةست دةكةويَ: خواثيَداوةكاني ئاوايي وةك

لةوانةية زؤر زؤر زياتر لةوةيش . ضةندي ثيَويستيانة. ئةويش نةك تؤزيَك و دوو تؤز. هةر هةنطوين، هةموو شتيَك
 .كة ثيَويستيانة

* 
* 
* 

 ...بريةوةرييةكاني تيَك بكاتةوةجا ئةوجار نؤرةي دايكمة 
ئيَظانطلني كة خةريكة دداني ديَ، شةو و . ئيؤن و ئيَظانطلني ــ منداَلةكاني كؤنةميَردةكةي ــ نةخؤش كةوتوون

دايكم لةسةر كؤشي داياندةنيَ و راياندةذيَينَ، تا طيذ بن و بيَدةنط بن و خةويان . ئيؤنيش وةك ئةو. رؤذ دةطري
بؤ شان و باهؤ ناسكةكةي ئةو زؤر قورسن ـ و بة . ـ قورسن. ناضار لة باوةشيان دةكا. ناتوانيَبةآلم . ليَ بكةويَ

 .دةوري حةوشة بضووكةكةي داثريةدا دةيانطيَرِيَ
جاريَ لة : دؤميرتاي براي، كة هةر لة تةويلة خةريكي تاقةتكردني ثاتاَلة و، باثريةشم ليَرةو لةويَ سةرقاَلة

 .خيانة، جاريَ لة كليَسة، جاريَ لة مةقاميةقامي
بة نيَو دارةكاني باخ و بة نيَو بيةكاندا طظةي ديَ و، ريزي دار با، . هةوا جاريَ باراناويية و جاريَ بةفري

ئةو جؤطةي بة نيَوةندي . تةوريَزييةكان، كة بوونةتة ديواريَك لةو سةري حةوشةوة، وةك ثةردةيةك رادةوةشيَينَ
 .حةوشةكةدا هاتووة، بةستوويةتي

 ـ هةي الية الية رؤَلةم الي الية، شةوطار درةنطة بؤ خةوتان ناية
دةبوو بةردةوام تةرِ و وشكيان بكاتةوة، بيانشوا و وشكيان . يؤنيش لةو خراترئ. بةآلم ئيَظانطلني خؤ ذير نةدةبؤوة

 .بكاتةوة
 .َلةطةتةتيشكةَلة و كة. طةمني طةيوطوَلةقذي دريَذ و زةردة، وةك . دايكة، ضاوي زؤر جوانن

 .ـ بيَوةذنيَكي حةظدةساآلن
 ـ هةي الية الية رؤَلةم الي الية، شةوطار درةنطة بؤ خةوتان ناية
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بةآلم هةر دةَليَي هةردووكياني هةبووة و يةك جيَ لة دةسيت . داثرية نة كةشتيي هةية و نة دةزمايةي بازرطاني
هةناسةي . ان بةفر يةكثشوو دةباريَ و ليَي ناكاتةوةلة حةوشة و بةسةر طوند و كيََلطةكاندا باران ي... بوونةتةوة

 .مةآلشووي سةطي يانيطر، رةشةداثريةشم وةك هةواكة سارد و خةمهيَنةرة و، ميضةكةي وةك 
تا ضاويان هةر كاتيَك، طريظا، ديََلة سةيةكةمان، هةشت نؤ طوجيلةي دةبيَ ، حةفتةيةك ليَيان دةطةرِيَني، 

قةرتاَلةيةك دةكةين و، الي نيوةرِؤية دةيانبةينة دةرةوة و سةيري مةآلشوويان دةثشكويَ، دوايي هةمووان لة 
مةآلشوو رةشةكان، كة طةورةبوون، ئازا  ئةوانةيئةوانةي مةآلشوويان رةش بيَ، ئةوان رادةطرين، ضونكة . دةكةين

لة قوَلكةيةكدا بةدار ئةواني ديكة لة طؤنييةك دةكةين و دةيانبةين لةوالي ئاسنةرِيَيةكة . و يانيطر دةردةضن
 .ئاخر، ئةوان بة هيض كاريَكي بنيادةم نايةن. ليَيان دةدةين تا دةتؤثن

 .طريظا، هةنطاو بة هةنطاو وةدوومان دةكةويَ و ليَمان نابيَتةوة
شانوشةثيلكة شل و بةقووَلداضووةكةي  ئةوةي لة خؤماني دوور خبةينةوة، بةرد و طَلمتكي تيَ دةطرين، يان  ،بؤ

 .ة بةر شةقاندةدةين
ئيَمة دةطةرِيَينةوة ماَليَ، بةآلم طريظا دةطةرِيَ و مَلومؤ دةكا و جاروبار بة دزييةوة تووتكة تؤثيوةكاني بة ددان 

دةضيَ يةك بة يةك دةيانهيَنيَتةوة كوالنةكةي و، ناضارمان دةكا ديسان دةست . هةَلدةطريَ و دةيانهيَنيَتةوة ماَليَ
بة .... بةآلم طريظا ديسانيش دةياندؤزيةتةوة. وتكةكان لة قووَلكةي قووَلرت دةخةينئةم جارة تو. ثيَ بكةينةوة

ضنجرِووك طَلةكة هةَلدةكؤَليَ، ئةطةر مانطةشةو بيَ، بةرةو مانطةكة و ئةطةر تةمومذ و هةوريش بيَ، ئةوا بةرةو 
 .هيَور دةبيَتةوة ئةوجار وردة وردة. ، بنيادةم ئاطري بؤ تيَبةردةبيَدةقرِووسكيَينَ وا هةورةكان

 
 ـ هةي الية الية رؤَلةم الي الية، شةوطار درةنطة بؤ خةوتان ناية

 :دَلة نةرمةكةي باثريةم، بةزةيي تيَدةطةرِيَ
 .تؤ خؤتت كوشت. ـ منداَلةكان بدة بة من اليةاليةيان بؤ بكةم

 .ـ ماندوو نةبووم بابة
 :داثريةم خؤي تيَهةَلدةقوتيَينَ

با ميَردةكةي . ضاوي دةريَ خؤي خستوونيةوة، با خؤشي طةورةيان بكا. ... ي ضييةـ ليَي طةرِيَ، ماندوو
 نةمردبايةـ 

 ـ جا بؤ من كوشتوومة دايكة؟
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بؤ لةو ماَلةي من كرِ كةوتووي؟ دؤميرتاكيَ طيَلةش . بةآلم دةي بطةرِيَ يةكي دي بدؤزةوة. ـ نا تؤ نةتكوشتووة
 :خؤي تيَوةردةدا

 .يكة بدؤزةوةميَرديَكي د. ـ راست دةكا
 .ضاويشي وةك ضاوي مار زةردن. دؤميرتاكيَ، مسيََلي خورمايني و لووتي دةَليَي دةندووكي هةَلؤية

 .خؤ هيَشتا كفين ميَردةكةم زةرد نةبووة. دةمبة بنيَشتةخؤشكةي سةر زاري ئاواييـ داية 
ييل ثيَ طريَ نادريَ، مةطةر ئيزرا ، ليَت كةم دةبيَتةوة؟ خؤ زماني خةَلكتبؤ ببيتة بنيَشتةخؤشكةـ ئةي دوايي؟ 
 .زاريان ببةسيتَ

 :دايكم وةك دةنطدانةوةي دةنطي داثرية ثاتةي دةكاتةوة
 .ـ مةطةر ئيزراييل زاريان طريَ بدا

 :دؤميرتاكيَ، السارانة لةسةري دةرِوا
 .ة خةَلكة نابيَتةوةخؤ لةو ماَلةدا جيَي ئةو هةموو. منيش دةمةويَ ذن بيَنم. ـ دةبيَ ميَرديَك بؤخؤت بدؤزييةوة

 .دةمةيَ ذن بؤ كورِةكةم بيَنم و، ئيدي ئةم ماَلة جيَي تؤ و منداَلةكاني ئؤكياني نابيَتةوة. ـ راست دةكةي
 .ـ داية ئةوانة منداَلي منن

 .ئةو كة دةيزاني دةمريَ، نةدةبوو توخم و تؤرةمة لة ثاش خؤي جيَ بهيََليَ. ئةوانة منداَلي ئؤكيانن. ـ نةخيَر
 تا ئيَستا كيَ زانيويَيت؟ تؤ خؤت دةزاني كةي سةر دةنيَيةوة؟ . كةيضووزانيَ دةمريَ، دا ـ جا

لةوانةشة . من سةدسالَ دةذيم. ضوارثةملان ثتةو و بدةوة. ئيَمة، هةر هةموومان ساغ و تؤكمةين. ـ ئةريَوةآل دةزامن
 .لة سةد ساَليش ثرت بذيم

 رةنطة بؤ خةوتان نايةـ هةي الية الية رؤَلةم الي الية، شةوطار د
 
 

. ئاخري سةركؤنة و لؤمةولةقةم و سيخورمةي داثريةم، ضةقؤ دةطةيةنيَتة ئيَسقاني دايكم و، دةهري دةبيَ
منداَلةكاني بة هةر كوتة ثةرِؤيةكي دةسيت دةكةويَ، مةلؤتكة دةكا و، لة باوةشيان دةكا و بة طردةكاندا ئاوديو 

 .ت طؤرِستانةكةي ئاواييدا دةرِواريَك بةو جادةيةدا، بة تةنيش. دةبيَ
هةنديَكيان تازة و زؤربةيان كؤنن و، بنيان رزيوة و، لةسةر . لةوبةري ديوارةوة، خاضي بضووكي دارين دةبينريَن
 .ئةو طؤرِانةي طذ و طيا دايثؤشيون، خوار بوونةتةوة
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اريَ وةختة وةك ئةو طايانةي لة هةموو ج. جار جار رادةوةسيتَ ثشوويةك بدا... دايكة، هةر وا دةرِوا و دةرِوا
خواخوايةتي بيتوانياية سةعاتيَك دانيشيَ . عارةبانة دةكريَن و لة بن باري قورس و لة ليَذاييةكدا دةكةون، بكةويَ

 .و حبةسيَتةوة
 بةآلم ضؤن دةكريَ دانيشيَ؟. هيَندة ماندووة، تيين ئةذنؤي نةماوة

طذةبا . كؤنةثيَآلوةكاني دايكم قورسن و دةخليسكيَن. ةكةدا دةباريَبارانيَكي ورد و بةخورِةم بةسةر بةفرة بةستوو
 .تةنوورةكةيشي خووساوة. لةضكةكةي تةرِة. داويَنة خووساوةكة رادةوةشيَينَ و، بة لةشييةوة دةنووسيَينَ

 هةي الية الية رؤَلةم الي الية، شةوطار درةنطة بؤ خةوتان نايةـ 
خؤ بنيادةم كة دةمريَ، ئيرت هةست بةهيض . طيامن دةرضووباية و مردبام ضةندة خؤش بوو ئيَستا: "بريدةكاتةوة

 ."ئيرت ئازار ناضيَذيَ و خةمي هيضي نابيَ. ناكا
 .مندالَ بيَربِانةوة دةنووزيَنةوة

 ـ هةي الية الية رؤَلةم الي الية، شةوطار درةنطة بؤ خةوتان ناية
بة دةشتةكةدا . بة زةمحةت هةورازةكة دةبرِيَ. يَ بننضاوي طةش و ب. ثةلكة زةردةكاني قذي دةطةنة نيَوقةدي

هةر . تةنانةت قرِةي قاآلويَكيش ناية. زيندةوةريَك ديار نيية. بارانةكة هةر خؤشي ناكاتةوة و تةمومذة. تيَدةثةرِيَ
ن خاض و مردووش لة طؤرِةكانياندا و لة ب. كان كروومشةيان كردووةئةرخةوانهةموو لة بيَدةنطيدا و لةسةر لكي دار 

 .طذوطياكاني طردةكة كرِ كةوتوون
داثريةم . ئةويش دايكمي خؤش نةدةويست. قةت خؤشي نةويستبوو. دايكم بؤ مةرطي ميَردةكةي بةداخ نةبوو

 .دايكمي ناضار كردبوو ميَردي ثيَ بكا
 .دةكةويَتة سةروليَذي
جا بضيَتة الي كاميان؟ براكان . ، هةردووكيان كاسبكار و دةوَلةمةندلة طوندةكةي ئةوبةرندايكم دوو براي 

ذنةكةشي، . ، ئازارةباريكةي طرتووةيَ، براطةورةكةليساندةر. يَك داونذنةكانيان بةينيان ت. ثيَكةوة نيَوانيان نيية
باريك و بنيَس و بيانووطر، هةر . ئيانكؤو: لة منداَليَك ثرت بؤيان نةماوةتةوة. شةل و طيَرِ بووةكة كضة شاريية، 

ضونكة هةرضي دةكةن ضنطيَ طؤشت بطريَ، نايطريَ و ثيَوةي نانووسيَ، . خؤَلةميَش زياتر هيض ناخوا دةَليَي لة
 .هةر سيَكيان نيخةنيخي سينطيان ديَ و بةردةوام دةكؤخن

 جسنزؤر لة ذنةكةي باشرت نية، بةآلم هةرضؤنيَك بيَ، هيَندةي تؤنيَي براي نا لة نارِةسةنيدا يَيشليساندةرئةطةرضي 
 .نيية
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هةموو ساَليَ بةهاريَش ذنةكةي ديسان وةك فوودانة هةَلدةمسيَ و لةسةر . سيَ كض: ئةو تونيَية سيَ منداَلي هةية
 .ثيَ و مانطي خؤيةتي

ثيَ دةضةقيَينَ لةسةر ئةوةي مالَ و ذنةكةي بةردةوام دةبؤَليَينَ و، . ماَلةكةي تونيَ، ريَك جةحةنةميَكي تةواوة
بةآلم ئاخر تونيَ بضيَتة . حةزي لة ذياني الديَ نيية و نةيتوانيوة لةطةَلي رابيَ. شاري حاَليان كؤ بكةنةوة و بضنة

شاري، خؤَلي كويَ بكا بةسةر خؤيدا؟ هيَشتا ئةوةندةي مالَ بةسةر يةكةوة نةناوة، بتوانيَ لة شار كؤشةكةَلةيةك 
 .بكاتةوة

* 
 .يَليساندةرسآلو كاكة 

 .ـ سآلو خوشكيَ
تا بةشكم بتوامن ... هةر وا ماوةيةك. ئةويش زؤر نا. ويستم بيَمة الي تؤ. مةكم هةَلناكـ من ئيرت لةطةلَ داي

 .تؤزيَك بةخؤمدا بيَمةوة و مالَ و حاَليَك ثيَكةوة بنيَم
 ئةي بؤ نةضووية ماَلي تونيَ؟. ـ دةي باشة، ثيَكةوة بينَ

 .يَليساندةرـ ئاخر تؤ بة بةزةييرتي، كاكة 
 ـ كيَ واي طوتووة؟

 .دةزامنـ خؤم 
 .ـ تؤ هيض نازاني

 .ـ دةي باشة، كة واية دةرِؤم
 ...ـ تازة هةر هاتووي، مةرِؤ

، كة ضاوي بة دايكم كةوت، نيَوضاواني تيَك نا، يَليساندةركضة شاري، ذنةكةي . يَ مايةوةليساندةردايكم الي 
 :بةآلم داني بةخؤيدا طرت و ثيَي طوت

ئاو بيَين، هةوير . دةستيَك بة ذوورةكاندا بيَين. ئةو ماَلة، كضةكيَـ دةبيَ دةستيَكم لةطةلَ بدةية كاروباري 
 ...بشيَلي

 .يَليساندةرلةسةر سينطي ماَلي ت بوو بة كَلفةت و كارةكةري دةستدايكم ريَك و راس
 .رؤذيَك، حةفتةيةك، مانطيَك و ئاخري، دوو ساآلن

 .براكةي ديكةي ــ تونيَ ــ ليَي راسثارد كة دةيةويَ بيبينَ
 .دايكم ضووة الي
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 :تونيَ ثيَي طوت
ئيَمة سيَ براين و تاقانة خوشكيَكمان . و جؤرةي ئةو برا هيضوثووضةم لةطةَلت دةجووَليَتةوة، هيض بة دَلم نيةـ ئة
تؤ . من يةكيَكم بؤ هةَلناوي ميَردي ثيَ بكةي!  ئةويش لة ماَلي كيَ. تؤش ريَك بوويةتة كضة كارةكةريَك. هةية

ذنةكةي ئةم ثاييزة . ئةويش وةك تؤ واية. لة سةر يةك دةبنة ضوار. ملةوة بووة و، ئةويش دوودوو هةتيوت بة 
 .مردووة

 .ـ حةزم دةكرد بيبينم، كاكة تونيَ
 دةتةويَ بانطي بكةم؟. لة تةنيشت مةخيانةكةوةية... دةكريَ بيبيين. باشةـ دةي 

 .ـ بانطي بكة
ةرِوا و لةطةلَ بؤ ئةوةي  مشتةرييةكان بةرِيَ بكا، خؤي دتونيَ، فينيكاي ذني لة ثشت دةخيلةكة دادةنيَ 

ثياويَك كة دةَليَي باري خةمي دنيايان لة . كابرايةكي طةجني قذ رةشي ضاو مةرِاني بة مسيََليَكي كورتةوة، ديَتةوة
بةهاردا،  ضونكة لةطةلَ هاتين. دَلي بار كردووة و، كراسة تؤزاوييةكة، لة تؤز و خؤَلي دةشتيَدا رةش دةضيَتةوة

 .كاروباري دةشيتَ دةسيت ثيَ كردووةتةوة
 .ماري ـ سآلو
 .ـ سآلو

اواي ثةرداخيَك ئارةق دةكةن، مشتةريةكان د. تونيَ ضووةتةوة ثشت دةخيلةكةي، بؤ ئةوةي يارمةتيي فينيكا بدا
تونيَ ورد، . دةخؤنةوةئةوانةي ثارةيان نيية بة قةرز ... نانة برذيوةيان دةويَ، داواي ضارةطيَك شةرابي سوور دةكةن

قةرزبار، هاويينَ يان ثاييزيَ، كة حاسآلت و . قةرزةكان يةك لة دواي يةك لة دةفتةرةكةي بةردةستيدا دةنووسيَ
. هيض عةيبيشي تيَدا نيية. ئةطينا، دةميَنيَتةوة بؤ ساَلي داديَ. بةروبوويان فرؤشت، حيسابةكانيان ثاك دةكةن

ي خؤي ديَنيَتة ثيَشيَ و، حيسابي قةرزةكان دوو هيَندة و بطرة سيَ هيَندةش دةفتةرؤكة: كاسيب خؤ زةرةر ناكا
 .زياتر دةنووسيَ

 :فينيكا، بة مؤرِةوة لة مشتةرييةكان دةرِوانيَ و لة ميَردةكةي دةثرسيَ
 يةي، تونيَ؟ةـ ديسان ئارةقيان بة قةرز دةد

 .ـ ئةدي، ديسانيش
 !ـ ئاخر برييَك لة من و كضةكانيشت بكةوة تونيَ
 .ـ ئةطةر راستيت دةويَ، هةر لة خةمي ئةوان دام

 .سيَ ثةرداخ ثرِ دةكا لة ئارةق و دةيباتة ثشت كؤشكةَلةكة
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 ـ دةي خوشكيَ، برِيارت دا ميَرد بة تودؤر بكةي؟
 .ـ بةَليَ، ميَردي ثيَ دةكةم كاكة تونيَ

 .بةو هيوايةي هةموو شتيَك لةوة باشرت بيَ. ـ دةي باشة، بة خؤشيتان
 .ذنة تةنيا ليَويَك تةرِ دةكا. خ ليَك دةدةن و ثياوةكان يةكبني هةَليدةضؤرِيَننثةردا

 ـ تؤ ناخؤيةوة؟
 .ـ نا، حةزم ليَي نيية

 .ـ منيش
 .ـ زؤر باشة

 ـ كةي دةيبةية ماَلةكةت تودؤر؟
 .ـ هةر ئةمشةو، ذن برا طيان

 .هةر ئةمشةو تونيَي برامـ 
 .ـ برِؤن، خواتان لةطةلَ

بة كؤآلنة طةورةكاني ئاواييدا دةضنة دةريَ و شان بة شاني يةك .  لة باوةش دةكا و دايكيشم ئيؤنكابرا ئيَظانطلني
 .بةرةو ذوورووي ئاوايي هةَلدةطةرِيَن

ثشووةبايةكي طةرم هةَلدةكا و باني تازةي كيََلطةكان، كة . تاريكايي هةموو شويَنيَكي داثؤشيوة. شةو داهاتووة
.رابوونة، بةسةر ئاوةدانيدا دةثذيَينَ لةطةلَ هةناسةي بةهار لةخةو

 .مندالَ سةريان وةسةر شاني داية و بابة كردووة و خةويان ليَ كةوتووة
يَذطةيةكي قذسووري دةموضاو لة بةردةم كوانووةكة، كورِ .لة بن خؤَلةميَشي كوانووةكةدا دةطرِيَ ئاطري كةمرة

ضرا نةوتييةكة بة ديوارةوة . كايةك خةوتووةشَلة، كة خةريكة خؤي طةرمرت بكاتةوة، لةسةر كؤثةنكة 
بة داآلنةكةدا . ذن و ثياوةكة ثيَكةوة وةذوور دةكةون. ضاوة زةردةكةي وةك ضاوي نةخؤش ثتةثتيَيت. هةَلواسراوة

كابرا بة دةستةكوتة تةخيت خةوةكة دةدؤزيَتةوة و، منداَلة نوستووةكان لة تةنيشت يةك . رادةبرن و ديَنة ذوورةوة
دةسيت ذنةكةي دةطريَ و بةرةو الي خؤي دةكيَشيَ و لة باوةشي دةطريَ و سةر كوَلمةي . داياندةثؤشيَ و دةنويَينَ

دةسيت بة سينطي . كوَلمةي ذنةكةش لة ليَوي ثياوةكة زبرترن. با، شةقارشةقاري كردوون. ليَوي زبرن. ماض دةكا
 .ثياوةكةوة دةنيَ و لةسةر خؤ دووري دةكاتةوة

                                                           
*
كةنة ئاوردوو و ثيَي ئةو رخية كة ثةستيَوراوة، وشك دةبيَتةوة و زستانان دةي. سةرةنطويَلك دةبرِنةوة/ لة الديَ بةرةبةري ثايزان، رخيي تةخيت عةرزي تةويلة و سةرةنويَلك: كةمرة 

ةن تا تةثاَلة هةر رخيي مانطا و طاميَشة خؤي وشكةوة دةبيَ، بةآلم دةوة، ئةو رخيةية وا ذنان بة دةست دةيشيَلن و ثاني دةكةنةوة و هةَليدةخ. جياوازة لة تةثاَلة و دةوة. دةَليَن كةمرة
 . وشكةوة دةبيَ
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 منداَلت هةية، كوا ئةوي دي؟ـ ئةي طوتت دوو 
 .ثيَم بةخيَو نةدةكرا زؤر ساوا بوو،. كيَكي دي سثاردووةـ كضةكةمم بة ية

 ـ كيَ وةري طرتووة؟
 .طوتي دةيكةمة كضي خؤم. ـ يةكيَك لة دراوسيَكان

 ـ كام دراوسيَ؟
 .ـ ذنةكةي ذيطؤي

 .ـ دةضي وةري دةطريةوة
 .ـ بةضاوان، بةياني

هةر . با لة سواَلةتي سةربان دةئاَليَ و دووكةَلي كوانووةكة لة ذووريَ دةكاتةوة. ةيةذوورةكة دةَليَي ساردخان
وةك تارماييةك . سةيريَكي سةرتاثيَي ذنة دةكا. كورِيذطةكة بةخةبةر ديَ. دووكيان لة تةنيشت ئاطرةكة دادةنيشن

 :هةَلدةسيتَ و قيت رادةوةسيتَ و خؤي بة باوكيةوة دةنووسيَينَ
 نة كيَية؟ـ باوكة ئةو ذ

 .ـ دايكتة
 ...كوا ئةوة دايكمة؟ دايكي من مردووة، ناشتوويانة. ـ جةحةمن ثرِ بكا

.زمانة دريَذة مؤرةكةي لة ذنةكة دةرديَينَ
* 
* 
* 

ئةو برِة لة ثشتةوةي دانطةيةكي ئةسث و عةمباريَكي ليَية، كة . ماَلةكة لة نيَوةرِاسيت حةوشةدا دروست كراوة
بةق زةمحةت و ئارةقةي نيَوضاوان كؤ دةكريَتةوة، لةويَدا هةَلي دةطرن ــ ئةويش بة مةرجيَك طةمنةي بة ساَليَكي رة

بةرهةمي ئةو ساَلة بةثيت بووبيَ و، خةرماني طةمنةشامي ـ ئةطةر طةمنةشامييةكيش هةبيَ و، عارةبانة كؤنةكة و 
 .لة بةر نريدان و، تفاقةكة كاويَذ دةكةنةوةئةو طايانةي 

ي ليَية، كة سثينداريَكي بةرز لة نيَوانياندا سةر لة ئامسانيَ دةسويَ و هةر ئةرخةوان، ثؤليَك داري لةوسةري باخةكة
 .دةَليَي شةثؤلي نةبةدي بةردةوام طةآلكاني دةلةريَنيَتةوة

لةبةردةم بيناكة، دوو داري توو و ضةند دار هةَلووذة و دار طويَزي نيوةوشكي ليَية و، لة بةر ثةرذينةكةشةوة، 
لة بن شؤرِةبييةكة، برييَكي قووَلي ليَية، كة . رِةبييةكي زؤر طةورةي ليَية، كة لقةكاني شؤرِبوونةتةوة نيَو كؤآلنشؤ
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لة ثيَشةوة و الي . دةوري زاركةكةيان بة دار طرتووة و، دةكريَ بريسكةي ئاوة روونةكةي لة تةخيت بنيدا ببيين
الي ضةث ئاسنةرِيَية و، جادةيةك، كة هةر دةَليَي طردةكةي . يراست، خانووي جريانةكاني ليَية و هةموو ئاوةدان

لة سةر طردةكةوة هةتا ضاو هةتةر دةكا، مةزرا و . اوةش طرتووة و ثيَيدا تيَدةثةرِيَوةك ئةذنؤي خؤي لة ب
ؤل كيََلطةية، كيََلطةي بيَ برِانةوة، كة جيَ جيَ طردؤلكةي بضووك بضووكي تيَدا دةبينريَ و هةنديَكيان ثؤل ث

كةي ناحيةنيشانةي ليَرِةواريَكي طةورة، كة زؤر لةوةثيَش هةموو . ثةرش و بآلوةثريةداريان لةسةرة و لك و ثؤيان 
 .وودرِك و طيانلةبةري كيَويوةني كيَوي و بةرِوو، دارستاني تديارة داثؤشيوة، دارستاني نارة

ري تؤرنؤو يةكيَك بووة لة قةآلكاني توركان و شا. ئةم بةشةي بةستيَين دانوب، لةوةثيَش خةَلكي زؤر ليَ نةذياوة
ئةودةم، طوندةكاني . ئةو بيَدينة خوانةناسانة هةر كات حةزيان ضووةتة كوشتار و تاآلن، ناوضةكةيان طةمارؤ داوة

جةطةن و هةنديَ وردة ئاوةداني بوون، كة طةراي طوندةكاني داهاتوو بوون، ضةند كووخ و سةيواني بة ئةم ناوضةية، 
دةسيت دةوَلةتيش كة بؤ كاربة. ة مةودايةكي دوور لة يةكرتةند دانةيةك لةوبةر و لداثؤشراو لةم بةرو ضطالَ 

وةرطرتين ثيتاك دةهاتن، ريَك وةك توركةكان، ئةم خةَلكي خوايةيان رووت دةكرد، ئةوانةي ماَلياتيان ثيَ 
يان دةدان و خؤيان ليَياندةدا دةرِؤيشنت و لة نةدةدرا، ئةشكةجنة دةكران و تيَيان هةَلدةدرا، بة دووكةَلي كا قانط

جا سكاآلت دةبردة بةر كيَ؟ ئةوانة . ثاش خؤيان لة ماَلويَراني و نةطبةتي زياتر هيضيان بةجيَ نةدةهيَشت
كةسانيَك بوون، سةري خؤيان هةَلدةطرت و روويان لة ليَرِ و دارستانان دةكرد و وةك حةيواني كيَوي لة ضةقي 

خةَلكيَكي دي بؤ ئةوةي ثارووة نانيَكيان دةست بكةويَ، دةستيان دةكرد بة ضةتةيي و ريَطري . ذياندارستاناندا دة
 .هةتا ضاو هةتةري دةكرد، ناوضةكة دارستانيَكي بيَ برِانةوة بوو. و، ريَبوارانيان رووت دةكرد

 .كةممةرِ و ماآلت زؤر بووة و لةوةرِطة . خواردني خةَلك هةر ناني هةرزن و ثةنري بووة
 :بابةطابؤنيَيا، بةسةرهاتيَك دةطيَرِيَتةوة، كة جاريَكيان لة سةفةرةكةي دراطانسيَتيدا بةسةري هاتووة

ي دةَليَ، بةتاقي تةنيَ وةرِيَ كةوتووة و، كة لة طوندةكةي ئودؤوث وةدةر دةكةويَ، سؤسةي ئةوة دةكا سواريَك
وةسيتَ ئةسثةكةي ثشوويةكي بيَتةوة بةر، كابراش بابةطابؤنيَيا كة رادة. دةمانضة لةقةد وةشويَين كةوتووة

 .رادةوةسيتَ و بابةطابؤنيَيا كة ئةسثةكةي ليَدةخورِيَتةوة، ئةويش بة ضوارناَلة بةدوويدا ديَ
 .دةبيَ بةر لةوةي شةودا بيَ و هةوا تاريك بيَ، لةكؤَلمي بكةمةوة: "ثريةثياو لةبةرخؤيةوة دةَليَ
. يا رووي كردة ميَشةآلنيَك و ئةسثةكةي بةستةوة و راخةر و ثيَخةيف راخستطابؤنيَ. خؤر وردة وردة ئاوا بوو

كة . دنيا تاريكدا هاتبوو. كةوَلةكةي لةسةر عةرزي راخستبوو و باوةشيَك طةآلو و ضَلوضيَويشي لةنيَو ئاخنيبوو
. و لةو بنة خةوتووة سويَندت دةخوارد ئةوة ريَبواريَكة و لة ماندوويَيت كةلةال بووةسةيري كةوَلةكةت كردبا، 

زؤري نةبرد كابراي ضةتة بةسةري ثةجنة نزيك كةوتةوة تفةنطةكةي بة . طابؤنيَيا تؤزيَك دوورتر خؤي مةآلس دةدا
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آليةكي لة تةثَلي سةري راكيَشا و، بة كةوَلةكةوة نا و داهاتةوة جلوبةرطي تةرمةكة بثشكينَ، كة بابةطابؤنيَيا تيَ
زؤر باش خؤي لة ضنطي ئةو زؤَلة رزطار . شت و بة فيكةليَدان ملي ريَيةي طرتمردوويي هةر لةويَ بةجيَي هيَ

 .كردبوو
 .ئةوةي لة ثاييزيَدا بةسةرهاتبوو
كاتيَ بة تةنيشت دارستانةكةدا رادةبريَ، . لة دراطانسيت، *بازارِي مةكارة بضيَتةكة بةهار داديَ كابرا دةيةويَ 

. كردووة و خواردوويانة و هةر ئيَسقاني ماونةتةوة و قايشةكةي كةمةريدةبيينَ دةعباي كيَوي كابرايان لةتوثةت 
 .كة بة نووكي دارةكةي بةرزي دةكاتةوة، سةير دةكا، ثرِة لة سكةي زيَرِ

؟ بؤضي دةيةويست من ـ بةَليَ، ئيرت زيَرِي ثيَ بووة، ئةويش ضةند؟ جا باشة ئةي بؤضي كةوتبووة شويَن من
قايشيَكي ثاني ضةرمي سوور بوو، كة نقيَمي زيويشي ثيَوة . ، قايش و زيَرِم هةَلطرتئاغايةكي بةماَلم بكوذيَ؟ جا

 .بوو
* 
* 
* 

 ...دلي ئؤرمان، جةنطةَلة شيَتة
كة . بةآلم ثوورة هةنطةكاني باوباثريامنان لة ئادانكاتا بووة. جةنطةَلة شيَتة، ئيرت ئيَستا ئاسةواريشي نةمابوو

طؤزةي ن قانط دةدا و لةسةرخؤ و زةريف هةنطوينةكةيان كؤ دةكردةوة و، لة ثاييز دادةهات، دةضوون و ثوورةيا
ثيَمان دةطوتن، بيَت و هةنطوين . مندالَ مَلضةمَلض هةنطوينيان دةخوارد. داربةرِوويان دةكرد و دةيانربدةوة ماَليَ

 .زؤر خبؤن، لة ناوكتانةوة ديَتة دةريَ
 ـ ئةي نةدةمردن، ثوورة ئؤتزؤثار؟

 .نةدةمردنـ نا، ثيَي 
 .ـ وةآلهي برِوا ناكةم هةنطوين لة نيَوكةوة بيَتة دةريَ

بة ضاوي سةر شتةكة  يارة دةتةويَد: تؤش وةك سةن تؤماس واي. تؤ قةت باوةرِ بة هيض ناكةي... ـ هةر واية
. خؤي ببيينَباشة، بةآلم ليَت عةيان بيَ، بنيادةم ناتوانيَ هةموو شتيَك بةضاوي . برِواي ثيَ دةكةي ببيين، ئينجا

 هاوينانة لة رووبارةكةدا مةلةي دةكةي؟... دةي باشة بَليَ بزامن... بةآلم ناضاريشة دةبيَ داني ثيَدا بينَ

                                                           
وةك ثيَشانطا نيَودةوَلةتييةكاني .)شويَنيَك كراوةتةوة كاآل و كةلوثةلي وآلتان و ناحية و ناوضة جياجياكانيان هيَناوة لةويَ بيفرؤشنبازارِي مةكارة بازارِيَك بووة هةر ساَلةو لة  * *

 (.ئيَستا
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 .ـ ئةي ضؤن نايةكم ثوورة ئؤتزؤثار
 ـ ئةي قةت بووة بضيتة ئةوبةري بةندةكة، بؤ الي بيَستانضيية بؤلطارييةكان؟

 .طةلَ منداآلنلة. بؤ شووتي دزيينَ دةضني! ـ ضؤن نةضووم
مرِؤي رووبارةكة، بة ريزيَك بةرد و ديواريَك طَلي ثةستيَوراو ضووةتةوة ـ دةي كةواتة دةبيَ ديتبيَتت، ئةو بةندةي ئة

 .سةر طردةكةي ثؤشارلييَ
 .ـ ضؤن نةمديتووة، خؤ كويَر نيم

ئةو ئاوةي لة . ي طةورةيةـ ساَلي ساآلن، بةندةكة زؤر لةوةش بةرزتر بوو، زؤريش ثانرت، هةر دةتطوت بةنداويَك
ثشتةوةي ثةنطي دةخواردةوة، لةم طردةوة تا ئةو كردةي دي، دةبووة دةريايةك، كة ثرِ بوو لة زةلَ و جةطةن و 

ئةو . بؤ بةرزكردنةوةي ئةو بةنداوة، خةَلكةكة كويَرةوةريي سةطيان كيَشابوو. بةستيَنةكةشي ثرِ بوو لة شؤرِةبي
لة يةكيَك لة طؤشةكاني  ..ة قةمضي كاربةدةسيت حوكمةتي طيانيان دةرضووبووهةمووة ثياو و ذن و منداَلة ب

ئاشةوانيَكيشي لةسةر دانابوو، كاربةدةستيَكي . بةنداوةكةوة، يةكيَ لة توركةكان ئاشيَكي دروست كردبوو
يسابةكان ئاغا توركة، خؤي مانطيَ جاريَك دةهات و بة سةر ح. دةوَلةتيش بؤ وةرطرتين يةك لة دةي بةرهةمةكان

فيالن ثارةي دةخستةوة، ضونكة هيض ئاشيَكي ديكة لةو  ثاي ئاشةكة بة. رادةطةيشت و ثارةي خؤي وةردةطرت
دوو كؤيلةي طوندييش سةوَليان بؤ ليَ دةدا . ئاغا توركة بة قايقةكةي لة نيَو طؤلةكةدا دةطةرِا. دةوروبةرانة نةبوو

نيَرطةلةي ناركيليي بةبادا دةكرد، قايقةكةي وةك بيَشكة و، خؤيشي ئانيشكي دابووة سةر باَلنجي خممةر و 
رؤذيَك دةنطؤي ئةوة داكةوت، وا قؤزاقي الي رؤذهةآلت بؤ ... رايدةذةند و، تةنانةت راذاندنةكة دةشي خةواند

خاوةني ئاشةكة، خةَلكي هةموو طوندةكاني دةوروبةري . ئازادكردني مةسيحييةكان، ديَنة شةرِي طةورةي توركان
ئاو بةربؤوة و هةرضي لةبةري بوو رامياَلي و كاولي . بة ثاض و ثيَمةرِان، ئةمري كرد بةندةكة بشكيَنن. ردةوةكؤ ك
ر دا، خؤشي راوةستا و سةيري بَليَسةكاني كرد كة ضؤن تةرِ و مساني، بة دةسيت خؤي ئاشةكةي ئاطتوَلةي عو. كرد

. يَفكوت، ئةسثةكةي بةرةو الي دانوب غار دائينجا رك. وشكي ثيَكةوة دةسووتاند و دةيكردة خؤَلةميَش
كة سوورِانةوة ثشت طردةكة، بة هيَما و . ئةوانة هةر هةموو مةسيحي بوون. ثياوةكانيشي بة شويَنيدا

ضاوهةَلتةكاندن يةكرتيان تيَطةياند و، قورِقورِؤضكةي توَلة عومسانييةكةيان طرت و خستيانة خوارةوة و كوشتيان و 
ثشتويَنديدا بوو، هةَليان طرت و تةرمةكةيان بؤ قةل و دالَ بةجيَ هيَشت و بة ئةسثةكةوة  ضيي زيَرِي لة بةر

بارطةيان . لة خيز و خؤلَ و طةآلي دارانيش زياتر بوون. رؤذي دواتر رووسةكان طةيشتينَ... طةرِانةوة ئاوايي
ئةو رؤمانياييانةي لة كؤآلنةكاندا  لةطةلَ. خست، لة دةم رووبارةكة خيَوةتيان هةَلدا و تا ثاييزيَ لةويَ مانةوة

وردةوردة دةستيان كردبوو بة فيَربووني زماني . طريفانيان لة ثارة ئاخنيبوو. هةَلدةثةرِين، كرديانة قريوةي خؤشي
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طةجنيَكي قؤزاقيان لة نيَواندا هةبوو، كة خوا بزانيَ ناوةكةي خؤي ض بوو، بةآلم خةَلك ناويان نابوو ... ئيَمة
ش مةرج و طريَوي لةطةلَ خةَلكي ئاوايي كرد، كة بةتاقي تةنيَ بضيَتة مةيداني قةآلكةي تؤرنو و، ساكو. ساكوش

. ليَي سوار بوو و، كةوتة ريَ... لةضك بؤ ئةو كضانة بكرِيَ كة خؤشي دةويَن و بة سآلمةتيش بطةرِيَتةوة
هةموو ثيَيان وابوو . يبا، بيهيَنيَتةوةكةس ثيَي وانةبوو ئةو سةرةي دة. خةَلكةكةش تا دةرةوةي ديَ بةرِيَيان كرد

ذنان هةر لة ئةوةَلةوة دةستيان كرد بة ثيَداهةَلطوتن و . مةحاَلة بتوانيَ بة زيندوويي لة ضنطي توركان قوتار بيَ
 ...نووزانةوة

اوة، كة ض بؤ خةَلكةكةي دةطيَرِ. ئةسثةكةي لة ئارةقةدا خووسابوو. كة وةرِيَ كةوت بةياني بوو، ئيَوارة بوو طةرِاوة
ئةو سةربازة توركانة بدا كة بةر لةوةي خؤي ثيَشان : وةئؤين و ماجةراتيَكي لة مةيدانةكةي قةآلية دةرهيَنا

 .كةس ثيَي نةطوتووة كةرت بةضةندي. دةسوورِانةوة، عةبايةك بةخؤيدا دةدا و مةنديليَك لةسةر دةكا
دةكرِيَ و ناني كرِيوة و ضؤني شةرت و طريَوي كردبوو، لة نيَوةرِاسيت شةقامة طةورةكةي قةآل دادةبةزيَ و تووتن 

ثاشان لة ثرِ خؤي دةخاتة سةر ثشيت ئةسثةكةي و عةبا و مةنديل توورِ هةَلدةدا و، . ئاوا، ضةند لةضكيَكي كرِيوة
شري لة كاالن دةردةكيَشيَ و و هةَلدةكوتيَتة سةر ئةو سةربازانةي لةويَ هاتوضؤيان كردووة و سةري ضةند 

تورك ... هةروا نةرِاندوويةتي و بة زماني رووسي جويَين ثيَ داون و كةَلةوةكيَشيي كردووة. ازيَكي ثةرِاندوونسةرب
هةموو وا دةزانن قؤزاق هجووميان كردووة قةآل . زةندةقيان دةضيَ و هةر كةسة و دوو قاض قةرز دةكا بؤ راكردنيَ

يان روون بيَتةوة، ساكوش ركيَفكوت دةروازةي قةآل دةبةزييَنَ تا تورك وةخؤ ديَنةوة و دةجووَليَنةوة و ليَ... بطرن
الويَذطة قؤزاقةكة . تورك بوونة طاَلتةجارِي هةموو خةَلكي وآلت... و، لة طردةكةوة بةرةو ليَرِةوار خلؤر دةبيَتةوة

ردنةوة بؤ مششيَرة خويَناوييةكةي بةم و ئةو نيشان دةدا و، دةسرؤكةي هةوريشمني و لةضكي ثةمشيين ليَك دةك
 .سبةينيَكةي، زؤربةي ذنان لةضكي تازةيان لةسةر نابوو... ئةوةي هةمووان بيبينن

سةرما، كة توندتري كرد، رووسةكان بةرةو دانوب كةوتنة ريَ و، قةآل و ثةناطةي توركانيان طةمارؤ دا و 
نة، وةختيَك بوو، كة داثرية هةموو ئةو شتا. ئاخرييةكةيشي بؤ هةتاهةتاية دةريانثةرِاند بؤ ئةوبةري رووبارةكة

لةو لةضكة ثةمشينانةي ثاش دةرثةرِيين توركةكان لة ... ياني ضةند ساَليَك ثاش هةراكةي زاظيَرا. هيَشتا طةنج بوو
.قةآلكة بةجيَ مان و كةوتنة دةست رووسان، يةكيَكيشيان بة داثريةم برِابوو

 .ي هةولَ دةدا ثيَشي لووزةوي فرميَسكان بطريَثوورة ئؤتزؤثار ثيَدةكةنيَ و ضاوي دةترووكيَينَ، دةَليَ
و توو و  ئةرخةواندار با نيوةطةرمةكةي دويَينَ، هيَشتايش . بةيان ئةنطووتووة، بةآلم هيَشتا تاو هةَلنةهاتووة

ضةند جووجةَلةيةك لة . هةور لة ئامسانيَ تيَك دةئاَليَن  بةرةو خؤرئاوايان رادةماَليَ. سثيندارةكاني رادةوةشاند
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دةنطي مانطا . طوندةكةي خواروو بةخةبةر هاتووة. هةر ضةند دانةيةكن. حةوشةدا لة دان دةطةرِيَن و ضينة دةكةن
 ...ئاوهةَلكيَشي ديَتة سةر و دةضتةوة خوار و ديَتةوة سةريَ. ديَ

ييَ؟ ليَرة، كةواتة ئيَرةية ئةو شويَنةي ئةو ليَي دةذ: ورد ورد سةيري دةكا. ذنة سةيريَكي دةوروبةري خؤي دةكا
يانةي ئةرخةوانلةسةر ئةم ثةَلة زةويية، لة تةنيشت ئةو ثياوةي يةكةم شةوي لةطةلَ رؤذ كردووةتةوة، لة نيَو ئةم 

ثيَض و خةمانة، لة نيَو ئةو ذنانةدا كة بةر لة تاوهةآلت بة ثا و ثووزي درِكةكانيان زةق راوةستاون، لة نيَو ئةم 
يَون و ديَن ئاو لة بريةكة هةَلديَنجن؟ دةي باشة، ضةندة؟ كةس نازانيَ ئةو رووتةوة، كؤآلنة بةستووةكة دةثةست

قانووني دنيا واية، كة بنيادةم نةزانيَ، تا كةي دةتوانيَ سيَبةرةكةي خؤي كة بة ثيَيةوة . دةبيَ ضةندة ليَرة بذي
 .نووساوة بةسةر ئةم خاكةدا بيَرةو ئةويَدا بكيَشيَ

زماني ضي، . ضركةيةكيش ضيية ضةناطةي رانةوةستاوة. كة قووني نةبزاوتووةبةؤلة تةنيشت س ثوورة تؤتزؤثار
سةيري كةَلبةي دةكةم كة لة ليَوي سةرةوةي هاتووةتة دةريَ و لةطةلَ خؤ راذاندنةكةي ... شةمةندةفةري جةهةننةم

 .دةلةقيَ و ديَ و دةضيَ
سةري . تة ذووريَ و دوايي دةضيَتةوة دةريَباوكة ديَ... كة باوكة ديَتة ذووريَ، ذنةكان هةر ئاطاشيان ليَ نيية

 .ئيَستا كةس ئاطاي لة منيش نيية. بةرداوةتةوة و خةريكي كاري خؤيةتي
و يةك  جا ئةو جار نؤرةي دايكمة، كة لةسةرخؤ. بةوحاَلةشةوة ثوورةطيان ماندوو دةبيَ و لة ضةنةوةرِي دةكةويَ

 .ئةودةمي طةنج بووة. يَرِيَتةوة، زؤر لةميَذة قةوماونئةو شتانةي دايكم دةيانط. دةست بكا بة قسةكردن يةك
ئيَستا دايكة ، جار جارة . نيَوضاواني تا بَليَي طنجي قووَلي تيَكةوتووة. وردة ضرضولؤضي كةوتووةتة دةوري ضاواني

ةرمان هةموو ئةوانةي لة دةوروب. بةآلم ثيَكةنينةكةي ضةندة كةمويَنةية .نةبيَ كة ثيَدةكةنيَ، ئيرت جوان نيية
زؤربةي جا خةمبار و مرضومؤنيان دةبينم، نيَوضاوانيان دةَليَي . دةذين، بة دةطمةن زةردةخةنة و ثيَكةنينان ديَ

نيَوضاوانيان لة ثاييزاندا، لة ليَزمةي باراندا، ضةندة طرذ و مؤنة، لة بةهارانيشدت كة بةفر دةتويَنةوة . قوزةَلقورتة
و، زةوي لةو شويَنانةي ثيَشرت وةك قريي رةش وابوو، كةسك كةسك  و شيناوةرد سةر لة خاك ديَننة دةريَ

. دةضيَتةوة، ئةو دةموضاو و قةآلفةتانة لة هاويشنانيشدا كة بةآلَلووك دةطاتيَ، هةر وا طرذ و مؤن و خةفةتبارن
و لة كةرِةي  ئاسؤي دةريا شني دةضيَتةوة دةكا تةنانةت ئةو دةمةي طةمني طةمنةجارِانيش زةرد دةبيَ و تا ضاو برِ

 .بةيانييةوة تا تةنطةي ئيَوارة شةثؤلةكاني تيَكةَلي باراني تيشك دةكا
ياني ئةوةي دةيَليَي راستة؟ ياني ئةو ساآلنةي تؤ لةو قؤناغة جيا دةكةنةوة، ثةردةيةكي تاريان لة نيَوان ! ـ دارية

دةسيت خؤت خؤَلةميَشي بةسةردا هةر حةكايةتيَكي دةيطيَرِيةوة، بة تؤ و رؤذطاري كؤندا نةكيَشاوة؟ ئاخؤ 
 ...ناكةي؟ زؤر ورد بةوة
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ئةو ضَلة طةمنةم لة بري . ـ باش دةزامن لةو كاتةوة تا ئيَستا زؤري بةسةردا هاتووة، بةآلم هيضم لةبري نةضووةتةوة
 ئةو ثةثووالنةي طرتوومن و رةنطةكاني ئةو دةعبا. ماوة كة هةَلمكيَشاوة بؤ ئةوةي بيكةمة ئةَلقةي ثةجنةم

قوَلكةمسي ئةو ئاذةآلنةي كة . لة باَلةكانيامن سرِيوةتةوة، هةر لة بريمة سةيرةي بؤ خؤ خافآلندن و طةمةكردن 
. هيض شتيَكي ئةو ساآلنة لة ميَشكمدا نةسرِاونةوة. دةضوومة دةشيتَ و تيَياندا ئاوي بارانةم دةخواردةوة، لةبريمن

ةرم هاتوون، زؤربةيامن لةبري ضووةتةوة، بةآلم ضؤن دةتوامن دايك ئةو شتانةي ثاشرت ديتوومن يان بيستوومن يان بةس
و باوكم لةبري بكةم؟ خوشك و براكامن ضؤن دةكريَ لةبري بكةم؟ باقي كةس و كارةكةم و، دراوسيَكان، طوندةكان، 

.... ان بكةم؟ و دار قةيسيةكة ضؤن دةتوامن لة بريي ئةرخةوانضؤن لةبري بكةم؟ دار تةوريَزييةكة، دار تووةكة، دار 
 ...نا، هيض شتيَكم لةبري نةضووةتةوة

 
 :بةسةرهاتةكةي دةرِوادايكم لةسةر طيَرِانةوةي 

زؤري حةز لة  ماوةيةكي دي دةبيَتة قةشة. دوورةئيَستا رؤيشتووة و زؤر ليَرة . طيؤرطيَ زؤري ئازار دةدام
هةميشة بة رق و قينةوة . ت ئةزيةمت نةداوةقة. وةك منداَلةكاني خؤم خؤشم ويستووة و فةرقم نةكردوون. خويَندنة

قةت بؤ ميَردةكةمم . هةر كات ثيَكةوة دةماينةوة، السايي دةكردمةوة و جنيَوي دةداميَ. سةيري كردووم
ليَيانا ... بة ئاستةم بؤم باس كردبا، تيَي هةَلدةدا و، منيش حةز ناكةم ئةوة ببينمخؤ لةوانةية ئةطةر . نةدةطيَرِاوة

ذنةكةي ذيطؤيي نةيداوة . ضووة شويَين. بة ميَردةكةمم طوتبوو بيهيَنيَتةوة. جار لة براكةي خراثرتة كة ئيرت سةد
. ذناني دةروجريامن دةدي ضؤن ليَم بوونةتة مَلؤزم و قوتةقوتيانة. يةكةم رؤذ كة هامت، لة حةوشة نةضوومة دةريَ

انن دةَليَم ضي و، ضاويَكيان كردبووة ضوار، بزانن ض بز ان دانيشتبوون و طويَيان هةَلخستوةك قاآلو لةسةر ثةرذينةك
دامن دا بة . زبلَ و زاَلةكةم سووتاند. ئاوثرِذيَنم كرد. ئاخر ديانويست ض ببيسنت يان ببينن؟ حةوشةكةم ماَلي. دةكةم

ت ضؤني طويَيان هةَلخستبوو، هةر وا لةسةر هةس. ضيَشتم بؤ ميَردةكةم ليَ نا. منداَلم شووشنت. مريشكةكان
. هةر ئاورِم ليَ دانةوة، سةريان داخست. هةروا سرتوخرتيان بوو و لةسةر هةست بوون. بزانن ض دةقةوميَ بوون،

هةر لةو . بةرةبةري عةسريَ، هةوطيانةكةم، ذنةكةي ظؤيكؤو، يةكيَك لة برا طةورةكاني ميَردةكةم، هاتة سةردامن
 .ريَك ليَك جيا كرابوونةوةحةوشةكامنان ئةودةميش وةك ئيَستا بة ضةثة. تةنيشتمانن

 ـ ذنة تازةكةي تودؤر تؤي؟
 .ـ منم

 ـ دوو هةتيوت هةية؟
 .دوو. ـ بةَليَ 
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 .ـ تودؤريش هةر واية
 .ـ دةزامن

 ـ ثيَت واية بؤي باش دةبي؟
 .ـ ثيَم واية

 .ـ من هيض ثيَم وا نيية ليَرة زؤر هةلَ بكةي
 ـ بؤ؟

 .ـ تودؤر كةسيَكي شةرِاشؤية
 لةطةلَ من ض دةبيَ؟ ـ جا شةرِاشؤييةكةي

 .ـ كة تؤزيَك رابرد، ليَت روون دةبيَتةوة
 .جاريَ هيض شتيَك نازامن. كة ليَم روون بؤوة، خؤم دةزامن دةبيَ ض بكةم. ـ زؤر باشة

 .ـ ئةوة من ثيَم طوتي
ليَ كرد تكام . بؤية زؤرم ئاطا لة خؤم بوو. بة ئانقةست ئةو قسانةي دةكرد، بةشكم قسةم لة بن زماني دةركيَشيَ

 .دانيشيَ، بةآلم دانةنيشت
 .ئيَمة حةز ناكةين تؤ ليَرة وةميَين. تؤ ليَرة هةلَ ناكةي و رةوطري نابي. ـ حةزم ليَ بوو لة ئيَستاوة ثيَت بَليَم

 ـ ئيَمة، ياني كيَ؟
 .ـ هةر ئيَمة، كةس و كاري تودؤر

 ـ جا كيَ ريَي بة ئيَوة داوة خؤ لة ماَلي من هةَلقوتيَنن؟
 :قسةيةم كرد، هةوطيانةكةم دةهري بووكة ئةم 

تؤ ذني دووةمي ئةوي و ليَرة . ـ ماَلي تؤ؟ ئيَرة ماَلي تؤ نيية، ماَلي تودؤر و منداَلةكاني و كؤنةذنةكةيةتي
 .ملت بشكيَنة. ناضارت دةكةين تيَ بطةي. غةوارةي

زاري بستيَك : آلفةتيَكي ديكةوةتؤ بَليَ ئةم جارة بة قة. ملي ريَي طرت و رؤيشت، بةآلم تؤزيَك دواتر هاتةوة
 :داثضرِيبوو

 ...ها؟ ثيَم واية ناوت ماريية... ـ دَلت ليَم نةيةشيَ ماري
 .ـ بةَليَ، ناوم ئةوةية
 .ئاردي طةمنةشاميمان نةماوة، ربةيةكمان بدةية... ـ ثيَت ناخؤش نةبيَ

 .هةستام و دوو رةبةم ئاردي طةمنةشامي بؤ لة داويَين كرد
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 شاوة؟ـ خؤ دَلت نةية
لة دراوسيَيةتيدا بنيادةمةكان دةبيَ يارمةتيي يةكرتي بدةن، ض بطا بةوةي كةسوكاري يةكرتيش . ـ نا، زوير نةبووم

 .بن
 :ثيَم وابوو هيض نةبيَ ئيرت ئةو رؤذة جةحةندةم ثرِ دةكا و ليَم دةبيَتةوة، بةآلم ديسان سةروسةكيت ثةيدا بؤوة

 .هيضي بة دلَ نيية. يَلكةيةكيشت هةية مبدةيةي؟ بؤ ظاسيليَي كورِمةئةي ه. ـ خةريكم ماماليطا دروست دةكةم
. بؤ سبةيينَ هات داواي ساواري كرد و هيَلكةيةكيش. لةسةر رةفةكة، ضوار هيَلكةم لة دةفرةكة دةرهيَنا و داميَ

هيزة فةردةي ئاردةكةي هةَلرِشت و  سةيةكيشم لةطةلَ بكا، يةكسةر ضوورؤذي سيَيةم هات، بةبيَ ئةوةي ق
ئةوة ئيَمة خؤمان خةريكني . رؤذي ضوارةم لة كوالنةي ثةلةوةرةكان قازيَكي كوشتةوة و بردي. رؤنةكةشي هةَلطرت

بةآلم ئيرت شةويَك كورِةكةيم لة باغةكةدا طرت، كة . وستةم ليَوة نةهات. لؤبياي كوآلو و ماماليطا دةخؤين
ةسةر ثةرذين و ضةثةرةكةدا فرِيَي دةداية حةوشةكةي هةَلدةطرت و ب يخةريك بوو باقة شةغرة و يؤجنةي ئيَمة

 :ليَم ثرسي. ميَردةكةم كة هاتةوة، هةموو شتم بؤ طيَرِاوة. ئيرت بيَتاميان كردبوو. خؤيانةوة
 ـ ئةوة لة ميَذة ئاوا ريَطةت داوة بةو دةرودراوسيَ و خزم و كةسة، ئاوا تاآلنت بكةن؟

 ـ مةبةستت كيَية؟
 .ـ ميرتاي هةوطيامن

براي . دةي بَليَني ضي، ثيَويست بوو. ة ذنةكةي ثيَشووشم مابوو، هةر جاريَك شتيَكيان كةم بواية، دةماندانيَـ ك
 .قةت دةستيامن نةطيَرِاوةتةوة. طةورةمة و، ئةويش ذنيَيت
 ـ ئةي دةتةويَ هةروا بي؟

 .لةوانةشة وا نةبيَ. ـ ضووزامن
ئةطةر ثيَويست . مؤرِةمؤرِ سةيري كردم. طرت و فرِيَم دا دةريَ شانيم. ميرتا ديسان بة قاثي سواَلةكةيةوة هاتةوة

 .بيَ تيشي هةَلدةدةم
كة . تةشك و داويَين كؤ كردةوة و دوو ثيَي هةبوو، دووي ديكةشي قةرز كرد و تيَي قووضاند. درمغةكةم هةَلطرت

 :طةيشتةوة حةوشةكةي خؤيان، دةسيت كرد بة هاتوهاوار
 ...ي هاوواار، ذنةكةي تودؤر دةيةويَ مبكوذيَـ ئاي مبطةنيَ، مبطةنيَ، ئة

 باشة درؤي وات طويَ ليَ بيَ، ضؤن ثيَناكةني؟. ثيَكةنني طرمتي
 :ديََلة قةحثةي دةروجريان لة بةر دةرطاي كؤ بوونةوة

 ـ دا بَليَ بزامن ض قةوماوة؟
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 داية درم،، خؤ ئةطةر كوتوثرِ دةسيت. ئاخر هةر شتيَك بيَ، هةوطيامنة. ـ كضيَ هةر وا ضووم بزامن ض دةكا
ضيتان ليَ . خؤ شةيتانيَكة و تةواو. ئةي لةو ديََلة بيَحةياية. دةرنةثةرِيبايةم، خوا بزانيَ سةري شكاندبووم

 ...وةشيَرم
لة ذيامندا جنيَوي وام . هات و لةالي ثةرذينةكة راوةستا و ضيي جنيَو و قسةي ساردوسووك بوو، ثيَي دام

 ائةريَ ضةندةي بةسةرد. ليَ راطرت، ئيرت هامتةوة خةريكي كاروبارةكاني ماَلةوة بوومةوةتؤزيَكم طويَ . نةبيستبوو
تةنيا لة سةر كاني . لةودةمةوة لةبزمان لة لةبزي يةك نةطةرِاوة... تيَثةرِيوة؟ دة سالَ؟ نا خواية، ضواردة سالَ

ديَ و تفيَك دةكا و ملي ريَطة دةطريَ و  بة ثؤزيَكةوة سةيريَكم دةكا و لة بن ليَوانةوة ورتةيةكي. يةكرت دةبينني
كة ذني بؤ رؤشيايش هيَنا، . كورِةكانيشي سةرمان نادةن. منيش وةك ئةو تفيَك دةكةم و ثشيت تيَ دةكةم. دةرِوا

ثيَشم واية بة دزي ذنةكةي ديَ و بة . هةر ظؤيكؤوي شووبرام جاروبارة سةريَكمان ليَ دةدا. ليَي نةطيَرِاينةوة
 .بةآلم لةطةلَ رميؤئانتا جؤريَكي ديكة بوو. لةكةي من و ميرتاي هةوطيامن ئاوا بوومةسة. تاريكي

ثوورةئؤتزؤثار باويَشكيَكي دا، ددانة كةسكةكاني و ددانة رزيوةكاني خليَنةي و تةنانةت زمانةضكؤلةشي 
 .ردة وةك زةعفةرانةزماني ثوورم زةرد ز. دةركةوت

 ؟*يَ ناوةـ ناوةكةي ئةوةية، يان خؤت ئةو ناوةت ل
هةر بةراست )ضونكة لةو دةمةوة كة من . ياني ثائؤنا بوو. ناوي خؤي ثائؤناية. ديارة. ـ من ئةو ناوةم ليَ ناوة

بة كورتي، مةسةلةكةي من ... ئةو ناوةم ليَ ناوة، هةموو ئاوايي بةو ناوةوة بانطي دةكةن( ئيرت لةبريم نيية بؤضي
. وةك خؤت دةزاني، ذنةكةي ثيَشووي ميَردةكةم لةو بةتةمةنرت بووة: ةوةو ئةو بةو شيَوةية بوو، كة بؤت دةطيَرِم

كة زةماوةنديان كردووة، . ثيَم واية ذنيَكي ئازا و بةمشوور بووة. وةك بؤيان باس كردووم، زؤريش جوان نةبووة
ةر بستة منداَليَك تودؤر، ه. ميَردةكةم هةر حةظدةساَليَكي تةمةن بووة، بةآلم ئةو بيست و ثيَنج ساَلي ريَك بووة

بووة، كة ذنيان بؤ هيَناوة، ضونكة خةزوورةم سةري ذني حةوتةميشي خواردبوو و، ئيرت ماَلةوة حةوجيَي بة ذنيَك 
 .بوو

 .ـ هةر بةراسيت خةزوورت حةوت ذني هيَنابوو؟ من ثيَم وا بوو هةشت بووة
اَليَكيان دةخستةوة و لة سةر منداَلي ذنةكانيشي هةر كامة و مند. سةري هةر حةوتيشياني خوارد. ـ نا، حةوت

ئةويش ناضار دةبوو، دةسبةجيَ . ذنةكان دةمردن و ساواكةشيان بةسةر ميَردةدا بةجيَ دةهيَشت. دووةم دةمردن
 .كاريَك، كة هةتا لة ثيَ كةوت، هةر ناضار بوو بيكاتةوة. ذنيَك بيَنيَتةوة

                                                           
*
 ...هيض باسيَكي ناوةكة نةكراوة 
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تودؤر، خوشكةكاني طةورةيان . ديكةي لة سةر مندالَ ضووميَردةكةي من، منداَلي دوا ذني بوو، كة وةك ذنةكاني 
جا بة حةزي خؤي بووة يان نا، كةس ئةوةي ليَ ... كة ئاخر خوشكي ميَرد دةكا، تودؤر ناضار دةبيَ ذن بيَينَ. كرد

بةآلم، باشة ئيرت، زؤر زؤر طةنج بووة و، خووخدةي خراثيشي ثيَوة . تةنانةت منيش ليَيم نةثرسيوة. نةثرسيوة
هةر لة سةردةمي ذنةكةي يةكةمييةوة، وةك هةموو ثياويَكي ديكة ضاو بةدةرةوة . ووساوة و، تةركي نةدةكردنن

 .تةنيا هيضي لة ذنة كوورِةكةي بان نةكرد. زياتريش ذنة جريانةكان ليَي هةذاون. بووة
، بةبيَ ئةوةي جوان رووني وةك بَليَي لةم دنيايةدا هةر ئةم ذنة كوورِ بيَئيظانيكا، ذنة كوورِةكةي ئيناكؤبان، 

بابا رؤداني باوكي، كة ثار مردووة و، جا كة دةَليَن، تا . ئيانكؤي ميَرديشي كوورِ بوو. بكةنةوة بة ض دةَليَن كوورِ
ئيَستا هةرضي ناشتوويانة، دةسبةجيَ ثواوة، ئيرت ئيَستا دةبيَ ئيَسكوثرووسكيشي ثوا بيَ ـ نؤ كورِي هةبوو و خوا 

 ...ئيانكؤ ثاشةبةرةي بوو... شي ثيَ نةدابووتةنانةت كضيَكي
ريَك وةك ئةو سةردةمانةي هةرضي و ثةرضيي خوانةناس، لة قةآلكاني تؤرنؤوة دادةطةرِان و، وةك كوللة و ميَروو 

. رادؤبان، لة زستانيَكدا هةشت كورِي مردن. هةموو طوندي تةنييةوة خرِويََلكةبة ئاوةدانييةكان وةردةبوون، ثةتاي 
رِستانةكة بةفري الدةدا و عارةبانةيةك كَلؤشي دةبرد و ئاطري دةدا، بةشكم بةستةَلةكةكة بتويَتةوة و بتوانيَ لة طؤ

كورتي بربِينةوة، جطة لةو ئيانكؤ ... طؤرِيَكي طةورةي هةَلدةكةند، بؤ دوو كةس، بؤ سيَ كةس. قةبريَك هةَلكةنيَ
 .وو كورِي ديكةشي مابانئةي خؤزطة هةر نةبا، د. نارِيَكة زيقنة، كةسي نةما

خةَلكي . بابة رادؤبان طةمني لة عارةبانةكةي دةكرد و دةيربدة ئةو ئاشةي ئةودةم بة ئاوي رووبارةكةي ئؤَلت دةطةرِا
ئيدي، ضما لةو ماوةيةدا دةكرا هيض نةخؤي؟ ناضار هةرزنةكانيان لة . خواي مانطةو مانط لة نؤرةيدا دةمانةوة

بؤ ئةوةندؤكة ... بةسةريدا بضةميَوة و بيسوورِيَنة و ئاوي ضةم راوةسيتَ تؤ رامةوةستةدةستارِ دةكرد و، جا وةرة 
ئاردةي، كة تاقة جةميَك ماماليطاي ثيَ دروست بكةي، خؤ بنيادةم دةبيَ رؤذيَك تا تةنطةي ئيَواريَ دةستارِ 

ئيدي واي ليَ هات بنيادةم . بؤوة خؤ هةر لة سؤنطةي ئةو دةستارِطيَرِانةوة بوو، كة ئيانكؤ ثشيت كؤم. بسوورِيَينَ
 .هةست دةكا كوورِة

بةآلم دةبيَ بةو . ئيانكو بربِاي بربِ، برييشي نةدةكردةوة، كضؤَلةيةك خبوازيَ وةك سنؤبةر راست و تيشكةَلة بيَ
هةر مؤتةكةيةك و تةواو، ئةويش مؤتةكةيةكي طن و . ضاوانةي خؤت بيبيين، لة بري كض ضييان خستووةتةوة

هةَلبةت وةختايةك هةردووكيان طةورة . بةو حاَلةشةوة هاتوومة سةر ئةوةي بؤ نيؤني كورِمي خبوازم... منطن
خؤ ئةطةر خرِويََلكة نةهاتباية، زةوييةكةي بابا رادؤبان دةبوو . تاقانةشة. كضة زةوي و زاري هةية خوشكيَ. بوون

ئيَستا . ةوي و مالَ و ساماني باوكةي ثيَ برِابةآلم ئيانكؤ خوا خويَندييةوة و، بةتاقي تةنيَ ز. بة شةش كوتةوة
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دوور ... ئاي، جا ض لةوة باشرتة زةوي و زارت هةبيَ و تاقانةكضيش بي؟  .تةواوة *ئيدي خؤي جووتبةندةيةكي
لة رؤذة خؤش و بةزمةكاندا، بةياني تا ئيَواريَ هةر تةقةي ناَلضةي . نةرِؤين هةر ئةو مانديكايةي كضي طؤلييَ

راسة يةخةكراوةكةي لةبةر دةكا و، لةضكة هةوريشمينةكةي بةسةريدا دةدا و لة تةرِي دةخوا و لة ك. كةوشي ديَ
شرييين و حوَلقوومي دنياي بؤ ديَينَ و بة دةميةوة . ئةو ميَردة يؤنانييةشي، هيضي ليَي ناويَ. وشكي دةنويَ

 .دةكا
ة باباطؤلييَي باوكي، لة ثاناييت باركازي تةمةني ناطاتة بيست، ك. ضاوي كاَلن. مانديكا سثيكةَلة و خرثنةية

طياني لةطةلَ . يؤنانييةكي بةتةمةني ريشدريَذة. كة طوندييةكان ثيَي دةَليَن كاك باركيو)ي مارة دةكا **عةالف
 .ذنةكةي دةردةضيَ

 :دايكم دةَليَ
ساآلن مةحاَلة ئةو هةتا دوازدة. يشت كةثؤيةنـ وةك دةيبيين، منداَلي ئيَمة هةموو ثةَلةيةكي سووريان لة تة

هةموو ئةو منداآلنةي دراوسيَكامنان، كة . ئةوة نيشانةي بنةماَلةيية. ثةَلةية البةري، بةآلم دوايي خؤي ناميَينَ
بةر لة هاتين ئيَمة بؤ ئيَرة لةدايك بوون، ئةو نيشانةيان ثيَوةية و هةمووشيان دةَليَي سيَويَكن و لة نيَوةرِاستةوة 

من هيَشتا جيَ قووني خؤمم خؤش نةكردبوو، كة زانيم بؤضي . يَ و ليَيانا و دارية دةضنلةتت كردوون، لة طيؤرك
. ذناني دةرودراوسيَ ئاوا ئريةييم ثيَ دةبةن و ضاويان ثيَم هةَلناية و هيضيان حةز ناكةن داودامةزراو مب و وةميَنم

هةر ئةوةي : و و بةخويَنم تينوو بوو، كة رقي ئةو دنيايةي ليَم بوولةهةموانيش زياتر، ذنةتيوةكةي ذيطؤيي بو
كة بة تودؤرم طوت بضيَ كضةكةي بيَنيَتةوة، ذنة بةضةقي لةعنةتيَدا ضوو .. ميَردةكةم، ليَياناي كضي ثيَ سثاردبوو

. خؤم دةمطوت، باشة من سيَ مندالَ تةرِ و وشك دةكةمةوة، با ببنة ضوار خؤ كابة كةض نابيَ... و نةيداوة
بةو حاَلةشةوة زؤري ثيَ . ق و جياوازي لة نيَوان منداَلةكاني خؤم و ئةو دادةنيَمروا بزانيَ فة نةمدةويست ميَردةكةم

ئةي ضي؟ ذيان وردة وردة فيَري . ديارة ئةو برية خراثةشي نةضووبووة ميَشكي. نةضوو كة واي بري كردةوة
ي بةتةما نيية كضةم بداتةوة، خؤم وةختايةك ديتم نةخيَر، ذنةي ذيطؤي. ئيرت. سةطوسةطبابيَيت و شةيتانيي كردم

 .ليَ مات دا  رؤذيَك كةرِةي بةياني هات لة بريةكة ئاو هةَليَنجيَ منيش سةتَلم هةَلطرت و وةشويَين كةومت
 .دةضي كضة ديَنيةوة و دةمدةيةوة. ـ طويَ راطرة ثايؤنا: ثيَم طوت

 .ـ كضي تؤ نيية
 .ةيهيَنيةوةدةضي و د. ـ ئةطةر كضي ميَردةكةمة، ديارة كضي منة

                                                           
*
 .زةوي و زار بوون و جووتبةندة، كة زةوي و زار و طاوجووتي خؤي هةبووئاغا، رةشايي، كة خةَلكي بيَ . ساَلي ساآلن لة طوندةكان سيَ ضني و تويَذ هةبوون: جووتبةندة 

**
 .بازرطاني دانةويََلة: عةالف 
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 .ـ ناتدةمةوة
 .ـ تؤ ثايؤنا، ضاوت ثيَم هةَلناية

 .رقم ليَتة. ـ راست واية
 ـ بؤ؟

 .ئةطةر تؤزيَك ئةقَلت هةبيَ، دةزاني بؤ. ـ ثيَت ناَليَم بؤ
 ـ تؤ طانت بة ميَردةكةم دةدا؟

 .حةزم لة تودؤرة. دةيدةميَ هيَشتاـ ئةي ضي؟ 
 ـ ئةي ميَردةكةي خؤتت خؤش ناويَ؟

 .ةآلم حةزم زياتر لةوي تؤيةـ با، ب
ثيَم واية . ورديلة، دةموضاوثان و قوون و مستيَكي ثان وةك هيزة: ئةو دةميش سةروبيضمي هةر وةك ئيَستا وا بوو

 .لة ئيَستاي تةرِ و برِتر و طةرموطورِتر و بةئاَلووشرت بوو
 .ضاوم ضوونة تؤقي سةرم و خويَن بةري ضاومي طرت

 .َلناطريـ وا ديارة دةست هة: طومت
 ض طوويةكت ثيَ دةخوريَ؟ دةتةويَ ض بكةي بةرةآلي بيَطانة؟. ـ طوتي، نةخيَر، واز ناهيَنم

 ...ـ وات ليَ دةكةم
شةويلكةي طرت و . سةتَلةكة زؤر قورس بوو. ريَك ثيَمدا دا. سةتَلةئاوةكةم كة هةَليَنجابوو، هةر بةدةستمةوة بوو

ضاوي سثي هةَلطةرِان و زماني لة نيَوان ددان و . لةقاذةليَي ختيَلَ بوو و دةسيت كرد بة ثة. خسيت
سةتَلي ئاوةكة هةروا . شةويلكةرةقهةآلتووةكةيةوة هاتة دةريَ و خويَن لووزةوي بةست و بةاللغاوةيدا هاتة خوار

و سةتَليَكي ديكةشم هةَلكيَشا . دةسكي سةتَلةكةم طرت و كيَشام و بةسةرميدا كرد. بةسةر سةرييةوة دةلةرييةوة
ئةوة كةرِةي . ئةو لةويَ بةجيَ ما و هةروا ثةلةقاذةي بوو. سةتَلي خؤمم ثرِ كردن و لةسةرخؤ ضوومةوة ماَليَ

كة وةهؤش هاتبؤوة، كلكي لة طةَلؤزي . تم لةويَ نةماوةتر كة سةيري الي بريةكةم كرد، ديتاويَك دوا. بةياني بوو
، رووي وةردةطيَرِيَ، كة تووشي ثياوةكةشم دةبيَ، لةودةمةوة هةر جاريَكي دةمبيينَ... نابوو و رؤيشتبؤوة

كضةي داماو، ئةوةندةيان لةطويَ خويَندووة، ... ئيرت لة ثشت ثةرذينةكةوة ضاوورِاومان ناكا. هةنطاوي خؤش دةكا
ولَ دةضم لة شيثانةي دةرطادا رادةوةستم، هة. بة شويَن بزنةكاندا بة بةر ماَلماندا رادةبريَ. كةيفي بة ئيَمة ناية

دةدةم دوو قسةي لةطةلَ بكةم، يان نانيَك، سيَويَك، هيَشووة تريَيةكي يان هةر شتيَكي لة ماَلةوة هةبيَ بيدةميَ، 
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لة سةر . تةنانةت فيَريان كردووة، رقي لة بابيشي بيَ. قةت بة الي ماَلماندا ناية. تيَي دةقووضيَينَ و ليَمان رادةكا
 .ئةو كارة، لة ئاطري دؤزةخدا دةسووتيَ

* 
* 
* 

 .هةر باسي جةهةننةمة و لة بن طويَي بنيادةمي دةخويَنن
وة، هةر لة بةر دةرطاوة، بة راست و ضةثدا كة ال دةكةينةوة، قاميةقاميةكة دةضينة نيَو كليَسا طةورةكةي تةنيشت 

ني هةر لة خشيت تةخيت عةرزةكةيةوة تا طومبةزي ميضةكةي، سةيري هةر ديواريَكي دةكةين، دةبينني دمية
سيحة ةيان مةسيحة، كة زيندوو بووةتةوة و بةبيَ بالَ بةرةو ئامسانيَ دةكشيَ، يان م... جةهةننةميان كيَشاوة

لةو . بضكؤالنة طووثنةكةية، بة ضاوةكاَلةكانييةوة لة هةموو ويَنةكاندا، لة باوةشي مريةمدا وا ثيَدةكةنيَ
ة دايكيشم وةك مةريةمي ثاكيزة، ناوي دَلم بةوة خؤشة، ك. بةريشةوة مريةمي ثاكيزةيان كيَشاوة

 .بؤضي، بةآلم هةر دةَليَي رؤني سةم لة قةليب دةدةننازامن . ـية(ماري)مةريةم
بةآلم ئةوةي لة هةمواني ثرت ليَ . هةر جاريَكي ضوومةتة كليَسا و سةيري تابلؤكامن كردووة، سةرم سوورِ ماوة

خةياَلييةي سةر  هةر ئةو دؤزةخة. م بةرِيَي ئةويَمان دةكاشة بةردةواةوردبوومةتةوة، جةهةننةمةكة بووة، كة ق
 .ديوارةكةي ئةمالوالي دةرطاي وةذووركةوتن

بَليَسةي سوورسووري زل زل لة بن مةجنةَلة زجنريدارةكاندا دةبيين، كة قريِيان تيَدا دةكوَليَ و هةَلميَكي زؤر و سثي 
لة هةور و هةَلمةكةشدا، شةتانةكان ديارن، بة كلكي  .سثي بةرةو طومبةزي كليَساكة لةسةريانةوة هةَلدةسيتَ

شةيتاني . دريَذ و تيَكئاآلو و شاخي قيت و طويَضكةي ثان و كةثؤي خوار و هةَلطةرِاوة و قةثؤزي وةك بةرازةوة
كوَلكن، كة هةر كامةي ئاسنيَكي ضوارشاخةيان بةدةستةوةية و، رؤحةكان لةم ثاتيلةوة دةرديَنن و دةخيةنة 

 .رؤحاناتي ئةو بنيادةمانةي لةو خوار خوارةوة، طوناح و موناحيان كردووة. ي ديكةوةثاتيلةكة
كة مردي ئاطري . رؤحت تيَدا ضووة. بةثيَ دزة دةضية باخي دراوسيَكةتان و سيَويَك دةدزي؟ ماَلويَران بووي

تيَدا دةكوَليَ و نيَزةي ئاطري جةحةننةم و مةجنةَليَكي زجنريدار كة قوَلتةقوَلت قريي . جةحةننةم ضاوةرِيَتة
 .ضوارشاخة، كة رؤحاناتي بنيادةم مةجنةآلومةجنةلَ دةكةن

ئةسثةكانت بردووةتة لةوةرِ و شةكةت بووي و خةوت ليَ كةوتووة و ضوونةتة نيَو طةمن و حاسآلت و طةمنةشامي و 
هةر ئةو شةيتانانة، هةر ئةو هةر ئةو ئاطري جةحةننةمة، . يؤجنة و كوجنيي خةَلكةوة لةوةرِيون؟ قورِت بةسةر بووة

 .مةجنةَلة ثرِ قرية لةكوآلنة ضاوةرِيَنت
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خؤي لة : طانتزاي دةشتةوان، جنيَو و قسةي ساردوسووكت ثيَ دةَليَ؟ وا باشرتة هةر حيسابي سةيةكيشي بؤ نةكةي
يةوة و قسةي ثيَ بةآلم ئةطةر تؤ ليَي بطةرِيَيةوة و جنيَوي بدة. رؤذي قيامةتيَدا لة ئاطري جةحةننةمدا دةبرذيَ

 .بَليَيةوة، هةر مةثرسة، هاوارة، هةر خوا بزانيَ ضيت بةسةر ديَ
ئةوة لة هةرضي طوناحي بريت ليَ ... ، هةر هيض، هةر برييشي ليَ مةكةوة(قاميقام)جنيَودان بة قةشة و شارةديَوان

وا باشرتة . بةسةر بووة و ئةهاجا سوور بزانة، ئةطةر طوناحةكةت ئةوةية، ئةوة هةر قورِت . كردووةتةوة طةورةترة
ضونكة، ئاوا بيَ، نةك هةر لة ئاطرةكةي دؤزةخدا دةتربذيَنن، بطرة بة . برييَك لة حالَ و وةزعي خؤت بكةيةوة

هيض نةبيَ دةمو لةوس و قةثؤزت دةدةنة بةر مست و ثيَلةقة، دةستيان . قةمضي و قؤناغة تفةنطيش دةتهارِن
 ...بطاتة هةر جيَيةكت

دةمي راناوةسيتَ و يةكثشوو خةَلكي لة ئاطرةكةي دؤزةخ و ئةو مةجنةآلنة دةترساند، كة ك ضيية قةشة تاويَ
 .قوَلتةقوَلت قرييان تيَدا دةكوَلي

تاقة شتيَكي رةش دةضيَتةوة، ئةو . تويَذيَكي سثي، طوندةكةي داثؤشيوة. بةفر كلووكلوو دةباريَ. زستانة
ريَك وةك قةشةيةكي خاضيَكي بةدةستيَكةوة و ضةند ضَلة . ة سةر ئةوي دييةوة دةفرِنئةرخةوانكة لةم  ،*قاآلوانةن

ؤحةنناوة ، بؤ ئةوةي بة بؤنةي جيَذني ثري يرحيانةيةكي بة دةستةكةي ديكةوة بيَ و لةم ماَلةوة بضيَتة ئةو مالَ
 .بةرةكةت بة خةَلكةكة بدا

كةكةي بةدةستةوة و بة لؤذةلؤذ و بة شويَن سةآلكةري كليَساش بة لبادة كاَلةوةبووةكةيةوة سةتَلة ئاوة متفةرِ
خةَلك بة منداَلةوة لةبةر . قةشة دةضيَتة ماَليَكةوة و دةست دةكا بة ئامؤذطاري و دوعاكردن. قةشةكةدا دةرِوا

قةشة ضةثكة رحيانةكة لة ئاوة متفةرِكةكة هةَلدةكيَشيَ و لة نيَوضاوانياني هةَلدةسويَ و . دةرطا ضاوةرِيَي دةكةن
دةَليَن، دةسيت قةشة . ذن و مندالَ و ثياو دةسيت قةشة ـ كة بين نينؤكي رةش بوون ــ ماض دةكةن. ك دةكانزاية

 ...ثريؤز و متفةرِكة و دةبيَ ماضي بكةين
ئيَمةش ئةطةر قةشة بؤلبؤك طةورةي كردباين، كة لة رؤذاني نؤيل يان جيَذني ثاكدا ثيَي ثريؤزي خستبايةتة 

. بةآلم بؤلبؤك، وا خؤي لة ماَلي ئيَمة دةبويَريَ، وةك بَليَي ماَلي كافرانة. ان ماض دةكردحةوشةي ماَلمان، دةستيم
وةك بَليَي ئيَمةش هةر بةراسيت ئيمامنان . سةطي سةطباب وةك بَليَي خؤي ئيمانيَكي ثتةوي هةبيَ و خوا بناسيَ

 .بةخودا هةبيَ
ئيَمةي مندالَ بربِاي بربِ . ةويَ هةر دةميان راهاتووةخةَلك هةر هةموو باسي خودا دةكةن، بةآلم ئةطةر راستيت د

 .بري لةو شتانة ناكةينةوة
                                                           

*
 قةلةرِةشة: قاآلو/قاالو 
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. كة طةورةكان متفةرِك كران، دةبيَ دةست لة طريفان بنيَن و ضييان هةية هةَلريِيَذنة نيَو سةتَلي ئاوة متفةرِكةكةوة
 .ك بكةينة سةتَلة بضووكةكةي قةشةوةبةآلم ئيَمة لة بري ئةوةي السايي ئةوان بكةينةوة، وامان ثيَ باشرتة، تفيَ

سةآلكةر، هةر بيَشةرمانة بة . يةكيَك تةنيا دوو ديناري تيَ خبا، قةشة لة بن ليَوانةوة جنيَويَكي دةداتيَئةطةر 
قةشة تةنيا وةختيَك كةيفخؤش دةبيَ، كة هيض نةبيَ دراويَكي ثةجنا . دةنطي بةرز جنيَوي ثيس ثيسي ثيَ دةدا

 .قورتي بكةنليَيةيي بة قوزةَل
خاوةني مةزرا و زةوي و زار، مةحاَلة ئاطري . قةشة باوةرِي واية، خاوةني مةزرايةك، باشرتين مةسيحيي دنياية

وةعز و ئامؤذطارييةكانيدا،  لة هةموو. ضاوي بةسةرييةوة دةبيَرؤذي قيامةتيَ قةشة خؤي . دؤزةخ بيسووتيَينَ
ناوي طراسيم ميليان : بانيَئاسا ديَينَ، كة ناويَكي زلي هةية ثاش ناوي ئؤسقؤف ناوي مَلكدارة طةورةكة واتة

، كة لة ثةيتوونةكةي (قاميةقامية)ةندبئةطةر بؤ كاريَك ناضار بكريَ بضيَتة مةَل. الَلةثةتة و ئيفليجة. ميليارةسية
 .قاضي شل و شةويَق لة ثشتةوةي جؤالنة دةكةن. دايانبةزاند، دوو نؤكةر لة كؤَلي دةكةن

ناوي بةط ديَنن، بيَت و دَلنيا بن نة سيخورِةكاني و نة تازةثيَطةيشتواني ئاوايي طويَيان لة دةنطيان  طوندي كة
 .ئاوا ئاسانرتة. نابيَ، بة طاَلتةوة بة كؤالريَز ناوي ديَنن، كة بة ماناي قاورمة برجنة

 ـ دارية، تؤ و ئاغا ض جياوازييةكتان هةية؟
 .ـ خوا دةزانيَ هةر هيض

 :ثرسملة دايكم دة
 ـ باشة بؤضي قةشة قةت نايةتة ماَلي ئيَمة؟

باوكم، خؤي . لة ماَلي ئيَمة، تةنيا دايكم خةفةتي ليَ دةخوا كة قةشة خؤي لة ئيَمة دةبويَريَ و بةالماندا ناية
دايكة، . رديَنيَكي دريَذي هةية و دنيايةك بةياز و كتيَيب نزا، كة شةو تا بةياني خةريكي خويَندنةوةيانة

ئيرت لةويَ قةشة ناتوانيَ بيطيَرِيَتةوة و نةهيََليَ دايكة خاض و . مةو يةكشةممة بؤ ريَورِةسم دةضيَتة كليَسةيةكشة
م واية هةر ليَي مؤرِ ةسةطي رق و قينةكةي ئيرت لة كليَسا ريَي نيية، ثيَديََل. شكَلي ئةوليا و ئةنبيا ماض بكا

 .دةبيَتةوة
 :لة وةآلممدا دةَليَ

 .بةتايبةتي لة بابت. ـ رقي ليَمانة
 ـ باشة بؤ رقي لة بامبة؟
 .ـ لة سةر طيؤركيَي برات

 ـ جا طيؤركيَي برام ض خراثةيةكي بؤ قةشة هةبووة؟
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 .ئةوانةي دةيانةويَ ببنة قةشة، لة حوجرة دةرزي ئاين دةخويَنن. قوتاخبانةي ئاينيـ ضووةتة 
 ةشة؟ياني قةشة ثيَي ناخؤشة كاكة طيؤركيَم ببيَتة ق. ـ دةي باشة

. وو كورِي هةية كة لةويَ دةخويَنن و، ماوةيةكي دي دةبنة قةشةقةشة خؤيشي د. ـ نةك بَليَي ثيَي ناخؤش بيَ
 .دةيةويَ كورِة طةورةكةي ببيَتة قةشةي ئيَرة و كورِة ضكؤَلةكةشي قةشةي طوندةكةي دراوسيَمان

 ضما براكةم ناتوانيَ خؤي جيَيةكي ديكة بدؤزيَتةوة؟
 .بةآلم قةشة دةترسيَ نةكا طيؤركيَ بيةويَ هةرضؤنيَكي بيَ، بيَتةوة ئيَرة. ـ ضؤن ناتوانيَ

 ـ دةي جا؟
 .ئيَرة طونديَكي طةورةية و وةرزيَري دةوَلةمةنديشي زؤرة... ـ ئاخر

لة طونديَدا دةمطؤ داكةوتووة، كة لة قوتاخبانة كةس نيية هيَندةي كورِةكاني قةشة تةمبةلَ و هةرضي و ثةرضي 
ئةطةر يةكيَك منداَليَكي هةبيَ و بيةويَ . قةشة بؤلبؤك ئيرت ناحةسيَتةوة. ساَلي خويَندنيش تةواو دةبيَ ئةوة. بيَ

جطة لةوةش، . لة ئاوي متفةرِكي هةَلكيَشيَ، يان بيةويَ ذن بؤ كورِةكةي بيَينَ، ناضارة ثارةيةكي زؤري بؤ دابينَ
طازي دةويَ، قةلي دةويَ و، ئةطةر خوا . ؤرمان ليَ دةكاتةنانةت بؤ نويَذ و نزايةكي ئاساييش داواي ثارةيةكي ز

ثيَي دابيَي و وةزيَريَكي دةوَلةمةند بي و ثوورةهةنطت لة باخيدا هةبيَ، جطة لة ثارة، كيلؤكيلؤ هةنطوينيشت لة 
اك و نؤبةرانة بة توورةكةي ثرِ لريةي زيَرِ و زيوةوة كة خرينطةيان ديَ و، تيَرِ و كورتاني ثرِ لة خؤر. ضنطي دةرديَينَ

لة بةردةم ماَليَكدا خؤي ديَنيَتة حاَلي مردن و لة بةردةم ماَليَكي دي . و خةرمانانة، دةكةويَتة ريَ و دةضيَتة شاري
. ئيرت منداَلةكاني لة تاقيكارييةكان وةك كةريَ لة قورِ ناضةقن: حةيا بةخؤيةوة ناهيََليَ، ئاخريةكةشي دةحةسيَتةوة

بؤية خؤي بة بةختةوةر دةزانيَ، ضونكة كورِةكاني . نيوةداماوة ديَتةوة ئاوةداني ئةودةم نيوة بةختةوةر و
هةنطاويَك لة قةشةبوون نزيكرت بوونةتةوة و، بؤيةش خؤي بة داماو دةزانيَ، ضونكة بؤ ئةو يةك هةنطاوة، دنيايةك 

 .ثارة و بةرتيل و دياريي داناوة
نازانيَ بؤ وا رقنة، بةبيَ ئةوةي بَليَ مةبةسيت ضيية، هةروا يةكيَك لةو بةرازة غةزريوانةي كةس لة مةخيانة، 

 :لةخؤوة لة نيَوان دوو ثيَكي ئارةقدا لة قةشة دةثرسيَ
 ـ ئةي كورِةكةي تودؤر، بابا؟ ئةو دةردةضيَ؟

 .ـ خوا مبكوذيَ ئةطةر ئاطام لة شتيَك بيَ، رؤَلة
 .نئيرت تةشك و داويَين كؤ دةكاتةوة و خةَلكي خواي قاقا دةكيَش

من هةر ئاطا و خةبةريشم ليَي . طيؤركيَي برام بةتةنيَ لة ماَلةوة كةوتووةتة ريَ. باوكم قةت نةضووةتة بؤخاريَست
تةنانةت هاوينانةش كة . وةك تارماييةك بريةوةرييةكانيم ديَنةوة بةرضاو. كة رؤيشت، من زؤر مندالَ بووم. نيية



42 

 

. دةضيَتة شويَنيَكي دي و كار بؤ دةرةبةطيَك دةكا. هةَليَنيَتةوةوةرزي ثشووة، دةرفةتي نيية سةريَك لة ماَلةوة 
ثؤثيَسكؤ براطاديرؤ، مامؤستاكةي ئاوايي، شيت زؤر سةير و سةمةرة لة طيؤركيَي . دةَليَن ميكانيكيَكي باشيشة

 .برام دةطيَرِيَتةوة و، زؤر ناخايةنيَ، قةشةش ئةو قسانة دةبيسيَتةوة
عةبا . لةم مةخيانةوة بة قؤرتة دةضيَتة ئةوي دي. هةموو مةخيانةكان. خيانةدا دةكاقةشة زؤر جاران سةريَك بة مة

 :و كآلوة مةمخةرةكةي بة دارجلةكانةوة هةَلدةواسيَ و، ئةوة هةر بؤ قةمشةري، ثيَيان دةَليَ
 .ثاثا بؤلبؤك، ياني تؤماسي ليَقةوماو، دةيةويَ تؤزيَك رابويَريَ. ـ ليَرة بن

ئينجا تؤماس بؤلبؤك، كة شتة . كآلوةكةشي هةروةتر. اكةتةوة بة دارجلةكةوة خؤ دةطريَعةباكةي قةشة، بة نز
هةر . ثريؤز و ئامسانييةكاني بةالوة ناوة ، خووي داوةتة شادييةكاني ئةم دنيا بيَ بةقاية، خؤش رادةبويَريَ

يَي طةرِيَ با قةشة فجة بكا و ئاطر ل. هةواَليَكي لة شارةوة بيَ و باسي براكةي من بيَ، ضزةي لة دَلي هةَلدةستيَينَ
. ، هةولَ دةدا حةياي ئيَمة بةريَضونكة بةهيض كلؤجيَ ناتوانيَ ثيَشي خويَندنةكةي كاكة طيؤركيَم بطريَ. بطريَ

 .ناية ماَلةكةمان متفةرِك بكا، ئاي لةو سزا طاَلتةجارِة
اتيَكي لة كؤآلنيَ دةمدي، وةك خةَلكي بةر لةوةي بزامن بؤضي قةشة ئةوةندة لة ماَلةكةي ئيَمة زويرة، هةر ك

 :دةمطوت
 .ـ باوة، دةستت ماض دةكةم

كة زانيم . من كة وام دةطوت، لة بن ليَوانةوة جنيَويَكي دةداميَ. خةَلك كة وايان دةطوت، وةآلميَكي دةدانةوة
 .كةر لة كويَ كةوتووة و كوندة لة كويَ درِاوة، ئيرت منيش لة جيَي سآلو جويَنم دةداييَ

 ضاكم كرد، وا نيية؟ ـ
 .ـ نا، ضاكت نةكردووة دارية، دةضية جةحةندةم

ضما ئةسثةكامنان نةبردبوو . تازة بضمة جةهةنةم خؤشرتة لةوةي بضمة الي قةشة بؤلبؤك. ـ خؤ ئةمرِؤ ناضم
َلمان تاخبانةي ئايينة، لةطةكؤَلةي قةشة كة ئيَستا فةقيَي قودةي باشة، ميليكاي كورِة ض... بيانلةوةرِيَنني؟

ئةودةم، جَلةوي ئةسثةكاني طرت و بردني لة نيَو طةمنةكاني خةَلكي كردن و هةتا بةياني ... نةهات؟ خؤ هات
 .طةمنيان خوارد

 .خؤ ئةو طةمنة هيي خؤتان نيية. كورِة ميليكا، ئةوة طوناحة: ثيَمان طوت
 مةبةست؟. دةزامن: طوتي
 ياني لة ئاطري دؤزةخ ناترسي؟: طومتان
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يةك دؤزةخ هةية، ئةويش ئةو دؤزةخةية، كة بؤ تؤقاندني ئيَوة لةسةر ديواري كليَسا . قؤرِقسةي : طوتي
تيَطةيشنت؟ رؤذيَكيان كة دايكم خةريك بوو لةسةر خواردنةوة بامبي سةركؤنة دةكرد، باوكم ريَك ... كيَشاويانةتةوة

 .ئةوةي بة دايكم طوت
 ئةي كة بووية قةشةش ئةو قسانة هةر دةكةي؟: طومتان
 .ديارة نايكةم: طوتي
 كةواتة درؤ دةكةي؟ ياني شتيَك بة خةَلكي دةَليَي كة خؤشت برِوات ثيَي نيية؟: طومتان
 .بةَليَ درؤيان دةكةم، ئةي ضي؟ كاروكاسبيية ئيرت: طوتي
 .عةمرت نةميَينَ بؤخؤت و كار و كاسبيةكةت: طومتان

ئيَمةش تا كةرِةي بةياني تيَمان .  كرد بة جنيَودانكة ئةوةمان ثيَ طوت، ضاوي قووضاند و دةمي كردةوة و دةسيت
 .هةَلدا

ماَليَمان بةجيَ هيَشت و لة ترسي ذووتيَي ثؤليس، . وةخت بوو بيكوذين. ئيَمة سيَ كةس بووين، ئةو بةتةنيَ بوو
كة ضووينةوة ماَليَ، نة باي . خؤ نةمانزاني باوكيشي زؤري خؤش ناويَ. حةفتةيةكي رةبةق خؤمان شاردةوة

 .هاتبوو نة بؤران
* 
* 
* 
 

ديتزاي ثووريشم . اويَنيَك مةطةر خوا بزانيَخوشكةكامن و ئيؤني برام لة ماَليَ كردوويانةتة راكةرِاك و راورِ
ثوورة ئؤتزؤثار ضاوي زةق دةضنةوة، لة . جلوبةرطيان هةموو طنج و لؤض و تَليش تَليش بووة. بةدووياندا رادةكا

ديتزا بة كةتي ليَويدا ليكاوي شؤرِ . ةي شاطةشكة دةبيَ و ضاوي لةسةر هةَلناطريَو باآلي كضةك نسةيركردني بةذ
 .بووةتةوة سةر ضةناطةي و ثةيتاثةيتا بة قؤَلي كراسةكةي دةيسرِيَتةوة

 :ثوورة ئؤتزؤثار ليَي دةثرسيَ
 ـ ضةند كورِ ماضيان كردي؟

 .ـ ضوار ثيَنجيَك
 ـ خؤ هيضي ديكةيان ليَ نةكردووي؟

 .اضيان كردمـ نا، بةس م
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 .طَلؤفيوةديارة كورِةكان باش طةوزاندوويانة و هةَليان. طنجي كراسةكةي ثرِة لة كا و كَلؤش
كة ناني ئيَوارةمان خوارد، باوكم و ئيؤني برام . وةك نيوةرِؤ لة دةوري سفرةكة كؤ دةبينةوة. باوكيشم ديَتةوة ماَليَ

. يش لة تةنيشت خؤمان و لةسةر تةختةكة دةخةويَننيرتزؤثاثوورة ئؤ. و لة الي سؤبةكة دةخةون كةدةضنة داآلنة
 .ةكةي ئةو دةكةويَتة نيَوان من و ديتزاي خوشكميجيَ. جيَي ديتزاش دياري دةكةين

خؤم طرمؤَلة دةكةم و ئةذنؤم كؤ دةكةمةوةو بؤ ئةوةي ضةندي دةلويَ لة ديتزا دوور مب، خؤم بةو سندووقة 
رووناكاييةكي كزي . ضراكة ثتةثتيَيت. ان ديوارةكة و تةخيت خةوةكة دانراوةطةورةيةوة دةنووسيَنم، كة لة نيَو

دايكم هةروا لةطةلَ ثوورة ئؤتزؤثار . هةية، هةر دةَليَي لة ثشت دووكةَليَكي خةستةوة ديوارةكان دةبينم
ليَ روونة، كة ئةوةندةم . شةو، ثةردةيةكي نةرمي مةمخةري تاريكايي بة ثةجنةرةكانةوة هةَلواسيوة. سرتةسرتيانة

ليَرةوة تا ئةوسةري طؤي زةوي و لة زةوييةوة تا ئامسان، تةنيا تاريكي حوكمرِانة و، ئيَمة ليَرة هةموومان 
لة دةرةوة، لة ناخي شةوةكةدا، تةنيا ئاذةَلةكان ماونةتةوة، .... راكشاوين و لة بن ليَفةيةكدا ثيَكةوة نووساوين

 ...ئاذةَلي ماَلي و كيَوي و درةختةكان و
هةر دةَليَي . ئيَستا ئيرت بة زةمحةت طويَم لة دةنطيان دةبيَ. دةنطي ثوورة ئؤتزؤثار و دايكم دوور دةكةويَتةوة

هةناسةم جار بة جار هيَورتر دةبنةوة و دةستيَكي نةرم، دةستيَكي مةمخةري، . لؤكةيان لة طويَم ئاخنيوة
 .ضرا كوذاوةتةوة ...ثيََلووةكامن ليَك دةنيَ

 .ؤ زرِا؟ خؤ من ثيَم وابوو خةوم ديَخةوةكةم ب
بةآلم بة دةطمةن، مامة ثريَكؤثة يؤربان ئؤتزؤثار . ئةم جارة ثوورة ئؤتزؤثار ديتزاي كضيشي لةطةلَ خؤي هيَناوة

 .لةطةلَ خؤي ديَينَ
 هةر دةَليَي. ةكةتي نيَوشانثانة بةآلم جةستةيةكي الواز و طورجوطؤَلي هةيةمامة ثريَكؤثة، ثياويَكي كةَل

بَليَي . مام ثريَكؤثة، قذي خورمايية. ضاوي رةش و طةشن و لة بن برؤ كوَلكنةكانيةوة بةقووَلدا ضوون. مارماسيية
زؤري حةز ليَية، . و لةسةر كؤشي خؤيم دادةنيَ و وةك لة النكةيدا مب رامدةذةنيَ دةمطريَ. و نةَليَي دةَليَي دؤمة

يةكيان : خؤشي دوو كورِي هةبووة. بةتي كورِةكان شاطةشكة دةبيَبة ديتين منداَلةكان بةتاي. طةمةم لةطةلَ بكا
. ثوورزا طؤتزا، كة بة الرِةشة مردووة و ئةوي ديكةيان ثوورزا ثني تيلييَ، كة ثار لة تؤرنؤ سةرباز بوو و لةويَ مرد

لة تةنيشت ثوورزا ثوورة ئؤتزؤثار خؤي بة عارةبانةكةي ضوو و مةيتةكةي لة تابووتيَك نا و هةَليطرت هيَنايةوة و 
 .طؤتزا ناشيت

تازة خةتي ليَ دابوو و، كة ثيَدةكةني ــ بةردةواميش . جا ض كورِيَكي شؤخ و شةنط بوو، ئةو ثوورزا ثني تيليَية
هةميشة و دايم تيَآليةكي لة بن هةنطَليدا . دةم بة ثيَكةنني بوو ــ دوو ريز دداني سثيي وةك بةفر دةردةكةوتن
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سةطةلة بةرةآلي نيَو كؤآلنان راو بينَ و لةكؤلَ خؤيان بكاتةوة، هةميش بؤ ئةوةي، ئةو  يةكةم بؤ ئةوةي. بوو
 .هةتيومةتيوانةي تةماحيان لةو كضؤآلنة بوو وا ئةو دَلي ثيَيانةوة بوو، ريَزي بطرن و سةري لةبةر دانويَنن

 :دايكم دةثرسيَ
 ـ دةي، ثني تي، ئةو كضانةي دَلت ثيَيانةوةية، كيَن؟ كامانةن؟

 .ئةوانةي بالؤكةيان بة لووتةوة نيية، دادة ماري هةموو ـ
ئاخر هيض كام لة كضةكان بالؤكةيان بة لووتةوة . ئيَمةش هةموو دةتريقاينةوة. جا بة دواي ئةوةدا قاقا ثيَدةكةني

. بؤ ذيان ثني تي، نةمابوو بؤ كيذؤَلة و بؤ كار و... نةبوو و، بةو ثيَية هةر هةمووان دؤسيت ثوورزا ثني تي بوون
شايةر و طؤرانيبيَذة دؤمةكاني كؤ دةكردةوة و و هةر هةلي بؤ هةَلكةوتبا، طؤرانييةكي دروست دةكرد و 

كةس نةبوو . طؤرانييةكةي فيَر دةكردن و، رؤذيَك كة بة كةيف بواية، دةيهيَنان بؤي بَليَنةوة يان بؤ خةَلكي بَليَنةوة
تةنانةت بةرثرساني حكوومييش . تاريفي طةيشتبووة شاريش. وونةيناسيَ و لة هةموو جيَيةك باس باسي ئةو ب

 .بؤنيان كردبوو
 

 :ثوورزا ثني تي، طؤرانيي دةطوت و، دؤمةكانيش بؤيان دةستاندةوة
 

 ئاغا سيَ غةوغةوي هةية
 بة ئاَلووشة و خةوي هةية
 ئةو بةرضيََلةي راثسكيَنم
 بيطرم تةواو بيخةسيَنم

 ** 
 تياخوا نةناَلي بؤ را و مشوور

 بؤ تيَطةيشنت و ئةقلَ و شعوورت
 ي فيالنةزةوي و باغ و ئاو، بةثا

 بؤية وا زل بووة ملي ئةستوورت
 بَليَ خةختؤشةكان با جوان بنووسن

 بةط و ئاغا كة وا مؤن و عةبووسن
 بةدلَ ئاواتةخوازم رؤذي خؤي بيَ
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 لة دار بدريَ ئةوي زمانضةورو لووسن
 

ةَلبةستةكاني بوو و، هةواَليان دا كة ئةوة طوندييةكان دنة دةدا بؤ كاكة، سيخورِي مةملةكةت طويَيان لة ه
 .راثةرِين و، ئاغاي دةسةآلتدار ثوورزامي بانط كردة دةربار

 .ثني تي، هةر بةو تيَآل بةطريَوطؤَلةوة كة بةردةوام لة بن هةنطَليدا بوو، ضووة بارةطا
 تني بدةي لة بارةطاكةم راثةرِن؟ ها؟ ـ ياني، تؤ هةتيوةكةي ئؤتزؤثار دةتةويَ طوندييةكامن ليَ

 .ـ من طةورةم؟ من طووي وا ناخؤم
 .ـ ثيَيان طوتووم طؤراني هةَلدةبةسيت

 .ضيت ليَ وةشيَرم، كة حةزي طؤرانيطوتنم دةجووَليَ، ئيرت، تيَي دةضريكيَنم. ـ ئةها، ئاغا
 ـ دةي باشة، بزامن طؤرانيي ضؤن دةَليَي؟

 .ـ هةرضي بةسةر زمامندا بيَ
 دةكريَ طؤرانييةكيش لةوانة بؤ من بَليَي؟ـ 

 .ـ ئةطةر ليَم عاجز نةبي، بةضاوان، بةنديَكت بؤ دةَليَم
 

 ضل بووكي يةكشةوةم هيَنا بة جاريَ
 لةطةلَ ضل دانة كيذي طويَ بة طواريَ

 هةمووم ثيَشكةش بةدلَ كرد، ضاك نةبؤوة
 كةضي هةر دةطري وةك هةوري بةهاريَ

 
 .حةزم ليَية لةواني ديكةم طويَ ليَ بيَ. ـ نا طؤرانيي ئاوا نا
نةكا لة ثرِ . بابيشم ناويَريَ شيت وا بَليَ طةورةم. نا، نا... ئةها، لة رووت و قووتةكان... ـ طؤرانيي ديكة؟

جطة لةوةش، ثياو وةختيَك ئةو طؤرانييانةي بؤ ديَ، كة تةواو . ئاغاذن لةم دةوروبةرانةوة بيَ و طويَي ليَ بيَ
 .بةكةيف بيَ

ثؤليسي بانط كرد و ثني تيي ثيَدا ناردة . ئاغاي فةرمانرِةوا كة زانيي ثوورزام طاَلتةي ثيَ دةكا، دةهري بوو
ئاخريةكةي ناضار وازيان ليَ . بة هةزار شيَوة هةَليانثيَضا بةشكم قسةيةكي لة زاري دةركيَشن، نةيانتواني. شاري
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ئةوة ضؤن . ت ثَلييت هةتيوة طيَلؤكةيةكي ديَهاتي بةهةند وةرطريكورِة خؤ ناكريَ قسةي قؤرِ و هةَلي: طوتيان. هيَنا
 دةتوانيَ بةو هةَليت ثَليتانةي، وآلت بشيَويَينَ؟

نارديانة فةوجي وشكانيي تؤرنؤ و، عةقيديَك بةناوي ذيرسكؤ، . ئاخرييةكةي كاتي سةربازيي ثوورزا ثني تي هات
ةكاني نيَوان رووبارةكاني كال مات زؤيي و ئؤلت لة طرانذةني كة كورِي بنةماَلةيةكي دةرةبةط بوو و مَلك و زةويي

ذنةكةي عةقيد، يةكي شةرِاشؤي بةدفةرِ بوو، كة . انة، كرديية بةردةسيت خؤي و بردييةوة ماَليَوهيي ئة
ك ثيَم واية ثوورزا ثني تي لةوانة نةبوو يةكيَ. بةردةستةكاني داركاري دةكرد و دةيدانة بةر شةقان و شرِي دةكردن

جا هةر كةسيَك . لة ذيانيدا كةس ليَي نةدابوو، ض بطا بةوةي سةر لةبةر ذنيَك دانويَينَ. دةسيت ليَ بةرز بكاتةوة
ئيرت رؤذيَك كة ذنة دةيةويَ بة ثشيت دةسيت لة دةمي ... بيَ، ذنة لووتبةرزةكةي عةقيد بيَ، يان يةكي دي

ئيرت خاتوون لةشي . باوةشي دةطريَ و لة عةرزي قايم دةكاثوورزاكةم راكيَشيَ، ثوورزام ليَي رادةسيَ و توند لة 
رؤذيَكيان عةقيد بةسةرياندا دةضيَ و . خاو دةبيَتةوة و ثوورزاشم دةضيَتة نيَو لينطاني و لةو رؤذةوة ثيَي فيَر دةبيَ

لة  .هةَلدةكيَشيَتة دةمانضة و فيشةكيَك بةسةري ثوورزاكةمةوة دةنيَ. ثوورزام بةسةر ذنةكةيةوة دةطريَ
راثؤرتةكةي ثزيشكي دادوةردا نووسيان، دةسيت لة تفةنطيَكي ثرِ وةرداوة و كةمتةرخةميي كردووة و لةدةسيت 

. بةآلم شار هةمووي زانيي مةسةلةكة ض بووة و، عةقيديان نةقلَ كرد بؤ فةوجيَكي دي. دةرضووة و خؤي كوشتووة
 .هةموو سزاكةي ئةوةندة بوو
 .كةم، ئيرت وةجاغي كويَر بؤوة و كورِي نةمابةآلم ثوورة ئؤتزؤثارة داماوة
 ـ دارية، دةبي بة كورِي من؟

 .ـ نا مامة طيان
 :دةست لة بين توورةكةكةي دةطيَرِيَ و دراويَك دةرديَينَ. بةرضاوي تاريك دةبيَ

 .ـ ها، بضؤ بؤ خؤت  طيَوذ بكرِة
يَي براي ليساندةرلةثيَشدا هي خاَلة  مةخيانةكة. بة غاردان دةضم و لة مةخيانةكةي تؤماس ئؤكي طيَوذ دةكرِم

ناوكةكةيان رةقة و . شريينة. كرمةكرم دةياخنؤم. ذيَناي كضة طةورةي تؤماس طيَوذةكةم ثيَ دةفرؤشيَ. دايكم بووة
 :ئةليزابيَيت خوشكم، خؤيم ليَ مات دةكا و توند دةمطريَ. بة نيَوان ددامندا فرِيَيان دةدةمة دةريَ. قاوةيني

 .وذم بةش بدةـ براكةم، طيَ
 .وةرياندةطريَ و بة قةَلةمباز خؤي بة كؤآلنيَدا دةكا، كة مندالَ خةريكي هةَلبةز و دابةزن. سيَ ضواريَكي دةدةميَ

 .طيَوذي كؤشةكةَلةكةي ئؤكي. ـ براكةم، لة طيَوذةكاني كؤشةكةَلةكةي ئؤكيي داميَ
 .ن ديَتةوة الم و ديسان داوا دةكاتةوةضاوبةطريا. مندالَ ئامبازي دةبن و طيَوذةكةي لة ضنطي دةرديَنن
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* 
* 
* 

يةكيان ذيَناية كة دوانيوةرِؤيان، ئةو دةمةي ئةو و ذنةكةي لة : مةخيانةضي سيَ كضي هةية يتؤماس ئؤكيَ
ذوورةكةي ثشتةوةي دووكانيَ دةنوون و ثةردةكان دادةنةوة بؤ ئةوةي رووناكايي خةوةكةيان ليَ تيَك نةدا، لة 

كضةكةي ديشكةيشي يةكيان ناوي فيفاية و ئةوي ديكةيان  دوو .ثشت دةخيلةكة دادةنيشيَدووكانةكةدا و لة 
خؤ ئةطةر كضي ماَلة ثيَخواسيَك بواية، بة دَلنياييةوة . بؤبؤكا، كة يةكي كوتكة و طؤشنت و تؤكمةية و، قذي كاَلة

م ئةويش وةك هةردوو خوشكة بةآل. تا ئيَستا سةرضؤثيي هةَلثةرِكيَي هؤراي دةطرت، ضونكة تةمةني طةيوةتيَ
هةر سيَكيان هيَندة لووتبةرزن بة قةآلنط طوو ناطاتة . طةورةكةي واتة ذيَنا و فيفا قةت بةالي هؤرادا ناضيَ

ريَك وةك جلوبةرطي مادام ثاويلينيَي . قذيان لوول دةكةن و كراسي سثيي تةسك تةسك لةبةر دةكةن. لووتيان
 .كارمةندي ثؤستةية كضي نيكؤالس دميؤزيَلي ثوورزام، كة

دايك و باوكي بةردةوام وةك تازةبووك . تؤماس ئؤكيَي، جطة لةو سيَ كضة، كورِيَكيشي هةية، ناوي ميتكاية
وةك مريشك، . كآلوي بةني لةسةر دةكةن و ثيَآلوي جواني لة ثيَ دةكةنبةروانكةي ليَ دةدةن و، : بةدةوريدا ديَن

ئةي خواية، ضةندةي حةز ليَية . دةكا كة لة نيَو كؤآلنيَ طةمةي دةكةين مانلة سةر بانيذةكة هةَلدةنيشيَ و سةير
ضاوي دةبريسكيَنةوة و . لةويَ بيَتة خواريَ و دةرطا بكاتةوة و خؤ بة كؤآلنيَدا بكا و لةطةَلمان بيكاتة طةمة

 :ئيَمةش بةردةوام شووتيي وة بن هةنطَلي دةدةين. ليكاوي بة زاريدا ديَتةخوار
 .ن لةطةلَ بكة ميتيكاـ وةرة طةمةما

 .ـ نايةم، نةكا ثيس مب
 .ـ كورِة هةستة، دةي وةرة

 .ئاخر من كورِي مةخيانةضيم. طةمة لةطةلَ ئيَوة ناكةم. ـ نايةم
 .جا خؤ رؤَلة تؤش لة قوزي دايكتةوة هاتووية دةريَـ ياني ضي؟ 

 :هاواري ليَ هةَلدةسيتَميتيكا 
 .ـ بابة ئةوانة جنيَوم دةدةنيَ

دةسيت طوجيلةكةي دةطريَ و دةيبا و لة . دةثةرِيَتة دةريَ و دةمانداتة بةر خرِكةبةردان و راومان دةنيَباوكي دةر
 .دووكانيَ لةسةر راني خؤي دادةنيَ و بة نوقلَ ذيري دةكاتةوة
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 دةتنيَرمة مةدرةسة، بؤ ئةوةي ببيتة ثياويَكي. ـ ميتيكا طيان، تؤ قةت نابيَ بيب بة ئاواَلي ئةو بةرةآليانة
 ...تؤ دةبيَ بيب بة حاكم. طةورة

 :ميتيكا ديَتةوة سةر بانيذةكة و هةرامان ليَ دةكا
 .دةمبة حاكم... من... من. ـ من طةمةتان لةطةلَ نااكةم

 .ضَلمي كة شؤرِ بووةتةوة، بة ثؤَلي ثاَلتؤكةي دةيسرِيَتةوة
 

 .رؤذي يةكشةممة لةبةردةم مةخيانة، طةرِي هؤرا طةرمة
. ي ــ دووي قةَلةوة و يةكي كورتةبنةي طووثن ــ خؤيان دوور دةطرن و هةر سةير دةكةنكضاني تؤماس ئؤكيَ

ئيَظانطليين خوشكم . بةآلم كةس ناية و ئةوان هةر ضاويان لة ريَية. نزئةوان ضاوةرِيَن كورِة شاري بيَن بياخنوا
 .دةبن تا دةترشيَن لة سةر ئةو ثؤز و لووتبةرزيةي خؤيان، هةر بووكي ماَلي باواندةَليَ، ئةوان 

ذنةكةي و كضةكانيشي . ئةودةمةيان لةبري نةضووةتةوة، كة تؤماس ئؤكيَي ثيَخاوس بوو هيَشتاخةَلكي ئاوايي، 
ئةوةندةيان كار دةكرد، . ثيَخواس بوون و وةك باقي خةَلك لة سةر زةوي و زاري ئاغا بة سةطمةرطي دةذيان

 .برِستيان ليَ دةبرِا و لة ثيَ دةكةوتن
حيسيَب و كتيَيب بؤ ليَك دانةوة و بة طزي و فزيي . ر، تؤماس ئؤكيَي، بوو بة نؤكةري بازرطانة يؤنانييةكاندوات

بة . خؤي، دةسيت لة قةثانة طةورةكةي عةمباري ئةو سايلؤية وةردا، كة دانةويََلةي وةرطرياوي ثيَ دةكيَشن
ثارةيةكي زؤري بة . ةكةي خاَليشمي قؤستةوةمردن. ضاوبرسيَيت و طيانسةخيت، فَلس فَلس ثارةي وةسةر يةك نا

كردنةكةي ئةو رقةرز لة بانكيَكي شاري وةرطرت و لةسةر ثارةكةي خؤي دانا و مالَ و ئيجازةي كا
بةآلم هةموو جؤرة . ئيرت فرؤشطةيةكي كردةوة، كة سةري مار و ميَرووي تيَدا بوو. خواليَخؤشبووةي كرِييةوة

ديارة . ئيرت ئيَستا سووت و بةهرةش دةخوا. كار و بازارِةكةي برةوي سةند .ساردي و مةشرووبيَكيشي دةفرؤشت
زؤر كةس كلكيان بةو . مانطيَ بيست ليَيي وةردةطريَ، كة هيض نيية" ليَيي"بؤ سةد . سووتيَكي زؤر وةرناطريَ

.  بةقورِدا ضوويئةطةر سةد ليَييت قةرز كردووة و بؤ ئةوةي سةري مانطيَ بيدةيةوة، ديارة ئيرت. تةَلةيةوة بووة
بةآلم كوا ثياو هةية بتوانيَ سةري مانطيَ قةرزةكةي ثاك بكا؟ جاري واية قةرزي يةك مانط، دةضيَتة ساَليَك و 

لةو وةختانةدا، خؤ كابرا ئةطةر تةنيا بتوانيَ سوودةكةي بداتةوة، هيَشتا تؤماس ئؤكيَي . ثرتيش، هةر نادريَتةوة
لة دوازدة مانطةي . ئةطةر راستيت دةويَ تؤماس قةت زؤر بؤ كةس ناهيَينَ. ةويَشوكرانةبذيَرة و لةطةَلي ريَك دةك

 .ساَلدا، بؤ هةر سةد ليَيي، دوازدة دراوي بيست ليَيي لة قةرزبارةكةي سووت وةردةطريَ
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ماَلةكةي ، كة جووتياريَكي دةوَلةمةندة و بةر لةوةي ذيَنا قةيرة بيَ و برتشيَ، الكيَي كورِة طةورةي ئيؤرداكيَ دميان
 .لة الي ماَلةكةي ئيَمة و لة تةنيشت شارِيَيةكةية، داواي كردبوو

دميانةكان، دوو بران و، زةوي و زاريَكي زؤر و طارِانيَكيان مانطاي جواني مؤَلداظيايي و خانووي خؤش خؤشي 
 .ر و زةوةندةيان زؤش و ميَطةلي مةرِ و ثوورةهةنططارِانةطاميَ. بانيذةداري وةك خانووي ئاغاكانيان هةية

 :بةآلم تؤماس ئؤكيَي لة ئيؤرداكيَي طوت. سامانةكةي ئؤكيَي، دَلي الكيَي كرميَ كردبوو
دةمةويَ بيدةمة كورِيَكي شاري، كة ناضار نةبيَ لة دةشيتَ لة بةر قرضةي تاو . ـ نا، كضم نادةمة كورِي تؤ

ئيرت منداَلم ناضار . ، ئيَوة بة سةثانيش ناطرمهةر ضؤنيَك بيَ، من مةخيانةضيم و، كاريَكي وام كردووة. هةَلضؤقيَ
ئيرت لةمةودوا تؤرةمةي ئؤكيَي قةدر و . ئيرت ئةو زةمان بةسةر ضوو. نني، بة نينؤك زةوي و بةياران بكيََلن

 .قيمةتيان دةضيَتة سةرتر و سةرتر
 :ئيؤرداكيَ دميان، كة ضةقؤت ليَ دابا خويَين نةدةطةرِا، ئامؤطاريكةرانة طوتبووي

ضونكة وةك بؤني . ئاطات لة سةرةنطريَبوون و نسكؤي خؤت بيَ تؤماس. هةموو هةورازيَك نشيَويَكي لةدوايةـ 
بةر لة تؤ زؤري ديكةمشان ديتوون، كة بةخت . ديَ، وا هةَلدةديَردريَي، تا هةتاية نةتواني هةستييةوة سةر ثيَ

 .رووي ليَ وةرطيَرِاون
 .ثشتم قامية. ة، من ثيَي خؤمم باش ضةقاندووةـ من سةرةنطريَ دةمب؟ خةمت نةبيَ برال

. بةآلم تؤماس، تووشي خواردنةوة بووي و، مةشرووخبواردنةوةش ئاخر و ئاقيبةتي باشي نيية. وابيَ ـ لةوانةية
 .بةيانيان هيَشتا سفتاحت نةكردووة، دةبيَ ثةرداخيَك ئارةق بةسةردا بكةي

 :ي و دةسيت كردة هةراتؤماسي توورِةوتؤسن، وةك فيشةكة شيَتة دةرثةرِ
 .كضةكةم ببيَتة ذني ثيضيكا، بةآلم ميَرد بة كورِة ضاودةرثةرِيوةكةي تؤ نةكا ەـ من ثيَم باشرت

 .ـ جا خؤ ديارة، بةو شةرتةي ثيضيكا كضي تؤي بويَ
 .ئيرت دةمبةدةمةكةيان برِايةوة و بؤ تاهةتاية لةبزيان لة لةبزي يةكرت نةطةرِا

يةكاني مةخيانةكةي لةطةلَ مشتةر. نةكةي هةَلدةدايَي لة ذتؤماس ئؤك. و هاواريَك ديَنة هات جار و بارة، شةوا
ئيرت كة دةضيَتةوة ماَليَ، بةربينط و بيانوو بة . ئةوةندة ثيَك هةَلدةدا، سةرخؤش دةبيَ و هؤش لة سةري ناميَينَ

ينَ لة نيَو كا و ويَنجةكةدا لةطةلَ ذنةي داماو، تةشك و داويَين كؤ دةكاتةوة و، دةضيَ لة كاديَ. ذنةكةي دةطريَ
كضة طةورةكانيشي تازة كؤخةرِةشةيان طرتووة . جةرطي جةرط دةخواتةوة. وشك و رةق هةآلتووة. يَوسةطةكان دةن

 .و دةستيان بة بةردةميانةوة دةطرن و دةكؤخن، هةر بؤبؤئاكا هيَشتا كؤخةي ثيَوة نةنووساوة
 :كا ماض بكا، دةَليَئيؤني برام كة جاريَكي ويستبووي بؤبؤئا
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 .ليَم سوورة. ئةويش كؤخةرِةشةي ثيَوة دةنووسيَ. ـ راوةستة
* 
* 
* 

بةآلم ثوورة ئؤتزؤثار، وةك بؤقي نيَو . ديتزاي ثوورم لة خةويَدا مسيت دةقووضيَينَ و، وةك مار دةفيشكيَينَ
 ...طؤالوان هةر قرِةقرِيَيت

وَلةيان ديَ و نة جطة لة هةناسة هيَمنةكةيان دةنطيشيان ليَوة دايك و باوك و خوشك و براي من لة خةويَدا، نة جو
 .ديَ

ماوةيك لةوةثيَش، ضةرضييك، كة بة عارةبانةيةكي ثرِ لة ديزة و طؤزةوة لة كويَستانيَوة هاتبوو، شةويَكيان لة 
 .ماَلةكةي ئيَمة مايةوة

ادةطةرِيَن و، كةلوثةلةكةيان بة هةموو جؤرة ، كة ثاييز داديَ، لة كويَستانيَوة بةرةو دةشتايي د(طؤزةكةر)هةورِطةر
بؤ ويَنة، تؤ دوو قاثت ثيَويستة؟ ـ دةي باشة، لة عارةبانةكة هةَلياندةطري و، ثرِيان  .دانةويََلةيةك دةطؤرِنةوة

. كابراي هةورِطةر، لة هةنبانةكةي خؤي دةكا و قاثة بةتاَلةكانت دةداتيَ. دةكةي لة طةمنةشامي يان طةمن
ةنطَلدارت دةويَ، يان جةرِةيةكي ملداري تاسولووسكراوت دةويَ، بؤ ئةوةي لة مردارةمانطي طؤزةيةكي ه

 .هاوينيَدا، ئاوةكةت وا وةك بةفراو بؤ سارد بكا؟ دةي باشة، دةكريَ ضةندي ثيَت خؤشة ضةنةي لةطةلَ ليَ بدةي
اويان رةقةَلةلةية و ئيَسكي لةرِ و الوازن و دةموض. هةورِطةرةكان، تةنانةت لة ئيَمةي طوندييش هةذارترن

ثانتؤلَ بة قوونيانةوة راناوةسيتَ و لة مستة بيَ طؤشتةكانيانةوة شؤرِ دةبيَتةوة و دادةكةويَز . ثةراسوويان دةرثةرِيوة
بؤ منوونة ئةطةر كة ضيَشيت ماماليطا لة . كة خواردنيَكيان دةدةيةي، زؤر خؤمانة بين قاثةكةش دةليَسنةوة

 .ي دةليَسنةوة قاثةكة شوشتين نةويَقاثيَكدا دةخؤن، وا
ليرَبِاوةكاني، كة وا بارطينة برِست. ئةو طؤزةكةرةي ئةويَ شةويَ لة ماَلي ئيَمة مابؤوة، ناوي ظيَنسانت يؤيؤ بوو

رةق هةآلتبوون، بةحالَ بةكاري ئةوة دةهاتن لة قووَلكةيةكيان خبا و لة كؤلَ خؤيان بكاتةوة، لة عارةبانةكةي بةسنت 
خؤي هيَنابوو  كورِيذطةيةكيشي لةطةلَ. دنيَكي زؤري لة ثيَش داناردوايي دايكم خوا. يةك يؤجنةي لةبةر كردنو باقة

 .كورِ و كضي ديكةيشي لة ماَلةوةن و، دةيطوت، ثيَنج
دةتطوت دوو توورةكةي زلت بة بن ضةناطةيةوة كردووة، كة لة قسةكردنيَدا وةك هيي قةل، . طةروةخرِةي بوو

كورِةكةشي هةر . دةثووضاوة و، قسةكاني وةك ئاويَكي وةكولَ هاتيبَ، لة ئةوكيدا قوَلتةيان دةهات هةَلدةمسا و
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وةك . هةورِطةرةكة دةيطوت، لة وآلتي ئيَمة، دةطمةن كةسيَك هةية طةروةخرِةي نةبيَ. طةروةخرِةي بوو
 :بةخؤداهةَلطوتنيَك دةيطيَرِايةوة

منداَلةكانيشمان، خواية هةزار و هةزارجار . و هيَندةي ئةوةي منةـ ذنةكةم، غةوغةويَكي زؤر جواني هةية، دو
لة خةويَدا، . شةوانة لةثيَشدا منداَلةكان دةنوون. يةكيَكيان نةبيَ، هةمووان غةوغةويان هةية. شوكرانةبذيَرم

هةر . يغةوغةويان دةنطيَكي وا خؤشي ديَ، ثياو ضيَذ وةردةطريَ و حةز دةكةي تا بةياني دانيشي و طويَ راطر
جار جار ذنةكةم بة نيطةرانييةوة هةَلدةسيتَ و دةست لةسةر . ثاشةبةرةكةم غةوغةوي نيية و بيَدةنط دةبيَ

ئيرت . سينطي منداَلةكة دادةنيَ دةَليَ بزامن ثشووي ديَ و زيندووة؟ دةترسم نةكا لة خةويَدا طياني دةربضيَ
ئاخر لةبةر ئةوةي . بةرؤكماني بةرنةداوة هيَشتايَدا مبريَ، بةآلم ترسي ئةوةي نةكا لة خةو. وردةوردة دَلنيا بووين

 .غةوغةوي نيية
 :تاويَك بيَدةنط بوو و، ديسان لةسةري رؤيشت

لة داماوي و . لة وآلتي ئيَمة، لةو بنارة، زةوي سوور سوورة و ثرِة لة خرِكةبةرد. ـ ئيَرة، الي ئيَوة بةهةشتة
بؤ ضي دةبن؟ وةختيَك نةتواني : بةآلم ليَرِةوار. يضي ديكة دةست ناكةويَهةذاري و كاري تاقةتربِ بؤ داني ثيتاك، ه

دةست بؤ طةآليةكي بةري؟ وةختيَك هةقي ئةوةت نةبيَ تةآلشةداريَك، وشكةَليَك هةَلطري، يان باقةيةك طياي ليَ 
ة راسيت ئةستةمة، ب. بدروويةوة يةك مسةكانت بيخؤن؟ دةشتةوانةكان ئاغا، بة تفةنطةوة لةويَ قؤرِخضني

 .شوكري خوا ذيان زؤر دوورودريَذ نيية و تةمةني بنيادةم كورتة، هةر ضاويَك برتووكيَين تةواو دةبيَ. ئةستةمة
وةك . طةروةخرِةكةي تاويَك ثاش قسةكاني، دةنيشيَتةوة، بةآلم قوَلتةي هةر ديَ. ئةوةندة دةَليَ و بيَدةنط دةبيَ

وة بيَ كةلك يان خةتةرن، لةويَدا ماونةوة و، زةويرن لةوةي بؤضي بَليَي ئةو قسانةي هةورِطةرةكة، ثيَي وابو
 .نةطوتراون و دةنطي نارِةزايةتييةكةيان ديَ

. هةورِطةر و كورِةكةي، هةر بة جلوبةرطي بنةوةيانةوة، لة بن دارتووةكة ثشت بة ثشيت يةكةوة دةنيَن و دةنوون
. ديَكيان طويَ ليَ دةطرين و دوايي ئيَمةش دةنووينهةن. هةر خةويان ليَ دةكةويَ، بةرضيََلةيان ثرخةي ديَ

 .هةوَلدةدةين زووتر خةومان ليَ بكةويَ
 ـ تؤماسي مةخيانةضي طوتي، كضةكةي دةداتة كيَ، كة لةو خراثرت نةبيَ؟

 .ـ بة ثيضيكا
 .دةبيَ زؤر هةَلضووبيَ، بؤية وةها برِياريَكي داوة
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هةر . تؤزيَك خيَلة. رداكيَ دمياني دةوَلةمةنديش بَليَي ضاودةرثةرِيوخؤ ئةطةر راستيت دةويَ، ناكريَ بة كورِةكةي ئيَ
ثيضيكا ضؤن شاطةشكة . خةَلك، قسةكاني تؤماس ئؤكيَيان كردة بنيَشتةخؤشكة. بةآلم جوان دةبيينَ. ئةوةندة

 :لة دةم ريَطا هةَلرتووشكاوة و تيَآلكةي خستووةتة نيَوان القي و لةثرِ وةسةري كردووة. بووة
 .رِة جا كضةكةي كة هيَشتا بؤني شريي خاوي لة زاري ديَ و من بة ترِيَكم ناويَ، طوتوويةتي دةيدا بة منـ كو

 .خةَلكةكةش ثيَيان سةير بوو
 :يةكيَك ليَي ثرسي

 ـ بؤ ناتةويَ ثيضيكا؟ ثيَت واية زؤر جوان نيية؟ يان ئةوةندةي دةتةويَ خامن و خاتوون نيية؟
بةآلم من حةوجيَم بة كضيَك نيية كة هةر خةريكي ثؤزليَدان بيَ و لةوةش ثرت، خامنم  .زؤريش كابانة. ـ ديارة هةية

نيكؤالي كورِي دميؤزيَل، كة ضوو كضة شارييةكي هيَنا، لة كن ذنةكةي وةك مةرِي ثيَغةمبةري واية، ... هةر ناويَ
ئاخري رؤذيَك ليَيان . راهيَناونكردووة و واي  ەني وةك منداَلي خواثيَداوان طةوردرؤ دةكةم؟ ئؤكيَي منداَلةكا

راستة بنيادةم وةك خوو بة ... رؤذيَك نةطبةتي هةر لةو جلوبةرطة جوانةياندا ئةوكيان دةطريَ ياني. دةقةوميَ
 .شتيَكةوة دةطريَ، دةتوانيَ ئاواش وازي ليَ بيَينَ، بةآلم بةالوةناني خووخدة زؤريش ئاسان نيية

 .دةي باشة، ئةوة دةبيين، لة برسان نامرين. خؤ هةذارينـ ئةي ئيَمة؟ بؤ ئيَمة هةذار نني؟ 
 .ريَك وةك توورةكةيةكي راهاتيبَ ثينة بكريَ. ـ ئاخر ئيَمة بة هةذاري راهاتووين

لة ئاوي متفةرِكيان . كة ذناني ئاوايي لة دةم كانييةكة هةَليانطرتةوة، تازة لةدايك ببوو. ثيضيكا كةسي نيية
كة دةسيت داري طرت و . والي ئةم و ئةو طةورة بو. نا، كة هةروا زووش لة بري ضؤوةهةَلكيَشا و ناويَكيان ليَ 

بةراتةكةشي هةر نانةزطيَ بوو، كة دةيانداية و دةخيوارد و . كاري ثيَ كرا، بوو بة نؤكةري ئيؤرداكيَ دميان
ار ثيَ دةكرد برِسيت ليَ دميان ئةوةندةي ك: هةتا رؤذيَكيان وةطيان هات. شرِةيةكيشيان بؤ دةكرِي لةبةري دةكرد

 .دةبرِي ، لة بري دةمسز و هةق و بةراتيش، تيَي هةَلدةدا
لة ثشت ئاوةداني و لة دةم زؤنطةكة، هةر ئةو شويَنةي الفاوة بةهارييةكان، ضيمةنةكةي رادةماَلي، لةويَ ثارضة 

يَ ذيا و بة هيوا بوو ضارةي لة ثيضيكا لةويَ كوخيَكي بؤخؤي دروست كرد و، لةويَدا هةر بةتةن. زةوييةكيان داييَ
 .بوو بة دةشتةوان و، قؤرِخضيي لةوةرِطة و ميَرط و بذويَن و كيََلطةكان. ذنيَك بنووسريَ

 .ثيضيكا كورِيَكي ضوارشانةي قذزةردي ضاوكاَلة، كة لةم دنيايةدا كةس لةو هةذارتر نيية
بيَ، ديَتة ثيَشيَ و ئةوةندة لةسةرخؤ ديَ، طويَم لة ثيضيكا بةبيَ ئةوةي ئاطام ليَي . بزن دةبةمة قوَلكةكة بلةورِيَ

 .هةر ئةوةندةية، كة سةر هةَلديَنم لةبةردةمم قوت بووةتةوة. دةنطي ثيَي نابيَ
 ـ بزنةكةت دةلةوةرِيَين؟
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 .ـ بةَليَ
 .ـ وريا بة نةضنة نيَو طةمنةكانةوة

 .ـ ناضن
 ...ـ طويَ بطرة دارية

دا رادةكشيَ و، ضاوي دةبرِيَتة طةواَلة هةورةكان، كة با وةك كةشتيي لةسةرطازةراي ثشت لة نيَو طذوطيايةكة
 .بةرةو باكوور رايان دةدا رضارؤكةدا

 ـ ئيَ؟
 .هةقايةتيَكي شريين. ـ لة تةنيشتم دانيشة، دةمةويَ هةقايةتيَكت بؤ بطيَرِمةوة

 .ـ كاكة ثيضيكا، هةقايةت شةوانة دةطيَرِدريَتةوة
 .ـ من بة رؤذ دةيطيَرِمةوة

 دةي باشة، ض هةقايةتيَكم بؤ دةطيَرِييةوة؟ ـ
 .ـ هةقايةتي ثيَشنويَذة كةضةَلةكة

 .ـ ئةوةت بؤ طيَرِاومةوة
هةقايةتي بةراني ئةو ثريةذن و ثريةثياوةي، نيوةي لة دارستانةوة . ـ دةي باشةـ يةكي ديت بؤ دةطيَرِمةوة

 ...طةرِاوة
 .ـ دا بيطيَرِةوة بزامن

 ...نةبوو... ـ هةبوو
 ...لة كةليَين هةورةكانةوة ئامسان دةردةكةويَ، شني شني. ة ذوور سةرمانةوة طةواَلة هةورةكان رادةدابا، ل

بؤ هةَلوةراندني طةمنةشامي لة ماَلةكةي ئيَمة، يان لة بةتايبةتي وةختيَك . زستانان بازارِي هةقايةت طةرمرتة
ةرينة ئاشي ليَي بكةن؟ ــ ئةوةكةي، طةجني قةول واية، بةياني طةمنةشامي ب. ماَلي توديَيانؤ كؤ دةبينةوة

دايكم دةنكي طةمنةشامييةكان دةكاتة . دةرودراوسيَ بة كض و كورِةوة لة ماَلةكةي ئيَمة كؤ دةبنةوة و هةرةوةزة
بةر لةوةي دةنكةكان وةك وردةطوَلي سثي بثشكويَن، . زؤري ثيَدةضيَ تا دةكوَليَ. مةجنةليَكي طةورةوة بيكوَليَينَ

ئاردي طةمنةشامييةكة لة  :بةر لةوة دايكم، شؤرباي دونطي بةرازمان دةداتيَ. يَ جار ئاوةكةي بطؤرِندةبيَ س
زؤر نابا، ئاوطؤشتةكة خةست . مةجنةلَ دةكا و دةيكوَليَينَ و دواييش ثرِي كةوضكيَك رؤني دونطة بةرازي تيَ دةكا

جا ضونكة، بةشي هةموومان كةوضك نيية، هةر . ئةوةندة دةخؤين وةختة بدرِيَني. زؤر خؤش و بةتامة. دةبيَتةوة
 .كةسة و كةوضكي خؤي ديَينَ
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ئةطةر . كؤطاي دةنكةكان هةر ديَ و بةرزتر دةبيَ. دةنك لة سةر يةك دةبنة كؤطا. طةمنةشامي هةَلدةوةريَنني
ت دةكا بة ضونكة هةر لة ئيَواريَوة دةس .سؤريَيانيش لة طوندةكةي ستانيسكؤتزةوة بيَ، ئيدي شاطةشكة دةبني

جاري واية رؤذيش دةبيَتةوة، ئةو هيَشتا هةقايةتةكاني . *نةقَلطيَرِانةوة و ئؤين و ماجةراتة خؤشةكاني ثاكاال
 .ئةطةر خةو كويَريشمان بكا، هيَشتا هةقايةتةكاني ئةومان ثيَ خؤشرتة. تةواو نةبوون

كة  سؤريَيانباثريةي . ك لة خوشكةكاني باوكمةي سةربازة، كة ميَردي ثوورة سؤرانا، يةكيَفؤينيَيا، كورِي سؤريَيان
بة الويَيت، فةرمانيَك دةطاتة ئاوايي، . قذي وةك بةفر سثي ببوون. لة ميَذ نيية مردووة، زؤر ثري و زورهان ببوو
دةمرِاست و ريش ضةرموو كؤ بوونةوة و زؤريان تةطبري كرد و ئاخري . كة يةكيَك بة مةبةسيت سةربازي بنيَرنة شار

يان طةمارؤ فؤينيَياجةندرمةي ثؤليسخانةيان ئاطادار كردةوة و ضوون دةوري ماَلةكةي . بنيَرن فؤينيَياوونةوة ساغ ب
كة ئاطاي لة مةمحوودي بيَ زةواد نةبوو، دةنطي كويَخا و رديَن  فؤينيَيا... دا و، بانطيان كرد بيَتة دةريَ

 فؤينيَيايانكوتا سةري و طرتيان و ضؤَلةثيَضيان كرد، بةآلم ضةكدار هةَل. سثييةكان ناسييةوة و لة ماَليَ هاتة دةريَ
ضةكداريش بة ئةسثةوة . كة توانيي خؤي راثسكيَينَ و را بكا و خؤي بة ليَرِةوارةكةدا بكاوا ليَيان وةدةست هات، 

سةريان لة شاري ... سةريان لة دووي نا و ئاخري توانيان بة كةمةند بيطرن و ضؤَلةثيَضي بكةن و بينيَرنة شار
تاشي و بة تاواني راكردن و دةستكردنةوة، حةوت ساَليان خزمةتي سةربازي و ئيجباري بؤ برِييةوة و، هةر 

 .لةودةمةوة ناوي ظؤئيينَ سةربازي بةستؤدا برِدرا
، هةر تاقةتي هةقايةتطيَرِانةوةي نةماوة، ضونكة قؤرتيَكي طةورةيان بةسةر هات و سؤريَيانئيَستا  ثوورزا 

ئاي لةو كضة، لة . ، تيَك ضووةسؤريَيانخوشكة ئؤليكاي خوشكي : يةك بةرؤكي بنةماَلةكةيان طرتووةنةطبةتي
بةستةزمانة دةَلي دةضيَتة سةر هةتيويَكي سيَربستاني، بةآلم كورِة بةبيَ ئةوةي ... جوانيدا هاوتاي نيية

خوشكة ئؤليكاش لة داخان . ةند دةكائاورِيَكيشي ليَ بداتةوة، لةطةلَ كضةتيويَكي ناشرييين سةرمايةدار زةماو
لة ثيَشدا سةروقذي خؤي دةرِنيَتةوة و جلةكاني تيتؤلَ تيتؤلَ دةكا، دوايي وردة وردة هيَور دةبيَتةوة و . شيَت دةبيَ

ئيرت هةر وةك مريشك دةنووك لةمالوئةوال دةدا و دةلؤذيَتةوة و . دةم لة نان و ئاو نادا. ئاوا واق ورِماو دةبيَ
 .دةرنايةدةنطيشي 

لة نيَوةرِاسيت . ئةرخةوانلة نيَوان باخةكةي ئيَمة و ئاسنةريَيةكةدا، شويَنيَكي ثان و بةرين هةية، كة ثرِة لة داري 
يانة دوو دار هةَلووذةي خواروخيَضي هةَلبزرِكاوي ليَية، كة كووخيَكي بضووكيان لة بن لكوثؤكانياندا ئةرخةوانئةو 

ثيرَتيَ طةورة و ثيَرتيَ طضكة و شاندؤ طةورة و : وسرِةدا سيَ ثياو، سيَ برا دةذينلةو كووخة سارد ...شاردووةتةوة

                                                           
*
يَيت و زيرةكيية بةتايبةتي ئةو نويَنطةي سوعبةتض. ثاكاال، ثاَلةوانيَكي ئةفسانةيية، لة بيضم و جلوبةرطي نؤكةريَكي ساويلكةي دةستةوةستاندا، كة بةردةوام سةريش دةكةويَ 

 .فيََلبازيي طوندة رؤمانييةكان
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ماَلةكةي ئةويش لة دةم . شاندؤ طضكةش كة براي ضوارةمة، لة كؤآلنةكةي ئيَمة دةذي. شاندؤ طةورة
 .ئاسنةرِيَيةكةية، ثيَم واية تؤزيَك دوورتر و دةكريَ بَليَي لةوبةري ئاوايي

. هةر شاندؤ طضكةيان ذني هيَناوة و بة ذن و منداَلةوة سةروسامانيَكي بؤخؤي ثيَكةوة ناوةلةو ضوار براية، 
ئاخ، كورِة . براكاني ديكة هةروا سةَلت و رةبةن ماونةتةوة و ثيَكةوة لة كةثرةكةي نزيك ماَلي ئيَمةدا دةذين

 .ن هاويينَ ذني هيَنابووئةطةر راستيت دةويَ، ثيرَتيَ طةورةش ساَليَكيا: خةريك بوو بة درؤزن دةرضم
 هةر وا زطورتة؟ هيَشتاـ ئةي ضؤن 

 .ـ ذنةكةي بةجيَي هيَشت
ثياويَكي . براي هةرة طةورةيان، ثيرَتيَ طةورةية، كة شيَست ساَلي ساغ كردووةتةوة. ئةو برايانة، شؤرةتيان باآلنة

 :هةقايةتي ذنهيَنانةكةي زؤر خؤشةجا . ورديلةية دةَليَي سريمةية، كة دةرِوا، القي بةدووي خؤيدا دةخشكيَينَ
 .جووتياريَكي بيَليتؤري، كة كورِي نةبوو، هةواي ئةوةي كةوتة سةري، بيكاتة زاواي خؤي

لة ثرِدا ثيَرتيَ طةورة، ضاوي بة كؤلكةي . رؤذيَكيان خةزوور و زاوا ثيَكةوة خةريكي طيادروون و كار دةبن
 و سةيريَكي دةكا و، تةثلةي سةري ديَنيَتة سةر تيالطي ضقَلةشينكةيةك دةكةويَ و لة جيَي خؤي رادةوةسيتَ

 : ضةثةي و دةيباتةوة سةر طويَي راسيت و دةَليَ
 !بنة درِوو... ـ مامة

 .ـ دةي ضية، لة بنةوة بيطرة و هةَليكيَشة و توورِي هةَلدة
تاويَك دواتر ديسان تووشي . ةثيَرتيَ طةورة هةَليدةكةنيَ و دوور هةَليدةدا و، مل لة طيادروونةوةكةي خؤي دةنيَتةو

سةرسوورِماو رادةوةسيتَ و تةثلةكةي ئةمالوئةوال دةكاتةوة و ديسان بة خةزووري . بنةدرِووةكي ديكة دةبيَتةوة
 :دةَليَ

 ضيي ليَ بكةم؟... بنةدرِكيَكي تر... ـ مامة
 .ضرِوضاوت نةبينمةوة ـ هةَليكةنة و بة قورِطتيدا بكة و ملت بشكيَنة و برِؤ جةحةنةمت ليَ ثرِ بيَ، با

 ................. 
 :برا طضكةكةي ليَي ثرسي

 ـ ض بووة كاكة؟
 .لةطةلَ خةزوورم ليَمان بووة دةمةقاَلة و نيَوامنان تيَك ضوو. ـ شتيَك قةوما و ناضار بووم بيَمةوة

 .ئيرت تا هةتاية هةر ضاك نابنةوة
 .ثيَرتيَ طضكة، قةت ذني نةهيَنا
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شاندؤ دةيتواني زؤر . ان هةواي كةوتة سةري ذنيَك بيَينَ، بةآلم دوو ثيَرتيَيةكة نةيانهيَشتشاندؤ طةورةش جاريَكي
ئةوانيش كة زانيان . لة ماَليَ برِوا، بةآلم واي ثيَ باشرت بوو مبيَنيَتةوة و لةطةلَ براكاني بيكاتة هةراسووك و سانا 

ةرانةي خؤي ناهيَينَ، شةويَكيان لة يةكيَك لة دار براكةيان داناكةويَ و هيَور نابيَتةوة و، واز لة برِياري ك
شاندؤ لةو دةمةوة تيَك ضوو و شيَت ... كانيان شةتةك دا و، بة داران هةموو طيانيان رةش و مؤر كرةوةئةرخةوان

 .بوو
 .ئةو مةسةلةية، هيي كاتيَكة باوكم هيَشتا مندالَ بووة

ي لة سيوادي بةيانييةوة تا تةنطةي ئيَواريَ بة حةوشةدا زةرِي بؤ كةس نيية، ئةوةندة. شاندؤ ئيرت ضاك نةبؤوة
ئةستةمة بزاني ض بة دارةكان . دةخوليَتةوة و، لة بن ئةم دارةوة دةضيَتة الي دارةكةي دي و يةكبني قسة دةكا

ا وةرة جار هةية لة دارةكان توورِة دةبيَ و ئيرت دةست دةداتة تيَآلكةي و بةردةبيَتة سةروطويَي دارةكان، ج. دةَليَ
بة ثريةدار و نةونةمامةوة، هةر هةموواني شلوكوت  ي تيَداية، ئةرخةوانزةوييةكةي ئةوان سةدان . ليَ بدة
دةنطيان  ئةرخةوان. بةآلم ئةوان قةت ليَي زوير و دَلمةند نابن. شاندؤ بة توورِةييةوة دةيانداتة بةر كوتةك. كردووة

شاندؤ بة . َلدةوةريَ و، طةآلي ديكةيان لة جيَ دةرِويَتةوةهةر طةآليان هة... ضاويشيان نيية بطرين. نيية
. ثيَضةوانةوة، بةيين لةطةلَ دار هةَلووذةكان خؤشة و، قةت بة دار ليَيان راناسيَ و دةستيان ليَ هةَلناهيَنيَتةوة

هيَنجيَ و، ئاو هةَلدة. رؤذي واية، لة حةوشةكةي خؤيان دةردةثةرِيَ  بؤ ئاويَ ديَتة سةر بريةكةي ماَلي ئيَمة
طؤزةكةي ثرِ دةكا و، ئةوجار داديَتةوة و لة نيَو ضةوي دةوري بريةكة هةرة درشتةكان كؤ دةكاتةوة و لة كؤشي 

هةروا بةردةوام لة بن ليَوةوة ورتةورتي ديَ و نازاني . دةكا و دةضيَتةوة ماَليَ و طؤزةكة دةباتة نيَو كووخةكةوة
كان دةطريَ و، ئةرخةواندا و، وةك بَليَي بيةويَ تفةنط باويَ، سيَرة لة ئةذنؤيةكي لةسةر عةرزي دادة. دةَليَ ضي

بةو سةرشيَتييةي خؤيةوة، زؤر لةسةرهةستة، كة نةكا . يةك بةرديشي بةخةتا ناضيَ. ضةوةكانيان تيَ هةَلدةكا
وا شرِ بوون، . ةبةرنجلوبةرطي شرِ و شيتاَلي ل. بةرديَكي سةر بكا و لة ثةرذينةكة ئاوديو بيَ و يةكيَك بريندار بكا

لة كووخةكة . ئةطةر شةوانة كرمي سةري ببزوون، كةس خؤي تيَ ناطةيةنيَ. دةكريَ بَليَي هةر هيضي لةبةردا نيية
كاندا دةطةرِيَ و، دةضيَتةوة ذووريَ و، وةك تاتة بةرديَك بةالدا دةكةويَ و خةو ئةرخةوانديَتة دةريَ، خوليَك بة نيَو 

. نةيانتوانيوة ضاري بكةندكتؤرةكان ثشكنيويانة، بةآلم . د جاران بردوويانةتة شيَتخانةبراكاني ضةن. دةيباتةوة
هةر بةراسيت لةوةتةي دكتؤر طانضؤ هاتووةتة ئاوايي، كةسي . تةنانةت دكتؤر طانضؤيش نةيتواني ضاكي بكاتةوة

 ضا كردووةتةوة؟
باي ضي، . ةووبايةكي سةير هةَليكرد. ةروابايةكةش ه. ئةمشةو ديسان شيَتة، دَلي لة دارةكان هاتووةتة كولَ

 .تؤفانيَكة، بة خؤلَ و طةالي دارانةوة بةرةو ئامسانيَ كؤَلةكة دةكا



58 

 

ئةو تةنيا لة قسةي ثرِنهيَنيي شيَتة تؤقيوة و زراوي . كضةثوورةكةم طويَ لة طظةي با دةطريَ و، هيض ليَي ناترسيَ
تة ئةو سةري تةختةخةوةكة، كة ثوورة ئؤتزؤثار ليَي خةوتووة و خؤي لة باوةشم رادةثسكيَينَ و، دةخزيَ. ليَي ضووة
 .ثرخةي ديَ

 .ـ دايكة، ضراكة داطريسيَنة، من دةترسم
. باوكيشم لةخةو هةَلدةستيَينَ. ثوورةئؤتزؤثار هةَلدةسيتَ و دةستةكوتة دةكا بؤ شقارتةكة و ضراكة دادةطريسيَينَ

باوكم يةكيَكة . ركردنةوة شيَتة دةضيَتة دةريَ و شيَتة ئارام دةبيَتةوةـيَك هةَلدةكا و بؤ هيَو(فانؤس)باوكم لةنتةر
 .لةو ضةند كةسة دةطمةنةي، شاندؤ بة هةموو سةرشيَتييةكةي خؤيةوة قسةيان لةعةرز نادا

 .هةر خوا دةزانيَ بؤ
كزةي سةرما . ةحةفتةيةك دواتر ثوورة ئؤتزؤثار بارطينةكاني لة عارةبانة دةكا و عارةبانةكةش ثرِ دةكا لة يؤجن

 .ديتزاي كضةثوورم هةتا قورِقورِؤضكةي دةضيَتة نيَو يؤجنةكة. وةك شري دةبرِيَ
ثوورة ئؤتزؤثار ريَك وةكوو ثياويَك، قيت و رةث لة شويَين خؤي دادةنيشيَ و جَلةوةكة دةطريَ و دةست دةداتة 

دريَذةكانيان رادةوةشيَنن و، خرينطة  ئةسثةكان كة باش حةساونةتةوة، كورِذن دةكةن و مب دةكوتن و ملة. قةمضي
 .لة زةنطوَلةكانيان هةَلدةستيَنن

 .ـ تودؤر، دةرطا بكةوة
 .ديتزاي ثوورزاشم هةروةتر. ثوورة ئؤتزؤثار دةرِوا

. تؤثةي عارةبانةكة لةسةر زةويي بةستةَلةك دةنطي ديَ. ئيَمة رادةوةستني و سةيريان دةكةين كة دوور دةكةونةوة
 .يَكي دي، ليَوة كةتةكةي ديتزاي ثوورم نةبينمةوةلةوانةية تا ساَل

 .شتيَكي ليضقي طةرم و نووسةك بةسةر نووكي ثةجنةكامنةوةية
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1 
 بة ضلةي زستانيَ

 
 .، تةختةداري سةرباني هةَلكةندبوون و بةمالوئةواليدا دةدان*طةردةلوول

. طةورة بوو، كة تا بَليَي تريَي ثيَوة دةبووطردةكةي ئةوبةري ئاسنةرِيَيةكة، تا ئةم ضةند ساَلةي دواييش، رةزيَكي 
ثةتايةك، كة لة دوورةوة هاتبوو، وةك ميَطةليَكي لة قاتوقرِي راي كردبيَ، لة رةزةكة كةوت و، رةطي ميَوةكاني 

ئيرت ئيَستا ئةطةر كرمت جبووَليَ و بتةويَ قوميَ مةشرووب خبؤيةوة، تةنيا ئارةقي طةمنةشاميت دةست . وشك كرد
ئيَستا ئةطةر ... و، جؤرة شةرابيَك كة لة ناوضةكاني نزيك كويَستانةوة دةيهيَنن و شتيَكي سثيي ناخؤشةدةكةويَ 

حةزت بضيَتة ميوةيةكي خؤشي ثرِ ئاو، هةي ضَليَسي نةفرةتي، دةبيَ بة دوودرِكي سوور يان رةش نةوست كويَر 
 .بكةيةوة

ئيرت لةوة ثرت ضارت نيية، كة خؤت بة ضقَلةشينكة و  ئةطةر وةرزيشي بةسةر ضووبيَ،. باخةكة ثرِة لة داري توو
ملؤزة بةو مةرجةي ئةسثةكان، بة . ليَرِةواردا بكةي، بةشكم تريَ مارانة، هةَلووذةكيَوييةكت ضنط بكةويَ

 .شيَدارةكانيان لة رةطةوة هةَلياننةكيَشابيَ
جووتيار طةمن و جؤي رةش و ئةو شويَنةي ثيَشرت رةز بوو، طاسن ورد ورد شيو و وةرديان داوةتةوة و، 

 .طةمنةشامييان ليَ ضاندووة
ئةو زةويية ريَكةي لةسةر طردةكةوة، كة تا ضاو هةتةر دةكا، هةر نابرِيَتةوة و، ئةو ئامسانةي وةك طومبةزيَك 
بةسةريدا سةيواني كردووة، هيي ورطنيَكة، كة كآلويَكي رةنطاَلةي تووتنةرِةنط لةسةر دةنيَ و، كراسي يةخة رةق 

بةو ورطة زلةيةوة، جاري واية بة ئةسث دةطةرِيَ و جاري وايشة بة . لةبةر دةكا و مامزةيةك بة دةستةةوة دةطريَ
عارةبانةضييةكة كآلويَكي قوتي فةرمي لةسةر دةنيَ بة . ئةسثةكاني زةنطوَلةي زيَرِ و زيويان ثيَوةية. طاليسكة

 .ديَينَ نيشان و ثةرِةوة و، ويزة لة مامزة نةرمة دةسكدارةكةي
ياني يةكيَك لةو سوار شيَوازةي ئيَمة ذيانة . طؤطؤكريستؤفؤر  ئاغاي مَلكي بليتؤري. ورطن، ناوي طؤطؤية

 .سةطمةرطييةكةماني بة حاَلي سةط لةسةر دادةنيَني
 .زةوي و زار، زةوي و زار، زةوي و زار: ثيَخواسةكان هةرا دةكةن

 .زةويي هيي ئةو كةسة نيية كة بة ئارةقةي نيَوضاوان ئاوي دةدا: ياني. بةآلم زةوييش نييةزةوي زؤر و زةوةندة، 

                                                           
*
كورد كةم وا هةبووة يان من نةمبيستووة بة طةردةلوول و طذةبا و رةشةبا و . بةآلم لة زماني كورديدا تؤفان زياتر الفاوةطةورةكة ديَنيَتةوة بةر زةينمان. دةقة فارسييةكة دةَليَ تؤفان 

 .باهؤز بَليَ تؤفان
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بةآلم زةوي و زار . وةك شا دةذياين. ئةطةر زةوييةكةي هيي خؤمان دةبوو، ذيامنان تةواو دةطؤرِا: باوكم دةَليَ
ئةو تازة . ذينئاغاكان باش دة. هةموو بةدةست ئاغا و تازةبةسةركةوتووةكانداية، ئةوانةي لة ثرِيَك بوونة كورِيَك

ئيَمةي ضارةرِةشي داماو، هةر خؤمان بةتةنيَ دةميَنينةوة و ئيَسكوثرووسكمان، كة . بةسةرداكةوتووانةش هةروا
بةآلم . ئةم بةسةرهاتة زؤر لةميَذينةية. ئةو ثياوة، شازادةي كؤزا بوو. لة بن بارستايي كاردا، خةريكن ورد دةبن

انيان هيَنا و لةجيَي ئةو كرديانة شا و، ئيرت خؤ ديارة، ئةويش اليةنطري ئاغا لة بنةيان هيَنا و، كابراي ئةَلم
 : بنيادةمي ئاوا كوا خةمي ذياني خةَلكيةتي؟ وةك طؤرانييةكة دةَليَ. ئةوانةية وا ئةويان هيَناوة

 
 باوكي ميللةتي طاوة

 ئةو شا بةآلليَدراوة
 

 .*ليَت خبويَينَنةكا يةكيَ بيبيسيتَ و . ـ كورِة قسةي وا نةكةيةوة تودؤر
كام . بةآلم كيَ ئةوةي بة زةينيدا ديَ؟ هةذاري داماو، خؤشيان هةر قسةي من دةكةن. ـ با بضن ليَم خبويَنن

ئةطةر وةزعةكة باش نيية،  عة نةبيَ و تووك و نةفرةتي نةكا؟بنيادةمي ليَقةوماوت ثيَ شك ديَ، دذي ئةو وةز
 .ري بن كاية، ئاخري رؤذيَك بَليَسةي هةَلدةسيتَئاط. دةي باشة، خؤ ديارة لةبن سةري كيَ داية

باوكم ئاطري كوانووةكة ليَك دةدا، دارةكان طرِ دةطرن و بَليَسةي هةَلدةسيتَ، سةر دةكيَشيَ و دووكةَليَكي شني 
 سة لة ثيَشدا زةرد و دوايي سوور،بَليَ. كةَلكيَشةكة هةَليدةلووشيَدوو. هةَلدةسيتَ و داو داو دةبيَ و ناميَينَ

تؤقلةي طةورةطةورة لة ئاوةكة ديَتة سةريَ و . ئاوةكة طيزةي ديَ. هةَلدةسنت و بة بن مةجنةَلةكةدا خؤ دةبزيَون
 .ئاوةكة قوَلت قوَلت دةكوَليَ

 .ـ كضيَ ذنةكة، ئاردي طةمنةشامي لة مةجنةَلةكة بكة
دوايي بة داريَك تيَكي دةدا بؤ . دةكادابيَذتن، لة مةجنةَلةكةي  دايكم بة لويَضي دةسيت ئاردةكة دةثيَويَ و، بةبيَ

. ئةوةي ماماليطاكة ثيَ بطا و، خويَ بةسةر شلةكةيةوة دةكا، كة بة ضاو دةيبيين وردة وردة خةست دةبيَتةوة
يش خاَلة دؤميرتاكيَ. من دةم و ليَوم دةليَسمةوة و، تفم قوت دةدةمةوة. ضةند خولةكيَكي دي ماماليطا ثيَ دةطا

ة و، تف قوت دةدات و قورمتةي طةرووي كة هيَندةي سةلكة ثيازيَكة، لة بن ثيَستة ضرضةكةي ليَوي دةليَسيَتةو
 .المليةوة، ساتيَكيش ضيية لة خواروذووركردن ناسرةويَ

                                                           
*
 ...ضالَ هةَلكةندن بؤ كةسيَك. بة مةبةسيت رووخاندن و هةَلداشتين واتة خراثةطوتين ثاشةملة: ندنليَخويَ 
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كيَ هةية لة ضةند مستيَك . نيوة فةردةيةكمان ئارد لة هةمبانةدا ماوة هيَشتائيَمة زؤر بةختةوةرين، ضونكة 
 .يَكي زؤريش هةن، كة هةر زؤر لة ميَذة دةستيان لة بين هةنبانةي طيَرِاوةئاردي ثرت مابيَ؟ خةَلك

 .ـ ئاخ، ئةطةر زةوي و زارم دةبوو
لة زطييةوة بيَ، كة ئاخة بة ذانةكةي لة ناخي دَلييةوة ديَتة دةريَ، لةوانةشة . خاَلة دؤمترياكيَ ئاخ هةَلدةكيَشيَ
دةيكاتة . يَدراوة، ئةطةر برسيي بيَ، خؤ حةياي ثياو دةبائةو زطة بةآلل. لة برسان كةوتووةتة قوورِةقوورِ

 .هاتةوهةرايةك هةر مةثرسة
جا بؤ ئةوةي هيَوري بكةيةوة، بؤ ئةوةي بيخةَلةتيَين و برسيَتييةكةي لةبري بةريتةوة، كَلؤيةك خويَ هةَلدةطري و 

زطت هةر وا بةتاَلة، ثيَم واية . يهةست دةكةي، وا بةالدا ديَ. دةيليَسييةوة و، شةربةيةكيشي ئاو بةسةردا دةكةي
 .رخيؤَلةت نقةي ليَ برِاوة

 .زةوي و زار بؤ ئاغاكانة، ياخوا سةريان خبوا و طذ و طيا لةسةر سينطيان شني بيَتةوة: دايكم لة بن ليَوانةوة دةَليَ
ئةو . ةكي هةيةسةرةرِاي ئةوةش، دايكم خؤي لة سةرووي طوندةكةي كؤتزةوة، ريَك لة دوندي طردةكة ثارضة زةويي

باوكم، جار و بارة . يةكةم ميَردةكةي دايكم، بة مريات بؤ ئيَظانطلني و كاكة ئيؤمن ماوةتةوةزةوييةي ثاش مردني 
زةويية بةآلليَدراوةكة هةمووي مل و ... بؤ كيَآلن يان داضاندن يان درويَنة دةضيَتة ئةويَ و منيش لةطةلَ خؤي دةبا

بةري دةستمان . دةستمان بلؤق دةكا. نة سةر طاسنةكة و ثاَلي ثيَوة دةنيَنيهةموو هيَزي خؤمان دةخةي. ضةوة
 ...بلؤقةكان دةتةقن و دةبرذيَتةوة و دةبنة برين. سوور هةَلدةطةرِيَ و ئةستوور دةبيَ

بة قةمضيان ضةرمي لةشيان شوخالَ . طا، ثالَ ويَك دةكةن و لة شةكةتيان، لة نيوةي شيَظةكةدا بةضؤكدا ديَن
دةمي طاسنةكة جريِةي ديَ و دةخليسكيَ و . ديسان هةَلدةستنةوة و، بة زةمحةت دةجووَليَن. دةكةين شوخالَ
ئةو طةمنةي ليَرة شني دةبيَ، دوو بست ثرت . تؤوي ثيَوة دةكةين و شيَوةكة وةرد دةدةينةوة. باران دةباريَ. ناضةقيَ

هةميشةي خواي، طيشةيةك . ةبيَ دةسكةنةي بكةيند. تةنانةت بؤ ئةوةي نابيَ بة داسيش بيدرووينةوة. باآل ناكا
: دايكم هةر وا دةَليَ. درِوو لة نيَوةرِاسيت مةزراكةمان دادةنيَني، بؤ ئةوةي ئةوةندة مبيَنيَتةوة، تا خؤي دةرِزيَ

 .زةوييةكةي بةهيَز دةكا
بةآلم . وييةكيان هةيةلة طردة وشكةرِؤكان، كة زةوييةكةي بةيار و بيَ حاسَلة، جووتيَري ديكةش ضةند كوتة زة

هةر كام لةو زةوييانة، رؤذةرِيَيةكي غارة . دؤَلة بةرِيَذةو و بة ثيتةكان و دةشتة ثرِ بةرةكةتةكة، هيي ئاغاكانة
 .جا كة طةيشتيشة ئةوسةري، زةوييةكي ديكةت ديَتة ثيَش. ئةسثة

ئةطةر . كةس ئةو هاوارانة نابيسيتَ .برسيَيت لة هةناويانةوة هاوار دةكا. ثيَخواسةكان تاسةبار و تينووي زةوين
 .بيسيتَ، كآلوة ضةرمينةكةي دةكيَشيَتة سةر طويَضكةي و خؤي ليَ كةرِ دةكابيشيان
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 :خاَلؤ دءميرتاكيَ دةَليَ
 .ـ خوشكة ماري، ماماليطاكةت زؤر خؤش دةرضووة

، دةرفةتي قسةكردمن خواردم و ضكة دارينةكةم بنكرِة ناسكةكةي ماماليطاكةم تاشيومن بيَدةنطم، كة بة كة
 .دةبيَ

ئةو ثةتايةي رةزي باخةوانةكاني بنةبرِ كردووة، رةزةكةي ئاغاشي، كة لةوبةري ويَستطةي ئاسنةرِيَيةكة وةك 
ئاغا بة ضلةي طةرماي هاويينَ، هةموو طوندةكةي هيَنا، . جةنطةَليَك هةموو طردةكةي داطرتووة، خاثوور كردووة

بووةكانيان هةَلكةند و، زةوييةكةيان خاويَن كردووة و، زةويية وشك و رةشةكة ثياو و ذن و مندالَ، نةمامة وشك
خةَلكي خواي ثيَيان وابوو، ئاغا دةيةويَ . ئيرت تةراكتؤر هاتن و هةموو طردةكةيان قوولَ قوولَ كيَآل. بةجيَ ما

 .طةمن يان جؤ يان طةمنةشاميي ثيَوة بكا
رةزيَكي تازة ليَ دةدريَتةوة، كة ئاغا رايسثاردووة لة كؤنةرِةزةكة،  يي ثايزيَ دةنطؤ داكةوت، كة لة جيَربةرةبة

 .دةرةوةرِا ميَوي بؤ بيَنن
لةشكريَك ثياوي ئاغا باقةي ميَوةكانيان لةسةر . ميَوةكانيان لة ضةند فارطؤنيَكةوة لة ويَستطة بضووكةكة دابةزاند

ةطةت بة ضاويلكةيةكي زلةوة لة شةمةندةفةر دوايي، رؤذيَك بةياني، ئةملانييةكي سوورهوولي كةَل. يةك دانا
ظيؤنيكؤ ثانتزي ثؤستةضي ريَيةكةي ثيَشان دا . رؤييئاغا  كؤشكيدابةزي و بة نيَوةرِاسيت مةزراكاندا بةرةو الي 

 .و، زؤري نةبرد، هةموو ئاوايي زانيان ناوي كابراي ئةملاني فرانتس كاثكاية و ثسثؤرِي رةز و باخة
ةملانييةكة، ذنيَك، كة ثيَسيت لة ثةرِي كاغةزيش سثيرت بوو و، ضاوي شني و قةآلفةتيَكي حةفتةيةك ثاش هاتين ئ

يةكيَك لة طاليسكةكاني . ذنة و منداَلةكاني ثسثؤرِةي رِةز و باخ. درشت و ثتةوي هةبوو، بة ضوار منداَلةوة هات
ية كيََلراوةكةي ثشكين و، ضاوةرِيَي كابراي ئةملاني زةوي. كؤشك بردني بؤ ئةو باآلخانةيةي بؤيان تةرخان كرابوو

 .ثاييزيَ، ثاش هةَلطرتنةوةي طةمنةشامي: وةرزي نةمام ناشتينَ بوو
بةآلم . تطوت دةيةويَ زةوي و زةمان ئاو بيبادة. نيَك بوو هةر خؤشي نةدةكردةوةبارا. شةو و رؤذ. باران داي كرد

بيَ تينييةي خؤيةوة زةويي هةَلربينطاند و وشكي هةور ليَك رةوينةوة و، هةتاوي ثاييز، بةو كزي و . وا نبوو
 .كردةوة

هةواَليَكي هةبيَ و بيةويَ   قاميقامهةر كاتيَكي . هةر ئةو رؤذة لة هةر سيَ طوندةكةوة لة كةرِةنايان توورِاند
ةس حةز ك. قاميةقاميةخةَلك، وةك ميَطةلة مةرِ كؤ دةبنةوة لة بةردةم . هةموان بيبيسنت، دةَليَ كةرِةنا ليَ دةن

هةموو جاريَ يان . ناكا طويَي لةو كةرِةنايانة بيَ، ضونكة بؤ جاريَكيش ضيية، خةبةريَكي خؤشي بؤ نةهيَناون
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خةبةري زيادكردني ثيتاكة يان بانطكردني ئةو كةسانةية وا سةربازي دةيانطريَتةوة، يان بؤ سؤخرة و بيَطاريية بة 
 .و عارةبانةشيان نيية، بة شان و باهؤ ئةوانةي هةيانة، ئةوانةي طا. عارةبانة و طاسن

يي لة ذوور ئاوايي لة شةيثوورةكةي دةتوورِيَينَ، دوا قاميةقاميةديش، جارِضييةكةي ئاوةداني، لة ثيَشدا لةبةردةم 
دوايني جار . خوارووي ئاوةدان لة دةم رووبارةكة، بؤ ئةوةي هةموو خةَلكي ئاوةداني طويَيان ليَ بيَ و ئاخر جار لة

ليَي دةدا، كة ماَلةكةي بؤلبؤكي قةشةي تيَداية و، بؤ ئةو سةري ديَ و طةيشتنة الي زؤنطاوةكانيش  ؤآلنةدالةو ك
 .دةبيَ هةر بةو كؤآلنةدا رابري

و ستانسكؤي سكرتيَري و سةرؤكي دايرة  قاميقامبؤبؤليَتيَي  .ةند كؤ بوونةتةوةبئيَستا طوندي هةموو لةبةردةم مةَل
بنيادةم لةويَوة ضاوي بةسةر هةموو ئةو جةماعةتةوة دةبيَ، . و لة بانيذةكة راوةستاون ثؤليسيش هاتوونة دةريَ

 .بة ضاويَك دةتواني هةر هةمووان ببيين. كة لة طؤرِةثانةكة كؤ بوونةتةوة
 ثيَي دةَليَندةميَك سالَ لة ديوةخانةكةي ئاغا ميليان ميليارةسي، كة طوندييةكان جاري واية  قاميقامبؤبؤليَتيَي 

كاريَكي ضةور و بةداهاتي بووة، ضونكة ئيَستا خؤيشي زةوي و زار و . ميالرز و جاري واشة كؤالرز، كويَخا بووة
ثاشان، لةسةر داواي ئاغا، ثاريَزطار، كردوويةتي بة . بؤخؤي بووةتة جووتبةندةيةكي تةواو. ماآلتيَكي زؤري هةية

نطيَي بؤبؤليَيتَ بكا؟ وةختيَك ئاغاي لة ثشتة، ئيرت شةرمي لة ئةمرِؤ ئيرت كيَ طوني ئةوةي هةية جوابةجنة. قاميقام
بؤ دةبيَ ليَي  قاميقامجا ئةوة بةخيَر ثاريَزطار زاواي ئاغاشة، . كيَية؟ تةنانةت ثاريَزطاريش دةسكي لة دوو ناكا

 .برتسيَ؟ دةي باشة، ئةو خةزوورة و ئةميش زاواي ئيرت
 .هةر ئةوةندة دةتوانيَ حيساب و كيتابيَك بكا و شتيَك بنووسيَ. ة، سةردةمانيَك لة سوثادا عةريف بووقاميقام

ورطةزلةكةيدا ديَينَ، كة قايشيَكي ضةرمي ليَوار  بة دةنطيَكي طرِ و ناخؤش روو دةكاتة خةَلكي، دةستيَك بة
ةو دواوة سوورضنراوي ثاني ليَ بةستووة و، ئةوجار دةسيت دةخاتة طريفانةكاني ثانتؤَلة فشوفؤَلةكةي و سةري بةر

 :دةبات و، غةوغةوة دوو ضني سيَ ضينةكةي دةردةخا
 ـ باشة، هةمووتان هاتوون؟

 :يةكيَكي بنةماَلةي زطاماي ثريِيَ، ورديلة و تاوةسووت، كة ئيَسكي ثةراسووي دةرثةرِيون، دةضيَتة ثيَشيَ
ا كويَر بووبيَي؟ دةي باشة، نةك. خؤ بةضاوي خؤت دةبيين هةموومان ليَرةين. قاميقامـ ئةريَ ثرسياريَك، جةنابي 

 ئةوة شكوري خواي لة كةنطيَوة؟
 :ـ تيتزا ئؤييتَ، بة قةمشةرييةوة طوتي

دةي واية، يةكيَكي هةموو رؤذيَ . لةو دةمةوة جووضكة بة خرِي قووت دةدا. قاميقامـ لةودةمةوة كة بووةتة 
 كيَ هةية ئةوة نةزانيَ؟. جووضكة حةثةلووش بكا، ضاوي سوور دةبن
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 . ثياو و مندالَ، هةموو وةك مريشك دةكةونة طارةطار و ئانيشك لة يةك دةكوتنذن و 
ثيَتان دةَليَم ثووتيَك ضةند . ثةلة مةكةن. من مشووري ئةو جووتة ضَلمنة دةخؤم: بة دةنطيَكي نووساو دةَليَ قاميقام
 .ئةمرِؤ نةبيَ، سبةي ليَكي دةردةكةين. خةمتان نةبيَ. كيلؤية

 .بة ثردةكةدا دةثةرِيةوة و دةضيتة الي دنكةكةتشةويَك لةم شةوانةي . قاميقامي لةم شةوانةدا، ـ وا باشرتة بَليَ
ذنيَك لة ئاثؤراكة ديَتة دةريَ و، ضةند هةنطاويَك : خةَلكةكة جار بة جار غريةتيان وةبةر ديَ

 .قاميقامئةوة سيظا ثيَرشؤية، ئةو بيَوةذنةي دنكي : دةكشيَتةوة
تةنيشت زطامائيَوة خؤي داوةتة سةر طؤضانةكةي و، روو دةكاتة خةَلكةكة و بة نيكؤالس نرانكا، لة 

 :بؤَلةبؤلَ دةَليَ
 .ـ بة خواي لة دَلم ضةقيوة ئةمرِؤ شتيَك دةقةوميَ

 .دةَليَي دةيالويَنيَتةوة. ذووظيَتيَي ثؤليس دةستيَك بة قؤنداغي تفةنطة كارابينيةكةيدا دةكيَشيَ
خؤ ئيشةآل لة سةر سوعبةتيَك بةتةما ني . هةرامةية فرِيَ بدة سةرؤكئةو : ئينؤ ئودؤدؤيي دةَليَ

 قورقومشمان ثيَوة بنيَي؟
جا خؤ ئةطةر بشيهةويَ وا بكا، تؤ ثيَت واية قووني ئةوةي هةبيَ؟ : تيتزا ئؤييَ لةسةر قسةكةي دةرِوا

 .خؤ يةك دوو كةس نني، بةشي هةموومشاني فيشةك ثيَ نيية
طوندي ليَي دةضنة ثيَش و . دةبا و، دةست دةكا بة ثرِكردنةوةي تفةنطةكةي ثؤليسة رةنطيَك ديَينَ و

ثؤليسة تفةنطةكةي سوار دةكا، ثةجنةي لةسةر ثةلةثيتكة دادةنيَ و نيو . تةنطي ثيَ هةَلدةضنن
دوو هةنطاو دةكشيَتةوة و  قاميقامبؤبؤليَتيَي . سكرتيَر هةنطاويَك دةكشيَتةوة. هةنطاويَك دةكشيَتةوة

 .دا دةكاتةوةناحيةخؤي بة  لة ثرِ
 :ثؤليس دةَليَ

بؤميان بانطهيَشت كردوون، ئةمريَكي تازةي . ـ خؤ بانطهيَشتمان نةكردوون بيَن ليَرة قسةي قؤرِ بكةن
برِياري داوة، بةياني، تاوهةآلت، هةموو ئةو طوندييانةي لة سةر ثاريَزطار . ثاريَزطارتان ثيَ رابطةيةنني
لة سبةينيَوة تا تةواو . كار دةكةن، بضنة طردةكةي ئاغا بؤ ميَوضةقاندنزةوييةكةي طراسيم ئاغا 

 .دةبيَ
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دةي ديارة، ثاريَزطار هةر دةبيَ ئةمري : ئةلسكاندر ئؤظيَديَيينَ، بة دةنطيَكي زؤر ناخؤش هةرا دةكا
ن ضما ئاغا خةزوورةي نيية؟ خؤ واية، ئةطةر هات و ئةمرِؤ نا سبةي بة ويسيت خوا يا. وا بفةرمويَ

 .شةيتان ورطة زلةكةي طراسيم ئاغا تةقي، ئةوا رةزةكة بة مريات بة والي دةبرِدريَ
ـ ئةريَ سةرؤك، ئيَمة بؤ دةبيَ بضينة بيَطاري؟ خؤ لة طريَبةستةكةماندا : ئيَلييَ طاسكانؤ دةثرسيَ

. تةوةمن خويَندةوارم و، بةر لةوةي طريَبةستةكة ئيمزا بكةم، ورد خويَندوومة. مةرجيَكي وا نيية
دةي باشة، وةختايةك شتيَكي وا لة طريَبةستةكةدا نةنووسرابيَ، ديارة منيش ناضم بة سوخرة ميَو بؤ 

 خؤ بة زيندوويي كةوَلم ناكةن؟. حةزم ليَية بزامن دةتوانن ضم ليَ بكةن. ئاغا بضةقيَنم
 .ثؤليسة ديسان تفةنطةكة بة كؤَليدا كردةوة و قاقايةكي كيَشا

. ان دةتانةويَ بَليَن ضي؟ طرينط نيية لة طريَبةستةكةدا ض نووسراوة و ض نةنووسراوةـ بةو قسة قؤرِانةت
فةرمامنان ثيَية بتانهيَنينة دةريَ و . جا ئةوة دةيبيين، وةك بَليَي ئيَمة بيَكارين طويَ لةوانة بطرين

ةوال دةبيَ بتاننيَرينة سةر كار و، ئةوانةش كة سةربازييان كردووة، دةزانن، فةرمان بيَ ئةمالوئ
وةك باوكيَك . دةتانةويَ خويَن برِذيَ؟ لةسةر من نيية جا بؤ كةريَيت دةكةن؟. جيَبةجيَ بكريَ

دةبيَ يارمةتيي . نسحةتتان دةكةم، بيَ يةك و دوو بضنة سةر طردةكة و فةرمانةكة جيَبةجيَ بكةن
امي وايان بؤ هيَناوة هيض ناردووية لة فةرةنساوة نةم. بدةين ئةو بةستةزمانة رةزةكةي بضةقيَنيَتةوة

بؤضي ئةوةندة كةرن؟ حةز ناكةن لة رةزيَكي باش و بةثيت لة بةر طوندةكةتان . ثةتايةك باشاري نةكا
 بيَ؟ حةز ناكةن تريَيةكي باش خبؤين؟

بةآلم حةز دةكةين تريَيةكة هيي رةزي خؤمان بيَ، نةك هيي رةزي . ـ دةي ديارة لة خوامان دةويَ
 .نيش ناويَريَ دةست بؤ شيت ئاغا بةريَضونكة شةيتا. ئاغا

ئةوة ض شتيَك ئةو غريةتةي وةبةر ذنةكةي كرييتزا . تا ئيَستا هةر ثياوةكان جوابةجةنطيَيان كردبوو
 سثيَرياتؤ نابوو قسةي وا بكا؟

 .ثؤليسة دةمي بوو بة تةَلةي تةقيو
 :ستانسكؤي سكرتيَر دةمي هيَنا ثيَشيَ و طوتي



66 

 

ئيَوة دةتوانن ضةندي . سةرؤك راست دةكا. ئيَوةش بؤخؤتان رةز بضةقيَنن ـ جا كيَ ثيَشي طرتوون؟
ثيَتان خؤشة رةز بضةقيَنن، بةآلم جاريَ وا باشرتة لةسةر زةوي و زارةكةي ئاغا تاقيي بكةنةوة، بزانن 

 .ئةو نةمامة بيانيانة ئاو و هةواي ئيَرةيان ثيَ دةكةويَ يان نا
 !كةمان لةسةر زةويي ئاغا بيَـ ياني بة كاري خؤمان، تاقيكردنةوة

ئةقَلتان بةوة ناشكيَ، كة بزانن ئاغا ـ زؤر دَلخؤشن ها؟ ئةي ثيَتان واية كةي دةبيَ تاقيي بكةنةوة؟ 
 ...ئاخرييةكةي

 :دةنطيَك لة نيَو ئاثؤراكةوة دةَليَ
 .ئاغا ئةوةندةي خواردووة، ورطي خؤي ثيَ هةَلناطرييَ. ـ ديارة، ديارة

ديسان سةروسةكيت لةبةر هةيوانةكةوة  قاميقامبؤبؤليَتيَي . ياندا زاَلةثؤليسة ديسان بةسةر
 :دةردةكةويَتةوة و، بة سرتة شتيَكي ثيَ دةَليَ و بة لةبزيَكي طاَلتةجارِانةوة دةَليَ

 ناتانةويَ بضنة سؤخرة؟... ـ دةي باشة، ياني ئاوا
 .خؤ ديارة غريةتي هاتووةتة بةر

 ي بؤ بضني؟ـ لة طريَبةستةكةماندا نيية، دة
 ".دةضن"ـ بةآلم من ثيَتان دةَليَم 
 : خةَلكةكة ويَكرِا دةَليَن

 ".ناضني"ـ ئيَمةش دةَليَني 
 .شةش ثؤليسي سوارة لة ثشت ئاثؤراكةوة ريز دةبةسنت. لة الي ويَستطةوة زرمةي ناَلي ئةسثيَك ديَ

. ازدة كةسي ثؤليس، لةويَندةستةيةكي دو. هةر وا ضةند قؤناغيَك دةبيَ: طوندي بانيَئاسا زؤر نزيكة
عةريف بؤرال . ثؤليس تفةنط بة شانةوة و دار بة دةستةوة لةسةر ثيَن. ديارة جطة لة عةريف بؤرال

كورتة، دةَليَي كة ئاسايش و تةناهيي ناوضةكةي ثيَ سثيَردراوة، ثياويَكي خرِيلةي مسيَلَ شؤرِي مل
 .سةري لة نيَوشاني ضةقيوة

 ـ ض باسة؟ دةَليَن ضي؟
 ـ هاتوون ضييان ثيَ طوتووي جةنابي عةريف؟: دؤدؤيي دةثرسيَئؤ
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 .ـ دةَليَن ئيَوة بةتةما نني بضنة كار
 .خؤ لة طريَبةستةكةماندا نيية. ـ ديارة ناضني

 .جا ئيَستا ليَتان روون دةكةمةوةطريَبةست؟  ـ
بة : كويَ بيَ داديَ دار لة ئامسانيَ ويرِةي ديَ و، لة. ئاماذةيةك دةكا و ثؤليس دةوري ئاثؤرا دةطرن

رادةكةن، ... طوندي دةست دةكةن بة راكردن... سةر و بة دةموضاو  و ثشتةملدا، بة نيَوشاندا
تا نيَو كؤآلنانيش هةر . ثؤليس بة ئةسث وةسةريان دةثةرِن. سةرةنطريَ دةبن، دةخليسكيَن، دةكةون

  .نذنان دةزيرِيَن. زةبري دار و تيَآلش هةر دةباريَ. راويان دةنيَن
 ناحية بةردةم لة. دادةبةزن ئةسث لة ثؤليس. ةندبمةَل دةيانبةنة و دةطرن ئؤظيَدنيَ و ئؤئيَ تيتزا و ئودؤدؤئيَ

 بة ئةوةندةيان و دةكةن فةالقة لة بةندييةكان. دةطرن دةستةوة بة سواركراوةكانيان تفةنطة و، دةطرن كيَشك
 قةمضييةكانيان خؤي بؤرال. خويَن و شوخالَ دةبيَتة ميانئةندا ئازاي دةدةن، ليَ خةرةزةنحةيزةران و  و قةمضي

 .دةدا خؤيان وةثيَش بانيَئاسا بةرةوالي و، دةدا شةتةك ثشتةوةرِا لة دةستيان دوو هةر دوايي. دةدا ليَ
 ثؤليس بنكةي بنكةو و هةَليانستاندوون ثيَيان بة وا هةر بةياني كةرِةي سبةينيَكةي، بؤ كة دةبيستينةوة، دواتر

 .بكريَن دادطايي ئاذاوةطيَرِي تؤمةتي بة ئةوةي بؤ شارةديَ، ناوةندي تؤرنؤي ناردووياننةتة و دووياننبر
 دةستةيةكي ضةند دةبنة و، دةكريَن دابةش و، هيَنراون بةشةمةندةفةر ثؤليس دةستةيةك تاوهةآلت، دوايي، رؤذي

 طردةكة سةر دةياننيَرنة و دةطرن سوخرة بة ةدانيئاو خةَلكي هةموو و، دةطةرِيَن طوندةكة ماَلةومالَ و، هيَرشبةر
 .بضةقيَنن ميَو

 ليَ كاثكادا فرانتس ضاوديَريي ذيَر لة ئاغا، رةزةكةي ماوةيةدا لةو. دةميَننةوة ئاواييدا لة حةفتةيةك ثؤليس
 .بكيَشن رةزةكةدا يربةدةو بةرزيش و طةورة ثةرذينيَكي دةكريَن، ناضار طوندي ئاخرييةكةي و، دةدريَ

 شتيَك هةموو... و خوارد تيَهةَلدانيان زيندانيَ لة مانط سيَ. ئاوايي هاتنةوة نؤئيَل ثاش" ئاذاوةطيَرِةكة" سيَ
 .برِايةوة

 لةو. بيَويَنة شتيَكي بووةتة ئاغا طراسيم رةزةكةي ئيَستا ئيرت. تيَثةرِيوة مةسةلةيةدا ئةو بةسةر ساَليَك ضةند
 دراون كَلؤش و كا وةبن ثار ميَوانةي ئةو و دةضن ئاوايي خةَلكي هةموو ةهاربةهارةوب. نابيين وا شيت كةوشةنةدا

 هةموو رةزةكةش وةرددانةوةي و تةكميش بؤ. دةدةن وةبةر هيَضكيان و، ديَننةوة دةريان نةيانبا، شةختة ئةوةي بؤ
 ئاوايي خةَلكي ووهةم دي جاريَكي كةوت، زوقم يةكةم كة ثاييزانةش. بذار بؤ جاريش ضوار ساَليَ. دةضن طوند
 .رِنني تريَ بؤ ئةجمارة و، دةكريَنةوة بانط
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 و دادةنيَن سةري لةسةر ثياويشيان دوو و دةدةنيَ زةمبيليَكيان يةكةي هةر رةزةكةوة، نيَو بضنة ئةوةي ثيَش جا
 .دةكةن دةمبيَن منداَلةكانيش تةنانةت
 ئةو. دةطريَ بنيادةم دةمي ثيَش و كراوة وستدر ئاسن تؤرِيَكي لة دةمامكيَكة، جؤرة *ضيية؟ دةمبيَن دةزانن

 دةتوانيَ بوو، ثيَويست ئةطةر تةنانةت بدات، هةناسةش ثيَيدا دةتوانيَ بنيادةم. واية هيََلةط تؤرِي وةك دةمامكة
 ا،دةد هةولَ سكرتيَر ستانسكؤي. زارييةوة خباتة تريَ طالرة يةك ناتوانيَ كلؤجيَ بةهيض بةآلم بدا، فرِيَ ثيَدا تفيشي

 .بكاتةوة روون بؤياني و بطةيةنيَ تيَ طوندييةكان
 دانيَني واي ئةطةر خؤ. رنني تريَ ديَنة كةس سةد ثيَنج تا ضوارسةد رؤذيَ هةموو. دةكا وا بؤ ئاغا ديارة جوان خؤ ـ

 .دةشكيَينَ ئاغا ثشيت زةرةرةكةي خبؤن، تريَيةك هيَشووة شةويَ تا بةيانييةوة لة كامةيان هةر
 دةنكي هةر سوور، سثي، تريَي رةشة، تريَ. عةرزي طةيوةتة سةريان و داهاتوونةوة هيَشوو لةسةر يَو،م ثؤي و لك

 رنينةكة تريَ ئةطةر. ناكريَ ديارة دةي بدريَ؟ بةفريِؤ جوانة سامانة و سةروةت ئةو دةكريَ ضما. طويَزيَك هيَندةي
 و، بةثيتة ساَليَكي بةآلم. تريَية لةوةندة ضش يبَليَ و بنووقيَين ليَ ضاوي دةكرا ديسان بواية، رؤذ يةك هةر

 بيَ، ضاويَين بيَ بةروبووةكةي دةكريَ، خزمةتي و دةثاريَزريَ ضاوديَري ريَوشويَين ثيَشكةوتووترين بة رةزةكةش
 .دةخايةنيَ حةفتة دوو كةمةوة بةالني تريَرِنةكان، كاري و، زؤروزةوةندة

* 
* 
* 

 كاذيَري و كون هةموو دةَليَي هةر. ناكاتةوة خؤشي و دةباريَ بةفر. ديَ َلةينيَ كوانووةكة نيَو ئاطري و زستانة
 هةتا ثيَشدا لة خؤش، خؤش و لةسةرخؤ. ناكاتةوة ليَي و دةباريَ بةفر ئاوا ثاييزيَوة لة هةر. كردووةتةوة ئامسانيان
 ماَلةوة بةر لة. بنيادةم ثشتويَين طةيشتة و ترازا لةويَش دواجار و ئةذنؤ سةر تا. هات قولةثيَ و طويَزينط
 و بةرخةكان ئاخةَلي و كاديَن تا يةكيش و، بريةكة سةر تا يةكيَكيان كراونةتةوة، كؤآلنيَ لة باريك باريك ريَضكةي

 .دانطة
 

 .نؤ... ضوار سيَ، دوو، يةك،

                                                           
:دةفةرمويَ خةيامدا تةرجةمةكةي لة هةذار مامؤستا *  

داماَلي كةران و طا دةم لة دةمبيَين.... هات جيَذن ئةوا بةربوو رةمةزان طيَرةي  
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. رؤيوة و خؤي تةبةرناوة غريةتي يةكيَكمان بةآلم زياترين، لةوةش دةويَ، راستيت ئةطةر. ذووريَكدا لة منداَلني نؤ
 .نةطرتووة بةربينطي ئيزرايل و زيندووة هيَشتا. خؤش هةواَلي. دةنيَريَتةوة بؤ تازةمان هةواَلي

 ذوورةكة: بكةين دابةز و هةَلبةز خؤمان دَلي كةيفي بة ناتوانني بةآلم هةَلدةثرِووسكيَني، يةكرت سةروطويَالكي بة
 خؤمان طةمةي ئيَمة حاَلةشةوة بةو. ثةجنةرة ئةوال و دةرطاية ةويَئ خةوة، تةخيت ئةوال ديوارة، ئيَرة. تةسكة
. دةطيَرِينةوة يةكرتي بؤ هةقايةت. دةطيَرِين وةسةرخؤمان ماَلةكة و، دةكةين يارييةكةمان بتوانني ضؤني. دةكةين
 .نابيَ رتيَ بيستين لة ثياو خؤ خؤشة، ضةندة" سوورة مانطا" نةقَلي كة ئاخ. داديَنني يةكرتي لة مةتةَلة

 .لة ئامسانة  هةورو تاَلةكة و لة هةموو دنيامان جويَ دةكاتةوة. ثةجنةرة خؤَلةميَشيية و لة دةرةوة بةستوويةتي
سويَسكةي كلك بةَلةك و قاآلوي دةم ثرِ لة هةرا و بةقريِةقريِ، كة وةك عاباكةي ئةو قةشةيةي لة وةآلمي سآلومدا 

ضؤلةكة خؤيان بة شووشةي دةرطا و . كاندا فرِكان فرِكانيانةانئةرخةوتف دةكاتةوة، رةش رةشة، لة نيَو 
سةيرة، يةكيَكيان خاَلي ... ضؤلةكةي وةك ئامسانةكة خؤَلةميَشي، بطرة لةويش خؤَلةميشيرت. ثةجنةرةكةدا دةدةن

 .سوور سووري بة سينطةوةية
 .زستانة

. وةكةي بستيَكي بةفر لةسةر كةوتووةكآل. كابرا وةذوور دةكةويَ. سةطوةرِيَكة هةر مةثرسة. هةرا و هؤريا
 :ديسان سآلو دةكا و دادةنيشيَ. دايدةنيَ و دةيتةكيَينَ

 .ـ خؤشحاَلم هةمووتان بة ساغ و سآلمةتي دةبينم
 .ـ بةخيَرهاتي خوارزا طيان

بؤ الي . مةتارةيةكي طةورةي بة نيَوقةدةوةية، كة رةنطي سوورة و خةتي ثاني رةشي ثيَوةية. ثاسكؤي ثوورمة
 .هةر كام دةبيَ قوميَك ئارةقي ليَ هةَلدةن. باوكمي رادةديَريَ

 .*من برازاوام. ـ هاتووم ئةمشةو بؤ زةماوةندي ستاني دراوسيَمان ليَتان بطيَرِمةوة
 .ـ ديَني

منيش . كاكة ئيؤنيشم لةطةَليان دةضيَ. خوشكة ئيَظانطلني و ريتزايش. دايكيشم. باوكم وةرِيَ دةكةويَ و دةرِوا
 .سيَ ضوار طؤضانيَك ليَمان دوورن. ةكة لةو ماَلةي تةنيشتمانةدزةماوةن. ن ليَ دةكةمة بارخؤميا

. زاوا، واتة دادا ستانيكاي براي دادا ميهاالكيَية، كة ماوةيةك لةوةبةر لةطةلَ خوشكة ميرتا زةماوةنديان كرد
ديَشيَ، كةوضك كةوضك نةومتان بةطةروودا ئةو بيَوةذنةي، وةختايةك ئاَلوومان ديَ و قورِطمان . كورِي نةنةثيَرتان

 .دةكا
                                                           

*
 .يان دةَليَن برازاوا، زؤر جاريش تايبةت بةو كةسة دةَليَن كة دةضى ثشتويَين بووك دةطرييَشايي و زةماوةند ثيَ نةي دةضنة سةرديارة بة هةموو ئةو طةجنا 
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هةردوو كورِةكةي بويَر و ئازا و بةغريةتن، كة وةك ئيَمة لة سةر سيَ ثارضة زةوييةكةي بليتؤري و سايليَ و سيَكارا 
 .رةعيةتي دةكةن

زي طةش و ذنيَكي ضاوب. لة طوندي ئايؤئاساي نيزك ئؤلت. داداميهاالكيَ، لة جيَيةكي زؤر دوور ذني هيَناوة
طؤنييةكي . لة كاركردنيَ زؤر طورجوطؤَلة. ثيتؤَلة، كة وةبالَ بةستؤي بوختانكةري ئاوايي، دؤخينيشي تؤزيَك شلة

كةَلثنة و دةنطيَكي ناخؤشيشي هةية، . سةدوبيست كيلؤيي وا بة كؤَلي دادةدا، وةك بَليَي تووكي مريشكي تيَداية
اريكان بةسةردا ديَ، ئةو طةجنانةي تازة خؤيان ناسيوة و ميزيان كة ت. وةك دةنطي طرِي ثياويَكي ثةسيوطرتوو

 .لة دةوري كووخةكةي نةنة تيَرا دةخوليَنةوةكةيف كردووة، 
 .ظاسيليَي ـ كورِي ظيكؤ مامة طةورةكةم ــشم، لةوانةية كة ضاويان هةر لة الي ماَلي نةنة ثيَرتاية

ـ ئاخري هةَلي : شةو و رؤذ ظاسيليَ لؤمة و سةركؤنة دةكاكم ئةطةرضي ئيَمة نيَوامنان لةطةلَ ئامؤذمن نيية، باو
هةتيو، خؤ . ئةمرِؤ نا سبةي ميهاالكيَ تيَآليةكت لة تةثَلي سةري رادةكيَشيَ و ميَشكت دةثذيَينَ. دةطرييةوة

 .تازةت ذن هيَناوة، ديسانيش ضاوت هةر بةدواي ذني ئةم و ئةوةوةية
 ـ ميَشكي من دةثذيَينَ؟ ئيي من؟

. هةر بةراسيت، بةس ثؤثنة و ثةرِي لة كةَلةشيَر كةمرتة. ك كةَلةشيَر دةست بة قاسثةقاسث دوور دةكةويَتةوةجا وة
 .رديَنيَكي بزنانيي تةنكي لة سةر ضةناطةي داناوة و، السارانة نايتاشيَ

 .ـ ئةريَوةآلهي ميَشكي تؤ
 ـ ئةي ئةو تيَآليةم بؤ ثيَية؟

خؤ ديارة . ةك ظاسيليَ و هةرزة و ثةرزةكاني دي ناشَليَ كةرتان بةضةنديباشة، دادا ميهاال، هةر بة خةَلكي و
سةرسثييةكاني ئاوايي وايان . بةآلم خؤ دوور نيية هيي بيَ طونيي ميهاالكيَ بيَ. ذنةكةي وةجاغي كويَرة و نةزؤكة

، هيض دوور نيية لة طويَ خويَندووة، كة ئةطةر ضاو بنووقيَينَ و، طويَ نةداتة هيَلكةدؤرِاندنةكاني ذنةكةي
. ئةوةي لة باخةكةي تؤدا شني بيَتةوة، هيي خؤتة. منداَليَكي كاكؤلَ زيَرِينيان بيبَ و، وةجاغيان رووناك بيَتةوة

يَتةوة، كة خوشكة ميرتا لة رؤذي جطة لةوةش، بؤ ثيَتان واية دادا ميهاالكيَ ئةو ملوانكةيةي لةبري دةض
لريةي زيَرِي ثيَوة دةدرةوشانةوة؟ خؤ لةودةمةوة تا ئيَستا، شةش زةماوةندةكةيدا بةخؤوةي خستبوو و، شةش 

ئةوةش لة سايةي ئةو . ئةي لةو ذنة طورجوطؤَلةي. لريةي ملوانةكةكةي بووةتة نؤ لرية و هةر زياتريش دةبن
 .مةسةلةيةوةية، كة ئةم سالَ ثاييزيَ لة كاتي هةَلطرتنةوةي طةمنةشاميدا قةوما

: ضيية طوَلينطة سةوزةي بةدةستييةوة بوو، وردة ئاماذةيةكي بة خوشكة ميرتا كرد كريستؤفورة ورطن، بةو قةم
 ...كة بيَتة نيَو عةمبارةكة، بؤ الي من
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 جا بؤ نةضيَ؟
ذنةكان كة لة دةوري كؤطا طةمنةشامييةكة هةَلرتووشكابوون و هةنديَ لةسةر ئةذنؤ بوون، لة بنةوة ثيَدةكةنني و 

 .ان بوو بزانن كةي ديَتةوةسرتوخرتيان بوو و، ضاوةرِاوي
 . خوشكة ميرتا زؤري نةطنخاند و بةدةم كؤكردنةوةي تةشكوداويَنييةوة لة عةمبارةكة هاتة دةريَ

 دةي دةي، بؤمان بطيَرِةوة بزانني ضيي ليَ كردي؟: ذنان بة راكردن بةثريييةوة ضوون
 .ية، خؤ هةر لة قسةي زل ئازايةـ كضيَ دة الضن ال، وةآل هيضي ثيَ نةكرا، ئةو كةرة دةستوثيَ سثيلكة

ئةسثةكان . ئيَواريَ كة دادا ميهاالكيَ هاتةوة ماَليَ، عارةبانةكةي ئةوةندة قورس بوو، هةر جريِةي تؤثةي دةهات
بةآلم طوندييةكاني ديكة، هةرضي دةستيان كةوتبوو، . وا كةوتبوونة هانكةهانك، دةتطوت بةردت ليَ بار كردون

 .ئةوةندةي كة بكريَ لة قووني عارةبانةكةياني ثةستيَون و بيهيَننةوة ماَليَ. وثيَنض شةش ربة ثرت نةبو
ئةو كريَكارانةش ئةطةر . ئةوانةي لة مَلكي ئاغاكاندا رةعيةتي دةكةن، زؤر زةمحةت دةكيَشن و شةكةت دةبن

. ئي خؤيان بةرن نيية دةست بؤ بؤيانثارضة زةوييةكيان هةبيَ، بةر لة كيَآلن و داضاندني زةوييةكاني ئاغا، 
 .ثؤليسيَك لةويَية، بؤ ئةوةي وةبرييان بيَنيَتةوة

كة لة هةَلطرتنةوةي بووينةوة، . طةمنةشامييةكة كؤ دةكةينةوة و دةيبةينة بةردةم عةمبارة و سايلؤكان
و سيَ بةش هيي ئاغاية . سةروسةكيت ئاغا و كويَخاكةميان ليَ ثةيدا دةبن، بؤ ئةوةي مَلكانةي خؤيان هةَلطرن

ضونكة تا نؤئيَل دةنكة طةمنةشامييةكيش ضيية لة هةمبانةتدا ناميَينَ . ياني هيضمان لة هيض. بةشيَك هيي تؤ
ثاش دوو . ئيرت هةَلدةسيت دةضية عةمباري ئاغا طةمنةشامي يان طةمن قةرز بكةي. بيبةية ئاشي ليَي بكةي

 .سةعات مةحتةلبوون لة دةم ثةرذينةكة، جا نؤرةت ديَ
 ضةند توورةكة طةمنةشاميت دةويَ تودؤر؟ـ ئيَ، تؤ 

 .ـ سيَ توورةكة طؤطؤئاغا
يان نةقدي بيدة، يان ساَلي داديَ، ثاييزيَ هةر توورةكةي، سيَ توورةكةي : ـ كةيفي خؤتة ضؤني ثاك دةكةي بيكة

 .ديَتة سةري
 .ـ خؤ ثارةي نةقدم نيية طؤطؤئاغا

 .شة دوازدة توورةكةئاخري بؤ سيَ توورةكة، دةبيَ نؤ كيسة بدةي، جاري وا
بةو حاَلةشةوة وةرزيَر . بةر لة نؤئيَل طةمنةشامي زؤر طرانة، بةآلم لة ثاييزيَدا دةبيَتة طةثجارِ و هةر سووك دةبيَ

كاربةدةسيت خةزيَنةي حوكمةت، هةر . ناضارن بةرهةمةكةيان هةر بةو نرخة سووكة بة ئاغا بفرؤشنةوة
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هةر كةس . ماَلياتةكان دةبيَ يةكدابةدوو بدريَن و، طونديش دةيدةن. خولةكيَكيش ضيية لةسةريان راناوةسيتَ
 .ي خؤي هةرزانفرؤش دةكريَونةيدا، ماماليطا و راخةر و سيثاَلي ماَلةكةي لةبةر ضا

* 
* 
* 

دادا ستانيكا، بةثيَضةوانةوة . دادا ميهاالكيَ، زلة و كةتةيةكة، هةر دةَليَي هةرضي خواردوويةتي، داينةناوةتةوة
لووتي، وةك دةنووكي مريشك هاتووةتة سةر . ةيةكة، دةَليَي بة دار لة سةريان داوة و نةيانهيَشتووة هةلَ بداورديل
كضة : كضؤَلةيةكي خةَلكي ئاوايي مارة كردووة، جيازيَكي باشي هةية. ضاوي حيز و بَليَي و نةَليَي خيَلن. زاري

. دةَليَي طورزةي طةمنة بادراوة. ة دريَذةكةي كةزي كردووةدةموضاوي شَلةية و قذة كاَل. كالَ و رةقةَلة و ورديلةية
تةنوورة طنجاويية كؤبةطرياوةكةي لةثيَ دةكا و، لةسةر كراسةكةي، كة ليَوارةكةي بة رةنطيَكي شني دووراوة، 

شةش . ميَطةليَكي زؤر. ئيَلةطيَكي كةوَلة بةرخ لةبةر دةكا، ياني باوكي جطة لة زةوي و زار مةرِيشي هةية
سةرباري هةموو ئةوانةش، عارةبانةيةك ثرِ . كي دابةستةش لةطةلَ جيازةكةيةتي و، مانطايةكيش كة تازة زاوةشة

جطة لة هةموو ئةوانة، ئةو زةوي و زارانةي لةو دؤَلةدان وا، كة . لة قوماش و جلوبةرطي جؤراوجؤر و مافوور
 .ة، هةمووي لة قةباَلةي كضة كراونبيَستاني بيَستانضيية بؤَلطارييةكاني ئةوبةري دانووبيش لةويَي

 :الوان، كة لةبةردةم ماَلةكةي كؤ بوونةتةوة، دةَليَن
 .طةوهةري وا لة هيض كويَ دةست ناكةويَ وةآل  .ـ خؤشبةخيت سةطباب

يةكيَكيان جيازي بووكي تيَداية و، ئةوي ديكةشيان لةطولَ داوة و . خانووةكة دوو ذووري هةية و دوو كوانوو
نازميةي ثةشم و باَلنجيان داناوة و، مافووريشيان لةسةر . ةتةوة و كردوويانةتة ثةردووي بووك و زاوارازاندوويان

 .حةسريةكاني جاران راخستووة
لة دةم ديوارةكانةوة، كورسي و نيوكورسيي دؤشةكضة . م داهيَناوةتازة طةرِي شاييان طةر. و بةزمةيئةي لة

. بؤني شؤرباوي سارماليس و بةزي بةراز دنيا دادةطريَ. سةر كوضكاورنمةجنةَلي بضووك لة. لةسةريان ريز كردووة
ضيَشيت كةلةم و طؤشيت . ميوان ئارةقي طةرم دةخؤنةوة، لة دةفري طَليندا و، بة دةست دؤَلمة لة زاريان دةئاخنن

ندوورييةوة بدةن، نانةكة طةرمة و طةآلطةآلية و زةردة وةك زيَرِ، ضونكة بةر لةوةي بة تة. ي فيالنةنيش بةثازابةر
دؤميَكي دةموضاوي خرِويَلكاوي كةوانة . زؤرِنا و دووزةلةكةش طةرميان كردووة. زةرديَنةي هيَلكةيان تيَ هةَلسووة

نان و خواردن بؤ ئةو طةجنانةش دةنيَرن، كة لةو دةموساتانةدا بةبيَ . بة ذيَي سازةكةيدا ديَينَ، كة الوةشي طرتووة
هةر وا بةسةر ثيَيانةوة، ثاروو و . يَن، هاتوون و لة داآلنةكةدا كؤ بوونةتةوةئةوةي كةس بانطهيَشيت كردب
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ئارةقي راكييشيان دةدةنيَ، لة دةفري . قةثووضكةي كةلةمةكة لة زاريان رؤ دةكةن و ئاوديوي ورطياني دةكةن
ة و، لة خؤشيان يةك هةر ضةند خولةك جاريَك، يةكيَكيان ديَتة نيَوةرِاسيت خةَلكةكةي نيَو حةوش. طةورةطةورةدا

 .بة خؤي دةقريويَينَ، هةر دةَليَي قريوةي ريَطرةكاني ساآلنة، كة دةيانقريواند، بؤ ئةوةي ليَك ئاطادار بن
كضان يةك يةك و جووجتووت فيزماَلكي دةدةنيَ و دةضنة دةريَ، بةرةو الي كاديَن و . تاريكة شةويَكة شري نايربِيَ

كة ديَنةوة، هةموو تةشك و داويَنيان طنج طنج بووة و سةر كوَلمةيان . شاميو كَلؤش و قالؤرة وشكةي طةمنةنيَ
 ؟!لة سةرمان... شني و مؤر بووةتةوة

شةمةندةفةرةكةي نيوةشةويَ، كة ثزيسكبارانيَت و هةموو طَلؤثةكاني داييسيَن، بة هانكةهانك ديَ و رادةبريَ و لة 
ووتي رةذوو، وةك ثؤلة زةردةواَلةيةكي سوور و بنةوشة بةسةر ئاورينطي نيوةس. دؤَلي طردةكةدا لةضاوان ون دةبيَ

طوندةكةدا هةَلدةفرِن و لةسةر ئةو دةريا بةفرة ديَوةزمةئاساية دةنيشنةوة، كة هةتا ضاو برِدةكا وآلتي داثؤشيوة و 
 .ئينجا دةكوذيَنةوة

 .زاوا دةسيت بووك دةطريَ و دةيباتة ثةردوو. نيوة شةوة
 .ـ وةرة ماري

 .ثيَت خؤشةـ ئةطةر 
 .ئاو دةلةرزيَ وةك بيي نيَو

ضاوي هيضيان ليَ . خؤم دةخزيَنمة نيَو تةشك و داويَين ذنانةوة و، خؤ دةطةيةمنة بووك و، سةيري نيَو ضاوي دةكةم
دؤمة خرويَلكاوييةكة، طةرمدا . لة ضاوي طويَرةكةيةك دةضن، كة خةريكن بةرةو كوشتارطةي دةبةن. ناخويَنريَتةوة
 :شترت لة سازةكةي دةدا و طؤرانييةكي مةستانة دةضرِيَهاتووة و ط

 ئةودةمةي من 
 كضيَ جوان بووم

 تاقانةي ماَلي باوان بووم
 

ذني بةقسةوباس و شةيتان و شؤفاري ئاوايي بة رةوةيةك منداَلةوة دةوريان دابوو، ثةردةي ثيَش دايكي بووك، كة 
وةك ضاوي قرذالَ روونة، . مينةكةي بنةوةي بووك ديَينَذووري ثةردوو هةَلدةداتةوة و، بةربووك كراسة هةوريش

 :دةيداتة بووك و دةَليَ. هيَندة روون دةتواني ئةوديوي جوان جوان ببيين و، سةري زماني ثيَدا بيَين دةدرِيَ
 .ـ هانيَ ماريسيكا، نةكا روورِةشي نيَو ئاواييمان بكةي

 .ضلميَردةي ثشت دةرطاكة ديَديَنة دةريَ و دةرطا ثيَوة دةدريَ و، دةنطي داخراني 



74 

 

 .يةكيَك طويَم دةكيَشيَ، ناستازيا ورطن، ذنةكةي بؤبؤكة
 ـ ئةوة ليَرة ض طوويةك دةخؤي، دايكةخؤطيَ؟

 ...ـ ئيَ، طوويةك هةر دةخؤم ئيرت
بيَ خوشكة ميرتا، دارة نيوةسووتةكةي نيَو ئاطردان بة خاكةنازيَك هةَلدةطريَ و لة طؤزة ئاوةكةي هةَلدةكيَشيَ، بة

 :ئةوةي سةر هةَليَينَ، دةيداتة دةست الوةكان، كة لةبةر دةرطا كؤ بوونةتةوة و ثيَيان دةَليَ
 .زياتريش. ـ لة عةرزي راكيَشن، وةك تفةنط دةنطي ديَ

. زورِناكة دةنطيَكي ناخؤشي ليَ هةَلدةسيتَ. دووزةلةضي طووث هةَلدةدا و بةتاَلي دةكاتةوة و دووزةلةي دةنطي ديَ
 :ويَلكاوييةكةش دةنطي ليَ هةَليَناوةدؤمة خرِ

 
 رةشئةمسةر مةرِؤ، خؤري ئاوامت
 تا رؤذي قيامةت هةر بةتةمامت

 
بة دةمانضة . هةتيومةتيو طؤزةي ثرِ لة سكلَ و ثؤلوو هةَلدةطرن و لة بةر ثةجنةرة طرم بة عةرزيدا دةدةن

طردةكان دةنطةكة دةطرن و . تةقة دةكةنتوركييةكاني كؤن، كة لوولةكةيان دريَذ و دةسكةكةيان سةدةفدار بوو، 
 .دةنط دةدةنةوة

 .زاوا وةك باي شةمالَ لة ثةردوو دةردةثةرِيَ و، بة هةموو تيين خؤي، دةرطاكة ثيَوة دةدا
 ض بووة، ماَلةكةمان ئاطري تيَبةربووة؟ بوولةرزة هةستاوة؟ ض بووة؟ ض قةوماوة؟

 :بةربووك بة ثارِانةوةوة دةَليَ
 !كراسةكةي بووكمان بدةية، بيدة بةمةبن.. ـ بنكراسةكة

لة نةنكيشم . ئةو قةحثةية دةميَكة دؤرِاندوويةتي. ـ بنكراسي ضي؟ تةرِةماشي ضي؟ من هيضم ثيَ نيية بتاندةميَ
 تيَطةيشيت؟. ذنرتة

الئيَ مارسيسيكا، لةو سةر تةخيت خةوةكة هةَلكورماوة و دةسيت لة الكةلةكةيةوة . ذن هرووذم دةبةنة ثةردوو
 :وة و دةناَليَينَنا

 .ـ خواغةزةبليَطرتوو ثةراسووي شكاندم
 .كابرا بة مست و ثيَلةقة شرِي كردووة. ضاوي هةَلمساون

 :ستانيكا هاوار دةكا
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. بيبةينةوة ماَلي بابي *دةبيَ بة سواري درمخ. دابونةريت ضؤنة دةبيَ وا بكةين. ـ هؤي دؤم، بيَدةنط بن
 .ن، ئةمسالَ تةرزة لة حاسآلمتان دةدا و مانطاكامنان دةمرنبيَت و وا نةكةي. دامودةستوور واية

 :خةسووي بووك واز ناهيَينَ
 ـ بةكيَ؟ بةكيَت داوة، بزامن، بة كيَت دؤرِاندووة؟

 .جا فايدةي ضي، ئةطةر بشيَليَ. ماريسيتكا متةقي ليَ ناية
ديَننة خواريَ و دةيبةنة دةر و  درخمةكة لة كؤَلةكةكةي قوونةباني عةمباريَ. هةموو بة فانؤسةوة ديَنة حةوشة

دةبيَ بووكي . دوو داري دريَذيش راست و ضةث و يةك دوو مةَلؤ درِوويان لةسةر داناوة. طايةكاني ليَ دةبةسنت
 .لةسةر دابنيَن

لةضكيَك لةسةر دةكا و دةموضاوي بة لكي لةضكةكة . مارسي سيتكا، تةندوورة كةوَلةبةرخةكةي لةبةر دةكاتةوة
ميواني زةماوةند هةموو كةوتوونة شويَين و، ضاوةش و شايةريش لة . خةريكن دةيبةنةوة ماَلي باواني .دادةثؤشيَ

بؤخؤيشي ثيَشرت دةيزاني دةبيَتة ئةو بةزمة و، هةموو خةَلكي . ثيَش ثيَشةوة دةرِؤن، بة تةثلَ و زورِنا و دةهؤلَ
دةي باشة، . اي ثشت بؤ ئةوةي بزانن ض قةوماوةئاوايي لة خةو هةَلدةسنت و دةرطا و ثةجنةرة دةخةنة سةر طازةر

 .خؤ ئيَستا هيض دةسةآلت نيية، بة قةبري بابيانةوة
ضاوةش بةندان دةَليَن، . حةشاماتةكة دةكةونة ريَ. بة راكيَش راكيَش دةيهيَننة دةريَ و فرِيَي دةدةنة سةر درخمةكة

. يَي كةمان سريِةي ديَ و، كةرِةنا دةَليَي قرث دةداتةوةزؤرِنا وةك بؤق دةقرِيَينَ و، ذ. بةآلم ئةجمارة بة طاَلتةوة
ثةجنةرة دةكريَنةوة و دةرطا ليَك دةدريَن و، سةطةل وةك . زورِناضي ليكي شؤرِ بوونةوة و لةسةر ليَوي بةستوويةتي

 .ئةوةي لة نةكاو هار بووبيَ، دةيكةنة حةثة و لوورة
امسانيَكي ناديارةوة، كة نازاني ضةندة بةرزة و، دةكةويَتة سةر لة ئ. بةفر دةباريَ، دةَليَي لؤكةت هةالجي كردووة

ئةو بةفرة قورسةي زةويي داثؤشيوة و بةستوويةتي و لة بن ثيَياندا كرتةي ديَ، بةفريَكي تازة، نةرم و ئاودار 
 .دةكةويَ

 .حةشامات، بة رووبارة بةستووةكةدا، كة هةر دوو بةشةكةي ئاوايي ليَك دابرِيوة، تيَدةثةرِيَ
سةروسةكيت باوكي لة الشيثانةدا . خةَلكةكة مةشخةَلةكانيان رادةوةشيَنن. ماَلي ماريسيكا لة تاريكيدا ديار نية

دواي هةمووان دايكي بووكيش كة خؤي لة ضارؤكةيةك . براي بووكيش يةك يةك ديَنة دةريَ. دةردةكةويَ
 .وةرثيَضاوة

 ـ ض قةوماوة، براينة؟
                                                           

*
 (ئةو شتة دداندارةي كا و كَلؤش و زؤر جاريش ضةوي ثيَ كؤ دةكةنةوة: )درم،/ درمخ 
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 .شةقَلي شكابوو! خةزوور ـ كضةكةمتان بؤ هيَناويةوة،
ئةوجار بةسةرخؤيدا زالَ دةبيَتةوة و دةزانيَ كةر لة كويَ . خةزوور وةك لة ئامسانرِا بةربووبيَتةوة، دةحةثةسيَ

باشة . لة ثرِ هةلينط دةدا و، قذي ذنة دةطريَ و رايدةكيَشيَ و بةعةرزيَيدا دةدا. كةوتووة و كوندة لة كويَ درِاوة
 .اني رةش و مؤر نابيَتةوةبةفرةكة نةرمة و، طي

 ...ـ ديََلة سة، تؤ دةتزاني، تؤ دةبوو بزاني
 .وازي ليَ بيَنة، برا خةريكة دةيكوذي: ميوان نيَوبذيواني دةكةن و دةَليَن. هةر دةَليَي فةردة طةض بةعةرزيدا دةدا

 ئيَوة بؤ دةمتان ديَنة ثيَش؟. ـ ياني ضي؟ بةئيَوة ضي؟ ذني خؤمة
دَلي، كة هةر هيَندةي نيسكيَكي ليَ هاتووةتةوة، . بووكيَ لة سةر درخمةكة نةبزووتووة. يَتةوةلة كؤلَ ذنةكةي دةب

 .وةك باَلي ضؤلةكة فرِةي ديَ، دةَليَي دةيةويَ لة سينةي بيَتة دةر
دايكي بووك و زاوا لة تةنيشت درخمةكةوة دادةنيشن و . زاوا و برازاوا و هةموو ميوانةكان خؤ دةخزيَننة ماَلةوة

ضما ئةو كراسة هةر بة بةذني وي . خؤ لةسةر شتيَكي وا بضووك ئيشةآل سةري نابرِن. دةست دةكةن بة سرتوخرت
 برِاوة؟

 :زاوا، كة لةداخان ثياَلةيةك ثرتي هةَلداوة، هةقدارانة دةَليَ
 .ـ جطة لةوةي لةطةَلتان خستووة، دةبيَ هيَكتاريَك زةوي و شةش شةك و طايةكي ديكةشم بدةنيَ

نةخيَر، ئيرت طووشت ... نةكا بتةويَ طيانيشم دةركيَشي. حيَو، مةطةر طووت بدةميَ، هةتيوة قوون رووتةـ ترِ
 ...ئةطةر ثيَت خؤشة ئةوة... نادةميَ

. ثةرداخ ليَك دةدةن و، وةك باران جنيَو بة يةكرتي دةدةن. ئارةق راكييان لةسةر ئاطري كا طةرم كردووةتةوة
 .وادةطمةن هةَلدةكةويَ شيت ئا

 ...تؤزيَك ضةورتري كةن دةي: ستانيكا وةك سواَلكةران دةثارِيَتةوة
نيو هيَكتار زةوي و سيَ شةكي . ـ دةي باشة، با خةَلكي ئاوايي وا نةزانن طوونةكةرم، قةيناكا شتيَكت دةدةميَ

 .ديََلة ضةتة. بةآلم هةر ئةوةندة و تةواو. كةوةسيَر
 .ـ بة من مةَليَ ضةتة

كةريَكي ديكة بؤ كضةكةم . بؤ ناَليَم؟ ئةطةر ثيَت ناخؤشة، هةر ئةوةندةي داوميَي، بةسة ـ جا كةيفم بيَينَ
 .هةستة ملت بشكيَنة دةي. دةدؤزمةوة، سةد لة تؤ باشرت

 ـ طوتت ضةندم دةدةيةي؟
 .ـ نيو هيَكتار و  سيَ شةك



77 

 

ا نةمدةهيَشت كآلوم لةسةر ـ باشة، قةيناكا، ضونكة زؤرم خاتر و جاميين ئةو ناسك و نازدارة دةويَ، ئةطين
 .ئةريَ هةر بةراست، شةكةكان با دابةستة بن. بنيَن

 ـ دابةستة؟
كةس ئاورِيشي . ماريسيكا لةسةر درخمةكة فرميَسك هةَلدةوةريَينَ. خةَلكةكة دةطةرِيَنةوة، بةآلم بةاليةكي ديكةدا

 .ة دةكةن و هةميش بة موسيقابة زرِةزرِي زورِنا، هةم طاَلتة بةو خةَلكي خوايشايةر . ليَ ناداتةوة
ضرضولؤض و شيتالَ شيتالَ وةك ورطي . ئامسان بةسةر كؤآلناندا شؤرِ بووةتةوة. خةم باَلي بةسةر طوندةكةدا كيَشاوة

 .ثريةذنان
 .ماريسيكا ئيرت كةلةكةي نايةشن

ثاش هةَلثةرِكيَ، كورِان  وةختيَك شينكة ديَتة دةريَ،. بةآل لة نيَو ئاوةداني، كةلةكةي زؤر كض ذاني تيَ دةوةسيتَ
 .*لة ثيَشدا ذوانطةيان دياري دةكةن. لةطةلَ كضان دةضنة سةر طرد و نيَو شيو و دؤآلن

 ـ تؤ لةطةلَ من ديَية طرديَ ئيلينكا؟
 .ـ ناوةآل

 ـ باشة بؤ؟
 .دةمةويَ لةطةلَ طيؤركيَ بضم. ـ ضونكة حةزم ليَ نيية

 .طةتان هةَلنةسوومـ ئاطات لة خؤت بيَ، ئةمشةو نةوتي رةش لة دةر
 .ـ جا ئةطةر حةز دةكةي باوكم شةقرتِيَنت بكا، وةرة تيَي هةَلسوو

 ـ ثيَرتؤتزا، تؤ ئةمشةو ثاش هةَلثةرِكيَ، لةطةلَ من ديَي بؤ سةر طرديَ؟
 .ـ بةو مةرجةي ئاقلَ بي، ديَم

 
كيَكيان لة ثيَش هةمووانةوة ية. كورِان وةثيَش دةكةون. زةردةثةرِ كة سوور هةَلطةرِا، دةسيت داوةتيَ بةردةبيَ

باوكي زؤري ثيَ دةنازيَ و لة . كورِة ثوورةكةي خؤم، ثارووطابؤنيَئا، ئؤكؤرديؤن ليَ دةدا. زورِنا يان مششالَ ليَ دةدا
ثارووي جطةرطؤشةم، هةر . ـ سةد هةزار ماشةآلي ليَ بيَ، ئةي لةو تواناية: مةخيانة لة سينطي خؤي دةدا و دةَليَ

 .ار هونةري ليَ دةباريَثةجنةيةكي هةز
 .ـ تؤدؤسيَ، وازمان ليَ بيَنة برا، ئةوةندة بةخؤت مةنازة، زؤر كةس دةتوانن وةك ئةوي ليَ بدةن

                                                           
*
 : مامؤستا هةذار دةَليَ 

 يَك دةطةن ذوانطة كيَوةلة ريَوة ت.... وا كيذ و الون دةضنة دةر لة ديَوة
 دةرفةتة مةم طوشني و هةَلطَلؤفني.... طؤوةند لة كةوشة دوور لة وشكة سؤفني
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 .دةميان شل دةبيَ ئةوان. كةس وةك ثارووي مين ىل نادا، باب بةقوربانت بىبةآلم . ـ لةوانةشة
طردةكان و، ئيَمة منداَلةكانيش سةر يَتةوة دةض كة كضانيش ثؤل ثؤل و دةستةدةستة، ئةو ريَية دةطرنة بةر

 :جاري واية يةكيَكيان رادةوةسيتَ و ثيَمان دةَليَ. وةشويَنيان دةكةوين
 ـ ئةوة بؤ وةدووي قوومنان كةوتوون، بةآلليَدراوينة؟

 ـ بؤ سواري قةآلندؤشتان بووين؟
. ئةنطيَويَبةردةكان هةر نامشان: ةتي بيَ سوودزةمح. كضة بةردمان تيَ هةَلدةكا بؤ ئةوةي مبانرتسيَينَ و بطةرِيَينةوة

بة بن طويَماندا ديَن و وةعةرزي دةكةون و ثةرش و بآلو دةبن و . دةزانني ضؤن خؤمان مات بكةين و خؤ الدةين
 .كضةش كة شةكةت بووة وازمان ليَ ديَينَ و بةهةندمان ناطريَ
داري خؤي دةطريَ و جووت جووت دوور دةكةونةوة و لة ميَشةآلنة بضووكة ئاقاقياكةدا، هةر كورِة و دةسيت ناز

ئيَمة منداَلةكانيش ضاويَكمان دةكةينة ضوار . دةضنة قوذبنيَك و باسي زةماوةند و بووك و زاوايةتيان بؤ دةكةن
كورِةكان جار جار دةردةثةرِن و جنيَوبارامنان دةكةن و، ئيَمةش جنيَويان دةخةينةوة هةمبانة و لةوان . ضاو

 .ةوةناميَنين
تا بَليَي رةشوورِووت و  بةآلم ثيَم واية. ايةتي ثةرييةكان جوانةش بيَلدييَ، وةك شازادةي نيَو هةقكورِةكةي ئةنطلؤ

 .هةذارة
 زؤريش هةَلبةت ،كضة ناشريين نيية... ـ ئيظانواش دةيكاتة زاواي خؤي، ئاخر ضونكة هةر ئةو تاقة كضةي هةية

 .نيية لةبةردآلن
 دةخوا؟ ضي لة خةم ئيرت هةبيَ، زةويي يةكيَك .نافةوتيَ زار و زةوي بةآلم ينَ،ناميَ سةر تا جواني ـ
 كؤكليا؟ كضي ئاثؤشتاي دةنطوباسي ئةي ـ
 كيَية؟ لة منداَلةكة ناكا ئاشكراي بةآلم ضةناطةي، بةر طةيوةتة زطي هيض، ـ

 نيَوقةدي و ثووضاوةتةوة زطي دةكةن يرسة ئاوايي خةَلكي رؤذيَك ثرِ لة .بوو منداَلةكةي هةمووانةوة دزيي بة ئاثؤشتا
 :كردةوة ثيَ دةستيان سرتوخرتةكان جا .بووةةوة باريك

 بردبيَ؟ لةباري نةكا ـ
 .كوشتوويةتي و بوويةتي نةبردووة، لةباري نا واية؟ ثيَت ياني ـ

 .ثؤليسخانة برديية ثؤليس ذووتيَي .ناحية برديانة و كرد بانط ئاثؤشتايان
 كرد؟ منداَلةكة لة ضيت .بزامن بَليَ دةي، ـ
 مندالَ؟ كامة ـ
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 بووت؟ ئةوةي ـ
 .نةبووة منداَلم من ـ

 دةري بضيَ كرد ناضار ئاثؤشتايان .شاردبؤوة ثةين كؤثةنكة بن لة منداَلةكةي .دركاندي تا هةَليانثيَضا ئاخري
 .هةَلطةرِابوو مؤر و شني قورِطييةكةوة و المل بةسةر ثةجنة شويَين كة بوو، ثارضةطؤشتيَك .بيَنيَتةوة

 .ميلؤتزا ضاوي وةك بوون، شني شني ضاوي .هاتةوة ثيَيدا بةزةييم .بكةم زيندةبةضاَلي نةهات دَلم ـ
 ...بوو ميلؤتزا لة كةواتة ـ
 ئيرت هةستاوة، زطم زانيي كة بةآلم .دةتهيَنم طوتي داميَ بةَليَين ئاوايي، هاتبؤوة كة هاويينَ .بوو لةو بةَليَ، ـ

 كة ئاو تنؤكيَك دةبوومة .بكةمةوة لةكؤَلي دةلويَ بؤم ضؤني طومت، ثيَي .بدا ليَ فيكة ماَلمان الي نةهاتة شةوانة
 كيَ باَلةوة و حالَ بةو ...باوةشةوة بة منداَليَكيش و زيَرِ ملوانكةي و زار و زةوي بةبيَ ...دةيانديتم ديَ خةَلكي
 دةيويستم؟ كيَ خوازبيَنيم؟ دةهاتة

 كؤثةنكي لةسةر حةوشةكة نيَوةرِاسيت لة لةويَ هةر و دةريَ هيَنا وةرثيَضابوو، تيَي ةرِؤوثاآلنةيث لةو منداَلةكانيان
 خؤي بستيَنن، ليَي ويستبيَيان ئةوةي وةك ثاشان .راما تيَي بةرديَك وةك خةمبار و مات ئاثؤشتا .دانا ثةينةكةيان

 :طريان كردة دةسيت و كرد باوةشي لة و كيَشا بةسةر
 ...نازدارةكةم كورِة كورِةكةم، ن،رؤَلةطيا ـ

 .خواريَ ديَتة طؤنايدا بةسةر بةهار باراني لووزةوي وةك فرميَسكي
 .كرد توند زيندانيَ لة ئاثؤشتايان

 بة و ئاوايي ديَتةوة هاوينةدا ثشووي كاتي لة .دةخويَينَ شاري لة كة ئاشةوانة، ئيزؤثسكؤي كورِي ميليؤتزا
 .دةترسيَينَ منداآلن و مريشك هؤرِنةكةي بة و يَتةوةدةخول كؤآلناندا لة ثاسكيليَك
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9 
 دي خةَلكي و شتةكان

 
 

 عارةبانةكةي ي*تؤثة كة هةية، طةورةي عارةبانةي و تؤكمة طاي .دةكريَ سةيري ثريةثياويَك وةك ئيرت ثانكؤ، فلؤريا
 شار، دةضوة وةختايةك كورِ .رِيَككو و كض سيَ .ماوة سيَي هيَشتا بةآلم داوة بةميَرد كضيَكي .كردوونةوة نويَ تازة
 ضاوي لة بزماريَكي بينايةك، كريَكاري ببووة .ببوون كويَر ضاوي هاتةوة، كة تؤكمة، و ساغ بوو، بةخؤوة و زل و زرت

 .بوو كويَر ديكةشي ضاوةكةي دواتر .كردووة كويَري و رؤضووة
 هةموو لة بةآلم .سةربارن باري هةر ئةوانيش بيَ،نةكرد شوويان هيَشتا كض سيَ .ماَلةوةيانة سةرباري داماو، كويَري
 .شكاندووة ثشيت كة فلؤرياية، ذنةكةي دةردان، سةرباري دةردي و ناخؤشرت ئةوانة

 و جوان و قيت لووتيَكي .دةبيَ ساآلن بيست ئةوثةرِي بيَوةذنةكةي .مرد دراوسيَكاني لة يةكيَ ثاييزيَ، ئةمسالَ
 نةبا بؤ شيت شةويَ هةموو ثانكؤ فلؤريا .بةزاكوون و ئازا و طؤلَ و طورج و تةرِ .لؤكة هورِةي وةك ثيَستيَكي

 بربِينةوة، كورتي ...مريشكيَك واشة جاري .بةراز بةزي يان طةمنةشامي هةية جار و ئارد واية جاري :ناحةسيَتةوة
 شريين طةجنةكة وةذنةبيَ الي خؤي ئةوةي بؤ .بكةويَ دةسيت ماَلةكةيدا هةمبانةي و عةمبار و مالَ لة هةرشتيَكي

 .ناكا شلي ئاسان و سووك ئاوا سةلكةبزووتة ذنةتيوة .بكا بةسةردا كويَ قورِي نازانيَ بةردَلي، بكةويَتة و بكات
 ...شتيَك ئةوة بيَين، من و بيَين ذنةكةت لة واز توانيبات ئةطةر حةح، ـ
 و حةثةسا ئةوةَليَ .بةراستيَيت خؤ نا، دةطا، تيَ دةوردةور دوايي .دةكا ثيَ طاَلتةي ذنة دةزانيَ وا فلؤريا ثيَشدا لة

 :دا برِيارةكةي و كردةوة ليَ خؤي بريي و، كرد شةنوكةو و سةنطوسووك مةسةلةكةي و برد و هيَنا خؤي
 .دةدةم تةآلقي ـ

 فلؤرياش .ادادط داوتة عةريزةيةكي ثاريَزةر .خبا ريَك بؤ كارةكاني ئةوةي بؤ دؤزيوةتةوة، ثاريَزةريَكي ضووة ئيَستا
 :دةدا ثيَشاني لةخؤباييانة دةبيَ كةس هةر تووشي و ناوة طريفاني لة كاغةزةكةي

 .بكةم تيَري و بكةم بةخيَوي بتوامن هةية ئةوةندةم .ديَنم منداَلكارة ذنيَكي و دةدةم تةآلقي بةَليَ، ـ
 .خؤيةتي كاروبارةكةي الي بريي فلؤريا بةآلم دةكةن، ثيَ طاَلتةي ئاوايي خةَلكي

 .دةكةن ضاوةرِيَ دادطا بةر لة سةعاتان ضةند دووبةدوو .شاري دةضيَتة و دةكا عارةبانة سواري ذنةكةي دادطا رؤذي

                                                           
*
 تؤثة/ تؤث: بةتايبةتي بة تايةي عارةبانة دةَليَن. تؤثي زةوي: لة موكريان هةر شتيَكي خرِ بيَ بة تؤثي دةشوبهيَنن و بيستوومة طوتوويانة: تؤثة 



81 

 

 و منداَلبوون و مةزرا تاقةتربِي كاروباري .بووةتةوة كؤم ثشيت و لؤض و ضرض مةمكي وشكهةآلتووة، و ورديلة ذنة
 .شكاندووة ثيَكي و تيَك طةورةكردنيان،

 و رةث و قيت خؤي و ذووريَ بؤ دةنيَ ثيَوة ثاَلي و دةطريَ ذنةكة دةسيت فلؤريا .دةكا بانطيان مةحكةمة دةركةواني
 هيض .دةكا مةسيح كؤتةَلةكةي لة شةرميَك نة و، ميوانة ميَشيَكي دادوةر هةيبةتي لة نة .رادةوةسيتَ هةقدارانة
 .بةربؤتةوة ديكةوة ئةستيَرةيةكي لة دةَليَي هةر ذنةكةي، بةآلم .ئةويَ ديَنة نية جاريان يةكةم كامةيان
 كردووة؟ زةماوةندتان كةي :دادوةر
 .حاكم جةنابي ساَلة ثيَنج و سي :فلؤريا
 هةية؟ منداَلتان ضةند :دادوةر
 .حاكم جةنابي مندالَ ثيَنج :فلؤريا

 و ساوايي بة سيَيان .مردوون ضواريش (دةكا تةواو ميَردةكةي وةآلمي كرابيَ، ليَ ثرسياري ئةوةي بةبيَ) :ذنة
 ...ئةمسالَ يةكيشيان

 قةبوولَ بؤ  و ضؤن بةبيَ شتيَك، هةموو راهاتيبَ بارطينيَكي بيَدةنطي و كث فرميَسكي وةك .ئاو لة دةبن ثرِ ضاوي
 .بكا

 بدةي؟ تةآلق ذنة ئةو دةتةويَ بؤ :دادوةر
 .حاكم جةنابي ناشريينة زؤر :فلؤريا
 .زانيبات زووتر دةبوو زانيوة؟ تتازة ساَلة سيوثيَنج ياني :دادوةر
 جوانكيلة يةكي دي، يةكيَكي توانيومة نيية ميَذ لة زؤر تازة بةآلم حاكم، جةنابي زانيم رؤذ يةكةم هةر :فلؤريا

 .بدؤزمةوة
 .طةجنرتة لةوةيان زؤريش ديارة :دادوةر
 .منداَلرتة لةوةيان زؤر زؤر قوربان، بةَليَ بةَليَ :فلؤريا

 دةدا با مسيََلي بيَ، لةخؤي ئاطاي ئةوةي بةبيَ و ديَيتَ زةردةيةكي .دةطةرِيَ ويضا لة ترووسكاييةك
 لةطةَلي كة .بدا تةآلق ذنةكةي نةيتوانيوة ضونكة دةباريَ، ليَ طووي نيَوضاواني ئاوايي، بةرةو طةرِانةوةي ريَي لة

 .ذندةينيَ دواتر حةفتة دوو و، دةدا ذنةكةي لة كوشت قةسيت بة ماَليَ، دةطاتةوة
* 
* 
* 
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مةزرا . ثاييز داهاتووة. وةرن و بة ضةرخوخول بةر دةبنةوةزيَرِين، جطةري مؤر، سوور و نارجني، طةآل لة دار هةَلدة
خؤي بة . ريَذنة هةوسارثضرِاو دةشتةكة دادةطريَ .ئيرت سويَسكة لة ثةريَز و كيََلطةدا دةنطيان ناية. رووتاونةتةوة

بؤ ئةوةي وةزعةكة بطؤرِين، بؤ ئةوةي ئيرت لة . ئيَمةيش دةيكةينة قريوة. قريوةخانووةكاندا دةكيَشيَ و دةيكاتة 
ئيرت سةتاثا قورِ و . قاضة ثيَخواسةكامنان هةتا ئةذنؤ لة قورِ و ليتة رؤدةضن .سةرمان هةَلنةلةرزين دةقريويَنني

ئيلييَ : ي يةكيَكي بةتاَلةبةآلم دةستةكةمان جيَ. دَلمان بة هةموو جؤرة طةمة و يارييةك خؤش دةكةين. ليتةين
 .بةستةزمانة مردووة. براي ئيتزيكؤ

ضؤن دةكريَ . بةآلم ئيلييَ مردووة. طيانيَك لة دوو جةستةدا. بة ئاواَليَكي طياني طيانيي خؤمي دةزامن هيَشتا
ةيينَ دةبيَ سب. لةطةلَ مردووةك طيانيَك بني لة دوو جةستةدا؟ لةوةتةي زيندوو نيية، ئيرت هةموو شيتَ برِاوةتةوة

طويَتان لة دةنطي زةنطوَلةكةي كليَساية؟ ضةندة جوان زرينطةي ديَ زةنطوَلة، ئةو دةمةي بؤ . بضني بينيَذين
 .كة تؤ بتواني طويَت لة دةنطي بيَ و مردووةكة نةتوانيَ. يةكيَكي ديكة ليَ دةدريَ

 ...ئةطةر رؤحاناتيَك هةبيَ لةوانةية رؤحاناتي مردووةكةش طويَي لة دةنطي زةنطوَلةكة بيَ، هةَلبةت
دارِنيين . هةر لةطةلَ ساردبوونةوةي الشةكةدا، خزم و كةس مةجنةَلي بؤ وةسةر ئاطر دةنيَن و ئاوي بؤ طةرم دةكةن

 .ئةو شرِوشاآلتةي لةبةريدا بووة و طةمةي ثيَوة كردبوون و ئازاري تيَياندا ضةشتووة، زؤريش سووك و ئاسان نيية
لةسةر دةستان هةَلي دةطرن و دةيبةن . هةر ضةند ئيَسقانيَكة: نةرم واية و رووت رووتة جةستةي وةك قوماشيَكي

لة سةر تاتةبةردةكة دريَذي دةكةن و بة سابووني رةش و رنةكي زبر و ئةو ئاوة طةرمةي لة خؤَلةميَش 
بةستةزمانة، خؤ ئةطةر . ئاويَكي زؤري ثيَدا دةكةن بؤ ئةوةي ضَلك و ضةثةري ليَ بيَتةوة. ثاآلوتوويانة، دةيشؤن

بةحالَ طياني لةبةردا بواية، لينطةفرتةي دةكرد و دةينةرِاند و دةردةثةرِيية دةريَ، بةآلم ئيَستا، ضؤني ثيَيان خؤش 
. دةستوورةكة واية. جا مردوو باَل، بيَ يان مندالَ، ثاش ئةوةي شوشتيان، جلي تازةي لةبةر دةكةن. بيَ، دةيشؤن

بةآلم ئيلييَ هةر جلوبةرطة ضَلكن و شرِةكاني خؤي ... وانةي جلوبةرطي زيادةيان هةيةديارة هةموو كةس نا، ئة
 .لةبةر دةكةنةوة

ئيدي ئيَستا . لةو ماوةيةدا، ئاردةكة كراوةتة هةوير و هةآلتووة و ئةنطوتكيش كراوة و بة تةندووريشةوة دراوة
 .كوليَرة تةواو برذيون

 .ثرازنيك Praznik بؤ ـ ئيتزيكؤ، بانطي منداَلةكاني ديكة بكة
خؤميان لةسةر طران دةكا، ياني ها، . ئيتزيكؤ دةمانباتة ذووريَ. دةخوليَينةوة ةئيَمة بة ئانقةست لةو دةورةبةر

هةر كامة و دةفريَك شةرابيشمان . كوليَرةكان هةر بة داغي قووت دةدةين. يةكيَكمان ليَ مردووة
كة . ني، لة شةرابة ترشةكةي هةَلديَنني و دةخيووسيَننيبةر لةوةي ثارووةكة لة زارمان بئاخن. دةدةنيَ
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ورطمان وةك دةهؤلَ هةستاوة و وا رةق بووة، . تيَر بووين، ليَومان دةليَسينةوة و دةضينة حةوشة
 .دةكريَ بة نينؤك كيَضيَكي لةسةر بكوذي

ديوارةكة بة . ئةوةندة بة تةوذمة، كة خةريكة بةعةرزمياندا بدا. لة سةروضاومان دةدابايةكة 
ثؤليَك لةو منداَلة ضَلكن و شرِانةي لة . هةَلدةثرووسكيَني و، بةكةيف و شاد سةيري كؤآلنيَ دةكةين

طانطؤ بة قةد . كؤآلنيَ كؤ بوونةوة، طانطؤ و ئؤدؤراليَ، لة دةستةكةيان جويَ دةبنةوة و ديَنة ثيَشيَ
دةسيت . و ثةين و ثالَ منة و قذي كة هاتووةتة سةر ضاوي، وةك قذي من ثرِة لة كا و كؤت

تودؤراكيَ، يةكيَك لة كراسة ضَلكنة ضل . تؤدوراكيَي براي، كة زؤر لة خؤي منداَلرتة، طرتووة
. ي خوشكةكةي لةبةرداية، كة تةشك و داويَين ئةوةندة دريَذة، بة نيَو قورِةكةدا دةخشكيَانثينةك

ضاوي . ودؤراكيَيش لةو خراثرتت. ، ئةوةندة برسيانة دةطةرِيَن، خةريكة دةرثةرِنضاوي طانطؤ
 .بؤن و بةرامةي ناني طةرم و شةراب، ليكاوي بة زارياندا هيَناوة. هةردووكيان دةَليَي شووشةي ماتن

 :طانطؤ غريةت وةبةر خؤي دةنيَ و دةَليَ
ـ ئيتزيكؤ، تؤ خوا ليَمطةرِيَ منيش بيَمة ماَلتان، جا منيش دةهيََلم بيَي لة ماَلي ئيَمة ناني طةرم 

 .ؤي و شةرابي بةسةردا بكةيخب
 :بة دةست براكةي نيشان دةدا

 .ـ ئةوةتا تودؤراكيَي ئيَمة ضيي نةماوة مبريَ
بةآلم ئيتزيكؤ . تودؤراكيَ بة نيطاي برسيي و ثرِ داواوة، لة تةنيشت طانطؤ راوةستاوة و ضاوةرِوانة

 .برِوا ناكا تودؤراكيَ بةو زووانة مبريَ. قايل نابيَ
* 
* 
* 
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يةي لةو سةري كؤآلنةكةمانةوة لة نيَوةندي حةوشةكةدا دروست كراوة، ماَلي ماري دانضؤية، ئةو بينا
باالساي ذني زؤرجار . ي سوارضاكاندا تةواو كردبووي لةطةلَ باوكم و لة ليوا*كة خزمةتي ئيجباري
 .ديَتة سةرداني دايكم

شكمة و لينيكايش هاوتةمةني ستانكاي هاوتةمةني ئيَظانطليين خو: ان هةيةو دوو كورِي دوو كضيان 
كة ضووتة شاري خبويَينَ و، دينكاي كورِة مينيكاي كورِة طةورةيشي هاوتةمةني زرِبراكةمة، . ريتزا

 .ضكؤَلةي ئاواَلي ئيؤني برامة
شتت  انةوةشيثشتي تؤزيَكي دي سثي بوايةن، لة. َلةنكضةكاني دانضؤ خرثنة و طووثن و كالَ و سثيكة

حةوشةكةيان ثرِة . *ناذين آلم بؤ كاركردن، هةي لةبةريان مرم، وةآلهي ثووشيَكبة.  وةك بلوور. دةدي
بيَ دةردوبةآلن، . هاوينان ثةرِؤيةكي لة بن رادةخةن و بةياني تا شةويَ ليَي رادةكشيَن. لة داري توو

نة مةزرا، هةر ضوارثةليان ساغة، بةآلم بيَت و بض. بةتاقةت بنبةآلم هيض دياريش نيية تؤكمة و 
 .ةكةتيان دةكا و لةثةلوثؤ دةكةونضوون و هاتنةوةكة ش

دووي ناشرييين بةشانوباهؤ، مينيكايان تا ثار، سةَلت و رةبةن : كورِةكاني درشت و هةراش و تؤكمةن
فةردةيةكي ضل مةنيي بة دةستيَك : وةك كةَلةشيَريَكي بةهيَز تةنانةت لة كةَلةشيَريش بةهيَزتر. بوو

. كة بةرِيَدا دةرِوا، هةر زرمةي ثيَياني ديَ. ةر كؤَلي و نيَوضاوانيشي تيَك نانيَهةَلديَينَ و دةخياتة س
قسةكردنيشي هةر واية و، سةير ئةوةية، كة شةوانة وةختيَك بة كؤآلني ئاواييدا رادةبريَ، يةك 

وةي ر ئةوةية، هةموو ئةو ديَية طةرِا بؤ ئةيجا سة. دةنطيَكي نةرمونياني هةية. سةطيش ثيَي ناوةرِيَ
تا ئةوةي ضوار ئاوةداني ئةوالوةتر، ذنيَك بؤخؤي بدؤزيَتةوة، بةآلم هيض كضيَكي نةكةوتة بةر دلَ، 

بةتاقي تةنيَ هةستا ضووة خوازبيَين و، كة طةرِاوة ماَليَ، دةسيت ذنةي . ذنيَكي لةباري دةست كةوت
سةيري دةموليَوي دةكةي، تيشكةَلةية، كة . لةو بةرزترة كناوي سيداية و، شانومليَ. لة دةستدا بوو

ضاوي رةشن و، لة بن . كة ثيَدةكةنيَ ريزيَك ددان دةبيين و تةواو. دةَليَي هةزار دداني لة زاريداية
 .نيَوضةوان و برؤ طةورةكانييةوة تؤزيَك بةقووَلدا ضوون

                                                           
*
 .سةربازي: ئيجباري 

*
 .بايي ثووشيَك نني. ثووشيَك ناينن. ثووشيَك ناهيَنن: شيَك ناذينثوو 
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كاران دوو ثاروو دةكا و هةَلدةسيتَ دةضيَ بيست : اسرةويَ، تةنانةت كة لةسةر سفرةشساتيَك ضيية، ن
 .*زاظاكا، واتة ثةيتووكة ذني طةرِةك ناويان ناوة. نيشيَتةوةدةكا و ديَتةوة و لة جيَي خؤي دادة

ديَتة ماَلمان و لة سةر ليَواري تةختةكة، جيَ قووني خؤي خؤش دةكا و لةطةلَ دايكم دايدةبةستنة 
 .قسةكردن

 .ثةجنةرةكة تارة و هةر دةَليَي بة ئامسانةوة نووساوة
كة ميَردي كرد، بوو بة بنيَشتةخؤشكةي ةَليَي ضي لةسةر ئةوةي بةسةر ماريسيكا هاتووة؟ ـ ئةريَ د

ياني دةكريَ ثياويَك هيَندة كؤيلةي . سةر زار و زمانان، بةآلم ئيَستا وا لةطةلَ ميَردةكةي جووت بووة
برييَكي خؤ ئةطةر هاتباية تةط. ثارضةزةوييةك بيَ؟ ماريسيكايش وةك هةموو كضان، كةريَتيي كرد

شةوي زاوايةتي، . بة من كردبا، فيَرم دةكرد ضؤن كآلويَك بكاتة سةر ميَردةكةي تا مردن نةزانيَ
كابراي زاوا خؤ هؤشي لةخؤي نيية و نازانيَ ضةند ثيَك زياتري بةسةردا كردووة، يان سةماكردن لة 

دةبيَ ذنة ضةندة طيَل . وةثةلوثيَي خستووة، يان ئةوةندةي خواردووة و طؤرانيي طوتووة، ورِ و كاس بو
فوودانةماسييةك و ضةند دَلؤثةيةك خويَين كؤتري : يةكيَكيان خؤم... بيَ، كة نةتوانيَ كةري بكا

كة هاتة خوازبيَنيم، وةختيَك ديم ئةو زرتة زةالمةية و ناشريينيشة، بةر دَلم : جا با ثيَت بَليَم. بةسة
ن دةبنة دةمي مردوو، جا لة ، هةر دةَليَي قسةكائةو قسةكردنةي، ئةوةندة لةسةرخؤ دةدويَ. نةكةوت

. طومت جا ثياوي وا داهيَزراوم بؤ ضيية؟ بةتايبةتي تؤزيَكيش طيَلووكة ديار بوو. زاري ديَنة دةريَ
: طومت" سيدا ميَردم ثيَ دةكةي؟: "هةر ئةوةندةي ليَ ثرسيم. خؤ بؤخؤتان دةزانن. زؤربَليَ نيية

بريم دةكردةوة، يان خؤي نايةتةوة، يان ." حةفتةي داديَ وةرةوة. ةوةراوةستة با برييَكي ليَ بكةم"
بةآلم ريَك لةودةمةدا كة . وام دانابوو ئةو رؤذةي ديَ، لة مالَ نامب. خؤي ليَ دةشارمةوة

بة جؤريَك دةستمي طرت و بة ثةجنةطةورةي نيَو . وةدةردةكةومت، لة الشيثانةي دةرطادا تووشي هامت
طةرِاوة و رؤيشت و منيش ضوومةوة . ديالنةم بؤوة و موضرِكةم ثيَدا هاتدةستمي ختؤكة دا، ق

بة ." شتيَكي ليَ دةزانيَ. ئةي، خؤ ئةو هةتيوة زؤريش طيَل نيية: "لةبةرخؤمةوة طومت. ذووريَ

                                                           
*
 .كلكهةَلتةكيَنة: ثةيتووكة 
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بار ." ميَردت ثيَ دةكةم مينيكا، ساغ بوومةتةوة: "طومت. باوكمم طوت، وةشويَين بكةوة و بيهيَنةوة
 .ي ثةذيوان نيمليَ هيضيش. ضاوة و وةشويَين كةومتو بوخضةم ثيَ

قؤثضة زلةكةي يةخةي دةكاتةوة و سومخةكةي هةَلدةداتةوة و، مةمكؤَلةي كة هيَندةي سيَوك دةبن و 
 .طؤيةكةيان رةشة، دةردييَنَ و، لة زاري منداَلةكةي دةنيَ

هةر : خؤي دةَليَ. ندالَ خباتةوةدةيةويَ كؤشيَكي ديكةش م. زاظاكا لة سيَ ساآلندا، سيَ منداَلي بووة
 .نةبيَ دوازدة مندالَ

ديارة ذناني ئاوةداني . خوا دايناوة بؤ زاوزيَ. بةلةباريك و كزة، بةآلم مست و كةفةَلي ثان و ثؤرِن
 .باوةرِيان واية

هيض دةزاني ستاناي جوانكيلةي خوشكةميَردم ض خةياَليَكي كةوتووةتة سةر؟ دةيةويَ ميَرد بة ـ 
 .ي ئؤرضيَياط بكاكورِةكة

 ـ ياني بة تاسيكا؟
 .ـ ئةدي ضؤن، كورِةكةي ديكةي ئؤرضيَياط دةميَكة ذني هيَناوة

 .ـ لةبريم نةبوو
هةر بؤية هةمووان حةزيان ليَية، . دةكريَ بَليَي طرطنن. ثياوي بنةماَلةي ئؤرضيَياط هةموو كورتةبنةن

منداَلةكانيان هةر . هيض ئاكاميَكي نيية ثاريَزيَك، كة. تا بكريَ ذنيَك بيَنن زؤر كةَلةطةت بيَ
 .كورتةبنة و ورديلة لةدايك دةبنةوة

جلوبةرطي وةك . بنيادةميَكي تازةثيَطةيشتووة. كةي ئةوبةر، سكرتيَري دادطايةناحيةتاسيكا، لة 
كةرِةي بةياني لة ماَليَ ديَتة دةريَ و بة ثيَيان بةرةو طارليزطاتس، كة . خةَلكي شاري لةبةر دةكا

لة طةرِانةوةشدا، بةو ثيَآلوة نووكتيذة بريقةدارانةيةوة كة . ، وةرِيَ دةكةويَيةناحيةدادطاي  وةندي نا
ستاناي كضي . تةقةي ثاذنةيان ديَ و ثيَي واية ئةوة نيشانةي طرانوسةنطينيية، بة ثيَيان ديَتةوة

ط خؤي دةَليَي بين تاسيكا ئؤرضيَيا. دةويَ يدانضؤي لةبةر ئةو ثيَستة سثية و باآل بةرزةي خؤش
و خةياَلي بووةتة ئةوةي تاسيكا بيهيَينَ، ضونكة دةزانيَ مةجنةَلة رةش بووة، بةو حاَلةشةوة خةون 

 .سكرتيَري دادطا ئةستةمة ذنةكةي بنيَريَتة مةزراية و كاري دةشتيَي ثيَ بكا



87 

 

دةكرؤذيَ و خويَين خؤي زاظاكا لة داخان ليَوي خؤي . بَليَين داوةتيَ، هةموو جؤرة كآلويَكي بؤ بكرِيَ
 :دةخواتةوة

 .قةآلفةتي ستانا، كة وةك خامنان كآلوي لةسةر كردووة: ـ زؤرم حةز ليَية بةضاوي خؤم بيبينم
 ـ باشة، باشة، بؤضي لةسةر نةكا؟ بؤ ثوليينَ لةسةري ناكا؟

 .جا بةينوبةينةآل ليَشي ديَتةوة. ـ راست دةكةي
* 
* 
* 

يةكيَكة لة كضةكاني شارةديَيةكة و، ذني نيكؤالي دميؤزيَلي كورِة . ثوليينَ ثار هاتة طوندةكةي ئيَمة
 .ثوورمة، كة لة دايرةي ثؤستة كاال وةردةطريَ

خؤ ئةطةر ... من رةوةيةك مام و خالَ و ثوور و كورِة ثوور و كضةمام و كضة ثوور و كضة خاَلم هةية
هةرضي ي تينم لة ئةذنؤيدا هةبن برِؤم، بةدةم رووباري كاملات زؤئيدا بةرةو ذوور هةَلكشيَم و ئةوةندة

خؤ خزم و كةسيَك كة تؤزيَك كةيفي بةمن بيَ و رووم بداتيَ، لة . تووشي مب خزم و كةسوكارمة
ماَلةكةي ئيَمة وةك شيلةترياك واية  و دةست ناكةويَ، ئةطةريش ثةيدا بوو و، رووي داميَ، من وةك 

. ش يةكيَك لة براطةورةكاني باوكمم زؤر خؤش دةويَبؤية. قورِنوو ثيَوةي دةنووسيَم و بةري نادةم
لة طوندةكةي ئةوبةري . مسيََليَكي سثيي ئةستووريشي هةية. تةمةني زؤرة و قذي وةك بةفر سثي بوون

 .ئامؤذنة جان لؤلؤتزاي ذنيشيم زؤر خؤش دةويَ. يَ ناشتايةليساندةرناوي ئا. رووبارةكة دةذين
كةي طرتووة، بةشي خؤي طةورةية، داري قةيسي و سيَو و طويَزي ئةو باخضةيةي دةوراندةوري ماَلة  

تيَداية، لةو سةري باخةكةشةوة، ئةو شويَنةي خاكةكةي نةرم و بةثيتة، قاميشةآلنيَكة، مووي 
 .لةبةرةوة ناضيَ

 .لة مامةكامن، هةر ئةوةيان، خويَندةوارة
ي هةَلبدةمةوة، هاوينانةش بؤ ئةوةي بة زستانان بؤ ئةوةي كتيَبة ويَنةدارةكان. زؤر جار دةضمة ماَليان

 .درةختةكان هةَلطةرِيَم و تيَر زطي خؤم ميوةي خبؤم
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 .ـ مامة طيان ماندوو نةبي
 .ـ ئةي بةخيَر بيَي دارية

 ــ خؤ شكور باشي مامة طيان؟
 ـ زؤر باشم دارية، باشم، قةيسي دةخؤي؟

 .ـ ئةريَوةآل دةخؤم
ئةطةر هةَلووذةشت حةز ليَية، لة ضَلووكي ئةو دارةيان .  خبؤـ كةواتة بضؤ سةر دارةكة و بةدَلي خؤت 

 .ضةند دانةيةكي طةيوة، بضؤ سةريَ ليَيان بكةوة
لة هةر اليةكةوة سيَ هةنطاو . ئاواييةكةيان لة سةر ليَواري رووبارةكة و لة ليَذاييةكةوة دروست كراوة

زةويية ثرِ ثيت باريكة  َلةسوورة ديَنن و لةط .ئاوي بريةكاني ئاوايي قورِاو و سويَرة. برِؤي، دةطةية ئاو
ئةو زةوييانةن نةك هةر دار بي و طةز و بووز  و . و بةرِيَذةوةكاني دةكةنن بؤ ئةوةي بةهيَزتر بن

يَيش خانووةكةي خؤي لة ليساندةرمامة ئة. ، بطرة داري ميوةشيان ليَ شني دةبيَ و ثيَ دةطائةرخةوان
مامةطيامن، لة باخضةكةي خؤيدا، داري طويَز و . وست كردووةيةكيَك لةو باريكة زةوييانةدا در

داري ميوة عومريان دريَذ نيية و دواي ضةند . قةيسي و هةرميَ و هةَلووذة و كؤخي ضةقاندووة
مامم بةو ثريييةي خؤيةوة، ثرية دارةكان هةَلدةكةنيَ و نةمامي تازةيان لة جيَي . ساَليَك وشك دةبن

نوقمي طولَ و  هةموو ساَليَ بةهاران. رة باخةكةي بةردةوام تازة و الوةدةضةقيَنيَتةوةو، بةو جؤ
ضةند ثورةيةكيشي لة باخضةكةيدا داناوة، بايي ئةوةندة دةبيَ، . اييزانيش ثرِ ميوةطوَلووك دةبيَ و، ث

 .كة لة جيَذن و بؤنة ئايينيةكاندا، لة كوليَرة و ناني هةَلبسوون و بيكةنة خيَري مردووةكانيان
لكةكان نةرم نةرم لة بن ثيَمدا دةلةريَنةوة و، بؤن  و بةرامةي شريين . ار قةيسييةكة هةَلدةطةرِيَمبة د

 .و سةرخؤشكةري ميوة طةيوةكان، مةستم دةكات
بةآلم هةر . ئامؤذمن هةر دوو كورِي خستووةتةوة. مامة طيامن داخي كورِةكاني خؤي زؤر لة دَلة

ئةو ثريةميَردة، زةوييةكةي خؤي بةسةردا بةش . دةرضوونو حةرامزادةي رؤذطار  لَدووكيانن زؤ
كردوون و، لة دةم روبارةكة هةر ئةو باريكانةي بؤ خؤي هيَشتووةتةوة، بؤ ئةوةي سةوزة و كةوةري 

بةآلم كورِةكان، هةر دوو ثيَيان كردووةتة كةوشيَكةوة و، دةيانةويَ . شلة و ئاشةكةي ليَ دابني بكا
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خؤيان لةو ثريةثياوة . ضاوةي فيتنة و مشتومرِةكان ليَرةوةية. يان دةربيَننئةوةندكؤكةش لة ضنطي باب
نياطؤ، كورِة طةورةي رؤذيَكيان بانطي دةكا بؤ ناخنواردن بضيَتةوة ماَلي . داماوة خؤش كردووة بيكوذن

يَم لة دةم جادةكة بؤي دروست كردووة و ماَليَكي ليساندةرخؤ ئةو خانووةش هةر مامة ئة. ئةو
نياطؤي ئامؤزام لةويَ دووكانيَكي كردووةتةوة و، لة ثشتةوةي كارطةيةكي . خؤشة زؤريش

مةكينةيةكي بةرطدوورينيشي . جلوبةرط دةدووريَ لة خةياتي شارييش جوانرت. بةرطدووريين داناوة
كة مامة طيامن دةضيَتة . هيَناوة، كة بةروانكة و قؤَلضاخ و بةرهةَلبيَنةي ذناني ثيَ طوَلدؤزي دةكا

ئةوةندةي ذةهر لةو ثةرداخة كردبوو، فيليَكيش . اَلةكةي، ئامؤزاكةم ثةرداخيَكي ئارةق بؤ تيَ دةكام
بةآلم منداَلةكاني نياطؤ كة سؤسةي ئةو بةزمةيان كردبوو، ريَك لةو . خواردباي دةسبةجيَ دةمرد
 :دةكاازي دةبيَ و، هاوار داخةكة هةلَ بدا، يةكيَكيان ئامبدةمةدا وا ثرية دةيةويَ ثةر

 .ـ باثرية، نةخيؤيةوة، ذةهري تيَداية
 .ئةو مةسةلةية لة ئاواييدا هةراي نايةوة

يَم ئيرت ثيَي نةناوةتةوة ماَلي كورِةكاني، بةآلم بةردةوام خةفةتبار و ليساندةرلةودةمةوة، مامة ئة
بة طةجنييَت  يَم بيَ و نةبيَليساندةردايكم ثيَي واية مامة ئة. ةمينة و، سةري لة قةثيَلكي خؤيدايةخ

بؤي ناضيَتةوة سةر يةك، كة باشة ئةطةر وا نيية، بؤضي مامة . كةتن و طوناحيَكي طةورةي كردووة
طيامن وةك قةشةكةي ئاوةداني رديَين هيَشتوةتةوة و، بةتايبةتيش بةردةوام خةريكي خويَندنةوة و 

 سةرلةبةرخويَندنةوةي سةربردةي ثريوثياوضاكانة؟
يَ هةر لة سةرةتاي زستانيَوة تا بةهاريَ سةر لة سةر ئةو كتيَبة يساندةرلهةر بةراسيت مامة ئة

 .هةَلناطريَ
بؤ خويَندنةوةيان . ، كة بةردةوام دةوريان دةكاتةوة و، قةتيش ماندوو نابيَهةر سيَ كتيَبيشي هةية

دةست  كة هةست دةكا ئيرت ضاوي ماندوو بوون، كتيَبةكة بةالوة دةنيَ و. ضاويلكةيةك لة ضاوي دةكا
 .دةداتة يةكيَكي دي

شك و كةَلةبابةكانيش يثاتاَلي زؤر نيية، دوو سةر بزني هةية، كة لةطةلَ ئامؤذمن ئةو دوو بزنة و مر
 .بةخيَو دةكةن
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ردوون، ةكة ريزي كفيَ لة تةنيشت كتيَبةكانيةوة، كة زؤر ريَك و جوان لةسةر رةليساندةرمامة ئة
زستانان كة دةضمة سةرداني مامة . دةالكيش تيذترن ي هةية، لة مووسي(دادةر)شةش قةَلةمتاش

 :طيامن، ريَطةم دةدا دةست لة قةَلةمتاشةكاني بدةم
 .، هةر مةيانكةوة، ضونكة قامكت دةبرِينـ دارية طيا

راستة . ارن، ضونكة منيش وةك باثريةم قةَلةمتاشيَكم هةيةدقامكي من، بةبيَ ئةوةش، هةموو زام
 .با تؤزيَك طةورةتر مب. رؤذيَك هةر فيَر دةمب. ةوةهيَشتا نازامن هيض خبويَنم

 .متاشةكةي من تووريَكي تةرِ ناهيَينَ، يةكي خراثؤكةي بيَ كةلكةةقةَل
خاضي بضووك بضووكي وا دروست دةكا، كة وردة ثيتيان لةسةر . مامةم بة دار شت دروست دةكا
ثاريَزدا، زةمبيليَك ثرِ دةكا لةو يَ لة حةفتةي ليساندةرمامة ئة. نووسراوة و من ليَيان تيَناطةم

ليَدةطةرِيَ زةمبيلةكة شةش حةفتة لةويَ بة . خاضانة و دةيباتة كليَسة و لة دةم ميحرابةكة دايدةنيَ
مامة طيامن رؤذي جةذني ثاك . قةشة نزا دةكا و فوو بةسةر زةمبيلةكةدا دةكا. هةَلواسراوي مبيَنيَتةوة

ضةندي ضةند ساآلن ئةوة ثيشةي . بةسةر خةَلكياندا دابةش دةكالة بةر دةرطاي كليَسا رادةوةسيتَ و 
ذنان رؤذاني . ماَلي ئةو ئاوايية نيية لةو خاضانة، يةكيَكي لة بن كؤتةَلي ثريؤز هةَلنةواسييبَ. بووة

هةَلدةكيَشن خيَر و خيَراتيَ، كة بؤ خيَري مردووةكانيان ئةنطوت دةطرنةوة، خاضةكة لة ئاوي متفةرِك 
يَ ليساندةرمامة ئة. ايدةطرن، بؤ ئةوةي نةخش و نيطارةكةي بكةويَتة سةريهةويرةكة دو، لةسةر 

 .بةر لةوةي خاضةكان بةريَتة كليَسا، بة دَلي خؤي رةنطي شني و جطةري و سووريان ليَ دةدا
يَ عارةبانة و ضةند طاي جووتي ليساندةرزؤر زؤر ثيَش ئةوةي من لةدايك ببم، ئةودةمةي مامة ئة

رؤذيَكيان ضووةتة طوندةكةي ئةوال و، دوو خاضي طةورةي كرِيوة، كة نةخشونيطاريان لةسةر  هةبووة،
لةوسةري طؤرِستانةكة و لة ثةنا ديوارةكةوة شويَنيَك دةسنيشان دةكا و خاضةكان لةويَ . هةَلكؤَلراوة

 .بنيَذن دةضةقيَينَ و، قةشة بؤلبؤك تيَدةطةيةنيَ، كة حةز دةكا خؤي و ذنةكةي ثاش مردن لةويَ
 باشة بؤ ضي وا بةثةلةي؟: قةشة سةري سوورِ دةميَينَ و ليَي دةثرسيَ

 .بةالمشدا نايةن، كةواتة با خؤم مشووريَكي خؤم خبؤمـ ئاخؤ من ليَم سوورة كورِةكامن هةر 
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جوانرتين خاضي طؤرِستانةكة بوون، بةآلم ساَلةو سالَ با و باران كاَلي . خاضةكان لة دوورةوة ديار بوون
طؤرِي خواليَخؤشبوو "لة ثيَشدا ئةو خاضةيان كةوت، كة لةسةري نووسرابوو . ردبوونةوة و رزاندنيك
طؤرِي خواليَخؤشبوو خاتوو لؤلؤتزا : "و دواييش ئةوةي لةسةري نووسرابوو" يَ ناشتاليساندةرئة

 ."ناشتا
ذنةكةش وةك . ونضوارثةلي تؤكمة و ثتة هيَشتايَ كة براي هةرة طةورةي بامبة، ليساندةرمامة ئة

ئةو رؤذةي دةمرن، ئةطةر بيانةويَ بياننيَذن، دةبيَ لة ثيَشدا كؤنة خاضةكان البةرن، بؤ ئةوةي . خؤي
ثاش ناشتنيان دةبيَ ديسان خاضةكان وةك ئةوةَليَ، لة . بتوانن جيَيةكةيان هةَلكةنن و بيكةنة طؤرِ

 .سةر طؤرِةكانيان دريَذ بكةنةوة
 ؟ بؤضي لةسةر طؤرِةكانيان نايانضةقيَنن؟ـ باشة دايكة بؤ وا دةكةن

دةبيَ . وةختايةك خاضيَك دةكةويَ، ئيدي نابيَ هةَليستيَنيةوة. ـ زؤر شت هةية دارية تؤ نايزاني كورِم
 .ئاوا مبيَنيَتةوة تا دةرِزيَ

* 
* 
* 

 :بة دايكم دةَليَ. دميؤزيَلي ثوورزامة نيكؤاليزاظاكا بريي هةر الي مادام ثؤلينيَي ذني 
مامزة سثييةكةي لة بن هةنطَلي نابوو و دةضؤوة كة  نيكؤالي: باشة طويَ بطرة خوشكة ماريـ 

ماَليَ، دةبيينَ ئةوة دايكي لةبةر دةرطا دانيشتووة و هةر لةويَوة لةطةلَ خاتوو ثؤليينَ دايدةبةستيَتة 
، بةآلم ثريةذنة خاتوو ثؤليينَ لة ثشت ميَزةكةوة لة سةر جيَيةكي طةرم و نةرم دانيشتبوو. قسةكردن

 .قووني دابووة سةر ضرثايةكي وشك و رةق
 .ـ دةي دايكة، هاتووية سةرداني ئيَمة

 .ـ ئةدي كضم، ئةوة هاتووم
 ـ بؤ؟

 ـ دةَليَي ضي كضم؟



92 

 

 ـ ثرسيم بؤ؟
 .ـ تيَناطةم، نازامن دةَليَي ضي

 ـ جا تؤ ئاوا ساويلكة بي، ضؤن تيَدةطةي؟
 .ـ هاتووم سةر لة تؤ بدةم كضم

 .ةية الي من بيَتاقةت بيـ لةوان
 .ـ واية، كضم، واية

 .ـ باشة، خؤ دةكرا وازي ليَ بيَين
 

كآلوي . كورِة ثوورةكةم، لةو دةمةوة بووةتة وةرطري ثؤستة، وةك خةَلكي شار جلوبةرط لةبةر دةكا
كضيَكي شاريي هيَناوة، كة وةك . لباديي زةيتووني دةكاتة سةري و ثاثيؤن لة يةخةي دةدا

نةي منداآلن بة ئاستةم سةري ثةجنةي لة عةرزي دادةنيَ و، لة نيَو سومخة و ستيانةكةيدا، ئةسثةداري
 .لةشي وةك ميَشةنطوين بازنةبازنةية

دةموضاوة ثؤدرةليَدراوةكةي دةَليَي لة كاغةز . ثيََلي سوور و هةَلمساون. كةس كةيفي بة ثؤليينَ ناية
رؤذة ثريؤزةكان نينؤكي تيفتيفة دةدا و . ةكابة سةري زمان قسة لةطةلَ ثياوي د. دروست كراوة
ميَردةكةي ناضار بووة، لة كويَستانيَ كضيَك بييَنَ . دةست لة رةش و سثي نادا. رةنطيان دةكا

 .خزمةتكاريَك. كاروبارةكاني ماَليَيان بؤ بكا
كارةكةر ميَزةكة . ، هةر لةويَ لة بةردةرطاكة دادةنيشيَنيكؤالينةنة ديناي دايكي . ئةدي

بؤني ناني سثي، كة لة شارييةوة بة . فرِووجاو بؤنيَكي خؤشي ليَ هةَلدةسيتَ. دةرِازيَنيَتةوة
 .شةمةندةفةر هاتووة، لة لة بؤني فرِووجاوةكةش خؤشرت و ئيشتيابزويَنرتة

ي لة قاثةكان ةئةو هاآلو. ثوورزام لةطةلَ ذنةكةي لةسةر سفرة دادةنيشيَ و دةست دةكا بة خواردن
بؤني خواردنةكة ئيشتياي . ثةرِةي لووت ديَنيَتة لةرزين. ليكاو لة دةمي مردووش ديَينَ هةَلدةسيتَ،

 .بؤني خؤشي فرِووجاو و بؤني خؤشي ناني سثي. دةكاتةوة
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لةم بةرةي ميَزةكةوة و ذنةكةشي لةوبةرةوة، ثريةذنةش لة بةردةرطا لةسةر كورسية دارينةكة  نيكؤالي
 .وقولي رووت و رةشهةَلطةرِاو و كةمرةبةستووتيَكشكاو و الواز و ضرضولؤض، قاض

بةخؤيان . وةك دةرةبةطان سفرةيان دةرِازيَننةوة.  دةرديَنن ، كةبابةكة لة فيَرِدفرِووجاوةكةيان كة خوار
 .رادةطةن و، ثياَلةيان ثرِ دةكةن لة شةرابي سوور و ليَكي دةدةن

 .رةي قاوة ديَئةوجار نؤرة دةطاتة ناني مرةبايي، ثاش ناني مرةباييش، نؤ
شةثؤليَكي . دووكةَلي جطةرة بة كونة تفنياندا دةردةدةنةوة. ذنةكةشي. ثوورزام جطةرة دادةطريسيَينَ

 .شني و سةماكةري دووكةلَ بةرةو ميضةكة دةرِوا و، كارةكةر سفرة كؤ دةكاتةوة
 .ـ ئاي دايكة، لة بريم نةبوو ليَت بثرسم نانت خواردووة يان نا

 .بةر لةوةي لة ماَلةوة بكةومة ريَ قاثيَكم شلةي برنج خواردووة. طيانـ خواردوومة رؤَلة
 ...تةح لةو خواردنة ناخؤشة: خاتوو ثؤليينَ بةدةنطيَكي بةرز دةَليَ

 .دةي باشة، ديَهاتني ئيرت: بة فيزيَكةوة دةَليَ نيكؤالي
ثيَآلوي بريقةدار و ثانتؤَلي  كورِةكةي، طةوهةرةكةي،. ثريةذنة وةك بَليَي بة نيطا كورِةكةي بالويَنيَتةوة

يةخة شةق و رةقة . ضاكةتةكةي هةتا سةر ئةذنؤي هاتووة. رةشي خةت خةت سثيي لة ثيَ كردووة
 ...سثييةكةي و دةسيت خاويَن و جوانن

. جطةرطؤشة ئازيزةكةي بؤخؤي بووةتة ثياويَك. ثريةذنة بة دتين ئةو شتانة شاطةشكة و خةني دةبيَ
 .ضي شاريي هيَناوة بؤ ئةوةي دايكي سةربةرز بيَئاغايةكي تةواوة و، ك

 .ئيدي من دةرِؤمةوة. باشن، كةواتة زؤر ضاكةضاكةـ 
 .ـ خوات لةطةلَ بيَ

ذنةتيوة : زاظاكا خؤي با دةدا و دةميَك طاَلتة بة نيكؤالي دميؤزل و ذنةكةي دةكا و، ئاخري دةَليَ
 .ئةدادارة حةيابةرةية

لةية زوو بطاتةةوة ماَليَ و بؤ ميَردةكةي بطيَرِيَتةوة، كة كورِةكةي بةثة. بةآلم نةنة دينا خةني بووة
 .لةطةلَ ذنة شارستانييةكةي ذيانيَكي ضةندة خؤش و تةبايان هةية

 :دايكم نيَوضاواني تيَك دةنيَ و دةَليَ
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ـ ضاكة، تؤ ثيَت واية طيؤركيَ ـ كورِة ميَردةكةم ــ كة بوو بة قةشة، ديسانيش هةر سةيرمان ناكا؟ 
 .ئةويش كة ثيَي لة جيَيةك طري بوو، دةبيَتة يةكيَكي وةك نيكؤالي

 :دةداتةوة و دةَليَئاورِيَك لة من 
 .ـ ئةتؤش يةكيَك دةبي لةوان خراثرت

 :زاظاكا ماآلوايي دةكا و، من دايكم دةدةمة بةر ثرسياران
ناضيَ؟ باشة بؤضي خزم  يَم هيض لة برايةتيليساندةرـ دايكة، باشة ئةوة بؤ برايةتيي باوكم و مامة ئة

و كةسةكامنان هةنديَكيان خزمي بةرة دايك و هةنديَك خزمي بةرةبا و هةنديَك لة باثريةوة و 
 هةنديَكشيان هةر لة داثريةوة خزممانن؟

 .مةبةستم بابي بابتة. وا ديارة ئةو ئاطرة هةمووي لة طؤرِي باثريةوة هةآليساوة. ـ خوا دةزانيَ
 ـ تؤ ديتبووت؟

. بةتايبةتي ضاوت. تؤ زؤر ضوويةتةوة سةر ئةو دارية. ئةودةم هيَشتا كضؤَلةيةك بووم. ريَكـ هةر جا
حةوت ذني . خوا ذياني ئةو نةسييب كةس نةكا. بةآلم خوا بكا ضارةنووست بة ضارةنووسي وي نةبيَ

 .هيَنا و سةري هةر حةوتيشياني خوارد
 ـ بؤ؟

، طؤشةكةي ئةوبةري فلؤريا، هةر هةمووي طؤرِي لة طؤرِستانيَ.  ـ واي لة نيَوضاواني نووسرابوو
ثاش هةر . هةشتةمني طؤرِيش طؤرِي خؤيةتي. هةمووان لة تةنيشت يةكرت نيَذراون. ذنةكاني باثريتة

 .نويَذيَك، بؤ هةموو مردووةكان دةثارِيَمةوة
 ـ لة طؤرِستان مردوومان زؤرة، داية؟

كيَشةيةكي ديكةي ئيَمةش ئةوةية، كة ... مةنـ دةكريَ بَليَم هةموو ئةو طؤرِستانة مردووي ئيَ
هيض نةبيَ . ذنةكاني باثريةت، هةر هةمووان لة يةكةم شةودا زطيان ثرِ دةبوو و، منداَليان دةخستةوة

ئةوانةش هةر كامة و لة دايكةوة . بيست منداَليان دةخستةوة، كة هةمووان زرِبرا و زرِخوشكي بابنت
ئةوة ئاوا بووة كة ئيَستا ئيَمة سةدان خزم و كةسوكاري ناسراو و . دةبنة زرِبرا يان زرِخوشكي بابت
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خوا لة هةموو مردووةكان خؤش . نةناسراومان هةية، كة هةنديَكيان زيندوون و زؤريشيان مردوون
 .ئيَمةش رؤذيَك سةر دةنيَينةوة و دةمرين. بيَ

 ـ بؤ دةمرين داية؟
بةهاريَ شني دةبيَتةوة و . طيا، هاوينيَك دةذي. ريَ داريةـ رؤَلة ئةوي لة دايك بيَ، رؤذيَك هةر دةبيَ مب

درةختةكان هيَندةي ئادةميزاد دةذين، ... ثاييزيَ وشك دةبيَ و زستانيَ لة بن بارستاي بةفردا دةرِزيَ
ضةند سةعاتيَك و هيضي ... هةر ضةند سةعاتيَك دةذينبةآلم ثةثوولةكان . جاري واشة هةنديَ زياتر

 ...دي
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0 
 رزطاربوون *لؤتكةي

 
 .بةرز هةتا طويَسوانان... بةفر

 .تاو هةَلنةهاتووة هيَشتاباو بؤرانةكة كةوتووة، بةآلم 
ئيرت كة تةواو وةرِةز دةبني، . لة دةوري ئاطردانةكة هةَلتووتةكاوين و، لة ماَلةوةدا قةتيس بووين

ةكمان بة نيَو بةفرةكةدا لة هةر اليةكةوة ريَضكةي. كةوَليَك بةسةر شامنان دادةدةين و دةضينة كؤآلن
 .كردووةتةوة

جاري واية لة ضةقي شةوة ئةنطوستةضاوةكةدا، شةوطةرِةكةي طةرِةك، بة طؤضانةكةي لة دةرطا دةدا، 
 .سةطةل خؤ هةَلداويَن و دةوةرِن، بيَت و بيطةنيَ زطي دةدرِن

 .ـ كيَية لة دةرطا دةدا
 .زيَرةظامنذانتاي ... ـ منم كاك تودؤر
 باس ضية؟ ـ دةي، دةنط و

 .دةبيَ يةكيَك لة بازرطانة يؤنانييةكان بطةيةنية بالتاساراتا. كان لة عارةبانةكة بكةئةسثةيَراكة ـ خ
 ـ ئيَستا؟ بةو نيوةشةوة؟

 .زؤر بةثةلةية. ـ ئةدي، هةر ئيَستا
 .ـ ثيَي بَليَ ئةوة هامت
 .اويَكي زيودر. لييَةكي وةطري دةكةويَ: ضاكة ضاكة، خراث نيية. ـ باوكم خةني دةبيَ

 .هةر شتيَكي طةرمي دةست بكةويَ، لة خؤي وةردةثيَضيَ. بة دةستةكوتة ئةسثةكان لة عارةبانة دةكا
دةنطي زةنطوَلةي . طويَمان لة دةنطي وةرِيَكةوتين عارةبانةكة دةبيَ. شةويَكي ئةنطوستةضاوة

 ...ئةسثةكان

                                                           
*
 . قايق: طةمي/  لؤتكة 
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شاريَكة لة دةم دانوب . ؤي بطةيةنيَتة ئةويَكابراي يؤناني بيَ ئةمالوئةوال دةبيَ خ. بالتاساراتا دوورة
. و ثرِة لة يؤناني، كة هاوين و زستان هاموشؤي طوند و شار دةكةن و، دانةويََلة لة جووتياران دةكرِن

 .بة عارةبانةكةي خؤي هاتوضؤيان ثيَ دةكا و دراوي خؤي وةردةطريَ. باوكم هةمووان دةناسيَ
بة كا و كَلؤش كوانووةكة نيَلَ دةدا و خؤي . سةرمان كةسرية بووة لة. كة ديَتةوة ماَليَ، تاو هةآلتووة

جا بيَدةنط . جنيَو، يةك لةويرت خراثرت. تاويَك هةر جنيَو بة زةمني و زةمان دةدا. طةرم دةكاتةوة
. ئةوةندةي هةية ضةند ربةيةك ئاردي ثيَ بكرِيَ. ئةوةندةي هةية تووتنةكةي خؤي ثيَ بكرِيَ. دةبيَ

د زؤر طران دةبيَ و بنيادةم فلسيَكيشي نةبيَ، هةر ناضارة برِة ئارديَك بؤ ماَلةوة دابني زستانان ئار
جيَذني ثاك نزيكة و، بيَ ئةمالوئةوال دةبيَ ضةند نانيَك بةرية كليَسا و بيكةية نةزري . بكا

 .مردووةكان
طل دةداتةوة و،  قةشة نيوةي بؤخؤي. دايكم دةيكاتة نان و دةيباتة كليَسا. تؤزيَكمان ئارد هةية

هةر نانةي لةتيَك مؤمي لةسةر دادةنيَ و تؤزيَكيش . ئةوي ديكةشي دايكم دةيهيَنيَتةوة بؤ ماَليَ
ئةو بؤنة مردوو . ذوورةكة دادةطريَ خبووربؤني . لة ثياَلةيةك دةكا و لةسةريان رايدةطريَ خبوور

 .حةز ناكةم كةمسان مبريَ. دةخاتةوة بري بنيادةم
دةياخنؤين، بةآلم هةر دةَليَي لةوديوي . نانةكان سارد و سرِن. ةكة طةرمةخبووردووكةَلي 

 .كراسةكةمامنان كردوون
. ذنيَك لة دةرطاي ماَلةكةي دةدا. قةشة لة كليَساوة، عارةبانةيةكي ثرِ لة نان دةباتةوة ماَلي خؤي

 :دةَليَ. تيتينا، ذنةكةي ئيظان تزانتزؤية
 .يَوة منداَلةكامن زةوادي ناني طةمنيان نةشكاندووةلة هاوينباوكة، نانيَكم دةدةيةي؟ 

 :قةشة ديَتة بةر دةرطا و بةنيَوضاوانيَكي طرذةوة دةَليَ
 .نامن لة كويَ بوو! ـ نامن لة كويَ بوو ذنةتيوة

 .تؤ خودا، بةزةييت هةبيَ... ـ هةر ئيَستا بة عارةبانةيةكي ثرِ لة نانةوة لة كليَساوة هاتييةوة
 .ني ضي؟ بؤ خؤم زياتر ثيَويستمةـ نازاني نيمة يا
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نؤكةرةكةي، دةستةوانةي نانةكان لة عارةبانة دادةبةزييَنَ ... ديارة نان زياتر بةكاري قةشة ديَ. ديارة
هةموو بةيانيان خؤي . كليلةكةي ليَ وةردةطريَ و، لة طريفاني دةنيَ. و دةيانباتة ذيَرزةمينةكة

 ...نان و دةيباتة طةورِ دةيدا بة مانطاكاني دةضيَتة عةمبار و، زةمبيليَك ثرِ دةكا لة
 .ئةسثةكاني قةشة ئاشقي نانن. قةشةش سيَ ئةسثي هةية، كة بة ناني نةزر و خيَرات بةخيَويان دةكا

* 
* 
* 

 ...بةفر... بةفر
 .بَليَي و نةَليَي هةتا طويَسوانةي سةربانان

قةديان وا شةقار دةبيَ، دةَليَي بة . بةستةَلةك تويَكَليان شةقارشةقار دةكا. قرضةقرضيانة ئةرخةوان
سنؤبةرةكةي ئةسةري . داربةسيت ئاوهةَليَنجانةكةي بريةكةش لة سةرمان قةَلشيوة. تةورت ئةجننيوتن

وا قيت و راست و بيَجووَلة راوةستاوة، دةَليَي يةكثارضة . حةوشةش هةتا سةري ضَلووكي بةستوويةتي
قةلةرِةشة لةسةر لكي . ثشووةبايةك دةثةرِن و بةر دةبنةوة سةري ضَلووكةكاني بة. لة بلوور داتاشراوة

ضَلووكة تورتة بةستووةكةي سنؤبةر لة بن بارستايي . زةنطوَلةئاساي سنؤبةرةكة هةَلدةنيشن
 .قاآلوةكاندا دةشكيَ و، بة قرضةقرض بةر دةبيَتةوة و، قاآلو بة قريِةقريِ هةَلدةفرِن

ش بيَ، تويَي سةرةوةي جةَلغةيةك دةبةسيتَ و وةك ئاويَنة بريةكة زؤر قووَلة، بةآلم ضةندي قووَلي
بةيانيان بةر لة هةَليَنجاني ئاوةكة، دةبيَ بة قووني سةتَلةكة سةهؤَلةكةي سةرةوةي . دةدرةوشيَتةوة

باوكم ناضارة لة هةر جيَيةك بيَ، هةنديَ جل و طؤني و ثةرِؤوثالَ بدؤزيَتةوة، بؤ ئةوةي . بشكيَنني
سةطةكانيش لةسةرمان ضاويان ئاوي . نيان كة لة تةويلةدا ماونةتةوة، ثيَ داثؤشيَمانطا و ئةسثةكا

مريشكةكانيشمان بةناضاري . لة رارِةوةكةدا بة كا و كَلؤش جيَيةكمان بؤ ضيَ كردوون. ليَ ديَ
بزنةريشنةكةش، كة هاوينانان ثاش ئةوةي كاريلةكةي ليَ سةردةبرِين و دةخيؤين، . هيَناوةتة ذووريَ

 .كامة و ثياَلةيةك شريمان دةداتيَ هةر
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دايكم ضةند ثياَلةيةكيش ئاو لةو شرية دةكا، كة لة بزنةكةي دةدؤشيَ و لةسةر ئاطرةكةي دادةنيَ بؤ 
ئةوةندةي . بةيانياني هاوين هةر ئةوة دةخؤين. ئةوةي جوان بكوَليَ، جا ماماليطاكةي تيَ دةكوشيَ

بةآلم وةرزي . ورِيَنني و، ئاوا برسيَتييةكةمان دةخةَلةتيَننيهةَليدةقضاوترووكاندنيَك، وةك نةدي و بدي 
دةبيَ نيَرييةكي بؤ ثةيدا بكةين و . ثاييز طواني بزنةكة وشك دةكا و، تةرِايي لةو بةستةزمانة دةبرِيَ

 .ليَي ضاكةين
و  تةطةيةكي رةشة، مووي هةر بريقةيان ديَ، بةري ناوةوةي قاضي سثني. نيَرييةكة، هيي بابا بيكؤية

 .خالَ خاَلي قاوةييان ثيَوةية و شاخي دريَذ و تيذ و ثيَضةوثيَضن
 .ـ كورِة ئاطات ليَ بيَ، شاخيَكت ليَ بدا، زطت دةدرِيَ

 .ضيي نةمابوو بة نووكةشاخيَك بؤ بامبم ئاقلَ بكا. ـ بزنةكةي بابا بيكؤي بؤم هات
 .ـ تؤ هةر بةآليةكت بةسةر بيَ، خةتاي خؤتة

 .ؤ بة ئانقةست وام نةكردخ. ـ خةتاي خؤم نةبوو
 ئةوة ديسان دةستت ضيي ليَ هاتووة؟... ـ لةوانةية وابيَ، بةآلم هةر وةك يةكة

 .ـ بة ضةقؤكةم برِيومة
. كة ثاييز داديَ، بابا بيكؤي لة ثرِ سةير دةكا، هةرضي بزني ئاوايية، لة ماَلةكةيدا كؤ بوونةتةوة

شريةكة هةويَن دةكا و دةيكاتة ثةنري و . ليَ دةستيَينَبةيانيان ئةوةندةيان دةدؤشيَ، بةشي خؤيان شري 
زستانةكةي خؤي ثيَ دةباتة سةر و تةنانةت برِيَكيشي . جار هةية هيزيةك ثةنريي دةست دةكةويَ

 .دةفرؤشيَ
 .بةفر دايدةداتةوة

 طوندي بةشويَن بزنةكانياندا ديَن و، هةر كامة ضةند فلسيَك، وةك هةقي ماندوويَيت دةدةن بة بابا
 .بيكؤي

* 
* 
* 
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 :باوكم دةَليَ
ئةويَ ساَليَ منيش ناضار بووم لةطةلَ . ـةوة هيض زستانيَك هيَندة سارد و سةخَلةت نةبووة2309ـ لة 

بةفرةكة واي داثؤشيبوو، كة . تازةيان ئاسنةرِيَيةكة دروست كردبوو. ئةواني ديكة بضمة بةفر ماَلني
ثؤليس، ضؤني . نةويََلة و باراشي ئاغاكان بةرنة بازارِئيرت شةمةندةفةر نةياندةتواني جبووَليَن و دا

دةستيان ثيَمان طةيباية، جا زؤربةي جارانيش بة رووت و قووتي، لة ماَلةوة دةيانهيَناينة دةريَ و 
بةفر ماَلدرا و شةمةندةفةر كةوتة ريَ، بةآلم زؤربةي . دةيانربدين ئاسنةرِيَيةكة خاويَن بكةينةوة

شانس و بةختيان هةبوو، هةر ئةوانةي . ن سةرما بردي و تا هةتا ئيفليج بوونطوندييةكان قاضوقوليا
 .من خؤم ضيي واي نةمابوو كويَر مب. دةستيان لةطؤ ضوو

بةساآلضووةكان باوةرِيان واية، هةميشة ثاش زستانيَكي سةخت و وةيشوومة، كة سةرما و بةستةَلةك 
 .ةرم دةبيَو بةفريَكي زؤري بةدواوة بيَ، هاوينةكةي وشك و ط

ئيَمةش بةردةوام ثشتمان بة . باوكم ثةيتاثةيتا كا و كَلؤش لة ئاطردانةكة دةكا و، ئاطرةكة خؤش دةكا
كزةي سةرما لة بن دةرطاكةوة، كة جوان كيث . ديواري كوانووةكةوة دةنيَني، بؤ ئةوةي طةرم بينةوة

 .ةرزينوةك سةط هةَلدةل. نابيَ، ديَتة ذوورةوة و تةزوومان ثيَدا ديَينَ
دَلؤثيَكيش ضيية، باران . خؤر، زةوييةكةي هةَلدةبرينطاند. هاوينةكةي ئةمسالَ سةير طةرم بوو

وةك كيََلطةيةكي ساو و روون و بيَ ثةَلة وةك شووشة و، . ئامسان الساريي كرد و وشك داطةرِا. نةباري
 .كاسنييش ثرِ لة طولَ

 .ؤي ديَينَكاتيَ كاسين طولَ دةكا، با بؤنيَكي تالَ لةطةلَ خ
بؤن و بةرامةي مةزرا، ئةودةمةي ترشةجؤ دةطا، ترشة و، ئةودةمةي طةمن ثيَ دةطا و طةمنةشامي 

 .وردة وردة دان دةكا، شريينة
ــ وةك بَليَي هةمووان  ئةرخةوانبةآلم كة . ديَيةكةمان هةميشة ثرِة لةو بؤنانةي لة كيََلطةكانةوة ديَن

ــ طولَ دةكةن، با، عةتريَكي شرييين طيَذكةر، كة لة بؤني ويَكرِا ملكةضي فةرمانيَك بووبيَن 
 .ثةلكةطةآلي ذاكاوي ليَ ديَ، هةتا دوور دوور دةبا
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لةو سةرةوة كة دةرِواني، . ئةو دةمانة، من لة هةموو كاتيَكي دي ثرت لةسةر طردةكان دةميَنمةوة
هةولَ دةدةم ضةندي . طةرِابيَطوندةكة لة دةرياضةيةك دةضيَ، هيَندةي كةف كردبيَ، ئاوةكةي سثي هةَل

من و مارين ئيةثؤريَي ئاواَلم، كة بةو جةستة ورديلة و طورج و . ثيَم دةكريَ كؤالرةكةم ثرت هةَلبدةم
ئةو . طؤَلةيةوة لة من لةسةرثيَرت و زيرةكرتة، يارمةتيي يةكرت دةدةين بؤ هةَلفرِاندني كؤالرةكامنان

. بكةم، هةم زوو هةسيتَ و هةميش طظةطظ دةنطي بيَفيَري كردووم ضؤن كؤالرةيةكي وا دروست 
. داوةكةي لةدوو دةدةين و، كؤالرة بةرز دةفرِيَ. كلكي كؤالرةكة زؤر دريَذة و بةدةم باوة دةشةكيَتةوة

ئيَستا ريَك طةيوةتة سةر كليَسا، ئةوة بةسةر ئاواييدا دةرِوا، ئيَستا لةسةر ئةو زؤنطاوانةية، كة 
 .اندوون، دةكريَ بة ثيَيان، ثيَياندا برِؤيوشكةساَلي واي هةَلضؤرِ

 .بة زةمحةت رايدةطرين. كؤالرةكة داوةكةي توند رادةكيَشيَ
 .لةسةرخؤ، زؤر هيَدي داوةكةي لة دةوري داريَك دةئاَليَنني. كؤالرةكة ديَنينةوة خوار. برسيمانة

 .كانةئةرخةوانـ دارية، با بضينة سةر دار 
لةسةر هةستني نةكا كاغةزةكةي بدرِيَ و باَلةكةي . ةنايةك دةشارينةوةبة ثاريَزةوة كؤالرةكان لة ث

 .بشكيَ
ليَ دةكةينةوة و  ئةرخةوانمن بة داريَكدا هةَلدةضم، كورِةكةي ئيةثؤريَيش بة يةكي دي طوَلي 

خؤماني ليَ تيَر دةكةين و ضةند ساتيَك لة بريمان . شريينة و تؤزة تاَلييةكي تيَداية. دةخيؤين
 .ة كة برسيمانةدةضيَتةو

هةتاو كة طةرمرت بوو و، سروشت تؤزيَك ... طوَلي دابوو ئةرخةوانئةوة هيي ئةودةمانة بوو، كة 
تةنيا هةنديَك سةوزايي لكوثؤي دار . طذ و طياش ذاكان .ش خيَر و بةرةكةتي نةمائةرخةوانشَلةذا، 

السكةكةي . و كويَرووي كرد رِووزا، هةَلثطةمن بستيَك ثرت باآلي نةكرد. بييةكاني دةم رووبارةكة مابوو
بةروبووي ... ضار نيية. ناضارين دةسكةنةي بكةين. ئةوةندة كورتة، بؤ درويَنة نابيَ و داس نايطريَ

دايكم ضةند جاران شةن و . يةانةئةوةش نيوةي زياتري زيوان و زيز. ةردةيةكةطةمنةكة هةر هةمووي ف
يشواتةوة و لة حةوشة لةسةر قوماشيَك هةَليدةخا بؤ كةوي دةكا و دايدةبيَذيَتةوة، ضةند جاران دة
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هةر ئةوةندة دةبيَ، كة . ئةوةي تاو وشكي بكاتةوة و، كيَشكي دةكيَشيَ بؤ ئةوةي مريشك نةخيؤن
 .يةك و نانيَكي طةورةي ليَ دروست بكةين*بكريَ كؤليظا

ان ثيَ باشرت بوو لة طةمنةكة واي: ئةجمارةيان كويَخا و جةندرمة بيَطاريي درويَنةي ئاغايان ثيَ نةكردين
 .بطةرِيَن لة بةر قرضةي هةتاوةكة هةَلربينطيَ و طوَلةكةي بثةرِيَ و بوةريَ و ببيَتة هيَزدةري زةوييةكة

 .قةيناكا، لة بري ئةوة، كة باران باري و زةوي و زارةكة نةرم بؤوة، وةرن بؤمان بكيََلن: طوتيان
تا ئةذنؤ هةستابوون، كة ديسان وشكةساَليي بةسةردا تازة طةمنةشامييةكان : هةر واشي ليَ هات

بةرةبةري ثاييزيَ كيََلطة و طوند . طةمنةشامي ئيدي هةَلي نةدا، طوَلي نةكرد و ثيَوةي نةبوو. هاتةوة
قرضةي طةرماكة هةموو وآلتي كردبووة دةشتيَكي وشك . هةموو رةش دةضوونةوة و تاوةسووت ببوون

 .و قاقرِ
ئةطةر رةط و ريشةيةكمان دؤزيباوة، . م رةطي طيا بدؤزينةوةكَلدةكؤَلي بةشعةرزي دةشتةكةمان هة

ثيَسيت لةمشان زةرد . ئاوةكةي تالَ بوو، بةآلم ضار نةبوو دةبوو بيخؤينةوة. لة ئاودا دةمانكوآلند
و دايكمان ضةند جاران و هةموو جاريَكيش ضةند سةعاتان  كباو. هةَلطةرِا و وشك هةآلت و لؤض بوو

ة دانيشنت و تةطبرييان كرد، داخوا دةتوانن ض شتيَك بكةنة ثارة و شتيَكي واي ثيَ بكرِن خبوريَ، ثيَكةو
هةر نةبيَ نةمرين و، ئيَمةي مندالَ، كة لةو برسيَتيية سامناكةي لة نامخانةوة هاواري دةكرد، رزطار 

 .بكةن
 :باوكم بة ناَلينةوة دةيطوت

 .بكةم؟ ئيرت ئةودةم دةبيَ دانيشني تا لة برسان دةمرينـ ئةطةر طايةكان بفرؤشم، ئةي بة ضي كار 
دةَليَي ئيَسقانةكانيان خةريكة سةر شانيان هةَلدرِن و بيَنة . طا، وا لةرِ بوون، ثةراسوويان دةرثةرِيوة

عارةبانةكةيان تةنانةت بة . لة كاتي كاركردندا، لة بن قورسايي نريةكةدا، ثشوويان سوار دةبيَ. دةريَ
. سةلكة دريَذةكةيان دةَليَي دريَذتر بووةتةوة. كةشكةذنؤي ئةسثةكان دةلةرزيَ. ثيَ ناكيَشريَبةتاَلييش 

بة شويَن . ضونكة تةنانةت زؤنطاوةكانيش وشك بوون. لة دةم رووبارةكة بةرةآليان دةكةين بلةوةرِيَن

                                                           
*
 .كريَروستت دةكوليَرةناسكةيةكي شريين و تايبةتة، كة بةثيَي بريوباوةرِة ئايينيةكان، بؤ خيَري مردووان دروسيت دةكةن و لة ساوار و شةكر و طويَز د: كؤليظا 
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ثووكيان هةموو . رةطي طيادا ئةوةندة ملؤزيان لة عةرزةكة خشاندووة، هةموو ملؤزيان بريندار بووة
 .خويَين ليَ ديَ

 :ئاخرييةكةي باوكم دةَليَ
 .ـ وا باشرتة زةوييةكة بفرؤشني

جطة لةوة، . سةرلةبةري زةوييةكةي هيَكتاريَكة. برِسيت ليَ برِاوة. تةواو تيَك شكاوة
ناتوانيَ دةست بؤ زةوييةكةي دايكم بةريَ، ئةو زةويية هيي . ثارضةميَرطيَكيشي لة شيوةكةدا هةية

مرياتيَكة لةو باوكيانةوة ثيَيان برِاوة، . لة ميَردةكةي ئةوةَلي خستوونيةوة ةو هةتيوانةية، كة دايكمئ
 .با بَليَني هيَشتا منداَلن و خؤيان نةناسيوة

طوتوويةتي، هةر هيَكتاريَك بة سيَ فةردة . زةويي خةَلكي ديكةشي كرِيوة. ـ ئيؤرداكيَ دميان، كرِيارة
 .ئةطةر ثيَخؤري ثيَوة بكةين، تا بةهاريَ ثيَي بةرِيَ دةضني. ة طةمن دةكرِيَطةمنةشامي و دوو فةرد

 ـ ئةي دوايي؟
 .ـ دواييش، وةك هةميشة خوا طةورةية

زةوي و زاري زؤر كةسي ديكةشي لة ضنطيان . ئاخري، ئيؤرداكيَ دميان بوو بة خاوةني زةوييةكة
طايةكان برِستيان ليَ برِاوة و لةثيَ كةوتوون . ةفةردةي طةمنةشامي و طةمنةكةمان بردة ماَلةو. دةرهيَنا

 .و بةحالَ هةناسةيان ديَ
. شةو و رؤذ خواردمنان نؤكاوة. هةر كامةمان لةتيَكمان ثرت ثيَ نابرِيَ! تةح لةو ماماليطا بضووكة

ئاردةكة نةك دانابيَذيَ، بطرة هةنديَ . ةوي يةكشةممان، دايكم هةوير دةشيَليَشحةفتةي جاريَكيش 
ئةو نانةي ئاردي . دي طةمنةشامييشي تيَكةلَ دةكا بؤ ئةوةي نانةكان تؤزيَك طةورةتر بنئار

طةمنةشاميي لةطةَلة، رةشيَكي مةيلةوزةردة، تويَي سةرةوةي ئةستوورة و نيَوةرِاستةكةشي هةر 
 .هةويريَكي ليضقة

زةوييةكانيان لةبري  ئةوانةي دةستيان نةدةطةيشتة دةميان،. دةوَلةمةندةكاني ئاوايي ملهورِتر بوون
ريَكي  ناحيةقةباَلةكانيش، ستانسكؤي سكرتيَري . زةواد و خؤراك لة دةست ملهورِةكان كردووة

كةس نةيتوانيوة يةك دةنكة طةمنةشامييش لة . خستوون و، دادوةري مةحكةمةش مؤري كردوون
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ةروبووي خؤيان ب. ئةوان خواخوايانة ساَليَكي ديكةش ئاوا وشكةساَلي بيَ. ئاغاكان قةرز بكا
دووكان و عةمباري ورطنةكاني . شاردووةتةوة، بؤ ئةوةي لة كاتي خؤيدا زؤر طرانرت بيفرؤشنةوة

 .ئاوايي هةتا خنخناطة ئاخنراوة
ثاش نةطبةتيي ئةو وشكةساَليية، بةآلي ئةو زستانة بيَبةزةييةش دنياي داطرتووة و بووةتة طوني 

 .قؤرِ
بة هةزار كويَرةوةري . ة، ديَتة ماَلمانة طوندةكةي ئةوبةري رووبارل كة ماَلي دوميرتؤثاليكاي ثوورم،

 .لةطةلَ دادة ماريتزاي خيَزاني وةذوور دةكةون. توانيويَيت ضيا و بةفرةكة بربِيَ
ثيَكةوة لة  رؤذ هةتا ئيَواريَ. ئةوان ثيَنج منداَليان هةية، بةآلم ئةسثيَ لة طريفانياندا سةوزةَلة دةَليَ

جاري . ن جووتبةندةكان يان هةر شويَنيَكي كاريان دةست بكةويَ، كويَرةوةري دةكيَشنالي ئاغاكان يا
ثار زستانيَ ثارةيةكي لة . ي هةبوو، بةآلم لة دةسيت بوونةوةجاران ئةويش ضةند سةر مانطايةك

وةخيت . تؤماس ئؤكيَي مةخيانةضي قةرز كرد و، ضونكة كؤلكةخويَندةواريشة، بؤي ئيمزا كرد
تؤماسيش طايةكاني . كةي بةسةردا هات و تيَثةرِي و ثوورزام نةيتواني ثارةكةي بداتةوةقةرزدانةوة

 .ليَ هةرزانفرؤش كرد
 :دادة ماريتزا تووكي ليَ كردبوو

ثارةية بدةي بة داودةرمان و حةكيم، ضونكة ئيَمةت ئاوا دةستةشكاو كرد و ـ كورِة ياخوا ئةو 
بةراسيت نةتدةتواني تؤزيَكي ديكةمان لةسةر راوةسيت؟ ياني تؤ ... ماَلويَرانت كردين، كا تؤماس

 نةتدةتواني دةرفةتيَكي ديكةمان بدةيةي؟
وةآل خؤشة، ... ـ جا بؤ راوةستم؟ بؤ سةبر بكةم؟ ضما ئةو دةمةي ئيَوة حةوجيَ بوون، دةستم نةطرتن؟

 .من لة هيض شتيَك ناترسم. ئةو تووك و دوعايةشت بة ثووشيَك
طوندةكةي ئةو بةري رووبار هانامان بؤ ديَنن و ديَن لة دةوري كوانووةكةمان  زؤر جاران خزم و كةسي

ـ  كؤ دةبنةوة و، دةستة زل و قةَلشيوةكانيان، كة لةسةرمان رةش هةَلطةرِاون، بة ئاطري كا و كؤتةكة
 .كة دووكةَليَكي رةش رةشي ليَ هةَلدةسيتَ ـ طةرم دةكةنةوة

 :خوشكة ماريتزا دةست دةكا بة الآلنةوة
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دةزانني زةوييةكةت بة ئيؤرداكيَ دميان فرؤشتووة و زةوادت ليَ . ـ تودؤر طيان، ثشتمان تيَ مةكة
ئةو منداَلة داماوانةمان وةختة لة . هةر نةبيَ نيوة توورةكةيةكمان طةمنةشامي بة قةرز بدةية. كرِيوة

ئيَستا لة هةموو نةخؤشينيَك خواي طةورة تا . لة حاَليَكدا دةكريَ نةهيََلني ثيَرِا بيَنبرسان مبرن، 
 .ثاراستووني

ضاوي، كة ئيرت حوكميان تيَدا نةماوة، برِيوةتة بَليَسة زةرد و . يةكثشوو دةثارِيَتةوة و دةالَليَتةوة
باوكيشم وةك ئةو . ثوورزا دؤميرتؤ ثاليكا بيَدةنطة. دةنووزيَتةوة الوازةكةي ئاطرةكة و، يةكثشوو

ةوةي ئيَمة بطةينة بةهاريَ و كاتي بةفرتوانةوة، حيساب لةسةر دةنك مةسةلة ئةوةية، بؤ ئ. بيَدةنطة
 .دةنكي ئةو طةمنةشاميية كراوة

 :خةريكي ثارِانةوة و الآلنةوةيةبةآلم ثوورزاذن هةر وا 
كورِة خؤمان بة جةهةننةم، بةآلم كة دةبينني ئةو ... اممان زةوادمان نةشكاندووةـ دوو رؤذة هيض ك

 .تة لة برسان مبرن، ئاطرمان لة جةرطي بةردةبيَمنداَلة داماوانة وةخ
 :دايكم هةَلدةسيتَ توورةكةيةك ثرِ دةكا لة ئاردي طةمنةشامي و بة ماريتزا دةَليَ

خيَري . ـ بيَنة داويَنت با ضةند ربةيةك ئاردي طةمنيشت بدةميَ بؤ منداَلةكانيت بكة بة نان
 .مردووامنان

 هيََليَ، بةآلم ضما دَلي ديَ؟لةوانةية بيةويَ نة. باوكم سةيري دةكا
 :ثوورزاذن دةَليَ

 .ـ تودؤر طيان، هةتا هةتاية ئةو ضاكةيةمتان لةبري ناضيَ
بري لةوة . هةر بري لةوة دةكةمةوة كة هةتا هاويينَ ض بةآليةكتان بةسةر ديَ... ـ كورِة ئةوة بةاليةك

 .دةكةمةوة هةموومان ضيمان بةسةر ديَ
ناكريَ ضونكة ئيرت . آل و، ئةو كارة بكةين، كة هةر بةراسيت دةبيَ بيكةينـ لةوانةية دةست بدةينة تيَ

ئيَمة وا طيامنان دةردةضيَ، ئةوةندة زةمحةت دةكيَشني، تينمان لة ئةذنؤدا . ئةو وةزعة قبوولَ بكةين
 .ناميَينَ و، ئاخرييةكةيشي زةوادي خوامان لةماَليدا نيية
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آلم ئةطةر وةك ثيَويستة وا نةكةين، لةوةش خراثرتمان بة. ئاخري رؤذيَك هةر وا دةكةين. ـ واية
بةآلم كيَشةكان هةر بةوةندة ضارةسةر نابن، كة سةري ضةند كةسيَك بة تيَآل تيَك . بةسةر ديَ
 .بكةينةوة

ـ من هةر بري لةوة دةكةوةوة، كة جؤريَك ئؤخذمن لةو دَلةي بطةرِيَ كاك تودؤر، ضونكة ئيرت ضةقؤم 
 .من ئيرت تاقةتي ئةم ذيانةم نةماوة. و وةطيان هاتووم طةيشتووةتة  ئيَسقان

ئةوان بة بةر . باوكم هةتا بةر دةرطا بةرِيَيان دةكا. ثوورزا دؤميرتؤثاليكا و ذنةكةي هةَلدةسنت دةرِؤن
سةطةكان سةريَك هةَلديَنن، بةآلم نووزةيان ليَ . دةمي سةيةكاندا كة لة حةوشة خةوتوون، رادةبرن

 .ثة كةوتوونئيرت لة حة. ناية
 .شةوة، شةوي زستانة، دريَذ و رةش

. ضرا نةوتييةكةمان، كة بة ديوارةوة هةَلواسيوة، بة شؤَلةتيشكيَك ذوورةكة تؤزيَك رووناك دةكاتةوة
مامة ظؤنيكؤ كة ديواريان بة ديواري . باوكة و دايكم زؤر بةدةطمةن قسةيةك ثيَكةوة دةكةن

تووتنةكة بؤني تووتين . بةشي سةبيلةيةك دةكا. هيَناوة ماَلمانةوةية، تؤزيَك تووتين بؤ باوكم
 .زياتر طذ و طياية. خاويَين ليَ ناية

 :باوكم باسي ثوورزا دؤمرتؤثاليكا ديَنيَتةوة طؤرِيَ
هةر ضارةرِةشيَك ثارضة زةوييةكي هةبووة، بؤ . ـ ئةطةر زةوييةكي هةبواية، ئيَستا فرؤشتبووي

خؤ زطي برسي نازانيَ . ط سةلةمي كردووة و لةدةسيت بووةتةوةتيَركردني زطي و قوتاربوون لة مةر
تؤزيَك رادةوةسيتَ، ئةطةر نةيدراييَ و هيض دةست نةكةوت سةري خبافَلييَنَ . بةخشني و ليَبوردن ضيية

بةآلم ئةودةم بنيادةم . ثيَشرتيش ضةند جاريَك قاتي و قرِي هاتبوو. و بيخةَلةتيَينَ، حةياي ثياو دةبا
 هيَشتا تازةثيَطةيشتووةكان بؤيان نةلوابوو . بيَ، دةيتواني بةرِةي خؤي لة قورِ دةركيَشيَ هةرضؤنيَكي

بستيَك زةويي . ئيَستا ئيرت هيض نةماوة تاآلني بكةن. زةوي و زاري خةَلك خبةنة بن ضنطي خؤيان
هةرة . بوونرؤذ بة رؤذ بيَشةرةفرت و ضاوبرسيرت و هيضوثووضرت . ضيية بة دةستمانةوة نةيانهيَشتووة

هةر ئيَستا . ئةو قورومساغة ثيَيةكي لةسةر ليَوي طؤرِة. ديارةكةيان ئةو طراسي ئاغايةي بانياساية
جا وةرة  .ذنةكةشي لةخؤي خراثرتة. نا تاويَكي دي لةوانةية ئيزرائيل لة دةرطاي بدا و طياني بستييَنَ
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بة و نيانة كضيَكيان هةية، كة ئةويشيان هةيانة ... ليَيان بثرسة و بَليَ بؤ ئةوةندة دةكرِووزيَنةوة؟
طيَذ و ويَذة  ـ كة ئيَستا بووةتة ثاريَزطار ــ دا برِيوة و لة كؤلَ خؤيان  دراكؤليائةستؤي ئةو 

خؤشي و سةيرانةكةيان ليَ ئةوةندةيان ثارة هةية نازانن لة كويَي بكةن، بةآلم بؤ ئةوةي ... كردؤتةوة
خؤ راستة منداَلي زؤر، خةم و ذاني زياتري ... ي ديكةيان بيَتيَك نةضيَ، نةيانهيَشتووة منداَل

بةدواوةية، هيَشتا ئةوةيان نةمردووة، ئةوي ديكة طيانةآليةتي، يان يةكيَكيان هيَشتا لة جيَ و بان 
بنيادةم . ثةتاي طرتووة، بةآلم بةو حاَلةشةوة مندالَ ذيان شريين دةكةنهةَلنةستاوةتةوة، ئةوي ديكة 

، وردة وردة هةلَ دةدةن و طةورة دةبن، لةثيَشدا طاطؤَلكيَ دةكةن و دوايي دةكةونة كة دةيانبيينَ
ارةدارة و، ئاخريةكةشي وةك خؤمان لةسةر قوون دادةنيشن و طةورة دةبن و باآل دةكةن و بةقةد د

فام  ثياويَكيان ليَ ديَ، لةثيَشدا السايي دةنطي بنيادةم دةكةنةوة، دواتر زمان دةطرن و ئاخرييةكةشي
خؤ بنيادةم ئاطاي لةوة ناميَينَ ضؤن رؤذ و مانط و سالَ رادةبرن و، وةختيَك . دةكةنةوة و زيرةك دةبن

يةكيَكي سؤرة و تؤرةي ليَ ... ضاو هةَلديَين، سةير دةكةي ئةوة قيت و قنج لةتةنيشتت راوةستاوة
داري بيَ . ية، كة بةر نةطريَنةكةويَتةوة و منداَلي نةبيَ، ئةي بؤضي زيندووة؟ ريَك وةك درةختيَك وا

 .بةر بؤ برِينةوة باشة، وا باشة بكريَتة ئاوردوو
 :مامة ظؤيكؤ هةَلدةداتيَ

ـ لة نيَو ئةو خةَلكةي خوادا، زؤر كةس نةماون بؤ مالَ و ساماني دنيا، بةآلم لة ضاوبرسيَتيدا كةس 
 .ناطاتة ئاغاكان

. غاي هيض وآلتيَك دةسكيان لةدوو ناكةنجا ئاغاكاني الي ئيَمةش لة سةطوسةطبابيَتيدا، ئاـ 
ئةمسالَ ريَك وةك ضؤن كوللة لة زةرعات دةدا، ئاوا خؤيان بة زةوي و زاري ئيَمةي هةذاردا كرد و، بة 

هيضمان نيية، هةليان بة هةر ديتيان برسني و . خوت و خؤرِايي زةوييةكانيان لة ضنطمان دةرهيَنا
ئيَمة برسيَيت دةضيَذين بؤ ئةوةي ئةوان . وَلكردمنان هةَلماَليدةرفةت زاني و، قؤَليان بؤ تاآلن و كة

بةياني تا . دةوَلةمةندتر بن و، ئيَمة كار دةكةين، بؤ ئةوةي ئةوان توورةكةي ثارة لةسةر يةك هةَلضنن
تؤ لة كةرِةي بةيانييةوة تا . ئيَواريَ بؤيان مبري، هيَشتا ئةوةندةت نادةنيَ زطي خؤتي ثيَ تيَر بكةي

خؤتيان بؤ دةكوذي، بةآلم ئاغا تةنانةت زةمحةتي ئةوةش بةخؤي نادا خؤشي ي ئيَوارة تةنطة
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هؤ، : "طويَت لة دةنطيَيت كة دةَليَ. زؤربةي جاران تةنانةت ثاش رؤذئاوابوونيش راتدةطرن. راوةشيَينَ
. يوةتةوةن، خؤ هيَشتا طةوزيَكتان ماوة و ئةو طؤشةيةتان نةدووركورِينة، دةي طورج بن، دةست ببزيَو

ئةويش ئةوة دةسيت تؤي ماَلويَران وةختة ثشتت بشكيَ، ." شةرمة بيَت و هةر ئةمرِؤ تةواوي نةكةن
 .لة ثشتةقووني هةَلثيَكاوة و ثياسة دةكا

برا و . دووكةَليَكي خةست ذوورةكةي داطرتووة و، دوو سةبيلةش ثةيتاثةيتا خةسترتي دةكةنةوة
 .ةطَلؤفممن ضاوم هةَلد. خوشكةكانيشم خةوتوون
 ـ دارية، بؤ وا دةكةي؟

 .ـ ضاوم ديَشيَن باوكة
 .ـ خبةوة

 .ـ خةوم ناية
وا شرِ بووة، ثينة هةَلناطريَ و نازانيَ لة . كراسيَكي ثيَية، بةحاَلي سةط دةيةويَ ثينةي بكادايكم 

 .كام الوة دةست ثيَ بكا
 دةمزاني ئةوان لة... ببمةوة ـ هةر ئيَستا ماَلي ثاليكا ليَرة بوون و من ناضار بووم ليَيان مؤرِ

ئاسانيش نيية بنيادةم تاقة . ي ئةو هةمووة ريَطة و ئةو كيَوة بةفرةيان هةروا نةبرِيوةيخؤرِا
بؤ ئةوةي ثارووة نانيَكم هةبيَ بة دةمي ئةو . ثارووةكةي دةمي خؤي لةطةلَ خةَلك بةش بكا
يَ هةية زةويي خؤي بفرؤشيَ؟ ئةطةر ك. باشة... منداآلنةوةي بكةم، ناضار بووم زةوييةكةم بفرؤشم

تازة، كيَ ئيَستا . تت تازة دةمت لة ثووشت نةبيَ، دةتواني بكرِيةوة، ئةي زةوي؟ كة فرؤش"طا"
هةر وةك طومت، لةثيَشدا نيَوضاوامن ليَ تيَك نان، بةآلم دوايي ... مانطا و مةرِ و ماآلتت ليَ دةكرِيَ؟

ثياو لة ربةيةك ئارد نة . نانيَكي ليَ بستيَين وةك يةكةبةخؤمم طوت، سواَلكةر نانيَكي بدةيةي و 
ئةودةم وةبريم هاتةوة، ثار نا ثيَرار، دوو سيَ رؤذيَك ثاش . دةوَلةمةند دةبيَ و نة ماَلي ويَران دةبيَ

ناضار بوو . ئةوةي ذنةكةي منداَلي ببوو، جةندةرمة ثاليكايان بة شةق بردة بيَطاريي ئاغا لة سيَكارا
لة  منداَلةكةيان. مةحالَ بوو بةتةنيَ بتوانيَ خؤيان لةدةست قوتار بكايَ، خؤ نةيربدبا، ذنةكةشي بةر

ةشكريَك ميَش و مةطةز لة دةموضاوي نيشتبوون و دةضوونة نيَو زار و ل. نيَو طذ و طيايةكة دانابوو
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اوةكاني ئاغا ثي... منداَلة داماوة وا دةطريا، دةتطوت ئيَستا نا تاويَكي دي نيَوكي دةدرِيَ. لووتي
. مامزة و قةمضي بةدةستةوة و دةست لة ثاشقوون، دةهات و دةضوون و ضاويان بةسةرمانةوة بوو

ئةسثيَكي لةبندا و كآلويَكي . يكؤي ثةيدا بووهةر لةودةمودةستةدا، فيليثي كورِي كويَخا ثيس
 :طوتي. طةورةي حةسرييشي لةسةرنابوو، بؤ ئةوةي تاو نةيبا

 و طيايةدا قريِةي ديَ، ئيي كيَية؟ـ ئةو بؤقةي لةو طذ 
 .بؤقيش نيية و كضةكةمة. هيي منة فيليث ئاغا: ماريتزا طوتي

 ـ ئةي بؤ دةقريِيَينَ؟
 .ـ ضونكة ثياوةكانت ناهيََلن بضم شريي بدةميَ

ئةطةر طةمنةكة لة كاتي خؤيدا . ـ دةستيان خؤش بيَ، بؤ بهيََلن؟ دةبيَ زووتر كارةكان تةواو بكةن
 .ي عةقيد ثييَنارؤ ــ زةرةري ويَ دةكةويَبــ جةنا ة، دةثةرِيَ و ئاغانةدرويَتةو

 :دؤميرتؤ ثاليكا غريةتي ناية بةرخؤي و لةبن ليَوانةوة طوتي
 .ـ ئاخر كضةكةم وةختة لةبرسان مبريَ

 :فيليث بة طاَلتةثيَكردنةوة طوتي
خؤ . ت يةكي ديكةت بؤ دةخاتةوةساَليَكي ديكة ذنةكة. رؤذ نابيَتةوة؟ طويَي مةدةريَ. ـ دةي با مبريَ

 .تا ئةودةم كؤتةرةدار لة كونة كوَلكنةكةي نائاخينَ
ئةوة شتيَك نةبوو كورِةي كويَخا  .دؤميرتِؤثاليكا دةهري بوو و، لة بن ليَوانةوة جنيَويَكي حةواَلة كرد

ييةكة هةتا شووخاَلي قةمض. وةسةرخؤي نةهيَينَ و، بة قةمضي بةربووة سةروطويَالكي دؤميرتِؤثاليكا
 .مرديش هةر بةدةموضاوييةوة بوو

جووتيار نيية لةو زةوي و زارةي سيَكارا . ـ ئةو فيليث ثيسيكؤية، لةو دايكةخؤطيَيانةي رؤذطارة
 .بيَطاريي كردبيَ و، قةمضيي ئةوي وةثشيت نةكةوتيبَ

 :دايكم تووك دةكا
 .ـ ياخوا لة سةر كَلةكةي جةهةننةمدا بربذيَن

 :م، دةست هةَلديَينَ و لة ناخي دَلةوة دةَليَبرا طةورةكةي باوك
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ثياوةكاني ئاغا، كؤمةَليَك الت و لووت و نامةردن، بةآلم . ـ خؤي و ئاغاكةشي، هةردووكيان
من . نؤكةرةكان ضاو لة ئاغاكانيان دةكةن و لةوان فيَر دةبن.... لةوانيش ناثياوترنئاغاكان 

طةمني ئاغام كيَشا بؤ عةمبارةكةي، بةآلم  حةفتةيةكي رةبةق بة عارةبانةكةم لة سايليَوة
لة قسةكةي و تؤ : "كة سكاآلم بردة الي ئاغا، طوتي. دةشتةوانةكةي هةر مز و هةقي رؤذيَكي داميَ

من لة دةشتةوانةكةم دَلنيام و متمانةم بةوة، نةك بة . و دةشتةوان، طومامن نيية هةقي دةشتةوانة
 ."خدار هةَلدةبةسنت بؤ ماَلويَرانكردني منئيَوةي بيَ دايكوباب، كة هةزار درؤي شا

ئةجنامي ماَلويَرانكردني جةنابت ئةوةية، كة ئيَمة لةوانةية وانةبيَ طةورةم، ضونكة : ثيَم طوت
كةواتة ناكريَ بَليَي ئيَمة . هةميشة حةوجيَي ناني شةويَني و، ئيَوةش جيَتان نةماوة ثارةي تيَ بئاخنن

 .مان كاول كردووةبة كارةكةي خؤمان ماَلي جةنابت
 ئةوة تؤ خةَلكي ئؤميداي؟: ثرسيي

 .ناويشم ظؤئيكؤية. بةَليَ ئاغا: طومت
ضار . هةمووتان باش دةناسم. السارنئؤميداييةكان هةر هةموو وةك تؤ سةربزيَو و . زوو زانيم: طوتي

ريةكةشي هةر ضةندي ثيَتان دةكريَ دةدزن و ئاخ. ئةوةية ئيرت نةهيََلم لةسةر زةويوزاري من كار بكةن
 .جاريَ برِؤ جةهةننةم ثرِ بكة، دةي ملت بشكيَنة. زؤر باشة. هاوارتانة
ضيم دةسةآلت بوو؟ ثيَم واية هةر خوا . طومت، حاشا لة طؤشيت كةرويَشك و بؤ تسي تاذيمنيش 

 .دةيزاني ضةندةم حةز ليَ بوو كؤتي عارةبانةكة هةَلطرم و لة تةخيت نيَوضاواني راكيَشم
 :ليَوانةوة دةَليَباوكم لةبن 

ئةو . ضونكة ئيرت ضةقؤ طةيشتووةتة ئيَسكمان. ـ رةنطة رؤذيَك دابيَ هةموو ئةو كارانة بكةين
 .نانةت مؤخي ئيَسقانيشيان مذيوينسةطبابانة تة

، اليةكيم هةَلطرت و لة ثار زستانيَ بؤ جيَذني نؤيل، بةرازيَكم كوشتةوة. ـ راست دةكةي تودؤر
حةوشةكةي ماَلي ئاغا لةبةر . اَلي ئاغا لة بانياسامنم ثيَضا و هةستام بردمة ي ثاك و خاويَخاولييةك

هةموو خؤيان هةرِوطيظ دابوو و ريزيان بةستبوو، يةك بة يةك دةضوونة . خةَلك هةر مجةي دةهات
مريزائاكسيَنيتَ مازةثشتةكاني . ذوورةكةي كويَخا و مازةثشيت بةرازةكانيان ثيَشكةش دةكرد
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ةنطوسووكي دةكردن و، لة دةفتةرؤكةكةدا شتيَكي دةنووسي و ئيرت لة قةرتاَلةيةكي وةردةطرت و س
طراسيم . هيَشتا هيض نةببوو، سيَ قةرتاَلةي طةورة ثرِ ببوو، سيَي بةتاَليش هةر وا مابوونةوة. داويشنت

تيلةي ئاغا خؤيشي لةسةر كورسييةكي نةرم دانيشتبوو و ضةند باليفيكيَيان وةبن قاضي دابوو و، بة 
 .ضاو طؤشتةكاني هةَلدةسةنطاند

 .ـ الرِانةكةت الوازة ظؤئيكؤ
 .ـ بةَليَ ئاغا، ئاخر بةرازةكةي بضووك بوو

 ـ جا بؤ بضووك؟ ئيي طةورةترت نةبوو؟
نكة مالَ و ـ ديارة ئةطةر ئةمسالَ ماباية طةورةتر دةبوو، بةآلم نةدةكرا ضاوةرِيَ مب تا طةورة بيَ، ضو

 .ؤنمندالَ هيض نةبوو بيخ
 :طراسيم ئاغا طوتي

هيضتان ئةو ثياوة نني . هةر هةمووتان. تةمبةلَ و دةستوثيَ سثي. ـ ئيَوة تةمبةلَ و تةوةزةلن
 .كاروبارتان ديار بيَ

ئةوةندةي ئةو خةريكي ثشوودان و . دةبوو ض جوابيَكي بدةمةوة؟ وةآلمدانةوة كات بةفريِؤدان بوو
تةمبةلَ و "بن باري كاردا دةثرِووكيَني و، ناتؤرةي  حةسانةوة و رابواردنة، ئيَمة خةريكني لة

ئاغاذن رؤذاني جةذني ثاك، كة ناضارم هيَلكة مريشكي بؤ بةرم، . ـيشمان لةسةرة"تةوةزةل
 :دةَليَ. بازنةيةكي دروست كردووة و هيَلكةكاني ثيَ دةثيَويَ و، هةرضي لة بازنةكة بةربيَتةوة، نايةويَ

 .بيَنةطةورةتر . ـ ئةوة زؤر بضووكة
 .بة هيي طةورةترم دةكردؤم كردبامن، دَلنياـ ئاخر ئاغاذن، هيَلكةكان مريشك كردووني، ئةطةر خ

 .ـ هةي بيَ حةياي ضاوقايم، برِؤ ضغة بة
 ضيم دةسةآلت بوو؟. ئيرت رؤيشتم

ة ضونك. بةهاريَش هيَلكةي بؤ نابةم. ضونكة ئيرت بةرازم نةبوو بيكوذمةوة. ئةم سالَ الرِامن بؤ نةبرد
 .مريشك و كةَلةبابةكامن لة سةرما و برسيَتيدا قرِيان تيَكةوتووة

 :دايكم هةرا دةكا
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لة ماَلي ئاغا ض باسة، ثةنا بةخوا وةختة خؤ   ـ ضؤن شيت وا دةبيَ؟ كضيَ بنيادةم كة دةبيستيَتةوة
 .بكوذيَ

ان ضةند ديس. ماويةتي هيَشتادايكم دوو ثينةي طةورةي بة كراسةكةي باوكمةوة داوة، بةآلم 
ضةند وردةثينةيةك و ثينةيةكي زؤر طةورة لة : دروومانيَكي ديكةش هةن، دةبيَ ثينةيان ليَ بداتةوة

ثشتةوة، ئةو جيَيةي هةتاوةكة بةتينرت ليَي دةدا، ئةو شويَنةي ئارةقة قوماشةكة دةخووسيَينَ و 
 .ش كراس لةويَوة دةدرِيَدةيرِزيَينَ و هةميشة

قةرةواشي ماَلي طؤطؤكريستفةرئاغا بوو، دةيطوت، ئاغا ذن زؤر بة دةطمةن ـ كضةكةي ثراكاديَرا، كة 
قاث و . لة كؤشكةدا دةذي كة ثانزة خزمةتكاري هةية ديَتوة طوند و، زؤربةي كات لة بوخاريَست
كةس زاتي نية ثيَي بَليَ ثشيت . شيَتيَكة ئاو نايثاَليَويَ. قاضاخةكان لة سةري ميَردةكةيدا دةشكيَينَ

ئاغا بةرهةمةكةي دةفرؤشيَ و، توورةكةتوورةكة ثارة . نابيَ قسةي لة قسةيدا بكةيةوة. رؤيةضاوت ب
. لة مسيت ذنةكةي دةكا، بؤ ئةوةي بضيَتة خاريج و خؤي ثيَشاني دكتؤري طةورة طةورة بدا

ضونكة خؤشي و ئيشي . ئةفسةري سوثا بووة، بةآلم دةريان كردووة. كورِةكةشي وةك دايكي بةرِةآلية
ر ئةوة بووة، سةربازةكان بداتة بةر مست و شةق، يان ئةوةندةيان بة قةمضي ليَ بدا، تا شةآلَلي هة

هةتيوة هةرضي رةعيةتي طونديَكي . تةنيا ئةودةمةي كؤنكةن دةكا، لةسةرخؤية. خويَن دةبن
ةو بة شةشدانط بة ساَليَك خويَين دلَ هةَليانطرتووةتةوة و لة توورةكةكةي باوكي ئةويان كردووة، ئ

ئاغاش بةو شتانة كةر دةبيَ و، جا ديَتةوة و وةك سةط لة ئيَمة بةردةبيَ و . يةك شةو دةيدؤرِيَينَ
 .هةر خوا خؤي دةزانيَ. كةس نازانيَ رةضةَلةكي يؤنانيية، يان رؤمي. كةوَلمان دةكا

 :باوكم دةَليَ
هةر ئةوةندةي ئاغان . ائةوان نة ئيمانيان هةية و نة ياس. ـ ئاغاكان سةر بةهيض ميللةتيَك نني

 .رةضةَلةكيان هةر شتيَك بيَ، هةمووان وةك يةك دايكي ئيَمةمانان دةطيَن. بةسيانة
 :ثوورة ظؤيكؤ بة لةرزةلةرز دةَليَ

 .ـ وةي رِؤؤ وةي رؤؤ، ديسان دةريَ ض وةيشوومةيةكة
 .وورةكةي، كة بةري ناوةوةي ضةرمة، ريَك دةخاتةوة و دةرِواتةن
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 :َليَباوكم بة دايكم دة
ئةم سالَ بةهاريَكي ثرِ لة شةرِ و . سةبر و تاقةتي نةماوةخةَلك ئيرت . ـ طوند مجوجؤَلي تيَكةوتووة

 .بةآل و خويَن و خويَنرِشتنمان لةثيَشة
يَ شؤرباي طذ و بنيادةم هيض نةب. هيض نةبيَ طذ و طيامان دةست دةكةويَ. ـ خؤزطة زووتر بةهار دابيَ
ليَطةرِيَ . َليَي با بقةوميَيليَطةرِيَ ئةوةي تؤ دة. ورِةكةي زطي دةبرِيَنيَتةوةطيا دروست دةكا و قوورِةقو

 .هةرضي دةبيَ با بيبَ
 .بةفر، بيَربِانةوة بةفر

قورِطيان . ئيليؤتزا، هةر هةموو نةخؤشن. خةريكة بةهار داديَ، بةآلم ئةو بةفرة بةتةماي توانةوة نيية
 .ديَشيَ

منداَلةكاني دادة زواكا، هةموو ئاهؤيان طرتووة و قورِطيان : دةَليَ طويَم لة دةنطي ئيؤني برامة، كة
 .ديَشيَ

 :طويَم لة دةنطي ئيَظانطليين خوشكيشمة كة سةري دراوسيَكةماني داوة و، دةَليَ
 .ـ ماَلي تؤتانؤ سةرجةم ذانةقورِطيانة

طانضؤش لةو خراثرت و،  ، سكرتيَرةكة لة بةيانييةوة تا شةويَ نيَوضاواني تيَك دةنيَ، دكتؤرناحيةلة 
 .سريةشي كارمةندةكةي نةخؤشخانةش لةهةردووكيان خراثرت

 .هةموو كاروبارةكان لةسةر شاني منن: سريِةش يةكثشوو ثرتةوبؤَلةيةتي
 .داية، قوتاخبانة داخراوة: ئيؤني برام بة ضةقةنةليَدان ديَتةوة و دةَليَ

 .ئيين، زؤري حةز لة قوتاخبانة نيية
 .ئيدي نابيَ لة ماَليَ بضنة دةريَ. كة ليَطرةوةيةثةتامنداَلينة، : ان دةكا و دةَليَباوكم سةيريَكم
 .ـ ناضينة دةريَ

ثؤليس و دكتؤر طانضؤ و  تةيذؤ. يَني و سةيري كؤآلن دةكةينضةثةرةكة هةَلدةطةرِ بةبؤ بةياني 
تاقميَك لةم ماَلة . نةوةنسريِةش دةبينني، كة بةكؤآلنيَدا رادةبرن و، ئيَشكطرةكاني ئاواييش بةشويَنيا

 .هةر سريِةش دةضيَتة ذوور. ثيَم واية هةر ناشضنة ذووريَ. ديَنة دةريَ و دةضنة ماَلةكةي تر



114 

 

 ـ ئيَوة نةخؤشتان نيية؟
 .ـ نيمانة، نةخيَر

كورسييةكانيان . لة هةر كويَ نةخؤشيَك ببينن، دايك و باوكةكةي ناضار دةكةن، بيباتة قوتاخبانةكة
عارةبانةيةكيان كا . ة و خستووياننةتة دةريَ و لة حةوشة لةسةريةكيان كةَلةكة كردوونكؤ كردووةتةو

. نةخؤشةكان بة تةنيشت يةكةوة لةسةر كايةكة دريَذ دةكةن. هيَناوة و لة ثؤلةكاندا رؤيان كردووة
ثةجنةرة و  بةآلم ثةرذينيَكي بةرز لة نيَوان. دايك و باوكةكان هةولَ دةدةن لةوديو ثةجنةرةوة بيانبينن

هةر سريِةش و ئيَشكطرةكان دةضنة نيَو . كؤآلنةكةدا هةية و، ئيَشكطريشيان لةبةر دةرطاكة داناوة
 .قوتاخبانة

 ـ ئةمرِؤ ضةنديان مردوون سريِةش؟
 .ـ شةشيان دكتؤر

 .ـ بَليَ بيانبةنة دةريَ
ور دوور وةشويَنيان دايكةكان دو. دةخةنة نيَو سندووقةدارينةكان و دةيانبةنة طؤرِستانمردووةكان 

 .دةكةون و شني دةكةن و ثيَيان هةَلدةَليَن
 ...منداَلةكاني قوونهةَلتةكيَنة مردوون، هةر سيَكيان

 .ئيليؤتزاش هةر يةكي بؤ ماوةتةوة
 .لة ثيَنج مندالَ، ماَلي تؤتانؤ، دوويان بةزيندوويي دةرضووة
 .*رِاديَنهةتا بةهاريَ، نزيكةي سيَ لةسةر ضواري منداَلي ئاوايي ثيَ

* 
* 
* 

هةتاو وردة . هةورةكان وةك بَليَي دةستيَكي نةبةدي راي ماَليبيَن، ئيدي ديار نني. بةهار داهاتووة
و شيَتانة و بةلرفة و  الفاو تيَكةلَ دةبنةوة. كةويي بةفران لةبةر ضاوت دةتويَنةوة. وردة طةرم داديَ

                                                           
*
 .بةالداهاتن. مردن: ثيَرِاهاتن 
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ثةتاكةي . دةطريَ و هةر ديَ و بةتةوذمرت دةبيَلووزةو بةرةو رووبار دةخوشيَ و، دةوروبةري طوندةكة دا
ئةم سالَ ئيرت . ضةند منداَليَك هةروا لة قوتاخبانةكة لةسةر كا كةوتوون هيَشتا. زستانيَ سووكرت بووة

خاويَنكردنةوةي خانووةكان و رشاندن و ثشيلةشؤركردنيان هةَلدةطرن بؤ . دةرسخويَندن تةواو بووة
 .هاويينَ

 :اَلةو مالَ دةكا و بانطي منداَلان دةكا و ثيَيان دةَليَثؤثسكؤبراطاديرؤ، م
ئيدي نةضن هةر كتيَبةكان بةالوة بنيَن و هةَليان نةدةنةوة ها، جاروبارة بياخنويَننةوة، ـ منداَلينة، 

 .ضةند ديَرِيَك بنووسن و مةسةلةيةك حةل بكةن
 .ئةوةش ثيَرتيَ رادؤيية، كة هاتووةتة ماَلمان

بةآلم كةس لةو طوندة هيَندةي ةيةكة، لة كؤآلنيَ دادةنيشيَ و، زؤر لةميَذة بيَ ذنة، ثيَرتيَ، جووتبةند
ي ثينةكراو لةثيَ ناكا و، قةيتانةكانيشي وةك هيي **ئؤثينضي. ئةو ثاكوخاويَن و تةرِثؤش نيية
كيَك ثةستة. ثشتويَنةكةي سثيية و ثانتؤَلةكةشي ثةشم و بيَثةَلةية. خةَلكي لةتوكوت و طريَ طريَ نني

. بةسةر شانيدا دةدا، كة دةوراندةورةكةي كؤبةي طرياوة و، نةخش و نيطاري سوور و رةشي هةية
كآلوة ضةرمينةكةي تيفتيفة دراوة و خاويَنة و خؤلَ و خاك و . كراسةكاني هةر دةَليَي ئيَستا شؤراون

 .بؤ ماوةتةوةلة حةوت كض ضواري : ماَلةكةي ثرِة لة كض. كا و كؤت لة نيَو تووكةكانيدا نيية
سيَ فةردة طةمنمان دةداتيَ، لةبري ئةوة، ئةمسالَ : لةطةلَ بامب ملةي دةكا و، ئاخريةكةي ريَك دةكةون

 .هيَكتار و نيويَكي زةوييةكةي بؤ بدرووينةوة
 ، كاك ثيَرتيَ، ئةوة كةم نيية؟:باوكم دةَليَ
 .وجيَ بوو، ناضارة قبووَلي بكابةآلم تؤ زؤر حةوجيَي و، بنيادةميش كة دةستكورت و حة. ـ لةوانةشة

ئةوة ريَيةكي قةول و . ئارةق بكرِيَ و بيهيَنيَتةوة( ضارةطيَك)ئيؤني براميان ناردووة لة مةخيانة ضةتوول
 .ئيَمة لةسةر طفيت خؤمانني. قةرارة، طريَبةستةكة دةبةسرتيَ

، ثاتاَلي نيية و، زةويي هةية. خةَلك كاري بؤ دةكةن. ثيَرتيَ رادؤيي دةست لة رةش و سثي نادا
 .كضةكاني تةرِ و وشكي دةكةنةوة

                                                           
**

 .بين ثيآَلوةكة ضةرمي طا يان بةرازة و، بة قةيتان لة دةوريَ ثيَ و طويَزينط توند دةكريَ. ثيآَلوي تايبةتي طوندييةكاني رؤمانياية، كة ريَك لة قاثقاثة و كالةي الي خؤمان دةضيَ 
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 .بةشي هةرة زؤري منداَلي ئاوايي مردوون: دةَليَ
 .نةطبةتييةكي طةورةية: باوكم دةَليَ
ميَشيَكيشي ليَ ميوان نيية، هةرطيز، ئةي باشة بؤ وةختيَك منداَلي من دةمرن، كةس : ثيَرتيَ دةَليَ

 .بربِيَ ئةوةي ماويشة مبريَ كةواتة بة دةرةك، خؤزطة جووقةواريان
ئةم بةهارة، لة جيَذني ثاكدا، يةكيَك لة كضةكاني طةيشتة . نؤبةتيَ ماَلةكةي ثيَرتيَشي داطرتووة

ثاييزيَ خةَلكي ئاوايي تابووتةكةيان هةَلطرت و برديان لة . تةمةنيَك، كة دةيتواني بضيَتة طةرِي هورِا
ئةو كضانةي بةر لة ميَردكردنيَ . ان لةبةري كردبووكراسي سثيي بووكيَنيي. طؤرِستانيَ ناشتيان

ثيَرتيَ لة سيَ ساَلدا سيَ كضي ئةسثاردةي . دةمرن، بة جلي سثييةوة، بة جلي بووكيَنييةوة دةياننيَذن
ة سثييةكة هةقي كراس. لينا و ئيؤنتيزا، زؤر حةيابةخؤ بوون... لينا و ئيؤنيتزا و ماريؤكا. خاك كرد

يؤكا، ئيرت، ثاش مردووان رةمحةت باشة، هةرضؤنيَك بيَ ئةويش كراسة بةآلم مار. خؤيان بوو
 .سثييةكةي ثيَ برِا

كاندا ئةرخةواندةضووة الي ئاسنةرِيَيةكة و لةبةر سيَبةري . خؤشي دةيزاني بةو زووانة نؤرةيةتي
ةكاندا زوآلَلةكةي لة طرد و شاخ دةنطة. يَدةمةوئيَواران طؤراني بَلثياسةي دةكرد و حةزي ليَ بوو 

روخساري . رةشكيَنةي ضاوة درشتة كةوةكاني ثرِ بوون لة ترس و دَلةرِاوكيَي مةرط. وةدةنطي دةدا
 .كوَلمةي دةتطوت طوَلن ثشكووتوون. بزرِكابوو

 .ـ ئيَظانطلني، حةز ناكةم بةر لةوةي ضيَذ و خؤشي لةخؤم ببينم مبرم
 .ميَرد بكة ماريؤكا: خوشكيشم ثيَي طوتبوو

 .كابرا كةر نةبيَ، ضؤن ذنيَكي خنؤش ديَينَ. مةويَـ كةس ناي
 ـ ئةي ئاخري؟

 .ـ حةزم لة ثيَرتيشؤرة
 ـ ئةي خؤي دةَليَ ضي؟

 .ـ ئةويش دةَليَ دَلي ثيَمةوةية
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كةس لةرِووي . ، بة بةرضاوي هةموو خةَلكةوة لةطةلَ ثيَرتيشؤر جووت بووبة عالةمي ئاشكرا
 .ريَبوارة. ضةند رؤذيَكي ديكة ميواني ئةم دنيايةية: هةر ئةوةندةيان طوت. هةَلنةهات قسةيةك بكا

 ...و رؤيشتيش
 ـ ئةمسالَ بةهاريَ كام كضي ثيَرتيَ دةضيَتة هؤرِا؟

 .ـ جؤردانا
ضوار ساَلي ديكة ثيَرتيَ رادؤي سةَلت و رةبةن . زانني جؤرداناش هةر تا ثاييزيَ دةذيهةموو سوور دة

. ذنيَكي طةنج دييَنَ. ذنيَكي ديكة ديَينَ. ار ساَلةش رابريَبيَ ئؤقرة ضاوةرِيَية ئةم ضو. دةميَنيَتةوة
 .هةر ليَويَكيش تةرِ دةكاتةوة، لةوة ثرت بري لة هيض ناكاتةوة. هةر بةو تةمايةش دةذي

وند دةداتة بةر رووبارةكة هةَلدةسيتَ و باغاتي ط. لرفة و خورِةي الفاوةكان هةر ديَ و ثرت دةبيَ
 .ستانةكانيش تواونةوةبةفري لووتكةي كويَ. شةثؤالن

لة دةم رووبارةكة ريز بووين و سةيري لووزةي بةخورِ و قورِاوي ئاوةكة دةكةين، كة ضيخ و ثةرذين و 
نيَزةي دريَذ دريَذمان دروست كردووة و، ئةو شتانةي ثيَ ... ثرد و كؤتةرةدارةكان را دةماَليَ

 .دةطرينةوة كة ئاوةكة دةيانهيَينَ
 .و ئاواييةكةمان دةباـ خؤ ئاوا برِوا، الفا

 ـ قسةي قؤرِ، تا ئيَستا شيت وا نةبووة، بؤ دةبيَ راست ئيَستا واي ليَ بيَ؟
هةر دةَليَي لة الي سةروو . بةآلم ئاوةكة هةر وا هةَلدةسيتَ و خةريكة بةستيَنةكة دةبةزيَينَ

ك هةَلثرِووزا، هاويين ئةم سالَ هةموو شتيَبا ئةوةش بَليَم، . طةورة لةنةكاو شكاوةبةنداويَكي 
ضاوي ثرِ لة نيطةرانييةوة ضاوةرِواني ثةَلةهةوريَك  ةَلكيش بةخ. تةنانةت دارةكانيش وشك هةآلتن

كضة قةرةجيش تاسةباري باران . رةطي طياكانيش تامةزرؤي دَلؤثة بارانيَك بوون. بوون بة ئامسانةوة
 .بوون

ستانةكانةوة بةرةو دانووب دادةطةرِيَن و، جاروبار دةستة قةرةجيَكي قذكالَ و ضاو كةسك و شني لة كويَ
ئةو دؤمانةي بة دار، كةوضك و ئةسكويَ و قاث و . ئةوانة لينطؤرارييةكانن. بة ئاواييةكةماندا رادةبرن
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سةروقذيان وةك طةمني طةيو ئاَلؤزكاوة، ديَن و بةكؤآلناندا . بلويَر و شيت ديكة دروست دةكةن
 :دةطةرِيَن و هةرا دةكةن

 ...وضك، ثياَلة، شانةـ وةرة كة
ري جاران ئةو دؤمانةي دةهاتن، رةش رةش بوون، وةك قورمي بةرميض، قذيان دريَذ و كةزيكراو جا

 .بةسةر شانياندا و، ريشيَكي ضرِوثرِ، كة دياربوو لة سةروةدةرنانةوة مقةسيت نةديوة
دةهاتن و بة ديَهاتاندا  ئةوانة سامناكرتين هؤزي بيابانطةرِ بوون، كة بة عارةبانةي سةرداثؤشراوةوة

لةكؤَلت . *دةطةرِان و، ئةسثيان دةدزي و ذن و كضيان لة ضاوترووكانيَكدا دةيانتواني ثياو رووت بكةن
جا ئةوجار . نةدةبوونةوة هةتا بة رووياندا دةخسيت و قايليان دةكردي فاَليَكت بؤ بطرنةوة

دايةي لة بن طويَت رايطري و، لة رووي يان لة توورةكةكة دةرديَنا و دةيانطويَماسيلكةيةكي طةورة
 .ئةوةوة بةخت و شانسيان بؤ دةطرتيةوة
ئةوانة ديَن روخسةت وةردةطرن بؤ . وةرزيَك لة رةمشاَلدا دةبنبةآلم ئيَستا دؤم و قةرةج زؤربةيان 

ن زؤربةي جارا. ئةوةي حةفتةيةك لة دةرةوةي ئاوةداني لة نيَوان ئاوايي و رووبارةكة، بار و بنة خبةن
زستانان هةر لة ماَلةكانيان وةدةر ناكةون و، كة بةهاردا هات، ليَي سواري عارةبانةكانيان دةبن و 

ذن و . ملي ريَ دةطرن بؤ كارو كاسيب و، سةرةتاي ثاييزيَ ديسان دةطةرِيَنةوة نيَو خانووةكانيان
خبةن،  بارلة هةر شويَنيَك . كضةكانيان مقةست و ضةقؤ و ئةموستيلةي كانزايي دةفرؤشن

سؤرة و تؤرةيان بة قووني رووت و ورطة زلةكةيانةوة ثيَك وةردةبن و ديَن و . خيَوةتةكةيان هةَلدةدةن
شةوانةش لة دةوري ئاطرةكة كؤ . دةضن و دةيكةنة هةرا و هةنطةمةيةك، ثياو ميَشكي سةري دةضيَ

 .دةبنةوة و بة مششالَ و ظيؤلؤن و طيتار دةيكةنة بةزمي خؤيان
كؤآلني ئاوايي ثرِ ببوون لةو . شتنة ئؤميَدا، وشكةساَلي تةنطي بة وآلت هةَلضنيبووثار، كة طةي

كضؤَلة دؤمة دة يازدة ساآلنانةي ضَلوضيَو و دةوةنيان لة دةوري سةر و قةديان ئاآلندبوو، رووت و 

                                                           
*
ئةمرِؤ : لةوكاتةدا دةَليَن. بواران دةطرن و هةرضي ثيَيانة ليَيان دةستيَننو ريَطر لة شيو و دؤلَ و دةربةندان ثيَشي ريَ ى كة ضةتةبؤ ئةو كاتة بةكار د. واتة تاآلنكردن: رووتكردن 

 .فآلنةكةسيان رووت كردووة



119 

 

ئةو . دةطةرِان و لةبةر دةرطاي دووكانان رادةوةستان و سةمايان دةكردقووت لةبةر ئةو قرضةي هةتاوة 
 :طؤرانييةي سةمايان ثيَ دةكرد، بةنديَك بوو، كة ثريةدؤميَك دةيطوت و دةفةي زةنطيي ليَ دةدا

 وةرن ثيَكةوة كضة دؤم 
 لةم باخي ثستةيةدا

 بيكةنة بةزميَكي وا،
 باران بنيَريَ خودا 
 

 وةرن كضة دؤم هةمووتان
 طةش و دةم بة ثيَكةنني 

 بَليَن ريَذنة ببارة
 نيبيبَ شطةمنةشامي 

 
 كضةدؤم، باران نةمردووة

 ا دَلي ليَي ضووة دخو
 بة سةد دلَ ئاشقي بووة

 كؤتي لة مل كردووة
 

 كضة دؤم هةموو هةرا بكةن
 بارانة خاكي دةويَ

 بيَت و نةطةن بة يةكرت
 ناسرةون رؤذ و شةويَ

 
 خواية ثيَآلوي زيوين
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 بكة ثيَي و لةالت بيَ
 سبةي بينيَرة بؤمان
 بؤ ذيامنان خةآلت بيَ

 
 كضةدؤم بَليَن خواية طيان

 ئةطةر باران بباريَ
 دةشت و دةوةن سةوز بيَ

 طولَ بدا لكي داريَ
 

 خواية باران بنيَرة
 دةنك دةنك بة ريَذنة

 سواري ئةسثي ئاطري كة
 * زةوي بيكاتة جيَذنة

                                                           
*
 ئةم هؤنراوةية دةقاودةق نةكراوةتة كوردي،  
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ا كضة دؤم ضةثَلة ليَ دةدةن و بؤ ثريةي دةستيَننةوة و لة سةمايةكي بةجؤش و خرؤشدا ثيَ بةعةرزد
نيَوقةديان . لةجنةوالريانة. هةر دةَليَي شةيتان ضووةتة كةلةشيانةوة. دةخليَننةوةهةَلدةدةن و مستيان 

با دةدةن و مةمكيان هةَلدةبةزيَننةوة و وا ثيَ بةعةرزيدا دةدةن، كة لةبةر تةثوتؤزةكة لة ئةذنؤ 
ا، ذناني طةرِةك طؤزة و لة هةر جيَيةك كضة دؤم بيكةنة بةزم و سةم. نابينريَبةرةوخواريان هةر 

كان لة جؤش و خرؤش دةكةون و سارد دةبنةوة و كضة. جةرِةي ثرِ لة ئاو ديَنن و بةسةرياندا دةكةن
بؤ ويَنة ئةسكويَيةك ئارد يان طةمنةشامي، كة . ثريةكةيان ضيي خبةنة ثيَش، هةَلي دةطريَتةوة

 .توورةكةكةي دةكاتةوة بؤي تيَكةن
 .م لة سةما و طؤراني نةكةوتن، بةآلم بارانيش هةر نةباريتا هاوين تةواو بوو، كضةدؤ
 :هةروا لة زاري دةرثةرِي ناحيةرؤذيَكيان مريزاستانسكؤي 

ـ ئةريَ دةَليَن ضي هةر كةسة شتيَك يان دراويَك لةسةر يةك دانيَني و بيدةينة قةشة نويَذةبارانةمان بؤ 
 بكا؟

 :وة طوتيتيزائؤدؤدؤي كة طويَي لةو قسةية بوو، بة طاَلتة
شةرتة تا هةين باران ـ هةر ئةوةمان مابوو قةشة بؤلبؤك دةم و لةوسي لةو كارةش وةربدا، 

ئةطةر لةويَ باري، . جطة لةوةش، بيستوومة  لة ئاواييةكةي ئةوال نويَذةبارانةيان كردووة. نابينينةوة
 .خةمتان نةبيَ .ئةوة ليَرةش دةباريَ

بيَ و تؤزة وشكةساَلييةكي ثيَوة ديار بيَ، جا قةشة بؤلبؤك هةر ئةوةندة بةسة ماوةيةك بيَباراني 
 .قؤَلي هةَلدةماَليَ و دةست ثيَ دةكا

 :لة كليَسةكةي الي مةخيانة بةربينط بة خةَلكةكة دةطريَ و دةَليَ
ـ كورِم، دةبيَ هةمووتان بيَن و بضينة دةرةوةي شار بؤ نويَذةبارانة، بةشكم خواي ئامسان بةزةيي 

 .تةوةثيَماندا بيَ
 .هةر ئةم حةفتةية. با وا بكةين. ـ باشة باوة
 .كةواتة ثارة كؤ بكةنةوة. ـ زؤر باشة

 ـ ثارة؟ ثارةمان بؤضيية باوة؟
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 .ـ بؤ خةرجي ثيَويست، بؤ دامودةستووري ئيداري، كورِم
خؤشت كة زةوي و زارت هةية و كاروبارت هةية، هةر بةآليةك لة زةوي و . ئاخر باوة... ـ بؤ ئارةق

 .اري ئيَمة بباريَ، بةسةر حاسآلتةكةي تؤش ديَز
. تفاقي مةرِوماآلتيشم تةواو داخستووة. عةمبارم ليثاوليثن. ـ من زؤري طويَ نادةميَ رؤَلة طيان

 .زةمحةتةكة بةفريِؤ دةضيَ. بةآلم هةر نزايةكي سةرقةَلةمانةكةي نةدريَ، الي خودا طريا نابيَ
 .شتيَك دةبيَـ وةك بَليَي ئةطةر بةفريِؤ نةضيَ، 

* 
* 
* 

ثيَش هةمووان طةرووي من ئةستوور بوو و بةدواي مندا طةرووي ريتزاي خوشكم و دووسبةشي 
 .طةرووي ئيؤني برام هةَلتؤقي

ئةوجار . ثرية قؤترِ سةيري قورِطماني كرد. دايكم دةستماني طرت و برديين بؤ ماَلةي نةنكي ديوائيكا
 :دةموضاومي بةرةو الي خؤي وةرسوورِاند. ولةثيَشدا نؤرةي من بو. ثشتةملماني طرت

 .ـ زارت بكةوة
هيََلنجم دا و . بلؤقةكان تةقني. طوشينا و ريَكي ةي لة نيَو قورِطة ئةستووربووةكةمثةجن. زارم داثضرِي

 .رشامةوة
 .ـ دةبيَ نةوت غةرِغةرِة بكةي

 ـ نةوت؟
ثياَلةيةكي ثرِ  ثريةقؤارِ. وند رايطرمتويستم تيَي قووضيَنم و راكةم، بةآلم دايكم ثشتةستؤمي طرت و ت
 .كرد لة نةوت و، بة زؤر زارمي داثضرِي و ثياَلةكةي خنوون كردةوة

 .ـ قووتي بدة شةيتان
 .جا نؤرةي ئيؤني برام و ريتزاي خوشكم هات. نةوتةكةم قَلث قَلث قووت دا. ضار نةبوو
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بةآلم . رؤذيَ سيَ جار نةوتيان بدةية. ةجا ئيَستا بيانبةو: نة ديوائيكا رووي لة دايكم كرد و طوتينة
 .ثةتاتةيان لة طةرووي ببةستة. بةياني و نيوةرِؤ و شةويَ. زؤر نا، كةوضك كةوضك

دايكم ثاكيان دةكا و، وةك ئةودةمانةي كة دةيةويَ لةسةر . باوكم توورةكةيةك ثةتاتةي كرِيوة
ئةوةي لة تاوةيان بكا، لة دةوري ئاطرةكة سووريان بكاتةوة، خرِخرِ لةتيان دةكا، بةآلم لةبري 

 .طةروومان وةك خشتيَكي ديواري ثيَ هةَلضنن، ئاوا ريزيان دةكا و ثةرِؤيةكيان ليَ دةبةسيتَ
دةَليَي . تةنانةت ناتوامن بشيجووَليَنم. سةرم وا ذان دةكا وةختة بتةقيَ. لة حةوشةدا دةسوورِيَمةوة

كة تف قووت دةدةم، جيَي ئةو بلؤقاني . رتووةضةناطةمم قوت راط. لوولةيةك ئاخنيوةملميان لة 
 .ديواييكاي ثريةقؤترِ تةقاندووني، دةبرذيَنةوة

 .سبةي بةياني ديسانيش هةروا. دايكم شةويَ ثةتاتةكاني الملمان دةطؤرِيَ
تةنيا يةكيَك لة دوو . بةرةبةري نيوةشةويَ بة دةنطي زةنطوَلةكةي كليَسا لةخةو رادةثةرِين

... زةنطوَلة طةورةكة بةو دةنطة طرِ و ناخؤشةيةوة. سا توند ليَي دةدريَ و دةنطي ديَزةنطوَلةكةي كليَ
 .لة مةترسي يةئاطاداركردنةوة

بزانيَ ض  ناحيةبةثةلة رادةكا بةرةو . جلةكاني لةبةر دةكا. باوكم بةثةلةثةل ثيَآلوةكاني دةكاتة ثيَي
 .ئيؤني براشم بةشويَنيدا رادةكا. قةوماوة

 .زوو وةرةوة بزانني ض قةوماوة: خوشكم ليَي دةثارِيَتةوة و دةَليَئيَظانطليين 
 :دايكم لةبن ليَوانةوة دةَليَ

ديارة رووبارةكة . هةميشة هةر وا بووة. ـ زةنطوَلةي نيوةشةوان، نيشانةي نةطبةتي و بةدبةختيية
تيان طوتووة، راس. وةك بَليَي دةرد و خةممان كةم بيَ. هةستاوة و خوارووي طوند ئاو بردوويةتي

 .لةوانةشة شةرِ هةآلييسابيَ. وةآل بَليَم ضي... نةهامةتي قةت بةتةنيَ ناية، ئةطةر هات بةلةشكر ديَ
 شةرِ ضية دايكة؟: ئيَليزابيَيت خوشكم دةَليَ

ثادشا و ئيمثراتؤرةكان لةسةر ماَلي دنيا دةبيَتة . ـ جا دةتةويَ ض بيَ؟ ماَلويَرانييةكي طةورةية
ر زةوي و خاك ضاو لةيةكرتي سوور دةكةنةوة و، ئينجا ثيَخواس و رةشوورِووتي ماَلويَران لةسة. قرِةيان
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شةرِ شةرِي ئاغاكانة، . دةنيَرنة ثيَشةوة بؤ ئةوةي بة زةبري شري و رمب و تفةنط دايكي يةكرت بطيَن
 .بةآلم ثشيت رةعيةت دةشكيَ و، خةَلكة داماوةكة دةبنة قورباني

 .ئيؤني برام ديَتةوة
 دةي، ض بووة؟ـ 

. بةستيَنةكةي الي ئيَمةشي هةموو داطرتووة. ـ ئيَشكطرةكان ديتوويانة ئاوي رووبارةكة زؤر هةستاوة
ناضار بة زةنطوَلةي كليَسا خةَلكي خوايان . ثردةكةيشي بردووة. طوندةكةي ئةوبةر تةواو نقوم بووة

، بةآلم بامب بكةم سةير يستم بضمو. لةخةويَ هةستاندووة نةكا لة خةودا مبيَننةوة و بن ئاو بكةون
 .نةيهيَشت و طيَرِاميةوة

 .باويَشكيَك دةدا و خؤي رووت دةكاتةوة و دةخزيَتة بن ليَفةكة
 .بةآلم وا نةبوو. ـ ثيَم وابوو يةكيَك خنكاوة

 .ئيَمة خةريكني طةمنةشامي دةخؤين. كةرِةي بةياني بامب ديَتةوة ماَليَ
ئاغةلَ و دانطة طةورةكةي . طَلةقووضةي شارِيَيةكة هةستاوةليَواري  ئاو هةتا. ـ ئاي لةو ضارةرِةشيية

طوندةكةي ئةوبةري رووبار هةر شرِة، ئةو خةَلكة داماوة . ثاتاَلي خةَلكيشي بردووة. كاراباشي بردووة
ثياو نازانيَ ضؤن فريايان بكةويَ، ضونكة نة ريَيةك . هاوار دةكةن و بةو تاريكيية بةمالوالدا رادةكةن

دنيا رووناك بيَتةوة بةشكم بتوانني ثردةكة ئاو بردوويةتي، دةبيَ راوةستني . شتيَكية و نة هة
 .زؤربةيان ناعيالج ضوونةتة سةربانةكان. كةَلةكيَك، طةمييةك دروست بكةين

. بةرةو ويَستطةكة ثيَي ثيَوة دةنيَم دادةم ئاسنةرِيَ تيلةطي خةندةقةكةيلة ماَليَ دةردةثةرِمة دةريَ و 
و ( كيََلطةي مريشك)رووبارةكة، كة ئيرت ناكريَ بَليَي رووبارة، دار و ثةلةوةرطة. ي راداوةو دنيائا

و  عارةبانة و جاري وايشة سةرباني كوخيَكي بةتةواوي و كةالكي بزن و مةرِ و مريشك و كةَلةشيَر
 .هةرضي ئاوة بةلرفة و كةفضرِةكةي طةيوةتيَ، رايداوة و لة ذوورةوة هيَناويَيت

هةنديَ مالَ هةر كاول بوون و، ئةوانةش كة هيَشتا . وندةكةي ئةوبةر يةكسةر وةبن ئاو كةوتووةط
 .بةثيَوةن، هةر سةربانةكانيان ديارة
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. خةَلك رايانكردووةتة سةر لووتكةي طردةكان. مندالَ رووت و قووت خؤيان ثيَكةوة نووساندووة
... عةمبار و تةويلة و ئاغةلَ و دانطة و ثاتاَلةكةيانالفاو، بة شةويَك دار و نةداري راماَليون، مالَ و 

 .ة خؤيان رزطار بكةنهةر توانيويان
طانضؤ، ستانسكؤي سكرتيَر و قةشةبؤلبؤك و ذووتيَي ثؤليس، لةسةر طَلةكة راوةستاون و  دكتؤر

 .سةيري وةزعةكة دةكةن
 .دةبيَ شتيَك هةر بكةين: سكرتيَر دةَليَ
 .داوام لة ثاريَزطار كردووة طةمي و لؤتكةي رزطاركةر بنيَريَ .هةوَلم داوة: ذووتيَ دةَليَ

 ـ بؤضي؟ ضما شتيَك ماوة قوتاري بكةن؟
 الفاو هةستاوة يان نا؟ـ ها، يان، نا؟ مةبةستم ئةوةية، كة 

 !ـ ئةي ضؤن هةَلنةستاوة
 .ـ دةي باشة، ئةطةر الفاو هةستاوة، ياني دةبيَ لؤتكةي رزطاردةريش هةبيَ

بيانطريَ شي دريَذ و باريك، كة ثاريَزطار هةر وا بةريَكةوت توانيويَيت لة قةراغ دانوب سيَ لؤتكةي رة
ستانسكؤي سكرتيَر . لة شةمةندةفةرةكةي دوانيوةرِؤ دادةبةزيَنن" بة سيَ طةميةوانةوة بياننيَريَ"و 

. ي ديكةسواري يةكيَكيان دةبيَ و قةشةبؤلبؤكيش سواري يةكيَكيان و ذووتيَي ثؤليسيش سواري ئةو
 :بة سةر ئاوة رةش و قورِاوةكةدا دةطةرِيَن و دةَليَن. ذنةكانيشيان سوار كردووة

هيض نةبيَ توانيمان تؤزيَك . ـ ئةطةر ئيَمة هةر نةضووينة دانوب، دانوبي داماو خؤي هاتة المان
 .بةسةر دانوبة جوانةكةي خؤماندا طةمي ليَخورِين

دَلي خؤمان بةوةخؤش كردووة، كة لةوانةية، . طةيوةتيَ هةمووان خةني بوون كة لؤتكةي رزطاريدةر
ئيشةآل ئةطةر بةرثرسة ثايةبةرزةكان و خيَزانة بةرِيَزةكانيان بةكةيفي دَليان بةسواري طةمي سةيرانيان 

ضونكة ئةو . مةبةستم ئيَمة منداَلةكانة، كة خةني ببووين. كرد و ليَي تيَر بوون، نؤرةي ئيَمةش بيَ
بةآلم باوكمان، هيض دَليان ثيَي . شان داوين، لة ذيامناندا خةونيشمان ثيَوة نةدةديشتيَكي ثيَوةزعة 

ثاش ئةو وشكةساَلي و ئةو زستانة . خؤش نيية و، جطة لةو ضةند منداَلة، كةس دَلي خؤش نةبووة
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ي مريشك و ثةلةوةر و مةرِ و ماآلتي خةَلكي وةيشوومة و قاتي و قرِيية، ئةم الفاوة بيَ ئامانة
 .موو راداوة، خؤ تاقةت و تني و طورِي لةكةس دا نةهيَشتووةهة

 .ثياوي طوند، ثؤل ثؤل لة سةر ريَيةكان لةدةوري يةك كؤ دةبنةوة
 :بةتةنيشتياندا كة رادةبرين، طويَمان ليَدةبيَ دةَليَن

 .ـ نا ئيرت ناكريَ ئةو وةزعة هةر وا برِوا
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1 
 جؤطةلةي باريك و قوولَ

* 
* 
* 

 .تةيةكي رةبةق هةر نةنيشتةوة، نيشتنةوةكةي مانطيَك دةبائاوي ضؤمةكة حةف
 ...ئيَستا ديسان دةكريَ لة دةراوةكةوة ليَي بثةرِيةوة: ئةوةش ضؤم

ئةي ئةوة نيية لة بةشي قووآليي ئاوةدانييةكة، الي زؤنطاوةكان و لة طوندةكةي ئةوبةري ضؤم تاقة 
هةستاني ضؤمةكة، لة كاوالش و ويَراني زياتر  ديواريَكيش ضيية بةثيَوة نةماوة؟ ئةي ئةوة نيية ثاش

هيض نةماوةتةوة؟ جا ئيَستا وةك هيض نةبووبيَ و، تةنانةت بةضاوي خؤشت بيبيين، برِوا ناكةي ئةو 
 .هةمووة نةطبةتي و بةآلية بةسةر ئةويَ هاتيبَ

. بةستووةخةَلك قؤَليان هةَلماَليوة و، بة جةطةن و زةل و لكوثؤي داران كووخيان بؤخؤيان هةَل
بةآلم ئيرت ئةو وردةو ثردةيةي جاران هةيانبوو، . هةرضؤنيَك بيَ، ذيانيان خستووةتةوة سةر ثيَ

تةنانةت هيي وا هةية هةر . ئيرت نة مانطايان هةية و نة مريشك و كةَلةشيَريَك. ئةوةشيان نةماوة
 .كراسيَكيشي لةبةردا نةماوة

ةيةكي ليضقي زؤري ليَ نيشتووة، كة هةتا ئةذنؤ تيَي ئةو شويَنانةي الفاوةكةي ليَ راوةستاوة، ليت
 .دةضةقني

، كة زوو داهاتووة، نةرمة هةتاوي بةهار. ئةو هةمووة بةفرة، هةر بؤ دةرمانيش ثةَلةي نةماوة
سيت طةرمايةكي ثيَوةية، وةك طةرماي نيَوةرِاستةكاني مانطي طوآلن، لة حاَليَكدا ئةوة تازة لة نيَوةرِا

قورينط و هةَلةتاجنيش . نةهاتوونةوة *هيَشتا لةطلةط. فتةيةكي رؤيوةشتا هةر حةرةشةمةداين و هيَ
 .هةروا

                                                           
*
 لةق لةق 
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بةثيَخواسي ديَني و . زةوي رةش دةضيَتةوة و، طيا ضووزةرةي نةداوة. شةوانة زؤر سارد دةبيَ هيَشتا
 .ئةها، راستة، بةهار زووتر داهاتووة. دةضني و لةسةرمان هةَلدةلةرزين

ئةوبةري ضؤمي، بؤ ئةوةي بزانني ئةو خةَلكةي كوخ و كةثريشيان نيية، ضؤن دةضينة طوندةكةي 
ثرت دةضينة دةوروبةري طوندةكة، الي ويَستطةي شةمةندةفةرةكة، بؤ ئةوةي سةيري ئةو سيَ . دةذين

لؤتكةي رزطاركةر، كة دوور لة . شتة زةبةالحة ناشرينة بكةين، كة ئيرت بيَكار و بار لةويَ كةوتوون
 .رِايي لةسةر زةويية وشكةكة كةوتوونئاو و تة

 .طةميةوانةكان ضوونةتةوة زيَدي خؤيان
. هةر بؤ ئةوةي لة دةوري يةكرت بن، نةك بؤ خواردنةوة. ثياوان لة مةخيانة لةدةوري يةك كؤ دةبنةوة

ك خةَل. لة ناكاو برِياريان داوة بةقةرز شت نةفرؤشن *مةخيانةضييةكان وةك ئةوةي لة زاري يةكرت تفينب
هاويين ثار كة وشكةسالَ و قاتي بوو، ئةمساَليش ئةوة بةآلي الفاو هيضي . هةموو قةرزبارن
 .نةهيَشتووةتةوة

 .ـ كاك تؤماس، بةستةيةكم تووتن بدةية
ئيرت يةك فلسيش ضيية . مةطةر قةرزةكؤنةكانتان بدةنةوة. ئيرت مسقاَليَكيش بةقةرز نادةم. ـ ناكريَ

 .ةرضي هةم بوو داومة بة زةوي و زاره. ثارةم لة دةخيلةدا نةماوة
بؤ ئةوةي ئيرت كةسي ليَ نةبيَتة ميَملَ، بة دةنطي . ماشوبرجنييةكةي داديَينَ تؤماس ئؤكةي، مسيََلة

 :بةرز و لةبةرضاوي هةمووان برِيارةكةي خؤي رادةطةيةنيَ
خةَلك كةيفي .. .بيَ قةرزئيرت قةرز ... ـ وا باشرتة ثياو شةرِي سبةينيَي ئةمرِؤ بكا، وا نيية؟

خؤيانة، من شت بة قةرز نافرؤشم، حةز دةكةن بضنة مةخيانةي ماريَش بزانن ض باسة، بةشكم ئةو 
يان بضنة الي بؤسيؤك، بزانن دةراوي دةمي ئةو . ئاخر ئةو مندالَ و ثاَلي نيية. دةست و دآلواتر بيَ

 .ضؤنة
 .يشبةآلم ماريَشيش هةر بةو زمانة قسةيان لةطةلَ دةكا و بؤسيؤك

                                                           
*
 .واتة هةموو قسةيان يةكة. ةموو دةَليَي لة زاري يةكرت تفيونخةَلكي ئةوشارة ه. واتة يةك قسةيي: لةزاري يةكرت تفني 
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. هةواَلي خؤش ناية. زةمانةكة ناخؤش بووة. ئيرت بةقةرز دةري ناهيَينَ. بؤم هةَلناسوورِيَ كورِينةـ 
 .كةس نازانيَ سبةيينَ ضيي بةسةر ديَ و ض داويَكيان بؤ ناوةتةوة

 .لةوانةية شةرِةكة هةآلييسيَ: طيؤركيَ تاراش، دةَليَ
بة ثةلةثرِووزيَ ... ة بوو، ئاو راي دا و برديئةو تاراشة خانووةكةي ريَك لةسةر ليَواري ضؤمةك

نة زةوي و زاري هةية و نة . كةثريَكي لة نزيك طردةكة هةَلبةست و ذن و منداَلةكةي لةويَ نا
خةَلكي ئاوايي ناضار بوون  ياني كاريَك كة يةك لةسةرضواري. بوو بةكريَكاري رؤذمز. طاجووت

 .بيكةن
 :تؤدؤدؤيي قسةكةي ثيَ دةبرِيَ

هةر دةَليَن طوندييةكاني مؤلداظي لة ئاغاكان راثةرِيون و، . ي ضي؟ شةرِ لة طؤرِيَ نييةـ شةرِ
ئيَمةش دةبيَ جبووَليَني و . عةمبارةكان دةسووتيَنن و زةوييةكان ديسان بةسةر خؤياندا بةش دةكةنةوة

 ...تا ئيَستا كة راوةستاوين، ئيرت سةبر نةكةين
 .طةرووم نيشتووةتةوة. رماوم و، ناهيََلم يةك قسةشم لةكيس بضيَلة نيَوان قاضةكاني باوكمدا هةَلكو

 .هةَلواسراوة *ـ لة سةر ثيَشخانةكةوة دوو ريز بريَتزيَل
 .ـ بابة، بريَتزيَليَكم بؤ بكرِة

 .ـ رؤَلة ثارةم نيية
 : تؤماس ئؤكةي، كة طويَي لة قسةكةم بووة، ديَ و دةَليَ

 .ثيَ دةكازطيان باي . ـ ئةوة بؤ مندالَ باش نيية
 ...هةر يةكدانة. بةآلم من هةر يةك دانةم دةويَ. واية، ئةطةر زؤر خبؤم لةوانةية با بكةم

بيضكؤ لةطةلَ . ـ باي كردبوو، راستة ناحيةئةوةي كة ثار بيضكؤي هةميشة سةرخؤشةكةي 
بيضكؤ، كة خؤي دابووة سةر . هةردووكيان سةرخؤش دةبن. ستانسكؤي سكرتيَر طريَوي كردبوو

 :آلكةي، هةروا بة طاَلتةوة طوتيتيَ
 .من بة يةك دار، دةتوامن باقةيةكي سةد دةنكي بيَرتزيَل ورد و خاش بكةمـ 

                                                           
*
 .نانيَكي شريينة نيَوةندةكةي بةتاَلة و خويَن و زيرةي بةسةرةوة دةكةن. بة ئةسلَ ئةَلمانيية. جؤرة شريينييةكة: برَتزيَل 
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 :ستانسكؤ هةَلي داية
بةآلم بةو مةرجةي هةمووان بهارِي و يةك دةنكيشي بةساغي ... ـ ئةطةر توانيت، من دةيبذيَرم

 .دواييش هةر هةمووي خبؤي. نةميَنيَتةوة
تيت دةويَ، بيَرتزيَل خؤي وشك و برينط و ناسكة و، هةر ئةوةندةي بيضكؤ داريَكي ليَ جا ئةطةر راس

ئيرت بيضكؤ هةر هةمووي كؤ . راكيَشا، هةمووي ورد و خاش بوو و هةر لةتةي بةاليةكدا بآلو بؤوة
 شةويَ زطي وةك دةهؤَلي ليَ هات، باي كرد و ضيي. كردةوة و لة لةثي دةسيت كرد و قرتةي ليَ برِي

شووشةيةكي طةورةي رؤني طةرضةك هةَلقورِاند و ماوةيةكي زؤر بةجيَ . نةمابوو بتةقيَ و بةطومندا برِي
كورتي بربِينةوة، ... رةنطي وا سثي هةَلطةرِابوو، دةتطوت سثياويان تيَ هةَلسوة. و بان ليَي كةوت

 .ثيَي نةمردهيَشتا ئةجةلي نةهاتبوو، بؤية 
 :ي لؤمة كردبوو، كةناحيةزاكةي ، مريمامؤستا ثؤثسكؤ براطاديرؤ

 ـ ضؤن كاري واتان كردووة؟ ياني نةتانطوت لةوانةية ثيَي مبريَ؟
 ضيية؟ـ دةي با مردباية، ض دةبوو؟ خؤ دنيا خراث نةدةبوو، ثيَخواسيَك كةم بيَتةوة يان زياد بكا، 

ةوةندة ديَتة مةخيانة و هةر ئ. ثيضكؤ لةمةودوا وازي لة خواردنةوة هيَنا و ئيرت دةمي لة ئارةق نةداوة
بةردةوام . بةآلم ماوةيةكة بةثيَضةوانة لة مةخيانة وةدةر ناكةويَ. بةستةيةك تووتن دةكرِيَ و دةرِوا

. توانيباي لةوةش زياتر ببيسيتَ و ثرت لةوةش تيَ بطاطويَ قوآلخة بزانيَ ض باسة و حةز دةكا 
يَنةي عةمبار و خةزيَنةي ئاغاكانيان هةمووان ئاوا تامةزرؤ بوونة و حةز دةكةن بزانن لةو شو

ئةو خةبةر و دةنطوباسانةي لة . ار و زمانانةهةزار جؤر دةنطوباس لةسةر ز. ئاطرداوة، ض باسة
 .دوورةوة هاتوون
 :ثراكاديَرا دةَليَ

لة مؤلداظيةوة سةري هةَلداوة و تةنانةت . ـ طويَم ليَ بوو دةيانطوت شؤرِشةكة خةريكة هةَلداييسيَ
 ...مَلكي دراوسيَمانطةيوةتة 

ريَك لةودةمةدا كة ثراكاديَرا ئةو قسةية دةكا، قةشةبؤلبؤك دةرطاي مةخيانة دةكاتةوة و وةذوور 
 :دةكةويَ
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 .ـ سآلو رؤَلةكامن
 .ـ سآلو باوة

 .ـ تؤماس ثةرداخيَ ئارةقم بدةية
 ـ ثةرداخي طةورة باوة؟

ثةرداخيَكي بضووك هةَلدةم؟ ثةرداخة  ئةي دةَليَي. بةَليَ، بةَليَ، ئةي ضي. ـ طةورة رؤَلةطيان
 .بضووكةكان ئةوةندة نابةن، كة ددانةكاني ثيَشةوةشيان ثيَ تةرِ بكةي

 :هاورِةكةي زطامانيَ، بة طاَلتةوة ثيَدةكةنيَ، يانيكثيَرتيَ رةش ــ 
 .باوة، خؤ ماشةآل جةنابت ددانيشت كةم نيية ها، لة ثيَش و دواوةـ 

لةبةر ئةوةي ئيَمة خةَلكي ئةوبةري ضؤمة طةورةكةي . بةَليَ سي و دوو. ـ سي و دوو ددامن هةية كورِم
رةضةَلةكمان هيي ئةويَية و خةَلكي ئةويَ ضوارثةليان زؤر تؤكمةية و ددانيان لة سي و دوو . ئؤَلتني

 .كةمرت ناية
. اونلةبةر ئةوةي قةشة دةميَكة دداني هةموو كةوتوون و هةر سيَ دداني م. خةَلكةكة قاقا دةكيَشن

 .ئةويش لةق و لؤق و رزيون و زؤريان نةماوة هةَلوةرن
 :كورِةكةي ئؤظيَديَينَ ليَي دةثرسيَ

لة . راثةرِينةكةت بيستووة؟ وةك باسي دةكةن، جووتيارةكاني مؤلداظيا راثةرِيون يـ باوة، دةنطوباس
 .ئاغاكان راثةرِيون

ارةقةكة لة نيَو قورِطيدا قوَلثةي ديَ و ئ. قةشة بؤلبؤك ضارةطة ئارةقةكةي يةك بني هةَلدةقورِيَينَ
 .تيذايي كحوولةكة هةناوي دادةماَليَ. قةشة ضاوي لةسةر يةك دادةنيَ. دةرِذيَتة طةدةيةوة

 .ـ يةكي ديكةشم بؤ تيَكة كورِم
قةشة ثةرداخةكةي هةَلدةطريَ و ئاشقانة لةنيَو لةثي . شؤكي ضارةطيَكي ديكةشي لةثيَش دادةنيَ

 .ظيَديَينَ بداتةوةو، ئيرت ديَتة سةر ئةوةي وةآلمي هةتيوةكةي ئؤ دةستيدا دةيطوشيَ
بةآلم كوا بنيادةم ضؤن بزانيَ ئةوانة راسنت يان نا؟ . ـ بةَليَ، طويَم ليَ بوو باسيان دةكرد كورِامن

 .لة بةرثرسة ثايةبةرزةكان هةَلطةرِيَتةوة و سةربزيَوي بكاهةرضؤنيَك بيَ كاريَكي باش نيية رةعيةت 
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 :كانة شوان قسةكةي ثيَ دةبرِيَ بؤ ئةوةي تيَي طةيةنيَترؤ
 .لة ئاغاكان راثةرِيون. ـ لة بةرثرسة ثايةبةرزةكان نا، باوة

 :تيتزائؤييَ دةكشيَتةوة و دةَليَ
ي خؤمان ناحيةهةر ئةو ... كيَن؟ ئيَمةين يان ئاغاكان؟" بةرثرسان"ئةي . ـ تؤ وا باشرتة بيَدةنط بي

دينؤدراكؤالية، كة لة اليةكةوة كورِي خاوةنشكؤ باربؤ دراكؤالي كيَ والية؟ ليَرة : بيَنة بةرضاوت
بةرثرس و ئاغا، هةر ... ة زاواي طراسيَ ئاغاي بانياسايةفؤركؤليَشتيَية و لة اليةكيشةو  ئاغاي 
بةآلم ئةوةي لة رؤذيش روونرتة، ئةوةية، كة ئاغاكان ئةوةندة . تيَطةيشيت؟ وةك رؤذ روونة. يةكيَكن

ئةطةر هةمووان راستةوة بني، دةتوانني رةط و ريشةي ئةو . نني، كةضي ئيَمة لة ئةذمار نايةين زؤر
 .سةطبابانة بنةبرِ بكةين

 .قةشة دووةم ضارةطةكةش هةَلدةدا و ثيَيدا دةكا
 .ـ ثةكوو، ضةندة توندة ئةو مةلعوونة

 ـ ضي باوة؟ شؤرِش؟
، ثيَم واية ئيَوة نابيَ خؤتان لةو شتانة هةَلقوتيَنن و بة دين و ئيمامن... ـ نا كورِم، ئارةقةكة دةَليَم

خوداي طةورة واي ويستووة، . ئاغاكانيش بةرهةم و نيشانةي خيلقةتي خواي طةورةن. خؤي تيَوةردةن
بةآلم بةهةشت بؤ خةَلكة هةذارةكة دانراوة . كة يةكيَك زؤري هةبيَ و يةكيَك هةر هيضي نةبيَ

 .خؤشةويستامن
نةبوو خواي طةورة تؤزيَك لةو بةهةشتةي ئيَمةي داباية بة ئاغاكان، بةآلم لةبري ئةوة  ـ باوة، واباشرت

تؤزيَك لة زةوي و زارةكةي ئةواني بةسةر ئيَمةدا بةش كردباية؟ ئةطةر واي كردبا، ئيَمةش طرفتمان 
 .نةدةما

طوناحيَكة . وي كوفرةئةوةي تؤ دةيَليَي، هةمو. ئؤييَ، كورِم، من كةيفم بةو قسة بيَتامانةي تؤ ناية ـ
 .تؤ دةبيَ زؤربةي جاران بيَية كيَسا و طويَ بدةية وتةكاني مةسيح. دةخيةية سةر ويذداني خؤت

ئةطةر جوانيشي ليَ تيَطةيبيَم،  .نةك جاريَك، ضةند جاريشم بيستوون. ـ كورِة هةموويم بيستووة باوة
 ...ئةوا نابيَ مةسيح اليةنطري ئاغاوات بووبيَ
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وا بوو، وةك ثيَم طوتن، رؤَلة ها، بةَليَ، ... طةدةم دةبرذيَتةوة. طيَكي ديكةم بؤ بيَنةـ تؤماس ضارة
. هةولَ مةدةن مل لةبةر ملي بةرثرسان يان ئاغاكان بنيَن و، جوابةجةنطيَيان بكةن. خؤشةويستةكامن

ان بكةنة كآلوي خؤت... ئةوة ويسيت خواي طةورةية. زؤريش بةدةسةآلت. ئةوان دةسةآلتدارن ئازيزامن
خةَلكي دنيا ئاغا بوايةن، ئةي كيَ هاتباية بة نووكي ثةجنة زةوي و ئاخةر ئةطةر هةموو : قازي

و طةمن و طةمنةشاميي تيَدا بضاندباية؟ كيَ درويَنةي كردبا؟ ئةوة شةيتاني  وةرد دابايةزارةكةي 
 .شةيتاني رةجيم. ةبنهاتووةتة كةلةشتانةوة و سةربزيَوتان دةكا و واتان ليَدةكا ملكةض نرةجيمة 

 .زطي خؤمان و منداَلمان. ـ نا باوة، شةيتاني رةجيم نيية، ئارةزووي دادثةروةري و برسيَتيي زطمانة
 ...بةآلم دوايي نةيةن بَليَن بؤضي روونت نةكردينةوة... ـ زؤر باشة رؤَلةكامن، زؤر باشة

 .َليَي قانط دراوةمةخيانة دة: خةَلكةكة دةيكةنة قريوة. ئةو قسةية دةكا و دةرِوا
لة ثشكةكةي ئامسامنان ثارضةيةكي دةدةينة تازةثيَطةيشتووةكان، لةبري ئةوة ثارضة : ـ بةَليَ، ديارة

.... قةشة بةو بةهةشت و جةهةندةم و شةيتانةي، ئيَمةي... زةوييةك لةو دنيا بيَ بةقاية هةَلدةطرين
 ئاغايانة شةيتان نةبن، شةيتان كيَية؟ باشة ئةطةر ئةو... شةيتان، شةيتان، هةر شةيتان و شةيتان

تا درةنطانيَ لة . ـ ئةو دةمةي باوكم دةستم دةطريَ و دةمباتةوة ماَليَ، ئيدي تاريك داهاتووة
 ...مةخيانة بووين

 .ئةي لةو ئاطرة طةورةيةي لة الي خؤرهةآلتةوة ديارة: وةرنة سةير! ـ كورِينة
هةموو . ذووريَ دةردةثةرِنة دةريَ و ديَنة سةر هةيوانةكةلة ورد و درشيت خيَزانةكة ثاَلةثةستؤيانة و 

ئامسان وا سوور داطةرِاوة، هةر دةَليَي بةالي ئاسؤوة ليَرِةواريَك تةواو طرِي . ضاو لة خؤرهةآلت دةبرِين
هةر بؤية دةضينة سةر . لةوة ثرت هيض نابينني. سةرةرِاي ئةوةش، خؤ ئةويَ دارستاني ليَ نيية. طرتووة
 .لةويَوة دةتوانني سوومتانةكة بة هةموو جواني و درِندةييةكةيةوة ببينني. طردةكة

 .ئيرت ليَمان روون بووةتةوة، ئةوةي دةسووتيَ، عةمبارة طةورةكةي سيَكاراية
 بةآلم هةر بةراست ض قةوماوة؟ ياني تؤ بَليَي يةكيَك كاديَنةكاني ئاطردا بيَ؟

 :ةكاريتزاي خوشكم روودةكاتة الي باكوور و هةرا د
 .لة بليتؤرييش سوومتانةـ باوكة، 
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زؤر زؤر دوورتر، لةالي قةآلي رؤضييشةوة، لةوثةرِي ئاسؤي باكوورةوة، ئاطريَكي طةورةي ديكة 
دواييش لةثرِ دةبنة يةك و، ثان و ثان . لة ثيَشدا دةبينني تةنيا دوو هيَلَ بةرز دةبنةوة. بَليَسةي ديَ

 .كؤَلةكة دةكا بةرةو ئامساندووكةلَ بةسةرييةوة بآلو دةبنةوة و، 
ليَرة و لةويَيش بَليَسةي طةورةي . نة مانطةشةوة و نة ثةَلةهةوريَكيش بةئامسانةوةية. شةويَكي ساوة

سوومتانيَكي طةورة لة سيَكارا الي خؤرهةآلت و يةكي ديكةيش لة . ئاطر ئةنطوستةضاوةكة دةدرِيَ
 .ةويان درِيوةسوومتانةكان ثةردةي ش.... تةنيشت رؤضي الي باكوور

يةكيَك لة الي كارليطاتزي و يةكيَك لة دةم : سةيرة، لة الي خؤرئاواشةوة سوومتاني ديكة هةَلدةسيتَ
دةزانني فؤركؤلسكؤ ــ مَلكةكةي دراكؤالي والي ــ . ييَليَدانووب بةالي زاركي رووباري تؤلت لة سا

 .لةويَية
ئاطرةكة كردوويةتة . رووناك بوونةتةوة كيََلطةكان. ئيرت لة هةموو جيَيةك، شةو ئاطر دراوة

لة هةموو الوة بَليَسةي . قيامةتيَك، دةرزي هةآلويَي ديارة و دةكريَ زةنطيانةي لةبةر ثيَوة بكةي
 .بَليَسةي هيَندة طةورة، كة تةنيا مةودا دوورةكان واي ليَكردوون بضووك ديار بن. طةورة هةستاوة

دةنطؤي شؤرِش، كة دةيانطوت ئةماليةش . نديَ دةنطؤ ببووملة ئاوايي طويَبيسيت هة: باوكم دةَليَ
 .دةطريَتةوة

بةآلم دوورة، دوورة، دوورة و . سوومتان هةر ديَ و ثرت دةبيَ و، باآلي بَليَسةكان، كراسي شةو دةدرِيَ
 .ئيَمة طةرم ناكاتةوة

 .لة سةرمان هةَلدةلةرزين
 .نهةموو ئاوايي لةسةر طردةكة كؤ بوونةتةوة و سةير دةكة

 :دةنطي كاك ميالكاكيَم طويَ ليَ دةبيَ، كة لةباوكم دةثرسيَ
 ـ ئةوة بؤ كويَ تودؤر؟
 .لةسةرمان هةَلدةلةرزن. ـ منداَلةكان دةبةمةوة

 .ـ نةضي بنووي كاك تودؤر
 .ـ كورِة خةوي ضي
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 لة كاتي ئاوادا، مندالَ نةبيَ، كيَ بري لة نوسنت دةكاتةوة؟
ضركةيةكيش ضيية . بن ليَفةكةوة، بةآلم ناتوانني خؤ طةرم بكةينةوة بؤ ئةوةي طةرم بينةوة، دةخزيَينة

 :ئيؤني برامة دةست ثيَ دةكا. بة سرتة دةست دةكةين بة قسةكردن. لةرزةكةمان نارِةويَتةوة
 .زطيان هةَلدةدرِن و كايان لة ثيَسيت دةئاخنن جووتيار. ـ عةمباري ئاغاكانيان ئاطر داوة

خؤ دايكم ليَرة . تة خواريَ و ثيَآلوةكاني دةكاتة ثيَي و دةردةثةرِيَتة دةريَلة تةختةكةي خؤ فرِيَ دةدا
 ...بةآلم دايكم ليَرة نيية، لةطةلَ ئةواني ديكة لةسةر طردةكةية. بواية نةيدةهيَشت

 :دادة ئيَظانطلينم دةَليَ
لة طوندةكةي  بةخواي حةيف ماَلي ئاغا. ـ ئةطةر ديَيةكةي ئيَمةش عةمباري ليَ بواية ئاطرمان دةدا

 .ئيَمة نيية
ئةوةندة لةسةر طردةكة راوةستان بؤ سةيري سوومتان، ئاخري تاقةتيان نةما و ثؤل ثؤل بةرةو خوار 

ئيَمة ئةذنؤمان كؤ دةكةينةوة بؤ ئةوةي لة دةوري .هةنديَكيان لة ماَلي ئيَمة كؤ دةبنةوة. داطةرِان
. وةستاون، هةنديَكيان لة بن ديوارةكان دانيشتوونهةنديَكيان لةبةر دةرطا را. تةختةكة جيَيان بيَتةوة

 .دايكم يةك دوو كورسيي سيَ ثيَضكة ديَينَ و لة رارِةوةكة بؤياني دادةنيَ
 .ـ دانيشن
 .شؤَلةضراكة دووكةلَ دةكا. ضاو لة بةرثيَيان دةبرِن. دادةنيشن

 :باوكم دةست دةكا بة قسةكردن
ئةوانة هةر ئةو كةسانةن كة مَلكدارةكان .  ديكة بةرِيَوةيةهةر ئيَستاش وا راثةرِيين. ـ وآلت راثةرِيوة

. بةآلم راثةرِيين خةَلك بة هةموو نةطبةتييةكانيةوة، هةر باش بووة. لة خويَين خؤيانيان طةوزاندوون
هيض نةبيَ بؤ ماوةيةكي كورتيش بووبيَ، ترسي خستووةتة دَلي ئاغاكانةوة و واي ليَكردوون تؤزيَك 

بة . ئيَستا ئيرت ناتوانني دةست لةسةر دةست دانيَني و بيَدةنط دانيشني. ن باش بنلةطةلَ وةرزيَرا
بةشكم خوا هيَناي و تةخت و بةخيت . طويَرةي ثيَويست ئازارمان ضيَشتووة و ضارةرِةشيمان ديتووة

. شؤرِشةكةمان سةركردةي نيية. بةو حاَلةشةوة، ثيَم واية شتيَكمان كةمة. ئاغاكامنان تيَك دا
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كةكة لةوانةية كويَرانة هيَرش بكةن و بسووتيَنن و تةنانةت لة خؤرِاييش دةست بكةن بة خةَل
 ...كوشتار

 :دؤميرتِؤ ثاليكا لةثرِ هةرا دةكا
هةر كةس بيانبيينَ . منداَلةكامن هةر ئيَسك و ثرووسكيَكيان ليَ ماوةتةوة. ـ من ئيرت خؤم ثيَ ناطرييَ

سةيري . م كوآلندووة و داومنةتيَ خواردوويانة"كا"برِوا بكة  .دةَليَ، ئيَستا نا تاويَكي دي دةمرن
دةسيت ذنةكةشم ... دةزاني ئةمة ضيية؟ ثيَالنطةرة، ئةريَ طوليية. تؤخي هةَلداوة: دةستم بكةن

ئاخر بؤ؟ طوناحي ئيَمة ضيية؟ ئةوةندةم ... ثيَالنطةر واتة شيَيت، واتة مةرط. هةروا تويَذي هةَلداوة
ثشيت ذنةكةشم . ثشتم هةمووي شووخاَلي قةمضيية. كوشتووة، لة ثيَ كةوتووم كار كردووة و خؤم

كةواتة مردن جاريَك و . دةي باشة. جاريَكيش ثرت نامريَ. بنيادةم خؤ لة جاريَك زياتر ناذي. هةروةتر
وي لة بري ئةوةي بيَدةنط و كث لة بن وةك كةر لة بن باردا بتؤثني، ليَطةرِيَ لة ثيَنا.  شيوةن جاريَك

 ...هيض نةبيَ بةشكم منداَلةكامناني لةبةر حبةسيَنةوة. ذياندا و لة خةباتدا مبرين
 :ثيضيكا دةَليَ

مةبةستم ئةوةية، بشمرم كةسم نيية . ـ كاك دؤميرتؤ، من بةتاقي تةنيَم و لةم دنيايةدا كةسم نيية
ضونكة ئةوةي من . ةرطيدةَليَم ذياني سةطم. خؤ ئةو ذيانة سةطمةرطةشم لةكؤلَ دةبيَتةوة. بؤم بطري

ثيَم واية وا باشرتة هةر سبةي كةرِةي بةياني هةموو خةَلكي ئاوايي كؤ ...هةمة ذياني ئادةميزاد نيية
 .بنةوة و ويَكرِا دةست ثيَ بكةين

 :مامة ظؤيكؤ، برا طةورةكةي باوكم ـ دةَليَ
هةر بةراست بيستم . ةهةَلة بضنينابيَ لة شؤرِشةكةماندا ب. بةَليَ، ئاوا زؤر باشة. ـ كؤ بينةوة ويَكرِا

 .لةوانةية تا بةياني ئةوانيش بيَنة المان. باسي قوتابيي قوتاخبانةكانيان دةكرد
لةوانةية ئةو مةسةلةي قوتابيانة هةر . ـ قوتابيةكان بيَن يان نةيةن، ئيَمة ئيرت نابيَ ضاوةرِوان بني

وا دةسووتيَن و، وةرزيَرةكانيش  رةكانن سوورة، ئةوةية كة عةمبائةوةي ليَما. قسةي زيادة بووبيَ
 . لة هةموو الوة مَلكي ئاغاكان دووكةَلي ليَ بةرز دةبيَتةوة. ئاطريان داون
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هةم . ست دانيَني و سةيركةر بني، بيَت و وابني، تيَدا دةضنيئةي خؤ ناكريَ ئيَمة هةر وا دةست لةسةر دة
 .ائيرت تيَداضووين و ئةه. خؤمان و هةميش سؤرة و تؤرةمان

قةآلفةتي بة تيَآلكةيةوة لة  لة الي ديوارةكةوة راوةستاوة و،. دةيظيد فلؤرياية، ئاوا نوتقي كراوةتةوة
ضاوي برِيوةتة بةرثيَي خؤي، لةوانةشة سةيري كالة ثينةكراوةكاني بكا، كة . قوذبنيَك طرمؤَلة بووة

دريَذةكةي لة بن دةمييوة مسيََلة زل و . بةبيَ ضةرم و قايش، هةر بة شريتيَك لة قاضي بةستوون
كة قسةكةي تةواو دةكا، برييَكي ديكةي بة زةينيدا ديَ و بةثةلة . تيَكةَلي رديَنة سثييةكةي بووةتةوة

 :دةَليَ
تةنانةت شةرِي . شؤرِشةكة وةرِيَ دةخةينخؤم وةثيَشيان دةكةوم و . ـ من حةوت كورِم هةية

 .يان سةردةكةوين، يان دةمرين. دةستةويةخةش دةكةين
 .هةر دةَليَي لةوديو تةمومذيَكةوة دةيانبينم. ضراكة هةروا ثرتةي ديَ. ثياوةكان هةر خةريكي قسةن

لة من . خةون بة خانووي طرِطرتووةوة. خةون بة شؤرِشةوة دةبينم. خةويَكي قوولَ. خةو دةمباتةوة
اَليَنم و تةنيشتاوتةنيشت دةن. لة خةودا دةناَليَنم. واية، تةنانةت درةختةكاني ئاوةدانيش وا دةسووتيَن

 :دايكم بةخةبةرم ديَينَ. دةكةم
 ـ ئةوة ضتة داريتة؟

 .ـ خةونيَكي ناخؤشم دي داية
ك وةك ريَ. زؤر جار لة خةودا دؤَلثا سواري شامن دةبيَ و، دةناَليَنم و شيت وا دةَليَم كةس تيَم ناطا

 .بةزمانيَكي بياني قسة بكةم
ةوة و بيَ بندا، كة لة ذيامندا شيت وام نةديتووة، سواري طةميةك بووم لة خةومنا بةسةر ئاويَكي بيَربِان

ئةو كؤتةرة دارةي سواري بووم و خؤمم تيَدا طرمؤَلة كردووة، . و لةثرِ تؤفانيَكي سامناك هةَلدةكا
ماسيي سةيروسةمةرة، هةر كامة لة . ضيي نةماوة نوقم مب. دةكةويَتة طيذاويَكةوة و لوول دةخوا

. ددامن لةضريِةوة دةبةم. زاريان داثضرِيوة و بةدةورمدا دةخوليَنةوة و دةيانةويَ هةَلمدرِن ،طايةك زلرت
لة ترسان هاوار . ضةندي دةتوامن لةسةر يةكيان دادةطرم، بةآلم ترس و دَلةخورثة بةضؤكمدا ديَنن

 .دةكةم
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 ـ ئةوة ضتة دارية؟
 .ـ خةونيَكي ناخؤشم دي داية
حةزم لة النكةي . بايةكي طةرم رامدةوةشيَينَ. ة لةسةر ضَلووكي داريَكمزؤربةي جاران لة خةومندا ئةو

دارستانيَكي ثان و بةرينم ليَ ديارة و بة طةآل ثان و . دارةكةية و كةيفيشم بة با طةرمةكة سازة
وة وا بةردةمبة. لة ثرِ ثيَم هةَلدةخليسكيَن و لةو ئامسانةرِا بةردةمبةوة خواريَ. لةلةكانيةوة دةلةريَتةوة

 .فيشةك نامطاتيَ و بةهةموو تيين خؤم هاوار دةكةم
 ـ ئةوة ضيتة دارية؟

 .ـ خةوني ناخؤشم دي داية
زؤر لةو ورضانةي ثيَشان دةدريَن . جاريَكيان لةمن وابوو، ورضيَكي رةشي كريَت سةري لةدوو ناوم

و ئةشكةوتيَكةوة كة لةبةري هةَلديَم و لة رةوةز و طابةردان وةسةر دةكةوم و دةخزيَمة نيَ. زبةالحرت
دارة نيوةسووتةكان هةَلدةطرم و فرِيَيان دةدةمة  .نةرم نةرم داييسيَلة بن خؤَلةميَشةوة تيَدا ئاطريَك 

 .بةر دةرطاي ئةشكةوتةكة
خوخلولةكاني هيَناية شةويَكيان شةمةندةفةريَك لة ئاسنةرِيَيةكة الي دا و سةري لةدوو نام و طرمتي و 

. ةمةندةفةرةكة، وردةوثردةكاني جةستةمي هةَلطرتةوة و ثيَكيةوة نووساندنةوةليَخورِي ش. سةر ثشتم
 .من لة خةونةكةمدا ثيَدةكةنيم، دةمزاني خةونة

بةآلم هيض . ثيَرتيايش هةروا. ديظايكا، بؤ رةواندنةوةي ئةو ترسةي من زؤري نوشتة و سيحر كردووة
اريَكي خةوم ليَ دةكةويَ، دؤَلثا سواري هةر وةك خؤمم، هةر ج هيَشتا. كاريان نةكردووةكامةيان 

 .سينطم دةبيَ و دةمتؤقيَينَ
باوكم، كة لةبةر . هةر خؤمان ماوينةوة. خةَلكةكةي ديكة رؤيون. ضراكة هةروا دووكةلَ دةكا

خةوي ليَ . ثةجنةرةكةوة دانيشتووة، سةبيلةكةي دةكيَشيَ و دووكةَلةكةي لة لووتيةوة دةردةداتةوة
 .ناكةويَ
 .دةي داريةـ خبةوة 

 .ـ خةوم ليَ ناكةويَ باوكة
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 .ئةواني ديكةش لةخةو هةَلدةستيَين. ئةوةندة جينطلَ مةدة. ـ دةي باشة بيَدةنط بة
 ـ لة ئاواييةكةي ئيَمةش شؤرِش دةكريَ بابة؟

 .ـ دةكريَ، دةكريَ
 ـ سبةي؟

 .لةوانةشة هةر بةراسيت سبةيينَ. ـ لةوانةية
. جيَرِةي سةتَلي بريةكة ديَ. ووشة تةمطرتووةكاندا دةكيَشيَتاريك و روون، سثي، زةرد خؤي بة ش

تفاق و ئاليفي تازة دةهؤرِيَنن، لة تةويلةوة ديَ، بةآلم خؤ هيَشتا طياي تازة  دةنطي طايةكان كة بؤ
 .ضووزةرةي نةداوة

 .كؤ دةبنةوة ناحيةهةموو لةبةردةم . بةياني، هةموو خةَلكي ئاوةداني لة كؤآلنيَن
 لة كويَية؟ ناحيةسكرتيَرةكةي  ؟قاميقامكوا 

بؤيان دةردةكةويَ، ذووتيَي . ة و سريوةي ليَوة نايةضؤَل ناحية. بةدواياندا دةطةرِيَن و هيضيان نادؤزنةوة
 .ثؤليس ئيَشكطري لة ويَستطةكة داناوة

 .كارمان بةو و بة ئيَشكطرةكةي نيية
 "تيتزاي كورِي ئؤييَ دةثرسيَ

عةمباري ئاغايان . شؤرِش طةيوةتة سيَكاراكةين يان نا؟ ـ خؤمان ض دةكةين؟ دةست ثيَدة
ئةطةر برِوا بكةين بةو قسانةي زارةو زار دةطةرِيَن، جووتيار لة هةموو شويَنيَك . سووتاندووة

 ئةريَ ئيَمة زةوي و زارمان دةويَ يان نا؟. راثةرِيون
 :جةماوةرةكة يةكدةنط دةَليَن

 .ـ بةَليَ، دةمانةويَ
 .تةنيا ئةوانةي بةشداري شؤرِشةكة دةبن، زةوييان ثيَ دةبرِدريَ. تة دةبيَ راثةرِينـ دةي باشة، كةوا

ثياويَكي ضوارشانةية و ضوار . لةو دةمةدا طيؤركيَ كاراباش لة خةَلكةكة دادةبرِيَ و، ديَتة ثيَشةوة
كؤتز  لة دةم ضؤمةكةي بةري ثاريَزطاي. زةوي و زار و مةرِو ماآلتيَكي زؤري هةية. ثةلي تؤكمةية

 :دةَليَ. ديواري حةوشة و باغةكةي نيوةي شيوةكةي داطرتووة. دةذي



140 

 

كام شؤرِش؟ ثيَتان واية ئةطةر عةمبارةكاني ئاغاكان بسووتيَنن، . تةوةزةلينةـ كامة شؤرِش؟ هةي 
جووقةواريان دةبرِيَتةوة؟ يان ئةطةر دةستتان بة ضةند كةسيَكيان را بطا و بيانكوذن، ثيَتان واية دةبنة 

. بةو كارة كةرانةيةي خؤتان، هةر خؤتان دةخةنة داوي قانوونةوة! اوةني زةوييةكانيان؟ تةرِي ناخؤنخ
 .نابيَ خؤي ليَ بدةن. نوون ثريؤزةقا

 :ثيَرتيَ زطاماية ليَي وةردةسوورِيَتةوة
ةري بةس. بيَضووة دةوَلةمةندي تازة ثيَطةيشتوو. بةَليَ، ئي تؤش. ـ زةوييةكاني خؤشتت ليَ دةستيَنني

ئةوانةي داشيان ناوة، خؤ لة ئيَمةيان . خؤ ئيَمة قانوومنان دانةناوة. بابت زؤرمان طويَ لة قانوونة
 .نةثرسيوة ئاخؤ ثيَمان خؤشة يان نا

جاري واية دةشتةوانة و جاري واية . لة هةرة هةذار و دةستكورتةكاني ئاواييةئةو ثيَرتيَية، 
كةس . آل زل و ئةستوورةكةيخؤي داوةتة سةر تيَ. ا بيَجا كامةيان ناني باشرتي تيَد. بةرازةوان

كة . تيَآلكةي وةك بةشيَكي خؤي ليَ هاتووة. بةضاوي خؤي نةيديتووة ئةو زطاماية دةسيت بةتالَ بيَ
وةك بَليَي هةمبانةيةكي ثرِ زيَرِي بة نيَوقةدةوة هةَلواسييبَ و . دةشخةويَ هةر لة ثشتةسةريةتي

دار و نةداري، ذنيَك و ثيَنج . بةآلم كةس لةو هةذارتر و الترت نيية. يَي بدزنبرتسيَ نةكا لة خةويَدا ل
 .منداَلة و، جووتيَك قاثقاثةي شرِ و درِاو و، كراسيَكي ثينةكراو و كؤنةثانتؤَليَك

 .كاراباش، دةزامن تؤ ثيَت خؤش نيية خةَلك عةمبارةكان بسووتيَنن ـ باش دةزامن

ئةطةر . بةآلم نا، ئةرخةيان بة جاريَ كةس كاري بةتؤ نيية. شت داطري بكةنلةوة تؤقيوي نةكا زةوييةكةي خؤ
. كالةت هةَلبةسيت و وةك ئيَمة جلوبةرطت لةبةر بكةي، بةخؤمانةت دةزانني، ئةطةرضي بة دَليش لةطةَلمان نةبي

. دةمت دةشكيَتؤش ئةطةر بتةويَ ثيَشمان بطري، . ئيَمة دةمانةويَ خؤمان لةطةلَ ئاغاكان يةكاليي بكةينةوة
 ...نةك تؤ و نة هةزاري وةك تؤ

 :نيتزاثرؤكا دةَليَ
خؤ ئاواييةكةي . ـ باشة ضؤن شؤرِش بكةين؟ هةر ئةوانةي ئاغايان لة طوندةكةيان هةية، دةتوانن شؤرِش بكةن

 .ئيَمة ئاغاي ليَ نيية، ئةي ضؤن شؤرِش وةرِيَ خبةين
 :مارين رارؤ قسةكةي ثيَ دةبرِيَ
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يَ شةوتان دي؟ ئةطةر ئةمشةو لةم ئاوايية سووتان نةبينريَ، جووتيارة راثةرِيوةكان ديَن تؤَلةمان ـ سوومتانةكةي دو
ئيَستا كاتي ئةوةية، ئيرت هةرضي . ديَن و ماَلةكامنان دةسووتيَنن. ليَ دةكةنةوة، كة بؤضي قؤَلمان هةَلنةماَليوة

خةبات بكةن و سوومتان بكةن و ئيَمةش دةست  دروست نيية دانيشني خةَلك.رةشوورِووتة دةست بدةنة دةسيت يةك
خؤ ئيَمة : "لةسةر دةست دانيَني و لة طؤشةيةك ثاَلي ليَ بدةينةوة و ئةطةريش كارةكة سةري نةطرت بَليَني

 وا نية براينة؟." دةستةوستان بووين
 :ذنيَك دةثرسيَ

 ـ ئةي دةبيَ ض بكةين؟ ماَلي كيَ ئاطر بدةين؟
ماَليَكة، ئاطر بطريَ، حةفتةيةكي ريَك ... كي جواني هةية و لةهيضي كةم نييةماَليَ... ـ ماَلي كاراباش

 .دةسووتيَ
 .بؤضي ماَلي مين داماو دةسووتيَنن؟ بؤ من ئاغام؟ ماَلةكةي ماريَش بسووتيَنن باشرتة. ـ كورِة ئةي هاوار

دايكم لة ئؤميَدا دةرِؤيشنت،  ئةودةمةي براكاني. خةَلكي ئاواييةكةي ئيَمة نيية. ئيؤظيتزا ماريَش مةخيانةضيية
طوندي . سامانيَكي زؤري وةسةريةك ناوة. ئةو لة شارةكةي تةنيشتمانةوة هات و ليَرة مةخيانةيةكي كردةوة

 .كةس ضاوي ثيَي هةَلناية. هةر هةموو ئريةيي ثيَ بدةن. هةموو قةرزباري ئةون
 .ـ وةآل فكري ضاكة

 :ثاليكا دةَليَ
 .ئةوة ثيَضةوانةي برِيارةكةمانة. وةمان نةطوت ـ كورِة خؤ دويَشةويَ ئيَمة

 :ثيضيكاش لةدووي دةدا
 .برِيارمان وة نةبوو. ـ راست دةكا

 .تاقةتيان نةمابوو. خةَلكةكة دةيانةويَ دةمودةست راثةرِن. دةنطيان لة نيَو زةنازةنا و هاوارةكةدا بزر دةبيَ
 :ئيظان تزانرتؤ ديسان دةَليَ
 .ئيَمة دةبيَ ئةوان لةكؤلَ بكةينةوة. لةثيَشدا ئاغاكان. ن، ئةوة نييةـ ئةوةي ئيَمة دةبيَ بيكةي

ماريَش كة دةيانبيينَ، لة خؤشيان خةني . خةَلك دةضنة ذووريَ. ناحيةمةخيانةكةي ماريَش دووهةنطاو لةوالوةي 
 .بةتايبةتي كة مةخيانةي ديكةش لة ئاواييدا هةن و يةكيان ريَك بةرامبةريةتي. دةبيَ

 ضيتان بيَنمة خزمةت؟. ثيَآلوتان سةرضاوم. ة، فةرموونـ دةي باش
 :طيواكا دةَليَ

 .هاتووين شؤرِش وةرِيَ خبةين. ـ ئةطةر راستت دةويَ نةهاتووين خزمةمتان بكةي
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 .منيش لةطةلَ شؤرِشم، بة قةبري بابي ئاغا و دةرةبةطان... ـ دةي وةرِيَي خبةن براينة، دةي
 :زطاماييَ دةَليَ
 .بةآلم هاتووين ليَرةوة دةست ثيَ بكةين. ةـ بةَليَ، ديار

 ـ جا ضؤن؟
دواييش مالَ و حاَلت . لة ثيَشدا تيَر و ثرِت تيَ هةَلدةدةين و ثشتت لة زطت نةرمرت دةكةين. ـ ئيَستا ثيَت دةَليَم

 .دةسووتيَنني
 ـ ضي؟ بؤ شيَت بوون؟ بؤ ليَم دةدةن؟ مالَ و حاَلم بؤ ليَ دةسووتيَنن؟

 ...ان وةطري ناكةويَ بؤيةـ ضونكة ئاغايةكم
 .منيش وةك ئيَوة ثيَخواسم. ـ جا باشة، ثياوي ضاك، بؤ من ئاغام؟ خؤ من لة خؤتامن

 :بيَضكؤ دةَليَ
 ـ ئةطةر تؤش لة ئيَمةي، ئةي بؤ لةسةر تةخت و دؤشةطي نةرم دةنووي و لةطةلَ ذنةكةت نوقلَ و نةبات دةخؤي؟

 :ئيليَ طاسكانؤ دةثرسيَ
 جلوبةرط لةبةر دةكةي؟ ناحيةي، باشة ئةي بؤ وةك مريزاكةي ـ ئةطةر وةك خؤمان

 :زواكا، كة لةبةر ورديلةيي لة نيَو خةَلكةكةدا دةَليَي زةنطيانةية و ديار نيية، بةسةريدا دةنةرِيَينَ
 ـ ئةطةر خؤمانةي، ئةي بؤضي كاتيَ قةرزيَكمان دةدةيةي، ئةو هةمووة سوودةي دةخةية سةر؟

 :كار ترازاوة و ئيدي ضاري ناضارة ماريَش دةزانيَ كار لة
لة راستيدا ئيَوة لة من دَلمةند نني، ضونكة من هيض خراثةيةكم بؤتان . زانيم مةسةلةكة ضيية... باشة... ـ باشة
 .نةبووة

 .ـ خراثةت بؤ سؤرة و تؤرةمشان نيية
ئةطةر وا . ةكةي من واية و ناضارمبةآلم، ئاخر كار. خؤشم ئةوة دةزامن. ـ ئةوثةرِةكةي تؤزيَك زيادةتان ليَ دةستيَنم

با ثيَكةوة تةطبرييَكي ليَ ... دةي باشة، ياني دةَليَن دةتانةويَ سوومتان وةرِيَ خبةن. نةكةم، كارةكةم سةر ناطريَ
 ...بكةين بزانني ئةمشةو ماَلي كيَ بسووتيَنني باشرتة

 ـ ماَلةكةي خؤت دةسووتيَنني، تيَطةيشيت؟
هةر مةبةستم ئةوة بوو، بزامن بؤضي دةتانةويَ ماَلةكةي من . من ثيَشتان بطرمخؤ من ناتوا. ـ باشة، باشة

بسووتيَنن؟ باشة ئيَوة هةر ئةوةتان ناويَ لة طوندةكاني ديكةوة ديار بيَ كة ليَرةش شتيَك دةسووتيَ؟ من لة ثشت 
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بة سةتَلي ئاوةوة لة  خؤمشان. ئةمشةو ئةويَ دةسووتيَنني. جيَخوونةكانةوة عةمبارة كايةكي زؤر طةورةم هةية
 ثيَتان ضؤنة؟. دةوري كؤ دةوبينةوة بؤ ئةوةي ئاطرةكة نةطاتة شويَين دي

 .زؤر باشة،زؤر باشة: كاراباش بةثةلة دةنةرِيَينَ
 :تيزا ئؤييَ بة نارِةزايةتييةوة دةَليَ

 .بةآلم شتيَكي ديكة هةية، ئةطةر ئةويانت كردبا، زؤر باش دةبوو. ـ هيض باشيش نيية
 كردبا؟ـ ضم 

 .ـ ئةو دةفتةري حيسابات و قةرزانة بدةية من و لة ئاطرةكةي باويَم
 بؤ نايدةم؟. بةسةر ضاوم. ضؤنت نادةميَ. ـ جا ئةوة ضية

 :ـ زطاماييَ رازي دةبيَ
 باشة، ض خبؤينةوة؟. ـ جا ئاخر لةو وةزعةدا دةبيَ ليَويَكيشي بؤ تةرِ بكةين

 ـ حةزتان لة ضية؟
 .ـ بةرميليَك شةراب

 .يَش، بةرميليَك شةراب خلؤر دةكاتةوة و دةيهيَنيَتة ثيَش دووكانمار
باوكم و ثاليكا و باوة دةيظيد و كورِةكان دةكشيَنةوة و، مات و سةرسوورِماو سةيري ئةو خةَلكة دةكةن، كة وا لة 

. وانييةكي بيَ جيَيةضاوةرِيَن بةشكم بةخؤيانا بيَنةوة، ديارة ضاوةرِوانييةكةيان، ضاوةرِ. خؤرِا خؤيان كةر كردووة
 .ضونكة خةَلك خؤي ضاكة و خراثة ليَك ناكاتةوة و، ئةقَلي وةبةرخؤي نايةتةوة

ضةند كةسيَك تاسةبارانة، لة بةرميلةكة دةضنة ثيَش و، دةست دةبةن بؤ ئةو ثياَلة شةرابانةي ذنةكةي مةخيانةضي 
 .لة سةر سينييةكةي داناون

ضاوي كة هيَشتا . ةَلةمبازيَك دةدا و خؤي دةخاتة نيَوان ئةوان و بةرميلةكةلةثرِيَك دادة زواكا طورج وةك بزووت ق
تار و ليََلن و، ئةوةندةي فرميَسك بؤ منداَلةكاني رشتووة كة ئةم زستانة لةبةر ضاوي وةك طولَ هةَلوةرين، هيض 

ي رةش و تةنوورةي رةش و لةضكة. هةستيَكيان ثيَوة ديار نيية و، هةر دةَليَي لة ثرِ ثريسكيَك دايطريساندوونةوة
بةآلم وةك بَليَي لة ثرِ . كوَلمةي وةك زةعفةران زةرد هةَلطةرِاون و ليَوي لة كوَلمةي زةردترن. بةروانةكةكةشي رةشة

ئاطريَكي بيَئامان، كة سةرتاثاي طرِ دةدا و، داهيَزراوي . بةذن و باآل ورديلةكةي، ئاطريَكي بيَ ئاماني تيَ بةربووة
دةسيت . ةي دةرِةويَنيَتةوة و تينيَكي تيَ دةطيَرِيَ و، دةنطيَكي بةتني و هيَزيَكي بةزاكووني وةبةر دةنيَو بيَهيَزييةك

هةَلديَينَ بةرةو الي ئةو كةسانةي دةوري بةرميلةكةيان داوة، ثةالماريان دةدا و بة توورِةييةوة ثاَليان ثيَوة دةنيَ و 
 :دةيانكشيَنيَتةوة و يةكبةخؤي هاوار دةكا
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ئةوة ليَطةرِان ئةو سةطبابة، ئةو داردةستةي . هةي بيَكارةي بةرةآل و هةرضيوثةرضينة. بكشيَنةوة. بكشيَنةوةـ 
ئاغاكان بة بةرميلة شةرابيَك بتاخنةَلةتيَينَ و ضةواشةتان بكا؟ ئةوة ماناي ضيية؟ ئةوة دامنا يةكي ثياَلةكيش 

؟ شةرم ناكةن؟ وا يةكيَكي خؤي بة ثياو بزانيَ ئاوا دةكاتؤخشةرابتان لةو ورطة درِاوةتان كرد، ئاخرييةكةي ضي؟ 
؟ يئةي بؤ لةو زستانة وةيشووم و رةشةدا كة منداَلةكامنان لة برسان دةمردن، يةكيَك نةهات بَليَ كةرتان بةضةند
ةر بةآلم ئيَستا ئةو مةخيانةضيية هيضوثووضة غةوارةية هاتووة و بةرميليَك لةو شةرابة طآلوة ذةهراوييةي لة س

دةتانةويَ بزانن ض لة ... سةري دةطيَرِيَ و بة خيَر دةتانداتيَ؟ جا ئيَوةي بةرةآلش مةعامةلةكةي ليَ قةبوولَ دةكةن
 ...تف... تف... خيَر و سةدةقةي ئةو غةوارةية دةكةم؟

تاثةيتا تفي تيَ ديسان ثةي. تف دةكاتة نيَو ئةو بةرميلةي تازة سةرةكةيان هةَلثضرِيوة و ليَوانليَوة لة شةرابي سوور
داديَتةوة و تةثاَلةيةكي طةورة هةَلدةطريَ و لة بةرميلةكةي . كةمة و بةس نيية هيَشتادوايي ثيَي واية . دةكا
 تةشكي كراسةكةيدةستيشي لة شةرابةكةدا دةشوا و، بة . مست مست طووسةط هةَلدةطريَ و تيَي دةكا. ويَدةها

 :جا دةَليَ. وشكي دةكاتةوة
 ...طةر حةزتان ليَية، ديسان خبؤنةوةـ ياآل دةي، ئة

ثاش ئةو هةمووة شتة، روو دةكاتة ئةو ذنانةي لة ثشتةوة راوةستاون سةرسوورِماوانة زاريان داثضرِيوة و سةيري 
 :دةكةن، ثيَيان دةَليَ

ووكليَكراوة ـ ئةوة بؤ اللَ بوون، بؤ وا وةك قاز راوةستاون و سةيرم دةكةن؟ ياآل دةي دةست بدةنيَ با ئةو بةرميلة ت
 .قَلث بكةينةوة

 

ئةوةندةي ثالَ ثيَوة ... جاريَك، دوو جار. ذنان ويَكرِا و بة هةَلةداوان ديَنة ثيَشةوة و، ثالَ بة بةرميلةكةوة دنيَن
 .دةنيَن، تا بازنةكاني دةترازيَن و تةختة و ثارضةكاني ليَك بآلو دةبن

 هيَشتائةو بايةي . ةهاري وشك و برينطي كردووةتةوةعةرزةكة دةسبةجيَ شةرابةكة هةَلدةمذيَ، ضونكة باي ب
كان داديَنيَتةوة و تةختة و دةستةكي ةئةرخةوانبايةك، كة لة رؤذهةآلتةوة ديَ و . سؤزيَكي سةرماي ثيَوةية

 .سةربانةكان رادةذيَينَ
 .هةي لةمنت كةويَ ذنة: يةكيَك لة نيَو جةماوةرة بيَدةنطةكةوة دةنةرِيَينَ

 .نةكةي فيزماَلكيان داييَـ مةخيانةضي و ذ
 .ـ بةثةلةثةل دةرطاي دووكانيان طاَلة داوة
 .ـ لة ثشت دووكانةكة خؤيان شاردووةتةوة
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. جاري كاتي ئةوة نيية مةخيانةضيةكان تةميبَ بكةين. ئةوانة دةبيَ باشرتيان لةطةلَ جبووَليَينةوة: تيتزائؤييَ دةَليَ
بةآلم . راستة ئاغاكان لة ئؤميَدا كؤشك و ديوةخانيان نيية. ن خبؤينبا جاريَ مشووريَكي ئاغاكا. كاتي ئةوةش ديَ

لة . بؤ هةر ضوار قورِنةي ئةو ناوضةية ئيَمة بة سوخرة ناطرن؟ دةمانبةنة بانياسا و كاري طراسيَ طؤمجان ثيَ دةكةن
يَ، لة سيَكاراش بليتؤري نؤكةريي طؤطؤ كريستؤفةرمان ثيَ دةكةن و لة كارليطاتزي ستاتيَ ئاغا خويَنمان دةمذ

ئةطينا بة قةمضييةكةي " بيَطاريي ثيةنارؤ دةكةين، كة كويَخاكةي دةَليَ، دةبيَ خةتي شيوةكة باريك و قوولَ بن
تةنانةت طونديي وا هةن، جطة لةو ضوار دانطة زةويية، دةضن لةسةر زةوي و زاري . كرامسان لةبةردا دةدرِيَينَ

. ج ئاغامان هةية كة دةبيَ لةطةَليان ليَكي دةركةين و مشووريَكيان خبؤينبةو حيسابة ثيَن. سائيَليَش كار دةكةن
 .ياآل، با برِؤين و بة سوومتان و تيَهةَلدان حيسابةكامنانيان لةطةلَ ثاك بكةين و تؤَلةيان ليَ بكةينةوة

 :طوندي بةجؤش و خرؤشةوة دارةكاني سةر شانيان رادةوةشيَنن و، يةكدةنط هةرا دةكةن
 . ا، تيتزا راست دةكاـ راست دةك

ـ ئةو سةطبابانة جةندةرمةمان لةسةر دةكةن، بؤ ئةوةي بة شةقان مبانبةن و لة مَلكةكاني ئةواندا بيَطارميان ثيَ 
 .بكةن

 .*ـ ناضارمان دةكةن، زةوييةكاني ئةوان رةعةمةل بيَنني
 .ـ كويَخاكانيان وةك لة دز و ثياوكوذ هةَلدةن، ئاوا تيَمان هةَلدةدةن

 .ؤ كريستؤفةر ثياوي نارد بةزؤر كضةكةي منيان بردة كؤشةكةكةي، بيَ ئابرِووي كردـ طؤط
. ـ ثيةنارؤ طويَي خؤي ليَ دةخةويَينَ و ريَك لة نيَوةرِاسيت زستانيَدا ديَ دةَليَ طةمنةشامي هةَلدةطرينةوة

 .ئةودةمةي ئيدي طةمنةشامي لة بن بةفر و باران رزيوة
 .دةيان بيَطاري ثيَ كردينـ كورِة خؤ بابيان طاين هيَن

 .ـ ورضة، لة كاتي تريَ رِنيندا دةمبيَنمان لة دةمي دةدا
 .ـ لة كاتي وةرطرتين مَلكانةشدا، دةرثيَكةمشان لةثيَ دادةكةنن

 .ان ثيَنج يةك لةسةر حيساب دةكةنـ قةرزةكامن
 .ـ ئاغاي ئيَمة نؤ بة يةك

 .يَ و، طةمنةشاميي تازةمان ليَ دةستيَنيَتةوةـ ئاغا سةطبابةكةي ئيَمة، طةمنةشاميي رزيومان دةدات
 .ـ لة جيَذنةكةي سةري ساَليشدا، دةبيَ ئةوان مازةثشيت بةرازةكاني ئيَمة بة قوزةَلقورت بكةن

 .ـ ئةو بيذووانة، هيَلكة مريشكمان لة بازنة دةخةن، نةكا تؤزيَك بضووكرت بن
                                                           

 .ثيَرِاطةيشنت و كارلةسةركردني زةوي. هيَنانةبةرهةم. رةنيَوهيَنان: رةعةمةهليَنان*
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 .ـ كورِة خؤ بنيادةم نني
 .ـ سةطن

 .ـ سةطي هارن
 .بة مست و ثيَلةقة سةطتؤثيان بكةين ـ دةبيَ

 .ـ ئاطريان بدةين
 .ـ جووقةواريان بربِين
 .ـ ضيي دةبيَ با بيبَ

 .ـ ئةطةر ويَكرِا راثةرِين، باشاريان دةكةين
 .ئةطةر بيانةويَ مبانكوذن، ئةوا دةبيَ هةموو وآلت نوقمي خويَن بكةن. ـ بةرثرسانيش ناتوانن طومنان بطرن

 .ؤر ننيـ ئاغاكان هيَندةش ز
 .ـ راستة، بةآلم زؤر و دةسةآلتيان هةية

 .ـ راستة، ضونكة شيلةي ئيَسقاني ئيَمة دةمذن
 :حةشيمةتةكة ويَكرِا دةمجيَ و هةرا دةكا
 .ـ با برِؤين، با هةر ئيَستا بكةوينة ريَ

ضؤلةكوذ ديار  حيةنالة . بؤني دووكةَلي ليَ ديَ. هةواكة بؤني شةرابيَكي ليَ ديَ، بةسةر خؤَلةميَشياندا كردبيَ
ئيؤرطيؤ طيَدياي ثيتاكوةرطر، خؤي خستووةتة . يش هةرواقاميقام. خؤي شاردووةتةوة ناحيةسكرتيَرةكةي . نيية

 .سةر خواني زين و نيَوبرِ بة نيَو مةزراكاندا بة لينطدان خؤي طةياندووةتة شاري
 .تازةثيَطةيشتووةكان لة ترسان زةندةقيان ضووة

ئةوة يةكةم جارة دةبينني لة كاتي رؤيشتنيدا بؤ . رم وازي لة كآلوة رةنطاورِةنطةكةي هيَناوةنيكؤال دميؤزيَلي ثوو
ثؤليين ذنيشي . ثؤستخانة، ئةو كآلوة ضةرمينةي لةسةر كردوة، كة بة ئةمانةت لة ئيانكؤي براي وةرطرتووة

 :ةَليَبة ميَردةكةي د. ثةردةكاني داداوةتةوة، ناويَريَ بيَتة حةوشة يان خؤي دةرخبا
 .دةمانكوذن. ـ نيكؤالي، طوندي راثةرِيون

 ـ باشة بؤضي دةمانكوذن؟
 .ـ نازامن، بةآلم ديَن دةمانكوذن
 .تةرِ دةكا و لةسةري خؤي دةبةسيتََخؤي نةخؤش دةخا و ثةرِؤيةك 

 .ئةو شتانة، ثوورة ديناي دايكي نيكؤالي بؤمان دةطيَرِيَتةوة، كة كةرِةي بةياني ديَتة ماَلمان
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 لة كويَوة دةست ثيَ بكةين؟.  دةي، دةبيَ برِؤينـ ياآل
 .ـ بة راي من لة كارليطاتري

هةر ئةو دووطوندة ئةوةندة ليَك نزيكن، . تا كارليطاتري، دوو طوندي ديكةمان لةثيَشن و دةبيَ بةويَدا برِؤين
 . هةر نيوسةعاتيَك ليَك دوورن. دةَليَي شارةديَيةكة

بة . بنيادةم بةثةلة بيَ، دةبيَ بة نيَو شاخ و داخةكاندا قةدبرِ ليَي بدا ئةطةر. ريَيةكةي ثرِثيَض و طةوة
طؤرطاندا بةرةو ذوور هةَلكشيَ و لةوالشةوة خلؤر بيَتةوة و طرديَكي ديكةش بربِيَ تا بطاتة 

 .كارليطاتزي
شياندا ةَلكي ديكةش شان بة شاني دةرِؤن و، بةدواثاليكا و كؤمةَليَك خ. تيتزا ئؤييَ وةثيَش كةوتووة

 .ثياوان لة ثيَشةوة و ذنانيش بةدواياندا... خةَلكةكةي ديكةي ئاوةداني بة ذن و منداَلةوة
 :تيتزا بة روويةكي طرذةوة بة ذنةكةي دةَليَ

 ـ تؤ ديَي ض طوويةك دةخؤي؟
 :دةيةويَ لة نيوةي ريَية بيطيَرِيَتةوة، بةآلم ذنة هةَلدةضيَ

ئةي بؤ من . تةواو. من الي شؤرِشم. ة دارودةستةي تؤ نيمـ نةكا ثيَت وابيَ لةبةر تؤ ديَم؟ من ل
بؤية ئةطةر شؤرِشيَك بنيادةم نيم؟ ئيَمة خةريكني لة بن باري كاري زةويوزاردا طيامنان دةرضيَ، 

 .دةكريَ، دةبيَ هةموواني تيَدا بني
 .قسةكةت راستة: ذنان يةكدةنط دةَليَن

كي ئاغاشدا هةنديَ لة كؤش. م ثشتتان بةرنادةينبةآل. ـ لةوانةية تؤزيَك لة دواوةتر راوةستني
 .دةبينة ثشتيوانيَكيش بؤ ئيَوةكاروبارمان هةية دةبيَ رايانثةرِيَنني، 

 .كانيش لة بةر دةست و ثيَي ذن و ثياواندا دةخوليَينةوةئيَمة منداَلة
. ديناكا و ئيشثاش لةطةلَ ئاظيَنديَرا و. ئيؤني برام شان بة شاني ئاواَلةكاني لة طردةكة سةر دةكةويَ

شان بة شانيان هةنطاو دةنيَني، بةآلم كة طةيشتينة . ليَيان دوا نةكةوتووين انمشو دارودةستةكة من
. لةو سةرةوة، طوندة راثةرِيوةكة وةك لةثي دةست ليَت ديارة. سةر شاخةكة، وةثيَشيان دةكةوين

 .هةر لؤدة كايةكان سووتاون. بَليَسةي ئةو ئاطرةي دويَ شةو دةطةيشتة ئامسان، ليَرةوة بوو
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هةموو . ثياوةكانيش دةطةنيَ و، ذنانيش بةدووياندا. دةطةيينَ... هةنطاومان خؤشرت دةكةين و
 .و تيَك ضرِذاون خةَلكي ئاوايي لةبةردةم ماَلةكةي ئاغا كؤ بوونةتةوة

كَلؤم داوة و، دةرطا طةورة ئاسنةكانيان لة ذوورةوة . ديواريَكي بةرز بة دةوري حةوشةكةدا كيَشراوة
خةَلكي . كويَخا و ئيَشكطر دةست لةسةر ثةلةثيتكةي تفةنط لة ثشت دةرطاكانةوة راوةستاون

 :كاريطاتزي وةك خيز و خؤلَ جنيَويان بةسةردا دةباريَنن
 .ـ دةرطاكان بكةنةوة، دةمانةويَ ئاغا ببينني

 .ـ ئاغا لةمالَ نية
 .ـ زؤر باشة، با نةبيَ، ئيَوة دةرطاكان بكةنةوة

 .بيَـ نا
 .ـ بة ئاَلودار دةيانشكيَنني

 .بيَنة ثيَشةوة تةقةتان ليَ دةكةين: دةنطيَك لة ثشت دةرطاوة دةَليَ
لووتي يةكيَك لة خويَن بيَ، هةمووتان . ئةطةر كورِي باوكتانن تةقة بكةن: خةَلكةكة هاوار دةكةن

 .دةئةجننني
ثياو هةَليانطرت و هيَنايان و لةبةر  دة. دا دؤزيةوةناحيةئاَلوداريَكي قورسيان لة حةوشةكةي 

دةرطاكة راوةستان، ضةند هةنطاويَك ليَي كشانةوة و بة هةموو تيين خؤيان ئاَلودارةكةيان بة تايةكي 
 .لةرزي، بةآلم ميَشيَكي ليَ ميوان نةبوووةك تؤث دةنطي هات و . دةرطاكةدا دا

 
 ...ـ ديسانيش
 ...ـ ديسانيش
 ...ـ ديسانيش

و، زواكا  ذنةكانيش ديَنة ثيَشيَ. ضةند ثياوي ديكةش ديَنة يارمةتييان. دةرطاكة دةلةقيَ
 .ورديلةكةشيان لةطةَلة

 ...ـ ياآل دةي
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كَلؤمةكةي دةثةرِيَ و دةرطا . ئاَلودارةكة ديسان بة دةروازةكةدا ـ كة تةقة و شةقةي ديَ ـ دادةريَ
يةكيَكيان تاثرِيَكي لة . ن و رادةكةنسيَ ضوار نؤكةر كلكيان لة طةَلؤزيان دةنيَ. دةكةويَتة سةر ثشت

هةموو هرووذم دةكةينة . خةَلكةكة دةيطرن و ئةوةندةي خوريشؤري دةكةن و بةجيَي ديََلن. شانداية
 .تيَكةلَ و ثيَكةلَ، ثياو، ذن، مندالَ. حةوشةكة

رة بةرز و ئاي لةو ثةجنة. تا ئيَستا ثيَم تيَ نةناوة. بةفرةسثيية و دةَليَي كولووي  كؤشكةكةي ئاغا
ثليكانيَكي بةرديين ثاني لة . خؤ لة ثةجنةرةكاني قوتاخبانةكةي ديَيةكةي خؤمشان طةورةترن. طةورانة

 .بةر دةرطاي ذوورةكةيةتي
دةستمان بطاتة . خؤمان بة ذووريَدا دةكةين و دةضينة ديوةخان. وةي كة ثةلةمانة. دضينة ثيَشةوة

 .هةر شتيَك بة عةرزيدا دةدةين
يةسرتمةخان . بةرةو الي تةويلة و يةسرتمةخان را دةكةن، كة ثرِن لة ئةسث و مانطا ضةند كةسيَك
. هةتا بن ميض ثرِن لة تفاق و ئاليفي وشك. ئاطر بة بن ميضةكانةوة دةنيَنخةَلكةكة . دريَذ و ثانة

تةويلة و يةسرتمةخان بةو . ميض و كاديَن بَليَسةيان ليَ هةَلدةسيتَ. يؤجنةي وشك طرِ دةطريَ
َليَسة بةرةو ئامسان دووكةلَ و ثزيسك و ب. باي ديَ. طةورةييةوة، يةكدابةدوو دةبنة خةرمانةي ئاطر

بايةكي توند هةَليكردووة، حيلة و كورِذني ئةسث و بؤرِةي طا و مانطا زراوضووةكان  .هةَلدةكشيَن
يةسرتمةخانةكان ضةند كةسيَكمان دةست دةدةينة دةسيت يةك و بةرةو الي . طويَي ئامسان كةرِ دةكا

هةر ساتةي ئةسثيَك كة وةكوو . ذوورةوة دةريايةكة لة ئاطر. دةرِؤين و دةرطاكان دةكةينةوة
مةشخةَليَك ئاطري ليَ هةَلدةسيتَ دةردةثةرِيَتة دةرةوة و دوو سيَ جار بة دةوري خؤيدا دةخوليَتةوة و 

بؤكرِووزي . و دةسووتيَ خؤي بة نيَو خةَلكةكةدا دةكا و وردة وردة خؤي ناطريَ و دةطةوزيَ
 .دواجار لينطةفرتةيةك دةكا و ثةرِةي لووتي دةلةرزيَن و لةثرِ جووَلةي ليَ دةبرِيَ. سووتانةكةي ديَ

من سةيري ئةو ئةسثة دةكةم وا لة الي خؤم كةوتووة، ضاوي تةقيوة و زطي وا برذاوة، دةَليَي يةكيَك 
ورس و خةست، بؤني خؤَلةميَش، بؤني بَليَسة، بؤنيَكي ق. ئةي لةو بؤنةي. لةسةر ئاطر رايطرتووة

 .ئيرت ئيَستا كؤشكةكةي ئاغاش هةم دووكةَلي ليَى هةستاوة و هةم ئاطر. بؤني طؤشيت سووتاو
 :ثياويَكي مسيَلَ بابرِ هاوار دةكا
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 .ـ ئاطاتان ليَ بيَ، ئاطادار بن كةس لة ذووريَ نةمابيَ
 .ان بةسةردا هاتووة، هةموو رايانكردووةتة دةريَطوندي هةر بؤني دووكةَلي. كةس لةويَدا نةماوة

سةيريَكي . ةتا سةر ئةذنؤي ديَهةتيويَكي السار، ضاكةتيَكي كةوةي بةسةر شانيدا داوة، كة ه
قاضوقولة رووتةكةي و كةشكةذنؤ ضَلكنة كةمرةطرتووةكةي دةكا و، لة سةريانةوة ضاكةتيَكي 

 :دةستيَكي ثيَدا ديَينَ و دةَليَ. ةتة ناكاَليَتةوةثاكوخاويَين قؤثضةبريقةدار، كة هيض لةو قةآلف
 ...ضاكةتي ئاغايةتيم كردووةتة بةر. ضاكةتي ئاغايامن لةبةرداية. ـ ئةمرِؤ ئيرت منيش بوومةتة ئاغا

 .ـ ئاطات لة خؤت بيَ، خووخدةي طآلوي ئاغايان نةطري
دةضيَ، ضاكةتةكة لة شاني هةتيوةكة، بةرةو الي كؤشك ـ كة ئيرت ئيَستا خةرمانةيةكة لة ئاطر ـ 

 .دةكاتةوة و دةخياتة نيَو بَليَسةكان
 مشةكي ئاوا باشت بؤ لة ئاطرةكة هاويشت؟ـ ئةوة ض دةكةي؟ 

 .ـ وا باشرتة هةر وا رووت و قووت مب، نةك خوَلق و خووي ئاغايان بطرم
رِة و بة ئاستةم كراسةكةي شرِش. قووت دةميَنيَتةوةهةر بةراسيت، كة ضاكةتةكة فرِيَ دةدا، رووت و 

كراسيَكي ثةمؤي زبر و زووي لةسةر ئةو كراسةوة لةبةر كردووة، كة سةر . بة لةشييةوة طري بووة
 .ئانيشكةكاني خرِ درِاوة
. بيَسةروشويَنن نني و ئيَشكطر ديار. ئاذةلَ دةبرذيَن. طةورِ دةسووتيَن. يةسرتمةخان دةسووتيَن
 .ر نييةئاغاذنيش هةر ديا. ضاوديَرةكانيش هةروةتر

 :تيتزائؤييَ خةَلكةكة لة دةوري خؤي كؤ دةكاتةوة
دةبيَ ديسان . جا براينة، با ئيَستا بضينةوة سةر ماَلوحاَلي خؤمان. ـ ئيَمة شؤرِشي خؤمان كردووة

 .كؤ بينةوة بزانني سبةي دةبيَ ض بكةين
 .ن بكةنييةكةي خؤمان، با كارليطاتزيضييةكان خؤيان بةتةنيَ شؤرِشي خؤيادةضينةوة ئاوا

فةخفوورييةكاني بة دارةكان هةَلدةطةرِيَني و . ليَرةو لةويَ ضةند سيميَكي تةلةفؤن ديارة ثضرِاون
هةر خؤمان وامان بة ثيَويست زانيوة لة . كةس نةيطوتووة وا بكةن. سةريان بة بةرد دةشكيَنني

ش يةكيَك لة طةمة و بةر لة شؤرِشي. شؤرِشيَكي ئاوادا هةقي خؤمانة ضيمان بة زةيندا هات بيكةين
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 دةم ئاسنةرِيَيةكة يةكانفةخفوورةي سةر داري تةلةفؤن و تةلةطراف  خؤشييةكاني ئيَمة ئةوة بوو، كة
. تةنانةت منداَلي وامان لةطةلَ بوو، نةك يةك و دووان بطرة زؤر زؤريشيان شكاندبوو .بشكيَنني

ئيَستا ئيرت نة . ان ليَ نةبيَ و نةمانطرنئةوةندة بوو، دةبواية وريا بني جةندرمة و ئيَشكطرةكان ئاطاي
لةوانةشة . دةَليَي هةموو بوونةتة نانيَك و سةط خواردووني. ئيَشكطري ليَية و نة جةرندةرةمةيةكيش

 ...هةر بةراست، بووبيَنة دَلؤثة ئاويَك و زةوي قووتي دابن
ي طوندييةكان بؤ لة خؤشيان شاطةشكة بووين، كة ضووينةتة يارمةتي. ئاواييةكة سةير قةوغاية

 .سووتاندني مالَ و حاَلي ئاغا و مَلكةكةي كارليطاتزي
هةرضي . تا ضاو هةتةر دةكا، هةر عةمبارة و دةسووتيَ. ئامسانيش هةروا سوور داطةرِاوة. تاو دةثةرِيَ

كة جؤش و كوَلمان دادةمركيَتةوة، سةير دةكةين، . عةمبارة و هةرضي كؤشك و ديوةخاني ئاغان
 .بووةشةوطار شةق 

دةمة طاسنةكة . ئيؤني برام لة كؤشكةكةي كارليطاتزييةوة، دةمة طاسنيَكي لةطةلَ خؤي هيَناوةتةوة
بةآلم ئينؤ توانيويَيت لةسةر شاني دابينَ و بةو طردانةدا سةري خبات  و بيهيَنيَتةوة . زؤر قورسة

 :ثيَشاني بامبي دةدا و دةَليَ. خواريَ و بيطةيةنيَتةوة ماَليَ
ئةطةر بيخةينة سةر . ثؤآلي خاليسة. ض دةمة طاسنيَكي جوامن هيَناوةتةوة باوكة ـ سةيركة

 .طاسنةكةمان، جا بزانة شيوبرِينةكة ضةندة خؤش دةبيَ
 ـ كورِة هةتيوة بيَ ميَشكة، نةتديوة ضةندة طةورةية؟ ئةو دةمة بؤ طاسين ئاغايان دةبيَ

 .نةك طاسين قوونرِووتي وةك ئيَمةمانان
بةآلم ئيدي ليَي روون دةبيَتةوة . ئةم ئيؤنة زؤر هةولَ دةدا لة طاسنةكةي خؤماني بكا بةو حاَلةشةوة

 .دةمةطاسين ئاغايانة و، هةَلطرتن و هيَنانةوةي لةويَرِا كةريَتييةكي طةورة بووة
 ـ ئةي ضيي ليَ بكةم؟

 .ي بووبةشكم رؤذيَك ثيَويستمان ثيَ. بيبة لة باخةكةدا لة طؤشةيةك بيخة بن طلَ. ـ ضووزامن
ئيؤن دةست دةداتة ثيَمةرِةكة و دةضيَ قوَلكةيةك لة نيَو باخةكة هةَلدةكةنيَ و دةمةطاسنةكةي تيَ 

 .داويَ و بة كا و كَلؤش و ثووش دايدةثؤشيَ بؤ ئةوةي ديار نةبيَ
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دايكم دةَليَ، دةي باشة، ياني ثيَتان واية بةو شؤرِشةتان كيَري فيلتان شكاندووة؟ جا ئةم جارة ئاغا 
 .قؤشةن و لةشكرمان ديَننة سةر و رةحم بةكةس ناكةن و جووقةوارمان ليَ دةبرِن

بةآلم تؤ بَليَ، ئةوةمان نةكردباية، ضيمان كردبا؟ هةموو ئاواييةكان راثةرِيون . ـ دوور نيية هةر وابيَ
. بكةينةوةخؤ ئاخري دةبيَ رؤذيَك خؤمان لةطةلَ ئاغا و نؤكةر و بابنؤكةرةكانيان يةكال . بؤ زةويوزار

 ئةي نابيين ضةند سةر خيَزان لةسةر يةك سفرة دانيشتووين؟. ئةطينا خاكمان بةتوورةكة دةكيَشن
هةموو ثاَلمان بةيةكةوة . سفرةكة بضووك و خرِة. دوازدة كةسني لة دةوري سفرةيةك كؤ بووينةتةوة

مي ليَ هةَلدةسيتَ، بة دايكم ماماليطايةك، كة لةنيَوةرِاسيت سفرةكة هةَل. داوة و ثاَلةثةستؤمانة
دايكم مةجنةَليَكي . هةر كةسة و لةتيَك هةَلدةطرين ولةثيَش خؤماني دادةنيَني. دةزووةك بةشي دةكا

لة ماَليَ كةوضك . طةورة، كة سووثي سةوزةي تيَدا دروست كردووة، لة نيَوةرِاسيت سفرةكة دادةنيَ
من ثارووةك هةَلدةطرم، . دةخؤينمن و ئيَظانطلني بة كةوضكيَك نان . بةشي هةموومان نيية

 .ئةويش كةوضكيَك دةخوا و دةيداتةوة بة من. كةوضكةكةي دةدةمة ئةو
لة سةر سفرة كةوضكةكان . لة ديَيةكةماندا خيَزان هةية هةشت كةسن و، يةك كةوضكيان هةية

ثيَنج كةوضكمان ئاخر هةر نةبيَ . باشرتة بة ئيَمة بَليَن خيَزانة تيَروثرِةكان. دةستاودةست دةيطيَرِن
 .هةية

 :دايكم ديسان دةَليَ
ـ ثيَتان واية ئاغا دةهيََلن وةك ضةثكةطولَ سةريان بقرتيَنن؟ واي دانيَ ئةوانةي ليَرةن، هةمووشتان 

رباز هةَلدةطرن و ديَنةوة كوشنت، ئةي ئةواني ديكة ض ليَ دةكةن؟ ئةوانةي بؤي دةرضوون؟ ئةوان سة
 . سةرتان

 .ـ منيش هةر واي بؤدةضم
ئةمرِؤ بةشداري . هيض رووناكاييةك لة روخساريدا نيية. هيض ترووسكاييةك لة ضاوي باوكمدا نيية

 .راثةرِين بووة، سبةينيَش ديسان دةضيَتةوة بؤ سومتان
 .رةش، قورس، شري نايربِيَ. شةو بةسةردا هاتووة

 .خبةوين بزانني سبةي ضيمان بةسةر ديَ. ـ با خبةوين
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ةوة و دَلنيان لةوةي كةس خةوي نةضووةتة لة كؤآلن و الكؤآلناندا دةخوليَنةرِ شةوط. خةَلك رادةكشيَن
طوندي بةردةوام بةبيَدةنطي لة مالَ وةدةردةكةون و طويَ . هةر ساتة و دةنطي دةرطايةك ديَ. ضاو

تةنيا ئاسؤية جار و . هةَلدةخةن بزانن دةنط و سريوةيةك ديَ يان نا، بةآلم هيض دةنطيَكي نامؤ ناية
هيي ماَلي ئاغاكانة، كة . ارة سوور دةضيَتةوة، ئةوة سووري عةمبار و كاديَنةكانة، كة دةسووتيَنب

 .بَليَسةي ديَ
 ئامسان . دنيا هةتا ضاو هةتةر دةكا، ئامسانةكةي سارد و ساوة و ئةستيَرةكاني دةَليَي لة بيَذينطت داون

 .ئامسانةكة بة هةزاران ضاو، لة بنيادةمةكان راماوة
 .وي ئةستيَرةكاني، بة ضاوة ترووسكةدارةكانيبة ضا

بة دريَذايي دانوب و تةنانةت لة دةم رووبارةكةي . ئيَمة لة هةموو جيَيةك خزم و كةمسان هةية
خزم و . كةنارةكانييةوة، تا دةطاتة سآلويتزيَشيت، كة سةرضاوةكةيةتيلة ئؤَلتيش، جا هةر 

هةر دوو بةري ئؤَلت . ي ئؤَلتيش لةوان كةمرتكةسةكاني دةم ضؤمي دانوب كةم دةبينني و، خزمان
زستانان كة بؤ كرِيين عارةبانةيةك وشكةَلةدار دةضينة ئةويَ، . ميَرط و دارستاني ثان و بةريين ليَية

باوكم سواري عارةبانةكة دةبيَ و . ثارةي دارةكان نادةين، ضونكة قةت ثارةمان بةدةستةوة نيية
ريَطا ثرِ ثيَض و طةوةكة، . يَكةوة بةرةو الي سايليَ وةرِيَ دةكةوينمنيش خؤم دةخزيَنمة بن باَلي و، ث

باوكم ئيَشكطرةكةي . تةنطي ئيَوارة دةطةيينَ . بة نيَوةرِاسيت كيََلطةكاني طةمنةشاميدا تيَدةثةرِيَ
 :دارستان دةدؤزيَتةوة

 ـ ئةريَ عارةبانةيةكم لك و ثؤي داران دةدةييتَ؟
 .ـ ئةي بؤ نايدةم
 .ثاييزيَكي كةوةية. رةبانةكة ئاطريَكي طةورة دةكةينةوة بؤ ئةوةي طةرم بينةوةلة تةنيشت عا

باوكم ئامؤذطاريم دةكا و ثيَم دةَليَ لة عارةبانةكةدا . طةمنةشامييةك دةبرذيَنني، دةخيؤين و دةخةوين
طرمؤَلة باوكم لة تةنيشت ئاطرةكة خؤي . مضكؤنةراخةرةكة لةخؤم وةردةثيََ. دةترسيَ سةرمام بيَ. بنوم

ثاَلتؤكةي بةخؤيدا دةدا و، ثاش ئةوةي دةكا و كآلوة ضةرمينةكةي دةكيَشيَتة سةر طويَضكةكاني و 
 .ضةند جطةرةيةك بةبادا دةكا، دةنويَ
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شةويَ لة شويَنيَكي كراوة و . خرمةي كاويَذكردنيان دةبيستم. طايةكانيش كة بةسرتاونةوة، دةخةون
ني خؤيان بانطي دةوروبةرمان، ثرِة لة باَلندة و بة زما. ةةينةوبيَ داري نيَو دارستانةكةدا رؤذ دةك

داري دارستانةكة، بةرز و تيَك ئاآلون و، مارميَلكةي سةوز و خؤَلةميَشي و مشكي . يةكرت دةكةن
لةبةر ضاوم هةر . ذياني راستةقينةي دارستان، شةوانة دةست ثيَ دةكا. رةش خؤيان لةبندا دةشارنةوة

ئةوةي  .باَلندةي زةبةالح لة تاريكاييةكةدا باَليان ليَك كردووةتةوة و نابزوون دةَليَي كؤمةَليَك
 .دةبينيم، لةبةر ديدةي خةياَلمة، ئةطينا ضاوي خؤم لة ئامسانة كوورِةكةي ذوورسةرمان زياتر ض نابيينَ

يَكة مةطةر قاوقيذ. لة راستيدا ئةوة دارستانةكةية وةخةبةرم ديَينَ. كةرٍِِةي بةياني لةخةو هةَلدةستم
 .خوا بزانيَ

دةستيان لة نيَو دةطيَرِم بؤ . قاضةكامن دةشؤنةوة. بةثيَخواسي بةسةريدا دةرِؤم. ثووشي ثاييز خووساوة
خؤرةتاو، لة ئامسانةكةدا كة لةثيَشدا زةردة و دوايي شني دادةطةرِيَ، زؤر . ئةوةي ئةوانيش بشؤنةوة

هةر دةَليَي ئةويش، لةو دوور دوورةي كة خةوتبوو، . هةتاوةكة طةش و شيَدارة. خيَرا بةرز دةبيَتةوة
 .لة نيَو طذ و طيا تةرِةكاندا طةوزيوة و، طذ و طيا بة شةومني خؤيان دةموضاويان بؤ شوشتووة

هةميشة بة سواري لة نيَو . جةنطةَلوانةكة، تفةنطيَك لة شاندا، سةروسةكيت دةردةكةويَ
 :دارستانةكة رادةديَريَ و دةَليَ دةسيت بؤ طؤشةيةكي. دارستانةكةدا دةطةرِيَ

ضةند لك و ثؤت ثيَ برِدرا، سواري عارةبانةكةتيان . ـ ئةوانةن تودؤر، ئةو دارانةن كة دةبيَ بيانربِين
 .بكة و بيانبةوة ماَليَ
 .ـ ماَلت ئاوةدان بيَ

 .ـ ديارة قازيشت بؤ ئاغا هيَناوة
 .ـ بةَليَ، هيَناومة

 .ـ بيَدة بة من
تةورةكة . ليَ هةَلدةماَليَ و دةست دةكا بة برِيين دارةكان باوكم قؤَلي. و دةرِوا وةردةطريَ قازةكة

كة دارةكة بة هاشوهووش و . تةآلشة دار بة هةمووالدا بآلو دةبنةوة. تةواو لة دارةكةدا نوقم دةبيَ
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ثشيت دةضمة سةر . باوكم تةوريَكي بضووكي بؤ منيش هيَناوة. قرضةقرض بةالدا ديَ، من خؤم الدةدةم
 .دارة كةوتووةكة و، لكوثؤي دةبرِم و دةيانبةمة تةنيشت عارةبانةكة لةسةر يةكيان دادةنيَم

 .رؤذةكة ئاوا دةبيَتة شةو
م يَيةكةوة، سةريَك لة طابؤنياي ئامؤزاطيتزا، ئةريَ بةسةر ث: باوكم بة جةنطةَلوانةكةي طوتبوو

 .كم ثيَي بكةويَهةَلديَين؟ ثيَي بَليَ، من لة دارستانةكةم و بيَ ضاويَ
بة دةم . ئامؤزاكةي باوكيشم تةوريَك لةسةر شان، دةطاتيَ و لة برِيين دارةكاندا يارمةتيمان دةدا

كارةوة، باسي كيَشة و طرفتةكانيان دةكةن و ثريَسكةي دَليان بؤ يةكرت دةكةنةوة و كوَلي دَليان 
. ، كة ضةندي ضةند ساَلة نةيديتوونمامة تاكيتزا طابؤنيا، لةو خزم و كةسانة دةثرسيَ. هةَلدةرِيَذن

ئةوانةي لةو ماوةيةدا مردوون، ئةوانةي ذنيان . باوكيشم لة خزم و كةسةكاني دؤَلي ئؤَلت دةثرسيَ
 ...هيَناوة و ميَرديان كردووة، كيَ و بةكيَ؟ ئةو منداآلنةي لةو ماوةيةدا لةدايك بوون

 ...ظانيش مرد و سةري نايةوةئيؤ
لة هيَالنةكاندا هيَلكةي كةسك . باَلندان دةطةرِيَم و بة داران هةَلدةطةرِيَم من لة هيَالنةي مةل و

لة هيَالنة دةيانهيَنمة دةريَ و ، طةمةيان . كةسك دةدؤزمةوة، كة خةتي شني شينيان بةدةوردا هاتووة
وكيان جاري واية لة هيَالنةكاندا جووضكةي وا دةدؤزمةوة، سةريان زل و دةنو. ثيَدةكةم و دةيانشكيَنم

 ...دةستيَك بة تووكة نةرمؤَلةكةيان دا ديَنم و وازيان ليَ ديَنم. دريَذة
خؤ بستيَك لةوالي ديَيةكةمانةوة نيية، كة ئؤَلت . مامة تاكيتزام لة ثارةكة ئةودةمانةوة نةديتووة

 .ساَليَ جاريَكيش هةر ئةستةمة. هةر كات حةزت ليَ بوو بضي
ثاتالَ لة . ترِيان بووةتة تؤث. دراوسيَش دةست بة وةرِين دةكةن سةطي. لة نةكاو سةطةكامنان دةوةرِن

لة برسان قرِيان تيَ كةوتووة، خةَلك كةالكيان هيَناون و لة ثشت ئاوةداني فرِيَيان داون، ئةو سةطانةي 
 .سةرماي زستانيَ خةلةستوون و نةتؤثيون، تيَر زطي خؤيان خواردووة

 :يكاتةوة و لةطةلَ ثياويَكي ديكة ديَتةوةباوكم دةضيَ دة. يةكيَك لة دةرطا دةدا
 .ـ ذنيَ، ضراكة داطريسيَنة

 .كآلوة سثيية ضةرمة مةرِةكةي دادةنيَ و لةسةر ليَواري تةختةكة دادةنيشيَ. مامةتاكيزا طابؤنياية
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نةك هةر دايك . هيض كاممان خةومان ليَ نةكةوتووة. سةرمان لة بن ليَفةكة ديَنينة دةريَ. نيوة شةوة
 .ان، بطرة ئيؤني براشم كة هةتا نويَذي نيوةرِؤية لةخةو هةَلناسيتَ، هةر نةخةوتووةو بامب

 ـ ض قةوماوة طابؤنيا؟
 .ةمامة طابؤنيا زؤر لة باوكم الوتر

هيض لة ئؤَلت . هاتووم لة ماَلةكةي تؤ خؤم بشارمةوة. زؤر شثرزة. ـ وةزعةكة شرِة كاكة تودؤر
 .شتيَك ئاداري بةسةر ثادارةوة نةماوة

 ـ باشة لةويَ ض قةوماوة؟
 ، ئةي ليَرة نةبووة؟ش و شيت وايةـ كورِة شؤرِش و مؤرِ

ديارة ئيَمة ثيَريَ شةو هةنديَ سوومتامنان لة . سبةينيَش لة سيَكارا. ـ ضؤن نةبووة؟ لة كارلي طاتزي
 .الي ئؤَلت دي

ي سةط توانيومة خؤم قوتار ـ ئةوة دةَليَي ضي؟ لة طرايؤظاوة ديتوويانة، ضؤن ليَرةوة نايبيين؟ بةحاَل
 .هرووذمي بؤ دؤَلي ئؤَلت هيَناوة هةر مةثرسةخويَن و ترسيَك . بكةم

 .ـ بؤم بطيَرِةوة بزامن ض بووة
 .ضووة لة رارِةوةكةدا لةتيَك ماماليطا بؤ مامةتاكيتزا بيَينَ. دايكم ضووةتة دةريَ

 .ـ تاكيتزا، ديارة هيضيشت نةخواردووة
 .لة ثيَريَوة زةوادم نةشكاوة. خوشكة مارياـ دةمم لة هيض نةداوة 

 .دايكم لة تةنيشت تةختةكة سفرةيةك رادةخا
 .لةطةلَ ئيَوةمة رؤَلة. ـ منداَلينة قاضتان كؤ بكةنةوة

مامم ثيازةكة بة مستةكؤَلةيةك ورد دةكا و، لةتيَكي . لة ثياَلةيةكدا تؤزيَكيش خويَ. ثيازي بؤ ديَينَ
ضاوم . ثيازةكة زؤر تيذة. شةويلكةي جريِةيان ديَ. اماليطاوة دةخيوالة خويَيةكة وةردةدا و بة م

لة . ثاروو بةدواي ثاروودا. يةكثشوو دةخوا. مامة طابؤنيا ضاوي وةك ضاوي من ناسك نني. دةبرذيَنةوة
 :طةلَ ثارووةكانيشدا دةطيَرِيَتةوة
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با بة ئةسث يةكيَك بنيَرين بزانني طومتان . ـ ئيَمة ديتمان، لة ضةند جيَي ئةوبةري ئؤَلتةوة ئاطر هةستا
سةير دةكا ئةوة طوندييةكاني ليؤ راثةرِيون و . ضوو. كورِةكةي جيطانيَ طوتي من دةضم. ض بووة

ئيرت ليَي روون بؤوة، كة هةموو . ئاغاي ديَيةكةيان كوشتووة و كؤشك و ديوةخانيان ليَ ئاطر داوة
وة، بؤ ئةوةي كةس كؤيلة و ديل نةبيَ و خؤيان خةَلكي ئةوبةري ئؤَلت راثةرِيون و ئاغايان كوشتو

هةتيوةكةي جيطانيَ وةك برووسكة و باي شةمالَ هاتةوة و خؤي . دةست بةسةر زةويوزارةكاندا بطرن
شؤرِش، شؤرِش، ئاغاكان  بكوذن، لة هةموو ديَيةكان، وةرزيَر : "طةياندةوة ئاوةداني و طوتي

نةثةرِين و هةر ئةمرِؤ ئاغاكامنان نةكوذين، طونديي ئةطةر ئيَمةش را. بةربوونةتة ئاغا كوشتينَ
دةي ." ئةوبةري ئؤَلت ديَن دةيانكوذن و زةوييةكانيش داطري دةكةن و بةسةر خؤياندا دابةشيان دةكةن

زؤر دةميَك بوو بريمان لة . وةك دةَليَن كار لة كار ترازابوو .كويَر ضيت دةويَ، دوو ضاوي ساغ. ئيرت
با تؤزيَكي ديكةش راوةستني، بةشكم : "ردةوة، لة بةرخؤمانةوة هةر دةمانطوتراثةرِين و شؤرِش دةك

ئةطةر بيَت و هةر يةك ئاوايي راثةرِيَ، ئةوا بةرثرسان دةيدةنة بةر ." خةَلكيش بيانةويَ راثةرِن
ئيَستاش ئةوة . بةآلم ئةطةر هةمووان ويَكرِا راثةرِن، ئيرت ئةوكات وةزعةكة دةطؤرِيَ. رةهيََلةي تؤث

ئةتؤ تودؤر، ئاغاي ئةم ... لةمسةرةوة تا ئةوسةري. ئاطادار كراوينةوة، كة هةموو وآلت هةستاوة
 مَلكة دةناسي؟
 .ـ وةآل ثيَم واية

هةر بؤ . زياتر لة بؤخاريَست دةذي. ـ ئاغا زاطؤريتزي سةطباب، هيَندةي شةيتان دةسيت دةرِوا
تر كورِةكةي بةسةر مَلكةكاني رادةكا، كة زيا. يةكالكردنةوةي هةق و حيسابةكاني ديَتةوة ئاوايي

و، كيَ  ناحيةهةموو كؤ بووينةوة و لةبةر دةم  متسةرت نةيةشيَنم، هةر وةك طو. مالزميَكي سوثاية
جيطانيَ بةرةبةري ئيَواريَ هةواَلي شؤرِشةكةي بؤ . كامتان زؤر نةبوو. ضيي لة دَلدا بوو، طوتي

دةرطاكاني لة دار . ريَكي بةرديين ئةستووري هةيةحةوشةي كؤشكةكةي ئاغا، ديوا. هيَنابووين
لةوديو دةرطاكانيشةوة، سةطةلي يانيطر دةسوورِيَنةوة، كة هيَندةي طةلةطورطيَك برسني و، . بةرِوون

ضرايةكي طةورةشيان داناوة، كة هةر ضوارقورِنةي . بيَت و يةكيَك نةناسن، ورد و ثردي دةكةن
. برِيارمان دا، ئةوةندة راوةستني تا شةو بةسةردا ديَ.. ..حةوشةكة وةك رؤذ رووناك دةكاتةوة
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كؤ ببووينةوة، دووسةدكةسيَك  ناحيةئيَمةش كة لة بةردةم . ئةنطوستةضاويَك بوو، شري نةيدةبرِي
ئةطةر راستيت دةويَ، دةمويست و . زؤرم حةز ليَ بوو منيش بضمة نيَو كؤشكةكةي ئاغا. دةبووين

. خةَلكي خوا ناويان ناوة شيَتة. خؤ باشي دةناسي. وةثيَش كةوت ئيرت ئيانكؤداكني. نةمشدةويست
دميؤدينكا و ئيؤن طيمثاَليَشي لةطةلَ . نازانيَ ترس و مرس ضيية. ديارة شيَت نيية، تؤزيَك بيَميَشكة

ذنةكانيشمان لةطةَلمان . و ضوارثيَضكةيةكي لةبن ثيَي نا ناحيةطيمثاَليَ ضووة حةوشةكةي . بوون
طيمثاَليَ دةسيت كرد بة . ةكانيش سةرةرِاي ئةوةي شةويشدا هاتبوو، هةر هاتبوونمنداَل. بوون

 :قسةكردن
ئاغا ليَرة نيية، خؤ دةستمان ثيَي راطةيباية، ثشتيمان لة زطي . ـ دةضني كؤشكةكة دةسووتيَنني

 :خؤ كويَخامان لةبةر دةستةبةآلم قةيناكا، . نةرمرت دةكرد
كةس . ئيَمة بة هةر نرخيَكي بيَ، دةبيَ راثةرِين. ثؤش دةكةيندايكي ئةو ستفانسكؤ طةوادة، رةش

 .هةية لةطةَلمان نةبيَ؟ ئةطةر يةكيَك هةية، با خؤي ئاشكرا بكا، با ثيَي بَليَني ثووتيَك ضةند كيلؤية
ناشريينرت و نةتدةناسي؟ لةو دنياية لةوي بيَعارتر و . وة دةنطي دارجؤي هاتلة تةنيشت طيمثاَليَ

 .ارِةسةنرت تيَدا نييةزؤَلرت و ن
 :بامب دةَليَ

كة سوار دةبوو، بارطينةكة  .ثيَكةوة لة سةربازي لةبةشي سوارضاكاندا بووين... ـ كورِة ضؤن نايناسم
 .لة بنيدا ترِ لة سةر ترِ ليَي بةردةبوو

 كيَ لةطةَلمان ناية؟ كةس هةية برتسيَ؟ كورتي بربِمةوة، ئةطةر بزامن: "ـ ئيرت دارجؤ هةراي كرد
ياآل دةي بكةونة ريَ، . يزماَلكي دةداتيَ، هةر ليَرة ورطي دةدرِميةكيَك هةية خؤي دةدزيَتةوة يان ف

 .وةشويَنمان بكةون
 .ئيَمةش بةشويَنياندا. ئةوان وةثيَش كةوتن

هةنديَ لة بن . بة كؤآلنة ثرثيَض و خةمةكاندا زؤر كةس كةلكيان لة تاريكي وةرطرت و خؤيان دزييةوة
سةرةرِاي ئةوةش، كة طةيشتينة . هةنديَ هةوَليان دا خؤيان بةدوا دةن. خؤيان حةشار دا ثةرذينةكان

لة نيَو لةشكردا وةك . كؤشكي ئاغا، جطة لة ذن و منداَلةكان، هةر سةد و ثةجنا كةسيَك دةبووين
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 دوو سيَ. بني، ثةيذةيةكي طؤشتمان لة بنيادةمةكان دروست كرد بؤ ئةوةي بةديوارةكةدا هةَلبضني
كةس كة وةسةر كةوتن، بن ثيلي ئيانكؤداكينيان طرت و هةَليانكيَشا سةر ديوارةكة و خؤي فرِيَدا 

ي يةكةم كاري ئةوة بوو، ضراكة. ةوةتيَآلكةشيان بؤ هاويشت، كة هةر لة ئامسانةوة قؤستيي. حةوشة
ةنيَتة ضراكة؟ ضؤن توانيباي بة كؤَلةكةكةيان هةَلبضيَ و خؤي بطةيبةآلم . حةوشةكة بكوذيَنيَتةوة

زةبري تيَآل دةموقةثؤزي  بة. سةطةليش هةشاوَليان بؤ هيَنابوو و ضيي نةمابوو ورطي بدرِن
هةنديَكياني تيَك كردةوة، بةآلم بةوةندةية وازيان نةدةهيَنا و دةيانقرِووسكاند، كةضي هةر 

ضةند . تاريكييةكي خةست حةوشةكةي ئاغاي داثؤشي. ضراكة سوورِا و كوذاوة. نةدةكشانةوة
ديوارةكةمان برِي و سةطةكامنان راو نا و . خؤيان هاويشتة ئةوديوي حةوشةكةكةسيَكي ديكةمشان 

ئةطةر . ثةالمارةكة دةسيت ثيَ كرد. بةرةو دةرطاكان غارمان دا و دةرطاكامنان خستة سةر ثشت
دا دا، كة نؤكةر ئةوةندة لة ناخافلَ بةسةريامنان. راستيت دةويَ لة ثيَشدا ثةالماري كؤشكةكةمان دا

 ، ليَيان طةرِاين بةسةركارمان بةوان نةبوو. وةك سةي خويَرِي كلكيان لة طةَلؤزيان نا و رايان كرد
ئةوةي ئيَمة . كورِة ضاويان دةريَ. ديوارةكاندا خؤيان فرِيَ بدةن و لة دارستانةكةدا خؤيان بشارنةوة

ة كةرِةي بةياني تيَي سؤسةي كردبوو، ك ثيَم واية ئةويش .دةطةرِاين، كويَخا ستفانسكؤ بوو ليَي
نةخؤش و كةلةال لةسةر تةختةكةي . لة ذووريَكدا بةسةر ذنةكةيدا كةوتني. قووضاندبوو ضووبووة شار

ذيكا و . سيَ كضؤَلةكةشي لة دةوري بوون. هةموو طياني لةوديو كراسة تةنكةيةوة ديار بوو. كةوتبوو
ت، ذنة دةسيت كردة ناَلةنالَ و، كض دةستيان كردة هةر ضاويان بة ئيَمة كةو. سيكا و ميليكا

ثاليَ، كورِة طيم: طومت. من دةستيم طرت طيمثاليَ ويسيت بة دار لة سةريان راكيَشيَ، كة. زريكاندن
لةخؤوة بؤضي خويَنيَك بةخؤرِايي . ميَشكت خبة كار كةرة. خؤ ئيَمة نةهاتووين ذن و مندالَ بكوذين

بةآلم . كويَخا ستفانسكؤيش هةر وا. دةست كةوت، ديارة دةيتؤثيَنني برذيَ؟ ئةطةر ليَرة ئاغامان
 لةثاي ضي خويَين ئةو ذنةتيوة كةرة و ئةو بيَضووة مشكانة خبةينة ئةستؤي خؤمان؟

 .تاكيتزا راست دةكا: دارجؤ لة بن ليَوانةوة طوتي
 .طيمثاليَ تفيَكي لة رووي ذنة كرد و ثشيت تيَ كرد
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ذنةكةم ئةو و منداَلةكاني سواري . زامن سثارد بيباتة شويَنيَكي ئامانمن ذنةكةي كويَخام بة خيَ
هةزار جار شوكرانةبذيَر . عارةبانةيةك كرد و بردية ماَلي يةكيَك لة دارةوانةكان و، لةويَ شاردنيةوة

بةآلم شتيَكي ديكةش . كاريَكي خيَرم لة دةست هات و كردم. بووم، كة توانيم فرياي ليَقةوماويَك بيَم
بة يارمةتيي خةَلكةكة : هاتة ثيَش، ديارة ئةويان شتيَكي وا نةبوو و، بةردةوام ويذدامن عةزاب دةدا

ثيَش سووتاندني عةمبارةكة، . يةسرتمةخان و طةورِمان سووتان. عةمبار و كاديَنةكةمان ئاطر دا
نا و هةر قاث و قاضاخ، ضيمان وةبةردةست هات، ذن هرووذميان هيَ. هةموو شووشةكانيمان شكاند

. كاي كاديَن و عةمباري دةغلَ و دان و تفاق، هةر هةموومان سووتاند. هةموويان وردوخاش كردن
. دووكةلَ و بَليَسةيةك بةرةو ئامسان كؤَلةكةي كرد، مةطةر خودا بزانيَ، خؤشتان ليَرةوة ديتتان

خؤ . شكاندمانن دةرطاي ذيَرزةمينةكامنان لة ريَسمة برد و. كؤشكةكةي ئاغا يةكدابةدوو سووتا
ئةو ئةدي، . ئةوةي لة ريَطةرؤيشتنيَدا دةَليَي قووني لة عةرزي دةخشكيَ: تاناسيؤيؤ طووثنة دةناسي

 .نؤ مراويي دزي
طةرِابووينةوة سةر ماَلوحاَلةكةمان و لةسةر هةست و ضاوةرِوان . شؤرِشةكةمان تةواو ببوو

ثيَشم واية ضاوةرِيَ بووين . ووم نةبوودانيشتبووين، بةآلم لةسةرهةستبووني ضي؟ كةس ليَي مةعل
 :قوتابي بيَن و زةوي و زارةكةي ئاغامان بةسةردا بةش بكةن، بةآلم ئةوةي هات شتيَكي ديكة بوو

دويَينَ بةياني، ثؤل ثؤل هاتينة كؤآلن و لةثرِ هةتيوةكةي ئاغا، ئاتانازيَ زاطؤريتز كة مالزمة لة 
. طردةكة بة فةوجيَك سواري تفةننطضييةوة قوت بووةتةوةريزي سوارضاكةكان ــ ديتمان ئةوة لةسةر 

خؤ . بة لينطدان لة طردة بضووكةوة داطةرِان. ريز ريز و ضرِ بةرةو المان دةهاتن و نيَزةيان رادةوةشاند
ئيَلي . كة لة طردةكة داطةرِاي، ماَلةكةي رادؤكان دةكةويَتة شاني راستت: دةزانيَ ئةويَ ضؤنة

بةو تؤزة ثارةيةي كؤي شاري رؤذنامةفرؤشيي كردبوو، ئةمسالَ ثاييزيَ رادؤكان، ماوةيةك لة 
واي دانابوو بيَتةوة و وةك . كردبؤوة، هاتبؤوة و ثيَي وابوو ئيرت ذياني نيَو كووخ و كاذيَران بةالوة بينَ
 بة سةرةتاي ثاييزيَ دةسيت. ئةو خةَلكة ضوارديواريَك بؤخؤي ثيَكةوة بينَ و، ضيَذ لة هةتاويَ وةرطريَ

خؤي لة . ضيي واي نةمابوو ديوارةكا سواخ بدا و سةربانةكةي تةختةبةند بكا. كاران كردبوو
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لةسةر طويَسوانةكة كة ئاتانازيَ زاطؤريتز سةروسةكيت ثةيدا بوو، ئيَلي . *شؤرِشةكةش نةطةياندبوو
يَرةي ليَ طرت ئاتانازيَ ئةسثةكةي راطرت و س. دانيشتبوو، خةريك بوو سةربانةكةي تةختةبةند دةكرد

فيشةكيَك سةري ثيَكا و لةو سةرةوة وةك ثارضة طؤشتيَكي خويَناوي بةربؤوة نيَو . و تةقةي كرد
دوايي . لةثيَشدا هةر نةيزاني ض قةوماوة. ذنةكةي لةطةلَ دةنطي تفةنط دةرثةرِية دةريَ. حةوشة

انازيَش بةسةر ئةسثةكةيةوة ضاوي بة ميَردةكةي كةوت ئةوا شةآلَلي خويَن بووة و لرخةلرخي ديَ و ئات
بةدواي ذنةدا . دووكةلَ لة لوولةي تفةنطةكةي ديَ هيَشتالة نيَوةندي كؤآلنةكة راوةستاوة و 

. بة باوكةرِؤ باوكةرِؤ خؤيان بةسةر تةرمةكةيدا كيَشا. ضوار. منداَلةكانيشي دةرثةرِينة دةريَ
ذنةي داماو وةك درِندةيةك خؤي بة . هةموو طيانيان خويَناوي بوو. تةرمةكةيان بةراوةذوو كردةوة

 :ئةفسةرةكةدا دا
 .خودا غةزةبت ليَ بطريَ. هةي ثياو كوذ. ـ ميَردةكةمت كوشت

ئةو بيَشةرمة، هةَليكيَشاية مششيَر و بة ثانايي مششيَرةكةي وا لة روومةتي ئيلينكاي ذني ئيَليي 
ي طةياندةوة ذووريَ، بؤ ئةوةي بة زةمحةت خؤ. ذنةي داماو لة خةويَن طةوزي. لةتي كردراكيَشا، 

 .هةتا دةمريَ، شويَين ئةو برينةي ثرِ نابيَتةوة. برينةكةي بثيَضيَ و ئاردي ثيَدا بكا خويَنةكةي راطريَ
ديَهاتي خؤيان لة كةليَن و قوذبين ماَليَ كوتا و، بؤ ئةوةي . ئيرت سوار كةوتنة نيَو كؤآلنةكاني ديَ

 .نني، ضراكانيان كوذاندةوة ثيَيان نةزانن و وابزانن لة ماَليَ
. ناحيةدا طةرِان، هةتا ئاخريةكةي ئاتازيَ دؤزييةوة و هيَناية دةريَ و برديية قاميقامسةرباز بةدواي 

 :ثيَي طوتن. نؤكةري ئاغاية قاميقامئاخر قةشةش وةك . ئةمري كرد قةشةشيان هيَنا
 .دووةـ ناوي هةموو ئةو وةرزيَرانةم بؤ بنووسن، كة سةربزيَوييان كر

سةرباز و نؤكةري ئاغا ضوون هةرضي . ديارة ئيرت، بة يارمةتيي قةشة. ليستةي بؤ طرتةوة قاميقام
هةر كةس لة ماَليَ بوو، بة راكيَش راكيَش هيَنايانة . ناوي لة ليستةكةدا هةبوو، هيَنايانة دةريَ

بة . ي بيَمة دةريَهةرضؤنيَك بوو توانيم لة ئاوةدان. ذنةكةشم هةروا. من خؤمم شاردةوة. ناحية

                                                           
*
 .ةمن، واتة ئاورِيشي ليَ نادةمةوةةيدوو رؤذ لةويَ راوةسيتَ، خؤي تيَ ناط: بؤ ويَنة دةَليَ. بةاليدا نةهات. واتة ئاورِي ليَ نةداوة: خؤي لةو شتة طةياند، يان نةطةياند 
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لةويَ زانيم ئيانكؤداكينيان لة كؤَلةكةي ضراكةي حةوشةي . سينطةخشكة خؤمم طةياندة دارستانةكة
 .هةتا دةجووَليَتةوة تيَي هةَلدةن دوو سةربازي بؤ تةرخان كردووةئاغا بةستووةتةوة و، مالزم 

 .سةطي سةطبابة دةسيت ليَ بدةنة دوو دار، جا ليَي دةن لةو: بةسةربازةكاني طوتبوو
ئيَمة خةَلكي ثلؤثيني، هةر ئةو ديَيةي تةنيشت  .ناتوانني ليَي بدةين جةنابي مالزم: سةرباز طوتبوويان

جطة لةوةش، ضؤن دةمانتواني كاري وا بكةين؟ خؤ . ئةوةش ئامؤزامانة و ناتوانني ليَي بدةين. ئيَرة
 .مشان دةكردئةطةر سةرباز نةبوايةين، خؤمشان لةطةلَ راثةرِيوةكان شؤرِ

 .ـ راست دةكا، جةنابي مالزم، هةقييَت
دواييش كة ضؤوة شاري، . مالزم زاطؤريتز خؤي لةو طوندة طةورة بووة و هةموو ديَهاتييةكان دةناسيَ

ديَهاتييةكان قةت . كةس ليَرة لةطولَ كاَلرتي ثيَ نةطوتبوو. زؤربةي جاران سةري لة ئاوايي هةَلديَناوة
راستة، جاروبارة دةينةرِاند و ثرتةوبؤَلةيةكي هةبوو، بةآلم زؤري مابوو دةست . ؤوةطيَضةَليان بؤ نةناب

بداتة دار و لةخةَلك بدا، مالزم هةر ثيَي وا نةبوو رؤذيَك واي ليَ بيَ و، ئيَستاش واي هةست دةكردن 
ي ديكة وةك زؤر كةس. ئيرت نةيدةناسني. ئةو خةَلكةي لةبةر ضاوي راوةستاون، خةَلكةكةي جاران نني

شؤرِش دةبيَ بة يارمةتيي لةشكر، هةر ئةو لةشكرةي هةر كاتيَك ئةمري : "لةدَلي خؤيدا طوتبووي
 ."ثيَكراوة، بيَ بريكردنةوة لةطويَي طرتووة، سةركوت بكريَ

كةس زمةتي دةكرد، هةتا ئيَستا زاطؤرتيز لة بن سيَبةري ئاآلدا خ لة دة سالَ لةمةوبةرةوة كة مالزم
ئيَستاش، لةوةها دؤخيَكدا و لةبةردةم ئةو راثةرِيوانةدا كة . سةرثيَضيي بكاجوابةجةنطيَ و 

فةوجةكةي دةورةيان داون، دو سةرباز، دوو سةربازي داماوي قوونرِووت كة طوني خؤيان و طويَز ليَك 
 فةرمانةكةي ئةو." نةخيَر، ناتوانني ليَي بدةين: "ناكةنةوة، جوابةجةنطيَيان كردووة و ثيَيانطوتووة

 .روون بوو و وةآلمي سةربازةكانيش روونرت
 !ديارة ئيَوةش لةطةلَ ئةو سةربزيَو و ئاذاوةضيانةدا هاودةسنتـ ئاوا؟ 

سةربازةكان وةك هةآل هةَلوةرين و لةخويَن . هةَليكيَشاية شةشلوولةكةي و يةكي فيشةكيَكي ثيَوةنان
 .طةوزين

 :ئةفسةر، رووي لةواني ديكة كرد و طوتي
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ئاذاوةضييانة خزم و كةسيشتان بن، ئةوةتان ليَ روون بيَ كة ئيَستا ئيَوة سةربازيَكن و ئةو ـ ئةطةر 
 .مر و فةرمان جيَبةجيَ بكةندةبيَ ئة

خؤ ئيَمة هةر بةخويَن خزمايةتيمان لةطةلَ ئةو . ـ ئيَمة ئةم فةرمانةمان ثيَ جيَبةجيَ ناكريَ قوربان
ضونكة خؤشيان . ، ئةوان خزمايةتييةكةيان ئاوا بووتةنيا ئةو دوو سةربازةي كوشتنت. خةَلكةدا نيية

بةآلم مةسةلةكة . ئةوي ديكةمان هةموو خةَلكي ئارطةشني. منداَلي ئؤَلت بوون. خةَلكي ئيَرة بوون
ئيَستا خةَلكي هةموو طوندةكان لة ئاغاكان . ئيَمة هةموو منداَلي طوندين: شتيَكي ديكةية

ئةطةر تةقة لة راثةرِيوةكان بكةين، وةك ئةوة . انيان لةطةَلةديارة خزم و كةسةكاني خؤمش. راثةرِيون
هةربؤية برِيارمان داوة نة تةقةيان ليَ بكةين و . واية تةقةمان لة برا ئارطةشييةكاني خؤمان كردبيَ

 .نة دةستيان ليَ هةَليَنينةوة
 ياني كيَ؟ مةبةستت كيَية عةريف ئامارييَ؟" ئيَمة"ـ 

 .ـ ئيَمة، ئةو فةوجة قوربان
 :ئةوجار هةراي كرد. مالزم فيشةكيَكيشي بة سةري عةريفةكةوة نا و ساردي كردةوة

 ـ ديسان كةس هةية ميَشكي حةزي لة قورقومشي داغ بيَ؟
هةنديَكيان ترس لة مردن بةاليانةوة لة مردنةكة قورسرت . نيشت و مليان كةض كردسةرباز ترسيان ريَ

مالزم لة ريزةكة هاتنة دةريَ و داكينيان داية بةر داران و دوو سةرباز بة ئاماذةي . و سامناكرت بوو
 .ئةوةندةيان ليَ دا لة بةر ليَداندا طياني دةرضوو

مالزم كة دةيزاني دينؤدينكا و ئيؤن طيمثاليَ و دارجؤ زؤر ضريِن و سةربازةكان لة طؤرِيان نايةن، 
مةضةكي لة كؤت كردن و . ناردي هةنديَ ثةت و كؤتيان بؤ هيَنا. ريَيةكي ديكةي طرتة بةر

ئةوجار دةمةورِوو خستنية . كؤتي لة مليشيان كرد، واي ليَ كردن جووَلةي ليَ برِيبوون. هةَليواسني
جا ئةوجار بة سةربازةكاني طوت، ئةوةندةيان ليَ بدةن . سةر عةرزي، دةميان لة عةرةزةكة ضةقيبوو

بةتايبةتي ئةمريان ثيَ . نيان هةتا مردنسةرباز بةربوونة طيا. هةتا ثشتيان لة زطيان نةرمرت دةبيَ
لة نيَوقةديانةوة دةستيان ثيَ كردو، . كرابوو، بة دار لةسةريان نةدةن، بؤ ئةوةي زةجركوذيان بكةن

ورد . جا لةويَوة بةرةو ثانيَيان داطةرِانةوة. وردة وردة بةرةوذوور هةَلكشان تا طةيشتنة ثشتةستؤيان
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ئةو داماوانة، تاويَك . هةر بةراسيت ئةجننيشيانن. ن داوة بيانئةجننندةتطوت برِياريا. ورد دةيانكوتان
ئةواني ديكةش كة . لة تاوان قةثيان بة عةرزةكةدا دةكرد. هاواريان كرد و ئيرت دةنطيان ليَ برِا

سةربازةكانيش دةست لةسةر . راوةستابوون و سةيريان دةكردنضاوةرِيَي نؤرةي خؤيان بوون، 
ذني ئةو ليَقةوماوانةش تةنانةت نةياندةويَرا بكرِووزيَنةوة و بؤشيان . بوونثةلةثيتكة لةسةرثيَ 

هةر كام طياني دةردةضوو، تةرمةكةيان هةر وا بة تةختةبةند و . ئةشكةجنةكة زؤري خاياند. بثارِيَنةوة
هةر . مالزم زاطؤريتز سيَ كةسيَكي بةو مةرةدة كوشت.. ناحيةكؤتةوة فرِيَ دةداية سةربانةكةي 

جا ئةو جار ئةمري كرد تةلي ثضرِاوي . يان لة ماَليَدا طرت، ئاوا ئةشكةجنةيان دا و كوشتيانكةس
 :تةلةفؤنةكانيان بةستةوة و لةطةلَ شاري قسةي كرد و بة عةقيدي طوت

 .ـ سيَسةد زيندانيم هةية
 :عةقيد لة تةلةفؤنةكةدا دةنطي ليَ هةَليَنا و طوتي

ان نيية، دةمةويَ بزامن ضةندةتان كوشتووة؟ دةستيان ليَ ـ ئةوةي من دةمةويَ ذمارةي بةندييةك
 هةَلدةطري؟

 .ـ دةستهةَلطرتين ضي؟ نةك دةست هةَلناطرم، بطرة هةر لة كؤليشيان نامبةوة
ئةشكةجنة ديسان سامناكرت ببوونةوة، بةآلم مالزم زاطؤريتز ثيَي وابوو ئةشكةجنة و كوشتارةكة، 

بؤية بة يارمةتيي . نةتؤقاندبوو و ضاوترسيَين نةكردبوون هيَشتا بةطويَرةي ثيَويست خةَلكةكةي
 .ئةفسةرةكاني بةردةسيت و بة ريَنويَنيي قةشة و جةندةرمةكان، هةر هةموو ئاوةدانييةكةي سووتاند

ئةوة ئيَوة بوون كاديَن و عةمبارةكاني منتان سووتاند؟ دةي خبؤن دةي، جوابي ثةحا، : هاواري دةكرد
 .تةحاية

بة مششيَرة ثانةكةي كةوتبووة طياني ذن و . اوةداني بوو بة تةثؤَلكةيةك خؤَلةميَشنيوةي ثرتي ئ
خةَلكةكة داماو و بيَ ماَلوحالَ . مندالَ و لة ماَليَ دةريدةثةرِاندنة دةريَ و ماَلةكاني دةسووتاند

، ئةو ثياوانةي لةبةر ئةشكةجنةدا نةمردوون. كةوتوونةوة و لة جادةوبانةكاندا خةريكي سواَلن
 .بردووياننةتة شاري تؤرنؤ

 .مامةطابؤنيا، قسةكةي تةواو دةكا
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 :باوكم روو دةكاتة ئيَمة و ثيَمان دةَليَ
. ووتانن، نابيَ بؤ كةسيان بطيَرِنةوةتسئةو قسانةي بي. ن لة زمانتان بيَدةبيَ ئاطاتا. ـ لةطةلَ ئيَوةمة

كةكة بؤضي زراويان بضيَ؟ هةرضي دةبيَ لة خؤرِا خةَل. ئيرت بةسة و بيربِةوة. ئةتؤش هةروةتر تاكيتزا
ض . هةرضي دةبيَ با بيبَ. ئيَمة دةبيَ لةسةر شؤرِشةكةمان بةردةوام بني و ليَي نةكشيَينةوة. با بيبَ

 .بشكيَني و ض ئاوا مبيَنينةوة، هةر يةكة
 .بنةوةكؤ دة ناحيةكؤآلنةوة و لةبةردةم  ةهةر رؤذ دةبيَتةوة، خةَلكي ديَ وةك شيَت بووبيَنت، ديَن

 :ئيتيزاتؤييَ دةَليَ
 .ـ با بضينة سيَكارا و لةويَيش دةستباريَكيان بؤ شؤرِشةكة لةطةلَ بدةيينَ

طائيناـ ضكارمان بة سيَكاراية؟ دةَليَن هةموو سةربازةكاني تؤرنؤ دةنيَرنة ئةويَ بؤ ئةوةي شؤرِشةكة 
 ئةوةي دويَينَ كردمان بةس نيية؟ .سةركوت بكةن

جطة لةوةش، خؤ ئيَمة هيض زانيارييةكي وردمان لة سةربازةكان . ر بةس نييةتيتزا ئؤييَ ـ نةخيَ
 .نيية

 .وةآل ضووزامن، وا دةَليَن: ـ طايينا
ياآل دةي بةرةو الي . خؤ نابيَ هةر قسةيةكي كرا، برِواي ثيَ بكةين. تيتزا ئؤييَ، زؤر شت دةَليَن

 .سيَكارا
 .لة باَلندةكان خيَراتر دةفرِن خؤ دةنطوباس. هةر بةراسيت زؤر شتيش باس دةكريَ

ئةو ئاغايانةي خةَلكة . خةبةر هةية خؤشة و خةَلك بة دَلخؤشييةوة وةريدةطرن و دةيطيَرِنةوة
راثةرِيوةكة نةيانتواني لة كؤشكةكانياندا بيانطرن و، كلكيان لة طةَلؤزيان نا و سواري طةمي بوون و 

 .طاريا، ئيرت تا هةتاية بةو دؤَلةدا نايةنةوةلة دانووب ثةرِيونةتةوة و ثةنايان بردووةتة بول
 :قةشة بؤلبؤك غريةتيَك دةنيَتة بةر خؤي و، لة كونيَ ديَتة دةريَ، بةآلم ئةو ثياوة نية ثيَ بنيَتة كؤآلن

ئيَوة . ئاغا ديَنةوة. ـ رؤَلةكامن، ئةوة هةمووي خةون و خةياَلة، كؤشيَك ئةفسانة و قسةي ثرِووثووضن
كورِة . ئةوةندةتان زةوي دةدةنيَ تيَيدا ون بن. ؟ ئاغا زةويتان دةدةنيَ، خةمتان نةبيَزةويوزارتان دةويَ
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قاث ئارةقم  هؤي كؤستيكا، رؤَلة طيان وةرة ئةوةندة دراوة بطرة و بضؤ لة دووكانةكةي بؤسيؤك نيو
 .قاثيَكي تةواو. نا، خواية طيان، با قاثيَكي تةواو بيَ. بؤ بكرِة

 .ي دريَذايي كؤآلنةكة دةكا، كة خةَلك تيَيدا دةمجيَنكورِةكةي تزانتزؤ سةير
جاري واية دةَليَن سوثا طوندةكاني . خةَلكي ديكةش دةطةنيَ. هةر هةواَلي خؤشة و دةطاتة ئاوةداني

ئاطر داوة و لة خويَن شةآلَلي كردوون و ئةفسةرةكان تووشي هةر كةس بن دةيكوذنز جاري واشة 
ن، سةربازةكان خؤ دةبويَرن و تةقة لة راثةرِيوةكان ناكةن و خؤشيان ديَنة خةَلك دَلنيا دةكةنةوة و دةَليَ

 .طةلَ شؤرِشطيَرِةكان
 ئةطةر .خؤ ئةطةر سةربازةكان بة ضةكةكانيان الي ئيَمةيان طرتبا، هةموو مةملةكةمتان دةطرتـ ئاخ، 

لةبةر بيَ برِياري  خةَلكةكة طويَيان طرتووة، كآلوة ضةرمينةكانيان بة تيالكي سةريانةو دةنيَن و
 .ديسان بيَ برِياري بةرؤكي طرتوون. سةريان دةخوريَنن

 :تيتزائؤييَ و ئؤدؤدؤيي و ثيضيكا دنةيان دةدةن
 .ـ با بضينة سيَكارا، هةر هةموومان بةرةو سيَكارا

 .زواكاش قسةكةي ئةوان ثاتة دةكاتةوة
. ر طةيوةتة نيَوةندي ئامسانيَكة دةطةينة ئةويَ، تازة خؤ. هةموو بةرةو سيَكارا دةكةونة ريَ

. ضةند كةسيَك لةويَدا خةريكي هةَلبةزودابةزن. كؤشكةكةي ئاغا لة هةموو الوة كراوةتةوة
 .ثةجنةرةكان شكاون و طةورِ سووتاون

 ـ ئةي خةَلكي ئاوايي كوان؟
 .ـ لةسةر طردةكةن، عةمبارةكةي ئاغا
. لؤدةي كا دةسووتيَن. يةكة دةَليَي رؤذي حةشرةهةرا و زةنازةنا. عةمبارةكةي ئاغا دةرِوانيَتة ئاوايي

. خةَلكي ئاوايي دةوراندةوريان طرتووة. عةمباري طةمن، طةمنةشامي، هةرزن. هةرضي هةية دةسووتيَ
 .لةو نيَوةرِاستةوة، فيليث ثيسيكؤي دةشتةوان ختيَلَ كراوة و كةوتووة

ةكةدا دةطةرِا و هةر بةدةم بة سواري دةهات و بة ناوض. ئةو كابراية خدةيةكي ثيسي هةبوو
 :رؤيشتنةوة سةرو ملي جووتياراني دةداية بةر قةمضي و دةينةرِاند
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 .ـ خةتي جووت دةبيَ قوولَ و باريك بيَ، طةواد
 .جاري وابوو جنيَوي لةوةش ثيسرتي دةدا

 ديارة بؤ. ضونكة ئاوا مةزراكةش بةري باشرت دةدا. خؤ واية، خةتي جووت دةبيَ باريك و قوولَ بن
 .ئةو كارة ثيَويستة طاي تؤكمةتر و بةهيَزترت ثيَ بيَ و تيَر تفاق بن و طاسنةكةشت طاسين ضاك بيَ

دةي ئةطةر طاسنةكةت ترِيَك نةهيَينَ و، طايةكانيشت بة قةد مةرِيَك بن، خةتي جووتةكةت نة باريك 
 .بيَطايةكةت ضؤن بيَ، ئةويش وا دة. بةَلكو ثان و ثةل دةبيَ. دةبيَ و نة قووَليش

جا طاي باشت دةبيَ يان نا، ئةو خةتة جووتةي . ناضيَبةآلم ثسيكؤي دةشتةوان ئةو قسانةي بةطويَدا 
لة زةويي ئاغادا ليَي دةدةي، دةبيَ باريك و قوولَ بيَ ئةوة ئةمري ئاغاية و دةشتةوان دةبيَ ضاوي 

 .بةسةريانةوة بيَ ئةمري ئاغا جيَبةجيَ بكريَ
جةنابي عةقيد جطة . سالَ دوازدةي مانطيَ لة بؤخاريَست دةذيراية، كة ئاغاي سيَكاعةقيد ثيَنارؤ 

بةخواي حةيف . لة فيليث، كويَخا دميؤفتية سرتيبؤيشي لةبةر دةستة و ثياوي جيَمتمانةي خؤيةتي
هةر لةويَ لة دةوري . هةر دةستيان بة دةشتةوانةكة راطةيشت. نةكةوتة دةسيت راثةرِيوةكان

 .ناكاو بةسةرياندا دا و خوريشؤريان كرد عةمبارةكان بوو، كة لة
جاري جاران، ذنةكةي وةك هةموو طوندييةكاني ديكة ثيَخواس . فيليث ثيسيكؤ خةَلكي ديَيةكةية

دةشتةوانيش . بوو، بةآلم بةو دواييانة ثيَآلوي خامنانة لةثيَ دةكا و، جلوبةرطةكاني ئاغاذن لةبةر دةكا
خؤ ئاغاش . يَية و ئةو جلوبةرطانة دةثؤشيَ، كة ئاغا دةيداتيَسؤلةكاني بةالوة ناوة و ثؤستاَلي لةث

لة دةشيتَ وةك ئيزراييل . هاموشؤي يةك كةسي ئاوايي ناكا. جلوبةرطي واي ناداتيَ زؤر كؤن بووبيَن
بةسةر سةري خةَلكةوةية و، لة هةموو جيَيةك، تةنانةت لة كووضةو كؤآلناني ئاواييش ئةوة ئيَشكي 

 :خةَلك دةطريَ
 وة بؤ ئةمرِؤ نةضوويةتة دةشيتَ؟ـ ئة

 .ـ طايةكامن نةخؤشن فيليث ئاغا
كابراي ليَقةوماو . كابراي داماو دةداتة بةر قةمضي و شةقان. ديارة دةشتةوان برِوا بةو قسانة ناكا

 .هاوار دةكا، هاوار دةكا و هيضيش ناَليَ
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ئيرت تةنانةت . ان دةكازؤر لة خةَلك خراثرت بةو. دةشتةوانةكة دوو برا و دوو ذن براي هةية
 :كةسوكارةكةي خؤشي ناناسيَتةوة

هيض دةزانن خواي من كيَية؟ دةزانن كيَ رسق و رؤزيي من دةدا؟ . ـ كورِة هةي سووكوضرووكينة
 تيَطةيشنت؟. رسقدةري من عةقيد ثيةنارؤية

 .ـ تيَطةيشتني قوربان
لة نيَوةندي طؤرِةثانةكة بة . ية سةريئيرت، خةَلكةكة لة دةوروبةري عةمبارةكان طرتيان و هةَليانكوتا

 .سةر ئةسثةكةيةوة بة قةمضييةكةوة راوةستا، بؤ ئةوةي بيَنة ثيَشةوة
خؤم . ـ دةي، ضيتان دةويَ؟ خؤ كؤشك و ديوةخانتان سووتاند و ئادارتان بةسةر ثادارييةوة نةهيَشت

رةوة لة بؤخاريَستةوة ديَ و سبةي جةنابي عةقيد بة لةشك. يةك بة يةكتامن ديتووة و ناوتامن نووسيوة
هةر هةمووتان هار ... ئةدي، ريَك وةك سةطةلي هار. وةك سةطةلي هار دةتانداتة بةر دةسرِيَذ

 ...بوونة
 :مامة ئؤتزؤثار هةرا دةكا

ياآل كورِينة، كورِة خؤ هةر . دةويَريَ جنيَومان بداتيَ هيَشتاـ كورِة خؤ ئةو بيَدايك و باوكة 
 راوةستاون؟

 .دار و شةنة و تةوريان ليَ راوةشاند خةَلكةكة
 .دةشتةوان بة ضاوي خؤي دةيدي، بةآلم برِواي نةدةكرد، كة ئاخري ناضار بوو برِوا بكا

ثشتويَنيان . دةسيت كرد بة راوةشاندني قةمضييةكةي، بةآلم ئيرت كةس لة قةمضيي ئةو نةدةثرينطاوة
داران سةطتؤثي بكةن، كة مامة ئؤتزؤثار  ضيي نةمابوو بة. طرت و لة ئةسثةكةي هيَنايانة خواريَ

 :هةراي كرد
دةبيَ بة جؤريَكي ديكة مشووري خبؤين، بريم ليَ . ـ نا، نا، بة دار و تيَآل نا، بة مست و ثيَلةقةش نا

 ...كردووةتةوة
دةي باشة، ئةطةر مامة ئؤتزؤثار برييَكي كردووةتةوة، دةبيَ خةَلكةكة دةست راطرن و بزانن فكرةكةي 

 .بيَسةروبةرةهةمووان دةزانن مامة ئؤتزؤثر ض شةرِالتانيَكي  .ضيية
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 .ـ هةر ئةوةندةتان ئاطا ليَي بيَ، لةضنطتان دةرنةضيَ
لة . مامةطيامن ضوو، ئاسنةواَلة و زبلَ و زاَلةكاني وةرطيَرِوداطيَرِ كرد و بة دةمة طاسنيَكةوة هاتةوة

ويَدا قةرةجة ضةلةنطةرةكان، طاسن و ، كة لةيةحةوشةي عةمبارةكان، كؤمةَلة كارطةيةكي ليَ
لةو كارطةيانةدا، هةموو ساَليَ بةهاريَ لةطةلَ . سندةكوت و خةرمانكوت و ماَلوو ضاك دةكةنةوة

 .توانةوةي بةفر، سةدان دةمة طاسن بؤ ئاغاكان تيذ و دةمةزةرد دةكريَنةوة
وةك . هيَناي مامةطيامن كامة دةمةطاسن لة هةمووان طةورةتر بوو، ئةوياني هةَلطرت و

 .دةمةطاسنيَكي تازة دةبريسكاوة و وةك مووسي دةالك تيذ بوو
 ياني خةتي جووت دةبيَ باريك و قوولَ بن، واية؟! ـ دةي

ةجةرطيدا طرتبوو و خواخواي بوو قسةيةكي لة كويَخا، كة رةنطي وةك طةض سثي هةَلطةرِابوو، داني ب
 . زاري دةرنةثةرِيَ

 ...جا ئيَستا ثيَت دةَليَني خةتي باريك و قوولَ ياني ضي ئيَ،. ـ خةتي باريك و قوولَ
كةسيَكيان لة نيَودا . خةَلكةكة زانييان مةسةلةكة ضيية و مضوورِكةيةك بة تيغةرةي ثشتياندا هات

كويَخا جنيَوي بة دايك و كةس نةبوو، . شووخاَلي لة ثشيت نةخستيبَ كويَخانةبوو، قةمضييةكي 
كةس نةبوو . دةشتةوان بة زؤر راينةكيَشابيَ و القةي نةكردبيَ و،ذنيَك نةبو. خوشكي نةدابيَ

تةنانةت منداَليَكيش ضيية، لةنيَوياندا نةبوو، كة قةمضةييةكي . دةشتةوان نةيكردبيَتة ثةرِووةبةطوو
 .ئةوي وةال رِوومةتي نةكةوتيبَ

 ...ـ توند دةستوثيَي بطرن
ئةو ضاكةتةي . شت و، قؤثضةي ضاكةتةكةي كردةوةدادا و لة تةنيشت كويَخا داني مامة طيامن ئةذنؤي

زؤر لةسةرخؤ، قؤثضة قؤثضة، كة نةكا كراسةكةي . يةخةي كراسةكةشي كردةوة. ئاغا ثيَي دابوو
ثزووي ثانتؤَلةكةي درِي و . دايدرِيكة طةيشتة سةر ناوكي، تاقةتي نةما و لة ثرِ رايثسكاند و . بدرِيَ

كويَخا سينطيَكي كوَلكين  .دا كرد و سينطي ثيَ رووت كردضاكي كراسةكةي بةال. لةثيَي داكةند
، بةآلم سينطي سثي .تاك و تةرا مووي سثيي كةوتبووة مسيََلي. هةبوو، نيوةي تووكةكةي سثي ببوو
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ثشتويَنيَكي ثةمشنيةي لة ثشيت بةستبوو، كة كرديانةوة، ورطة زل و سثي و ثرِ بةزةكةي . ببوو
 .دةركةوت

 :اتةكةوة هةراي كرديةكيَك لة نيَو حةشام
 .ـ كورِة زطي ئةو سةطبابة سيَ ضينة

 .تفيَكي لة رووي كرد
خويَن . كويَخاي نامامة ئؤتزؤثار، دةمةطاسنةكةي هةَلطرت و ئةوةندةي قةوةي ثيَي شكا، لة قورِطي 

. فيضقةي كرد و دةسيت كرد بة لرخةلرخ، مامة ئؤتزؤثار هةر ميَشيَكيشي ليَ ميوان نةبوو
كويَخا هاواريَكي . دةستيشي هةر وا دةَليَي طَلة رةشةن. روا طرذ بوو و، رةش وةك خاكدةموضاوي هة

بة هةموو اليةكدا  خويَن. ئيرت كةوتة قرخةقرخ. هةر ئةوةندة . ليَ هةستا، بةآلم كورت و دَلتةزيَن
جيَ مامم وةك سواري بارطني بووبيَ، سواري كويَخا بوو و، لةسةر مسيت دانيشت و . فيضقةي دةكرد

هةر دوو دةسيت لةسةر دةمةطاسنةكة دانا و بةرةو ناوكي ثاَلي ثيَوة نا، . قووني خؤي خؤش كرد
 .هةتا ئةويَي هةَلدرِي و لةويَش بةرةوخوارتر

 :مام ئؤتزؤثار هةراي كرد
 .لةتيَك ماماليطا. دةي برِؤن ماماليطام بؤ ثةيدا بكةن و بيهيَنن
ثوورة مارطيؤال ئؤتزؤثار و ديتزا . ئاطريان نةدابوو ذن رايانكردة الي مةتبةخةكة، كة هيَشتا

كة هاتنةوة، ديتزا ماماليطايةكي لة باوةشدا . خةندةليَوي ثوورم، لة ثيَش هةمووانةوة رايان دةكرد
. ثةكي زياتر تيَدا بوو هةتا ئاردماماليطايةك، كة كة. بوو، كة هيَشتا طةرم و داغ بوو

ذنيَكي ديكةش مةجنةَليَكي طةورةيان . تويَ تويَ ببوو ماماليطايةكي سووري برذاو، كة سةري
لؤبياكةيان بة قوَلتةقوَلت رشتة نيَو سينط و زطة هةَلدرِاوةكةي  .ابوو، ثرِ ثرِ لة لؤبياي كوَليوهيَن

منداَليَك بة هةَلةداوان بةدواي ذنةكاندا هات، كة ... ماماليطاكةشيان تيَ ئاخين. كويَخاوة
دةسكي كةوضكةكةشيان لة ورطةثيسةكةي كويَخا ئاخين، كة ثرِ كرابوو . وكةوضكيَكي بةدةستةوة بو

 .لة ماماليطا و لؤبياي كوَليو
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 .، بزانيَ دنيا بة دةست كيَوةيةاـ جا، با كويَخا فيليثيش ماماليطاي كةثةك خبو
 :خةَلكةكة ويَكرِا طوتيان
 خةتةكة قوولَ و باريكة

 كويَخا، كويَخا، هةي كويَخا
 تاريكة خةتةكة رةش و

 كويَخا، هةي كويَخا، كويَخا
 
 

. كةسيش شايي ناكا. كةس تنؤكة فرميَسكيَكيشي لة ضاوي ناية. ئةوة ئيَمة هةموو سةير دةكةين
. مامة ئؤتزؤثار داديَتةوة، مستيَك خؤلَ هةَلدةطريَ و دةسيت ثيَ وةشك دةكاتةوة. كةس ثيَناكةنيَ

 .ثانتؤَلةكةي دةخشيَينَدةسيت لة . ئاخر، خؤلَ خويَن خاويَن دةكاتةوة
 .جةماوةر لة طردةكةوة دادةطةرِيَن بةرةو ئاوةداني

 .ئيَمةش دادةطةرِيَني
با بضينةوة . ثيَم واية ئيرت كاريَكمان لة سيَكارا نةماوة: دةنطي تيتزائؤييَم ديَتة طويَ، كة دةَليَ

 .ماَليَ
ة كارلؤمانةوة ديَتة المان ــ داثريةمان، بةويَدا لهةر بة ريَي طردةكةدا ــ ريَك ئةو ريَيةي 

بة دةوري كارلؤماندا دةسوورِيَينةوة و بة تةنيشت طؤرِستانةكةدا دةرِؤين تا . دةطةرِيَينةوة ماَليَ
كة . دة دوازدة كةسيَك دةبن. رةزةكةدا تووشي دةستةيةك جووتيار دةبني لة. دةطةينة سةر طردةكة

 :دةيانطةيينَ، زطاماييَ دةثرسيَ
 ؟ـ ئةوة ض دةكةن

 :يةكيان بةدةم داخستنةوةي قؤثضةي ثانتؤَلةكةيةوة دةَليَ
 .ـ ئةوةي دةبوو بيكةين، ئةوةمان كرد

 .هةر هةموو قورِاوين، بةتايبةتي لة ثشتويَنةوة بةرةو خوار. ئةواني ديكةش هةموو قورِاوين
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 .ئيرت كردمان... دةبوو كاريَك هةر بكةين كة. ـ دةي باشة
جلوبةرطةكاني ضرضولؤض . خؤي كردةوة و، قيت راوةستا .ة راوةستابووكقانةذنيَك لة نيَوةرِاسيت 

دوو منداَلي بضووكي لة تةنيشنت، . تةشك و داويَين شرِ ببوون و سةروقذي ئاَلؤز و قورِاوي بوو. بوون
ضَلميان شؤرِ بووةتةوة و . ئةوانيش لة قورِ كةوتوون. كة لة ترسان زةندةقيان ضووة و وستةيان ناية

 .هةر ضاويان بةدةرةوةية، بةآلم ثيََلووشيان لة قورِ شةآلَلة. اضةقيوةليضيان د
 ئةوة كيَية؟: تيتزا ئؤييَ دةثرسيَ

 :يةكيَك لة ثياوةكاني دةستةكة دةَليَ
 .كردووة *تؤزيَكمان برياز. خاتوو ظؤتا. ـ ذنةكةي كويَخاية

اتي  ئاطرداني كؤشكةكةدا، دةردةكةويَ، كة لة ك. ضاويان ثرِة لة ترس. بؤطةني ئارةقيان ليَ ديَ
ذنةكةي سرتيبؤ بة منداَلةكانييةوة راي كردبوو و ويستوويةتي خؤي بطةيةنيَتة كيََلطةكان و، لة 

ضونكة تةواو مةست و سةرخؤش بوون، وةشويَين دةكةون و . تووشي دةبنويَستطةي شةمةندةفةرةكة 
 .بة زؤر سواري دةبندةيطرنةوة و دةينيَننة نيَو قانة باخةكانةوة و، يةك بة يةك 

 :تيتزا ئؤييَ بةسةرياندا نةرِاندي
ياني دةتانةويَ ئاوا بةرةوثيَش بضن و ببنة خاوةني زةوي و . ـ كورِة هةي بة لةعنةت بن، ضةثةَلينة

 زار؟
ذنةكانيش ديكةش . بة يارمةتيي تراكالييَ ذنةكة هةَلدةطريَ و لةكؤَلي دةكاكؤستاكيَ تؤتؤريكا 
دةطرين و دةست دةكةن بة . مندالَ لة ترسان دةلةرزن و دةيانةويَ را بكةن. دةطرنمنداَلةكان لةباوةش 
 :ماطاريَيتَ بة بةزةييةوة سةيري ذنةكةي كويَخا سرتيبؤي دةكا و دةَليَ. زيقاندن و هاواركردن

و  هيض نةبيَ ئةوانة خواردوويانةتةوة. ديارة جار و بارة شيت ئاوا ديَتة ثيَش. ـ كورِة ئةوة داماويية
ضيها ذني بةميَردي بة . خؤشيان نةيانزانيوة ض دةكةن، بةآلم ميَردةكةي ئةو ضيها كضي بيَ بن كرد

هةر نةبيض ئاغا نارِةسةنةكةي، ئةطةر طوويةكيشي دةخوارد، طةنج . زؤر راكيَشا و لةطةَليان نوست

                                                           
*
بةرداشيان برياز كردووة بؤ ئةوةي ليَك  و لووسرت بى و . رياز بؤ بةرداش بووةب. دةمةزةردكردنةوة دةستةواذةي كشتوكاَلني/ رةقاندندنةوة/ بريازكردن. واتة تيَهةَلدان: بريازكردن 

 .جا لة موكريان كة بيانةويَ لة يةكيَك بدةن، دةَليَن بريازيَكي دةكةين. دانةويََلة باشرت بهارِيَ
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ة ئةو ذن و كضانة، ديار... سةطباب، ئيرت بؤي طرينط نةبوو ئاخؤ ئةوانة ثيَيان خؤشة يان نا... بوو
ئةو ... تةنانةت ئيي وايان تيَدا بوو ثيَشي كةوت. لة بن ميَردة ضةثةَلةكةي ئةو ذنةتيوةدا نةمردن

هةر لةوانةية ئةو ثةندة كؤنةي بيَتةوة . خاتوونةش، خؤ نامريَ كة دوو سيَ كةس زؤرطيَيان كردووة
 .جيَي مست ثيَلةقةية: بري

شةمةندةفةر بردني بؤ . ذنة هاتةوة هؤش خؤي. منداَلةكانيشي. ذنةكةي سرتيبؤيان بردة ويَستطة
 .شاري، كة لةويَ مةترسييان لةسةر نةبوو

ئةوان نة شويَنيَكيان هةبوو، نة شتيَك، كة سبةيينَ و لة رؤذاني : بةآلم ثيَخواسةكاني ئاوايي
 .بيَربِانةوةي داديَ خؤياني ثيَ بثاريَزن لةو شتانةي بةسةريان ديَ

 .ة سوارضاك طةيشتينَ و ئاوةدانييةكةيان طةمارؤ داهةر ئةو شةو
 .و قةشةكان و جةندةرمة، ريزي ناوي راثةرِيوانيان ريَك خست قاميقام

رِا هةتا ثاذنةي و لةسةر عةرزي دريَذيان كردن و، لة ثشتةستؤيان ناحيةخةَلكةكةيان هيَنا و بردياننة 
بة دةستوثيَ شكاوي  طةليَ ثياوي ديكة. ةدا مردنزؤر ثياو لة بن ئةشكةجن. ثيَيانيان داركارييان كردن

و بة دةسيت شةتةكدراو، هةشت هةشت و دة دة لة ئاَلوداريَكي قورسيان بةسنت و بة ثيَيان ناردياننة 
ئةو ثياوانةي لةبةر شةكةتي تينيان تيَدا ناميَينَ هةنطاو بنيَن، سةد كةس سةد كةس لة الي . ناوةند

ضةند رؤذيَكة رديَنيان نةتاشيوة . هةر هةموو برسني. ي دانوب بةرِيَ دةكريَنباكوورةوة ديَن و بةرةو ال
زؤربةيان بيَجطة لة ال كراس يان ال . سةرماكة هيَشتا بةتةوذمة... و جلوبةرطيان ثيس و شرِة

دةرةجةداري لةشكر، بة قةمضييةكةوة وةك . ثانتؤَليَك، هيضي ديكةيان لةبةردا نيية و سةريان رووتة
كة يةكيَكيان تيين لةبةردا ناميَينَ و برِسيت . مةرِ و طارِان ليَيان دةخورِن و تيَيان دةخورِن ميَطةلة

 .دةبرِيَ و دةكةويَ، ئةفسةرةكان بة مششيَري رووت تيَي بةردةبن
دةكةين و، سةيري كارواني  لة ثشت ثةرذين و ضةثةرةكاني ئةمبةروئةوبةري جادةكة خؤمان مات

 .ةكةين كة بة ريز ديَن و رادةبرنراثةرِيوةكان د بةندية
 :تؤتؤريكا بة سرتةيةك ثيَم دةَليَ
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هةمووان دةناسم، ضونكة لة زةويوزارةكةي ستاتيَ ثانتازي ئاغا . ـ ئةوانة خةَلكي كارليطاتزين
 .بيَطاريم لةطةلَ كردوون

ةت ضةند ميَرمنداَليشيان لةطةَلن هيَشتا خةتيان ليَ نةداوة، تةنان. هةشتا كةسن: دةيانذميَرم
 .منداَليَكيان لةطةَلة زؤر لة من طةورةتر نني

بة زةمحةت قاض و قوليان لة نيَو قورِ و ليتةي . بةدواياندا دةستةيةك ذن دةطةنيَ، بيست كةسيَك دةبن
لة سةرةداي كاروانةكة، ضاوم بة ثريةذنيَكي ثشتكؤماوة . شنة دةريَ و القيان لةدوو نايةكؤآلنيَ دةكيَ

كة دةطاتة الي ئيَمة، . ضوار ثيَنج هةنطاو دةنيَ و سةرمسيَك دةدا و سةرةنطريَ دةبيَ دةكةويَ، كة هةر
. هةولَ دةدا هةستيَتةوة، يةكيَك لة ئةفسةرةكان ديَ و ثيلي دةطريَ. شل دةبيَتةوة و بةرةودةم دةكةويَ

ويَينَ و بةآلم بةر لةوةي بتوانيَ لةسةر ثيَياني راوةسيتَ، نووكة جزمةيةكي لة كةلةكةي دةسرة
 :جنيَوباراني دةكا
 .ي كةمتياررِش شؤرِشةكةتان، ثرية قؤتـ فةرموو، ئةوة

لة قورِوليتةيةكي رةش بةوالوة كة سةد . ثريةذنة بة ضاوي ثرِ لة ترسةوة سةيريَكي دةوروثشيت دةكا
ثواو جطة لة ثةرذينيَكي كؤن و . قاضي وةك قاضةكاني خؤي ثيَخواس و ثرِ بلؤق شيَالويانة، ض نابيينَ

لة سةرووي . ضاوي هةَلديَينَ. و، لة ثشتةوةشيان جطة لة كاوالشي سووتاو و ضؤلَ هيض بةدي ناكا
ئامادةية ئيَستا و ضركةيةكي . طرياو و طرذ و توورِة و ثرِ لة هةرِةشةية. ديَ، ئامسانةكة خؤَلةميَشيية

 .تر ببيَتة طؤزةي سةروبن
لة  هةموو ئةوانةي ديكةش كة دويَينَ. كةوتةوةزؤر دوور نة. تالوتل دةرِوا. هةَلدةستيَتةوة

 .كاروانةكةدا بةرةو شاري دةرِؤيشنت، لة قوَلكةكةدا بة ئةماني خودا فرِيَ دران
 .سةطةلي برسي لة دةوري قوَلكةكة ديَن و دةضن

 :ماري نيكا بة سرتة ثيَم دةَليَ
 .ـ دراية، برِوانة، دوو ثياو هؤ لةويَ كةوتوون
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ئةوةندةيان ليَ دراوة، . و، لة ثياواني نيَو كاروانةكة لة قورِةكةدا كةوتووندوو ثيا: سةير دةكةم
خاض . رديَنيان زبر و تيذة. ئيَسكيان هارِيون. سةرودةموضاويان رةش و مؤر بؤتةوة و هةَلمساوة

 :دةكيَشن و لةبةر سةربازةكان دةثارِيَنةوة
ئةوانيش وةك ئيَوة . ورِمان لةطةلَ لةشكرنئيَمةش ك. مبانكوذن و تةواودة . ـ كورِة دة نةجامتان دةن

 .سةربازن
. هةنطاويان خؤشرت دةكةن. ضاويان دةطرن بؤ ئةوةي نةبينن. سةرباز دةستيان بةرةو تةويََليان هةَلدةبرِن

 :خاض دةكيَشيَ و دةَليَيةكيَكيان 
 ... ـ مببوورة، خواية ليَم خؤش بة

كةي دةدا، قةمضييةكةي وا ئةسثةكة دةطريَ، يةكيَك لة سوارةكان قةمضييةك لة كةفةَلي ئةسثة
دوايي كة هةست دةكا . ئةسثةكة هةَلدةستيَتة سةر ثاشووان و قةَلةمباز دةدا. خويَن فيضقة دةكا

لة ريزةكة ديَتة دةريَ و سوار، خؤي دةخاتة . جَلةوي شل كراوة، وةك شيَتان دةردةثةرِيَ و دةرِوا
 .ي وآلخةكةيةوة دةردةثةرِيَثزيسك لة بن مس. يةكيَك لة كؤآلنةكانةوة

 .ئةو ئةفسةرةي بةسةر كاروانةكةوةية، ماوةيةك ضاو دةبرِيَتة ئةو سةربازةي راي كرد
 :دوو قةمضيي لة الرِوومةتي دةسرةويَينَهةر وا خاض دةكيَشيَ،  هيَشتادةضيَتة الي ئةو سةربازةي 

 .ترسنؤكي نةك جةنطاوةرتؤ ـ ئةوة تؤش بة ملي شكاوت جةنطاوةري ئاوا بةزةييت جووآلوة؟ 
دوو جاران ئةسثةكةي بةسةر ئةو دوو ثياوةدا كة ئةذنؤيان داداوة، دةكيَشيَ و، لة عةرزةكةيان توند 

جةستةي تيَككشاوي دوو بةندييةكة، . هةَلدةكيَشيَتة دةمانضةكةي و تةقةيان ليَ دةكا ئةوجار. دةكا
تةوة و جووَلةي ليَ دةبرِيَ و هةر وا بة جاريَك، دوو جار، سيَ جار ويَك ديَ و لةبةر يةك دةكشيَ

 ...بارانيَكي توند و سةربةكآلوةي بةهاري. باران دايدةكا. طرمؤَلةيي لةسةر جادةكة بةجيَ دةميَينَ
 .طويَمان لة طرمةي ئةو تؤثةية وا لة زمينيضيا دةيتةقيَنن هيَشتا

 لة جيَيةك هةر شؤرِشة؟ هيَشتائةريَ : لة دايكم دةثرسم
وةك ريَك  يَخةَلكي ئةو. ث و طؤريضي، هةنديَك لةوالي ئةسكةندةرييةوةية وا تؤث داويَنـ لة تؤدؤ

كاتي جةنط، راثةرِيون و، كاتيَ سوارضاكان طةويونةتة ئةويَ، خةَلكةكة بة طوللةتؤث بةرةنطاريان 
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بة بةآلم ئةجمارة . لةشكري سوارضاك شكاوة و ثاشةكشةي كردووة و ديسان طةرِاوةتةوة. بوونةتةوة
 .وا دةَليَن... تؤث طوندةكةيان طةمارؤ داوة و داويانةتة بةر رةهيََلةي تؤث

سةرباز ريَطةيان . قسةي وا، هةنديَكيان تؤقيَنةرن. سةد جؤر قسان دةكةن. ضووزامن، دةنطؤ زؤرن
طرتووة، بةآلم شةو تاريكن و مةزراكان الفاو دايطرتوون و طوندي بة سؤل و قاثقاثةي ثينةكراوةوة وا 

ئةوان لةم طوندةوة . ريَك وةكوو ثشيلة. رؤحلةبةريَك طويَي لة دةنطي ثيَيان نابيَبةرِيَدا دةرِؤن، كة 
ديَنة الي . ثةنا دةبةنة بةر طوندةكةي دي و، بةو كويَرة ريَ قةدبرِانةدا دةرِؤن، كة هةر خؤيان دةيزانن

 .خزم و كةسةكانيان و خؤيان دةشارنةوة، بةشكم نةياندؤزنةوة
 :ديسان دةَليَ دايكم

طؤطؤ ئاغا بة ثشتيوانيي قؤشةن توانيوييَت . ـ لة بليتؤري سةربازيان بة شةمةندةفةر هيَناون
دوييَنَ . بةرثرسةكان ضلوحةوت كةسيان طوللةباران كردووة. هةَلكوتيَتة سةر طوندةكة و بيطريَ

يان لة رِيوةكاني بالتاساراتاراثةثياوي حوكمةت، . ا لة داويَين طردةكة ناشتووياننعةسريَ لة ئادانكات
ئاخر بالتاساراتا طؤليَكي باريكي . طؤلةكةدا خنكاندوون، بؤ ئةوةي فيشةكيان ليَ خةسار نةكةن

 .ليَية، زؤر زؤر قووَلة
كةلةثضةيان . ئيؤني برامشيان بردووة. ئةوان باوكميان بردووة. سوارضاك طةيشتوونة ديَيةكةي ئيَمةش

 .دادة زواكاي داماويان كؤت و زجنري كردبوو. ناحيةياننة لة ذنةكانيش دابوو و بردبوو
هةر حةوت كورِةكةي هاواريان دةضيَتة تيتزا ئؤيَيَ، ئؤدؤدؤيي، تزانتزؤ، ثيضيكا، باوة فلؤرؤيؤ و 

 .، زجنرييان لة دةست و ثيَ داونناحيةهةر هةموويانيان خوريشؤر كردووة و لة بن ديوارةكةي . ئامسان
هةَلثة خؤي طةياندووتة مةخيانةكةي تؤماس ئؤكيَ و ضةند ثيَكيَك ئارةقي  قةشة بؤلبؤك، كة بة

ئاخر، هةر لةشكر طةيشتينَ، مةخيانةضي . هةَلداوة و تؤزيَك وةكةيف هاتووة، بة بةردةمياندا رادةبريَ
 .دةرطايان خستة سةر ثشت

 :قةشة كة دةيانبيينَ، رادةوةسيتَ و بة طاَلتةوة ثيَيان دةَليَ. بةَليَ
ةي، رؤَلةكامن، خؤ ثيَم طوتبوون، نابيَ لة كاربةدةستةكاني سةريَ راثةرِن، ضونكة خواي طةورة خؤي ـ د

دةي خبؤن دةي رؤَلةكامن، . قسةي منتان لةطويَ نةطرت. ويستوويةتي ئةوان بطةنة ئةو ثؤست و ثلةية
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ةعاال خواي تةبارةك و ت. دةي خبؤن، خراثيش نيية، طوناحةكانتان بة ئاساني هةَلدةوةرن
 .ئةرحةمورِامحينة و لة طوناحي بةندةي خؤي خؤش دةبيَ

 :فلؤرؤيؤ ثري و زورهان، لة نيَوان ليَوة ئةستووربووةكانيةوة، كة بة زةبري دار شةقار بوونة، دةَليَ
خمابن ئةويَ رؤذيَ نةمانكرد ئةو . ثيَويست نيية طاَلتةمان ثيَ بكةي. ـ وا باشرتة بيَدةنط بي باوة

 .بشكيَننيدةموقةثؤزةت 
 .ئيرت قةشة بؤلبؤك قورس و قايم دةرِوا و بة ثاريَزةوة ليَيان دوور دةكةويَتةوة

باوكم لةو كةسانةية كة لة قوتاخبانةكةدا بةند كراوة و ضاوةرِيَن نؤرةيان بطاتيَ و لة بن ئةشكةجنةدا 
 .ماركوذيان بكةن

 :ئةفسةريَك دةثرسيَ
 ـ شؤرِشت كرد، ضيت دةست كةوت؟

 ...ئيرت خؤم ثيَ نةدةطريا. دةبوو شؤرِشةكة بكريَ... ةدَلي طةرِاـ ئؤخذمن ل
 :ئةفسةريَكي ديكة لة ئيؤني برام دةثرسيَ

 ـ تؤ ضيت دزي؟
 .لة كارليطاتزي. ـ دةمة طاسنيَك

 ـ ئةي ضيت ليَ كرد؟
 .ـ لة قوَلكةم خست

سةربازةكان . دووةوةك طض داركارييان كر. دوو سةرباز وةثيَش خؤياني دةدةن و دةيهيَننةوة ماَليَ
 .دةباتة قوونةباني باخةكة بؤ بن دار بووزةكة

 .ـ دةمةطاسنةكةم ليَرة لة عةرز ناوة
ئةوةندة لة سةري ئيؤن . ناحيةسةربازةكان طَلةكة هةَلدةكةنن و دةمةطاسنةكة دةرديَننةوة و دةيبةنة 

ديسان تيَي . يَتةوةئاوي ساردي بةسةردا دةكةن، بؤ ئةوةي وةخؤ ب. رادةكيَشن، تا لة خؤ دةضيَ
 .عةريف و نايب عةريف ويَكرِا. هةَلدةدةنةوة

 .ئةفسةر و سةرباز، دةستةونيَزة ئاطايان لة بةندييةكانة
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ئةمري هةر يةكةم بةياني، . لة سيَكارا، عةقيد ثينارؤ، خؤي لة بؤخاريَستةوة بة لةشكرةوة هاتووة
مامة ثريَكوب . اَليَكيشيان لةطةلَ بوو، كة ضةند ميَرمندكرد طوللةبارانان سي و حةوت كةسيكرد 

 .ئؤتؤزثاريش لةطةلَ ئةوان طوللةباران كرا
 :ؤ هةر ثيَي خؤش بووة داويَكي بؤ ديَهاتييةكان بنيَتةوةعةقيد ثينار

ئةمري كردبوو لة كةرِةنا بتوورِيَنن و، جارِضيي راسثاردبوو خةَلكي خواي، بة ذن و مندالَ و ثياوةوة 
جارِ بكيَشن و بَليَن، عةقيد لة هةمووان خؤش بووة و دةيةويَ بةو . وةةكؤ بكةن ناحيةلة بةر دةرطاي 

 .بؤنةوة ضةند قسةيةكتان بؤ بكا
سةرباز وةثيَشةخؤيانيان دةدةن و دةيانبةنة . خةَلك لة ماَلةكانيان ديَنة دةريَ و لة كؤآلنان كؤ دةبنةوة

 .و دةوريان دةطرن ناحيةبةردةم 
. بة سةر ئةسثيَكةوة و ئةفسةرةكانيشي دةوريان طرتووة. رؤ ثةيدا دةبيَسةر و سةكيت عةقيد ثينا

 .ي دةستةرِاستيشي لةطةَلةنمالزم كانتاكؤزيَ
 .ـ ئةوانةي لة شؤرِشةكةدا بوون، هةنطاويَك بيَنة ثيَشيَ

 .طوندي ثاَلةثةستؤيانة، ثالَ بةيةكةوة دةنيَن، بةآلم كةس لة ريزةكة تاق نةكةوتووةتةوة
ض بووة؟ ياني طويَشتان كةرِ ... كرد، ئةوانةي لة شؤرِشةكةدا بوون، هةنطاويَك بيَنة ثيَشـ فةرمامن 

 بووة؟
 :مامة ئؤتزؤثار دةَليَ

 .فةرموون، من لةم ئاواييةدا شؤرِشةكةم هةَلطريساند.... ـ بةَليَ، جةنابي عةقيد
كونكونةكةي كة لةبةر  ، ثاثاخة ضةرمينةلة ريزةكة ديَتة دةريَ، بةبيَ ئةوةي كآلوةكةي هةَلطريَ
 .كؤنةييان تووكي ثيَوة نةماوة، بة تيالكي سةرييةوة دةنيَ

 .منيش لة شؤرِشةكةدا بووم: ثوورة ئؤتزؤثاريش دةنةرِيَينَ
 .قيت قيت ديَتة ثيَشيَ و لة شاني ميَردةكةي رادةوةسيتَ

 .منيش بووم. منيشيان لةطةلَ بووم: ديتزا ليَوكةضي ثووريشم بةثةلةثةل دةَليَ



179 

 

كورتي بربِمةوة، بةشي هةرة زؤري خةَلكي ئاوايي ديَنة دةريَ و لة دةوري خيَزاني ئؤتزؤثار كؤ 
 .دةبنةوة

هةموو . خؤ هةر ئةوانة نةبوون، هةر هةموومان بووين، ثيَكةوة. ـ خؤ هةَلدةكيَشن جةنابي عةقيد
ةكةشيان دةبرِي و هةر ئةو طوندةي جةنابت وةخيت وةرطرتين مَلكانة، نيَوفةكي ثانتؤَل. ئاوايي

 .بيَدةرثيَيان دةكةي
 .ـ ئةو زماندريَذة ضاوقامية كيَية؟ دا دةموقةثؤزي دةرخبا بزامن

 .جوان نيية جةنابي عةقيد، ثشتيشم شياوي ديتنةـ هةر دةموقةثؤزم 
لةطةلَ ئةو قسةيةدا، رادؤتؤركؤ دةضيَتة نزيك عةقيد و، بة خؤ راوةشاندنيَك طةزة جاوة ثينةكراوة 

قةآلفةتة لةرِ و رةقةَلةكةي هةر دةَليَي ثيَستيَكي . ي دادةكةنيَ و رووت و قووت رادةوةسيتَشرِةكة
 .تاوةسووتي كوَلكنة بةسةر ئيَسكوثرووسكيَكةوة كيَشراوة

هةنديَكيان شويَن ثةجنةي دةسيت . ثرِة لة داغ و شووخالَ. ـ جا وةرة سةيري ثشتم بكة قوربان
طةنج بووم، هةنديَكيشيان فيليث ثيسيكؤي سةطباب و باقيشي  مبارةكي خؤتن، ئةو دةمةي هيَشتا

يادطاري دةسيت جةندةرمةكانة، كة جاريَكيان لة زةماوةنديَكدا يةكيَك لة طؤرانييةكاني كورِةكةي 
 .ئؤتزؤثارم دةطوتةوة، طرمتي

 هةموو خةَلكي ئاوةداني ضاويان لة شووخالَ و برينة قووَلةكاني جيَ. رادؤتؤركؤ بيَدةنط بوو
قةمضييةكة برِيبوو، كة وةك خةتي جووت، لة سةر ثيَسيت ئةو بنيادةمةي وا لةبةردةم مةرطدا 

 .راوةستابوو، قوولَ ببوون
ثيَسيت لةشي هةموومان ئاوا ثرِة لة داغ : ثياوةكان كة ضاويان وةك ثزيسكي ئاطر طرشةي ديَ، دةَليَن

... هةموومانت طرتووة، دةي مبانكوذة ئةي بؤ راوةستاوي؟ ئيَستا كة. و شووخالَ جةنابي ثينارؤ
 .ضةندةين، ضةند كةسني، با ببني

 :ثوورة ئؤتزؤثار هةراي كرد
بة دةسيت بةتالَ و بةبيَ : ئةجمارة هةروا شؤرِمشان كرد.... ثياوكوذ. ـ مبانكوذة دةي ثياوكوذ

 .ئةجمارة بيَتةوة، شؤرِشيَك دةكةين نةبيَتةوة. خؤريَكخسنت
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 :يان ليَ بوو كة مالزم كانتاكؤزيَن طوتيخةَلكي ديَ هةموو طويَ
 .ـ ئةوانة تةواو هار بوون

قةشة مي تيتزا لؤنضسكؤ، هةر وا دةسيت بة رديَنيدا ديَنا، هةر بؤ ئةوةي ئاورةكةي خؤش كردبيَ، 
 :طوتي

شةيتاني رةجيم ئةقَلي لة ميَشكدا . كليَساي ثريؤزيان بةالوة ناوة. ـ خواي طةورةيان لةبري ضووةتةوة
 .يَشتووننةه

ئةو سةربازانةي لة باكووري مؤلداظييةوة هيَنراون، ضاويان لة عةرزةكة برِيوة و، ئةفسةرةكان بؤ 
 .ئةوةي جَلةوي كارةكةيان لةدةست دةرنةضيَ، دةياندةنة بةر نقورضك

شيت طونديية داماوةكة ثعةقيد دداني لة ضريِةوة دةبا و لة ثرِ قةمضيية ضةرمةطايةكةي لة 
 .ثيَسيت زار دةكاتةوة و رادؤتؤركؤ بةبيَ ئةوةي نووزةي ليَوة بيَ، بةرةودةم دةكةويَ .دةسرةويَينَ

 :جا عةقيد دةسرؤكةكةي دةرديَينَ و ئارةقةي نيَوضاواني دةسرِيَتةوة و ئةمر دةكا
 .ـ ناوي ئةو هةرضي و ثةرضييانةم لة ليستةكةدا بؤ خبويَنةوة، مالزم

ةر دوا الثةرِةي كتيَبةكةي نزاي كليَسا نووسيويَتةوة، لة سكانتاكؤزيَن، ئةو ليستةيةي قةشة 
 .بيست كةس لة ريزةكة ديَنة دةريَ، كة مامة ثريَكؤث ئؤريان ئؤتزؤثار لة يةكةمةكانة. ةدةخويَنيَتةو

هةر بيست كةسةكةيان شان بة شاني يةك . ناحيةلة سيَكارا قوتاخبانةكة ريَك كةوتووةتة رووبةرِووي 
سةريان قيت و بةرز راطرتبوو و ضاويان لة ضاوي عةقيد . اخبانةكة ريز كردلةبةردةم ديواري قوت

 .برِيبوو
 .ـ مالزم، خؤت فةرماندةريَتيي ئةو طوللةبارانة بةعؤدة بطرة

 :مالزم كة بةالي سةرؤكدا نوشتابؤوة، طوتبووي
. فسةرةكانمةبةستم ئةوةية خؤم و ئة. بة برِواي من، با خؤمان ئيعداميان بكةين. ـ جةنابي عةقيد

 .دوور نيية شتيَك بقةوميَ. هةر وةك دةبيين، سةربازةكان السارانة سةريان بةرداوةتةوة
 .ـ دةي باشة، طورج بن
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ئةفسةر لة ريز هاتنة دةر، مالزم خؤيشي لة ئةسثةكةي . كانتاكؤزيَن، ئةفسةرةكاني بانط كرد
 .ري قوتاخبانةكة ريز كرابووندابةزي و ويَكرِا سيَرةيان لةو ثياوانة طرت، وا لة بةردةم ديوا

 ....تةقة: عةقيد فةرماني دا
 .تةنيا حةوت كةس كةوتن

 ...دةي: عةقيد ديسان فةرماني تةقةي دا
 .دووي ديكةش كةوتن

 .ـ هةي داوةشيَن، تةقةشتان لةبري ضووةتةوة؟ بضنة ثيَشيَ و لوولةي تفةنطةكانيان ثيَوة بنيَن
 .ئيرت توانيان هةموومان بنطيَون

زي سةربازةكان هةر وا ير. ، كة دةتطوت هةر نابرِيَتةوةو هاواري دَلتةزيَين ضةند ذنيَك هات زريكة
. كةس نةيتواني درز خباتة ريزةكةوة و لة طةمارؤكة دةرباز بيَ. توند و ضرِ لة جيَي خؤي مايةوة

ر كةس بوو مامة ئؤتزؤثار ئاخ. هةموو دةبواية لةويَ مبيَننةوة و ضاويان لةو كوشت و كوشتارة بيَ
خؤي بة راست و ضةثدا . فيشةك بة دةوريدا ويزةيان دةهات بةآلم ويَي نةدةكةوتن. كةوت

 :دةضةماندةوة و هةراي دةكرد
بةآلم مةحاَلة بتوانن هةموو خةَلكي ئةم . زؤري ديكةش طوللةباران دةكةن. ـ ئيَمة طوللةباران دةكةن

ةجركوذتان كردوون و شيلةي طيانيان دةمذن، وآلتة كة لة ضنطي ئيَوة ئاغاكاندا دةناَليَنن و ز
خؤ ناتوانن لة طيامن . بايي زةمحةتةكةي نابيَ جةنابي عةقيد كة ضاوت هةَلييَن. طوللةباران بكةن

دةي، من كة لةو ذيانة تاقةتثرِووكيَنة نةترساوم، ضؤن دةتواني لة مةرطم . زياترم ليَ بستيَنن
 .برتسييَن

 .رةيان بؤ نةدةطريا و دةستيان دةلةرزيئةفسةر سيَ. فيشةك ويزةي دةهات
 :دةنطي ئؤتزؤثار بةهيَزتر لةثيَشوو، دةهات

بة خويَن خؤتان و هةموو وضة . ئةم قةرزة بةخويَن بدةنةوةدةبيَ . ـ نؤرةي ئيَوةش ديَ جةنابي عةقيد
 .ئةوة وشرتيَكة لةبةر دةرطاي هةموو ئاغايةك ئيخ دةخوا. و سؤرة و تؤرةي ئاغاكان
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. ضووة ثيَشيَ، ضووة ثيَشرت و دةسرِيَذي لة ئؤتزؤثار كرد: يَن ئيرت خؤشي نةيزاني ض دةكاكانتاكؤز
 .ئةوجار وةختيَك كةوت، هةَليكيَشاية دةمانضةكةي و هةموو فيشةكةكاني لة جةستة طةرمةكةي دا

، ثياو و ذن و مندال داهاتنةوة و ضيي بةرد و كةرسةكي دةستيان كةوت. خةَلكةكة ئةذنؤيان لةرزي
عةقيد و مالزم و ئةفسةرةكانيان ـ كة وةك مريغةزةب جووآلبوونةوة ـ بةردباران هةَليان طرت و، 

فةرماني دا . ثيَيان لة كلكي سةطي هار نابوو. بةرديَك ريَك وة الروومةتي عةقيد كةوت. كرد
 .ئةفسةرةكان تةقة بكةن

 .سةرباز خؤبةخؤ ئاَلقةي طةمارؤكةيان كردةوة
 .را كةن: كان نةرِاندييةكيَك لة سةربازة

 .خةَلكةكة هرووذمي كرد
. حةظدة كةسيَك مانةوة. بةآلم هةمووان نا. تفةنط شرخيةيان هات و خةَلكةكة لة القانيان وةراند

هةشت ثياو و سيَ ذن و شةش مندالَ، كة سةربازةكان لة كؤآلنيَ : بيَدةنط و كرِ وةك مردوو
لة . ةوة و، لة بيَدةنطيدا و بة رقيَكي ثةنطخواردووةوةسةرباز مردووةكانيان كؤ كرد. هيَناياننةوة

دةرةوةي ئاوايي، لة دةم طَلةكةي قةراغ ئةو شارِيَيةي دةضيَتة تؤرنؤ، قووَلكةيةكي طةورةيان هةَلكةند 
سزاي ئةو  و هةمووان ثيَكةوة ناشنت، بؤ ئةوةي، ئةو كةسانةي بةويَدا رادةبرن، لةبرييان نةضيَتةوة،

 .تةي لة ئاغا راثةرِيَ، مةرطةهةذارة قوونرِوو
ثاش ماوةيةك ــ ديسان هةر لة زمان مامة طابؤنياوة ــ بيستم، كة لة ليَثيَضينةوةدا، كاتيَ لة 
: تاناسؤيؤيان ثرسيبوو، ئاخؤ هيض شتيكيشي لة حةوشةكةي زاطؤريتس ئاغا دزيوة يان نا، طوتبووي

 .سيَ مراويم دزي
 كردن؟ ـ ضيت ليَ كردن؟ برذاندتن و بة ذةهرت

 .ـ نةخيَر، لة عةرزم نان
 ـ لةكويَ؟

 .ـ لة دةم طؤلةكةي طاليَ
 .ـ وةرة نيشامنان بدة
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مالم زاطؤريتس بة شةقان . تاناسؤيؤ سةربازةكاني بردة ئةويَ و مراوييةكانيان لة بن طَلةكة دةرهيَنا
 .ناضاري كرد مراوية رزيوة كرم ليَدراوةكان خبوا

 .تاناسؤيؤش خواردني
ثوورزام و زؤر كةسي ديكةشيان كؤت و زجنري كرد و  ي برام و ثاليكا و تيتزا ئؤييَيباوكم و ئؤن

هةمووانيان لة عةمباري كةشيت كردن و، ضةند مانطان هةرال لةو عةمباري .  بردياننة تؤرنؤ
 .كةشتييةدا لةسةر دانوب رايانطرتن، تا دادطايي كران

 . يةكيَك بوون لةوانةي لةو كةشتييةدا بةند كرابووندادة زواكا و ثوورة ئؤتزؤثار و ديتزاي ثووريشم، 
شةوانة كة دةمانةويَ خبةوين، . ذنة داماوة ئيرت ناطرييَ. ئيَمة بةتةنيَ لةطةلَ دايكمان مابووينةوة

باسي ئازار و خةم و خةفةت و تاَلي و سويَرييةكاني ئةو رؤذانةمان بؤ دةكا، كة لة رؤذاني شؤرِش و 
 .زار لة خةَلكي بيستوون ثاش شؤرِشةكةوة زار بة

 .ـ لة بريتان نةضيَ ئازيزةكامن، بةشكم ئيَوةش بتوانن ئةوانة بؤ منداَلةكانتان بطيَرِنةوة
 :ئيَظانطليين خوشكم دةَليَ
 .لةبريمان ناضنةوة. ـ لةبريمان ناضنةوة دايكة
بؤ . ت بطيَرِِِةوةئةوانة بؤ منداَلةكاني خؤ. هيض شتيَكت لةبري نةضيَتةوة. ـ لةبريت نةضنةوة دارية

 ...هيض شتيَكت لةبري نةضيَتةوة. طويَت ليَية دارية؟ لةبريت نةضيَ. منداَلي منداَلةكانيشتيان بطيَرِةوة



184 

 

9 
 طيا

 
 .باي دانوب، هةورةكاني لةطةلَ خؤي هيَناوة و هةورةكاني بارانةي بةثيت و بةرةكةتي بةهار

 .دراوةكةش، شني بووةتةوةجا زةوي و زارة بة فرميَسك و خويَن ضيَنراو و هيَز
لةو شويَنانةي نة طةمنيان ضاندووة و نة هةرزن، نة . ديَيةكةش لة شةويَكدا جلوبةرطيَكي نويَي ثؤشيوة

 .نة مةنديَ، طذ و طيا روواوةجؤيان ضاندووة و 
 .طياي تورت و ناسك

 .طياي بريقةدار و بلوورين
س دةكةس و دوازدةكةس دوازدةكةس لة لةو ثياوانةي بة دةسيت لة ثشتةوةرِا شةتةكدراو دة كة

 .، ضةند كةسيَكيان طةرِاونةوةئاَلووداري قورس قورسيان بةسنت و بردياننة شاري
 .ئةوان بة دةسيت كراوةوة هاتوونةوة

 .ئازادانة هاتوونةتةوة باوةشي بنةماَلةيان
 .بةآلم ئيَسك و سيَبةندةيان شكاوة و ثيَست و طويَيان هةَلدرِاوة

 .ي ئاواييدا تيَدةثةرِن، هةر دةَليَي ثيَ لة درِك و ثيَكولَ دةنيَنبة كؤآلنةكان
 .كؤآلني ئاوايي ضقَلي ليَ نيية

 .تيَدةثةرِن و توند توند ضةنطيان لة ئةستؤيان توند دةكةن
 .مؤخي ئيَسكيان دةزريكيَينَ

 .ثةراسوويان تيَك شكاوة
 .لة هةموو طونديَك، سةدان ذن سةريان لة خم ناوة

 :نيية هةموو ميَرد مردوويةك سةري شني بكابةآلم واش 
 جا باشة خم بة ضي دةكرِدريَ و، ئةو هةمووة مخة لة كويَ ثةيدا دةبيَ؟

 .بايةكي مةيلةوطةرم. دانووب هةَليكردووة باي
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 .باش، هةورةكاني هيَناوة
باراني بةثيت ... هةورةكانيش بارانيان هيَناوة، باراني بة ثيت و بةرةكةت، باراني طةرم، باراني بةهار

 .و بةرةكةت، زةويي ذياندووةتةوة
 .كاكييةكة، دةشتة ثان و بيَ بنةكة، ديسان طياني تيَطةرِاوةتةوةدةشتة كاكي بة 

هةموو اليةك بؤني طياي تازةي ليَوة ديَ، ضووزةرةي طيا، بؤني ضرؤي دارة و ضووزةرةي طةمني تازة، 
 .كة سةري وةدةرناوة

 .كانيش، كة لة دَلي خاكدا نوستوون، طيا رواوةلة سةر طَلي طوللةبارانكراوة
 ...طياي تازة، ضووزةرةي طيا
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1 
 ورضةكان

 بؤ كويَ دةضي؟
 .ـ دةضمة جةهةننةم

 ـ منيش دةبةي؟
 .ـ نةخيَر ناتبةم

 .ـ بةآلم ديَم
 .ـ وةآلهي وةدووم كةوي، طويَت دةرديَنم

. طويَم دةربيَينَ؟ نا، وا ناكا ضؤن دةتوانيَ. ئةوة ئيَظانطليين خوشكمة ئاوا هةرِةشةم ليَ دةكا
بة مستةكؤَلة ثةراسووي تيَك . كيَشيَ و بايان دةدا، بةآلم من ناهيََلمدةيانةوثةرِةكةي تؤزيَك رائ

 .دةكةمةوة
دايك و باوكم نةبيَ، كة . لة ماَليَ هةر كةس بة دَلي من نةجووَليَتةوة، دةيدةمة بةر مستةكؤَلة

ضونكة ئةطةر منداَليَك دةست لة دايك و بابي بةرز بكاتةوة، دةسيت . ناتوامن دةستيان ليَ هةَليَنمةوة
 .لة ئانيشكيةوة هةتا نووكي ثةجنةي. رةق دةبيَ

: زؤرم ليَ طران نيية. ئةوانةي ليَشيان دةدةم، بؤ هةر مستيَك، سيَ ضوار مستم تيَ دةسرةويَننةوة
و لة جةنطةي طةمة . هةَلدانيش بكاتةوةبنيادةم لةو دةمةوة كة فيَري ليَدان دةبيَ، دةبيَ حيسابي تيَ

مةتيوةكاني برادةرم كة هةميشةش يةكي داريَكيان ثيَية، ئةوةندةيان لة سةروطويَالكم ياريدا، هةتيو
ضونكة ليَدان و . سةلكي هاوةَلةكامن لة هيي من خراثرتة. داوة، سةرم هةموو طرنج طرنج بووة

ديارة ئةطةر لة ثشتت بدةن ئيَشي كةمرتة، . يةك تيَهةَلدة و يةك خبؤ. ويَكةوتن ثيَكةوةن
بةآلم ئةوةي  .شويَنةواريشي ناميَينَ، ئةوثةرِةكةي تؤزيَك دةماسيَ، ئةويش حةفتةيةك ثرت ناخايةنيَ

ثيَستةكةي زؤر ناسكة، دةسبةجيَ درز دةبا و خويَن فيضقة . وةسةرت دةكةويَ، لة هةمووان خراثرتة
ئةطةر برينةكة قووَلرت بيَ، دةبيَ . ويَضيَ خؤَلي بةسةردا بكةيبؤ راطرتين خويَنيش دةبيَ، ل. دةكا

 .خؤ درةماني ديكة دةست ناكةويَ. ئاردي طةمنةشاميي بةسةردا بكةي
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 .ئيَظانطلني كراسة جوانةكةي خؤي لةبةر كردووة و ضَلة رحيانةيةكي لة بن طويَي ضةقاندووة
 .بةآلم هيَشتا زؤري ماوة بؤ بةهاريَ. يش هةروةترجيَذني ئيَديفاني. جيَذني نؤيل رابردووة

 .ئةطةر تؤزيَك هةنطاوت خؤشرت بكةي، دةتويَتةوة القمان خووساون. بةفر، لة بن ثيَيامن نةرمة
ئةمسالَ ثاييزيَ بوو بة ثانزة ساآلن . ثار ئةودةمانة، ئيَظانطلني هيَشتا مندالَ و دةستوثيَ سثيلكة بوو

ئيرت كضؤَلةيةكي تةواو تورت و . زؤر ناسكرت. ناسكرت ديارةئيَستا . و هةَليدا و لةثرِ باآلي كرد
برؤشي دريَذن، وةك . ضاوي طةش و درشت و بادامي بوونة و، ترووسكةيةكي طةشيان ليَ ديَ. ناسكة

 .مذؤَليشي دريَذن و هةَلطةرِاونةوة. برؤي دايكم
 ـ منيش دةبةية كاوالش؟

 .ـ طومت نا
 .ةكدا سةيري خؤي دةكا، كة نازامن لة كويَي هيَناوةلة لةتة ئاويَنةي. ليَوي سوورتر دةكا

بؤضي . دايكم قةت لة ئاويَنةدا سةيري خؤي نةكردووة. تا ئةمرِؤ ئاويَنة لة ماَلماندا دةست نةدةكةوت
سةيري كردبا؟ سةير بكا بزانيَ ضؤن رؤذ بة رؤذ ثرت دةشكيَ و دةثرووكيَ؟ جا خؤ ئةوة باقي خيَزانةكة 

 .دةيبينن
 ...ادم لةطةلَ خؤي نامباتة كاوالشـ دايكة، د

 .ـ ليَي طةرِيَ با خؤي بةتةنيَ بضيَ
 .ـ حةز ناكةم ليَي بطةرِيَم

 ـ بؤ؟
 :جار جار دةطةرِيَتةوة و، كَلؤ بةفريَك هةَلدةطريَ و تيَمي دةطريَ. ئيَظانطلني وةرِيَ دةكةويَ
 .ـ بطةرِيَوة ماَليَ دارية

 .ـ ناطةرِيَمةوة
 .ـ دةبيَ بطةرِيَيتةوة

 .ـ نابيَ
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باشة من لة هةموو منداَلةكاني . بيَت دةسيت ثيَم را بطا، تيَهةَلدانةكةم خواردووة. بةرةو الم ديَ
 :كة دةزانيَ نامطريَتةوة، دةكةويَتة ثارِانةوة. ئاوايي طورجرتم
 .ئةطةر نا، بطةمة كاوالشةكة، خؤت دةزاني و من. بةس ئةمرِؤ وازم ليَ بيَنة. ـ بطةرِيَوة دارية

 .ة رووت هةَلناية كاري وا بكةيـ ل
 .ـ ئةطةر بطةرِيَيةوة، دوايي كة هامتةوة طةزؤت بؤ دةكرِم

 ـ درؤيان دةكةي، ثارةت لة كويَ بوو طةزؤ بكرِي؟
 .منيش بة دوويدا. دةكةويَتةوة ريَ

 .كاوالش، كوخيَكي رووخاوة ، كة نة دةرطاي تيَداية و نة ثةجنةرة و لة دةرةوةي ئاوةدانيية
ئيَمة يةكةم كةس نني . ئةو وةذوور دةكةويَ و منيش دوا بةدواي. لني دةطاتيَ و منيش بةدوويدائيَظانط

 .ئةواني ديكة، كة بةثةلةتر بوون، زووتر طةيشتوونةتيَ. طةيشتوويينَ
لةويَ كؤ دةبنةوة . كاوالش، مةكؤي ئةو كورِ و كضانةية وا ئةم بةهارة بيَتةوة دةطةنة تةمةني هورِا

بةس يةكيَك لة كورِةكان مششالَ يان . ديارة لؤتي و شايةرة دؤمي ليَ نيية. رة سةما بنبؤ ئةوةي فيَ
 .ناية ليَ دةدا

بة ريز لة بن ديوارةكانةوة دادةنيشني و، . ئيَمة منداَلةكان، لة كؤلَ خوشك و برا طةورةكامنان نابينةوة
َلرتن و هةنديَ خاو و هةنديَكيان طورجوطؤ. سةيريان دةكةين، كة دةست دةطرن و سةما دةكةن

 .هةر دةَليَي خرِكة بةردت لة طويَزينط بةستوون. قةَلةوةكان بة ئاستةم ثيَ دةبزيَون. شلةثةتة
ضكاريان بةويَ داوة؟ ئةوان . ئةو كورِ و كضانةي ضووبيَتنة هورِا، بربِاي بربِ ثيَ نانيَنةوة كاوالشةكة

حةوت ئاوةدانييةكةي ئيَمة . كؤ دةبنةوةهةموو يةكشةممؤيان لةبةردةم يةكيَك لة مةخيانةكان 
هةر كام دةيةويَ هورِا لة بةردةم . ، كة خاوةنةكانيان ضاويان بة يةكرت هةَلنايةمةخيانةي تيَداية

مةخيانةكةي ئةو بيَ و، بؤ ئةوةش، تةماح دةنيَنة بةر هةنديَ زورِناذةن و شيت وا و ثارةيان دةدةنيَ بؤ 
ة و دةخؤن و وخةَلك ديَنة مةخيانة و دةخؤنة: شيان ليَك نةداوةتةوةديارة خراثي. ئةوةي بيَنة ئةويَ

بؤ ئةم كارةشيان، . جا ئةوة طةجنةكانن دياري دةكةن لة كويَ بيكةن. ناضارن ثارة خةرج بكةن
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بةرميليَك شةراب، يان ئارةق و نانةقةيسي و زةمبيليَك لةو سيَوة سوورة جوانانةي ديَوةرةكان لة 
 .ةبانة دةيهيَنن و بة مةخيانةضييةكاني دةفرؤشن، وةك بةرتيل ليَيان وةردةطرنكويَستانةوة بة عار

 .وةي لةو دةنطوهةرايةي كاوالش
كة سةماكة راوةستا ـ كة ديارة  هةر راناوةسيتَ، مةطةر ئيرت بلويَرذةن هةناسةي بربِيَ ــ كورِةكان 

ئيَمةش . ةطرن و راياندةمووسنكضان دةبةنة كةليَن و قوذبن و ليَيان با دةدةن و لة باوةشيان د
هةر بؤ خؤرِانان دةستيَك دةطةيةنينة كضؤَلةكاني هاوتةمةني مندَلةوردكة، رةطي غريةمتان دةبزويَ و، 

 .خؤمان
كورِة ئةوة شةرم : جاري واية يةكيَك لة كورِةكان، كة تازة خةتي ليَ داوة، بةسةرماندا ديَ و دةَليَ

 ناكةن هةتيوانة؟
 م ناتطريَ؟ـ ئةي خؤت، تؤ شةر

 .ـ من ئيدي طةورةم
 .دةي ئيَمةش طةورة دةبني 

هةر دةَليَي لة شويَنيَك لة بن عةرزدا ئاطريَكي نةبةدي دةطرِيَ، . مذيَكي خةست. شةو داهاتووة
وةك . هةرضؤنيَك بيَ خؤ لة ئامسانةوة ناية. ضونكة وا هةست دةكةي مذةكة لة بن عةرزةوة هةَلدةسيتَ

 .الوة ديَتة دةريَ بؤ ئةوةي رؤذة طرذ و مؤنةكة كورترت بكاتةوة بَليَي ويَكرِا لة طشت
زورِناذةنةكانيش هةروةتر، ئيَمةش وةك . كورِة بلويَرذةنةكة دةرِوا. بةزمةكة كاوالش تةواو دةبيَ

 .رانةمةرِيَكي  سةري لة دووي شوانةكةي نابيَ، بةدوويدا
: سيَ كورِي لةسةرة. ةسث راوةستاوةلة بةردةم كاوالشةكة و لةسةر جادة عارةبانةيةكي ضوارئ

 .ئاظيَندريَيا برادةركةي ئيؤني برام، ظيَرديَ و ئالظيتزا
. ئالظيتزا بةسةر ديوارةي عارةبانةكةدا خؤي دةضةميَنيَتةوة. بة تةنيشت عارةبانةكةدا رادةبرين

 :بانطي خوشكم دةكا و دةَليَ. قونضكة جطةرةيةكي بة قولينضكي ليَوةوةية
 .، وةرة ثيَشيَ دةمةويَ شتيَكت ليَ بثرسمـ ئيَظانطلني

 .خوشكم رادةوةسيتَ و دةرِوانيَ
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 .ـ دةبيَ بة سرتة ثيَيت بَليَم
وةك جوانوو كة . منيش كة وةك طةنةي ثيَوةي نووساوم، دةضمة ثيَشيَ. خوشكم ليَي دةضيَتة ثيَشيَ

 .هةنطاويَكي ضيية لة ماينةكة دوور ناكةويَتةوة
وةك باقة يؤجنةيةك و، . ثيَشيَ، كة ئالظيتزا ئاميَزي تيَ وةرديَينَ و دةيرِفييَنَهيَشتا تةواو نةضووةتة 

بةآلم . هةر جاريَك. خوشكم جاريَك دةزريكيَينَ. ئاظيَندريَ دةيطريَتةوة. فرِيَي دةداتة نيَو عارةبانةكة
 :ئاظيَندريَيا توند زاري دةطريَ. ض زريكةيةك

 ـ كضيَ ئةوة بؤ دةزيقيَين؟
ناَلي . ؤي فرِيَ دةداتة سةر ركيَفي عارةبانةكة و ظيَرديَ ئةسثةكان دةداتة بةر قةمضيئالظيتزا خ

هؤرِي ديَ و عارةبانةكة بةرةو ؤثةي عارةبانة لةسةر ضةوةكة قرضوت. ئةسثةكان ثزيسكي ليَ دةبيَتةوة
 .سةر طرديَ دةرِوا

 :ضةند كةسيَك لة الي منةوة هةرا دةكةن
ئةمشةو لةويَ بةزم و . رن هةموو ثيَكةوة بضينة ماَلي ئاَلظيتزاـ هةَليانطرت، هةَليانطرت، وة

 .هةَلثةرِينة
 :بة غاردان خؤم دةطةيةمنةوة ماَليَ

 .مان دزيةـ داية، داد
 ـ كيَ؟

 .ـ ئاَلظيتز
 :دايكم سؤلةكاني لةثيَ دةكا و كوَلوانةكةي لة دةوري شانوثيلي دةئاَليَينَ و دةَليَ

 .ت بدؤزينةوةـ وةرة دارية، دةبيَ بضني باوك
هةر كاتيَك ضارةطيَك . تؤزيَك سوور هةَلطةرِاوة. باوكم لة مةخيانةكةي تؤماس ئؤكيَي دةدؤزينةوة

 .ئارةق ثيَدا دةدا، روومةتي سوور هةَلدةطةرِيَن
 ـ ض قةوماوة؟

 .ـ ئيَظانطلينيان لة بةردةم كاوالشةكة رفاندووة
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 ـ كيَ؟
 .ـ ئاَلظيتزا

 .نووكي مسيََلي دةجاويَ
ئةوان، لةسةر ئةو طردةي وا ستانكؤتز . ، دادة ئيَظانطلني و ئيؤني برامي لة ميَردة كؤنةكةيةتيدايكم

زةوييةكي كةم و . و ئادان كاتا ليَك جيا دةكاتةوة، ثةَلة زةوييةكيان بة مريات لة باوكيانةوة ثيَ برِاوة
طاسين ضاك، كة بة طاي باش و  .، بةآلم هةر شتيَك بيَ خؤ زةوييةبيَهيَز و بيَ بةرةكةتة

 .دةمةطاسنةكةي تيذ بيَ و قووَلرت بضةقيَ، دةكريَ بةرووبووي باشرتي ليَ هةَلطري
ئيَمة ثيَمان وا نةبوو ئيَظانطلني ئاوا . ئيَظانطلني و ئيؤن كة طةيشتنة تةمةني ياسايي، بةشي دةكةن

لة . ن وايان بةسةر ديَديارة زؤربةي كضةكا. زوو ميَرد بكا، بةآلم ئاَلتظيتزا ثةلةي بوو و هةَليطرت
كةسوكاري كض و كورِة ريَك دةكةون و مةسَلةت دةكةن و ئاو بة ئاطر دا . راستيدا نةريتيَكي كؤنة

 .دةكريَ
ماَلةكةيان لةوبةري ئاوايي و . ئيؤن سؤضيؤ، كة ثيَي دةَليَن ئاَلظيتزا، كورِيَكي جوانكيلةي تؤكمةية

. ماَلةكةي جوانة و هةنديَ زةويوزاريشي هةية. ي دةذيرووبةرِووي ماَلي قةشةبؤلبؤكة و لةطةلَ دايك
بةو شتانةي خوشكم وةك جياز و باربوو لةطةلَ . كار دةكةن. ئةو و خوشكم ضةند منداَليَك دةخةنةوة

سةري سوورماوة كة هةر ئةوةندةية، . خؤي دةيبا و ئةوةي خؤيشي هةيةتي، وةزعيان باش دةبيَ
 سؤسةي نةكردووة؟ بؤضي طوماني لة هيض شتيَك نةبووة و

 :دايكم كة هةولَ دةدا توورِةييةكةي بنيشيَنيَتةوة، ثيَي دةَليَ
 .ـ زاوا، بةو جؤرة كةمداواترة، ئيرت داواي باربووي زياتر ناكا

ياني دةتةويَ كضةكة بة قووني رووتي بة ميَرد بدةين؟ هةر هيض نةبيَ دةبيَ . ـ ضي؟ با نةيكا
 .دةستيَك جلوبةرطي بؤ دابني بكةين

 .ةوجار دادةنيشن و بري دةكةنةوة كة ض بكةن و ض بكرِنئجا 
 .ضيت و قوماشي كراسيَك لة شيَربؤي بة قةرز ديَنن
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و برازاوا، ئةوة خوشكة ( تعميدي)بةثيَي نةرييت خؤمان، كراسة تايبةتةكةي زاوا و باوكي 
 .وونربضووكةكان دةيد

ديارة بة قةرز و سةلةم و، كاتي درويَنة،  ثارةيةك لةو ئاغايانة وةردةطرين كة كاريان بؤ دةكةين،
 .ضةند رؤذيَك ثرت كاريان بؤ دةكةين، بؤ ئةوةي قةرزةكة ثاك بيَ

 ...ثيَآلوةكان دةبيَ لة شاري بكرِين
 ....جا وةرة ئةم هاوينة، بةو هةمووة قةرز و كارةوة

ةكة لةطةلَ خؤي طظةي با، دةنطي ظيؤلين. تةقةي ضةند تفةنطيَك لةو سةري ئاواييةوة هةَلدةسيتَ
 .ديَينَ

 *.لة القامن وةرديَنم
و ذنةكةي لةوبةرةوة وةك  قةشة بؤلبؤك. لة حةوشةكةي ئاَلظيتزا، دةرزي هةآلويَي وةعةرزي ناكةويَ

، ئيدي حةياي ضووةباوكم وا شاطةشكة بووة لةوةي . لةسةر ضينةي ديوارةكةيان هةَلنيشتوون مريشك
 .دووةتةوةنازانيَ باوكم هةر برييشي لةوة نةكر

و خؤ دةطةيةمنة ئةو داآلنةي ذنان ليَي دانيشتوون و  نيَو لينط و القي خةَلكةكةدةخزيَنمة خؤم 
 .مريشك ضا دةكةن
 ـ ئةي كوا دادم؟

 :ذنةكةي تيتزائؤييَ دةَليَ
 .ـ لةو ذوورةية، الي ئاَلظيتزا

وا ديارة هةموو شتيَك  ئةطةر ئةوة ثيَكةنيين دادم بيَ،. لة ذوورةكةوة دةنطي قاقاي ثيَكةنني ديَ
زؤرم ثيَ ناخؤشة كة لةمةودوا دةبيَ لة ئاَلظيزا بَليَم، كاكة ئيؤن، بةو حاَلةشةوة، . بةجيَ و ريَية

خؤ ئةطةر . ضونكة ئةو دةمةي دادمي هةَلدةطرت، نةيهيَشت لةطةَليان سواري عارةبانةكة مب
ةيرانيَك، هةر بة خةياَليشدا ئةويش ض س. هيَشتباي، طةشت و سةيرانيَكي خؤشم بةنةسيب دةبوو

                                                           
*
 .راكردني لةنةكاو. واتة دةرثةرِين: لةالقوةراندن  
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ناية، كة سواربوون لةو عارةبانةيةي ئةسثةكان بةهةموو تيين خؤيان رايدةكيَشن و ئةو طةجنانةي 
 .هيَندة خؤشة بةخةياَليشدا ناية. ةرين، بة خؤشييةوة دةقووليَنن و بة ثيَوة ميز دةكةنلةس

خؤ دةنا ناضار دةبوون . هةر سيَ حةفتة: ةدارةكي زةماوةندي بووكيَ زؤري نةخاياندكورتي بربِمةوة، ت
جا ئةودةميش كةس تاقةتي بةزم و رةزمي نابيَ، ضونكة كار ليَي بطةرِيَن بؤ دواي جيَذني ثاك و، 

 .هيَندة زؤرن كةس نة دةرفةتي هةية و نة تاقةتي دةميَينَ
بانطي بنيادةم  ، مةزراكانكة ثيَ لة ئاوايي دةنيَية دةريَ، تا ضاو هةتةر دةكا، دةشت و مةزراية

هةر . بكوذةهةتا تينت لة ئةذنؤداية، لة سةر ثشتمان ئارةق برِيَذة و خؤ . دةكةن كة وةرة مباندوورةوة
ضونكة ثاش سةن تيؤدؤر، ئيرت . لة الديَكاندا، زةماوةندةكان دةخةنة جيَذني نؤيل و سةن تيؤدؤر بؤية

 .بة بؤنةي حةفتةي ثاك، حةرامة ثةنري خبؤي
 ".شةويَكة"باشرتة بَليَي  ض . ي ئةو رؤذةي بةر لة رؤذاني رؤذوو ضةندة خؤشةئاخ، كة نازان

 .ديارة هةر ماَليَك و بة ثيَي توانا. سةر بة هةر ماَليَكدا بكةي، بةزم و سةماية
 . خؤينة، ئةو شةوة هةتا خنخناكة ثةنري دةضونكة لة سبةينيَكةيةوة نابيَ ثةنري خبؤين، عادةت واي

لة . نرييان دةست ناكةويَ، هةرشتيَكيان دةست بكةويَ، تؤَلةكةي لةو دةكةنةوةبةآلم ئةوانةي ثة
ئةوةندة دةخؤن هةناسةيان ليَ دةبرِيَ و، ئةوةندةش ئارةقي . وة بطرة تا ثياز و طوَلةكةلةمنؤكةفةريكة

 .بةسةردا دةكةن، لة لووتيانةوة ديَتةوة دةريَ
ضونكة ئيرت تا زستانةكةي داديَ، . نيدا مابيَتةوةخوا نةكا، ئةو شةوة كضيَكي عازةب لة ماَلي باوا

سيَ مانطةي بةهار و هاوين خةَلك طرفتاري كاروبارن و نايانثةرذيَ . كةس ثيَي ناَليَ كةرت بةضةند
نةدابيَ، لة سةر طردةكةوة بانطت دةكةن و طؤرانيت  دئةطةر كضةكةتت بةميَر. سةري خؤيان خبوريَنن

 .ثيَ دةكةنثيَدا هةَلدةَليَن و طاَلتةت 
 .كةيف بكةينئيَمة هةموو جاريَ بةبيَ ئؤقرةييةوة ضاوةرِوان دةبني، بؤ ئةوةي تؤزيَك بةو طؤرانيانة 

دةستةيةكيان دةضيَتة سةر طردةكةي بةري خؤرهةآلت، كة بةسةر . طةجنةكان دةبنة دوو دةستة
 .ئاواييدا دةرِوانيَ، ئةوي ديكةش دةضيَتة سةر طردةكةي رووبةرِووي

 :دةنطة نةرم و نيانةكي رادؤتاناسيَية، كة دةضريكيَينَئةوةش 
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 .ـ خوايةطيان، خوايةطيان، خؤشةويستان، هاورِيَ ئازيزةكان
 ضيت ليَ قةوماوة وا دةنووزيَين؟ـ هؤ، كورِة ئةوة 

 :لة طردةكةي ديكةوة دةنطي طيونيا رؤتارؤ بؤي دةستيَنيَتةوة
 .بة ميَردي نةداوة هيَشتاوخرثنةي هةية و ـ بؤية دةناَلم، تؤماس ئؤكيَ كضؤَلةيةكي ناسك 

 ـ بؤ؟ لةبةرضي نةيداوة بة ميَرد؟
 .لةبةر ئةوةي باوكي ئةوةندةي زةوي بؤ لة قةباَلة نةكردووة، بةو دوعايةي بَليَني ئامنيـ 

 .ئيَمةش خؤشي خؤشي طويَمان مووض كردووة
 .ـ من ضاوةرِيَي قسةي زؤر لةوة خؤشرت بووم

 رية؟ـ ئةوة شةرم ناكةي دا
 .ـ تؤزيَك

 .ـ ضاو و دَلمان روون
خةَلكي ئاوايي بة ذن و منداَلةوة لةبةر دةرطاي ماَلةكانيان كؤ بوونةتةوة و ثاَليان بة الشيثانةي 

ثيَكةنينةكةيان زوو دةرِةويَتوة، ضونكة تةنانةت بةآلم  . دةرطاوة داوة و طويَيان راطرتووة و ثيَدةكةنن
تةنانةت لة نيَو . هةتيومةتيوي سةر طردةكة دةرناضيَ يةك كةسيش ضية، لة ضزووي زماني

هةنديَكيان ددانيان . ثياوانيشدا هيي وا هةية، كة ئةطةر ثيَدةكةنيَ، بؤية ثيَدةكةنيَ فرميَسكي نةرِذيَ
ضريِ كردووةتةوة و جنيَوان دةدان و، دةضنةوة ماَليَ، هةنديَكيان دةهري دةبن و دةست دةدةنة تيآَل و 

دةضن و ئةو هةتيوة بيَ ضاوورِووانة راو دةنيَن و هةر كاميان بطرنةوة خوريشؤري بةرةو طردةكة 
ئيرت . بؤ بةياني زؤر لةو الوانة و تةنانةت ثياوةكانيش دةبيين، سةروطويَالكيان هةَلثيَضاوة. دةكةن

 .مةسةلةكة دةبرِيَتةوة
ر لةوةي تةمةنيشي بطاتة ئيَظانطليين خوشكم دةرفةت نادا ناوي بةرنة سةر طردةكة و، تةنانةت بة

 .بةشداري لة جيَذني هورِادا، ميَردؤكيَ دةكا
بة نؤرةي خؤيان دةكةونة بةر تري و  قةيرةكورِةكانيش شةوي بةر لة دوازدةرؤذةي رؤذوو، تةنانةت
ئةو كورِةكان سةريان لة دوو دةنيَن و دةيانطرنةوة و، . ضزووي زماني هةتيوةمةتيوي سةر طردةكة
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دةبيَ شةرم بكةن لةوةي رةبةن . كاريَكي باش دةكةن. ياندا، بةسةرياندا دةدةنهةمبانةيةي فوو
 .هيزةكة طرمةي ديَ. بوونةتة ثريةكورِكةوتوونةتةوة و 

 ـ دارية دةزاني هةبانة ضيية؟
وةك . كون و كةليَين دةطرن و باي تيَدةكةن. ـ كورِة ضؤن نازامن، ضةرمة طايةكة و هةَلياندووريوة

 .يَدةهؤلَ دةنطي د
 :ئاخر شةوي ثيَش دوازدةشةوةكة، رووداويَكي ديكةش لة ئاوةدانيدا دةقةوميَ

لة سةر ئةطةر كضيَكي عازةبت هةبيَ و هيَشتا بة ميَردت نةدابيَ و، طةجنةكان لةبةر شتيَك نةيانةويَ 
 .طردةكةوة تانة و تةشةرت تيَطرن، ئةوة بة سةطةكانيت هةَلدةرِيَذن

اتنة ثيَشيَ، قوتووةكي بةتاَليان لة كلكي دةكةن و لة قوتووةكة سةطةكانت بانط دةكةن، كة ه
ثيَيان واية ئةو سةطةي شةوي سةنت تيؤدؤر تةنةكةي لةكلكي نةخا، بةر لة كؤتايي سالَ هار . دةدةن
 .دةبيَ

لة كةواتة ئةطةر ديتت ئةوة طةجنةكان . حةز دةكةي سةطةكةت هار بيَ؟ خؤ سةطي هارت نيية
 .آلوة، ثيَت ناخؤش نةبيَسةطةكةتيان هةَلكيَ

دةستيان لة ثشتةوةرِا جةندةرمة، ئةو داماوانةي : بةهاريَ، جطة لة هاري، بةآليةكي ديكةش دةباريَ
ئةو داماوانة ثيَسيت دةستيان . انةي شارخشةتةك دراوة، وةثيَش خؤيان دةدةن و دةيانبةنة نةخؤش

 .وة، ضونكة طةمنةشاميي رزيويان خواردوطول بوون. داماَلراوة
و جةندةرمة دةيانطرن . هةموو ساَليَ بةهاريَ، ذن و ثياوي الديَ زؤريان تووشي ثيَالطريَ دةبن

ئةو نامانةي ديَن، هةواَلي مةرطي ئةوانيان تيَداية، . قؤَلبةستيان دةكةن و دةياندةنة نةخؤشخانةكة
 .دواي ئةوانيش هةر رؤذ دةبيَتةوةبةآلم 

قةشةبؤلبؤك  .ئةوانيش طول بوون .تيان هةية ناوي ساندؤيةبرايةكي شيَ  ،ندوو برا دراوسيَمان
 .راثيَضةكي داون بةرةو ويَستطةي شةمةندةفةرديتووني كة ضؤن ذووتةي ثؤليس 

 ـ بؤ دةيانبةي جةنابي ثؤليس؟
 .ـ ثيَالطريَ شيَيت كردوونة باوة
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دوو تةنةكةيا لة  ،ؤدؤرـ نا رؤَلة، ئةوانة بة ثيَالطريَ شيَت نةبوونة، بؤية شيَت بوون شةوي سةنت تي
 .كلكيان نةخستوونة

 .ـ بةآلم باوة، خؤ تةنةكة لة كلكي سةي دةخةن
. لةو سةطانةي قةت سةريَك بة كليَسادا ناكةن. ئاخ ئةوانةش هةر سةن. ـ راست دةكةي جةناب طيان
 .دةبيَ تةنةكةيان لة كلي خبةي

* 
* 
* 

ئيَظانطلني دةَليَي . وتة ديَنةوة ماَلي خؤمانحةفتةيةك ثاش ئةوةي ئاَلظيتزا خوشكمي هةَلطرت، بة جو
 .رةنطي بزرِكاوة و دةوري ضاوي شني و مؤر هةَلطةرِاوة. الوازتر بووة

ي خؤي ئاَلظيتزا قونضكي جطةرةكةي لة بن مسيََلة حيزةكةي ناوة و، كة بة ريَدا دةرِوا، دةَليَ
 .ري خؤش ناويَدايكم زؤ. هةر وا جطةرةش بة جطةرة دادةطريسيَينَ. دةلةنطيَينَ

 .ـ سآلو باوكة
 .ـ سآلو داية

 .ـ ياني ئاوا، كضي منت هةَلطرتووة
 .زؤرم خؤش دةويَ. ضاوم بةرايي نادا ببينم بووةتة ذني كةسيَكي ديـ 

 ـ ئةي بريت لةوة نةكردةوة، ئةو كضؤَلةية هيَشتا ثيَنةطةيوة؟
 .ذنةكةت منداَلكار بيَ: ـ جا منيش هةر كةيفم بةوةي ديَ

 .اشة، باشةـ زؤر ب
 .ـ منيش هةروام حةز ليَية

لةوةتةي ميَردي كردووة، هةر سةيري . ضاوي ليَ ناترووكيَينَ. ئيَظانطلني هةر بةدةوري ميَردةكةيدا ديَ
نة لة براكاني، نة لة خوشكةكان و نة لة داية و نة : ئيرت ضاويَكيش ضيية لة الي ئيَمة ناكا. ئةو دةكا

 .لة باوكيشم
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 .ةوة بزانني كةي زةماوةندةكة بكةينـ باوكة، هاتووين
 ـ دةي باشة، با برِيار بدةين، كةي باشة؟

 .ـ دوو حةفتةي دي
 .ـ ئاخر جيازي ئامادة نيية

 .ـ قةيناكا، تا دوو حةفتةي دي ئامادةي دةكةن
 ؟*ئةي كيَت دةسنيشان كردووة بؤ برازاواـ 

 .ـ كورِةكةي طايينا
 .كورِي طايينا دراوسيَي ئاَلظيتزاية

دةي باشة بَليَ بزامن ضةندةت ... كورِيَكي باشة. دةستت لةسةر كةسيَكي باش داناوة: كم دةَليَباو
 زةوي دةويَ؟

نيوةي ئةو زةوييةي بة ئيَظانطلني برِاوة بدةن بة ئيَمة و ئةوي . بريم لةو شتانةش كردووةتةوة باوكةـ 
وانةية ئةوي ديكةشتان ليَ ئةطةر دواتر منداَلةوةردكةمان ليَ زياد بوون لة. ديكةش بؤخؤتان

 .بستيَنني
 .ئيَمة ئةو هيوايةمان نةبوو

 .لةسةر جلوبةرطيش دةست دةكةن بة ضةنةليَدان
مشووري طيؤركيَي . جووتيَك ثيَآلو دةدةمة ئيؤن. باوكة جووتيَك جزمة بؤ تؤ دةكرِم: ئاَلظيتزا دةَليَ

بؤ هةر كام لة . دا بؤي دةنيَرينم و بة ثؤستةجووتيَك ثؤستاَلي بؤ دةكرِ: ذن برامشم خواردووة
كم دةَليَ، جووتيَك قاثقاث و شئةليزابيَيت خوبؤ ئةو خنجيالنةيةش، . ك قاثقاثةكضةكانيشت جووتيَ

 .كراسيَك
. هةتيوةيةكي ذيكةَلةية ئاَلظيتزا. اداني كة وةك بةفر سثني، وةدةر دةخزماني بة مسيََليدا ديَينَ و د

 .دةطةشيَنةوةضاوي دةَليَي دوو ثشكؤي ئاطرن، 

                                                           
*
دةشكرا لةسةر كيَشي بةربووك ثيَي بَليَني . يةكي جياوازة لةواني ديكة و وةك بةربووك واية و زاوا فيَري كاروبارةكةي شةوي ثةردوو دةكابةثيَي دةقةكة، ئةو برازاواية، برازاوا 

 ....بةرزاوا
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جلوبةرط و ئيَمةش ثارضة زةوييةكة دةدةينة كضةكةمان و، . ماَلت ئاوةدان بيَ: باوكم دةَليَ
كراسي بووكيَنيي ئيظانطلني و كراسي زاوا و برازاواش هةر ئيَمة . كةلوثةلةكةشي بؤ دابني دةكةين

هيض نةبيَ ئةو تؤي . نيبكرِ دايةشتةنانةت برِياري ئةوةمشان داوة، كة كراسيَكيش  بؤ . دةيكرِين
 .طةورة كردووة و ثيَي طةياندووي

. ثيَي دةَليَن ورضةكؤن هةموو ئاوايي. خةسووي ئيَظانطلنيداية، مةبةست دايكة راداي  ئاَلظيتزاية، 
 .خوشكيشم كة لةطةلَ ئيَمة باسي ئةو دةكا، هةر واي ثيَ دةَليَ

 .ـ بةآلم وا باشرتة تؤ هةر ثيَي بَليَي دايكة 
لة قسةكردنيشدا . يَي بَليَم دايكة؟ بؤ ئةو طةورةي كردووم؟ خوا ئةو سةروسةكتةي بةريَتةوةـ بؤ ث

. ثيَي حةيفة قسةكاني لة بن ددانييةوة بتفيَتة دةريَ. ئةوةندة لةضةرة، دةَليَي الَلةثةتةية
 .بيستوضوارسةعاتة بة دةوري نيكي شاي كضيدا ديَ

 .ئيرت ، ئةوةش زةماوةند
خزم و كةس لة بين دنياوة وةرِيَ كةوتوون و ثيَش . ةرِا خزم و كةس بةسةردا ديَنلة ئيَوارةي جومع

ئةوان لة . هةمووشيان ـ خؤ ديارة ــ سةروسةكيت ثوورة ئؤتزؤثار و ديتزاي كضي ثةيدا دةبيَ
، لة كضةثوورةكةم كة طةورة بوووة بةآلم وةك هةموو جاريَك هةتيوةبةرةآلي طةرِةك. سيَكاراوة ديَن

 .تؤزيَكي شكاندووة، كؤ دةبنةوة زيندان
ش لةطةلَ دادة ئانيكاي ذني لة باثرية و داثرية و براضكؤَلةكةي دايكيشم، خاَلة دؤميرتاكيَ

 .كارلؤمانةوة هاتوون
هيَشتا هيض . ذنةكةي قذكالَ و دةموضاوخرِ و ضاوشينة. خاَلة دؤميرتاكيَم دوو سالَ نابيَ ذني هيَناوة

 .زيَرِيين بؤ ميَردةكةي خستووةتةوةنةبووة، كورِيَكي كاكؤلَ 
 :دادةئانيكا ديَتة نزيك كوانووي ئاطرةكة و، منداَلة مةلؤتكةكراوةكةي ثيَشاني دايكم دةدا

 ي من ضةندة لة بابي خؤي دةضيَ؟ـ ثوورة ماريا، ديوتة ئيؤنيكا
ؤَلةميَشيان لة خاَلة دؤميرتاكيَ، ناشريين و سوورهوولة، منداَلةكةي لووتثان و رةشة، هةر دةَليَي خ

 :دايكم سةيريَكي منداَلةكة دةكا و دةَليَ. روومةتي هةَلسويوة
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 .ـ باشة، دةي ديارة لةطةلَ براكةم دةَليَي سيَويَكن و لة نيَوةرِاستةوة لةتت كردوون
خاَلة دؤميرتاكيَ، سينطي دةردةثةرِيَينَ و لةخؤشيان . ئةو قسةية دةكا و ضاويَك لة ئيَمة دادةطريَ

 .منداَلةكةي لة باوةش دةطريَ و رايدةذيَينَ. دةبيَشاطةشكة 
منداَلةكة دةَليَي سيَويَكة و لةطةلَ يةكيَك لة دراوسيَكاني باثريةم بة ناوي نيتزاليتزا، كة ثيَي دةَليَن 

 .خاَلة دؤميرتاكيَ نةبيَ، هةمووان ئةوةيان ليَ روونة. لةتت كردوون" قةرةج"
 .ثؤريايش لة كارلؤمانةوة هاتوونكضة ثوورةكاني دايكم، بنةماَلةي ضي

سيكا ضيثؤرياي كضةثووريشم كة ضاويَكي تانةي لةسةرة، هةشت منداَلي خستووةتةوة كة يةك 
لة تةنيشت كؤنةماَلةكةي خؤيةوة داويَيت سيَ خانووي . ذني بؤ هةمووان هيَناوة. دانةشيان نةمردووة

ئةطةر لة . وةتة سةر ليَواري ئاوةكةديكةشيان بة ريز دروست كردووة، كة ئاخر خانوويان كةوتو
طؤلةكة لةو شويَنةوة ثاناوكة و . ي، سةري قاميشةكان وة ثةجنةت دةكةونرثةجنةرةوة دةست بة

ضيثؤرييةكان، بؤ ئةوةي خؤيان بطةيةننة رةزةكةيان لة نيَوةندي طؤلةكةدا، طةميشيان  .قاميشةآلنة
ئةو رةزانة تريَيةك . كة رةزيان ضةقاندووةي ئةوبةري طؤلةخةَلكي كارلؤمان لةسةر طرديَك. هةية

 .دةطرن، كة دةنكة سوورةكةيان جووت جووتن و وةك هةنطوين شريينن
ئيَستا كة لةسةر سيَ ثيَضكةيةك دانيشتووة و . ثار، ثوورة ضيثؤريا ماوةيةك لة نةخؤشخانة كةوت

ةتوثةت دةكا و باسي ل مريشكة كوآلوةكةي لة ئاوةكوَليوةكة دةرهيَنا و هةَلمي ليَ هةَلدةسيت،
 :نةخؤشينةكةي بؤ دايكم دةطيَرِيَتةوة

طويَت ليَمة ماريا؟ شةمةندةفةريَكي ئاسنةرِيَ لة ميَشكمدا بوو، كة دةنطيَكي سةير و سةمةرةي ليَ  
شةو و رؤذي خواي، بة تةقوتؤق و طرموهؤرِي تايةكاني و . هةَلدةستا و بيَربِانةوة هؤرِني ليَ دةدا

هةر خوا خؤي دةزانيَ ضوومة سةرداني ضةند . نةفرةتييةي طويَمي كةرِ دةكرد دةنطي ئةو هؤرِنة
ةي سةيروسةمةرةيان دةرخوارد دام، بةآلم هيض نووشتةنووس و جادووطةران و ضيها دةرمان و طرياو

. ئيدي كورِة طةورةكةم هةَلي طرمت و بردمي بؤ تؤرنؤ بؤ الي حةكيم. كامةيان دةرماني دةردم نةبوون
نازامن ض بوو لة بن لوومتي . لةسةر ميَزيَك دريَذي كردم. حةكيميَكي رديَن دريَذ، دةتطوت بزنة. حةكيم

بةر لةوةي خةوم ليَ بكةويَ، ثيَي طومت . دانا، جا هةر شتيَك بووبيَ، ذانيَكم لةدَلي طةرِا هةر مةثرسة
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نازامن . ليَ دةربيَينَضونكة دةيةويَ كاذةآلكي سةرم ليَك بكاتةوة و شةمةندةفةرةكةي . هيض نةترسم
كة هةستام سةرم ثيَضرابوو و شةمةندةفةريَكي . ئةريَوةآل عومريَك. دةتطوت عومريَكة. ضةندة نوستم

 .بضووكي تةنةكة لة سةر باليفةكةي ذوورسةرم بوو
ئةوةي لة كةللةي سةرتدا بوو، . ئةوةية، ئةوةتا دايكةكةم: حةكيم هةَليطرت و ثيَشامني دا و طوتي

... كاسةي سةرمت هةَلطرت و ئةم شةمةندةفةرةم ليَ دةرهيَنا و ديسان سةرمت دوورييةوة. ئةمة بوو
 ئازاريَكت هةية؟

 .ـ نةخيَر رؤَلة طيان، ذامن هةر نيية
 ديسان لة ميَشكي سةرتدا دةنط ديَ؟. ـ هةر دةبيَ واش بيَ

 .ـ نا رؤَلةطيان
ئةي لةو . طورجوطؤَلرت لة جاران. يَديسان قةيريَك لة نةخؤشخانة رايطرمت و ئيرت هامتةوة ماَل

 .حةكيمةي
 ـ ئةي ثوورة طيان ضيت لة شةمةندفةرة ضكؤَلةكة كرد؟

 .طوتي دةينيَرمة مؤزةخانة. ـ شةمةندةفةر؟ دكتؤر طلي داوة
. بة ضوار عارةبانة هاتوون. ةتة سةر زةماوةندةكةهةر هةشت كورِةكةي ثوورة ضيثؤريا هاتوون

 .بةخواي كاريَكي باشيان كردووة هاتوون. ةلَ كورِي طةورةيانلةط. ذنةكانيشيان هيَناوة
لة هةردوو . لة خزم و كةسةكاني هةر دوو الي ئؤَلتيَمان، تةنيا مامة طابؤنيَ و ئاريَتياي ذني هاتوون

جا باشة ئةو هةمووة خةَلكة لة كويَ . بةري كاَلمات زؤيي خوشكةكان و خوشكةزاكاني بامب هاتوون
خؤ ثياو هةموو رؤذيَ . و دراوسيَ و دؤست و برادةرةكاني ئاواييدا دابةشيان دةكةينبنوون؟ بةسةر دةر

 .شايي و لؤغاني نابيَ، ئيَظانطلني خؤ هةموو رؤذيَ ميَرديَ ناكا
ميوانةكامنان هةتا بةياني لة ماَلي ئيَمة دةبن، دةخؤن و دةخؤنةوة و شةوضةرةي . ئةوةش شةوي شةممة

 .دةخؤن
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من و ريتزا و . رمةةرة قةرةجةكان بة تةثلَ و دةهؤلَ و زورِنا بةزميان طةلة ماَلي زاواش، شاي
ريتزا لة ثيَشةوة دةرِوا و ئيَمةش . شكم كة هيَشتا زؤر منداَلة، دةضينة الي ماَلي زاوائةليزابيَيت خو

 .بةدوويدا
. ي كؤ بوونةتةوةخزم و كةسي ئاَلظيتزا ــ ئامؤزا و خاَلؤزا و ثوورزاكاني ــ هةر هةموويان لة ماَلةكة

وةك لة ئاواييةكةدا باوة، ظيَرديَ، كة ئاَلظيتزا كردوويةتة برازاوا، لة . بةربووك هيَشتا نةهاتووة
و تةنانةت  قومقمؤكةيةكي ثرِ كردووة لة ئارةق و بة كؤآلنةكاني ديَدا دةطةرِيَ: خةَلكةكةي طيَرِاوةتةوة

 ...بؤرة خزمةكاني زاواشي داوةت كردووة
. شايةر هةتا كةرِةي بةياني طؤرانييان طوتووة و لؤتي لة دةهؤلَ و زورِنايان داوة. تووةبةيان ئةنطو

 .بةرةبةري بةياني هةر كةسة و لة طؤشةيةكةوة سالر دةبينةوة و وةنةوةزيَك دةدةين
جيَذنةش، هةر دوانيوةرِؤ و ئيَوارةي . زةماوةندة راستييةكة لة بةيانيي يةكشةممةوة دةست ثيَ دةكا

تا ئيَستا، لة ذيامندا ئاوا جوامن . من خؤم وةك طةنة بة ئيَظانطلينةوة نووساندووة. ؤذةيةئةو ر
 .هاورِيَ و دةستةخوشكةكاني هةموو ليَرةن. نةديتبوو

ضووة خةَلفيَكي ئاَلوباَلووي : ئةو لكة دارةي ظيَرديَ لةطةلَ خؤي هيَناوييَت، داريَكي تةواوة
ئةو قرديَالنةي ليَي دةبةسنت، وا . و طوَلي رةنطاورِةنط دةيرِازيَننةوةهةَلكةندووة و كضان بة ضَلةرحيانة 

 .دةدرةوشيَنةوة، دةَليَي زيون، بةآلم نا زيو نني
منيش كة تؤزيَك طةورةتر . ئةوةي دةيرِازيَننةوة سنؤبةري بووكةخانة: ريتزاي خوشكم ديَ و ثيَم دةَليَ

 .يَين بؤ منيش دةرِازيَننةوةبووم، دةمبة بووك و جا ئةودةم ئاوا سنؤبةري بووك
لة رارِةوةكة رازاندوويانةتةوة و دةيبةن لة . هةرضؤنيَك بيَ، ئةوة سنؤبةرةكةي بووكيَ ئامادة بووة

هةموو خةَلكي ئاوايي لةثشت ثةرذينةكانةوة كؤ بوونةتةوة و سةيري . بةردةم ماَليَ قوتي دةكةنةوة
 .دةكةن

 .ـ ئةي لةو سنؤبةرة جوانةي بووكيَ
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من خؤم دةخزيَنمة نيَو كضةكانةوة، كة يةكدةنط وةك قاآلو . نطلني دةبةنة ذوورةكةي خؤيئيَظا
رووتي دةكةنةوة و ختووكةي دةدةن و . دةقريِيَنن و ويَكرِا هرووذم دةبةن و بةرةو الي بووك رادةكةن

 .ي ليَ دةطرن و كراسة جوانةكةي لة باولةكة ديَننة دةريَ و دةيكةنة بةرينقورضك
بة طؤرةويي سثي و . ةو كراسةوة، جلي بووكيَنييةكةي كة لة تؤرِ ضنراوة، لةبةر دةكةنلةسةر ئ

ضَلة رحيانةشي لة نيَو كةزييةكاني . سةري بؤ داديَنن و قذي بؤ دةكةنة كةزي. ثيَآلوي سثييةوة
ة و تؤرِةكة سثي و ناسك. دةضةقيَنن و ئةوجار تاراي بووكيَنيي كة لة شار كرِيويانة، بةسةردا دةدةن

هةر وا . بووك ريَكةورِاست وةك خيَوةكاني سةر خةرماني ليَ هاتووة. هةموو شتيَك لة ئةوةَلةوة ديارة
هةموو كضةكاني ديَ، شةوي زةماوةند، ثيَآلوةكانيان القيان . ثيَآلوةكةي القي دةطريَ. بةسةر ثيَوةية

كة بة ثيَخواسي . زل و ثانئاخر قؤندةرةكان تةسك وباريكن و ثاذنة بةرز و قاضي بووكيش . دةطريَ
 .ثةجنةي ثيَت طرنج طرنج دةبن و خواروخيَض. طةرِاي، ثيَت ثان و زل دةبن

لة نيوتاجيَكيان لةسةري ناوة، . تاراكةي سةري ئيَظانطلني ئةوةندة دريَذة، لة عةرزي دةخشكيَ
 .ضنراوة طوَلةكاغةزيي سوور و زةرد و شني

هةتا شةويَ، تا دةضيَتة سةر . يَيةكيش دانيشيَبووك، خوشكةكةم، تةنانةت ناتوانيَ لة ج
جيَوبانةكةي، دةبيَ هةروا لة بن ئةو خشلَ و قايش و قرووشانةدا قيت قيت راوةسيتَ، وةك طؤضاني 

 .قووت دابيَ
ظيَردة، برازاوا ثيلي بووك دةطريَ و دةيباتة سةر . لةبةردةرطا، سنؤبةر ضاوةرِيَية. ئيرت بووك حازرة

كانييةكة، كة ئيرت . ئةو كانيية لة هةمووكانييةكان ثرت لة ماَلةكةي نزيكة. ناحية كانييةكةي بةردةم
 .تا مردن هةر دةبيَ بيَ و لةويَ ئاو بؤ ماَلةكةي بةريَ

لةو رؤذةوة كة هةَليانطرتووة، ضةند جاري ديكةش ضووةتة سةر ئةم كانيية، بةآلم ئيَستا برازاوا 
 .باتة ئةويَدةي

شايةرة قةرةجةكان لة . ايداية، سنؤبةرةكةي بووكيَ بةرزتر رادةشةكيَينَبرازاوا ضةندي لة توان
دةنطي دةهؤلَ و . شايةر و لؤتي ضوار كةسن، كة يةكبني ليَي دةدةن و دةيَليَن. ثيَشيانةوة دةرِؤن
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ئةوة يةكةم جارة من ديَمة زةماوةنديَك، كة شايةرةكانيان لة . زورِناكةيان لة هةموو ديَ دةطةرِيَ
 .ئةويش شايي ئيَظانطليين خوشكم. هيَنابيَ شارةوة

هةموومان ورِ و طيَذ دةيةويَ . ـ ئةي لةو فيََلةي ئةو ئاَلظيتزاية، تووتكة سةط ضةندةش لة خؤرِازيية
 .تةنانةت كورِةكةي قةشةش شايي و لؤغاني وا ناكا. بكا

 ـ جا باشة، وةختايةك بؤي هةَلدةسوورِيَ، بؤ نةيكا؟
 .بَليَ، بووكةخاني زؤر خؤش دةويَـ بةو كارةي دةيةويَ 

 .لةوانةية وابيَ، لةوانةشة ويستبيَيت ضاوةبزةي ئيَمة بدا
ئيَظانطلني، دةسكيَكي تازةتاشراوي لةسةر شاني داناوة و، دوو سةتَلي يةك لة ثيَشةوة و يةك لة 

وني و دواوة، لة جةمسةرةكاني بةستووة و شؤرِي كردوونةتةوة، كة وةك جياز، لةطةلَ خؤي هيَنا
نةيداوة مشتوماَليان بدةن بؤ ئةوةي هةمووان بيبينن و . هيَشتا نةيداونةتة مزطةر سثييان بكاتةوة

هةر بةراسيت، بةر لةوةي ميَرديش بكا، نايةويَ بؤ كارةكاني . بزانن مسي بيَخةوشن و تازة كرِدراون
جووتيَ سةتَلي تازةي لة دايك و ئةمرِؤ هةموو ئاوايي دةبيَ بزانن بووكةخان، . ماَلةوة دةكاريان بييَنَ

لةوي ثيَشةوة خستووة، ئةويش هةر باوكي وةرطرتووة مسي بيَخةوشن، ئةسكويَيةكي دةسكدريَذي 
ئةسكويَيةكةي وا خستووةتة سةتَلةكةوة، كة ضةندي بكريَ دةسكةكةي جوانرت ديار بيَ و لةضاو . مسة

 .يوةبدا، ضونكة وةستا مزطةرةكةي شاري، طوَلي لةسةر هةَلكؤَل
خوشكم، دؤلكةكة شؤرِدةكاتةوة نيَو بريةكة و هةَليدةكيَشيَ و . بووك و هاورِيَياني طةيشتوونةتة كاني

 لة سةتَلة مسة جوان و تازةكاني خؤي دةكا و هةَلياندةطريَ و ضةند مةتريَك لةوالي بريةكةوة
ن لة دةوري سةتَلةكان دةست بووك و برازاوا و كض و كورِا. شايةر ديسان دةست ثيَدةكةنةوة. داياندةنيَ

خوشكم سةتَلةكان . بةآلم هيَشتا سيَ طةرِ هةَلةثةرِيون، لة سةما دةكةون. دةكةن بة سةماي هؤرا
. سةتلَ قورسن. شاني دةنوشتيَتةوة. هةَلدةطريَ و بة سةري دةسكةكةياندا دةكا و دةخياتة سةر شاني

ئةوة بؤ ئةوةية بووك بزانيَ لةمةودوا . مسةكةيان ئةستوورة و تازة ثرِيشن لة ئاو. ئاخر مسن
بؤ ئةوةية بزانيَ دةبيَ خؤي لةبةر بارستايي كار و . قورسرتين كارةكاني ماَلةوة لة ئةستؤي ئةون

داماوة، خوشكم لة بن قورساييةكةيدا دةضةميَتةوة، بةآلم هةموو تيين خؤي كؤ . زةمحةت راطريَ



204 

 

. سةربةرز و بة شانازييةوة. تةوة و دةرِواثشيت قيت دةكا. دةكاتةوة، هةرضي قةوةتي هةيةتي
. لةبةردةرطاي ماَليَ، ورضةكؤن ـ خةووي ـ بة نان و خويَوة بة ثرييةوة ديَ. دةطاتةوة بةردةم ماَليَ

بووكيَ سةتَلةكان دادةنيَ و لةتيَ نان لة خويَيةكة وةردةدا و لة زاري دةنيَ و ئةوجار بة درؤ دةست 
 ةنتوورذةني دةستةي موتريبةكان تيَي دةضريكيَينَس. ئةوةش دابة. دةكا بة طريان

 
 بووكيَ مةطري مةباريَنة
 سةرهةَليَنة، سةر هةَليَنة

 خةسوو ليَت رازيية بووكيَ 
 سةتلَ سةتلَ ئاو بهيَنة

 
 .طةلَ برازاوا دةضن بةربووك بيَننة ماَلي ئاَلظيتزالة. شايةر دةرِؤن

. تا ئةودةم خوشكم سواري عارةبانةيةك دةكةن. وةخةريكن ميَزةكة بؤ ناني نيوةرِؤية دةرِازيَننة
 .دةي خؤ ديارة. منيش خؤم فرِيَ دةدةمة سةريَ

 ئةريَ دةكريَ دةست لةو سةرة كةضةَلةي ئيَمة هةَلطري؟. ـ ئةوة ديسان تؤي
 .ـ دةمةويَ هةموو شتيَك ببينم

 .ـ دةي باشة، سةير بكة
يَينَ و سواري عارةبانةكةي يازةكةي خوشكم ددايكمان ج. عارةبانةكة دةضيَتة بةر دةرطاي ماَلمان

دؤشةط و باَلنج و . سندووقيَكي سوورة و لة شاري كرِيويانة و جلوبةرطةكةي بووكيان تيَ ناوة. دةكا
. برازاوا لة تةنيشت بووكيَ دادةنيشيَ. ليَفة و بةتاني، هةر هةمووي لةسةر سندووقةكة هةَلدةضنن

هيَشتا جيَي دوو طؤرانيبيَذةكة . بة عارةبانةكةوة هةَلدةواسنطةجنةكان وةك هيَشووي تريَ، خؤيان 
عارةبانة بةو وةزع و رواَلةتةوة . نةةَليَن، ذيَي سازةكانيان شةرِياواي ليَدةدةن و واي د. ماوة سوار بن

 .هةتا رؤذ ئاوا دةبيَ بة ئاواييدا دةطةرِيَ. بة هةموو كؤآلنةكاني ديَدا دةسوورِيَتةوة
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زةماوةندةكة  يهةرضي خزم و كةسي هةمانة و حةزيان ليَبووة بةشدار. ئاوا دةبيَئيرت تاو خةريكة 
ئارةقة لة . دةهؤلَ و زورِنا بيَ ثسانةوة ليَي دةدةن. بن، لة حةوشةكةي ماَلي زاوا كؤبوونةتةوة

 .*ئاَلقةي شاييةكة، هةر ديَ و طةورةتر دةبيَتةوة. سيَبةندةيان دةضؤرِيَ

قةمضي لة ئامسان طظةي . زةنطوَلةي ئةسثةكان زرينطةيان ديَ. ا ريز كراونعارةبانة بة شويَن يةكرتد
بووك و زاوا دةضنة بةردةم . رادةوةسنت ناحيةكارواني عارةبانةكان لةبةردةم . تةقةي خؤشية. ديَ

دوايي دةضنة كليَسا و . لة دةفتةرةكاندا ناويان تؤمار دةكا قاميقامشايةتةكان لة دايرةي ئامار و 
طؤرانيبيَذ لة نةكاو . هورا تؤزي هةستاندووةجا دةضنةوة ماَليَ، كة لةويَ . رةيان دةبرِيَقةشة ما

زاوا لة شاني راسيت بووكيَ راوةستاوة و . خاوي دةكةنةوة و دةست دةكةن بة تةدارةك بيَ مةبارةك بيَ
رةي لةمبةرو لةوبةريشيان خةزووران، كة هةر كامة و مؤميَكي طةو. برازاواش لة شاني ضةثي
ئاَلقةي . مؤمةكان سثني و هةر كامة و قرديَلةيةكي سووريان ليَ بةسرتاوة. داطريساويان بةدةستةوةية

كة خولي سيَيةم . سةماكة سيَ جار بة دةوري قةرةجةكاندا كة لةو نيَوةندة راوةستاون، دةخوليَتةوة
وةي باشرت سةماي هؤرا تةواو بوو، خةَلكةكة وةك ديواريَكي طؤشيت، دةوراندةور راوةستاون، بؤ ئة

. لؤتييةقةرةجةكان بيَن و سةما بة ورضةكانيان بكةنببينن، ريَيان بؤ دةكةنةوة بؤ ئةوةي دةستةي 
ئاَلقةي سةماكة لة ضاوترووكانيَكدا دةشيَويَ و . مندالَ زراويان دةضيَ و بة زيق و هؤرِ رادةكةن

ورضبازةكان لة شاني . دوازدةن. رمورضةكان دةذميَ. مةيدانةكة دةكةويَتة دةسيت ورضبازةكانةوة
. ورض باويَشك دةدةن و درِدؤنطن. دةفة زةنطييةكانيان دةزرينطيَننةوةطؤرانيبيَذةكان رادةوةسنت و 

ورضباز داديَنةوة و هةنديَ قسةي رةمزاوي بة طويَياندا دةضثيَنن، نازيان دةكيَشن و بة ئةذنؤ ثاَليان 
نيان بة ثشتةملياندا دةكيَشن تا سةر كلكيان، وةك بَليَي ثيَوة دةنيَن و، داردةستة ئةستوورةكا

ريَك وةك . ورض غريةتيان وةبةر ديَ و هةَلدةستنة سةر ثاشوان و دةسيت يةك دةطرن. بيانالويَننةوة
دةهؤَلكوت لة دةهؤلَ دةدةن و زورِناذةن لة زورِنا . ضؤن بنيادةم دةست لة نيَو دةسيت يةكرت دةنيَن

هؤرا لة هةوةَليَش طةرمرت دةبيَتةوة و دةست دةكاتةوة بة . ديَننر دةنط هةَلدةتوورِيَنن و شاية
ورضةكان . خةَلكةكة بة ثاَلةثةستؤ وةك ديوار لة دةوري هؤرا كؤزيلكةيان بةستووة. سوورِانةوة

                                                           
*
 .واتة بة دوو سةرضؤثييش هةر هةَلنةدةستا. شاييةكة ئةوةندة طةورة ببؤوة، بة دوودةست هةَلنةدةطريا: الي خؤمان دةَليَن 
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ورضباز بة ضاوي لكرِيَذكراو، وةك شيَتان دةيف زةنطي ليَ . هةَلدةثةرِن، ريَك وةك دةستةيةك بنيادةم
 .زجنريي ورضةكان دةزرينطيَننةوةةن و، دةد

 .بنيادةمةكانيش. ورض لة سةما دةكةون
. ئةريَ كةس هةية طرؤيا دؤدايؤي ورضباز نةناسيَ؟ ورضبازةكاني ديكة، يان كورِين يان زاواي

من . باوة دؤدايؤ سةري زجنريةكةي ديديناي ديََلةورضة ثريةي طرتووة. دةستةكةيان دوازدة ورضي هةية
زؤر . ضاوي مةرِانني و مذؤَلي نيية.  ئةوةندة طةرِاوة، سةري نينؤكةكاني سواون. ة دةناسمئةو ورض
ورضةكاني ديكة لةو بضووكرتن، بةآلم . دةستةكةيان ثيَوةي دةنازن: ثرية، بةآلم زؤر بةهيَزة. بةتةمةنة

 .طةجنرت و طورجوطؤَلرت
 :طرؤيا دؤدايؤ دةَليَ

 .رةك بكاـ خوا ئةو زةماوةندة لة هةمووان مبا
ورضةكان كة . ي دةكةنةوةيبازةكاني ديكةش الساضور. شةوكآلوةكةي هةَلدةطريَ و دةيداتة ورضةكة

خةَلك وردة ثووَليان بؤ لة . هةستاونةتة سةر ثاشوويان، شةوكآلوةكان بةرةو الي خةَلكةكة رادةديَرن
ةكان كؤ دةبنةوة و تووكيان لة ورض. مندالَ ترسيان رةويوةتةوة. ورض باويَشك دةدةن. كآلوةكان دةكةن
تووي ورضةكة دةخةنة . بؤ رةواندنةوةي ترس هيض دةرمانك لة تووكةورض باشرت نيية. ليَ دةردةكيَشن

 .و هةستة بةسة، ضاك بوويةوة... سةر ئاطر و بةسةر دووكةَلةكةيدا دةنووشتيَنةوة
 .ـ ديدينا، وةرة ذووريَ، ببة بة بووك

 .ة رادةكيَشيَ و دةيباتة ذوورةكةي كاكة ئاَلظيتزاطرؤيا دؤدايؤ زجنريي ثريةورضةك
ئةواني ديكةش بؤ ئةوةي لة . بووك و زاوا و هةنديَ لة ميوانةكانيش خؤيان دةخزيَننة ذووريَ

ديََلةورض، بة قةَلةمبازيَك خؤي داويَتة سةر . سةيرةكة بيَبةش نةبن، هرووذم ديَننة بةر ثةجنةرةكان
ديََلةورض لةسةر تةختةكة خؤي . تةدارةك و مبارةك دةَليَ دؤدايؤ. تةختةخةوي بووك و زاوا

طرؤيا بةدةم . وةك بَليَي لة شتيَك برتسيَ. القي ويَك ديَينَ، دةسيت لةسةر ضاوي دادةنيَ. دةتليَنيَتةوة
ديدينا، كة لةسةر . طؤرانيطوتنةوة دةفةزةنطييةكة ليَ دةدا و زرِة لة زةنطوَلةكان هةَلدةستيَينَ

لةسةر طازةراي ثشت دةكةويَ و القي ليَك دةكاتةوة و . ذ بووة، باويَشكي سامناك دةداتةختةكة دريَ



207 

 

دةلةرزيَ . نيَوقةدي دةلةنطيَينَ. طواني رةش و ضرضن. بن زطي، كة تووكي سووري ثيَوةية، وةدةردةخا
ةي سةري ديسان دةسيت لةسةر ضاواني دادةنيَ و لةسةرخؤ دةناَليَينَ و ئاخريةك. و راني دةجووَليَينَ

 .دادةخا و لة تةختةكة ديَتة خواريَ
 :ورضبازةثريةكة بة خوشكم دةَليَ

 .ديََلةورضةكةم بةرةكةتي بة جيَوبانةكةت بةخشي. ـ بووكة خان، منداَلي جوان و طووثنت دةبيَ
ئاخرييةكةي ديدينا دةبةنة طةورِ و كؤَلييت مريشكةكان، بؤ ئةوةي نةخؤشيي ليَطرةوةيان ليَ دوور 

 .ة، دةيبةنة عةمبارةكة، بؤ ئةوةي بةروبوومةكةشيان بةثيت بيَ و بةرةكةتي تيَكةويَخباتةو
ثشتم ديَشيَ دؤدايؤ، بة ورضةكةت : باوة بضكؤ، لةسةر عةرزةكة دريَذ دةبيَ و بة ثريةورضبازةكة دةَليَ

 .بَليَ تؤزيَك ثشتم بشيَليَ
. ةستؤيةوة هةتا طويَزينطاني دةشيَليَديََلةورض طورج خؤي داويَتة سةر ثشتةملي ثريةثياو و لة ثشت

ئاخريةكةشي لةسةر كةمةري هةَلدةترووشكيَ و . بَليَي يةك بة يةك ماسوولكةكاني بؤ داماَليَوةك 
جومطةي هةر  هيَشتاكة باوة بضكؤ هةَلدةسيتَ، . تةقةتةق لة ئيَسك و طةوي ثريةثياوة هةَلدةستيَينَ

 .تةقةيان ديَ
 .ةـ ئؤخةيش، وةآل وةخؤ هامتةو

 .ئينجا دراويَكي ثةجنايي دةخاتة كآلوةكةي ورضبازةوة
ورضباز . ورضةكان بؤني ثيَوة دةكةن و دةمي تيَدةنيَن. ربة دارينةكةي ثرِ دةكا لة كةثةك" ورضةكؤن"

 .ديسان لة ثياَلة رةشة طَلينةكاندا مل دةنيَن لة شةراخبواردنةوة
وام بةزم و شاي و خواردن و خواردنةوةيةكة هةر لة ماَلي ئالظيتزاي زا. تاريكي طوندةكةي قووت داوة

 ...كةسوكاري خؤي، خزم و كةسي ئيَمة، دؤست و دراوسيَي هةردووالمان. مةثرسة
خةَلكي خواي دةخؤن و دةخؤنةوة و، كة زانيان ئيدي ورطيان جيَي هيض ديكةي نابيَتةوة و تا 

ئةطةر بةسةر ؤرانيبيَذةكان و، خنخناكة تيَيان ئاخنيوة، ئةوجار دةضنة حةوشة بؤالي لؤتي و ط
 .ثيَيانةوة خؤيان راطرن، ئةوا دةيكةنة سةماي هؤرا

 :كاتي دابةشكردني ديارييةكانة
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جطة . برازاوا كراسيَكي وةطري دةكةويَ، كة دةوراندةورةكةي طوَلدؤزي كراوة، بةربووكيش هةروا
وئةوبةريان دوو طوَلي طةورةي لةوةش، هةر كامة و دةسرؤكةيةكي طةورةيان ثيَ دةبرِدريَ، كة ئةمبةر

 .دةسرؤكةكان هةوريشمني و دةسضنن. سووريان ليَ دووراوة
برازاوا دارويَكي ثيَنج لةيي زيو لة طريفاني دةرديَينَ و لةسةر ئةو سينييةي دادةنيَ كة دةسرؤكةيةكي 

يَ، هةركةسة و ضةندي لةدةسيت د. ميوانةكاني ديكةش ضاو لةو دةكةن. بضووكيان بةسةردا داوة
ئةو ثارةية بؤ دابينكردني خةرج و . هةنديَ يةك شايي و هةنديَ دة شايي. دةيهاويَتة سةر سينييةكة

 .خمارجيي زةماوةندةكةية
بةيان ئةنطوتووة و ضيي نةماوة تاو هةَليَ، بةآلم بةر لةوةي تاو هةَليبَ، دوو ذن و دوو ثياو لةطةلَ 

بووكةطيان : كيَ، بؤ ئةوةي هةواَليَكي خؤشيان بدةنيَطؤرانيبيَذةكان دةضنة شويَن دايك و باوكي بوو
 .كض بوو

دواييش هةر كامة و دوو مريشكي سثي، كة ثةرِةكانيان سوور كردوون، . ئارةق بة مزطيَنيدةر دةدةن
 . لة دايك و باوكي بووكيَ بة مزطيَين وةردةطرن و بة ضةقةنةليَدان دةطةرِيَنةوة ماَلي زاوا

 .زاوا و بةربووك و برازاواية، كة بةرةو ماَلي باوكي بووكيَ بكةونة ريَ جا ئيَستا نؤرةي بووك و
لة مةوداي طةرِانةوةي راسثاردة خؤشخةبةرةكان و هاتين كةذاوةي بووك و زاوادا، دايكي بووكيَ، 

هةموو دادةنيشن و مل لة . ي سووريشي داناوة"راكي"ميَزيَكي تيَروتةسةلي رازاندووةتةوة و 
شةويَكي دريَذيان ثيَكةوة رابواردووة و سةمايةكي خؤشيان كردووة، هةر هةموو . خواردنيَ دةنيَن

 .برسيانة
هةر لةو دةمةدا كة خةَلكي خواي لة ماَلةكةي ئيَمة خةريكي خواردنةوةي راكي، لة ماَلي زاوا كة 

ئاطايان خؤشةكةدا، لةبةر سةما  كي ميواني طةنج بة دةوري ئاطرةتاقميَضةند طؤرانيبيَذ ماونةتةوة، 
 .لة خؤشيان نةماوة

 ئاظيَندريَيا تيَي دةضريكيَينَ
 هةستة بةشان هةَلثةرِة
 بووكيَ ئاطري طرتووة
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 . هةتا نويَذي نيوةرِؤ هةر دوو مالَ دةخؤن و دةخؤنةوة
دووشةممة دايك و باوكي بووكيَ لة دةوري يةكرتي كؤ دةبنةوة و حيساب و كيتابةكان ليَك دةكةنةو و 

خزم و . كراوةتةوة دةيذميَرن، بؤ ئةوةي دةركةويَ بووك و زاوا ضيان هةية و ضيان نييةئةو ثارةيةي كؤ 
سيَ شةممة بةيانييةكةي، خوشكم سيَ . كةس ضوونةتةوة ماَلي خؤيان، بةآلم شايي هةر دةطةرِيَ
و ئةوي " داواي ليَبوردن و ئةمةطداري"بوخضة دةثيَضيَتةوة، يةكيان ديَنيَتةوة ماَلي خؤمان وةك 

يكةش دةباتة ماَلي باوكة تةعمديدييةكةي و ديسان هةر بةو ناونيشانة و، سيَهةميش دةباتة ماَلي د
 .زةمحةتيان ثيَوة كيَشاوة و لةطةَلي ماندوو بوونبرازاوا، بؤ ئةوةي سثاسي ئةو كةسانة بكا 

بووة و  وةك تةشي باريك. ضةند رؤذ دواتر سةروسةكيت ئيَظانطلني لة ماَلةكةمان ثةيدا دةبيَتةوة
 .دةموضاوي رووشاوة و ضاوي راستةي هةَلمساوة

 ـ ئةوة ض بةآليةكت بةسةر هاتووة كضم؟
خوشكم لة تةنيشت تةختةكةي ئيَمةوة دادةنيشيَ و دةموضاوي دةخاتة نيَو لةثي دةستييةوة و جا 

 .ماوةيةك فرميَسك هةَلدةوةريَينَ... وةرة بطري
 ـ باشة بؤ؟
 ...ـ ميَردةكةم

 هةَلبةزيوةتةوة؟ ـ قسةتان ليَك
. ـ نا، دويَ شةويَ بة مةسيت هاتةوة ماَليَ، ليَم ثرسي لةكويَ بووة، بة مست و ثيَلةقة تيَم بةربوو

 .بيَت و خؤم النةداباية، هةر كويَري دةكردم
* 
* 
* 

 .جطة لة ماماليطا و نؤكاو، هيضي ديكةمان نيية بيخؤين .رؤذاني رؤذوو تةواو نةبوو
 .ضاوةرِيَي بةهارين
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. طيابةختكردوواني شؤرِش لةبري نةكراونهيَشتا . ةهاري ئةمسالَ ئيرت خةَلك وةك ثار شؤرِش ناكةنب
 .بريندار و زامار و قينهةَلطرتوو. ئةوانةي بةزيندوويي دةرضوون، زؤربةيان نقوستان بوون

 .جةندةرمة ضاويان بةسةرمانةوةية
 .ضاوةرِيَي بةهارين

 .كوآلو دةخؤين سَلمؤكةدةبيَتةوة، هيض نةبيَ ئةودةم ماماليطا و بةهار كة داهات، ديسان زطمان تيَر 
كة بةهار . باوةش باوةش سَلمؤكة شني دةبيَلة قوَلكةيةكدا، كة لةو سةري حةوشةكةي ماَلةوةمانة، 

داهات، ذنان لةو سةري ديَوة ديَن و بة حةوشةكةي ئيَمة دا دةضنة بن سثيندارةكة و ضةندي دَليان 
 .ةسطةسك و سَلمؤكة دةرِننةوةخبوازيَ لةويَ ط
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 كتيَيب دووةم
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3 
 مجكةكان

 

خؤمانة، لة كؤلَ بكةينةوة  بؤ ئةوةي كاروباري ئةو زةويوزارانةي باري زةمحةتةكةيان هةر لة ئةستؤي
و ئةو ضةند ثةَلة زةوييةش كة دةبيَ بؤ ئاغاي بدرووينةوة، زووي تةواو بكةين، هةر لة ئةوةَلي 

ديارة هةر لةطةلَ ئةوان، . بيَكا و ميسريليؤ و ئؤييَ ريَك دةكةوين بؤ هةرةوةز بةهاريَوة لةطةلَ ماَلي
 .نةك لةطةلَ ماَلةكاني دي

ئاَلبيؤنيَك، كة هةر بة دوو : نويَ و سووكي درويَنةيان هةية ضونكة مةكينةيةكيلةطةلَ ماَلي بيَكا، 
 :كرتةيان ديَرةوة دةمةطاسنةكاني دةَليَي مووسي دةالكني و هةر لة دوو. طا دةكيَشريَ

 .ـ طويَت ليَية؟ ئاَلبيؤني ماَلي بيَكاية
 .لةطةلَ ميسريليؤكان، ضونكة ئةوانيش بة قةد ئيَمةن، لة سةر يةك دةبينة دة كةس

 .هةر لةبةر ئةوةي بة دوو كةسيان، كاري ضوار كةسان دةكةن... بةآلم ماَلي ئؤييَ
 .ن؟ ذنةكةت لةسةر مانط و رؤذي خؤيةتيـ هةر بةراست، دا بَليَ بزامن ئؤييَ، دةبيَ ض بكةي

 .ـ دةي جا ضيية؟ جطة لةوةش، دةزانني ضةند مانط و رؤذة و، دواي درويَنة منداَلةكةي دةبيَ
 .هةرضؤنيَك بيَ، بةرِةي خؤمان لة قورِيَ ديَنينة دةريَ. ـ دةي باشة، ثيَكةوةين

بة . ةخيَك لةو الي خانووةكةمانةوةيةةرسنيو ف. ئةو كيََلطةيةكي دةبيَ بيدرووينةوة، لة بادؤلياساية
لة وةرزي درويَنةدا، خةَلكي . ريَك نيوةي شةويَ بةخةبةر ديَني. عارةبانة خؤمان دةطةيةنينة ئةويَ
كةَلةشيَرةكان و بةر لةوانيش، . كةَلةشيَر لة خةومان هةَلدةستيَنن. ئاوايي لة نيوةي شةويَوة بةخةبةرن

 .وا بكةويَ و لةطةلَ ئاغا كآلومان تيَكةلَ بيَلة ترسي ئةوةي نةكا كارةكةمان وةد
 .ــ هةي ي ي هااا

خةو، ثيََلوةكامنان ويَك . عارةبانةكة ددانةضريِة دةكا و قرضةي ديَ و دةجووَليَ. ريَطةكة نةرم و سثيية
 .وةنةوز دةدةينةوةديَينَ و دةياخناتةوة سةر يةك، لة قووني عارةبانةكةدا ديسان 

 ..ـ هةي ي هااا
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 .شقارتةيةك ليَ دةدا بؤ ئةوةي جطةرةكةي داطرييَينَ باوكم
ئةستيَرةكان وةك ميوةيةكي طةيو، بة . خرِ، وةك طومبةز. لة ذوور سةرمانةوة ئامسانةكة قوولَ و بيَبنة

 .لكوثؤي داريَكي نةديارةوة ـ داري شةوةوة ـ شؤرِ بوونةتةوة
 مانط كوانيَ؟

 .هيض سؤراغي نيية
 .دةَليَي دووكةآلويية كة مانطةشةو نيية، ئامسان

 .كة مانطةشةو نيية، دةَليَي ئةستيَرة لة زةوي نزيكرتن
 .كة مانطةشةو نيية، ئةستيَرةكان درشترت ديارن

 ئةطةر دةست بؤ ضَلووكي سثيندارةكة بةري، دةتواني يةك يةكيان ليَ بكةيةوة؟
 .نا ناتوامن

 ئةي بؤ دةَليَي ئةستيَرةكان لة زةوي نزيكرتن؟
 .يستم شتيَكم طوتيبَو... هةي ي 

 .طوَلي مروارين. خةريكة بةردةبنةوة. هةنديَكيان سثيرتن
 .ئةوانة بةهيَن: ئةواني ديكة زةردن
كرؤر كرؤر ئةستيَرة، ئامسانيان تا ئةو شويَنةي ئامسان و زةوي دةطةنةوة يةكرت، . ئامسانيان ثرِ كردووة

 .ثرِ كردووة
 لةو ذوورسةرة ئةستيَرة

 رةلةو خوارةوة ئةستيَ
 شنةي بةيان ض ساردة
 بة ئةستيَراندا دةطةرِيَ

 ئةستيَرة ببة يارمان
 زةردةت بيَيتَ و جوان بيَ
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 ـ ئةو ورتة ورتةت لة ضيية دارييَ؟
ئةي ... ئةوةش ورضةزلةية، ئةوي ديكةش ورضةقوَلة". ريَطةي شرييية"سةير بكة داية، ئةوة . ـ هيض
 .؟ حةز دةكةم شيَر ببينم"شيَر"كوانيَ 
 يَك بيَدةنط دةبي سةلكةبزووت؟ـ تؤز

 .بيَدةنط دةمب
. خؤي ون دةبيَ، دةسرِيَتةوة. داويَكي شيين درةوشاوة بة شويَن خؤيدا ديَينَ. ئةستيَرةكة دةخوشيَ

ئةستيَرةيةك رادةخوشيَ و يةكي ديكةش . ديارة يةكيَك مردووة. جا ئةوجارة كلكةكةي. نةديار دةبيَ
 .تةنانةت لة ريَطةي شريييشةوة. ةر ئةستيَرةية و دةخوشيَه. بةدوويدا، ديسانيش يةكيَكي دي

 .م ديتةوة"شيَر"ـ دايكة، 
 .ـ كلكي بطرة

 .ـ ئاخ
خؤي لة عارةبانةكة . نارِةحةتة كة خةوةكةيم زرِاندووة. كار كاري ئيؤنة. سيخورمةيةك لة كةلةكةم

 .تؤزيَك طةرمي بيَتةوةدةرِوا، بةشكم . ئيرت خةوي ليَ ناكةويَ. خواريَ و دةرِوافرِيَ دةداتة 
 ـ هةي ي هااا

 .ئيرت خةريكني لة ياَلةكة سةردةكةوين. لة ئاسنةرِيَ ثةرِيوينةتةوة
 ـ بةرميلةكةتان ثرِ كردووة لة ئاو؟

 .ـ ثرِمان كردووة
 ـ ئةي هةمبانةكة؟

 .ـ ئةويش
ة هيَدي هيَدي لة ثشتةوةمان، لة ثيَشمانةوة، لة شاني راستمان، ضةمثان دةوراندةورمان عارةبانةية، ك

هةر . ذنةكانيش هةروا. هيض كام لة كورِةكان طؤراني ناَليَن. بةرةو طةمنةجارِةكان بةرِيَوةن
 .لةوانةية ئامسانيش طؤراني بَليَ، وا ديارة ئيَمة نايبيسني. طةمنةجارِةكةي دةنطي ديَ

 ـ ئةويَ كويَية؟
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 .نيكؤاليـ منم، 
 .ـ ئاطرت ثيَية؟ من ضةرخةكةمم بزر كردووة

 .ثيَمة ـ
نةكا بضنة . رةنطيان دةبزرِكيَ و دةَليَي بةرةو ناخي ئامسان هةَلدةكشيَن. ئةستيَرةكان ئيرت ناخوشيَن

تةنطي . ئةستيَرةكان بة رؤذ دةخةون و بة شةو بةخةبةرن. ثشت ثةردة ئاشينةكةي ئامسان بنوون
بنيادةم و شيو و دؤلَ و ثيَدةشت و  ئيَواريَ لة قوذبنةكانيان ديَنة دةريَ و ضاو بة زةويدا دةطيَرِن بزانن

 .دارستانةكان ضؤن ثشوو دةدةن
 ـ وا نيية باوكة؟

 .ئةطةر جيَيةك خوايةكي ليَ بيَ. خوا نةبيَ كةس نازانيَ. ـ لةوانةية
. دوايي وردة وردة زةرد دةبيَ و ئةوجار سوور هةَلدةطةرِيَ. تاريكورِووني بةياني، ئاسؤ سثي دادةطةرِيَ

 .طايةكان دةكا باوكم هؤ ورة لة
 ـ هةي ي هاااا

 .بة سةري كلكيان لة شانوثيلي خؤيان دةدةن. طايةكان هةنطاو دةنيَن
 .طةيشتيينَ

. نري، لة ئةستؤي طايةكان دادةماَلني و بةثةلة ضةند باوةشيَك طيا دةرِنينةوة و دةخيةينة بةردةميان
وا دةزانيَ ضةندةمان حةز ليَية خ. ضةندةيان طةمني طةيو ثيَ خؤشرتةخوا دةزانيَ ئةو حةيوانانة 

ئةطةر ئاطامان . خؤ طةمني خؤمان نيية. بةآلم هةقمان نيية. توانيبامان تاقة طوَلةطةمنيَكيان بدةيينَ
 :ثار وام بةسةر هات.... ليَ نةبيَ و طايةكان بضنة نيَو طةمنةكة هةر باسي سةرة

هةور سةريان . ضاوم لة ئامسان برِيبوو. ؤية بوونويَذي نيوةرِ. طايةكامن بردبوو لةو ثووشةدا بيانلةوةرِيَنم
يةكيَك . لة سةيركردنيان تيَر نةدةبووم كة جاري وابوو وةك طاكيَوييان ليَ دةهاتلة دووي يةك نابوو، 

خةريك بوو كاويَذي دةكردةوة، كة شةقوهؤرِ . لة طايةكان ضووة دةم طةمنةكة و قةثاَليَك طةمني خوارد
 .ثةيدا بوو

 .ـ وةي دايكة
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نيَو شامن وةك هةنار زاري كردةوة و . قةمضييةكةي طانتزا ثشتةملي ثيَكام و وةك ماريَك تيَم ئاآل
. تا ئةودةم نةمدةزاني ض ذانيَكي هةية. هةي كافر، قةمضي ئاطرت تيَبةر دةدا. خويَن فيضقةي كرد

تمي داوة، لة هةر دةتطوت هةورةتريشقة لة ثش. شوخاَلةكةي لةسةر ثشتمة هيَشتا. ئيَستا دةزامن
 .سةر شاني راستمةوة تا كةلةكةي ضةثم
 :باوكم ثرِي دا كةَلةوةكة و هةراي كرد

 ...ـ ئةي هاوار، كورِة كوشتت
 .كةَلةوةكة ئاسنة
 .نةمكوشت، كردمة بنيادةم: طوتي. طانتزا سوار بوو

انةوةستا و بةآلم ر. خؤ راي نةكردباية باوكم ميَشكي سةري هارِيبوو. ئةسثي لينطدا و بؤي دةرضوو
 .شانسي هيَنا. دةرضوو

تةنانةت ئاغاش تا ئيَستا . كةس ناويَريَ بة باوكم بَليَ ثشيت ضاوت برؤية. طانتزا لة باوكم تؤقيوة
 جا ضؤن كويَخايةكي بةرِةآل دةويَريَ وا بَليَ؟. شيت واي نةكردووة

ي ساردوسووكي بة بامب هةنديَ قسةلة نةطبةتي و نةزاني ضةند مانطيَك لةوة ثيَش، ذووتيَي ثؤليس 
هيض . هةر خؤي ثيَشان نةداتةوةبامب ئاد و بةَليَين بةخؤي دا، . وت، ئةويش لةسةر خوت و خؤرِاييط

خؤ جطة لة داريَك . ئيَستاش كة ئيَستاية، لةبزي دةلةبزي نةطةرِا. ومقؤمقؤشي لةطةلَ نةكردبو
. بةآلم ثؤليسة ضةكي ثيَ بوو. ووئةويش بؤ ئةوةي سةطةلي لةخؤي ثيَ دةركا، هيضي بةدةستةوة نةب

بةو حاَلةشةوة هةر ئةو شةوة باوكم لةسةر ئةو ثردةي وا ذؤتيَ ثيَيدا دةثةرِييةوة بؤ ئةوبةري 
تفةنطةكةي ليَ . رووبارةكة، خؤي ليَ مات دا و بة مست و ثيَلةقة ثشيت لة زطي نةرمرت كرد

. خؤ ديارة نةيدةويست بيكوذيَ. ة بهاويَئةستاند و هيَناية دةم ئاوةكة و ناضاري كرد خؤي لة ئاوةك
 .ئةطةرضي كوشتباشي هةر هةقي بوو

 .شةوطةرِةكان ذؤتيَيان بةبيَهؤشي دؤزييةوة و برديانةوة ثؤليسخانة و لةويَ وةهؤش خؤيان هيَناوة
 ـ ئةوة كيَ واي بةسةر هيَناوي؟
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ثياوكوذينة، ... كةومت لةو تاريكةسةالتةدا ثيَش خؤمم نةدي و هةَلخليسكام و لة ضؤمةكة. ـ كةس
 خؤ ملتان نةكشاوة، بؤ دوو ئاسنةثةرذين لةمبةروبةري ئةو ثردة نادةن؟

 .ـ قوربان، خؤ ثردةكة ثةرذينيَكي زؤر قاميي هةية
 .ـ كة من دةَليَم نيةتي، واتة نيةتي و تةواو

 .ـ بةَليَ طةورةم، نيةتي
. ناضار بوو ماوةيةك بةجيَ و بان بكةويَ. ذؤتيَ دةيناآلند و ليَوي دةكرؤشت و سةري مسيََلي دةجاوي

اليانربد . كي ديكةكة هةستاو و ثيَي طرتةوة، ضووة ناوةند و داواي كرد لةو شويَنة بيطويَزنةوة جيَية
 .نايب عةريف نيكؤالي ميَلؤضيَل. و ميَلؤضيَليان لةجيَي دانا

 .بةينمان لةطةلَ ئةوةشيان زؤر خؤش نيية
 .وونيَخةَلك لة ثيَش ئيَمةدا طةيشت

تاويَك دواتر . وةك ميكانيكيَك ليَي شارةزاية. بيَكا خةريكي ضةوركردني مةكينةي درويَنةكةيةتي
 .ميسريليؤش دةطاتيَ، لةطةلَ ذن و كض و كورِةكاني

". حةوت ناوكة: "ناوي ئيليناية، بةآلم لة ديَ ثيَي دةَليَن. ذنةكةي لةو حةكةدارانةي رؤذطارة
ديارة ئةوة زؤر طرينط نيية، ضونكة كضي ئاوا لة . حةكةدارتركضةكانيشي يةكيَك لةوي دي 
طرينط ئةوةي ثاش ئةو هةمووة قسةية، ئيرت هيض كورِيَك بة . ديَيةكةماندا يةك و دووان نني

 .تووريَكيشي ناويَن
 ."ديََلة سةط"ناويان ناوة ميسريليؤ تاقة كورِيَكي هةية، كة 

، باوكي "كورِة تاقانةكةم"، دايكي دةَليَ "كاكمان" خوشكةكاني كة قسةي لةطةلَ دةكةن، دةَليَن
: ، بةآلم كة يةكيَكي خيَزانةكةيان بانطي دةكا، هةر ثيَي دةَليَ"ئةو هةتيوة بيَكارة تةوةزةلةم"دةَليَ 

 ."كورِة هؤي يارؤييَ"
. طويَي لة هةموو شتيَك دةبيَ و هةموو شتيَكيش دةزانيَ، بةآلم قسةي ثيَ ناكريَ" ديََلةسةط"
بنيادةم كة طويَي لةو دةنطانة دةبيَ، ناتوانيَ بَليَ . ةنديَ دةنطي طرِ و ناخؤش لة قورِطي ديَتة دةريَه

. لة دةنطي فآلنةي مةلي سةيروسةمةرةي نيَو زؤنطاو، يان قرووضكةي سةيةك. لة ضي دةضن
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و، كة لة دةنطي جاريَكيان هةتيوة بةرِةآلي ئاوايي لة نيَو خؤياندا لةسةر دةنطةكةي كردبوويانة طريَ
ئيدي كةس ناوةكةي خؤي . ي بةستؤدا برِدرا"ديَلةسةط"ديََلةسةطيَك دةضيَ، ئيدي لةو رؤذةوة ناوي 

زؤر شت هةن لةبري دةضنةوة، ناميَنن و ئيرت كةسيش سةروسؤراغيان ناطريَ، وةك هةر . لةبري نةماوة
 .ةي بةستؤدا برِا و ليَي نةسرِايةو"ديََلةسةط"ناتؤرةي . نةبووبيَن

منداَليَكي نةرمونيان و دَلثاكة و جطة لة . و ثيَشي ناخؤش نيية" ديََلةسةط"منيش هةر ثيَي دةَليَم 
. برؤي دريَذ و ثرِن و ضاوي كةسك كةسك، وةك ضاوي زةردةقؤرِة. هةموو ئةوشتانة، زؤريش ذيكةَلةية

 .هةمووان ئةوة دةزانن. وةك كةريش كار دةكا
 ـ ئؤييَ نةهاتووة؟

 .ا، بةآلم ديَـ نا هيَشت
ئامسانيَك كة تا . تةنانةت، هةر دةَليَي شةومن ئامسانيشي خووساندووة. طةمن تةرِة. طذ و طيا تةرِن

 .بةياني شةومني ليَ باريوة
 ...ـ كوورِ، كوورِ، كوورِ

قةتيَ ـ كة دةَليَن بة . دةنطي ئةو كوورِكوورِانةي لة نيَو طةمنةكةدا خؤيان شاردووةتةوة، ديَ
ةكي ناديار بة تةشقي ئامسانةوة هةَلواسراوة ـ سةرخؤشي تيشكي هةتاوةكة، دةنطة داوةدةزوو

كآلوة سوورةي طوآلَلة بة دوطمة رِةشةكةيانةوة، لة . خؤشةكةي ليَ هةَليَناوة و بة دةشتةكةيدا بةشيوة
آلوم؟ هةر دةَليَي كوا ك. طوآلَلةكان هةَلدةثسيَنم و لة كآلوةكةميان دةدةم. نيَو طوَلةطةمناندا ديارن

 .لةبرييشم نةبوو كآلوم نيية
ئةوة دةبيين، ئيَمة هةر . خؤر خةريكة ديَتة ضةقي ئامسان. ـ طايةكان لة مةكينةي درويَنةكة دةكةن

 .خةريكني خؤمان دةطنخيَنني
 .ئةو طةوزة دةسنيشان دةكةين، كة ئةمرِؤ دةبيَ بيربِين

لة دةوروبةرمانةوة . ضةقةضةق دةنطي ديَئالبيؤن، . تيشكةكة، وةك ئاويَكي روون نوقمي كردووين
باقةكان هةَلدةطرين و لةسةر . طةمن باقة باقة دةكةونة خواريَ. دةنطي مةكينةكاني ديكةش ديَ

. ئةو سيَ مةَلؤ طةمنةي بة طورزة و باقةبيَنيَك ليَك بةسرتاون، دةكةينة باقة. يةكيان دادةنيَني
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 ي بدا و تا ئيَواريَ لة شويَنيَك دةيكةينة خؤيان، بؤباقةكةش قيت دةكةينةوة بؤ ئةوةي جوان تاو ليَ
 .باشرت هةَلربينطيَئةوةية 
دةبواية حةفتةيةك . ةطةلَ ماَليَك يةكمان نةطرتباية، ناضار بووين بة داس درويَنة بكةينئةطةر ل

خويَن  وةكوو بؤق لةسةر ضينضكان برِؤين و، ئةذنؤ رووتةكامنان بة درِك و داسووي طوَلةطةمنان شةآلَلي
ئيَستا بةو حاَلةمانةوة هةَلبةز و ... بكةين و سةر و ثشتمان لةبةر قرضةي هةتاوةكة بربذيَنني

 .دابةزمان كةمرتة
 .ئيَوة كة لة ذيانتاندا ثشتتان بؤ درويَنة دانةنواندووة، قةت نازانن نانيَك بايي ضةندةية

 .ئيَوة هةر دةزانن نان تامةكةي ضؤنة
وةك ماينيَكي شةكةت . ذنةكةشي بةدوايةوة. يةشةآلَلي ئارةقةيَ،دةطات. ئةوةش تيتزائؤييَ

مةبةست لةتيَك . خواردن. هانكةهانكيَيت و توورةكة و نانةبةرة و خواردنةكةياني بةكؤَلةوةية
 .هةر ئةوةندة و برِايةوة. ماماليطاية و هيَلكةيةك و هةنديَ تةرِةثياز

 .جوانة، دوو زاركي هةيةجةرِةيةكي . ئؤييَ خؤيشي جةرِةي ئاوةكة ديَينَ
 درويَنةي ئيَمة لةكويَوةية؟ـ 

 .ـ لةويَوة
. مةزراي بيَربِانةوةي طةمن. هةتا ضاو هةتةر دةكا، تا نيَو دانوب، لة طةمن بةوالوة هيض ديار نيية

يةي دةضيَتةوة رؤشي، هةر بةالي باكووردا، هةتا ئةو شارِيَ. طةمنيَك، هةر طوَليَكي هيَندةي ثاسارييةك
با، خشةي طةآلكانيان ديَينَ و بةاللة . طةمنةشاميي سةوز و بةرز. و كيََلطةي طةمنةشامييةهةمو

 .ريشنةكاني دةلةريَنيَتةوة
 ...ةوانةي خوارووئ.... ئيَوة... ـ كورِة هؤؤؤؤ

 .ئةوة دةنطي طانتزاية
يكي شؤرِ هةر بؤية بنيادةم هةميشة دداني دةبيينَ و، بةردةوام ل. طانتزاي دةشتةوان ليَوي كةتة

 .بؤية ئيَستا ليَوي نيية. بة مةلؤتكةيي، مريشك دندووكيان لة ليَوي داو و خواردوويانة. بووةتةوة
 .ـ كار بكةن، رامةوةسنت، دةي جبووَليَنةوة
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 .ـ زؤر دةميَكة دةستمان ثيَ كردووة
 هةتاو. بةو ثشتةوة، كة خةريكة دةشكيَ، مةَلؤ طةمنةكان هةَلدةطرين و دةيانكةينة باقة

دةست و ثيَمان . ئةوةندة داهاتووينةوة، ثشتمان دةزيرِيَينَ. خؤ مةزرا نيية مةقةَلة. دةمانربذييَنَ
طؤشتة . خويَنةكة دةمةييَ. خؤَلي بةسةردا دةكةين و هةولَ دةدةين خويَنةكةي راطرين. شةآلَلي خويَنة

يَتة سةر ئيَسقان، تؤزيَك ئةطةر زاري زؤر داثضرِييبَ، ياني طةيب. شةقاربووةكة زاري ويَك ديَتةوة
بنيادةم لة داخان دداني ضريِ . وا دةبرذيَتةوة وةختة ضاومان دةربيَ. دةكشيَينةوة و ميزي ثيَدادةكةين

 .زؤر دةبرذيَتةوة، بةَليَ، بةآلم تةواو دةبيَ. دةكاتةوة
 .ـ دةي كورِينة، دةي

 .خؤ ئيَمة كة هةزار جار ماشةآل هةر وا دةجووَليَني
هيَشتا لةبريي نةضووةتةوة كة . و بة ثاريَزيشةوةبوو بانطي كردين، بةآلم لة زؤر دوورةوة ئةوة طانتزا 

باوكيشم نة هيض شتيَكي لةبري دةضيَتةوة و نة . باوكم ضؤن ثرِي دابووة كةَلةوةكة و ئامبازي ببوو
. بانك تةنانةت بة زيادةيةكي زؤرةوة، وةك قةرزةكاني. بة زيادةوة دةيداتةوة. ليَشي خؤش دةبيَ

تةنانةت لة . اني ئاغا لة بن ثيَياندا فليقاندبوويانةوةئةطةر وا نةبواية، ئيَستا جةندرمة و دةشتةوانةك
لة نيَو لوولةيةكي سثيي بريقةداري يشدا، كة خةَلكي شارة و ملي قاميقامبن ثيَ و ثؤستاَلة رةقةكاني 

 .شةق و رةقدا قةتيس ماوة و بةمالوالدا دةسوورِيَ
. سةرم قورس و رووتة. ثيَم دةبرذيَنةوة. دةستم دةبرذيَنةوة. بة طيامنةوة دةنووسيَ. ووساوةكراسةكةم خ

باشة ضؤن دةسرِدريَتةوة؟ بة ضي دةكريَ بيسرِيتةوة؟ بةسةر دةموضاومدا . خورِخورِ ئارةقةم ليَ دةضؤرِيَ
زةوي و خاكةكة تةرِ  ليَي طةرِيَ با بتكيَتة سةر. تامةكةي تفتة. لووزةو دةبةسيتَ و ديَتة زارمةوة

ئاخر خاك بة ئارةقةي لةشي بنيادةم ... لةو قسةقؤرِة.. .فيَنك بيَتةوة بةشكم خاكةكة تؤزيَك. بكا
 فيَنك دةبيَتةوة؟

ئيلينا دةكةويَتة ريَ بةرةو الي طةمنةشامية . هةر وا بةرةو نيَوةندي ئامسان. هةتاو بةرز دةبيَتةوة
باشة بؤضي خؤيان . هيَندةي كيَشاني قونضكة جطةرةيةك. ابازؤر ن. ئيؤني براشم هةروةتر. ضرِةكة
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و دةضنةوة نيَو سةثانةكان . دةشارنةوة؟ هةركامة و لة اليةكي كيََلطةي طةمنةشامييةكةوة ديَنة دةريَ
 .سةر جيَيةكةي خؤيان و مل لة كار دةنيَنةوة و دةكةونة ثيَش ئةواني ديكةش

ةواني ثيَشوو هيي بيَكا بوون، جا ئيَستا نؤرةي طاي ئ. طايةكاني مةكينةي درويَنةكة دةطؤرِين
ئاخر طاي ئةو طةورةتر . دوانيوةرِؤ طاي ميسريليؤيان تيَ دةكةين، كة هةتا شةويَ كار بكةن. ئيَمةية

 .طاي ميسريليؤ هيي مؤلداظني، ريَك وةكوو ذنةكةي. و بةتاقةترتن
بةآلم . دةنطي دةتطوت دةنطي مششاَلة .ئيلينا كة هاتة طوندةكةي ئيَمة، زاراوةيةكي ديكةي هةبوو

ئيرت كة طويَت لة دةنطي . زاراوة مؤلداظييةكةي نةماوة. ئيَستا ئةويش وةك خؤمان قسة دةكائيرت 
لةطةلَ ئةوةشدا لةطةلَ ذنةكاني ديكةي الي . دةبيَ، هيض ثيَت وا نيية لة جيَيةكي دوورةوة هاتووة

يَ ناخي دةكوَليَ و بة جؤريَك دةبيَ كولَ و كؤي خؤي بةردةوام دةَل. خؤمان، عةرز و ئامساني فةرقة
جَلةوي بؤ بةرداوة بؤ ئةوةي ضيي : ميسريليؤيش هةر طويَي بة هةوةسبازييةكاني نابزويَ. دامركيَينَ

ذنان دةنطؤيان ئةو كوَلةي دانامركيَتةوة، جا ضونكة بةردةوام ئاطري تيَبةربووة و . دَلي ديَينَ، بيكا
تووشي هةر ثياويَك بيَ، ، وةدرؤيان خباتةوةئيليناش بؤ ئةوةي . ناوكي هةية ، كة حةوتداخستووة

بةآلم سةرةرِاي ئةوةي توانيويشيَيت ثيَشاني . تةشك و داويَين هةَلدةداتةوة و ناوكيان ثيَشان دةدا
تاقة . هةموواني بدات كة هةر يةك ناوكي هةية، ديسانيش ناتؤرةي حةوت ناوكي هةر بةسةردا برِدرا

 .يَكي هةيةتي، ئةوةية، هةر سيَ كضةكةشي ضوونةتةوة سةرخؤيخةم
 .ـ هةي ي ي هااااا، هؤؤؤؤ وةرةوة 

 .ديارة بةشي خؤم طةورة بوومة. ئيَستا ئيرت من هؤوةرةوة لة طايةكان دةكةم
ئةوة هةر بةدةوري مةزراكةدا دةسوورِيَينةوة و، مةزراكةش ضةندي طةمني ثرت ليَ بدرووينةوة، ئةوةندة 

لة بنيادةمةكان . باقةي طةمن كة وةك بنيادةم لةسةر ثيَ راوةستاون، ريز دةبن. ةتر ديَتة بةرضاوطةور
 .طوَلة خؤآلويَكانيشيان دةَليَي مووي لةشن طرذ بوونةتةوة. قةَلةوتر بةآلم كورترت

 .بة بةردةم ئيلينادا تيَدةثةرِم
 .ان بدةمدارية، وةرة بضينة نيَو طةمنةشامييةكان شتيَكت ثيَش: دةَليَ

 ـ ناوكت؟ تؤ حةوت ناوكت هةية دادة ئيلينا؟
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 :ئؤييَ طويَي ليَ دةبيَ و ئاورِ لة حةوت ناوك دةداتةوة و دةَليَ
 ـ ئةوة ذنةتيوة تؤ حةيات نيية؟ ئةوجار لة منداآلنت هةَلكيَآلوة؟

 .وةرة با برِؤين دارية... زؤر لة من بضووكرت نيية. ـ هةتيوة، خؤ ئةوة ئيدي مندالَ نيية
 .ـ خوا لة جيَيةكي ديكةوة رسقت بدا

 .ئيدي طايةكان ليَ دةخورِمةوة
 .ئالبيؤن ضركةي ديَ، ضرك ضرك

ئيلينا لةطةلَ طؤطؤي كورِة طةورةكةي بيَكا، كة دةَليَن قالؤنضة دةموضاويان خواردووة، لة نيَو 
 .ةمنةشامييةكانهةتا ئيَواريَ لةطةلَ زؤري ديكةش دةضيَتة ثشت ط. طةمنةشامييةكاندا بزر دةبيَ

خؤزطة دايداتة . ثةَلةهةوري وةك جليَكي تيسكن و ريشالَ ريشالَ ديَن و لةسةر يةك كةَلةكة دةبن
ةوة و هةواكة تؤزيَك شيَدار بكا و تةشقي خؤرةكة بارانيَكي سةربةكآلوة بيَ و بربِيَت. طؤثالَ باران

 .ةبرذيَتؤزيَك عةرزةكة فيَنك بكاتةوة بؤ ئةوةي بين ثيَم ن. بشكيَينَ
 ضةندةيان خؤلَ بةسةردا بكةم؟. بين ثيَم دوو بريين طةورةي تيَكةوتووة

 .خويَنةكة دةكوَليَ و ديَتة دةريَ و دةمةييَ
 ...ئاي خؤزطة ريَذنةيةك

هةر نةبيَ خؤزطة قوماشيَكمان هةبواية كة بة دوو داران سةيوانيَكمان ثيَ دروست دةكرد بؤ ئةوةي 
 .سيَبةرمان ليَ بكا

بةسةر دانوبدا تيَثةرِيوة و زؤر دوور كةوتووةتةوة، لة داويَين ضياكاني . بةرةو دانوب دةكشيَ هةورةكة
بةَلكان كة رؤذة تاو و ساوةكان لووتكة خرِ و رذد و خةختةتي و ماش و برجني و رووتةنةكانيان دةبينم 

 .و لةبةر تاوةكة دةدرةوشيَتةوة
الي بؤلطارةكان، بةآلم مةلةم تيَدا كردووة و هةتا  تا ئيَستا لة دانوب نةثةرِيومةوة و نةضوومةتة

 .مانطيَكي ديكةش كة خةرمان هةَلدةطرييَتةوة، ديسان هةَلدةكةويَتةوة كة مةلةي تيَدا بكةمةوة
هةر بؤية ئةمري كردووة بةشيَك  .طةمنةكةي ئاغا ئةوةندة زؤرة، هةموو عةمبارةكانيش بةشي ناكةن

فةرمان فةرماني ئةوة . ؤرِانةي لة قةراغ دانوب لةنطةريان خستووةبة بةرهةمةكة بةرنة نيَو ئةو ثاث
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لة سةر ئيَمة و بنةماَلةي بيَكا و : و، ديارة لة ئةستؤي ئيَمةية كة طةمنةكة هةَلطرين و بيبةينة دانوب
عارةبانة و ميسريليؤكان و هةموو خةَلكي ئاوايية كة لةسةر زةوي و زارةكاني وي طيامنان دةرضووة و 

 .هةيةطامان 
 .حةيف، ضونكة تا ئيَستا نة ثاثؤرِي ديتووة و نة دانوووبيش. ئؤييَ نة عارةبانةي هةية و نة طا

 .و توورةكة طةمنيان تيَدا كةَلةكة بكةي ةدةكريَ تا رؤذي قيامةت طؤني. ثاثؤرِةكان طةورة و رةشن
بةسةريدا بشينَ، كةف  جا ئةطةر با لة خوارةوة بةرةوذوور. دانوب مةند و هيَمن و قوولَ و قورِاوة

 .دةكا
توورةكةيةكي . مان طري دةكةويَ"شايي"يَك  سيَ "سةنار"وةختيَك طةمن بةرينة دانوب، لة هةر 
جاريَك بضي و بيَيةوة، كة سواركردن و بةتاَلكردني كيسة و . بيست سةنتيم مز و دةستخؤشانة دةدةن

بةو ثارةية ثياو ئةطةر ثيَخواس . ةويَدةست دةك Lieتوورةكةكانيشي لةطةَلداية،  ثياو يةك لييَي 
كةواتة ئةطةر دوو جار بضي و بيَيةوة و . بيَ، دةتوانيَ شتيَك بكريَ و هةر نةبيَ قاضيَكي داثؤشيَ

ئةطةر حةزيشت ليَ بيَ، . حةمباَلييةكة بكةي، دةتواني هةردوو قاضت لة رووتي رزطار بكةي
ةوة دةبيَ بةرهةمي ثيَنج رؤذ درويَنة بة كراسيَكي كيَشضن يان طةزة جاويَك بؤخؤت بكرِي، ئ

بةآلم ئاخؤ كاري وا دةكريَ؟ ضما دةكريَ ئةو هةمووة لة عارةبانةكةت . عارةبانةكةت بةريتة ئةويَ
بنيَي و بيبةي و ئةو هةمووة ثارةية كؤ بكةيةوة؟ ئةوةية كة بنيادةم ناضارة قةناعةتي هةر بةو كآلوة 

خؤ . ري كةوَلي بةرخ، دَلي بةو طةزة جاوة تيسكنةي بةري داكةويَدابيَذ دابيَذة ضرضولؤضة بيَ و لةب
 .ثياو بةو شتانة نامريَ

شرتة لةبري ئةوةي ئةو شتانة بضيَ وةك ماَليات ئةطةر بنيادةم ثارةيةكي نةقدي بةدةستةوة بيَ، وابا
مةخيانةضي  خؤ ئةطةر هةتا ئاخر ديناريشت بدةية. يان بيداتة مةخيانةضي. بيداتة كاربةدةسيت دارايي

 .هةر نةبيَ دةتواني شةويَك بةبيَ خةم و خةيالَ سةر بنيَيةوة: هةر خراث نيية و زةرةرت نةكردووة
 .دانومب زؤر خؤش دةويَ

دةتواني وةك . دةتواني بة مةراقي دَلي خؤت تيَيدا مةلة بكةي. ضةندي دَلت خبوازيَ ئاو. ئاو. ئاو
اني دةبيَ زؤر ئاطات لةخؤت بيَ لة بنةوة لة هيض تةنانةت مةلةش بز. ماسي بضيتة تةخيت ئاوةكة
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تا ئيَستا زؤر مندالَ بة تةخيت بنةكةيةوة نووساون، تةنانةت هةنديَ جار، ثياوي زؤر زل . نةطرييَي
لة شةكةتييان تينيان تيَدا نةبووة، لةسةر ئةو تةختةيةوة كة وةك ثرديَك لة نيَوان ثاثؤرِ و زليش كاتيَ 

ناردا رايةلَ كراوة، خليسكاون و لة ضؤمةكة كةوتوون و بة تةخيت عةرزةكةيةوة ديوارة بةردينةكةي كة
دةي . ئةو ثياوانة بةو فةردة طةمنانةي بة كؤَليانةوة بووة دةخليسكيَن و دةضنة بن ثاثؤرِةكان. نووساون

 .باشة، جا ئةطةر ثياوي بضؤ و دةريان بيَنةوة
اريَينَ و قسةي ساردوسووك دةكا، بةآلم ئيَوة هيض راستة، طانتزاي دةشتةوان وةك شيَتان جنيَو دةب

جنيَودانةكةي لةبةر ئةو ثياوة نيية كة سةري تيَدا ضووة، ضونكة ئاخري : وةسةر خؤتاني مةهيَنن
جنيَوةكاني لةبةر ئةو فةردة . رؤذيَك ئاو تةرمةكةي، كة وةك هيزة هةَلمساوة فرِيَ دةداتةوة قةراغيَ

. و لةسةر ئةو حيسابن و كويَخا لة بةراتةكةي ئةويان كةم دةكاتةوة طةمنانةن كة ئيدي لةكيس ضوون
 .بةَليَ

 .ـ تؤ بة جواني ئاطات لة فةردة طةمنةكاني ئاغا نيية
 .بةآلم ئيدي بَليَم ضي، ئةوة واي ليَهات. ، من ئاطام ليَيانةـ بؤضي قوربان، جةنابي كويَخا

 .ـ نةدةبواية واي ليَ هاتبا
 .ة، ثةلةي بكةنـ دةست ببزيَون كورِين

 .بةآلم ئيدي دةرةقةت نايةين. جا خؤ ئيَمة خواخوامانة ثةلة بكةين
ثياو . طؤشت و ثيَستمان بَليَسةي ليَ هةَلدةسيتَ. مةزراكة ئيرت مةزرا نيية، جةهةننةميَكي تةواوة

كاسةي سةر وةك . ثيَي واية ئيَسقانةكاني دةتةقن و سيَبةندة و طةي بةدةني لةبةر يةك دةضن
خؤمشان ثشوومان سوار . ثيَستة خووساوةكةي طايةكان، هةَلمي ليَ هةَلدةسيتَ. ةَلي رؤن دةكوَليَمةجن
ئيرت تينمان . ئةذنؤيان لة بن بارستايي قةآلفةتياندا دةنوشتيَتةوة. طايةكان هانكةهانكيانة. بووة

 .لةبةردا نيية قةمضيشيان ليَ بدةين
 ــ هةي ي ي يهااااا، هؤوةرةوةةوةةة

 .ة هؤووو، ئيَوة لة خوارةوة، خيَر بن دةي ببزوونـ كورِ
 .ئةي خوا ئةو دةموقةثؤزةي كويَخا طانتزا ثرِ بكا بة خؤلَ و طلَ
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. ضركةضركي ئاَلبؤينةكة دةبرِيَتةوة و هةمو مةكينةكاني درويَنة دةنطيان لةبةر دةبرِيَ. ـ راوةستة
 .هةر هةمووان ثيَكةوة

بة ثةرِ و دةمةكانيانةوة دةَليَي كؤنة ئاشي بان، كة بة ئةماني  مةكسنةكان ئاوا بةبيَ كار و جووَلة،
 .خوا بةرةآل كراون

 .هةمووان بؤ ناني نيوةرِؤ.. ـ ناني نيوةرِؤ
هةر بةراست، ضما سيَبةري عارةبانة . بة شويَن داوة سيَبةريَكةوة دةخزيَينة بن عارةبانةكةوة

يان ئةو جانةوةرانةي لة طذ و طيادا دةذين،  ضةندةية؟ هةر ئةوةندة دةبيَ، كة كوللة و مارميَلكة
 .بتوانن ثةناي بؤ بةرن

 .بة يةك تةكان، سةتَليَك بةتالَ دةكةنةوة. سةتَلةكان ثرِ دةكةين و، طايةكان ئاو دةدةين
 .ثشت و كةلةكةي حةيوانةكان، بة كا و كَلؤش دادةماَلني

هةروا بة زطي . اوةكة طةرم و بؤطةنةئ. طؤزةكة دةست بة دةست دةطةرِيَ. ثياوةكانيش ئاو دةخؤنةوة
 .برسيَيت قووتي دةدةين، بؤ ئةوةي زطمان ثرِ بكا، با جيَيةكي زؤر بؤ خواردن نةميَنيَتةوة

 .نيشت يةكةوة و لةسةر كايةكة رادةخةينةسفرةكان بة ت
ميسريليؤ لة نانةبةرةكةي سيَ هيَلكةي كوآلو و ماماليطايةك و ضةند ثيازيَك و خياريَك و 

 .ةيةك سركة ديَنيَتة دةريَ بؤ هةر شةش كةسةكةيانشووش
 .ئةي لةو سفرة رةنطينة

 .ميسريليؤ كابرايةكي دةوَلةمةندة و زةوي و زاريشي هةية
لة تةنيشت ماماليطاكةوة ضةند سةلكةثيازيَكي خرِ و طةورة ريز : ظاسيليَ بيَكا وةزعي لةويش باشرتة

 .نيَدةكا و سةلكيَك ثةنريي سثيشي لة تةنيشت دادة
ئيَمة سيَ دةنكة سري لة قاثيَكدا ورد دةكةين، خويَي ثيَدا دةكةين و ثياَلةيةكيشي ئاو بةسةردا 

لةتةكاني ماماليطاكةمان لة قاثةكة دةكةين و دةيكةينة ثاروو و لة . ناني نيوةرِؤ ئامادةية. دةكةين
ة تاو و با شةقار بووة، بيَت و هةر هةموو ب. دةبيَ زؤر ئاطامان لة دةم و ليَومان بيَ. زارماني دةنيَني

 .ئاوي سريةكةي ويَكةويَ، ئاطر لة بنيادةم بةردةدا
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ثارووةكةم وا قووت دةدةم، ددان و . بةآلم دةرفةت نيية. خؤ دةرفةمتان بواية، ثارووةكامنان دةجوي
 .زمامن هةر ثيَشي نةزانن
زؤر . دةش طران و طةورة نييةتيَكوشيين ماماليطاكةي ئيَمة شتيَكي ئةوةن... ماماليطا و ئاوي سري

 .كةس هةن ئةوةندةشيان نيية بيخؤن
 .ليَرة، لةو مةزراية، هةر كةسة و ضيي لة ماَلةوة هيَناوة لة ورطي خؤي دةكا

ئؤييَ هيَلكة كوآلوةكةي دةشكيَينَ و ثاكي دةكا و نيوةي بؤخؤي دةخيوا و نيوةكةي ديكةي دةدا بة 
 .ةم هةناسةي ديَذنةكةي، كة ورطي ئةوةندة زلة بة حاست

 :ئؤييَ بؤ ئةوةي قسةيةك لة قساندا بكا و  خةم و خةفةتي بةبادا بكا، ديَتة بةر دةرطا و دةَليَ
 .ـ مةكينةي درويَنةكةت زؤر باشة كاكة بيَكا

 :ظاسيليَ ثيَدةكةنيَ و دةَليَ
ا بة مست ذنةكةي بيَك. ياني قةرزباري ئةو و ذنةكةمم. وةيةئةوة لة سايةي سةري ئيانكؤئاطانيَ

 .ثيازةكة ورد دةكا و بةثةلة دةجيويَ و كةوضكيَك سركةي بةسةردا هةَلدةقورِييَنَ
 :قاقا دةكيَشيَ و روو لة ذنةكةي بيَكا دةكا" حةوت ناوك"

 .ـ دا بؤمان بطيَرِةوة رادا، وا ديارة بةزمةكة زؤر خؤشة
 :رادا بيَكا ضاويَك لة ظاسيليَ دةكا و دةَليَ

 .يَريَتةوة، كة بؤ طيَرِانةوةي ئةو باسة كيَضي لة كةوَلي كةوتووةـ با بؤخؤي بؤتان بط
* 
* 
* 

 .وةآل مةسةلةكة ئاواية
ظاسيليَ، ئةو ئيانكؤئاطاناية هةر وةشويَنم دةكةويَ، وةطياني هيَناوم و : ثار زستانيَ ذنةكةم ثيَي طومت

 .ليَم نابيَتةوة
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. امبةر ماَلةكةي خؤمان دووكانيَكي هةيةدةي لةوة باشرت، ذنةكة، ئةو كابراية لة بةر: ثيَم طوت
ئةوةندةي ثوولَ . مةخيانةيةكيشي لةوبةري ديَ هةية، كارطةيةكي دةباغي و ضةرمدوورينةوةشي هةية

دةي باشة، ئيَستا كةيفي لة تؤية؟ دةي ذنةكة لةوة باشرت؟ ئةوة . ... هةية شوييَن نيية تيَي بكا
رطا ةثيَي بَليَ بة د. هةر ئةمشةو بيَتة دانطةي مةرِةكان ثيَي بَليَ با... شانسة و لة دةرطاي داوين

ثيَي بَليَ ميَردةكةم دةنويَ و تؤثيشي ثيَوة نيَي . سةطةكان دةيناسن و ثيَي ناوةرِن. طةورةكةدا بيَ
 .جا من بة تيَآليةكةوة لةويَ لةبةردةمي قيت دةمبةوة. وةخةبةر ناية

 .ذنةكةم طوتي بةضاوان
و، قذي كورت كردةوة و رديَنيَكي تاشي و دةستيَكي بةخؤيدا هيَنا و خؤي  ئاطانا ضووة الي دةالك
 .وةك بؤمان دانابوو، هات... دةي باشة خؤ ديارة... تيفتيفة دا و جلي طؤرِي

طةليَ ئيَسقاني خستبووة بةر دةميان و . ةسووتةشيان بؤ كردكسةطةل نةك ثيَي نةوةرِين، بطرة كل
 .حيزي كردبوون
 يان؟ـ ليَرةي رادا ط

 .ـ من ليَرةم باوة ئيانكؤ، بةَليَ
دواي ئةوةش، بؤ من ثريم ثيَم دةَليَي باوة؟ ... ئاخر ناكريَ و يةك ناطريَتةوة. ـ تؤخوا ثيَم مةَليَ باوة

 .نةك ثري نيم، بطرة زؤريش تؤكمة و بةهيَزم
ر طازةراي راست لةودةمةدا من كة لة قوذبنيَك خؤم مات كردبوو، دةرثةرِيم و دةرطاكةم خستة سة

 .سثيايي بةفرةكة نيَو دانطةكةي وةك رؤذ رووناك كردةوة. ثشت بؤ ئةوةي دانطةكة رووناك بيَتةوة
 يا ئةآل باوة ئيانكؤ، وا ديارة هاتووية ذواني ذنةكةي من، واية؟: طومت

 .زاري طةزيَك داثضرِي
 .َليَم ثووتيَك ضةند كيلؤيةبة تيَآليةكةوة بةردةرطام ليَ طرتبوو، كة ئةطةر بيةويَ دةرثةرِيَ ثيَي ب

 .ة ظاسيليَب تؤ خوا مةمكووذة و ليَم خؤش: دةسيت كرد بة ثارِانةوة و الآلنةوة
 .ناتكوذم، قاثووتةكةت داكةنة: طومت

 .داي كةند و لة سةر عةرزةكة داينا
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 .ثانتؤَلةكةشت داكةنة
 .ئةويشي داكةند و خستيية سةر قاثووتةكةي

 .نتؤَلةكةت دانيَـ كآلوة ضةرمينةكةشت لةسةر ثا
 .داينا

 .ـ جزمةكانيشت داكةنة
 .ـ ظاسيليَ، ليَم خؤش بة
 .ئاطات لة خؤت بيَ ها  .دةتةويَ دةهريم بكةي؟ ئةستةغفريؤآل. ـ طومت جةزمةكانت دانيَ

لة سةرمانيش وةك . كة دايدةكةندن، دةتطوت طياني دةردةضيَ. جزمة نويَ نويَ. جزمةكاني داكةند
 .سةط هةَلدةلةرزي

 جا ئيَستا دةتةويَ ضيم ليَ بكةي ظاسيليَ طيان؟ـ 
هةَلدةطري و بؤم " لييَي"وةك ضةثكيَ طولَ دةضييةوة ماَليَ و سيَسةد . ـ هيضت ليَ ناكةم ضاوةكةم

 .ديَين، با ئالبيؤنيَكي ثيَ بكرِم
نةية و بؤ ئةويش مةكينةي درويَ. ؤنيَكي ثيَ بكرِةتدووسةد لييَ ديَنم بضؤ كلي: ـ برِوانة ظاسيليَ طيان

 .ئاطاداريت مةكينةيةكي زؤر زؤريش باشة
هةتا ئيَستا هةر ئاغا . من ئالبيؤمن ثيَويستة. كليتؤن لة هينةكةي ثوورت بينَ. ـ زؤري ليَ مةَليَ

ئيَستاش كة ئاغايةكي وةك . مةكينةي ئالبيؤني هةبووة بؤ درويَنة، منيش دةمةويَ ئالبيؤمن هةبيَ
 ة دةكا، بؤضي نةميبَ؟تؤ مةطرياني بة طاني ذني منةو

 ـ ظاسيليَ طيان؟
 .ـ ظاسيليَ و ذةهري مار سةطباب

سيَسةدي . ثارةكةم ذمارد. بة ثيَ دزة ضؤوة ماَليَ و هةرواش بة ثيَ دزة طةرِاوة. ضوو ثارة بيَينَ
 .تةواو

 .ـ زةمحةت نةبيَ، ديسان دةبيَ بضييةوة و بيَيةوة
 ـ ئةجمارة بؤضي؟
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 .ي ديكةبيست لييَـ يان دوو دراوي زيَرِ، يان 
 ـ ئةوةيان بؤ؟

ـ لةبةر ئةوةي، كة دةضمةة شاري بؤ كرِيين ئالبيؤن، دةمةويَ خؤشم وةك ئاغايان بضمة كافرتيا و 
 .بةزم و خواردنةوةيةك ريَك خبةم

 ....ـ كورِة ظاسيليَ طيان
 ...قنةمووتـ ظاسيليَ و ذة

 :بة نووزةنووز طوتي. هيَناي دةيتواني ض بكا؟ ضوو. ـ دارم ليَ راست كردةوة و ليَ راسام
 .ـ ماَلويَرانت كردم، ضةتةي طريفانربِ

ئةوة تؤي زؤَلي سةطباب ضةتة و تاآلنضيي، كة خةَلكي داماو دةبةية ـ من ضةتة و طريفانربِم؟ 
 .دووكانة كاولةكةت و طريفانيان هةَلدةتةكييَن

ضةرمينة لةسةر، بةآلم بة  قاثووت بةسةرشانةوة و كآلوة. جا ليَي طةرِام برِوا ملي بشكيَينَ
بة هةر طؤرةويي . جزمةكاني بةدةستيَكييةوة و ثانتؤَلةكةشي بةدةستةكةي ديكةيةوة. بندةرثيَوة

 .لةثيَ بوو بةسةر بةفرةكةدا رؤيشت
ضوومة شاري ئاليبؤنيَكم كرِي، لة كافرتيان خواردنيَكي باشم خوارد و خواردنةوةيةكي باشيشم ثيَدا 

 .ني و مؤسيقاش كرد و لة سايةي سةري ذنةكةمةوة خؤشم رابواردطويَم لة طؤراكرد و 
* 
* 
* 

 .وةختة لة طةرمانا خبنكيَني
 .قالؤنضة و ميَروولة و ميَش هرووذم ديَننة سةر سفرةكة. خواردن تةواو بووة. سفرةكان هةَلدةتةكيَنني

مسةرةوة تا ئةو لة. ضركةضركي مةكينةدرويَنةي بيَكا هةَلدةسيتَ و مةكينةكاني ديكةش هةروةتر
 ...سةري طةمنةجارِةكة

 .ـ هؤؤؤؤ، دةي وةرن زوو بن خيَرا
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 .ذنةكةي ذاني ليَ هاتووة
وةك بازنةي هؤرا، لة دةوري ذنة كؤ دةبينةوة، ديَتةوة . هةوا طرِةي ديَ. زةوي وةك كوورة داييسيَ
 :هةناسةيةكي بةبةردا ديَتةوة و دةَليَ. هؤش خؤي و هةَلدةسيتَ

 .تيةتيـ وا ديارة وةخ
 .ذنةكان داويَين هةَلدةدةنةوة و دةست بة زطيدا ديَنن

 .لةوانةية بةرةبةري ئيَواريَ بتيبَ. ـ نا، هيَشتا زووة
حةوت "لة ئاوايي وا بآلوة، دةَليَن، . وا دةنويَينَ زؤر شارةزاي ئةو شتانةيةبةتايبةتي " حةوت ناوك"

 .كضةكانيشي فيَر كردووة، ضؤن مندالَ لةبار بةرن" ناوك
 .ـ تيتزا ببمةوة ماَليَ

 .ـ با برِؤين
 .تيتزا دةسيت ذنةكةي دةطريَ

 .ـ دوايي ئيَوة عارةبانة و كةلوثةلةكامن لةطةلَ خؤتان بؤ بيَننةوة
دةكريَ بَليَي . ذنةكةي دةضيَتة بن ثيلي. تةشقي طةرماكةي نيوةرِؤ شكاوة. ذنة بةالدا ديَ و لةتر دةبا

 .بةسةرشاني خؤيدا داوة
 .تينوومة: َلينةوة دةَليَذنة بة نا

 .ـ دارية، طؤزةكة هةَلطرة و تا ماَليَ لةطةَليان برِؤوة
نةك هةر تؤز، . ريَطة دوور و خؤلَ وتؤزة. كويَرةوةري و تاَلي و سويَري لةسةر كويَرةوةري

 .خؤَلةمرِةيةكة سوور بووةتةوة
هةر ضةند هةنطاويَك . دا نةماوةيةك ثرتي تيَئةطةرضي ضةند دَلؤثة. ياندا دةرِؤممن بة طؤزةكةوة بةدوا

 .رادةوةستني بؤ ئةوةي ذنة ثشوويةكي بةبةردا بيَتةوة و زاريَك تةرِ بكا
 ـ ذانت ثيَدا ديَ، فلؤريا؟

 .ـ ئةدي، ذامن هةية
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 ئيَستا ئيرت لة وزةوزي ميَش و ميَشوولة زياتر، كة وةك. ن و مةكينةي درويَنة بةجيَ دةميَننسةثا
زؤرمان . طوندةكة زؤر دوورة. ناوين و لةطةَلمان ديَن و طويَمان لةهيض نابيَ هةوريَك سةريان لة دوو

وةك جوانووة ئةسثيَك بة . ئةوان لة ثيَشةوة و من بة دووياندا. هةروا ريَطة دةبرِين. ماوة بطةينةوة
 .مةبةخواي بابة هةر ئةوةمان كة. ئاطام لةخؤمة نةكا سةرمسيَك بدةم و طؤزةكةم بشكيَ. شويَنيانةوةم

 .خنكام لة تينووان: ديسان ذنة هاوار دةكا
كان كة ئةرخةوانلة بن ثرية . دةرِؤين و دةرِؤين. هيَشتا ريَطةيةكي زؤرمان لةبةرة. ئاوي دةدةنيَ

 .نيشانةي سنوورن، ذنةكةي ئؤييَ ئةذنؤي دةنووشتيَتةوة و يةك بةخؤي دةزريكيَينَ
 .ـ ئاو

 .يتَلة نيَوطةَلييةوة دةنطي طريانيَك هةَلدةس
تيتزا ئؤييَ تةشك و داويَين ذنةكةي هةَلدةداتةوة و ثلةطؤشتيَك كة دةجووَليَ و ثةل دةكوتيَ، ديَنيَتة 

 .دةريَ
 .داويَك بدؤزةرةوة و بيربِة... داويَك. تيتزا... ـ داويَك

ة كراسةكةي تيتزا لةبةر ئارةق. ثةرِؤكةي نيَوقةدي دةكاتةوة و ناوكةكةي دةبرِيَتيتزا دةست دةبا و 
 .دوو لةت لة داويَين كراسةكةي دادةرِيَ و منداَلةكةي تيَوة دةثيَضيَ. رةش دا طةرِاوة

 ـ ضيية؟
 .ـ كضة

 .ثلةطؤشتةكة بةزةمحةت هةناسةي ديَ
 .ئيرت هةتاو شؤرِ بووةتةوة

 .ـ بيشؤ، نةكا بةبيَديين مبريَ
 .ـ دارية، طؤزةكة ئاوي تيَدا ماوة

 .ـ نةوةآل
 ـ يةك دَلؤثةش؟

 .ثةشـ يةك دَلؤ
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 .كضيَ لة باوةشيت بكة، من دةبيَ ببمة قةشة
 .ـ دةي ببة

مةمكة خؤآلوييةكاني لة يةخةي كراسةكةي ديَنيَتة دةريَ و دةيطوشيَ . ذنة منداَلةكة لة باوةش دةكا
 .رؤذووي بكاتةوةبؤ ئةوةي ذةكةكةي تؤزيَك برِيَذيَ و 

 ـ شةيتان رةجم دةكةي؟: ثياوةكة دةَليَ
 .ي دةكةمئا رةمج: ذنة دةَليَ

سةري منداَلةكة دريَذ و . ثياوةكة داديَتةوة و مستيَك خؤلَ هةَلدةطريَ و بةسةري منداَلةكةيدا دةكا
 .بيَتووكة
 .دؤميرتاي دايكمةوة تةعميدي دةكةم يـ بةناو

قاضة . ئيَمة لة ليَذايي طردةكة ئاوديو دةبني و خؤرةتاويش لة شيوي ئامسان. ديسان وةرِيَ دةكةوينةوة
لة ثشتةسةرمانةوة، سيَ سيَبةري دريَذدريَذ كة هةر ديَن و . سةكامنان لةسةر خؤَلةكة تةثةي ديَثيَخوا

 :سيَبةري منداَلةكة نابينريَ. دريَذتريش دةبنةوة بة ثيَمانةوة نووساون و لةسةر عةرزةكة دةجووَليَن
 .تزا كة لةباوةشي طرتووة، بووةتة يةكـ سيَبةري ئةو لةطةلَ سيَبةري تي

 .بدةية ـ طويَ
 ـ ض باسة؟
 .ـ ذامن هةية

 .لة شووتييةكيش سووكرتة. منداَلةكة لة تيتزا ئؤييَ وةردةطرم و رايدةذيَنم
ئةوجار ئيدي  .زريكةيةكي ديكة، درِ بة هةوا طةرم و شيَدارةكة دةدا. ذنة ديسان ئةذنؤي نووشتاونةوة

و دار بييةكاني دةم بةنداوةكةي  وانئةرخةبة كوخ و . ئاوايية بيَدةنطةكة لة قووآليي شيوةكةدا ديارة
ئاسنةرِيَيةكة لة نيَوان ئيَمة و ئاوةدانيداية و ويَستطةش . سةر ئةو ضؤمةي ئاشيَكيشي لةسةر ديارة

 .بة هيَما و عةمبار و ئاسنةثةرذين و بريةقووَلةكاني و ئاوهةَلكيَشة طةورةكانييةوة
 .دةسيتَدةنطي نقةنقيَكي ديكةيش لة نيَو رانةكاني ذنةوة هةَل

 .ـ ئةتؤ سةيري مةكة دارية
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 .ـ سةيري ناكةم
لةويَوة طةمنةجارِيَكي ديكة دةست ثيَدةكا و هةتا ضاوهةتةر دةكا . ضاوم بةرةو الي طردةكة هةَلدةبرِم

 .لةوانةية تا ليَوارةكاني ئؤَلت لةوبةري ئاسؤوة. هةر طةمنة
 .دؤميرتاكيَ هةروا لة باوةمشدا رادةذيَنم

 ئةوةشيان كضة؟: نة دةبيَ، كة دةثرسيَطويَم لة دةنطي ذ
 .ـ ئةدي كضة

 :ديسان
 ـ شةيتان رةجم دةكةي؟

 .ـ رةمجي دةكةم
 .تيتزا مستةخؤَليَك بةسةر باريك و طؤشةدار و بيَتووكةكةي ئةمشياندا دةكا

 .ـ بةناوي دؤبراي دايكتةوة تةعميدي دةكةم
شرِوشاآلتة تيتؤلَ تيتؤَلةكةي بةري  .ئيدي باوكة هيضي ثيَ نةماوة منداَلةكةي ثيَ مةلؤتةكة بكا

ثانتؤَلةكةي رةق رةقة . جا ئيَستا لة نيَوقةدي بؤ سةرةوة رووتة. دادةكةنيَ و ئةوةشياني تيَوةردةثيَضيَ
هةر دوو ساواكةي لة باوةش طرتووة و بةرةو . و ثرِ لة ثينةية و سينطة تووكنةكةي تاو بردوويةتي

ذنةكةي تيَك شكاوة و . ةكة خؤَلةمرِةية و خؤَلةكةش نةرم و سثيجاد. ئاوةداني لة طردةكة دادةطةرِيَ
هةر هةنطاويَك دةنيَ، وةختة تَلث بةعةرزيدا بكةويَ، . شةكةت و كةنفت بة التراسكة بةدوويدا ديَ

 .سيَبةرةكانيش هةر ديَن و لةسةر خؤَلةكة دريَذتر دةبنةوة. بةآلم هةرضؤنيَك بيَ خؤي رادةطريَ
و  ئةرخةواننيَو خانووة هةآلشكراوةكة و ثةرذيين زيندووي . ضينة ماَلي ئؤييَدةطةينةوة ديَ و دة

 .شةقار بوون و ميَروولةي طةورةطةورةي سوور تيَيدا شاريان كردووةثريةدارتووةكة، كة تويَكَلي 
 .زةيستانةكة لة بن دارتووةكة دادةنيشيَ و ثاَلي ويَ دةدا

لة طراديناي ذني . دا دةطةرِيَ بيَ و تؤزيَكي ثيَ رابطاتيتزا لة ماَلي دراوسيَكاندا بةدووي ذنيَك
 .ئاسنطةرةكة زياتر كةس نادؤزيَتةوة

 .ضوو بةدواي قةشةدا بيَ و غوسَليان ليَ دةربكا. ـ دةبيَ ساواكان بشؤريَن و مةلؤتكة بكريَن
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 .خؤم ئةو داماوانةم بة خؤلَ تةعميد كرد. ، لة مةزراكةيةتي*قاآلو
هةوا بؤني طةمني . شةو بة هةنطاوي بةرز و مةمخةريةوة ديَ .رد هةَلطةرِاونكان زةةئةرخةوانسةري 

 .ئاوايي دةَليَي دوورطةيةكة لة نيَو زةريايةكي طةمندا. طةيوي ليَ ديَ
تيتزا ئؤييَ باوةشيَك تةثاَلة ديَينَ و ئاوريَكي طةورة دةكاتةوة و مةجنةَليَك ئاوي بؤ شوشتين ساواكان 

دؤمة، بة دواي ضةند لةتة ثةرِؤيةكي خاويَندا هةموو ماَلةكة سةنطوسووذن طرادينا . وةسةر دةنيَ
 .دةدا بةشكم منداَلةكاني ثيَ مةلؤتكة بكا

ضاوي . ئةذنؤ و داويَن و طويَزينطاني شةآلَلي خويَنن. زةيستانةكة هةروا لة بن دارتووةكة كةوتووة
ةتة كراسي ئؤييَ ثيَضراون و لة مةمكي اواكان لة لس. ون، رةنطي بة روخسارةوة نةماوةوشك هةَلطةرِا

زةيستانةكة لةبن ليَوانةوة شتيَك دةَليَ، لةوانةية الي اليي بكا، يان لةوانةشة . دايكيان دةطةرِيَن
 .نزايةك بيَ، يان ضةمةرييةك

 مجكةكامن، مجكة نازدارةكامن، باشة ئةي بة ضي طةورةتان بكةم دوانة خؤشةويستةكامن؟ ـ 
الق ض الق، دوو ئةستووركي طةورة، دوو ثةجنةي سرِن و . ؤ ئةوةي حبةسيَنةوةقاضي رادةكيَشيَ ب

نينؤكيان رةش بووة و ثاذنةي ثيَي ئةوةندةي كةمرة طرتووة، وةك دةَليَن، سةد سةط بيليَسنةوة تيَر 
 .دةبن و هيَشتا ثيَوةي دةميَينَ

 .فلؤريا ثشوو دةدا
 .ي حةوشة ضينة دةكالة عةرزة وشك و رووتةنةكةمريشكيَكي سةربةكآلوة 

زةيستان، بة دةنطة بيَ زايةَلة و كزةكةي هةولَ دةدا كشةي ليَ بكا و ديسان دةست دةكاتةوة بة 
 :ناآلندن و لة بن ليَوة بةبار و شةقارشةقارةكانييةوة بة نووزةنووز دةَليَ

 ـ دووانةكةم، دووانة ئازيزةكامن، ئةي بة ضي طةورةتان بكةم بة قوربان؟

                                                           
*
 .ةبةسيت قةشةيةم 
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0 
 *ائةليَلوي

 

بيَهودة بوو ئاوا لة ترسان ئاطام لة خؤم ثيَم واية ئيدي هةر بةراسيت . ئةليَلويا، كار لة كار ترازابوو
 .نةميَينَ

طيامن هةروا قورِ و ليتاوي بوو و، . زؤر خيَرا، بة شان و باهؤ درِم بة ئاوةكة دا و خؤم طةياندة قةراغيَ
 :ي دةمنةرِاندهاوار نا، دةكريَ بَليَ. دةستم كرد بة هاواركردن

 .ـ ئةي هاوار، فريا كةون، ئيؤن خةريكة خبنكيَ
 .وةك شيَتان دةمنةرِاند

لةسةر دةم يان لةوانةشة لةسةر . ئيؤني كورِي كليَشية لة تةخيت بين ضؤمةكةدا نوستبووئيرت 
 .طازةراي ثشت بة ليتةكةوة نووسابوو و زطي وةك دةهؤلَ هةستابوو

ةثؤل جةنازةكةيان فرِيَ دةداتة قةراغيَ، رةنطيان رةش هةَلطةرِاوة كة ش. من خنكاوي ديكةشم ديتبوو
و بؤطةنيَكي ئةوةندة ناخؤشيان ليَ ديَ، كة ئةطةر ثياو بيةويَ بضيَتة ثيَشيَ بؤ ئةوةي باشرت بيبيينَ، 

 .ناضارة لووتي توند بطريَ
بةر لةوةي . ر كردةوةكامنم لةبةكةمشة. كراسةكةم كة لة ئارةقةدا خووسابوو، لةسةر طياكان هةَلطرت

تيشكيَكي . خؤرةتاو لةوديو طردي طورطان خؤي بشاريَتةوة، تيشكيَكي سوورباومان ثيَدا دةثذييَنَ
دوايي زةرد دادةطةرِيَ و ئاخري . رووكاري طؤلةكة ئةرخةوانيية. سوورباو بةسةر طؤلةكةدا دةثذييَنَ

 .دةبيَتة خؤَلةميَشي
تؤردؤراكيَ، بيَت و . وة لةسةرمان وةك سةط هةَلدةلةرزنطانطؤ و تؤدؤراكيَي براي لة تةنيشتمة

تةنانةت بؤ . ئةو دوو براية دةَليَي ثيَكةوة نووساون. ناتوانيَ هةنطاويَكيش برِواطانطؤ دةسيت نةطريَ، 
 .ئاودةستيَش هةر دةسيت يةكرتي دةطرن
 .يش لة المنناكؤ و ئيتزيكؤ و تؤتانؤ و تؤرتؤريكا: جطة لةو دووانة، ئاواَلةكاني ديكةشم

                                                           
*
  Alleluia  كة مةسيحييةكانيش لة كاتي جؤراوجؤري خةمباري و دَلخؤشيدا دةيَليَن" ماشةآل"وشةيةكي عيربيية وةك. 
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شاقةلي ثرِة لة ثةَلةي ضةوري و ثينةيةكي زلي . كراسةكةي ئيؤن لةويَ لة دةم ضؤمةكة كةوتووة
ئةطةر بنيادةم دةست لة كراسي خنكاويَك بدا،  .ناقؤآلش ثةَلةيةكي نارِيَكي خستووةتة ثشيت

ة ناوي ستيظانة، كورِة ضكؤَلةكةي كليَشيَ ك. نةطبةتي بةرؤكي دةطريَ، بةآلم لةبةركردنةكةي باشة
 .بةآلم ماوةيةكة ناويان ناوة طؤركيَ، هةَليدةطريَ و لةبةري دةكا

نةيانربدة . كة سةرلةنويَ غوسَلي ليَ دةركةنةوة ديارة ستيظانيان بؤ طؤرِيين ناوةكةي نةبردة كليَشا
: دةكرانئةو كارانة نة. يش بؤ ئةوةي ناوة تازةكةي لة دةفتةري تؤمارةكاندا بنووسنناحيةنووسينطةي 

لة هةموو ذيانتدا، لة . مريزا قةلةي ريش بزن، هةر تاقة جاريَك لة ذيانتدا سةرت لة بن ئاويَ دةنيَ
ئةوةَلةوة تا ئاخري هةر تاقة جاريَك ئةو شانازيية بة قسمةتي بنيادةم دةبيَ كة حةزرةتي قةشة 

رِ و رؤحي ثريؤز، ئةو غوآلمة بة ناوي باوك و كو:" فوووي بةسةرو ضاويدا بكا و لة بن ليَوانةوة بَليَ
 ".طويَلةمستةي باري تةعاالم تةعميد كرد

يش هةر تاقة جاريَك دةكريَ ناوي بنيادةم بنووسيَ و بيدا بة باوكي بن ثسوولةي ناحيةسكرتيَرةكةي 
ضونكة ليَرة دوو جاري ديكةش ناوي : ئاخؤ خةريك بوو هةَلة بكةم... لة دايكبوونةكةي ثةجنةمؤر بكا

جا بنيادةم بة مردني خؤي و . يةكيَكيان كاتي ذنهيَنان و يةكيانيش كاتي مردن: دةنووسريَبنيادةم 
لةسةر نويَن و باني خؤي مبريَ، يان بة مةرطي ناوةخت و بؤ ويَنة لة ئاودا خبنكيَ، هةر وةك ضؤن 

 .ئيَستا ئيؤن مردووة
ناباديةي جادووطةر ئةمري  ئةنطيَل. ستيظان، دايك و باوكي ناوةكةيان طؤرِي و كرديانة طيؤركيَ

 .كردبوو
 .خؤ لة ديَيةكةي ئيَمةدا هةر ئةو فيَي ليَ ناية، بةآلم كةسي ماَلي ئيَمة يفَ نايطريَ. طيؤركيَ فيَدارة

 ـ ئةريَ هةر بةراست بنيادةم بؤضي فيَي ليَ ديَ؟
ني دةم لة كؤآلنيَ خةريكني ياري دةكةين، لة حةوشة هةر وا خةريكي طةمةين، لة شينكة و ضيمة

نةناسراوةكة بينةقاقاي  دةكا، كة لة ثرِيَكدا ثةتا ضؤميدا خةريكي كايةين، طيؤركيَش لةطةَلمان ياري
طيؤركيَي داماو دةتليَتةوة و دةكةويَ و ثةلةقاذة دةكا و خؤي ويَك ديَينَ و ضاوي سثي . دةطريَ

يةكيَكمان، كض يان . تة دةريَهةَلدةطةرِيَن و ددان و شةويلطةي توند دةبن و كةفيَكي سثي لة زاري ديَ
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. ئةو كورِةي لة هةمووان بةغريةترتة، داديَتةوة و ثةجنةتووتةي دةسيت ضةثةي دةطريَ و توند دةيطوشيَ
ديلي : دةبيَ وا بكا بؤ ئةوةي فيَدارةكة بيَتةوة سةرخؤي، بةآلم ئةو ماَلويَرانة هةست بة هيض ناكا

ئةوان هةرضؤني ثيَيان خؤش . لَ خؤيان بردووةتة ئةودنيادةسيت خيَو و جنؤكانة و نيوةي رؤحيان لةطة
تا خيَو و . قؤضة و بةرانةي ليَ دةدةن و بة كلكة ضةماوةكةيان ليَي رادةكيَشن. بيَ، هةَليدةسوورِيَنن

ديارة زؤر زووش بةرؤكي بةردةدةن، ئاخر دةبيَ بة زؤر . جن دةسيت ليَ هةَلنةطرن، نايةتةوة سةرخؤ
 ...نياية رابطةن و دنياش هةر خوا بزانيَ ضةندة طةورةيةخةَلكي ديكةي ئةم د

ضاوة درشتة ماندووةكاني . هةر دةَليَي لة خةو هةَلدةسيتَ. ديلي دةسيت جنؤكان ديَتةوة سةرخؤ
. ئةوةندةي ثةل كوتاوة، تيين تيَدا نةماوة. هةر دةَليَي برسيَيت. هةَلديَينَ و نازانيَ ضيي بةسةرهاتووة

  هةر بةراسيت لة ريَيةكي دووريشةوة هاتووةتةوة، بةآلم لة كويَ؟. ةكي دووري برِيوةريَك دةَليَي ريَي

دةم و لةوسي بة سةري قؤَلي كراسةكةي خاويَن دةكاتةوة، ، هةَلدةسيتَ و قيت رادةوةسيتَ و وردة 
. نيية كارمان زؤر ثيَي. بيَ، بة التراسكة دةكةويَتة ريَوةك لة سةرياندا . وردة تيين وةبةر ديَتةوة

 .دةضينةوة سةر طةمةكةمان. ليَي طةرِيَن با برِوا. تةنانةت لة دواوةش سةيري ناكةين كة دةرِوا
دايك و باوكي ناوةكةيان طؤرِي، بةآلم ئةوةي كة ئيَستا لةبري ستيظان ثيَي دةَليَن طيؤركيَ، هيض 

كة قةرار بيَ بيطريَ، لة . ينناكريَ هةَليخةَلةتيَ. ئازارةكة دةيناسيَ. دةرديَكي ليَ دةرمان نةكردووة
جا ئيَستا كة براطةورةكةي خنكاوة، كراسةكةي . هةرجيَيةك و هةرضؤنيَك بيَ، هةر بةرؤكي دةطريَ

ياني هةر بةراسيت دةبيَ شوكرانةبذيَر بي بة )ئةوي لةبةر دةكةن بةشكم بةخيت بيَينَ و رزطاري بيَ 
. نارِيَكيش بة ثشتييةوةثينةيةكي زلي  زبر و ضَلكن و تيسكن،: ئةويش ض كراسيَك" بةخيت وا؟

 .ديسان ئةطةر كراسيَكي نويَ بواية شتيَك
 . هاوار و زيقةي ئيَمة خةَلكةكة ئاطادار دةكاتةوة و هةمووان لة دةوري طؤلةكة كؤ دةبنةوة

من تازة لةطةلَ تيتزائؤييَ و فلؤرياي ذني و مجكةكةيان كة هيَشتا ضاويان نةثشكوتبوو و دةتطوت 
ضووةثشيلةن ضاويان ليَك ناوة، لة مةزراوة طةرِابوومةوة و هةرضي تني و طةرماي ئةو رؤذة و دوو بيَ

 .مةزرا سوورةوةبووةكةي بةر قرضةي هةتاو بوو، لة ثيَست و طيامندا مابوو
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بة ئاوةكةدا بدةم و تؤزيَك  بوو، كة منداآلن كؤ بكةمةوة و خؤيةكةم شتيَكي بةزةينمدا هات، ئةوة 
 .بضم طةمةيةك بكةم و ماندوويةتيم توورِبدةمة ثشت حةوت كيَوي رةشكةمةوة و خؤم فيَنك ب

 .خوليَك لة كؤآلنةكاندا سوورِاينةوة و كؤ بووينةوة
 ـ بضينة مةلةي؟

 .ـ با بضني
 .وةك دةستةي تةتةران، بةرةو الي ضؤمةكة بازرة بووين

جةجنةرِ بوو، كة ضوار طايان . بؤوةكة بة طةورةريَيةكةدا دةرِؤيشتني، ديَوةزمةيةك لة ثيَشمان قوت 
 .تيَكردبوو، راياندةكيَشا بةرةو ميَرطةكةي الي مةكينةي هةَلمةكة

بةآلم بةر لةوة جؤي شةشثةرِ و جؤرِةشةيان . وردةوردة طيَرةكردني خةرمانةكان دةسيت ثيَ دةكرد
 .دةهارِي

هةر ئيَمةي ديت، . ئيؤنيش شان بة شاني باوكة دةرِؤيي. كلةشيَ جووتيَك طاي ليَ دةخورِي
 .بزووت و جةنةي طرت لةطةَلمان بيَ و هةر واشي كردبزؤزييةكةي 

كورِة نازدارةي دايكةيةتي ــ ئيدي ئيَستا دةبيَ بَليَني بوو ــ سةرةرِاي ئةوةي تؤزيَك زماني ئيؤن 
 بةآلم ناسك و. دةيطرت و بسك بوو، تؤزيَكيش ئةقَلي ثارسةنطي دةويست، نازدارةكةي دايةي بوو

نازدارةي كلةشيَ، ماريناي كضيَيت، كة هيض عةيب و عيللةتي نيية و يةكيَكة وةك باقي 
نةك لةبةر ئةوةي زةويوزاريَكي هةبيَ، ديارة . كةسووتةي بؤ دةكةنهةموو كورِي ديَ كل... بنيادةمان

. دةبيَتةوة طوو ناكا دةَليَ برسيم. ضونكة كلةشيَ زةوييةكي واي نيية و، ئةطةر هةشي بيَ نايداتة زاوا
بةآلم هةمووان ئاطادارن، لة بن كؤَلةكةكةي نيَو حةوشةي كلةشيَ، كةس وةبريي ناية لة كةيةوة، 

 .كووثةيةكي طةورةي ثرِ لة زيَرِ و زيو: طةجنينةيةك شاردراوةتوة
جار هةبووة . كاتي سةماكردنةكةشي شةوانةية. طةجنينةكة، جاري واية حةزي سةماي دةكةويَتة سةر

. لة كؤَلةكةكة و ثةرذينةكةي دةورييةوة هةَلدةسيتَان بَليَسةيةكي شينباويان ديتووة، كة دراوسيَك
بَليَسةكة لة بن كؤَلةكةكةوة ديَتة دةريَ، ماوةيةك هةَلبةز و دابةز دةكا، بةبيَ ئةوةي 

ئةطةر بنيادةم دةسيت لة بَليَسةي طةجنةكة رؤبكا، كة خةريكي . كؤَلةكةدارينةكة بسووتيَينَ
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. ئةو ئاطرة تةنانةت جطةرةشي ثيَ داناطريسيَ. ية، هيض هةست بة سووتانةوة ناكاسةما
ضونكة . كةس دةست بؤ طةجنينة شاراوةكةي بن ئةو كؤَلةكةيةي نيَو حةوشةي كلةشيَ نابا

ةكةدا تةليسميان كردووة و، هةر كةس ريَزي تةليسم نةطريَ، تووكي خودا لة بن طَل
 .ؤخؤي لة خاك ديَتة دةريَكة وةخيت خؤي هات، ب. دةيطريَ

 .هةر لة سؤنطةي ئةو طةجنةوةية، وا هةموو كورِةكاني كلةشيَ بة نيشانةوة لةدايك دةبن
لة بريي ضووة . ذنةكةي كلةشيَ، كة دووطيان بووة، نةيزانيوة ثيَي لةسةر طةجنينةكة داناوة

داناوة و هةر لةودةمةوة، كلةشيَ كؤَلةكةيةكي لةسةر طةجنينةكة . ئاطاي لةخؤي بيَ
 .ثيَي لةسةردا نةنيَ و تووكي خودا نةيطريَثةرذينيَكي بةدةوردا كيَشاوة، بؤ ئةوةي كةس 

* 
* 
* 

جؤطةلةئاويَكي قورِاوي تةوةزةل، لة ريَيةكي دوورةوة لة كويَستانةوة شؤرِ بووةتةوة و، 
يَثةرِييبَ، بة لة هةر  جيَيةك بة نيَو ديَهاتدا ت. ثيَضةَلةثيَض بة نيَوان طردةكاندا رادةبريَ

شووَلك و دار بةنداويَكيان لةثيَش هةَلبةستووة و، طَليان لةثشتةوةي كردوة و ئاوةكةيان طل 
 .داوةتةوة

ثةنطي دةخواردةوة، ضونكة بةرلووزةوةكةي تةسك بووة، ناضار بووة بةرخؤي ئاوةكةي كة 
تةوة و طؤل و ليَرةو لةويَ جاري واية بةستيَين ضؤمةكةش لةبةر يةك دةكشيَ. قوولَ بكا

تاآلوي ليَ دةكةويَتةوة، كة ئةطةر بنيادةم لة هيَزي شان و باهؤي خؤي راببيينَ، دةتوانيَ 
. و مةرجةي شانوباهؤيةكي بةهيَزي هةبيَلةم بةرةوة بةرديَك باويَتة ئةوبةري، بةآلم هةر بة

 .ئةطينا هةر بة طةمي دةتواني شتيَك لةم بةرةوة بةريتة ئةوبةر
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يي، ياني لةو شويَنةي كةس ئاوةكةي ليَلَ ناكا، هةسيََلةكة، تؤرِيَكي لة سةرووي ئاوا
ئةو تؤرِة هةوريشمينة، تةنيا ئةو قاز و مراويانة . هةوريشميين كةسك دايثؤشيوة

ئةو بؤقيالنةش كة  .دةيدرِيَنن، كة بؤ بذيَويَك بةرةو سةرووي ضؤمةكة هةَلدةكشيَن
دةرثؤقيويان لةبةر تاوةكة هةَلخستووة، قةثؤزيَكي سثي و سةريَكي خةت خةت و ضاوي 

ضاويان لة سةمةرةي ئةو شتة سةيرانةي لة تةركي ئاوةكةدا . تؤرِة هةوريشمينةكةش دةدرِن
لةبةر ديتين قرِذاَلي ضةنط سوور، ماري رةشي دريَذ و خالَ : دةيبينن، ئاوا لة ذيَآل هاتووة

زةك تيَدةثةرِن، ماسيي ي زةردباو، جنؤكةماسيي طورجوطؤلَ كة وةك نةيخالَ، ماسي
ش و رةشيان خستووةتة سةر فكاريَزان، كة ثوولةكي سثييان هةية، بؤقيلة، كة لبادةي 

سةرةميَكوتة و سةرمازةَلة، كة سةريان زل و جةستةيان روون روونة، وردةكرم، كة شانيان، 
يت ضاوي بؤيلة ش. وةك دةزوو باريكن و سوور و رةش و كةسك و ياقووتي تيَك دةئاَليَن

لة سةيري ئةو شتانةي لة نيَوان : سةيروسةمةرةي ديكةشيان ديوة ئاوايان ليَ هاتووة
 .ئاوةكان و مانطدا، لة نيَوان ئاوةكان و ئةستيَرةكاندا روو دةدةن

ئامسانيش هةروا شةقلَ . لة ضؤمةكةدا مةلة دةكةن شةوانة، ئةستيَرةكان ديَنة خواريَ و
شةواني . مةلةكردن ديَتة نيَو هةسيََلةكةنةشكاو و بيَكةموكورِي، شةوانة بؤ 

 .مانطةشةويش، مانط ديَتة خواريَ و لة ضؤمةكةدا خؤي دةشوا
با، بؤ ئةوةي . زؤر لة بنيادةمةكان قووَلرت و بيَخةمرت دةنوون. شؤرِةبي خةويان زؤر قورسة

ر و ئارام طةآلكان بنوون، بؤ ئةوةي لكوثؤ بنوون، الي الييان بؤ دةَليَ و شؤرِةبييةكان هيَو
ئاوةكان قةت . خةويان ليَ دةكةويَ و بايةكةش خةوةكةيان قووَلرت و هيَورتر دةكاتةوة

شةو و . و رؤذ بةرِيَوةنئةوان شةو . ئةوان قةت قةت ضاو ليَك نانيَن. خةويان ليَ ناكةويَ
 .كيَ ضووزانيَ؟ لةوانةية بييةكان هةرطيز نةخةون. رؤذ
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خؤمشان لةويَ، لة ... ئةسث و بةرازةكان و خؤمشان. انشؤينطايةكان ديَنينة دةم بةنداوةكة بي
ئةويَ لة شويَنةكاني ديكةش قووَلرتة و . تةنيشت كؤطا طَلةكةي بةنداوةكة خؤمان دةشؤين

زياتر . تةنيا وةختيَكي ضةند كةسيَك ثيَكةوة مةلة دةكةين، ئاوةكة قورِاو دةبيَ. روونرتيشة
يةكيَك . ؤ يةكشةممة نيية، رؤذيَكة وةك باقي رؤذةكانئةمرِيةكشةممؤيان واي ليَ ديَ، بةآلم 

 .لة رؤذةكاني ئيشكردنة
خةَلكيَك وةثيَش : ثيَمان وابوو ئةمرِؤ ضؤمةكة هةر بةدةست خؤمانةوةية، بةآلم وا نةبوو

هةموويان، يان ثريو ثةككةوتة و نةزؤك و لة زطوةستاون، يان . ئيَمة كةوتوون
ذنةكاني دي لة مةزراية خةريكي ضونكة . كةيف كردووةتازةثيَطةيشتوون و تازة ميزيان 

لةطةلَ نزيكبوونةوةمان لة ضةمةكة، طويَمان لة دةنط و هةرايان بوو، كة . ئيشن
 .دةيانزيقاند و دةتريقانةوة

 .ـ ذنان لة طؤلةكة خةريكن خؤيان دةشؤن
 .ـ وةرن بضينة سةرتر، ثشتةوةي طةوي ضةمةكة

وةبريمان ديَتةوة، كة تةنيشت : ، شتيَك راماندةطريَبةآلم كة دةمانةويَ با بدةينةوة
ماَلةكةي كلةشيَ نووسينطةي ثؤستةية و لة تةنيشت نووسينطةي ثؤستةش ماَلةكةي 

 .رؤتزؤ
. لةودةمةوة وةك ئاغايةك دةذي. ثاسةواني ئاسنةرِيَ هاتووةتة ئيَرةرؤتزؤ، ثار وةك 

وئاسنيَك لةسةري دةنيَ، خةتيَكي يؤنيفؤرمةكةي لةبةر دةكا، كة قؤثضةكاني ئاسنن و، كآل
لةطةلَ ذن و منداَلةكةي و دارونةداري هةَلطرتووة و ضووةتة . سووري بةدةوردا هاتووة

ويَستطة دانيشتووة و خانووةكةي بة كريَ داوةتة دمياكييَ ميكؤي سةركريَكاري ئيدارةي 
   .ريَطةوبان
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ريَطةوبانةكان ضاك بكاتةوة و  هاتووة. سةركريَكارةكةي ئيدارةي ريَطةوبان، خةَلكي شارة
سةَلتة و . برايةكي تاوةسووتي دةموليوطؤشتين مسيَلَ زلةاك. قوَلكة و درزةكاني بطريَ

نانةكةي لةطةلَ دكتؤر طانضؤ و مامؤستا ثؤثسكؤ كة دةنطيَكي خؤي هةية و، باقي حاكمة 
 .يةكرِؤذةكاني ئاوايي لة مةخيانة دةخوا
من هةنديَ شةوان دةضمة ماَلةكةي و بة . هةية سةركريَكار ميكؤ، دووربينيَكيشي

دووربينةكةي سةيري ئةستيَرةكان و مانط و ريَطةي شريي و ضيي ديكةي دَلم خبوازيَ، 
 .دةكةم

 .لةو سةري باخضةكةي ماَلي رؤتزؤوة، ضؤمةكة ديارة
ي ئيَوارةو ئيَوارة، وةختيَك هةتاو بةرةو ئاسؤ دادةكشيَ و، ذناني ديَ ويَكرِا دةضنة ضؤم

باخضةكة سةري ئةو رادةكاتةخؤيان بشؤن، سةركريَكاريش دووربينةكةي لة بن باَلي دةنيَ و 
و، لة نيَو طذ و طيا و درِوانةي لة بةر ثةرذينةكان دةرِويَن و وةسةر ثةرذينةكةش دةكةون، 
رادةكشيَ و، دوورينةكةي راست دةكا و لةسةر ضاوي دادةنيَ و ئةوةندة سةيري ذنةكان 

 .ليكاوي لة زاري دةتكيَ دةكا، هةتا
ثيَتان واية ض دةكةن؟ كرديانة هةرا؟ نةخيَر، لةو دةمةوة ريَك وةك مانطاي . ذنان ثيَيان زانيوة

خؤيان دةخةنة سةر سةرخؤش دةهؤقيَنن و يةكرت راو دةنيَن و، بة شانوملي يةكرت هةَلدةثرِووسكيَن و، 
بةتايبةتي ثريةذنة لة زطوةستاو و . رديَننثشت و زؤرانبازي دةكةن و هةزار جؤر ئةداو ئةتوار دة

 .قوونزلةكان، كة ريَك دةيانةويَ جيَيةكيان وةدةر خبةن، بيَت و دايثؤشن زؤر باشرتة
داَلينة، دةَليَن ضي بضني بزانني، راستة كة هةر دةَليَن سةركريَكارةكة بة ـ دةي باشة، دا ثيَم بَليَن من

 دووربينةكةي سةيري ذنان دةكا؟
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وةدةستمان  *طذوطيا خؤرِسكةكاني ثشت ثةرذينةكةمان هةَلنا و، ضيي بةرد و كةرسةكي. جا ضووين
ضةند جيَيةكي ضةثةرةكةمان شكاند و، هةموو طذ و طيا و ثووش و درِووةكامنان . كةوت، تيَمان طرت

 .ملي ريَيةمان طرت و ضووينة الي ضؤمي. سةركريَكار لةويَ نةبوو. هيض، هةر هيض. ليَك دا
 باشة، حةزتان ليَية بضينة سةر طةوي ضؤمةكة مةلةي بكةين؟ـ دةي 

 :كورِةكةي كلةشيَ دةَليَ
يري ذذذنةكان ةب ب باشرتة ب ب بضينة د د دةم هةهة هةسيََلةكة و سةسةسةس. نا...ـ ن ن 
 .بكةين

 .بةستةزمانة. هةمووان كةوتينة شويَين
خؤيان رووت كردووةتةوة و . دا داوةذنةكان لة خؤشي فيَنكبوونةوة، خؤشي خؤشي خؤيان بة ئاوةكة

. ة زؤرمان ثيَ ناخؤش دةبيَكةس حيسابيشمان بؤ ناكا، هةر بؤي. لة ئاوة قؤرِاوةكةدا قةرةقةريَنيانة
ذنان دةزريكيَنن، تووكمان ليَ . بني دةكيَشني و دةضينة بنيان. ش لة داخان خؤيان لة نيَو داويَنيئيَمة

ثشتملمان دةطرن و ةكانيان لة ثشتةملمان رادةكيَشن، دةكةن، دةتريقيَنةوة، بة دةستة تةرِ
 .راماندةكيَشن و وا دةنويَنن دةيانةويَ مباخننكيَنن

 .شيَتانة رادةبويَرين
حةزي ليَية بة مةلةكردن . لة ثرِ ثيَريكاي كورِي ئيظانؤش لة دةستة ثرِ هةراكةمان جويَ دةبيَتةوة

ش كرمي لة كةوَلي دةكةويَ يَئيؤني كورِي كلةش. ةرِوابثةرِيَتةوة، بةرةو نيَوةرِاسيت هةسيََلةكة د
لةوانةية هاواريش بكا و داوا بكا . القيشي ناطاتةوة بن ئاوةكة. ئيؤن مةلة نازانيَ. وةشويَين بكةويَ

فرياي بكةون، بةآلم لةو قريوة و هةرايةدا كيَ دةنطي دةبيسيتَ؟ لة جةنطةي طةمة و 
لةوانةية زؤريش ثةلةقاذةي كردبيَ . سةط خاوةني خؤي ناناسيَتةوةقةرةقةريَنةكةدا، بووةتة قريوةيةك 

لةوانةية بة دةستة لةرِ و باريكةكاني ثةلةقاذةشي كردبيَ و ئاوةكةشي . و ويستبيَي سةري نوقم نةبيَ
ئيَمة كة هيض نابينني . تيَدادةضيَريَك نوقم دةبيَ و . الدابيَ، ئيَمة تةنانةت بَلقةبَلقي ئاوةكةش نابينني

                                                           
*
 طَلمتك. طَلمةت. كةستةك 
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دوايي، لة ثرِ دةزانني . ئاطامان لة هيض نيية هةروا خةريكي قريِة و هةرا و خؤثيَكدادان و رابواردنني و
 :لة ترسان موضرِكةيةك بة تيغةرةي ثشتماندا ديَ و وةك بريسكة لة ئاوةكة دةردةثةرِين. ض قةوماوة

 .ـ كورِة هؤؤؤؤ ي ي ي ، كورِي كلةشيَ خنكا
 .ئاوةدا تةرميَك كةوتووةلةو تةركي : ذنةكانيش دةترسن
 .بة ثةلةثةل كراسةكانيان دادةكةنن و خؤيان بةئاوةكةدا دةدةن و دةطةرِيَن. ثياوةكان رادةكةن

 ـ لةكويَ نوقم بووة؟
 .ـ ئةو شويَنةي لة تةركي ئاوةكةدا كونيَكي ليَية، ئةويَ كويَية كاك سيمؤن؟ هةر لةويَ خنكاوة

 .قووَلةكة لةماليةوةية طؤمة. ـ نا، لةويَ نا كاكة ثيَرتاكيَ
 .ريَك لةماليةوة نوقم بووة. ـ كورِة هةر ئاطاشتان ليَ نيية

. ثياوةكان ضاويان دةنووقيَنن و دةضنة بنةوة. قورِ و ليتةكةي تةركي ئاوةكة، هةموو كون و قوذبنة
ار كة ثشوويان سو. وةك كويَران دةستةكوتةيانة و ثيَ دةكوتن. سةريان وةتةركي عةرزةكة دةكةويَ

ئةطةر يةكيَك . بةردةوام و بيَربِانةوة. دةبيَ، ديَنةوة سةريَ و ثشوويةك تازة دةكةنةوة و بني دةكيَشنةوة
يَ ض قةوماوة و ئةو هةمووة خةَلكة لة ضي دةطةرِيَن، ثيَي ري ضؤمةكة بكا و نةزانيلة دوورةوة سة

وذمي نيطا ترساو و ثةريَشانةكاني جؤريَك باوةخوليَ و لة بن تة .وادةبيَ طةمةيةكي تازةيان داهيَناوة
ئةوانةوة كة لة دةوري هةسيََلةكة كؤ بوونةتةوة و ئةوةندة نيطةرانن هةناسةيان دةرناية، بة دَليَكي 

 .خؤشةوة خةريكي طةمة و رابواردنن
وا را دةكا . سةروسةكوتي كلةشيَ كة ضةَلةكةيةكي دريَذي بةدةستةوةية لةوالي ديَوة دةردةكةويَ

تةشك و . ذنةكةشي بة لةخؤدان و هانكةهانك بةدوايدا ديَ. زراييل سةري لة دوو ناوةدةَليَي ئي
ئةوانيش ئاطادار كراونةتةوة كة كورِةكةيان . داويَين هةَلداوةتةوة بؤ ئةوةي بتوانيَ خيَراتر را بكا

 .خنكاوة
 ـ دؤزيتانةوة؟

 .ـ نا، هيَشتا نةماندؤزيوةتةوة
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ضةَلةكةكةي بةدةستةوةية و بن ئاوةكةي ثيَ . لة ئاوةكة داويَ كلةشيَ مشةكةكاني دادةكةنيَ و خؤي
 .دةثشكينَ

 .دةي، كورِينة شةنة بيَنن... ـ شةنة
هةنديَ سةير دةكةن و هةنديَكيش دةكةونة طةلَ . ئيَستا ئيرت هةمووان لة دةوري هةسيََلةكة كؤ وةبوون

درم، . شةنة ديَنن. ةي نابيَتةوةهةسيََلةكة جيَي كةسي ديك. ئةوانةي خؤيان لة ئاوةكة هاويشتووة
 .تةنانةت تؤرِيَكي طةورةي ماسيطرتنيش ديَنن. ديَنن

 :كلةشيَ لة ثرِ هةرا دةكا
 .ـ ئةوةتا، دؤزميةوة، ليَرةية

 .ئةوانةي مةلةواني باشن، بةثةلة خؤياني دةطةيةنينَ و بني دةكيَشن و دةيهيَننة دةريَ
زطي وا . ضاوي لة ذيَآل هاتوون و دةَليَي شووشةن. ةئيؤن وةك ثارضة قوماشيَك شل و شؤرِ بووةتةو

بة طذ و  لة دةم ئاوةكة دريَذي دةكةن. هةَلمساوة، كة ثياوي وةدةزانيَ ئيَستا نا تاويَكي تر دةتةقيَ
لة كاسةشكاويَكدا ضةند ذيلةمؤيةك . طيا دايدةثؤشن و ئةو ضةند مؤمةي هيَناويانة داياندةطريسيَنن

تاو لة ثشت طورطانةوة ئاوا دةبيَ . وة ديَنن، دووكةَلي ئةسثةندةر هةَلدةسيتَكة سوورسوور دةطةشيَنة
 .ئيَستا ضةند داويَكي كةوة و رةش رووكاري ئاوةكةيان خةت خةت كردووة.و دةكوذيَتةوة

 .لة الي سةرةوة، هةورة هاوينييةكان تيَك دةئاَليَن
 .هةرضي شياوي دينت بووة، ديتوومانة

 .با بطةرِيَينةوة ئيرت
مريشكةكان ضوونةتةوة كوالنكةي . دةرطاي ذوورةكان داخراون. حةوشةكةمان سريوةيةكي ليَ ناية

دوورةي مةزراوة تا ماَليَ،  طةريَ وبة ثيَيان هاتنةوة لة. لة نيوةرِؤوة تا ئيَستا زةوادم نةشكاوة. خؤيان
اية بضمة ماَلي يةكيَك لة ثيَم و. مةلةكردني نيَو هةسيََلةكة و ترسي خنكاني ئيؤن برِسيت ليَ برِيوم

لة ثيَطؤرِكيَي . بةآلم لة كاميان؟ هةمووان لة مةزران. وسيَكان ثارووةك ماماليطا وةرطرم باشرتةراد
 .هةيوانةكةدا رادةكشيَم و هةولَ دةدةم ضاويَك طةرم بكةم

 .جريِةجريِي عارةبانة ماتندووةكان لة كؤآلنةكاني ئاواييةوة هةَلدةسيتَ
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 .يَينَدايكم هةَلمدةست
 .ـ وةرة نان خبؤ دارية

 .نة زانيومة كةي هاتوونةوة و نة كةنطيَ ماماليطايان ليَ ناوة. هةَلدةستم
 ـ ماَلي ئؤييَ ضييان ليَ هات؟

 .ـ دادة فلؤريا لة ريَية دوو كضي بوو
ة ذن ئةو شتانة الي ئيَمة ئاسايني و، ليَر. كةس ثيَي سةير نيية كة دادة فلؤريا لة ريَية منداَلي بووة

 .تاقة شويَنيَكي ناهيََلن، كليَساية و، ئةويش زؤر ناضنة كليَسا. لة كويَ ذان بيطريَ، منداَلةكةي دةبيَ
 .دايكم دةطيَرِمةوةو مةسةلةي خنكاني كورِةكةي كلةشيَ بؤ باوكم 

 .ديسان شوكرانةبذيَرم تؤ نةخنكاوي. ـ هةتيوة، خؤ ئيَوة ناسرةون
 .ئةي لةو رؤذة رةشة

* 
* 
* 

 .َلةي كليَسا دَلي شةو دةدرِيَزةنطو
 .وا زةنطوَلةكان دةزرينطيَننةوة، دةَليَي شيَت بوون

 .بزانيَ ض دةكا، بةو نيوةشةوة زةنطةكان ليَ دةدا ك زؤر سةرخؤش بووبيَ و بةبيَ ئةوةيلةوانةية يةكيَ
تاي ضونكة دةنطي كةرِةناي جارِضييش ديَ و، ئةوةش دةهؤَلةكةي ذيَئان. نا، كةس مةست نةبووة

 .ثاسةواني ئاوايي، كة دةَليَي لةطةلَ ضةرمي دةهؤَلةكةي شةرِييَت
بزانني ض باسة، ئةوةية  خةواَلوو و بةخةبةر، وةك كوللة لة تةخيت خةوةكامنان دةردةثةرِينة دةريَ و بؤ

ذنان بةبيَ ئةوةي بزانن بةراسيت ض قةوماوة، لة بةردةرطايةك كؤ . رادةكةين ناحيةبةرةو الي 
 .ة و كردوويانةتة شني و شةثؤرِبوونةتةو

باشة ئةطةر شةرِيَك ... دةنطي زةنطوَلة و كةرِةنا و دةهؤلَ و، هةموو ئةوانةش بةو نيوةشةوة
 هةَلناييسابيَ، دةبيَ ض قةومابيَ؟
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 .طةرمةئةوة دوو هاوينة، جةنط لةوبةري دانوب 
 .ؤمييان داطري كردبووهةتا ثار، بيَستانضيية بولطارةكان، بةشي هةرة زؤري ميَرطةكةي دةم ض

تؤربيَنيام ثرِ بوو لة تؤوي . كة بةهار دادةهات، بولطارةكان تؤربيَن بة كؤلَ لة ماَلةكانيانةوة دةهاتن
كوخةكانيان ضاك دةكردةوة، ضةرخي ئاوهةَليَنجانيان كة وآلخ دةيسوورِاند و، لة . جؤراوجؤر  و ثياز

 .كةردووةكانيان ئاوثرِذيَن دةكرد رووباريَوة ئاو هةَلدةهيَنجيَ، ضاك دةكردةوة و،
هةر ثيَكةوة . و ثازدةكةسيَك دةبوون... ئيظان و ستؤيان و ثانتيَليَ و: من هةموو بولطارةكامن دةناسي

 .بة زماني بولطاري قسةيان دةكرد، بةآلم لةطةلَ ئيَمةدا زياتر بة رؤماني قسةيان دةكرد
هةر ئةويش بوو كة سةر لة ثاييزيَ و هةر لة مةزرا ديارة . ئيظان بَليَي و نةَليَي دةمرِاستيان بوو

و ثارةكةي وةردةطرت و لة سندووقةكةي دةنا، ضونكة هةر خؤيشي ( دراو)بةرهةمةكةي دةكردة ضةك
عارةبانةيان ثرِ بوو لة . ستؤييان و ثانتيَلييَ، طوندةكاني دةوروبةريان لة خشتة دةبرد. خةزيَنةدار بوو
ئاهيَكيان لة طريفانيدا نةباية، شتةكانيان بة ئارد و طةمنةشامي و طةمن  ئةطةر خةَلك. تةرِة و شووتي

شةوانة بة تيَآليةكةوة كيَشكيان دةكيَشا و ئاطايان لة مةزراكان  بولطارةكاني ديكة . دةطؤرِييةوة
ئةطةر ثةلةيان بواية و . ديارة ئةو ئيَشكطريية لة كاري رؤذانةي نةدةكردن و لةمثةر نةبوو. دةبوو
ئيرت هةرضي منداَلة . بايان زووتر بيَستانةكانيان ثيَ بطةيةنن، طوندييةكانيان ليَ دةنط دةداويست

كةردووي سري و ثيازةكامنان بؤ بذار دةكردن، كةلةم و . دةضوون و بة هةرةوةزي لة كؤَليان دةكردنةوة
خؤمان لة قورِ  انباينجان و تةماتة و توور و شيَلم و نؤكةفةريكةمان بؤ دةضاندن و، هةتا ئةذنؤي

لة بةيانييةوة كة تا ئيَوارة كارمان بؤ بولطارةكان دةكرد، سةروضاومان وا ثيس دةبوو، بيَزت . دةنا
. ئةوجار لةبةردةم بيَستانضييةكة ريز دةبووين هةق و مزةكةمان وةرطرين. نةدةهات سةيرمان بكةي

واريَ، بؤ ئةوةي بةشي مةمرة و بؤ كاري رؤذيَك هةتا ئيَ. كوخةكانيان لة بن شؤرِةبييةكاندا بوو
. يان بة كضؤَلةكان و سيَ شاييان بة كورِةكان دةدا"دوو شايي"مةذييةكمان لةطةلَ خؤمان بردبيَتةوة، 

 .دراويَكي جواني ثةجنا سةنتيمي .خؤ ئةطةر خةمتان ليَ داباية، دةمانتواني دة شاييش وةرطرين
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ئةوانةي لة دةم ضؤمةكة ثارضة . يش هةروةترئةمساَل. هاويين ثار، ئيرت بولطارةكان نةهاتنةوة
. هةبوو بة ئيجارة دةياندا بة بولطارةكان، لةبري تةرِة و ميوةي ساآلن، طةمن و جؤيان ضاند نعةرزيَكيا

 .زةوييةكة بةرِيَذة و و بةثيت بوو و، طةمنةكةش ثرِ و بة بةرةكةت
 :هةواَلي تازةي بولطارةكامنان ثيَ طةيوة

 .ـ ئيظان كوذراوة
 .ستؤييان كوذراوةـ 

 .ـ ظيَلؤ كوذراوة
 .ـ ئانتؤن كوذراوة

 .لة شةرِي توركاندا كوذراون. ـ بيَستانضييةكامنان هةموو كوذراون
 . ـ ديسان شوكرانةبذيَرين، كة وآلتةكةي ئيَمة شةرِي تيَدا نيية

 .ثياو و ذن و مندالَ، شةآلَلي ئارةقة، لة مةزراكاندا خةريكة دةثسيَن و كار دةكةن
 .ان شوكرانةبذيَرين كة وآلتةكةي ئيَمة شةرِي تيَدا نييةديس

 ...زةنطوَلةكان، كةرِةنا، دةهؤلَ، زةنطوَلةكان، كةرِةنا، دةهؤلَ
 .سةط وةك طورط دةلووريَنن. سةطوةرِ

 ناحيةلة . يش دةيزانيقاميقام. لة ئيَوارةوة دةيزاني ض باسة: زؤر شَلةذاو و توورِةيةمريزا ستانسكؤ 
 .هةموو ئاوايي لةويَ كؤ بوونةتةوة. يشناحيةاطريساندووة فانووسةكةي بةردةم ضراكانيان د

هةر . خؤي بة سةروقذي ئاَلؤزةوة هاتووةتة طؤرِةثانةكة. خوشكة ليَنكا، قاوةخانةكةي كردووةتةوة
َلةدا، شةقة لة قاثقاثةكاني ثيَي القة رووتةكان لةو تؤز و خؤ. بة سةرمدا بدةمنةيطوتووة با لةضكيَك 

 .ديَينَ
-ميلةضلؤضل، ثاكةتيَكي زةرد دةرديَينَ و كاغةزةكةي نيَو دةردةكيشيَ و ليَكي دةكاتةوة و  نيكؤالي

 .هةرةوةزي: دةخيويَنيَتةوة
 :بؤية نوتقي دةكريَتةوة. ئييدي ديارة دنيا بة كةيفي ئةو سوورِاوة
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هةر كةسة و دةبيَ . و ديَنبةياني ثريَسكة و كةلوثةلتان كؤ دةكةنةوة .ـ خةَلكينة، لةطةلَ ئيَوةمة
ئةطةر . ئاطاتان لة خؤتان بيَ. لةطةلَ بولطاران ليَمان بووةتة شةرِ. بضيَ خؤي بة بةشةكةي بناسيَينَ

 .نةرِؤن، خؤم وةك سةط، طوللةبارانتان دةكةم
 .جا بؤ ئةوةي بيسةمليَينَ طاَلتة ناكا، ضةند تةقةيةك بةهةوادا دةكا

 .بؤَلة خةَلكةكة دةست دةكةن بة هةرا و
ـ شةرِي بولطاران؟ بؤ؟ جا ئيَمة ض دوذمنايةتيةكمان لةطةلَ ئةوانة؟ خؤ دؤستمانن، ئةويش ض 

خؤ لة . دؤستيَك؟ خواية هةزار و هةزار بار شوكر، كة ئيظان و ستؤييان و بولطارةكاني ديكة كوذراون
ر دةبووينة تنؤكيَك شةرِطةي تووشيان بوايةين، ضؤن سةرمان هةَلدةهات ضاو لة ضاوي يةك بكةين؟ هة

بنيادةم بةبيَ هيض رق و قينيَك تيَك بةربن و تةقة لة . ئاي، خواية بة نةسييب كةسي نةكةي... ئاو
 .يةك بكةن

لة هةموو ماَلةكان ئاطر كراوةتةوة و، لة بةر دةرطا كؤ بوونةتةوة و . ئيرت كةس خةو ناضيَتة ضاوي
ة هةموو ماَليَك ماماليطاي زل زليان دروست ل. جنيَو دةدةن و تووك دةكةن و ئاخ هةَلدةكيَشن

دةطةرِيَن كامة كراس لة ماَليَ شرِ و . كردوة، بؤ ئةوةي هةتا دةطةنة ناوةندةكةي خؤيان بةشيان بكا
. بووة، دةيدزؤنةوة بؤ ئةوةي هةتا دةطةنة بنكةي بةشةكةيان لةبةرياندا بيَ و بةش بكا تيسكن

لةو جلوبةرطة . و قايش و جلوبةرطيان دةدةنيَهةر بطةنة ئةويَ، ضةك و فيشةك  ضونكة 
سةربازييانةي كة لةشي بنيادةم وةك تويَكَلةدار لة خؤيدا دةطوشيَ و مةضةك بةندي توند، كة دايكي 

 .جومطة و ماسولكة و طويَزينط دةطيَ
مجكةكةي ئيتزائؤييَ بة مةلؤتكةكراوي لة نيَو كؤليَكي داريندا كة بؤيان كردوونةتة النكة، لة 

 .زةرد و خةت خةت. سةريان دةَليَي شووتيية. ةنيشت يةكرتةوة نوستوونت
 .ـ زؤرت ئاطا لة كضةكان بيَ ها فلؤريا

 .ـ خةمت نةبيَ نا تيتزا
 .زةنازةنا و ذاوةذاويَكي شووم ئاوةدانيي تةنيوةتةوة. سةطةل وةك طورط دةلووريَنن. سةطةل دةوةرِن

 .يَ، لة بةر دةرطاي ماَليَ، طراوي خؤيان ماض دةكةنئةو طةجنانةي دةبيَ بكةونة ريَ و بضنة شةرِ
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 ....ـ من دةبيَ برِؤم ئيؤئانا
 ...ـ سةعاتيَكي ديكة وةرِيَ دةكةوم ماريؤئارا

 ...ـ ئي  ليكا
 ...ـ ستانا

 ....ـ طيورطينا
 ...ـ كاترينا

 وة داوة وناحيةديشي شةيثوورضي لةسةر كؤتةرة داريَك دانيشتووة و ثاَلي بة ديوارةكةي 
خؤشي كؤنةية، ريَك وةك شةيثوورةكةي، كة كةسكيَكي . شةيثوورةكةي لةسةر راني داناوة حبةسيَتةوة

 .خؤَلةمشيية و لةكةلك و كار كةوتووة
يشدا كة ئةو كةَلةثياوة كوذرا و ثياوي وةك سةردار شؤتزؤ و ظاَلتيَر 2311لة جةنطةكاني ئازاديي 

دواتر بوونة ئةفسانة، هةر دويَ شةويَ بوو كةرِةناي هيَرش ماراضينيَئانؤي بة زيندوويي ليَ دةرضوون و 
 .بؤسةر توركةكاني ليَ دابوو

لة هةر جيَيةكي ئةو . ساَلي حةفتاوحةوتيش ئيَمة ضووين شةرِمان كرد، ضيها خويَنمان رشتـ 
ثاش هةر . بؤلطارياية نووكة شةقيَك لة عةرزي بكوتي، ئيَسكوثرووسكي سةربازي ئيَمة ديَتة دةريَ

تةن بة تةندا كة لةطةلَ توركان بةطذ يةكرتدا دةهاتني، ثاش ثشوودان لةبةرخؤمانةوة ةنطيَكي ج
هةر . ئةوانةي لةو جةنطة بةزيندوويي دةرضن، ثاش جةنط كةمرت كويَرةوةري دةكيَشن: "دةمانطوت

ييةكان، رةنطة نةبيَ لةو وياليةتة ئازادكراوانةدا كة ئيرت ناضار نني باج و ثيتاك بدةنة تؤرةمةي عومسان
. هةر هاتينةوة سةر تاس و حةمامةكةي جاران. تةنانةت باسيشي نةكرا." زةوي و زارمان بدةنيَ

جاران، خؤ ثاشاش تةنيا ئةو دةمة ئيَمةي بري ئاغا زاَلمرت و سةطوسةطبابرت لة . خراثرتيش لة جاران
يت بة طؤشيت بةدةم طوللةي تؤث وسيَكاني كآلويان تيَك دةئاَلقيَ و ثيَويسدةكةويَتةوة كة لةطةلَ درا

 .دةبيَ
 ـ ئةوة ض كاويَذ دةكةي لةبةرخؤتةوة؟

 .هةنديَ فكر و خةيالَ بةو ميَشكة كةنفتةمدا ديَ... ـ ئاي ي ي 
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لةطةلَ كافران و لةدين . ـ ئةويَ ساَليَ، ساَلي حةفتاوحةوت، هيض نةبيَ لةطةلَ توركان بةشةرِ دةهاتني
ريَك . ئاخر خؤ بولطارةكان مةسيحني. يَ لةطةلَ بولطارةكان بةشةرِ بيَنيبةآلم ئيَستا دةب. وةرطةرِاوان

 .ئاي رؤذطاري نارِةسةن... كةسوكاري خؤمانن
 .كليَشيَيش دةبيَ برِوا

هةللؤيا ـ قةشة بةسةر . ثريةثياو و ثريةذن. كورِةكةشي، ئةوانةي لة ئاوةدانيدا دةميَننةوة دةينيَذن
 .ـ هةللؤيا: تابووتةكةيةوة بة منطةمنط دةَليَ

 
 .تا تاو هةَلديَ، نيوةي ديَ ضؤلَ بووة

ثياو شان بة شاني يةكرت ديَنة . ريَك وةك بازارِي مةكارة. ويَستطةي شةمةندةفةر رؤذي حةشرة
 .هةنديَكيان ذنةكانيشيان لةطةَليان هاتووة و كةلوثةلي سةفةرةكةيان بؤ هةَلطرتوون. ويَستطة

بستيَكيش لة ميَردةكانيان دوور . ووة ضاويان بووةتة طؤمي خويَنوةراندهةَلذن هيَندةيان فرميَسك 
 .ناكةونةوة

ئةو . هةر شةمةندةفةرة و بةدواي شةمةندةفةردا، لة شاري رؤشييةوة ديَ و دةرِوا بةرةو الي دانوب
لؤكؤمؤتيظ هؤرِن ليَدةدا و وةك مار . شةمةندةفةرانةي ظارطؤني حةيوانهةَلطريان ليَ بةستوون

بة دةنطةدةنط و . شةمةندةفةر دةكةويَتة ريَ. ورياكردنةوةيةكي دوورودريَذي دَلتةزيَنة. دةفيشكيَينَ
 .دةضيَتة دانوب. هةتا خنخناطةي ثرِة. بة بةتاَلي ديَ و بة ثرِي دةرِوا. تةقوتؤق دوور دةكةويَتةوة
 .ئةوبةري دانوب بؤلطارياية

 .ئةو بةري دانوب، بؤلطارةكاني ليَية
 .ةنطي مةغَلووبةيةلةوبةري دانوب، ج

دةطرن و . لة سةروو و خوارووي كاملات زؤييَ، ثؤليس و سةرباز سةر  بة هةموو كونيَكدا دةكةن
 .دةكيَشنة دةريََ و بة ثيَخواسي دةيانهيَننة ويَستطة

 ـ تؤ خةَلكي كويَي برالة؟
 .ـ خةَلكي باكالشيت
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 ـ ئةي تؤ؟
 .ـ خةَلكي سيَكارا

كة سةرخؤش بوون، ديَنة حةوشة و . ووي ويَستطةدا راكي دةخؤنةوةة لة مةخيانةكةي رووبةرِمجةندر
ليَطةرِيَ  ئيَستا كة شةرِة، با هةر نةبيَ  .سةر درةختةكان دةكةن و دةيانكوذنتةقة لة قةلةباسكةي 

 .طويَمان لة تةقةي تفةنط بيَ
ضيَشتخانة  يكةلوثةل. يان دامةزراندووة"دايرةيةكي خزمةتطوزاريي ثشت بةرة"لة ثشت ويَستطةوة، 

 .ئةوان لة تةنيشت عةمبارةكانةوة ريز دةكةن. و تةندووري نانكردن بة شةمةندةفةر ديَنن
كارةكةي ئةوةية . نة ثشتةوةي شةرِطةةئةو بؤ خزمةتي سةربازيةكةي دةب. باوكم ئيرت طةنج نيية

كة . روست كراوةتةندوورةكة لة ئاسين سثي د. بةياني تا شةويَ هةوير بشيَليَ و بة تةندوورةوةي بدا
 .سةرةوةي سووتاوة بةآلم ناوكةكةي كالَ و تاَلة. نانةكةي ليَ ديَننة دةريَ، هاآلوي ليَ هةَلدةسيتَ

ةندةفةر لة كة شةم. ئيَستا ئةو شةمةندةفةرانةي بةرةو دانووب دادةطةرِيَن، لةشكري مؤلداظي دةبةن
 .بةش دةكةنويَستطةدا رادةوةسيتَ، نان و قوتووي ئاو بةسةر خةَلكةكةدا 

 ـ ئةي وآلتي ئيَوة سيَوي ليَ رةعةمةل ناية؟
 .ـ نا، لةويَ سيَو رةعةمةل ناية

 ـ ئةي هةَلووذة؟
 .ـ ئةويش

 ئةرخةوان؟... ـ دةي باشة
 .ـ ئةرخةوان خؤ بةري نيية

. طاَلتةمان ثيَ دةكةن كة بؤضي ئاواييةكةي ئيَمة ميوةي ليَ رةعةمةل ناية. سوعبةتيان خؤش بووة
 هةلَ نادا و رةعةمةل ناية؟ئيَمة ض بكةين داري بةري لة وآلتي ئيَمة جا باشة، 

 :ميةلؤضلي ثؤليس طويَضكةم با دةدا
 ـ ئةوة ليَرة ض طوويةك دةخؤي، تووتكة سةط؟

 .ـ سةير دةكةم
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 .نضاوة جوانةكانت كويَر دةب. ـ جاريَكي ديكة وا سةير نةكةيةوة
 .ةويَينَنيَوضاواني تيَك دةنيَ و نقورضكيَكم تيَ دةسر

حةز دةكةم سةيري هاتن و رؤيشتين شةمةندةفةرة . منيش هةموو رؤذيَ لةطةلَ بامب دةضمة ويَستطة
 .شةمةندةفةري سةرئاوةآل كة تؤثةكان دةبةن. شةمةندةفةري ثرِ لة ئةسث. ثرِ لة سةربازةكان بكةم

شةرِطة لة بةشي خزمةتطوزارييةكاني ثشيت ، (يةدةك)يَك لة سةربازةكاني ثشتيوانيتاقم
باوكم سةربازيَكي . جلوبةرطي سةربازييان تةنيا بة ئةفسةرةكاني ئةوانة داوة. سةربازييةكةيان دةكةن

 .سادةية
 ـ بابة، تؤ سةربازييةكةتت تةواو كرد، واية؟ ئةي بؤضي ثلةي عةريفيان نةداويةي؟

 .ئةفسةرةكان دةبيَ خويَنةوار بن رؤَلة. ـ ضونكة خويَنةواريم نية
ئاويَكي بة قوَلتةقوَلت كة ضةند لةتة ثةتاتةيةك هةر وا بة : طةورة ثرِ دةكةن لة نؤك مةجنةَليَكي

كة نيوةرِؤ داديَ، . هةر قووني ئةوةندةيان نةبووة النيكةم ثاكيان بكةن. تويَكَلةوة تيَيدا مةلة دةكةن
لة تةندوور ديَتة نانةكة، كة هةر . سةربازة يةدةكةكان، نؤكاوةكةيان لة قاثةكانياندا هةَلدةقورِيَنن

ئاواش هةنديَكيان هةر هةولَ دةدةن هةرضؤنيَكي بيَ ثاروويةكي ليَ . دةريَ، كةرِوو دييَنَ، سةط ناخيوا
منيش ضةند كةوضك نؤكاو لة قاثةكةي باوكم . خبؤن، بةآلم هيَشتا لة زاريان نةخستووة تف دةكةنةوة

دةيانبةمةوة ماَليَ هات، لة كؤمشيان دةكةم و ئةو نانانةي سةربازةكان فرِيَيان داون، كة شةودا. دةخؤم
وايان ثيَ . بةرازةكان ملؤزيَكي ليَ دةدةن و بؤنيَكي ثيَوة دةكةن و رووي ليَ وةردةطيَرِن. بؤ بةرازةكان

 .باشرتة طيا خبؤن نةك ئةو نانانة
 .ناني ئةفسةرةكان لة شارييةوة ديَنن و خواردنيشيان بة جويَ و تايبةت بؤ دروست دةكةن

 ئةوة خيَر و بةرةكةتي خواي بؤ دةرِيَذن، هةي هيضوثووضينة؟ ـ
 .ـ تاَلة جةنابي مالزم

 .زؤريش خؤشة. ـ هيض وا نيية
 .ـ لةوانةية، بةآلم لة زاري ئيَمةدا تاَلة

 .ـ ثارةي دةوَلةت لةسةر ئةو خؤَلة رؤ دةكةن
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دةياخنةنة نيَو ليس دةكةن و نانةكان لة تة. تةندوورةكان كة شةشن، شةو و رؤذ دةَليَي دةندووكي كةون
جار نة جاريَك شةثؤل خؤ بة . ظارطؤنةكانةوة و ظارطؤنةكانيش بة كةَلةك لة دانوب دةثةرِيَننةوة

. تةليسة ناني نيَو ظارطؤنة بيَ سةر و دةرطاكاندا دةكيَشن، بةآلم كةس ميَشيَكي ليَ ميوان نيية
لة تةليسةكان دةدا و نانة تةرِِِةكان وشك  توندةكةي هاوين لة ثيَشةوةشةثؤل كة نيشتةوة، هةتاوة 

 .دةكاتةوة
 ـ بابة، تؤ قةت لة دانوب ثةرِيويَتةوة؟

باوكميان بة ئارةبانةكةيةوة بردبووة . هيَشتا مندالَ بووم. ساَلي حةفتاوحةوت بوو .ـ ئةي ضؤن
 .منيش سواري ئارةبانةكةي بووم و ضووم سةيري جةنط بكةم. جةنط

 ـ سةيرت كرد؟
مةنديليان لةسةر بوو و نيَوفةكيان . توركةكانيشم دي. ةكانيشم ديقؤزاق. سةيرم كرد. ـ ئةي ضؤن
ئةو كافرانة ضونكة لة طةرميَنةوة هاتبوون، . زستانيَكي تووش بوو. بة ديليان طرتبوون. فشوفؤلَ بوو

ةهاتن وةك ميَش بةالدا د. جلوبةرطةكةيان وا نةبوو خؤ لةبةر سةرما وةيشوومةكةي كويَستانيَ بطرن
باوكم وةك بةري . بة كةالكة بؤطةكةيان زةوييان ذةهراوي دةكردو دةكةوتن و دةمردن و، هاوينان 

برادةرةكةي، . كة طةنج بووة لةويَ هاورِيَيةكي توركي هةبووة. دةسيت شارةزاي هةموو وآلتةكة بوو
ارةبانةكي خويَ و باوكم هةموو ساَليَ بة ئ ".باي: "واتةنييةكيَك بووة لة ئاغاكان، يان خؤيان 

 باي،... هةنطوين و خوريي بؤ دةبرد
جاريَكيان . كابرايةكي دةوَلةمةندي ملهورِ بووة، ثيَنج ذني هةبووة كة لة حةرةمسةرادا رايطرتبوون

لةضكي ثيَ لةسةريان . هةر بؤ خؤثةرسيت و خؤنواندن، دةضيَ ذنةكاني ثيَشاني باوكم دةدا
 :جا رووي كردبؤ باوكم و ثيَي طوتبوو. زةريف دةموضاويان ببيينَ داماَليبوون، بؤ ئةوةي بامب جوان و

 .ـ جوان سةيريان بكة دؤسيت بةرِيَزم
 .دةي، باوكيشم تيَر سةيري كردبوون

 : جا ثيَي طوتبوو
 ـ دةي بَليَ بزامن كاميانت بةكةيفة؟
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 .جا وةآل بَليَم ضي، هةموويان جوانن، طةورةم: باوكم طوتبووي
 .ة كريَكاري توركان بووين و ئةوان ناضاريان كردبووين ثيَيان بَليَني طةورةمئاخر، ئةودةم ئيَم

وا . دةزامن، راست دةكةي، بةآلم بَليَي و نةَليَي يةكيانت هةر لة هةمووان زياتر بةدَلة: طوتبووي: باي"
 وا نيية؟ !نيية

ادامي و ثيَستيَكي باوكم كة زانيبووي واية، ئيرت هةر وا رةمةكي يةكيَك لة ذنةكاني كة ضاوي ب
توركةي سةطباب لة داخان نيَوضاوان . ذنة لة خؤشيان ثيَدةكةنيَ. زةيتووني هةبووة، دةسنيشان دةكا

 ."ضونكة تؤ بةدَلت بووة، من ليَي بيَزارم"تيَك دةنيَ و فيشةكيَكي بة تةخيت نيَوضاوانةوة دةنيَ كة 
دةطةريَتةوة و ئيدي خويَ و هةنطوين و خوري باوكم طايةكان لة ئارةبانة دةكا و ملي ريَطا دةطريَ و 

توركان خؤيان بة ئاغاي بيَ . ئةو زةمان، وةزعةكةي جؤريَكي ديكة بووة. بؤ ئةو درِندةية ناباتةوة
 .ئةمالوئةوال و خاوةن دةسةآلتي هةمووان دةزاني

مابوو و فس هةرِوطيظيان نة. ـ بةآلم ساَلي حةفتاوحةوت كة من ديتمن، ئيرت طووي وايان نةدةخوارد
 .ةكان سةريان لة دوو نابوون و بة زةبري مششيَر وةك ئاروو سةريان دةثةرِاندنقؤزاق. ببوونةوة

* 
* 
* 

خةرمانكوت لة نيَوةرِاسيت . ذنةكان و ثريةثياوان و منداَلةكان كاروباري درويَنةيان تةواو كردووة
هةَلم كة خةرمانكوتةكة دةطيَرِن، مةكينةي . جيَخوونةكةي نيَوان ئاوايي و رووبارةكةدا دةنطي ديَ

هةَلميَكي خةست خةست لة خةرمانكوتةكة . طةمني ناوضةكة دةهارِين. دووكةَليان ليَ هةَلدةسيتَ
لة برجي زةنطي كليَساش . هةَلدةسيتَ، كة لةم طردةوة وةك ثةَلةي هةور تا دوور دووري داطرتةوة

 .ر و قةَلةم بةدةستةوة لة هةموو شويَنيَكنمريزا و كويَخا دةفتة. تيَثةرِيوة و وةسةري كةوتووة
هةر . ئةو جووتيارانةي ناضارن لةسةر زةويي ئاغا بيَطاري بةن، ضاوةرِيَن نؤرةي خةرمانكوتيان بطاتيَ

 :طةمنةكةيان هارِدرا، سةروسةكيت مريزا و كويَخا ثةيدا دةبن
 ةرز كردبوو، لةبريتة؟بةرةبةري جةذن ي نؤييَل سيَ توورةكةت طةمن ق. Ishtrateـ ئيشرتاتيَ 
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 .ـ ثيَم واية دووة
 .ـ ليَرة نووسراوة سيَ

 .ـ دةي باشة، مادام نووسراوة، ئيرت سيَية بَليَني ضي
 .ـ سةروبةندي نؤئيَل طةمن طران بوو

 .ـ راست دةكةي
 .ـ ئيَستا ضونكة زؤرة، هةرزانة

 .ـ راست دةكةي
 .ـ لةبري سيَ توورةكة، دةبيَ نؤ توورةكة بدةي

 ...ـ ئاخر
 ...ـ سةروبةندي نؤئيَلي ئةمساَليش هةر ديَيةوة قةرز بكةي ئيشرتاتيَ

بؤ ئةوةي وا بنويَنني كة سةرمان لة . طةمنةكةيان دةدةيينَ و شةرِي قةرزةكامنان لةكؤلَ دةبيَتةوة
حيساب و كيتاب دةردةضيَ، بةَليَين مريشكيَك و قةليَك و دوازدة هيَلة مريشكيش بة مريزائاغا 

توورةكةكة لة . بة توورةكةيةك طةمنةوة ديَينةوة ماَليَ. ر ئةوةندةمشان لة ماَلي هةَلدةوةريَهة. دةدةين
ئةطةر زؤر وريا نةبني، تا سةري مانط تاقة دةنكيَكي . طؤشةيةكي رارِةوةكةي ماَليَ هةَلدةرِيَذين

 .وة بكةيندةبيَ دةست ثيَوة بطرين و ضةندي دةكريَ ثيَخؤري ثيَ. قرتكي ليَ دةبرِيَ. ناميَينَ
 .طةمن زؤرة و نان كةم

* 
* 
* 

ضةكةكانيان . بؤلطارةكان ثاشةكشةيان كردووة. لة بؤلطارياوة هةواَلي دَلنياكةرةوة و خؤش ديَن
. طةيشتووةتة ئيَسقانيان و ئيدي نايانةويَ شةرِيَ بكةن. دةستيان لة شةرِ هةَلطرتووة. دادةنيَن

بةبيَ ئةوةش كوشتاريَك بووبيَ، ئاشيت . دةبنةوة سةربازةكاني ئيَمة لة ضياكاني بةلكان نزيك
 .دةنطي ذن و كيذؤآلن كة لة طوند و لة دةشيتَ طؤراني دةَليَن، ديسان دةبيسريَتةوة. رادةطةيةنن
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 ـ ئةمساراندا، نامةي ميَردةكةتت بؤ هاتووة؟
 طةمنةشامي ثيَم واية بؤ رنيين. ـ لةطةلَ كورِةكةي ثيَرشؤ ثةياميان ناردووة، كة ساغ و سآلمةتن

 .بةخواي ضووزامن وا دةَليَن. دةطةنةوة
 .هةر بةراسيت ماوةيةك دةمطؤ بوو

شةويَك كؤليَرا وةك لةعنةتي خواي بة : ئاخرييةكاني هاويينَ وردة وردة دةمطؤكان ثيَضةوانة دةبنةوة
اني رووبار و ك. بؤلطارةكان وةك ميَشي سةرمابردوو هةَلدةوةرن. دةشتةكاني بؤلطاريا وةردةبيَ

وةك بَليَي خؤرةتاو لة زةويية ملني و قسَلةكة نزيكرت . ئاو مةرط لةطةلَ خؤي ديَينَ. هةموو ثيس دةبن
رِيَنةوة وآلت، ئةو ليوايانةي دةطة. ثةتا هةموو وآلتي داطرتووة. بؤتةوة و، وةك دةستةضيلة دةسووتيَ

سةربازةكان لةدةم . ةكيَشنثيَ و بةلةكي خويَناوي ثرِ زام و بلؤقيان بةسةر خاك و خؤَلةكةدا د
هةرضي بكةويَ هةر لةويَ بةئةماني خوا بةجيَي ديََلنـ بؤ ئةوةي بة ليَوي بةبار و . ريَطةكان دةكةون

 .وشكهةآلتوو و ناخيَكي ثرِذان و تويَ تويَوة، لة بةر دؤزةخي هةتاوةكة بربرذيَ و مبريَ
 ـ دادة ثيَرتا، خةبةر و باسي ميَردةكةت؟

 .كؤرابياية ـ لة قةرةنتينةي
 ـ ئةي تؤ مارطريَت؟

 .ـ ميَردةكةي من لة قةرةنتينةي زمينيضياية
بة قووني رووتي . لة بن طَليان نا. قسَليان بة تةرمةكةيدا كرد. لة تؤرنؤ مرد. ـ ميتاكيَ مردووة

 .ناشتيان
. نةضيَخةرمان لؤدة لؤدة هةَلدراونةوة بؤ ئةوةي باران تيَي . ذنةكان خةريكي شةن و كةوي خةرمانن

دارةكان . زةوي بَليَسةي ديَ. ةآلم تؤزيَك وةدرةنطي كةوتووةرت دةبيَ ثاييز بةسةردا هاتيبَ، بئيَستا ئي
ريشة هيَشووةكان لة نيَو . با، خشة لة خةزةَلةكةيان ديَينَ. تويَ تويَ بوون و طةمنةشامي زةرد بووة

 .دةردةخةنوشكبووةكةيانةوة، ددانة زةرد و سوور و سثيية بةرازييةكةيان 
. دويَ شةويَ ليوايةكي ثيادةي مؤلداظيا كة لة بؤلطارياوة طةرِاوةتةوة، لةسةر ئةو طردة باري خستووة

 .هةموو ئاوةداني بة راكردن ضوونةتة ئةويَ
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 ـ ئيَوة نةخؤش نني؟
 ـ طومنان نةخؤشة، نةخؤشي ضي؟

 ـ ليوايةكي ديكةش لة دواتان ديَ؟
 .ـ بةَليَ

 تان نةهيَناوة؟خؤشيـ دَلنيان هيض ثةتا و نة
 .ـ نةمانهيَناوة، دَلنيا بن

ريَوشويَنة  .ا بةياني، نةخؤشي وةك دؤَلثا ضؤك لةسةر سينطي هؤردووةكةدا دةنيَبةآلم ئةو شةوة هةت
 .تةندروستييةكان دةطرنة بةر

ستانسكؤي سكرتيَريش كة . كة وةسةرخؤي دةطيَرِيَناحيةدكتؤر طانضؤ بة جنيَودان و هات و هةرا، 
بةآلم ئةطةر دةتةويَ جنيَوي تةرِوبرِ . داةترسان رةنطي بة رووةوة نةماوة، يةكثشوو جنيَو دلة 

ضاوي نوقاندووة و ببيسيت، طويَبدة ميلؤضيَلي جةندرمة، كة قةمضييةكةي لة ملي جزمةكاني دةدا و 
. ة نابزويَبةآلم نةخؤشيي ليَطرةوة، هةر طونيشي بةو جنيَو و قسة سارد و سووكان. زاري كردووةتةوة

دةرطاكان . سةري بةرداوةتةوة و بة طوندةكةدا دةطةرِيَ و هةر دةرطةيةكي حةزي ليَ بيَ، ليَي دةدا
بؤي دةكةونة سةرثشت و وةذوور دةكةويَ و بةربينطي خةَلكي خواي دةطريَ و، دةيباتة دةرةوة و 

 .دةيباتةوة
و بةسةر خةَلكةكةيدا دابةش  ناحيةنة لةويَستطةكةوة دةيبة. بةثةلةثةل، فارطؤنيَكيان قسلَ هيَناوة

 .دةكةن
 .ـ دةبيَ لة دار و ديواري ماَليَي هةَلسوون
كةس ئةوةندةي قسلَ بةر ناكةويَ . لة ذوور و دةرةوةرِا. دار و ديواري ماَلةكانيان قسآلو دةكةن

 .هةموو ماَلةكةي ثيَ ثاكذ بكاتةوة
 .لة ماَليَ وةدةرنةكةون ها: دايكم ثيَمان دةَليَ

 .ئاو نةكوَلييبَ نةخيؤنةوة ها: كم دةَليَباو
 .قةيسي مةخؤن: مامؤستا ثؤثسكؤ ثيَمان دةَليَ
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هةموو ئةوانة راسنت، بةآلم ضؤن دةبيَ لة ماَليَ نةضية دةريَ و سةيري ئةو ئارةبانانة نةكةي كة 
ر ؟ مردووي رووت و قووت، بةو ثيَستة تاوةسووتةوة كة بةسةنثةيتاثةيتا مردوو دةبنة طؤرِستا

ئيَسقانةكانياندا كشاوة، ضاوي دةرثؤقيو، ليَوي بةبار و رةشهةَلطةرِاو، زاري داثضرِاو، زماني مؤري 
 .بةاللغاودا دةرهاتوو

 .قسلَ بةسةر مردووةكاندا دةكةن
بيَ و بؤ هةر كويَ  ةضؤن دةكريَ هةر ئاوي كوآلو خبؤيةوة؟ خؤ بؤ ئةوة ثياو دةبيَ طؤزةيةكي بةدةستةو

بةآلم جطة لة . يَ لةوةش، خؤ طؤزة دةشكيَ و تيَدادةضيَ، كة ئةويش زؤر حةيفةب. ضوو داينةنيَ
هةموو ئةوانة، ئاوي كاني فيَنكة و قورِطي بنيادةم كة خؤلَ و خاك و طةرما وشك هةآلتووة و 

 .شةقارشةقار بووة، تةرِ و خؤش دةكاتةوة
 ريَ دةم لة قةيسي نةدةي؟ضؤن دةكريَ توو نةخؤي؟ ضؤن دةك. وةرزي قةيسي و تووش هيَشتا ماوة

ية كة ئارةبانة باسي ذمارةي ئةو سةربازانة. لة سةر سفرة، باس باسي ئةوانةية كة مردوون
 .ستانبردووياننةتة طؤرِ

 :باوكم بريةوةرييةكاني بارةوبار دةكاو دةياندؤزيَ و دةست دةكا بة طيَرِانةوة
مرد؟ خؤ هيَشتا طةنج بوو، كة بةالدا هات  ـ خؤ هةمووتان مامة ميهاييت بؤبيَليَكتان لةبرية كة ثار

شةويَكيان كة لة سةر ثوورةهةنطةكانييةوة ديَتةوة، لة بةر . خةَلك وةك يؤجنة دةدرووانةوة. و مرد
بة قةرسيل داثؤشراوي ليَ بوو، ثريةذنيَكي رةشثؤش ريَي ثيَ ماآلن كة ئةو دةم هةر ضةند كووخيَكي 

ييت زا، رؤَلة طيان، دةمةويَ خؤم بطةينمة ماَلي رادؤي، بةآلم ميها: "دةطريَ و لةبةري دةثاريَتةوة
ي رةش هؤلةويَن، بة بابةوةت لةبةر مرم لة كؤَلم بكة و مببة بةردةم سيَ ضوار سة. ويَرم بضمة ثيَشيَنا

ئيرت ميهاييت زا ضيي كردبا؟ ثريةذنة لةكؤلَ دةكا و لةبةردةم كةثرةكةي رادؤيي ." كةثرةكةي
بؤبيَليَك ترسي ليَ دةنشيَ و . وةك هةر هيض نةبيَ. ة وةك ثةرِة كايةك سووك دةبيَثريةذن. دايدةنيَ

و تيَي  كلكي لة نةرِةي ثشيت دةنيَ و دوو قاضي ديكةش قةرز دةكا. شةق شةق دداني ويَك دةكةون
بةياني دةبيينَ هةموو ماَلي رادؤيي مردوون و هةر ساواكةيان كة تازة حةوتة و ضلةي . دةقووضيَينَ

ساواي بةستةزمان، دايك بة ... ووة ماوة و ئةويش لة النكةكةيدا دةمةورِوو كةوتووة و نقةنقيَيتض
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كؤليَرا مردبوو، خةَلك بؤ ئةوةي زةمحةتي بردنيان بؤ قةبرانيان لةكؤلَ بيَتةوة، كؤَلةكةي كووخةكةيان 
 ...برِينةوة و، بةسةرياندا رووخاندن و لةويَدا ناشتيانن

 
 .ي ديشيَي زورِناذةنيش مردووةـ دارائيالي زاوا

 .ـ ذنةكةي ديشيَش مرد
 .ـ ديشيَ خؤي لة هةموون زلرت و زةق و زيندووترة

تابووتيَكي دووكةسي، دارائيالي تيَدا دريَذ . بةثةلة هةر لة تةخيت خةوةكة تابووتيَك دروست دةكةن
سةر تابووتةكة و سةما بؤزؤليكا دةضيَتة . سةري تابووتةكة داناخريَ. دةكةن و خةسووشي بةسةريدا

تةرمةكان وةك هيزةيةكي باي ليَ دةرضيَ، فسةفسيان ديَ و . دةكا و ثاذنةي تةق لة تابووتةكة دةدا
دةي باشة، خؤ . رض دةبيَخويَن و كيَم و زووخاويان ليَ ديَتة دةريَ و دةموضاويان ض. بضووك دةبنةوة

 .وايي، ميَردةكةي طرادينا، بزماررِيَذي دةكائوانتزاي ئاسنطةري ئا. ئيَستا سةري تابووتةكة دادةخريَ
 .ـ لةسةر تابووتةكاني ديكةي دانيَن

 .لة سةر ئارةبانةكةن ثيَنج تابووتي ديكةش
ضونكة . خةَلكةكة لة بةر قوتاخبانةوة سةيري تةرمةكان دةكةن، كة بةرةو طؤرِستانيان دةبةن

. طيَرِ، زؤر لة ثيَش ئارةبانةكةوة دةرِؤنقةشة بؤلبؤك و فلؤكاي شين. قوتاخبانةكة كراوةتة نةخؤشخانة
 . شينطيَرِةكةش هةروةتر. قةشة خبوردانةكةي رادةتةكيَينَ و لة بن ليَوانةوة دووعا دةكا

 يَلؤياةلئ
وةك ئةندامي دايرةي . بؤزؤليكا و ئوانتزا ـ دؤمةكاني ئاوةداني ـ وةشويَن ئارةبانةكة كةوتوون

 .، ئيَستا هةردووكيان ئةندامي دايرةي مردووةكاننمردووةكان حوكميان بؤ دةرضووة و، ئيرت
 .ئيَستا سيَ هيَندةي جارانة. ناضار بوون بةرينرتي بكةنةوة. طؤرِستانةكة بضووك بوو

 .....ئاخر بؤية بةردةوام دةنطيمان طويَ ليَ دةبيَ. ستانةكةشة رؤذيَ ضةند جاران دةضيَتة طؤرِقة
 ....ئةليَلويا
 ....ئةليَلويا
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٠١ 
 كاكؤلَ

* 
* 
* 

 دايكم ضةند زطي كردووة؟
 .ستا دة زطتا ئيَ

دايكم شةممة . ساَليَك ثاش من، ئةليزابيَيت خوشكم لةدايك بووة. خؤ من، ياني دارية، نؤيةم منداَليم
. و شةممة ئيَواران كؤمان دةكاتةوة لة رارِةوةكةدا جلوبةرطمان لةبةر دادةكةنيَ و بة سابوون دةمانشوا

سةرمان . ق و ثيس كة هةر دةَليَي خرِكةبةردة، بةآلم كةفيَكي سثي سثيي هةيةسابوونيَكي كةوةي رة
 .يَنمان دةكاتة بةرو ئةطةر هةشييبَ، كراسيَكي خاو *دةدؤزيَ

 .ـ دةبيَ خاويَنتان بكةمةوة، دةنا رشك دةتاخنوا
. ن ثرِ و دريَذةئةوان قذيا. بةآلم بة كضةكانةوة شةكةت دةبيَ. زوو لة شوشتين ئيَمة كورِةكان دةبيَتةوة

. دةبيَ كةزيةكانيان بكاتةوة و، جوان بؤيان دابيَينَ و سةرلةنويَ بؤيان بهؤنيَتةوة، ئةوةش زؤري دةويَ
كة لة شوشتنمان دةبيَتةوة، دايكم هةموومان دةبا و لةسةر ئةو تةختة طةورةيةي ذوورةكة 

خةويَك، كة حةسرييَكي لةسةر تةختة. دةماخنةويَينَ كة لةم ديوارةوة تا ديوارةكةي ديكةي طرتووة
لةسةر تةختةكة و لة تةنيشت ديوارةوةكةوة، باليفةكان ريز كراون، كة جاويَكي ئةستوورة و . راخراوة

ضراكة، كة بةديوارةكةوة . دةخةوين و ضةرضةفةكة بةسةرخؤماندا دةكيَشني. تيَ ئاخنراوةكاوكَلؤشي 
لة ذوور سةرمانةوة كؤتةَليان بةديواردا . ييَنَ، كزةتيشكيَكمان بةسةردا دةثذبة بزماريَك داكراوة

رمي ثياوضاكةكة هةر . سةن ذيَرذ بة سواري ئةسثيَكي سثي خةريكة هةذديهايةك دةكوذيَ: كردووة
. سيَ سةري هةذديهاكةي مسيوة و سيَ ريَضكةي خويَن لة سيَ بريين رمةكةوة شؤالوطةيان بةستووة

                                                           
*
 .وة يةك خيَزاننلةطةلَ دؤزينة. بيدؤزة. دةيدؤزم. ثشكنيين سةر و جلوبةرط بة شويَن دؤزينةوةي كيَض و ئةسثيَدا ثيَي دةطوتريَ دؤزين 
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لة طؤشةيةكي . ترييَذ دةهاويَروخساري ثياوضاكةكةوة تيشك لة . مسي ئةسثة سثييةكة خويَناويية
 .هةتاوةكة وةك روخساري بنيادةم ضاو و برؤ و ليَو و زاري هةية. كؤتةَلةكةوة خةريكة تاو هةَلديَ

 .لة تةنيشت كؤتةَلةكةوة، قومقومةي ئاوي ثريؤز و ضةثكة رحيانةيةك هةَلواسراوة
بةروانكةكاني زيتزاي خوشكم و جزمةكاني ي و كراسةكان و قوماش و لةضكةكان و جلوبةرطي شاي
يت، ثسوولةكاني ماَليات و ميزةآلني بةراز كة باوكم كة ئةودةمي سةرباز بووة لة لةشكردا كرِيويَ

دايكم داوي ناوكي هةردووكماني تيَدا هةَلطرتووة لة سندووقةكةدان و ئةويش هةر لة ذوور ئةم 
 .ثةجنةرةكةيان ثيَ راطرتووةتةختةوة و لة تةنيشت ديوارةوة دانراوة و 

، كة ثةتي كةوابوو دةبيَ دة ميزةآلني بةراز لة بين سندووقةكةدا بن. دايكم تا ئيَستا دة زطي كردووة
ثيَش حةفتةي ثريؤز ـ ئةودةمةي كابانةكان جوان و زةريف . ناوكي هةر كامماني لة يةكيَكيان ناوة

و سثي دةكةنةوة و، هةرضي سيثاَلة ورد و درشيت ماَلةكانيان خاويَن دةكةنةوة، ديوارةكان بة قسآل
دايكم سندووقةكة دةكاتةوة، ميزةآلنةكان دةردييَنَ، . لة بن دار تووةكة دايدةنيَنندةبةنة دةريَ و 
 :تيَثةرِيين زةمان رةشي داطيَرِاون ديَنيَتة دةر و نيشامناني دةدا و دةَليَكة  ناوكةثةتكةكان

ئةمةيان . ئةمةيان ئي تؤية ئيؤن. ئةمةيان هيي ئةليَكسية، كة مرد. ئيَظانطلينة ناوكةثةتكيـ ئةوة 
ئةمةشيان . نةديتووة، ريَك لةودةمةوة كة رؤيشتووةناوكةثةتكي هيي طيؤركيَية، كة زؤر دةميَكة 

ئةوامنان لة . سيساندراش هةر وا. تؤدؤسيَي بةستةزمانيش خؤ دنياي رووني نةدي. يةتؤدؤسيَ  هيي 
ئيي داريةش ئةوةية . ئةمةشيان كة داويَكي شينمان ليَ بةستووة هيي تؤية ريزا. طؤرِستانةكة ناشت

 ئةي كوا ئيي ئةليزابيَت؟. تؤزيَك لة هيي ريتزا طةورةترة. كة داوة ثةرِمان ليَ بةستووة
هةمووان لةسةر لةثي دةسيت ريز دةكا و ليَيان . ديسان ميزةآلنةكان دةطةرِيَ و دةيدؤزيَتةوة

 .ةموو ضرض و لؤض بوونه. رادةميَينَ
لةو دةية، سيَيان بة . دة جار لة طياني خؤيةوة طياني بةخشيوة. دة زط. دايكم دة منداَلي بووة

 .سةروثيَضكةيي ئيزراييل بردووني
هةر ثةتة ناوكة و دةخياتةوة ميزةآلني خؤي، ضةند السك و ثةلكة رحيانةشيان بةسةردا دةكا و، 

 .و لة بين سندووقةكةي دةنيَتةوةزاركةكةيان بة داويَك دةبةسيتَ 
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* 
* 
* 

 :هاوار دةكةم. لة من دةبيَتةوة. ريتزا بةسةرخؤيدا دةدا
 .ـ ئاي، مةيكيَشة، رةق بوومةوة

ئاوا طةرميش . بؤ ئةوةي بةشي هةموومان بكا، خؤمان بةيةكةوة دةنووسيَنني. ليَفةكة زؤر بضووكة
 .دةبينةوة

 .اييةكان دةبزويَينَتارمتيشكة لةرزؤكةكةي . ضراكة ثتةثتيَيت
هةرجاريَكي دايكم بانطمان دةكا مبانشوا، ئةليزابيَت دةيكاتة طريان و هاوار و دايكم هةقايةتي بؤ 

، جطة لة خوا هةبوو، نةبوو :هةموو جاريَكيش هةقايةتةكةي  جا. دةطيَرِيَتةوة بؤ ئةوةي بيَدةنط بيَ
هةموو . بوو و نةيدةهيَشت داية بيشواينة ضييةهةر تؤزيَكي ئةقلَ  يَك هةبوو،كض.  هيض كةس نةبوو

بةدةم رووبارياندا  رشك بوونة ئةسثيَ و دةستيان داية دةسيت يةك و كضةيان برد و. طياني ببووة رشك
 .دا و خنكانديان

 ـ جا ئيَستا بةَليَ يان نةخيَر؟ خؤت دةضية نيَو تةشتةكةوة يان نا؟
ضؤنيَكي ليَكي دةداتةوة سةير دةكا رهة. ايكم بيشوائةليزابيَت هةر وا دةطريَ، بةآلم ليَدةطةرِيَ د

 .ترسي نيَو تةشتةكة لة خنكاني نيَو رووبارةكة كةمرتة
قذي زةردن وةك طوَلة . كة دايكم سةروطياني خؤيشي شوشت، بةدةم داهيَناني قذييةوة ديَتةوة ذووريَ

 .زؤريش جوان بووئةودةم دايكم طةنج و . جؤ و دريَذدريَذن، زؤر دريَذ، دةطةنة نيَوقةدي
ضةرمي . ةك ضةرمي ضيَلَ رةق بووةثيَسيت نيَوشاني و. ئةليزابيَيت هةَلدةطرت و لة قةآلندؤشي دةكرد

منداَلةكاني ديكةش تةشك و . ناضار بوو لة كويَ كار بكا ئيَمةش بةريَ. ضيَلَ كة نري رةقي دةكا
 . داويَنيان دةطرت و وةك جووضكةي مريشك وةشويَين دةكةوتن
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ديسان . قةآلفةتي دووهيَندةي جارانة. م نةشكاوةتةوة، بةآلم ئيدي وةك جاران طورجوطؤلَ نييةدايك
باوكم زؤربةي جاران . دوايي منداَلةكاني ديكةش ديَن. ديَ لة تةنيشت ئةليزابيَت رادةكشيَ. دووطيانة

 .لة دةشيتَ دةنويَ بؤ ئةوةي ئيَمة لةسةر تةختةكةي جيَمان خؤشرت بيَ
 وذيَنمةوة داية؟ـ ضراكة نةك

 .ـ نا، مةيكوذيَنةوة
راكشاوة بةآلم بؤ يةك . ثرت زراوي ضووةئةمشةو لة هةموو شةوةكاني ديكة  . لة تاريكي دةترسيَ

هةر بةراستيش شتيَك هةية . دةَليَي شتيَك ثيَوةي دةدا. هةر جينطلَ دةدا. ضركةش حةمجيين نيية
 .ينَ، لة بن ليَوةوة دةناَليَينَجا نةكا ئيَمةش برتسيَ... ذان، ذان: ثيَوةي دةدا

 .ثيَرتيا بدة، ئيظانطلينيش ئاطادار بكةوةـ ئيؤن، بضؤ بة شويَن ثوور ستانادا، سةريَكيش لة 
لة . باوكم لة مالَ نيية. ئني لة جيَوبانةكة دةردةثةرِيَ و وةك بروسكة جلوبةرطةكاني لةبةر دةكا

زرطاناني يؤناني بطةيةنيَتة ئؤلؤذي و، دَلنياين تا نيوةرِؤوة رؤيشتووة بؤ ئةوةي بة ئارةبانةكةي با
كةم و زؤر . لة جيَوبانةكة ديَينة دةريَ و ليَرة و لةويَ خؤمان مات دةكةين. سبةي ئيَواريَ نايةتةوة

ريَك ئةو شتةي حةفتةي رابردوو بةسةر ئيَظانطليين خوشكم هات، كة . دةزانني خةريكة ض دةقةوميَ
 .شانزةساآلن ميَردي كردثارةكة بةر لةوةي ببيَتة 

جواناو لة نيَوضاواني دةتكيَ . دايكم خؤي لة جيَوبانةكةدا طرمؤَلة كردووة و دةسيت ليَك هةَلدةثيَكيَ
 .دةموضاوي تةرِ كردووةو 

ئةوةش ثوورة ستانا، ذني مامة جان ثايؤنيَظاكا، ئةوان ريَك لةوسةري ئاوةدان و لة دةم ئاسنةرِيَيةكة 
 .دةذين

 .ليَ دةبيةوةلة ضاوترووكانيَكدا . اريا، ئيَستا نا تاويَكي ديكة دةتيبَـ وةي ي ي م
ضونكة خؤي وةجاغي كويَرة . تؤزيَك شلةثةتة بةرِيَدا دةرِوا. ثوورة ستانا ذنيَكي رةقةَلة و بةلةباريكة

 و منداَلي نابيَ، بؤ ئةوةي تةنيا نةبيَ، ئةو منداَلةي بةساوايي لةدةم كانييةكة فرِيَياندابوو،
 .ناوي شتفانيَية و تازةي ذن بؤ هيَناوة. هةَلطرتةوة و طةورةي كرد
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بة ضةنةوةرِييةكاني ميَشكي سةري دايكم . دايكم ثيَي خؤش نيية ثوورة ستانا زؤر هاتوضؤمان بكا
كيَرديَك هةَلدةطريَ و دةضيَتة زط  هةر جاريَكي ديَتة ماَلمان، :: ئةوةشي بة جةحةندةم. دةبا

 .ةكةي كة بة ئاطر هةَلطرِاوة هةَلدةكةنيَ و دةخياتة زاري و دةجيويَ و قووتي دةدايَذاَلتوتةندوورةكة و، 
بضيَتة هةر جيَيةكي، بيَ ئةوةي ثيَي شةرم بيَ هةر . تا طَلةبرذاوةكة نةخوا دَلي داناكةويَثوورة ستانا 

ةرِيَ كة ئاطري تةندووريش نةبوو، كوانووـ هةرضؤنيَك بيَ بةشويَن طَليَكدا دةط رئةطة. وا دةكا
 .ويَكةوتيبَ و برذا بيَ

 .ـ تاقةت بيَنة ماريا، تاويَكي دي ليَ دةبيةوة
تةنانةت بةسةر . بةسةر تةويَلَ و روومةتيدا لووزةوي بةستووةجواناو . دايكم هةر دةَليَي ئةو نابيينَ

 .كوَلمةكانيشيدا
هةر سيَ . كةسكةكةية سةن ذيَرذ لةسةر ئةسثة سثييةكةي، هةر وا خةريكي ئةجننيين هةذديها

تيشكة كزة دووكةآلوييةكةي ضرا نةوتييةكةش هاوكارة و، . سةلكةكةي هةذديهاي كون كردووة
سيَبةرةكاني . سيَبةرة خؤَلةميَشي و رةشةكاني سةر ديوارةكة سةما دةكةن. دةنيَريَتة يارمةتي

 .خؤمان
يارمةتيدةري . ن كون بووةدةموضاويشي بة خرويَلكة كو. ثيَرتيا تانةيةكي لةسةر ضاوةكانيةتي

 .مامانةكةية
ثيَرتيا دةضيَ بة : ةتؤ؟ ـ دةي باشةبؤ ويَنة ذنيَك يان منداَليَكي ئاوةداني عومري خؤي دةدا ب

بؤ ئةو كارةش بةثيَي نةريت ربةيةك ئاردي طةمنةشاميي دةدةنيَ بؤ . جلوبةرطي مردووةكة رادةطا
 .ا باوة شووشةيةك ئارةق و نانيَك بيَذاني منداَلبوونةكةش و. ئاراميي رؤحي مردووةكة
 .ئاوي زؤر لةسةر كوانووةكة دانيَن: ئةمر و فةرمانةكان دةكا

لة خؤي و . ئةوةش ئيَظانطليين خوشكم، كة منداَليَك بة باوةشةوة را دةكا ئاو وةسةر ئاطرةكة بينَ
ةكي بضووكرتي لة باوةش ريَك دةَليَي بووكةَلةيةكي طةورةية و بووكةباغةي. منداَلةكةي ورد دةبيَتةوة

 .كردووة
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ثيَرتيا و ستانا دةستمان دةطرن و لة ذووريَ دةرماندةكةنة دةريَ بؤ ئةوةي لينطةفرتة و ثةلةقاذةي 
راستة، ئيرت نايبينني، بةآلم هةر وا لة طويَماندا . دايكمان نةبينني و طويَمان لة ناَلني و نووزةي نةبيَ

زريكاندني مووي لةمشان دةكاتة . جار بة جار توندتر دةبيَهاوار و ناَلينةكةي . دةزرينطيَتةوة
لة سةرمان كرومشة . ثيَستمان قةَلض، دةكا، وةك ثيَسيت مريشكيَكي تووك و ثةرِ دارِنراو. نةشتةر
دةضني سةبةتةيةكي طةورةي ثرِ لة كا و كَلؤش ديَنني و لة رارِةوةكةدا رايدةخةين و هةولَ . دةكةين

 .دةدةين لةسةري بنووين
 ـ تؤ ثيَت واية دايكم ضيي دةبيَ؟

 .ـ كورِ
 ـ ضووزاني؟

ثاش ريتزا من لةدايك بوومة، ثاش . هةموو جاريَك ثاش كض كورِيَكي بووة. ـ دةي دةزامن ئيدي
 .ئةليزابيَت كضة، وا نيية؟ دةي باشة ئيَستا نؤرةي كورِة.. منيش ئةليزابيَت

ئاواييةكة دةركرد، خاَلة تؤنيَ ـ براطةورةكةي  ئةم ثاييزة كة باران دايكرد و نةخؤشي و مةرطي لة
ئةو دةيزاني دايكم ئيَستاش كة ئيَستاية . دايكمان ـ لة شارييةوة هات و داواي ثارةي لة دايكم كرد

ة قةدميييةكةي بؤي ليَ كردبؤوة بؤ ئةوةي لةكاتي زةماوةنددا كة دايةطةورة لة تاسكآلو دوو زيَرِةي
زؤري ثيَ ضةقاند بةشكم بة . ماوة و لة بين سندووقةكةدا رايطرتووة وةك دياري بيداتة دايكم، هةر

 .قةرز و قؤَلةش بيَ ئةو دوو زيَرِة لة ضنط دايكم دةربيَينَ
خاَلةطيامن لة شاري رستورانيت هةية و كة هاتبووش ثارة قةرز بكا، دةيويست وا بنويَينَ وةزعي 

 .شثرزة و كاروباري بيَ بازارِة
بيَ لةوة، خؤ تؤ . ئةو دوو زيَرِة دار و نةداري منة. ئةوة نيم ثارةت بدةميَ من: دايكم ثيَي طوت

 .ثارةي طايةكانيشت ليَ خواردووم
 .خاَلم بة دةموليضي شؤرِةوة دةست لةطونان دريَذتر طةرِاوة شاري

، كة لةطةلَ دايكم لةسةر ثارة ضةنةي ليَ دةدا، من لةطةلَ ميشؤي خاَلؤزام كة وةدووي باوكي كةوتبوو
 :ثرسيم. قسةم دابةست
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 ـ ئيَوة ضةند خوشك و بران؟
 .دايكمان دةَليَ، ئةمرِؤ سبةي حاجي لةطلةط يةكي ديكةمشان بؤ ديَينَ. ثيَنج: طوتي

ئاخةر . هةتيو ئةو كورِة خاَلةم زؤر طيَلة. لةبةر ثيَكةنني مردم. لةسةر ئةم قسةية زؤرم طاَلتة ثيَ كرد
 .لة ئامسانةوة مندالَ ديَينَ طلةطضؤن برِواي كردووة كة حاجي لة

كة ديَنةوة، ئيَمة  لةطلةط. هةموو بةهاران هاتنةوةي لةطلةطةكان دةبينني و ثاييزانيش طةرِانةوةيان
هاتنةوةي لةطلةطةكان واتة ئيرت بةهارة و . كالة لةثيَمان دادةكةنني و بة ثيَخواسي بةرِيَدا دةرِؤين

ةطةرِيَنةوة ديسان كالة لةثيَ دةكةينةوة، ضونكة دةزانني كة لةطلةط د. ئيرت كالةمان ناويَ نبةهارا
 .ئيدي ضةند رؤذيَكي ديكة ديسان بةفر دايدةكاتةوة

. هةمووان دةضنةوة سةر هيَالنةي خؤيان. ، هيض منداَليَكيان بة دندووكةوة نييةةوةكة لةطةلةط ديَن
لةويَ هيَلكة دةكا و لةسةر  ميَيةكة. جووتيَكيش لةسةرباني عةمبارةكةي ئيَمة هيَالنةيان كردووة

دةمةي ميَيةكة لةسةر هيَلكةكة كرِ كةوتيبَ، نيَرةكة لة زؤنطاوةكاندا بؤقيلة تا ئةو. كورك دةبيَ
جا هةر لةسةر ئةوة، طؤرانييةكمان هؤندووةتةوة، كة ثيَكةوة بؤ .دةطريَ و بؤي ديَنيَتةوة هيَالنة

 :ميشؤي دةَليَينةوة
 

 هوو هوو هووية
 *اتزوويةملة دةم كالي

 لةطلةط دةكا هيَالنة
 ميَردةكةشي دةردةكا
 لةو مالَ و ديوةخانة

 لةطلةطة لينط دريَذة
 زؤر بةدةم و راويَذة

 لةطةَلمان ريَك كةوتووة
                                                           

*
 ....لقيَكة لة دانوب 
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 دةندووكي ديَنيَتة ثيَش
 ثرِي دةكةين لة خؤَلةميَش

 
 

 .جوضكة لةطلةطيش وةك جووضكةي مريشك و مراوي و قاز لة هيَلكة ديَنة دةريَ
هةر . منداَلي بنيادةميش لة دايكي. رةكة لة مانطا دةبيَ و كاريلة لة بزن و بةرخؤَلة لة مةرِطويَـ 

 .بؤيةشة دايكةكان كة منداَليان دةبيَ، دةرزيكيَنن و هاوار دةكةن و دةطرين
ئةي واية . سةرةدةر لة يةك قسةشم دةرناكا. بةمؤَلةق وةستاوة و سةيرم دةكا كورِةثوورةكةم ضاوي

 ."منداَلي شاريية: "ئيدي
سيَ شةو و رؤذي رةبةقة دايكم يةكثشوو جينطَلي . بةخةبةر ديَني. خةومان ليَ دةكةويَ. ليَي دةخةوين

باوكم كآلوة ثيَستةبةرخةكةي لة دةستيدا . سيَ شةوورؤذي رةبةقة. داوة و لة نووزة و ناَلة نةكةوتووة
 .دةكاطرمؤَلة 

 .نؤكاو: ةيةنيوةرِؤ و شةو و بةياني، خواردن هةر ئةو
تةنانةت ذني وايان ... خةَلكي بةقسةوباس هاتوون و رؤيشتوون و هاتوونةوة و ديسان رؤيشتوونةوة

 .لةطةَلة كة لة طوندةكاني دةوروثشتةوة هاتوون
 .ئيَستا ئيدي ئةوة رؤذي ضوارةمة

 .ـ دايكم خةريكة دةمريَ
 .ـ نا، نامريَ

 . َلدةخةينلة ثشت دةرطاوة، لة ثشت ثةجنةرةكانةوة طويَ هة
 .كورِيَك. ئاخري دايكم ليَ دةبيَتةوة

منداَليَكي طووثن و ثرِ و نيَوضاوان  .هةموومان خؤ بة ذووريَدا دةكةينةوة تا منداَلةكة ببينني
ثوورة ستانا لة باوةشي دةكا و نيَوضاواني ماض دةكا و، هةروا تةرِ و خووساو، بؤية ليَوي . دةرثةرِيو

 .ثيس دةبن



269 

 

 .وةك كورِةكةي خؤم. ناويشي دةنيَني شتفانيَ. كي تةعميدييـ خؤم دةمبة دا
 .كةس ناَليَ نا

ثوورة ستانا لةوةتةي ثيَي بة ماَلي ئيَمةدا كراوةتةوة، هةر وا بة كيَرديَكةوة طَلي سوورةوةبووي 
كةرثووضي كوانووةكةي هةموو خواردووة و نيوةي . تةندوور و كوانووةكةي داتاشيوة و وازي نةهيَناوة

وةختيَك ئةوةندةي طَلي برذاو ثيَخؤشة ضيي لةطةلَ . تةندوورةكةشي بةذةهري مار كردووة هيي
دةبيَ تةندووريَكي ديكة لة عةمباريَ بيَنينة . دةكةي؟ ناضاري خشيت ديكة بؤ كوانووةكة بدؤزييةوة

ووريَكي باشة ضةند تةند. دةريَ و لة جيَي ئةو تةندوورةي دابنيَني وا ثوورة ستانا نيوةي خواردووة
 .ديكةمشان هةية

تةنانةت ئةوةندةي تني . ناتوانيَ لة تةختةكةي بيَتةخواريَ. دايكم هةروا نةخؤش و زةيستان كةوتووة
ئةطةر ثيَويست بيَ لة تةختةكةي هةر بيَتة خواريَ، . لةبةردا نةماوة قاثة ئاوةكةش بؤ دةمي بةريَ

 .ئةوة بةضةند كةسان دةضينة بن ثيلي
 اية؟ـ كويَت ديَشيَ د

 .هةر دةَليَي جةرط و دَلم دةرديَنن. ـ هيض كويَم
كونيَك . زطيمان كة بةزةمحةت ضةند كةوضك نؤكاوي تيَدا رادةوةسيتَ، بة دةست ثيَشامنان دةدا

كؤنةثةرِؤيةك لوول دةدا و تيَي . كةوتووةتة نيَوان ناوكي و طةدةي، كة رؤذ بة رؤذ قووَلرت دةبيَتةوة
مةمكي . ضاوي تةواو بةقووَلدا ضوون. يان تيَدا نةماوة و دةَليَي كوذاونةوةضاوي ترووسكاي. دةئاخينَ

 .ثةراسووي دةرثةرِيون. دوو كانياو كة وشك بوون. شل شل شؤرِ بوونةتةوة
هةر لةبةر دةرطاوة بة . باوكم دكتؤر طانضؤ ديَنيَتة ذوور سةري، بةآلم دكتؤر هةر نايةتة ذووريَش

لة حةوشة كة دةيةويَ . و بة فيكةفيك دةطةرِيَتةوة بةرةو الي رارِةوةكة حاستةم ضاويَك لة دايكم دةكا
 :بضيَتة دةريَ، فيكةكةي رادةطريَ و بة باوكم دةَليَ

 .نةخؤشةكةت ناطاتة نؤئيَل. بؤ تابووت ثيَويستت دةبيَ. ـ وا باشرتة بطةرِيَي و تةختة ثةيدا بكةي
ساَلي تازةش ديَ و . نؤئيَليش ديَ و رادةبريَ. ةثاييز بةسةردا هاتووة و نؤئيَل وا نزيك دةبيَتةو

 .و، ئيَستاش ئةوة جةذني ئيَثيفانيتيَدةثةرِيَ 
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* 
* 
* 

نؤئيَل كة داهات، من و ئاواَلةكامن كةوتينة ريَ و ماَلةومالَ طةرِاين و سروودي ئايينيمان دةضرِي و 
 .وةك باوة، هةر ماَلة و نانيَكمان ليَ ئةستاندن

 .بةو ثارةيةي كؤم كردةوة، لة دووكانةكة نوقَلم كرِي. تازةش بووكةبارانةمان طيَرِابةيانييةكةي ساَلي 
ئيؤني براشم بة . لة جةذني ئيَثيفانيدا، لة دةم كانييةكة ريَورِةمسي ثريؤزكردني ئاو بةرِيَوة ضوو

 .ئةسثةكانةوة هاتبوو
جا تةقَلة . كيان بةحةواوة ناثاش متفةرِككردني ئاوةكان، جةندةرمة بة تفةنطةكانيان، ضةند فيشةكيَ

و جليتان و كيَربِكيَي سوارضاكي دةسيت ثيَ كرد كة هةموو ئةو كورِانةي ئةسثيان هةبوو، تيَيدا 
يالَ و كلكي ئةسثةكةيان جوان و زةريف بؤ . بةشدار بوونز ئيؤني براشم لة كيَربِكيَكةدا بةشدار بوو

 .هؤندبؤوة و، السكةي رحيانةشيان ليَ دابوو
لة ئاوة متفةرِكةكة ثرِ كرد كة ضَلة خست و دةفرةكانيان ؤل ضةثكة رحيانةيان لة كانييةكة ثؤل ث خةَلك

ئاوايي و مةزرا و . رؤذي ئيَثيفايي هةموو وآلت بؤني رحيانةي ليَوة ديَ. رحيانة تيَيدا مةلةي دةكرد
 .دارستان، تةنانةت بةفريش بؤني رحيانةي ليَ ديَ

لة طةرِانةوةشدا كورِةكان ويَكرِا طؤرانييةك . ستطةي شةمةندةفةرةكةيةكيَربِكيَي سوارضاكي تا ويَ
 .ئةسث شةآلَلي ئارةقةن و كةف دةضرِيَنن. دةَليَنةوة

 .بةوجؤرة ئيَثيفانييش تةواو بوو، ئةويش رابرد و بةفريش دةسيت كرد بة توانةوة
 .جا ئةوجار رؤذةكاني ثاك نزيك دةبنةوة

بؤني شؤرِةبي و داري بووز و . ليَ ديَ يئيَستا ئاوايي بؤني توودرِكجا .رؤذاني ثاكيش بةسةردا هاتن
 .بؤني ئةقاقيا و بؤني طياي تازة
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هةر بؤية ئيدي كةس نيية ثشتةملمان بطريَ و . دايكمان نةمردووة، بةآلم لة جيَي خؤشي نابزويَ
. شوشتين ئيَمةباوكمان ناثةرذيَ رديَين خؤشي بتاشيَ ض بطا بة . مبانبا لة سةر شؤركة مبانشوا

 .روخساري رةش هةَلطةرِاوة و دةوري ضاوي مؤر بووةتةوة
ثاييزان، بةر لةوةي . هةر طردة و ناوي خؤي هةية. طردؤلكة هةموو ثيَدةشتةكةي كوورِ كردووةتةوة

ؤمي ئاويان بدةين يان بؤ بةدفةرِي دةضينة سةر طردةكان، بةفر دابكا، وةختيَك ئةسثةكان دةبةينة ض
هةر لة . هةنديَ طردةكاندا شويَين هةَلكةندراو و خاكي تازةي ذيَروذووركراو دةبيننيلة داويَين 

 .قةدميةوة خةَلك باوةرِيان وابووة ئةم طردانة طةجنينةيان لةبن داية
هيض ئاسةواريَكيان  كةضيبةشي زؤري ئةو طردانةيان بة لةسةرخؤيي و تاقةتةوة وةرد داوةتةوة، 

دةخوازيَ نيَزة و خودة و مامزة و ئيَسك و ثرووسكي ئةسث و بنيادةم و  بةآلم تا دلَ. نةدؤزيوةتةوة
بةو حاَلةشةوة خةَلكي خواي هةر بيَهيوا نةبوونة و بيَ راوةستان خةريكي . شيت وايان دؤزيوةتةوة

 .ةكة بدؤزيَتةوةينلةوانةية رؤذيَك لة رؤذان يةكيَك خوا بيخويَنيَتةوة و طةجن ئاخري. كؤَلني و طةرِانن
دةَليَن سةردةمانيَك ئةم طردة كة ثيَي دةَليَن . ي تؤرنؤ طرديَكي ليَية لة هةموو طردةكان بةرزترةال

 .هيزة و ثيَستةي وايان دؤزيوةتةوة ثرِ بوون لة زيَرِ و سكةي ثؤلؤني و عومسانيطردي ميَروولةكان، 
ليسكةيةكي كريَ كة طازؤري ثيَ نةضووبوو، كة رؤذيَكيان ثياويَك بة  2091ثاش شؤرِشةكةي ساَلي 

ئةسثةكاني تةنطة و قايشي رةشيان ثيَوة بوو و زنطوَلةكانيشيان دةنطي زيويان ليَ دةهات ديَتة 
جا . كة كؤ دةكاتةوةناحيةئاوايي، دادةبةزيَ و بة دةنطي تةثلَ هةموو خةَلكي ئاوايي لة بةردةم 

ئةو كابراية، . لةويَ كؤ دةبنةوة يةكشةممة دةبيَ و خةَلكي خواي كاريَكي ديكةيان نية، هةمووضونكة 
جا بؤ خةَلكةكةي روون دةكاتةوة كة لة . يش بةرِيَدا رؤيشوةة بووة و بة طؤضانيةكي خةثةتؤَلةي قةَلةو

هةركةس ثارةي بويَ، هةر ئةوةندة ." بانكي ميَروولة"شاري تؤرنؤ بانكيَكي تازة كراوةتةوة بةناوي 
ئةوةندةي . ي مؤر بكةن و بَليَ ضةندةي ثارة دةويَبةسةر كاغةزيَك ئيمزا بكا و بيدا ثشتةكة

بةآلم لة . يان هةَلداوةتةوة و سةيريان كردووة ثووليَكي رةشيشي تيَدا نيية"طردة ميَروولة"توانيويانة 
ئيدي كابرا خةثةتؤَلة سواري ... هةر كةس ضيي بويَ هةية و هةر كاتيش بيةويَدا "بانكي ميَروولة"
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بانةضي ئةسثان دةداتة بةر قةمضي و طاليسكة بةرةو ذوور كاملات زوويي عارة. طاليسكةكةي دةبيَ
 .وةرِيَ دةكةويَ بؤ ئةوةي هةواَلة خؤشةكة بطةيةنيَتة شويَين ديكةش

قسةي لةسةر . دةست لةسةر هةر كةس دانيَي، حةوجيَي ثارةية. لة ثرِ تايةك لة ديَيةكة دةطةرِيَ
يَو طوندييةكاندا دةطمةنن ئةوانةي دةزانن ناوي خؤيان ئةوةي كة لة ن. تاقة كيَشةيةك هةية. نيية

تةنيا ئةوانةي دةزانن : طوتبووي. خؤ كابراي طؤضانبةدةستيش قسةكةي بيَ ثيَضوثةنا بوو. بنووسن
 .ئيمزا بكةن، دةتوانن لة بانك ثارة وةرطرن

ةويَ بؤ ئةوةي كيَ ــ وةثيَشيان بك ناحيةستانسكؤ، مريزاي : بةآلم سةرليَشيَواوييةكة زؤري نةخاياند
 .حةزي ليَية فيَري ئيمزاكردني بكا

دةستةدةستة كاغةزيان دانا و مرِةكةبيَكيان لة تةنيشت دانان و . ميَزيَكي طةورةي ليَية ناحيةلة 
ضةند كورسييةكيشيان بؤ ئةو قوتابية تازةكارانة لة ثشت . ضةند قةَلةميَكيش لة تةنيشت مرِةكةبةكة

سكرتيَر ناوي يةك بة كياني لة سةر . اندن و كاغةزيان لةثيَش دانانداياننيش. ميَزةكان دانا
 :كاغةزةكة نووسي و طوتي

خؤ ئةو داماوةش . فيَري ئةوة بن يةك بة يةك ئةو ثيتانة بنووسن ـ هيض ثيَويست نيية حةمتةن
و لة  هةر ئةوةندةي شتيَكي شةقل و ثةقلي و خةتيَكي خواروخيَض بكيَشن. ئةوةندةتان ليَ توند ناكا

 .ئيمزا بضيَ، ليَتان وةردةطريَ
خةَلكي خواي دةستيان داية قةَلةم و لة مرِةكةبيان هةَلكيَشا و دةستيان كرد بة كيَشانةوةي خةتي 

 .كاغةز دةدرِان و ثرِ دةكران لة ثةَلةي مرِةكةب. خواروخيَض
ةر بؤية كآلوةكانيان لة ه. وةختيَك بنيادةم كآلوي ثيَستة بةرخي لةسةر بيَ، زةمحةتة بتوانيَ بنووسيَ

 .عةرزي دانا
ريَك . هةر بؤية قؤثضةي يةخةيان كردةوة. داخستيبَ، نووسني بؤي زةمحةتةكة بنيادةم يةخةي توند 

وةك ئةودةمةي لة مةزراية خةريكي ئيشن و ريَك وةك كاركردني مةزراية قؤَلي كراسيان هةتا ثشت 
 .ئانيشكان ليَ هةَلكرد
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ةر شان يان ضاكةتي لةبةردا بيَ، ئةستةمة بتوانيَ شت بنووسيَ بؤية وردة كة بنيادةم ثةستةكي لة س
وردة شةآلَلي ئارةقة بوون و ئاخرييةكةي ثةستةك و كورتةك و ذيَركراسيشيان داكةند و لة تةنيشت 

 ...كالوة ثيَستةكانيان دانان
ةياني فيَر كرد بةبيَ بيَ ئةوةي تاقةتي بضيَ، ضةند حةفتةيةك راوةستا تا هةر كام سكرتيَر لةسةرخؤ

ئةوةي سةري قةَلةمةكة بشكيَنن يان كاغةزةكة بدرِيَ هيض نةبيَ يةك لةسةر ضواري ناوةكةيان 
 .بنووسن

ئةوجار دةكةوتة طةرِان بةشويَن يةكيَكدا ثشيت سفتةكةي هةر كةس فيَري نووسيين ناوي خؤي دةبوو، 
، ثارةيةكي ناحيةقةشة يان لة سكرتيَرةكةي  بؤ ئيمزا و زةمانةت بكا، جا لة مةخيانةضي بواية يان لة

قةرز دةكرد و بة غاردان خؤي دةطةياندة ويَستطة و بليتيَكي دةكرِي و خؤي دةخزاندة 
 .شةمةندةفةرةكةوة و دةضووة شاري

 .لةبةردةم بانك، ريز بةسرتابوون ئةوسةري ديار نةبوو، خةَلكةكةش دوو دوو ضاوةرِواني نؤرة بوون
يةكيان ئيمزاي دةكرد و . وةي هاتبووة ئاوايي، جووت جووت كارةكانياني رادةثةرِاندلة بانك، ئةو ثيا

ديسان ئيمزاكردنةوةي خواريَي : هةموو كارةكةيان ئةوةندة بوو. ئةوي ديكة ثشيت زةمانةت دةكرد
 :سندووقدار سةيري ئيمزاكاني دةكرد و دةيثرسي. سفتةكان دةضوونة ثيَش سندووقدار. دوو سفتة
تةنانةت هيي وابوو ثيَنسةد . ةرز دةكرد و هةنديَ دووسةد لييان قهةنديَكيان سةد لي ـ ضةند؟

 .لييشي وةردةطرت
كة لة بانك دةهاتنة دةريَ، بة توورةكةي ثرِ لة سكةي زيووة دةضوونة كافرتياكان و دةياخنوارد و 

ةطرتن و دةكريَ بَليَي بة لة شةقامة طةورةكة، دووكاندار ثيليان د. دةياخنواردةوة و طؤرانييان دةطوت
 :زؤري دةيانكيَشانة ذووريَ

 .ـ وةرة كويَخا طيان، دةمةويَ تؤثيَك قوماشي باشت بدةميَ با ذنةكةت بيكاتة ئاوةَلكراس
ـ تةح، كورِة ثياوي ضاك ئةو كالةية ضيية لةثيَتداية؟ وةرة نيوجزمةيةكي دةرةجة يةكت بدةميَ 

 .بنةكةي وةك زةردةزيرِة دةنطي بيَ
 .وةرة كآلويَكي باشت بدةميَ وةرة. هؤ مامة، ئةو كآلوةت بووةتة سوزمةـ 
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 .ـ وةرة لةضكي جوان بؤ كضةكانت بةرةوة
 ي باشت ناويَ؟"*ئؤرؤسي"ـ جووتيَك 

طوندي بة دووكانان وةر دةبوون و الي ئيَواريَ دةهاتنةوة ماَليَ و لة خؤشييان طؤرانييان دةطوت و 
 .شايي هاتوونةوة و، توورةكةيان ثرِ بوو لة دياري و شيت جوان دةتطوت لةسةر. هاواريان دةكرد

 .ـ كورِة ئةو ميَروولةية ض شانسيَكي بؤ هيَناين
 .ـ خودا ضاكة بؤ ئةو ثياوة بكا

 .وةك ئاغاكان. ـ ئةوجار ضةندي دةَليَي ثارةمان هةية
ةو طا بنيَسانة و ئةو ب. بة زةمحةت طاسنةكةيان ثيَ دةكيَشرا. طايةكاني ئيَمة ثري و كةلةال ببوون

و نووكي خواروخيض بووة و سواوة و ريَك ئةودةمةي لة هةموو وةختيَك ثرت  طاسنةي كة هةموو دم
كارت ثيَيةتي ثةكي دةكةويَ و دةستت لة خةنة دةطريَ، زةمحةتة بتواني سيَ هؤطان بيَطارييةكةت 

 .تةواو بكةي
ئةودةم من هيَشتا نةدةضوومة . خؤي بيَ باوكيشم دةسيت ثيَ كرد بؤ ئةوةي فيَري نووسيين ناوي

رؤذيَكيان سؤريان ميليتارؤي . ماَلي ئيَمة نة قةَلةمي تيَدا دةست دةكةوت و نة مةرِةكةب. قوتاخبانة
ئامؤزا سؤريان دةيزاني خبويَنيَتةوة و . ئامؤزام لة ستانكؤتزةوة هةموو ئةو شتانةي لةطةلَ خؤي هيَنا

حةفتةيةكي نةبرد باوكم تةنانةت بة ضاوي . باوكم فيَرة ئيمزا بكا زؤري ثيَ زةمحةت نةبوو. بنووسيَ
ديارة . ناوي خؤي بة ثةجنة لةسةر بةفرةكة دةنووسي. قووضاويشةوة دةيتواني ناوي خؤي بنووسيَ

 .هاويينَ بة دةسكي قةمضييةكةي بة سةر خؤلَ و ملةكةش دةينووسيَ
بةو ثارةية جووتيَ . قةرز كرد" ميَروولة"انكي جا لةطةلَ سؤرياني ئامؤزام ضووة شاري و ثارةي لة ب
عارةبانة كؤنةكةمان هيَنا و لة عةمباريَمان . ثارييَن ثةروارمان كرِي، كة شاخيان زؤر جوان بوو

وولَ و جوامنان كرِي و دامان ئوانتزاي ئاسنطةري ئاوايي خست و لة شارييةوة عارةبانةيةكي تازةي ماق
بةو برِة ثارةيةي مابؤوة، باوكم نيوة فةردةيةكيشي ئاردي . كاني كردبازنةيةكي ئاسين لة دةوري تاية

                                                           
*
 .ثيآَلوي ثاذنةداري ذنان و ثياوان: ئؤرؤسي 
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هةر لة ئاشةوانةكةي ئاغاي كرِي، ئةويش بة ثارةي نةقد، كة هاويينَ مريزاكةي ئاغا سيَ . طةمن كرِي
 .ضوار هيَندةمان لةسةر زياد نةكا

ةوة "ميَروولة"بانكي  ةكان واتة وةرزيَرة دةوَلةمةندةكان بوون كة لة"كيابؤر"دواي ماوةيةك هةر
كارتؤني بضووك بضووكي ضاثكراو، كة ثؤستضييةكة بةياني تا شةويَ لة . ثؤست كارتيان بؤ نةدةهات
سوودي قةرزةكةيان و بانك داواي لة هةموو قةرزبارة بةرِيَزةكان كردبوو، . دةرطاي ئةم و ئةوي دةدا

 .بةشيَك لة ثارةكة بدةنةوة بانك
دا كة وةرزي قوونهةَلكرِيَنةية، بنيادةم ضيي بةدةستةوةية بيفرؤشيَ؟ باشة وةآلهي سةيرة، لةو بةهارة

 ثارة لة كويَ بيَينَ؟
بؤ . ئةوانةي مةرِ و ماآلتيَكيان هةبوو، ضةند سةريَكيان فرؤشت و ثارةي داواكراويان داوة بة بانك

ةية بازارِ و بيكةية دانةوةي بةشيَك لة ثارة وةرطرياوةكةش هةر نةبيَ دةبوو جوانووةكي دووساآلن بب
خةَلك كةوتبوونة حةلوةال و باَلةثرِذة، لةم دةرك و . بانكيش لة ثرِ هةموو سفتةكاني راطرتبوو. ثارة

ئةو دةركيان دةدا و هةوَليان دةدا ضيي هةيانة بيفرؤشن و هةر نةشياندةتواني ثارةكةي بانك دابني 
 .بكةنةوة

طاليسكة كريَيةكةيةوة ديَتةوة ئاوايي و ديسان تةثلَ كابراي بانكدار كة ناوي ساظسكؤية، ديسان بة 
دةنطي زؤر لة جاري ثيَشووي  زايةَلةيئةجمارة . كؤ دةكاتةوة ناحيةليَ دةداتةوة و خةَلك لةبةردةم 

 :جياوازة
زؤر باشة، دةي ... وةختيَك ثارةتان ثيَويست بوو قةرزتان كرد. ـ كاتان لة ثيَسيت سةري دةئاخنم

 .ةنةوةوةرن ئيَستاش بيد
 .هةموو لة تةنيشيت راوةستاون... ناحيةجةندرمة و قةشة و سكرتيَرةكةي 

 .ـ دةي ئةطةر ثارةتان وةرطرتووة دةبيَ بيدةنةوة ئيدي
كابراي مةئموور، نيكؤالي . ديَتةوة ئاوايي بةرٍِِيَز ساظسكؤ لةطةلَ مةئموورةكةي جيَبةجيَكردن

 .يَميةلؤضلي وةدواي خؤي داوة و ماَلةو مالَ دةطةرِ
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ئةوان ئيرت هيي خاوةنةكانيان نني، هيي بانكن . عارةبانة لةبةر كارطةكةي ئوانتزاي ئاسنطةر ريز بوون
 .كة لة خةَلكي ئاوايي زةوت كردوون و هةر كةس ثارةي نةختينةيان بداتيَ، بةويان دةفرؤشيَتةوة

ميَطةليَكي . ةكاربةدةستةكةي حوكمةت كة جةندةرمةش كؤمةطي دةكةن، ثاتاَلةكان كؤ دةكةنةو
 .كردوونةوة يانكؤ شهةر بؤية نة دةدريَن بةرةو شاري،باش و تةواو، وةثيَش ئةو ثاسةوانا

عارةبانة تازة و جوانةكةي ئيَمةش كة تةقوكوتيَكي دَلرِفيَين هةبوو، لةبةر دةرطاكةي ئوانتزا 
طاي خةَلكي بةرةو  طايةكانيشمان كة شاخيان ئةو هةمووة جوان و خواروخيَض بوون، لةطةلَ. كةوتووة

 .شار ليَخورِدراون
ترووسكاييةكي ذياني ضية لة ضاوي باوكمدا بةدي . و كةنفت لةجيَدا كةوتووة شدايكم هةر وا نةخؤ

بة طظةيةكي شوومةوة بة نيَو تةختةكاني " با. "ناكةي و رديَنيشي هةموو دةموضاوي داطرتووة
باوكم سواري . ان ماوة و ئاو بيَنة و دةستان بشؤلة داري دنياية ئةسثيَكم. سةربانةكةدا دةلووريَينَ

لة . ئيرت كون نةماوة سةري ثيَدا نةكا. دةضيَتة الي جادووطةر و جنؤكةطرةكاني وآلتدةبيَ و 
يَبيَكي ثةرجؤئاسا دةربةندي ئؤَلت، لة تزيبيضةني، تؤزيَك دوورتر لة رؤشي، قةشةيةكي ليَية كة بة كت

لة طةرِانةوةدا . ديكةش بة دةم رووباري كامتازووييَدا ضووبووة ثيتزاجاريَكي . كتيَبت بؤ دةطريَتةوة
باوة ضَليَكي لة طةسكةكة . شووشةيةكي ئاوي شاردبؤوة و ثشكؤيةكي طةشي تيَهاويشتبوو

 .هةَلكيَشابوو، ئةوةندةي ئاوة سيحرليَكراوةكة تيَك دابوو، تا ثشكؤكة توابؤوة
دار و بيَناوي خواردبوو كة هةنديَكيان شريين رة طياي ناوخواردبؤوة و هةزار جؤدايكم ئاوة رةشةكةي 

 .بوونة و هةنديَكيشيان تالَ يان ترش، بةآلم ئيستاش كة ئيَستاية هةر ضاك نةبووةتةوة
دايكمان لة ذووريَ هيَناوةتة دةريَ و لة بن دار تووةكة لةسةر حةسرييَك . ئيرت بةهار داهاتووة

دايكم بة . ميَش و مةطةز لة دةوري وزةوزيانة. ك دةضيَ تا بنيادةمزياتر لة سيَبةريَ. دريَذمان كردووة
لة . شتفانيَي براشم لة تةنيشتيةتي. دةسكيَك ثةرِي مريشك كة ليَكي بةستوون لةخؤيان دةردةكا

 .دؤشةطيَكي داريندا كة بؤيان كردووةتة النكة، خةوتووة و رةشئةمسةر ديارة
لة حةوشة و كؤآلنيَ و لة ضيمةنةكاندا و لة دةم ضؤمي، . ةكةينئيَمة لةطةلَ منداَلةكاني ديكة طةمة د

زستانيَ هةر نةبيَ . جلوبةرطمان شرِ و ثيسة. لة ضَلك و ضةثةَلدا نوقم بووين. لة هةر جيَيةك بطةيينَ
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ئيظانطليين خوشكم دةهات و كةثةنك و ثةستةكي دةشوشتني و دةيدروونةوة، ئيَستا ئةويش لةطةلَ 
داثريةم دوو سيَ . اية طرفتاري كاروباري خؤيانن و دةرفةتي سةرخوراندنيشي نييةميَردةكةي لة مةزر

هةر بة . جاران لة كارلؤمانةوة هات بةآلم هةر بة زةينيشيدا نةهات ئاويَكمان ثيَدا بكا و مبانشوا
وةك كضؤَلةيةكي ضواردةساآلنة خؤي . زةينيشيدا نةهات نيَفةكي ثانتؤَلةكامنان بؤ بدووريَتةوة

 :لةسةر ضوارثيَضكةكةي دايكم دانيشت و ليَي ثرسيي. ولووس كردبوو، طؤضانيَكي هةَلطرتبووتاس
 ـ ضؤني ماريا؟

 .ـ ئاوام كة دةمبيين داية
 .ة هةَلطةرِا و طةرِاوة كارلؤمان و ضؤوة مالَ و حاَلةكةي خؤيداثريم طؤضانةكةي هةَلطرت و بة طردةك

باخضةكةي . دة خاويَنة ماسيت ليَ رؤ بكةي ثيس نابيَماَلةكةي داثريةم زؤر بضووكة، بةآلم ئةوةن
. بنةباني باخةكةي ثرِة لة شؤرِةي بي و دار بي. ثرِة لة طولَ و داري بةر. دةَليَي دةروازةي بةهةشتة

جؤطةيةكي رووني وةك ضاوي قرذاَليش لة طردةكةوة ديَتة خواريَ و يةكةورِيَ بة نيَوةندي باخضةكةدا 
 .تيَدةثةرِيَ
ةروا لة سيَبةري دار تووةكة و لةسةر حةسريةكة كةوتووة و برا بضووكةكةم لة تةنيشيت و لة دايكم ه

 .كؤلةكةدا هةر نووزةنووزيَيت
 .دةستةيةك دؤم بة كؤآلنةكاندا رادةبرن

 .ـ بيَذينطمان هةية، هيََلةطمان هةية، ميلي ضينينمان هةية
 ـ خوشكيَ طيان هيََلةطت ناويَ؟

بؤ دايكم دةطرنةوة و فالَ . راناوةسنت خوَلقيان بكةيدؤمةذنةكان . بيَنة ذووريَ دايكم بة ئاماذة دةَليَ
 .لةثي دةسيت دايكم ثرِة لة ضرضولؤض. ةخويَننةوةلةثي دةسيت د

 .ـ تؤ نامري خوشكيَ
 .ـ قوميَكم شري بؤ بدةن بةو منداَلة

زلي وةك دؤدانةيان  هةر كامة و منداَليَكي بةرمةمكانيان بة باوةشةوةية و مةمكيدؤمةذنةكان 
برا بضووكةكةم . رةش رةش و طؤي مةمكيان كة سوور دةضيَتةوة، لة درزي يةخةيانةوة ديَننة دةريَ
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تيَر دةبيَ و . ئاطام لة جووَلةي شةويلكةيةتي. كة برسيةتي، وةك نةدي و بدي ئةو مةمكانة دةمذيَ
 .دةمي ليَ دةكاتةوة و ذنة دؤمةكة دةخياتةوة نيَو كؤلةكةي

 .و منداَلة بةستةزمانة ضةندةي برسي بووـ ئة
ئيدي مريشك . ماَلةكةمان ئيرت جووضكةشي تيَدا نةماوة. دووسبةيش. ذنةدؤمةكان سبةينيَش ديَنةوة

كؤترةكان لة شةقةي بالَ . تةنيا لة عةمبارةكة ضةند كؤتريَك ماون. و كةَلةباب لة تةويلةش نةماون
جاروبار حةزيان ليَية باَليان جووت بكةن و لةنطةر بطرن . ةندةدةن و لة تةشقي ئامسان تةقَلة ليَ دةد

و وةك خرِكةبةرديَك بةرةو زةوي لوور بن و ريَك ئةودةمةي وةختة وةعةرزةكة بكةون، باَليان ليَك 
باشة . دةدةنةوة و ديسان بةرةو تةشقي ئامسانيَ دةفرِن و ديسان لة شةقةي باَلدان و تةقَلةليَدان

 ن بيانطرن؟دؤمةكان ضؤن دةتوان
 :ـ رؤذيَك بامب هةَلدةداتيَ و دةَليَ

ـ ئةريَ ذنةكة، بةو منداَلةوة خؤَلي كويَ بةسةر خؤماندا بكةين؟ ئاخرييةكةي هةر ليَرة لةبةر ضاوي 
 .من دةَليَم وا باشرتة يةكيَك بدؤزينةوة بيكاتة منداَلي خؤي. خؤت لةبرسان ثيَرِاديَ

 :دةَليَدايكة لة بن ليَوانةوة بة حاستةميَك 
 .بطةرِيَ يةكيَك بدؤزةوة... ـ باشة

 .قسةكةي بة بين مةآلشوويةوة دةنووسيَ، طريان ناهيََليَ نووزةي بيَ
 .دةنطؤ داكةوتووة كة ئيَمة دةمانةويَ شتفانيَ لةكؤلَ خؤمان بكةينةوة

ةشي دَلي دايكم ماوةيةكي زؤر سوعبةتيان لةطةلَ دةكا و ئاخرييةك. ذنيَكي زؤر ديَن منداَلةكة ببينن
ئةطةر تيين ئةوةندة تيَداباية لة جيَوبانةكةي بيَتة دةريَ، . دةسيت هيض كاميان ةناية منداَلةكة بدات

 : دةسيت دةدا قوَلة داريَك و هةموواني لة ماَليَ وةدةر دةنا
باشة كة تؤ بة ئاواتي كورِي، ئةي ... ـ حةزت لة كورِة؟ وةرة با بتدةميَ، ئةه ها، ئةوةش كورِيَك

 ضي خؤت نازيَي؟بؤ
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 ناحيةبةآلم ئاخرييةكةي رؤذيَكيان تؤدؤريتزاي ذنةكةي مارين فواميَتيَي بةرثرسي دايرةي ريَطةوباني 
ذنيَكي ورديالنةية، دداني سثي و زلن و زمانيَكي دريَذي هةية بةردةوام لةسةر . ديَتة ماَلةكةمان

 .ليَويَيت
وةك . تؤخوا كورِةكةت بدة بة من. بؤ منداَليَك ـ دة ساَلة ميَردم كردووة و وةختة سويَم بيَتةوة

 .جاروبارةش بؤتي ديَنمةوة بيبينة. ثارضةيةكي جةرطي خؤم ئاطام ليَي دةبيَ
منداَلةكة بةحالَ طياني لةبةردا ماوة، هةر . برِياري خؤي داوة. دايكم بة ثرزةليَربِاوي ضاوي هةَلديَينَ

 .يَ، ئاطري بؤي تيَبةردةبيَبنيادةم كة ضاوي ثيَي دةكةو. ئيَسك و ثيَستة
تؤدؤريتزا، برا بضكؤآلنةكةم لة . باوكيشم لةويَية .دةوري خؤي كؤ دةكاتةوة دايكم هةموومان لة

بةآلم هةر دةيبا، ئيدي لةبريي دةضيَتةوة بةَليَين بةدايكم . باوةش دةكا و دةيباتةوة ماَلةكةي خؤي
ليَي سواري ئةسثةكةي هةر ئةوةندة باوكم جاروبارة . داوة منداَلةكةي بؤ بيَينَ ضاوي ثيَي بكةويَتةوة

 :دةبيَ و دةضيَ ضاويَكي ثيَي دةكةويَ و لة طةرِانةوةشدا بة لةبزيَكي نادَلنياوة دةَليَ
 .ـ كورِةكة باشة

* 
* 
* 

 .حةوشةكةمان دةَليَي بيابانيَكي وشكةرِؤ و قاقرِة و دراوةتة دةست خودا
 .بارانةئاي لةو . ثاييز بةسةر طونددا هاتووة

ليَكردنةوةي ئةمرِؤ نا سبةي . هةتا ضاو هةتةر دةكا، ئةوة السكة طةمنةشاميية و خشةي ديَ
 .هيض شتيَكمان نيية بيدوورينةوة. بةآلم ئيَمة خةمي هيضمان نيية. طةمنةشامي دةست ثيَ دةكا

ةمةندي داوةتة كابرايةك بةناوي شواظا، كة وةرزيَريَكي دةوَل بة نؤكةريباوكم، ئيؤني برامي 
ئيؤن لة كةرِةي بةيانييةوة تا نيوةشةويَ كار دةكا و جاروبارة لة هاتوضؤكانيدا سةريَكيش . ئاوةدانيية

 :لة ئيَمة هةَلديَينَ
 .ـ ئاي، نازاني نؤكةري ضةندة شتيَكي قيَزةونة
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ئةطةر  .بةهارة و بةهار كآلويَك و جووتيَك كالةشي وةك بةرات دةداتيَ. بة نانةزطي كار بؤ كابرا دةكا
 .زؤر باش كاري بؤ بكا، شواظا جووتيَكيشي ثيَتاو بؤ دةكرِيَ

باوك و دايكي تةعميديي منداَلةكة و . ـ شةوي شةممة وةرنة المان: تؤدوريتزا ليَي راسثاردووين
شتفانيَ ثيَي ناوةتة دوو ساآلن، دةمانةويَ كاكؤَلي هةَلثاضني و جيَذني بؤ . خوشك و براكانيشي بيَنن

 .بطرين
خوا كورِةكةي خويَندووةتةوة، جا بؤ دَلي خؤش . يكم كة لة جيَوبانةكةيدا كةوتووة، شاطةشكة دةبيَدا

 .نةبيَ
 .منداَلينة دةبيَ بضن. ـ دةبيَ بضن

 :روو لة باوكيشم دةكا
 .ـ تؤ دةبيَ هةر بضي

 .ـ دةضم، دةضم
لَ و ثوور و مام و كضة ثوور خا. شةممة الي ئيَواريَ سيَ عارةبانة لةبةر دةرطاي ماَلةكةمان رادةوةسنت

دايك و باوكي . و ميمكةزا و خاَلؤزا و ئامؤزا، هةر هةموويان لة ماَلةكةي ئيَمة كؤ بوونةتةوة
تةعميديي شتفانيَيان بانط نةكردووة، ئةوان بيَت و بزانن هيض خةرجيَكيان ناكةويَتة ئةستؤ، بؤ شايي 

 .و بةزمةكة سةريان ثيَوة نيية
بةشي خؤي طَلي سوورةوةكراو هةَلطرتووة، . انةكاندا ضاوم بة ثوورة ستانا دةكةويَلة يةكيَك لة عارةب

من و باوكم لة . كة هةتا دةطةيينَ، ثةيتا ثةيتا وةك ثشقةلَ دةيهاويَتة زاري و دةجياويَ و قووتي دةدا
دةنط و ئةسثةكان سم دةكوتن و كورِذن دةكةن و كاروانةكة بة . يةكيَك لة عارةبانةكاندا دادةنيشني

 .قرضوهؤرِي تؤثةي عارةبانة و ويزةوزي قةمضي دةكةويَتة ريَ
 .شايةرةكاني كاروانةكةنخيَر سيَ دؤميان سواري عارةبانةكةي ثيَشةوة كردووة، كة بة

بارانيَكي بةليَزمة ورد ورد . ئامساني ثاييزان ئةوةندة نزم بووةتةوة، هةر دةَليَي بة عةرزةوة نووساوة
 .ئاوا ئيدي طونيشمان بة باران ناضيَ. داكةندووة و بةراوةذوو لةبةرمان كردوونضاكةمتان . دةباريَ
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لة .  كة سةربانةكةي بة سواَلةتي سوور دروست كراوة ناحيةئاخري دةطةينة ئيدارةي ئاسنةرِيَي 
تةنيشت بيناكةوة، ئاسنةثةرذين و بريي ئاوي ليَية و بيناكةش دوو ذووري طةورةي هةية، كة 

مةجنةَلي زل زلي . كوانووةكةشيان هةر لةم رارِةوةدا داناوة. ان و بةرين ليَكيان دادةبرِيَرارِةويَكي ث
 .مةجنةلَ كةلةم و طؤشيت بةرخيان تيَدا دةكوَليَ. خرِيان لةسةر داناوة
. باران دةميَكة شووشةكاني ثةجنةرة دةكوتيَ و تاويَك دواتر خؤشي دةكاتةوة. ئيرت شةو داهاتووة

لة نيَوان ئةو دووانةدا . زورِنا و دووزةلة ليَ دةدريَن. و هةورةكان شيتالَ شيتالَ دةكا بايةك هةَلدةكا
بةزم و . قومقومةي ئارةق دةستاودةست دةطةرِيَ. كةمانضةكة دةَليَي بة زمانيَكي ديكة قسة دةكا

 .رةزمةكة طةرمة
خواردن كةلةمة و طؤشت، . خةَلكةكة لة قاثي طَلينةدا خواردنةكة لة دةست دةخؤن. دةضينة سةر ميَز

. ، دوو بةرخي ثةرواري سةربرِيوةناحيةمارين فواميَيتَ، موديري دايرةكةي . ثرِة لة دونطي بةرخ
هةر . ئيَمةش منداَلةكان السايي ئةوان دةكةينةوة. طةورةكان هةتا ورطيان دةَليَ بةسة، دةخؤن

هةر بةسةر ثيَوة . يَكيش نانكامةمان لةتة طؤشتيَكي طةورةي برذاويان داوةتة دةستمان و لةت
 .ضونكة سةر ميَزةكة جيَي هةموو ميوانةكاني نابيَتةوة. لة دةم ديوارةكة. خواردنةكةمان دةخؤين

ئةو هةمووة شتةمان ثيَ سةيرة كة لةو ماَلة جوانةدا بةرضاومان سةيري دةوروبةرمان دةكةين و 
 .دةكةون

ةشامني شتفانيَي براميان لةسةر دؤشةطيَك لة طؤشةيةكي رارِةوةكة، لةسةر كؤطايةك السكي طةمن
ريَك وةك ئةو رؤذةي .كراسيَكي سووري تازةي لةبةرداية و كآلويَكي ثةرِداريان لةسةر ناوة. خةواندووة

هةر منم سةيري . كةس ئاورِيشي ليَ ناداتةوة. تؤدؤ ريتزا ليَي وةرطرتني و بردي، زةردةَلة و الوازة
 .براي ثاشةبةرةمة .دةكةم، هةر دةشيبَ سةيري بكةم

زاري دةكاتةوة و ثووكي خوارةوةي . دةضمة ثيَشيَ. دوو ددان لة ثووكي سةرةوةي سةريان دةرهيَناوة
ياني ئةطةر نان خبوا . بةو ثيَنج ددانةي نانيشي ثيَ دةخوريَ. لةويَش سيَ دداني هاتووة.   دةمذيَ

 نةخؤش دةكةويَ؟
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بة . مي شؤرِ بووةتةوة و لة سةرودةموضاوي خؤي هةَلسويوةضَل. لةتيَكي نان بةدةستةوةية بةآلم ناخيوا
. ئاوا سةيري هةموو ئةو شتانة دةكا كة لةويَن. ضاوة دةرثؤقيوةكاني سةيرم دةكا، بةآلم نامناسيَ

بَليَسة سةما دةكةن و رووناكاييةكةيان تيَكةَلي تيشكي ئةو فانؤسة . سةيري بَليَسةي كوانووةكة دةكا
 .ة هةَلواسراوةدةبيَ كة بة ميضةكةو

دةنط، : ضةكوضةكة سيَ جار زةنطةكان دةزرينطيَنيَتةوة .لة ثيَش هةيواني ئيدارةكة سيَ زةنطي ليَية
. منيش لةطةَلي دةضم. مارين فواميَيتَ فانؤسةكة ليَ دةكاتةوة و دةضيَتة دةريَ... دةنط، دةنط

بة ثةجنةرة رووناكةكانييةوة شةوةكة شةمةندةفةر . مارين ثةرذينةكة ديَنيَتة خواريَ و ريَيةكة دةطريَ
 .درِ دةدا و وةك هةورةتريشقة بة بةردةمماندا تيَدةثةرِيَ

ئةستيَرةي ثاييز زؤر درشترت و قورسرت، هةر دةَليَي زةردة بةهيَن و بة . وةةوآلت رووناكي كردووةت
 .با، طذ و طياي كردووةتة ثووش. لكي دارةوة شؤرِ بوونةتةوة

 .ن هةست دةكا شتيَك لةسةر طيشة يؤجنةكة دةجووَليَلة طةرِانةوةدا ماري
 :فانؤسةكة هةَلديَينَ و بانط دةكا

 ـ كيَية؟
شتيَكي رةش لةسةر طيشةكةوة خؤي فرِيَ دةداتة خواريَ و وةك طيانلةبةريَكي سرك خؤي بة جارِة 

 .طةمنةشامييةكةدا دةكا و را دةكا
 .تؤدؤريتزاش لةويَ لةسةر يؤجنةكة كةوتووة

 تؤي؟ـ ئةوة 
 .ـ بةَليَ، منم

 .ـ ئةو فانؤسة بطرة
 .فانؤسةكةي ليَ وةردةطرم و رادةوةستم بزامن ض دةكا و ض دةقةوميَ

 .دةست لة تيتكي تؤدؤريتزا دةنيَمارين خؤي داويَتة سةر طيشةكة و 
 .ـ وةرةوة ماَليَ

 .ـ زؤر باشة، ديَمةوة
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رتيبَ و بيبةنة سةر ئاخورِةكةي، ئاوا ريَدار، كة ثرضي ذنةكةي طرتووة، وةك ئةسثيَكي هةوساريان ط
 .دةيهيَنيَتةوة ماَليَ

 .من فانؤسةكةيان بؤ رادةديَرم بةرضاويان ببينن
هؤرايةكة باب ئاطاي لة كورِ نيية . خةَلكةكة خةريكي سةماكردنن. لة ماَلةوة بةزم و هةَلثةرِكيَية

لةو . ةر ميضةكةي طرتووةخؤَلي تةخيت ذوورةكة وةك هةوريَكي خةست تا ب. مؤسيقاكةش هةروةتر
 .جةنطةي بةزم و سةمايةدا كيَ ضووزانيَ ض قةوماوة

 :مارين يةك بةخؤي دةنةرِيَينَ و دةَليَ
طويَتان ليَية؟ لةبةر ديوارةكةوة . بةسةر ئةو هؤرا و سةما نةفرةتيية. شايةر بيَدةنط بن. ـ بيربِيَننةوة

كةسيش بؤي نيية ضيي دَلم دةخوازيَ دةيكةم و  ئيَرة ماَلي منة و. راوةسنت و دةمتان مةهيَننة ثيَش
هةر ئيَستا ثيَم . هةر خؤشم سةطوسةطبابييةكةي دةزامن. دةسةآلتي ذنةكةي خؤمشم هةية. قسان بكا

تؤدؤريتزا، لةسةر خؤ بة، هةر نةبيَ ئةمشةو خؤت راطرة و خؤشييةكةم ليَ مةكة ذةهري : "طوت
هةر وةك ضؤن لةبةر خواي طةورة ." ان هةَلثاضنيئةمشةو دةمانةويَ كاكؤَلي بضكؤالنةكةم. مار

لةبةري ثارِامةوة هةر نةبيَ . دةثارِيَنةوة و داواي ليَ دةكةن، ئاوا لةبةري ثارِامةوة و تكام ليَ كرد
خؤ ئةو قةحثةية بةَليَنيشي داميَ و بةو حاَلةشةوة ئيَستا لةسةر ... ئةمشةو دان بةخؤيدا بطريَ

دةي باشة، من ئيَستا دةمةويَ تؤزيَك ... رضي ثةرضيم لةسةر طرتطيشةطيايةكة بةرِةآليةكي هة
 .تةمبيَي بكةم

كةيفخؤشييةكي زؤآلنةيان ثيَوة ديارة و لة خؤشيي ئةو شتة . ميوان لة دةم ديوارةكةوة ريز دةبن
 .ضاوةرِواننةكراوة خةريكة شاطةشكة دةبن

ك بكةمةوة؟ وةبةر شةقانت بدةم تا ـ دةي تؤدؤريتزا، ئيَستا تيَتهةَلدةم و ئيَسك و ثةراسووت تيَ
 دةمري تيَت هةَلدةم؟

مارين فواميَيتَ ئةو دةسرؤكة جوانة هةوريشمينةي ذنةكةي لة دةوري سةري ئاآلندووة، ليَ دةكاتةوة 
ناضاري دةكا خؤي ثيَآلو . دوايي كراسةكةشي لةبةر دادةكةنيَ. و دةيداتة دةست ئيَظانطليين خوشكم
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بيَ . ئةطةر ثيَشي عةيب نةبواية بنكراسةكةشي لةبةر دادةكةند. يَو طؤرةوييةكانيشي داكةن
 .ئةمالوئةوال دةيةويَ هةتا دةبزويَ ليَي بدا، بةآلم دَلي ناية جلوبةرطةكةي خةسار بن

خؤي ئةوجار دةست لة قذي ذنةكةي دةنيَ و ضةندي قةوةي ثيَي دةشكيَ هةَليدييَنَ و بةهةموو تيين 
 .يَ بةآلم ذنة نقةي ليَوة ناية و هةروا خؤي طرمؤَلة كردووةطرمةيةك د. بةعةرزي دادةدا

 .ميَردةكةي خؤي ثيَدا دةدا و دةيداتة بةر شةق و مست و ثيَلةقة و تيَي هةَلدةدا
 .ذنة هةروا بيَدةنطة

ميَردةكةي وةك دةست بداتة كؤتةرة داريَك، هةَليدةطريَ و ديسان بةهةموو تيين خؤي بةعةرزةكةيدا 
دةموضاوي تؤدؤريتزا ئاوساوة و ثرِ بووة لة ثةَلة و شني و . سان هةَلدةكوتيَتةوة سةريدةداتةوة و دي
مارين بة مست و ثيَلةقة تيَي بةردةبيَ و ورد ورد . دةمولووتي ثرِ بووة لة خويَن. مؤر بووةتةوة

 .دةيئةجنينَ، بةآلم ذنة دةَليَي زماني قووت داوة
 ـ هيض ناَليَي، ها؟

 ةستووربووةكةي وةآلم دةداتةوة؟ذنة بة سةري زمانة ئ
 !ـ ض بَليَم سةي هار

ئةجمارة . ميَردةكةي هةر بةراسيت دةتطوت هار بووة، ضاوي دةرثةرِيون و ديسان تيَي بةردةبيَتةوة
كة بةثيَوة بوو، بضكؤالنة ديار بوو، ئيَستا كة كةوتووة، . ذنة كةلةال دةكةويَ. توندتر ليَي دةدا

لةسةر دةم . ي تيتؤلَ تيتؤلَ بووة و ئةوةي لةبةريدا ماوةتةوة شةآلَلي خويَنةبنكراسةكة. طةورةتر ديارة
 :كةوتووة و مستة بضكؤالنةكاني بة مسيت خؤيدا دةكيَشيَ و هاوار دةكا

 .ـ ليَرةشم بدة هةي طةندوطوو، هيَشتا ليَرةمت نةداوة
آلنةي تا ئيَستا تيَهةَلدانيان ميَردةكةي ثيَي بةرز دةكاتةوة و بة قؤندةرةكاني بةردةبيَتة ئةو مستوسؤ

 .بةر نةكةوتوة
 :ذنة شاني ثيَشان دةدا و دةَليَ

 .ئيَرةش، ئيَرةش
 .ثياوةكةش وةك فةرمانيَك لةطويَ بطريَ
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. مارين فواميَيتَ بؤ ئةوةي فيَنكيَكي بيَتةوة، دةضيَتة حةوشة. ئيرت واي ليَ ديَ ذنة نووزةي ليَ دةبرِيَ
 .لةسةر دةستان دةيبةنة ذوورةكةي تةنيشتةوة ذنةكان تؤدؤريتزا هةَلدةطرن و

لة رارِةوةكة، شتيَفانيَي برا ضكؤَلةم كة هيَشتا لةتة نانةكةي لة مستيداية، بةبيَ جووَلة و بة 
 .سةرسوورِمانةوة سةيري هاتوضؤيةكان دةكا و سةري ليَ دةرناكا

هؤرا، لة جاران طةرمرت  .كةمانضةش دةنطي ليَ هةَلدةسيتَ. دووزةلة و زورِنا دةست ثيَدةكةنةوة
ثياَلةي شةراب . وةك بَليَي هةر سةماكةرةي هةزار شةيتاني لة بن ثستيدا دةجووَليَ. دةطةرِيَ

 .دةستاودةست دةطةرِيَن
اسيت ئاَلقةي سةماكة، ذنيَك كة بلووزيَكي سثيي لةبةر و لةضكيَكي هةوريشميين ريَك لة نيَوةرِ

. جةهةننةمييةوة سةما دةكا و خول دةخوا و ثيَ دةكوتيَزةردي لةسةر كردووة، بة جؤشوخرؤشيَكي 
 :تؤدؤريتزاية كة سةما دةكا و دةمولضة شني و مؤرهةَلطةرِاوةكةي هةرا دةكا

ياآل دةي دؤمةكان، ليَ . دةمانةويَ كاكؤَلي هةَلثاضني. خواية ثيَمي بيََلي. ـ كورِةكةم ساَلةوةختيَيت
 .دةن، توندتر توندتر، لةوةش توندتر

 :م دةستم دةطريَباوك
 .ـ وةرة دارية

لة ماَليَ ديَينة . كة ديَتةوة، برا بضكؤلةكةمي لةباوةشداية. لةبةر دةرطا ثيَم دةَليَ تؤزيَك سةبر بطرم
 .دةريَ و ضاكةتةكةي دادةكةنيَ و منداَلةكةي تيَوةردةثيَضيَ

 .ـ وةرة بةدوومدا
نةكان هةَلدةطريَ و ثيلم دةطريَ تا سوار هةوسار و رةمشةي ئةسثي يةكيَك لة ئارةبا. بةدووي دةكةوم

 .مب
 .ـ توند ياَلي بطرة

 .بةهةموو تيين خؤم ياَلي ئةسثةكة دةطرم
توندتوند بةخؤيةوة . شتفانيَ بضكؤالنةي بة سينطييةوة نووساندووة. باوكم لة ثشتةوةم سوار دةبيَ

 .نووساندووة
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 ,ـ هةي هااااا
 .منةشامييةكةدا وةرِيَ دةكةوينـ سيَ كورِي بة نيَو مةزراي ثانوبةريين طة

مسي لة خاكة نةرم و . ئةسثةكة بة نةرمةغار دةرِوا. تيشكي ئامسان ريَطةمان رووناك دةكاتةوة
 .رؤدةضن كةشيَدارة

اوة لةطةلَ جووَلةي ئةسثةكةدا وة ثةرِ كةَلةشيَرييةي لةسةريان نئةو كآل. شتفانيَ خةوي ليَ كةوتووة
 .تةوة عةرزيبةاليةكدا دةكةويَ و بةردةبيَ

 .كاكؤَلي شؤرِ بووةتةوة
 .بؤ بةياني وةبةر مقةستاني دةدةن
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22 
 ةتووي ثاييز

* 
* 
* 

ثةجنةرة رووناكةكاني  .ئاورِيَك دةدةمةوة و سةيريَكي دةكةم. زؤر بةجيَ هيَشتووة *ماَلي ريَدارمان
 .ريَك وةك ضاويَكي زةرد كة بةزةمحةت برتووكيَن، ئيرت زؤر بضووك بوونةتةوة

بة دةوري طوندةكةي ئةوبةري ضؤمةكةدا . ثةكة هةروا بة نةرمي لة طردةكة دادةطةرِيَئةس
 .هةر ئةو ثردةي ماوةيةك لةمةوبةر تاوانيَكي لةسةر كراوة. ةوة و لة ثردةكة دةثةرِينةوةدةسوورِيَين

 .لةوانةية هيَشتا بؤني خويَن بكا. حةيوانةكة طويَي لة مووضةوة دةبا و ملي قيت رادةطريَ
 :اوكم دةَليَب

 .ـ وريا بة دارية، لةوانةية حةيوانةكة بسَلةميَتةوة
ضؤمةكة، كة مةست و لةخؤبايي باراني ثةَلةية، بةبيَ . توندتر خؤم بة ياَلي ئةسثةكةوة دةنووسيَنم

ئةستيَرةكاني نيوةشةو كةوتوونة نيَو ئاوةكةوة، وةك سيَبةري . هيض ثةلةيةك بة بن ثردةكةدا رادةبريَ
 .دةم ضؤمةكةكرِووز و هةَلثرِووزاوةكاني  دار بيية

 :هةر بؤية دةَليَم. ناتوامن بةسةرخؤمدا زالَ مب و بةدةنطي بةرز بري نةكةمةوة
 .ـ خواية ئيَمة وةك ئةوان لة ئاوةكة نةكةوين

 .مةشَلةذيَ دارية: باوكم دةَليَ
طؤييَ، كة لة سةر ئةوةش سةيةكةي ئيظان ن. لة ثردةكة ثةرِيوينةوة. ئةسثةكة هيَور بووةتةوة

. براكةم لةخةو هةَلدةسيتَ و دةست دةكا بة نقةنق، بةآلم زؤر نا. ريَطةمان دةست دةكا بة وةرِين
 .جووَلةي النكةئاساي ئةسثةكة ديسان دةخيةويَنيَتةوة

* 
                                                           

*
 .ضاوديَري ريَطة. ريَطةثاريَز. ئةو كةسةي ضاوي بةسةر ريَطةوبانةوةية: ريَدار 
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* 
* 

بؤخؤي كابرايةكي ورطين قةَلةوةي ئةمسةر و مسيَلَ . بنةماَلةي ئةو نطؤئاييَيةش ثةكوو طاَلتةجارِن
 .ليَوي سووريَكي جةرطني، وةك برينيَكي خويَناوي. شةف

. ض ضرض و لؤض و خاَليَكي بة دةموضاوي ئةميانةوةية، بةوي ديكةشةوةية. ذنةكةي زؤر لة خؤي دةضيَ
منداَلةكانيشيان ـ كورِ و كضيَك ــ ريَك لةو . تةنانةت مجكيش بوايةن ئةوةندة وةك يةك نةدةضوون

 .وكيان طرتوويانةويَنانة دةضن، كة دايك و با
دةروذووري سثي كراوةتةوة، دةَليَي سثيَنةي . هةر ذووريَكة و هيضي دي. ماَليَكي بضكؤالنةيان هةية

 .هةمووان لةبةر دةرطا كةوشةكانيان دادةكةنن. كةس بة سؤل و كآلشةوة ناضيَتة ذووريَ. هيَلكةية
هةنديَكي دي دةَليَن نا، ئةوان . ننهةنديَ كةس ثيَيان واية بنةماَلةي نطؤئاييَ لة تؤرةمةي توركا

 .ئؤملازن، كة باثريةي توركانة
بةآلم . كاني سيَكاراش بنةضةيان توركةداوودسكؤ. ئؤَلمازةكان نةوة و نةتيجةي ثياويَكي ثينةضني

 .ديارة بنةضة و ئةذدادي نطؤئاييَكان قولةرِةش بوونة
 .تا كةردوو كةردوو كراوة بؤ تةرِة و بيَستاندةوروبةري ماَلةكةيان باخيَكي ثان و بةرين بووة، كة ئيَس

ـ باشة ئةوة ضؤنة بنةماَلةي نطؤئاييَ بيَستان و تةرِة دةكةن؟ ضما هةر بؤلطارةكان شارةزاي ئةو كارة 
 نني؟

نطؤئاييَ لة نيَوةرِاسيت زةوييةكةي برييَكي ليَ داوة كة بةردةوام ئاوي ليَ هةَلدةهيَنجيَ و لة بن كةلةم 
نة . ثيَدةطةيةنيَعةسرانة لة ماَليَ وةدةر دةكةويَ و بةرهةمةكةي . بةرةكاني دةكاو تةماتة و بي

من لة : دةَليَ. لة ذيانيشيدا يةك بيَطاريي بؤ ئاغاكان نةكردووة. طايةكي هةية و نة ئارةبانةيةك
ك جا هةر كةسيَ. حةز ناكةم نؤكةري كةس مب. ماَلةكةي خؤم نةبيَ و بؤخؤم نةبيَ، مةحاَلة كار بكةم

 .بيَ
بنةماَلةي نطؤئاييَ، رؤذاني يةكشةممة، جلوبةرطةكةيان، كة لة خاويَنيان دةَليَي بةفرة، لةبةر دةكةن و 

تةنانةت خةَلكيش . هاموشؤي هيض كةس ناكةن. لةبةر دةمي ماَلةكةيان لةسةر كورسييةك دادةنيشن
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مةسةلةش ئةوةية، هةر  .كةنكرِين و فرؤشتنيشدا هةر ئةوةندةي ثيَويستة، قسة دة لة. زؤر نادويَنن
وةك بَليَي قسةكانيان . هةر سةيريَكي يةكرتي دةكةن، ليَك تيَدةطةن. خؤيان خةَلكيَكي كةمدوون

 .ثاشةكةوت دةكةن
جاري واية ضاكةيان دةَليَن و جاريش هةية . لة ئاوايي خةَلك بةردةوام باسيان دةكةن و ليَي نابرِنةوة

 .خراثةيان
 .ةماَلةي نطؤئاييَ، طةيشتينةوة ماَليَبةدةم بريكردنةوة لة بن

. دةضينة ذووريَ. منيش دادةبةزم. باوكم كة برا بضكؤالنةكةمي لةباوةشداية، لة ئةسثةكة دادةبةزيَ
بايةكة، . هةر دةَليَي رةنطي ثيَوة نةماوة. ئامسان وردة وردة روون دةبيَتةوة. دوو بةتَلي شةو راشكاوة

ةَلدةستيَينَ و ئةو لكانةي كة خةريكن وشك دةبن، خشةخش لة خةزةلَ و وشكةطةآلكان ه
 .رادةوةشيَينَ

دايكم خزيوةتة طؤشةيةكي تةخيت خةوةكة و، لةطةلَ شةودا كة نة خةوي . لة ذووريَ ضرا داييسيَ
قايشيَكي ثاني كة ئيَسقاني لةشي توند دةطوشيَ، لة . بةدياري بؤ ديَينَ و نة حةسانةوة ملمالنيَيةتي

ثيَي واية لةويَوة لة نيَو . ك هةميشة باَلنجيَكي بضكؤالنةي خستووةتة بةر زطيخؤي ئاآلندووة وة
 .زطيدا كونيَكي طةورةي تيَ بووة و بةهيض ثرِ نابيَتةوة و ثةيتاثةيتا خةريكة لة ناوةوة دةخيوا

من ثشتم بة دةرطاكةوة دةنيَم و ثاَلي ثيَوة . منداَلةكةي بة باوةشيةوةية و دةضيَتة ذووريَباوكم 
 .دةنيَم

 .ـ ضراكة هةَلدة دارية
 .ذوورةكة رووناكرت دةبيَتةوة و دايكم ضاوي هةَلديَينَ. سووكيَك ثَليتةهةَلكيَشي ضراكة دةسوورِيَنم

 .ـ رؤَلةكةم
ئةوةي قورِطي تيين . دةيةويَ بطري، بةآلم ضاوة وشكةآلتووةكاني ئيدي فرميَسكيان تيَ نازيَتةوة

كوَلمةي داكةوتوون و . ندة بة حاستةم قسة دةكا كة هيضي ليَ تيَناطةيئةوة. لةبةردانيية ويَك بيَتةوة
رةنطي وةك ئةو ميَوةي مؤمي ليَ دروست دةكةن زةرد . شؤرِ بوونةتةوة و نيَوضاواني ثرِة لة ضرضولؤض

 .هةَلطةرِاوة
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* 
* 
* 

روبةرم روويان كة وردة وردة ضاو و طويَم دةكرانةوة و، رؤذ لة رؤذ ثرت خةريك بوو لةو شتانةي لة دةو
 :باشرت تيَدةطةيشتم، ئيدي سةرم لة زؤر شتان سوورِ دةما دةدا

ثيَم سةير بوو كة دةمدي خةَلك قسة دةكةن و بة قسةكردن ليَك تيَدةطةن، لة حاَليَكدا ئاذةلَ تةنيا 
 .دةنطيان ديَ و باَلندة جيك و فيكيانة

يَزمانن و طوَلة كيَوي رةنطةكةيان ئةوةندة ثيَم سةير بوو كة دارو دةوةن وا بيَدةنطن، طذ و طيا وا ب
 .جوانة

رطيان شرِ و تيتؤلَ تيتؤَلة و لةو جؤريَكيان جلوبة: ثيَم سةير بوو كة دةمدي خةَلكي ئاوايي دوو جؤرن
دةمةوة كة بةفر دةضيَتةوة هةتا ثاييزيَ، تا قورِ و ليتة دةيبةسيتَ، بةثيَخواسي دةطةرِيَن و، هةنديَكي 

طيَكي جوان و كةشخةيان لةبةرة و تةنانةت ئاطريش لة عةرز هةسيتَ، ثيَآلو و ديكةشيان جلوبةر
ئيَمة خؤمان يان بنكراسيَكي شرِي كونكون لةبةر و كآلويَكي طرمؤَلة ... ثؤتيين بؤياغكراويان لةثيَية

يان هةر بيَ كآلو و بنكراسيش دةطةرِيَني، كةضي دةسرتِؤيشتووةكان و ئةوانةي و تيسكنمان لةسةرة 
لةثرِيَك بوونةتة كورِيَك كآلوي رةنطاورِةنط لةسةر دةنيَن و جلوبةرطي وايان لةبةرة قؤثضةيان هةر 

 .دةبريسكيَتةوة
ةو شةمةندةفةرة تيذرِةوة ئةي ئ. زيك ماَلةكامناندا رادةبردرؤذيَ ضةند جاران شةمةندةفةر بة ن

من بة دنيايةك ثرسيارةوة لةو . يخةَلكهةَلطرة و وةي لةو شةمةندةفةرة باربةرةي لةسةرخؤ تيَدةثةرِ
وة بةرةو دانوب لة ديَرةوشيدةوديَ يان لة رةوشيدةوبنيادةمانة رادةمام كة بة دانوبدا بةرةو 

انةدا كة ئةوةندة تيذ تيَدةثةرِين برووسكةش تؤزي شؤدا بوون، ئةويش لةو شةمةندةفةرهامو
 .نةدةشكاندن

كآلوةكةي كةوتة . و كآلوةكةي با بردي طؤنةكة هيَنادةريَسةري لة ظار جاريَكيان يةكيَك لةو كابرايانة
ئيَمة بة راكةرِاك خؤمان طةيانديَ و لة نيَو طذ و طياكاندا . نيَو قووَلكةكةي دةم ئاسنةرِيَيةكةوة
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جا بة . ئةي لةو كآلوةي كة دةتطوت رةذووة و وةك مةجنةَلي مس توند و ثتةو بوو. هةَلمانطرتةوة
كة زانيمان هةر باي . ئاخرييةكةي داماننا و ضووينة سةري. رمان دةنانؤرة يةك بة يةك لة سة

زرمةي داراندا وةك تةثلَ دةنطي لة بن . خةياَليشي نيية، بة داران تيَي بةربووين و جا وةرة ليَي دة
 يي ثؤستةضي طةيشيتَ و ليَ"ظيكؤ"ئاخرييةكةي . دةهات، نة دةتةقي و نة هيضي ليَ دةهات

. ئيَستاشي لةطةَلدا بيَ هةر لة سةريةتي. ي قؤَلي تةكاندي و لةسةري خؤي نائةستاندين و بة سةر
نة بةفر توانيويَيت زةفةري ثيَ . هةر ئةوةندة. ئةوةندةية ئيَستا تؤزيَك ليَوارةكاني كةسك دةضيَتةوة

 .بةريَ و نة باران
ئيَمة توانيمان دةسيت  جا ئةو كآلوة لبادييةي بة ريَكةوت كةوتة دةسيت ئيَمة، يةكةم كآلويَك بوو كة

ئاخر لة طوندةكةي ئيَمةدا ثيَنج . ليَ بدةين، بةآلم ثيَنجةمني كآلو بوو كة ريَي كةوتة طوندةكةمانةوة
دميؤزلي ثوورزاي خؤم كة وةرطري ئيدارةي ثؤستة  نيكؤالييةكيان : كةس لةو كآلوانةيان لةسةر دةكرد

رِ و ئيفليجة كة جاروبارة بة عارةبانة تةك و طةياندنة، يةكيَكي ديكةيان ئاغا ميليارةسيي طيَ
ئةسثةكةيةوة بة شةقامة طةورةكةدا رادةبريَ، ئةوي ديكةش بؤنيَئائيزثيَسكؤي ئاشةوانة و 

 .جاروبارةش مامؤستا ثؤثسكؤ كة فيَري خويَندن و نووسينمان دةكا
ئةو ديَهاتيانةي  ؤ ـ خاَلواني من ــ وةك طةجنةكاني ئاوايي وليساندةرمريزا ستانسكؤ و تؤنيَ و 

هةر كةس كآلوي رةنطاورِةنطي لةسةر . ثارووة نانيَكيان هةية، كآلوي نةرم و رةشيان لةسةر دةنا
ةيان لةو هاونيشتمانيانةي ديكةش "تازةثيَطةيشتوو"ئةو نازناوة . ناباية، دةيانطوت تازةثيَطةيشتووة

بؤ ويَنة كارمةند  .َلكي شاري دةذيانة طونديَ وةك خةنابوو كة ثارة و دراويَكيان دةست كةوتبوو و ل
سةردةستةي هةموو ئةو تازةثيَطةيشتووانة طراسيم شيَربؤ بوو كة بة مؤم فرؤشي . و مةخيانةضييةكان

 .دةسيت ثيَ كرد، بةآلم ئاخرييةكةي وا طران و ماقوولَ ببوو كة بة قةآلنط طووي نةدةطةيشتة لووتي
خاَلةكاني من سيَبةري يةكرتيان بة تري دةنطاوت، رؤذيَك شيَربؤش وةك ماريَشي مةخيانةضي كة لةطةلَ 

لة كيَوثارةوة دادةطةرِيَتة خواريَ و روو دةكاتة طوندةكةي ئيَمة بةشكم ئةو عارةبانة سيَوةي ثيَيةتي 
بةسةر خةَلكةكةيدا ساغ بكاتةوة، بةآلم كة دةبيينَ طوندةكة طةورةية و شارةديَيةكة بؤخؤي، تةماح 

ماَليَكي بةكريَ طرت و نامةيةكي نووسي بؤ كةسوكارةكةي، كة ئيدي . يَتةوةدةيطريَ و دةميَن
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زؤري نةبرد خةَلكي ئاوايي سةيريان كرد ئةوة ثؤليَك منداَلي . سيثاَلي بؤ كؤ بكةنةوة و بؤي بنيَرن
ديَنة ني ئيَمة قذة كالَ و ثرِةكةيان هاتبووة سةر شانيان، يَوةزمة كة ريَك وةكوو باوباثرياناتةرزي وةك د

سواري ضةند عارةبانةيةكي دريَذ ببوون كة ثرِ بوون لة مةجنةَلي طةورةطةورة و سندووق و . ئاوايي
وةك برووسكة لة نيَو ئاوايي طةرِا كة بةَليَ ضياييةكان خةريكن . هةزار جؤرة كةلوثةلي ديكة

 .كارخانةي مؤم دروستكردن دادةمةزريَنن
ئيَمة لةبةر ثةجنةرةكان كؤ . ةنطاني شةويَ تيَيدا كاريان دةكردتا در. كارخانةكة زؤر خيَرا كةوتة طةرِ

دةبووينةوة بؤ ئةوةي بزانني ئاخؤ ئةو كورِة كاَلة زرتةزةالمانة ضؤن ميَوةكة دةتاويَننةوة و ئةو مؤمة 
و  ريَورِةمسي ئاومؤركردنناسك و هةرزانباييانةي مردووناشنت و مؤمي سثي و طةورة طةورةي و نةرم 

 .لةو كارخانةية يان باشرت بَليَم لةبن دةسيت ئةواندا ديَنة دةريَزةماوةند 
ساَليَكي نةبردوو ئةو ماَلةي بؤ ثاييزيَك بةكريَي طرتبوو، . كاروباري طراسيم شيَربؤ ثةرةي طرت

ئيَستا رةنطي دةرطا و . كرِييةوة و سةرباني هةَلوةشاندةوة و دةرطا و ثةجنةرةشي ليَ طؤرِي
 .ة حةوشةش عةمباري طةورة طةورة دروست كرال. ضةجنةرةكةي شينة

. ذنةكةي كة هاتة ئاواييةكةمان، يةكيَكي ريوةَلةي رةقةَلةي قذكالَ بوو، ريَوي كلكي ليَ دابا دةكةوت
. تنؤكةيةكي هةَلبزرِكاوي ثيس و تيسكن و تةنوورةيةكي ثرِ ضرضولؤض و سةدثينةي لةثيَدا بوو

ثيَآلوي ثاذنةبةرزي لة ثيَ و جلي طوَلداري لةبةر دةكرد و ثيَخواسيش بوو، كةضي ساَليَكي نةبرد، 
 .طووي زل زلي دةخوارد، كة بةَليَ ميَردةكةي دةضيَتة شاري كآلوي بؤ دةكرِيَ

ذنيَكي بةخؤوة بةآلم رةقةَلة بوو و واي سةيري وةرزيَران دةكرد، وةك خؤي لة لووتي فيلةوة 
يية و ثؤليين ذني مريازي ناح: يكةدا كؤ دةبؤوةاني ديةكشةمووان لةطةلَ ذنة شارييةك. بةربووبيَتةوة

 .ي دميؤزلي ثوورزامةكةذن
كة يةكيَك بة رةمحةتي خواي دةكةوت، طراسيم شيَربؤ مؤمة تايبةتييةكاني مردووناشتين دروست 

كة يةكيَك منداَليَكي دةبوو، طراسيم مؤمي تايبةتي ريَورِةمسي لةئاوهةَلكيَشاني دروست . دةكرد
كض و كورِيَك دةيانةويست زةماوةنديَ بكةن، ئةوا طراسيم شيَربؤ مؤمي جوان و سثيي  كة. دةكرد

هةموو ئةوشتانة لةطةلَ ئةو مؤمانةي بؤ جيَذن و ئاهةنطي ... تايبةتي زةماوةندي دروست دةكرد
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و جا هةر طوندةكةي ... جؤراوجؤري سالَ و بؤ ريَورِةمسي كليَسا دروست دةكرد و بةسةريدا دةسةثاندن
خؤمشان نةبوو كة طراسيم مؤمي بةسةردا ساغ دةكردةوة، بطرة هةموو ئاواييةكاني دةوروبةري ثاوان 

 .كردبوو
، زؤري نةبرد طراسيم ثارة و ثؤسيت زؤري (رةزيلي)سةرتان نةيةشيَنم، بة وةسةريةكنان و لةضةري

ييةكةدا كة كارخانةكةي راطويَستة بيناكةي بنةباني حةوشة و لة بينا سةرةك. دةستةبةر كرد
عارةبانةكاني، بوخضة و بةستة . دةرطاكةي بةسةر شةقامدا دةكراوة، فرؤشطةيةكي طةورةي كردةوة

زلةكاني ذووري بازرطانييان لة شارييةوة هيَناية فرؤشطةكة و ريَك لة رؤذي جةذني ثاكدا، ئةودةمةي 
يَدا دةست دةكةويَ و لة بةهةموو ناوضةكةيدا بآلو كردةوة كة فرؤشطةكةمان سةري مار و ميَروو ي ت

خةَلكي خواي وا هرووذميان هيَنا و . هةموو جيَيةكيشي هةرزانرت دةفرؤشيَ، ئينجا دةرطاكةي كردةوة
جا لة جيَذني ثاكدا بنيادةم ئةطةر ناني . روويان تيَ كرد وةك بَليَي لةويَ ماَلي بيَخاوةن دةبةشنةوة

 ...تةوة، ئيدي نةريتيَكة هةر لةكؤنةوة ماوةتةوةشةويَشي نةبيَ هةر ناضارة منداَلةكاني ثؤشتة بكا
 

 لة جيَذني نؤئيَلدا خبؤ و خبؤوة
 لة جيَذني ثاكدا بكرِة و لةبةر بكة

 
بؤ خوشكةكامن ثيَآلو و قوماشي . هةموومان ويَكرِا. باوكم ئيَمةشي لةطةلَ خؤي بردة فرؤشطة

الي . كآلوةكةي من زؤر جوان بوو .كوَلكةداري كرِي و بؤ ئيَمة كورِةكانيش ثؤتني و كراس و كآلو
 .راستةي دةمانضةيةكي تةنةكةي بة قرديَلة ليَ درابوو

طراسيم شيَربؤ ثارةيةكي زؤر و زةبةندي كؤ كردةوة و رؤذيَك لة رؤذان ريَك وةك خاَلةكاني خؤم كة 
ئيدي  طراسيم و ذنةكةي. ندةكةي بةجيَ هيَشت و رؤيشتضؤن ليَياندا و رؤيشنت ضوونة شاري، ئاوا طو

 .ريَك وةك خالَ و خاَلؤذنةكاني خؤم. بيَزيان نةدةهات لة ديَ بذين
ئةويش، : لة ئاواييةكةمان تةنيا ذنيَك هةبوو كة جيَي بةتاَلي طراسيم شيَربؤ و ذنةكةي ثرِ كردبؤوة

 .ذنةكةي ثاسكؤتزوو بوو
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. مة طريساوةتةوةديَية، كة هاتووة و لة طوندةكةي ئيَرةوشيدةوذنةكةي ثاسكؤتزوو، خةَلكي شاري 
. ئةوةندة سثيية، دةَليَي ماسيت لةسةرودةموضاوي هةَلسويوة. ذنيَكي قذكاَلي ورديلة و ناسكؤَلةية

ثريةثياو نايباتة . ثاسكؤتزوو خؤي ثياويَكي تةواو ثيَطةيشتووة، بةآلم ثاثيَلكاي ذني منداَلكارة
 .دةشيتَ بؤ كاركردن و هةر باوكة ثري و زورهانةكةي دةبا

 بؤ ذنةكةت نابةي كاري ثيَ بكةي؟ ـ ئةي
حةز دةكةم بة دةستة سثي . حةزناكةم تاو بيبا و دةسيت بقةَلشن و زبر بن. ـ دَلم ناية تاو رةشي بكا

 .و ناسكةكاني خواردمن بؤ ليَ بينَ
 .جا دةسيت ثاثيَلكا هةر بةراسيت سثي و ناسكن و نينؤكي خرِيلة و ريَك و جوانن

لة كاك طؤطؤي كؤيلة دةضيَ و يةكيَكي ديكةيان خستووةتةوة، يةكيَكيان  سيَ منداَلي بؤ ميَردةكةي
لة دؤمتريِاكيَ ظاتؤيي دةضيَ و ديناي كضيشي لةطةلَ ئاظيَندريَياي ئةسث دز كة هاورِيَي ئيؤني برامة، 

 .دةَليَي سيَويَكن و لةتت كردوون
 :ثيَي دةَليَجاروبارة كة ذنيَك حةزي دةضيَتة ئةوةي سةري قسةي لةطةلَ بكاتةوة 

 خؤت بةكيَ بةطان داوة؟ـ ئةريَ ثاثيَلكا، 
 ...تيَطةيشيت؟ حةزم لة كيَ بووة... ـ حةزم لة كيَ بووبيَ بةو

يةكيَكيان ماَلة بضكؤالنةكةي ئةوسةري باخضةكة و ماَلة طةورة تازة : ثاسكؤتزوو دوو ماَلي هةية
. ةكةي لة ماَلة ضكؤلةكةيدا دةذينخؤي و ذنةكةي و سيَ منداَل. دروستكراوةكةي ئةوبةري كؤآلنيش

باوكة ثري و زورهانةكةشي لة رارِةوةكةدا لةسةر حةسرييَك دةنويَ و ماَلة تازةكةشي داوة بةو 
لة طةورِةكةدا . ئةفسةرانةي تازة هاتوون مةزراكاني ئاوايي رووثيَو بكةن و نةخشةي ليَ هةَلطرنةوة

 .ز و بةكريَطرياوةكان حةواونةوة و تيَيدا دةنوونكة دةميَكة ئةسث و مانطاي تيَدا نةماوة، سةربا
هةردووكيان  . دروستكراوةكةدا باروبنةيان بةعةرزيدا داوة، دوو كةسن و ئةفسةرانةي لة ماَلة تازةئة

يةكيَكيان ذني هةية و ئةوي . طةجنن و مسيََلة قةيتاني و باريكةكةيان زياتر لة سيَبةريَكي باريك دةضيَ
كضؤَلةيةكي ضيايية، : و ميَردة طةجنةكة كارةكةريَكيشيان لةطةلَ خؤيان هيَناوةذن . ديكةيان رةبةنة

 .ناوي زينكاية. كة قسة دةكا هةر دةَليَي طؤراني دةَليَ
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دةست لة طةمة . بةنويَذي نيوةرِؤية، زريكةيةك لة باخضةكةي ثاسكؤزوو هةَلدةسيتَرؤذيَكيان 
ويَ، ض ببينني، ئةوة زينكا خؤي لة خؤلَ دةطةوزيَينَ و هةَلدةطرين و بة تاَلووكة خؤمان دةطةيةنينة ئة

جا . زي زي، ذني ئةفسةرةكة تيَي بةربووة و بة ثاذنةي قؤندةرةكةي داويَتة بةر ثيَلةقة. ليَي دةدريَ
دةمي داوة و قذو بةر لةوةي بةعةرزيدا بدا، مستيَكي توندي لة ... زطي وةبةر ديَ يان دةموضاوي

هةم ليَي دةدا و هةميش يةكثشوو . قذة رةشة جوانةي وةك ضرا بريسكةي ديَئةو . تيتكي دةرهيَناوة
 .جنيَوي دةداتيَ
دميؤزلي ثوورزام كة لة ماَلةكةي بةرةورِووداية، لة سةرةوة خؤي داهيَناوةتةوة و  نيكؤاليثؤليين ذني 

 :دةثرسي
 ـ خاتوون، ئةوة ضيي كردووة؟

 .ـ ئةو بةرةآلية، قاوةكةي رشتووم
دةست خاتووئةفسةر دةست لة بةرؤكي زينكا دةكاتةوة و . بووينةتةوة و سةير دةكةين هةموومان كؤ

ني و تيَي دةقووضيَنني و ذنة ئيَمةش كلكمان لة طةَلؤزمان دةنيَ. دةداتة وردكة بةردان و تيَماني دةطريَ
ر ئةو كانييةي زينكا، كة لة تيَهةَلدان قوتار بووة، هةَلدةسيتَ و دةضيَتة سة. سةرةش راومان دةنيَئةف

لةوبةري ماَلةكةية، خؤلَ و خاكي سةر و طياني دةتةكيَينَ و دةست و دةموضاو و قاض و قولي 
تيماري بكا و ريتزاي خوشكم دةيباتةوة ماَلي خؤمان بؤ ئةوةي . دةمي ثرِ بووة لة خويَن. شواتةوةةد

 .بة مةهلةميَك شتيَك ثيَشي خويَنةكةي بطريَ
 ناهيََلي؟ ـ بؤ ئةو هيضوثووضة بةجيَ

 .لةوانةية لة جيَيةكي ديكة لةوةش ماَلويَرانرت مب. ـ بضمة كويَ؟ لةم دنياية كةس شك نابةم
 .ضةد خولةك دواتر دةيبينني ئةوة بةلةميَكي سثيي ثيَي و ديَ. دةضيَتةوة الي خامنةكةي

 .ـ خاتوومن ناردوومي تووي بؤ بةرم
 .ـ برِؤ ليَ بكةوة

. دةنك دةنك توو ليَ دةكاتةوة و طؤراني دةَليَ. هةَلدةنيَ و دةضتة سةري زينكا يةكيَك لة دار تووةكان
 .كة بةلةمةكةي ثرِ كرد، لةسةر خؤ ديَتة خواريَ بؤ ئةوةي بيباتةوة بؤ خامنةكةي
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يةكيَك لة . بةكريَطرياوانيش بة دووي قوونيانةوةن. الي ئيَواريَ ئةفسةر لة مةزراية ديَنةوة
لة حةوشة لةبةر دةرطاي ماَلةكةي ثاسكؤتزوو دةست . ئةوي رةبةنةكة. اةكان ظيؤلني ليَ دةدئةفسةر

ثيَي . ليَي بضينة ثيَشيَ، بةردمان تيَ دةطريَ. ئيَمةش لة دوورةوة طويَي ليَ دةطرين. دةكا بة ذةنني
 .خؤش نيية مبانبيينَ لة دةوروبةري ديَني و دةضني

كم ضةرضةفيَكي خاويَن ديَينَ و لة بن دار ريتزاي خوش. شةوي واية بةكريَطرياوةكان ديَنة الي مة
. توو وةك تةرزة دةباريَ. تووةكان رايدةخا و يةكيَك لة سةربازةكان دةضتة سةر دارةكة و رايدةوةشيَينَ

. سةرباز كؤي دةكةنةوة و لة قاثيَكي دةكةن و لة دةم بريةكة دادةنيشن و مل لة خواردني دةنيَن
ديارة ئةفسةرةكان هةردووكيان . نيَوانيان خؤشة و قسة دةكةن لةطةلَ باوكمان و لةطةلَ هةموومان

 .كورِي دوو ئاغاي ملهورِي الي براتيالن
طةنضؤمارين ثياوي ئةو ئةفسةرة رةبةنةي ظيؤلني ليَ دةدا و تازة لة قوتاخبانةي ئةفسةري دةرضووة ــ 

 .ني لة زاريدا ماوةهةر دوو سيَ ددا. يةكيَكة لة منداَلةكاني ئؤدؤث، ئاواييةكةي دراوسيَمان
ـ باقي ددانةكامن، لةوةتةي بوومةتة ثياوي ئةم ئاغاية، : هةر بؤ ئةوةي قسةيةكي كردبيَ دةَليَ

شةوانة كة جزمةكاني لة ثيَي . هةر لة هيض و خؤرِايي هةَلدةضيَ و دةمداتة بةر قةمضي. هةَلوةريون
طاميَش، : "ثيَم دةَليَ. بكوتيَدةرديَنم، مةحاَلة لةبريي بضيَ كة نووكة جزمةيةكم لة قةثؤزي 

ئةطةر هيَواشيش دةيكيَشم، جزمة لة ثيَي نايةتة ." لةسةرخؤ رايكيَشة، القم ميَخةكةي ليَهاتووة
 .هةر بؤ لووسكةيي خؤي، جزمةي ثةجنةباريك لةثيَ دةكا. دةر

و  قذي زةرد. ضيؤريؤ، بةردةسيت ئةفسةرةكةي ديكة، كة ثلةي مالزميي هةية، خةَلكي مؤَلداظية
ثيَي ناخؤش نيية ئيَمةش لةو شادي و خؤشييةي . كة ثيَدةكةنيَ، مةآلشووي دةردةكةويَ. ضاوي كاَلن

 :خؤيدا بةشدار بكا
لة بؤخاريَست خةسووشي تيَي . ـ هةر نةبيَ ليَرة هةر تيَهةَلداني جةنابي مالزم و ذنةكةيم ويَ دةكةويَ

ئاخر، جةنابي مالزم . ندن ثةراسووم تيَك نةكاتةوةئةو كافرة رؤذ نةبوو بة داري فةرِش تةكا. هةَلدةدام
خانوويةكي طةورةيان لة نزيك باخي نيشتماني هةية كة بة ناوي . لة ماَلي خةسوويدا دةذي

ذوورةكان يةك بة يةك . خةسووي جةنابي مالزم ض ديََلةسةيةكي بيَ حةيايةخوا دةزانيَ . ذنةكةيةتي
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جووَليَتةوة، هةر سةد خؤزطة بة هةَلسوكةوتي عةريف لةطةلَ لةطةلَ كريَضييةكاني وا دة. بةكريَ دةدا
يةك دوو حةفتة ددان بة جةرطياندا دةطرن و . ئةو داماوانة هةر ناويَرن ببزوون. سةربازي بندةسيت

بةآلم ضونكة خانووةكة رواَلةتيَكي جواني هةية، هيَشتا . دوايي كلكيان لة طةَلؤزيان دةنيَن و دةرِؤن
دوو ئةويش . يةكي دي جيَي دةطريَتةوة، كة ئةويش هةر ميواني ضةند رؤذيَك دةبيَ يةكيَك نةرِؤيوة،

مين داماويش دةبيَ توولة سةيةكاني . ضةرخوخولة. قرِانييةكةي دةكةويَ و يةكي ديكة ديَتة جيَي
 .ةنابي مالزم بةرمة باخي نيشتماني بيانطيَرِمخةسووري ج

 :نةي دييَتَ، قةآلفةتي رةش دادةطةرِيَ و ويَك ديَهةروا دةطيَرِيَتةوة و وردة وردةش زةردةخة
خؤ ئةطةر وامان ... طؤرِي ئةو ئاغايانة بطيَني 2091ـ خواية طيان، بؤضي ئةقَلمان ثيَي نةشكا ساَلي 

 .كردباية، ئيَستا ئةم مَلك و زةوية سةرثاكي طؤرِابوو
 :باوكم لةبةرخؤيةوة دةَليَ

سيَ مانطي رةبةق ئيَمةيان لة بةلةميَكي . يَكي سامناك بووئيَرة بؤ ئيَمة زؤر شويَن 2091ـ ساَلي 
. ميَش و تةثؤ و ئةسثيَ طؤشت و خويَنيان خواردين. بارهةَلطردا لة نيَوةرِاسيت دانوب زينداني كرد

بنيادةمي وامان لةطةلَ . ئةي لةو نةهامةتيية. ضيي نةمابوو مشك هةر بة زيندوويي كةوَلمان بكةن
وون، طؤشيت لةشيان، ئةو شويَنانةي بة قةمضي شووخاَلي بةستبوو، وردة وردة بوون زؤر بةتاقةت نةب

راياندةكيَشاينة دةريَ . دوايي لةويَوة رايانطويَستني بؤ زيندانةكان. برينةكانيان كرمي تيَكةوت. رزين
ؤ ئةوةي هةر ب. لة راستيدا هةر بؤ ئةوةي طاَلتةمان ثيَ بكةن و ثيَمان ثيَ بكةنن. و دةيانربدينة دادطا

 ...لة ئيَمةي حوكمدراوي ضارةرِةش خؤش بوونئاخرييةكةي بَليَن، طةورةييان فةرمووة و 
ئاخ، بةَليَ، زاواكةي مليارةسي ـ ياني دراكؤليَي والي، هةموو هةوَلةكةي ئةوة بوو ئةوةمان بؤ روون 

دادثةروةري جيَبةجيَ هةر ويستمان : بةآلم لة ض شتيَك خؤش بن؟ ئيَمة خؤ تاوامنان نةكردبوو. بكاتةوة
ئةطةر لةو نيَوة : "من خؤم بة دراكؤليَم طوت... هةر ويستمان مايف خؤمان وةرطرين. بكريَ

. ئيَوة ئاغاكان كة قةمضي و دةسةآلتتان هةية: تاوانباريَكيش هةبيَ، ئيَمة نني، بةَلكو ئيَوةن
ئةريَ بةوةندةش تيَر ، دةسةآلت و حوكمةت دةسيت ئاوةآل كردوون كة ئيَمة بكةنة كؤيلةي خؤتان

بة قةمضي ثيَست و طؤشتمان دةئةجننن و بةرهةمي زةمحةتةكامنان رادةماَلن و تاآلني دةكةن و : ناخؤن
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ليَ دةطةرِيَن ذن و منداَلمان لةبةر ضاومان ثةلةقاذةي مردنيان بيَ و لة برسان مبرن و، جا ديَن باسي 
ثيَم واية : "خؤش بوو و دةسيت كرد بة بؤَلةبؤلَقسةكةي مين زؤر ثيَنا. ليَخؤشبوونيشمان بؤ دةكةن

دةي : "ثيَم طوت" بَليَم بتبةنةوة ئةويَ؟. بة طويَرةي ثيَويست بة عةمباري كةشتييةكةدا نةماويتةوة
هةر وةك لةمةودوا ماَليَ و عةمباري كةشيت بؤ ئيَمة ض جياوازييةكي هةية؟ هةردووكيان " ئاخري؟

 ."يةكن
دووكةَلي جطةرة تووتن و . رديَن و مسيََلي ماش و برجني بوون. ي دةبيَباوكم خةريكة سةروقذي سث

دووكةلَ ميَشةكان . سةربازةكانيش جطةرة دادةطريسيَنن. ثةرِةكةي بة تاسةبارييةوة هةَلدةمذيَ
طةآلكاني . تووتن شني بووة و طوَلي داوة. باوكم لة نيَو طذوطياي رةزةكةدا تووتين ضاندووة. دةتاريَينَ

باوكم هةموو رؤذيَ ضةند طةآليةكيان ليَ دةكاتةوة و دايدةنيَ وشك . ثانن و دةَليَي مةمخةرن .سةوزن
باوكم لة فوودانةبةرازيَكي دةكا، كة كردوويةتة . هةتاو دةيسووتيَينَ و زةردي هةَلدةطيَرِيَ. بيَتةوة

 .توورةكةي تووتنةكةي و لة نيَوقةدي دةبةسيتَ
 :سةر بةسةرهاتةكةي طةنضؤي كارةكةر ديسان دةضيَتةوة

شؤرِشةكة لة . تؤثيَكيان راكيَشا و هيَنايانة طوندةكةي ئيَمة. من بيستيَك مندالَ بووم 2091ـ ساَلي 
ئاغاكةي ئيَمة كابرايةك بوو بةناوي دؤمبا، كة لة . ديوةخاني ئاغايان ئاطر دابوو. ثرِدا بةرثا ببوو

هيَشتا دووكةلَ و بَليَسة لة كؤشكةكةي . نةمسا دةذيا و برادةري ئيمثراتؤري نةمساييةكان بوو
هةموو . خةَلك كةم و زؤر دةيانزاني ضييان بةسةر ديَ. هةَلدةستا، كة سةروسةكيت لةشكر ثةيدا بوو

بة كؤنةتفةنطيَك و هةنديَ بة شةنة و تيَآل لة ثشت ئاوايي هةنديَ . لة دةوري يةكرتي كؤ بوونةوة
: اويَكي ريزةكةي ئيَمة ضووة ثيَشيَ و بة ئةفسةرةكاني طوتثريةثي. ضاوةرِيَ بوون لةشكرةكة بطاتيَ

خةَلكي ئاوايي لة ئاغا راثةرِيون و . دةستمان ليَ هةَلطرن، ئيَمة شةرِمان لةطةلَ لةشكري ئيَوة نيية"
ئيَستا كة ماَلة تووكليَكراوةكةيان ئاطر داوة، دةضن خةريكي كاروباري زةوي و زارةكة دةبن، كة 

 ."خاوةني راستةقينةيانطةيشتووةتة دةست 
ئيرت طؤرادؤلَ ضيَ كة ثيَشرت لة لةشكردا . هةَليانكيَشاية مششيَر و ثةالماري ثريةيان دا ئةفسةرةكان 

خةَلك لة ثشت ثةرذين و قوَلكةكاندا سةنطةريان ليَ . عةريف بوو، بوو بة فةرماندةي طوندييةكان
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. يةكيَك لة ئةفسةرةكان طةوزي. يََلةي ئاطرطرتن و ئةفسةر و سةربازة خؤبةخشةكانيان داية بةر رةه
كة زانييان دةرةقةت نايةن، تيَيان قووضاند و رايان سةرباز . ضةند دةرةجةداريَكي ديكةش كةوتن

بؤ سبةي بةياني سةربازي ... تةنانةت رامانسثارد كةرِةناش ليَ بدةن. جةنطيَكي ثياوانة بوو... كرد
. سيَ رؤذي تةواو تؤث لة طرمة نةكةوتن. خؤيان هيَنابوو ديكة هاتن كة ضةند تؤثيَكيشيان لةطةلَ

ةك ميَش خةَلك و. طوللةي تؤث هةموو شتيَكي كاول دةكرد. مالَ لة دواي مالَ خاثوور دةبوو
هةر من و باوكم و خيَزانةكةمان توانيمان خؤمان . دار ئةرخةوان لة بنيَرِا دةثةرِين. دةكةوتنة عةرزي

 .باوكم لةوبةري دانوب بة كؤليَرا مرد 2029 بةآلم ساَلي. قوتار بكةين
كا و كَلؤشي ئةو ماآلنةي بة فةرماني ئةفسةرةكان طيَرة دةكريَ، ثيَ و قولة . سةرباز ثيَخواسن

 .رووتةكةيان بريندار دةكا و شةآلَلي خويَن دةبن و بؤ راطرتين خويَنةكةيان خؤَلي ثيَدا دةكةن
منداَلي داماو لة خةو . و لة تةنيشت دايكم دةخيةوييَنَ باوكم جلوبةرطي برا بضووكةكةم دادةكةنيَ

 .هةَلدةسيتَ و دةنطيَكي ديَ، كةس نازانيَ ضيية
 ـ ئةوة دةَليَ ضي بابة؟

 .ـ ئاوي بدةية
. دايكم دةسيت بة سةروقذيدا ديَينَ. ئاوي بؤ ديَنم، ضةند دَلؤثةيةك دةخواتةوة و سةري بةالدا ديَتةوة

 .اني لةسةرخؤ سةري قذي داديَينَبة قامكة دريَذ و الوازةك
 ...ـ رؤَلة طيان، بةرخؤَلةكةم

 .دةترسيَ لةخةوي هةستيَينَ
خوا دةزانيَ . لة الي ماَلي ثاسكؤتزؤوة دةنطةدةنطيَكي زؤر ديَ. من خؤم دةخزيَنمة نويَنةكةمةوة

 .زينكا لةو نيوةشةوةدا ديسان ضيي شكاندووةداخوا 
تا ئةو دةم . تووةكة و لكةكاني رادةوةشيَنم و توو دةتةكيَنمهاوين كة داديَ، من دةضمة سةر دار 

ديَ تووةكان هةَلدةطريَتةوة . هيض نةبيَ ضةند هةنطاويَك بةرِيَدا دةرِوا. ئيدي برا ضكؤَلةكةم ثيَي طرتووة
 ....و لة زاري دةنيَ و دةموضاوي بة شريةي توو سواخ دةدا

 ...تووي نؤبةرةي بةهاريَ



300 

 

 تووي ثاييزيَ
 ان شريينن؟ـ تووةك

 ...ـ ئةدي، وةك شةكر
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21  
 *طورثة

 * 
* 
* 

. لة بن دارة طةورةكةي نيَوةرِاسيت خةوشة، هاواَلةكاني من لة دةم زاركة دارينةكةي بريةكة راوةستاون
ئةسث ئاو . سةتَلةكة هةَلدةكيَشني و لة كؤلةكةي دةكةين. ئةسثةكان لةبةر كؤلةكة دارينةكة ريز بوون

 .هةَلدةسيتَدةخؤنةوة و ورطيان 
ئةوةندة قووَلة بة حاستةم بريقةكةي تةخيت . ئةطةر ثيَمان هةَلخليسكيَ، سةروبن لة بريةكة دةكةوين

بة دريَذايي داري . ئةو هيَضكانةي داري ئاوهةَلكيَشةكةيان راطرتووة زؤر بةرزن. بين دةبيين
بةو دارة دةزاني ضاوي بريةكة  لة ضلةي هاوينيشدا هةر. ئاوهةَلكيَشانةكة دةزاني بريةكة ضةندة قووَلة

 .تازة و فيَنكة يان ماوةتةوة و طةرم بووة
ذنان نيوةرِؤ و  .سكةي ديَ، هةميشة فيَنك و تازةيةئةو ئاوةي لة تةركي بريةكةي ماَلةوةماندا بري

شةوان طؤزةكانيان هةَلدةطرن و ديَن لة ماَلي ئيَمة ئاو دةبةن، تةنانةت ئةو ذنانةي ماَلةكةشيان زؤر 
 .وورةد

ثياوان يان وةخيت كاركردن ثيَكةوة سوعبةت دةكةن، يان لة مةخيانة يان لة ماَلةوة، ذنان لةبةر دةرطا 
 .و زياتريش لة سةر ئاو

 
 .ئةسث دةبةن دوور دوور لة ميَرطةكة دةيانلةوةرِيَنن مندالَ،

 .هيَشتا يةك دوو حةفتةي ماوة. هيَشتا طةمنةشامي هةَلنةطرياوةتةوة
 .وو زةوي و زارةكةيان دانةضاندووةئةمسالَ هةم

 ـ دارية، ئةسثةكان بةرينة دةريَ؟
                                                           

*
 نيَرةثشيلةي زل: طورثة 
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 .ـ ئا، با بيانبةين
ضاكةتيَك . كؤنة تةثلةيةكي شرِيش بيَ بةمسة، هةر تؤزيَك سةرم بطريَ. لة تةثلةيةك دةطةرِيَملة ماَليَ 

 .ئةويش وا شرِ بووة ثينة هةَلناطريَ. كة هيي خوشكةكةمة بة شامنيدا دةدةم
كة حةيوانةكةم ثاراو كرد، خؤم داويَمة سةر . دةزامن ضؤن خؤم طةرمدا بيَنم. ة و شةواني ساردةثاييز
كة دةدةم، بارطينةشووَلكةكة لة ثاشةَلي . مندالَ لةسةر من رانةوةستاون، رؤيشتوون. ثشيت

كة دةَليَي حةيوانة. اَلي دةطرم و خؤم دةنوشتيَنمةوة و خؤ بة ملييةوة دةنووسيَنمتوند ي. دةردةثةرِيَ
. كةم ناَلي بواية، ثزيسكي لة بن مسي دةردةضووبارطينةئةطةر جادةكة بةردضن بواية و . دةيةويَ بفرِيَ

 .تؤزيَكي نةرم ريَيةكةي داطرتووة. بةآلم نالَ نةكراوة و ريَطةكةش خؤَلة
 .دةيانطةميَ و هةمووان بة ريز و شان بة شاني يةكرت دةرِؤين

 ةرِيَنني؟ـ ئةمشةو لة كويَيان بلةو
 .لة درِوةآلنةكةي ئادانكاتا: ئاظيَندريَ دةَليَ

كة لة ثضةثض و قسةوباسي طةلَ منداَلةكان وةرِةز ببم و ئاواَلة بزؤزةكامن خةويان ليَ نةكةويَ و 
نةشهيََلن مين برِس ليَربِاو خبةوم، ملي ئةو ريَية دةطرم كة بةرةو ويَستطةي شةمةندةفةرةكة دةرِوا و 

 .مة ماَلي مامة بؤردؤليَ طيانيةكةورِيَ دةض
* 
* 
* 

لة . ثريةذنةكةي مردووة. تةمةني ريَك سةد ساَلة. مامةطيان بؤردؤليَ ريش ضةرمووي بنةماَلةكةمانة
ثيَنج كضيشي هةبووة هةر يةكيَكي . ماري نيكا و دانيكا: وةةحةوت كورِةكةي، هةر دووي بؤ ماوةت

ي يةكشةممة هةمووان بيانةويَ ثيَكةوة بيَنة سةرداني، ئةطةر رؤذ. بةآلم لةشكريَكي نةوة هةية. ماوة
هةر بؤية تةنيا جيَذنان ديَنة الي، ئةويش . ماَلةكةي مامةطيامن وةك شارة ميَروولةي ليَ ديَ

 .هةموويان ثيَكةوة نايةن
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بةردوام باسي ئةو سةردةمة . هةر دةقةيةكيش ضيية تاقةتيت نية. ثريةثياو، كابرايةكي سامناكة
 .طةجنيَكي لةبةردآلن بووةدةكا كة 

هةر نةبيَ . كةس طوماني نيية لةوةي مامة طيان برؤدؤليَش سةردةمانيَك جوان و لةبةردآلن بووة
بةآلم ئةو مامة  . ئيَستا ئةوةندةم ليَ روونة و دةزامن هةموو ثريةثياويَك رؤذيَك لة رؤذان طةنج بووة

ئاخر، بنيادةم . ةآلنة بووة، زؤر ناضيَتة ئةقَلةوةثريةية، كة لة سةردةمي طةجنيَتييةكةيدا جوان و ذيك
كة قيت . ضاوي هةية و دةبيينَ، ئةم قةآلفةتة قةآلفةتي بنيادةم نيية، قةآلفةتي عةنتةرة عةنتةر

. ئيرت نة رديَين ماوة و نة مسيَلَ. ثشيت ضةميوةتةوة. راوةسيتَ، بة زةمحةت هيَندةي باوكمة
بةيانييةك كة لةخةو هةَلدةسيتَ سةير دةكا نة مذؤَلي ماوة و . دةموضاوي لة هيي خةسيوةكان دةضيَ

 .هةرضي تووك و موويةتي بة باَلنجةكةوة نووساوة. نة برؤ
ئاخر بةردةوام : منيش هةر بؤية دةضمة ماَلي مامة بؤردؤليَ، ضونكة ئةواني ديكة خؤي ليَ دةبويَرن

 .باسي خةَلكيَك دةكا كة ئيَسك و ثرووسكيشيان نةماوة
نةماوم بؤ ئةوانةي دةتوانن طؤراني . مامةطيان طؤراني دةَليَ: شتيَكي ديكةش دةضمة ماَلي لةبةر
ئةوةندةي دةَليَ ميَشكي سةري ثياوي دةبا و لة . واي دانيَ مام بؤردؤليَ ئيدي بيَتامي دةكا. بَليَن

ؤرانيي وا دةَليَ دةنطي طرِ دةكا و طجا بَليَ ض طؤرانييةكيش دةَليَ؟ . طووخواردن ثةشيماني دةكاتةوة
ئةطةر بشيَليَنةوة لةبةرخؤيانةوة يان بة سرتة . تةنانةت شايةرة دؤمةكانيش شةرم دةكةن بيَليَنةوة

 .ئةويش بةو مةرجةي بة كةيف بيَ. يَنبؤتي دةَل
لة درويَنة و زةوي كيَآلنةوة ديَنةوة، مامة طيان غار وةختيَك كضي طةنج و كضؤَلةي عازةب بة ثؤل 

 :ةرطا و دةسيت لة بن طويَي دةنيَ و تيَي دةضريكيَينَدةداتة بةر د
 

 كة مار و ميَروو نوستبوون شةويَ
 طرمتة ئاميَز بةذني باريكي

 بةثةجنة طيانيم ثشكين و طرمت
 قوليَ طةندة موو لة جيَي تاريكي
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ة، يةكيَكيان كة لةواني ديكة بيَشةرمرت. كضةكانيش هةروةتر. ن دةتريقيَنةوة و قاقا ثيَدةكةننذنا

 :زمان لة مامة طيامن دةرديَينَ و دداني ليَ ضريِ دةكاتةوة و دةَليَ
 ...بةقورباني ئةو ثةجنةيةت مب، ثريةـ ئؤي، 

 .ثريةثياو بةخؤيدا دةشكيَتةوة و تةريق دةبيَتةوة و جنيَوي وايان دةداتيَ لة هيض هةنبانةيةكدا نةبيَ
 .بوومةخوا دةزانيَ من ضيها شت لة مامةطيان بؤردؤليَ فيَر 

كة خةَلك زؤر . وةك بَليَي جاري جاران، ليَرةوة تا ئةوثةرِي دنيا هةموو وآلت هةر ليَرِ و دارستان بووة
شويَنة ضؤل يان تةنكةكاني دارستانةكةيان . بوون، ناضار دارةكانيان برِيوة و رةطةكةيان هةَلكيَشاون

بنيادةم بة . طةمنةشامي و شيت ديكةجؤ و هةرزن و . بةرينرت كردووةتةوة و دانةويََلةيان ليَ ضاوندووة
ثاض و ثيَمةرِة و قوَلينط دارستانةكانيان كشاندووةتةوة و بة قةسيت كوشت ليَيان داون و دارستانيش 

هةر ليَرةو لةويَ بة دريَذايي ضؤمي ئؤلت و لة دريَذايي . رؤيشتوون و مردوون و لةناو ضوون مردوون و 
و جةنطةَلةكان وةك كؤمةَليَك وردة دوورِطةي ثةرش و بآلو  دانوب ـت هةنديَ ثامشاوةي ليَرِ

ديَ، بةآلم وةك ئادان كاتا، لة رةوشيدةولةتيَك دارستان لة كراجنيَين ماوة، ثشكيَكيش لة . ماونةتةوة
 .ثارضةيةك درِووةآلن ثرت ضيي ليَ نةماوةتةوة

 :مامة طيان بؤردؤليَ دةَليَ
ثاَلة و جووتيار ضيَذيان لة بةرهةمي . و دارستان لةناو ضوون ليَرِ. ـ مةزراكان ثان و بةرين كرانةوة

ئةو . ريَك ئةودةمة بوو كة سةروسةكيت ئاغاكان ثةيدا بوو... زةمحةت و ماندووبووني خؤيان وةرطرت
سةطبابانة هرووذميان كردة طوندةكان، سواري كةري ديَهاتييان بوون و نةهاتنة خوار و طوتيان ئةو 

دةي باشة ئةي ثاَلة و سةثان ضييان ليَ هات؟ بوونة نؤكةر و كارةكةر و .... يَمةيةزةوي و زارة هيي ئ
ديارة جاروبارة طوندي راثةرِيون و . كؤيلةي ئاغاكان و لةوةودوا ئيرت هةر وا مانةوة و نةطؤرِان
هةر جا ئاغاكان يان نؤكةرةكانيان . هةرايةكيان ناوةتةوة، بةآلم سةركوتيان كردووة و دايانثَلؤسيون

 .جاريَكي يةكيَكيان رؤييبَ، يةكي دي جيَي ثرِ كردوونةوة
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ئيَستا ئيرت . ئيَستا ئيرت ثريةثياو ئةو طؤرانيية بيَ ئةدةبييانة ناَليَ كة ذن و كض ليَي دةسَلةمينةوة
ئيَستا لة نيَوان ليَوة باريك و . طؤرانيي وا دةَليَ، كة عةرز و ئامسان لةواني جاران جياوازن

ـانة دةبيسي، كة سةردةمانيَك مششيَرة قورسةكاني "هائي دووك"وةكاني ناوي كؤنةي ئةو بارليَنيشتو
ئةو ناوانة زايةَلةيةكي روونيان هةية و وةك . خؤيان راوةشاندووة و ملي دةستدريَذكةرانيان ثةرِاندووة

تاشي لةطةَلدا ةو ئاغايانةشة كة وةرزيَرةكان ئيَسدَلؤثي باران ثاك و بيَطةردن، وةبريخةرةوةي ناوي ئ
 .بيَ بة تف و لةعنةتةوة ناويان ديَنن

* 
* 
* 

 .لة ئادان كاتا، نيَوةرِاسيت مةزراكانيان دةكةنة كاَلةك و شووتي
ئيَستا ئيرت وةرزي كاَلةك بةسةر ضووة بةآلم هيَشتا ضارداغي بيَستانةكان بةثيَوةن و هيَشتا برِكة 

ي دريَذ و خةت خةت كة لةسةر التةنيشت كةوتوون، ملة هيَشتا شووتي. قؤَلهاويَذةكانيان هةَلنةكةندووة
. شيَدارةكة دةدرِن و هيَشتاش خرضة و طندؤرةي ناوةخت لة بن طةآل نيوة وشكةكانةوة ضاو دادةطرن

نة لةسةر خؤ ليَدةكةنةوة و لة فةردةي طةمنيان دةئاخنن بؤ ئةوةي لة جيَذني نؤيلدا كة دةيانهيَننة ئةوا
 ."بلَ شريين بووبيَن"دةستةواذةيةكة، واباشرتة بَليَ " طةيو"ديارة . ندةريَ، تةواو طةيشتبيَ

 .ئةمشةو ئاظندريَ، هاورِيَ طياني طيانييةكةي ئيؤني برام، سةرؤكي دارودةستةكةمانة
لة . ئيؤني برام زؤربةي جار ئةسثةكةمان دةبا بيلةوةرِيَينَ، بةآلم ئيرت ئيَستا ئيؤن لةطةَلمان نيية

بووةتة ثاَلة، بةآلم ئةمشةو ئيؤن لة مةزراكةي شؤئاظاش نيية، ضونكة ئةطةر لةويَ مةزراكةي شؤئاظا 
باثريةمان لة كارلؤمان زؤر نةخؤشة، ئيؤن ضووة ئاطاي ليَي . بواية ئةسثةكاني ئاغاكةي ديَنا بؤ لةوةرِ

ةي خؤمشان وةك داثريةك. ثيَم واية باوةطةورة نايةويَ مبريَ. دوو رؤذة ضاوةرِيَن طياني دةرضيَ. بيَ
 .نةمرد

داثريةم وا . باثرية ئاوا ثيَيةكي لةسةر ليَواري طؤرِةكة داناوة و نايةويَ ثيَيةكةي ديكةي بةرز بكاتةوة
 .لةو شتة بةخؤيدا شكاوةتةوة و توورِة بووة هةر مةثرسة



306 

 

داثريةم كة زؤر لةخؤي رازيية و وةك كضؤَلةيةكي تازة خؤي ناسييبَ لووتبةرزة و دةست دةبا بؤ 
 .ةلوثةلي ئارايشتكردنةكةي و خؤي جوان دةكا و، بيَزي لة هةموو نةخؤشيَك هةَلدةسيتَك

كة طةيشتمة ئةويَ، ديتم داثريةم كردوويةتة . يةكشةممةي ثيَشوو منيش ضووبووم سةريَكي باثريةم بدةم
ؤي طياني بنيادةم وةي دةزاني هةر ئيَستا نا تاويَكي دي ئامبازي ثريةثياوة دةبيَ و بؤخ. رؤذي حةشر
 :دةيقيذاند. ليَ دةستيَينَ

هةر ناَلة و نووزة و نووزة و ناَلة، وةك ـ ئةريَ وةك منداَلي بنيادةمان بيَدةنط دةبي يان نا؟ 
 .منداَلؤضكةيةكي دايي دايي و ناسك و نازدار دةنووزيَتةوة

ي و بةدةم زةردةكةة ثريةثياو كة لة جيَوبانةكةيدا كةوتبوو، ثةجنة وشكةآلتووةكاني بردة نيَو رديَن
 :ناَلينةوة دةيطوت

طؤشت و . هةموو طيامن ذان دةكا. هةموو ئازاي ئةندامم دةزيرِيَيَ. ـ خؤ لةبةر ذان و ئازار ناناَليَنم
 لةكويَي، ئةي مردن لةكويَي؟... ئيَسقامن زريكةي ديَ

 .داثرية ئيدي تاقةتي وةي نةبوو ببيينَ ثريةثياو مةرط بة ئاوات دةخوازيَ
ئةو مريشكةي خاَلة دؤميرتاكيَ سةري برِيبوو، خستبووية نيَو ئاوة كوَليوةكةوة و دانيشتبوو لة  داثرية

تةنيشت كوانووي ئاطرةكة و خةريك بوو تووك و ثةرِي دادةماَلي و، ئةو كيَردةي دةيةويست زطي 
كة بيسيت . مريشكةكةي ثيَ هةَلدريَ و ضنجرِووك و قامكةكاني ثيَ هةَلثاضيَ لة تةنيشيت كةوتبوو

زؤر باشة، بةآلم بؤضي ئاوا دةسيت دا كيَردةكة . ثريةثياو ئاوات بؤ مةرط دةخوازيَ، ئيدي دةهري بوو
 و بؤي ضوو؟ دةيةويست ورطي ثريةثياوةي ثيَ هةَلدريَ؟

بانطي مةرط دةكةي، بؤضي؟ حةز دةكةي مبري؟ ها وةرة، ئةوة كيَرد، ها بيطرة و لة : هةراي كرد
مةرط ... ئيدي نة دةناَليَين و نة دةنووزيَيةوة. ري، شةرت بيَ دةسبةجيَ دةمريدةم. سةر دَليت بدة

 .ئةوةتا لةبةر دةستتة، يارمةتيي بدة با طيانت بكيَشيَ
هةر بةراسيت حةزي ليَ بوو ثرية كيَردةكةي ليَ . بة طاَلتةشي نةبوو. زؤر سامناك و درِندة ببوو

لة ضةقؤكةي دةسيت نةترسام، هيَندةي لة نيطاي من ئةوةندة . وةرطريَ و لة سينطي خؤي رؤبكا
 .ترسام
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 :طوتي. زةردةخةنةيةكي طةرم و نةجيم ضاو و ليَوي باثريةمي طةش كردةوة
ئةوة وا . مةترسة دارية طيان... تؤش لة تؤرةمة باوكة توركةكةتي. ـ برِؤ، برِؤ نةجيبة خاتوون

قةت ضؤك بؤ مةرط دابدا، يان ئاوات بؤ مةرط بةرةآلية؟ ثياو نابيَ دةزاني طويَ دةدةمة ئةو ذنةتيوة 
بنيادةم، دارية ... بيادةم لةو دةمةوة كة لةدايك دةبيَ مةرط لة دةماري ملي ليَي نزيكرتة. خبوازيَ

ديارة ئةطةر . طيان، هةر دةبيَ ئاوات بؤ تؤزة بةخت و شانسيَك خبوازيَ، جا دةستةبةر بيَ يان نا
ئةوجار بة . كي ديكةية، ئةودةم دةكريَ ئارةزووي مةرطيش بكابنيادةم ميَشكي نةبيَ، ئةوة قسةية

تةنيا ئةودةمةية كة . ئاواتييةوة بي يان نةبي، ئةو هةر ئةو كاتة ديَ كة لة نيَوضاوانت نووسراوة
 .بينةقاقات دةطريَ و دةتبا

 :داثرية ديسان كيَردةكةي راوةشاندةوة و طوتي
ئةطةر حةزت لة مردنة ها ئةوة كيَرد، ئةطةر . تيَك بدةينايةويَ ميَشكي ئةو منداَلة . ـ دةمت داخة

 .حةزيشت ليَي نيية بيَدةنط بةو دةمت طريَ بدة و ئةوةندة مةنووزيَوة
بة توورِةييةوة ثةجنة و دةنووكي مريشكةكةي ليَ . ثشيت تيَهةَلكردين و رؤيشتةوة الي مريشكةكةي

هةناوي . رةقةَلةكاني باثرية دةبرِيَوةك بَليَي هةر بةراسيت خةريكة دةست و القة . كردةوة
مريشكةكةي دةرهيَنا و فرِيَي داية بةردةم ئةو سةطانةي لة بةردةرطا زمانيان دةركيَشابوو و 

جةرط و دلَ و سيكةتؤرةكةي برذاند و خويَي كرد و لة قاثيَكي ضيَويدا بؤ . كلكةسووتةيان دةكرد
 :ا توورِةية، طوتيئةطةرضي ثيَشييةوة ديار بوو هيَشتئيَمةي هيَنا و 

 .ـ بيخؤن، زؤر خؤش و بةتامة
باثرية لةتيَكي لة جةرطةكة هةَلطرت و لة زاري نا و دةمي بة ثووكة بيَ . بؤنيَكي خؤشي ليَ دةهات

ئةوةندة خؤش . باقييةكةي من خواردم و دةم و فَلضمم لستةوة. ددانةكانييةوة كةوتة جووَلة و جاوين
 بوو، جا ضؤن نةملستباوة؟

خؤزطةم . ئةمشةويس داثريةم مريشكيَك بكوذيَتةوة، دلَ و جطةرةكةي دةداتة ئيؤني برام ئةطةر
 .بةخؤي، بةآلم بةشةكةي منيش زؤر كةم نةبوو

* 
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* 
* 

لةوةدا كةس . ئاظيَندريَ لةو تومخةسةطانةية كة لة هةرجيَيةك بيَ، بةرِةي خؤي لة قورِ دةردةكيَشيَ
الي وي هةر هيض نني، ناضارمان دةكا بضني دار و ضرثي و ثالَ كة  ومنالَ  يئيَمةجا . تاي ناكا

طةمنةشامييةكي . دوايي ديسان دةماننيَريَتة نيَو مةزراكان، طةمنةشاميي بؤ بيَنني. ضَلوضيَوي بؤ بيَنني
رةعيةتداري و فةرمان . دواييش دةبيَ طةمنةشامييةكاني لةسةر ئاطر بؤ بربذيَنني. باش طةيشتيبَ

مشان ئةطةر تينوو. هةتا نيوةي شةويَ ئيَمة هةر طةمنةشاميي بؤ دةبرذيَنني. جوانةدةركردن هةر لةخؤي 
 .بيَ، ئةوة كانييةكةي نيَو دةربةنديَ كة دةَليَي ضاوي قرذاَلة ثيَشكةمشان

 :ئةو طانطؤ الَلةثةتة طيَذ و ويَذة لة ئاظيَندريَ دةثرسيَ
 ة دةخؤين يان ن ن نن نا؟ـ كاك ئااااظيَندريَ، ئةم م م م شةو شوووو تت ت تي دة ة

 .خبؤين ةـ لةوانةي
ئيؤني برام تا ئيَستا ضةند جاران لة سؤنطةي كارةكاني ئةوةوة . و فزيية ندريَ هةر خةريكي دزيئاظيَ

 .تيَهةَلداني باشي خواردووة
 ئةو شةونشينيانة جاروبارة تا. زستانان هةر شةوةي لة ماَليَك كؤ دةبنةوة بؤ طةمنةشامي هةَلوةراندن

ضةنةيان طةرمدا ديَ و نةقلَ ةم هةَلوةراندني طةمنةشامييةوة بةيانييان دةخاياند، ضونكة بة د
ضونكة ئةو شةوانة بيَ ئةمالوئةوال كضاني . و لةطةلَ كضان رايدةبويَرن دةطيَرِنةوة و شةوضةرة دةخؤن

 .دةرودراوسيَش بانط دةكةن
لةطةلَ خؤي ديَينَ، بة كورتي هةرشتيَكي لةسةر ئاظيَندريَ لةو شةوانةدا مريشكيَك، قازيَك قةليَكيش 

. ئيَستا ئيدي خةَلك هةموو ليَيان سوورة ئاظيَندريَ دةست ثيسة. ريَي ئاوةداني بةردةست بكةويَ
خؤ بيَت و ئاظيَندريَ . باوكيشم لةوة تؤقيوة كة نةكا ئيؤنيش ريَوشويَين وي رةضاو بكا و الرِيَ بيَ

ثار، جوانووةكي لة ماَلي خؤمان دزي، . طريَ، ئةسثيش دةدزيَيةكيَك شك بةري دةست و باَلي ب
جوانووةكةي . شةويَ خؤي بة يةسرتمةخانيَدا كرد و جا ضونكة سةطةكان دةيانناسي ثيَي نةوةرِيبوون

. لة حةفتةبازارِ بة قةرةجة رةوةندةكاني فرؤشتبؤوة. لة ئاخورِ كردبؤوة و بردبووية كؤآلن و غاري دا
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نيمان و شويَنمان هةَلطرت، تازة حةيوانةكةيان بردبوو و، ئيرت دةستمان ثيَي ئيَمة وةختيَك زا
رؤذيَك هاتة سةرداني . دزةي بيَ ئينساف مانطيَكيش بةالي ماَلةكةماندا نةهاتةوة. رانةدةطةيشت

 .هةر وةك نة باي ديتيبَ و نة بؤران. ئيؤن
 .ـ سآلو خوشكة ماريا

 .جوانووة نازةنينةكةمانت دزي و بردت ـ بةخيَر بيَي ئاظيَندريَ، ياني ئاوا،
 ـ من؟

 ـ ئةي بامب؟
ـ خوشكة ماريا، ياخوا ئةوةي جوانووةكةتاني دزيوة، سةري لة ئامسان و ثيَي لةسةر زةوي ببيَتة 

 .كةباب
 .دايكم داية قاقاي ثيَكةنني و ئاظيَندريَ خؤيشي ثيَكةني

 .ـ هةر نةبيَ لةمةوثاش كارت بة حةيوانةكاني ئيَمةوة نةبيَ
 .ـ خةمت نةبيَ نا خوشكة ماريا، طوندةكة طةورةية

 .جا هةر بةراسيت بةالي ماَلةكةي ئيَمةدا هةر نةهاتةوة
 

باوكم بة ناضاري يةكيَك لة ئةسثةكانيشماني فرؤشتبوو بؤ ئةوةي . بانك طايةكامناني داطري كردبوو
 .ةر و لة برسان سةطتؤث نةبنيضةند قاثيَك ئاردي طةمنةشاميي ثيَ بكرِيَ و زستانةكةي ثيَ بةرينة س
 .لة ماَلي دنيا، تاقة بارطينيَكمان بؤ مايةوة و ئاو بيَنة و دةستان بشؤ

زؤر باشم لةبرية، من بستة منداَليَك بووم و هةر ئةو درِووةآلنةي ئيَستا لةطةلَ منداَلةكاني ديكة 
ديَ، هةر رةوشيدةووة يةي دةضيَتةئةودةم ئةو جادة. بووهيَشتا دارستانيَكي ضرِ  ئةسثي ليَ دةلةورِيَنني

هةموو ساَليَك . وةك ئيَستا ريَك بة نيَوةرِاسيت ليَرِةكةدا دةرِؤيشت و ليَرِةكةي دةكردة دووبةش
سواري . ثاييزيَ، باوكم وةرِيَ دةكةوت و دةضووة بازارِي رةش و منيشي وةدووي قووني خؤي دةدا

وساند و هةر وةختيَكي كارةكةي باوكم تةواو دةبوو عارةبانةكة دةبووين و خؤمم توند توند ثيَوة دةنو
بةآلم هةميشة بةر لةوةي بطةينة . دةطةرِامةوة، جا نويَذي نيوةرِؤية بواية يان تةنطةي نويَذي شيَوان
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نيَو جةنطةَلةكة، لة ئةسثةكان دةطةراين ثشوويةكيان بيَتةوة بةر و حبةسيَنةوة، ضونكة ثياو نةيدةزاني 
لة ثرِ دةتدي ئةوة ضةتة و ريَطر بة تفةنط يان بة تيَآلوة لة فآلنة . بؤ ديتووة كةي و ض خةونيَكيان

 ."راوةستة: "قووَلكة يان لة ثشت درةختةكانةوة دةهاتنة ثيَشت و هةرايان دةكرد
ئةطةر تووشي وةها . لةو وةختانةدا تةنيا ئازايةتي و غريةتي بنيادةم فرياي دةكةويَ. دةي باشة

ش لة دواوة نةدةيةوة و ت لواباية، دةبوو ئةسثةكةت بدةيتة بةر قةمضي و ئاورِيدؤخيَك بووباي و بؤ
 .لة ثشتةوةش لة نيَو باراني جنيَواندا، طويَت لة تةقةي تفةنط دةهات كة ثيَيانةوة دةناي

ضونكة هيض دوور نةبوو طوللةيةك . ئيرت مةرط و ذيانت بةسرتابؤوة بةوةي بةخت و شانست ضؤن بيَ
ةوسةرةوة سةرةنطريَت بكا يان ئةطةر بةخت و شانست بواية و توانيبات بة ساغي و بتثيَكيَ و ل

ديارة لةوانةش بوو بة زيندوويي دةربضي بةآلم هةموو . سآلمةتي لةوبةري دارستانةكةوة بؤي دةربضي
ي بة بةخت و شانس ئةوة ئيرت بةسرتابؤوة. سةروطويَالكت خويَناوي بيَ و ئيَسك و ثرووسكيان هارِيبيَي

 ...وة كة ريَطرةكان ضةندة ئةنطيَوة و دةسرتِاست بوون يان ضةندة ناشي و ليَنةزانبنيادةمةوة، بة
ئةوان زؤربةي جار ثةتيَكيان بة نيَوةرِاسيت جادةكةدا دةكيَشا و هةردوو سةريان لة دارةكاني 

ضنطي ضةتةكان  ثياو وةيدةزاني دةتوانيَ لة. لة ثيَشدا هيض ديار نةدةبوو. ئةمبةروئةوبةر دةبةست
قوتار بيَ و بةو خةياَلة ئةسثي دةداية بةر قةمضي، بةآلم بةستةزمانانة ثيَيان دةكةوتة داوةكةوة و 

جا وةرة،  ريَطرةكان كة زؤريشيان لةدلَ طران . سةرموقالتيان دةدا و ملؤزيان لة عةرزي هةَلدةضةقي
و ثرووسكيان دةهارِي و بة  هاتبوو بؤضي كابرا ويستبووي را بكا، تيَي بةردةبوون و ئيَسك

 .نيوةزيندوويي فرِيَيان دةداية نيَوةرِاسيت جادةكةوة و خؤيان لة دارستانةكةدا بزر دةكرد
جا ئةودةم كابراي ماَلويَران دةبواية ئةوةندة  راوةسيتَ تا رؤذ دةبؤوة و خةَلكي ديكة دةطةيشتينَ و بة 

ضةتةكان هةرضؤنيَكي : ةو دةميش ئيرت خؤ ديارةئ. نيوةزيندوويي لة ضنطي ئيزراييل رزطاريان دةكرد
 ...بيَ خؤيان بة كون و كاذيَراندا كردبوو و دةسيت طةردوونيش نةياندةطةيشيتَ

 .ئيَمة، نةخيَر. زؤر كةس بةآلي ئاوايان بةسةر هات
 دارةكانيان برِي و لكوثؤيان ليَ ثةرِاند و كةَلةكةيان كردن و. سةرت نةيةشيَنم، دارستانةكة فةوتا

ئةو درِووةآلنةشي لة جيَي شني بؤوة كة . خستياننة سةر عارةبانةي طةورةطةورة و بردياننة شاري
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كة دارستانةكة نةما، ضةتة و ريَطريش . لةوانةية ئاخري ببيَتةوة دارستانيَكي وةك ئةوي جاران
شويَن ثيَي ناتوانن خؤيان لة كيََلطةي طةمنةشامي و طةمنةجارِاندا بشارنةوة، يان . خؤبةخؤ نةمان
 .خؤيان بسرِنةوة

طيايةكي زؤر درِنينةوة و لةسةر يةك كةَلةكةي دةكةين و شويَنيَكي خؤش بؤ حةسانةوة و ثشووداني 
 .خؤمان دروست دةكةين، ريَك وةكوو دؤشةط

 :بة لةبزيَكي فةرماندةرانةوة دةَليَ. ئةمشةو ئاظيَندريَ سةردةستةمانة
دةي . ارة زؤر رةق نةبووةس طةمنةشاميي خؤيانيان ضاندووة، ديـ بنةماَلةي بانيَئاسا دواي هةموو كة

 .كؤش و باغةَلتان ثرِ بيَ لة طةمنةشامي نةوة دةبيَ كة طةرِاجا برِؤن بزانن ضؤنة، 
خشةخشي ديَ ضونكة ئيَمة . طةآلكةيان خشةخشي ديَ. و خؤ بة نيَو طةمنةشاميدا دةكةين دةضني

 .كة با ليَيان دةداخؤيان ليَ دةخشيَنني و خشةيان ديَ ضون
ئةطةر . بة نينؤك طةمنةشامييةكان ريَك دةطوشني و دةنكةكانيان تاقي دةكةينةوة و ليَ دةكةينةوة

 .دةنكيان رةق بووبيَ ئةوا وازيان ليَ ديَنني و دةضينة دةستةي يةكي دي
 ةمساَلةوةخوا بةزيادي بكا و بةرةكةت خباتة بةربوومي ئ. تةرِةسالَ بووة و طةمنةشامي زؤر و باشة

 .كؤمشان دةكةينةوة و طةمنةشامي لةبةردةم ئاظيَندريَ هةَلدةرِيَذين: فةرماني سةرؤك جيَبةجيَ كراوة
اليةكةي ديكةي . مانط، وةكوو كةوانيَك لة الي بليتؤرييةوة هةآلتووة و جار بة جار بةرزتر دةبيَتةوة

تريفةكةي كز و . وةتة سةر دةموضاويمانط هةر ثةَلةثةَلةية، دةَليَي يةكيَك بة ثيَآلوي ثيسةوة ضو
كةشكةآلن سثثية و ئةستيَرةكان . ئةوةندة ساوة، دةَليَي شووشةية. ئامساني ثاييزان ساماَلة. تارة

 .رادةخوشن
 :ئاظيَندريَ ديسان ئةمر دةكاتةوة

 .ـ جا ئةجمار برِؤن وشكةلَ و كؤتةرةدار بيَنن
لة هةر جيَيةك . تيَدا لةوةرِاندوون، بآلو دةبينةوةلةو زةوي و زارةي دويَينَ و ثيَريَ ئةسثةكامنان 

دوةنيَكي وشكمان بةرضاو دةكةويَ، داديَينةوة و هةَليدةطرينةوة، لة تةنيشت طةمنةشامييةكانةوة 
 .تةمباريَكي ديكةي درِوو و وشرتاَلوو و دةستةضيلة هةَلدةضنني
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 .ي لة لؤيةكي دةسرةكة ثيَضاوةبةردوئةستيَكة. ئاظيَندريَ دةسرةكةي لة بةرثشتويَين دةرديَينَ
لة ثيَشدا دووكةلَ هةَلدةسيتَ و دوايي . ثزيسكةكان فتيلةكة دةطرن. ثزيسكةباران. ضةمخاخ ليَ دةدا

لة الي . هةموو لة دةوري كؤ دةبينةوة. ئيَستا ئيرت دةَليَي ئاطرةكة باَلي طرتووة. دةبيَتة طرِ و بَليَسة
دةستة و ثؤلي . لةالي كاراظيَنيَتزيش هةر وا... ، سيَ ، ضواردوو. بليتؤري ئاطري ديكةش دةكريَنةوة

كةي ريَك وةك منداَلةكاني طوندة. ديكةش كورِي هاوتةمةني ئيَمة ئةسثةكانيان بردووةتة لةوةرِطة
لة قووني . يَني و شووَلكي شووش دةبينينةوة و وةك سيخي ليَ دةكةينبة درِووةآلنةكةدا دةطةرِ. مة

رين و بةردةوام وشكةَليش دةخةينة سةر دةكةين و لةسةر ئاطرةكة رايدةطرؤطةمنةشامييةكاني 
 .ئاطرةكة

دةست دةكةين . ضل طةمنةشاميمان برذاندووة و جوان و زةريف لةسةر يةكمان داناون. هةشت كةسني
هيض شتيَك هيَندةي . ثانزةيان بؤ خؤي طل دةداتةوة. ئاظيَندريَ دابةشيان دةكا. بة خواردن

. زطت ثيَي با دةكا. دةنكةكاني شريدار و شرينن. اغ كة زار بسووتييَنَ، خؤش نييةطةمنةشاميي د
كانييةكة لة . بؤ ئاوخواردنةوة دةبيَ بضينة كانييةكةي ئةوسةر ئةوسةر. تينويَيت هرووذمت بؤ ديَينَ

ك ضةند ساآلن لةمةوبةر يةكيَ. دار بووزيَك لةسةر كانييةكةية. خوارةوةية، لة تةخيت شيوةكةداية
لة ثيَشدا بريقةدار و جوان بووة، دواتر باران كاَلي كردووةتةوة و . كؤتةَليَكي ثيَوة هةَلواسيوة
مةسيحي داماوي . جرِوجانةوةر هيََلي كةسك كةسكيان ثيَدا هيَناوةخؤَلةميَشيي هةَلطيَرِاوة و 

 .رةقةَلةيان لةو بانة نةك لة خاض داوة بطرة هةر ضؤَلةثيَضيشيان كردووة
 .ة ئاو دةخؤينةوة تا زطمان وةك مةشكةي ليَ ديَئةوةند

 :تؤتانؤ و طانطؤ لةبةر ئاظيَندريَ دةثارِيَنةوة
 كاك ئاظيَندريَ، ئة ئة ئةي ئةم م م م شةو ش ش شووت تي نا خ خ خؤين؟

 .ـ ئةطةر بيَن، بؤ ناخؤين
ن ليَ مات دابووين، دةبيَ بة بارطينةوة خؤمان بة بيَستانةكاندا بكةين و ئةطةر ئةو سةطبابانةش خؤيا

 .ئةوا بتوانني بؤي دةربضني
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ئيَمةش هةر كامة و شووَلكيَكمان ثيَية بؤ ليَخورِيين . ئاظيَندريَ خؤي تيَآليةكي زلي بةدةستةوةية
بةو ضةقؤية . ئاظيَندريَ ضةقؤشي ثيَية. بؤ شووتي دزين دةبيَ تيَآلي باشت ثيَ بيَ. بارطينةكةمان

خؤ دةخةينة سةر ثشيت بارطينان و بةرةو بيَستانةكان . رمان ثيَ دةبيَداردةست دةبرِين و ئيَمةش دا
ضواريان بة . من و ئيتزيؤكؤ ئاطامان لة بارطينةكانة و هةردووكمان رةمشةيان دةطرين. غاريان دةدةين

هةَلمي كونة تفنيان . كورِذن ناكةن. ناحيليَنن. بارطني هيَمنن. دةست منةوة و ضواريشيان بةون
بة . كورِةكاني دي بة دواي ئاظيَندريَ دا خؤي بة نيَو دةوةن و برِكةكاندا دةكةن. دةكةويَ وةدةموضاوم

نة دةنطي بنيادةممان طويَ . سةرةدةرزييةكيش ضيية لة هيض ناترسني. زةمحةت دةيانبيين جووَلةيان ديَ
َلمان تا زطمان دةتوانني بة كةيفي د. وةك كةس لةسةر بيَستان نةبيَ. ليَ دةبيَ و نة حةثةي سةطيَك

خولةكيَك نابيَ ئةو هةمووة طةمنةشامييةمان خواردووة، كةضي . دةَليَ بةسة شووتي و كاَلةك خبؤين
 .ئيَستا زطمان قوورِةيةتي

ةر وا تاريك و ثرِ كةوانةي مانطةكة ثرت هةَلكشاوةتة نيَوةندي ئامسان، ه. ةضاوةشةويَكي ئةنطوست
قي بةرز بةرز لة حةويَ دةستةيةك دورِنا. انةوةر دنياي داطرتووةزيكة و جيكةي ميَروو و جرِوج. ثةَلةية

 .هةر دةَليَي بنيادةمن دةناَليَنن. ئامسانةوة دةنطيان ديَ
كاَلةك دز دوو قاضي . لة ثرِ دوو برووسكة هةَلدةبن و دوو طرمةي تةقينةوة جةرطي شةو دةدرِيَ

 .نةجات بدة هةليَيت القة قوونة. ديكةش قةرز دةكةن و جا وةرة هةَليَ
 .ثيَنج تارمايي بؤمان ديَن
 ـ بؤ ليَم دةدةي سةطباب؟

 ـ ئةي بؤ ليَت نةدةم بيَنامووس، ئةي بةتةما نةبووي مبكوذي؟
 .وةك ضؤن بة تيَآليةك لة جةواَلة كا بدةي و ئيدي ئةو نووزةيةش نةما. دةنطي نووزةيةك ديَ
 .و كاَلةك ثيَية باوةشيَكي شووتي. هيض ثةلةي نيية. ئاظيَندريَش دةطاتيَ

 ـ هؤ كورِينة، ئةي كوا شووتي و كاَلةكتان؟
 .ـ حةي، خؤ هةموومان فرِيَ دان بؤ ئةوةي بتوانني قوتار بني

 .ئةطةر لةبةرم مايةوة جا بة قوزةَلقورتي بكةن. ـ جا بة طومنةوة
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ديسان . ةهيَشتا تةواو نةكوذاوةتةو. ليَي سواري بارطينان دةبينةوة و دةضينةوة الي ئاطرةكةمان
ئةوةي . بَليَسة هةَلدةسيتَ و تاريكييةكة دةرِةويَنيَتةوة. دةوةني بةسةردا دةكةينةوة و دةيطةشيَنينةوة

بة ضةقؤ لةتيان دةكا و قةثاَليَكيان ليَ دةدا و بةسةر . سةوز و تالَ. ئاظيَندريَ دزيويَيت، قةرةخرضةية
هيض كاميان لة شةمامةيةك . و بيَكةَلكنشووتييةكانيش هةموو برِكةمردوو . شانيدا تفي دةكاتةوة

 .فرِيَيان دةدا. ئةوانيش بؤ خواردنيَ نابن. طةورةتر نني
 .بارطني دةَليَي دةست و ثيَت بةستوون بة دةورماندا هةَلدةخوليَن

 .لةسةر نويَنة طيايةكةمان رادةكشيَني و كآلوةكةمان ديَنينة سةر ضاومان
 .ئاظيَندريَ ثرخةي رؤذةرِيَيةك دةرِوا

* 
* 
* 

خؤ ئةطةر راستيت دةويَ لة دايرةي ثؤستةو طةياندن و ويَستطةي . طوندةكةي ئيَمة دادطاي ليَ نيية
 .شةمةندةفةر برتازيَ هةر هيضي ليَ نيية

ثيَم واية . لة سةرووي ضؤمي كاملاتزؤيي. دادطاي ئاشيت، دوو طوند لةوالوةتر لة كارليطاتزيية
 .قاميقاميلة نيَو . ندةكةي ئيَمة بؤ دادوةريقازييةكةشي حةفتةي جاريَك ديَتة طو

ليَرة تةنيا كيَشة . سكرتيَرةكةي ناحية ثةروةندةكان لةسةر ميَزةكة هةَلدةضينَ. قازي بة طاليسكة ديَ
مريشكدزين و مةرِدزين و تيَهةَلدان و شةرِي نيَوان بنةماَلةكان : ئاسايية سووكةكان ضارةسةر دةكريَن

 .سكاآل طرينطةكان دةنيَردريَنة شاري تؤرنؤ... ةي مَلك و مالَو هةنديَ جاريش وردةكيَش
ذنةكةي ناوي ئاطريثيناية، كة . قازييةكة طةجنيَكي كةم تةمةنة و قذيَكي خورمايي جواني هةية

 .ذنةكاني ئاوايي ثيَي دةَليَن ثيثينا
سووك دةبيَ، وةك  دةَليَن سندووق سندووق كتيَيب بؤ ديَ و وةختيَك سةري. كاري قازي هةر ئةوةندةية

دةَليَن سندووق سندووق كتيَيب بؤ ديَ  .رؤذ تا ئيَواريَ ئةوة كاريَيت. شيَتان هةر سةري لة كتيَبانداية
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و كاتيَك دادطايي و شيت نيية، بةردةوام وةك شيَتان سةري لة كتيَبانداية و رؤذ هةتا ئيَواريَ 
 .كاتةكاني ئاوا دةرِؤن

بةو دةنطة ناسك و ميهرةبانةي ليَيان . كةتنكةران، سةركؤنةيان دةكا لة بري دادطاييكردني تاوانبار و
 :دةثرسيَ

 .ـ دةي باشة، كيَ سكاآلي هةية
 :، كة لةو دةمةدا بووةتة سكرتيَري دادطا، وةآلم دةداتةوةقاميقاميمريزاي 

 .ـ طؤطؤلينكا
 ـ سكاآلي لة كيَية؟

 .ـ ستويَنيَسكؤن
 .ناوي خؤي نيكؤية. ديارة شؤرةتةكةيةتي. ريَيةستويَنيَسكؤن ناوي راستةقينةي ئاظيَند

 ـ ضيي كردووة؟
 .ـ مريشكي دزيوة

 .كؤ بوونةتةوة قاميقاميخةَلكيَكي زؤر لة دةوري . لينكا و ئاظيَندريَ دةضنة ثيَشيَ
 ـ كورِي باش، بؤضي مريشكي ئةم كابرايةت دزيوة؟

 ...جةنابي قازي... ـ عةرزم بة حزوورت
لةوالشةوة، سكاآلكةرةكاني . دريَ تووتكةسةطة قةت كلكي بة تةَلةوة نابيَئةو هةتيوة، ئةو ئاظيَن
سكاآلكة هةر بة طومان و طرميانة دةكريَ و ديارة بةبيَ بةَلطةش ناكريَ . هيض بةَلطةيةكيان نيية

تةنيا مةترسيي ئةوةي لةسةرة، . ئاظيَندريَ كةسيَك نيية وا بة ئاساني تيَ بكةويَ. مةحكوومي بكةي
 .لي ثؤليس لة كاتي سكاآلنووسينةكةدا، دوو مستةكؤَلةي لةسةري بداميَلؤضيَ

 
 .ئؤنتؤريكاي دايكيشي بة دوويةوةية. ضيؤكؤاشا ديَننة ثيَشيَ
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بة كض و كورِةوة منداَلةكاني . رةبةق ذياوة ذنيَكي ثشتكوورِة، كة حةفتا ساَليضيؤكؤاشا ثرية
ئةويش هةر بة . ميَردةكةشي مردووة. هةر هةمووشيان بة سيل. سةرلةبةر مردوون و هةر يةكي ماوة

 .هيَندةش لة ميَذة، كة ضيؤكواشا هةر لةبرييشي نةماوة. سيل مردووة
، مةرِ و ماآلتيَكي زؤريشي هةية، زؤريشي قاميقاميضيؤكواشا خانوويةكي جواني هةية بةرامبةر 

ةت و نؤكةر هةية، ضةند رةز و باخي هةية، زةوي و زاري هةية، بةآلم دايكةكةي، كة وةك كَلف
 .مامةطيان بؤردؤليَ سةد ساَليَكي تةمةنة، لةو سةري حةوشةكة، لة كةالوةيةكدا دةذي

سامانيَكي باشي هةية، ثريةذنةي سةدساآلن . شكايةتي ليَ كردووة. ضيؤكواشا دايكي داوةتة دادطا
بةَليَين داوةتيَ كة مرد هةموو زةوي و زارةكةي بةو بربِيَ، . تطرةكةي ئةو تاقة كضةيةتيبةآلم مريا

دةَليَ هةر ئيَستا دةبيَ زةوي و زارةكةم بةناو . بةآلم كضةكةي ئةو طفت و بةَليَنانةي بةطويَدا ناضيَ
 .بكةي، ئةويش بة سةنةد و تاثؤ و دةبيَ قازيش بين مؤر بكا

ئاخر، هةر دادطايةك ثاريَزةريَكي لةبةر . يَر كردووة دايكي بيَنيَتة دادطاثاريَزةري دادطا كضةي ف
 .دةرطةية، كة بةردةوام لةويَ دةخوليَتةوة

 .وةك ضؤن ثةثوولة بةدةوري مؤمدا دةخوليَتةوة
بةردةوام داو دةنيَتةوة و، تةثكة . ثاريَزةرةكةي دادطاي كارليطاتزي ناوي ظيكاطيوركيَطةسكؤية

لي خةَلكي دةدا و خةَلك تيَك بةردةدا و كيَشةيان بؤ دةنيَتةوة و شةرِ هةَلداييسيَينَ و دادةخا و ثاشقو
 :ديارة هةنديَ كةس طاَلتةي ثيَ دةكةن و دةَليَن... فيتنة دةطيَرِيَ بؤ ئةوةي شكايةت لة يةكرتي بكةن

 .ـ تيَكمان بةردةدةي بؤ ئةوةي ثووَلمان ليَ خبؤي
سكاآل بةدواي سكاآلدا دةدةنة . خةَلك ثيَي دةخةَلةتيَن. دةطريَ بةآلم زؤر جاريش فيََلةكةي سةر

 .دادطا
خةَلكي . ثاريَزةرةكةي ظيكاطيوركيَطةسكؤش بةردةوام هةر كابرايةكة بةناوي ئؤظيدئؤرسؤ

دوو ثاريَزةرةكةي دادطا وةك دوو نةناس ليَك ضةث و ضريِ دةبن و وةك دوو سةي هار . ديَيةرةوشيدةو
ليَك رادةسيَن و  هةر لة خؤرِا. يَوان بة يةكرتي دةدةن و هةرِةشة لة يةكرتي دةكةنتيَك رؤ ديَن و جن

، بةآلم يةكيَكي نةيانناسيَ، ثيَي وا دةبيَ هةر ئيَستا لة سةروطويَي يةكرت دةدةن و بابي يةكرت دةطيَن
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دةست لة نيَو هةر دادطاييةكة تةواو كرا و قازي خؤي خزاندةوة ماَلةكةي، وةك دوو برادةري لةميَذينة 
دةسيت يةك دةنيَن و دةضنة كافرتياكةي ئةوبةري دادطا و بة بؤكؤرةي كافرتياضي دةَليَن دوو سيَ 

 .فرِووجيان بؤ بربذيَينَ و قازيَكيان بؤ بكاتة كةباب و جا تا زطيان هةَلدةطريَ دةلةوةرِيَن
ةر خوا دةزانيَ ضييان لةبن ه. زؤريش ريَي تيَدةضيَ. دةَليَن ضييان دةست بكةويَ بةشي يةكرت دةدةن

 .هةر شتيَك بيَ، ئةو دؤية هةر قابيل بةو دؤدانةيةية. سةريداية و ضةندة بةدةهؤن
هةر هةموو ثاريَزةرةكاني . طةسكؤ و ئؤظيدئؤرسؤ، زؤلَ و تؤرةمةي جووتة قةشةيةكنيكاطيؤركيَظ

 .دادطاي كورِة قةشةن
 .ـ ذيانيان تيَر و تةسةلة

 ي قةشةكان خراثة؟ـ ئةي قةشةكان؟ بؤ ذيان
ئةم خةَلكي خواية تيَك بةردةدةن و جا . بةآلم ثاريَزةرةكان ثاروويان ضةورترة. ـ ئةوة قسةي تيَدا نيية

قانوونيان . ورة عةريزةيان بؤ دةنووسن و بة رؤذي رووناك و لةبةر ضاوي عالةم و ئادةم طريفانيان دةبرِن
وةداية كة طريفاني ثاريَزةرةكاني دادطا ثرِ بكا و سفرة قازاجنةكةي قانوون لة. تايبةت بؤ ئةوانة داناوة

 .ئةطينا قانوون ض درِكيَكمان لة قةليب دةرديَينَ؟ خؤ هيض دةسةآلتيشمان نيية... و خوانيان برِازيَتةوة
لة . دادطاي كارليطاتزي شةشدانط هيي ئةوة. طةسكؤ كورِي قةشةكةي باَلتاساراتايةظيكاطيؤركيَ

 :ةَلكةكة دادةنيَتةوة و لة داويان دةخا و دةثرسيَبةردةرطا بؤسة بؤ خ
 ـ مامةطيان شكايةت لة كيَ دةكةي؟

... ئةوةتا برِوانة. ـ لةطةلَ براكةم قسةمان ليَك هةَلبةزيوةتةوة، بةشةرِ هاتووين و سةري شكاندووم
 .منيش ئةوة هاتووم شكايةتي ليَ دةكةم

ي هةر ئيَستا لة تةويلةي دةكةم با بينيَرنة ئةطةر حةز دةكة. خؤم يارمةتيت دةدةم. ـ زؤر باشة
 .بيَطاري و ئةوةندة ئارةقة بكا، تا ثةراسووي نةرم دةبن

 .ـ ئةوة دةَليَي ضي؟ ضما دَلم ديَ برام ثةراسووي نةرم بيَ؟ خوا نةكا، كؤشيَك منداَلي هةية



318 

 

. بوو كردم ضما بنيادةم وا سووك و ئاسان ثةراسووي نةرم دةبن؟ قسةيةك. ـ تةح، جا خؤ ديارة
مةبةستم ئةوةية، دةتوامن واي ليَ بكةم، ضارةطيَك ناخؤشي ببيينَ، تا جاريَكي ديكة نةخةَلةتيَ و بيَ 

 .ياني لةبريي نةضيَتةوة. ئةدةبيي وا نةكاتةوة
ـ بؤ لة بريي نةضيَتةوة؟ بؤ ضارةطيَكي ناخؤش ليَ بطوزةريَ؟ ضما تؤ دوذمنايةتيت لةطةَلي هةية؟ 

هةَلبةت ... دةبينةوة تو تؤزيَك قسةمان ليَك هةَلبةزيوةتةوة و وةك دوو براش ئاشئيَمة دوو براين 
 ...بةو مةرجةي بؤم تيَ هةَلبيَنيَتةوة

 ـ ئةي لةوة، ياني زيانيشي ليَ داوي؟
بؤية منيش ناضار بووم بضمة الي دكتؤر كة كاغةزم . ـ ئةي سةرمي نةشكاندووة؟ شكاندوويةتي دةي

جطة لةوة، ثارةي كاغةز و ثووليشي . دكتؤريش خؤ قةرز و مةرز نازانيَ. اوةبداتيَ بةَليَ سةرم شك
 .هاتووةتة سةر

كورتي بربِينةوة، طونديي ماَلويَران خؤ لة ئامسانيش بدا، ظيطا بةرؤكي هةر بةرنادا تا بؤي نةبيَتة 
ةن و رؤذي دادطاييةكةيان بؤ دياري دةكةن و واش باوة كة هةموو جاريَك دواي دةخ. ثاريَزةر

 .دي يدةخيةنةوة جاريَك
و لةسةر شتيَكي خؤرِايي  كابراش لة ترسي ئةوةي نةكا لة نةكاو ضةند مانطيَك زيندانيي بؤ بربِنةوة

 .ضةند ساَليَك لة زيندانيَي توند بكةن، بَليَي و نةَليَي ئةويش دةكةويَتة داوي ثاريَزةريَكي ديكةوة
ثاش ئةوةش بوو كة . بوو، ئةو دوو ثاريَزةرةي ثيَ خةني بووكيَشةكةي براياني درميبا كة تيَكيان هةَلدا

 .ئيرت خةَلك بةجاريَ رووي تيَ كردن
طةسكؤ بؤ ئةوةي الي بريطرتةكاني بيسةمليَينَ ثياويَكي طرينطة، ثيَش هةموو شتيَك لة ظيكاطيؤركيَ

 .كرِيئاوةدانييةكةدا خانوويةكي باشي كرِي و بةدواي ئةوةشدا ثةيتوونيَكي دوو ئةسثةي 
طةي كارليطاتزي، بةآلم لة دريَذايي حةفتةدا قازي بة ئاواييةكاني ددادطايية قورسةكان دةبةنة دا

شةرِ و دةمةقاَلة  دةطةرِيَ بؤ ئةوةي. طوندي لةسةرة ناحيةكةي ئةويش دة. ناحيةكةدا دةطةرِيَ
 .بضووكةكان هةر لةويَ بربِيَنيَتةوة
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ا، هةر وا بةدووي قووني قازييةوةية و لةم طوندةوة بؤ ئةو طةسكؤ، دادطايي هةبيَ يان نظيكاطيؤركيَ
ئاوايي بؤ ئةوةي خؤي نيشاني خةَلكي بدا و بة خةَلكي بَليَ ئةطةر ثيَويستيان بوو، خؤ بة كلكي كيَوة 

 .بطرن
ئةها، ئةوةية، ثاريَزةرةكةي : بة هةر جيَيةكدا رادةبريَ، خةَلكةكة سرتوخورتيان تيَدةكةويَ و دةَليَن

 .دةكةن باسي
 .ئيَستا ئيرت منداَلةوردكةش دةيناسن

 .سةطي سةطباب كآلوةكةي هةَلدةطريَ و راست و ضةث ضاكوخؤشي لةطةلَ ئةو خةَلكة دةكا
دةستةكانت ماض دةكةم دايةخاتوون، دةسيت مبارةكت : كة دةطاتة ذنيَكي تؤزيَك لةخؤطةرِاوة، دةَليَ

 .ماض دةكةم
؟ دةسيت من ماض "تؤ: "كةي ئاوةداني ليَي مؤرِ بؤوة و طوتيجاريَكيان دايكة ديؤئاييكا، مامانة

بكةي؟ تؤ ئاغايةكي وا طران و طةورة؟ ضما لة سةرت بدةن كاري وا دةكةي؟ كةواتة بؤ قسةي وا 
دةكةي؟ نا رؤَلة طيان، دةسيت من هيي ئةوة نني تؤ ماضيان بكةي، من ئةوانةم بة كوزي هةزاران ذني 

 .ذانطرتوودا كردووة
بة هةموو الدا دةنطؤ . يَك بيَ زؤري نةبرد، دةخيلةكةي جةنابي ثاريَزةر ثرِ بوو و ليَورِيَذ بووهةرضؤن

لة هةر جيَيةك بستؤكة زةوييةك ثةيدا بواية، جا . داكةوت كة دةيةويَ هةنديَ زةوي و زار بكرِيَ
جا ئةوانةي . كيََلطة بواية يان بةيار، نزيك يان دوور، دةسيت لةسةر دادةنا و دةبووة خاوةني

عةريزةيان ثيَ دةنووسي و ئةوانةي عةريزةشي لةسةر دةنووسني، بة خؤرِايي و هةرةوةزي لة زةوي و 
 .زارةكةيدا مليان لة كار نا
 ـ خةَلكي كويَي باوكةكةم؟
 .ـ خةَلكي باكالشتيم رؤَلة

 ـ دةتةويَ بةرطريت ليَ بكةم؟
 .ـ ئةي ضؤن نامةويَ رؤَلة طيان

 .يم بدةيةي بؤ عةريزةيةك"ليَ"ت ـ دةبيَ دوو سكةي بيس
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 .ـ باشة رؤَلة، بةو مةرجةي لةو بةآليةم رزطار بكةي
 دةي باشة، ضيت كردووة؟... ـ خةمت نةبيَ نا

من ئيدي لةو تةمةنةدا نيم، بة ضاك و . نةطبةتيية و شاني بنيادةم دةطريَ. ـ من هيضم نةكردووة
 .من ئيرت ثري و كةنفتم. خراث شتيَكم لةدةست بيَ

 ئةي ضي؟ ـ
 .ـ ئةمة كضمة

كضؤَلةيةكي ئةمسةري ورديلة لة تةنيشت ثريةوة راوةستاوة و نانةبةرةيةكي بةدةستةوةية و ثةيتاثةيتا 
 .ليَوي دةطةزيَ

 ـ كضةكةت ضيي كردووة؟
 .ـ ليَت نةشارمةوة، ئيدي كض نيية، ذنة، ميَردي كردووة

 ـ ئةي تةآلقي دةويَ؟
كة بةميَردمان دا، قةباَلةمان . كة بؤت باس بكةم دةزاني ضيية. ـ نا، مةسةلةي تةآلق لةطؤرِيَ نيية

ئيَستاش ميَردةكةي مالَ و حاَلي جيَ . ياني دةرفةت نةبوو وةشويَن قةباَلةكةي بكةوين. وةرنةطرت
 .هيَشتووة و راي كردووة

 .ـ ئةها، دةي ئةوة ض نيية نا
يَردةكةي ثياوةتيي نيية و حةز ناكا ئاخر دةزاني ضيية؟ كضةكةم دةَليَ م... ـ هةر ئةوةندة نيية

 .بةجيَي هيَشتووة و سيثاَلةكةشي لةطةلَ خؤيدا هيَناوةتةوة. لةطةلَ ميَرديَكي وا بذي
 ـ شتومةكي خؤي؟

ـ ئا ئا، ئي خؤي، ئةي ضي؟ بةآلم، ئيدي، كابراي ميَردي ئاطري طرتووة و كة دةبيينَ لةوانةية ببيَتة 
... طوتوويةتي كضةكةم شتومةكي ئةوي دزيوة. كي بؤ هةَلبةستووةطةثجارِي خةَلكي ئاوايي، بوختانيَ

 واية رؤَلة؟
 .ـ بةَليَ بابة

 :ظيكا تؤزيَك رادةميَينَ و ئاخري دةَليَ
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 .ـ زؤر لةوة خراثرتة كة بريم ليَ كردبؤوة
 ـ ياني ناتةويَ لةسةرمان بكةيةوة؟
 .مةبةستم بةرطري لة كضةكةتة. ـ ديارة دةمةويَ بةرطريت ليَ بكةم

. ضونكة شووي كردووة. ـي ضي ئاغا كيان، كام كض؟ خؤ عةرزم كردي ذنة و ئيدي كض نيية"كض"ـ 
راستة ميَردةكةي ثياو نةبووة و نةيتوانيوة هيضي ليَ بكا و هةر وا بة كضيَيت باروبوخضةي 

 .هةَلطرتووة و هاتووةتةوة، بةآلم هةرضؤنيَكي ليَكي بدةيةوة بةميَردة
بةآلم ثارةي . دةي باشة من دةمبة بريكار و ثاريَزةري ئةو ذنة. بريم ناضيَتةوةـ تيَطةيشتم، ئيدي لة

 .زياتري تيَدةضيَ
 ـ ثارة؟
 .ـ ثارة

 .ـ دةي وةآل لةوة ثرتم نيية
 ـ ئةي طات هةية يان نا؟

 .ـ هةمة
 :بةآلم لة ناكاو رادةضَلةكيَ و هةنطاويَك دةكشيَتةوة
طايةكامنت بدةميَ؟ طايةكامن بة دةماري طيامنةوة  ـ باشة ئةوت بؤ ثرسي؟ خؤ ئيشةآل بةتةما ني

دةي من بةبيَ ئةوان خؤَلي كويَ وةسةر خؤم بكةم؟ جا خؤ طوندي طاجووتي نةبيَ، ثشت و . طريَدراون
ريَك وةك ئةوةية نقوستان . ريَك وةك ئةوة واية طؤد و ئيفليج بيَ. ئيدي كاري بؤ ناكريَ. ثةناي نيية

 .الي ميَردة بيَ طونةكةيكان دانيَم، هةر وا باشرتة كضةكةم بنيَرمةوة ئةطةر قةرار بيَ طاية. بيَ
ئةطةر دةتةويَ مبكوذي دةي مبكوذة و تةواو، بةآلم . ـ باوكم بةخواي بةالي تؤدا هةر نايةمةوة

 .بةواليةدا نايةمةوة
 كيَ ويستوويةتي طايةكانت لة ضنطي. ـ ئةي هاوار، لة خؤوة دَلي خؤت توند مةكة مامة طيان

دةربيَينَ؟ هةر بةراسيت ثيَت واية من دلَ و دةروومن نيية؟ ئةطةر وا بواية بؤ لة ئاوايي دةمامةوة؟ 
جا بؤضي عومري خؤمم بةفريِؤ دةدا؟ . ملي ريَطةم دةطرت و دةضووم لة شاري دةذيام مامة طيان
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ومةتةوة، هةر بؤ ئيدي بؤ لةم طوندة تووكليَكراوةدا دةمامةوة و ذيين خؤمم دةسووتاند؟ كة ليَرة ما
ئةوةية بتوامن بة ئيَوة رابطةم، باريَكتان لةسةر شاني سووك بكةم، يارمةتيدةريَكتان مب وةختيَك ريَتان 

من دَلم ناية بةضاوي خؤم ببينم ئةو قازيية طةوادة لةسةر هيضي خؤرِايي لة . دةكةويَتة دادطا
 دةي باشة، طوتت خةَلكي كويَي؟... زيندانتان بكا

 .يتباكالش ـ 
 ـ طاسنيَكي وات هةية بةكار بيَ؟

 ـ ئةو جار لة طاسنةكةمت هةَلكيَآل؟
 .لة سرتؤي ماَلفرؤشم كرِيوة. لة باكالشيت بستة زةوييةكم هةية من

ئةوةي كويَي بستة زةوييةكة؟ . ـ بةَليَ بةَليَ بيستوومة، هةر ئةو مَلكة ماَلفرؤشةي لة الي طردةكةية
 .مَلكيَكي تةواوة
 .ز دةكةي ناوي بينَ مَلكيَكي تةواو، بةآلم لة بستؤكةيةك ثرت نييةـ جا ئةطةر حة

. ضةور و نةرمة وةك رؤني كةرة: خاكةكةي زؤر بةرِيَذةوة. تا هةي خيَري ليَ ببيين رؤَلة ـ ياخوا
مرياتي . طةمني ليَ دةضيَنني، زيزانةي ليَ شني دةبيَ. ضةقةنةزةويي مين ماَلويَران هةر هةمووي 

 .ماوةتةوة، ياخوا ببيَتة عةزابي طؤرِةكةي خةسوومة بؤمان
 :ثاريَزةرةكة ديَتةوة  سةر قسةكةي خؤي

دةي باشة، من بة ئةمري خواي طةورة كيَشةكةي . لة باكالشيت. ـ بةَليَ، باسي زةوييةكةمم دةكرد
 ...ئةو كضؤَلةية

 ...ـ كض نيية كاكة، ذنة، ضونكة 
 .وةـ بةَليَ، بةَليَ دةزامن، دةزامن ميَردي كردو

 .ـ بة قوونرِووتيَكي ماَلبةكؤلَ
 .لة بري ئةوة تؤيش دوو دراوي بيستيم دةدةييتَ. من لةو زةلكاوةي رزطار دةكةم. ـ دةي باشة

 .ـ دةي خؤ من طومت دةتدةميَ
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من بؤ نووسيين . ئةوة ثارةي ثوول و شتةكانة. كاريَكي ديكةشم دةبيَ بؤ بكةي. ـ دةي هيَشتا ماوة
دةرِيَذم و ثيَيةوة ماندوو دةمب، تؤش مامة طيان لةسةر ئةو بستؤكة زةويية ئةو عةريزةية ئارةق 

دةيكيََلي و، ئينجا من خؤم تؤوةكةي بؤ ديَنم و دةتدةميَ و دواييش . ئارةقةي نيَوضاوان دةرِيَذي
ياني مةبةستم ئةوةية، لة بري . كايةكةشي بؤخؤت. دةيدوورييةوة و بةرهةمةكةيم بؤ ديَين

 .وودةَلةم بدةيةكايةكةشي دوو ك
 .ـ جا خؤ بشمكوذي، لة دوو كوودةَلة زياترم نيية

بةرازةكةت خوا طةورةية، . تا هاويينَ خوا لةسوَلتان مةمحوود طةورةترة. ـ دةي جاريَ ئةوة باشة
 .جاريَكي ديكةش دةترةكيَ
 .ـ ناوةآل، تؤوي برِاوةتةوة

 ـ بؤ ثري بووة؟
 .ـ نةخيَر، نةمماوة

 ـ كوشتووتة؟
طويَضكةيشيم كون . بةخوا نووشتةشم بؤ نووسي. الرِةشةي بةرازي طرت و ثيَي مرد. طَلم ناوة ـ نا، لة

 .ةتي خؤرِايي بوو، ئاواش هةر مردهةر زةمح. لة خؤوة. كرد و فتيلةم كيَشا
 .ـ دةي بةآلطيَرِةوة بيَ

 ـ ضيت فةرموو؟
 .ـ طومت بةآلطيَرِ بيَ، خةفةمت ليَ خوارد

رؤَلة؟ ئةطةر نةمشردباية، ض تةوفرييَكي بؤ ئيَوة هةبوو؟ ضونكة وةختيَك ـ جا خةفةتي بؤ ليَدةخؤي 
 .مرد، مالينا هيَشتا هةر قوالجنيَك دةبوو و نةدةبوو

 ـ مالينا كيَية؟
 .مالينا منم: هةَلدةداتيَ و دةَليَكضة 

رزطار  ـ ياني طاَلتةمان ثيَ دةكةي مامة؟ دوو دراو و دوو كوودةَلةمان دةدةييتَ و من مالينات بؤ
ضيم لةدةست بيَ دةيكةم بؤ ئةوةي . تؤمةتي دزيَتيي بؤ هةَلبةسرتاوة. كارةكةي زؤر زةمحةتة. دةكةم
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كايةكةشي . لةبري ئةوة، تؤش كاري ئةو بستة زةوييةي من دةكةي. بة قازاجني تؤ بشكيَتةوة
 .هةَلدةطري بؤخؤت

 .ـ جا خؤ زةوييةكة ضوار دؤمنة
 .سان نيية، مةسةلةي دزيَتييةـ دةي خؤ دادطاييش وا سووك و ئا

 .ـ باشة رؤَلة، زةوييةكةت لة ئةستؤي خؤم
تةنانةت لة دةم ئؤلتيش . لةو دةوروبةرانة طونديَك نيية، كة مةحامي لةويَ بستة زةوييةكي نةبيَ

سووديَكي زؤر لةو داماوانة وةردةطريَ كة حةوجيَيان بة . ثارةي بة ريباش دةدا. دارستانيَكي كرِيوة
، ئةو مةخيانةيةش كة رووبةرِووي دادطاي كارليطاتزيية و ئاوا رميَين هةية و بةرناكةويَ. بيَثارة دة

 :ئةوةي كة لة تابلؤكةي نووسراوة .وو دةزانن هيي ظيكارطيؤركيَسكؤيةهةم
 
 
 
 
 
 
 

ثيَيان تيَ نةدةنا، دا ثيَكيان ليَك دةدا و ض ئةوانةي "وي دادتةرازو"هةموو عالةم، ض ئةوانةي لة 
 .سوور دةيانزاني باربؤكايؤشيَ هةر بةردةسيت ثاريَزةرة و هيضي دي

 ـ مةشرووبةكةي باشة؟
 .جطة لةوة طرانيشة. هةر هيض نيية

ـ خؤ ئةطةر لة بري باربؤكايؤشيَ ناوي خؤي واتة ظيكاطيؤركيَسكؤي لة تابلؤكة نووسيباية، 
 مةشرووبةكةي باشرت يان هةر نةبيَ هةرزانرت دةبوو؟

 .ـ نةخيَر

 مةخيانةي طشيت
 تةرازووي دادثةروةري

 بة سةرثةرشتيي باربؤكايؤشيَ
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 ـ دةي باشة، كةواتة بة ئيَمة ضي ناوي ئةوي لةسةر نووسرابيَ يان ئةم؟
 :ظيكا ضةناطةي كضة هةَلديَينَ و بة راويَذيَكي نةرمونيان دةيدويَينَ

ئاخر دةبيَ .  كوولةكة بدةيدةبيَ بؤم لة بين. ـ سةعاتيَكي ديكة وةرةوة ماَليَ بؤ الي خؤم، مالينا
دةزاني؟ خؤ ئةطةر بزامن هةر بةراسيت مةسةلةكة ضؤن بووة، . بزامن دةبيَ ضؤن بةرطريت ليَ بكةم

 .ئاسانرت دةتوامن لة دادطادا واي بيَنمة طؤرِيَ، زوو يةكال بيَتةوة و ئةستؤثاك دةرضي
ثاَلةكةي خؤمم هةَلطرتووة و بةس سي. ـ دةي باشة، مةسةلةكة هةر ئةوة بوو كة باوكم باسي كرد

 .ئةوةي هيي خؤم نةبووة دةستيشم ليَ نةداون. هيضي دي
 .لةطةلَ ئةو قسةيةدا ضَلكي بن نينؤكاني دةردةخا

 .ـ هةَلتطرتيبَ يان نا، دةبيَ بيَية ماَليَ و هةمووم بؤ بطيَرِييةوة
 ـ لةطةلَ باوكم؟

 .ـ نا، بةتةنيَ
 ...ئاخر دةترسم... دةزاني. سيتَـ دةي باشة با باوكم لةبةر دةرطا راوة

ثرية كةنفت و شةكةت، ضووة لة سيَبةرةكة هةَلتووتةكاوة و سةبيلةي ليَ داطريساندووة و كآلوة كةوَلة 
 .قذة ضاكنةكراو و ئاَلؤزةكةي لةطةلَ رديَنة ضرِةكةي تيَكةلَ بووة. بةرخةكةي لةسةر ئةذنؤي داناوة

 ـ لة ضي دةترسي؟
 .دةمةويَ وةختيَك ميَردي دةكةمةوة، هةر كض مب. ..ـ ئةطةر راستيت دةويَ

 .ـ جا بؤضيتة؟ خؤ تؤ ميَرديَكت كردووة
 .بةآلم وةك نةمكردبيَ واية. ـ راستة

 .ـ زؤر كةري
 .لةوانةية، بةآلم دةمةويَ هةر وا كةر مب ـ

 .هةر باسي ئةو مةسةلةية دةكةين. ـ دةي باشة، وةرة
 .رادةوةسيتَ ئةو لةبةر دةرطا. ـ لةطةلَ باوكم ديَني
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ثرية ثريَسكةكةي دةكاتةوة و لةتيَك ماماليطاي زةرد دةرديَينَ و خويَي ثيَوة دةكا و قةثاَلي ليَ دةدا 
 .و وردة وردة دةجياويَ

 ـ ئةي تؤ برسيت نيية مالينا؟
 .ـ نا بابة طيان برسيم نيية

 .ا لة بةر دةرطاي دادطاوة بانطي سكاآلكةرةكان دةكاطعةريزةنووسةكةي داد
 :رية ديسان وةدةنط ديَتةوة ودةَليَث

ـ ئةمرِؤ ئيَمة نؤرةمان ناية، ثاريَزةر وةختةكةي وةدوا دةدا، بؤ ئةوةي لة ثيَشدا ثووَلةكةميان ليَ 
 .وةرطريَ

رةنطيَكي بزرِكاو و مليَكي باريك و دريَذ  طةجنيَكي لؤق دريَذيش كة سةروبيضميَكي بَلحي هةية، بة
مالينا . ورِ و كاس ديارة، دةَليَي بة دار لة سةريان داوة. ية نؤرةي بيَلةبةر دةركي دادطا ضاوةرِيَ

 :تاويَك هةر وا ضاوي تيَ دةبرِيَ و ليَي ورد دةبيَتةوة
كورِة تؤ خوا وةرة بزانة من ببوومة ذني ئةو مردةلؤخةية، هةر لةبةر ئةوةي مَلك و ئاويَكي ـ سةيرة، 

وةيش ئةو دانيال نازدارةم بة خاتري ئةو طووة بةجيَ . هةية و دةتوانيَ تيَر زطي خؤم نامن بداتيَ
ئيَستا ئيرت وام ثيَ باشرتة بةردةخويَ بليَسمةوة و ئاوي بةسةردا بكةم، بةآلم ببمة هاوسةريين . هيَشت

 .ثياويَك، كة خؤشم بويَ
 .ـ تؤزيَك خبؤ

بؤ دةمي بةريَ، لة لؤي بةر لةوةي . الَ لة ماماليطاكة دةدامالينا لة تةنيشت باوكي دادةنيشيَ و قةث
 .دةمساَلةكة تؤزيَك خويَ دةرديَينَ و ثيَي وةردةكا

لةوانةية هةنديَكم تيَ هةَلبدا، بةآلم بيَ ئةمالوئةوال ليَم خؤش دةبيَ و . ـ دانيال هةر دةخموازيَ
 .دويَ شةويَ ديسان قسةمان كردةوة باوكة، هاتبووة بةر دةرطاكةمان. دةخموازيَ

 .لة ثيَشدا ئةو كيَشةيةمان لةكؤلَ بيَتةوة ـ مةرجةكةي ئةوةية،
 .طةجنةكة بةطيَذ و ويَذي بةرةواليان ديَ و زاري دادةثضرِيَ

 ...دةمدةية دادطا... ـ دةي باشة، ياني ئاوا ظالكؤ
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 .ـ دةي باشة كراس و مشةكي منت نةدزيباية
ت باش دةزاني من بؤخؤ. سيت وةك بةرد رةق بيَةـ ياخوا ئةوي داوة دةزووةكي لة ماَلت دزيوة د

ئةوة . تةنانةت بة ميَشكيشمدا نةهاتووة دةست لة شيت تؤ بدةم. هيضم لة ماَلي تؤ هةَلنةطرتووة
 .ئةي ياخوا ئةو زمانة درؤزنةت مووي ليَ بيَ ظالكؤ... طةرِيَكم ثيَ بكةيقسةي طريفانتة و دةتةويَ 

ئةوة دةمةويَ لة . ةرناطرمةوةمن سكاآلكةم هةر و. ـ ضةندي ثيَت خؤشة تووك و دوعايةم ليَ بكة
 باشة جلوبةرطةكامنت بؤ دزيوة هيضوثووض؟... دادطاي بةرزتريش شكايةتتان ليَ بكةم

ئةو جلوبةرطانة كفين بةرت بن و ئةوةندة  *ـ جلوبةرطي تؤ؟ كورِة ياخوا بؤ خاتري ئةوليا و ئةمبيا
 ....نةَليَي جلةكامن جلةكامن

 ...ـ ئاخر
. هةر سيَكيان دةضنة ذوورةوة بةآلم زؤري ثيَناضيَ ديَنةوة دةريَ. ةكاعةريزةنووسةكة بانطيان د

 .طيؤركيَسكؤي ثاريَزةريش بةدووياندا
دةي وةرن جاريَ با بضينة ـ بؤ ثيَم نةطوتبوون دادطاييةكة وةدوا دةخةم؟ نةمطوتبوو؟ ديتتان؟ 

 .ةوةوةكةيف بيَينتؤزيَك مةخيانةكةي تةرازووي داد، با ثيَكي ئارةق خبؤينةوة 
 :هةروا خةريكي ضةنةوةرِيية. جا لةطةلَ مشتةرييةكاني خؤي دةضيَتة نيَو مةخيانةكةوة

 .ـ خوا دةزانيَ بؤ ئةوةي ليَيان بةرينةوة، هيَندةي سةيةك ماندوو دةمب
 ...خؤ هةر دوو سيَ قسان دةكةي و ئيديـ ماندووبووني ضي، 

 .ةيئاخ كورِي باش، بة ئاواتةوةم تؤم ديتباية درويَنة دةك
 :قاقايةك دةكيَشيَ و دةَليَ. ثاريَزةر خؤشي سوعبةتضيية

واي دانيَ زيَرِم لة زاري ديَتة . كاري من هةر ئةوةية كة ضةند قسةيةك بكةين. ـ دةي باشة، ئةدي
 .بريطرتةكةم ثارةكةي دةدا. هؤي باريؤ، سيَ ثيَك ئارةقمان بؤ بيَنة... بيَخةوشزيَرِي : دةر

ئةوانةي لة دادطا براوة بوون، لة خؤشيان دةخؤنةوة و . ويَي ناكةويَتة عةرزيلة مةخيانةدا دةرزي هةآل
 .ئةوانةي دؤرِاندووشيانة لة داخان

                                                           
*
 بة ئانقةست نووسيومة ئةمبيا و نةمنووسيوة ئةنبيا، ضونكة كضة نةخويَندةوارة 
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ـ وا باشرت نةبوو ثيَك هاتباين؟ ها؟ خؤ ئةطةر هةر لة ئةوةَلةوة خةسارةتةكةي منت داباية، 
 .سةروقووني كارةكةمان ويَك ديَناوة

 .قيدامانة باري الساري و كةللةرِةـ 
 .خؤ ئةطةر راستيةكةيت دةويَ هةر واية. ـ شةيتان ضووة كَليَشةمانةوة و تيَكي بةرداين

 .ثاريَزةر ديسان ضةناطةي مالينا دةطريَ
 ـ ديَي؟

 .ـ وةك ثيَم طوتي، لةطةلَ بامب
ئةريَ هةر بةراست تؤ بؤضي ذن ناهيَين؟ خؤ ماشةآل خانوويةكت : ثرية بة سةرسوورِمانةوة دةثرسيَ

 .ةَليَي ماَلي شاية، داهاتيشت زؤر باشة و طةجنيشيهةية د
دواي زةماوةنديش تا ضاو . ـ ذن بيَنم؟ ضما خوا كةري كردووم؟ ذن خةرجي زؤرة مامة طيان

 .مةمرة لة داخانجا وةرة ... دةترووكيَين، سةير دةكةي ئةوة مندالَ سةرودَليان طرتووي و
ئيَستا ضاوة طةر ئةويش ئاواي ليَك دابايةوة، خؤ ئة. ـ ئةو قةشةيةش، باوكة بةرِيَزةكةي خؤت 
 .رةشةكاني جةنابت رووناكايي دنيايان نةدةدي

ئيرت ئةمرِؤ خةرج و موخاريج ثشيت ثياو . ئةوزةمان بةسةرضوو. ـ ئةو زةمان بةسةرضوو مامة طيان
 .دةشكيَينَ

، بةرةبةري كؤتايي ديَهاتييةكاني هةموو ئةو ئاوةدانيانةي بةسةر دادطاي ناحيةي كارليطاتزييةوةن
ة عارةبانةي طةمنةشامييةوة ديَن عةمبارةكاني ثاريَزةر ثرِ و ثاييزانةش ب هاويينَ بة عارةبانةي طةمنةوة

دةكةن و، واديارة ثاريَزةر تةنيا ئةوةَلةكاني بةهاريَ دةست دةكا بة فرؤشتنيان، ياني ريَك ئةو دةمة 
بؤ فةردةيةك ئاردي طةمنةشامي يان ربةيةك ئاردي نرخةكةيان دةطاتة ئةوثةرِي خؤي و طونديي داماو 

 .يشيان بدةنطةمن، ئامادةن طيان
* 
* 
* 
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يةك دةداتة دادطا و تان ضووةتة كةلةشييةوة، عةريزةطيؤرطةسكؤيي ثاريَزةر وةك شةي ، كةضيوكواشا
 .سكاآل لة دايكي دةكا

 .ثريةذنة سةدساآلنةكةئؤظيدئؤرسؤيش بووةتة وةكيلي 
دؤسييةيةكي طةورة و ئةستوور و ضَلكن و . واي دؤسيةكةيان دةكا و دةخيويَنيَتةوةدادوةرة الوةكة دا

ئؤنتؤريكاي طرؤمةَلةبووي سريمة، ضاوي بة حاستةم . عةريزةنووسي هةر دوو اليةن بانط دةكا .شرِ
هةردووكيان دةسيت يةكرتيان . ئةويش وةك كضةكةي خؤي داوةتة سةر دارةكةي دةسيت. دةبينن

هةر دوو ثريةذنة ـ دايك و كض ــ بة ثيَوة . ثاريَزةر ليَكيان دادةبرِن. نة نيَو ناحيةطرتووة و ديَ
 .رادةوةسنت و دةست بةو ئاسنةثةرذينة دةطرن وا بيناكةي كردووةتة دووبةش

 :دادوةر بة جيا لة هةركامةيان دةثرسيَ
 ـ ئةي بةتةما نني ئاشت ببنةوة؟

 .نةخيَر: ةبيَتةوة و دةَليَاشا بة رق و قينةوة لة دايكي مؤرِ دضيوكو
 .لة دةسيت هاتباية هةر لةويَ دايكي وجنرِوجنرِ دةكرد

 :ئؤنتؤريكاش بة دةنطيَك كة دةتطوت لة بنةباني ئةشكةوتةوة ديَ، وةآلم دةداتةوة
 .ـ نةخيَر

 :وةك درِندان سةيريَكي كضةكةي دةكا و لةسةر قسةكةي دةرِوا
. دةيةويَ لة برسان مبكوذيَ و وةسواَلم خبا. جةنابي دادوةر ـ دةيةويَ زةوييةكةم لة ضنطي دةربيَينَ

 .راناوةسيتَ سةر بنيَمةوة و مبرم دوايي ثيَي بربِدريَ. بةَليَ، دةيةويَ زةوييةكةم لة ضنطي دةربيَينَ
 ؟ئةو زةويوزارة ئيَستا كيَ رةعةمةلي ديَينَ: دادوةر دةثرسي
 .من: ضيوكواشا دةَليَ

 ةطريَ؟ـ ئةي كيَ داهاتةكةي وةرد
 .هةر خؤم وةريدةطرم: ضيوكواشا دةَليَ

 ـ ئةي ض دةدةي بة دايكت؟
 .ي دادوةربـ خواردن و خةوي لةسةر منة جةنا
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 ـ دةي هةر نارِازيشي؟
 .ـ بةَليَ
 ـ بؤ؟

دةترسم لة ثرِيَكدا . دايكم بةتةما نيية مبريَ. ـ ضونكة قةباَلةي زةوييةكةم نيية جةنابي دادوةر
ئاخر ماوةيةكة زؤر كةس دةبينم بة دةوريدا ديَن و لة  .ببزويَ و بة بايدا بدادةماري كةريَتييةكةي 

... يةكيَكيان هةر ئةو ماَلي ريضكاية، كة بة ملي شكاويان خزممانن. هةليَك دةطةرِيَن رووتي بكةن
 بيَ هةيئاخر كةس نيية بَليَ ... دويَينَ ثيَريَ سةير دةكةم كورِةكةيان ثريَسكةيةكي كشميش هيَناوة

ضاوورِووانة، ئةطةر هيضتان لةبن سةريدا نيية و خؤتان لة مرياتةكةي خؤش نةكردوة و ضاوتان لة 
 جةوري دةكيَشن؟بستة زةوييةي نيية، ئةوة ضؤنة وا 

ثاريَزةر . تا ئيَستا ضةوة ضةند جاران لةسةري دانيشتوون. دادطاكة هةَلدةطرييَ بؤ دانيشتنيَكي دي
 :دةهري بوون

 كةي ضيية وا ديسان وةدواي دةخةيةوة؟ـ قوربان، حوكمة
 .دةرفةتيَكي ديكةية بؤ ئةوةي لة كةري شةيتان بيَنة خواريَ و ثيَك بيَنـ 

 :ئينجا بؤ سكرتيَرةكةي كة خةريكي نووسينة، دةخويَنيَتةوة
ـ دادطا بة ثيَشنياري ثيَكهاتن، كاتي دادطاييةكةي ديسان خستةوة كاتيَكي ديكة، بؤ ئةوةي هةر 

اآلليَكراو بؤ ئةم ثيَشنيارة و تاوتويَكردني برِياري خؤيان هةل و دةرفةتي باشيان و سك سكاآلكةر
 .هةبيَ

لة حةوشةكةش دةضنة دةريَ و ورد سةيريَكي راست . ضيوكواشا دةسيت دايكي دةطريَ و دةضنة دةريَ
رِنةوة و ئينجا لة جادةكة دةثة. و ضةثي خؤيان دةكةن بؤ ئةوةي نةكةونة بةر عارةبانة و ئةسثان

 .دةضنةوة حةوشةكةي خؤيان و لةسةر ثليكانةكان دادةنيشن بؤ ئةوةي حبةسيَنةوة
 ـ داية طيان حةزت لة ضيية بؤت ليَ بنيَم؟

 .بةآلم كة ماماليطاي تيَ دةكةي جوان وردي بكة. ـ قاثيَك شري كضم
* 
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* 
* 

 .ثرخةي رؤذةرِيَيةك دةرِوا ئاظيَندريا
سةرماي بةياني لة خةومان . داويَتة سةر ئاطرةكة رضوار وردكة دا ئيتزيكؤ لةخةو هةَلدةسيتَ و سيَ

 .هةَلدةستيَينَ
ئاظيَندريا لةخةو هةَلدةستيَنني، ئةسثةكان جل دةكةين و سوار دةبني، بةرةو ئاوايي تاويان دةدةين، 

 .ئاظيَندريا فيتوو ليَ دةدا
ان بة سةرشكاوي لة ثاثؤشؤي بةرةبةري نيوةرِؤ لة ئاوايي دةنطؤ دادةكةويَ كة كورِة طةورةكةي

 .دةمانضةيةكي بةدةستةوة بووة و كةوتووة و لة ترِيَ سةي ضووة. بيَستاني ئادانكاتادا دؤزيوةتةوة
 .هةواَلةكة لة زاريَك دةكةويَتة شاريَك

 .ـ بيستووتانة؟ ئةو نامةردة بيَشةرةفانة دويَشةويَ كؤتيكايان كوشتووة
 .كوشتووةي كورِي ثاثؤشؤيان ةـ ئةو بةستةزمان

و دكتؤر طانضؤ سواري عارةبانة دةبن  قاميقامنيكؤالي ميَلؤضلي ثؤليس بة مريزاي ناحييةوة و لةطةلَ 
لة حةوشةكة دريَذي . قاميقامينويَذي نيوةرِؤية تةرمةكة ديَننةوة . و بةرةو ئادانكاتا دةكةونة ريَ

خةَلكي خوا هةموو لة ثشت . ندةدةن و يةكيَكي لة ذوورسةري دادةنيَ ادةكةن و ثةرِؤيةكي بةسةرد
 .ئاسنةثةرذينةكانةوة كؤ بوونةتةوة و مل دةكيَشن، وةك ئةودةمانةي ديَن بؤ سةيري سةماي ورض

دكتؤر طانضؤ بة دةست . بةرثرسان خؤيان طةياندووةتة تةلةفؤخنانة و لةطةلَ شاري قسةيان كردووة
 .ـ بة سريةش بَليَن بيَ هاتووةتة دةريَ و ئةمري كردووة قاميقاميليَكخشاندنةوة لة 

ليَثرسراوي ئيدارةي . سةرو طةردنيَك لة كةَلةطةتةكان بةرزترة. سريةش زةبةالحرتين ثياوي ئاوةدانيية
 .لةشساغيية

 .ـ جانتاكةم بؤ بيَنة: دكتؤر ثيَي دةَليَ
سندووقيَكي طةورةي ضةرمثؤشي لة بن . سريةش بة غاردان دةضيَتة ماَلي دكتؤر و ديَتةوة

ميَزيَكي شةق و شةويَق كة سكرتيَر لة ثشيت دادةنيشيَ و ئةو رؤذانة قازي ديَتة ئاوايي . دايةهةنطَلي
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دةخيةنة بةردةمي خةَلك، دةيهيَننة دةريَ و لة حةوشة لة بن دار " سةكؤي ثريؤزي دادطا"وةك 
، لةبةر (بةمليدا كردووة)ميَلؤضل كة تفةنطة لوولةكورتةكةي حةمايل كردووة. ئةقاقييةكاني دادةنيَن

و  قاميقاملة ذوورةوة جطة لة دكتؤر و سريِةش و . دةرطا ثاسةوانة بؤ ئةوةي كةس نةيةتة ذووريَ
 .سكرتيَر و دوو ثاسةوان، كةسي ديكةي ليَ نيية

دةَليَي ثةرِؤي . رمةكة، كة لةسةر ميَزةكة دريَذيان كردووة و رووتيان كردووةتةوةةة الي تدةضن
غوسَلي تةعميد، يةكةم ئاو و ئاخرين ئاو بووة وةك بَليَي . ش هةَلطةرِاوةسرِينةوةية، رةش رةمةجنةلَ

 .كة وةطياني كةوتووة
. دَلم لة ذيََلآل ديَ. كردووةتة ضوار ضاو و سةيري دةكةم ممن ضوومةتة سةر ئاسنةثةرذينةكة و ضاويَك

 :دكتؤرطانضؤ دةمبيينَ و ثيَم دةَليَ
 كاريي دةكةن؟حةز دةكةي بزاني ضؤن تويَ. ـ وةرة ئيَرة

 ـ ئةي ضؤن حةز ناكةم؟
 .ـ دةي باشة، كةوابوو ليَرة لة تةنيشتم راوةستة و جانتاكةم بؤ بطرة

. سندووقة ضةرمثؤشكراوةكة. لة تةنيشت دكتؤرةوة راوةستاوم و سندووقةكةم لة باوةمشدا بؤ طرتووة
ك بيين ئاو سريِةش وة. مشاريَكي بضووكيشي تيَداية. سندووقةكة ثرِة لة ضةقؤ و مقةست و نةشتةر

 .كي رةشةبا لة رةطةوة تا ضَلووك رايوةشيَينَوةك سثيداريَ. دةلةرزيَ
 .دكتؤر طانضؤ سةيري دةكا و قاقا دةكيَشيَ

 ـ ئةوة دةترسي سريِةش؟
 ...بةتةما بةـ من دكتؤر؟ 

 .وةك طةآل ئةقاقياي ثاييزان. زةرد زةرد هةَلطةرِاوة
ضاوي . ثاض هارِيويانة، هةَلدةدرِيَاني مردووةكة، كة بة ؤيةك هةَلدةطريَ و نيَوضاودكتؤر ضةق

ضةرمي لة نيَوان ثةجنةي  دكتؤر. زاري خواروخيَض بووة و رديَين هاتووة. مردووةكة دةَليَي شووشةن
 .سةلكي، دةَليَي طويَزيَكة و ثاكت كردووة، ئيَسكي سةري دةردةكةويَ. اَليَينَ و توند رايدةكيَشيَدةئ

 .ةـ مشارةكةم بدةي



333 

 

ئيَسكي سةري قرضةقرضي . ة لةتكردنيدكتؤر دةست دةكا ب. دةيدةمة دةسيتمشارةكة هةَلدةطرم و 
 .ديَ

 ...ـ دك ت ؤر
 ـ دةَليَي ضي جةنابي سريِةش؟

ئةذنؤي لة بن قةآلفةتة زةبةالحةكةيدتا : ـ بةآلم جةنابي سريِةش ئيرت ثيَ رِاناطا وةآلم بداتةوة
 .انةوثان دةكةويَدةنوشتيَنةوة و وةك تةثاَلةيةك ث

 .ـ هةَليطرن اليبةن
ثاسةوان سةروقووني دةطرن و دةيبةنة بن سيَبةري بيناكة و دريَذي دةكةن بؤ ئةوةي بيَتةوة هؤش 

 :سرتوخورتيانةذنةكان لةوبةرةوة . خؤي
 .ـ وةي طيان سريِةش، ئاي لةمنت كةويَ، بةوةي دةَليَن ئازايةتي

. ئيَسكي كاذةآلك و شةويلكة و ثشتةسةري دةبرِيَتةوة. دةكادكتؤر وةك هونةرمةنديَكي راستينة كار 
كةوةيةكي لةبةر تيشكي تاوةكة . كاسةي سةري مردووةكة هةَلدةطريَ و ميَشكي دةردةكةويَ

 .مةيلةوشينة
 .ـ قاثيَك بيَنن

ةي دكتؤر ئةو شتةنةرم. سكرتيَر دةردةثةرِيَ و بة تةشتؤكةيةكي تةنةكةوة لة الي ماَليَوة دةطةرِيَتةوة
دةَليَي هةويرة كردوويةتة بابؤَلة لة كاسةي سةري مردووةكة دةرديَينَ و لة تةشتؤكةكةي دةخا و تويَ 

خةتةكةي . نووسينةكانيم ثيَ ناخويَنريَتةوة. تويَ دةيربِيَ و، هةنديَ شت لةسةر كاغةزيَك دةنووسيَ
 .دةَليَي ميَشيَك وةنيَو مةرِةكةب كةوتووة و بةسةر كاغةزدا رؤيوة

ثيَسيت مردووةكة لة بن ضةنةيةوة تا سةر ناوكي و لةويَشةوة تا . ان دةست دةداتةوة ضةقؤكةديس
جطةري . ليَك دةكاتةوةسينطي بة شتيَك وةك تةوريَكي بضووك . كةَلةموسيت ثيَي دادةماَليَ
 و هةناويشي هةموو دةرديَينَ. دَلي ديَنيَتة دةريَ و دةيكاتة هةشت بةش. دةردييَنَ و لةت لةتي دةكا

ديسان ضةند هيَماي سةير و سةمةرة لة سةر . ئينجا دةست دةباتة نيَو زطي و دةسيت تيَدةطيَرِيَ
بة تيَكةآلوي  كة ليَ دةبيَتةوة، ميَشك و دلَ  و جطةر و ورط و رخيؤَلةكة. يادداشتةكاني دادةنيَ
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او، هةتا ضةناطةي دةخاتةوة نيَو زطي مردووةكة و داويَك بة دةرزييةوة دةكا و وةك كيسةيةكي درِ
ئينجا دةسيت دةشوا و بة ثاسةوانةكان . ثيَسيت سةريشي دةوراندةوري دةدووريَتةوة. هةَليدةدووريَ

 .دةَليَ، تةرمةكة هةَلطرن و بيبةن بيدةنةوة كةسوكارةكةي
تةرمة ئةجنن ئةجننكراوةكة لة . ةري ئاسنةثةرذينةكةوة راوةستاون و ضاوةرِيَنماَلي ثاثؤشؤي لةوب

 .انةيةك دةخةن و دةيبةنةوة ماَليَ كة لة طوندةكةي ئةوبةري ضؤمييةعارةب
دوايي دةضمةوة الي . من تاويَكي ديكةش الي دكتؤر دةميَنمةوة و سندووقةكةي بؤ دةطيَرِم

 ...حيندرحؤ. ئاوةَلةكامن و دةست دةكةينةوة بة طةمة
 .ثؤليس لةبارةي قةتَلةكةوة دةست دةكا لة ليَكؤَلينةوة

 ثاثؤشؤي لةسةر كض و مض كيَشةي لةطةلَ كةس هةبووة؟ ـ كورِةكةي
 :وةآلمي دةداتةوة قاميقام

 قةت. كضةكان كةيفيان زؤر بة كؤتيكا نةدةهات. ـ هيض كةس لةسةر كض كيَشةي لةطةَلي نةبووة
 .شاييةكي لة طريفانيدا نةبوو

ر بوو لة طونديَكي ديكة كؤتيكاي ضارةرِةش نةمردباية، ناضا. ماَلةكةشيان لة ماَلة رةشوورِووتةكانة
 .ذنيَك بؤخؤي بدؤزيَتةوة

 ـ دويَ شةو كيَ لةالي ئةسثةكان بووة؟
 .هةموو كورِاني طوند لةويَ بوونة." ... كيَ لةويَ نةبووة"ـ باشرت بوو ثرسيبات 

 .دا بَليَ هةموو ئةوانةي دويَ شةو ئةسث و بارطينةكانيان بردووةتة دةشيتَ بيَنة ئيَرةـ 
هةموو تةمةنيَكمان . و كؤمان دةكةنةوة قاميقامينيَن لة طةرِان و هةموومان ديَننة ثاسةوان مل دة

. هةموومان لة ذووريَ دةكةن. لة منداَلي زؤر ريوةَلةوة تا كيَ لة هةمووان زةبةالحرتة. لةطةَلة
 .كورِةكةي تريَشكاش لةويَية. ئاظيَندريا و رؤشؤي ئامؤزاشي لةويَن

 ووة؟ـ كيَهةتان ثؤثؤشيتان كوشت
 .لة بري وةآلم، شانيَك هةَلدةتةكيَنني

 ـ بؤ ئيَمة كوشتوومانة؟
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 ـ ئةي كيَ كوشتوويةتي؟ باثريةي من؟
 .لةوانةية ئةو هةتيوانةي ستاني كؤتس كوشتبيَتيان: هةيتوةكةي تريَشكا لة بن ليَوةوة دةَليَ

 .تزلةوانةشة كورِاني كارظانيَ: ئاظيَندريَيش لةسةر قسةكةي وي دةرِوا و دةَليَ
 .ـ خوا دةزانيَ: طؤتزارؤشؤش دةَليَ

ثةالمارمان دةدا و بؤ ئةوةي ضاوترسيَنمان بكا، قةمضيية . ميَلؤضل وةك قوزةَلقورتي ليَ هاتووة
 :ضةرمةطايةكةي رادةوةشيَينَ

 .ـ هةرضي دةزانن بيَليَن، ئةطينا ثشتتان لة زطتان نةرمرت دةكةم
 .ةـ ئيَمة ئاطامان لة مةمحوودي بيَزةواد نيي

 ـ ياني ئاطاتان ليَ نيية، ها؟
 .ـ يةكدةنط دةَليَني ـ ئاطامان ليَ نيية

بطاتة كويَ ديَتة خوار و زياتر وةدةستمان دةكةويَ كة هةولَ دةدةين . قةمضي ويزةي ديَ و داديَتةوة
خةَلك خؤ بة . هةموومان شةآلَلي خويَن دةبني. شان و دةموضاوميان لة ثشت سةرمانةوة بشارينةوة

 :دا دةكةن و دةيكةنة هةراقاميقاميةي حةوش
 .فريا كةوة، ميَلؤضل خةريكة منداَلةكامنان دةكوذيَ قاميقامـ جةنابي 

 :دةضيَتة بةردةرطا و تفةنطةكةي راست دةكاتةوة و دةنةرِيَينَ. ميَلؤضل طويَي لة زةنازةناكةية
ةوَلةت بطرن؟ ئةوة سةربزيَوي و ـ ئةوة دةتانةويَ ريَطة لة ئةركي ليَكؤَلينةوةي رةمسيي ليَثرسراوي د

 .برِؤن ملتان بشكيَنن دةنا تةقةتان ليَ دةكةم. ياخيطةريية
ئةو ضةقةَلة . هيض دوور نيية لة ناكاو تةقة لة خةَلكةكة بكا. هةمووان دةزانن ض سةطوسةطبابيَكة

وة لة ثشت حةوشةكة ضؤل دةكةن، بةآلم هةر وا بة هةرِةشة .كلك برِاوة، هةموو شتيَكي لة دةست ديَ
 .ثةرذينةكة رادةوةسنت

قةمضيي ضةرمةطا ويزةي ديَ، دةسوورِيَ و ديَتةوة خواريَ و طؤشت و . ميَلؤضل ديَتةوة سةر كارةكةي
 :بةآلم ئيرت دةنط ي ناية. ثيَست ئاطر دةدا
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ئاومان . ئارةقةي لةبةري ثيَي دةتكيَ و شةكةت بووة، بةو حاَلةشةوة بة قةسيت كوشنت ليَمان دةدا
 .ةردا دةكا و وةهؤش خؤمان ديَنيَتةوة و ديسان دةستدةكاتةوة بة ليَدانبةس

 .كازيوة شووشةي ثةجنةرةكةي رووناك كردووةتةوة. رؤذ بووةتةوة. شةوداهاتووة
ي داوة، ليَئانكاي قاوةضيي قاميقاميضووة لة شووشةي دةرطاي قاوةخانةكةي بةرامبةري ميَلؤضل 

 .بةرضايي بؤ بيَينَلةخةو هةستاندووة و ئةمري كردووة 
 .دةكا و ديسان ديَتةوة و تيَمان بةردةبيَ ابةرضاييةكةي دةخوا و قاوةكةي بةسةرد

 ـ هةر ناتانةويَ قسة بكةن؟ ها؟
 ـ باشة وةختيَك ئاطامان لة هيض نيية ض بَليَني؟

انيية سكرتيَر كة هيَشتا خةواَلوة و لةوةي بةو كةرِةي بةي. ثاسةوانةكةي ناردووة بؤ الي سكرتيَر
 .لةخةويان هةستاندووة، طووي لة نيَوضاواني دةباريَ، ديَتة ذووريَ

طورثةيةكي . وةية و، بة ثةرذينيَك ليَي جيا كراوةتةوةقاميقاميةيَر ديوار بة ديواري ماَلةكةي سكرت
 قةَلةوةي مسيَلَ مةيلةوسوور زؤربةي كات لة حةوشةكةي سكرتيَرةوة قةَلةمبازيَك دةدا و ديَتة ئةمبةرة

سكرتيَر هةَليدةطريَ و لةسةر ئةذنؤي خؤي . و جارجارةش ديَ و لة ذوورةكاني ئيدارةدا دةطةرِيَ
بةآلم كة دةبيينَ ثشيلة خؤي بة . ثشيلةكةدا ديَينَدادةنيَ و بةدةم نووسينةوة دةست بة ثشيت 

ةش بةردةوام ثشيلةك. ثشتةملي دةطريَ و بيَبةزةييانة فرِيَي دةداتة الوة جلةكانييةوة نووساندووة،
 .لةسةر ضواردةست و ثيَ دةكةويَتةوة عةرزي

 ـ كوا ثشيلةكةت؟
 .ـ ضووزامن لةكويَية؟ داخوا لة طؤشةيةكي ضيَشتخانةكة ليَي كةوتووة

سكرتيَرةكة لة خةو هةستيَينَ و دةرزييةكي ليَ وةرطريَ ميَلؤضل يةكيَك لة ثاسةوانةكان دةنيَريَ ذني 
 .و بيهيَينَ

 قسةي ساردوو سووكتان ثيَ بَليَ؟ دةتانةويَ هةزارـ 
 .ليَكؤَلينةوةي رةمسي واي دةويَ. ـ دةي بة جةهةننةم
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سكرتيَري داماو . ذني سكرتيَرةكة هةميشة دةرطا لةسةر خؤي ثيَوة دةدا و تا قرضةي نيوةرِؤية دةنويَ
ذنة قةحثة ة كةرِةي بةياني لة خةو هةسيتَ، هةتا ديَتة ئيدارة بةسةر ثةجنة دةرِوا نةكا كة ناضار

 .بيَحةيايةكةي لةخةو راضَلةكيَ و شةرِيَكي ثيَ بفرؤشيَ
 .ثاسةوان بة دةرزي و داوةوة ديَتةوة

نيكؤالي ميَلؤضل ثشتةملي ثشيلةكة دةطريَ و لة كراسةكةي طؤتزارؤشؤي دةخا و ثيَشةوةي بة 
ك دةبةسيتَ و قؤَلي كراسةكةشي لة سةرووي ئانيشكييةوة توند بة شريتيَ. دةرزييةكة دةدووريَتةوة

جا بةقةمضي وةريدةطةرِيَتة ثشيلةكة و جا وةرة . ئةمر بة كورِة دةكا  قايشي ثانتؤَلةكةي توند بكا
 .بكوتة

ضنجرِووك لة طياني رؤشؤي . ئاذةَلي بةستةزمان دةيةويَ خؤي رزطار بكا، بةآلم ريَي دةربازبووني نيية
و كراسةكةي شةآلَلي خويَن  يةك بةخؤي هاوار دةكارؤسؤ . داماو دةطريَ و تا سةر ئيَسقان هةَليدةدرِيَ

 .دةبيَ و ميَلؤضل ديسان ثشيلةكة دةداتةوة بةر قةمضي
 ـ قسة ناكةي؟ ها؟

 .قسة دةكةم. ـ قسة دةكةم جةنابي ثؤليس
 ـ كيَ كورِةكةي ثاثؤشؤي كوشت؟

 .ـ خؤم كوشتم
 ـ كيَي ديكةت لةطةلَ بوو؟

 .ـ هيض كةس
 .ـ درؤ دةكةي

طؤتزارؤشؤ لةخؤ . حةيواني بةستةزمان وةك شيَتاني ليَ هاتووة. ةبيَتةوة ثشيلةكةـ بة قةمضي بةرد
 .دةضيَ و بةالداديَ

ميَلؤضل ثشيلةكة دةطريَ و لة كراسي كورِةي تريَشكاي دةخا، ئةويش بة نؤرةي خؤي داني ثيَدا دةنيَ 
 .كة ثاثؤشؤي كوشتووة

 ـ كيَت لةطةلَ بوو؟
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 .ـ رؤشؤ
 ـ كيَي ديكة؟
 .هةر ئةو دوانةمان بووين .ـ هيض كةس

 .ـ قسةي قؤرِ دةكةي
 .كورِةي تريَشكاش لة هؤش دةضيَ

نؤرةي ئاظيَندريَ ديَ، سيَ جار وةك هةورةتريشقة دةكةويَ و لةخؤ دةضيَ و ميَلؤضل سيَ جار ئاوي 
 .بةسةردا دةكا و وةهؤشي ديَنيَتةوة، بةآلم يةك قسةشي ليَ دةرناهيَينَ

 .وا هةَلدةلةرزين، شةقةي ئيَسقامنان ديَ. يَذؤكة دةلةرزينـ هةموومان لة ترسان وةك م
ميَلؤضلي ثؤليس ئاخري طؤتزارؤشؤ و كورِي تريَشكا بة تاواني ثياوكوشنت بة قؤَلبةسرتاو دةنيَريَتة 

 :ئينجا بة ضاويَكي بةزةييانةوة سةيري ئيَمة دةكا و دةَليَ. شار
 .ـ ديارة لة خؤرِا لة ئيَوةم دا

 .هةر بةراسيت لة خؤرِايي ليَت داين. زؤريش لة خؤرِا جةنابي ثؤليس: يَئاظيَندريَ دةَل
 .، قةثؤز و ثةجنةي شةآلَلي خويَنةثشيلةكة لةبةر ثيَي ثؤليس وةركةوتووة

القي هةَلديَينَ و بةهةموو كةيفي خؤي شةقيَكي وا . نيكؤالي ميَلؤضل بة نةفرةتةوة ليَوي دةكرؤذيَ
 رمبيَكي بةرز دةكاتةوة و لةوالوة ضوار دةست و ثيَ ديَتةوة عةرزي لة كةلةكةي ثشيلةكة دةسرةويَينَ

 .و بة كةليَين دةرطاكةدا فيزماَلكي دةداتيَ
 .ديَينة دةريَ قاميقاميلة 

 .خةريكة ضنجرِووكي دةليَسيَتةوةكة دةطةينة بةر دةرطا، ثشيلةكة دةبينني لةسةر ليَواري ديوارةكة 
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29 
 ثياوضاكة بيَ ضاوةكان

* 
* 
* 
ئةو نيَوكي . لةوبةري ماَلةكةي ئيَمةوة، ماَلي ديظاييكاي جادووطةر لة دةم ئاسنةرِيَيةكةية يَ مالَس

بةآلم ئةوةي يةكةم جار . خوشك و براكاني مين برِيوة، بةآلم نيَوكي خؤم ذنيَكي دي برِيويَيت
مدا شوشتوومي و هةر جاريَكي نةخؤش كةوتووم، تةرِ و وشكي كردوومةتةوة و نزاي بة طويَ

ديسان هةر ماَلةكةي ديظاييكاش بووة كة تا سيَ ساآلن وةك . خويَندووة، هةر ئةو ديظييكاية بووة
هةر بؤية منيش . اريتةي بنميضيَدا داومرؤذي جةذني سةنت ظاسيليَ، سةريان كباوة، سيَ زستان، 

 .هةميشة ديظاييكا بة دايكةي خؤم دةزامن
ك بَليَي زطماك كؤثاني ثيَوةبووبيَ، بةآلم كوورِ نةبووة، ئةوة وة. ديظاييكا ذنيَكي ورديلةي ثشتكوورِة

باري ئةو هةمووة ساَلة لةذمارنةهاتووةي تةمةنيَيت، كة وةك بةرداشيَكي قورس كةوتووةتة سةر 
 .شاني

ئةم ضاوانة لة هةموو . ضاوي ورد و خرِن، وةك ضاوي كةمتيار، كة دةَليَي ئةَلماسن دةدرةوشيَنةوة
ضونكة . باوكةرِؤ، بيَت و بنيادةم جطة لة ضاوي، هيض كويَي ديكةي نةديتباية. نطياني زيندووتر

قوثاو و دةمة  ئةو لووتي وةك دةنووكة هةَلؤكةي شؤرِ نةبوايةتةوة سةر ليَوة شؤرِةكاني و ئةطةرئةطةر 
تةمةني لةوانةية هيَشتا بيَ ددانةكاني نةبواية، بنيادةم بة ديتين ضاوي سويَندي دةخوارد كة 

ثيَدةضيَ لة ثشت ئةو ضاوانةوة بَليَسةي رؤحي وي بةرز بةرز هةسيتَ و . نةبووةتة بيست ساآلن
بسووتيَ، هةر ئةو رؤحةي خةَلكي ئاوةداني باوةرِيان واية لة سةرةتاي هةرزةكاريدا لة الي شةيتان بة 

 .طرةو دايناوة
ئاوايي لةبةردةسيت ئةودا سيَ لةسةر ضواري ذناني . جا خؤ ديظاييكا هةر ماماني دايكم نةبووة

 .منداَليان بووة
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ماَلةكةي حةوشة و ديواري نيية و، لة كةثريَكدا . تاقانة كورِيَكي هةية كة ناوي تؤبيَية بيَوةذنة و
. ضوار ديواري خواروخيَض و نالةبار و ثةجنةرة و دةرطايةك، كة هةرطيز جوان كيث نابيَ. دةذي

رةشةبا سةري ئةو ةم سةري سوورِدةميَينَ كة ضؤن تا ئيَستا سةربانةكةي هةر ثووش و هةآلشة و بنياد
 .ضؤن خؤي لةبةر ئةو هةمووة باهؤزة راطرتووة. كةثرةي هةَلنةطرتووة

الفاوطيَرِةوةيةكي كة بةوثةرِي ليَهاتووييةوة ليَياداوة، لة زةبر و  كةثرةكة لة ليَذاييةك دروست كراوة و
 .دادةكا، دةيثاريَزيَ زمةبارانيَكي بةخورِزياني ئةو الفاوانةي هاوينان ثاش هةر ليَ

خاكي حةوشةكةي رةقيَنة و . دوو ثريةدار خواروخيَض و طريَدار. حةوشةكةي تةنيا دوو ئةقاقياي تيَداية
تويَذيَكي زةردت ليَ ئةطةر بة نووكة داريَك بريِووشيَينَ، كة . بة زةمحةت طذ و طيايةكي ليَ شني دةبيَ

 .يةكة لة مل و قسلَ و رةطي هةموو طيايةك دةسووتييَنَدةردةكةويَ، كة تيَكةَلة
كةرِةي بةياني لة ويَستطةي شةمةندةفةرةوة وةرِيَ . تؤبيَي كورِي ديظاييكا، لة ئاسنةرِيَ دامةزراوة

بةدةم . توورةكةيةكي كةلوثةل بة كؤَليدا دةدا و كوتكيَكي دةستك دريَذيش بة دةستةوة. دةكةويَ
جؤريَك دةرِوا كة هةميشة ثيَيةكي لةمبةرةي ئاسنةرِيَيةكةي و ئةويديكةي  ئاسنةرِيَيةكةدا دةرِوا،

. كة دةطاتة ئةو شويَنةي هةردووسةري ئاسنةكة طةيشتوونةوة يةك، كوتكيَكي ليَ دةدا. لةوبةرةوة
ديسان وةرِيَ دةكةويَتةوة و ديسان كة طةيشتةوة شويَنيَك . ئةو دةنطةي ليَي هةَلدةسيتَ، ئاسايية

ديسان كوتكيَكي ليَ دةداتةوة و، ئةطةر دةنطةكةي جؤريَك بوو نةكان طةيشتوونةوة يةك، سةري ئاس
كة ثيَي وابيَ مؤرةيةكي شل بووةتةوة، مؤرة شلةوةبووةكةي دةدؤزيَتةوة و، ئامرازيَك لة توورةكةكةي 

ك دادةدا، ديسان كوتك دةوةشيَنيَتةوة و، ضؤ. دةرديَينَ و توندي دةكاتةوة و ديسان دةكةويَتةوة ريَ
دةي باشة، ئةوةش كاريَكة . ، رؤذيَ ضةند هةزار جار دةنووشتيَتةوة و قيت دةبيَتةوةررؤذيَ هةزار جا

زستانان با و بؤران ليَي دةدا و رةقي هةَلدييَنَ و سةرمابردووي دةكا، . وةك باقي كارةكاني دنيا
 .هاوينانةش ئازاي ئةندامي شةآلَلي ئارةقة دةبيَ

بةرةبةري نيوةرِؤية دةطاتة يةكةم ثؤسيت . سةر شاني ضةثي ئاسنةرِيَيةكةدا دةرِواوة بة لة ويَستطة
قسان دةكا و لة سيَبةري لةويَ تؤزيَك لةطةلَ ذني ريَطةوانةكة . ريَطةوباني ناحيةي رؤشي ديَوديَ

وردي  كة بة مست لةتيَك ماماليطا و سةلكيَك ثياز: ئةقاقياكاندا دادةنيشيَ و نانةرِةقةكةي دةرديَينَ
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. دةكا و، تؤزيَك خويَ كة لة طؤشةي ثريَسكةكةيدا طريَي داوة و ماماليطا و ثيازةكةي تيَ وةردةدا
جاري واية، سةلكةسرييَكي ثيَية لة جيَي ثيازةكة و، هةنديَ جاريش تؤزيَك سةوزة لة جيَي 

ةَلك ئةو سةوزة و خكة بةهارداديَ و ئيرت هيض ثةيدا نابيَ بنيادةم بيخاتة بةر دداني، . هةردووكيان
 .طةآل ميَوةي بة دريَذايي زستان لة بن عةرزيدا بووة، دةريديَنن و لةطةلَ ماماليطاكةياني دةكةن
حةزي . كة بةرةو ويَستطةي شةمةندةفةرةكة ديَتةوة، تؤبيَي، بةسةر ئاسنةكةي ديكةدا دةطةرِيَتةوة

ي دةيدةنيَ، سيَ هيَندةي ئةو ئةمة. سةري مانطيَ يةك دوو قةرةثووَلي لة مسيت دةنيَن. ليَية
تةنانةت يةكشةممانةش . ثارةيةية كة بة ثاَلة و سةثاني يان بة رؤذنامةفرؤشنت لة شاريدا ثةيداي دةكرد

 .ثشوويةك نادا
بيَي بةثةلة كارةكةي تةواو دةكا و بةر لة سةعات ضواري عةسرىَ كةلوثةلةكان تؤ. ئاوايي ضؤلة

دادةطةرِيَ بةرةو مةخيانةي بؤكؤر و ضةند ثيَكيَك ئارةق فرِ ة و دةداتةوة بة ثاسةواني ئاسنةرِيَيةك
يكيَينَ و دةنطي ليَ ئينجا ديَتةوة ئاوايي و لة طةرِانةوةشدا مةست و سةرخؤش تيَي دةضر. دةكا

 .هةَلديَينَ
، رادةوةسيتَ و كآلوةكةي بةعةرزي دا دةدا و دةست دةكا قاميقاميهةنديَ جار كة دةطاتة بةردةرطاي 

 :ةثوتؤزبة ت
ئاطاداربة ها، من لةوانة ... ـ هؤي كويَخا، دةي با دةنطت بيَ، وةك بزامن دةتةويست شتيَكم ثيَ بَليَي

خؤم رؤَلةي حوكمةمت، . م بنيَريية سةري بيَ مببا بيَطاري بؤ ئاغا ملهورِةكةت بكةمنيم جةندةرمة
 تيَطةيشيت؟

سةير ئةوةية، ئةويش . دةكا قاميقامرِيش حةواَلةي ئةطةر ثيَكيَكي زياتر فرِ كردبيَ، ضةند جنيَوي تةرِوب
 .دةرةفةتي ناية، ضونكة ئيرت جَلةوي تؤبيَي لةدةست دةرضووة

 .تؤبيَي كة ئيرت تةواو لة ذيان لةطةلَ دايكي بيَزار بوو، بريي لة ذنهيَنان كردةوة
ةزةبر و طورجن و دةسيت ب. ئةويش ضووةتةوة سةر دايكي و وةك ئةو ورديلةية، بةآلم تؤكمة و بةهيَز

 .هةر دةَليَي هةتا ثشتةستؤي دةكشيَنضاوة كاَلةكانيشي 
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. ة كيَ ميَردي ثيَ دةكا؟ هةلينطي لة خؤي دا و ثيَنج ئاوايي ئةوالتر ذنيَكي بؤخؤي دؤزييةوةثيَت واي
. اتةوةخواردني بؤ ليَ دةنيَ و، تؤبيَي ضاوةرِيَية منداَلي بؤ خب. ريَك وةك خؤي ورديلة. ذنة ناوي باكاية

 .هةر لةم رؤذانةدا
 حةز دةكةي ذنةكةت ضةند منداَلت بؤ خباتةوة؟! ـ تؤبيَي

 .ـ ضةندي خوا بة قسمةتي بكا
 ـ جا بة ضييان طةورة دةكةي؟

 .ـ بةم دةستانة
لةبةر ئةوةي لة كةرِةي بةيانييةوة تا ئيَواريَ كوتك لة . دةستةكاني تؤبيَي قةَلشيو و طرنج طرجنن

ثيَسيت . هيض فاَلطرةوةيةك ناتوانيَ ضارةنووسي لة ناو لةثيدا خبويَنيَتةوة. كيَشيَئاسنةرِيَيةكة رادة
 .دةسيت لووس بووة و هةَلمساوة و بةردةوام دةقةَلشيَ و تويَ تويَ دةبيَ

جا دةَليَن، دةي ضيية، ئيَمة  .لة ئاوايي، خةَلكي خواي، ضةندي قوونرِووتر بن، مندالَ و ثاَليان زياترة
كة بوونة سيَ، جيَ و ريَ بؤ ضواريش دةبيَ، . نان بدةين، خؤ دةتوانني سيَيش نان بدةيندوو مندالَ 

ضيي لةويان زياد بوو، بة دةمي ئةميانةوةي دةكةين، دةكريَ ضيي لةبةر ئةويان مايةوة، بيكةينة بةر 
رِيَنةوة و، هاوينان دةتوانن بة قووني رووتي بسوو. بة هةزار وردكةنان و كؤنة و ثينةوثةرِؤ. ئةمةيان

 .زستانانيش دةخزيَنة ذووريَ و لة تةنيشت كوانووة نيوةطةرمةكة خؤيان هةر طةرم دةكةنةوة
 .ضوار ضيية، نؤ دانة... ـ ضوار مندالَ

منداَلت ثيَ زؤرة؟ تؤدؤر دة منداَلي هةية، بيَضكؤ يازدةي هةية، ماضيؤكا سيَزدةي ـ تيةح، ياني نؤ 
 .هةية، تازة ضواريشي مردوون

 :جوو، هةرا دةكاداكيَ دمياني تيؤر
. من نةمهيَشتووة ذنةكةم لة دوو زط زياتر بكا... ـ جا ديَن لة برسانيش هاوارتان ليَ هةَلدةسيتَ

 .كضيَك و كورِيَك، خآلس و ضوو و برِايةوة
 ـ ئةي ئةطةر مردن؟

 .ـ جا بؤ دةمرن؟ منداَلي من دةَليَي ثؤآلن
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* 
* 
* 

سةرمان قورس و بة ذان و دةموضاو بزرِكاو، بة ريز . ن دةكةوينهةموومان ئاهؤ دةطرين و بةجيَوبا
 .لةضاويان بردووين. دةماخنةويَنن

سةرمان لةسةر كؤشي دادةنيَ و شان و . وةك باي شةمالَ ديَ و دةمانطاتيَ. دةضنة شويَن ديظاييكا
خي دَلةوة بؤ يةك لة ناملمان دادةماَليَ و، جومطةي دةست و شامنان لة نيَو ثةجنةكانيدا دةطوشيَ و، 

 :بة يةكمان دةثارِيَتةوة
 لة ريَية ديم كيذؤَلةيةك

 لةبار بةرخؤَلةيةكناسك و 
 ناسكؤَلةتر لة ثةلكي طولَ
 كةضي دَلي ثرِ خةم و كولَ
 طومت بؤ كويَ؟ طوتي داية

 ئيرت دةرِؤم بؤ ئةو الية
 كة خؤرةتاوي ليَ هةَلديَ

 لةويَ خةمم هةَلدةرِيَذم
 يَذمدةرد و برك و ذان دةن
 ئازار و ذاني منداآلن

 هيي ساوايان، كورِ و كاآلن
 تا هةرضي زوو ضاك ببنةوة

 لة نةخؤشي ثاك ببنةوة
 بضنةوة بؤ ياري و طةمة

 دوور بن لة ضيي دةرد و خةمة 
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 وةك شةومني سةر ثةلكي طولَ
 روخسار طةش و شادي لة دلَ

 بةيان ضاويان وةك ئةستيَرةي
 لة دوور رِا بيَ ترووسكةيان

 يان بة خةندة بيَ، ديساليَو
 بؤ خاتري حةزرةتي عيسا

 
ئيَمةش هةر وا . دايكم ضيي هةيةتي و نيةتي، لة مسيت ديظاييكاي دةنيَ و بةرِيَي دةكاتةوة

ئةوةندة . سةعاتيَك، دووان، جاري واية يةك دوو رؤذ و جاريش هةية حةفتةيةك. بةجيَوبان دةكةوين
 . و، واي ليَ ديَ ضاك دةبينةوة و دةتوانني هةستينة ثيَتا لة نةخؤشييةكة وةرِةز دةبني دةكةوين،

. هاوين كة داديَ، منداَلي طوند هةموو طرانةتا و نؤبةتيَ دةطرن. برِيوين برِسيت ليَ" تا"
دكتؤر . هيض شتيَكيشمان نيية ثيَشي بطرين. نةخؤشييةكة لة زؤنطاوةوة ديَ و بةرؤكمان دةطريَ

رة طةرديَك كة ثيَي دةَليَن طةنيَ طةنيَ، دةكريَ خؤي ليَ رزطار بة قسةي خؤي دةَليَ، بة جؤطانضؤ 
هةَلبةت دوو سيَ قوتووي بةتالَ نةبيَ هيضي . ثيَشم واية بنكةي لةشساغي ئةو طةردةي نيية. بكةي

ئيَستا جاَلجاَلؤكة زاركةكةياني تةنيوة و . ئةوانةش سةردةمانيَك مةَلهةم و شيت وا بوون. ليَ نيية
. يارة لة شاري ضةندي بتهةويَ طةردي طةنيَ طةنيَ هةيةد. يشتووة و رةش هةَلطةرِاونخؤَليان ليَ ن

ئةطةر راستيت دةويَ، ساَليَ جاريَك ضةند قوتووةك . بةآلم ئةوةندة طرانة، بؤوةي نابيَ بةاليدا برِؤي
وان طةردة بةشي هةمو وبنكة، بؤ ئةوةي ئةديَننة بنكةي لةشساغييةكة و، سريِةش ليَثرسراوةكةي 

بة خةَلكي . بكا، هةنديَ طةض دةكرِيَ و تيَي دةكا و بة مل ئةو ماآلنةيدا دةدا، كة منداَليان نةخؤشة
 . ديكةشي دةدا

سريِةش لة بري طةنيَ طةنيَ، . منداَليان قةت تووشي نؤبةتيَ نابيَقةشة بؤلبؤك و مةخيانةضييةكان، 
تيَكةَلةي طةنيَ طةنيَ و طةضةكة . تؤر طانضؤهيَلكةمريشكي تازة لة خةَلكةكة دةستيَينَ بؤ خؤي و دك
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هةر دةخيؤيةوة . ار تاَلةوةك كلكةم. دةبيَ لة دةفريَكي طةورةي ثرِ ئاودا بطرييةوة و هةَليقورِيَين
 .هيض، زةمحةتيَكي بيَ سوود... ضما طةدةي بنيادةم ثيَي رادةطرييَ؟. ةيةودةيهيَن

 .بكوَليَين زؤر باشرتة "بي" ـ 
مان بييةكي ئاخر لة دةم بريةكةي ماَلةوة. قؤ ضةند تويَكَليَك لة بييةكة هةَلدةكةنيَديظاييكا بة ضة

ديظاييكا تويَكَلي . مي قةَلةوقةَلةوي ثشت خاَلخاَلي سثي لةسةريان دةتليَنةوةكر. زؤر طةورةي ليَية
قوَلت كة  سيَ. بييةكة ورد دةكا و دةيهارِيَ و لة تةنةكةيةكي دةكا و لةسةر ئاطري دادةنيَ بكوَليَ

 .كوَلي، دايدةطريَ فيَنك بيَتةوة
 .ـ خبؤوة دارية
 ـ ضةند قوم؟

 .ـ ضةندي توانيت
تيةح خواية ضةندة . كؤ دةكاتةوة( ميَكووك)دةضيَ لة باغ و دةشيتَ دةطةرِيَ و طةآلي ميَمووك 

 ديظاييكا دوو طةآلي ديَينَ و لةسةر مةضةكمان ريَك لةسةر. مانطاش ملؤزي بؤ نابا. ناخؤشة
بةآلم . بنيادةم لة ثيَشدا هةست بة هيض ناكا. جومطةكةي دادةنيَ و بة قوماشيَك توند دةيثيَضيَ
ئةو طيا تووكليَكراوة دةست دةكا بة برذاندني . سةعاتيَك دواتر، ئةو جيَية دةست دةكا بة برذانةوة

 .تا مؤخي ئيَسقانت دةبرذيَتةوة. ثيَسيت بنيادةم
 ـ ض هةستيَكت هةية دارية؟

 .ةبرذيَتةوة ثووريَـ د
 .ـ ئةطةر دةبرذيَتةوة، نيشانةي ئةوةية ضاك دةبيتةوة

 .ـ ئيدي خؤم راناطرم
 .ـ دةبيَ خؤ راطري
طةآل ميَكووكةكةي لةسةر الدةبةين، ثيَستةكةي سوور هةَلطةرِاوة و هةَلمساوة و . ثةرِؤكة كراوةتةوة

جاري واية . ئةو برينةمشان ثيَوةية حةفتةيةكي تةواو. جيَي طةآلكة تةواو بووةتة برين. قةَلشيوة
 .لةسةر هةستني، ميَش ليَي نةنيشيَ. زياتريش
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 .ـ من برينةكةم قةمتاغةي بةستووة
 .نةكةي هةَليكةني

 .ـ نا هةَليناكةمن
. ميوانتةجيَي برينةكة تا هةتاية . لة بنةوة ثيَستيَكي سثيي تازة ديارة. قةمتاغةكة خؤي بةري دةدا

 .سيت تايةكةمان لةكؤلَ بووةتةوةئةي تايةكة؟ هةر بةرا
ئةوةش . ثووكمان هةو دةكا. هيَشتا لة ميَذ نيية تايةكةمان لةكؤلَ بووةتةوة، ئةوجار قارضك دةطرين

ئةودةمة قورِمان بةسةري دةبيَ كة ثووكمان زيثكةي سةرسثيي هيَندةي سةري . زؤر طرينط نيية
زاري بنيادةم . زيثكةي ديكة سةردةرديَينَ قيوة،هيَشتا ئةوةيان نةتة. دةنكة شقارتةيةك دةردةكا

طؤشتةكة، كة نةخؤشة و ذانيش دةكا، دةرِزيَ و لة بنييةوة تويَذيَكي ديكة . هةمووي دةبيَتة برين
. ددانةكانيش هةموو ذان دةكةن: ئةوةي ذان دةكا، هةر طؤشتةكة نيية. دةردةكا، لةوي ئةوةَلي خراثرت

 .رةطي ددانيش ضلَ دةدا
بةردةوام ليَومان بة زمان تةرِ . ثيَرتيايش هةر وا. وة لة ثةيتا دووعامان بؤ دةكاديظاييكاش ئة

. تا واي ليَ ديَ شةكةت دةبني و خةومان ليَ دةكةويَ. بةياني تا شةويَ ئةوة كار و ثيشةمانة. دةكةين
. ةكةينبةآلم ديسان لةبةر ذان و ئازار لة خةو رادةضَلةكني، لةسةر دؤشةطةكةمان تةنيشتاوتةنيشت د

 .ديسان خةومان ليَ دةكةويَتةوة، بةآلم ض خةوتنيَك
تؤوي نةخؤشييةكة، با لةطةلَ خؤي دةيهيَينَ و دةيبا . وردة وردة، قارضك و بؤقذةكةش ليَمان دةبيَتةوة

 .بؤ طةرِةكةكاني ديكةي ئاوةداني
 بةسةرماندا ماوةتةوة، جوان نيية، ناخيوازن؟كضيَكمان هةية، 

 .خةمي دَلي بؤ هةَلدةرِيَذينثريَسكةي دَلماني بؤ دةكةينةوة و، . ةكةينةوةديظاييكا ئاطادار د
. شةربةتيَك دةطريَتةوة و دووعاي لةسةر دةخوييَنَ. ديظاييكا دةست دةكا بة زيكر و تةسبيحات

 .ديظاييكا  و كضةش هةروادايكي كضة دَلي تةنط دةبيَ، 
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 .بةري رؤذئاواوة ديَن خوازبيَنيكةر لة جادةكاني: ديظاييكا ثيَيان دةَليَ
بةآلم ئةو . جاري واش هةية نةخيَر. جاري واية هةر بةراسيت خوازبيَنيكةريشيان بؤ ثةيدا دةبيَ

ذنانةي كضي عازةبيان هةية و، دواتريش ئةوةندة دةميَننةوة تا دةترشيَن، قةت بيَهيوا نابن و 
 .باوةرِيان بة نوشتة و جادووةكاني ثريةذنة هةر دةميَينَ

كضيَكي زؤر جوان . ي ديظاييكا زؤر زؤر دوور رؤيوة و طةيشتووةتة دوورترين ئاوةدانييةكانشؤرةت
جطة لة جواني و ناسكييةكةي، سندووقيَك ثرِ لة جلوبةرط و قوماشي جوانيشي . ميَردي كردووة

 زةوي و زار و ثاتالَ و زؤر شيت: سةرجيازي زؤر باشيشي ثيَية. لةطةلَ خؤي بردووةتة ماَلي ميَرد
. بنيادةم سةري سوورِ دةميَينَ، ضونكة ضةرخي طةردوون ضؤني كةيفي ليَ بيَ وا دةسوورِيَ. ديكة

جيَوباني زاوايةتييان كؤ نةكردووةتةوة، كة بووكيَ لةبةر ضاوي زاوا دةكةويَ و، هيَشتا زرم و هيَشتا 
 .كة كةوتووةكوتي هةَلثةرِكيَ و شايي لة طويَضكةي خةَلكةكةداية، كة زاوا وةشويَن ذني دي

ليَرةش دةبيَ را بكةن بة شويَن ديظاييكادا، كة بةَليَ بيَ و سيحر و جادوو بكا، بةشكم تةليسمي 
 .خةنيمةكاني بووكيَ بةتالَ ببنةوة

 .ئيرت ديظاييكاش ئاوا ذياني خؤي هةَلدةسوورِيَينَ
* 
* 
* 

كةي و سيَ كورِةكةيان و بابا ماضيؤكا و ثريةذنة. بنةماَلةي مةضيؤكا، حةظدة كةسن لة ذووريَكدان
وةك تةرةي كاَلةكة . بووك و نةوةكانيان، جا بة كورِ و كضةوة و بة تةمةني جياجيا، بست و نيوبست

بةآلم ذوورةكاني ديكة، زستانان مةرِ و ماآلتي تيَ . خانووةكةيان طةورةية. بةسةر يةكدا كةوتوون
 .و قةَلةويان بيَبؤ ئةوةي لة جيَي نةرم و طةرمدا بةرخؤَلةي جوان . دةكةن
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. باَلنجيان بة ديوارةوة ناوة. كةوَلي مةرِيان راخستووة. ذوورةكانيان تةخيت خةويان تيَدا نيية
. تةزووي سةرماي زستان نةيةتة ذووريَثةجنةرةكانيان بزماررِيَذ كردووة بؤ ئةوةي هةر نةكريَنةوة و، 

. ةكانيان درةنطرت خراث بنلةسةر كةوَلةكان دةخةن، ئةويش رووت و قووت، بؤ ئةوةي كراس
بؤني كةشك و . هةمووشيان بؤني ثةنرييان ليَ ديَ. هةر كامة و كراسيَك. كراسيشيان زؤر نيية

 .خوريي تةرِيشيان ليَ ديَ
دَلت ضووةتة سةر كضؤَلةيةك، كة هةر سةيرت ناكا؟ ئاخر بنيادةم ضةندي كورِي باشيش بيَ، 

دةي باشة، هةَلدةسيت دةضيية ماَلي ... جوان و ئازا نييةديسانيش ناتوانيَ بَليَ كةس هيَندةي ئةو 
 :ديظاييكا

 .ـ قورِي كويَ وةسةرخؤم بكةم ديظاييكا؟ كضةتيوةي ماضيؤكا هةر بة سةيةكيشم دانانيَ
 ـ كامةيان؟

 .ـ ثاراس كيظا
يَ بةآلم قسةي خؤمشان بيَ، بَل. نةنة ديظاييكا ضيي لةدةسيت بيَ بؤتي دةكا. ـ كورِة خةمت نةبيَ نا

 بزامن كويَي ثاراس كيظات كةوتووةتة بةر دلَ؟ لةوت جوانرت طري نةكةوتووة؟
 .ـ ئةطةر راستيت دةويَ نةنة ديظاييكا، نةوةآل

* 
* 
* 

دوا هةناسةكاني ثاش ئةو نةخؤشيية دوودرودريَذة، هةموومان دَلنياين ئيرت . دايكم خةريكة دةمريَ
ليَوي ئاوساون و . رؤذة هةر دةميشي نةجووآلندووة ئةوة ضةند. ئيرت زمانيشي ناطةرِيَ. ذيانيَيت

سينطي هةر . بة زةمحةت بةحالَ دةيانبزويَينَ، بؤ ئةوةي تيَمان بطةيةنيَ قوميَ ئاوي دةويَ. قةَلشيون
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شةوانة تا بةياني مؤم . شةو و رؤذ لة ذوور سةري شةوخنووني دةكيَشني و ئاطامان ليَيةتي. لرخةي ديَ
 .امن ئةوةندةيان بيَخةوي ضيَشتووة، وةطيان هاتوون و ئيرت خواخوايانة مبريَدةئاييسيَنني و خوشكةك

ضووةتة الي دارفرؤش و نرخي ئةو تةختةيةي لةطةلَ برِيوةتةوة كة ئيَستا نا سةعاتيَكي دي، يان باوكم 
 .ضةند رؤذي تر بؤ دروستكردني خاض ثيَويستمان دةبيَ

ئيدي كة بنيادةم ضةندي ضةند مانطان . ك حةسانةوةيةئيرت ئيَستا مردن بؤ وي جؤريَ. دايكم دةمريَ
لة ماَلةوة لةسةر طازةراي ثشت بكةويَ و بة دةست ئةمديوئةوديوي بكةن و بة حاستةم هةناسةي 

 .ذيان بؤ وي نة تامي ماوة و نة ئاسانيشةبيَتة دةريَ و، هةر لة ئيَستاوة دةسيت كردبيَ بة دارِزين، 
وةي . خةريكة دةسيت رادةوةشييَنَ. ئةوةتا وا ضاوي هةَلديَينَ.... امريَبةآلم بةو حاَلةشةوة دايكم ن

 :باوكة، كورِة خؤ قسة دةكا
 .ـ شتيَكم بدةنيَ بيخؤم

خواردنيَكي بؤ دروست دةكةين، سةعاتيَكي ثيَ دةضيَ و سةعاتيَكي ديكةش و، دايكم ديسان داواي 
 .خواردن دةكاتةوة

دةست بة ديوارانةوة دةطريَ و هةَلدةسيتَ و بة ذووريَدا  .طةرِيَتةرِاييةك لة بن ثيَسيت دةوردة وردة 
دةضيَتة بةر دةرطا رادةوةسيتَ و دةضيَ لة بةرهةيوانيَ رادةوةسيتَ و ثالَ وة ئةستوندةكةكان . دةطةرِيَ

 .موعجيزةيةك بووة. ئيرت ئةذنؤي نانوشتيَنةوة. دةدا
. ثيَكةنني و زةردةخةنةي لة ليَوي نارِةويَ دايكم ثيَش نةخؤشكةوتنةكةي قةت ثيَنةدةكةني، ئيَستا

 .ريَك ئةو دةموساتةي دةستمان ليَ شوشتبوو، طياني وةبةر هاتةوة و ديسان ذيايةوة
ديظاييكا لة طانضؤ . دكتؤر طانضؤ ضيي نةماوة جووتيَ شاخي لوول و جواني لة نيَوضاواني برِويَ

 ...زياترسةرسوورِماوتر و دةروجريان لةو 
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دةَليَي دايكم لة . هةموو سةريان لةوة سوورِ ماوة و دةستة دةستة ديَنة سةرداني خةَلكي خواي
نازانيَ . دايكم وةآلمي ئةو هةمووة ثرسيارةي خةَلكي ثيَ نادريَتةوة. دنيايةكي ديكةوة هاتووةتةوة

ش بةآلم ئةوة. ماوةيةكي زؤر زؤر ئاطاي لةخؤي نةبووةهةر ئةوةندة دةزانيَ، . ضييان جواب بداتةوة
 :دةزانيَ لة دريَذايي ئةو ماوةيةدا، بؤ تاقة ساتيَكيش ضيية بيَهيوايي بة دلَ و ميَشكيدا نةهاتووة

ضما دةمتواني بياندةمة دةست . هةردةبوو ضاك ببمةوة ئاطام ليَيان بيَ. ك منداَلم هةيةيَـ من كؤش
ووماني بؤ دةكردن؟ لةو يةكيَكي دي؟ كيَ تةرِ و وشكي كردبانةوة؟ كيَ بةسةريان راطةيباية؟ كيَ در

ئةوة . بريم لة هةموو شتيَك كردةوة مردن نةبيَ. ماوةي نةخؤشييةمدا بريم لة زؤر شت كردةوة
خؤ ئةطةر ليَم . بة تةنيشتمدا تيَثةرِي و نةيديتم. دةركةوت كة مةرطيش بريي لة من نةكردبؤوة

رسيَ و بةردةوام بري لة مةرط بثرسن، دةَليَم بنيادةميَكي تةمةني زؤر نةبيَ، بيَت و لةمةرط نةت
دةي بؤ دةبوو من بري لة مردن بكةمةوة؟ هةر بريم الي ذيامن ... نةكاتةوة، مةحاَلة بة نةخؤشي مبريَ

 .ئاخ، ذيان ضةندة خؤش و باشة. ذيان لةطةلَ منداَلةكامن. بوو
 .زةرديَكي مةيلةورِةش. دةموضاوة رةقةَلةكةي زةردهةَلطةرِاوة

با ... ةكةن و طويَيان لة قسةكاني دةبيَ و شانيَك هةَلدةتةكيَنن و، ئيدي دةرِؤنخةَلكي خواي سةيري د
 .برِؤن

بةآلم دةَليَي ضاكبوونةوةي دايكم، نةطبةتيي بؤ من بةدواوة بوو، ضونكة ريَك ضةند رؤذيَك دواتر، من 
 .نةخؤش كةومت

و بةو حاَلةشةوة هةست دةكةم  لة جيَي خؤم نابزووم. جاريَك سةرم ذان دةكا و جاريَ قاضةكامن ديَشيَن
 .وردة ودة ئيشتيام كويَر دةبيَتةوة و، بيَزم لة هةموو شتيَك هةَلدةسيتَ. وةختة لة شةكةتييان مبرم
 .ئيَستا ئيدي ناتوامن هةر جبووَليَم. ورطم هةستاوة و بةردةوام با دةكا. حةزم ناضيَتة هيض شتيَك

 .انضؤباوكم لة باوةشم دةكا و دةمباتة الي دكتؤر ط
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كاري باشرتت لةدةست نةدةهات؟  ـ ضيتة ريوةَلة؟ ميَشوولة شةقي تيَهةَلداوي؟ نةخؤش كةوتووي؟
 هةر دةبيَ هاوارت ليَ هةسيتَ؟

. ة ثةجنةي زرم زرم لة زطم دةدالةسةر تةختةكة دريَذم دةكا و ب. كراسةكةم تا بن ضةناطةم هةَلدةداتةوة
 .م وةك دةهؤَلي ليَ هاتووةزط

 .او بكة و بيدةية خبواتةوةـ ئةوة لة ئ
طةردةكة لة ئاو دةكا و ئةوةندةي تيَك وةردةدا، تا وةك . باوكم بة كؤلَ خؤميدا دةدا و دةمباتةوة ماَليَ

 .قسآلو سثي دةبيَ
 .ـ هةَليقورِيَنة دارية

 .دةيهيَنمةوة. دلَ و رخيؤَلةم تيَكةلَ ديَ. دةَليَي قوزةَلقورتة. يةكبني بة سةرمييةوة دةنيَم
بةآلم ضةندي . ذةكاني دواتريش، ئةو طةرداوةي دكتؤر طانضؤ رايسثاردووة، هةر دةرخواردم دةدريَرؤ

 .ئةو ذةهري مارة ثرت دةخؤمةوة، لةشساغيم ثرت تيَك دةضيَ
بةو ثةجنانةي كة دةَليَي ضنجرِووكي هةَلؤن، لة ثشتم ئةويش . ئاخرييةكةي ثةنا دةبةنة بةر ديظاييكا

ا دةباتةوة بةر شيَوازةكاني ثةننازانيَ ض دةرديَكمة، هةر بؤية . بن باَلم دادةماَليَنيَوطةلَ و . بةردةبيَ
 :خؤي

 داوا. دةمبةنة نيَو رارِةوةكة و لة تةنيشت كوانووةكةوة لةسةر باوةشيَك كا و كَلؤش دريَذم دةكةن
. دةكاتة دةسك ثليَتةكة دةكاتة شتيَكي وةك تاوة و، داريَكيشي بؤ. دةكا لةتة تةنةكةيةكي بؤ بيَنن

قورقومشةكة طةيشت و ديظاييكا ضةند لةتيَكي . ئينجا باوكم دةنيَريَ لةتيَ قورقوشم بكرِيَ و بؤي بيَينَ
مةجنةَليَكي طةورةي ئاويش لة . لة تاوة دةسكردةكةي دةخا و دايدةنيَ لةسةر ئاطرةكة بتويَتةوة

قورقومشةكة رةق دةبيَتةوة و ديظاييكا . تةنيشت منةوة دادةنيَ بؤ ئةوةي قورقومشة تواوةكةي تيَ خبا
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قورقومشةكان ثاش توانةوة و توندبوونةوة دروسيت دةكةن، جؤري لة رووي ئةو سةر و بيضمانةي 
 .نةخؤشييةكة و دةرمانةكةي دةدؤزيَتةوة

ثريةي جادووباز لة ئاوةكةي دةخا قورقومشةكة هةر ويَك ديَتةوة و لة . ئةوة قورقومشةكة تواوةتةوة
 .لةتيَكي بؤ الي من ديَ و بة دةموضاومةوة دةنووسيَ. ضزةيةكي ديَ و دةتةقيَ ئاوةكةدا

ريَك وةك . نةخؤشييةكةم، وةك ضؤن ئاطريَكي بة ئاويدا بكةن، دامركاوة و رؤيشت و نةما
 ...نةخؤشييةكةي دايكم

م بة من كة هيض برِوا. عةجةب بيذييةكة. ئةو ديظاييكاية دةسيت شةيتاني لة ثشتةوةرِا بةستووة
بةآلم وةختيَك ذان و ئازار . ةطويَدا ناضيَدايكم كة ئةو قسة ثرِوثووضانةي ب. نوشتة و جادووان نيية

 .تةنط بة بنيادةم هةَلدةضينَ، باوةرِ بة هةموو ثرِوثووضيَك دةكا
* 
* 
* 

 .ةكةي كليَسا، دَلي ضووةتة سةر يةكيَك لة كضةكاني طوندةكةي دراوسيَمانشينطيَرِفلؤريا فلؤكا ـ 
لةبةر ميحرابي . ، يةكيَكي رةقةَلةي ريوةَلةي دةموضاو ضرضةية، نؤبةتيَ جطةري دةتويَنيَتةوة شينطيَرِ

زماني دةَليَي هةساني شةيتانة هيَندة لووسة و، . كليَسا طؤراني دةَليَ و دةنطيَكي زؤر خؤشي هةية
و بيكةنة سكرتيَري ضيي نةمابو. جطة لةوةش، ئةوةندة طةرموطورِة لة ئاوةدانيدا هةر مةثرسة

 .قاميقاميناوةندةكةي 
يةكةميان ئةوةية كة هةموو : بةآلم دوو خةمي طةورةي هةية، كة خورد و خةويان ليَ تالَ كردووة

كضةكان دةزانن فلؤريا خيَر لة الويَتيي خؤي نابيينَ و مةرط بؤسةي بؤ ناوةتةوة، هةر بؤية هيضيان 
راستة داهاتيَكي باشي هةية، بةآلم . يَكة و هيضي دييَرِشينطخؤشي بكوذيَ هةر . ميَردي ثيَ ناكةن
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ثياو بواية و هةر نةبيَ تؤزيَك ثارةي ثاشةكةوت كردبا، ديسان دةيتواني ئةطةر . ئةوة بةس نيية
تةماحي ئةوة بنيَتة بةر كضيَك، كة ئةوة نةخؤشة و تةمةنيَكي واي نةماوة، هةر نةبيَ كضة دةبيَتة 

، قيت و قنج دةبؤوة و باري قاميقاميياني ئةطةر توانيباي ببيَتة سكرتيَري . بيَوةذنيَكي دةوَلةمةند
ذيكاستانسكؤ، مريزاكةي ئيَستاي : بةآلم بؤ نةطبةتي، جيَي سكرتيَري ضؤل نيية. ذياني دةطؤرِا

ينَ و يَ، راستة كةسيَكي لةشساغ نيية، بةآلم هةرضؤنيَك بيَ ئةركة ئيدارييةكاني باش رادةثةرِقاميقامي
شينطيَرِةكةي كليَسا سكرتيَرةكة ديارة هيض دوور نيية ئةمرِؤ و سبةي . ت بة بةرثرسيارةتي دةكاهةس

ياني دوور نيية ئةمرِؤ نا سبةي، . بةآلم لةوانةشة ثيَضةوانة بيَتةوة. ذيان و ريَكةوتة ئيرت. بنيَذيَ
 .ةي بةتالَ بكاتةوةستانسكؤ ناوي شينطيَرِةكة لة دةفتةري ئاماري مردوواندا بنووسيَ و تةسكةرةك

 .ئةوة قسةي خةَلكي ئاوايني و هةر كةسة و جؤريَك دةيكا
ئةويش ئةوةية، بة . فكريَكي سةير و سةمةرة كةوتووةتة ميَشكي شينطيَرِةكةوة و، بةرؤكي بةرنادا

 .زووتر مبريَينَ قاميقامينوشتة و جادووان مريزاكةي 
 .يكا و، بة تيَر و تةسةلي قسةي بؤ كردووةزؤر جاران نيوةي شةويَ هةستاوة ضووةتة الي ديظاي

 :ديظاييكا ثيَي طوتووة
ئةوة نةطبةتييةكي طةورةية بنيادةم بة . تا ئيَستا جادووم لةكةس نةكردووة مبريَ. ـ ئةوة طاَلتة نيية

ر خاتري بةآلم لةبةر خاتري تؤ، ئةطةر ثارةيةكي باشيش بدةي، لةبة. تةليسم و جادوو يةكيَك بكوذيَ
 .يَ با بيبَ، ضشتؤ ض دةب

شينطيَرِ دةكةويَتة ريَ و دةضيَ ثارة لة يةكيَك لة بانكةكاني شاري قةرز دةكا و ديَتةوة دةيداتة 
 .ديظاييكا

ة هةموو جا ئيدي ضؤن بوو ك. بةآلم هةر خؤي و شينطيَرِ ئاطادارن. ديظاييكا دةست بةكار دةبيَ
ينطيَرِ خؤي قسةي تيَدا رانةوةستابيَ و زمان لةوانةية ش. ئاوايي ثيَيان زانييةوة، هةر خوا دةزانيَ
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خؤ ئةطةر ثيَي خؤش . ضونكة ديظاييكا خؤي لةو شتانةدا هةر دةَليَي زاريت دادووريوة. بةهاوار بيَ
قورقومشيشي لة طةرووي بكةن لة سةر نةبيَ، ئيزراييليش ناتوانيَ قسةيةكي لة بن زاري دةركيَشيَ و، 

 .رناثةرِيَجادووةكاني، قسةيةكي لة زاري دة
لة الي ويَستطةي شةمةندةفةرةكةوة، لة داويَين طردةكة، طؤرِستانةكةي ئاوايي هةَلكةوتووة، كة لة 

ريَك ضةند هةنطاويَك لةوبةري ئاسنةرِيَيةكةوة، ثيَنج يان . ساَلي كؤليَراكةدا دوو ئةوةندة طةورة بؤوة
دةَليَن ئةم . دار دروست كراوة شةش شةقاو ئةوالتري، كؤنة كليَساكةي طؤرِستاني ليَية، كة بة

كليَساية زؤر ثيَش ئةوةي توركةكان بةسةر ئةوبةري دانوبدا زالَ بن، بة دةسيت يةكيَك لة 
ئيمانداران لة ضلةي . دةسرتِةنطينةكاني ثاَليظيَنا، تةنيا لة ضَلوضيَو و داري يةك درةخت دروست كراوة

َلةكةكةي دانوبدا ثةرِيونةتةوة و لةتكةدارةكانيان ةزستانيَدا دوو جاران بة خيَشكةكانيان بةسةر بةست
ئينجا كابراي دةسرتِةنطني هاتووة و ليَكي بةستوون و، ئينجا دةسرتِةنطينيَكي ديكة هيَناوةتة ئيَرة، 

 .هاتووة و ئةو شةمايالنةي بة ديوارةكانةوةن، ثيَوةي هةَلواسيون
وةك بَليَي ئةودةم ئاواييةكة . جيَيان دةبيَتةوةئةوثةرِةكةي بيست كةسيَك تيَيدا . كليَساكة زؤر بضووكة

ديوارةكاني كةَلةكة بووة، واي ليَ  ئةو طَلةي لةطةلَ تيَثةرِيين ساَلةكاندا لة ثشت. هةر ئةوةندة بوون
ئيَستاش هةر لةو سؤنطةيةوة لة يةكةم رؤذةكاني دانراني جوانرت . كردووة ثيَت وابيَ كليَساكة رؤضووة

ي دةم ئاسنةرِيَيةكة ةثووانةي هةموو شةويَ لةسةر ديرةكي تةلي تةلةفؤخنانةئةو كوندةث... ديارة
هةَلدةنيشن و، لة ضةقي تاريكةسةالتةكةدا بة دةنطة شوومةكةيان دةخويَنن، لة نيَو برجي كليَساكةدا 

و منداَليَك دةضيَتة سةر برجةكة ... ئةو كليَساية تةنيا ثرسةي تيَدا دادةنريَ... هيَالنةيان كردووة
رووناكايي رؤذةكة طيَذ و كوندةكان هةترةكضوو دةردةثةرِنة دةريَ و، . زةنطي كليَساكة رادةوةشيَينَ

 .ويَذيان دةكا و، ضاويان بة شةوارة دةخا
 .كؤتةَلةكان مؤركة خواردووني و دايرِزاندوون
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 .لة ئاوايي، كورِيذطةيةك مردووة
 .طوت دووعاطري بووةدةت. زاري هةَلنةدةثضرِابةستةزمانة دوو حةفتة بوو 

دايك و باوك و خزم و كةس و كار  و ئاشنا و رؤشنا بةدواي قةشةدا، هةتا طؤرِستان لةطةلَ تةرمةكة 
كة دةضنة نيَو كليَسا، مؤمةكان دادةطريسيَنن و لة ثرِ هةموو سةريان سوورِ . هاتوونةتة طؤرِستان

. اكةوة هةَلواسراوة، هيض كام ضاويان نييةئةو ثياوضاكانةي كؤتةَلةكانيان بة ديواري كليَس: دةميَينَ
 .يةكيَك هاتووة و بة نووكي ضةقؤ ضاوي هةموواني دةرهيَناوة

 تؤ بَليَي كيَ واي كردبيَ؟. خوا ثةنا بة: قةشة بري دةكاتةوة
هةموو فكريان بؤ ديظاييكا . هيض كاميان ضاويان نيية. ثياوضاك و حةوارييةكان هةموو كويَر كراون

 .دةضيَ
 .ئةو ضاوي ثياوضاكةكاني دةرهيَناوة. اري ديظاييكايةكار ك

قؤَلرتِ راكيَش راكيَش ديَنيَتة ثؤليسخانة و تيَهةَلدانيَكي باشي تيَهةَلدةدا و بة نيكؤالي ميَلؤضل، ثرية
هةرِةشةي ليَ دةكا، كة ئةطةر حاشاي ليَ بكا، بة . مست و ثيَلةقة ثشيت لة زطي نةرمرت دةكا

 .مستان دةيكوذيَ
 :ييكا شيت وا ناَليَديظا

مبكوذة و طوناحيَكي ديكة . خؤ ثيَم طوتي من وام نةكردووة. ـ من ضاوي ثياوضاكامن دةرنةهيَناوة
دةي بؤ راوةستاون و دةستةوستانن؟ ياآل ... خبةرة سةر تاوانةكاني ديكةتان، بةآلم هةر ئةوةية طومت

وةك قابيل كة هابيل بة كؤلَ . ؤشم بكةندةي، مبكوذن و ناضار بن رؤذي قيامةتيَ تاهةتاية لة قةآلند
 .دةطيَرِيَ

 .ميَلؤضل دَلي بةوةندة خؤشة كة شاني ثريةذنة بطريَ و، فرِيَي بداتة نيَو خاك و خؤَلةكةي دةريَ
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ديظاييكا بة لؤذةلؤذ خؤي دةطةيةنيَتةوة ماَليَ و ضةند رؤذيَك دةكةويَ و ضاك دةبيَتةوة، بةآلم ئةو 
بةو هةمووة اندا ضاويان شني بوو، ثاش ئةوةي بة نووكة ضةقؤ دةرهيَنران، ثياوضاكانةي لة كؤتةَلةك

 .ثريؤزي و هةرِوطيظةيانةوة، هةر وا سةكةت مانةوةوة و مانةوة
. بة دةردي جةنابي دؤميرتسكؤ، ئةطةر ئةوانة ثريوثياوضاكن و با بةرِةي خؤيان لة قورِيَ بيَننة دةريَ

 .وة ئيَمةي داماوين، بؤ دينت هةر دةبيَ ضاومان هةبيَئة. ئةوان بةبيَ ضاويش دةتوانن ببينن
* 
* 
* 

ثاش ئةو ئاذاوةيةي كةوتة طوندان، وةختيَك، كة ئيرت طوللةبارانكراوةكان دةبواية لة طؤرِةبةكؤمةَلة 
و، ديسان طذوطيا لةسةر ئةو طؤرِانة روابيَ و سيس بووبيَتةوة و  *بيَ كيَل و خاضةكاندا تةواو ثوابيَن

ة خؤلَ، وةختيَك كة رزطاربووةكان بة ئيَسك و ثرووسكي هارِدراوةوة لة زيندان و بووبيَتةو
كابرايةكي ضوارشانةي سوورهول، كة مسيََلي دةتطوت كلكة  سياضاَلةكانةوة طةرِانةوة ماَليَ، شةويَكيان

 .دووثشكة، بة جانتايةكي بضووكةوة لة شةمةندةفةر دابةزي
ييةوة بة دةم دانووبدا كةوتة ريَ و كابرا قذسوورةكة لة ويَستطةكة شةمةندةفةر، بة ثةجنةرة رووناكةكان

 .دةوربةر تاريكي بوو و شةو. ويَستطةكة لةبةر تيشكي ضرا اللةيةكي بضووك، رووناك بوو. بةجيَ ما
 :رؤتزؤي ثاسةوان ثرسيي

 ـ بة كام الدا دةرِؤي؟
 .ةمشةو ليَي وةحةسيَمدةمةويَ جيَيةك بدؤزمةوة ئ. ـ من سبةي لةو طوندة كاريَكم هةية

                                                           
*
 .شتيَك كة بة وشكي دادةرِزيَ و دةبيَتةوة خؤلَ: دةثويَ 
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ريَبوار . تةنيا ضةند مةخيانةيةكي ليَية. ليَرة ميواخنانة و شيت وا دةست ناكةويَ. ـ تؤزيَك ئةستةمة
 .ئيَرة سةرةرِيَية. لةم طوندة ناميَننةوة

تةختيَكي خةوي دةست ناكةويَ شةويَ لةسةري بنويَ؟ كاكة ـ ئةي ئةطةر يةكيَك ريَي كةوتة ئيَرة، 
 .بؤ ئةو تةخت و ذوورة، تيَدةطةي؟ تةنانةت بؤ ئةو زةمحةتةي جةنابيشت، ثارة دةدةمثارة دةدةم 
. با بضم لة بةرثرسي ويَستطةكة ئيزن وةرطرم كة لةطةَلتان بيَمةوة ئاوةداني. رؤينةوةدة. ـ دةي باشة

 .لةوانةية يةكيَك ليَمان بكاتةوة. لة دةرطاي ضةند ماَليَك دةدةين، با بزانني ض دةبيَ
دووكيان ثيَكةوة بةدةم ضؤمةكةدا وةرِيَ دةكةون و لة ثردةكة دةثةرِنةوة و دةضنة طوندةكةي هةر

 .ئةوبةري ضؤمةكة
 :ثاسةوانةكةي ئاسنةرِيَ هةر وا لة خؤوة دةَليَ

لةوانةية بكريَ يةكيان ليَ . دوو ذووري هةية. ـ ئةم ماَلة ثريةكضيَكي تيَداية، بةتاقي تةنيَ دةذي
 .تيَيدا بنووي وةرطرين تا بةياني

ثريةكضة ليَيان دةكاتةوة و رازي دةبيَ تاقة شةويَك . لة دةرطاي ثانديَليَ ضيؤشكاي قةيرةكض دةدةن
 .ضةند ثياويَكي نامؤ لة ماَلةكةي راطريَ

خةَلكي خواي، بؤيان دةركةوت ناوي . ا بيَ هةر لةويَيةئيَستاشي لةطةَلد... كابرا لةويَ مايةوة و
دوايي وردة وردة هاتة حةوشة و ئاخري ثيَي . ك هةر لة ذووريَ نةهاتة دةريَماوةية. دؤميرتسكؤية

 .ناية كؤآلن و وردة وردة لةطةلَ خةَلكةكةش تيَكةلَ بوو
 .ضاوةرِيَي بةخيت خؤي بوو. بةآلم هةقي بوو سةبر بطريَ. ـ شتفانيَ زؤر راوةستا

 .ميَردي بة كابرايةكي شاري كرد. ـ ئةويش ض بةختيَك
 .اشة، ميَردةكةي  ناينيَريَتة دةشيتَ كار بكاـ ئةوةي ب
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، ماوةيةك بةمالوئةوالدا خواليةوة، بة شويَن شتيَكةوة بوو خؤي ثيَوة خبافَليَينَ، دؤمتريؤ دؤميرتسكؤ
 .كاريَك كة خؤي ثيَوة خةريك بكا

بة  كاك دؤميرتسكؤ، تؤ دةبواية ليَثرسراوي ماَلياتوةرطرتن بوايةي، ضونكة: خةَلك ثيَيان دةطوت
ئةطةر وشكةساَلي و رسقربِنيش بةسةردا هاتباية و . دةستوثلت را ديارة ثياويَكي جواميَري

 .نةمانتوانيبا لة كاتي خؤيدا ماَلياتةكامنان بدةين، هةر زؤرت ليَ نةدةكردين
 .بةآلم من ثياوي ئةو كارانة نيم. ـ دنيايةك ئةمةطدارتامن كة وا متمانةتان ثيَمة

سةري مانط . ض بيكةي و نةيكةي وةك يةك واية. وَلةتي زؤريش ئةستةم ننيـ بؤ ني؟ خؤ كاري دة
 .مووضةي خؤت وةردةطري
 .لة قورِطي من ناضيَتة خواريَ. ةيةيةـ مةسةلة هةر ئةو مووض

 .دةي خؤ ئةوة هةر ئةو ثارةيةية، كة ثؤليسيش دةخيواـ 
 .ـ ضاوديَرةكانيش هةروةتر

 .ش هةرواقاميقامـ 
 ثارةيةي قةشة دةخيوا، زؤر لةوان حةآلَلرتة؟ ـ بؤ ثيَت واية ئةو

ضونكة  .ةوة ثةيداي دةكالة ريَيةكي شةرافةمتةندان. ، بةس مووضةي مامؤستا حةآلَلة ـ بة حةآلَلي بيَ
ضونكة لة جيَي ئةو تؤزة ثارةية، بؤ بابي . مامؤستا لة بري ئةو ثارةية، ميَشكي خؤي ماندوو دةكا

 .كاني ئيَمة فيَري خويَندنةوة و نووسني بنبخؤي ئاقلَ دةبيَ بةشكم منداَلة
 .ـ ديارة ئةطةر بؤ بابي خؤيان ئاقلَ بن

 .ـ وةك بيستوومة ئةودةمةي هةرا و ثشيَوييةكة ساز بوو، هةنديَ لة ثؤليسةكان الي خةَلكيان طرت
 .زؤربةيان خةَلكيان داية بةر دةسرِيَذ. ـ زؤر زؤر كةم

 ـ جا ضةم بيَ ضةقةلَ دةبيَ؟
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 .مةكةي ئيَمة ثرِ ثرِة لة ضةقةلَضةـ بةآلم 
 ...ـ ئاغاكان

 .ـ خمابن نةمانتواني لة كؤلَ خؤمانيان بكةينةوة
 .ئةوان ضةكيان هةية، تؤث و تفةنطيان هةية، ئيَمة هةر دار و تيَآلمان بةدةستةوةية. ـ ئةستةم بوو

 .هةر هيض نةبيَ هةناسةيةكمان كيَشا. ـ خؤ هةر نةبيَ داخي دَلمان ثيَ رشنت
 .ـ جا دواييش ئاغا تؤَلةي خؤيانيان كردةوة

 ـ لة شؤرِشةكةدا، لة هةموو وآلت ضةند ئاغا تؤثني؟
 .دةكريَ بة ثةجنةي دةست بيانذميَري. هةر دوو سيَيةك: دةَليَ. ديارة جةنابي دؤمتريسكؤ زؤر تيَ دةطا

 ـ ئةي كويَخاكان؟
ئةوثةرِةكةي يةك . دةست بيانذميَري ئةوثةرِي دةكريَ بة ثةجنةي هةردوو. ـ لةوانيش ضةند كةسيَك

 .دوو ثةجنة ناذميَري و تةواو
ـ ئةي لة قوونرِووت و ثيَخواسةكان ضةند كوذران؟ شؤرِشةكة كة دامركايةوة، بة ئةمري ئاغا ضةند 

 .كةسيَكيان شويَنبزر كردن
 :جةنابيى دؤميرتسكؤ دةَليَ

بةآلم كةسانيَكش دةَليَن، دَلنيان . ةزار كةسـ هةنديَ دةَليَن يازدةهةزار كةس، هةنديَ دةَليَن ثانزةه
. حةظدةهةزار كةس بوون بة ذن و ثياو و منداَلةوة كة بة ئةشكةجنة كوذراون يان طوللةباران كراون

دةزاني بؤ؟ لةبةر ئةوةي . ئةوانيان كوشتووة بةبيَ ئةوةي زةمحةتي نووسيين ناوةكانيشيان بكيَشن
 .قةت روون نةبيَتةوة ضةند كةس بوون

خةَلكي بيَتاوانيان كؤمةَلكوذ كرد و، ديسان هةر وةختيَك . ـ ئةي لةو بيَشةرةف و بيَنامووسانة
 .كورِة هةي بيَنامووسينة. مبانةويَ سةر هةَليَنني، ديسان ئاوامان ليَ دةكةةوة
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 .ـ ئةوة ثيَوةنديي بةخؤمانةوة هةية
 ـ ئاخر ضؤن؟

ي لةكةس بيَ و هيض طونديَك ئاطاي لة طوندةكةي ـ ئةطةر ديسان وةك ثيَرار، بةبيَ ئةوةي كةس ئاطا
ديكة بيَ و بةبيَ بةرنامة و ريَوشويَنيَك خةَلك بيانةويَ راثةرِن و كةسيش سةركردةيان نةبيَ، ديسان 

ياني ئاغاكان، جةندرمة و سةربازمان تيَ بةردةدةن و، هةموو . هةر ئةو تاس و حةمامة دةبيَتةوة
 .قةَلتوبرِ  دةكةن

 دةبيَ ريَوشويَنةكان بكيَشيَ؟ـ ياني كيَ 
 :ـ جةنابي دؤميرتسكؤ ديسان دةَليَ

 .ـ كةنطر و ماست بةوةخيت خؤي، ئةودةم ثياوي خؤي ثةيدا دةبن
 ـ ئةي ئةوان ئيَستا لة كويَن؟
 .لة دايك دةبن. ئةطةر نةشنب، ئاخرييةكةي دروست دةبن. ـ دةبيَ لة شويَنيَك هةر هةبن
، لة حاَليَكدا 2311ي كةرِةناذةن، يةكيَكة لة جةنطاوةرةكاني ساَلي ديشستؤيانطانضؤي ثري، كة وةك 

 :ضاخي لة سةر سينةي دةكيَشيَ، هاوار دةكا
 .ـ ئةي خواي طةورة، تا زووة بياننيَرة

مةبةستم ئةوةية، ئةو منداآلنةن كة وا ئيَستا . تؤ هةرضؤنيَك بيَ، ناطةيةي بيانبيينـ مامة طيان، 
 .اندا طةمة دةكةنلةو خؤلَ و خاكي كؤآلنةك

لةطةلَ ئيتزيكؤ و تؤتانؤ و تؤرتؤريكا و . ئةو منداآلنةي لة كؤآلن و خؤلَ و خاك دةطةوزيَن، ئيَمةين
كا و طانطؤ ئيتزيكؤ من لة قةآلندؤشكي دةكا و تؤتانؤيش تؤرتؤري. طانطؤ، قةآلندؤشكانيَ دةكةين

وةك جوانوو، لة . قةآلندؤشي خؤيكةس لة كؤَلي دةكا و نة ئةويش كةس لة  نة. بةتةنيَ ماوةتةوة
 .نيَوماندا ديَ و دةضيَ
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. كة نؤرةي ئةو ئيتزيكؤية ديَ من لة كؤلَ بكا، خؤم فرِيَ دةدةمة سةر ثشيت و دةيدةمة بةر شووَلكان
ئةويش دةست دةكا بة جووتةخسنت و غاردان و . وةك بارطينيَكي راستينة بيَ، ئاوا ليَي دةدةم

ارة نؤرةي منة غار جا ئةجم. اندوو بوو، نؤرةي من ديَ لة كؤَلمي بكةمكة لة غاردانيَ م. خيالندن
و دةحيليَنم و، لووشكةي وا داويَم،  مجووتة داويَ. ئاي دةمبة ض ئةسثيَكي تؤرِ. بدةم و كورِذن بكةم

 :يَ و دةتؤريَضونكة ئيتزيكؤ فرِيَ دةدريَ و بةردةبيَتةوة و لة خؤَلةكة دةطةوز. خؤشم دةترسم
 .لةطةلَ تؤ طةمة ناكةم ـ ئيدي من

 .ـ كاريَكي باش دةكةي
ديسان ئاغاي دؤميرتؤ دؤميرتؤسكؤ ـ زاواكةي ثاندليَ ضيوشكا ـ كة خةَلكي ئاواييةكةية، مةزةندةي 

 .جؤراوجؤر دةكا
 .ـ لةوانةية سيخورِ بيَ و ئاغا بة ئانقةست ناردبيَتيان، بزانن دةراوي زارمان ضؤنة: دةَليَن

 .ك بيَ و بيةويَ جيَ قووني خؤي ليَرة خؤش بكاـ لةوانةشة بةرةآلية
 .ـ لةوانةشة يةكيَك بيَ لة شؤرِشطيَرِة طةورةكان و، بؤ شويَنةونكة هاتووةتة ئةم الية

 دز طوناحيَكي لة ئةستؤية و بوختانكةر هةزار؟: ضما نةتانبيستووة دةَليَن. ـ خوا باشرت دةزانيَ
. بوو بة نويَنةري بازرطانيي يؤنانييةكان. ي بدؤزيَتةوةئاخرييةكةي دؤميرتسكؤ توانيي كاريَك بؤ خؤ

ديارة . دةهات بة ثارةي يؤنانييةكان دانةويََلة و خةلةي ئةو جووتيارانةي دةكرِييةوة، كة هةيانبوو
بةرهةمي ليَ زياد بيَ و بيةويَ بيكاتة ثارةي وشك، بةآلم كةسانيَك هةر دةطمةن وا هةية جووتياريَك 

 .زاري باشرتيان هةبووهةبوون كة زةوي و 
زيت و زيرةكرت بووة و، طورجوطؤَلرت ديَ و . شتفانيَ ضيوشكا، لةوةتةي ميَردي كردووة، تةرِوبرِتر بووة

داَلغة ليَ دةدا و خةم لة دَلي جاري واية . دةضيَ و لة حةوشة و باخضةكةدا طؤرانيي ئاشقانة دةَليَتةوة
 :دةنيشيَ
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 ـ ئةوة ضيت بةسةرهاتووة شتفانيَ؟
دةترسم رؤذيَك ئةو سةرةي . دةترسم لة كيسم بضيَ. بنيادةميَكي سةيرة. خةياَلم الي ميَردةكةم بوو ـ

نيوةي شةويَ، لةو ئامسانةوة كةوتة . ئيَستا ئيدي تاقةتي وةم نيية بةتةنيَ مب. بردوويةتي نةيهيَنيَتةوة
باسي خوشكيَك . وكيم بؤ ناكاقةت باسي دايك و با. هيَشتا نازامن لة كويَوة هاتووة. نيَو باوةمشةوة

 .هيض كاتيَك هيضي ثيَ نةطوتووم. ئاطام لة هيض نيية. برايةك، هةر هيض
ـ دةي باشة، ئيَستا كة ئةو هيض ناَليَ، تؤش هيضي ليَ مةثرسة، بةشكم ئاخرييةكةي رؤذيَك خؤي 

 .وةك خؤ الَلكردني هةموو ثياويَك. داخوا لةبةر ضي قسة ناكا. وةدةنط بيَ
* 
* 
* 
 .بةرةبةري ثاييزيَ بوو ـ

 .ئيرت ثاييز بةسةردا هات
رةزةكة، ثاش ئةو ثةتايةي ليَي دا، ديسان ضةقيَنراونةتةوة و، بؤ ئةوةي . طةمنةشامي هةَلطريايةوة

 .شةختة نةيبا، لة بن كايان ناون
 . دار طةآل زةردةكانيان هةَلوةراندوون. قوتاخباة ديسان كراونةتةوة

 .ـ با و بؤران
 .باهؤز

 .باراني ثةَلة. ناوكة، ريَذنةخو
تةنانةت ناتوانيَ لة ذووريَش . ئيرت ناتوانيَ وايلؤك بضرِيَ. خويَن دةرِشيَتةوةاكاي شينطيَرِ فلؤريافلو

 .، بؤ ئةوةي دان بة تاوانةكانيدا بينَدةكاقةشة بؤليؤك  بانطي .بيَتة دةريَ
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جادووي بؤ كردم بؤ ئةوةي . بيَينَـ باوكة، من ديظاييكام ناضار كرد ضاوي ثريوثياوضاكةكان دةر
بةآلم . قاميقاميدةمةويست ببمة سكرتيَري . دةمةويست جيَيةكةي بطرمةوة. ستانسكؤ زووتر مبريَ

 .ئيرت دةمبةوة خاك و خؤَلةميَش باوكة بؤلبؤك
 بةآلم كة لة مةخيانة يةك دوو ثيَك شةرابي سوور فرِ دةكا،. قاالو، ريَورِةمسي ئايينيي بؤ ريَك دةخا

 .ئةويش بةرِة لةسةر هةتيوان هةَلدةداتةوة
 .ئينجا هةواَلةكة بة هةموو ئاوايي وةردةبيَ

 .شينطيَرِةكة مردووة
 .منداَلؤكةيةك ناقووسةكةي كليَسا دةزرينطيَنيَتةوة

 .كةيدةستةكةمان دةضينة سةيري ناشتنة من منداَلةكاني
 .ة و تيَك ضرِذاوةشينطيَرِ،  كة لة تابووتةكةيدا خةوتووة، زةرد هةَلطةرِاو

ثياوضاكةكان، لة نيَو ضوارضيَوةكانيانةوة كة بة ديوارة دارينةكانةوة هةَلواسراون، ضاوةكونكراوةكانيان  
 .رةنطي شني كيَشرابوون، تيَ برِيوةكة سةردةمانيَك ــ زؤر زؤر لةوةثيَش، خوا دةزانيَ كةي ــ بة 

بة ضاوي زيندوو، ضاوي راستينة، بة . طريَش ضاوي ليَ هةَلناقاميقاميذيكاستانسكؤي سكرتيَري 
 .ضاوي بنيادةم
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41 
 نان تؤزَيك

 
* 
* 
* 

 .قوتاخبانةي ئاوايي كراوةتةوة
 .لة رادةبةدةر خؤشحاَلني، ئاخر مامؤستا ثؤثسكؤ براطاديرؤ هاتووةتةوة المان. من دوايني ساَلمة

وارشانةية، ضاوي جوان و مسيََلي ثياويَكي ض. من هةر لة سةرةتاوة الي وي دةستم بة دةرسخويَندن كرد
ئيَمةي بةجيَ هيَشتبوو و ضوو بوو لة شاري ببووة جاريَكيان . ريَك و دةنطيَكي خؤشي هةية

. ثار سةرةتاي ثاييزيَ ديتمان ثاكيَ ئيليسكؤ هاتووةتة جيَي. مامؤستاي مؤسيقاي دواناوةندي
ة بةركؤني دةبريسكاوة و كآلويَكي ئةويش ثياويَكي لةخؤطةرِاوة بوو، جلوبةرطيَكي لةبةردابوو، ل

زةردةَلةيةكي ضرضةي سريمة، كة خةمي . بيَزاري كردينهةر لة يةكةم ديداردا . حةسريي لةسةر دةنا
بة حاستةم وةآلميَكي بةخيَرهاتنكردنةكةي ئيَمةي داوة و، دةستةوستان ضوو لة . دنيا لة ضاويدا بوو

ةك باكا ـ ذنةكةي تؤبيَيي ـ بة طنةطن قسةي دةكرد و. ثشت ميَزةكةي دانيشت و، ناوماني خويَندةوة
لة جيَي خؤمان دةستمان دةكردة جووَلةجوولَ . و ئيَمة ناضار بووين طويَقوآلخ بني بةشكم ليَي حاَلي بني

 .ئينجا بؤمان دةركةوت، بةرِيَزيان، كةرِيشة. و سيخورمة لةيةكرتدان و قسةكردن بة دةنطي بةرز
 .هةر هات زانيمان و، دووقرِانييةكةمان كةوت. آلوةكةشي تيسكن ببووك. دةسيت كرد بة ثرسياران

 ئةمرِؤ ض وانةيةك فيَر بوون؟: ليَماني ثرسي
 .ثيَمان طوت
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 .هةر ئةو لة دةفتةرةكةتاندا بنووسنةوة. زؤر باشة: طوتي
 .هةر ئةو دةرسةمان لة دةفتةرةكةماندا نووسييةوة و، زةنطي ثشوو ضووينة حةوشة. نووسيمانةوة

رؤذ تا ئيَواريَ هةر رؤذنامةي . مامؤستا خةريكي رؤذنامةخويَندنةوة بوو. ديسان هاتينةوة ثؤل
كيَ حةزي لة كار بواية كاري دةكرد و . مندالَ هةر كةسة و ضيي ثيَ خؤش بواية دةيكرد. دةخويَندةوة

لة بيست  دةرست زانيباية يان نا، هةر. لة كةسيان نةدةثرسييةوة. ثيَي خؤش نةبواية نةيدةكرد
سةيرمان كرد هيض كاممان بةآلم كؤتايي سالَ بةوثةرِي سةرسوورِمانةوة . ثيَنج. ثيَنجي دةدايةي

ض ئةوانةي دةرسيان خويَندبوو، ض ئةوانةي لةو ماوةيةدا تةنانةت . هةموومان دةرضووين. نةكةوتووين
 .خويَندنةوة و نووسينيشان لةبري ضووبؤوة

جةنابي ئيليسكؤي مامؤستامان، بؤخؤي لةسةر يةك تا ساَلي كة زؤري نةبرد ليَمان روون بؤوة، 
كة لة ميَزةكةي نزيك دةبووينةوة، بؤطةني خؤي و جلوبةرطةكاني بة . يةكةمي دواناوةنديي خويَندووة

 .لوومتاندا دةهات و، ثشووي رادةطرتني
 :هاوثؤلةكامن دةيانطوت

ي ثريؤز هةَلكيَشاوة، تا ئيَستا ئاوي بةخؤيدا ـ ئةو كابراية، لةو رؤذةوة كة قةشة سيَ جاراني لة ئاو
 .نةكردووة، بؤني تةرسي ليَ ديَ

لةوانةية نةيهيَشتيبَ ئاوي . من دةَليَم ئةودةميش ئاوي ويَنةكةوتووة. ـ كورِة ئةوة دةَليَي ضي
ديارة ئةوةندةي نةرِاندووة و زريكاندوويةتي، كة قةشة لة طووخواردنةكةي خؤي ثةذيوان . ويَكةويَ

 .وةتةوة و، دةسيت لة ئاوي نزاكة هةَلكيَشاوة و، لة دوورةوة ثيَيدا ثرِذاندووةبو
لة دايكت بانطت دةكا ثيَي واية نازانني كة . ـ وا قسة دةكا، وةك بَليَي خؤي زؤر لةو زياتر دةشوا

مةسةلةي بزنةكةية، بة مةرِةكةي دةطوت، ئةويَت ... كؤلةكةدا بتشوا، دةردةثةرِي دةضيية كؤآلنيَ
 ...وةدةر كةوت
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 .ـ ئةدي، قةل بة قةل دةَليَ رووت رةش بيَ
. ـ  من بؤضي خؤم بشؤم؟ جا بؤ من مامؤستام؟ ئةطةر مامؤستا بوايةم شتيَك، خؤمم دةشوشت

هيَشتا تةواو خاويَن نةبوومةتةوة، ديسان ثيس . ئيَستا كة مامؤستا نيم، بؤضي خؤم زةمحةت بدةم
 .تةنانةت دةموضاويشم نةشؤم. تةرِ نةكةم كةواتة هةر وا باشرتة خؤم. دةمبةوة

 .ـ بةَليَ، ديارة
 ـ جا بؤ خؤم طوتوومة ديار نيية؟ 

 :بة باوكم دةَليَم
 .ـ مامؤستاي تازةمان بؤ هاتووة

 .ـ لة شةقاميَ ديتم
تةنانةت نازانيَ وةك مامؤستاش . ثيَم واية هةر ناشزانيَ دةبيَ ضيمان ثيَ بَليَ. ـ هيضمان فيَر ناكا

 .ويَينَخؤي بن
 ...وا ديارة ثستين هةيةـ 

لة ناكاويَك ( خةرمانكوت)كاكوت... تا ئيَستا ثيَم وابوو هةر مةكينة هةَلمييةكان ثستنيان هةية
. لة كار دةكةويَ. ة قورسةكةي هةَلسورِاندن دةردةثةرِيَ و بةردةبيَتةوة سةر عةرزيقايش. رادةوةسيتَ

. ثسنت، ثستين شكاندووة. ي دةبيَ و جنيَوان دةداميكانيك دةهر. خةَلكةكة سةيري يةكرت دةكةن
 .تةعمريكردنةكةي زؤري دةويَ

 بةآلم ئةي بنيادةمةكان ضؤن دةتوانن ثستنيان هةبيَ؟. بةَليَ، ئةوةم دةزاني
 ـ باوكة، ثستين هةية، ياني ضي؟

 .ـ ياني خزم و كةسوكاري لة ئؤرشةليم هةية كورِم
 .ـ ئةها تيَطةيشتم
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يان  ئةطةر بةرثرسيَك كةسيَكي ثلةباآل بناسيَ،. سوكار لةو سةرسةرووانةـ ئةدي، هةبووني كة
دةضي لةبةردةم . و تيَطةيشتين دةويَ، نة خويَندةواري و زانياري طؤشخزميان بيَ، ئيدي نةك هؤشو

ئةوان دةنوشتيَيةوة  و كرنؤش دةبةي و، دةستوديارييان بؤ دةبةي، ئةوانيش وةك ثياويَكي بةتوانا بة 
ئةودةم تؤ دةبيتة كارمةندي دةوَلةت و مانطة و مانطيش . خؤيانت دةناسيَنن و راتدةسثيَرنسةرووي 

 .بةيتوملاَلي خةَلك مووضةي خؤت وةردةطري لة
 ـ ياني بةو ثيَية ئيلييسكؤش ثستين هةية؟ لة ئؤرشةليم خزم و كةسي هةية؟

. وضي ئاوا دةبوو لة برسان سةكةت بيَئةطةرنا، كابرايةكي بيَكارة و هيضوثو. ـ ناضار دةبيَ بَليَني واية
تؤ لةوانةية . ئةدي رؤَلة طيان... وا ديارة ئيَسقانيَكيان هاويشتووةتة بةردةمي كةَلبةي ليَ بدا

هةرضي زانست و زانياريي دنياية، خبزيَنيتة نيَو ميَشكتةوة، بةآلم ئةطةر خزمايةتيت لةطةلَ يةكيَك لة 
. دةست و ثيَت دريَذ بكةي و بةرةو قيبلة دريَذ بيدةبيَ . ةمةزناني ئؤرشةليم نةبيَ، حيسابت ضوو

لة برسان، طيانت بة قوونتدا . ضونكة كةس ثيَت ناَليَ كةرت بةضةندي، تةنانةت سآلويشت ناستيَننةوة
 .، ريَي ثاش و ثيَشت طرياوة و لة هيض الوة بةهيض كويَ ناطةيتازة بيَت و نةمشري. دةردةضيَ

* 
* 
* 

يةكيَك لة ثاسةوانةكان كة بة بةردةم . ي خويَندمن ئةو رؤذة بوو كة ضوومة قوتاخبانةئةستةمرتين رؤذان
 :ذووريَ و بةسةر باوكمدا نةرِاندي ماَلي ئيَمةدا رادةبرد، سةري لةسةر ثةرذينةكةوة هيَنا
 .ـ هؤي تؤدؤر، دةبيَ ئةم ثاييزة دارية بنيَريية قوتاخبانة

 .بيَ بةو مةرجةي خؤيشي حةزي ليَ: باوكم طوتي
 .ضؤنت ثيَ خؤشة با وابيَ: ئةوجار رووي لة من كرد و طوتي
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 .نة طوتي بضم، نة طوتي نةضم
 .ياني ضووم. قوتاخبانة كة كرايةوة، منيش ضاوم لة منداَلةكاني دي كرد

 .لة ماَلي ئيَمة، هةر طيؤركيَي برام وةشويَن خويَندن كةوتووة، ئةويش خويَندنيَكي زؤر باش
تؤكمة و ثرِي ايةك لة طوندةكةي ئيَمة هةبوو، كة قذيَكي زةرد و بةذن و باآليةكي ئةودةم ذنةمامؤست

ناوي . لةوبةري ضياكاني كارثات واتة لة ترانسيلظاني، لة وياليةتي مؤتزييةكانةوة هاتبوو. هةبوو
مةني طيؤركيَي برام هةبوو كة الي خزم و كةسةكاني خؤي لة بؤخاريَست كورِيَكي هاوتة. بيَرتا بوو

. طيؤركيَ منداَليَكي زيرةك بوو و زؤري حةز لة خويَندنيَ بوو. بةجيَي هيَشتبوو و لةويَ دةخيويَند
ةآلم طيؤركيَ سةرةرِاي ب. مامؤستا وةبن باَلي خؤي دا و هةر كتيَب و متيَباني داية بيخويَنيَتةوة

انة و، بؤ ويَنة بةهاران ئةوةي زؤريشي حةز لة خويَند بوو، زؤربةي جاران ناضار بوو نةضيَتةوة قوتاخب
باوكم لةطةلَ خؤي دةيربدة دةشيتَ بؤ كاروباري . ناضار بوو ضةند حةفتة لةسةر يةك نةضيَتةوة قوتاخبانة

ياني تاقة كةسيَك كة دةيتواني لة كاروبارةكاني مةزرايةدا يارمةتيي . كورِي نؤبةرةي بوو. كشتوكالَ
اييزانيش بؤ رنينةوةي طةمنةشامي دةيربدة كيََلطةي ث. باوكم بدا و دةستيَك بة بن باَليةوة بطريَ

. طيؤركيَي بةستةزمان وةختيَك دةيتواني بضيَتةوة قوتاخبانة، كة بةفر كةوتبوو. ئاغاكان بؤ بيَطاري
 .هةر وةك يةك رؤذيش غياب نةبووبيَ. ثريَسكةي كتيَبةكاني وةبن باَلي دةدا و دةضؤوة قوتاخبانة

برِي و ثاييزي ساَلةكةي دواتر مامؤستا لةطةلَ خؤي برديية بؤخاريَست و زؤر خيَرا قؤناغي سةرةتايي 
براكةم  ئيمتيحاني دا بؤ ثةميانطةي شةوورؤذانةي يةزدانناسي . لةويَ بة كةسوكارةكةي خؤي سثارد

بةآلم . خواردن و جلوبةرطةكاني قوتاخبانة دابيين دةكرد. و، بؤ دريَذةداني خويَندنةكةي لةويَ مايةوة
 :يَ بةر لة تاقيكردنةوةكان هةَلةيةكي سةيري كردطيؤرك

هةتيويَكي نالةباري بيذوو، كة دايك و باوكةكةي . خزم و كةسةكةي بيَرتا خؤشيان كورِيَكيان هةبوو
 .طيانيان بؤ دةردةضوو
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لة جةنطةي ياريدا . ثيَكةوة ناردبووياننة دةريَ طةمة بكةن. كورِةش هاوتةمةني طيؤركيَ بوو
ةكدا نووسان و بوو بةشةرِ و، هةتيوة لووسكةي شاري كة وةك بووكةآلن بةسةروطويَي ي

 .رازاندبوويانةوة، جنيَويَكي ناخؤشي بة كورِة ديَهاتييةكة دا
و، بؤ ئةوةي دايك و باوكةش بزانن ض  بؤ ئةوةي طيؤركيَ ئاطر بطريَ، هةر ئةو سيخورمةية بةس بوو

ينة دةريَ بؤ ئةوةي بووكةَلة ناسك و نازدار و بووة و ض نةبووة، تا طويَ قوآلخ بوون و دةرثةرِ
طةوزاندبووي و طرانباييةكةيان لة ضنطي ئةو وةحشيية بيَ دايك و باوكة رزطار بكةن، براكةم 

 .حةوشةكةي ثيَ ماَليبوو
ئةو هةتيوة ... ـ خوا كةي ماَلت ئاوةدان بكا بيَرتا طيان بؤ ئةو دةستوديارييةي بؤت هيَناوين

 .ابوو كورِة نازدارةكةمان بكوذيَوةحشيية ضيي نةم
ثيَم واية شاندؤ توورِةي . ديارة تؤزيَك توورِةوتؤسن و بةغريةتة. ـ طيؤركيَ كورِيَكي زؤر تايبةتة

 .ليَيان بثرسن بزانن مةسةلة ض بووة. كردووة
 :بانطيان كردن

 ـ طيؤركيَ، بؤ لة شاندؤت دا؟
 طؤرِ هةَلتةكيَينَ؟ بؤ دةبيَ. من دايكم مردووة. ـ جنيَوي بة دايكم دا

 ـ بؤ جنيَوت داوةتيَ شاندؤ؟
 .بةآلم ئةو توورِة بوو و ليَي دام. ـ من هةر حةزم ليَبوو هةنديَ جنيَوي بدةميَ

 .زؤرِزؤرِ دةطريا و ذير نةدةبؤوة
ليَرة الي ئيَمة . لة شاخ و كيَوةوة هاتووة ئيدي، ئةوة سوعبةت و شت نازانيَ. ـ ئةو هةتيوة حةيوانة

 .ن جؤريَك سوعبةتةجنيَودا
 .ـ لةوانةية وا بيَ، بةآلم با ثيَتان بَليَم، ئةطةر ديسان جنيَو بدا، ثشيت لة زطي نةرمرت دةكةم
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طيؤركيَ توانيبووي بة خةرجي ئةوقاف لة . ضةند رؤذ دواتر، طيؤركيَي براميان لة كؤلَ خؤيان كردبؤوة
ريش دادةنيَ ( كة ئيَستا شتيَكي واي نةماوة) هةر خولةكةي تةواو بوو. قوتاخبانةيةكي ئاييندا خبويَينَ

 :و دةبيَتة جةنابي قةشة و هةر لة بن ليَوةوة دةَليَ
 .ـ سوحبانةآل، سوحبانةآل، ئةستةغفريوآل

 :يان دةَليَ
 .ـ خواية، ئةو بةندة طوناهبارةت هيدايةت بدة

. بةآلم بيَ سوود بوو. وبيَرتا، مامؤستاذنةكة، ـ ئيؤني برامشي كة زرِبرامة ـ وةبن باَلي خؤي دابو
مامؤستا داماوة . ضوار ساَلي رةبةق خؤي ثيَوة ماندوو كرد، ئاخرييةكةشي هةر لة جيَي خؤي ضةقي

ئيؤن ضةند . لة جيَوبانةكةي دةريديَنا و بة تيَهةَلدان دةيربدة مةدرةسةكةرِةي بةياني دةهاتة ماَلمان، 
ةي كراوة كةوتبا، بةقةَلةمبازيَك خؤي فرِيَ دةداية دةقةيةك لة ثؤل بةند نةدةبوو، هةر ضاوي بة ثةجنةر

 .ئةي ماشةآل... دةريَ
ئةوةيان بؤ ئةوةي . ناوي راميؤنت كؤكؤ بوو. بيَرتا كة رؤيشت، ثريةثياويَكي رديَن سوور هاتة جيَي

م باوك. هةَليدةضوزاندنخةَلك ناضار بكا منداَلةكانيان بنيَنة بةر خويَندن، غةرامةي ليَ دةستاندن و، 
ناضار ئةسكويَي لة بين ديزةي طيَرِا و هيضي بةدةستةوة نةما، ئةوةندةي ثيَي كرا غةرامةي دا و، 

هةموو بةيانيان ئيؤني برامي لة قةآلندؤشان دةكرد و بة شةثآلخة و شةق دةيربدة قوتاخبانة و دةيداية 
 .دةست مامؤستا

اَلةوة كة بة شوولَ ليَي درابوو و ، بة نيوةرِؤ و نيوةرِؤ ئيؤني داماو، بة بةري دةسيت شوخالَ شووخ
و مؤرهةَلطةرِاو و الكةلةي بةئازارةوة دةهاتةوة ماَليَ و هيَندةي تيَهةَلدان خواردبوو دةموضاوي شني 

رديَن سوور تةنانةت . كةلةال ليَي دةكةوت و، وات دةزاني ئيَستا نا تاويَكي دي طياني دةردةضيَ
 .وو هةمووي دةرهيَنابووجاريَكيان قذي بةسةرييةوة نةهيَشتب
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ئاخرييةكةي، وةختيَك ئاغاي راميؤنت زانيي بة جنيَو و تيَهةَلدان و تةمبيَكردن هيضي بؤ ناضيَتة 
 :داية براكةم  و هيَناية بةر دةرطاي قوتاخبانة و شةقيَكي تيَهةَلدا و دةري كرد و طوتيسةر، ثرِي 

 .ثيَت دةشكيَنمجاريَكي ديكة ثيَت بةو مةدرةسةيةدا بيَتةوة، قولةـ 
 :براكةم، كة لة نيَوةرِاسيت كؤآلنيَ لة خؤلَ و خاكدا نوقم ببوو، طوتي

 .ـ هةزار جاران ماَلت ئاوةدان بيَ
 .ئينجا خرِكةبةرديَكي هةَلطرت و لة نيَوةرِاسيت ثةجنةرةكةي دا و ورد و خاشي كرد

 .شووشةكةيان بة باوكم بذارد
 الثرةسةنيَكينيَتةوة و نة بنووسيَ، ئيَستا بؤ خؤي بووةتة ئيؤني برام كة ئيَستاش نة دةزانيَ خبويَ

 .، ئاو نايثاَليَويَبةكةيف قوونرِووت و
 :دةَليَ

لة هةر ضوار كورِي ئاوايي سيَيان مةال نني و ئامسانيش بةسةر . ـ خويَندةواريم بؤ ضيية تيَي ريم
 .الَ ناوي خؤي بنووسيَكضةكانيش لة سةديان يةكيَكيان دةتوانيَ بة ح. عةرزيدا نةرِووخاوة

رؤذي يةكةمي مةدرةسة كة تيَدةثةرِيَ، بة شاطةشةكةيي بةرةو ماَليَ هةَلديَمةوة بؤ ئةوةي ورد ورد 
 .ئةو شتانةي ئةو رؤذة ديتوومن بؤ دايكميان بطيَرِمةوة

 وة و، كوَلمةي وةك هةآلَلةدةبينم لة خؤشيان طةش دةبيَتة. ادايكم طويَم ليَ دةطريَ و سةيرم دةك
 .دةثشكويَن

 .تؤ حةز دةكةي ببيتة مريزا. ـ دارية، تؤ ضوويةتةوة سةر طيؤركيَي برات، نةك ئيؤن
 ـ ثيَت خؤشة؟

 .النيكةم تؤ كورِيَكي دةرسخويَن بيي برات زؤري عةزاب دام، خؤزطة ئيؤن. ـ ئةريَوةآل ثيَم خؤشة
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دةبيَ بةياني . م ثارةي دةويَيةك و دة سةنتي"لؤي"بةآلم . ـ لةوانةية من بتوامن مل بدةمة خويَندن
 .مامؤستا داواي كردووة بؤمان دةدا بة قةَلةم و كتيَيب ئةلف و بيَ. لةطةلَ خؤم بيبةم بؤ قوتاخبانة

 .ئيَستا بابت ديَتةوة و دةتداتيَـ 
 .ثارةم دةويَ" لؤ"ئيَواريَ كة باوكم لة مةزرا ديَتةوة، ثيَي دةَليَم يةك 

النيكةم دةبيَ تؤزيَك راوةسيت بزامن ض . هةر هيض كويَيش شك نابةم م؟ـ جا ئةوةندةت لة كويَ بؤ بيَن
 .دةبيَ

دايكم . هةر ناوي ثارة ديَ، وةك بَليَي ماَلةكة دةسووتيَنن، تا نةشبيَتة هةرا و فةرتةنة، نابرِيَتةوة
بزووت جا ئيدي دةهري دةبيَ و لة ثرِ وةك . بيَدةنط دةبيَ، بيَدةنط دةبيَ تا ضةقؤ دةطاتة ئيَسقاني

 :دةردةثةرِيَ
باشة دةبيَ تا هةم ئةو نةطبةتي و ضارةرِةشيية تؤقي طةردمن بيَ؟ قةت . ـ كورِة ئيدي من ديقم كرد

 .قةت ثارووة نانيَكمان نيية. قةت فلسيَكمان لة ماَليدا نيية
 :باوكم ديَتة دةنط

يَشني و بةهيضيش بةهةموومان كويَرةوةري دةك. ـ من ئةوةندةم كار كردووة خةريكة ثشتم دةشكيَ
 .درِيَنني هةر بيَ فايدةية، خؤ دزييشم ثيَ ناكريَئةطةر راستيتان دةويَ، خؤمشان ب. ناطةين

مندالَ بةستةي كتيَب و . لة ويَستطة بة ثريييةوة دةضني. ثيَريَ مامؤستا ضووبووة شاري، ئةوة هاتةوة
تةنيا دوو كةس بيَ . خؤم دا دةدةممنيش يةكيَكيان بةكؤَلي . قةَلةم بة كؤَلياندا دةدةن و دةهيَنن

 .ي مريشك دزيكؤشةرمن و كورِةكةي ئؤنؤف: ةميَننةوةكتيَب و قةَلةم د
هةر طونيشي ثيَ نابزويَ كة كتيَيب بةر . كورِةكةي كؤش، سوورةكواني ليَ هاتوون و طيانيشي كوَلكنة

 .نةكةوتووة
 .(بة دةنطي بةرز بري دةكاتةوة.)هةتيبَ و نةبيتَ وةك يةكةـ 
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شةوانة لة ثةرذيين خةَلك . ئؤنؤفرةيكؤش لة نيَو هةموو كاروباري دنيادا مريشكدزيين هةَلبذاردووة
وةسةر دةكةويَ و، سةطةل بيَدةنط دةكا و، بة ثيَدزة خؤي دةخزيَنيَتة كؤلييت مريشكانةوة، يان 

 .ةدزيَدةضتة سةر ئةو دارانةي مريشكيان ليَ هةَلنيشتوون و، مريشك و كةَلةشيَري خةَلك د
 ـ باشة بؤ مريشك دةدزي ئؤنؤفرةي؟

 ئةطةر نةدزم ض خبؤم؟. من بيخؤمامنداَلةك بؤ ئةوةي لةطةلَـ 
 .ـ دةي كار بكة

 ـ لة كويَ؟
 .شةق لة قووني سةط بدةي، ئاغا دةرِي. ـ الي ئاغاكان

 .خؤرِايي و مفيتَ كاريان بؤ بكةنـ رةنطة وابيَ، بةآلم ئةوان دةيانةويَ خةَلك بة 
. دريا قةت باسي دزي و فزييةكاني ناكا، بةآلم ئؤنؤفرةي بةردةوام باسي دزييةكاني خؤي دةكائاظيَن

هةر دةيطرن و لة زينداني دةكةن و ماوةيةك لةويَدا دةبيَ و ديسان ديَتةوة ماَليَ و دةست دةكاتةوة 
 .بة دزي و دةخريَتةوة زيندان

لة نةبووني هةر تيَر زطي خؤي نان خبوا، بةآلم  ـ ديارة لة زيندان ئةوةندة خواردن نادةنة بنيادةم كة
ئةو . ةوة، خيَزامن و كورِةكةم ليَيان دةقةوميَبةس خراثةكةي ئةوةية، كة من دةكةومة زيندان. باشرت

ئةوة دةمةويَ . داماوانة لة ذووريَدا قةتيس دةبن و قوزةَلقورتيشيان ضنط ناكةويَ بيخؤن
دةمةويَ ئةسث دز . ديارة نامةويَ ئةو ببيَتة مريشكدز. م بكةمريَوشويَنةكاني دزيكردن فيَري كورِةكة

هةر كةس طويَي لة ناوةكةي بوو، ئةسبدزيَكي بيذوو، كة لةم مةَلبةندةدا . دزئةدي، ئةسب. دةربضيَ
 .*لة خؤي برِي

 ـ ئةي ضاوةرِيَي ضيي؟

                                                           
*
 . طووبةخؤداكردن: بةخؤدارِيان/ لةخؤرِيان. واتة طوو بةخؤيدا بكا: برِيلةخؤ  
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 .ـ ضاوةرِيَم تؤزيَك طةورةتر بيَ
يةكيَك لة دويَينَ . سةر كورسيةكي دريَذ دادةنيشنيلة سةر ثؤل، من و كورِةكةي ئؤنؤفرةيكؤش لة

 .لووةكاني تةقي، ئةمرِؤش، هةر ئيَستا يةكي ديكةي
 :مامؤستا ليَي دةثرسيَ

 ـ هاراالمبكؤش، ئةوة كةي ئيشةآل ثارةي كتيَب و قةَلةمةكانت ديَين؟
 .ـ هيض كاتيَك مامؤستا

 ـ بؤضي؟
ا نيم كاريش بكةم، جا فيَري خويَندنةوة و نووسني ئاخر من بةتةم. ـ ضونكة ثيَويستم بة كتيَب نيية

 .ببم يان نةمب، وك يةك واية
 ـ ئةي دارية، تؤ ئيشةآل كةي دةتواني ثارة بيَين كتيَبت بؤ بكرِم؟

 .ـ نازامن مامؤستا
كاروباري كة . منيش ريَك لةويَ دانيشتم. ثيَيان طومت لةسةر يةكيَك لة كورسييةكاني ثشتةوة دانيشم

 .يَب و بةردي لةوحة و قةَلةم تةواو بوو، دةستمان كرد بة خويَندنكرِيين كت
نووسيين ثيتةكان، هيََلة راست و خوار  و كةواني و خرِةكان و خالَ . لة ثيَشدا فيَري نووسينيان كردين

 :وتابييةكان كتيَبيان ليَك كردةوة و دةستيان كرد بة حينجةكردندوايي ق. و فاريزة
 ئ ا، ئا
 ئ ا، ئا

 ئا
ضةندةم حةز ليَ بوو منيش بتوامن . لةسةر شاني منداَلةكانةوة سةيري كتيَبةكانيامن دةكرد من

 بةآلم بةضي و لةسةر ضي؟. مبنووس
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لة ثؤليَ كة هاتينة دةريَ، ضووينة ماَلي كورِةكةي بؤكؤري خاوةن مةخيانةكةي ثشت ويَستطةي 
 .شةمةندةفةر

بةزةييان . ةترة و سيانةكةي دي لة من بضووكرتيةكيَكيان لة من طةور. بؤكؤر ضوار كورِي هةبوو
خؤ بة . منيش رووم ليَ نةنان. مدا هاتةوة، يةكيَك لة لةوحةكانيان داميَ، بةآلم قةَلةميان نةداميَثيَ

 .بزماريَكيش دةكريَ لةسةر بةردةلةوحة شت بنووسي
وحةكةم لةسةر ليَواري لة .ضوومة سةربان و بزماريَكم بؤخؤم هيَنا. سةرباني ماَلةكةمان تةختةبةندة

لة تةنيشت تةختةكة ئةذنؤم دادا و دةستم كرد بة نووسيين ئةلف و بيَ، وةك لة . تةخيت خةوةكة دانا
زؤر زوو فيَر . بريكارييش هةر وةتر. زؤر زوو توانيم فيَر مب. قوتاخبانة ديتبووم كة دةياننووسي ئاوا

  .بووم
ببمة خاوةني كتيَبيَكي ئةلفوبيَ و بةردةلةوحة و ئاخرييةكةي ثاش جةذني نؤئيَل بوو كة توانيم 

بؤ جةذنةثريؤزة زؤر دةركاودةركم كرد تا ضةند قةرةثووَليَكم كؤ كردةوة و ئةو شتانةم ثيَ . قةَلةميَك
هةر بة ئاواتةوة بووم بةر لة جةذني نؤئيَل كتيَب و قةَلةمي خؤمم ئةوةندةي دةرسم خويَند، . كرِي

 .هةبيَ
 .انة لةبةر ضاوم ضةندة طةورة ديار بووخوا دةزانيَ قوتاخب

الي ضةثي نزيك دةرطاكةوة تةختةرِةشةيةكي ضوارطؤشةيان . ضوارديوار لة بن ميضيَكي زؤر بةرزدا
بةالي راستدا لةسةر سةكؤيةك، ميَزةكةي مامؤستا و دةفتةر و قةَلةم . لةسةر ضوارثيَضكةيةك دانابوو

 .و مةرةكةبي مامؤستاش لةسةر ميَزةكة بوو
سيَ ثةجنةرةيان لة ضاو ئةو كةثرانةي خةَلكي ئاوايي تيَياندا دةذين، زؤر . ثؤلةكة سيَ ثةجنةرةي هةية

 .ديوارةكان نةخشةي جيهانيان بةسةرةوةية، بة هةموو ضؤم و دةرياكانةوة. طةورة ديارن
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بة  ، كةئؤقيانووس و دةرياكان. طؤيةكي جوطرايف. سةر ميَزةكةي مامؤستا شتيَكي ديكةشي ليَية
ثيَدةشتةكان بة رةنطي زةرد و ضياكانيش بة رةنطي . شينيَكي ئامساني. رةنطي شني دياري كراون

 .رةش
منداَليَكي ئةوبةري ضؤمي كة ئةو شتانة كة سةرلةبةر، لة ثيَش ضاوي من شتيَكي تازة و تايبةتن، 

 .ياني ئيَليَفتيَريةبابؤي. ضوار ساَلة دةخويَينَ، بؤميان شي دةكاتةوة
كة دةكؤخيَ، . رةقةَلة و مردةلؤخة، رةنطهةَلبزرِكاو. دةَليَي خةَلفي ضنارة. كي باريكةَلةي دريَذةكورِيَ

 :مندالَ بةردةوام طاَلتةي ثيَدةكةن. تف دةكاتة نيَو دةستةسرِةكةيةوة
بةخواي كةرة، . تفةكةي دةكاتة نيَو دةستةسرِةوة نةكا زةوي ثيس بيَـ كورِة سةيري ليَفتيَرية بكةن، 

 .بةبيَ تفي تؤش خوا زةوييةكةي هةر ثيس كردووة. ةكةت فرِيَدة عةرزيتف
 :ئةليَفتيَرية ثيَيان دةَليَ

 .ئةوة هةنديَ كةسن ثيسي دةكةن. نيية سـ نا، زةوي ثي
 .سةطبابي بؤطةن دةَليَي لة رووي كتيَبانةوة قسة دةكا. ـ مردةلؤخةي ريوةَلة

دوو رؤذي ديكة تؤش دةضيتة ذيَر . بةو كتيَبةدا دةطريـ بايي زةمحةتةكةي نابيَ رؤَلة ئةوةندة سةر 
 .طلَ، لة تةنيشت بابت

كيَ دةَليَ دةمريَ؟ هيي واية خؤي سةكةت دةكا، . ـ كورِة لةكؤَلي بنةوة با كتيَبةكةي خبويَنيَتةوة
ان لة رؤذان بوو بة مريزا يبةشكم رؤذيَك . ليَي طةرِيَن با كارةكةي بكا... خؤشي دةكوذيَ هةر نامريَ

 .تةلةفؤنضيي تةلةفؤخنانة
ئةوةية  ـ ضاوت ليَية تؤتانؤ؟ تؤ خؤشت يةكيَكي لةو طةندوطووانةي، هةر سيَبةرةكةت بةسةر بؤ

 .دنياي ثيَ طآلو بيَ
 .ـ بة من دةَليَي؟ زارت خوار دةبيَ
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رةو الي تؤتانؤ كة لة فيز و خؤثةرسيت دةَليَي قةلة و ثةرِوباَلي فش كردوونةتةوة، ساَلدانةساَلدانة بة
 :يَرية بابؤيي و، دةَليَئيَليَفت

ئةطينا مستيَكت لة تةخيت . شانست هةية كة بةزةييم ثيَتدا ديَتةوة. ـ جوان طويَ بطرة ليَفتيَرية
بةو مةرجةي نةنة . سينطي بدةم، ئيدي ناني زيندووان ناخؤي و دةبيَ بةياني بيَم حةلواي ثرسةت خبؤم

 .ي خيَراتت بؤ بكارؤزيكاي دايكت، طةمني هةبيَ هةَلوا
 .ـ نا، نيةتي

لة  ـ خةمي طةمنةكةيت نةبيَ، كة طيانت بة قوونتدا دةرثةرِي، هةموومان بة توورةكةوة دةكةوينة ريَ
 .هةرضؤنيَك بيَ ناهيََلني بيَ هةَلوا بي. دةوري ئاوايي طةمنت بؤ كؤ دةكةينةوة

تخانة لة شاري و هةر لةويَش رديانة شيَب. بةو دواييانة شيَت ببوو. باوكي بابؤيي زؤر لةميَذة مردووة
ضووبوو لة شاري ذني . كاري بؤ ثيَنارؤ ئاغاش دةكرد. ثارضة زةوييةكي هةبوو دايدةضاند. مرد

باوكي . تةنوورة و بلووز و كراسي بؤ ذناني ئاوايي دةدووري. ذنة خةياتيي دةكرد. خواستبوو
بةتايبةتي زستانان كة . ةوام سةري لة كتيَباندا بووبةرد. ئيَليَفتيَرية كتيَبخانةيةكي لة ماَلةوة هةبوو

 .بةفريَكي قورس دةكةوت و بنيادةم هيض كاريَكي نيية
 :كابراي داماو كة شيَت بوو، قةشة بة خةَلكي ئاوايي طوت

هةر كةس كتيَب خبويَنيَتةوة، ئةقَلي . تان دي؟ ئةوةندةي كتيَب خويَندةوة، ميَشكي شَلةقاـ رادؤبابؤي
منتان . بةس ميَشك و بريي خةَلك تيَك دةدا. رؤَلةكامن، كتيَبخويَندنةوة بايي ثووشيَكة .تيَك دةضيَ

 .ديتووة؟ تةنيا لة كليَسا كة ناضارم، ضاو لة كتيَب دةكةم
 :ئيؤن ـ كورِةكةي ئؤدؤدؤي ـ هةَليداية

 .كليَساش خؤتي ثيَوة ماندوو ناكةي قسةي خؤمان بيَ باوكة، لةـ 
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بابةتي عيشاي ... زؤربةي جاران الثةرِةيةك نا الثةرِةيةك دةخويَنمةوة. راستة ـ راست دةكةي رؤَلة،
 .رةبباني زؤر دوورودريَذة، ئةطةر راستيت دةويَ ثياو تاقةتي دةضيَ

 .لة باوكييةوة خؤشةويستيي كتيَيب بؤ مايةوةليَفتيَرية كة طةورة بوو، 
 .لة كتيَبخويَندنةوة تيَر نامب. ـ ئةطةر ثارةم دةبوو دارية، هةر هةموويم بة كتيَب دةدا
دةضمة الي ميَزةكةي مامؤستا و طؤيةكة . جاري واية لة باقي كورِةكان زووتر دةطةينة قوتاخبانة

وا هةست دةكةم، ئةوة طؤ  ئةودةم. دةيسوورِيَنم و دةريا و وشكاني بة ضاو دةبرِم. دةخوليَنمةوة
ة، بةَلكو خؤمم كة خةريكم بة دةوري دنيادا بضووكة كارتؤنييةكة نيية كة لةبةرضاوم دةخوليَتةو

ضوومةتة ئةو والتة ثانوبةرينةي بة ثييت درشت ليَي نووسراوة ضني و لةويَ الم واية . دةطةرِيَم
. سواري عارةبانةيةكي بضووكي طوندي بووم، كة دوو ئةسثي خؤشبةزي سم ثان رايدةكيَشن. دةطةرِيَم

 .ني مزَليَك رؤيونئةو ئةسثانةي ضةند مزلَ دةبرِن وا دةزا
خةَلكةكةي كآلوي تايبةتي نووكتيذ لةسةر . ئيَليَفتيَريةبابؤيي زؤر جاران تاريفي ئةو وآلتةي بؤ كردووم

 .باي دريَذ لةبةر دةكةن و ضاويان دريَذ و بادامييةةدةنيَن و، ع
ذياني  .سةيري كاروباري خةَلكةكةي دةكةم. شار و طوندةكاني دةطةرِيَم. بة جادةكانيدا دةرِؤم

 .طويَم لة دةنطي خةَلكةكةي دةبيَ و، وردة وردة لة زمانيان تيَدةطةم. خةَلكةكةي
بةآلم . ئةم بةشةي طؤيةكة، بن بازنةكةي جةمسةر كة سثي كراوة، دةزامن بيابانيَكي بةستةَلةكة

 ضةرميين طةرميانيَك كة جلوبةرطي كخةَل. بيابانيَك كة سةرةرِاي ئةوةش، خةَلكي هةر ليَ دةذي
خيَشكةكان لة كةَلةكيَوي دةبةسنت، ضونكة . وآلتي ئةوان دةبيَ بة خيَشك سةفةر بكةي ةل. ثؤشيوة

 .هةر دةَليَي كؤَلةكةيان وةبةر ئامسانيَ داوة. بدةون و شاخيان طةورةية
بة طةمي لة دةرياكان دةثةرِمةوة، يان خؤم لة كةشتيية . جادة ثرِ ثيَض و طةوةكاني كويَستان دةبرِم

 .حةكاندا حةشار دةدةم و ئؤقيانووسةكان دةبرِمزةبةال
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م داخ و كةسةر لةسةر دَلة كة ناتوامن بة راسيت سةيري ئةو ئاوانة بكةم، كة هةتا ضاو ئاخ، ضةندة
 .هةتةر دةكا، راكشاون

 ـ ئةوة ليَرة ض دةكةي دارية؟
 .ـ سةيري ئةم طؤي جوطرافيية دةكةم

 ـ حةزت ليَية سةيري بكةي؟
 .ـ زؤر زؤر

 .ةكةي منةوابوو ئةمرِؤ ثاش نيوةرِؤ وةرة ماَلـ ك
ذوورةكةي ضةند . مامؤستا لة ذووريَكي خنجيالنةدا دةذي، كة لة ماَلي ظؤيكؤبؤكؤري بةكريَ طرتووة

 .رةفةيةكي تيَداية، كة هةر كامة و دنيايةك كتيَبيان لةسةر هةَلضنراوة
ةكاني قوتاخبانةدا بؤتان نووسراوة، شت زياتر لةوةي لة كتيَبةز دةكةي ـ حةز دةكةي خبويَنييةوة؟ ح

 زياتر بزاني؟
 .ـ لة خوام دةويَ

هةر هةَلياندةلووشم، وةك ضؤن . دةيانبةمةوة ماَليَ و تا ئيَوارة دةياخنويَنمةوة. دوو كتيَبم دةداتيَ
 .ئينجا بؤي دةبةمةوة. بنيادةميَكي برسي لةتيَك نان قووت دةدا

 ـ خويَندتنةوة؟
 .ـ بةَليَ

 .باس بكة بزامن باسي ض دةكةنـ دا بؤم 
 .بؤي دةطيَرِمةوة، بةبيَ ئةوةي وشةيةك لةبري بكةم

هةر ئةوةي كة ليَي . كتيَبيَكي ثرِ ويَنةية. ئةوجار كتيَبيَكي ئةستووري بةرط ضةرمينم دةداتيَ
 .كتيَبيَك باسي وآلتان و شويَنةكاني دنيا: دةطةرِام
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 :كورِةكةي بابؤيي ثيَم دةَليَ
 .فياي دواناوةندييةـ ئةوة جوطرا

 .ـ بةشكم قسمةت وابيَ بتوانني بضينة دواناوةندي
بةرؤكم . ئةمرِؤ نا سبةي ترِي ئاخري دةكةمن. من ئةوة دةمرم دارية. ـ تؤ لةوانةية، بةآلم من نا

 .بةرنادا
 .رؤذ بة رؤذ زياتر تينووي خويَندنةوة دةمب

ئاد و بةَليَنم بةخؤم دابوو، وردة وردة . بووم كة لة ثؤلي يةكةمةوة دةضمة دووةم، ثيَشرت زؤر شت فيَر
بةآلم سةرةتاي ثاييزيَ مامؤستا . هةموو ئةو كتيَبانةي لة رةفةكةي مامؤستادا دانراون، خبويَنمةوة

ئيليسكؤي جيَنشيين لة رؤذنامة زياتر هيض . ضؤوة شاريقفَليَكي زلي لة دةرطاي ذوورةكةي دا و 
 .ناخويَنيَتةوة

 .من ديسان ضوومةتة ثؤليَكي ذوورتر سالَ تةواو بووة و
 .ئيليسكؤش رؤيشتووة و، مامؤستايةكي تازةيان ناردووةتة جيَي

طةجنةكان . ئيَوارةوة تا بةياني بةشويَن قووني ذن و كضي ئاواييةوةيةلة : جؤريَكي ديكةيةئةوةيان 
 .ميَردي ذنانيش هةروةتر. بةسةريدا دةكةون و تيَهةَلدانيَكي خةسيت ليَ دةدةن

فؤسؤالن، مامؤستا تازةكة، بؤ سبةيينَ بة سةروطويَالكي شكاو و ضاوي رةشوشني هةَلطةرِاوةوة 
يةكيَك لة قوتابيية زرت . نووسينةوةيةكمان دةداتيَ و دةرِواديَتةوة قوتاخبانة و حازر و غياب دةكا و، 

يان كردووة، بنووسيَ لة دواي ئةو بزؤزيو زةالمةكامنان لةسةر دادةنيَ، بؤ ئةوةي ناوي ئةو كةسانةي 
 .و، جا تيَيان هةَلبدا

. ثيَتان واية مامؤستاكةمان هةموو بةيانيان دةضيَتة كويَ؟ دةضيَتة مةخيانةكةي داداليَنكا. دةي باشة
رووبةرِووي قوتاخبانة لةويَ لةطةلَ ئالظيتزاي زاوام و ليَثرسراوةكةي ماَلياتوةرطرتن و سكرتيَرةكةي 
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ئةطةر بردييةوة، هةمووي دةدا بة مةشرووب و . دي دارايي كؤنكةن دةكاو قةشة و كارمةن قاميقامي
 :طرذ و مؤن وتوورِة ديَتةوة قوتاخبانةبة قوزةَلقورتي دةكا، بةآلم زؤربةي جاران دةيدؤرِييَنَ و، 

 ـ خؤ كةس بزؤزيي نةكردووة؟
 ...ـ بؤضي مامؤستا، ئةوانة

ةكا و لةبةردةم تةختةرةشةكة ريزيان دةكا و اتة شووَلكيَك، بانطي بزؤزةكان ددستا دةست دةمامؤ
 .ئةوجار بةرمان دةدا برِؤينةوة كاولبووةكامنان و خؤشي دةضيَتةوة مةخيانة. داركارييان دةكا

من تينووي خويَندنةوةم، بةآلم لةو كاولبووة هةر ئيَليَفتيَرية ضةند كتيَبيَكي . هةر كات بةفريِؤ دةدةين
 .هةية كة هةمووم خويَندوونةوة

لةوانةية شةرحي ئةو وشكارؤ . لة نيَو كتيَبةكانيدا ناميلكةيةك دةدؤزمةوة، ليَي نووسراوة، ئاسيا
 .ثانوبةرينة بيَ كة تؤزة زانيارييةكم لةسةري هةية

 ـ ليَفتيَرية ئةوةم بة ئةمانةت دةدةييتَ؟
 .ـ بيبة

 .ضريؤكيَكي هةذيَنةري ئاشقانةية. هةَليدةطرم و دةست دةكةم بة خويَندنةوةي
 نووسيين تؤرطينيَف: ئاسيية

 ـ دارية ئةوة بؤ ئاخ هةَلدةكيَشي؟
 .ـ ضووزامن داية

 ـ ئةو كتيَبة وةطرياني خستووي؟
 .ـ بةَليَ داية

خؤ لةم دنيايةدا ئةطةر بنيادةميَكي الواز و . وا بدؤزةوة وةثيَكةنينت خبا ـ دةي رؤَلة كتيَيب
 .قةت ثيَم وانةبوو وا ترسنؤك بي. دةستةوستان بي، رؤذ تا ئيَواريَ دةبيَ بطريَي
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 .كةس ناترسمـ داية من لة
 ـ ئةي ئةطةر لة خةَلك ناترسي، لة ضي دةترسي؟

دةزاني دايكة؟ ئيَستا ئيدي دةزامن ... ـ ئةودةمانةي باران دةباريَ، لة هةورةتريشقة دةترسم
 .ثار لة قوتاخبانة فيَر بووم: هةورةتريشقة ضيية

ةختيَك ئامسان هةوروهةآلية، بةآلم بارانةكة نايةويَ بباريَ، حةزرةتي ـ دةزاني هةورةطرمة ضيية؟ و
. عارةبانةكةي تؤثةي ئاطرينيان هةية. ئةلياس بة عارةبانةكةيةوة بة نيَو هةورةكاندا دةطةرِيَ

مسي ئةسثةكاني و تؤثةي عارةبانةكةي هةورةكان دةلةرزيَنن و دةيانتةكيَنن . ئةسثةكانيشي لة ئاطرن
شةيتان رادةكا و خؤي دةشاريَتةوة، بةآلم . و دةنكة بارانانةي شؤرِ بوونةتةوة بةر ببنةوةبؤ ئةوةي ئة

كة رمبةكة . هةورةتريشقة ئةوةية. ئةلياسي نةبي دةيبيينَ و رمبة ئاطرينةكةي تيَ هةَلدةكا
ؤيان ئةطةر يةكشةمم. هةر بؤية هةورةتريشقة هةميشة سوور دةضيَتةوة. وةشةيتان دةكةويَ، دةيربذيَينَ

بةآلم حةزرةتي . جل ثينة بكةي، يان بزمار لة ديوار بدةي، شةيتان لة ثشتةوةي خؤ دةشاريَتةوة
هةر بؤية ئةطةر كراسةكةت لةبةرتا بيَ، ئةوةي يةكشةممة ثينةت . ئةلياس ضاوي ليَ هةَلناطريَ

. ر دةطريَتيَطةيشيت؟ ئةو ماَلةي هةورةتريشقة ليَي بدا، ئاط. كردووة، هةورةتريشقة ليَت دةدا
 .درةخيت برووسكةليَدراويش هةروةتر

 ـ ئةريَ بةراست داية، بؤضي كة باران دادةكا، خويَ بة بةردةرطاوة دةكةي؟
 .خويَ بارانةكة هيَور دةكاتةوة. رؤَلة هةر ئةودةمةي ريَذنةية و بةنداوي ئامسان شكاون وا دةكةمـ 

 ـ هةر بةراسيت باوةرِيشت بةو شتانة هةية؟
قةدميييةكان زؤر شتيان . دايكم و نةنكيشم برِوايان ثيَي هةبوو. ك برِوايان ثيَي هةيةـ هةموو خةَل

خؤ ئيَستا ئيدي لة هةورةتريشقة . منيش بزامنئةطةر تؤش هةنديَ شت دةزاني، فيَرم بكة با . زانيوة
 ناترسي؟
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 .ـ نا
نكة جاري واية داران خؤت بشارييةوة ها، ضو قةت نةكةي بضي لة بنـ كة تؤفان هةَلدةسيتَ، 

 .هةورةتريشقة لة درةختة طةورةكان دةدا
 ـ ديسان لةبةر شةيتان؟ نةكا لة ترسي حةزرةتي ئةلياس لة بن درةختةكان خؤي حةشار دةدا؟

 .خؤ بؤوةي نابي دوو قسةت لةطةلَ بكةن. وةتيبرِؤ هةـ 
بؤ ويَنة . دةست دةكةون جطة لة كتيَبةكاني ئيَلفتيَربيَ، هةنديَ كتيَيب ديكةش لة ئاوةدانييةكةماندا

ديارة من هيض حةزم ليَ نيية ئةوانة خبويَنمةوة و قةتيش . ئةو كتيَبانةي قةشة لة روويانةوة نزا دةكا
 .ليَكيان ناكةمةوة

ضلةي زستانيَ لة ثرِ مامؤستاكةمان وةك بةردي بن طؤمي ليَ هات و بوو بة دَلؤثيَك ئاو و زةوي 
 .قووتي دا

بؤ ذواني كضؤَلةيةك، سةهؤَلي ضؤمةكة ناسك بووة و شكاوة و ئةوبةري ضؤمي هةنديَ دةَليَن دةضووة 
هةنديَكي ديكة زؤر سادة دةَليَن، طووكارييةكي كردووة و لة ترسي قووني . تيَكةوتووة و خنكاوة

 .خؤي فيزماَلكي داوةتيَ و راي كردووة
بة زةمحةت بة . كي تةمةن بيَثريةثياويَكة كة دةبيَ شةست ساَليَ. مامؤستايةكي تازةمان بؤ دةنيَرن

لووتة دريَذةكةي . ديَين هيَشتووةتةوة و ضاويلكةكاني دةَليَي بنة ئيستيكاننر. ريَيةدا دةرِوا
جلوبةرطةكاني كؤنةن و . هيَشتا طويَضكةي تيذن، هةر ضاوي كةحموكم بوون. طةيشتووةتة سةر ليَوي

دار و نةداري مامؤستا  .ليَي داوةكآلوة ضةرمينةكةشي مؤركة ثيَآلوةكانيشي ثينة كراون و 
 .ئينؤضيَتزيؤكؤكؤز هةر ئةوةندةية

 ـ دارية، تؤ حةزت ليَية دةرس خبويَين، نا؟
 .ـ بةَليَ مامؤستا
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. ئيَثؤريَمارينيش ثيَي خؤشة بضيَتة شاري و فيَري كاريَك بيَ. تؤرتؤريكاش حةزي ليَية خويَنةوار بيَ
كةوانييةي هيض كام لة منداَلةكان تؤزي ثيَي ناشكيَنن و،  ئةو كضة قذدريَذة برؤيلؤقتيَياش، فالزار

 .بةبيَ كاغةز و قةَلةم مةسةلةكاني بريكاري حةل دةكا
 :فيلؤفتيَيا دةَليَ

خةريكة سويَم . بةَليَ زؤرم ثيَ خؤشة. ـ حةز دةكةم ببمة دكتؤر و نةخؤشةكان ضارةسةر بكةم
 ةي بةو طريفانة بةتاَلةي باوكم ضؤن دةتوامن بضم؟ئ. بةآلم بؤ ئةو كارة ناضارم بضمة شاري. دةبيَتةوة

هةر نؤ كةسيان تيَي . ماَلي ضي، دةَليَي كؤلييت مريشكانة. ماَلةكةيان لة تةنيشت ئاسنةرِيَيةكةية
 .بةو حيسابةي كة ليَرةن، زياتريش دةبن. دايكي هيَشتا طةجنة. دةخزيَن

 :ب و قةَلةم حةل دةكا، هةَلدةداتيَدةيظيد باضري، كة ئةويش مةسةلةكاني بريكاري بةبيَ كتيَ
 .ةز دةكةم فيَري ثردليَدان مبـ من ح

 : وريَ مارين بة بةزةييةوة سةيريَكي دةكا و دةَليَئيَثو
يَ؟ رضما نازانن خويَندن بةبيَ ثارة ناك. ان دةكةن بؤ ئةوةي بيَدةنط نةبنهةر قسـ كورِة رؤَلة ئيَوة 

ري و بيدةن بة كريَي خانوو و خواردن و خةو و جلوبةرط و ئاخر، ئةو ثارةيةي دةبيَ ثيَي بضنة شا
كتيَب و قةَلةم و دةفتةر لة كام جةحةندةمةوة دةيهيَنن؟ من دةمةويَ بضمة شاري و فيَري ثيشةيةك 

. ئةوة شتيَكي ديكةية. ئاسنطةري بكةم، يان كار بة ماشيَن و ترؤمبيَالن بكةم. ببمة ميكانيك. مب
باسي ئةوةم لةطةلَ . و مةكينة و ماشيَين ئةم دنياية دةربكةمدةمةويَ سةرةدةر لة هةمو

 .ميكانيكةكةي ويَستطةش كردووة
ـ ضاكةتةكةي ئيَثؤريَ ئةوةندة ثينة كراوة، كةس نازانيَ قوماشةكةي خؤي ض بووة و هيي كويَية وا 

َلةكاني رؤذ تا ئيَواريَش ئةوة ضَلمي هاتووة و بة سةري قؤ. ئةو هةمووة رةنطةي دنياي تيَداية
 .هةموومان هةر وا دةكةين: دةيسرِيَتةوة
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 :مامؤستا دةنةرِيَينَ
 .ـ بيَدةنط

 .ي سامناكتان بؤ بكةمئةمرِؤ دةمةويَ باسي شازادة ئيظان: ئينجا
. سي ساآلنةية. ذنيَكي طةجني هةية كة ثيَي دةَليَن، مادام دؤكسي. ئةنيوضيَنتزيؤكؤكؤز خيَزاندارة
سيَ . مسيت خرِن وةك مةرِمةرِ و دوو هيَندةي ميَردةكةيةتي. وروسثييةضوارشانةيةكي بةخؤوةية و سو

 .منداَليان هةية، هةر سيَكيان كورِن
 ـ منداَلةكانيان طةورةن؟

 .ـ نا، سةروثيَضكةن
 ـ مادام دؤكسي ئةو منداآلنةي لة كيَية؟

 .لة كؤكؤزن. ـ دةي ديارة
 .ـ ترِحيَو

 ـ هةر بةراست؟
ئةوي هةرة . سيَ كورِةكةشي خيَشكيان لة بن ثيَية. ديَتة كؤآلنيَ بة خيَشكئينوثيَنتزيؤكؤكؤز 

هةر . طضكةكةشي هيَشتا نةبووةتة ساَليَك. طةورةكةي ثيَنج ساآلنة و نيَوجنييةكةي سيَ ساآلن
 .سيَكيان دةَليَي مامؤستا ترِيوة و ئةوان دةرثةرِيون

 ـ قوربان، ئاغازادةزان ناويان ضيية؟
ينؤضيَنتزيوكؤكؤزي يةكةمة و ئةوي ديكةيش ئينوضيَنتزيوكؤكؤزي دووةم و ـ ئةوي طةورةيان ناوي ئ

 .ئةوي هةرة طضكةشيان ئينوضيَنتزيوكؤكؤزي ضوارةم
 .بتثةرستةكان ناوي ئاوا لة منداَليان دةنيَن.. باشة خؤ ئةو ناوانة مةسيحي نني. ـ سةيرة

 ؟بؤ ضما بتثةرستةكانيش خةَلكيَكي وةك ئيَمة نةبوون. ـ سةير نيية
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 ...بةآلم ئاخر... راستة. ـ با، با
 .ئينوضيَنتزيوكؤكؤزيش زؤري خؤ نةطرت

لة ئاوةدانيدا ئةوةندةيان باسي ئةو وانةية كردةوة، كة . وانةي شازادة ئيظاني ترسناكي ثيَوة نةهات
 .ئاخري قاالوةكةي بيستييةوة و هةواَلةكةي بردة شاري

هاتة ثؤلةكةمان، كة مسيََلة جةنطييةكاني دةتطوت  رؤذيَكي خؤشي تاو و ساو، كابرايةكي قذخورمايي
 .شةق راوةستاونباَلي ضؤلةكةن لةمالواليةوة 

غةوارة هاتة ذووريَ و يةكثيَ   ئينوضيَنتزيوكؤكؤز خةريك بوو حزوور و غيابي دةكرد، كة كابراي
 .لةبةري هةستاين

 :ي مسيَل باَلةضؤلةكة لةسةرخؤ ناوي خؤي و ثيشةكةي ثيَ طوتنيكابرا
 .ناوم ثاراس كيفيية. ـ من ضاوديَري خويَندنطةكامن

يان هةر نةبيَ . لةسةر سةر و سةر ضاو، بةآلم بةو حيسابة دةكرا ثاثاي مةزن بيـ ضؤني دةفةرمووي 
 دةي جا فةرموو من ض خؤَليَكت بؤ بكةم بةسةرما؟. برا طةورةكةي بةرِيَزيان

بوو وةك ميَذؤكة دةلةرزي، بةآلم داني بة خؤيدا ضاوديَر ئةوةندة توورِة  ،ثاراس كيفيي. ثاراس كيفي
 :طرت و طوتي

 .ـ هاتووم لة بارةي ئيظاني سامناكةوة راثؤرتيَك بنووسم
 .مةبةستت ئيظان كؤزاية؟ ضونكة من باسي ئةويشم كردووةـ 

 .بة ئانقةست ئيظاني سامناكت كردووةتة قةمشةر. واز لةو طاَلتةجارِيية بيَنة
 :ثيَكةنينةوة طوتيئينؤضيَنتزيوكؤكؤز بة 

هةموو ئةوانةي ... ئيظاني سامناك، ئيؤن كؤزا، تؤدؤر والدميريسكؤ: ـ جاخؤ يةك و دووان نني، زؤرن
 .ويستوويانة خةَلكةكة ببزويَنن
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سةرسوورِماو طويَمان راطرتبوو و، بة ضاوي بةمؤَلةق وةستاوةوة . هةموومان بةسةر ثيَوة راوةستابووين
 .دةكرد كة ليَك رادةسانسةيري ئةو دوو ثياوةمان 

 :كؤكؤز رووي تيَكردين و ثيَي طوتني
 .ـ دانيشن منداَلينة

و تةخيت ذوورةكةي مؤر  وةرطةرِامرِةكةبةكة . جانتاكةي توورِ هةَلدا ،ثاراس كيفي. ثاراس كيفي
 .هةَلطيَرِا

 :ضاوديَر نةرِاندي
 .ـ ئةوة بيَئةدةبيية

 :كؤكؤز لةسةرخؤ طوتي
ليَكؤَلينةوةي . هاتووي بؤ ليَكؤَلينةوة، فةرموو ئةوة طةز و ئةوة جاو... ووةـ من بيَئةدةبيم نةكرد

 .من لةطةلَ ئةو شتانة راهاتووم، وةك ضؤن توورةكة لةطةلَ ثينة راديَ. خؤت بكة
 .ضاوديَر دةستةيةك كاغةزي دةرهيَنا و دةسيت كرد بة نووسني

 كردووة؟ ـ راستة دةَليَن تؤ باسي ئيظاني سامناكت بؤ قوتابييةكان
 .من ئةركي سةرشاني خؤمم بةجيَ هيَناوة، ضونكة بةشيَكة لة بةرنامةكةيان. ـ راست راستة

ئةمري كردووة سةري سةرجةم ـ راستة دةَليَن ثيَت طوتوون ئيظاني سامناك لة رؤذي جةذني باكدا 
 ئاغاكان و تةنانةت سةرئؤسقؤيف مؤلداظياش بثةرِيَنن؟

 .ةكانيشياندا وا نووسراوةلة كتيَب. نيية ـ هةر راست واية و درؤي تيَدا
 تابييةكانت طوتووة، ئاغاكان شازادةيان بة توركان فرؤشتووة، واية؟وـ طؤيا بة ق
 .ئةوةش لة كتيَبةكةياندا نووسراوة. ـ دةي واية

 خؤشةويست بووة و رقي لة ئاغاوات بووة؟تة ئيظاني سامناك خةَلكـ دةَليَن طوتوو
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 ...بةكةياندائةوةش لة كتيَ. ـ راستة
 .لة كتيَبةكةياندا نووسراوة. ـ بةَليَ بةَليَ نووسراوة، دةزامن

 ـ ئةي دةَليَي ضي؟
ـ راستة دةَليَن طرينطيي تايبةتيت بةو وانةية داوة؟ ترشوخويَت كردووة و، تيَروتةسةلرت باست 

 كردووة؟ ياني بة شيَوةيةك كة تةواو نائاسايي ديار بووة؟
 .وا بووة ـ ضؤني دةفةرمووي ريَك
 ـ باشة بؤ وات كردووة؟

 حةزي خؤمة، تيَطةيشيت؟. ـ حةزم ليَ بووة
 ـ جةناااااب ب 

بةَليَ دةرسي واية زؤرم حةز ليَيانة . ئةو مةسةلةي بؤ طاَلتة نابيَ. ـ تؤ راست دةكةي جةنابي ضاوديَر
 .ؤشوخرؤشةوةتةنانةت دةتوامن بَليَم بة ج. و زؤر بة كةفوكوَليَكي تايبةتةوة دةيانَليَمةوة

 .ـ وةك بيستوومة قوتابيةكانيشت طرياون
دةي دةرسي واش هةية . زؤر هةذابوون. بةَليَ، راستة ضةند كةسيَكيان دةطريان... ـ هةموويان نا

هةر . ئاوا دةيَليَمةوة" ناني رةق و دؤي ترش، دةخؤي ناخؤي ضش"ئةوان وةك . هيض حةزم ليَي نيية
ةوة بة زةوييميشل ثاَلةوان دةكا، كة طوتي، جووتيار ةي باسي سبؤ ويَنة ئةو دةر. بة سةري زمان

ميللةتيان كةولَ كرد و كةوَلي كة انكؤظان، شازادةي قوستةنتينية، يان بؤ ويَنة وانةي بو. بةندة
 .ئةويشم هيض خؤش ناويَ... ميللةتيان كردة هةطبةي زيَرِ و زيوي خؤيان

 ؤت، بةسةر منداَلةكاندا دةسةثيَين؟ـ جا هةموو ئةو بؤضوونانةشت بةو دةمودووةي خ
 .ـ بةَليَ، بةدَلنياييةوة

 .ـ بةآلم لة كتيَبةكانياندا بيَاليةنانة باسي ئةو شتانة كراوة
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ني قوتاخبانة ميَذوو بة درؤ اكتيَبةك. بةَليَ، هةَلةية . ثيَم واية شيَوازيَكي تةواو هةَلةية. راست واية
حةقيقةتي مةسةلةكان لةو بةَلطة و ديكؤميَنتانةداية . نييةدةطيَرِنةوة و بةداخةوة يةك و دووانيش 

 .كة من خؤم كؤم كردوونةتةوة
 نةنشيين؟جةنابت خا... ـ ئيَمة كارمان بةو بةَلطة و شتانة و ئةم جؤرة مامؤستايانةوة نيية

 .ـ بةَليَ، بةآلم ريَطةم ثيَدراوة مؤَلةتي خزمةتةكةم نويَ بكةمةوة
 .كةواتة قوتاخبانة بةجيَ بهيََلة. تةوةـ مؤَلةتةكةشت هةَلدةوةشيَ

 .ـ بةجيَي دةهيََلم
 ...ـ هةر ئيَستا

 .ضيَنتزيوكؤكؤز بةرةو الي ئيَمة وةرسوورِائينؤ
لووتة زلة هةَلؤييةكةي دةتطوت ئةوةندةي ديكة شؤرِ . روخساري تيَك ضرِذابوو و، طنج و لؤض ببوو

 .رت بة قووَلدا ضوونبووةتةوة ، ضاويشي لة ثشت ضاويلكةكانييةوة دةتطوت ث
 .ماآلوايي ليَ كردين و هيواي لةشساغيي بؤ خواستني

ياني . فيَري كتيَبة دةرسييةكانتان بن" كة نةنووسراوة"ـ جا لةبريتان نةضيَ، كة دةبيَ بةو جؤرةي  
 .بةو شيَوةية كة من بؤم باس كردن

 :ي ضاوديَر بة دةنطيَكي طرِ و ناخؤش ثيَي طوتنيثاراس كيف
 .لةوانةشة جةنابي براطاديرؤ بيَ. مامؤستايةكي ديكةتان بؤ دةنيَرين. برِؤنةوةـ هةسنت 

لة حورمةتي ئةو هةموومان . ئينوضيَنتزيوكؤكؤز بةالماندا تيَثةرِي. لة قوتاخبانة هاتينة دةر
 :سةبريَ ثيَي طوتني. ئةويش كآلوةكةي خؤي هةَلطرت. كآلوةكامنان لةسةرمان هةَلطرت
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. ضونكة كتيَيب دؤرزنيش هةية. بةكاندا هةر دةبيَ وةشويَن حةقيقةت بكةونلة كتيَ. ـ حةقيقةت
 كة ضؤن كتيَيب باش و بيَ رابيَنيدة. ن ضةندي بَليَي هةية بةداخةوةتةنانةت دةبيَ بَليَم، كتيَيب درؤز

 .بكةنةوةخراث ليَك 
* 
* 
* 

ثَلةليَدان بة ثيَشوازييةوة بة قريوة و ضة. لةوةتةي بيستوومانة براطاديرؤ ديَتةوة، شاطةشكة بووين
 .ئةويش لة خؤشيان وةختة بالَ بطريَ. دةضني

 .ريَك لةوسةري ثؤلةكة دانيشتووم. سةيري منيش. يةك بة يةك سةيرمان دةكا
 ـ دا بَليَ بزامن دارية، لةوةتةي من ليَرة نيم، هةر وا خةريكي كتيَبخويَندنةوة بووي يان نا؟

 .اـ زؤرم كتيَب دةست نةكةوت مامؤست
 .ـ وةرة ماَلةكةي من

دةخيويَنمةوة و بؤي . هةموو رؤذيَ دةضمة ماَلةكةي و هةموو رؤذيَكيش كتيَبيَكي ديكةم دةداتيَ
 .دةبةمةوة و يةكيَكي ديكةي ليَ وةردةطرمةوة

ذمارةيةكم ثيَ دةَليَ و . وردة وردة بريكارييةكةشم باش بووة. و وانةم ليَ دةثرسيَتةوةبانطم دةكا
 .وةآلمي هةمووان راستة. يادكردن و كةمكردنةوة و ليَكدان و دابةشنيدةينووسم، ز

 .لة ثرِيَكدا لة ريزةكاني ثيَشةوة قاقا هةَلدةسيتَ
 بؤ بووراويتةوة؟ميتيكا، : مامؤستا دةَليَ

 .كاني داريةجزمةـ بة 
 .ئةواني ديكةش بة دواي ميتيكادا لة قاقاي ثيَكةنني دةدةن. دةمنيَريَتةوة سةر جيَيةكةم
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 .مامؤستا ميتيكا بانط دةكاتة الي تةختةرِةش
 ـ دةي، بزامن ض شتيَك وةثيَكةنيين هيَناي؟

 .ي باوكيي لة ثيَ كردووة و ثيَي هاتووةتة قوتاخبانةجزمة. كاني داريية مامؤستاجزمةـ 
. ةكاني باوكم لة ثيَ دةكةم بؤ قوتاخبانجزمةليَتان ناشارمةوة، هةر لةوةتةي زستان بةسةردا هاتووة، 

. هةتا سةر ئةذنؤم ديَن. لة ثيَي مندا زؤر طةورةن. جزمانة، هيي ئةو كاتةيةتي كة سةرباز بووةئةو 
مليوانة طةورة و . لة قورِوضَلثاوي ئاواييدا بؤ بامب ئاقلَ دةمب، وةختة ضاوم بيَتة دةريَ هيَندة قورسن

 .رةقةكانيان هةموو القميان بريندار كردووة
ئانيشكي . ةيةمنة قوتاخبانة، ضيم وةبةر دةست بيَ لة بةر، يان لة ثيَمي دةكةمبؤ ئةوةي بتوامن خؤم بط

كآلويَكي  كآلوةكةم،. ضاكةتةكةم كون بوون و كةس خةميَكيان ليَ ناخوا ثينةيةكم بؤ ليَ بدةن
ئةوةندة . دا دؤزيومةتةوةیضةرميين خؤركةخواردووة، كة لة نيَو شرِوشاآلتةكةي بنةباني عةمبار

 .ة، ديَتة سةر ضاو و طويَمطوشاد و زل
تا ئيَستا نةمديوة . مامؤستاكة بةوة دةهري دةبيَ. طاَلتة بة جزمةكاني من دةكا ميتيكا ئؤكةي،
 .كورِةي مةخيانةضي ديَنيَتة دةريَ و دةيداتة بةر ثرسياران. ئاوا دةهري بيَ

 .يةك ثرسياريشي ثيَ وةآلم نادريَتةوة
ثيَآلوي ثرِ بة ثيَيةتي و . نينؤكي خشت و جوان كراون. كةَلةلووس. ميتيكا، هةتيويَكي جوانكيلةية

 .جلوبةرطةكةشي خةياتي شاري دووريويةتي
شيَ و، ميتيكاش هةروا مامؤستا شووَلكيَك هةَلدةطريَ و، ضةند شووَليَكي لة دةسيت رادةكيَ

ةَلطةرِاو و شووَلكةكة لة لةثي دةستة سووره. ئةوةندة ثيَدةكةنيَ تا نزطةرة دةطريَ. ثيَدةكةنيَ
 .ماسيوةكانيدا ورد دةبيَ
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تؤ بَليَ دةبيَ ضةندةمان دةهري كردبيَ، كة وا ئيماني ناميَينَ و . م وا هةية براطاديرؤ ليَمان بدازؤر كة
ئةوكات ئيرت قورِ بةسةر ئةو . بةآلم ئيدي كة توورِة بوو، كةس ثيَي ناوةسيتَ. شتةكة واي ليَ ديَ

 .كةسةي وا توورِةي كردووة
لة ماَليَ هةر هيض، بةردةوام سيخورمة و نووكةشةق . ة ئيَمة خوومان بة تيَهةَلدانةكةوة طرتووةديار

خؤ تةمبيَي . جار هةية باوكم يان دايكم يان خوشك و براي لةخؤمان طةورةتر. دةخؤين
 خؤ ثيَش ئةوةي مامؤستا بيَتة سةر ثؤل، هةر خوا دةزانيَ ض زةنازةنا. مامؤستاكةمشان هةر هةقمانة

ئةوةندة يةكرت بة دار و ديواردا دةدةين، هةموو . و ذاوةذاويَكة و ض شةرِة شةق و مستةكؤَلةيةكة
يةكرت، تيَي هةر تيَهةَلدانيش دةخؤين و دةستمان بطاتة هةر جيَيةكي . طيامنان طةضاوي دةبيَ

براطاديرؤ هةقييَت  خوا هةَلناطريَ. سةروطويَي يةكرت دةشكيَنني. كةثؤ بيَ، دةموددان بيَ: دةسرينويَنني
ريَك بة ثيَضةوانةي دؤدؤفؤسؤالن، يةكيَك لةواني . جاروبارة ضةند شةثآلخةيةكمان تيَ دةسريويَينَ

 .ثيَش خؤي، كة هةر بة ناهةق ليَي دةداين
 .نيش مامؤستامان بووفؤسؤال

 :لة نيوةي دةرزةكة دةيطوت
 .يَـ ميتاكيَ، بة خوشكت بَليَ ئةمشةو لةبةر دةرطا ضاوةرِيَم ب

 :يان بؤ ويَنة
 .ـ ئيليؤش، دايكت ضؤنة؟ هيَشتا بيَوةذنة؟ زؤرم حةز ليَية شةويَك باوكت مب

اليةك ئةو بوو ـ واتة مامؤستا فؤسؤالن، كة ناردبوويان تؤزيَك ميَشكمان روون بكاتةوة و اليةكيش 
 ، ضون توانيبامان جوابيَكي طورضوبرِي لة مسيت بنيَني؟. ئيَمة منداَلةوردكة

. ةكةي بؤكؤري خاوةن مةخيانةكةي ويَستطة، جلوبةرط و سةروثؤشاكي ريَك وةك ميتيكا ئؤكةيةكورِ
مامؤستا جاري واية لةطةلَ دكتؤر طانضؤ و بةرثرسة خؤجيَيةكاني ديكة لة كافرتياكةي ئةوان نان 
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مامؤستاكةمان مين لةتةنيشت ئةو داناوة و، . هةتيوةكةي يؤكؤر زؤر لة دةرز باش نيية. دةخوا
. ريَطةي داوم وةختيَك لةو دةثرسيَتةوة، لة بنةوة جوابةكاني ثيَ بَليَم، بؤ ئةوةي ورةي زؤر دانةبةزيَ

تةنانةت . ئةوةش بؤخؤي غةنيمةتيَكة. ـم دةداتيَ"بريَت زل"لة بري ئةو خزمةتة، حةفتةي يةك 
 .حةفتةي نانيَكي بريَت زل. دةكريَ بَليَني، غةنيمةتيَكي زؤر باشيش

بةياني كة لة ماَليَ . دةضينة حةوشة طةمة و ياري بكةين. ضلةي زستانة. ليَ دةدريَ زةنطي ثشوو
لةو توورةكةيةدا كة كردوومانةتة هةر كامةمان، . وةدةركةوتووين، هيضمان نةخستووةتة بةردَلمان

 .ئيي واية لةتيَك ماماليطاي برذاوي ثيَية، هةنديَكيان مستيَك هةرزن. جانتا، ثارووةك دةرديَنني
بؤ . زياتر لة هةشتا قوتابيي تيَدا دةخويَننئيَمة كة ئيَستا زؤريش طةورة نايةتة بةر ضاوم،  يثؤلةكة
. دة دوازدة كةس لةسةر كورسييةك دانيشنيوة، ناضارين هةر هةشتاكةسةكةمان جيَمان بيَتةئةوةي 

ئةو دوانةش، . نة دةريَلةو هةشتا كةسة، تةنيا دوو مندالَ هةموو رؤذيَ ناني طةمن لة جانتاكةيان ديَن
زةويوزار و مةرِ و مانطا و طاميَشيان  .بنةماَلةكةيان دةسرتِؤيشتوون. يةكيَكيان كورِةكةي كاراباشيَية

 .هةموو رؤذيَك ناني ثيَية. نيكؤالي هةموو رؤذيَ نان ديَينَ. هةية
كضةكةي  نيتزاي ميكانيكيكيش كة ذنةكةي بيانيية و خةرمانكوت و مةكينةيةكي هةَلمي هةية،

لة نيَوماندا تاقة كةسيَكة، كة قةت قةت ثيَخواس . ناوي مارطارتا ئؤرزؤية. هةموو رؤذيَ نان دييَنَ
قذيشي بةردةوام هةميشة ثيآَلوي لة ثيَداية و كراسي وا لةبةر دةكا كة لة شاري دةيكرِن و . نيية

ضاوي كاَلن و . دةطريَداهاتووة و لةضكيَكي شني لةسةر دةكا و جانتايةكي ضةرمييش بةدةستةوة 
 .تاخبانة دةخيوا، وةك بةفر سثييةدايكي ئةَلمانيية و ئةو نانةي دةيهيَينَ لة قو. ليَوي سوور

 .هةموو ليكاومان لة زاري دةتكيَ. ئيَمة لة دةوريان كؤزيلكة دةكةين و ضاو دةبرِينة ناخنواردنةكةيان
 .رت بؤني خؤشي تةندوور لة ماَلةكةمان ناطةرِيَلةم ثاييزةوة، ئيرت هةويرشيَالن لة ماَلمان نيية و، ضي

 :، كورِة جيقنةكة، يةك بةخؤي دةثارِيَتةوةلةثرِ كالينة ضكؤل
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 .تةنيا تؤزيَك، هيَندةي نيسكيَك. ـ كاراباش، تؤزيَك لةو نانةمت بدةية با تامي بكةم
 ـ بؤ بتدةميَ؟

 :دةنطي ثيرتيضكاي كضة ثاسةوان دةبيَ كة دةَليَطويَم لة 
 .طارتا، نان بدة بة منـ مار

هةر هيَندةي ... ـ بؤ خؤت دايك و بابت نيية؟ بؤضي ناني خؤمت بدةميَ؟ نيسكيَك لةو نانة
 .نيسكيَك

* 
* 
* 
 .ضووة تووتن بؤخؤي بكرِيَ و زؤري ثيَ ضووة. وكم زؤري ثيَ ضووةبا

 .مبانباتةوة وبةبيَ ئةو شيوةكةمان دةخؤين و دةضينة سةر جيَيةكةمان بؤ ئةوةي خة
 .تؤزة رووناكاييةكي هةية. ضرا نةوتييةكة داييسيَ

 .دةبينم دايكم هةَلدةسيتَ شتيَكي بداتيَ بيخاتة بةر دَلي. ةطويَم لة دةنطي هاتنةوةي باوكم
 .ثيَكةوة قسان دةكةن

ا بدةي. دةَليَ ثارةي بليتةكةي لةسةر خؤم. ـ مامؤستا حةزي ليَية دارية بؤ خويَندنةكةي بضيَتة شاري
 .ئةفسةرببيَتة 

 :ـ سةرم لة بن ليَفةكة دةرديَنم، دةثرسم
 ـ جا باشة بؤضي ئةفسةر؟

. ـ ضونكة ئةو قوتاخبانة ئةفسةرييةي مامؤستا دةيةويَ لةويَ خبويَين، خؤيان خةرجت دةكيَشن
ر، لةسةر خةرجي ووي، تا ئةو رؤذةي دةبي بة ئةفسةئيمتيحانيَكت دةكةن بؤ وةرطرتن، ئةطةر دةرض
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. تنيَرمة قوتاخبانةي ديخؤ من دةستم نارِوا ب. اخبانةكة دةبي و، مانطانةشت دةدةنيَدةوَلةت لة قوت
 خةرج و موخارجيةكةت لة كويَ بيَنم رؤَلة؟

يةك لة كورِةكاني ئةوبةري ضؤمي نةبيَ . تا ئيَستا هيض منداَليَكي ئاواييةكةي ئيَمة نةبووةتة ئةفسةر
وةكيل باشي و ثيَشدا نايب عةريف بوو، دواتر بوو  لة. بة ناوي كارليط كة ضووةتة نيَو قؤشةنةوة

جار و بارة ديَتةوة . بةَليَين داوة هةتا زيندووة لة سوثادا مبيَينَ. ئيَستا دةرةجةيةك ضووةتة سةرتر
خوا دةزانيَ كارليطةكان ضؤن بةخؤيان دةنازن و ض هةرِ وطيظيَك ليَ . سةر لة كةسوكارةكةي دةدا

 .دةدةن
، كة ةكي دريَذ بة قةدييةوة هةَلدةواسيَ، سةَلتةيةكي ريَك و بيَ طنج لةبةر دةكاجةنابي عةريف قةمةي

جزمةي بريقةدار لة ثيَ دةكا و حاستةم و دووبةآل ثيَ . دةَليَي لة بنةوة ورطبةندي لة زطي بةستووة
خرمة خرمي ديَ و قةمةكةي . لةسةر عةرزي دادةنيَ و بة كؤآلنةكاني ئاواييدا دةسوورِيَتةوة

خةَلكي خواي واقورِماو سةيري دةكةن و، . كاني كذةكذيان ديَ و، قةمضييةكةي ويزةوزي ديَجزمة
 .ذنان بؤي شيَت و شةيدا بوون

 :ثةتةيان دةخاتة سةر ئاويَ و بةخؤياندا دةشكيَنيَتةوةخوشكة زواكا 
ةبةبةيةوة دَلتان ضووةتة طةردني، كة لةبن بةرخـ ئةريَ ئةوة ليكاوتان بؤ كويَي هاتووةتة خواريَ؟ 

 .ثةنابةخوا، بيَكارةي بةرِةآلديار نيية؟ يان ئةو دةم و ليَوةي كة دةَليَي ئيَستا نا تاويَكي دي دةتةقيَ؟ 
 .روو وةردةطيَرِيَ و لة داخان تفيَك دةكاتةوة

 . دوو رؤذ ثشوويان دةداتيَ! ـ هةتيوة، سةربازي ئيجباري دةرِووتيَنيَتةوة، ضيية
 .ئةفسةر، خوشكة زواكا هةر ئةو قسانةم ثيَ بَليَ مةبووهيض دوور نيية ئةمنيش كة 
 .سةرم دةخةمةوة بن ليَفةكةم
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ئةوةي . ئةوةي كة ئاخري رؤذيَك دةمبة ئةفسةر يان نا، قسةيةكي ديكةية. كةواتة دةتوامن خبويَنم
مل  شاطةشكةم دةكا، ئةوةية كة دَلنيام دةتوامن بضمة قوتاخبانةيةكي ديكة لة شاريَكي دوور، دةتوامن

 .بنيَمة دةرسخويَندن
ئةم ثاييزة دةضمة قوتاخبانةيةكي طةورةتر، بةَليَ، : لةم شةوةوة، تةنيا بري لة يةك شت دةكةمةوة

 .قوتاخبانةيةكي طةورةتر
حةزم ليَية دان بة جةرطمدا بطرم . ثيَش هةمووان هاتووينة قوتاخبانة. بةياني، لةفرتية بابؤيي دةبينم
بةآلم ضما دةتوامن؟ دةَليَي ديَوزمةيةك ثاَلم . رمةوة كة خةريكة ثيَي بفرِمو، ئةو خؤشي خؤشييية بشا

 .ثيَوة دةنيَ و ناضارم دةكا قسة بكةم
 .لةفرتية دةسيت برا ضكؤَلةكةي طرتووة

 .باوكم خؤي واي طوت. ـ ئةم ثاييزة دةضمة قوتاخبانةي سةربازي، لةفرتية
ئةطةر دايكم ثارةي هةبوا و . مةمن الي داوةمن تازة لة تة. زؤرم ثيَ خؤشة. ـ خؤزطةم بة خؤت

 .داماو نةيتواني. ناردبامي، ئيَستا ساَلي ضوار بووم
تف دةكاتةوة . لة جاران زياتر دةكؤخيَ. هةر واش لةرِ و الواز بووة. لةفرتية، زؤر نارِيَك هةَلي داوة

 .نيَو دةسرةكةي و دةسرؤكةكةي خويَناوي دةبيَ
 .ـ زؤر دةكؤخي
. وردة وردة هةر دةخموا و دةمهارِيَ. متواني خؤم لة ضنطي ئةو نةخؤشيية رزطار بكةمـ ض بكةم؟ نة

 .لينط دريَذ دةكةملةوانةية هةر ئةم بةهارة يان ئةم ثاييزةي داديَ، ئيرت 
 .بةآلم قريوةي خؤشييةكةي، زايةَلةيةكي دةسكردي تيَداية. وا دةنويَينَ دَلي خؤشة
 ـ بؤ قسةي وا دةكةي؟

كة بريي ليَ دةكةمةوة، دةَليَي توورِةيي لة نامخةوة هةَلدةقوَليَ و ضنط لة ضؤن بكةم؟ ـ ئةي قسةي 
جةستةي . مبريَ. بنيادةم نةتوانيَ طياني خؤي رزطار بكا: دةي بريي ليَ بكةوة. ميَشكم دادةطريَ

هيض ئيرت ضاوي هيض نةبيينَ، . طؤرِهةَلكةن تؤنيَكي طلَ وةسةر بكةن. طرمؤَلة بيَ و رةق هةَليَ
دةشت و دةر وةك جاري جاران ثرِ بيَ لة طولَ و . دنيا ضؤن بووة هةر وابيَ و شةو رؤذ بيَتةوة. نةبيسيتَ
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طةآل، بة رؤذ تاو ليَي بدا و شةوانةش ئةستيَرة بؤي جبريويَنن و، من ئيرت ئاطام لة هيض كام لةوشتانة 
 .ئيرت هةست بة هيض كامةيان نةكةم. نةبيَ

 :بة تةتةَلةوة دةَليَم
 .ـ هةموومان طياي مردنني

من . بةآلم هةمووان ثاش ئةوةي بةدَلي خؤيان ذيان، جا دةمرن. ـ دةي خؤ منيش هةر وا دةَليَم
مردن، سةرةرِاي هةموو ئةو كتيَبانةي ... تيَدةطةي؟. تازة خةريكة دةزامن ذيان ضيية. هيَشتا نةذياوم

ةدا هاتووةتة طؤرِيَ و هةر وا ديَ و شيت ديكةش ئةو هةمووة شتة لةم دنياي. هيَشتا نةخمويَندوونةتةوة
ئاخ، كة حةزم ليَية يةك ... دةقةوميَ بةبيَ ئةوةي من دةرفةتي ئةوةم بيَ بيانبينم و تيَيان بطةم

دةبيَ ... شيَت مبهاوار بكةم و، بةو حاَلةشةوة دةبيَ ثيَشي خؤم بطرم كة نةكا . بةخؤم هاوار بكةم
 .ةناسةي ذيان ضيَذ لة ذيان وةرطرممن دةبيَ تا دوا ه. بةهيَز مب

. لةسةرمان هةَلدةلةرزيَ و تةزووي ثيَدا ديَ. ماتييَ ضكؤلَ لة تةنيشت لةتفريةي برايةوة راوةستاوة
 .كؤخة سواري سةري دةبيَ و، سينطي لرخةي ديَ. ثشووي سوار دةبيَ

 ـ تؤش دةكؤخي ماتييَ؟
 .ـ ئةدي، ئةمنيش

 :ة هةَلدةداتيَلةفرتي
باشة ئيرت، هةمووان لة يةكرتي ... هيضي ديكةمان لةدةست ناية. ة ذووريَكدا دةنووينـ هةموومان ل

 .دةطرنةوة
 :ديسان لةسةري دةرِوا

بانطي كردم و . ـ دةزاني دارية؟ كتييَب زؤر باشم لة الي كورِةكةي ئيزؤثسكؤ دةست كةوتووة
ئيرت ثيَويستم . ردةستيان طرتوومبة. ة، ئةو كتيَبانة بؤخؤتلةفرتيهانيَ : "داميَ و طوتيكتيَبةكاني 
 .جا وةرة بة كةيفي خؤت ليَيان هةَلطرة. منيش هةمووم هيَنا." ثيَيان نيية
 .ئةو قورِوضَلثاوة تؤزيَك كةمرت بيَتةوةجاريَ ضاوةرِيَم . ـ باشة ديَم

 .قورِ و ضَلثاوي كؤالن و الكؤآلنةكاني ئاوةدانييةكةي ئةو بةري ضؤمي كةلَ ليَي دةرناضيَ
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 ةر بةراست بةو قورِ و ضَلثاوةدا ضؤن ماتةييَ ضكؤلَ لةطةلَ خؤت ديَنيية قوتاخبانة؟هـ 
 .ـ هةتا سةر جادة طةورةكة لة قةآلندؤمشي دةكةم

 :ة دوور دةكةويَتةوة، ئةوجار كورِةكةي بؤكؤر ديَتة الم و بة لةبزيَكي دَلسؤزانةوة دةَليَلةفرتيكة 
ي خويَندوونيةتةوة و هةناسةي بةسةرياندا هاتووة، تؤش خؤ. ة وةرمةطرةلةفرتيـ كتيَب لة ماَلي 

بنيادةم لةشي ساغ بيَ هةزار جار باشرتة لةوةي زانايةكي . طوو بة كتيَبيش... نؤبةتيَ دةطري
 .نؤبةتيَداري ليَ دةربضيَ
 .زةنطي ثشوو ليَ دةدريَ

 .نرةنطي سثيي ديوارة زةردةكان تويَ تويَ بوو. شووشةي ثؤلةكة هةَلم طرتوويةتي
دوايي طرِةكةي خؤش . ثيَم واية دووكةَلةكةي هةر ئةوةندةية تا طةرم داديَ. ثاكة دووكةلَ دةكاسؤ

 .دةبيَ و دةست دةكا بة طرثةطرث و كؤتةرةكان وردة وردة دةسووتيَن
 .لةوبةري شووشةي ثةجنةرةكانةوة، دارةكان رووت و قووتن و ئامسان تار

 .درِئامساني شرِ و 
 .ةثينةئامساني شرِ و ثين
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21  
 ئةفسوون

* 
* 
* 

. دواييش توو و ئةقاقيا و هةَلووذةكان. ثيَش هةمووان شؤرِةبيية طةورةكةي حةوشة ضرؤي دةركرد
 .ئيَستا دةشت و دةر نوقمي طوَلة

 .هيَشتا تةزووي هةواكة ساردة، بةآلم زؤر طرينط نيية. لةطلةط و كةناري هاتوونةوة
 جزمة و ضةكمة و كالة. بنيادةم دةتوانيَ بة ثيَخواسي بطةرِيَهةر ئةوةي كة لةطلةط هاتونةوة، ئيرت 

. يةك دوو رؤذان بنيادةم القي سرِ دةبن. دادةنيَني و بةالوةيان دةنيَني  و بة ثيَخواسي رادةكةينة دةريَ
بةآلم هيَشتا هيض نةبووة و لةطةَلي . شيَ، لة بةلةكي ثيَيةوة هةَلدةكشيَ و دةطاتة مؤخي ئيَسقاني

 .دوايي هةر طويَشي ناداتيَ راديَ و
 .ئةمرِؤ دةمةويَ بة ثيَخواسي بضمة قوتاخبانة. ـ داية ئيدي من هيض لة ثيَ ناكةم

 .ـ كةيفي خؤتة
ة ماَليَ بيَة دةريَ هةتا طويَزينطان هةر ل. يوة و كؤآلن قورِو ضَلثاونباران بار. دةبيَ قاضوقوملان بشؤين

 قومل بشؤمةوة؟كةواتة بؤضي ديسان قاضو. لة قورِ دةضةقي
لةضي . هةَلدةنطووم و نينؤكةكاني قاضي ضةثةم شةآلَلي خويَن دةبنهةر دةضمة حةوشةي قوتاخبانةوة، 

 هةَلةنطوومت؟ بنيادةم دةبيَ تؤزيَك لةسةر هةست برِوا
ةكامن دةنوومسةوة و طويَ لة ـ(واجب)تةكليف. دةضمة سةر جيَيةكةم دادةنيشم. دةطةمة قوتاخبانة

 .مامؤستا دةطرم
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 ...زةنطي ثشوو
 .هةر تةواو نابيَ

 .ـ وةرن ضاوشاركيَ و داية مةمدة بة طورطةي بكةين
لة سةعاتيَك . ديسان ثةجنةكاني قاضي ضةثةم ضلَ ددةن. جا وةرة رابكة. سةر لة دووي يةك دةنيَني

 .لةوةثيَش ثرت ديَشن
. ويَنيان ليَ ديَ و دةبرذيَنةوةخ. دادةنيشم و لة سةري ثةجنة خويَناوييةكامن ورد دةمبةوة و دةيانثشكنم

. ئةمرِؤ دةبواية تؤزيَك وريا بوايةم: "دةَليَمهةر ئةوةندةية لةبةرخؤمةوة . نازامن ضيم بةسةر هاتووة
 ."لةوانةية ماندوو بووبيَم

 .ئةوةندةش خراث نةبووم بَليَم نةخؤش كةوتووم. تةندروستيم هةر باش نةبووئةو زستانة 
 .سةرم ديَشيَ: رؤذيَكيان بة دايكمم طوت

 دَلنياي هةر سةرت ديَشيَ؟: طوتي
 .ـ طومت دَلنيام

 .هةرِؤ دةريَ با تؤزيَ با ليَت بدا. بضؤ طةمةكةت بكةكةواتة هةرِؤ : طوتي
دايك و باوكمان ئيَستا . ئيدي ثاش ئةوة زؤربةي جاران سةرم هةر ديَشا، بةآلم الي كةس دةنطم نةكرد

 ئةطةر نةخؤش بكةوين، هةر ئةوةندةمان ثيَ دةَليَن لة جيَ خبزين .كاتي وةيان نيية خةريكي ئيَمة بن
ئةوةندةش لة جيَدا دةكةوين، تا ضاك دةبينةوة و، هةَلدةستينةوة . و سةرودَلي ئةواني ديكة نةطرين

 .دةضينةوة دةريَ بؤ شةيتاني و بةدفةرِي
ؤ قاض خوار دانيَني، باري نازي ضي، خ. باك و دايكمان نازمان ناكيَشن و دةستمان بةسةردا ناهيَنن

ئةوة بةآليةكة بةسةر من ديَ و ئةوة بةآليةكة زؤربةي جاران بةسةر ئيؤني برام . كةريَكمان تيَهةَلدةدةن
 .و ريتزاي خوشكيشم ديَ
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ثيَكةوة مريشك و . ي برام وةدووي خؤي بدا و وةك خؤي فيَرة دزيَي بكانوئاظيَندريا مَلومؤيةتي ئيَ
انووة ئةسث دةدزن و دةيدةنة مةخيانةضييةكان و لةبري ئةوة مةشرووبي ليَ كةَلةباب و مةرِ و جو

 .دةستيَنن
 .شوئاواي ئاغات شكايةتي ليَ كردووي. ـ وا ديارة ديسان نيوةشةويَ هاتوويةوة

 .ـ لةطةلَ ئاظيَندريا بووم
 ـ لة كويَ؟

 .ـ لة ضاوبرِكيَي كضان بووين
 .ـ بؤطةني ئارةقيشت ليَ دةهات

 .غاي واي ثيَ طومت، باوكةـ شؤئاواي ئا
 .ئةو كافرة يةكثشوو درؤيانيش دةكا

 .ـ ئاخري رؤذيَكيان ثاسةوانةكان بة كلك دةتطرن
 .ـ تؤ ديَي رزطارم دةكةي، باوكة

، نةك بؤ بةردانت، ديَم ئةوةندةت تيَ هةَلدةدةم ئيدي لة رووت قاميقاميبةَليَ ديَمة . ـ بةَليَ بةَليَ ديَم
 .ك سةر هةَليَينهةَلنةية لة نيَو خةَل

 .ئيؤن بةَليَن دةدا لةمةودوا كورِيَكي باش و بةطويَ بيَ
 :دايكم لة باوكم دةثرسيَ

. لة ميَردكردن دةكاتةوة ـ ئةريَ قورِي كويَ وةسةر خؤمان بكةين بؤ ئةو كضةتيوة؟ رؤذتائيَواريَ بري
. ةختة ملي خؤي بشكيَينَخؤ هيَشتا نةبووةتة ضواردةساآلن، بةآلم كة ضاوي بة كورِيَك دةكةويَ، و

طةلَ ئةو هةتيوةي كريَضيؤن، لةطةلَ براتيال شتيَكيان لة ةوا ديارة ل. دةترسم نةكا خؤي بدؤرِيَينَ
 ..واي بؤ دةضم. مابةينداية
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 :ئةجمارة روو لة خوشكم دةكا و دةَليَ
 ـ وانيية ديََلة بةرةآل؟

 .ـ ئةوة دةَليَي ضي داية
 .ضةناطةي دةست دةكا بة لةرينةوة، وةك بَليَي بيةويَ بطري. سوور سوور. سوور هةَلدةطةرِيَ
دةبيَ برِيَك . بةآلم نابيَ جاريَ ثةلةي بكةي ريتزا. ـ وةآل خؤ كورِيَكي خراثيش نيية: باوكم هةَلدةداتيَ

 .باوخؤشرت بي و طةورة بي
بوو و وةك ئيَستاي من . ـ بؤضي ثةلة نةكةم؟ دايكم خؤيشي ضواردةساآلن بوو كة ميَردي كرد

 دواي ئةوةش كيَ ثيَي مردووة؟... دةي، ضيي ليَ هات؟ خؤ نةمرد. ميَرديشي كرد
خؤ دايكم و باوكم بةسةر ريتزا و  هةتيوةي كريَضيؤندا بكةون، ئةودةمةي لةبةر دةرطاي ماَليَ لة 

 .شةق بة شةق دةَليَ جيَم بكة. خوا بزانيَ ضةندي تيَهةَلدةدةنذوانن، 
 وةي خواية، ئةوة بؤ وام ليَ هاتووة؟. ديسان هةَلدةنطووم. لة قوتاخبانة ديَمةوة

ثاش ناخنواردنيَ دةضم خؤم دةدةمة بةر ئةو هةتاوةي قورِ و ضَلثاوةكة هةَلدةبرينطيَينَ و وشكي 
 .لةبةر بةرِؤذضكة خؤم طةرم دةكةوةوة. دةكاتةوة

 .ر شةقار بوونثةجنةكاني قاضي ضةثةم شةقا. هةتا ئةذنؤم. القم لة نيَو حةوزةكةدا دةشؤم
وة، لة تةنيشت ةهاتووةت ئيؤني برام كة لة طوندةوة. القم ثيس نابنةوة. نيَوان حةوز و بيناكة وشكة

لة طريفاني سةَلتةكةي تووتن و ثةرِ دةرديَينَ و جطةرةيةك . من لةسةر حةسريةكة دادةنيشيَ
 :هةَلدةثيَضيَ و ضةند مذيَكي ليَ دةدا و سةيريَكي قاضي من دةكا

 ة قامكت ضيي ليَ هاتووة؟ـ ئةو
 .ـ لة بةرد هةَلةنطووتووم

 .داديَتةوة و دةيانثشكينَ. زياتر لة قاضم ورد دةبيَتةوة
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 .ـ دا تؤزيَك بيجووَليَنة بزامن
 .م ديَثيَكةنين. هةولَ دةدةم ثيَم جبووَليَنم
 .ـ ناتوامن بيجووَليَنم كاكة

 ضؤن ناتواني قاضت جبووَليَين؟. ـ قسةي قؤرِ
 .ضةندة سةيرة .هةولَ دةدةم بيجووَليَنم، بةآلم ناجووَليَ. ناتوامن ـ ئةوةتا

ئةو هةتيوة طؤج بووة، ناتوانيَ قاضي . ـ داية وةرة ضاو ليَكة. ئيؤني برام بانطي دايكم دةكا
 .جبووَليَينَ

م ئةويش برِوا ناكا كة هةر بةراسيت ناتوامن قاض. هةر وا دةتريقيَمةوة و قاضم ثيَشاني دايكم دةدةم
 .جبووَليَنم

 ـ بة قةسيت وا دةكةي دارية؟
 ـ بةقةسيت ضيي داية؟
 :دةَليَ. باوكيشم دةبيستيَتةوة

هةر ئيفليجيَكمان كةم بوو، . جا وةرة ئةو كةرةي لةو قورِة دةربيَنةوة. ـ هةر ئةوةمان كةم بوو
 .ئةوةش ئةو

. ثيَستم شَلةية. و قذم كاَلة دةموضاوم زةردةَلة. من ئيدي طةورة بووم، بةآلم زؤر ريوةَلة و الوازم
بةو حاَلةشةوة مةضةكيَكي بةهيَزم . ئةطةر لةطةلَ هاوةَلةكامن زؤرانبازي بكةم، دةرةقةت زؤريان نايةم

كة لةطةلَ يةكيَك لة هاوةَلةكامن تووشي شةرِ دةمب، خؤم ال دةدةم و هةولَ دةدةم يةكةم مست . هةية
ةر القم، لة كةوتنيَدا وةك قورِنوو ثيَوةي دةنووسيَم و الق بداتة بئةطةر يةكيَكيش . من بيوةشيَنم

. لةطةلَ خؤم لةعةرزي دةدةم، جا ئةوجار سواري سةري دةمب و بةهةموو هيَزي خؤم قةثاَلي ليَ دةدةم
 "طةزطةز"هةر بؤية ناويان ناوم . ددانيشم تيذن، كةس دداني وا تيذي نيية
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 :باوكم ديسان دةَليَ
 .كةم بوو طؤجيش بيـ ئةدي رؤَلة، هةر ئةوةت 
 :دايكم بة دَلي ثرِةوة دةَليَ

 .ـ تازة ناشتواني بيب بة ئةفسةر
هةر سيَكيان ريَككةوتبوون ئةو . مامؤستا باسي مين بؤ دكتؤر طانضؤ و قازي كارليطاتزي كردبوو

ثارةيةي ثيَويستة من ثيَي بضمة شاري و ناوي خؤم لة ثةميانطةي ئةفسةري بنووسم، لة نيَو خؤياندا 
من ئيفليج بووم و ثةميانطةي سةربازييش ئةو . جاريَ ئةوة ريسةكان بوونةتةوة خوري. كؤي بكةنةوة

 .قوتابييانة وةردةطريَ كة هيض نقوستانييةكيان نةبىَ
 .دايكم و بامب تةطبري دةكةن

 :دايكم دةَليَ
 .دةبيَ نوشتووي بؤ بكةين. ـ بيَ و نةبيَ جنؤكةخراثةكان دةستيان ليَ وةشاندووة

بةبيَ ئةوةي هيض بةكةيفي بيَ، . امب برِواي بة نووشتة و جادوو نيية، بةآلم ناتوانيَ بة دايكم بَليَ ناب
 :لةبن ليَوانةوة دةَليَ

 .نوشتة و نزا دةرديَكي دةوا بكاـ دةي باشة، بةشكم 
م بنيادة. ذنيَكة، قذة كاَلةكةي مةيلةوشني بووة. ة الي ئانطل نابادانيَدةستم دةطرن و دةمبةن

دةخاتةوة بري ئةو دؤمة رةمشاَلنشينانةي لة داويَين ضياكاني ئارطةش دةذين و دادةطةرِيَن بةرةو 
دةَليَن زؤر كويَريان بينا . دةشتايي بؤ ئةوةي كةوضكة دارينة و تةشي و بلويَر و بيَذينط بفرؤشن

. كردوةتةوة و زماني ثذاوةةوة و هةتيويَكي الَليان لة ئاوايي ثؤتزينيَييةوة هيَناوةتة الي ضاكي كردوةت
ي ميَو، سيَحريان لة قةشة كردبوو، خؤ ئةطةر سيحرةكةي بةتالَ دةَليَن شةويَكيان ثةيكةرة
 .نةكردبانةوة، رزطار نةدةبوو
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نة ذني هةية  . ئةنطل نابادايية لة قةراغ ئاوايي لة تةنيشت طؤلةكة لة كؤخيَكي وةك طةورِدا دةذي
طةمن و . لة بةهاريَوة هةتا ثاييزيَ لة طؤلةكاندا هةر ماسي دةطريَ. بةتاقي تةنيَية. نة منداَليش

 .طةمنةشامييةكةشي بة سةرقةَلةمانةي نوشتة و دوعاكاني دابني دةكا
هؤكاري نةخؤشييةكةم . لةسةر تةختةخةوة رةقوتةقةكةي دريَذم دةكا و بة ثةجنةكاني قاضم دادةماَليَ

 :دةدؤزيَتةوة و دةَليَ
ن يَدةبيَ بة ئاواييةكاندا بطةرِ. لةو منداَلؤضكةية كةوتوونة سةرثشتلةمةضيَذتر . ستةـ بةَليَ بةَليَ را

و هةرضي كؤتان كردةوة بيبةنة شاري بيدةنة زيَرِينطةريَك، قاضيَكي زيوي بةناوةوة بربِيَ و بيهيَننةوة 
بيَتةوة و  كليَسا لة بن كؤتةَلةكةي مةريةمي ثاكيزة هةَليواسن، بؤ ئةوةي قاضي كورِةكةتان ضاك

 .بكةويَتةوة سةرثيَ
. هةنديَ ربةيةك جؤي دةدةنيَ و هةنديَ ربةيةك طةمنةشامي. ـ باوكم ناعيالج بة ئاواييةكاندا دةطةرِيَ

هةمووي لة توورةكةكةي دةكا و دةضيَ بة بارزطانة يؤنانييةكاني دةفرؤشيَ و دراويَكي زيو و دوو لي 
سواري بارطينةكةي . بةشي كرِيين ثيَيةكي زيوين دةكا. اَليَوردة ثووَليان ليَ وةردةطريَ و ديَتةوة م

دوو رؤذان لةويَ دةميَنيَتةوة و بة قاضة زيوةكةوة كة لة توورةكةي دراوةكةي . دةبيَ و دةضيَتة شاري
 .قاضة زيوةكة ثيَشاني من و دايكم دةدا. ثيَضاوة ديَتةوة ماَليَ

 ئةوة قاضي منة باوكة؟
 .ـ ئةدي رؤَلة، قاضي تؤية

جا ضونكة بؤلبؤكي ثيَشنويَذ سيَبةرمان بة تري دةنطيَويَ، ناضار قاضة زيوينةكة دةبةينة كليَساي 
 .ستاني كؤتز، لة بن كؤتةَلةكةي مةريةمي ثاكيزة هةَلدةواسني

ئيرت زؤر . قاضة زيوةكة ئيَستاش هةر بةويَوةية، بةآلم قاضي من ضؤن بووة هةر وةك خؤيةتي
بيَت و تؤزيَك . ادةنيَم و هةر سيَ ضوار هةنطاو جاريَك سةرةنطريَ دةمببةهيَواشي ثيَ لة عةرزي د
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ئيَستا هةر ثةجنةكاني قاضي ضةثةم نيية كة ثيَستيان . ئاطام لةخؤم نةبيَ بةدَلنيايي ملم دةشكيَ
هةموو . بةرداوة و بريندارن، سةر ئةذنؤ و ئانيشك و رةفيضكةشم وةك ثةجنةكاني القميان ليَ هاتووة

 .وةتة برين و كيَمطيامن بو
ئيَستا ئةو ". طةز طةز"هاوثؤل و هاوةَلةكامن هةر لةبرييشيان نةماوة كة هةتا دويَينَ ناويان نابووم 

 ".شةلةي نةطبةتي"نازناوة طةثجارِةيان طؤرِيوة و كردوويانةتة 
 .خةريكن تؤثيَن دةكةن و من لة دواوة رادةوةستم و سةيريان دةكةم

هةر وا لة ثشتةوة . ئاي ضةندةم حةز ليَية منيش ثيَك بكةن. ةكةنضاوشاركيَ دئيَستا ئةوة 
 .بة حةذمةت و ئريةييةوة سةيريان دةكةم. رادةوةستم و سةيري طةمةكةيان دةكةم

 حةز دةكةي ثيَكت بكةين دارية؟: تؤتانؤ ليَم دةثرسيَ
 !ـ ئةريَوةآل، ضؤن حةز ناكةم

 .نقوستانيبة خةونيش نايبيين ثيَكت بكةين، تؤ ـ ئاي فض ض، 
 :ـ ظيَ ظيَ، هةتيوةكةي ثاثيَل ليَم دةثرسيَ
 ـ حةز دةكةي ضاوشاركيَت لةطةلَ بكةين؟

 .طةمةتان لةطةلَ بكةم ـ نةخيَر، ثيَم خؤش نيية
ثيَم واية نقوستاني، هةر بؤية ثرسيم، طومت . شيَت بيوةختة . زؤريشت حةز ليَية. ـ بؤ دَلت باشة

 .تؤزيَكت ثيَ رابويَرم
ي يئةو قسةية دةكا و را دةكا بةدواي تؤثةكةيدا و بةدةم راكردنةوة السا ثاثيَل كةهةتيوةكةي 

تؤتانؤ قاقا . تؤثةكة هةَلدةطريَتةوة و دةيهاويَ و دةست دةكاتةوة بة شةلةشةل. شةلةكان دةكاتةوة
ةل هةمووان ثيَدةكةنن و بةشةلة ش. تؤدؤراكيَش قاقا دةكيَشيَ. ثيَدةكةنيَ و طانطؤش دةتريقيَتةوة

 .و خؤي طةثجارِتر بنويَينَ ةوة، زياتر بشةليَيَتثرت بشكيَن نيَوقةدي هةر كامة و حةز دةكا. دةرِؤن
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 .ـ ئاواية، ئةوةتا دارية ئاوا دةرِوا
 .قوونيان بة دووي خؤياندا رادةكيَشن و وةك ئيفليجان دةرِؤن

* 
* 
* 

كراوة و دنيايةك ميَش و مةطةز لة عارةبانةي شرِ و شةويَق، كة هةر كامة و ئيَسرتيَكي زاماريان تيَ
ئيَسرتةكان نيشتووة، لة دةم كاملاتزؤيي لة طردةكانةوة دادةطةرِيَن، يان لة دةم دانووبةوة بةرةو بريين 

ئةو عارةبانانة قةتاريان بةستووة و بةشويَن يةكدا بة ئاواييةكاندا رادةبرن و ئةو . سةر هةَلدةكشيَن
شةل و طؤج و ئةو كويَرانةي : ةرمانيان طرتووة، لةطةلَ خؤيان دةبةننةخؤش و نقوستانانةي دةردي بيَد

ضاويان وةك لوويةكي كيَمداري ليَهاتووة و خةريكة بتةقيَ، ئةو ثشتكوورِانةي هةر دةَليَي سةرمايانة 
ئيفليج بة دةست و ثيَي مردووي . يةك لة ثيَشةوة، يةك لة دواوة. خؤيان طرمؤَلة كردووة

 ...رةشهةَلطةرِاوةوة
لة سةر . داماوانة لة عارةبانةكاندا دةنطيان هةَليَناوة و طؤرانييةك دةَليَن ئاطر لةدلَ بةردةدا

 :بؤ سواَلكردن دةنووزيَنةوةضواررِيَيانةكان، كة رادةوةسنت، لة طؤرانيطوتن دةكةون و 
ةدةقةيةك خيَري طؤرِي مردووتان س. ـ خيَرتان دةطاتيَ، ئةي خةَلكة باشةكة، رةمحيَكمان ثيَ بكةن

 .بكةن
ئينجا قةتارةي عارةبانة دةكةونةوة ريَ . هةر كةسة و بة ثيَي طريفاني خؤي شتيَكيان لة مسيت دةنيَ

تةنيا ذنة دووطيانةكان روو . و بة ئاواييةكاندا تيَدةثةرِن و ريَطة ثرِ دةكةن لة هاوار و ناَلة و نيوةنووزة
 .طةر وا نةكةن، منداَلةكةي خؤشيان ئاوا لةدايك دةبيَئة. وةردةطيَرِن بؤ ئةوةي ضاويان ثيَيان نةكةويَ



408 

 

زؤر لةو ذنة دووطيانانة وةدووي قووني ميَردةكانيان دةكةون و، دةضنة بازارِي مةكارةي تؤرنؤ، كة 
هةرضي سواَلكةر و قرِهاتوو و نةخؤش و : خؤ بازارِي مةكارةش ديارة ئيرت. ثاييزان دةكريَتةوة

. لة خاك و خؤَلةكةدا دةطةوزن و دةنووزيَنةوة و دةثارِيَنةوة... اتةوةنقوستاني وآلتة لةخؤي كؤ دةك
دةست و القة نقوستانة زامار و كيَمكردووةكانيان ثيَشاني خةَلكي خواي دةدةن بةشكم بةزةييةكيان 

زؤر لةو ذنة دووطيانانةي لة بازارِي مةكارة ئةو . ثيَياندا بيَتةوة و دةستيَك لة طريفانيان رؤبكةن
زؤربةشيان منداَلةكةيان كة بووة . نةوة و الآلنةوانةيان ديتووة، منداَلةكةيان لةبةر ضووةنووزا

 .يان وةك باَلي ماسي وابووة يان ثيَيان ثيَكةوة نووساوةيان لة بؤقيلة ضووة يان دةستدةموضاو
سةر مانط و ضما لة. عارةبانة كويَر و كةضةَلةكان وا دةطةنيَ. ـ هؤي ئيلينكا، بطةرِيَوة، بطةرِيَوة

 رؤذي خؤت ني؟
 .كلكي لة طةَلؤزي ناوة و خؤي لة ماَلةوة ثةستاوتووةذنة، 

 :طانطؤ ثيَم دةَليَ
س سو سوالَ كةري نقوستان، ئةوجار ليَت روون بؤوة ضيت بةسةر ديَ كاك ... س س س سوالَ ك كةر

 .دارية؟ سواَلكةريَك دةبي وةك ئةمانة
خوا بزانيَ . طؤ الَلةثةتةيةش ليَم بووةتة ثياو و طاَلتةم ثيَ دةكاسةيري دنيا بكة، ئيَستا ئةو طان كورِة

 .لةوةودوا كيَي ديكة دةويَرن السايي ئةو بكةنةوة
خؤ تيَطةيشيت دةبي بة ضي دارية؟ سواَلكةريَكي . سواَلكةريَكي ئيفليج... رسواَلكة.. ـ سواَلكةر
 .وةك ئةمانة

 .تةثَلي سةرمي دا بدةن وةك بَليَي هةزار كوتك ويَكرِا هةَليَنن و بة
 .ـ سواَلكةريَكي نقوستان
 :ريتزاي خوشكم ثيَم دةَليَ
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كة . شةرم دةكةم و دةمبة تنؤكيَك ئاو" هورِا"بيَي بؤ  متؤ كة نقوستان بووي، ئيدي نابيَ لةطةَلـ 
 .ئاوا بة شةلةشةل وةدووم بكةوي، دةتطرم قذت بةسةرةوة ناهيََلم ها دةمةويَ بضمة جيَيةك،

 :هةر وا الَلةثةتة دةَليَطانطؤش 
خؤ دةزاني ضيت بةسةر ديَ . سو س سواَلكةريَكي نقوستان... سوسواَلكةر... ـ س س سوالَ لَ كةر

 .كا دارية؟ س س سوا لَ لَ كة كةريَكي وةك ئة ئة ئةوووانة
ة و ديَمةو كام خرِكةبةرد لة دةستان خؤشن، هةَلياندةطرم و لة كؤمشيان دةكةم. دةضمة دةم حةوزةكة

بةو هيوايةي سةري يةك . وةك باران. الي منداَلةكان كة سةرقاَلي طةمةن و وةبةر بةرديان دةدةم
 .دووانيَكيان بشكيَنم

 .مندالَ دةست لة طةمةكةيان هةَلدةطرن
 ...كورِينة دةي، ياآل. ئةي، كورِة سةيري ئةو شةلة طؤجة بكةن، بيَشةرميش بووة: تؤتانؤ دةَليَ

بةالدا ديَ و دةكةويَتة . ئاخري يةكيَكيان وةبنطويَي تؤتانؤ دةكةويَ. ارانيان دةكةمبة توورِةييةوة بةردب
دةمدةنة . سيَ منداَليان خؤم ثيَدا دةدةن. دةمةويَ را بكةم، كةضي سةرةنطريَ دةمب و دةكةوم. عةرز

، هةر خؤ ئةطةر نةتوامن خؤم خبةمةوة سةر ثشت. بةر مست و ثيَلةقة و سةروطويَالكم تيَك دةكةنةوة
. تليَك دةخؤم، تؤزيَك هةَلدةستمةوة و توند ملي ظيَ ظيَ دةطرم. هةموو تينم دةدةمة خؤم. دةمكوذن

قةثي ليَ . بةرديش دةشكيَنن، لة نيَوشاني توند دةكةمبةرةو خؤم دةيكيَشم و جا ئةو ددانانةم كة 
 .خويَن. دةطرم و هةست دةكةم ئاويَكي سويَر ديَتة نيَو زارمةوة

لة نيَو ثاَليَكي ثيَوة دةنيَم . ديلةكةي خؤي بةردةدا. ثاثيَلكا وةك مارانطازيَك دةزريكييَنَ هةتيوةكةي
. ضةند بةردي ديكةشيان تيَ دةطرم. دوانةكةي دي دةكشيَنةوة و را دةكةن. خاكوخؤَلةكةدا دةطةوزيَ

من ديسان كؤ دةبنةوة و  دوور دوور لة. يشظيَ ظيَ. تؤتانؤ هةَلدةستيَتةوة. وا هةَلديَن قاضيان نابينريَ
 :يةكيَكيان دةَليَ
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 .بيبةنة شيَتخانة و سندمي بكةن ئةمرِؤ و نا سبةي دةبيَ. ـ هار بووة
 .دةموضاوم ئاوساوة و دةموليَوم خويَناوين و ثيَسيت دةستم داماَلكاوة. دةضمةوة ماَليَ

 لةطةلَ كيَ بةشةرِهاتووي؟: دايكم دةَليَ
 .ـ لةطةلَ كةس داية

 .نةك هةر ئيَستا، دواتريش، تا مردن. بةردةوام بةتةنيَبوون، زؤر ترسناكة. نةوةبةتةنيا ما
خؤم دةبينم ئةوا . لة خةوما، منيش سواري يةكيَكيامن. شةويَ، عارةبانةي ئيفليجان ديَتة خةوم

 :دةستم ثان دةكةمةوة و دةثارِيَمةوة و دةنووزيَمةوة و سوالَ دةكةم
 .بكةنـ لة ريَي خوادا، خيَريَكم ثيَ 

 .لة خةودا دةطريم و دةنووزيَمةوة
 .دارية، ئةوة ضتة؟ ضاوت هةَليَنة: دايكم بةخةبةرم ديَينَ و دةَليَ

 .شةآلَلي ئارةقةم. ضاوم هةَلديَنم
 ...ـ ديسان؟ بةربينطي ثيَ طرتبووي و لةتؤ وابوو
 .ـ بةَليَ داية ديسان بةربينطي ثيَ طرتبوومةوة

 .ـ بنوو، بنوو
لك و ثؤي دارةكان . ضاكةتةكةم بةسةر شامندا دةدةم و دةضمة حةوشة. زرِاوةبةآلم ئيدي خةوم 

 .ةكةي خؤشرتةلك و ثؤي دار بييةكة خشةخشي. خشةخشيَكي خؤشيان ليَ ديَ
بةري طردةكةش ئةوبةري ئاسنةرِيَيةكة طرديَكة و ئةو. ئاسنةرِيَ بة ثشت ماَلةكةماندا تيَدةثةرِيَ

شةويَكة . وةك شووشة. ئامسان ساوة. كيََلطةكانيش خشةيان ديَ. ملة طردةكة وةسةر دةكةو. دةشتايية
مارميَلكة . كلكي سارد ساردة. مارميَلكةيةك دةخوشيَتة نيَوان قاضة رووتةكامن. لة شةواني بةهار

ثةرِؤيةكم لة زاريان دةخست بؤ . ئةودةم كة ئةسثةكامن دةبردة لةوةرِ، مارم دةطرتن. وةك مار. فيَنكن
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رادةكيَشا و  مار ددانيان لة قوماشةكة طري دةكرد و ئةودةم لةثرِ ثةرِؤكةم. يَ بطرنئةوةي قةثي ل
لة ثيَشدا ثشتةمليامن دةطرت بؤ ئةوةي نةتوانن ثيَمةوة بدةن، بةآلم كة ددامن . ددانيامن دةردةكيَشا

ثان سةرمان . ئاخرييةكةشي دةمانكوشنت. دةكيَشان، ضؤني حةزمان ليَ بواية طةمةمان ثيَ دةكردن
واريَ هةر جينطَليان دةدا و ماري دريَذي بةَلةك كة بن زطيان خؤَلةميَشي بوو، هةتا ئيَ. دةكردنةوة

، ئةوانيش خؤ كة ئاوا دةبوو. جاروبار لةبةر ئازار هةَلدةبةزينةوة و، دةلةرزينةوة. كةيان دةكردثةث
 .جووَلةيان ليَ دةبرِا و هيَور دةبوونةوة

 .لة ملمم دةئاآلندن و هةستم بة فيَنكايةتييةكةيان دةكرد. اران بكةمزؤرم حةز ليَ بوو طةمة بة م
 .ـ مار خويَين ساردة دارية

 .ـ مارميَلكةش
 .ـ ئا، بؤقيش

. لةسةر ثيَي ضةثةمي دادةنيَم ، القة نةخؤشةكةم، ساردة. طةرمة. دةستم لةسةر ثيَي راستةم دادةنيَم
 .وةك مار ساردة

. لة تاريكييةكةدا لة التةنيشتةوة دةبينيم بةرز و تار. دةحيليَينَ ضةند هةنطاو لةوالترةوة ئةسثيَك
حةيالندنةكةي دريَذ . ة، وةك بَليَي بيةويَ هةواكةي شةويَ ويَكرِا هةَلمذيَتة نيَو سينطيسةري هةَليَناو

 .و ريَكة
 ـ كيَ لةويَية؟

 .ـ منم كاكة تاراش
 .ذ ببوو و وةنةوزي دةداثاسةوان لة بةر ثيَي ئةسثةكة لةسةر طذ و طيايةكة دريَ
 ـ بةو نيوةشةوة لةو دةشتة لةضي دةطةرِيَي كورِي باش؟

 .ـ سةرم ديَشا، هامتة دةريَ ثياسةيةكي بكةم
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جطةرةكةي لة تاريكييةكةدا سوور . تاراش شقارتةكةي دةرديَينَ و جطةرةيةك دادةطريسيَينَ
 .دةضيَتةوة

 .ؤـ بة رِيَدا برِؤ كورِي باش، ضةندي حةزت ليَية برِ
 .تةنيشت ئاسنةرِيَيةكة دادةنيشم ديسان لة طردةكةوة دادةطةرِيَم و لة

لة باغةكةي خؤياندا ديَ و دةضيَ و لةبةر خؤيةوة . شاندؤ طيَلةي دراوسيَشمان ئةمشةو خةوي زرِاوة
 .لةطةلَ شةيتان قسان دةكا. قسة دةكا، كةس نازانيَ دةَليَ ضي

 ؟ ئةريَ ذيان خؤي ضيية؟ـ ضيم بةسةر ديَ؟ ذيامن ضؤناوضؤن دةبيَ

جا وةرة بنيادةم كة ساغ و سآلمةتة، بة حاَلي سةط دةذي و دةتوانيَ بةرِةي خؤي لة ئاويَ 
 ئةي يةكي نقوستان و طؤج دةبيَ قورِي كويَ وةسةر خؤي بكا؟. دةربكيَشيَ

لة دوورةوة، لة نيَوان ئةو دةربةندةوة كة طردةكةي كردووةتة دووبةش، طويَم لة هؤرِني 
طويَم لة دةنطةكةيةتي . شةمةندةفةريَكة، كة نيوةشةويَ بةرةو دانووب دةضيَ. مةندةفةرةكة دةبيَشة

دةنطي بةهةموو ئةو شيو و دؤآلنةدا دةطةرِيَ كة ثيَياندا تيَثةرِيَ و ضراكاني زؤر . كة نزيك دةبيَتةوة
لةتوثةمت دةكا، ورد  ئةطةر لة سةر هيََلةكة راكشيَم،: لة دَلي خؤمدا دةَليَم. رووناك و بةشؤقن

 ."تةواو دةمب و لةكؤلَ دةمبةوة. ةهةتا ئيَواريَ كةس ئاطادار نابيَتةو. دةمئةجنينَ
ورد . هةر ئةوةي دةموضاوي كةمرةي طرتووة. دويَينَ تووشي كضة ضكؤَلةكةي ئيؤرداكيَ دميان بووم

 :ورد سةيري كردم و دوايي ليَي ثرسيم
 يةتةوة؟ـ ئةوة بؤ دةشةلي؟ هيَشتا ضاك نةبوو

 .ـ نا
. طوتوويةتي بة شوانت دةطريَ، مةرِةكامنان بة نانةزطي بؤ بلةوةرِيَينباوكم . ـ قةتيش ضاك نابيتةوة

 .لةوانةية ئةطةر دَلي هيَناي، ضةند جلةكؤنيَكي براكةمشت بداتيَ
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 .ئيرت هيضم ليَ ناميَينَ. ئةطةر لةسةر هيََلةكة راكشيَم، ضةند ساتي ديكة ئيرت نةماوم. ئةدي
خةَلكي . كيان ذنيَكم بةضاوي خؤم دي كة وةبةر شةمةندةفةر كةوتبوو و ئةجننيبوويمن خؤم جاريَ

ميَردةكةي دةري كردبوو، ئاخر لةبةرضاوي . ذنيَكي الوي الواز و ريوةَلة بوو. ستاني كؤتز بوو
يشت و لة داماوة رؤ. ليَي دةدا و بؤ ئةوةي ناضاري بكا برِوا. ئاشقي ذنيَكي ديكة ببوو. كةوتبوو

رووبارةكة و لة بن شؤرِةبييةكان خؤي شوشت و كراسيَكي جواني لةبةر كرد و ئينجا هاتة تةنيشت 
ئاسنةرِيَيةكة و واي نواند ئةوة خةريكي كارة و، ئيرت هةر شةمةندةفةرةكة هات، خؤي هاويشتة 

ةتوثةتةكةيان لة ل. لكؤمؤتيظةكة هؤرِني ليَ دا و ستؤثي كرد، بةآلم ئيرت ذنةي وةبةردابوو. بةري
 .سةوةتةيةك كرد

 ـ لة كويَي دارية؟
 .ـ ليَرةم داية
 .ـ وةرة خبةوة

 . ـ ئةوة ديَم داية
 .شةمةندةفةرةكةي نيوةشةويَ بة زرم و كوت بة بةردةممدا تيَدةثةرِيَ

 ـ ئةوة بؤ وا هةَلدةلةرزي؟
 .ـ سةرمامة

 ...دةضي ثياسة دةكةيـ ديارة سةرمات دةبيَ كورِم، تؤ ئةو نيوةشةوة ئاوا بة رووتي 
تةنانةت . من دةضمة الوة. ئيَستاش هةر ديَن. كضةكانيش دةهاتن و لةطةلَ ئيَمة طةمةيان دةكرد

لة ئةطةر متةقيشيان نةية و هةر هيض هيضيش نةَليَن، ديسان ئةطةر هاوةَلةكامن بيَدةنطيش بن، 
ق و ئيفليج لة طوندةكاندا بايي بنيادةمي شرِوشةويَ. سةير نيية. ضاوياندا طةثجارِييةك بةدي دةكةم

 .زؤر زوو و لةسةر خؤم. ةوزؤر زوو ئةوةم ليَ روون بؤ. ثووشيَكة
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زؤر سةير نيية كة بنيادةم ببيينَ ئةوة منداآلن ثؤل ثؤل . ئيرت وردة وردة و جار بة جار تةنياتر دةمب
ر كؤثةنك هةَلنيشيَ و دةضنة طوَلة نيَرطزان لة سةر طردةكان و، خؤشي ناضار بيَ وةك مريشكيَك لةسة

ئةوةش ثيَكةنيناوي نيية كة . نةشتوانيَ وةدوويان بكةويَ و بيانطاتيَسةيري دووركةوتنةوةيان بكا و 
بنيادةم بةضاوي خؤي ببيينَ ئةوة خوشك و براكاني بة دَلسؤزييةوة وتةنانةت جاري وايشة بة نةفرةت 

 ...ييةنا، هيض ثيَكةنيناوي ن... و بيَزارييةوة سةيري  دةكةن
". شةلةي نةطبةتي"ئيَستا مندالَ بانطم دةكةن . بةو ناوة بةخؤم دةنازيم". طةز، طةز"ناويان نابووم 

دةمشكيَينَ و ئاخري وام ليَ دةكا . ئةوةش راستييةكة و نابيَ ثيَم ناخؤش بيَ، بةآلم لةدَلم طران بيَ
 .خؤم لة هةمووان بدزمةوة

 .يدي كورِةكةي جاري جاران نيمتؤرتؤريكا تةواو برِواي كردووة كة من ئ
 قاضت ديَشيَ دارية؟: ليَم دةثرسيَ

 .هيض جيَيةكي ديكةشم هيض بةآلي ليَ نيية. ـ قاضم نايةشيَ
 .ـ بيَهيوا دياري

 .ـ نا، وا نيية
ثيَت واية شةل و طؤجي خراثرتين . زؤر باش دةزامن ضؤنيجا دري بؤ ضيية؟ . ريَك واية. ـ با، با

بةآلم كة واي ليَ . ديارة خؤشة بنيادةم شةل و ئيفليج نةبيَ... بؤ طاَلتة نابيَ. ارةدةي خؤ دي... بةآلية
تازة، بؤ لةم . ثةنا بة خواي طةورة، دةبيَ هيوات بة رةمحةتي خوا بيَهات ضار ضيية؟ ضارةي ضيية، 

وةك تؤ  دنياية هةر تؤ شةل و نقوستاني و ئةم بةآليةت بةسةر هاتووة؟ خوا دةزانيَ لةم دنياية ضةندي
 .بةآلم ئةواني ديكة زيندوون و بري لة ذيان دةكةنةوة. هةن

 ...التولووتةكان، نقوستانةكان، سواَلكةرةكانـ واية، 
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لة بادؤلياسا ثشتكوورِيَكم . مةبةستم ئةوان نةبوو. ـ با مليان بشكيَنن و جةحةننةميان ليَ ثرِ بيَ
 قاميقامينامةكاني . ي ناضيَ كة وايةطونيشي ثيَ... قاميقاميدةزاني ض كارةية؟ مريزاي . دي

بة القيَكي ساغيشةوة دةكريَ وةك . دةنووسيَ و مواجيب خؤي لة دةوَلةت وةردةطريَ و بؤخؤي دةذي
 .خةَلك بذيي ها

 ـ يان دةَليَي منيش دةبيَ بضم ببمة سكرتيَر؟
 .ي ناويَ"دةبيَ"ـ 

 .كةمانزؤر لة جاران زياتر بؤ وةرطرتين كتيَب دةضمة ماَلي مامؤستا
. رؤذ تا ئيَواريَ سةرم لة كتيَبانداية .لة بن ئةقاقياكاني باغةكةمان رادةكشيَم و كتيَب دةخويَنمةوة

ضاويان دةريَ، . بيَهيواييةكةم لةثرِ دةرِةويَتةوة. وردة وردة شاديي تازة لة كتيَبةكاندا دةدؤزمةوة
ئيَستا ئيرت . حةزيان ليَية طاَلتةم ثيَ بكةنو ضةندي  ليَطةرِيَ ض ناويَكيان ثيَخؤشة ئةو ناوةم ليَ بنيَن

مامؤستا ثيَي طومت، ئيرت ناتوامن بضمة ثةميانطةي  .دةرطاي ذيانيَكي ديكةم بةسةردا كراوةتةوة
بةآلم بؤ ئةم دنياية هةر يةك . بةَليَ. يةكيَكي نقوستان بيَ، ناتوانيَ ببيَتة بةرثرس. ئةفسةري

 ثةميانطةي ئةفسةريي تيَداية؟
 :ثرسمليَي دة

 ـ مامؤستا، ناتوامن بضمة قوتاخبانةي ئايينيش؟
 .ـ نا، لة قوتاخبانةي ئايينيش وةرتناطرن دارية

 .حةز دةكةم وةك تؤ ببمة مامؤستا. ـ كةوابوو دةضمة ثةميانطةي مامؤستايان
بةآلم دةبيَ . دةكريَ بضيتة دواناوةندي. كارمةندي دةوَلةت نابيَ نقوستان بن. ـ لةويَش وةرتناطرن

دةي كيَ دةتوانيَ ئةوةندةت ثارة بداتيَ كة .. ئةويش نةك شايي و دةرهةميَك. ثارةت هةبيَ
 ثيَداويستييةكانت دابني بكةي؟
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 .ـ بؤخؤم دةضم ثارةي بؤ ثةيدا دةكةم
 .ـ ئةوةش زؤر سانا نيية

 .ـ من لة كويَرةوةري ناترسم
 :يَتةوةتة ثيَشيَ و سةرم دةخاتة نيَوان دةسيت و دةمالويَنمامؤستا ديَ

بةآلم خؤ دةبيَ ئةو وةزعة رؤذيَك هةر ... حةيف دنيايان ئاوا ئةستةم كردووة. ـ حةيف، دارية طيان
 .ئةو رؤذةش بةضاوي خؤت ببيينتؤ هيَشتا زؤر منداَلي، بةشكم . بطؤرِيَ

 .خؤم لة باوةشي ديَنمة دةريَ و دةردثةرِم
* 
* 
* 

تؤرتؤريكاي برادةريشم . ةكةم ناوةووة و لة سندوقوانامةكةمشم وةرطرتبرِ. سةرةتاييم تةواو كردووة
 .لة ئيمتيحانيَ وةآلمي هةموو ثرسيارةكامنان دايةوة. وةريطرتووة

ئافةرينيان  مامؤستاكةي خؤمان و مامؤستاي طوندةكةي ئةوبةريش كة هاتبوون ئيمتيحامنان بكةن، 
ةكةي خؤمم بةدةم من كة ضوومة مةلة، تاجةطوَل. تاجةطوَليشيان لةسةر ناين. ثيَ طوتني

 .رووبارةكةدادا بؤ ئةوةي بيبا بةرةو دانووب
تاجةطوَلةكةي بةدةسيت . مامؤستا تاجةطوَليَكي لةسةر فيلؤفتياي كضة قذرِةشة برؤكةوانةكةش نا

تاكةكةي كة لة طوَلي دةشيتَ دروست كرابوو، لةسةر قذة ثرِ و رةشةكةي كضة دانا . خؤي لةسةري نا
 .ن وةك طولَ ثشكووتو   فيلؤفتيا لة خؤشيا

بؤ ئةوةي نةزانني دَلي ثرِ بووة، دةسرةكةي . ضاوي ثرِ بوون لة ئاو. مامؤستا سةيريَكي ئيَمةي كرد
 .دةرهيَنا و بة فرِمةفرِم لووتي خاويَن كردةوة و، ئةوجار ضاويشي ثيَ وشك كردةوة
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و هةولَ بدةن ئةو تؤزة شتةي  لَ بنةئاذ. ـ دةي باشة، رؤَلة ئازيزةكامن، ئيَستا دةبيَ ماآلوايي بكةين
 .ليَرة فيَرم كردوون، لةبريتان مبيَينَ

 .دةرطاي قوتاخبانة داخران... رؤيشتني و
 .ميكؤي كورِةكةي بؤكؤري مةخيانةضي دةسيت كرد بة هةرِوطيظليَدان

 .ـ من ثاييزيَ بؤ دواناوةندي دةضمة شاري
 :ميتيكائؤكييش دةسبةجيَ بؤي ئةستاندةوة

 .اري، دةضمة قوتاخبانةيةكي زؤر طةورةـ منيش دةضمة ش
 :ئةوجار هاتة الم و طوتي

ـ ناتةويَ بيَي و لة مةخيانةكةي ئيَمةدا ببية كريَكار و دةفرةكان بشؤيةوة و طسك لة وآلت بدةي؟ يان 
ديسان هةر دةتةويَ ئةدا و ئةتواران دةربيَين؟ جلةكانت خةريكن بة بةرتةوة دادةرِزيَن و ديسان هةر 

 .ةوت مانطاي زاو ناطؤرِييةوةخؤت بة ح
 .حةيف ئيةثؤريَمارين رفاندي. بة مستيَك توانيم دداني لة زاريدا نةهيََلم. طاَلتةي ثيَ دةكردم

حةيف نيية مل لة بةر ملي ئةوة .. با برِوا ملي خؤي بشكيَينَ. لةو نيَرةمووكة بيَنة دارية ـ واز
 دةنيَي؟

 .بؤية خؤم تيَنةطةياند رئاخة
 .طةمني خةَلك. طةمن طةيبوو. ئةو رؤذةي قوتاخبانةم تةواو كرد. وينيية زؤر خؤش بووئةو رؤذة ها

تؤرتؤريكا تاجةطوَلةكةي . قةدةر وا بوو باوكي ريَك ئةو رؤذة مبريَ. تؤرتؤريكاش تاجةطوَلي وةرطرتبوو
 .لة نيَوان دةسيت مردووةكةدا، كة خرابوونة سةر سينطي. لة تابووتةكة خست

تؤرتؤريكا لة ثرِيَكدا بوو بة طةورةي . ةوت هةتيوي لةثاش خؤي بةجيَ هيَشتبووخواليَخؤشبوو ح
 .كة بةمالوئةوالدا دةسوورِيَتةوة تارماييةي سةرطةردانة،. دايكي ريوةَلة و الوازة. ماَلةكةيان
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 :راستةورِيَ هات بة شويَن مندا و طوتي. تؤرتؤريكا نةطريا
 .زةنطي كليَساكة بزرينطيَنينةوة ـ دارية، وةرة با بضني لةبةرخاتري باوكم

ثيَكةوة لة برجي ناقووسي كليَساكة وةسةر كةوتني و، ئةو رؤذة تا ئيَوارة و سبةينيَكةشي لةبةر 
 .خاتري باوكي، زةنطوَلةكةي كليَساي طؤرِستان، كليَساي ثياوضاكة يةكضاوةكامنان زرينطاندةوة

 .شتيَكي وةك برِياريَكي تالَ. راشتيَكي سةخت و زبر لة ضاواني تؤرتؤريكادا بةدي دةك
 ئةي تؤ ضيت بةسةر ديَ تؤرتؤريكا؟: طومت

 .بؤ ئةوةي دةسيت دايكم بطرم. دةبيَ كاريَك بدؤزمةوة: طوتي
 ـ ئاخر ضؤن؟

 .ـ با جاريَ بزامن ضؤن دةبيَ
 .دةموضاوي ضوارطؤشة و دةسيت زل و بةهيَزن. تؤرتؤريكا خةثؤكة و بةخؤوةية

زؤر لةواني ديكة ثرت . يوتة دارية؟ من و تؤ هةردووكمان باشرتين قوتابي بووينتؤ خوا د: ثيَم دةَليَ
بةو حاَلةش نة تؤ دةتواني بضيتة . بة كتييَب وانةوة رانةوةستاينهةر . شتمان خويَندووةتةوة

هةر . هةر ئةو ثريَ طةمذةيةي بة هةزار زةمحةت لة سةرةتاييةكةي دةرضوو. دواناوةندي و نة منيش
ئةو . قةشة توانيويانة بضنة بؤخاريَست و لة قوتاخبانةي طةورة و باشدا جيَي خؤيان بكةنةوة كورِةكاني

راستة طيؤركيَي براشت توانيويَيت خؤي بطةيةنيَتة ئةويَ، ... دوو تةمبةَلة دةستةوستانةي ثؤلةكةمان
دةي بَليَ  و ئةو خاتوومامؤستاية يارمةتيي نةدا؟ نةبوو ئةويش هةر شانس و بةختةكةيئةي بةآلم 
 واية؟ هةقيَيت وابيَ؟: بزامن

 .ـ نا ثيَم وانيية راست بيَ
 دةزاني؟. دةبيَ ثيَش بكةوين. لة دةرس  و دةورةكةمان هةَلطرين دةستئيَمة ـ دارية نابيَ 
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بتوانني ئةوةية  بؤ. ية بتوانني بضينة شاري و لة دواناوةندي خبويَنني، ثارةمان ثيَويستةةـ ئاخر بؤ ئةو
 .دنةكةمان بةردةوام بني، دنيايةكمان ثارة ثيَويستةلة خويَن

... رضؤنيَكي بيَ، دةبيَ ثارة ثةيدا بكةين و كؤي بكةينةوةثيَكةوة هة. ـ نا، نابيَ دةست هةَلطرين
 ...ئةو داماوة ض ذيانيَكي تاَلي هةبوو. ديسان لةبةرخاتري بامب زةنطةكة ليَ بدة

زةنطةكة . ثةتةكة دةمهيَينَ و دةمبا. نةي ثيَ دةكةمخؤم بة ثةتي زةنطةكةوة هةَلدةواسم و جؤال
ئةو . طردةكاني دةوراندةوري ئاوايي لةسةر خؤ زرينطةي بةشكؤي زةنطةكة دةدةنةوة. يَتةوةدةزرينط

هةتا مابوو لةو ذيانة ثرِ لة كويَرةوةرييةيدا رؤذ نةبوو ثيَيان هةَلنةطةرِيَ و  نةي باوكي تؤرتؤريكاطردا
 .يَليَيانةوة دانةطةرِ
زؤربةي كاتةكان، بةتايبةتي وةختيَك خزم و كةسيَكي . من زةنطةكة دةزرينطيَنمةوةيةكةم جار نيية 

 :خؤمان ئةمري خواي بةجيَ بيَينَ، ديَن و ثيَم دةَليَن
 .ـ دارية، ئؤنضيكاي ئامؤزات بةر رةمحةتي خوا كةوتووة

 .ئةمري خواي بةجيَ هيَناميمكة جؤنكيظا : يان
 .بضؤ زةنطةكة بزرينطيَنةوة... عومري دريَذي بؤ تؤ بةجيَ هيَشت خاَلؤ ثارظؤ: يان

بة . برجي زةنطةكةش هةنطاويَك لةوالي دةرطاي كليَساكةوةية. كليَسا ئةوةتا لةبةر دةرطاي خؤمانة
ئاي، لة زرينطةي ثرِ . غاردان دةضم و لة برجةكة وةسةر دةكةوم و خؤم بة ثةتةكةوة هةَلدةواسم

 .طردةكان ثيَشي فرِينةكةي دةطرن و نةرم و لةسةرخؤ و طرِ دةيطيَرِنةوة. طةورةية زايةَلةي ئةو زةنطة
 .وةك دةنطي منداَليَك. زةنطة بضووكةكة دةنطةكةي ناسكة

 زرررن ط زررررن ط زرررنط
لة بيَدةنطييةدا كة هةميشة بةدواي زرينطةي زةنطةكةدا ديَ، . زةنطةكة دةبيَ لةسةرخؤ ليَ بدريَ

 .و ئاوازة زؤر زؤر خةمبارة وةبري خؤم بيَنمةوة كة دةكريَ لةطةلَ زةنطةكة بيَليَيةوةئةهةولَ دةدةم 
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 :هةر مردووةي بة جؤريَك زةنطةكةي بؤ دةزرينطيَنمةوة
ئاخر مامة . ضةندي توانيم زةنطي ثرسةي باوة ئةلكساندرناشتا، براطةورةكةي باوكمم لةسةرخؤ ليَ دا

زةنطةكةم كة ليَ ... هةر هةمووي خؤشةويسيت بوو. اني بووطيامن يةكثارضة نةرمونياني و ميهرةب
لة ثليكاني  .دةدا، دةتطوت ئةوة خؤي دةبينم ثيَآلوي لة ثيَ كردووة و خةريكة بةرةو ئامسان دةرِوا

هةورةكان ئةوةندة هيَور و لةسةرخؤ سةر دةكةوت، كة دةتطوت دةزانيَ ئةو دةروازانةي خوا بؤي 
دا رابريَ يةك و دووان نني، دةتطوت دةزانيَ ئةو ريَيةي طرتوويةتيية بةر، كردووةتةوة و دةبيَ ثيَيان

 .بيَربِانةوةية
ك وةك ورد ورد و خيَرا و طورج، ريَ. لة ثرسةي دينؤتزادا، تةنيا زةنطة بضووكةكةم زرينطاندةوة

ة لة ثرِ دةنطي زةنطةكة لة تريقانةوةيةكي كورت دةضوو، ك. هةنطاوةكاني خؤي كة بة ريَيةدا دةرِؤيي
 .فرميَسك خنكاندبيَيت

ضاوي بة دايكم . طةورةكامن بوو، كة جريامنان بووبازاركا ذني يةكيَك لة مامة . بازاركاش مرد
هةَلنةدةهات و هةر لة يةكةم رؤذةوة كة دايكم ثيَي نابووة ماَلي باوكمةوة، بةردةوام لة بيانووةك 

 و تا مرد رق ذةهري خؤي هةَلرِشت، ثاش ئةوةي ثاش ئةوةي . طةرِاوة بؤ ئةوةي بةربينطي ثيَ بطريَ
و قيين خؤي بة دايكم رشت، ئيدي هيضي تيَدا نةهيَشتةوة ئينجا شةوي ثيَش مردنةكةي لةطةَلي 

وا لةرِ و بنيَس ببوو، ريَوي كلكي ليَداباية . زؤر لةميَذ بوو بةجيَوبان كةوتبوو... ئاشت بؤوة
ديظاييكاي جادووطةر . نةدةطةيشتة داويَين ئيزراييل مةرطي بة ئاوات دةخواست و دةسيت. دةكةوت

، (كة ضونكة قةول بوو جلوبةرطةكاني بازاركا بشوا و بؤ نيَو تابووت بريِازيَنيَتةوة، خواخواي بوو مبريَ)
 :رؤذيَكيان ثيَي طوتبوو

ةي لةطةلَ ئةو ذنانة ئاشت نةبوويةتةوة كة لةوةتةي هـ تؤ وا سووك و ئاسان طيان نادةي، ضونكة 
 .دةيانبوغزيَين و ترِؤيان دةكةي و قةَلسةت ليَ طيَرِاون
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ئيرت ثيَي وابوو رؤذ شةوانة كة بازاركا نةيدةتواني بؤ ضركةيةكيش ضاوي ليَك بينَ، . زستان بوو
ذوورةدا كة بازاركا ضةندي ضةند رؤذان بة طيانةآلوة بوو و طياني دةرنةدةضوو، مامة  لةو. نابيَتةوة

ئةطةرضي واباشرتة بَليَني دةبوو . كورِي و ذنومنداَلةكةشي هةر لةويَدا نوستبوونظؤيكؤ و ظاسيليَي 
 .نةياندةتواني ضاو ليَك بنيَنلةويَدا خبةون، بةآلم ئةوانيش 

لةطةَليان ئاشت . ئامؤذنة بازاركا لة دووي ئةو ذنة دراوسيَيانةي نارد كة نيَواني لةطةَليان خؤش نةبوو
 .اخر كةس ناردي دايكيشميان هيَناية ذوور سةريضونكة ضاري نةبوو، ئ. بؤوة

 .طةردمن ئازا كة ماريا: طوتي
 .ـ طةردنت خؤش و ئازا بيَ

 .دةستيان لة ئةستؤي يةكرت كرد
 :دايكم هاتةوة ماَليَ و طوتي

يةكرت ترِؤ دةكةين، رق لة يةك لةسةر خت و خؤرِايي . ـ هةر بةراسيت ئيَمة ض جؤرة ئاذةَليَكني
جا ريَك وةختيَكيش دةزانني سةهوومان كردووة، كة . يان لة يةكرت دةكةينة ذةهري مارهةَلدةطرين و ذ

 .زؤر درةنط بووةئيرت 
وةي خواية ئةو ذنة . بةآلم ئامؤذنة بازاركا هةر بة طيانةآلوة بوو و نةمشرد، هةتا مين بري كةوتةوة

ران لة كؤآلنيَ سةري ضةند جا. ضةندةي قسةي ساردوسووك بة من طوتبوو و جنيَوي بة من دابوو
 .بة شووَلكان ثشتمي شني و مؤر كردبؤوةضةند جاران . لةدوو نابووم

هةر ئةو ماوة و هيَشتا طةردن ئازاييم ليَ . دةبيَ ئةويش طةردمن ئازا بكا. ـ داريةم بؤ بيَنن
 .نةخواستووة

 .بةياني دةيهيَنينة الت. ـ ئيَستا دةبيَ نوستيبَ
 .بانطي بكةنـ نا، نا، هةر ئيَستا دةبيَ 
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ماَلةكةي ئةطةرضي . جلوبةرطيان لةبةر كردم و برديامنة ماَلي مامة ظؤنيكؤ. هاتن بةخةبةريان هيَنام
 .ديوارمان بةين بوو، بةآلم تا ئةو دةمة ثيَم تيَ نةنابوو

ئامؤذنة بازاركا، وةك بةهيَ زةرد هةَلطةرِابوو، ضاوي ترووسكاييان ليَ برِابوو و لةسةر تةختةكة 
منداَلةكاني ظاسيليَي ئامؤزام كة لةسةر عةرزةكة نوستبوون، لة ضاويانرِا . ليَفةيةكةوةوة بن خزيبو

 .ديار بوو داثَلؤسيَنراون و هيَندة ماندوو بوون، لووتت طرتبان طيانيان دةردةضوو
 .ئةو سةتَلةي بؤ ئامؤذمنيان لة بن تةختةكة دانابوو، بؤني هار و ماري ليَ دةهات

نةفرةمت ليَ كردووي و ليَم داوي، طةردمن ئازا . ليَم خؤش بة زؤرم جنيَو داويَي. دارية ـ طةردمن ئازاكة
 ...بكة بة قوربان

 .دةستيم ماض كرد و دامة قوَلثي طريان
 ... ئامؤذن.. ـ ئامؤذن

دةسيت . نيَوضاوامن بة سينطييةوة نا، كة ئيرت بة زةمحةت خؤي لةبةر هةناسةكيَشانةكةي رادةطرت
 .دةستة سرِ و ساردةكةي بة المل و روومةتيمدا هيَنا. يَنابةسةرمدا ه

 .كةرِةي بةياني، لةطةلَ قووقةي كةَلةشيَر هةناسةي وةبةر نةهاتةوة و ئارامي طرت
 .ـ ئامؤذنت مرد دارية، بضؤ زةنطةكة بزرينطيَنةوة

 .رووناكايي رؤذ ئاسةواري شةوي سرِييةوة
ا ليَ دا ريَك وةك خؤي كة بةسةر ثةرذينةكةي نيَوان ماَلي زةنطي ثرسةي ئامؤذمنم زرم زرم و ثةيتاثةيت

كورِة ياخوا ـ : خؤمان و خؤياندا باراني تووك و نةفرةت و جنيَوي بةسةرمدا دةباراند و دةيطوت
بةوضاوانةي خؤم بتبينم قاضت وةك دار وشك بن و ئةو دوو ضاوة سيساركةخواردووةت وايان ليَ بيَ 

 .بةرثيَيانت نةبينن
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بةآلم يةكيَك لة . هةر نةبيَ هيَشتا ماومن. ةخواردووةكامن ئيَستاش هةر دةبينن، ئةوامن ماونسيسارك
بيَهةست و خوست و بيَطيان ئةوة بة ... ثيَي ضةثةم: ئةوةيان ئةوةتا. القةكامنم لةدةست ضوو

 .ئةذنؤمةوة نووساوة
ي زةنطةكة كاني بن سةرثؤشة سثييةكةي بةفر دةنططردة... زرررين ط ط ط زري ن ط ط 

 .دةطيَرِنةوة
 :لةوةتةي نقوستان كةوتوومةوة، هةر يةكيَك لةو ئاوةدانيية مبريَ، ئةوة بانطي من دةكةن

 ـ دارية، لة ماَلي؟
 ....ـ بةَليَ

 .ـ ماَلي بةليتؤ كة لةوبةري ضؤمةكةن، منداَليَكيان مردووة بضؤ زةنطةكة ليَ بدة
ئةوة هةر نةبيَ . خؤ كاري ديكةم ثيَ ناكريَ. دةملة خواي بةزياد بيَ مردووة، دةضم زةنط ليَ دة

و " لؤ"دة مردوو دةكاتة يةك . سكةيةكي دة سةنتيمي وةردةطرم. دراويَكي خرِي نيَوكوني ثيَوةية
ضونكة جطة لة هةقي زةنطليَدانةكة، لة كاتي ناشتنةكةشيدا بة ثيَي نةريت . ثةجنا سةنتيم

بة ضوار دةمساَلي . يان لة لكةكةيةوة ثيَضاوة"ك شاييية"، كة سكةيةكي دةسرؤكةيةكي سثيم دةدةنيَ
. جا زؤر زؤر خؤشة كة بنيادةم لةبنةوة لةثيَي دةكا. ئاوا دايكم بندةرثيَيةكي زؤر باشي بؤ دووريوم

 .هةم شةلوارةكة كةمرت الق و لةتةرت دةخوريَينَ و هةميش لة بنةوة طةرمرتة
 ة دووي من؟بؤ زةنطليَدانةكة ديَن ل انهةموو ضيـ باشة بؤ

هةر بؤية دةيانةويَ . تؤ بة مستةحةق دةزانن، ضونكة هيض كاريَكت ثيَ ناكريَ. ـ بةزةييان ثيَتدا ديَ
 ئةي ضي؟ دةتةويَ بتكةنة ثاَلة و درويَنةوان؟... يارمةتييةكت بدةن بؤ ئةوةي ديناريَكت وةطري بكةويَ

 .ئةوة شةرح و ليَكدانةوةي ريتزاي خوشكمة
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شنةيةك هةَلي كردووة بةآلم دةرةقةتيان ناية  .ئاواييةكةماني رةش داطيَرِاوةطةواَلة هةور سةر 
 .رايامناَليَ
 .ديسان لةبةر خاتري باوكم زةنطةكة ليَ بدة. ـ دارية

 .تؤرتؤريكا خؤي زةنطة ضكؤَلةكة ليَ دةدا. زةنطة طةورةكة دةزرينطيَنمةوة
الدةضن و هةتاو ئاواييةكة هةور وردة وردة . لة سةر برجي زةنطةكةوة كونيَك لة زطي هةورةكان دةبيَ

 .لة تيشك و رووناكييةكةيدا نوقم دةكا
 :تؤرتؤريكا دةَليَ

ـ خؤزطة سبةيينَ سامالَ بيَ و بكريَ باوكم بة جواني بنيَذين و هةر نةبيَ جاريَكي ديكة هةتاوةكة 
 .اريكيدا بنويَئاخر باوكة داماوةكةم ئيرت دةبيَ لة ت... ضاوي رووناك و طةرم بكاتةوةدةمو

* 
* 
* 
. يتزاي ثوورزاشم كة لة سيَكارا دةذي، ئاقيبةت بةخيَر بووة و بؤخؤي ميَرديَكي باشي دؤزيوةتةوةد

 .ؤثار ليَي طيَرِاوينةتةوة كة دةبيَ ورد و درشتمان لة شاييةكةيدا بةشدار بنيثوورة ئؤتز
خةم و ثةذارةمان ئةوةندة : يان نةيةشيَـ دارية، سواري بارطينةكة بة و بضؤ سيَكارا و ثيَيان بَليَ دَل

ئيشةآل بةخيَر و خؤشي تةواو دةبيَ و ثةشيماني ناكيَشن و . زؤرة تاقةتي شايي و زةماوةندمان نيية
 .خوا ليَيان مبارةك بكا

دةبيَ شتيَكي هةبيَ  بنيادةم بؤ ئةوةي بضيَتة زةماوةنديَك لة سيَ ئاوايي ئةوالترةوة، هةر نةبيَ
ئةطةر راستيت دةويَ لةو ماَلةي ئيَمةدا تيتؤَليَكت دةست ناكةويَ، كةس  خؤ .لةبةري بكا

كة دايكم شرِ و شاآلتة ثينةكراوةكةي بةرمان دةشوا، . جلوبةرطيَكي واي نيية رووي مةجليساني بيَ
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ئةطةر لةودةمانةدا غةريبةيةك . تا وشك دةبنةوة ناضارين رووت و قووت لة ذووريَدا بسوورِيَينةوة
دايكم و بامب لة رارِةوةكةي الي كوانووةكةوة لةقسةي دةطرن و ئيَمةش هةموو خؤمان لة َلمان، بيَتة ما

 .ثشت دةرطا يان ذوورةكةدا دةشارينةوة
بةآلم شؤئاظا، ئةو ئاغايةي ئيؤن بة ناضاري ببووة . ئيؤني برام زؤري حةز ليَ بوو بضيَتة سةر شاييةكة

براكةم دريَذ دريَذ بووةتةوة . هةر ئيَسك و ثيَسيت ماوة: ةوةرةجنبةري، هةر تارماييةكي ليَ هيَشتووةت
ئيَسكي روومةتي دةرثةرِيوة و ملي وةك . ثيَسيت بة ئيَسقانييةوة نووساوة. و ضزيلكي ثيَوة نةماوة

 .سةر طةرووي بدرِيَ و بيَتة دةرقورمتةي ضيي نةماوة ثيَسيت . داوةدةزووي ليَ هاتووةتةوة
 :اويَك ديَتةوة و دةَليَدوو سيَ حةفتة جاريَك، ت

هةر بينا ديتت . خةريكة دةطاتة ئيَسقامن ئيدي تاقةمت نةماوة و. ـ ئةو شؤئاظا سةطبابة كوشتوومي
 .ئةم ضةقؤيةم لة زطي وةردا

 :باوكم دةَليَ
خةمت نةبيَ ئاخري ئةو رؤذة دةطاتيَ . هيَشتا زووة. ـ  ضةقؤكةت بؤ وةختيَكي ديكة هةَلطرة رؤَلة

 .بةآلم بؤ ئةوةي لة زطي زؤر كةساني رؤ بكةي، نةك ئيي يةك كةس. ةكارت بيَكة بةراسيت ب
ثيَم  واية كراسي نيية و قؤندةرةكانيشي . ريتزاي خوشكيشم زؤري ثيَ خؤشة بضيَتة زةماوةندةكة

 .باوكيشم لة هةمووان خراثرت. دايكم هةر هيض باسيشي مةكة. درِاون
 .زوير نةبيَ .ـ بة ثوورت بَليَ دَلي ليَمان نةيةشيَ
 .هيض ثةلةم نيية. بارطينةكة وةك بيَشكة رامدةذيَينَ

 .مسي بيَ ناَلي بارطينةكة نةرم نةرم عةرزةكة دةطريَ... تةث، تةث، تةث، تةث
 :جاريَكيان باوة بؤردؤليَئا ثيَي طوتبووم
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يةوة مستيَك داديَ. لة سةدان سالَ لةمةوبةرةوة بنيادةم لةسةر ئةم طؤي زةويية ذياونـ رؤَلة طيان، 
خؤلَ هةَلدةطري و لة لةثي دةستتدا وردي دةكةي، ئةوة خؤَلي ئةو كةسانةية كة ثيَش ئيَمة لةسةر ئةم 

 .هةر خاكة قةت قةت نامريَ. بنيادةم دةرِؤن، ئةوةي دةميَنيَتةوة هةر خاكة... زةويية ذياون
 ...تةث... تةث... تةث... تةث

 .ريَيةكة قةثاَليَك طيا دةخواضارةويَ جاروبارة رادةوةسيتَ و لة دةم 
 .ـ هةي ها ا ا ا

ئةويش بيَبةش . دانوبدا زينداني كراـدا، ثوورة ئؤتزؤثاريش، لة عةمباريَكي 2091لة رووداوةكاني 
نةبوو لةو ئةشكةجنة و ئازارانةي شؤرِشطيَرِةكان تووشي بوون و، مست و راني لة بن قةمضيدا شني و 

ي ئةشكةجنةي بةسةر هيَشتا شويَنةوار. ر ئةشكةجنةكان راطرتئازايانة خؤي لةبة. مؤر بوونةوة
 .ئةو شتةي ثوورة طيامن هةرطيز لةبريي ناكا. لةشييةوة ماوة

. يتزا خةندةليَو نييةئيَستا ئيرت د. ان بؤ دووريوةتةوةبردووةتة الي دكتؤر و درزةكةي ليَويديتزاي 
ويَكي خةَلكي سيَكارا كةهاتووة و لة ماَلي لةطةلَ ال. تةنيا ضةند هيََليَكي سثيي باريكي ليَ ماوة

 .ثوورم طريساوةتةوة، زةماوةندي كردووة
خواي طةورة كورِيَكي ثيَ رةوا . ـ دةي رؤَلة ئيَمة ثياويَكمان دةويست سيَبةري بةسةرمانةوة بيَ

 .كة ثةنتيليةي جوانةمةرطم بري ديَتةوة، ئاطرم لة جةرطي بةر دةبيَ. نةديم
 :ديتزا هةَلدةداتيَ

 ـ واز بيَنة داية، ضيية، وةخت نةماوة ئةمرِؤ نةبيَ باسي ئةوة بكةي؟
جاري واية لةبريم نيية، بةآلم لة ثرِيَكدا هةموو . ـ بريا سةد بريا توانيبام بري لةو شتانة نةكةمةوة

 ...دةي باشة. شتيَكم ديَتةوة بةر ضاوي
 .بيَينة سةر شاييةكةباوكم ناردوومي ثيَتان بَليَم ناتوانني ! ـ ثوورة ئؤتزؤثار
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بةآلم ئةي رؤَلة تؤ ضتة؟ بؤضي وا وشك . طرفتارييةكانتان يةك و دووان نني. ـ بؤ خؤشم هةر ثيَم وابوو
 .و رةق هةآلتووي؟ هيض لة مندالَ ناضي

 :ديتزا ديسان هةَلدةداتيَ و دةَليَ
 .كة لة بارطينةكة دابةزي و بةرةو ذووريَ هات ديتم. ـ دةشةليَ داية

 :ماوةيةك هةر وا دةسيت ثيَدا ديَينَ و ئاخري دةَليَ. شاني ثوورة طيان دةدةمالقم ثيَ
مشووري كاريَك خبؤي فيَري دةبيَ . ذيانت زؤر تالَ دةبيَ. ـ وةيش رؤَلة طيان، ئةو دةردة بيَدةرمانة

 .شتيَك بي
 .ـ بريم ليَ كردووةتةوة ثووريَ طيان

 .ة داثريةم بكةويَلة طةرِانةوةدا ال دةدةمة كارلؤمان ضاويَكم ب
ئيَستا ئيرت دةميَكة باثريةم بة ريشة دريَذةكةيةوة لة بن بارستايي دنيايةك طَلدا بؤ تا هةتاية 

خاَلة . يان ناداتةوةئيرت كةس هةَل. كؤنة كتيَبةكاني بة ريز لة بةر ثةجنةرةكة ماونةتةوة. خةوتووة
 . بيَدؤميرتاكيَ ميَشكي ئةوةي نةبوو فيَري خويَندنةوة و نووسني

داثريةم لةبةر دةرطا قوت دةبيَتةوة و، لةخؤباييانة خؤي دةداتة سةر . بة بارطينةوة دةضمة حةوشة
تيفتيفةدراوةكة وةك كلووي بةفر سثيية و،  ي شيين لةسةر كردووة، كراسةلةضكيَك. طؤضانةكةي

 .قاثقاثةكاني خاويَن و بؤياغكراون
 :اخضةكةي خبوا، يةك بةخؤي هةرا دةكالة ترسي ئةوةي نةكا بارطينةكة طولَ و طياي ب

 .ـ ئةو بارطينة لة حةوشة بةرة دةريَ دةي
ديسان . ويَ هةوسارةكةي لة ثةرذينةكةي ثيَش حةوشةي دةبةستمةوةةحةيوانةكة دةبةمة دةريَ و دةم

 :دةنةرِيَينَ
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بؤم ئةطةر سينطةكةي هةَلكةنيَ باوكة ثاَلةوانةكةت ديَ و . ـ نا، لة ثةرذينةكةي مةبةستةوة
 .دةضةقيَنيَتةوة؟ بيبة لة ضيمةنةكةدا لة دار ئةقاقيايةكي ببةستةوة

 .ناضار بة قسةي دةكةم
. قةيسي طيوة. دار بةريان طرتووة و لكيان داهيَشتووةتة عةرزي. باغةكةي داثرية دةروازةي بةهةشتة

ديَتة خواريَ، وةك  ئةو جؤطةيةي لة طردةكةوة. دار ئةوةندةيان ثيَوة بووة ضَلووكيان لة عةرزي دةخشيَ
 .زيو بة نيَو قةوزةكاندا دةخوشيَ و باخضةكةي كردووةتة دووبةش

ئةوة لةبةر ميوة سةر و سةكتت ثةيدا بووة، ها؟ حةزت ضووةتة . ـ دةي باشة، فةرموو، شل و شةويَق
طي با بضم سةريَكي داثريةم بدةم و تيَر ز: "ميوة وا سواري بارطينت بووي و لة دَلي خؤتدا طوتووتة

بةو بابة بيَغريةتةت بَليَ با ضوار داري . خوا ئاطادار ضيَشكةي ناكةي. بةسةري بابت." خؤشم خبؤم
 .بةري لة حةوشةكةتاندا بضةقيَينَ

 .ـ بة ضاوان ثيَي دةَليَم داثرية
. كويَرةرِيَيةكةي نيَو رةزةكةي بانيَسائاغا طؤجة لة طردةكةوة هةتا ويَستطةي ئاسنةرِيَيةكة دةضيَ

 .هةر باَلندة دةتوانيَ بةسةريدا بفرِيَ. ي رةزةكةي زؤر بةرزةديوار
رةزةكةش شةو و رؤذ ثاسةوانيَكي ئةلبانيايي ليَية، كة دةَليَي قةت خةوي ناضيَتة ضاوي و رؤذ تا 

. كابراي ئةلبانيايي ناوي ميَدينة. ئيَواريَ بة جووت لوولةكة بةرازكوذةكةي تيَيدا دةطةرِيَ
خةَلكي ئاوايي زؤر سادة . سةري دةبةسيتَ، كة ريشؤَلةكاني ديَنة بنطويَيجةمةدانييةكي سوور لة

 ."كابرا تركة: "ناويان ناوة
تووشي يةكرت دةبن، ئةطةر كاريان نةبيَ سةر بة سةري يةكةوة كة . مسايل يةكيَكة لة برادةرةكاني بامب

 .دةنيَن



429 

 

ضيَتةوة ضياكاني زيَدةكةي خؤي بؤ الي كابراتركة، سالَ نا ساَليَك لة ضؤمي دانووب دةثةرِيَتةوة و دة
زستانان لةويَ دةبيَ و كة بةهار داهات ديَتةوة . ذنةكةي و كورِةكاني و ضوار كضة تةنوورة لةثيَيةكةي

ضيي ثارةي لةو دوو ساَلةدا كؤي كردووةتةوة دةيباتةوة و دةيداتة ذن و . سةر رةزةكةي بانيَئاسا
 .يَ و خؤش بذينمنداَلةكةي بؤ ئةوةي سفرةيان رةنطني ب

 .ـ سآلو كا مسايل
 ؟*ئةين ئةوة تو كور تؤ دؤ ر... ـ سآلو رؤَلة

 .ـ بةَليَ من كورِي تؤدؤرم
 ـ ئةها نةخؤش كورِةكة؟

 .ـ بةَليَ كورِة نةخؤشةكةي
 .ـ راوةستان، راوةستان، شتيَك ئةمن بدةم تو

ويَكي ثيَ دةضيَ و بة باوةشيَك نهيَنييةوة كة هةر خؤي دةيزانيَ دةضيَتة نيَو رةزةكة و تالةو دةرطا 
 .تريَوة ديَتةوة

. هةموو كض. مسايل خؤي مندالَ ضوار هةية. خبؤ تؤ. تؤ وةرطر. زؤر شريين. ـ تريَ طةيي زؤر زوو
 .بةر هةية تةنيا. من مالَ زؤر زؤر فةقري. نةخواردن تريَ. كضي مسايل تريَ نةبوو

 .ـ دةستت خؤش بيَ كا مسايل
 .تؤ ديسان وةرة مسايل. بؤ بابت هةية ئةمن زؤر سآلو. ـ تؤ نةخؤش

جامانةكةي بةرةو ثشتةسةري دةبا و لة دةم كويَرة ريَيةكة رادةوةسيتَ و ضاوي ليَمة تا دوور 
 .دةكةومةوة

* 

                                                           
*
 .نيشانةي ئةوةية كا مسايل نازانيَ بة زماني ئةوان جوان قسة بكا 
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* 
* 

. ئةسثةكةي قةشةي لة بنداية. لة بةر ماَلماندا رادةبريَ. تؤريكا بووةتة طاواني قةشة بؤلبؤك
 .و طايةكاني قةشة دةبا بيانلةوةرِييَنَشووَلكيَكي ثيَية و مانطا 

ثيَم واية . ييشي وةك بةراتي ساآلنة دةداتيَ"لي"ةكي دةداتيَ و سيَ دراوي بيست قةشةش نانةزط
 .هةر زوو ثارةكةي وةرطرتووة و ئاردي طةمنةشاميي ثيَ كرِيوةدايكي تؤرتؤركيا 

 ئةي تؤ دارية؟ دةتةويَ الي كيَ كار بكةي؟ ـ
 .ـ هيَشتا نازامن

 :زؤر ضاوةرِيَي وةآلمةكةيم نةكرد. نامةيةكم بؤ طيؤركيَي برام نووسيوة كة لة طونديَك بووةتة ثيَشنويَذ
...................... 

هيض . ذيامن هةموو كويَرةوةريية. ذنةكةم تا ئيَستا دوو منداَلي بؤ خستوومةوة و سيَيةميش بةرِيَوةية
نسحةمت لةطويَ بطرة و الي . بةرِةت لة قورِاويَ دةربيَينخؤت دةبيَ . يارمةتييةكم ليَ هةَلناوةريَ

دةرسخويَندن لةم سةردةمةدا . ثينةضي يان خةيات يان دةباغيَك ببة شاطرد بؤ ئةوةي فيَري كاريَك بي
خؤم كوشت، ئاخرييةكةي وام ليَ هات بة حاَلي من ئةو هةمووة تاسةبارانة خويَندم و . بايي ثووشيَكة

خةَلكي ئةم دةظةرةي من، هةذاري و نةطبةتييان ليَ . ناني زطي خؤم ثةيدا بكةمسةط و بة لةقة لةق 
 ."دةباريَ

* 
 .نامةكة دةخويَنمةوة و ئامؤذطارييةكةي كاكم دةكةمة ئاَلقةي طويَم

 .دةَليَم تؤ دةَليَي ضي؟ لةجيَيةك داممةزريَنة با كاريَك بكةم. ثرسيَك بة بامب دةكةم
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تكاي ليَ كرد مبكاتة شاطرد و بةردةسيت خؤي و . ئاسنطةرالي نيتزؤي باوكم لةطةَلم هات و ضووينة 
 :فيَرم بكا ضةكوض هةَلطرم و سبةي رؤذيَ ثارووة نانيَك ثةيدا بكةم

جطة لةوة هيض كويَي ديكةي . خؤ لة كارطةدا مندالَ ئةوةندةي ثيَويست بة قاضوقولي ساغ نييةـ 
 .و ليَي رازي بي بةَليَنت دةدةميَ باش كار دةدا. نقوستان نيية

 :بة توورِةييةوة تيَمان خورِي. بؤطةني ئةلكؤلي لة زاري دةهات ئاسنطةر
ـ ياني ثيَت واية؟ ثيَت واية من دةتوامن ئةو نقوستانةت بؤ بكةمة ئاسنطةر؟ كاري ئاوا ثياوي 

 .كلكي سةط بؤ هيََلةط نابيَ. طورجوطؤَلي دةويَ
طؤرةوي و ثيَآلو لة ثيَ و سةروقذي  .يةوة راوةستابوومارطاريَتاي كضي ئاسنطةرة لة تةنيشت باوكي

منيش بة جلوبةرطي ثينةكراوةوة و زةردهةَلطةرِاو . ريَك و ثؤشتةوثةرداخ و قرديَلةيةكي لة قذي دابوو
 .ثةجنةي القة سرِةكةم زامار و خويَناوي و ثيَخواس و بن نينؤك ثرِ لة ضَلك و قاضي كةمرةطرتوو و

 .ي ئاواييضووينة الي ثينةضييةكة
نيكؤالي ثؤليس هةر . كؤمةَليَك كتيَبيشي ال بوو. ثينةضي بةردةوام خةريكي رؤذنامةخويَندنةوة بوو

ييةوة دةيانهيَناية ثؤليسخانة و تيَرِيَكيان قسةي دةينارد لةوسةري ئاوا. ضاوي بةسةرييةوة بوو
 :ساردوسووك ثيَ دةطوت و جنيَويان دةداية و دةيطوت

يالن دةطيَرِي و دةتةويَ خةَلك لة بةرثرساني بةرزي وآلت ريَك لةودةمةدا كة ث ـ ئةوة هةر دةمويست
 .بة مست و شةقان ثشتت لة زطت نةرمرت بكةمهان بدةي، بتطرم و 

كاكي ثؤليس تةنانةت سةرخؤشيش بواية، ليَي تيَك نةدةضوو كة قةمضييةكةي لة سةرودةموضاوي 
كردبؤوة و وو لة شارةوة هاتبوو و كؤشكةَلةيةكي ثينةضييةكة خةَلكي طوندةكةي ئيَمة نةب. بدا

 .سةربةرزانة كاري خؤي دةكرد، هةَلبةت ئةطةر كاريَك هةبواية
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زؤرم ثيَ خؤش بوو كورِةكةت الي خؤم راطرم و فيَرة كاريشي بكةم، بةآلم دَلم : بة باوكمي دةطوت
. ئيرت تةواو لة بريم ضووةتةوةسةردةمانيَك بووم، بةآلم . من ئيرت ثينةضييةكي باش نيم. حةيفة. ناية

وا باشرتة . كورِيذطةكةي تؤ هيضي وام ليَ فيَر نابيَ بةكاري بيَ. ليَرة هةر كاريَك هةَلكةويَ دةيكةم
 .بيبةية شاري و لةالي ثينةضييةكي دةسرِةنطيين دابنيَي

لةطةَلي ثيَيدا ريَيةكة شارةزا بووم، ضونكة زؤر جاران . بامب سواري عارةبانةي كردم و بردميية شاري
بة دةوري طردةكةدا وةردةسوورِيَتةوة و دارستانةكةي ئادانكاتا كة ئيَستا ئيرت دارستان . رؤيبووم

لة دةروازةي . نةماوة، بةجيَ ديََليَ و دواي هةمووانيش بة بن ديواري كؤنةقةآليةكدا تيَدةثةرِيَ
ي دةضوومة شاري لةويَ رادةوةستام و هةر جاريَك. وة برج و شوورا كؤنةكاني شار دةبينريَنرؤشيدؤديَ
بة نووكي . لة طَلي خةندةقةكةوة دادةطةرِام و لة خةندةقةكة دةثةرِميةوة و دةضوومة ذووريَ. دةمرِواني

تيَآلكةم عةرزةكةم دةثشكين و هةموو جاريَ لةتة نيَزةيةك، لةتي ضةكي قةدميي و قؤثضة و شيت 
تاش بوو و، دةمة طاسين وةرزيَران ئيَسؤر طةورةي ليَ كرائةو شويَنة شةرِي ز. جؤراوجؤرم دةدؤزييةوة

 .ئيَسك و ثرووسكي شةرِكةرةكاني كؤن دةهارِيَ
ئةو سندووقةي كة كردبوومانة كوشين عارةبانةكة، خةونووضكة ئةو شةوة دايكم و بامب لةسةر 

جلةشرِةكامندا لة  لة دواوةش، من كة هةتا بن هةنطَلم لة كا و كَلؤش رؤضووبووم، لة نيَو. دةيربدنةوة
مسافري ديكةش . جادةكة قةرةباَل، بوو. مانط تريفةيةكي ليََلي دةثذاند. سةرمان هةَلدةلةرزيم

قسة و دةنطةدةنط ليَرة و لةويَ، طؤراني، فيكةليَدان بة هةواي . كاروان كاروان بةرةو شار دةرِؤيشنت
تةنانةت كام دةنط لة هةمووان . شةوانة دةنطي خةَلك زؤر روونرت دةبيسريَ. طؤراني دةبيسران

 .لةوانةشة لةبةر ئةوة بيَ كة شةوانة هةوا فيَنك و ئارامرت و ثاكرتة. دوورترة
مانط تةواو بوو و  هيض ثةَلة هةوريَك . مانط دةطةيشتة حةويَقي ئامسانيَ و ئةستيَرة كالَ دةبوونةوة

 .ي طرت و مانطةشةوةكةي تار كردثةَلةيةك وردة وردة ثةرة. لة ثرِ مانط خةرمانةي دا. ديار نةبوو
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 ـ باوكة، كيَ قةثالَ لة مانط دةطريَ؟
 .باوكم ئاورِي داوة و دةسبةجيَ ئةسثةكاني راطرت

 .خةريكة مانطةكة دةخوا *ـ ئةي ماَلي ويَرامن، ظاركؤالك
وةها تؤقيون، . دايكم سةيري مانطةكة دةكا و هةردووكيان دةبينم خاض لة سةر سينطيان دةكيَشن

تاويَك . بيَدةنطييةك باَلي بةسةر دةشتةكةدا كيَشاوة. نن خاضةكةش بة راسيت و جواني بكيَشنناتوا
لة ضاوترووكانيَكدا، . لةمةوبةر جريِةجيَرِي عارةبانة و هةرا و سريِةي ليَكخشاني ضيَوةكان دةهات

 ...يةكدابةدوو
 .باوكم خؤي فرِيَ دةداتة خواريَ و عارةبانةكة دةكيَشيَتة دةم جادةكة

 .ـ تؤ دابةزة دارية
 .ـ دادةبةزم

بةردئةسيتَ و ثووشوو ليَك دةدا و ئاطرةكة بة كايةكةوة . باوكم باوةشيَك كا لة عارةبانةكة هةَلدةطريَ
لة ثيَش و دواوة، بة . لة ثرِدا بَليَسةيةكي طةورة نيَزةي بَليَسةكاني بة تاريكييةوة دةنيَ. دةنيَ

. ئةسثةكاني ئيَمة زةنطوَلةيان بة ملةوة نيية. ني طرِةيان ديَدريَذايي جادةكة ئاطري ديكةش دةبين
شةوةكة، لة ثرِ ليَورِيَذ دةبيَ لة دةنطي . هةر باشة ئةسثي خةَلك ثيَوةيانة. ئةوةش شتيَكي وا نيية

ئاوازيَكي دؤزةخيي . وةريَبوار ئةسثيان لة عارةبانة كردووةتةوةو ئاطريان كردووةتة. زةنط و زةنطوَلة
 .دةضرِننارِيَك 

بةآلم ظاركؤالك هةر طويَشي بةو . دةنطةكانيش. بَليَسة جار بة جار لة تاريكييةكةدا بةرزتر دةبنةوة
. ئيرت نيوةي قووت داوة. جار بة جار طؤشتة بزرِكاوةكةي مانط ثرت دةخاتة دةمييةوة. شتانة ناضيَ

                                                           
*
 .ئةو مانطة لة كةلةشي يةكيَك لة بنيادةمةكاندا دةذي. اتي مانطرياندا مانطةكة دةخواناوي ديَوةزمةيةكةكة لة ئةفسانةكاني رؤمانيادا، كة لةك: ظاركؤالك 
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ئيَستا تةنيا كةوانيَكي وةك . ئيَستا لة ضارةطيَكي ثرت ليَ نةماوةتةوة و ئةجمارة لة ضارةطيش كةمرت
 .داسيَكي زةردي ليَ ماوةتةوة كة بة ئامسانةوة هةَلواسراوة

ئاورةكةشيان بؤ . هةَلبةت لةسةرمان نيية. خةَلك لة تةنيشت عارةبانةكانيان هةَلدةلةرزن
ةم ئةو شتان. ئيرت مانط برِسيت ليَ برِاوة و خةَلكةكةش ثرت دةلةرزن. خؤطةرمكردنةوة نةكردووةتةوة

ئةو كتيَبانةي خويَندوومنةوة تؤزيَك نهيَنييةكاني . بةآلم من تؤزيَكيش ضيية نالةرزم. زؤر ثيَ سةيرن
 :هةولَ دةدةم بؤ دايكيشمي بوون بكةمةوة. دةزامن مةسةلةكة ضيية .طةردوونيان بؤ روون كردوومةوة

 .ـ كضيَ داية ظاركؤالك قسةي قؤرِة
 .ـ لةوانةشة دارية
 :ة و دةَليَباوكم زار دةكاتةو

 بةآلم ئةي كيَية ئاوا مانطةكة دةخوا؟. ـ دةي خؤ لةوانةية
ط دةست دةكاتةوة نيطةرانييةكةيان ئةودةمة دةرِةويَتةوة كة داوة بةرماوةكةي مان. دةبينم نيطةرانن
 .بة طةورةبوونةوة

 :باوكم دةَليَ
ظاركؤالك . ؤذ بيَتةوةضيي نةماوة ر. ـ ئاخرييةكةي ظاركؤالك ترسي ريَنيشت و مانطةكةي بةر دا

 .تيَيدا دةذي كةلةشةيبطةيةنيَتةوة ئةو ئيَستا ترسي هةية تا زووة خؤي 
باوكم خةوةكةي زرِاوة و، بريةوةريي يةكيَك لة . ئةسثةكة لة عارةبانة دةكا و ديسان وةرِيَ دةكةوينةوة

 :دةميَكة مردووةمامةكامن بؤ دايكم دةطيَرِيَتةوة كة ظاركؤالك بوو و خزمةكامنان، يةكيَك لة 
، كة هيَنديَك داريان ليَ ـ ئةودةم من هيَشتا منداَلؤضكةيةك بووم و ئيَرة دارستانيَكي زؤر طةورة بوو

هيَشتا . بوو باآلي بنيادةميَك هةَلدةستاطيايةكي ليَ شني . برِيبوو و مةيدانؤكةيةكي ليَ دروست ببوو
لة ئامؤزاكاني باوكم كة ناوي بادؤيي طابؤنيا من و يةكيَك . طاسنيان لةبةر سينطي طردةكان نةنابوو
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ةكاني ئائيَليَ رهةموو ضيَودا. بادؤيي ئةو دةميش ثري بوو. كاني ئيَليَمان دةبردة لةوةرِبوو، مةرِة
لة ثازدة بوو، هةآلت و زةويي رووناك مانط، ... خؤيشي دةيزاني. دةيانزاني بادؤيي ظاركؤالكة

. بؤخؤيشي دةيزاني. تةي ثريةثياوةدا بوو، بةربينطي ثيَ دةطرتئةودةم شةيتان كة لة جةس. داطيَرِا
ئةويش . هةَلدةستا و دةسيت دةداية تيَآلكةي و لة بن دةوةنيَك خؤي دةشاردةوة و خةوي ليَ دةكةوت

ئةو دةمة ظاركؤالك لة طياني دةهاتة دةريَ و كؤَلةكةي دةكرد بةرةو ئامسان بؤ ئةوةي . ض خةويَك
شةكةت و ماندوو، دةتطوت لة سةفةريَكي . و سةعاتي دةبرد تا دةطةرِاوةيةك دو... مانط خبوا

ئينجا ئامؤزا بادؤيي هةَلدةستا و دةهاتةوة . دوورودريَذ هاتووةتةوة، دةهاتةوة نيَو كةلةشي بادؤيي
 :ثيَم دةطوت. الي مةرِةكان

 ئاطات ليَ بوو ئةمشةو ظاركؤالك ضوو مانط جباويَ؟. ـ ئامؤزا طيان
 .وانةية وابووبيَلة: دةيطوت

هةر . هيض شتيَكي وةبري نةدةهاتةوة. هةر دةيةويست باسةكة بطؤرِيَ و بيكاتة قسةيةكي دي
وةك بَليَي ئةوةندةي كة خةومت هةموو ئامسانان دةيطوت ئةوةندة شةكةمت . دةيطوت زؤر ماندووم

 .طةرِامب
. ئةو سةرة زؤر ساردة. ا بووـ بةَليَ، لةو سةرة، زؤر زؤر لة ذوور زةوييةوة، زؤرم سةرم:دةيطوت

 .هةر ئةوةندةم لة خةونةكة لةبريماوة. هةآلويَي دةيبةسيتَسةرمايةكة تف 
 .ثاش ئةم قسةية رادةكشا بؤ ئةوةي جةستة و ئيَسكة ثواوة ثريةكاني تؤزيَك طةرم بكاتةوة

 .ئةسثةكان جار بة جار هةنطاو خؤش دةكةن
 .ر لة نيَو شيوةكةدا ترووسكةيان دةهاتثياو كة لة خةو هةَلدةستا، ئةوا ضراكاني شا
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 كتيَيب سيَيةم
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29 
 طوذاَلك

* 
* 
* 

خاَلة تؤنيَ بةيانيان ثيَش . ة تؤنيَ، كة لة سةر شةقامةكة دووكاني قةسابيي هةيةدةضينة ماَلي خاَل
دةضيَتة دووكان و لة ثشت . تاوهةآلت لة ماَليَ وةدةر دةكةويَ و وةشويَن كاري خؤي دةكةويَ

ذنيَكي ريوةَلةي ورديلةي . هةر بؤية خاَلؤذنة فينيكا ميواندارميان دةكا. كةي رادةوةسيتَتةرازووة
كورِة خالَ و كضة خالَ لة دةوري . تا ئيَستا نؤ زطي كردووة. ئةمسةرة، كة ضاوة رةشةكاني تؤزيَك خيَلن

 .عارةبانةكة كؤ دةبنةوة و بة تاية و الشاني هةَلدةطةرِيَن
 هيَناوين مامة طيان؟ـ لة طوندةوة ضيت بؤ 

قةرتاَلةيةك ثرِثرِ لة طةمنةشاميي تازة : درؤ نةبيَ باوكم هةنديَ شيت بؤ هيَناون كة دَليان ثيَي خؤشة
طةمنةشامييةكان دةبةن ثاكيان دةكةن و لة تاوةيةكي دةكةن و لةسةر ... كة هةر زةينةتة بيربذييَن

 .ئاطري دادةنيَن
يةك داويشي . كؤَلي طةمنةشامييةكان جوان و زةريف كؤ دةكاتةوةظاستيَيا، كضة ضكؤَلةكةي خاَلم، كا

 .بةجيَ ناهيََليَ
 ـ ظاستيَيا ئةوانةت بؤ ضيية؟

. ئاخر ئةوةندة بزؤزي دةكةن، ناضارم بةردةوام قذيان برِمنةوة. بووكةَلةكامن كةضةلَ بوون. ـ ثيَويستمن
 .ئيَستاش ئةوة بة قذةطةمنةشامي قذيان بؤ دروست دةكةمةوة
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يةكيَكيان طةورةترة و دةرطاي بةسةر كؤآلندا . بة تةنيشت يةكرتةوةَلة تؤنيَ دوو خانووي هةية خا
لة نيَوان هةر دوو بيناكةدا  .دةكريَتةوة و ئةوي بضووكةكةيان دةرطاكةي ديَتةوة سةر حةوشة
ؤطةنيان دوو ئاودةستيش كة ب. حةوزيَكي ليَية و دارسيَويَك، كة لكوثؤيةكاني كرِووز و خواروخيَضن

بيناكاني دةوروثشيت ئةوةندة بةرزن، كة لة سةعاتيَك ثرت تاو لة حةوشةي خاَلم . دنياي داطرتووة
 .ئةويش تةنيا لة نويَذي نيوةرِؤدا. نادا

 .كضةخالَ و كورِةخاَلةكامن ئةوةندة زةردةَلة و الوازن، هةزار خؤزطة بة حاَلي من
بةآلم ثوورة . واتة لة طوندي ئؤميدا لةدايك بوون ضةند منداَليَكي كة طةورةترن، لة زيَدةكةي من

هيَندةي لة طويَي خاَلم خويَند و تيَي هةَلثيَضا، هةتا ناضاري . فينيكا ثيَي خؤش نةبوو لة ديَ بذي
ليَرة لة شاري هةذاري و دةستكورتي . كة لة ئؤميدا بوون، لة هيضيان كةم نةبوو. كرد بيَتة شاري

ثيَيان واية بةو جؤرة هةر نةبيَ هةذاري و . وةندة خؤشة كة ماَليان لة شارةتةنيا دَليان بة. بابي طاون
 .شكؤيةكي ثيَوة ديارةنةدارييةكةيان 

ساَليَك ثاش ئةوةي خاَلؤذنة فينيكا ديسان ئاوس بؤوة و دةيةمني منداَلي كةوتة زطي، لةناكاو بيَزار 
ةوخنوونيي شةوانة بةسةر منداَلي سةيري كرد بةخيَوكردني مندالَ و تةرِووشككردنةوةي و ش. بوو

هةر بؤية هةستا ضوو لة . ةكةن، لة طياني خؤي بيَزاري كردووةطرِةزؤكةوة كة بةردةوام خؤيان ثيس د
طةرِةكيَكي دوورةدةسيت دةرةوةي شار مامانيَكي دؤزييةوة كة بة زةبري داماَلني و شيَالن و داناني 

 .بار بةريَمةجنةَلي داغ لةسةر زطي توانيي منداَلةكة لة
لة منداَلخستنةوة بيَزار ئةوة ماوةيةكة ذناني طوندييش بة ضاوليَكةريي ذناني شار، فيَر بوون كة 

 .بوون، بضنة الي لةبارةبةريَك، منداَلةكةيان لةبار بةرن
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. لة كؤآلنة طةورةكةي ئاواييدا تووشي ذنيَك دةبي وةك بَليَي شووتيي لة بن كراسةكةيدا شاردبيَتةوة
يَور بة ريَدا دةرِوا و ئاطاي لة خؤيةتي لة ثةرذينةكان هةَلنةنطويَ يان كة دادةنيشيَ، ورطي وا هيَور ه

 .ثيَم ناوةتة سيَ مانطانةوة: دةَليَ. ديَنيَتة خواريَ، موويةكي نيَوطةَلي نةلةريَتةوة
يَي نة باي بةآلم ذنة هةروا سةرقاَلي كاري خؤيةتي، وةك بَل. لة نؤمانطانةيدا زط تةواو طةورة دةبيَ

هةر بةراستيش ئةطةر بيةويَ دةست لة رةش و سثي نةدا . ديتيبَ و نة بؤران و جاريَ هيض باس نيية
 ئةي كاروباري ماَلةكةي؟

زياتر ئةو جووتبةندة دةوَلةمةندانةي تؤزيَ زةويوزاري زياتريان هةية و توانيويانة هةنديَ ثارة 
بؤضيتة؟ . مندالَ، يان يةك يان دوو. اَليان زؤر بيَثاشةكةوت بكةن، لة سةريان دةدا نةهيََلن مند

زياد بكا؟ لةسةر ئةم حيسابة، ذناني تايةفةي كيابؤر منداَلي ضوار و بنيادةم بؤضي ضةند ناخنؤريَك 
 .ثيَنجةميان لةبار دةبةن

 .ثيَرتيا و ديظاييكا، ئيرت لةوةدا بوونةتة وةستا
جلوبةرطي ذنة دووطيانةكة ـ وةك . اطري دادةنيَنمةجنةَليَكي طةورة ثرِ دةكةن لة ئاو و لةسةر ئ

بيانةويَ سةروطويَالكي بشؤن ـ دادةكةنن و رووت و قووتي دةكةنةوة و لةسةر تةختةكةي دريَذي 
. و بة زطة زلةكةيدا ديَنن و دةست دةكةن بة مشتوماَلداني دةستيان لة مةجنةَلةكةدا دةشؤن. دةكةن

 .ير دةشيَلن ئاواوريَك وةك ضؤن هة
 ".بكريَتةوة"دةبيَ . لةوانةية تؤزيَك ذانت بطاتيَ، بةآلم ضار نيية. دان بة جةرطتدا بطرة ـ

وةك بَليَي ضةقؤي لة دلَ و هةناوي . دةيةويَ هاوار بكا. ذنةي ماَلويَران وةك مارانطازان جنيطلَ دةدا
 .وةردةن

لةويَوة بة هةموو تيين خؤي  ديظاييكا بةو ثةجنة زلة طرنج طرجنانةي توندي بن مةمكاني ذنة دةطريَ و
. ذنة دداني لة سريِةوة دةبا. جاريَك، دوو جار، سةد جار وا دةكاتةوة. هةتا نيَوطةَلي دايدةماَليَ



440 

 

كةثرةكةي ديظاييكا بةسةر ضونكة . ليَو و زماني دةطةزيَ، بةآلم نازريكيَينَ. شةويالطةي توند دةكا
ئةطينا، لة ضاوترووكانيَكدا هةموو خةَلكي . َلةيان بيَنابيَ هيض كةس طويَي لة نووزة و نا. كؤآلنداية

 .ئاوةداني دةزاننةوة
هةر دويَينَ ثيَريَ ئةو ذنةتيوةيان ديتبوو كة زطي وةك ئاخر . بةو حاَلةشةوة هةمووان دةبيستنةوة

رةنطي بزرِكاوة و . مةشكة هةستابوو دةتطوت فوويان داوة، كةضي ئيَستا ريَك ريَك بووةتةوة
 .وشك هةَلطةرِاوة و تا هةنطاويَك دةنيَ وةختة طياني دةربضيَدةموضاوي 

مةجنةَليَكي طةورةيان لةسةر كوضكاورةكة داناوة سوور بيَتةوة، خؤَلةميَشي طةرميشيان لة بين 
بة زطي ذنةوة دةنيَن و،  وةك مذمذة كة لة مشتومالَ بوونةوة، ئةو مةجنةَلة سوورةوةبووة. كردووة

زطي ذنةكة ، كةطةرمة مةجنةَلة. ةوة دةنووسيَ بة قوماشيَكي تةرِ دةيبةسنتمةجنةلَ كة بة ثيَستةك
ئينجا ديظاييكا ثةجنةيةكي دةخاتة نيَوان ثيَسيت زطي و . ئةو داماوة دةبيَ ئاوا رايطريَ. هةَلدةمذيَ

 .مةجنةَلةكة هةوا هةَلكيَشيَ و زطي ذنة بةر بداليَواري مةجنةَلةكةوة بؤ ئةوةي 
 .زطيت ضاك هةَلمذي. بازنةيةكي كردووة. بؤوةـ باش شني و مؤر 

 .ئينجا مشتومالَ دةست ثيَ دةكاتةوة
دةَليَي بة قةسيت كوشنت برياز كراوة و، يةك دوو رؤذ دواتر . وةك ميَو و رؤن. ذنة دةضيَتةوة ماَليَ

 .منداَلةكةي دةخا
ةو بةآليةي بةسةر ذنةكةي ريَك ئ. جاروبار ثيَش ديَ دايكةش لةطةلَ منداَلةكة تاآلوي مةرط دةضيَذيَ

لةبةر ئةوةي لة طلَ "ئاواي كرد بؤية ضؤوة باوةشي خاك . ئاخر فينيكاش ئاوا مرد: خاَلة تؤتيَ هات
سيَ قةشةي ريشن بة عاباي رةشي  ئةوة". دروست كراوين، ئاخرييةكةشي هةر دةبينةوة خاك و خؤلَ

. وةكة رادةوةشاند، ئةو قسةيان كردتابووتة رةشثؤشركرا بريقةدارةوة كة خبووردانةكانيان لةسةر
قشةكان وايان دةنواند زؤر ثاكذن و، تةنانةت ضاويشيان ثرِ دةبوو لة ئاو، ضونكة خاَلة قةسابةكةم 
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ئةوانة هةر قةشةكاني كليَسةي سفانتا ظينةري بوون كة ضةند ساَليَك . ثارةيةكي باشي دابوونيَ
و بامب بة هيواي ضاكبوونةوة بة  بوو مبرم و دايكتبووم و ضيي نةمائةو دةمةي نةخؤش كةولةوةوثيَش 

باوكم لةو ثارةيةي دةبوو . ي متفةرِك مشتوماَليان دابوومكليَسة بةناوبانطةكاندا دةيانطيَرِام، بة رؤن
بيَهؤش و طؤش لة بان ئةو حةسريةي لةسةر سةكؤ  ئةمن . ي كةم بوو"لةيي"انداتيَ دوو بي

. كةوتبووم و دايكيشيم كة دةسيت ليَ شوشتبووم زؤرِ زؤرِ دةطراسةهؤَلينةكةي كَليَسة راياخنستبوو 
جا وةرة طاَلتةيان ثيَ . ي كةم ثيَ ببوو"لةيي"قةشةكان كردبوويانة بةزمي خؤيان كة باوكم دوو 

. كردبوو و ثيَيان رابواردبوو، كة بةَليَ، كابرا بة طريفاني بةتالَ هاتووة رؤني متفةرِك تاآلن بكا
ان بة بارمتة راطرتبوو هةتا باوكم دةركا و دةرك طةرِا و هةرضؤنيَك بوو ثارةيةكي ئاخرييةكةشي مني

 .بة قةرز و قؤَلة وةرطرت و هيَناي خستيية بةردةميان
لة كاتي ناشتين خاَلؤذمندا، قةشةكان دةيانزاني هةموو خةَلك ضاويان بةسةريانةوةية، ئيرت ناضار ببوون 

 .خؤيان نارِةحةت نيشان بدةن
ئةواني منداَلرت دةنووزانةوة و ضَلميان . لة دةوري تابووتةكة كؤزيلكةيان بةستبوو ، هةر نؤيانمندالَ

 .هةَلدةلووشي و كضة باوخؤشرتةكان كة ئيرت مندالَ نةبوون، شينيان دةطيَرِا
 .داثريةشم كة لة كارلؤمانةوة هاتبوو بؤ ثرسةكة

 :بؤوة و طوتبوويتةرمةكةيان كة ناشت، خاَلة تؤنيَ لةبةر داثريةم ثارِا
زؤريش نا، هةر ئةوةندةي . ـ دايكة، الي من مبيَنةوة و يارمةتيم بدة تا منداَلةكان تؤزيَك طةورة دةبن

 .تؤزيَك طةورةتر دةبنتا 
دَلم بة شار . ـ وةآلهي قورقومشم لة طةرووي بكةن ثيَم خؤشرتة لةوةي تاويَك لة ماَلي تؤدا وةميَنم

ةست هةنطاويَك لةوالي بريي خوا سةير كة، بريي ئاودتو. ةر مةثرسةه تيَكةلَ ديَ، جا لة ماَلي تؤ
 .ئيَرة هةواكةشي بؤطةنة. ةك بة قورباني ماَلةكةي خؤم مب دةَليَي بةهةشيت خوايةئاو، ئ
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داثرية هةر زانيي دوور . خاَلة تؤنيَ بة سةرثيَيةكةوة ضوو سةريَك لة دووكاني طؤشتفرؤشييةكةي بدا
قيت و طورجوطؤلَ نةوةد ساآلنة بوو و . ا طؤضانةكةي و بةرةو كارلؤمان كةوتة ريَكةوتووةتةوة، ثرِي د

ريَيةي نيَوان شاري و ماَلةكةي خؤي برِي، بةبيَ ئةوةي تاقة  فةرسةنخ وةك كضيَكي عازةب ئةو دوو
 .لة جيَيةك دابنيشيَجاريَكيش بؤ ثشوودان 

 :باوكم دةيطوت
 .ـ بة خوا ثةتيارةيةكي سةيرة

* 
* 
* 

ريَيةي داثريةم يةكثشوو برِيبووي، ياني ريَي نيَوان شاري و طوندي كارلؤمان، منيش ثيَشرت  ئةو
ديارة ئةوةندةش مندالَ . هيَشتا زؤر مندال بووم، رؤذيَكيان لةطةلَ دايكم ضوومة شاري. برِيومة

ضونة شاري، نةبووم نةتوامن بة القة بضكؤالنةكاني خؤم بة شوين دايكم و ئةو ذنانةدا كة لةطةَلي دة
 .برِؤم

دايكم دةسبةجيَ جيَوباني . ئةليزابيَتاي خوشكم هيَشتا حةفتةيةك نةدةبوو لة دايك ببوو
سةرةرِاي ... ئةودةم دايكم زؤر لة ئيَستا طةجنرت و طورجرت و جوانرت بوو. زةيستانييةكةي كؤ كردبؤوة

ملي هةلي بؤ خؤي دةرِةخساند ئةو هةمووة كارةي بةسةريدا رذابوو، ديسانيش ساَليَ يةك دوو جاران 
ريَطةي شاري بطريَ و بةو ضةند وردة دراوةي لة طؤشةي لةضكةكةي ثيَضابوو، ضةند مةترة قوماشيَك 

 .كرِيَ و بيكاتة ئاوةَلكراسبؤ خؤي يان بؤ ئيَظانطليين خوشكم ب
اريَ طويَم ليَ ئيَو. من بةردةوام خؤم ثيَوة نووساندبوو و هةنطاويَكيش ضيية ليَي دوور نةدةكةومتةوة

 :ببوو بة يةك دوو ذني دراوسيَماني دةطوت



443 

 

 .دةضينة رؤشي ديَظديَـ ياني وامان دانا كةرِةي بةياني وةرِيَ دةكةوين و 
 ـ داية منيش دةبةي؟

تاقةتي ئةوةم نيية تا ئةويَ . ناضارين بة ثيَيان برِؤين... ـ ناوةآل، قسةي وا هةر مةكة، ضونكة ناتبةم
 .تازة طةورة بووي و ماشةآل زؤريش قورس بووي. ن بة باوةش هةَلتطرملة كؤَلت بكةم يا

 .ـ دةي باشة بة ثيَي خؤم ديَم
 .فةرسةنطيَكة. ريَيةكة زؤر دوورة. ـ ناتواني

لة تاريكاييةكةدا ضاوم هةر ليَك . ماَلةوةمان هةموو نوسنت، جطة لة من. ليَي خةوتني. شةو داهات
خؤشي خؤشيي ديتين شار . ري لةو شتانةي منداآلن بريي ليَ دةكةنةوةب. نةنا و تا بةياني بريم كردةوة

. ئاخري ثةجنةرة وردة وردة رووناك داطةرِا. و ترسي لةخةودامانةوة واي ليَكردم خةوم ليَ نةكةويَ
طويَم ليَ بوو يةكيَك ئةوة لة ثةرذيين . وستةم لةخؤم برِيبوو نةكا ئةواني ديكة وةخةبةر بيَنم

 :باوكم بةخةبةر هات و دايكمي هةستاند. ثةجنةرةكة دةدا
 .ـ هةستة ماريا، هاتوون لة دووت
 .منيش لةطةَلت ديَم داية: وةك فةنةر لة جيَي خؤم دةرثةرِيم

 ئةوة بةو بةيانيية بؤ بةخةبةري؟. ـ شةيتان بةلةعنةت
 .ـ هةر نةخةوتووم

 ـ بؤ؟
 .ـ لة ترسي ئةوةي نةكا لة خةودا مبيَنمةوة و بةجيَم بيََلي

 ...ـ هةي كةرة



444 

 

ئاخري . دوايي دايكم لة باوةشي كردم. لة ثيَشدا تؤزيَك رؤيشتم. ناضار بوو منيش وةدووي خؤي بدا
ئاخرييةكةي دوو لة ذنةكان ناضار بوون بة نؤرة تا ئةويَ . اينامةوة و ناضار ريَيةكي زؤرم برِيديسان د

 .لة باوةشم بكةن
درِوةآلنيَكة، كة ئةودةم هيَشتا . رِوةآلنيَك هةيةريَك لة نيوةرِيَي طوندةكةي خؤمان و شار د

جادة، كة بة نيَو دارستانةكةدا تيَدةثةرِي، ثرِ بوو لةو . خؤر رمبيَك بةرز ببؤوة. دارستانيَكي ضرِ بوو
دايكم و ذنةكاني ديكة لةويَ دانيشنت تؤزيَك حبةسيَنةوة و . ديَهاتييانةي بةرةو بازارِيَ بةرِيَوة بوون

ثيَم واية لة دةم دارستانةكة نةبوو، بةَلكو ضوونة نيَو دارةكان و جيَيةكي . يَتةوة بةرثشوويةكيان ب
ثشوودانةكةيان زؤري  .تةنكيان ديتةوة كة ثرِ بوو لة سوورةطولَ و لةسةر طذ و طيايةكة ليَي راكشان

ثرِ بيَ لة طولَ  وةك بَليَي بنيادةم ئةطةر باوةشي. طةليَ طوَلة شليَريان ضين و كةوتينة ريَ. نةخاياند
 .ريَيةكة كورترت دةبيَتةوة

و ئةو  لةودةمةوة تا ضاوم لة طوَلة شليَر دةكةويَ، ئةو رؤذة خؤشةي سةرةتاي هاوينيَم بري دةكةويَتةوة
ئامسانة شينة ثريؤزةيية و ئةو ريَطا خؤَلةثؤتةية و ئةو سيَ ذنة طةجنةي بة تاَلووكة دةرِؤن و 

هةيتوةيةكي ضَلمن، كة هةولَ دةدا . و سةروقذ ئاَلؤزي ضَلكنيان ثيَيةمنداَلؤضكةيةكي دةموضاو شَلة 
 .ثيَ بة ثيَي ذنةكان برِوا
 .خؤَلي جادةكة طةرمة

* 
* 
* 

 :ميشؤي خاَلؤزام دةَليَ
 .ـ وةرة با شارت ثيَشان بدةم
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 .طةرِةكي قةسابةكاندووكان و كؤشكةَلة و خواردنطة و . جا ثيَشانيشم دةدا
 .ةكةي خؤمانةـ هةها، هؤوة دووكان

 .دةنطي ثرِة لة بةخؤنازين
. وشك هةآلتووة ئةوةي ثيَشامني دةدا، كؤشكيَكي دارينة، كة دار و ديوارةكةي هةموو خويَين ثيَوة

قةنارةيان ليَ هةَلواسيوة و كةلةشي مانطا و طويَرةكة و . دةَليَ لة بري طةض، بة خويَن سواغ دراوة
 .رخيؤَلةوة بة قةنارةكاندا كراون بةرخ بة زطي درِاو و بيَ دلَ و ورط و

خاَلة تؤنيَ بة كيَردةكةي طؤشتةكة لةت دةكا و دةيكيَشيَ و لة كاغةزيَكي وةردةثيَضيَ و دةيداتة 
دةسيت شةآلَلي خويَنن و هةتا . دةست مشتةرييةكة و ثارةي خؤي وةردةطريَ و لة دةخيلةكةي دةخا

وانكةيةكي ضةرميي ثاني بةستووة، كة ديارة زؤر بةر. ئانيشكي لة بةر ضةوري و بةز دةبريسكيَنةوة
 .لةوةثيَش رةنطةكةي زةرد بووة

وةك سةي . خاَلة تؤنيَ سةر و سيماي ريَك ضووةتةوة سةر باثريةم و خووخدةشي ضووةتةوة سةر داثريةم
لة دَلي خؤمدا . هار مؤرِةيةك لة من دةكا و تيزةبزةيةكي دييَتَ، كة ددانة بةرازييةكاني دةردةخا

 .بة طؤرِي بابي بابي، خؤ دداني من لة هيي ئةو كةمرت نني. هةر طونيشم ثيَي نابزويَ. ةيانذميَرمد
 ـ ديسان ئةوة تؤي؟ خؤ ئيشةآل نةهاتووي لة ماَلي من ختيَلَ بي و قؤناغ بطري؟

 .ـ مةترسة خاَلة طيان، هاتووم لة جيَيةك ببمة شاطردي وةستايةك
بةآلم ضاوي خؤت خورد بكةوة، لةم ... ر ئةوةمان كةم بووـ ضاكة ضاكة، لةو شارة كاولةدا هة

 .دةوروبةرانة بتبينمةوة، قوالثةت دةشكيَنم
 .ـ بةضاوان خاَلة طيان

 .ـ كةوابوو دة ياآل، جةحةنةمت ليَ ثرِ بيَ، ضغة بة
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لةو دةمةدا كة من خةريكم لةطةلَ ئةو خةرماني خؤشةويسيت و ميهرةبانيية واتة خاَلةطيامن قسان 
لة رانة بةرازيَك دةكاتةوة  م، ميشؤي خاَلؤزام خؤي دةخزيَنيَتة نيَو دووكانةكةوة و ثارضةطؤشتيَكدةكة

خاَلة تؤنيَ كة بة ثارضةطؤشتةكةوة دةيبيينَ، شةثآلخةيةكي لة بن طويَي . و بة دزييةوة دةيهيَينَ
. طؤشتةكةش دةرباز بكابةو حاَلةشةوة خاَلؤزاكةم دةتوانيَ خؤي لة دةسيت راثسكيَينَ و . دةسرةويَينَ

 .وا رادةكا دةَليَي ثيَي نايةتةوة سةر عةرزي
 .بةبيَ تاَلووكة و لةسةر خؤ وةشويَين دةكةوم

 .دةستكةوتةكةيم لةطةلَ بةش دةكا
* 
* 
* 

من بةرنة كويَ باشة؟ الي كامة وةستام دابنيَن؟ . و دايكم لةطةلَ خاَلؤذنة فينيكا تةطبري دةكةن باوك
 .و خاَلؤذمن خؤي تاسولووس دةكا و هةَلدةسنت برِؤنة دةريَةكةون ئاخرييةكةي ريَك د

 .رؤذي بازارِة و طؤشت دةستناكةويَ. ئةمرِؤ جومعةية. مةجنةَلي فاسؤليا لةسةر ئاطرة
هةر ئةو جيَيةي باخي طشيت و . ئيَمة، واتة خاَلؤذمن و من و باوكم بةرةو ئةوالي شار دةكةوينة ريَ

لة تةنيشت عارةبانةكة هةَلتووتةكاوة و نيطاي ثرِ . ايكم لة ماَلي بةجيَ ماوةد. بازارِي جةَلةبي ليَية
 .لة غةمي برِيونةتة من

 .ـ تيةح لةو بؤطةنة
 .وةستاكاني ضةرمةكآلوةئاخر ئيَرة طةرِةكي دةباغ و : خزمةكةمان دةَليَ

. انيَ ثيَ هةَليَنيةوةلةبةر ثيَستةي وشك و خاويَن ناتودةمبةنة نيَو دووكانيَكي دريَذ و تاريكةوة كة 
ئاغا لة ثشت ميَزيَكةوة دانيشتووة و . باوكم بةدوومدا ديَتة ذووريَ و خاَلؤذنيشم بةدووي بامبدا
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ديَهاتي جيَي دةرزيهةآلويشتنيَكيان لة دووكانةكةدا . ةكةي هةَلدةداتةوة و ضؤرتكة داويَدةفتةر
هةَلخستووة كة لةطةلَ طوندييةكان ضةنة ليَ  لةو جيَيةوة كة راوةستاوم طويَم لة ئاغا. نةهيَشتووةتةوة

 .ضةلةحانيَي ضي، ضةنةليَدان بؤ طةرمكردني بازارِةكة. دةدا
ريز  كؤمةَليَك منداَلي لة من باوخؤشرت ئةوة بة. مجوجؤلَ و هةراوهؤريايةكة هةر مةثرسةلةو ثشتةوة 

كورِيذطة بة ثةلةثةل ديَن و  .ئةمريان بةسةردا دةكائاغا ثةيتا ثةيتا . ديَنة ذووريَ و دةضنة دةريَ
جووتيار ثارةي خؤيان . بن دووكانةكة و بة كؤَليَك ثيَستةوة ديَنةوة دةريَدةضنة نيَو عةمبارةكاني 

 .دةدةن و ثيَستة هةَلدةطرن و دةرِؤن
 :ئاغا هةر ضاوي بة خاَلؤذمن دةكةويَ، دةَليَ

 ـ خاتوو براتيَسكؤ، ض خزمةتيَكم لةدةست ديَ؟
 .تة ثيَشيَ و منيش وةثيَش خؤي دةداخاَلؤذمن دةضيَ

 .ـ دةمةويَ ضاكة و طةورةييةكمان لةطةلَ بكةي ئاغا مؤتزاتؤ
 ـ ضيم لة دةست ديَ؟

 .ـ زمحةت نةبيَ ئةم خوشكةزايةي ميَردةكةم بكة بة شاطردي خؤتان
وة بزانيَ ض باوكم دةَليَي داويَتة باري الساري بؤية كآلوةكةي لةسةري دانةطرتووة و بةبيَدةنطي راوةستا

بةآلم خمابن، دةكريَ . ناعيالج نةبواية، دةستمي دةطرت و دةيربدمةوة. نيَوضاواني تيَك ناوة. دةقةوميَ
 بؤ كويَم بةريَ؟

 :ئاغا بة سيلةي ضاويَك هةَلمدةسةنطيَينَ
 .ـ تؤزيَك لةرِ و الوازة

ةشكم بتوانيَ بؤخؤي فيَري تؤ خوا، تكا دةكةم هةرضؤنيَك بيَ قبووَلي بكةن ب: خاَلؤذمن دةثارِيَتةوة
 .كةسب و كاريَك بيَ
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 .من ليَرة هةميشة شاطردم ثيَويستة... ـ ديارة لةبةر خاتري ئيَوة قةبووَلي دةكةم ضونكة خزمتانة
 :خاَلؤذمن دةَليَ

 .بةستةزمانة القيَكي شةلة: ـ ئيشةآل نارِةحةت نابي كة لة ثيَشدا ثيَم نةطوتووي
 ...سةيرةـ هةر بةراست؟ 

 :ة من دةكا و دةَليَروو ل
 .ـ دا تؤزيَك جبووَليَ بزامن

ئاغا ضاويَكي كردووةتة ضوار ضاو و ليَم ورد دةبيَتةوة و . ضةند هةنطاويَك بة دووكانةكةدا ديَم و دةضم
 :ئاخري دةَليَ
تةنيا مةرجةكةي ئةوةية . فينيكا خاتوون، كاريَكي واي ثيَ ناسثيَرم راكةراك بكا ـ قةيناكا

لةو كةسب و كارةي . اركةر و ئازا بيَ و لة ثيَشدا بة بؤني ضةرمةكة دَلي تيَكةلَ نةيةمنداَليَكي ك
 .ئيَمةدا كةس بؤني عةتر و طوآلوي ليَ ناية
 .ئةوةش باوكيَيت. ـ لةوةياندا من و تؤنيَ زةمانةتي دةكةين

 .ـ دةي باشة، ياني بابيشي هةية
 .ـ بةَليَ

 .رِواباوكيشم هةر دة. خاَلؤذنة فينيكا دةرِوا
 كاكة ضكؤل؟ـ ناوت ضيية 

 .ـ دارية
 .ـ ناويَكي زؤر باشت هةية ها، دةي باشة، تؤزيَك ورة ثيَشةوة بزامن

 .دةضمة ثيَش دةمي ئاغاي مؤتزاتؤ
 .ديَ و لة طويَمدا دةزرينطيَتةوةبة كةيفي خؤي دوو شةثآلخةم لة بناطويَ دةدا وةك دةمانضة تةقةيان 
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 :ثياويَك كة مسيََلة ثرِةكةي لة بناطويَشي دةرضووة: ريَئةوجار بة يةكيَكي ديكةم دةسثيَ
دةيةويَ . ـ بة قوربان، دةي سةيري ئةو جووجةَلة شل و شةويَقة بكة، تازة لة هيَلكة هاتووةتة دةريَ

بؤخؤتان دةزانن . كةوابوو لة ثيَشدا تؤزيَك خؤي خؤشة بكةن... دةي باشة... فيَري كار و كاسيب بيَ
 .ئاطاتان ليَي بيَ طياني بة قوونيدا دةرنةضيَبةآلم . ضؤناوضؤن

بانطي . كابراي مسيَلَ بابرِ وةك ثووشةكايةك هةَلمدةطريَ و دةمباتة حةوشةكةي ثشتةوةي دووكان
 .دة كةسن، بة كورِةكةي ئاغاوة يازدةن. ئةواني ديكةش دةكا

لة ماَليَكي سثيييةوة  يةكيَك ثيانؤي ليَ دةدا، ئاوازةكة. لة الي باغي طشتييةوة ئاوازيَك دةهات
ئاوازةكة دةتطوت ئاويَكي ساردة و . دةهات كة هةموو ثةجنةرةكاني لةسةر طازةراي ثشت بوون

 .دةيطرمتة خؤي و بة طيامندا دةخوشي. لةسةرخؤ و روون روون بةسةرمدا ديَتة خواريَ
 :مسيَلَ بابرِ تيَي طةياندن

 .نةتؤثيَبةآلم ئاطامان ليَي بيَ ـ ئاغا طوتي وةك تووتي سةبيلة لة هيََلطةي دةين، 
دةستة قةَلشيوةكاني وةك بَليَي . باوكم زؤر بة ناقايلي لة دووكانةكةي ئاغاي مؤتزاتؤ ضووبووة دةريَ

رؤَلة، كورِي خؤم هةولَ بدة ثياوانة : مبالويَنيَتةوة بة ثشتةملمدا هيَنابوو و بة سرتةيةك طوتبووي
 .جبووَليَيةوة

ئةطةر : "لة دَلي خؤمدا طومت. بيَ و ئةو شويَنة بييينَ كاري ليَ دةكةم دايكم دَلي بةرايي نةدا
لة ماَلي خاَلة تؤنيَوة كة وةرِيَ كةوتني، هةتا لة ضاوي ." هاتباية، مةحالَ بوو بيََليَ ليَرة مبيَنمةوة

ةستم كرد نةمتواني ضاوي ببينم بةآلم ه. رووي وةرطيَرِادوايي لة ناكاو . نةديو بووم هةر ضاوي ليَم بوو
 .كة دةبيَ ثرِ بووبيَن لة فرميَسك



450 

 

. ئاغاي مؤتزاتؤ بة كريَكارةكاني طوتبوو، وةك تووتين سةبيلة دامبيَذن، بةآلم ئاطايان ليَم بيَ نةمرم
يةك هةَليطرتبووم و هيَنابوومي و لة سةر ثليكانةكانةوة فرِيَي دابوومة نيَو مسيَلَ بابرِ وةك ثةرِة كا

 .ريَي راكردن نةبوو. بازنةيةكي تةسك، تةسك و بةرتةنط. ذطة دةوريان دابووميازدة كورِي. حةوشةكة
جا بؤ كويَ دةضووم؟ حةوشةكة لة سيَ الوة . ئةطةر توانيباشم را بكةم، تازة خؤم دةكردة طاَلتةجارِ

بة ثةرذينيَك لةو ريَضكةية جيا كرابؤوة كة دواتر زانيم ديوارةكاني بةرز بوون و لة اليةكيشةوة 
 .يَتةوة سةر قةحثةخانة و، ئةو ثةرذينة بؤ وةبوو شةوانة دووكان و عةمبارةكان لة دزان بثاريَزيَدةض

ضاوم لة ضاوي يةك بة يةكي ئةو يازدة زرتةزةالمة برِي بؤ ئةوةي بزامن هةر بةراسيت دةيانةويَ ض 
نيَو قةثيَلكي  سةرم لة. بكةن؟ سوعبةت دةكةن؟ بةآلم ضاوي سةطي يانيطريش ئةوةندة درِندة نةبووة

 .بة دةست دةموضاومم داثؤشي بؤ ئةوةي زةبري ثيَ نةكةويَخؤم طرت و 
 :طويَم لة دةنطي مسيَلَ بابرِةكة بوو كة ثرسيي
 ـ دةي باشة، كيَ لة ثيَشدا دةست ثيَ دةكا؟

 :ميناكيَي كورِي ئاغا طوتي
 .ـ دةي خؤ ديارة، وةك هةميشة من

 .ـ كةواتة جبووَليَوة
ي سيخورمة بؤ كةلةكةم و ثيَلةقةي ة و شةثآلخة بةسةر و ملمدا هاتة خواريَ، بارانباراني مستةكؤَل

 .بة ثيَآلوةوة بةسةر قاض و قولة رووتةكةمدا
 :ديسان مسيَلَ بابرِ هةَليداية

 .ـ تؤ بةسة ئيرت، تؤ دةستت ثيَ كرد جا ئيَستا نؤرةي ئيَمةية
 .ةمـ طؤطؤ، راوةستة جاريَ با  ضةثؤكيَكيشي باشي ليَ بد

 .طؤطؤ ناوي مسيَلَ بابرِةكة بوو
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 .هةموو طيامن لة بةر ذان دةيزريكاند. سةرم خةريك بوو بتةقيَ. لة خؤلَ و خاكةكةدا دةطةوزيم
 :جا ضونكة هةموو جؤرة بري و خةياَليَك وةك برووسكة بة ميَشكمدا دةهات، ثيَم وابوو

كة ئيرت نة دةتوانن ئةو ثريةسةطانةي  وةك. ئيَستا ئةوة منيش وةك سةط لة خؤلَ و خاك دةطةوزيَمـ 
بؤن بكةن و نة ببيسنت و بةكاري هيض نايةن و دةيانبةينة دةرةوةي ئاوةداني و لةوثةرِي بيَبةزةييدا 

ياني ئةوانةش دةيانةويَ من ئاوا بكوذن؟ نا، هةر ... ئةوةندةيان بة دار ليَ دةدةين تا دةتؤثن
 .خوريشؤرم بكةندةيانةويَ 

 .ك داطرتن بؤ ئةوةي هاوارم ليَ نةية و نةقيذيَنمددامن لةسةر ية
بة مشتةكؤَلة لة شةويالطةيان . ضةند جاران هةَليسانستاندمةوة سةر ثيَ و بن ثيليان طرمت و رايانطرمت

 :كة بةريان دةدام، وةك ثةرِؤيةكي خووساو طرمؤَلة دةبووم. بؤ ئةوةي بكةوم كوتام و ديسان بةريان دام
هاكا سةكةت بوو و مرد . دةسيت ليَ هةَلطرة با جةحةنةم ثرِ بكا. وازي ليَ بيَنةـ بووراوةتةوة طؤطؤ 

 .وا ديارة لة شاري كةسوكاري هةية. تووشي سةرئيَشة و طيَضةَليَك دةبني هائةودةم . ها
. برديامنة ئةو ذوورةي شةوانة هةمووياني تيَدا دةنوسنت. يةكيَكيان سةرمي طرت و ئةويرتيان القم

 .شةواني بيَربِانةوةم لةويَدا بكةمةوة رؤذية لةمةودوا منيش دةبوا
 .دوو تةخيت دارين كة حةسرييَكي شرِيان لةسةر راخستبوو. دوو تةخيت زؤر طةورةي تيَدا بوو

 .فرِيَياندامة سةر يةكيَك لة تةختةكان و رؤيشنت و دةرطاكةشيان لةسةر طاَلة دام
زؤر لةميَذ . ةندة تؤزاوي ببوو، خؤَلةميَشي دةضؤوةئةو ثةجنةرةيةي بةسةر حةوشةدا دةكرايةوة، ئةو

 .هةموو طؤشة و قوذبنةكاني ثرِ بوو لة داوي جاَلجاَلؤكة. بوو نةيانشوشتبوو
بة داوةكةيدا شؤرِ بؤوة و بةرةو الي . جاَلجاَلؤكةيةكي قةَلةوي رةش خؤي لة ميضةكةوة شؤرِ كردةوة

وم راوةستا، تاويَك دواتر بة هةواي هةناسةكاني من هاتة خواريَ و ضيي واي نةمابوو بطاتة دةموضا
 .بةرةو ذوور هةَلكشايةوةمن لةرييةوة و ديسان 
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طوندةكةي خؤمان بووم و هةر دةَليَي دويَينَ شةويَية، جاري وابوو بةتاقي تةنيَ لة دةشيتَ  كة لة
شووَلكيَكم دةدؤزيةوة و  دةطةرِام. لة نيَو طذ و طياكاندا بة شويَن جاَلجاَلؤكةدا دةطةرِام. طةمةم دةكرد

داوة دةزووةكم لة داويَين كراسةكةم دةردةكيَشا و لةسةري شووَلكةكةم دةبةست و بة ليكي زارم تةرِم 
دةست و ثيَي بةستةزمانة لة دةزووةكة طري دةبوو و كة . دةكرد و لة كوني جاَلجاَلؤكةكةم رؤدةكرد

خؤرةكة بةشةوارةكة دةكةوتن و بةردةبؤوة سةر  ربةلةدةمكيَشا دةريَ، جاَلجاَلؤكةي بةستةزمان ضاوي 
قاضةكانيم دةذمارد و . سةيريم دةكرد ضؤن وةك شيَتان را دةكا. طذ و طياكان و بة الترةالتر راي دةكرد

هةنديَ جاَلجاَلؤكة هةبوون رةش بوون وةك . لة سةر و جةستة تورت و الوازةكاني ورد دةبوومةوة
جاَلجاَلؤكةيةكم دؤزييةوة كة تةنانةت جاريَكيان . وة يان سوور بوونهةنديَكيان سثي يان كة. قةيتةران

جاَلؤكةيةك بكوذي، طوناحيَك لة طوندي ثيَيان واية هةر جاَل. وةك طوَلي ويَنجةمارانة. شني شني بوو
 .نامةكةتدا دةنووسريَراك

 :براطاديرؤي مامؤستامان ثيَي دةطومت
باوةرِيان بة شيت ضؤنة؟ بة سيحر و جادوو و نووشتةي ثري  لةبةر نةزانيي خؤيانـ ديوتة دارية، خةَلك 

ثيَيان واية دنيايةكي ديكة هةية كة رؤحي بنيادةم ثاش . بة جيهاني سةروو. و ثريةذن و فاَلطرةوةكان
ئةطةر راستيت دةويَ هيض دةسةآلتيَكي نةبةدي نية كة بتوانيَ ضارةنووسي ... مةرط دةضيَتة ئةويَ

هةر بنيادةمةكان خؤيانن كة دةتوانن ضارةنووسي . ي زةوي دةسنيشان بكابنيادةمةكان لةسةر طؤ
طوندييةكان لة  تاريكةسةالتيَكدا . ثاش مةرطيش هيضي ديكة لةطؤرِيَ نيية. خؤيان دروست بكةن
تؤ هةنديَك كتيَب و شتت خويَندووةتةوة، دةبيَ وةشويَن ئةو مةسةلةية بكةوي . دةذين هةر مةثرسة

 .دنياكة باشرت بناسي روون بيَ تؤزيَ بةرضاوتتا 
جاَلجاَلؤكةكة هاتبؤوة نيَو داوةكةي و دةست و ثيَي كؤ كردبوونةوة و وةك خاَليَكي بيَجووَلةي ليَ 

 .هاتبوو
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 باشة بؤضي ئاوا ليَيان دام؟
ئةو زةبةالحانة لةسةر . هةرضي دةكةم نازامن بؤضي. هةر لة ميَشكمدا دةزرينطيَتةوةئةو ثرسيارة 
تةنيا خوريشؤريان كردم و جوان و زةريف لة . نةكا ئيَسك و ثيَسكم تيَك بشكيَنن هةست بوون

 .وةك ضؤن ئاغاكةيان ئةمري كردبوو. هيََلةطيان داوم
 .طويَم دةزرينطيَنةوة. طؤشت و ئيَسقامن ضلَ دةدةن. لةمشدا ديَنم، ئازاي ئةندامم ديَشيَ بة دةست

. يةكيَك لةو دة كةسةية. ديَتة ذووريَ ضراكة دادةطريسيَينَيةكيَك دةرطا دةكاتةوة و . تاريك داهاتووة
دريَذي شل و شةويَق و زةردةَلةي كورِيَكي . ديَتة ثيَشةوة و لةسةر ليَواري تةخيت خةوةكة دادةنيشيَ

 .رةق و تةقة
 ـ طيانت ديَشيَ؟

 ضيم لة دَلداية؟ ياني زانيويَيت. ئةو ثرسيارةم بؤ ليَ دةكا؟ ئةو كة خؤي يةكيَك بوو لة بريازكةرةكان
ذيان ئةطةر خةَلك توانيبايان فكر و خةياَلي يةكرت خبويَننةوة، . كةس نازانيَ ثياو ضيي لة دَلداية. نا

 .نا، بنيادةمةكان هةرطيز لة يةكرت تيَناطةن... لةسةر ئةم طؤي زةويية ضةندة تالَ و ئةستةم دةبوو
ئيَستا ئةوان هةر ... ستيبَ، بةآلم ئيرت ئيَستادايكم و بامب لةوانةية بة طةجنيَيت يةكرتيان خؤش وي

 .ئيَمةش لة نيَوانياندا هةَلدةخوليَني، ئيَمة، رةوةيةك مندالَ. ئةوةندةية ثيَكةوة لة بن ميضيَكدا دةذين
 :طويَم ليَ بوو ثيَي دةطوت. ئاطام ليَ بوو كة دايكم زؤر خراث مؤرِةي لة بامب دةكردجاريَكيان 

 .خوريَ بيخؤـ هةر طوويةكي ثيَت دة
 .دَلرِةق و درِي كردووة بةآلم هةذاري و نةداري. دايكم ذنيَكي نةرمونيان ديارة

 .باوكيشم وةك دايكم، دةستكورتي و هةذاري ئةويشي توورِة و تؤسن كردووة
دايكم ئةو فكرةي لة ميَشكي دةرناضيَ، كة ئةطةر بامب هةر تؤزيَك غريةتي هةبواية دةيتواني ذياني 

بةو حاَلةشةوة باش دةزانيَ باوكم . شرت بكا و ئةوةندةي خةم و خةفةت نةدةداية دايكمخؤي لةوة با
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ضةندة ثياويَكي وريا و بة دةستوبردة، ضةندة زيرةكة و ضةندةش قسة لة رووة و دادثةروةرانة برِيار 
اندن و بةآلم دةسةآلت ضيية كة جاروبارة خةم و نيطةراني و توورِةيي و ناخؤشي ضاوي هةَلسةنط. دةدا

 .دادثةروةرييةكةي كويَر دةكا
 :جاريَكيان دايكم دةهري بوو و بةسةريدا نةرِاندي

 ـ باشة ئةو ئيؤرداكيَ ديامانة ضيي لة تؤ زياترة كة هةموو شتيَكي هةية؟
 .ـ دةي ئةو، دنيايةك زةوي و زاري بة مريات بؤ بةجيَ ما

 وة؟ئيَ باشة، ئةي خوشك و براكاني من؟ ئةوان ضؤن بري دةكةنة
. هةموومان لة بن ميضيَكدا بةسةر و طويَالكي يةكرت هةَلدةثرِووسكيَني و سواري سةري يةكرت دةبني

كؤ دةبينةوة و ضيمان هةبوو دةخيؤين و بةو حاَلةشةوة هيض  هةموومان لة دةوري سفرةيةك
 .ثيَوةندييةكمان لة نيَواندا نيية

، لة ميَردةكةي بةوالوة كة بةردةوام جنيَوي لةو رؤذةوة كة ميَردي كردوووةئيَظانطليين خوشكمان 
لةوانةشة . دةداتيَ و تيَي هةَلدةدا، ضاوي بة ديتين كةس هةَلناية، لة هةموومان بووةتة بيَطانةيةك

 .هةر وابووبيَ  و ئيَمة نةمانزانيوة
ن دةست خةَلكيش بؤ طاَلتةثيَكردمن بيانوويةكي باش و ضةوريا. شةلي و طيَرِييةكةم ثيَ برِدراوةمن، 

هةر هةموويان شاطةشكة بوون و بةخؤيان دةنازن و سينطيان دةردةثةرِيَنن كة ثةتا و . كةوتووة
 .قوتار بووننةخؤشي بةم دةرطايةدا هاتووة و لةويرت ضووةتة دةريَ و هةر من ثيَوة بووم و ئةوان 

و حاَلةشةوة من بة. هةر بةوةي باشة وةهاية. نا، كةس ناتوانيَ فكر و ميَشكي كةس خبويَنيَتةوة
خؤشم دةويَ ريَك لةبةر ئةوةي طويَي بة كةس . داثريةمم كة لة كارلؤمان دةذي، زؤر خؤش دةويَ

قسةي دَلي بة بيَ رووبيين . هةمووان وةك يةك سةير دةكا. دَلي كةسي بؤ طرينط نييةنابزويَ و 
ر رؤذيَك كةريَتييةكةم لة ئةطة. ، جا ئةو بنيادةمة هةر كةسيَك بيَكابرا دةَليَ و هيض ناشاريَتةوة
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كةللةي دابام و ثيَم طوتباية ضةندةم خؤش دةويَي، نةك هةر برِواي نةدةكرد، بطرة ضةثؤكيَكيشي ليَ 
 :و بة ناقايلييةوة ثيَي دةطومت مادةد

ةريداية وام ثيَ دةَليَي؟ سةطة طيَرِةي زؤلَ؟ خوا ثيَم نةطريَ بةتةماي ـ ئةوة ض فيَلَ و طزةيةكت لة بن س
 .بؤية باشرت واية ريَك و راست قسةي دَلت بكةي و فرت و فيَآلن بةالوة بنيَي... كم ليَ خبؤيشتيَ

 .ـ نا داثرية، بةخوا هيضم ليَت ناويَ
 .ـ هةر ئةو قسةيةشت درؤيةكي زلة

هيض نابيَ ئةطةر ئةوةي ثيَ بَليَم، بةآلم خؤم وام هةر كةسيَكم خؤش بويَ، ليَي دوور دةكةومةوة و 
 .كةوم با نةزانيَ ضيم لة دَلي دايةختووني نا

 :دايكم ثيَم دةَليَ
بنيادةم . وةك بَليَي قفَليَكي زلت لة دَلت دابيَ. زؤر قوولَ و مةندي. ـ دارية، تؤ وةك ئةواني ديكة ني

 ...ئةستةمة بتوانيَ بضيَتة نيَوي
 :ةوة خةريكة قسان دةكاهةتيوة رةقةَلة و لؤقدريَذةكة لة سةر ليَواري تةختةكة دانيشتووة و بيَ برِان

ئةطةر ملم . لةبةر ئةواني دي. هةر وام نواند كة ليَت دةدةم. ـ حةزم ليَية بزاني كة من ليَم نةداي
ثيَرار كة هامتة ئيَرة كار بكةم، . باداباية، خؤشم وةبةر دةكةومت و منيشيان وةبةر شةق و ثيَلةقان دةدا

جا ئةويش ضؤن؟ ئةوةي لة تؤيان دا نان و . يََلةط دامنيشيان خؤيان واتةني وةك تووتين سةبيلة لة ه
ئاخر تؤ باوكت هيَناوتي و، ئةطةر بة سةهوو نةضووبيَم لة . رؤن بوو لة ضاوي تيَهةَلدانةكةي من

. خؤم و طويَضكةم هاتوومة ئيَرة. مين ليَقةوماو هيض كةسم نيية. شاريش خزم و كةستان هةية
 ...بةتاقي تةنيَ

 .ئةويش ض خةميَك. و ضاويشي ثرِن لة خةمدةنطي ثرِة لة سؤز 
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ئةي تؤ ضةند خوشك و . ناوم دؤبريكا تؤنسووية. طوندةكةمان لة الي كؤتيَش تيية. ـ خةَلكي باالضيم
 بران؟
 .ـ دة

. ئيدي نةمدةتواني لةو ماَلةدا بذيم. بةجيَم هيَشتوون. من لة هةمووان طةورةترم. ـ ئيَمة دوازدةين
جاريَكيان ريَي . زؤري ثيَ ضوو كة ئاخري زانيي لة كويَم. وت دةضمة كويَتةنانةت بة بابيشمم نةط

. تؤزيَك ثارةي ويست بةشكم بتوانيَ زطي مندالَ و ثاَلةكةي تيَر بكا. كةوتة شاري و هاتة سةردامن
 .ضيم كؤ كردبؤوة لة مستيم كرد

 .خؤم ثيَ ناطرييَ. ئةو ثرسيارةي هةمة ئاطري لة دةم و ليَوم بةرداوة
 اشة بؤ ئاوا ليَيان دام؟ـ ب

ماركوذت دةكةن، بؤ ئةوةي ئةو مست و ثيَلةقةي لةمةودوا ويَت رؤذي يةكةم . ـ نةرييت ئيَرة واية
 .ميَشيَكيشي ميوان نييةجا هةر بةراسيت دوايي ثياو هةر . دةكةون زؤرت ليَ طران نةيةن

 ـ بؤ ئةو كارة بةبيَ تيَهةَلدان ناكريَ؟
خؤ بنيادةم ناتوانيَ هةر وا سووك و ئاسان . َليَي؟ خوو، خووةَليَ دةتةويَ ض بـ بؤضي لةوانةشة، ثيَم ب

جطة لةوةش، هةنديَك لةبةر ئةوةي هيض شتيَكيان بؤ . دةست لة خوو و خدةكاني خؤي هةَلطريَ
ضةندي . رابواردن نيية، بة تيَككردنةوةي دةموفَلضي خةَلكي ديكة شاطةشكة دةبن و وةكةيف ديَن

 .بةو مةرجةي بتواني مبيَنييةوة. تةوة شيت سةمةرةتر دةبيينليَرة مبيَني
 .لة تيَهةألدانيش ناترسم. ـ دةميَنمةوة

بيَت و ئةجمارةيان يةكيَكيان بويَريَ . هةموويان. دةبيَ فيَر مب باشرتيان بناسم: بةآلم لة دَلي خؤمدا طومت
 .دةستم ليَ بةرز بكاتةوة، بة ضةقؤيان وةريدةطةرِيَميَ

 .كيَردي دريَذي دةمثان، كة دةَليَي مووسي دةالكن. خؤشةكراوةكة بة كيَرد خاويَن دةبيَتةوةثيَستة 
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 .دةسيت سووتاون و نينؤكيان هةَلوةريون و ئاوساون. دؤبريكا دةسيت ليَك دةخشيَينَ
 .بري و خةيالَ هةَليدةطريَ و بيَدةنط دةبيَ

فيَري ئةو ثيشةية . ضي دةبيَ با بيبَ. اَلةم بيَدان بة جةرطمدا دةنيَم نةكا نووزة و ن. خوريشؤر كراوم
هيض بةشةري . ئيرت ئةودةم كةس ناويَريَ دةستم ليَ بةرز بكاتةوة. بؤ خؤم دةمبة كريَكاريَكي باش. دةمب

 .ر نةمب ضؤن رقةكةي دامركيَنمةوةديارة جطة لة خاوةنكارةكة، ئةويش ئةطةر فيَ. خواي
بؤ ئةوةي وشةيةوة كة سةدان كةولَ و ثيَستةيان تيَدا هةَلواسيوة، لة بنةباني ذيَرزةمينةكةوة و لةو حة 

ريَك لةو كاتةدا ئةو بايةي لة طوندةكةي . لةبةر تاو وشك ببنةوة، بؤطةنيَك ديَ ميَشكي سةر دةبات
بيَينَ كة " ئةفسةنتينانة"تاَلي ئةو خؤمان هةَلدةكا و ديَتة ماَلةكةمان، دةبيَ بؤن و بةرامةي 

 ...خؤر وردةوردة سيسيان دةكابةتيين  تيشكى
بة بؤن و  لةو ضوار كةسةمان، تؤرتؤريكا و فيلؤف و ئيةثؤريَ مارين و من ـ تةنيا تؤرتؤريكا

تؤرتؤريكا طووثنةي حةوت طيان، ضووة بووةتة نؤكةري  .مةست دةبيَ" ئةفسةنتني"بةرامةي تاَلي 
 .قةشة بؤلبؤك

يي دةرضوو، دايك و باوكةكةي برديانة شاري تؤرنؤ يا، هةر لة سةرةتاتئةو كضة بةستةزمانةي فيلؤف
 .و كرديانة كارةكةر

نيَو ظارطؤنيَكي  ئيةثووريَ، كة لة هةموومان بة جةرطرت بوو، شةويَك بةبيَ بليت خؤي خزاندة
شيَلطريانة ساغ ببؤوة . شةمةندةفةرةكةوة و خؤي بة ميضةكةيةوة مةآلس دا هةتا طةيشتة بؤخاريَست

كةس بة سةروسؤراغي نةزاني و . بيَتة ئاسنطةريَكي دةسرتِةنطني و شؤفيَريَكي كارامةفيَري كار بيَ، ب
بؤ خؤي هةر نايةتةوة سةريَك لة كةسوكارةكةشي بداتةوة، مةطةر . بةوزووانةش كةس سؤراغي نازانيَ

ةكتةي ئيرت كةس بةو سةروس: "بة مين طوت. ببيَتة ثياو و طريفانيَك ثوولَ بؤ دايك و باوكي بيَنيَتةوة
دةوَلةمةندةكاني الي ئيَمة زةوي و . ئيَستامةوة لةو طوندةم نابينيَتةوة ئاوا قوونرِووت و ثيَخواس مب
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بؤيان سوور بكةمةوة بةو دةمةويَ . من لةو دةستانةي خؤم زياتر هيض شك نابةم. ئاويان هةية
 .ثيَ دةكريَدةمةويَ بؤ هةمواني روون بكةمةوة ضيم و ضم . حاَلةشةوة زؤر لةوان ثياوترم

كي درةنطانيَك، ثاش ئةوةي تاريك داهات، دؤبريكا تؤنسؤ قاثيَكي سووث بؤ هيَنام بة كةوضكيَ
 .دارين و لةتيَك ماماليطاوة

 .ـ ها خبؤ
 .هةَلدةستم دادةنيشم و مل دةنيَم لة خواردن

 .زرت و زلةكان يةك يةك ديَنةوة و بة ملي شكاويان دةخةون
 .ـ هؤؤي، تؤزيَ واوة بضؤ

 .تم بة ديوارةوة دةنيَمثش
 .بةياني بة جةستةيةكي كوتراو و بةذانةوة و بة لةشيَكي شني و مؤرهةَلطةرِاوةوة دةستم بة كار كرد
 :ئاغاي مؤتزاتؤ ضاويَكي لة سةرتاثيَم كرد و ويسيت شتيَكم ثيَ بَليَ و بةرديَكم لةسةر دَلي دابينَ

 ـ دةي، ليَرة حالَ و باَلت باشة؟
 .بنيادةم ليَرة دةَليَي لة باوةشي ئيرباهيمداية. ئاغاـ ضؤن باشيَكيش 

 ـ ضيت طوت؟
 .طومت ثياو هةست دةكا لة باوةشي ئيرباهيمدايةـ 

 ـ كام ئيرباهيم؟
 .ـ ئيرباهيمةكةي تةورات ئيرت

 .ـ تةوراتةكة دةخةمة كوني قوونتةوة، سريمةي بيَ ضاوورِوو
 .ـ ضؤنت ثيَ باشة ئاغا با وابيَ

 .يةكيَك جوابةجةنطيم بكا و قسةم لة ثارسةنطي بينَ ها ن، من لةوانة نيم ـ طةندووطووي ضَلم
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 .ـ بةسةر ضاو ئاغا
 :دؤبريكا وةك ئامؤذطاري ثيَي طومت. ئاغا ضؤوة نيَو دووكانيَ

هاكا ديتت . بايي ئةوة نيية سةري خؤتي ثيَوة بيَشيَين. ـ كورِة با برِوا جةهةنةمي ليَ ثرِ بيَ
 يكابرايةكي بةدفةرِ نيية، هةر ئةوةندةية تاقةتي تةوس و توانج و شيت وا .هةمووماني تيَ بةرداي

 .نية
ئةوةندةية دوو . ـ كةسيَكي بةدفةرِ نيية؟ ضما كةس طوتووية بةدفةرِة؟ لة ثياوضاكيان دةَليَي بةرانة

 .شاخي نيية، ئةطينا كةس هيَندة ثياوي ضاك نية
 .شتيَك دةزانيَوا ديارة . زةييةوة سةيريَكي كردمدؤبريكا سةرة كالَ و خرِةكةي راوةشاند و بة بة

 .ـ ئيدي دوايي نةَليَي كةس ثيَي نةطومت
 كة ثياو ئةويش ض ذيَرزةمينيَك، هيَندةتاريك بوو. كووثة لة بنةباني ذيَرزةمينةكة ريز كرابوون

 .بةرِةي خؤي لة قورِيَ دةربييَنَ دةبواية بة دةستةكوتة
يةك يةك و دوو دوو و سيَ سيَ و ضوار ضوار دةخمستنة سةر . ة دةريَثيَستةكامن لة كووثان دةكيَشاي

لة . ئةو شيلةيةي ليَيانةوة دةضؤرِايةوة، كراسةكةمي دةسووتاند و ثيَسيت جةستةمي دادةماَلي. شامن
 ، بة سةر ثليكانةكان كة دةبوو بة قةَلةمبازيَ تيَثةرِين، ميناكيَكي كورِي ئاغا كيَشكي دةكيَشا

ئةو شتةي  ذانيَكي ئةوتؤي نةبوو، بةآلم. وساو كة لوولي دابوو لة سةرمي رادةكيَشاضةرميَكي خو
ؤكةكة بوو، كة بة شةويالطة و روومةتي بنيادةمةوة ضةقؤي دةطةياندة ئيَسكت، شيلة تالَ و ضةسث

 .دةنووسا و تا سةر ئيَسك دةضووة خواريَ
 .ـ دةي ببزوو حةيوان دةي

 .ميَشكيدا ديَ، كة ئاخؤ لةوةتةي ليَرةم لة ماَلةوةمان ض قةوماوةزؤر بة دةطمةن ئةو ثرسيارةم بة 
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تةنانةت خزم و . بةو حاَلةشةوة كةس نايةتة سةردامن. شار زؤر لة طوندةكةمانةوة دوور نيية
كةسةكاني شاريشمان و بطرة ميشؤي ئامؤزاشم كة لة قوتاخبانةي هونةر دةخيويَند و دةيةويست ببيَتة 

 .دارتاش
. ئةو منداآلنةي دةضنة ئةويَ، ئيَمة هةر بة تةرسيش دانانيَن. ةوبةري باخي طشتييةوةيةقوتاخبانة ل

 .ش دةخويَننئةوان جطة لةو ثيشةيةي لة مامؤستاكانيانةوة فيَري دةبن، دةرسي ئاسايي
ا بةو كؤآلنانةد. يةكشةممة الي ئيَواريَ ئيجازةم وةرطرتبوو دوو سةعاتيَك بؤخؤم لة شاريدا بسوورِيَمةوة

و قاضة ثيَخواسةكامنيان شةآلَلي خويَن دةكرد، بة هةزار  كة ضةوي درشيت نووك تيذيان ليَ رؤ كردبوون
جا ضونكة جلي زياديشم نةبوو، هةر لة دوورةوة بؤطةني مرداري . زةمحةت بةرِيَدا دةرِؤيشتم

يَسكةي دَلمي بؤ سةير تاسةباري ئةوةي بووم زيندةوةريَكم دةست بكةويَ و ثر. دةباغخانةم ليَ دةهات
هيض كةسيَكي واي ليَ نةبوو بتوامن ليَي لة دةباغخانةكةي مؤتزاتؤ . بكةمةوة و متمانةي ثيَ بكةم

 .نزيك ببمةوة
لة داري ئةم . ديارة دؤبريكا تؤنسؤ دَليَكي باش و ميهرةباني هةبوو، بةآلم هةر ئةوةندة و برِايةوة

دةكريَ زوو بيبَ بة كريَكاريَكي كارامة و ضةندي بؤي  دنياية فكر و خةياَلي هةر ئةوة بوو ضةندي ثيَي
 :دةلويَ طريفاني بئاخينَ و خةوني بةوةوة دةدي دواتر خؤيشي ببيَتة ئاغا و خاوةنكار

خانووةك و . فلس فلس كؤي دةكةمةوة بؤ ئةوةي لة طوندةكةمان ماَليَك بكرِم. ـ ثاشةكةوت دةكةم
ةك لةو طوندةي ئيَمة بكةيةوة ضةندةت ثارة طري تؤ نازاني دةباغخانةي. ضةند بستيَكى زةوي

لة طوند، دابينكردني خواردن و شويَين خةوي . دةزاني؟ من تةنيا ضةند شاطرديَك دةطرم ...دةكةويَ
 .لةبري ئةوة لة كاروباري مةزراشدا يارمةتيم دةدةن. ضةند كورِيذطةيةك شتيَكي وا نيية

 ـ جاروبارة تيَشيان هةَلدةدةي؟
 .ةبيين لة ض دؤزةخيَكداي؟ بنيادةم متمانةت ثيَ دةكا و ئينجا تؤ ثيَي دةوةرِيئيَستا د ـ 
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 .ثاييز داهاتبوو، بة خوناوكة باراني بيَ ثسانةوة

. ةيشتبووة بناري طردةكان و دةتطوت بووراوةتةوةطكة بة خانووة داثَلؤساوة ليَك دوورةكانييةوة شار، 
 .رؤذ كورت بوون، خةفةتبار و شيَدار

كاري خؤمان هةر دةكرد وني رؤذةكان بؤ ئيَمة بايي ثووليَك بوو، ضونكة لةبةر ضراي نةوتييش كورتبو
رايسثاردبوو و ئاغاكةمان كة لة قرِنيسيدا هيض لةضةريَكي ئةم دنياية دةسكي لةدوو نةدةكرد، 

 ثَليتةي ئةوةندة خراثيان بؤ خستبووة سةر ضراكان، كة تيشكة طوماناوي  و درِدؤنطةكانيان لة
 .ضاوي بنيادةمي شةكةت دةكرد و تووشي ذانةسةري دةكردي. بووليََلي بةيانيان دةضوو

 .ـ دؤبريكا ضراكة بكووذيَنةوة
 .ـ دووكةلَ دةكا

 .ـ ئةو هةمووة رووناكاييةت بؤ ضيية؟ خؤ تؤ شت ناخويَنييةوة
 .ـ نا، بةآلم ضاوم ذان دةكا

 .و ئيدي ضاومان نايةشيَضما ئيَمة نابيين؟ راهاتووين . ـ نابيَ ضاوت بيَشيَ
 .ـ ديارة لة ماَلي خؤيان كارةبايان هةية

 .ـ ئيَمة كارةبامان نيية هؤي
هةر لة ثشت ثاركةكةي نزيك ويَستطةوة، كة زؤريش لة باخضةي ماَلةكةي طوندمان طةورةتر نيية و 

دروستكردني هةمووي سيَ داربةرِووي كرِووزي تيَداية، ضةند ساَليَك لةمةوبةر دةستيان كردبوو بة 
 .طةرِةكيَك، كة قةول وابوو رؤذطاريَك ذةنراتؤري كارةباي تيَدا دابنيَن

 .ـ ماتؤرِكارةباكان كة هيَنران و دانران، شار بة تيشكي كارةبا رووناك دةبيَتةوة
 ـ ئةي تا ئةودةم؟
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 .ـ تا ئةودةميش لةبةر فانؤس و مانطةشةو خوا طةورةية
لة شاري بنيادةم نة كاتي وةي هةية ... يَيت، بةآلم مانطةشةوخؤ هةر دةست ناكةويَ و ثتةثتانؤس ف

دريَذي تيذ ويَ لة كارطةين و بة كيَردي دةمتا نيوةشة. سةيري مانطةشةو بكا و نة تاقةتيشي هةية
ئةطةر جاريَكيش . و و شةكةت و نيوةزيندوو ثيَرِا ديَنيثيَست و كةوَلي مةرِ دادةماَلني، دواييش ماندو

ةَلكةويَ ئيَوارةيةك يان شةويَك بضينة طةرِان، لة بري سةيري ئامسان دةبيَ ئاطامان لة خوانةخواستة ه
 .جؤطةلةقاض و قوملان بيَ نةكةوينة نيَو قووَلكة و 

ين و ناوةندي شار بةجيَ بيََلني، رواَلةت و بيضمي شار بة كة لة طؤرِةثانيَكي بضووك و شةقاميَك تيَثةرِ
حةوشةكاني بةرين و . باشرت واية بَليَني ضووينةتة نيَو طونديَكي طةورةوةدواي ئةوة : طشيت دةطؤرِدريَ

. و خانووةكاني نةوين و لة نيَوةرِاسيت حةوشة يان لةوسةري حةوشةكةيان درةخت ضةقيَنراون هةراون
 .بةر دةرطاي هةر ماَليَك كورسييةكي دريَذووكةي ليَية

 ـ شارت ثيَ خؤشة دارية؟
 .ـ ئةريَوةآل تؤنسؤ

دةَليَي لةسةر ئاطر دانيشتووم و هةر ضاوم لةوةية كة بطةرِيَمةوة باآلضي و . ثيَم خؤش نيية ـ من
 .دووكانيَك دابنيَم

 ـ ئةوة باشييةكةي لةكويَيداية بنيادةم خوا خواي بيَ تةمةني زوو تيَثةرِيَ؟
 :مان دةزانيَثيَطؤطؤشؤريك لة طؤشةيةكي ديكةي كارطةكة كار دةكا،  ميناكيَي كورِي ئاغا كة لةطةلَ

 ـ ئةوة لةويَ ض ترِةترِيَكتانة؟
 ـ بؤخؤمان قسان دةكةين؟

 ـ قسةي خؤتان دةكةن؟ ئةوة لة كةيةوة جرِوجانةوةريش ثيَكةوة قسان دةكةن؟
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كورِةكةي ئاغا كة . دؤبريكاش ثيَدةكةنيَ. تة زةالم هةوساري قاقاي رياييكةرانةيان بةر دةدةنزر
 .انة بكا، لة خؤشيان خةني بووةتوانيويَيت سوعبةتيَكي ئاوا قؤمش

ئيَستا ثليكانيَكي ديكةشة دةبيَ ثيَيدا . دةميَكة خةريكني ثيَستةكان لة ذيَرزةمينةوة دةبةينة عةمبار
، ناضار هةَلدةستمةوة كة ديسان وةسةر من جاري واية هةَلدةنطووم و سةرةنطريَ دةمب. بضينة سةريَ

 .ة جاريَك جنيَويَكي تةرِ و ثاراوم لة ثارسةنطي دةنيَطؤطؤشؤريكي مسيَلَ بابرِ جار ن. بكةومةوة
 ئةوة ترِ و تؤثي تؤ كةي تةواو دةبيَ؟ـ كورِة هؤي شةلي طؤج، 

دةضينة الي : هةموو حةفتانة شةواني يةكشةممة، طؤطؤ هةتيومةتيوةكان كؤ دةكاتةوة و دةَليَ
 .سؤزانييةكان

 .ئينجا هةمووان بةدوويدا دانطةرِيَزة دةكةن
 :، تا نيوةشةويَ لة باس و طيَرِانةوة و ليَكدانةوةي سةركةوتنةكانيان نابنةوةةوةكة ديَن

 .ـ ئةو مي ميية ثارووةكي ضةورة ها
. ذيكا ئاوا لة دووريشةوة تاَلةموويةكي بؤطةنبووي سةداني وا ديَينَ. بيَدةنط بة كةرة، تؤ ضووزانيـ 

جطة لةوانةش، بؤ هةموو كةسيَكي شل . يةلة كارةكةي خؤيدا وةستا و كارامة. ذني ئةفسةريَك بووة
 .ناكا
 ئةي سافتا؟ دةتواني ض عةيبيَكي ليَ بدؤزييةوة؟ـ 

 ـ ئةو تةنطة زلةي خةرةواريَك دونطي ثيَوةية؟
 .طةورةماَليَك كاري كردووةكة لة بوخاريَست بووة، لة . ـ راست بؤخؤيةتي

باغخانةيان داوة، كؤآلنيَكي باريكي لة ثشت ئةو ماآلنةوة كة وةك ثشتويَنيَك دةوري حةوشةكةي دة
خانووةكاني . ليَية، هيض ثيادةرِيَي نيية و بةردةضنيش نةكراوة، هةر دةَليَي كؤآلنةكاني الديَية

كة حةوشةكاني باريك و دريَذن و تةنانةت يةك تاقة درةختيشيان تيَدا نيية . ري نةوينبةئةمبةروئةو
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يقةدارةكةي و ثاييزانيش كة باراني بيَ ثسانةوة دادةكا، هاوينانة تؤزة سيَبةريَك خبةنة سةر خاك بر
 .ئةوة راستةرِيَي ثيَستةدرووةكانة. هةسيََلة ثرِ قةوزةكاندا بكيَشن باَليَك بةسةر طؤل و

لة هةر كام لةو خانووانةدا، كة هيَندة نةوي و بضووكن بنيادةم هةر بة طاطؤَلكيَ دةتوانيَ تيَياندا بيَ 
ئاغا . تووة شةمضةييةكاندا، ثيَستدرووةكان لةسةر تةخيت ضيَوين خةريكي كارنو بضيَ ـ لة ذوورة قو

تةنانةت . لةو نيَوةرِاستةوة لةسةر ئةذنؤي دانيشتووة و كريَكار لة دةوري لةسةر عةرزةكة دانيشتوون
لة سةرووشييةوة، . طَلةسوورة. تةنيا طَلة هارِدراوةكة  هةية و هيضي دي. تةختةيةكيشيان لةبن نيية

 .لةسةر لةتكةحةسرييَك، شاطردةكان سةرقاَلي ئيشن
. تؤزيَك لة طةرماي تةمووز كةم دةكاتةوةزةوي كة فيَنكة، . هاوينان بارودؤخةكة زؤريش خراث نيية

سةرما لة بن دارةكانةوة . باريكن و سةرما ناطيَرِنةوةديوارةكان : بةآلم زستانان وةزعةكة تاقةتربِة
بنيادةم سةرتاثيَي سرِ دةبيَ، بةآلم . ثيَ و نيَوقةدي بنيادةم دةيبةسيتَدةخزيَتة ذوورةوة و دةست و 

 .دةبيَ كار بكةي، دةبيَ كار بكةي و كريَكاريش كار دةكةن
ئةو ثيَستةي ديَتة بةردةسيت ئةوان، ئيرت . منداَلة ثيَستدروو، كةمرت لة ئيَمةي دةباغ بؤطةنيان ليَ ديَ

َلي دانةويََلة و طةمنةشامي مشتوماَلي بدةن، بؤني وشكة و هةر ئةوةندةي بة تؤزيَك تويَك
ئةوجار، ئةو ثيَستةي ئاوا داماَلدريَ، ئيرت سثييش دةبيَتةوة و نةرميي . دةباغييةكةي ناميَينَ

ئةوةش ئةم منداَلة ثيَستدرووانةش وةك سةرةرِاي . ادةم باش باش طةرم دةكاتةوةيهةوريشمةكةي بن
لة سةرةتاي ثاييزةوة ثةجنةرة بزماركوت دةكريَن و تا بةهاري . يوةَلةنئيَمةي شاطرد دةباغ زةردةَلة و ر

 يجا خؤ بشكريَنةوة هةواي تازة هةر نايةتة ذووريَ، بطرة لةو داآلنةدا هةوا. ةوةساَلي داديَ نايانكةن
. ئةو خانووانةي هةموو ليَك دةضن. خانووةكان وةك بَليَي هةمووي بةسةر يةكةوةن. تازة هةر نيية

. ئةو خانووانةي كة دةَليَي خيَزانةكان تيَياندا بةسةر يةكدا كةوتوون. نةوي و داثَلؤسراو تةث و
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ثيَسيت مةرِيَك كة، ضاكةت و سةَلتة و كآلوي . ةكيان لةسةر رانةخةَلكيَك كة بةردةوام ثيَستةي
 .ثاثاغي ليَ دةدروون

دةسيتَ و، رةوة رةوة ميَشوولة هاوين و زستان بؤني هةرِنةهووت و ترشاويَكي خةست لةم اليةوة هةَل
لة هةموو شويَنيَك وةك ماَلةكةي خاَلةطيان تؤنيَ، بريي . لةسةر طؤالو و زؤنطةكان دةخوليَنةوة

 .ئاودةستةكة لة بن ثةجنةرةي ذوورةكانةوةية و بريي ئاوةكةش هةنطاويَك لةوالترييةوة
ةستةي ئاغا و كريَكار و شاطرد كةثرة دارينةي ئةو ئاود. بنيادةم نازانيَ بؤطةني كامةيان ثرتة

ئةو كؤآلنة، هةموو ئةو . دةضنة ذووريَ و ليَي ديَنةوة دةريَ، يان ئةو ئاوةي دةخوريَتةوةضةرمدروو 
ئيَمة خؤمشان لةطةلَ ئةو بؤطةنةي بة جلوبةرط و . طةرِةكة بؤني شيَ و بؤطةني هةرِنةهووتي ليَ ديَ

يةكشةممؤيان كة دةضني ثياسةيةكي بكةين، شاطردي . نسي و طيامنانةوة نووساوة، راهاتوويسةَلتة و 
 :دووكانانن خؤمان ليَ الدةدةن و دةَليَن
 .ـ ثف ثف، بؤطةني دةباغيتان ليَ ديَ

 :ثيَيان دةَليَن. شاطردي دووكانان زؤر كةيفيان بة شاطردي ضةرمدروو ناية
 .ـ تيةح، ض بؤن ثةزيَكتان ليَ ديَ، برِؤن ملتان ورد بيَ

ئةو شتة ضةرمييانةيان . رؤذي بازارِي حةفتانةية، طوندي ثؤل ثؤل بة كؤآلنةكاندا دةطةرِيَنهةينيان كة 
ضةرمي كةوا و سةَلتةيان دةويَ و . لةبةرداية كة لة دووكانةكةي ئيَمة لة كؤآلني دةباغان كرِيويانة

ا بكرِن يان لةسةر فلسيَك سةعاتيَك ضةنة ليَ دةدةن، سةد رةمحةت بةو كاتةي دةيانةويَ جووتيَك ط
 .بفرؤشن

بة قةيتانيَكي رةش جؤريَكيان زؤر سادةية و تةنيا سةر قؤَلةكاني . ضةرم جؤري جياوازي هةية
. جؤريَكيان زؤر دريَذة و نيَوقةدي تةسك و تةشك و داويَين فشوفؤَلة و لة عةرزي دةكشيَ. دووراوة

دييانةي زةوي و زاريان زؤرة، تةنيا ئةو طون. ئةو جؤرةيان، درووماني سوور و كةسك و شيين هةية
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يي لة مسيت وةستاي "لةي"دةتوانن سةري توورةكةي بؤ بكةنةوة و ثيَنج دةستيان دةرِوا و 
ضةرمدروو بنيَن، بؤ ئةوةي ضةرمينةيةكي ئاوايان بؤ بدووريَ و بة دةزووي رةنطاورِةنط ئةو 

 .نةخشونيطارانةيان بؤ بضينَ
 :ثيَم دةَليَ. اسةي بؤ دةوَلةمةندبوون بَليَسة دةستيَينَرؤذ لةطةلَ رؤذ ئاطري تدؤبريكا تؤنسو 

. ـ كة جوان و زةريف فيَري دةباغي بووم، ماوةيةكيش دةضمة الي ضةرمدرووةكان و دةمبة شاطرديان
خؤ دةزاني دةمةويَ ض بكةم؟ بةو فيََلة لة باآلضي دةتوامن كارطةيةكي ضةرمدوورينيش لة تةنيشت 

يةك دوو وةستاكاريش لة شار وةدووي خؤم دةدةم و دةيانبةم با كارم . وةدووكاني دةباغييةكةم بكةمة
 .ض ثارة و ثووَليَك كؤ دةكةمةوة ئةو كات جا وةرة و بزانة. بؤ بكةن

 ـ دةي باشة، كة ثارة و ثووَلت كؤ كردةوة، ض دةكةي؟
 .يَئةويش كضؤَلةيةك كة دنيايةكي زةوي و زار هةب. ئةوجار ذن ديَنم... ـ ض دةكةم؟ حةي

 ـ ئةي دواي ئةوة؟
 .ـ دواي ئةوة حةز دةكةم تؤ ملت بشكيَ و تةثوتؤزيشت نةميَينَ

 
زؤرجاران درةنطاني شةو و تةنانةت جاري واية نيوةرِؤيانيش فيلؤف تيَيام بري دةكةويَتةوة كة دايك و 

 .باوكي بردوويانةتة تؤرنؤ و بة كارةكةر داويانةتة قازييةك
قايل نةببوو، بةآلم كة باوكي ضةند ضةثؤكي ثيَدادابوو، ئاقلَ ببوو و  فيلؤيف بةستةزمان لة ثيَشدا

تةنانةت نازامن ئاغاكةي ئاخؤ بنيادةميَكي . نازامن ضؤنة و ض هةستيَكي هةية. ئيَستا ئةوة كارةكةرة
ئةوةي تا ئيَستا لة ذيان بؤم روون بؤتةوة، ئةوةية كة لةم . باشة يان كةسيَكي خراث و خةمسارد

بنيادةم وةك كؤيلة كاري . هةر ئةوةندة و تةواو. ئاغا ئاغاية. ئاغاي ضاك و خراث هةر نييةدنيايةدا 
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قةتيش نابيَ بثرسي بؤضي، ضونكة هةر . بؤ دةكا و لة بري ئةوة وةك سةط تيَهةَلداني ليَ وةردةطريَ
 .ثرسيار بكةي، ديسان وةبةر شةقان دةدريَي

وتوومةتة ئيَرة، بةضاوي خؤم دةبينم وةزعي قةرةواش و نازامن فيلؤف وةزعي ضؤنة، بةآلم لةوةتةي كة
 .كارةكةري مؤتزاتؤ ئاغا و باقي ئاغاكاني طةرِةكيش ضؤنة

 .كضة شاريية و تةمةني ئةوثةرِةكةي ضل ساآلنة. قةرةواشةكةي ئاغاي ئيَمة ناوي ماريت زاية
هةر لة ئةستؤي  ثينةكردنةوةش. هةم بؤ ئاغاكةي ئيَمة و هةميش جلةكاني ئيَمة. جلشؤري دةكا

ئاغا شت . كةرِةي بةياني بؤ كرِيين حةوجيَيي ماَليَ وةدووي قووني ئاغا دةكةويَ بؤ بازارِ. ئةوة
لةطةلَ ضةند سةلكة ثياز و لويَضيَ . دةكرِيَ و ثووَلةكةي دةدا و ماريتزاش دةبيَ بيانهيَنيَتةوة ماَليَ

ئاخر لةم دنياية كةس . ةموواني ثيَ بةرِيَ بكاهفاسؤليا و تؤزيَك دونط يان تؤسقاَليَك رؤن، كة دةبيَ 
 .نيية هيَندةي مؤتزاتؤ ئاغا لةضةر و طووخؤر بيَ

دةي باشة، شانةكة . تاماوي فاسؤليا برسيَيت ناشكيَينَ و بةري دلَ ناطريَ و زرتة زةالم دةيكةنة هةرا
، ن ثيَوة نيية هيضئةو دةستة بةبرِين ضووانةي هةر بةرةكةتيا: لةسةري ماريتزاي داماودا دةشكيَ

 .دةستاوةكةي ناخؤشة هيض، جا وةرة تا ورطيشي هةَلدةطريَ دةخوا
 .ماريتزا بةردةوام هةر جارة و لةسةر شتيَك تاوانبار دةكريَ

ش كة طوندي قورِ و ليتةي ئةو دةشتة جطة لة ضيَشتليَنةري و حةوشةماَلني و شووشتنةوةي دووكانةكة
 .ة ئةستؤي ماريتزايةبة كالةكانيانةوة ديَنن، هةمووي ل

ذوورةكةي ماريتزا بة تةنيشت ذووري ئيَمةوةية، ذوورةكةي ئاغا بةسةر هةردووكيانةوةية و 
 .بةرزترة، كة دةبيَ بة ثليكانيَكي دةرةوةدا بؤي بضي

 .تةخيت خةوةكةي ميناكيَي كورِي ئاغا لة بنةباني دووكانيَية
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كة بري رؤذاني الويَتيي . تةوةمؤتزاتؤ ئاغا ذنةكةي مردووة و ئيدي ذني نةهيَناوة
ماريتزا لة ثليكانةكان ديَتة . دةكةويَتةوة، بانطي ماريت زا دةكا، بةآلم زؤري مةحتةل ناكا
ئةوجار بةياني ثيَش هةموان . خواريَ و دةضيَتةوة ذوورةكةي و ثرخةثرخي رؤذة رِيَيةك دةرِوا

انييةي دةيَليَ، بةستةيةكي رؤئةو ط. لةحةو هةَلدةسيتَ و ضةقةنة ليَ دةدا و ورينطةي ديَ
 :الي خؤمانة

 
 وامةكة وامةكة ميشؤ طيان

 هيَور بةرةوة بة قوربان
 دةستت البةرة ئازيزم

 مةمقورينجيَنة بة ثةجنان
 .ـ ضيية ماريتزا، تيَي دةضريكيَين

. ـ ئةي دةتةويست شني بطيَرِم و دوذمن بةخؤم خؤش بكةم؟ زؤرم حةز لة طؤرانيطوتنة
 .ةر ورينطةي بيَبنيادةم دةبيَ ه

هةر جاريَكي ئاغا ليَي توورِة دةبيَ، وةبريي ديَتةوة . في نيية، رقي لة دار و بةردةكاتيَ كةي
جا وةرة تيَي دةضريكيَينَ و يةكيَك لةو . كة بيَكةس و بيَدةرة و لةم دنياية كةسي نيية

 .الوكة ثرِ لةخةمانة دةَليَتةوة
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كؤليَكي طةورةي  طي داوة و تويَ تويَ بووة، لة نيَولة داآلنةكة، كة ديوارةكةي لة شيَداري ز
دارين كة هيَندةيان جل تيَدا شوشتووة ديوارةكاني سواون، جلوبةرطي كريَكارةكان 

 :هةَلدةثشيَويَ و لةبةر خؤيةوة طؤراني دةَليَ
 

 كضؤَلةي بةختةوةر بةو كيذة ئيَذن
 كة تا دةمرآ كضيَنييةكةي مبييَنَ

 لة دنيا ئةويانة خؤشبةختةكورِيش 
 بة ساوايي برِوات و ليَي نةمييَنَ

 
 .هةي سآلو لةو بةخت و شانسة. ياني تةنيا كورِيَك بةختةوةرة كة بة منداَلي مبريَ

ئالكسيي برام كة مرد هةر وا ضةند حةفتةيةك بوو لةوانةشة ضةند مانطيَك بوو كة لةدايك 
كة . و رؤذ و مانطيَكدا مرد تةنيا دايكم لة برييَيت لة سةعات. جوان لةبريم نيية. ببوو

كة دييت سارد بؤتةوة و . ئالكسي لةدايك دةبيَ، ئازار تا مؤخي ئيَسقاني دةكشيَ
 .ذان هةموو طيان و دَلي تةنيهةناسةي ليَ برِاوة و مؤميَك لةسةر بيَشكةكةي دةطرِيَ، 

نيا تة. دايكم قةت دةستيَكي بة رةمحةمتان بةسةردا ناهيَينَ، تةنانةت كة نةخؤشيشني
بةآلم بيَت و يةكيَك ثيَمان بَليَ . هةر ئةوةندة. نيَوضاواني تيَك دةنيَ و رةش هةَلدةطةرِيَ

شيَري ميَ دةردةثةرِيَ و ثشيت ضاوتان برؤية، يان يةكيَك دةستمان ليَ هةَليَنيَتةوة، وةك 
هةواَلي ئةوةي بؤ دايك و باوكم " با"ئةطةر . ئامبازي دةبيَ بؤ ئةوةي لةتوثةتي بكا
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 بامبردياية كة ئاغا و طؤطؤ شؤريك ئاوا بة مست و شةق و ثيَلةقان خوريشؤريان كردووم، ب
دةسيت دةداية شةنةكة و دايكيشم تيَآلكةي كةرسةكشكاندني هةَلدةطرت و ئةو زرتة 

ئاخر بؤية من بيَدةنطةي ليَ . هةر هةموويان دةكوشنت. زةالمانةيان بؤ بابيان ئاقلَ دةكرد
 .يَ باسي ئةو مةسةلةية ناكةمدةكةم و لة هيض كو

ئالكسيَي برام ض لة ذيان تيَطةيي؟ بةر لةوةي فام بكاتةوة و بزانيَ خؤرةتاو ضةندة جوانة و 
 .ثيَش ئةوةي طرِوطالَ بكا و وةك كؤتريَك طمةطم بكا، ضاوي ليَك نان
 ـ ثوورة ماريتزا، ئةوة كويَي بةخت و شانسة ثياو بة منداَلي مبريَ؟

دةي ديارة طؤرانييةكةش كابرايةك لة خؤيةوة . وتووة؟ طؤرانييةكة وا دةَليَـ كوا من وام ط
ئاخر خةم و ثةذارة و نةداري . هؤنيويَتةوة كة بَليَي و نةَليَي ضةقؤي طةيشتووةتة ئيَسقاني

وا لة بنيادةم دةكا خواخوايةتي ئيزراييلي لةسةر . جاري واية بنيادةم لة ذيان بيَزار دةكا
. حةز دةكا دةست لةو ذيانة بشوا، بةآلم ذيان دةسيت ليَ بةرنادا. شيَبكا و طياني بكيَ

عومريَكي ثيَ هةر كةسة و . هةرضؤنيَك بيَ، بنيادةم باشرتة لة سةر زةوي بيَ نةك لة بن طلَ
 .دَلي خؤي دةخةويَ تيَركة مرد، ئيدي بنيادةم . برِاوة

سةرةوةية و بةردةوام بةدةم لة نهؤمي . ئاغا لة ثرِ نةخؤش كةوتووة و لة جيَ كةوتووة
بةوة نارِةحةت . يةكثشوو هاواري ديَ و دةناَليَينَ و جنيَو دةدا. ئازارةوة خؤي طرمؤَلة دةكا

ةية كة ناتوانيَ خؤي لة ثشت دةخيلةي دووكانةكةي كة نةخؤشة و كةوتووة، لةوة توورِ نيية
دةترسيَ . ي براشيئاخر متمانةي بة بةشةري خواي نيية، تةنانةت بة ميناكيَ. دانيشيَ

 .حيسابةكاني ليَ تيَك بدا و ثاشقولي بدا
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دةضنة . يانناوة بؤيان دةباغي بكةيناواي ثيَستةكانيان دةكةنةوة كة داطوندي ديَن و د
ئاغا ثاَلتؤيةكي ئةستووري ـ كة تةنيا رؤذاني كرِيَوة و بارِن . باَلةخانةكة بؤ الي ئاغا

لةسةر جيَوبانةكةي دادةنيشيَ و ثالَ بة ديوارةكةوة  و لةبةري دةكا ـ بةسةري شاني دا دةدا
جنيَو بة نامووسي . دةناَليَينَ. ئينجا دةياندويَينَ. دةدا و طوندييةكان بةخيَرهاتن دةكا

 :ثووَلةكانيان ليَ دةستيَينَ و لة طريفاني دةئاخينَ و بة طؤطؤ دةَليَ. عةرش و قورش دةدا
 .ـ ضةرم و ثيَستةكانيان بدةية

نةخؤش كةوتووة و ناتوانيَ بيَتة خواريَ، دنيا بة كةيفي طوني ئيَمةية و ضؤني  لةوةتةي
ئةو هةتيوانة . كةمرت كار دةكةين و زياتر خةريكي كريةخؤَلةين. ثيَمان خؤشة وا دةكةين

ئيَوارانة هةر ئارخةيان دةبن كة ئيرت كةس ئاطاي ليَيان نيية، كلكيان لة نةرِةي ثشتيان 
 .وشاري بؤ رابواردندةنيَن و دةضنة نيَ

 :دؤبريكا تؤنسو ديَتة بن ثيلم
 .ـ ئةمرِؤ شتيَكي زؤر خؤشم كرد

 ـ ضيت كرد؟
 .ـ ثيَت ناَليَم

 .ـ دةي خؤ خةريك بوو باسي بكةي
 .ـ هةر طومت كاريَكي خؤشم كردووة، خؤ نةمطوت ض بووة

 ـ دةي ئاخري؟
 .ييم ثاشقول داوة"لةي"ـ ضوار 
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 .ـ رايانطرة، خيَريان ليَ ببيين
ئةمرِؤ سبةينيَية هاكا ديت ئاغا . اي راطرتنيان نيمـ كورِة ئةوة دةَليَي ضي، هيض بةتةم

قوت بؤوة و هاتة خواريَ و، ئينجا يةكيَك لةو هةتيوانة لة زاري دةربضيَ و ثيَي بَليَ من 
 جا وةرة ئةجمارة بةرؤكم دةطريَ. ثووَلم هةية، ئةودةم كوني قوونيشم دةطةرِيَ و دةيدؤزيَتةوة

ئينجا ئةوةندةم عةزيةت دةدا تا . و تيَم هةَلدةثيَضيَ كة ئةوةم لة كويَ ثةيدا كردووة
ئةوةندةم تيَهةَلدةدا ئةوةي . كة وةقسةش هامت، ئيرت خوا بزانيَ ضيم بةسةر ديَينَ. دةيدركيَنم

كةواتة باشرتين كار ئةوةية ئةمشةو ثيَكةوة . دةي باشة... خواردوومة بيهيَنمةوة
 .كي بدةيينَ و برِؤين خةرجي بكةينفيزماَلكيَ

ئةطةر دؤبريكا ئةو ثارةيةي لة كةس نةدزييبَ، ديارة لة كؤآلنيَ : نيية قسةي تيَدا
ئاخر ئةطةر بة ئارةقةي نيَوضةواني ثةيداي كردباية، ضؤن وا سووك و ئاسان لة . دؤزيويَتةوة

 ورطي دةكرد؟
 .روخبؤرةوة نيمضؤن خةرجي دةكةي؟ خؤ من مةش. ـ ضوار لةيي ثارةية ها

ضوار لةييم ثارة . ئةريَ بؤ تيَناطةي... ئةوثةرِةكةي ثةرداخي ئارةق ثيَدا بكةم. ـ منيش نيم
 .هةية و دةمةويَ ثيَكةوة بيخؤين

 ـ ياني هةر ئيَستا؟ بة شةو؟
 .ـ هةر ئةم شةو

 ـ ض دةكا؟
 .لةطةَلم وةرة و كارت نةبيَ. ـ جا دةبيين
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 ـ بؤ كويَ؟
 .ةيـ وةدووم كةوة تيَدةط

بؤ من ثيَوة نيية، وةدووي قووني دؤبريكاكةوتن هيض خيَريَكي . دةست و دةموضاوم دةشؤم
. ئةوة ضةند حةفتةية يةك الثةرِةشم كتيَب نةخويَندووةتةوة. قسةي بشكيَنم بةآلم نةمويست

هةميشة واية بنيادةم كة بةردةوام كاريَك دووبارة . دَلم هيَند توندة خةريكة دةمرم
ةويش كاريَك كة هيض خؤشييةكي تيَدا نيية و بة ناقايلييةوة دةيكا، تةنيا بؤ دةكاتةوة، ئ

ئيَستا ليَم روون بؤتةوة . ئةوةي ثارووة نانيَكي بدةنيَ و زطي تيَر بيَ، وةزعةكة هةر واية
لةطةلَ ئاغا قةول . ئةوثةرِةكةي تا بةهاريَ. زؤر لةم دةباغخانةية ناميَنمةوة: دةبيَ ض بكةم
كي ضوار ساَلةم بةستبوو، كة ناضاري دةكردم وةك شاطرد كاري بؤ بكةم و و طريَبةستيَ

ئيَستا ئيدي فيَري كارةكةم . ئةويش جطة لة نانةزطي و شويَين حةوانةوةم، كاريشم فيَر بكا
ئيَستا دةباغيكردن و خؤشةكردني ثيَستةي مةرِم ثيَ . شتيَكي زؤر زةمحةت نةبوو. بووم

كةوابوو ليَرة دةرِؤم و دةضمة شويَنيَكي دي كار . سيت مانطاشتةنانةت ثيَ. ئاوخواردنةوةية
 بةآلم كاريَكي وا نا، كة لة كةرِةي بةيانييةوة تا بانطي شيَوان خةريكي ثيَسيت. دةدؤزمةوة
ثاييز كة داهات هةولَ دةدةم لة قوتاخبانةيةك ناوي خؤم بنووسم و وةشويَن . بؤطةن مب

ةستم كردووة بة كار هةست دةكةم ميَشك و زةينم كويَر لةوةتةي ليَرة د. خويَندنيَ بكةوم
 .نابيَ وام بةسةر بيَ، بةهيض نرخيَك. هةست دةكةم طيَذ و ورِ بوومة. دةبنةوة

دةست و دةموضاوم دةشؤم، زؤرم حةز ليَ بوو توانيبام جلةكامن بطؤرِم، بةآلم هيضي ديكةم 
 .دامدةطريَةذارةيةكي قورس سةيريَكي سةرتاثيَي خؤم دةكةم و ث. نيية لةبةرمي بكةم
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 :دؤبريكا دَلم دةداتةوة
ئةم دنياية لة تؤ . ـ ئةوة ضيية بؤ ئاوا سةيري خؤت دةكةي؟ خؤ ناضيتة ذن مارةكردن

 .قوونرِووتري زؤر تيَداية
 .بة ثيَدزة دةضينة دةريَ

 .وةدووم كةوة: دؤبريكا دةَليَ 
ة، بةآلم هيَشتا نةبووةتة بةفريَكي زؤر كةوتوو. بةرةو ئةوسةري بنبةستةكة دةرِوا

فانؤس ليَرة و لةويَ كؤآلنةكةيان . بةفرةكة لة بن ثيَي بنيادةمدا دةتويَتةوة. بةستةَلةك
بنبةستةكةو، لةسةر دةرطايةكي شرِ و شةويَق كؤنة لةو سةري . تؤزيَك رووناك كردووةتةوة

 .فانؤسيَك داطريساوة
ئيَستا لة ناوةني شار كؤآلن دةبيَ . لةسبةي شةو نؤئيَ. دةبيَ دةوروبةري سةعات حةوت بيَ

 .ئيَرة سريوةيةكيشي ليَ ناية، كث و بيَدةنطة. ثرِ بيَ لة حةشامات و جووَلة و هاتوضؤ
 :وا ديارة دؤبريكا ريَيةكة باش شارةزاية

. دةرطا داتةثيوةكة وا بة جيَرِ و تةقةتةق دةخاتة سةر ثشت، وةك بَليَي ماَلي ثوورييَت
ئيَستا ئيرت وردة وردة ليَم روون دةبيَتةوة مةسةلة . ة ئةوسةري حةوشةكةراستةورِيَ دةضيَت

دةستم . دةَليَي يةكيَك طرتوويةتي و دةيطوشيَ. دَلم وةك باَلي ضؤلةكة فرِةي ديَ. ضيية
 . بةو حاَلةشةوة وةدووي دؤبريكا دةكةوم. تؤزيَك دةلةرزن

* 
* 
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* 
ووةكاني ئةمبةروئةوبةري كؤآلني لة خانووةكةي ئةوسةري حةوشةكةدا، كة هةر وةك خان

كةس طؤراني ناضرِيَ بةآلم زةنازةنا و . ضةرمدرووةكانة، دةَليَي بةزم و رةزميَكي طةرمة
 .قريوةية و تريقةي قاقا و ثيَكةنني

ضونكة منيش بةدوويةوةم، ثيَكةوة وةذوور دةكةوين و . دؤبريكا دةرطاكة دةخاتة سةر ثشت
 .دةرطاكة بةدواماندا ثيَوة دةدريَ

 .باشة ئةو خانووة بؤضي لةبةر ضاوم وا بضووك ديار بوو؟ خؤ ئةوةندةش بضووك نيية
 .لة بةر دةرطا رادةوةستني
لة طؤشةيةكةوة ثيانؤيةكيان . عةرزةكةي بة تةختةدار داثؤشراوة. ذوورةكة ثان و بةرينة

م لة دة. دواييش ميَزيَكي لةويان طةورةتر. داناوة و لة طؤشةكةي ديكةوة ميَزيَك
وة كورِيذطةيةك كةلة ثشت ميَزة بضووكة. ديوارةكانةوة جيَيان بؤ دانيشنت دروست كردووة

جاروبار واز لة خويَندنةوة ديَينَ . دانيشتووة كة لة تةمةني منداية و سةري لة كتيَبيَكداية
دواتر سةري . و لة دةفتةريَكدا شتيَك دةنووسيَ و ديسان دةضيَتةوة سةر خويَندنةوةكةي

لةوانةية دةرسةكةي دةور  .جووَليَينَ، تؤزيَك بري دةكاتةوةينَ و لة حاَليَكدا ليَوي دةهةَلديَ
 .لةوانةية خؤي بؤ ئيمتيحانيَك شتيَك ئامادة بكا. بكاتةوة

ضاويشي شني . قذي دريَذ و كاَلن، ريَك وةك قذي دايكم. كضؤَلةيةك خةريكي ثيانؤذةنينة
ثياويَكي مسيَلَ . ةسةر كليلي ثيانؤكةدا دةخزنثةجنةي ب. شينن هةر وةك ضاوةكاني دايكم

لة سةر كورسييكي خرِي بيَ كة كآلوة رةنطاورِةنطةكةي بة تةثَلي سةريةوة ناوة، بابرِ، 



476 

 

ثاَلثشت لة بن ثيلي كضة دانيشتووة و كورسيةكاني ديكةي دةوري ميَزة طةورةكة و دةم 
 .ديوارةكانيش كضي ديكةيان لةسةر دانيشتوون

هةنديَكيان بةتةمةنرتن و هةنديَكيشيان . يش لة تةالرةكةدا ضاوةرِواننضةند ثياويَك
 .كةمتةمةنرت

 :بةردةستةكةي خاتووني سةرؤك ديَتة المان
 .ـ سآلو سالؤميا

 ـ سآلو تؤسؤن، ئةي ئةوة كيَية؟
 .ـ يةكيَكة لة كورِةكاني خؤمان

 ـ لةوانةي ذنيان نةديتووة؟
 .ـ بةَليَ ريَك لةو ذن نةديتووانةية

 .دةي باشة دانيشنـ 
لةسةر كورسييةكةم . خؤم كؤ دةكةمةوة. دادةنيشني. ميواندارميان دةكاسالؤميا وةك ئاغا 

ئةطةر واز لةو جووَلةجووَلة نةهيَنم، سةَلتة . ضةندي ثيَم دةكريَ خؤم ريَك دةخةم
شةوي بةر لة . ثينةكراوةكةم هةموو سثي دةبيَ، ضونكة قسآلويان لة ديوارةكان هةَلسويوة

خةَلك هةموو ماَلةكانيان بؤ جيَذن رةنط دةكةنةوة، دةي ئةم ماَلةش قسآلويان . نؤئيَلة ئيرت
 .بةآلم بةس لة ناوةوة. تيَ هةَلسويوة

سالؤميا ذنيَكي قةَلةوةي تةنطةزلي قذ خورمايية و كراسيَكي دريَذي لةبةرة، كة تةشك و 
 .داويَنةكةي عةرزي ذوورةكة دةماَليَ
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 :تؤنسؤ دةَليَ
 .ريَ تا كاتت هةية شتيَكمان بدةية بيخةينة بةر دَلمان ثوورة سالؤمياـ جا

 .ـ ئيَستا قاوةتان دةدةميَ رؤَلةكامن
من . سالؤميان خةريكي قاوة دروستكردنة. ضراتؤرِيَك لةسةر يةكيَك لة ميَزةكان داطرساوة

 .كةواتة ئيَستا دةتوامن ضيَشكةي بكةم. تا ئيَستا قاوةم وةليَوي نةكةوتووة
ذوورةكة لة ئاسيت حةوشةكة . دةرطاي ذوورةكة دةكريَتةوة. ةرطاي حةوشة دةكريَتةوةد

 .نزمرتة
، بة شةلةشةل و قةشةيةك، قةشةيةكي ثري كة ئيزراييل لةم قوذبن و كاذيَرانةدا لةبريي ضووة

رديَين دةبيَ . دةَليَي خؤركة لة رديَين داوة. لةقةلةق بة دوو ثليكانةكةدا ديَتة خواريَ
ةمانيَك رةش بووبيَ، دوايي سثي بووة و ئيَستاش زةرد هةَلطةرِاوة وةك زةرداويَك كة سةرد

دةسيت . عاباكةي كة هةموو قورِاوي بووة، بةر ثيَياني دةماَليَ. نيشانةي بؤطةنبوونة
هةر ئةو دةستانةي كة بة يةكيَكيان خاضةكةي راطرتووة و بة يةكيَكيشيان . دةلةرزن

ل وا باوة كة قةشة وةرِيَ دةكةويَ و ماَلةو مالَ دةطةرِيَن و ئاوي نزا شةواني نؤئيَ. طوآلوةكة
وايلؤكبيَذةكةي كليَسا نيو هةنطاويَك لة دواوةي قةشةوة ديَ و . بة ئيمانداراندا دةثرِذيَنن

ةَلقيين قةشة بةو دةنطة طن و منطنةي خوا دايناوة ت. سةتَلي ئاوي نزاكة لةطةلَ خؤي ديَينَ
كضةكان وةك ضؤنن، . ثيانؤكة بيَدةنط دةبيَ. ثارِانةوة و نزا دةكا بة ثيَ دابدةي، دةست

هةر وا دةوري قةشةكة دةدةن تا ئاوي نزايان ثيَ هةَلثرِذيَينَ و، لة ثيَشدا دةسيت و دواييش 
دواي هةموو ئةو شتانة، قةشة ئاوي نزاكة بةسةر ضوار طؤشةكةي . خاضةكةي ماض دةكةن
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ا دةثرِيشكيَينَ كة لة ثشت ميَزةكة دانيشتووة و خةريكي و ئةو كورِيذطةيةشد رةكةتةال
دواييش دةست و . منيش بَليَي و نةَليَي لةو ثريشكانةي بيَبةش نامب. دةورةكردنةوةية

ثيَم . دةي، كةس بة جاريَك ماضكردني نةمردووة. خاضةكةي ديَنيَتة ثيَشيَ كة ماضي بكةم
 .رةوابيَ دؤبريكا مين بؤ ئةو شتة نةهيَنابووة ئيَ

سالؤميا جزدانيَكي بضووك لة مليواني طؤرةوييةكةي دةرديَينَ و دةسيت تيَ دةطيَرِيَ و دة 
لةيي وردةثوولَ دةرديَينَ و لةسةر لةثي دةسيت دةيذميَريَ و، ئاخرييةكة وةك ضؤن باوة، باوا 

 .لة سةتَلي نزاكةيان دةكا
وايلؤكبيَذ سةتَلةكةي بؤ . اداديَتةوة و سةيري نيَو سةتَلةكة دةك. ضاوي قةشة نزيكبينن

قةشة بة دةنطيَكةوة كة وةك لة طؤرِيضةوة بيَتة  .هةَلديَينَ و لة بةر دةم و قةثؤزي رايدةطريَ
دةريَ، بة دةنطيَك كة دةَليَي خةم و ثةذارة خواردوويانة، كويَرةمشكان جويويانة، بة 

 :دةنطيَك كة لة دةنطي رؤح و تارماييان دةضيَ، دةثرسيَ
 ةييت خستة سةتَلةكةوة سالؤميا؟ـ ضةند ل

 .ـ دة لةيي باوكة طيان، زياترم نةبوو
 .سكةيةكي بيست لةييي تيَ دةخةي ـ هةر ئةوةندة سالؤميا؟ ثيَم وابوو هةر نةبيَ
ضووةتة شتكرِين و خؤت دةبيين هيَشتا . ـ مببوورة باوكة، خاتوون ضووةتة دةريَ

ثةيدايان كردبوو، ئةوة دام بة ئيَوة  ئيَستاهةرضي كضةكان لة ئيَوارةوة تا . نةهاتووةتةوة
 .ئيرت

 :دةهري بووة. ليَويَشي. دةموضاويشي هةروةتر. رديَين قةشة دةست دةكا بة لةرينةوة
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من قةشةيةكي ثري و كةنفت، . بة قورباني خواي هةمووتان مب. ـ ئةي بة قورباني خواي مب
و متفةرِكتان دةكةم، ئينجا ئيَوة وةك  بةو درةنطاني شةوة هةَلدةستم ديَم بؤتان دةثارِيَمةوة

ها؟ شةرم ناتانطريَ؟ شةرم ناكةن؟  سةدةقة و خيَرم ثيَ بكةن، دة لةييم بؤ لة باولةكة داويَن
طؤرةوييةكانت بطةرِيَ و بيكة بيست لةيي، ئةطينا . طؤرةوييةكانت بطةرِيَ طةندوطوو

 تيَطةيشيت يان نا؟. شةيتان ديَ و مشووري هةمووتان دةخوا
خوا رووم رةش بكا ئةطةر درؤم . ئاخر باوكة طيان، ئيرت تةنانةت يةك فلسيشم ثيَ نيية ـ

ئةطةر . هةموو داهاتي كضةكان لة ئيَوارةوة تا ئيَستا هةر ئةوةندة بوو: خؤ طومت. كردبيَ
شتيَك دةكرا، ضونكة جاريَ ئةوة ضةند كرِياريَك لةطةلَ  تؤزيَك درةنطرت هاتباي، ديسان

 .ئةطةر حةز دةكةي تؤزيَك دانيشة و راوةستة تا ديَنة دةريَ. وونكضةكان رؤيشت
 .زؤر باشة، رادةوةستم. ـ زؤر باشة كضي باش

وايلؤكبيَذةكةش . قةشة لة سةر يةكيَك لة كورسية دريَذةكاني دةم ديوارةكة دادةنيشيَ
ان لةسةر دَلم. سالؤميا قاوةيةك بؤ من و يةكي بؤ دؤبريكا دروست كردبوو. دادةنيشيَ

دةبيَ بة طريَ، لةبةر ئةوةي كة قاوةكة ديَينَ، لة ثيَش قةشة و وايلؤكبيَذةكةي دادةنيَ و 
 :ئةوجار ديَتة بن طويَمان

 .ئةو ثرية كةرة برِوا و جةهةننةم ثرِ بكا، قاوةتان بؤ دروست دةكةمةوة. ـ راوةسنت
شة بةسةر سينطيدا ئينجا سةري قة. وايلؤكبيَذةكةش هةر وا. قةشة قاوةكة هةَلدةقورِيَينَ

وةنةوز دةدا و خةونووضكة دةيباتةوة، بةآلم بةردةوام ئاطاي لةخؤيةتي . شؤرِ دةبيَتةوة
 .خةوي ليَ نةكةويَ
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 .كة دةرِوا بةدةم ريَطاوة نزا دةكا و متفةرِك دةكا و دةرِوا
 ـ ئةمة قةشةي كامة كليَساية؟

هيي كليَساي نيكؤالي . ضووزامن. هيي كليَساي شةيتاني رةجيم: ـ دؤبريكا وةآلمم دةداتةوة
 .ثريؤز، ئةوةي لة تةنيشت كارطةكةمانةوةية

 .هةتيوةكةي كؤتةليضي رؤيشت. ـ ياآل دةي دؤبريكا بضؤ ذووريَ
كة ثيَدةكةنن، دةَليَي بة . كضةكان هةموو روخسار و رواَلةتيَكي ذاكاو و خةمباريان هةية

دَليان ثرِة لة خةم و . ة ديَ نةك لة دَليانةوةثيَكةنينةكةيان لة قورِطيانةو. بنيادةم ثيَدةكةنن
 .فرميَسك، خةمي هةموو دنيا لة ضاوياندا شةثؤل دةدا

هةر ئةو كورِيذطةيةي وا . كورِيذطةكةش هةر وا. سالؤميا لة هةموو كضةكان خةفةتبارترة
ت كتيَب دةخويَنيَتةوة و وا دةنويَينَ هيض نابيينَ و، سةري لة كتيَبةكةيداية و هةنديَ ش

 .دةنووسيَتةوة و شتطةليَ لة بن ليَوانةوة دةَليَتةوة، كة هةر خؤي طويَي ليَ دةبيَ
بؤطةني سةطي هار لة . ثياوةكاني دي رؤيشتوون. من لة تةالرةكةدا ماومةتةوة

 .سؤزانييةكان لةطةلَ ئةو بؤطةنة راهاتوون. جلوبةرطةكامنةوة ديَ
 .قاوةكةي دؤبريكاش. قاوةكةي خؤمم خواردووةتةوة

 .سالؤميا كة دةمبيينَ خةفةتبارم، ديَتة تةنيشتم دادةنيشيَ و دةست وةبةر ضةناطةم دةدا
لةوانةية . لةوانةية ضةندي ضةند ساآلن كارةكةريَتيي كردبيَ. ثةجنةكاني طةورة و طؤشتنن

 .رارِة و ذووران بووبيَضةند ساآلن كارةكةي هةر شوشتين دةفر و ئامان و 
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ئو طريانةي دةميَك بوو لة ئةوكمدا قةتيس مابوو، ضاوةرِواني . ثذيَلة ثرِ قوَلثي طريامن دة
 .ئةم ساتة بوو

* 
* 
* 

تاقة شتيَكي قةت برييشي ليَ ناكةمةوة، ئةوةية بضمة سةرداني خاَلة تؤنيَ و ئةو خزم و 
وةك رؤذي روون ليَم ديارة كة . تةنانةت برييشي ليَ ناكةمةوة. كةسانةي لة شاري هةمن

هةموو بة اللووتةوة سةيرم دةكةن و خاَلة تؤنيَش يةك دوو : ضيم بةسةر ديَ ئةطةر وا بكةم
 :ضةثؤكم ثيَدا دةدا و دةَليَ

كوا؟ ياآل دةي ضما ثيَم نةطوتبووي ثيَت بةواليةدا نةية؟ دةي باشة، ئةي ... ـ خؤ ديار بوو
 .لةبةر ضاوم ون بة و نةتبينمةوة

تؤنيَم دةمب كة لةطةلَ كورِان لة شةقاميَ ديَن  جار و بارة بة ريَكةوت، تووشي كضةكاني خاَلة
و وا دةنويَنم كة ئاطام لة جيَيةكي ديكةية و ئةوامن  رووي خؤم وةردةطيَرِم. و دةضن
 .خؤم لة ميشؤي خاَلؤزام دةثاريَزم و توخين ناكةوم. نةديتووة

 :جاريَكيان تووشي بووم و ليَم ثرسي
 ـ ضؤني ميشؤ؟

 .قةتي نةناسيوم وةها سةيري كردم وةك بَليَي
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. ثيَي شةرمة لةطةلَ كورِيذطةيةكي بةرةآل بيبينن. سةر و روخساري ريَك و جوانةميشؤ 
ضونكة، راستة من ئيَستا من بؤ خؤم كاريَكم هةية و طؤشةي تةختيَكم هةية لةسةري 

و، ( ئةو طؤشة تةختة دةبيَ بة وشةيةكي ديكة نيشان بدريَكة ديارة خةوتن لةسةر )بنووم 
ؤيان و شةوانةش قاثيَكم شلةي فاسؤليا بةش هةية، بةآلم قةت ئةوةندة لة بةرِةآليةكي نيوةرِ

لة يةكيَك لةو كورِيذطانةي بة هةزار ضارةرِةشي شةو دةكةنةوة رؤذ و . بيَ خانومان نةضووم
ئةو جلةي . لة دةم ثةرذينةكان دةنوون و بةردةوام بؤ دزي يان سوالَ دةستيان ثان دةكةنةوة

 .هةر سيثاَليَكي ترسناكة و هيضي ترية، لةبةرمدا
لة . ناضار بووم خؤم فيَرة دروومان بكةم. شةويَ هةولَ دةدةم كةثةنكةكةم جؤريَك ريَك خبةم

ئيَستا ئيرت . سةرةتاكان بةردةوام دةرزيم لة ثةجنةي رؤدةضوو. ثيَشدا زؤر ئةستةم بوو
يرت كارامةبوون لة هونةري ئيَستا ئ. ثيَمواية ئةوةندة بةس نيية. بوومةتة وةستايةك

. دةستيَك جلي ديكةم ثيَويستة. دروومان و ثينةليَنانةوةشدا دادي جلوبةرطةكةي من نادا
هةر شتيَك هةبيَ لةبةرمي بكةم بؤ ئةوةي بتوامن جاروبارة . ضةندةش كؤن و شرِ بن قةيناكا

ربةرِؤضكةيةك ئةوانةي لةبةرمن و لة دةباغخانةكة كاريان ثيَوة دةكةم، داكةمن و لة بة
من لةطةلَ ئةو . نيَو تانوثؤيةكةيانةوة، بباهةَلياخنةم، بؤ ئةوةي با، ئةو بؤطةنةي ضووةتة 

ئةطةر تاويَك الي يةكيَك راوةستم، بيَ ئةمال و ئةوال . خةَلكي ديكة نا. بؤطةنة راهاتووم
 ضؤن دةكريَ ئاوا بذيم؟. هةنطاويَكم ليَ دةكشيَتةوة
 :مان لة يةكيَكم بيست كة دةيطوتجاريَكيان لة طوندةكةي خؤ

 .ـ خؤزطة خوا بة قةدرايي تاقةتي بنيادةم ضارةرِةشيي نةداتيَ
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زؤر كةس حاَليان لة من . هةر بةراسيت ئةوةندةي من تاقةتي ديَنم، هيَندةش ترسناك نيية
 .شرِترة

ان هةية بةرةآل و هةرضي و ثةرضيي وا كة نة جيَيةكي. شار وةك مار و ميَروو بةرةآلي تيَداية
هةَلبةت . هةرضؤني بؤيان دةرِةخسيَ دةذين و ضيي دةستيان دةكةويَ دةخيؤن. و نة كاريَك

لة نيَو ئةوانةدا خةَلكيَك يةك دةطرن، كة ملهورِ و كةَلةطان . ئةطةر شتيَكيان دةست بكةويَ
هةر هةموويان هاتوون لة شاري كار بكةن، بةآلم لة . و خةَلكيَكيش كة ريوةَلة و نةخؤشن

كويَ؟ تةنانةت كة كاريش دةدؤزنةوة، ئةو مزةي ثيَيان دةدريَ ئةوةندة كةمة كة نازانن 
حةوانطةيةك بؤ حةسانةوةي لةشة كفت و  بيدةنة نانيَك و بيخةنة بةر دَليان، يان

جا ضونكة ئةو ضةند فلسةي ثةيداي دةكةن، نازانن روو لة كويَ . ماندووةكةياني ثيَ بطرن
 .شةرابيَك ثيَدا دةكةن، يان ثيَكة ئارةقيَك دةخؤنةوة. ة مةخيانانبكةن، ئاخري روو دةكةن

 .ئةوةي دَليان تاسةي دةكا بةآلم لة قورِطيان خوارتر ناضيَ
من، هةم خؤ لة خزم و كةسان دةبويَرم و هةميش لةو هاووآلتييانةم كة رؤذاني جومعة بؤ 

يان كة ثيَم دةكةويَ هةموو ضاو. حةز ناكةم كةس مببيينَ. كرِين و فرؤشتين شت ديَنة شاري
  .طاَلتةم ثيَ دةكةن

 ئةو شةل و شةويَقةي بنةماَلةي تؤدؤر ضيي بةسةر هاتووة؟ـ دة وةرة تؤ خوا سةيري كةن 
 .بةآلم خؤ بنيادةم ناتوانيَ ثيَشي رووداوةكاني رؤذطار بطريَ

. ةر دةهاتة طؤرِيَلة ماَليَمان زؤر جار باسي براكاني دايكم، واتة خاَلة تؤنيَ و خاَلة ليساند
خؤزطة خوا رةمحي ثيَ كردبام و ئيرت تا لة سةر ئةم . خاَلة تؤنيَ ئيرت ئيَستا باشي دةناسم
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خاَلة ليساندةر . م هةر نةديتليساندةربةآلم خاَلة . دنيايةم ضاوم بة ضاوي نةكةوتبايةتةوة
ة نيَو زةوييةكاني دوور لة ئاوايي و لة كةناري بيَلي تؤري، لهةر ئةو ثاييزة مرد كة دايكم 

طؤطؤ كريستؤفؤر، لة بةرةبةيانييةكي ساردي يةكيَك لة رؤذاني مانطي ئؤكتؤبةردا ريَك 
بانةكةمان ذاني هاتيَ و مين بوو، كة لةسةروبةندي هةَلطرتنةوةي طةمنةشاميدا، لة بن عارة

ديَك طريَ دواييش باوكم قةتي ناوكمي لة كَلؤ قةن. بةَليَ. باوكيشم بة داسةكةي ناوكمي برِي
هةر بؤية ناوكي من ئةوةندة زةق بووةتةوة و، هةر جاريَكي دةضمة دةم ضؤمي مةلةي . دا

 :بكةم، هةتيومةتيوان طاَلتةم ثيَ دةكةن و دةيكةنة هةرا
هةتيو هؤي طةزطةز، دةبيَ دوو ... ـ تؤ خوا سةيري طةزطةز بكةن، دةَليَي دووي ثيَوةية

 .ذنت بؤ بيَنن
راهاتووم كة بةر لةوةي خؤم بة ئاويَدا بدةم، دةستم بة بةر ورطمةوة  هةر بؤيةشة وردة وردة

 .دةطرم
من بَليَي و نةَليَي دةمزاني . ، زؤري نةبرد ذنةكةشي مردليساندةرثاش مردني خاَلة 

ماَليَك كة منداَليان نةبووة و بة كورِيَك بة ناوي ئيانكؤ و . كورِيَكيان لة ثاش بةجيَ ماوة
 .وة بوون، كردوويانةتة كورِي خؤيانحةذمةتي منداَليَكة

زؤري ثيَ ضوو كة بيستم ئيانكؤي خاَلم ضووةتة قوتاخبانةي هونةر و ثيشة و، طةورة بووة و 
هةر ئةوةندةم . بووةتة كةسيَكي زؤر زيرةك و وةك كضؤَلةيةك ذيكةآلنة و طرانوسةنطينة

، ئةطةر قةرار وا بيَ جطة لةوانة. ئاطا ليَيةتي و تا ئيَستاش بة بريمدا نةهاتووةتةوة
بنيادةم بةردةوام بري لة خزم و كةسة دوور و نزيكةكاني بكاتةوة، ئيرت دةرفةتي 
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كةوابوو ئيدي زؤر سةيرة، وةختيَك كة دةبينم طؤطؤشؤريكي . يَينَهةناسةكيَشاني هةر نام
دوومدا،  مسيَلَ بابرِ ضوار ثليكان لة ريزة ثليكانيَكي ذيَر زةمينة تاريكةكة ديَتة خواريَ بة

كة خةريكم ثيَست و ضةرمةكان قةد دةكةم بؤ ئةوةي بيانبةمة عةمبار و لةسةر يةكيان 
 :تؤزيَك نارِةحةت و بة دَلةرِاوكيَوة بانطم دةكا. دادةنيَم

بةآلم لة ثيَشدا . ياآل بضؤ سةريَ لة دووكانيَ ضاوةرِيَتة. ـ هؤي شةلة، يةكيَك بانطت دةكا
ئاوا ثياو بيَزي . ئاويَك بة سةرودةموضاوتدا بكةي باشرتة. يَنةدةستيَك بة سةروطويَالكتدا ب

 .ليَت هةَلدةسيتَ و حةياي ئاغاش دةبةي و تةريقي دةكةيةوة
 بةو وةزعةمةوة ئاوي ضي بةسةرودةموضاومدا بكةم؟. دةي باشة

 نةكا باوكم، يان دايكم يةكيَكيان.. لةبةر خؤمةوة دةَليَم بَليَي لة ماَلةوةمان ض قةومابيَ
 هاتبيَن ليَرة المبةرن و مببةنة الي ئاغايةكي ديكة؟

 ـ كاكةطؤطؤ، كابرا ديَهاتيية؟
 .طةجنيَكة. ـ نا، شارستانيية

لة ضنطي ئاغا كة تازة بة زةمحةت . لة ثليكانةكان وةسةر دةكةوم و ديَمة نيَو دووكانةكة
تووة و ئيزراييل قوتار بووة، زةرد و زةعيف تيَكضرِذاو لة ثشت دةخيلةكة دانيش

بةرةبةري رؤذئاواية و . ئةودةمانة مشتةري و شيت وا نايةن. خةونووضكة دةيباتةوة
 .تاريكايي دووكانةكة لة رووناكييةكةي خةسترتة

زؤر . جوان و ناسكة. ثياويَكي سةروطويَالك خاويَن دةبينم لة بةر دةرطاكةوة راوةستاوة
 .طةجنة
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منيش . دةسيت ديَينَ. دةضمة بةردةمي هةر بةو شرِوشاآلتة بؤطةنةوة كة لةبةرمداية،
طةجنةكة . دةستة سوور و ئاوساوةكامن، قامكة سووتاوة بيَ نينؤكةكامن. دةست دةبةم بؤ الي

ئةوجار بةرةو الي . برينةكاني دةستم دةبيينَ و بَليَي و نةَليَي دةستوموشتاقةكة هةر دةكا
ةرِوانيَ و ئاورِ لة ئاغا دةداتةوة و لةبةر رووناكاييةكةم رادةطريَ، ورد ليَم ددةرطام دةبا، 

 :دةَليَ
دةمةويَ تؤزيَك لةطةلَ كورِة ثوورةكةم قسان . ـ دةمةويست سةعاتيَك ئيجازةي بؤ وةرطرم

 .بكةم
كورِة ثووري؟ ياني ئةو ثياوة كورِة خاَلمة؟ شيت وا ضؤن دةبيَ؟ فكري مردمن بواية، فكري 

، ئاوا ضاوةرِواننةكراو بيَتة ليساندةرةكةي خاَلة ئةوةم نةدةكرد ئةوة ئيانكؤي خاَلم بيَ، كورِ
 .الي من

 .لة دووكان دةضينة دةريَ
 تؤ نامناسي، واية؟. ـ با بضني تؤزيَك بطةرِيَني

 .ـ نا، ناتناسم
النيكةم وام ديَتة . ئةوة يةكةم جارمة لة ذيامندا ثياويَكي وا جوان دةبينم. سةيري دةكةم

تا . ي ثرِ و رةش و ضاوي ضةندي بَليَ درشت و طةورةنثيَسيت روون روونة، برؤ. بةر ضاو
 .ئيَستا ضاوي وا درشت و رةش و قووَلم نةديتووة

 .ئيانكؤ براتسكؤ. ـ من كورِة خاَلتم
 .زؤر هيَور هةنطاو دةنيَ، بةو حاَلةشةوة بة زةمحةت شان بة شاني دةرِؤم



487 

 

 ـ ثيَت ضييةتي؟ بؤ ئاوا بةرِيَدا دةرِؤي؟
 .شةل بوومة ـ لة بةهاريَوة ئاوا

 بة زةمحةت بة ريَيةدا دةرِؤي؟ـ 
 .ـ ئةطةر ناضار نةمب را بكةم، نا

شار جلة كةسكةكةي داكةندووة و ئيَستا هةموو دزيَوييةكاني . ثاييز خةريكة تةواو دةبيَ
ديواري مؤرةي دارِماو، ثةرذيين رزيو، كةثري داتةثيو و ديواري . بةرضاون و دةبينريَن

 .ة بةسةر ئةو دزيَوييانةدا باريوةزمةش بيَ برِانةوباراني بة ليَ. زطداو
لة كؤآلنةكاندا، ئةو طةآل زةردانةي باراني بيَ ثسانةوة لة قورِ و ليتةي وةرداون، وا خةريكن 

هةر ئةو طةآليانةي بةهارانة شارةكةيان سةوز دةكرد و . تةواو دةرِزيَن و ناميَنن
: داري رووت لة بنيادةم دةضن. ئابرِوويان كردووة دةيانرِازاندةة، ئيَستا ناشريين و زةرد و بيَ

 .لةرزؤك، دةسيت بةرةو ئامسان بةرزكراوة و ثيَسيت ثرِ لة طريَ و لوو، رةش و بةستوو
شةو كة بالَ بةسةر شاردا دةكيَشيَ، جواني و دزيَوي لة تاريكيية يةكدةستةكةيدا 

 .ةم ببينمئيَستا ئيرت بة زةمحةت دةتوامن كورِة خاَلةك. دةشاريَتةوة
 ـ بضينة كافرتيايةكي هةرزاجنان دانيشني؟

 .ـ ضؤنت ثيَ باشة
ضاو بؤ هةر اليةك بطيَرِي، . لة شارةكة تاقة شتيَكي زؤر زؤرة، كافرتياي هةرزانة

 .كافرتيايةك دةبيين
 .لة يةكةم كافرتياي سةر ريَمان وةذوور دةكةوين
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 .ـ دوو ثةرداخ برية
 .من هيَشتا ليَويشمم تةرِ نةكردووة يبني دةخواتةوة، كةضخاَلؤزا ئيانكؤ بريةكةي خؤي يةك 

 ـ تؤ حةزت لة برية نيية؟
 .ـ نا، تامةكةي تفتة
 .تؤزيَكي خبؤوة، ثيَت خؤش دةبيَـ تفت؟ هةر نةبيَ 

ئاطام ليَية خاَلؤزام ضاويَكي ليَ كردوومةتة ضوار ضاو . ديسان ثةرداخةكة بؤ ليَوم دةبةمةوة
قوميَكم كة خواردةوة دةستم . وا ثةرداخةكةم ثيَ طرتووة و سةيري ئةو دةستةم دةكا

 .دةبةمة بن ميَزةكة بؤ ئةوةي نةيانبيينَ
 .وةزعت زؤر باش نيية ثوورزا، رةنطت هةَلبزرِكاوةـ 

 .لةوةتةي هةم ئاوا بوومة: شم و دةَليَمقاقا دةكيَ
 ـ كيَ تؤي هيَنا دةباغخانة؟

 .ـ خاَلؤذنة فينيكا و باوكم
 ةوة ثيسرتيان ثيَ شك نةدةهات؟ـ ياني كاري ل

 .ـ ثيس بيَ و نةبيَ ناضارم ملي ليَ بنيَم
 .ـ ئاخر دةكرا كاريَكي باشرت بدؤزيتةوة

 .ـ ضووزامن
 ـ جا ئيَستا هةر بةرِاسيت ليَربِاوي فيَري ئةمة بي؟

 .ـ وام برِيار دابوو
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 .ـ ياني ئيَستا برِيارةكةت وا نيية
خؤم ثيَم خؤش . ئةوة دامنا حةزيشم ليَي نيية. بووم ـ ئةطةر راستيت دةويَ فيَري كارةكةم

حةزم ليَ بوو خبويَنم، ليَرة تةنانةت ناتوامن كتيَبيَكيش : بوو كاريَكي ديكة بكةم
 .هةست دةكةم رؤذ بة رؤذ كةرتر دةمب. هةَلدةمةوة

 ـ ئةي باقي شاطردةكاني دةباغخانةكة ضؤنن؟
: هاتني كة تةنيا بري لة يةك شت دةكةنةوةثؤليَك منداَلة ديَ. ـ ئةوانيش لة من خراثرتن

 .بؤخؤيان ببنة وةستا و ئاغاساآلني شاطردايةتييةكةيان تيَثةرِيَنن و بطةرِيَنةوة ديَ و 
 ـ ئةي كريَكارةكان؟

كار دةكةن و . ـ ئةوانيش ثؤليَك بارطينن و، ئيدي هيض شتيَكيان لة بنيادةمان ناضيَ
هةر ... شةممة  يةكشةممةش دةضنة رابواردن شةواني. دةخؤن و دةخؤنةوة و مةست دةبن

 .ئةوةندة
 ـ تؤش دةبةن؟

 .دؤبريكا تؤنسؤ، ئةو بردمي. ـ تاقة جاريَك، هةتيويَكي ليَية ناوي دؤبريكاية
 .ـ لةوانةبوو تووشي نةخؤشييةك شتيَك بي

 .ـ ئيدي ناضمةوة شويَين وا
شار بنيادةم قووت . سيتهةولَ بدة جَلةوي خؤتي نةدةية دة. ـ كةَلكةَلة شتيَكي خراثة

 .نةهيََلي شار تؤش هةَلَلووشيَ. دةبيَ زؤرت ئاطا لة خؤت بيَ دارية. دةدا
 .لووشيَناهيََلم هةَلم. ـ شار من هةَلنالووشيَ
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بة تايبةتيش لة بؤخاريَستةوة بؤية هةستاوم هاتوومةوة . ـ من هةر وا ضةند رؤذيَكة ليَرةم
مامة تؤنيَ و ئامؤذنة . كيَ ماوة و كيَ مردووة ئيَرة، بؤ ئةوةي بزامن لة خزم و كةس

ليَم . ثيَيان طومت ثوورة ماريا يةكيَك لة كورِةكاني ناوةتة بةر دةباغي. فينيكا و ئةوامن ديت
طوتيان خؤتيان ليَ دةشاريييةوة و توخنيان ثرسني بةو دواييانة تؤيان ديتووة يان نا، 

ار و بارة بضية ماَليان؟ خؤ هةر نةبيَ جةمة باشة بؤ؟ عةيبة رؤذاني يةكشةممة ج... ناكةوي
 نانيَك بةدَلي خؤت دةخؤي، ها؟

 .ديسان قاقايةك دةكيَشم
 .هةر دةَليَي خاَلة تؤنيَ ناناسي. ئةوة دةَليَي ضي خاَلؤزا: طومت

لة ذيامندا يةك باشم لة بري نةماوة، لةوانةية . ـ ئةطةر راستيت دةويَ زؤر باشيش نايناسم
 .ة لةبزي طةرِابيَ و هيضي ديدوو جار لةبزم ل

ئاخر سةر لةبةر ئةطةر بيستويةك ساآلن يان بيستودووساآلن بيَ، جا هاتووة ... لة ذيانيدا
عومري كورت . هةر دةَليَي خاَلؤزا ئيانكؤم زؤر ناذي". لة هةموو ذيامندا"بة من دةَليَ 

 .دةبيَ و تةنانةت دةكريَ بَليَم زؤر زؤريش كورت، هةر زؤر
لة خواي بةزياد بيَ من ئيَستا . ة بوخاريَست توانيم خؤم فيَرة كاريَك بكةمـ منيش ل

هةر ... هةر ئةوةي لة الي خؤمان ثيَي دةَليَن ئاسنطةر. بوومةتة ميكانيسيةنيَكي تةواو
دةزاني خؤ، . زانيم تؤ ليَرةي، وةرِيَ كةومت هامت ضاويَكم ثيَت بكةويَ و يةكرت بناسينةوة

ذيامن زؤر خؤش " ثيشة و هونةر"لة قوتاخبانةي . هةسثةك مردندايك و باوكي من بة 
ئامؤذطارييان كردم . دكتؤرةكان ثيَيان طومت، ضؤني بؤت دةلويَ لة شار مةذي. نةبوو
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هةر . باري سينط و سييةكامن باش نني و ثيَويستيان بة هةواي خاويَنة. بضمةوة ديَهات
نس و بةختم هةبيَ و بتوامن لةويَ بةشكم شا. بؤية سبةي هةَلدةستم دةضمةوة ئؤميدا

 .كارطةيةك بكةمةوة
 ـ ئةي دةتةويَ هةر وا زطورتي بذي؟

هةر بؤية . ذنيَكي لةشساغ و تؤكمة و بةهيَزم دةويَ. دوايي ذن ديَنم. ـ لة ثيَشدا كار، بةَليَ
 .حةزم ليَية منداَلي تؤكمة و لةشساغم بؤ خباتةوة. دةمةويَ كضة ديَهاتييةك بيَنم

 .ضاوي خاَلؤزاكةم تيشكيَكيان تيَطةرِاوة و زياتر دةدرةوشيَنةوة دةَليَي
دوو دؤمة ذةنيار كة جلوبةرطي ثةرِثةرِيان لةبةرداية و لةسةرمان هةَلدةلةرزن، وةذوور 

دةستيان ليَك . يةكيَكيان ظيؤلؤنيَكي لة بن هةنطَلي داية و يةكيَكيشيان طيتاريَك. دةكةون
 .طةرم بيَتةوة و ئينجا دةست دةكةن بة ليَدانية ثةجنةيان ةدةخشيَنن بؤ ئةو

 :خاَلؤزا ئيانكؤ بة دةست ثيَيان دةَليَ 
 .ـ زةمحةت مةكيَشن و دوو فلسيان لة مسيت دةنيَ

 .ـ ها
 .دةستت ماض دةكةين قوربان: هةردووكيان ويَكرِا دةَليَن

ئارةقيان دوو فلسةكة دةدةنة مةخيانةضي و كابرا وةك هةورةتريشقة دةسبةجيَ دوو ثيَك 
 .لةبةردةم دادةنيَ
هيَشتا هيض نةبووة . سةرما تووكليَكراوةيةوة وا زستان بةسةردا ديَ بةو: يةكيَكيان دةَليَ

 .مؤخي ئيَسقامنان بةستوويةتي
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 ـ حةز دةكةي تؤزيَك جبووَليَني كاكة ئيانكؤ؟
 .ـ دةي باشة

 .ـ لة خؤوة مل لة كؤآلنةكان دةنيَني
هةر خؤم بة ميكانيكييةوة خةريك . ان بوومة خراث نينيـ ئةوةي لة بوخاريَست فيَري

فيَري نيطاركيَشان و . و كردووةاجطة لةوة، قوتاخبانةيةكي شةوانةشم تةو. نةكرد
دميةني دارةكان و . لةديَ ئةطةر دةرفةت بوو تابلؤش دةكيَشمةوة. شيَوةكارييش بوومة

خةَلكةكةي، هةر . لةبري ماوة نديَ شتيمكؤآلنةكاني ئاوايي و ئةو رووبارةي بة حاستةم هة
 .هةمووي دةكةمة تابلؤ

 .تاسةبارانة قسةكاني وةردةطرم. بيَدةنط و كرِ شان بة شاني دةرِؤم
 :دةثرسيَ

 ـ هيضت خويَندووةتةوة؟
لةوةتةي ثيَم ناوةتة ئةو شارة كاولبووةةو، . ـ بةَليَ، بةآلم ليَرة دةرفةتي سةرخوراندمن نيية

 .وةكتيَبيَكيشم هةَلنةداوةتة
هةولَ بدة هةرضؤنيَك . زةيين بنيادةم دةكاتةوة. كتيَب بنيادةم روون دةكاتةوة. زؤر حةيفة

 .بيَ، دةرفةتي خويَندنةوة بؤخؤت برِةخسيَين
 .ـ بة زمان ئاسانة

ئةي دةتةويَ . هةرضؤنيَك بووة، بؤ خويَندنةوة دةرفةت برِةخسيَنة. ـ هيض شتيَك ئاسان نيية
 يَنيةوة؟هةر ئاوا لة دةباغخانة مب
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هةر ئةم زستانة تا هاوينةكةشي . ـ نةخيَر، دةمةويَ بضمة الي ئاغايةكي ديكة كار بكةم
دةمةويَ ثاييزي . تةواو دةبيَ الي دةميَنمةوة بؤ ئةوةي بتوامن يةك دوو فلس كؤ بكةمةوة

 .ساَليَكم لة كيس ضووة، بةآلم قةرةبووي دةكةمةوة. ديارة لة تؤرنؤ. داديَى بضمة قوتاخبانة
 .ـ بةو مةرجةي تا ئةودةم شةرِ هةَلناييسيَ

 ـ شةرِ؟
تةنيا ضةند . دوو ساَلة خةَلك وةك درِندان تيَك بةربوون و يةكرت دةكوذن. ـ بةَليَ، شةرِ

ثيَم واية . يةكيَكيان هةر ئةم وآلتةي خؤمان. وآلتيَك ماوة كة هيَشتا لة شةرِةكةوة نةطالون
هةنديَ دةيانةويَ مبانكة دذي هاوثةميانان و . ببويَرين طرين و خؤي ليَازؤر ناتوانني خؤمان ر

 .لة ريَطةيةك دةطةرِيَن بة طذ ئةَلمانييةكاندا بكةن لة داومان خبةن، هةنديَكيشيان
ئيَمة دةبيَ خؤ لة جةنطةكة وةردةين هةر لةبةر ئةوةي خةَلكةكة وايان ثيَ ... ـ ياني ئيَمة

 خؤشة؟
 .ـ ديارة من و تؤ نا

 .شيَقاقايةك دةكيَ
بؤ ضما خةَلكي ديكة، خةَلكي ئةم شارة و هةموو شار و طوندةكاني وآلت ـ ئةي ضي؟ 

 حةزيان ليَية بضنة شةرِيَ؟
زياتر ئةوانةي حةزيان ليَية بؤخؤيان . ـ نا، زؤرينةي خةَلك هةر حةزيان ليَ نيية بضنة شةرِ

 .ردةي وآلتنبةناو سةركياني ئةوانةي . ياني ئاغاكان. هةر توخين شةرِةكة ناكةون
 ـ ئةطةر ببيَتة جةنط تؤش دةضي؟
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. ثار كة من ضوومة ئةجنومةني ثيَداضوونةوة، طوتيان بؤ سةربازي نامب. ـ نا، ثيَم وا نيية
ئةمساَليش لة ثار باشرت نيم و .. ئةجنومةن راي خؤ وا دةربرِي كة من ناتوامن سةربازي بكةم

 .ش لةوة باشرت نامببة دَلنياييةوة ساَلي داديَ
 تؤ نةخؤشي؟

بةآلم بةرطةي شةرِ و تفةنطهةَلطرتن و رؤيشنت بة نيَو قورِ و ليتةدا . ـ نا، نةخؤش نيم
 .ناطرم

 .لة بةردةم دةباغخانةكة، وةختيَك خاَلؤزا ئيانكؤ ماآلواييم ليَ دةكا، نيوة شةو داهاتووة
 :دةَليَ

 . دةبينينةوةئيشةآل ديسان يةكرت. من سبةي بةرةو ئؤميدا دةكةومة ريَ. ـ دةي باشة
دةسيت بة دةستة ئاوساوةكةي مندا ديَينَ و لة تاريكييةكةي شةودا لة دةم ديوارةكانةوة لة 

 .ضاو ون دةبيَ
دةنطي . لةبةر دةرطا رادةوةستم و طويَ لة دةنطي دووركةوتنةوةي هةنطاوةكاني هةَلدةخةم

 .هةنطاويشي دةبرِيَتةوة
زرتة زةالم ليَي نوستوون و ثرخةيان رؤذةرِيَيةك  .لةسةر ثةجنةي ثيَ خؤم دةخزيَنمةوة ماَليَ

 .دةرِوا
 .دةخزيَمة نويَنةكةمةوة

* 
* 
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* 
لة . خاَلؤزا ئيانكؤ براتسكؤ وةك بة مين طوت، ضووةتة ئؤميدا و لةويَ باروبنةي خستووة

قةراغ ئاواييةوة، لة دةم ئةو جادةيةي دةضيَتة ئستاني كؤتز، خانووةكي دؤزيوةتةوة كة 
باخضةكةي، كة خاكيَكي سوور و مليين . بيناكةي، حةوشةيةكي ثانوبةرينة دةوراندةوري

خاَلؤزا شةوانة بضيَتة ئةطةر . هةية، ليَذايية تا دةطاتة بةستنة ثةرذينكراوةكةي ضؤمي
كة لةبةر تيشكي  بةرهةيوانيَ راوةسيتَ، ميَشوولة و بؤنة ناخؤشةكةي طؤل و زؤنطاوةكان

ؤني تاَلي شؤرِةبييةكان بة دةم شنةيةكةوة ديَ و تاوةكة كةسك دةضنةوة، لةطةلَ ب
ي ماَلةوة، هةر لة تةنطي ئيَوارةوة تا كةرِةي لة بةر ثةجنةرةكان. وةدةموضاوي دةكةويَ

 .بةياني بؤق سةريان لة ئاويَ هيَناوةتة دةريَ و لة خؤشيي مانط دةقرِيَنن
لة دةم دةرطا و ةسويَ، خاَلؤزام خانووةكة نؤذةن دةكاتةوة، قسآلو لة ديوارةكاني هةَلد

ثةجنةرةكان طولَ دةضةقيَينَ و دةضيَينَ، ثةرذينيان بؤ دروست دةكا و عةمبارةكة دةكاتة 
 .كارطةي ئاسنطةري

خوا دةزانيَ ضةندة نةرمونيان و بة . شةوانة دةضيَتة نيَو ديَ و لةطةلَ خةَلكةكةي دةبيَ
 .خؤشةويستييةوة دةياندويَينَ

يةكيَك دةمة طاسين دةباتة الي بؤيان تيذ بكاتةوة، ئةوي : دةكةنزؤر نابا خةَلك رووي تيَ 
 .تر شتيَكي بؤ دةبا بؤ ضاك بكاتةوة

كورِة هةر حةوت ساآلنةية و بة . ش الي خؤي بة شاطرد دةطريَكورِة ضكؤَلةكةي تزانتزؤ
خاَلؤزا ئيانكؤ، كة . هةموو تيين خؤيةوة زجنريةكةي بةردةم كارطةكةي ثيَ رادةكيَشريَ
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يت ناسك و ثةجنةي نازدارن، بةآلم شانوباهؤيةكي بةهيَز و تؤكمةي هةية و بةياني تا دةس
 .ئيَواريَ هةر خةريكي كوتك وةشاندنة

قؤلَ هةَلدةماَليَ بؤ ذنهيَنان و ئاخري لة طوندةكةي ئةوبةرةوة، . زطورتييةكةي زؤر ناخايةنيَ
 :لة ئةستاني كؤتز ئةوةي ليَي دةطةرِيَ دةدؤزيَتةوة

ناوي سيتزاية و منيش وةك . خاَلؤزا ئيانكؤ ذنيَكي رووطةشي تؤكمة و لةشساغة ذنةكةي
 ".زاخوشكة سيت"براكامن ثيَي دةَليَم هةموو خوشك و 

 .دةَليَي بووةتة شا، كة بووةتة ذني ئاسنطةريَك
 .ئيَواران بؤ سوعبةت و ضةنةليَدان لةطةلَ ذناني دةر و دراوسيَ ديَتة بةر دةرطا

 :ثيَيان دةَليَ
كار . خؤشي دةويَم و دةمالويَنيَتةوة. ـ ئيانكؤ ناهيََليَ بضمة بةر تاو و لة دةشيتَ كار بكةم

بةآلم هةر ئةمرِؤ و نا سبةي كاريَكي . و ثيشةم ئةوةية ضيَشت ليَ بنيَم و جلي بؤ بشؤم
كؤشيَك منداَلي حةزي ليَية هةرضؤنيَكي بيَ . ئةدي. منداَلم دةبيض: ديكةشم ليَ زياد دةبيَ

مين ثيَ ضيية؟ بة كةرم دةزانيَ؟ . ليَي طةرِيَ، با جاريَ ترش و ضةوةندةر خبوا. بؤ خبةمةوة
جا ددانة سثييةكاني كة دةَليَي دداني . بة سةري بابي لة يةك مندالَ زياتر ناهيََلم مبيبَ

 .حةيواني درِندةن لةطةلَ ئةو قسةيةدا دةردةخا
 .ورةكردن قووني خؤم بدرِيَنمبة منداَلطةـ من دةمةويَ بؤ خؤم بذيم، نةك 

خاَلؤزا ئيانكؤ كة عازةب بوو، هةر تؤزيَك سةري سووك بواية دةضوو خةريكي نيطاركيَشان 
دميةني . لة شارييةوة رةنط و كاغةز و ثةرِةمووض و قةَلةمي جؤراوجؤري كرِيبوو. دةبوو
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تةنانةت . وةماَلةكةي خؤيان و خانووي دةرودراوسيَكان و تةنانةت كارطةكةيشي كيَشابؤ
هةوَلي داوة . باي لة تووني كوورةكة دةداكورِةكةي تزانتزؤشي كيَشابؤوة كة خةريكبوو 

شيَوةي خوشكة سيتزاش بكيَشيَتةوة، بةآلم ذنةتيوة طوتوويةتي تاقةتي شيت واي نيية و، 
 :بةرةنطاري خاَلؤزا بؤتةوة و قسةي شكاندووة و طوتوويةتي

ي خؤتت ثيَ ئاقَلة؟ كاري ديكةت نيية بيكةي؟ بة خوا ـ ئةريَ تؤ خوا تؤ شيَت ني؟ يان
تؤش ميَشك وةك ميَشكي ئةو خةَلكةية و كار ناكا، بربِاي بربِ ميَردم ثيَ ئةطةر زانيبام 

بةآلم ئاخر ضؤمن زانيبا؟ هةرضي خةَلكي ئةم دنيايةية كة لة كار دةبنةوة شتيَك . نةدةكردي
ون يان ئةوثةرِةكةي دةضنة كؤآلنيَ و لةطةلَ دةر و دةخةنة بةر دَليان و سةر دةنيَنةوة و دةخة

هةر تؤي كة لة قوذبين ماَليَ دةخزيَي و سةرت لة  ئةوة. دادةنيشن بؤ قسةكردندراوسيَ 
ئاخرييةكةي لةسةر ئةو كتيَبانة ئةقلَ و هؤشت لةدةست دةدةي و شيَت . كتيَبان دةنيَي

دةتةويَ ثشتت كوورِ . نازامن ئاخر باشة ضيت لةو كتيَبانة دةست دةكةويَ؟ من. دةبي
... ئةو نيطاركيَشانةي: تازة بةوةندةش قايل نيية دةضيَتة سةر طيَلةطيَلةكةي ديكةبيَتةوة؟ 

ئاخر تؤخوا ثيَم بَليَن ئةو كارانة بؤضي دةبن و ض دةرديَكت ليَ دةرمان دةكةن؟ ثياوي باش، 
ةي سةير بكة تا و ئةوةندحةز دةكةي سةيري خانووةكةت بكةي، بضؤ لةبةر دةرطا راوةستة 

حةزت لة سةيري طؤل و شؤرِةبييةكانة، هةستة بضؤ سةر ئةو طردة و . القت وشك دةبن
جيَيةكي باش بدؤزةوة، تا هةناسةت لةبةر دةبرِيَ سةيري طؤل و زؤنط و شؤرِةبييةكان 

اني تا ئةي خواية، ئةي خواية، تؤ سةيري ئةو هةتيوة ئةسثيَوننةي تزانتزؤ، بةي... بكة
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تةنطةي نويَذي شيَوان ئةو جاشكةكةرةت لةو كارطةيةدا لةثيَش ضاوة، تيَر ناخؤي، هاتووي 
 كيَشييةوة؟ باشة ئاشقي كويَي بووي ثياو؟ئةو قةدوقةآلفةتة ناشرينةي لةسةر كاغةزيش دة

زياتر . ذناني ئاوةداني ماوةيةكي زؤر لةو نيطارانة ورد دةبنةوة كة خاَلؤزام كيَشاونيةوة
دةكةن، كة لةبةر كوورةي ئاسنطةرييةكةي سوور سوور هةَلطةرِاوة و  نةي تزانتزؤسةيري ويَ

 :شةآلَلي ئارةقة بووة و دةَليَن
ثيَي واية دةسيت بنيادةم . تؤ سةيري ئةو ئاطرة... ـ سوحبانةآل، هةر دةَليَي طياني لةبةرداية

 .بؤ بةريَ دةيسووتيَينَ
 :يَندراوسيَكان لؤمةي خوشكة سيت زا دةكةن و دةَل

ئةو . ميَردي ئاوا بؤ هةموو كةس هةَلناكةويَ. ـ شةق لة بةخيت خؤت هةَلمةدة سيت زا
 .توانايةكي هةية لةو ئامسانانةوة ثيَي دراوة

ضيي طري دةكةويَ ـ دةي دةَليَن لةسةر سةرمي دانيَم و هةَلوا هةَلواي ثيَ بكةم؟ ئاخر 
باي بيانفرؤشيَ و بة ثارةكةيان دانيشيَ ئةو كاغةزانة خةت خةت بكا؟ ديسان خؤ تواني

 .كآلويَكي لةو كآلوانة بؤ من كرِيباية كة خامنةكان لةسةرياني دةنيَن، دةمطوت باشة
 :خاَلؤزا طاَلتةي ثيَ دةكا و دةَليَ

كآلويَك، بةآلم من بؤيةم تؤ هيَنا ضونكة ئةهلي كآلولةسةركردن : خؤ هةر ئةوةت كةمةـ 
 . كضة شاري نةبووي. نةبووي

باشة بؤ نةمب؟ حةزم ليَية كآلو . وةك خامنةكان. ةمةويَ وةك كضة شارييةكان مبـ من د
 بؤ نةيكةم؟. لةسةر بكةم
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 .ـ ئةويشت دةبيَ
 ئةي باشة كةي؟." ئةويشت دةبيَ، ئةويشت دةبيَ: "ـ كةي؟ تؤ هةر دةَليَ

* 
* 
* 

اسؤليا و حةفتةي ثيَنج جةم ماماليطامان دةدةنيَ و ئةو شؤرباوةي ثيَي دةَليَن سووثي ف
 .ثيَنج شةممة و يةك شةممؤيان نامنان دةدةنيَ بة طؤشت و كةلةم و راطؤوة. نيسك

 :مؤتزاتؤ ئاغا بة هةرِوطيظةوة دةَليَ
هةقتان نيية بؤَلةبؤلَ بكةن و ثيَتان وابيَ . ـ ئيَوة لةو دامودةزطايةي مندا وةك شا دةذين

خانووةكةتان، خواردن و . ريَكةهةموو شتيَكتان باش و . بري لة خؤشبذيَويتان ناكةمةوة
 .سووتةمةنيتان هةمووي دابينة

وةك منداَليَك كة . كؤَليَك ثةرِؤوثاَليانةوة دةثيَضمبؤ ئةوةي قاضة رووتةكامن سرِ نةبن، لة 
كة دةمةويَ بضمة كؤآلن، ئةو جووتة كالةية لة ثيَ دةكةم كة لة . مةلؤتكةي دةكةن

 .ئاواييةوة لة طةلَ خؤمم هيَناون
توانيومة يةكيَك لةوانة ندة رؤذاني يةكشةممة لة خؤرِاوة بة شاردا طةرِاوم، بةو دواييانة ئةوة

 .بناسم كة هةر لة خؤوة خؤش رادةبويَرن و دَلخؤشن
 :ليَي ثرسيم

 ـ خةَلكي ديَي؟
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 .ـ نا، خةَلكي ناوةرِاسيت ثاريسم
 .ئيدي تةواو ببووينة دؤست. شاخؤشم قاقام كيَ. قاقايةكي كيَشا

 كيَ كار دةكةي؟ـ الي 
 .ـ الي مؤتزاتؤ

 رتت وةطري نةكةوت الي مبيَنييةوة؟بـ ئةوة لةو طووخؤرة سةطوسةطبا
 .ـ جا خؤ من نةمدةناسي، خاَلؤذمن مين بردة الي

جطة هةر ئاوا يةكرِيز ثرسياري ليَ دةكردم بةآلم . لة دةوري شار و الي طؤرِستانةكة طةرِاين
 .نةدركاند لةوةي حةزم ليَ بوو، هيضي ديكةم بؤ

لة نيَوةندي شار، ئةو جيَيةي دوو شةقامة طةورة بةردضنكراوةكان بة ثيادةرِيَيةكانيانةوة 
م لة مةيدانةكاني شةرِدا طؤرِ بة يةكرت دةبرِن، مؤنؤميَنيت ذةنةراَليَكي ليَية كة لة هيض كا

 .طؤرِ نةبووة
 .ئةو مؤنؤميَنتة بة يادي جةنابي ذةنةرالَ مانتؤ لةويَ دانراوة

ثيَم واية نة لةسةر ضواررِيَيان و نة لة ثيَش . لة ئاواييةكةي خؤمشان بينايةكي وا هةية
 .يان كليَسا، بةَلكو ريَك لةبةر دةرطاي ئيشثاش كاثراية قاميقاميقوتاخبانة و نة لة ثيَش 

بةآلم هةر طةنج بووة كة منداَلةكاني . ذنةكةشي هةر زيندووة. تةمةنةبةئيشثاش كاثرا زؤر 
تؤزة سامانيَكيشي هةبيَ، بةآلم ثاش مةرطي منداَلةكاني ئيدي تاقةتي ئةوةي . نمردوو

خزم و كةسةكة . هةر ئةوةندةي كار دةكرد لة برسان نةمريَ. نةما فلسيَكي بكاتة ديناريَك
هةنطةَلةكةي كة خةَلكي تؤرنؤن، ضةندي ضةند ساآلن داويان بؤ نايةوة و هةر رؤذة و 
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، كة ا ئةوةي لةسةر ضةند بستؤكة زةوييةك تووشي دادطايان كردطيَضةَليَكيان ثيَ كرد، ت
ثاش ئةو هةمووة بيَنة و بةردة و خةفةختواردنة نة بة نةسييب كاثرا بوو و نة لة قورِطي خزم 
و كةسةكةي ضووة خواريَ، بةَلكو ئاخرييةكةي وةك هةقي ثاريَزةر دايان بة ريكا ذيَرذسكؤ، 

ئيشثاش كاثرا بوو و لة هةمبةر دةستدريَذيي خزم و كةسة كة بة طياني ناخيَري ثاريَزةري 
 .طريتةكةي خؤي دةكردهيضوثووضةكةي بةرطريي لة بةرذةوةنديية رةواكاني بةر

خةَلك بة لة تؤرنؤ لةو شويَنةي جادة طةورةكة دةبرِيَتةوة و باخي طشيت دةست ثيَ دةكا، 
شان بة شاني رووسةكان بة طذ  يادي ئةو سةربازانةي لة دانووب ثةرِينةوة و لة ثالظيَنا

 .قؤشةني رووسةكاندا ضووبوونةوة، مؤنؤميَنتيَك و شتيَكي وةك طؤرِ دروست كراوة
 ئةوة ضيية؟: ئيشثاش كاثرا، كة ضاوي بة بيناكة كةوت، شاطةشكة بوو و ثرسيي

: ئةو كريَكارةي خةريك بوو خةزةلَ و طةآلي دةوروبةري بيناكةي طةسك دةدا، طوتي
 .ريَزطرتنة مؤنؤميَنيت

 ـ مؤنؤميَنت؟ دةي باشة، ئةوة بؤ ضي دةبيَ؟
لة جةنطي  2311ـ بؤ ئةوةية خةَلك ئةو سةربازانةيان هةر لة بري مبيَينَ كة ساَلي 

 .توركةكاندا كوذراون
 :قسةي سثوورةكة، كاري لة ئيشثاش كاثرا كرد و طوتي

دروست كردووة، بؤ ئةوةي ئةو كةواتة خةَلك ئةو بينا و ثةيكةرةيان بؤية ليَرة ـ دةي باشة، 
 ...كةسانةي سةردةمانيَك زيندوو بوون و دةميَكة مردوون، لةبري نةكريَن

 :ذنةكةي ليَي دةثرسيَ
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 ئةوة ديسان ض سةطوسةطبابيَتييةكت لة بن سةريداية؟ـ 
 .هةنديَ شتم بة زةيندا ديَ ئيرت... ـ ئةي ي ي

بةبيَ ئةوةي قسة لةطةلَ . ة ثارةبةشيَك لة زةوي و زارةكةشي كرد. بةرهةمةكةي فرؤشت
يةك كةسيش بكا، بليتيَكي كرِي و سواري شةمةندةفةر بوو و ضووة شاري، ضووة تؤرنتؤ و 
يةكيَك لةو كيَلنووس و بةردتاشانةي كارطةيان لة الي طؤرِستانةوةية و كيَل و مؤنؤميَنت و 

 :خاض و شيت وا دروست دةةن، دؤزييةوة و طوتي
 يَك بؤ من دروست بكةي؟ـ دةتواني مؤنؤميَنت

 ـ كيَتان مردووة؟
 .بؤخؤمم دةويَ. ـ كةسم نةمردووة

 ـ لة طؤرِستاني دادةنيَي؟
 .ـ نا، لة بةر دةرطاي ماَليَ

 :بةردتاشةكة واقي ورِ ما
 ـ لةبةردةم ماَليَ؟

 .ادة طةورةكةبةرةورِووي ج. لةبةردةرطاي خؤم. ـ بةَليَ
 مؤنؤميَنتت بؤضيية؟. ـ باشة

 .ة مردم، خةَلك لةبرييان بيَ من واتة ئيشثاش كاثرا لةو خانووةدا ذياومـ دةمةويَ ك
كاثرا . زؤري لةطةلَ بةردتاشةكة طوت و ضةنةي ليَ دا هةتا لةسةر نرخةكةي ريَك كةوتن

 .كريَكاري خؤي ضوونة ئاواييثرية، هةقدةسيت بةردتاشةكةي دا و لةطةلَ دوو 
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 ـ كوا ثةيكةرة؟: كاثرا ثرسيي
 .بيهيَنينة ئيَرةئةوةية  دةبيَ ضةند عارةبانةيةك ثةيدا بكةن بؤ. ةفةر دةيهيَننـ بة شةمةند

بةردة تاشراوةكاني ثةيكةرةكةي كة لة . كاثرا دوو عارةبانةي بةكريَ طرت و بردنية ويَستطة
سندووقي نابوون، طةيشنت و، كريَكار بة ثيَي طريَبةست لةبةر دةرطاي ماَلةكةي و 

كؤَلةكةيةكي بةرديين بةرز، كة هةَلؤيةكي . كة خستيانة سةر يةكرووبةرِووي جادة طةورة
مةفرةقي لةسةر نيشتووة و باَلي ليَك كردوونةوة و ئةم نووسراوةي خوارةوةشي بة ثييت 

 :ئاَلتوون لةسةر هةَلكؤَلراوة
 ئةم يادطارة، من واتة

 ئيشثاش كاثرا
 .دامناوة

 .بؤ ئةوةي خةَلك لةبريم نةكةن
 

بةآلم ئاخري . مةسةلةية كرديية هةرا و قةرةضي ئؤينيَك هةر مةثرسة ذنةكةي لةسةر ئةم
هاتة سةر ئةوةي كة ثرية ثياو تؤزيَك ئةقَلسووكة و ئةقَلي ثارسةنطي دةويَ و ئيرت ليَي 

 .برِييةوة
ني شةويَي لة قوذبين ماَليَ بة جيَ و بان كةوتووة و نا. ئيَستا ئيشثاش كاثرا زؤر نةخؤشة

ئيرت ثيَيةكي . نيش طياي زةردكراوي دةداتيَبةهارانان فاسؤلياي كوآل و ذنةكةي زستا. نيية



504 

 

حةذمةتي ضؤرِيَك شريي لةسةر دَلي بووةتة طريَ و دةستةوداويَين . لةسةر ليَوي طؤرِة
 :ذنةكةي دةبيَ، كة

 .ـ بؤ خاتري خوا ضؤرِيَك شريم بؤ بكرِة
 :ذنةكةي هةَلدةداتيَ

ئةودةمةي تني . دا و بريت لة تةنطانة نةدةكردةوةسةردةمانيَك شةش و بيَش ثيَتدا دةـ 
وطورِيَكت لةبةردا بوو، لة بري ئةوةي مانطايةك بؤخؤت بكرِي، ئةو كؤَلةكةيةت لةبةر 

دةي باشة، ئيَستا هةستة برِؤ ئةو قشقةرِةي لةسةر طؤرِةكةتت . دةرطاي ماَلةكةت ضةقاند
 .ة بضؤ قشقةرِةكةت بدؤشة دةيئةطةر حةزت لة شرية، هةستدةي ياآل، . داناوة، بيدؤشة

 :ئيشثاش ئاخيَك هةَلدةكيَشيَ و دةَليَ
من بة ملي شكاوم ئةوة دةمرم، بةآلم تا هةتاية ... ئةو ذنة هةر تيَ ناطا. ـ هيض تيَ ناطا

 .تيَطةيشيت؟ دةي باشة، ئيَستا هةستة برِؤ قومة شرييَكم بؤ ثةيدا بكة. خةَلك يادم دةكةن
 .سيت بضي قشقةرِةكة بدؤشيدةبيَ هة... ـ قشقةرِةكة

ئةم . هةرضؤنيَك بيَ، لة نيَوةندي طؤرِةثانةكةي شار، ثةيكةريَك بؤ ذةنةرالَ مانتؤ دانراوة
رةنطي مةيداني جةنطي بة خةونيش نةديتووة، لة بري ئةوة تا دلَ بةرِيَزة، هةر لة ذيانيدا 

بة  برِا كة ئيَستا دةخوازيَ لة ناوضةكةدا زةوي و زار و مَلك و دارستاني طةورةي ثيَ
 .ضةند جاريش كراوةتة ثةرلةمانتار و سةناتؤر. تؤرةمةكةي برِاوة

. بنةماَلةكةي، ثةيكةرةكةيان لة طؤرِةثاني شار داناوة، بؤ ئةوةي خةَلك لةبريي نةكةن
ريَبواران بة زةمحةت سةريَك بةرز دةكةنةوة تا سةيريَكي قةآلفةتة برؤنزي و رديَنة برؤنزي و 
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قشقةرِةكان كة ماندوو بوون هيَندةي لةم بةرةوة بفرِن بؤ ئةوبةر، . نطييةكةي بكةنمسيََلة جة
لةسةر سةلكي سةربازةكةي نيشتمان دةنيشنةوة و، بة جيقنةكةيان، قذة لوولةكةي سثي 

 .دةكةن
نيادةم لةبةر دةم ثةيكةرةكة دوو دووكان بة تةنيشت يةكةوةن، ميضةكةيان ئةوةندة نةويية ب

 .بردووة ؤشيان بؤ خاوةنشكؤهةست دةكا كرن
قذخورمايي ـية و فرؤشةرةكةي، كورِيَكي "تووتيية زيَرِينةكة"يةكيَكيان كتيَبفرؤشيي 

دريَذة دةَليَي دةيالغة، كة بةو دواييانة لة سايةي طةرِؤكييةكةمةوة لةطةَلي بوومةتة 
ري واشة قةَلةم و تةباشري و كاغةزي بةستةكراو و جا. ناوي هورمز نيسكؤلسكؤية. دؤست

 .دةكريَنةوة، كتيَبيش دةفرؤشيَ ةكة ثاييزان قوتاخبان
ئاغا تازةكةي من كة لة . ميَلوطؤشيَية" ضيَشيت جميَورفرؤشيي"دووكانةكةي ديكة 

شارةكةدا بة ثؤم نيَئاتا بةناوبانطةو لةسةر ثةجنةرةكاني و سةردةرانةي دةرطاكةي بة 
 :خةتيَكي طةورة نووسراوة

 دووكاني فريشتة                     
لة باغة كث و . شةو و رؤذ ليَي ناكاتةوة و دةَليَي هةورةكان دادةبيَذن. كرِيَوة دةكا
، لة كؤآلن و الكؤآلنان، لة دةشتودةر، بيَ ثسانةوة بةفر دةباريَ و وةك ابيَدةنطةكاند

 .فةرِشيَكي جار بة جار ئةستوورتر بيَ، ئاوا هةموو وآلت دادةثؤشيَ
كةيان لة درؤشكةخانةكاندا راطرتووة و زةنطوَلةكانيان دةرهيَناوة و لة ثةيتوونضي، درؤش

ارطينةكانيان خستوون و، يالَ و كلكي بارطينةكانيان بة قةيتاني رةنطاورِةنط لة ملي ب
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. خيَشك لة دةوري ثةيكةرةكةي خاوةنشكؤ ضاوةرِواني مشتةرين. خيَشكةكان بةستووة
، ثةيتوونضي كة جلوبةرطي ثةرِداريان لةبةرداية بؤ بارطني زةنطوَلةيان دةزرينطيَننةوة و

بة . ئةوةي لة سةرمان رةق نةبنةوة، دةستيان ليَك دةخشيَنن و ثيَيان لة عةرزي دةكوتن
مشتةرييان " فريشتة"و " تووتي"خيَشك و . دةطمةن يةكيَك لة مةيدانةكةدا رادةبريَ

 :دووكاندار ليَوي خؤيان دةكرؤذن و دةَليَن. نيية
لةويَدا دةرِزيَن و . خؤيان لة كةثرةكانيان خزاندووة. لة دةست ئةو طونديية سةطبابانة ـ ئةي

 . لة كؤآلنةكاندا ضؤلةكةكوذ ديار نيية. روو لة شار ناكةن
 :بةآلم ميَلؤ بيَخةمة و بةو قسانة بيَهيوا نابيَ

ةر بةراسيت ـ كيَ ضووزانيَ هةر ئيَستا لةو شارة طةورةيةدا يةكيَك لة طيانةآلدا نيية؟ ه
. ئةوثةرِي نةطبةتيية كة لة هةوايةكي ئاوا ناخؤشدا يةكيَكيش لة سةرمان رةق هةَلنةية

لةوانةية لة شويَنيَك منداَليَك شتيَك . ريَك ثةيدا هةر دةبيَ كة مؤميَك بكرِيَئاخري كرِيا
جا كة مرديش، خؤ . ئةطةر وابيَ، خؤ هةر دةمريَ و قسةي لةسةر نيية. نةخؤش بيَ

 .باوكةكةي هةر هيض نةبيَ مؤميَكي بؤ دادةطريسيَنندايكو
 .ـ دويَ شةويَ لة جةنطةَلةكاني باكوور شةمةندةفةر لة بةفر ضةقيوة

هةموو . و دارستاني دةوري ظيَديَ لة برسان هرووذميان هيَناوةتة شار طورطةكاني جةنطةلَ
 .ريَيةكان طرياون

 .ـ بضؤ بَليَ قاوةيةكم بؤ بيَنن
 .ميل تيادةي قاوةضي دووكاني هةَلطرتووة" فريشتة"فرؤشطاي  ريَك رووبةرِووي
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 .بة نيَوةرِاسيت طؤرِةثانةكةدا دةرِؤم و سةرم لة قاوةخانةكة دةنيَم
 .ـ كووثيَك قاوة بؤ جةنابي طؤشيَ

 :يةكيَك لة شاطرد قاوةضييةكان دةَليَ
 .ـ كورِة وةي بة ضاوان، هةر ئيَستا

 :ش شتةكانياندا داوة، بانط دةكاسةر ئةو ثةردةيةوة كة بة ثيَجا لة 
 .ـ قاوةيةكي جوان بؤ مامة ثؤم نيَئاتا

. جةنابي ميل تيادة وةها بة سةرسوورِمانةوة سةيرم دةكا، دةَليَي يةكةم جاريَيت دةمبيينَ
 .وةك بَليَي دويَنيَيش ديتوومي

 تؤ لة دووكاني فريشتة كار دةكةي؟. ـ راوةستة بزامن كورِي باش
 .ـ بةَليَ كاكة

 ـ بوويةتة شاطردي ثؤن نيَئاتا؟
 .ـ بةَليَ

 ـ ئةو موعجزةية كةي رووي داوة؟
 .ـ دويَينَ بةياني

 !!ـ عةج جايب
 .قاوةي ئاغاكةتت لةبري نةضيَ. ـ دةي باشة
 .ـ دَلنيا بة
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رِؤم و دةضمةوة نيَو دووكاني فريشتة، هةر وا بة سةرسوورِمانةوة سةيرم ميل تيادة هةتا دة
 .مةوةيةدةكا و ضاوي بة دوو

 :ئاغا ديسان ثيَم دةَليَ
كورِي . هةست دةكةم لةو بةرثشتويَنةمةوة جيَي شتيَك بةتاَلة. ـ ضيي نةماوة بؤ نيوةرِؤ

. ضاك بة و بة قةَلةمبازيَك خؤت بطةيةنة بةر ماَلي زةنبيل و ناني نيوةرِؤكةمم بؤ بيَنة
 .ةئاخنمبةآلم ئاطادار بة، خؤ دَلؤثيَكي برِذيَ، كات لة ثيَسيت سةري د

ريَطةبرِينيَكة، بةآلم ضوون و طةرِانةوة . ماَلي ئاغا ريَك لةوبةري شاريية و الي سكريؤشيتَ
 ضار ضيية؟

با و بؤران وةك ثةرِي باَلندة دةخموليَنيَتةوة و خؤم بة دار و .بةفر لة بن كالةكامندا كرتةي ديَ
لة قةثيَلكم دةنيَم كان، سةرم كة دةطةمة ضواررِيَيانة. ثةرذينانةوة دةطرم بؤ ئةوةي با نةمبا

 .و ثشت لة بايةكة دةكةم و ثاشةوثاش دةرِؤم
 .ـ دةستتان ماض دةكةم خاتوون، ئاغا ناردوومي بؤ ناني نيوةرِؤي

بؤ بةياني كة ملي خؤي دةشكاند، دةسيت لة . يوةرِؤ؟ طووي ضؤنيش دةخواـ ناني ن
نيوةرِؤ ثيَ بكرِة؟ دويَ شةويَش بة طريفاني نا بَليَ ئةوة دوو فلس و بضؤ ذةهري ماريَكي بؤ 

خؤ بة ملي شكا و . ملي شكاوي كةرِةي بةياني بوو كة لة مةخيانة و قومارخانة هاتةوة
هةر رؤحيشي . بؤ ئاوردوو لةو ماَلةدا نيية؟ ناطردةرِاني وردي دةزانيَ ضَلةثووشكةيةكيش 

ةثياوي هيضوثووضي بؤر. نة ئاطاي ليَية و نةدةيةويَ ئاطاشي ليَي بيَ. ئاطادار نيية
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ئةي . جا وةرة سةطباب دةنيَريَ و داواي بةخشش و دةستودياريشم ليَ دةكا. هةرضيوثةرضي
 .ياخوا دارِزيَي هةي ثياو

دوو كضؤَلةي بة نووكةنووكي . ئاغاذن هيَندة طرياوة ضاوي دةَليَي طؤمي خويَنة
 .ةقيوةزةنطبزرِكاوي بة باوةشةوةية و دةمولةوسيان شرياويية و لضيان داض

ياخوا تا . ـ ياآل دةي تؤزيَك ئةو جووتةم بؤ راذيَنة بةشكم خةوي خيَريان بيَ و تاويَك بنوون
 .خوا بيانكوذيَ هةر ناهيََلن تاويَك بسرةوم و ثشوويةك بدةم. قيامةتيَ سةر هةَلنةهيَننةوة

ديَنة  جا هةر دةَليَي لةوة ثيَش قةراريان لةطةلَ داناوم، هةر. كضةكان لة باوةش دةكةم
 .باوةشم، هةموو طيامن طواوي دةكةن

زوو بضؤ بة بةفر خؤت . ـ ئةي شةيتانينة، دةي باشة، ئيَستا تةواو خاويَن بوويتةوة
ئةي خؤزطة يةكةم . ها، ئةوة شانس و بةختة رووي تيَ كردووي ثيَت ناخؤش نةبيَ. بسرِةوة

بةختم دةبوو و  جار كة دايكم لة لةطةني دةخستم، طووي بةسةردا كردبام، شانس و
 .نةدةبوومة ذني ئةو ميَلؤطؤشة سةطبابة هيضوثووضة

بيلةكةي دةكاتةوة و، قاث و قاضاغ لةسةر هةر سةعاتةكة زةنطي نيوةرِؤ ليَ دةدا، ئاغا زةن
شةويَ كة بة تةنيَ ديَمةوة، زةنبيلة . ثيَشخانةكة ريز دةكا و دةست دةكا بة خواردن

  .بةتاَلةكة لةطةلَ خؤم ديَنمةوة
 .ي بةيانيبةجاري واية ثاش نيوةي شةويَ، يان بةرةر. اغا خؤي زؤر درةنط ديَتةوة ماَليَئ

كضيَكي قةَلةوةي تةرِوبرِي طؤشتنة و دةسيت . من لة ذوورةكةي زيناي كارةكةريان دةنووم
. طةورِةكة ضوار طاميَشي تيَداية. زياتر خةريكي طاميَشةكانة تا كاري ماَليَ. زل و خةثةن
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لة سايةي سةري . شن وةك قةيتةران و يةكيَكيان سثي سثيية وةك كولووي بةفرسيَيان رة
شريةكةيان بة : هةرضؤنيَك بيَ بةرِةي ماَلةكة لة ئاو دةرديَينَئةو طاميَشانةوةية كة ئاغةذن 

 .دةر و دراوسيَ دةفرؤشيَ
زينا كة وةك ثشيلة خةوي . نيوة شةوة، ئاغا بة ئةسثايي طؤشةي دةرطاكة دةكاتةوة

من ئةوةندةي بؤم دةكريَ هةولَ دةدةم خةوم . ووكة، دةردةثةرِيَ و دةرطاي ليَ هةَلدةطريَس
 .ليَ بكةويَ و هيض نةجووَليَم

 ـ ئةو هةتيوة ض دةكا؟ نوستووة؟
 .ـ وا خةوتووة، تؤثي ثيَوة نيَي هةَلناسيتَ

ن و دةبيَتة لة ثرِ دةرطا تةق و شةق ويَك دةكةو. بة سةري ثةجنةي ثيَ دةضيَتة دةريَئاغا 
 :ذني ئاغا هةرا دةكا و دةقيذيَينَ. قيامةت

ـ كورِة هةي طةماري بيَغريةت، ئةوة ديسان ضووبووية زط زينا؟ ئةوة ساَليَكة، لةوةتةي 
ضؤن دةتواني ئةو قةآلفةتة نازامن . ئةو دوو جاشكةم بووة، كار و ثيشةي هةموو شةوت بووة

 .زةبةالحةت راطري
كؤآلني ضؤل . ثانوبةرينة و خانووةكة لة نيَوةندي دروست كراوة حةوشةكةي ماَلي ئاغا زؤر

 .كة بةفر ريَطةي هاتوضؤي خةَلكي طرتووة، هةتا مةزراكاني دةرةوةي شار دةكشيَ
 :زينا لة تاريكيةكةدا ليَم دةثرسيَ

 ـ طويَت ليَية؟
 .ـ طويَم ليَية
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 .ـ ئيَرة مالَ نيية، شيَتخانةية
 ا دةكةي؟ـ لة كةيةوة كار بؤ ثؤن نيَئات

 .ـ دوو ساَلة
 ـ وةرِةز نةبووي؟

لةوانةية . بةآلم خؤَلي كويَ وةسةرخؤم بكةم؟ بضمة هةر جيَيةكي ديكة هةر واية. ـ بووم
 .لةوةش خراثرت بيَ

 ـ ئاغةذن ليَشت دةدا؟
 .ـ نا

 ـ بيَت و دةستت ليَ هةَليَنيَتةوة ض دةكةي؟
 .ـ ضاوي دةرديَنم

 .ليَفةكة هةتا بن ضةناطةي هةَلدةكيَشيَتليَك دةدا و خؤي طرمؤَلة دةكا و 
 .ضيي نةماوة رؤذ بيَتةوة. ئيدي دةبيَ بنووين: دةَليَ

لة تاريكايي ذوورةكةدا وةك مار  خةو،. هةولَ دةدةم، بةآلم ناتوامن... تيةح. خةوتن
لةم ديوارةوة تا . كة ثان و بةرينةتةخيت خةوة. ثيَش و دةضتةوة ثاشدةخوشيَ، ديَتة 

 .لة طؤشةيةكةوة من خؤم طرمؤَلة كردووة و لةويرتيش زينا. يكةيةديوارةكةي د
 خةوتووي؟: ـ دةثرسيَ

 .ـ نا
 .ـ منيش نةخةوتووم
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 .تاريكيي ذوورةكة تؤزيَك دةشكيَ. هةَلدةستم ثةردةكة الدةدةم
 .ذوورةكة بووةتة زةمهةرير. ـ لة دةرةوة هةوا ساردة

ة بن ثيَي ئةو ريَبوارةدا كة درةنطانيَك بةو حاَلةشةوة كرتةكرتي بةفرةكة ل. كؤآلن دوورة
سةطةل لة حةوشةكةدا دةخوليَنةوة و بة توورِةييةوة ثةالماري . دةضتةوة ماَليَ، دةبيستني
 .ئةوبةري ثةرذينةكة دةدةن

. سثي سثي. بةفرةكة كة دادةكا، كؤآلنةكة زؤر جوان دةبيَ. كؤآلنةكة لة بةفر داثؤشراوة
هةموو سةردةرانة و ثةرذينيَك كآلويَكي . ةدار دةكاتة سةريهةموو ماَليَك كآلويَك ريشؤَل

بةآلم بةفرةكة ليَي . درةخت لة بن باري ئةو سثياييةدا داديَنةوة. سثييان بةر دةكةويَ
ناكاتةوة خةَلك بة كؤآلنةكاندا دةست دةكةن بة هاتوضؤ و لة بن ثيَياندا بةفرةكة ثاكي و 

 .بيَطةردييةكةي ناميَينَ
 .ئازيزم، من ضارةرِةشت دةكةمبة قوربان، ـ 

 .كة رووناك دةبيَتةوة جلوبةرطم لةبةر دةكةم و دةضمة طةورِ
جاري جاران بؤطةني دةباغخانة و ثيَستة و ضةرمي نيَو تيَذاوم ليَ دةهات، ئيَستا بؤطةني 

 .طةورِ و كةمرة
 ةكةورخبوتةنيا لة فرؤشطاي فريشتة، لة نيَو ئةو شتة جؤراوجؤرانةدا كة دةيانفرؤشني، 

 .كة هةر بؤنيان نيية جاوتابووت و . بؤنيَكي خؤشي هةية
طادؤشي . ئاخورِةكةيان ثرِ دةكةم لة يؤجنة. مانطاكان رنةك دةكةم. دةماَلم طةورِةكة

 .شريةكان دةبةمة بةر دةسيت زينا بؤ ئةوةي بيَ و بياندؤشيَ
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. ردةست بكةويَ دةيبةنضيان وةبة. لة طةرِةكي خواثيَداواني شار، شةو نيية ماَليَك نةبرِن
لةبةر دز، دةَليَي هاتوهةراكةي  شار. تاآلنكراوان هيضيان بؤ ناميَنيَتةوة كة لةبةري بكةن

 .رؤماية
 :زينا وةك ئامؤذطاري ثيَم دةَليَ

ئةودةم تا دةمري . دةتطرن دارت لة قوونيَ دةبرِن ها. زانـ دارية، نةضي ببيتة دةسكيسي د
 .دةبيَ لة زينداندا بي

هاتووم كار بكةم و يةك دوو قةرةثوولَ كؤ . نةهاتوومةتة شاري بؤ دزيكردنـ من 
 .بكةمةوة

ياني بؤية هاتووية الي ميَلؤطؤشيَ؟ هةي خوا خيَرت ... ـ ثوولَ كؤ بكةيةوة؟ حةي حةي
 .بنووسيَ

 ـ ياني بةراتةكةم دةخوا و نامداتيَ؟
سارد بة سةر سينةمدا  هةست دةكةم ماريَكي. زينا شانيَك هةَلدةتةكيَينَ و هيضي دي

 .دةخوشيَ
 .ئاخر من نةهاتووم بيَ هةق و بةرات كاري خؤرِايي بكةم. ـ دةبيَ ليَم روون بيَتةوة

جاو، ئةو مؤم، : لة فرؤشطةي فريشتة هةرضي كةرستةي كفن و دفين مردوانة هةية
 جلوبةرطانةي بة هةزار زةمحةت لة جلوبةرطي رزيو دووراون و تاويَكيش ضيية بة بةري

كةوشي تيَككراوة بة ذمارةي جياواز كة تةخيت بين و ثاشنةكةي لة بنيادةمةوة خؤ ناطرن، 
 .هةويري كاغةز دروست كراوة
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تؤثة جاوة سثييةكان و جاوي . تابووتةكان لة بنةباني دووكانيَ لةسةر يةك كةَلةكة كراون
زةبي مبريَ، جاوي تابووتي ئةو كضةي بة عا. رةش هةر شةقَليان نةشكاوة و لة قةفةزةكاندان

 .رةشي تيَوةدةثيَضن
. تاقة شتيَكي بريي ليَ ناكاتةوة ضةنةليَدانة. ـ مشتةريي داماو خةمي دنياي لةسةر دَلة

ثةلةيةتي خيَرا تةرمةكة لة ماَليَ . هةرضي ثيَي بَليَن دةيدا و دةرِوا بةدواي نةطبةتييةكةيدا
. ضاوترووكاندنيَكدا بيشؤي و بينيَذي دةبيَ لةضةندي ئازيزيشت بيَ، كة مرد، . بةرنة دةريَ

 .تةرمي مردوو نابيَ مةحتةل بكريَ، بةتايبةتي هاوينان كة سةعاتيَك نابا بؤطةن دةبيَ
 بؤ هاتية كةلةمشةوة كة بيَم كار بؤ طؤشيَ بكةم؟ـ كاك هورمز، ئةو رؤذة 

وتي يان ـ يةكةم ئةو هورمز و كا هورمزة بةالوة بينَ و وةك هةموو خةَلك بانطم بكة تو
 .كاك تووتي

 .ـ ئاخر تووتي ناوي دووكانةكةتة
ووان ثيَم هةم. من هةر ناوي خؤمم لةسةر دووكانةكةم داناوة و برِيومةتةوة. ـ زؤر باشة

 .دةَليَن تووتي، تؤش بانطم بكة تووتي
 ؟بيَمة ببمة شاطردي طؤشيَ! كاك تووتيـ بؤضي ختوورةت خستة دَلم 

 .ي دةباغي باشرتةـ ضونكة شاطرديَتيي ئةو لة هي
 .زينام ليَ بووةتة خامنةخان. ـ دةي جا ئيَستا دةبيَ طاميَش تاقةت بكةم

كة ريَطةكان طرياون لة فرؤشطا هيض  هةتا بةهاريَ. ـ دةي ضيية، طاميَش تاقةت بكة
ليَرة . كاريَكت نيية و دةبيَ لةبةردةم تابووتاندا دانيشي و دةست لةسةر دةست دابنيَي



515 

 

ئةطةر ثؤن نيَئاتا ضووباية لة ئةسكةندةريية دووكاني . يان نيية بؤ مردنخةَلك هيض ثةلة
 .كردباوة بازارِي طةرمرت دةبوو

 ـ بؤ؟ ياني شاري ئةسكةندةريية ليَرة طةورةترة؟
زؤربةيان بةهاران و . لة ئةسكةندةريية دةست لةسةر هةركةس دانيَي، طرانةتايةتيبةآلم . نا

 .ايي سالَ رؤذ نيية يةك دووانيَكيان نةمرنثاييزان دةمرن، بةآلم لة دريَذ
 .ـ ليَرةش طرانةتا كةم نيية

يةكةم، دةوراندةوري خانووةكاني ئيَرة باخ و . بةآلم نةك بة قةد ئةسكةندةريية. ـ راستة
جطة لةوةش، خةَلكةكةشي كاريان بة . خواردني خةَلك تؤزيَك باشرتة: باخضةية، دووةم

هةر دةَليَي دةترسن . ةو سالَ ضاويان بة ديَرِيَك كتيَب ناكةويَكتيَب و خويَندنةوة نيية و ساَل
 .نةكا كتيَبةكة ببيَتة ضقلَ و لة ضاويان رؤ بضيَ و بيتةقيَينَ
 :تاويَك خةيالَ هةَليدةطريَ و لة ثرِ توورِةييةكةي دةتةقيَتةوة

َليَكة تا ئةوة سا. طةمذةخانةيةتةح لةو كاوالشة، لةو كاذيَرة ثيسة، ئيَرة شار نيية، ـ 
 ...ئةي لةو كاوالشة، لةو كاوالشة ثيس و ثؤخَلة. ئيَستا كتيَبيَكم ثيَ نةفرؤشراوة

زؤرم حةز ليَ بوو كتيَيب ليَ وةرطرم، بةآلم كةي توانيبام بيخويَنمةوة؟ ئةطةر ميَلؤطؤشيَ 
 .بريازم دةكامببيينَ كتيَب دةخويَنمةوة، 

داواي بةراتةكةمي ليَ دةكةم،  وةختيَك. ئاخري فريشتةش هيضي بؤ ناميَنيَتةوة
 :دةخيلةكةي دةردةكيَشيَ و دةَليَ

 ....وةختايةك كةس نايةويَ مبريَ... ـ وةرة سةيري بكة، ئةطةر ثاثاسيةكي تيَدابوو
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، حةوت دراوي شني كة طؤشةكانيان بة ثةرِي كاغةز ثيَكةوة Poliحةوت ثؤلي
ةكةيةكم طريَ داون و لة بن وة، لة توورةنووسيَنراونةوة و جوان و زةريف نوشتاونةت

ئةو ثارةية بةرهةمي ئةو هةمووة رؤذة  .كراسةكةم لةسةر سينطمم قايم كردوون
لة دةباغخانة كة . بؤ ئةم ثارةية، ساَليَكي رةبةق بؤ بابي خؤم ئاقلَ بووم. طيانكةنشتةية

ض كرد نينؤكةكامني هةَلوةراند و ثيَسيت دةستمي سووتاند و ثةجنةكامني وةك سريمة ضرضولؤ
. هةر باش بوو. و ثاش ضوار مانط طيانكةنشيت، هةر ئةو دوو ثؤليية دةسيت ماض كردم

 .بايي ثيَنج ثؤليي ديكةش كارم بؤ جةنابي بانيكا ظؤرتةيان كرد
بانيكا كابرايةكي مل . شتومةكفرؤشةكةي بانيكا لة تةنيشت دةباغخانةكةوة بوو

نا خواية، . هةبوو، لة كةس نةدةضوو ريشين ئةمسةر بوو، كة تةنيا عةيبيَكيئةستووري 
بةروانكةيةكي سةوزي دةبةست و بةو الق و . زماني ثسك بوو: عةيبيَكي ديكةشي هةبوو

هةر دةتطوت بة ضيَوشةق . لةتةرة طيَرِةوة بةردةوام لةبةر دووكانةكة دةهات  و دةضوو
ديَهاتييةكان  خويَ و بةردةخويَ و مؤم و طوريس و ثةت و جاري واش بوو قريي بة. دةرِوا

 .قريةكة، لة ضةلةنطيَكي طةورةدا و لةدةم دةرطاوة لة بةر تاوةكة دةبريسكاوة. دةفرؤشت
لة ضاو راكةرِاكي دةباغخانة، ئةو وردكة . فكري كردةوة من راطريَضونكة شاطردي نةبوو، 

َلم لة بري ئةوةي ثيَستةي خاو لةسةر كؤ. كارةي بؤ بانيكام دةكرد، هةر لة رابواردن دةضوو
ي خبةم و دوو حةفتة دواتر دةريبيَنمةوة و ةدابنيَم و بيبةمة ذيَرزةمينةكة و لة كؤلي تيذاوةك

بيبةمة بةر تاو و لةسةر تةنافةكة هةَليخةم، لة بري ئةوةي ثيَسيت لة تيذاودا خووساو بة 
 تةرِ مب، لةبري ئةوةي بؤطةنة منكاردةك خاويَن بكةمةوة و بةردةوام تا مؤخي ئيَسقا
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يَنةرةكة تيَكةآلوي طؤشت و خويَنم بيَ، لةبري هةموو ئةو شتانة، دةبوو تا تاريكان خنك
دادةهات، لةبةر دووكانةكة راوةستم و تةشك و داويَين طوندييةكان بطرم و جا ثيَيان خؤش 

 .بيانبةمة دووكانةكةوةبيَ يان ناخؤش، 
 .انباييرتينكانةكاني ئةوبةر هةرزئيَمة لة دوو. ـ لة ئيَمة بكرِن هاووآلتي

 .دووكانةكاني ئةوبةريش كة هةر وايان دةكرد، دَليان ليَمان نةديَشا
ثيَم وابوو جؤريَك رابواردنة و درؤنةبيَ هةر بة . ئةطةر راستيت دةويَ، ئةوة هةر كار نةبوو

 .طاَلتةو ثيَكةنينيشةوة رامدةثةرِاند
وو رؤذيَ لة دووكانيَ ناخؤشرتين بةشةكةي، ئةو بةردةخويَ طةورانة بوون كة دةبوو هةم

بيانهيَنمة دةريَ و لة ثيادةرِيَيةكة بة ديواريانةوة هةَلثةسيَرم و شةويَ يةك يةك بيانبةمةوة 
من . ناخؤشييةكي ديكةش، ضةلةنطة قريةكة بوو. ذووريَ و لة طؤشةيةك هةَليانضنمةوة

امنةوة كة هةَلماندةطرت، قرضة لة ئيَسق. اليةكيم دةطرت و ئاغاكةم اليةكةي ديكةي
 .بة هةر نةطبةتييةك بواية رامدةثةرِاند... ئيرت كارة و دةبوو بكريَ ودةهات، 

كة و لةطةلَ باوكي دةتطوت سيَويَ. ئاغا كورِيذطةيةكي هةبوو، كة ئةويش ناوي بانيكا بوو
. سةرزليَكي رةقةَلة و ئةمسةر بوو، لة بةشةري خواي نةدةضوو و ثسكيش بوو. لةتت كردووة
باوكةش لة خؤشيي ئةو . ة ثارسةنطم دةنا، لة قووتووي هيض عةتاريَكدا نةبووجنيَوي واي ل

مين ليَقةوماويش دةبوو ئيَواريَ تا ماَليَ لة قةآلندؤمشي . زمانثاراوييةي شاطةشكة دةبوو
ئةو جادة طةورةيةي دةكريَ بَليَم ريَك نيوةي شاري طرتبوو، بربِم و فةرخةئاغا بكةم و 

 .ةرابةرمةوة نيَو كؤشك و س
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 .ئاخ، بريا رؤذيَك ئاوا بردبامة طؤرِستان، جا ضةند بةكةيف دةبووم
* 
* 
* 

  ...طومت طؤرِستان
هةرضي طؤرِستاني لة ذيامندا ديتوومة . طؤرِستانةكة لة الي رؤذئاواي شارةوة لةسةر طرديَكة

تابووت لة كةليَنيَكي طؤرِ و  ئةوائةطةر ضاوي مردووةكان زيندوو بواية . لة سةر طردان بووة
وةسةريان كردوون و ئةو طيايةرِا كة لةسةريان شني بووةتةوة، دةيانتواني  و ئةو طَلةوة كة

 .سةيري شار و خانوو و كؤآلن و خةَلك و باغ و باخضةكان بكةن
هةولَ بدة ضةندي دةتواني ضيَذ لة ضاو و بيناييت كةواتة . ـ ضاوي مردوو زيندوو نابيَ

 .وةرطرة
 .ت، خةريكم هةولَ دةدةمـ ئةدي بة طياني دايك

 .طؤرِستانةكةدا طةرِاينمن و كاك تووتي بةدةم ثياسةيةكةوة بة هةموو  دوانيوةرِؤرؤذيَك 
وتييةي ئيَمة كة تابلؤ و قةَلةم دةفرؤشيَ و ضاوةرِيَية قةساب و كاسبكار كة لةم ئةو كاك تو

روسةمةرةترين شارةدا هيضي بةالي كتيَبدا ناضن، خةَلك كتيَب بكرِن، يةكيَك لة سةي
 .كةسةكاني دنيا

تؤخوا وةرة سةير، ئةو دةوَلةمةندانة ثاش مردنيش بة زةبري ثارة و ثيَطةكةيان، : ثيَي طومت
لة طؤرِستانةكةشدا، طؤرِةكةي خؤيان وةك كؤشك . َلكدا بسثةيَنندةيانةويَ خؤيان بةسةر خة
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ئةو طَلةدا نوستوون، لة ئةوانةي لة بن . و بارةطا بة كةرثووض و مةرِمةرِ دةرِازيَننةوة
زيرِينةكانيانةوة  تابووتي ئاسنيندا دةرِزيَن و دةثويَن و دةبنةوة طلَ، بةآلم خاضةكان بة ثيتة

رادةسثيَرن تاجة طوَلينةي قورقومشيين وا بة . هةروا ناوةكانيان بة ضاوي خةَلكدا دةكةن
، من هيض كةيفم بة تف. كيَلةكانيانةوة هةَلواسن، كة هيض كات نةذاكيَن و هةَلنةوةرن

 .طؤرِستان ناية
 .ـ كةواتة وا باشرت بوو ضووباينة كةناري ظيَديَئا كاك تووتي، يان دارستانةكة

 .ـ جاريَكي دي دةضينة ئةويَ
لة راستيدا كؤشكيَكي طةورة بوو كة ضةند بنيادةمي . لةبةر طؤرِيَكي زؤر طةورة راوةستاين

ئةو كؤشكةي لة مةرِمةرِي سثي دروست كرابوو،  لةبةردةم. زيندوو دةيانتواني تيَيدا بذين
لةسةر . سةري باَلةكاني شكابوون. انابوو كة سةري بةردابؤوة و دةطريادفريشتةيةكيان 

ضاوة . كؤَلةكةيةكي طةورة داياننابوو، كة ياني ئةوة لة ئامسانةوة ديَ بنيشيَ
. كورت دانرابوو مةرِمةرِييةكاني لة سةري نيوةثةيكةرةكة برِيبوو كة سةر ثايةيةكي

ثةيكةرة نيوقةدةكة لة . تةخيت عةرزةكةش. ثةيكةرةكة لة مةرِ مةرِ دروست كرابوو
مةفرةق بوو و ثياويَك بوو كة قةآلفةتيَكي شيَلطري بةآلم ذاكا و بزرِكاو و مسيََلي باريك و 

 .رديَنيَكي كورتي هةبوو
هةموو مَلكةكاني دةم زيَ لة مريطؤالي الي خؤمان . ـ ئةمة ثةيكةري ئاميَديَيؤ كاراكة

شؤرِشةكةي ... ـدا خةَلكيَكي زؤري بةدةسيت خؤي كوشت2091لة . هيي ئةو بوو
 ـت لةبرية؟2091
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 .ئةودةم ئيدي طةورة ببووم و دةمفامي. ـ لةبريمة
لة مريطواال، طوندةكةي ئيَمة، خةَلك ئةوةندة لة . ـ هةر هةموو مةملةكةت راثةرِيبوو

لة هةموو . ان دةترسان، ثيَيان وابوو وا باشرتة تؤزيَك سةبر بطرنئاغا و نؤكةر و جةندرمةك
خةَلكةكة دةيانويست . ناوضةيةك عةمبارةكاني ئاغاواتيان سووتاندبوو لة مريَطواال نةبيَ

دةسيت خؤي ئاغا : ئيدي وابوو نةطبةتي بةرؤكي طرتن. لة دةرفةتيَكدا بريي خؤيان بكةنةوة
هةر ئةو جانةوةرةي ليَرة . ةَلماَلي و طورزي خؤي وةشاندرةثيَش خست و زووتر قؤَلي ليَ ه

لةشكري هةَلطرت و . لة بةردةمتة و كؤتةَلة ضةثةَلةكةيان لة برؤنز بؤ دروست كردووة
سةربازةكاني دةستة دةستة كرد و . ثاريَزطار زؤر شيت بة قسة دةكرد. هيَناية سةريان

فةرماندةي سةربازةكان مالزميَك  .يَزنو ذيان و عةمبارةكاني بثار فةرماني ثيَ كردن مالَ
دةي باشة، ئيَستا خؤت دةتواني بيهيَنيية ثيَش ضاوت ض . بوو، كة دةبووة خوشكةزاي ئاغا

كةيفي دَلي خالَ و خوشكةزا بة خةياَليَكي ئاسوودةوة دةستيان ثيَ كرد و بة : رووي دا
طوندييةك بةرازيَكي لة  طواية. خؤيان تيَ كةوتن و دةستيان كرد بة تؤقاندني طوندييةكان

لةوانةية كوودةَلةكةي تيَكةَلي رةوة . ئاغا دزيبوو، ئاغا ئةوةي كردة كراسةكةي عومسان
ضونكة نة . دبيَتيانراخؤيان خوطوند بووبيَ يان هةر سةربازةكان  سيَسةد سةرييةكةي  بةراز

اوانةي نيَو خؤ ئةو دام. كةس تةماحي خواردني ئةواني هةبوو، نة لة  الي عةمبارةكانيش
سةربازخانةكانيش، ئةوةندةي بةرثرسةكانيان بري لة تفةنط و فيشةكيان دةكةنةوة، بري لة 

. طوندي راثةرِيبوون و زيانيان ليَ دابوو. ئاغا دةسيت هةَلنةدةطرت. خواردنيان ناكةنةوة
يةك بة يةك ماَلةكانيان بثشكنن و ضيي بيَضووة بةرازيان دي، هةي  رافةرماني دا ضةكد
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وةك قةرةبووي خةسار، بيَضووة بةرازي . يَي ليَ بكةن و بيهيَننة حةوشةي ماَلي ئاغاد
طوتي . تازة بةوةندةش دانةكةوت. هةموو ئاواييةكةيان كؤ كردةوة دةستيان بةسةردا طرتن

ئةطةر . طوندييةكان دةرطاي عةمبارةكانيان شكاندووة و ضيي دانةويََلة و خةلةية بردوويانة
ي طونديي داماو. َلي راثةرِينةكة وشكةساَلي بةروبووي هةمووي سووتاندبوولة بريت بيَ سا

نةدار بؤ ثةيداكردني لويَضيَ دانةويََلة طا و زةوييةكةيانيان فرؤشت بةشكم زطي ذن و 
يان ديت سةطباب فةرماني دا لة هةرجيَيةك خةلة دانةويََلة. منداَلةكةياني ثيَ تيَر بكةن

ةك دوو توورةكة ئاردة طةمنةشامييةش خؤش نةبوو كة ضةند تةنانةت لةو ي. زةوتي بكةن
ضةكدار شةو و رؤذ بة تفةنطي . طوندييةك توانيبوويان تا ئةودةم وةك ضاوي خؤيان بيثاريَزن

 . ئيرت نة دةكرا جبووَليَ و نة هةنطاويَك بنيَي. بة ئاواييدا دةطةرِان ثرِ و لةسةرثيَ
ني دةوروبةردا دةستيان كرد بة شؤرِشةكة تةواو سةركوت كرا، لة طوندةكا

ئاميَديَيؤ كاراك دةسيت لة كةلةكةي نابوو و سةيري . بيَسةروشويَنكردني راثةرِيوةكان
بةآلم ئةودةم ليَي . خةرواريَك طَلدا سةري ناوةتةوةسةيري بكة ئيَستاش ئةوة لة بن . دةكرد

. وةدووي خؤي دةدا سوار دةبوو و بة ئاواييدا دةطةرِا و سةرباز و خوشكةزا مالزمةكةشي
لة خةَلكي وةذوور دةكةوت و هةر وا  . بة حةوت ترييَكةوة دةضووة نيَو حةوشةي خةَلك

لة حةفتةيةكدا خوا بزانيَ . هةرِةمةكي هةركةسي وةبةردةست كةوتباية تةقةي ليَ دةكرد
كة لة ثياوكوشنت وةرِةز بوو و ثيَي وابوو خةَلكةكةي وا . خويَين ضةند كةسي رشت

ووة ئيدي ثةندي ليَ وةرطرن و لةمةودوا يةكسةر بضنة ذيَر ركيَفييةوة، وازي لة تؤقاند
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 قاميقاميبة تيَهةَلدان و فةالقةكردن و جةرِةبابةدان و ناردني خةَلك بؤ كوشتار هيَنا و 
 .بةدةستبةسرتاوي قايل بوو

 :تووتي هةناسةيةكي هيَنايةوة بةرخؤي و طوتي
جار و بارة ديَمة ... ايكة داماوةكةي من كرد و كوشيتـ هةر ئةو خويَرِييةش تةقةي لة د

جا . ئيَمة بؤ ئةوةي تفيَك لة طؤرِةكةي بكةم، بةآلم هةر جاريَكي ديَم، دَلم توند دةبيَ
 .فايدةي ضي؟ تفةكةم دةكةويَتة سةر ئةو شيناوةردةي كة هيض تاوانيَكيان نيية

 .طؤرِستانةكة زؤر طةورة بوو
نايةكي شيين وةك شووشةي ليَ بوو، كة لةبةر تيشكي لة سةر لووتكةي طردةكة بي

 .ئةو بيناية لة شارييشةوة لة نيَو درةختة ئةقاقيا و بووزةكاندا ديارة. تاوةكةدا دةدرةوشاوة
 .لة طردةكة بةرةو بينا شينةكة وةسةر دةكةوين

رطاي بزنةريَيةكيشيان بة نيَوان ثةرذينةكان و دة. بة ثةرذينيَك دةوري بيناكةيان طرتبوو
ئةمبةروئةوبةري جادةكة هةموو طولَ . ردبؤوة، كة وردةبةردي سثي دايانرِشتبووطؤرِةكةدا ك

 .زستانان ذاكاو و خةمبار و بةهاران طةش و ليَوبةثيَكةنني. بوو
ي بنةباني هةر هةموو بة ديوار. لة ثشت ديوارة شووشةييةكةوة سةيري نيَو طؤرِةكةمان كرد

ويَنةكةي هيي ئةو . ضوارضيَوةيةكي طرانبايي طريابووويَنةيةك داثؤشرابوو كة لة 
برؤي . بيست ساآلن دةبوو. طةجنيَكي جوان و ذيكةَلة. زؤر طةنج بوو. خواليَخؤشبووة بوو

 :لةسةر ويَنةكةوة نووسيبوويان. باريكو كةواني بوو و تازة خةتي ليَ دابوو
 



523 

 

 كالني كاتالني بازاك
 تيذتيَثةرِبةردئةستيَرةيةكي 

 دةركةوت
 درةوشاوة و
 نةبةدي بوو

 ...رؤح، جةستةي كوشت
 

 :كاك تووتي بؤي روون كردمةوة
هةر ئةو دةرماخنانةيةي  .وو كة رووبةرِووي دووكانةكةمانةـ كورِي ئةو دةرمانفرؤشة ب

 .ثيَرارةكة لة بانيذةي ماَلةكةيانةوة خؤي هةَلداشتة نيَو كؤآلنيَ". بووك"تةنيشت دووكاني 
جووتيَك بيناي دوو نهؤمي " فرشتة"و فرؤشطةي " وتيية زيَرِينةكةتو"ريَك رووبةرِووي 

يةكيَك لةو بينايانة درةماخنانةي . شتيَك كة لة شارةدا زؤر بة دةطمةن بةدي دةكريَ. هةن
كة هةر لة كةرِةي بةيانييةوة تا نيوةشةويَ " بووك"كاتالني بازاكة، يةكيَكيشيان فرؤشطاي 

 .كراوةية
ئةو دوو براية لة هيض . براي ميَلؤطؤشيَي ئاغاي من: يَ طؤشيَيةفرؤشطاكة هيي ئاتاناز

ميَلؤ تابووت و مؤم و جاو و كفن دةفرؤشيَ، . شتيَكدا وةك يةك ناضن و ضاو ليَك ناكةن
تؤرِ و تارا و ثيَآلوي سثي و جلوبةرطي دووراوي : ئاتانازيَ ئةو شتانةي بؤ بووك ثيَويسنت

ي و فشيةكةيان دةستكاري دةكريَ، ئةويش هةر لةويَ بووك، كة لة كاتي فرؤشتنيَدا تةنط
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قوذبنيَكةوة كة بةردةوام دوو كض تيَيدا دانيشتوون و دةست بة لة ثشت دووكانةكةوة لة 
 .دةرزي و مقةست ئامادةن

 .فرؤشطاكة زياتر لة وةرزي ثاييزاندا ثارووي لة رؤنداية
 .دةكا لة طوندان كة طةمنةشامي هةَلطريايةوة، زةماوةند دةست ثيَ

كة شريتيَكي زيَرِينيان وةك نيشان لة يةخةي سةَلتةكةيان " بووك"فرؤشةرةكاني دووكاني 
داوة، بةياني هةتا شةو لةبةردةم فرؤشطاكة رادةوةسنت و فةرمووي طوندييةكان دةكةن 

دةكةونة قؤمشةيي و طاَلتةكردن و سةر دةخةنة سةر ثريةذنيَك جاري واشة . شتيان ليَ بكرِن
انةكة راوةستاوة و ضاوي برِيوةتة كةلوثةلةكان و بريةوةرييةكاني دةمي ردةم جاخمكة لةبة

لة ثشت شووشةكةوة دانراوة و وةك ( مانكةن)ذنةطةضينةيةك. الويَتيي ليَ زيندوو بوونةتةوة
لةطةلَ تيَثةرِيين كاتدا  .بووكيَك، كة هةرطيز ناضيَتة ماَلي زاوا. بووكان رازيَنراوةتةوة

 .ذاوة و هةتاو ليَوة رةنطكراوةكاني هةَلبزرِكاندووةدةموضاوي ضرِ
 .ثيآَلوي سثي و تاج و تارامشان هةية. ـ فةرموو وةرة ذووريَ كضؤَلة طيان

: وةك باراني بةهاريَ جنيَويان بؤ دةباريَينَثريةذن كة بة شةلةشةل دوور دةكةويَتةوة، 
 .و خيَر نةبينن ياخوا دةنطتان وةبن حةوت بةردان بكةويَ. عةمرتان نةميَينَ

 :خاوةن فرؤشطاي بووك دةبؤَليَينَ
من كةلوثةلي بووكان دةفرؤشم و ئةويش . ـ بةخوا بازارِي ميَلؤي برام لة هيي من طةرمرتة

 .خؤ ئيَستا خةَلك ئةوةندةي دةمرن، ئةوةندة زةماوةند ناكةن... شتومةكي مردووان
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ةر ضوار كليَساي شار بةردةوام قةشةكاني ه. هةر بةراسيت، ماوةيةكة مردن زؤر زؤر بووة
زؤربةشيان . ثيَيان ناكريَ سةري خؤيان خبوريَنن و بة مردوو ناشتينَ راناطةنلة تةَلقينن و 
لة خوارووي شار ــ ضونكة ريَك نيوةي شار كةوتووةتة شيوةكةوة ـ هةموو . منداَلن دةمرن

ش كة نيشتةوة لة ئاوةكةساَليَ بةهاران ضؤمةكة هةَلدةسيتَ و الفاو كؤآلنةكان دةطريَ و 
ئةو . ماَلة ضؤلةكان و حةوشة كاولةكاندا دةميَنيَتةوة و دةبيَتة طؤالو و بؤطةن دةبيَ

 ئةو تايةي لةو. زةلكاوانة هةتا بةفري زستانيَيان بةسةردا دةباريَ، رؤذ بة رؤذ بؤطةنرت دةبن
وةك ميَش لة عةرزيان  طةنداوانةوة هةَلدةسيتَ، وةك خؤرة مندالَ دةخوا و هةَليدةوةريَينَ و

 .لة فريشتةش، تابووتة بضووك و نيَوجنةكان باش دةفرؤشريَن. دةدا
لة هةرِةتي الوةتييةوة خةريكي فرؤشتين شاف و كةثسوول و حةبي رةوانكةر كاتالني بازاك 

رؤن بؤ كوشتين ئةو : لة دةرماخنانةكةيدا رؤن لة هةموو شتيَك ثرت دةفرؤشريَ. بووة
يَو طنج و لؤضي كراس و نيَفةكي ثانتؤلَ و بةر ثشتويَنان مات بوون و، ئةسثيَيانةي لة ن

 .رؤني دذة بريؤ و طوليَتييش
نة شةرمنانة ديَ. اكجومعانة، رؤذي بازارِ طوندي هرووذم ديَنن و ديَنة دةرماخنانةكةي باز

وة سامي ئةو دوو تةرازو. ثيَيان عةيبة ثيَ بنيَنة سةر كاشييةكةي تةخيت دووكان. ذووريَ
بضووكة زةرد و بريقةداري سةر ثيَشخانةكة و ئةو قةفةزة بةرزانةي شووشةكانيان تيَدا 

 .ريزكراوة، دةيانطريَ
 ـ ضيَتان دةويَ؟
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ثيَم واية . نةوةكةم زطي هةستاوة و لووي دةركردووة. ـ بيسكويتم دةويَ رؤَلة طيان
 .جرِوجانةوةر ليَي داوة

 ـ ضيت دةويَ خوشكة؟
 :طويَضكةطرانةكاني دةرمانفرؤش و بة سرتةيةك ثيَي دةَليَ ذنة سةري دةباتة بن

 .ـ رؤني دذة طولي
رانةمةرِ دةلةوةرِيَنن، طاوان نؤكةرةكاني ئاغا كة لة عةمبارةكان كار دةكةن، ئةو شوانانةي 

دةرمانفرؤش . و بةرازةوان، هةر هةموويان ئةو رؤني ويشكةبريؤ و طولييةيان دةويَ
رةنط خؤَلةميَشي دةكا و دةيانداتيَ و بؤ ئامؤذطاري بضووكي  رؤنةكةي لة قوتووي بضووك

 :ثيَيان دةَليَ
 .ـ دةبيَ برِيَك زياتر خؤتان بشؤن

بةآلم كة كرامسان . نت، ئةي خؤ ديارة خؤمان هةر دةشؤين، ئاخر ئيَمةش بنيادةمنيـ شوش
شنت هةر ثاش خؤشوئةطةر . نةبيَ بيطؤرِين، رؤذيَ سةد جاريش خؤت بشؤي هةر بة ثووشيَك

ناضاري بي ديسان ئةو جوبةرطة ضَلكنانة لةبةر بكةيةوة، ضؤن دةكريَ بَليَي خاويَنم؟ لؤكة 
 .ئةوةي نرخي نيية مردن و طيانكةنشتيي ئيَمةية. دكتؤريش هةروةتر. طرانة ئاغا

لة دووكانةكاني . خةَلكةكة لة دةرماخنانةكةدا كآلوةكانيان دادةنيَن و بة دةستيانةوة دةطرن
كآلوة ثاثاخييةكانيان بة تيالطي سةريانةوة دةنيَن، دةيبةنة ثشتةوةي سةريان و . ناديكة 

لة دةرماخنانة ضةنة ليَ نادةن و دةرمانفرؤش ض . تا ضةنةيان شل دةبيَ ضةنة ليَ دةدةن
 .نرخيَكيان ثيَ بَليَ، قسةي لي ناكةن
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هةر . طةورة دةضيَزياتر لة بووكةَلةيةكي . دةرمانفرؤشةكة كابرايةكي ورديلةي نةخؤشة
ذنةكةي ساَليَك . سةري زلة، سةلكيَكي زلي رووتاوة و ضاويلكةيةكي زليشي لة ضاويداية

 .ثاش مةرطي كورِةكةيان لة خةفةتان ديقي كرد و وةزطي دا
 :كاك تووتي هةروا دةطيَرِيَتةوة

َلداشتة كورِة ضةتريَكي هةَلدابوو و بةدةستييةوة طرتبوو و خؤي لة بانيذةكةوة هة. ـ ئةدي
 .كؤآلنيَ

 ـ باشة بؤ بةضةترةوة؟
 .ـ ويستبووي بزانيَ ئاخؤ دةتوانيَ بفرِيَ يان نا

 ـ ئةي ديارة شيَت بووة؟
 .نا شيَت نةبوو، هةر تؤزيَك ئةقَلسووك بووـ 

هةرضؤنيَكي ليَكي . ـ تيَناطةم، هةنديَ كةس بؤضي بةدةسيت خؤيان، وا لة خؤيان دةكةن
 خؤت دةكوذي؟ ضي، ئةدي بؤبدةيةوة خؤ ئاخري هةر دةمري

غريةتي ئةوةي خؤ هةموو كةسيَك . لة بيَغريةتييانة. ـ لةبةر الوازيي خؤيانةوة وا دةكةن
 .اري طريوطرفتةكاني ذيان بيَتةوةنيية بةرةنط

 ـ جا باشة كورِي دةرمانفرؤشيَك، دةبيَ طريوطرفيت ض بن؟
مايةي شانازيي . ك دةَليَمكورِةكةي بازا. ـ هةتا لة دواناوةندي بوو، هةر يةكةم بوو

خةَلكيش هةر . ورِةكةم دةبيَتة زانايةكي طةورةدةرمانفرؤشة دةيطوت، ك. كةيان بووخيَزانة
كة دواناوةنديي تةواو كرد، باوكي نارديية . كورِيَكي زيرةك بوو و زؤريش ذير. ثيَيان وابوو
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ة هيَشتا لةم وآلتةمان ضونك. حةزي ليَ بوو كورِةكةي ببيَتة ئةندازيار. فةرةنسا خبويَينَ
جةنط كة هةآلييسا و . لة ثاريس كورِة دَلي دةضيَتة سةر كضيَك. كةس نةببووة ئةندازيار

هةر بؤية وردة وردة . ناضار بوو بيَتةوة، نةيتواني نازدارحةيرانةكةي لةطةلَ خؤي بيَنيَتةوة
ضةند . روون بووخؤي لةو سةرةوة هةَلداشتة نيَو كؤآلنةكة و هةثروون هةث. لة كةللةي دا

 .رؤذيَك هةر ناآلندي و نةرِاندي و ئاخرييةكةي ضاوي ليَك نا
. كالني كاتالني بازاك وةك لة ويَنةي نيَو طؤرِةكةيةوة ديارة، كورِيَكي زؤر ذيكةآلنة بووة

 .ئةو ضاوانةي كة زؤر لة ضاوي نيَو ويَنةيةك زيندووترن. ضاوي طةورة و طةش بوون
 .كاك تووتي با بضينةوة نيَو شار. و طؤرِستانةشـ بة قةبري بابي خيَو ئة

. ئةقاقيا نوقمي طوَلي زةرد بوو. بةهار خةريك بوو بارطةي دةثيَضاوة. لة طردةكة داطةرِاين
 .ثةرذيين دةوري طؤرِستانةكة كةوتبووة بن طوَلووكي سثيي بؤخنؤشةوة

بة . ثيَخواسي ديَم و دةضم لة بةهاريَوة بة. هيَورهيَور دةرِؤيشتني. خؤر وردة وردة دادةطةرِا
 .ئةو جلوبةرطة شرِوشاآلتانةشم لةكؤلَ خؤم كردبوونةوة. ثاريَزةوة دةرِؤم نةكا سةرةنطريَ مب

* 
* 
* 

لة ثيَش . رؤذيَكيان ديتزاي ثوورم لة طوندةكةي خؤيانةوة لة سيَكاراوة هاتبووة شاري
. ورد لة سةرتاثيَم ورد بؤوةيكا ظؤرتيَيان تووشم بوو و هاتة ثيَشيَ و ورد دووكانةكةي بان
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ضةند جاران بةو ضاوانةي لة بن برؤ كوَلكنةكانييةوة ديار نةبوون، سةيري كردم و ئاخري 
 :طوتي

 ـ دارية؟ ئةوة ليَرة ض دةكةي؟
تةنيا خةتيَكي سثي لة ثشت ليَوي ديارة كة نيشانةي ئةوةية . ـ ليَوي درزةكةي نةماوة

ذنيَكي . ستا ئيدي بؤ خؤي بووةتة ذنيَكي كاملَئيَ. سةردةمانيَك ئةويَ شتيَكي بووة
 .قةَلةوي تنطةزل و دةست خرثن، كة خوا دايناوة لة مةزراية كاري ثيَ بكةي

 :طومت
 ـ جا وةآل ئةوة خةريكي فرؤشتين قري و خويَ و طوريس و ئةو شتانةم، تؤ هيضت ناوي؟

 .ويستم ثيَ بكةمن
جاريَكي ديكةش، زؤر لةميَذة، . ناديتزا هاتة ثيَشيَ و دةسيت بة دةموضاومدا هيَ

شةويَكيان كة دةتطوت هةرضي تؤفان و باهؤزي سةر زةويية هةوساريان ثضرِاندووة، ئاواي 
 .دةسيت لةسةر روومةمت دانابوو. كردبوو

 ـ دا بَليَ بزامن كورِي ضاك، ضيت دةدةنيَ؟
 .ـ بة نانةزطي كار دةكةم

 .زبَلدانيان خبةي جلوبةرطةكامن هةر بؤوةي دةبن لة. سةرم داخست
 .ـ جومعةكةي دي ديَمةوة، ضاوةرِيَم بة

 .ـ ضاوةرِيَتم
 .كة هاتةوة، لةتة نانيَكي طةورةي بةدةستةوة بوو. ضوو لة عارةبانةكةيدا لة شتيَك طةرِا
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 .ها ئةم نانة خبؤ. ـ لةوانةية برسيت بيَ
 .رؤيشت و حةفتةكةي دي هاتةوة دووكان و بوخضةيةكي طةورةي بؤ هيَنابووم

لة سندووقةكةدا . كراسيَكي جوانيشم بؤ هيَناوي. ـ ها، كراس و ثانتؤَليَكم بؤ هيَناوي
لةوانةية تؤزيَك فشوفؤلَ بن بؤت، بةآلم لةو . ئةوانة هةموويان جلي ثةنتيليَ بوون. ةودؤزمية

 .ئةوانة دةبيَ بسووتيَين. شرِوشاآلتانةي بةرت هةر باشرتن
بة سةري رووتةوة دةطةرِام و . دبؤو، هاتبووة سةر شامنقذم كة ضةند مانط بوو كورمت نةكر

با كة هةَليدةكرد و خاك و خؤَلي شاري هةَلدةطرت و بة ماآلنيدا . قذم ضَلكن و بؤز ببوو
بةبيَ ئيجازة و بة دزيي ئاغاوة سابوونيَكم لة . دةكرد، جار بة جار قذمي ئاَلؤزتر دةكرد

 .وةدووكان ثاشقول دا و لة بن كراسةكةم شاردمة
 .ئاغا ئيجازة بدةي سةعاتيَك دةضمة دةريَ

 .ريَي دام. كاريَكي وامان لة دووكانيَ نةبوو
 .ـ دةضمة ماَلي خزمامن

 .ـ برِؤ
ئاسنةرِيَيةكةم بةجيَ . بوخضةكةي ديتزا لة بن هةنطَلدا، لةم سةرةوة ضوومة ئةوسةري شاري

جلةكامنم . بن ثردةكةوةخزاندة  خؤم. نةكةي دةم ضؤمةكةش ثةرِميةوةهيَشت و لة دارستا
ئةوجار . سةعاتيَك زياتر بة سابوون سةروطيامنم شوشت. داكةند و خؤم بة ئاوةكةدا دا

ئةويش هةر بة . ضوومة نيَوةرِاسيت ضؤمةكةوة كة تؤزيَك قووَلرت بوو، تاويَك مةلةم كرد
بة جلة ثةآلسةكامن . ئاوةكة تةزووي هةبوو، بةآلم مةلةكردن طةرمي داديَنام. قاضيَك
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. كراسةكةي زؤر دريَذ بوو. ضؤمةكةدا دا و ئةوانةي ديتزا بؤي هيَنابووم لةبةرم كردن
 .ثانتؤَلةكةشي زؤر فش و فؤلَ بوو. تةشكي لة طويَزينطم دةخشكا

بةآلم هةمووان خاويَن . كراسة جوانةكةش هةروةتر. ياني هةم دريَذ بوو و هةميش فش
كة دةطةرِامةوة . ثيَم وابوو لة دنيادا تاكن هةر بؤية، ئةطةر كؤنيش بوون، بةآلم. بوون

قذم سةتَليَكي ثرِ ثرِ . شاري، لة سةر ريَ ضوومة دووكاني دةالكيَكي تورك و سةرمم تاشي
 .كرد

 .دةبيَ لة ئاغاكةمي وةرطرم. نيمة ئيَستا. ـ سبةي ثارةكةيت بؤ ديَنم
 .توركة دةناسيم

 .ـ باشة
 .ذةنطهةَليَناوم بؤ بردسبةي دراويَكي يةكشاييي سووري كونكراوي 

* 
* 
* 

شةو . طةيشتبووينة نيَوةندي شار. قةراغ شاريش. طؤرِستانةكةمان زؤر بةجيَ هيَشتووة
 .ويَكي زؤر شنيشة. شةويَكي زؤر هيَمن. باَلي بةسةر شاردا كيَشابوو
 .با بضينة سةما، تؤزيَك قةمشةري بكةين: كاك تووتي ثيَشنياري كرد

 ية؟سةما لة كويَ. ـ با بضني
 .نزيك دؤديَسكؤ. ـ لة كؤآلنةكاني خوارةوة
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كؤرِي زستانان، لة نيَوان جةذني نؤئيَل و حةفتةي ثاكدا، لة طوندةكةي خؤمشان لة ئؤميدا 
دةخيةنة شةوي شةممة بؤ ئةوةي ئةوانةي تا درةنطاني . لة حةوشةي قوتاخبانة. سةما دةطرن

 .ةسنتشةو سةما دةكةن، بتوانن سبةينيَكةي درةنط لة خةو ه
كاريان بة هةموومان دةكرد، بة منداَلةكان بؤ ئةوةي نيوتةختةكان لة ثؤلةكان بيَنينة دةريَ 

دواييش طةسكمان دةدا و تةخيت . و لة حةوشةكةو بة دةم ديوارةكانةوة ريزيان بكةين
هؤَلةكةمان جوان و زةريف دةشوشتةوة و، طوَلةكاغةزيان لة ميضةكانةوة شؤرِ دةكردةوة و 

خؤمان بة قورمي . ارِماويي ديوارةكانيشيان بة كاغةزي رةنطاورِةنط دادةثؤشيددرز و 
دووكةلَ رةش دةكرد بؤ ئةوةي سؤثة ئاسنةكة ئةوةندة مشتومالَ بدةين تا وةك زيو 

 .ئةو ضةند ثليكانة بةردينةي ثيَش قوتاخبانةمشان دةشوشتةوةتةنانةت . بدرةوشيَتةوة
ةرطةورةكاني دةوروبةريشي راكيَش دةكرد و لةويَي سةماي ئؤميدا هةموو دةوَلةمةند و س

، ذنةكانيان، كضةكانيان، ليَثرسراواني ماَليات، قةشةكان قاميقاميمريزاكاني . كؤ دةكرنةوة
طؤرانيبيَذ و ذةنيارة دؤمةكانيان لة شارةوة . و هةموو كاكؤلَ زيَرِين و كآلو رةنطاورِةنطةكان

كة بة سواري درؤشكة بة . ندةفةرةوة دةيانهيَنانةبانط دةكرد و دةضوون لة ويَستطةي شةم
بةردةم ماَلي ئيَمةدا تيَدةثةرِين، دةماندينت ضؤن دانيشتوون و ظيؤلينةكانيان لةسةر كؤشيان 

 .داناوة
و ئيدارةي ثؤستةيان ديَنا و تةالري قوتاخبانةكة وةك رؤذ روون  قاميقاميضرا نةوتييةكاني 

 .دةبؤوة
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ئيَمةش وةك . ثيَ دةكرد و هةتا بةرةبةياني بةردةوام دةبووسةما لة ئيَوارةوة دةسيت 
. مريشك لةسةر ئاسنةثةرذينةكان هةَلدةنيشتني يان لة ثشت ثةجنةرةكانةوة سةيرمان دةكرد

 .هةتا لة ثيَ دةكةوتن. ذةنيار ليَيان دةدا و خةَلكةكةش جووت جووت لةسةرخؤ دةخوالنةوة
 .ـ جا ض كةيفيَك دةكةن

و خةفةتيان ضيية؟ هةتا ورطيان دةبا دةخؤن و ضةندي حةزيان ليَية  ـ بؤ نةيكةن؟ خةم
ض طونيشيان بة دنيا نابزويَ و جطة لةوانةش، هةر كامة و توورةكةيةكيان ثوولَ لة . دةنوون

 .باخةَلداية
فيَر دةبووين ذيان : ئيَمةش هةرضؤنيَك بيَ لةو كؤرِ و سةماية شتيَكمان دةست دةكةوت

 .باشرت بناسني
سةرطةورةكان خؤيان دةخزاندة . ةري بةياني، وردة وردة كؤرِةكة بةرةو تةواوبوون دةضووبةرةب

ئيَمةش سةرمان بةردةداوةو  . مةخيانةكاني طوند و مليان دةنا لة خواردن و خواردنةوة
ديارة ئةو خةونانةي دةماندينت، . دةضووينةوة ليَي دةنوستني و خةوني خؤمان دةدي

 .هةميشةش خؤش نةبوون
 تووتي طوتت كويَ سةماي ليَية؟ئةي كويَت دةطوت، ـ 

 .ـ الي دؤدسكؤ
خاوةني ئةو خانووةي . كؤرِةكة لة دةريَ و لة ثارضة عةرديَكدا بوو. تةالريَكي تايبةت نةبوو

 .جيَذنةكةيان لةبةردةرطاكةي طرتووة، جوان عةرزةكةي ئاوثرِذيَن كردووة و ماَليويَيت



534 

 

دانووبي "ذةنيارةكان خةريك بوون ئاوازي . وةستاوينمن و كاك تووتي لة دوا دواوة را
كورِ و . زايةَلةي ظاَلسةكة لة ناخي شةويَدا دوور دوور دةضوو. ـيان ليَ دةدا"جواني شني

دؤبريكا تؤنسوو و سيَ كضةكةي . كضي هةر ضوار قورِنةكةي شار لةويَ كؤ ببوونةوة
 :هاتة الم و طوتيؤكا ئيةكيَك لةكضةكان بة ناوي با. بانيكاش لةويَ بوون

 تؤ بؤ هاتووية ئيَرة؟ـ 
 .ـ دةمةويَ سةيري سةما بكةم

 .ـ ياآل دةي برِؤوة ماَليَ، سةما بؤ تؤ نابيَ
 .ـ ياني سةما بؤ من نابيَ

 .كؤآلنة ثانةكان لة بةر تريفةي شيين مانطدا دةتليَنةوة
انوويةكي سيَ نزيك ويَستطةي شةمةندةفةر، خ. ماَلي ئاغا تةقريبةن لة دةرةوةي شار بوو

نا تاويَكي دي سةربانةكةي ديوارةكان ئةوةندة نةوي بوو، دةتطوت ئيَستا . ذوور
جاريَكيان ضووبوومة ذوورة طةورةكةي . بةو حاَلةشةوة من زؤرم ثيَ جوان بوو. دةرِووخيَينَ

ئاغا و ذنةكةي . تةختةخةويَكي زؤر ثاني ليَ بوو كة ضةرضةفةكاني شني بوون. ثشتةوة
لة نيَوان ثةجنةرة و ئاويَنةكةش دةستشؤريَكي تةنةكةي ليَ بوو، كة . نوسنتلةسةري دة

 .ضرايةكي طةورةي طرِسؤزي لةسةر دانرابوو
ذووري دووةم ذووري خةوي ثيَنج كضةكةي ئاغا بوو، كة هةمووان لةسةر تةختيَك 

وةك ئةوةندة نةبيَ، تةختةكةي ئةوانيش . اييريَك وةك ماَلةكةي ئيَمة لة ئاو. دةخةوتن
 .تةختةكةي ئيَمة ضةرضةيف نةبوو، بةآلم دؤشةطي هةبوو
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نؤبةرةكةيان لة اليةك و ثاشةبةرة لة يةكي . كضةكان بة ثيَي تةمةن لة سةري ريز دةبوون
  .ديكةوة و مةودايةكي سي ساآلنيان لة نيَوان بوو

. ؤك بووئاغا سةرةرِاي كار و كاسبييةكةشي، زؤر قرض. كضةكان هيض كام ميَرديان نةكردبوو
خؤ . طي وا شرِيان لةبةر دةكرد، ثينة بة ثينةي دةطوت جيَم بكةلةطةلَ ذنةكةي جلوبةر

تةنيا كضة . كضان، ئةواني هةرة طةجنيان جلوبةرطي زؤر هةرزانباييان لةبةر دةكرد
شةواني شةممة كة . طةورةكان ئةوانةي بةتةماي ميَركردنيَ بوون، شتيَكيان بة بةرةوة بوو

خانة و لة طؤرِةثانةكةي ذةنةرالَ مانتؤدا ونة شةقامةكةي ثيَش شرييينة دةضوثيَكةو
 .ثياسةيان دةكرد، خؤيان رادةنا و وةك كةو لةجنةو الريان دةكرد و خؤيان دةنواند

لة سةر . ثاشةبةرةي خيَزانيش ـ هةر لةو ذوورةي دووةمدا دةنوستبانيكا بضكؤل ـ 
 .قاميقامييتبووم لة ماَلي سكرتيَرةكةي تةختةخةويَكي ئاسين وةك ئةوةي لة ئاوايي د

 .من درةنط دةطةيشتمةوة ماَليَ، لة حاَليَكدا كة بانيكام بة كؤَلةوة بوو
تاقانةي دايي و بابي ثيَي وابوو من زؤر خيَرا نارِؤم هةر بؤية بةردةوام ثاذنةي لة الكةلةكةم 

 :دةكوتا
 .سرتةـ هةي ها، ئةسثةكةم، دةي ها، كةرةكةم، دةي، دةَليَي ئيَ

تا لة الي بانيكا ظؤرتةيان كارم دةكرد، . نقورضكي ليَ دةطرمت. قذ و طويَضكةي دةكيَشام
 .دةتطوت شةوانة لة كوالنكةي ثشيالندا دةخةوم. بةردةوام دةموضاوم رووشاو و بريندار بوو
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ميَزيَكي دريَذي دارين . لة بةر ثةجنةرةكانةوة. ميَزي خواردنةكةيان لة باخضةكةدا دادةنا
، كورسيي سثيي لةق و دةوراندةورةكةشي. يان بةسةردا دةدايلةوزةردةبوو، كة سفرةيةكي م

 .ئاغا لةو سةري ميَزةكة و خاتوونيش لةم سةرةي دادةنيشت. شلي هةرزانباييان ريز دةكرد
قةت ... سووث، بةردةوام سووث، ئاشي سةوزي. خواردنةكة، كضي نؤبةرةيان تيَي دةكرد

 .ئةي هاوار، باشة بؤضي، ضةند جار فاسؤليا. دةناهيضي ديكةيان ليَ نة
كة تيَريان دةخوارد، بةرماوةي نيَو قاثةكانيان لة قاثيَك دةكرد . من لة ثشتةوة رادةوةستام

 .و دةيانداميَ
كة لة ماَلي خؤمان بووم، . بةآلم برسييَت موعجيزة دةكا. لةوانةبوو هيََلنج بدةم، لةوانةبوو

طيَرِامةوة، كة ثاش ضةند رؤذ برسيَيت، بةو ثةرِي حةزةوة سيَويَكي هةقايةتي تاذييةكيان بؤ 
 .كاَلي خواردبوو

ئاخ، هةر خوا دةزانيَ، كة ئةطةر لة ماَلي بانيكا ظؤرتيَيان سيَويَكي نةطةيووم دةست 
. هيََلنجم نةدةداهيض نةبيَ بة ديتين سيَوي نةطةيو، . كةوتباية، ضةند بة تاسةوة دةخموارد

 .ةو شارةدا تاقة شتيَكي دةست نةدةكةوت سيَو بووبةآلم حةيف ل
ئةو خانووة سثيية دوو نهؤمةي تاويَك دواتر زانيم دوانيوةرِؤيان ثيانؤي تيَدا ليَ دةدةن، 

كض تاقانةكةي هيَراكليَ مارتزيان، . ذةنياري ثيانؤكةش مشيال بوو. هيي ماَلي مارتزيان بوو
ي بوو و بة زماني سازةكة خةم و ئازارةكةي كة شةش دانطي ضوار طوندي هةبوو و، طرانةتا

مشيال هةموو رؤذيَ لة ثشت ثيانؤكة دادةنيشت، بةآلم رؤذ بة رؤذ الوازتر دةبوو  .هةَلدةرِشت
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بةستةزمانة وردة وردة كز دةبوو و بةرةو كوذانةوة . و بة هيَزيَكي كةمرتةوة ليَي دةدا
 .دةضوو

واَلي مةرطي مشيال ببيسنت و بضن هةر هةموو خةَلكي شارةكة لةسةر هةست بوون هة
 :زؤر دةمبيستةوة كة دةيانطوت. بينيَذن

بيَت و كضةكةي مارتزيان مبريَ بة ض دامودةستووريَك دةينيَذن؟ ريَورِةمسيَكي  ـ خوا دةزانيَ
 .وا لة دنيادا كةس نةيديتيبَ

ن لة شةويَكيا. مارتزيان مَلكدارة طةورةكةي ناوضة، عةميدي خانةنشينكراوي سوثا بوو
ي يانة طوتبووي، ئةمر دةكا ليوايةك بة هةموو كةرةستةيةكي سةربازييةوة، بة جلوبةرط

تايبةت و دةستةي موزيكةوة بنيَرنة ئةويَ بؤ ريَورِةمسي ناشتين كضةكةي، بؤ ئةوةي هةتا 
 .سةر طؤرِةكةي لةطةَلي برِؤن

ق و بريقي بؤشايي باكضةكان لة ناخةوة هةستيان بة . شارةكة بنكةي سوثاي نةبوو
هاوينان بة . زرينطة و خرينطةي نالَ و بزمار و قةمضي دةكرددةرةجةي سةرشان و 

خةفةتبارييةوة ئةو قوتابييانةيان هةَلدةخةَلةتاند كة بؤ تيَثةرِاندني ثشوو دةهاتنة ئةويَ، 
 .بةآلم زستانان جطة لة فرؤشياري فرؤشطاكان كةسيان دةست نةدةكةوت

ئةشكةجنةيةكي ثرِ لة الواندنةوة . ي دةكردم، ئةشكةجنةي دةدامدةنطي ثيانؤكة طيَذ و ورِ
مين لة خؤم دادةبرِي و لة زةوييةوة هةَليدةطرمت و لة بةردةخويَ و بوو، كة بة نويَذي نيوةرِؤ 

لة بريي دةبردمةوة كة . قةف و طةوي ثةت و طوريس و ضةلةنطي قري دووري دةخستمةوة
 .ي طوندييةكان بطرم و بيانكيَشمة دووكانةوةدةبيَ تةشك و داويَن و قؤلَ و شاقةل
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 ـ كورِة ئةوة لةويَ ض دةكةي طويَلك؟ خةونووضكة دةتباتةوة؟
 .ـ نا، نةخيَر جةنابي بانيكا

بةوحاَلةشةوة شتيَكي ديكة بوو كة واي ليَكردم بيَزم لة كاركردن الي بانيكا هةسيتَ  و 
 :بكةمةوة و ملي ريَطا بطرم و برِؤمئاخرييةكةي رؤذيَكيان حيسابي خؤمي لةطةلَ يةكاليي 

و رةهؤَلدا، لة سيَيةمني ذووري ماَلةكةي ئاغامدا، لة ذووريَكي باريك و دريَذي وةك كاذيَر 
لة تةنيشت ديوارةكة و لة دةم دةرطاكةوة تةختةخةويَكي دارينيان دانابوو كة دؤشةطيَكي 

 .ةنوستممن لةويَ د. كا و ليَفةيةكي ثرِ لة ثينةيان لةسةر دانابوو
بةآلم . من ئةوةندة شةكةت و ماندوو دةبووم، كة بة طرمةي تؤثيش وةخةبةر نةدةهامت

 .تَلةةستةكةوة بوو، ئامان لة دةست ئةو سةتَليَك لة بن تةخ
دةي، ئاسايية و، ثياو دةَليَ ئاخر سةتَليَك بؤ دةبيَ خةو و خواردنت ليَ حةرام بكا، ئةويش 

راستيتان دةويَ ئةو سةتَلة يالكي وةك من؟ بةآلم ئةطةر بنيادةميَكي شةكةت و ماندوو و ه
ئةو سةتَلةي مين لةو ماَلةو لةو كارة و لةو ئاغاية و لة هةموو .  خةوي ليَ حةرام كردبووم

 .ذيامن بيَزار كردبوو
لة دوور . ضرا يةك لة دواي يةك دةكوذانةوة. بيَدةنطيي شةوانة، شارةكةي نوقم دةكرد

طويَت لة طرمةي ئةو شةمةندةفةرة دةبوو ثاسةوانيَك دةبيسرا و، دوورةوة دةنطي فيكةي 
خةو، شةكةت و ماندووةكاني هةَلدةطرت و بة باَلة رةشةكاني لة . كة لة ويَستطةكة بوو

زةوييةوة دةيرِفاندن، هةر من بووم كة هيَشتا ضاوم طةرم دا نةهاتبوون، كة خةوةكةم دةزرِا 
 و بيَخةوي بةرؤكي دةطرمتةوة
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دةنطي نيوةكرانةوةي دةرطايةكم دةبيست . ري كضةكانةوة دةنطي ثيَي رووت دةبيسرالة ذوو
و لة رووناكايية كزةكةي ئةو مانطةشةوةي لة ثةجنةرةكانةوة دةهاتة ذووريَ، تارماييةكم 

 .قةآلفةتيَك لة كراسي دريَذي خةودا، كة تةشك و داويَنةكةي لة عةرزي دةخشكا. دةدي

 :لة دَلي خؤمدا دةمطوت
 .تيذةكانييةوةئةوة مارطريَتة بة ددانة ثان و  ـ

مارطريَت، كضة طةورةكةي ئاغا، لة بن تةختةكة لة سةتَلةكة دةطةرِا و دوايي فش ش ش 
 .ثاَلي بة سةتَلةكةوة دةناوة و دةضؤوة جيَيةكةي خؤي... ش ش ش ش خوش ش ش ش ش 

كة دةنطي ثيَيةكي ديكة،  هةوَلم دةدا ديسان خبةومةوة، ثيَم واية خةويشم ليَ دةكةوتةوة،
 .تارماييةكي ديكة، ئةوةيان خرِيالنة و كةتة، تارماييةكي خةثة

ئةو كضةي وا هيَندة . هةر دةَليَي مسيََلي هاتووةكضة خةثة ئةمسةرةكة، كة . ئةوةيان يف فيية
 .لة دايكي دةضيَ، بنيادةم جاروبار ليَكيان ناكاتةوة

بةآلم ثيَنج كض، تا بةياني هةر كامة و ضةند . ةومتدةخ... هةولَ بدة خبةوي و. دةي، دارية
 .جاران دةهاتن و لة بن تةختةكةم لة سةتَلةكة دةطةرِان

وردة وردة راهاتبووم طويَم بة دةنطةدةنطةكة نةبزويَ و بةخةبةر نةيةم، بةآلم ئةوةي 
ة بةخةبةري ديَنام، ئةوةي لوومتي وةخوروو ديَنا، ئةو بؤطةنة توند و تيذة بوو، كة ل

 .سةتَلةكةوة دةهات و بةيانيان تووشي ذانةسةريَكي دةكردم، ضيي نةمابوو ضاوم دةرثةرِن
 .حيسابةكامن يةكال بكةوةـ ئاغا، تؤ خوا 

 ـ ليَمان وةرِةز بووي؟
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ئاغا، بةآلم هةق و حيسابةكةم بؤ يةكال بكةوة و بةراتةكةمم بدةية . ـ مةسةلة ئةوة نيية
 .تؤخوا با برِؤم

ـم بداتيَ، بةآلم ئاخرييةكةي لة ثيَنج ثؤلي و شاييةك "ثؤلي"يَ حةوت خؤ دةمزاني دةب
 .ناضار بةوةندةية قايل بووم. بةوالوة هيضي نةداميَ

. طةرِةكي دؤدؤسكؤم بةجيَ هيَشت. ريَطةم دةزاني. طةجنينةكةم لة مستم نا و بةجيَم هيَشت
ضوومة دةريَ، دةة لة شاري ك. تؤزيَك راوةستام ثشوويةكم بيَتوة بةر و ديسان كةومتةوة ريَ

بة دةم . لة ئاخرين دووكانةكةي بةر دةروازةي شار نانيَكي طةرم و هةنديَ هةَلووذةم كرِي
جاروبار بة دةم . هةتا بةرةبةري رؤذئاوا هةر وا رؤيشتم. ريَطةوة دةستم كرد بة خواردن

 .ريَطة طةورةكةدا و هةنديَ جاريش قةدبرِ
دايكم لة دةم تةنوورةكة هةَلتووتةكاوة و . ةوة ماَليَئيَستا وا طةيشتووم. دةي باشة

 .خةريكة شيَو ليَ دةنيَ
هةر لة نةخؤشييةكةي هةستاوةتةوة، مةكينةي خستووةتةوة كار و منداَليَكي ديكةشي 

 .ستيَالي خوشكم. خستووةتةوة
 .بة دةم كارةوة، ستيَالشي لةسةر راني داناوة و مةمكي لة زاري ئاخنيوة

 .ـ سآلو داية
 ـ ئةوة هاتوويةوة؟
 .ـ ئا، هاتوومةوة

 ـ بة ثيَيان؟
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 .ـ بة ثيَيان
 ـ برسيتة؟
 .ـ برسيمة

 .ـ راوةستة با ئةواني ديكةش بيَنةوة
قةت قةت، هيض كام لة . كةس ثيَي سةير نيية هاتوومةوة. رادةوةستم تا هةمووان ديَنةوة

بووني لةناكاوم و نة لة ئةنداماني خيَزامنان سةريان سوورِ ناميَينَ، نة لة رؤيشنت و ون
قةت هيضيان ليَم ناثرسنةوة، نة لةوةي كة لة كويَ بووم و، نة لةوةي . هاتنةوةي كتوثرِم

ضيم دةكرد و نة لةوةي بؤضي ديسان هاتوومةوة كة ببمةوة سةرباري خيَزان و زطيَكي 
 .رسق و بةرةكةتةكةيان زياد بيَ ديكةش لةسةر سفرة بيَ

كة بة سينطيَكةوة كرابوو، لة ديوارةكة ليَ كردةوة و لةخؤمم  ئةو كؤنة سةَلتة ضةرمينةم
وةك بَليَي لةوةتةي لةدايك بووم تا ئةو ساتة . ئاآلند و ضوومة ئةوسةري حةوشةكة خةومت

 .ثيَم واية دةسبةجيَ خةوم ليَ دةكةويَ، بةآلم زؤري برد تا خةو بردمييةوة. نةخةوتووم
ارةي لة بنيدا طةورة ببووم، لة نيَوةرِاسيت ئةو سثيد. با خشةخش لة طةآلكان ديَينَ

ضاوةرِوان بووم هةر لة جيَي خؤي بيَ ـ هةر وا . سةيري جيَيةكةيم كرد. حةوشةكة نةمابوو
ثيَم وابوو . ضاوم لةسةر يةك دانان. قيت و قنج ـ و ئامسان بة ضَلووكة بةرزةكاني كون بكا

آلم نة خؤيم دةدي و نة طويَم لة بة .ديسان طويَم لة خشةخشي طةآلي دارةكة دةبيَتةوة
لةرينةوةي طةآلكاني دةبوو، جطة لةو ئةستيَرانةي طومبةزةكةي ئامسانيان دابيَذدابيَذ دةكرد، 
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لة دةوري خؤم، لة قةدي ثيَض و لووخلواردووي ئةقاقيا زياتر هيضم . ضيي ديكةم نةدةدي
 .نةدةدي

ثيَم وابوو هةوا خؤشةكةي ئاوايي . هةوا تازة و شيَدارةكة هةتا مؤخي ئيَسقامن رؤ دةضوو
 .ئاخ، خةومن ديتبوو. بريةوةرييةكاني شاريم دةسرِيَتةوة

. خةلة و خةرمانيش هةَلطريابؤوة. درويَنة تةواو ببوو. ئاخرييةكاني مانطي ئؤطؤست بوو
 .طوند، بةر لة شيو و وةردي ثاييزان و هةَلطرتةوةي طةمنةشامي، خةريك بوو ثشووي دةدا

. دةستم ثيَدا ديَنان. ثيَم وابوو حةوت دراوي بيست لةييم هةية. ةوت دراوم ثيَيةثيَم وابوو ح
نوشتاندبوومنةوة و لة لؤي دةسرؤكةيةكم طريَدابوون و لة بن كراسةكةمم . سةيرم دةكردن

توند كردبوون بؤ ئةوةي كةس ليَميان نةدزيَ و، ماَلي خؤمان كةسيان نةزانن ثارةيةكم 
 .ة و بةرؤكيان دةطرمت و هةنديَكيان ليَ دةستاندمئةطينا هةر كام. ثيَية

نةمابوو بة ئاواتةكةي دَلم بطةم و لة يةكيَك ضيي . ضيي نةمابوو بؤ كرانةوةي قوتاخبانةكان
ـيةي هةمبوو دةمتواني "ثؤلي"بةو حةوت . لة قوتاخبانةكاني شاريدا ناوي خؤم بنووسم

جطة لةوةش، ديارة دةبيَ . كابةش دةكا؟ ئةي ضؤن بةش نا. حةوت مانطي تةواو بذيم
هةرضؤنيَك بيَ بةرِةي خؤم لة ئاويَ . دةفتةر و جلوبةرط و شيت ديكةش دابني بكةم

 .دةرديَنم
دةستم  لةويَ كيَ بانيكاي بة كؤَلي منةوة ديتووة؟. لة تؤرنؤ دةضمة قوتاخبانة: ثيَم وابوو

ورِيَك دةدةمةوة، تا ئا. هيَشتاش سووتاون، بةآلم نينؤكم خةريكن سةر دةرديَننةوة
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دةستم ثيَسيت نويَ ديَنيَتةوة و، هيض ئاسةواريَكي . ئاسةواري دةباغخانةم ثيَوة ناميَينَ
 .سووتاوي ثيَوة ناميَينَ

. بةَليَ، ئة رووداوةي دةبيَ ليَرةدا باسي بكةم، رؤذيَك ثيَش نيوةي مانطي ئؤطؤست رووي دا
، لةبةر ئةوةية كة ريَك سبةينيَكةي ئةطةر وردةكارييةكانيم ئاوا بة جواني لةبري ماوة

 .يؤني برام دةتطوت جيوةيان لة قووني كردووةئ. مجوجؤَليَكي سةير كةوتة نيَو ماَلمانةوة
 .رؤذي دايكة. ـ سبةيينَ رؤذي سةنت ماريية

 .ديارة ئيؤن نة بريي لة دايكي خؤمان دةكردةوة و لة رؤذةكةيشي
كورِ و كضي . بازارِي مةكارةي ثاييزانة رؤذي سةنت ماري لة شاري تؤرنؤ، رؤذي طةورة

جطة لة رؤذي سةنت ماري بري لة هيض شتيَكي طوندةكاني دةوروبةر سالَ دوازدةي مانط 
لة . ئاخر ئةو رؤذة هةليَكيان بؤ هةَلدةكةويَ، كة بة كةيفي دَلي خؤيان بكةن. دي ناكةنةوة

ئةو ةكة دةكةنةوة بؤ ئةوةي شةش مانط لةوة ثيَشةوة هةمووين بري لة هةزاران فيَلَ و تةَل
شةش مانط دواتريش هيض . شةوةيان بة كةيفي دَليان رابويَرن و خؤشي بطوزةريَنن

كاريَكيان نيية جطة لةوةي دانيشن و باسي ئةو شةوة بؤ يةكرت بطيَرِنةوة كة ضييان كردووةو 
 .ض بةسةر خؤيان يان كةساني ديكة هاتووة

لة سويَي ئةو بةزم و ئاهةنطة . ثشكؤي ئاطريان داناوةريتزاي خوشكيشم هةر دةَليَي لةسةر 
برِيَك طؤشتنة و مست و لة خوشكةكامن هةر ئةويانة . ئاخر طةورة بووة. حةمجيين نيية
يةكشةممانيش . ديارة ئةم ثاييزة بوو كة توانيي بضيَتة نيَو سةماي هؤرِاوة. سينطي خرِن
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ئيؤني براشم هةر لة ثارةوة . يَتةوةلةطةلَ هةتيومةتيوان دةضيَ لةسةر طردةكة دةسوورِ
 .توانيبوي بضيَتة نيَو طةرِي سةماي هؤرِاوة

خوشكة ضكؤَلةكةشم، ئةليزابيَتا بة ثارِانةوة و الآلنةوة لة الي ئةمةوة دةضيَتة الي ئةوي 
 :دي

خوشكة، ... لة بازارِي مةكارة بووكةَلةيةكي مةرِمةرِيم بؤ دةكرِي؟ دةي بَليَ ئاـ براكةم، 
 يَ، لة بازارِي مةكارة بووكةَلةيةكي بةردينم بؤ ديَين؟تؤ بَل

ئةو . ئةو بؤ خؤي لةيستؤكي خؤي دروست دةكا. ستفانيَي برام بووكةَلةي بةرديين ناويَ
شووَلكةي دةيكاتة ئةسثي خؤي، لةبةر ضاوي دةبيَتة جوانوويةكي خؤشبةز كة ئاطري لة 

ةيدؤزيَتةوة و بةسةري داريَكيَوة وزاَلةكةدا دئةو ثةآلسةي لة نيَو زبَل. كونة تفين ديَتة دةريَ
هاوينان لة دةوري ئاوةداني خؤرِانان و ... دةكا، لةبةر ضاوي ئةو دةبيَتة ئاآلي لةشكر

لةمةودوا لةطةلَ هاوةَلةكاني . براكةم سةرباز و ئاآلكانياني ديتووة. مانؤرِي سةربازي دةكريَ
 :شتيَكي ديكةي دةويَ. يي ناويَئةو كةرةستةي يار. خؤي، خؤيان دةكةنة سةرباز

 .ديَين؟ دةي بَليَ ئابؤ م ـKach كاضـ كاكة، 
ئاردةكةي بؤ سوور دةكةنةوة و تؤزيَكيشي . باشرت بوو بَليَم حةَلوا. نييةكةكاض جؤرة شريي

لة ثيَشدا ئةو ديَوةرة تورك و بؤلطارييانةي لة شارييةوة . شريينة. شةكر ثيَوة دةكةن
دواي ئةوةي . يين و شةربةتيان دروست دةكرد، ئةوةيان كردة باودةهاتنة طوندان و شري

كؤليَراي بة دياري بؤ هيَناين، تورك و بؤلطاري بزر بوون، بةآلم مندالَ كاضيان هةر  جةنط
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كاضيان ثيَ خؤشة و دةيانةويَ و ديارة كةسيش نايانداتيَ، ضونكة ئيرت . لةبري نةضؤوة
 .دةويَ بةبيَ ئةوةي بزانيَ ضييةستفانيَي براشم كاضي . دروسيت ناكةن

شاطةشكة بوون و ثارةشيان ئيؤني برام و ريتزاي خوشكم لة خؤشيي بازارِي مةكارة 
 :ثيَويستة، بؤية بة دةوري مندا ديَن

 ـ دارية تؤ ثارة و مارةت لة شارةوة نةهيَناوةتةوة؟
 .ـ يةك قرؤشيش ضيية
دةي باشة ئةطةر ثارةيان . نةياندةميَ برِيارم داوة شاييةكيش ضيية. هةولَ دةدةم خؤ راطرم

 .دةويَ با بضن لة جيَيةكي ديكة ثةيداي بكةن
 .ـ خوا كةسي ديكةي وا سةط دروست نةكردووة

. بةتايبةتي زياتر لة القم ورد دةبيَتةوة. سةيريَكي سةرتاثيَم دةكا. درِترةريتزاي خوشكم 
ةش دةكا كة هيَشتاش جاروبارة سةيريَكي ثةجنة سرِةكاني القم و ئةو برينان. القي ضةثةم

هةر خويَنيان لةبةر دةرِوا و ئاماذةيان بؤ دةكا و تةنيا دوو قسة لة نيَوان ددانةكانييةوة 
 :دةردةثةرِيَينَ و وةك بةرديَك ثيَمياندا دةدا

 .ـ طؤجةي نةطبةت
زؤر . ئةو قسةية جاري جاران وةك قةمضي دةي ئةنطاومت، بةآلم ئيَستا زؤرم كار تيَ ناكا

 .لةطةَلي راهاتووم. لةميَذة هةر وام بانط دةكةن
 .ثيَت وا نةبيَ بةو قسانة ثارةي زياترت دةست دةكةويَ. ـ بيَ سوودة

 .ـ كةوابوو هةتة
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 .بةآلم هةشم بواية بة تؤم نةدةدا. نيمة: درؤيان دةكةم
 .ليَ دةدا و دةرِوا. نيَوضاواني طووي ليَ دةباريَ

. و ض فيََليَكيان كردووة و ضؤن شتةكةيان ريَك خستووة نازامن ض درؤيةكيان هةَلبةستووة
دوايي زانيم . ثارةيةكيان بؤ سبةيينَ ثةيدا كردبوو: ئةوةندةية شةويَ رقةكةيان نيشتبؤوة

ضووبوونة الي قةشة بؤلبؤك و بةَليَنيان ثيَ دابوو هاويينَ هةر كامة و دوو حةفتة بؤي بضنة 
يان ، بةو جؤرة يةكي دوو لةييتا ثارةكةيان بداتيَرنينةوةي طةمنةشامي، بةو مةرجةي ئيَس

كةوابوو بةو حيسابة هةر . سانتيمي خةرج هةبوو 09ضوون و هاتنةوة بؤ تؤرنؤ . وةرطرتبوو
 .بؤ رابواردن بؤ خؤي طةجنيَكي باش بوو. و دوو شاييان ثارة بؤ دةماوة" ليَوو"كامة يةك 

لةوةي كة توانيبوويان هةرضؤنيَكي . ةدانيَبةو حاَلةشةوة هةر ليَم خؤش نةبوون كة ثارةم ن
بيَ ثارة ثةيدا بكةن، خةني ببوون و لة خؤشيان هةر قريوةيان دةهات، بةآلم هةر وا لة من 

سةيركردنةكةيان . كة ضاويان ثيَم دةكةوت، دةتطوت داويامنةتة بةر قةمضي. توورِة بوون
 .ئةوةندة ناخؤش و بةذان بوو

و لةطةلَ ئةوانيش نيوةي خةَلكي ئاوايي لة خؤشيان خةني ريتزاي خوشكم و ئيؤني برام 
بةياني جيَذنةكة دةست ثيَ دةكا و ئةوانيش هةرضؤنيَكي بيَ . بوون و حةمجينيان نيية

 .خؤياني دةطةيةنينَ
ذني نيكؤال دميؤزلي ثوورم كة كارمةندي . ئةوةي تاقةتي ئةو شتانةي نيية مادام ثؤلينة

: وة جةذنةكةي بازارِي مةكارة، بةآلم ئةمسالَ ناتوانيَ بضيَم ثؤلني ثار ضواماد .ثؤستةية
 .لة نيَو جيَوبانةكةيدا كةوتووة و رةق هةآلتووة و قورِطي ئاوساوة نيكؤالي ثوورزام
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 :دايكم دةَليَ
 .نيكؤالي ثوورت ئةمرِؤ بةياني مرد

 ـ بةضي؟
 .خؤي ذةهرخوارد كرد ـ

* 
* 
* 

جلوبةرطي وةك هيي خامناني بؤ دةكرِي و . نابووكورِةكةي ثوورم ضوو بوو لة شاري ذني هيَ
ذنةكةشي ئيدي بيَتامي كردبوو و ضؤني دَلي دةيويست، ئةسثي خؤي لينط . لةبةري دةكرد

ميَردةش دةسيت وةبةر نةنا و . رايسثارد خانوويةكي جوانيان بؤ دروست كرد. دةدا
 .خانووةكةشي بة ناوي ئةو كرد

كةم بةناو بكةي، ئاخر ئةطةر رؤذيَك تؤ بةآليةكت بةسةر دةبيَ خانووة: ذنةكةي ثيَي طوتبوو
منت لة شارةوة هةَلطرتووة هيَناومتة ئيَرة، ناضارت . هات، من ماَلويَران و بةلةنطاز نةمب

كةواتة ثيَم رةوا ببينة لة نيَو ئةو هةمووة ضارةرِةشي و ناخؤشييةدا . كردووم لة طوند بذيم
 .هيض نةبيَ شتيَكيشم ثيَ برِابيَ

ئيرت خانووةكة بة ثارةي . ما دةكرا ثوورزام ئةو تؤزة دَلخؤشييةي ليَ بربِيَتةوة؟ ديارة ناض
 .كورِي ثوورم كرِدرا و بة ناوي ذنةكةي كرا
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تت دةطرم و وةديوي دةريَت دةنيَم؟ شيت ـ لة ضي دةترسي نيكؤالي؟ ثيَت واية رؤذيَك دةس
 .نوا لة من و تؤ هةر ناوةشيَتةوة كة ئةوةندة خؤمانةي

مادام ثؤلني فةرماني دةردةكرد و كورِة : ديارة ئةو جووتة وةك طويَي كةريَ جووت بوون
 دةي ضؤن دةكريَ بَليَي خؤمانة نةبوون؟. ثوورةكةشم رايدةثةرِاندن

رِيَ بةآلم كورِة ثوورةكةم وردة وردة ال. ذياني خؤش و سفرةي ثرِ و جل و ثيآَلوي بيَويَنةـ 
هؤطرييةك، كة كارمةنداني دةوَلةت و . زؤر كةساني راو كردووة تووشي شتيَك بوو، كة: بوو

خووثيَوةطرتنيَك كة زياتر بة . ئةو طوندييانةي تازة بةسةردا كةوتوون، زياتر تووشي دةبن
 :ـةوة دةست ثيَ دةكا"وشكبووني قورِط"

ذ هةسيت دةكرد قورِطي وشك بووة، ضما ثياو رؤ. كورِة ثوورةكةم لة ثؤستخانة كاري دةكرد
هةتا ئيَوارةي هاويينَ بةسةر ميَزيَكدا كوورِ بيَتةوة و خةريكي نووسني بيَ و كة قورِطيشي 

 وشك بوو هيض نةكا؟ لة حاَليَكدا دةرمانةكةي لةبةر دةستانة؟
هةر هةسيت دةكرد قورِطي وشك بووة، كة هةر دةهات و وشكرتيش دةبوو ـ لة ثشت 

ئاطات لة تةلةفؤنةكة بيَ، نةكا : "ةري دةطوتميَزةكةيةوة هةَلدةستا و بة ظؤنيكؤي نامةب
ئاخر، تيَلطرامةكان و نامةكاني طوندةكةي ئيَمة و ." سةرؤك لة تؤرنؤوة كاري ثيَم بيَ

 .طوندةكاني تةنيشت كالت ماتزؤييان لة تؤرنؤوة دةناردة ئؤميدا
ئةوبةرةوة، هةر ئةوةندة، ضونكة لة كؤآلنةكةي . ثوورزام هةر دةبوو لة كؤآلنةكة بثةرِيَتةوة

 .مةخيانةكةي تؤماس ئؤكةي رؤذ تا ئيَوارة كراوة بوو
 .ـ ثةرداخيَك مارك، تؤماس
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 .ثةرداخةكةي يةكبني هةَلدةقورِاند، يةكي ديكةش بةدوويدا و هةسيت دةكرد باشرت بووة
 .ـ يةكي ديكةش تؤماس

كردةوة و، ليستةكةي ثرِ دة. كآلوة رةنطاورِةنطةكةي دةبردة ثشتةسةري و دةهاتةوة ئيدارة
 مةوداي نيَوانلة ثيَشدا ... ذمارةكاني ريَك دةخست و بةسةر ثيَيةكةوة دةضووة مةخيانة

جاريَكيش . دوو سيَ جار ثيَش ناني نيوةرِؤ و دوو سيَ جاريش دوانيوةرِؤ: سةردانانة زؤر بوو
واي ليَ هات هةر : ئةوجار وردة وردة مةوداكانيان كةمرت بؤوة. ثيَش نوسنتشةوانة 

جا . اتيَك، سةعات و نيويَك و دواتر هةر ضارةطةسةعاتة و جاريَك دةضوو و دةهاتةوةسةع
خؤ مووضةي بنيادةم ضةندي خيَر و بةرةكةتيشي تيَدا بيَ، كة بيَبةزةييانة لةتوكوتت كرد، 
كة هةموويت كردة نيَو دةخيلةي مةخيانةضييةوة، بةرةكةتي ناميَينَ و ئيدي هيضي ليَ 

. وةئيدي بة ئاساني لة كؤَلت نابيَتةيَوةطرتنيش واية، كة تووش هاتي، خووث. ناميَنيَتةوة
 .ديارة، ئةطةر بنيادةم بيةويَ دةتوانيَ، بةآلم دميؤزلي ثوورم ثيَي وابوو ناتوانيَ

 :لةبةردةمي قوت بؤوة و فةرماني دارؤذيَكيان ثشكنةر 
 .ـ خةزيَنةكة بكةوة

 .ثوورزام خةزيَنة دةكاتةوة
 .ـ بيذميَرة

 .ديذمار
 .ـ عةمباري تووتنةكة بكةوة
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بةستة بةستة ئةو تووتن و جطةرةيةي لة عةمباريَدا . دةرطاي عةمباري خستة سةر ثشت
 .هةبوو، هةمووي ذمارد

 .ـ قةفةزةكان بكةوة
لةو مةودايةدا ثوورزام  . ثشكنةر ذمارةكانيشي نووسي و كؤي كردةوة. ثشكنني تةواو بوو

و، وةك كةسيَكي بة دةوري نةخؤشيَكي دةمي طيانةآلدا  لة دةوري بةرثرسةكةي هةَلدةخوال
 .بيَ، ئاوا دةسيت ليَك دةخشاند

 .ثشكنةر يةكيَك بوو لة كؤنةهاورِيَكاني خؤي
دووهةزار و بيست و دوو لةييت كةمة لة . ـ سةير بكة برا، من نامةويَ ماَلكاولت بكةم

دةخافَليَنم، تا هةر ضؤنيَك  بة ئانقةست يةك دوو رؤذان لة ئؤميدا خؤممن . خةزيَنةكةتدا
بيَ ئةو ثارةية لة جيَيةك ثةيدا بكةي و بيهيَنييةوة لة خةزيَنةكةي خبةيةوة، ئةطينا ناضارم 

 .سكاآلت لة سةر بنووسم و داوا بكةم وةك دز قؤَلبةستت بكةن
دميؤزلي ثوورم زؤر خؤمانة سثاسي كرد و بةرةو ماَلةوة تيَي قووضاند و مةسةلةي 

 .ي بؤ ذنةكةي طيَرِاوةنةطبةتييةكة
 :مادام ثؤلني زؤر لةسةر خؤ ثيَي طوت

ض ثيَوةندييةكي بة ـ دةي مةبةست؟ بؤضي هاتووي ئةو شتانة بؤ من دةطيَرِييةوة؟ 
، جا برِؤ ضاوت دةريَ لة كويَ ثارةكةي ثةيدا خؤت داوتة بة ئارةق و خواردووتةوةمنةوةية؟ 

 .دةكةي، بيكة و خؤت رزطار بكة
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بؤ دروستكردني . ةيدا بكةم؟ ضؤن؟ بؤ كرِيين زةوييةكة ثارةم قةرز كردـ لة كويَي ث
زةوي و خانوو هةردووكيان بة ناوي . خةرج كرد مخانووةكة هةر قةرزم كرد و دوا ديناريشي

من ئاوا بة . دةي بَليَ وا نيية، بةآلم ثارةكةي بةرهةمي ئارةقةرِشنت و راكةرِاكي منة. تؤوةن
. دووهةزارو بيبستودوو لةيية. تؤزيَك بري بكةوة. ةندةية قةرز بكةموةشةو و رؤذيَك ناتوامن ئ

وشك و رووتي من خؤش بكا و ئةو هةمووة ثارةيةم لة مسيت كيَ هةية دَلي بة ئيمزايةكي 
ريَيةكةشي ئةوةية قةرزيَك لة بانك وةرطرم و تؤش وةك خاوةني : بينَ؟ تاقة يةك ريَطة هةية

 واذؤي بكةي، خانووةكة بارمتة بيَ، تيَطةيشيت؟ ةكةم بؤ وةرطري وخانووةكة سفت
ئةريَ ثيَت واية ميَشكي كةرم خواردووة؟ . ـ خانووي من؟ خانووي من بة بارمتة دادةنيَي؟

بزانة ضؤن دةتواني ضارةسةري . تؤ خؤت برِؤ و مشووري ليَ خبؤ. هةر برييشي ليَ ناكةمةوة
 .بكةي

 .سبةينيَش هةر بريي ليَ بكةوةتا . ـ ثؤلني طيان، ديسان تؤزيَك بري بكةوة
ئةطةر راستيت دةويَ مادام ثؤلني بريي كردةوة، بةآلم نةك لة  بارمتةداناني خانووةكة، 

 .بةَلكو ريَك لة شتيَكي ديكة
كراسةكةي طؤرِي و ثيَآلويَكي ديكةي لة ثيَ كرد و قذي داهيَنا و كآلوةكةي لة سةري نا و 

هيَندة تةسك بوو، وةك بَليَي نةهيََليَ جوان برِوا،  ، تةنوورةكةيجانتاكةي بة دةستةوة طرت
بؤية بة لةجنة و خؤبادان خؤي طةياندة ويَستطة و بليتيَكي كرِي و سوار بوو ضووة 

 .رةوشيدةوديَ بؤ ماَلي بابي
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ضاوةرِيَ ما تا ثؤلني . ثوورزا دميؤزل لة ثيَشدا لة دَلي طران نةهات و زؤري ثيَ تيَك نةضوو
بةآلم هةر سةعاتة و شةمةندةفةريَك دةهات كة لةوانةبوو ثؤليين تيَدابيَ، . طياني بيَتةوة

وةك جاري جاران داواي ثةرداخيَك ماركي . هيض كةس ئاطاي لة نةهامةتييةكةي نةببوو
طةرِووي تةرِ بؤوة و . ئةويش بة شةربةي زؤر طةورة. يةكيَكي دي و يةكي ديكةش. كرد

ووة مةخيانةكةي ئةوبةري ويَستطة ناني نيوةرِؤي ضووب. ثشكنةر رؤيشتبوو. ضؤوة ئيدارة
 .خبوا

. ثرِ لة دةرمان دؤزييةوةثوورزا ضيَشتخانةكة طةرِا و لة يةكيَك لة قةفةزةكاندا كيسةيةكي 
يةكي . ئينجا جطةرةيةكي داطريساند و كيَشاي. لة ئاوي كرد بؤ ئةوةي جوان تيَكةلَ بيَ

تا . اند و خوا دةزانيَ ضةند جطةرةي كيَشاجطةرةي بة جطةرة دادةطريس. ديكةش بةدوايدا
 .تاو هةآلت، هةر وا جطةرةي بة جطةرة داطريساند، ثوورزا دميؤزل

ئاخر ثؤلني ثشتميَردةي دةخستة ثشت دةرطا و تا كابرا . ديارة كةس هاتوضؤي نةدةكردن
ا ئيَست. جوان و زةريف ثيآَلوةكاني خؤي خاويَن نةكردباوة، نةيدةهيَشت بضيَتة ذووريَ

قوونضكة جطةرةي هةر وا فرِيَ دةداية سةر . ئيرت هيض شتيَكي بؤ طرينط نةبوو نيكؤالي
ئةو قوونضكانةي لة مذيَك . بةياني سةر فةرِشةكة ثرِ ببوو لة قوونضكة جطةرة. فةرِشةكة

ئةو قوونضكانةي بة جواني ثان نةكرابوونةوة و هيَشتا دووكةَليان ليَ . ثرتيان ليَ نةدرابوو
 .ا و لةو جيَيةي كةوتبوون مافوورةكةيان دةسووتاندهةَلدةست

 .دميؤزل نيكؤاليكة رؤذ بؤوة، قاثة ذةهرةكةي بةسةرييةوة نا، ثوورزا 
 .ذةهرةكة تةنيا قورِط و زمان و رخيؤَلةي سووتاندبوو. دةسبةجيَ نةمرد
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 .كة ثيَيان زاني، لة سةر تةخيت خةوةكةي كةوتبوو و توند قورِطي خؤي طرتبوو
 .ان بانط كرد بيَتة سةر خةتي تةلةفؤن بؤ ئةوةي ئاطاداري بكةنةوةثؤليني

 .نيكؤالي دويَ شةويَ ذةهرخوارد بووة: لة سةر تةلةفؤن ثيَي طوت قاميقاميسكرتيَرةكةي 
 ضيي ليَ هاتووة؟ مردووة؟: ثؤلني لةوبةرةوة ثرسيي

 .لةوة زياتر ضم لة دةست ناية، بةَليَ مردووة. ـ بةداخةوة زؤر بةداخةوة
 .دةي باشة: مادام ثؤلني طوتي

 .تةلةفؤنةكةي داناوة
كة هات و دييت ئةوة كورِةكةي قورِطي . ثوورة دينا، دايكي نيكؤاليان ئاطادار كردةوة

ئاوساوة و لةسةر تةختةكة رايانكيَشاوة، كرديية شني و شةثؤرِ و طريان و لةخؤدانيَك هةر 
ختةكاني، كة لة دةوري خانووةكة خشةخشيان دوايي لة ناكاو ذير بؤوة و لة درة. خوا بزانيَ

 :دةهات ثرسيي
 ـ كورِةكةم بة ضي بنيَذم؟ بة ضي؟

 :مادام ثؤلني كة بةثةلةثةل خؤي طةياندبؤوة، ثيَي طوت
 .بؤ خؤم جيَبةجيَي دةكةم. ـ بيَدةنط بة و ئةو شريِةشريِةت بربِيَنةوة

ةمرِؤ و نا سبةي ببيستني ئةوة نةماوة، ئ نيكؤاليهيض سةير نيية، كة ئيَستا : دايكم طوتي
 .ثؤلني دةيةويَ خانووةكة بفرؤشيَ

* 
* 
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* 
 

 .بة دةم ئاسنةرِيَيةكةدا بةرةو ويَستطة دةرِؤم
 .شةمةندةفةر ريَك سةعات ضوار بةرةو دانووب وةرِيَ دةكةويَ

و  قاميقاميسكرتيَرةكةي . بليتيَك دةكرِم، تاويَك دواتر شةمةندةفةرةكة دةطاتيَ و سوار دةمب
 .ئةوانيش دةضنة بازارِي مةكارة. مامؤستاي قوتاخبانةش لة شةمةندةفةرةكةدان

هةموو دةيانةويَ بةر لةوةي . رؤذاني سةنت ماري شةمةندةفةر هةر مجةيان ديَ
طوندييةكاني دةوروبةر بة عارةبانةكانيانةوة سةروسةكوتيان دةركةويَ، سةيري بازارِي 

 .مةكارة بكةن
مامؤستا رؤذنامةكانيان ليَك دةكةنةوة و دةياخنويَننةوة و ثيَكةوة و  قاميقاميسكرتيَرةكةي 

 .دةكةونة قسةكردن
 .ـ ئيَمةش دةضينة شةرِةكةوة

لة برييان ضووةتةوة سيَ سالَ لةوةثيَشيش خةَلكيان بؤ جةنط كؤ . لة خؤشيان خةني بوون
 .ناوةكردةوة و ناردياننة ئةوبةري دانوب، كة لةويَشةوة كؤليَرايان بة دياري هيَ

 بؤضي خةَلك وا زوو شتةكانيان لةبري دةضيَتةوة؟
 .تةشقي طةرما شكاوة. هيَند ثرِة دةرزي هةآلويَي وةعةرزي ناكةويَ. شةمةندةفةر دةفرِيَ

تا ضاو هةتةر دةكا هةر . دةشتةكة وشك و زةرد و بزرِكاوة. زؤر لةميَذة باران نةباريوة
ايةكي طةمنةشامي بةدي دةكةي، كة ليَرة و لةويَ مةزر. دةشتة و بين ديار نيية
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لة دوور دوورةوة ثؤل ثؤل درةخيت . طةمنةشامييةكان لة بةذني بنيادةميَك ثرت هةستاون
 .ئةقاقيا

ئةو عةمبارةن ئاغا لة شوييَن . ثؤلة داريَكي ضرِ، نيشانةي عةمباري سيَكاراية
ا سووتانديان، ـد2091عةمبارةكي ثيَشووي كة طونديية راثةرِيوةكان لة راثةرِينةكةي 

 .دروسيت كردووةتةوة
 .شةمةندةفةر باَلي طرتووة

 .خؤر خةريكة ئاوا دةبيَ
وشكةرِؤ و . زةوييةكاني ئةوبةرييةوة بةردةَليَن و ثرِ ضةوة. من سةيري دانووب دةكةم

 .خؤَلةميَشيية
 .ئةوةش شار

 .ئيَستا خةريكني بة دةوري رةزةكاندا با دةدةينةوة
. مةندةفةرةكةوة راوةستاوم، توند دةسطرة مسينةكةي دةطرممن كة لةسةر ثليكانةي شة

 .بيَت و ثيَم برتازيَن و دةستم لة دةسطرةكة بةربيَ، دةكةوم و ملم دةشكيَ
 .يةك بةخؤم دةسطرةكة دةطرم
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21 
 بازارِي مةكارة

* 
* 
* 

ئةودةمي باوكم هيَشتا طايةكاني مابوون، . ئةوة يةكةم جارم نيية بازارِي مةكارة دةبينم
رؤذي سةنت ماري هةمووماني سواري عارةبانةكةي كرد و . بازارِي مةكارةم ديتبوو

هةَلبةت سةروةت و سامان و نيعمةتي ئةجمارةي بازارِةكة وةك . هيَناماني بؤ تؤرنؤ
 .موعجيزةيةك ديَنة بةرضاوم

َلي بةالي ضةث و راستيشيدا بةندباز  سيَركي بضووكرت سيثا. سيَركيَكي طةورة ليَرة دانراوة
ئةوبةريش طةمي و جؤالنيَ و حيندرحؤ و ضةخوفةلةك و شيت . خؤيان بة عةرزيدا داوة

 ...ديكة
لة بازارِي مةكارة . ئةو ثارةيةي لة سينطمم توند كردووة، بة هةردوو دةستم طرتوومة

 .طريفانربِ وةك خيز و خؤلَ زؤرة
. وياَلكي خؤمدا بيَنمبةآلم دةبيَ لة ثيَشدا دةستيَك بة سةروط. دةضمة سةيري بةندبازي

زؤرم زةرةر كردووة . ئيَستا ئيدي دةزامن لة شتكرِيندا ضؤن ضةنة ليَ بدةم و مامةَلةي بكةم
 .تةَلةكةضي و طزيكةر ئيدي ناتوانن كآلوم لةسةر بنيَن. تا فيَري ئةوة بوومة
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كيَك سي كآلو بارةوبار دةكةم تا ية. دةضمة دووكانيَكةوة و داواي كآلويَكي ضةرمني دةكةم
. كراسة كيَشيية كؤَلكنةكان تاقي دةكةمةوةئةوجار . بةاليةوة دةنيَم. ثةسند دةكةم

ئاخري داواي . ثانتؤَليَكي رةش، كة قوماشةكةي هيَندة ئةستوورة تةوريش نايربِيَ
ئةوجار خسكةيةك هةَلدةطرم . تاويَك هةر وا بة ثَلتؤك ليَي دةدةم. جووتيَكيش ثيآَلو دةكةم

 .دةكيَشم، نةكا كارتؤني بيَو بة بنةكةيدا 
 :دووكاندار بة سةرسوورِمانةوة ليَم ورد بؤتةوة
 ـ ئةوة ضيية وا لة تةخيت بنةكةي نووساوي؟

 .ـ نامةويَ كآلوم لةسةر بنيَن
 .نيم، دايينَ و برِؤ اـ من فيََلباز و شيت و

 .كيَ باوةرِي ثيَ دةكا. ليَي طةرِيَ ض دةَليَ با بَليَ
ريَك ضاو لة . كابرا لة ضلوشةش لةييةوة دةسيت ثيَ كردووة. ةكاضةنةبازي دةست ثيَ د

 :ضاوي دةبرِم و ودةَليَم
 .ـ لةسةر يةك، هةر هةمووي بة شانزة لةيي

دةيةويَ بياخناتةوة سةرجيَي . دةست بةسةر شتةكانيدا دةطريَ و لة دةستميان دةرديَنيَتةوة
 .خؤيان

 :بة الليَويَكةوة ثيَي دةَليَم
 .يةك لةييشت ثرت نادةميَ .ـ كةيفي خؤتة

 .كورِة وةدةر بكةوة تووتكة سةطي خويَرِي: نةرِيَينبة توورِةييةوة بةسةرمدا دة
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 .تووتكة سةي خويَرِي خؤتي: بةسةريدا دةنةرِيَنمةوة
دةرثةرِم، بةآلم كابرا شتةكاني هةروا لةسةر ثيَم، كة ئةطةر ويَراي دةستم ليَ هةَليَنيَتةوة، 

 .ماو ليَم دةرِوانيَبةدةستةوة و واق ورِ
 ".لةيي"سي . ـ زؤر باشة

 .خؤ هةر تؤ دووكانت نيية، ئةو كؤآلنة ثرِة لة دووكاني ديكةش. ـ طومت شازدة
 ـ ياني بيست و شةش لةييشي ثيَ نادةي؟

 .ـ طومت شازدة
 .حةز دةكةم وةك مشتةرييان هةَلسوكةوت بكةم

 .ت بكةوةـ دةي باشة بيست لةيي بدة و برِؤ وةدووي قووندانةكة
 .بؤ ئةوةي يةكالي بكةمةوة بة هةذدةش رازي دةمب

 .ـ نؤزدة بدة
 .ـ طومت هةذدة

 .ـ شيت وا نابيَ
 .ـ دةي باشرت

 .دةضمة بةردةم سيَركةكة و دةوريَك ليَ دةدةم. دةطةرِيَمةوة و دةضمة دةريَ
ليَدةدا و  يةكيَكيان تةثلَ. ذةنيار لةسةر ئةو سةكؤيانةي لةبةردةم دةرطاوة دانراون، خةريكن

كةثؤي خؤي سوور كردووة و جليَكي ضل ثارضةي رةنطاورِةنطيشي لةبةر . خؤي رادةنيَ
كضؤَلةيةك بة . يةكيَكي ديكةيان كةرِةنايةك ليَ دةدا و سينطي هةر نيخةنيخيَيت. كردووة
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ضةند ثةرِيَكي لة قذي داوة و . تةنوورةيةكي زؤر كورت و جزمةي سوورةوة ديَتة تةنيشتيان
 .ئةويش دةموضاوي خؤي تةواو رةنط كردووة. َلةي خستوونة دةريَمةمكؤ

 :كة ئاورِ دةدةمةوة زبامن كيَية، دةَليَ. يةكيَك قؤَلم رادةكيَشيَ
 .ـ دووكاندارةكة تكاي كرد بيَيةوة

 :خؤمي ليَ نةبان دةكةم
 ـ كامة دووكاندار؟

 .ـ ئةوةي دةتويست شيت ليَ بكرِي
 ـ جا ضيي دةويَ؟

 .شتةكان بةرةـ دةَليَ وةرة 
 .ـ بَليَ سبةي ديَم دةيانبةم

لة دَلي خؤمدا خؤشحاَلم و . هةست دةكةم يةكيَك شامني طرتووة و نةرم ثاَلم ثيَوة دةنيَ
خؤمم داوةتة دةسيت، بةآلم دةمةويَ وا بنويَنم كة ئةو شتانةي هةَلمبذاردبوون، لةبةرضاوم 

 .كةوتوون
 :سةيرم دةكا و دةَليَةكة داماوانة دووكاندار

 .ـ زؤر باشة، هةذدة لةييم بدةية و بيانبة
 .ـ هةذدة لةيي؟ من طومت شازدة

 .ـ طوتت هةذدة، هةتيوة بيَ دايكوباوكة
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جا كيَ دةَليَ ثاش من ئةوةي هةَلمبذاردبوون نةتطؤرِيون و . كردووي جةناب ـ شازدةم عةرز
 شيت خراثت لة جيَيان دانةناوة؟

 .ة هةر ئةوانن يان ناكورِة وةرة سةيريان بكة بزان. ـ ئةي
دراويَكي . راستة. ثارضة ثارضة. ةسةر خؤ، بة هيَمين يةك بة يةك سةيريان دةكةمةوةلزؤر 

 .بيست لةيي دةرديَنم و نيشاني دةدةم
 .ـ جاريَ ضوار لةييم بدةوة
 .دةي قةيناكا. هةر سيَ لةييم دةداتةوة

لة ثشت ثةرذينيَك . و دةضمة دةريَبازارِي مةكارة جيَ دةهيََلم . شتةكان لة بن باَلم دةنيَم
بةبيَ طؤرةوي القم . بةآلم ثيَآلوةكامن باش نني. م هةيةئيَستا قةآلفةتيَكي ديكة. خؤم دةطؤرِم

جلوبةرطة كؤنةكامن لة . كورِة دةي، قةي ض دةكا، خؤي ضاك دةبيَتةوة. بريندار دةكةن
 .رؤذنامةيةكةوة ثيَضاوة

ط تا ئيَستا هةذدة لةيي و دة سانتيمي خستووةتة بلييت شةمةندةفةر و ثيآَلو و جلوبةر
. و نةوةد سةنتيمةي ثيَم ماوة، دةَليَم بة كةيفي دَلم رايدةبويَرم" ليَوو"بةو يةك . ئةستؤم

دةضمة يةكيَك لة سيَركةكان . حيندرحؤ دةكةم. سواري ضةرخوفةلةك و ئةسثةدارينةش دةمب
ةر بةراسيت زؤرانبازي دةكةن؟ بةآلم ئةوانة ئةوة ه. و سةيري زؤرانبازيي دوو ثاَلةوان دةكةم

سةريان ثاك ثاك بة مووس . زياتر لة ديَوةزمة و غؤلي ضؤل و هةردان دةضن نةك بنيادةم
نيَوضاوانيان كورتة و ضاويان هةر هيَندةي . و ثشتة سةريان لؤض لؤض بووة، سيَ طنج تاشيوة

قةآلفةتيان هةر هةمووي . ضووة دةنكة نؤكيَكة كة لة دةموضاوة طؤشتنةكةياندا بةقووَلدا
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بة دةستة ضةورةكانيان . جةستةيان بة رؤن ضةور كردووة. رانيان ثان و قورسة. ماسوولكةية
ناتوانن مل لةبةر يةكرت . وةك ماسي ليَك دةتالسكيَن و دةخليسكيَن. دةيانةويَ يةكرت بطرن

ضي ديارة؟ يةكيَكيان بة. ية هةر بةراسيت ئاوةَلدوانةش بنلةوانة. دةَليَي مجكن. بنيَن
بةآلم . دةستيان بطاتة كويَ، ليَي دةدةن. شؤرتيَكي سووري لة ثيَية و ئةوي ديكة بؤر

كةواتة . ئةوةندة طؤشتنن و هيَندة كةتة و زلن، ضةندي ليَكيش بدةن، ثيَم وانيية بيانئيَشيَ
ري جةنطي وةك دوو كةَلةشيَ. سةير ليَك راساون. ئةطةر زةبرةكان قةستينةش بن، هةروةتر

ئاخري دةتوانن مل لةبةر ملي يةك بنيَن و دةست ليَك . بة دةوري يةكرتدا دةخوليَنةوة
 .ئارةقة وةك جؤطةلة بة طيانة بريقةدارةكةياندا لووزةوي بةستووة. بنطيَون

 و، نيية كيآَلن زةوي وةخيت هيَشتا بةآلم ،بةهاران كة با زةوييةكاني هةَلربينطاندووة

 ثؤل و طؤرانيطوتن لة جطة كة ئاوايي كورِاني بةربن، بارانةكان لووزةوي ةيلةو بةر ثاييزانيش

 دةبيَتة ليَيان و رؤدةضن يةكرت طذ لة  نيية، ديكةيان كاريَكي كؤآلنةكاندا بة طةرِان و ثؤلبوون

 نيَو لة ئةوان .زؤرانبازيية لة حةز ؤريانز كورِةكان .دةكةويَ كةمهيَزترة و الوازتر ئةوي و شةرِ

 .دةكةن زؤرانبازي و دةطةرِيَن خةنيميَكدا شويَن بة ةَلةكانيانداهاو
 منداَليَك، و ذنيَك و ثياويَك سةمةرة، و سةير بستةباآلي سيَ و، دةكةن ضؤل مةيدان ثاَلةوان

 هونةرةكةيان .ئةوان جيَي ديَنة زلرتة كورتةباآلكان ئاسايي سةلكي لة زؤر زؤر سةلكيان كة

 بؤ باشة .نابيَ ثيَكةنني بؤ هيض .خبوليَننةوة قاث دريَذ، و باريك يدار نووكي سةر لة ئةوةية

 لةمةوبةر سالَ ضةند بيَنن؟ بستةباآليةك هةر ثيَويستة ض ساكار و سادة ئاوا شريينكارييةكي

 .كرد منيش فيَري قؤمشةبازييةي ئةو ةكة"هؤردوو كورِةكاني" لة يةكيَك
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 كؤتز، ئةستاني لة .خستبوو هؤردوويان طؤرِستان ثشت طردةكةي لةسةر ثيادة ليوايةكي

 لةويَ بوو تةواو هاوين هةتا سةرباز .خستبوو باري سوارة يةكيليوا ئةوبةريش ئاواييةكةي

 ئةفسةرةكان كة شةوانة .مانؤرِ و خؤرِانان بؤ كرد دةستيان ثيَكةوة ثاييزيَش و راهيَنا خؤيان

 لة خبؤن، نان دةبوونةوة كؤ ةكانيانةوةجرينط و خرينطة لة ثرِ بريقةدارة و باق يؤنيفؤرمة بة

 طياكان و طذ نيَو لة سةرباز .دةهات موزيك دةنطي دةبوو، شةق شةوطار تا ثشتةوةيانرِا

 و دةنا سةريانةوة بة وا هةر كةوضك بةبيَ دابوون، ثيَيان خواردنةي برِة ئةو و هةَلدةترووشكان
 بآلو ضونكة ئاخر) دةمرد ليَ ةكيَكياني كة .نةدةدان ليَ بؤ مؤسيقاي كةس .هةَلياندةقورِاند

 دةكرد، بؤ دووعايةكي سةرباز قازي ،(دةكوشنت ليَ زؤري خراث خواردني و ثةتا بوونةوةي

 .دةيانشاردةوة قووَلكةيةكدا لة و دةكردةوة قووتي و رووت زطماك وةك دوايي
 قووتي؟ و رووت بة بؤ باشة ـ
 .حووكمةتة هيي يؤنيفؤرمةكةيان ئاخر ـ
 لة ئةوان ".هؤردوو منداآلني" دةَليَن ثيَيان كة هةن، منداَليَكيش ضةند كةداليوا لة

 دةوروبةر وةريوي طةالي و خةزةلَ و نةوةةدةك خاويَن خيَوةتةكان و يارمةتيدةرن ضيَشتخانةدا

 شةيثوورليَدان فيَري بةتةمةنرتن، ئةوانةي و  دةشؤن ئامان و دةفر ناخنواردن ثاش و دةةنةوة كؤ

 و ضةثؤك :ندةدريَ سزا خؤرِايي و خت لةسةر بةردةوام داماوانة ئةو .دةبن فلووت و اكةرِةن و
 .تاَلة نانيَكي دةياندةنيَ، ليواكة لة نانةي ئةو .رؤذيانة و شةو نيرؤ و نان قةمضي و شةق

 .كةسن هةموو ذيَرضةثؤكةي هةتيوي .نني كةس منداَلي هؤردوو، منداَلي
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 دةكةوتنة ئيَمة لةطةلَ ديوةتةوة، كونيَكدا لة ميَشيان حةوت دةتطوت دةبوون، بيَكار كة

 كورِيذطةيةكي .نةمانديتبوون خةونيشدا لة كة دةكرد فيَرمان شتيان هةنديَ و طةمة

 ئةو .نةدةكرد دوو لة دةسكي كةس بوو، ضاالك و طورج ئةوةندة بوو، لةطةلَ بضكؤالنةيان

 داريَك نووكي لةسةر بةلةم و قاث يدةيتوان .بوو بيَويَنة ضةقؤهاويَذيَكي كورِيذطةية

 بؤ .دةزاني سةيري سةير قؤمشةبازيي و دةزاني جامبازيي و بةندبازي و ضاوبةست .خبوليَنيَتةوة

 ناوي .دةريَ دةيهيَناوة طويَضكةيةوة لة دوايي و دةدا قووت بضكؤالنةي تؤثيَكي :ويَنة

 راي شةويَكيان بةآلم رِابوو،طة شويَنان زؤر سيَرك دةستةيةكي لةطةلَ و بوو ئاليكؤئاليث

 و هةآلتبوو مار لة ياني .سوثاوة ليواكةي داوي كةوتبووة تينوو و برسي دوايي و كردبوو
 لةبةردةستيدا طةمةكاندا لة ئةوةندة و برادةر ببووة من لةطةلَ ...كةوتبوو هةذديهادا بةسةر

 واية ثيَم من .بووم يَرف ليَ جامبازييةكاني و قؤمشةيي زؤري بةشيَكي ضووبووم، و هاتبووم

 .نني ئةستةم زؤريش شتيَكي
 طةرم شريينيي رضوا سيَ .دةريَ ديَمة سيَرك قةرةباَلغييةكةي لة نقورضكان و ثاَلةثةستؤ بة

 و طةرم ليمؤنادةكة .دةكةم بةدوودا زةرديشي ليمؤناديَكي و دةياخنؤم تاسووقةوة بة و دةكرِم
 تينويَتيان لة و بيَت مةكارة بازارِي لة مبةآل .ديكةية شتيَكي سارد ئاوي .بيَتامة

 .بكا دةمةوة بة ئاو ضؤرِيَكت نيية كةس بشكخنكيَي،
 ميَ زةرِافةيةكي و ليَية فيليَكي سيَركة ئةو .ئاَلماني سيَركي .طةورةكة سيَركة سةيري دةضمة

 كةطويَض و لةرزؤك القة لة شةكةتي كة ددان، بيَ ثريي شيَريَكي و كةرةكيَوي جووتيَك و

 .دةباريَ شؤرِةكانيةوة
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 شت هةنديَ ئةَلماني زماني بة و دةدةن ليَ سةرموقالت و دةدةن ليَ ثشتةك قةمشةرةكان

 و هةَلدةكيَشن ئاخ هةنديَكيان و ثيَدةكةنن سةيركةر هةنديَ .تيَناطةم ليَيان من كة دةَليَن
 .دةنويَنن وا هةر هةنديَكيشيان

 طاليسكةيةكي بة سثي شريي وةك ئةسثي ضوار .انةيةسةث ئةو رادةكيَشيَ، من سةرجني ئةوةي

 بيَ ئةسثةكان .رادةوةشيَينَ قةمضي هةر ليَخورِةكة .مةيدان ديَنة كراون، تيَي كة بضووكةوة

 .دةضةقن يان دةرِؤن سوارةكةيان دةنطي بة .لغاون و هةوسار
 قةمضي بةبيَ و بكةن بضكؤآلنة طاليسكةيةكي لة بضووك ئاوا ئةسثي ديتبووم خؤمشان الي لة

 يان بكةون وةسةر طرديَك لة هةوسار و رةمشة بةبيَ و راوةسنت يان برِؤن قسةيةك هيض بيَ بة و

 .هةبوو وايان ئةسثي فؤركؤليَضيش و دراكؤليَيا ئاغا ئةوةية، مةبةستم .داطةرِيَن
 زؤر ثياويَكي دةيانطوت خةَلك .بوو تايبةت كابرايةكي ئاغايةش دراكؤليَ هثيؤليت ئةو

 نة هيثؤليَتةوة، بارةي لة بةآلم .دةَليَن شت زؤر خةَلك باشة، دةي .دةزانيَ زؤر و يرةكةز

 .دانةدةثؤشي ئةويان كةمايةسييةكاني  كام هيض زؤرةكةشي زانياريية نة و زيرةكييةكةي
 لة .كويَت شةشيان هةر .هيَنابوو بؤ ئةسثيئاوايان شةش كويَ لة بزانيَ خوا رايسثاردبوو

 و زين و تةنطة و قايش .بوون زةرد تايةكاني كة دةكردن كورتي بضكؤآلنةي طاليسكةيةكي
 ئةسثة بةو هيثؤليت ئاغا .دةبرد ضاويان حوكمي دةدرةوشاوة وا تاويَ لةبةر زةنطوَلةيان

 بوون، خاوةنةكةيان طويَلةمسيت كؤيلة وةك و نةدةطيَرِاوة طاليسكةكةيان قةت كة بضكؤالنةي

 و زةوي سةرانسؤي و دةطةرِا كالتماتزؤييدا دةم طوندةكاني بة ناَلة ضوار بة ئيَواريَ تا رؤذ
 وةآلمي جوان و هةَلنةستاوة لةبةري ذنيَك ئةوة بواية وا ثيَي ئةطةر خؤ .دةكرد زارةكاني
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 هةراي النةبردووة، لةسةري كآلوةكةي و ديتوويةتي دوورةوة لة ثياويَك يان نةداوةتةوة سآلوي

 :راوةست دةكرد،
 .دةضةقني خؤيان جيَي لة سثئة ئينجا

 داماو كابراي .دةدا شةقان و مست وةبةر كابراي و خواريَ داويشتة خؤي طاليسكةكةوة لة

 دةسيت لةبةر بواية طاطؤَلكيَ يان زطةخشكيَ بة و دةكرد قوتار دةسيت لة خؤي بيَ هةرضؤنيَك

 هيثؤليت ئينجا .وةستارادة قيت و ثيَ سةر هةَلدةستاوة و دةكةوتةوة دوور ليَي و دةردةثةرِي

 : دةيطوت و دةكرد بانطي
 تيَهةَلدانة ئةو لةسةر و بكةي ليَ شكايةمت و بيَت .تؤ بؤ لةييةك ئةوة ها، .ثيَشيَ وةرة ـ

 لةييةكة يةك ئةوةيش باشة دةي .دةستيَنن ليَ لةييم يةك قانوون ثيَي بة دادطا، بةردةم مببةية

 .دةكةم جيَبةجيَ قانوونةكة خؤم تؤ، بؤ
 قبوولَ ليَ سةدةقةكةيان حةوجيَيي لة و برسان لة يان دةبوو نةرم دَليان هةبوون ةَلكيَكخ

 :دةطوت ثيَيان دةزاني، ثياو بة خؤيان تؤزيَك ئةوانةي بةآلم دةكرد،
 .نيية ثووآلنة بةو حةوجيَمان ئيَمة ئاغا، بينَ ديكةت طريفانةكةي لة ثووَلةكةت ـ

 .دةدا غار وردةكاني ئةسثة و دةبؤوة طاليسكةكةي سواري دةضؤوة .دةبوو سةير ثيَي هيثؤليت
 و جياجيا رةطةز لة يمةميوون و دانابوو طةورةطةورةي قةفةزي ماَلةوةيدا باخةكةي لة

 لة كة ديكة، درِندةيةكي جؤرة هةموو و جؤراوجؤر طورطي و جؤراوجؤر ورضي و جؤراوجؤر

 كؤ باَلندةيةكيشي جؤر هةموو لة لةوانةش، جيا .رايطرتبوون لةويَدا هيَنابوو، نيابؤ دةرةوةرِا

 زيندووي ماري .نةديتبوو رةنطةكةشيمان ئيَمة تةنانةت هةبوو واي باَلندةي .كردبووةوة
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 بنيادةميَكيش نيَوقةدي لة هةنديَكيان كة جؤراوجؤرةوة شووشةيي سندووقي خستبووة

 ئاذةآلنةش ئةو ةوةيوشككردن و تةرِ بؤ .بوون دريَذ مةتريَكيش ضةند و بوون ئةستوورتر

 هيثؤليت ئاذةَلةكاني سةرداني ئةويَ، دةكةوتة ريَيان ئةوانةي هةموو .هةبوو تايبةتي نؤكةري

 ثيَوة وي بؤ نةهاتي و هات ئاذةلَ خؤشةويستين كة دةكريَ ض .بوو بةرنامةيان لة بةشيَك ئاغا

 .تةواو ...و دا ثيَوةي ئةفعييةكان لة يةكيَك :بوو
 وةك و ثاشووان سةر هةَلدةستنة بضكؤالنةكان ئةسثة .دةدا ليَ ظاَلس كيئاوازيَ مؤزيكةكة،

 خؤياندا بةدةوري و دةدةن خؤيان لة هةلينط ياني .ظاَلس سةماي بة دةكةن دةست ئاغا

 .دةخوليَنةوة
 هةواكةدا لة شتيَك .بووة قورس قورس لةثرِ مةكارة بازارِي هةواكةي .نيوةشةويَية بةرةبةري

 لة .دادةثؤشن ئامسان هةور .دةكا هةناسةسواري و دَلةخورثة تووشي نيادةمب كة دةدا شةثؤل

 .ديَ بةسةردا تاريكان ئةوة بكةي هةست دةكريَ مةكارةوة، بازارِي ضراكاني سةرووي
 رةنطينةكان ئاآل .دةدةن طووث و با لة دةبن ثرِ خيَوةتةكان .كردووة هةَلي رةشةبايةك

 ئةوةي دةكةم هةست من بةآلم بن، تؤفانيَك ثيَشةكيي نةئةوا هةموو لةوانةية .دةشةكيَنةوة

 .نيية تؤفان بازارِةكةوة خستووةتة دَلةرِاوكيَكةي و ترس
 لة شةو ئةم بؤ .دةدةن ليَ خيَرا و طشت ئاوازيَكي ذةنيارةكان دؤمة مةخيانة، خيَوةتي بن لة

 .هيَناوة ذنةطؤرانيبيَذيان ديكةوة شارةكاني
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 و سةرخؤشة و بةكةيف و شاد .دةمب خوشكم زايئالظيت يَردةكةيم تووشي كدا،خيَوةتيَ لة
 طؤرانييةكي زةعيفةيةش ئةو و ديَ دةنطيان ظيؤلؤنةكان .داناوة راني لةسةر جوانووماينيَكي

 :دةضثيَينَ زاواكةمدا طويَي بة هةرزة
 

 منة ياري دةيبيين ئةوةي
 منة كرِياري طيان و دلَ بة

 دييَنَ بؤ حةريرم و قاقم
 دةمطةوزييَنَ خؤي فيكةي بة
 

 و نان كردووة، ميَردي لةوةتةي .ليَقةوماوة و ماَلويَران ذنيَكي خوشكم ئيظانطليين بةخواي
 .نةما ضاري بؤية هةَليطرتبوو، ضونكة .زائالظيت ذني بة بوو ضيية ضار .دةخوا شةق

 جطة و هةبوو ماآلتي و مةرِ .هةبوو جواني خانووةكي ئاَلتظيتزا .بوو خراث دةسثيَكةكةي

 و خواردنةوة و بةرةآليةتي فيَرة و ضوو تيَك ئةخالقي سةربازي لة .بوو قؤز كورِيَكي لةوانةش
 .بوو رابواردن

 ئيجازةي ريَك حةفتةيةكي .كرد تةواو سوارضاكةكاندا ليوا لة يةكيَك لة سةربازييةكةي

 قؤثضةي جيَ و زةرد قؤثضةي كة كردبوو لةبةر رةشي بلووزيَكي .ئاوايي هاتةوة و وةرطرت

 رةشة ضةكمة .طريابوو رةش دةزووي بة ليَوارةكاني كة سثيي ؤَليَكيثانت .بوون سوور

 ضاوةكاني وةك كضكوذي قةيتانيي مسيََلي جووتيَكي و رةق و شةق قةمضيي بة بريقةدارةكان



568 

 

 يةكدا بةسةر خؤيان كؤكؤليَئاسا لةطةلَ .هاويشت بؤ خؤيان ديوارةوة و دار لة ذنان .رةش

 طايةكاني .ؤريئارةقخ و كؤنكان مامؤستاي ببووة .دانرابوو ئةفسةريَكدا ماَلي لة .كيَشا

 باقي .كردةوة نويَي سةراثا و كرِي ماشووقةكةي بؤ تةسكي تؤَليثان و كراس و فرؤشت

 لة يةك و باوةشةوة بة منداَليَك كة داماوةكةشم خوشكة .دؤرِاند قوماردا لة ثارةكةشي

 .هاتبوو ليَ شقارتةي ضَلة وة ثةَلةوة ثرِ دةموضاوي بة زطيدا،
 ئيجازةي :نةميابوو ضيية زةوي بستيَكيش ئيدي بوو، تةواو سةربازييةكةي ةك ازئاَلظيت

 .دةرِؤيشت و طا فآلنة دةداية ثارةكةي و دةفرؤشت زةوييةكي ثةَلة دةهاتةوة و وةردةطرت
 ليَ زةوييةي ئةو بوونةدة قايل ئيظانطلني ضونكة نا، خوشكةكةم ملي لةبةر ملي ئةوجار

 ببووة تيَهةَلدان ئةجمارة و هةَلناوة ذنةكةشي لة دةسيت ئاخري .بوو ئةوةوة بةناوي كة بفرؤشيَ

 .مرياتة كرِينةوةي ثيشةيان و كار كة يؤنانييةكانة هةلي جا .شةوي و رؤذ ثيشةي لة بةشيَك
 .كةوتوون ئيَمة ماَلي لة ئيَواريَ تا رؤذ منداَلةكاني و بووة منداَلةكةي داماو ئيَظانطليين

 .دةدةين ئةوانيش بةشي بيخؤين خؤمان هةبيَ شتيَك هةر و دةرِؤنةوة شةويَ و ديَن بةياني
 دةموضاوي .هاتووة ليَ واي مست بة ديارة .هةية فَلضي و ثان كةثؤيةكي طؤرانيبيَذةكة ذنة

 .دةبريسكيَتةوة تيَهةَلسويوة، سثياو ئةوةندةي
 :قسةكردنن خةريكي جؤشوخرؤشةوة بة كة دةستةيةوة ئةو نيَو دةخزيَنمة خؤم

 نيَو دةضينة ئيَمةش .دةكا طشيت هةرةوةزيي بانطةوازي مةترسي، زةنطي شةويَ، نيوةي

 هةنديَ .دةدةن تؤث وةبةر شارةكة ئةوبةرةوة بةستيَنةكةي واتة نيكؤثؤليَ لة .شةرِةكةوة
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 ئةَلمانييةكان دةَليَن ديكة هةنديَكي .وابرِ دوور ئةوةندة نيية وايان تؤثي بؤلطارةكان دةَليَن

 .ناردوون بؤيان
 ...ديََلم بةجيَ شارةكة و مةكارة بازارِي

 شةوطار ضاوةرِوامن .دةخةوم ليَي حةوشةكة تووةكاني دار بن لة .نوستوون هةموو ماَلةوةمان

 .بيَ شةق
 .شةو نيوةي ئةوةش باشة، دةي
 .خاياندبيَ ساَلي سيَ بَليَي وةك
 ليَ شةيثوورةكة ديسان .دةشكيَينَ شةو بيَدةنطييةكةي و دةدريَن ليَ زةنطةكان ناكاو لة

 .دةدريَتةوة
 .طريان و شني دةيكةنة و دةبنةوة كؤ دةرطاكان لةبةر و دةريَ ديَنة ذنان .رادةبيَ خةو لة طوند

 بضييةوة؟ دةبيَ ديسان ئيؤن .نةطبةتيدا دواي بة نةطبةتي ـ
 .كردووةتةوة ثيَ دةسيت شةرِ :دةَليَ ثيَمان يَتةوةد كة .قاميقامي ضووةتة باوكم

 بةآلم .طةجنة زؤر هيَشتا براشم ئيؤني و بةتةمةنة باوكم .جةنط ناضيَتة كةس ئيَمة ماَلي لة

 .زؤريشن زؤر .بضن دةبيَ دوورةكامنان كةسة و خزم و ئامؤزا و ثوورزا
 .ديَ طريان دةنطي ماَليَكةوة هةموو لة .رووناكن ثةجنةرةكان هةموو

 .بووةتةوة بةرز خؤر سامالَ، و ساو رؤذ، .دايكرد باران نة و هةستا تؤفان نة شويَ، دويَ
 شةمةندةفةرة .هاتووة ليَ ميَروولةي شارة وةك ئارامة، جاران زؤربةي كة بضووكةكة ويَستطة

 .دةرِؤن ثرِي بة و ديَن بةتاَلةوة ذووري بة بةردةوام دوورودريَذةكان
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 دةكةم حةشاماتة ئةو شةثؤلي سةيري بوون، بةئةزموونرت رابردوو ساَلي سيَ لة ضاوانةي بةو

 .ديَن بةالدا خةريكة و نةماوة لةبةردا تينيان شةكةتييان لة هةمووان .ديَن دوورةوة لة كة
 .ديَ ليَوة تاريان بريسكةيةكي ضاو .داون خؤيان وةثيَش شانةوة بة تفةنط جةندةرمة
 سوورهةَلطةرِاوي ضاوي بة ضَلكن و ثيَخواس و خةثة وردي َليمندا و بزرِكاون ذنان روخساري

 بة مندالَ .هةَلطرتووة باوةش بة ثياوةكانيان بوخضةي .ثياوةكانةوةن بةدواي بيَخةوةوة

 دةبيَ ئةوانةي برِيوةتة هةر ضاويان .برِاوة مندالَ لة ئاطايان ئيدي دايك .دةضن و ديَن نيَوانياندا

 .برِؤن
 ؟كؤديينَ ديَيةوة ـ
 ديَيةوة؟ شتفانيَ ـ

 .بووة رةق شةويلكةيان دةَليَي .بيَدةنطن ثياوةكان
 :دةَليَ و ديَ وةدةنط يةكيَكيان

 .ناكريَ ثيَ طاَلتةي ئةوةيان ئيدي ـ
 .دةبا زؤر ئاو هةويرةيان ئةم :دةكةنةوة بري وا هةر هةموان

 .دةطةرِيَنةوة ثرِي بة و ديَن بةتاَلي بة هةر شةمةندةفةر
 خةَلكةكة شةثؤلي .حةشرة رؤذي هةروا ويَستطةكة و رابردووة رؤذ سيَ رؤذ، ودو رؤذيَك،

 خةَلكيَكي ويَستطةكةدا دةوروبةري هيََلةكاني نيَو لة و سةكؤ لةسةر .نيية برِانةوةي دةَليَي

 لة دةَليَ ديكةي خةَلكةي ئةو دةسبةجيَ بةآلم دةبيَ ثرِ ثرِ شةمةندةفةرةكة .راوةستاون زؤر

 .دةطرنةوة جيَيان قوَليون،هةَل زةوييةوة
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 .ثوختةتر كةسيَكي بووةتة دةَليَي .دةبينم خاَلؤزام ئيانكؤي جةنط، دةضنة كة ئةوانةدا نيَو لة
 قةآلفةتي بةآلم هةَلطةرِاوة، رةش دةموضاوي و سوتاندوويةتي هةتاو و داطيَرِاوة رةشي با

 .ماوةتةوة بةجواني هةروا
 ئيانكؤ؟ كاكة شةرِ دةضيتة تؤش ئةوة دةي، ـ
 .دةضم ئةمنيش ئةدي، ـ
 .كةوتووي ليَخؤشبوون وةبةر طوتووم ثيَت تؤ خؤ ـ
 مانسةخت و دوورودريَذ جةنطيَكي .طؤرِا رايان سةربازييةكان بةرثرسة بةآلم كةوتبووم، وةبةر ـ

 منداَلي، هيَشتا كة خؤت بة خؤزطةم و بي بةختةوةر برِؤ .دةضن تيَدا كةس زؤر .دارية لةثيَشة

 ...ئةطينا
 .شةرِطة دةيانناردمة و دةكرد شةمةندةفةرةكان لة ديكة ئةواني لةطةلَ منيشيان ئةطينا

 .دةضن تيَدا شةرِانةدا لةو كةس زؤر ـ
 خةَلكي مةرطي باسي هةر .كةسانة زؤر لةو نيية يةكيَك خؤي وابوو ثيَي ئيانكؤ خاَلؤزا

 .ضوو تيَدا رِطة،شة بطاتة لةوةي بةر دواتر، حةفتةيةك ريَك خؤي بةآلم .دةكرد
 هةية هةرضي .نةماوة تيَدا ثياويان طوندةكان ئيرت .بؤوة ضؤل ديسان شةمةندةفةر ويَستطةي

 لةوانيش و طوندةكان كةَلةطاي بوونةتة قةشةكان و قاميقامي سكرتيَرةكاني .مندالَ و ثري و ذنة

 .ماَلياتوةرطر كارمةنداني زياتر
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 هةميشة .طرينطة زؤر بدريَن، وةخت بة نماَلياتةكا جةنطدا سةردةمي لة كة ئةوةي

 ئةو هةر لةوانةية ثارة؟ كام نةمزاني قةت بةآلم ."دةويَ ثارةي جةنط" :دةَليَن كة بيستوومة

 .وةريدةطرن ماَليات بة ثارةيةي
 .دةكةن ماَلياتوةرطرةكاني طريفاني لة ماوةتةوة، بؤيان ضيي و دةكةن ثةيداي ضيي ذنان

 تؤثةكان طرمةي لة طويَمان دانوبةوة بةري لةو .طةرمة ئيَمةوة لة دوور مةودايةكي لة جةنط

 ةييشار .كردووة كاول خانووي طةليَك كةوتووة، تؤرنؤ وةشاري هاوةنةي هةمووة ئةو .دةبيَ
 طوندةكان هةموو .طوندةكان هيَناوةتة ثةنايان و حاَليان و مالَ كردووةتة ثتشيان تؤقيوةكان

 بةيانيان هةموو .نةدابيَ داَلدة شاري خيَزانيَكي نيية مالَ .يَمةشئ طوندةكةي .راكردوو لة ثرِن

 لةسةر ناضارن .سثي ناني .دةويَ نانيان ئةوان .قاميقامي بةردةم دةضنة نارِةزايةتي بؤ شارةكان

 كة دةكةن ماآلنة لةو تووك و تف شارييةكان خةَلكة .دةدةن ثيَوةيان ميَشوولة و خبةون حةسري

 و ميَشوولة و نةبيَ كيَضي بكةن دورست وا خانوويةكي نازانن بؤضي ةك داون، داَلدةيان
 بؤ جلةكانيان دةبن الديَيةكان ذنة دةستةوداويَين خامنةكان .نةدةن خةَلكةوة بة قووندريَذة

 هيض بة طوند ضَلكنةكةي نةدارة و هةذار خةَلكة كة ناكةي باوةرِ و ئةوةية سةير جا .بشؤن

 .بشؤن غةريبةكان ذنة رطيجلوبة نابن ئامادة نرخيَك
 ديارة كة لؤضكراو و ضرض طَلؤَلةكراوي كارتي :هةَلدةثضرِيَن ثؤستكراوةكان ثؤستاَلة كارت

 الي ديَننة كارتةكانيان دراوسيَ و دةر .نووسراون شةرِدا بةرةكاني لة ئةذنؤ لةسةر و بةثةلة

 :دةضن ليَك جياوازييةكةوة تؤزة بة هةموويان هةر .خبويَنمةوة بؤيان من
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 لة ئاطاتان ضؤنن؟ ماآلتةكة و مةرِ ئةي .ئيَوةيةتي خةمي تةنيا و باشة وةزعي دوعاضيتان"

 ."دةكةين ثيَشرِةوي ئةوة ئيَمة .بيانفرؤشن نةكا .بيَ طايةكان
 :ديَن ديكة ئيَستاهةواَلي .بوون وا هةواَلةكان هةموو ثيَشدا لة
 ."دةكةين شةكشيَثا وا"

 هةموو لة .كردبوو هيَرشيان كارثاتةوة ضياي دوومالنيَي لة سيلوانيتران لة ئيَمة سةربازةكاني

 ضةكي هةم كة ئةَلماني دةستةي .بشكيَنن دوذمن توانيبوويان و كردبوو شةرِيان جيَيةك

 قايم ئامساني هيَزي بة ثشتيشيان و، بوو باشرت يانتفاق و جلوبةرط هةميش و بوو ثيَ باشرتيان

 بيَ سوثاي .طؤرِي جةنطةكةيان ضارةنووسي و كران بانط ةوةديك بةرةكاني لة بةثةلة بوو،

 .كةوتوون ثؤل ثؤل سةرباز .ديَ بةضؤكدا هةر بيَ، ضاونةترسيش و جواميَر و ئازا ضةندي ضةك
 كة شويَنيَك لة ماَلةكةيان بةردةم لة و دةبن رةشثؤش ذنان .قاميقامي ديَتةوة مةرطيان هةواَلي

 بواية، ضاويان لةبةر طؤرِيَك ئةطةر ديارة .هةَلدةكةن رةش ئاآليةكي بدا، ضاو لة دةسبةجيَ

 زؤر زؤر هةشيبَ ئةطةر و نيية طؤرِيَ لة طؤرِيَك ئيَستا بةآلم دةطيَرِا، بؤ خةستيان شينيَكي

 تةنيا ةك دةنيَذيَ، تابووت كؤمةَليَك قةشة .نازانن جيَيةكةشي تةنانةت و دوورة

 خاضيَكي و ثيَيةكان لةبري كالةيةكيش يان ثؤتني و تيَداية جةستة بري لة جلوبةرطيَكيان

 .دةضةقيَنن طؤرِةكة لةسةر دارينيش بضووكي سثيي
 ليَ مؤميَكي كة ذنةكان بؤ هةية شويَنيَك بيَ هةرضؤنيَك بةآلم .راستة ئةوة .بةتاَلة طؤرِةكة

 اندَلي كوَلي  بةوة ،هةَلوةريَنن فرميَسكيَك و بسووتيَنن ئةسثةندةريَك و داطريسيَنن

 .دادةمركيَ
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 بةرةو ريَ دةكةونة خبوور لةتة ضةند و قاثيَك كؤنة بة ذنان نةكةوتووة، تاو هيَشتا يةكشةممؤيان

 هةموو .دةسووتيَنن خبوور و دادةدةن ضؤك مردووةكةيان طؤرِي تةنيشت لة و طؤرِستانةكة

 فرميَسكان و دةكاتةوة بآلو بؤنةكةي و هةَلدةكا بايةك .ديَ ليَ يخبوور بؤني ئاواييةكة

 .هةَلدةبرينطيَينَ
 دةدةن؟ ليَمان بؤ ئةَلمانييةكان ـ
 .نيية ضةكمان ئيَمة ضونكة ـ

 .دةبنةوة ثةيدا ئاواييدا لة بريندارةكان سةروطويَ و نقوستانبووةكان يةكةم سةروسةكيت
 .مرد نةخؤشخانة لة .ثةرِاند تاتائيكاي قاضي كهاوةنيَ ثارضة ـ
 بة دةثارِايةوة سةربازةكان لةبةر داماوة ئةو .ثةرِين دةسيت هةردوو رؤشؤيش طؤتزا ـ

 .بوو تةواو...و هةَلضؤرِا خويَنةكةي تا دةضيَشت سامناكي ئازاريَكي .بدةن نةجاتي فيشةكيَك
 طرتبوو خؤي دةسيت بة هةناوي و رخيؤَلة ....كةوت وةزطي هاوةنيَكي ثارضة دؤدؤييش ئيؤن ـ

 نةيتواني ئيرت و بوو سةرةنطريَ و هةَلةنطوت ثيَي .كاب را خةَلكيدا شويَن بة دةدا هةوَلي و

 .هةستيَتةوة
 .بووة شةلوكوت .هاتووةتةوة ئؤئية تيتزا ـ
 بة يةكياني نةبيَ هةر بكا خوا .كوذراون ضواريان ئيَستا تا تيؤدؤروريؤ كورِةكةي حةوت لة ـ

 .دةربضيَ زيندوويي
 رووةوة بة رةنطي .بةستووة كةيثاثاخيية كآلوة لة رةشي قوماشيَكي تيؤدؤروريؤ باوكة

 دةستيدا لة تيَآلكةي ديسان نةبيَ ئةوةندة .نابؤَليَينَ و ناكرِووزيَتةوة هيض .ناطري .نةماوة
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 وردكردن شياوي دةطةرِيَ سةريَكدا شويَن بة دةَليَي .تةواو و ئةوةندة هةر .دةكاتةوة بارةوبار

 .بيَ
 بة خةَلكةكة .رادةبريَ طةورةدا جادةيةكي بة ة،بةتاَل قؤَليَكي كة ضاكةتيَكةوة بة تيتزائؤييَ

 :ضي دةَليَ بزانن هةَلدةخةن ليَ طويَي و دةبنةوة كؤ دةوري لة و ديَن راكردن
 ئةو نةبةزن، ئةَلمانييةكان تا دةبرِيَتةوة؟ زوو وا كوا .نابيَ تةواو  زووانة بةو جةنط :دةَليَ

 منداَلي .هةية تؤثيان و رةشاش .هةية انثيَشكةوتووي ضةكي ئةَلمانييةكان .دةبيَ هةر جةنطة

 طةآلي وةك ريَك و، ئةوان بيكةيسييةكاني و رةشاش دةسرِيَذي و رةهيََلة بةر دةكةونة ئيَمة

 زةماني تفةنطي بة .شةرِ ناردووةتة بةتالَ دةسيت بة ئيَمةيان .هةَلدةوةرن ثاييزان

 دةياننيَرنة حةيوانانةي ةوئ وةك ريَك .قووت و رووت و فيشةكيَك ضةند و تةيارةرِةشةكة

 .قةساخبانة
 :دةَليَ دؤميرتؤسكؤ دؤميرتؤ

 .دةطؤرِيَ دنيا روخساري جةنط ـ
 .هيَناوة ئيَمة طوندةكةي بؤ ثةناي كةسانةي لةو يةكيَكة ثاريَزطاريش جيَطري
 بة هةر سيَركةكةيان ثياوةكاني و ذن .بووة تووش دَلتةزيَين ضارةنووسيَكي ئةَلماني سيَركي

 داوةتة زةرِافةكانيان و فيل .كةمثةكانةوة لة يةكيَك نيَو خستووةتة سثيكراوةوة اويدةموض

 جيَطرةكةي ئاليسرتمانزؤ، يش،بضكؤالنةكان ئةسثة .ئؤلت طوندييةكاني لة يةكيَك دةست

 زؤر ضونكة جا .بةستوون بةريتانييةكةي طاليسكة لة و طرتوون بةسةردا دةسيت قاميةقام
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 ضوارناَلة بة خاكةكاندا و خؤلَ لة ثرِ جادة بة كة و كردوون هةوساري نيية، ثيَيان متمانةي

 .قةمضي بةر دةداتة ناسكةكانيان كةفةَلة دةدا، تاويان و دةخورِيَ ليَيان
 دةم انيكطوندة سةرانسؤي كرضوكاَلة، طةجنيَكي هيَشتا كة قاميةقام جيَطري ئاليسرتمانزؤي

 ئةسثي راسثاردووة، دةسبةسةرداطرتين يؤنيَكيكؤمس طونديَكدا هةر لة .دةكا كاملاتزؤيي

 ئةوةي بؤ شاري بياننيَرنة و قاميقامي حةوشةكةي بيانهيَننة و بكةنةوة كؤيان .بطرن خةَلك

 .راكيَشن ثيَ عارةبانةيان و فيشةك سندووقة و تؤث ئةوةي بؤ جةنط بةرةي بنيَردريَنة لةويَرِا
 .ناكةن دةستةبذيَر خؤ فيشةك .دةضن تيَدا يشئاذةَل نابن، سةكةت بنيادةم هةر خؤ جةنطدا لة

 .فيشةك وةك هاوةنةكانيش
 :دادةنيَ مانطاش و طا لةسةر دةست دةسبةسةرداطرتن كؤمسيؤني

 .ثيَويستة طؤشتيان ئةوانيش نيية؟ وا .بيخؤن هةبيَ شتيَك دةبيَ خؤ سةربازةكان ئاخر، ـ
 .دةكةي راست نةكريَ دةسبةسةر ائةفسةرةكاند ذووري لة و بطاتيَ طؤشتةكةيان ئةطةر ديارة
 هةر و بدا بةر دوانيان لة دةست دةبيَ سةربازةكان خاتري لةبةر هةبيَ، كراسي سيَ كةس هةر

 زؤربةي و ناكةون بةر هةية كراسيان يةك ئةوانةي تةنيا .يةكيَكيان لة هةبيَ دووي كةس

 .هةية كراسيان يةك طوندةكانيش خةَلكي
 .تةوةزةلن و تةمبةلَ خةَلكيَكي ضونكة ذارن؟هة وا ضي بؤ ئيَوة دةزانن ـ

 .سةيرة ثيَ زؤري زؤر هةر .هةذارن وا خةَلكة ئةو لةوةي ماوة سرِ سةري هةر ئاليسرتمانزؤ
 :دةَليَ

 دةدةن؟ ض جةنط بؤ ئاغاكان ئةي باشة، دةي ـ
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 دةدا؟ ض طراسياغا ـ
 ناَليَن؟ بؤ كريستؤفؤ طؤطؤ ئةي ـ
 بةخشيَ؟دة شتيَك ثييَنارؤ سةرهةنط ئةي ـ
 ثانتازي؟ ستانيَ ئةي ـ
 ئافاناسيية؟ ئةدي ـ

 .ثرسياران بةر دةيدةنة تاَلةوة لةبزيَكي بة بؤية هةر .بيَتةوة روون ليَيان دةيانةويَ خةَلك
 :دةَليَ قاميةقام جيَطري

 جاريَ بةآلم .بيَتةوة ثيَياندا بةزةييم نيم كةسيَك من .مةترسن .ندةدة خؤيان بةشي ئةوانيش ـ

 نؤرة دواييش و دةستيَنم ئيَوة لة ئيَستا .بيَ ناخؤشرت و توندتر وةزعةكة تؤزيَك تا ةسنتراو نا،

 .دةكةم زةوت ليَياني هةية ضييان خؤراك و ئةسث و ماآلت و مةرِ لة جا ئةوان، دةطاتة
 .دةدةم ثيَ بةَليَنتان مةترسن،

 .ئيَمةية شاني سةر لة جةنطةكة قورسايي بيَ، هةرضؤنيَك ـ
 نني؟ وآلتة ئةم خةَلكي ئيَوة بؤ ضي، ئةي ـ
 .لةوةدةبيَ طويَمان النيكةم بارة و جار كة شوكرانةبذيَرين، ديسان ـ

 سةرباز و شكاوة جةنط بةرةي كة كراونةوة ئاطادار .دةبن ماتةمبارتر رؤذ بة رؤذ خةَلكةكة

 رن،ساويلكةت ئةوانةي .دةبنةوة نزيكرت سات بة سات دوذمنيش و هةَلدةوةرن هةزار هةزار

 .بطريدريَ ئةَلمانييةكان ثيَشرِةويي ثيَشي ئؤلت لة كة هيوادارترن
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 ليَي ئةسث بة بكريَ كة هةية ثرت دةراوي هةزار .كويَية ئؤَلت نةزامن من بَليَي وةك !ئؤَلت

 خةريكة كة بطري طةورة سوثايةكي ثيَشي بضووك وا لةمثةريَكي بة دةكريَ ضؤن .بثةرِيتةوة

 ديَ؟
 دةطةنة سبةي .ثاريَزطاوة نيَو هاتوونةتة باكوورةوة لة .نني دوور ليَ رمانزؤ ئةَلمانييةكان

 ...سبةي هةر ئيَرةش،
 .نةجووآلوة ئيدي و راوةستاوة ويَستطة نزيك لة تةندروسيت بنكةي شةمةندةفةريَكي شةويَ

 كورسييةكاني ديسان .بيَنينةوة برينداران و نةخؤش دةضني و هةَلدةطرين عارةبانةكان

 سةر لة بريندار .رادةخةين عةرزةكة تةخيت لة كا و كَلؤش و دةنيَني بةالوة انةقوتاخب

 و الق و دةست و ضَلكنن و هاتوو ريش و بريندار داماوانة ئةو .دةكةين دريَذ كَلؤشةكان
 .زامارة جةستةيان

 يشسريةش واتة تةندروسيت، بةرثرسي .جةنط بةرةي ناردوويانةتة .ديارة جيَي طانضؤ دكتؤر

 لة مالَ بة مالَ :بكةينةوة ثرِ ئةوان جيَي يةةئةو بؤ رادةنيَني خؤمان مندالَ يئيَمة .روةترهة

 دةيانكةينة و دةياندرِيَنني و دةكةين خاويَن خاوليي داواي و دةدةين ئاوايي خةَلكي دةرطاي

 .دةبةستني مؤرهةَلطةرِاوةكان و شني و ئاوساو طؤشتة و دةشؤينةوة برينةكان .برينثيَض
 تكايان يةك تةنيا .نيوةزيندوون زؤريان .دةكةن ثيَ متمانةمان .ئيَمةية لة ضاويان ينداربر

 زيندوو و طةورة برينيَكي لة ريَك كامةيان هةر تويَي تويَ و بةبار ليَوي .بدةيينَ ئاويان :هةية

 .ئاو :بَليَن ذيانةوة و مردن هةزار بة داية لةبةر تني ئةوةندةيان هةر .دةضيَ
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 جةنط دةزانني ئيَستا ئةوة هةموومان .بؤتةوة روون ليَم ئيَستا .نيية طاَلتة طةجةن ئةوة

 .ضؤنة
 دةياخنةينة و دةطرين قاضيان و سةر .دةريَ ديَنينة قوتاخبانة لة تةرم ضةند بةيانييةك هةموو

 ثيَنجيش مردووةكان ئةطةر .هةَلدةكةنني تازة طؤرِيَكي و طؤرِستان دةيانبةينة و عارةبانة نيَو

 تةرمةكةيان دوازدة هةر بؤ بن، دوازدةش ئةطةر .دةخةين قووَلكةيةك لة ثيَنجيان هةر بن،

 .هةَلدةكةنني قووَلكةيةك هةر
 .دةنيَذين تابووت بةبيَ ئةوان .تابووت بةبيَ
 كة رايدةوةشيَينَ و ثيَية  خبوردانيَكي كليَسا وايلؤكبيَذةكةي .دةكاتةوة كاويَذ دووعايةك قةشة

 .ناية ليَوة خبووري يبؤن دةميَكة
 .ئةوةندة هةر

 ديَنن، بؤي كة سةربازانةوة طيانييةكاني زيانة دةفتةرضةكاني رووي لة قاميقامي سكرتيَرةكةي

 .دةنووسيَتةوة مردووةكان ناوي
 مارانطاز وةك حاَليَكدا لة هةنديَكيان .دةدةن طيان و بوون دريَذ ليَي تةخت هةنديَكيان

 مةرط دةَليَي و هةية هيَمنيان رواَلةتيَكي هةنديَكيان .دةكةن ؤَلةطرم خؤيان و دةدةن جينطلَ

 بة هةميشة هيَمنييةي و حةسانةوة ئةو ئاخرييةكةي ئةشكةجنة و زةجر عومريَك ثاش

 و ئةشكةجنةديتوو ئةوةندة روخساريان هةنديَكيان .هيَناون بؤي دياري بة بوون، ئاواتييةوة
 .دةستةوئيَخةن مةرط لةطةلَ ذةميَ لة زؤر دةَليَي هةر ويَكهاتووة،

 .ئيَرةش دةطةنة سبةي و دؤرؤبانتزي طةيشتوونةتة ئةَلمانييةكان :دةَليَن ديَ لة
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 و داوة ليَ ديَدا نيَو بة خوليَكم .نؤئيَل بؤ ماوة رؤذيَكي .تةمومذة و شيَدار بةياني،
 .ديَتةوة تا يَدةض ثيَ زؤري .باوكمانني ضاوةرِيَي .نيوةرِؤ ناني بؤ ماَليَ هاتوومةتةوة

 بةرنادا، بةرؤكمان قةت برسييةتييةي ئةو ئةوةي بؤ دةبةستني كؤزيلكة سفرةكة دةوري لة

 و ـ جيَذنة نةخواستة خواي ئاخر ـ برِيوة سةر مريشكيَكي برام ئيؤني .بكةين جَلةوي تؤزيَك
 بة ؤرز شؤرباو و ماماليطا .دةخيؤين ماماليطا لةطةلَ .ناوة ليَ خؤشي شؤرباويَكي دايكم

 .دةليَسينةوة ليَومان و ثةجنة .برِاوة ثيَ رانيَكم من .تامن
 :ديَتةوة باوكم

 .طردةكة سةر طةيشتوونةتة ئةَلمانييةكان ـ
 .دةكةوين وةسةر ئاسنةرِيَ خةندةقةكةي طَلي لة و دةريَ دةردةثةرِينة

 .ثيَشيَ ديَنة زةوةثاريَ بة سوار ضوار ئةَلماني، سةبازي ضوار بةردهاويَذيَكةوة، مةوداي لة هةر
 .ثرِة و دريَذ كلكيان و ونةقةَل و بةهيَز ئةسثةكانيان .لةسةرة ئاسنيان خودةي

 سةربازةكاني .نةكردووة ضؤل شةمةندةفةرةكةيان ويَستطةي هيَشتا ئيَمة سةربازيَكي ضةند

 خودة .دةردةضن بؤي دةسبةجيَ و وةردةطيَرِن ضارةوييان سةري ئةَلمانييةكان ثيَشةوةي

 وةك و دةكةين داريَكييةوة بةسةر و هةَليدةطرينةوة .بةردةبيَتةوة يةكيَكيان قةدارةكانيبري

 ماوةيةك ثاش كة سكرتيَر كؤيستانس ذيكا .ئاوةداني دةيهيَنينةوة جةنط خةنيمةتي

 و دةدا ثةالمارمان دوذمنان الي خؤشرينكردن و خؤشخزمةتي بؤ بووة، نارِيَكرت قةآلفةتي
 :دةرديَينَ ضنطي لة خودةكةمان
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 .دةطةرِيَن خودةدا ئةو دواي بة شت يةكةم ديارة .دةطرن طوندةكة ئةمشةو ئةَلمانييةكان ـ
 .بياندةينةوة دةبيَ نيية ضار ةيبؤ

 .بريقةبريق دةخياتةوة و دةيسرِيَتةوة زةريف و جوان و قاميقامي نيَو دةباتة خودةكة
 تا لةرةزةوة و ترس بةوثةرِي و دةبيَ داثةي ئاواييةوة لةوبةري سواريَك تاقة دواتر، سةعاتيَك

 كوللة وةك كةسيَك سةد ضةند .دةريَ هاتوونة ئاوايي خةَلكي هةموو .ديَ قوتاخبانةكة بةردةم

 شةآلَلي ئةسثةكةي .دةبينةوة ورد ليَي سةرسوورِمانةوة بة هةموو .دةئاَليَني تيَي و دةضني بؤي

 ضةند ديارة سوارةكة .دةردةدا هةَلم انييةوةكونةتفنةك لة و دةلةرزيَ بةستةزمانة .ئارةقةية

 .دةبريسكيَتةوة ئةسثةكةي مووي وةك خؤيشي رديَين و سةر .نةتاشيوة رديَين حةفتةيةكة
 وا هةر ئةسثةكة .بةدةستةوةية لةسةرثيَي و ثرِ شةشلووليَكي .بةتةمةنة و كةسكن ضاوي

 .ئةسثةكةي وةك ريشنةش سوار و دةلةرزيَ
 .دةيدويَينَ و ثيَشيَ دةضيَتة دةزانيَ، َلمانيئا كة شاري ثياويَكي

 .نا يان تيَداية سةربازي هيَشتا ئاواييةكة ئاخؤ بزانيَ دةيةويَ ئةَلمانييةكة
 .نيية تيَيدا نا، ـ

 سةريان مةدرةسةكةوة ثةجنةرةي لة بريندارانةي سةربازة ئةو ئاخؤ بزانيَ، دةيةويَ ئةَلمانييةكة

 .نا يان نراضةكد ديارة،
 .نني ر،نةخيَ ـ

 ليَي ئةَلمانييةكة .دةكا دوذمين سةربازةكةي خوَلقي و ديَينَ شري ثةرداخيَك بؤلبؤك قةشة

 شرياوي مسيََلي .هةَليدةقورِيَينَ يةكبني بؤلبؤك .كردبيَ تيَ ذةهريان نةكا دةترسيَ .وةرناطريَ
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 ثةرداخيَكي .ةوةدةخيوات بني يةك و وةردةطريَ ليَي ئةجمارة و دةبيَتةوة دَلنيا سوارة .دةبيَ

 ناَلة ضوار بة و وةردةسوورِيَنيَتةوة ضارةواي سةري ئينجا .تر يةكي ديسان .دةكا داوا ديكةش

 ئةوانيشدا دواي بة و دةطرن ويَستطةكة و ديَن سوار دةستةيةك دواتر تاويَك .دةكةويَتةوة دوور

 .ئاواييةوة نيَو ديَنة ئةَلمانييةكان سةربازة لةشكري
 زؤر يان طةجنن زؤر يان هةمووان .دةكةوين وةسةر ئاسنةثةرذينةكان لة وذمند سةيركردني بؤ

 برام ئيؤني وةك و طةجنن يان راطرتووة، زين خواني سةر لة خؤيان زةمحةت بة و ثرين يان .ثري

 شةكةت ضةندة .كوذراون شةرِدا لة هةموو طةرِاوةكان سالَ لة ئةَلمانيية .داوة ليَ خةتيان تازة

 و ريش و هةَلطةرِاوة زةرد رةنطيان و هةآلتووة رةق هةمووان دةموضاوي .رنديا ماندوو و
 هةتا كة ئةسثةكان .ديَ ثرتةيان و ضووة بةقووَلدا بيَخةوي لة ضاويان و ئاَلؤزة و دريَذ قذيان

 ديكة تاويَكي نا ئيَستا دةَليَي ساغن، و تؤكمة ئةوةي سةرةرِاي بووة، قورِاوي كةفةَليان

 .دةكةون وةعةرزي
 ثةرذينةكة لة ريز بة ئةسثةكانيان و دادةبةزن سةرباز .دةردةكةن فةرمانيَك ئةفسةرةكان

 يان تةويلةكانةوة دةضنة دةستة دةستة سةرباز .هةَلدةكةن طةرِؤكةكةيان ضيَشتخانة .دةبةسنت

 مريشك .ديَنةوة ثةلةوةرةوة و مريشك لة ثرِ باوةشي بة و دةدةن ثةلةوةران كوالنةي ثةالماري

 .ناية ليَوة نقةيان و هةآلتوون وشك ترسان لة ثةلةوةر خاوةن و قيذةيانة و قريِة و تؤقيون قاز و
 فةرماندة بة بةَليَنيان لةشكرةكة، ثيَشوازي ضووبوونة كة سكرتيَر و قةشة و قاميقام

 ثةناي .قووضاندووة تيَي قاميةقام ئاليسرتمانزؤي .نةية نقةيان طوندييةكان داوة ئةَلمانييةكة
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 تاَلووكة بة خةريكن قووت و رووت و برسي خؤمان سةربازةكاني كة مؤلداظيا، بردووةتة

 .دةكشيَنةوة لةويَش
 .دةقةوميَ قورس شةرِيَكي مؤلداظيا دةروازةكاني بةردةم لة ـ
 .دةكةنةوة دةست و دةكةن شةرِ ئيَمة سوثاكاني شاني بة شان يشرووس سوثاكاني ـ
 .ةقةوماو ليَيان ئةَلمانييةكان ـ
 .دةكةينةوة خؤمانيان كؤلَ لة ـ

 لة .بووة زل ليَ ترِيان دةزانن، ئةَلماني و ديَ بةر هيَناوةتة ثةنايان كة شاري خةَلكي

 .قسةكردن دةكةونة ئةَلمانييةكان سةربازة و ئةفسةر لةطةلَ و دةردةكةون شةقامةكاندا
 دةمودةست كردوون، نقاثةكانيا لة بؤيان رةشةي سووثة ئةو .برسني طورطي دةَليَي دوذمن

 دةضنةوة .دةستيش و ضاو بة ددان بة هةر نةك .دةجاون نانةكةيان بدي و نةدي وةك و دةخيؤن

 .سووث لة دةكاتةوة ثرِ قاثةكةي ثرتةثرتةوة بة ضاوي بة ديسان و كةسة هةر و ضيَشتخانة
 و خرِي بة وا هةر هيَنابوويانن، و طرتبوويانن شتانةي و قاز و قةل و جووضكة ئةو سةرباز

 ضوار بذويَنةكةدا لة ئاشةكةوة ثشت لة .زلةكانةوة مةجنةَلة نيَو ووياننةتةخست نةشؤراوي

 عارةبانةيان دوو سةر لة و كردوون لةتوكوتيان و برِيون سةريان ريَيةكة دةم لة و  طرتووة طايان

 ناويَرن كة نيكؤتس ئةستاني دريَذي شاقةل قوونرِووتي طونديي دوو طايةكان، خاوةني .ناوندا

 دةَليَي هةر .دةطرين زؤرِزؤرِ و راوةستاون اليةكةوة لة دةستةوة بة ثاثاخ .لةل بَليَن

 .ناخؤشرت لةوةش بطرة و سةردةبرِن منداَلةكانيان
 .ديَ بةسةر بةآليةكم ض ئةوان بةبيَ ...طايةكامن خواية وةي .طايةكامن طيان خواية ئةي ـ
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 .ناكةويَ ليَ يخةو كةسيش يةك ةداطوند لةو ئةمشةو
 لةسةر اليانةوة لة خؤشيان و باخضةكان و باخ و حةوشة نيَو هيَناوةتة ئةسثةكانيان ئةَلماني

 .خةوتوون ليَي طةمنةشامي السكة يان كَلؤش و كا باوةشيَك
 .داناوة ئيَشكطريان جيَيةك هةموو لة .دةسوورِيَنةوة ئاواييدا بة ثاسةوانةكان

 دابةزيوةتة وا داثؤشيوة، ئامساني تةمةي ئةو .نني ديار رةشئةستيَ .نيية مانطةشةو ئةمشةو

 لوول خؤيدا لة ئاواييةكةي و كيَوثارة زستاني تةمومذي .دةخشيَ عةرز لة يدةَليَ خواريَ

 .داوة
 و بضووك ريَكيخؤ و، رةواندووةتةوة مذةكةي و ووةتها بايةك .دةبيَ سارد بةياني بةرةبةري

 هةَلكشاوة ئامسانةكةوة لة زستانان دوورةدةسيت هةتاويَكي رةنطبزرِكاو، و خرِ
 .دةخزيَ ئامسان طومبةزةكةي بةرةو وردة وردة هةتاو

 شةمةندةفةرة برِؤن، لةوةي بةر .ريَ كةوتوونة رؤذهةآلت بةرةو .رؤيون ئةَلمانييةكان لةشكرة

 بةكاريان وابووة ثيَيان ضيي .كردووة تاآلن راطريابوون، ويَستطةكان لة كة بارهةَلطرةكانيان

 و ويَستطةكة نيَو ديَننة هرووذم خةَلكةكةش ئةوان ثاش بؤية .بردوويانة و هةَليانطرتووة ديَ،
 .قاضاخ و قاث ثةردة، كورسي، ميَز، ليَفة، :بيَ بةزياد خواي لة .شةمةندةفةرةكة دةكةنة روو

 ئؤَلتيان خواثيَداواني حاَلي و مالَ كة ظارطؤنانةن ئةو ئةوانة، .ليَية شتيَكي هةموو

 كؤسنجيت ويَستطةي بةرثرسيَ هةَلةيةكي سؤنطةي لة بةآلم مؤلداظيا، بيانبةنة هةَلطرتبوو

 .دانووب طةيشتووة كردبوو، ئةقَليي بيَ كة
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 ةيَستطو لة كة بؤتةوة روون ليَي :طةرِيَنا خويَين بدةي ليَ ضةقؤي توورِةية ئةوةندة برام ئيؤني
 خةَلكةكة ئيَستا و شكاندووة ئةوانيشيان مانييةكانئةَل كة ليَية مةشرووبي ظارطؤن ضةند

 .خؤيان ماَلي دةضنةوة دنياوة مةشرووبي باشرتين لة ثرِ قةرتاَلةيةكي ضةند بة و هةركةسة
 :دةَليَ و رادةوةسيتَ دةرطاكةوة نيَوةرِاسيت لة دايكم

 .برِوا مندا مةييت بةسةر دةبيَ دةريَ، بضيَتة بيةويَ كةس هةر ـ
 .دةبيَ وشك عةرزةوة بة يَمانث هةموومان ـ

 .هةية ئاسنةثةرذيين ثةجنةرةكة بةآلم دةربضيَ، بؤي ثةجنةرةوة لة دةيةويَ برام ئيؤني
 سةكيت و سةر سبةيينَ رؤيشنت، و طرت ريَطةيان ملي كة ئةَلمانييةكان تابووري دواي

 و ئةَلماني ازيسةرب لة تيَكةَلةيةكن كة دةردةكةون، داطريكةرةكان سةربازة يةكةي عارةبانةي
 نيوة ميَلؤضيل ئاخر .بوو ثؤليسخانة ثيَشرت كة دةكةن داطري بيناية ئةو هةنديَكيان .نةمسايي

 لة نةك خةَلكةكة ترسي لة زياتر ديارة دةرضووة، بؤي و كردووةتةوة كؤ خؤي سيثاَلي شةويَ

 .تووةخس باريان شةمةندةفةرةكةدا ويَستطةي لة هةر سةربازةكانيش باقي .دوذمن ترسي
 .دةزانن رؤماني زماني نةمساييةكان سةربازة زؤربةي .رةويوةتةوة تؤزيَك ترسةكةيان خةَلك

 هةنديَكيان .بن كةلَتيَ خةَلكةكة لةطةلَ توانيويانة زوو زؤر .ترانسيلوانني خةَلكي

 بيَزارن جةنط لة هةموويان .ثةرِيوة ثةجنةيةكيان ضةند يان لن،ةش يان .ةنطنج كةمئةندامي

 :ديَ بؤَلةيان هةر و
 كة دةربار، ئاغاكاني و دةسرتِؤيشتوو و ئيمثراتؤر .جةنط بؤ ناردوويين ئيمثراتؤر ئيَمة ـ

 .نةبينن خيَر و نةميَينَ عةمريان ياخوا
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 هةر .بووة تةنةكةساز ترانسيلواني لة .طانتزة ناوي هةنطاري و نةمسا يةكةكاني فةرماندةي

 قاضاخي و قاث و مةقاَلي و سؤثة ضاكردنةوةي بة وةكردو دةسيت و سةربازة نةماوة لةبرييشي

 .دةجووَليَتةوة ديكة شيَوةيةكي بة ئةَلمانييةكان لةطةلَ بةآلم ئاوايي، خةَلكي
 بة مسيََلي و زرتةزةالمة طؤَلةكةريَكي .بؤرطيَرة رؤدؤلف ناوي ئةَلمانييةكان فةرماندةي

 ةبؤي دةَليَن، .دةطةرِيَ و خوليَتةوةدة ئاواييدا نيَو بة بةردةوام .دةكةويَ بةرضاو حاستةم
 .بووة تيَك ئةقَلي جةنط بةرةي لة ضونكة داطريكةرانةوة، يةكةي نيَو هةَليانداشتووةتة

 لة يةكيَك لة مالزميش جةنابي كة دةردةكةويَ دواتر زؤر .دةزانيَ رؤمانيايي بؤرطيَريش

 .بووة سازي شرييين شاطردي نزيكدا شارةكاني
 و ماآلت و خؤراك داطريكردني بة دةكةن دةست بؤرطيَر ربازةكانيسة رؤذان ضةند ثاش

 بةرِيَي و دةكةنةوة كؤ مسييةكان مةجنةَلة و ئامان و دةفر ئينجا .خةَلكةكة جلوبةرطي

 .دةكةن ليَ وا هةر كليَساكانيش زةنطي .دةكريَن دروستكردن هاوةن كارخانةكاني
 .ريَستبوخا طةيشتووةتة .كةوتووةتةوة دوور جةنط بةرةي
 بة ريَيان مؤلداظي، دةروازةكاني بةردةم لة جيَية، لة كة دةطةرشيَ، زار و زار هةواَليَك ئينجا

 .شةرِةكةوة هاتوونةتة ئةَلمانييةكان شاني بة شان توركةكانيش و طرتووة ئةَلمانييةكان
 هةية؟ ئيَمة لةطةلَ دوذمنايةتييةكيان ض توركانة ئةو باشة :دةثرسن ليَك خةَلك
 :دةكاتةوة روون بؤيان قاميقامي يَرةكةيسكرت

 .ديَنةوة رووسةكاندا و ئيَمة طذ بة بؤية هةر .ئةَلمانيان هاوثةمياني ئةوان ـ
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 و نووسراوة ئاَلماني بة اليةكيان رؤذنامانةي ئةو :ئاوايي دةطةنة ديكةش رؤذنامةي ئيَستا
 بة ئةويش و ةياننيَرند ناحييةوة سكرتيَرةكةي ناوي بة .رؤمانيايي بة ديكةشيان اليةكي

 .دةخويَنيَتةوة خةَلكةكةيان بؤ بةرز دةنطي
 جةنطدا بةرةكاني لة كة دةكريَ، ضاث سةركةوتنانة ئةو هةواَلي تةنيا رؤذنامانةدا لةو

 كة هةَلدةَليَن نةجيبزادانة و دةرةبةط بةو تةنيا و كردوون ياندةستةبةر ئةَلمانييةكان

 .باشة ثيَ ئةَلمانيايان سياسةتي
 روون ليَ شتيَكم دةدةم هةولَ و رادةطرم طويَ ئةوةندةية هةر .ناطةم تيَ شتانة لةو هيض نم

 .بيَتةوة
 بة نةمردن، و دةرضوون زيندوويي بة كة دانةيةيان ضةند ئةو قوتاخبانةكة، نيَو بريندارةكاني لة

 قورسةكةي بؤنة بةآلم .مردن ريَية لة ديكةشيان كةسيَكي ضةند .شاري بردياننة هةَلةداوان

 .نةداوة بةر قوتاخبانةكةي وا هةر كيَم و خويَن و ضَلك
 :دةبيستني بةيانييان هةموو

 .هاتووةتةوة تاتازيَ كورِي رادؤي شةويَ دويَ ـ
 .هاتووةتةوة جيؤنكاش كورِةكةي ـ
 .طةرِاوةتةوة بادؤييش كورِةكةي ـ

 نةيةتةوة يةكيَكيان ييةن شةو كردووة، رايان يةكةكةيان لة ثاشةكشيَ كاتي سةربازانةي ئةو

 .نةشارنةوة خؤيان كاذيَراندا و كون و عةمبار لة و ئاوايي
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 ئةطةر .كردووةتةوة ئاطاداري سكرتيَر ستانسكؤي ديارة، وةك .دةزانيَتةوة بؤرطيَر رؤدؤلف

 .ستانسكؤية كاري ئةوة نةدابيَ، هةراي لة ئاوايي قةسابةكةي ذني ميتزاي
 ديكة شارييةكةي خةَلكة لةطةلَ كة تؤرنؤية َلمانييةكانيئة لة يةكيَك كضي ميتزاية ئةو

 .داطريكةران يةكةي ديلماجي بووةتة هاتوون، ئةَلمانييةكان لةوةتةي و طوند هيَناوةتة ثةناي
 :ئاوا دةردةكا فةرمانيَك بؤرطيَر رؤدؤلف
 انيان،ماَلةك هاتوونةتةوة و كردووة رايان سةربازانةي ئةو ضوار، سةعات دوانيوةرِؤ ئةمرِؤ

 بةهيض فةرماندة .بشاريَتةوة خؤي نيية بؤي كةس هيض .بكةن ئاشكرا خؤيان و قاميقامي بيَنة

 هةر ئةوانة .كةسن ضةند بزانيَ دةيةويَ هةر ئةو .هؤردوو دةست بيانداتةوة نايةويَ وةيةكشيَ

 بةرةي وةضووبيَنة نةكا كة ريَتةوةندةخويَ ناويان شةويَ هةموو و ضاوديَريييةوة بةر دةخريَنة

 .دةكريَن قؤَلبةست ئةوا نةكةن، جيَبةجيَ فةرمانة ئةو و بيَت راكردووةكان خيَزاني .جةنط
 

 سكرتيَر .دةبنةوة كؤ قاميقامي حةوشةي لة خةَلكةكة و دةتوورِيَينَ شةيثوورةكةي لة ديش،

 .دةدا ديوارةكةي لة بزمار بة دواييش و دةخويَنيَتةوة بؤ ئةَلمانيان بنكةكةي راطةيةنراوي
 بة كة طوندي شةش و هةشتا .كةسن شةش و هةشتا :دةخويَنريَتةوة ناويان و ديَن راكردووةكان

 .هاتوونةوة و كردووة رايان جةنطةوة لة بيَزار و قني و رق لة ثرِ دَليَكي
 هاتوونةوة؟ بؤ ـ
 لة بؤخؤيان و هةَلدةداين تيَيان ئةفسةرةكان .بةسة ئيدي كردوومانة ئةوةندةي ضونكة ـ

 .دةكردين ليَ تةقةيان ثيَشةوة، نةضووباينة و بيَت ئيَمةش و دةشاردةوة خؤيان ثةناطةكاندا
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 :دةنةرِيَينَ بةسةرياندا قاميقام بة كردوويةتي بؤرطيَر دةوَلةمةندةي ورزيَرة ئةو ميَريَئاساظؤ،
 .بكوذريَي دةبيَ نيشتماندا دايكي ثيَناوي لة .دةكةن درؤ ئيَوة

 :دةَليَ يثيَ زطاماييَ ثيَرتيَ
 هةر .نيشتمانةتةوة دايكي بةو دةشكيَين شتيَك مودير جةنابي هيَواش تؤزيَك كورِة ـ

 كردووة؟ سةربازييةكةتت هيَمنييشدا لةسةردةمي تؤ النيكةم بزامن بَليَ ثيَ ئةوةندةم
 يةكيَك دةبوو و هةبوو ماَلمان و مَلك .بووم ماَلةوةمان كورِي تاقانة من .نةمكردووة نةخيَر ـ

 .رابطا ثيَيان
 بضيَتة ئةمالوئةوال بيَ يةكيَك بيَ قةرار ئةطةر .بدةي طريَ دةمت باشرتة وا كةوابوو ـ

 بضؤ و دةربيَ ضاوت و هةية ماَلت و مَلك .تؤي هةر كةسة ئةو جةنط، بضيَتة و سةربازي

 باخةَلم؟ نيَو ئةسثيَي لة بكةم؟ ض لة بةرطري من ،بكة ليَ بةرطريي
 ناخة شؤرِشةدا لةو .تيَداية ثةيين ميَشكت .بووة ملبادان هةر كارت هةي، لةوةتةي تؤ ـ

 .دةتناسم .دةرخست باش خؤتت ضةثةَلةكةي
 .باشرتيش دةمناسيت كة ئيَستا باشة، دةي ـ
 ئةوةي بؤ .هةية زؤري ماآلتيَكي و زار و زةوي .كورتةبنةية زلي ورط كابرايةكي رييَئاساظؤم

 ماستاوضييَت ضيي بثاريَزيَ، زةوتكردن بةآلي لة سامانةكةي و الَم ريَيةوة لةو و قاميقام ببيَتة

 بؤ سويَندي .نيية شوورةيي ثيَشي و دةكا ئةَلمانييةكاني بؤ بوو دةمتةرِي و زمانضةوري و

 جةنطن، لةبةرةي ميَردةكانيان طةجنانةي هةرة ذنة ئةو شةوانة .بيَ وةفاداريان دلَ بة خواردوون
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 جا .دةبيَ جووت لةطةَليان عةرزةكة لةسةر يان ميَزةكةي لةسةر و دةكا قاميقامي راثيَضي

 .وةرناطريَ ليَ ماَلياتيان و ناكا ثيَ بيَطارييان ئةوة هةرا، نةيكةنة ئةطةر
 خةَلك بة ماَلةكةمان و نةبني وةجاغكويَر مردم كة و بيَ زؤر منداَلمان با طوتووة ذنةكةي بة

 .نةبرِيَ
 جةنط بةرةي ناردوويانةتةوة ئيَستا .بوو يةدةط فسةريَكيئة ئةوبةر، طوندةكةي مامؤستاي

 .سةرثةرسنت بيَ منداَلةوة دوو بة ذنةكةي و
 كضي .خويَندةوار هةميش و جوانة هةم .دةكاتةوة ضاكي دانيَي كويَري ضاوي لةسةر ذنة

 شةوورؤذييةكاني قوتاخبانة لة يةكيَك لة .دانووبة دةربةندي مَلكدارةكاني لة يةكيَك

 لة بةر طانتيَز .دةكا ثيَ قسةي بولبول وةك دةزانيَ ئاَلمانيةك و خويَندوويةتي يَستبوخار

 دةطمةن وا شتيَكي زانيي بؤرطيَريش رؤدؤلف دواتر تؤزيَك بةآلم ضوو، ئةو بؤ فكري هةمووان

 ثاش لة قةمضييةكي ضةند بؤرطيَر كة برِا، ثيَ سةوداية لةو ئةوةندةي هةر طانتز .هةية لةويَ

 سآلويَكي و كوتا عةرزي لة القي و خوارد تيَهةَلدانةكةي داماو، طانتزي .راكيَشا قووني

 .رؤيشت و وةرسوورِاوة و كرد سةربازيي
 خوانيَك بيظؤالرؤي امؤستام ماَلةكةي لة بؤرطيَر رؤدؤلف مالزم جةنابي شةويَ هةموو

 ذنةكةي ئاوةداني خةَلكي واية شةوي .ناكةنةوة كؤي بةرةبةياني هةتا كة دةرِازيَنيَتةوة

 ذنةتيوي .دةكا ثياسة ئةَلمانييةكةدا فةرماندة دةسيت ناو لة دةست كة دةبينن مامؤستا

، دةبن تووشي كؤآلنيَش لة كة و هةَلبةستووة بؤ قسةَلؤكيان و قسة و بوختان هةزار ئاوايي
 .رووي ليَ وةردةطيَرِن
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هةموو . ردوويانةتة ئةَلمانيائيَستا ئيرت هةمووان دةزانن مامؤستاكة بة ديل طرياوة و نا
حةفتانة نامةي دوورودريَذ و ثرِ لة سؤز و خؤشةويستيي بؤ ذنةكةي دةنووسيَ، كة 

هةر بؤية نامةكاني بة سةري ئاوةآلوة دةطةنةوة . نووسينطةي ثشكنني سةريان هةَلدةثضرِيَ
نيَتةوة و بة لة ثيَشدا سكرتيَر دةياخنويَ. دا دةميَننةوةقاميقاميئاوايي و ضةند رؤذان لة 

كةيفي دَلي ثيَيان رادةبويَريَ و دواييش نامةبةر و ئاخرييةكةي ثاسةوانةكان و ئيرت واي ليَ 
 .ديَ ضيي تيَياندا نووسراوة دةكةونة سةر زار و زماني خةَلكةكة
ذنةكةي سويَند دةدا ئاطاي . مامؤستاي داماو ئازار دةضيَذيَ و هيواي بة طةرِانةوة نةماوة

وةبريي ديَنيَتةوة كة ضةندي خؤش ويستووة و ذنةش ضةندةي سؤز . يَباني لة منداَلةك
 .داوةتيَ و ئاخري هاني دةدا بةداويَنثاكي بذي

* 
* 
* 

 .خيَر و بةرةكةت لة ماَلةكةي تؤماس ئؤكيَي نةما و خيَزانةكةي ثةرش و بآلو بوون
ةوت و مرد و ذنةكةشي لة ناكاو ك. مةخيانةضيي داماو وةك بَليَي تريي نةبةديي ويَ كةوتيبَ

 .ضةند رؤذيَك دواي خؤي لة حةوت ساآلن راستةوة بوو
كضة طةورةكاني ضوونة شاري و مليان ناية كار و كضة منداَلةكانيشي خزم و كةس باَليان 

 .تةنيا ميتيكا بةجيَ ما، كة بوو بة خاوةني مةخيانة و مرياتةكة. بةسةردا كيَشان
 بضيتةوة شاري خبويَين ميتيكا؟ـ ديسان دةتةويَ ئةمسالَ ثاييزيَ 
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 ـ جا ثاش باوكم ضؤن دةتوامن خبويَنم؟
 ـ ئةي دةتةويَ ض بكةي؟

 .دار و نةدارةكةم دةفرؤشم و دةخيؤم. ـ هيض
 ـ ئةي دوايي؟

 .ـ دواييش خوا كةرمية
عةمبار و دووكان و دانةويََلة و ئةو دارانةي لة . جا هةر بةراسيت هةرضي بووي، فرؤشيت

تةنيا مانطا و مةرِةكاني نةفرؤشت، ئةويش لةبةر . لةسةر يةك دانرابوون حةوشةكةشياندا
مريشكيَكي سةر دةبرِي و لةسةر ئاطر هةر رؤذة و . ئةوةي مةرِ و مانطاي هةر نةبوو

مريشك جووقةواريان برِا و، قةفةزة و ميَزي ثيَشخاني دووكانةكةشي . دةيربذاند و دةخيوارد
. سي و شووشة و بةرميل و ضةلةنطةكاني كردبووة ثارةفرؤشتبوو، ثيَشرتيش ميَز و كور

مردوويةكي جلوبةرطي دايك و باوكيي دابوو بة دؤمةكان، ضونكة كةس جلوبةرطي 
 .نةدةويست كة بة طرانةتا مردبيَ

 ـ ديسان شتيَك ماوة بيخؤي ميتيكا؟
 .ـ نا، ئيرت هيضم نيية

 ـ ئةي ناتةويَ لة جيَيةك كار بكةي؟
ياني من كورِي . باوكم مةخيانةضييةكي متمانةثيَكراو بوو. كردن نيممن ثياوي كار. ـ نا

 مةخيانةضييةكي متمانةثيَكراوم، وا نيية؟ ئةطةر وابيَ ضؤن دةتوامن الي يةكيَك كار بكةم؟
 ـ ئةي ض دةكةي؟
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 .هيض ناخؤم. ـ هيض
 ـ تاكةي؟

 .ـ تا لة برسان دةمرم
 .طاَلتةي نةدةكرد بةآلم ميتيكا. ـ خةَلك ثيَيان وابوو طاَلتة دةكا

ميتيكا لةو ذوورةدا كة لة باقي ذوورةكاني ديكة . ضلةي زستانيَ بوو. ثاييز تةواو ببوو
ثةناتر بوو، بةآلم وةك ذوورةكاني ديكة نة دةرطاي هةبوو و نة ثةجنةرةش، بة باوةشيَك كا و 

ئاوي لة طؤزةيةك . كَلؤش جيَ خةويَكي بؤخؤي دروست كرد و ليَي راكشا و ضاوةرِيَي كرد
نزيك خؤي دانابوو، جارو بارة قوميَكي ليَ دةخواردةوة و لةجيَي خؤي دايدةناوة و ديسان 

 .جووَلةي لة خؤي دةبرِي
 .ميتيكا لةسةر كَلؤشةكة راكشاوة و ضاوةرِيَية مبريَ: لة طوند دةيانطوت

 ـ نةخؤش كةوتووة؟
 .نةخؤش نيية، هةر دةيةويَ، مبريَ. ـ نا

 و سةليم ضؤن مبريَ؟ ـ باشة بنيادةمي ساغ 
 .ـ وةختايةك هيض نةخوا دةمريَ ئيرت

 .هةر هيض نةبيَ بنيادةميَكة و نابيَ لة برسان مبريَ. ـ بةآلم شيت وا نابيَ نا
خانوو و . ئةَلمانييةكان ضييان ثيَ بردرا برديان. قرِييةكي سةيرةلة طوندةكاندا قاتو

خةَلك كة ضاوةرِواني وةها . ردبيَتةوةباخةكانيان سةروبن كرد نةكا خةَلكةكة شتيَكيان شا
شتيَك بوون، هةرضؤنيَك بيَ ئازووخة و ثيَخؤري خؤيانيان باش تاقةت كردبوو، كة 



594 

 

بةآلم قاتي و . ئةَلمانييةكان سةرةرِاي ئةو هةمووة ثشكنينة هيضيان دةست نةكةوت
بة ئاساني ليَي  قرِييةكة لةوة قورسرتة كة بة شاردنةوةي ئةوةندة خةلة و دانةويََلةية بكريَ

بةو حاَلةشةوة خةَلكةكة و بةتايبةتي دةروجريان هةرضؤنيَك بيَ لةتةنانيَك يان . دةرباز بي
ةضنة حةوشة ضؤلةكةي مةخيانة بؤالي ميتيكا لة ذوورة لةتيَك ثةنريي بؤ دةبةن و د

 .ضؤلةكاندا
 .ـ وةرة ميتيكا لةتيَ نامن بؤ هيَناوي
 :بة هةزار زةمحةت وةآلم دةداتةوة. ووَلة كةوتووةكورِي مةخيانةضييةكة هةر وا بيَ ج

 .ـ ثيَويست نيية كاك ثاناييت، من خيَر و سةدةقة وةرناطرم
 .ـ دةمري ميتيكا

 .ـ دةي منيش ئةوةم دةويَ
 ـ حةيف نيية؟

. حةز ناكةم خةَلك مببينن كار دةكةم. ـ حةيفي ضي؟ ئيَستا كة باوكم مردووة با منيش مبرم
ناطةن من كورِي مةخيانةضي بوومة؟ ضؤن دةكريَ بةرةو دوا بطةرِيَمةوة و يارة ئيَوة تيَدوا 

هةر ليَرة دةمب تا . بضم لة دةشيتَ كريَكاريي ئةم و ئةو بكةم و با و باران ليَم بدا؟ نا، نا
 .دةمرم

 .وا بة تا دةمري. هةر وا بة. ـ زؤر باشة ميتيكا
 :دةَليَ. ذنيَكيش ديَتة الي ميتيكا
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سةير بكة، كاكةش تؤزيَ . ووشةيةك شري و سيَ هيَلكةم بؤ هيَناويشـ كورِي باش، 
 .بيخؤ دةي كورِي باش، دة بيخؤ دةي. ماماليطاي بؤ هيَناوي

ذنةكةي تزانتزؤ، ئةو بيَوةذنة قورِبةسةرةي بؤخؤي ناني نيية بيخوا، خواردني بؤ ميتيكا 
 .هيَناوة

 .ةمةويَ زووتر مبرمض خبؤم، هةر دبةآلم من بةتةما نيم هي. ـ سثاس ثووريَ
 .ـ دةي باشة مبرة ميتيكا طيان

. خةَلك هةر ديَن و دةرِؤن. ضةناطةي داضؤرِاوة. ضاويشي بة قووَلدا ضوون. دةنطي نووساوة
تاويَك ليَي ورد . ديَنة ثشت ثةجنةرةي ماَلة كاولبووةكة و كؤ دةبنةوة و سةيري دةكةن

و ئاوايية كةس نيية نةضووبيَ ميتيكا ببيينَ لة. دةبنةوة و دوايي شانيَكي ليَ هةَلدةتةكيَنن
 .و ثارووة نانيَكي بؤ نةبردبيَ

وايان ثيَ باش بووة ئةو ثارووة نان يان ماماليطايةي بؤيان هيَناوة، لة تةنانةت هةنديَ جار 
تةنيشيت و لةسةر عةرزةكة داينيَن، بؤ ئةوةي ئةطةر هات و برسيَيت تيين بؤ هيَنا و 

 .تيَكي لةبةردةست بيَ، بيخواباوةرِةكةي طؤرِا، ش
ئيَستا ئيرت بة زةمحةت زاري . راي نةطؤرِا. بةآلم ميتيكا لةسةر قسةي خؤي سوور بوو

 .دةنطي وا نووساوة، دةَليَي لة بن حةوت بةردةوة ديَتة دةر. هةَلدةثضرِيَ بؤ ئةوةي شتيَك بَليَ
 ـ هةر ناتهةويَ هيض خبؤي ميتيكا؟

 .ـ نا
 .ـ خةريكة دةمري
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 .رم، بةَليَـ دةم
ئيَستا ئةوة سيَ حةفتةية كورِةكةي . حةز ناكا قسة لةطةلَ كةس بكا. ضاوي ليَك دةنيَ

 .مةخيانةضي تةنانةت دةم لة ئاويش نادا
بايةكة لة نيَو ذوورة بيَ دةرك و ثةجنةرةكاندا . تةزووةكة وةك شري دةبرِيَ. تةزستانيَكي سةخ

 .لوورةكةي شووم و خةفةتهيَنةرة. لوورةي ديَ
 .القي راكيَشاوةرؤذيَك بةياني دةبينن ميتيكا 

 .رؤحي شاد. بة ئاواتةكةي طةيشت
 ـ ميتيكا ض ليَ بكةين جةنابي سكرتيَر؟

 ـ خوشكةزاكةم؟
 .ميتيكا بة خوشكةزاي سكرتيَرةكة دةرضوو

. ي تؤزاوي و خؤآلويتةختةي كؤنة. لة عةمباري مةخيانةدا ضةند تةختةيةك دةدؤزنةوة
بةو تةختانة تابووتيَكي بؤ دروست . نيباي لةويَن، ئةوانةشي دةفرؤشتئةطةر ميتيكا زا
 .بةبيَ هيض ثرسةيةك. دةكةن و دةينيَذن

* 
* 
* 
 .هيَواش دةرِوا، بةآلم هةرضؤنيَك بيَ، دةرِوا. مان دةرِوازة

 .بةفرةكة هةر نةضؤتةوة و دةشتةكة هةر سثي دةضيَتةوة، سثييةكي بيَ بن
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. هةتا بن ميض ثرِ لة دانةويََلة. اي سائيَليَيان دؤزيوةتةوةئةَلمانييةكان عةمباري ئاغ
رؤدؤلف بؤرطيَر فةرمان دةدا سيَسةد عارةبانة بةرن و دةغلَ و دانةكة باطويَزنة ويَستطةي 

. تةنيا راكردوةكان نابةنة بيَطاري. ليستةيةك دةطريَ قاميقاميسكرتيَرةكةي . شةمةندةفةر
ذني . تةنيا ذنةكانيان دةويَ. يان ليَ ثاشقول داوةتازةثيَطةيشتووةكانيش كة بةشي خؤ

 .ئةوانةي لة مؤلداظيا يان لة ئةَلمانيا لة شةرِن
 .سيَسةد ذن، هةنديَ طةجنرت و هةنديَ ثريتر لةسةر جادة طةورةكة لةسةرمان هةَلدةلةرزن

ة كة كة ثشكنني تةواو بوو، ريزي سؤخر. سكرتيَر ناويان دةخويَنيَتةوة بزانيَ كيَ نةهاتووة
هةر دةَليَي برِانةوةي نيية، دةمجيَ و بة طردةكة هةَلدةطةرِيَن و دةطةنة سةر ئةو جادةيةي 

ذنان . ريَطة دةطرييَ. طايةكان لة قورِ و ليتة دةضةقن. دةضيَتة عةمبارةكاني سائيَليَ
دةكةون، هةَلدةستنةوة و وةك ذنان دةطرين و وةك ثياوان . هةَلدةنطوون. بةفرةكة الدةدةن

 .يَو دةدةنجن
بايةكة وةك مووسي . ليَو و ثشتةدةستيان تويَ تويَ دةبيَ. سةرماكة وةك مووس دةبرِيَ

دةالكي ثيَسيت دةموضاو و قاضةكان كة لة كؤنةثةرِؤ وةرثيَضراون، دةبرِيَ، بةآلم ضار نيية و 
 .هةر دةبيَ برِؤن

ةي بؤضؤك خةريكي و ئةنداماني ئةجنومةنة خؤجيَييةكة لة مةخيانةك قاميقامسكرتيَر و 
 .خواردنةوة و رابواردنن

جةنابي مالزم رؤدؤلف بؤرطريش ثةيدا دةبيَ، بة رواَلةت بة ريَكةوت هاتووة و، ئةويش 
 .ضةند ثيَكيَك ثيَدا دةكا
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* 
* 
* 

 .ئيؤني برام هةواَليَكي ضاوةرِواننةكراومان دةداتيَ. جيَذنة بةهارييةكةي ثاك نزيكة
 .ردووةتةوةثيَشرت دايكمي ليَ ئاطادار ك

 .ماَلةكةمان مجوجؤَليَكي تيَ دةكةويَ
 .ئيَمة يازدة خوشك و براين

يةكيَكيان طيؤركيَية كة زؤر لة ميَذة : لةو يازدةية، دوانيان لة ذنةكةي ديكةي باوكمن
ماَليَي بةجيَ هيَشتووة و رؤيشتوة و ئيَستا بؤخؤي بووةتة قةشةيةك و ئةويش ديكةش 

ديية الي خؤي و دواتريش هةر خؤي ذيطؤيي هةَليطرت و برليَئاناية، ئةو كضةي مامة 
 .نةيويست بيَتةوة

كاكة ئيؤن و : دوانةكةي ديكةش ئةوانةن كة دايكم لة ميَردةكةي ديكةي هةيةتي
 .ئيَظانطليين خوشكم

 .ئينجا دةميَنيَتةوة ئيَمة كة ثاش ئةو ضوارة لة دايك بووين و منداَلي هةردووكيانني
: ناوي طيؤركيَ و ليَئاناي بةسةر زاردا ديَ، دةسبةجيَ دةَليَدايكم هةر جاريَكي 

: و هةر جاريَكي ناوي ئيؤن و ئيظانطلينيش ديَينَ، دةسبةجيَ دةَليَ." منداَلةكاني باوكتان"
 ."منداَلةكاني خؤم"

 :ليَي دةثرسم
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 ـ هةر ئةو دووانة هيي تؤن داية؟ ئةي ئيَمة؟ ئةي ئيَمة منداَلي كيَني؟
 يَوة؟ ئاخر ئيَوة هيي باوكيشتانن، وا نيية؟ـ ئ: ـ دةَليَ
 لةو .هةية ماَليَكدا هةموو لة كة شتيَكة، ئةوة باشة، دةي .دةبيَ توورِة باوكم هةية وا جاري

 :دةَليَ هةرِةشةوة بة دايكم وةختانةدا
 الي دةضمة و ديَنم بؤ ذنيَكي و هةَلدةماَلم ليَ قؤَلي .ثياو دةبيَتة ئةوة طةورةكةم كورِة ئيدي ـ

 بة بةري دنيا دةزانن جا دةبن تةنيَ بة هةمووتان دةكةويتةوة، تةنيَ بة ئةودةم جا .ئةو

 .كويَوةية
 كة .دةزانيَ خؤي راستةقينةي كورِي بة يةكيَكيان تةنيا كورِة هةمووة لةو زياد دايكم ديارة

 .يبذ ئةو لةطةلَ بضيَ و هةسيتَ دةتوانيَ نةسازا، ميَردةكةي لةطةلَ رؤذيَك ئةطةر
 ئةو ئيَستاش و، قةناعةتة ئةو سةر ديَتة هةر بيَ، توورِة زؤر كاتيَكي هةر هةميشة، دايكم

 .طةيشتووة ناكاو لة بةآلم ناطاتيَ زوو وا وابوو ثيَي كة ساتةية
 رؤَلة؟ خبوازي كيَ دةتةويَ ـ
 .دؤزيوةتةوة كضيَكم كؤتز ئةستاني لة ـ

 خؤش دراوسيَيةكمان كضة لة خؤي ساآلن ضةند ئةو ئاخر .ناية وةآلمة بةو كةيفي دايكم

 .ئيانكؤبان خواروخيَضةكةي كضة .خبوازيَ ئيؤني بؤ و بضيَ رؤذيَك بةشكم كردبوو،
 بؤ زار و زةوي خاوةن جووتبةندةيةكي كضي ئةوةية، دايكيَك هةر ئاواتي طةورةترين طوند، لة

 و ...دةكةويَ انكورِ وة ينهةَليَ شةق كةضي .نني زؤر كضانة جؤرة ئةو بةآلم ،خبوازيَ كورِةكةي
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 هةموو هةر دةوَلةمةندان كضي "واية واقيعةكة بةآلم واية، بؤ نازامن" ئةوةية خؤشةكة جا

 .خيَضوخوارن و ناشريين
 .بيَ قسانة لةو طويَشي نيية ئامادة هةر برام ئيؤني

 بان؟ كضةكةي بيَين؟ كيَ كضي دةتةويَ ـ
 .اتةوةبيب خوا .ئةستوورانةيةوة لضة بةو تيةح، ـ
 ضؤنة؟ يةكي بيخوازي، دةتةويَ ةيوئة ئةي ـ
 .دةيبيين ئاخري ـ
 كيَية؟ ـ
 .سيَربيايية .سافتؤ ستانيكا كضي ـ

 خةَلكةكةي نيوةي كة كاملاتزؤيي، ضؤمي سةرووي لة تازةية، طونديَكي كؤتز، ستاني

 و بار وةدانووبة بةري لةو سيَربيايي كؤمةَليَك كرد، دروست طوندةيان ئةو كة .سيَربيايني
 قةت و ئةمسةرن و ورديلة خةَلكيَكي ئةوانة .خستيان لةويَ هاتن هةستان و ثيَضايةوة بنةيان

 ضيية رؤماني وشةي يةك ثيَشدا لة .بيَنن خؤيان جلوبةرطةكةي لة واز نةيانتوانيوة

 لةطةلَ مةحاَلة نةبيَ، ديار جلوبةرطةكةيان و بيَت دةكةن، قسة وا ئيَستا بةآلم نةياندةزاني،

 زطماكةكةي زمانة بة هةر ثيَكةوة كة حاَلةشةوة بةو .بكةيةوة ليَكيان رةسةن رؤمانياييةكي

 .دةكةن قسة خؤيان
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 وردة وردة دواتر .بكةن زةماوةند بيَطانان لةطةلَ نةبوو باو ضووبوو، ثيَ زؤريشي ماوةيةكي

 كضة دووي لة اويانض زؤربةيان رؤمانيايي كورِاني.كرد رؤمانياييةكان بة ميَرديان كضةكانيان

 .سيَربياييةكانة
 هةية؟ زار و زةوي ضةندي ـ
 .بكؤَلنةوة ليَي ئيَوةية لةسةر ضووزامن؟ من ـ
 جوانة؟ ئةي ـ
 .دَلمة بة من ـ

 و رةش ضاوي و رةقةَلةية .مار وةك نةرموشلة جةستةي .كةَلةطةتة كورِيَكي برام ئيؤني
 .بدا باي دةكا حةز كة هةية باريكي مسيََليَكي .قووَلن
 هيض هةر .نا زؤريش بةآلم دةبني، خؤشحالَ .دةكةويَ قرِانييةكةمان دوو منداَلةكانيش ئيَمة

 .دةبيَ زياد بةتاَلةكةمان سفرة لة ديكة زطيَكي نةبيَ،
 دةنوون؟ كويَ لة براذمن و ئيؤن كاكة جا ـ
 :دةكا ضارةسةر ئةوة باوكم ـ
 ليَية حةزت ياني .باشة ...ذووريَك دةبيَتة دةكيَشني، رارِةوةكةدا نيَوةرِاسيت بة تيغةيةك ـ

 بيَين؟ كضة ئةو
 .سافتؤ ستانيا كضي ـ
 .كةمة وا قرضؤكي دنيايةدا لةم و هةية منداَلي كؤشيَك .دةيناسم باشة، ثياويَكي ـ

 :بيَتةوة روون ليَ شتيَكي دةيةويَ ريتزاش
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 .ضيية ناوي ئازيزة سيَربية ئةو نةتطوت، كاكة، دةي ـ
 .لينا دةَليَم ثيَي هةر منيش .لينا دةكةين بانطي ليَرة بةآلم .ايةئؤلنك ناوي ـ

 لةوةي نيية نارِازي كةسيش .نيية برام ئيؤني زةماوةندةكةي لةطةلَ كيَشةي كةس

 .ببينني بووكةخاتوون
 .هةَلناقوتيَنن منداَلةكانيان ذياني لة خؤ راستيدا لة .دةكةون ريَك دايكم و باوكم

 ؟بيهييَن بةتةماي كةي ـ
 .شةو سبةي ـ
 .بكةين بؤ تةسةلةت و تيَر هةَلثةرِكيَيةكي و شايي ناتوانني ئيَمة بةآلم .باشة دةي ـ
 .هةية هةميشة هةَلثةرِكيَ و شايي .تةواو و ئةوةندة هةر .بيَنم ذن دةمةويَ هةر منيش ـ
 كةفضرِيَن و توورِة ناضن، قووت بؤي زةوي الفاوانةي ئةو .تواوةتةوة بةفر .طةرمة هةوا رؤذ بة

 و طذ سبةينيَية و ئةمرِؤ هةر .هةَلدةسيتَ ليَ هةَلمي دةشتةكة .ريَ كةوتوونة ضؤمةكةدا بة
 نانيَك ثارووة ثةيداكردني .بةتاَلن عةمبار .ضَلةثؤثة طةيوةتة قرِي و قاتي .بكا ضةكةرة طيا

 بيَ، كجيَية هةر لة حاَلةشةوة بةو .هةروةتر ماماليطاش لةتيَك ثةيداكردني .موعجيزةية

 .دةكةين ثةيدا سبةيينَ، واتة ماَليَ، ديَنيَتة ذنةكةي كاكم رؤذةي ئةو بؤ ئارد ربةيةك
 سةريان ئيؤن دةست دةيانداتة و دةطريَ مريشك ضةند و هةَلدةماَليَ قؤلَ دايكم نيوةرِؤوة لة

 .دةخا مةجنةَلةكةيان لة و دةكا ضاكيان ئينجا و بربِيَ
 .هةَلديَ خةريكة تةشتةكةدا لة هةوير .هةَلدةسيتَ ليَ بَليَسةيان تةندوورةكةوة لة ضَلوضيَوةكان

 .داطرتووة ماَلةكةي مريشك طؤشيت و طةرم ناني بةرامةي و بؤن



603 

 

 .شةممةية شةوي .هةَلبزركاوة هةتاو
 ديارة دوور .حةوشة ديَنة هةنديَكيان .دةردةكةويَ دةرطاوة لةبةر سيمايان و سةر كضان

 ثيَ دةسيت هيَشتا ئةطةرضي كةسة، يةكةم و باخةَليداية بن لة قةرةنةيةكةي ئاظيَندريَئا

 .نةكردووة
 دةسيت .ذووريَ ديَتة دةكريَتةوة، ئاسنةرِيَدا بةالي كة باخةكةوة دةرطاي لة برام ئيؤني

 .*دةشكييَنَ كلك بة طويَز خؤشيان لة و دةطريَ ذنةكةي
 .دةبينةوة كؤ ليَيان هةموومان و باوكم و خوشكم ريتزاي

 .بيَن بةخيَر بيَن، بةخيَر ـ
 برام ئيؤني كضةي ئةو .ناوة تيَك نيَوضاواني نةَليَي و بَليَي .ضاوةرِيَيانة لةبةردةرطاوة دايكم

 و جوان ضاوي تةنيا .بةرميلة دةَليَي .خةثةية و ورديلة يةكي دةيهيَينَ، و طرتووة دةسيت
 ئيَمة ضاوي لة ضاو ريَك .رمةشة نايزانيَ، ئةوةي .سرك جوانووةكي ضاوي وةك بزؤزن، و طةش

 .ثشيلةن دداني دةَليَي وردةكاني ددانة .طيَالنةية تؤزيَك ثيَكةنينةكةي .دةتريقيَتةوة و دةبرِيَ
 .سثني شري وةك
 :دةَليَ و دةكا لةطةلَ تؤقةي حاَلةشةوة بةو نيية، دلَ بة كضةي دايكم كة عةيانة، رؤذ وةك

 .ذووريَ وةرة .باش كضي سآلو ـ
 .دةكا قسةيبة بووكة

                                                           
*
 . بة ترِ طؤزةَلة دةشكيَينَ: لة موكريان دةَليَن 
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 جاران جاري خؤ .دةكا ثيَ دةست هؤرِا و دةكا قةرةنةيةكةيدا بة فوو حةوشة لة ئاظيَندريَئا

 .قةدةغةية كارة ئةو ئيَستا .تؤق و تةق دةيانكردة تاثرِةكانيان بة كاكم برادةرةكاني بواية،
 بن لة ثرِةكانيانتا و دةمانضة ئاوايي، بطةنة ئةَلمانييةكان لةوةي بةر ثاريَزةكان، بة طونديية

 .ناوة طلَ
* 
* 
* 
 لة ملبؤزيان بةستووماننةوة، و داكوتاون بؤ سينطمان كة ئةسثةكان ئاسنةرِيَيةكة، بةري لةو

 دةضيَ باوكم .دةطةرِيَن طيايةكدا رةطي دووي بة و دةطيَرِن ئةويَ كَلؤشةكةي و كا نيَو

 .داكوتيَ ثيَ ينطةكانيس ئةوةي بؤ دةبا خؤي لةطةلَ تةورةكةش .دةطؤرِيَ جيَيةكةيان
 ...دةكةون وةدووي سةطةكانيش

 ئةو .ثشتييةوةية بة قاوةيي خاَلي كة رةش، يةكي و سثي يةكي :هةية سةطمان دوو ئيَمة

 ئةودةمةي زستانان .ئيَمةن ماَلي لة هةَلطرتووة، ثيَي برام ئيؤني كة دةمةوة لةو سةطانة،

 دوو بة خؤمان شانسي و بةخت واية جاري .كةرويَشك راوة دةيانبةينة نةرمة، بةفر هيَشتا

 .دةطةرِيَينةوة دريَذتر طونان لة دةست واشة جاري و ماَليَ ديَينةوة كةرويَشكةوة سيَ
 دةردةثةرِن خؤين، رةنطي لة كة قانطةآلشك و درِك و دةوةن بن لة ثرِيَك لة كةرويَشك ثاييزان،

 ثشتةملي و دةدةن ليَي دةيطةنيَ، ،دةنيَن لةدوو سةريان سةطةل .دةردةضن بؤي فيشةك وةك و

 دةدةين فرِيَ خؤ و، دةطةيينَ كةوتووين، وةدوويان ئةسث بة كة ئيَمةش .دةيهيَننةوة و دةطرن
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 شويَن بة ديسان و دةخةين راوةكةي توورةكةي لة و دةستيَنني ليَ يانبريندارةكة كةرويَشكة و

 .زين خواني سةر دةخةينةوة خؤ بوون، شاطةشكة دةستكةوتةكةيان خؤشيي لة كة سةيةكاندا
 .خؤشة زؤر زؤر دةكةويَ، قورس بةفريَكي كة زستانان بةتايبةتي كةرويَشك راوي

 شري وةك سةرماكةي كةضي هةآلتووة تاو .شينة ثريؤزةي دةَليَي هةر ساماَلة، ئةوةندة ئامسان

 لة قاضيان ن،ب قةَلةو و قورس ئةطةر .قةَلشتانةوة و درز دةخةنة خؤيان كةرويَشك .دةبرِيَ

 لة .بيانطريَ دةتوانيَ ئاساني بة زؤر بنيادةم و بكةن را باش ناتوانن و دةضةقيَ نةرمةكة بةفرة

 بةياني بةرةبةري .هةَلدةديَرن ئاو لووساوك .دةبيَ طةرم هةوا ناكاو لة زستانيَدا ضلةي

 بة ريَطا و شتدة كزةبايةكة، .هةَلدةكا سارد بايةكي دوايي و دةباريَ خورِةم بة بارانيَكي

 طوندةكة لة تاذيدا و سةط دواي بة و دةبني ئةسثةكان سواري .دادةثؤشيَ سةهؤلَ جةَلغةي

 تا ،دةرِؤين ئةوةندة ..دةكةوينةوة دوور طوند لة دةكريَ ثيَمان ئةوةندةي .دةكةوين وةدةر

 ناتوانن وة،بو سرِ باَليان لةسةرمان و قورسن و قةَلةو ضونكة ضيَرطةكان .دةردةكةون ضيَرطةكان

 ضيَرطيَك كةس هةر .دةيانطرن و دةيانطةنيَ سةطةل بةآلم .بفرِن دةتوانن ضةندي ناضارن .بفرِن

 .جيَذن بيكاتة رةبةق رؤذي سيَ دةتوانيَ بطريَ،
 شويَنيَكيان نة ئيرت طورط ضونكة .طورطة دةطمةنرت لةويش و دةطمةنة باَلندةيةكي ضيَرط

 دارستانة ئاخر .بكةن بةخيَو تيَدا بيَضووةكانياني ناطةيةكثة نة و بدةن حةشار ليَ خؤي هةية

 هةمووة لةو .داياندةضيَنن و برِيون هةموويان .نةماوةتةوة ليَ وايان ضيي جاران ضرِةكاني

 ئيرت .ئؤَلت دةم لة درِووةآلنيَكيش و، ماوة ئادانكاتا لة بضووك ثةَلةيةكي تةنيا دارستانة

 ئةو بانيَئاسا، ليَذةكاني زؤر نشيَوة لة تةنيا .نابيين ارِيشمشق و باز .نني ديار هةَلؤكانيش
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 سةط كة شةوانة واية جاري .ماون ريَوييةك ضةند قرذاَلن، ضاوي وةك ليَية كانيي سيَ شويَنةي

 .دةكةن تاآلني تةواو و دةكةن مريشكاندا كوالنكةي بة خؤيان بكةن، بؤنيان ناتوانن
 :بطرن ريَوييانة لةو يةكيَك توانييان هةَلديَريَك سةر لة ائاظيَندريَئ و برام ئيؤني جاريَكيان

 كانييةكة خوار ليَذاييةكةي .بدةين ئاويان ضووين ئيَوارة نطيتة .لةوةرِ بردبووة بارطينةكامنان
 ئةستوورةكةي سوورة كلكة ريَوييةك ئةوة ديتمان ثرِيَكدا لة .ليَية كاذيَري و كون كؤمةَليَك

 .كرد كونيَكدا بة خؤي و طياكانةوة و طذ نيَو خزاندة خؤي و ديَ بريسكةي ئاطر وةك
 بة من دةرنةثةرِيَ، كونةكة لة بيَ ليَي ئاطاتان ليَرة هةر ئيَوة كورِينة، :طوتني ثيَي ئاظيَندريَئا

 .ديَمةوة و دةضمةوة غاردان
 باوةشيَك يةكي .هاتةوة سوورةوة بيبةري لويَضيَ بة و ضوو و ئةسثةكة سةر خستة خؤي

 قانطمان و كرد ثيَوة بيبةرةكةمان و كردمانةوة كونةكة لةبةر و كردةوة كؤ دارمان و وشكةثو

 خؤي كرا ثيَي ئةوةندةي بةستةزمان ريَويي .كرد ثرِ كونةكةي خنكيَنةرةكة و تالَ دووكةَلة .دا

 التيَ بة دةست كة ئيَمةش و دةريَ دةرثةرِيية قةَلةمبازان بة و برِا تاقةتي ئيرت بةآلم راطرت
 .كوشتمان و دا ليَمان بووين، ضاوةرِيَي كونةكةي لةبةردةم

 و بةخة ضةرمدروويةك  ئيَستا لةوانةية .فرؤشيت و بازارِ بردة وَلةكةيةك ئاظيَندريَئا
 .بيَدكر دروست ليَ جواني و سوور سةرقؤَليَكي

 طييةجةن ثاثؤرِة تؤثي ضةند ةقاندنيت و جةنطةكة هةآلييساني ثاش شارستانييانةي ئةو

  ئيَمة طوندةكاني بؤ ثةنايان هاتوون تؤرنؤدا شاري بةسةر دانووب طةلةكةشتيي نةمساييةكاني

 ضيَ،نة دةستيان ئةوةي بؤ ذنةكانيان .ضةرمني يةخة ثاَلتؤكانيان هةموويان هيَناوة،
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 ضةرمييانة يةخة و دةستةوانة ئةو هيَندةي ريَك .داية دةست لة ريَوييان ضةرمة دةستةوانةي

 .بووة كةم ريَوي وا نيية سةير ئيرت كةوابوو كراون، راو يريَو
 بةرِيَوةبةرايةتيي لةبةردةم يان دةخوليَنةوة ئاواييدا كؤآلنةكاني بة راكردووةكان شاريية

 قؤناغ ليَئانكادا كاك قاوةخانةكةي و مةخيانة لة شةويَ تا رؤذ يان دةبنةوة كؤ داقاميقامي

 .كؤنكةنن خةريكي و دةخةن
 كة بيَطاري، دةبةنة داماوانة ئةو ريَيةكان، كردنةوةي بؤ .دةطرييَن ريَيةكان .دةكا كرِيَوة

 شيويَكدا بة كة ئاسنةرِيَيةكةش .نةيانبا سةرما ئةوةي بؤ نيية لةبةردا جليان تيتؤَليَك

 .طرياوة تيَدةثةرِيَ
 بضنة طةريَ ماَليين بؤ طونديية هةرضي دةدةن فةرمان .طرياوة بةفردا لة شةمةندةفةرةكة

 .بيَطاري
 بيَطاري؟ بضنة شارييةكان نافةرمووي بؤ ئةي ،قاميقام يبجةنا باشة، دةي ـ
 شتيَك دةتوانيَ نة كة نازدار و ناسك بنيادةميَكي .شاريية شاري، دةكريَ؟ ضؤن وا شيت جا ـ

 .بطريَ دةستةوة بة ثيَمةرِة دةزانيَ نة و هةَلطريَ شان بة
 .بنويَ و خبوا دةزانيَ هةر ـ
 خةريكي شةويَ تا بةيانييةوة لة داَلدةدراوانةي شاريية لةو خةريكن طوندييةكان وردة ردةو

 .دةبن وةرِةز ناية، لةدةست هيضيان و ضةنةبازين
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 بتوانن ئةَلمانييةكان مةحاَلة دةطوت، دةطرتن، ليَ طويَيان كة كةسانةيان بةو ثيَشدا لة ئةوان

 لةم قةت ئةمريكييةكان كة دةكةنةوة دَلنيايان ،ثيَضةوانة بة ئيَستا .بكةن داطري وآلتةكة

 .ناية دةرةقةتيان دةسةآلتيَكيش و هيَز هيض  و دةريَ ناضنة وآلتة
 كةر وةدةزانني دةكةن قسة كة و ناطرين تورِةهاتةكانيان و ضةَلتةضةَلت لة طويَ ئيَستا ئيرت ئيَمة

 .دةترِيَ
 ضاوي .جةنطن بةرةي لة نةوةي و زاوا سي .بووة كةنفت و ثري تةواو ئيرت بؤردؤليَئا باوكة

 بة طؤضانيش بة ناتوانيَ ئيَستا ئيرت ديارة وا .تيذن هةر طويَضكةشي .بةحوكمن هةر هيَشتا

 دةكا لةطةلَ سوعبةتيان دةكةويَ، طةنج ذنيَكي و كض ضةند بة ضاوي كة ئيَستاش .برِوا ريَيةدا

 شاريةكان قؤرِي قسةي و تورِةهات ةل طويَي شارةواني لةبةردةم كة .دةدا ثيَدا تةوسيان و

 :دةَليَ و ناوةسيتَ بةخؤي و دةئاوسيَ سةري دةبيَ،
 دةبينني شةوانة .دةكةنةوة كؤ باريان و ثريَسكة ئةَلمانييةكان شةو سبةي يان ئةمشةو هةر ـ

 خةو لة كة بةياني بةآلم داناوة، قةرةوَليان و ثاسةوان كؤآلنةكاندا لة هةميشة وةك

 ميوان ميَشيَكيشمان هةر رؤيشتوون كة ئيَ، ...نةماون لةويَ دةكةين، سةير هةَلدةستني،

 .نيية
 بة نةمانزاني ئاخرييةكةشي و مؤلداظيا بردة ثةناي كة ـ قاميقام ئاليسرتمانزؤي بري لة

 متيتيزا ناوي بة كابرايةكة .هاتووة ديكة قاميةقاميَكي ــ نا يان دةرضوو سآلمةت

 و طرياوة و بووة لةشكر ئةفسةري .خوارة الق شَلةي ورتةبنةيك بنيادةميَكي .بؤزؤئانكا
 داطري وآلتيان كة ئةَلمانييةكان .كةمثةكان لة يةكيَك ناردبوويانة و برِدراوةتةوة بؤ زيندانيي
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 ثةمؤ بازرطاني باوكي و تؤرنؤية خةَلكي .ئةوانة اليةنطري ئيَستا .كرد ئازاديان لةويَ كرد،

 :دةَليَ خةَلكةكة بة .بووة
 ئةوان الي ثياو باشرتة وا .بطرن دنيا وآلتاني هةموو دةيانةويَ .بةهيَزن زؤر ئةَلمانييةكان ـ

 .بيَ ئةوان هةواداري و بطريَ
 :دةداتةوة وةآلمي ثيَكةنينةوة بة بؤردؤليَئا باوكة

 دةبينة ئيَمة .سوارةكةيةتي و ئةسث هاورِيَيةتيي وةك ئةوانيش و ئيَمة دؤستايةتيي ـ

 وا هةر جاريَ وةزعة ئةو .لةسةرةوة ئةوان و بنةوة لة ئيَمة .سوارةكةمان ئةوانيش و ئةسثةكة

 و دةحيليَينَ و دةكا كورِذنيَك ئةسثةكة خوا، خؤشفةرِي رؤذيَكي ئاخرييةكةي .دةبيَ
 ملي و دةكةنيَ ثيَ ئاخري ترِي و دةدا سوارةكةي لة جووتةيةك و ثاشووان سةر هةَلدةستيَتة

 دةيتواني كيَ زةمان ئةو .رؤَلة ديتووة شتانة لةو زؤرمان ئيَمة .دةدرِيَينَ قووني و دةشكيَينَ

 ثيَ كلكيان توانيان مةسيحييةكان حاَلةشةوة بةو ثياوم؟ من بَليَ و هةَليَينَ سةر توركان الي

 با مةكة ثةلة ئةدي، ....بنيَن راويان بةلكان شيَوةدوورطةي ئةوبةري هةتا و طةَلؤزيان بنيَنة

 .بشكيَنن طؤزةَلة ترِ بة ئةَلمانيةكان ذيَكيشرؤ ضةند
 :دةَليَ و هةَلدةداتيَ طوند، هيَناوةتة ثةناي كة شارستانييةكة مامؤستا ريطؤثؤل، الميبَ

 هيَز و دةسةآلت خؤي بؤ رووسيا ئةودةم ضونكة .نابيَتةوة ليَرة قةوما، توركان لة ئةوةي ـ

 و رووخاندووة قةيسةريان و هةرا ةكردوويانةت رووس .نةماوة وا ئيَستا بةآلم بوو،
 دةزانن؟ .دةكةن دابةش ئاغاكان زاري و زةوي خةريكن .نني شةرِ بةتةماي ئيرت سةربازةكانيان

 .كردووة شؤرِشيان
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 :هةَلدةداتيَ تيتزائؤئيَ
 طةياندبووة ضةقؤيان نةطبةتي، قورسايي و جةنط .كردووة باشيان كاري .مرم لةبةريان ئةي ـ

 .ئيَسقانيان
 .بةتاَلة و شؤرِ و شل تيتزا يَكيقؤَل

 :دةكا دةهري قاميةقام ئةو قسةكةي
 .بكةن تةويلةت لة بدةم با بَليَ ثيَم داوي، كةللةي لة ئازادي هةواي ئةطةر

 .قاميةقام جةنابي دانامركيَ رووسةكان راثةرِيين و شؤرِش كارة بةو بةآلم ـ
 رووسيا ثانوبةرينةكةي عةرزة لة ،مؤلداظيا بةرةكاني لة كة زانيويانةتةوة هةموو خةَلك

 هيَناوةتة زيَرِينةكةي تةختة لة ئيمثراتؤريان كة بوونةتةوة ئاطادار .راثةرِيوة وآلت هةموو

 خةريكن ئاغاكان كة زانيويانة دةتةنيَتةوة، خةريكة شؤرِشةكة كة بوونةتةوة ئاطادار خواريَ،

 شتانةيان ئةو هةموو خةَلك ...ليَذي كةوتووةتة طَلؤَلةيان دةبينن ضونكة دةكةن، را

 .بيبينن خؤيان ضاوي بة ضاوةرِيَن و كردووةتةوة ضاويان ئيَستا و بيستووةتةوة
 سةربازانةي ئةو .دةبن بيَهيَزتر و ثةريَشانرت جار بة جار كة دةبينن ئةَلمانييةكاني جا

 هةن سةرباز .نفتكة و ثري ثري يان منداَلن، و طةنج زؤر زؤر يان مؤلداظيا، بةرةي دةنيَردريَنة

 بةرةي بؤ تيَثةرِين ئيَرةدا بة ثيَشوو حةفتةي سةربازانةي لةو ثريتر زؤر يان منداَلرت زؤر زؤر

 .نيَردران جةنط
 .باشة زؤر وةزعيان ئةَلمانييةكان ـ
 خويَندووةتةوة؟ ميَذووتان ئيَوة بةراست ئةريَ .باشة زؤر ـ
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* 
* 
* 
 ...داية ـ
 قةوماوة؟ ليَ ضيت ـ
 .شرِة وةزعي مانطاكة ـ
 و كردووة دارةكةيةوة سةري بة حةيوانةكةي كةوَلي .ديَتةوة دةشيتَ لة وا باوكم .تائةوة ـ

 .ديَتةوة
 لة طوندةكةي هةموو فرانتز ناوي بة قاميةقامي لة ئةَلمانييةكان سةربازة لة يةكيَك ماوةيةكة

 .زلة مسيَلَ كاَلي ثةيخة يةكي .ئؤميدا ناردووةتة تازة ئةويان .بردوون زراوي و ناوة ئةمان
 بة بةدمةستان وةك بةردةوام .كردووة ضاوترسيَن طوندةكةي هةموو .دةشةليَ راستةي القي

 و دةبيَ بةر تيَي قةمضي بة :بيَ تووشي كةسةي ئةو بةسةر قورِ .دةخوليَتةوة طوندةكةدا نيَو
 .دةدا ليَي كوشت قةسيت بة

 ضواريان .جةنط ناردووياننةتة ثيَكةوة و نبوو برا ثيَنج .هةية سةرشيَتانةي توورِةييةكي

 هيوادار .كردووة نقوستاني و بووة بريندار قاضي تةنيا كة بووة ثيَنجةميان فرانتز .كوذراون

 بوارةشةوة لةو وةزعيان ئاَلمانييةكان ديارة وا بةآلم نةكةن، ثيَ سةربازيي و بن خؤش ليَي بووة

 قينةكةي و رق ".داطريكةر يةكةي" ويانةتةناردو بؤية كةمة، زؤر خةَلكيان و شرِة هةر

 ئةو .ناطةرِيَ زماني نةبيَ جنيَو بؤ .بكاتةوة كةس هةموو لة تؤَلة هاتووة ليَ واي و بزووتووةو
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 دةدا ثيَشةواهيتلةر بة جنيَو يةكثشوو دةَليَن دةزانن، ئةَلمانييةك تؤزة شارستانيانةي خةَلكة

 .كردوون يةكيدا بةطذي و كردووة ئاطرة ئةو تووشي دنياي هةموو كة
 بةقاية؟ جيَي ديلماجانة ئةو قسةي ضما

 لةوبةري كَلؤشةي و كا ئةو نيَو لة كة بطؤرِيَ ئةسثةكان جيَي ضووبوو باوكم بيَ، هةرضؤنيَك

 سينطي داكوتاني بؤ كة تةورةي ئةو .ديَتةوة ئةوة ئيَستا و بووةتةوة بآلو ئاسنةرِيَيةكةوة

 .دةبيَ فرانتز تووشي ثرِ لة و بةدةستييةوةية بردبووي، خؤي لةطةلَ ئةسثةكانيش تةويلةي
 باوكم ثيلي و شان وةردةطةرِيَتة قةمضيان بة و نةرِاندن بة دةكا دةست لةثيَشدا شيَتة سةربازة

 .دةبا بنكةكةياني بةرةو و
 تؤقيو، ثاساريي ثؤليَك وةك هةموو كورِ و كض و دةوةسيتَ هؤرِا سةماي تةقة، يةكةم لةطةلَ

 .دةبنةوة وبآل
 بنكة سةكؤي سةر لة و دةرِؤم ئةَلمانييةكةدا سةربازة شويَن بة و دادةبرِيَم هاوةَلةكامن لة من

 .دةدا باوكم لة خةريكة هةروا كة فرانتزة دةنطي لة طويَم .رادةوستم سةربازييةكةيانةوة
 نيَو مةدةخزيَن خؤم .بيكوذيَ تةورة بةو ويستوويةتي باوكم وابووة ثيَي ئةَلمانييةكة

 ذنةتيوةش .بكةم باس قةسابةكة ذنة بؤ ئاواي ضؤنة، مةسةلةكة دةدةم هةولَ و بنكةكةيانةوة

 خؤي لة ئاطاي وا كابرا بةآلم خواريَ، بيَنيَتة شةيتانيَ كةري لة شيَتة ئةَلمانيية دةدا هةولَ

 نيية ادةئام .ضووبيَ سةهوو بة ناكا برِوا .هةَلدةضيَ ثرت ديلماجةكة قسةي بة كة برِاوة،

 .بدا هةلَ لةكةس ئاوا نيية ئةوةي مايف كة بكا قبووَلي
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 دةستةوداوييَن و وةرطيَرِةكة ذنة دةطةيةنيَتة خؤي خويَناوييةوة سةرودةموضاوي بة باوكم

 :دةبيَ
 .دةدةميَ دياري بة قازيَكت بكة، رزطار جانةوةرةم ئةو ضنطي لة متيزا، مادام ـ
 .قاز دوو ـ
 .باشة دوو، باشة، ـ
 و دةبيَتةوة نةرم ئةَلمانييةكة تا دةكا ضةنةضةن و نيَوانيان دةخاتة خؤ ميتزا مادام ـ

 .برِؤين دةكا ثيَ ئاماذةمان
 .دوايدا بة من و ثيَشةوة لة باوكم .ماَليَ دةضينةوة و دةريَ ديَينة بنكةكةيان لة

 .ماون دةورةوة بة دراوسيَيةكمان سيَ دوو هةر .ضووة تيَك ماَلةوةمان خنجيالنةكةي ئاهةنطة
 ويضا .هةَلطةرِاون سوور روومةتي .هةَلضؤرِاندووة ئارةقي شووشة ضةند داخان لة برام ئيؤني

 .دةكا ذوورةكة ئةمسةروئةوسةري توورِةييةوة بة و هاتووة ليَ طورطيان ضاوي وةك
 .دةيكوذم دةضم ـ

 .دةدا حةيابةرانة جنيَوي كؤَليَك ئينجا
 طرتياني و كوشنت ليَ دوانيَكيشت يةك ئةوثةرِةكةي .بي خؤ لةسةر باشرتة وا :دةَليَ ثيَي باوكم

 ضيية؟ فايدةكةي .كردي طوللةبارانيان
 .دةكا برينةكانييةوة بة بؤ ئاردي دايكم و دةشواتةوة خويَناوييةكةي دةموضاوة

 .بةس و ماوينةتةوة خؤمان هةر .رؤيشتوون دراوسيَكانيش
 .دةنوون رارِةوةكة لة ذنةكةي و براكةم
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 .دةبن بةختةوةر ئيشةآل
 .دةنووسيَن ثةجنةرةوة شووشةي بة تاريكي ثةَلةكاني

 .بيربِي ضةقؤ بة دةكريَ كة ئةستوورة، ئةوةندة .تاريكة شةو
 هةَلدةلةرزن، لةسةرمان كة سةطةل .ماَلةكةمان حةوشةي ديَتة فرانتز سةرباز بةياني سبةي

 سةرثيَ دةخاتة تفةنطةكةي و ثيَشيَ دةضيَتة ليَيان ئةَلمانييةكة .بوون طرمؤَلة كايةكة لةسةر

 .ثةلةقاذةيانة هيَشتا سةطةكان .بةرهةيوان ديَينة هةموومان .دةدا ليَ فيشةكيَكيان يةكي و
 ضاوي بة دايكم .بن ئةَلمانييةكة ئامبازي خةريكن .دةلةرزن توورِةييان لة برام ئيؤني و باوكم

 .دةكاتةوة هيَوريان فرميَسكاوييةوة
 كةالكةكانيان دةكا ئةمر و دةتؤثيَينَ ئاوايي تاذييةكاني هةموو ئيَواريَ تا رانتزف سةرباز

 .ئةويَ رامانكيَشانة درم، بة ئيَمةش .قوتاخبانة حةوشةي بةرينة
 دةكا ثيَ ئةمريان و دةكا بانط دةذين، طوندةكةمان لة دؤمةي دوو ئةو ئؤئانتزا، و بؤزؤليكا

 .بكةن كةولَ تاذييةكان و سةط
 :دةبيَ دةستةوداويَين و قاميةقام ماَلي رادةكاتة ئاسنطةر ئؤئانتزاي ذنةكةي ناطاردي

 ...بكةم ماض القت با بيَنة .بكةن ميَردةكةم بة ارةك ئةو مةهيََلة خوا، بؤخاتري بيكة وةرة ـ
 .ثريؤزة فةرمانيَكي ئةَلمانييةك، فةرماني .باش ذني ناية، لةدةست ضيم من ـ

 .سةطةكان كةوَلكردني واتة ئةركةكةيان، راثةرِاندني لة ناوة يانمل ئؤئانتزا و بؤزؤليكا
 .ببنةوة وشك تةناف لةسةر ئةوةي بؤ هةَلياندةخةن تاو لةبةر و دةكةن خويَ كةوَلةكانيش
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 تازة بةَلكو نابرِيَتةوة، بةوةندة نةطبةتييةكة بةآلم طلَ، بن دةخةنة سةطةكانيش كةالكي ئينجا

 .عةشقةكةية سةرةتاي ئةوة
 .نةدةكرد كاري ئيرت بوو دةميَك دةطةرِا، ضؤمةكة ئاوي بة ئاشةي ةوئ

 دروستكردن سابوون شارةزاي ئاوايية لةو هةية كةس :ثرسيبوو قاميقامي لة بؤرطيَر رؤدؤلف

 بيَ؟
 .قوربان دةزانن ليَي هةموويان ذنةكان :طوتبووي قاميقاميش

 .سابوون كارطةي كردة ئاشةكةيان و اهيَن وةشارة لة طةورةطةورةيان مةجنةَلي ئةَلمانييةكان
 .بيانكوذن ئاشةكة لة و بيَنن سةطةكانيان دةبوو خةَلك

 كةولَ سةط شةويَ تا بةياني .راناطةن كةوَلكردن بة ئؤئانتزا و بؤزؤليكا واتة دؤمةكةش دوو

 .راناطةن ثيَ و دةكةن
 :دةردةكريَ ديكة فةرمانيَكي

 كةوَليشي و بيتؤثيَينَ دةبيَ خؤشي و ئاشةكة ةبيهيَنيَت دةبيَ هةية، سةيةكي كةس هةر ـ

 .بكا
 سةيان كةوَلي ئةوة جيَيةك، هةر دةضيتة .هةَلطرتووة ئاواييةكةي سةط بؤطةني ئيرت ئيَستا

 و سةط بةزي كة مةجنةَليش بن ئاطري .بيَتةوة وشك هةَلياخنستووة لةبةرتاويَ و كردووة خويَ
 شان ميَرد و ذن سابوونةكة، كارطةي لة .ناكوذيَتةوة هةر دةكوَليَ تيَدا ي"قليا" و خؤَلةميَش

 بؤ لةعنةتيان و تووك و دةكوَليَنن ئةَلمانيةكان بؤ سةط سابووني و دةكةن كار يةكرت شاني بة

 .دةنيَرن
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 ديكة ماوةيةكي سابوون، دةكةنة ثيَمان و دةكةن كةولَ ثيَ سةطمان هاتووة ليَ واي مادام جا ـ

 .دةكةنن ئاخري ترِي خةريكن ياني ئةوة ضيَشت، بكةينة بؤ انسةي طؤشيت دةكةن ناضارمان
 نيَو لة نةشكيَن، هيَلكةكان ئةوةي بؤ و وآلتةكةيان ةوةدةنيَرن هيَلكة سندووقي ئةَلمانييةكان

 .دةنيَن طةمنيان
 .هةبيَ سامناك قرِييةكي و قاتي دةبيَ لةويَش ـ
 .ناخايةنيَ زؤر دةبيين، ئةوة .بيدؤرِيَنن سبةينيَية و ئةمرِؤ هةر ـ
 دةرِوا؟ لةطةَليان تةشريفت جةنابيشت قاميمقام جةنابي ـ
 .دةبن ليَرة هةتاية تا ئةَلمانييةكان دةرِؤم؟ بؤ جا برِؤم؟ من ـ

 ئةو دَليشيدا ناخي لة .دةنيشيَتةوة ثرت و ديَ هةر قاميقام جةنابي طيظي و هةرِ حاَلةشةوة بةو

 هيض .دةبيَ الوازتر و ديَ هةر هةبوو، ةَلمانييةكانيئ سةركةوتين بة ليَربِاوانةيةي باوةرِة

 .ناشكيَينَ طؤزةَلة ترِ بة جاران جاري وةك دةزانن خةَلكةكة بةآلم نادركيَينَ
 .داطرتووة كاَلماتزؤيي شيوةكةي هةموو سةط، طؤشتاوي و سةط طؤشيت بؤني

 بؤطةنيَكي دةفةرةكانيششةمةن .دةكةنةوة بةرِيَ ئةَلمانيان بؤ و دةنيَن سندووق لة سابوونةكان

 .ديَ ليَ ناخؤشيان
 .جةنطة لة دوورةوآلت لة وا هةية ميَرديَكيان نةماوة لةبرييشيان هةر زؤريان ذنةكان
 .تيَثةرِيوة هةرةوةزييةكةدا و رةشبطريي بةسةر مانطان ضةند

 ارئاطاد واية جاري .ثةياميَك نة و نامةيةك نة .ناية جةنطةوة بةرةي لة ئةوتؤ هةواَليَكي

 دةطةنة كة رؤذنامانةدا لةو .ضوونةتةوة يةكرتيدا طذ بة توند اليةن هةردوو كة دةكريَينةوة
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 يارمةتيدةري طةرووةخرِةش بطرة ناكوذيَ، خةَلك جةنط هةر مؤلداظي لة نووسراوة، قاميقامي

 .جةنطةكةية
 .مؤلداظي نةضوومة من هةبوو شانسم و بةخت

 ناكةي؟ ميَردةكةت غةريبيي ئيليَئانا،
 بكةم؟ وةسةرخؤم كويَ خؤَلي بةآلم ...زؤر زؤر ش، ش وةيش ـ
 بني؟ ثيَكةوة و ماَلت بيَمة دزي بة ئةمشةو ناكةي حةز ـ
 .وةرة ـ

 ديكة يةكي دوايي و ذنةكانة لة يةكيَك باسي هةر ثيَشدا لة .دادةكةويَ سرتوخرت وردة وردة

 ...ديكةش يةكي ئينجا و
 .خةمينة و خةفةتبار بةردةوام يؤطاط ميهاالكيَ كاك ذني ايميرت دادة

 الت؟ بيَمة ئةمشةو ئةريَ ميرتا، ـ
 .بةردةدةم تيَ سةطت بنيَي، ماَلم حةوشةي لة ثيَت سيمؤن، كاك ئاطادارة خوا ـ

 .تيَدةثةرِين ماَلةكةيدا ثةرذيين الي بة و ديَني ئاواييدا جادةطةورةكةي بة تؤرتؤريكا و من
 :دةطريَ ئيَشك نةوةضةثةرةكا ثشت لة ميرتا دادة تومةز

 دارية؟ كويَ بؤ ئةوة ـ
 .مانوئيؤ ماَلي دةضينة ـ
 .جةرطةكةم بدة دةرطا لة طةرِايةوة كة ـ
 .لةطةَلة تؤرتؤريكاشم ئاخر ـ
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 .وةرن هةردووكتان قةيناكا، ـ
 .طةورةكةشيان كورِة .جةنط ضووةتة باوكيان .طوندن لةوسةري ريَك مانؤئيؤ ماَلي

 دةيكةينة كضةكان لةطةلَ ئيَمة .كضةكةي سيَ و ماوةتةوة ئةو هةر .كويَرة دايكةكةيان

 لة هةراشانةي كورِة ئةو هةر .ئةوةندة هةر بةآلم .دادةدةين ثيَ تةوسيان و خؤمان بةزمي

 .دةدةن تاو ئةسثةكةيان خؤيان بةكةيفي و هيَناويَيت بةختيان ماونةتةوة ئاوايي
 .هةَلدةطريَ دةرطا ناكةينةوة ةيدووبار و جاريَك .دةدةين ميرتا دادة دةرطاي لة
 .دَلةكةم و جةرط وةرن ذووريَ، وةرنة ـ
 ...دةباريَ طيامنان هةموو لة شةرم .ديَينةوة سوورهةَلطةرِاوي بة
* 
* 
* 

 دةستكردي دةرطاكة، و ديوار .دووبةش كراوةتة قورِ و كةرثووض تيغةيةكي بة رارِةوةكة،

 يةك ئيَواريَ تا رؤذ .هيَناوة وةزاَلة دنياي مووهة خؤي درؤيةكاني بة كة ثريَديَئاية، مامة

 .نيية هاوتاي خؤيدا كارةكةي لة بةآلم ناية، زاريدا بة راسيت قسةي
 و كيَشة .خةوةكةشي تةخيت .بووة ئامادة رؤذة دوو يةك ئيؤن كاكة ذوورةكةي

 .دَلئيَشانةكانيش
 :دةكا ثيَ دةست ثاكةوة جيَذني شةوي لة ريَك كيَشةكة
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 ئةوة ئيَستا و خةوتني ئيَوارة لة سةر .رابطةيةنن مةسيح رابوونةوةي زةنطوَلةكان نرانةوةستاي

 .هاتووين بةخةبةر نيوةشةوة
 وةبةردةست بامشان هةرة شرِةي كام و دةشؤين دةموضاومان و دةست دادةطريسيَنني، ضراكة

 يَلكةيةكيه ضةند و كامة هةر .دةكةين لةبةرماني جلوبةرط، ناون ناومان لةوانةي بكةويَ،

 ريَورِةمسةكة كؤتايي ثاش و كليَسا حةوشةي دةيبةينة جاران وةك و هةَلطرتووة رةنطكراومان

 .دةياخنؤين
 .بكةوين وةرِيَ كة ثينَي لةسةر ثاكوخاويَن و شؤردراو دةموضاو و دةست .ئامادةين هةموو

 .ديَنني ةخةبةريانب و دةدةين ذوورةكةيان دةرطاي لة .ئاآلون تيَك مار وةك لينا و ئيؤن كاكة
 كليَسا؟ بؤ نايةن ئةوة ئةي :دةَليَ دايكم
 :دةَليَ خةواَلؤوة دةنطيَكي بة ئيؤن كاكة

 .نايةين ئيَمة داية نا ـ
 ماَليَ؟ بيَنينةوة بؤ تان"ثاك" ضاوةرِوانن ياني ضي؟ ياني ـ

 .مةكيَشة ةتزةمح .داية نا :دةَليَ و دةرطا الشيثانةي نيَو ديَتة شانةوة بةسةر سةَلتةكة ئيؤن
 .نيية ئاييين ريَورِةمسي بة ثيَويستمان لينا و من

 ضيية؟ مةبةستت نيية؟ ريَورِةسم بة ثيَويستمان ضي ياني :دةثرسيَ .دةرناكا سةرةدةر دايكم
 .وا هةر ئيرت، ـ
 ئةتواريَكة؟ و ئةدا ض ئةوة ـ
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 .*"تيست ئادون" بووينةتة ئيَمة ئاخر ـ
 كةنطيَوة؟ لة ئةوة ـ
 .ذةميَ لة زؤر ـ

 .دةكةوين وةرِيَ كليَسا بةرةو و دةداتةوة بةر سةري ضووة، تيَك مةسةلةية بةو زؤر كة دايكم
 :دةبزويَ سوعبةتي كرمي باوكم

 .نةمانزانيوة و هةبووة ماَلةوة لة كافريشمان ديارة وا ـ
 .نةضووة تيَك مةسةلةية بةو ضيية سةرةدةرزييةكيش هيَندةي هةر

 .جارانة وةك هةر نيَوانةكةي بووة، ضؤن لةطةَلمان بؤلبؤك قةشة
 كتوثرِ هةر جاريَكيان هةَلنةدةهات، ئيَمة بنةماَلةي بة ضاوي كة ساَلة هةمووة ئةو ثاش

 و بكا دةسثيَشخةري كة خست ريَك باوكم بؤ دةرفةتيَكي ياني رةخساند، واي هةليَكي
 .بكاتةوة خؤش نيَوانةكةمان
 :بوو ثيَش لةوة سالَ ضوار مةسةلةكة

 دميؤزلي نيكؤالي و بؤلبؤك .كردبوو تةواو ئايينييةكاني زانستة قوتاخبانةي برام كيَيطيؤر

 :ناوةرؤكة بةو نارد طيؤركيَ بؤ تةلةطرفيَكيان دايكم ئيمزاي بة و ئاآلند تيَك كلكيان  ثوورم
 ."ريَ بكةوة زوو زؤر .طيانةآلداية لة باوكت"

                                                           
*
 .تاقميَكي ئايينيي مةسيحني، كة لة ئةمريكاوة سةري هةَلدا و ضاوةرِيَي هاتين عيسايةكي ديكةن 
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 لة ثارةيةك .داوة ئيمتيحاني ئاخرين بووة سةعاتيَك طيؤركيَ، دةسيت دةطاتة كة تةلةطرافةكة

 نيوةي .دةكةويَ وةرِيَ و دةكرِيَ ثيَ شةمةندةفةري بلييت و دةكا قةرز برادةراني و دؤست

 .راثةرِاند هةمووماني دةرطا تةقةي كة بوو شةويَ
 و ةذوورةك نيَوةرِاسيت فرِيَداية باولةكةي توورِةيي بري لة طيؤركيَ .هةَلطرت ليَ دةرطاي باوكم

 طةورة :دةكرد سةيرم هةر بووم، خةويَ ورِي و طيَذ كة من .بدة جنيَوان و بكةوة زارت وةرة جا

 و دا عةرزيدا بة كآلوةكةي .بوو لةبةردا قةشةيي يةخةسثيي رةشي جلوبةرطي .ببوو جوان و
 :طوتي

 كرد؟ من بة طاَلتةتان ئاوا بؤ ئةوة ـ
 ية؟توورِة بؤضي و ضي دةَليَ نةماندةزاني كةمسان

 كردووي؟ ثيَ طاَلتةي كيَ ـ
 .خويَندينةوة بؤي و دةرهيَنا طريفاني لة تةلةطرافةكةي

 :كيَشا قاقايةكي باوكم
 هةر .باشم زؤريش و زيندووم و زةق من دةشبيين وةك هةر .نةناردووي بؤ تةلةطرافمان ئيَمة ـ

 .كردبيَيت ئةو هةر دةبيَ بيَتامة طاَلتة ئةو .داية ثوورت نيكؤالي سةري بن لة بيَ، شتيَك
 ةكطؤشةي لة ثيَكةوة ئؤكيَي تؤماس مةخيانةكةي لة ديتم ضونكة .بؤلبؤك قةشة لةطةلَ

 .بوو سرتوخرتيان و دانيشتبوون
 طيؤركيَي ملي لة بيَ هةرضؤنيَك دةيةويست .دؤميرتا ناوي بة هةبوو عازةبي كضيَكي قةشة

 .ثةستيَويَ
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 :را و تةطبري كةوتة باوكم لةطةلَ و نيشتةوة رقةكةي وردة وردة براكةم
 و "قاذوو" الي بضينة سبةي باشرتة وا .ليَرةم ئيَستا ئةوة من بيَ ضؤنيَك هةر باشة، دةي ـ

 .بيدويَنني زةماوةندة ئةو لةسةر
 .خبةويَ كردةوة طؤركيَشمان جيَي تةختةكة لةسةر و نووساند ثيَكةوة خؤمان ثرت تؤزيَك
 كة ثيَية، لوولةيةكي و باريك دةستك بضكؤالنةي يةكيفَلضية ئةوة ركيَطيؤ ديتم كة بةياني

 .بوو سةير ثيَ ضةندةم دةزانيَ خوا هةر دةشوا، ثيَ دداني و دةريَ ديَتة ليَ سووري شتيَكي
 الي ضوونة كةوتن وةرِيَ بامب لةطةلَ و دان ليَ ماَليَكي ماهووت و كرد لةبةر جلوبةرطي

 .ثوورم ينيكؤالي
 .ثوورزام و باوكم و طيؤركيَ :بوون ميوان قةشة اَليم لة سيَكيان هةر نيوةرِؤ

 .ببووريَتةوة نةمابوو ضيي ثيَدةكةني وا براكةم .ماَليَ هاتنةوة كة بوو ئيَوارة بةرةبةري
 :طيَرِاوة ئيَمة بؤ ئاوا مةسةلةكةي

 كة كردين، ليَ طةرموطورِي وا ثيَشوازييةكي .طاَلتةجارِة جانةوةريَكي قةشةية ئةو كورِة ـ

 بؤ تةسةلي و تيَر سفرةيةكي ذنةكةي .بووين طةورة ثيَكةوة منداَلييةوة لة بَليَي وةك

 .بوو مةزةي مريشكيش طؤشيت .خواردمانةوة و دايينَ خةسيت ئارةقيَكي .رازاندبووينةوة
 بة دؤميرتا، .خوارد كةبابةكةمشان و شةراب دةي، .كةباب لةطةلَ هيَنا شةرابيان ئةوجار

 شلويَش و دابوو طولَ تةثَلي لة خؤي و كردبووين دروست بؤ كلووضةي ناسكؤَلةكاني دةستة

 بنةوة لة منيش .ضووبؤوة لةبري ناخنواردنيشي و ببوو دةستةثاضة .دةضوو و دةهات وهةر ببوو
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 .دةريَ ضووة هةستا بووينةوة، خواردن لة كة .سةري ضووةتة دَلم دةنواند وام و دةكرد ليَ ضاوم
 :طومت و كرد قاذوو لة رووم .شرييين و قاوة بيانووي بة ياني

 خؤت؟ زاواي مبكةية دةتةويَ تؤ ياني باوكة، دةي ـ
 .رؤَلةم منة ئاواتي ئةوثةرِي ـ
 .من ذني ببيَتة دؤميرتا دةكةي حةز ياني ـ
 .نيية ليَ حةزم ضؤن طيان، طؤركيَ ئةدي ـ
 دةدةيةي؟ ديكةشم ضي دؤميرتا، لة جطة بؤلبؤك، باوكة باشة زؤر ـ
 .كورِم دةدةميَ زةوي هيَكتاريَكيشت ياني "ثؤطؤن" دوو ..يَبةَل ـ
 باوكة؟ ضيية ئةوةندة جا ئةوةندة؟ هةر ـ
 طيان؟ طيؤركيَ بوو خةياَلدا لة ضةندت تؤ ئةي ـ
 .باوكةطيان نا زؤريش زؤر ـ
 .بزامن بَليَ ـ
  ...بدةنيَ زةويم ثؤطؤن ثازدة ثيَشدا لة .دةكةم عةرزت باشة، ـ
 .نيية ثرت ثؤطؤن بيست لة زةوييةكامن سةرلةبةري جا هاوار، ئةي ـ
 .دةزامن باوكة دةزامن ـ
 ئةوة؟ دواي ئةي ـ
 بةمشان مانطاكانيش و طا و ئةسث لة .بكة دروست بؤ جوانيشمان خانووةكي بكة طةورةيي ـ

 .من بة بدة قةشةييشت دةسةآلتي كةوشةني و بدةن
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 بكةم؟ ض خؤم ئةودةم ئةي ضي؟ ـ
 .بؤلبؤك باوكة من دةسيتبةر دةبيتة خؤشت ـ
 .دةكةي لةطةلَ سوعبةمت ئيشةآل طيان، طيؤركيَ ـ
 هةَلتةك هةَلتةك هةستاوم بوخاريَستةوة لة من واية ثيَت ئةي ضي؟ سوعبةتي نةوةآل ـ

 بكةم؟ تؤ بة طاَلتة ئيَرة هاتوومةتةوة
 ردبيَ؟ك ثيَدا زياتر ثيَكت دوو يةك ريَكةوت بة نيية وا ثيَت .برالة طيان طيؤركيَ ـ
 وةك كة دةستوديارييانةوة بةو نيية ثيَوةنديي هيض كردبيَ، ثيَدا زؤريشم دانيَ واي .لةوانةشة ـ

 شتيَك هةموو لة بريم ئيَرة بيَمة ئةوةي ثيَش ضونكة .دةكةم داوا خةزوورمي لة بووك جيازي

 .كردبؤوة
 .دةيربذيَنن وييزيندو بة بَليَي وةك دةكا، بارةوبار خؤي وةها كورسييةكة سةر لة قاذوو

 داية ثرِ لة دةبيست، قسانةي ئةو هةموو و هةَلخستبوو طويَي دةرطاوة ثشت لة كة دؤميرتا،

 هةسيََلةكة دةوري شؤرِةبييةكاني ثشت لة و كرد راي حةوشةكة بةرةو ثيَشدا لة .طريان ثرِمةي

 .ريبط دادةمركيَتةوة دَلي كوَلي تا لةوان دوور بتوانيَ ئةوةي بؤ كرد، مات خؤي
 كرد؟ ضيي خؤي قاذوو ئةي ـ
 ديكةشي ثيَكيَكي ضةند حاَلةشةوة بةو .رادةبويَرم ثيَ زانيي .نيشت ليَ مردووي رةنطي ـ

 .هاتينةوة هةستاين و تيَكردين بؤ شةراب
 :طوتي و داين نيشاني و دةرهيَنا ويَنةيةكي و نا طريفاني لة دةسيت طيؤركيَ كاكة ئةوة دواي

 .ماريؤئاراية ناوي .ئةوةية بيهيَنم دةمةويَ يكضة ئةو .بكةن سةيري ـ
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 دريَذةكةي كةزيكراوة قذة و سةرسوورِمان لة ثرِ نيطاي بوو كضيَك .كرد ويَنةكةمان سةيري ـ

 .شاني سةر هيَنابووة
 نيَو طونديَكي لة ئيَستا .نةكةوتةوة ثيَي ضاومان ئيرت و بوخاريَست طةرِاوة شةوة ئةو هةر كاكم

 .ةشةق بووةتة كيَوثارة
 سةيرمان بيَزراوييةوة بة جاران وةك ديارة .نةبؤوة ضاك هةر دَلي بولبؤك قةشة لةمةودوا ئيرت

 متفةرِك بؤ جيَذن، رؤذاني .دانانيَ بؤ سةطيَكيشمان ريَزي بةآلم ناداتيَ، جنيَويشمان و ناكا

 .ئيَمة ماَلي لة جطة جيَيةك، هةموو دةضيَتة
 .راهاتووين ئيدي ئيَمةش

* 
* 
* 

 دةستودياريي و بةرتيل زةبري بة ئاخري .سيَكارا قةشةي بووةتة بؤلبؤك طةورةكةي كورِة

 .بكا تةواو شةريعة قوتاخبانةي توانيي باوكي
 ضكةكةي كة الئؤرداوودسكؤ، ياني .دايكمة خاَلي نينةوةكا لة يةكيَكة سائيَليَش قةشة

 .بكا قايم اكةميبر ملي لة دةيةويست قاذوو دؤميرتايةي ئةو هةر .هيَناوة بؤلبؤكي
 بوو، باش ثياويَكي لةمةوبةر سالَ ضةند تا .طةرِاوةية تةمةن لة ثياويَكي بانيئاسا، قةشةي

 .كرد خوار كورتاني وردة وردة ئةويش بةآلم
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 خةَلكةكة ئاييين هةسيت شةثؤلي سواري بيَشةرميدا، لةوثةرِي طوندة سيَ ئةو قةشةكاني

 .دةبن
 دياري زؤريان زؤر سةرقةَلةمانةيةكي مردوو، تةَلقيين و نمارةبرِي و ئاوهةَلكيَشان لة بؤ

 .نايةن نةيدةي ئةطةر و وةردةطرن لةثيَشدا ثووَلةكةشيان .كردووة
 ضوونة و مقؤمقؤ بة بوو ليَيان ناحييةكة قةشةي لةطةلَ .طرت يةكيان و بادا مليانى جووتيار

 .كرد سكاآليان نضوو .دةذي نزيكمانةوة شارةكةي لة كة ناحيية ئؤسقؤفةكةي الي
 :طوتي و طرت سكاآلكةيان لة طةشةوةطويَي روويةكي و نةرمونياني بة ئؤسقؤف

 مووضةيةك تؤزة ئةوان ها؟ بذين ضي بة قةشةكان بَليَن ئيَمة بزامن بفةرموون باشة دةي ـ

 وةرينةطرن، و نةكةن دياري ئايينييةكان ريَورِةمسة بؤ ثارةية برِة ئةو ئةطةر .وةردةطرن

 قازي؟ كردووةتة خؤتان كآلوي و دانيشتوون هيض بذين؟ ضي بة مةسيح كليَساي ارانيخزمةتك

 و بكةن طةورةيان ئاوهةَلكيَشان لة بةبيَ و نةكةن مارة ليَك كورِانتان و كض و بيَن ئةطةر خؤ
 .دةبيَ ثرت خةرجتان بنيَذن، تةَلقني بةبيَ مردووةكانيشتان

 طاليسكةيةك بة .دانووبة دةم طونديَكي َلكيخة كةتةية، زلةي يةكي ئؤسقؤف، خاوةنشكؤ

 طاليسكةكة ـةكاني(سثرينط)فةنةر دةبيَ، سوار كة .دةكا بندةسيت كليَساكاني سةرانسؤيَي

 هيَشتا برِؤن، وردةش وردة ئةطةر خؤ يشبةستةزمانةكان ئةسثة و دةنيشن و ديَ جريِةيان

 .مةشكةية دةَليَي ئؤسقؤف خاوةنشكؤ .دةبن ئارةقة شةآلَلي دةسبةجيَ
 .طةرِانةوة دريَذتر طونان لة دةست نارِازي، و توورِة ئيمانداران،
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 ديَنةوة، كة بةهاران .كاركردن بؤ بوخاريَست دةضنة ثاييزان هةموو ئيؤظيتزيؤ براياني

 :دةكةن بؤ قسةيان ماَلةكانياندا لة و دةكةنةوة كؤ خةَلك .كتيَب لة ثرِة توورةكةيان
 ئةو .باش نة و راسنت نة دةيَليَن، مةسيحةوة بارةي لة اكانيانداكليَس لة قةشةكان ئةوةي ـ

 .ثريؤزن كتيَيب دةقةكاني ثيَضةوانةي ريَك ئةوان، ثرِوثووضانةي
 .دةدةنةوة ليَك خةَلك بؤ ئينجيل راستةقينةي ماناي و ديَن ئينجا

 دةبيَ، انمنداَلي كة ذنان .دةبن زؤر كليَسا ناضنة كةسانةي ئةو ذمارةي رؤذ رؤذ لةمةودوا

 قةشة الي ناشضنة هةر دةكةن، زةماوةند كة هةَلكيَشن، ئاوي لة ليَساك نايبةنة ئيدي

 ئاخؤ نابزويَ ثيَي طونيشيان هةر دةكةن، ئاخري ترِي و طيانةآل دةكةونة كة .بكا مارةيان

 ئيؤظيتزيؤ براياني لة يةكيَك كة رازين بةوةندة هةر .نا يان بيَ سةري ذوور لة قةشةيان

 .بكا بؤ دووعاكةيان و بكاتةوة بةكةكتيَ
 بآلو خةَلكدا نيَو بة خيَرا ئةوةندة نويَيةكة ئايينة .قةشةكانةوة كةوَلي دةكةويَتة كيَض

 .ئايينة ئةو سةر هاتوونة طوندةكان هةموو خةَلكي نيوةي لة زياتر .مةثرسة هةر دةبيَتةوة،
 دين لة" دةدا ندرمةكانذة بة فةرمان ئةويش .دةكةن ثاريَزطار لة يارمةتي داواي

 و ضاوسووركردنةوة بة خؤرِا لة داماو ثاريَزطاري .ثاريَزطا بيانبةنة و بطرن "وةرطةرِاوةكان
 تازةكةيان ئايينة لةسةر ضيا وةك مندالَ و ثياو و ذن  :دةكا ماندوو خؤي خةَلكةكة ترساندني

 .ثيَداطرن و سوور
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 ثاريَزطاوة ذيَرزةمينةكةي خبةنة هةمووان دةكا ئةمر سةر، ناضيَتة بؤ هيضي ريَيةوة لةو ضونكة

 خةريكي يةكثشوو ذيَرزةمينةكةدا تاريكيي لة ئيمانداران .نةدةنيَ هيضيان ئاو لة جطة و

 .ئايينيةكانيانن سروودة ضرِيين
 ريَك .دةطرنرا سروودانة لةو طويَ و دةبنةوة كؤ و ثاريَزطا بةردةم ديَنة هةموو شار خةَلكي

 .ارةمةك بازارِي وةك
 .بةندخيانة بةرنة ضاوديَريدا ذيَر لة هةموويان شةويَ دةدا، فةرمان ناضارييان لة ثاريَزطار

 دةخةنة دةنطيان ــ ريَطر و ضةتة تا مريشكدزةوة لة ــ بةندييةكان هةموو رؤذان، ضةند دواي

 ووريسن كة سروودةكان، طوتنةوةي لة دةنيَن مل ئةوان لةطةلَ و تيستةكان ئادؤن دةنطي ثالَ

 بةندخيانةكةش بةرثرسي ئؤئيكاي تةنانةت .دةبيسريَ شارةكةدا هةموو لة و دةبرِيَ ديوارةكان

 .دةبيَ هاودةنطيان
 شةويَ و نيوةرِؤ و بةياني :طوتي و جةندرمان فةرماندةي دةست داية ئيمانداراني ثاريَزطار ئيرت

 ئامادة كةسيشيان يةك تةنانةت .نةبؤوة شني ليَ هيضي هةر .بدةن جةرِةبابةيان و تيَيانهةَلدةن

 باشاريان زانييان كة .جاراني دينةكةي سةر بضيَتةوة و وةرطةرِيَ تازةكةي دينة لة نةبوو

 .شةكةت و برسي نيوةطيانةوة، و درِاو و شرِ جلوبةرطي بة .دان بةريان ناضار ناكةن،
 زياتر خةريكن ذبةرِؤ رؤذ تيستةكان ئادؤن و نةترسا ثاريَزطار ضاوسووركردنةوةي لة كةس

 .دةبن
 دةويَ؟ ضييان ضي؟ دةَليَن باشة
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 .كردوون دروسيت خوا مانط و ئةستيَرةكان و زةوي واية باوةرِيان ئةوان .ناويَ هيضيان .هيض
 واية باوةرِيان و بيَ كردةباش و شةريف زةويية طؤي ئةم لةسةر دةبيَ بنيادةم واية باوةرِيان

 بداتة ثيتاك و باج نيية ثيَويست هيض دنيا ئةو ةشتةكةيبةه مسؤطةركردني ثيَناو لة بنيادةم

 فريشتة و ثياوضاك و ثري نةقاشيكراوي ثةردةي لة بكا ثرِ كليَساكان ديواري و دار و قةشةكان

 .قوونرِووتةكان
 كة .تيست ئادؤن ببيَتة بوو ليَ حةزي دَليدا ناخي لة بووك، ببيَتة ئةوةي ثيَش زؤر براذمن

 تيست ئادؤن بة بوو و سائيَليَ ضووة بيَ ئاطادار براكةم ئةوةي بةبيَ و تةنيَ يبةتاق طويَزرايةوة،

 .ميَرديةوة ئيؤني كَليَشةي ضووة و هاتةوة و
 .بوو ضؤشيَك ضاوةرِيَكي ضةقيو قورِ لة كةرِيَ وةك كة ئيؤنيش

 ئيرت و هات ثاك جيَذني شةوي ئةوةي تا شاردةوة خؤياندا نيَوان لة شتةكةيان هةردووكيان

 .بكةن ئاشكراي بوون ناضار
 كة ئةستوورةكانييةوة و زل كتيَبة و دريَذةكةي زةردة رديَنة بة ،ديَتةوة بري خؤي باوكي دايكم

 هةميشة .نيية قةشةكان بة ئةوتؤي باوةرِيَكي .دةخيويَنيَتةوة مؤمةكة تيشكي بةر ةل شةوانة

 بة نابيَ و نةكةين دزي تقة و نةكةين درؤ هةرطيز كة دةخورِيَ، منداَلةكان يئيَمة لة

 جيَيةكة، هةموو لة خوا واية باوةرِي .نني خؤمان هيي كة بكةوين شتانة ئةو توخين تووتووش

 دةضتة ئةطةر .هةَليدةمذين ئيَمة كة هةوايةشدا لةو تةنانةت و خؤر نيَو و مانط نيَو لة

 وةختيَك باشة، يدة :دَلييةوة ناخي خزيوةتة كة خوويةك طرتووة، ثيَوة خووي هةر كليَسا،
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 سةرةرِاي بةآلم ...باشة كاريَكي ديارة دةكرد، وايان كاري داثريةكامنان و دايك و باثرية و باوك

 .طؤرِيوة خؤي ئايينةكةي براكةم ناخؤشة ثيَ زؤري ئةوانةش
* 
* 
* 

 فرميَسكة داطريساون، ضلضراكاندا لة مؤم .ديَ وزةي هةنط ثوورةي وةك كليَسا

 لةو .دةبنةوة سارد كراسةكامناندا مليواني و قذ نيَو لة و دةتكيَ رماندابةسة ئاطرينةكانيان

 ليَ خةسيت دووكةَليَكي .دةسووتيَ تيَدا خبووريان ئاطردانةكان ميحرابةكةوة، دةم لة سةرةوة،

 لة كة دةرِةويَنيَتةوة، بؤطةنة ئةو خبوورةكة، بةرامةي .خؤشة بؤنةكةي بةآلم هةَلدةسيتَ

 .هةَلدةسيتَ خةَلكةكةوة تةثيوي بةسةريةكدا جةستةي
 .نةبووة تةواو نويَذ هيَشتا

 شةرابةكان لة ثرِ طةورة سةتَلة نيَو لة متفةرِك ناني هةيوانةكة لة خةريكن شينطيَرِةكان

 .دةكةن ئامادة ةكة"فةتري" خةريكن .دةطوشن
 و دةريَ ديَتة هةيوانةكةوة نيَوةرِاسيت دةرطاكةي لة قةشة .دةَليَينةوة ثةسآلن طةورةكةي دوعا
 :دةَليَ

 .بؤوة زيندوو ديسان مةسيح ـ
 :دةدةنةوة وةآلم يةكدةنط كليَساوة، نيَو خزيونةتة ليَرة ئةوانةي

 .زيندووةكان دنياي نيَو هاتووةتةوة ديسان مةسيح .راستة ـ
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 ضيقا لةسةر ثيَم دةشزامن نة و دةنيَ القم لة ثيَ كيَية دةزامن نة .نيية خؤم قووني لة ئاطام هيض

 .داناوة كيَ
 و راوةستاوة ميحرابةكةوة دةم لة شينطيَرِ :كردووة ثيَ دةسيت ةكة"فةتري" دابةشكردني

 .داناوة ميحرابةكة لةسةر تيَخستووة، ئةسكويَيةكي كة شةرابةكةي و نان تيَكوشيين سةتَلي
 هةَلسويَ ينيَوضاوان لة رؤنت تا تيَثةرِي قةشةدا بةردةم بة دةبيَ ميحرابةكة، بطةية ئةوةي بؤ

 ئةسكويَيةكة ئةويَ، طةيشيتَ كة .سةتَلةكة الي بؤ بضي ئينجا و بكةي ماضي بيَينَ دةسيت و

 قووتي و دةخةي زارتي لة و دةرديَينَ ثيَ فةتريةكةي و دةكةي رؤ سةتَلةكةي لة و هةَلدةطري

 .دةدةي
 طريفانيت لة هيَناوتة، ماَلةوة لة هيَلكةيةي ئةو هةية بؤت جا بوويةوة، شتانة لةو كة

 جيَبةجيَ ثاكت ريَورِةمسي بةَليَ كة بيَ خؤش دَلت برِؤي جا و بيخؤي و بكةي ثاكي و دةربيَين

 .كردووة
 بة كردووني و كردووة ريز كليَساكةوة ئةوسةري تا لةمسةر ميَزيَكي ضةند سةطباب قاذووي

 ناضارن خةَلك و وةكردو دروست تةسكي كؤآلنيَكي كة كردووة، ريز وا ميَزةكاني ياني .لةمثةر

 .بن رةت خؤيدا بةردةمي بة و ميحرابةكة الي بضنة بةويَدا
 لة دةست و دةطاتيَ خيَزان طةورةي .دةطريَ ريَيةكة كراوةتةوة، لةبةردةم دةفتةريَكي كة قةشة

 دةفتةرةكةدا لة ناوي شينطيَرِ .شينطيَرِةكة دةيداتة و دةرديَينَ يةك"ليَئؤ" و دةنيَ طريفاني

 سةتَلةكة لة ئةسكويَ بضيَ دةدا ريَي و هةَلدةسويَ نيَوضاواني لة رؤني قةشة ئينجا .دةنووسيَ

 .بربِدريَ ثيَيان و بيَن يةكدا بةدواي يةك خيَزانةكةشي و هةَلدا
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 ليَ حةزت ئةطةر ئةوةي بؤ حةوشةكة، دةضيتة ثشتةوةدا دةرطاكةي بة خوارد، كة فةتريةكةت

 ماَليَ دةضيةوة و دةطري ريَ ملي ئةوة قسةوباسان، بكةيتة رؤشنا و ئاشنا لةطةلَ لةويَ نةبوو

 .خبؤي شةوت ناني
 شةق نووكة و نقورضك زةبري بة دةدةين هةولَ و كار دةخةينة ليَ كةشكةذنؤي و ئانيشك

 .قةشة بطةيةنينة خؤمان و بكةينةوة ريَيةك
 .هيَناوة ذني حةفتةيةكة سيَ دوو .ثيَشمانةوةية لة ئيليؤتزا ثاظل كورِي راييضيؤي

 دةضيَتة و دةبيَ دةرباز قةشة تةَلةي لة و رادةديَريَ شينطيَرِةكةي بؤ و دةردييَنَ ليَيؤ يةك ثاظلَ

 بةرؤكي قةشة تيَثةرِيَ، دةيةويَ كة كورِةكةي بةآلم .بةدوويدا ذنةكةشي .ميحرابةكة الي

 :دةطريَ
 .ليَيؤ ـ
 .داي باوكم ئيَستا ـ
 .خيَزان خاوةن بوويةتة تؤش طيانت يناخيَر بة ئاخر .بيدةي دةبيَ تؤش ـ
 .دي ساَليَكي بؤ ئيشةآل .باوكة نةكردووة زةماوةندةكةم هيَشتا ـ
 .بكةويَ وةفةتريةكة دةست ناهيََلم نةيدةي تا ـ
 .دةتدةميَ ديكة جاريَكي نيية، ثيَ شاييشم يةك ئيَستا خؤ جا باوكة، ـ
 و شَلتاخضي هةموو ئيَوة .بيستووة خةرمانيَ سةر بةَليَنانةي و قةول لةو زؤرم بةَليَ، بةَليَ، ـ

 ئةودةمانة دي ساَليَكي تا دةرنةهيَنم، قورِطيت لة ئيَستا هةر ئةطةر .دةناسم ضاكتان .درؤزنن
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 كيَ .دةذي كيَ و دةمريَ كيَ دةزانيَ خوا ديكةش ساَليَكي تا ...نايةوة كليَسادا بةالي

 .دةخوا خول و ضةرخ جار ضةند رزيعة دةطاتةوة تا هةَلدةدةي، سيَويَك كة ضووزانيَ
 .نيية ثيَ هيضم هيض ئيَستا دةَليَم باوكة؟ تيَناطةي ئةوة ئةريَ سةيرة، وةآلهي ـ
 .نابرِيَ ثيَ فةتريي نةبيَ، ثيَ ثارةي يةكيَكي .نيية ثيَت جةهةننةم و جار بة ـ

 ئاوايي كيَلخة هةموو ضاوي لةبةر .بكا ض نازانيَ ئيدي و دةكا ثيَش و ثاش كآلوةكةي طةجنة

 .برد حةياي و ئابرِوو
 :هةرا دةيكةنة دواوة ئةواني

 برِوا با طةرِيَ ليَي .ليَرةين هةر ئيَمة و بؤوة رؤذ ئةوة .خيَرا تؤزيَك باوكة بة، زوو باوكة ـ

 .ئيدي ديَينَ بؤ ثارةت دوايي
 بة و دةطرت دريَذةيم رديَنة ئةو كردباية، من لة ئاواي قةشة دةزانيَ خوا .بووة دةهري باوكم

 .ضؤنة فةتري دةطوت ثيَم و دةمطيَرِا كليَسادا نيَو
 :هةَلديَنن دةنط ثرت و ديَ وةبةر غريةتيان دةبينن، ئاوا قةشة كة خةَلك

 .باوكة برِوا با طةرِيَ ليَي ـ
 :دةبيَ دةهري قةشة

 رؤنتان نة منيش واية مادام باشة، زؤر دةشريِيَنن؟ مندا بةسةر هاتووة ليَ واتان ئةوة ضي؟ ـ

 .دةكةم جيَبةجيَ ريَورِةمسةكةش نة و هةَلدةسووم تيَ
 :دةكا شينطيَرِةكةي لة روو
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 نةدةن، ئةوة ثارةي هةمووان بة تا .داخة دةرطاش و ةهةَلطر فةتريةكةش بضؤ الزار، ـ

 .رادةطرم ريَورِةمسةكة
 خةَلكةكةدا و قةشة نيَوان لة ساردوسووكة قسةي و جنيَو هةر .ناميَينَ ئيمانيان خةَلك ئيرت

 ناوةتة تةنطةي .نابيَ تةرِ و واية سؤنة وةك (قةشة)قاذوو .دةضيَ و ديَ شةمشةمةكويَرة وةك

 دةستيَكي هةَلديَينَ، دةسيت .ثيَش بضيَتة ميحرابةكة لة كةس ناهيََليَ و ريَيةكة باريكة بةر

 :دةكا هةرا و طوآلوثذيَنةكةوة بة يةكياني و ضاخضةوة بة
 و شةرِ لة خوا بة ثةنا .دةكةم ليَ تووكتان .دةكةم ليَ نفرينتان و تووك نةبن بيَدةنط و بيَت ـ

 .لووتان و الت و هةرضيوثةرضي خراثةي
 .دةطيَرِن طريفانيان لة دةست .دةكشيَنةوة هةناويَك .دةبن بيَدةنط زويرييةوة بة خةَلكةكة

 ثاظلَ زاواكةي تازة كورِة بؤ ةخةَلكةك نيَو لة شايي بيست و دةطيَرِن خةَلكةكةدا نيَو بة كآلويَك

 دةكاتةوة ريَيةكة قاذوو .هةَليدةرِيَذن شينطيَرِ بةردةم لة كآلوةكةداية لة ئةوةي .دةكةنةوة كؤ

 فةتري و دةكريَني ضةور ئيَمةش .متفةرِك رؤني بة خةَلكةكة ضةوركردني بة دةكا دةست و

 :دةَليَ قاذوو بة و دةكاتةوة تف زارييةوة، نةيناوةتة هيَشتا باوكم .دةخؤين
 .كليَساية ئةم نانيَمةوة ثيَ ئيرت مبشرم من بؤلبؤك، قةشة ـ

 .بيربِيَنيَتةوة و بكاتةوة كؤي زووة تا بةثةلةية زؤر .ناداتةوة جواب قاذوو
 .رادةطةيةنيَ عيسا رابوونةوةي و دةزرينطيَتةوة وا هةر زةنطةكة
 .نوستووين و ماَلةوةين لة هةموومان بةياني كازيوةي
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 ئيَمةي بة ئةويش و برام ئيؤني بة ئيَمة تواجنة و تةوس و ناخؤش و تالَ قسةي هةر ةمةودوال

 .ديَ ضاوةكانييةوة لة تازة ترووسكةيةكي .ناكا تيَ كاري هيض هاتووة ليَ واي .دةَليَتةوة
 .سةرسرِمانة جيَي باوةرِةكةي و ئيمان ئيَستا نةبوو، هيض بة برِواي دنيايةدا لةم ثيَشرت

 خواردي، باوكم و مامؤستا دةسيت لة تيَهةَلدانةي هةمووة ئةو سةرةرِاي وتاخبانةق لة

 يةك توانيبووي دواييانة بةو زةمحةت هةزار بة .نةبوو هةر نووسني و خويَندن فيَري ديسانيش

 ليَك كتيَبيَك و دادةنيشيَ يةك لةسةر سةعاتان ضةند ئيَستا .بيَ فيَر ئةلفوبيَ ثييت دوو

 قورسةكان و دريَذ رستة تةنانةت و وشة حينجةكردني بة و دايدةنيَ راني ةسةرل و دةكاتةوة

 .دةخويَنيَتةوة باشرتي رؤذيش بة رؤذ و خبويَنيَتةوة كتيَبةكة بيَ هةرضؤنيَك دةدا هةولَ
 بؤ .دةكا نووسني فيَرة خؤي خةريكة ئيسفنجيَك، و تةباشري و كرِيوة بؤخؤي تةختةيةكي

 .دةشكيَينَ خؤي ثشيت خةريكة بكا، نووسني و يَندنةوةخو فيَرة ذنةكةشي ئةوةي
 ذنة ئةو .نيية دَليدا لة ئؤقرةي بةآلم دايكم، سةرسوورِماني مايةي بووةتة كؤَلنةدانةي، ئةو

 .بتثةرست دوو وةك .دةرِوانيَ ذمنبرا و براكةم لة كافر دوو وةك .داماوة ضةندة
 و ناخؤن نان ئيَمةدا ئاماني و دةفر لة يرتئ .سفرةيةك سةر نايةنة ئيَمة لةطةلَ ئيدي ئةوان

 ديكةيان طؤزةيةكي ئاوةكةشيان بؤ تةنانةت .دةنيَن ليَ خؤياندا دةفري لة خؤيان خواردني

 .كرِيوة
 :دةَليَ ئيؤن بة رؤذيَك ئاخري ديَ ليَ واي .ناكا لةطةلَ قسةيان ئيدي دايكم

 .مةيتةكةم سةر بيَيةوة ناكةم ةزح بشمرم تةنانةت .بكةويَ ضاوت بة ضاوم ناكةم حةز ئيدي ـ
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 كؤتز ئةستاني لة باثريةم زةوييةي بستة ئةو لةسةر و دةكةويَتةوة قةرزان وةبن ديسان باوكم

 هيَشتا .دةكا دروست دايكم بؤ خانووةك هيَشتووة، بةجيَ دايكمي بؤ مريات وةك

 دةرطاي نة تاهيَش كة تازةوة، خانوويةكي نيَو دةضنة ذنةكةي و ئيؤن كة داياننةثؤشيوة،

 .ثةجنةرةش نة و تيَخراوة
 و دار بة متفةرِك ئاوي و دةسووتيَنن خبوور زؤر ماوةيةكي  دايكم و باوكم رؤيشنت، كة ئةوان

 .دةكةن ماَلةوةدا ديواري
 بؤوة؟ سارد كاكم لة دَلت ثرِ لة وا بؤ ئةوة ئةريَ دايكة، ـ
 واية ثيَي ئيؤني .نييةتي الوةبةو روخساريَك لة مةسيح .ئةوة لةبةر .فةوتاوة ئيماني ـ

 .ئةوةية دةكةن باسي ئيلحادةي و كفر ئةو .كافران وةكوو ريَك .هةية روخساري ضةند مةسيح
* 
* 
* 
 .نابيَتةوة جيَم سفرةية ئةم سةر لة ئيرت دةبيَتةوة روون ليَم ثرت رؤذ بة رؤذ من
 و طاسن .دةكةن رمسةي كةلك بيَ كةسيَكي وةك بوومة، شةل كة رؤذةوة لةو .واشة هةر جا

 ببةسنت، ثيَ ثشتم دةمب بؤوةي ئينجا ثياويَك، بوومة بؤخؤم كة .هةَلناسوورِيَ ثيَ جةجنةرِم

 .نا تؤكمة و ساغ يةكيَكي وةك ديسانيش بةآلم بةَليَ، لةوانةية، .بكةن لةسةر حيسامب بكريَ
 ثيآَلوم و وبةرطجل .هاتوومةوة شارةوة لة فلسةوة ضوار سيَ بةو .شار ضووبوومة كاركردن بؤ

 جةنط خويَندن، بؤ دواناوةندي بضمة و شار برِؤمةوة كردبوو ئامادة خؤم .كرِيوة زستانيَم بؤ



637 

 

 هيض ياني .نةكرانةوة هةر قوتاخبانة .خوري كردمةوة ليَ ريسةكةي هةموو و هةَلطريسا

 بيدةمة و دةريَ بيَنمة ثارةيةش ئةو ئاخري دةبوو خؤ .كويَ هيض لة .نةكرايةوة قوتاخبانةيةك

 .باوكم
 و دةخؤم مفت .نيية دراو شاييةكي كويَ هيض لة كةسةي ئةو بوومةتةوة ديسان ئيَستا

 و خوشك لة زؤر ئاطايان بةآلم دايكيشم، نة و دةدا وةرِووم باوكم نة ديارة .دةخوليَمةوة
 .دةكةن سةيرم خيَسةوة بة ليَية ئاطام و براكامنة

 بة خؤم خةريكم وردة وردة .دةبذيَرن ثارووةكامن هةمووان دةَليَي هةر سفرةكة، سةر ديَمة كة

 .دةزامن غةريبة
 كويَ؟ بضمة باشة دةي :دةثرسم خؤم لة
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23  
 بةردةوامة ذيان
* 
* 
* 
 دوايي كارلؤمانة، ريَطةمان سةر طوندي يةكةم داطةرِيَني، دانوب بةرةو طوندةكةمانةوة لة كة

 .دراضيَئا اراشسيَك ثاش و سيَكارا ئةويش ثاش و ثؤتينيَيؤل
 .طينيَسكؤية بنةماَلةي يمَلك .دراضيَئا ضوومةتة باوكم لةطةلَ جاريَكيان ثيَش، سالَ ضةند

 تةواو برسيَيت .بدؤزمةوة كاريَك مَلكةكاندا نووسينطةي لة بؤخؤم لةويَ بتوامن لةوانةية

 .برِيوم ليَ برِسيت
 :ديتبوو دراضيَئام ئاغاي ةكةيخاتوون ئاسنةرِيَ، ويَستطةي لة جار دوو يةك جةنط، لة بةر

 شني ليَ مووي زاري دةوراندةوري كة بوو، ثان كةثؤ ئةمسةري و باريكةَلة باآلبةرزي ذنيَكي

 .ببوو
 سةرةنطريَ نةكا دةرِؤم خؤ لةسةر .دةرِؤم ثاريَزةوة بة بوومة، شةل لةوةتةي .دةرِؤم لةسةرخؤ

 .مب
 ريَطة .زؤرة طةوي و ثيَض ئةسَليةكة دةجا .دةدةم ليَ قةدبرِ مةزراكاندا نيَوةرِاسيت بة

 .نزيكرتة الوةكييةكة
 .دةرِؤم و طرتووة الرِيَيةكةم
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 ليَ دةرطام نؤكةريَك .دةدةم ئاغا ماَلي دةرطاي لة .دراضيَئا دةطةمة نيوةرِؤية بةرةبةري

 .دةكاةوة
 دةويَ؟ ضيت ـ
 .دةطةرِيَم كار لة ـ
 .نيية كار ـ
 ليَرةية؟ طينيَئاسا ـ
 بيَ؟ ئاغاذن مةبةستتنةكا كيَ؟ ـ
 .ئاغاذن دةكةي راست ئا، ئا، ـ
 .مؤلداظيا ضووةتة و ثيَضاوةتةوة ثريَسكةي .بطةيةنة ثيَ ئيَمةشي سآلوي ديتت ئةطةر ـ
 رادةثةرِيَينَ؟ كارةكان كيَ ئيَستا ئةي ـ
 .كويَخاكان ـ
 بكةم؟ لةطةلَ قسةيان ناكريَ ئةي ـ
 .بزامن بشكيَنة ملت برِؤ ـ

 قايشةكةي .بةربيَ تيَم و بكةمةوة زارم ضاوةرِوانة .ديَ بؤم و دةكاتةوة ةيثانتؤَلةك قايشي

 .ئةستوورة و دريَذ
 ئاغايةكي مَلكي ئةوةش .ئؤلؤطي بةرةو ئةجمارة .ريَ دةكةومةوة كيََلطةكاندا نيَو بة دسان

 لةشكريَك و هةية زةويي هةنديَ خاوةني نيدياكؤ يةنيكا ضونكة .نيية زؤر بةآلم .ديكةية

 .عازةب يكض
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 .دةدةم دةرطا لة
 .ببينم ئاغا دياكؤن دةمةويَ

 .مؤلداظيا ضووةتة ـ
 ئةويش؟ ـ
 ديكةش؟ جيَي ضوويتة بؤ ـ
 بيكةم؟ من نيية كارتان ئيَوة .دراضيَئاش ضوومةتة بةَليَ، ـ
 .دةكةويَ دةست كار يؤف كلؤكؤضي لة هةر ئيَستا .قؤرِة ثرسيارة لةو ـ

 جيَي ئاغا كؤشكةكةي هةر .دةطةميَ ئيَوارة تةنطي .فيؤ كلؤكؤضي بةرةو دةكةوم وةرِيَ

 وام شيت شؤرايةكة و بورج و نهؤم سيَ ثيَشةوةية لة بينايةكي .طرتووة زةويي ثؤطؤن حةوت

 دروست كارةكةرةكان و نؤكةر بؤ نةوي و دريَذ خانووي ريزيَك كؤشكةكةوة ثشت لة .نةديتووة

 ذووري سيَ كؤشكةكةوة اليةكي لة .رةوانف و طةورة تةويلةي لةوالتريشةوة زؤر و كراون

 .مَلكةكانة نووسينطةي كة كردووة دروست نةوييان
 .دةثرسم هةَلدةهيَنجيَ، بريةكة لة ئاو كة ذنيَك لة
 بكةم؟ ليَ ثرسياري بكريَ هةية كةس ئةريَ ـ
 دةويَ؟ كيَت ـ
 .نووسينطة لةوانةي يةكيَك ـ
 .لةويَية هؤ السكار، جةنابي الي بؤ بضؤ ـ

 .رادةكيَشيَ نووسينطةكة الي بؤ ةيثةجن
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 .ذووريَ وةرة ـ
 .كاكة سآلو ـ
 .باش كورِي سآلو ـ

 ثشت لة ثةنسييةوة ضاويلكةيةكي بة ضرض دةموضاو سثيي نرديَ سةرو كورتةباآلي كابرايةكي

 .دةكاتةوة رةش كاغةز خةريكة و دانيشتووة دارين ميَزيَكي
 دةويَ؟ ضيت ـ
 .دةطةرِيَم كار لة ـ

 سةرتا و، ضاوي دةيكاتةوة و دةكاتةوة خاويَين دةسرؤكةيةك بة و دةرديَينَ ويلكةكةيضا كابرا

 :دةَليَ و دةبيَتةوة ورد ليَم ثيَ
 واية؟ .ني ديَهات منداَلي تؤ ـ
 .سةريَم كاملاتزؤيي خةَلكي نا، ـ
 نا؟ يان هةية خويَندةوارييةكيشت كويَرة ـ
 .بةَليَ ـ
 ضةندة؟ ويَنة بؤ ـ
 .ةتاييسةر ثيَنجي تا ـ
 باشة؟ خةتيشت ـ
 .دةخويَنريَتةوة ـ
 .بزامن بنووسة بؤ شتيَكم و دانيشة .باشة دةي ـ
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 و قةَلةم و دادةنيَم ئةذنؤم لةسةر كآلوةكةم و دادةنيشم كورسييةكان لة يةكيَك لةسةر
 و دةكا سةيريَكي وا هةر ثرية .دةنووسم رستةيةك ضةند خؤوة لة هةروا و هةَلدةطرم كاغةزيَك

 :دةَليَ
 .دةكةم قسة ئاغا لةطةلَ .باشة زؤر ـ
 هةَليدةطريَ ليَية، بضكؤآلنةي زةنطيَكي كةوتوون، ميَزةكة لةسةر دةفتةرةي كؤَلة ئةو نيَو لة

 .ذووريَ ديَتة خزمةتكارةكة .رايدةوةشيَينَ و
 .السكار جةنابي فةرموو ـ
 كار نووسينطة لة ؤمانخ الي لة ليَرة .بدةنيَ خواردني بَليَ .ضيَشتخانة بةرة طةجنة ئةو ـ

 .دةكا
 :بَليَن ثيَي دةبيَ بزرينطيَنيَتةوة، زةنطةكةي كات هةر و السكارة ثرية ناوي ديارة وا باشة،

 .كة ئةمر قوربان فةرموو
 ضووينة ثيَكةوة و بردم بيناكةي بةرةو ئينجا و دةرطا بةرةو دام خؤي وةثيَش خزمةتكارةكة

 .طةورةوة تةالريَكي نيَو
 .دةكا جنيَوبارامنان ئةويش ةيسب نا و ئةمرِؤ .بيخوا برادةرة بةو بدة شتيَك ،سافتا هؤي ـ

 .بكا كار السكار جةنابي الي و نووسينطة لة واية قةول  ئاخر
 :دةَليَ سافتا

 .نةكا جنيَوبارامنان ئةوةيان نةبيَ هيض بةشكم ـ
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 مةمكي و دةبيَ كداريَ قةدي هيَندةي كةفةَلي و مست و ران ثانة، ئيَسك قةَلةوةي ذنيَكي

 تةنيا .رةشن نينؤكةكاني و خواروخيَض ثيَي ثةجنةي و قةَلشيون و رووت القي .دؤدانةن دةَليَي

 ئامان و دةفر شوشتنةوةي خةريكي ئاودان، لة بةردةوام بيَ ئةوة لةبةر لةوانةية .سثني دةسيت

  .وا شيت و سةوزة خاويَنكردنةوةي و
 :سةر يَتةبةر خؤي قسةي دةيةويَ خزمةتكارةكة

 ئاوا هةر هات كة طيؤرطيؤش ضما .دةداتيَ جنيَومان كة دةكةم لةطةلَ مةرجت و شةرت ـ

 لةوةش .رانةدةوةستا قوونييةوة بة ثانتؤَلةكةي و نووسابوو ثشتييةوة بة زطي برسان لة نةبوو؟

 و وةتةوةبو زيندوو و بووذاوةتةوة ئةوة كة ئيَستا باشة، دةي .بوو ديار داثَلؤسراوتر و شةرمنرت
 .ئؤسكار جةنابي دةستةراسيت بووةتة .دةدا قةمضيشمان وةبةر بطرة دةداتيَ، جنيَومان

 .بدا ثشوويةك طةرِيَ كورِة لةو و بة خؤت كاري خةريك بضؤ .تؤش بيربِةوة باشة زؤر ـ
 :طوتي و تيَكردم رووي سافتا رؤيشت، كة خزمةتكارةكة

 هةندي بة .نيية خراث كةسيَكي بةآلم تاَلة مانيز .ئاواية هةر طانيؤية ئةو .مةدةية طويَي ـ

 .مةطرة
 و قاث تةنيشت ميَزةكةي لةسةر بؤ فاسؤليام لة ثرِ قاثيَكي و دانيشنت بؤ دةداتيَ جيَيةكم
 .دادةنيَ ديكةدا قاثيَكي لة بؤ ماماليطا طةورةشم لةتيَكي .دادةنيَ شؤردراوةكان كةوضكة

 .هةَلطرة كةوضكيَك لةويَ خؤت ـ
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 .دةنيَم خواردن لة مل و دةكةمةوة وشكي و هةَلدةطرم يةكيَكيان كةوضكدا سةدان نيَو لة
 قاثةكةم ديسان راماوة، ليَم كة سافتا .دةدةم قووتي هةر دةويَ راستيت ئةطةر ضي، خواردني

 :دةكاتةوة ثرِ بؤ
 هاتووي؟ دوورةوة ريَيةكي لة ـ
 .كةوتووم وةرِيَ بةياني .نا زؤر ـ
 .اردووةنةخو هيضيشت ديارة ـ
 .هيض ـ

 لة يةكيَكة ئاغا كة دةردةكةويَ بؤم قسةكانريِا لة .ةوةدةكةم لةطةلَ قسةي سةري

 كؤشكةكةيدا لة خزمةتكاري و قةرةواش و نؤكةر سةدان .ناوضةكة كةسةكاني خواثيَداوترين

 نطردةكا لةسةر و دؤَلةكاندا و شيو لة .هةسيََلةكانيَيت لة ئاطايان كريَكاريَكيش سةد و هةية
 كاروبارةكاني لة بةشيَك بةر داوةتة شانيان و هةَلداوة خؤيان كةثري و خيَوةت دؤم ماَلة سةدان

 لةسةر كة عةمبارةكانيشدا لة كةضي ئاغاية، كؤشكةكةي كار، سةرةكيي ناوةندي  .مةزرا

 .كويَرةوةريية و كار و مجوجؤلَ هةر طردةكانن،
 دةويَ راستيت ئةطةر .بكةي كار لةويَ مبارةكانعة سةر بتنيَرنة ئةطةر ناطوزةريَ ليَ خراثت ـ

 .بذي بيابانةدا لةم ناكا حةز كةس
 بةرينةدا و ثان شويَنة لةو برِيَك .بوونةتةوة رووناك كؤشكةكة ثةجنةرةي .داهاتووة شةو ئيرت

 تا دةكةن ثيَوة بؤن ئةوةندةم هةر ناوةرِن، ثيَم دةرِؤم، بةالياندا كة سةطةكان .دةضم و ديَم

 .دةدةم السكار بةرِيَز ذوورةكةي دةرطاي لة .رووناكة مَلكةكان نووسينطةي .نةوةمبناس
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 خوارد؟ نانت :دةثرسيَ
 .بةَليَ ـ
 .بكةوة وةدووم .نا يان بكةين قسان ئاغا لةطةلَ دةكريَ ئاخؤ بزانني بضني با ـ

 ةكانثليكان .رادةوةستم لةويَ من ثليكانةكان، دةم طةيشتينة كة .دةكةوم السكار وةدووي

 .دةريَ ديَتةوة دةسبةجيَ و ذووريَ دةضيَتة السكار بةرِيَز .كراون دروست مةرِمةرِ لة نطةورة
 .بكةوة خاويَن ثيَت بةري جوان .بتبيينَ دةيةويَ ئاغا ـ

 .ضؤنة يةكي ئاغا داخوا دةَليَم .دةكةمةوة خاويَن جوان جوان القم
 القم .ثيَش دةضمة و دادةنيَم مافوورةكة لةسةر ثيَ شةرمةوة بة .ثانوبةرين ذووريَكي دةمبةنة

 .خواريَ دةضنة مافوورةكة تووكي و ثرزة لة طويَزينطان هةتا
 :دةَليَ ئاغا بة ماستاوضيانةوة لةبزيَكي بة السكار بةرِيَز

 .دةطةرِيَ كار لة و هاتووة كاملاتزؤييةوة الي لة .ناساند خؤي و كؤشك هاتة ئيَستا هةر ـ
 .بكةيةنةوة بؤ جيَيةكي نووسينطةكةدا لة ريَدةك .جوانة دةستوخةتي

 
 سثي الشةويالطةي مووي ئيرت كة ضوارشانةية، قةآلفةتي بة كابرايةكي :دةكةم ئاغا سةيري

 و خؤشبذيَوي .دةبريسكيَتةوة ضةورة، ئةوةندة الملي ثيَسيت .مسيَلَ نة و هةية رديَين نة .بوون
 ليَ بؤدرةشي و هةَلدةخليسكيَ ليَ يضكيَ شيوةتا وا رديَين .دةباريَ قةآلفةتي لة تيَروثرِي

 ئةوةندة .دةمدويَينَ و رادةطريَ ضاوي ثيَش لة خرِ شووشةيةكي .داهيَناوة جوان قذي .داوة
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 شتيَكي و نيية رؤمانيايي خؤي زماني دةَليَي هةر دةكا، قسة حينجةوة بة و لةسةرخؤ

 .ديكةية
 ضاالك و ضوست كورِيَكي هيوادارم .ثيَويستة ميةكيَك لةويَ .عةمبار ديَية خؤم لةطةلَ سبةي ـ

 ئةوة دةبيين خؤ بيَ بةراتت لةييش دة مانطيَ و دةدةميَ بانت و جيَ و  خؤراك .بي باش و

 .برِؤ و بيبة السكار ئيَستا جا ...باشة بةراتيَكي
 .بيَ شةكةتييان لة لةوانةية دةَليَم، خؤمةوة لةبةر .دةلةرزيَ طياني هةموو السكار بةرِيَز

 ثاشةوثاش السكار بةرِيَز بةآلم .دةضم دةرطا بةرةو و دةطةرِيَمةوة و دةكةم ئاغا لة شةوخؤش

 :دةَليَ و طويَم بن ديَنيَتة سةري ثليكانةكان سةر لة .دةريَ ديَتة
 .كرد ئاغا لة ثشتت داماو، ـ
 .نيم قرذالَ من خؤ .بكشيَمةوة اشثاشةوث ناتوامن السكار، بةرِيَز نةبيَ ناخؤش ثيَت ـ

 .بكةنيَ ثيَ روومةوة بة دةدا هةولَ بةآلم دةرِوا السكار بةرِيَز
 .ئابرا ئازاي زؤر زؤر ـ
 ...دةفةرمووي وا جةنابت كة بةآلم نةمزانيبوو، خؤم ـ
 .دةنووي سافتا ذوورةكةي لة ـ
 .سثاس ـ

 .ئاغا هةتا دةبةن، كرِنؤش و دةنوشتيَنةوة ثرت السكار بةرِيَز لةبةر اننؤكةرةك
 .بكةم ليَ ثرسياريَكت دةمةويست السكار يَزبةرِ ـ
 بثرسي؟ ض دةتةويَ ـ
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 ضيية؟ ناوي ئاغا نةبيَ زةمحةت ـ
 .ئاريزان ئارطري ـ

 :دةَليَ خؤيةوة لةبةر دةضيَ ثيَ تاويَكي
 .نارِةحةمت زؤر ـ
 السكار؟ جةنابي نارِةحةتي لةضي ـ
 هةر .ناكريَ ثيَ كارةم هةمووة ئةو تةنيَ بة ئيرت من .راطرم نووسينطة لة تؤ بووم تةما بة ـ

 دةيكةمة كة دةمب خةني خؤشي خؤشي كار، بؤ ديَ خؤش دةستوخةت يةكي جاريَكي

 تاقةت كةس لةويَش .عةمبارةكان سةر دةينيَريَتة دةسبةجيَ ئاغا بةآلم خؤم، بةردةسيت

 .نيية ثيَخؤش ئةويَي كةس .ناهيَينَ
 بؤضي؟ ـ
 .ضةثةكة يةكيجيَ .بن تاقةت بيَ لةوانةية .ضووزامن ـ
 .مب وةرِةز لةويَ من نيية وا ثيَم ـ
 كردوونةوة، رةش كاغةز ئةوةندةم من كورتي بة .دةكريَنةوة بةسةر ثاييزان جووضكة، ـ

 .رؤيوة ضاوم حوكمي
 .سافتا الي بؤ ضيَشتخانة دةضمةوة

 سةر دةضمة ئاغا لةطةلَ بةياني .بنووم تؤ ذوورةكةي لة ئةمشةو طوتي، السكار جةنابي ـ

 .عةمبارةكان
 .بي زاكوون بة ئةوةندة وانيية ثيَم ـ
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 ضيية؟ مةبةستت ـ
 .هيض ـ

 ليَ ئةَلمانيي ئةفسةري ضوار .ثيَشوازي حةوشةي ديَتة هارِةهارِ بة طةورة ترؤمبيَليَكي

 لة و دةكشيَنيَتةوة قورِاويية هةمووي كة ترؤمبيَلةكةي ثاشةوثاش شؤفيَرةكة .دادةبةزن

 ماتؤرِةكةي هاتووة، بؤ زؤر ئةوةندةي قووَلكاندا لة ثرِ جادة لةو .يَرايدةطر حةوشةوة تةنيشت

 .هةَلدةسيتَ ليَ هةَلمي و دووكةلَ
 .دةطريَ ئاميَزيان لة و ديَ ميوانانةوة ثري بة ئاوةآلوة باوةشي بة ثليكانةكان لةسةر ئاغا

 .ئةَلمانيانة ئةو ديسان :دةَليَ بؤَلةبؤلَ بة سافتا
 ديَن؟ زؤر ـ
 دةخةنة بةندكراوةكان رؤمانيايية .ئاغان برادةري .كةوتووة ليَرة ثيآَلويَكيان و ثيَ مبةردةوا ـ

 كة خؤي، ئةستؤي طرتوويةتة ئاغا .عةمبارةكان لة حةمباَلي و بيَطاري بؤ ئاغا بةردةسيت

 ضووية كة .بكا ثيَ كاريان بيَ، سةرباز و ثاسةوان و قةرةولَ بة ثيَويسيت ئةوةي بةبيَ

 و بةزم كؤشك لة ئةَلمانييةكان خاتري لةبةر ديسان ئةمشةو .دةيانبيين ةويَل عةمبارةكان
 .رابواردنة
 طيؤرطيؤ .ئارةقةية شةآلَلي ئةسثةكةي .دةكا حةوشةدا بة خؤ ضوارناَلة بة طيؤرطيؤ جةنابي

 يةكيَكيان .دةطرن ئةسثةكةي رةمشةي و رادةكةن نؤكةر سيَ .خواريَ دةداتة فرِيَ خؤي

 ليَ شتةكةي و زين خةريكن ديكةش دووانةكةي و نةبيَ جدةو ئةوةي بؤ رِيَدةطيَ حةيوانةكة

 .دةدةن بةسةرثشتيدا لباديَكي و دةكةنةوة
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 ثليكاناندا بة و دةريَ ديَتةوة هةالتن بة نابا زؤر بةآلم دةكا، ذووريَدا بة خؤي طيؤرطيؤئاغا

 .خواريَ دةيَتة
 .بيَنن بؤ ئةسثةكةم ئةسثةكة، ـ

 .ديَنن بؤي و دةكةن زين بؤ ئةسثةكةي ضاوترووكانيَكدا لة و دةثةرِندةر ديسان نؤكةر
 هةَلدةستيَتة حةيوان .رادةوةشيَينَ ليَ قةمضيي و زين خوازي سةر داويَتة خؤي ئاغا طيؤرطيؤ

 .دةردةثةرِيَ حةوشة لة ناَلة ضوار و ثاشووان سةر
 :دةَليَ بؤَلةبؤلَ بة سافتا

 .دؤمةكاندا ذنة وويد بة بضيَ دةبيَ .ثةلةية بة زؤر ـ
 لة ميوانةكاني و ئاغا ضيَشيت .دةنيَ ليَ خزمةتكارةكان و نؤكةر ضيَشيت تةنيا سافتا

 .دةنريَن ليَ تايبةتي بة كؤشكةكة ديكةي بةشةكاني
 كردووة بانط سافتاشيان .مةثرسة هةر بةرةيةكة و بيَنة و مجوجؤلَ كؤشك ضيَشتخانةكةي لة

 خواردني .ماماليطا بةرامةي نة و ديَ فاسؤليا بؤني نة ييةوةثةجنةرةكان لة .بدا يارمةتييان

 .ديكة شيت زؤر و جؤراوجؤر كةبابي شرييين، جؤر ضةند سثي، ناني :دةبةن ئاغا بؤ تايبةت
 و ثان  تةختيَكي كة تةختةخةوةكةشي، لةسةر تةنانةت .دةنووم سافتا ذوورةكةي لة من

 ثيَنج .خؤمانة ماَلي تةختةكةي دةَليَي هةر .راخستووة لةسةر حةسرييَكيان و دارة بةريين

 بةسةر ليَفةكة و دةكةم طرمؤَلة طؤشةيةكةوة لة خؤم .ناكةون ويَك بنوون لةسةري كةس شةش

 وضانيَك ئةوةي بةبيَ بةرِيَوةم بةيانييةوة لة .شةكةمت ضةندة دةزامن ئيَستا جا .دةكيَشم خؤم
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 طيامندا هةموو بة بؤطةن ئاويَكي وةك اندوويةتيم و دةزووريَتةوة ثيَم بين .حبةسيَمةوة و بدةم

 .دةطةرِيَ
 ثشيت .نووساوة ثشتمةوة بة طةرم و بةز ثرِ و ثان ثشتيَكي .هةَلدةستم لةخةو بةياني بةرةبةري

 ئةو وةك .دةدةم ليَ فيكةيةك خؤمةوة لةبةر .ديَ ثرخةي و خةوداية شريين لة .سافتاية

 .دةبرِيَتةوة ثرخةكةي .دةدةن ليَ سةطي بؤ فيكةيةي
 .دةدا شووشةكة لة نؤكةرةكان لة يةكيَك

 .دةكا بانطت ئاغا هةستة هاتووي، شةويَ دويَ كة طةجنؤ هؤي، ـ
 شةويَ فيَنكاييةكةي .نةكردووة رووناكي هيَشتا .دةكةم لةبةر جلةكامن تاريكييةكةدا لة

 .نيم خةواَلوو ئيرت و دةرِةويَ خةريكة
 .دةدا ثيَشان يَيةكةمر دوومدا بة هاتووة نؤكةرةي ئةو

 .ضاوةرِيَتة ثليكانةكان لةسةر ئةوةتا، ـ
 جووَلةي لةسةري ئاغا كة ئةسثيَك و ضوارشانة تارماييةكي بةيانيدا، تاريكورِوونةكةي لة

 .ئامادةية زينكراوي بة ديكةش بضووكي ئةسثيَكي تةنيشتييةوة لة .ضاوم بةر ديَنة ديَ،
 .بة سوار ـ

 سةر مةدةخة خؤم زط بة و دةنيَم كيَفانر لة شةلةكةم القة .تيَدةدا لغاوةكةيم نؤكةريَك

 .رزيَدةلة ئؤقرةييةوة بيَ بة بنمدا لة ئةسثةكة .دةمب سوار بيَ هةرضؤنيَك و ئةسثةكة
 دةزاني؟ سواري ـ
 .بةَليَ ـ
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 .بيَ خؤت لة ئاطات ـ
 و دةحيلييَنَ و نثاشووا سةر هةَليدةستيَنيَتة كة دةسرةويَينَ، ئةسثةكة كةفةَلي لة قةمضييةك

 :دةكا هةرام و دةكةويَ شموةثيض و ديَ دوامدا بة ئاغا .رِيَدةردةثة دةرطا بةرةو برووسكة وةك
 .نةكةوي بيَ خؤت لة ئاطات ـ
 ئةسثةكةوة زطي بةر ةب القم .دةطرم زينةكة قةرثؤزي و ئةسثةكة ياَلي دةستم هةردوو بة

 و تارمايي وةك .دةكةويَتةوة دوور مليَ ئاغا .دةرِوا شةمالَ باي وةك كة دةنووسيَنم
 تاريكيدا لة .دةناسيَ خؤي ريَطةي حةيوان .دةدةين تاريكايي بة درِ سةرطةردان رؤحانةتيَكي

 بة بةردةوام ئاغا كة ديكة ئةسثةكةي ياني دةيبيينَ، جوان ئةو نايبينم هةر من كة شتةي ئةو

 .دةدا ليَي قةمضي
 تارمايي ثرِ لة .تاريكيية بةرزي شووراي مان،دةوراندةور .سةريَ دةضينة طردةكة لة

 سةرة لةو .نووساون ئامسانةوة بة دةَليَي طردةكةوة لووتكةي لة سوارةكةي و ئاغا ئةسثةكةي

 .زةبةالحة ثةيكةريَكي دةَليَي
 وةك ريَك و دةكةويَ وةسةر رذدةكة هةورازة لة هانكةهانك و ضوارناَلة بة من ئةسثةكةي

 .رادةوةسيتَ ئاغاوة تةنيشت لة طرتيبَ، ويَلةط فةرمانيَكي ئةوةي
 :ثيَدةكةنيَ ئاغا

 .بي سةرةنطريَ بووم ضاوةرِيَ .دَلمي بة ـ
 .كرد قايم ليَ توند خؤمم بؤية .بوو وا شتيَكي ضاوةرِيَي هةر كةشئةسثة واية ثيَم ـ
 .دةرضووي باش تاقيكردنةوةت يةكةم لة ـ
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 :دةثرسم و دةكةم طورج خؤم تؤزيَك
 هةن؟ ديكةش يئيمتيحان ـ
 .لةوانةية ـ
 .يةكضاوةكةشي ضاويلكة .دةبينم دداني بريسكةي تاريكاييةكةدا لة

 .رادةديَريَ بؤمي و دةرديَينَ دةمانضةيةك و دةنيَ ثانتؤَلةكةي طريفاني لة دةست
 دةزاني؟ تةقة ـ
 .نايزامن نةخيَر، ـ
 .بي فيَر دةبيَ ـ

 بيَ نيية، ناغان وةك .تازةية ضةكيَكي .ديَنم ثيَدا دةسيت و وةردةطرم ليَ دةمانضةكةي

 .مةخزةنة
 .دةريَ بيَتة شامن و بشكيَينَ ضؤَلةمةم وةختة .دةترازيَنم ثةلةثيتكةي و دةكةم ئامسان لة رووي
 ئيَشاند؟ شانيت .خؤكارة دةمانضةكة :دةَليَ ثيَم

 .تؤزيَك ـ
 .خؤم بيدةوة ـ

 .دةكاتةوة ثرِي  .دةدةمةوة دةمانضةكةي
 .بكة عةرزي لة هةميشة تفةنطت رووي ـ

 خؤرهةآلتةوة، الي لة .دةرِةويَتةوة خؤ لةسةر تاريكيةكة .ريَ دةكةوينة وردةوردة

 ئةستيَركةكاني و هةسيَلَ .دةثيَضيَتةوة ئاسؤ تاريكاييةكةي وردة وردة نةرم، رووناكاييةكي
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 ضةند .داوة نيَوةئامسا ثاَلي داريَك تارمايي لةبةردةممان .دةبريسكيَنةوة وردة وردة ديَ بةر

 .رادةطرين ئةسثةكان لةوالوة هةنطاو
 ديَينةوة كردةوة، رووناكي كة .بدة نيَوةرِاستةكةي لة .دة ليَي و بطرة دارةكة قةدي لة سيَرة ـ

 .داية لةباران ضةندةت اننيبز
 .دةترازيَنم ثةلةثيتكة .بطرم سيَرةي جوان دةدةم هةولَ .دةكةم دريَذ دةستم

 .راتَلةكانيَك
 .دةدةمةوة نضةكةيدةما

 لة ضةمثدا، شاني بة .رةويوةتةوة تةواو تاريكاييةكة .ريَ دةكةوينةوة و دةدةين تاو ئةسثةكان

 كةنارة لة دانووبيشةوة، بةري لةو .دةخوشيَ مار وةك كة دةبينم دانوب قؤرِاوةكةي دوورةوة

 خةستدا ةميَكيت لة هيَشتا هةزارانةي بة هةزار هةَلديَرة ئةو مةزن، ضؤمي بؤلطارييةكةي

 .بوون نوقم
 :دةَليَ تيَطةياندمن بؤ ئاغا

 .جةريبة هةزار دة لة زياتر .هةراوة و بةرين زؤر من مَلكةكةي ـ
 ثؤطؤن؟ هةزار بيست ياني ـ
 واتة باراطان لة يةكيَكيان .هةن ديكةشم مَلكي دوو لةوة جطة .ثؤطؤن هةزار بيست ئةدي، ـ

 بزامن دةكةم سةرانسؤيةكيان جاروبارة هةر دي، ئةواني .خؤشرتة ثيَ ئيَرةم .یەبرائيال نزيك

 .كردووة ضييان كويَخاكان
 .كاكيية بة كاكي دةشتةكة



654 

 

 ضةند .هةستاوة قوالجنيَك ضةند .هةروةتر طةمنيش .دةرهيَناوة سةري طلَ لة شينكة .بةهارة

 ليَي ئةسث مسي .نةرمة هيَشتا زةوي .داوة ثةَلةي .باريوة باش بارانيَكي لةمةوبةر رؤذ

 .دةضةقن
 .نا يان ئيشةكانيان سةر ضوونةتة ئاخؤ بزانيَ بدا، طوندييةكاندا لة سةريَك دةيةويَ ئاغا

 بةر ثيَخواسةكان .ديَ ترووسكةيان ئاطر لةويَ وليَرة و ديَ دوورةوة لة رةبانةكانعا دةنطي

 شتتةني لة بكةن، عارةبانة لة طايةكانيان لةوةي بةر بيَتةوة، رووناك دنيا لةوةي

 .بكةنةوة طةرم دةستيان يةةئةو بؤ دةدةن ئاطر كَلؤش و كا و دةوةن عارةبانةكةيان
 .عارةبانةيةك ريزة دةطةينة
 ئةسثةكةي مسي زرمةي .دةطةرِيَ مَلكةكانيدا بةسةر ئةسث بة شةوانة ئاغا دةزانن هةمووان

 بة و، هةَلدةطرن انيانكآلوةك ويَكرِا هةمووان .دةبيَتةوة نزيك ليَيان ئةوة دةزانن و دةناسنةوة

 و دةستيَنيَتةوة سآلويان باشيَكبةياني بة ئاغا .دةثارِيَنةوة ئاغا تةمةندريَذيي بؤ نةريت ثيَي
 :دةَليَ شيَلطريانة

 ريَ؟ كةوتوونة بةدرةنطةوة وا بؤ ئةوة ـ
 .قوربان نةبووين مةحتةل ـ
 ندن؟طو كام خةَلكي .بن تؤوضاندن خةريكي ئيَستا دةبوو ئيَوة كورِة ـ
 .ثياترا ـ
 .دةكةم سةيري و ديَم خؤم .دةبينن خراث ئةطينا داخةن، زؤر طاسنةكانتان ـ
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 بؤ دةشتةكةوة لة تارمايي وةك دووكةلَ كؤَلةكةي .دةرِؤين غار بة عارةبانةكان سةرةداي هةتا

 .هةَلضوون ئامسان
 ئامسانةوة بة يَيدةَل دةوروبةري دارةكاني و بيناكان تارمايي .دةبينةوة نزيك عةمبارةكان لة

 لينطي هةر من .بةرقةمضي داوةتة دةرِوا، ضوارناَلة بة هةروا كة ئةسثةكةي ئاغا .نووساون

 لؤقةي لةطةلَ هةنطاوي و كردووة دريَذ ليَ ملي نيية، ثيَويست ئةوةش بةآلم ،مدةدة

 .دةخا ريَك ئاغا ئةسثةكةي
 سةر دةخريَنة دةرطاكة تاي دوو هةر دةرطا، بةر دةطةينة كة .رووناكن عةمبار ثةجنةرةكاني

 .بنىَ ثيَوة ثاَليان ناديار دةستيَكي بَليَي وةك .ثشت
 ليَ ثيَدا خوليَكي رانةطرين، ئةسثةكان ناكاو لة ئةوةي بؤ و حةوشةكةوة دةضينة لينطدان بة

 .دةدةين
 .راوةستاوة دةرطا ثشت لة بةدةست كآلو رةشيَكي

 ئامؤس؟ هةستاوي ـ
 .بةياني ةرِةيك رؤذيَك هةموو وةك ـ

 ريَيةكة خؤي ئاغا .طةورِ دةباتة ئةسثةكان تارماييةكة .دادةبةزم ميش .دادةبةزيَ ئاغا

 .دةرِؤم دواوةي لة هةنطاو دوو منيش .شارةزاية
 نيَو دةضينة و دةكاتةوة ديكة دةرطايةكي سةريَ، دةضيَتة ثليكانيَك لة و دةكاتةوة دةرطايةك

 .ضوارطؤشة تةالريَكي
 ئيلؤنكا؟ هةية قاوة ـ
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 .قوربان بةَليَ ـ
 :دةكا من لة روو ئاغا ـ
 .ئامؤسة ذني ئيلؤنكا ـ

 لة ئيلؤنكا .هةَلدةسيتَ هةَلم طةورةوة قاوةجؤشيَكي لة .ثيَدةكةنيَ ئاغا بؤ دةم و ضاو بة ذنة

 .تيَدةكا ئاغا بؤ قاوة طةورةدا كووثيَكي
 .بدة بةويش ـ

 .كادة تيَ بؤ قاوةم بضووكدا كووثيَكي لة ئيلؤنكا
 ئاندريَي .لةويَن كارةكةريش طةليَك دووانة لةو جطة .ناذين عةمبار لة ذنةكةي و ئامؤس هةر

 فةرميي جلوبةرطي .عةمبارة نارِةسةني كويَخاي نةبيَ و بيَ ديَ، زةينمدا بة دةبينم، كة

 ناومي بووم تةما بة من دواناوةندييةي ئةو هيي لة ريَك .لةبةرداية دواناوةنديي قوتابيياني

 .سيَهةميدا ساَلي لة .كردووة شتيَكي هةموو لة جةنط ئةويش .بنووسم ليَ
 و، خستووةتةوة منداَلي كؤشيَك باوكي .دانووبة دةربةندي جووتبةندةكاني لة يةكيَك كورِي

 ضةند ئةوة ئيَستا .بكا كار ئاغا مَلكي ناردووةتة طةورةترة، هةمووان لة كة ئاندريَيي

 .بووة لةويَ زستان نطةيما سيَ .لةويَية مانطيَكة
 :دةَليَ مثيَ
 و بةرينة و ثان دةشتة ئةو .كرد بةرِيَ خؤشم زستانيَكي ض نازاني .هاتووي ئيَستا كة حةيف ـ

 كة بوون مات دةرةدا و دؤلَ لةو و داوة مةآلس شيوةدا لة خؤيان ئاوا طوندانةي ئةو

 تةنيا .دةبن ون بةفردا بارستايي بن لة ، دةكةويَ، بةفر كة .بياندؤزيتةوة ناتواني  زستانانيش
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 خؤ .دةطرن ئاسؤ ثيَشي و بوونةتةوة قوت بؤلطاريا ديوي بة دانوب كةناري بةرزةكاني هةَلديَرة

 .هةن ديكة مةزراي ديسان بربِي، ئةوانيش
 .دةبينني هةَلدةبن، بؤلطاريا بانووي لة ئاطرانةي ئةو شةوانة،
 بؤ هةر بؤية هةر .نارِويَ ليَ هيضيان و وشكةرؤن و بةيار ئةوبةر زةوييةكاني :دةَليَ ئاندريَي

 .وةردةطرن ليَ كةلكي ماآلت لةوةرِطةي
 :داوة ضيَرطةكاني دةوري ئةسث بة ضؤن و كةرويَشك راوة ضووةتة ضؤن كة دةَليَ، ثيَم

 .ضيَرط راوي ضوبوومة زيندانييةكان لةطةلَ ـ
 ماونةتةوة، نيوةضَلي بة جةنطةوة سؤنطةي لة كة بينايةك ريزة لة عةمبارةكان، حةوشةي لة

 هيَناوةتة تؤرنؤوة كامثةكةي لة ئةوانةي خؤي، ئةستؤي لةسةر ئاغا .دةذين بةندييةك سةد

 و جيَ ئاغا .تيَداية جؤريَكيان هةموو لة و بؤلطار و تورك .وةرزيَرن و طوندي هةموويان .ئيَرة
 نا، يان دةبن ماندوو نيية لةوة يطويَ هيض .دةكا ثيَ كاريان ئةوة لةبري و دةداتيَ خواردنيان

 بة راكردنيان خةياَلي نيَوداية، لة واشيان كةسي .دةكا ثيَ ئةوةيان ئةستةمة كار كام بطرة

 واي .نيية ئةوةندة بايي ديتوويانة كردووةتةوة، ليَ برييان جوان كة بةآلم هاتووة، ميَشكدا

 .نيية ليَ كةسي بةوالوة دوذمن لة دةكا، برِ ضاو هةتا دةضن؟ كويَ بؤ جا كرد، رايان دانيَ
 هةر ليَرة باشة، دةي .ئةَلمانييةكان الي بؤ باكوور ضياكاني ئةوبةري دةياننيَرنةوة و دةيانطرن

 .راهاتوون لةطةَلي ئيرت بةآلم قورسة، كارةكة ديارة .بيخؤن هةية شتيَك نةبيَ، هيض
 هةولَ و دةكةم خؤش لةطةلَ ننيَوامنيا .دةكةن لةسةر سوور كآلوي هةنديَكيان سةربازةكان

 .مب فيَر ليَ توركييان دةدةم
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 وشانةي ئةو بتوامن ئةوةي بؤ دةكةمةوة خواروخيَض جؤر هةزار بة زمامن دةمبيينَ، ئاندريَي

 :ثيَرِابواردمن ةب دةكا دةست بَليَمةوة، جوان سةيروسةمةرةن ثيتةكانيان
 ضونكة شتيَك، ئةوة بي، فيَر اندؤمةك زماني ئةطةر ديسان ضيية؟ بؤ توركيت تؤ باشة ـ

 .بيَ بةكارت لةوانةية
 لة و خستووة بنةيان و بار ئاغا دؤمةكاني ساآلنيَكة مةزراكاندا، و ئاوايي نيَوان يَينيوةرِ لة

 .دةذين نشيَودا زةوييةكي ثارضة
 كارةكان زؤربةي .طةمنةشامني داضاندني خةريكي خةَلك .كردووةتةوة ثيَ دةسيت بةهارةكيَلَ

 .ديلةكان كةمثي لة يان جةنطن، لة يان ثياوةكان ضونكة ذنانن، ئةستؤي لة
 .نةماوة زؤريشيان .بكةن دةشيتَ كاري نةهاتووة نؤرةيان دؤمةكان هيَشتا

 و با واشة رؤذي و، هةورة ئامسان واية رؤذي .كورت شةوةكانيش و دةبن دريَذتر و ديَن هةر رؤذ
 ...شني شني شينة، شيتَ هةموو هةية رؤذ ثاشانيش و، بؤران
 ئةذنؤ وةسةر سبةي و بةلةك دةطاتة ئةمرِؤ .ثياو طويَزينطي ةيشتةنةدةط طةمن دويَينَ هةر

 تؤويَكي هةر .بةهيَزة و رةش خاكةكة، .دةكةن باآل ضاوتةوة بةر بة :ئاوان طةمن و طيا .دةكةويَ

 ييةكةياندازةو تاريفي لة ناوضانة ئةم خةَلكي .دةكا ضةكةرة دةسبةجيَ بكةين ثيَوة

 ".جوانووة دةَليَي باشة، زؤر:"دةَليَن
 .ئاغاية هيي زةوييةكة

 .زؤرة زاري و زةوي ئاغامان :دةَليَم ئاندريَي بة رؤذيَك
 .زؤر زؤر هةر :دةَليَ ـ
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 هةبيَ؟ زةوييةي هةمووة ئةو بةتاقةتةنيَ يةكيَك دةكريَ ضؤن باشة ـ
 .هةية سةربردةيةكيشي سووكة ئيَمة ئاغاكةي دةي ـ
 .ثانن ثةجنةرةكانيشي .باَلةخانةكةوة بةر كةوتووةتة ريَك و فرةوانة و طةورة ئيَمة وورةكةيذ

 وةك .بكا تةواو عةمبارةكان الي خانووةكاني ئةوةي بؤ جةنطة تةواوبووني ضاوةرِيَي ئاغا

 .بيَ ليَرة زياتر دةيةويَ ديارة وا ديَ، بؤني
 .هةَلخا طويَ رانةوةستاوة ثةجنةرةكانةوة بةر لة ضؤلةكوذ و بيَدةنطة و كث طوندةكة .شةوة

 لة ئاطايان طةورِ لة بةندييةكان .دةرطاكةوةن الي خوارةوة لة ئيلؤنكا و ئامؤس ذوورةكةي

 .خؤيان هةوارطةكةي لة دوورةوة لةو دؤمةكانيش و ةماوة بيَزةواد مةمحوودي
 .دةطيَرِيَتةوة بؤ م"سةربردةكة سووكة" و دةكا ثيَ دةست ئاندريَي

 كة ئيؤظكؤ، باوكة و ئاريزاب ئيؤرداكيَ :دةذين كؤشكةكةدا لة ثريةثياويش دوو ـ

 .ئيؤرداكيَية ئاغا سةليبيي  براي ئيؤظكؤ باوكة .تيَثةرِيوة هةشتا لة تةمةنيان هةردووكيان
 باشرتين دةسكردي جلوبةرطةكاني و دةبريسكيَنةوة ثيَآلوةكاني .ئاغاية ئيؤرداكيَيش ئاخر

 يان بؤينباغ هةرطيز بةآلم كراوة، ئوتوو بةردةوام كراسةكةي .خاريَسنتبو بةرطدرووةكاني

 كة" :دةَليَ .بؤينباغةوة بة نةك راهاتووة، ئاغايةتييةوة جلوبةرطي بة .نابةسيتَ ثاثيؤن

 راستيت ئةطةر ."دةخنكيَنم خؤم و كردووة خؤم ملي لة ثةتيَكم دةَليَي هةر دةبةستم، بؤينباغ

 ئيؤظكؤ باوكة لةطةلَ لةوةثيَش نيوسةدة كة بووة سيَدارة ثةتيَكي هاوة لة راكردن بؤ دةويَ

 بةلكان ضياكاني لة هةردووكيان .بةرة ئةم هيَناوةتة ثةناي و كردووة راي دانووبةوة لةوبةري

 دةنيَو راويان جةندرمة سوارةي .ئةستاندبوو خةَلك لة طةوهةريان و زيَرِ دنيايةك و بوون ريَطر
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 .كوشتبوو زؤر خوايان خةَلكي جووتة ئةو ئاخر .دةبن شويَنيانةوة بة نرؤذا ضةند ضةندي و
 دارستانان و ليَرِ و بكةن قوتار خؤيان جةندرمة ضنطي لة شارةزايان دةتوانن بيَ هةرضؤنيَك

 زةوييةك ثةَلة :هةَلدةماَليَ ليَ قؤَلي ئيؤرداكيَ باوكة ....دانووب بةرةي ئةم بثةرِنةوة و بربِن

 كة دةبيَ ليَي منداَلي سيَ و ديَينَ ذن .دايدةضيَينَ و دةطريَ ئيجارة بة اراطانب دةشتةكةي لة

 ذنةكةشي .خؤمانة ئاغايةي ئةو ئةويش كة دةميَنيَتةوة بؤ يةكيَكياني هةر و دةمرن دوانيان

 نةبووة حازر قةت ئيؤظكؤ باوكة ...نةماوة ئيَستا و بووة ئيَرة طوندييانةي لةو يةكيَك كضي

 و دةكا لةثيَ شةمامةبةند كالةي :دايانكةنيَ و بيَينَ خؤي بةلكانييةكاني بةرطةجلو لة واز
 بيبيين، و بيَت .سةري دةكاتة بةرخيش ضةرمة كآلويَكي .دةسضنيش فشوفؤلي ثانتؤَلي

 الواز و لةرِ زؤر زووةوة لة هةر ئيؤرداكيَ باوكة ديارة ..دةطؤرِدريَ ليَت نؤكةرةكان لةطةلَ

 باخي بة و طؤضانةكةي كةماي سةر دةداتة خؤي و دةريَ ديَتة ذوورةكةي ةل دةطمةن بة .بووة

 هةر .دةلةرزن ئةذنؤي و دةست .زيَرِة كةماكةي ثيَية، طؤضانيَكي .دةطةرِيَ كؤشكةكةدا

 تةمةني ناكة برِوا دةبيةوة ورد ليَي ئاوا كة :نيية وا ئيؤظكؤ باوكة بةآلم ...ئيَسكة و ثيَست

 نة و ضيية ماندوويةتي دةزانيَ نة شةويَ نيوةي تا بةيانييةوة كةرِةي لة .يَتيَثةرِاندب ثةجناي لة

 دةيكاتة ماسيطران لةطةلَ ئةستيَرؤكان لةسةر و زين خوازي سةر داويَتة خؤي .ثشوودانيش

 بةرةو ريَ دةكةويَتة ئينجا ...بطرن ماسي ثيَويست طويَرةي بة نةيانتوانيوة بؤضي كة هةرا

 و شوانةكان زط دةضيَتة دةكةويَ وةرِيَ ليَرةوة ...دةيبيين خؤت ئةوة جا .عةمبارةكان الي
 نازانن واية ثيَي ضونكة بؤضي؟ .دةدا ليَيان دةبزوون تا و تيَآل و دار بةر دةيانداتة رةةو جا

 ئاواش و ديََلن بةجيَ بةرخةكان بؤ مةرِةكاندا طواني لة زؤر شريي و بدؤشن بةجواني مةرِةكان
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 دةستيان .ديتم خرِةكةية لةوسةري كة مةرِةكةاندا دانطةي لة دويَينَ هةر ...دةدةن ليَ زياني

 جوان مةرِةكان نازانن شوانةكان وابوو ثيَي ئيؤظكؤ باوكة .مةرِةكان برِينةوةي بة كردبوو

 داواي و دا عةرزي لة و طرت مةرِةكاني لة يةكيَك و دابةزي ئةسثةكةي لة بربِنةوةز

 :طوتي و كرد ي(ةوةبرِين مةرِ مقةسيت)برينط
 بة كرد دةسيت ئينجا و، دةبرِدريَتةوة ضؤن خوري دةَليَم ثيَتان و دةكةم فيَرتان ئيَستا جا ـ

 كة كردةوة رووت واي .بوو زل دابةستةي مةرِيَكي دةيربِييةوة ئةوةي .مةرِةكة برِينةوةي

 .تاشيويانة دةالك مووسي بة دةتطوت
 :دةثرسم ئاندريَي لة
 ضوارضاو؟ كردووةتة ئاغا ماَلةكةي لةسةر ضاويَكي ئاوا و طرتووة ليَ ةبيغةز خوا بؤ جا ـ
 نان نؤكةرةكان لةطةلَ .دانانيشيَ ئاغا سفرةي لةسةر ئيؤكؤ .تيَداية نهيَنييةكي ئةوةش ـ

 داريين تةختيَكي كة هةية جياي ذووريَكي .دةنويَ خؤي ذوورةكةي دةضيَتةوة بةآلم دةخوا

 تةختيَك وةها لةسةر هةر طةجنيَتيش بة ...راخستووة لةسةر يمةرِيَك كةوَلة و تيَداية

 ضونكة .بوون بةشويَنةوة جةندرمةي سوارةي و بووة ريَطر سةردةمانةي ئةو ياني .خةوتووة

 بة هةر بةناضاري بؤية راكردن، بؤ بيَ ثيَ لةسةر دةموساتيَك هةموو بووة ناضار

 حةفتة دوو بة جلةكانيشي و كراس .خوو تةبووة ليَي وردة وردة و نووستووة جلوبةرطةكةيةوة

 ...دةيانطؤرِيَ و دادةكةنيَ جاريَك
 :دةَليَ ناكاو لة و دةبيَ بيَدةنط ئاندريَي

 .ببيين ميتيزاش لةوانةبوو مابايةوة، كؤشكدا لة زياتر لةوة ئةطةر ـ
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 كيَية؟ ئةويان ـ
 .ئاغا كورِةكةي ـ
 هةية؟ كورِيشي ئاغا ياني ـ
 دةَليَن هةنديَ .مردووة كويَ لة و مردووة كةي نازانيَ كةس ليَرة .ةمردوو ئاغا ذنةكةي ـ

 بةوةي كارمان با ...كةوتووة دي يةكيَكي رةدووي و هيَشتووة بةجيَ ئاغاي بةَلكو نةمردووة

 دةست .كؤشك ديَتة هاتووة دوورةوة ريَيةكي لة كة كورِيذطةيةك رؤذان، لة رؤذيَك ئيرت نةبيَ،

 خوخلولةدارانة كورسيية لةو يةكيَك لةسةر كورتي بة .بوون باريك ودةزو داوة وةك ثيَي و

 رازاوةي و جوان جلوبةرطي بةردةوام .تةمةنة شرييين ساَلي بيست ئيَستا .دةكةن طةورةي

 فيَري شاري لة ناردووة دؤمةكانيان ذنة لة يةكيَك .شايي سةر بضيَتة بَليَي وةك دةكةن لةبةر

 .ئةو قذي كورتكردنةوةي و تاشني رديَن و نينؤك كورتكردنةوةي بؤ تايبةت بيَ، ئارايشتطةري
 ئةوة شياوي بة كةس دةريَ، ديَتة كة هةتيوةش ئةو .ئاغازادةية لةطةلَ ئيَوارة تا رؤذ ذنةتيوة

 ئةوة شياوي ليَرة كةس واية ثيَي تةنانةت خبوا، سةري قسةكردن .بكا لةطةلَ قسةيةكي نازانيَ

 باوكي لةطةلَ خةريكة كة نةيانديتباية جاران دوو يةك ئةطةر .يَبدات جنيَويَكيشي ئةو نيية

 لةرِة ئةوةندة هةية، هةَلبزرِكاوي روخساريَكي .الَلة وايانزانيبا خةَلكةكة لةوانةية دةكا، قسة

 .ضةتة تووتكة ... زةق زةق ضاويشي .دةكةويَ بدا ليَ كلكي ريَوي
 .ديَ جريوةيان ةرةكةوةثةجن تاريكايي لة ئةستيَرةكان .دةنويَ ئاندريَي
 .زامبيال :تيَدةطةم جوان شيت يةك لة تةنيا قسةكانيدا نيَو لة .دةرِاويَينَ خةودا لة ئاندريَي

 .كيَية زامبيالية ئةو ئاخؤ بثرسم ليَي بيَ لةبريم دةبيَ
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 ئاغا باوكي و ئاغا لة دةكةمةوة، شت زؤر لة بري .ناكةويَ ليَ خةوم دةكريَنم و دةكةم هةرضي

 .زانيومن شتانةي لةو و ئيؤظكؤ باوكة لة و رِةكةيكو و
 .بوون ضةتة بةلكان ضياكاني لة سةردةمانيَك كةنفتانة ثرية ئةو كةواتة

 رووتكردني و خةَلك كوشتين بة كة بيستووة ريَطرانة و ضةتة ئةو بةسةرهاتي زؤرم من

 عةرزيان بن لة نةيطةجنينا ئةو بةسةرهاتي .كةوتووة دةست طةجنينةيان و زيَرِ كاروانضييان

 .كراون لةبري و سةريان نةضوونةتةوة و شاردوونةوة
* 
* 
* 

 لة طؤيا كة تيَثةرِي طةجنينةيةوة ئةم ئازاري لة ثرِ خةياَلي بة هةمووي منداَليم تةمةني

 دةتوانةوة بةفر كة بةهار و بةهارة و شاردرابؤوة ـ دةوروبةرانة لةو هةر يان ـ خؤمان ماَلةكةي

 ناكاو لة شةويَكيان بوون ضاوةرِيَ خيَزانةكةمان هةموو ةَلدةبرينطاندةوة،ه زةويي با و

 رووناك حةوشةكةمان و بكا سةما ساتيَك ضةند و هةسيتَ عةرزي لة شني بَليَسةيةكي

 .بكاتةوة
 كة و ئاوايي هةموو دةيرِوانيية بوو بةرز ئةوةندة كة ـ حةوشةكةمان ئةوسةري ضنارةكةي دار

 ئةو لةسةر هةر ـ دةدي سةرضَلووكةكانيم ديَوة لةوسةري رِامةوة،دةطة بةرةآليةتي لة

 .تيَداضوو طةجنينةية
 .بووة زةبةالح ديَوةزمةيةكي دةَليَن .هيَنابوو ذني ئؤلت دةم طوندةكاني لة باوكم باثريةي
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 نيشانة وةك بةرديَك كؤَلةكة هيَشتا ليتؤري، و ئيَمة طوندةكةي نيَوان سةراوةردي لة

 باثريم، ئابؤنيَئاي ميرتؤيي .نابزويَ كةَلةكةَلةش ثياوي شةش ثيَنج بة كة ضةقيَنراوة،

 سنوورةكة بةردةي ئةو الي دةهاتة و دةدا خؤي وةدووي طوندةكةي خةَلكي هةموو يةكشةممانة

 بةرةو و شاني سةر دةخيستة و دةكرد ثيَدا باوةشي و دةكردةوة فش ليَ لينطي و دادةهاتةوة و

 دةيتواني ئةوا كردباية، فرِ شةرابيَكيشي بوتَلة ضةند ثيَشرت ئةطةر خؤ ...دةدا فرِيَ ثشتةوةي

 دووبارة ثاَلةوانيية شانؤ ئةو يةك لةسةر جاران دوازدة بةر، بيَتةوة ثشوويةكي ئةوةي بةبيَ

 .بكاتةوة
 خؤي ذياني و مالَ بووة وا  جاران زؤر ـ ماوة لةبريي و ديتوويةتي باوكيشم كة باوكم يباثرية

 بزركردنةي خؤ ئةو نهيَنيي قةت .بكا بزر خؤي حةفتةيةك ضةند و بيََليَ بةجيَ خوا ةمانيئ بة

 قووتي زةوي و ئاو دَلؤثيَك دةبووة بَليَي وةك .نةدةطوت بةكةس دةبوو، ثاييزانة زياتريش كة

 نةيدةزاني ذنةكةشي تةنانةت .دةكردةوة باسي كةسيش نة و دةيدي كةس نة ضونكة .دةدا

 دةبيَ؟ ئاخريةت ديدارةو يان دةكةويَتةوة ميَردةكةي ةب ضاوي ئاخؤ
 و نةما طورِي و تني وردة وردة ئةوةي تا بوو، ئارادا لة وا هةر باثرية نهيَنييةكاني ثرِ ونبوونة
 ثاش .دةركةوتن مسيََليشي برؤو لة سثي تاَلةموويةكي ضةند و بوون سثي شةويالطةي مووي

 .هةشتاساآلنةوة نابووة ثيَي .بووة ئاقلَ ميَردةكةي انييز ذنةكةي و بوو طردةنشني ئيرت ئةوة
 ضةند و دةذيان ئؤلت ضؤمةكةي دةم لة كة براكاني ذن و باثرية دةركةت تا ضوو ثيَ زؤري

 دةثةرِينةوة و دةدا دانووبيان لة جاروبارة كة بوون بةناوبانط دةستةيةكي ش،ديكة خزميَكي

 ليَ ساكسؤنةكاني كة باكوور لة كارثات كانيضيا بةري ئةو تا بةلكانةوة باشووري لة و



665 

 

 خاكي سةر دةكردة هرووذميان تةنانةت و ضةتةيي و برِؤ و تاآلن بة دةكرد دةستيان دةذيان،

 .توركةكانيش
 و داوة ليَك خؤيان حيسابةكاني و هاتن كردن، هةوساري ثريي و هةَلكشا تةمةنيان كة

 يانباثرية بوو ئةودةم ،و كرد بةش خؤياندا نيَو لة برايانة ساَلةيان ضةند ئةو دةستكةوتي

 ثشيت خورجيندا و تيَرِ بارستايي بن لة ماَليَ، دةطةرِاوة كة بةياني بةرةبةري شةويَكيان

 و زيَرِ سكةي لة بووثرِ مةجنةَليَك خورجينةكة تايةكي هةر .عةرزي طةيشتبؤوة ئةسثةكةي
 طؤشةيةكي لة شةويَ ئةويَ هةر .قورس و طةورة رؤبَلي و ئيمثراتؤري فلؤرييَن و توركي لريةي

 زيَرِةكاني و هةَلكةند قوَلكةيةكي بوو، طةورةتر طوندةكة ئيَستا نيوةي لة كة ماَليَ باغةكةي

 .شاردةوة تيَدا
 ثارةيةي هةمووة لةو بةآلم زاوا، شةش و كورِ حةوت .هةبوو كورِي حةوت باوكم يباثرية

 دةثارِانةوة، لةبةري زاوا و كورِ .نةدا نيهيضيا بة ضيية ثةناباتيَكيش تاقة هةيبوو،

 :دةطوت ثيَيان .دةبوون دةستةوداويَين
 نةبيَ هةر و بينَ بةالوة قرضؤكيية ئةو .هةية زةوةندت و زؤر ثارةيةكي دةزانني ئيَمة باوكة، ـ

 .بدةية لريةيةكمان ضةند يةكي
 تا بطرن سةبر ةوةندةئ هةر .مةكةن ثةلة .ئيَوةية بؤ سةرلةبةري مةخؤن خةم :دةطوتن ثيَي

 ئيَوة بة هةمووي هةر .دةمب ون طؤم بن ترِي وةك و ئةسفةلةسافلني دةخاتة من شةيتان

 .دةبرِدريَ
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 ئةو نةوةكاني يةكيَك زةماوةندي لة شةويَ ئةويَ ئةطةر خؤ و، ذيا رةبةق ساَلي نؤ و هةشتا

 دةسبةجيَ و تبانةطر السةري دةرضوو، خةمسارد كابرايةكي دةمانضةي لة شيَتةي فيشةكة

 .دةذيا ثرت سالَ سةد نةيكوشتباية،
 بة طريان، بري لة واية ثيَم بةآلم .طؤرِستان بردة باثريةيان تةرمي زاوا و كورِ .بربِينةوة كورتي

 ترِي تا نةطوتن، ثيَ طةجنينةكةي جيَي و كردن دةستخةرؤ ئةوةندةي باثريةم ئاخر .جنيَوان

 .نازانيَ جيَيةكةي بة خواي بةشةري ئيرت ستائيَ .طؤرِ بن برديية و بةردا ئاخري
 ساآلنة شةش ثيَنج باوكم ئةودةم .ثةَلة هةشت دواييش و بةش ضوار كراية ثيَشدا لة باغةكة

 .بووة
 بووة خةريك ليَية، دميؤزلي مامة كاولةكةي كووخة تائيَس شويَنةي لةو باوكم يباوك رؤذيَكيان

 لة .ياريدةي ديَتة براشي ديؤنيسي .بكا دروست َلةكانيئاذة بؤ طةورِيَك و هةَلكةنيَ بناغةيةك

 ئاسنيَك دةنطي لة طويَي و دةكةويَ شتيَك وة ثيَمةرِةكةي نووكي دةكا دةست هةست باثريةم ثرِ

 ثشتييةوة بة دةسيت و دةدا فرِيَ ثيَمةرِةكةي .دةكةويَ دووقرِانييةكةي دةسبةجيَ .دةبيَ

 :ودانجنيَ و ناآلندن بة دةكا دةست و دةطريَ
 .دةطوشيَ ريَك هةناوم توند توند شتيَك دةَليَي .دةمرم خةريكة دَلم، وةي هاوار، ئةي ـ

 :دةكا هاوار باثرية بةآلم هةَليستيَنيَتةوة، ويسيت ديؤنيس
 بدةم ثشوو دةبيَ ئيرت ئةمرِؤ .وةوةرة سبةي برِؤ دةمرم؟ خةريكة نابيين .بةوة ليَم برِؤ ـ
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 ثيَمةرِةي جا .داهات تاريك تا راوةستا و ماَليَ هاتةوة هةستا كردةوة، بةرِيَ ديؤنيسي كة

 بة و طةجنينةشاراوةكةية شوييَن وابوو ثيَي جيَيةي ئةو ضؤوة ذنةكةي لةطةلَ و هةَلطرت

 .كردن ئةوي قسمةتي بة شاردبوونييةوة باوكي زيَرِانةي ئةو ضارةنووس .نةضووبوو هةَلةش
 ذنةكةي تا راوةستا لةويَ هةر باثرية .بيجووَليَينَ كريَب كة بوو قورسرت لةوة زؤر مةجنةَلةكة

 .ماَليَ راطويَستة سكةزيَرِةكاني سةتلَ سةتلَ
 :دةَليَ برية لة باشرت شتةكةي كة ئؤظيكؤ مامة واتة باوكم، براطةورةكةي

 رؤ لةسةري دةيهيَنانةوة سةتلَ سةتلَ كة زيَرِةكاني و راخست بةتانييةكي ذووريَ لة دايكم ـ

 و تؤدؤر .دةكردن ثيَ طةمةم و خواريَ هامتة تةختةكة لة بووم، مندالَ هيَشتا كة من .ددةكر
 هيَنا بةتاَلةكةي مةجنةَلة باوكيشم هيَناوة، كة سةتَلي ئاخر .نوستبوون دي منداَلةكاني

 .كردبوو سةوز دةوراندةورةكةي تةرِةشوع و شيَ كة بوو، طةورة مسي مةجنةَليَكي .ذووريَ
 ئةوةندةي و دابوو هةوَليان كةوتبوو، تاو هةتا نةنكم و باثرية .خةوتبوو شئؤظيكؤ مامة

 هاتةوة ديؤنيس مامة دواتر رؤذي .دَلنياتر شويَنيَكي بردووة طةجنينةكةيان توانيبوويان

 .قةوماوة ض نةيزاني هةر بةآلم طةورِةكة، دروستكردني بؤ باثرية يارمةتيي
 لة دةسيت داثريةم :دةمريَ لةثرِ بوو، باثرية ذني وتةمنيحة كة داثريةم دواتر، حةفةتةيةك ريَك

 .دابوو طةجنينةكة زيَرِي
 .مردووة بةوة نةبيَ و بيَ ديَ، بةدَليدا باثريةم
 .بضووكرت خؤي لة .طؤرطان بةناوي دةبيَ برايةكي باثرية
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 و طرتيبَ يبراكة دةسيت ئةوةي بؤ دةداتيَ دياري بة زيَرِي سكةي دوو باثرية و ديَينَ ذن طؤرطان
 بضيَتة لةوةي بةر رؤذة ئةو هةر بووكة بةآلم :بكا دابني رازاوةتر خوانيَكي و سفرة بتوانيَ

 .دةمريَ و دةكةويَ دابيَ ليَي هةورةتريشقة وةك ناكاو لة كليَسا،
 زيَرِة ئةو سؤنطةي لة كة بنةماَلةكةمانة، مةرطي دووةم ئةوة ئةها، :دةَليَ لةبةرخؤيةوة باثريم

 .كراوانةوةيةتووكليَ
 .دةيانشاريَتةوة و دَلنياتر شويَنيَكي دةباتة زيَرِةكان ئينجا

 .هات بةسةردا ساآلني
 خؤي دَلي ثريَسكةي و الي هاتة رؤذيَكيان دةذيا، ثؤنتيينَ لة كة باثريةم خزمةكاني لة يةكيَك

 و كرد خؤي هةذاريي و ضارةرِةشي و نةطبةتي باسي و رست ليَي و طوتي هةر .كردةوة بؤ
 رزطاري ضارةرِةشيية لةو بةشكم بداتيَ زيَرِي سكةي دوو نةبيَ هةر ثارِاوة باثريةم لةبةر ئاخري

 .بيَ
 منداَلةكةي ئةوة كرد سةيري ماَليَ، طةيشتةوة كة كابرا .داييَ و ما روودا لة باثرية

 .مرد و نةكرد ضاري دةرمان و دةوا .دةمريَ خةريكة و طرتووة طةرووةخرِةي
 .بةدشوومةوة زيَرِة ئةو سؤنطةي لة مةرط يةمنيسيَ ئةوةش ـ

 سويَندي باثرية .شاراوةتةوة كاذيَر و كون كام لة طةجنينةكة نةيزاني كةس ئيرت لةمةودوا

 و طةيشتينَ كضي .هيَنا ذنيان و طةيشنت ثيَ كورِي .نةكاتةوة ليَ برييشي زيندووة تا خواردبوو
 :دةبوو قسةية لةم طويَت هةر باثريةم ماَلي لة .كرد ميَرديان

 ثةستاوتووة؟ كويَ لة طةجنينةكةت دةَليَي ثيَمان كةنطيَ ئةي باوكة، ـ
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 :يان
 .بيبَ با دةبيَ ض جةحةننةم، .بكةين دابةشي و دةربيَنني عةرزي بن لة بضني با ـ

 دةريَ دةضووة لةويرتي و دةيبيست طويَضكةي لةم بؤران، نة و ديتيبَ باي نة وةك باثريةم بةآلم

 :دةيطوت وةآلمياندا لة و
 شةيتاني ثارةي ثارةية، ئةو .راناطا طةجنينةية بةو يتسدة كةس مب من هةتا طومت، خؤ ئةريَ ـ

 يةكيَكتان ئةطةر .كراوةتةوة كؤ تاآلن و كوشتارة بة و كراوة ليَ لةعنةتي ثارةيةكة .رةجيمة

 ...بيَ طياني نؤشي دؤزييةوة، جيَيةكةي و هيَناي بةخيت
 و ئةمرِؤ .شاردراوةتةوة باغةكةدا طؤشةيةكي لة دةوروبةرانة لةم هةر ينةكةطةجن بةَليَ،

 .هةَليطريَ و بيدؤزيَتةوة يةكيَكتان كة سبةينيَية،
 باثريةش و هةَلوةرين ددانيان و بوو لؤضاوي و ضرض دةموضاويان كض .بوون ثري كورِ وردة وردة

 لة كة هيَنا، بؤ دؤميرتاي .هيَنا اوكمب واتة ثاشةبةرةشي بؤ ذني ئاخري بوو ثريتر رؤذ بة رؤذ

 .بوو طةورةتر باوكم
 نةيتواني ئيرت و هات بةالدا باثريةم رؤذيَكيان ئاخري .خستةوة باوكم بؤ منداَلي سيَ دؤميرتا،

 .كةوتبوون برِست لة القي :ببزويَ
 باثريةم رهة ماَليَ لة .دةبرد ساواكةشي منداَلة و ذنةكةي و، كاركردن بؤ دةشيتَ دةضووة باوكم

 ديارة ...ئاطاليَبوون .دةردةكرد ليَ ميَشي و دةبوو ليَي ئاطاي كة برام طيؤركيَي و دةما بةجيَ

 لةتيَك و ئاو طؤزةيةك طيؤركيَ دةريَ، دةضوونة خةَلكةكة هةر بةآلم دةطوت، وايان

 .طةمةكردن بؤ كؤآلن دةكردة راي خؤي و دادةنا باثريةم ثيَش لة ماماليطاي
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 ثيَي و دةكا براكةم بانطي .ذيانيَيت هةناسةكاني دوايني ئةوة دةكا هةست اثريةب رؤذيَكيان

 :دةَليَ
 .دانيشة نزيكمةوة لة وةرة .ئيَرة وةرة خؤم كورِي طيؤركيَ، ـ

 .ثيَشيَ دةضيَتة طيؤركيَ
 :دةَليَ ثيَي باثرية

 جيَي دةمةويَ ،بَليَي كةسي بة نابي دةَليَم ثيَيت ئةوةي .بكةوة طويَضكةت زةريف و جوان ـ

 .نةبةي بؤ دةسيت نةناسي، خؤت و نةبي طةورة تا بدةيةي بةَليَنم دةبيَ .بَليَم ثيَ طةجنينةكةت
 تيَطةيشيت؟ .بَليَي نابيَ باوكيشت بة

 سةبيلةكةي .دانةدةنا سةبيلةكةي ضيية ةيةكيشضرك بةآلم بوو، نةخؤش و كةنةفت باثرية،

 رقي كة طيؤركيَ .دةهات ليَ سووتاوي تووتين ؤطةنيب باثريةم هةناسةي و بوو طَليَنةيةك كؤنة

 دة بةرم ، ف ف ثف .نا نووشتاندبووة، بةالدا خؤي كة باثريةوة بة ثاَليَكي بوو، تووتن بؤني لة

 .زارت بؤطةنةي لةو ثةكوو .كردم قرِت دة بةرم دة بابة
 .طةمة لة نا ملي منداآلن لةطةلَ و كؤآلن كردةوة راي ئينجا
 بةآلم مابوو، لةبةردا طياني هيَشتا باثرية هاتنةوة، دي ئةواني و باوكم و ايكمد كة ئيَواريَ

 هةست ئيرت كة ذيانيَك، ض بةآلم .ذيا ديكةش رؤذي دوو يةك ئةوة دواي .نةدةطةرِا زماني ئيرت

 .برِابوو ليَ خوسيت و
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 سينطي .نددةيناآل .ببوون كؤوة باثرية دةوري لة كورِةكاني و كض كورِي و كض و خؤي كورِاني

 بةآلم ديَنن ثيََلووةكاني بؤ زؤر كردبوو هةسيت عومريَك فرميَسكانةي ئةو و هةَلدةستا

 .بةستبوو لووزةويان بطريَ، هةَلرِذانيان بة ثيَش توانيبووي هةميشة
 دةيةويَ .دةضيَذيَ ئازار لةدَليداية كة نهيَنييةوة ئةو دةست بة باثرية دةيانزاني هةموو

 لةو دةيةويَ دةيانزاني .طةجنينةكةية نهيَنيي ئةوةش دةيانزاني .ناتوانيَ ئيرت مبةآل بيدركيَينَ،

 و كورِةزا و كورِ .ببوو درةنط ئيرت بةآلم البدا نهيَنيية ئةو لةسةر ثةردة دةموساتانةدا دوايني
 زيَرِانة سكة بةو ثيَويست ضةندةيان دةزانيَ خوا هةر بنةماَلةكة، هةموو و كضةكاني و كضةزا

 .بوو
 باقي وةك باثريةشم كورِةكاني ئيرت .هاتبوو بةسةردا ديكة رءذطاريَكي .ضوو ضوو، ئةوةي

 هةذاري لة هةموو .رانةدةطةيشت جاران بةرةكةتةكةي و خيَر بة دةستيان بنةماَلة ئةنداماني

 ثشيت لةسةر رسقيان ئاواش و دةكرد كاريان ئةو و ئةم مةزراي لة دةتالنةوة، دةستكورتيدا و

 .بوو ةمالَش باي
 .طلَ بن بردة خؤيدا لةطةلَ طةجنينةكةي نهيَنيي و مرد باثرية

 .ما شاراوة طَلدا بن لة طةجنةكة
 دروست بؤ رمبيان وةك شتيَكي طوتيان و ئاسنطةر الي ضوونة :بوون دةستبةكار كةس و خزم

 هةموو ريَبك كة هةبيَ نيَوةرِاستةوة لة قوالثةيةكيشي و بيَ تيذ دةرزي وةك سةرةكةي كة بكا

 .سةري خبةية خؤتي قورسايي
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 موو بة موو دراوسيَكانيشمان هيي و ئيَمة باغةكةي يةك، لةسةر مانطان و حةفتة ضةند

 لة ئاوا بكةي، رؤ رؤنيَكيان سةلكة لة ئةوةي وةك ئاسنةكان نيَزة رؤذ و شةو .ثشكيَنران

 .نةهات وةبةر هيضيان بةآلم كران،رؤدة عةرزةكة
 و قسة بةآلم خؤيان، ماَلي ضوونةوة دريَذتر طونان لة دةست و كرد عنةتلة و تف باثريةيان

 طؤشةيةكي و ساَلة هةر طةورِدروستكردن بيانووي بة باوكم   .نةبرِايةوة هةر طةجنينةكة باسي

 هةر ضةقاندبوو، تةويلةش ميضي لة بيََلةكةي ئيرت ئةودةمةي تةنانةت .هةَلكؤَلي باغةكةي

 .باخضةكة طَلي وةرددانةوةي بؤ بيانوويةك وةدةكردة طةورِدروستكردني
 لة من دةمةي ئةو .دةسوي ئامسانيَ لة سةري هةبوو، سثيداريَكمان باخضةكةوة لةوسةري

 سثيدارة .بةربوون تيَي تةور بة باوكم و ئيؤن .برِي ئةويشيان بووم، دةباغخانة شاطردي شاري

 .بكةن كاول خانووةكةش نةمابوو ضيي و دادا بةعةرزي شَلثةشَلث و خشةخش بة بةرزةكةيان
 دارةكة رةطي لة دابوو كةللةي لة باوكم .دةرهيَنا ريشةكةشيان و رةط و برِي ثؤيان و لك

 .نةبوو ديار طةجنينةكةش ديارة دةي و برِي سثيدارةكةيان .كويَية لة طةجنينةكة بثرسيَ
 .سووتاند ئاوردووةكةشيان .ئاوردوو كرديانة و كرد لةتوكوت دارةكةيان

 بة دانيان .نابن غافلَ ليَي .ئيَمةية باغةكةي لة ضاويَكيان هةر شةوانة هيَشتا دراوسيَ و دةر

 لةوانةية ئةريَ .سةما بكةونة طةجنينةكةوة لةسةر شني بَليَسةي ضاوةرِيَن و طرتووة جةرطياندا

 .بكا سةما ئيَمةدا باغةكةي لة تيشكيَك بةراسيت هةر
 .نةبيَ وا لةوانةشة

 .نيَضووزا كيَ
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 شتيَك هةموو لةويَ  .بوو ماَلةوةمان عةمبارةكةي ثشكنيين لة حةز زؤرم سةردةمانيَك

 و كةو شكاو، مششاَلي ثةرداغ، و دةفر لةتوثةتي :سةمةرة و سةير شيت درابوو، يةكدا بةسةر
 ساآلنيَكة بوو ديار كة دؤدانة، و كؤنة قوقمؤكةي تةورداس، ثيَمةرِة، ثةستةك، قؤَلي بيَذينط،

 ..نراون الوةبة
 كةسانةي ئةو  .ذياون ئيَمة ثيَش كة كةسانيَك، بري دةياخنستمةوة شتانة ئةو بووم، مندالَ كة

 بةو .برِيبؤوة دارةكانيان تةورانة بةو ئةوانةي دابؤوة، وةرد و شيو خاكةكةيان ثيَمةرِانة بةم

 بةو كة دةضوو، بنيادةمانة ئةو بؤ بريم  .شكاندبوو خؤيان تينويَتيي مةتارانة و دؤدانة

 زةمان ينيتيَثةرِ و دووردرابوو ثيَوة سووريان طوَليَكي سةردةمانيَك ضةرمييانةي ثةستةكة

 .ثاراستبوو سةرمان لة كردبوونةوة، كاَلي
 و نيشانة ئةو سايةي لة بؤية .بيخويَنمةوة نةبوو هيضم .بكةم ثيَ طةمةي نةبوو شتيَكم

 ذياني دةدا هةوَلم .تيَثةرِيبوون بوو دةميَك كة ندةوة،دةخويَ رابردووانةوةم ئةو شويَنثيَيانةوة

 طةيشتووة، ثيَ مريات بة ئةوامنان خويَين براكامن و من كة ضاوم، ثيش بيَنمة بوونةوةرانة ئةو

 .تةثوتؤز بوونةتة ياَلة ئةو طؤرِستانةكةي لة ميَذة لة زؤر بوونةوةرانةي ئةو
 .دؤزييةوة سثيم دريَذي  تيآَليةكي هةتا كرد، وبنسةر شيتاآلنة و شرِ ئةو ئةوةندةم رؤذيَكيان
 واي زةمان تيَثةرِي و بووة طةورة ئيَسكيَكي دةزاني واي ثياو بوو، بريقةدار و سثي ئةوةندة

 .هاتووة ليَ ئاواي داوة، مشتومالَ
 شةويَ هةتا .بوو دةطمةن زؤر شتيَكي .سرِميةوة كةواكةم شاقةلي بة و خواريَ هيَنامة

 .كرد ثيَ طةمةم و ردك بارةوبارم
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 دؤزيةوة؟ كويَ لة ئةوةت :ثرسيي كةوت، ثيَي ضاوي و هاتةوة مةزراوة لة كة باوكم
 .دةدا شةثؤلي دةنطيدا لة نامؤ توورِةييةكي

 .عةمباريَدا لة :طومت
 .من بة بيدة ـ
 .كرد وني باغةكة لةوسةري و كةوت وةرِيَ و دةركيَشا دةستمي لة

 .ما سوورِ كارةي لةو سةرم
 ليَ بؤضي شتةت ئةو بابة؟ :ثرسي ليَم نيية، توورِة ئيرت وابوو ثيَم ضونكة سةرسفرة، ةل

 بردت؟ و ئةستاندم
 .بؤيةكةي لةبةر ـ
 جوان؟ وا شيت ئةستاندم؟ ليَت بؤ باشة جواب؟ بة بوو ئةوةش جا ـ
 ضةند سةري دةزانيَ خوا .بزانة فةرموو بزاني، دةتةويَ مادام .باثريةمة تيآَلي ئةوة ـ

 .ئةجننيوة ثيَ بنيادةمي
 ئةطةر بةآلم كردبيَ، واي هةر لةوانةية .طلَ بن خستبيَتة جيَيةك لة تيَآليةي ئةو بامب رةنطة

 ئةوةي لةبةر لةوانةية .هيَناوة كويَوة لة باوةرِةم ئةم نازامن .نارِزيَ قةت شاردبيَيةوة، قوولَ زؤر

 .نايثويَينَ شتيَك هيض و نارِزيَ كة كئيَسكيَ ئةويش .كراوة دروست ئيَسك لة وابوو ثيَم كة
 .بوو قورسيش سووكييةي ئةو لةطةلَ .طؤشتة بيَ قولةثيَيةكي دةتطوت بوو، سووك ئةوةندة

* 
* 
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 ريَك دةدةم، جنيطلَ و ئؤقرةم بيَ تةختةكةم لةسةر من دةبيينَ .هةَلدةسيتَ خةو لة ئاندريَي

 .دانامب ئاطريان لةسةر ئةوةي وةك
 ية؟دار خةوتي باش ـ
 .نوستم باش بةَليَ ـ

 .عةمبارةكة حةوشةي بؤ خواريَ، دةضينة
 و دةبيَ طةورة طوَلةكةيان .ديَ ليَ ئةوةندةيان سيَ ديكة حةفتةي دوو يةك .هةستاون زؤر طةمن
 .دةبن قورس و ثرِ دةنكيش و ضيَشكةيةك هيَندةي طوَلةي هةر .دةكا دةنك

 زؤر وآلت هةموو لة ئةمسالَ .باشة زؤر طةمن بؤ بةفر .كةوت قورس بةفريَكي زستانيَ ئةمسالَ

 .لةشةرِدان دوذمن لةطةلَ ئيَمة سةربازةكاني هيََلةي ئةو بةري ئةو تا باري،
 رؤذيَ هةموو .ضيَشتخانة دةضنة و بةستووة ريزيان :ئةوةتان .هةستاون لةخةو بةندييةكانيش

 طةرميان رةشي نيسكيَنةي قاثيَك كار، بضنة لةوةي بةر سةربازخانة، وةك ليَرةش .دةكةن وا

 .ضا بةبيَ ضايةكة جؤرة .بةرضايية ناوي .هةَليقورِيَنن دةدةنيَ
 وةية  كاتي .بكةن بذار طةمنةكان لة دالَ و درِك و طيا و طذ دةبيَ كة وةية كاتي ئيَستا

 .كار بةر بنيَنة دؤمةكانيش
 لة زستانةكةي .دةبن ككةسيَ وارسةدض مندالَ، و ثياو و ذن ثيَخواس، و نيوةرِووت و شرِةثؤش

 و رووت كة بنيادةم ضوارسةد .داون دةوري شوومةكة طظةطظة بة رةشةبا، و، ذياون خرِةكةدا
 باَلندةش لة هاويناندا تةمووزي طةرماي و زستان وةيشوومةي هةواي لة .دةذين قووت
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 هيض ريشما كة ،رووتوقووترت ماريش لة .هةية ثةرِوثؤيةكي باَلندة نةبيَ هةر ووترت،قرووتو

 .هةية كاذيَكي نةبيَ
 ريز هاويينَ هةتاوي قرضةي بةر لة ئيَستاش كراون، ريز زستانيَ بةفري لةسةر ثيَخواس

 .دةكريَن
 و نابيَ و دةبيَ ئاغادا تةمةني لة .بؤالنضيَئاية بؤالك ناوي هةوارطة، كويَخاي واتة باشابؤلي

 قورس و ثان و زل ئةموستيلةي لة نثرِ بؤليباشا ئةموسيت بةآلم هيَندةية، هةر قةآلفةتيشي

 .ئةستوورترن ئاريزانيش ئارطري ئةنطوسيت لة و،
 سكةي بةلةكي الي .هاتوون ئةذنؤي بن هةتا و ثيَداية لة ضةكمةي .نيية ثيَخواس بؤليباشا

 لة هةر ضةكمةكاني مليواني دةكا هةست بنيادةم كة دراوة، ليَي ضرِيش وا دووراوة، ليَ زيوي

 ناَلضةي .زيو سكةي كؤنة بوونةتة و سواون وردة وردة سكةكان .ونكرا دروست زيو

 دةكا، لةبةر بةرضةرمني ثاَلتؤيةكي .خاليسة ثةمشينةي ثانتؤَلةكةي .زيوة لة ضةكمةكانيشي

 ديَتة و ثةرِدارة هةشتةرخانةكةي كآلوة .زيون قؤثضةكانيشي و شاقةل نة و هةية قؤَلي نة كة

 .بةدةستةوةية يةكةيقةمضي بةردةوام .طويَضكةي سةر
 هةر .ناكا دؤمةكان لة ضاويَكيش تةنانةت ئاغا .بؤليباشاية هةوارطةكة دةسةآلتداري

 ماندوو بؤ خؤي كؤيلةئاسا سةربازانةي ئةو وةك .ويَدةكة ريَك بؤليباشا لةطةلَ هةبيَ كاريَكي

 تؤرنؤ لة نئةَلمانييةكا سةربازييةكةي بةرثرسة لةطةلَ شتيَكيشيان هةموو لةسةر كة دةكةن،

 دةداتة يةك لةسةر ماندووبوونةكةشيان هةقي تةنانةت لةوانةش، جطة .كةوتووة ريَك



677 

 

 ئةو بةسةر دةكا دابةش ديكةشي ئةوي و هةَلدةطريَ ليَ خؤي بةشي ئةويش كة بؤليباشا،

 .ردووةك كاريان كة دؤمانةدا
 حاَلةشةوة بةو .ةتيَروتةسةل ئةو هةر هةوارطةية لةو و دةوَلةمةندة كابرايةكي بؤليباشا

 ديكة دؤمةكاني وةك ذنةكةشي .رِووتن قوون و ثيَخواس دؤمةكان باقي وةك منداَلةكاني

 ثيَ قورسي كاري كة هةية ذنةكةي بؤ ضاكة ئةوةندةي ابؤليباش بةآلم .شرِةثؤشة و ثيَخواس

 بؤ ينيانشري و خؤش هةقايةتي بةربيَذان، وةك ئةوةي بؤ طوندييةكان ذنة الي دةينيَريَتة .ناكا

 .طةمن ئاردي و طةمنةشامي بة بةَلكو نا، خؤرِايي بة ئةويش ديارة .بطيَرِيَتةوة
 لة طويَت عةمبارةكانيشةوة الي لة .هؤرِ و شريخ خستووةتةوة قةمضييةكةي بؤليباشا ئيَستا

 .دةبنةوة بآلو مةزراكةدا بة ميَروو و مار وةك دؤم و، دةبيَ قةمضييةكةي شرخيةي و ويزة
 بة ناضارن كيََلطةكان، بطةيةننة خؤيان خرِةكةداية لة كة هةوارطةكةيانةوة لة ئةوةي بؤ دؤم

 و بطرن ثنضكانةوة و بةرد بة خؤ و كةون وةسةر رذدةكة هةورازة لة طاطؤَلكيَ و سينطةخشكيَ
 بةر دؤم .برِوا بةويَدا هةية بؤي بؤليباشا هةر بةآلم هةية، بزنةرِيَيةكيش ديارة .سةر بيَنة

 هةر ذيان كة بكةن هةست و بيَتةوة وةبرييان دةبيَ رؤذانةيان، كاري بنيَنة مل لةوةي

 .سامناك و تاقةتربِ كاري واتة بةراسيت،
 بة و دةخوشيَن سةريَ بةرةو خةريكن وا دؤم .هةَلديَرةكة ليَواري سةر ديَينة ئاندريَي و من

 قةيتةراني دةَليَي بووة ئةسثيَك يسوار .ضاوةرِيَيانة سةرةوة لةو بؤليباشا .سةر ديَنة ضنطةكرِة

 و، رادةكيَشيَ داماوانة دؤمة لةو يةكيَك رووتي ثشيت لة قةمضييةكةي جاريَك نة جار .رةشة

 .دةكا را و دةطريَ قةمضييةكةوة جيَي بة دةست داماوةش ئةو
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 هةر بؤ ئةوانة .خةَلكةكةوةية بةسةر ضاويان كة هةية متمانةثيَكراوي كةسي زؤر بؤليباشا

 نيَو بة ثةجنةيان بةسةري ناضارن دؤم بكةنز بذاري دةبيَ كة دةكةن دياري طةوزيَك و سةكة

 السكة كة دالَ و درِك و طيا و طذ .بكةن ثيَخوست بةرهةمةكة نةكا برِؤن، كيََلطةكةدا

 ثاريَزةوة بة و دةطرن رؤدةضن، داةستد بة دةرزي وةك و تيذ و رةق درِكي لة ثرِة دريَذةكةيان

 باوةش بة دةبيَ هةَليانكةندووة، ئةوةي .هةَلكيَشريَ لةطةلَ طةمنيَكيشي نةكا كة يَشنهةَليدةك

 دؤمةكان رةشي دةسيت .كيََلطةكة دةرةوةي بيبةنة دةبيَ بوون ثرِ باوةشيان كة هةر و هةَليطرن

 سيَرةي بة تةنانةت ئاغا .هةروةتر باسيكيشيان و سينط .دةبيَ خويَن شةآلَلي هةمووي

 .حيزانة و ضاوبرسيانة ضةندة ئةويش دةكا، ذنةكان سةيري هةر ئةو .ناكا يانسةير ضاويش
 .دةدا قةمضييان وةبةر بؤليباشا

 .هةروةتر بؤليباشاش ثياوةكاني
 .دةكريَن بذار رووت دةسيت بة وشرتاَلوو و درِك

 .دةريَ ديَتة ثاكوخاويَن خةرمانكوتةوة، لة طةمنةكة
 .بةريندا و قوولَ ئامسانيَكي ميضي بن لة تيَدةثةرِن، سامالَ و شني رؤذةكان،
 .بةريندا و قوولَ هةروا ئامسانيَكي بن لة تيَدةثةرِن، دووكةآلوي و رةش شةوةكان،

 ئاسؤ تا بؤلطاريا ضياكاني لة جطة ضونكة جا .ديَ شرخيةيان شةشلوول تفةنطي وةك قةمضي

 ثاناوكي لة بداتةوة، ةنطد تيَيدا قةمضييةكان شرخيةي زايةَلةي كة نيية ليَ طرديَكي هيض

 .دةبيَ ون دةشتةكةدا
 .ئاغا كويَخاكاني و بؤليباشا ضاوديَرةكاني قةمضيي .هةَلدةسيتَ ليَ شرخيةيان قةمضي
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 بةسةر و دةشرخييَينَ دةكةن، دةسكةنة وشرتاَلوو و درِك كة دؤمانةدا ئةو هؤزي بةسةر قةمضي

 بكةن كار ئاغادا كةوشةنةكاني لة هاتوون كة خواريَ ديَتة رةشانةدا بنيادةمة ئةو ملي و شان

 .دةئاَليَ طونديش هةشت ثاَلةي شانوملي لة و،
 قسةي و جنيَو قةمضي، بري لة ئةسثاردووة، ديلةكان بة بذاركردنةكةيان كة مةزرايانةدا لةو

 .دةباريَ ثاسةوانةكان ساردوسووكي
 ئةوان .دةبةن وذدةس اوابوونخؤرئ و تاوهةآلت لةطةلَ لةسةرة، سووريان كآلوي بةندييانةي ئةو

 :دةكةن ثيَ طاَلتةيان ئةوانيرتيش و دةكةن نويَذ
 ئيَمة خواي و ئيَوة ئةَلآلي .نةماوة لةبري ئيَوةيان ئةَلآل و مةال .برالة دةكةن نويَذ خؤرِا لة ـ

 مةيدانةكاني برِيوةتة ضاويان ئامسانةوة ثةجنةرةكاني لة .هةية ديكةيان طرفيت و كيَشة ئيَستا

 لةبةر ملمان و بووين شيَت .ثيَدةكةنن بنيادةم ئيَمةي كةريَتيي بة دَليانةوة ناخي لة و ةنطج

 باشة، دةي ضي؟ لةسةر ئينجا و، دةخؤين يةكرت و دةخكيَنني يةكرت خةريكني و ناوة يةكرت ملي

 لة بوون، زالَ وآلتدا بةسةر بؤلطارةكان كة .بوو رؤندا لة ثارووي :بكةن ئاغاية ئةو سةيري

 بةزماني دوذمن، ئةفسةرةكاني الي ضووة هةستا بدةن، تيَك مَلكةكةي نةكا ئةوةي ترسي

 كردنة بانط بؤ طؤرانيبيَذةكاني دؤمة .رازاندنةوة بؤ شايانةي سفرةي و دواندني بؤلطاري

 رؤذ ضةند ...ثاريَزران بةرذةوةندةكاني و كردن طةرم بؤ رابواردني و خواردنةوة كؤرِي .كؤشك

 هةوارطةي ناردة خؤي ةيدةمرِاستةك و ثيَكردةوة دةسيت ديسان ئاغا .هاتن مانيئةَل دواتر

 رابواردني كؤرِي ئةوةي بؤ كؤشك بنيَريَتة بؤ ئةويان جوانة كض كام ئةوةي بؤ دؤمةكان

 ئاغا ...رابويَرن خؤشي دؤمةكان كضة لةطةلَ و نةبيَ كةم هيضي لة ئةَلمانييةكان ئةفسةرة
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 قسة زمانان زؤر بة و تةقاندووة دنياي .دادةنيَ يةكضاو يلكةيةكيضاو .ناسكة كابرايةكي

 لةوبةري ضاوةي ئةو .دةشاريَتةوة يةكضاوةكةيدا ضاويلكة بن لة شووشةييةكةي ضاوة .دةكا

 ئةو ...طةرمةكان وآلتة ضووبووة درِندةكان ئاذةَلة راوي بؤ ئةودةمةي .بووة كويَر دةرياكان

 بنيادةمانةي ئةو كردووة، داطري ئيَمةيان وآلتةكةي و هاتوون ةديكةو وآلتاني لة بنيادةمانةي

 كة خةَلكةي ئةو كرد، ئيَمة لة تةقةيان خؤشيان و بكةين ليَ تةقةيان كرد ناضار ئيَمةيان

 زماني بة .ثيَشوازيان ضووة ئاغا هاتن، ئةَلماني .دانانيَ دوذمنيان بة ئاغا ئيَمةن، دوذمين

 بطرة و ثاراست ئةويان بةرذةوةندي سةطبابيش ئةَلمانيي رتئي و كردن لةطةلَ قسةي خؤيان

 كؤمةَلة لة ئيَمة بَليَن ئيَوة بؤوةي هةر .دانا دةسيت لةبةر مزيشيان و هةق بيَ كؤيلةي

 لةثي لةسةر ئاغا بؤ طيامنان ئيَواريَ هةتا رؤذ كة ئةوةي جيَي لة ضيني؟ زياتر كؤيلةيةك

 قاثيَك شةوةي هةر و تووتن طةآل ضةند حةفتةي ةنيَ؟دةد ضيمان دةكةين، بؤ كاري و دةستمانة

 ماوة؟ ثيَوة ضيمان زياتر ثيَستة و ئيَسك لةوةندة ...ماماليطا لةتيَك و تاماو
 لة نويَذي و دةيثةرسيت تؤ خوايةي ئةو كوا ئيلييَ؟ كوا بةخشندةية و عادل خوا ئةو كةواتة ـ

 ؟.داماوامن ثةناي و ثشت دةَليَ ئةَلآليةي ئةو كوا   كوا؟ تؤ ئةَلآلي حمةمةد دةكةي؟ دةرطاكةي
 هةية؟ منداَلت ضةند حمةمةد، بةراسيت هةر منداَلةكةتة؟ و ذن لة ئاطاي كيَ

 .بيانثاريَزيَ خوا ...مندالَ ضوار ـ
 منداَلم سيَ منيش :دةَليَ و هةَلدةكيَشيَ ئاخيَك مؤلداظياية، خةَلكي سةربازيَكي ئيلييَ،

 .هةية
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 بزامن هةر .ئةوامن الي كاتةكامن زؤربةي .خؤشة بةينمان .برادةر بوومةتة زيندانييةكان لةطةلَ

 ئةوان ياني .قسان لة دةنيَني مل و رادةوةستني مةزراكة دةم لة كةوتووةتةوة، دوور كويَخا

 طوندةكاني ذياني لةسةر شتم زؤر قسةكانيانرِا، لة .رادةطرم طويَ من و ثيَدةكةن دةست

 هيي هةنديَكيشيان كويَستانييةكانن، ناوضة خةَلكي هةنديَكيان .بؤتةوة روون بؤ مؤلداظيا

 .دةشتةكان و طردؤلكة دةوري
 زؤربةي ئةوان وآلتي لة كة دةطيَرِنةوة، دؤبرؤجاية، هيي خاضةكةيان زيندانييانةي ئةو

 بة سالظ، و تةتةر و تورك و رؤمانيايي دةذي، تيَدا نةتةوةيةكيان جؤرة هةموو لة طوندةكانيان

 بةسةر كاري كةسيش .ثاراستووة خؤشي نةرييت و زمان و كةسة هةر .دةذين ثيَكةوة اميئار

 .نيية كةسةوة
 :دةَليَ زاكاريا ئيؤنيت

 .تيَداية بؤلطاريي ئيَمةش طوندةكةي ـ
 نايةن؟ بةشةرِ ثيَكةوة ئةي ـ
 ياتةن .هةية خؤي شاديي و خةم و ئاذةلَ و خانوو و زةوي و كةسة هةر بكةن؟ شةرِ بؤ جا ـ

 بيستيانةوة كة بؤلطارييةكان .بوو ثةيدا طوندةكةمان لة ناخؤشي تؤزيَك كة بوو 2029 ساَلي

 ئةو خؤمشان ئيَمة ديارة .نةدةدا مليان بكةين، شةرِ بؤلطاريا بؤلطارييةكاني لةطةلَ واية قةول

 بة فيشةك بضيَ بنيادةم كة هةية طةورةتر لةوة نةطبةتي ضما بؤ .بو ناخؤش ثيَ شتةمان

 خؤي خؤرِايي و خت لة يان ئيَشاوة، ليَيان دَلي قةت نة و دةيانناسيَ نة كة بينَ ةسانيَكةوةك

 شتانة ئةو برِياري خؤ بةآلم .طةورةية نةطبةتييةكي ئةوة ديارة كوشت؟ بداتة ئةوان بةدةسيت
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 ةمئ وةك ئةودةم، .دةدةن برِيار ئيَمة بري لة ديكة خةَلكي شتانةدا لةو .نيية ئيَمة دةست بة

 ...جةنط نارديانينة و دةريَ هيَنايانينة ماَلةكامنان لة و بةرداين تيَ جةندةرمةيان جارة
 و بطرين يةكرت ثشيت و بكةين خؤمان قسةي توانيبامان و بوايةين ذير ئةطةر باشة، دةي

 .بضينةوة بؤلطارةكاندا بةطذ خؤرِايي و خت لة بضني هةَلنةدةستاين ئيدي بدةين، برِيار خؤمان
 ...كؤليَرا كةوت؟ دةست ضيمان باشة دةي بكةين؟ وا كاري دةبيَ بؤضي خرئا

 ضاوديَرةكاني .دةكةم كار مةزراية لة منداَلةكان و ذن و دؤمةكان شاني بة شان منيش

 كة ثاَلةيةكم من .هةروةتر ئاغاش ضاوديَرةكاني .هةَلناهيَننةوة من لة دةست بؤليباشا

 و ماماليطا ليَناني بؤ دةماَلم، طةورِان دةكةمةوة، خاويَن انئاخورِ .دةكريَ ثيَ كاريَكم هةموو
 شت زؤر .باشة بؤم .نامب ماندوو كار لة .دةكةم ضيَشتليَنةرةكة بةردةستيي سوث دابةشكردني

 .راديَم ذيان سويَريي و تاَلي لةطةلَ لةوانةش، جطة .ديَن بةكارم دواتر كة دةمب فيَر
 بةردةوام القيان و دةست و ثشت .نابزويَ ثيَي طويَشيان .ابنن زوير تيَهةَلدان و جنيَو بة دؤم

 زؤربةي .دةَليَن طؤراني خؤيان زماني بة دوايي و دةكةن تووك خؤيان زماني بة .خويَناويية

 لة .دةميَنمةوة لةاليان سةعاتيَك و ضؤنن بزامن ئةوةي بؤ هةوارطةكةيان دةضمة شةوةكان

 خبؤم لةطةلَ نانيان ئاسايية زانييان كة بةآلم دةكةوتنةوة، وورد ليَم و دةبواردم ليَ خؤيان ثيَشدا

 .كردم سةيريان خؤيان يةكيَكي وةك وردة وردة هةَلتووتةكيَم، ئاطرةكة دةم لة خؤيان وةك و
 .تاناسيَية ناوي .برادةر بوومةتة نيية طةورةتر خؤم لة زؤر كة كورِيذطةيةكيان لةطةلَ تةنانةت

 هةذدةساآلنة بةآلم بيَ، زياتر سيَزدة لة تةمةني وانيية ثيَم .رياك ناوي بة هةية خوشكيَكي
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 *طيؤكيَي  بة و خيَوةتةوة نيَو تةيَدةخز .مةيلةوزةردة قاوةييةكي ثيَسيت و شينن ضاوي .ديارة

 طوَليَكي ثةلكة وةك ليَوارةكاني كة بريقةدار طةورةي سةدةفيَكي .دةريَ ديَتةوة داثريةيةوة

 .دةركةوتووة ذاكاو ةيروسةمةرةيس
 :دةَليَ ثيَم و رادةكشيَ من شتتةني لة طياكة و طذ لةسةر

 .بينَ طويَضكةتةوة بة كةطيؤكيَ ـ
 .دةنيَم ثيَوةي
 نابيسيت؟ هيض

 نيَو لة ئاويَكة دةنطي دةَليَي هةر .دوورةوة لة .دةبيَ دةريا دةنطي لة طويَم .بؤضي ـ

 .بضرِيَينَ كةف طابةرداندا
 دنيادا بة هؤزةكةمان لةطةلَ جةنط لة بةر .سوورة دةرياي ييه طيؤكيَية ئةم ئاخر ـ

 .بووم مندالَ زؤر ئةودةم من .ضووين توركانيش مةملةكةتي تا جاريَكيان تةنانةت .دةطةرِاين
 تا ناضارة .فرؤشتووة ئيَرة ئاغاي بة ئيَمةي بؤليباشا .ناكةينةوة قةت وا سةفةري ئيرت ئيَستا

 ببينم؟ طيؤكيَدا لة ئايندةت دةتةويَ ...بكا ثيَ كارمان ليَرة هةية، جةنط دةمةي ئةو
 نامةويَ؟ ضؤن ئةي ـ

 ئامساني .بووة ئاوا دةميَكة خؤر .دةضيَتةوة سوور شلةطيايةكة و ماماليطا مةجنةَلي بن ئاطري

 باآليةكي و بةذن كريا .سوورة و زةرد بضووكي بضووك ئةستيَرةي نوقمي سةرمان ذوور

                                                           
*
  Guioc تيَكي فةخفووري وةك طويَماسيلكة، كة دؤمةكاني ئةورووثاي ناوةندي ثيَيانة و بةوشتة بةربيَذي دةكةنطويَ ماسيلكةيةكي طةورة يان ش. 
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 ويَرديَك كؤمةَلة دةنوشتيَتةوة طيؤكيَدا بةسةر .ريَكن و بةرز كيبةلة و هةية تيشكةَلةي

 .دةكا نهيَين ثرِ جووَلةي هةنديَ و دةخويَنيَتةوة
 .دةَليَ وا طيؤكيَ .ساآلنةية ثازدة تةمةنت تؤ ـ
 .ساآلنةم ثازدة .بةَليَ ـ
 .دةَليَ وا طيؤكيَ .كاَلن ضاوت  ـ
 .ببيينَ خؤي ضاوي ناتوانيَ كةس خؤ جا ـ
 .دةذيي بةتةنيَ بيابانةدا لةم تؤ يَدةَل طيؤكيَ ...واية باشة يدة ـ
 .تةنيَ بةتاقي ـ
 .دةَليَ وا طيؤكيَ .ني ديكة كورِةكاني وةك تؤ ـ
 .شةمل من .دةزامن نيم ديكة ئةواني وةك ـ
 .بكةي باوةش لة كضيَك دةكةي حةز ـ
 .خؤشة ثيَم ديارة دةي ـ
 .دؤميَك كضة ـ
 .دؤميَك كضة بةَليَ ـ
 .دةسطرياندارة كريا ضونكة .نيية كريا ناوي ةآلمب ـ
 كردووي؟ مارةيان ـ
 .هةية دةسطريامن ضؤن، ئةي ـ
 كيَية؟ ـ
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 .ذيكةَلةية كورِةدؤميَكي ـ
 ددانة .ادةردةخ ددانةكاني هةموو و ثيَدةكةنيَ قاقا .ثيَدةكةنيَ ناجسن، كرياي ئاخ، ـ

 بؤ منيش .كردووةتةوة رووناك وخسارير ئاطرةكة بَليَسةي .بةفرن كولووي دةَليَي وردةكاني

 .ثيَدةكةمن قاقا نةضم، حؤالن و طةمذة لة ئةوةي
 لةالي وةختيَك و دةويَ خؤش كريام :باسة ض نازامن و دةرناكةم سةرةدةر دةويَ راستيت ئةطةر

 كة بةآلم ناويَ، خؤش كةسم لةو جيا و نيية ميَشكدا و زةين لة هيضم زياتر لةو دادةنيشم،

 ...ديَنا زامبيالم بواية خؤم دةست بة ئةطةر خؤ دةويَ، خؤش زياتر زامبيالم ةبينم،د زامبيال
 بةسةردا ساَليَكي ريَك ثاييزة ئةم كة ـ بووم بانيكا بةردةسيت ديَرةوشيدةو شاري لة كة

 ماَلي و دووكان نيَوان ريَي سةر الكؤآلنيَكي لة باوكي كة دةويست خؤش كضيَكم ـ تيَدةثةرِيَ

 .هةبوو بضووكي اوةخانةيةكيق ئاغاكةم
 و سةوز ضاوي .راوةستاوة قاوةخانةكةدا دةرطاي الشيثانةي لة دةدي كضؤَلةكةم جاران هةنديَ

 قةيسيي دوو شةويَكيان تةنانةت.ثيَدةكةني دةدي مين كة .بوو سثيلكةَلة و خرِ روخساري

 .زؤئيكاية ناوم من بيخؤ، ها :طوتي و داميَ طةيويشي
 ساوايي بة بيستمةوة دواتر .كرد بانطي جيكن دةنطيَكي بة لةكةوةدةخي ثشت لة ذنيَك

 و ذن ئةو .دووكانةكةية فرشؤريدة ئيَستا و كردووة طةورةي قاوةضي و هةَليانطرتووةتةوة
 مردووي وةك دةدا ليَ ئةوةندةيان ثةروةردةكردني بيانووي بة باب، و دايك ببوونة بؤي ثياوةي

 ديكة كضيَكي هيض لةبزي دة لةبزم ئيرت .هةبوو دانيَكيتيَهةَل رؤذيَ هةموو .دةهات ليَ

 طويَضكةمدا لة دةنطي واية جاري .نةكردووة لةبريم قةت .بيَ سثيكةَلة ئةو وةك كة نةطةرِا،
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 و ضاوم بةر ديَتة خةونيَك وةك ثيَكةنينةكةي واشة جاري لةالمة، وةدةزامن و دةزرينطيَتةوة
 ."زؤئيكاية ناوم من خبؤ، ها" :دةَليَ ديَ دةنطي

 .طةيشتبوون باش و بوون شريين قةيسيةكاني
 ديت؟ داهاتووتي طيؤكيَدا لة :دةثرسيَ ليَم بةدفةرِي بؤ هةر تائاسيَ

 .دييت ئةدي ـ
 .ثيَدةكةنني قاقا كةسي سيَ ئينجا

 ليَت زةماوةندةكةم بؤ ثاييزيَ مبيَنيتةوة، عةمبارةكان سةر لة ئةطةر :دةريَ ديَتة كريا

 .دةطيَرِمةوة
 .دةميَنمةوة واية ثيَم ـ
 .دةكةم زةماوةند ثاييزة ئةم ـ

 .كيَ لةطةلَ ناثرسم ليَي
 مةجنةَلةكة لة داغ و زةرد ئيَستا و ناوة ليَ ماماليطاكةي كورتةبنةيةي قةَلةوة دؤمة ذنة ئةو

 :دةكا بانطمان داناوة، كورتةكةي ثيَضك ميَزة لةسةر و دةريَ هيَناويَتة
 .خبؤن وةرن ياَلآل دةي ـ
 .خؤشة و بةتام زؤر شلةكة  .دةنيَني خواردن لة مل و دادةنيشني ميَزةكة دةوري لة
 .كردووة تيَ ضةقالةم ـ
 ليَ بؤ ضةقالةكامن خؤم من .دةنا ليَ ضةقالةوة بة ثنطةي شلةي دايكم خؤمشان، ماَلي لة

 ئالَ دامند تا دةخوارد ئةوةندةم .دةخوارد تيَرم بؤخؤم دارةكة، سةر دةضوومة كة .دةكردةوة
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 و هةَلووضة دار تويَكَلي لة كة دةخوارد، جيوةيةم ئةو بةهاريش سةرةتاكاني .دةبوونةوة
 .بوو باش هةر ديسان .دةريَ دةهاتة قةيسييةكانةوة

 دارية؟ تيَكةمةوة بؤت ـ
 .تيَكةوة بؤم بةَليَ ـ
 دةست و دةكةم طري بةردان و ثنجك لة ضنط .سةريَ ديَمة خرِةكة لة طاطؤَلكيَ و يَضنطةكرِ بة

 .دةبرِيَ ليَ برِستم سةريَ، دةطةمة تا .دةدؤزمةوة ريَطة و دةكومت
 .ديَ بةرةورِووم سيَبةريَك تاريكاييةكةدا لة

 لة و ثشتيَنمداية بةر لة و بووة ثيَم هةر ليَرةم لةوةتةي و ثيَية دةبامن شاخي دةسك خةجنةريَكي

 .ضةرمييةكةيدا كاالنة
 كيَي؟ دةثرسم و دادةنيَم رةكةخةجنة مشتووي سةر لة دةستم

 .زةرِ بيَ بنيادةميَكي ـ
 .بكةم لةطةلَ قسةت دوو دةمةويَ ـ :ثيَشيَ ديَتةوة ديسان و دواوة دةضيَتة هةنطاويَك

 .بزامن فةرموو ـ
 .بيَنة كريا لة واز ـ

 طةجنة، دؤميَكي .رادةوةسيتَ لةوالمةوة هةنطاويَك .ثيَش ديَتة .ثيَشيَ بيَتة دةَليَم ثيَي

 .نيية لةبةردا واي ضيي .دةيناسم لةرِ، و تاوةسووت
 .بكةين قسة با باشة دةي :دةَليَم ثيَي

 ..باشة ـ
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 ئاسنطةر؟ دؤدؤليكاي نيي؟ دؤدؤليكا تؤ ـ
 .بؤخؤمم با، ـ
 كريا بة كاريَكم هيض من .دؤدؤيكا بكةوة خورد خؤت ضاوي و راطرة طويَ زةريف و جوان جا ـ

 .نةكردووةتةوة شتانة لةو برييشم هةر .ديكة كةسي هيض بة بةو، نةك ياني .نيية
 .دةضي زؤريش تةنانةت .رةمشاَلةكةي دةضيية .كريا الي دةضيتة هةر تؤ بةآلم ـ
 .كريا الي نةك تاناسيَ الي دةضمة من ـ
 .دةكةي قسان كرياش لةطةلَ بةآلم ـ
 .مدةكة لةطةلَ قسةي واية ئا، ـ
 .منة دةسطرياني ـ
 وةرة لةطةَلم عةمبارةكان الي هةتا .دياري بةغريةت كورِيَكي .يَمدةَل ثيَ ثريؤزباييت ـ

 .دؤدؤليكا
 .بيَ ساآلنة هةذدة يان حةظدة دةبيَ ئةوثةرِةكةي .طةورةترة من لة
 .زةماوةندةكةتان بيَمة مب ليَرة ثاييزيَ ئةطةر طيَرِاومةتةوة ليَي كريا ـ
 برِؤي؟ ليَرة دةتةويَ ياني ـ
 .لةوانةية ضووزامن، ـ
 لةو ئيَمةي دةبرِيَتةوة، جةنط تا بؤليباشا .دةرِؤين بيَ تةواو جةنط هةر دةرِؤين، ئيَمةش ـ

 .بةستووةتةوة ئاغا زةوييانةي
 بضيَ؟ لةكيس كريات دةترسي ـ
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 .ديَ دةوريدا بة ئاندريَي كويَخا ـ
 .بكشيَتةوة دةَليَم ثيَي ـ
 .دا شاني ونيَ لة ضةقؤيةكم شةويَك بينا هةر هةَلنةطريَ، دةست ئةطةر ـ
 بكوذي؟ لةسةر ثياوي ئامادة دةويَ، خؤش ئةوةندة كريات ياني ـ
 .واية راست بةَليَ ـ
 ئاطادارة؟ خؤشي ـ
 ثيَي جا بيطويَزمةوة با .بينَ دَلةوة بة داغم دةكا حةز بؤية هةر .نيية ئاطادار ضؤن ئةي ـ

 .تيَهةَلدةدةم ضةخسيَكي رؤذيَك هةموو .كيلؤية ضةند ثووتيَك دةَليَم
 هةَلدةدةي؟ تيَي بؤ باشة جا ـ
 .هةَلدةي تيَي دةبيَ ذن ضونكة ـ
 ناويَ؟ خؤشت مةطةر بؤ ـ
 .هةَلدةدةم تيَي بؤية ريَك ـ
 .نةدةي ليَي كة دةكا ليَ سيحرت ئةويش ـ
 .نيية شتانة بةو برِوامان دؤمةكان ئيَمة .سيحرة بة برِواتان ئيَوةن ئةوة ... سيحر؟ ـ

 دَلي لة خشةخشةكةيان و، دةكةن كةرويَشكة بايةكة بةر لة انمةزراك .دادةبرِيَني ليَك

 .هةَلديَ سوور و خرِ مانط، .دةداتةوة دةنط شةوةكةدا
 .دةيكوذم بيَ، كريادا بةدةوري ئاندريَي كويَخا و بيَت ـ

* 
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 .ديَن هةواَليَك كؤمةَلة بةردةوام بةآلم رؤذنامةيةك، نة و عةمبار بؤ ديَ نامةيةك نة ليَرة،
 و طوند خةَلكي ديارة و، شنة نةبيَ با ئةطةر و ديَينَ خةبةرةكان "با" دةَليَي رهة

 رووسيا لة مؤلداظيا ةيبةر لةوبةري كة زانيويانة ريَيةوة لةو هةر بيَطار زيندانييةكاني

 و راثةرِيون هاتبوون، وةزاَلة نطجة لة كة جووتياران و سةرباز و كارخانةكان كريَكاراني
 .كردووة يَشاندانخؤث بة دةستيان

 :دةَليَ مؤلداظياية، طوندةكاني لة يةكيَك خةَلكي كة سةرباز، ديكؤي ئانتؤن
 و يةك دةسيت بدةينة دةست ضؤن نةماندةزاني ضونكة جا .راثةرِيني 2091 ساَلي ئيَمةش ـ

 كة راثةرِينةكة .دا خؤمان خويَين بة نةزانييةمان ئةو باجي ناضار راثةرِين، ويَكرِا

 .كوشتيان بوو خؤش ثيَ كيَيان طوندان لة و بةربوون طوندي لة ئاغا وةرة جا وة،دامركاية
 :دةَليَ مؤلداظيا باكووري خةَلكي ديكةي سةربازيَكي سيَيؤ، مائؤليَ

 و بوو ئةستةمرت ذيان .بوو خراثرت ئةوةَليَ لة زؤر وةزعمان شؤرِش، ثاش ئيَمة ئاواييةكةي لة ـ
 ببوو، دروست شؤرِشدا رؤذي ضوار سيَ لة ارييانةيكاولك و ويَران ئةو ضاكردنةوةي

 ضةند تةنيا ئيَمة خؤ بوون؟ ض كاولكارييةكان دةزانن جا .كرد هيَندة سةد زةمحةتةكةماني

 لةويَ هةموو سةرباز ئاغا، كؤشكةكةي طةيشتينة كة ئاخر .ئاطردابوو كايةكمان خةرمانة

 كة كردبؤوة مةخيانةيةكي طوندةكة لة ائاغ .نةكرد حيساب راثةرِيو بة ئيَمةيان بةآلم بوون،

 بةآلم دةكرد، خةرجيان لةويَ برد دةيان دةكرد، ثةيدايان هةرضي ناوضةكة خةَلكي لة هةنديَ



691 

 

 ئاغا مةخيانةكةي لة خؤيان ئاوا دةترسيَ، بيسميال لة جنؤكة ضؤن وةك كةسيش، زؤر

 و بكرِيَ بؤ تووتنيان ارددةن منداَلةكانيان ئةويَ، نةضنة هةر ئةوةي بؤ تةنانةت .دةثةراست
 ئيَستا جا .برِيَذيَ ثيَيان دةطةرِا بيانووةك لة و هةَلطرتوو لةوانة قورسي رقيَكي ئاغاش

 نووسي كاغةز لةسةر ناوياني .كردييةوة و بكاتةوة ليَ تؤَلةيان كة رةخسابوو بؤ دةرفةتةكةي

 مامؤستاكةي ناوي وةهةمووانة سةرووي لة جا .راثةرِن دنةداوة خةَلكيان ئةمانة طوتي و

 بةالي دةيطوت و دةكرد ئامؤذطاري خةَلكي بةردةوام ئةو ضونكة .نووسيبوو طوندي

 ئةفسةرةكان .مامؤستاش نة و دادطا بردة خةَلكةكةيان نة ديارة .مةضن ئاغادا مةخيانةكةي

 بة و خويَن شةآلَلي ئاوا و كردن نةرمرت زطيان لة ثشتيان دان ليَ ئةوةندةيان و هاتن

 كردن ريزيان ديوارةكان بةر لة دواييش و طيَرِان ئاوايياندا بة زجنريةوة و كؤت بة و َلبةسرتاويقؤ

 .كردن طوللةبارانيان و
 :قسةكامنانةوة نيَو ديَتة ئةويش يةدةطة، سةربازي دراطؤبريترؤفيم،

 وزةي و هيَز نةيدةتواني كابرا ئةودةم كة بووم بةهيَز و تاقةت و تني بة بَليَي تا ثياويَكي من ـ

 ليَ بريم جوان ئةوةي ثاش ...تيَثةرِيوة بةسةردا ساَليَكي دة ئةوة ئيَستا .راطريَ بؤخؤي خؤي

 لة .تيَكؤشام دلَ و طيان بة .شؤرِشةكةوة نيَو ضوومة و هةستام بكةم، ض دةبيَ زانيم و كردةوة

 وامشان هةر و يندةربكة ليَكي ئاغا لةطةلَ هاتووة كاتي ئةجمارة جا دةي :طومت خؤمدا دَلي

 شؤرِشةكة تازة ...طوندةكةمشاندا لة هةر و خؤمان طوندةكةي ئاغاي نةبيَ هةر كرد،

 .نةكردةوة راكردن و خؤشاردنةوة لة بريي نةترسا، هيض .زاني ئازا بة خؤي ئاغا .ةآلييسابووه
 :ثرسيي دةكردين، سةيري و راوةستابوو ثليكانةكان لةسةر داطرت، كؤشكةكةي بة خؤمان كة
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 دةويَ؟ ضيتان جواميَرينة، ها ـ
 زةوي، بةَليَ، ئيَمةين، دةبيَ نيوةطيان زةوييةكان سةر لة ئةوةي ضونكة دةويَ، زةوميان ـ

 .شار برِؤيتة و بكةيةوة كؤ سيثاَلت باشرتة
 .منة هيي زةوييةكةي ئاخر بؤ؟ باشة برِؤم؟ ـ
 .ئيَمةية هيي زار و زةوي ئيَستا .نيية تؤ زةويي .نيية ئيرت ـ

 .هةية قانووني مةملةكةت كةرينة، :طوتني ثيَي
 نني، "مةملةكةت قانووني" قانوونانة ئةو .دةسرِينةوة ثيَ قوومناني ئيَمة قانوونة ئةو ـ

 .داناون بؤخؤيانيان و دايانناون ئاغاكان ئةوانة .ن"ئاغاكان قانووني"
 وةعةرزي ذن دوو .كرد كةخةَلكة لة تةقةي .دانابوو خؤي كن لة تاثرِيَكي .برد بؤ هرووذممان

 و ثيَدادا خؤمان و ضووين بؤضي زياتر بطرة نةكشاوة، كةس .بوو مين ذن يةكيَكيان .كةوتن
 سبةيينَ بؤ .كرد خزمةتيمان و بةربووين تيَي تيَآل و دار بة و حةوشةكة رامانكيَشاية

 .شاردةوة خؤمان لةويَدا و جةنطةَلةكة كردة روومان هةموو .بوون ثةيدا تؤث سةروسةكيت
 بةسةر ئاداري طوندةكة ئيرت بوون، بيَدةنط كة و هات طرمةيان هةر تؤث رةبةق حةفتةيةكي

 و داين طةمارؤيان ئينجا .ببوو كاول و سووتابوو سةرانسةر .نةمابوو ثادارييةوة
 .بووم تاقةتثرِووكيَن كاري بةندخيانةي لة رةبةق ساَلي ثيَنج .طرت هةموومانيان

 .بطريَتةوة ئيَرةش لةوانةية بطةيةنن، مبةئاكا شؤرِشةكةيان بتوانن خةَلك ارووسي لة و بيَت ـ
 .بذيني ئاسوودةيي بة ذيامناندا لة رؤذيَك ثيَنج ضوار بتوانني ئيَمةش لةوانةية وابيَ، و بيَت
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 و ثيَية ضةكيان .لةطةَلة سةربازةكانيشيان ئاخر .ئاكام دةطةنة و سةردةكةون هةر ئةوان ـ
 .كةندووة ئاخري ترِي ئيمثراتؤريش .رووخاندووة حكوومةتيشيان

 .هةَلثةسيَردريَن ئيمثراتؤرةكان ئةوةي هؤي دةبيَتة جةنط واية جاري ـ
 هاوين .طةرمة هةوا .دانيشتوون ضيضكان لةسةر ئاطرةكة دةوري لة وا هةر بةندييةكان

 بة هةست كةمرت دادةنشني، ئاطر لةبةر كة .نابيَتةوة ئاطرةكة لة دَليان بةآلم .داهاتووة

 .بدا ليَ دَليَكي وةك زيندووة، ئاطر .دةكةن تةنيايي
 بة ديَ؟ دةست لة ضيي دةكريَ؟ ثيَ ضيي تةنيَ بةتاقي دؤبرؤجا، لة ئيَمة ماَلةكةي لة ماراندا ـ

 خوام ئةماني بة و هيَشت بةجيَم طةمنةشامييةوة و ئارد لويَضيَ سةروثيَضكةو منداَلي ضوار

 .بيَ كض بوو ليَ حةزم .كض يان بوو كورِ نازامن .بوو رِيَطاوة بة يَنجةميشث منداَلي .ئةسثاردن
 .ذيابيَ ئةطةر هةَلبةت ...كورِن ديكةم سيانةكةي ئاخر
 مابيَ، هيَشتا ئةطةر ــ مارادان بةراسيت هةر نازانيَ كة .ناداتةوة ئيشرتاتيَ وةآلمي كةس

 لةو دؤبرؤجا، لة ــ نةضووبيَ تيَدا كةيةوةمنداَلة ضوار بة كراون لةويَ وا جةنطانةي لةو ئةطةر

 ديَ؟ دةست لة ضيي ديَية، كويَرة
 وةآلميَكي كةس نيية ضاوةرِيَ خؤشي ئيشرتاتيَ .نيية كةسوكارةكةي لة ئاطاي كةس هيض

 ئةو .طوتوويةتي بةرز دةنطي بة هاتووة ميَشكيدا بة خةياَلةي ئةو ئةوةندةية .بداتةوة

 بة خةياآلنة ئةو .دةيتويَننةوة و نةوةيَندةيكرِووس و دةخيؤن و ذندةيكرؤ ناخةوة لة خةياآلنةي

 .ديَن هةموواندا ميَشكي
 :هةَلدةداتيَ ديكة يةكي
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 خؤماندا الي ضياكاني بة وةبيشرتيتزا ضؤمي لة كةَلةكيَك بة لةخةومندا شةويَ دويَ ـ

 هؤرِي و شَلث لة مطويَ .تؤئانضيَ تةنطةآلنةكةي كيزن طةيشتبوومة .خواريَ ديَمة (متسنيَئا)

 و نةبةسرتابيَ ريَك و انجو و بيَت ئةطةر كةَلةك ئاخر .طرت توند خؤمم .دةبوو شةثؤالن
 باشرتين برِةويَنةوة، يةك لةبةر كةفضرِيَنةدا طيَذاوة لةو ثةردووةكاني و برتازيَن ليَك بةستةكاني

 باشة، دةي ...اضيدةرن زيندوويي بة تؤئانضيَ تةنطةآلنةكاني لة بي، دنياش كةَلةكةضيي

 دةست لة كةَلةكةكةم بةخورِة، ئةوةندة ئاوةكة .ئةويَ طةيشتوومةتة ئةوة خةومدا لة ئيَستا

 بة .راثةرِيم لةخةو كة بووم ثةلةقاذةدا لة .طيَذاوةكانةوة لة يةكيَك نيَو دةكةومة و دةردةضيَ

 ... ناخؤش رووداويَكي ...كة بيَ وا ماناي ....لةوانةية ضيية؟ خةوةم ئةو تةعبريي ئيَوة راي

 ... خيَزانةكةم بةسةر تالَ شتيَكي
 و طؤل و ديتووة دةشتاييم هةر .نةديتووة دةرياشم .نةديوة كويَستامن و كيَوثارة قةت من

 .دانوب
 :دةثرسم

 كويَستانة؟ ئيَوة الي نيكيتا كاك ئةي ـ
 كؤنةخانوويةكي .يَكةهةيوان و ذووريَك تةنيا ماَلةكةم .جةنطةَلة دةم و كويَستانة بةَليَ ـ

 .ثياترا لة .دةكةم كار داربرِين كارخانةي لة زستانان .ماوةتةوة بؤم مريات بة كة دارينة،
 طوندةكةي .دةطريَ ريَيةكان بةفر .ناكةويَ ذنةكةم بة ضاوم زستانان .كةَلةكةوامن هاوينانةش

 و طورط هةرضي انطم ضةند .بكةين ماَليش و ماَلة ناكريَ تةنانةت .طرديَكة سةر لة ئيَمة
 ثار ...دةرِؤن و دةطرن ريَية ملي دةكةن، بنيادةم بؤني كة و، ماآلن ثةجنةرةي بةر ديَنة ورضة
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 لة ذنةكةم .مرد كورِةكامن لة يةكيَك بوو، لةماَلي منداَلةكان لةطةلَ تةنيَ تاقي بة ذنةكةم كة

 بينيَذين؟ توانيومان ةيك دةزاني .داينا سةرماكة لةبةر عةمباريَ لة و وةرثيَضا طؤنييةكي

 و رامياَلي هات وةبةر شيت هةرضي الفاو و توانةوة بةفر ئةودةمةي .ثاكدا جةذني لة .بةهاريَ
 و كالة شاري لة ...خؤم ماَلةكةي بضمةوة توانيم ئةودةم .كردةوة كةم زةمحةتي و بردي

 ئيَمة الي .ئةدي .ناشتم ئينجا كرد لةبةري هةمووامن .كرِيبوو كورِةكةم بؤ تازةم جلوبةرطي

 عةمبار لة و سةريَ دةبةنة تةرمةكةي مبريَ، زستانيَ بة يةكيَك ئةطةر .ئاواية ذيان وةزعي

 بيبةن و بكةن دروست بؤ تابووتي بتوانن بةشكم داديَ، بةهار تا دةبن ضاوةرِيَ و دايدةنيَن

 كةس .بكا واخ بة تةوةكول دةبيَ هةر و نيية ضاري ،بكةويَ نةخؤش يةكيَك ئةطةر .بينيَذن

 .ناية دةست لة هيضي
 .دةبن بيَدةنط هةموو .دةبيَ كرِ و ئاطرةكة زيندووي طةمةي دةبرِيَتة ضاو ضيايي كابراي

 :رؤيشت خؤي قسةي لةسةر نيكيتا كاك
 بةجةرطانةي و ئازا بنيادةمة ئةو ئيَمة ياني دي، كةَلةكةوانةكاني و من حاَلةشةوة، بةو ـ

 و خرِ بة دالرفة بة الفاوي لةطةلَ و دادةنيَني دةستمان بةري لةسةر طيامنان جاريَ هةموو
 .كةوتووين قةدةر و ضارةنووس ثيَش كة دةكريَني سةير خةَلكيَك وةك خواريَ، دةرِؤينة شيواندا
 .دةذيَينةوة و دةمرين هةناسةيةكماندا هةر لةطةلَ كة خةَلكيَكني ئيَمة دةويَ راستيتان ئةطةر
 ئيَمةش لة ذيانيان دةذين، دارستانةكاندا نيَو لة ياني ئيَمةوةن، سةرووي لة ئةوانةي بةآلم

 و كون لة هةموو بذين، تيَيدا نيية كؤليتيَكيش و كوخ تةنانةت داماوانة ئةو .تاَلرتة
 داربرِينيشدا لة خؤ .بربِن زياتر داري بضن دةبيَ بيَ، سةخترت سةرماكة ضةند .كاذيَراندان
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 دووكةلَ بة ضاويشيان .بيبةسيتَ و بيَ سرِ القيان ثيَشدا لة ةيةلةوان .دةكةون لةكار زوو دةست

 و كوالنكة كردوون، دروست عةرزيان بن لة رةهؤآلنةي و كون ئةو ئاخر دةبيَ، كويَر
 كة جيَيةوة لةو ريَك ياني دةريَ، بضيَتة دةرطاوة لة دةبيَ دووكةَلةكة :نيية دووكةَلكيَشيان

 ديكةيان اليةكةي و دةبرذيَ اليةكيان دةخةون، ئاطرةكة دةم لة كة ...ذووريَ ديَتة سةرما

 دةخةون، .برِيون ليَ برِسيت شةكةتي ...بكةن تةنيشتاوتةنيشت بةردةوام دةبيَ دةيبةسيتَ،

 ئيرت كة .دةكةن بارةوبار بةردةوام دابيَ، شيشت لة مريشكيَكي وةك طرتووة، وا خوويان بةآلم

 و دةكةن قةآلندؤشكانيان لة ئيرت بوون، كويَر و طؤج و شةل كة نةما، كاريان تاقةتي و تني
 بَليَن و دانيشن شةقاميَك يان كؤآلن قوذبين لة ئةوةي بؤ نزيكةكان شارة لة يةكيَك دةيانبةنة

 داماوتر خؤي لة يةكي تووشي كة بنيادةم ديارة ..."بكةن ثيَ خيَريَكمان خوادا ريَي لة"

 خوا بكا، ماندوو خؤي ئةوةي بةبيَ كابرا دةبيين كة مبةآل ديَتةوة، ثيَيدا هةر بةزةيي دةبيَ،

 دةدا لةكةللةي نيية خؤي بةدةست ثياو ئيرت هةيةتي، دنياية خؤشيي هةرضي و داوة ثيَي

 ...بكاتةوة تيَك سةروطوياَلكيان و تيَآليةك بداتة دةست
 .هةية ريَكيسنوو نةدارييش و بةمشةينةتي كاكة .راثةرِيون خةَلك خؤرهةآلت لة كة نيية سةير

 لةطةلَ شني دووكةَليَكي نةرمة بايةكة، .ديَ تؤقي و تةق دةبيَ، خؤش و ديَ هةر كة ئاطرةكة

 .دةبا خؤي
 :دةَليَ ليَوةوة بن لة ئيشرتاتيَ

 :دةبرِدريَ ئيَمةش بة رؤذيَك ئاخري هةبيَ، دنيايةدا لةم دادثةروةرييةك ئةطةر ـ
 :دةَليَ كةَلةكةوان
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 و بكؤشيَ تيَ خؤي مايف بؤ دةبيَ بنيادةم .بةردةستت بيَتة خؤي هةَلناسيتَ قةت عةدالةت ـ
 كردووة، خةباتيان مافةكانيان دةستةبةركردني بؤ خؤرهةآلت خةَلكي .بكا خةبات

 ديَ كاتي تا بكةينةوة شتانة لةو بري جوان دةبيَ .بباريَ بةسةرياندا ئامسانةوة لة رانةوةستاون

 .ريَ و جيَ بة و بكةين سةنطوسووكي . ..خبةين ريَك جواني بة كاروبارةكان بتوانني ئةوةي بؤ
 .دةكةينةوة ليَ بريي .بةَليَ ـ

 .دةكةم ثياسة عةمبارةكان دةوري لة كةَلةكةوان نيكيتاي لةطةلَ واية جاري شةوانة
 .نةتاشيوة رديَين طرياوة، لةوةتةي .كوَلكنةية ئةمسةري كورتةباآلي كابرايةكي

 :مدةثرس ليَي سوعبةتةوة بة
 نيكيتا؟ كاك قةشة ببيتة دةتةويَ ئةوة ـ
 .ئيشةآل نا ـ
 بةرداوة؟ ريشتت هةوساري وا بؤضي ئةي ـ
 ...كردووة وايان ديكةش كةسي زؤر ـ

 و لرفة بة و روون الفاوي باسي دةكا، بؤ كويَستامن و ضيا باسي .دةويَ خؤش زؤر نيكيتام
 .مامزان و كةَلةكيَوي

 ويَنةي .سةيرين ثيَيان و دةبنةوة ورد ئيَمة لة .راو بؤ ضيا نةديَ ئاغا دةستةيةك واية جاري ـ

 لةو بةختةوةرن، ئةوانة بةخواي :دةَليَن دةبيَ ليَ طويَمان .دةطرن منداَلةكامنان و ذن و ماَلةكان

 خؤيان شاري لة ماَلويَران ئيَمةي وةك نةهاتون دةذين، خؤشةدا هةوا لةو دارستانانةدا،

 ئةو رؤَلة .دةتةقن خةريكن ساغن، و تؤكمة ئةوةندة دةكةي، ريانسةي كة ئيرت ."خبنكيَنن
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 بن لة شةيتانؤكة وةك هةموويان طوندي ئيَمةي خؤيةتي هةقي ضؤنن؟ ديتووة جةماعةتةت

 بَليَسةي خؤرهةآلت بةرةي لة كة ئيَستا .نةماوة زؤريشي ئةطةرضي .بثَليشيَنينةوة ثيَماندا

 جةنطة ئةو ئةوةندةية هةر .بووةتةوة نزيك قيبةتيانئا و ئاخر ئيرت داوة، ضةمخاغةي شؤرِش

 دروسيت رؤذة ئةو طةورة خواي ضيايانة، ئةو بكةوة، ليَ بريي بةس ...بيَ تةواو تووكليَكراوة

 ضياكانيان كة ليَرِةوارانةش ئةو تؤوي .كردووة دروست زةوييةي ئةم خؤي بةدةسيت كة كردوون

 ضياي زجنرية هةموو ئيَستا .دايضاندووة خؤي ةتيقودر دةسيت بة طةورة خواي هةر داثؤشيوة،

 كارخانةكاني .سييةوةيةئةيا و ثياترا طةوادي و قورمساغ كؤمةَليَك دةست بة كارثات

 هةموو .هةَلدةدةن و دةدا ليَيان باران دارةكان .ئةوانن ئي هةر دارتاشينيش و داربرِين

 ثياوانةي ئةو .ضياكانن و كويَستان يخاوةن كة ئاغايانةوة ئةو طريفاني دةضيَتة خوا بةرةكةتي

 و شةل ئةو مردنيان، لة بةر دةزانيَ خواش هةر و دةمرن و دةبن ئيفليج دةبرِنةوة، دارةكان
 دةثةرِيَنينةوة، خؤمان كةَلةكي بة دارةكان كة ئيَمةش .دةمرن برسان لة ضةندةيان ئيلفليجانة

 و، سةطة ذياني ذيامنان هةموومان هةر ،دةكةن كار داربرِينةوةدا كارخانةكاني لة ئةوانةي يان

 دروست بؤ تابووتيَكيان يَنابرِدر ثيَ تةختةيةكمان لةتة دةمرن، منداَلةكامنان وةختيَكيش

 ئيرت لةوانةية .خراثة زؤر ئةوة .ديت ماَلةوة بة خةومن شةويَ دويَ من ئيرت، ...بكةين

 ذنةكةم هةرنةبيَ ديسان ــ ةنطج ثيَش زؤر ـ مرد كورِةكةم كة .نةطةمةوة وابيَ ضارةنووسم

 لة منداَلةكامن مبريَ، ئةويش نةخواستة خواي ئةطةر بةآلم .هةبوو ديكة منداَلةكاني لة ئاطاي

 برسان لة طرتبوون، ليَ دةروذووري بةفر كة ماَلةدا لةو مردباية، ئةويش بيَت .دةمرن برسان

 .هاتووة بةسةر وايان كةس زؤر ئيَمة طوندةكةي لة ..دةمردن
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 .ماَليَ دةطةرِيَيةوة خؤت ئيشةآل زستانيَش تا .نيكينتا كاك هاوينة خؤ ئيَستا بةآلم ـ
 .لةوانةية ئةوبةر، بطةيةمنة خؤم شةرِطةدا نيَوةرِاسيت بة و بكةم قوتار خؤم توانيم ئةطةر ـ
 نا؟ يان دةكريَ بزاني ناكةيةوة تاقيي بؤضي بةراست هةر باشة ـ
 و دةمطرن ئةوبةر، بطةمة و بيَت ترساوم لةوةي بةس .بكةم وا اومد كةللةي لة جاران ضةند ـ

 ديارة .مبرم جاريَ ناكةم حةز .هةَلدةسيتَ جةنط لة بيَزم ئيرت من .شةرِطة دةمنيَرنةوة ديسان

 ثياوانةي ئةو هةبووني جةنط ثاش ئةوةندةية بكا، قوتار خؤي مةرط ضنطي لة ناتوانيَ كةس

 .ثيَويستة ؤرز بكةي، لةسةر حيسابيَكيان بكريَ
 ناكريَ، ثيَ طاَلتةي .ئةشقة سةرةتاي ئةوة تازة .بكريَن دةبيَ هةية كار زؤر جةنط ثاش

 تيَدةطةي؟
 .هةروةتر دةستيشي .بزرِكاوة و زةردهةَلطةرِاوة نيكيتا دةموضاوي

 بنيادةم ئةطةر ئاخ .روونن و سارد كويَستانان ئاوي .جوانن رادةبةدةر لة ضياكان ـ :دةَليَ

 ...ذيان بؤ هةبواية باشرتي كيشويَنيَ
 .دةكا ثشووسوار بنيادةم كة كيَشاوة، عةمبارةكاندا و دةشتةكة بةسةر باَلي ئازاردةر شتيَكي
 طوندةكةيان خةَلكي نيوةي ضونكة دةزانيَ، تةرتةرانيش زماني .دؤبرؤجاية خةَلكي ئشرتاتيَ

 .تةتةرن
 ...دؤبرؤجا
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 دوورتر زؤر زؤر ــ دوور دوور بؤ سةفةريَك ةزوويئار و تاسة دةكةمةوة، ثاتة كة شةيةو ئةو

 و ديكة جيَي ناسيين تاسةي .دةطةرِيَ دَلمدا بة ــ شارةزايامن دةستم لةثي وةك ناوضانةي لةو
 ...ببينم ديكةش دميةني و ديكة شيت ئةوةي ئارةزووي .ديكة خةَلكي

* 
* 
* 
 ئةو باسي .دةخويَندةوة بكةوتاية دةست ضيم قوتاخبانة، دةضوومة كة ساَلةدا ضةند لةو

 ئيَمة الي دميةني لة دميةنةكانيان وآلتانةي ئةو ناضن، خؤمان الي خةَلكي لة هيض خةَلكةي

 .جياوازن
 دي كورِيذطةيةكم ويَنةي كتيَبةدا لةو .نةبوو ئةستوور زؤر كةوت، دةست كتيَبيَكم جاريَكيان

 تةنيا بوو، قووتيش و رووت بطرة بوو، ثيَخواس خؤم وةك هةر نةك كة خؤمدا، تةمةني لة

 ثةرِيَكي ضةند و بوو بةدةستةوة ئةستووري و دريَذ داريَكي .بةستبوو نيَوقةدي لة تيتؤَليَكي

 :نووسرابوو ويَنةكة بن لة .ضةقاندبوو لوولةكةي و ثرِ و رةش قذة لة سةيروسةمةرةي
 OULALA   ثاشا ABOU ئابؤ،

 روخساري بؤضي نازامن بةآلم ضووةتةوة، بري لة زؤريشم و خويَندووةتةوة شتم زؤر ذيامندا لة

 الثةرِةكاني ...زةينمداماوةتةوة لة بةرد سةر نةخشي وةك ئاوا ئابؤ بيضمي ئوالال، سوَلتان

 لة .ئوالالية دوورطةي ثادشاي ئابؤ دةمزاني .هةَلَلووشي وشة بة وشة كتيَبؤكةيةكةم ئةو
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 دةرياكاني لة طوتي .طرت امؤستاكةمامنم بةرؤكي .كويَية دوورطةية ئةو بزامن دام كةللةي

 .سؤوا دوورطةكاني نزيك باشوورة،
 خةَلكةكةيان طةرمانةي دةريا ئةو .مةرجانييةكان دوورطة دةرياكاني ...جنووب دةرياكاني

 .دةدةن ثيَيان طيا و دار كة بذين شتانة بةو دةتوانن كة خةَلكيَك .دةطةرِيَن رووتي بة هةميشة
 دةرياكاني كؤنةي نةخشةيةكي و قوتاخبانة عةمباري طةياندة خؤمم خويَندندا ثشووي لة

 و دا مامؤستام ثيَشاني ضووم .تةكاندم .نيشتبوو ليَ زؤري خؤَليَكي و تؤز .دؤزييةوة باشوورم
 ئةوة .هةَلمواسي هةيوانةكة لة و ماَليَ هيَناوة نةخشةكةم .كرد قايلم .مبداتيَ ثارِامةوة ليَي

 و دادةنيشتم ئيَواريَ هةتا رؤذان .بوو منداَليم سةردةمي شادييةكاني طةورةترين لة يةكيَك
 ثةجنة بة دوورطةكامن بةيين .دةخويَندةوة دوورطةكامن ناوي و دةكرد نةخشةيةم ئةو سةيري

 .بكةم مةزةندة راستةقينةيان مةوداي دةدا هةوَلم و دةثيَوا
 هةستبزويَن ئةو وةك ناوةكةيان ةك شديكة دوورطةي كؤمةَليَك و دؤزييةوة ئؤالالشم دوورطةي

 ئةو بؤ خوليايي سةفةري خةياَلي بة و نةنا ليَك ضاوم بةياني تا شةوان ضةند ئاي .بوو

 .ضاوم نةضووة خةو و مامةوة بةخةبةر دوورطانة
 قةت بةراست هةر ئةريَ كة خؤم، لة ثرسيار كةومتة .كةوتن لةبةرضاوم لةناكاو دوايي

 رؤذيَك لةوانةية خةياَلمداية؟ دنياي لة كة بكةم دوورودريَذ وا سةفةريَكي من هةَلدةكةويَ

 ئةو .نةكةويَ ريَك بؤ وام سةفةري قةت بيَ باشرت وا لةوانةية .نةبيَ لةوانةشة و بضم بتوامن

 قةت باشرتة وا هةر خؤي، ضاوي ثيَش دةيانهيَنيَتة و دةكاتةوة ليَ برييان بنيادةم شتانةي

 .نةيةن وةدي
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 كارم ثةينخؤر بانيكا كةيبةقاَلية لة يان فريشتة فرؤشطاي يان باغخانةدة لة ئةودةمي

 برا و خوشك و باوكم و دايك لة بريم دةكةوت ريَك وا شةوان بةتايبةتي جاران زؤر دةكرد،

 بيَتاقةت بؤيان ضةندة دةكردنةوة ليَ بريم ثةذارةيةكةوة و خةم ض بة ئاي .دةكردةوة داماوةكامن

 ليَمي دايكم ماَليَ، بضمةوة توانيم ئاخري كة بةآلم دةهاتةوة، ليَ كينيسكيَ دَلم .دةبووم

 بريي تةنانةت .ديَنةوة هةمووان تا راوةستة طوتي نةداميَ نانيشي كةضي برسيمة؟ ي،ثرس

 ضوار سيَ ئةوةي بؤ براكةم و خوشك .بداتيَ ماماليطام لةتيَ هةسيتَ نةبيَ هةر نةكردةوة لةوة

 ضةندةيان و نووسان ثيَمةوة قورِنوو وةك ضؤن ،خبؤن ليَم كردبؤوة ؤمك دَلم خوييَن بة فَلسةي

 و هةَلماَلي خؤي رووي ضؤن خوشكةكةم ئاخرييةكةشي و طومت ثيَ ساردوسووك قسةي و جنيَو
 .نا ثارسةنطم لة ناخؤشيشي قسةي هةزار و نقوستان شةلةي طومت ثيَي

 بةآلم بيَتةوة، حةوشةمان يدارةكةيسث طةآلي خشةخشي لة طويَم ديسان، بوو ليَ حةز ضةندةم

 خؤي جيَي لة سثيدارةكة ئةطةر طةرِامةوة كاتيَ خؤ .خؤَلةميَش و ئاوردوو ببووة سثيدارةكة

 جاران جاري وةك شةماَلةوة شنةي بةدةم لكوثؤيةكاني و طةآل خشةخشي لةوانةية مابايةوة،

 .نةبواية بالويَن خؤش طويَضكةمدا لة
 ئةو دةبؤوة، كؤ دَلي لة دنيام ثةذارةي و خةم و دةبرِيم ليَ برِسيت ماندوويةتي و شةكةتي كة

 لةخؤم ئةودةم .دةئاآلن تيَم خةست رةشي مذيَكي وةك و دةهاتن بةسةردا خةياآلنةم و فكر

 بةجاريَك ورةم ناخؤشيانةوة، و دَلئيَشان ئةو دواي بكةومة و بيَت ئةطةر كة رادةخورِيم

 وةك ئيرت ديَ ليَ وام و رؤدةضم ثرت رؤذ بة رؤذ و ينَناميَ لةبةردا تينم و دةرِووخيَ

 وةبةر غريةمت و تني و رادةخورِيم لةخؤم .بذيم زةلكاواندا لة دةمرم تا وزة بيَ شةيتانؤكةيةكي
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 شويَن بة و هةَلدةدا توورِ خووسابيَ باران بةر لة كةثةنكيَكي وةك ثةذارةمم و خةم و دةنا خؤم

 بةالوة ئاماجنيَك هيض بة طةيشتنم ئيرت .دةطؤرِام تةواو .دةكرد رام طؤرانيدا و خؤشي و تيشك

 شاريَكي بضمة خةَلك و ذيان ناسيين و فيَربوون و كاركردن بؤ دةبوو ليَ حةزم .نةدةبوو مةحالَ

 :دةمطوت خؤمةوة لةبةر .طةورة
 ستمهة و دةكردةوة قسةيةم ئةو بةردةوام ."شاريَك وةها دةطةمة زوو يان درةنط باشة، دةي"

 .دةطةرِيَ طيامندا هةموو بة تني و هيَز وةك ورة و دةكاتةوة طةشة متمانةبةخؤييةكةم دةكرد
 ديكة رؤذيَكي ضةند:"دةمطوت مداؤخ دَلي لة .دةرِؤيشت دوور دوور تا و دةبزووت خةياَلم

 .راسيت بة بةَلكو خةيالَ، بة نةك ئةويش .دةطةرِيَم دنيا قورِنةي ضوار هةر و دةكةوم وةرِيَ
 رووناكي بةرةو دةبيَ كة بكةم دياري هةنطاوانةم ئةو يةك بة يةك ئةو با راوةستة جاريَ

 مانطيَكيش .دةمب ليَرة مانط شةش ـ :دةدا برِيارم و دادةنا نةخشةكة لةسةر ثةجنةم ."بياننيَم

 مووهة دةبيَ النيكةم ساآلن بيست دةمبة تا" .رادةكيَشم ليَ ثيَي لةويَ ريَكيش ساَليَكي .ليَرة

 .دةدا بَليَسةي سةرمدا لة ئاطريَك "ديتيبَ جؤراوجؤرم قةآلفةتي هةزار هةزاران و طةرِابيَم دنيا
 ئةستيَرةكانيش لة و دةسوون ئةستيَرةكان لة سةريان خةياَلم بَليَسةي .هةروةتر دَليشمدا لة

 .دادةثؤشي دنياي هةموو ئاطرين باَلي بة و تيَدةثةرِي
 وردة وردة دةضيَ لةوة هيَناوة؟ ذيَآل لة ضاوت ئاوا ثةردةية ئةو ةبةرل قةوماوة ليَ ضيت ئةوة ـ

 .بي شيَت
 .راستةقينة دنياي نيَو دةيهيَنامةوة قسةية بةو برام ئيؤني

 :دةداوة وةآلميم
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 ديَشيَ؟ زطت بؤ تؤ ضي؟ بةتؤ بةآلم .لةوانةية ـ
 .ضووي تيَك و خةرةفاوي دةتبينم كة ناخؤشة ثيَم وا هةر .هيض بؤ ـ
 .خبؤي من لة خةم نيية ثيَويست ـ
 .دةخؤم دةبيين ئةوةتا ـ

 :دةينةرِاند و نيَوامنانةوة دةهاتة دايكم
 .خؤيةتي كةيفي طةرِيَ ليَي .ئيؤن بيَنة ليَ وازي ـ

 :دةبؤوة ثةيدا ليَم ديسان بةآلم ديَنام ليَ وازي سةعاتيَك
 كيَية؟ زلة قوون دؤمة ئةو ـ
 .جيَيةكة ثادشاي ـ

 :دةكيَشيَ قاقا
 رووتة؟ قوون زةنطيية قولة ئةو ـ
 .زةيتوونني هةموو خةَلكةكةي وآلتيَكة هيي .زةيتوونييةكانة رةنط ثادشاي بةَليَ، بةَليَ ـ
 .تةواو هةر رؤَلة، بووي شيَت تةواو تؤ كورِة ـ
 تؤضي؟ بة بةخؤمةوةية ثيَوةنديي ئةوة .باشة ـ
 نيية؟ منةوة بة ثيَوةنديي ضؤن ـ
 .دةريَ ضاوت دةي ـ

 .ديَ شةثآلخةيةك خيةيشر
 .نةهارِم ثرووسك و ئيَسك با طيَرِ، و شةل مةدة من بة جنيَو ـ
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 هيَشتا .دةكرد قبوولَ شتيَكم هةموو ئؤالاليي ئابؤي خاتري لةبةر .دةطرت جةرطمدا بة دامن

 و بوون طةش طةش ضاوي .بكةم لةبري ئابؤ ناوي نةمتوانيوة .نةكردووة لةبري ئؤالالم ثادشاي
 هةنديَ دةكةن دةستياني لة كضان بازنانةي لةو طةورةتر ئاَلقةي بوون، طويَضكةيدا لة ئاَلقةي

 دريَذي داريَكي و، نةديتبوو سةيروسةمةرةم وا رةنطي ذيامندا لة دابوو، قذي لة ثةرِي

 ضةرمي وةك كة زطي ثيَسيت .بيَ هيَزةكةي و دةسةآلت نيشانةي ثيَدةضوو كة بوو بةدةستةوة

 .بوو رةش قةيتةران وةك و بوو ديار رةق و شةق وو،كشاب ليَك تةثلَ
 .بوون خوار و الواز القي

 ...ئؤالال ثادشا
 بة بكا ناضار سةربازةكاني لةوانةشة يان .خبوا بنيادةم طؤشيت لةوانةية ـ :دةكردةوة بريم

 ...بكةن ئةجنن ئةجنن بؤ بنيادةمةكةي خؤيان رمبةكاني
 كة ناميَينَ دَليدا لة ويَنةكةم نيَو رةشةي وةهةتي ئةو خؤشةويستيي ناكاو لة ئةودةم

 بكةن، بةتالَ ليَ ئاوةكةي طؤزةيةكي وةك دَلم بةَليَ، .زةيتوونيية رةنطي دةيطوت كتيَبةكةش

 دواتر تاويَك بةآلم .دةبيَتةوة بةتالَ و هةَلدةضؤرِيَ ليَ ئابؤي خؤشةويستييةكةي هةموو ئاوا

 و كؤيلة :نةبيَ بةوالوة كؤيلةيةك لة ئابؤ لةوانةية .نكةفيَ و زوآللَ ئاوة لةو دةبؤوة ثرِ ديسان
 وآلتيَك ثادشايةتيي دةتوانيَ ضؤن منداَلؤضكةيةك ئةطينا ... .ثريةسيحربازيَك داردةسيت

 بكا؟
* 
* 
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 :دةثرسيَ ليَم دريَيئان
 كاويَذيَكتة؟ ض خؤتةوة لةبةر ئةوة ـ
 .هيض ـ
 .دةرِاويَين خةودا لة تؤش ديارة كةوابوو ـ
 خؤم بةرز دةنطي بة و، بةتةنيَم كة دةضيَتةوة ملةبري واية جاري بةس .نيية وا ثيَم نا، ـ

 .دةدويَنم
 خويَندووةتةوة؟ كتيَبيشت بزامن، بَليَ ـ
 .هةنديَك بةَليَ، ـ
 بوون؟ خؤش ثيَت ـ
 .بوو خؤش ثيَ هةنديَكيامن ـ
 هةية، زاريَكي و زةوي باوكم .قورس مؤتةكةيةكي بووةتة من لة كتيَبخويَندنةوة دةزاني، ـ

 خؤم بةآلم .ذميَريار ببمة دةكا حةز .خبويَنم دةرز كردووة ناضار مين .زؤرة زؤر ناخنؤري بةآلم

 ذانةسةر دةكةم، كتيَب سةيري كة .بكةم جووتياري .وةميَنم طوندةكةمان لة دةكةم حةز

 بيَ؟ فيَر جؤراوجؤرة شتة هةمووة ئةو بنيادةم ثيَويستة ض .دةطرم
 :دةَليَم نةشكاندبيَ، دَليم ئةوةي بؤ هةر

 .نةية هيض بةكاري لةوانةشة ـ
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 زؤربةي .ليَداوة خةتي تازة .رةشة ضاوي قؤزة، طةجنيَكي .رةترةوطة من لة سالَ ضوار ئاندريَي

 و دةريَ دةضيَتة ذوورةكة لة ثةجنة سةر بة و خواريَ ديَتة تةختةكةي لة دةيبينم نيوةشةويَ جار
 فيَلَ بة ئامؤسي ئةوة دةكةويَ، دووقرِانييةكةم ئةودةم .خواريَ تةدةضيَ ثليكانةكان لة

 دةشيتَ لة ثيَكةوة جاران زؤر .بةتةنيَية ئيلؤنكاش .نايةتةوة بةياني تا و كؤشك ناردووةتة

 .دةدةن تاو ئةسث طوَلةبةرِؤذةكة كيََلطةي بةرةو كة ديتوومن
 يان طةنج ذنيَكي .دةكةن بذاري دؤمةكان كة كيََلطانةية ئةو تةنيشت لة كيََلطةية ئةو

 كة .دةوةنةكان بن رايدةكيَشيَتة و دةطريَ دةسيت و هةَلدةنيَ دؤمةكان ثيَطةيوي كضؤَلةيةكي

 خؤيشي و برِوا خؤي كةيفي بة ئاذةَلةكة دةطةرِيَ ليَي نادا، لينط ئةسثةكةي ئاوا ئيرت ديَتةوة

 .دةدا ليَ فيكة رازي و سةرخؤش
 :دةثرسيَ ليَم
 دةناسي؟ زامبيال بزامن، وةرة دا ـ
 .دةيناسم بةَليَ، ـ
 .عةمبارةكة بيَتة ئيَرة، بيَتة ئةمشةو داوة لةسةري طومت ثيَي ـ
 .دةنووم بةندييةكان الي لة دةضم ئةمشةو من كةواتة .بيَ با ـ
 .دةضم من نةرِؤي، دةتواني تؤ بؤ؟ ـ

 تةواو ئيَستا و بووة زؤر ركا لةويَش .طؤلةكان سةر ناردووةتة دؤمةكانيان .بووة تةواو بذار

 ماندوويةتي و هةَلطةرِاون رةش .هةوارطةكةيان دةطةرِيَنةوة دةستة دةستة دؤم ديسان و بووة

 .برِيون ليَ برِسيت
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 طوندةكة لة كة .طردةكةوةية داويَين بة طةوةكاني و ثيَض ثرِ و دريَذ و باريك كؤآلنة بة طوندةكة

 زؤر زؤر دةبيَ .طةمنةشامي كيََلطةكاني دواييش و كانبذويَنة و ضيمةن دةطةية دةكةوي وةدةر

 .طؤلةكان دةطةية تا برِؤي
 لة ئةستوور مل ئةستوور مل ئةسثي .بيَنم ماسي ناردووة مين عارةبانة بة ئاندريَي

 كردووة ئةَلمانييةكان لة داواي زارةكاني و زةوي ضاندني و كيآَلن بؤ ئاغا .كراون عارةبانةكة

 دةستبةسةرداطرتن، ناوي بة و طةرِاون ئاواييةكان هةموو ئةوانيش .يَننب بؤ باشي ضارةويي

 داواي ئاغا .خزمةتي هيَناوةتة هةموويان و داناوة خةَلك ئاذةَلي و ضارةوي لةسةر دةستيان

 .دةكةن دابني بؤي بيَ بةرديش بن لة بكا، ئةَلمانييةكان لة مريشكيش شريي
 .بدةنيَ لةطةلَ دةستيَكم يةكيَك نةمب، بةتةنيَ كة هاتوون لةطةَلم تاناسيَش و دؤدؤليكا
 ماسيطرةكان كن لة شةويَ .نيية ثةلةمان هيض .دةرِوا بةرةوثيَشةوة وردة وردة عارةبانة

 دةطةينةوة نيوةرِؤية بةرةبةري و ديَينةوة و دةكةين بار ماسييةكان بةياني كةرِةي و دةنووين

 .عةمبار
 .هااااا ئةي ـ

 .نيية ثةلةيةكمان خؤ دؤدؤليكا، مةكة ليَ ديَيان هةي
 .دةكةويَ ليَ خةويان نةخورِي تيَيان و بيَت ئةوانة برِؤن، ندتو نادةم دةنط بؤيةيان ـ

 .دةردةكةويَ جادةكةوة دةم لة ضاخ جةنطةَليَكي
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 بواي برييشدا بين لة .قةوما قورس شةرِيَكي هاتن، ئةَلمانييةكان كة ثار ميَرطةدا لةم ـ

 و بيَني كردين ناضاريان ئاغا ئةمري بة كويَخاكان بوو، تةواو شةرِةكة كة .وودةب تةقة لة طويَت
 .شاردبؤوة خؤيانيان كوذراوي ئةَلمانييةكان .رؤمانياييةكان ديارة بشارينةوة كوذراوةكان

 بوو؟ ضؤن جةنطةكة ـ
 ةوةميَشةآلنةك دةم لة سوارة ليوايةكي ئيَمة، سةربازةكاني .نةبوو خؤش زؤر سةيركردنةكةي ـ

 دةيتواني .بوخاريَست بطةيةنيَتة خؤي و بدؤزيَتةوة ريَيةك دةيةويست .دةكرد ثاشةكشيَي

 طارياوةلبؤ لة كة ئةَلمانييةكان تابووريَكي .نةكرد واي بةآلم بكا، قوتار طيَضةَلة لةو خؤي

 ونةبو ئامادة سوارةكان فةرماندةي .طرتن ليَ ثاشةكشيَي ريَي و ثةرِييةوة دانوب لة هاتبوو،
 و هةَلبةست سةنطةريان دةسبةجيَ ئةَلمانييةكان .بطؤرِيَ ريَيةكي هةنطاويَكيش تاقة

 بةسةري سةرةنيَزةيان سوارة .دا هيَرشي فةرماني فةرماندة .دابةسنت ليَ تريباريان و بيكةيسي

 دابةزن، توانيبوويان كة سواريَك ضةند .دان دةوريان ئةَلماني .دا ثةالماريان و كرد تفةنطانةوة

 .كوشت ئةَلمانييةكيان ضةند و كرد تةقةيان و بوون مات قوَلكةكاندا لة
 ثاش دةكرد، رووداوةكةيان سةيري و راوةستابوون دواوة لة كة ئةفسةرةكانيش و فةرماندة

 ....دا دةستةوة بة خؤيان دا، كوشت بة خؤرِايي و خت لة زؤريان خةَلكيَكي  ئةوةي

 ...كردن كةوَلمان ئةوةي ثاش ديارة .نا طلَ بن لة لةوالترةوة تؤزيَك ئةسثةكانيامنان

 .شةمامةبةند كالةي بكةنة ثياوةكاني بؤ داي ئاغا .عةمبار بردة كةوَلةكانيامنان
 هةتاو و كردوون رةشي باران خاضةكان .ئاوايية طؤرِستاني هيَندةي سيَ طؤرِستانةكة

 .كردوون شةقارشةقاري و هةَليربينطاندوون
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 .دةبوون بؤطةن بوون خةريك ديكة كةالكي و ئةسثةكان و بنيادةم بةَليَ، ـ
 .دةلةوةرِن ضرِةكة طيا و طذ لة خةريكن خاضةكاندا نيَو لة ئاوايي طةلةقازي
 :دةَليَ دؤدؤليكا

 .ئةوةتا .الكرميا دةطةينة خةريكني ـ
 بضيتة طاطؤَلكيَ بة دةبيَ كة كةثرن ريزيَك .طؤلةكان دةم لة ماسيطرةكانة، طوندي الكرميا

 .جؤريَك يةكةي هةر و خواروخيَض .كراون دروست هةرِةمةكي كة قةوزةطرتوو كةثري .ناويان
 ديَتة سةربانةوة و ميض كةليَين و كون و دةرطا لة دووكةلَ .نيية دووكةَلكيَشيان كام هيض

 ضؤنة دةشيتَ، باي لة بةتةوذمرتة و توندتر زؤر ئاوة دةم لةم ئيَرة باي خؤ سةيرة ثيَم .دةريَ

 لة لةويَ و ليَرة .بةتاَلن و وشك حةوشةي كةثرةكان دةوروبةري .نةيربدوون و َلينةطرتوونهة

 و مريشك و ماَلي تةيري دوو يةك لةويَ و ليَرة .ديارة ئةقاقيا دوو يةك هةنديَكيان شثيَ
 بةردةم لة .بوونة توولةك طرِويَ يالواز و رةقةَلة بةرازيَكي ضةند و دةكةن ضينة جووضك

 .هةَلخستووة خؤيان بةرِؤضكةكة لةبةر نيوةرِووت ضَلكين شرِي وبةرطجل منداَلي ،كةثرةكان
 .دةكةن ثيَ طةمةي و بةدةستةوةية سةراوييةكيان كوولةكة و كامة هةر

 و زةردةَلة دةستة و دةكا ئاخيَزيَك شرِ دؤشةطيَكي لةتة لةسةر منداَلةكان لة يةكيَك
 .دةنيَ دةمييةوة بة و هةَلدةطريَ يةكةسةراوي كوولةكة و دةكا دريَذ رةقةَلةكةي

 :دةَليَ سرتة بة تاناسيَ
 شيلةي نؤبةتيَ .بوون نؤبةتيَ تووشي هةموو بةستةزمانانة منداَلة ئةو .المةزةب تاي تا، ـ

 .مشتوون طياني
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 ثيس ئاوةيَكي .دةدةين ئاو بريةكة لة بارطينةكان و رادةوةستني تؤزيَك بضووكدا مةيدانيَكي لة

 :دةَليَ ثارِانةوةوة بة و ثيَشيَ ديَتة الرةالر بة ثريةذنيَك .زالَ و زبلَ لة ثرِة بريةكة بن .ناخؤشة و
 و تني .هةَليَنجم ئاو ناتوامن من .بكةن ثرِ منيش طؤزةيةي ئةو خوا خاتري بة رؤَلةكامن، ـ

 .نيية وةم تاقةتي
 :دةثرسم ليَي دةطةرِيَتةوة كة .دةكةين ثرِ بؤ طؤزةكةي

 داثرية؟ كويَن لة ئاوايي يخةَلك ئةي ـ
 .دوورينةوة قاميش بردووةتة هةموويانيان ئاغا ثياواني .قؤثييةكةن لة ـ

 بربِدريَتةوة هاوينيَدا نيَوةرِاسيت لة دةبيَ قاميشةكة ...قاميشةَليَن و طؤلة دةكا برِ ضاو هةتا

 .هةَلدةدةنةوة و نةوةدةب شني ديسان بةهيَزةكانيان رةطة .دةبيَتةوة وشك تا دابنريَ تاو لةبةر و
 .دةدوورنةوة قاميشةكان ديكةش جاريَكي ثاييزانة

 هةتا كة دةكةين رووتةكة خةَلكة سةيري .رادةطرين طؤلةكة تةنيشت لة عارةبانةكة

 هةر ...دةكةن قايقةكانيان و لؤتكة سواري دةدوورنةوة، قاميش و ئاوةكةدان لة نيَوقةديان

 .ليتةن و قورِ نوقمي قايقةكان .وشكايي بةرةو ندةنيَ ثيَوة ثاَلي بوو، ثرِ قايقيَك
 وشك تاوةكة لةبةر ئةوةية بؤ دادةنيَن يةكيان لةسةر و باقة دةكةنة قاميشةكان وشكاني لة

 و خؤي جيَيةكةي دةيهيَننةوة و طؤلةكة ونيَ رادةكيَشنةوة قايقةكة ديسان دوايي .ببنةوة
 و قايق ئةوةندةش و كةسن سةدان .يشقام دوورينةوةي و برِين بة دةكةنةوة دةست ديسان

 ...ديَنن ليَ خويَين و دةدةن رووتةكانيانةوة لةشة بة كة تةثؤ و مةطةز و ميَش مليؤنان
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 لة كة حةسرييَك لةتة بة بةرةوخواريان ثشتويَند لة ذنان .دةكةن كار قووت و رووت هةمووان

 .داثؤشيوة ضنيويانة، سيَسوو
 ينةوة؟بكة ئةسثةكان :دةيثرسي دؤدؤليكا

 .بيانكةوة ـ
 بةدووكةلَ ئاطريَكي .بنووين لةسةري و راخيةين شةويَ بؤ دةطةرِيَني قاميشيَكدا كؤَلة شويَن بة

 .دةركةين تةثؤ و ميَشوولة ئةوةي بؤ دةكةينةوة
 كؤيان بةياني بةرةبةري سبةي .داخستووة تؤرِةكانيان ماسيطرةكان :هةَلدةداتيَ تاناسيَ

 .دةكةنةوة
 كويَن؟ لة ئيَستا ئةي ـ
 .ئةوةتان ـ
 :دةكا درووةكان قاميش الي بؤ ئاماذة ثةجنة بة
 .دةطرن ماسي بةيانييش كةرِةي و دةدروونةوة قاميش رؤذ بة ـ

 .دةخؤين ئيَوارة ناني كانالكرميايية لةطةلَ طؤلةكة ليَواري لةسةر
 ناخؤن؟ ماسي ماسي؟ ئةي ـ
 نيية ئةوةمان مايف .دةيانطرين سبة ئيَمة .نيية ئيَمة هيي ماسيي .نيية بؤمان نا ـ

 .بدةين ليَ دةستيشيان
 بؤ؟ باشة ـ
 .نيية ئيَمة هيي شتيَك هيض ليَرة .بدةين شتيَك هيض لة دةست نيية هةقمان ـ
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 لة .نيية ئةوان هيي طةمنةكة بةآلم دةضيَنن طةمن و دادةضييَنَ تؤو جووتيار بيَ؟ سةير ثيَم دةبيَ

 دةيدوورنةوة و دةضيَنن طةمنةشامي .ناكةويَ دةست نانيَكت لةتة جووتيارةكاندا ماَلة هةموو

 ئاغا طاميَشي و مانطا ...ناخؤن ماماليطايةك خؤيان زطي تيَر جاريَكيش بؤ قةت بةآلم

 نؤئيَل شةوي بةآلم دةكةن، بةرازةواني ...ضيية شري تامي نازانيَ رؤحيشيان بةآلم دةلةوةرِيَنن،

 ضيي ثاك جيَذني ...بكةن ثيَشكةشي و ئاغا ةيضيَشتخان بةرنة مازةثشتكةي ناضارن

 جووضكة ثاييزانيش و مريشك جووضكي هاوينان دةكةن ثيَشكةشي هةيانة، هيَلكةمريشكي

 ...قةَلةوةكان مراويية
 نيية بؤيان بةآلم دةكةنةوة كؤ رشتووة، ئارةقةيان و كردوون لةسةر كاريان رةزانةي ئةو تريَي

 .دةدةن ليَ دةمبيَنيان دةبن، تةواو تا ضونكة ةوة،زاريان خبةنة تريَيةك طلة تاقة
 دارية؟ دراوة دةمي لة دةمبيَنت تؤش ـ
 ...كةسوكارةكةمان وهةموو براكامن و خوشك و بامب و دايك و منيش دةمي لة ـ

 :دةَليَ ماسيطرة
 يفما ببوبني، بيَزار خؤمان ذياني لة ئةطةر :كةينانبي هةية بؤمان شتة هةنديَ حاَلةشةوة بةو ـ

 .هةَلواسني داريَكييةوة بة خؤمان يان خبنكيَنني خؤمان ئاغادا طؤلةكةي لة هةية ئةوةمان
 بين ئاغا طياي بة هةية بؤمان بوو خؤش ثيَمان ئةطةر يان بكوذين ئةسثيَكامنان دةتوانني

 بةس ئةوةندةمان .بكةين بؤ شينيان و بطرين مردووةكامنان بؤ هةية بؤمشان .خبوريَنني ثيَمان

 دؤدؤليكا؟ يةني
 :دةَليَ دؤدؤليكا
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 .ليَقةوماو ئيَمةي داماو، ئيَمةي ـ
 كة خؤمانة خةتاي واية ثيَم .بيخؤين و بطرين بؤقيش هةية بؤمان بيَ ليَ حةزمان ئةطةر ـ

 .نيية بؤق لة حةزمان
 وردورد، ماسيي .عةمبار بةرةو دةطةرِيَينةوة ماسييةوة لة ثرِ عارةبانةي بة بةياني سبةي بؤ

 لة خؤشةكان ئاآل قزل و درشتةكان ماسية .ةبند بنيادةميَك ثةجنةي هيَندةي ةره كة

 .فرؤشنت بؤ تؤرنؤ و سيَئا زميين دةياننيَرنة و دةكةن بار ديكة عارةبانةكاني
 دةَليَي طةمنةجارِ .دةكا ثيَ كةرويَشكةيان با .دةطا خةريكة و هةستاوة طةمن .تةمووزة مانطي

 و دةبيَ ئاوا ،دووكةآلوي و نارجني و تار ئيَواران، خؤري .نيَتةوةدةش بةردةوام و دةريايةكة
 و مؤر ئينجا و خؤَلةميَشي دوايي بزرِكاو رةنط ثيَشدا لة .هةَلديَ طؤلَ و طورج بةيانيان
 .ثرِشنطدار و روون ئاخري

 طرِةكةي دةنطة خوارةوةرِا ذوورةكةي لة .دةزرِيَ ضاومان لة خةو .طةرمة عةمبارةكان شةواني

 .سةمةرةية ميَردة و ذن لةو ئةي .ديَ ذنةكةي زوآلَلةكةي قاقا و ئامؤس
 مَلكي ةتةهاتوو ترانسيلظانييةوة قورِنةيةكي لة ئامؤس كة تيَثةرِيوة، كاتةدا ئةو بةسةر زؤر

 .ضيَشتخانةدا لة دوايي كرد، كار بة دةسيت طةورِةكاندا لة ثيَشدا لة .طرتووة قؤناغي و ئاغا
 لة هيَشتا ئامؤس هيَنا، خؤي لةطةلَ بوخاريَستةوة لة هةنطارييايي ئيلؤنكاي ئاغا كة

 بة ميَردي نا بةالوة تاوةي و مةجنةلَ دوايي بوو، ضيَشليَنةر ماوةيةك كضة .بوو ضيَشتخانة

 بنيَشتةخؤشكةي كرديانة و ثيَكةنني زةماوةندة بةو هةر ماوةيةك خوا خةَلكي .كرد ئامؤس

 .طاَلتةوطةث بؤ زاريان سةر
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 .عةمبارةكان سةر نيَردرانة زةماوةند ثاش ذنةكةي و امؤسئ
 لة قاوةكةي ديَ ئاغا كارة، خةريكي و راكةرِاكيَيت طةورِةكاندا لة ئامؤس كة بةيانيان هةموو

 .دةخواتةوة ئيلؤنكا كن
* 
* 
* 
 

 مبيَننةوة؟ دةشيتَ لة شةويَك بووة نةسيبتان بة قةت
 و بةخةبةرة شةوانة دةشت ثيَضةوانةوة، بة كةويَ؟دة ليَ خةوي شةوانة درةخت طوتوويةتي كيَ

 هةر لةسةر .دةذي جؤشوخرؤشةوة بةوثةرِي و طياية السكة هةر .ذيانيَك ض ئةويش دةذي،

 و طذ نيَو لة ئيَواريَ تا رؤذ بة ميَرووانةي و طيانلةبةر ئةو .دةجووَليَ طيانلةبةريَك طةآلَلةيةك
 .دةشارنةوة نخؤيا زةويدا قةَلشتةكاني و كةليَن و طيا
 دةكةويَ؟ ليَ خةوي شةوانة دةشت طوتوويةتي، كيَ

 جةستة بة خاكي رةنط دريَذي مارميَلكةي .شةوة بة دةشت راستةقينةي ذياني

 يان وَلةبةرِؤذةط  قالؤريَ يان طةمن السكي هةرضي .دةخوشن طيادا و طذ نيَو بة ليضقةكةيانةوة

 هةناسة و دةكةنةوة زار دةكةن، ئامسان قووآليي سةيري و هةَلديَنن ضاو طةمنةشاميية

 لة شةو تازةيي و تةرِايي .دةطرن ئاميَز لة نياني و خؤشي و دةكةنةوة باوةش هةَلدةمذن،

 .ئةستيَرةكانةوةية فرميَسكي سؤنطةي
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 .بايةقؤشيَك وةك ماريَك، وةك بنيادةميَك، وةك ريَك .دةبيَتةوة زيندوو سروةش شةوانة
 .دةخوليَتةوة خؤيدا دةوري بة ضؤن كة بيبيين دةكريَ .ةوةدةبت زيندوو ئامسانيش شةو
 دةبيَتةوة رؤذ خةريكة كة ئيَستا .بوو باكوور الي لةوالوة ئةستيَرةورضة ئيَواريَ لة سةر

 .بؤلطاريا نشيَوةكاني و هةوراز ثرِ دةشتة لةسةر باشوورة، لةالي هؤوةتا،
 .زيندووة زةوييش شةوانة

 مبيَننةوة؟ كانييةك دةم لة كشةويَ هةَلكةوتووة بؤتان قةت
 نزيك ليَ ليَوي و بيَت .شادمانةية قوَلتةقوَلتةكةي .هةَلدةقوَليَ طةشرت و زيندووتر ئةو

 .دةدا طلَ تامي .هةية ديكةي تاميَكي دةزاني بكةيةوة،
 

 بنوون؟ دةشيتَ لة شةويَك كةوتووة ريَك بؤتان قةت
 كة رؤذ بة رةقة، عةرزةكة .دةنووم دةشيتَ لة و دةثيَضم خؤمةوة لة بةتانييةك يان كةثةنك

 طذوطياكة و دةبي دريَذ ضيمةنةكة لةسةر خةوتينَ بؤ شةويَ كة بةآلم رةقة، دةيشيَلي

 دةَليَي هةر .نةرمة ئاوريشم وةك زةوييةكةش دةكةي هةست دةبيَ، دريَذ بنتدا لة ملكةضانة

 .كراوة دروست روون هةوري ثةَلةي يان كوَلكة لة
 بنوون؟ دةشيتَ لة شةويَكي ةَلكةوتووةه بؤتان قةت
 دةزامن و دةبينم خةون .بةئاطام خةويشدا قووآليي لة و دةنووم دةشيتَ لة جاران زؤربةي من

 .دةبينم ثيَست بة .دةبينم هةر مانط تريفةي و ئةستيَرةكان كةضي ناوة، ليَك ضاوم .خةونة
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 طويَضكةشم .خةوتووم سووك هاوكات و خؤش ئاوا خؤشحاَلم .خةوتووم دةزامن و دةنووم بةَليَ،

 بة .دةبيَ ليَيان طويَم دةزامن و دةبيستم دةشيتَ قووآلنةي دةنطة ئةو حاَلة بةو و خةوتوون

 و نازرِيَنن خةوةكةم دةنطانة ئةو .دةبيستم جةستةم هةموو بة ثيَيةكامن، بة ثةجنةكامن،
 ثرت دةنووم، قووَلرتيش ضةندي و دةكةن قووَلرت و شريينرت خةوةكةم بطرة ناهيَنن، بةخةبةرم

 بة تةنيا نةمدةتواني كة .دةبينم باشرت ئةستيَرةكان و مانط .خةوتووم كة ليَية ئاطام

 و وةرديَنم تيَ ئاميَزي توندتر ئيَستا بطرم، ئاميَز لة باشرت شةوةكة ضاوةكاني يارمةتيي
 نهيَنيي و راز لة ثرِ سةمةرةي و سةير دةنطي .دةبيَ ليَ طويَ جوانرت دةشتةكةشم دةنطي

 .دةشتةكة
 نة بةتةنيَ طويَضكة و قسة ديَنة جؤراوجؤر زماني هةزاران بة انةشةو كة دةشيتَ، دةنطةكاني

 .بطا تيَ ليَيان نة و بيانبيسيتَ دةتوانيَ
* 
* 
* 

 .تةواو بووة   Pontecole جيَذني
 .ئةي لةو جيَذنة ثرِ هةرا و زةنازةنا و هةذانة

طوندةكاني دةوروبةر كة بنيَرنة  Chaloshari*كالؤشاري وةرطرت بؤ بةزمطيَرِان روخسةتيان لة ئاغا دؤم 
 .هةوارطةيان بؤ سيَ دةستةي كالؤشاري ريَك خست .مَلكي خؤي بوون

                                                           
*
 وشةي كالؤشاري لة بنةرِةتي. ئةو كةسة سويَند دةخوا كة ماوةيةكي دياريكراو متةقي ليَوة نةية و زماني نةطةرِيَ. تيثي سةماكةري نيشتماني كة يةكيَك دةكةنة سةرؤكي خؤيان  

 .كالؤشةوة هاتووة، بة واتاي دةمبيَن
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هةم دؤمةكان مَلكي ئاغان و هةميش ئةو طوندانةي . ديارة ئيجازةكةش زؤر بة سووك و سانايي جيَبةجيَ نةبوو
وايان دانا يةك لةسةر سيَي داهاتي دةستةكان بؤ ئاغا بيَ، يةك لةسةر سيَي بؤ . دةضوون لةويَ بةزم بطيَرِن

 .بؤليباشا و ئةوي ديكةشي دؤمةكان بةسةر خؤيانيدا بةش بكةن
 .ئةوان بة خؤرِايي بؤ كةس سةما ناكةن. ديارة دؤمةكانيش شتيَكيان هةر ثيَ دةبرِيَـ 

و، لةبةريان كرد و داريَكي دريَذيان بةدةستةوة طرت و ثارضةيةك و كورتي بربِينةوة، دؤم كام شرِة و كؤنةي هةيانبو
 .لةسةري بةست ضَلة طذنيذيانضةند 

الَلةي سةرؤكيان و كالؤسارييةكاني بة . رؤذي ثيَش جيَذن، ويَكرِا و بة هات و هةرا و قريوة ضوونة دةم دانووب
كرد و سويَنديان خوارد لةو حةفتةيةدا كة سةما  سويَندخواردن بة شاخي شةيتان ريَورِةمسي ثلةبةخشينيان جيَبةجيَ

كالؤسارييةكان جطة لةوة سويَنديان خوارد سةرؤكيان هةر . دةكةن، بةهيض شيَوةيةك يةك دةنطيشيان ليَوة نةية
لة كاتي . شتيَك بَليَ ملكةضي بن و ئةطةر ناضار بوو تيَيان هةَلبدا، ئةوا ليَي توورِة و دَلمةند نةبن

 .رازاندبوويانةوة طذنيذبةو دارة دريَذةوة دةطرت كة بة كؤنة و  دا دةستيانسويَندخواردنيَ
هةر كامة و ضةثكيَ طذنيذيان لة بةرثشتويَنيان بةست و ضةند ضَليَكيشيان لة كآلوةكةيان ثاشان، كالؤسارييةكان 

يَذنةي ثةجناييةدا، بيَت و دةَليَن لةم ج. سةير نيية. ضةقاند و، هةنديَكيشيان لة بن كراسةوة لةسةر طيانيان دانا
 .طذنيذت ثيَ نةبيَ، جنؤكة ديَن و ئةقَلت دةبةن

. مششيَريَكي داريين سووريان داية دةسيت. رديَن و مسيََليَكي ثان و بابرِيان بؤ سةرؤك دروست كرد
زي مؤريان لةسةر بةرهةَلبيَنةكةشةوة قايشيَكي ثانيان بؤ بةست كة نةقيزةيةكي ديَ. بةرهةَلبيَنةيةكيان بؤ بةست

خوخلولؤكةيةكي بضووكيان بة بن دةسيت كةرةدارينةكةوة نووساندبوو و دةزوويةكيان لة بن . ثيَوة هةَلواسيبوو
 .بةرهةَلبيَنةكةوة شاردبؤوة كة سةريَكي بة خوخلولؤكةكةوة بةسرتابوو و سةرةكةي ديكةي بة القيَكي الَلةوة

 .دؤميَك بة ظيؤلني و يةكيَكي دي بة طيتارةوة :كؤنة لؤتييش بة دةستةي خؤيانةوة كةوتبوونة ريَ
 .كالؤشاريييةكان بةرلةوةي وةرِيَ بكةون بةرةو طوندان، لة كؤشكدا بةزميَكي خؤشيان طيَرِا و سةمايان كرد

ئيفليج خانيشيان بة ظيلضةرةيةكةيةوة . ببوونئاغاكان لةسةر ثليكانانةوة لة كورسيية نةرمةكانياندا ختيَلَ 
 .كاران و جووتيار و ثاَلةي كؤشك لة حةوشةكة راوةستابووينمة و نؤكةرةكان و كريَئيَ. هيَنابوو

سيَ دةستة كالؤشارييةكة كيَربِكيَيةكي تونديان لة نيَودا بوو، ضونكة ئةو دةستةيةي سةماي باشرت كردباية، 
 .سكةيةكي يةك ليَئؤي زيو: خةآلتي لة ئاغا وةردةطرت

هةموو دةست دادةدةن و . كا ببنة ثردا الَلة ئاماذة بة كالؤشارييةكان دةلة دةموساتيَكي دياريكراوي سةماد
يةكيَك لة كالؤشارييةكان . الَلة ضاويَكيان ليَ دةكا بزانيَ ئاخؤ ريزةكانيان ريَكة يان نا. ثشتيان كؤم دةكةنةوة
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ثيَيةي سةري دةزووةكةي ثيَوة الَلة توورِة دةبيَ و دةضيَتة ثشتةسةري رادةوةسيتَ و ئةو . قووني دةرثةرِيوةتة دةريَ
دةيباتةوة نيَو نووساوة راسيت دةكاتةوة و نةقيزةكة هةَلدةستيَنيَتةوة و لةسةر ثشيت كالؤشارييةكةي دةضةقيَينَ و 

الَلة كة ريزبوونةكةي بةدَلة، وةك فةرماندةيةكي جةنطاوةر كة دةيةويَ هيَرش بكا، مششيَرةكةي . ريزةكة
بةآلم ريَك لةو دةمةدا كالؤشاريييةكي ديكة ريزةكة تيَك دةدا،  ة،يَ لة ثردةكة بثةرِيَتةورادةوةشيَينَ و ئامادة دةب

الَلة خيَرا بؤي دةضيَ و شووَلكيَكي لة تةثَلي سةري دةدا و ديسان . لة ريزةكة ديَتة دةريَديارة ئةوةيان سةري 
: رووداويَكي تر ريَي ليَ دةطريَخؤي ئامادة دةكا بة ثردةكةدا بثةرِيَتةوة و هيَرش بةريَ، كةضي ديسان 

الَلة بة . كالؤشارييةك كة لة نيَوةرِاسيت ريزةكة راوةستاوة، خؤي دةخا و ئاواش ثردةكة كونيَكي تيَ دةبيَ
. ئيرت ئيَستا ثردةكة تؤكمة بووة. مششيَرةيةكي ضةند دانةيةكي تيَ دةسرةويَينَ و ئاخري كيَشةكان ضارةسةر دةبن

بةآلم شةشةم كةسيان لة . ةكة و بةسةر شانوملي يةكةم و دووةم و ثيَنجةميشدا تيَدةثةرِيَالَلة دةضيَتة سةر ثرد
كالؤشارييةكان لة . سةروبن دةبيَ و دةكةويَتة نيَو خؤلَ و خاكةكةناكاو بةالدا ديَ و لة ئاكامدا الَلةي شةرِكةر 

 .ناكاو دةردةثةرِن
كالؤشاري خؤي . ةو دةمةدا ئاوازيَكي توند و كيَويانة ليَ دةدةنذةنيار كة ضاوةرِوانن و ضاويان بريسكةي ديَ ريَك ل

ئارةقة لة ئازاي . وةها ثيَ بة عةرزيدا دةدةن، ثيَيان نابيين. وةك شيَتان سةما دةكةن دةخةنة سةر دارةكانيان و
 .ئةنداميان دةضؤرِيَتةوة

 .ا تيَكةَلي يةكرت دةبنزةنطوَلةيان بة ئةذنؤ و كالةكانيانةوة هةَلواسيوة و زرينطةزرينط و سةم
لة ناكاو كالؤشارييةك لة نيَو سةماكةران ديَتة دةريَ . الَلة لة هةَلسوكةوتي شيَتانةي دا كةس دةسكي لة دوو ناكا

ئاخري دةيطريَتةوة و بة مششيَرةكةي خؤي . راكردوو ثرت هةَلدةكشيَ و الَلةش بةشويَنيدا. و لة داريَك دةضيَتة سةريَ
 .الَلةش بةدوويدا و سةماكة دةست ثيَ دةكاتةوة. راكردوو رادةكاتةوة خواريَ. وتيَضةخسيَكي باشي دةك

الَلة دةضيَتة ثيَشيَ و بؤ ئةوةي جةغزةكة هةراوتر بكاتةوة، بة مششيَرة سوورةكةي ثياوةكان دةكشيَنيَتةوة و 
تةنانةت باوكة . انيشئاغاك. خةَلكةكةش قاقا ثيَدةكةنن. نةقيزةدارةكةي لة تةشكوداويَين ذنةكان دةكوتيَ

 .ئيؤظكؤش خةريكة دةبووريَتةوة
 .كالؤشارييةكان حةفتةيةكي تةواو بة طوندةكاندا طةرِان

ئاخرين رؤذي ثاش جيَذنةكة، دواي خؤرئاوابوون، كالؤشارييةكان ديسان ضوونةوة ليَواري دانووب، هةر ئةو شويَنةي 
كاند و بةضؤمةكةياندا دا، مششيَر و دارةكةيان ش و لةويَرد كة بةر لة رؤيشنت ريَورِةمسي ثلةبةخشينيان جيَبةجيَ ك
سويَندةكةش بةتالَ بؤوة و سةردةمي الَلبوونيش . نةقيزة و رديَن و مسيََلة دروستكراوةكةشيان توورِ هةَلدا

 .بةسةرضوو
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 :دةَليَ. ئامؤس كةيفي بة ريَورِةمسي كالؤسي الي ئيَمة نةهاتووة
كام كورِ . كالؤس لة وآلتي ئيَمة لة ترانسيلظاني جوانرتين سةماية. لووسكةبازارِيةزؤرتان حةز لة ئؤين و  ـ ئيَوة

جوانرتين جلوبةرط لةبةر دةكةن، روخسار و سةروكاكؤَليان . ذيكةَلة و بة بةذن و باآل جوانة ديَنة ئةو سةماية
 .ببيين، ثيَت واية دةضنة سةر ذن

 .ـ جلوبةرطي ئةوانة جياوازة
، ضونكة جل نيية لةوانة وة ئةو جلوبةرطة ناشريينانةي دةم دانووبتان، لة توركان وةرطرتووةـ من ثيَم واية ئيَ

 .ناشريينرت
 .ـ لةوانةية

خوا . سةماي طوندةكاني الي ئيَمة ناوي هؤراية. كالؤس سةماي تايبةتي دؤمانة، كة هةر بؤخؤشيان دةيكةن
يَمن و قوولَ و مةندة وةك رووباريَكي مةند كة هةنديَكي ه. دةزانيَ سةماي هؤرا ضةندة نةجيبانة و جوانة

هةنديَكي ديكةشي توند و بةتةوذمة و بة ئاواز و مؤسيقاي طشت و . شكؤمةندانة بةنيَو دةشتيَكدا تيَدةثةرِيَ
 .تؤفاني دةكريَ

 .هؤرا دَلؤثيَكي شاديية لة دانووبي قورِاوي خةم و ناخؤشييةكاندا
* 
* 
* 

بةتةنيَ نةهاتووة داثريةي لةطةَليةتي، . زامبيال بضكؤل خؤي دةطةيةنيَتة عةمبار تاويَك ثاش تاريكداهاتين هةوا،
 .لة دةرةوة لة ثشت ديوارةكاني عةمبار لةسةر كؤطايةك كا خةوتووة مبةآل

كراسيَكي دةستضين . كةزييةكاني زؤر ورد و جوان هؤنراونةتةوة و بةسةر شانيدا بةربوونةتةوة ثشيت. ثيَخواسة
ديَتة نيَوةندي حةوشةكة و لة . وقةدي لة ئاَلقةي تةسكي تةنوورة ديَهاتييةكةيدا باريكرت ديارةنيَ. لةبةرداية

 .ثليكانةكان ديَتة سةريَ
 .بةتةنيَي بةجيَ هيَشتووم و تا بةيانييش نايةتةوة. ئاندريَي ليَرة نيية

 .لة ثليكانةكان ديَتة سةر لة تاريكاييةكةدا طويَم لة دةنطي ليَكخشاني قاضة رووتةكاني زامبيال دةبيَ كة
 .ثةجنةرةكان لةسةر ثشنت

. قورِطم وشك بووة و زمامن وةك تةآلشة داري ليَ هاتووة. روومةمت ئاطريان ليَ دةبيَتةوة. لةثي دةستم دةبرذيَنةوة
ي هةموو هةر دةَليَ. دةَليَي ئاطرم قووت داوة. طؤزةيةكم ئاو هةَلضؤرِاندووة هيَشتا زارم لةبةر وشكي دةزووريَتةوة
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ثيَم سةيرة كة تةختةي . ثيَم سةيرة ضؤنة جلةكامن ئاطر ناطرن. طيامن ئاطري طرتووة و ضيي نةماوة ببمة خؤَلةميَش
 .بين ذوورةكة ضؤنة بة ئاطري بةري ثيَم ناسووتيَ

سةيةك لة ددانةكاني دةبينم كة وةك بَليَ. قاقا ثيَدةكةنيَ. تارمايي زامبيال لة نيَو دةرطا نيوةكراوةكةدا دةبينم
 :بةسةرمدا دةنووشتيَتةوة و دةثرسيَ. تاريك و رووني ذووريَدا دةبريسكيَنةوة

 ـ ئةوة دةترسي ئاغا؟
 .يةكةم جارمة لة ذيامندا يةكيَك ثيَم دةَليَ ئاغا

 .مةحاَلة زمامن بطةرِيَ تازة ثيَ دةنيَمة ثازدة ساآلنةوة. وةآلمم داوةتةوة؟ ثيَم وا نيية
 يال؟ـ تةمةنةت ضةندة زامب

 .ـ ضواردة
 ـ بؤ لةطةلَ داثريةت هاتووي؟

 .ـ بؤ ئةوةي تةنيا نةمب
 .ـ خؤ من داوام ليَ نةكردبووي بيَي

 .ـ خؤم حةزم ليَ بوو بيَم
. ئةو بؤنةوم ثيَخؤشرتة. طياي تازة نا، طيايةكي ئاذةلَ بؤذؤي كردبيَ. لةشي بؤني طَلي ليَ ديَ و قذي بؤني طيا

بةو بايةدا تا ئةو ضيايانةي ثيَم واية دةيانناسم، . ةي داثؤشيوة و دوور دوور رؤيوةبؤني طيايةك، كة هةموو طردةك
 .كة لة دةشتةكاني بؤلطاريا و لةوبةري دانووبةوة  لة ضياكاني بةلكانةوة ديَ

رؤذي دريَذ، . سةعاتيَكي ديكة تاو هةَلديَ و ديسان خؤر دةردةكةويَتةوة .ازيوة، ثةجنةرةكان كالَ دةكاتةوةك
 .كة ئةقلَ نايربِيَندة دريَذ ئةوة

 ـ ديسان ديَيةوة زامبيال؟
 .هةر ريَك بكةويَ ديَمةوة. ـ ئةي ضؤن نايةمةوة

 ـ ثةشيماني لةوةي هاتووي؟
 :دةَليَ. ئيرت بةاليةوة ئاغا نةماوم

 ـ كةرة طيان، ضؤن ثةشيمان دةمب؟
دةضيَتة دةريَ و بةسةري ثةجنة لة . يَوةي باوكةرِؤ ثَلتؤك لةسةر لووت ضةندة ديَش. ثَلتؤكيَك لة لوومت دةدا

 .ثلكيانةكان دةضتة خواريَ
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ي بيَ رةط باآلبةرز و تيشكةَلة هةر دةَليَي قالؤري طوَلةبةرِؤذةيةك. لة ثةجنةرةكةوة داديَمةوة و بة ضاو بةرِيَي دةكةم
 .و ثنجة و لة دَلي شةوةكةدا دةطةرِيَ

 .ي هةَلديَ و تا دنيا دنياية هةر هةَلديَوةك ضؤن سبةيينَ هةَلديَ و دووسبة. تاو هةآلتووة
 .ئاندريَي ديسان بةتةنيَي بةجيَ هيَشتم بةآلم زامبيال نةهات. سبةي شةويش ضاوةرِيَي زامبيال بووم، بةآلم نةهات

 .دةضم لة دةشيتَ دةنووم. نيوةي شةويَ دةضمة دةريَ
 .ـ هةستة دارية، ئاغا هاتووةتة عةمبار و داوات دةكا

نةك . هةموو طياني دةلةرزيَ. ةي جاران روخساري سوورهةَلطةرِاوة، ئيَستا رةنطي بة رووةوة نييةئاغا كة زؤرب
. وةك ئةودةمةي كؤشكةكةي سووتابيَ، بطرة هيَندةي وةختيَك كة هةموو مَلكةكةي لة قورِطي بَليَسةي ئاطردا بيَ

ةكان هةموو رؤذيَ تاريكورِووني تةنانةت قاميشةآلني قؤثييةكانيشي كة ماسيطر. هةرهةموو زةويوزارةكاني
بدا بة دؤم بةياني دةيان عارةبانة ماسييان ليَ دةطرن بؤ ئةوةي طةورةكاني لة بازارِي شار بفرؤشيَ و وردةكانيشي 

خواردني من و ئاندريَش لةو رؤذةوة كة بووينةتة خزمةتكاري ئاغا . و كريَكار و خزمةتكارةكاني بيخؤن
 .ردةماسيانةيةضاوشووشةييةكةمان، هةر ئةو و

 :ليَم دةثرسيَ
 ـ تؤ قةت ضوويةتة بوخاريَست؟

 .ـ نةخيَر، قةت قةت
ئةم نامةية دةبةية ئةو . دةبيَ هةسيت بضيتة بوخاريَست. ـ تؤ دةتواني بةرِةي خؤت لة ئاويَ دةركيَشي

خاتوون، . سراوةدةيدةية دةسيت ئةو خامنةي ناوةكةي لةسةر ئةم دةفري نامةية نوو. ناونيشانةي لةسةري نووسراوة
 .ئاطات ليَ بيَ نامةكة بزر نةكةي. طاليسكةيةك دةطريَ و ديَتة ئيَرة، تؤش لةطةَلي ديَيةوة

 ـ كةي دةبيَ بكةومة ريَ؟
 .ـ هةر ئيَستا
 ـ بة ئةسث؟

 .هةتا طيؤرطيؤ بة قايق دةضي و لةويَ سواري شةمةندةفةر دةبي. ـ نا
 ـ كيَ دةمباتة طيؤرطيو؟

 .طةميةوانةكة ثياويَكي متمانةثيَكراوي خؤمة. يةك ضاوةرِيَتةدةم دانووب طةمي ـ لة
 .نامةكةم دةداتيَ و منيش لة بن كراسةكةمةوة لةسةر سينطمي توند دةكةم

 :ئاغا روودةكاتة ئاندريَ و دةَليَ
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 .جيَي طةمييةكة دةزاني؟ ئةسثةكةشي ديَنيتةوة عةمبار. ـ هةتا دانووب بةرِيَي بكة
 :ةكاريَك سةيري نيَو ضاوم د

 .بة سيَ رؤذ بضي و بيَيةوةـ دةبيَ 
 .ـ بةضاوان

ديارة ئةطةر حةزم ليَ بوو : "لة ثرِ بة ميَشكمدا ديَ." هةَلبةت ئةطةر رةخسا: "بةآلم لة دَلي خؤمدا دةَليَم
 ."بيَمةوة

 .سةرم لة دةآلواييةكةي سوورِ دةميَينَ. ئاغا ثيَنج لةييم بؤ خةرجي سةفةرةكة دةداتيَ
 ـ ئامادةي؟

 .ئامادةمـ 
ئاغا تاويَك لةطةَلمان ديَ و دوايي باي دةداتةوة بةرةو الي راست و جاريَكي ديكة . سوار دةبني و وةرِيَ دةكةوين

طةمنة طوَلثرِةكان كة ضاوةرِيَي درويَنةن، جؤ و جؤرِةشة و طةمنةشامي و : سةريَكي مالَ و سامانةكةي دةداتةوة
 .كيََلطةي ضرِي طوَلةبةرِؤذة

 .طوَلةبةرِؤذة لةوةش بةرزتر هةَلدةسيتَ. ييةكة بةهيَز بيَ، طةمنةكة دةطاتة بةر زطي ئةسثبيَت و زةو
نيوةرِوان ريَك روو لة ئامسان دةكا و ئيَوارانيش رووي لة . كة خؤر هةَلديَ، طوَلةبةرِؤذة روو لة خؤرهةآلت دةكةن

كيََلطةي طوَلةبةرِؤذةكة بة . ريَذ و كةسكنهةر قالؤرة و ضاويَكي خرِي زةردي هةية كة مذؤَلي د. الي زةردةثةرِة
... هةزاران هةزار ضاوةوة، هةر لة كةرِةي بةيانييةوة تا ئيَوارة ضاو دةبرِيَتة ضاوة خرِ و زةردةكاني خؤرةتاو

 .طوَلةبةرِؤذة، خؤيشي وةك هةتاو واية
 .كيََلطةي طةمن لةبةر دةم شنةباكة كةرويَشكة دةكا

 .ئةسث بة ضوارناَلة دةرِؤن
 .لة من درِدؤنطةاندريَي ئ

 .ـ باشة ئةوة ضؤنة ئةو ئيبليسة تؤي نارد؟ بؤ مين نةنارد؟ ئاخ ضةندةم حةز ليَ بوو دةوريَكي بوخاريَست ليَ بدةم
 ـ تا ئيَستا قةت ضووي؟

 .جاريَك لةطةلَ باوكم ضووبووم خوشكةكامن بنيَينة بةر خويَندن. جاريَكيش نا، دوو جار. ـ ئةي ضؤن
بة بزنةرِيَيةكدا كة بة . ميَشةيةك كةوتووةتة نيَوان ئيَمة و دانووبةوة. دانووب نزيكة. دادةطةرِيَني لة دةشتةكةوة

 .ضَلوكةكان وةدةموضاو و سةر و شامنان دةكةون. ميَشةكةدا كشاوة، تيَدةثةرِين
 .ئةسثةكان بة نةرمةغار دةرِؤن
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 .ي بةرةبةيان لةسةر دانووب دةشكيَتةوةرووناكاي. دانووب يان شةثؤلة ئاَلؤزةكاني هيَمن تيَدةثةرِيَ
 ...ئاوةكان، ميَشةآلنةكان، كيََلطةكان

. ثياويَك لة تةنيشت طةمييةكةوة راوةستاوة و سةبيلة دةكيَشيَ و دووكةَلةكةي بة لووتيدا ديَنيَتةوة دةريَ
لة طةرِانةوةدا . كاوترةلة من كةَلةطةترت بةآلم الوازتر و لةمنيش رةنطبزرِ. كورِيذطةيةكي لة تةنيشت راوةستاوة

 .اثيَدةضيَ سةولَ لةطةلَ باوكي ليَ بد
 .ـ سآلو مام ئؤثريكؤ

 .ويَناضيَ كابرايةكي زؤربَليَ بيَ. طةمييةوان لة بن ليَوانةوة ورتةورتيَكي ديَ
 .ـ ئةو ثياوة دةبةية طيؤرطيؤ

 .ـ سوار بة
 .ةمييةكة دةمبرةمشةي ئةسثةكةي دةدةميَ و سواري ط. ماآلوايي لة ئاندريَي دةكةم

 .لةخؤمة ثيَم تةرِ نةبن لةسةر تةختةكة ئاطام. ئاو لة بنةباني طةمييةكةدا دةبريسكيَتةوة
طةمييةوانة ريشنةكة بةبيَ ئةوةي سةبيلةكةي لة زاري بكاتةوة، رووبةرِووم دادةنيشيَ و سةولَ ليَ دةدا بؤ ئةوةي 

 .بةهيَزةوة سةولَ ليَ دةدا تا دةطةينة نيَوةرِاست ئاوةكةبةستيَن دوور خباتةوة و دواييش ضةند جاران طةمييةكة لة 
 .تةنيا دةبيَ سةولَ ليَ بدريَ و ثارسةنطي رابطرييَ. ئيَستا ئيرت كةوتووينة طةلَ لووزةوي ئاوةكة

 .لةسةرخؤ دةضيَتة ثيَش. طةمييةكة بةدةم ئاوةكةوة دةرِواتة ثيَش
رِ لة داري بي، بة لةرةلةري طةآل و قاوقيذي تةيروتوور بة بةستيَين ث. ئامساني بةرةبةيان بةذوور سةرمانةوةية

 .ثيَشوازي بةيانييةوة دةضيَ
 .لة نزيكةوة زةرديَكي ليمؤيية دانووب

 .ساردة، سارد و قورِاوي. دةستم لة ئاوةكة دةنيَم
 .ديََليَبة بةر ئاواييةكاندا دةرِوا و يةك بة يةك ميَشةآلنةكان جيَ . طةمييةكة هةروا بةرةو ثيَش دةكشيَ

 .دانووب دةرِوا
 .طةمييةكة دةرِوا

 .طةمييةوانة ريشنةكة بيَجووَلة دانيشتووةو  مذ لة سةبيلةكةي دةدا
 ـ ثيَت واية كةي دةطةيةنة طيؤرطيؤ مامة ئؤريكؤر؟

 .ـ الي عةسريَ
 و... و ميَشة و جةنطةَلةكانئاو : خؤر لة نيَوةندي ئامسانة و هةرضي هةية لة تيشكةكةيدا نوقمة
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 ...مةشئيَ
 

 كؤتايي
13/1/1929 

 
 


