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 ثيَشةكي
 

خويَنةري بةرِيَز زؤر كةس هةن ثيَش ئةوةى خبويَننةوة دةست بة رِةخنةطرتن دةكةن، بيَ ئةوةى 
هونةري وةرطيَرِان و زماني نووسةرو زماني وةرطيَرِ بيَت، هيََليَكي رِاست و  سةريان لة زمان و

ضةث بةسةر ئةو شاكارةدا دةهيَنن، كة نووسةري شاكارةكةو وةرطيَرِي شاكارةكة كاتيَكي 
زؤريان لة نووسني، يان وةرطيَرِانيدا بةسةر بردووة، ئةوةيش ئةو ثةندة كورديية ثرِ بة ثيَسيت 

ئةو كةسانةية كة دةَليَت: رِيَوى دةوى بة ترآ نةدةطةيشت دةيطوت ترشة. قسةو كردةوةى 
بؤية ئيَمة دريَذة بةكارةكاني خؤمان دةدةين تا بؤمان بلويَت هةموو شاكاريَكي شايستةى 
وةرطيَرِان دةهيَنينة سةر زماني شرييين كوردي، كة زماني دايك و باوك و باثريامنانةو بةشريي 

دةواريدا فيَري بووينةو بة شيَوةيةكي ئةكادمييانةيش لة رِووي رِيَزمان و و لةناو كؤمةَلى كور
رِيَنووس و طؤكردنةوة برةومان ثيَ داوةو لة هةموو نهيَنيةكاني شارةزا بووينةو ثيَى دةنووسني 

 و ثيَى بري دةكةينةوةو ثيَى وةردةطيَرِين و داهيَناني ثيَ تؤمار دةكةين.
ردةطيَرِين، ئةويش هةر لة منداَلييةوة، لة فيَرطة هاوكات ئةو زمانةى ليَوةى وة

خويَندوومانةو، بة ئةكادمييش شارةزاي نهيَنييةكاني بووينةو بة تيَكةَلبوونيش لة زؤر لة 
نهيَنييةكاني طةيشتووين و دةتوانني ثيَى بنووسني و وةربطيَرِين، ضونكة شارةزابوون لةو 

كة لة مةرجةكاني وةرطيَرِي سةركةوتوو، جطة زمانةى وةرطيَرِ ليَوةى وةردةطيَرِيَت يةكيَ
لةوةيش كة دةبيَت وةرطيَرِ باش ثةي بة نهيَيةكاني زماني خؤيشي بردبيَت تا وةرطيَرِيَكي 

 سةركةوتووى ليَ دةربضيَت.
لةوةرطيَرِانيشدا رِيَبازيَكمان هةية، لة شيَوازي هةموو نووسةرو شاعريان دةضيَت، كة شيعرو 

تار دةنووسن، ئةويش شيَوازي رِةخنة لةخؤطرتنة، ئةو شيَوازةيش ثاأل بة رِؤمان و ضريؤك و و
نووسةرو وةرطيَرِةوة دةنيَت رِةخنة لةو رِستةو وشةو زاراوانة بطريَت كة لةكاتي وةرطريِان، يان 
نووسيندا بةكاريان دةهيَنيَت، تا بؤي بكريَت بة دواي وشةو زاراوةى ديكةى طوجناوى بةرانبةر 

سيت ئةو وشةو زاراوةو رِستةيةدا دةطةرِيَت، كة لةطةلَ ئةو وشةو زاراوةو رِستةدا و ثرِ بة ثيَ
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يةك دةطرنةوة كة وةرياندةطيَرِيَت، نةوةك بةو شيَوةية نةبيَت كة نووسةري رِؤمانةكة، يان 
بابةتةكة مةبةستيةتي، ئةمةيش وا دةكات هةنديَك جار كاتيَك مبةويَت وشةو زاراوةى ناو 

تةواوةتي لةو وشةو زاراوةية بضيَت نووسةر بةكاري هيَناوةو تةنيا يةك وشةم بابةتةكة بة 
بةرانبةري هةبيَت و تةواو ليَى دَلنيا نةمب، بة رِةنطي سوور لةناو دوو كةوانةدا دةينووسم و 
دةطةرِيَم و بري دةكةمةوةو هةنديَك جار دةثرسم تا دةيدؤزمةوةو لة شويَين خؤي دةينوومسةوة، 

سوودة دةمب و باريَكي طراني سةر شامن سووكرت دةبيَت بةوةى وشةي بةرانبةر بةو ئةو كات ئا
 وشةيةم دؤزييةوة كة رِةسةنرتو جوانرتة بةكاربهيَنريَت.

ئةوى رِاستيش بيَت لةم رِؤذطارةدا كتيَبطةليَكي زؤر لة زماني ديكةوة وةردةطيَرِريَنة سةر 
ك لة كوردستانةوة، لةبةر دراوسيَيةتي زماني كوردي، بةتايبةتي لة دوو زماني زؤر نزي

كوردستان لةطةأل ئةو وآلتانةى بةو دوو زمانة دةدويَن، ئةويش عةرةبي و فارسيية، يان لةبةر 
هؤيةكي ديكةيش كة زؤربةى نووسةران و رِؤشنبريان و شاعريو ضريؤكنووسان و وةرطيَرِان، لة 

زمانة دةزانن،  تةنيا نةوةى نوآ نةوةى ضل و ثةجناو شةست و حةفتاو هةشتاكان، ئةو دوو 
نةبيَت، بؤية زؤرترين كتيَب ئيَستة لةو دوو زمانةوة وةردةطيَرِريَنة سةر زماني كوردي، 
هةيانة بةو دوو زمانة لة زمانطةلي ديكةوة وةرطيَرِراون بؤية كة وةردةطيَرِريَنة سةر زماني 

يَرِريَنة سةر زماني كوردي، كوردي دةبنة ئةوةى بةسةر سيَ زماندا تيَثةرِينب تا وةردةط
ئةمةيش وامان ليَ دةكات بَليَني باشرت واية ئةو كتيَبانة لةو زمانانةوة وةربطيَرِريَنة سةر 
زماني كوردي كة لة بنةرِةتدا ثيَي نووسراون، بؤ ئةمةيش ثيَويستمان بةوةية هةموو رِؤشنبريو 

يَرِن كة دةيزانن و سةرضاوةكان بةو نووسةرو وةرطيَرِةكان لةو زمانانةوة بابةت و كتيَب وةربط
زمانانة بن، نةك لة زمانيَكي ديكةوة وةرطيَرِرابنة سةر ئةو زمانانةو وةرطيَرِيش خؤي ماندوو 
بكات لة زماني دووةمةوة وةريبطيَرِيَت، ضونكة ئةو سةرضاوةى لة زمانة رِةسةنةكةوة 

  هةَلدةسةنطيَنريَت.وةرطيَرِرابيَت زؤرتر بة ضاوي ريَزةوة سةير دةكريَت و باشرت
ئةطةر هةنديَك لةو كتيَبانةيش خبويَنينةوةو لة رِستةو زاراوةكان ورد ببينةوة، ضةندان هةَلةو 
رِستةى ناجؤرو وشةو زاراوةطةل دةبينني بة ثيَضةوانةى مةبةسيت نووسةرةكانيان 
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ووى خؤي رِستةيةكي بةكارهيَنراون، يان وةرطيَرِ ليَيان تيَنةطةيشتووةو داويةتة بةري و بة ئارةز
 نووسيوة كة نووسةرى بةرهةمة رِةسةنةكة هةر بريي ليَ نةكردووةتةوة.

هاوكات زؤر شيت سةيرو سةمةرة لة بواري وةرطيَرِاندا رِووى داوةو لة زؤر شويَن و ناوةند باس 
دا دةكريَن و بوونةتة جيَى طاَلتةو شةرمةزاري بؤ هةنديَك لةو وةرطيَرِانةى لة هةردوو زمانةكة

   ناشارةزان و خؤيان داوةتة بةر ئةركيَك كةم كةس دةتوانيَت سةركةوتووانة رِايثةرِيَنيَت. 
لةطةأل ئةوةيشدا دةَليَني ئةى خويَنةري بةرِيَز ئةطةر خوانةخواستة ئةم وةرطيَرِانةت ثيَ باش 

طةر تؤ ئةو نيية سا دةي ثيَت دةَليَم بازووى خؤتي ليَ هةَلبكة )ئةوة عةرزو ئةوة طةز( دةى ئة
زمانة باشةت هةية بؤضي خؤت لةو رِووبارة قووَلة نادةيت و بيَ بةلةم و بيَ سةوأل ناثةرِيتةوة 

 بيَ ئةوةى كراسةكةت تةرِ نةبيَت!! 
                                     

 وةرطيَرِ                                       
 عةممان( ثايتةخيت ئوردن)                                    

                                      01/05/5101         
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 فرانكشتاين لة بةغداية

 ئةم رِؤمانة

 

هادي كؤنةفرؤش، كة كؤنةفرؤشيَكي دانيشتووي طةرِةكي )بةتاويني(ي ناوةرِاسيت بةغداية، 
ان كؤدةكاتةوة، ئةو ثامشاوةي تةرمي قوربانياني تةقينةوة تريؤريستييةك 5112زستاني 

دةكات، كة هةَلدةستيَتة سةر ثامشاوانة بة يةكدييةوة دةدرويَتةوةو مرؤظيَكي سةيرمان بؤ دروست 
 تؤَلة لةو تاوانكارانة دةسيَنيَتةوة كة بةشةكاني جةستةيان كوشتووة. ،ثيَ

كةنن و لةو هادي ئةو بةسةرهاتة بؤ كرِياراني ضاخيانةي عةزيز ميسري دةطيَرِيَتةوة، ثيَي ثيَدة
سروور  سةرتيثم رِاست نيية، هةرضي آلبرِوايةدان كة بةسةرهاتيَكي سةيرو سةرجنرِاكيَشة، بة

ئةوة بؤضوونيَكي جياي هةية، ضونكة  شويَن كةوتنةبةدواداضوون و مةجيد، بةرِيَوةبةري دةستةي 
 بة نهيَين رِاسثيَرراوة رِاوةدووي ئةو تاوانكارة سةيرة بنيَت.

اني بةغدا ضارةنووسي نة سةرجنرِاكيَشةدا لة شةقام و طةرِةكةكنااوةدوولةماوةي ئةو رِ
بةيةكدي دةبن و ضةندان طؤرِانكاري يةكالكةرةوة رِوودةدةن و هةر  وآلان تيَكةكارةكتةرةك

هةمووان بؤيان دةردةكةويَت، بة رِيَذةيةك لة رِيَذةكان، ئةم بوونةوةرة )فرانكشتاين(ة ثيَكدةهيَنن، 
مانةوةو طةشةسةندني ثيَ دةبةخشن، تا دةطةينة ئةو كؤتايية سةيرانةي كة كةس  يان فاكتةري

 ثيَشبينييان ناكات.
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)من داوات ليَ دةكةم ليَم مةبوورة. طويَم ليَ بطرة، هةستة ئةطةر دةتوانيت و ئةطةر دةتةويَت 
 ئةو كارةى بة دةسيت خؤت كردووتة تيَك بدة(

 فرانكنشتاين / مريي شيللى                                                       
 
 
 

)ثاشا فةرماني دا ثياوة ثريؤزةكة خبريَتة ناو ئاميَرة طوشيَنةرةكةوة تا طؤشتةكةى ثارضة 
ثارضة بوو و جةستةي هةثروون بة هةثروون بوو و طياني سثارد، فرِيَيان داية دةرةوةى شار، 

بووةوةو هةستاية سةر ثيَ، دووبارة طةرِايةوة  بةآلم يةسووعي خواوةند كؤي كردةوةو زيندوو
 شارةكة(.

 
 مةزن مار طؤرطيسى سةركةوتوولة: ضريؤكى شةهيدى 

 
 
 

ئةطةر بويَر نني لةم ئةركة ثريؤزةمدا يارمةتيم  ؛) ئيَوة كة ئيَستة طوآ لةم تؤمارانة دةطرن
 بدةن، بةالني كةمةوة، هةوأل بدةن، رِيَم ليَ مةطرن(

 بيَ ناو                                                     
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 رِاثؤرتي كؤتايي
 

 زؤر نهيَين
 

يةكةم: سةبارةت كاري )دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن( كة بة نيوةضَلى بة كارطيَرِي 
سظيلي هيَزةكاني ئيئتاليف نيَودةوَلةتييةوة لة عرياق ثةيوةستة، ليذنةى تايبةتي ليَكؤَلينةوة 

كايةتي ئيَمةو نويَنةراني هةردوو دةزطةى ئةمين و هةواَلطري عرياق و ضاوديَراني كة بة سةرؤ
 هةواَلطري سةربازي ئةمةريكي ثيَكهيَنراوة، طةيشتة ئةم ئاكامانةى خوارةوة:

 و لةذيَر طوشاري سياسي رِاستةوخؤي اليةني عرياقي كاري5112ى ئةيلوولي 52أ( لة 
ة نيوةضَلى رِاطريا بة مةبةسيت دةستثيَكردني دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن ب

ليَكؤَلينةوة، ليذنةكةمان بةرِيَوةبةري ئةو دةزطةية سةرتيث سروور حمةمةد مةجيدو هةردوو 
ياريدةدةرةكةى بانط كردو، لة رِيَطةى ئةوانةوة لة جؤرى ئةو كارة ئاطةداربوو، كة 

ةوة تا كاتي 5112ني لةسةرةتاي ثيَكهاتين دةستةآلتي ئيئتاليف سظيلي لة نيسا
ليَكؤَلينةوةكة ئةجنامي دةدا. دةركةوت كة دةزطةكة كاريَك دةكات ناكةويَتة ضوارضيَوةى 
ئةركي ئةوةوة كة تةنيا تايبةتة بةكاروباري نووسينطةيي لةمةرِ ئةرشيف كردني زانياري و 

سروور،  هةَلطرتن و ثاراستين دؤسيَ و بةَلطةنامةكان. رِاستةوخؤيش لةسةر دةسيت سةرتيث
طرووثيَكى جادووبازو فاَلطرةوةيان بة مووضةي بةرز لةسةر طةجنينةى عرياق نةك اليةني 
ئةمةريكى دامةزراندبوو. بةثيَى قسةى سةرتيث سروور بؤ ليذنةكةمان، كاري ئةوانة 
ثيَشبينيكردني ئةو رِووداوة ئةمنيية ترسناكانة بوو كة لة بةغدا و ناوضةطةلي ديكةى نزيك 

ويان دةدا. بؤ ليذنةكةيش رِوون نةبووةوة تا ض ئاستيَك ئةو ثيَشنبيين كردنانة بةغدا رِو
كاريطةرييان بةسةر ئةو ثيَشهاتة ئةمنيانةوة هةبووة، يان ئاية هيض سووديَكي ثرةكتيكييان 

 هةبووة، يان نا.
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ب( بؤ ليذنةكة دةركةوت كة ذمارةيةك لة دؤسيَ هةَلطرياوةكان لةناو دةزطةكة براونةتة 
رةوةو لة ئاكامي ئةوةيشةوة هةموو كارمةنداني دةزطةكة رِةوانةى كةيسطةلي ليَكؤَلينةوة دة

 لةمةرِ ئةم بابةتة كران.
ج( لةضوارضيَوةى ئةو كؤمثيووتةرانةى دةستةكة بةكاريان دةهيَنيَت، ثةردة لةسةر ضةند 

نة كراون لة هةنديَك بةَلطةنامةيةكي ويَنةطرياو الدرا كة بة ثؤسيت ئيليكرتؤني بؤ كةسيَك رِةوا
نامةدا بة ناوي )نووسةر = دانةر( ئاماذةى ثيَ كراوة، لة كاتي ليَكؤَلينةوةو ثشكنيندا توانرا 
ئةو كةسة بدؤزريَتةوةو، لةو شويَنةى ليَي نيشتةجيَ بوو دةستطري بكريَت كة ئؤتيَلي )فةنار(ة 

، يان برِوانامةيةكمان ليَ لة شةقامي )ئةبو نواس(. لةكاتي ليَكؤَلينةوةدا هيض بةَلطةنامة
 دةستطري نةكرد ثيَوةندي بة دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتنةوة هةبيَت.

د( دةقي ضريؤكيَك الى )نووسةر( دؤزرايةوة بة سوودوةرطرتن لةو زانيارييانة نووسراوة كة لة 
راوة. نزيكةى هةنديَك لة بةَلطةنامةكانى دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن ئاماذةيان ثيَ ك

دوو سةد الثةرِة دةبيَت و بةسةر حةظدة بةشدا دابةش كراوة. ثاش ثشكنيين دةقةكة لةاليةن 
ثسثؤراني سةر بة ليذنةكةمانةوة، رِايانسثارد كة ئةو دةقة هيض برِطةيةكي ياسا ثيَشيَل 

ةكةدا ناكات، بةآلم لةبةر هؤكاري ثيَشطريانة ليذنةى ثسثؤران رِايانسثارد دةست بةسةر دةق
بطرييَت، لةطةأل ئةوةى نووسةر بة نووسني بةَليَننامةيةك مؤر بكات بةر لةوةى ئازاد بكريَت 
كة بةهيض شيَوازيَك زانياري ناو ئةو ضريؤكة بآلوناكاتةوةو جاريَكي ديكةيش هةمان ضريؤك 

 دووبارة نانووسيَتةوة.
 دووةم: رِاسثاردةكان:

روور حمةمةد مةجيدو هةردوو ياريدةدةرةكةى، لة أ( ليذنةكة ئةوة رِادةسثيَريَت سةرتيث س
دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن بطويَزريَنةوةو، دةستةكة رِابسثيَرريَتةوة كارى تايبةت بة 
خؤي بكات كة ئةرشيف كردن و هةَلطرتين بةَلطةنامةكان بوو، لةطةأل لةسةركار البردني ئةو 

وة دامةزراون. لةطةأل  خودداري نواندن بةرانبةر بة كارمةندانةى بة ناوي جادووباز و فاَلطرتنة
بابةتي ئةو هةآلنةى كة دةستةى ناوبراو لة ساآلني رِابوردوودا كردووني و بةَلطةنامةكاني 

 تايبةت بةكارى دةستةكةيش هةَلبطرييَن.
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ب( ليذنةكة بؤي دةركةوت كة ئةو زانيارييانة رِاست نةبوون كة )نووسةر( لةبارةى ناسنامةى 
يةوة خستبوونية رِوو، بؤية ئةوة رِادةسثيَريَت كة سةرلةنوآ دةستطري بكريَتةوةو جاريَكي خؤ

ديكة ليَكؤَلينةوى لةطةأل بكريَت بؤ ئةوةى ناسنامةى رِاستةقينةى خؤي ئاشكرا بكات، لةطةأل 
بةدواداضوون و شويَن كةوتن و ئةو كةسانةوة هةية  هةر زانيارييةك ثيَوةندي بة كاري دةستةي

ة لةناو دةستةكةدا هاريكارييان لةطةأل دةكرد، لةطةأل هةَلسةنطاندني ئاسيت ئةو ك
 هةرِةشةيةى ئةم بابةتة بؤ ئاسايشي نةتةوةيي وآلت دةينويَنيَت.

 مؤر                                                                         
 سةرؤكي ليذنة                                                                     
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 يةكةمني ثارِ
 

 ئافرةتة شيَتةكة
 

(0) 
 
 

تةقينةوةكة ثاش دوو خولةك دواي بةرِيَ كةوتين ثاسة كةياكة رِووي دا كة )ئيليشوا(ي 
ثريةذن، دايكي دانيال سواري بوو. هةمووان لةناو ثاسةكةدا، بة ضاوى ترساوةوة، خيَرا ئاورِيان 

ديوي قةرةباَلغييةكةوة ضةرِة دووكةَليَكي رِةشي تاريكي تؤقيَنةريان بيين لة دايةوة، لةو 
ويَستطةى ئؤتؤمؤبيلةكان لة نزيك طؤرِةثاني )تةيةران( بةرةو ئامسان بةرز دةبووةوة. رِاكردني 
الوةكانيان بةرةو الى شويَين تةقينةوةكةو ثيَكداداني هةنديَك ئؤتؤمؤبيليان بيين كة خؤيان 

ناوةرِاسيت شةقامةكةدا دا، يان بة يةكدياندا دا، لةكاتيَكدا شوفيَرةكانيان  بة شؤستةى
تووشي شَلةذان و تؤقني هاتبوون، طويَيان لة دةنطةدةنطيَكي زؤري مرؤيي بوو تيَكةآلوى 

هاوارطةليَكي تيَكةآلوو هةراو هورياو هؤرنطةليَكي زؤري ئؤتؤمؤبيليان بةرطوآ  ؛يةكدي بوون
 كةوت.

وةك ضؤن هةموو ، ناوبراو ؛دةَليَن 7وسيَكاني ئيليشواى ثريةذن لة كووضةى ئافرةتة درا
بةيانيانيَكي يةكشةمموان رِاهاتبوو، طةرِةكى )بةتاويني(ى بةجىَ هيَشت، دةضوو لة كَليَسةى 
مارعؤديشؤ لة نزيك زانكؤي تةكنةلؤذى نويَذ بكات، بؤية تةقينةوةكة رِووي دا. ئةم ثريةذنة، 

ؤر لةو برِوايةدان، بة بةرةكةتي خؤي و ئةو كاتةى وآ لةنيَوياندا بيَت، وةك خةَلكيَكي ز
رِووداني شيت خراثيان ليَ دوور دةخاتةوة. بؤية ثيَدةضيَت لة رِووى لؤذيكةوة، ئةو رِووداوة رِوو 

 بدات كة بةياني ئةمرِؤ رِووي دا.
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وو وةك بَليَيت كةرِ ئيليشوا لةناو ئؤتؤمؤبيلة كةياكةدا دانيشتبوو، لةطةأل خؤيدا رِاماب
بووبيَت، يان هةر لةناو ئؤتؤمؤبيلةكة نةبووبيَت، طويَى لة تةقينةوة تؤقيَنةرةكة نةبوو كة لة 
ثشتةوةى لة دوورايي نزيكةى دوو سةد مةتر رِووي دا. بةو جةستة بضووكةيةوة خؤي لةسةر 

يض شتيَك كورسييةكةى تةنيشت ثةجنةرةكة طرمؤَلة كردبوو، سةيري دةكرد بيَ ئةوةى ه
ببينيَت، بريي لة ضيَذى تاَلى ناو زاري خؤي دةكردةوة، لةطةأل ئةو بارستايية تاريكييةى ضةند 

 رِؤذيَكة تةنطي بةسةري سينطي هةَلضنيوة.
رِةنطة ئةو تاَلييةى زاري لةكاتي نان خواردني ثاش نويَذكردنةكةى ناو كَليَسةى مارعؤديشؤ 

ةنطي كضةكان و منداَلةكانيان دةبيَت و تاريكايي سينطي نةميَنيَت. لة تةلةفؤنةوة طويَى لة د
كةميَك دةرِةويَتةوةو رِووناكييةك لة ضاوة بةَلخاوييةكانيدا دةبينيَت. وةك رِاهاتووة ئةب 
يؤشيا ضاوةرِوانة زةنطي مؤبايلةكةى ليَ بدات تا ذنةكة ئاطةدار بكاتةوة كة ماتيَلدا 

يَكي ديكة ضاوةرِوان بيَت، ثاش ئةوةى كاتي تةلةفؤن تةلةفؤني بؤ دةكات، يان رِةنطة كاتذميَر
كردنةكة تيَثةرِى و داوا لة ئةب بكات بة خؤي تةلةفؤن بؤ ذمارةكةى ماتيَلدا بكات. 
بةردةوام هةموو رٍِِؤذاني يةكشةمموانيَك ئةمة دووبارة دةبيَتةوة، بة اليةني كةمةوة دوو ساأل 

ي رِيَكوثيَك نةبوو، بة هؤي تةلةفؤني نؤرماَلى دةبيَت، ضونكة ثيَشرت تةلةفؤن كردني كضةكان
كَليَسةكةوة بوو، بةآلم، لةوةتاي ئةمةريكاييةكان بة مووشةك بطؤرِةكةى )عةلوية(يان 
بؤردومان كردو، ثاشان هاتنة ناو بةغداوةو، ثيَوةندي تةلةفؤني بؤ ضةندان مانطى دوورودريَذ 

ابوون لة ساغ و سةالمةتي ثريةذنةكة  ثضرِاو، شارةكة بوو بة شويَنى ثةتاي مةرط، دَلني
هةفتانة بوو بة كاريَكي زؤر ثيَويست. سةرةتا، ثاش ضةند مانطيَكي دذوار، ثيَوةنديية 
تةلةفؤنييةكة بة هؤي ئةو تةلةفؤني )سورةيا(وة دةكرا، كة رِيَكخراويَكي مرؤيي ذاثؤني بة 

ياى ئاسووري بوو، ثاشان كَليَسةى مار عؤديشؤو ضاوديَرة الوةكةي بةخشيبوو كة ئةب يؤش
كاتيَك تؤرِةكاني مؤبايل هاتنة كايةوة، ئةب يؤشيا مؤبايليَكي كرِى و بة هؤيةوة تةلةفؤنيان 
دةكرد. ثاش كؤتايي هاتين نويَذكردنةكة خةَلكةكة رِيزيان دةبةست تا طويَيان لة دةنطي كورِو 

. زؤر جاريش كةسانيَكي كضةكانيان بيَت كة بةسةرانسةري جيهاندا ثةرت و بآلوبووبوونةوة
خةَلكي كووضةكاني )طةراجي ئةمانة(، كة كَليَسةكة كةتووةتة ناوةرِاستييةوة، لة 
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كريستياناني ئايينزاكاني ديكةو موسوَلمانان دةهاتن، بؤ ئةوةى بة خؤرِايي تةلةفؤن بؤ 
خزمةكانيان بكةن لة دةرةوةى وآلت. دواتر لةطةأل بآلوبوونةوةى مؤبايل و ثاش ئةوةى 

طوشارى سةر ئةب يؤشيا سووك بووةوة، تةنيا ئيليشواى  خةَلكيَكي زؤر مؤبايليان كرِى،
 ثريةذن نةبيَت كة تةنيا رِؤذاني يةكشةممة تةلةفؤني دةكرد.

ئيليشوا دايكي دانيال مؤبايلة نؤكيا بضووكةكة بة دةستة رِةقةكةى وةردةطريَت، كة 
ةنطي ناسراوي كضةكاني دةبيسيَت و لةناكاو دةمارةكاني دةركةوتوون، بة طويَوةى دةنيَت و د

تاريكايي دةرِةويَتةوةو، طياني ئاسوودة دةبيَت و، دواي نيوةرِؤ دةطةرِيَتةوة طؤرِةثاني 
)تةيةران( و هةموو شتيَك دةبينيَت ئاسايني وةك ضؤن بةياني بةجيَى هيَشتوون. شؤستةكان 

راون و طويَزراونةتةوة. مردووةكان بؤ ثاك و خاويَن و ئةو ئؤتؤمؤبيالنةى سووتابوون رِاكيَش
ثزيشكي دادوةرى و بريندارةكان بؤ نةخؤشخانةى كندي طويَزراونةتةوة. ليَرةو لةوآ هةنديَك 
شووشةى شكاو، دارتيَليَكى بة دووكةأل رِةشبوو، ضاَليَكي بضووك، يان طةورة لةناو قريي 

سةر ضاوييةوة نايانبينيَت، يان  شةقامةكةو ضةند شتيَكي ديكة دةبينريَن، كة بة هؤي بةَلخي
 ئاطةى ليَيان نيية.

بةآلم نويَذةكة تةواو بوو. كاتذميَريَكي ديكة دواكةوت. لة هؤَلي بؤنةكاني ثاشكؤي 
كَليَسةكةوة دانيشت، ثاش ئةوةى ئافرةتةكان ئةو قاثي خواردنانةيان لةسةر ميَزةكان رِيز كرد، 

ضووة ثيَشةوةو لةطةأل هةموويان ناني خوارد بؤ كة رِاهاتبوون لةطةأل خؤيانيان دةهيَنان، 
ئةوةى خؤي سةرقاأل بكات. ئةب يؤشيا دوايةمني هةوَلى بيَ هوودي دا بؤ ئةوةى ثيَوةندي بة 
ماتيَلداوة بكات، بةآلم مؤبايلةكةى لة دةرةوةى بازنة بوو، زؤر ثيَدةضيَت ماتيَلدا مؤبايلةكةى 

يَكي ملبؤرن لة ئوسرتاليا كة ليَي نيشتةجيَية، بزركردبيَت، يان لة شةقام، يان لة بازارِ
دزرابيَت. رِةنطة هةَلةيةكي كردبيَت و ذمارةى مؤبايلي ئةب يؤشياى لة تيَنووسيَك تؤمار 
نةكردبيَت، يان هةر ثاساويَكي ديكة. ئةو باش لة ثرسةكة تيَناطات، بةآلم، لةطةأل ئةوةيشدا، 

دةكؤشا دَلنياي بكاتةوة، ثاش ئةوةى هةمووان هةر لةطةأل دايكي )دانيال(دا قسةى دةكردو 
دةستيان بة رِؤيشتنة دةرةوة كرد لة كَليَسةكة نادر شةمووني )شةماس(ي بةساَلداضوو 
دةسثيَشخةري كرد بة ئؤتؤمؤبيلة فؤَلطا كؤنةكةى بيطةيةنيَتة ماَلةوة، بةآلم وآ هيض 
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ى تةلةفؤن بكات. هةسيت بة بيَ ئةوة قسةيةكي نةكرد. ئةوة دووةمني هةفتةية تيَدةثةرِيَت
سؤزيَكي زؤرى طويَن طرتن لة دةنطة ناسراوةكان نةدةكرد. رِةنطة رِاهاتن بيَت، يان شتيَكي 

قسة لةبارةى )دانيال(ةوة بكات. كةس  كة بة هؤي هةردوو كضةكةيةوة ؛زؤر طرنطرت بيَت
بةر لة بيست ساأل لة دَلسؤزانة طويَي ليَ ناطريَت كاتيَك قسة لةبارةى كورِةكةيةوة دةكات كة 

دةسيت داوة، تةنيا هةردوو كضةكةي و ثياوضاكي شةهيد مارطؤرطيس نةبيَت، كة وآ بة 
ثياوضاكي خؤي دادةنيَت و دروودى بؤ دةخويَنيَت، دةكريَت )نابؤ(ى ثشيلة ثريةكةيشي خبريَتة 

ردتر بوونةتةوة ثاأل كة تووكةكةى وةريوةو زؤر دةخةويَت. تةنانةت ئافرةتاني ناو كَليَسةكة، سا
كاتيَك لةبةردةمياندا باسي كورِةكةى دةكات كة لة جةنطدا لةدةسيت داوة. ثريةذنةكة هيض 
شتيَكي نويَى نيية، هةمان قسة دووبارة دةكاتةوة، هةروةها ثريةذنة دراوسيَكانيشي بةو 

بيَت،  شيَوةية. هةنديَكيان شيَوةي )دانيال(يان لةبري نةماوة ئةطةرضي دةيناسن، هةرضؤنيَك
ئةو تةنيا كةسيَك نيية مردبيَت و بة يادوةريياندا طوزةري كردبيَت، ئةو يادوةرييةيان كة 
لةماوةى ضةندان ساَلى دوورو دريَذدا بة مردووان سيخناخ بووة. ساأل لة دواي ساأل ئيليشواي 

ة ثريةذن اليةنطراني ثيَشوو لةدةست دةدات بةو دَلنيابوونة سةيرةوة كة كورِةكةى هيَشت
زيدنووة، ئةطةرضى لة طؤرِستاني كَليَسةى رِؤذهةآلت طؤرِي هةيةو دارةتةرميَكي بةتاَلى 

 تيَداية.
لة تةلةفؤنةوة، ضاوةرِوانى  ضي ديكة ئةم ئةفسانةي خؤي الى كةس باس نةدةكرد، تةنيا

. دةنطي ماتيَلدا، يان هيََلداى دةكرد، ئةوان طويَ لة قسةكاني ثريةذن دةطرن ضةندةيش سةيربن
هةردوو كضةكة لةوة دةطةن كة دايكيان بريةوةرييةكاني كورِة كؤض كردووةكةى بؤ ئةوة 
بةكاردةهيَنيَت، تةنيا لةبةر ئةوةى دريَذة بة ذيان بدات نةك هيضي ديكة. ثيَويست ناكات 

 ئةوة بؤ ثريةذنةكة شي بكريَتةوة، دةبيَت طويَي ليَ بطرييَت.
( 7لة فؤَلطاكةي دةيطةيةنيَتة دةروازةى كووضةي )نادر شةمووني ثرية شةماس بة ئؤتؤمؤبي

لة )بةتاويني(، ضةند هةنطاويَكةو دةطاتة ماَلى خؤيان. شويَنةكة هيَور بوو، ماوةيةكي زؤرة 
ئاهةنطي مةرط كؤتايي هاتووة. بةآلم هيَشتة شويَنةوارةكةى دةبينريَت. رِةنطة طةورةترين 

ي دابيَت. شةماسة بةساَلداضووةكة دَلى طوشرابوو. تةقينةوة بيَت تا ئيَستة لة ناوضةكةدا رِوو
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هيض قسةيةكى لةطةأل دايكي )دانيال(دا نةكرد كاتيَك ئؤتؤمؤبيلةكةى لة تةنيشت 
ئةستوونيَكي كارةبادا رِاطرت. ضةند ثةَلة خويَن و قذي تةثؤَلكةى سةري بةقةد ئةستوونةكةوة 

لة ضرِة سثييةكةيةوة دوور بوون، بؤية بيين، ثامشاوة مرؤييةكان ضةند بستيَك لة لووت و مسيَ
 هةنديَك ترسي ليَ نيشت.

دايكي دانيال دابةزى  و بةبيَ دةنطي بة دةست ماَلئاوايي ليَ كرد. ضووة ناو كووضةكةوة كة 
هيَور بوو. طويَى لة ترثةى هةنطاوة لةسةرخؤكاني بوو بةسةر زيخ و زبَلةكانى ناو كووضةكةدا 

ةآلميَكي ئامادة كردبوو كاتيَك دةرطةى دةكردةوةو )نابؤ( سةري دةيهاويشت. لة دَلى خؤيدا و
 بؤ بةرز دةكردةوةو وةك بَليَيت ليَي بثرسيَت: ها؟ ضى رِووى داوة؟

لةوةيش طرنطرت، طلةييةكي بؤ مارطؤرطيسى ثياوضاك و فريادرِةسةكةى ئامادةكردبوو، 
ثيَ دةطات،  هةواَليَكي خؤشى ؛وئةوةبوو شةوى رِابوردوو بةَليَين يةكيَك لةو سيَ شتة ثيَدابو

 شكةجنةكاني كؤتايي ديَن.ي ئاسوودة دةبيَت، يان ئازارو ئةيان طيان
 
 

(5) 
 

بة ثيَضةوانةى زؤر كةسةوة دايكي سةليم رِةنط سثي دراوسيَى ئيليشواي ثريةذن تةواو برِواي 
ويَ برِوات و لة بةوة هةية كة ئةم ئافرةتة ثريؤزةو دةسيت خواوةند بةسةر شانيةوةية بؤ هةر ك

هةر كوآ بطريسيَتةوة، دةشتوانيَت ضةندين رِووداو بة بةَلطة بهيَنيَتةوة ئةو برِوا ثيَ بوونةى 
دووثات بكةنةوة. ويَرِاي ئةوةى هةنديَك جار بة هؤي رِووداويَكةوة كة جيَى برِوابووني لةق 

رِيَزى ليَ دةطريَت و دةكات رِةخنة لة ثريةذنةكة دةطريَت، كةضي خيَرا ثاشطةز دةبيَتةوةو 
بةثريؤزى دةزانيَت. جيَطةيةكي بؤ دادةخات لة تيلمة ثةرِؤ ضنراوة، دوو سةريين ثةمووي لة 
الي رِاست و ضةثةوة بؤ دادةنيَت و بة دةسيت خؤي ضاى بؤ تيَ دةكات كاتيَك لةطةأل هةنديَك 

 ئافرةتطةلي كووضةدا لة سيَبةرى خانووة كؤنةكةيدا دادةنيشن.



 15 

دةرِؤيي بكات و بة ئاشكرا لةبةردةم ثريةذنةكةدا بَليَت لةميَذ بوو ئةم طةرِةكة رِةنطة زيَ
دةرِووخاو خواوةند ذيَرةو ذوورى دةكرد ئةطةر هةنديَك لة دانيشتووانة ثريؤزةكاني نةبووايةن 

 لةوانةيش دايكي دانيال.
اش نيوةرِواني بةآلم ئةم برِوا قووَلة لةو دووكةَلة دةضيَت كة دايكي سةليم رِةنط سثي ث

ضةنةبازييةكانيان لة نةرطيلةكةيةوة بة بايدا دةدات و، ضرِ دةبيَتةوةو دةسوورِيَتةوةو بة ضةرِة 
دووكةَلةكةى ضةند شيَوةيةكي شةثؤلدار دروست دةكات بةر لةوةى خيَرا بَلند ببيَتةوةو لةناو 

ناو ئةم ماَلة كؤنةى هةواي حةوشةكةدا برِةويَتةوة. ليَرةدا لةسيَبةري ئةم حةوشة بضووكةى 
دايكي سةليمدا لةدايك دةبيَت و دةمريَت و بةردةمي دةرطة بةجىَ ناهيََليَت و ناضيَتة ناو 

 كووضةكةوة.
لة دةرةوة زؤر كةس لةو برِوايةدان كة ئةم ثريةذنة ئافرةتيَكة تووشي خَلةفاوي و بريضوونةوة 

كات و لةبريي ناميَنيَت، هةنديَك هاتووة، بةَلطةيش ئةوةية كة زوو زوو ناوي ثياو لةبري دة
لةوانة ئةو كةسانةن ماوةى نيو سةدةية دةيانناسيَت، هةنديَك جار بة واق ورِماوييةوة 

 سةيريان دةكات، وةك بَليَيت ثياوطةليَك بن لةناكاو لة طةرِةكةكة دةركةوتنب.
بيَ هوودة  دايكي سةليم رِةنط سثي و هةنديَك  ئافرةتي ديكةى دلَ ناسك كة نائوميَدانةو

دةمةتةقيَى لةطةأل دةكةن كاتيَك دايكي دانيال دواتر بةَلطةى زؤرتر لة بارةى خَلةفاوي خؤي 
ثيَشكةش دةكات و، رِووداوي سةيرو سةمةرة دةطيَرِيَتةوة كة تووشي هاتوون لةوانةى كة هيض 

 ميَشكيَك برِوايان ثىَ ناكات.
ة خوشكةكاني هةست بة ئةوثةرِى ئةواني ديكة طاَلتة دةكةن و، دايكي سةليم و دةست

بة هةردوو ثيَيةوة دةضيَتة ئةو  ة كؤنةكةيانطرووث ةئةنداميَك ل ةئةوةت ؛غةمباري دةكةن
كةنارة تاريكةكةى ديكةوة، ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة هةر هةموو طرووثةكة يةك 

 هةنطاوي ديكة لةم كةنارة ترسيَنةرو تؤقيَنةرةوة نزيك بوونةتةوة.
 

 (2) 
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و كةس هةن زؤرتر لةوة دَلنيان كة ئيليشواي ثريةذن نة ثريؤزةو نة هيض، بةَلكو ئافرةتيَكي دو

ئةوتؤي شيَتة دةسيت ليَ بشؤيت. يةكةم فةرةج دةآللَ خاوةني نووسينطةى خانووبةرةى 
)رِةسوول( كة دةرِوانيَتة سةر شةقامي بازرطاني لة ناوةرِاسيت )بةتاويني(، دووةميش هادي 

 ة دراوسيَيةتي و نيشتةجيَى ئةو خانووة كةالوةيةى تةنيشت ماَلى ثريةذنةكةية.كؤنةفرؤش ك
فةرةج دةآللَ، ساآلني رِابوردوو، ثرت لة جاريَك كؤشا ئيليشواى ثريةذن قايل بكات خانووة 
كؤنةكةى بفرؤشيَت بيَ ئةوةى سةركةويَت. ثريةذن رِةتي دةكردةوة بيَ ئةوةى هؤكارةكانى رِوون 

ثاأل بة ثريةذنيَكي وةك ويَوة دةنيَت تةنيا بةخؤي لةطةأل ثشيلةيةكدا لة بكاتةوة. ضي 
خانوويةكي طةورةدا بذيَت كة حةوت ذووري تيَداية؟ بؤضي ئةم خانووة بة خانوويةكي 
بضووكرتى هةواخؤش و رِووناكرت ناطؤرِيَتةوة، لةطةأل برِة ثارةيةكدا بةشي ئةوةى بكات تا لة 

 ؤشطوزةرانييةوة بةسةر ببات؟ذياندا مابيَت بةوثةرِى خ
فةرةج دةآللَ ئةو ثرسيارةى لةخؤي دةكرد بيَ ئةوةى وةآلميَكي رِاسيت دةست بكةيَت. هةرضي 
)هادي كؤنةفرؤش(ى دراوسيَي ثريةذنةكةية، ئةوة كابرايةكي تةمةن ثةجنا ساَلى رِوخسار 

ليَ كرد  ثيسؤكةو نادؤستة، بةردةوام بؤني مةى و ئارةقي ليَ ديَت، ئةويش داواي
دوو كاتذميَرى طةورةى قةد  ؛ئةنتيةكةكاني ثيَ بفرؤشيَت كة لة ماَلةوة كؤي كردوونةتةوة

تةختةدارى قةوارة جياجياي دارساج. مافوورطةل و نويَنطةل و ثةيكةرطةلي  تةبَلةى ،رديوا
بضووك بضووكي مريةم و منداَلةكةى لة قةوارةى لةث لة طيَض و عاج دروست كراون، كة 

ان دةطاتة بيست ثةيكةرو بةسةر شويَنة جياجياكاني ماَلةكةدا دابةش كراون، لةطةأل ذمارةي
زؤر شيت ديكةدا كة هادي كؤنةفرؤش ئةو كاتةى نةبوو ليَيان وردببيَتةوةو هةموويان 

 بذميَريَت.
ئةم شتة ئةنتيكانةت بؤضيية كة هةنديَكيان هي ضلةكاني سةدةي رِابوردوون؟ بؤضي 

ركي كسط دان و تؤزو طةرد سرِين، سووك و لة كؤَلى خؤت بكةيتةوة؟ نايانفرؤشيت تا ئة
كؤنةفرؤش قسةيةكي لةم جؤرةى كرد كاتيَك بة ضاوي ئةبَلةقةوة سةيري ذوورةكاني ماَلى 
ثريةذنةكةى كرد، ثريةذنةكة تا بةر دةرطة ثيَشي كةوت و هيض شتيَكي ديكةى نةخستة سةر 
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واى كرد بضيَتة كووضةكةوةو دةرطةكةى لةثاش ئةو وشانةي داواكةى ثيَ رِةت كردةوة، 
 داخست.

ئةمة يةكةمني جار بوو لةناوةوة خانووى ثريةذنةكة ببينيَت و، ويَنةى ماَليَكى ضوون 
مؤزةخانةيةكي سةير، يان كؤطةيةكي شتةطةلي ئةنتيكةى سةرجنرِاكيَش لة ناو ميَشكيدا ضاث 

 بوو.
ةيان رِانةوةستان، لةبةر ئةوةى كؤنةفرؤش زؤر ئةو دوو ثياوة لة دووبارة كردنةوةى ئةو كؤشش

جار ويَنةيةكي جيَى ثةسةندى نيية، بؤية لةاليةن دراوسيَ و ناسياوةكانةوة رِووي ثيَ نادريَت و 
سؤزي بةرانبةر نانويَنريَت، لةكاتيَكدا فةرةج دةآللَ ضةند جاريَك ثاَلى بة ئافرةتةكاني 

ى ئةو ثةسةند بكات. كةسانيَكيش هةن ظريؤنيكا دةوروبةري دايكي )دانيال(ةوة نا بريؤكةكة
مونيب دايكي ئاندرؤ، ئةو دراوسيَ ئةرمةنييةى هةنديَك جار ئامادةى دانيشتنةكاني ثاش 
نيوةرِؤى دايكي سةليم رِةنط سثي دةبيَت، بةوة تؤمةتبار دةكةن كة بةرتيلي لة فةرةج دةآللَ 

طةأل خؤي و مريدة ثريةكةيدا نيشتةجىَ وةرطرتووة تا ئيليشواى ثريةذن قايل بكات بضيَت لة
بيَت. فةرةج دةآللَ لةطةأل )دايكي سةليم( و كةساني ديكةيشدا قسةى كردووة. هةرطيز بيَ 
ئوميَد نةدةبوو. لةكاتيَكدا هادي كؤنةفرؤش بة رِيَطةوة بيَزاري دةكرد و هةموو جاريَك 

ا نةيارانة و بة مؤني سةيري داواكةى دووبارة دةكردةوة، تا دواتر وازي ليَ هيَناو، تةني
 دةكرد، وةك بَليَيت بة ضاوةكاني بيسووتيَنيَت كاتيَك لة كووضةكة بة تةنيشتيدا تيَدةثةرِى.

ئيليشواي ثريةذن هةر بة رِةتكردنةوةى ئةو داواكاريانةوة نةوةستا، بةَلكو رِقي لةو دوو ثياوة 
ئةواندا دوو كةسي ضاضنؤكي بة دةبووةوة. خستنية ناو دؤزةخي هةميشةييةوة. لة رِوخساري 

طياني نةطريسي ثيسةوة بيين وةك ثةَلةى مةرةكةب بةسةر مافووريَكي هةرزانةوة نةتوانريَت 
 بسرِريَتةوةو البربيَت.

دةكرا ناوي )باوكي زةيدوون سةرتاش( خبريَتة ناو ليسيت بيَزراوو نةفرةت ليَ كراوةكانةوة، ئةو 
طرت و بةرةو ضارةنووسيَكي نادياري بردو بة هؤي ثياوة بةعسييةى كة ياخةى كورِةكةى 

ئةوةوة كورِةكةى لةدةست دا، بةآلم ساآلنيَكي دوورو دريَذة باوكي زةيدوون لةبةر ضاوي 
بزربووةو هيض بةاليدا تيَناثةرِيَت، يان نايبنيَت، كةساني ديكةيش لةبةردةميدا باسي ناكةن، 
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نةخؤشيية زؤرو بيَ شومارةكاني خؤي بوو، ثاش ئةوةى وازي لة ثارتةكةى هيَناو سةرقاَلى 
 هةموو رِووداوو كاروباري تةواوي طةرِةكةكةى ثشت طوآ خست.

 
(1) 

 
فةرةج دةآللَ لة ماَلى خؤيان بوو كاتيَك تةقينةوة تؤقيَنةرةكة لة طؤرِةثاني تةيةران رِووي دا. 

ك دةرطةى نووسينطةى ثاش سيَ كاتذميَر دواي ئةوة، واتة نزيكةى كاتذميَر دةى بةياني، كاتيَ
خانووبةرةى )رِةسوول(ى كردةوة كة هي خؤيةتي و دةكةويَتة شةقامي بازرطاني ناوةرِاسيت 
)بةتاويني(ةوة، درزةكاني شووشة ئةستوورو ثانةكةى ثيَشةوةى نووسينطةكةى بيين. بة هؤي 

ةو بةردةم ئةوةوة هةر جنيَوى دةدا، ئةطةرضى كاتيَك بةرِيَوة بوو، شووشة شكاوةكاني ثةجنةر
دوكان و كؤطةكاني ناوضةكةى بيين كة بةهؤي تةقينةوةكةوة شكابوون. هةروةها باوكي 
)ئةمنار(ي خاوةندي ئؤتيَلي )عرووبة(ى بيين كة لةوبةر شةقامةكةوةيةو بةرانبةر بة 

لةسةر شؤستةكة بة ثةشؤكاوي لةناو ثامشاوةى  نووسينطةكةي ئةوة، )دشداشة(يةكي لةبةرةو
 ثةجنةرةكاني سةرةوةى ئؤتيَلة كؤن و ثةرِثووتةكةى رِاوةستاوة.شووشةى شكاوي 

فةرةج طويَى بةو شؤكة نةدا كة بة رِوخساري باوكي )ئةمنار(ةوة دةبينرا، ضونكة حةزى ليَ 
ناكات و، هيض ثيَوةندييةكي تايبةتيش لةنيَوانياندا نيية، لة رِاستيشدا، هةردووكيان لة دوو 

بضيَت. ضونكة باوكي ئةمنار،  ؤرة كيَبةركيَيةكى رِانةطةيةنراوالوة دذ بة يةكن، لةوةى لة ج
 وةك زؤر لة خاوةندي ئؤتيَلةكان لة بةتاويني، بذيَوى خؤي بة هؤي كريَكارو فيَرخوازو ئةو

كةسانةوة ثةيدا دةكات كة سةر لة نةخؤشخانةكان و نؤرِينطةى ثزيشكةكان دةدةن و ئةو 
لة ماوةى ئةم دة ساَلةى دواييةدا، ثاش رِؤيشتنةوةى كرِيارانةى لة ثاريَزطةكانةوة ديَن. 

ميسري و سوودانييةكان، ئةم ئؤتيَالنة ثشتيان بة خةَلكانيَك دةبةست، بة شيَوةيةكي نيوضة 
بةردةوام دةمانةوة، بةتايبةتي كريَكاراني ضيَشتخانةكاني )باب الشرقي ـ بابول شةرجي( و 

لةنطةو هةنديَك كارطةى بضووك و ئةوانةى وةك شةقامي سةعدوون و كارطةى ثيَآلوو بازارِى 



 19 

شوفيَر لة رِيَطة سةرةكييةكانى نيَوان شارةكان كاريان دةكرد، هةروةها هةنديَك لةو 
فيَرخوازانةى حةزيان بة رِةوشى بةشة ناوخؤييةكاني زانكؤكان نيية. بةآلم زؤربةى ئةوانة ثاش 

ماونةتةوةو، لةطةأل ئةم  نةمان و زؤر لة ئؤتيَلةكان نيوضة ضؤلَ 5112نيساني 
كولةمةرطييةيشدا فةرةجي دةآلأل دةردةكةويَت تا رِيَ خؤش بكات و ئةو رِيَبوارانة بةالي 
خؤيدا رِاكيَشيَت كة رِةنطة بضنة ئؤتيَلةكةى باوكي ئةمنار، يان كةساني ديكةى خاوةندي 

 ئؤتيَلي قةوارة بضووك و مامناوةندى.    
نائامادةطي دةوَلةتي قؤستةوةو دةسيت بةسةر ضةندان خانوودا  فةرةج دةآلأل رِةوشي بشيَوي و

طرت لة ناوضةكة كة كةس نازانيَت هي كيَن و خانووة طوجناوةكانيشي كردة مؤتيَلي بضووك و 
هةرزان و ذوورةكاني بةو كريَكارانة بة كرآ دةدا لة ثاريَزطةكانةوة دةهاتن، يان بةو خيَزانانةى 

تايةفةطةري، يان لةبةر تؤَلةيةكي كؤن كة ثاش نةماني رِذيَمى  بة كرىَ دةدا لةبةر هؤكاري
 ثيَشوو سةري هةَلداوةتةوة لة ناوضةكاني دةوروبةرةوة هةَلدةهاتن.

باوكي ئةمنار هيضي ثيَ نةكرا تةنيا بيَزاري و سكاآلكردن نةبيَت، ضونكة ئةو لة حةفتاكاني 
ةو هيض خزم و طرووثيَكي نيية لةناو سةدةى رِابوردووةوة لة باشوورةوة هاتووةو كؤضي كردوو

ثايتةخت يارمةتي بدةن، ثيَشرت، ثشيت بة زةبرو زةنطي رِذيَم دةبةست، هةرضي فةرةج دةآلَلة، 
ئةوة خزم و ناسياريَكي زؤري هةية، بؤية لةطةأل نةماني سستم و بآلوبوونةوةى بشيَوى ئةوانة 

يَزي خؤي بةسةر هةموواندا سةثاندو، هيَزى رِاستةقينةى بوون و بة هؤيانةوة دةستةآلت و رِ
دةست بةسةرداطرتين خانووة ضؤلَ كراوو بةجيَ هيََلراوةكانى كردة كاريَكي ياسايي رِةوا، 
ئةطةرضي خةَلكي دةزانن هيض بةَلطةنامةيةكي نيية بيسةمليَنيَت ئةو خانووانة هي ئةون، يان 

 لة دةوَلةت بةكريَى طرتوون.
ئيليشواى ثريةذن سوود لةو تواناو هيَزة ثةرةسةندووة وةربطريَت.  فةرةج دةتوانيَت بةرانبةر بة

ئةوةبوو تةنيا دوو جار لةناوةوة خانووةكةى بينى و يةكسةر سةرجني رِاكيَشا. خانوويةكة 
ثيَدةضيَت جووةكان دروستيان كردبيَت، يان لةسةر ئةو تةالرسازييةية كة جوولةكة 

، يان رِووثيَويَكي ناوةوة ضةند ذووريَك بة دوو نهؤم حةوشيَك ؛عرياقييةكان حةزيان ليَ دةكرد
ضواردةوريان داوة، لةطةأل ذيَرزةمينيَك لةذيَر ذووري الى رِاست كة بةسةر كووضةكةدا 
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دةرِوانيَت. ضةند ئةستوونيَكي ضةند طؤشةييش هةن بوونةتة كؤَلةطةى بنميضي رِيَرِةوةكةى 
ة ئاسنينةكةيدا كة ثاَلثشتطةى رِازيَنراوى بةردةم ذوورةكاني نهؤمي سةرةوةو لةطةأل شوور

لةدار بؤ دروست كراوة شيَوةيةكي جواني بيَ هاوتايان دروست كردووة. ويَرِاي دةرطة دوو 
الييةكاني كة لة دار دروست كراون و بة قفَلةكانيان و بة كيلؤني ئاسنينيانةوة، لةطةأل 

شةى رِةنطاورِةنط توند كراون و، ثةجنةرةطةىل لة دار دروست كراو كة بة شيشي ئاسن و شوو
ناو زةويةكةيشى بة خشيت )فةرشي(ى جوان خشرتِيَذ كراوة. هةرضي ذوورةكانة ئةوة بة كاشي 
رِةش و سثيي بضووك كاشريِيَذ كراون و لة تةختةيةكي طةورى شرتةنج دةضن. ئةو كونة 

سثي دادةثؤشرا لة ضوارطؤشةيةي لةسةرةوة بة ئامساندا دةرِوانيَت ثيَشرت بة بةثارضةيةكي 
هاويناناندا هةَلدةطريا. بةآلم ئيَستة نةماوة. هةموو ماَلةكة لةوةى ثيَشوو ناضيَت، بةآلم 
ثتةوة، شيَ زؤر ليَى نةداوة، وةك ضؤن خانووةكاني ديكةى هاوضةشين ئةو خانووة لةو 

تةوةو نةماوة، كووضةية شيَ ليَى داون. لة قؤناغيَكي ساآلني رِابوردوودا ذيَرزةمينةكة ثرِكراوة
 بةآلم ئةوة طرنط نيية.

تةنيا كةموكورتييةك كة بؤ ثالنةكاني فةرةج دةآللَ جيَى بيَزاري بيَت يةكيَك لة ذوورةكاني 
نهؤمي سةرةوةية كة تةواو رِووخاوةو زؤر لة كةرثووضةكاني كةوتوونةتة ئةوديوي ديواري 

و هادي كؤنةفرؤشي ليَ هاوجووت لةطةأل خانووى تةنيشتيدا كة بةتةواوةتي رِووخاوة
 نيشتةجيَية.

برِة ثارةيةك دةبيَت بؤ ئةوةى دةسيت  طةرماوةكةى سةرةوةيش رِووخابوو. فةرةج ثيَويسيت بة
ثيَدا بهيَنيَتةوةو ضةند شويَنيَكي ضاك و نؤذةن بكاتةوة، بةآلم شتةكة ئةوة دةهيَنيَت ئةوانة 

 بكات.
كة دةركردني ثريةذنيَكي كريستيان كة نة ثشت فةرةج دةآللَ هةنديَك جار بريي لةوة دةكردةوة 

و نةثةناي هةية، دةشيَت لةماوةى نيو كاتذميَردا بيَ خؤماندووكردنيَكي ئةوتؤ جيَبةجىَ 
ببيَت. بةآلم دةنطيَكي ثيَضةوانة لةناخيدا ئاطةداري دةكردةوة، كة لةبنةرِةتدا، لةسةر 

بةستانة بةرانبةر بة كةسانيَكي زؤر زةمينةيةكي ثيَشيَلكردني ياساطةل و خراثةكاري بيَ مة
دةجووَليَتةوة، بؤية باشرت واية زيَدةرِؤيي نةكات و هةست و نةسيت خةَلكةكة بةرانبةر بةم 
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ثريةذنة تاقي بكاتةوة، ضونكة رِةنطة ئةطةر كاريَكى خراثى بةرانبةر بكات، ئةو كارة ببيَتة 
باشرت واية ضاوةرِىَ بيَت تا دةمريَت و هؤي هةَلطريساني توورِةبوونيَكي خةفةكراو بةرانبةري. 

ئةو كاتةيش جطة لةو كةسي ديكة ناتوانيَت ثيَ بةجةرطي خؤيدا بنيَت و بضيَتة ناو 
خانووةكةوة. ضونكة هةمووان دةزانن ضةندة دَلى ثيَوةية، هةمووان ثيَشبيين دةكةن و 

ةيش ئيليشوا ثريةذن دةيسةمليَنن كة لة ثاشةرِؤذدا ئةو دةبيَتة خاوةني ئةو خانووة، ضةند
 تةمةني دريَذ بيَت و بذيَت.

 ـ ضاو لة ضاوي خواوةند بربِة.!
فةرةج دةآلأل بة دةنطي بةرز هاواري كردو ثيتةكاني دريَذ دةكردةوة كاتيَك قسةى لةطةأل 
باوكي ئةمنار كرد كة بيين تفي لةناو هةردوو لةثي دةكرد بؤ بةَلطةى ئةوةى هةستى بة دؤرِان 

ةوتن دةكرد. باوكي ئةمنار لة قسةكةى طةيشت و دةسيت لة شيَوةى ثارِانةوة و زيان ليَ ك
بةرةو ئامسان بةرز كردةوة، وةك بَليَيت برِواي بةو وتة ئايينيية بيَت كة دةآلَلةكة كردي، رِةنطة 
بة رِاستيش ثارِابيَتةوةو، لة دَلى خؤيدا دةيطوت )خواوةند بتباتةوة( و مةبةسيت ئةم دةآلَلة 

 كة بيَت، كة ضارةنووس هيَناويةتى و بة دريَذايي رِؤذطار بةردةم لووتي طرتووة.ضاوضنؤ
ئيليشوا )نابؤ( ثشيلةكةى لةسةر قةنةفةكة دةركرد لة هؤَلى ميوان و لةثي بةسةر تووكة 
وةريوةكةيدا هيَنا، ئةطةرضى بة رِاسيت هيض تووكيَك بةدي ناكات، بةآلم، هةنديَك جار كاتيَك 

تيدا دةهيَنا، لةوة دَلنيابوو كة تووكي ئةو ثرية ثشيلةية لة هةموو شويَنيَك دةسيت بةسةر ثش
دةوةريَت. دةتوانيَت هةر هةموو ئةو شويَنانة ثشت طوآ خبات، تةنيا شوييَن تايبةتي خؤي 
لةسةر قةنةفةكة بةرانبةر بة ويَنة طةورةكةى ثياوضاك مارطؤرطيسي شةهيد نةبيَت، كة لة 

ى خؤَلةميشي قةوارة لةخؤي بضووكرتداية بة دارى هةَلكؤَلراو ضوارضيَوة ناوةرِاسيت دوو ويَنة
طرياون و ويَنةى كورِةكةى و )تيدارؤس(ي ميَرديةتي. ضةند ويَنةيةكي ديكةي هةمان قةوارة 
بضووك هةن، دوايةمني شيوو هيَنانة خوارةوةى حةزرةتي عيسا لةسةر خاض ثيشان دةدةن، 

لةث لة ئايكؤنى رِةسةني سةدةكاني ناوةرِاستةوة كؤثي كراون و لةطةأل سيَ ويَنة بة قةوارةى 
بة مةرةكةبي ضرِو رِةنططةلي كالَ ويَنةى ثياوضاكطةلي ضةندان كَليَسةن، كة ناويان نازانيَت، 
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ضونكة بةر لة ضةندان ساَلى دوورو دريَذة ميَردةكةى دايناون و هيَشتة هةر وةك خؤيان لةناو 
 تين خؤي و ذوورة داخراوةكةى دانيال و ذوورة ضؤَلةكاني ديكةدان.هؤَلى ميوان و ذوورى نووس

نزيكةى هةموو ئيَوارةيةك دادةنيشيَت تا دةمةتةقيَ نةزؤكانةكةى لةطةأل ثياوضاكي شةهيدى 
رِوو فريشتةييانةدا نوآ بكاتةوة، كة ويَرِاي ئةوةيش، لةشيَوةيةكي ئايينيانةدا خؤي 

ة قةَلغانيَكي زيويين ئةستووري لةبةرة بة ثةرِة ضونكة ئةم ثياوة فريشةيي ؛دةرناخات
بريقةدارةكاني هةموو لةشي داثؤشيوة لةطةأل خوودةيةكدا ثةرِى ثيَوةية رِآ بة قذة زةردة 
لوولةكةى الجانطي دةدات لةذيَرةوة دياربيَت، لةطةأل نيَزةيةكي نووك تيذي دريَذ كة بة 

ثشيت ئةسثيَكى سثيي جةستة  ، هةر هةموو ئةم شيَوة جةنطييةيش بةسةرهةواوةية
ماسوولكةييةوةية هةردوو دةسيت نووشتاوةى بةرز كردووةتةوة و دةكؤشيَت خؤي لة ديَويَكي 
درِندةى ناشريين دةرباز بكات لة طؤشةيةكي ويَنةكةوة سةري دةرهيَناوةو دةيةويَت ئةسثةكة و 

 ثياوضاكةكةو هةموو ئيكسسوارة جةنطييةكاني هةَللووشيَت.
ريق و باقي ئةو وردةكارييةى نةدةزاني، ضاويلكة ئةستوورةكةى بةرز دةكردةوة كة ئيليشوا ب

بة طةردنييةوة شؤرِ بووةتةوةو لة ضاوي دةكردو لةو رِوخسارة فريشتةيية هيورةى دةرِواني كة 
هيض هةَلضوونيَكي ثيَوة ديار نيية، نة توورِةيةو نةيش نائوميَدو نةيش خةون دةبينيَت و نةيش 

 دَلسؤزييةكي الهووتيانةوة ئةركى خؤى جيَبةجىَ دةكات. شادة، بة
ئيليشوا هيض خؤشبةختييةك لة رِامانة رِووتةكاني دةستةبةر ناكات، وةك كةسيَكي نزيك، 
ضوون ئةنداميَك لةئةنداماني ئةم خيَزانة كة ثةرت و بآلوبوونةتةوةو هةر يةكةيان كةوتووةتة 

دا دةكات، ئةو تةنيا كةسةي، تةنيا )نابؤ(ي ثشيلة هةَلسوكةوت لةطةأل نزاكارةكةي شويَنيَك،
نةبيَت، كة لةطةَلى ماوةتةوة، جطة لة شةبةنطى )دانيال(ي كورِي، كة دةبيَت رِؤذيَك لة رِؤذان 
هةر بطةرِيَتةوة. ئةواني ديكة بةو شيَوةية سةيري دةكةن كة ضوون ئافرةتيَكى تةنيا، وةك 

سيَ تارماييدا دةذيَت، ئةو هيَزو ئامادةطييةي هةية بة  برِواي واية، لةطةأل سيَ بوونةوةر، يان
 شيَوةيةك رِىَ نةدات تووشي تةنيايي ببيَت.

توورِةيي ثيَوة دةبينرا ضونكة نزاكارةكةى هيض كام لة سيَ بةَليَنةكةى بؤ بةدي نةهيَنابوو، ئةو 
بةدةسيت  سيَ بةَليَنةى كة ثاش ضةندان شةوى بيَ شوماري ثارِانةوةو داواكاري و طريان
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هيَنابوو، ضونكة ئاطةى لة خؤيةتي خةريكة بةرةو مردن غلؤر دةبيَتةوة، ئةوةندة كاتي بة 
دةستةوة نةماوة، نيشانةيةكي لة خواوةندةوة لةبارةى ضارةنووسي كورِةكةيةوة دةويَت، ئةطةر 

ي ليَية. زيندووة بطةرِيَتةوة، ئةطةر مردووشة طؤرِةكةي، يان ئةو شويَنةى ثيَ بزانيَت تةرمةكة
دةيويست بةرةو رِووى نزاكارةكةى ببيَتةوة لةبارةى ئةو بةَليَنةيةوة كة ثيَى داوة، بةآلم 
ضاوةرِىَ بوو شةو دابيَت، ضونكة بة رِؤذ ويَنةى مارطؤرطيس لة ويَنةيةك بةو الوة هيض شيت 

ةرةيةك ديكةى ليَ بةدى ناكريَت. تةواو رِاوةستاو و هيَور ديارة، هةرضي بة شةوة ئةوة ثةجن
لةنيَوان جيهاني وآ و جيهاني ديكةدا دةكريَتةوة. خواوةند ديَتة خوارةوة تا لة ويَنةى 
ثياوضاكةكةدا بةرجةستة ببيَت تا بة هؤيةوة لةطةأل ئةم بزنة نائوميَدةدا بدويَت كة رِانة مةرِى 

كةويَتة هةَلديَري ذيان وردة وردة واي ليَ كردووة تاك و تةنيا مبيَنيَتةوة، تا رِادةيةك خةريكة ب
 بهيَنيَت. بزربوون و بة تةواوةتى واز لة برِواكردن

شةوانة لةبةر رِووناكي ضرا نةوتييةكةدا دةرِوانيَت، شةثؤلةكاني ويَنة كؤنةكة لةوديوي شووشة 
 زةردةكةوة دةبينيَت، بةآلم هةردوو ضاوي ثياوضاكةكةو دةم و ضاوي نةرم و جوانيشي دةبينيَت.

بيَزارانة دةماويَنيَت و ذوورةكة بةجىَ دةهيََليَت. ثاشان هةردوو ضاوي  طويَى لة نابؤية
ثياوضاكةكة دةبينيَت كة ئاورِى ليَ دةدةنةوة. ثياوضاكةكة شيَوةي رِاوةستاني خؤي نةطؤرِيوة. 
هيَشتة بازووة دريَذةكةى  لةطةأل نيَزةكةدا بةرز كردووةتةوة، بةآلم ئيَستة هةردوو ضاوي ئاورِ 

 ةوة:لةم دةدةن
ـ ئيليشوا تؤ ثةلة دةكةيت ... ثيَم طوتيت خواوةند طيانت ئاسوودة دةكات، يان ئازارو 
ئةشكةجنةكةت كؤتايي ثيَ دةهيَنيَت .. يان هةواَليَكت بةر طوآ دةكةويَت دَلت خؤش بكات.. 
بةآلم، كةس ناتوانيَت كاتي طوجناو بةسةر خواوةنددا بسةثيَنيَت. مشتومرِةكةى لةطةأل 

ةكةدا نيو كاتذميَري خاياند، تا رِوخسارة جوانةكةى طةرِايةوة دؤخي وةستاوي لة ثياوضاك
رِوانينة خةواَلووةكةيدا، لة ئاماذةيةكدا كة لة ثاش ئةو مشتومرِة بيَ هوودةية شةكةت بووة. 

كة ليَ رٍِِاهاتبوو  ئةو نويَذةى لةبةردةم خاضة دارينة طةورةكةى ناو ذووري نووسنت خويَند
ك بيخويَنيَت، لةوة دَلنيا بوو كة نابؤ لة سووضى ذوورةكة لةسةر مافوورة هةموو جاريَ
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بضووكةكة نووستووة، كة لة شيَوةى ثيَسيت ثَلنطيَكي ئاسيايي دروست كراوة، بةر لةوةى 
 بضيَتة ناو جيَطةكةيةوة تا بنويَت.

 رِؤذى دواتر، ثاش ئةوةى قاوةَليت كردو، قاث و قاضاغةكاني شوشت، طرم و هورِى
بيَزاركارانةى فرِؤكة ئةثاضييةكاني ئةمةريكاى لةناكاو بةرطوآ كةوت كاتيَك بةسةر 
كووضةكةدا تيَثةرِين، )دانيال(ى كورِي بيين، يان هةر نةبيَت ويَناي كرد. )دنيية(ى بيين، كة 
بةردةوام بة منداَلى و الوي بةو ناوةوة ناوي دةبرد. ئاكام ثيَشبيين ثياوضاكة نزاكارةكةى 

 هات. بانطي كردو ئةويش هات: وةرة كورِم ... دنيية .. وةرة دنيية.بةدي 
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 دووةمني ثارِ
 

 درؤزن
 

(0) 
 

بؤ ئةوةى ضريؤكةكةى سةرجنرِاكيَشةرتر بكات، هادي كؤنةفرؤش بة تةنطي ئةوةوة بوو هةموو 
وردةكارييةكي رِؤذانة باس بكات. هةموو ئةو وردةكارييانةى لةياد ماون و هةموو جاريَك كة 
رِووداوةكاني ئةو سةرطوزةشتةية دةطيَرِيَتةوة كة بةسةري هاتووة، ئةو وردةكارييانة 
دةطيَرِيَتةوة. ئةوةتة لة ضاخيانةى عةزيز ميسري لةسةر ئةو تةختة دانيشتووة كة لةو سووضةي 
تةنيشت شووشةى جاخمانةى ضاخيانةكةوةية، دانيشتووةو دةست بة هةردوو مسيَأل و رِديَنة برِ 

يدا دةهيَنيَت، ثاشان بة كةوضكة بضووكةكة توند ثياَلة ضايةكة تيَك دةدات و دوو قوم برِةكة
هةَلدةقورِيَنيَت بةر لةوةى سةرلةنوآ بةسةرهاتةكة بطيَرِيَتةوة، ئةم جارةيش لةسةر شكؤي 
ضةند ميوانيَكي نوآ كة عةزيز ميسري فريوى دان طوآ لة سةرطوزةشتةو درؤكاني هادي 

  كؤنةفرؤش بطرن.
ميوانةكان، ئافرةتة رِؤذنامةنووسيَكي قذزةردي ئةَلمانى بضووك بوو، ضاويلكةيةكي ثزيشكي 
ئةستووري لةضاو بوو لةسةر لووتيَكي وردو دوو ليَوى باريكي دانابوو، لةطةأل وةرطيَرِة 
عرياقيية الوو ويَنةطرة فةلةستينييةكةيدا كة كاميَرايةكي سةرشاني ثيَ بوو، لةسةر 

نبةر بة هادي كؤنةفرؤش دانيشتبوو، ويَرِاي رِؤذنامةنووسيَكي طةمن رِةنط كة تةختةكةى بةرا
ئةويش مةمحوود سوادي بوو كة لة شاري عيمارةى باشووري عرياقةوة هاتووةو لة ئؤتيَلي 

 )عرووبة(ى موَلكي باوكي ئةمنار نيشتةجيَية.
انةوة سةرقاأل بوو لة رِؤذنامةنووسة ئةَلمانييةكة بة ياوةري مةمحوود سوادي بة كاري رِؤذ

ثيَناوي ئامادةكردني فيلميَكي ديكيؤميَنيت لةبارةى كاري رِؤذنامةنووساني عرياقةوة لةناو 
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بةغدا. فليمةكة ويَى ثيشان دةدا بة شةقامةكاندا دةسوورِيَتةوةو كةرةستةى فيلمةكة 
وبةرِووى دةبنةوة، كؤدةكاتةوة. لةطةأل ضةند وتةيةك لةبارةى رِووداوةكان و ئةو دذوارييانةى رِو

ثالنيشي بؤ بيستين سةرطوزةشتةيةكي دريَذو ئاَلؤز دانةنابوو، كة ئةنتيكة كؤكةرةوة ضاو 
زةقةكة بيطيَرِيَتةوة، كة جليَكي شرِؤَلى لةبةرة ثةَلةى جيَ سووتاني جطةرةى ثيَوةيةو بؤني 

سةرجنةى بة مةى و ئارةقي ليَ ديَت. بة تايبةتي دةرضوون و طةرِاني بةو شيَوةية جيَى 
شةقامةكاني بةغدادا لة سةركيَشييةوة بةدوور نيية، بؤية كاميَراكةى نةكردةوةو تةنيا طويَى 
رِاديَرا تا ثياَلة ضايةكة دةخواتةوة، هةموو جاريَك ئاورِى لة وةرطيَرِة عرياقييةكةى دةدايةوة، 

 ئةويش بؤ رِوونكردنةوةى قسةكاني كؤنةفرؤشةكة قسةيةكي زؤري دةكرد.
 ك لة ضاخيانةكة ضوونة دةرةوةو بةر لةوةى ماَلئاوايي ليَ بكات، بة مةمحوودي طوت :كاتيَ

 ـ ئةمة فيلم دةطيَرِيَتةوة... شتطةليَك لة فليميَكي بةناوبانطي رِؤبةرت دي نريؤ وةردةطريَت.
 ـ بةَلىَ.. ثيَدةضيَت زؤر فليم ببينيَت.. كابرايةكة هةموو ناوضةكة دةيناسن.

 هؤَلي وود.ـ دةبوو بضيَتة 
ئةمةى بة ثيَكةنينةوة طوت بةر لةوةى سواري ئؤتؤمؤبيلة سثييةكةى وةرطيَرِةكة ببيَت كة لة 

 جؤري ثرؤتؤن بوو.
 

(5) 
 

شتةكة بة الي هادي كؤنةفرؤشةوة جيَى بيَزاري نةبوو. كةسانيَك هةن لةنيوةى فيلمةكةدا 
 هؤَلى سينةما بةجىَ دةهيََلن. شتةكة زؤر ئاسايية. 

 ينة كوآ.ـ طةيشت
هادي ئةوةى طوت كاتيَك مةمحوود سوادي بيين طةرِايةوة تا لةسةرتةختةكةى بةرانبةري 
دابنيشيَت. عةزيز ميسري رِاوةةستا كة ثياَلة ضاية بةتاَلةكاني بة دةستةوة بوو، بزةيةكي 

 كةوت سةر ليَو بةر لةوةى كؤنةفرؤش دةست بة سةرطوزةشتةكةى بكات.
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 عةزيز ميسري طوتي:
 .تينة تةقينةوةكةـ طةيش

 كؤنةفرؤشةكة ثرسي: 

 ـ يةكةمني تةقينةوة، يان دووةمني؟
 ـ يةكةمني .. لة طؤرِةثاني تةيةران.

مةمحوود ئةوةى طوت بؤ ئةوةى ثاَلى ثيَوة بنيَت تا دةست بة طيَرِانةوةكةى بكات، ضاوةرِوان 
ضيَتةوة، يان بوو بكةويَتة قسةيةكي ثيَضةوانةى يةكدييةوة، هةنديَك وردةكاري لةبريب

دةستكارييان بكات، تا خؤي بة خؤي رِيسوا بكات. مةمحوود تةنيا لةبةر ئةوة بؤ دووةمني 
 جار، يان سيَيةمني جار طوآ لة بةسةرهاتةكة دةطريَتةوة.

تةقينةوةكة زؤر طةورة بوو. هادي سةيري عةزيزى كرد بؤ ئةوةى بؤ دووثاتكردنةوة يارمةتي 
نةكةوة رٍِِاي كرد. ثاقلة بة رِؤني دةخوارد كة عةلي سةيد لة بدات. هادي ليَرةوة لة ضاخيا

دوكاني تةنيشتةوة دروسيت دةكات و هادي هةموو بةيانييةك قاوةَليت ثيَ دةكات. كاتيَك 
رِاي دةكرد لةطةأل ئةوانةدا تامثؤني كرد لة تةقينةوةكة هةَلدةهاتن. لةدوورةوة دووكةأل ثرِ 

سووتاني ثالستيك و كؤشين ئؤتؤمؤبيلةكان و برذاني لووتي بوو، دووكةَلى تةقينةوةكةو 
جةستةكان. بؤنيَك بة دريَذايي تةمةنت بؤني لةو شيَوةيةت بةر لووت ناكةويَت. تا زيندوويش 

 بيت هةر بريت دةكةويَتةوة.
هةور رِووى ئامسانى تةنيبووةوة، ثيَشبيين بارانيَكي زؤري ليَ دةكرا، ذمارةيةكي زؤر لة 

ةر شؤستةى بةرانبةر بة كَليَسة سثي و طةورةكةى ئةرمةن، بة منارة ضةند كريَكارةكان لةس
طؤشةيي و مةخرووتي و بة خاضة ئةستوورةكانييةوة رِاوةستابوون. سةيري كَليَسة بيَ 
دةنطةكةيان دةكرد و جطةرةيان دةكيَشا و دةمةتةقيَيان دةكرد، يان الى سةكؤي ضايفرؤشة 

كة ضايان بة كيَكةوة دةخواردةوة، يان شةَلغةم، يان ثةرت و بآلوةكاني سةر شؤستة ثانة
ثاقلةيان لة عةرةبانةكاني تةنيشتيانةوة دةخوارد. ضاوةرِواني رِاوةستاني ئؤتؤمؤبيليَك بوون 
داواي كريَكار بة كريَى رِؤذانة، يان وةستاي خانوو دروست كردن، يان رِووخاندن بكات. لة 

ستةرى هيََلةكاني كةرِادةو زانكؤي تةكنةلؤذي نزيك هةمان شؤستةيش ثاسي كةيا، يان كؤ



 28 

رِاوةستاون و سةكنةكان بانطي نةفةر دةكةن، لة شؤستةى بةرانبةريش شتطةلي هاوضةشن 
هةن، ئؤتؤمؤبيل و جيَطةى جطةرةفرؤش و شرييين و كةلوثةلي ذيَرةوةو شتطةلي زؤر. 

ريَكارةكان هةَلستانة ئؤتؤمؤبيليَكي شاسي بةرزى خؤَلةميَشى رِاوةستا، يةكسةر زؤربةى ك
سةر ثيَ كة لةسةر شؤستةكة دانيشتبوون، كاتيَك هةنديَكيان ليَى نزيك بوونةوة توند 
تةقييةوة. لةم كاتةدا كةس نةبوو بتوانيَت مةزةندة بكات. رِووداوةكة لةضةند بةشيَكى 

كةوة ضركةيةكدا رِووى دا، ئةوانةى هيضيان بةسةر نةهات، بة هؤي ئةوةوة بوو لة رِووداوة
دوور بوون، يان خؤيان بة جةستةى ئةوةكاني ديكة ثاراست، يان لة ثشتةوةى ئؤتؤمؤبيلة 
رِاوةستاوةكانةوة بوون، يان لة يةكيَك لة كؤآلنةكاندا بوون ئةو كاتةى تةقينةوةكة لةناكاو 
رِووى دا، بةر لةوةى بضنة ناو شةقامةكةوة، ئةوانةو كةساني ديكة، لة كارمةنداني 

ازرطانييةكان لة تةالرةكةى تةنيشت كَليَسةى ئةرمةنةكانةوة، هةنديَك لة نووسينطة ب
شوفيَراني ئؤتؤمؤبيلة دوورةكانيش، هةموويان ئاطةداري تةقينةوةكة بوون لةو كاتةى 
بارستاييةك ئاطرو دووكةأل ئؤتؤمؤبيل و جةستةي ئادةميزادةكاني ضوار دوةوريان داغان داو 

ارةبايش ثضرِان و رِةنطة هةنديَك باَلندةو ضؤلةكةيشي هةَللووشي و، هةنديَك تيَلى ك
كوشتبيَت، لةطةأل ثةرت و بآلوبوونةوةى ثارضة شووشةو لة طيَذةنط هةَلكةندني دةرطةو 
درزبردني ديواري خانووة نزيكةكان و رِووخاني هةنديَك بنميضي كؤن لة طةرِةكي بةتاويني و 

كات و لةيةك ضركةدا هةَلقوآلن و هاتنة  زياني ديكةى ناديار، كة هةر هةموويان لة يةك
 كايةوة.

هادي سةيري دميةنةكةى دةكرد، ثاش ئةوةى دةنطةكة كث بووةوةو ئةو هةورة طةورةي 
دووكةَلةكة بةرز بووةوة كة لةئاكامي تةقينةوةكةوة دروست بوو، لةطةأل مانةوةى ضةند 

يلةكانةوة بَلند دةبوونةوةو لةطةأل دةزوويةكي دووكةَلى رِةش لةطةأل بَليَسةى ئاطردا لة ئؤتؤمؤب
بآلوبوونةوةى ضةند ثارضةيةكي بضووكي سووتاويش بةسةر شؤستةكةوة. خيَرا ئؤتؤمؤبيلةكاني 
ثؤليس طةيشنت و شويَنةكةيان طةمارؤ دا. كةسانيَكي بريندار هةبوون دةيانناآلند، لةطةأل 

ةكديدا كةَلةكة بوو لةسةر جةستةيةكي زؤري نووستوو، يان يةكدي لة ئاميَزطرتووى بةسةر ي
 شؤستةكة هةبوون بة رِةنطيَكي تيَكةأل لة رِةنطي رِةش و سوور داثؤشرابوون.
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هادي كؤنةفرؤش دووثاتي دةكاتةوة، كة كاتيَك طةيشتة شويَنةكة، لة طؤشةي كؤطةيةكي 
فرؤشتين كةرةستةى بيناسازي و ئاميَري دةسيت رِاوةستاو زؤر لةسةرخؤ لة دميةنةكةى 

ني. جطةرةى دةكيَشا. جطةرةيةكي داطريساندو دووكةَلى بةبادا دا، وةك بَليَيت بيةويَت دةرِوا
بؤني ئةو دووكةَلة سةيرة وةدةرنيَت. لة شةرٍِِةنطيَزيَكي بيَ طوآ دةضوو، خؤي دَلى ثيَ خؤش 
بوو، ضاوةرِوان بوو، بةو هؤيةوة، كاردانةوةيةكي دياريكراو لة رِوخساري ئةوانةدا بةدي بكات 

 طويَيان ليَ رِاديَرابوو. كة
ئةمبوالنسةكان هاتن و بريندارو كوذراوةكانيان برد، ثاشان ئؤتؤمؤبيلطةلي ئاطركوذيَنةوة 
هاتن و ئاطري ئةو ئؤتؤمؤبيالنةيان كوذاندةوة كة طرِيان طرتبوو، ثاشان ئؤتؤمؤبيل 

وة، سؤندةى رِاكيَشةكان لة جؤري دؤج ئةو ئؤتؤمؤبيالنةيان بؤ شويَنيَكي ناديار طواستة
ئؤتؤمؤبيلةكاني ئاطركوذيَنةوةكان لة شوشنت و ثاككردنةوةى شويَنةوةكة لةخويَن و خؤَلةميش 
بةردةوام بوون. هادي بةوثةرِى ورياييةوة لة دميةنةكةى دةرِواني. لةناو ئةم فيستيظاَلى ويَرانةو 

دَلنيا بوو، رِووخانةدا بة دواي شتيَكدا دةطةرِا. ثاش ئةوةى لة سةيركردنةكاني لةوة 
جطةرةكةى فرِآ داية سةر زةوى و بةهةَلةداوان رِاي كرد تا لةسةر عةرد هةَليبطريَتةوة بةر 
لةوةى ئاوى تيذى سؤندةى ئاطركوذيَنةوةكان بةرةو كوني ئاورِيَذى شؤستةكةى ثاأل ثيَوة بنيَت. 

 ةقاند. هةَليطرتةوةو خستيية ناو طونييةكةوة و لةبن باَلى شاردييةوةو خيَرا تيَى ت
 

(2) 
 

طةيشتة ماَلةوة بةر لةوةى ثرزة ثرزى باران دةست ثآ بكات. خيَرا بةناو زةوى هةَلكةنراوى 
حةوشةكةدا تيَثةرِى و ضووة ناو ذوورةكةيةوةو طونيية نووشتاوةكةى لةسةر جيَطةكة دانا، بة 

ريَكي هؤي هةناسةداني خيَرايةوة هةر طويَى لة دةنطي قرخةى سينط و لووتي دةطرت. سةي
طونييةكةى كردو دةسيت ليَ نزيك كردةوة، ثاشان ئةو بريؤكةيةي دوورخستةوة، يان كةميَك 
دواي خست، ئةوةى بة باش زاني طوآ لة دةنطي شَلثةى بارانةكة بطريَت، كة سةرةتا 
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رِةهيََلةو ناو حةوشةو  شةرمنؤكانة دادةباري، ثاش تاويَكي كةم خيَراتري كردةوةو كردي بة
قامةكان و طؤرِةثاني تةيةران و شويَنةواري هةموو رِووداوة دَلتةزيَنةكاني كؤآلن و شة

 شوشتةوة، كة بة رِؤذ لة ثايتةختدا رِوويان دا.  
ضووة )ماَلةكة(يةوة. ليَرةدا )ماَلةكة(ي ناوبردنيَكة كةميَك زيَدةرِؤيي تيَداية. زؤر كةس، بة 

ونكة عةزيز بةر لةوةى ذن بهيَنيَت و تايبةتي عةزيز ميسري، ئةم ماَلة زؤر باش دةناسن، ض
واز لة رِؤذطاري بيَ هوودةيي بهيَنيَت، لة ماَلةكةى )هادي( ثيَكةوة لةسةر يةك خوان 
دادةنيشنت تا درةنطاني شةو دةياخنواردةوةو سةرخؤش دةبوون، رِةنطة يةكيَك، يان دوو لة 

ةكة ئةوةندةى ديكة خؤشرت سؤزانييةكاني كووضةي ثيَنجي ال بـووبيَت، ئةو كات شةوبيَداريي
 دةبوو. هادي بيَ طوآ ثيَدان ض ثارةى هةية لةسةر ضيَذو خؤشييةكاني خؤي خةرج دةكات.

ئةوة ماَلى ئةو نيية، ئةو ماَلةيش ثرِ بةثيَسيت وشةكة ماأل نيية. زؤربةى ئةو ذوورانةى 
ي تيَكةوتووة، تيَيدان رِووخاون، تةنيا ذووريَك نةبيَت لة بنةوةية، ئةويش بنميضةكةى درز

هادي كؤنةفرؤش لةطةأل هاوةَليَكيدا كة ناوي )ناهم عةبدةكي(ية نزيكةى بةر لة سآ ساأل 
 كرديانة بارةطاي خؤيان.

هةموو خةَلكي طةرِةك بة ضةند ساَليَك ثيَش ئيَستة هادي كؤنةفرؤش و ناهم عةبدةكي 
شتطةلي بةكارهيَنراوو  دةناسن. بة طاليسكةيةوة تيَثةرِ دةبوون، كة ئةسثيَك رِايدةكيَشا

مةجنةأل و ئاميَري كارةبايي لةكاركةوتوويان دةكرِي. بةيانيان بؤ قاوةَلتى كردن و ضاى 
خواردنةوة لة تةنيشت ضاخيانةكةى عةزيز ميسرييةوة رِادةوةستان بةر لةوةى طةشتيَكى 

سةعدوونةوة  فرةوان بة طةرِةكى بةتاويني و طةرِةكى ئةبو نواسي بةرانبةريدا لةوبةرى شةقامى
بكةن، ثاشان بة طاليسكةى ئةسثةكة كة هي عةبدةكيية رِوويان دةكردة طةرِةكةكانى ديكةو 

 دةطةيشتنة كةرِادةو بةكؤآلنةكانيدا تيَدةثةرِين، دواتر بزردةبوون.
ثاش داطريكردن و بآلوبوونةوةى بشيَوي هةمووان بينييان ضؤن هادي و عةبدةكي ئةو 

نؤذةن كردةوة، كة بةو ناوةوة ناو دةبرا، ئةطةرضي هيض شتيَكي )كةالوةى جوولةكةكان(يان 
جوولةكةيان تيَدا نةبيين، نةكاندَلستيك )شةمعةدان( و نةيش ئةستيَرةى شةش طؤشة و نةيش 
ثييت عيربي. هادي شوورةى دةرةوةى ماَلةكةى لة هةمان ئةو كةرةستانةى كة هةبوون نؤذةن 
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راند، كة بة ثارضة كةرثووض و قورِ داثؤشرابوو. كردةوة، دةرطة دارينة طةورةكةى دامةز
بةردةكاني ناو حةوشةكةى الداو تةنيا ذوورة باشةكةى نؤذةن كردةوةو ديوارة نيوة رِووخاوةكان 
و بنميضة داكةوتووةكاني ذوورةكاني ديكةى وةك خؤيان هيَشتةوة. ديواريَكي ساغ لةطةأل 

هادي هةبوو جؤرة هةرِةشةيةكي بؤ سةر ثةجنةرةيةكدا لة نهؤمي سةرةوة لةسةر ذوورةكةى 
ئةو كةسة دروست دةكرد لةناو حةوشةكةدا رِاوةستاية و بةسةريدا دادةرِووخاو بة زيندوويي 
زيندةبةضاَلى دةكرد، بةآلم ئةو ديوارة هةرطيز دانةرِووخا، دانيشتوواني طةرِةك دواتر بةوة 

ةك. تةنانةت فةرةجي دةآلأل كة رِاهاتن كة هادي و )ناهم(ى برادةري بوونةتة خةَلكى طةرِ
ئارةزوويةكي زؤري هةية دةست بةسةر موَلكة بلؤككراوةكاندا بطريَت كة خاوةندةكانيان 
بةجيَيان هيَشتوون، طويَى بةوة نةدا كة كؤنةفرؤش كردي. وةك بةردةوام رِاهاتووة بةالى 

 ئةوةوة شويَنةكة لة )كةالوةيةكي جوولةكةكان( بةو الوة ضي ديكة نيية.
ئةو دوو ثياوة لة كويَوة هاتوون؟ كةس زؤر لةبةردةم ئةو ثرسيارةدا رِانةوةستا، كةسيش 
ناتوانيَت دووثاتي بكاتةوة كة ئةوانة بة رِةضةَلةك خةَلكي طةرِةكةكةن. ثاش ساَليَك، يان دوو 
 ساأل ناهم ذني هيَناو خانوويةكي لةناو بةتاويني بةكرآ طرت و، وازي لة نيشتةجآ بوون لةطةأل

 هادي هيَنا، ئةطةرضى هةردووكيان ثيَكةوة بة طاليسكةى ئةسثةكة كاريان دةكرد. 
ناهم لة هادي بضووكرت بوو، تةمةني لة ناوةندي سي ساَلى تيَثةرِيبوو، دةشيَت طرميانةى   

ئةوةيش بكريَت كة لةطةأل )هادي(دا وةك باوك و كورِ وابن. بةآلم بة رِواَلةت لة يةكدي ناكةن. 
كةللةيةكي بضووك و دوو طويَى زلةوة، لةطةأل قذيَكي ضرِو لووس، بةآلم لة تيَلى  ناهم بة

 زبردةضيَت، هةروةها دوو برِؤي ثرِي نيوضة تيَكةآلوى ثيَوةية.
 هادي طاَلتةى ثيَ دةكردو دةيطوت:

 ساأل تووكي سةرت هةرطيز ناوةريَت. 051ـ ئةطةر تةمةنت بوو بة 
دي بة تةمةن ثةجنا ساَلي تيثةرِاندبوو، ويَرِاي دذواريي دياري بة بةراورد لةطةأل )ناهم(دا، ها

كردني تةمةني بة تةواوةتي، رِيشيَكي برِ برِي بةالوةية، بةردةوام طذن و قةَلةم نةكراو، بة 
جةستةيةكي الواز، بةآلم رِةق و ضاالك و دةم و ضاويَكي ئيَسكني بة دوو قؤرت لةذيَر هةردوو 

 طؤنايةوة.
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هم(ى ليَ نابوو )بيَ بةخت(، بة ثيَضةوانةى وةستاكةيةوة، ئةو جطةرة ناكيَشيَت هادي ناوى )نا
و مةى ناخواتةوةو زؤر لةو شتانة دةترسيَت ثيَوةندييان بة ئايينةوة هةية، بة دريَذايي ذياني 
دةسيت بؤ ئافرةتيَك دريَذ نةكردووة تا ئةو رِؤذةى ذني هيَنا. هةر بةخؤى بوو، بة وةسوةسةي 

ؤي، ئةو ماَلةى ثريؤز كرد كة ثاش نؤذةنكردنةوةى هةردووكيان ذيانيان تيَدا ئاييين خ
دةطوزةراند، ثارضة كارتؤنيَكي ضوارطؤشةى طةورةى كة ئايةتي كورسي ليَ نووسرابوو بة قةد 
ديواريَكى ئةو ذوورةدا داكوتا كة ثيَكةوة ليَى نيشتةجى بوون. بة هةوير بة ديوارةكةوةى 

لة قةد ديوارةكة هةَلنةكةنريَت ئةطةر تةواو نةدرِيَت، ئةطةرضي هادي زؤر لكاند تا بة ئاساني 
طوآ بة ثرسة ئايينييةكان نادات، بةآلم ئارةزووى ئةوة ناكات بةو شيَوةية ببينريَت كة 
دوذمن، يان ثياويَكي لةرِآ الدةر بيَت، بؤية بةو هةنطاوةى هاورِىَ و فيَرخوازةكةى خؤي 

ةتةكة بوو بة رِوويدا برِوانيَت وةك يةكةمني شت كة لة سةرةتاي رِاهات، دةستبةرداري ئاي
 هةموو رِؤذيَكدا دةيبينيَت.

بة داخةوة ناهم نةطةيشتووةتة ئةو تةمةنةى بةهيَزيي تووكي سةري تاقي بكاتةوة، وةك 
هةموو جاريَك هادي بؤي دووثات دةكاتةوة. بةر لة دانيشتنةكةى هادي كؤنةفرؤش لة 

ميسري لةبةردةم مةمحوود سوادي و هةنديَك ثريةميَرددا كاتيَك بةسةرهاتة  ضاخيانةكةى عةزيز
ئةنديَشاوييةكةى دةطيَرِايةوة، ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراو لةبةردةم يةكيَك لة بارةطاى ثارتة 
ئايينييةكاندا لةطةرِةكي كةرِادة تةقييةوةو ضةند هاووآلتييةكى لة رِيَبواران كوشت، هةروةها 

 ةسثةكةيشي كوشت و، طؤشيت هةردووكي تيَكةأل كردن.ناهم و ئ
بة هؤي ئةو شؤكةوة رِوخساري هادي تيَكضوو، بوو بة كابرايةكي شةرِةنطيَز، جنيَوي دةداو 
هةمةرة ئةمةريكييةكان، يان ئؤتؤمؤبيلةكاني ثؤليس و ثاسةواني نيشتماني بةردةباران 

ة بةردةميدا باسي ناهم عةبدةكي دةكرد، لةطةأل هةركةسيَكدا دةستةو يةخة دةبووةوة ل
بكردايةو ئةو رِووداوةى بطيَرِابايةوة. ماوةيةك طؤشةطري بوو ثاشان طةرِايةوة رِةوشي جاري 
جاران، ثيَدةكةني و سةرطوزةشتةي سةيري دةطيَرِايةوة، بةآلم وةك كةسيَكي دوو رِوو، يان دوو 

يةكسةر رِووى درذ و مؤن دةكرد كة دةمامكي ليَ هاتبوو، هةركة بة تةنيا بةجىَ بهيََلراية، 
ثيَشرت بةو شيَوةية نةناسرابوو. هةروةها واي ليَهات بة رِؤذيش مةي دةخواردةوة، بةردةوام 
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ضارةكة مةي، يان ويسكي لة طريفانيدا بوو، بؤني عةرةقي ليَ دوور نةدةكةوتةوة، بةو رِديَنة 
 دريَذو جلة ثيسانةيةوة ثيس و ثؤخَلرت دةهاتة ثيَش ضاو.

سةرطوزةشتةى  بؤ خؤدوورخستنةوة لة زمان شرِى هادي و هةَلضوونة ثيَشبيين نةكراوةكاني
ناهم عةبدةكي بة تةواوةتى سرِايةوة، بؤية مةمحوود سوادي بةم بةسةرهاتةى نةدةزاني لةم 

 دواييةدا نةبيَت، ئةويش بةثيَى ئةوةى عةزيز ميسري طيَرِايةوة.
 
 

(1) 
 

 طةيشتينة كوىَ؟
كرد، ثاش ئةوةى لة ئاودةستةكةى ثاشكؤي ضاخيانةكة خيَرا ميزي كرد، بة هادي هاواري 

 رِيتميَكي تةمبةآلنة لةاليةن مةمحوود سوادييةوة وةآلم درايةوة:
 ـ طةيشتينة لووتة طةورةكةى ناو طونييةكة.

 ـ ئا.. لووتةكة.
ضاخيانةكة  زريَزةى ثانتؤَلةكةى داخست لةكاتيَكدا بةرةو الى ئةو تةختةي تةنيشت جاخمانةى

دةرِؤيشت، ثاشان دانيشت تا سةرطوزةشتةكةى دةست ثيَ بكاتةوة، مةمحووديشي بيَ ئوميَد 
كرد، ضونكة وردةكاريية زؤر وردةكاني لةبري نةكرد، ئةو بةر لةناوبرِي ميزكردنةكة رِاوةستا، 
كاتيَك بارانةكة خؤشي كردو بة طونييةكةيةوة لةذوورةكةى هاتة دةرةوةو هاتة ناو 

شةكةوة. سةيري ئامساني كرد هةورةكاني بيين ضوون ثةَلة لؤكةى سثي ليَك جيا حةو
دةبوونةوة، وةك بَليَيت ضييان ثيَ بوو يةكجار هةَليان رِشت و ئيَستة خؤيان بؤ رِؤيشنت ئامادة 
دةكةن. هةنديَك لة ناوماَلة بةكاربراوو دؤآلبة تةختةدارينةكان نغرؤي باراناو بووبوون، 

دةطةياند كة تيَكدةضن، بةآلم بريي ليَ نةكردنةوة. ضووة ناو بةنطةَلةيةكي  ئةمةيش ئةوةى
دارينةوة كة لة ثامشاوةي ناوماَلةو دؤآلبي ئاسنني و كةنتؤري شكاو دروسيت كردووةو نيو 
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الديوار ثشيت طرتووة. هادي لة اليةكيةوة ضيضكانىَ دانيشت. ئةو رِووثيَوةى مابووةوة 
رة داطريي كردبوو. تةرمي ثياويَكي رِووت، زةردكاوى لينجي كالَ بةتةواوةتى تةرميَكي طةو

لة هةنديَك لة ئةنداماني جةستةي بريندارييةوة دادةضؤرِا. تةنيا خويَنيَكي كةم بةرضاو 
دةكةوت، ضةند ثةَلة خويَنيَكي وشك لةسةر هةردوو باسك و هةردوو القي، لةطةأل ضةند 

هةردوو شان و طةردني. رِةنطي تةرمةكة رِوون  بةركةوتةيةكي شني و مؤرِ لة دةوروبةري
نةبوو، هةرضؤنيَك بيَت رِةنطيَكي طوجناوي نةبوو. هادي لةو شويَنة بضووكةى لة دةورى 
تةرمةكة زؤرتر ضووة ثيَشةوة، نزيك الى سةريةوة دانيشت. شويَين لووتي تةواو شيَويَنرابوو. 

تبيَت. لووتي نةمابوو. هادي طونييةكةى ضةند وةك بَليَيت طيانلةبةريَكي درِندة قةثاَلى ليَ طر
لؤيةك كردةوة، ثاشان ئةو شتةى دةرهيَنا كة لة رِؤذاني رِابوردوودا زؤر بة دوايدا دةطةرِا، 
لةطةل ئةوةيشدا هةر لة رِوو بة رِوو بوونةوةى دةترسا. هادي لووتيَكي نويَي دةرهيَنا هيَشتة 

ن بة دةستيَكي لةرزؤكةوة لةناو ئةو كونة رِةشةي خويَنة سوورة وشك بووةكةى ثيَوةبوو، ثاشا
ناو دةم و ضاوي تةرمةكةى دانا، دةركةوت وةك بَليَيت تةواو لة شوييَن خؤيدا دانراوة، وةك 

 بَليَيت لووتي ئةم تةرمةيةو بؤيان طيَرِابيَتةوة.
وة سةيري دةسيت رِاكيَشايةوةو ثةجنةكاني بة جلةكةي سرِي، لةكاتيَكدا بة جؤرة نارِةزاييةكة

تةواوبووني دةم و ضاوةكةى دةكرد، بةآلم ئةركةكة ئيَستة كؤتايي هات. ئاي .. تةواو كؤتايي 
نةهاتووة. دةبيَت لووتةكة بدرويَتةوة تا تةواو لة شويَنةكةى خؤي جيَطري دةبيَت و نةكةويَتة 

 خوارةوة.
، ئةوةتة ئيَستة تةرمةكة تةنيا ثيَويسيت بة لووتةكة بوو تا كةموكورتييةكةى نةميَنيَت

كؤتايي بةم كارة ناشريينة سةيرة هيَنا كة تةنيا بةخؤي تةواوي كرد بيَ ئةوةى كةس يارمةتي 
بدات، كة ثيَناضيَت هيض ثاساويَكي بؤ بهيَنريَتةوة، يان ليَى تيَبطةن ويَرِاي ئةو هةموو 

 بيانووانةى بةرانبةر بة طويَطرةكاني هيَنانيةوة:
كي دادوةري بكةم، ضونكة ئةمة تةرميَكي تةواوة لة شةقامةكان ـ دةمويست رِادةسيت ثزيش

بةجيَيان هيَشتووةو وةك ثاشةرؤك و زبأل مامةَلةيان لةطةأل كردووة. خةَلكينة ئةمةيش 
 ئادةميزادة... خةَلكينة مرؤظة.
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 ـ من كردمة تةرميَكي تةواو بؤ ئةوةى نةبيَتة زبأل ... خةَلكينة تا رِيَزي ليَ بطرييَت و ضوون
 مردووةكاني ديكة بةخاك بسثيَرريَت.

 ـ ئةى ثاش ئةوة ضي رِووي دا؟
 ـ ئةوةى بةسةر من هات، يان بة سةر )كابرا( هات؟ 

 ـ ئةوةى بةسةر هةردووكتان هات.
هادي سةرقاَلى وةآلمدانةوةى قسةو ثرسيارطةلي طويَطرةكاني بوو، تةواو رِؤضووبووة ناو 

طويَطرة نويَيةكةيش خؤي تووشي مةترسي  رِةوش و كةشوهةواى سةرطوزةشتةكةيةوة،
لةدةستداني ضيَذى بةدواداضووني بةسةرهاتةكةى دةكرد ئةطةر هةر لةسةرةتاوة بة درؤكينةى 
داناباية. زؤر جار بةرهةَلستيية لؤذيكييةكان بؤ كؤتايي بةجىَ دةهيََلرا، تا بةسةرهاتةكة 

هيََلة الوةكييةكان هةَلنةدةقورتاند،  تةواو دةبيَت و، كةس خؤي لة شيَوازى طيَرِانةوةكة، يان
 كة هادي دةسيت ثيَ دةكردن و بةسةرهاتة سةرةكييةكةى تا ماوةيةك بةجىَ دةهيَشت.

ذواني لةطةأل كةسيَكدا هةبوو لة كةرِادة. ضونكة ماوةى ضةند رِؤذيَكة هيض شتيَكي نةكرِيوةو 
كةسةيش كة ماوةيةكة ئةم نةفرؤشتووةو، ئةو ثارةيةى هةيةتي خةريكة تةواو دةبيَت، ئةو 

رِاوةدووى دةنيَت، دةشيَت سةرضاوةى داهاتيَكي باش بيَت. ئةويش كابرايةكي ثريةميَردي 
ديكةية بة تةنيا لة خانوويةكةيدا نيشتةجيَية، تةواو وةك ئيليشوا ثريةذن، بةآلم ئةم 

، كة ئةمي قايل ثريةميَردة بري لةوة دةكاتةوة بؤ رِووسيا كؤض بكات كة كؤنة يارةكةى لةويَية
كردووة خانووةكةو ناوماَلةكةى بفرؤشيَت و بؤ الى وآ كؤض بكات تا خانةنشني بوونةكةيان 

 ثيَكةوة بطوزةريَنن و بةسةر ببةن.
بابةتةكة هيض كيَشةيةك هةَلناطريَت، خواوةند دَلدارو يار بةيةكدي شاد بكاتةوة، بةآلم ئةو 

خيَرا دةضيَت باوةش بة ناوماَلةو كاندَلستيك و  ثياوة هةركة هادي لةطةَلى رِيَك دةكةويَت،
طوَلؤثي خويَندنةوةو رِاديؤ ثاشايانةكانيدا دةكات، وةك بَليَيت برتسيَت لة دةستيان بدات، 
نغرؤ دةبيَت. هةنطاويَك ثاشةكشة دةكات و يةكالكردنةوةكة دوادةخات. هاديش ئارةزووى 

بةجيَى دةهيََليَت و دواتر كاتيَكي ديكة  ئةوة ناكات طوشاري خباتة سةر، يان بيرتسيَنيَت،
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دةطةرِيَتةوة الى و دةيبينيَت بزةى ثيَكةنيين لةسةر ليَوةو لةسةر ئةوة سوورة 
 رِيَككةوتنةكةيان تةواو بكةن.

دةسيت لةو ياري كردنة تؤقيَنةرةى بة الشةى ثارضة ثارضة بووي ئادةميزاد شوشت و، 
رِؤيشت بة ديداري ئةم )ئامرلي(ية رِارِاية بطات.  جلةكاني طؤرِى و جلي ثاكرتى لةبةر كرد.

هادي لةوة دةترسيَت كةسيَكي ديكةى جطة لةو قايلي بكات و ئةو ناوماَلة نايابةي ليَ 
بكرِيَت و ئةو رِيَككةوتنةى لةطةأل ئةو ثريةميَردةدا ليَ تيَك بدات، يان كةسيَك  خانووةكةى 

ي بؤ الي ئةوة رِابكيَشيَت خانووةكةى بة موَلكي بة ناوماَلةكةوة ليَ بةكريَ بطريَت و، سةرجن
بؤ مبيَنيَتةوةو سوود لة كريَ خانووةكة وةربطريَت، لةكاتيَكدا لة دَلى خؤيدا ثالني بؤ ئةوة 

 داناوة دةست بةسةر خانووةكةدا بطريَت ثاش ئةوةى ثريميَردةكة دةمريَت.
ي ئةندةلوس. سواري ثاسيَكي كةيا زؤر دوور نيية، لةويَية لة كووضةيةك لة ثشتةوةى طؤرِةثان

دةبيَت و ثيَنج خولةك ناخايةنيَت لةوآ دادةبةزيَت، ئةو كاتةى بة طورِو بة خؤيةوة بوو ئةو 
رِيَطةى بة ثياسة دةبرِي، بة رِيَطةوة قوتووة ثيثسي و خواردنةوةى طازى و ئةلكوولي 

بةو كرِيارة طةرِؤكانةى هةَلدةطرتةوةو لة طونيية طةورةكةى دةئاخين، تا دواتر سةرلةنوآ 
بفرؤشيَتةوة كة ئةو كارةيان كردبووة ثيشةى خؤيان، يان لة ماَلةوة طونيية لة دواي طونيية 
كؤي دةكردنةوة، ثاشان ئؤتؤمؤبيليَكي تيؤتاى بةكرىَ دةطرت تا بيطةيةنيَتة كارطةكاني فافؤن 

 تواندنةوة لة ناوضةي حافز قازي نزيك شةقامي رِةشيد.
 ةم تةرمةكة .. ضي ليَ هات؟)ـ ئةى ضاوةك

 ـ كةميَك ئؤقرةم ليَ بطرة(.
هادي طةيشتة خانووةكةى ئامرلي و هةر لة دةرطةى دةرةوةى دةدا، بةآلم كةس دةرطةى بؤ 
نةكردةوة. رِةنطة نووستبيَت، يان لة دةرةوةى ماَلةوة بيَت، يان رِةنطة ئيَستة مردبيَت، كاتي 

ى ببينيَت و هةردوو دةستة باريك و لؤضاوييةكةى بة مردني هات بيَ ئةوةى يارة رِووسييةكة
دةست بطريَت. هةر لة دةرطةكةى دةدا تا سةرجني دراوسيَكاني بةالى خؤيدا رِاكيشا، 
وةرضةرخايةوةو بؤ شةقامي سةعدوون طةرِايةوة. لةوآ ضووة ناو رِيستؤرانيَكةوة لة تةنيشت 
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ردو داواي )نيو نةفةر سةفري( كرد تا نةخؤشخانةي )رِةمحة(ى ئةهلي بابؤَلةيةك كةبابي خوا
 لةطةأل خؤي بؤ ماَلةوةى بباتةوة.

هةورةكان تةواو رِةويبوونةوة، بةآلم تةوذمطةليَكي باي توند لة شيَوةى شةثؤليَكي بةهيَز خيَرا 
هةَليكردو هيَور دةبووةوة، ثاشان بةرةو ئاراستةيةكي ثيَضةوانة هةَليدةكردو لةسةر يةك 

نةدبوو. سةيوانيَكي لة ئاسن و ثارضة قوماش دروست كراو كة جطةرة ئاراستة سةقامطري 
وةرطةرِاو بة قورساييةوة كةوتة سةر زةوى ثاش ئةوةى ئةو تةنةكة  فرؤشيَك بةكاري دةهيَنا،

 ثرِ ضيمةنتؤية تيَى ضةقيَنرابوو نةيهيَشت بالَ بطريَتةوة.
و رِؤيشتين تيَك دةدان، هةشيانبوو  با توندةكة ثاَلى بة رِيَبوارانةوة دةناو مجوجوولَ و هاتن

 واي ليَ دةهات وةك بَليَيت دةستيَكي ناديار ثاَلي ثيَوة دةنيَت تا خيَراتر بةرةو ثيَشةوة برِوات.

ئةوانةى لةسةر تةختةكاني دةرةوةى ضاخيانةكة دانيشتبوون خيَرا هاتنة ذوورةوة، ئةو 
ورةوة هيَنرابوونة خوارةوة توند داخران. ثةجنةرةى ئؤتؤمؤبيالنةى تا نيوةيان بؤ هةوا هاتنة ذو

رِؤذنامةفرؤش و طؤظارفرؤشةكان بزربوون، جطةرةفرش و شرييين فرؤشةكاني الى ترةفيك 
اليتةكان شتةكانيان ئاخنيية ناو ئةو كيسانةى بة مليانةوة بةستبوون نةوةك با باَليان 

سةر شةبقةكانيان نةوةك  بداتةوة. ئةوانةى شةبقةيان لةسةر بوو توند ثاَلةثةستؤيان خستة
لةناكاو سةرى رِووتيان دةركةويَت و، خؤيان لة دميةنيَكي كؤميَدي بينةراني ثشتةوةى 
شووشةى ئؤتؤمؤبيل و كؤطةى بازرطاندا ببينن كاتيَك بة دواي شةبقة بابردووةكانيان 

 هةَلةداوان رِادةكةن.
كة بةسةر طؤرِةثاني ئةندةلوسدا  طةآلكاني دارخورماكان لة ئؤتيَلي سوديَر نؤظؤتيَل ضةمانةوة

دةرِوانيَت، ثاسةوانة الوةكةى حةوشةي ثيَشةوةى ئؤتيَلةكة كؤتة سةربازييةكةى توند داخست. 
ئةطةرضى بةوةوة ثابةند نيية لة دةرةوة رِاوةستيَت، بةآلم ئةو كابينة تةختةدارينةى لة 

وةستاوة نة سةرما و نةيش دوورايي ضةند ثيَيةك لة دةروازةى طةورةى دةرةوة لةناويدا رِا
طةرماي ليَ طل ناداتةوة، ئةطةر سةرباز، يان ثؤليسيَكي ئاسايي يةكيَك لةو خاآلنةي ثشكنني 
بوواية كة لة هةموو شةقامةكاني بةغدا دبينريَن ئةوة شتيَكي ئاسايي بوو بة ضةند ضيلكة 
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دةكردةوةو جلةكاني بة ، خؤي ثيَ طةرم داريَك ئاطريَكي لةناو تةنةكةيةكي بةتاَلدا دةكردةوة
 هيَس رِةش دةبوون. بةآلم كارطيَرِى ئؤتيَلةكة ليَرة ئةو شتانةى قةدةغة كردووة.

 ) ـ ئيَستةيش نؤرةى ثاسةواني ئؤتيَلةكة هات؟!
 ـ كابرا كةميَك ئؤقرة بطرة. سةرطوزةشتةكةت بؤ باس دةكةم(.

ةوةى تةواوى كرد، بة هادي بابؤَلةكةى خؤي خواردو ثيثسييةكي قوتووي خواردةوةو ثاش ئ
مشيت قوثاندييةوةو ئاخنيية طونييةكةى تةنيشتييةوة. نةيدةويست بةم باو تؤزة توندة برِواتة 
دةرةوة. خؤي بة هةَلةوطيَرِكردني ثاشةرؤكي خواردنةكاني ضيَشتخانةكةوة سةرقاأل كردو 

ؤيشتة دةرةوةو هةموو قوتووي خواردنةوةكاني برد. ثاش ئةوةى طةردةلوولةكة هيَور بووةوة رِ
بيين كة هةتاو ئاوا بووةو ئامسانيش رِةنطي خؤَلةميَشي دةنويَنيَت و تا ديَت تاريكرت دةبيَت. 
بريى شَلةذابوو، لةناكاو تةرمة سةيرةكةى بريكةوتةوة كة لة ماَلةوة بةجيَى هيَشتووة، هةسيت 

 بةسةرةطيَذة كرد.
دةرِؤيشت. رِؤذيَكي سةير بوو. لة بيَ بريكردنةوة هةر بةرةو الى ضواررِياني ئةندةلوس 

تةلةظزيؤني ضيَشتخانةكةوة طويَي ليَ بوو كة تةقينةوةطةليَكى زؤر لةو رِؤذةدا رِوويان داوة، لة 
ناوضةي كازميةو شاري سةدرو طةرِةكي مةنسوورو بابول شةرجي. ضةند دميةنيَكي تةلةظزيؤني 

ةند دميةنيَكي ديكةى طؤرِةثاني بريندارو بةركةوتووةكان لة نةخؤشخانةى كندي و ثاشان ض
تةيةران دةركةوتن، كاتيَك ئاطركوذيَنةوةكان خةريك بوون شويَنةكةيان دةشوشت، هادي 
ثيَشبيين كرد خؤي لة سووضيَكي ئاميَرةكاندا ببينيَتةوة، لةسةرخؤ ضوون تاوانباريَك جطةرة 

بة ناوي حكوومةتةوة بكيَشيَت دواي شويَن ثيَى تاوانةكةى كةوتبيَت. ثاشان طوتةبيَذيَك 
دةركةوت دةثةيظي و بزةى دةهاتىَ و وةآلمي ثرسياري رِؤذنامةنووساني دةدايةوة، ئةوةى 
دووثات كردةوة كة ثالنةكاني ئةمرِؤى تريؤريستةكانيان ثووضةأل كردةوة، ضونكة بةثيَى 

كاني سةر زانياري هةواَلطري ثرت لة سةد هيَرش بة ئؤتؤمؤبيلي بؤمربِيَذكراو لةاليةن طرووثة
بةقاعيدةو ثامشاوةكاني رِذيَمي رِابوردووةوة ثالني بؤ دانرابوو ئةجنام بدريَن، بةآلم 
فةرماندايةتي هيَزةكاني هاوثةميانان و دةزطة ئةمنييةكاني عرياق هةر هةموويان ثووضةأل 

 كردةوة، تةنيا ثازدة تةقينةوة رِوويان دا.!
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وو، جرتيَكي دريَذى بؤ كيَشا كاتيَك طويَى لةو خاوةندي ضيَشتخانةكة كة كابرايةكي قةَلةو ب
قسانة بوو. هيض قسةيةكي ديكةى نةخستة سةر. بةآلم تةقينةوةكاني ئةمرِؤ بوون بة شازدة 
تةقينةوة. ئيَستة طوتةبيَذ بة ناوي حكوومةتةوة طةرِاوةتةوة ماَلةوةى خؤيان و، تةقينةوة 

 ناكات.نويَيةكة لة ليسيت رِووداوةكاني ئةمرِؤدا تؤمار 
هادي دةرِؤيشت و طونييةكةى بةسةر شانةوة بوو كة قوتووة بةتاَلة قوثاوةكاني تيَدا بوو. 
كاتيَك طةيشتة ئؤتيَلي سوديَر نؤظؤتيَل، وةك رِاهاتبوو، نةثةرِييةوة ئةوبةرى شةقامةكة، بؤ 

كة  ئةوةى ثاسةوانةكة هاواري بةسةردا نةكات. بريي ضووةوة، يان بريي الى ئةو تةرمة بوو،
كةثرؤكة دارينةكةدا لةسةرخؤ زةردكاوة لينجةكاني ليَ دةضؤرِيَت. ئيَستة  لة ماَلةكةيدا لةذيَر

ضي بكات؟ ئةو ئةركةى كؤتايي هات كة خؤي بؤ ئةوة بةخت كردبوو بيكات. ئاية 
ئؤتؤمؤبيليَك بةكرآ بطريَت بؤ ئةوةى بيباتة ثزيشكي دادوةري؟ يان شةو فرِيَى بداتة 

ان شةقاميَكةوةو تةواوكردني ئةركةكةيش بؤ ئؤتؤمؤبيلةكاني ثؤليس بةجىَ طؤرِةثانيَك، ي
 بهيََليَت؟

 ثاش ضةند هةنطاويَك كة بة بةردةم دةرطة ئاسنينة ثانةكةي طةراجي ئؤتيَلةكةدا تيَدةثةرِي، 
بؤي دةركةوت كة تووشي كةتنيَك هاتووة. تةنيا ضارةسةري دروست ئةوةية خيَرا بطةرِيَتةوة 

سةرلةنوآ تةرمةكة ثارضة ثارضة بكات و بؤ رِةوشي ئةوساي بطيَرِيَتةوة، كة تةنيا ماَلةوةو 
ضةند بةشيَكي تةرمطةلي جيا جيا بيَت، كة هةفتةى رِابوردوو لة شةقامةكاني شار كؤي 

 كردوونةتةوة. ئةم ثامشاوانة سةرلةنوآ فرِىَ دةداتة ناو شةقام و طؤرِةثانةكان.
مادا دةلةرزي، رِةنطة بريي لة جووآلندنةوةى هةر دوو ثيَى لةم كاتةدا ثاسةوانةكة لةسةر

كردبيَتةوة، بؤية بة ضةند هةنطاويَكى فرةوان لة كابينة تةختةدارينةكةيةوة ضووة ثيَشةوة. 
ئاسنة ساردةكاني دةروازةكةى طرت و هةر سةيري ئةو بوونةوةرةو طونيية طومان ليَ 

تةوة، بة ثيَويسيت نةزاني بةسةريدا خبورِيَت بؤ كراوةكةى دةكرد كة لة دةروازةكة دوور دةكةو
 ئةوةى دوور بكةويَتةوة، ئةو بؤ خؤي دوور كةوتبووةوة.

 )ـ خؤ بة خؤت مامؤستا ئةو دميةنةت بيين؟
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ـ بةَلىَ، لةطةأل هةنديَك لة هاورِيَكامندا لةوبةري شةقامةكةوة رِاوةستابووين كاتيَك 
 زةى ئؤتيَلةكة دةضوو.ئؤتؤمؤبيليَكي زبَلمان بيين بةرةو دةروا

 ـ بينيتان؟ .. خؤ هيض شتيَكم لةخؤمةوة نةهيَناوة؟ ئةوةيش شايةت.(.
ثاش ئةوةى نزيكةى بيست مةتر لة دةروازةكةوة دوور كةوتبووةوة هادي ئؤتؤمؤبيليَكي زبَلى 
بيين خيَرا بة تةنيشتيدا تيَثةرِى و وةنةبوو خؤي ثيَدا بكيَشيَت. بةرةو دةروازةى ئؤتيَلةكة 
دةضوو. ضةند ضركةيةكي ثيَ نةضوو ئؤتؤمؤبيلةكة تةقييةوةو هادي بة طونييةكةو شيوةكةيةوة 

سةرةوقؤالجني داو لة شويَنيَكي دوور  بة ئامساندا فرِين. لةطةأل تؤزو طةردو هيَزى تةقينةوةكةدا
لة شويَين تةقينةوةكة توند كةوتة سةر قريي شةقامةكة. يةك خولةك تيَثةرِي بةر لةوةى 

دي لةوة ئاطةدار بيَت ضي رِووي دا، ذمارةيةك الوي بيين لة شةقامةكة دةثةرِيَنةوةو بةرةو ها
الي ئةو دةهاتن، رِؤذنامةنووس مةمحوود سوادي يةكيَك لةو الوانة بوو. يارمةتييان داو 
هةَلساية سةرثيَ لةكاتيَكدا خؤأل و دووكةأل ناوضةكةيان داثؤشيبوو. كاتيَك هةَلستاية سةر ثيَ 

ةسيت هةمووياني لةخؤي دوور خستةوةو تؤقيوو ترساو خيَرا هةر دةرِؤيشت. بانطيان كرد د
ضونكة رِةنطة بريندار بووبيَت و ئاطةى لةخؤي نةبيَت، بةآلم دةسيت بة هةرِاكردن كرد. بيَ 

 طومان تووشي شؤك هاتبوو و نةيدةزاني ضي دةكات.
ثؤليس و ئاطركوذيَنةوة لة دوورةوة بةر  تاريكايي شويَنةكةى تةنيبووةوةو دةنطي ئؤتؤمؤبيلي

طوآ دةكةوت. لةكاتيَكدا ثةَلة هةورى تؤزو دووكةَلةكة رِةويبووةوةو بوو بوو بة تةمومذيَكي 
فرةوان رِووناكيي الييت ئؤتؤمؤبيلةكاني ثةرت دكردةوة. مةمحوود و شايةتةكاني ديكة ثيَيان 

نا كة تةقينةوةكة لة دوورايي دووري بةسةر وردة شووشةو وردةئاسن و شيت ديكةى زؤردا دة
شةقامةكةوة ثةرتي كردبوونةوة. ثاشان بة شَلةذاوي و تؤقاوي دوور كةوتنةوة لةكاتيَكدا ثيَيان 

 بةو شتانةدا دةنا بيَ ئةوةى بيانبينن.
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(2) 
 

بةكؤششيَكي زؤرةوة هةر دةرِؤيشت و هةردوو بالَ و ئيَسكي مسيت زؤر دةئيَشان و، بة هؤي 
خوارةوةى بةسةر قريكةدا ناو تةويَلَ و ئيَسكي طؤناي بريندار بووبوون، بة شيَوةيةكي كةوتنة 

ئاسايي نةدةرِؤيشت، دةشةىل و بة دذواري هةنطاوةكاني بة دواي خؤيدا رِادةكيَشا. بريي لةوة 
نةدةكردةوة سواري ئؤتؤمؤبيل بيَت تا بيطةيةنيَتة بابول شةرجي، ضونكة ميَشكي تووشي 

تنيَك بووبوو. هةرطيز بريي لة هيض نةدةكردةوة. وةك بَليَيت دةست بة جؤرة ثةككةو
دوطمةيةكيدا نراوةو واي ليَ هاتووة تةنيا هةر رِىَ بكات، رِةنطة ثاش تةواوبووني وزةى 

 جةستةي بةر ببيَتةوة سةر زةوى و لة ثةل و ثؤ بكةويَت.
ةى ثرت سةرجني رِادةكيَشا كة لة هةر دةيطوت ئةو نامريَت. لة زؤر تةقينةوة رِزطاري بووة. ئةو

تةقينةوةكةدا هيض ثارضة ئاسنيَك بةر جةستةي نةكةوتبوو. هةموو برينةكاني بة هؤي 
 بةربووةنةوةو كةوتنة سةر زةوى بوو، هةرضؤنيَك بيَت بريين سووكن. 

طةيشتة ماَلةوة. لة شويَين رِووداوةكة طونييةكةو شيوةكةى لةبريكرد كة لة ضيَشتخانةكة 
بووي. سورطيي دةرطا دارينة قورسةكةى ثاأل داو لة بريي ضوو لة ثاش خؤي داخياتةوة. كرِي

كاتيَك سةيري دةرطةى ذوورة دوورةكةى خؤي كرد، هةسيت بةوة كرد كة لةوةى ليَى رِاهاتووة  
زؤر دوورترة. هةر بةسةر زةوى درزبردووى حةوشةكةدا رِيَى دةكردو رِيَطةكةى دةبيين زؤر 

ترسا بةرببيَتةوة سةر زةوى، يان ببووريَتةوة. ويسيت خؤي بطةيةنيَتة  دريَذة. لةوة
قةرةويََلةكةى. ضووة ناو ذوورةكةيةوةو لةسةر جيَطةكةى رِاكشاو خيَرا خةوي ليَ كةوت، يان 

 رِةنطة بوورانةوةيةك بووبيَت بة زةمحةت توانيبووي دواي خبات.
نى بةر طوآ كةوت، رِةنطة لة ماَلى رِؤذى دواتر دةنطي رِاديؤو بآلوكراوةى هةواَلةكا

دراوسيَكةى ثشتةوةى ماَلةكةي بيَت. يان دايكي سةليم رِةنط سثي بيَت، لةسةر سةكؤي بةر 
دةرطةكةيان دانيشتووة كة بةرانبةر دةرطةكةى ئةوةو رِاديؤكةى لة باوةشة، وةك هةموو 

 جاريَك رِاهاتووة وا دةكات و، سةيرى هاتوضؤكةران دةكات.
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سةرينةكة بةرزكردةوة سةرينةكةى بيين ليكيَكي زؤرو ضةند ثةَلة خويَنيَكي وشكى سةري لة 
برينةكاني سةري ثيَوةية. لةو برِوايةدا بوو مةستبوونيَكي لةرِادةبةدةر بوو، بةآلم خيَرا 
تةقينةوةكةى دويَينَ ئيَوارةى بريكةوتةوة، ثاشان تةرمةكةى ذيَر كةثرؤكةكةى بريكةوتةوة. 

ةمرِؤ زؤرتر تيَكضووةو بؤنةكةى بآلوتربووةتةوة، رِةنطة زؤر رِوونرت بيَت بؤ هةر ئاشكراية كة ئ
 كةسةي بة بةردةم دةرطةى ماَلةكةدا طوزةر بكات.

لة شويَين خؤي هةستا، بة هؤي رِووناكيية بريسكةدارةكةوة مةزةندةى كرد كة كات نزيكة 
ةم و ضاوى شوشت. هةسيت بة ببيَتة نيوةرِؤ. بة ئاوى بؤرِييةكةى تةنيشت ئاودةستةكة د

ئازاريَكي زؤري برينةكاني دةم و ضاوو ئيَسكةكاني هةموو جةستةي كرد كاتيَك دةم و ضاوي 
دةشوشت و دةست و ثيَي دةجووآلندةوة. ثاش ئةوةى ئاورِى دايةوة ئةو شتةى بيين كة رِووى 

ثةرت و دابوو كاتيَك ئةم لةماأل نةبوو، طةردةلوولةكةى دويَنىَ هةموو شتةكاني 
بآلوكردبووةوة. هةنديَك كةنتؤر لةسةر ثشت كةوتبوون. ضةند ثارضةيةكي كةثرؤكة دارينةكة 
كةوتبوونة ناو حةوشةكةوة. سةربانةكة نةمابوو، نةيزاني ضي بةسةر هاتووة، كاتيَك زؤرتر 

 ضووة ثيَشةوة بؤي دةركةوت شتطةلي ديكةيش نةماون.
دويَينَ تةواوي كردبوو. ناشيَت بةم شيَوةية لة  تةرمةكةيش نةمابوو. تةرمة تيَكضووةكة كة

خؤيةوة نةميَنيَت، يان لة كاتي طةردةلوولدا باأل بطريَتةوة. هةموو شتةكاني وةرطيَرِا، ثاشان 
طوماني لةخؤي كرد، ضووة ناو ذوورةكةوةو دةسيت بة طةرِانى ناو ذوورةكة كرد، سةرلةنوآ 

دَلى بةرزتر دةبووةوةو ئةو ئازارانةى لةبري كرد كة  دةسيت بة طةرِان كردةوةو تا دةهات ليَداني
دةطةيشتنة ئيَسكةكاني. ضووة ناو قؤناغي ترسةوة، تؤ بَليَيت ئةم تةرمة بؤ كوآ ضووبيَت. لة 
ناوةرِاسيت حةوشةكةدا بة ترس و لةرزو ثةشؤكاوييةوة رِاوةستاو سةيرى ئامسانة شني و 

ووة بَلندةكاني دراوسيَكاني كرد، هاوكات ساماَلةكةى كرد، ثاشان سةيري ديوارطةلي خان
سةيري ئةو سةربانة نزمةى كرد كة لة ثاش ذوورة رِووخاوةكةى ماَلى دايكي )دانيال( 
مابووةوة. لةوآ ثرية ثشيلةيةكي تووك رِووتاوى بيين زاق زاق سةيري ئةمي دةكرد، وةك 

دي، مياواندنيَكي دريَذ.  بَليَيت ضاوديَري دةكرد بزانيَت هادي كؤنةفرؤش ضي دةكات. مياوان
 هةواَلى شتيَكي ثيَ طةياند، ئاكام سوورِايةوةو لةو ديوي ديوارة رِووخاوةكةوة بزربوو.
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 )ئةي ... ئةى دوايي؟
 ـ هةر ئةوةية ... تةواو بوو.

 ـ هةر ئةوةية ضيية؟ .. واتة هادي تةرمةكة بؤ كوآ ضوو؟
 ـ نازامن ...

 دي بَلىَ!. ـ هادي ئةم بةسةرهاتة باش نيية .. شيت
ـ ئيَوة برِوا ناكةن.. ئارةزووى خؤتانة... دةى من ئيَستة دةرِؤم.. ثارةى ضايةكاني منيش 

 بدةن(.
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 سيَيةمني ثارِ
 

 طيانيَكي سةرطةردان
 

(0) 
 

حةسيب حمةمةد جةعفةر كة تةمةني بيست و يةك ساَلة، ئةو طةمن رِةنطة باريكةلةيةي )دوعْا  
ى 11طةأل )زةهرْا (ى كيذة تازة لةدايكبووةكةيان لة كةرتي جةبار(ي خواستووةو ثيَكةوة لة

شاري سةدر لة ذووريَكي بةكريَي ماَلى خيَزانة طةورةكةيدا نيشتةجيَية، كة ماوةى حةوت 
مانطة بة ثاسةوان لة ئؤتيَلي سوديَر نؤظؤتيَل كار دةكات، لةو تةقينةوةدا كوذرا كة لةسةر 

ؤتؤمؤبيليَكي زبأل كؤكةرةوةى ثرِ لة دينامييت دةسيت خؤكوذيَكي سووداني رِووى دا، ئ
دةهاذووت كة لة ئةمينداريةتي بةغدا دزرابوو، ثالني بؤ ئةوة دانابوو دةروازةى دةرةوة 
تيَثةرِيَنيَت و ئؤتؤمؤبيلةكة بطةيةنيَتة ناو ثرسطةى ئؤتيَلةكةو لةوآ بيتةقيَنيَتةوة، بؤ ئةوةى 

خيَنيَت، بةآلم بة هؤي ئةو تةقة يةك لةدواى يةكانةى تةالرةكة بة هةموو ئةوانةى تيَيدان برِوو
ثاسةوانة بويَرةكة لة شوفيَرةكةى كرد )ديتؤنادؤر(ةكة زووتر تةقييةوة. شت و مةكةكاني 
ثاسةوانةكة رِادةسيت خيَزانةكةى كران، جلة مةدةنييةكان و جووتيَك طويَرةوى كة هيَشتة 

أل بةرطي يةكةمي ضامةكاني سةياب ضاثي نةكرابووةوةو شووشةيةك بؤخنؤشكةرى جةستة لةطة
دةزطةى )ئةلعةودة(ى لوبناني. هاوكات ثيَآلوة رِةشة سووتاوةكةى و ضةند ثارضةيةك لة 
جلةكاني كة خةَلتاني خويَن بوون و ضةند ثارضةيةكي بضووكي جةستةي بزربووى كة بووبوونة 

ةعفةر بة تةواوةتي بزربوو. لةناو دارةتةرمةكةيدا دانا. حةسيب حمةمةد ج خةَلووز ئةوانةيان
ئةو دارةتةرمةيش بؤ نةجةفيان طواستةوة طرميانةيي بوو. ذنة الوةكةى لةئاميَزى طرت و 
بةوثةرِي سؤزو هاوارةوة، كة لة ناَلينيَكي دوورودريَذ دةضوو، بؤى طريا، هةروةها دايك و 

ةرسورِماوة زار خوشك و براطةل و دراوسيَكانيشي بةو شيَوةية بؤي طريان، كيذة بضووكة س
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هةر ئةم دةست و ئةو دةسيت ثيَ دةكرا، هةركة ئاطري طةرمي غةمباري لة طياني  ليكنةكةى
 ئةو كةسةدا بَليَسةى بسةنداية كة هةَليدةطرت.

ثاش شةكةتيي طريان هةموويان دةنوون و خةون بة حةسيبةوة دةبينن جانتايةكي كانظاسي 
ةر ئةنداميَكي خيَزانةكة خةون بة شتيَكةوة دةبينيَت بةسةر شانةوةيةو بؤ ماأل دةطةرِيَتةوة. ه

لةبارةى حةسيبةوة، هةموو خةونةكان يةك دةطرنةوةو طرد دةبنةوةو، هةنديَكيان قةةرةبووي 
يةكدي دةكةنةوة، خةونيَكي بضووك كةليَنيَكى خةونيَكي طةورة ثرِدةكاتةوةو دةزووى 

نانةى حةسيب ثيَكدةهيَنن، كة لةطةأل خةونةكان تيَكةآلو دةبن و سةرلةنوآ جةستةيةكي خةو
طيانيدا بطوجنيَت كة هيَشتة بةسةر هةر هةموويانةوة دةفرِيَت و عةبداَلى ئاسوودةييةو دةسيت 
ناكةويَت. كوا جةستةكةى كة ثيَويستة بؤى بطةرِيَتةوة، بؤ ئةوةى ببيَتةوة دانيشتوويةكي 

 ئاسايي لة دانيشتوواني جيهاني بةرزةخ؟
خةونةكانياندا سنوور دةبةزيَنن، دةست دةدةنة طوَلؤَلة داوة خةونيية ضنراوة هةنديَكيان لة 

رِةق بووةكةو بؤ دوورى دووري فرِآ دةدةن. دوورتر لةوةى ئةنداماني خيَزان و هاورِيَيان و 
 خزمان و هةموو دراوسيَكان مةزةندةى بكةن، بؤ شويَنيَك هةرطيز برييان ليَ نةكردووةتةوة.

  
(5) 

 
يري ئؤتؤمؤبيلي زبَلةكةى دةكردو لة ميَشكيدا فةرمان و وةآلمدانةوة دذ بة حةسيب سة

يةكةكان يةك بة دواي يةكدا دةهاتن. ئةوة ئؤتؤمؤبيلي زبَلة، شوفيَرةكة بة هةَلةدا ضووة، 
كؤنرتؤَلى ستيَرنةكةى لةدةست داوةو بةالى دةرطةكةدا سوورِاوةتةوة. رِووداويَكي هاتوضؤ 

يَ نةبووةو بة هؤيةوة شوفيَرى ئؤتؤمؤبيلةكة بيَ ئةوةى مةبةسيت بيَت رِووى داوةو ئاطةى ل
بةرةو دةروازةى ئؤتيَلةكةى هاذووتووة، نا .. خؤكوذة .. رِاوةستة.. رِاوةستة.. تةقةيةك 
ثاشان تةقةيةكي ديكة. مةبةسيت ئةوة نةبوو شوفيَرةكة بكوذيَت، ثيَ بة جةرطي خؤيدا نانيَت 

ئةركي سةر شانيةتي، باش ئاطةى فةرمانة توندةكاني لةمةرِ  كةس بكوذيَت، بةآلم ئةمة
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ثاراستين ئؤتيَلةكة هةية، ضةند كؤمثانيايةكي ئةمين و كةسايةتي طرنط، كة رِةنطة 
ئةمةريكى بن، لةم ئؤتيَلةدا هةن. وةك دةَليَن، خؤ مؤَلةتي كوشتين ثيَ دراوة. بريؤكةكان لة 

بة دواي يةكدا ديَن و دةستيشي توند لةسةر  ميَشكيدا لة ضةند بةشيَكي ضركةيةكدا يةك
بةلةثيتكةى تفةنطةكةية، بةر لةوةى خؤي لةمةرِ باشرتين بةرسظ بةرانبةر بةم تةنطذةية 
يةكال بكاتةوة. ئؤتؤمؤبيلةكة تةقييةوةو حةسيب حمةمةد جةعفةر ئاطةى لة بةدواداضووني 

تةدارينةكةو دةروازةى ثاني تةقينةوةكة بوو، بةآلم نةك لةو شويَنةى نيَوان كابينة تةخ
دةرةوةى ئؤتيَلةكة كة لة لوولة ئاسين ئةستووني دروست كراوة. ئاطرو دووكةلَ و ثةرت 
بوونةوةى ثارضة ئاسين بة ئامسانةوة دةبيين، لةطةأل ئةوةيشدا هةسيت بة هيَورييةكي سةير 

 دةكرد.
رقةيان بةست و لة دووراييةكي ثياويَكي لةطةأل طونييةيةكى سثيدا بيين بة ئامساندا فرِين و باز

دوور لة شويَين تةقينةوةكة بةربوونةوة سةر زةوى، ثةرت و بآلوبوونةوةى شووشةى 
ثةجنةرةكاني ئؤتيَلةكةو جاخمانة ثانةكةى بة ئاراستةى حةوشةى ثيَشةوةى ئؤتيَلةكة بيين. 

لةوةى  ثاش ماوةيةك ثةَلة هةوري دووكةَلةكة رِةوييةوةو نيو كاتذميَر تيَثةرِى بةر
 ئؤتؤمؤبيلةكاني ئةمبوالنس و ئاطركوذيَنةوة بطةن.

هةموو شتيَك كؤتايي هات، هةر سةيري ئةو تاريكيية رِةشةي دةكرد باَلى بةسةر هةر هةموو 
شارةكةدا كيَشابوو. رِووناكيي دووري تةالرو خانووبةرةو ئؤتؤمؤبيلةكاني بيين. هةنديَك 

ةكاني ياريطةى طةلي بيين، لةطةأل هةنديَك ثردؤكةى نزيكي بيين. رِووناكى برؤجةكتةر
منارةطةلي دوور كة تةواو بة رِووناكي بريسكةدار داثؤشرابوون. رِووبارةكةيشي بيين، لة 
تاريكاييةكةدا تاريك و قووَلى دةنواند، ويسيت بة دةسيت بيطريَت. هةرطيز دةسيت بةر ئاوى 

ة بةسةربرد. بة ئؤتؤمؤبيل بةسةريدا رِووبارةكة نةكةوتووة. هةموو ذياني دوور لة رِوبارةك
تيَدةثةرِي، لة دوورةوة دةيبيين، لةويَنةكاني تةلةظزيؤندا دةيبيين. هةسيت بة ساردي، يان 
تامي ئةو ئاوة نةكردووة. ثياويَكي قةَلةوي بيين فانيلةيةكي سثي و شؤرتيَكي سثي كورتي 

ئةوة ض بةختةوةرييةكة. بيَ طومان لةبةر بوو لةناو ئاوةكة رِاكشاوةو رِووى لة ئامسانة. ئاي 
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ئةوة لةم شةوة بيَ طةردةدا سةيرى ئةستيَرة رِوونةكاني دةكرد. لةسةرخؤ لةطةلَ جووَلةى 
 ئاوةكةدا بةرةو خوار دةبيَتةوة. ليَي نزيك دةبيَتةوةو سةيري دةم و ضاوي خؤي دةكات:

 . ليَرة رِامةوةستة.ـ كورِم بؤضي سةير دةكةيت .. برِؤ بزانة تةرمةكةت ضي بةسةرهات ..
تةرميَكي ديكةى بينى لةسةر سك وةرطةرِابوو لةناو ئاوةكةدا مةلةى دةكرد. باسي هيض 

 شتيَكي نةدةكرد. تةواو بيَ دةنط بوو، لةسةرخؤي مةلةي دةكرد.
 

(2) 
 

طةرِايةوةو الى دةروازةى ئؤتيَلةكة دابةزي و سةيري قؤرتة طةورةكةى دةكرد كة خؤكوذةكة بة 
ة بؤمربِيَذكراوةكةى دروسيت كردبوو. سةيري هةموو ئةو شويَنةى كرد. ثؤستاَلة ئؤتؤمؤبيل

سووتاوةكةى خؤي ناسييةوة، تةرمةكةى خؤي نةبينييةوة. سةيري هةموو شةقامةكاني كرد، 
سةيري طؤرِةثاني )فريدةوس(ي كردو رِؤيشتة طؤرِةثاني رِزطاري و باَلندةطةليَكي زؤري بيين 

كاني ثةيكةري ئازادي دةنووسنت. ثاشان شتيَكي بريكةوتةوةو برِياري دا لةسةر ثارضة برؤنزيية
رِوو لة طؤرِستانةكة بكات. لةوآ لة دؤَلى ئاشيت لة نةجةف هةموو طؤرِةكاني بةسةر كردةوة. 
هيض شتيَكي نةدؤزييةوة دةرطةى دةرضوون لةو سةر ليَ شيَواوييةي ثيَ ثيَشان بدات. ئاكام 

شيَرتيَكي سووري لةبةر بوو، دوو بازنطي زيوي لة هةردوو مةضةك  الويَكي هةرزةى بيين تي
و طةردانةيةكي بة دةزوويةكي رِةشةوة لة طةردن بوو. لةسةر طؤرِيَكي بةرز دانيشتبوو، ثيَى 

 لةسةر ثيَ دانابوو.
 ـ بؤضي ليَرةيت ..., دةبيَت لة تةنيشيت تةرمةكةتةوة بيت.

 ـ تةرمةكةم نةماوة.
دةبيَت تةرمةكةت بدؤزيتةوة، يان هةر تةرميَكي ديكة.. ئةطينة كاريَكي ـ ضؤن نةماوة؟ ... 
 خراثت بةسةر ديَت.

 ـ ضؤن كاريَكي خراثم بةسةر ديَت؟
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 ـ نازامن .. تةنيا هةموو جاريَك كاريَكي خراث دةقةوميَت.
 ـ تؤ بؤضي ليَرةيت؟

ديكة ناتوامن بةم ـ ئةمة طؤرِةكةمة .. جةستةم لة خوارةوة رِاكشاوة. ثاش ضةند رِؤذيَكي 
شيَوةية بيَمة دةرةوة، تةرمةكةم دةتويَتةوةو شيتاأل شيتاأل دةبيَتةوةو تا هةتاية لةناو 

 طؤرِةكةدا زينداني دةمب.
لة تةنيشتيةوة دانيشت و هةسيت بة سةر ليَ شيَواوييةكي زؤر كرد، ئيَستة ضي بكات؟ ثيَشرت 

 ض كارةساتيَكي ديكة ضاوةرِواني بيَت؟كةس لةم بارةيةوة ئاطةداري نةكردووة. تؤ بَليَيت 
 ـ رِةنطة بة رِاسيت تؤ نةمردبيت ..رِةنطة تؤ ئيَستة خةون ببينيت.         

 ـ ضى؟
ـ بةَلىَ .. خةون دةبينيت .. رِةنطة طيانت لة لةشت دةرضووبيَت بؤ ئةوةى سةيران بكات و 

 دواتر بيَتةوة.
هاتووم... هيَشتة بضووكم و كيذؤَلةيةكم هةيةو ـ خوا لة زارت ببيسيَت... من لةم رِةوشة رِانة

... 
 ـ بضووكيت؟!!! ... لة من بضووكرت نيت.

كات تيَثةرِي و هةر هيَشتة لةطةأل الوة دوو بازنطة زيوين لةدةستةكةدا قسةى دةكرد، 
الوةكةيش كات ناكاتيَك بؤي دووثات دةكردةوة كة ثيَويستة بؤ الى تةرمةكةى بطةرِيَتةوة. 

 اوةند ذيانيَكي ديكةى بؤ نووسيبيَت.رِةنطة خو
ـ هةنديَك جار طيان لة جةستة دةضيَتة دةرةوة. دةمريَت، ثاشان عزرائيل رِاي خؤي دةطؤرِيَت، 
يان ئةو هةَلةية رِاست دةكاتةوة كة كردوويةتي و طيانةكة بؤ جةستةكة دةطيَرِيَتةوة.. ثاشان 

اتة طيان لة بةنزيين ئؤتؤمؤبيل دةضيَت، خواوةند فةرمان بة جةستةكة دةكات هةَلسيَتةوة.. و
 بةآلم ئيش ثيَكردني ثيَويسيت بة ضةرخ داطريساندنيَك دةبيَت.

بيَ دةنطييةك و هيَورييةك باَلى بةسةردا كيَشان و دواتر طويَى لةطريانيَكي دوور بوو، ضةند 
الوة دوو سةطيَكي رِةشي لةشيَوةى رِةنطي مةرةكةب بيين لةطةأل يةكديدا بةشةرِ دةهاتن. 

 بازنط زيوينةكة بة نيطةرانييةوة سةيريَكي كردو بة زاريَكي فةرمان ثيَ كردنةوة ثيَى طوت:
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ـ برِؤ بزانة تةرمةكةت ضي ليَ بةسةرهاتووة.. يان ضارةسةريَك بؤ خؤت بدؤزةوة ... ئةطينة 
 خراثت بةسةر ديَت.

 
(1) 

 
 

ضةندان كاتذميَري دوورودريَذ  طةرِايةوة بؤ ئؤتيَلةكة، ثاشان هةموو شةقامةكاني ثشكين.
تيَثةرِين، رِؤيشتةوة بؤ ماَلةكةى خؤي و بيين هةموو نووستوون، ذنةكةى و كيذة 
شريةخؤرةكةى و ئةنداماني ديكةى خيَزانةكةى، ثاشان دواي بةرةبةيان طةرِايةوة هةمان ئةو 

وشي شويَنةى ليَى مردبوو، هةسيت كرد بة بازنةيةكي داخراودا دةسوورِيَتةوةو تو
تةلةزطةيةكي طةورة هاتووة. لةناوةرِاسيت ماَليَكدا لة بةتاويني كةسيَكي رِووتي بيين 
نووستبوو، ليَى نزيك بووةوةو لةوة دَلنيابوو كة كابرايةكي مردووة. كابرايةكي دياريكراو 
نةبوو. لةشيَوةى سةيرو ناشرييين ورد بووةوة. سةيريَكي ئامساني كردو بيين لةطةأل 

ةى بةرةبةياندا رِةنطي دةطؤرِيَت، لةوة دَلنيابوو كة رِؤذبوونةوة بؤ ئةو كارةساتيَكي نزيكبوونةو
بة دواوة دةبيَت.. ئةو هيَزو تواناو ئارةزووةى لةخؤيدا نةدةبيين جاريَكي ديكة بة شةقام و 

كةدا. طؤرِةثانةكاندا بسوورِيَتةوة، يان بطةرِيَتةوة شويَين رِووداوةكة لةبةردةم دةروازةى ئؤتيَلة
بة دةسيت )هيوالنى( ئةو جةستة رِةنط زةردةى طرت و خؤي بيين لةطةَليدا دةكةويَتة ذيَر 
ئاوةكةوة. هةموو بازووى، ثاشان سةري و هةموو ئةنداماني ديكةى جةستةي نغرؤي ئاوةكة 
بوون، هةسيت بة قورسايي و جؤرة تةمبةَلييةك كرد. دؤناودؤني تةواوي جةستةكة بوو )تةواو 

او جةستةكةوة(، رِةنطة، وةك لةو ساتةدا هةسيت ثيَ كرد، ئةم جةستةية طياني بة ضووة ن
 بةرةوة نةبيَت، تةواو وةك ضؤن ئةويش، طيانيَكي بيَ جةستةية.
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(2) 
 

كةواتة رِووداوةكان بةبيَ هوودةو بةبيَ واتا تيَنةثةرِين. بانطي يةكدييان دةكرد. ئيَستة 
ىَ بكات كة كةسوكاري ئةم جةستةية دةيهاويَذن، بؤ ثيَويستة ضاوةرِواني هةنطاوي داد

طؤرِستاني دةطويَزنةوة، خؤَلى بةسةردا دةكةن، دةينيَذن )هةردووكيان ثيَكةوة دةنيَذن(، هيض 
 بةاليةوة طرنط نيية ض ناويَك لةسةر كيَلي طؤرِةكةى دةنووسن. 
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 ضوارةمني ثارِ
 

 نامةنووسذرِؤ
 

(0) 
 

ة كة لةكاتذميَر حةوت و نيو لة طؤرِةثاني تةيةران رِووى دا، ئةو تةقينةوةية لة خةوى كردةو
بةآلم لةناو جيَطةكةى هةَلنةستا، هةسيت بة سةرئيَشةيةكي زؤر دةكردو هةر خةواَلوو بوو، 

نةبيَت كاتيَك مؤبايلةكةى زرِةى ليَوة هات.  بةتةواوةتي بيَدار نةبووةوة نزيكةى كاتذميَر دة
 ( كة ئيشي تيَدا دةكرد تةلةفؤني بؤ دةكرد:سةرنووسةري رِؤذنامةى )رِاسيت
 ـ بؤضي تا ئيَستة نووستوويت؟

 ـ م م .. من.
ـ مةمحوود .. دةبيَت هةر ئيَستة هةستيت و بضيت بؤ نةخؤشخانةى كندي و ويَنةى 
بريندارةكان بطريت و لةطةأل كاديراني ثزيشكي و ثؤليس و ئةوةو ئةوةدا بثةيظيت ... 

 تيطةيشتيت؟!
 .. ئيَستة يةكسةر دةرِؤم.ـ بةَلىَ .

 ـ ئيَستة .. ئيَستة نةك سبةينىَ وةك فةيرووز دةَليَت .. ئؤكةى مةمحوود؟
كاتيَك لة ذوورةكةى هاتة خوارةوة باوكي )ئةمنار(ي خاوةندي ئؤتيَلي )عرووبة(ى بيين كة ليَى 

ةرةى لة نيشتةجيَية، لةناوةرِاسيت شةقامةكة رِاوةستاوةو وردة شووشةى شكاوى هةنديَك ثةجن
ضوار دةورةو دادو بيَ داديةتى. شةقامي بازرطاني ناوةرِاسيت )بةتاويني(ى تيَثةرِاند، سةريَكي 
لة ضاخيانةى عةزيز ميسري داو لةوآ ضايةكي خواردةوةو نةيويست لةوة زؤرتر دوابكةويَت. 
هةموو ثيَويستييةكاني لةطةَلة، كاميَراو رِيكؤردرة دجييتاَلة بضووكةكة، كاغةزو 
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يَنووسةكانيشي لةناو جانتا بضووكة لة ثيَست دروستكراوةكةيدان، كة بة شانيدا دةكات و ث
 كاتيَك هةنطاو دةهاويَت و دةرِوات، لةسةرخؤ بةر ثاشةَلى دةكةويَت.

طةيشتة طؤرِةثاني تةيةران و ثامشاوةى تةقينةوةكةى بيين. طؤرِةثانةكةى بيين ضؤلَ بوو، 
مةتر كة زؤر قووأل نةبوو، لةطةأل تةختةو طاليسكةى سووتاو.  لةطةأل قؤرتيَكدا بة تريةى دوو

ويَناكرد كة رِووى داو ئةو ويَرانكاري و قوربانيانةي ليَي  ئةو كات قةوارةى ئةو تةقينةوةيةى
 كةوتووةتةوة.

لة كؤرِيَكيت ناوةرِاسيت شةقامةكة رِاوةستا. هةناسةيةكي قووَلى دا، ثاشان رِيَكؤردةرة 
رهيَنا، لة زاري خؤي نزيك كردةوةو ريَكؤردةرةكةى كردةوة بؤ ئةوةى دجييتاَلةكةى دة

 تيَبينييةك تؤمار بكات كة هةسيت كرد ئيَستة ثيَويستة:
 ـ ئةي حازم عةبوود نةفرةتت ليَ بيَت.. لةم كاتةداو لة هةموو كاتيَكدا.. نةفرةتت ليَ بيَت.

نةكراويةتي لةو ذوورةدا كة لة حازم ئةو ويَنةطرة رِؤذنامةنووسيية ئازادو هاوبةشي طرميا
نهؤمي دووي ئؤتيَلي )عرووبة( ليَى نيشتةجيَية، بةآلم بةشيَوةيةكي رِيَكوثيَك لة ئؤتيَلةكة 
نيشتةجيَ نيية، بةَلكو كردوويةتي بة ويَستطةيةكي ثشوودان، يان ثةناطةيةك لةكاتي رِووداوى 

طنة دؤستيَكي كؤني )حازم(ةو، وةك كوتوثرِيدا، بةتايبةتي باوكي )ئةمنار( ئةو ثريةميَردة ور
رِيَبوار مامةَلةى لةطةأل ناكات، رِةنطة سوثاسي )حازم(ى كردبيَت، ضونكة هاورِيَكةى خؤي بؤ 
ئؤتيَلةكةى ئةو هيَناوةو، بووةتة سيَيةمني، يان ضوارةمني رِيَبوار لةئؤتيَلي )عرووبة(ى 

 رت لة حةفتا رِيَبواري تيَدا دةبووةوة.دارِووخاو كة لةكاتي خؤشطوزةراني رِؤذطاري زوودا جيَى ث
ثاش نيوةرِؤي دويَينَ حازم عةبوود لةسةر ئاهةنط طيَرِان سوور بوو، بيَ ئةوةي هيض 
هؤكاريَكيش هةبيَت، ياخةى هاورِآ دَلتةنطةكةى رِاكيَشاو برديية خانوويةكةوة لة كووضةي 

د قوتوويةك بريةى سارديان ثيَنج لةناو بةتاويني. مةمحوود نيطةراني ثيَوة دياربوو. ضةن
هةَلقورِاند، دوو كضى سثي كة جلي هاوينةى تةنكيان ثؤشيبوو، ويَرِاي ئةوةى لة دةرةوة كةش 
ساردبوو، لة تةنيشتيان دانيشنت. بة دريَذايي ماوةى دوو كاتذميَر بريةيان هةَلقورِاند. دَلى 

ت هةركة دةست و ثيَى ئةو مةمحوود توند ليَي دةداو خةريك بوو لة شويَين خؤي هةَلكةنريَ
كضةى لة تةنيشتييةوة دانيشتبوو بةر جةستةى بكةوتاية كاتيَك ثةرداخةكةى بةرز دةكردةوة، 
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هةَلطرتايةتةوة، ثيَشرت ئةم دانيشتنةى نةكردووةو  )ضةرةزات( ئاجيلةكةيان شتيَكي لة دةفري 
ةدا خبواتةوة. ثاشان ئةوةندةيش لة ئافرةت نزيك نةبووةتةوة، حازم تا دةهات زؤرترى هان د

 ماوة نا ماوةيةك ثيَى دةطوت:
 ـ ئةطةر ثيَت ناخؤشة هةر ئيَستة دةرِؤين.

بةآلم مةمحوود هةرطيز ئارةزووى نةدةكرد ئةوآ بةجىَ بهيََليَت، ثاشان دانيشتنةكة كؤتايي 
هات كاتيَك هةردوو كضةكة هةستان و دةسيت مةمحووديان طرت. لةكاتيَكدا بريةكان سرِيان 

بوو، بةثيَشي خؤيان داو برديانة ذووريَكي نووستنةوة لة نهؤمي دووةم. يةكيَكيان ثاش كرد
نيو كاتذميَر هاتة دةرةوةو ثيَدةكةني و دانيشت تا بريةكةى تةواو بكات، ئةوةى دووةميان 

 يةك كاتذميَري رِةبةق دواكةوت.
 ـ بؤضى تؤيش لةطةَليان نةضوويتة ذوورةوة؟

 كرد كاتيَك ضوونة دةرةوةو باي ساردى كؤآلنةكةيان بةركةوت. مةمحوود ئةو ثرسيارةى ليَ
 ـ من؟ ... دواتر دةطةرِيَمةوة اليان .. طرنط ئةوةية تؤ ئيَستة ئاسوودةو دَلخؤشيت. 

 ـ بةَلىَ.. تؤ برادةريَكي باشيت.
مةمحوود لةطةأل بزةيةكي شَلةذاودا ئةوةى طوت. ئةوةندةى خواردبووةوة سةرةطيَذةيةكي سووك 

ناو سةريدا دةخواليةوة، سرِبوونيَكيش سةرانسةري جةستةي دةطرتةوةو، هةست و لة
ئارةزووةكانيشي بةشيَوةيةكي سةير تيَكةآلو بووبوون. طةيشتنة دةرطةى ئؤتيَلي )عرووبة(. 
حازم رِاوةستاو جطةرةيةكي داطريساندو ضاالكانة دووكةَلةكةى لة هةردوو كوني لووتييةوة بة 

يري هاورِآ بضووكةكةى كرد، لةكاتيَكدا بةو ثةجنةيةي كة جطةرةكةى ثيَ با دةدا، ثاشان سة
 ثيَى طوت: طرتبوو ئاماذةى دةكرد،

ـ طرنط ئةوةية... ضي ديكة لة بةردةممدا باسي نةوال وةزير نةكةيت... باشة؟ ... طوو بة 
 باثريي نةوال وةزير.

 بةَلىَ.. طوو بة باثريي.
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(5) 
 

سينةمايية، وةك بة خؤي دةَليَت، تةمةني نزيكةى ضل ساأل نةوال وةزير دةرهيَنةريَكي 
دةبيَت، ئافرةتيَكي سثي قذ رِةش، جةستة قةَلةو، بة ضةناطةيةكي الوةكي كة جؤرة 
جوانييةكي رِؤذهةآلتى بة رِوخساري دةم و ضاوى دةبةخشيَت كة بةردةوام ميكياذيَكي تةنك 

سووراوى ليَو هةَلدةبذيَريَت، كليش لة  بؤ دايثؤشيوة، بةآلم كةميَك تاريك، رِةنطيَكي تاريك
شيَوةى هيََليَكي ثان بةكارديَنيَت و هةردوو برؤي رِةشيشي لةشيَوةى كةوانة دةرِازيَنيَتةوة، بة 
شيَوةيةكي واآل سةرثؤشيَك بةسةردا دةدات، بيَ ئةوةى توند بيبةستيَتةوة، جليَكي دوو 

واري ثالستيكي رِةنطاورِةنط كة هةميشة ثارضةيي و يةك رِةنط دةثؤشيَت، ويَرِاي ئيكسس
دةيانطؤرِيَت. ئةطةر ثرسياريَك سةبارةت بةم وردةكارييانة لة مةمحوود سوادي بكريَت ئةوة 
دةتوانيَت ليستيَكي دوورو دريَذى ئةو شتانة خباتة رِوو كة كةس طويَيان ثيَ نادات مةطةر 

ش كة مةمحوود دةيةويَت ثشت طويَى سةرشيَتةكان نةبيَت. ويَرِاي وردةكارييةكي ديكةى ناخؤ
خبات، ئةويش ئةوةية كة: نةوال وةزير دؤسيت نزيكي سةرنووسةر )عةلي باهر سعيدي(، 
رِؤذنامةنووس و نووسةري بةناوبانط و بةرهةَلستكاري رِذيَمي ثيَشوو و نزيك لة ذمارةيةكي 

 ؤنةكانةوة دةردةكةون.زؤر فرةواني سياسةتوانانة، كة لةم رِؤذانةدا زؤر لة ثةردةى تةلةظزي
نةوال وةزير هةنديَك جار ثاش نيوةرِوان دةطاتة بارةطاي طؤظارةكة لة طةرِةكى كةرِادة، بؤ 
ماوةى نيو كاتذميَر، يان ثرت دةميَنيَتةوة، ثاشان هةميشة لةطةأل سةرنووسةردا بة 

هةركة  ئؤتؤمؤبيلى سةرنووسةر دةردةضن. مةمحوود لةو نيو كاتذميَرةدا ناضارة بيبينيَت
بضيَتة نووسينطةى سةرنووسةر، يان سةرنووسةر داواي ليَ بكات دانيشيَت هةنديَك بابةت 
تاوتوىَ بكةن، بؤية بةردةوام بيَ تاوتوآ كردن بريؤكةو داواكارييةكاني سةرنووسةري ثةسةند 

 دةكرد ضونكة هةركة ئةو ئافرةتة لةوآ بوواية هةسيت بة شَلةذان و سةرليَ شيَواوي دةكرد.
 (ى مامتة.فاك بؤديئةوة ) ـ
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جاريَكيان )فةريد شةواف(ى هاوكاري لة طؤظارةكة ئةوةى ثيَ طوت. ئةميش لةطةَلى بةشةرِ 
هات، ضونكة بةبيَ بةَلطة خةَلك تؤمةتبار دةكات، ثاشان خؤي رِادةسيت ئةو وةسف كردنة 

 نويَن( نةبيَت.  كرد، تؤ بَليَيت ضى ئةم ئافرةتة لةطةأل )عةلي باهر سةعيدي(دا كؤبكاتةوة )
رِؤذطاريَكي دواتر ضةندان هةل رِةخسان مةمحوود لةطةأل نةوال لة ذووري سةرنووسةر بة تاك و 
تةنيا ثيَكةوة دانيشن، كاتيَك سةعيدي لةوآ نةبوواية، يان هيَشتة نةطةيشتبووة بارةطاي 

ة ئةو ئافرةتة طؤظارةكة، لةطةأل يةكدي قسةيان كردبوو، مةمحوود لةو قسانةوة تيَطةيشتبوو ك
خؤي بؤ ويَنةطرتين فليميَكي دريَذ لةبارةى تاوانةكاني رِذيَمي ثيَشووةوة ئامادة دةكات، 
رِةنطة ببيَتة طرنطرتين فليمي عرياقي كة لةم ماوةيةدا بةرهةم هيَنرابيَت، )سةعيدى(يش 
 كارئاساني بؤ هةنديَك هانطاوو رِيَوشويَن و وةرطرتين مؤَلةت دةكات لةضوارضيَوةى

ثيَوةندييةكاني بة ضيين سياسي و هةنديَك لة وةزارةت و دةزطةكانةوة. ثاساويَكي ثيَ بةخشي 
بؤ ئةوةى هةست بة ثشوو بكات و، ئةو ويَنة )ناشريين(ة دوور خباتةوة كة )فةريد شةواف(ى 

 بةدرِةوشت لة ميَشكيدا ضاندبووى.
رِوخسارو شيَوةى ئةم ئافرةتةى هيَوري باَلى بةسةردا كيَشايةوةو، بةردةوام بة دزييةوة لة 

دةرِواني و وردةكاري و ئةو طؤرِانانةى دةذمارد كة هةموو رِؤذيَك لة رِوخسارو شيَوةيدا رِوويان 
دةدا، هاوكات بةردةوام لةبةردةم )حازم عةبوود(ى هاورِيَى نزيكيدا زؤر باسي دةكرد. لة 

اشرتين نووسةر، لةوة رِاهاتبوو هةمووى خراثرتيش ئةوةبوو كة بةالى سةرنووسةرةوة بوو بة ب
سةعيدي داواي هةرضي ليَ بكرداية ئةم رِةتي نةدةكردةوة، برِؤ بؤ ئةوىَ، ئةم ديدارة ئةجنام 
بدة. ئامادةى ئةم كؤنطرةية ببة، بةدواداضوون بؤ ئةم ثرسة بكة. بة تاك و تةنيا ئةوةندةى 

 ة لةطةَلى كاردةكةن.ئيش دةكرد هاوسان بة كؤششى نووسةرةكاني ديكة كة لة طؤظارةك
 

(2) 
مةمحوود وةك نووسةر لة رِؤذنامةيةكي بضووكدا كارى دةكرد بة ناوي )ئامانج(، بةر لةوةى 
عةلي باهر سةعيدي داواي ليَ بكات لة طؤظارةكة لةطةَلى كاربكات. بةر لةوةيش ذياني 
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ةنطي وةك نووسةر لة هةفتةنامةيةك بة ناوي )د 5112رِؤذنامةنووسي خؤي ثاش نيساني 
زةلكاوةكان( لةوآ لة شاري عيمارة كاري دةكرد كة ليَى نيشتةجيَية. لةبةر ضةند هؤكاريَك 
كة مةمحوود ناياندركيَنيَت لةناكاو ئةويَى بةجآ هيَشت و هاتة بةغدا. ئةو كاتة هاتة بةغدا 
 ئةوانةى ليَى بوون بةجيَيان دةهيَشت. حازم عةبوود لة دوايةمني ثيَوةندي تةلةفؤنيدا كة

 مةمحوود لة شارةكةى خؤي لة باشوورةوة بؤى كردبوو هةمان ئةو قسةيةي ثيَ طوتبوو.
 ـ لة شارةكةى خؤت مبيَنةوة تا رِةوشي ثايتةخت ئارام دةبيَتةوة، ئةو كات وةرة.

بةآلم رِةوشي ثايتةخت ئارام نةبووةوة، بةَلكو شلؤقرت بوو، مةمحووديش بةطويَى هاورِيَكةى 
ة بوو رِوو لة بةغدا بكات. بة واتةيةكي وردتر: لة عيمارة هةَلبيَت. نةكرد. ثيَويسيت بةو

 )حازم عةبوود(ى هاورِيَى ئةوةى نةدةزاني دواتر نةبيَت.
ضةند مانطيَك لة رِؤذنامةى )ئامانج( كاري كرد تا عةلي باهر سةعيدي، لةرِيَطةى )فةريد 

ؤظارةكة دةست بةكار بووبوو. شةواف(ى هاورِيَيةوة ثيَوةندي ثيَوة كرد، كة ثيَش ئةو لة ط
مةمحوود لةطةأل دانيشتنةكاني سةرةتاي لةطةأل )سةعيدى(دا بؤى دةركةوت كة ئارةزووى 
كاركردن رِايدةكيَشيَت لةطةلَ ئةم ثياوةدا كاربكات كة بةالني كةمةوة بيست ساأل لةم 

تةقينةى بزانريَت، طةورةترة، بةآلم شيَوةى دةرةوةى بة ئاساني رِيَطةى ئةوة نادات تةمةني رِاس
ضونكة زؤر ثؤشتةية، منوونةى بةرجةستةي ثؤشتةي تةواوةتيية، بة دريَذايي يةك مانطى 
رِةبةق مةمحوود كةموكورتييةكي لة رِواَلةتي دةرةوةى ئةو ثياوة بةدي نةكرد، هاوكات ضوست 

وةى تةنطذةكانى و ضاالكةو لة مجوجووأل بيَزار نابيَت، بةردةوام ليَو بة بزةية، تواناي خاوكردنة
هةية ضةندةيش طةورةبن، لةطةأل طؤرِينيان بؤ كيَشةى بضووك كة دةشيَت بة بازدانيَكي خيَرا 
بةسةرياندا تيَثةرِيت. ويَرِاي هةر هةموو ئةوةيش، بةو ويَنةيةى ضوست و ضاالكي بةوانةى 

 دةوروبةريشي دةبةخشي.
نةكاني لةبارةى كاركردنةوة زؤري رِةنطة لةبةر ئةوة بيَت كة مةمحوود نةيدةويست لة فةرما

لةطةأل مشت و مرِ بكات. مةمحوود لة ماوةى دوو ساَلى رِابوردوودا لة هيض شويَنيَكي ديكة 
كؤششي لةو جؤرةى نةكردووة. بةردةوام شةكةت و ماندووة، بةآلم )برِوا(ى بةم )سةعيدي(ية 

 ت. هةية. لة ناخي خؤيدا، دةزانيَت بةرةو رِيَطةى دروست هاني دةدا
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(1) 

 
 نةفرةتت ليَ بيَت. ـ حازم عةبوود.. لةم كاتةو .... لة هةموو كاتيَك

سةرلةنوآ رِستةكةى لة رِيكؤردة دجييتاَلةكة دووبارة كردةوة، بةآلم ئةم جارةيان بة ئاوازي 
ئةوانةى هؤنراوةى كوذراني حوسةين دةخويَننةوة. سةرئيَشة دةسيت لة ياخةى نةدةكردةوة 

ةروازةى نةخؤشخانةى كندي، رِةنطة بة هؤي برسيةتييةوة بيَت، ضونكة كاتيَك طةيشتة د
هيضي نةخواردووة، يان رِةنطة بة هؤي ئةو برية زؤرةوة بيَت كة دويَنىَ ئيَوارة خواردنيةوة، كة 
بؤ سووك كردني طرذي خؤي ثةناي بؤ برد، ثاش ئةوةى ماَلى سؤزانييةكانى بةجيَ هيَشت. 

نةخؤشخانةكةيةو هةست دةكات كة هيَشتة شَلةذاوي بةري نةداوة، ئةوةتة ئيَستة لة ثرسطةى 
ضونكة سةيري ثاشةوةى ئافرةتة كارمةندةكان و ئافرةتة طسكدةرو ثاككةرةوةكاني دةكردو، 
ئارةزووى هةر هةموو ئافرةتانةي ثيَكةوة دةكرد، هةر هةموويان، سةيري هةر ئافرةتيَكي 

و خؤي دةبينى سواري بووة. بة شةكةتييةوة هةردوو  بكرداية لة باريَكي ناثؤشتةييدا دةيبيين
ضاوي دةكَلؤيف، دةسيت بة رِديَنيدا دةهيَنا كة دريَذ بووبوو. باهر سةعيدي رِةخنةى ليَ 

 دةطريَت ئةطةر بةم دميةنةوة بيبينيَت. ثيَى دةَليَت:
باش  ـ ثيَويستة خةمؤكي لةناخي ئةو كةسانةدا نةورووذيَنيت كة سةيرت دةكةن. بةردةوام

بة. وزةيةكي ثؤزةتيظانة بة، رِزطارت دةبيَت. رِديَنت برتاشةو كراسةكةت بطؤرِةو قذت باش 
دابهيَنة. هةموو هةليَك بقؤزةوة بؤ ئةوةى لة ئاويَنةدا سةيري خؤت بكةيت، هةر ئاويَنةيةك 

ةطةأل بيَت، تةنانةت ئةطةر لة ثةجنةرةطةلي ئؤتؤمؤبيليَكي رِاوةستاويشةوة بيَت. لةم ثرسةدا ل
 ئافرةتاندا كيَبةركآ بكة، زؤر رِؤذهةآلتيانة مةبة.

 ـ ئةى زؤر رِؤذهةآلتي ضيية؟
ـ رِؤذهةآلتي ديَرِة شيعرةكةى عةنتةرةى كورِي شةداد ثوختةى دةكاتةوة: ئةى عةبلة سةرت 

 سورِ دةميَنيَت كة دوو ساَلة خؤم نةشوشتووةو بؤنيَكم لةخؤ نةداوة )خؤم ضةور نةكردووة(.
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يية بةالى )مةمحوود سةوادي(يةوة نوآ بوو، يةكةمني جارة بةرطويَى دةكةويَت. بةآلم ئةم تيور
زؤري كار تيَكرد. ئةو ديَرِة عةنتةرييةى ئةزبةر كردو، هةنديَك جار لةطةأل خؤيدا دووبارةى 
دةكردةوةو، لةبةر رِؤشنايي ئةوةدا دةيزاني ئةو ئةمرِؤو ئةم بةيانيية بة شيَوةيةكي تةواو 

 ي(يانةية.)عةنتةر
بؤ طةيشنت بة برينداراني ئةو رِووداوةى بةياني ئةمرِؤ لة طؤرِةثاني تةيةران رِووى دا بةرةو 
رِووى دذواري بووةوةو، ضةند رِؤذنامةنووسي ديكةو، ويَنةطران و ثةيامنيَراني كةناَلطةلي 

ضووبانة  بيين. بة دواي ئةواندا دةرِؤيشت و دةضووة هةر شويَنيَكةوة ئةوان ليَي ئامساني
ذوورةووة. ئةوان هةوَلى تةواوكردني بةسةرهاتطةلي رِؤذانةى كورت كورت دةدةن. كةضي ئةو 
ثيَويسيت بة ديدارو ديالؤط و بريورِاى دوورودريَذترة بؤ ضاثةمةنييةكي هةفتانة. ثيَويسيت بة 

 ويَنةى تايبةت بة طؤظارةكةية.
بوو، لةكاتيَكدا هةسيت بة شةكةتييةكي كارةكةى خؤي لةوآ تةواو كرد ئةطةرضي برِواي ثيَ نة

تةواو دةكرد، ضووة دةرةوة. رِيشتاشيَكي ئامادى كرِي، ثاشان سةري بة ضيَشتخانةيةكدا كرد 
لة شةقامي سةعدوون. ناني نيوةرِؤى خوارد ثاشان لةبةردةم دةستشؤرةكةدا هةردوو دةست و 

دةرهيَناو بة بةرضاوي  دةمي لة ثامشاوةى خواردنةكة شوشت و ئاميَرة ثالستيكييةكةى
كريَكاراني ضيَشتخانةكةو هةنديَك كرِيارةوة خيَرا رِديَين تراشي. بة هةردوو دةسيت تةرِي قذة 
زبرةكةى بةرةو دواوة داهيَنا، ثاشان ضووة دةرةوة. ضةند هةنطاويَك رِؤيشت، ثاشان رِيكؤردةرة 

 ةى تؤمار كرد:دجييتاَلةكةى لة جانتاكةى دةرهيَنا، رِاوةستاو ئةم تيَبينيي
ـ ئيَى ئةى رياز سوادي، باوكم، بةزةيي خوات بةسةردا برِذيَت.. بة هؤي تؤوةية من ليَرةم، 
بة هؤي تؤوةية من طةيشتمة ئةم جيَطةية، بةآلم شةكةت بووم. مجطةكامن ديَشيَن و، لة 

يَيةمني نووسنت تيَر نامب. ثيَويستة هةر هةموو ئةمة كؤتايي بيَت بةر لةوةى بطةمة بيست و س
 ساَليادي لةدايكبوومن.

ئةوى رِاسيت بيَت كؤتاييةكي زؤر نزيك، يان ضركةيةكي زؤر طرنط هةبوو. كاتيَك مةمحوود 
طةيشتة بارةطاي طؤظارةكة سةرقاَلى نووسينةوةى ئةو زانيارييانة بوو كة كؤي كردبوونةوةو 

كةيةوة، هةر خةريكي ويَنةكانيش كة طرتبووني، لة ذووري نووسني خستنية ناو كؤمثيووتةرة
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دةمةتةقيَ بوو لةطةأل فةريد شةواف و هاوكارةكاني ديكةيدا، ثاشان بةردةستة بةساَلداضووةكة 
 هات و ثيَى رِاطةياند كة سةرنووسةر داواي دةكات.

ضووة ذوورةوةو بيين بة تةنيا دانيشتووةو بة رِميؤت كؤنرتؤَلةكة كةناَلةكان دةطؤرِيَت لةو 
ى قةد ديواري بةرانبةر بة نووسينطة نةرم و نيانةكةى سةعيدي، بةو تةلةظزيؤنة طةورةية

دةستةكةيشي جطةرةيةكي ئةستووري بة شيَوازيَك بة دةستةوةية لة شيَوةى طرتين ثيَنووس 
دةضيَت و بةرةو ئامساني بةرز كردووةتةوة. سةعيدي هةر ثرسياري ليَ دةكرد ئةمرِؤ ضي 

اري لةبارةى ئةو بةسةرهات و سةرطوزةشتانة ليَ كرد كردووةو ضي تةواو كردووة، ثاشان ثرسي
كة رِؤذاني رِابوردوو لةبارةيانةوة رِيَككةوتبوون. دؤسيَيةكي طةورة لةسةر ميَزةكةى سةعيدي 

 دانرابوو، دةسيت لةسةر دانا، هةَليدايةوةو ثاشان  سةيريَكي مةمحوودي كردو ثيَى طوت:
نووسيويانن .. ئةوةى رِاسيت بيَت هةموويان بؤ  ـ ئةم بابةتانة هاوكارانت مانطي رِابوردوو

 بآلوكردنةوة ناشيَن.
جطةرةكةى داطريساندو هةر توند مذي ليَ دةدا تا دووكةَلة ضرِةكةى دةركةوت و، بة 
خؤشنوودييةوة دووكةَلةكةى بة بادا دا، ثاشان سةرلةنوآ لةطةأل مةمحووددا دةسيت بة 

يطرت، ضونكة ثياوةكة خؤي بؤ ئةوة ئامادة دةكرد قسةكردن كردةوة كة نيطةرانييةكي زؤر دا
 ليَدوانيَك، يان برِياريَكي طرنط بدات:

ـ خؤم لة زةيد مورشدو عةدنان ئةنوةرو ئةم كيذة باريكةَلة .. مةيسا .. رزطار دةكةم.. بة 
)فةريد شةواف(ي هاوةَلت رِابطةيةنة كةميَك واز لة تةمبةَلى بهيَنيَت.. ئةو نووسةريَكي 

 بةآلم برِواي بةكارةكةى نيية ليَرة..باشة، 
 ـ من ضي ثيَ بكةم ... لةو برِوايةدا بووم ثيَونديت لةطةَلى بةهيَزة.

ـ نامةويَت مشتومرِى لةطةأل بكةم.. ئةو لة مشتومرِدا مامؤستاية.. خؤزطة ئةم وزةيةي 
دة.. تؤ دةكردة نووسني و رِةوشي باشرت دةبوو. بة شيَوازي خؤت تيَبينييةكي بة طويَدا ب

 هاورِيَي ئةويت.. بة شيَوازيَكي نارِاستةوخؤ تيَي بطةيةنة.
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مةمحوود ويسيت خيَرا شيَوازيَك لةو شيَوازة نارِاستةوخؤيانة ئامادة بكات، بةآلم 
سةرنةكةوت، هةر بيَ دةنط بوو جاريَك لة رِوخساري سةعيدي ورد دةبووةوة، ثاشان بة 

 كي ثةردةى تةلةظزيؤنةكة ببينيَت.تا ضةند دميةنيَ طةردني ئاورِى دةدايةوة
 ـ هاورِيَم شتيَكي ديكة ... تؤ كؤششيَكي زؤر دةكةيت.

 سةعيدي ئةوةى طوت، مةمحوود ئةوةى ثيَ سةير بوو. ثيَشبيين ئةم ثيَداهةَلدانةى نةدةكرد.
ئةم رِستةية زؤري ئاسوودة كرد، ضونكة لة بازنةى طومان و تؤمةتةكاني دوور خستةوة. 

ر دةكات، ياااااى، هيض شتيَكي نوآ لة طؤرِآ نيية، بةآلم ئيَستة لة بازنةي ئةو كؤششيَكي زؤ
 كةسانة رِزطاري بوو كة ليَيان توورِةية.

جطةرةكةى دةسيت سةعيدي كوذايةوةو لة ليَواري تةثَلةكة جطةرة بؤرسةلينة طةورةكةى 
وةزير(ة، كةضي  داناو، هةر سةيري كاتذميَرةكةى دةكرد، ضونكة ئةوة كاتي هاتين )نةوال

نةهاتووة. مةمحوود مةزةندةى ئةوةى كرد، شيكاريية مةبةستدارةكاني )فةريد شةواف(ى 
بريكةوتةوة، ئاطةى لةوة نةبوو كة سةعيدي هيَشتة رِستةكةى تةواو نةكردووة، ضونكة ئةم 

يَكي ثياوة حةز لة رِاوةستانة درامييةكان دةكات وةك ناوبرِ لة نيَوان رِستة ضرِةكانيدا. جار
 ديكة سةيري مةمحوودي كردةوةو قسةكةى تةواو كرد:

 ـ تؤ ئيشكةريت. بؤية لة سبةينيَوة تؤ دةبيتة بةرِيَوةبةري نووسيين طؤظاري رِاسيت.
 

(2) 
 

هةرسيَكيان لةبةردةميدا بوون، لةسةر ميَزيَكي تةختةدارين بة ضةرضةفيَكي سوورو دواتر بة 
ةكةو قوتوويةكي بريةى )هةنيطن(يان لةبةردةمدا نايلؤنيَكي ئةستوور داثؤشرابوو. هةر ي

دانرابوو لةطةأل سةرو يةك ثةرداخى شووشةيني و سيَ قاث ثاقلةى كوآلو. لةكاتيَكدا ئةو داواي 
بوتَليَك سؤداي كرد، ئةوةبوو نةيانتواني قايلي بكةن هةر نةبيَت تةنيا يةك قوتوو برية 

سةقامطري نةبوو. سةيري دةم و ضاوي كردن خبواتةوة. ثاش سةركيَشييةكةي دويَنىَ ناوسكي 
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لة كاتيَكدا ئةوان ثيَدةكةنني، زةيد مورشدو عةدنان ئةنوةرو فةريد شةواف. هةردووى سةرةتا 
سةعيدي بة دةركردن ثرسةكةى يةكالكردنةوة، سيَيةميش لةبةر هةرِةشةى دةركردنداية. 

ة طؤظارةكة. ضؤن دةتوانيَت هةرضي خؤيةتي ئةوة ثلةى بةرزكرايةوةو بوو بة دووةمني كةس ل
لة هةموو ئةم هةواآلنةيان ئاطةدار بكاتةوة بيَ ئةوةى ميَزةكةى بةسةر سةردا هةَلنةطيَرِن. 
ئاية ئيَستة برِيارةكاني سةعيدييان ثيَ رِابطةيةنيَت، بةر لةوةى سةرخؤش بنب تا مسؤطةري 

و دةبنةوةو شؤكةكةيان زؤر بكات كة ملهورِي نانويَنن، يان ئةو كاتةى دةمارةكانيان شل و خا
 بةالوة ئاسان دةبيَت؟

ئاية بؤ خؤيشي باشرت نيية خبواتةوة تا ئةوةند ئازايةتي بنويَنيَت ئةم هةواَلة خراثانة بة رِووي 
هاوكارةكانيدا برِشيَنيَتةوة؟ نةيتواني بطاتة وةآلمي ثيَويست و هةسيت كرد دووضاري 

ل كرد قسة لةبارى ئةو بابةتةوة بؤ سبةينىَ مةينةتييةكي طةورة هاتووة، ثاشان خؤي قاي
 دواخبات.

ثيَدةكةنني، فةريد شةواف بؤ شتيَك بةجؤش و خرؤش بوو كة سةرقاَلى كردبوو، ئةو دةكؤشيَت 
 كتيَبيَك تةواو بكات سةيرترين سةد ضريؤكي عرياقي لةخؤبطريَت.

 نة بهيَنة(.)بؤضي هاورِآ ناكؤشيت كارةكةت تةواو بكةيت ... ئيَستة واز لةم ثرسا
مةمحوود ئةوةى لةطةأل خؤيدا طوت و طويَى لة هاورِيَ بةجؤش و خرؤشةكةى دةطرت تا 
بريؤكةكةى خؤي رِوون بكاتةوةو ضؤن ثيَويستة ئةو بةسةرهاتة رِياليزمة سةيرانة تؤمار بكريَن 

 بؤ ئةوةى لة بريضوونةوة بثاريَزريَن.
نانووسيتةوة... ثيَويستمان بة ضريؤكي لةو ـ بؤضى لةسةر شيَوةى رِيثؤرتاذ بؤ طؤظارةكةيان 

 شيَوةية هةية.
 مةمحوود واي طوت و فةريد بة طاَلتةجارِييةوة بةرسظي دايةوة:

ـ بؤ طؤظارةكة؟ .. كاكة ئةوة رِؤذنامةنووسيية.. واتة ئةمرِؤ بآلوى دةكةيتةوة بةياني لةبري 
 كةم.دةضيَتةوة.. ئةمة تةنيا بؤ بذيَوى ذيانة.. من باسي كتيَب دة

 ـ واتة ... سةرةتا بياننووسةوةو ثاشان لة كتيَبيَكدا كؤيان بكةوة.
 ـ نا... ثيَويستة هةر لة سةرةتاوة لةسةر شيَوةى كتيَب برييان ليَ بكةيتةوة.
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 ـ سةرةتا لةسةر شيَوةى كتيَب بياننووسةوةو بة زجنرية لة طؤظارةكةدا بآلويان بكةوة.
 و فةريد سةيري كردن و بة دةنطيَكي بةرز هاواري كرد: زةيد مورشدو عةدنان ئةنوةر ثيَكةنني

 ـ ئةمة خؤي بؤ طؤظارةكة كردووةتة قورباني ...وةى شريِ لة خوشكي طؤظارةكة بابة.
مةمحوود ضي ديكة ئارةزووى نةما دريَذة بة مشت و مرِةكة بدات. شويَنةكة نيوضة تاريك و 

اوطةليَكي ورطين بة مسيَلَ و سةر رِووتي ليَ ثرِ لة دووكةأل بوو، الوطةليَكى تةمةن بضووك و ثي
بوو، هةنديَكيان، وةك مةمحوود دواتر زاني، لة دةرةوةى بةغداو رِةنطة لة شارو ثاريَزطة 
دوورةكانةوة ديَن، لة كةش و رِةوشيَكدا لةطةأل مةخيانةيةكي نهيَين بيَ مؤَلةتدا دةطوجنيَت، 

شتخانةيةكي بضووك بةجىَ دةهيََليت بؤ رِيَ كاتيَك ليَي دةضيتة ذوورةوة، كة جاخمانةى ضيَ
بزركاري بةكارديَت، ماوةيةك لة طؤرِةثاني ئةندةلوسةوة دوورة. ئةطةرضى شويَنةكة ئةوة 

 ناهيَنيَت بةآلم بةدَلى فةريد شةواف و هاورِيَكانيةتي.
ة هةر ضواريان ضوونة دةرةوة بيَ ئةوةى بة تةواوةتي مةست بن. لةو سؤداية بيَزار بوون ك

 مةمحوود داواي كردبوو.
بة هةنطاوى سست بةرةو طؤرِةثانةكة دةرِؤيشنت، لةويَوة فةريد شةواف بةرةو شوقةكةى خؤي 

سواري ئؤتؤمؤبيل دةبيَت، زةيد مورشدو عةدنان ئةنوةريش  كة لة كةرِادة بةكريَى طرتووة
 بةرةو بابول شةرجي سوار دةبن. 

ةهات. لة طؤرِةثاني فريدةوس بةرانبةر بة ئؤتيَلي ئامسان خؤَلةميشي بوو، تاريكيش خيَرا داد
سوديَر نؤظؤتيَل رِاوةستان. هةر بةرةو الي ضةثيان دةرِواني كة ئؤتؤمؤبيلي كةيايان ليَوة 
دةهات، فةريد شةواف نةضووة ئةوبةرةوة، ضونكة هيَشتة  سةرقاَلى مشت و مرِة سةبارةت بة 

بضووبايةتة ئةوبةري شةقامةكةوة ئةوة بةرةو كتيَبة طرميانة كراوةكةى، ئةطةر لةو كاتةدا 
رِووي مردنيَكي رِاستةقينة دةبووةوة، لةويَوة ئؤتؤمؤبيليَكي زبَلى رِةنط ثرتةقاَلى ثرِ لة دةيان 
كيلؤطرام تي ئيَن تي سوورِايةوةو خؤي بة دةروازة ئاسنينةكةدا كيَشاو تةقينةوةيةكي طةورةى 

ؤذنامةنووسة لةوةوثيَش لةو جؤرة تةقينةوةيان لة دواي خؤي بةجىَ هيَشت، ئةو ضوار رِ
 نةديبوو.
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فةريد لةبري ئةوة خيَرا بريي بؤ الي سيناريؤيةكي ديكةو زؤر واقيعيانة ضوو، ئةطةر 
هاورِيَكاني بةجىَ بهيََليَت و خيَرا هةرِا بكات و بؤ ئةوبةري شةقامةكة بثةرِيَتةوة. ئةو لةو 

، يان كةميَك زؤرتر، دوور لة دةروازة ئاسنينةكةى شويَنة بة تايبةتي لة دوورايي دة مةتر
 سواري ئؤتؤمؤبيل دةبيَت.  ئؤتيَلةكةوة

هةر هةموويان لةطةأل تةقينةوةكةدا بة ثشتدا كةوتن و كؤمةَليَك خؤلَ و زيخ رِامياَلني، يةكةمني 
ن جار وايان دةزاني بةر كةوتوون، خولةكيَك، يان زؤرتر تيَثةرِى بةر لةوةى بة هؤشي خؤيا

بيَنةوةو سةيري شويَين رِووداوةكة بكةن. هةر ضواريان بة جووَلةيةكي بيَ ئاطةيانة بةرةو 
اليةكةى ديكة هةآلتن. لة نزيك شؤستةى ناوةرِاسيت شةقامةكة لةسةر قريةكة تةرمي 
ثياويَكي لة ثةل و ثؤ كةوتوويان بيين. ليَى نزيك بوونةوةو مةمحوود دةسيت ثيَوة دا لةناكاو 

كةوتة جووَلة، لةسةر هةردوو ثيَيان هةَلستاندو مةمحوود يةكسةر ناسييةوة، هادي تةرمةكة 
كؤنةفرؤش بوو، هادي درؤزن وةك كرِياراني ناو ضاخيانةكةى عةزيز ميسري ناويان ليَ ناوة. 
هادي بة تؤقاوي سةيري دةم و ضاوي كردن، ثاشان خؤي لة دةستيان رِاثسكاندو هةنطاوي 

ي تةقاندو طويَى بة هات و هاواريان نةدا كة داوايان ليَ دةكرد رِاوةستيَت، هةَلهيَناو خيَرا تيَ
 ضونكة رِةنطة بة برينيَكي سةخت بريندار بووبيَت و بة خؤي نةزانيَت. 

هيض شتيَكي ديكةيان نةبيين. ثيَدةضيَت لةم تةقينةوةيةدا هيض قوربانييةك نةبووبيَت، زؤريش 
بؤمربِيَذكراوةكةى دةهاويشت بووبيَتة هةَلم و نةمابيَت،  ثيَدةضيَت ئةو خؤكوذةى ئؤتؤمؤبيلة

لةنيَوان خؤياندا ئةم قسانةيان دةكرد كاتيَك كارمةنداني ئؤتيَلةكةيان بيين دةهاتنة دةرةوةى 
ناو طؤرِةثاني ثيَشةوةى ئؤتيَلةكة، طويَيان لة ئاذيَري ئؤتؤمؤبيلةكاني ثؤليس بوو نزيك 

 و الى بابول شةرجي دوور بكةونةوة.دةبوونةوة، بة باشيان زاني بةرة
كاتيَك طةيشتنة طؤرِةثاني )نةسر( زةيد مورشدو عةدنان ئةنوةر بةرةو بابول شةرجي سوارى 
ئؤتؤمؤبيل بوون، فةريد بةباشي زاني سواري تاكسييةك ببيَت. شَلةذابوو، بريى ثةرت بووبوو، 

 تووشي بووبوو. يةكة هاتة دةرةوةبة تةواوةتي ئةو سرِبوونة بةري دابوو كة لة مةخيانة نهيَني
ـ هاورِيَ دةشيا ئيَستة مردبايت... لةسةر مشت و مرِةكةت سوور بوويت .. بةسةرهات و 

 سةرطوزةشتة سةيرةكانت قوتاريان كرديت.
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مةمحوود ئةوةى بة زاريَك و رِاوةستاني دراميانةى نيَوان رِستةكان لةسةر شيَوازي قسةكرنى 
ماوانة هةردوو ضاوي كردةوة، رِةنطة لة بةردةوامبووني سةعيدي طوت. فةريد سةرسورِ

 شؤكةكة، يان لةو ئاكامةوة بيَت، كة ئيَستة مةمحوود بؤي كورت كردةوة.
فةريد شةواف رِؤيشت و، مةمحوود هةسيت بة ضاالكييةك كرد تا ئةو رِيَطةيةى بةرةو ئؤتيَلي 

دةوى نا بيَ ئةوةى دايطريسيَنيَت. )عرووبة( ماوة بة ثياسة بربِيَت. جطةرةيةكي دةرهيَناو لة
بةشيَوةيةكي سةير ئاسوودة بوو، ويَرِاي ئةو كارةساتةى لةبةردةميدا رِووي دا. لةطةأل خؤيدا 
ليَى ورد نةبووةوة تا لةسةر ئةم شتة دذ بةيةكة طرميانةية سةرزةنشيت بكات. خةريكي 

ثاشان جؤش و خرؤش ثاَلى  ئامادةكردني يةك رِستة بوو، لةطةأل خؤيدا دووبارةى دةكردةوة،
 ثيَوة نا رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى دةرهيَناو ثةجنةى بة دوطمةى رِيكؤردةرةكةدا نا:

ـ باش بة. وزةيةكي باش بة ... رِزطارت دةبيَت. باش بة. وزةيةكي باش بة...رِزطارت 
 دةبيَت.

بيَتةوة كة ثيلي ضوون شيَت ضةندان جار ئةو رِستةيةي دووبارة كردةوة بةر لةوةى بة ئاطة 
 رِيكؤردةرةكةى تةواو بووة.
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 ثيَنجةمني ثارِ
 

 تةرمةكة
 

(0) 
 

 بانطي كرد:
 ـ دانيال هةستة ... دنيية هةستة ... وةرة كورِم.

يةكسةر لة شويَنى خؤي هةستاية سةرثيَ. ئةو )فةرمان(ةى ثيَ كرا، كة الوة مردووة دوو 
ستانةكةى نةجةف قسةى لةبارةوة كرد. بازنطة زيوين لة دةستةكة شةوى رِابوردوو لة طؤرِ

ثريةذنةكة بةو بانط كردنةى ئةم ثيَكهاتة سةيرةى هةآليساند كة لةو تةرمة دروست بوو لة 
ثامشاوةى ضةند تةرميَكي جيا جياو طياني ثاسةواني ئؤتيَلةكة كؤكرابووةوة كة جةستةى 

يةوة دةريهيَنا ئةويش : لةدةست دابوو. ثريةذنةكة بةو ناوةى كة ثيَى بةخشي لة نةناسراوي
 دانيال بوو. 

)دانيال( بة ئاراستةى ثريةذنةكة نوارِى، بيين لةو كةليَنة رِاوةستابوو كة لة ئاكامي ذوورة 
رِووخاوةكةى نهؤمي سةرةوة دروست بووة، بة تاَلة قذة سثييةكانييةوة، كة با دةيلةراندنةوةو 

سةرة بضووكةكةى توند ثيَ نةبةستبووةوة، لةذيَر سةرثؤشة رِةشةكةيةوة هاتبوونة دةرةوة، كة 
ضاكةتيَكي خوري تةسكي رِةنط تاريكى قؤأل درِاوي بةخؤدا دابوو، لة خوارةوةيشي ثشيلة 
بؤرة تووك وةريوةكة بة ضاوي زةق و تؤقيَنةرةوة سةيري دةكردو ثضرِ ثضرِ و بة دةنطي كزو 

يكةى شةشي بةياني بوو، كةش كورت دةميياواند، وةك بَليَيت لةطةأل خؤي قسةبكات. كات نز
و هةوا زؤر سارد بوو، ئةو دةنطانةى لة دةرةوة بةرطوآ دةكةوتن هيَشتة كزبوون، هيَشتة 
هةراو هورياي رِؤذطار دةسيت ثيَ نةكردبوو، لةكاتيَكدا كؤنةفرؤشة درؤزنةكة لةذوورةكةى 

 يَدار نابيَتةوة.خؤي نووستووةو هةموو ئةندامي جةستةي دةئيَشيَت و، تا نيوةرِؤ لة خةو ب
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بةسةر كةرثووضة كةَلةكة بووةكاندا ثةرِييةوة. وةك ثيَثلكة بةرةو سةرةوةى ذوورة رِووخاوةكة 
و دابةزينة  هةنطاو هةنطاو بةسةريدا سةركةوت، ثاشان دواي ثريةذنةكةو ثشيلةكةى كةوت

 ناو ماَلةكة.
بزر بوو، كة طةرِايةوة  لةناو هؤَلةكةدا سؤباكةى ليَ نزيك كردةوة، ثاشان ضةند خولةكيَك

كراسيَكي سثي لؤض لؤض و كؤنة بلووزيَكي سةوزو ثانتؤَليَكي كاوبؤي هيَنا بؤني تيذي 
نةفتاليين ليَ دةهات. ئةو جالنةى لة سندووقةكةى )دانيال(ى كورِي دةرهيَنا كة بة دريَذايي 

لةبةريان بكات.  ساآلني رِابوردوو هةَليطرتوون. جلةكاني بةسةردا فرِآ داو داواي ليَ كرد
سةيريَكي ديكةى كردو بة تةنيا بةجيَى هيَشت. ويَرِاي ئةوةى وآ بة دريَذايي ئةم كاتة، 
ضاويلكة ئةستوورةكةى لة ضاو نةكردو وازي ليَ هيَنا بة ملييةوة بشةكيَتةوة، بةآلم دةزانيَت 

ي ثيَشوويان ئةم ثياوة زؤر لة دانيال ناضيَت. ئةوة طرنط نيية، زؤر كةس هةن بةو ويَنةية
دةرناكةونةوة. ئةوةندة سةرطوزةشتةى الية بؤ ثاساودانةوةى ئةم جياوازي و طؤرِانكارييانة 
بةس بن. سةرطوزةشتةطةىل كةَلةكةبوو، كة ئافرةتة جةرطسووتاوةكان سةبارةت بةكاريطةري 

زيندوو كات و نةماني تةواوى رِوخسارطةل دةيانطيَرِنةوة، كة لة يادطةدا نغرؤ دةبن و هةرطيز 
نابنةوة. )وآ(يش برِواي بةوة هةية كة ئةوةى رِوودةدات )ثةرجووة(، ئةو ثةرجووةيش دةشيَت 
هةَلطةرِيَتةوةو بطؤرِيَت. دةيويست ويَنة طةورةكةى ثياوضاكةكة لة قةد ديوارةكة بهيَنيَتة 

سةرةوةى  خوارةوةو لةال ديواريَكي ماَلةوةى هةَلثةسيَريَت. لةذووريَكي ثرِ تةث و تؤزي نهؤمي
داناو لةبريكردن و ثشت طويَ خستين ثياوضاكةكة لة ماَلةكةدا، كاريَكي واي كرد بة هةردوو 
ضاوة جوانةكاني لةطةأل ئةسثة سثييةكةيدا سةيري طةرديلةى ئةو تؤزو خؤَلة بكات لة كةليَن 

انن. و درزى شووشة شكاوةكاني ثةجنةرةكانةوة دةهاتنة ذوورةوة، كة بةسةر شةقامةكةدا دةرِو
ثاَلى ثيَوة نا هةست بة ثةشيماني بكات كة لة ماوةى ئةم ساآلنةدا ثشت طويَى خستووة. وآ 
ضاوةرِواني هةر نيشانةو ئاماذةيةك بوو، لةبةر ئةوةى نائوميَد بوو خواوةندو ويَنة ثريؤزةكاني 

بووني بة دةنطي كاويَذى بزنة سةرطةردانةكةيةوة بيَت و طةيشتة سنووري سةرليَشيَواوي و بزر
 تةواوو ثضرِانى ثيَوةنديي لةطةأل جيهاني رِووتدا.
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ثياوة رِووت و نامؤكةى بةجىَ هيَشت لة ديوارو ناوماَلةكةى دةرِواني. رِاوةستاو سةيري 
ويَنةكاني دةكرد، ويَنةى ثياويَكي تةمةن ثةجنا ساَلة بة مسيََليَكي رِةشي باريكةوة، جلي بياني 

يشيت ويَنةى الويَكى رِديَن تاشراوي قذن بوو بة دوو زوَلفي لةبةربوو، ويَنةيةكي ديكةى تةن
ثرِةوة، بة دوو ضاوي خةواَلووةوة دوور لةضاوي كاميَراكة بة رِوانينيَكي ناديار دةيرِواني. زؤرتر 
لة ويَنةكة نزيك بووةوة، بيَ طومان ثيَش بيست ساأل طرياوة. ويَنةى دةم و ضاوي خؤي لةسةر 

ةرةواذ دةبووةوة. كةميَك سةيري ثيَ هات، ئةمة يةكةمني جارة خؤي شووشةى ويَنةكة بيين ب
دةناسيَتةوة. دةسيت بةسةر تةقةَلى دوورينةوةكاني قةد دةم و ضاوو طةردنيدا هيَنا. زؤر 
ناشريين دةهاتة ثيَش ضاو. ضؤن ئةم ثريةذنة بةم دميةنة خراثةى سةري سورِ نةما. ضاوى خستة 

ياوضاكيَكي جةنطاوةر بوو بةسةر ثشيت ئةسثيَكي سثييةوة سةر ويَنةيةكي ديكة. ويَنةى ث
نيَزةكةى لة قورِطي ئةذديهايةكي ئةفسانةيي ضةقاندبوو. لة ويَنةكة ورد بووةوة. رِوخساري 
ثياوضاكةكة، وةك هةموو ويَنةى ثياوضاكان لة ئايكؤنة ئايينييةكاندا، نةرم و ناسك و جوان 

قاوةَليت ئامادة دةكرد، طويَي ليَ بوو قاث و بوو. لة ذوورةوة ثريةذنةكة شتيَكي بؤ 
قاضاغةكاني بةيةكدا دةدا، يان كاريَكي خؤي تةواودةكرد. لةسةرخؤ هةر سيَ ثارضة جلةكةى 
لةبةركرد. تةواو ثرِ بة بةري بوون. سةرلةنوآ سةيري بةرةواذبوونةوةى رِوخساري خؤي كرد 

رِةش و سثي بوو، بؤي دةركةوت كة  لةناو ويَنةكةى دانيال تيدارؤس مووشةدا، ئةطةرضى بة
ئةويش هةمان ئةو جالنةى لةبةرة، كراسيَكي سثي ياخة ثان كةميَك ياخةكةى بؤ سةرةوة 
بةرزكراوةتةوة، لةذيَر بلووزيَكى لةسةرةوة كوندا لة شيَوةى ذمارة حةوت، يان نيشانةى 

دةربضيَت، وةك بَليَيت سةركةوتن. بة خؤي، ئةو تةقةَلة ناشيانةى قةد دةم و ضاوو طةردني ليَ 
لةو دةضيَت. ثريةذةنةكة ئةوةى بةئةنقةست كرد. بةثيَى ئةوةى ضاوي كزة، ئةوةى جةخيت ليَ 
بكريَتةوة، كاتيَك دووبارة ديَتةوة هؤَلةكة، ئةو شتانة نابينيَت، تةنيا ئةوة نةبيَت كة خؤى 

 دةيةويَت.
ةو رِووناكييةى رِؤذ كة لة ئةم جار ضاوي خستة سةر ويَنةى ثياوضاكي شةهيد، بة هؤي ئ

ثةجنةرةكةوة دةهاتة ذوورةوة، هةر سةيري ويَنةكةى دةكرد، سةري لةو دةست رِةنطيين و 
كارامةيية سورِ ما كة لؤي باآل ثؤشة سوورة رِازاوةكةى ثيَ ويَنةكيَشرابوو، كة لة ثشتةوةى 
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اني ثياوضاكيَكي جةستةي بةسرتاوي ثياوضاكي جةنطاوةرةوة دةشةكايةوة. ويَنةيةكي زؤر جو
 قؤز بوو، بة دوو ليَوي وردةوة، ئةوةتة ئيَستة هةردوو ليَوي دةجووَليَنةوة:

 ـ دةبيَت ئاطةت لةخؤ بيَت..
 هةردوو ليَوى ثياوضاكةكة بة رِاسيت دةجووَليَنةوة:

ـ ئةمة ثريةذنيَكي ليَقةوماوة .. ئةطةر ئةزيةتي بدةيت، يان خةم و خةفةتي بدةيتىَ .. 
 ئةم نيَزةيةت لة طةروو رِؤكةم. سويَند بيَت

 
(5) 

 
 

)دانيال(، يان كؤثيكراوة نويَيةكةى، لةسةر قةنةفةكةى ناو هؤَلةكة نووست. ثريةذنةكة بة 
ليَفةيةكي ئةستوور دايثؤشي و بةجيَى هيَشت تا دةست بةكارةكاني رِؤذانةى خؤي بكات، كة 

رت ثاكي كردوونةتةوةو، لةطةأل سرِيين زؤر جار لة ثاككردنةوةى ئةو شتانة تيَناثةرِيَت كة ثيَش
تؤزو طةردي سةر ناوماَلةو ئايكؤن و ويَنةكان، طسكداني ناو حةوشةي ماَلةكة. ئةم كارانةى 

 كة ثيَناضيَت ئةوةند ثيَويست بن رِؤذانة نيوةى كاتةكةي ليَ دةكوذن.
ماَلة جاريَكي ديكة ثشيلةكة رِاي كردةوة سةربان و، سةرلةنوآ سةري بؤ ناو حةوشةى 

رِووخاوةكةى كؤنةفرؤش دريَذ كردةوة، كؤنةفرؤشةكةى بيين سةرليَشيَواو بة هةردوو دةسيت 
بةسةري خؤيدا دةكيَشيَت، سةيري هةموو اليةك دةكات و مةزةندة دةكات ئةو تةرمة ببينيَت 
كة بة خؤي دروسيت كردووة بة ديوارةكانةوة هةَلواسرابيَت، يان بة ئامساني ساماَلى ئةو 

 ةوة بسوورِيَتةوة.رِؤذ
هادي بةو ئازاري مجط و سةرئيَشةيةوة لةمال ضووة دةرةوة، هةر سةيري كؤآلن و جم و 
جووَلي ئةو كةسانةى دةكرد دةهاتنة دةرةوةو دةضوونة ذوورةوة. ضاوةرِواني ئاماذةو نيشانةى 
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وةستيَت تا رِووداني شتيَكي سةيري دةكرد. ئامادة نةبوو لةطةأل هيض كام لة دراوسيَكاندا رِا
 بؤ منوونة بةم شيَوةية ثرسياري ليَ بكات:

 ـ ببوورة .. تةرميَكى رِووتت نةبينيوة بة كووضةكةدا رِؤيشتبيَت؟
كابرايةكي درؤزنة، وةك هةمووان باسي دةكةن، تةنانةت ئةطةر سويَند خبوات لة قاوةَليت 

ةى بؤ دووثات بكةنةوة، بةياني هيَلكةو رِؤني خواردووة، ئةوة ثيَويست بة شايةت دةكات ئةو
جا ئةطةر باسي تةرميَكي رِووت بكات بة دةسيت خؤي لة ثامشاوةى كوذراواني تةقينةوةكان 

 دروسيت كردبيَت، ئةوة هةر مةثرسةى دةويَت.
سةري بةرزكردةوةو سةيري سةرباني ماَلى دايكي دانيال و، سةرباني ماَلةكاني دةرو 

ةشيَت يةكيَك تةرمةكةى بؤ ئةو شويَنة رِاكيَشابيَت، دةراوسيَى كرد. بريي لةوة كردةوة كة د
بةآلم هيض شتيَكي نةدؤزييةوة. دةرطةى دؤآلب و كةنتؤرةكاني ناو حةوشةي كردةوة. هةر بة 
كووضةكاني ناوضةكةدا دةسوورِايةوة. الى باوكي زةيدوون رِاوةستا، ئةو سةرتاشة ثريةميَردةى 

شخانةكةى خؤيدا دانيشتووة، طوماني لةئةطةري لةسةر كورسيي سثيي باخضة لةبةردةم سةرتا
ئةوة دةكرد دةشيَت يةكيَكى بينيبيَت، تةنانةت ئةطةر بةبةر لووتيشيدا تيَثةرِيبيَت. لةطةأل 
كةساني ديكةدا رِاةوةستاو زؤري ضةنةبازي لةطةأل كردن. خاوةندي لؤندةرى )برايان( ئاطةداري 

تة سةر ماَلةكان و بة دواي طرووثطةلي ضةكداردا كردةوة كة لة بةيانييةوة ثؤليس هةَلدةكوتيَ
دةطةرِيَت كة ئافرةتان ئاوديوي عرياق دةكةن. كريَكاريَكي سةمووخنانةيةك ثيَى طوت ضةند 
)تريؤريست(يَك هةن لة ثاريَزطةكانةوة هاتوون لةيةكيَك لة ئؤتيَلةكاني ناوضةكة دابةزيون و، 

ن و ئؤتيَلةكان يةك لة دواي يةك دةثشكنن. ثؤليس و ئةمةريكاييةكان بةدواياندا دةطةرِيَ
ئةوةيشي زاني كة دوو سؤزاني بة تةمةن الو لةوانةى ثيَشرت لةطةَليان جووت بووة ئةمرِؤ 
بةياني سةفةري شاميان كرد تا لة كةباريَكاني شامدا كاربكةن. ثيَدةضيَت كار ليَرة ئةو 

رِؤذةى بة طوآ شل كردن و طوآ سوودةى نةمابيَت. زؤر هةواَلى ديكةى بيست، نيوةى ئةو 
 طرتن بةسةر برد، بةآلم هيض شتيَكي لةبارةى تةرمة ئةفسانةيية بزربووةكةيةوة نةبيست.
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(2) 
 

دايكي سةليم رِةنط سثي طةشايةوة كاتيَك دايكي )دانيال(ى الى دوكاني طؤشتفرؤشةكة 
اش ثاككراوي كرِي، بةر بيين. بيين ضارةطيَك طؤشيت مانطا لةطةأل كيلؤيةك رِخيؤَلةى كاورِى ب

 لةوةى بضيَتة دوكانى سةوزة فرؤشةكةى تةنيشيت.
سةرثيَضيَكي سووري بة طوَلى سثي رِازاوةى بة سةرةوة بةستبوو دةتطوت كيذيَكي الوة. 

 سةرثيَضي بيَوةذني و خةفةتي فرِآ داوة، تؤ بََليَيت ئةو ثريةذنة ضى لةذيانيدا رِووي دابيَت؟!
رِكردنيان ثيَكةوة تةواو كردو، بة هةنطاوي سست بةرةو كووضةكة هةردوو ئافرةتةكة بازا

طةرِانةوة. دايكي سةليم باسي ئةوةى بؤ دةطيَرِايةوة دوييَنَ بةياني ضي بةسةرهات و، ضؤن 
تةقينةوة طةورةكة بوو بة هؤي درزبردني ديواري هةنديَك لة ماَلةكان، ئةوةى ليَ تيَطةيشت 

ة. كة دةرِؤيشت بؤ كَليَسة لة ثشتةوة طويَى لة تةقينةوةكة كة وآ ئةو كاتة لة كَليَسة بوو
بووة، بةآلم كة طةرِاوةتةوة هيض شتيَكى نةبينيوة. بةالى دايكي سةليمةوة ئةمة هؤيةكي 
بةس بوو تا ئةو تةقينةوة رِووبدات، بؤية ئةفسانةى ئافرةتة ثريؤزةكة زؤرتر لة ئةنديَشةيدا 

 ضةسثا.
سةرثيَضة سوورة سةرجنرِاكيَشةى ليَ كرد، سةيري رِيَطةكةى كاتيَك ثرسياري لةمةرِ ئةم 

 بةردةمي كردو بة هيَورى ثيَى طوت :
 ـ خةم و خةفةمت كؤتايي هات. ئاكام خواوةند بة دةنطمةوة هات ...

 ـ خوا يار بيَت خيَري ثيَوةية..
ةى وشةكاني ضوون بؤميب بضووك بضووك لةبةردةم دراوسيَ خؤشةويستةكةيدا تةقينةوة، قس

لةبارةى طةرِانةوةى كورِةكةى كرد. ئةو رِووداوة سةيرو لةناكاوةى ئاشكرا كرد، لةو ماوةدا 
دايكي سةليم رِةنط سثي، لةبيَ دةنطي و سةرسورِمانيدا، واقي ورِمابوو، تؤ بَليَيت ئةم 

 ثريةذنة باسي ضي بكات؟
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ت تا بةرةو ماَلى خؤيان طةيشتة بةر دةرطةى ماَلةكةى، بةر لةوةى دايكي سةليم بةجيَى بهيََليَ
 ببيَتةوة كة ضةند هةنطاويَك دوورة، ليَى ثرسي:

 ـ ئيَستة لة ماَلةوةية؟
 ـ بةَلى، لة شةكةتيدا نووستووة.

هةردوو ليَوى هةَلقورتاندو خؤي لة شيَوةى يةكيَك نواند بة قووَلى بريبكاتةوة، بةآلم لةطةَلى 
ي كرد دواتر ليَى ثةشيمان دةبيَتةوة. بريي بةو نةضووة ذوورةوة تا دَلنيا بيَت، بؤية هةَلةيةك

ضيَشتةوة سةرقاأل بوو كة دةبوو نيوةرِؤ بؤ ميَردة بيَ دةنطةكةى ليَى بنيَت كة بة دريَذايي 
دانيشتووة، كة بةسةر كؤآلنةكةدا دةرِوانيَت،  رِؤذطار بةرانبةر بالكؤنةكةى نهؤمي سةرةوة

وة. قسةكةى ئيليشوا ثريةذني بة رِاسيت وةرنةطرت. كؤنة رِؤذنامةو هةنديَك كتيَب دةخويَنيَتة
ثرسةكة لةوة طةورةترة لة ضوارضيَوةى ليَدوانيَكي سةرثيَيي و بة ضةند وشةيةكى خيَرا قووت 

 بدريَت. دواتر سةري ليَ دةدات، رِةنطة دواي نيوةرِؤ بيَت، تا باشرت لة بابةتةكة بطات.
ثاش نيوةرِؤ سةري بةوةوة قاأل دةبيَت كة كورِة  بةآلم، وةك ثيَدةضيَت، شيت زؤرتر تيَنةطات.

ناوةندةكةى لةناكاو ناوي ئةو كضة رِادةطةيةنيَت كة بة نيازة بيخوازيَت. هةرطيز ئةو هةلةي 
بؤ نارِةخسيَت كورِي ثريةذنةكة ببينيَت كة لة جةنطيَك طةرِاوةتةوة بيست ساأل، يان ثرتة 

)وآ(يش دةضيَتة رِيزى ئةوانةوة برِوايان بة  كؤتايي هاتووة. بةهؤي رِووداوةكاني دواتر،
خَلةفاوي و سةرشيَتيي ثريةذنةكة هةية. بةوةيش ئيليشوا دوايةمني هاوثةميانة دَلسؤزةكاني 

 لةدةست دةدات.  
 

(1) 
 

هادي كؤنةفرؤش طةرِايةوة ماَلةكةى خؤي. دةسيت بةسةر زةويي حةوشةكةدا هيَناو بة دواي 
جةستةي مرؤييدا دةطةرِا لةوةى كة بة تةواوةتي دةزانيَت بة خويَن، يان ثامشاوةى ثارضة 

دةسيت خؤي بةدةستةوةى طرتووةو ضاكي كردووة ض بة ثارضة ثارضةيي، يان دروونةوة تا ئةو 
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تةرمةى بة شيَوةيةكي ثةسةند تةواوكردووة. هيضي نةدؤزييةوة. ئةو بارانة زؤرة دَلؤث زل 
تبووةوة. كاتي نيوةرِؤى بةو شيَوة بةسةر برد لةسةر زلةى دويَنىَ باريبوو هةموو شتيَكي شوش

جيَطةكةى رِاكشا و لة بنميضةكةى دةرِواني كة شيَ هةَليكؤَليبوو، ثاشان سةيري ديوارة 
دوورةكةى كرد كة ئايةتة كورسييةكةى ليَية كة ناهم عةبدةكي هاورِيَى كؤضكردووى ثيَوةى 

ة هؤي )شيَ(وة لةخؤيةوة هةَلكةنراوةو رِووةو لكاندووة. ئةوةتة سووضيَكي كارتؤني ئايةتةكة ب
خوار بووةتةوة. ئةطةر يةكيَك رِايكيَشيَت رِةنطة بتوانيَت هةموو ئايةتةكة هةَلكةنيَت. بريي 
لةوة كردةوة، كة ئاكام ئةو دةرةجنامة بؤ ئةو باش دةبيَت. دةيويست لة تةرمةكة رِزطار بيَت، 

يكةى رِزطار كرد، ثارضة ثارضة كردن و كةضي بزر بوو و لة ئةركيَكي ناشايستةى د
هةَلتةكاندنةوةى تةقةَلةكان و ثاشان فرِيَداني ثامشاوةكانى و دابةشكردنيان بةسةر زبَلدانةكاني 

 ناو طةرِةكةكةو شةقام و كووضةكاني طةرِةكةكةدا.
و ثاش نيوةرِؤ ضووة ضاخيانةكةى عةزيز ميسري و كاتيَك هةسيت كرد كرِيارطةليَكي زؤري ليَية

عةزيز ميسري هاورِيَى ئةو كاتةي نيية قسةى لةطةأل بكات، بةجيَى هيَشت و رِووي كردة 
ثريةميَردةكةى ئامرلي لة هةوَليَكي نويَدا تا قايلي بكات كؤنة ناوماَلةكةى بكرِيَت. 
ثياوةكةى لة يةكةمني ويَستطةدا بيين كة بةردةوام وتوويَذةكاني لةبارةى نرخ و فرؤشتين 

ليَ دةست ثيَ دةكات. ثاشان بؤ دةيةمني جار طويَى ليَ بوو ميَذووى دروستكردني  ناوماَلةكةى
طرامافؤنة كؤنةكةى بة طويَدا دايةوةو لة كوآ كرِيويةتي، لةطةأل هةموو ثارضةيةكي ناوماَلة، 

 يان شتيَكي ئةنتيكةى ديكة كة لةبةردةميدا رِادةوةستان.
ن تراشراوةكة بزانيَت ئةوةى لة تةنيشيت رِاوةستاوة ضي رِوودةدات ئةطةر ثريةميَردة ثؤشتة رِديَ

تاوانكارةو ياري بة ثارضة ئةنداماني جةستةي مرؤيي دةكات؟ بة رِيَرِةوة ضيمةنتؤييةكةدا 
لةبةري خؤي دةدات تا دةيطةينيَتة دةروازةى دةرةوةو بةرِيَى دةكات و بة تةواوةتي دةرطةى 

 لة ثاش دادةخات.
ةطيَرِيَتةوةو ثرت لة جاريَك دووبارةيان دةكاتةوة، ضونكة حةزي لةو دواتر ئةم وردةكارييانة د

وردةكارييانةية كة بةسةرهاتةكةى توندترو كاريطةرتر دةكةن. سةرطوزةشتةى ئةو رِؤذة 
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دذوارةى خؤي دةطيَرِيَتةوة، لةكاتيَكدا ئةواني ديكة طوىَ لة بةسةرهاتةكاني دةطرن بةوةى 
 كة هادي درؤزن تا ئيَستة طيَرِاونيةتةوة. باشرتين طيَرِانةوةى ئةفسانةيني

لة ضاخيانةكة دادةنيشيَت و طيَرِانةوةكةى لةسةرةتاوة دةست ثيَ دةكاتةوة. لة دووبارة كردنةوة 
بيَزار نابيَت. لة رِووباري طيَرِانةوةدا نغرؤ دةبيَت تا ضيَذ بةواني ديكة ببةخشيَت، رِةنطة، يان 

ة طيَرِانةوةيةكة ئةنديَشةى دةوَلةمةندي خؤي دايهيَناوةو تا بؤ ئةوةى خؤي قايل بكات كة ئةو
 هةرطيز رِووي نةداوة.

 
(2) 

 
 

ئيليشوا سةرقاَلى دروستكردني خواردني )كةشكا( بوو. طةمنة كوتاوةكةى تيَكةأل برِؤشة 
كوآلوةكة كردو، نؤك و ئاَلةت و زةردةضؤو بةهاراتي تيَكةأل كرد، لةطةأل ثارضة طؤشيت 

دروستكردني خواردني ئاساييدا زؤر كارامةيةو دةست رِةنطينة. وآ لة كاتي ضوارطؤشة. لة 
ئاساييدا، هيض بؤنةيةكي نيية، ئاكام ناشيةويَت ضةند خواردنيَكي هاوشيَوةى يةكدي 

 دةرخواردي ثشيلةكةى بدات. بةآلم ئةمرِؤ كارةكة جياوازة.
دةكات. ثريةذنةكة مةجنةَلةكةى رِيَز لة ميوانيَكي جياواز دةطريَت و نةزريَكي كؤن جيَبةجآ 

 تيَك داو لةطةأل خؤيدا ئةم وشانةى دةطوتةوة:
ـ بةخشش و ئاشتييةكة خواى طةورةو ثةروةردطار يةسووعي كريست ثيَى بةخشيوين، كة 

 ئيَمةى خؤش ويست بةر لةوةى خؤمشان بويَت.
ية بةو شيَوةية زؤر لة نةريت و رِةفتاري ئةو طةرِةكةى وةرطرتووة كة ليَى نيشتةجيَية، بؤ

سةيري ئةم كارةى كرد كة نةزريَكة ئيَستة جيَبةجيَى دةكات. ئةطةرضى )ئةب يؤشيا( 
 بةردةوام ئةم برِوايةى بؤ رِاست دةكاتةوة كة ثيَرِةوى دةكات، بؤية  ثيَى دةَليَت:
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 ـ ئيَمة وةك موسَلمانان لةطةلَ خواوةند مةرج دانانيَني.. ئةطةر ئةو شتة بكةيت.. منيش ئةوة
 دةكةم .

ئاشكراية كة وىَ لة قسةكةى دةطات، بةآلم هيض زيانيَك لةوةدا نابينيَت كة لةطةأل خوا مةرج 
بكات وةك دايكى سةليم و دراوسآ موسوَلمانةكاني ديكة دةيكةن، ضونكة بةو شيَوةية خوا 

ةو نابينيَت كة )ئةب يؤشيا( بة تةواوةتي دةيبينيَت . خواوةند لة بَلندايي بَلند نيية، ل
برِواداية خؤسةثيَنةرو ستةمطةر نيية. هاورِيَيةكى كؤنةو ئاستةمة مرؤظ واز لةهاورِيَيةتى  

 بهيَنيَت .
ميوانة تايبةتييةكة لةو خواردنةى نةخوارد كة وآ لة بةردةمى دانا، بة خؤيشي شتيَكى زؤر 

يَستةوة. كةمى ليَ خوارد، )نابؤ( هيَرشى كردة سةر ثارضة طؤشتةكانى ديكةو قاثةكانيشي ل
ئاطةى لةوة نةبوو كة كورِةكةى، يان تارماييةكةى كة هاتووةتةوة دةستى بة خواردنة 
ضةورةكة ثيس نةكرد. رِةنطة لة ميوانةكانى ئةبرام بضيَت، يان برسي نيية. بة ثرسيار كردن 

 نايرتسيَنيَت تا رِانةكات و هةَلنةيةت.
دن و دةمةتةقيَ لةطةأل ميوانة بيَ ئةو ثاش نيوةرِؤية تا كاتيَكي درةنطي شةو بة قسةكر

دةنطةكةيدا بةسةر برد. وةك بَليَيت قسة لةطةأل خؤي، يان ثشيلةكةيدا بكات، يان سةرلةنوآ 
قسة لةطةأل ويَنةى ثياوضاكةكةى قةد ديواري ذووري ميوانةكةدا بكات. لةو ماوةيةدا هيض 

ةستاو بوتَلة بةتاَلةكةى بة شتيَكي طرنط رِووى نةدا، غازفرؤشةكة لةبةردةم دةرطةكةى رٍِِاو
يةكيَكي ثرِ بؤ طؤرِييةوة، غازفرؤشةكة بوتَلة غازةكةى تا كؤتايي رِيَرِةكة بؤ هةَلطرت، تا 
باري ثريةذنةكة كةميَك سووكرت بكات. ضةند فرِؤكةيةكي ئةمةريكي نزم تيَثةرِين بة هؤي 

باَلندةكاني عةبدولرِةزاق، دةنطي تونديانةوة هةموو اليةكي ماَلةكة لةرزي و ثامشاوةى ثةرِي 
منداَلى ماَلةوى ثشتةوة، ئةو ناوةيان تةنييةوة. دايكي سةليم و هيض كام لة ئافرتاني دراوسيَ 
ئامادة نةبوون و نةهاتن، تةنانةت )ديانا(يش نةهات، ئةو كيذة ئةرمةنيية جوانةى كووضةى 

هةنديَك جار سةر لة  بةرانبةر كة دايكي، ) ظريؤنيكا مونيب( دايكي ئةندرؤ هاني دةدات
 ثريةذنةكة بدات، تا بزانيَت ضي ثيَويستةو ض كةم و كورِييةكي هةية. 
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هةر لةطةأل تارمايي كورِةكةيدا قسةى دةكرد كة ئاكام لة شيَوةى مرؤظدا بةرجةستة بوو. 
سندووقة داخراوةكاني رِوحي خؤي يةك لة دواي يةك كردةوةو، هةرضييان تيَدا بوو هةمووى 

. لةسةر قةنةفةكةى بةرانبةر ئةو قةنةفة خةوى ليَ كةوت كة ثياوة نامؤ بيَ هةَلرِشنت
دةنطةكةى لةسةر دانيشت. كاتيَك بيَدار بووةوة بيين لة شويَنةكةي خؤيةوة سةيري رِووناكيية 

 كزةكةى ثشتةوةى ئةو ثةجنةرة دةكات كة بةسةر كؤآلنةكةدا دةرِوانيَت.
رؤس(ي ميَردي قسةى كرد، كة قايل بوو سةبارةت بة ناكؤكيي خؤي لةطةأل )تيدا

دارةتةرميَكي بةتاَلى )دانيال(ى كورِيان بنيَذيَت. تيدارؤس، ئةو فةرمانبةرة بضووكةى لة 
بةرذةوةندى طواستنةوةى رِيَبواران كاردةكات، لةطةأل هةنديَك خزم و ناسياوو هاورِيَياندا، ضووة 

هةآلتي ثايتةختةوة، لةوآ دارةتةرميَكى طؤرِستاني كَليَسةى رِؤذهةآلت كة دةكةويَتة رِؤذ
بةتاَليان ناشت هةنديَك جلي دانيال و ضةند ثارضةيةك لة طيتارة شكاوةكةى تيَدا دانرابوو، 

أوة قورة دنية [نويَذيان لةسةر كردو كيَليَكيان بة سرياني و عةرةبي لةسةر طؤرِةكةى دانا: 
 رِانةوة. . ثاشان طة])هنا يرقد دانيال(. ئةمة طؤرِى دانيالة

رِازي نةبوو بةطةَليان بكةويَت، لةبةر ئةوةى دَلى ئاطةداري دةكردةوة كة كورِةكةى نةمردووةو، 
ناشيَت، ئةطةر بة ناضاريش بووبيَت، نابيَت بةو شيَوةية مبريَت. ددان بة مردني و بة طؤرِة 

ةرِىَ كردن و بةتاَلةكةيدا نانيَت. سةيري ئةو طؤرِةيشي نةكرد تا تيدارؤس مردو لة تةرم ب
 ناشتين لة تةنيشت طؤرِي كورِةكةيةوة بةشداري كرد. دَلى طوشرا كاتيَك ناوي كورِةكةى

لةسةر ئةو كيَلة خويَندةوة لة بةردي حةالن دروست كرابوو، لةطةأل ئةوةيشدا، ويَرِاي 
 تيَثةرِبووني ضةندان ساأل دداني بةوةدا نةنا.

 ذووريَكي نهؤمي سةرةوةى ماَلى ثريةذنةكةشيان لةو ماوةيةدا خيَزانةكةى نينؤس ملكؤ هاتن
بةكرآ طرت، ماَلةكةى خؤيان لة خودي بةتاويني بةجىَ هيَشت كة بةكريَيان طرتبوو، ئةم 
هةنطاوة بوو بة هؤي ئةوةى ماتيَلدا كضي دووةمي ئيليشوا ميَرد بة برا بضووكةكةى نينؤس 

ةذنةكةدا ثتةوتر كرد، تا وايان بكات، بةوةيش ثيَوةندي نينؤس ملكؤو ذنةكةى لةطةأل ثري
ليَهات وةك بَليَيت بوون بة قةرةبووى ئةو شتانةي يةك لة دواي يةك لةدةسيت دابوون. 
ئةوةبوو هةردوو كضةكةى بةجيَيان هيَشت و ضوونة دةرةوة ثاش ئةوةى دانيال و باوكي 



 76 

انةوةى دانيال بكةن كؤضيان كرد. شتيَكي دذواريش نةبوو بؤ ئةو دوو خزمة نويَية برِوا بة طةرِ
رِؤذيَك لة رِؤذان. زؤر كةس هةن بزرن، دةبيَت هةنديَكيان بطةرِيَنةوة. ئةمةيش يةك لة دواي 
يةك رِووى دةدا. تةنانةت يةكيَك لة براكاني خودي نينؤس ثاش ديلبوونيَكي دوورو دريَذ 

بارةيةوة دةكرد لةئيَران طةرِايةوةو ئةو شؤكةى كة خةَلكيَكي زؤر لةكاتي خؤيدا قسةيان لة
ئةوةية كة ئاييين خؤي طؤرِيوةوة بووةتة موسوَلمان لةسةر ئايينزاي شيعةي دوازدة ئيمامي، 
ضةند ساَليَش بةو شيَوةية مايةوة تا وردة وردة طةرِايةوة سةر ئايينةكةى خؤي، يان بةو 

ة دروست شيَوية فريوي دان لة ثيَناوي ئةوةى كؤتايي بةو ناكؤكيية بهيَنيَت كة بةو هؤيةو
 بووبوو.

ثاش دووةمني جةنطي كةنداو ديلطةليَكي زؤر طةرِانةوةو، لة ناوةرِاسيت نةوةدةكاندا، لةطةأل 
دذواري سزا ئابووريية نيَودةوَلتييةكاندا كة بةسةر وآلتدا سةثيَنرابوون، هةردوو ميَردى هيََلدا 

رِةتيان كردةوة بةبيَ و ماتليدا برِياريان دا كؤض بؤ دةرةوة بكةن، بةآلم هةردوو كضةكة 
دايكيان كؤض بؤ دةرةوة بكةن. ساَليَكي رِةبةق ملمالنيَ لةنيَوانياندا دريَذةى كيَشاو، كيَشةكان 
ثةرةيان سةندو ئاَلؤزتر بوون، بةآلم سةري ثريةذنةكة نةرم نةبوو، ثاشان هةردوو كضةكةى قايل 

اتةى لة هاتنةوةى دانيال بيَ كرد بة دواياندا دةضيَت كاتيَك لةوآ سةقامطري دةبن و ئةو ك
ئوميَد دةبيَت. بةآلم هةرطيز نائوميَد نةدةبوو، مانةوةى خيَزانةكةى نينؤس ملكؤ لةطةَليدا 
لةبري هةردوو كضةكةى جؤرة دَلنةواييةكي ثيَ دةبةخشي. بةآلم ذنةكةى نينؤس، لةكاتي 

كي جؤرة هةَلطريساني دوايةمني جةنطدا ثريةذنةكةى بةوة تؤمةتبار كرد كة خةري
جادووطةرييةكي رِةشةو كار لة هةردوو منداَلة بضووكةكةى دةكات، هةر وىَ بوو نةيهيَشتووة 
فيَرة قسة ببيَت، ئةطةرضى تةمةني طةيشتووةتة شةش ساآلنيش. لة ثريةذنةكة دةترساو 
هةسيت بة ترس و تؤقني دةكرد كاتيَك دضووة ذوورةوةو ثريةذنةكةى دةبيين لةطةأل ويَنةكان، 

ئةو ثشيلة زؤرانةدا قسةى دةكرد كة بة ناو ماَلةكةدا تةرِاتيَنيَيان دةكردو نةيدةهيَشت  يان
كةس ئازاريان بدات. جاريَكيان بة ميَردةكةى رِاطةياند كة يةكيَك لة ثشيلكان وةآلمي 
قسةكاني ثريةذنةكة دةداتةوةو دةمةتةقيَى لةطةأل دةكات. بةَلكو جاريَكيان سكاآلى لةوة كرد 
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نطة ئةو ثشيالنة رِوحي مرؤظطةليَك بن و ثريةذنةكة بة جادووطةري ئيبليسانةى خؤي كة رِة
 دؤناودؤنى كردوون.

نينؤس برِواي بةو ئةفسانانة نةدةكرد، بةآلم بةرطةى ئةو بيَزارييةي ذنةكةى بةرانبةر بة 
وون، ماَلةكة نةدةطرت كة ئارةزووى دةكرد لةوآ بطويَزنةوة. ضةندان هؤكاري ديكة كةَلةكة ب

ثاَليان ثيَوة نا لةطةأل خيَزانة بضووكةكةيدا بةرةو عةنكاوة لة هةوليَر كؤض بكةن، ثاش ئةوةى 
هيَزةكاني ئةمةريكا هاتنة ناو بةغداوة. هيََلداو ماتيَلداي لةو برِيارة ئاطةدار نةكردةوة كة 

ةك بَليَيت دابووي. ئيليشواي ثريةذنيش هيض بةرهةَلستييةكي نةكرد. بةو شيَوةية دةبينرا و
قايل بيَت، يان كارةكة ثيََوةندي بة)ويَ(وة نةبيَت. هةردوو كضةكة تووشي شؤك هاتن كاتيَك 
زانيييان كة دايكيان بة تاك و تةنيا لةناو خانوويةكي طةورةى ضؤَلى شاريَكي شَلةذاودا 

ةوة بيَنة مايةوة، هةموو ذيَرزةمينةكاني ئيبليسةكاني تيَدا كراونةتةوة تا هةر هةموويان ثيَك
 دةرةوة، وةك هةردووكيان مةزةندةيان دةكرد.

ئةو ماوةية هةموو يةك شةمموانيَك بة هؤي مؤبايلي سورةياكةوة لة كَليَسةى مار عؤديشؤ 
ثيَوةندييان ثيَوة دةكرد، ئةوةبوو )ئةب يؤشيا( دةستثيَشخةري دةكردو دَلنياي دةكردنةوة 

تباية. ثيَوةنديية تةلةفؤنييةكةيش ثرت لةيةك ئةطةر بة هةر هؤيةكةوة بيَت ثريةذنةكة نةها
خولةكي نةدةخاياند بةهؤي ئةوةى ئةب يؤشيا بةتةنطي دادثةروةرييةوة بوو لة نيَوان هةموو 
ئةو كةسانةدا كة ثيَويستيان بة ثيَوةندي تةلةفؤني هةبوو، كة ذمارةيان زؤرة، رِةنطة لة 

ثريةذن و يةكيَك لة كضةكانيدا رِووبدات و  ناوةرِاسيت ئةو خولةكةدا دةمةقاَليَيةك لة نيَوان
لةطةأل ثضرِاني ثيَوةندييةكةيشدا بطاتة لووتكة، يان ئةب يؤشيا تةلةفؤنةكة لة دةسيت 
ثريةذنةكة رِابكيَشيَت. دةيانويست بطةرِيَنةوة بةغدا تا بة زؤر ثالَ بة دايكيانةوة بنيَن، بةآلم 

اند، ضونكة ئارةزوويةكي ثرةكتيكي لةو ئةو شتة لة سنووري قسة بةو الوةيان تيَنةثةرِ
بارةيةوة نيية. ثريةذنةكة شةرِة قسة ثضرِاوةكةى لةطةأل خؤيدا تةواو دةكرد، يان ئافرةتيَكي 
لةناو كَليَسةكة دةطرت و وتارة ئاطرينةكةى تةواودةكرد كة تيَيدا رِةتي دةكردةوة ماَلةكةى 

كي لةبارةوة نةزانيَت، ئةوةبوو ئةب يؤشيا بةجيَ بهيََليَت و كؤض بؤ شويَنيَك بكات هيض شتيَ
هاني دةدا, ئةوةى بة ئةركيَكي ئاييين دةزاني. شتيَكي باش نيية هةمووان وآلت بةجىَ 
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بهيََلن. لة سةدةكاني رِابوردوودا ئاسوورييةكان رِووداوطةلي لةوة باشرتيان تووش نةهاتووة. 
بةردةوامن. ثيَويستة ئيَمةمان تةنيا هةر بةآلم ليَرة ماونةتةوةو هةر لة ذيان و طوزةرانيشدا 

 بري لة خؤمان نةكةينةوة. هةنديَك جار لة وتارةكانيدا ئةم قسانةى دووثات دةكردةوة. 
هةردوو كضةكة هةر هةرِةشةيان دةكرد كة ئامادة دةبن و ثريةذنةكة ناضار دةكةن خانووةكة  

يان نةكرد. لةسةرةتاي ئةم ساَلدا بفرؤشيَت و لةطةَليان سةفةر بكات، بةآلم هةرطيز ئةو كارة
ئةب يؤشيا داواي ليَ كرد ميوانداري خيَزانةكةى سنخريؤ بكات كة لةبةر ثاكتاوي 
تايةفةطةري طةرِةكي دؤرةى باشووري بةغداي بةجيَ هيَشتووة. خيَزانةكة لةهةمان ئةو ذوورة 

ن ثيَ نةضوو ضةند نيشتةجيَ بوو كة ثيَشرت خيَزاني نينؤس ملكؤي ليَ نيشتةجىَ بوو، زؤريا
هةفتةيةك نةبيَت بةر لةوةى بةرةو سووريا سةفةر بكةن و لةوآ داواى كؤض كردن بؤ ئةوروثا 
بكةن. ثاش رِؤيشتين خيَزانةكةى سنخريؤ سيَ لة ثشيلةكاني ثريةذنةكة بزربوون، ثاشان 
ضوارةمني ثشيلةيشي بيين لةسةربان تؤثيوةو ئاوساوة، سكاآلى ئةوةى دةكرد كة ثارضة 

 ئاسنيَكي بةركةوتبيَت، يان طؤشيت ذةهراوي خواردبيَت.
نيو كاتذميَر هةر لة بارةى ثشيلةكانييةوة قسةى دةكردو ضؤن ئاكام هةر )نابؤ(ى ال مايةوة. 
ثاشان لةناكاو )باوكي زةيدوون(ي بريكةوتةوة، ئةو ئةندام حزبةى بوو بة هؤي ئةوةى كورِةكةى 

دةطةرِا لة سةربازي هةَلدةهاتن، )دانيال(ى كورِيشي لة بربيَتة جةنطةوة. بة دواي ئةوانةدا 
سةربازي دواكةوتبوو. نةيويستبوو بضيَتة لةشكرطري تا بربيَتة سةربازطةكاني مةشق ثيَ 
كردن. دةيويست خويَندني ميوزيك تةواوبكات، حةزي لة طيتار ذةندن بوو. باشي نةدةذةني، 

 كانيدا دانابوو.لةطةأل ئةوةيشدا، طيتاريَكي لةناو دؤآلبي جلة
كاتيَك )باوكي زةيدوون(ى ئةندام حزب ياخةى طرت و رِةوانةى سةربازطةى مةشق كردني كرد، 
ثاشان لةويَوة براية بةرة، ئيدي ثاش ئةوة نةطةرِايةوة، لةو كاتةوة باوكي زةيدوون بوو بة 

يَك لة جل دوذمين سةرسةخيت. كاتيَكيش دارةتةرمة بةتاَلةكةى )دانيال(يان هيَنا، كة هةند
و شتة تايبةتييةكاني تيَدا بوو، تيدارؤسي ثريةميَرد لة خةفةتاندا ثرِى داية طيتاري كورِةكةى 
و  شكاندي. نةيدةويست بيشكيَنيَت، ضونكة بريةوةرى كورِة كؤضكردووةكةى بوو، بةآلم توورِة 

 بووبوو، لةبةر خةفةت هةموو شتةكان لةناو ميَشكيدا تيَكةل بووبوون.
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نديَك ثارضةى طيتارةكةى خستة ناو دارةتةرمة نايابةكةوة كة لة دارساجي سوور ثاشان هة
دروست كرابوو، كة تيدارؤس كرِيبووى، دارةتةرمةكة خراية ناو طؤرِةكةوة. طيتاريَكي 
شكيَنراو لةناو دارةتةرميَكي بةتاَلدا، ماَليَك تارمايي كورِة تاقانةكةى لةدةست دا، 

تةرِاتيَن دةكات و زوَلم و زؤر لة هةمووان دةكات بيَ ئةوةى دوذمنيَكيش لةناو كووضةكة 
كةس بةرةو رِووى ببيَتةوة. بةآلم دايكي دانيال بةرةو رِووي بووةوة. هةر كاتيَك تووشي 
بهاتباية نةفرةت و تووك و نزاي ليَ دةكرد. ئةو رِةوشة ماوةيةكي دريَذى خاياند، تا واي 

تووش بووني لة رِيَطةوبانان دةبوارد. وةك ضؤن هةنديَك  ليَهات باوكي زةيدوون خؤي لة ديدارو
ئافرةت نةزري ئةوةيان كردبوو ئةطةر بيَت و ئةو ثياوة مبريَت كاورِيَك لة رِيَطةى خوادا 
سةربربِن، دايكي )دانيال(يش نةزري كردبوو، بةآلم ئةب يؤشياى ئاطةدار نةكردبوو، نةوةك 

خؤيدا نةدركاند، كةضي ئةوةتة بؤ يةكةمني جار  سةرزةنشتيي بكات. ئةو نهيَنييةى لةدَلى
 ميوانة بيَ دةنطةكةى ليَ ئاطةدار دةكات و ثةردةى لةسةر هةَلدةماَليَت.

شةو داهات و ثريةذنةكة طيَميَكي قسة ثةل و ثؤدارةكاني كؤتايي ثيَ دةهيَناو دةسيت بة 
لةبةردةمدا دووبارةو  طيَميَكي ديكة دةكرد. تا تاريكي تةواو داهات. ثرت لة جاريَك ئةوةى

سيَ بارة كردةوة كة وآ دةيزاني كة ئةو دةطةرِيَتةوة. نة )ئةنتوانيَت(ي خزمي و نةيش مرتةو 
نةيش )يةواريش(ي براي برِوايان بة قسةكةى نةدةكرد. ئةوانة هةر هةموويان ئيَستة مردوون، 

ةر رِووناكي ضراكةدا، يان ضوونةتة دةرةوةي وآلت. كؤنة ئةلبؤميَكي ويَنةى بؤ دةرهيَنا، لةب
ويَنةكاني منداَلي خؤي ثيشان دا كة لةطةأل كؤرسي سروودبيَذان لة كَليَسة رِاوةستاوةو جلي 
ثؤشتةى لةبةرة. ويَنةكاني لةطةأل هاورِيَكاني لة فيَرطة. لة بارِ، يان لة لؤقنتة. جلي وةرزشي 

عةلي كازم( واي دةكرد. هةموو لةبةرةو ثيَى لةسةر تؤثيَك داناوة، وةك ضؤن ياريزاني ناودار )
ئةو الوانةى حةزيان دةكرد ويَنةيةكي لةو جؤرة بطرن ثيَي رِاستيان لةسةر تؤثةكة دادةناو 
دةسيت ضةثيان لةقةد كةلةكةيان دادناو بزةيان دةهاتىَ. ويَنةكة باش دةرنةدةضوو ئةطةر وايان 

لة ناوةرِاستياندايةو هةموويان نةكردباية. ويَنةيةكي ديكة لةطةأل تيميَكي تؤث تؤثيَن، ئةو 
بة بازوويان باوةشيان بةيةكديدا كردووة. ويَنةكة كاأل بووبووةوةو ضةند ثةَلة شيَيةكي 
بةسةرةوة بوو. هةر لةو ويَنانة ورد دةبووةوة، كاتيَك لة هةَلدانةوةى هةر هةموويان بووةوة 
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ديكةدا بسوورِيَتةوة.   هةستاية سةر ثآ و رِاوةستا. ضووة دةرةوة تا بة ناو ذوورةكاني
ئارةزوويةك ناخي تةنييةوة، لةكاتيَكدا ثريةذنةكة لةبةر رِووناكي ضراكةدا هةر لة ويَنةى بيَ 
جووَلةى ثياوضاكةكةى ورد دةبووةوة كة ثيَدةضيَت ئةم شةو نةجووَليَتةوة تا لةبارةى شتيَكةوة 

 قسةى لةطةأل بكات.
ديَك قاث و قاضاغ بوو. ثيَدةضيَت لة تاريكيدا طويَى لة تةق و ثؤقي كةوتنة خوارةوةى هةن

ثيَى لة هةنديَك هةَلنووتابيَت. طويَي ليَ بوو دةضووة سةربان. ضةند خولةكيَك بزربوو ثاشان 
طةرِايةوةو شتيَكي بة دةستةوة بوو. خيَرا لة طريفاني ثانتؤَلةكةيدا شاردييةوة، ثاشان زاري 

ام دةنطي بةر طويَى كةوت، دةنطي قرخةى دةهات، كردةوة تا بؤ يةكةمني جار بثةيظيَت. ئاك
وةك بَليَيت لةوةتاى لةدايك بووبيَت هيض قسةيةكي نةكردبيَت. بة زؤر وشةكاني طؤدةكرد. 
ثيَى رِاطةياند كة ثيَويستة بضيَتة دةرةوة. دةيويست ثيَى بَليَت بؤ كوآ دةضيتة دةرةوة؟  تؤ 

دةضيتة دةرةوة. هةركة هةر كةسيَك لةم دةرطة  ئيَستة هاتوويتةوة، بؤضى بةجيَم دةهيََليت و
بضيَتة دةرةوة ناطةرِيَتةوة، وةك بَليَيت دةرطةكةم بةسةر قؤرتيَكدا دةكريَتةوة. ويسيت هاوارى 
ليَ بكات. لةسةرخؤ قؤَلى بلووزة سةوزةكةى طرت. هةسيت كرد بازووى وشك بوو وةك بَليَيت 

اوي كردو بةهؤي تاريكييةكةوة هيضي نةبيين. لقةداريَكي وشكة. لة نزيكةوة سةيرى دةم و ض
سةيري دووري كرد، ثشيلةكة بة نيَوان هةردووكياندا تيَثةرِى و خؤي بة ثانتؤَلةكةيدا سوو و 

 لةسةرخؤ دةميياواند.
 ـ مةترسة ... دةطةرِيَمةوة.

بة وشكي وشةكاني طؤكرد. ثاشان خؤي لة دةسيت رِاثسكاندو بةرةو الى دةرطةكة تيَى 
. طويَي لة هةنطاوةكاني بوو كة بة قورسي طوشاري دةخستة سةر زةوى حةوشةكة، تةقاند

ثاشان رِيَرِةوةكة كة بةرةو دةرطةكة دةضيَت، طويَي ليَ بوو دةرطةكةى كردةوةو لةسةرخؤ 
داخيست. سةرلةنوآ بيَ دةنطي باَلى بةسةر ماَلة طةورة ضؤَلةكةيدا كيَشا. هةسيت بة 

كرد كة ثيَشرت بةو شيَوةية هسيت ثيَ نةكردبوو. لةسةر  تينوويةتييةكي زؤرو شةكةتي
قةنةفةكة بةرانبةر بة ويَنةكةى مارطؤرطيس شةهيد دانيشت و خةفةت و نائوميَدي ناخي 
دةخواردةوة. دةيويست لة نزاكارةكةى بثرسيَت، يان دةمةتةقيَي لةطةأل بكات، بةآلم تواناي 
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َلةكةى بة بريسكةيةكي نوىَ دةبريسكيَتةوة، ئةوةى نةبوو. سةيري كردو بيين قةَلغانة ميتا
وةك بَليَيت دةستيَك ضووةتة ناو ويَنةكةوةو رِازاندوويةتيةوة. بريسكانةوةكة كال بووةوةو 
قسةكةى تةواو بوو. ضي لة دَلدا هةبوو هةَلريِيَذا. ضةند رِؤذيَكي دادىَ قسةناكات. هةر ضاوة 

كةى دةكرد كة لة ضراكةوة بةر شةثؤلةكاني ويَنة ثتوركةى بوو، سةيري ثةَلةى رِووناكيية زةردة
كؤنةكةى ثياوضاكةكة دةكةوت، لةكاتيَكدا ثرية ثشيلةكة لةناو هةردوو ثيَيدا دةيويست خؤي 

 طةرم بكاتةوة.
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 شةشةمني ثارِ
 

 رِووداوة سةيرةكان
 

(0) 
 
 

 ت.دوو ئؤتؤمؤبيلي تانكةرى ثؤليس هاتن و ئةم سةرو سةرى كووضةي ذمارة يةكيان داخس
ثيَنج ثؤليس بة ضةكةكانيانةوة دابةزين و ئةمةريكاييةكيان لة هيَزي ميليتةري ثؤليس لةطةأل 
بوو. ئةو خةَلكانةيان بؤ ئةو ديوي بؤدي هةردوو ئؤتؤمؤبيلةكة دوور خستةوة كة 

طردبووبوونةوة. هةر لة بةيانييةوة كووضةكة ضؤأل بوو، زؤر لة دانيشتووان لة كؤنة ثةجنةرة  
اوةكانةوة كة بةسةر كووضةكةياندا دةرِواني، كة هةر كةسيَك سةيري كردبان واي دةزاني رِازيَنر

ئيَستة نا نةختيَكي ديكة بة خؤيان و دانيشتووانةوة دةرِووخيَن، بة ترسةوة تةنيا سةريان 
دةرديَناو دةكشانةوة. ئةو ناوة تةواو كث بوو لةكاتيَكدا ثؤليسيَك بةو كاميَرايةى بة 

 وو ويَنةطةليَكي زؤري دةطرت.دةستييةوة ب
طةيشت، لةطةأل هةر هةنطاويَكدا  ثاش ضةند خولةكيَك فةرةج دةآللَ بة هةناسةبرِكيَ

بيهاويشتاية رِديَنة ثرِةكةى دةلةرييةوةو جانتايةكي بضووكي لة ثيَست دروست كراوى لةبن 
كاتيَك سةرداني هةنطأل بوو بؤ هةَلطرتين بةَلطةنامةو ديكيؤمينيت فةرمي بةكاري دةهيَنا 

 دةزطة فةرمييةكان بكات.
يةكسةر ئةمةريكاييةكة لةبارةى ماَلةكةو كيَى ليَ نيشتةجيَية ثرسياري لة فةرةج دةآللَ كردو 
ئاية ئاطةى لة رِووداوةكة هةية، ئةو وةرطيَرِةيش كة جلي ثؤليسي ثؤشيبوو يةكسةر وشةكاني 

ةرةجي دةكرد سةري لةوة سورِمابوو كة ئةمةريكاييةكةى وةردةطيَرِاو بة طومانةوة سةيري ف
دةيبيين، ضونكة لةطةأل ئةو دةستةآلتةى لة ناوضةكةدا هةيةتي كةضي لة ئةمةريكاييةكان 
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دةترسيَت. دةزانيَت بةوثةرِي سةربةخؤييةوة كاردةكةن، كةسيش ناتوانيَت بةرانبةر بةوةى 
دوورترين شويَن بكةن، تةنيا دةيكةن ليَثرسينةوةيان لةطةأل بكات و، دةتوانن مرؤظ هةواَلةى 

بةهؤى طؤرِينى ميزاجةوة. فةرةج هةردوو ليَوى وشكي كردةوةو رِووني كردةوة كة ئةو خانووة 
موَلكي خؤيةتي. يان بة شيَوةيةكي ديكة ماوةى ثازدة ساَلة لة حكوومةت بة كريَى طرتووةو 

راوةكان. ئةوةى طوت و ضةند بة رِيَكوثيَكي كريَيةكة دةداتة ثاريَزةرى دةزطةى دارايية بلؤك ك
كاغةزيَكي لةناو جانتاكةى دةرهيَناو بة دةسيت لةرزؤك بة بةرضاوي ثؤليسةكانةوة بةرزي 

 كردنةوة.
ئةمةريكييةكة وازي ليَ هيَنا قسة بكات و رِووى ليَ وةرضةرخاند. لةبةردةم تةرمي هةر ضوار 

ووضةكةدا رِةق بووبوونةوة، ثاشان دةرؤزةكةرةكةدا رِاوةستا كة بة شيَوةى دانيشتنةوة لةناو ك
ئاورِى دايةوة تا سةرلةنوآ ثرسيار لة فةرةج بكات ئاية دةيانناسيت، يان نا. فةرةج سةري 
لةقاندةوة كة دةيانناسيَت و هةسيت كرد كة خويَين دةمارةكاني خةريكة رِابوةستيَت. لةطةأل 

ةو دةرؤزةكةرة بةستةزمانانةى دةست ثيَ كردني ئةم رِؤذةدا ئةمة ض ترس و تؤقينيَكة. كىَ ئ
 كوشتووة. ئاية قةزاو قةدةرى خوايان بةسةردا داباريوة لةكاتيَكدا بةو شيَوةية دانيشتوون؟

لةشيَوةى ضوارطؤشة دانيشتبوون، هةر يةكةيان طةردني ئةوةكةى بةردةمي طرتبوو، وةك 
شي شانؤطةرييةوة بَليَيت شتةكة ثيَوةندي بة تابلؤيةك، يان شيَوةيةك لة شيَوةكاني مناي

ئةوةنديان لةبةر كردبوو. سةريشيان بةرةو  هةبيَت. جلةكانيان ثيس و شرِو هورِو درِاو بوون،
بةردةم شؤرِبووبووةوة. ئةطةر ويَنةطر حازم عةبوود ئةم دميةنةى ببينيبا و ويَنةى طرتباية ئةوة 

 خةآلتيَكي نيَودةوَلةتي لةسةر وةردةطرت.
سةري كووضةكة زؤرتر بوون، سةرة ترسنؤكةكان لة ثشتةوةى  ذمارةى خةَلكةكة لة هةردوو

ثةجنةرة تةختةدارينةكانةوة وريايانة دةستيان بة سةرةتاتكآ كرد. ذمارةي طةواهيدةرةكان 
زؤرتر بوون. ئةمةيش بة دَلى ئةمةريكاييةكة نةبوو. بة دةسيت ئاماذةى بة ثؤليسةكان كرد 

فؤنةكةى فةرةج دةآلَليان وةرطرت و داوايان ليَ كرد تا هةنطاوةكان خيَراتر بكةن. ذمارةى تةلة
سةرداني بنكةى ثؤليسي سةعدوون بكات هةركاتيَك زانياري لةبارةى تاوانةكةوة 
دةستكةوت، يان طةواهيدةري دؤزييةوة. هةناسةيةكي ئاسوودةي ثيَدا هاتةوة، دةسيت بة 
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وةبةر هاتةوة لة تةرمي  سرِيين رِديَنة ثرِةكةى كرد، ثاشان تةزبيحةكةى دةركردو هيَزي
 دةرؤزةكةرةكةرةكان نزيك ببيَتةوة، بة بيَزةوة سةيري دةكردن.  

ضةند ثؤليسيَك دةستكيَشي نايلؤني سثييان لة دةست كردو دةستيان بة ليَكرتازاني دةسيت 
تةرمةكان كرد كة لة ملي يةكدي ئاآلبوون. خيَرا تةرمةكانيان طويَزايةوة ناو تانكةرةكةو هةر 

 يان رِؤيشنت.هةموو
لةناكاو خةَلكيَكى زؤر هورووذميان هيَناية كووضةكةو ضوار دةورى فةرةج دةآلَليان داو 
لةبارةى ئةو ثرسةوة ثرسياريان ليَ كرد. بة دةسيت سةرزةنشيت ليَ كردن و بة تةزبيحة رِةشة 

 دريَذةكةيشي بةسةر ضةند مندالَ و هةرزةيةكيدا كيَشاو رِؤيشت و دوور كةوتةوة.
ةرةوة، لة ماَلة كؤنة دارِووخاوةكةى بةرانبةر ئةو ماَلةى دةرؤزةكةرةكاني ليَ نيشتةجيَن، لةس

كة ثةجنةرة تةختةدارينةكة بة تةواوتي بةسةر شويَين هةر ضوار تةرمةكةدا دةرِوانيَت، 
دةرؤزةكةريَكي بةساَلداضوو سةيري ئةو رِووداوةى دةكرد بيَ ئةوةى كةس لةوانةى لة 

نن. شةوى رِابوردوو ليَرة بوو كاتيَك تاوانةكة رِووى دا. رِاستيت دةويَت بة كووضةكةدا بيبي
تةنيا دةخيواردةوة. نيو بوتأل ئارةقي ماركةى )عةسري( فرِكرد كاتيَك شةرِو دةمةقاَليَى لة 
كووضة تاريكةكةوة بةرطوآ كةوت. سةرةتا دةنطةكاني ثشت طوىَ خست، ضونكة شةرِو 

ليَى رِاهاتوون كاتيَك درةنطاني شةو دةطةرِيَنةوة ذوورة  دةمةقاَليَى سةرخؤشةكانةو
نابووتةكانيان. جنيَو بةيةكدي دةدةن و لةناكاو رِةوشي نالةباري خؤيان بريدةكةويَتةوةو برييان 
بؤ ئةوة دةضيَت كة كيَشةكة لةو بوونةوةرةداية كة بة رِيَكةوت لةبةردةمياندا رِادةوةستيَت و 

 شةى خؤيان دةبيَت.زؤر جاريش هاوكاريَكي ثي
دةمةقاَليَ بةردةوام بوو، دةنطة نةفرةتكارةكان بةرزبوونةوةو تيَكأل بة هةناسةبرِكيَ و ئاه و 
ناَلةو هاواري دةسيت ئازارو ذان دةبوو. ئةو كات دةرؤزةكةرة سةرخؤشةكة سةري بردة دةرةوةو 

ةوثةرِى كووضة دوورةكة هيضي نةبيين. ثاشان لةبةر رِووناكي الييت ضةند ئؤتؤمؤبيليَكدا كة ل
دةسوورِانةوة تواني ثيَنج تارمايي ببينيَت دةستةويةخة ضنطيان لة بينةقاي يةكدي نابوو و بة 

 دةورى يةكديدا دةخوالنةوة.
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ئيَوارةى هةمان رِؤذ كة تةرمي هةر ضوار دةرؤزةكةرةكة دؤزرانةوة، دةرؤزةكةرة سةرخؤشةكة 
ةنط نةبوو، دةسيت بة ضةنةبازي كردو ئةوةندةى هيَنراية نووسينطةى فةرةج دةآللَ. بيَ د

نةخاياند قسةكة طةيشتة فةرةج دةآللَ كة بيين ئةو رِووداوة دةستةآلتي ئةوةندةى ديكة 
ثتةوتر دةكات. دةرؤزةكةرة سةرخؤشةكة هيَشتة مةستييةكة بةري نةدابوو. هةرطيز بةري 

ةكاني ببةسرتيَت. بةآلم قةيدي نادات، شتيَكي نالؤذيكيية بة تةواوةتي دةقاودةق ثشت بة قس
 ضيية سووديان ليَ وةربطرييَت.

دةآلَلةكة زؤري جنيَوباران كردو بة هؤي ئةويشةوة هةموو سةرخؤش و مةيفرؤشاني جنيَوباران 
كردو لة خواوةند ثارِايةوة وآلت لة خؤيان و لة بيَزراوييان قوتار بكات. سةرزةنشيت 

دةترسيَت و دةستةآلتي شةريعةت جيَبةجيَ ناكات  حكوومةتيشي كرد كة لة ئةمةريكاييةكان
و خةَلكي لةم بةآلو سةرئيَشة قوتار بكات. دةرؤزةكةرةكة بة ضاوي مشكيَكي تؤقيو سةيري 

 دةكرد كة هيضى لةدةست نةدةهات كاتيَك طويَي ليَ بوو ئةم قسة ترسناكانةي دةكرد.
ثاش كاتذميَريَك دواي رِؤيشتين ثرسياري ليَ كرد هةمان ئةو قسةيةي بؤ دووبارة كردةوة كة 

مةفرةزةى ثؤليسةكان بؤ طةرِةكةكةى طيَرِايةوة، كة كةسيَكي ناشريين لةناو ئةو ثيَنج كةسةدا 
 بوو دةميَكي ثاني بةالوة بوو.

 ـ ئةوان ضوارن.!
ـ نا ثيَنج بوون ..هةر يةك لةو ضوارة دةيويست بينةقاي ثيَنجةم بطريَت كةضي بينةقاي 

 رت.برادةرةكةى دةط
 ـ ئةم قسةية ضيية..مردووت مرآ.

فةرةج دةآللَ لةسةرخؤ فرِيَكي لة ضايةكةى داو بة بيَزةوة سةيريَكي دةرؤزةكةرة 
بةساَلداضووةكةى كرد، لةو كاتةيشدا كةسيَك هةبوو لةسةرخؤ فرِي لة ضايةكةي دةدا. ئةويش 

شويَن كةوتن بوو،  سةرتيث سروور حمةمةد مةجيد بةرِيَوةبةري طشيت دةزطةى بةدواداضوون و
يةكيَك هاتة ذوورةوةو دؤسيَي هةر ضوار دةرؤزةكةرةكةى خستة سةر ميَزةكةى. ثياَلة ضاية 
ثانةكةى لةسةر سينييةكة داناو، دؤسيَيةكةى هةَلطرت و هةَليدايةوة تا لةوة دَلنيا بيَت ئاية 

اوانكارييةكة ثرسةكة دةضيَتة ضوارضيَوةى ثسثؤري دةزطةكةى ئةوةوة. كورتةى رِِِاثؤرتي ت



 86 

ئاماذةى بةوة دةكرد كة هةر ضوار دةرؤزةكةرةكة بةو هؤيةوة مردوون كة يةكدييان 
 خنكاندووة.

 
(5) 

 
رِةشةكةى ضوونة دةرةوة.  مارسيدسةمةمحوود لةطةأل عةلي باهر سةعيدي بة ئؤتؤمؤبيلة 

يكةى هةنديَك جار ئةو كارة دةكات و سةعيدي ناضاري دةكات و هيض رِيَطة بذاردةيةكي د
لةبةردةمدا ناهيََليَتةوة. لةناو بارةطاي طؤظارةكة بانطي دةكات و دةيبينيَت لةبةردةم 

 نووسينطةكةيدا بة خؤي و جانتا ثيَستة رِةشةكةيةوة رِاوةستاوةو خةريكة دةضيَتة دةرةوة.
 ـ دةبيَت ثياسةيةكي كورت بكةين. دةمةويَت لةطةَلم بيت.

لةناخي مةمحووديشدا ئارةزوو بةرانبةر بة ناوةرؤكي  سةعيدي زؤر جار ئةو قسةية دةَليَت.
تةمومذاوي ئةو دةربرِينة دةكةويَتة جؤش و خرؤش. سةعيدي لةسةر ئةم جؤرة دةربرِينانة 
رِاهاتووة كة قوالبيان تيَدايةو ئةوى ديكة لةطةأل خؤيدا رِادةكيَشيَت. لة يةك رِستةدا هةموو 

دَلؤثاندن بؤ دةتَلؤثيَنيَت. بؤية مةمحوود خؤي لةطةأل  شتيَكي بؤ رِوون ناكاتةوة، دميةنةكةى بة
دةبينيَتةوة، بؤ منوونة، دةضيَتة ناوضةي طرين زؤنةوة. بة شيَوةيةكي ورد  )سةعيدي(دا

دةثشكنريَن. لةطةأل رِوخساري ناسراوي طةورة فةرمانبةرانى دةوَلةتدا سواري ئةسانسيَر دةبن. 
النداناني بيين و دييت ضؤن لةطةأل )سةعيدي(دا جاريَكيان لةناو ئةسانسيَردا وةزيري ث

ثيَدةكةني، ئةها.. هةردووكيان هاوةَلى يةكدين! ئافرةتانيَكي زؤر تةوقة لةطةأل سةعيدي 
دةكةن. ئافرةتطةلي وةرطيَرِو سيَرظةر وؤركةرو رِؤذنامةنووس و، ئافرةتطةلي ديكة كة ئةوةند 

ى لة ثةرلةمان كار دةكةن. لةكاتيَكدا مةمحوود جوان نني و كةمرت خؤيان دةرِازيَننةوة، لةوانة
لة ناو شووشةو ئاويَنةكاندا كة لة هةموو شويَنيَك هةن دةرِوانيَت و هيض بةدي ناكات. تةنيا 

 سةعيدي و بازنةى ثيَوةنديية تيَكئاآلوةكاني نةبيَت.
 ـ بؤ كوآ دةضني؟
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ئةمةى طوت. رِؤذ  مةمحوود لةكاتيَكدا خةريك بوو سواري ئؤتؤمؤبيلةكةى سةعيدي بوو
خةريك بوو ئاوا دةبوو، ئامسان خةريك بوو وردة وردة تاريك دادةهات. لة ناخي خؤيدا ناضار 
بوو ذوانةكةى لةطةأل حازم عةبوودي هاورِيَيدا هةَلوةشيَنيَتةوة. بةياني بؤ بينيين 

لريي ثيَشانطةيةكي فؤتؤطرايف هةنديَك لة هاورِيَكاني لة ويَنةطراني ئاذانسةكان لة طا
 بانطهيَشت كردبوو. رِةنطة سبةيينَ بضيَت. )ديالؤط( لة طةرِةكي وةزيريية

 ـ بة ديداري هاورِيَيةكي كؤن شاد دةبني. رِةنطة بة هةنديَك  زانياري سوودمان ثيَ بطةيةنيَت.
 ـ زانياري لةبارةى ضييةوة؟

دةدةن و هيض شتيَكيان ـ ماوةيةكة هةوَلى لةطةأل دةدةم. ضةند رِووداويَك هةن لةسةر زةوى رِوو
لةبارةوة نازانني. نهيَين ئةو شيَواوييةى بواري ئاسايش ضيية. ثيَويستة بؤ شةرمةزاركردني 

 ئةمةريكاييةكان و حكوومةت سوود لةهةر زانيارييةك ببينني.
سةعيدي ئةوةى طوت و مةمحووديش هيض تيَنةطةيشت. لةو برِوايةدا بوو كة سةعيدي دؤسيت 

حكوومةتة. بؤضي دةيةويَت شةرمةزاريان بكات؟ ئةو بويَرييةى لةخؤرِا  ئةمةريكاييةكان و
نةدةبيين لةثرسياركردن بةردةوام بيَت. ئةو كاتة دةزانيَت كاتيَك بة ديداري ئةو هاورِيَ كؤنة 
دةطةن وةك سةعيدي دةَليَت. بة ئؤتؤمؤبيلةكة ضوونة ناو كةرِادةوة. نغرؤي ئةو قةرةباَلغيية 

ي هةمةرطةليَكي ئةمةريكي دروستيان كردبوو كة لةسةر خؤيان دةرِؤيشنت بوون كة دةورييةك
و سةربازةكانيش لةسةرووى هةمةرةكانةوة تفةنطةكانيان بةرِووي ئةو ئؤتؤمؤبيالنةدا 
بةرزدةكردةوة كة لة ثشتةوةيان دةرِؤيشنت، بؤية ئةم ئؤتؤمؤبيالنة ماوةى بيست مةتريَك دوور 

 يشنت.لة دواي ئةو هةمةرانةوة دةرِؤ
سةعيدي رِيَكؤردةرة دجييتاَلةكةى ناو ئؤتؤمؤبيلةكةى كردةوةو طؤرانييةكي )ويتين هيوسنت(ى 
بةرطوآ كةوت. سةعيدي بيَزاري خؤي بةرانبةر بةو دميةنةى بةردةمي دةرنةبرِي. زؤر جار 
سةعيدي لةهيض شتيَك بيَزار نابيَت. برِواي بة ئاييندة هةية وةك فةريد شةواف باسي دةكات. 
بةآلم فةريد ئةم دةربرِينة بة جؤريَك لة طاَلتةجارِي دةَليَت و، مةبةسيت ئةوةية كة ئةو ثياوة 
)بةخؤي( باشرت دةبيَت. ليَرةدا بابةتةكة ثيَوةندي نة بة وآلتةوة و نةيش بةوةوة هةية كة رِوو 

َلويسيت دةدات. مةمحووديش بة شيَوةيةكي شيَواو ئةم زانياريية وةردةطريَت. نايةويَت لة هة
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خؤي بةرانبةر بة سةعيدي و هةَلويَسيت سةعيدي بةرانبةر بة رِةوشي طشيت و ئةو جؤرة 
شتانة زؤ بريبكاتةوة. ئةم شتانة ثيَويستيان بة كؤششيَكي دووضةندان و بريكردنةوةيةكي ضرِو 
ميَشك تةرخانكردنيَكي تةواو هةية كة ئيَستة نييةتي، يان دةيةويَت تةنيا خؤي فريوبدات. 

ةزانيَت كة فةريد شةواف كابرايةكى ناثاكةو هيضي بةدأل نييةو، دةيةويَت ثشيت هةمووان بة د
خؤَلةوة بدات. تةنانةت سوثاسي ئةو كؤششةى مةمحوود ناكات لة ثيََناوي ئةوةدا داويةتي لة 
طؤظارةكة مبيَنيَتةوة و لةسةر كار النةبريَت، وةك هةر يةك لة زةيد مورشدو عةدنان ئةنوةرو 

يسْا  لةسةر كار الدران، مةيسْا  ئةو كضة باريكةلة كة برِياري دةركردنةكةى بيست مة
 دةسيت بةطريان كرد.  

ئؤتؤمؤبيلةكةى سةعيدي طةيشتة دةروازةيةكي ئاسنيين ئةستوورى نيَوان دوو ديواري 
كؤنكرييت طةورة كة مةمحوود لةو جؤرةى لة شةقامةكاني بةغدا نةبينيبوو. شةو داهاتبوو، 

عيدي ئؤتؤمؤبيلةكةى لة ضةند كووضةيةك لة طةرِةكي جادريية سوورِاندةوة بؤ ئةوةى خؤي سة
لة قةرةباَلغي دةرباز بكات، تةنانةت مةمحوود نةيزاني طةيشتنة كوآ. دةروازةكة كرايةوةو 
ضوونة شةقاميَكي دريَذي ضؤَلةوة، كة ضةندان دار يؤكالثتؤسي ضرِ ئةم بةرو ئةوبةرةكةى 

ضةندة دةضوونة ثيَشةوة كثي و بيَ دةنطييةكة ثرت دةبوو، دةنطي ئؤتؤمؤبيل و تةنيبووةوة. 
 هؤرني ئؤتؤمؤبيلةكاني ثؤليس دوورترو دوورتر دةبووةوة.

ئاكام لة كووضةيةكي الوةكي سوورِانةوة، مةمحوود ضةند ئؤتؤمؤبيليَكي ثؤليسي بيين لةطةأل 
بوون، كابرايةك كة جلي ثؤليسي لةبةر هةمةريَكي ئةمةريكي و ئؤتؤمؤبيلى تايبةتدا رِاوةستا

 بوو ئاماذةى بةو شويَنة كرد كة ئؤتؤمؤبيلةكةى ليَ رِادةطرن. 
لة ئؤتؤمؤبيلةكة دابةزين و ضوونة ناو تةالريَكي دوو نهؤمييةوةو كابرايةك بة جلي سظيلةوة 

 طوتي: لةطةَليان ضوو. سةعيدي ئاورِى لة مةمحوود دايةوةو وةك رِاهاتووة بزةيةكي هاتىَ و
 ـ خؤ هيض ذوان، يان شيت لةو جؤرةت نيية؟ .. ئةمرِؤ ثيَكةوة شيوي ئيَوارة دةخؤين.

ضوونة ناو نووسينطةيةكي هاي اليفةوة، مةمحوود، هةركة ضووة ذوورةوة، يةكسةر بؤني 
هةوابؤخنؤشكةريَكي هةَلمذي بؤني سيَوى ليَ دةهات. ثياويَكي كورتي سثي سةر رِووتاوي 

لي سظيلي لةبةر بوو لة ثشتةوةى ميَزةكةى هةَلستاو شتيَكي لة دةمدا بوو بريسكةدار كة ج
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دةجيوو، لةطةأل سةعيديدا باوةشيان بةيةكديدا كردو هةر ثيَدةكةنني، ثاشان تةوقةى لةطةأل 
مةمحوود كردو هةموويان لةسةر قةنةفةي نةرم و نيان بةرانبةر بة ميَزى ثياوةكة دانيشنت. 

كة سةرتيث سروور حمةمةد مةجيد بةرِيَوةبةري دةزطةى بةدواداضوون و مةمحوود زاني كة ثياوة
شويَن كةوتنة، بةآلم، بةدواداضوون و شويَن كةوتين ضي؟ مةمحوود طرميانةى كرد ئةوة لةم 

 دانيشتنةدا دةزانيَت.
ئةو سةردانةى سةعيدي طوتي كورت دةبيَت دوو كاتذميَر، يان زؤرتري خاياند. ضةندان باس و 

لةخؤطرت، ئةوةندةيش ثيَكةنني تا فرميَسك بة ضاوياندا بازرةقةى بةست. خواستى 
مةمحووديش ثيَدةكةني، هيض كيَشةيةكي نةبوو. وةك دةَليَن )هيض خةميَكي نيية(. هيض 
خةميَكي نةبوو تةنيا ئةوة نةبيَت بطةرِيَتةوة ئؤتيَليَكي كولةمةرطانة لة بةتاويني. بةآلم 

يَت. ثياوة كةشخةكةيش كة نووسينطةكةى بؤني سيَوى ليَ ئارةزووى دةكرد جطةرة بكيَش
ديَت،  ثيَدةضيَت حةزي لة جطةرةكيَشةكان نةبيَت. تةنانةت سةعيدي بةخؤيشي جطةرةى ثيَ 

 نةكرد.
لةم ديدارةدا مةمحوود لةوة طةيشت كة سةرتيث سروور هاورِيَيةكي ديَريين سةعيديية. 

ةآلم ساآلن ليَكي كردوونةتةوة. كةضي ئةوةتة ثيَكةوة لة يةك ئامادةيي خويَندوويانة، ب
سةرلةنوآ ثيَكةوة لةيةك شويَن، رِةنطة لة يةك ئةركيش بة ديداري يةكدي دةطةنةوة، ناوي 

 خزمةتكردني عرياقي نويَية.
بةثلةى ليفتينانت كؤلؤنيَل بوو، لة  سةرتيث مةمحوود لة هةواَلطري سوثاي ثيَشووى عرياق

اني ياساي رِيشةكيَشكردني بةعس دةرهاويشرتا، جطة لةوةيش رِةوشي نويَدا، لة برِطةك
ثلةكةيان بةرزكردةوة تا لة ئةركيَكي هةستياردا كاربكات، كة زؤر جار ئاماذةى ثيَ ناكريَت. 
ئةو بةرثرسياري يةكةيةكي تايبةتي زانيارياريية ئةمةريكاييةكان ثيَكيان هيَناوةو تا 

ديَري خؤيانداية، ئةركي ئةوةية بةدواداضوون بؤ هةموو ئيَستةيش تا رِادةيةكي زؤر لةذيَر ضاو
تاوانة سةيرو، داستان و ئةفسانانة بكات، كة سةبارةت بة رِووداوي دياريكراو سةرهةَلدةدةن 
لةثيَناوي طةيشنت بة ئةو رِووداوة رِاستةقينةيةى كة رِووي داوة، لةوةيش طرنطرت ثيَشبيين 

وودةدةن، تةقينةوة بة ئؤتؤمؤبيلي بؤمربِيَذكراو، تاواني كردني ئةو تاوانانةى لة ئاييندةدا رِ
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تريؤركردني بةرثرسان و كةسايةتيية طةورةكان، ئةوةبوو لة ماوةي دوو ساَلي رِابوردوودا 
خزمةتيَكي طةورةيان لةم بوارةدا ثيَشكةش كرد. ئةو هةموو كارةيشيان لة ثشيت ثةردةوة 

بةدةسيت دةهيَنن بة شيَوةيةكي نارِاستةوخؤ ثيَشكةش دةكةن. هةروةها ئةو زانيارييانةى 
سووديان ليَ دةبينن، هةرطيز ئاماذة بة دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن ناكريَت، بؤ 

 ئةوةى نهيَين و طياني كارمةندةكاني بثاريَزريَن.  
مةمحوود تيَنةطةيشت بؤضي سةعيدي ثاَلى ثيَوة دةنيَت لةم هةموو وردةكارييانة ئاطةدار 

ت. بؤضي ئةوةند برِواي ثيَية تا رِادةيةك لةم ثياسة تةمومذاوييانةيدا ياوةري دةكات. بيَ
ئةمةيش يةكةمني جارو دوايةمني جاريشي نابيَت. لة ماوةى هةردوو مانطي رِابوردوودا لةطةأل 
)سةعيدي(دا بة ئؤتؤمؤبيلة مارسيدسة رِةشةكةى ضةندان شويَين بةسةركردةوة. بة 

تريؤركردنانةى دةزاني كة نةك هةر كةسايةتي بةناوبانطيان دةكردة ئامانج، رِووداوةكاني ئةو 
بةَلكو ئةو كةسانةيشيان دةكردة ئامانج كة جليَكي كةشخةيان لةبةر بووايةو ئؤتؤمؤبيَليَكي 
دوامؤديَلى بهاذووتاية وةك سةعيدي، لةو برِوايةشدا بوو كة سةعيديش ئةوة دةزانيَت. 

ةى لةسةر دةكريَتةوة كة رِؤذيَك ديَت يةكيَك تريؤري بكات. ئةوةيش شتيَكة جةخيت ئةو
ئةوةيش زؤر رِيَى تيَ دةضيَت ئةو كةسةيش مبريَت كة ياوةري بيَت، دةشيَت سةرطوزةشتةى 
سوادي و خةوني بةرةوثيَشةوةضوون و بةرزبوونةوةى لة كارواني ثيشةكةيدا بةشيَوةيةكي 

 خيَرايانة كؤتايي ثيَ بيَت. 
ي طيَل بيَت، يان ثاَلةوان. كابرايةك بيَت نةزانيَت ضي لة دةوروبةي رِوودةدات، دةبيَت سةعيد

يان كابرايةكي سةركيَشي بويَر بيَت. هةرضي مةمحوودة ئةوة بة باش دةزانيَت بةو شيَوةية 
سةيري خؤي بكات كة طةوجة، بةالني كةمةوة لةبةردةم خؤيدا، نةك لةبةردةم كةساني 

ةرخانانةى لة ذيانيدا رِوويان دا بةهؤي طةوجايةتييةوة بووة، نةك ديكةدا. ضونكة ئةو وةرض
ثالندارِيَذى و زيرةكي. لة بنةرِةتدا هاتين بؤ بةغدا بة هؤي طةوجايةتييةكي طةورةوة بوو، 

 لةوآ لة شاري عيمارة ئةجنامي دا.
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سينييةكي لةسةر ميَزةكةي تةنيشيان دانا، ضةند ثياَلة  الويَكي جةستة ماسوولكةيي
بوو. مةمحوود واقي ورِمابوو، بة ئاطة هاتةوة. سةرتيث سروور  لةسةردةم ثاني ي يةكايض

 سةبارةت هةر زانيارييةك بؤ بآلوكردنةوة بشيَت داواي ليَبوردني لة سةعيدي دةكرد.
ـ شيكاري ثاراسايكؤلؤذي. ئةستيَرةناس. ثسثؤراني ئامادةكاري رِوح و قسةكردن لةطةأل 

 ان هةية.جنؤكة. ثيَشبينيكارامن
 ـ بة رِاسيت برِوا بةم شتانة دةكةيت؟

ـ ئةوة كارة. تؤ قةوارةى ئةو بةسةرهات و سةرطوزةشتة سةيرانة نازانيت كة رِوو بة رِوومان 
دةبنةوة. مةبةست ئةوةية رِةوشةكة ثرت كؤنرتؤأل بكريَت و زانياري لةبارةى سةرضاوةطةلي 

 وةو رِيَ نةدريَت شةرِى ناوخؤ سةرهةَلبدات.توندوتيذي و هانداني رِق ليَبوونةوة كؤبكريَتة
 ـ شةرِى ناوخؤ؟

ـ ئيَمة ئيَستة لةناو بازنةيةكي شةرِى زانياريدا دةطوزةريَنني. شةرٍِِى ناوخؤي زانياري، هةنديَك 
لة ثيَشبينيكارةكامن سةبارةت بة شةرِي كردةني دةدويَن كة رِةنطة لة ماوةى شةش تا حةوت 

 مانطي دادىَ رِووبدات.   
مةمحوود كة ئةم قسةى بةرطوآ كةوت دَلى توند ليَى دا. سةريشي ضوون بزويَنةري 
فرِؤكةيةكي )جيت( دةسوورِا. ويسيت لة ليَشاوي ئةم قسة سةيرة تيَبطات، بةآلم نةيتواني. 
بيَ دةنط و بيَ جووَلة ثياَلة ضاية دةستكدارةكةى بة دةستةوة بوو بيَ ئةوةى ليَي خبواتةوة، 

 رد بة هةموو قةوارةى خؤيةوة بووةتة تةنيا طويَيةكى طةورةو طوآ دةطريَت.هةسيت بةوة ك
 ـ ئاية ئةو ضاثخانةية بكرِم كة بؤم باس كرديت؟ ئاية ضاالكييةكامن فرةوانرت بكةمةوة، يان نا؟

سةعيدي ئةوةى طوت و سةرتيث سروور هةستا مؤبايلةكاني بكوذيَنيَتةوة كة هةر هةموويان 
نطيان ليَ دا. لة دوورةوة لةسةرةوةى ضاويلكة ثزيشكييةكةيةوة سةيري ثيَكةوة لةناكاو زة

 سةعيدي كردو ثيَى طوت: 
 ـ لةو برِوايةدا نيم. ئيَستة واز لةو ثرسة بهيَنة.
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سةعيدي لةو بارةوة هيضي نةطوت و، طةرِايةوة سةر ئةو زانيارييانةى كة دةشيَت سووديان 
كاغةزيين لةسةر ميَزكة هةَلطرت و لةقاندييةوةو ليَ وةربطرييَت. سةرتيث سروور دؤسيَيةكي 

 طوتي:
ـ ئةمة دؤسيَيةكة لةمةرِ ثرسيَك ثيَوةندي بة ضوار دةرؤزةكةرةوة هةية بةر لة ضةند رِؤذيَك لة 
بةتاويني بة )خنكاندن( مردوون. يةكدييان خنكاندووة. كةسيَك هةية دةيةويَت ثةياميَك 

ن ضنط نةكةوتووة. بةآلم دةتوانيت ثيَوةندي بة ئاراستة بكات. هيَشتة زانياري زؤرترما
 بنكةى ثؤليسي سةعدوونةوة بكةيت و بة دواداضووني ثرسةكة بكةيت.

سةعيدي سةيريَكى مةمحوودي كرد وةك بَليَيت ثيَي دةَليَت، تؤ ئةم ئةركة رِادةثةرِيَنيت. 
خؤيدا رِاوةستابوو، ثاشان ضاوي طيَرِايةوة سةر سةرتيثي هاورِيَى كة هةر لةبةردةم ميَزةكةي 

نةطةرِايةوةو لةسةر قةنةفةكة لةطةأل هةردوو ميوانةكةيدا دانيشيَت. سةعيدي لةمةرِ 
بةسةرهاتي ديكةى هاوشيَوة ثرسياري ليَ كرد، سةرتيث بؤي دووثات كردةوة كة ناتوانيَت 

رِاوةستاو لةوة ثرت بدويَت. كةميَك بيَ دةنط بوو، ثاشان طةرِايةوةو لة ناوةرِاسيت ذوورةكةدا 
 طوتي:

ـ هةوالَ لةبارةى ضةند تاوانباريَكةوة هةية تةقةيان ليَ دةكريَت بةآلم نامرن. ثرت لة هةواَليَك 
لةضةند ناوضةيةكي جيا جياي بةغدا. طوللة سةري، يان جةستةى تاوانبارةكة دةثيَكيَت و 

خويَنيَكي ليَ  ديواودةر دةبيَت، بةآلم هةر دةرِوات و هةرِادةكات بيَ ئةوةى هيض دَلؤثة
داضؤرِيَت. ئيَمة كار بؤ يةكخستين ئةم هةواآلنة دةكةين، لةبةر ئةوةى من لةو برِوايةدام نيم 

 زيادةرِؤيي، يان درؤ بن.
لة قةراغي ميَزةكةى نزيك بووةوةو دةسيت بة دوطمةى زةنطيَكدا نا. بةر لةوةى الوة 

ة بيَت، سةرتيث سروور سةيريَكي تيَكسمراوةكة بيَتة ذوورةوةو بة دةنطي داواكارييةكةيةو
هاورِيَ ديَرينةكةى كردو بة بزةيةكي سةر ليَويةوة وةك بَليَيت لة خليسكاني ئةم ددان 

 ثيَدانانةى ئاطةدار بووبيَتةوة، طوتي:
ـ تؤ بؤ ثرسي ضاثخانةكة هاتوويت، يان بة رِاسيت دةتةويَت رِيثؤرتاذيَكي رِؤذنامةواني ئامادة 

 بكةيت؟
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هاورِيَكةم ببينم ... ضاثخانةى ضي، تاوانباراني ضي، تكاية لةم قسانة بيَزار ـ من هاتووم 
 بووينة.

 ثيَكةوة لة قاقاي ثيَكةنينيان دا، مةمحووديش كاتيَكي زاني ئةويش لةطةَلياندا ثيَدةكةنيَت.
 

(2) 
 

مةمحوود سوادي، ئيَوارة كة لةسةر قةروةيََلةكةى لة ذوورةكةى خؤي لة ئؤتيَلي )عرووبة( 
 نووستبوو، رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى كردةوةو تيَبينييةكي تؤماركرد:

ـ شتطةلي سةيرو سةمةرة .. سةعيدي طاَلتةى بة ئةركة سةيرو سةمةرةكاني هاورِيَكةى 
دةكرد. طاَلتةى بة جنؤكةو ثيَشبيين كردنةكان دةهات، بةآلم سةبارةت بة كرِيين ضاثخانةيةك 

زانيارييةكي ثيَشبيين كراوي ضنط كةوت. قسةى بةر قسةى  رِاويَذى ثيَ كرد.  ئاشكراية كة
نةدا. قسةكةى وةك شتيَكي دروست وةرطرت. ئاشكراية كة هةموو كاتيَك زانياري لةو جؤرة 
وةردةطريَت، بؤية لة هات و ضؤكردنى بة شةقامةكاني بةغدادا دَلنياية. ئةو لة دةرضوونى 

ن ملهورِ، بةَلكو لةبةر ئةوةى دةزانيَت كة ئاشكرا ناترسيَت نةك لةبةر ئةوةى بويَرة، يا
 نامريَت.

سةبارةت بة شةرِى ناوخؤ دةثةيظني، وةك بَليَيت فليميَك بيَت و ضاوةرِوان بن لة سينةما 
بيبينن. هةردووكيان ثيَدةكةنني. ئاشكراية كة رِةوشةكة زؤر خراث نابيَت. مانةوةم لة 

مسؤطةر دةكات كة رِةوشةكة، بؤ من، تةنيشت )سةعيدي(يةوة بةالني كةمةوة ئةوةم بؤ 
 خراث نابيَت.

سةعيدي ئيسالمييةو هاورِيَكةى بةعسي. بةآلم سةعيدي ئيسالمييةكة )وازى هيَناوة(. لة 
تاراوطة بريوبؤضووني زؤر طؤرِاوة. هاورِيَكةيشى سةرتيثيَكي بةعسيية )وازي هيَناوة(. 

ة، ثيَدةضوو لة يةكدييةوة نزيك بن. سؤزيَكي زؤري بؤ دةنواند، ضونكة هاورِيَيةكي ديَرين
بةآلم، بؤضى سةعيدي لةكاتي طةرِانةوةدا طاَلتةى ثيَ دةكرد؟ طاَلتةى بة بؤني سيَوةكة 
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دةهات، كة ئاميَرةكةي قةد ديوارةكة هةر خولةكةو جاريَك دةيثرذاند، دةشَليَت بةعسييةكان 
ةكانة كة شاري هةَلةجبةيان ثيَ حةزيان لة بؤني سيَوة.. ئةو بؤنة تايبةتييةى بؤمبة كيمياويي

 بؤردومان كرد هةهةهةهةهةهة.
ض ناثاكييةكي رِةش لةم جؤرة باس كردنةدا هةية .. ياي .. خواية. بةآلم بؤضى ثاَلى ثيَوة نام 
ئةم شتانة ببينم؟ لةبارةى دةرؤزةكةرةكانةوة لة باوكي ئةمنارم ثرسي و بةسةرهاتةكةى بؤ 

ئةو بةسةرهاتة دةزانن، جؤرة رِةوشيَكي ترس و وريايي  دووثات كردمةوة. هةموو ناوضةكة
لةناو خةَلكيدا بآلوبووةتةوة، ضونكة ئةوةى ئةو دةرؤزةكةرانةى كوشت كة ثاش مردنيان 
ناوبانطيان دةركرد نةك كاتيَك لة ذياندا مابوون، ضنطي نابووة بينةقايان و خنكاندبووني و 

يةكةياني بة طةردني ئةوى ديكةيانةوة ثاشان بة كردةيةكي سةيرو ئاَلؤز دةسيت هةر 
 بةستبووةوة.

ـ كؤمةَليَك دةرزي ضيين هةن كاتيَك لة شويَين دياريكراوى سةر شان و ثشت و برِبرِةى 
ثشتيان دابنيَيت هةموو دةمارةكان طرذ دةبن و جةستة دةضيَتة يةك و لةناكاو رِةق دةبيَت. 

 رِةنطة ئةو ضوار شيَتة ئةوةيان بةسةر هاتبيَت.
 ـ دةرؤزةكةرةكان ..

ـ بةَلىَ دةرؤزةكةرةكان .. ترافيك اليتةكان و، تاكسييةكان لة قةرةباَلغي شةقامةكاندا لة 
 دةستيان داون.. هةهةهةهةهة.

(دا رِابطريَت، كة 7سةعيدي ئةوةى طوت بةرلةوةى ئؤتؤمؤبيلةكةى لةبةردةم كووضةي ذمارة )
سياري ليَ كرد ئاية بةدواداضوون بؤ بابةتةكة بةردةوام مةمحوودي ليَ دادةبةزيَت. كاتيَك ثر

 دةكات، يان نا، ثيَى طوت:
 ـ بابةتطةلي بةسوودتر هةن. ئةو ثرسة لة يادي خؤت ببةرةوة.

مةمحوود دابةزي و بة شةكةتي هةر هةنطاوي دةهاويشت و هةسيت بة قورساييةكي ناوسكي 
كران، بة تايبةتي لةسةر خواني  دةكرد، قسة ورووذيَنةرةكاني بري دةكةوتةوة كة لةبةردةميدا

شيوخواردنةكة. شيويَكي هاي اليف بوو سةرتيث سروور بؤ هةردوو ميوانة رِؤذنامةنووسةكةى 
سازي كرد. خوانيَك هةموو شتيَكي تيَدا دانرابوو تةنيا بريةو مةى نةبيَت. مةمحوود 
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ارتةكاني تيَطةيشت كة سةرتيث سروور خؤي لةوة دوور دةطريَت ويَنةكةى لةبةردةم ث
دةستةآلتدا لةكةدار بيَت. ئةو بة خؤي لةباريَكي ناسكداية، وةك ضؤن ئةو سيخورِايةتي بةسةر 
هاووآلتييانةوة دةكات، كةسانيَكيش هةن سيخورِايةتي بةسةر ئةوةوة دةكةن تا هةوالَ و 
دةنطوباسةكاني بؤ ثارتةكاني حكوومةت بطويَزنةوة، كة بةهؤي رِابوردووى و كاركردني لة 
خزمةتي رِذيَمي ثيَشوودا، بة خؤشنوودييةوة سةيري ناكةن. بةآلم بةهؤي ليَهاتوويي و 
كارامةيي و ثشتيواني ليَ كردني ئةمةريكاييةكان و ثاراستين لة ئارةزوو و كردةوة 

 نادانةكانيان، ناضارن بةثةسةندي بزانن.
يت هةموو ضارةسةرةكان هةردووكيان باسي هةموو كيَشةكاني وآلتيان كرد، ثيَدةضوو وةك بَليَ

بزانن كة ئةوانةى لة دةستةآلتن نايزانن. سياسةتوانة نويَيةكان طةوجايةتي و ئاسؤتةسكييان 
ثيَوة دةبينريَت. ضارةسةرةكان زؤر ئاسانن. لة رِووي ثرةنسيثةوة، بةالني كةمةوة دةشيَت 

دَلسؤزانة لةو هةموو كيَشةكان لة ماوةى نيو كاتذميَردا ضارةسةر بكريَن، ئةطةر ويسيت 
 بارةوة هةبيَت.

بةآلم ئيَستة دوو بةرة هةن، مةمحوود لةطةأل خؤيدا دةيطوت، ئةمةريكاييةكان و حكوومةت 
لةاليةك و، تريؤريستان و ميليشيا جؤراوجؤرةكان كة دذيان دةجةنطن، لةو اليةكةى ديكةوة. 

 .ئةوانةى دذ بة حكوومةت و ئةمةريكاييةكان بن تةنيا يةك ناويان هةية
مةمحوود جاريَكي ديكة رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى دةركردو لة زاري خؤي نزيك كردةوةو 

 دووةمني تيَبيين خؤي بة دةنط تؤماركرد:
ـ ئاية هةردوو اليان، بة شيَويةك، يان شيَوةكى ديكة، لةطةأل ئةمةريكاييةكاندا كارناكةن؟ 

ثةرِي نيشتمانثةروةر دةرخبةن؟ ئةم بؤضي هةردوو اليان دةيانةويَت لةبةردةمي مندا خؤيان بةو
بشيَويية ضيية .. دةبيَت بة سةعيدي بَليَم نا بؤ ثياسةكاني كة تووشي سةرةطيَذةم دةكةن. 
كارةكةم لة طؤظارةكة لة كاتذميَر سيَ، يان  ضوار تةواو دةبيَت. لةو كاتةيشدا ثيَوةنديم لةطةأل 

 ةك لةذيانيدا. سةعيدي كؤتايي ديَت. من فةرمانبةرم لة طؤظارةكةى ن
بةياني ئةو دوو ثارضة ثاكةى لةبةر كرد كة لة جلةكاني مابوونةوةو جلة ثيسةكاني لةناو 
كيسةيةكي طةورةدا دانا، تا رِادةسيت لؤندةري )برايان(ي تةنيشت ئؤتيَلةكةى بكات كاتيَك 
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ئةمنار و  دةضيَتة دةرةوة. ضووة هؤَلةكةى خوارةوة ثيَى سةير بوو حازم عةبوود لةطةأل باوكي 
)لوقمان(ى تةنيا هاووآلتي جةزايري لة هةر هةموو عرياقدا، كة لةميَذة لة ئؤتيَلي )عرووبة( 
نيشتةجيَية، دانيشتبوو، كة بة ئاساني ناناسريَتةوة، لةبةر ئةوةى شيَوةزاري عرياقي باش 

ثياَلة  و كاهي دةزانيَت. هةموويان لة دةورى تةبَلةيةك طردبووبوونةوة بة سةرتووي عةرةب و
ضاي سةنطني قاوةَلتييان دةكردو دةمةتةقيَيان دةكرد. لةكاتيَكدا ظريؤنيكا، ئةو ئافرةتة 
قةَلةوةى كة ئؤتيَلةكةى ثاك دةكردةوة، لةطةأل كورِة هةرزةكارةكةيدا بة كسك و سةتَليَك 

و ئاوةوة لؤقة لؤق ذوور بة ذوور دةطةرِان تا ئةركي ثاككردنةوةى هةفتانةى ئؤتيَلةكة تةوا
بكةن، هةردووكيان هةفتةي جاريَك ئامادة دةبن و رِةنطة زؤرتريش دوابكةون بةثيَى ئةو 

 رِيَككةوتنةى لةطةأل باوكي )ئةمنار(دا رِيَككةوتوون.
ئاية حازم ئةو شةوةى لة ئؤتيَلةكة بةسةربردووة؟ سآلوي ليَ كردن، ئةوانيش داوايان ليَ كرد 

انيشت و ثياَلةيةك ضايي طةرمي وةرطرت. شتيَكي لة دانيشيَت و قاوةَلتييان لةطةأل بكات. د
سةرةطيَذةى قسةكاني شةوى رِابوردووى بريكةوتةوة، قوميَكي طةورةى لةضايةكة فرِكرد وةك 

 بَليَيت ئةو شةبةنطة ناخؤشانة بسرِيَتةوة.
ئاورِى لة حازم دايةوة تا ثرسياري ليَ بكات شةو لة ئؤتيَلةكة نووستووةو كةي هاتووةتةوة 

تيَلةكةو ضي لة ثيَشانطةى فؤتؤطرافى دويَينَ رِووي دا، بةآلم طويَى ليَ بوو باوكي ئةمنار ئؤ
 قسةى لةطةأل دةكات:

ـ مامؤستا مةمحوود ئاطةت لةخؤت بيَت كة ضوويتة دةرةوة ضونكة ثؤليس ناوضةكةيان 
 تةنيوةتةوة... ئةم بةيانيية ثياويَك كوذرا.

 
(1) 

 
)باوكي زةيدوون( سةرتاش بوو، ئةو ثريةميَردةى بة شيَوة لة ئةو )ثياوة( كةسي ديكة نةبوو 

ئيَسك و ثرووسكيَكي بضووك دةضوو. لةسةر كورسيية ثالستيكيية سثييةكةى خؤي لةبةردةم 
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سةرتاشخانةكةيدا بة نووستوويي دؤزييانةوة، ئةو سةرتاشخانةى كة ماوةى ضةند ساَليَكي 
لةوةتاى تواناي ئةوةى نةمابوو لةسةر ثيَ دوورو دريَذة بؤ كورِةكةى بةجيَ هيَشتووة، 

رِاوةستيَت. نووستبوو، يان بةو شيَوةى دةنواند ئةطةر يةكيَك لة دوورةوة سةيري بكرداية، 
لةكاتيَكدا مشتووي قةيضييةكي ستيل لةثشتةوةى ئيَسكي سينطي لةخوار ملييةوة دةبينرا. 

خانةكةدا بةكاري دةهيَنيَت. ئةوة يةكيَكة لةو ئامرازانةى كورِة سةرتاشةكةى لةسةرتاش
يةكيَك لةناكاو ضووةتة ناو سةرتاشخانةكةوة كاتيَك كورِةكةى لةوآ نةبووةو ضووة ضايةك لةو 
سةركؤآلنة خبواتةوة، كة لةطةأل شةقامي بازرطانيدا بةيةك دةطةن. دةسيت داوةتة قةيضييةكةو 

 ةى ئةوثةرِي ثرييةتي كردووة.توند لة ئيَسكي الى شانى ثريةميَردة بيَ ئاطةو نغرؤى بوورانةو
كةسانيَك هةبوون لةميَذبوو ئةم كؤتاييةيان بؤ ثيَشبيين كردبوو. باوكي زةيدوون ئاسوودة 
لةناو جيَطة نامريَت، دادثةروةري خواوند رِآ بةوة نادات. كاتيَك لةسةر كورسيية 

سةرتاشخانةكة  منداَلةكاني بة كورسييةكةوة لة ماَلةوة تا ثالستيكيية سثييةكةى دادةنيشت
هةَليان دةطرت. لةبةردةم سةرتاشخانةكةدا بةجيَيان دةهيَشت و دةرِؤيشنت، بيَ ئةوةى 
ماَلئاوايي ليَ بكةن، يان قسةيةكي خؤشي بةطويَدا بدةن. بة ضاوة كزةكاني سةيري ئةوانةى 
دةكرد دةهاتنة ناو كووضةكةوة، يان دةردةضوون، وةآلمي سآلوى ناسياوةكاني دةدايةوة، 

ةنديَك جار دةسيت بةرز دةكردةوة لة سآلوى تارماييةك بة بةردةميدا تيَثةرِيباية. كورِةكةى ه
لةناو سةرتاشخانةكةوة طويَي ليَ دةبوو وةآلمي سآلوةكةى دةدايةوة، بؤية لةدةرطةكةوة سةري 

 دةردةكرد كةضي كةسي نةدةبيين.
وة. رِةنطة تاوانبارةكة ثياويَكى دواتر، رِاثؤرتي ثزيشكي دةيطوت ئةو باوكة بة دَلةكوتآ مردو

كوشتبيَت لةسةرةتاوة خؤي مردبيَت. منداَلةكاني ثريةميَردةكة بةم شيكردنةوةية قايل دةبن، 
 ضونكة تواناي ئةوةيان نيية بةدواداضووني تؤَلةسةندنةوة بكةن.

سةرةوة ـ بةستةزمان .. ثيَويسيت بةهيض نةبوو ثاَلنانيَكي بضووك نةبيَت تا بؤ الى هاورِيَى 
 )خواوةند( بطةرِيَتةوة.

فةرةج دةآلأل لةبارةى هةواَلى كوذراني باوكي زةيدوونةوة، ئةوةى طوت، ئةوةيش لة 
 طاَلتةجارِي بةدوور نةبوو، كاتيَك وشةى )هاورِىَ(ى دريَذ كردةوة لةطةأل بزةيةكي زةرددا. 
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ورودريَذي ئةواني ديكة باسي سةرطوزةشتةى ئةو ثياوةيان كرد لة ماوةى ساآلني دو
رِابوردوودا، لةطةأل ئةوةى ضؤن بووبوو بة هؤي ناردني ذمارةيةك زؤر لة الوان بؤ بةرةكاني 
جةنط. كارمةنديَكي كارا بوو لة رِيَكخراوةكاني حزبي بةعس، بةوثةرِي دَلسؤزي و ئوقرةوة 

ازطةكاني بةدواى ئةوانةدا دةطةرِا لةخزمةتي سةربازي هةَلدةهاتن و ئةوانةى لة رِؤيشتنة سةرب
مةشق ثيَ كردن دوادةكةوتن، رِةنطة بةشداري لة هةَلكوتانة سةر هةنديَك ماآلنيشدا كردبيَت. 
لة دوذمنان و لةو كةسانةى كةم نةبوو كة رِقيان ليَ دةبووةوة، بةآلم كةس نةيدةزاني كيَ ئةو 

ةكةيدا تاوانةى كردووة. بيَ طومان ئةوة رِووداويَكي سةرثيَيانة نيية، هةنديَك لة ثرس
دةيانويست باسي كارة ضاكةكاني باوكي زةيدوون بكةن و ضؤن يارمةتي كةساني ديكةى دةداو 
خزمةتطوزاري ثيَشكةش بةو كةسانة دةكرد كة ثيَويستيان ثيَ بوو، هةروةها سةرطوزةشتةي 
ئةو ثياوة وةك ئةنداميَكي ثرِ جؤش و خرؤش و دَلرِةق، لة ئاكامدا، بة ساآلني سةرةتاي 

يَوان عرياق و ئيَرانةوة ثةيوةستة. بةم شيَوةية هةمووان دةيانويست يادي ثياوةكة جةنطي ن
بكةنةوة، لةو برِوايةشدا بوون، كة مةرط رِيَزى خؤي بةسةر مردوودا دةنويَنيَت و، ثالَ بة 
زيندووةكانةوة دةنيَت هةست بة طوناهيَك بكةن كة ثيَويست بةوة بكات داواي ليَبوردن بؤ 

 .مردووان بكةن
بةالني كةمةوة، يةك كةس هةبوو ئامادة نةبوو بة دواي ثاساودا بطةرِيَت بؤ باوكي زةيدوون، 
يان ليَبوردنيَكي بةخؤرِايي ثيَ ببةخشيَت بةرانبةر بةو شتانةى لة ذيانيدا كردبووني. 

ر دادثةروةري دواتر بيَ سوودة، ثيَويستة سةرةتا ليَرة بيَت، هةرضي دواترة ئةوة تؤَلةى تؤقيَنة
لةئاراداية، ئةشكةجنةدانيَكي بةردةوام لةاليةن خواوةندةوة، ئةشكةجنةدانيَك هةرطيز كؤتايي 
نايةت، ضونكة تؤَلةسةندنةوة بةم شيَوةية دةبيَت. هةرضي دادثةروةريية دةبيَت ليَرة لةسةر 
رِووى زةوى و بة بةرضاوي طةواهيدةرةكانةوة يةكالبكريَتةوة. دايكي دانيال بة شيَوةيةكي 
تةمومذاوي هةسيت بةمة كرد كاتيَك دايكي سةليم بة سةرسورِمانةوة باسي ضؤنيةتي 
كوذراني ثريةميَردة خراثةكارةكةى بؤ دةطيَرِايةوة. ثرت لة بيست ساأل بةسةر كوذراني سةليمي 
كورِة طةورةكةى لة جةنطدا بةسةرضووة. بةآلم دايكي دانيال لةبريي نةضووة. دايكي سةليم 

ةى هةية، ماَليَكي قةرةباَلغي ثرِ لة جووَلةو ذيانى هةية، ئيليشيواي ثريةذن سيَ كورِي ديك
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هيض شتيَكي ئةوتؤي نيية تةنيا ثشيلةيةكي رِووتةَلةو ضةند ويَنةيةك و ناوماَلةيةكي كؤن 
نةبيَت. كاتيَك هةواَلى كوذراني باوكي زةيدووني بيست لةطةأل خؤيدا سوثاسي خواوةندي كرد، 

سةرسورِهيَنةرةكاني خؤي ئامادة كرد، بيست مؤمي ئاأل لةبةردةم  يةكيَك لة نةزرة
كوشتارطةى حةزرةتي مةريةم لة كَليَسةى ئةرمةن، كة لة تةنيشتيانةوةية، دايانبطرسيَنيت. 
بيست مؤم ئةوةندةى ساآلني تةمةني كورِةكةى كة باوكى زةيدوون لة ضنطي دةرهيَنا. 

و مؤمةكان دةتويَنةوةو هةر بيست بَليَسةيان لةناو كوشتارطةكةيش بةجىَ ناهيََليَت تا هةمو
مؤمة تواوةكةدا دةكوذيَنةوة، تا طرِى كورِةكةى لةناو دَليدا دةكوذيَتةوةو دادثةروةري خواوةند 

 دةبينيَت و شايةني ئةوة دةبيَت ئةم سوثاسي بكات.
ضونكة  داواي ليَبوردن بؤ باوكي زةيدوون ناكات، وةك ئةب يؤشيا ئاطةداري دةكاتةوة،

هةرطيز سةرطوزةشتةكةى بؤ ناطيَرِيَتةوة. خواوةند، يان مارطؤرطيسي شةهيد، يان نابؤي 
ثشيلةكةى، يان تارمايي كورِةكةى كة طةرِاوةتةوة ئاطةداري دةكاتةوة كة شتيَكي 
دادثةروةريية ئةو كارة بكات. دةتوانيَت ئؤخةي بكات، ضونكة ئةمة برِواي ثتةوتر دةكات و 

 اني بيَ هيَزى دةةبةخشيَت دريَذة بة ذيان بدات.وزةيةك بة طي
 

(2) 
 

دوو الوى تةمةن بضووك هةبوون لة ضاخيانةكةى عةزيز ميسري لةبةردةم هادي كؤنةفرؤشدا 
دادةنيشنت، لةسةر ئةو تةختةى كة رِاهاتبوو ليَى دادةنيشت. قةَلةو بوون و دوو مسيََلى 

أل و دوو ثانتؤَلى كةتاني رِةشيان لةبةر بوو، تةنكيان بةالوة بوو، هةردووكيان دوو كراسي ئا
وةك دوو ئةندامي تيم، يان يانةيةكي دياريكراو بن، قذى كورت و الجانطيان لة ئاسيت 
طويَيان برِيبوو، زؤر ثيَدةكةنني و نوكتةيان دةطيَرِايةوة. لةوةتاي ئةم بةيانيية هاتوون و 

ستة ضوار ثياَلة ضايان خواردووةتةوة. يةكسةر لةبةردةم هادي كؤنةفرؤشدا دانيشتوون تا ئيَ
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يةكيَكيان رِيكؤردةريَكي دجييتاَلي بضووكي لةناوةرِاسيت تةبَلة تةختةدارينةكة داناوة. 
 هةردووكيان سةيري هادي كؤنةفرؤشيان كردو هاوكات ثيَكةوة طوتيان:

 ـ بةسةرهاتي تةرمةكةمان بؤ بطيَرِةوة.
 ـ بةسةرهاتي )بيَ ناو(.

كردنةوة، ضونكة بة ئةو بوونةوةرةى كة بة دةسيت خؤي دروسيت كردبوو  هادي بؤي رِاست
دةَليَت )بيَ ناو( ضونكة لة رِاستيدا تةرم نيية. تةرم ئاماذةيةكة بة كةسيَك، يان طيانةوةريَكي 
دياريكراو، ئةمةيش بةسةر )بيَ ناو(دا جيَبةجآ نابيَت. وةك ضؤن بةردةوام رِاهاتووة دةيتواني 

رِانةوةى بةسةرهاتةكة بدات، بةآلم كة رِيَكؤردةرة دجييتاَلةكةى بيين نيطةراني دريَذة بة طيَ
دايطرت، جطة لةوةى لةم رِؤذانةدا رِةوشي ناوضةكة شَلةذاوةو مرؤظ سةرسام دةكات. عةزيز 
ميسرى ثياَلة ضايةكى ديكةى هيَناو لةبةردةم هادى كؤنةفرؤشيدا داناو ضاويَكى ليَ داطرت 

كسةر هادى تيَيطةيشت. عةزيز ميسرى حةزى لةو دوو الوة نةدةكرد. ئةو لةئاماذةيةكدا ية
دوانة سةر بة هةواَلطرى، يان هةواَلطرى سةربازى، يان سةر بة اليةنيَكى ئةمنى دياريكراون، 

 ئاشكراية كة ديدارةكةيان لةطةلَ هادى كؤنةفرؤشدا بة دةستطريكردنى كؤتايي ديَت.
 يَت.ـ )بيَ ناو( مرد خواي ليَ خؤش ب

 ـ ضؤن مرد؟ .. نا ... لةسةرةتاوة بيطيَرِةرةوة. ضؤن تةرمةكةت دروست كرد.
 ـ بيَ ناو.

 ـ بةَلىَ بيَ ناو .. بيطيَرِةوةو ئيَمة ثارةى ضايةكانت دةدةين.
 ـ ثيَت دةَليَم مرد..

هادي ئةوةى طوت و  يةكسةر هةستا. بانطي عةزيز ميسري كرد ثياَلة ضاية تازةكة بباتةوةو 
ييةكةى بكاتةوة. ضاخيانةكةى بةجىَ هيَشت و هةردوو الوةكةى بة سةرطةرداني بةجىَ لة قؤر

هيَشت. هةوَليان لةطةأل عةزيز ميسريشدا دا، بةآلم ئةويش رِووي ثيَ نةدان. بؤ نيو كاتذميَري 
ديكة بةضرثة ثيَكةوة قسةيان كرد، ضي ديكة بزة بة رِوخساريانةوة بةدي نةدةكرا، ثيَنج هةزار 

 يان بة عةزيز ميسري دا كة زؤرتربوو لة ثارةى ئةو ضايانةى خواردبوويانةوةو رِؤيشنت.دينار
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 نيوةرِؤ جاريَكي ديكة هادي طةرِايةوة ضاخيانةكة. لة شويَنةكةى خؤي دانيشت، ثاشان  لة
ضيَشتخانةكةى عةلي سةيدي تةنيشت ضاخيانةكة سينييةكي بؤ هات قاثيَك برنج و قاثيَك 

سةر بوو. دسيت بة خواردن كردو كاتيَك عةزيز ميسري ضةند ثياَلةو قاثي شلةى فاسؤلياي لة
لةبةردةم سةماوةرى ضاخيانةكةدا شوشت و هات و لةبةردةم هاديدا دانيشت و خؤي بة 

 رِوخساريَكي جديانة ثيَشان داو طوتي:
 ـ ثيَم ناَليَيت تؤ ضيتة؟ .... ئةو بةسةرهاتة درؤكينةيةت لةيادي خؤت ببةوة.

 ناَليَيت ضي رِووي داوة؟ ـ ثيَم
ضي رِووى داوة؟! ... بةدواي ئةو كةسةدا دةطةرِيَن كة هةر ضوار دةرؤزةكةرةكةو ئةبو زةيدوون 

 و ئةو ئةفسةرةى كوشت، كة لة ذووري سؤزانييةكان لة ماَلى دايكي رِةغةد خنكيَنرابوو.
 ـ ئةى من ض ثيَوةندييةكم بةوةوة هةية؟

ةآليةكت دةكةن.. تؤ دةزانيت ئةطةر ئةمةريكاييةكان بتطرن بؤ ـ ئةو طيَرِانةوانةت تووشي ب
 كويَت دةبةن؟ مةطةر خواوةند بة خؤي بزانيَت ض تؤمةتيَكت بؤ هةَلدةبةسنت.

هادي دَلى لةناكاو دةسيت بة ليَدان كرد، بةآلم نان خواردنةكةى تةواوكرد. لةدَلى خؤيدا 
ت، ئيدي لةمرِؤ بة دواوة باسي بةسةرهاتي برِياري دا، بيَ ئةوةى بة عةزيزي هاورِيَى بَليَ

تةرمةكة نةكات. عةزيز لة زارى دةرؤزةكةرة سةرخؤشةكةوة بةسةرهاتي ئةو تاوانبارةى بؤ 
طيَرِايةوة، كة رِوخساريَكي دزيَو و زاريَكي بةالوةية وةك بَليَيت زاميَكة بة قةد دةم و ضاوةوة 

ارةى ئةو كةسةوة طيَرِايانةوة كة لة بيَت. هةروةها ئةوةى دايكي رِةغةدو كضةكاني لةب
تاريكيدا هيَرشي كردة سةريان و ئةفسةرةكةي خنكاند كة لة ذووري يةكيَك لة كضةكاندا 
نووستبوو. طياني ليق بوو، وةك بَليَيت بة خويَن، يان بة دؤشاوي تةماتة ضةور كرابيَت. 

ةقةيان ليَ كرد. لةم كاتيَك بازي داية سةر سةربانةكة هةنديَك الو بة تفةنطةكانيان ت
رِؤذطارةدا هةمووان ضةكدارن. تةقةيةكي زؤريان ليَ كرد. طوللةكان طيانيان كون دةكردو 
كاريان لة هةرِاكردنةكةى نةدةكردو هةر سووك سووك بةسةر سةربانةكاندا بازي دةدا تا لةضاو 

ايي بيَت، يان بزربوو. رِةنطة ثرسةكة لةطةأل طيَرِانةوةكةى دايكي سةليم رِةنط سثيدا كؤت
كؤتايي نةيةت. ضونكة كةس نازانيَت رِؤذاني داديَ ضي رِوودةدات. دايكي سةليم دةَليَت 
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بةردةم ماَليان لة كووضةكة دانيشتبوو، كابرايةكي رِوخسار سةيري  كاتيَك لةسةر سةكؤكةى
ةك بيين كؤتيَكي سةربازي لةبةر بوو رِةنطةكةى دةطؤرِا، كآلوةكةى قةد كؤتةكة بة شيَوةي

داخستبوو مرؤظ لة دوورةوة دةم و ضاوى نةدةبيين. سةيري بةرثيَي خؤي دةكرد كاتيَك لة الى 
سةرتاشخانةكةى باوكي زةيدوونةوة هات، بة تةنيشتيدا تيَثةرِى و بةشيَكي دةم و ضاوي 
بيين، ناشريين تر شت بوو بة ضاوي خؤي بينيبيَيت. نةخيَر خواوةند رِوخساري لةو شيَوةى 

دووة. مرؤظ سةيري بكرداية تووشي خةم و ترس و تؤقني دةهات. هةر كةسيَك الى نةخولقان
رِاوةستاية قسةى لةبارةى ئةو كابرا سةيرةوة بؤ دةكرد، دةيطوت ئةو كابراية باوكي زةيدووني 
كوشتووة، تا ئيَوارةيةكيان منداَلةكاني باوكي زةيدوون هاتنة ماَلةكةيان و لةبةردةم ميَردو 

 ا هةرِةشةيان ليَ كردو داوايان ليَ كرد ضي ديكة ئةو قسانة دووبارة نةكاتةوة.منداَلةكانيد
 ـ قسةكانت مرؤظ دةتؤقيَنن .. باشرت واية سةري خؤت كز بكةيت.

عةزيز ميسري قسةكاني خؤي بةم رِستةية كؤتايي ثيَ هيَنا بةر لةوةى هةستيَت و بة دةنطي 
ة ضاخيانةكةوة. هادي كؤنةفرؤش لة شويَنةكةى ئةو كرِيارة بةساَلداضووانةوة بضيَت كة هاتن

خؤي دانيشتبوو لةو ديوي جاخمانةى ضاخيانةكةوة سةيري ئةو ئؤتؤمؤبيل و رِيَبوارانةى دةكرد 
بة شةقامة بازرطانييةكةدا تيَدةثةرِين. جطةرةيةكي لة طريفاني دةرهيَناو دايطريساندو 

ةمةيش دريَذترين كاتة هادي كؤنةفرؤش لة دووكةَلى بةبادا دا.. نيوكاتذميَر جطةرةى كيَشا، ئ
بيَ دةنطييةكي بةردةوامدا بةسةري برد. ماوةيةك ثياسةكاني خؤي لةبريكرد كة ثيَوةندييان بة 
كارةوة هةيةو زؤر جار ثاش نيوةرِوان دةضيَت جيَبةجيَيان بكات.. بة تةواوةتي خؤي رِادةسيت 

كرد. ضونكة رِةنطة درؤ ببيَتة رِاسيت. تؤوى ترس كرد كة خةريك بوو لةطيانيدا ضةكةرةى دة
خةونيَكي بري هاتةوة زؤر لةميَذبوو بينيبووي، بريي خؤي هيَنايةوةو خةريك بوو سةرلةنوآ 
قسةكاني عةزيز ميسري بريي خؤي دةهيَنايةوةو لةوة دَلنيابوو كة خةريكة شتيَك بناسيَتةوة. 

وة وةسفةكاني ديكةى ئةو دوو جطة لة قسةكردن لةبارةى دؤشاوي تةماتة، يان خويَن، ئة
ى ة(دةم) ة بةخؤي بينيويةتي و دةيناسيَت، ئةوهةمان وةسفي رِوخساريَك نةناسراوةتاوانكارة 

لة برينيَك دةضوو بة دريَذايي هةردوو ضةناطةى داكشابوو. رِوخساري دزيَو. تةقةَلى دورين 
 زلدا.بةدريَذايي ناوضةوان و هةردوو طؤنايةوة هةبوو لةطةأل لووتيَكي 
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ضاخيانةكةى بةجىَ هيَشت و ماَلئاوايي لة عةزيز ميسري هاورِيَى كرد. دَلسؤزترين 
هاورِيَيةتي. ئةواني ديكة وةك كابرايةكي بيَ بةها سةيري دةكةن، كاتيَك بزر دةبيَت كةس 
هةواَلي ناثرسيَت، ئةمةيش رِؤذطاريَكة بيَ هيض هؤكاريَكي بةجىَ زؤر كةسي تيَدا بزردةبن، 

ئةو شتةى ناويَت. دةيةويَت دريَذة بة ذيان بدات. شيت كؤنة دةكرِيَت و دةستيَكي ثيَدا ئةويش 
دةهيَنيَتةوةو سةرلةنوآ دةيفرؤشيَتةوة بيَ ئةوةى بري لة ثيَكةوةناني سامان، يان ثةرةثيَداني  
كارةكةى بكاتةوة ئةمةيش نيطةرانييةكي ئةوتؤية لة نةخؤشي دةضيَت. طرنط ئةوةية ثارةى 

ريفاندا بيَت، لةوة زؤرتر نا، بةشي ئةوة بكات ض كات ويسيت لةطةأل ئافرةتاندا بنويَت و لة ط
مةى خبواتةوة. ضي بويَت و ئارةزوو بكات خبوات و خبواتةوة. بيَ هيض ضاوديَرو بةرثرسياريةتي 

 بنويَت و هةَلستيَت.
ة ماركةى )ناشنالَ(ى ضووة بازارِى لةنطةفرؤشي لة بابول شةرجي. ضةند رِاديؤو رِيَكؤردةري ل

الى سةكؤي كؤنةفرؤشيَك دانابوو. ئةو فرؤشيارة نةيويستبوو هةموو ثيَكةوة بكرِيَت و لةطةَلى 
رِيَككةوتبوو دانة دانة بيفرؤشيَت و ، ثاشان ثارةى ئةوانةى ثيَ بدات كة فرؤشتووني، ئةوةيش 

 نةفرؤشرا هةر كاتيَك بيةويَت بيانباتةوة.
ناوضةكة طةرِايةوةو لة دميةني بآلوبوونةوةى سةربازة ئةمةريكاييةكان بةر لة خؤرئاوابوون بؤ 

زةندةقي ضوو، كاتيَك بة جل و خوودةو ئامرازةكانيانةوة بة كووضةكاندا دةرِؤن و 
تفةنطةكانيان بة شيَوةيةكي يةكرتبرِ بة دةستةوةيةو بة طومانةوة سةيري هةر هةمووان 

شي و تةزبيحة دريَذة رِةشةكةيةوة بيين لةطةأل دةكةن. فةرةج دةآلَلى بة كراسة خؤَلةميَ
وةرطيَرِيَكدا قسةدةكات. ئةوةى زاني كة سةرقاَلى ثشكنينيَكي ئاسايني و بة دواي ضةكدا 
دةطةرِيَن بة تايبةتي هةواَلي ئةوة هةبوو كة دويَينَ شةو دةسرتِيَذيَكي ضرِ لةناوضةكة بةرطوآ 

ؤيشت و دةيويست تا بؤي بكريَت ضاوي بةر كةوتووة. لةسةرخؤ بة تةنيشت ديوارةكةدا رِ
ضاوي يةكيَك لةو سةربازانة نةكةويَت. ضووة ذوورةوةو ثاَلى بة طيَذةنطة دارينةكةى دةرطةكةوة 
ناو بة زؤر تواني دةرطةكة توند داخبات. لةكاتيَكدا طويَي بؤ مجوجوولَ و هاتوضؤي ناو 

ة دةرطة بدةن بؤ ئةوةى ماَلةكة بثشكنن، كؤآلنةكة شل كردبوو  ضاوةرِوانى ئةو ساتة بوو كة ل
يان توند بة ثيَ قورسةكانيان ثاَلى ثيَوة بنيَن وةك لةو دميةنانةى كة هةنديَك رِاثؤرتي 
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تةلةظزيؤني ثةخشي دةكةنةوة. ضةند خولةكيَكي دوورو دريَذ بة ترسةوة ضاوةرِوان بوو، تا لةوة 
كردنةوةى ضةند تةبَلةيةكي بضووكةوة دَلنيابوو كة كووضةكةيان بةجىَ هيَشت. خؤي بة ضاك

خةريك كرد. ضةند بزماريَكي ليَرةو لةوآ ليَ دان، ثاشان بة وارنيشي بريقةدانةوة بؤيةى كردن 
و لةناو حةوشةى بةجيَ هيَشنت. لةطةأل خؤرئاوابووندا لةماأل ضووة دةرةوةو ضوو بؤ ماَلي 

)ئوممة(دا دةرِوانيَت و بة هؤي  )ئةدوارد ثؤَلس(ي مةي فرؤش، كة دوكانةكةى بةسةر باخضةى
ئةو بؤمبةوة داخيستبوو، كة بةرةبةيان فرِآ درابووة ناو دوكانة بضووكةكةيةوةو هةرضي تيَدا 
بوو تيَك و ثيَك درابوون و سووتابوون، بؤية ئةو بازرطانييةى كة جطة لةو شيت ديكة 

رِي و ثةنريي سثي و زةيتوون و نازانيَت، بؤ ماَلةوةى طويَزابووةوة. نيو بوتأل مةى ئؤزؤي ليَ ك
ضةند شتيَكي ديكةى لة كؤطةكةى تةنيشت كرِي بةر لةوةى بطةرِيَتةوة ماَلةوة. بةدريَذايي 
كاتي شةو، لةسةر قةرةويََلةكةى دانيشت و، لةسةرخؤو هيَورانة خؤي سةرقاَلى خواردنةوة 

تةبَلةيةكي ئاسنني كرد، لةكاتيَكدا بوتَلة مةيةكةو ثةرداخةكةى و قاثة مةزةكةى لةسةر 
دانابوو. لةناو ئةو تاريكييةدا كة بة رِووناكييةكي كزي ضرايةكى دووكةآلوى رِووناك 
كرابووةوة، طويَى بؤ هةراو هوريايةكي كزي رِاديؤيةك شل كردبوو. وةك رِاهاتبوو، دوايةمني 

وى لة ثيَكي بةرزكردةوة، وةك بَليَيت لة مةخيانةيةكي ثرِ لة هاتوهاواردا بيَت و سآل
تارماييطةليَك كرد لة تةنيشتييةوة دانيشتوون. تارمايي ئةوانةى كؤضيان كردووةو ئةوانةى 
هةرطيز نةيبينيون. سآلوى لة تاريكايي و شتة ثةرت و بآلوةكاني ناو ذوورة ثرِ لة جورجةكةى 

آ خؤي كرد. دوايةمني ثةرداخي فرِكردو طويَي لة دةنطي جووَلةيةك بوو الى دةرطةكةوة بةرطو
دةكةوت. سةيري دةرطةكةى كرد، بيين دةجووَليَتةوة. دةرطةكة بة تةواوةتي كرايةوةو، لة 
ثشتييةوة رِوخساريَكي تاريكي ثياويَكي دريَذ دةركةوت. خويَن لة دةمارةكانيدا وةستا كاتيَك 

 ضاوي بةو رِوخسارة كةوت بةرةو الى ئةم دةهاتة ثيَشةوة. 
اوي ثياوة نامؤكة كةوت و شيَوةى دةم و ضاوي بة رِووني رِووناكي زةردي ضراكة بةر دةم و ض

دةركةوت. دةم و ضاويَك بوو بة تةقةأل دروابووةوة لةطةأل لووتيَكي طةورةو دةميَكي درِاو لة 
 شيَوةى برين دةضوو.
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 حةوتةمني ثارِ
 

 ئؤزؤ و بلؤدميريي
 

(0) 
 

هات و ثيَي رِاطةياند كة  دةوروبةرى بةيانى زوو يةكيَك لة ياريدةدةرةكاني فةرةج دةآللَ
كةسانيَك بة ناوضةكةدا دةسوورِيَنةوةو بة سثراي شني نيشانة لةسةر ديواري خانووةكانى ئةو 
دةكيَشن. لة رِاستيدا، كةسانيَكى سةر بة كؤمةَلةيةكي تايبةت بة ثاراستين خانووة 

ومةنى كةلةثوورييةكانى بةغدا بوون، كارمةنداناني ئةمينداريةتي ثايتةخت و ئةجنو
ثاريَزطةيان لةطةأل بوو. فةرةج دةآلأل هةسيت بة طرذي كردو جانتا بضووكة لة ثيَست 
دروستكراوةكةى هةَلطرت كة بةَلطةنامة طرنطةكاني خؤي تيَدايةو لةطةأل ذمارةيةك الواني 

 ناوضةكةدا كة لة كارو ثرؤذةكانيدا يارمةتي دةدةن بةرةو اليان تيَى تةقاند. 
ةكةى دايكي )دانيال(دان. لة دةرطة دةدةن و كةس وةآلميان ناداتةوة، يان بيين لةبةردةم ماَل

دةرطةيان ليَ ناكاتةوة. تا دايكي سةليم لة دةرطةى ماَلةكةى خؤيانةوة هاتة دةرةوةو ثيَى 
رِاطةياندن كة بؤ نويَذكردن ضووةتة كَليَسة. الويَك بوتَلة سثريَ شينةكةى شَلةقاندةوةو بة 

ئيَكسي شيين لةسةر ديوارةكة كيَشا. ثاشان بةرةو ماَلى هادي دةست نيشانةيةكي 
كؤنةفرؤش بةرِآ كةوتن و نيشانةيةكي ئيَكسيان كيَشا، بةآلم بة رِةش. ئةمةيش ئةوة 
دةطةيةنيَت كة خانووةكة بؤ نؤذةنكردنةوة ناشيَت و دةكريَت برِووخيَنريَت. فةرةج دةآلأل لةو 

ن. بيَ طومان دةيانةويَت دةست بة سةر خانووةكانيدا قسانة تيَنةطةيشت لةبةردةميدا كرديا
بطرن، يان ئةو خانووانةى كة بة طريَبةسيت ياسايي و فةرمي لة دةوَلةت بةكريَي طرتوون. 
ثيَيان طوت ئةوة كاريَكي رِؤتيَنيية، بؤ ئامارو، دةستنيشانكردني خانووة كةلةثوورييةكان 

نيان هةية، فةرةج دةآلأل كة دةسيت بةسةر دةيكةن، بةتايبةتي ئةوانةى )شةناشيل(ي داري
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ضوار، يان ثيَنج لةم خانووة زؤر كؤنانةدا طرتووة لةوة دةطات كة ئةوة ثالنيَكة لةثيَناوي 
ئةوةى ئةو خانووانةى لة ضنط دةربهيَنن، بؤية خؤي بيين بة جؤش و خرؤشةوةية لةطةأل 

وويدا بةرزكردةوةو هوشداري داية كة الوةكاندا ببيَتة دةمةقاَليَيان، يةكيَكيان ثةجنةى بة رِ
تةطةرة لةبةردةم فةرمانبةريَكي حكوومةتدا دروست دةكات لةكاتيَكدا ئةركي فةرمي خؤي 
جيَبةجيَ دةكات. هةنديَك لة دراوسيَكان كةوتنة نيَوانةوةو دووريان خستةوةو، الواني 

هةستيان بة نيطةراني رِيَكخراوة ئةهلييةكة و فةرمانبةرة حكوومييةكان كة ياوةريان بوون 
لة يادداشت و كاغةزةكاني خؤياندا ضةند  كرد، بؤية خيَرا ئةو ناوةيان بةجيَ هيَشت و رِؤيشنت.

زانياري و نيشانةيةكيان لةبارةى خانووةكةو خاوةندةكةيةوة نووسي، رِةنطة كاتيَكيشيان 
بكؤَلنةوة. بة  دةستنيشان كردبيَت دواتر بطةرِيَنةوة الى ثريةذنةكةو وردتر لة قسةكاني

ثيَضةوانةى الواني كؤمةَلةى ثاراستين خانووة كةلةثوورييةكان فةرةج دةآلأل لة قسةكاني 
ثريةذنةكة دةطةيشت و دةيزاني مةبةسيت ضيية، بةآلم بةَلطةى ئةوةى دةست نةكةوتووة كة 

باسي ثريةذنةكة باسي دةكات. لةبةردةم سةمووخنانةكة، يان الى ثةنريفرؤشةكة رِادةوةستا و 
ئةو ذةمة خواردنانةى دةكرد كة بؤ كورِةكةى ليَيان دةنيَت كة طةرِاوةتةوة. ئةو شتة لةبةردةم 
ثريةذنة دراوسيَكانيدا لةناو حةوشةي ماَلى دايكي سةليم رِةنط سثي دووبارة بووةوة، كاتيَك 

ار بوون، طويَزيان دةشكاندو ناوةكةيان لةطةأل ضاي طةرمدا دةخوارد. ثريةذنةكان سةرةتا غةمب
ضونكة ئيليشواى شيَت و بةستةزمان كة سةري بة فؤتةيةكي سووري سةير بةستووةتةوة، بة 
تةواوةتي ئةقَلي لةدةست داوة. بةآلم، درةنطاني شةو هةنديَك كةس الويَكيان بينيبوو، كة 

 تاريكي دايثؤشيبوو، لة ماَلةكةى ئيليشواي ثريةذنةوة ضووبووة دةرةوة.
بآلوبووةوة هةنديَك الو لة طؤشةيةكي كووضةكةدا خؤيان بؤ لة بؤسة نا، كاتيَك ئةو هةواَلة 

بةشكو ئةو ميوانة سةيرة لة شةواني ديكةدا دةربكةويَت، كةضي دةرنةكةوت. هةفتةيةك 
تيَثةرِى و ئةو ثرسةيان بريضووةوة، ثاشان بة رِيَكةوت ثياويَكيان بيين لة ماَلةكة دةهاتة 

، كاتيَك بة دوايدا هةرِايان كرد ئةويش خيَراتر رِايكردو دةرةوةو توند دةرطةكةى داخست
 بزربوو.
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دايكي سةليم بة دراوسيَكاني طوت كة ميَردةكةى رِاستييةكة دةزانيَت، ضونكة زؤربةى كات 
لةبةردةم ثةجنةرةى بالكؤنةكةدا لة نهؤمي سةرةوة دادةنيشيَت و كؤنة رِؤذنامة دةخويَنيَتةوةو 

اتةوةو سةيرى مجوجووَلى كووضةكةو ئةوانة دةكات لة ماَلة جاروباريش سةري بةرز دةك
دراوسيَكان ديَنة دةرةوة، يان دةضنة ذوورةوة. ميَردة بيَ دةنطةكةى بة برِواوة دووثاتي 
دةكاتةوة كة ئةو ميوانة دزة، يان تاوانبارةو ثريةذنةكةى فريوداوةو واي تيَطةياندووة كة 

يةك بةكاردةهيَنيَت. كاتيَك ئافرةتيَكي الو ئةو كورِةكةيةتي، ماَلةكةيشي وةك حةشارطة
قسةيةى لة دايكي سةليم بيست كة هةنديَك جار ئامادةى دةمةتةقيَكاني دةبوو، هةَليداية 
كة فةرةج دةآللَ دةسيت لةو ثرسةدا هةية. دايكي سةليم لة واق ورِماويدا دةمي داضةقي، وآ 

كاني لةو خانووة دةركردووة كة ليَيان بةكريَ دةزانيَت كة فةرةج دةآلأل ئةم ئافرةتةو منداَلة
طرتبوو ثاش ئةوةى رِةتيان كردةوة كريَي زياتري ثيَ بدةن. ئافرةتة الوةكة بة رِيتميَكي داخ لة 
دآلنة قسةى كرد كة فةرةج دةآلأل ئةو ثياوةية دةسيت لةهةموو ئةو شتة خراثانةدا هةية لة 

ريكة شةويَك بوو كة لة خانووةكةى وةدةرنا، ناوضةكة رِوودةدةن. بؤ نا، وةك دةَليَت تا
بةزةيي، نة بة خؤي و نة بةمنداَلة بضووكةكانيدا نةهاتةوة. ثاشان لة دةمةتةقيَي ديكةدا 

 لةناو حةوشةي دايكي سةليم بةسةرهاتةكة ثةرةي سةندو توندوتؤَلرتبوو.
وويان لةبري ئةم دراوسيَ رِق لة دَلة، وةك بَليَيت كة دةستة خوشكةكاني قسةكةي ثيَش

ضووبيَتةوة، طوتي ئةو الوةى بة ديوارة نزمةكةى ئةو خانووةدا هةَلزنا كة كؤنفرؤشةكةى ليَ 
نيشتةجيَية، بازي داية بؤشايي ئةو دوو ذوورة رِووخاوةى نهؤمي سةرةوةى خانووةكةى 

لة ئيليشواي ثريةذن. برِيار بوو دابةزيَتة خوارةوةو لة ناو جيَطةكةيدا بيخنكيَنيَت. كةس 
هؤكارةكاني مردني ثريةذنيَك ناكؤَليَتةوة كة زؤر بة ساَلداضووبيَت. خواوةند لة خةودا طياني 
كيَشاوة. وا دةَليَن و دواتر )ثرس(ةكةيان لةبري دةضيَتةوة. الوة تاوانبارةكة لة ثيَثلكةكة 

سةر دابةزيية خوارةوةو بيين لةطةأل ضرا نةوتييةكةيدا لةذوورة طةورةكة دانيشتووة كة بة
شةقامةكةدا دةرِوانيَت، دةيان ساَلى دوورو دريَذة وةك ذووري ميوان ماوةتةوة. بيين كة 
نويَذي دةكردو لةطةأل )مارطؤرطيس(ي ثياوضاكدا قسةى دةكرد. قسةكاني كاريان لة ناخي 
دَلي كرد، ئةطةرضي لة زمانى نةدةطةيشت. بة سرياني لةطةأل ويَنة طةورةكةدا قسةى دةكرد، 
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واري ذوورةكةوة هةَلواسرابوو. ئةو الوة هةسيت كرد كة يةكيَك هةية وةآلمي كة بة دي
ثريةذنةكة دةداتةوة. لة دةرطةى ذوورةكة نزيك بووةوةو زؤرتر طويَى رِادةديَرا، بؤي دةركةوت 
كة ئةوة وتوويَذى نيَوان دوو كةسة. سةيريَكي ذوورةكةى كرد كة بة رِووناكي كزى ضرا 

ابووةوة، جطة لة ثريةذنةكة كةسي ديكةى نةبيين، ئةويش بة هةردوو نةوتييةكة رِووناك كر
مشيت خاضيَكي ميتاَلى قةد تةزبيحةكةى توند طرتبوو و لة ليَوي خؤي نزيك دةكردةوة.. 
سةيريَكي ئةمي كردو بيين لةبةردةميدا رِاوةستاوة. ثشيلةيةكي الواز تيَثةرِى و كلكي بة 

ى هةردوو ثيَي ثريةذنةكة رِؤنيشت. الوة تاوانبارةكة قيت هةردوو القيدا هيَناو رِؤيشت تا ال
رِاوةستابوو نةيدةزاني ضي بكات، وةك بَليَيت رِوانينة بةسؤزةكاني دايكايةتي لة شويَين خؤي 
وشكي كردبيَت. ثريةذنةكة ثيَي طوت: وةرة كورِم. ئةويش طويَرِايةآلنةو خؤبةدةستةوةدةرانة 

 انةوة باوةشي ثيَدا كرد.ضوون منداأل هةنطاوي ناو بة طري
ئاشكراية دايكي سةليم و ثريةذنةكاني ديكة برِوايان بةم بةسةرهاتة نةكرد. بةآلم بة دةنطيَكي 

. بةسةرهاتةكة مووضرِكي بة لةشدا اللهم صلي على حممد وآل حممدليَكةوة نزيك طوتيان: 
ة جؤش و خرؤش. طرنط نيية هيَنان. بة رِاسيت ئةم ئافرةتة رِق لة دَلة بة قسةكاني ناخ ديَنيَت

بةسةرهاتةكة ساختة بيَت، بةسةرهاتيَكي كاريطةرة، ئةو ئافرةتانة بةشيَكي رِؤذةكةيان لة 
حةوشةي دايكي سةليم بةسةر دةبةن بؤ ئةوةى لةدةسيت هةر هةموو طةرِةكي بةتاويني و لة 

افرةتة نةفرةتييةى رِؤذطارة رِؤتينييةكانيان هةَلبيَن و لة جيهاني ديكةدا مةلة بكةن. ئةم ئ
رِقي لة فةرةج دةآلأل دةبيَتةوة بة جوانرتين شيَوة ئةركةكةى خؤي بةجيَ هيَنا. ئةوانيش 

 سوثاسيان كرد.
 ـ فةرةج دةآلأل بةم ئيَوارةية بةر نةفرةت بكةويت.. خوا بتباتةوة.

رةت دايكي سةليم ئةوةى طوت و، ئافرةتةكاني ديكةيش ئةو نةفرةتةيان دووبارة كردةوةو نةف
و جنيَوي جؤراوجؤري ديكةيشيان بةسةردا داباراند. بة هؤي ئةو كاردانةيشةوة ئافرةتة رِق لة 
دَلةكةيش هةسيت بة ئاسوودةييةكي دةرووني زؤر كردو، لةناكاو هةسيت بةوة كرد، كة ضي 

 ديكة ئةوةندةى رِق لة فةرةج دةآلأل نابيَتةوة!
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(5) 
 
 

فرِآ دا كة بةردةوام لةبةري دةكرد. كراسيَكي شيين  كةش و هةوا فيَنك بوو بؤية بلووزةكةى
تاريكي يةك ثارضةيي لةبةر كرد. سةرثؤشة سوورة بة طوأل رِازاوةكةى بة سةرييةوة هيَشتةوة، 
كة بوو بة نيشانةيةكي جياكاري ئةو طؤرِانة نويَيةى. هةفتةى رِابوردوو ئامادةى نويَذي كَليَسة 

يَسةى مارقةرةداغ بيَت لة كووضةي ئاسوورييةكان لة نةبوو. بة باشرتي زاني ئامادةى كَل
شةقامي شيَخ عومةر بؤ ئةوةى هةنديَك لة نةزرة ئيسالمييةكاني جيَبةجىَ بكات، لةوانةى 
ليَى دواكةوتوون. مشتيَك خةنةى طرياوةى بة دةستكة ميتاَلةكةدا سوو، كة بؤ ليَداني دةرطة 

يكاني بةكارديَت لة بابول شةرجي. ئاوي دارينة طةورةكةى كَليَسةى سانت جؤرجي ئةنطل
بةسةر باخضة بضووكةكةى طوَلةكاندا كرد لة كَليَسةى سرياني ئةرسؤزؤكس. ئةركيَكي ئاَلؤز 
بوو ماوةى هةفتةيةكي رِةبةقي ليَ كوشت. مشتيَك خةنةى رِةشي طرياوةى بة ديواري كَليَسةى 

ة بةسةر دةروازةى شةقامي ضؤَلي جووةكاندا سوو. هةروةها بة دةرطةى )ئؤرفةلي(دا ك
 سةعدووندا دةرِوانيَت، كة تةنيا مزطةوتة لة طةرِةكي بةتاويني.

ضةند ضوكَلة خبورديَكي هندي لةبةردةم كوشتارطةى مريةمدا داطريساند لة كَليَسةى 
مارعؤديشؤ بةر لةوةى ئةب يؤشيا ئامادة بيَت. ئيَستة هةموو نةزرةكاني كؤتاييان هات. 

ليشواي ثريةذن هةفتةى رِابوردوو لة رِيَطةى مؤبايلةكةى ئةب يؤشياوة كضة بضووكةكةى ئي
دوو جار تةلةفؤني كرد، نيازي ئةوةبوو كة نادر شةمووني شةماسي بةساَلداضوو رِةوانةى 

 ماَلى ئيليشوا بكات ئةطةر بيَت و ئةم يةك شةممةيش ئامادةى نويَذ نةبيَت.
ردةخةنةوة ليَي نزيك بووةوةو ثيَى رِاطةياند كة بةر لةوةى دةست بة سرووتي نويَذ بكات بة زة

كضةكاني هةواَليان ثرسيوةو، ماتيَلدا نيوةرِؤي ئةمرِؤ ثيَوةندي ثيَوة دةكات. بزةيةكي 
خؤشنوودي رِوخساري تةنييةوةو، سوثاسي ئةب يؤشياي كرد. دواتر، سةرقاَلى خويَندني 

ة هةردوو ليَوي ئةو سرووتةى خويَندةوة نويَذةكة بوو، ثاشان بةبيَ ئةوةى دةنط بةرز بكاتةوة ب
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( لةكاتيَكدا ميَشكي اجملد هلل يف العلى وعلى األرض السالم وللناس املسرةزؤري ئارةزوو ليَية )
 بةو تةلةفؤنةوة سةرقاأل بوو كة سيَ هةفتةية دواكةوتووة.

ان ثاش نويَذةكة لة دابةشكردني ئةو خواردنانةدا بةشداري كرد، كة ئافرةتاني كريستي
لةماَلةكانةوة هيَنابوويان و، لةناو قاثدا بةسةر تةبَلةى ثانى ناو هؤَلي بؤنةكاندا رِيزكران. 
لةطةَليان ناني خوارد. خواردنةكة تةواو بوو، هةموو اليةك ماَلئاواييان لة ئةب يؤشياو 
 شةماسة الوةكان و ئافرةتة بةردةستةكةو هةردوو ثؤليسةكة كرد لةطةأل هةردوو ئؤتؤمؤبيلة

حكوومييةكةياندا كة بؤ ثاريَزطاري لةبةر دةرطةى كَليسةكةدا رِاوةستابوون. هةمووان ضوونة 
دةرةوةو ئيليشوا دانيشتبوو ضاوةرِواني تةلةفؤني كضةكةى دةكرد. هةنديَك نائوميَدي دايطرت 
كاتيَك هةسيت كرد هيَوري باأل بةسةر شويَنةكةدا دةكيَشيَت. مؤبايلةكةى ئةب يؤشيا دوو تا 
سيَ جار زرِةى ليَوة هات لة ماَلةوةو لة ثياواني ئاييين ديكةو لة هاورِيَيانةوة تةلةفؤني بؤ 
كرا. لة ئاكامدا ئةو تةلةفؤنةى بؤ كرا كة ثريةذنةكة ضاوةرِواني بوو. ئةب يؤشيا طويَى لة 
دةنطةكة بوو كة لةو سةرةوة تةلةفؤني دةكرد بزةيةكي هاتيَ و مؤبايلةكةى رِادةسيت 

 نةكة كرد:ثريةذ
ـ هيََلدا نةخؤش بوو ... نةمانويست ئاطةدارى بكةين... نةخؤشي دةرووني هةية...لة 

 نةخؤشخانةية بةآلم ئيَستة باشرتة.
 ـ ماتيَلدا ئةوة دانيال طةرِاوةتةوة .. طورِةكةم هاتووةتةوة.

 ناكات ... ـ رِاستيت دةويَت هيََلدا تؤراوة .. دةَليَت لةمرِؤ بة دواوة ضي ديكة قسةت لةطةأل
وآ لة تةنيشتمةوة نيية .. طويَى لة قسةكاني من نيية لةطةأل تؤ. تةنانةت ئةطةر بزانيَت من 

 قسةم لةطةأل كردوويت ليَم دةتؤريَت.
ـ ئيَستة لةطةَلمة... نايةويَت بضيَتة دةرةوة بؤ ئةوةى خةَلكي بيبينن .. شةوانة دةردةضيَت. 

 ر دةبيَت بةآلم دةطةرِيَتةوة.لة سةرباني ماَلةوة. ضةند رِؤذيَك بز
ـ ئاية تةندروستيت باشة؟ من رِؤذانة سةد جار ثيَوةندي دةكةم و ناتوامن وةرتان بطرم. 

 خةريكة شيَت دةمب. هةنديَك كةساني نةناسراوم بؤ دةردةضن، نازامن كيَشةكة ضيية.
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بوونة؟ .. تو خوا  ـ من باشم ... هيََلدا و منداَلةكاني ضؤنن؟ منداَلةكاني تؤ ضؤنن .. طةورة
 با قسةيان لةطةأل بكةم.

ـ هيََلدا لة نةخؤشخانةية ... ئيَستة باشرتة. كورِة طةورةكةى تةواو لة دانيال دةضيَت... 
 دةيةويَت ئةم ساأل بضيَتة كؤليَذى ثزيشكى و لةوآ خبويَنيَت.
 ـ دانيال طَلينةى ضاومة ... كورِة خؤشةويستةكةم .. طيامن.

بؤ نارديت... بة خؤم لةسةر ناوونيشاني نووسينطةى ثارةطؤرِينةوةى دؤالرمان   211ـ 
ئةياد حةديدي لة كةرِادة.. بة ناوي ئةب يؤشياوة بؤم نارديت.. وةريدةطريَت و دواتر 

 رِادةستت دةكات.. ثيَويستت بة هيض نيية؟
 ـ ثيَويستم بةوةية بيَنةوةو لةضوار دةورم ماَلةكةم بؤ ئاوةدان بكةنةوة.

 يَينةوة ... ثيَويستة تؤ بيَيت بؤ ئيَرة.. ئاسوودةتر دةبيت.ـ ناطةرِ
ماتيَلدا ئةوةى طوت و ثاشان بريي لةوة كردةوة بة هةستة ئايينييةكاني سةرجني دايكي 

 رِاكيَشيَت:
ـ ليَرة لة ملبؤرن كَليَسةيةكي ئاسووري بة ناوي كَليَسةى مارطؤرطيس هةية.. ئاية ئةوة هيض 

كات؟ بة سةرثةرشيارةكةى قةشة )ئةنتوان ميخائيل(م طوت و ثيَشوازيت شتيَكت ال طةآلَلة نا
 ليَ دةكات ئةطةر بيَيت.

 ـ ناضم ... من ليَرة لةطةأل )دانيال(ي كورِم بةسةر دةبةم.
 ـ بةم )دانيال(ة بَليَ كة كضةكانت ثيَويستيان ثيَتة ... ليَت دةطات.

 ـ ماتيَلدا تؤ تيَبطة.

طرِى طرتووة .. من خؤم رِاهيَناوة لةمرِؤ بة دواوة خةم نةخؤم و  ـ دةي.. وآلت لة ضوار دةورت
 نةطريم ... تؤ ليَرة دةمانكوذيت ... حةز دةكةيت ئازارمان بدةيت.

 ـ خةفةت مةخؤو ئازاريش مةكيَشة... تةلةفؤن مةكة بؤ ئةوةى سةرت ئاسوودة بيَت.
 ـ ضؤن تةلةفؤن نةكةم ...؟

ئةب يؤشياوة. هةسيت كرد كة هةردوو القي سرِ بوونة ثريةذنةكة تةلةفؤنةكةى داية دةسيت 
ئةوةند رِاوةستابوو. هةر كاتيَك ئةم تةلةفؤنة بكات بة ثيَوة رِادةوةستيَت. هةسيت بة 
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طيَذةنطيَكي بضووكي توورِةيي كرد لة سينطيدا دةجووآليةوة. دانيشت و طويَي لة ئةب يؤشيا 
ردةطرت رِةوانةى ثريةذنةكة كرابوو، لةطةأل دةطرت كة رِيَنويَين لةبارةى ئةو ثارةيةوة وة

باسكردني ثيَداويستيية دارييةكانيدا. ثرسيار لةبارةى مووضةى خانةنشينيي ئيليشواوة كة 
سيَ مانط جاريَك وةريدةطريَت. سةبارةت بة ئةو يارمةتييانةى بؤ ئةو كةسانة دابني كراوة كة 

يَسةكةداية. ماتيَلدا هةر سكاآلي ئةوةى بوو ثيَويستيان ثيَيةتي بةثيَى تؤمارى سيتا كة لة كَل
كة باري داراييان باش نيية، بةآلم خةريكن خؤيان بؤ سةرداني عرياق ئامادة دةكةن بؤ ئةوةى 

 ثريةذنةكة لةطةأل خؤيان ببةن بةر لةوةى رِةوشةكة ئةوةندةى ديكة خراثرت بيَت.
 ةوةندة ئازارمان بدات.ـ ئةطةر ثيَويسيت كرد ثيَويستة بة زؤر بيبةين ...نابيَت ئ

ئةب يؤشيا بة نةرمييةوة وةآلمي ماتيَلداي دةدايةوةو دةيويست هةَلضوونةكةى 
دامركيَنيَتةوة. ضونكة ناتوانيَت اليةنطريي داخوازييةكاني بكات. ئةركة ئايينييةكةى رِيَطةى 

ئةطةر ئةوةى نادات هاني كريستيانةكان بدات كؤض بكةن. بةآلم رِيَطةيش لة كةس ناطريَت 
كؤض بكات. زؤر جاريش بةَلطةنامةى تايبةت بة هاوسةرطريي و منداَلبوون و شيت لةو 
جؤرةى كورِى ئةو كريستيانة مؤر دةكات بةر لةوةى كؤض بكات تا لةوآ لة تاراوطة بة 

 ئاساني بتوانيَت خؤي لة كَليَسةيةكي ئاسووري ناونووس بكات لةهةر كويَيةك هةبوو.
ةكة تةواوبوو، ثريةذنةكة ثيَدةضوو نارِازي بيَت. ئةب يؤشيا تا دةرطةى ثيَوةنديية تةلةفؤنيي

كَليَسةكة لةطةَلى رِؤيشت و ثيَشنيازي كرد يةكيَك لة )شةماس(ةكان بة ئؤتؤمؤبيلةكةى 
بيطةيةنيَتة ماَلةوة، بةآلم وآ رِةتي كردةوة، تةنيا يةك ئؤتؤمؤبيلةو لةسةر شةقامةكة 

بةرةو بابول شةرجي سوار دةبيَت. بةر لةوةى برِوات ئاورِى لة لةبةردةم زانكؤي تةكنةلؤذيدا 
ئةب يؤشيا دايةوةو ضاويلكة ثزيشكيية طةورةكةى داكةندو بة ضاوي بريسكةدارةوة كة 
سووربووني لةسةر برِياريَكي تةواوةتي ثيَوة دياربوو كة لةمرِؤ بة دواوة نايةويَت هيض 

مي ثيَوةندي تةلةفؤني كضةكاني ناداتةوةو، ئةم ثيَوةندييةكي تةلةفؤني ثيَوة بكريَت. وةآل
ثيَوةندييةيشي ناويَت. ئةب يؤشيا ثيَكةني و ويسيت دةست بةسةر شانة الوازةكةيدا بدات، 
بةآلم وةآلمي دايةوة، ئةطةر اليةنطري لة داخوازييةكةى نةكات، ئةوة لة هةفتةى داهاتووةوة 

 مرِؤ بة دواوة سةر بة كَليَسةكةيدا ناكات.دةضيَتة كَليَسةى مارقةرةداغ لة شيَخ عومةر. لة
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 (2) 
 

 
مةمحوود سوادي كاتيَك لةناو نويَنةكةيدا بوو، لة ذوورةكةى خؤي لة ئؤتيَلي عرووبة لةناو 
 تاريكي و ثضرِاني تةزووى كارةبا بؤ ضةندان كاتذميَري دوورودريَذ، هةسيت بةوة كرد كة 

وةى كرد كة ئةو هاوينةى بةرِيَوةية زؤر طةرم لةناكاو كةش و هةوا طةرم داهات. ثيَشبيين ئة
دةبيَت، بةآلم، ئاية ثالنةكاني باوكي ئةمنار بؤ ساردكردنةوةى ذوورةكان ضيية، ئةطةر بة 
رِاسيت بري بكاتةوةو بةرانبةر بة كرِيارةكان نيطةران بيَت كة بة هيواية لة ئؤتيَلة كؤنةكةي 

 نيشتةجىَ بنب.
ن لة بةتاويني و شةقامي سةعدوون و كةرِادة دةستيان بة زاني كة هةنديَك لة ئؤتيَلةكا

ئامادةكاري بؤ طةرماي لةرِادةبةدةري هاوين كردووة، بةتايبةتي ئةوانةى كرِياري بةردةواميان 
هةية، ئةوانة ذةنةراتؤرى ديَزَليان كرِيوة كة بةثيَى داواكاري لة كارطةى تايبةتدا دروست 

ؤمؤبيلي كةيا لةطةأل ثالطيَك دروست دةكريَت، كة زؤر لةو دةكريَت، كة بة هؤي بزويَنةري ئؤت
ذةنةراتؤرة هاوجؤرانةي هةرزان تر دةكةويَتةوة كة لة دةرةوةى عرياق دةهيَنريَن و كارةباي 
ثيَويست بؤ ئةم ئؤتيَالنة دابني دةكةن بة تايبةتي شةوانة، بةآلم باوكي ئةمنار لةوانة نييةو 

يَكي لةو جؤرة بكرِيَت و ذةنةراتؤر، ضونكة ثارةى تةواوى نيية ثيَناضيَت بايةخ بةو ثرسة بدات
طازي بؤ دابني بكات. ضوار كةس لة ئؤتيَلةكةيدا ماونةتةوة. كريَي هةر يةكةيان بة دة دؤالر 

 يةكسانة لة رِؤذيَكدا، ئةمةيش برِة ثارةيةكي زؤر نيية.
ةمحوود سوادييةوة طرنطة ئةوةية ئاكام ئةوة ثيَوةندي بة باوكي ئةمنارةوة هةية. ئةوةى بةالى م

ضارةسةريَك بؤ هاويين دادآ بدؤزيَتةوة، ئةويش لة وةرزةكاني رِابوردوودا، وةك خةَلكيَكي 
زؤر، ئةو شةوة طةرمانةى تاقي كردووةتةوة كة ناهيََلن خةو بضيَتة ضاوت و جةستةت 

ويسيت بةم تةطةرةو دةثرِووكيَنن و دةبنة هؤي ئةوةيش بة رِؤذ لةشت داهيَزريَت، ئيَستة ثيَ
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و كؤسثانة نيية، بةتايبةتي كؤششيَكي زؤر دةكات لةثيَناوي ئةوةى رِةوشي خؤي لةنا
 طؤظارةكة ثتةوتر بكات و بةردةوام برِواو متمانةى سةعيدي سةرنووسةر بةدةست بهيَنيَت.
وسني سةعيدي لة ثياسةو سةردانة بيَ شومارةكانيدا لةطةأل خؤي دةبات، ويَرِاي ئةركةكاني نو

و بةدواداضووني الثةرِةكاني طؤظارةكة لةطةأل ديزاينةرةكةدا. هةروةها، كة سةرنووسةر لةوآ 
نةبيَت، لة نووسينطةكةى دادةنيشيَت و وةآلمي ثيَوةندي تةلةفؤني بةرثرسي ضاثخانة، يان 
 رِيكالمةكان دةداتةوة. سةعيدي بةردةوام يةكيَك لة مؤبايلةكاني بة وايةري ضارج كردنةكةوة

بةجيَ دةهيَشت، كاتيَك لةناو نووسينطةكة زةنطي ليَ بدايةت كةس نةيدةويَرا وةآلم بداتةوة، 
تةنيا مةمحوود نةبيَت، كة هةنديَك جار ناضار دةبوو لةطةأل خؤي هةَليبطريَت مادامةكى لةناو 

كةوةى طؤظارةكة دةجووَليَتةوةو بةر لةوةى بضيَتة دةرةوة بةقةد ئاميَري ضارج كردنة كارةبايية
بةجىَ دةهيَشت. جاريَكيان ثيَوةندييةكي تةلةفؤني لة بةرثرسي فراكسيؤنيَكي طةورةى 
ثةرلةمانةوة بؤ كرا، طلةيي لة طؤظارةكة دةكرد كة بة قسةى ئةو، رِاثؤرتيَكي هةَلبةسرتاوي 
بآلوكردبووةوة، طواية طرووثيَكي ضةكداري سةر بةم بةرثرسة ضةند نةياريَكي خؤيان كوشتبوو. 

محوود هةسيت بة ترس كرد كاتيَك وةآلمي دةدايةوةو داواي ليَبوردني دةكردو رِووني مة
دةكردةوة كة سةرنووسةر لة طؤظارةكة نيية. طؤظارةكة ئةو رِاثؤرتةى لة ئاذانسي فرانس ثريس 

 وةرطرتووةو بآلوكردووةتةوة.
 ـ خؤ ئيَوة لة طرووثي خؤمانن .. بؤضي رِىَ دةدةن ليَتان زيز بني.

رسةكة بةو شيَوةية قسةى كردو مةمحووديش لة داواي ليَبوردندا زيَدةرِؤيي دةكردو، لةطةأل بةرث
خؤيدا جنيَوي بةو بارودؤخة دةدا ئةوى خستة ئةم هةَلويَستة شةرمةزارييةوة. بةآلم سةعيدي 

 بة ساردييةوة ثرسةكةى وةرطرت و داواي لة مةمحوود كرد ئةوةند طوآ بةو شتة نةدات.
ةآلمي منرة تةلةفؤنيَكي نةناسراوي دايةوة. ناوي قسةكةرةكة وةك لةسةر ثةردةى جاريَكيان و

( بوو، بةخؤيشي دةزانيَت، وةك جاريَكيان لة فيلميَكي 666تةلةفؤنةكة دةبينرا )
ئةمةريكيدا بينيويةتي، ئةو منرة منرةى جادووباز، يان ئيبليسة لة خةونةكةى دانيال لةناو 

 كتيَيب ثريؤزدا.
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ضى دةويَت؟ ئاية طؤظارةكة شتيَكي دذ بة جادووبازةكان بآلوكردووةتةوة، يان ضي؟! جادووباز 
 .. ئةلةو ..

نةوال وةزير بوو كة تةلةفؤني دةكرد، بةآلم ثيَ دةضوو نةيزانيبيَت كة ئةوةى وةآلمى دةداتةوة 
ى عةلي باهر سةعيدى نيية. رِاستةوخؤو بة بيَزارييةكى زؤرةوة ثةلة ثةل قسةى كرد وشةكان

يةك بة دواى يةكدا وةك هةورة برووسكة بةسةر مةمحووددا دابارين. بةم ثيَوةنديية 
توورِةييانةى ثةردةى لةسةر زؤر شت الدا، مةمحوود ئارةزووى نةكرد وةآلميان بداتةوة تا 

 نةزانيَت كيَية.
 ـ بؤضي وةآلم نادةيتةوة؟ .. بؤ بةرسظ نادةيتةوة؟

بة باشي زاني ثيَوةنديية تةلةفؤنييةكةى بة رِوودا داخبات ئةوةندةى ديكة توورِةبوو، مةمحوود 
لةكاتيَكدا هةسيت بة شةرمةزاري دةكرد. ضي رِوودةدات ئةطةر هةر هةموو ئةم رِووداوة بة 
دَلى سةعيدي نةبوو؟  كةواتة بؤضي مؤبايلةكةى ليَرة بةجيَ دةهيََليَت؟ بؤضي تةلةفؤنيَكي 

وال وةزير وا تيَدةطات كة سةعيدي تةلةفؤنةكةى بة تايبةت بة طؤظارةكة رِاناكيَشيَت؟ نة
رِوودا داخستووة. ثيَدةضيَت نيَوانيان كؤك نةبيَت. ثيَدةضيَت وىَ بة رِاسيت ئةو )فاك بؤدي(ية 

 بيَت، كة رِؤذيَك فةريد شةواف باسي كرد.
 مةمحوود هةسيت بة خةمؤكي كرد، ئةنديَشةى بؤ الي جةستةي نةرم و نياني ضوو لة ئاميَزي

)سةعيدي(دا. ئاشكراية بة دةيان جار لةطةَلي جووت بووة. وآ ئافرةتيَكة شايةني هةر 
 كؤششيَكة لةثيَناوي ئةوةى لةطةَليدا جووت بيَت. ئؤؤف.

نيوةرِؤ لة كارةكةى بووةوةو، فةريد شةواف و نووسةرةكاني ديكة تةالري طؤظارةكةيان بةجيَ 
نةيةكي تةنيشتةوة خواردني بؤ هيَنا. سرِبوون و هيَشت. بةردةستة بةساَلداضووةكة لة ضيَشتخا

شةكةتي زؤريان بؤ هيَنا. باي ساردي ئايركؤندشنةكة لة رِوومةتي دةدا هةسيت دةكرد خةوي 
ديَت. ئارةزووى نةكرد بضيَتة دةرةوة تا لة ضاخيانةيةكدا ضاوي بة هاورِيَكاني بكةويَت، نةيش 

ال هيَورة. تا ديَت بؤني شيَ لةطةأل بةرزبوونةوةى  بطةرِيَتةوة ئؤتيَلي )عرووبة(. كةشي ئيَرةى
طةرمادا زياتر دةكات. لةسةر قةنةفة سوورة لة ثيَست دروست كراوةكةى نووسينطةى 
سةعيدي رِاكشاو هةردوو ضاوي نوقاند و دةيويست بنويَت. هةموو شتيَكي لة ميَشكي خؤي 
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ةوةو بنويَت، نةوال وةزير ديَت و ديَتة وةدةرناو خةياَلى كرد، لة هةوَليَكدا بؤ ئةوةى خاو ببيَت
ناو بارةطاي طؤظارةكةوة. بة هؤي ئةوةى هةست بة طةرما دةكات جلةكاني فرِىَ دةدات، 
ثاشان لة تةنيشتييةوة لةسةر قةنةفةكة رِادةكشيَت و بة بازووة قةَلةوة نةرمةكةى باوةش بة 

 ناوقةديدا دةكات.
 

(1) 
 

 
د. ضةند جاريَك تةلةفؤني بؤ مؤبايلةكةى كردبوو. ئيَوارة سةعيدي لة خةوي هةَلستان

بةردةستة بةساَلدا ضووةكة كة لة خانوويةكي نزيك بارةطاي طؤظارةكة نيشتةجيَية، لةوآ 
نيية. رَؤذانة ضةند جاريَك دةرِوات و دةطةرِيَتةوة، تا لةوة دَلنيا بيَت كة هةمووان رِؤيشتوون، 

 كة بكوذيَنيَتةوةو هةموو دةرطةكان داخبات.بؤ ئةوةى ذنةراتؤرة تايبةتييةكةى طؤظارة
سةعيدي زؤر شاد بوو بؤية هيض ليَثرسينةوةيةكي لةطةأل نةكرد بةرانبةر بةوةى بؤضي وةآلمي 
ثيَوةنديية تةلةفؤنييةكاني نةداوةتةوة. مةمحوود رِووداوةكاني ئةو رِؤذةو ثيَوةندي لةناكاوى 

ةوة شةبةنطةكةى ويَى لة ئةنديَشةى خؤي نةوال وةزيرى بري كةوتةوة، بةآلم بة سووربوون
دةركردو هةر سةيري مجوجووَلةكاني سةعيدي دةكرد. هةنديَك ضةكمةجةى لة ميَزة ثانةكةى 
نووسينطةكةى كردةوة. هةنديَك كاغةزى دةرهيَنا و لةناو جانتاكةى دانا، مةمحوودي ئاطةدار 

 كردةوة كة ئةمرِؤ بؤنديَكي نويَى مؤركرد.
 ث سروور رِاست دةرضوون.ـ قسةكاني سةرتي

سةعيدي ئةوةى طوت، بيَ ئةوةى رِووني بكاتةوة رِاستيي قسةكاني سةرتيث سروور لة 
كويَدايةو سةبارةت بة ض بابةتيَك. ثاشان رِؤيشتة تةواليَتةوةو ضةند خولةكيَك بزربوو، 
مةمحوود بؤ هوشياربوونةوةو نويَ كردنةوةى ضاالكي خؤي قؤزتييةوة. هةسيت كرد كة 

ةستةي تيَكشكاوةو هةموو ماسوولكةكاني ديَشيَن. لةبةردةم دةستشؤرةكةدا دةم و ضاوي ج
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شوشت و قذي داهيَناو جلةكاني رِيَكخست. كاتيَك سةعيدي لة تةواليَتةكة هاتة دةرةوة ثيَى 
 رِاطةياند كة ثيَويستة لة كورتة ثياسةيةكدا لةطةَلي برِوات و دواتر دةضن بؤ ئاهةنطةكة.

ئؤتؤمؤبيلة هاي اليفةكةى رِؤيشت و، لةناكاو بةردةستة بةساَلداضووةكة هاتةوة سةعيدي بة 
تا دةرطةى بارةطاي طؤظارةكة داخبات. سةرةتا ضوون بؤ نووسينطةيةكي خانووبةرة لة كةرِادة. 
سةعيدي لةطةأل خاوةندي نووسينطةكةدا لةبارةى ثارضة زةوييةكةوة هةر مامةَلةى دةكرد كة 

 وانيَت. ثيَدةضوو سةعيدي ئةو ثارضة زةويية بكرِيَت.دةرِ بةسةر دجلةدا
لة نووسينطةى خانووبةرةكة دواكةوتن، ضوار ضايان خواردةوة. مةمحوود سةرقاَلى سةيركردني 
تةلةظزيؤن بوو كاتيَك سةعيدي سةرقاَلى مامةَلةكردن بوو كة ليَي بيَزار نابيَت. ئاكام كة 

وود برسي بوو، نةيدةزاني ثالنةكاني سةعيدي تاريك داهات ئةويَيان بةجىَ هيَشت. مةمح
 لةمةرِ شةو ضييةو ئاهةنطةكةى ض جؤرة ئاهةنطيَكة.

بة ئؤتؤمؤبيلة مارسيدسة رِةشةكة بةناو تاريكيدا تيَيانتةقاند. بةرةو شويَنيَك دةضوون لة 
)عةرةصات(. ضوونة ناو شةقامي )ئةبو نواس(ةوة، مةمحوود طوَلؤثةكاني دارتيَلة 

كاني بيين داطريسابوون، لةكاتيَكدا جاروبار لةوديوي شوورةكةوة ضةند ثةَلةيةكي كارةبايية
تيشكى رِووناكييةكاني ئةوبةر، بةسةر ئاوى رِووبارةكةوة دةبينرا، دةبريسكانةوةو سةمايان 
دةكرد. ثيَشبيين ئةوةى دةكرد كة بؤ شيوخواردن بؤ شويَنيَكي هاي اليف بضن نرخةكانى زؤر 

ثيَي سةيربوو لةناكاو ضوونة ناو تةالريَكي بَلندةوة ثاسةواني لةبةر دةرطةو لة  طران بن. بةآلم
ثشتةوةى رِيَرِةويَكي دريَذ ليَ رِاوةستابوو. ئةوانةى دةضوونة ذوورةوة دةثشكنران بؤ ئةوةى 
بزانريَت ضةكيان ثيَية يان نا، ثاشان دةنطي طؤراني ميللي لة دوورةوة بةرطوآ دةكةوت لةطةأل 

ي تايبةت لة هةنديَك لة دةرطةوة بةر لووت دةكةوتن كة تيَكةلَ لة بؤني مةي و بؤنيَك
بؤخنؤشكةري نةرطيلةو دووكةَلى جطةرة بوو. سةعيدي ميَزيَكي لةنزيك شانؤي سةماكردنةكة 
لة هؤَلى سةرةكي طرتبوو. زؤر جار ئةوة بة تةلةفؤن دةكات، بيَ شومار ثارة خةرج دةكات، 

يية لةم ذيانةدا. مةمحوود كاتيَك لةناو ئةو هةراو هورياي هؤَلةكةدا ثارة ضراي ئةفسوونطةر
دانيشتبوو، بريي كردةوة. هةراو هوريايةكي بيَ مانا، ويَرِاي ئةوةيش سةعيدي بة كيَشةى 
نةزاني جةستةي خؤي بةالي رِؤذنامةنووسة الوةكةدا وةرضةرخاند بؤ ئةوةى قسةى لةطةأل 



 118 

يَت كة طويَي ليَيةتي. مةمحوود هيض شتيَكى نةبيست، بةآلم بكات، وةك بَليَيت لةوة دَلنياب
سةري لةقاندةوة لة هيَمايةكدا كة تيَطةيشتووة. سةعيدي هةوَلةكةى دووبارة نةكردةوة، 
بةباشرتي زاني ليَو بة بزة سةيري تيمي ميوزيكة بة هات و هاوارةكة بكات. هيض شتيَك 

طةأل خودي خؤيدا، هةسيت ئريةيي ثيَ بردن نةبوو رِيَى بزةى ليَ بطريَت. مةمحووديش، لة
 بةرانبةر بةم ثياوة ناشاريَتةوة.

ويسيت لة ثيَوةنديية تةلةفؤنييةكةى نةوال وةزير ئاطةداري بكاتةوة. ويسيت ثرسياريش 
لةبارةى ثرسطةلي ديكة بكات، كة ثيَوةندييان بة طؤظارةكةو نووسةران و رِيكالمةكانةوة 

او هوريايةدا، ئاشكراية طويَي ليَ نابيَت. لةوةيش ترسا بة ضةند هةن. بةآلم، لةناو ئةم هةر
 ثرسيَكى ثيَوةنديدار بة رِؤذطارو شةكةتييةكانييةوة ئةو ميزاجة جوانةى تيَكبدات.

)بؤي(ةكة دوو ثةرداخى سووري خواردنةوةيةكي سةيرى لةبةردةمدا دانان. سةعيدي دةسيت 
ي لة مةمحوود نزيك كردةوةو لةبن طويَيدا هاواري داية ثةرداخةكةى خؤي و فرِيَكي ليَ داو خؤ

 كرد:
 ـ بلؤدميريي..

بةَلىَ، بلؤدميريي. خؤش، شريين، نايابة. ئاي لةو شادومانيية. ض شادومانييةكي ديكةى 
بضووك هةية ئةم ثياوة بة نيَوانياندا بسوورِيَتةوة. بيَ طومان ثياويَكي كامةرانة. كةواتة نةوال 

يَك.. ئاشكراية بة يةكيَكي ديكةى طؤرِيوةتةوة. ناكريَت كابرايةكي وةك وةزير بووةتة ئيبليس
 ئةم بيَ ئافرةت بيَت. ئاشكراية، قؤزة، جوانة.

)بؤي(ةكة جاريَكي ديكة هاتةوة، بوتَليَك ويسكي طةورةى رِةش و، ضةند ثةرداخيَكي نوآ و 
ديكة هةَلتؤقي قاثة سةتَليَكي ميتاَلي ثرِ بةفري ثيَ بوو. ثاشان لة ثشتةوةى )بؤي(ةكي 

مةزةكاني ثيَ بوو. )بؤي(ى يةكةم ليَهاتووانة سةري بوتَلة ويسكييةكةى هةَلثضرِاند ثاشان 
هةردوو ثةرداخةى ليَ ثرِكرد، ساكارانة خؤي داضةماندةوةو طويَي لة ضةند وشةيةكي سةعيدي 

 طرت، بة سوثاسةوة بزةيةكي هاتىَ و ثاشان كشايةوة.
ان لةناكاو تيمي ميوزيكة بة هات و هاوارةكة لةناكاو رِاوةستا، ئةو هةر دةياخنواردةوة. ثاش

كات مةمحوود تواني دةنطي ديكة ببيسيَت. تةق و تؤقي ثةرداخ و مقؤمقؤو ضرثة ضرثةى 
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قسةى سةر ميَزةكاني تةنيشت. كةواتة ويَرِاي ئةم هةراو هوريايةيش دةيانتواني قسة بكةن؟! 
 اية؟بة رِاسيت ئةم شويَنة لةناو بةغد

كةض نةكات.  فةريد شةواف هوشدارى دةكردةوة بةم شيَوةية مل بؤ عةلي باهر سةعيدي
)مةبة بة كلكي ئةو(، لةكاتي هوشداري كردنةكاني فةريد شةوافدا ئةم رِستةية لةناو 
ميَشكيدا دةخواليةوة، بةآلم فةريد ئةو رِستةية طؤناكات، دةترسيَت طؤي بكات. رِستةيةكة 

ات، بةآلم مةمحوود بةردةوام لة قسةكاني )فةريد شةواف(ى كؤنة هاورِيَى هةست بريندار دةك
هةست بةو بؤنة دةكات. هةروةها ئةم نة كلكي ئةوةو نة كلكي هيض كةسيَكي ديكة. ئةو 
دواي سةعيدي ناكةويَت. )سةعيدي( بة دواي خؤيدا رِايدةكيَشيَت. شادومان ثيَويسيت 

 يسيت ثيَيةتي؟ثيَيةتي. بةآلم تؤ بَليَيت بؤضى ثيَو
تا ئيَستة، بة نيوةى تيمي حكوومى و، ذمارةيةكي زؤر ئةفسةرو ديثلؤماتكاري بياني 
ثيَشكةش كردووة و ناساندووة. بة كةسايةتي سةيري ناساندووة لة ذيانيدا ناوي نةبيستوون 
 وةك سةرتيث سروور مةجيد. ثاَلى ثيَوة ناوة هةست بة قورسايي نهيَنيية تؤقيَنةرةكان بكات.

تؤ بَليَيت سةعيدي لةو هةموو شتة مةبةسيت ضي بيَت؟ سةعيدي ئاكام لةم شتة ضي 
دةدرويَتةوة؟ ثيَويسيت بةكةميَك بويَري دةبوو بؤ ئةوةى ليَثرسينةوة لةطةأل سةرؤكي 
كارةكةيدا بكات. ئةم ثيَويسيت بة ضةند وةآلميَكة، ئةطةرضي برِواي بةوة هةية هةرضؤنيَك 

 بيَت وةآلمةكان ديَن.
 ـ بؤضي سةرتيث سروور لة قسةكةيدا رِاسيت كرد؟

ثيَى بة جةرطي خؤيدا ناو ئةم ثرسيارةى كرد. سةعيدي بةو شيَوةية هاتة بةرضاو وةك بَليَيت 
كةميَك بة ميَشكي خؤيدا بطةرِيَت تا ئةو شتانة بدؤزيَتةوة كة ثيَوةندييان بة مةمحوودةوة 

 بيَ طةردي بؤ كرد:هةية. ثاشان ددانةكاني دةركةوتن و بزةيةكي 
ـ سةبارةت بةضاثخانةكة .. دةبووة كارةساتيَك .. ضةندان مؤديلي نويَي ضاثخانةى نويرَت 
هةن. ضاثخانةى دةستكردي ئةَلماني. زؤر لة كارطةراني بواري ضاثةمةني ضاوةرِواني كةميَك 

ون. ئةوةت هيَوربوونةوةى رِةوشي ئاسايشن و شيت خراثرت رِوونةدات، بؤ ئةوةى بةخؤيان بكة
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لةبري نةضيَت ئةم ساأل ساَلى هةَلبذاردنة، هةَلبذاردنيَك ثيَشرت منوونةي نةبووبيَت ... كاريَكي 
 زؤر لةبواري رِيكالمي قةد ديوارو ويَنةو ضاثةمةنيدا دةبيَت.

 ـ ئاية ضاثخانةيةكي ديكة دةكرِيت، يان ئةو بابةتةت دواخستووة؟
ئةندةلوس كرِي.. ئةمة بؤندة باشةكةى ئةمرِؤ بوو.  ـ نا ... خانوويةكم لة نزيك طؤرِةثاني

 خانوويةك لةطةأل ناوماَلةكةيدا لة ثريةميَرديَكي سةر بة خانةوادةى ئامرلي.
مةمحوود لةوة دَلنيا بوو كة ئةم ثياوة خةريكة بة دةنطي وةآلمدانةوةى ثرسيارةكانييةوة 

يان هةر نةبيَت رِةنطة كاريطةري  دةضيَت و، هيض كيَشةيةك نيية بيخاتة بةردةم ليَثرسينةوة،
ئةو ميزاجة باشةو ويسكي و بلؤدميريييةكة بيَت. ويسيت لةوة ثرت ثيَ بة جةرطي خؤيدا بنيَت 
و ثرسيار لةبارةى شتة تايبةمتةندييةكانييةوة بكات. بؤ منوونة سةبارةت بة نةوال وةزير. بةآلم 

هات و هاوارةكةى خؤي كردةوة. لةناكاو تيمي ميوزيكةكة دةسيت بة ميوزيك ذةندنة ثرِ 
طؤرانييةكي حوسيَن نعمة بوو، بةآلم بة رِيَتمي بةرزتر. مةمحوود ثةرداخةكةى لة زاري نزيك 
كردةوةو قوميَكي طةورةى فرِكردو، هةر شيت لة قاثةكاني بةردةمي دةخواردو، هةموو جاريَك 

خؤش دةويَت و، هيوادارة ئاورِى لة سةعيدي دةدايةوة. هةسيت كرد كة بةرِاسيت ئةم ثياوةى 
 يةكيَكي وةك ئةوى ليَ دةرضيَت.

)فةريد شةواف دةبيَت ئةوة تيَبطةيت .. كة من دةمةويَت يةكيَكي وةك ئةوم ليَ دةرضيَت، 
نةك ببمة كلكي ئةو( ئةم جارةكةى ديكة ئةطةر كؤنة هاورِيَكةى ببينيَت ئةوةى ثيَ دةَليَت. 

 ية كة سةري ليَ دةشيَويَنن.ثيَويستيشي بة ئامؤذطارييةكاني ئةو ني
هةر لةسةر خؤي دةخيواردةوة، ثاشان بة خؤي زاني سةعيدي بة رِوانينيَكي سةيرةوة تيَى 
دةرِوانيَت. بزةى دةهاتآ و لة ثةرداخةكةى فرِ دةكرد، ثيَ دةضوو دةيويست شتيَك بَليَت، 

 شتيَكي زؤر تايبةت:
ك هةبوواية واي بكرداية شويَنةكاني ـ ضةندة بة هيوام من لةبري تؤ بام. ئةطةر تواناية

 خؤمان طؤرِيبايةوة ... بةآلم لة دةستمان ضوو هةهةهةهةهةهة.
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مةمحوود لة واق ورِماويدا زارى داضةقاند. ضونكة تةنيا ئةم قسةية ئةو طورزةية كة جنؤكةى 
ئوميَدةكان ئاراستةى دةكات بؤ ئةوةى ئارةزووة دةطمةنةكاني خؤي جيَبةجآ بكات. هيواي 

 ةخواست ئةوةند بةجةرط بوواية تا وةآلمي قسةكةى سةعيدي بدايةتةوةو بيطوتاية:د
ـ منيش دةمةويَت بطؤرِيَم و ببمة تؤ. دةمةويَت شويَنةكةت لةطةأل بطؤرِمةوة. ذيامن هيض 
ناهيَنيَت ئةطةر نةمبة يةكيَكي وةك تؤ، ئةطةر دواتر، هةر كاتيَك، نةمبة )باهر سةعيدى(يةكي 

 ديكة.
 

 (2) 
 

 ثيَرةميَرد )عةبدولوةدوودزاري و نائوميَدي كرد كاتيَك هادي كؤنةفرؤش هةسيت بة بيَ
ئامرلي( ثيَى رِاطةياند كة خانووةكةى بة ناوماَلةكةشةوة فرؤشتووة. لة ماوةى دوو 
هةفتةيشدا سةفةري مؤسكؤ دةكات بؤ ئةوةى يارة كؤنةكةى خؤي خبوازيَت كة ماوةى ضةند 

 ئةو كاتةى كيمياي لة رِووسيا دةخويَند ناسيويةتي.دةيةيةكي دوورو دريَذة 
ثيَويست نةبوو هةر هةموو ئةمة رِوو بدات. كؤششيَكي زؤرو كاتيَكي زؤري لةطةأل ئةو 
ثريةميَردةدا خةرج كرد بؤ ئةوةى قايلي بكات كؤمةَليَك كؤنة ئةنتيكةى ثيَ بفرؤشيَت، بةآلم 

ي خؤي هةبوو كة لةو ثارضة كؤنة دارانةدا ئةو ثياوة سؤزيَكي زؤري بةرانبةر يادوةرييةكان
ثاريَزراون. كةضي ئةوةتة ئيَستة رِايدةطةيةنيَت بة تةواوةتي وازي لة هةموو شتيَك هيَناوة. 
وازي لة يادوةري خؤي و خانووةكةى و ذياني خؤي لة بةغدا هيَناوة، بؤ ئةوةى مانطيَكي 

  هةنطويين درةنط وةخت لةو ذيانةي ماويةتى بةسةر ببات.
هةرطيز ثيَويست نةبوو هةر هةموو ئةمة رِووبدات، ضونكة ئةو ثيَويسيت بة هةر برِة ثارةيةكة 
ثيَداويستيية ساكارةكاني خؤي ثيَ دابني بكات. ئةو ماوةيةى رِابوردووى بةردةوام بة 
سةرخؤشى بةسةربرد. لةو شةوة تاريكةوة كة ميوانة تؤقيَنةرةكة ميواني بوو، كة بؤ 

 خؤي بة خؤي فريو داو واي زاني دةستكردي ئةنديَشةيةتي، نةك دةسيت. ماوةيةكي كورت
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بةثيَ طةرِايةوةو بة طؤرِةثاني ئةندةلوسدا تيَثةرِي ثاشان بة هةنطاوي لةسةرخؤ بة بةردةم 
ئؤتيَلي )سوديَر نؤظؤتيَل(دا تيَثةرِى، ئةو شةوةى بريي خؤي هيَنايةوة كة لةطةأل زةبري 

 خواست ئةو كاتة بة رِاسيت مبرداية. تةقينةوةكةدا فرِى، هيواي
ماوةيةكي زؤر لةسةر شؤستة دانيشت و جطةرةى كيَشا. طرميانةى ئةوةى كرد كة دةشيَت 
ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراو، يان بؤمبيَكي دانراو، لةهةر كاتيَك و لة هةر شويَنيَكدا 

شيَت. لةوآ دانيشت تا بتةقيَتةوةو، هةلي مردني زؤرتر دةبيَت ئةطةر لةسةر شؤستةكة داني
تاريكايي داهات، هةر بريي لةوة دةكردةوة كة رِؤذانة دةيان لةم بؤمبة دانراوانة 
دةتةقيَنريَنةوة، يان ثووضةأل دةكريَنةوة. بةالني كةمةوة هيض رِؤذيَكيش بةبيَ ئؤتؤمؤبيليَكي 

ينيَت دةمرن و ئةو بؤمربِيذكراو تيَناثةرِيَت. بؤضي لة نووضةى هةواَلةكاندا كةساني ديكة دةب
 بة زيندوويي دةميَنيَتةوة. ئةمة ضارةنووسي خؤيةتي كة باشي دةناسيَت.

كاتيَك طةرِايةوة طةرِةك لة عةزيز ميسري بيست كة باوكي ئةمنار خاوةندي ئؤتيَلي )عرووبة( 
كاريَكي ثيَ كةوتووةو دةيةويَت بيبينيَت. ضوو بؤ الى، بيين بة كراسة سثي و ورطة زل و 

 و يةمشاغة سثييةكةيةوة لة هؤَلي ئؤتيَلةكة دانيشتووة، كتيَبيَكي ئةستووري بة عةطاأل
دةستةوةيةو دةخيويَنيَتةوة. باوكي ئةمنار ضاويلكة ثزيشكييةكةى داكةندو كتيَبةكةى داخست و 

 هةستا تةوقة لةطةأل هادي كؤنةفرؤشدا بكات.
باوكي ئةمنار طةيشتبيَت، بةآلم  هادي بريي نايةت لة ماوةى ساآلني رِابوردوودا بة ديداري

لةناوضةكة دةيبينيَت و رِيَكةوتي دةكات و، جاريَك، يان دوو جاريش قسةى لةطةأل كردووة. 
هةنديَك مقؤمقؤيشي لةبارةوة دةزانيَت، بةثيَى بؤضووني هادي، طرنطرتينيان ئةوةية كة 

ئةرمةنييةوة هةية كة بةوةى تؤمةتبار دةكات كة ثيَوةندييةكي بةردةوامي بة )ظريؤنيكا(ي 
هةموو هةفتةيةك ئؤتيَلةكة ثاك دةكاتةوة. كةسانيَكيش هةن دةَليَن )ئةندرؤ(ي كورِة 

 هةرزةكارةكةى، كة لةطةَلى ديَت و دةضيَت، لة رِاستيدا كورِي باوكي ئةمنارة.
نايةويَت لةو مقؤمقؤيانة دَلنيا بيَتةوة، ضونكة ضوون مؤرانة بةقةد ديواردا بآلودةبنةوةو 

 هةمووان دةطريَتةوة.
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باوكي ئةمنار طوتي بري لةوة دةكاتةوة هةنديَك كةلوثةلي ناو ذوورةكاني ئؤتيَلةكة بفرؤشيَت، 
خؤي بؤ ئةوة ئامادة دةكات ئؤتيَلةكة نؤذةن بكاتةوة. لة رِاستيدا دةيةويَت هةموو 

ة قةرةويََلةو ميَزو كةلوثةلةكاني ناو ئؤتيَلةكة نوىَ بكاتةوة. ئوميَدي ئةوةية كةسيَك بدؤزيَتةو
سرياميكي طةرماوةكان و ئاويَنةو كةنتؤري جل و شتةكاني ديكة بكرِيَت. خويَن زايية 
رِوخساري هادي كاتيَك طويَى لةم قسةية بوو، ويسيت خيَرا لة ميَشكي خؤيدا ئةو شتانة 

امادةية . ثيَى رِاطةياند كة ئكؤبكاتةوة كة ثيَوةندييان بة كردةي ئةم جؤرة فرؤشتنةوة هةية
ليَي بكرِيَت. باوكي ئةمنار بريي لةوة كردةوة كة طةشتيَك بة هةنديَك لةذوورةكاندا رِي بة 

 هادي دةدات بة شيَوةيةكي وردتر لة بابةتةكة بطات و هةَليسةنطيَنيَت.
طةشتةكة هادي نائوميَد كرد. ضونكة ئةو ذوورانةى كة مةمحوود سوادي و لوقمان هاووآلتي 

زايري و دوو نيشتةجيَي ديكةيان تيَداية باشرتين ذووري هةموو ئؤتيَلةكةن. بةساَلداضووي جة
كةلوثةلةكانيان هيَشتة بؤ بةكارهيَنان دةشيَن، هةرضي ئةوةكاني ديكةن شتطةليَكي كؤنن 
مؤرانة هةنديَكي خواردوون و شيَ كاري لة هةنديَكي ديكةيان كردووة. بةآلم، لةطةأل 

و، بؤ باوكي ئةمناري دووثات كردةوة كة كرِياريَكيان بؤ ئةوةيشدا، رِاي خؤي نةطؤرِي 
 دةدؤزيَتةوة.

لة هؤَلةكة لةطةَلى دانيشت. بؤ يةكةمني جار ئةو تةبَلة تةختةدارينة بضووكة سةرجني 
رِاكيَشا، كة لةو ديوي ميَزة ثانةكةى ثرسطةكةوةية. بوتَليَكي تةواوي مةي لةطةأل ثةرداخيَك 

نرابوو. ثيَ دةضوو ثياوةكة خةريكى خواردنةوة بووبيَت. هادي ئةو و قاثيَك ئارووى لةسةر دا
كاتة تةندروسيت ئةوةند باش نةبوو بوارى بدات خبواتةوة، ضونكة جةستةي تري مةي بووة، بة 
ئاشكرايش بؤني مةي ليَ ديَت. ثاش نيوةرِؤ بة زؤر لةناو جيَطةكةى هةَلستا تا بضيَت بؤ الى 

تواني بة شةقامةكةدا ثىَ هةَليَنيَت، ماوةيةكي زؤري ويست تا ئامرلي بةساَلداضوو. بةزؤر 
كاريطةري خواردنةوةكةى لة سةر رِةوييةوة. بةآلم ضي لةدةست ديَت، لةم كاتةدا هةست بة 
تينوويةتييةكي زؤر دةكات بؤ ئةم بوتَلة بيَ هاوتاية كة لةسةر تةبَلة تةختةدارينة بضووكةكة 

 قيت دانراوة.
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اسكردني ثالنةكاني بؤ نؤذةنكردنةوةى كةلوثةلي ناو ئؤتيَلةكةى بةردةوام باوكي ئةمنار لة ب
بوو، بريي لةوة نةكردةوة فةرمووي ليَ بكات لةطةَلى خبواتةوة. هادي كؤنةفرؤش لةو جؤرة 
كةسانة نةبوو بة طويَرةى دَلي باوكي ئةمنار بيَت. ئةو ئةطةرضي لةكاتي خويَندنةوةدا 

ت، بةآلم خؤ كابرايةكي كويَر نييةو، دةزانيَت ئةم كؤنةفرؤشة ضاويلكةى ثزيشكي لةضاو دةكا
كابرايةكي ناهاوسةنط و ئةقأل نادروستة، ئةطةر بيَت و رِؤذيَك لة رِؤذان ببيسيَت كة ئةم 
كؤنةفرؤشة دزو ثياو كوذة ئةوة باوكي ئةمنار هيضى بة الوة سةير نيية. ضونكة ئةم رِوخسارانة 

رِوخساري مرؤظةوة ئاشكراية. لة رِواَلةت و رِةفتار، ئةو تةنيا لةيةك دةضن. هةموو شتيَك بة 
 بؤ ثرسيَكي بازرطاني بة دوايدا ناردووة.

باوكي ئةمنار قسةكاني تةواو كرد، بةآلم هادي زؤر ئارةزووى نةدةكرد برِوات، دةشيا 
سةير هةَلوةستةيةكي خراث رِووبدات، هادي لةبةردةم خاوةندي ئؤتيَلةكةدا بة رِواَلةتيَكي 

 دةهاتة بةرضاو، ئةطةر مةمحوود سوادي نةهاتبايةتة ذوورةوة.
مةمحوود سةرخؤش بوو، بةآلم دةكؤشا هيض نيشانةيةكي سةرخؤشييةكةى ثيَوة ديار نةبيَت. 
باي ثانكة بنميضييةكة لة هؤَلي ثيَشوازي ئؤتيَلةكة ليَي دا، ئةو رِةوشة دَلتةنطانةى بري 

ة لة دةسيت هةآلتبوو. تةنانةت لة كاتي دانيشتنةكةى لةطةأل كةوتةوة كة بةدريَذايي ئةو رِؤذ
عةلي باهر سةعيدي، زؤرتر لة تواناي خؤي خواردبووةوة، بة نياز بوو يةكسةر بضيَت بنويَت 
ضونكة ميَشكي ناتوانيَت بريي زؤرتر خباتة الي شتةكان، ئةو كات شيَ، يان خراثي باري طةرم 

 ةى لة ئؤتيَلةكة بري دةضيَتةوة.و ساردي و بؤني ناخؤشي ناو ذوورةك
دةسيت بةرز كردةوةو سآلوي كردو بزةيةكيش كةوتة سةر ليَوى كاتيَك حكايةختوانة طةورةكةى 
لةناو ئؤتيَلةكة بيين. لةناو هؤَلةكة دانيشت. بة رِاني كؤنةفرؤشةكةيدا كيَشا كاتيَك هةواَلى 

ئاهةنط طيَرِانةكةى بة بؤنةى ذيان و طوزةراني ليَ ثرسي. كاتةكة درةنط نةبوو، سةعيدي 
بؤندة سةركةوتووةكانييةوة زووتر كؤتايي ثيَ هيَنابوو، رِةنطة لة ترسي سةثاندني 

لة بةتاويني دابةزاندو خيَرا  7قةدةغةكردني هاتوضؤ بيَت. مةمحوودي لةبةردةم كووضةي ذمارة 
 تيَي تةقاندو رِؤيشت.
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ار نةبوو. ثيَى ناخؤش بوو كؤنةفرؤشةكة مةمحوود ئاطةى لة رِوخسارة جدييةكاني باوكي ئةمن
زؤر مبيَنيَتةوة. دةيويست بطةرِيَتةوة سةر خواردنةوة هيَورانةكةى خؤي كاتيَك كتيَيب فالَ 
طرتنةوةو ثيَشبينييةكان دةخويَنيَتةوة كة زؤري حةز ليَ دةكات. مةمحوود هةر لةطةأل هادي 

ةوةو لة ثشيت ميَزة طةورةكةوة دانيشت. كؤنةفرؤشدا دةمةتةقيَي دةكردو باوكي ئةمنار طةرِاي
ثاشان لةسةرخؤو، بة ثشت طوآ خستنيَكي تةواوى ئةو دوو كةسةكةى ديكة كة لةناو هؤَلةكة 
لةطةَلى بوون، مةى لة ثةرداخةكةى كردو، كوَلؤيةك بةفرى لةطةأل ئاودا بةسةردا كردو 

ودو حازم عةبوودي بانط لةسةرخؤ دةسيت بة خواردنةوة كرد. لةبؤنةطةلي ثيَشووتردا مةمحو
 دةكرد لةطةَلي خبؤنةوة. ضيَذى لة دةمةتةقيَيان وةردةطرت. بةآلم ئةم شةو رِةوشةكة جياوازة.

مةمحوود لةوثةرِي مةستيدا بوو، لةطةأل ئةوةى هةسيت بة قورساييةكي ناخؤشي ناو طةدةى 
ةكة دةرِؤيشت، بريي دةكرد، بةر لةضةند خولةكيَك، كاتيَك بة كووضة تاريكةكةدا بةرةو ئؤتيَل

كردةوة كة لةناو طةرماوةكةدا دةكؤشيت برِشيَتةوة ئةطةر ئةو هةست كردنةى بة ناخؤشي 
 نةرِةويَتةوة.   

رِةنطة ئةوةى بةباش زانيبيَت هةر دانيشيَت و دةمةتةقيَ بكات و كةميَك طةدةى لةبري بكات 
كولةمةرطانةى هادي كردو تا باري تةندروستيي باش دةبيَتةوة. مةمحوود سةيري رِوخساري 

هيض شتيَكي ئةوتؤي نةبيين بيَزاري بكات، سةبارةت بة سةرطوزةشتة سةيرةكةى ثرسياري ليَ 
كرد. ئةو تةرمةي بة دةسيت خؤي درووبييةوةو ئةو جؤرة شتانة. باوكي ئةمنار كةميَك سةري 

ةوة بةسةرسورِمان لةسةر كتيَبةكة هةَلربِي كة دةخيويَندةوةو لةسةرووي ضاويلكة ثزيشكييةكةي
 و فزووَلييةوة سةيري مةمحوودي كرد.

هادي، تا ئةم شةو، بةو بةَليَنةى خؤيةوة ثابةندبوو كة بة خؤي دابوو، كاتيَك لةطةأل عةزيز 
ميسري هاورِيَي قسةي دةكردو ثيَى طوت ئةو بةسةرهاتة بة تةواوةتي لةبري بكات و لةبةردةم 

كة بةسةرهاتيَكي رِاستةقينةيةو هةَلنةبةسرتاوة.  كةسدا باسي نةكات. ثاشان بؤي دةركةوت
بةالي ئةوةوة باسكرني لةبةردةم خةَلكيدا هيض ضيَذيَك نابةخشيَت، بةتايبةتي ثاش ئةوةى 

 طؤرِانكاري نويَي بةسةردا هات.
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كةس نةيزاني، تةنانةت عةزيز ميسري، كة )بيَ ناو( بةثيَى ناوليَنانةكةى هادي، بة زيندوويي 
ى و لةسةر هةردوو ثيَى رِاوةستاوةو، ئيَستة ئةركيَكي بة دةستةوةية، كارةكةيش طةرِاوةتة ال

هيض طاَلتةيةك هةَلناكريَت. رِووداوطةليَكي ترسناك رِوودةدةن، هادي كؤنةفرؤش تةنيا 
دةروازةو رِيَرِةوى ئةم جؤرة شتانةية. وةك باوك و دايكيَكي نةزان و ساكار ثيَغةمبةر، يان 

فةرماندةى شةرِةنطيزيان ببيَت. ئةو دوانة تؤفانيان دروست نةكرد كة بة رِزطاركةر، يان 
شيَوةيةكي وردتر ثاش ئةوان رِووى دا. ئةوان تةنيا كةناَليَكن بؤ كاريَكي لةوان بةهيَزترو ثرِ 

 واتاتر.
ئيَستة ضي بةم رِؤذنامةنووسة الوة بَليَت كة لةبةر مةسيت سةري الر دةكاتةوةو دةكؤشيَت 

ةوة داثؤشيَت الجانطي لةسةر مسيت نووقاوي دانيَت، يان جؤري دانيشتنةكةى ئةوةيش ب
 بطؤرِيَت هةركة كةميَك هاوسةنطي خؤي لةدةست بدات.

شتةكة الى مةمحوود تةواو جدي نةبوو. بةآلم هادي كؤنةفرؤش شتةكةى بؤ ئاستيَك برد 
دةكرد لةو شيَوانةى  دوورتر لةوةى مةمحوود بريي ليَ دةكردةوة. ثيَشبيين دةمةتةقيَيةكي

هادي بيسةراني خؤي ليَ رِاهيَنابوو. دةمةتةقيَيةكي خؤرِاييانةى خؤش، ثاشان مةمحوود 
ئةويَى بةجىَ دةهيَشت و دةضووة ذوورةكةيةوة تا وةك تةرميَكي بيَ طيان تا بةياني ليَي 

 بنويَت.
ةبينيبوو. ثيَى هادي رِوخساري خؤي طؤرِى بة شيَوةيةك ثيَشرت مةمحوود ئةو رِوخسارةى ن

 طوت:
 ـ تةواوكةري بةسةرهاتةكةت بؤ دةطيَرِمةوة. تةنيا بؤ تؤ. بةآلم بة دوو مةرج.

هةردوو ضاوي كؤنةفرؤشةكة بة رِاسيت بريسكةي شيَتايةتييان ليَ بةدى دةكرا، مةمحوود هةر 
ةوةية لةسةرةتاوة ئةو بريؤكةى لةبارةى ئةو ثياوةوة هةبوو، بؤية هةسيت كرد زؤرتر بة تاسووق

طويَي ليَ بطريَت، الى خؤيةوة باوكي ئةمنار وازي لة خويَندنةوةى كتيَبةكةى هيَنا، كة بة 
 دةستييةوة بوو، طويَي بؤ ئةم وتوويَذة سةيرة رِاديَرا.

 ـ ضني؟
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مةمحوود ثرسي، كؤنةفرؤشةكة دةسيت بة هةردوو مسيَلَ و رِديَنة ضرِةكةيدا هيَنا بةر لةوةى 
 نقةست خؤي بة جدي و رِاشكاوانة ثيشان بدات:وةآلم بداتةوةو بة ئة

ـ دةبيَت بةرانبةر بة نهيَنييةكةم يةك نهيَنيم بؤ بطيَرِيتةوة .. دووةم شت.. شيوو يةك بوتأل 
 مةي ئؤزؤم بؤ بكرِيت.
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 هةشتةمني ثارِ
 
 ييةكنضةند نهيَ
 

(0) 
 

سروور مةجيد  ئةو رِاثؤرتة سةرةتاييانةى تيميَكي ئةستيَرةناسان لة نووسينطةى سةرتيث
ئامادةيان كردووة، لة دويَينَ ئيَوارةوة، باسي تارماييطةليَكيان دةكرد لةسةر ثردي 
)ئةئيمة(ى سةر رِووباري دجلة كؤدةبوونةوة كة ناوضةى كازمييةو ئةعزةميية ثيَكةوة 
دةبةستيَتةوة. طوماني ال ثةيدابوو ئةو جادووطةرو ئةستيَرةناسانة تارمايي و طيان و جةستةي 

ةساني ئاسايي تيَكةأل بكةن كة دوو رِؤذ دةبيَت لةناوضة جياجياكاني بةغداوة بةرةو كازميية ك
بةرِيَ كةوتوون تا سرووتي سةردان بةبؤنةى يادوةري كؤضي دوايي ئيمام مووساي كازم 

 رِاثةرِيَنن.
طةيشت و نيوةرِؤ دوايةمني رِاثؤرتي لة ناو زةرفيَكي ئالَ لة )سةرؤكي ئةستيَرةناسةكان(ةوة ثيَ

ذمارةى مةزةندة كراوي ئةو تارماييانةى تيَدا تؤماركرابوو، كة نزيكةى هةزار دةبوون. ئةوةى 
زانى كاتيَك لة تةلةظزيؤنة ثةردة طةورةكةى نووسينطة بة شكؤكةيةوة هةواَليَكي تةلةظزيؤنيي 
بةثةلةى خويَندةوة باسي كوذراني دةيان كةسي دةكرد لةسةر )ثردي ئةئيمة( بة هؤي 
مقؤمقؤي ئةوةى طواية خؤكوذيَك لةناو زيارةتطةرةكانداية. ئةمةيش ترس و تؤقيين لةنيَواندا 
بآلوكردوونةتةوةو هةنديَكيان لةذيَر ثيَياندا مردوون، هةنديَكي ديكةيشيان خنكاون ثاش 

 ئةوةى خؤيان فرِآ داوةتة ناو رِووبارةكةوة.
بكات بؤ ئةوةى رِيَ لة رِووداني ئةم  هةسيت كرد زؤر بيَزارة، ضونكة نةيتواني هيض شتيَك

كارةساتة بطريَت. ثاشان شتيَكي ديكةى بريكةوتةوة ئةوةندةى ديكة نائوميَدو 
شكستخواردووى كرد، ضونكة بةردةوام زانياري طرنط ثيَشكةش دةكات، بةآلم اليةنة 
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نادةن.  ثيَوةنديدارةكان سوودي ليَ نابينن. بة ئةنقةست ثشت طويَي دةخةن، يان طويَي ثيَ
زانياري لةبارةي زؤر تاوانبارةوة ثيَشكةش كردووة، بة كؤششيَكي زؤر توانيويةتي 
شويَنةكانيان دةستنيشان بكات و لة ض حةشارطةيةك خؤيان شاردووةتةوة، بةآلم، هةرطيز هيض 
كاميَكيان دةستطري نةكراون، ئةطةر دةستطرييشيان بكةن ئةو كات رِؤَلى ئةوو رِؤَلي دةزطةى 

داضوون و شويَن كةوتن لةبري دةكةن كة بةخؤي سةرؤكايةتي دةكات. ثيَويستة ئةو بةدوا
ئةفسةرةى لةثاسةواني نيشتماني، يان وةزارةتي ناوخؤ لةسةر ثةردةى تةلةظزيؤنةوة، يان 
لةبةردةم سةرؤكةكانيدا دةربكةويَت كة سةركةوتين كردة ئةمنييةكة بة دةست و بردي ئةو 

زطةيةكي نةناسراو بكريَت كة ناوي )دةزطةى بةدواداضوون و شويَن بووة، بيَ ئةوةى باسي دة
كةوتن(ة لةطةأل كؤششي ماندوونةناسانةى تيميَكي كاركردن كة ثياويَكي جدي و توندوتؤأل بة 

 سةرؤكايةتي دةكات. ناوي سةرتيث سروور حمةمةد مةجيد
ي نةخشةى هةروةها طومانيشي لة ئةمةريكاييةكان هةية. ئةوان بؤ دةستنيشانكردن

مجوجووَلى نةياران و دوذمنان و هاوثةميانان و سوود وةرطرتن لةم زانيارييانة بةكاري دةهيَنن، 
بةو شيَوةيةي سووديان ثيَ دةطةيةنيَت. كة زؤر جار لةطةأل ضةمكي سوودوةرطرتندا يةك 

 ناطرنةوة كة سةرتيث سروور مةجيد بريي ليَ دةكاتةوة.
طةكة دةميَنيَتةوة. ذووريَكي بضووكي هةية لة كابينة زؤربةى شةواني هةفتة لة نووسين

دةضيَت بة قةد نووسينطة بة شكؤكةيةوةية، تةنيا قةرةويََلةيةك و دؤآلبيَكي جل و بةرطي 
ليَية. ليَرة هةموو ثيَداويستييةكي ذيان طوزةراندني هةية، تةنيا جةستةي ئافرةتيَك نةبيَت، 

ةركةوتن و بةردةوام بوون دةكاتةوة، لةبةر ئةوةى زؤر جاريش بري لةوة ناكاتةوة. بري لة س
)ناشيَت بطؤرِريَت( و )كةس شويَين ناطريَتةوة(. ضاوةرِواني ئةوةية رِةنطة لة ثيَناوي 
بةرزبوونةوة بؤ ثلةو ثايةيةكي باشرتدا، بة دةسيت خؤي طورزيَكي طةورة بوةشيَنيَت. طورزيَك 

ك كة هةموو اليةك بة دةستييةوة دةناَليَنن. وةك دةستطريكردني تاوانكاريَكي طةورةو ترسنا
ئةو ثرسةى كة ماوةى نزيكةى دوو مانط دةبيَت كاري بؤ دةكات. لةو رِووةوة تيميَكي 
ئةستيَرةناس و شيكارةكان كة بة خؤي سةرؤكايةتييان دةكات طةيشتوونةتة يةكخستين 

ة هةية لة بةغدا، كة زؤر هةموو ئةو زانياريانةى ثيَوةندييان بة رِووداوطةلي كوشتين سةيرةو
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جار يةك كةسى تيَدا دةبيَتة قورباني، واتة، لة هةر تاوانيَك يةك قورباني ليَ دةكةويَتةوة. 
هةروةها ئةو قوربانيية زؤر جار بة دةست دةخنكيَنريَت. قسةى طةواهيدةرةكانيش لةبارةى 

 رِوخساري تاوانكارةكةوة يةك دةطريَتةوة.
كةس هةموو ئةو تاوانانةى ئةجنام داوة. كة رِؤذانة يةك، تا  طةيشتة ئةو ئاكامةى كة يةك

دوو تاوانة، بؤية لةطةأل تيَثةرِبووني كاتدا ذمارةكة بةرزبووةتةوة. ثاشان بة رِؤذيَك بةر لة 
باسي تارماييةكانى سةر ثردي )ئةئيمة( سةرؤكي جادووطةران هةواَليَكي مذدةبةخشي هيَنا، 

دؤزييةوة. جنؤكةو ثاشكؤكاني بةكارهيَناو سوودي لة ئةوةبوو ناوي ئةو تاوانكارةى 
و زانسيت سابيئة مةندائييةكان وةرطرت بؤ  ئةستيَرةناسيبوارى بل لة نهيَنييةكاني با

 دؤزينةوةى شةبةنطي ناوةكة كة بة دةورى جةستةي تاوانكارةكةدا دةخواليةوة.
 ـ ئةويش ... ئةوةية كة ناوي نيية.

ت، كاتيَك بة جووَلةيةك زيَدةرِؤيي ثيَوة دياربوو دةسيت )سةرؤكي جادووطةران( واي طو
بةرزكردةوة، بةشيَوةيةك لةطةأل رِواَلةتي منايشكارانةيدا دةطوجنا بة رِديَنة سثيية دريَذة نووك 
باريكةكةيةوة، لةطةأل  قةثووتة ثةموويني و كراسة دةَلثةكةيدا كة شيَوةى جادووبازةكاني ناو 

 مرؤظ دةخاتةوة. فيلمة كارتؤنييةكان بريي
 ـ ئةمة ضي دةطةيةنيَت؟ ... ئةوةى ناوي نيية؟ واتة بيَ ناو؟

 ـ ئةوةى ناوي نيية. 
)سةرؤكي جادووطةران( ئةوةى طوت و ضةند هةنطاويَك ثاشةكشةى كردو سوورِايةوة بؤ ئةوةى 

ي نووسينطةكةى سةرتيث بةجىَ بهيََليَت. سةرتيث رِاينةطرت، يان فةرماني ثيَ نةكرد زانيار
زؤرتري ثيَ بدات، ضونكة ليَرة لةناو دةزطةكةى ئةم رِةفتاري سةير، شتيَكي ئاساييةو، 
توانيويةتي بةوثةرِى نةرمييةوة هةَلسوكةوت لةطةأل ئةستيَرةناسةكاندا بكات، ضونكة ئةوان 
سةرضاوةى سةرةكي ئةون. هةر لةطةأل خؤيدا بريي دةكردةوة، ضونكة ئةوةى ناوي نيية، رِةنطة 

ببيَتة ئةوةى ناسنامةى نيية و ئةوةى جةستةي نيية و ئةوةى ناتوانريَت دةستطري  سبةيينَ
 بكريَت و لة بةندخيانة توند بكريَت.
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بةآلم ئةمرِؤ دةتوانيَت بةسةرهاتي ئةم تاوانكارة ثشت طوآ خبات كة ناوي نيية. ضونكة 
رِ ضاوديَري كردني ثردي كؤتايي لةمة رِاثؤرتيَكي ئامادةكردنيكارةساتةكة طةورةيةو لةثيَناوي 

)ئةئيمة( لةاليةن دةزطةكةيةوة ئةطةر ئةمةريكاييةكان، يان حكوومةتى عرياق داوايان كرد، 
ثاش نيوةرِؤ تيمي ئةفسةرة ياريدةدةرةكاني خؤى كؤكردةوةو دانيشت قسةى لةطةأل كردن، 

يَر بةر لة يةكيَك لة ئةفسةرة ثلة نزمةكان زانيارييةكي طرنطي بؤ باس كرد بة دوو كاتذم
كؤبوونةوةكة وةرطريابوو، ئةو تارماييانةى كة بةسةر ثردةكةدا دةخوالنةوة، تارماييطةليَكن 
لة جةستةي مرؤظدا رِاكشاون، لةناو جةستةي مرؤظدا دةنوون و دةميَننةوة بيَ ئةوةى مرؤظ 

ى هةسيت ثيَ بكات، بؤ هةر كوآ بضيَت لةطةأل خؤي دةيانبات، دةشيَت لةسةر ئةو شيَوةية
خؤيان مبيَننةوة وةك بَليَيت هيض شتيَك رِووى نةدابيَت و لةطةأل مرؤظيشدا دةضنة ناو 
طؤرِةكةيةوة، دةستوانن لةخةو هةسنت و كةميَك خؤيان قوتار بكةن و لة دةرةوةى جةستةي 
مرؤظ خبوليَنةوة، ئةويش تةنيا لةيةك باردا: ترس. بةثيَى قسةى ئةستيَرةناسةكان ناويان: 

 ترسة.ثاشكؤطةلي 
تيمي ياريدةدةرةكان رِاثؤرتةكةيان ئامادةكرد. وردةكاري ضاوديَري و بةدواداضوون و 
شيكردنةوةو دوايني زانياري و رِاسثاردةكانيان نووسي و رِاثؤرتةكة برييت بوو لة ثيَنج الثةرِةو 

 خراية ناو زةرفيَكي ئاَلةوةو لةسةر ميَزي سةرتيث سروور دانرا.
حكوومةت، يان ئةمةريكاييةكان ئةم رِاثؤرتةى ليَ داوا بكةن، بةآلم ئةو لةوة دَلنيا نةبوو كة 

كارةكةى خؤي دةكات، دةبيَت بةردةوام بؤ هةموو رِووداويَكي كوتوثرِ ئامادة بيَت. 
ئةستيَرةناسةكان طةرِانةوة ناو كةرتي نيشتةجيَي خؤيان لةناو دةزطةكةو، ذمارةيةك 

رمي، دةزطةكةيان بةجىَ هيَشت و ثاسةوانةكانيش ئةفسةريش ثاش كؤتايي هاتين دةوامي فة
بةسةر خاَلةكاني ثاسةواني كردندا دابةش بوون. تةلةظزيؤنةكةى كوذاندةوةو ضووة ناو كابينةى 
نووستنةكةيةوةو ئايركؤندشنةكةى ثيَ كرد. ماوةى خولةكيَك ضاوى نوقاند، لةو ماوةيةدا هيض 

دشنةكة نةبيَت. زؤر شت لةناو ميَشكيدا شتيَكي نةدةبيست تةنيا دةنطي طورِةى ئايركؤن
دةخوالنةوة، نةيزاني ئةو هةستةي لة كويَوة هات كة ئةوةى لةناو ميَشكيدا دةخوليَتةوة 
ئيَستة ضووة دةرةوة تا لة بنميضي كابينة بضووكةكةدا خبوليَتةوة كة تيَيدا نووستووة، 
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ي بيَ ناو. لة بنةرِةتدا لةوانةيش تارماييةك كة )ثاشكؤ(ي ترسي خودي خؤيةتي. ثاشكؤيةك
ناوى: ئةوةية كة ناوي نيية. هةر دةخوليَتةوةو دةخوليَتةوةو لة خوالنةوةى بةردةوامداية، 
ضونكة بة رِاسيت لةوة دةترسا بةيانيانيَك لةخةو هةَلسيَت و فةرمانيَك ببينيَت لةاليةن 

ئةمةريكاييةكان سةرؤك وةزيرانةوة مؤركرابيَت و لةسةر كارةكةى الدابيَت. ترسي ئةوةى 
دةست لةثشتيواني كردني دةزطةكةى هةَلطرن و بؤ تاآلنيي اليةنة سياسييةكاني دةستةآلت 
بةجيَى بهيََلن. ترسيَكي قووَلرتو زؤر تايبةمتةندتريش هةية، ئةو كة جنؤكةو تارمايي و طيان و 

وة بةدوور ئةستيَرةناس و جادووطةراني دذ بة ضةندان نةيارو دوذمنطةل بةكارهيَنابيَت لة
نابيَت ئةو دوذمنانةيش ئيَستة شتطةلي لةدذ بةكاربهيَنن و بة هةمان شيَوةيش، رِةنطة 
ئيَستة ئةو دوذمنانة بة كارو كؤششي بةردةوامةوة ترسةكاني ئةم دروست بكةن و بيخزيَننة 

 ناو ناخييةوة.
ثاشكؤ(ي بة جووَلةيةكي ناهوشياريانة، هةردوو دةسيت دريَذ كرد تا بينةقاى طةردني )

ترسةكةى بطريَت، هةردوو ضاوي زةق كردةوة لةنيَوان خؤي و بنميضي ذوورةكةدا هيض شتيَكي 
 نةبيين.

 
(5) 

 
مةمحوود طوتي ذني سةرؤكى دةزطةكةى خؤي خؤش دةويَت و ئارةزوو دةكات لةطةَلى جووت 

 ببيَت، بةآلم هادي ئةو شتةى بة كاريَكي جيَى شةرمةزاري نةزاني.
تؤقيَنةرةكةى خؤمم بؤ باس كرديت. لةبارةى )بيَ ناو(ةوةو ضي كردووة، بؤم ـ من نهيَنيية 

طيَرِايتةوة. ئةطةر ئةو قسةية بطاتة ثؤليس رِةنطة ذيامن كؤتايي بيَت. دةمةويَت بةرانبةر بةوة 
 نهيَنييةكي رِاستةقينةم بؤ باس بكةيت.
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طيَرِا كة هادي كؤنةفرؤشي  مةمحوود ماوةيةك بيَ دةنط بوو، ضاوي بةناو ويَرانةي خانووةكةدا
ليَ نيشتةجيَيةو، هةنديَك ويَنةى كؤني ناو ميَشكي بريكةوتةوة، ثاشان نيازي بوو شتيَكي 

 دياريكراو بَليَت.
 ـ شتيَكت ثيَ دةَليَم، من لةو برِوايةدا نيم ماَلباتةكةمان بة نذاد عةرةب بن. ئيَمة نة عةرةب

 و نةيش موسوَلمان نيني.
 ـ ئةى ضني؟

برِوايةدام سيَيةمني، يان ضوارةمني باثريةم سابيئي بووبيَت و بة هؤي ثيَوةندييةكي  ـ لةو
ئةويندارييةوة موسوَلمان بووبيَت و ضووبيَتة سةر خيََلى خؤشةويستةكةى كة بووةتة خيَزاني. 
باوكم ئةم شتانةى لة يادوةرييةكاني خؤيدا دةنووسي بةر لةوةى براكامن و دايكم ثاش كؤض 

 سووتيَنن.كردني بي
 ـ ئةى ض كيَشةيةكة؟

 ـ ئةوة كيَشةيةكي طةورةية. ئيَمة عةرةبي رِةسةن نني.
ـ من لة ضاخيانةكة دةمطيَرِايةوة كة باثرية طةورةم ئةفسةريَكي عومساني بوو، ئيَستةيش نازامن 

 ئاية ئةوة رِاست بوو، يان تةنيا درؤ بوو.
 ية ئةويش درؤ نيية؟ـ ئةى ئةو بةسةرهاتةى ئيَستة بؤت طيَرِامةوة.. ئا

 ـ نا ... ئةطةر وا بزانيت ئةوة خةم دامدةطريَت.
ـ بةَلطةيةكم لةسةر رِاستيي طيَرِانةوةكةت ثي ثيَشان بدة. برِوات ثيَ دةكةم ئةطةر بةَلطةيةكم 

 ثيَ ثيَشان بدةيت.
 ـ تؤ بة تةواوةتي ضيت دةويَت؟

 ـ كاريَك بكة ضاوم بةو )بيَ ناو(ة بكةويَت.
 ردةنيية .. رِةنطة بتكوذيَت.ـ نا .. نةكة

 ـ لةناو ئةم كؤنة شتطةلةدا مبشارةوة بة دزييةوة سةيري بكةم.

 ـ نازامن كةى ديَتةوة. رِةنطة لةمرِؤ بة دواوة هةرطيز نةيةتةوة.
 ـ ئةى ضارة ضيية؟ ... تؤ خؤت لةبابةتةكة دةدزيتةوة.
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 ـ نة بة خوا ..ثيَم بَلىَ تؤ ضيت دةويَت تا من بيكةم.
 ةيةكي بطرة. كاميَرات ثيَ دةدةم و ويَنةيةكي بطرة.ـ ويَن

 ـ ئةها.. نةكةردةنيية.. دةمكوذيَت.
 ـ ئاهووو..

مةمحوود لةسةر كورسيية دارينةكة هةستا كة هادي كؤنةفرؤش لةناو حةوشةى خانووة 
رِووخاوةكةدا بؤ ميوانةكةى دانا، ضونكة مرؤظ لةناو ذوورة خنكيَنةرةكةيدا خؤي لةبةر طةرما 

رِانةدةطريا. مةمحوود بريي لةوة نةكردبووةوة وتوويَذي نيَواني و نيَوان كؤنةفرؤشةكة بطاتة  ثيَ
ئةم ئاستة. كاتيَك دويَينَ ئيَوارة لةثرسطةي ئؤتيَلي عرووبة رِيَكةوتي كرد ميزاجيَكي ديكةى 

يين هةبوو. لة دةرطةى ئؤتيَلةكة لةطةَلى رِاوةستاو دة هةزار ديناري بؤ شيو خواردن و كرِ
بوتَليَك مةى ثيَ داو، بؤ رِؤذي دواتر كاتيَكي بؤ دةستنيشان كرد بؤ ئاَلوطؤرِكردني ددان 
ثيَدانانى نهيَنيي طرنط. مةمحوود ئةوةى بةوثةرِي دَلخؤشييةوة ثيَ طوت، ماوةى ضارةطيَك، 

ي يان ثرت لة تةنيشت باوكي ئةمنارةوة لة ثرسطةكة دانيشت، ئةو كات لةناكاو ضاوتيَري باوك
ئةمنار جووآل و داواي لة نيشتةجيَي ئؤتيَلةكةى و هاورِيَي هاورِيَكةى كرد لةطةَلي خبواتةوة، 
بةآلم مةمحوود داواي ليَبوردني كرد، ضونكة بةر لة كاتذميَريَك نابيَت لةطةأل باهر سةعيديدا 

 زؤرى خواردبووةوة.
ةر ثردي )ئةئيمة( مةمحوود ئةمرِؤيش لةطةأل ئةو بشيَويية ئةمنييةو كوذراني دةيان كةس لةس

هةموو شتيَكي لةبري ضووةوة. سةرنووسةر ئةركى ذمارةى نويَي طؤظارةكةى بةسةر شاندا 
دابوو و بةياني رِؤذي دواتر لةطةأل شانديَكي سياسي ئابووريدا لةمةرِ ثرسيَك ثيَوةندي بة 

وو كة ثشيت ثيَ نةوت، يان شتيَكي لةو جؤرةوة هةبوو، سةفةري هةوليَري كردبوو. ثيَى طوتب
دةبةستيَت و زؤر برِواي ثيَ هةيةو، ئيشةكانيش بة شيَوةيةكي ئاسايي بةرِيَوة دةضن. تةواوى 

 دةستةآلتيشي هةية هةر ضييةك بكات.
بة هؤي هةنطاوى توندوتؤَلى ئةمنييةوة كة شان بة شاني كةش و هةواي سةرداني ئاييين 

رِيَطةكةى تا بارةطاي طؤظارةكة بة ثيَ برِي.  وةردةطرييَن، شةقامةكان نيوضة داخرابوون، بؤية
كةس نةطةيشتبووة بارةطاي طؤظارةكة جطة لة بةردةستة بةساَلداضووةكة نةبيَت،  
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مؤبايلةكةى ديكةى سةعيدي بيين بة ضارجي كارةباكةوة بوو. كردييةوةو بيين ضواردة جار 
 بوو. 666تةلةفؤني بؤ كرابوو نيوةى هي منرة 

يَستة ثيَوةندي ثيَوة بكات؟ ثيَي دةَليَت كة تةلةفؤنةكةى ثيَشرتي ضي دةبيَت ئةطةر ئ
وةرطرتووةو ئاطةى لة مؤركي ثيَوةندي نيَواني و نيَوان سةعيدي هةيةو ئيَستة ئامؤذطاري 
دةكات، ئةم ثياوة لةبري بكة، ضونكة يادطةى نيية. تةنيا ثياوي ضيَذة، دةتوانيت ئةطةر 

ي ديكةدا بؤ دووةم و سيَيةم جار تاقي بكةيتةوة. ئةى بتةويَت بةخيت خؤت لةطةأل كةسان
 ئافرةتي ئيبليس لةطةأل مندا بةخيت خؤت تاقي بكةوة.

لة ثيَناوي ئةوةي ثيَوةندي ثيَوة بكات و تةنيا طويَي لة دةنطي بيَت، لةطةأل خؤيدا، كيَبةركيَي 
قايل كرد كة  بوو. بةتايبةتي ئةوة ماوةى دة رِؤذ دةبيَت نةيبينيوة. ئاكام خؤي بةوة

ضاوةرِواني ثيَوةندييةكي دةكات. ئةمرِؤ حةوت جار ثيَوةندي كردووة، ئاشكراية ئةو هةوَلةى 
تا دة جار، يان ثرت دووبارة دةكاتةوة. وةآلمى ثيَوةندييةكةى دةداتةوةو خؤي بؤ ئاشكرا 

 دةكات.
ةكة ويسيت ضا، شتطةليَكي زؤري لةبةردةم خؤيدا نةبيين كة بشيَت ئةجناميان بدات. بةردةست

يان كووثيَك قاوةى لةبةردةمدا دابنيَت، بةآلم ئارةزووى نةكردو داواي ليَ كرد دةرطةكان 
داخات تا ئةو كاتةى هةردووكيان دةضنة دةرةوة. شتةكاني خؤي لةسةر ميَزةكةى سةعيدي 
هةَلطرت و سةيريَكي تةلةفؤنةكةى سةعيدي كرد لةسةر ميَزةكة. هةسيت كرد كة ئارةزوو 

ات سةركيَشييةك بكات. سةركيَشييةكي بضووك. طويَي لة دةنطي نةوال وةزير دةبيَت و دةك
 هيضي ديكة. بة كةس ناَليَت. هةرطيز كةس نازانيَت.

دا 666تةلةفؤنةكةى هةَلطرت و سةيري دوايةمني ثيَوةنديية تةلةفؤنييةكاني كردو ثةجنةى بة 
ن لة دةمارةكانيدا خةريك بوو طةرم نا. طويَي لة زةنطي تةلةفؤنةكةى ئةو سةر بوو، خويَ

دةبوو، تا دةهات ليَدان و ترثةى دَلي توندتر دةبوو. ضةند ضركةيةك زةنطةكة بةردةوام بوو، 
 ثاشان لةناكاو ثيَوةندييةكة كرايةوة:

 ـ ئالوووووو ...... ئالووو.
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ا. بةآلم دةنطي وىَ و شةثؤلة ثرِ ئاَلؤشةكاني دةنطي وآ بوو كة ئازاري طياني ئةويان دةد
نةيتواني وةآلم بداتةوة. نةيتواني طةرووى، يان هةردوو ليَوى جبووَليَنيَتةوة، يان تةنانةت 
هةردوو ضاوي برتووكيَنيَت. لة شويَين خؤيدا وشك بوو، طويَي لة وردةكاري خيَراي ئةو 

 رِووداوة كوتوثرِيية دةطرت كة ثيَشبيين نةدةكرد.
 م ئةوة كيَية تةلةفؤنةكةى تؤ لة نووسينطة بةكاردةهيَنيَت؟ـ ئالوووووو .... باهر ثيَت دةَليَ

 ـ  نازامن ... توخوا مبدةية....... ئةلو.. ئةلو ... باوكي جؤني ئةوة تؤيت؟
ثيَوةندييةكة ثضرِاو، تةلةفؤنةكة بة تةواوةتي داخرا. فرِيَى داية سةر ميَزى سةرنووسةر، وةك 

 بَليَيت كارباةكةى طرتبييَت.
لةطةَليةتي. كؤنطرةيةكي سياسي و ئابووري، بةآلم نةوال دةرهيَنةريَكي  كةواتة نةوال

سينةمايية؟ رِةنطة بؤ ئةوة رِؤيشتبيَت هةنديَك طرتةي رِياليانةى فيلمةكةى داديَي خؤي 
بطريَت كة زؤر باسي دةكات. رِةنطة فيلميَك بيَت سةبارةت بة ثيَوةندي ثارة بة سياسةت و 

خؤدةربازكردن لة رِةوشي سرووتي ئاييين لةناو بةغدا كة بة نةوتةوة، بة سةفةركردن و 
هؤيةوة ذيان ثةكي دةكةويَت. رِةنطة ضةند طرتةيةكي سةر قةرةويََلةو، ضةند طرتةيةكي زؤر 

 رِياليانةى فيلمة مةزنةكةى خباتة سةر.
ان بوو ئاورِي دايةوة ئةبو جؤني بةردةستة بةساَلداضووةكةى بيين ضاوديَري دةكات، يان ضاوةرِو

 كارةكاني تةواو بكات تا ثيَكةوة بضنة دةرةوةو لةدةرةوة دةرطةى تةالرةكة داخبةن.
ماوةي يةك كاتذميَر بيَ دةنط بوو. هةر بةثيَ طةرِايةوة. لة رِيَطة لة ضيَشتخانةيةك ناني 
خوارد، بريي لةوة كردةوة تةلةفؤن بؤ فةريد شةوايف هاورِيَي بكات و لةكاتي قسةكردندا ال بة 
ال بابةتي نةوال وةزير باس بكات، بةآلم ئةطةر ئةو بابةتة باس بكات، ئةو كات لةبةردةم 
فةريددا دةبيَتة طاَلتة ثيَ كراو. كةواتة تةلةفؤن بؤ حازم عةبوود هاورِيَى ويَنةطري دةكات. 
بةآلم ئةويش رِاستةوخؤ جنيَو باراني دةكات، ضونكة هيض ثةنديَكى وةرنةطرتووة، بؤية 

 وة ئةو خاَلةى كة دةبوو بة تةواوةتي بةجيَى هيَشتبيَت.طةرِاية
 ـ ثرسةكة ثيَوةندي بة هةرامةكةتةوة هةية. كونيَكي طؤشتيين بةردةوامي بؤ بدؤزةوة.
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ئةم رِستة ناشريينةى لةبةردةمدا دووبارة دةكاتةوة، بة مةبةسيت ئةوةى تووشي شؤكي بكات 
 خباتة رِوو. بة بيَ بةها داو ثرسة سؤزدارييةكاني لةبةردةم

طةيشتة ضاخيانةكةى عةزيز ميسري و هادي كؤنةفرؤشي لةوآ بيين، كة رِيَككةوتنةكةى 
دويَينَ ئيَوارةى نيوانياني بريخستةوة. داواي ضايةكي كردو خؤي رِادةست كرد، ئارةزووى 
دةكرد هةموو شتيَكي طيَرِانةوة خةياَلييةكةى كؤنةفرؤشة شيَتةكةى بري بضيَتةوة. لةسةرخؤ 

سةي دةكردو قسةى دةبرِي و هةموو جاريَك ئاورِي دةدايةوة. وةك جاران نةبوو كاتيَك ق
دةضووة ثيَسيت كؤنة )حيكايةختوان(ةكةوة. ئيَستة بةو شيَوةية دةدوا وةك بَليَيت نهيَنييةك 
بطيَرِيَتةوة. ثاشان كاتيَك بةسةرهاتةكةى طةيشتة قؤناغيَكي ترسناك، داواي لة مةمحوود كرد 

 ي بضيَتة ماَلةوة تا لةوىَ بة ئازادانةتر قسة بكةن.لةطةَل
ثاش ئةوةى لة طيَرِانةوةى وردةكاريية نويَيةكاني سةرطوزةشتةى خؤي لةطةأل )بيَ ناو(دا 
كؤتايي ثيَ هيَنا، مةمحوود بؤ ماوةى نيو خولةك لةذيَر كاريطةرييدا مايةوة، لةكاتيَكدا 

وطيَرِ دةكرد. بةرِاسيت سةرطوزةشتةيةكي قسةو وردةكارييةكاني لة ميَشكي خؤيدا هةَلة
تؤقيَنةرة، ئةنديَشةى ئةم ثريةميَردة شيَتة بة تةنيا ناتوانيَت دروسيت بكات. ئةم 
سةرطوزةشتة شتطةلي زؤر ئاَلؤزترى لة ميَشكي ثاني ئةم كؤنةفرؤشة لةخؤطرتووة. هادي بة 

 ثرسياريَكي رِاستةوخؤ لةو واق ورِمانةى بةئاطة هيَنايةوة:
 يَستةيش تؤ... نهيَنيية ترسناكةكةت بطيَرِةوة.ـ ئ
 

(2) 
 

نهيَنييةكي رِاستةقينةى بؤ باس كرد، هيض كةسيَك، تةنانةت حازم عةبوودي هاورِيَى زؤر 
نزيكي خؤي، لة طومانةكاني لةمةرِ رِةضةَلةكي لةميَذينةى ماَلباتةكةى خؤي ئاطةدار 

زانيَت ئةو بابةتة باس بكات، يان بة نةكردووةتةوة. هيض بؤنةيةك نةبووة بة ثيَويسيت ب
ساكاري، ئةوةند لةخؤيرِا نابينيَت باسي بكات. هةرضؤنيَك بيَت ئةوة نهيَنييةكي رِاستةقينةية 



 138 

لةناخي خؤيدا شاراوةتةوةو نازانيَت كةى دوايةمني جار لةناو ماَلباتةكةيدا لة ميسان 
ةطةرضي ئةمةى دوايي ثيَوةى ديار ورووذيَنراوة. كةواتة لةطةأل كؤنةفرؤشدا رِاستطؤ بوو، ئ

نةبوو ئةو ددان ثيَدانانة طرنطة هةَلسةنطيَنيَت. مةمحوود ثامشاوةى ئةو رِؤذة ميَشكي خؤى 
بةو قسانةى كؤنةفرؤشةكةوة سةرقالَ كرد، لة دَلي خؤيدا برِياري دا ئةو وردةكارييانة بة 

ؤمار بكات، بؤ ئةوةى لةيادي رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى لةناو ذوورةكةى خؤي لة ئؤتيَلةكة ت
نةضيَتةوة. ئةو لةو برِواداية كة سؤز طؤرِانكاري لة ميَشكدا دروست دةكات، كاتيَك 
هةَلضوونيَك لةدةست دةدةيت لةطةأل رِووداويَكدا بيَت، ئةوة بةشيَكي طرنطي ئةو رِووداوة لة 

نطن، يان لةسةر دةست دةدةيت. بؤية ثيَويستة شتةكان تؤمار بكات كة لةو برِواداية طر
 رِيكؤردةرة بضووكةكةى تؤماري دةكات مادامةكىَ ئةو هةَلضوونةى لةطةَلداية بةهيَزة.

نزيكةى هةموو شتيَك لةسةر ئةم رِيكؤردةرةى جؤري )ثاناسؤنيك( تؤمار دةكات، كة نزيكةى 
 ثيَش ساَليَك لة دوكانيَك لة بابول شةرجي كرِي. طومان و بريؤكةو تيَبينييةكاني تؤمار

دةكات، لةو برِواداية دواتر هةر سووديان دةبيَت. ليَرةدا رِيكؤردةرةكة بؤ ئةو وةك بَليَيت 
قؤناغيَكي ثيَشكةوتووي ثةرةسةندني )داروين(انةى ئةو تيَنووسانةى فيَرطةية كة رِياز سوادى 
باوكي يادوةرييةكاني خؤي تيَدا تؤمار دةكرد، كة ئةو كاتةى كؤضي دوايي كرد ذمارةيان 

يشتبووة بيست و حةوت تيَنووسى سةد الثةرِةيي فيَرطة. مةمحوود لة ضةند بؤنةيةكي طة
دةطمةندا ضةند الثةرِةيةكي بينيبوون، بةر لةوةى دايكي لةكاريَكي تاوانكارانةى طةورةدا 
بياخناتة ناو تةنوورةوةو نةوتيان بةسةردا بكات و ئاطريان تيَ بةربدات و ثاشان بيست و 

لةسةرخؤ بةهؤي ئاطري ددان ثيَدا نانة ترسناكةكانةوة بيانربذيَنيَت. باوكي  حةوت نان بكات و
هةموو شتيَكي تؤمار دةكرد. بة قةَلةم مةرةكةبة رِةشة جوانةكةى كة لة ناميلكةى فيَركردني 
خؤشنووسي جؤري رِوقعة دةضوو رِاستييةكاني وةك خؤي دةنووسييةوة. باسي ئةوةى كردووة 

ن خبوازيَت دةستثةرِي كردووة. هةروةها دةربارةى ئةو ئافرةتانةى ضةند جار بةر لةوةى ذ
خةوني بينيوة لةطةَليان جووت بيَت، هةنديَكيان ئافرةتي بةساَلداضووي دراوسيَي خؤيان بوون 
لة ناوضةكة. قسةكاني لةناو ناميلكة ديكيؤمينتارييةكانيدا هةرطيز لة رِوخساري دةرةوةو 

ةكي )جدةيدة(ى ناو شاري عيمارةدا ثيَى دةناسرا. كابرايةكي زؤر ئةو ويَنةية نةدةضوو لة طةرِ
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بةرِيَزو بةسام بوو. بةآلم رِةنطة خودي خؤي نةبيَت كة زؤري خؤش دةويَت. خوديَكة بةسةريدا 
سةثيَنرابوو كة ئاكام توانيبووي خؤي لةطةَلدا بطوجنيَنيَت لة ضوارضيَوةى ثشت بةسنت بة 

 رِؤذانة. ئةفسووني ددان ثيَدانانةكاني
براكاني كة سةيري ئةو تيَنووسانةيان كردبوو تووشي شؤك و شوورةيي هاتبوون، مةمحوود لة 
زاري ئةوانةوة قسةى لةمةرِ رِةضةَلةك و طؤرِيين ئايني و ئةو جؤرة شتانةى بيستبوون، زؤرلةو 

ت و قسانةيش دَلنيا نةبوو كة بيستبووني، بؤية لةطةأل دامركانةوةى خؤَلةميَشي هةر بيس
حةوت تيَنووس لةناو تةنوورةكةى دايكيدا كؤتايي بة بابةتةكة هيَنراو داخراو بة تةواوةتي 
ثشت طوآ خرا. بةآلم مةمحوود جاروبار هةنديَك لة قسةكاني باوكي بري دةكةويَتةوةو 
دةكؤشيَت لةطةأل ئةو رِاستيية نيوةضآلنةدا ثيَكةوةيان ببةستيَتةوة كة تا هةتاية سةركوت 

يةكيَك  ا لةو شتطةلة بطات كة هيض رِيَطةيةك نيية بة تةواوةتي ليَيان دَلنيا ببيَتةوة.كران، ت
لةو شتانةيش خودي نازناوى )سوادي(ية، كة باوكي، مامؤستاي زماني عةرةبي،  دايهيَناوة، 
ئةويش بة ثشت طويَ خستين تةواوي نازناوى خيَلَ كة باوة. تا واي ليَ هات ماَلباتةكة بةو 

دةناسيَنن كة ماَلباتي )ئال سوادي(ية. بةآلم بة مردني باوكي ئةو نازناوةيش مرد كة  شيَوةية
دايهيَنابوو، ئةوةبوو براكاني طةرِانةوة سةر نازناوة خيََلةكييةكةى خؤيان كة ثيَي دةناسران. جا 
لة رِقي ئةو دَلرِةقييةى بةرانبةر بة شاردنةوةى سةرطوزةشتةي باوكي كرا مةمحوود وازي لة 

 نازناوي سوادي نةهيَناو كردي بة ناويَك لة رِؤذنامةو طؤظارةكان ثيَي دةناسريَت.
 

(1) 
 

ثاش ئةوةى مةمحوود لةسةر ئةو كورسيية دارينة هةستاية سةر ثيَ، كة هادي كؤنةفرؤش 
لةناو حةوشةي خانووة رِووخاوةكةى بؤي دانا. سةيريَكي ئامساني كرد كة لةطةأل نزيك 

وندا رِةنطي دةطؤرِاو هةناسةيةكي دا، ثاشان بة هادي طوت برِوا بةم بوونةوةى خؤرئاوابو
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ي ثيَشكةش ةطيَرِانةوة خةياَلييةى ناكات ئةطةر بةَلطةيةكي مادي لةمةرِ بووني ئةو )بيَ ناو(
 نةكات كة باسي دةكات.

 دةسيت بؤ طريفاني بردو رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى دةرهيَناو داية هادي و ثيَى طوت، دةبيَت
وتوويَذيَك لةطةأل ئةو كةسةدا بكات. رِيكؤردةرةكة دةكاتةوةو ليَي دةثرسيَت ضي دةكات و بؤ 

 كوآ دةضيَت و لةكوىَ نيشتةجيَية.
لة هادي نزيك بووةوةو داواي ليَ كرد سةيري رِيكؤردةرةكة بكات و، بؤي رِوون كردةوة ضؤن 

نج خولةكيَك بةو شيَوةية رِاوةستا. رِيكؤردةرةكة ثيَ دةكات و ضؤن دةيكوذيَنيَتةوة. نزيك ثيَ
ضاوةرِيَى كرد هادي رِيكؤردةرةكة تاقي بكاتةوةو ثاشان طويَي لة دةنطي خؤي دةبيَت و لةوة 

 دَلنيا دةبيَت كة باش لة هةموو هةنطاوةكان طةيشتووة.
 ـ ئاطةت لة ثيلةكان بيَت .. زوو تةواو دةبن.

بة تةواوةتي نةيدةزاني بةر لة كةميَك ضي كرد. ئةوةى ثيَ طوت بةر لةوةى برِوات، لةكاتيَكدا 
رِةنطة ئةم كؤنةفرؤشة سبةيينَ ئاميَرةكة بفرؤشيَت. رِةنطة ئةمة لة ئاكامي شةكةتي ئةو 
رِؤذةيةوة بيَت، يان كاريطةري طيَرِانةوة سةيرةكةى كؤنةفرؤش و ئارةزووكردني بيستين 

ةكي رِاستةقينةى لةمةرِ بووني وردةكاري زؤرترةوة بيَت. ضي رِوودةدات ئةطةر بةَلطةي
 بوونةوةريَكي ئةفسوونطةري لةو جؤرة خباتة رِوو؟ ئاية بة رِاسيت برِواي ثيَ دةكات؟

بةرةو ئاراستةي ئؤتيَلي )عرووبة( بةرِيَ كةوت و بريي لة سةعيدي و ئيبليسة ئافرةتةكةى و 
 هاورِيَكاني خؤي و باوكي دةكردةوة كة بةر لة دة ساأل كؤضي كردووة.

كاتيَك طةيشتة ئؤتيَلةكة ذةنةراتؤريَكي بضووكي بيين لةبةردةم ئؤتيَلةكةدا لةسةر شؤستةكة 
دانراوة، باوكي ئةمنار هيَنابووي، بةشي خستنة طةرِي ثانكةو رِووناكي ئةو ضوار ذوورةى 
ئؤتيَلةكة دةكات كة ئيَستة خةَلكيان ليَية، ويَرِاي ثرسطةو ذوورة تايبةتييةكة كة باوكي 

 ري ليَ دةنويَت.ئةمنا
ضووة سةرةوة بؤ ذوورةكةى خؤي و بؤ ماوةى يةك كاتذميَري رِةبةق لةسةر نويَنةكةى رِاكشا. 
لةبةر ئةوةى زؤر بةثيَ رِؤيشتبوو هةردوو قاضي ديَشان. لةثيَش باي ثانكة بن ميضييةكة كة 

ا دةطوزةرين، خيَرا دةخواليةوة ضاوي نوقاند. ضةند ويَنةيةكي دياريكراوي باوكي بة ميَشكيد
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كة بة كراسة دريَذةكةيةوة لةهؤَلى ميوان لةماَلةى خؤيان دانيشتبوو. ضاويلكة ثزيشكييةكةى 
لةضاو بوو، ضوار مشقي دانيشتبوو ثارضة تةختةداريَكي ثاني لةسةر هةردوو رِاني دانابوو، 

 تيَنووسيَكي فيَرطةى كردبووةوة تا بة بيَ دةنطى و رِامانيَكي زؤرةوة بنووسيَت.
نةيزاني ضةندة كات تيَثةرِيوة كاتيَك لة تاريكيدا ضاوي كردةوة. دابةزي و ضووة 

ضيَشتخانةيةكي تةنيشتةوة بؤ ئةوةى شيوى ئيَوارة خبوات، كاتيَك طةرِايةوة لوقمان جةزايري  
بيين، كة لة ئؤتيَلةكة نيشتةجيَية، لةطةأل ثريةميَرديَكي نيشتةجيَي ديكةدا لة ثرسطةكة 

جطة لةباوكي ئةمنارو )ئاندرؤ(، ئةو الوة هةرزةكارةى كة لةطةأل ظريؤنيكاي دانيشتبوو، 
دايكيدا هةفتانة ئؤتيَلةكة ثاك دةكةنةوة. هةموويان سةيري تةلةظزيؤنيان دةكرد، لةكاتيَكدا 
ذةنةراتؤرة بضووكةكة لة دةرةوة طورِةى دةهات. سآلوي ىلَ كردن و ئةويش دانيشت سةيري 

ي ثيَ سةير بوو كاتيَك فةريد شةوايف هاورِيَي لة ثةردةى تةلةظزيؤن بكات، ضةند
تةلةظزيؤنةكةوة بيين جليَكي خؤَلةميشي لةطةأل بؤينباغيَكي سوور لةسةر كراسيَكي رِةشي 

 لةبةربوو. بة شيَوةيةك  ثؤشتة بوو ثيَشرت مةمحوود بةو جؤرةى نةبينيبوو.
بة كورِة هةرزةكارةكة كرد، ئةويش باوكي ئةمنار دةستة قةَلةوةكةى بةرز كردةوةو فةرماني 

 هةستا تا لة ضةنبةريَك لة شةقامةكة ضوار ثياَلة ضا بهيَنيَت..
هةموويان سةريان سورِمابوو سةيري ئةو بةرنامة هةظثةيظينةى تةلةظزيؤنةكةيان دةكرد. 
نةطبةتييةكي طةورةية، طةورةترين نةطبةتيية تا ئةمرِؤ تووشي عرياق بووبيَت، وةك باوكي 

ار دةَليَت. نزيكةى هةزار كةس دةكوذريَن، هةنديَكيان لة رِووباردا خنكان، هةنديَكيان بة ئةمن
ذيَر ثيَوة بوون بيَ ئةوةى كةس بزانيَت تاوانباري رِاستةقينة كيَية. طوتةبيَذ بة ناوي 
حكوومةتةوة بة بزةى سةر ليَوييةوة دةركةوت و رِايطةياند كة هةوَليَكي تةقينةوةى خؤكوذي 

 ةر ثردي )ئةئيمة( ثووضةأل كرايةوةو تاوانكارةكةيش هةآلت.لةس
 ـ ئةطةر تاوانكارةكة خؤي بتةقاندبايةوة، ئةوة ئةمرِؤ بة هةزاران كةس دةبوونة قورباني.

طوتةبيَذ بة ناوى حكومةتةوة ئةوةى طوت و هةموويان رِاسةوخؤ جرتيَكى دوورو دريَذيان  
ة دةرةوةدا دةنطى دايةوة. هةر هةموويان بة واق بةرطوىَ كةوت لةناو هؤَلى ئؤتيَلةكةو ل

ورِماوييةوة طويَيان بؤ شل كرد بةر لةوةى خيَرا ئاطةيان ليَ بيَت كة دةنطى هؤرنيَكى لؤرى 
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بوو بة شةقامى بازرطانى )بةتاويني(دا تيَثةرِى ئةو هؤرنةى بؤ منداَليَك بوو كة بة بةردةم تاية 
 طةورةكانيدا هةآلتبوو.

بةرنامة هةظثةيظينةكة طةرِايةوة الى ميوانةكةى ثاش ئةوةى برِطةيةك لة ثيَشكةشكارى 
ليَدوانى طوتةبيَذ بة ناوى حكوومةتةوةى ثةخش كردةوة، ئةو كات فةريد شةوايف زؤر ثؤشتة 

 دةستى بةشيكردنةوةى بؤضوونى خؤى كرد:
لةسةر  ـ وةك ثيَشرت طومت، حكوومةت لةم رِووداوة بةرثرسيارة كة بةربةستى كؤنكريتى

ثردةكة داناوةو، ثرؤسةى ثشكنينى لة ثيَش، يان ثاشةوةى ثردةكة دانةناوة تا قةرةباَلغ 
 نةبيَت.

ثيَشكةشكارى بةرنامةكة دةستى بةرزكردةوة و قسةى بة فةريد برِى تا ئاورِ لة ميوانةكةى 
و، بؤ ديكة بداتةوة كة ثياويَكى بةساَلداضووى سةر رِووت بوو، سووكة رِديَنيَكي سثي هةبو

 تاوانة بةرثرسيارة.  ىَ لةمئةوةى هةمان ثرسياري لي بكات: ك
 ئةويش وةآلمى دايةوة:

ـ بيَ طومان ئةوة شانةكاني رِيَكخراوي قاعيدةو ثامشاوةكاني رِذيَمي ثيَشوون. ئةوانة ئةطةر 
 تةنانةت بة كردةني و رِاستةوخؤ ئةم تاوانةيان نةكردبيَت ئةوة هةر ليَي بةرثرسيارن. ئةويش

بة هؤي دووبارةبوونةوةى تاواني لةو جؤرة ثيَشرت بة ناوي ئةوانةوة، تا رِادةيةك واي ليَ 
هاتووة تةنيا ناوهيَناني ئةوان دةبيَتة فاكتةر بؤ شيَواندني ئاسايش و نيطةران كردني 

 هاووآلتييان.
 ثيَشكةشكار قسةكةى ثيَ برِي تا ليَى بثرسيَت:

بووني خؤكوذيَكى لةسةر ثردةكة بآلوكردةوة لةو بابةتة ـ هةن دةَليَن ئةوةى ثرِوثاطةندةى 
 بةرثرسيارة.. دةبوو لة بةرثرسياريةتي ئةم جؤرة كارة بطةيشتباية.

ـ نا .. نا لةو برِوايةدا نيم ئةو بةرثرسيار بيَت .. كةس نازانيَت كىَ ئةو ثرِوثاطةندةيةي 
رِةنطة ئةو كةسة لةو برِوادا  بآلوكردةوة، بةآلم ئامادةطي تةواوي لة رِةوشةكةدا هةية ...

 بووبيَت كة خؤكوذيَك هةيةو لة نيازثاكي خؤيةوة ئةواني ديكةى ئاطةدار كردووةتةوة.
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ثياوة رِديَن سثييةكة وةآلمي دايةوة، ثيَشكةشكارةكةيش ئاورِي الى فةريد شةوايف دايةوة تا 
 زانياري زؤرتري لةبارةى بابةتةكةوة ليَ وةربطريَت:

و برِوايةدام هةمووان هةر يةكةو بة شيَوازيَك نا شيَوازيَكي ديكة لةم رِووداوة ـ بة خوا من لة
بةرثرسيارن، زؤرتريشي دةخةمة سةرو دةَليَم، هةموو رِووداوة ئةمنييةكان و ئةو كارةساتانةى 
ثيَياندا تيَدةثةرِين يةك سةرضاوةيان هةية، ئةويش ترسة. كةساني ساكار لةسةر ثردةكة بة 

هةموو رِؤذيَك دةمرين. ئةو  مردن كة لة مردن دةترسان.. لة ترسي خودي مردنهؤي ئةوةوة 
ناوضانةى كة قاعيدةيان داَلدة داو ثشتيوانييان ليَ كرد ئةو كارةيان كرد بة هؤي ئةوةى لةو 
ثيَكهاتةكةى ديكة دةترسان، ثيَكهاتةكةى ديكةيش خؤي بةهيَزكردو ميليشياي دروست كرد 

بثاريَزيَت. بةهؤي ترسيشةوة مردني زؤرترو زؤرتر دةبينني. ثيَويستة  ةبؤ ئةوةى خؤي لة قاعيد
حكوومةت و هيَزةكاني داطريكاري بةسةر ترسدا زاأل بن. ئةطةر بة رِاستيش دةيانةويَت ئةم 

 دةستطري بكةن،. زجنرية مردنة كؤتايي ثيَ بيَت، ثيَويستة )ترس(
 
 

(2) 
 

نةكة دانيشتبوو سةيري بةرنامةى سةرتيث سروور بةرانبةر بة ثةردةى تةلةظزيؤ
هةظثةيظينةكةى دةكردو، ئةم كراس رِةشة جل خؤَلةميَشي و بؤينباغ سوورة كة شةواف 
ثؤشيبووي، ورووذاندي، كة ثيَكهاتةيةكي سةيرة. رِةنطة يةكيَك لة كارمةندةكانى الى خؤي 

ية بؤنةيةك هةبيَت رِةوانة بكات دةستةيةك جلي لةو شيَوةيةي بؤ بكرِيَت. بةآلم طوماني لةوة
 جليَكي لةو شيَوةية بثؤشيَت، ضونكة ئةو بةدريَذايي رِؤذاني هةفتة ضوون زيندانى ليَرةية.

هةموو كةناَلة عرياقييةكان يةك يةك طةرِا بيين هةر هةموويان بة رِووداوةكةى ثردي 
شكيداية )ئةئيمة(وة سةرقاَلن، هةر هةموو يةكدي تؤمةتبار دةكةن، بةآلم ئةو شتيَك لة ميَ
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ثيَي دةَليَت هةر هةموويان بةهةَلةدا ضوونة، هةمووان بة هةَلةدا ضوونةو، تاوانكاري 
 رِاستةقينة هةآلتووةو ثيَويستة دةستطري بكريَت. رِةنطة هةر ئةم شةو دةستطري بكريَت.

ة فرِيَكى لةو ضاية هةَلقورِاند لة بةردةمي دانرابوو، طويَي لة ضةند ليَدانيَكي سووكي دةرطةك
بوو، ثاشان دوو الوى قةَلةوى تةمةن بضووك و قذ تةنك ليَى هاتنة ذوورةوة، هةر يةكةيان 

 كراسيَكي ئالَ و ثانتؤَليَكي كةتانى رِةشيان لةبةر بوو، سآلويان بؤ سةندةوةو قيت رِاوةستان.
ة سةرتيث قوميَكي ديكةى ضاى خواردةوة بةر لةوةى ئاورِيان ليَ بداتةوةو بةوثةرِي بةتةنطةو

بوون و دووثات كردنةوةوة قسة بكات، ضونكة دةشيَت ئةم شةو طورزة طةورةكةى بوةشيَنيَت. 
ئةم بانط كردنة ثيَويسيت نةدةكرد تةنيا بؤ تيَركردني ئارةزوويةكي سةرتيث سروور نةبيَت كة 

 طواية كارةكةى خؤي كؤنرتؤأل كردووة. دمةتةقيَيةكي بيَ ناوةرؤكي لةطةأل كردن:
 ن؟ـ ئةوة دةرِؤ

 ـ بةَلىَ طةورةم.
ـ هيض هةراو هوريايةك مةنيَنةوة .. بةشيَوةيةكي ئاسايي جبووَليَنةوة ... دةستطريي بكةن و 

 بة زووترين كات بطةر ِِِِيَنةوة.. دةمةويَت شيَرة ثياو بن. دةي خواتان لةطةأل بيَت.
 ـ  بةَلىَ طةورةم.

 سةندةوةو، خيَرا رِؤيشنت. هةردوو الوة قةَلةوةكة توندو بةرِيَكوثيَكي سةآلويان بؤ
سةرتيث طةرِايةوة الى ثياَلة ضايةكةى و بيين سارد بووةتةوة. دةسيت بؤ دؤسيَيةك برد لةسةر 
ميَزةكة دانرابوو و سةرلةنوآ ضاوي ثيَدا خشاندةوة. ثيَشبيين تايبةت بة تيمي ئةستيَرةناس و 

تيَدابوو. بةر لة ضارةطيَك فاَلطرةوةو جادووبازانى دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتين 
طةيشتبووة سةر ميَزةكةى. ئةوةيش ثيَويسيت بةوة دةكرد خيَرا تيميَك ئامادة بكريَت بؤ 
ئةوةى ئةو تاوانكارة ترسناكة دةستطري بكريَت كة )بيَ ناو(ة، وةك طةورةى ئةستيَرةناسةكان، 

 كة زؤر كةم قسة دةكات، ناوي ليَ ناوة.
دةبات و ضاوةرِآ دةكات تيمي رِاوةدووكةوتنةكة بطةرِيَتةوةو،  ئةم شةويش لة دةزطةكة بةسةر

بة هيواية ئةمة كؤتايي بةسةرهاتةكةو كؤتايي سةرئيَشةو نيطةران و طرذييةكة بيَت. 
هةَلويَسيت بةرانبةر بة ئةمةريكاييةكان هةروةها بةرانبةر بة اليةنة سياسييةكان زؤر باش 
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كة بة رِوانينيَكي طوماناوي و نادَلنياييةوة سةيري  دةبيَت، ئةوانةى دةستةآلتيان بةدةستة،
دةكةن. رِةنطة بؤ ثلةو ثايةيةكي بةرزتر بَلندي بكةنةوة، يان لةم سيَبةرة تةمومذاوي و 

 تاريكة كة دوو ساَلة طريؤدةى بووة دةربضيَت و بضيَتة بةر رِووناكي و ئاشكرايي.
سروور ئةو بريةى كردةوة كاتيَك بةناو  تؤ بَليَيت شيَوةى ئةو تاوانكارة ضؤن بيَت؟ سةرتيث

ذووري نووسينطة بةرينةكةيدا هةنطاوي دةهاويشت. ئةو ثياوة ضؤنة كة طوللة طياني دةبرِيَت 
و نة دةمريَت و نةيش خويَين ليَ دةضؤِريَت. ئاسيت ناشرييين و نابووتي لة رِوخساريدا تا ض 

و لة مردن و لة طوللة نةترسيَت؟ ئاية رِادةيةكة. ثاشان ضؤن دةستطري دةكريَت، ئةطةر بيَت 
تواناي لةرِادةبةدةري هةية؟ ئاية بة دةم فووي ئاطراوى لة ثياوةكاني دةكات و دةيانكاتة 
خؤَلةميَش، يان بة باَلي ناديار باأل دةطريَتةوةو لةوانة دوور دةكةويَتةوة كة رِاوةدووى 

 يت هةر نةبووبيَت؟كةوتوون؟ يان لةناكاو لةبةر ضاويان بزردةبيَت وةك بَليَ
 ئةمانة ضةندان ثرسيارن كة دةزانيَت وةآلمدانةوةيان ثاش دوو، يان سيَ كاتذميَر دةبيَت.
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 نؤيةمني ثارِ
 

 تؤماري رِيَكؤردةر
 

(0) 
 
 

مةمحوود ثةجنةرة ساليدةكةي ذوورةكةى لة دووةمني نهؤمي ئؤتيَلي )دَلشاد( دةكاتةوة، باي 
ري شةثؤلداني طةرماى سةر قريي شةقامي سةعدوون طةرم رِوومةتي دةسووتيَنيَت. سةي

دةكات لةطةأل بةرثةرضدانةوةى تيشكي زؤر طةرمي هةتاو بةسةر بؤدي و شووشةى 
كة زيانيان بؤ ضاو هةية، هةست بةوة دةكات كة تةنيا لةسةرةوة  ئؤتؤمؤبيلة خيَراكانةوة

مادا رِوودةدةن كاريَكي ئةوتؤ ضاوديَري كردنى ئةو رِووداوانةى لة خوارةوة لةذيَر بارودؤخي طةر
 دةكةن ئةمرِؤ ئارةزووى ضوونة دةرةوةو جيَهيَشتين ئؤتؤتيَلةكة نةكات.

لةم دواييةدا مةمحوود توانيبووي ئؤتيَلي عرووبة بةجآ بهيََليَت و بضيَتة ئؤتيَلي دَلشاد، 
باشرتدا  ئةويش بة ثيَداطريي و هاندانى سةعيدي، كة دةيةويَت ياريدةدةرةكةى لة رِةوشيَكي

 بطوزةريَنيَت، وةك ثيَدةضيَت، تا بؤ ئةرك و كاري طةورةترى ئامادةبكات.
ساليدة شوشةيينة ثانةكةى ثةجنةرةكةى داخست هةنديَك لة هةراو هورياي شةقام و طورِةى 
ئؤتؤمؤبيلةكان ثضرِا. كؤنرتؤَلى ئايركؤندشنةكةى لةسةر تةبَلةكة هةَلطرت و ئاسيت فيَنكي بؤ 

ثلة بةرزكردةوة. لةسةر كورسييةكي تةختةدارين دانيشت و هةردوو بيست و ضوار 
قؤَلةنيسكي لةسةر ميَزيَكي قاوةيي بازنةيي دانا. ثاشان رِيَكؤردةكةى لة زاري نزيك كردةوة، 
وةك ضؤن لةو طرتانةى ضةندان جار لة فيلمة ئةمةريكاييةكاندا بينيويةتي ثةجنةى بة دوطمةى 

سيت بة تؤماركردني تيَبينيية دةنطييةكاني خؤي كرد. ئارةزووى رِيكؤردةكةدا ناو بة وتن دة
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دةكرد وردةكارييةكاني دوو رِؤذي رِابوردووى بري بكةويَتةوة، بةتايبةتي، ديالؤطة سةيرةكةى 
 لةطةأل هادي كؤنةفرؤشدا.

كاتي خؤي هادي ثيَدةضوو ئامادة بيَت وةآلمي هةر ثرسياريَك بداتةوة. بةتةنطي ئةوةوة بوو 
وود برِوا بة طيَرِانةوةكةى بكات. ئةو ميزاجةى جاراني نةبوو كاتيَك بةسةرهاتي لةو مةمح

جؤرةى دةطيَرِايةوة، ئةو كات رِووخؤش و ضوست بوو، ئةطةرضي لةناخي خؤيدا دةيزاني ئةواني 
برِوا ثآ نةكردن  ديكة برِوايان بة قسةكاني نيية، بؤية لةكاتي طيَرِانةوةى بةسةرهاتةكةدا

دةبووة بةشيَك لةسرووتي ضيَذ. كةضي لة كاتي طيَرِانةوةى وردةكاريية نهيَنييةكاني  بةاليةوة
بةسةرهاتي )بيَ ناو(دا بؤ مةمحوود ضيَذى لة بابةتةكة وةرنةدةطرت، لةيةكيَك دةضوو ئةركيَك 

 بةرِيَوة ببات، يان ثةياميَك رِابطةيةنيَت.
مارةيةك رِووداوي كوشنت لة ناوضةي بيَ ناو هةمان شةو سةري لة هادي دا، ئةو شةوةى كة ذ

)بةتاويني( رِوويان دا، ئةوةبوو ثاش ئةوةى عةزيز ميسري ئاطةداري كردةوة واز لة طيَرِانةوةى 
سةرطوزةشتةكةى خؤي لةطةأل تةرمة ثارضة ثارضةكةدا بهيَنيَت كة بةدةسيت خؤي 

ة جيَي طومان بةثيَي دروويةتييةوة. ضونكة ئةو بةسةرهاتة ضي ديكة خؤش نيية، بةَلكو بووةت
بؤضووني عةزيز ميسري. هادي دوايةمني ثةرداخة مةيي دةخواردةوة كاتيَك بيَ ناو لة 
دةرطةى ذوورةكةيةوة دةركةوت. هادي كاتيَك بيين ضةند بستيَك لة دوورايي ئةوةوة 

ركارة. رِاوةستاوة، لةو برِوايةدا بوو كة لةبةردةم شتيَكدا رِاوةستاوة مؤتةكةيةكي خراث و بيَزا
مادامةكىَ ئةو مؤتةكةية لةبةردةميدا بةرجةستة بوو، ئةوة نيازي باش نابيَت. ئةوة بؤ ئةوة 

 هاتووة تا بيكوذيَت.
يةكةمني رِستة كة زاري بيَ ناو طؤي كرد هاوشيَوةى طومانةكاني هادي كؤنةفرؤش بوو. ئةوة 

 ئةم شةو بؤ ئةوة هاتووة سةري ليَ بدات تا بيكوذيَت.
هؤي كوذراني حةسيب حمةمةد جةعفةر ثاسةواني ئؤتيَلةكة. ئةطةر تؤ بة بةردةم  ـ تؤ بوويتة

دةروازةى ئؤتيَلةكةدا تيَنةثةرِيبايت ئةوة ثاسةوانةكة تا دةروازةى ئةستوونة ئاسنينةكان 
نةدةهاتة ثيَشةوة. رِةنطة لة نزيك كابينة دارينةكةدا مبايةتةوة كة تا رِادةيةك لة دةروازةى 

و لة دوورةوة تةقةى لة شوفيَري خؤكوذي ئؤتؤمؤبيلى زبَلةكة دةكرد. رِةنطة دةرةوة دوورة
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و هةنديَك دةست و ثيَى يةدايان بؤ دوورى فرِيَ ب، ايةكردتةقينةوةكة دواتر برينداري ب
 . ن، بةآلم ئاشكراية نةدةمردبارِووشاب

ةي. رِةنطة، سةرلةبةياني رِؤذي دواتر دةطةرِايةوة الى ذنةكةى و زةهراي كيذة بضووكةك
كاتيَكيش كة لةطةأل ذنة الوو كيذةكةيدا قاوةَليت دةكرد بريي لةوة بكردايةتةوة واز لة ئةو 

 طوَلةبةرِؤذة بفرؤشيَت. 11كارة ترسناكة بهيَنيَت و بضيَت لةسةر شؤستةى كةرتي 
)بيَ ناو( ئةوةى طوت و سووربووني خؤي لةسةر جيَبةجيَكردني ئةو ئةركةى كة ئةم شةو لة 

ناويدا هاتووة، خستة رِوو. هادي مشت و مرِي لةطةأل كردو بويَري خؤي نواند تا بةرطري ثيَ
لةخؤي بكات، ضونكة، ئةو لة رِوويةك لة رِووةكانةوة، دةبيَتة باوكي. ضونكة ئةو بوو هيَناية 

 ئةم دنياوة. ئةدي وا نيية؟
ت و ثياوي مةزني ميَذوويان ـ هادي تؤ تةنيا رِيَرِةويَكيت. ضةندان باوك و دايكي طةوج بليمة

هيَناية دنياوة. ئةوة ضاكةى ئةوان نيية، بةَلكو ضاكةى رِةوش و بارو دؤخ و شتطةليَكي 
ديكةى دةرةوةى دةستةآلتي ئةوانة. تؤ تةنيا ئاميَريَكيت، يان دةستكيَشيَكي ثزيشكيي 

اني سةر تةنكيت ضارةنووس لة دةستة شاراوةكةى خؤي كرد تا بة هؤيةوة ياري بة بةردةك
 تةختةى شةترةجني ذيان بكات و بياجنووَليَنيَتةوة.

ئاي لةو قسة رِةوانة. هةموو ئةو كارة ناشرييانةى هادي كردووني، ثياويَكي تيَطةيشتوو 
نايانكات، هةر هةموو ئةوانة بوون بة رِيَرِةويَك، بة تةنيا شةقاميَكي قريتاوكراو ئؤتؤمؤبيلة 

 ثةرِى.خيَراكةى ضارةنووس بةسةريدا تيَ
مشتومرِى نيَوانيان ضةند خولةكيَك بةردةوام بوو، ئةم دواخستنةيش بةخؤي ئةوة دةردةخات 
كة )بيَ ناو( تةواو لةوة دَلنيا نةبوو ضي دةكات. ئةطةر برِياري كوشتين هادي بداباية، ئةوة 

ار هةر لة بنةرِةتةوة قسةى لةطةأل نةدةكرد. يةكسةر دةضووة سةرى، وةك ضؤن لةطةأل هةر ضو
دةرؤزةكةرةكاندا كردي، بةو دةستة بةتواناو بةهيَزةي دةخينكاند، تا طياني دةسةند، ثاشان بيَ 
طيان فرِيَي دةداية سةر جيَطة ثيسةكةى. ليَرة بةجيَي دةهيَشت و دةضووة دةرةوة، دواتر 
 رِةنطة ثاش مانطيَك خةَلكةكة ثيَيان بزانيباية، ضونكة لةوةتاى ناهم عةبدةكي مردووة كةس

 سةر لةهادي نادات. كةسيش زؤرى خؤش ناويَت و هةواَلي ناثرسيَت.
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)بيَ ناو( سةيري ئايةتول كورسييةكةى كرد، كة بةقةد ئةو ديوارة دوورةى ذوورةكةوة 
هةَلواسراو بوو. ثيَويسيت بةوةبوو شتيَك بكات، لةثيَناوي ئةوةى رِآ بة ميَشكي بدات 

ةر سةيري ئايةتةكةو ليَوارة كارتؤنييةكةى دةكرد كاربكات و برِياري خؤي يةكال بكاتةوة. ه
كة شؤرِ بووبووةوة. ضةند هةنطاويَك بةرةو الى ضووة ثيَشةوة، ثاشان ليَوارةكةى رِاكيَشا 
طؤشةكاني ديكةى هةَلكةنران كة بة هةويري وشك ثيَوةى لكيَنرابوون، بةئاساني لةقةد 

ني ئةم دةستةى دةكرد تا بكةويَتة خوارةوةو ديوارةكة هةَلكةنرا، وةك بَليَيت لةميَذة ضاوةرِوا
قةد ديوارةكة بةجىَ بهيََليَت. هادي نازانيَت ناهم عةبدةكي كةي ئةم ئايةتةى بة قةد 
ديوارةكةوة هةَلواسيوة، بةآلم لةو كاتةوة لةم ذوورة نيشتةجآ بوونة ئةو ئايةتة هةبووة. )بيَ 

ك، بة بةرزايي نزيكةى نيو مةترو ثاني سي ناو( ئايةتةكةى فرِآ داية ئةو الوةو كونيَكي تاري
لة قةد ديوارةكة دةركةوت. كونيَكي رِةش، كة هادي بةياني دواتر دةزانيَت ئةو  سةنتيمةتر

 كونة ضيية.
كات زؤر لةسةرخؤو سست دةرِؤيشت )بيَ ناو( ئةوةندةى ديكة ئةو كاتةى قورسرت كردبوو، 

ةبةخشي كة ئةم شةو دةستكردةكةى لةو بةآلم رِيَرِةويَك بوو سرووشي ئةوةى بة هادي د
ئةركةى خؤي دَلنيا نيية. )بيَ ناو( ئاورِي ليَ دايةوةو دداني بةوةدا نا كة شَلةذاوة. ضونكة 
طياني حةسيب حمةمةد جةعفةر داواي تؤَلةسةندنةوة دةكات و، ثيَويستة ئةو كةسة بكوذيَت 

 كة بووةتة هؤي ئةوةى حةسيب مبريَت.
 ة بووة هؤي ئةوةى حةسيب مبريَت.ـ خؤكوذة سوودانييةك

 هادي بة برِوابةخؤبوونةوة ئةوةى طوت و دةكؤشا رِةوشةكة لة بةرذةوةندي خؤي بقؤزيَتةوة.
 ـ بةَلىَ ... بةآلم مرد. ضؤن كةسيَكي مردوو بكوذم.

 ـ كةواتة كارطيَرِي ئؤتيَلةكة ... ئةو كؤمثانياي لة ئؤتيَلةكة نيشتةجآ بوو.
ثيَويستة بكوذي رِاستةقينةى حةسيب حمةمةد جةعفةر بدؤزمةوة تا طياني ـ بةَلىَ .. رِةنطة. 

 ئاسوودة بيَت و ئيدي لة هاوارو ناَلة بكةويَت.
 )بيَ ناو( ئةوةى طوت ، ثاشان سندووقيَكي تةختةداريين داطرت و لةسةري دانيشت.
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(5) 

 
توونة هةفتانةكةى مةمحوود دوايةمني ذمارةى طؤظاري رِاسيت طرتة دةستةوةو برِطةيةك لة س

 عةلي باهر سةعيدي خويَندةوة:
ياساطةليَك هةن مرؤظ نايانزانيَت، بة دريَذايي كات كاريان ثيَ ناكريَت، وةك ضؤن ياسا 
فيزيكييةكان كة بة طويَرةيان با دةجووَليَتةوةو باران دةباريَت و تاويَرةكان لة ضياكان 

ةلي ديكةدا، كة بة هؤي دووبارةبوونةوةيان دةجووَليَنةوةو بةردةبنة خوارةوة. لةطةأل ياساط
مرؤظ ضاوديَرييان دةكات و رِيَكيان دةخات و ثيَناسةيةكي رِوونيان بؤ دةدؤزيَتةوة. 
ياساطةليَكيش هةن تةنيا لة رِةوشي تايبةتدا كاردةكةن و كاتيَك شتيَك بة ثيَي ئةم ياساطةلة 

ة رِيَى تيَ ناضيَت، يان ئةفسانةية، يان رِوودةدات مرؤظ سةري سورِدةميَنيَت و دةَليَت ئةو شت
بطاتة ئةوثةرِى قسة دةَليَت ثةرجووة. ناَليَت ئةو ياساية نازانيَت كة دةيبزويَنيَت. مرؤظ 

 كابرايةكي لووت بةرزى طةورةية، هةرطيز ددان بة نةزانيين خؤيدا نانيَت.
لؤذيكيانة، بريؤكةى )بيَ مةمحوود طرميانةى ئةوةى كرد كة رِةنطة ئةم برِطةية، بة شيَوةيةكي 

ناو( كورت بكاتةوة لةمةرِ ئةو فاكتةرانةي بووني ئةويان لة ذياندا هيَناوةتة ئاراوة. بةآلم 
كؤنةفرؤش ثيَداطريي لةسةر شيَوةيةكي خةياَليانةتر دةكات، ضونكة )بيَ ناو( لة ثامشاوةى 

كراوةو ناوي جةستةي قوربانيان دروست كراوة، طياني قوربانييةكي ديكةي بةبةردا 
قوربانييةكي ديكةى وةرطرتووة. كةواتة كورتةى قوربانيطةليَكة داواي تؤَلةسةندنةوةى 
 كوشتنيان دةكةن تا ئاسوودة بن. بؤ ئةوة دروست كراوة تؤَلة بكاتةوةو تؤَلةيان بؤ بسيَنيَتةوة.

ؤر )بيَ ناو( باسي ئةو شةوةى كرد كة بةرةو رِووي دةرؤزةكةرة سةرخؤشةكان بووةوةو ز
تيَكؤشا خؤي ليَيان دةرباز بكات، بةآلم شةرِةنطيَزبوون، بةرةو رِووي هاتن تا بيكوذن. دةم و 
ضاوي ناشرييين فاكتةريَك بوو بؤ ئةوةى دةستدريَذي بكةنة سةر. هيض شتيَكيان لةبارةيةوة 

ي نةدةزاني، بةآلم ئةوة وزةى نووستووي رِق ليَ بوونةوةية كة لةناكاو بةرانبةر بة كةسيَك
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نةطوجناو بيَدار دبيَتةوة. نيو كاتذميَر دةستةويةخةى يةكدي بوونةوةو دةيانويست بةر 
مشتةكؤَلةي بدةن، يان دةست لة بينةقاقاي بنيَن. بةآلم يةكيَكيان ضووة ناو تاريكاييةكةوةو 
ضنطي لة بينةقاى هاوةَلةكةى خؤي ناو بةوثةرِى هيَزو تواناوة خنكاندي، ثاشان ئاطةى ليَ بوو 

ة دةرؤزةكةريَكي ديكة هةمان ئةو كارةى كرد. ليَرةدا هةردوو دةرؤزةكةرة مردووةكة بوون ك
بة دوو قورباني كاريَكي طةوجانةو هةردوو دةرؤزةكةرة رِزطاربووةكان بوون بة تاوانكار، بؤية 
ئةويش هةردووكي خندكاندن لة تؤَلةى ئةو دوو دةرؤزةكةرة مردووةكةدا، ضونكة دةيانويست 

ان شيَوة ئةم بكوذن، جا لةبةر ئةوةى هةر ضواريان هةرضؤنيَك بوواية نةياندةتواني ئةم بة هةم
برييان لةوة  بكوذن، ئةوانة، ئةمةيش مةبةسيت قووَلى ئةو رِووداوةى ئةو شةوة سةيرة بوو،

كردبووةوة خؤيان بكوذن، بةآلم هيَشتة هيض هؤكاريَكي طوجناويان نةدؤزيبووةوة تا بيَ ناو 
 و بةناو كووضة تاريكةكةدا دةرِؤيشت و جلة كؤنةكاني )دانيال(ي لةبةر كردبوو.دةركةوت 

دانيال، يان )بيَ ناو( تةنيا هؤكاريَكي مردنةكةيان بوو كة لةطةأل هةر مةستبوونيَكى قووَلدا 
 هةست بة شريينيي دةكةن وةك ئةوةى ئةو شةوة هةستيان ثيَ دةكرد.

ست، ئةمةيش ئةو رِةوشة سةيرةيان شي دةكاتةوة كة ئةوان مردن ضونكة خؤيان ئةوةيان دةوي
دراوسيَ و خةَلكةكة بةياني رِؤذي دواتر بينييان لةسةر زةوييةكة ضوارمةشقي دانيشتبوون و 

 ضنطيان لة بينةقاي يةكدي نابوو و يةكدييان خنكاندبوو.
كاني هادي مةمحوود ئةم قسانةي بة رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى تؤماركرد، ئةو دةيزاني كة قسة

دةستكاري دةكات كة بة زماني )بيَ ناو(ةوة كردبوونى و، هةروةها شيكاري خؤيشيان دةخاتة 
 سةر.

ـ شتيَكي دذوارة هيض كةسيَك برِوا بةم قسة ثووضانة بكات، بةآلم، هةموو ئةو تاوانطةلةى 
 دةكريَن قسةى ثووضي رِيَك خراوي لةم جؤرةيان لة ثشتةوةية.

شان دةسيت بة سةرلةنوآ طيَرِانةوةى وردةكاريية سةيرةكان كردةوة، مةمحوود ئةوةى طوت ثا
ضونكة )بيَ ناو( ثالني بؤ شتيَكي تةواو جياوازتر دادةنا، لةبري ئةوةى لةطةأل كةسانيَكدا 
خؤي لة تيَكطريانيَك هةَلقورتيَنيَت، كة لة بنةرِةتدا دوذمين ئةو نني. ئةو طوماني لةوة نيية 

ار بكات، ضةندةيش ئةواني ديكة بكؤشن بؤ ئةوةى بيكوذن. بةآلم ئةو كة دةتوانيَت خؤي قوت
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عةبداَلى خؤمنايش كردن و ناوداريةتي و هيَز ثيَشاندان نيية. مةبةسيت ئةوةيش نيية خةَلكي 
برتسيَنيَت. ئةركيَكي ثريؤزي ثيَ سثيَرراوةو، ثيَويستة ئةو ئةركة بة كةمرتين كؤسث و تةطةرة 

رِووداوى ضوار دةرؤزةكةرةكةو، رِووداوي بة رِيَكةوت تامثؤن كردني تةواو بكات. بؤية ثاش 
لةطةأل ئؤتؤمؤبيليَكي ثؤليسدا لة شةقامدا لة تةنيشت ثةيكةري ئازادييةوة، برِياري دا ضي 
ديكة بة ئاشكرا نةجووَليَتةوةو، تا بؤي بكريَت خؤي لة تيَكةَلبووني خةَلكي دوورةثةريَز 

 بطريَت.
ى كؤنةفرؤشدا، لةسةر سندووقيَكى تةختةداريين هةَلةوطيَرِاو دانيشتووة، ئةوةتة، لةماَلةكة

دةبينيَت و دةبيسيَت ضؤن لة طةرِةكةكةو لة ناوضةكاني ديكةى بةغدا ناوي دةركردووة، بةوةى 
 كة تاوانكاريَكي ترسناكة، لةكاتيَكدا كة ئةو هةرطيز وا نيية.

ي كوشت، ئةو ئةفسةرةيشى لة ماَلى لة تؤَلةى )دانيال تيدارؤس(دا باوكي )زةيدوون(
سؤزانييةكاندا بؤ ئةوة كوشت ضونكة بووبووة هؤي كوذراني قوربانييةك كة هادي ضةند 
ثةجنةيةكي ليَ بردبوو بة جةستةي )بيَ ناو(ةوةى درواندبوو. تا ئاكام لةو كارةيشيدا بةردةوام 

 دةبيَت.
 ـ ئةى ئاكام كةية؟ دةشيَت لةكوآ رِابوةستيَت؟ 

 د ثرسياري كردو هادي كؤنةفرؤش كةميَك بيَ دةنط بوو ثاشان وةآلمي دايةوة:مةمحوو
 ـ هةموويان دةكوذيَت. هةموو ئةو تاوانكارانةى تاوانيان بةرانبةر كردووة.

 ـ ئةى ثاش ئةوة ضي رِوودةدات؟
 ـ بةر دةبيَتةوةو دةطةرِيَتةوة دؤخي ثيَشووي. دةثووكيَتةوةو دةمريَت.

ة ليستةكةى )بيَ ناو(دا هةبوو. كاتةكةيشي زؤري بة بةرةوة نةماوةو هادي بة خؤيشي ناوي ل
دةبيَت بة زووترين كات ئةركةكةى تةواو بكات. بؤ منوونة ئيَستة هةَلدةستيَت و هادي لةسةر 
جيَطةكةى دةخنكيَنيَت و واي ليَدةكات هةموو ئةو مةيةي خواردوويةتيةوة بةسةر 

اى تةواوى نةبوو ئةو كارة بكات. هادي بة هةستة سةرينةكةدا برِيَذيَتةوة. بةآلم توان
 رِيَوييانةكةى ئةو هةلةى قؤستةوةو طوتي:
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ـ با من دوايةمني كةس مب .. من هةر لة بنةرِةتدا ذياني خؤم ناويَت .. ذيامن ضيية؟ من ضيم 
و ذيامن ضيية... من هيضم .. مبرم و بذيم .. من هيضم .. مبكوذة، بةآلم با دوايةمني كةس مب 

 ..دوايةمني كةس من بكوذة.
)بيَ ناو( بيَ دةنط بوو بة دوو كاسةى ضاوي تاريكةوة سةيري هادي كرد، ئةو بيَ دةنطييةى 

 بؤ دَلنيايي كردنةوةى كؤنةفرؤش بةس بوو كة ئةم شةو نامريَت.
 

(2) 
 

رِؤذى دواتر ثاش سةردانةكةى )بيَ ناو( هادي مةمحوودي بيين. ثيَى رِاطةياند كة 
ةكةى داوةتة )بيَ ناو(. يةكسةر مةمحوود ئةو دميةنةى كؤنةفرؤشي بة ميَشكدا رِيكؤردةر

تيَثةرِي كة رِيكؤردةرةكة لةبازارِي لةنطة لة بابول شةرجي دةفرؤشيَت. بةآلم، ثاش تيَثةرِبووني 
دة رِؤذ، هادي طومانةكاني مةمحوودي رِةواندةوةو رِيكؤردةرةكةى بؤ طيَرِايةوة. كةواتة نة دز 

 ةيش درؤزن. مةمحوود رِيكؤردةرةكةى ثيَ كرد بيين ميمؤرييةكةى تةواو ثرِة.بوو، ن
هادي وةك رِاهاتبوو لةبةردةم ذوورةكةى لةناو حةوشة دانيشتبوو. جيَطةكةي بردبووة دةرةوة، 
لةسةري رِاكشابوو، سةيري ئةو ضةند ئةستيَرة تاك و تةرايانةى دةكرد بة ئامساني ئةو شةوةوة 

لةو كاتةدا، نزيكةى نيوةشةو بوو، ئةو كاتةى مةمحوود لةذيَر هارِةى ثةنكة  جريوةيان دةهات.
بنميضييةكةى ذوورة كولةمةرطييةكةى لة ئؤتيَلي عرووبة دةيويست بنويَت، دةست بة تةقة 

 كرا.
شتيَكي نائاسايي، يان سةير نيية، بةآلم تةقةكردنةكة نزيك بوو. هادي كؤنةفرؤش هةسيت بة 

طوللةيةك لة  نطة لةو كاتةى لةسةر جيَطةكةى لةناو حةوشة رِاكشاوة،نيطةراني كرد، رِة
 ئامسانةوة بةر ببيَتةوةو بيكوذيَت.

رِووداوةكة هةَلةيةكي زؤر خراث بوو لةاليةن تيمي تايبةتي سةر بة دةزطةى بةدواداضوون و 
ي ئاَلى شويَن كةوتن و بة فةرماندةيي ئةو دوو ئةفسةرة بضووكة كرا، كة هةر يةكةو كراسيَك
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لةبةر بوو. سةرتيث سروور بؤي دووثات كردنةوة هةراو هوريا نةنيَنةوة، بةآلم، لةطةأل يةكيَك 
لة جادووبازاني تايبةت بة دةزطةكة توانيبوويان شويَين تاوانكارة ترسناكةكة دةستنيشان 

وويان. بكةن و وردة وردة تةنطيان ثيَ هةَلضنيبوو تا لة يةكيَك لة كووضة تاريكةكاندا بينيب
نةيانتوانيبوو دةستطريي بكةن، ئةوةيشيان لةبريضووبوو كة بة طوللة نامريَت، بؤية بة تفةنط 
و دةمانضةكانيان تةقةيان ليَ كردو هةر بة دوايدا رِايان دةكرد، ئةويش بة قةد ديوارةكاندا 

طة لةبةردةم هةَلدةزناو بةسةر سةربانةكاندا بازي دةدا. ثاشان يةكيَك لة ئةفسةرةكان تواني رِيَ
تاوانكارة ترسناكةكة بتةنيَتةوةو دةست لة جلةكاني طريبكات و بيطريت. بؤ ضةند خولةكيَك 
كرديانة شةرِة بؤكس، ئةفسةرةكة ثشيت بةوة بةستبوو هاوةَلةكاني زوو فرياي بكةون و 

و بةشداري لةطةأل بكةن و ئةم تاوانكارة قؤأل بةست بكةن. بةآلم )بيَ ناو( سةركةوت. هةردو
دةسيت لة بينةقاقاى ئةفسةرةكة نا، خةريك بوو هةردوو ضاوي ئةفسةرةكة لة كاسةي 
ضاوييةوة بيَنة دةرةوة. ثاشان كاتيَك )بيَ ناو( بيين تيمي رِاوةدوونانةكة نزيك دةبنةوة سةري 
ئةفسةرةكةى بة ديوارةكةدا كيَشاو دةسيت ليَ بةردا، ئةويش لةتري بردو ثاشان ضوون مردوو 

 وة سةر زةوى و )بيَ ناو(يش تيَي تةقاندو لة ضاوي رِاوةدوونةرةكان بزربوو.  بةر بووة
ثاش نيو كاتذميَر ناوضةكة تةواو هيَور بووةوة، دةنطي طوللةو هةر دةنطيَكي ديكة 
نةدةبيسرتا. ئةو كات هادي لة ذوورة طةرم و ثرِ لة بؤني شيَكةى هاتة دةرةوة تا سةرلةنوآ 

ت. بةآلم كابرايةكي بيين لةسةر جيطةكةى دانيشتووة. )بيَ ناو(ي لةسةر جيَطةكةى رِابكشيَ
 برادةري بوو.

هادي الى وابوو )بيَ ناو( ئةركةكةى خؤي تةواو كردووةو هيض كةس نةماوة كؤنةفرؤش نةبيَت 
تا تؤَلةى ليَ بكاتةوة. بةآلم )بيَ ناو( دةستثيَشخةري كردو ثيَى طوت كة ناوضةكة بة ثؤليس 

كي هةواَلطري تايبةت طةمارؤ دراوة. كةميَك الى دةميَنيَتةوة تا لةوة دَلنيا و ثياواني تيميَ
 دةبيَت كة رِؤيشتوون. 

طوتى رِؤذانة شيت نويَي بؤ دةردةكةويَت. بؤ منوونة بؤي دةركةوتووة كة ئةو طؤشيت مردووةى 
اوةندةكةى جةستةي ليَ ثيَكهاتووة لةخؤرِا دادةكةويَت ئةطةر لة كاتي دياريكراودا تؤَلةى خ



 155 

نةكاتةوة. هةروةها تؤَلةسةندنةوةى خاوةندي ثارضةيةك لة ثارضةكاني جةستةي دةبيَتة 
 جةستةي. وةك بَليَيت جةستةي ثيَويسيت ثيَ نةبيَت. داكةوتين ئةو بةشةي

هادي دَلنيابوو تا رِادةيةك لة تةنيشت )بيَ ناو(ةوة لةسةر جيَطةكة دانيشت و بؤنى طةنيوي 
كةوت. ثيَيشي طوت ئامادةية ضي هاريكارييةكي بويَت ثيَشكةشي  جةستةي بةر لووتي

بكات. ثيَى طوت ثيَويسيت بة قةرةبووى ثارضة داكةوتووةكاني جةستةي هةية. ثيَويسيت بة 
طؤشيت نويَي قورباني نوىَ هةية. هادي ثيَى طوت لة سبةينيَوة دةكؤشيَت يارمةتي ثيَشكةش 

ي ثيَضةوانةى لة دَلي خؤيدا شاردبووةوة. باشرت واية بكات، بةآلم لة رِاستيدا هادي شتيَك
جةستةى )بيَ ناو( خيَراتر شيتةأل شيتةأل ببيَتةوة تا لة خؤي و لة ترس و تؤقيين رِزطاري 

 دةبيَت.
 )بيَ ناو( ئاورِي ليَ دايةوةو ثيَى طوت:

ة من بآلوي ـ ئةمة هةموو شتيَك نيية .. لةوة خراثرت ئةو ناوزرِاندنة خراثةية نةياران دذ ب
دةكةنةوة. ئةوانة بة تاوانكارم تؤمةتبار دةكةن و، لةوة ناطةن كة من تةنيا دادثةروةريم لةم 

 وآلتة.
لةو كاتةدا هادي رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى مةمحوودي بريكةوتةوة. هةستاو ثيَشنيازي كرد )بيَ 

اريكةكةيةوةو ضرا ناو( لةطةَلي خبواتةوة، بةآلم رِةتي كردةوة. هادي ضووة ناو ذوورة ت
نةوتييةكةى تيَدا داطريساند، ثاشان شتةكاني خواردنةوةى تايبةت بة خؤي دةرهيَناو ثيَكيَكي 

 بؤ خؤي تيَ كرد، ثاشان سةيري )بيَ ناو(ى كردو ثيَى طوت:
 ـ ثيَويستة ديداريَكي رِؤذنامةواني بكةيت و ثرسةكةى خؤت رِوون بكةيتةوة.

دةَليَم نامةويَت سةرجني كةس بة الي خؤمدا رِابكيَشم، كةضي ـ ديداريَكي رِؤذنامةواني؟ من 
 تؤ دةَليَيت ديداريَكي رِؤذنامةواني.

ـ سوودي نيية سةرجني خةَلكت رِاكيَشاوةو كار لة كار ترازاوة. دةبيَت بةرطري لةخؤت 
بكةيت. تا دؤستان بؤ خؤت ثةيدا بكةيت لةو ئةركةتدا يارمةتيت بدةن. ئيَستة تؤ دوذمين 

 وويت.هةم
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ـ لةطةأل كيَ ديداري رِؤذنامةواني بكةم. بؤ منوونة بةثيَى خؤم بضمة تةلةظزيؤن. ئةم قسة قؤرِة 
 ضيية؟

 ـ من ديدارة رِؤذنامةوانييةكة دةكةم.
هادي ئةوةى طوت و رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى دةرهيَنا. ويسيت ثيَى بكات، بةآلم هةموو 

يكؤردةرةكة ثيَ بكات. ثاشان )بيَ ناو( قسةكاني مةمحوودي بريضووةوة. نةيتواني رِ
رِيكؤردةرةكةى ليَ وةرطرت و هةَليطيَرِايةوة. هةر بة دةستيةوة مايةوة كاتيَك لةسةر 
جيَطةكةى كؤنةفرؤش دانيشتبوو، كة دةيويست ضيَذ لة ثيَكة مةية طةرمة بيَ بةفرو بيَ 

سةرلةنوآ طويَيان لة دةنطي  مةزةكة وةربطريَت. تةنيا خؤي ثيَ سةرقاأل دةكرد، تا ئةو كاتةى
 تةقة بوو، ئةو كات )بيَ ناو( هةستاية سةرثيَ. ئاورِى هادي دايةوةو ثيَى طوت:

 ـ من ديدارةكة لةطةأل خؤم دةكةم.. بةآلم ئاية ئةمة سوودي دةبيَت؟
 ـ سوودي دةبيَت..

 هادي ئةوةى طوت و برادةرة سةيرةكةى بيين هةنطاوى ناو دوور كةوتةوةو سووك بةسةر
بةردةكاندا بةرةو ماَلى دايكي )دانيال(ى تةنيشتيان بازي داو ثةرِييةوة، خؤي بزركرد، 
لةكاتيَكدا تا دةهات دةنطي تةقة نزيكرت دةبووةوة لةطةأل ترثةي ثيَ و ضرثة ضرثي ثياوطةليَك 

 بة كووضةكةدا رِاياندةكرد.
 
 

(1) 
 

عرياق و ئةمةريكاييةكان لة  بةيانيي رِؤذي دواتر ناوضةكة لةاليةن ثاسةواني نيشتمانيي
ميليتةري ثؤليسةوة طةمارؤ درا. تةنانةت مةمحوود نةيتواني ناوضةكة بةجىَ بهيََليَت و، 
لةاليةن سةربازيَكي ئةفرؤئةمريكييةوة بةتوندي سةرزةنشت كرا كة ضةكةكةى بة رِوويدا 

ترساو طةرِايةوة  بةرزكردةوة كاتيَك ويسيت ثرت بضيَتة ثيَشةوة كة رِؤذنامةنووسة. مةمحوود



 157 

ئؤتيَلةكةو، باوكي ئةمناري بيين لةطةأل ذمارةيةك كةسدا لة هؤَلي ئؤتيَلةكة دانيشتوون و 
ياسي رِووداوةكةى شةوى رِابوردوو دةكةن. رِاوةدووكةوتنيَكي طةرمي تاوانكارة سةيرةكة بوو. 

قوفَليَك شكيَنران و  هةَلكوتراية سةر ضةند ماَليَك و ضةند دةرطةيةك بةر ثيَ لةقة دران و ضةند
لة تاريكايي و لةبةر رِووناكي برؤجكرتةكاندا ذمارةيةك طومان ليَكراو دةستطري كران. بةآلم 
تاوانكارةكةيان لة دةست هةآلت و، ناوضةكة خيَرا طةمارؤ درا. ضونكة تاوانكارةكة هيَشتة 

 لةويَيةو لة سنووري بةتاويني دةرنةضووة.
ةر كردو ويَنةيةكي لةمةرِ رِةوشةكةى دةوروبةري بؤ باس كردو مةمحوود تةلةفؤني بؤ سةرنووس

داواي ليَبوردني كرد كة ئةمرِؤ ناتوانيَت ئامادةى تةالري طؤظارةكة ببيَت، بةآلم سةعيدي 
داواي ليَ كرد بضيَتة دةرةوة بؤ ئةوةى ضاوديَري بكات و بزانيَت ضي رِوودةدات و رِاوبؤضووني 

زؤرتر لة سةربازةكاني سوثاي عرياق نزيك ببيَتةوة تا بزانيَت خةَلكي وةربطريَت و بكؤشيَت 
 مةبةست لةو هةَلمةتة ضيية.

مةمحوود لةم قسة وةرِس بوو، بةآلم هةرضؤنيَك بوو لة ئؤتيَلةكة ضووة دةرةوة.  ئةو 
زانيارييانةى دةسيت كةوتن سووديَكي ئةوتؤيان نةبوو. لةكاتي طةرِان بة دواي طةورة 

شةو هاتبووة ناوضةكةوة، ئةفسةريَكي هةواَلطري، بةهؤي ئةوةى سةري  تريؤريستيَكدا كة
 بةسةخيت بريندار بووبوو، بؤ نةخؤشخانة طويَزرايةوة. 

نيوةرِؤ ثرؤسةى طةرِان و طةمارؤدانةكة كؤتايي هات. مةمحوود بة ضاوي خؤي ضةند الوو 
ناو ئؤتؤمؤبيلة  ثياوطةليَكي تةمةن مامناوةندي دةست لة ثشتةوة بةسرتاوي بيين بةرةو

سةربازييةكان لةبةر درابوون. مةمحوود يةكسةر ئةوة سةرجني رِاكيَشا كة خاَلى بنةرِةتي 
هاوبةشي نيَوانيان ئةوةية كة هةر هةموويان دزيَون. هةنديَكيان هةر بة زطماك كةم و كورتي 

ة لة رِوخسارياندا هةبووة، هةنديَكي ديكةيشيان بةهؤي ئاطركةوتنةوةكاني تةقينةو
تريؤريستييةكانةوة رِوخساريان شيَوابوو، ئةواني ديكةيش لة شيَيت فةرمي دةضوون، دةم و 

 ضاويان شل و خاوو ئاسايي بوو، هيض ترس و نيطةرانييةكيان ثيَوة بةدي نةدةكرا.
مةمحوود طةرِايةوة ذوورةكةى خؤي لة ئؤتيَلي عرووبة. ثاش نيوةرِؤ بة هؤي ثةككةوتين 

وة كة باوكي ئةمنار لةثيَناي هةر ضوار نشيتةجيَي ئؤتيَلةكةى كرِيبووى، ذةنةراتؤرة بضووكةكة
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ذةنةراتؤرةكة دريَذةى كيَشا، بؤية مةمحوود  ثانكةكةى سةر سةري رِاوةستا. ضاككردنةوةى
هةسيت كرد كة خةريكة لةناو ئارةقةى خؤيدا دةخووسيَت. رِؤيشتة دةرةوةو ضووة ضاخيانةكةى 

رةتاي هاوينةوة هةوا ساردكردنةوةيةكي طةورةى لةسةر ضوار عةزيز ميسري كة هةر لة سة
ثايةيةكي ئاسنني بةرانبةر بة جاخمانةى ضاخيانةكة هةَلواسيبوو، لةوآ هادي كؤنةفرؤشي بيين 

 لةسةر تةختةكةى خؤي بةرانبةر بة جاخمانةى ضاخيانةكة دانيشتووةو نةرطيلة دةكيَشيَت.
ةرطيلةيةك و ثياَلة ضايةكي كرد. هادي لة تةنيشتييةوة دانيشت و ئةويش داواي ن

رِووخؤشييةكةى جاراني ثيَوة ديار بوو. ثيَى رِاطةياند كة ثشكنينةكة بة مةبةسيت 
دةستطريكردني )بيَ ناو( بوو. بةآلم نةيانتواني دةستطريي بكةن. بةوثةرِي برِوابةخؤبوونةوة 

 هةظثةيظينةكة بكات.ئةوةى طوت، ثاشان ثيَي رِاطةياند كة )بيَ ناو(ى قايل كردووة 
 ـ خؤي هةظثةيظينةكة لةطةأل خؤيدا دةكات.

كؤنةفرؤش ئةوةى طوت و ئةو كات مةمحوود لةوة دَلنيابوو كة رِيكؤردةرةكة سةد 
دؤالرييةكةى لةدةست ضوو. ضونكة ئةم ثياوة درؤ دةكات. مادامةكىَ رِووخؤش ديارةو 

اراني و بووةتة )كآلوضييةكي ثيَدةكةنيَت، ئةوة درؤ دةكات و طةرِاوةتةوة ثيَسيت ج
 رِاستةقينة( وةك هةمووان ليَرة باسي دةكةن و ناوي دةبةن.

بةآلم ثاش دة رِؤذ رِيكؤردةرةكةى بؤ طيَرِايةوة. مةمحوود ضةندان كاتذميَري دوورودريَذي تةنيا 
لة بيسنت و دووبارة طوآ طرتنةوةدا بةسةر برد. ئارةزووى دةكرد لة قسةكاني قسةكةرةكةى 

رِيكؤردةرةكة ورد ببيَتةوة، ئةوةى دةيَليَت قسةيةكي ورووذيَنةرةو مرؤظ تووشي شؤك  ناو
دةكات، هةستى دةكرد ئةم كابراية ويَنةكي هةستوةري بةهيَزي هةبيَت. ئاشكراية كة 
مرؤظيَكي رِاستةقينةى لة طؤشت و خويَنة وةك مةمحوود و وةك هادي و باوكي ئةمنار و 

 ة ناضيَت كة هادي كؤنةفرؤش بة قسة خةياَلييةكاني دروسيت كردبوو.ئةواني ديكة. لةو ويَنةي
مةمحوود هةر طويَي دةطرت و نغرؤي بةسةرهاتة ورووذيَنةرةكة دةبوو، هاوكات نغرؤي رِةوشي 
زؤر طةرمي ناو ئؤتيَلي عرووبةيش دةبوو. رِؤذي دواتر عةلي باهر سةعيدي خةرمانةى رِةشي 

 .ضوار دةوري ضاوي مةمحوودي بيين
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ـ كاري زؤرترو ئةركي ديكةم بؤ دةستنيشان كردوويت.. دةمةويَت ضوست و ضاالك بيت. ئةو 
 ئؤتيَلة ئةشكةوتة بةجىَ بهيََلة. 

سةعيدي بة سووربوون و توندةوة ئةو قسانةى كرد، دواتر مةمحوود بؤ ئؤتيَلي )دَلشاد( 
ك باوكى ئةمنار بيين طويَزايةوة كة تةالرةكةى دةرِوانيَتة سةر شةقامي ثزيشكاندا. كاتيَ

بةخؤي و جانتا و كتيَب و شتة كةمةكانييةوة لةبةردةميدا رِاوةستاوةو دةيةويَت برِوات، 
مةمحوود هةسيت بةوة كرد كة ثياوةكة تووشي شؤك هاتبيَت، بةآلم هيضي نةطوت. بةوثةري 

ى مابوو. ثيشةطةرييةوة جووآليةوة. ثاش ئةوةى ئةو ثارةيةى ليَ وةرطرت كة لةبرى مانةوة ال
مةمحوود، حازم عةبوودي برادةري خؤي ئاطةدار نةكردةوة كة ئؤتيَلةكة بةجيَ دةهيََليَت، لةبةر 
ئةوةى هةفتةيةك ثرتة ديار نيية. ضونكة سةفةري ئةم ثاريَزطةو ئةو ثاريَزطة دةكات بؤ ئةوةى 

 ويَنة بؤ ئةو ئاذانسة بطريَت كة الى كاردةكات.
تةى بيست كة لةنيَوان مةمحوودو هادي كؤنةفرؤشدا رِووي سةعيدي وردةكاري ئةو بةسةرها

دا. ثيَدةضوو سةعيدي ئارةزووى بيستين بةسةرهاتةكة لة خودي مةمحوود بكات تةنانةت 
داواي ليَ كرد نووسينطةكة بةجيَ بهيََليَت و بضيَت لة باخضةى ناوةوةى طؤظارةكة دانيشيَت و 

واتةوة. هةر طويَي لة قسةكاني مةمحوود دةطرت ضايةك لة دةسيت باوكي جؤني بةساَلداضوو خب
و سةيري طياو طؤَلةو ئةو ضةند درةختةى ناو باخضةكةى دةكرد، ئةطةرضي كةش و هةوا طةرم 

 بوو و شيَ لة رِوةكةكانةوة بةرز دةبووةوة.
ـ ثيَويستة بةشيَك لة كاتي رِؤذطاري خؤت بة ضاوديَري كردني رِووةكةكان بةسةر ببةيت و 

 زة بكةيت. ئةمة بؤ تةندروسيت سايكؤلؤذى و جةستةيي زؤر بةسوودة.سةيري سةو
 سةعيدي ثاساوي بؤ هةَلويَسيت خؤي هيَنايةوة.  

ـ بةالني كةمةوة رِةنطي خؤَلةميَشي بةربةستة كؤنكريتييةكان الدةبةيت كة بةردةوام لة 
 شةقامةكاندا توومشان بة تووشيانةوة دةبيَت.

ةرطوزةشتة سةيرةكةى كؤنةفرؤشةكة. مةمحوود نةيزاني ئاية لة جؤرة ثالريَكي دوور بوو لة س
طيَرِانةوةى بةسةرهاتةكة بةردةوام بيَت، يان لةو بارةوة ضاوةرِواني ئاماذةيةكي سةعيدي 

 بكات. 
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نيو خولةكيَك بيَ دةنطي باَلى بةسةر هةردووكياندا كيَشا بةر لةوةى سةعيدي ئاورِ بداتةوةو 
 بَليَت:

تة ضريؤكيَكم بؤ بنووسة. رِيثؤرتاذيَك، يان ئينتةرظيوويةك لةطةأل ئةم ـ لةسةر ئةم بابة
 كةسايةتييةدا بنووسة. شتيَكم بؤ ذمارةى دادىَ بؤ بكة.

ثاش دوو رِؤذ مةمحوود وتاريَكي بة ناوونيشاني )ئةفسانطةليَك لة شةقامي عرياقييةوة( 
ردني ذمارةكةيشدا بةسةعيدي ثيَشكةش كرد، يةكسةر ثةسةندي كرد. لةكاتي ديزاين ك

ويَنةيةكي طةورةى )رِؤبةرت دي نريؤ(ي لةطةأل دانا، كة لة فيلمي بةناوبانطي لةمةرِ 
)فرانكشتاين( وةرطريابوو. مةمحوود شادييةكي زؤري لةبارةى ئةو ئاكامةوة دةرنةبرِي، 

 بةتايبةتي لةطةأل ئةو دةستكارييةى لة ناوونيشاني وتارةكة بيين.
 اية ...ـ فرانكشتاين لة بةغد

سةعيدي هاواري كردو بزةيةك بةسةر ليَويةوة دةبينرا، مةمحوود دةيويست بيَ اليةن و دةست 
ثاك بيَت، بةآلم سةعيدي بةو ناوونيشانة ورووذيَنةرة دةيةويَت بابةتةكة خؤشرت بكات. بةَلكو 

 وتاريَكي لةبارةى ئةو بابةتة لة هةمان ذمارةدا نووسي.
ية بة دةسيت مةمحوودةوةية. ئيَستة لة ذوورةكةى خؤي لة ئةوة ذمارةي نويَي طؤظارةكة

نهؤمي دووةمي ئؤتيَلي دَلشاد لةسةر جيَطةكةى رِاكشاوةو هةست بةضزةى ساردي دةكات كة 
بةر جةستةي دةكةويَت، بؤية ئاسيت ساردكردنةوةى ئايركؤندشنةكة كةمرت دةكاتةوة تا 

يَذ لة رِؤذي ثشووةكةى وةربطريَت. تووشي هةآلمةت نةيةت و، دةيةويَت خةو بيباتةوةو ض
سةيري بةرطي ذمارةى طؤظارةكة دةكات و رِوانيين خةمؤكيانةى )رِؤبةرت دي نريؤ( دةبينيَت 
كة ئاراستةى جيهانيَكي رِق لةدَلى ليَكنةطةيشتووى دةكات و، بريى لةوة دةكردةوة )بيَ ناو( 

، كة لةبارةيةوة نووسيويةتى؟ ئاية ضؤن بة ثريي ئةو وتارةوة دةضيَت، ئةطةر بة رِاسيت هةبيَت
 بة خراث ليَ تيَطةيشتنيَكي ديكةى ئةركة ثةيامبةرييةكةي تيَناطات؟ 

هادي كؤنةفرؤش ضي دةَليَت ئةطةر بيَت و الثةرِةكاني طؤظارةكة هةَلبداتةوة. ئاية جنيَوباراني 
 مةمحوود دةكات، يان هةست بة ثيَداهةَلدان دةكات؟
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(2) 
 

سةر نويَنةكةى رِاكشابوو خؤي ثيشان دةدا طواية نووستووةو هةسيت بة مةمحوود سوادي  لة
رِةزامةندي دةكرد، لةكاتيَكدا سةرتيث سروور مةجيد لة نووسينطة بةشكؤكةى لةناو دةزطةى 
بةدواداضوون و شويَن كةوتن لةبةردةم ئايركؤندشنةكةدا رِاوةستابوو تا زؤرترين برِة باي فيَنكي 

ني كة ئةوة لة رِووي تةندروستييةوة باش نيية، بةآلم هةسيت بةوة كرد بةربكةويَت و دةيشيزا
كة خةريكة سةري بة شيَوةيةكي لةرِادةبةدةر طةرم دةبيَت. رِةنطة طوشاري خويَين بةرز 
بووبيَتةوة. فةرمانبةراني دةزطةكةى بة دريَذايي ئةو بةيانيية هةواَلة ناخؤشةكةيان ثيَ 

و لة خةوي ثاش نيوةرِؤى بيَدار ببيَتةوة تا دوايةمني ذمارةى رِانةطةياندبوو، ضاوةرِوان بو
طؤظاري رِاسيت بؤ ببةن، كة عةلي باهر سةعيدي كؤنة برادةري سةردةمي منداَليي 

 سةرنووسةريةتي.
دوو جار وتارةكةى سةعيدي خويَندةوة، هةسيت كرد كة زانياري نهيَين تيَداية كة دةبوو 

مةندي دةزطةى بةدواداداضوون و شويَن كةوتن نةبيَت، بةآلم ضي بآلونةكريَنةوة، تةنيا بة رِةزا
لةطةأل ئازادي رؤذنامةنووسيدا بكات كة لةناكاو بةسةر سةري وآلتدا داباريوة. سةعيدي لة 
بابةتةكةدا بةهةَلةدا ضووة، دةبوو قسةى لةطةأل ئةمدا بكرداية بةر لةوةى شتيَك لةم قسانة لة 

 طؤظارةكةيدا بآلوبكاتةوة.
ناي قةَلةوى بة باي ئايركؤندشنةكة سرِبوو، بةآلم هةر هةسيت دةكرد كة طةرما لةناخيدا طؤ

ثةرةدةسيَنيَت. طؤظارةكةى فرِآ داية سةر ميَزة طةورةكةى ناو نوسينطةكةى، ثاشان دةسيت 
 داية يةكيَك لة مؤبايلةكاني و ثيَوةندي بة ذمارةكةي سةعيدييةوة كرد.

 ي تةلةفؤنةكة وةآلمي دايةوة وةك رِاهاتبوو ثيَدةكةني.لةو الوة سةعيدي لةسةر هيََل
 ـ كاكة برا ض كيَشةتة؟

 ـ ئاية ئةم رِؤذنامةنووسةي الى تؤ كار دةكات ئةو تاوانكارةى بينيوة؟
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ـ برِوا ناكةم. تةنيا لةطةأل كابرايةكي ساكاردا قسةى كردووة ئةنديَشةيةكي سةرةرِؤيانةى 
 ابرا درؤزنة.هةية.. هاورِآ كارةكة ئاسانة... ك

ـ بةَلىَ، رِةنطة بة خؤي ئةو تاوانكارة بيَت كة بةدوايدا دةطةرِيَني. رِةنط و رِوخساري ضؤن 
 بوو. ئاية شويَين طوللة، يان شويَين بريين درواوى ثيَوةية؟

 ـ نازامن ... بابةتةكة خةياأل و ئةنديَشةى كةسانيَكي ميلليية.
 مةنووسة ئيَستة لة تةنيشتتةوةية؟ـ نا .. خةياأل نيية .. ئاية ئةو رِؤذنا

 ـ هاورِيَم ئةمرِؤ هةينيية ... تؤ لة ماأل نيت؟
 ـ ئةو كورِة لة كوآ نيشتةجيَية؟

سةرتيث سروور ناوونيشانةكةى لةسةر ثارضة كاغةزيَك نووسي. ثاشان مؤبايلةكةى داخست. 
وورةوة. ثلي بة زةنطي خزمةتطوزاريدا نا الويَك بة جةستةي ماسوولكانةيةوة هاتة ذ

 سآلويَكي سةربازي كردو قيت رِاوةستا.
 ـ ئيحسامن بؤ بانط بكة.

ثاش خولةكيَك الويَكي قةَلةوى رِديَن تاشراوى قذ كورت هاتة ذوورةوة كراسيَكي ئاأل لةطةأل 
 ثانتؤَليَكي كةتاني رِةشي لةبةربوو.

ةمةد سواديم بؤ ـ ئةم ناوونيشانة وةربطرة .. هةر ئيَستة رِؤذنامةنووس مةمحوود رِياز حم
 بيَنة.
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 مني ثارِدةية 
 

 بيَ ناو
 
 

(0) 
 
  

 ـ ئةلؤ.. ئةلؤ .. تيَست تيَست تيَست ...
 ـ تؤماركردنةكة دةسيت ثيَ كرد..

 ـ دةزامن ... ئةلؤ ئةلؤ ... تيَست تيَست .
 ـ ئاطةت لة ثيلةكةى بيَت..

 تكاية بيَ دةنط بة.. ئةلؤ .. ئةلؤ... بةَلىَ.
 

وة نيية. رِةنطة كؤتاييم بيَت و جةستةم بتويَتةوة كاتيَك شةوان بة كاتي زؤرم بة دةستة
كووضةو شةقامةكاندا دةسوورِيَمةوة تةنانةت بيَ ئةوةى ئةو ئةركةم كؤتايي بيَت كة ثيَم 
رِاسثيَرراوة. من وةك ئةو رِيكؤردةرةم كة ئةو رِؤذنامةنووسة نةناسراوة بةو باوكة كؤنةفرؤشة 

 ن كات وةك ئةم ثيلةية، نة زؤرةو نةيش بةش دةكات.بةستةزمانةى داوم. بؤ م
تؤ بَليَيت بة رِاسيت ئةو كؤنةفرؤشة بةستةزمانة باوكم بيَت؟ ئةو تةنيا رِيَرِةوو دةروازةيةكة بؤ 
خواسيت باوكم كة لةئامسانة، وةك دايكي بةستةزمامن ئيليشوا حةز دةكات باسي بكات. زؤر 

يش وةآلم و وةآلمدانةوةى بانطةوازي بةستةزمانة، هةموويان بةستةزمانن، من
بةستةزمانةكامن. من رِزطاركةرو ضاوةرِوان كراوو ئارةزووكراوم و بةشيَوةيةكيش ئوميَديان ثيَم 

 هةية. ئاكام ئةو )كرؤبار(ة نهيَنييانة بزوان كة لةبةر بةكارنةهيَنانيان ذةنط طرتبووني. 
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تةوة. تووك و نزاو ثارِانةوةى قوربانيان و كرؤبارةكاني ئةو ياسايةي كة بةردةوام بيَدار نابيَ
كةسوكارةكانيان هةموويان ثيَكةوة طردبوونةوةو بةوثةرِى هيَزى ثرِ لة نةعرةتةيان ئةو كرؤبارة 
شاراوانةيان ثالَ ناو منداَلداني تاريكي جووآليةوةو مين ليَ لةدايك بووم. منيش 

ئةوةى ئةو ستةمةى ليَيان كراوة البةرم و وةآلمدانةوةى نزاو ثارِانةوةو بانطةوازي ئةوامن بؤ 
 تؤَلة لة تاوانكارةكان بكةمةوة.

بة ثشتيواني خواو ئامسان، تؤَلة لة هةموو تاوانكارةكان دةكةمةوة. ئاكام دادثةروةري لةسةر 
رِووى زةمني بةدي دةهيَنم، ضي ديكة ثيَويست بة ضاوةرِواني ناخؤش و ثرِ ئازاري ئةو 

 كة دواتر لة ئامسانةوة، يان ثاش مردن ديَت.دادثةرِوةريية ناكات، 
ئاية ئةركةكة تةواو بكةم؟ نازامن، بةآلم دةكؤشم، بةالني كةمةوة، )ثةندى( تؤَلةسةندنةوةكة 
تةواو بكةم. تؤَلةسةندنةوةى ئةو بيَ تاوانانةى كةس ثشتيوانيان نيية تةنيا ئارةزووةكاني 

 مةرط دةكةن. لةطةأل خؤم و لةناخي خؤمدا طيانيان نةبيَت كة داواي دوورخستنةوةو رِاطرتين
هيض بةالمةوة طرنط نيية ئادةميزاديَك طويَم ليَ رِابطريَت، يان مبناسيَت، من لة ثيَناوي 
ناوبانط دةركردن، يان خؤناسني لةطةأل كةساني ديكةدا نةهاتوومةتة ئيَرة، بةآلم بؤ ئةوةى 

بيَت خؤم دةبينم ناضارم ئةم رِوونكردنةوةية ئةركةكةم نةشيَويَنريَت و تا دذوارتر و سةخترت نة
بدةم. منيان كردووةتة تاوانكارو خويَنرِيَذ، كردووميانةتة هاوشيَوةى ئةوانةى كة لة بنةرِةتةوة 
دةكؤشم تؤَلةيان ليَ بكةمةوة. ئةمةيش ستةميَكي طةورةية، بةَلكو ئةركي ئاكاري و 

يم ليَ بكريَت، تا دادثةروةري لةم مرؤييانة ثيَويست بةوة دةكات ثشتيواني و اليةنطري
جيهانةدا بةدي بهيَنم كة تةواو بة ضاوضنؤكي و شيَتايةتي دةستةآلت و ئارةزووى كوشتين 

 بةردةوام و خويَن رِشتين زؤرتر ويَران كراوة.
ئةوى رِاسيت بيَت، نامةويَت كةس ضةكم لةطةأل هةَلبطريَت، يان لةبري من تؤَلة لةتاوانكاران 

ضم ناويَت ئةوة نةبيَت رِيَطةم بؤ واآل بكةن. كاتيَكيش دةمبينن مةترسن. ئةمة بكاتةوة. هي
بةو كةسة دليَرو ئاشتيخوازانة دةَليَم. داوايش دةكةم تووك و نزام بؤ بكةن و لة دَلي خؤتاندا 
هيواي سةركةوتن  و تةواوكردني ئةركةكةم خبوازن بةر لةوةى كار لة كار برتازيَت و هةموو 

 دةست بضيَت.. و ..شتيَكم لة 
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 ـ رِاوةستة .. ثيلةكة تةواو بوو..
 ـ بؤضي قسةكةم ثيَ دةبرِيت؟ .. ضيتة؟

 ـ طةورةم ثيلةكة تةواو بوو..
ـ بةَلىَ ... كيَشة نيية. ئيَستة لة تةالرةكة برِؤرة دةرةوةو مةطةرِيَوة كاتيَك نةبيَت كة 

 كيسةيةكي طةورةى ثرِ ثيل لةطةأل خؤتدا دةهيَنيتةوة.
 

(5) 
 

ئيَستة لة تةالريَكي تةواو نةكراودا نيشتةجيَم دةكةويَتة شويَنيَكي نزيك لة طةرِةكي 
ئاسوورييةكان لة دؤرة لةباشووري بةغدا، كة شويَنيَكة بووةتة طؤرِةثاني شةرِيَكي نيطةران و 
ناسةقامطريي نيَوان سيَ اليةن، ثاسةواني نيشتمانيي عرياقي و سوثاي ئةمةريكا لة اليةك و، 

يليشيا سوني و شيعةكان لةاليةكي دووةم و سيَيةمةوة. دةتوامن باسي ئةو تةالرة بكةم كة م
ليَى نيشتةجيَم كة ناوضةي زيرؤية. ضونكة، ئةو تةالرةو، تةالرةكاني دةوروبةري لةناو 
ضوارطؤشةيةكدان تةوةرةكةيان يةك كيلؤمةترة، هيض رِؤذيَك بة تةواوةتي لةاليةن هيض كام لةم 

نةوة كؤنرتؤأل نةكراوة. جا لةبةر ئةوةى بووةتة طؤرِةثاني شةرِيَكي كردةني، بؤية سيَ الية
 دانيشتوواني ليَ نيية. جا لةبةر ئةوة دانيشتوواني ليَ نيية بؤية طوجناوترين شويَنة بؤ من.

رِيَرِةوى ئارامم هةية لةشيَوةى كوني طةورة طةورةى ديواري خانووة رِووخاوو جيَ هيََلراوةكان. 
ئةجنامداني ئةركةكاني شةوانةم لةو كونانةوة دةضمة دةرةوةو دةطةرِيَمةوة، لةطةأل خؤمدا  بؤ

ضاوةرِواني ئةو ضركةية دةكةم بةرةو رِووي طرووثيَك ضةكداري يةكيَك لةو سيَ اليةنة دةمبةوة 
كة لةسةرةوة ناوم بردن. ضونكة هةموومان، من و ئةوانيش، لة رِاستيدا بةناو تؤرِيَكي 

زى رِيَطةوباندا دةجووَليَينةوة وةك بَليَيت بزرطةيةكي رِؤذانةيةو شةو ئاَلؤزتر دةبيَت. لةو ئاَلؤ
شويَنة بة تةنطي ئةوةوةين تا بؤمان بكريَت توومشان بة تووشي يةكدييةوة نةبيَت، ئةطةرضي 

 بؤ ئةوة دةجووَليَينةوة تا بة دواي ئةوي ديكةدا بطةرِيَني.
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ماوةى سيَ مانطي رِابوردوودا ثيَكهاتن و لة دةورم طردبوونةوة. ذمارةيةك ياريدةدةرم هةن لة
 طرنطرتينيان ثريةميَرديَكة ناوم ليَ ناوة )جادووباز(.

جادووباز لة شوقةيةكي طةرِةكي )ئةبو نوئاس( لةوبةرى كةناري دجلة لة طةرِةكي بةتاويني 
ازاني سةر بة سةرؤكي نيشتةجآ بوو، ئةو دةَليَت كة يةكيَك بووة لة تيمي تايبةتي جادووب

رِذيَمي ثيَشوو، دةَليَت ضةندان كاري كردووة بؤ ئةوةى ثاأل بة ئةمةريكاييةكانةوة بنيَت لة 
بةغدا دوور بكةونةوةو داطريي نةكةن، بةآلم جطة لةئاميَرة سةربازيية قورس و 

نةدا ثيَشكةوتووةكانيان، سوثايةكي تؤقيَنةري جنؤكةيان هةبوو توانييان بةسةر ئةو جنؤكا
 سةربكةون كة ئةم جادووبازةو ياريدةدةرةكاني بةكاريانهيَنان.

ئةو كاتةى بينيم، ذيانيَكي كولةمةرطي و بة ئازارو ذانى دةطوزةراند، نةك لةبةر ئةوةى 
رِذيَمي ثيَشوو رِووخا، بةَلكو لةبةر ئةوةى لة طةورةترين ئةزموون لةذيانيدا شكسيت خوارد. 

 يةى هةيةتي بة كةَلكي هيض نايةت.بةالي ئةوةوة ئةو جادووطةري
بةآلم يةكيَك لةو جنؤكانةى لة كوشتارة تؤقيَنةرةكةى شةرِةكةى فرِؤكةخانةى بةغدا قوتاري 
بووبوو هةر بة ضوار دةوريدا دةخواليةوةو جارو باريش سةري دةدا تا لة تاك و تةنياييدا دَلى 

 ةسفي من و شيَوةى مين بؤ كردبوو.بداتةوة. ثيَى رِاطةياندبوو كة ئةركيَكي طةورةى ماوة. و
بؤي باس كردم كة بة تؤمةتي هةنديَك تاوان لةسةردةمي رِذيَمي ثيَشوودا ئةجنام دراون، لة 
شوقةكةيان دةركرووة, سيَبةريَك هةية بؤ هةركوآ بضيَت ليَى دوور ناكةويَتةوة. تةنانةت ئةو 

شكةش بكةن. ئيَستة واى جنؤكانةى خزمةتي دةكةن نةياندةتواني هيض يارمةتييةكي ثيَ
ليَهاتووة نايبينيت لةم بارةطاي نيشتةجيَى بة كؤمةَلةمان لةناو ئةم تةالرة دارِووخاوةدا بضيَتة 
دةرةوة. ئيَستة رِؤلَ و ئةركي ئةو بووةتة دووثاتكردنةوةى رِيَرِةوى جووآلنةوةى من لةناو 

طةرِانةوة بؤ بارةطاكة. ئةم طةرٍِِةكي دؤرةو لةويَوة بؤ طةرِةكةكاني ديكةى بةغداو ثاشان 
كارةيش بةوثةرِي لةخؤبوردن و دَلسؤزييةوة دةكات، ضونكة برِواي بةوة هةية كة من تؤَلةى 

 ئةو دةكةمةوة لةو كةسانةى لةذيانيدا خراثةيان بةرانبةر كردووة.
دووةمني كةس لة رِووي طرنطييةوة لةناو ياريدةدةرةكامندا )سةفسةتائي(ية كة بة خؤي ئةو 

ةى لةخؤي ناوة. لة ثاساودانةوةى بريؤكةى باش و ثرِوثاطةندة بؤ كردن و بريقةدانةوةو ثرت ناو



 167 

بةهيَزكردن و جوان كردندا وةستايةكي ليَزانة، هاوكات بة هةمان تواناو كارامةيي، بةهةمان 
شيَوة مامةَلةكردن لةطةأل بريؤكة خراثةكانيشدا وةستايةكي ليَزانة، بؤية وةك ديناميت 

كي ترسناكة. زؤر ثشتم ثيَ بةستووة لة ثيَناوي تيَطةيشتين ئةو ئةركةى ئيَستة ثياويَ
ئةجنامي دةدةم، هةروةها كاتيَك طومان لة بارةى شتيَكةوة بكةم تةنيا ثةنا بؤ الي ئةو دةبةم. 
دَلى هةمووان ئاسوودة دةكات و برِوابوون ثتةوتر دةكات، هؤيةكةيش ئةوةية برِواي تةواوي بة 

نيية. كاتيَك ئةو ئيَوارةية بة رِيَكةوت ثيَى طةيشتم و سةرخؤش بوو، لةسةر  هيض شتيَك
شؤستةيةكي شةقامي سةعدوون دانيشتبوو، طوتي ئامادةية برِوا بة من بهيَنيَت، ئةطةرضي 
هةرطيز رِيَزى برِوابوون ناطريَت، ئةويش لةبةر يةك هؤ: ضونكة ئةواني ديكة ناتوانن برِوا بة 

 انن برِوا بة بووني من بكةن.من بهيَنن و ناتو
سيَيةمني كةس لةرِووى طرنطييةوة ئةو كةسةية ناوي )دوذمن(م ليَ ناوة، لةبةر ئةوةى 
ئةفسةريَكة لة دةزطةى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر كار دةكات. منوونةيةكي زيندووى رِوخساري 

ت، هةروةةها بة دوذمنم ثيَ دةبةخشيَت و ئةو دوذمنة ضؤن بري دةكاتةوةو هةَلسوكةوت دةكا
هؤي شويَنة طرنطةكةيةوة، زؤر زانياري طرنطم بؤ دةدركيَنيَت كة لة مجوجووَلة دذوارو 
سةختةكامندا سووديان ليَ دةبينم. هةرضي هؤي ئةوةي كة ثةناي بةر من هيَناوة، ئةوة بة 

دا هؤي ئاكارة توندةكانييةوةية، ئةو، ثاش كاركردني دوو ساأل لة دةزطةى ئاسايشي حكوومةت
طةيشتووةتة ئةو برِوايةي كة ئةو دادثةروةرييةى بةدوايدا دةطةرِيَت ثارضة ثارضة دةبيَت و 

 لةنيَوان هةردوو ثيَدا بزردةبيَت و هةرطيز لةسةر رِووي زةمني بةدي نايةت.
ئةو ئيَستة لة تةنيشتمةوةيةو خزمةتطوزاريية ثريؤزةكاني خؤي ثيَشكةش دةكات، ضونكة 

 نيا رِيَطةية بؤ ئةوةى ئةو دادثةروةريية بةدي بيَت كة عةبداَلي بووة.بةرِاي ئةو، ئةوة تة
سيَ كةسي ديكة هةن ثلة نزمرتن، شيَيت بضووك و شيَيت طةورةو شيَيت طةورةتر. شييَت 
بضووك ئةو كةسةية لةسةرةتاي تؤماركردني ئةم دؤسيَ دةنطييانةوة قسةى ثيَ برِيم و ثاَلم 

كؤطةيةك كة ضةند كيلؤمةتر لةم بارةطايةمانةوة دوورة ثيل ثيَوة نا بضيَتة خوارةوةو لة 
بكرِيَت، لةو ضوونة دةرةوةيشيدا ضةند ضواررِيانيَكي طوللةباراني ترسناك تيَدةثةرِيَنيَت. شييَت 



 168 

بضووك برِواي بةوةية كة من منوونةى هاووآلتي منوونةييم كة دةوَلةتي عرياق هةر لةسةردةمي 
 داطريكاري ئةمةريكا نةيتواني بةرهةمي بهيَنيَت.شا فةيسةوَلي يةكةمةوة تا 

من، لةبةر ئةوةى لة ثارضةطةلي ئادةميزادي سةر بة هةموو ثيَكهاتةو رِةطةزو خيَلَ و نذادو 
باكطراوةندي كؤمةآليةتي جؤراوجؤر ثيَكهاتووم، منوونةى ئةم تيَكةَلة دةطمةنة دةنويَنم كة 

 ي عرياقيم، ئةو برِواي واية.ثيَشرت بةدي نةهاتووة. من يةكةمني هاووآلت
شيَيت طةورة لةو برِواداية كة من طةورة ئاميَردي ويَرانكاريم كة ثيَش دةركةوتين رِزطاركةر 
دةردةكةويَت، كة هةموو ئايينةكان لةسةر رِووى زةمني مذدةيان داوة، ديَت. من كة 

ةتيدامن لةم ئةركةدا، ئةوة مرؤظايةتي لةرِيَ دةرضوو و لةرِآ الدةرو بوغرا لةناو دةبةم، لة يارم
 وادةكات رِزطاركةرى ضاوةرِوانكراو زووتر بيَت.

هةرضي شيَيت طةورةترة ئةوة لةو برِواداية كة من رِزطاركةرةكةم. ئةويش لة رِؤذاني دواتردا 
بةشيَك لةسيفةتة نةمرةكاني من وةردةطريَت و، ناوي ئةويش لة تةنيشيت ناوي منةوة لةسةر 

دةكةنريَت باسي ئةم قؤناغة دذوارو يةكالكةرةوةى ميَذووى زةمني و ميَذووى هةر تؤماريَك هةَل
 ئةم وآلتة بكات.

كاتيَك رِاويَذم بة )سةفسةتائي( كرد ثيَى طومت ئةو شيَيت طةورةترة، كة لةبةر ئةوةى تةواو 
شيَتة، ئةوة الثةرِةيةكي سثيية بؤ وةرطرتين دانايي بيَ هاوتاو سنووربةزيَين ئةقأل، ئةو 

 دةثةيظيَت بيَ ئةوةى بة زماني رِاستيي بيَ طةرد تيَ بطات.
 

(2) 
 

شةوانة بة كاتذميَريَك، يان دوو كاتذميَر ثاش خؤرئاوابوون دةضمة دةرةوة. بةذيَر ضواررِياني 
طوللةباراني بةردةوامدا كة لة هةموو اليةكةوة ئاراستة دةكريَت، تيَدةثةرِم. تةنيا كةس دةمب 

ورو دريَذي ضؤَلدا دةرِؤم، تةنانةت ثشيلةو سةطى بةرةَلآليشيان ليَ نيية. بةناو شةقامطةلي دو
جطة لة ترثةي ثيَم نةبيَت، كة لةنيَوان ناوبرِة كورتةكاني بيَ دةنطي و نيَوان رِيَذنةى طوللةدا 



 169 

كة لةطةأل نزيكبوونةوةى نيوةشةودا توندترو زؤرتر دةبيَت، هيض شتطةليَكي ديكة بةر طوى 
و شتيَكم ثيَية لةوانةى ثيَويستم ثيَيانة، ضةند ناسنامةيك و بةَلطةنامةيةكي ناكةون، هةمو

باش دروستكراو كة كةس نازانيَت ساختةن، دوذمن ثيَي داومن، رِيَرِةويَكي وردو دروست بؤ 
مجوجوولَ و طةرِامن بة ناو طةرِةكاني نيشتةجيَ و شةقامطةل و كووضةكاندا، كة )جادووباز( 

كم ثيَ دةبةخشيَت بؤ دةرباز بوون لة تووشبوونى كةسيَك كة ثيَويستم ثيَ ثيَى داوم و هةليَ
 نيية بيبينم و ئةويش الى خؤيةوة ثيَويسيت بةوة نيية.

طوجناو لةطةأل ئةو شويَن و طةرِةكة نيشتةجيَي كة رِووي تيَ دةكةم و  بةرطي تةواوىجلو
كدا كة شويَنة برين و ليَدان و طريَي بةردةوام ئةو سيَ شيَتة بؤم ئامادة دةكةن. لةطةأل ماكياذيَ

دورينةوةكاني دةم و ضاوم دةشاريَتةوة. زؤر جار سةفسةتايي ئةم كارة دةكات و ئاويَنةكةم ثيَ 
 دةدات تا ئاكامي كارةكةى ببينم بةر لةوةى بضمة دةرةوة بيَ ئةوةى هيض كةسم لةطةأل بيَت.

اويَكي سةر بة رِيَكخراوى قاعيدة هةية كؤتايي ثيَ بهيَنم. ثي لةوة نزيك دةمبةوة ئةركةكةم
لةناوضةى ئةبو غريَب لة نزيك ثايتةخت نيشتةجيَية، هةروةها ئةفسةريَكي ظنزويَلي لة 
كريَطرتةكان لة كؤمثانيايةكي ئةمين لة بةغدا كاردةكات. تؤَلة لةو دوانة دةكةمةوةو هةموو 

 كان بةرةو كؤتايي نةدةضوون.شتيَك كؤتايي ديَت. بةآلم وةك طرميانةم بؤ دةكرد رِووداوة
شةويَكيان طةرِامةوةو طوللة سةرجةم جةستةى بيَذنط رِيَذ كردبووم. شةرِيَكي طةرم و 
رِاوةدوونانيَكي كوشندة بوو، خةريك بوو لةطةيشنت بة طةردني ئةو تاوانكارة شكست بهيَنم 

كات، بةضاوثؤشني  كة ديناميت و كةرةستةي تةقينةوة بؤ زؤربةى طرووثة ضةكدارةكان دابني دة
لةباكطراوةندي ئاييين، يان سياسييان. كابرايةكى بيَ هاوتاية، بازرطانى بة مردنةوة دةكات، 
لةطةأل ئةنداماني طرووثةكةيدا لة خانوويةكي نزيك بازارِي شؤرجيةى ناوةرِاسيت بةغدا 

 نيشتةجيَية.
جادووبازو سةفسةتايي لة  ئةو سيَ شيَتة طوللةيةكي زؤريان لة جةستةم دةرهيَنا. هةر يةك لة

كؤششي دورينةوةى بةشة ليَكثضرِاوةكاني جةستةم بةشدارييان كرد. بةآلم ثارضة طؤشتيَكي 
شامن نةيويست لة شويَين خؤي سةقامطري بيَت، تةواو توابووةوة، وةك بَليَيت طؤشيت 

 تةرميَكي كؤن بيَت ضةند رِؤذيَك ثيَش ئيَستة كوذرابيَت.
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ةستام زؤر لة ثارضةكاني جةستةم بيين بةربووبوونةوة سةر زةوى و بؤني رِؤذي دواتر لة خةو ه
مردنيَكي بؤطةن و زؤر توند بآلوبووبووةوة. هيض كام لة ياريدةدةرةكاني خؤمم لةضواردةورم 

 نةبيين . لةبةر بؤنةكة هةآلتبوونة سةرباني تةالرةكة.
و كات شلةكاني جةستةى واآلم خؤم بة باآلثؤشيَك ثيَضايةوةو ضووم بة دواياندا طةرِام، ئة

بةسةر ضةندان شوييَن باآلثؤشةكةدا ثةرت بوونةوة. لةسةربانةكة ضةند هةنطاويَك لة دوورايي 
 ئةوانةوة رِاوةستام و ليَم ثرسني:

 ـ ضي رِوو دةدات؟ .. ئاية ئةمة كؤتاييةكةية؟
او لة كونةكاني جادووبازةكة بة خةفةتبارييةوة سةيري كردم. ئةواني ديكة جطةرةيان دةكيَش

شوورةى سةربانةكةوة بة ثةرؤشةوة سةيري رِووداوةكاني شةقامطةل و كووضةكاني دةوروبةري 
 تةالرةكةيان دةكرد. جادووبازةكة ثيَى طومت:

ـ ئةوةى دةيكوذيت حسيَبةكةى دادةخريَت، واتة بة دةنطي ئةو كةسةوة دةضيت داواي 
ستةي ئةو كة لة جةستةي تؤداية دةتويَتةوة. تؤَلةسةندنةوةى كردووة. بؤية ئةو ثارضةيةي جة

ثيَدةضيَت كاتيَكي دياريكراو هةبيَت. ئةطةر لة تؤَلةسةندنةوةى هةموو قوربانييةكان ببيتةوة 
بةر لةكاتي كؤتايي ئةوة جةستةت هةر بة ثتةوي دةميَنيَتةوةو ثاشان دواي كؤتايي هاتين 

هيض شتيَكت بؤ دوايةمني ئةركت بؤ  ئةركةكة دةتويَتةوة، بةآلم ئةطةر دوابكةويت، ئةوة
ناميَنيَتةوة تةنيا دوايةمني ثارضةى جةستةى ئةو كةسة نةبيَت كة داواي تؤَلةسةندنةوةى 

 كردووة.
 ـ ئةوة ض دةرِيَسيت..

 سةفسةتاييةكة ئةوةى طوت و ثاش ئةوةى جطةرةكةى فرِآ داية سةر زةوى طوتى:
ة لةقوتوونراوةكان... تؤ درؤ دةكةيت دةتةويَت ـ نامريَت و ناتويَتةوةو نة هيض ترِيَك لة ترِ

 مبانتؤقيَنيت. رِزطاركةر نامريَت.
ئةوةى طوت و ئاورِى لةشيَتة طةورةترةكة دايةوة، ئةو بريؤكة زؤرتر ثيَوةندي بةوةوة هةية. 

 زوو بة دةنطييةوة ضوو، هةردوو مستةكؤَلةى بةرزكردةوةو رِايوةشاندن و دووبارةى كردةوة:
 رِزطاركةر نامريَت. ـ بةَلىَ..
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ئةوان لةو مشت و مرِة بةردةوام بوون، لةكاتيَكدا ئةواني ديكة سةرقاَلى رِووداوةكاني 
خوارةوة بوون. دوو طرووث هةبوون ثيَدةضوو بةو رِؤذي نيوةرِؤية بةشةرِ بيَن. مانةوة لةم 

ي ويَأل مبريَت، سةربانةو سةيركردن لة كونةكاني شوورةكةوة بؤ كةسيَك كة دةشيَت بة طوللةيةك
كاريَكي سةركيَشانةية. بةآلم هةر هةموويان ئارةزووي بينيين ئةو رِووداوةيان كةوتبووة 

 كةللةوة.
باآلثؤشةكةم رِاخست و بة رِووتي لةبةر هةتاو لةسةربانةكة ليَى نووستم. شلةطةىل شريةيي 

ثضرِابوون دةهاتنة كاأل لةسةرخؤ لة كونةكاني جةستةو درزي برينةكامنةوة كة دةزووةكانيان 
دةرةوة. ثيَويستم بة ئابدةيتيَكي تةواو هةبوو، هةروةها، ثيَويستم بة ثارضة يةدةطي نويَ 

 هةبوو، ئةو دةرةجنامةيش شتيَكي كوتوثرِ بوو بة المةوة.
طويَم لة دةنطي بةرةورِووبوونةوةى ضاوةرِوانكراو بوو لة خوارةوة، رِيَذنةو دةسرتِيَذى طوللةى 

دةسيت ثيَ كرد. هاواري توندي مرؤظ. هةستم كرد خةريكة لةبةر تيشكي  طويَكةرِكةر
هةتاوةكة دةبرذيَم، هةستام و سةرلةنوى خؤم بة باآلثؤشة ثيسةكة ثيَضايةوةو لة شوورةكة 
نزيك بوومةوة. شةرِةكة شةرِيَكي خرياى نيَوان دوو طرووثى ضةكداربوو. ئةوةندةى نةخاياند 

هةآلت، دووةمني طرووثيش تواني دوو كةس لة طرووثة  يةكةمني طرووث شكسيت خواردو
هةآلتووةكة بة ديل بطريَت. هةر بة قؤنداغة تفةنط بةرةو الى ديواريَكي نيوضة رِووخاوو ثرِ 
لة كوني طوللةى رِةشاشي بي كةى سييان لةبةر دةدان. يةكيَك لةو دوو ديلة بة سةخيت 

ارمةتي بكات و بثارِيَتةوة. هةرضي دووةم بوو بيَ بريندار كرابوو و دةيناآلندو ثيَدةضوو داواي ي
دةنط و سةري بةرز رِاطرتبوو وةك بَليَيت لة شةهيداني ثريؤز بيَت. وةك بَليَيت دةيزاني 
كةسانيَك هةن ئةو رِووداوة دةبينن و شةهيدبوونة ثرِ لة هةَلضوونةكاني بؤ كةساني ديكة 

وةكةيان لةثاأل ديوارةكةدا رِاطرت. ثاشان دوو تا دةطيَرِنةوة. كارةكة زؤري نةخاياند. هةردوو ال
سيَ جار هاواريان كرد )خوا طةورةترة(و هةردووكيان طوللةباران كردن. هةردوو الوةكة خيَرا 
بةربوونةوة سةر عةرد. ضةكدارةكان ضةكةكانيان خستة سةر شانيان وةك ضؤن جووتيارو 

 يَرا تيَيانتةقاندو رِؤيشنت.كشتسازةكان خاكةنازةكانيان لةسةر شان دادةنيَن و خ
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سةيري هاوةأل و ياريدةدةرةكامن كرد، بينيم هةر هةموويان ترس و تؤقني بة رِوخساريانةوة 
 دةبينريَت، تةنيا جادووبازةكة نةبيَت كة بريي لة شتيَكي دياريكراو دةكردةوة:

 ـ طةجنانيَكي الو بوون.. بة داخةوة.
 ي مين كردو قسةكةى تةواو كرد:ئةوةى طوت و ثاشان سةيريَكي مةبةستدار

 ـ ئاية ئةوانيش قورباني نني؟
 ـ نازامن .. لة سةفسةتاييةكة بثرسة.

 ـ وةك دةبينم هةموويان قوربانني.
لة ماوى سيَ كاتذميَري دواتردا ثةجنةكاني دةستة رِاستم و سيَ ثةجنةى دةسيت ضةثم 

ة كوني طةور طةورة لة جةستةم هةَلوةرين. لوومت توايةوة، بة هؤي سيس بووني طؤشتةكانييةو
ثةيدا بوو. هةستم كرد خةريكة بيَ هيَز دةمب و ئارةزوويةكي زؤرم دةكرد بنووم. هةر شةش 
ياريدةدةرةكامن لة هؤَلةكة دانيشتبوون كة بة مافوورو ناوماَلةى تاآلنكراوى خانووة ضؤَلةكاني 

وة دةثةيظني و ثيَدةضوو باسي دةوروبةري تةالرةكة رِازيَنرابووةوة. بةرِاسيت و نيطةرانيية
 رِةوشةكةى من بكةن. 

بةثيَى ئةو خشتةيةى المة ئةركةكةم ئةم شةو كؤتايي ديَت. دةست دةنيَمة بينةقاقاي 
ئةفسةرة ظةنزةويَليية كريَطرتةكة لة ئؤتيَليَك لة طةرِةكي كةرِادة. بةر لةوةى دةست بنيَمة 

ثاشان بة ئؤتؤمؤبيليَكي تايبةتي سةر بة  بينةقاي ئةفسةرةكة تةقةيةكي زؤرم ليَ دةكريَت.
دةزطةيةكي ئةمين هةَلديَم كة )دوذمن( بؤي دابني كردووم و، رِوو دةكةمة ئةبو غريَب. 
ئةركةكةم لةوآ كؤتايي ديَت، ئةو سةركردةيةي رِيَكخراوي قاعيدة دةكوذم و دةثووكيَمةوةو 

 ناميَنم و، ئةو جيهانة تؤقيَنةرةتان بؤ بةجىَ دةهيََلم.
هةر لة دةمةو ئيَوارةوة بوورابوومةوة. ضاوم كردةوة هةر سيَ شيَتةكةم بيين بةسةر سةرمدا 
داواآلون و هةموو طيانيان خويَناوييةو خةريكن بة ئاو دةمشؤن. لة طةرماوي شوقةيةكي 

 نهؤمي سيَى تةالرةكةدا بووين. شتيَكيان كردبوو.
 الكةرةوةيان دابوو، هةرسيَ شيَتةكة لةئةو شةش كةسة ثاش مشتومرِيَكي زؤر برِياريَكي يةك

دابةزين و شةقامة تاريكةكةيان برٍِِي و بةرةو ئةو طؤرِةثانة رِؤيشنت كة ئةو رِؤذة هةر  تةالرةكة
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دوو الوةكةى تيَدا طوللةباران كران. تةرمي )ثياوة ثريؤزةكة(يان رِاكيَشاو تةرمى تؤقيوةكةيان 
ناو تةالرةكةيان هيَنا، لة ذووريَكي نهؤمي خوارةوة بةجىَ هيَشت كة دةثارِايةوةو دةطريا. تا 

ثرؤسةى ئامادةكاري بؤ دابينكردني ثارضةي يةدةكى طوجناو بؤ من بةرِيَوةضوو. ئةو 
ئةندامانةيان ليَ كردةوة كة ثيَويستم ثيَ هةبوون، لةناو كيسةيةكي نايلؤني رِةشدا لةوآ 

ياوة ثريؤزةكة(يان هةَلطرت و فرِيَيان دايانناو بةجيَيان هيَشت، ثاشان سةرلةنوآ تةرمي )ث
 داية  سةر ويَرانةى خانوويةك كة مووشةكةكاني ئةمةريكاييةكان رِووخاندبووى.   

شيَيت طةورةتر ثارضة تيَكضووةكاني جةستةي ليَ كردمةوة، ثاشان هةردوو شيَيت طةورةو 
هةَليانطرمت و  شيَيت بضووك دةستيان بة ثيَكةوة دووريين ثارضة نويَيةكان كرد. ثاشان

ليقى ثالزمام ثيَوة هةبوو بة ئاو  بردميانة طةرماوةكةى نهؤمي سةرةوة. ضي خويَن و شلةى
شوشتيان. وشكيان كردمةوة. )دوذمن( جلوبةرطي ئةفسةريَكي كؤماندؤزى ئةمةريكي و 
ضةند ناسنامةيةكي تايبةتى ثيَ دام. ثاشان سةفسةتايي بة ثؤدرة دةم و ضاوي رِيَك خستم. 

يَكي ئةستووري ماكياذي ئافرةتانةى لة دةم و ضاوم داو ئاويَنةيةكي ثيَ دام. سةيري ضين
خؤمم كرد خؤم نةناسي. هةردوو ليَوم جووآلندةوةو ثرسيارم كرد ئاية ئةم دةم و ضاوة، دةم و 

 ضاوي منة:
 ـ ضي رِووى دا؟

 ـ سةرلةنوآ تؤمان زيندوو كردةوة.
يَوةوة ناو بة ئاسوودةيي دةسيت بة جطةرةكيَشان جادووباز ئةوةى طوت و، جطةرةيةكي بة ل

كردو هةردوو باَلى بةسةر دةسكي قةنةفةكةى هؤَلةكةدا بآلوكردبووةوة. ئةم كارة بريؤكةى 
ئةوبوو. برِواي ثيَ هيَنابوون كة )ثياوة ثريؤزةكة(يش قوربانييةو )طيان(ي داواي تؤَلةسةندنةوة 

ةك كؤطةيةكي ثارضة يةدةكى نوآ لةبري ئةو دةكات. هيض رِيَطرييةك نيية جةستةي ئةو و
 ثارضة تيَكضووانةى جةستةي ئةو قوربانييانة بةكاربهيَنريَت كة تؤَلةيان بؤ كراوةتةوة.

هةستامة سةرثيَ و هةستم بة ضوست و ضاالكي و تةوذميَك هةسيت نوآ دةكرد لةنامخدا 
رِوخسارى دةوروبةرم بيين تا دةمجي وةك بَليَيت لة خةويَكي قورس بيَدار بوومبةوة. هةنديَك 

رِادةيةك نامؤ بوون، ئةوةيشم لةبري ضووةوة لة بةيانييةوة ثالمن بؤ دادةرِشت.. شةثقةيةكي 
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هاوينةي مارينزم كردة سةرم، ثاشان خيَرا لةتةالرةكة دابةزيم و ضوومة خوارةوة. بةرةو 
يان ليَ طوللةباران كرد. دوو كةسةكة رِؤذهةآلت رِؤيشتم، بةرةو ئةو شويَنةى نيوةرِؤ باندةكة

ثةجنةكاني )ثياوضاك(ةكة ثاَلى بة دةرطةكانةوة دةناو ئةو رِيَطةيةي ثيَ ثيَشان دةدام كة دةبوو 
ثيَيدا برِؤم. بينيم لةسةر عةرد دانيشتوون و ضا دةخؤنةوة. ثاسةوانةكاني سةر تةالريَكي نزيك 

ترووكانيَكدا دةستيان داية ثيَيان نةزانيم. كة ضوومة ذوورةوة ثيَيان سةيربوو، لةضاو
تفةنطةكانيان، بةآلم من ئةو كاتة ئةوةند نزيك بووبوومةوة تا رِادةيةك بتوامن ضةكةكانيان لة 
دةست بستيَنم، يان فرِيَي بدةمة الوةو لةطةَلياندا بة دةست و ثيَ لةقة بةشةرِ بيَم. ضةند 

ويَين نزيكةوة هاتنة ذوورةوة. طوللةيةك تةقيَنران و ضةند كةسيَكي ديكةيش لة ضةند ذوورو ش
طوللةيةكي زؤر تةقيَنران و هات و هاوار بةرزبووةوة، بةآلم ئاكام لة بةرذةوةندي ئةواندا 
نةبوو. ثشتم بة طوللةيةكي زؤر كون كون بوو، بةآلم بة هةردوو دةستم ضنطم دةناية 

ر تةنيا يةك كةس بينةقاقايان و خيَرا يةك لة دواي يةك طةردمن دةشكاندن. ثاش نيو كاتذميَ
لة طرووثةكة مابووةوة، لة سووضى ذوورةكةدا دانيشتبوو. زةندةقي ضووبوو، رِووناكيي طوَلؤثة 
كارةباييةكان كة بة ضارج ئيشيان دةكرد تةواوي رِوخساري ئةوي بؤ دةرنةدةخستم. بةآلم 

ةساب دةطريا. لةسةرخؤم ليَى نزيك بوومةوة، لة بزنيَكي تؤقيو دةضوو خؤي رِادةسيت ق
بكات. ليَى نزيك بوومةوةو بينيم دةلةرزيَت. باشي دةزاني ئةوةى ئةم شةو بة خؤي و 
طرووثةكةيةوة رِوو بة رِووي بوونةوة دوذمنيَكي ئاسايي نةبوو. توورِةبوونيَكي خوايي بوو. 
ئاكام لةبةر رِووناكيي طَلؤثة كزةكاندا تؤزيَك لة رِوخسارو هةردوو ضاوى تؤقيوم بؤ دةركةوت، 

ةسيت بة طوناه دةكرد بؤية لةوةدا دذ بة خودي خؤي يارمةتي دام و، بوو بة دوذمين خؤي ه
 بةر لةوةى دةستم بيطاتىَ.

 
(1) 

ئةفسةرة ظنزويَليية كريَطرتةكةم كوشت كة ئةو كؤمثانيا ئةمنييةى بةرِيَوةدةبرد، ئةو 
ي سظيل كؤمثانيا ئةمنييةى لة هيَناني خؤكوذان و قورباني ليَ كةوتنةوةى خةَلك
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بةرثرسياربوو، لةوانةيش ثاسةوانةكةى ئؤتيَلي سوديَر حةسيب حمةمةد جةعفةر. هةروةها ئةو 
سةركردةى قاعيدةم كوشت لة ناوضةي ئةبو غريَب نيشتةجيَ بوو، كة دةسيت لة تةقينةوة 
طةورةكةى بة ئؤتؤمؤبيلي بؤمربِيَذكراوى طؤرِةثاني )تةيةران( لة بةغدا هةبوو. ئةو 

ى ذمارةيةكي زؤر قورباني ليَ كةوتةوة، لةوانةيش خاوةندي ئةو لووتةى كة هادي تةقينةوةية
كؤنةفرؤش لةسةر شؤستةكة هةَليطرتةوةو دةم و ضاوي ثيَ رِيَكخستم. ضةند هةفتةيةكي 
ثيَويست كرد تا خؤم ئامادةكردو شويَن ثيَيان بكةوم و بة شيَوةيةكي نهيَين بضمة ناو 

ثيَويستى بة ماوةيةك هةية، بةآلم ئةطةر ثاساوةكةت جيَى  طرووثطةلي نةيارةوة. كارةكة
برِوابوو دةتوانيت برِواى طرووثي نةياري ئةو كةسة دةستةبةر بكةيت كة دةتةويَت دةستت ثيَ 

 بطات.
بةآلم ليسيت داواكراوةكامن زؤرتر بوو كاتيَك ثارضةى نويَي جةستةي قوربانيطةلي نويَيان بؤ 

كؤنةكان دةكةوتن و تيثى ياريدةدةرةكامن ثارضةي ديكةيان لة جةستةم بةكارهيَنا. ثارضة 
شويَن دادةنان، بةم شيَوةية شةويَكيان بةئاطة هامتةوة كة بةم ثيَى ئةم ثالنة بيَت، خؤم 

 لةبةردةم ليستيَكي واآلدا دةبينمةوة كؤتايي نةبيَت.
وةمب لةوآ لة ناو كات نةيارم بوو، ضونكة بةشي ئةم ئةركة ناكات. وام ليَهات بةهيَواي ئة

شةقامةكان كوشنت نةميَنيَت، تا )بةرهةمهيَنان(ي قوربانيان كؤتايي بيَت و، منيش كؤتايي 
 بيَم و لة شويَين خؤمدا بتويَمةوة.

بةآلم هيَشتة كوشنت تازة دةسيت ثيَ كردبوو. ئةمةيش بةالني كةمةوة لةو بالكؤنة واآل بيَ 
ى نيشتةجىَ بووم. تةنانةت هةنديَك جار كة شووشانةى ئةو تةالرةوة دةردةكةوت كة ليَ

دةضوومة دةرةوة تةرمي ذمارةيةكي زؤر كوذراوم دةبيين ضوون زبأل لة كؤآلنةكاندا فرِآ 
 درابوون.

لةطةأل ثةرةسةندني كوشتاردا ثالنةكانيش فرةوانرت دةبوونةوة. هةر سيَ شيَتةكة ضةندان ضةكي 
كةى سييان لة سةرباني تةالرةكة لةهةر ضوار  سووك و مامناوةندييان هيَنابوو، رِةشاشي بي

الوة دانابوو. دةروازةى تةالرةكةيان بة ثاشةرؤكي زبلَ و بارستايي كؤنكرييت و طونيية خؤأل 
داخستبوو، كة نةمزاني لةكويَيان هيَنابوو. ضةند رِؤذيَك كاريَكي زؤريان كردبوو، ثاشان بينيم 
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ارمةتييان دةدان. لةنيَوان شةوو رِؤذيَكدا بؤم ضةندان الوي تةمةن بضووك لةو كارةياندا ي
دةركةوت كة تةالرةكة بووةتة ثيَطةيةكي سةربازي رِاستةقينة، جطة لة ضةكي جؤراوجؤر، 

 سةربازاني خؤبةخشى ليَية بؤ ئةوةى ئةم ثيَطة سةربازيية بضووكة بثاريَزن.
طةندةى بؤ بريؤكةى خؤي هةر يةك لة ياريدةدةرة شيَتةكامن لةناو كؤمةَليَك خةَلكدا ثرِوثا

دةكرد لةبارةى منةوة، بؤية ذمارةيةك اليةنطريان بؤ خؤيان دةستةبةر كرد لةوانةى لة رِةوشي 
طشيت و ئةوةى لة دةوروبةري خؤيان دةيانبينني بيَزار بووبوون و، بةدواي جؤرة رِزطارييةكدا 

 دةطةرِان.
اوجؤرةكاني ثايتةختةوة هاتبوون شيَتة بضووكةكة لةطةأل اليةنطرةكانيدا كة لة ناوضة جؤر

تةواوى نهؤمي خوارةوةى داطريكردبوو، ئةوانيش وةك ئةو لةو برِوايةدابوون كة من 
هاونيشتمانيي عرياقي ذمارة يةكم. دواتر زانيم لة جياتي ناو ذمارةى ثيَ داون، خؤي، واتة 

سةرةوةتر لة شيَيت بضووك ذمارة دووى وةرطرتووة، ئةواني ديكةيش لة ذمارة سيَ بةرةو 
 رِيزبةندييةكي واآل كة لةسةرخؤ لةطةأل  هةر رِؤذيَكي نويَدا فرةوانرت دةبووةوة.

شيَيت طةورة لةطةأل اليةنطرةكانيدا ضةند شوقةيةكي نهؤمي دووةميان داطريكردبوو، ئةو 
اليةنطرانةى كة ئةوانيش وةك ئةو لةو برِوايةدا بوون كة من ئةو كونة رِةش و ئةو ئيزرايلة 

 ورةيةم، بة يارمةتى و ثاَلثشيت خواوةند،  هةموو ئةم طةردوونة هةَلدةلووشم. طة
هةرضي شيَيت طةورةبوو ئةو دوو شوقةكةى ديكةى نهؤمي دووةمي داطريكردبوو، كتيَبة 
ثريؤزةكةى خؤي بؤ اليةنطرةكاني رةد دةكرد، كة لة اليةنطراني دوو شيَتةكةى ديكة 

دةكات من ويَنةى بةرجةستةبووي خواوةندم لةسةر رِووى كةمرتبوون، كة تيَيدا باسي ئةوة 
زةمني و، بة خؤيشي )دةرطة(ى ئةم ويَنةيةية. بؤية قةدةغة بوو ئةوانة من ببينن، لةبةر ئةوة 
بوو كاتيَك لة نهؤمي سيَيةم دادةبةزيم و لة رِيَرِةوةكان، يان الى ثيَثلكةكان دةيانبينيم خيَرا 

لة ترس و سةردانةواندنةوةدا بة دةستيان رِوومةتى  خؤيان  لةسةر عةرد كرِنووشيان دةبردو
دادةثؤشي. جادووبازةكة ئةو ثيَشهاتانةى ثيَ ناخؤش بوو، لةو برِوايةدا بوو كة ئاكامةكةى 

 باش نابيَت، ضونكة ئيَمة ئيَستة زؤرتر لةبةر ضاوين:
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دةبينة طؤشيت هةجنن ـ رِةنطة لةهةر بؤردومانيَكي تةالرةكةماندا تؤ نةمريت .. بةآلم ئيَمة 
 هةجندن 

سةيريَكي )سةفسةتايي( كرد بؤ ئةوةى ئةويش جةخيت بؤ لةسةر  ئةوةى ثيَ طومت و ثاشان
بكاتةوة، بةآلم سةفسةتايي هةر واقي ورِمابوو، ثاش ضةند خولةكيَك كاتيَك جادووباز ضووة 

بؤ بدركيَنيَت ثيَي  طةرماوةكةوة، سةفسةتايي ليَم نزيك بووةوةو وةك بَلَيَيت شتيَكي نهيَنيم
 طومت:

ـ ئةوة جارِ دةكيَشيَت.. دةيةويَت لةذيَر كؤنرتؤَلى ئةودا مبيَنيتةوة. لةذيَر رِكيَفي ئةودا بيَت .. 
 تكاية طوآ بة قسةكاني مةدة.

سةفسةتايي حةزي بة ضارةى جادووبازدا نةدةهاتةوة، لةم قسانةيشي تيَطةيشتم كة هةوَليَكي 
م نزيك ببيَتةوةو شويَين جادووباز بطريَتةوة، بةتايبةتي سةبارةت ثيَضةوانةية بؤ ئةوةى ليَ

نةخشةى مجوجووَلةكامن و ئةو رِيَطةيانةى ثيَياندا تيَدةثةرِم كة زؤر جار زؤر وردو تةواو رِيَيان 
 تيَدةضيَت.

هةرضي )دوذمن( بوو، ئةوة بةردةوام ئامادة نةبوو. بؤ ماوةيةكي دوورو دريَذ بزر دةبيَت 
ةردةكةوت و شتيَكي نويَي ثيَ بوو. لة دوايةمني سةردانيشدا ئاميَرو دةزطةى بيَ تةل ثاشان د

و هةنديَك مؤبايل و كاميَراي ضاوديَري لةطةأل خؤي هيَنابووةوة لةسةر بالكؤني نهؤمةكان 
 داينان.

ئةوة دوايةمني ئةو كارانةى بوو كة ئةجنامي دان بؤ ئةوةى خزمةتي من و ئاماجنةكاني خؤي 
بكات، ئةوةيش دوايةمني سةرداني بوو. ثاش ئةوة ضي ديكة نةمبيين. ثاش ضةند رِؤذيَك ثيَ 

بة تةلةفؤن ثيَوةنديي ثيَوة كردم. كاتيَك بة تةلةفؤن قسةى دةكرد نيطةراني ثيَوة دياربوو. 
طوتي ثيَيان زانيوة. لة دةزطةكةى خةريكي ليَكؤَلينةوةيةكي ناوخؤين تا مجوجووَلةكاني ئةم 

بزانن. هةروةها ئةمةريكاييةكان بؤ هةمان مةبةست داوايان كردووة. ئةطةري زؤر  دواييةى
 هةية بة هاوكاري كردني طرووثة تريؤريستةكان، يان شيت لةو شيَوةى تؤمةتبار بكةن.

ثاش ئةوة بزر بوو، تةنانةت كاتيَك ثيَوةندميان بة تةلةفؤنةكةيةوة كرد كة تةلةفؤني بؤ ئيَمة 
 كةى داخرابوو.ثيَ كرد، تةلةفؤنة
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(2) 

 
دةزامن رِووداوةكان بة طويَرةى دَلي من بةرِيَوة نةضوون، بؤية من داوا لةو كةسة دةكةم كة 
طويَى لةم  دةنطة تؤمار كراوةم دةبيَت يارمةتيم بدات و، تةطةرة لةبةردةم كارةكةمدا دروست 

بةجىَ دةهيََلم، ضونكة نةكات، تا كؤتايي ثيَ دةهيَنم و بة زووترين كات ئةم جيهانةى ئيَوة 
زؤر دواكةومت. دةزامن باوباثرياني زؤرم هةن ليَرة لةناو ئةم خاكةدا لة قؤناغ و سةردةمطةلي 
رِابوردوودا دةركةوتن. ئةركةكاني خؤيان لةكاتي تةنطانة دذوارةكاندا جيَبةجيَ كردو، ثاشان 

 رِؤيشنت. منيش نامةويَت لةوان جياواز مب.
ر بةو طؤشتانةى بؤ ضاككردنةوةى جةستةم بةكاردةهيَنريَن. هةروةها خؤثاريَز بووم بةرانبة

ياريدةرةكان طؤشيت )ناشةرعي(م بؤ نةهيَنن، واتة طؤشيت تاوانكارةكان، بةآلم، كيَ رِيَذةى 
 تاوانكاري لة كةسيَكدا دةستنيشان دةكات؟ جادووباز رِؤذيَكيان ئةو ثرسيارةى كرد.

اوانكاري تيَداية، هاوسانة بةرانبةر بة رِيَذةيةكى دياريكراو ـ هةر كةسةي لة ئيَمة رِيَذةيةك ت
لة بيَ تاواني. رِةنطة كةسيَك بة ستةم ليَ كراوى بكوذريَت و طوناهي نةبووبيَت ئةمرِؤ 
كةسيَكي بيَ تاوان بيَت، بةآلم بةر لة دة ساأل تاوانكار بوو كاتيَك بؤ منوونة ذنةكةى 

ى دةردةكردة خانةى بةساَلداضووان، يان كارةبا، يان ئاوي دةردةكردة شةقام، يان دايكة ثريةكة
لة خيَزانيَك دةثضرِي منداَليَكي نةخؤشيان هةبيَت ئةوةيش واي دةكرد خيَرا مبريَت. ئيدي بةو 

 جؤرة.
جادووباز ئةوةى طوت و ئةو نةرطيلةيةى دةكيَشا كة خؤي بؤ خؤيي ئامادةكردبوو. وةك 

ةى تةواو بة شيَوةيةكى نيطةتيظانة وةرطرت. تةنانةت رِاهاتبوو، سةفسةتايي ئةو قسانةي
كاتيَك ضةند كاتذميَريَكي ئةو رِؤذة تيَثةرِي و ضوومة سةرباني تةالرةكة بؤ ئةوةى لةو 
زانياريية دَلنيا مب كة ليَي ئاطةدار كرامةوة طواية ئةمةريكاييةكان لة ناوضةكة كشاونةتةوة. 
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لةبةردةممدا رِاوةستاو لة كاتيَكدا بة رِوخساري دةم و  ئاطةم ليَ بوو سةفسةتايي دوام كةوتووة.
 ثيَى طومت: ضاوييةوة واي دةنواند جدي بيَت،

ـ تكات ليَ دةكةم برِوا بةقسةكاني جادووبازةكة نةكةيت.. ئةوة سةبارةت بة خؤي قسة 
دةكات.. بةخؤي تاوانكارة. بةخؤي ثيَش دة ساأل تاوانيَكي كردووةو ذنةكةى و دايكي 

ووةو منداَليَكي شريةخؤري كوشتووة. ئةو تاوانكارةو ئاطةدار بة برِوا بة قسةكاني دةركرد
 نةكةيت.

رِووى خؤم ليَ وةرضةرخاندو دووربينةكةم بةرز كردةوة كة )دوذمن( لة دوايةمني سةردانيدا 
ثيَي دابووم و دةستم بة سةيركردني شويَنة دوورةكاني شةقامةكةم كرد، لةو شويَنانةى تانكة 

ةريكاييةكاني جؤري )ئةبرامز(يان ليَ بوو. تانكةكان نةمابوون، هةروةها سةربازة بضووك ئةم
و خاَلةكاني ضاوديَري سةرباني تةالرة بةرزةكان و بازطةكانى شةقامة الوةكييةكانيش 

 نةمابوون. تةواو كشابوونةوة وةك ئاطةداريان كردم، ئةمةيش كاريَكي سةيرة.
 يَم طوت:ئاورِى سةفسةتاييم دايةوةو ث

 ـ لةمةودوا ميَشكى خؤت بةم بابةتةوة زؤر سةرقاأل مةكة. 
سةرلةنوآ بة دووربينةكة سةيرم كرد، بةآلم بابةتيَكي ديكة ميَشكى سةرقاأل كردبووم، 
طومانيَكي زؤرم هةبوو كة دوايةمني  نؤذةنكردنةوةى جةستةم طؤشيت جةستةي تاوانكاريَكي 

ئةوةى بزانن، ضةند ثارضةيةكي جةستةي تريؤريستيَكيان  تيَدا بةكارهيَنرابيَت. رِةنطة بيَ
بةكارهيَنابيَت. بؤية هةست دةكةم ميزاجم باش نييةو، هةست بة كةميَك شَلةذان و ثةشؤكان 
دةكةم. هةر ضاوديَري شةقام و كووضة و سةرباني تةالرةكامن دةكرد، تا هةستم كرد شتةكان 

كي رِةنط شريي رِووناك بةر ضاوي داثؤشيم. لةبةر ضاوم رِةشكةو ثيَشكة دةكةن. شوورةية
دووربينةكةم هيَناية خوارةوة و دةستم بة هةَلكَلؤفاني ضاوم كرد. داوام لة سةفسةتاييةكة كرد 

 دةستم بطريَت و مبباتة خوارةوة.
ثاش كاتذميَريَك ديسان بيناييم طةرِايةوة. لةوة ترسام هؤيةكةى تيَكضووني ئةو دوو ضاوة 

ويست دةكات بة زووترين كات بطؤرِريَن. بةآلم برِوام بةو شتانة نةدةكرد كة بيَت، ئةميش ثيَ
هةردوو ياريدةدةرةكةم بؤيان دةهيَنام. خوارةوة ثرِ لة تةرم بوو، لةطةأل نزيكبوونةوةى 
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ئيَوارةيشدا تةرمي ديكةيش كةَلةكة دةبيَت. كة هةر هةموويان، زؤرتر تاوانكارن و يةكدي 
 دةكوذن.

كم بؤ هةَلكةوت دوو بة دوو لةطةأل جادووبازدا قسةبكةم بةوثةرِي برِواوة ثيَى كاتيَك هةليَ
 رِاطةياندم كة ئيَستة نيوةى جةستةم لة طؤشيت تاوانكاران ثيَكديَت.

 ـ ئةوة ضؤن رِووي داوة؟
ئةوةم ثيَ طوت لةكاتيَكدا خةريك بوو نةرطيلةيةكي ديكةى ئامادة دةكردو ثاشان مذيَكي 

ؤ ئةوى ثشكؤكاني بطةشيَنةوة. دووكةَلةكةى دةمي بة  بادا داو بة تةوسةوة دريَذى ليَ دا ب
 سةيري كردم:

 ـ ئاية بة رِاسيت جةستةي )ثياو ضاك(ةكة ثريؤز بوو؟
 ـ مةبةستت ضيية؟

 ـ مادامةكى ضةكي هةَلطرتووة ئةوة تاوانكارة.
ؤم دةركةوت كة ئةوةى طوت و هيَورو ئارام دةسيت بة نةرطيلة كيَشانةكةى خؤي كردةوةو، ب

سةفسةتايي لة نزيك دةرطةكةوة رِاوةستابوو طويَى لة مشت و مرِةكةمان دةطرت. ئةم شةو 
خؤم بؤ ئةركيَكي نوآ ئامادة دةكردو رِآ نادةم مشتومرِي بيَ هوودةى نيَوانيان دووبارة 

بدات. ببيَتةوة، بؤية هةَلستام و داوام لة سةفسةتاييةكة كرد لة خؤئامادةكردمندا يارمةتيم 
ئةركة نويَيةكة ثيَوةندي بة فةرماندةي ميليشيايةكةوة هةبوو نيشتةجيَي طةرِةكيَكي ميللي 
رِؤذهةآلتي ثايتةختة. سةفسةتايي جليَكي دةرهيَنا لة جلي ئةو ميليشياية دةضوو، ثاشان 
ضوون ئةكتةريَكي شانؤيي كة بيةويَت لةبةردةم بينةراندا دةركةويَت لةسةر كورسييةك 

ر بة ميَزي تةواليَت داينيشاندم و دةسيت ثيَ كردو خةريك بوو )ميَك ئاب(يَكي بةرانبة
طوجناوي بؤ كةسايةتيية نويَيةكةم دروست دةكرد. بةآلم ئةو قسةى جادووبازةكةى لةبري نةضوو 
كة لةطةأل مين كرد، بؤية دةسيت بة وةآلمدانةوةى كرد لةكاتيَكدا هةردوو دةسيت بة رِوومدا 

 دةجووالندةوة:
ـ برِواي ثيَ هيَنايت كة ئيَستة نيوةت تاوانكارة، نيوةى طؤشيت جةستةت طؤشيت 
تاوانكارانة، سبةينيَش ثيَت دةَليَت سيَ ضارةكت و دواي ئةوةيش بيَدار دةبيتةوةو خؤت 
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دةبينيت بوويتةتة تاوانكاريَكي تةواو، بةآلم ليَرة تاوانكاريَكي ئاسايي نيت، دةبيتة سؤثةر 
 ة لة ضةند تاوانكاريَك ثيَكهاتوويت، ضةثكيَك تاوانكاران... ها؟!!تاوانكار. ضونك

هةر قسةى دةكرد تا ضوومة دةرةوة. بةجيَم هيَشت لةناو جلةكاني طرِي طرتبوو، وةآلميشم 
 نةدايةوة. بةداخةوة هةردووكيان بوون بة دوذمين يةكدي..

رت لة دةرةوةى تةالرةكة رِووى لةو كاتانةدا، لةو ماوة كورتةى رِابوردوويشدا طؤرِانكاري طرنط
دةدا. ثيَدةضوو بةشيَك لة ثيَشبيين جادووبازةكة خةريك بوو بةدي دةهات. ذمارةى 
اليةنطراني هةر سيَ شيَتةكة زؤرتر دةبوون، تةنانةت لةناو ئةو شوقانةى لة تةالرةكة داطرييان 

تييان بة خزمةتطوزاري كردبوو جيَيان نةدةبووةوة، ويَرِاي ئةوةيش ئةو هةموو خةَلكة ثيَويس
لؤجيسيت زؤرتر هةبوو، لة خواردن و خواردنةوةو نويَن، نةيشمدةزاني ضؤن ئةو شتانةيان 

 دةست دةكةوت.
ثاش شةرِو هاوارى نيَوان هةر سيَ شيَتةكةو اليةنطرةكانيان طةيشتنة ئةو برِيارةى بةرةو 

ةوةى ئةو تةالرة بةجىَ هيَشت تةالرةكاني ديكة فرةوانرت ببنةوة. ضةند ثاسةوانيَكيان لة خوار
كة ليَي نيشتةجيَم، بةآلم بةسةر تةالرةكاني تةنيشتدا بآلوبوونةوة. ئيَوارةى ئةمرِؤ زؤرم ثيَ 
سةير بوو ذمارةيةكي زؤر الوى ضةكدار لةناو شةقامدا كرِنووشيان بؤ بردم كاتيَك بة ناوياندا 

ي خواوةندى سةر زةويم بةثيَى تيَثةرِيم. هةر هةموو ئةوانة برِوايان واية كة من رِوو
رِيَنويَنييةكاني شيَيت طةورةتر كة مشكييةكي ثورتةقاَلي بةسةرةوة لوول دابوو، رِديَين بةر 
دابووةوةو بة ناوةرؤك و رِواَلةت بووبووة ثةيامبةري ئايينة نويَيةكة. ويَنةكة هاوشيَوةي ويَنةى 

يان بزرِكابوو و كةمرتيش هات و هاواريان اليةنطراني شيَتة طةورةكةيش بوو، بةآلم ئةوان رِةنط
بوو، هةردوو طرووثةكةيش يةكدييان بة دةجاأل و خَلةفاو تؤمةتبار دةكرد. هةرضي 
)هاووآلتياني عرياقي( بوون اليةنطراني شيَتى بضووك، ئةوة ذمارةيان طةيشتة سةدو ثةجنا 

 ة بكةن.هاووآلتي. برييان لةوة دةكردةوة بةشداري هةَلبذاردنةكانى ئاييند
فةرماندةى ميليشياكةو ثازدة كةسي ديكةم كوشت كة بةرطرييان ليَ دةكرد، بةهؤي 
ئامؤذطاري سةفسةتاييةوة بة دةمانضة ئةو ئةركةم جيَبةجيَ كرد، ضونكة )مردني 
تةمومذاوي( كة ئةركةكامن ثيَ دةست ثيَ كردبوو، ضي ديكة سوودي نيية. سةرؤكي 
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ةجىَ هيَشت لةناو حةوشةى ماَلةكةى ثان بووبووةوةو ميليشياكةم بة جةستة زلةكةيةوة ب
طةدةو رِخيؤَلةكامن طوللةرِيَذ كردبوو، لةكاتيَكدا دايك و ذنةكةى و براكاني بة جلة 
رِةشةكانيانةوة لة ضوار دةوري طردبووبوونةوةو بة خةفةت و ثةذارةيةكي زؤرةوة لة سينطي 

 خؤيان دةدا.
كي فةرماندةى ميليشياكةم بةكارهيَنا، كاتيَك لة بارةطاي لة طةرِانةوةدا بؤ دؤرة ئؤتؤمؤبيليَ

نيشتةجيَ بوونةكةى خؤم نزيك بوومةوة طويَم لة تةقة بوو. ميليشياكان لةبةر ئةوةى سوثاي 
عرياق و ئةمةريكاييةكان لةوآ نةمابوون ملمالنيَيان بوو دةست بةسةر ئةو زةوييةدا بطرن. 

وني ديوارةكان هامتة ذوورةوة، لةو رِيَرِةوةى بةر لة ئؤتؤمؤبيلةكةم لة شويَنيَك داناو لة ك
 دةرضوومن جادووبازةكة ثيَي دابووم.

لةو كاتةدا ثةَلة هةور ثيَش ضاوي طرمت و هيض شتيَكم لة ثيَش خؤم نةدةبيين. رِاوةستام و 
ثشتم بة ديوارةكةوة دا، ضةند خولةكيَك بةو شيَوةية رِاوةستام. ضاوم كَلوفت، بؤم دةركةوت 

ضاوي رِاستم واي ليَهاتووة لة هةويَر دةضيَت. لةسةرخؤ رِامكيَشا و بة دةستمةوة هات.  كة
هةر هةمووي وةك بارستاييةكي تاريك كةوتة خوارةوةو منيش بةو الوةم نا، ترسام دةست بؤ 
ضاوي ضةثيشم ببةم و ئةو كات بةتةواوةتي كويَر مب. لة تةنيشت ديوارةكة دانيشتم و طويَم لة 

طرت. ئةو دةنطانة لة هةموو شويَنيَكةوة دةهاتن، ترسام لة ناوةرِاسيت ئةم شةرِة تةقة دة
طةرمةي ئةم شةودا دانيشتبم بيَ ئةوةى ئاطةم لة خؤم بيَت. ثاش ضةند خولةكيَكي دذوار 
ضاوي ضةثم رِووناك بووةوة. لة كونيَكي طةورةى ديوارةكةوة سةيرم كرد، كة مووشةكيَك 

كة ضؤأل و ترسناك بوو. هةَلستام و لةو خانووة ضوومة دةرةوةو دروسيت كردبوو. شةقامة
دةستم بة سةيركردني ئةم سةرو ئةو سةري رِيَطةكة كرد. ثاشان تارماييةكي رِةشم بيين لة 
دوورةوة دةهات. هةر سةيرم دةكرد تا رِوخساري ئةو تارمايية رِةشة رِوونرت دةبووةوة. 

ساري كةوت و زؤرترم بؤ رِوون بووةوة. ثياويَكي تيشكيَك كة لة دوورةوة دةهات بةر رِوخ
تةمةن شةست ساآلن بوو، ثياويَكي ورطين قةَلةو، كراسيَكي نيَو قؤأل و ثانتؤَليَكي ثارضةيي 
لةبةر بوو، ضةند كيسةيةكي رِةشي ثيَ بوو. دواتر زانيم يةكيَك لة كيسةكان سةمووني 
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ةم شويَنةدا شتيَكي سةير بوو. رِةنطة تيَدابوو، ئةوةى ديكةيشيان ميوة بوو. دةركةوتين ل
 رِيَطةى بزركردبيَت.. لة كويَوة هاتووةو بؤ كوآ دةضيَت؟

هةر ضاوديَريم دةكردو بينيم لة كووضةيةك الي دا. رِاستةوخؤ بؤ ئةو تةالرة دةضوو كة ليَي 
 نيشتةجيَ بووم. دةنطي طةرمي طوللةيش كة شةرِكةرةكان دذ بة يةكدييان بةكاردةهيَنا بةم

ئاراستةيةدا توندوتيذتر بوو. تؤ بَليَيت ميليشياكان ئةو مؤَلطةيان طةمارؤ دابيَت كة هةر سيَ 
 شيَتةكة دروستيان كردووة؟

دواي ثياوةكة كةومت، هةوَلم دةدا كةميَك ليَوةى دوور مب تا طومامن ليَ نةكات، قسةكةى 
انكارن لةطةأل نارِةزايي بووني جادووبازةكةم بري كةوتةوة كة دةيطوت مرؤظطةل تا رِيَذةيةك تاو

سةفسةتايي لةو قسانةى. بيَ ئةوةى هيض ضركةيةك ئةوةم لةبري بضيَتةوة كة زؤر لةوة نزيك 
 بوومةتةوة بة تةواوةتي كويَر مب، رِةنطة تةنانةت بةر لةوةى لة تةالرةكة نزيك ببمةوة. 

تؤقينةوة سةيري ضوار ثياوة قةَلةوةكة ثاش دوو تا سيَ هةنطاو رِادةوةستا تا بة ترس و 
دةوري خؤي بكات.. دةم و ضاوي طرياناوي بوو بيَ ئةوةى بطريت. كابرا ض زؤرزانيَك بؤ ئةم 
شويَنةى ثاأل ثيَوة ناويت. ويستم ليَي نزيك ببمةوةو ثرسياري ليَ بكةم. بةآلم هةست و نةسيت 

كي ديكة رِاوةستا ديكة هيَرشي بؤ هيَنام و هةموو شتيَك لة ميَشكمدا تيَكةأل بوو. جاريَ
كاتيَك طويَي ليَ بوو رِيَذنةيةك طوللة بةر سةرةوةى تةالرة نزيكةكان كةوت. لة شويَين خؤي 
ضةقي، منيش خؤم بيين لة دوورايي بيست مةتر لةوةوة رِاوةستام. ئةطةر ئةو سةرة طيَذةى بة 

 يبينيم.تةواوةتي بسوورِاندبايةتةوةو ئاورِي دواوةى بدايةتةوة ئةوة بيَ طومان دة
سةرلةنوآ ثةَلة هةور سةر ضاوي ضةثي طرمت، هةستم كرد ئةمة كؤتاييمةو، وةك هةويريَكي 

 هةآلتوو بة دةم و ضاومدا دةتويَتةوة.
بؤية دةمانضةكةم بة هةردوو دةستم بةرز كردةوةو رِووةو ئةو ثريةميَردة بىَ تاوانة تةقةم كرد. 

يَ شيَتةكة بؤ مين دةهيَنن تا ثارضةكاني بيَ طومان بيَ تاوانة. نةك وةك ئةوانةى هةر س
 جةستةمي ثيَ نؤذةن بكةنةوة.

تةنيا يةك تةقةم بة دةمانضةكة كرد كاتيَك هةموو شتيَكم ليَ بزردةبوو. ثاشان هيض دةنطيَكم 
بةرطوآ نةكةوت. بؤردوماني يةكدي نيَوان طرووثة شةرِكةرةكان رِاوةستا. هيض ترثةى ثيَ، يان 
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هةناسةدانيش بةرطوآ نةدةكةوت. ثاش ئةوةى كويَر بووم، وريايانة  طريان، يان تةنانةت
هةنطاوم بةرةو ثيَشةوة دةهاويشت، تا ثيآَلوةكةم بةر شتيَك كةوت. خؤم دانةواندو دةستم بة 
سةر جةستةى طةرمي ثريةميَردة تؤقيوةكةدا هيَنا. طوللةكة بةر كةللةى سةري كةوتبوو. لة 

رِيَطةكاني بةردةميدا بة ترسةوة بةدواي سةرضاوةى مةرطدا بَلندايي تةالرةكان و كؤتايي 
 دةطةرِا، بةآلم ئةو مةرطة لة ثشتةوة بؤي هات.

ضةقؤيةكي بضووكم دةرهيَناو خيَرا دةستم بة كارةكاني خؤم كرد. ئيَستة جادووبازةكة ضي 
طؤشيت  دةَليَت؟ ئةمانة دوو ضاوي نويَى جةستةي قوربانييةكي بيَ تاوانن. سبةيينَ رِيَذةى

 تاوانكار لة جةستةمدا زياد ناكات. ئةمة طؤشتيَكي بيَ تاوانة. بةآلم ، ضي بَليَم؟
 بؤ تؤَلةسةندنةوةى ئةم قوربانيية تؤَلة لةكآ بكةمةوة؟

سةفسةتايي دةَليَت كة من طةيشتوومةتة ئةوثةرِي ثالنةكةى جادووبازو بووم بة تاوانكارو بيَ 
النةى دادةرِيَذا. جادووباز بة هؤي جنؤكةوة كة بةكاري تاوانان دةكوذم وةك ضؤن ئةو، ئةو ث

دةهيَنيَت و واي ليَ دةكات كار لة بريكردنةوةت بكات، بة ثاأل نان ثاَلي ثيَوة نايت بةم ئاكامة 
بطةيت.. سةفسةتاييةكة ئةوة دةَليَت. لةكاتيَكدا جادووبازةكة زؤر هيَورانةتر دةثةيظيَت و 

طي ئارةزووى تاوانكارييةوة دةضم لة طؤشيت تاوانكار كة رِووني دةكاتةوة كة من بة دةن
جةستةمي ثىََ نؤذةن كراوةتةوة، بؤية بؤ دةربازبوون لةم رِيَطة ترسناكة ثيَويستة خؤم لة 
هةموو ئةم طؤشتة بةدناوة قوتار بكةم. ملمالنيَ دةكةن و لةطةَلياندا بةهيض ئاكاميَك ناطةم، 

 ميَشكم ملمالنيَيانة.وةك ضؤن ئيَستة ئةو بريؤكانةى ناو 
توانيم سةركةوتووانة هةردوو ضاوة نويَيةكة لة شويَين خؤيان دانيَم، يةكسةر توانيم شتةكاني 
دةوروبةرم ببينم. تةرمي ثريةميَردة بيَ تاوانةكةم بيين، شتيَكم بةبريدا هات كة دةستبةرداري 

ة ئةم ثياوة بزنيَك بوو خواوةند نةدةبووم، ضونكة ئةو رِاستيية بوو كة بة دوايدا دةطةرِام. ضونك
بةرةو الي مين رِةوانة كرد. ناوي )ئةو بيَ تاوانةية كة ئةم شةو دةمريَت(، كةواتة بةم 
شيَوةية. ثاش ضةند خولةكيَك لةئيَستةوة دةمريَت، بةالني زؤرةوة ثاش نيو كاتذميَر. بيَ 

رِةنطة تةرمةكةيشي تيَكةأل طومان طوللةى ملمالنيَكارةكاني بةر دةكةويَت و ليَرة دةمريَت. 
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بة تةرمي تاوانكارة كوذراوةكان ببيَت، هيض كام لة هةر سيَ شيَتةكانيش، يان اليةنطرةكانيان 
 ناتوانن بيدؤزنةوة.

من هيضم نةكرد، تةنيا ئةوة نةبيَت مردنةكةيم ثيَش خست. ثيَشرت مردبوو. هةموو بيَ 
بطرنة بةر كة ثريةميَردةكة ئةم شةو تاوانةكانيش دةمرن كة هةمان ئةو رِيَطة ترسناكة 

 طرتبووية بةر.
هةردوو ضاوةكة ثيَويستيان بة دورين و ضةسثاندن هةبوو، ئةمةيش اليةنطرةكامن دةيكةن 
كاتيَك بؤ بارةطاكةم دةطةرِيَمةوة، بةآلم تا دةطةمة ئةوآ ثيَويستة وريا مب سةيري خوارةوة 

تم داية ضاويلكة ثزيشكييةكةى ثريةميَردةكة نةكةم تا ئةو دوو ضاوة بةر نةبنةوة. بؤية دةس
كة لة طريفاني سةرةوةى كراسةكةيدا دؤزميةوةو لة ضاوم كرد وةك جؤرة بةربةستيَك كة رِآ 

 نةدات هةردوو ضاوةكة لة كاسةى ضاومدا بةرببنةوة.   
ضوومة كووضةيةكةوة كة بةرةو شوورةى ئةو طونيية خؤآلنة دةضوو، كة اليةنطراني هةر سيَ 

تةكة لة ضوار دةورى ئةو تةالرانةيان بةرزكردبووةوة كة داطرييان كردبوون، سةرم ثرِ لة شيَ
بريؤكةي ثيَضةوانةى يةكدي بوون، بةآلم توند ثيَداطرييم لةسةر بريؤكةى خيَراتركردني مةرط. 
ثياوكوذ نيم بةَلكو من بةروبوومي مةرطم رِنييةوة بةر لةوةى بةر ببيَتةوةو بكةويَتة سةر 

 ى و هيضي دي.زةو
دةنطي شةرِة طةرمةكة هيَور بووبووةوة، مةزةندةم لةجيَى خؤي نةبوو. ميليشياكان نةبوون كة 
ثاش رِؤيشتين ئةمةريكاييةكان و سوثاي عرياق ملمالنيَيان بيَت، بةَلكو ئةوانةى ئةم شةو 

ةندةى شةرِيان هةَلطريساند اليةنطراني هةر سيَ شيَتةكة بوون. ئةمة دوايني شت بوو مةز
بكةم، ئةوةيش تةواوكاري ئةو ثيَشبينيية بوو كة جادووباز لةطةأل دةركةوتين يةكةمني كةسي 

 نةناسراو لةناو هةر شةش اليةنطرةكةمدا ثيَشبيين كردبوو.
بؤ ئةوةى دميةنةكةيش تةواو ببيَت. هيض هةليَكي رِةخساوم نةبيين تا لةطةأل جادووبازةكة 

بكةم كة تةواو بةدي هات. لةمرِؤ بة دواوة هةرطيز قسةم سةبارةت بة ثيَشبينييةكةى قسة 
بؤ ناكات. لةسةر كؤمةَلة بةرديَك لةبةردةم تةالرةكةدا نووستبوو كة ليَى نيشتةجيَم. كاتيَك 

 ليَى نزيك بوومةوة كونيَكم لة ناوةرِاسيت تةويََليدا بيين طوللةيةكي بةر كةوتبوو.
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كةسم نةبيين. ئةو ناوة شيَويَنرابوو، هةموو ضوومة ناو شوقةكةمةوة لة نهؤمي سيَيةم، 
شتةكان تيَكوثيَك درابوون ئةوةيش ئاماذةى ئةوة بوو كة شةرِيَك رِووي داوة، كاتيَك لة 
بالكؤنة بيَ ثةجنةرةكةوة سةيرم كرد تةرمي جادووبازةكة لة خوارةوة كةوتبوو. بة ئاساني 

وة كاتيَك كوشتوويانة. ثاشان مةزةندةم مةزةندةى ئةوةم كرد كة ليَرةوة فرٍِِىَ دراوةتة خوارة
ثيَي رِاطةياندم كة سةفسةتايي ئةو كارةى كردوووة نةك هيض كةسيَكي ديكة. بةآلم، تؤ بَليَيت 

 ئيَستة لةكوآ بيَت؟
بةياني رِؤذي دواتر. رِؤيشتم تا شويَنةكةى دةوروبةرم بةسةر بكةمةوة. هيضم نةبيين تةنيا 

بوون. تةرمطةليَك لةسةر قريي شةقام و سةر شؤستةكان تةرم نةبيَت لةو ناوة فرِي درا
نووستوون. تةرمي ديكة ثاَليان بة ديوارةوة داوة، هةنديَكي ديكة بة نيوةى جةستةيان لة 
بالكؤنةكانةوة كؤماونةتةوة، يان لة دةروازةى شوقةو ذوورةكاندا باوةشيان بةيةكديدا كردووة. 

شيَيت تةواو. بردمة شوقةى نهؤمي سيَيةم و لةوآ  تةنيا شيَيت بضووك لةوآ بوو، كة بووبووة
ليَثرسينةوةم لةطةأل كرد، ئاطةداري كردم كة ئةوانةى لة كؤمةَلكوذيية طةورةكة رِزطاريان بوو 
هةآلتن و رِةنطة لةمرِؤ بة دواوة بؤ ئيَرة نةطةرِيَنةوة، هةرضي شيَيت طةورةو طةورةترة ئةوة 

 وبازيش سةفسةتايي كوشتوويةتي و هةآلتووة.هةردووكيان كوذران. سةبارةت بة جادو
شيَيت بضووك رِةنطي بزرِكابوو لةسةرخؤ قسةى دةكرد وةك بَليَيت ئيَستة نا ساتيَكي ديكة 
دةبووريَتةوة. كاتيَك بة ضاوي بيَ تاواني ثريةميَردةكة سةيريم كرد، بة تاوانكاريَكي تةواوم 

ضونكة لةناو هةر هةمووياندا خةَلكيَكي  هاتة ثيَش ضاو. لة ئاهةنطي مةرط قوتاري بووبوو،
 زؤرتري كوشتبوو و تاوانكاري زؤرتري كردبوو.

 ـ طةورةم ثيلةكة تةواو دةبيَت.
 ـ بةَلىَ. دةزامن.

 ـ ئةمة دوايةمني ثيلة.. هةموو ثيلةكاني ناو كيسةكة تةواو بوون.
 ةواو كرد.ـ دةزامن ... لةمرِؤ بة دواوة ثيَويستم بة ثيل نيية.. تؤماركردنةكةم ت

 ـ تؤماركردنةكة تةواوبوو؟ ئيَستة ضي دةكةيت.
 ـ تةنيا يةك شت.. ئةمة ..
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ـ نا طةورةم .. نا طةورةم.. من كؤيلةو خزمةتكاري تؤم .. بؤضي وادةكةيت.. نا طةورةم.. 
 من كؤيلةى تؤم .. كؤيـ ...لة..ي.. تؤ.

 ـ هةلةو.. هةلةو.. هةلةو هةلةو ... بةَلىَ.
 

 ةومت. دواكةومت، ئيَوة زؤرم دوادةخةن. نةفرةتتان ليَ بيَت!ئؤفف .. زؤر دواك
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 يازدةمني ثارِ 
 

 ليَكؤلَينةوة
 

(0) 
 

بؤ دووةم، يان سيَيةمني جاربوو لة بيستين تؤماري قسةكاني )بيَ ناو( بووبووةوة. بة ئاساني 
ةرم و نةيتواني لةو سةرسورِمانة قوتاري ببيَت كة بة هؤي ئةم بةسةرهات و ئةو دةنطة ن

هيَورةى دةيطيَرِايةوة، باَلي بةسةردا كيَشابوو. الثتؤثةكةى ثيَ كرد كة سةرنووسةر ثيَشكةشي 
كردبوو، جا بؤ ئةوةى ئةم بةسةرهاتة ورووذيَنةرة بة شيَوةيةك، يان شيَوةيةكي ديكة بزرنةبيَت 

كؤثي ثيَستيَكي تؤمارةكاني لة رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةيةوة بؤ ناو الثتؤثةكة طواستةوة، ثاشان 
بؤ فالش ميمؤرييةك طواستةوةو، فالشةكةي خستة طريفاني ثانتؤَلةكةيةوة، كة لةسةر 
كورسييةكي تةنيشتييةوة فرِآ درابوو، سةرلةنوآ لةسةر نويَنة نةرمةكةى لة ذوورةكةى خؤي 
 لة دووةمني نهؤمي ئؤتيَلي دَلشاد رِاكشايةوة. خؤي رِادةسيت هةراو هوريايةكي كز كرد، كة

لة دةرةوة بةرطوىَ دةكةوت، لةطةأل نزيكبوونةوةى كاتي ثاش نيوةرِؤو دابةزيين زةبري 
 طةرماى مانطي ئابي زؤر طةرم.

سةرلةنوآ نغرؤي تةمبةَلي خؤي دةبووةوةو رِةنطة لةوة نزيك بووبيَتةوة خةوى ليَ بكةويَت 
ةنطي حةمة قةَلةو بوو كاتيَك زةنطى تةلةفؤنةكة لة ذوورةكة ليَى دا. هةَليطرت و طويَي لة د

 كة بة دةوامي تةواو لة ثرسطةى ئؤتيَلةكة كاردةكات.
 ـ ضةند كةسيَك هاتوون داوات دةكةن.. ميوانن.

جلةكاني لةبةر كردو بة ثيَثلكةى ئؤتيَلةكةدا دابةزي كة بة كاربيَتيَكي سةوزى تاريك 
كرد كة طةدةى  داثؤشرابوو، لةكاتيَكدا هةنطاوى بةسةر ثيَثلكةكةدا دةهاويشت هةسيت
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قؤرِةى ديَت، ضونكة درةنط قاوةَليت كردبوو، تا ئيَستةيش نةضووةتة دةرةوة بؤ ئةوةى ناني 
 نيوةرِؤ خبوات.

ئةو ميوانانةى ضاوةرِيَيان دةكرد ضوار كةس بوون جلي سظيليان لةبةر بوو، مةزةندةى كرد كة 
بوو كراسيَكي ئاَلى رِوخساري يةكيَكيان دةناسيَت، يان ثيَشرت بينيويةتي، الويَك 

سةرجنرِاكيَشى لةبةر بوو، قذي كورت بوو بة ثةجنة ناتوانريَت بطرييَت. ئةو الوة رِديَن تاشراوة 
 رِايكيَشاية ثةنايةكةوةو بة دةنطيَكي ئةسثايي ثيَى طوت:

 ـ ئيَستة سةرتيث سروور بانطت دةكات.
 ـ بؤ؟ .. شتيَك رِووى داوة؟

 ـ نازامن.. ئةو دةيطوت ئيَوة برادةري يةكدين ... ئيَستة بة ثةلة دةيةويَيت.
 ـ بةَلىَ.

مةمحوود وةآلمي دايةوةو سةيري دووري كرد لةو شويَنةى حةمة قةَلةو لة ثشتةوةى 
كاوةنتةري كارطيَرِي ئؤتيَلةكةوة رِاوةستابوو بة رِميؤت كؤنرتؤَلى تةلةظزيؤنةكة كةناَلةكاني 

بريي رِؤيشتبوو و ثيَوةندي بةو رِووداوانةوة نةبوو لة ضوار دةورى رِوويان دةدا. خيَرا دةطؤرِي و 
بريي لةوة كردةوة ثيَوةندي بة )سةعيدي(يةوة بكات بؤ ئةوةى رِوونكردنةوةى لةبارةى ئةو 
بابةتةوة ثيَ بدات، بةآلم لةناكاو زاني مؤبايلةكةى لة ذوورةكة لةبري ضووة، هةروةها 

 و ثارةكةيشي نةهيَناوة. ناسنامةكان 
 ـ تةنيا دةضمة سةرةوةو ناسنامةكان و ثارةكةم ديَنم.

 ـ ثيَويست ناكات.. ئيَستة ئيَمة دةتبةين و خيَرا دةتهيَنينةوة.
الوة رِديَن تاشراوة كراس ئاَلةكة بة رِيتميَكي دَلنياو يةكالكةرةوة ئةوةى طوت، ئةمةيش 

ضوو كيَشةو هةراو هوريايةك دةنيَتةوة ئةطةر بة مةمحوودي نيطةران كرد، بريي بؤ ئةوةيش 
ضاكة لةطةَليان نةرِوات ئةو كات رِاكيَشي دةكةن و ثؤتيشي دةشكيَنن. كليلةكةى بة ميداليا 
مسينة قورسةكةيةوة كة ذمارةى ذوورةكةى لةسةر نووسرابوو، فرِآ داية سةر كاوةنتةرةكةى 

 سةيريَكي كرد. كارطيَرِي، ئةو كات حةمة قةَلةو ئاورِي دايةوةو
 ـ ئةو من دةرِؤم.
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مةمحوود ئةوةى بة قورِطيَكي لةرزؤكةوة طوت كة نيطةرانيي ثيشان دةدا لة هةوَليَكدا بؤ 
ضةسثاندني ئةو ضركةساتة لة يادي كارمةندي ئؤتيَلةكة، كةضى هيض جؤرة هةَلضوونيَك بة 

هيض شتيَكي لةياد نةبيَت رِوخساري حةمةوة بةدي نةكرا، وةك بَليَيت هةر لةوآ نييةو رِةنطة 
لةوةى لة نووسينطةى ئؤتيَلةكة رِووي دا ئةطةر بيَت و دواتر مةمحوود شتيَكي خراثي بةسةر 
بيَت و لةمةرِ بابةتةكة ليَثرسينةوة لة حةمة قةَلةو بكريَت. ئؤتؤمؤبيلة جي ئيَم سيية نويَ و 

و، بة هةمان ئةو رِيَطانةدا شووشة تاريكةكة كة مةمحوود لةطةأل هةر ضوار الوةكةدا سواري بو
رِؤيشت كة ثيَشرت لةطةأل باهر سةعيديدا ثيَياندا رِؤيشتبوو، لةكاتي سةردانة شوومةكةى بؤ 
الى برادةرةكةى كاتي منداَليى، ئةو ئةفسةرة سةيرةى كة ئةركي سةيرو سةمةرةى ثيَ 

بووةوةو كةشيَكي سثيَرراوة. طؤرانيي )ثورتةقالة( لة رِيَكؤردةري ئؤتؤمؤبيلةكةوة بةرز دة
ثيَضةوانةو هةَلضووني دذ بة يةكي الى مةمحوود دروست كردبوو، كة تا دةهات ثرت نيطةراني 
دايدةطرت و دةترسا. ئاطةى لة ذمارةى فةرمي ئؤتؤمؤبيلةكة بوو، بةآلم ئةمة هؤيةك نيية 

وة بيستووة، دةرووني هيَور بكاتةوة، ضونكة ئةو زانياري لةبارةى زؤر رِووداوي خةَلك رِفاندنة
كة بة ئؤتؤمؤبيلي فةرمي دةيانرِفيَنن. هةر سةيري دةم و ضاوي هةر ضوار الوةكةى دةكرد بؤ 
ئةوةى بزانيَت سةر بة ض ضينيَكي كؤمةآليةتني. خؤ ئةوةند ساكار نييةو دةزانيَت كة ئيَستة 

طةآلَلة ئةم شتانة زؤر  رِوودةدةن و زؤر جاريش بة هؤيانةوة نةخشةى مجوجوولَ و كاركردن 
دةبيَت، جطة لةضارنووسي مرؤظيَكي بيَ دةستةآلتى رِفيَنراو بؤ شويَنيَك دةبريَت كة نازانيَت 

 ضي ليَ بةسةر ديَت. 
رِيكؤردةري ئؤتؤمؤبيلةكة ثرت لة جاريَك طؤرانيي ثورتةقالةى دووبارة دةكردةوة، يةكيَك لة 

ة ليَدان كرد، تا ئؤتؤمؤبيلةكة الوةكان لةطةأل طؤرانييةكةدا تيَكةأل بوو، دةسيت بة ضةقةن
طةيشتة تةالري دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن كة ثيَشرت مةمحوود ليَي ضووبووة 

 ذوورةوة.
ئاكام ضووة نووسينطةكةى سةرتيث سروورةوة، بيين جطةرةيةكي طرانبةهاي بة دةمةوةية بيَ 

ى لةسةر قاض داناوة ئةوةى دايطرساندبيَت و لةسةر كورسييةكي بةشكؤ دانيشتووةو قاض
لةسةر ميَزى نووسينطة طةورةكة. هةسيت بة بؤني تايبةتيي سيَوةكة كرد كاتيَك سةرتيثى 
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بيين لة شويَنةكةى خؤي هةستا و ثيَشوازي ليَ كرد بيَ ئةوةى ضرووتة ئةستوورةكة لة دةمي 
اسوولكةييةوة البةريَت. داواي ليَ كرد لةبةردةميدا دانيشيَت، ثاشان الويَك بة دوو بازووى م

هاتة ذوورةوة و دوو ثياَلة ضاي كاَلى لةسةر تةبَلةيةكي بضووك لة نيَوان هةردوو ثياوةكةدا 
 داناو رِؤيشت. 

سةرتيث سروور ثيَى طوت ماوةى ضةند ساَليَكة وازي لة جطةركيَشان هيَناوة، بةآلم لةم 
ثزيشكةكان ليَيان  رِؤذطارةدا ئارةزووى جطةرة دةكات. لةرِادةبةدر جطةرةى دةكيَشا تا

 قةدةغة كرد. بةآلم ذيان وةك ثيَويست بةرةو ثيَشةوة ناضيَت. 
 ـ بؤني تووتن بكةين لة بؤني دووكةأل باشرتة. ئةدي وا نيية؟

سةرتيث ئةو ثرسيارةى كرد، مةمحووديش بة ئةرييَن وةآلمي دايةوة، لة كاتيَكدا هةسيت بةو 
لة دةرطةى ئؤتيَلي  بةر لةنزيكةى نيو كاتذميَر طؤرِانةى هةستة تيَكةآلوةكاني كرد لةوةتاي

دَلشادةوة دةرضوو، هيَشتةيش دةنطي طؤراني )ثورتةقالة( لة طويَيدا دةزرنطيَتةوة. ئةوةيش 
رِوخساري سةرتيث سروورة كة لةرِوخساري هاورِيَيةك دةضيَت لةطةأل بؤني سيَوو ضايةكي كالَ 

 ةكانييةوة كة لةبرساندا قؤرِةيان ديَت.كة تؤزة تاَلييةك دخزيَنيَتة رِخيؤَلة بةتاَل
هةموو ئةو قسانةى لةو نوسينطةية كران، ثاش ئةوةى ضاية سووكةكةيان خواردةوة، شؤكيان 
الى مةمحوود دروست كردو تووشي نيطةراني و شةَلةذانيَكي زؤريان كرد. ضونكة ئةم ثياوة، 

تي دةستةآلت دةكات. لةبةر سةرتيث سروور، هةرطيز دؤست و هاورِآ نيية، ئةو نويَنةراية
ئةوةيش هاورِيَى منداَليي باهر سةعيديية، ئةوة شتيَكة بةالي ئةم ثياوةوة يةك فلسي قَلث 
ناهيَنيَت. مةمحوود زاني بؤضي سةعيدي طاَلتةى بة سةرتيث سروور دةكرد. ئةو ئةم ثياوةو 

ة بةكارهيَناني ئةوانةى لةم ثياوة دةكةن باش دةناسيَت. ئةو هيض كات سلَ لة ستةم و ل
دَلرِةقي بة هةموو جؤرةكانييةوة ناكاتةوة لة ثيَناوي دةستةآلتدا كة بة فةرماني ئةو 
دةستةآلتة كاردةكات. ض ئةو دةستةآلتة سةدام، يان ئةمةريكاييةكان، يان حكوومةتي نوآ 

 بيَت. سةرتيث سروور يةك لة دواي يةك خزمةتي ئةم اليةنانةى كردووةو دةكات.
شيَوةيةكي رِاستةوخؤ و سروشيت ثرسياري ليَ بكات ض زانياريطةليَكي دةويَت، دةشيَت بة 

ضونكة مةمحوود تاوانكار نييةو هةرضؤنيَكيش بيَت مةزةندةى ئةوةى ليَ ناكريَت دوذمنى 
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سةرتيث سروور، يان دةستةآلت و رذيَم بيَت، كة ئةم ثياوة نويَنةرايةتي دةكات. بةآلم ويسيت 
يَنيَت. ويسيت برِوا بةخؤبووني لةق بكات بة شيَوةيةك ثرؤسةى رِشانةوةى بيرتسيَنيَت و بيتؤق

ئةو زانياريانة ئاسانرت بكات كة سةرتيث سروور دةيةويَت. لة بنكةى كؤنرتؤَلى ميَشك و 
طياني ئةو كةسة دةدات بؤ ئةوةى زانيارييةكان هةرِةمةكيانة لة ثةجنةرةكاني قسةكردنةةوة 

ةتوانيَت بةتةواوةتي كؤنرتؤَليان بكات. ئةوةيش شيَوازيَكي بيَنة دةرةوةو ئةو كةسة ن
نامةردانةية بؤ تاوانكاران دةطوجنيَت و بؤ كةسيَك ناطوجنيَت لةطةأل هاورِيَى منداَليي تؤدا 
كاردةكات و ثيَشرت بة ميواني هاتووةتة الت و ضاي لةطةَلت خواردووةتةوة. ضايةكي 

وةك ئةم ضاية نامؤية كة لةم دانيشتنة تؤقيَنةرةدا  رِاستةقينةى رِةنط تاريك و شريين، نةك
 خواردييةوة.

 سةرتيث سروور ثيَى طوت:
ـ ئةوة ضا نيية تيَكةَلةيةكي رِووةكيية لة رِووةكي زماني طاو زماني ضؤلةكةو زماني بةرازو 
ضةند زمانيَكي ديكة، منيش بة كورتي ناوي )زمان دةكاتةوة(م ليَ ناوة، ضونكة هةر كةسيَك 

واتةوة زماني دةكريَتةوةو قسة دةكات و هيض ناشاريَتةوة. خؤ تؤ دةبينيت منيش لةطةأل بيخ
تؤ خواردمةوة، هؤيةكةيش ئةوةية من هةست بة شةرمةزاري دةكةم لةو دؤستايةتييةى 
لةنيَوامنانداية، بؤية ثيَويستة ئةو سنوورة ببةزيَنم تا ئةركةكةى خؤم بةجىَ بهيَنم و ئةو 

 كةم كة ثيَويسنت. ثرسيارانة )طؤ( ب
سةرتيث ئةوةى طوت و مةمحووديش واقي ورِمابوو، ئةم ثياوة باسي ضي دةكات؟ ئاية بة 
رِاسيت دةيةويَت برِواي ثيَ بهيَنيَت كة ئةوان هاورِيَى يةكدين؟ زماني طاى ضى و نهييَن 

 ضي؟ ثاشان تؤ بَليَيت ضي شتيَكي بؤ تيَكةأل بةم ضاية زةردكة كردبيَت؟ شاراوةى
 

(5) 
بةرِاسيت ضةند نهيَنييةك هةبوون سةرتيث سروور ثةردةى لة رِوو هةَلماَلني. تةنانةت بة 
فاكتةرة تايبةتييةكاني خؤي ثيَوةندي كردووةو زانياري لةبرى رِةوش و دؤخي مةمحوود 
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سوادييةوة زانيوة، تةنانةت بة ئاساني ذمارةى ئةو سكاآليةى  دةستكةوتووة كة نزيكةى بةر 
لة بنكةى ثؤليسي )شارؤضكة( لة عيمارة، لةاليةن كةسيَكي دةسرتِؤيشتووةوة  لة ساَليَك

 لةثاريَزطةكة دذ بة مةمحوود سوادي تؤمار كراوة.
مةمحوود ئةو بابةتةى بةالوة سةير بوو، هةسيت كرد ئةم سةردانة بةزؤرةو ئةم ليَثرسينةوةية 

روور زانياري زؤرتر بزانيَت، ئةو تا ديَت تةم و مذاوي تر دةبيَت. بةآلم ثيَدةضيَت سةرتيث س
وردةكارييانةى نهيَنييةكةى مةمحوود، كة هةمووان نايزانن تةنيا حازم عةبوود ويَنةطري 

 برادةري نةبيَت.
ئةوةيش داواكاري و سكاآليةكة لةبةردةم بنكةى ثؤليسدا مةمحوود بةوة تؤمةتبار دةكات كة 

بابةتي هاندانةكةيش وتاريَك بوو كةساني ديكةى هان داوة كةسيَك لةو شارة بكوذن. 
مةمحوود لة رِؤذنامةى )دةنطي زةلكاوةكان(دا بآلوي كردبووةوة كة ئيشي تيَدا دةكرد. 
سةرتيث سروور ئةمةى دةزاني، مةمحوود نايةويَت ئةم ئةفسةرة ثؤشتةية هيض شتيَكي ديكة 

ةك دةبووةوة، ئةم لةبارةى ئةو بةسةرهاتةوة بزانيَت، بة توندي بةرةنطاري هةر ئاسانكاريي
 خواردنةوةيةى )زمان دةكاتةوة( بيكات كة ثيَش تاويَك خواردييةوة. 

سةرتيث سروور كاتيَكي زؤري نةخاياند لة طيَرِانةوةى ئةم داواكارييةو ئةو رِووداوانةى بةر لة 
. ساَليَك رِوويان داوةو هيض هةنطاويَكي ياساييان ليَ بةرانبةر بة مةمحوود ليَ نةكةوتووةتةوة

جةستةى خؤي بةرةو دواوة سوورِاندو لةسةر كؤمةَليَك دؤسيَ دانةيةك لة دواذمارةى طؤظاري 
رِاسيت بةرزكردةوةو ئاماذةى بة مةمحوود كردو هةردوو ليَوي ثيَكةوة نووساند وةك بَليَيت كة 
ثيَى دةَليَت: ئةمة بابةتة رِاستةقينةكةمانة.. هةموو قسةكاني ديكة تةنيا رِيَساني 

َلينةوة بوو بؤ ئةوةى تاوانكار برِواي بة خؤي نةميَنيَت.. هاورِيَم تؤيش تؤمةتباريت و، ليَكؤ
 دةبيَت ئيَستة وةآلم بدةيتةوة.

 ـ ئةم ضريؤكة سةيرو سةمةرةية ضيية؟
 ـ ضيييةتي؟

 ـ ئةوة كيَية ليَرةدا قسةت بؤ دةكات.
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سةرجني سةرنووسةرى  ـ ئةوة كابرايةكى كؤنةفرؤشة لة ناوضةكة.. ضريؤكيَكي ئةفسانةية..
 رِاكيَشاو طوتي لةبارةيةوة بنووسة.

 ـ ضريؤكيَكي ئةفسانةية؟! ...ئمممم.
سةرتيث واي طوت، ثاشان بة جووَلةيةكي بيَ هوودةيي دةسيت بة هةَلدانةوةى طؤظارةكة 
كردو، ثرسيارطةلي يةك لة دواي يةكي بةرةو رِووى مةمحوود كردةوة، مةمحووديش بةوثةرِي 

وون و هيَورييةوة وةآلمي دةدايةوة. سةرتيث سروور نةيويست ثةردة لةسةر برِوابةخؤب
نهيَنيةكاني كارةكةى لةبةردةم ئةم )تاوانبار(ةدا البدات. نةيويست ثيَى رِابطةيةنيَت كة ئةو 
بيَ ناوةي كة قسةى لةبارةوة دةكات و لة وتارةكةيدا ناوي )فرانكشتاين(ي ليَ ناوة كةسيَكي 

فسانةيي نييةو ماوةى ضةند مانطيَكة خؤي شةكةت كردووة بؤ ئةوةى رِاستةقينةيةو ئة
دةستطريي بكات و، ذيانى خؤي و ئاييندةى ثيشةكةى بةو ثياوة نامؤو سةيرةوة 
بةسرتاوةتةوةو، دةكؤشيَت ثةردة لة رِووي ئةو خةرمانةى نامؤيي و تةمومذاويية البدات كة 

وو دةستةي دةستطريي بكات تا لة ثةردةى خؤي ثىَ داثؤشيوةو، سويَنديشي خواردووة بةو د
تةلةظزيؤنةوة ثيَشان بدريَت و هةموو جيهان بيبينن كة كابرايةكي بيَ بةهاو بيَ ثلةو سووكةو 
لة نةزانني و ترسي خةَلك و شيَواوي ئةو ذيانةى تيَيدا دةذين داستانيَكي بؤ خؤي دروست 

 كردووة، نة زيادو نة كةم.
 اوضةكةية؟ـ ئاية ئةو كؤنةفرؤشة لة ن

(ـة لة بةتاويني.. خانووةكةى بريتيية لة كةالوةيةكي 7ـ بةَلىَ .. نيشتةجيَى كووضةى )
 رِووخاو. ثيَى دةَليَن )كةالوةى جوولةكةكان( واتة بزري ناكةيت.. يةكسةر دةيدؤزيتةوة.

 ـ بةَليَ بةَلىَ. 
تةكة لة ئةوةوة مةمحوود هةر بةوثةرِي ثشوودريَذييةوة قسةى دةكردو دةيبيين ضةقي بابة

ئاراستةى كةسيَكي ديكة دةبيَت، بؤ ئةوةى زؤرتر دؤستايةتي و برِواي سةرتيث بةدةست 
بهيَنيَتةوة دةسيت بؤ طريفاني ثانتؤَلةكةى بردو رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى دةركردو ثيَشكةشي 

 سةرتيث سرووري كرد:
 ت.ـ لةم رِيَكؤردةرةدا هةموو تؤمارةكاني بيَ ناوت دةست دةكةويَ
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سةرتيث بانطي ئةو الوة بازوو ماسوولكةييةى كرد كة بةردةسيت بؤ دةكات، داواي ليَ كرد 
ضي لة رِيَكؤردةرةكةداية هةمووي كؤثي بكات، ماوةى دة خولةك بزربوو، ثاشان 
رِيكؤردةرةكةى هيَنايةوةو رِادةسيت سةرتيثى كردو، هةر بة دةستكة ضنراوةكةى شؤرِي 

 ك لة تةمبةَلي و بايةخ ثيَ نةدان بة رِوخسارييةوة كوذايةوة.كردبووةوةو لةناكاو شتيَ
سةرتيث سروور قسةى زؤتري نةكرد تا وةآلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة هةر لة ميَشكي 

 مةمحووددا دةخوالنةوة، ئةو ليَرة ثرسيار دةكات نةك ثرسياري ليَ بكريَت.
م زؤر طويَى بة بةسةرهاتةكةى سةرتيث ويَنةكة الى مةمحوود هةر بة تةمومذاوي مايةوة، بةآل

لةطةأل )بيَ ناو(دا نةدا، هةروةها طويَي بة ضارةنووسي كؤنةفرؤش نةدا، يان نيطةران نةبوو، 
بةزووترين كات ئةم نووسينطة  . دةيويستكة بةر لة تؤزيَك بة دةستةوةى داو تؤمةتباري كرد

ئاراستةى قسةكان بةرةو الى ثرسطةلي نيان و ثوخت و ثاكة بةجىَ بهيََليَت. تةنانةت طؤرِيين 
ديكة لةوانةى ثيَوةندييان بة كاري طؤظارةكةو رِةوشي طشيت شةقام و ئةو جؤرة شتانةوة 
هةبوو، سوودي نةبوو كةش و هةواي دؤستايةتييةكة بطيَرِيَتةوة دؤخي جاران. وةك بَليَيت 

 تةواوةتي وردو خاشي كرد. سةرتيث بيةويَت ئةو شتة ضاك بكاتةوة كة بةر لة نيو كاتذميَر بة
كابرايةكي شةرِةنطيَزةو شتيَكي نةكةردةنيية جاريَكي ديكة برِواي ثيَ بكريَتةوة، مةمحوود بةم 
شيَوةية بريي دةكردةوة، لةطةأل خؤيدا هيواي دةخواست تا لة ذياندا ماوة، ئةم ديدارة كة 

 يَت.طةدةى بةتاَلى تووشي ذانةسك كرد، دوايةمني ديداري نيَوانيان ب
لةناكاو سةرتيث هةَلستاو سةرلةنوآ جطةرة رِةنط تاريكةكةى ناو تةثَلةكةكةي بةرز كردةوةو 
بة ثةجنةكاني ليَوارةكاني سرِي و خستيية نيَوان هةردوو ليَويةوة. بةرةو ثشتةوةى ميَزي 
نووسينطة بةشكؤكةى جووآلو ضةرخيَكي رِةنط زيويين دةرهيَناو سةرقاَلى داطريساندني 

ة بوو، مذيَكي قووَلي ليَ دا تا سةرة جطةرةكة داطريساو دووكةَليَكي ضرِ لة زاري جطةرةك
سةرتيثةوة بَلند بووةوة. ضةند هنطاويَكى هاويشت تا طةيشتة تةنيشيت مةمحوود، ئةويش 
هةسيت كرد كة ئةوة جووَلةيةكة كؤتايي هاتين ديدارةكة دةطةيةنيَت، بؤية الى خؤيةوة 

ةكةمني جار بؤي دةركةوت كة لة سةرتيث دريَذترةو، هةردوو ضاوي هةستاية سةرثيَ و بؤ ي
لؤض لؤض بووي بة هؤي ضيَذي خراثي جطةرةكةوة جؤرة رِةنطيَكي كاَلى وةرطرتووة كة جؤرة 
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قؤزي و شيَوةى بؤرذوازي بة رِوخساري دةبةخشيَت. بةرةو الى دةرطة دوورةكة رِؤيشنت، ثاشان 
 بادا داو طوتي:سةرتيث كة دووكةَليَكي خةماوي بة

ـ تةواو بةختةوةر بووم كاتيَك جطةرم دةكيَشا. هةموو شتيَك خراث بوو كاتيَك وازم لة 
جطةرةكيَشان هيَنا. ئيَستة جاروبار تةنيا مذيَك لة جطةرة دةدةم تةنيا بؤ ئةوةى بةختم 

 بيَتةوةو هيضي دي.
يث سروور ويسيت بةو ئةوة قسةى طةرمي نيَوان دوو هاورِيَى طياني بة طيانني، يان سةرت

شيَوةية لة ميوانة تؤمةتبارةكةى بطةيةنيَت. ثيَدةضوو بري لةو قسانةى مةمحوود بكاتةوة كة 
 دواتر لةبارةى ئةم ديدارةوة بؤ سةعيدي هاورِيَى منداَليي دةطيَرِيَتةوة. 

لةبةردةم دةرطةكةدا رِاوةستان و جؤالنيَ كردني رِيكؤردةرة بةستةزمانةكة كؤتايي هات، 
 رِيكؤردةرةكةى دايةوة دةسيت مةمحوود، ثاشان ثيَش ئةوةى بضيَتة دةرةوة ثيَى طوت:

ـ دةزانيت.. من طاَلتةم لةطةأل كرديت. هيض شتيَك نيية ناوي )زمان دةكاتةوة( بيَت. ئةمة 
ضاييةكي سووكة تيَكةَلةيةكي كيميايي تيَدةكةين و دةيتويَنينةوةو ناهيََليَت تةنطذةى دلَ رِوو 

ئةو تةنطذانةى كة هةنديَك جار تووشي ئةو كةسانة دةبن كة ليَثرسينةوةيان لةطةأل  بدات.
دةكريَت. ئيَمة بةم خواردنةوةية دةيانثاريَزين و خؤيشمان لة تؤمةتى كوشتين تؤمةتباران 

 دةثاريَزين.
وةك دوو هاورِيَي رِاستةقينة ثيَكةنني و مةمحوود ضووة دةرةوة، هةر ضوار الوةكةى بيين 

وةرِيَيان دةكرد. لةكاتي طةرِانةوةدا هةموو رِيَطةوبانةكاني بيين تاريك و نووتةك بوون، بيَ ضا
ئةوةى خؤي ئارةزووى ليَ بيَت هةموو ئةو قسانةى بري دةهاتةوة كة لةنيَوان خؤي و سةرتيثدا 
روويان داو، الى دوايةمني ليَدوان رِاوةستا كة تيَيدا سةرتيث دداني بةوةدا نا كة وةك 

ؤمةتبار لةطةأل مةمحوود هةَلسوكةوتي كرد، هةرضي سةرطوزةشتةى ئةو خواردنةوةية بوو، ت
كة ناهيََليَت تةنطذةى دلَ رِووبدات، ئةوة بيَ طومان، ئةويش طاَلتةيةكي ديكةى طران و 

 نارِةسةنانة بوو.
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(2) 
 
 

ميَكي كؤنة لةناو ئةو شتةى لةم رِؤذة خراث ثرِ لة هةَلضوونانة مابيَتةوة، ئةوة طيَذةنطي خة
سينطيدا سةري كرد، بة هؤي يادوةري رِووداوةكةى بنكةى ثؤليسي )شارؤضكة(وة لة عيمارة 
و ئةو سكاآليةى ئةو تاوانكارة دذ بةم تؤماري كردووة، كة مةمحوود نازناوى )كؤربان(ى ليَ 

 ناوة، لةبةر ئةوةى زؤر دريَذة.
ديَكي بضووكي دةكرد، ماوةيةك خةَلكي كؤربان برايةكي تاوانكاري هةبوو سةرؤكايةتي بان

تؤقاندبوو تا دةستطري كراو لة بةندخيانة توند كرا. خةَلكيَكي زؤر بةوثةرِي شادومانييةوة 
ثيَشوازييان لةم هةواَلة كرد، لةوانةيش مةمحوود سووادي كة خيَرا وتاريَكي لة رِؤذنامةى 

يدا باسي ثيَويسيت جيَبةجيَكردني )دةنطي زةلكاوةكان(دا نووسي، كة ئيشي تيَدا دةكات، تيَ
دادثةروةري كرد دذ بةم تاوانكارة. كةميَك لة وتارةكةدا فةلسةفةي نواندووةو برِياري داوة كة 
سيَ جؤر دادثةروةري هةية، دادثةروةري ياسا، دادثةروةري ئامسان، دادثةروةرى شةقام، بؤية 

، يةكيَك لةو سيَ دادثةروةريانةى ثيَويستة ئاكام و ضةندةيش رِؤذطارى بةسةردا تيَثةرِيَت
 بةرانبةر جيَبةجآ بكريَت.

ئةم وتارةى نووسى و لة رِؤذنامةكةدا بآلوى كردةوةو مةمحوود خاَليَكي بؤ خؤي لة خانةى 
ئازايةتي و بويَريدا تؤماركرد، ضونكة رِؤذنامةنووسي باش ئةم سيفةتانةى هةية، كة هةولَ 

ت و ضاوي خةَلكي رِوون بكاتةوة، ئةطةرضي ثيَشرت دةدات خزمةت بة بةرذةوةندي طشيت بكا
نةيويَراوة رِةخنة لة تاوانكاريَكي رِةها، يان زيندوو بطريَت، ضونكة لةو ئاسيت طةوجايةتييةدا 
نيية ئةو كارة بكات و لة كووضةيةكدا تووشي كابرايةك ببيَت دةمانضةي ثيَ بيَت و سووك و 

بكاتةوة. لةوة دَلنيابوو كة دادثةروةري ياسا  ئاسان ثل بة بةلةثيتكةدا بنيَت و ساردي
جيَبةجآ بووة، بؤية جَلةوى ئةسثي خؤي تاو داوة. بةآلم ثاش دوو، يان سيَ رِؤذ ئةو تاوانكارة 
مةترسيدارة ئازاد كراوةو هةر بة ئؤتؤمؤبيلة ثيكابةكةى لةطةأل هاوةَلة ضةكدارةكانيدا بة 
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ةى بيَ تاواني و ئازادكردنييةوة ئاهةنطيان شةقامةكانى شارةكةدا دةسوورِانةوةو بة بؤن
دةطيَرِا. ئةو كات مةمحوود تووشي شؤك بوو. ثاش رِؤذيَكيش ماتؤرِسكليَك تيَثةرِى دوو 
كةسى دةمامكدار سواري بووبوون، يةكيَكيان ليَي دةخورِي و ئةوى ديكةيشيان لوولةى 

ك خةريك بوو لة ماَلةوة دةهاتة تفةنطةكةى لة تةويَلي تاوانكارة مةترسيدارةكة كردبوو، كاتيَ
دةرةوة. يةك طوللةى بةر كةوت و يةكسةر لةناو هاوةَلةكانيدا بةربووةوة سةر زةوى و هةردوو 

 ماتؤرِسكيل سوارة دةمامكدارةكةيش هةآلتن.
ئةو هةواَلة مةمحوودى دَلخؤش كرد، يةكسةر ضوو وتاريَكي نويَي نووسي تيَيدا جةخيت لةسةر 

دادثةروةرييةكة كردةوةو ئةم جارةيان دادثةروةري شةقام بةدي هات، طرميانةى هةر سيَ 
وتارةكةيشي نارد بآلوبكريَتةوة، بةآلم سةرنووسةر، كة ثياويَكي بة رِةضةَلةك لة ضةثةو 
كةسايةتييةكي كؤمةآليةتي ناسراوة، يةكسةر وتارةكةى درِاندو بة دواي مةمحووديشيدا ناردو 

 ثيَي طوت:
ليَرة لةم رِؤذنامة سوودم ثيَ ناطةيةنيَت...من بة دواى رِيكالمدا ـ ئةم تيورييةى تؤ 

دةطةرِيَم... دةمةويَت رِؤذنامةكة بةرِيَوة ببةم و.. تؤيش دةتةويَت خؤت بةسةرى مندا بكةيتة 
 تةرةزان.

مةمحوود زؤر لةم قسانة توورِة بوو، لةطةأل سةرنووسةردا بوو بة دةمةقاَليَي و هةرِةشةى كرد 
مةكة بةجيَ دةهيََليَت، بةآلم سةرنووسةر هةَلويَسيت خؤي نةطؤرِي. ثاش ضةند رِؤذيَك كة رِؤذنا

مةمحوود شتيَكي نويَي بيست، كة ثاَلى ثيَوة نا بة خؤي رِؤذنامةكة بةجآ بهيََليَت و ضةند 
 مانطيَك لة ماَلةوة دانيشيَت.

انكارةكةى كوذرا، لة سةرؤكايةتي كردني باندةكة بؤ )كؤربان( بةجآ ما ثاش ئةوةى برا تاو
ثرسةكةيدا يةكيَك لة ئةنداماني باندةكة لة كؤربان نزيك بووةوةو ثارضة كاغةزيَكى 

 رِؤذنامةيةكي رِادةست كرد كة وتارةكةى مةمحوود سوادي تيَدابوو.
خانةوادةى تاوانكارةكة بيَ هوودة بةدواي داويَكدا دةطةرِان بيانطةيةنيَتة ئةو كةسةى 

شتيَكي خراثيش نيية ئةو رِؤذنامةنووسة بة هانداني كوشنت تؤمةتبار  كورِةكةي كوشتوون،
بكريَت، ضونكة بة رِاشكاوي داوا لة خةَلكي دةكات ضةك هةَلبطرن و ثياويَكي ضاك بكوذن، 
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كة بةشداري ثاراستين شارةكةى دةكرد لة دزان، كاتيَك هيَزة ئةمنييةكان و دةزطةكاني 
 ة نةمابوون.دةوَلةت و ثؤليس و سوثا لة شارةك

سةرةتا نةيانزاني )سوادي( كيَية، بةآلم زؤرى نةخاياند نازناوى خيََلة رِةسةنةكةيان زاني و 
زانييان لة كوآ نيَشتةجيَيةو ناوي براو مامةكانيان زاني، كيَشةكةيش يةكسةر بوو بة 

كرا،  كيَشةيةكي خيََلةكي و داواي خويَين كوذراوةكة، يان شتيَك لة قةرةبووكردنةوةى مادي
الى خؤيةوة كؤربان بؤ طةرمرتكردني رِةوشةكةو تؤقاندني اليةنةكةى ديكة ضةند هةرِةشةيةكي 
كرد. بةآلم كيَشة خيََلةكييةكة دواتر لةبةرذةوةندى مةمحوودو خيَزانةكةيدا يةكال كرايةوة. 

ر مةمحووديش لةبةردةم براو مامةكانيدا سويَندي خوارد تا هةتاية لة رِؤذنامةنووسيدا كا
نةكات، بةالني كةمةوة لةناو ثاريَزطةكة. بةآلم كيَشةكة تا ئيَرةيش كؤتايي نةهات، ضونكة 
هةنديَك لة هاورِيَكاني هةرِةشةكاني )كؤربان(يان ثيَ رِادةطةياند، كة وتارةكةى ئةمي لة 
طريفاندايةو لة ضاخيانةكان دادةنيشيَت و سةبارةت بة هةرسيَ دادثةروةرييةكان دةثةيظيَت. 

ارةكة كة ثتوركاوة لة طريفاني دةردةهيَنيَت و وتةى لةمةرِ دادثةروةري ئامسان و ياساو وت
شةقامةوة ليَ وةردةطريَت. ئةطةر بيين دادثةروةري ياسا كة خؤي لة داب و نةرييت خيََلةكيدا 

 بةرجةستة دةكات سةرنةكةوت، ئةو كات بةخؤي دادثةروةرى ئامسان جيَبةجآ دةكات.
ةيةك ئةو هاورِيَيانةى تؤمةتةكاني )كؤربان(يان بة مةمحوود رِاطةياند كة ثاش ئةوة بة ماو

بةوةى تؤمةتبار كردبوو بةعسييةو، باوكي كة مامؤستاي زماني عةرةبي بوو خوانةناسة. 
مةمحووديش هةر لة ماَلةوة مابووةوةو نةدةضووة دةرةوةوة نةوةك ئةو شيَتة شتيَكي لة دةست 

ةريد شةواف تةلةفؤني بؤ كردو لة هةليَكي كار لةرِؤذنامةى ئامانج بقةوميَت، تا هاورِيَكةى ف
لة بةغدا ئاطةداري كردةوة، كاتيَك مةمحوود ئةو بريؤكةيةى لةطةأل براكانيدا تاوتوآ كردو 
ئةوانيش طةيشتنة ئةو برِوايةي كة باشرتين ضارةسةرة. ئةوان نيطةرانن و نازانن ضي 

ةموو ثاريَزطةى ميسان بةجىَ بهيََليَت ئةوة ترس و رِوودةدات، رِةنطة ئةطةر مةمحوود ه
دَلةرِاوكيَيان كةم دةبيَتةوةو يارةمةتييان دةدات كيَشةكة هيَورانةتر ضارةسةر بكريَت و 
سنووريَك بؤ ليَدوانةكاني كؤربان و خراثةكردن بةرانبةر بة ماَلباتي مةمحوودو براكاني 

 دادةنيَت.
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قينةى ليَ بيَت هةر هةموو ئةم وردةكاريانةى بري ئيَستة بيَ ئةوةى ئارةزووى رِاستة
دةكةويَتةوة، ضونكة ئةو شتانة برِوا بةخؤبوونيان بيَ هيَز دةكرد، كة بريى دةكةوتنةوة، 
ئةوةيان بري دةخستةوة كة طةوجايةتييةكي ئةوتؤ دةكات بة طراني لةسةر دةكةويَتةوة، 

ئةو ليَثرسينةوة  ى سةرتيث سروورلةكاتيَكدا ئةو ليَرة، تا دويَينَ كة لة نووسينطةكة
ناخؤشةي لةطةأل كرا، هةسيت بة برِوا بةخؤبوون و هيوا دةكردو لةو برِوايةدا بوو كة هيَزيَكي 
زؤرتر بةدةست دةهيَنيَت، بةتايبةتي لةطةأل ئةو ثشتيوانييةى عةلي باهر سةعيدي ثيَشكةشي 

 دةكات و دةرطةكاني لةبةردةمدا دةكاتةوة.
ةكي نزيك و قاوةَلتييةكي باشي كرد، نيو قاث سةرتووي عةرةب لةطةأل رِؤيشتة لؤقنتةي

سةموونيَكي طةرم و ضايةكي سةنطيين شريين. كارتيَكي نويَي يةكةى بؤ مؤبايلةكةى كرِى و 
ثيَوةندي بة عةبدوَلآلى كاكييةوة كرد. لةمانطةكاني رِابوردوودا درةنط تةلةفؤني بؤ دةكردن،  

ايكي دَلنيا بيَت و هةرطز باسي )كؤربان(يشي نةدةكرد، وةك بَليَيت بؤ ئةوةى لة تةندروسيت د
لة ثشت طوآ خستين ئةو بابةتةدا رِيَككةوتننامةيةكي نهيَين لةنيَوان خؤي و براكانيدا 
جيَبةجآ بكات. مةمحوود لةو برِوايةدا بوو كة رِةنطة هةر سيَ دادثةروةرييةكة يةكجارةكى لة 

كاري خؤيان كردبيَت، ضونكة رِيَى تيَ ناضيَت تاوانكاريَكي لةو  نةهيَشتين دؤسييةى )كؤربان(
 جؤرة تا ئيَستة بةم شيَوةية رِةهاو ئازادو زيندوو مبيَنيَتةوة.

لةو سةرةوة طويَي لة دةنطي براكةى بوو. بؤ ضةند خولةكيَك قسةيان كرد، ئاطةداري كردةوة 
ثارة طؤرِينةوة دةكات لة بازارِي كة ئةمرِؤ برِيَك لة مووضةكةى رِةوانةى نووسينطةيةكي 

طةورةى عيمارة. كةميَك دةمةتةقيَيان كرد، بةر لةوةى كؤتايي بة تةلةفؤنةكة بهيَنيَت 
ماوةيةك بيَ دةنط بوو، ثاشان ثيَى بة جةرطي خؤيدا ناو لةبارةى )كؤربان(ةوة ثرسياري لة 

 براكةى كرد:
 ـ دةنط و باسي ضيية... رِؤذطار ضي بةسةرهيَناوة؟

 كاكة ئةو كابراية بةخيت يارة.ـ 
 ـ مةبةستت ضيية؟
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ـ ئةو كابراية ئيَستة رِيَكوثيَك بووةو ئيَستة قات لةبةر دةكات و بؤينباغ دةبةستيَت.. بووةتة 
 فةرمانبةريَكي طةورة لة ثاريَزطة.

 ـ واتة ضي؟... واتة نة كوذراوةو نةيش بةند كراوة... ئةى ئةو تاوانانةى كردووني؟
... ئيَستة كةس ناتوانيَت لة بةردةميدا بَليَت لةل... ئةم كابراية نةطبةتييةكةو لة ـ كام تاوان

 ئامسانةوة دابةزيوة.
 ـ بةسةرهاتي برا تاوانبارةكةى لةبري ضووةتةوة، وة نيية؟

 ـ كاكة دةيةويَت ثةيكةري بؤ دروست بكات. تؤ ضي دةَليَيت.. 
 هيض شتيَك لةئارادا نيية؟ ـ زؤر بريي دايكم دةكةم ... دةمةويَت بيَمةوة..

ـ مةيةوة، خؤت ثيَشان مةدة... خوا دةست بة باَلتةوة بطريَت لةو شويَنةى خؤت مبيَنةوة .. 
هةر سيَ دادثةروةرييةكةت بةسةردا جيَبةجآ دةكات.. خؤ لة بريت نةضووةتةوة.. هةر سيَ 

ة رِاديؤيش هةر باسي دادثةروةرييةكة؟ ... هةمووي لةذيَر سةري تؤداية... ئيَستة تةنانةت ل
 دةكات.. بووةتة موَلكي ئةو.

 
(1) 

 
سةعيدي هةر بزةى بةسةر ليَوةوة بوو كاتيَك طويَى لة مةمحوود دةطرت كة رِووداوةكاني 
دويَنيَي بؤ دةطيَرِايةوة، كة لة نووسينطةكةى سةرتيث سروور رِوويان دابوو، كاتيَك مةمحوود 

قاقاي ثيَكةنيين دا. وةك رِاهاتبوو بة خؤشنوودي  طةيشتة برِطةى ضاية سووكةكة سةعيدي لة
شتةكةى وةردةطرت، ضونكة هيض كارةساتيَك نيية بتوانيَت ميزاجي بطؤرِيَت. ئةوةتة تةواو 
خؤي ثؤشتةكردووة، رِديَين تراشيوةو بؤنيَكي طرانبةهاي لةخؤي داوة، لة ثشتةوةى ميَزة 

ةطرتين ئةَلقةيةك لة بةرنامةيةكي طةورةكةيةوة دانيشتووة، وةك بَليَيت خؤي بؤ ويَن
 تةلةظزيؤني ئامادة بكات.
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فةريد شةواف هاتة ذوورةوةو ديزانيَكي بةرايي الثةرِةكاني سياسي بة دةستةوة بوو كة لة 
طؤظارةكة ليَي بةرثرسة.  لةبةردةم سةعيديدا داينا، ئةويش داواي ليَ كرد ثيَشاني مةمحوودي 

ؤنة هاورِيَكةى كردبوو، لةطةأل ئةوةيشدا، نةيدةويست بدات. فةريد هةسيت بةو طؤرِانةى ك
وةك بةرِيَوةبةري نووسينى رِاستةقينة هةَلسوكةوتي لةطةأل بكات. يان دةكؤشا هةر هةليَكى 
رِووداني ئةو شتة ثشت طوآ خبات. بيَ دةنط الثةرِةكاني لةبةردةم مةمحووددا داناو ضاوةرِوان 

نةكة باشة. مةمحوود بة ئاستةم تواني ددان بة بوو قسةيةك بكات، مةمحوود طوتي ديزاي
وشةكاندا بنيَت، ضونكة ئةويش نايةويَت خؤي بةسةر هاورِيَكةيدا بة لووت بةرز بنويَنيَت. 
فةريد ضووة دةرةوةو الواني ديكة هاتنة ذوورةوة، ثاشان بةردةستة بةتةمةنةكة هاتة ذوورةوةو 

هةموويان ضوونة دةرةوة بيَ دةنطييةك  دوو كووث نسكافيةى ثيَ بوو. ثاشان دواي ئةوةى
باَلي بةسةر نووسينطةكةى سةعيديدا كيَشا. سةعيدي هةستاو لة ثةجنةرةكة نزيك بووةوة، 
كةميَك ثةردةكاني الداو هةر سةيري شةقامي دةكرد، ثاشان ئاورِي مةمحوودي دايةوةو ثيَى 

 طوت:
 ةَلة لةطةأل كردنياندا رِابيَيت. ـ سةرتيث سروور يةكيَكة لةو كةسانةى كة ثيَويستة لة مام

مةمحوود هةر بيَ دةنط مايةوةو ضاوةرِواني رِوونكردنةوةى زؤرتري دةكرد، ضونكة ئةو 
نايةويَت جاريَكي ديكة بة ديداري سةرتيث سروور بطاتةوةو، تا بؤي بكريَت دةكؤشيَت لة 

 ئاييندةدا شيت لةو جؤرة رِوو نةداتةوة.
هةن و دةبيَت فيَربني ضؤن مامةَلةو هةَلسوكةوتيان لةطةلَ بكةين..  ـ ئةوانة لة جيهاني ئيَمةدا

 لةطةَليان بطوجنيَني.. المان ثةسةندبن.
سةعيدي ئةوةى طوت و دووبارة لةثشيت ثةردةكةوة سةيري كردةوةو وةك بَليَيت ضاوةرِواني 

ةكةى كةسيَك بيَت. ماوةيةكي كورت بةو شيَوةية مايةوة ثاشان طةرِايةوة لةسةر قةنةف
بةرانبةر بة مةمحوود دانيشت. كووثة نسكايفَ تايبةتييةكةى خؤي بردو خةريك بوو 
دةخيواردةوة، ضيَذى لة تاَليي قاوة بةشري تيَكةآلوكراوةكة وةرطرت، ثاشان سةيريَكي 

 مةمحوودي كردو قسةيةكي سةيري كرد:
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ةيش هيض.. كابرايةكي ـ لة رِاستيدا سةرتيث سروور نة رِاوةدووى تاوانطةلي سةير دةنيَت و ن
 فةرمانبةري دةستةآلتي ئيئتاليف ئةمةريكي كاتيية سةرؤكايةتي تيميَطي تريؤركاري دةكات.

 ـ تريؤركاري؟
ـ بةَلىَ.. ماوةى ساَليَك، يان ثرتة اليةنيَك لة سياسةتي زاملاي خةليل زادى باَليؤزي ئةمةريكا 

توندوتيذي لة شةقامي عرياقيدا جيَبةجآ دةكات سةبارةت بة دروست كردني هاوسةنطييةكي 
لةنيَوان ميليشيا سوني و شيعةكاندا، بؤ ئةوى دواتر لةسةر ميَزي وتوويَذ بؤ ثيَكهيَناني 
رِةوشي نوآ لة عرياق هاوسةنطييةك هةبيَت. سوثاي ئةمةريكا ناتوانيَت، يان نايةويَت 

ن هاوكؤفييةك لة توندوتيذي رِابطريَت، بؤية ثيَويستة بةالني كةمةوة هاوسةنطييةك، يا
 توندوتيذيدا دروست بكات. بةبيَ ئةوة ثرؤسةيةكي سةركةوتووي سياسي بةدي نايةت.

 ـ بؤضي هاورِيَ سياسةتوانةكانت لةو شتة ئاطةدار ناكةيتةوة؟
ـ هةموويان دةزانن، بةآلم كةس بةَلطةيةكي سةمليَنةري لةسةر ئةو بابةتة نيية. يان ئةوان 

و شويَن كةوتن دةكةن كة سةرتيث سروور سةرؤكايةتي دةكات سةيري دةزطةى بةدواداضوون 
وةك ضؤن سةيري دةقيَك بكةن، هةر اليةنةو بةثيَى بةرذةوةنديية تايبةتييةكاني خؤي شي 

 دةكاتةوةو، اليةنةكاني ديكة نابينيَت.
 او.ـ رِيَي تيَدةضيَت سةرتيث سروور بةم شيَوة دزيَوة بيَت؟ ثياوةكة كابرايةكي باش ديَتة بةرض

 ـ ئيَست تؤ بة دَلرِةق و شةرِةنطيزي ناو دةبةيت.. ضؤن لةناكاو بوو بة كابرايةكي باش؟
ـ نا .. مةبةستم ئةوة نيية لة كةسيَكي تاوانكار نةضيَت بةو وةسفةى ئيَستة وةسفت كرد.. 

 فةرماندةى تيمي تريؤركردن.. كاريَكة لة برِواي كةسدا نيية.
بؤ خؤدوورخستنةوة لة خراثة ئةوةية ليَوةى نزيك بيت، واتة  ـ هةرضؤنيَك بيَت باشرتين هؤكار

لة خراثةوة نزيك بيت. من بؤ ئةوة لةطةَلى خؤش دووم تا بةرةو رِووى ئاواتة سياسييةكامن 
نةبيَتةوة. تا لة ثشتةوة طوللةيةك بة سةرمةوة نةنيَت، لةسةر داواي ئةمةريكاييةكان يةكيَك 

 ئةو طوللةيةم ثيَوة بنيَت.لة الوة قةَلةوة سةرتاشراوةكاني 
 ـ خوا مبانثاريَزيَت .. بابةتةكة مةترسيدارة.
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ـ مادامةكآ هاوةَلمانة هيض مةترسييةك لةئارادا نيية... ثيَت نةطوت كة لةطةَلت باسي 
 كيَشةى جطةرةكيشاني دةكردو لةطةَلت ثيَدةكةنى؟.. ليَى مةترسيَ .. كابرايةكي باشة.

 يةكي باشة ليَم زيزبوويت.ـ من ثيَش كةميَك طومت كابرا
 ـ بةَلىَ.. قةيدي نيية.. باش و ضاك و سووك.. ضاي سووك هةها.

سةعيدي هةر ثيَدةكةني و مةمحووديش ثيَكةني ويَرِاى رِووثيَوى تةسكي ترس لة ناخيدا، 
ويَنةى دوذمنة نةناسراوةكةى ناو تاريكي طةورةتر بوو كة زؤرى ليَ دةترسيَت، ئةو دوذمنةى 

ةالرةكة بةجيَى هيَشت، لةطةأل ئةو دوذمنةى ليَرة طةورة دةبوو. ئةطةرضى زؤر لةوآ لة ت
برِواى بة سةعيدي هةبوو بةآلم نةيدةتواني برِوا بةو هةموو شتانة بكات كة دةيانَليَت. رِةنطة 
بيةويَت بيتؤقيَنيَت و طاَلتةى لةطةل بكات، يان بيخاتة رِةوشي طرميانةييةوة لةثيَناوى ئةوةى 

ثيَ بدات و هاني بدات و ضاالكي بكات، دروست كردني جؤرة بةرةنطاربوونةويةك ء ثةرةى 
 ورووذاندني ئةو توانايانةى لة ناخيدان، يان فشةى ديكةى رِيَك و ثيَك و رِازاوة.

ثاش ضةند خولةكيَك باوكي جؤني بةردةستةكة لة دةرطةى داو سةرنووسةري ئاطةدار كردةوة 
ةمن رِةنط بةذن زراظ و قذ بؤيةكراو هاتة ذوورةوة، ثانتؤَليَكي كة ميواني هاتووة. كضيَكي ط

كاوبؤى لةبةر بوو ضةندان ئيكسسوارى زؤرى بةقةد خؤيةوة كردبوو، ذوورةكة بة بؤني 
طوآلويَكي سةير تةنرايةوة. نةوال وةزير نةبوو، لةو ثرِ هةراو هورياو بةتةمةن بضووكرت بوو.  

و ئةو الى طؤناي يةكدييان ماض كرد. سةعيدي بايةخي تةوقةى لةطةأل سةعيدى كردو ئةم ال
بةوةنةدا كة بة مةمحوودي نةناساند، بةآلم هةرضؤنيَك بيَت، بةو دةستة بضووك و تةرضكةيةوة 
تةوقةى لةطةأل كردو بة جؤش و خرؤشةوة ئةم الو ئةو الى رِوومةتى ماض كرد. ثيَنةدةضوو 

ان هةبوو، سةعيدي دةسيت داية جانتا لة ثيَست بةنياز بيَت دابنيشيَت. هةردووكيان ذوانيَكي
دروست كراوةكةى و ثيَكةوة ضوونة دةرةوة. سةيريَكي مةمحوودي كردو لةضةند كاروباريَكي 
ئاطةدار كردةوة لةوانةى ثيَوةندييان بة طؤظارةكةوة هةبوو، ثاشان بزةيةكي هاتىَ و دةسيت 

 بةرز كردةوة ماَلئاوايي ليَ بكات و طوتى:
 م ببة بة ثاَلةوان .. باشة؟!ـ هاورِيَ
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(2) 
 

 
ثاش هةفتةيةك سةعيدي، لةطةأل ئةو كيذة بةذن زراظة، يان رِةنطة هةر )بةذن زراظ(يَكي ديكة 

كردو مةمحوودى لةناو وردةكاريطةليَكى زؤردا بةجىَ هيَشت، كة  بيَت، طةشتيَكى بةيرووتي
ارةكةوة نةبوو، بةَلكو ثيَوةندييان بة تةنيا هةر ثيَوةندييان بة هةر ضل و ثيَنج الثةرِةى طؤظ

زجنريةيةكى بيَ كؤتايي كارطيَرِى بضووك و طةورةوة هةبوو، لةطةأل مؤركردنى بليت و ثيَدانى 
مووضةى كارمةندان و ديداري ئةو كةسانةى لةناكاو كاتذميَر نؤى بةياني ديَن و بؤ كاريَك، 

ا وةآلمدانةوةى ئةو ثيَوةنديية يان هةر شتيَكى ديكة، ثرسيارى سةعيدي دةكةن. هةروةه
تةلةفؤنانةى لةو مؤبايلةوة دةكريَن بؤ ضارج كردن بة قةد كارةباكةوةية. ذمارةو ناوى كورت 

 Tyكراوة بة ثيتى ئينطليزى، هةنديَك جاريش تةنيا دوو ثيت، يان سيَ ثيَت: بؤ منووونة 

دةكات ئةوةى سةعيدي تاليب يةحياى بةرِيَوةبةرى ضاثخانةى )ئةنسام( كة طؤظارةكة ضاث 
كضيَك كة سةعيدي بةناوى )حاجى( بانط دةكات و  Seeجاريَك بريي لةوة كردةوة بيكرِيَت. 

نازانيَت ض ثيَوةندييةكي بة سةعيدييةوة هةية. هةرضى دكتؤرة ئةوةندة زؤرن نةبيَتةوة. دكتؤر 
ان بةرِيَوةبةرى عةدنان، دكتؤر سابري، دكتؤر فةوزى، هةمووشيان لة ثةرلةمان فةرمانبةرن، ي

ـة SMنووسينطةى ثةرلةمانتاران، يان طوتةبيَذ بة ناوى فراكسيؤنة سياسييةكانةوةن. هةرضي 
ئةوة كورتكراوةيةكي ئاسانة، ئةويش سروور مةجيدة، كة جاروبار ثيَوةندي دةكرد، مةمحوود 

ت كة كة ئاستيَكي ديكةى ثيَوةندى لة نيَوان ئةو دوو كةسةدا هةبيَمةزةندةى ئةوةى كرد 
سةعيدي لةوةوثيَش باسي نةكردووة، هةردووكيان بةرذةوةندي بازرطانى و داريي هاوبةشيان 
ثيَكةوة هةية. هةرضى قسةكاني ثيَشوون سةبارةت بة ئةستيَرةناسان و فاَلطرةوةو 

 جادووطةرةكان و ثاشان تيمةكانى تريؤركردن تةنيا بؤ رِىَ بزركردن و ضاوبةستنن.
الى مةمحوود كار لةثلةو ثايةي سةعيدي ناكةن، بةردةوام  شتانة ئةم وهةر هةمو بةآلم،

ثاساوي بؤ دةدؤزيَتةوة، سةرجني رِاكيَشاوة، ئةم ثياوة سووثةرمانيَكى رِاستةقينةية بيَ ئةوةى 
هيَزى لة سروشت لةرِادةبةدةري هةبيَت، بةَلكو بة توانا سنووردارةكانييةوة وةك مرؤظيَك. لةم 
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الوازانةى خؤى ثيَ دادةثؤشيَت، وى ئةو كارة بؤ خؤثاراسنت دةكات، ضينة ضرِةى رِاستيية 
كةسيش نازانيَت ئةو بة خؤي ئةو شتانة دروست دةكات كة كةس برِواى ثيَيان نيية، يان بة 
خؤي بة بيَ ئةوةى ئارةزووى ليَ بيَت دةضيَتة ناويانةوة، ضونكة هةموومان جاروبار ئةو شتة 

 دةكةين.
ةيالَ ثآلو، يان خةياأل كردندا دةخوليَتةوة. مؤركى ضةندين سيفةتي مةمحوود لة بازنةى خ

مامؤستا سرووش بةخشةكةى وةرطرتووة. رِؤذانة رِديَن دةتراشيَت. ضةندان قات بة كراس و 
بؤينباغي رِةنطاورِةنط لةبةر دةكات، ئةطةرضى ثيَشرت، لةطةأل فةريد شةواف و عةدنان 

تةى ثيَ دةكردن، زؤرتر برِواى واية كة قات واي ليَ هاتووة ئةنوةرى قات لةبةرى هاورِيَيدا طاَل
زؤرتر بة سياسةتوانان و فةرمانبةرانى حكوومييةوة ثةيوةستة، هةروةها ضةكداراني ميليشيا 
ضةكدارةكان كة لةناو شةقامةكاندا بة تةواوى ثؤشتةيي خؤيانةوة دادةبةزن تا كةسيَك لة 

ثةلكيَش بكةن و ثةتثةتي ثيَ بكةن، يان بةرةو دوكانةكةي، يان ئؤتؤمؤبيلةكة بة زؤر 
شويَنيَكي نادياري لةبةر دةدةن. بةآلم، هةموو شتيَك دةطؤرِيَت، ئةوةى ثيَشرت قاتى لةبةر 

 نةكردبيَت نازانيَت خةسَلةتةكانى ضني.
بةآلم فةريد شةواف طاَلتة بةو طؤرِانكارييانةى هاورِآ ديَرينةكةى دةكات، لةو برِواداية كة 

مةمحوود، خةريَكة بةرةو كةنارى ئةوبةر دةثةرِيَتةوة، كة طرنطرتين خةسَلةتةكانى  ئةو،
نةمانى هةست و لة ثيَش هةموو شتيَكةوة ثاراستنى دةستكةوتةكانة نةك بةدةنطةوةضوونى 
بانطةوازى ويذدان. كاتيَكيش مةمحوود ثيَدةكةنى و طاَلتةى بةم قسانة دةهات، فةريد بة 

 وةآلمى دةدايةوة:رِيتميَكى دانايانة 
ـ ئيَستة تؤ لةوان دةكةيت. خؤت تاقي بكةوة لةوان بكةيت، ئةوةى نطني لةسةر بكات، 

 ئةطةر بؤ تاقيكردنةوةش بيَت، ئةوة دواتر بةدواي وآلتيَكدا دةطةرِيَت.
مةمحوود هيض شتيَكي لةبارةى ئةم قسانةوة نةطوت لةبةر ئةوةى بةرِاسيت هةست دةكات لة 

يَت بيَ ئةوى ثيَويسيت بة هيض نطينيَك هةبيَت. رِةوشي طشتى بةرةو ئةوة )وآلتيَك(دا دةذ
دةضوو نالةبارتر بيَت. ملمآلنىَ لةسةر ثةردةى تةلةفزيؤنةكانةوة لةنيَوان سياسةتوانةكاندا 
بةرانبةريشي شةرِي رِاستةقينة لة شةقامةكاندا كة ئامرازةكانى بريتني لة ئؤتؤمؤبيلى 
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دن و بؤمبى دانراوةو رِفاندنى ئؤتؤمؤبيلةكان بة نةفةرةكاني ناويانةوة، بؤمربِيَذكراوو تريؤركر
شةويش بووةتة دارستاني تاوانكاران. هةروةها رِؤشنبريان و ميدياكارانيش بة ثرسيارطةىل 
وةك ئاية ئيَمة بةرةو شةرِى ناوخؤ دةضني، يان لةئاستيَك لة ئاستةكانى شةرِى ناوخؤييداين، 

يي ناجؤرةكيداين. جؤرة شةرٍِِيَكى نويَى ناوخؤيي؟! بةآلم ذيان بةردةوام يان لةشةرِيَكى ناوخؤ
دةبيَت، مةمحوود لةطةلَ خؤيدا دةَليَت، ئةو مووضةيةكي باش وةردةطريَت، هةمووى خةرج 
دةكات، بةآلم لةبةر ئةوةى بة شيَوةيةكي باش بذيَت و ضيَذ لة تةمةني الويةتي خؤي 

يدي ئامؤذطارى كرد. دوور لة هاورِآ ديَرينة بيَزارو وةربطريَت، وةك ئةوةى جاريَك سةع
زؤربَليَكاني ضاوى بة هاورِيَى نويَ دةكةوت، لةوانةيش خاوةندي ضاثخانةى )ئةنسام( كة زؤر 
جار بانطهيَشيت دانيشتين تايبةت لة ماآلن و شوقةى دةكرد، هةروةها ئيَستة ثيَويسيت بة 

بؤ ئةوةى بةرانبةر بة ئافرةتان بويَرترو ئازاتر بيَت.  برادةرة ويَنةطرةكةى حازم عةبوود نةماوة،
سةرجني ئةوةى داوة كة حةمة قةَلةو فةرمانبةرة ديَرينةكةى نووسينطةكة بة تةواوةتى ئةو 
رِيَنماييانة جيَبةجىَ ناكات لة ليستيَكدا نووسراون و بة ديواري ئؤتيَلةكةوة هةَلواسراوةو، 

لةكة دةكات بةخششي ثيَ دةدةن، بةرانبةر بةوةى مةى رِيَخؤشكةرى بؤ ئةو نةفةرانةى ئؤتيَ
ببةنة ذوورةكانيانةوة، يان هاورِيَكانيان لةطةأل خؤياندا ببةنة سةرةوةو بةوةيشةوة ناوةسنت 
تةنيا لة ساَلؤنى نووسينطة ضاويان ثيَيان بكةويَت وةك لة ليستى رِيَنويَنييةكاندا نووسراوة. 

هةفتةدا كاتيَك خاوةندى ئؤتيَلةكة بزردةبيَت، حةمة لةوةيش طرنطرت، لة ثشووى كؤتايي 
ئاسانكاري بؤ هةنديَك لة نةفةرةكان دةكات كةثَلةكانيان ببةنة ذوورةوة لة سةرةوة. هةر 
شتةيش نرخي خؤي هةية. ثاش ئةوةى مةمحوود سةرجنى بؤ الى ئةوة رِؤيشت و ليَى دَلنيا 

ى كرد بة هةمان رِوخسارى طةوجايةتييةوة بوو، ثيَى بة جةرطى خؤيدا ناو لةطةأل حةمةدا قسة
كة هيض هةَلضوونيَكى دياريكراوي ثيَوة نةبينرا وةآلمي دايةوة طواية نايةويَت كيَشة بؤ خؤى 
دروست بكات. ئةوةيش تةنيا بةربةستيَكى لةخؤبةرطرى كردنى سةرةتايي بوو بؤ 

و  ثيَنج هةزار دينارى دوورخستنةوةى ئارةزوومةندان. مةمحوود بانكةنووتيَكى سوورى بيست 
 خستة مشتييةوة، يةكسةر هةَلويَستى طؤرِا، رِوخسارى سستى دةم و ضاوى طةشايةوة.
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تاقيكردنةوةكانى ثيَشووترى مةمحوود لةطةأل ئةو ماَلةى حازم عةبوود لةطةلَ خؤي بردى بيَ 
ةَلكوتانة طرذى و نيطةرانى نةبوو، لةطةأل ترس و تؤقني، بة تايبةتى لةطةأل هةَلمةتةكانى ه

سةرو ثشكنني كة هةَلدةكوتراية سةر ماَلة طومان ليَكراوةكان لةبةتاويني، لةطةأل هةست 
كردنى بةوةى كة جؤرة ثيَوةندييةك لةنيَوان ئةم ماآلنةو ثياواني ثؤليسدا هةية بؤ طيَضةأل 
كردن بةنةفةرةكان، يان تيَوةطالندنيان بة كيَشةو ثرسي سةير سةيرةوة، دةشزانيَت كة 

رتنةكاني ئةم رِؤذطارانةى ئيَستة هةموو تاوانكارةكان ثيَكةوة تيَكةآلو دةكةن و رِةنطة ط
يةكيَك بة دةمةقاَليَيةكي ناوشةقام دةستطري كرابيَت خؤي ببينيَتةوة سةر بة طرووثيَكي 
رِفاندن و بازرطاني كردن بةئافرةتةوة، يان طرووثيَكي ضةكدار، كة بة ضةقؤى مووبةق منداأل 

رِن، تؤمةتبار كرابيَت، مةمحووديش نايةويَت خؤي تووشي ئةو جؤرة تاقيكردنةوانة سةردةب
 بكات.

برادةرة نويَيةكةى، كورِى خاوةندى ضاثخانةى )ئةنسام(، ذمارةى دةآلَليَكي ئافرةتي ثيَ دا بة 
 شيَوةيةكي نهيَين و بؤ نةفةرطةىل تايبةتى و دياريكراو كاردةكات ناوى )رِةغايب(ـة.

 كي زؤر وةردةطريَت، بةآلم )كاآل(كةى زؤر نايابة.ـ ثارةية
برادةرة نويَيةكةى ئةوةى ثيَ طوت، مةمحوود هةسيت بة شانازى كرد، كاتيَك لة مايكرؤفؤني  
تةلةفؤني ذوورةكةيةوة لة ئؤتيَلةكة، ثاش خؤرئاوابووني رِؤذيَك، كة )ميوان(يَكي ئافرةت 

ةو ميوانة تا بةرةبةياني رِؤذى دواتر لة ضاوةرِوانيةتي، وةك حةمة ئاطةداري كردةوة. ئ
ذوورةكةى لةطةَلى مايةوة، ئةو كاتةيش دةشيا بَليَت كة رِةوشةكة زؤر منوونةييةو، ناشيَت 
لةمة باشرت بيَت، ويَرِاي ئةو هةموو ويَران و هةرةسهيَنانةى دةرةوةو خليسكاني وآلت بةرةو 

كة وةك سةرتيث سروور ئةو ئيَوارة شةرِيَكى ناوخؤيي سةرتاسةري ثاش ضةند مانطيَكي دي
طوتى كة لةبري ناضيَتةوة، ويَرِاى شةكةتى و خؤخستنة مةترسييةوة لةكاتى ثةرِينةوة بة 

 شةقامةكاندا ئةو كاتةى دةضيَت بؤ سةر كارةكةى و لة كارةكةى دةطةرِيَتةوة.      
يَطةى نادات سةرداني ويَرِاي ئةوةى )كؤربان(ى )عيمارة(، كة بة رِاسيت، يان زيَدةرِؤيي، رِ

كةس و كارةكةى بكاتةوة، ويَرِاى ئةو تةمومذاويية ئايينييةى بةخؤوةى طرتووة، ئةوة 
دةتوانيَت ثيَ بةجةرطى خؤيدا بنيَت و، ئةو كةسة ئاطةدار بكاتةوة هةواَلى دةثرسيَت، كة 
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شتة لة ئيَستة لةسةردةمي زيَرِيين خؤيدا بةسةر دةبات. ضونكة تةندروستيي زؤر باشةو، هيَ
هةرِةتي الويدايةو، بةرِيَوةبةرى نووسينى طؤظاريَكى مامناوةنديية تا رِادةيةك قازانج ناكات، 
بةآلم لة رِووى داراييةوة بة شيَوةيةكي باش بةرِيَوة دةبريَت و، تيميَكيش بةرِيَوة دةبات لة 

ةستيَك شةش رِؤذنامةنووس لة تةمةنى خؤى، يان لة خؤي طةورةترو سيَ تةكنيكارو بةرد
ثيَكهاتوون، شيت جوان دةنووسيَت و يادطارة ورووذيَنةرةكانى رِؤذانةى بة رِيكؤردةرة 
دجييتاَلةكةى تؤمار دةكات، كة دةزانيَت لةئاييندةدا بايةخيَكي طرنطي دةبيَت. لة ئؤتيَليَكدا 

دو خؤش نيشتةجيَية ثاك و تةميزةو سةردي و طةرمي تيَداية، لةطةأل الوانيَكى كورِة دةوَلةمةن
دوودا شةوان بةسةر دةبات، كة حةز لة نوكتة طيَرِانةوةو طؤراني وتنةوة دةكةن و، لةطةَليان 
باشرتين مةى دةخواتةوةو باشرتين خواردنيش دةخوات. هةموو ثيَنج شةممة، يان هةينييةكيش 

 تا بةياني جةستةى كيذيَكى الو لة ئاميَز دةطريَت.
باهر سةعيدي دةكات، تةنانةت رِؤذيَكيان بة ئاطة ئيَستة زؤر لة منوونةكةى خؤي عةلي 

هاتةوة كاتيَك لةثشيت ميَزةكةى سةعيدييةوة دانيشتبوو، قسةى لةطةأل هاوةَلةكاني دةكرد لة 
طؤظارةكة، سةيري كرد جطةرةيةكي بةدةستةوة طرتبوو وةك بَليَيت ثيَنووسيَكى طةورةي بة 

ي ثيَ دةناسريَت. زؤر جاريش قسةكاني بة  دةستةوةية بةهةمان ئةو شيَوازة جياكارةى سةعيد
وشةى )خؤشةويستم( و )هاورِيَم( دةرِازيَنيَتةوة، كة سةعيدي بة شيَوازيَك دةيَليَتةوة 

 بةرانبةرةكةى وا هةست بكات كة هةموو خةَلك هاورِىَ و خؤشةويستني.
زؤر لةو ناضيَت. بةآلم لة سةعيدي ناكات، دةنطيَك لةناو سةريدا ثيَى دةَليَت، بةالني كةمةوة 

سةعيدي ثارةيةكي زؤري هةية كةس نازانيَت ضةندةو ضةند سةرضاوةيةكي زؤرى داهاتي 
هةية، ئةم طؤظارةيش تةنيا رِووطةيةكةو زؤري بايةخ ثيَ نادات و ئةوةندةى بة الوة مةبةست 
نيية. لةكاتيَكدا مةمحوود دَلى بة مووضةكةى خؤشة كة لة سةعيدي وةريدةطريَت و، ئةطةر 

 ئةو مووضةية بربِيَت ئةو كات هةموو شتيَك بةسةر سةريدا دادةرِووخيَت.
بةر لةوةى كارى ئةو رِؤذةى لة طؤظارةكة كؤتايي بيَت زةنطى تةلةفؤنةكةى سةعيدي ليَى دا 
كة بة ضارجة كارةباييةكةوة بوو. هةَليطرت و منرةى ئةو كةسةي بيين كة ثيَوةندي دةكرد 
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د كة زؤر خيَرا لة ناخييةوة سةردةكةويَت، كة بة ضةندان شت ( بوو. هةسيت كر666ئةويش )
 سيخناخة، تا رِاستةوخؤ لةبةردةميدا هةَلتؤقيَت:

 ـ ئةلؤ...
 ـ ..

ـ خؤت مةكة بة هةرزة... من دةزامن تؤ كيَيت.. باهر طةشيت بةيرووتي كردووة .. وةآلمم 
 بدةوة.    
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 دوازدةمني ثارِ
 7لة كووضةى 

 
(0) 

 
ار، كة لةسةر شؤستةكة رِاوةستابوو، سةيري ئةوبةري شةقامةكةى كرد، بة تايبةتي باوكي ئةمن

نووسينطةى خانووبةرةى )رِةسوول(، كة تةواو بةرانبةر بة ئؤتيَلةكةيةتي و شةثؤليَك خةم و 
خةفةت دايطرت. فةرةج دةآلأل تابلؤيةكي نويَى لة فليَكس دروست كراوي لة سةرووى 

يبوو، باوكي ئةمنار لةوة طةيشت كة ئةمة بةَلطةى طةشةسةندني نووسينطةكةيةوة هةَلواس
كارةكةى فةرةج دةآلَلة، هةرضي لةوبةرةوة بوو كة باوكي ئةمنار بة خؤي و كراسة سثييةكةيةوة 
رِاوةستاوةو ثياَلة ضايةكةى بة دةستةوةية، ئةوة ويَنةكة ثيَضةوانةية، باوكي ئةمنار لة نهيَين 

و كارةكةى لة ئؤتيَلةكة ناطات، ضونكة ماوةى مانطيَك ثرتة  هةرةسهيَناني رِةوشي خؤى
كرِياريَكي نةبووة، تةنيا كرِيارة بةردةوامةكاني نةبيَت، كة ثريةميَرديَكة ماوى ضةند سالَ 
دةبيَت بيَ دةرةتان بووةو لةبرى ئةوةى ناتوانيَت كريَيةكة بدات و كاري خزمةتطوزاري لةناو 

ثياوة جةزايرييةى بووةتة عرياقي كة بة دريَذايي رِؤذطار ذيانيَكى ئؤتيَلةكة دةكات، ثاشان ئةو 
مةمرةو مةذى نيوضة بيَ دةنط بةسةر دةبات و لة رِاستيشدا بة خواردنى مووبةقي ضاكةى 
مزطةوتي شيَخ عةبدولقادري طةيالني ناوضةى )بابول شيَخ(ى تةنيشت بةتاويني ذيان 

ني ئةَلقةى ئةو ئاهةنطة ئايينييانةى هةموو دةطوزةريَنيَت لةطةأل بةردةوام ئامادةبوو
هةفتةيةك الى مةزارطةى عةبدولقادر طةيالني )هةَلؤي بؤر( سازدةدريَن. تةنانةت حازم 
عةبووديش نايةت جاروبار نةبيَت، ئةويش لة ثيَناوى ويَنةطرتنى بالكؤنة رِووخاوةكان و ضينى 

ة بة هؤى شيَوة تويَذاَليان هةَلداوة، لة بؤية تويَذاأل هةَلداوةكانى قةد ديوارةكان نةبيَت، ك
نهؤمةكاني سةرةوة لة ضةند طؤشةيةك رِادةوةستيَت تا لة خوارةوة ويَنةى شةقامةكان بطريَت، 
يان ويَنةطرتين ساتيَكي تايبةتي ئافرةتة كلدانييةكان كاتيَك بةرةو كَليَسةى )خيَزاني ثريؤز(ى 
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قةدةغةكردني هاتوضؤدا تؤث تؤثيَن دةكةن. رِةنطة ناو بةتاويني  دةرِؤن، يان منداآلن لةكاتي 
دانيشيَت و لةطةأل باوكي ئةمناردا ضاي خبواتةوةو لة بارةى رِةوشي طشتييةوة قسة بكةن و ئةو 
كارانةى هةر يةكةو الى خؤيةوة لة رِؤذاني ئاييندةدا دةيانكةن، بةآلم لةوةتاى هاوين 

نانويَت. لة دوايةمني سةردانيدا باوكي ئةمنار  داهاتووة، بة شيَوةيةكي ثرةكتيكي لةئؤتيَلةكة
بة جؤش و خرؤشةوة ثيَي رِاطةياند كة خةريكي نؤذةنكردنةوةو سةرلةنوآ رِاييكردني 
ئؤتيَلةكةية. حازم ثرسياري ليَ نةكرد لة ثيَناوي ثرؤذةيةكي لةو جؤرةدا ثارة لةكوآ ديَنيَت، 

م دَلي بةم هةواَلة خؤش بوو كة ذياني ثيَدةضوو ميَشكي بة زؤر شتةوة سةرقاأل بيَت، بةآل
 هاورِآ كؤنةكةى وةك ئؤتيَلةكةى دةبووذيَنيَتةوة.

حازم عةبوود زؤر ذووري ئؤتيَلةكةى بيين قةنةفةو قةرةويََلةيان تيَدا نةماوةو، تيَطةيشت كة 
ئةمة يةكةمني هةنطاوى ئاسايية بؤ ئةو كةسةي بيةويَت ئؤتيَليَكي كؤنى ديوارةكاني كةلوكؤم 

ن و قةنةفةو قةرةويََلةكاني كؤن و ثةرِثووت بن, باوكي ئةمنار باسي ئةوةى نةكرد بة ض ب
شةرِةشةقيَك لةطةأل هادي كؤنةفرؤشدا رِيَككةوت تا بةرانبةر ئةو قةنةفةو قةرةويََلةو شت و 

مةكة كؤنانة ثارةيةكي باشى ثيَ بدات كة تواني خؤي ليَيان رِزطار بكات. ئةم كؤنة فرؤشة  
ة ضةنةبازةى كة بة زؤربَليَيي و ضةنةبازي لة ورِينةو درؤ دةضن و سةري دةئيَشيَنن، ئةم دزيَو

كؤنةفرؤشة نةفرةت ليَ كراوة واي ليَ هاتووة باش بري دةكاتةوةو ثاساوي بةَلطةدار 
دةهيَنيَتةوة، كاتيَك دةةيةويَت نرخي قةرةويََلةو قةنةفةو شت و مةكةكان ثارضة ثارضة 

، ئةطةر رِيَطةضارةيةكي ديكةى هةبوواية ئةوة بة نووكة شةقيَك لة دةرطةى يةكاليي بكاتةوة
ئؤتيَلةكةى دةكردة دةرةوةو سةري بؤ ئةو بيَنةو بةردة ناخؤش و بة ئازارة شؤرِ نةدةكرد، بؤ 

 شكؤي كةسيَك كة دةسيت بة فرؤشتين دلَ و قةوارةى خؤي كردووة ثارضة بة ثارضة.
ئةوةبوو كة باوكي ئةمنار نيازي نةبوو ئؤتيَلة كؤنةكةى نؤذةن  ئةو شتةى حازم عةبوود نةيزاني

بكاتةوة، ضونكة رِاستيت بويَت ئةو ناتوانيَت كاربيَيت سالؤني نووسينطةكة، يان ئةو تةبَلة 
تةختةدارينة ثةرِثووتة نوآ بكاتةوة كة زؤر جار لةثشتةوةى دادةنيشيَت. ناتوانيَت شووشةى 

رِييةكاني ئاودةست، يان ثيسايي ضاك بكاتةوة. ناتوانيَت هةوا ثةجنةرةيةك بطؤرِيَت، يان بؤ
بؤخنؤشكةريَك بكرِيَت تا بؤني طةنيوو كةرِوو و بؤني ئةو هةواية نةهيََليَت تيَكةآلوى شيَي 
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ديوارةكان بووة، كة بووةتة تيَكةَلةيةكي جيَى بيَزاري كةشي ذوورةوةى ناو ئؤتيَلةكة، بة 
 طةرما بةرزبووةتةوة. تايبةتي لةكاتيَكدا كة ثلةى 

ئةو شت و مةكي ناو ئؤتيَلةكةى بؤ ئةوة دةفرؤشيَت تا بذيَت. بةَلىَ تةنيا بؤ ئةوةى ثاروويةك 
نان خبوات و هيضي ديكة، هاوكات شكؤمةندى و يادطةى ثرِ لة ويَنةى رِازاوةى لةمةرِ 

ؤ كةساني ديكة لة ئؤتيَلةكةى و ثيَوةنديي بة رِيَبواراني تايبةمتةندةوةو ثارة خةرجكردنى ب
ساآلني رِابوردوودا، رِيَطةى ئةوةى ليَ دةطريَت هيض شتيَك لةبارةى ئةو كارةساتة ئابوورييةوة 
بؤ نزيك ترين دؤسيت خؤي باس بكات كة ثيَيدا تيَدةثةرِيَت. دةكؤشيَت هةوَليَك بدات بؤ 

طةر ثيَويسيت كرد ئةوةى خؤي لةو رِةوشة قوتار بكات. نازانيَت ضي بكات، بةآلم ئامادةية ئة
سةركيَشييةك بكات. دةبيَت لةسةر ثيَي رِابوةستيَت و، خؤي نةكاتة طاَلتةو ثيَكةنيين زاري 
كةساني ديكة، بة تايبةتي ئةم نةفرةت ليَ كراوة مسيَلَ و رِديَن سوورةى لة ثشيت ميَزة 

ةيدا بريقةدارو لووسةكةيةوة لةو ديوي جاخمانة ثاكةكةيةوة لةناو نووسينطة فيَنكةك
دانيشتووةو، ئيَواران و بةيانيانيش لةوبةري شةقامةكةوة سةرةتاتكيَي لةطةأل دةكات و خؤي 

 ثيشان دةدات.
 

(5) 
 
 

هادي كؤنةفرؤش الويَكي بضووكي خةَلكي طةرِةكي )بابول شيَخ(ى لةطةأل خؤيدا بؤ الى 
يدةكيَشيَت و، كؤنة ئؤتيَلةكةى باوكي ئةمنار هيَنا، كة طاليسكةيةكي داريين هةية ئةسثيَك رِا

كاآلو قةنةفةو كورسي و قةرةويََلةكاني باركرد. ئةو كورسيية ئاسنينانةى كة ئيسفةنج و 
ثيَسيت سووريان تيَ ئاخيَنراوة برِة ثارةيةكى باشى ليَ قازانج كرد، هةرضى كاآل دارينةكان 

بوون و بوون ئةوة بة زؤر فرؤشتنى و دة كةنتؤرى جلوبةرطيش لةناو حةوشةكةى رِيزكرا
مابوونةوةو ثيَويستيان بة ضاككردنةوةو سةرلةنوىَ بؤية كردن و كاريَكى زؤر هةبوو بةرلةوةى 
سةرلةنوىَ لة بازارِى لةنطة بيانفرؤشيَت. تا رِادةيةك هةمان شت لةبارةى سرياميكى 
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دةستشؤرو ئاويَنة تةَلخةكانةوة دةطوتريَت، هةبوون طاَلتةيان ثيَ دةكردو دةيانطوت لة 
ةمي ثاشايةتيدا دروست كراون. بةآلم ئةو فرؤشتين. ناتوانيت لةو هؤكارنة بطةيت كة سةرد

ثاأل بة كةسانيَكةوة دةنيَن ئةم جؤرة شتانة بكرِن. ئةطةر باوكي ئةمنار دةيزانى هادى 
كؤنةفرؤش ضةندى لة فرؤشتنى كةلوثةلةكانى قازانج كردووة ئةوة تووشى دَلةكوتةيةك دةبوو، 

 وة دةبووة دةمةقاَليَيان. يان بةالنى كةمة
هادى، لةوةتاى )بيَ ناو( سةري ليَ نادات، وردة وردة طةرِايةوة دؤخي جاراني خؤي تا 
طةيشتة ويَنةيةكى توندرِؤيانةى ئةو خودةى خؤى كة هةموو اليةك دةيناسن. هةنديَكيش 
هةستيان بةوة كرد كة ئةو ويَنة كؤنةيةى خؤى بةرةو كةنارى لةثيَشوو دوورترى 

ووردةخاتةوة، وةك بَليَيت سستى و بزربوونى خؤى دوور لة كةسانى ديكة لة ماوةى د
مانطانى رِابوردوودا قةرةبوو بكاتةوة. عةزيز ميسرى هةستى بةوة دةكرد، ئةطةرضى هيَشتة 
دةتوانيَت بة نوكتةو شتة سةيرةكانى هادى )كآلوضى( ثيَبكةنيَت، بةآلم لةوة تيَناطات بؤضى 

ياسي و ناوي كةسانيَك لةوانةى لة ثةردةى تةلةظزيؤنةوة دةردةكةون تيَكةأل ناوي كةسايةتي س
 بةو سةرطوزةشتةو طيَرِانةوانة دةكات.   

ئةو ثانتاييةي بة دةست هيَنايةوة كة بة بؤني كةسايةتيي خؤي دةستنيشاني دةكرد. هادي 
ةستةيةوة كة نةبيَت، كةس بةرطةى كةسيَك ناطريَت بةم هاوينة زؤر طةرمةو، بةو بؤنى ج

ضةند رِؤذيَكة ئارةقة دةكات، ويَرِاي ئةو بؤنة توندةي مةي كة رِؤذانة بةر لووتي دةكةويَت، 
هادي كة ئةو ئامادةطيية ثرِ بة بؤنة تيَكةأل بة ئامادةطييةكي ديكةى زاري ضةنةبازي خؤي 

ةوة دةكات كة ضةنةبازى كؤتايي نايةت. ئةو كةسةيش لة دوورايي ثانتايي كةسايةتي ئةو
دادةنيشيَت كة زؤر جار بةو تةختة دياري دةكات كة بة تةنيا خؤي لةسةري دادةنيشيَت و ثاأل 
بة ديوارةكةوة دةدات لة تةنيشت جاخمانة طةورةكةى ضاخيانةكةى عةزيز ميسرييةوةو، بة 
دةنطي فريوي قسة ثرِ لة وردةكارييةكانةوة دةضيَت، ئةوة لة بؤنةكةى هادي رِاديَت. بة 

 دةضيَت و سووكرت دةبيَت، يان هةر هةسيت ثيَ ناكات و الى واية هةر نيية. لووتيدا
هادي ثاَلى بة تةختة دريَذةكةوة داوة و سةرطوزةشتةيةكي نويَ لةبارةى ديدارةكةى شةوى 
رِابوردووى خؤي لة كووضةيةكى جادريية لةطةأل سةرؤك كؤماردا دةطيَرِيَتةوة. سةرؤك لة 
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ةشى زريَليدا بوو كاتيَك بة تةنيشت هاديدا تيَثةرِى. ئؤتؤمؤبيليَكى مارسيدسي رِ
ئؤتؤمؤبيلةكة رِاوةستاو شوفيَرةكة بة جلة شينة تاريكةكةيةوة دابةزى و بة هةَلةداوان خؤى 
طةياندة ئةو ديوى ئؤتؤمؤبيلةكة تا دةرطةكة بؤ سةرؤكة لة رِادةبةدةر قةَلةوةكة بكاتةوة. 

جةستةى لة كورسيي ثشتةوةى ئؤتؤمؤبيلةكة طريى  سةرؤك ثيَى رِاستى ناية سةر شؤستةكةو
خواردبوو، هاوارى لة هادى كرد كة طويَى بة رِاوةستانى ئؤتؤمؤبيلةكة نةداو هةر بة رِيَى 
خؤيدا دةرِؤيشت و طونيةيةكى ثيَ بوو ثرِ لة قوتووى ثيثسى و خواردنةوةى طازى و ئةلكهوول 

 بوو.
 ـ هادي.. هادى.

 ـ بةَلى طةورةم سةرؤك.
بؤضى واز لة سةرطوزةشتةو قسةكانت ناهيَنيت.. واز بيَنة ضي  ديكة قسةمان ثيَ مةكة... ـ 

 ئةو توانايةمان نيية خةَلكيمان ليَ رِاثةرِيَت.
 ـ طةورةم سةرؤك ضيت ثيَ بكةم.. دادوةرانة كار بكةن ئةو كات منيش قسةتان ثيَ ناكةم.

ني. لةناوضةى طرين زؤن شيويَكى باشيان بؤ ـ باشة ئيَستة لةطةَلم نايةيت؟ .. وةرة با ثيَك بيَ
 ليَ ناوين.

ـ نا .. طةورةم سةرؤك.. من برسيم نيية.. بةآلم ئةطةر مةى هةبيَت ديَم. طةورةم سةرؤك تؤ 
 مةى ناخؤيتةوة؟

ـ شوورةيية .. من ئاوى دَلؤثيَنراو دةخؤمةوة. هادى تؤ واز لة سةرطوزةشتةكانى خؤت 
 ناهيَنيت.

ثيَدةكةنى دةرطةى ئؤتؤمؤبيلةكةى داخست و ئؤتؤمؤبيلةكة خيَرا بة سةر سةرؤك لة كاتيَكدا 
 قريي شةقامةكةدا تيَى تةقاندو بزربوو.

هةنديَك كةس بةم دميةنة بضووكانة ثيَدةكةنني كة قسةكانى ثيَ دةرِازاندةوةو كةسانى ديكةيش 
نةطةيشنت. هةر هةموو تةنيا بيَ دةنطييان هةَلدةبذارد ئةويش بؤ بيَزارى دةربرِين، يان ليَ تيَ

ئةوةيش طرنط نةبوو، ضونكة بةثيَى ويَنةى جؤرةكى هادى، ئةو حةزى لة ضةنةبازى بوو، 
كاردانةوةى بة الوة طرنط نةبوو. هةموو ئةو شتانةى بة رِؤذ بةالياندا تيَدةثةرِى دةيكردنة 
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كي زريَليي هةويَين بةسةرهاتيَكي نوىَ، رِةنطة بةسةرهاتي سةرؤكيش لة تةنيا ئؤتؤمؤبيليَ
 رِةشى طومان ورووذيَنةوة سةري هةَلدابيَت كة بة تةنيشتيدا تيَثةرِيوة.

هةنديَك كةس جار ناجار لةبةردةميدا دادةنيشنت و داواي ثياَلة ضايةكيان دةكردو ثاشان 
ثرسياري )بيَ ناو(يان ليَ دةكرد، ئةويش بيَ سيَ و دوو جار لة دواي جار دةيطيَرِايةوة، بةآلم 

وردةكاري نويَدا كة ئةو بةسةرهاتةى دةشيَواند خةَلكي دةيانزاني كة لة كؤتايي بةهاري  لةطةأل
رِابوردووةوة بة طويَى طويَطرةكانيدا دةدا. جاريَكيان كابرايةك يةكيَك لة ذمارةكانى طؤظاري 
)رِاسيت( لةبةردةمدا دانا، كة ويَنةيةكي ئةكتةري ئةمةريكي )رِؤبةرت دي نريؤ( بةسةر 

ةيةوة بوو دةم و ضاوي شيَويَنرابوو، لة هةنديَك لةالثةرِةكانيدا سةرطوزةشتةى بةرطةك
كؤنةفرؤش لةطةأل بيَ ناودا بآلوكرابووةوة لةطةأل ضةند وردةكاري ديكة كة كؤنةفرؤش ثيَشرت 
نةيطيَرِابوونةوة. لةبةسةرهاتةكةدا ناوي هادي نةهيَنرابوو، بةآلم عةزيز ميسري و هةنديَك 

ضؤي ضاخيانةكة دةكةن ئةوة دةزانن كة مةمحوود سوادي ئةو ضريؤكةى نووسيوةو لةوانةى هاتو
دةشزانن كة لة هادي كؤنةفرؤشى وةرطرتووة. ئةوةتة ئةويش ئيَستة الثةرِةكاني طؤظارةكة 
هةَلدةداتةوة بيَ ئةوةى هيض كاردانةوةيةك، يان هةست بة شؤك كردن بة رِوخساري وشك و 

ةو وردةكارييانةيش ئةم رِؤذنامةنووسة هةَليبةستوون. لة وةآلمي ضرض و لؤضيةوة ببينريَت. ئ
 ئةو وردةكاريية نويَيانةى نيَو ضريؤكةكةى ئةوةى ثيَ طوتن.

هةسيت بة بيَزارييةك كرد، وةك بَليَيت ئةم رِؤذنامةنووسة فريوي دابيَت. دوايةمني ديداري 
يَرِايةوةو بةَليَين ثيَ دا كة بابةتةكةى لةطةَليدا ئةو رِؤذة بوو كة رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةى بؤ ط

بيَ ناو بةكاردةهيَنيَت و مايف ئةويش نافةوتيَنيَت، ثاش ئةوة بة تةواوةتي لة ناوضةكة شويَن 
بزربوو، ثاش ئةوةيش بة دوو رِؤذ هادي ذوانيَكي لةطةأل دوايةمني سةرداني )بيَ ناو(دا دياري 

ى رِابطةيةنيَت كة ض شةرِيَكي ناوخؤ لةنيَوان كردبوو. شةو لة ماَلةوة سةري ليَ دا تا ثيَ
اليةنطرةكانيدا رِووى داو ئةمةريكاييةكانيش سةرلةنوآ دةستيان بة طةمارؤداني ئةو ناوضة 
كردةوة كة ليَى نيشتةجآ بوو، ضةند جاريش هةوَليان دا بة هاريكاري تيميَكي ئةركي 

اضار بوو هاتوضؤى ضةندان ناوضة تايبةت سةر بة هةواَلطري عرياق دةستطريي بكةن، ثاشان ن
بكات و لة رِؤذيَكدا ثرت لة يةك شويَن نةميَنيَتةوة، هةرضي ئةم ضريؤكةية كة رِؤذنامةنووسةكة 
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لةبارةى ئةوةوة نووسيويةتي زؤر بةكةَلكي نةهاتووة. وةك درؤيةكي ئةنديَشةى كؤنةفرؤشيَكي 
 نةخؤش دةرخيستووة.

طةرِيَت ئاسانكاري بؤ كارةكةى بكةن و، برِواي خؤيان بؤ ئةو بة دواي كةسانيَكي برِواداردا دة
ئارةزوو و ثيَداويستييةكانيان بةكارنةهيَنن، وةك هةر سيَ شيَتةكةو اليةنطرةكانيان كرديان، 
نةيش ببيَتة تةنيا ئةفسانةيةك وةك رِؤذنامةنووسةكة لة وتارة خراثةكةيدا باسي كردووة. 

رِؤذنامةنووسةكة بَليَت كاتيَك دةيبينيَت، بةآلم بيَ ناو  هادي بةَليَين ثيَ دا ئةو قسانةى بة
وةآلمي دايةوة كة ضي ديكة ئةو شتة ئةوةند طرنط نيية. ئيَستة كارةكان لةثيَشووتر ئاَلؤزتر 
بوونةو، تا رِادةيةك قسةى رِؤذنامةنووسيَكي نةناسراو لة طؤظاريَكدا لة ناو ئةو هةموو طؤظارو 

هيض سووديَكي نيية، كة رِؤذانة شتطةليَكي ئةوتؤ بآلودةكةنةوة ئةم رِؤذنامةو ضاثةمةنييانةدا 
تؤمةتبار دةكةن و بةرانبةر بةو هةموو كارةساتانةيش لة عرياق رِوويان داوةو رِوودةدةن ئةم 

 بة تؤمةتبار دةزانن.
ـ خراث نيية ئاطةداري بكةيتةوة خراثةكةى بةرانبةر بة من دووبارة نةكاتةوة. من ئيَستة 

ي تؤَلةسةندنةوةم لةوانةى خراثة بةرانبةر بة ويَنةى طشتيم دةكةن، نةك تةنيا هةر خةريك
 ئةوانةى خراثة بةرانبةر بة ئةندامةكانى جةستةم دةكةن.

ئةوةى ثيَ طوت و ئةوةيش دوايةمني ديداري هادي بوو لةطةأل )بيَ ناو(دا كة دةستكردي خؤي 
ةى هادي بةسةرهاتةكةى خؤي لةطةأل بوو، ثاش ئةوة هةرطيز نةيبينييةوة. ئةو ئيَوار

سةركؤماردا طيَرِايةوة، ئةو كاتة ويَنةى بيَ ناو لة ميَشكيدا كاأل بووبووةوة، ئةطةرضي 
دةيزاني كة ئةو تاوانكارة طةورةيةي ئةمةريكاييةكان و ثؤليسي عرياق بةدوايدا دةطةرِيَن و 

وة هةمان ئةو بيَ ناوةى خؤيةتي. زؤر جار رِيكالم لة تةلةظزيؤنةوة لةبارةيةوة ثةخش دةكريَتة
بةآلم ثرؤسةى ثيَكةوة بةستين نيَوان ئةو دوو كارةكتةرة تةنيا لة ميَشكي ئةودا دةخوليَتةوة، 
رِةنطة لة ميَشكي مةمحوود سوادي رِؤذنامةنووسدا، هاوكات لة ميَشكي كةسيَكي ديكةيشدا 

وسينطة ثان و بةرينةكةيدا دةخواليةوة جطةرةيةكي رِةنط تاريكي بة دةستةوةيةو بةناو نو
ديَت و دةضيَت و نغرؤي بريكردنةوةيةكي قووأل بووة ثيَوةندي بةضارةنووسي خؤي و ضارةنووسي 
ثيشةكةي و ئةو هؤكارانةوة هةية كة ثيَويستة ثيَرِةو بكريَن لة ثيَناوى دةستطريكردني 
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و ثيَشبينيكارة رِديَن تاوانكاريَكي مةترسيداري وةك بيَ ناو، يان )ئةوةى ناوى نيية( وةك ئة
 باريكة طوتي.

ئةم كابرا نيطةران و طرذة سةرتيث سروور مةجيدة، هةردوو ئةفسةرة )ئالَ(ةكةى لةطةأل 
هةنديَك لة ياريدةدةرةكانيدا ناردووةتة ماَلى هادي كؤنةفرؤش بؤ ئةوةى ليَكؤَلينةوةى لةطةأل 

اني ثيَدا بنيَت. يان رِيَطةيةكيان بكةن و ئةطةر ثيَويسيت كرد بة زةبري هيَز ناضاري بكةن دد
ثيَشان دةدات ئةو تاوانكارة ترسناكة دةستطري بكريَت، يان خودي هادي، وةك سةرتيث 
سروور مةزةندة دةكات، وةك )كالرك كينت( لة سؤثةرماندا، ويَنة شاراوةكة بيَت كة ئةو 

 تاوانكارة تؤقيَنةرو ترسناكة خؤي لةوديوي شاردبيَتةوة.
 

(2) 
 

تةى هةردوو ئةفسةرة )ئالَ(ةكة بة ئؤتؤمؤبيلة جي ئيَم سي يؤطنة رِةشةكةيان بةرةو لةو كا
ماَلى هادي كؤنةفرؤش دةضوون، ئةو كاتة فةرةج دةآللَ لة ثشتى ميَزةكةيةوة لةناو 
نووسينطةى خانووبةرةكةى دانيشتبوو سةيري رِيَبوارانى دةكرد بة شةقامةكةدا بة بةردةميدا 

وكات بةوثةرِى وريايي و ئاطةوة ضاوديَرى دةرطةى ئؤتيَلى عرووبةى دةهاتن و دةضوون، ها
دةكرد كة ضةند ثلةيةك لة شةقامةكة بةرزتر بوو. ئارةزووى ئةوةى نةدةكرد ئةو بيست 
هةنطاوةى نيَوان نووسينطةكةي و ئةم ئؤتيَلة بربِيَت و بضيَتة ذوورةوةو لةناكاو ثيَشنيازةكةى 

ثيَويسيت بةوة نةبوو، هةموو هةنطاوةكاني باوكي ئةمناري ئةزبةر بؤ باوكي ئةمنار خباتة رِوو. 
كردبوو، ضونكة ئةو لةم كاتانةدا لةئؤتيَلةكةى دةردةضيَت. وةك خؤي بةجيَى دةهيََليَت بيَ 
كليل و بيَ ثاسةوان بةجيَى دةهيََليَت و رِوو دةكاتة ماَلى ئيدوارد تا ئازووقةى شةو لة مةى 

ةنريو زةيتوون و كيسةيةك سةموون و هةنديَك ضةرةزو خواردني بؤ خؤي بكرِيَت، ثاشان ث
سووك دةكرِيَت. فةرةج دةآلأل نةيارو دراوسيَكةى باش دةناسيَت، هةروةها ئاطةى لةو دةست 
نةضوونةيةتي كة ثيَيدا تيَدةثةرِيَت. خةَلكيَكى زؤر بةخؤرِايي كار بؤ فةرةج دةآلأل ناكةن، 

 كاني دةوروبةري بؤ دةطويَزنةوة.كةسانيَك هةن رِووداوو ثيَشهاتة
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ئةوة باوكي ئةمنارة خةريكة لة ئؤتيَلةكةى ديَتة دةرةوة، بة جةستة زةبةالحةكةيةوة 
دةسوورِيَتةوة تا دةرطةكة داخات، ثاشان بة هةنطاوي سست بةسةر هةر سيَ ثلةكةدا 

و شاني رِاست دادةبةزيَت كة دةكةويَتة نيَوان ئؤتيَلةكةو شؤستةكةوة. جامانةكةى سةر هةردو
دةكاتةوة، بةرِيَ دةكةويَت و تةزبيحة دانة طةورة بريقةدارةكةى لةشيَوةى ثانكة بة دةوري 
لةثة قةَلةوةكةيدا دةخوليَنيَتةوة. بةر لةوةى لة )لؤندةري برايان(ى تةنيشت ئؤتيَلةكةى 

بيين بة  تيَثةرِيَت هةسيت كرد يةكيَك دةسيت خستة سةر شاني، ئاورِى دايةوة فةرةج دةآلَلى
 رِديَنة سوورة ضرِةكةيةوة بزةى لةسةر ليَوة.

ئةم ماوة تةسكةى نيَواني و نيَوان نةيارة كةللة رِةقةكةى شَلةذاندي. يةكةمني جار بوو دوو 
خاَلى طةورةى بة رِوخساري فةرةج دةآلَلةوة بيين، يةكةميان بةقةد برؤي ضةثييةوةيةو 

 واو لةسةرةوةى مسيََلة تةنكةكةيةوةية.ثيَدةضيَت ئاوسا بيَت و ئةوةى ديكةيان تة
 ـ كارةكانت تةواو بكةو كة طةرِايتةوة وةرة ضايةكم لةطةأل خبؤوة.

 فةرةج دةآللَ ئةوةى خيَرا طوت و ئةم هةَلويَستة لةناكاوو سةيرةى كورت كردةوة.
 ـ خوا يار بيَت.

وة، لةطةأل سةر باوكي ئةمنار وةآلمي دايةوة، لةكاتيَكدا تةزبيحةكةى توندتر دةخوالندة
لةقاندنةوةيةكدا بؤ دووثات كردنةوةى هةَلويَسيت خؤي. هةريةك بة اليةكدا رِؤيشنت. باوكي 
ئةمنار هةنطاوي توندتري بةسةر شؤستةكةدا هاويشت، وةك بيةويَت سةرلةنوآ لة فةرةج دةآلأل 

ج دةآلأل طةرِايةوة دوور بكةويَتةوةو ماوةى دوورايي كؤني نيَوانيان بثاريَزيَت، لةكاتيَكدا فةرة
نووسينطةكةى خؤي و ذيَر ضةناطةى خؤي دةخوراندو بةطورِ و خؤشنوود بوو. ضؤن بةطورِ 
نابيَت. ئةمرِؤ الويَكي باريكةلةى قذني )سةكسووكة(داريَكي ضوون رِيشي بزني بةر شةثازلة 

تةوة بةر دا. بة لةثي شةثازلةيةكي سرةوانديَ واى ليَ كرد دوو جار بة دةورى خؤيدا خبوليَ
لةوةى بةر ببيَتةوة سةر زةوى. تةنانةت هةنديَك لةو الوانةى رِاوةستابوون مؤبايلةكانيان 
بةرزكردةوة تا ويَنةى ئةو شةرِة بطرن كة دةسيت ثيَ كرد، بةآلم شةرِيَك بوو لةطةأل ئةو 

ةى شةثازلة ئةفسانةييدا دةسيت ثيَ كردو كؤتاييش هات. الوةكة يةكيَك لة ئةنداماني كؤمةَل
بةرطريكردن لة خانووة كةلةثوورييةكان بوو، بةثيَى قسةى دايكي سةليم سثي لة كووضةى 
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( ويَنةى دةطرت، ضووبووة ماَلى دايكي دانيال كة دةرطةكةى بؤ كردةوةو ثيَشوازي ليَ 7)
كردو ضاي بؤ هيَنابوو. كةسيَك بة ثةلة خؤي طةياندبووة فةرةج دةآلأل تا ئةوةى ثيَ 

كة ئةويش خيَرا خؤي طةياندبووة كووضةكةو بينيبووي ئةم الوة سةري لة رِابطةيةنيَت، 
دةرطةى ماَلى دايكي دانيالةوة هيَناوةتة دةرةوةو خةريكة كاميَرا )كانوون(ةكةى دةهيَنيَتة 
دةرةوة تا ويَنةى شةناشيلةكاني ماَلى دايكي سةليم سثي بطريَت. دوو ويَنة، يان سيَ ويَنةى 

اوكي سةليم لةضوارطؤشةى ثةجنةرةكةوة لة نهؤمي دووةم سةر بيَنيَتة طرتبوو، بةر لةوةى ب
دةرو بة سةرسورِماوي و رِوخساري ئةبَلةقاوييةوة سةيري ئةو الوة رِديَن بزنيية بكات. الوةكة 
ويَنةيةكي زيادي ثريةميَردةكةيشي طرت، وةك بَليَيت رِوخساري ئةو ثريةميَردة شيَوةى 

كؤنة دووثات دةكاتةوة. نةيتوانيبوو ثيَنجةم و شةشةم ويَنة كةلةثووريانةى ئةم خانووة 
بطريَت. كاتيَك هةسيت كرد يةكيَك خةريكة ليَى نزيك دةبيَتةوة، ئاورِى الى ضةثي دايةوةو، 
رِوخساري توورِةي فةرةج دةآلَلي بيين و يةكسةر ناسييةوة، ثاشان ئةو شةثازلة مزرةى 

 ئةو شتةى لةبري بردةوة كة لة ثيَناويدا هاتبوو.بةركةوت كة لة ماوةى خولةكى دواتردا، 
بابةتةكة بةالى فةرةج دةآلَلةوة، لةسنووري هةرِةشةكردن بة قسةو ئاطةداركردنةوةى 
تيَثةرِاندبوو. الوة باريكةلةكةيش ئةوةى دةزاني، كاتيَك الوطةليَكي نةناسراو ضواردةوريان دا، 

رةج دةآلأل بوون، ثاشان هةَليانساندة سةر ثيَ و كة لة رِاستيدا لة ياريدةدةرو دةست و ثيَى فة
داوايان ليَ كرد تا زووة ئةو ناوة بةجىَ بهيََليَت، بؤ ئةوةى خؤي لة شيَتايةتي فةرةج دةآلأل 
بثاريَزيَت، وةك لةبةردةمي ئةودا طوتيان، كةضي بةالى ئةوةوة كارةكة كؤتايي هاتبوو. رِةنطة 

ة بنريَت. الوة نةناسراوةكان ثاَليان ثيَوة نا تا هةَليَت. هةنطاوى دواتر طوللةيةك بة سينطييةو
هانيان دا هةَليَت. هةنطاوى خيَرا خيَراى هاويشت و هةر ئاورِى دواوةى دةدايةوة، دةيبينني 
دةستيان بؤ بةرز دةكردةوة بؤ ئةوةى دوور بكةويَتةوة، لةكاتيَكدا هةنديَكيان توند هةردوو 

نةوةك لة دةستيان بةر بيَت و دواي ئةو الوة بةستةزمانة  قؤَلي فةرةج دةآلَليان طرتبوو
بكةويَت، كة هةر هةموو ئةمةى بيين هيَزي وةبةر خؤي هيَنا خيَراتر هةنطاو بهاويَت تا 
ئاكام دةسيت بة رِاكردن كردو لةضاو ترووكانيَكدا لة سوورِانةوةكةى شةقامي سةعدوون 

 بزربوو.
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ويش جل و بةرطةكاني تةكاندو كآلوةكةى رِاست كردةوةو الوةكان فةرةج دةآلَليان بةر دا، ئة
ئاورِى دايةوة دايكي دانيالي بيين لة كونى دةرطةى ديوارةكةى تةنيشتييةوة سةيري دةكرد. 
رِةنط زةردو رِوخسار ثةرِيو لة رِوخساري تارماييةكي دةكرد لةوةى لة ئافرةتيَكي ئاسايي 

 ة دةم و ضاوى ئافرةتة تارماييةكةى رِاوةشاند:بكات. فةرةج دةسيت بةرزكردةوةو بةرانبةر ب
 ـ نامريت و لة كؤَلمان بيتةوة؟.. بةس نيية تةمةني ثرية داريَكت هةية..

فةرةج دةآلأل طةرِايةوة نووسينطةكةي و ئةو شةثازلة توندةى سرةوانديية ئةو الوة باريكةلة 
ةكةيةوة لة بالكؤني بةستةزمانة لة كووضةكةدا دةنطي دايةوة. باوكي سةليم لة ثةجنةر

شةناشيلةكانةوة لة نهؤمي دووةم بينى، كةسانيَكي ديكةيش بينييان، لةماوةى ضةند 
كاتذميَريَكي كةمدا بةناوضةكةدا بآلوبووةوة. كاتيَك هةواَلى شةثازلةكة طةيشتةوة 
خاوةندةكةى، ضاي سةنطيين لةطةأل شةكري زياددا دةخواردةوةو بة رِميؤت كؤنرتؤَلةكة 

كاني تةلةظزيؤنةكةى بةردةمي دةطؤرِى و بة دواي هةواَلةكاندا دةطةرِا، بةشكو بكةويَتة كةناَلة
سةر هةواَلى ئةو هيَزو شكؤيةي شةثازلة توندةكةى ئةمرِؤ لةناو خةَلكيدا دروسيت كرد، كة 

 واي كرد ضوست و ضاالكرت بيَت و ثرت شانازي بة خؤوة بكات.
ر بؤ ئؤتيَلةكةى طةرِايةوةو ضةند كيسةيةكي رِةشي ثاش كةمرت لة كاتذميَريَك باوكي ئةمنا

بازارِكردني بة دةستةوة بوو. رِةنطة ذوانةكةى لةطةأل فةرةج دةآلأل لةبري ضووبيَت، يان ثشت 
طويَي خستبيَت. فةرةج دةآلأل بةردةستيَكي بضووكي بانط كرد كة الى كاري دةكردو بؤ 

دار بكاتةوة كة ثيَويستة سةر لة ئؤتيَلي )عرووبة(ى نارد بؤ ئةوةى ثياوةكة ئاطة
 نووسينطةكةي دةآلَلةكة بدات.  

ئةوة يةكةمني و دوايةمني جار دةبيَت كة باوكي ئةمنار ثيَ دةنيَتة ناو نووسينطةكةى فةرةج 
دةآلَلةوة. نةيدةزاني لةناوةوة ئةوةندة شكؤدارو ثان و بةرينة تا ليَى نةهاتة ذوورةوة. سيَ 

ي ئةعووزو بيالو ئايةتي كورسي لةسةر مس نووسراو بة تابلؤى طةورةى دوو ئايةت
ضوارضيَوةيةكي ئةستووري دار ضوارضيَوة طرياون، لةطةأل دوو ديواربةندي طةورةى ثشتةوةى 
جامبةنديَكي مزطةوتى مةككةو مزطةوتي ثيَغةمبةر بةرانبةر بةيةكدي بة قةد هةردوو ديوارة 

وة هةَلواسراون، كة لةطةأل ميَزة شكؤدارةكةى ثانةكةوة لةسةرووى كورسي و قةنةفة نةرمةكانة
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دةآلَلخانةكةدا ضوارطؤشةيةك ثيَكدةهيَنن يةك الى كةم بيَت. زةوييةكةيشي لةسرياميَكي 
لووسة لةطةأل ضةندان ئيكسسواردا، لةطةأل )ثشيت( و تةبَلة جطةرةى شووشةيينى رِةنطاو 

وارةكةوة لةالى دةستة رِاسيت فةرةج رِةنط و درةختيَكي سةوزي رِةنطاورِةنطي نذادي بةقةد دي
دةآلَلةوة هةَلواسراوة كة خؤي و براكاني دةباتةوة سةر باثريةيةك لة جةنطاوةرةكاني شؤرِشي 
بيست. لةثشتةوةيش، لة ثشيت كورسيية لةثيست دروست كراوةكةى دةآلَلةوة، قاسةيةكي 

اردةكاني بةر دةم و ضاوو ئاسنيين رِةنط خؤَلةميشي دانراوة، لةطةأل ئيَركؤندشنيَك سروة س
 دةستة رِووتةكان دةكةوتن.

باوكي ئةمنار شَلةذابوو، هةستةكاني لةنيَوان نائوميَدي لةبةر بريق و باق و دةوَلةمةندي 
نةيارةكةي و لةنيَوان خؤرِادةست كردني ئةم كاريطةريية هةستيانة شةثؤلي دةدا كة لةئاكامي 

ر ثيَى هاويشتة ناو نووسينطةى خانووبةرةى ئةوةوة الى دروست بوون كة بؤ يةكةمني جا
 )رِةسووأل(ةوة.

بةردةستة تةمةن الوةكة ثياَلةيةك ضاي لةبةردةم ميوانةكةو يةكيَكي ديكةى لةبةردةم فةرةج 
 دةآلَلدا دانا، لةطةأل دةنطي كةوضكةكاندا فةرةج دةآلل بيَ ثيَض و ثةنا قسةى كرد:

وةندي بةرذةوةنديت و ئاطةت لةكارةكة هةية، ـ باوكي ئةمنار تؤم ال خؤشةويستيت، تؤ خا
 منيش بؤ ئةوةى بابةتةكة دريَذ نةكةمةوة دةمةويَت من و تؤ ثيَكةوة كاربكةين.

 ـ خوار يار بيَت خيَرة..
ـ خيَرة خيَر.. من دةبينم رِةوشي ئؤتيَلةكةت زؤر ماندووة.. هيض كاري نييةو ئةوةيش جيَى 

 ناخؤشيية..
 ةمةوةو سةرلةنوآ نؤذةني دةكةمةوة.ـ خوا يار بيَت ضاكي دةك

 ـ باوكي ئةمنار بة ضي ضاكي دةكةيتةوة.. تؤ ثارةت لة كوآ بوو..
 ـ خوا طةورةية...

ـ بةَلىَ خوا طةورةية، برِوام بة خوا هةية.. ئيَستة برام باوكي ئةمنار بابةتةكة ثيَويست بة 
شةرمم ليَ مةكة.. مةبةست شةرم ناكات...من ئاطةم ليَتة فلسيَكي سوورت نيية...من برامت 

.. دةمةويَت من و تؤ ببينة هاوبةش. من ئؤتيَلةكةت بؤ نؤذةن دةكةمةوةو قةرةويََلةو 
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قةنةفةو كورسيي و شتةكاني بؤ دةكرِم و هةردووكمان نيوة بة نيوة دةبينة هاوبةش... ضي 
 دةَليَيت؟!

 
(1) 

 
 ـ ئيَوة سةر بة كيَن؟

 توضؤي طشتني.ـ ئيَمة سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي ها
هةردوو )ئةفسةرة ئالَ(ةكة هيَورانة وةآلمي هادي كؤنةفرؤشيان دايةوة، كة لةسةر 
قةرةويََلةكةى لةناو حةوشةدا دانيشتبوو، لةكاتيَكدا هةتاو بةرةو ئاوابوون دةضوو. 
هةردووكيان، كة سيَ كارمةندي ديكةيان لةطةأل بوو، بيَ مؤَلةت هةَليانكوتاية سةر ماَلةكةى 

كؤنةفرؤش و ئؤتؤمؤبيلة جي ئيَم سي يؤطنة رِةشةكةيان لةطةأل شوفيَرةكةيدا لة  هادي
 دةروازةى شةقامي بازرطاني لة بةتاويني، نزيك بة ضاخيانةكةى عةزيز ميسري بةجىَ هيَشت.

ـ بةآلم من ئةوة بؤ دوو ساَليش دةضيَت سةرثيَضى هاتوضؤم نيية...ووو... دوايي خؤم من 
 ية.هةر ئؤتؤمؤبيليشم ني

 ـ ئةوة بةرِيَزت دةتةويَت طاَلتةمان ثيَ بكةيت؟
يةكيَك لة ئةفسةرة )ئاأل(ةكان وةآلمي دايةوة لةطةأل رِوانينيَكي تونددا، كة واي ليَ كرد 
لةطةأل باندجة ئةستوورةكةى دةوري ملي، بة شيَوةيةكي طاَلتةجارِي و نةترسيَنةر بيَتة بةرضاو. 

لة شةوة تؤقيَنةرةكةى رِاوةدوونانةكةدا )بيَ ناو( ويسيت هادى نةيزاني ئةم ئةفسةرة بوو كة 
بيكوذيَت. ئيَستةيش ئةو هاتووة، وةك ثيَدةضيَت بة رِوانينة ئاطرينةكانييةوة دةكؤشيَت لة 
ناسنامةى كؤنةفرؤشةكة دَلنيا بيَت و ئاية ئةو درِندةيةي ويسيت بيكوذيَت بة بةذن وةك ئةم 

و. باَلى طرت و دةسيت ثيَدا هيَنا، بةآلم لةش و الرى دريَذ و جةستةى لةجةستةي ئةم دةضو
الوازى هادي و هةردوو باَلى ئيَسك ئاساي لة ئةفسةرةكةيان شيَواند كة باندجة ئةستوورةكةى 
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بة دةوري ملةوة بوو. ناشيَت ئةم ثريةميَردة الوازة بةو شيَوة بة دةست و برد بيَت خيَرا 
 ملمالنيَ و زؤرانبازي بكات. بةآلم تةواو دَلنيا نيية. هةَلبيَت و بتوانيَت درِندانة بة دةست

 ـ بووةتة ثاَلةوان و رِوو بة رِووى ئةمةريكاييةكان دةبيَتةوة.
 ـ من كؤنةفرؤشم .. سةير بكةن ئةوة شت و مةكةكانة...

هادي بة دةسيت ئاماذةى بة هةر دة كةنتؤرة تةختةدارينة رِيزكراوةكان كرد كة لة تةنيشت 
ة قةد ديوارةكةوة رِيزكراون، ئةوانةى لة ئؤتيَلي )عرووبة( هيَنابووني و تا ئيَستة يةكدييةوة ب

 ضاكي نةكردوونةتةوة، يان بؤيةى نةكردوونةتةوة.
ـ ئاسايية.. خؤ نووسينطةى )برايان بؤ خزمةتطوزاري تريؤريزم و بؤمربِيَذكردن و تريؤركردن بة 

 ضةكي بيَ دةنط( ناكةيتةوة.
 ـ بيَ دةنط؟!

 ىَ .. خؤت لة طيَلي بدة.ـ بةَل
بةجيَيان هيَشت و بةرةو ثيَشةوة ضوون تا ذوورةكةى بثشكنن، بؤني بؤطةنيويَكي توند 
بةرلووتيان كةوت و نةيهيَشت بضنة ناو ذوورةكةوة. شتةكان لةسةر يةك كةَلةكة كرابوون 

وو نةعليَكي لةطةأل تةثؤَلكةيةكي بضووكى قوتووة بريةى هةنيطن لة طؤشةيةكي ذوورةكةو ثيَآل
زؤرو مةسينةى مسني و هي ديكةى ئةَلةمنيؤم، يان ثالستيك و تةبَلةى داريين قاض شكاوو 
جلوبةرط و ثةرِة كؤترو ثةرِة مريشك و ليَفةو ثةتؤي كالَ بووةوة، كة بؤنيَكي تونديان ليَوة 

ؤآلبيَكي ثرِ ديَت لةطةأل ضيَشت ليَنةرو دوو بوتَلة غازو بةرميليَكي ثالستيكي ثرِ لة نةوت و د
لة ثيازو سريو قوتووة ماسيت بةتاأل و قوتووي ماسي و بةزاليا و فاسؤليا.. ذوورةكة لة نيوضة 
طؤرِيَك دةضوو، بؤية خيَرا ليَى هاتنة دةرةوةو ضوار دةوري قةرةويََلةكةى هادي كؤنةفرؤشيان 

طةرِةكةكاني يةغدا  طةمارؤ داو سةرلةنوآ ثرسياريان لةبارةى ئةو تاوانانة ليَ كرد لة شةقام و
 رِوودةدةن، كة دةَليَن كةسيَكي ئةفسانةيي نةناسراو بة ناوي )بيَ ناو( دةيانكات.

ثةيكةرة لة طيَض دروست كراوةكةى ئايكؤنةكةى حةزرةتي مريةم كة هةردوو باَلى كردبووةوة 
بووةوة، بة جووَلةيةك ئاشيت دةطةياند لةطةأل رِةنط كردني كراسةكةى كة بةرةو خوار شؤرِ بوو

 بة ضةند رِةنطيَكي كاأل، سةرجني هةردوو ئةفسةرةكةى رِاكيَشا.
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 ـ تؤ كريستيانيت؟
 ـ نا.. موسوَلمامن.

 ـ ئةى ئةم ثةيكةرةى حةزرةتي مريةم ضيية؟
 ـ نازامن .. ويَنةى ئايةتول كورسي بةسةرةوة بوو.. ويَنةكة درِاو ئةم ثةيكةةرة دةركةوت.

 رت بة قورِدا دةضيَت.ـ بة خوا تؤ سةيريت... ئاكام سة
ئةو ئةفسةرة ئةم قسانةى بة هةرِةشةوة بة هادي طوت كة باندجة ثزيشكييةكةى لة مل 
ثيَضابوو، بةآلم هادي خؤي تيَك نةدا هةر لةسةر قةرةويََلةكة نةجووآليةوة. بيَ طومان هةسيت 

ي دريَذو دةكرد كة ئةم ساتة هةر ديَت. هةموو ئةوةيش بة هؤي زمانييةوةية، بة هؤي زمان
زؤر بَليَييةوةية، بةهؤي درؤ خؤشةكانييةوةية بؤ دانيشتوواني ناو ضاخيانةكةى عةزيز ميسري، 
ئةوةتة ئةوانةى سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي هاتوضؤن ليَكؤَلينةوة لةبارةى تاوانطةليَكةوة لةطةأل 

ى لة ضريؤكيَكي دةكةن هيض شتيَكيان لةبارةوة نازانيَت و، ثرسياري لةمةرِ كابرايةكي خةياَل
خةياَليدا ليَ دةكةن لة ثيَناوي ئةوةدا دروسيت كردووة هةر كةسيَك لة تةنيشتييةوة دانيشيَت 
ضيَذى ليَ وةربطريَت و لةثيَناوى ئةوةى لةناو خةَلكيدا زؤرتر بةناوبانط بيَت تا خؤشيان بويَت 

 و سؤزي بةرانبةر بنويَنن.
 ـ تؤ بة هةموو ئةقَلي خؤتةوة.

 ةكي لةناكاوةوة وةآلمي دايةوةو تةواوي كرد:بة بويَريي
ـ تةرمي ضي و بيَ ناوي ضي؟ .. واتة ئيَوة ئيَستة فيلميَكي ترسيَنةرتان بؤ دروست كردووم لة 

 ثيَناوى طيَرِانةوةيةكي درؤكينةدا.. قسةى ناو ضاخيانة؟
 ـ كورِة .. خؤمتان ليَ مةكة بة لؤتي .. نا هةر ئيَستة دةتكةم بة هةوير.

باندجة ثزيشكييةكةى بة ملةوة بوو ئةم هةرِةشةيةى ليَ كرد، ئةفسةرة ئاَلةكةى دووةم  ئةوةى
باَلي طرت بؤ ئةوةى هيَوري بكاتةوةو، جَلةوى ليَكؤَلينةوةكةى ليَ وةربطريَت. هةر بة ضوار 
دةورى قةرةويََلةكةى هادي كؤنةفرؤشدا دةسوورِانةوةو ثرسياريان ليَ دةكرد تا تاريكي داهات 

وخساري هةموويان تيَكةآلوى تاريكي بوو. دةنطةكان توندتر بوون، دةستة نةناسراوةكان و رِ
ثرت لة جاريَك لةسةر قةرةويََلةكة ثاَليان دا، ثاشان يةكيَكيان شةثازلةيةكي مزرى بة 
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رِوومةتيدا كيَشا بةر بووةوة سةر عةردو سةري بةر كاشييةكي ساغي كاشيية هةَلكةنراوو 
وشة كةوت. ثاشان هةسيت كرد ئةو ليَكؤَلينةوة هيَورانةى كة تا ئةو ساتة شكاوةكاني ناو حة

بة قسةو ثرسياركردن بةرِيَوة دةضوو ئاراستةيةكي ديكة وةردةطريَت. ئاراستةيةكي ئاسايي لة 
هةموو بنكةكاني ثؤليسي عرياقدا بةرِيَوة دةضيَت و هادي لة كةساني ديكةوة طويَى لة زؤر 

ت لةو بنكانةدا رِوودةدةن. دوو كةس لة ياوةرةكانيان بة هةردوو باَلى لةو بةسةرهاتانة دةبيَ
بَلنديان كردةوةو ئةفسةرة ئاَلة باندج لةملةكة هارو هاجانة بة بؤكس و مستةكؤَلة كةوتة 
ويَزةى ناوسكى هادي. ئةو بؤكسيَنة تاك اليةنة دوو خولةكي خاياند. لةكاتيَكدا هةسيت كرد 

ديَشيَن، هاوكات هةسيت كرد دَلى تيَكدةضيَت و ئارةزووى ماسوولكةكاني سكي توند 
رِشانةوة دةكات. ئةفسةرة ئاَلة هيَورةكة دةكؤشا هاوةَلة توورِةكةى خؤي رِاطريَت، كة 
توورِةييةكةى، رِةنطة بةهؤي ئةو شكستييةى ئةو شةوة تاريكةوة بيَت لةسةر دةسيت 

 تاوانكارة هةآلتووةكة تووشي هات.
ةستان تا هادي ضى سةوزةو فاسؤلياى نيَوةرِؤ خواردبووى لةطةأل دوو قوتوو بؤكسةكان رِانةو

بريةى هنطن، بة كاتذميَريَك ثيَش هاتين ليَكؤَلةرةكان خواردبوونييةوة، هةَلهيَنايةوةو بةو 
تيَكةَلة بؤطةنة جلوبةرطى ئةفسةرة توورِةكةى ثيس كرد. ئةفسةرةكة بةرةو دواوة كشايةوة، 

زي داو جنيَوى دةداو نةفرةتي ليَ دةكرد. هةردوو تارماييةكة كة باَلى ضةند هةنطاويَك با
 هادييان طرتبوو دوور كةوتنةوةو هادي بةربووةوة سةر عةرد تا رِشانةوةكةى تةواو بكات.

ئةفسةرة هيَورةكة ثاش كاتذميَريَك دواي ئةوة لةناو تاريكاييةكةدا كة بة ثشكؤي جطةرةى 
وة طةيشتة ئةو ئاكامةى كة ئةم كؤنة فرؤشة تةنيا ثرية درؤزنيَكي هاوةَلةكاني رِووناك كرابووة

شيَت و بيَ ئاكارة، لةطةأل ئةطةري ئةوةى دةيةويَت نهيَين تاوانكاريَكي رِاستةقينة داثؤشيَت 
كة نايةويَت ناوي بدركيَنيَت، هةسيت بةوةيش كرد كة ئةطةر بربيَتة بنكةي ثؤليس، يان 

ايي، ئةوة زيان بة دؤسيَي ئةو ثرسة دةطةيةنيَت كة دةستةيةكي ليَكؤَلينةوةى ئاس
ليَكؤَلينةوةى لةبارةوة دةكةن، ضونكة لةوآ بواري ئةفسانةو داستان و قسةى ثريةميَردة 
خَلةفاوةكان نابيَت. خيَرا ئازادي دةكةن، يان رِةوانةى ئةمةريكاييةكاني دةكةن تا تيَكةآلوي 
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بيَت و دواتر بزر دةبيَت و سةرةداويَكي طرنطيش دةريايةك طرياوى ثرس و تاواني جؤراوجؤر ب
 لة ثرسي ئةو تاوانكارة بزر دةبيَت كة بيَ ناوة.

برِياري خيَراي ئةوة بوو ئةم ثريةميَردة سةرخؤشة لةو شويَنةى خؤي بةجىَ بهيََليَت و هةرطيز 
وديَري ئةم سةردانة دووبارة نةكةنةوة، لةطةأل تةرخانكردني ضةند كةسيَك تا لة دوورةوة ضا

بكةن، تا بزانن كيَ سةري ليَ دةدات و كيَ ضاوي ثيَ دةكةويَت. ثيَويستة هةست بة دَلنيايي 
بكات و لة ضاوديَري كردنيان نةترسيَت. ثيَويستة ناسنامةى خؤيان وردة وردة لة ميَشكي ئةم 

 ثياوةدا بسرِنةوة. بة تةواوةتي بيشيَويَنن.
يتيَكي بةهيَزيان ثيَ كردو شويَنةكةيان رِووناك ياوةرةكاني هةردوو ئةفسةرةكة طوَلؤثي ال

كردةوة. هادي لةسةر ثشت لةسةر عةردي حةوشةكة رِاكشابوو، ثيَدةضوو كة نةتوانيَت 
هةستيَت و ئاطةى لة هيض شتيَك بيَت، بةهؤي ئةو ئازارة توندةى سكييةوةو ئةو 

سك و رِخيؤَلةكاني تيَك  سةرةطيَذةيةي بةهؤي رِشانةوةكةوة تووشي هات و بةر لة كةميَك ناو
 دا.

ئةفسةرةكة سةرلةنوآ ئةو ناوةى ثشكين. ئةو ثارة كةمةيان دؤزييةوة، كة لة فرؤشتين 
قةرةويََلةو قةنةفةو كورسي و شتةكاني باوكي ئةمنار لة بازارِى لةنطة قازاجني كردبوو، لة ناو 

ثيازةوةى دانابوو. شووشةيةكى قاوة، لةناو ميَزى نان خواردنةكة لةثشتةوةى كؤمةَليَك 
ئةفسةرة هيَورةكة خستيية طريفاني ثانتؤَلةكةيةوة، ثاشان بيَ دةستنيشان كردن ضةند شتيَكي 
بَلند كردةوة. تةبَلةيةكي لة ئاسن و دار دروست كراوى برد. ئةواني ديكةيش ضةند ثارضة 

ريَكي ناوماَلةو شيت ئةنتيكةى رِةنطاورِةنط و، ضلضرايةكي شووشةييين شكاوو، كاتذميَ
تةختةداري قةد ديواري شيَوة الكيَشةيي ثةجنةرةداري رِةقاس طةورةيان برد، يةكيَك لة 
ياريدةدةرةكان، ثاش ئةوةى ثيَي بة جةرطي خؤيدا ناو ضووة بنةوةي ذوورةكةوة، دةستةيةك 
فةخفووري لةناو كارتؤنيَكدا دؤزييةوة. ويَنةى مةليك غازي و مةليك فةيسةَليان بةسةرةوة 

ئةواني ديكةيشيان ويَنةي عةبدولكةريم قاسم و ويَستطةى جيهانيي شةمةندةفةرو بوو، 
هةنديَك ويَنةى ميَذوويي و سروشتييان بةسةرةوة بوو، ئةو كارتؤنة قورسةى هةَلطرت و ضووة 

 دةرةوةو لةبةردةم هاوةَلةكانيدا كردييةوةو هةسيت بة سةركةوتن دةكرد.     
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فسةرة هيَورةكة ويسيت ئةوةندةى ديكة ليَى بشيَويَنيَت، ضوون دز هةَلسوكةوتيان كرد، ئة
 بؤية هادي ئاطةدار كردةوة:

ـ ئةم ثةيكةرةى حةزرةتي مريةم حةرامة.. تيَطةيشتيت ... دةمانةويَت ئيَستة بة دةسيت 
 خؤت هةَليتةكيَنيت.

تةوة. رِووناكيية تيذةكةى اليتةكةى خستة دةم و ضاوي هادي و بيين هةردوو ليَوى دةجووَليَ
ليَي نزيك بووةوةو داواكةى بؤ دووبارة كردةوة، جاريَكي ديكة هادي زؤر بة زةمحةت هةردوو 

 ليَوى جووآلندةوة:
 ـ ناتوامن... ناتوامن.

 ـ بؤضي ناتوانيت؟ ... واتة ناتةويَت؟
 ـ رِخيؤَلةكامن خةريكن دةرديَن... نةفرةت لة باوكتان بيَت.. ناتوامن هةستمة سةر ثيَ.

توورِةكة نووكة شةقيَكي ديكةى ئاراستةى سكي هادي كرد بة تةواوةتى وزةى برِي, ئةفسةرة 
يةكيَك لة ياريدةدةرةكان ضووة ناو ذوورةكةوةو بة مشتى دةمانضةكةى كةوتة ويَزةى 
ثةيكةرةكة كة لةناو ديوارةكةدا هةَلكؤَلرابوو، يةكسةر سةري مريةمي ثةرِاند، بةآلم 

ووآل. ئةم ياريدةدةرة رِووناكيي اليتةكةى خستة سةر ثةيكةرةكة لة شويَين خؤي نةج
ثةيكةرةكة تا ئاكامي ليَدانةكةى بزانيَت، كاتيَك ئافرةتةكةى بةبيَ سةر بيين هةردوو باَلى بة 

هةسيت بة ترس و تؤقني كرد. هةسيت كرد كة لةسةر ليَ شيَواندني  ئاشتييانة بآلوكردبووةوة
 ئةم تاوانكارةدا زيَدةرِؤيي دةكةن.

يَنةدةضوو ئةركة فةرمييةكة تا ئيَرة كؤتايي هاتبيَت، ضونكة بةر لةوةى بضنة دةرةوة ث
ئةفسةرة توورِةكة كة باندجة ثزيشكييةى بة دةوري ملةوة بوو، ويسيت دوايةمني تاقيكردنةوة 
لةطةأل هادى كؤنةفرؤشدا تاقي بكاتةوة، كة هةمان ئةو تاقيكردنةوةية لةطةأل ئةو يازدة 

تاقي كرايةوة كة ئةو رِؤذة لة بةتاويني دةستطري كران. بةالى ئةوانةوة هاديش  ناشريينانةدا
ناشريين بوو، بةرِديَنة ثةرت بووةكةى بةسةر هةردوو كاجريِةو ضةناطةو هةردوو ضاوي زةق و، 

 لووتي لةناوةرِاستدا شكاوى كة بةسةر هةردوو ليَوي باريكيدا شؤرِبووةتةوة.
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ان تةواو رِووت كردةوة، بة اليت ثشكنينيان بؤ كرد تا بزانن ياريدةدةرةكان جةستةي هاديي
تةقةَلي دوورينةوة، يان هةر برين، يان نةشتةرطةري دووريين بة جةستةوة نيية. ثاشان 

يةكي بضووكي بة قةد ثةجنةيةك دةرهيَنا لة نةيكلي باريك دروست كرابوو، ضةقؤئةفسةرةكة 
ثيَ بزانيَت، بة هةردوو مةضةك و هةردوو مست و  يةكسةر بيَ ئةوةى هاوةَلة ئاَلةكةى ديكةى

هةردوو الرِاني هاديدا ضةقاند. هادي لةبةر ئةو ئازارة زؤرةى هةسيت ثيَ كرد هاواري كرد، 
بةآلم ئةفسةرةكة تاقيكردنةوةكةى خؤي كؤتايي ثيَ هيَناو، ضاوةرِواني دةكرد فيشقةى خويَن 

. هادي لة شويَين خؤيدا تاليةوةو خويَنة لةو برينة بضووكانةوة ببينيَت كة دروسيت كردن
رِةشة ليقةكةى فيشقةى كردو عةردي حةوشةكةى تةنييةوة. سةرةتا ضةند جاريَك بةبرِيَكي 
كةم فيشقةى كردو دواتر وةستاو مةيي. خويَنيَكي رِةش بوو. ئةفسةرة توورِةكة بة ثةجنةكاني 

كاريطةري ئةو باري بيَزليَ هاتنةوةدا  تاقي كردةوةو هاوةَلةكةى نةجووآليةوة كة هيَشتة لةذيَر
بوو كة تووشي هاتبوو. بؤضي ئةمة دةكةن؟ ئةم وردةكاريانة ثيَوةندييان بةوانةوة نيية. ئةوان 

 تةنيا زانياري كؤدةكةنةوة، بؤضى لةثيَناوي زانياريدا ضةقؤ بة جةستةي كةسيَكدا دةكةن؟
يةكةكاني ئازاردا كة نغرؤي بووبوو،  دةنطيَك لة ميَشكي هاديدا، لةناو شةثؤلة يةك لة دواي

ئاطةداري دةكرد كة رِووداوةكة بةو شيَوةية بةرِيَوة دةضيَت كة لة فيليمي ئةكشين 
ئةمةريكيدا رِوودةدات، لةناكاو ثاَلةوانة لة رِادة بةدةرةكةى بة بارستايية تاريكةكةيةوة 

خوارةوة بة ضةند بؤكسيَكي بةهيَز لةسةربان دةردةكةويَت، تا لةضاوترووكانيَكدا خيَرا دابةزيَتة 
دوذمنةكاني بةربداتةوةو هاورِىَ و خولقيَنةرو دروستكةرو باوكة ثريةكةى رِزطار بكات. بةآلم 
ئةمة رِووى نةدا. يةكيَك لة ياريدةدةرةكان ئاميَريَكي بيَ تةلي بَلند كردةوةو بة دةنطيَكي نزم 

ة ثيَشةوة. ثاش دوو خولةك هةر بة شوفيَري يؤطنةكةى طوت تا بؤ ناو كووضةكة بيَت
هةموويان بةو شتانةوة لة ماَلى هادي دزيبوويان، ضوونة دةرةوة. ئةفسةرة توورِةكة كة 
باندجة ئةستوورةكة بة دةورى مليةوة بوو شَلةذابوو، هةسيت دةكرد كة ئةو ئةركةى لة 

رِايةوة وةك بَليَيت ثيَناويدا هاتبوون هيَشتة كؤتايي نةهاتووة. بةر لةوةى بطاتة دةرطةكة سوو
 بيةويَت جاريَكي ديكة لة هادي بدات، بةآلم هاوةَلةكةى توند رِايكيَشا.
 ـ طةواد ...دةبيَت بة رِؤذى نيوةرِؤ ئةستيَرةت بة ئامسانةوة ثيَشان دةم.
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ئةوةى طوت و سةيري تاريكايي كرد، لةو شويَنةى كؤنةفرؤشةكةى ليَ كةوتبوو، بيَ ئةوةى بة 
 ئةو شتة بيَت كة دةيطوت، بةَلكو وةك دوايةمني هةناسةى توورِةيي لة تةواوةتي مةبةسيت

 سكي خؤي دةري بكات. 
 

(2) 
 

باوكي ئةمنار بةرانبةر بة ثيَشنيازةكةى فةرةج دةآلأل تووشي شؤك هاتبوو لة ئاكامدا زماني 
ةنطاوة كليلةى كردبوو. هةرطيز ثيَشبيين ئةو شتةى نةدةكرد. بةآلم لةطةأل برِيين ئةو ضةند ه

كةمانةى نيَوان دةرطةى نووسينطةى خانووبةرةي رِةسوول و دةرطةى ئؤتيَلةكةى، لةو شؤكة 
قوتاري بوو، ويَنةكة رِووناك تر لة ميَشكيدا دةركةوت، ئةمة زيرةك ترين و داناترين شيَوازة 

 كة دةشيَت دةآلَلةكة ثيَرِةوى بكات بؤ ئةوةى بةتةواوةتي باوكي ئةمنار لةناو ببات.
رةج دةآلأل بة وردي ئاطةى لةويَنةى ناوةوةى ئؤتيَلةكة هةبوو، ئةوةيش باوكي ئةمناري واق فة

ورِماوتر كرد، ئةم زانياريانةى لةكوآ بووة؟ رِةنطة لة نةفةرو كرِيارةكاني ثيَشوو، يان لةو 
ى ئافرةتة ئةرمةنيية قةَلةوة ظريؤنيكاو كورِة هةرزةكارةكةيةوة وةريطرتبيَت كة ثيَشرت ناوةو

ئؤتيَلةكةيان بؤ ثاك دةكردةوة. فةرةج دةآلأل ناويَريَت ثيَ بنيَتة ناو ئؤتيَلةكةوة كاتيَك باوكي 
ئةمناري ليَ نةبيَت و ضووبيَت شت لة دوكانة نزيكةكان بكرِيَت. تةنانةت ئةطةر ئةوةيش 

 بكات، ئةوة كاتي ئةوةى نابيَت مةزةندةيةكي باش طةآلَلة بكات.
تووشي سةرةسوورِةيةكي كةمي كرد، تةنانةت ثيَش ئةوةى يةكةمني  بريكردنةوة لةو بابةتة

ثيَك مةى لة ثةرداخةكةى بكات لة دانيشتنة ئاساييةكةى خؤي لةناو نووسينطةى ئؤتيَلةكة. 
 ثاشان زانني و نةزانيين رِةوشي ناو ئؤتيَلةكة لةاليةن دةآلَلةكةوة ليَرةدا ثرسي سةرةكي نيية.

كردووة، شيَوةى دةرةوةى ئؤتيَلةكة خراث نيية. ثيَويست بةوة  ثيَشنيازيَكي باشي ثيَشكةش
دةكات هةموو شتةكاني قةدي البربيَت و طيَضي قةد خشتةكاني البربيَت و سةرلةنوآ سثي 
بكريَتةوة، ناو ذوورةكان سةرلةنوآ كاشي بكريَنةوةو طةياندني كارةبا تةواو بكريَت و 
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بؤ ناو ئؤتيَلةكة بكرِريَن. دةبنة دوو هاوبةش، طةرماوةكانيش ضاك بكريَنةوةو شت و مةكيش 
باوكي ئةمنار بة خشت و ديوارو بنميضي ئؤتيَلةكةو، فةرةج دةآلأل بة شتةكاني ديكة بة 
تةواوةتي. رِيَذةى دةآلَلةكةيش لة باوكي ئةمنار بةرزتر دةبيَت، لةطةأل ئةوةى باوكي ئةمنار كاري 

ة ببات. هةرضي ئةو شتةبوو كة بةالى باوكي ئةمنارةوة بةرِيَوةبردن و سةرثةرشيت ناوةوة بةرِيَو
 سةيرتر بوو طؤرِيين ناوي ئؤتيَلةكة بوو لة ئؤتيَلي )عرووبة(وة بؤ ئؤتيَلي )رِةسووَلى مةزنرت(.

مشت و مرِى هةردوو ال يةك كاتذميَري خاياند، بةوةيش كؤتايي ثيَ هات كة باوكي ئةمنار 
غر بةرةو ئؤتيَلةكةى طةرِايةوة، ئةطةرضي كةش و ئةو ثيَشنيازةى رِةت كردةوةو الغر ال

هةوايش زؤر طةرم بوو، بةآلم دةرطة شووشةيينةكةى بة تةواوةتي ثيَوة دا، وةك بَليَيت بيةويَت 
لةكاتيَكدا لةسةر كورسييةكةى لةثشيت ميَزى نووسينطةكةوة دادةنيشيَت، ويَنةى 

 دوورتري خباتةوة.  نووسينطةى خانووبةرةكة لة بةرضاوي خؤي وةدةرنيَت و 
دةسيت بة خواردنةوةيةكي هيَورانةو لةسةرخؤكرد، لة كاتيَكدا ئةو كتيَبة ئةستوورةى 
هةَلدةدايةوة كة باسي ثيَشبينييةكاني كؤتايي جيهاني دةكرد. لة ثشيت ضاويلكة 
ثزيشكييةكةوة ضاوي بةسةر ديَرِةكاندا دةخشاندو لة رِاستيدا هيضي نةدةخويَندةوة. بريى لة 

ويَنيَكي دوور بوو، ويَنةطةىل يةك لة دواي يةكي ناوةوةى يادطةى سةردةمي الويةتي و ش
هةَلضووني خؤي بريدةكةوتةوة. سةبارةت بة هاوبةشة رِاستةقينةكةى، ئةو بازرطانةى، كة 
لةطةأل خاوةني رِاستةقينةى ئةم ئؤتيَلةدا، لة نيَوان شاري )قةلعةت سوككةر(ى نووستووي 

بارى غةرِاف لة باشوورو لة نيَوان بةغدا دةجووآليةوةو، ضؤن ئاكام ثاش سةر كةناري رِوو
مردني هاوبةشةكةى، تةواوى ئؤتيَلةكة بوو بة هي خؤي، ثاش ئةوةى كةسوكارةكاني 
كؤضكردوو ثشكةكةيان فرؤشت. هةسيت كرد كة لةليَواري خوليَكي تةواودا رِاوةستاوة، 

طةورةى ذيانيةتي. كتييََب ثيَشبينييةكاني  ئةويش سةرتاثاي ذيانيةتي، يان ئةَلقةيةكي
داخست كاتيَك طةيشتة طرنطرتين ثيَشبيين كة دةشيَت بيدؤزيَتةوة، ثيَشبينييةك كة ثيَوةندي 
بة ذياني جيهان، يان مرؤظايةتييةوة لةسةر رِووى زةمني نيية. ثيَوةندى بة دةركةوتين 

ونى، يان وتةكاني شارستانيةتي ماياوة رِزطاركةران، يان بةربوونةوةى ثارضة ئةستيَرةى طةردو
نيية، بةَلكو ثيَوةندي بةم دانيشتنةو رِوانيين لة بةرثةرضدانةوةى دةم و ضاوي لةناو شووشةى 
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دةرطة داخراوةكةى ئؤتيَلةكةوة هةية، ثيَوةندي بة بازنةى ذيانييةوة هةية كة كةوانةكةى لة 
 خاَلى سةرةتايةوة نزيك دةبيَتةوة.

شووشةى دةرطةكة لةقييةوةو دةرطةكة كرايةوة. حازم عةبوودي هاورِىَ ويَنةكةى لةسةر 
كؤنةكةى بوو، خةريك بوو هةناسةى دةكيَشا، كاتيَك بة دةم و ضاويَكي ئارةقاوي و جانتايةكي 

 قوماشةوة كة بة شانى ضةثييةوة بوو و ثيَدةضوو قورس بيَت، لةوآ رِاوةستابوو.
ثاشان لة تةنيشيت دانيشت و هةر قسةى لةطةأل  تةوقةى لةطةأل كردو دةسيت لةملي كرد،

دةكرد. هةسيت كرد كة لةطةأل ئةم رِووداوة لةناكاوة دَلخؤشكةرةدا، لةو قؤرتة ديَتة دةرةوة 
كة لةثاش نيوةرِؤي ئةمرِؤوة فةرةج دةآللَ تيَى فرِآ داوة. قسةكاني حازم بؤ دووريان برد. 

ئؤتؤمؤبيليَكي دةست بكةويَت تا بيطةيةنيَتة ضونكة ئةو ثياوة بة هةزار ناَلى عةلي تواني 
ئيَرة، لة طةرِةكةكةى خؤيان طرووثيَكي ضةكدار هةرِةشةيان ليَ كردبوو. بةخؤي لةوة دَلنيا 
نيية تا ضةند ئةو هةرِةشةية رِاستة. بؤية باشرت واية ئةم شةو لة دةرةوةى ماأل بةسةر ببات، 

 اوةتي بؤ رِوون دةبيَتةوة.رِةنطة شةواني داهاتوويش تا ويَنةكةى بة تةو
ثرسياري ذوورةكةى خؤي ليَ كرد، باوكى ئةمنار ثيَى طوت هةر وةك خؤيةتي، حازم بيين كة 
ئؤتيَلةكة لة قةرةويَلةو قةنةفةو شت و مةك نيوضة ضؤَلة. باوكي ئةمنار، لةبةردةم هاورِآ 

ى رِابوردوودا ديَرينةكةيدا، باسي هةر هةموو ئةو كارانةى كرد لة ماوةى ئةو هةفتانة
ئةجنامي داون تا دةطاتة ئةو ثيَشنيازةى ثاش نيوةرِؤي ئةمرِؤ فةرةج دةآلأل خستيية رِوو. حازم 
كةميَك رِاوةستا، ثاشان ئاطةداري كردةوة كة دةتوانيَت ئؤتيَلةكة خباتة )رِةهن(ةوة، يان بة 

ةكةى ثيَ نؤذةن طةرةنيت ئؤتيَلةكة ثيَشينةيةك لة دةوَلةت وةربطريَت، بؤ ئةوةى ئؤتيَل
 بكاتةوةو سةرلةنوآ قةرةويََلةو قةنةفةو شت و مةكي بؤ بكرِيَت.

ـ ئةوانة قةردن... كىَ طةرةنيت ئةوةم ثيَ دةدات ئؤتيَلةكة بة شيَوةيةكي باش كاردةكات تا 
قةردةكاني ثيَ بدةمةوة. ئةمةيش دةبيَتة قؤرتيَكي نوآ تيَى دةكةوم و ئاكام حكوومةت 

 سيَنيَت. تا ديَت كاروبار بةرةو خراثي دةضيَت.ئؤتيَلةكةم ليَ دة
 ـ كةواتة ثيَشنيازةكةى فةرةج دةآلأل ثةسةند بكة.
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ـ نا .. كاريَكي نةكةردنيية .. نامبة فةرمانبةري ذيَر دةسيت ئةم دزو تاوانكارة. رِيَطةى نادةم 
سؤزاني و  لةم تةمةنةدا سةرشؤرِم بكات... من لةم ناوضةيةدا ثاشا بووم، ئةويش خانووى بة

 مل ئةستوورةكان بةكرآ دةدا... من ثاشا بووم.
ئةوةى طوت و بة لةشة قةَلةوةكةيةوة خؤي نووشتاندةوة تا ئةلبؤميَكي طةورةى ويَنة لة 
ضةكمةجةى ثانى ميَزة دارينةكةى دةربهيَنيَت. هةر هةَليدةدايةوةو ويَنةكاني ثيَشان حازم 

قات و بؤينباغةوة، باريكةلة دةهاتة ثيَش ضاوو  دةدا. ويَنةى رِةش و سثي باوكي ئةمنار بة
تةمةنيشي الو بوو، لة تةنيشيت تيثي تؤثي سةبةتةى سةر بة ثاريَزطةى ميسان رِاوةستابوو، 
يان لة تةنيشت كضطةليَكي قذ كورتي تيثي سروودبيَذى كَليَسةيةكةوة دانيشتبوو كة لة 

ةسايةتيانةى ناوبانطيان رِؤيشتبوو، مووسَلةوة هاتبوون. ويَنةطةلي كةساني ناودارو ئةو ك
بةآلم حازم ئيَستة نايانناسيَت و ثيَ دةضيَت ئيَستة كةس نةيانناسيَت تةنيا باوكي ئةمنار 
نةبيَت. ويَنةو ويَنةطةل ويَرِاي ئةوةى ئةم الو الكانيان شكاون و هةنديَكيان كاأل بوونةتةوة، 

ئةمنار وزةيةكي وةردةطرت لة بةردةوام بوون و بةآلم ثرِ لة ذيان و شادومانني، ثيَدةضيَت باوكي 
 سةرسةختانة ذيان طوزةراندن لةم قؤرتة تاريك و شيَدارةى خودي ئةم ئةلبؤمةدا.

ـ كةواتة ضي دةكةيت... ئاية رِةوشةكة بةو شيَوةية دةميَنيَتةوة تا دوايةمني ثاشةكةوتت 
 ناميَنيَت؟

 ـ نا ..
ةكةى فرِكرد، بةر لةوةى وردة وردةو لةسةرخؤ باوكي ئةمنار ئةوةى طوت و تةواوى ثةرداخ

ثيَكيَكي ديكة تيَ بكات و لةبةردةم تةبَلة تةختةدارينة بضووكةكةى بةردةم هاورِيَكةى 
 دانيَت.

ـ ثيَشنيازةكةى فةرةجة طةواد ثةسةند ناكةم .. بةآلم ثيَشنيازيَكي ديكة دةخةمة رِوو.. 
 ئؤتيَلةكةى ثيَ دةفرؤشم.
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وةك جاران، دايكي دانيال لةطةل ثشيلةكةيدا كة تووكيَكي زؤري هةَلوةريبوو، لة هؤَلي ميوان 
دانيشتبوو، دةيويست نيو كاتذميَر رِامان و سةرجندان لةطةلَ ويَنةي ثياوضاكة الوو قؤزةكة 

لةكاني ويَنةكة ياري بةسةرببات لةكاتيَكدا رِووناكيي ضرا نةوتيية زةردةكة لةسةر شةثؤ
دةكردو ئةويش بريي بؤ ئةوة دةضيَت كة ويَنةكة دةجووَليَتةوة، يان خاوةندةكةى قسةى لةطةأل 
دةكات. لةو ديوي هةردوو شووشةى ئةستووري ضاويلكةكةيةوة سةيري رِوومةتي 

ويَي ثياوضاكةكةى دةكرد، لةكاتيَكدا هاوارو ناَلةى بة ئازاري دةبيست لة دراوسيَكانةوة بةرط
دةكةوتن. طويَي لة ليَدان و مستةكؤَلةكاني هةردوو ئةفسةرة ئاَلةكة بوو كة لة هادي 
كؤنةفرؤشيان دةسرةواند. رِامانةكةى ئةم و ئةو دةنطةيش دةيناآلندو داواى فريارِةسي دةكرد، 
ماوةى ضارةكة كاتذميَريَك بةردةوام بوو. هةردوو ضاوى نوقاند ثاشان دةنطةكة كؤتايي هات 

بةو بطات. دةسيت بةسةر ثشيت ثرية  ضةند ديواري ئةستووري برِي تا لةو طؤشةطريييةيداكة 
ثشيلةكةدا هيَنا كة خؤي لة ئاميَزي نابوو بيَ ئةوةى طوآ بةو تووكة وةريوانة بدات بة 
دةستييةوة دةنووسان. سةيري ويَنةكة دةكات و بريي لةو ثيشنيازة دةكردةوة كة دايكي 

ئةمرِؤ خستيية رِوو، ثاش رِووداوى شةثازلة ناودارةكةى فةرةج دةآلأل كة  سةليم سثي نيوةرِؤى
سرةوانديية طؤناي ئةو الوة بةستةزمانةى لة رِيَكخراويَكي كؤمةآليةتي بؤ ثاراستين خانووة 

 كةلةثوورييةكاني ناو بةغدا كاردةكات.
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ةكاني كة رِيَكةوتي دةبوو برِؤيشتاية بؤ يادوةرى شةمووني ئافرةتي ثريؤزو هةر حةوت منداَل
ئةمرِؤ دةكات، بةآلم ئارةزووى نةبوو، بةباشرتى زانى لةماَلةوة مبيَنيَتةوة. دايكي سةليم سثي 
هات بؤ سةرداني و طوتي فةرةج دةآلأل ثياويَكي خراثةو دةتوانيَت هةموو شتيَك بكات. 

ربهيَنيَت و ئةطةر بيةويَت، دةتوانيَت بةَلطةنامةى ساختةكاريي تاثؤ بؤ ئةم خانووة دة
دةريبكات و خؤي لةناو شةقام ببينيَتةوة. ثاشان كةس ئةو بةَلطةنامةي تاثؤيةى نةبينيوة كة 
دايكي دانيال هةيةتي. رِةنطة هيض بةَلطةنامةيةكي نةبيَت كة بيسةمليَنيَت ئةو خانووة هي 

ثةجناكاني ئةوة كة ليَي نيشتةجيَية. رِةنطة خانووي جوولةكةيةكي عرياقي بيَت، لةوانةى لة 
سةدةى رِابوردوو كؤضيان ثيَ كرا، نةك دايكي دانيال، يان باوكي دانيال، يان هيض ئةنداميَك 

 لة ئةندامةكاني ئةم خيَزانة ثةرتةوازةية.
بؤضي ئةم قسانةى ثيَ طوت؟ تؤ بَليَيت ليَي هةَلطةرِابيَتةوة؟ بةآلم ثيَشنيازيَكي باشي بؤ كرد، 

يَك لة ماَلى دايكي سةليم سثي. بؤى رِيَكدةخةن و بةوثةرِي دايكي دانيال دةضيَتة ناو ذوور
سةربةرزي و رِيَزةوة ليَى دادةنيشيَت. ثاشان يةكيَك لة كورِةكاني دايكي سةليم سثي 
خانووةكةى دايكي دانيال لة شيَوةى مؤتيَليَك رِيَكدةخات و ذوورةكاني بةكرىَ دةدات و 

ل بؤ ئةوةى ذيانيَكي بةختةوةرانةتر لةم ذيانة كةم داهاتي ئةو كريَيانة دةدريَتة دايكي دانيا
خةرجييةى ئيَستةى ثيَ بةسةر ببات. هاوكات دةضيَتة ناو قةرةباَلغي و خةَلكي لة ضوار 
دةورى دةبن. هاوكات رِيَطة لةبةردةم فةرةج دةآلأل دةبرِيَت هيض هةنطاويَكى بةرانبةر 

ذدان ض كاريَك بةرانبةر بة ئافرةتيَكي بيَ باأل نةهاويَذيَت، ضونكة كةس نازانيَت ثياويَكي بيَ وي
و بةساَلداضوو دةكات، كة بة تاك و تةنيا لة خانوويةكي طةورةدا دةذيَت. فةرةج دةآلأل و 
ئةوانةى ديكة كة ضاوى تةماحيان برِيوةتة ئةو ثريةذنة باساَلداضووة، هةست دةكةن كة 

 كةسانيَك لة ضوار دةوري هةيةو دةيثاريَزن.
رِةنطة ئةمةيش شيَوازيَك بيَت بؤ دةست بةسةرداطرتين خانووةكةى. رِةنطة ضاوضنؤكي بةآلم، 

لة ناخي دايكي سةليم ئةو ثريةذنة قةَلةوةدا جووآلبيَتةوةو ضووبيَتة رِيزي جؤرى طورطة 
 ئادةميزادةكانةوة، يان رِةنطة ئةويش الى فةرةج دةآلأل كاربكات.
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نةدايةوة. باشرتين شيَوازي بؤ خؤثاراسنت لة  هيض وةآلمي ثيَشنيازةكةى دايكي سةليمي
هةَلويَسيت شةرمةزاريانة خؤ بيَ دةنط كردنة. دايكي سةليم طرميانةى ئةوةى كرد كة ثريةذنة 
خَلةفاوةكة ثيَويسيت بة كات هةبيَت بؤ ئةوةى بريبكاتةوة. ئةوةتة ئةويش لةكاتي سةيركردني 

ة ثشتدا هيَناني )نابؤ( كة خؤي لة كؤشيدا وا دةست ب ديوارةكةوةوويَنةى ثياوضاكةكة بة قةد 
ثيَشان دةدات نووستبيَت، بريدةكاتةوة. بةآلم بري لة ثيَشنيازةكةى دايكي سةليم ناكاتةوة، 
بةَلكو بري لة شيت ديكة دةكاتةوة، ضونكة دةستةخؤشك و دراوسيَ ديَرينةكةي وةك ئةواني 

ويستى بةوةية خؤي لة خانووةكةى قوتار ديكة سةيري دةكات.. بؤضي لةو برِواداية كة ئةم ثيَ
بكات؟ بؤضي لةو برِوايةدان كة رِةوشيَكي نةشازي هةيةو ثيَويستة لةضوارضيَوةى فرؤشتين 
خانووةكةوة رِاسيت بكاتةوة؟ وآ بة خؤي لةطةأل ئةو جيهانة كةم دةرامةتييةيدا سةري 

، لةطةأل ئةو ثارانةى كزكردووة. ئةو مووضةى خانةنشينةى سيَ مانط جاريَك وةريدةطريَت
كضةكاني لة دةرةوة بؤي رِةوانة دةكةن، ويَرِاي يارمةتييةكاني تؤماري )سيتا( لة كَليَسة، 
بةشي ئةوةى دةكةن بة شيَوةيةكي باش خبوات و خبواتةوةو طوزةرانيان ثيَ بكات، وآ 

ض ثيَويسيت بة كرِيين جلوبةرطي نوآ نيية، مةطةر درةنط درةنط نةبيَت، هةروةها هي
داواكارييةكي نيية ثارةيةكي زؤري تيَ بضيَت. . دةتوانيَت طةرةنتى ئةوة بدات كة ضةنديَكي 
لة ذياندا مابيَت تووشي هيض كيَشةيةك نةبيَت، بةالني كةمةوة ئةطةر هيض ثةرجوويةك 
رِوونةدات لةوانةى ضاوةرِيَيان دةكات. تةنانةت ئةو الوة باريكةلةى كة دةةيةويَت خانووةكةى 

كوومةت بكرِيَت كابرايةكي نةزانة. لة يةكةمني سةردانةوة، لةوة نةطةيشت كة بؤ ح
خانووةكةى ثيَ نافرؤشيَت. شانازيش بةوةوة ناكات لة خانوويةكدا نيشتةجآ بيَت بووبيَتة 
موَلكي حكوومةت كة ثيَشرت خانووى خؤي بووةو، ئةو ثارانةى كة دةسيت دةكةون لة 

 ثيَويسيت ئةو بةزيادن. 
هةردوو ضاوي نوقاندو سةري قورس بوو، نابؤ لة كؤشيدا خةوى ليَ كةوت، رِةنطة بة  كةميَك

خؤيشي لةو دانيشتنةى لةسةر قةنةفةكة خةريك بوو خةوي ليَ بكةوبَت كاتيَك طويَي لة 
جووَلةو ترثةى ثيَى قورس بوو لةناو حةوشة. سةيري دةرطةكةى كردو تارمايي دانيالي كورِي 

 وو.بيين لةوآ رِاوةستاب
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(5) 
 

هةسيت دةكرد كة ئةمة كؤتاييةو، ئةوةتة طيان دةدات، كاتيَك دوو بازووي بةهيَز لةسةر 
كاشيية هةَلكةنراوةكان هةَليانطرت كة خويَين ليقي خؤى دايثؤشيبوون. ضاوي كردةوة هيضي 
نةبيين. رِةوشةكة تةواو تاريك بوو. هةردوو بازووةكة بة ئةسثايي دايانطرت، جةستةي لةسةر 

يسفةجني قةرةويََلةكةى خاو بووةوة كة لة ناوةرِاسيت حةوشةكةدا دانرابوو. ثاشان طويَي لة ئ
تةق و تؤقي دةفرو دةنطي هاتوضؤ بوو لة ضوار دةورى. ثةرِؤيةكي تةرِ بةسةر جةستةيةدا 
تيَثةرِى و، برينةكاني ثاكذ كردةوة، ثاشان دوو دةسيت تاريك كراس و ثانتؤَلةكةيان لةبةر 

 عةردةكة فرِآ درابوون. لةسةر كرد، كة
 ـ دَلنيا بة نامريت.. بةآلم شايةني ئةم )ليَدان(ةيت.

ئةوةى طوت بةر لةوةى بزر بيَت، ثاش ئةوة بة ضةند خولةكيَك هةراو هوريايةكي بيست لةالى 
دةرطةكةوة بةرطوآ دةكةوت. هةسيت دامركانةوةى ئةنداماني جةستةي دةكردو ثيَدةضوو 

يَت، يان سةرخةويَك بشكيَنيَت كاتيَك رِووناكى ضةند اليتيَكى دةستى دةم بةرةو بيَ هؤشي بض
 و ضاويان رِووناك كردةوةو ضةند كةسيَكى بينى ضوار دةورى قةرةويََلةكةيان داوة.

 ـ ضيتان ليَ دةويَم.. ضيتان ليَ دةويَم؟ 
وة، رِةنطة بؤ ئةوةى ليَكؤَلةرةكان طةرٍِِانة سةرلةنوآخؤرِسكانة هاواري كرد، لةو برِوايةدا بوو 

 ئةم جارة تةواو لةناوى ببةن.
 ـ ئةوة ضييان ثيَ كردووة؟

يةكيَكيان واي طوت و دةستيان بة ئةم ديوو ئةو ديو ثيَ كردني جةستةي كردو هةنديَك 
برينيان بيين. لةكاتيَكدا هةنديَكي ديكةيان خيَرا رِؤيشنت ضرا نةوتييةكةيان داطريساندو ئةو 

 ردةوة.ناوةيان رِووناك ك
باوكي سةليم لة بالكؤني شةناشيلي خانووةكةى دانيشتبوو هةر زوو ئاطةى ليَ بوو ئةو 
كةسانة ضوونة ماَلةكةى هادي كؤنةفرؤشةوة، بةآلم نةيزاني ضي لة ذوورةوة رِووى دا. لة 
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بالكؤنةكةوة هةر سةيري دةكرد تا ئؤتؤمؤبيلة ئؤطنةكةى بيين لةتةنيشت خانووةكةوة 
ن ليَكؤَلةرةكان هاتنة دةرةوةو هةنديَك شت و مةكيان بة دةستةوة بوو. لة رِاوةستا، ثاشا

شويَنةكةى خؤى هةستاية سةر ثيَ و بينيين سواري ئؤتؤمؤبيلةكة دةبن، ثاشان خيَرا 
تيَيانتةقاند، ثاشان يةكيَكيان لة ثةجنةرةكةوة طوَلؤثيَكى سةر ميَزى سةيواندارى لة ثارضة 

د كردةوةو بة ديوارةكةيدا كيَشا. رِووداوةكة جيَى نيطةرانى بوو، شووشةى رِةنطاورِةنطى بَلن
بؤية خيَرا بة خؤي كةوت و بانطي هةنديَك لة منداَلةكان و هةنديَك لة الواني دراوسيَكاني 
كردو، هةَليانكوتاية ماَلى هادي كؤنةفرؤش كة دةرطةكةى دانةخرابوو، بةو شيَوةية بينييان. 

ادي لة ورِينةكردن بة ئاطة هاتةوة، كة ليَدانيَكي باشيان ليَ زوو زانييان، ثاش ئةوةى ه
كردووة. كورِة بضووكةكةى باوكي سةليم رِاي كردة ماَلى خؤيان تا باندج و ديتؤلَ و شاشي 
ثزيشكي و دةرمان بهيَنيَت كة لة سةر شؤستة لة شؤرجة ديفرؤشنت و، هةنديَك سةري لة 

ئةو دوو برينةى هةردوو الرِاني ثيَويست بة دورينةوة فرياكةوتين سةرةتايي دةردةضيَت. طوتي 
دةكةن و ئةو نايزانيَت، بةآلم دةتوانيَت بة شيَوةيةكي كاتي تا بةياني بيانثيَضيَتةوةو دةبيَت 
سبةينىَ بضيَتة الى برينثيَض، يان نؤذداريَك بؤ ئةوةى بؤى بدروونةوةو، دةبيَت ئةم شةو زؤر 

وستيي خراثرت نةبيَت. ئيسفةجني جيَطةكةيان هيَناية خوارةوةو لة نةجووَليَتةوة تا رِةوشي تةندر
تةنيشت ديواري تاكة ذوورةكةيةوة رِاياخنست و هةَليانطرت و لةسةر ئيسفةجنةكةيان داناو 
ئاويان بؤ هيَنا تا بيخواتةوةو لةوة دَلنيابوون كة باشرت بووة. بةوثةرِي سؤزو رِيَزةوة 

م هةوَليشيان دا ليَي بثرسن بؤضى ئةم ليَدانةى ليَ كراوة، هةَلسوكةوتيان لةطةأل كرد، بةآل
ئةويش هيض قسةى نةكرد، بةآلم كاتيَك ثيَداطريييان لةسةر ثرسياركردن كرد يةكسةر خووى 
رِةسةني هادي دةركةوت و دةسيت بة جنيَودان كرد، ئامادة نةبوو لة تةنيا ئيَوارةيةكدا دوو 

اواى ليَ كردن بيَ دةنط بن. بةوةيش برِطةى سؤزو جار ليَثرسينةوةى لةطةأل بكريَت. د
ثيَوةندي باش لةطةأل دراوسيَكاندا خيَرا كؤتايي هات. اليتةكانيان بردو رِؤيشنت و لةناو 

 تاريكاييةكةدا بةجيَيان هيَشت كة تةنيا ضرا نةوتيية دووكةآلوييةكةى رِووناكي دةكردةوة.
ة بري خؤي بهيَنيَتةوة ثاش ئةوةى بةر بووةوة لةسةر جيَطةكةى رِاكشاو ويسيت ئةو رِووداوان

سةر زةوى. شتةكانى ال تيَكةأل بوون، هةسيت كرد كة لةو كةسة توورِة بوو كة طاَلتةى بةو 
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دميةنةى هات. كةسيَك بوو ثيَى طوت كة شايةني ئةو )ليَدان(ةية. بةآلم، ئاية لة ناو ئةواندا 
ةوييةكة هةَليطرت و خستيية سةر جيَطةكة، بوو، يان ئةم هةر مةزةندة دةكات؟ كيَ لةسةر ز

 ئاية دراوسيَكان هاتنة ذوورةوة تا بة رِووتي بيبينن؟
ثرسيارطةلي ديكة بة ميَشكيدا تيَثةرِين، سروةيةكي بة تني لة بَلنداييةوة بةر ئةو كونة كةوت 

ةسيت كرد كة ليَي نيشتةجيَيةو دةكةويَتة نيَوان خانووطةليَكي دوو نهؤميي ديوار بَلندةوة. ه
جةستةى ثرت سرِ دةبيَت و ئازاري برينةكاني دادةمركيَن. ئةو دةرمانانةى كورِةكةى باوكي 
سةليم ثيَي دان سووديان هةبوو. دوو ثارضة ظاليؤم و يةك كةبسوولي ئةنتى هةوكردني ثيَ دا. 

و شتيَكيشى دةرخوارد دا، جطة لةم باندجة سثييانةى دةورى هةردوو بالَ و قةبرغةو هةردو
الرِاني. هةر هةموويان كاري باشيان كرد. هةسيت بة ثةشيماني كرد لةو جنيَوانةى لة زاري 
هاتنة دةرو بة رِووياندا توورِة بوو. بةآلم ثرسيارةكان هةر هةَلدةقوآلن، تؤ بَليَيت ئةو 

ن ليَكؤَلةرانة جاريَكي ديكة بطةرِيَنةوة؟ بؤضي لةناكاو رِاوةستان بةر لةوةى ئةو وةآلمانةيا
دةست بكةويَت كة دةيانةويَن، ئةى بؤضى بةم شيَوةية ميَخ رِيَذيان كرد، بؤضي هةنديَك لة 
شتةكانيان برد؟ كىَ شويَين ئةميان ثيَ ثيَشان دابوو؟ ئاية رِؤذنامةنووسةكةية؟ يان يةكيَك لة 

 كرِيارةكاني قاوةخانةى عةزيز ميسري؟
ي كارى دذواري هةفتةى رِابوردووةوة كؤي هيَشتة نةيزانيبوو ثاشةكةوتةكةى نةماوة كة بة هؤ

كردبووةوةو دةم و ضاوى ئةو ثةيكةرةى حةزرةتي مريةم كة بة ضوارطؤشةيةكى طيَض لةناو 
ديوارةكة هةَلكةنراوة، شكيَنراوةو، فةخفووريية طرانبةهاكان و بةنرخرتين ئةو شتانةى 

 ت نايةت بيكات.هةيبوون هةموويان براون. زؤر توورِة دةبيَت، بةآلم هيضي لةدةس
هةموو ئةوة نيوةرِؤى سبةيينَ رِوودةدةن، هةرضي ئيَستةية ئةو هةست بةوة دةكات كة ئةو 
بوورانةوةيةى تووشي هات، ثاشان ئةو باري سرِبوونةى ئيَستة تووشي ديَت لةكاتيَكدا سةيري 

طةدةى ئةستيَرة كزةكاني هاوين دةكات بة ئامساني تاريكةوة، لةطةأل بيَ هيَزي جةستةي و 
بةتاأل كة لةكاتي ليَكؤَلينةوة دَلرِةقانةكةى ثيَش ضةند كاتذميَريَكدا هةرضي تيَدا بوو هةمووى 
هةَلهيَنايةوة. هةموو داهيَزران و ثاشةكشةى ضاالكييةكاني ميَشك و جةستةى هةستيَكي 

ةى ثيَضةوانة لة ناخيدا دروست دةكةن، هةست بة وريايي و بيَداري. وةك بَليَيت هةموو ئةو
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لةو كاتذميَرة كةمانةى رِابوردوودا تووشي هاتن هةموويان كةَلةكة بوون تا رِةنطة كاريطةري 
شةثازلةيةكى توندى دةسيت ئامسان ثيَك بهيَنن. دةستيَك دةيةويَت جةستةو طياني توند 
بهةذيَنيَت تا ضاوى بكاتةوة ذيان و رِةوشي خؤي ببينيَت و بزانيَت ضي بةسةر ديَت و ئاطةى 

 رِيَطةية بيَت كة هةنطاوةكاني دةدزيَت و ئةو هةَلديَرةى تيَي دةخلسكيَت. لةو
سةرةتايةكي نوآ بؤ خؤي دروست دةكات. ئؤقرة دةطريَت تا برينةكاني بة تةواوةتي ضاك 
دةبنةوة، ثاشان دةضيَتة طةرماوةكةى سابوونضي لة شيَخ عومةر. ضوون ثةيكةر بؤ ماوةى 

مي ئاوي طةرمدا رِادةطريَت، ثاشان سةرو رِديَنيشي دةتاشيَت و سيَ كاتذميَر خؤي لةذيَر هةَل
جلوبةرطي نويَ و ثوختة دةكرِيَت. هةروةها ثيآَلويَك و بابووجيَكى ثيَسيت نوآ دةكرِيَت و ئةم 
كةالوةى جوولةكة ضارة تاَلة بةجىَ دةهيََليَت و ذووريَكي طةورةى بة ئريكؤندشن لة مؤتيَلة 

بةكرآ دةطريَت، ثاشان بري لة بةكرىَ طرتين دوكانيَكي فرؤشنت و  نويَيةكةى فةرةج دةآلأل
كرِيين كةرةستةو كاآلى بةكارهيَنراو، يان ضاك كردنةوةيان دةكاتةوة، ضونكة باش شارةزاي 
ئةم كارةية. ذنيَكي شياو دةدؤزيَتةوة ميَردي ثيَ بكات و، مةي خواردنةوةيش دةكاتة 

دةكات و ثيَداطريييان ليَ دةكات ئةطةر بيَت و ئةم شةو بؤنةيةكي هةفتانة. هةموو ئةم شتانة 
 هيَورانة بنويَت و بتوانيَت بةياني  بة زيندوويي و ساغ و سةالمةتي هةَلستيَتةوة.

 
(2) 

 
لةسةرةوة ضاوديَري هةموو شتيَكي دةكرد. ضؤن هةردوو ئةفسةرة ئاَلةكة بة ضوار دةوريدا 

دانيشتبوو، ثاشان دةنطي دةمةقاَليَكة بةرزتر  دةسوورِانةوة كاتيَك لةسةر قةرةويََلةكةى
بووةوة، هةروةها شةثازلةكاني سةرةتا ثاشان ئةو شةثازلة بةهيَزةى لةسةر قةرةويََلةكةى 
خستة خوارةوةى سةر زةوى. ثرؤسةى ئةشكةجنةدانةكةى بة هةموو قؤناغةكانييةوة بيين و 

تا ئةو طرووثة رِؤيشنت كة طوتيان  هةر لة شوييَن خؤي قيت رِاوةستابوو. لةسةرةوة دانةبةزي
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سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي هاتوضؤي طشتني و، ثةيكةري حةزرةتي مريةميان شكاندو ثارةو شتة 
 بةنرخةكاني كؤنةفرؤشةكةيان دزي.

مةزةندةى ئةوةى دةكرد كة ئةم ليَدانة دَلرِةقانةو بةكارهيَناني ضةقؤ بؤ كون كون كردن و 
تةي كؤنةفرؤشةكة كوشندة نابيَت، ئةطةر ئةو ليَكؤَلةرانة برينداركردني سةرتاثاي جةس

مةبةستيان ئةوة بيَت بيرتسيَنن و بكؤشن ناضاري بكةن ددان بةو زانيارييانةدا بنيَت كة ئةوان 
دةيانةويَت، ئةوة لةاليةكي ديكةوة، شتةكة جؤرة سزايةكة شايةنيةتي بةرانبةر بةو تاوان و 

و( بةم شيَوةية بريي دةكردةوة كاتيَك دابةزيية ناو حةوشةكة هةَلة زؤرانةى كردووني. )بيَ نا
تا دروستكةرةكةى خؤي هةَلطريَت و لةسةر قةرةويََلةكةى رِاكشيَنيَت و جلوبةرطةكةى لةبةر 

 بكاتةوة. 
كاتيَك طويَى لة هةراو هورياي دراوسيَكان بوو لة دةرطةى دةرةوة نزيك دةبوونةوة خيَرا بةسةر 

 ماَلى دايكي دانيال هةآلت.بةردةكاندا بةرةو 
بيين وةك جاران لة هؤَلي ميوان دانيشتووة، طةوجانة سةيري ويَنةكةى مارطؤرطيسي 
شةهيدي دةكرد. ئةمي لة كوني دةرطةكةوة بيين و رِوخساري دةم و ضاوي هيض نةطؤرِا. يةك 

ةك دةماريشي نةلةرزي. ئةمةيش دووثاتي دةكاتةوة كة شيَتة. هةر سةيري ئةمي دةكرد و
بَليَيت بة دريَذايي ماوةى رِابوردوو لةطةَلى نيشتةجيَ بووبيَت، ئةميش هيضي نةكرد تةنيا 

 ئةوة نةبيَت ضةند خولةكيَك ضووة تواليَت و دوايي طةرِايةوة الى.
هةسيت بة تةنيايي دةكرد. ماوةى ضةند هةفتةيةكة لةطةلَ كةس قسةى نةكردووة. كةس لة 

دوو كةسة نةبيَت، كؤنةفرؤشيَك لةسةر قةرةويََلةكةى رِاكشاوةو  ناسياوةكاني نةماون تةنيا ئةو
ثريةذنيَكي شيَتؤكة لةطةأل طياني مردووةكان و ويَنةى ثياوضاكاندا دةدويَت. دةيتواني دابةزيَتة 
طياني هةردوو ئةفسةرة ئاَلةكةو هةرسيَ ياريدةدةرةكانيان و هةر هةموويان لةناو ببات بيَ 

يَت، بةآلم ئةو كات كيَشةيةكي طةورةتري بؤ كؤنةفرؤشةكة دروست ئةوةى ضاويش برتووكيَن
دةكرد. شوفيَريَك لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةى ئةم طرووثة ئةمنييةدا هةبوو. هةسيت دةكرد 
دواكةوتوون ئةو كات دةهات و تةرمةكاني لة ماَلى كؤنةفرؤشةكةدا دةبيين. ئةطةر بيَ ناو 

انةوة كيَشةكة كؤتايي نةدةهات. ئةو كات تةرمةكاني بربدايةو لة شويَنيَك بيشاردب
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كؤنةفرؤشةكةيان بةوة تؤمةتبار دةكرد كة شاردوونيةوة، يان كوشتووني. بؤية باشرت واية بة 
هةر شيَوةيةك بيَت بةرطةى ئةم سةردانة قورسةيان بطريَت، لةطةلَ هيواي ئةوةى هةر بةطومان 

ةطةرِيَن و، تةواو لةوةيش دَلنيا نةبن كة دةبن بةرانبةر ناسنامةى ئةو تاوانكارةى بة دوايدا د
هةية، جا لةبةر ئةوةى هادي تواني بةرطةى نووكي تيذي ضةقؤكانيان بطريَت و هيض 
زانيارييةكي بةسوودي بؤيان نةدركاند، ئةوة دةتوانيَت لةهةر ليَكؤَلينةوةيةك قوتاري ببيَت لة 

 ئاييندةدا لةطةَلي بكريَت.
ردان نابيَت، جاريَكي ديكةيش ليَثرسينةوةى لةطةأل دةكةن، بؤ ئاشكراية ئةوةيش دوايةمني سة

ئةوةى يارمةتي هادي بدات ذياني ئاسايي خؤي دةستةبةر بكاتةوة، ئةوة باشرت واية جاريَكي 
ديكة خؤي ثيَشان نةداتةوة. باشرت واية زؤرتر لة ذياني هادي دوور بكةويَتةوة. لة رِاستيدا 

ثيَشان بداتةوة. تةنانةت ئةم سةردانةى كة لة ثشت هيض شتيَك لة طؤرِىَ نيية خؤي 
ثةردةوةية، لة وةآلمي هيض ثالنيَكي لؤذيكانةدا نيية. ئةو ئيَستة سةرطةردانة. دةزانيَت 
ئةركي ئةو بة كوشنت دياري دةكريَت، هةموو رِؤذيَك كةساني نوآ دةكوذيَت، بةآلم بة رِووني 

 بكوذريَن، يان مةبةست لة كوشتنيان ضيية.ناسنامةى ئةو كةسانة ناناسيَت كة ثيَويستة 
لةو دوايةمني رِؤذةوة كة لة تةالرة تةواونةكراوةكة لة طةرِةكي دؤرة بةسةري برد، طؤشيت ئةو 
بىَ تاوانةى لةسةرةتاوة جةستةى ئةميان ثيَكهيَنا بة طؤشيت نوآ طؤرِاوة. طؤشيت 

ةاليةن هيَزيَكي ئةمةريكي قوربانييةكاني خؤى و، طؤشيت تاوانكاران. ثاشان شويَنةكة ل
زريَلييةوة طةمارؤ درا كة هيَزيَكي بضووكي شةرِكةري سةربازانى عرياقي ثشتيواني ليَ 
دةكردن. زؤر بة زةمحةت تواني لة ضنطيان هةَلبيَت. ضوونة ناو ئةو سةربازطة بضووكةوة كة 

وةندييان بةمةوة اليةنطراني هةر سيَ شيَتةكة دروستيان كردبوو، زؤر شتيان دؤزييةوة كة ثيَ
 هةبوو. بةآلم دةستطرييان نةكرد.

بةردةوام لة كؤض و خؤشاردنةوةدا بوو، لة شويَين جيا جيا دةطريسايةوة، لةطةأل خؤيدا برِياري 
دا واز لة خةَلك كوشنت بهيَنيَت، مادامةكىَ بة رِووني لة مةبةستةكةى ناطات. بريي لةوةيش 

ى ئةو قوربانيانةى بة ناوي ئةوانةوة دةجووَليَتةوة رِيَ بؤ كردةوة كة دواكةوتنى لة تؤَلةكردنةوة
ئةوة خؤش دةكات ماوةى شياوي ئةو ثارضانةي ثيَوةندي بةوانةوة هةية لة جةستةيدا كؤتايي 
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بيَت. لة شويَين خؤيدا بؤطةني دةبيَت و دةتويَتةوةو ناميَنيَت و لة كؤَلى ئةم جيهانة دةبيَتةوة 
 و سةير خؤي تيَدا بينييةوة.كة بة شيَوةيةكي نائاسايي 

بةآلم لة بةهاي ئةم بذاردةيةيش دَلنيا نةبوو. كىَ دةَليَت ئةركة نائاساييةكةى بةم شيَوازة 
كؤتايي ديَت؟! دةبيَت هةر مبيَنيَت تا مةتةَلى هةنطاوةكاني داهاتوو هةَلدةهيَنيَت. لةبةر 

ية ثيَويستة سوود لةم توانا ئةوةى ثياوكوذيَكي نائاسايية بة هؤكاري ئاسايي نامريَت، بؤ
جياوازة ببينيَت بؤ خزمةتكردني بيَ تاوانةكان و خزمةتى هةق و رِاستى و دادثةروةرى. تا 
برِوا ئةو هةنطاوانةى بؤ دةهيَنيَت كة ثيَويستة ثيَرِةويان بكات، خؤي بةو بؤضوونانةوة خةريك 

ثيَويسيت ثيَيان دةبيَت لة  دةكات كة مانةوةى لة ذياندا دةثاريَزن. ئةو ثارضة يةدةكانةى
جةستةي ئةو كةسانة هةَلدةبذيَريَت كة شايةني كوشتنن. ئةمة بذاردةيةكي منوونةيي نيية. 

 بةآلم ئيَستة باشرتين بذاردةية.
ويسيت هادي كؤنةفرؤش لةهةر هةموو ئةم شتانة ئاطةدار بكاتةوة، بةآلم هادي، بةالني 

ئاكاميَكي توندي طوجناوى  ني ئةم سةرطوزةشتةية،كةمةوة الى خؤيةوة، بؤ كؤتايي ثيَ هيَنا
وةرطرت. ئامادةيش نيية، نة ئةم شةو، نةيش شةواني دادآ طويَي بؤ شل بكات و هاوسؤزي 
لةطةأل بنويَنيَت، ثاشان ئامؤذطارييةكي بكات، يان شيكردنةوةيةكي برِوا ثيَ كراوي ثيَشكةش 

 بكات سةبارةت بةوةى كة ثيَويستة ئةجنامي بدات.
ةوةتة شتيَكي لة بريكردنةوةكاني خؤي بؤ ثريةةذنةكة باس دةكات. ئةويش طويَى ليَ دةطرت ئ

و لةسةرخؤ دةسيت بةسةر ثشيت ثرية ثشيلة نووستووةكةيدا دةهيَنا. ثيَنةدةضوو شياوي 
بيستين قسةيةكي ئاَلؤزى لةم جؤرة بيَت، بةآلم كةسيَكة طويَ دةطريَت، ئةمةيش شتيَكة 

 يَويسيت ثيَيةتي.ئيَستة بيَ ناو ث
ئاطةداري كردةوة كة جاروبار هةنديَك لة اليةنطرة هةآلتووةكاني دةبيَنيَت لةوانةى لة شةرِة 
بضووكةكان قوتاريان بووة كة لة سةربازطة بضووكةكةى تةالرة تةواونةكراوةكةى دؤرة بةرثايان 

رد. ثيَناضيَت كرد. بة دةنطي ئةمةوة دةهاتن بةثيَى ئةو شيَتةى كة طويَيان بؤ شل دةك
 برِوابووني خؤيان بةم زؤر طؤرِيبيَت.
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(ي بيين بة كووضةيةكي طةرِةكي وةزيرييةدا دةرِؤيشت. بةخؤي 210شةويَكيان هاووآلتي )
(ـة. لةبةردةميدا نووشتايةوةو دةسيت ماض كرد. ثيَى 120ئاطةدارى كردةوة كة هاووآلتي )

ذمارةكاني ديكة ضييان بةسةر هاتووة، طوت كة تةنيا ذمارةكةى خؤي دةزانيَت و نازانيَت 
كىَ كوذراوة، يان كىَ ذياني خؤي لةو ئاهةنطة ترسيَنةري ئةو طوللةبارانةى ئةو شةوة رِزطار 
كردووة. هةروةها، ويَرِاي برِواي قووَلى بة سةرلةنوآ رِيَكخستنةوة، كةضي هةرطيز نازانيَت 

ؤن دةست بة ذماردنةوة دةكةن بؤ ( كيَيةو ض211(، يان هاووآلتي )215هاووآلتي ذمارة )
بةدةستهيَناني اليةنطران و برِواداراني نوآ. يان كام ذمارة بةتاَلة، يان ئيَستة ذمارةى 

 رِاستةقينةى هاووآلتييان ضةندة.
لة شةويَكي ديكةدا بةدةسيت بؤطةني ترسناكى جةستةيةوة دةيناآلند، بة رِيَكةوت ضاوي بة 

يان واية كة ئةو رِزطاركةرة. برديية ماَلةكةى خؤي لة طةرِةكي اليةنطريَك كةوت لةوانةى برِوا
فةزأل و تواني خؤي لة دراوسيَ و ضاوي فزووَلى ببويَريَت، كاتيَك ضوونة ناو حةوشةى 
ماَلةكةوة، ئةم برِوادارة ضووة ناو مووبةقةكةوةو ضةقؤيةكي طةورةى هيَناو داية دةسيت بيَ 

ني. ئامادةية بيكوذيَت و ضى ئةنداميَكي جةستةي ناوةوة. ثيَي طوت خؤي دةكاتة قوربا
دةويَت وةك يةدةك بيبات. ئةم ثيَشنيازةى بةالوة سةير بوو، ثاش دوو دَلي نواندن و 
بريكردنةوةى ضةند خولةكيَك بيين ئةوة بريؤكةيةكي طوجناوة، بة تايبةتي رِيَطةضارة 

طة ثيَويست بةكوشتين كةسانيَكى ئةَلتةرناتيظةكاني ديكةى بةردةمي بةهةراو هورياترن و رِةن
زؤر بكات بةر لةوةى لة طؤرِيين ئةندامة لةكاركةوتووةكان بة ئةندامي نويَ و تةرضك 

 سةربكةويَت، ضونكة ئةو ثرؤسةية كاتيَكي دوورو دريَذي دةويَت.
دةمارةكاني هةردوو مةضةكي برِوادارةكةى برِي بؤ ئةوةى لةسةرخؤ مبريَت و ببووريَتةوة بةهؤي 

و خويَنةى ليَى دةضؤرِيَت بةر لةوةى طياني دةربضيَت. نةيويست ضةقؤكة بكاتة سكيدا، يان ئة
طةرووي بربِيَت، ئةطةر واي كردباية لة دوذمن دةضوو، هةروةها ئةم برِوادارةو، هةر 
ئادةميَزاديَكي ديكة لةبري ئةو بوواية، نةيدةتواني خؤي و ئارةزووة ئاذةَلييةكاني جةستةى 

أل بكات، هاوار دةكات، يان رِةنطة شرييين و خؤشويستين طياني ثاَلى ثيَوة خؤي كؤنرتؤ
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دةنيَت لةو مةرطة هةَلبيَت بة جةستةيدا دةخوليَتةوة. دةضيَتة قؤناغطةليَكي ثرِ هةراو 
 هورياوة كة بيَ ناو هةرطيز ثيَويسيت ثيَ نيية.

ايي كورِةكةى خؤي سةيري ثريةذنةكة هةر طويَي بؤ بيَ ناو شل كردبوو، يان ئةوةى بة تارم
دةكرد كة بيست ساَلة شويَن بزرة، بيَ ئةوةى هيض ئاماذةيةك هةبيَت ئاية لةو قسانة 

 طةيشتووة كة ميوانة ترسيَنةرةكةى كردنى، يان نا. 
كات بؤ ثرية ذنةكة درةنطي كرد، لة كاتى نووستين ئاسايي تيَثةرِى، هةسيت كرد كة دةشيَت 

قسة بكات. بةسةرهاتي زؤري اليةو دةيةويَت طويَي ليَ بطريَت، ميوانةكةى تا بةياني هةر 
بةآلم نازانيَت مةبةسيت ضيية. ئةطةر شتيَكي كورِةكةي خؤي تيَداية ئةوة دةبيَت تيَبطات كة 
ئةم بة خؤى بةرةنطاري مةرط دةبيَتةوة. هةموو اليةك دةيانةويَت بة هةر شيَوةيةك بيَت ئةم 

ري ذياني خؤي نابيَت و، هيض ئامؤذطارييةك ثيَشكةش ناكات بؤ مبريَت، بةآلم ئةم دةستبةردا
 زيادكردني هةر جؤريَك لة جؤرةكاني مةرط.

 ـ كورِم بؤ نارِؤيت ثشوو بدةيت.. لةناو حةوشة جيَطةت بؤ رِاخبةم؟
ئةوةى ثيَ طوت بؤ ئةوةى طيَرِانةوة دوورو دريَذو ثةل و ثؤدارةكاني كؤتايي ثىَ بهيَنيَت. 

خؤيدا هةسيت كرد كة وآ بؤ ئةو بةشةى دةطيَرِيَتةوة كة تايبةتة بة وآ.  ئةويش لةطةأل
هةسيت كرد بة رِاسيت، لة رِةوشي ديكةدا، ئارةزوو دةكات بة دةنطي ثيَشنيازةكةيةوة بضيَت. 
لةسةر جيَطةيةكي ثةمووي نزم رِادةكشيَت، سةيري ضوارطؤشةى ئامسان دةكات. ئةستيَرةكان 

 دةكةويَت. بةآلم ئةمة ذيانيَكة ثيَوةندي بةوةوة نيية.دةذميَرَت تا خةوى ليَ 
ضاويلكة ثزيشكيةكةى داكةندو هةردوو ضاوى كَلوفت و هةوايةكي قووَلى هةَلمذى و لةطةَلى 
ئاخيَكي دريَذى هةَلكيَشا. هةردوو ضاوي كردةوة ميوانة زؤر بَليَيةكةى نةبيين. سةيري ويَنةى 

سرابوو. بيين نيَزةكةى بةرز دةكاتةوة لة ئامادةطيدا تا ثياوضاكةكةى كرد لةبةردةميدا هةَلوا
بة قورِكي ئةذديهاكةيدا بكات كة لة زةوييةوة رِوواوة, لة دَلى خؤيدا ثرسي بؤضي ضةندان 
ساَلى دوورو دريَذة ئةم ئةذديهايةي نةكوشتووة؟ بؤضي خؤي خستووةتة رِةوشي 

ذيَت و خؤي ئاسوودة بكرداية. يان ئامادةباشييةوة؟ رِةوشيَكة شةكةتي دةكات. دةبوو بيكو
لة بؤشاييةكي بيَ درِندةو ئةذديهاي ترسيَنةردا رِاوةستاية. وةك بَليَيت ئةم ويَنةية فاكتةريَك 
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بوو طرذتري دةكرد. ويَنةيةكة ثاأل بة مرؤظةوة دةنيَت هةست بةوة بكات كة هةموو شتيَك لة 
 انداريَكى تةواو زيندوو نةيش مردووة.ناوةرِاستدا دةميَنيَتةوة. تةواو وةك ئيَستة. نة طي

 ـ تؤ ئازارم دةدةيت.
ئةوةى ثآ طوت و، ثشيلة نووستووةكةى بةرز كردةوةو لة تةنيشتييةوة لةسةر قةنةفةكةى 
دانا، ئةمةيش واي كرد بة ئاطة بيَتةوةو هةردوو ضاوي بكاتةوةو دةم بكاتةوةو باويَشكيَكي 

 ت.دريَذ بدات و هةر خةريكى خؤ ليستنةوة بيَ
 ـ تؤ ئةم ئةذديهايةت نةكوشت. ئةدي وا نيية ئةي جةنطاوةر؟

سةرلةنوآ ثرسياري كردو بةوثةرِى ئؤقرةوة ضاوةرِواني وةآلمدانةوةى كرد. هةَلستاو هةر 
 سةيري رِوخسارو دةم و ضاوي قؤزى ثياوضاكة بيَ دةنطةكةى دةكرد.

 ـ ئيليشوا هةموو شتيَك كؤتايي ديَت .. ثةلةى ضيتة؟
يَ طوت، تةنانةت، بيَ ئةوةى هةردوو ليَوى جبووَليَنيَتةوة. هيض شتيَك لةناو ويَنةكةدا ئةوةى ث

 نةجووآليةوة، لةطةأل ئةوةيشدا بة رِووني طويَي لة دةنطةكة بوو.
 

(1) 
 

بة ئاطة بوو سةيري ثانتايي ئامساني شيين سةرةوةى دةكردو باَلندةو ثاسارييةكاني دةبيين 
ي لة دةنطيَليَكى كزى رِاديؤو دةمةتةقيَ و هؤرني ئؤتؤمؤبيل بوو. خيَرا تيَدةثةرِين و طويَ

كةميَك ضاوي دةنوقيَنيَت ثاشان دةيكاتةوة تارمايي فرِؤكةيةكي هيليكؤثتةري ئةمةريكي 
دةبينيَت بة طورِةطورِيَكي طويَكةرِكةرو ثرِ هةراوهورياوة تيَدةثةرِيَت و، ئارةزوو دةكات 

ة خؤي رِا نابينيَت. هةسيت دةكرد كة سةري بووةتة قورِقؤمشيَكي هةَلسيَت، بةآلم ئةو هيَزة ل
قورس، تةنانةت ئاورِى نةداوةتةوةو ملي بةالى رِاست و ضةثدا نةجووآلندووةتةوة. شل و خاو 
بوو، طويَي لة هةراو هورياي كز بوو كة تا دةهات لةطةأل بةرةوثيَشةوةضووني كاتي بةيانيدا 
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طيَك لة جةستةيدا رِاضةَلةكي كاتيَك دةنطي طورزيَكي توندي ثةرةى دةستاند، تا هةموو رِة
 بيست كة زةوى لةرزاند.

تةقينةوةى ئؤتؤمؤبيليَك بوو لة طةرِةكي سةدريية كة ضةند كيلؤمةتريَك لة بةتاويينةوة دوورة 
لةناوجةرطةى كؤني ثايتةختدا. بةآلم تا كاتيَكي درةنطي ئةو رِؤذة هيض شتيَكي لةبارةى ئةم 

وةوة نةزاني. جةستةى وةرسوورِاندو هةسيت كرد نووكة ذانيَك بة شلكةى رِاني رِاستيدا تةقينة
تيَثةرِى، كةميَك هةناسةى دا ثاشان هيَزي خؤي خستة سةر هةردوو دةسيت و جةستةي 
لةسةر قةرةويََلكة توندكردو هةسيت بة بريسكة ذاني جيا جيا كرد لة هةموو اليةكي 

و برينانةى ليَكؤَلةرةكان دروستيان كرد، هةروةها ذانى سةرو جةستةيةوة دةهاتن، ذاني ئة
 طةدةى. ئارةزووى كرد سةرلةنوآ خةوى ليَ بكةويَتةوة، بةآلم زؤرى برسي بوو.

هةر لةسةر قةرةويََلةكةى دانيشتبوو هةسيت بة بارطرانيي ثرييةتي دةكرد كة لةو برِوايةدا بوو 
و الى دةرطة دارينةكةى ماَلةكة. عةزيز ميسري و هةرطيز ثيَى ناطات، طويَى لة جووَلةيةك بو

دوو الو لة دراوسيَكاني بيين دةهاتنة ذوورةوة. عةزيز ميسري بة زةمحةت دةرطةكةى لة ثاش 
خؤي ثيَوة دا، ثاَلي ثيَوة ناو جنيَوي دةدا، ثاشان سوورِايةوةو بزةيةكي ثان و ثؤرِ كةوتة سةر 

شةوةو قاثيَك سةرتوو و سةموونيَك و ترمزيَك ضاي بة ليَوي، لةطةأل هةردوو الوةكةدا هاتة ثيَ
 دةستةوة بوو.

 ـ سوثاس بؤ خوا هيضت بةسةر نةهاتووة.
ئةوةى طوت لةكاتيَكدا بةسةر شاني هاوةَلةكةيدا دا بيَ ئةوةى لة بزةى خؤي بكةويَت. 

َلة هةردوو الوةكةيش ضوون ئةويان كرد، ثاشان دواي كةمرت لة يةك كاتذميَر ئةو الوة بضكؤ
هات كة لةطةأل هادي كؤنةفرؤشدا كاردةكات، كاتيَكي بؤ دةستنيشان كردبوو بيَت بة 
مةبةسيت باس كردني فرؤشتين شت و مةكةكاني ئؤتيَلة كؤنةكة، سةيري بةو رِةوشة هات 
تووشي )وةستا(كةى هاتبوو، واقي ورِما كاتيَك  دةست و ثيَي بيين بة باندج و شاشي سثي 

يز ميسري ئةو رِووداوةى تووشي هاوةَلةكةى هاتبوو ثيَ سةير نةبوو، ثيَضراونةتةوة. عةز
ضونكة بةياني ئةمرِؤ لة هةنديَك لةكرِياراني ضاخيانةكةوة طويَي ىلَ بوو ضي بةسةر هاتووةو 
لةوة دَلنيا بوو كة ساغةو هيضي بةسةر نةهاتووة، بؤية ضاخيانةكةي رِادةسيت شاطردة الوةكة 



 248 

َلةكةى بةسةر بكاتةوةو بزانيَت كيَ دةستدريَذي كردووةتة سةر. ئةو كردو هات بؤ ئةوةى هاوة
وةآلمانةى كة هادي بةطويَيدا دابوون تةمومذاوى بوون و ئةوةندةى ديكة هةمووياني 
شَلةذاندو سةرسامرتى كردن، سةبارةت بة ض دةزطةيةكي هاتوضؤو ض تاوانكاريَك دةدويَت، 

يية هادي خواردي و ئةو برينانةى بةلةشييةوةن. ثاش هةموو ئةوةيش ثيَوةندي بةو ليَدانةوة ض
قاوةَليت هادي بة هانداني هاوةَلة ميسرييةكةى هةستاية سةر ثيَ تا )مالَ(ةكةى بةسةر 

 بكاتةوة.      
كردو، بؤي دةركةوت هةموو ثاشةكةوت و هةموو شتة بةنرخةكاني نةماون،  هةستى بة شؤك

دوو سةريان ليَ دابوو، بةآلم دةنطي تةق و تؤقةكاني سةرةتا طوماني لةوانة كرد شةوى رِابور
بريكةوتةوة، ئةو كاتةى كة خةريك بوو بيَ هؤش دةكةوت، تةواو دَلنيا بوو كة ليَكؤَلةرةكان 
دزييان ليَ كردووة. ثاشان ثةيكةرةكةى حةزرةتي مريةمي بيين شكاوة بؤية هةر هةموويان 

 ئةوةندةى ديكة دامان.
 ةكة نزيك بووةوةو ئةفسووسي دةردةبرِي:عةزيز ميسري لة ثةيكةر

 ـ ئةمة دايكي عيساية.. بؤ وايان كردووة؟
ئةو ثرسيارة سةرزةنشتانةى كردو دةسيت بةسةر ثارضة طيَضةكاني ثةيكةرةكةدا دةهيَنا كة بة 
قةد ثةيكةرةكةوة مابوونةوة، ئةو ثارضانة كةوتنة ناو لةثي بؤية كونى جةستةو طةردني 

بوو، ثيَدةضوو ثةيكةرةكةو تابلؤ طيَضينة ضوارطؤشةييةكة كة ئايكؤنةكة بة  ئايكؤنةكة قووَلرت
شيَوةيةكى منايشكارانة بة دريَذايي جةستةي تيَيدا دانراوة، بة جووآلندنةوةيةكى ئاستةم 
بكةويَتة خوارةوة. عةزيز دةسيت تةكاند وةك بيةويَت خؤي لة هيض كردةيةكي ويَرانكاري 

ز بطريَت و سةيري هاوةَلةكةى كرد كة نغرؤي كؤمةَليَك شتطةل بوو بة نائةنقةستانة دوورةثةريَ
 واق ورِماوى و بريي ثةرتةوة هةَلةوديوي دةكردن.

هادي هةسيت بة شةكةتي كرد كاتيَك ئةو برِة ثارةيةي بريكةوتةوة كة لة ئاكامي فرؤشتين 
وار بكات، يان كاآلكاني ئؤتيَلي عرووبة قازاجني كردو ئيَستة بزربوو، حةزى دةكرد ها

لةثرِمةى طريان بدات، بةآلم خؤى طرت، عةزيزيش ئامؤذطاري كرد سةرلةنوآ لةسةر 
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جيَطةكةى ثشوو بدات و ئةو بابةتةى بري بضيَتةوة، يان بيباتة تيمارطة بؤ ئةوةى برينةكاني 
 تيمار بكةن، بةآلم هادي  ئةوةى رِةت كردةوة.

سةر خؤي و، لة تةنطذةو ليَقةومانة بضووكةكةى ثاش تيَثةرِبووني كاتذميَريَك هادي هاتةوة 
خؤي طةيشت، فةرماني بة الوة بضووكةكة دا ئةسثرتؤو بزمارو كاغةزي مسثارة بؤ لووس 
كردني تةختةدارو خةمريةى ضاككردنةوةو شتطةلي ديكة بكرِيَت كة ثيَوةندييان بة ثاراسنت و 

كرد يةكسةر بطةرِيَتةوة بؤ ضاككردنةوةى شتطةىل بةكارهيَنراوةوة هةيةو، داواي ليَ 
ئامادةكردني كةنتؤروة دارينة شةق و شرِةكان كة هةنديَك شويَنيان تيَكضوونة، لة ثيَناوي 

 ئةوةى بة زووترين كات بيانبةنة بازارِو بيانفرؤشن.
ثاش ئةوةى هةموويان رِؤيشنت، هادي سةيريَكي ئايكؤنة طيَضينةكةى حةزرةتي مريةمى 

انيَكي طةورةية. هةنديَك جار بريي لةوة دةكردةوة بة ساغي لة كردو، هةسيت كرد كة زي
شويَنةكةى خؤي هةَليكةنيَت تا بة كَليَسةيةك، يان هةر كةسيَكي بفرؤشيَت كة ئارةزووى 
كرِيين شتطةلي ئةنتيكةى ئاييين هاوشيَوة بكات. دةسيت خستة سةر كونةكةى نيَوان دةم و 

ن بة دةستييةوة هاتن. ثارضةكاني ديكةى رِاكيَشا ضاوو طةردني ئايكؤنةكةو ثارضة شكاوةكا
ثاشان ضوارضيَوة طيَضينةكة هةَلكةنرا، هةر رِايكيَشا تا بةتةواوةتي دةريهيَنا، كاتيَك ويسيت 
لةسةر عةردي دانيَت بةشي ذيَرةوةى كةوتة خوارةوة. هةردوو دةسيت كة بآلوي كردبووةوة 

خوارةوة وةك خؤيان مانةوة. بةآلم وةك دوو  لةطةأل لؤضةكاني كراسةكةى و هةردوو قاضي لة
 ثارضةى جيا.

سةيري كونة ضوارطؤشةكةى ناو ديوارةكةى كرد، كة لة ئاكامي نةماني ثةيكةرةكةوة دروست 
بوو، برِيَك خؤَلى بيين شتيَكيان داثؤشيبوو. بة دةسيت خؤَلةكةى الدا تا دةهات شتةكة ثرت 

ايي حةفتا سةنتيمةترو ثانايي سي سةنتيمةتر دةردةكةوت. ثارضة داريَكي تاريك بة بةرز
دةركةوت. زؤرتر بة دةسيت سرِى، رِوون بووةوة كة هةَلكؤَلينيَكة لة شيَوةى درةخت. جؤرة 
هةَلكؤَلينيَك بة )طراظةر( هةَلكؤَلينيَكي سةير وةك درةخت. وةك كاندَليستيكيَكي طةورة 

ى ديكة. هادي ئةوةند ساويلكة نةبوو، لةطةأل نووسينيَك لة سةرةوةو لة خوارةوة بة زمانيَك
يةكسةر زاني كة ئةمة ئايكؤنيَكي جوولةكةية، بة دريَذايي ساآلني رِابوردووى تةمةني 
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شتطةىل لةو جؤرةى بينيبوو بةسةر ديواري هةنديَك لة خانووةكاني بةتاويينةوة ويَنةيان 
ؤشريَت. دةشيَت ليَرة كيَشرابوو. هادي خيَرا بريي كردةوة كة ئةمةيش شتيَكة دةشيَت بفر

دةربهيَنريَت و بفرؤشريَت. طويَى لةوة بووة كة كةسانيَك هةن ئةو شتانة دةكرِن كة ثيَوةندييان 
بة جوولةكةوة هةيةو بة قاضاخي ئاوديوي دةرةوةى عرياقيان دةكةن. كاتيَك بة ميَشكي بريى 

بريكةوتةوة كة دويَين ئيَوارة  لةم وردةكاريية كردةوة، ترساو خيَرا ئةو ليَكؤَلةرة تاوانكارانةى
ئازارو ئةشكةجنةيان دا. ضي دةَليَيت ئةطةر ئيَستة ضاوديَري بكةن، يان لةناكاو هةَلبكوتنة 
سةري وةك ئةوةى دوييَنَ رِووى دا. ئةو تواناى ئةم جؤرة بةرةنطاربوونةوةيةي نيية. رِةنطة 

ز نييةو هةموو رِووداوةكاني غلؤر مبريَت ئةطةر ئةم جارة ليَي بدةن. بة خؤي كابرايةكي بةهيَ
بوونةوةى لةقةد ضياكان درؤن و بةهانداني كرِياراني ضاخيانةكةى عةزيز ميسري 
هةَليبةستوون، تةنانةت رِووداوى بةرزبوونةوةو كةوتنة خوارةوةى سةر زةوى ثاش 

نةطةيشت تةقينةوةكةى بةردةم ئؤتيَلي سودةير بةو شيَوةية نةبوو كة طيَرِابوويةوة، بةخؤي تيَ
بؤضي ئةو ئيَوارة لةو كةوتنةى ئازاري ثيَ نةطةيشت. ئيَستة بيَ هيَزبووةو هةست بة ثرييةتي 
دةكات و، رِةنطة يةك )مستةكؤَلة( بةر طةدةى بكةويَت و يةكسةر طياني دةرضيَت، بة 
خؤيشي شايةني ئةو ضارةنووسة نيية، بة دريَذايي ذياني هيض تاوانيَكي نةكردووة تةنيا درؤ 

ةَلبةسنت نةبيَت. درؤطةلي بيَ زيان، تةنيا درؤ طةورةكةى لةمةرِ )بيَ ناو( نةبيَت. بةَلىَ ه
درؤيةكة. ئيَستة باشرتة بةو شيَوةية سةيري بكات، هةركة لةو برِوايةدا بيَت كة 
تاقيكردنةوةيةكي رِاستةقينة بووة، بة ذيانيدا تيَثةرِيوة، ئةوة تا ديَت كيَشةو طريوطرفتةكاني 

دةبن. درؤيةكي تؤقيَنةرو ترسيَنةرة كة ئةنديَشةى شيَواوي لة ساتيَكى تةمومذاوي  زؤرتر
ذيانيدا دروسيت كرد، بؤية دةبيَت ئيَستة بة تةواوةتى لةبريي خؤي بباتةوة. برِيارةكاني دوييَنَ 

 شةوى خؤي بريكةوتةوةو زؤرتر بويَري نواندو برِياري دا هةموو شتيَك بطؤرِيَت.
ك بوو الى دةرطةكةوة، دةبيَت ئةوة شاطردة الوةكةى بيَت لة بازارِ طةرِابيَتةوة. طويَى لة دةنطيَ

مافووريَكي لوولكراوي رِاكيَشا كة بة شيَوةي ئاسؤيي لة طؤشةيةكي ذوورةكةوة دانرابوو، 
لةبةردةم كونى ئايكؤنةو تةختةدارة تاريكةكةيدا بة ديوارةكةوةى هةَلثةساردو بة تةواوةتي 

  شاردنييةوة. 
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(2) 

 
نادر شةمووني شةماس زؤر بة زةمحةت طةيشتة ماَلى دايكي دانيال. ئةمةريكاييةكان 
رِيَطةى بةردةم طؤرِةثاني )تةيةران(يان داخستبوو، هةروةها لةالى دةروازةى شةقامي 
سةعدوونيشةوة داياخنستبوو، ئةويش بة هؤي تةقينةوةى ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراو لة نزيك 

ى طةيالني نزيك بة رِيَطةى خيَرا، هةروةها تةقينةوةيةكي ديكةيش لة بازارِى بةنزينخانة
سةدريية رِووى داو دةيان قورباني ليَ كةوتةوة لة فرؤشياران و كرِياران، ثاشان 
ئةمةريكاييةكان ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراوى ديكةيان دؤزييةوة دةيويست لةبةردةم 

و بةرةو طرين زؤن دةضوو لةو ديوي ثردةكة، كةس نةيزاني ثةيكةري ئازادييةوة بسوورِيَتةوة
ئةمةريكاييةكان ضؤن مامةَلةيان لةطةأل ئؤتؤمؤبيلةكةو شوفيَرة خؤكوذةكةيدا كرد. هةراو 
زةنايةك بوو بؤ خؤي و، خةَلكانيَك لة خوت و خؤرِايي رِايان دةكرد، رِةنطة لةبةر ئةطةرى 

رِوودةدات، يان هةر ئارةزوو ثاَلي ثيَوة دةنان بزانن  تةقينةوةيةك بيَت كة كةس نازانيَت لةكوآ
ضي رِوو دةدات. خةَلكانيَكن دذوارة بتوانريَت كؤنرتؤأل بكريَن و لة قسةى رِوون تيَناطةن و 
لةهةمان كاتدا برِوا بة درؤو ئةفسانةطةل دةكةن، نادر شةمووني بةم شيَوةية بريي دةكردةوة 

ني( نويَي عرياقي بينى هاتنة ناو طةرِةكي بةتاويينةوة بؤ كاتيَك يةكةكاني )ثاسةواني نيشتما
رِاوةدووناني هةنديَك لة داواكراوةكان، بةثيَى ئةو ثرِوثاطةندانةى نادر بيستبووني كاتيَك 
ئؤتؤمؤبيلةكةى لة تةنيشت كَليَسةى ئةرمةن رِادةطرت. ويسيت دابةزيَت بةآلم ثؤليسيَك 

ة بةجىَ بهيََليَت. ويسيت بة تةلةفؤن ثيَوةندي بة ئةب ئاطةداري كردةوة كة ثيَويستة ئةو ناو
يؤشياوة بكات تا ثيَى رِابطةيةنيَت كة ناضارة ئةم طةشتةى دواخبات و بطةرِيَتةوة طةراجي 
)ئةمانة( كة كَليَسةكةى ليَيةو ماَلةكةى ليَوة نزيكة، بةآلم شةبةنطيَكي دانايي بة ميَشكيدا 

نطة رِةوشةكة هةموو رِؤذاني ديكة بةو شيَوةية بيَت. ئةطةر تيَثةرِى و ثيَى رِاطةياند كة رِة
ئيَستة بطةرِيَتةوة، رِةنطة سبةيينَ خراثرت بيَت. ثيَويستة بة هةر شيَوةيةك بيَت ئةركةكةى 
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تةواو بكات، بة تايبةتي لة رِؤذاني داديَدا زؤر لةم دميةنة بيَزراوانة نابينيَت. ضونكة برِياري 
كةيةوة بةغدا بةجىَ بهيََلن. ماوةيةكي زؤرة ئةوةى بة ئةب يؤشيا داوة بة خؤي و خيَزانة

رِاطةياندووة، بةآلم بةردةوام دواي دةخات. هةست بة دَلطوشان دةكات كاتيَك دةزانيَت لة 
ناخةوة بةرِاسيت ئةو برِيارةى داوة. ماأل و دراوسيَ و ذياني خؤي ليَرة بةجيَ دةهيََليَت و 

يش لةسةر داخوازي كضةكان و خزمةكاني ئةوانةى ضةند سةفةري عةنكاوة دةكات، ئةو
ساَليَكة لةوآ نيشتةجيَن. برِياري سةفةرةكةى هةر هةَلثةسيَررابوو، هيَشتة يةكال نةبووبووةوة 
تا بةيانيانيَك كليلي دةرطةى دةرةوةى ماَلةكة بة كةرةستةيةكى لكيَنةر دياري كراوة، لةو 

و شووشة بةكارديَن. سةري زؤر سورِما، زوو لة كةرةستانةى بؤ ثيَكةوة لكاندني ئاسن 
ثةيامةكة نةطةيشت، ويسيت كليلةكة ضارةسةر بكات و كةرةستة لكيَنةرةكة دةربهيَنيَت، 
بةآلم نةيتواني، ناضار بوو ثاش ضةند رِؤذيَك بيطؤرِيَت، هةفتةيةك بةسةر رِووداوةكةدا 

نةر دياري كراوة. خيَزانةكةى تيَنةثةرِي بيين كليلة نويَيةكة بة هةمان كةرةستةى لكيَ
تيَطةياند ثرسي كليلةكة لةبري بكةن. كةسيَك هةية طيَضةَليان ثيَ دةكات. رِةنطة منداَليَك، 
يان هةرزةكاريَك بيَت. برِياري دا كليلةكة ضاك نةكاتةوةو ثشت بةوة ببةستيَت شةوانة 

 دةرطةكة لة ذوورةوة بة كيلؤنةكةى داخبات.
دةرطةى دةرةوةى مووبةقةكةيش كة بةسةر باخضةكةدا دةرِوانيَت بة  بةر لة دوو رِؤذ بيين

هةمان كةرةستةي كةتريةى توند لكيَنةر دياري كراوة، هةسيت بة توورِةيي و طرذي كردو 
كؤبوونةوةيةكي خيَزاني كؤمةآليةتييانةى خيَراي ساز دا تا بزانيَت كىَ ئةم كارة ناشريينانة 

ن و ذنةكةى كرد. تؤ بَليَيت مةبةست لةم كارة ضي بيَت، دةكات. سةرةتا طوماني لة كضةكا
بةآلم خيَرا ئةو بريكردنةوةيةى ثشت طوآ خست، لةبرى ئةوة هةسيت ترس و نيطةراني جيَى 
طرتةوة، كاتيَك ئةوان نووستوون كةسيَك بة ديواري خانووةكةدا هةَلزناوةو كوني كليلى 

 ة زؤر ترسناكة.دةرطةكانى بة كةتريةى لكيَنةر داخستووة. ثرسةك
دةيزاني ئةم رِووداوو بيَزاركارييانة دووبارة دةبنةوة، كةسيَك هةية ئةم خانووةى خستووةتة 
ميَشكي خؤيةوةو دةكؤشيَت دةريان بكات، ضونكة لة ماوةى سيَ ساَلى رِابوردوودا زؤر 

ةوشة رِووداوى لةو جؤرة رِوويان داوةو، كةسيش ليَرة ناتوانيَت بةرطرى ليَ بكات. لةم رِ
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شَلةذاوةى ثايتةخيت ثيَدا تيَدةثةرِيَت اليةنيَك نيية برِواي ثيَ بكريَت. هةروةها كضةكاني 
طيَضةَليان ثيَ دةكريَت، جطة لةوةى رِةوشي ئاسايش لة بةغدا تا ديَت خراثرت دةبيَت. ئةوةبوو 

باوكةكةيان ثيَش ماوةيةك خيَزانيَكي سةر بة كَليَسة تووشي رِووداويَكي ناخؤش هات، كاتيَك 
 رِفيَنراو نةيانتواني لة ضنطي رِفيَنةرةكان قوتاري بكةن بة ثارةيةكي زؤر نةبيَت.

نادر شةموونيش ثارةيةكي زؤري نييةو، لةذياني كضةكان و خيَزانةكةى نيطةرانةو، هةست 
دةكات كة ضي ديكة سةري بةرطةى ئةم فشارة زؤرانة ناطريَت. ثيَوةندي بة براكةي و 

 كرد لة عةنكاوةو برِيارةكةى خؤي ثيَ رِاطةياندن: خومةكانييةوة
 ـ كيَشةكة كاتيية... سةفةر دةكةين تا رِةوشي ثايتةخت هيَور دةبيَتةوة.

ئةوةى ثيَ طوتن بؤ ئةوةى ثاساويَك بؤ خؤي بهيَنيَتةوةو هؤكاريَك بؤ سةفةر كردنةكة 
ة تيَثةرِبووني رِؤذطارو بدؤزيَتةوة، مةزةندةى ئةوةى نةدةكرد كة هةرطيز نةطةرِيَتةوةو، ب

 تيَكضووني رِةوشةكةوة، ببيَتة بذاردةيةكي زؤر واقيعيانة.
ثاش ئةوةى ئؤتؤمؤبيلةكةى كة فؤَلطايةكي بضووك بوو، لة دةروازةى كووضةكةدا رِاطرت، 
طةيشتة ماَلى دايكي دانيال. نةيويست لةثةراويَزى ئةو ئةركةوة كة ئةب يؤشيا رِايسثاردووة، 

ني ئةم دواييةو بريكردنةوةو نيطةرانييةكاني لةبارةى ئةوةوة ئاطةداري بكاتةوة كة لة برِيارةكا
برِياري تةواوةتي داوةو لةم رِؤذانةى داديَدا سةفةر دةكات، شةماس نادر بة سؤزيَكي زؤرترةوة 
مامةَلةى لةطةأل ئةم ثريةذنة خَلةفاوة كرد، جاريَكي ديكة نايبينيَتةوة، بةم شيَوةية لةطةأل 

دا مةزةندةى دةكرد، ئةمةيش هؤكاريَكي ئةوتؤية دوايةمني ديداري لةطةلَ ئةم ثريةذنةدا خؤي
زؤر طةرم و طورِتر بكات. دةيان ساَلة بة خؤي و ميَردةكةى و منداَلةكاني دةناسيَت، بريي 
لةوة نةدةكردةوة كؤتاييةكان بةم شيَوةية غةمطينانة دةبن. بؤي دةركةوت كة ثريةذنةكة 

َلى ديكةى بة رِوخسارو دةورى هةردوو ضاوييةوة بيين كة بة ضاويلكة طةورةكة ماندووة. هيَ
داثؤشراون، يان لةبةر ئةوةية ئةو هيآَلنة دةبينيَت، ضونكة لةميَذة ئةوةندة لة نزيك 

 ثريةذنةكةوة دانةنيشتووة. جطة لةوةى نزيكةى مانطيَكة سةرى بة كَليَسةكةدا نةكردووة.
ماتيَلدا بةردةوام بة تةلةفؤن ثيَوةندي بة ئةب يؤشياوة دةكةن و  هةردوو كضةكةى هيََلدا و

ئةويش لة تةندروسيت و ساغ و سةالمةتي ثريةذنةكةيان ئاطةدار دةكاتةوة، بةآلم داوا دةكةن 
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طويَيان لة دةنطي بيَت و، دةشزانن كة دايكيان توورِةيةو دةيانةويَت ئاشيت بكةنةوة. 
نادر رِاطةياندووة، ئةويش ثيَى رِاطةياند كة )ئةب(  ناوةرؤكى ئةم قسانةيان بة شةماس

دةيةويَت رِؤذي يةكشةممةى دادىَ سةري ليَ بدات و ئامادةى نويَذ بيَت لةكَلَيَسة. بة دةم و 
 ضاويَكي درذةوة سةيريَكي كردو هيضي نةطوت.

 ات.ـ ماتيَلدا لة ثيَناوي تؤدا ديَتةوة. . طوتي ديَتةوة بؤ الى تؤو، لةطةأل خؤي دةتب
 ـ وآ ئةو كارة ناكات.. وآ ترسنؤكة.

 ـ دةيكات.. كاتيَك تةلةفؤني لةطةأل ئةب يؤشيا دةكرد هةر دةطريا..
 ـ ناضم بؤ هيض شويَنيَك. ماَلةكةى خؤم بةجآ ناهيََلم.

ـ دايكي دانيال ئةم خانووة ض سووديَكي هةية.. ض سووديَكي هةية لة كاتيَكدا تؤ تاك و 
 ناو دةواريَكى ناو بيابان دانيشتبيَت.تةنيايت ضوون يةكيَك لة

 ـ كةسان و دراوسيَكامن ليَرةن. ذيامن بةم خانووةوة بةسرتاوةتةوة.
 ـ دةزامن .. بةآلم ئاية بريي كضةكانت ناكةيت؟

 ـ ئةوان بؤ خؤيان باشن.. بؤضي داوام ليَ دةكةن ماَلةكةم بةجىَ بهيََلم؟
يَكي هةية ئةطةر ذيان دذوار بيَت.. ترس و ـ بةخوا ذيان زؤر دذوار بووة... خانوو ض سوود

مةرط و نيطةراني .. تاوانكاران شةقامةكانيان تةنيوةتةوة.. ضاوي خةَلكي مرؤظ دةخوات 
لةكاتيَكدا بة رِيَطةى خؤيدا دةرِوات.. تةنانةت لة خةوتنيشدا مؤتةكة دةبينني و هةردةم 

 جووَلةكةيةي تةنيشيت تؤي ليَ هاتووة.رِادةضةَلةكيَني.. دايكي دنية وآلتةكة ضوون ئةم كةالوة 
 ـ )لةوانة مةترسن كة جةستة دةكوذن(.

 ـ بةَلىَ.
شةماس نادر وةآلمي دايةوةو وةآلميَكي بؤ ئةو رِستة ئايينيية خوازراوة نةدؤزييةوة، كة 
نةيزاني ئةم ثريةذنة ضؤن ئامادةى كردووة. نةيدةويست سةبارةت بة هؤكارو ثاساوةكاني 

فةر كردن، مشت و مرِي لةطةأل بكات. بةبيَ ثالن، بة قسة بؤ الى سةرقاَلى و مانةوة، يان سة
نيطةراني و بريكردنةوةكاني خؤي ثاشةكشةى كرد، لةكاتيَكدا تةنيا دةبوو ناوةرؤكى 

 ثةيامةكةى ئةب يؤشياى ثيَ رِابطةيةنيَت.
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ر ئارةزوو ـ دايكي دانيال.. لةبةر من .. دةبيَت يةك شةممةى دادىَ ئامادة بيت.. ئةطة
 دةكةيت من بة ئؤتؤمؤبيلةكة ديَم و دةتبةم.. باشة؟

 ـ بةَلىَ.
سيَ رِؤذى مابوو بؤ يةكشةممة. لةو رِؤذانةدا نادر شةماس زؤر سةرقاَلى كارتةكاني فيَرطةى 
كضةكاني بوو، بةتايبةتي لةطةأل ثشووي هاوين و ثةككةوتين دةوامي فيَرطةكان، ماَلةكةيشي 

كرد بؤ ئةوةى بؤي بفرؤشيَت، يان بةكريَي بدات. برِيَكي زؤري شتطةلي الى دةآلَليَك تؤمار 
ناوماَلةيشي فرؤشتبوو، هةنديَكيشي لة كةبشكانةكةى نهؤمي سةرةوة دانابوو. بة وردةكاري 
زؤرةوة سةرقاأل بوو، تةنانةت نةيتواني ئامادةى نويَذي رِؤذي يةكشةممة ببيَت، سةرلةبةياني 

ةكةيدا بة ئؤتؤمؤبيلة فؤَلطا بضووكةكةى سةفةري كرد، كليلةكاني دوو شةممة لةطةأل خيَزان
ماَلةكةى كة بؤ كردنةوةى هيض دةرطةيةكي ديكة ناشيَن الى برادةريَك داناو داواي ليَ كرد 
ئةو شتانةى لة كةبشكانةكة ماون رِؤذاني داديَ بة ئؤتؤمؤبيلي بارهةَلطر رِةوانةى هةوليَريان 

 بكات.
وايةدا بوو كة هةموو شتيَك كاتيية. ئةم بشيَويية كؤتايي ديَت و رِةوشي نادر شةماس لةو برِ

وآلت سةقامطري دةبيَت و بةم نزيكانة دةطةرِيَتةوة. رِةنطة لة ماوةى ساَليَكدا، يان كةميَك 
زؤرتر. بة خؤى لة مةرط ناترسيَت، بةآلم بةرطةى ئةوة ناطريَت يةكيَك لة كضةكاني 

 زيةتيَك بن.برِفيَنريَت، يان تووشي ئة
رِؤيشت و ثرسي دايكي )دانيال(ي ثريةذني لةبري كرد، يان لةبريي خؤي بردةوة، لةو برِوايةدا 
بوو كة هةرطيز نايبينيَت، ضونكة لة دوايةمني ديداري لةطةلَ ئةو ثريةذنةدا، شيَوةى 

كي ئافرةتيَكى ثيشان دةدا وردة وردة بةرةو مةرط هةنطاو بهاويَت. رِةنطة بةرطةى ساَليَ
ديكة نةطريَت. الى خؤيةوة ثريةذنةكة بريى لةوة نةدةكردةوة كة جاريَكي ديكة ئةم شةماسة 
ببينيَت كة جووتيَك مسيََلي ثيَوةية لة مسيَلي توركان دةضن، بةآلم هةردووكيان بةهةَلةدا 

 ضووبوون.
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 ضواردةمني ثارِ
 شويَن كةوتنبةدواداضوون و 
 

(0) 
 

بوو طويَى لة قسةكاني فةريد شةواف دةطرت لة ثةردةى سةرتيث سروور لة نووسينطةكةى 
تةلةظزيؤنةوة سةبارةت بة تاوانكار ئيَكس قسةى دةكرد. رِؤذنامةنووسةكان ئةو تاوانكارة 
مةترسيدارةيان بةو شيَوةية ناودةبرد. بابةتةكةيان كردبووة منايشيَكي تةلةظزيؤني، كاريَكة 

نيَت واز لةم خووة بهيَنيَت، ئةم بةدواداضوونة مرؤظ بيَزار دةكات، سةرتيث سرووريش ناتوا
رِؤذانةى بةرنامة سياسي و ئةمنيةكان لة تةلةظزيؤنةوة بيَزاري كردووة. باش دةزانيَت كة 
كةناَلة تةلةظزيؤنييةكان نزيكةى هةموو رِؤذيَك قسة لةبارةى ئةم تاوانكارةوة دةكةن. بةالني 

ةى دةم و ضاوى تاوانكارةكةوة كة نزيكةى كةمةوة لةضوارضيَوةى ئةو ويَنة بؤش و تاريك
هةموو كةناَلة عرياقييةكان ثيَشاني دةدةن و لة ذيَريشيدا برِي ئةو خةآلتة تةرخان كراوة بؤ 
هةر كةسيَك زانياري ثيَشكةش بكات ببيَتة هؤي دةستطريكردني ئةو تاوانكارة. هةسيت بة 

ةكةى سةري نةطرتووة. ئةطةر ئةم توورِةبووني زؤرتر دةكات، كة دةبينيَت تا ئيَستة ئةرك
تاوانكارة بطريَت كة بيَ ناوة، ئةوة دةبيَتة ثرِوثاطةندةيةكي سةرسورِهيَنةري كؤششةكاني 
لةماوةى ساآلني رِابوردوودا لة ميدياكاندا. ئةو ئةستيَرةيةكي تةلةظزيؤني دةستطري دةكات، 

اتيَكيش دةستطريي دةكات، ئةو ويَرِاي ئةوةى نةناسراوة، كةضي لةذيَر تيشكي رِووناكداية، ك
 كات يةكسةر ئةو رِووناكيية ئاراستةي ئةو دةكريَت.

 ـ برِة ثارةيةكي ئةوتؤ دةدةن كة باش دةزانن هيض كاتيَك ئةو برِة ثارةية نادةن.  
سةرتيث سروور ئةوةى بة يةكيَك لة ئةفسةرة ياريدةدةرةكاني طوت. يةكسةر هةسيت كرد كة 

ئةو ثياوة ثؤشتةيةي تةلةظزيؤنةكة دةكات، كة بةردةوام ئةو قاتانة  ئةوة رِستةيةكة لة قسةي
لةبةر دةكات سةرتيث سروور ئارةزوو دةكات بيانكرِيَت ئةطةرضي باشيش دةزانيَت كة هةرطيز 
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لة شيَوةي ئةو قاتانة لةبةر ناكات، مادامةكى ليَرة لةناو ئةم ذوورة لةناو تةالري دةزطةى 
 دةذيت. بةدواداضوون و شويَن كةوتن

لة ناو ئاويَنةيةكي بضووكةوة كة لة ضةكمةجةى ميَزةكةى دةريدةهيَنيَت لة دةم و ضاوي خؤي 
ورد دةبيَتةوة. سةيري ئةو خةرمانة رِةشانةى ذيَر هةردوو ضاوي دةكات، لةطةأل خاوبوونةوةو 

اوي داهيَزراني رِوخساري، بة هؤي ئةوةوة كة هةست بة شةكةتي دةكات. بة ناو لةثي دةم و ض
دةسرِيَت. بةوثةرِي ئارةزووةوة ئةوة دةكات، بةآلم، ئةو كاتانةى كة بةخؤي بة تةنيا لة 
نووسينطةكة بيَت. كارةكةى لة ماوةى سيَ ساَلى رِابوردوودا بيَ هيض رِووداويَكي لةناكاوى 
طةورة بةرِيَوة دةضوو. لةطةأل ياريدةدةرة خووسةيرةكانيدا ثيَشبينييةكانيان لةمةرِ ئةو 

قينةوانة دادةرِيَذن كة لة شةقامةكاني بةغدادا رِوودةدةن. ثرِوثاطةندةكان وةردةطرن و شييان تة
دةكةنةوة. ئامؤذطاري نهيَين لةمةرِ ئةو بؤندانة ثيَشكةش دةكةن كة سياسةتوانةكان 
سةبارةت بة هاوثةميانيةتي هةَلبذاردنةكاني دادىَ مؤريان دةكةن، يان دةبنة هاوبةشي 

كؤمثانيايةكدا. كرِيين زةوييةكي سةر بة دةوَلةت، يان كارطةى حكوومى بازرطاني لة 
لةوانةى ثةكيان كةوتووة، ئةويش لةذيَر ناوونيشاني بة تايبةتي كردن و كردنةوةى 
وةبةرهيَنان. هةنديَك جار بيَزار دةبوو كاتيَك ثلةو ثايةو سةرطوزةشتةى سةربازيي ثشت طوآ 

طةكاني فةرمانة دةسرتِؤيشتووةكانةوة بة تةلةفؤن دةخريَت و ثاش نيوةشةو لة نووسين
ثيَوةندييان ثيَوة دةكرد تا لةمةرِ شيكردنةوةى خةونيَك ثرسياري ليَ بكةن. زؤر كاتي خؤي 
بةم شتة بيَ بةهايانةوة بةفريِؤ دةدا. بة بيَ دةنطي ئةو كارانةى دةكردو لة رِقاندا دداني 

رِةنطة ئةو ثياَلة ضايةى كة بةردةستة جةستة بةيةكدا دةناو هةسيت بة سووكايةتي دةكرد، 
ماسوولكةييةكة دةيهيَنا، فرِآ بدات و بة ديوارةكةيدا بكيَشيَت، يان بريِيَذيَتة سةر مافوورة 

 ثوختةكة كة لة ناوةرِاسيت نووسينطةكةية. ثاش ئةوةيش هةست بة ثةشيماني دةكات.
ئةوةى ئةو تاوانكارة دةركةويَت كة بيَ لة ماوةى خاوبوونةوةو ثالَ كةوتين زيَرِينيشدا، ثيَش 

ناوة، هةنديَك جار لةناكاو سياسةتوانيَكي ناودار سةري ليَ دةدا. بةهؤي سةرقاَلبووني بة 
كارةكةيةوة، زؤر جار، ناتوانيَت ئاسيت ئةو سياسةتوانة بزانيَت كة سةري ليَ دةدات تةنيا بة 

ي ئةو قاتةى لةبةريةتي، هةرضي هؤي ئةو ثاسةوانانةوة نةبيَت ياوةري دةكةن و طراني
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ناوةكانيانة ئةوة الى ئةو لةيةك دةضن و تيَكةَلي يةكدي دةبن. تةنيا ئةو دة ناوة ديارةى ئةو 
سياسةتوانانة نةبيَت كة زؤرترين كاريطةرييان هةية، كة رِؤذانة باس كردنيان لة ميدياكانةوة 

 لةناو ميَشكدا دةضةسثيَن.
وة ثيَ سةير بوو، بةآلم دواتر ليَيان رِاهات. ثرسيارطةليَكي سةرةتا جؤرى ثرسيارةكاني بةال

زؤريان دةكردو دةيانويست سةرتيث سروور وةآلميان بداتةوة، وةك بَليَيت ئةو ناولةث 
دةكاتةوة، يان ثاشةرِؤذ دةخويَنيَتةوة. بةهؤي شارةزاييشي لةو ثلةو ثايةيدا، دةيزاني زؤر لةو 

توانة نايةويَت وةآلميَكي كردةني بدريَتةوةو، تةنيا يةك ثرسيارانة خةياَلني و ئةو سياسة
 ثرسيار هةبوو ثاَلى بةو سياسةتوانةوة نا بة خؤي تا نووسينطةكةى سةرتيث سروور بيَت.

 ـ كةى و ضؤن دةمرم؟
ئةمة ثرسيارةكةية، زؤر جاريش لةكؤتايي ليستيَك ثرسيارطةلي مرؤظ ثرِووكيَنةوة ديَت، بؤ 

 يَت كة تةنيا ثرسياريَكةو لةناو ثرسيارةكاندا دةكريَت.ئةوةى ويَنةيةك ببةخش
 ـ ئاية داواي ئؤتؤمؤبيليَكي زريَلي بكةم، يان ثيَويستم ثيَ نيية؟

جاريَكيان سياسةتوانيَك بة تةلةفؤن ئةم ثرسيارةى ليَ كرد، رِوونيشي كردةوة كة 
تي بؤ ئةوةى يةكيَكي فراكسيؤنةكةى تةنيا سيَ ئؤتؤمؤبيلي زريَلي بةركةوتووة، ئةويش شةرِية

 بةربكةويَت؟
ئةطةر كةسيَكي ديكة لةبري ئةو بوواية ئةوة ئةو سياسةتوانانةى بؤ ثرِوثاطةندة كردن بؤ خؤي 
و هةوَلى بةرزبوونةوةو هةآلتن لة بةندخيانةى دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن بةكار 

ات، هةروةها دةيةويَت بة دةهيَنا، بةآلم سةرتيث سروور ئارةزوو ناكات خؤي سةرشؤرِ بك
كؤششي ثرةكتيكانةى خؤي طرنطيي خؤي بةسةر ئةواني ديكةدا بسةثيَنيَت، نةك لة 

 تاَلةطرتنةوةى ئاييندةى سياسةتوانان، بةَلكو لة دةستطريكردني تاوانكاران.
ئةم تاوانكارة ترسناكة دةركةوتووة هةموو شتيَك طؤرِاوة، كة لةطةأل بةهاري  لةوةتاى بةآلم
ساَلدا دةسيت بة تريؤركردنيَكي فرةوان و تةمومذاوي و مةبةست ناديار كردو، ترس و ئةم 

بآلوكردةوةو، ئةفسانةكةي ئةوةند طةورة بووةوة طواية  خةَلكيداتؤقينيَكي طةورةى لةنيَوان 
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كةسيَكة شكست ناهيَنيَت تا رٍِِادةيةك بووةتة شتيَك زؤر دذوارة بة درؤ خبريَتةوة، يان جيَي 
 بيَت.طاَلتة 

واي ليَهات ثيَوةندي لةمةرِ ناولةث خويَندنةوة، يان شيكردنةوةى خةون وةرنةطريَت. سكرتيَرة 
تايبةتةكةى ئاطةدار دةكردةوة ثيَوةندي لةو جؤرةى بؤ نةنيَريَت. ثاشان لةبةردةم ئةفسةري 

 ثيَوةندى ئةمةريكي دداني بةم طيَضةلَ ثيَ كردنانةى سياسةتواناندا نا.
لة ثةردةى تةلةظزيؤنةكةوة بزربووبوو نؤرةى نووضةى هةواَلةكان هات كاتيَك فةريد شةواف 

سةرتيث سروور طويَي لة يةكيَك لة ئةفسةرةكان بوو لةوانةى لة نووسينطةكةى دانيشتبوون 
 كاتيَك لةناكاو ثرسياريَكي ترسيَنةري ورووذاند كة نازانيَت بؤضي ثيَشرت بريي ليَ نةكردبووةوة:

سيت طوللة نايكوذيَت و، دةشزانيَت ئيَمة رِاوةدووى دةنيَني، ضي دةبيَت ئةطةر ـ ئةطةر بة رِا
ئةو بةدواي ئيَمةدا بطةرِيَت تا ئةم بارةطةيةمان دةدؤزيَتةوةو ليَمان بيَتة ذوورةوةو هةموومان 

 لةناو ببات؟
 

(5) 
 

اثةزةكاني ئةم ثرسيارةيش لة ميَشكي طةورة ئةستيَرةناسةكةيشدا دةخواليةوة، لةكاتيَكدا ث
لةسةر ميَزى ناو ذوورة هاوبةشةكةى لةطةأل ئةستيَرةناسة بضووكةكةدا هةَلدةدايةوة. ليَكي 
جودا دةكردنةوة، ثاشان كؤي دةكردنةوة. بة هةردوو دةسيت ضوون ياريزانيَكي شارةزاي ثؤكةر 

اوي تيَكةآلوى دةكردن، ثاشان ثاثةزيَكي ليَ دةردةهيَناو، رِاستةوخؤ لةبةردةم هةردوو ض
دةيطرت، بؤ ضةند ضركةيةك ئةو جووَلةيةي رِادةطرت، تةنانةت برذانطي هةردوو ضاوي 
نةدةبزواندو توند سةيري ثيَشةوةى دةكرد، وةك بَليَيت قؤرتيَكي قوولَ لةناو ثاثةزةكةدا 
ببينيَت، يان دةرطةيةكي واآل بةسةر جيهانيَكي بةريندا دةبينيَت جطة لةو كةسي ديكة 

 نايبينيَت.
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زاني رِؤذيَك لة رِؤذان لةطةأل ئةو تاوانكارةدا رِوو بة رِوو دةبيَتةوةو، رِوخساري دةم و ضاوي دةي
دةناسيَتةوة كة ثيَدةضوو بةرجةستة نةكريَت و سةر ليَ شيَويَنةر بيَت. بة خؤي تةنيا دةيةويَت 

 دةم و ضاوي بناسيَت، ضونكة ئةو دةم و ضاوة هةموو شتيَكي بؤ دياري دةكات.
ة رِديَنة سثيية دريَذة شؤرِ بووة نووك باريكةكةيدا دةهيَنيَت، ثاشان هةردوو ضاوى دةست ب

دةنووقيَنيَت و وةك هةموو جاريَك شكست دةهيَنيَت شتيَك لةناو تاريكايي ئةو دةم و ضاوةدا 
ببينيَت كة لةميَشكي خؤيدا ئامادةى دةكات. ئيَستة لة طةرِةكيَكي ميللي ناو بةغدا بةسةر 

تةالرةكاندا رِادةكات. هيض سووديَكي نيية سةرتيث سروور لةوة ئاطةدار بكريَتةوة. سةرباني 
ضونكة ئةو تاوانكارة لة شويَنيَك ناطريسيَتةوة. لة شويَنيَك رِاناوةستيَت و نانويَت و، بة 

 وزةيةكي سةيرةوة دةجووَليَتةوة هيض ئادةميزاديَك نةيبيَت.
ةكاني مامؤستاكةى خؤي دةكرد كة باش ليَي ئةستيَرةناسة بضووكةكة ضاوديَري جووَل

كؤَليبوونةوة. بةردةوام ئةوة دةكات. ضاوديَري دةكات كاتيَك ثاثةزةكان جيادةكاتةوةو 
تيَكةَليان دةكات و ئةو ثاثةزة ويسرتاوة دةردةهيَنيَت تا جووَلةى تاوانكار ئيَكس، يان )بيَ 

اوة. بةبيَ ددان ثيَدانانى ئةستيَرةناسة ناو( ببينيَت، وةك ئةستيَرةناسة طةورةكة ناوى ليَ ن
 طةورةكةى مامؤستاي، هةست بةوة دةكات كة رِاوةدووناني ئةم طيانةوةرة سةيرة بيَ سوودة.

ئةستيَرةناسة طةورةكة هةسيت بة بيَزاري دةكرد لةو خاوو خليضكييةى فيَرخوازة بضووكةكةى 
 كؤششيَك بنويَنيَت. دةينويَنيَت. تةواو خؤي بة دةستةوة داوةو نايةويَت هيض

 ـ زؤر رِيَى تيَ دةضيَت ئيَستة ليَمان بيَتة ذوورةوةو هةموومان بكوذيَت.
 ئةستيَرةناسة طةورةكة ئةوةى طوت و سةيريَكي فيَرخوازة تةمبةَلةكةى خؤي كرد.

ـ ئةطةر ئةمة لة كؤتاييدا رِووبدات، ض ثيَويست بة هيض كاريك دةكات؟ بؤ سةركوت كردني 
 كريَت بيكةين؟ خؤ ئيَمة خواوةند نيني؟ضيمان ثيَ دة

ـ ئةطةر دةتوانيت ئةوة ببينيت كة رِوودةدات، ئةوة ديارييةكة لة خواوةندةوة، بة هؤيةوة 
ئاطةدارت دةكاتةوة كة دةتوانيت ئةو ضارةنووسة ضاك بكةيتةوة. مين خواوةند ئةوةت ثيَشان 

ةستة كة تؤ دةيكةيت. ئةطةر هيض دةدةم كة رِوودةدات، ضونكة ئةوةى رِوودةدات بةوةوة ثةيو
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شتيَك نةكةيت، ئةوة ئةو شتةى كة بينيت بةدي ديَت. ئةطةر جووآليتةوة ئةوة تؤ سوود لة 
 مؤَلةتى خواوةند دةبينيت بؤ طؤرِيين ئةوةى رِوودةدات.

 ـ بةَلىَ .. تؤ بةردةوام ئةوة دةَليَيت.
ثضرِاندني ئةم ديالؤطةو نيشانةى  ئةستيَرةناسة بضووكةكة وةآلم دةداتةوة لة ئاماذةيةكدا بؤ

ئةوةى كة نايةويَت وانةى زؤرتر لة مامؤستاكةيةوة ببيسيَت، كة ثيَدةضيَت تواناى ئةوةى 
 نةماوة هيض شتيَكي نويَي فريبكات.

لةسةر كورسييةكةى هةستاو رِاكشا، ثاشان كيسة خؤَلة تايبةتةكةى خؤي لةسةر ميَزةكة 
ووة سةر قةرةويََلةكةى بؤ ئةوةى بنويَت. ئةم شتةيش لةم هةَلطرت و خستيية طريفانييةوة. ض

دواييةدا زؤر دووبارة دةبووةوة. ماوةى نيَوان مامؤستاو فيَرخوازةكةى فرةوانرت دةبيَتةوة، 
ئةطةرضى مامؤستا بة تةنطي ئةوةوة بوو ثتةوتري بكات. بةآلم ثرسيارةكان الى مامؤستا 

دةدانةوة، يان لةذيَر ليَوةوة وةآلمطةليَكي نارِووني زؤرتر دةبوون و فيَرخوازةكةيش وةآلمي نة
دةدايةوة، ئةمةيش ثيَوةندييةكةى ثيَضةوانة دةكردةوة. ضونكة فيَرخوازى مرؤظزادة وةك 
ثيَدةضيَت ئارةزووى ئةوةى نةبيَت ثيَوةندي خؤي لةطةأل مامؤستاكةيدا دريَذة ثيَ بدات. يان 

يَيبطةيةنيَت ئةويش وةك ئةو بووةتة مامؤستاو ضي دةةيةويَت، بة شيَوازيَكي نارِاستةوخؤ، ت
 ديكة ئةو ئةستيَرةناسة بضووكة نيية لةذيَر دةسيت ئةودا بيَت.

 
(2) 

 
ضةند وردة مليَكي سوور لة ليَواري ميَزة دارينةكة مايةوة كة طةورة ئةستيَرةناسةكة 

ة سوورةكة بة لةبةردةميدا دانيشتووة. هةستاو بة دةسيت ميَزةكةى سرِي، بؤية وردة مل
ثةجنةكانييةوة نووسان. بؤ دوايةمني جار سةيريَكي فيَرخوازةكةى كرد كة خؤى وا ثيَشان دا 
طواية نووستووةو رِووى لة ديوارةكة وةرضةرخاندووة تا مامؤستاكةى نةيبينيَت. هةسيت كرد 

يَنيَت و بة بؤنيَكي نةيارانة لة ناو ذوورةكةداية. ئاية ثرِي بداتيَ و لةناو جيَطةكةى دةريه
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عةرديدا بدات تا وةك ثيَويستة رِيَزى ليَ بنيَت، يان بة دةنطي بةرز سةرزةنشيت بكات، يان 
 ضي بكات؟

ثةجنةكاني بة كراسة دةَلثةكةى سرِى و بةباشرتي زاني ذوورةكة بةجىَ بهيََليَت و لة رِيَرِةوةكاندا 
كةوة كة درةختى بةرز بةرزى ثياسة بكات بؤ ئةوةى جطةرة بكيَشيَت، يان بضيَتة ناو باخضة

 ليَية، ئةطةرضي دةرةوةيش ساردة. ئةو ثيَويسيت بة هةواية هةناسةي ثيَ بدات.
هةركة مامؤستاكة ضووة دةرةوةو دةرطةكةى لة ثاش خؤي توند ثيَوة دا، ئةستيَرةناسة 
بضووكةكة وةرضةرخا، ثاشان لةناو جيَطةكة رِاست بووةوةو لةسةر قةرةويََلةكة دانيشت. 

ةركيَك هةبوو، دةبوو ئةم شةو ئةجنامي بدات. طةرِايةوةو لةبةردةم ميَزةكة دانيشت، ئةوةى ئ
بةدوور زاني مامؤستاكةى لةناكاو ثالنةكاني بطؤرِيَت و بطةرِيَتةوةو ليَى بيَتة ذوورةوة. 
كيسةى ملة سوورةكةى لة طريفاني دةرهيَنا، ثاشان هةمووي لةسةر ميَزةكةى بةردةمي رِؤكرد. 

ياري بةم ملة دةكرد، ثةرتي دةكردةوة، بازنةيةكي فرةواني ليَ دروست دةكرد، ثاشان  هةر
دةطةرِايةوةو تا دوايةمني طةرد بة دةسيت رِايدةماَلى  تا تةثؤَلكةيةكي بضووك دروست بكات. 
ثاشان لة ناوةرِاستةوة كونيَكي تيَ دةكردو، بة لةثي يةك مست ملي بةرز دةكردةوةو هيَدي 

وويةكي باريكي ملي رٍِِؤدةكردة ناو كونةكة. ئةوانة طةمةى طيالنةى منداآلنةية. هيَدي دةز
جاريَكيان سةرتيث سروور ئةمةى لةبةر خؤيةوة طوت، كاتيَك فيَرخوازة ئةستيَرةناسةكةى 
بيين بة كيسة بضووكة ثرِ ملةكانى ياري دةكرد. مةزةندةى لةمةرِ مةترسي كاري ئةم الوة 

 هةَلة بوو.
( لة دوورطةى عةرةب. مليَكة الربع اخلاليويَنيَكى تايبةتة دةكةويَتة ناوضةى )ئةوة ملي ش

وزةيةكي ئةفسوونطةري طةورةى هةية، كةس نرخ و بةهاي نازانيَت ئةو كةسة نةبيَت كة 
دةزانيَت ضؤن ئةو وزةية دةردةهيَنيَت. هةرضي بةالى ئةواني ديكةوةية ئةوة تةنيا مليَكي وردي 

 ي عةرةب زؤر لةو ملةيان ليَية.سوورةو بيابانةكان
لةطةأل تيَثةرِبووني رِؤذطاردا ئةو ملةى هةيبوو، بة هؤي ئةو طةردانةى ليَرةو لةوآ دةكةوتن، 
وردة وردة كةمي دةكرد. ئةو جيَطةيةي لةسةري دةنويَت بةردةوام طةردي ملي سووري ثيَوةية. 

ئةوة رِةنطة بزانيَت ئةستيَرةناسة تةنانةت كاتيَك يةكيَك دةضيَتة ئاودةستة هاوبةشةكانةوة، 



 263 

بضووكةكة لةسةر كام تواليَت دانيشتووة، ئةويش بة هؤي ئةو طةرديلة ملانةوة ليَرةو لةوآ 
كةوتوون. وةك بَليَيت ئاذةَليَكي كيَويلة بيَت شتيَك لة ثاشةرؤك و ليك، يان ميزةكةى لةو 

دياري كردني ناوضةي دةستةآلت و ناوضانة بةجىَ دةهيََليَت كة ثيَياندا تيَدةثةرِيَت، وةك 
 دةسرتِؤيشتوويي.  

سةرلةبةياني ئةمرِؤ ئةستيَرةناسة طةورةكة كاتيَك لة خةو هةستا ضةند طةرديلة مليَكي 
بضووكي لةسةر سةرين و قةرةويََلةكةى بيين. شتةكة رِيَكةوت، يان كاريَكي بيَ مةبةست 

نيَت، بؤ ئةوةى بة تةواوةتي خؤي بؤ ياريية نةبوو. رِةنطة بري لةوة بكاتةوة لة ذوورةكةى وةدةر
 تةمومذاويية ئةفسووناوييةكةى تةرخان بكات كة كةس بةشداري لةطةأل ناكات.

ئةستيَرةناسة طةورةكة هةسيت دةكرد سةرماي شةو دزة دةكاتة ناو ئيَسكةكانييةوة. قونكة 
ت، هاوكات فيَرخوازة جطةرةكةى فرِآ دا و برِياري دا بطةرِيَتةوة ذوورةكةى بؤ ئةوةى بنويَ

بضووكةكةى خةريك بوو كؤتايي بة ئةركة نهيَنييةكةى بهيَنيَت. ثيَوةندي كردني لةطةأل طياني 
ئةو تاوانكارة تاقي دةكردةوة كة بيَ ناوة. لةكاتيَكدا مامؤستاكةى سةرقاَلى ئةوة بوو دةم و 

ى ضةند هةفتةى رِابوردوودا ضاوي بناسيَتةوة، ئةو بة طياني ئةم تاوانكارةوة سةرقاَلة. لة ماوة
خيَزاني حةسيب حمةمةد جةعفةر، ثاسةواني ئؤتيَلي سوديَري ناسييةوة، كة كوذراو طياني 

 ضووة ئةو جةستةوة لةناو حةوشةى ماَلةكةى هادي كؤنةفرؤشدا كؤكرابووةوة.
ئةم شةو تواني ثيَوةندي بة طياني ئةو درِندة تؤقيَنةرةوة بكات. جؤرة فرةنكويَنسييةكي 
تةلةفؤني مؤبايل لة نيَواني و لة نيَوان درِندةكةدا هةية. بة هؤيةوة ثيَي رِاطةياند، يان 
شتيَكي لة ميَشكيدا ضاند، واي كرد ئةو درِندةية بؤ يةك خولةك لة جووَلة بكةويَت. ئةطةر 

سيت ئيَستة ئةستيَرةناسة طةورةكة لةوآ بوواية ئةوة لةرِيَطةى ثاثةزةكانةوة دةيزاني ضؤن بة رِا
لة جووَلة رِاوةستاوة. ئةوةتة لة شةقاميَكي تاريكدا، كة ضةند وةرشةيةكي ئؤتؤمؤبيل 

ثشتى بة ديواري تةالريَكي بةرزةوة داوةو، سةيري ثةرذيين فيَرطةيةكي  ضاككردنةوةى ليَية،
 دواناوةندى ضؤأل و تؤقيَنةر دةكات لة شويَنيَكى طةرِةكيَك لة طةرِةكةكاني باشووري ثايتةخت.
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ةستيَرةناسة بضووكةكة هةسيت كرد كة ئيَستة لة مامؤستاكةى بةهيَزترو كاريطةرترة. ئ
هيَزيَكي لةرِادةبةدةري هةية هةست بة ثيَويسيت ئةوة ناكات لةطةأل كةساني ديكةدا بةشداري 

 ثيَ بكات.
ئةستيَرةناسة طةورةكة هاتة ذوورةوةو دةرطةكةى لة دواي خؤي ثيَوة دا. رِاستةوخؤ سةيري 

رةويََلةى فيَرخوازةكةى كردو بيين هيَشتة نووستووةو رِووى لةديوارةكةية وةك ضؤن بةجيَي قة
هيَشت. بة تةنيشت ميَزة دارينةكةدا تيَثةرِي، ثامشاوةى ملي وردي لةسةر ميَزةكة بيين، لةوة 

 دَلنيا بوو كة بةر لة كاتذميَريَك بة ثةجنةكاني سرِيويةتي.
 

(1) 
 

شةقاميَكي الوةكي رِاوةستا، سوورِايةوة تا سةيري ئةو الية بكات  لةناكاو لة ناوةرٍِِاسيت
ليَوةى هاتة ذوورةوة. ئؤتؤمؤبيلةكان كةم بوون، ئةوانةى بة شةقامة طشتييةكاندا تيذ 
تيَدةثةرِين. وةك يةكيَك لة رِامانيَكي دوورودريَذ بيَدار بيَتةوة، سةيري ئةو شويَنةى كرد ليَى 

كة نازانيَت ضؤن هةردوو ثيَي بؤ ئيَرةيان هيَنا. هةروةها نازانيَت بؤ رِاوةستابوو، هةسيت كرد 
كوآ دةضيَت و، لة ض شويَنيَك دةميَنيَتةوةو دةنويَت. ئةو كةسة تاك و تةرايانةى لةو 
مجوجووَلةي شةوانةيدا رِوو بة رِوويان دبووةوة، يان لة بةرى هةَلدةهاتن، يان بة رِوخسارياندا 

ي كؤني حؤي دةناسييةوة، يةكسةر ئامادةيي خؤيان ثيشان دةدا يارمةتي فيَرخوازو اليةنطران
 بدةن.

هيَشتة ليستةكةى ناو ميَشكي دوورو دريَذة، ئةوةى كة ناوي ئةوانةى تيَداية طرميانة دةكريَت 
بيانكوذيَت، هةركة كةمرت دةبيَتةوة سةرلةنوآ بة ناوي نوآ ثرِ دةبيَتةوة، رِةنطة دوو ئةوةند 

ت بيَ ئةوةى ئاطةى ليَ بيَت، ئةمةيش وا دةكات ئةركي تؤَلةسةندنةوة ببيَتة زياتر بووبيَ
ئةركي هةميشةيي ئةو، رِةنطة رِؤذيَك لة رِؤذان لةخةو هةستيَت و ببينيَت لةم وآلتة هيض 
ئادةميزاديَك نةماوة تا بيكوذيَت. ضونكة تاوانطةل و قوربانييةكان بةشيَوةيةكي لةوسا 
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ةكدي دةبن، ضي ديكة طويَى بةوة نةدةدا ئةم ئةندام و ئةو ئةندامي ئاَلؤزتر تيَكةآلوى ي
ديكةى جةستةى هي كيَن و، ئاية خؤي بة ثامشاوةى جةستةي قوربانيان، يان تاوانكاران نؤذةن 

 دةكاتةوة. ضونكة ئيَستة بة شيَوةيةكي قووأل هةست بة اليةني رِيَذةيي بابةتةكة دةكات.
 او ثاكذ بن و، نةيش تاوانكاراني تةواو هةن.ـ نة بيَ تاوانطةليَك هةن تةو

ئةم رِستةيةى بة ميَشكدا تيَثةرِى و، نازانيَت كىَ خستوويةتيية ميَشكييةوة. وةك بَليَيت 
لةناكاو سةري كون كردبيَت ضوون طوللةيةك لة ئامسانةوة كةوتبيَتة خوارةوة. هةسيت كرد ئةم 

كؤتايي ثيَ بهيَنيَت. لةناوةرِاسيت رِستةية بةسة بؤ ئةوةى ئةركة دذوارو طرانةكةى 
شةقامةكةدا رِاوةستاو، ئةم جارة سةيري ئامساني كرد، ضاوةرِيَى كرد ساتي كؤتايي بيَت و 
بثووكيَتةوةو بطةرِيَتةوة ثيَكهاتةكاني سةرةتا. تةنيا ثارضة ئةندامطةلي جياجياي ثيَكةوة 

ؤتايي ثيَ دةهيَنيَت، ضونكة هةر لكيَنراو. ئةمة ئةو ثوختةية بوو كة ئةركةكةى لةبناغةوة ك
تاوانكاريَكي كوشتبيَت، بة رِيَذةيةك قورباني بووة، رِةنطة رِيَذةى قورباني تيَدا لة تاوانكار 
زؤرتر بووبيَت، رِةنطة هةنديَك جاريش، لةذيَر باري ئةم هةست كردنةدا، لة خواستين 

انووي ئةوةى ثارضة ئةندامطةلي ئةندامطةىل ئةو تاوانكارة كوذراوة سةركيَشي كردبيَت، بة بي
 بيَ تاوانرتي ئةو تاوانكارةن.

 ـ  نة بيَ تاوانطةليَك هةن تةواو ثاكذ بن و، نةيش تاوانكاراني تةواو هةن.
سةرلةنوآ ئةم رِستةية سةري كون كردةوة، جاريَكي ديكة رِاوةستا، واي كرد رِووناكي الييت 

وونة شةقامة الوةكييةكةوة. ئؤتؤمؤبيلةكة بؤ ثيَشةوةى ئةو ئؤتؤمؤبيالنةى بةر بكةويَت كة ض
ضةن ضركةيةك رِاوةستا كة بةس بوو بؤ ئةوةى شؤفيَرةكةى بزانيَت ئةو شتة ضيية لة 
ناوةرِاسيت شةقامةكةدا دةيبينيَت، ثاشان لةسةرخؤ سوورِايةوةو لةو شويَنةوة طةرِايةوة كة 

 ليَوةى هات.
(2) 

لة ياريدةدةرةكانيدا، كة فيَرخوازة بضووكةكة لة طةورة ئةستيَرةناسةكة لةطةأل ذمارةيةك 
نيَوانياندا نةبوو، لة نووسينطةكةى سةرتيث سروور هاتة ذوورةوة، ئةو كاتةى سةرتيث لةسةر 
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قةنةفةيةكي بةرانبةر بة ميَزة بةشكؤكةى قاوةَليت دةكرد. وةك ضؤن باوة، يةكسةر زةرفيَكي 
هاتنة ذوورةوةى طةورة ئةستيَرةناسةكة نةدةدا ئاَلى رِادةست كرد. سةرتيث سروور طويَي بةم 

لة هةر كاتيَكدا بيَتة ذوورةوة، ضونكة دةيزاني كارةكةيان ثيَوةندي بة خولةك و تةنانةت 
ضركةشةوة هةيةو، هةر دواكةوتنيَك لة طةياندني زانياري، بة هؤي سةرقاَلبووني سةرتيث بة 

ةكةيدا، رِةنطة ببيَتة هؤي نزيكبوونةوةى هؤي خواردن، يان ثيَوةندي تةلةفؤني لةطةأل هاوسةر
 رِووداني كارةساتيَك.

ـ كاتذميَر يازدةى ئةم بةيانيية ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراو لة بةردةم وةزارةتي داراييدا 
دةتةقيَتةوة. ئؤتؤمؤبيلةكة لة هيََلى خيَراوة ديَت و لةناكاو لةبةردةم وةزارةتي داراييدا 

 دةتةقيَتةوة.
يَرةناسةكة ئةوةى طوت و ثيَش سةرتيث كةوت بةر لةوةى زةرفةكة بكاتةوة كة طةورة ئةست

هةمان زانياري تيَداية. سةرتيث سروور ثارووة سةموونةكةى خستة دةمي كة سةرتووي 
عةرةبي تيَدا بوو لةطةَليشيدا يةكسةر هةستاية سةر ثيَ، بة مؤبايلةكةى تةلةفؤني كرد، ضةند 

ةآلمي درايةوة، بةو كةسةي طوت كة قسةي دةكرد بيَداتة ضركةيةك ضاوةرِوان بوو تا و
ئةفسةريَكي ثلةبةرزتر. يةكسةر ناوةرؤكي ثيَشبينييةكةى ثيَ رِاطةياندن. ثاشان طةرِايةوةو 

 لةبةردةم خوانةكةيدا دانيشت قاوةَلتييةكةى تةواو بكات.
يَرةناسةكة ليَى بةر لة دوو ساأل فشاري خويَين سةرتيث بةرز دةبووةوة كاتيَك طةورة ئةست

دةهاتة ذوورةوةو زانيارييةكي لةم شيَوةيةي ثيَ رِادةطةياند، دةكةوتة باري نائاساييةوةو، 
ثيَوةندي بة هةموو فةرماندة ئةمنيةكانةوة دةكرد بؤ ئةوةى لةوة دَلنيا بيَت ئاية سوود لةو 

ؤر دةكرد كاتيَك زانياريية وةردةطرن كة ثيَشكةشي كردوون، ثاشان هةسيت بة ورةبةردانيَكي ز
طويَى لة نووضةى هةواَلةكان دةطرت و هةواَلى ئةو تةقينةوةيةى دةبيست كة هوشداري 

 لةبارةوة داوة.
ـ طيَل و طةوجينة .. كاتيَك ئؤتؤمؤبيلة بؤمربِيَذكراوةكة دةناسنةوة ثيَيان باشرتة لةبةردةمي 

 هةَليَن لةبري ئةوةى هةولَ بدةن ثووضةَلى بكةنةوة.
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ة دةبوو بةردةوام ئةم رِستةيةي دووبارة دةكردةوة، بةآلم ئيَستة هيَورتر بووة. هةركة توورِ
بةتايبةتي دةبينيَت كة تاوان و رِووداوي ديكةى ئةمين رِوودةدةن بيَ ئةوةى تيمة تايبةتةكةى 

 بتوانن ثيَشبينييان بكةن.
هةموويان بطرين ..با  ـ ئيَمة لة شويَنكةوتةى ئةو رِووداوانة كةم دةكةينةوةو ناتوانني بةر لة

 فةرماندةيي وآلمتان رِادةست بكةن ئةطةر سةقامطريي تةواوي ئاسايشيان دةويَت.
هةنديَك جار ئةوة بةوثةرِى برِوابةخؤبوونةوة دةَليَتةوة. لةطةأل برِوابوون بة ليَهاتوويي تيمي 

بة هةَلةدا  جادووبازو ئةستيَرةناسةكان، ئةوانةى لةذيَر فةرماني ئةودا كاردةكةن. بةآلم
 ضووبوو.

هةموو ئةستيَرةناسةكان بة ئاماذةيةكي دةسيت طةورة ئةستيَرةناسةكة رِؤيشتنة دةرةوة. 
كاتيَك دةرطةكةيان لةثاش خؤيان ثيَوة دا، ئةستيَرةناسة طةورةكة لةبةردةم سةرتيثدا دانيشت 

 كاتيَك بة هيَوري و خؤشنوودييةوة فرِي لةثياَلة ضايةكةى دةدا.
يَرةناسةكة نيطةراني ثيَوة دةبينرا كاتيَك دةكؤشا سةرجني سةرتيث بؤ الى ئةو طةورة ئةست

 قسانة رِابكيَشيَت كة دةةيةويَت ثيَي رِابطةيةنيَت:
 ـ طةورةم سةرتيث لة يادتة كةي دةستمان بة بينينى تارمايي )بيَ ناو( كرد؟

 مانطي نيسان.ـ واتة .. لة سةرةتاي ئةم ساَلدا.. نزيكةى بةهار بوو.. لة كؤتايي 
 ـ رِؤذيَك بريت لةوة كردبووةوة ضؤن ئةم تاوانكارة درِندةية دروست كرا؟

ـ بؤضي دةثرسيت؟ .. من نازامن. نةطةر ئةو ثرِوثاطةندانة نةبووان كة دةيانبيسم، لةطةأل 
برِوابوون بة قسةكةى تؤ ئةوة برِوام بة بوونةوةريَكي لةو جؤرة نةدةكرد. ئيَمة لة كوآ دةذين، 

ض سةردةم و ضةرخيَكدا.. ديَوو ميَردةزمةو .... نازامن ضي ..ئةمانة هةموو ترسن خةَلكي لة 
 دروستيان دةكةن و، تؤيش دةتةويَت برِوايان ثيَ بكةيت.

سةرتيث ئةوةى بة رِيَتميَكي بيَزارانةوة طوت و، ضاوةرِيَى دةكرد ئةستيَرةناسة طةورةكةى ئةو 
 شتةى ثيَ بَليَت كة لةدَليداية.

ا طةورةم .. هةية. تؤ هةقتة دداني ثيَدا نةنيَيت، بةآلم كاتيَك بة دةست دةستطريي ـ ن
 دةكةين، ئةو كات برِوا بة قسةكامن دةهيَنيت.
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ـ بؤ ئةوة هاتوويت تةنيا ئةم قسانةم ثيَ بَليَيت، يان شتيَكي ديكةت ثيَيةو ليَت 
 شاردووينةتةوة؟

ازيَك، يان شيَوازيَكي ديكة بووينةتة هؤي دروست ـ بةَلىَ .. من لةو برِوايةدام ئيَمة بة شيَو
بووني ئةم تاوانكارة. بةر لةوةى ئةو دةربكةويَت رِةوشةكة ئاسايي تيَدةثةرِي. من لةو 

 برِوايةدام كة هةنديَك لة ياريدةدةرةكامنان بوونةتة هؤي دروستبووني ئةم بوونةوةرة.
ابكيَشيَت، بؤية ثياَلة ضايةكةى هةر ئةستيَرةناسةكة ئةوةى طوت و، تواني سةرجني سةرتيث رِ

 بة دةستةوة بوو بيَ ئةوةى لةسةر ميَزةكةى دانيَت، يان سةرلةنوآ فرِي بكات.
 ـ تؤ ضي دةَليَيت؟

ـ كةسانيَك هةن لة خةَلكيان طةياند طواية بوونةوةريَكي لةو جؤرة هةية تا تاوانكاري لةناو 
شبيين شويَين تاوانةكة بكريَت، باشرت واية ببةن بةر لةوةى رِووبدات. ض سووديَكي هةية ثيَ

 تاوانكارةكة لةناوبربيَت بةر لةوةى ببيَتة تاوانكار.
 ـ ئةوة تؤ ض دةَليَيت؟

سةرتيث هةمان ثرسياري دووبارة كردةوةو، هيَشتة هةر ثياَلة ضايةكةى بة دةستةوة بوو، 
برِوا بةو قسانة بكات  هةسيت بة بيَزاري و تيَكضوون دةكرد، ضونكة تواناي ئةوةى نيية زوو

كة دةيانبيسيَت، هةوَليَكي زؤريشي دا تا طةيشتة ئةوةى برِوا بة قسةى ئةستيَرةناسةكان 
بهيَنيَت و، برِوابوونةكاني ئةوساي رِاست بكاتةوة، كة لةكاتي الويةتيدا لةبارةى 

 ةكةنيَت.ئةفسانةكانةوة بةدةسيت هيَناون، كة خةَلكي برِوايان ثيَ هةيةو ئةو ثيَيان ثيَد
برِوا بة قسةى ئةستيَرةناسة باشةكةى ناكات، ضونكة هيض بةَلطةيةكي سةمليَنةر ثيَشكةش 
ناكات، ئةطةرضي قسةطةليَك بة حكوومةت و ئةمةريكاييةكان دةفرؤشيَت، لة ياري كردن بة 
ثاثةزو مل و ئاويَنةو تةزبيحى لة دةنكة لؤبيا دروست كراوو شيت ديكةوة دةريهيَناون، كةضي 

 ةم ناتوانيَت بة ئاساني قسةيةكي لةم جؤرة بكرِيَت.ئ
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 ثازدةمني ثارِ
 

 طيانيَكي سةرطةردان
 

(0) 
 

مةمحوود خؤي بيين دةسيت ويَى طرتووةو، ثةجنةكانيان لةناو ثةجنةى يةكديداية. قةوارةى 
دةسيت بةقةد قةوارةى دةسيت ئةمة. ثيَسيت لة ثيَسيت ئةم سثي ترة. هةردوو دةستيان ضوون 

ك بوون. هةسيت كرد وآ فشار دةخاتة سةر ثةجنةكاني وةك ضؤن ئةميش وا دةكات. ية
هةردوو دةستيان تيَكةأل بةيةكدي دةبن و دةبنة شتيَكي ديكةى ثرت لةوةى دوو دةست بن، 
دةبنة جؤرة ثيَوةندييةكي كارةبايي نيَوان دوو طيان. ليَرةدا بابةتةكة ثيَوةندي بة جةستةوة 

يا بةس نيية. لةسةر خؤي لةطةَلى ثياسةى دةكرد. هةنطاوى كورت نيية. جةستة بة تةن
كورت و سست، لةكاتيَكدا بة تةنيشت ئؤتيَلي )شرياتؤن(دا بةرةو شةقامي )ئةبو نواس( 
تيَدةةثةرِين. ثاش نيوةرِؤ بوو، ثيَويستيان بة قسةى زؤر نةبوو. هةردوو دةستيان لةبري 

كارةبايي نامةو كؤدةكانيان لةنيَوان هةردوو هةموو قسةيةكي ديكة بوون، ضوون تةليَكي 
طيانياندا ئاَلوطؤرِ دةكرد بيَ ئةوةى ثيَويست بة جووآلندنةوةى هةردوو ليَو بكات. رِةنطة بة 
تيلةى ضاو ئاورِى ليَ دابيَتةوةو، ضاوةرِوان بووبيَت ئةويش هةمان رِوانيين لةطةَلدا بطؤرِيَتةوة. 

ةسةرخؤ بةسةر قريةكةدا برِوات و، سةيري ثيَش خؤي يان رِآ بة خؤي بدات بة هةنطاوى ل
بكات و، هةست بةوة بكات كة هةموو ئةو شتانةى دةيانبينيَت جوانن، ضةندةيش كؤن، يان 

 كاَليش بن، كة رِةنطيَكة بؤشاييةكي فرةوانرتو بريسكةدارتر دةطريَتةوة.
، نة دةنطي لة باكطراوةندةكةوة هيض دةنطيَكي ديكة نةبوو. نة هؤرني ئؤتؤمؤبيل

ئؤتؤمؤبيلي ثؤليس، يان هةمةرة ئةمةريكاييةكان. جيهاني دةورو ثشتيان سووكرتو، كةمرت 
كالَ و كةمرت خةمؤكيانة بوو، كؤتاييةكانيش تةواو نةزانراو نةبوون. برِوايةكي تةواوى بة 
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ي شتيَكي باش هةبوو، ئةطةرضي رِوونيش نةبوو، بةآلم ئةم برِوابوونة بضووك و باوة قورساي
شتةكاني سووكرت دةكرد، يان ضوون داردةستة جادووطةرييانةكةى ميداس دةيكردنة شتطةلي 

 زيَرِين.
ـ ثارضةيةك ثيسايي زيَرِينت بينيوة؟ بة بؤضووني تؤ ئاية زيَرِيَكي جوان دةبيَت، يان هةر تةنيا 

 ثارضة ثيساييةكي ديكة؟
ي كرد بيين تةنيا درةختيَكة نازانيَت بؤضي ئةم ثرسيارةى ليَ كرد. بةآلم كاتيَك سةير

تويَكَلةكةى شةقي بردووة. درةختيَكي ديكةى يؤكالبتؤس لة درةختةكاني شةقامي ئةبو 
نواس، هةسيت بة تاَلييةكي ناو زاري كرد، بؤني تايةي ئةو ئؤتؤمؤبيالنةى بةر لووت كةوت 

يَكة بة ئارةقةى كة خيَرا بة شةقامةكةدا تيَدةثةرِين. بيين ئةوةى بة دةستييةوةية دةستةسرِ
 خؤي تةرِبووة. بيَ هيض هؤكاريَكى زانراو توند دةيطوشي.

 ئارةزووى لة خةو هةستاو بيين ئارةقةي كردووة. خةميَكي زؤري خوارد. زؤر نووستبوو.
نةكرد لة ناو جيَطةكةى هةَلسيَت و بضيَت بؤ طؤظارةكة، يان هيض شتيَك بكات. سةرلةنوآ 

ورِانةى بريكةوتةوة لة خةونةكةيدا لةطةَلي ذيان. دواتر نةيزاني نووستةوة، ئةو ويَنة طةرم و ط
ئاية خةوي ليَ كةوتووةتةوة، يان هةر خؤي وا ثيشان داوة خةوتبيَت. نيوةرِؤ بوو. كاتيَك 
لةذيَر دووشة ساردةكةدا رِاوةستا. تةلةفؤنيَكي بؤ )رِةغائب(ى دةآلأل كرد، لةناو ذوورةكةدا 

ظزيؤني دةكرد، يان لة ثةجنةرةى ذوورةكةيةوة لةئؤتيَلةكة سةيري ضاوةرِوان بوو. سةيري تةلة
ئؤتؤمؤبيل و رِيَبوارةكاني دةكرد بة شةقامي سةعدووندا دةهاتن و دةضوون. بةم شيَوةية 

 تا خؤرئاوابوون بةسةر برد تا )زينة( هات.  كاتي
م هيَشتة زةوى لة دةرةوة كةش و هةوا طةرم و شيَدار بوو. ئةطةرضي خؤر ئاوا بووبوو، بةآل

لةسةرخؤ ئةو طةرمايةي دةردةدايةوة كة بة رِؤذ وةريطرتبوو، بؤية يةكةمني شت كة )زينة( 
كردى كاتيَك هاتة ذوورةكةى مةمحوودةوة لة ئؤتيَلي )دَلشاد(، بؤ ماوةى ضارةطيَك بة رِووتي 

 بةستبوويةوة، لةذيَر دووشى طةرماوةكةدا رِاوةستا. قذةكةى تةرِ بوو كة بة بانزوَلفييةكي ئاأل
مكياذة تاريكةكةى رِؤيشت، كة كاتيَك مةمحوود دةرطةكةى بؤ كردةوة، لة دةمامكيَكي زؤر 
هةستوةرو ورووذيَنةر دةضوو، طويَي بة بؤضوونةكةيشي نةدا كاتيَك رِووت و بيَ ماكياذ بة 
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تةنيا ئةوة  ثاكذي  هاتة دةرةوة. بة ثيَستيَكي ساردو شيَدارةوة، هيض شتيَكي ثيَوة ديار نةبوو
 نةبيَت هةسيت بة خؤشنوودي و ثشوو دةكرد. 

وةك جاري ثيَشوو، ئةم جارةيش دووبارةى كردةوة كة ناوى )زينة(ية، بةآلم هيض طويَي ثيَ 
نةدا. ئةويش طوتي ناوى )نةوال وةزير(ة. وآ ثيَكةنى و طوتى ناوى نةوال كؤنة، لة )سةالمو 

و لةسةر قةرةويََلةكة رِاكشاو هةردوو القي بة  عةلةيكوم( كؤنرتة. جاريَكي ديكة ثيَكةنى
دريَذايي جيَطةكة دريَذ كردةوةو بوارى داية سةيري هةرامة ميَينة تاشراوةكةى بكات. لة دَلى 
خؤيدا طوتى ويَكضواندن بة )سةالمو عةلةيكوم( بؤ سةملاندني كؤني ئةويش ويَكضواندنيَكي 

ي دةكرد، زؤر جوانرتيش بوو كاتيَك بة كؤنة، بةآلم جوان دةهاتة ثيَش ضاو كاتيَك طؤ
ثاَلكةوتوويي و خؤشنوودييةوة ضةنةى دةدا. ئارةزووى هيضي نةدةكرد تةنيا ئةوة نةبيَت 
دةست لة ملي بكات و دةست بةسةر سةرتاثاي جةستةى رِووت و ثاكذيدا بيَنيَت. لة دَلى 

قؤناغيَكي بةرزتر بَلند خؤيدا طوتى، كاكي خؤم ئةمة ئةو ضركةبوو كة ضاوةرِيَت دةكرد. بؤ 
بوويتةوة وةك لة يارييةكاني كؤمثيووتةردا واية. قؤناغيَكت تةواو كردووةو ئةوةتة دةضيتة 

 قؤناغيَكي نويَوة. ثاش ئةم شةوة وةك ئةو شةوةكةى ثيَشووى نابيَت. 
يش طويَى لة زينة بوو، كة ئيَستة بووة بة نةوال داواي ليَ كرد طوَلؤثةكة بكوذيَنيَتةوة. ئةم

جلةكاني داكةندو لة تةنيشتييةوة لةسةر جيَطةكة رِاكشا. تيشكي ثةردةى تةلةظزيؤنةكة 
جاروبار شتةكاني ناو ذوورةكةى رِووناك دةكردةوة. داواي ليَ كرد ئةويش بكوذيَنيَتةوة، بةآلم 
ئةميش وةك جارةكةى ثيَشوو، داواي لة وآ كرد لةسةر ئاوازي طؤراني كةنداو سةما بكات. 

 ي كة شةكةتة. بةآلم ئامادةية لةسةر هةرامةكةى سةما بكات.وآ طوت
 ـ كةواتة نةوال سةما بكة.

 واي ثيَ طوت و )ويَ(يش ثيَكةنى و لة كاتيَكدا بؤ الى خؤي رِايكيَشا طوتي:
 ـ ديسان نةوال؟!

هةردوو بازووى قةَلةوى طرت و زؤرتر بؤ الى خؤي رِاكيَشاو داواكارييةكةى خؤي لةبري كرد كة 
ا بكات. نيطةران بوو، دَلى وةك دةهؤل ليَى دةدا. كاتيَك بة هةردوو بازووى باوةشي ثيَدا سةم

كردو ضةند هةناسةيةكي خؤشي هةَلكيَشا، دةستة ئاوةآلكةى جووآلندةوةو رِميؤت كؤنرتؤَلةكةى 
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هةَلطرت كة لةسةر سةرينةكة فرِيَى دابوو. بةرزي كردةوةو تةلةظزيؤنةكةى كوذاندةوة، 
تاريك داهات. ثاشان دةركةوت كة تاريكاييةكي تةواوةتي نةبوو، ضونكة ضةند ذوورةكة 

دةهاتنة ذوورةوة، بةآلم كاتيَك لة بيَ هؤشيي يةكةمني  تيشكيَك لة ثةجنةرةى بالكؤنةكةوة
ثيَكةوة نووساني جةستةيي لةطةَليدا بة ئاطة هاتةوةو سةيري كرد، هيض شتيَكي نةبيين. 

كي كاأل رِوخساريَكي طشتيي ئافرةتيَكيان ثيَشان دةدا كة دةشيَت تةنيا ضةند هيََليَكي تيش
هةر ئافرةتيَك بيَت لةم جيهانة، لةطةأل ئةوةيشدا، هيَشتة هةر يةك ئافرةتة، نةوال وةزير كة 
حةزي ليَ كردووةو ئارةزووى هيض شتيَكي ديكة ناكات ئةوة نةبيَت لة ئاميَزي بطريَت، هةر 

ئةوةتة لة ئاميَزيداية ئةطةرضي بة خؤي دةَليَت كة ناوي  ئةوةيش بوو كة دةسيت كةوت.
 )زينة(ية.

لةش و الرة تاريكةكةى بة ماض  شانة كرد، ئةويش ثيَدةكةني. ئةميش ئةوةى بةالوة باش 
نةبوو. دةيويست لة طرذي خؤي كةم بكاتةوة كة هةر لة بةياني زووةوة بة هؤي ثيَداطريي 

 ثةرةى سةندبوو.  ميَشكيدائامادةطيي شةبةنطي نةوال وةزير لة 
بة ناخي ئافرةتةكةدا رِؤضوو. تا دةهات ضيَذ داطريي دةكرد، بةآلم وآ بة بيَزارييةوة دةسيت بة 
ئاه و ئؤف كرد. وآ ئاه و ئؤيف ضيَذى بةرجةستة دةكرد. رِيَتمي سروشيت طرميانةى ئةوة 

ة وآ دةيةويَت زوو لةم دةكات كة ئةم ئاه و ئؤفة هيَشتة زووةو دواتر ديَت. هةسيت دةكرد ك
بةزمة ببنةوة. وآ لةطةأل ئةم نةبوو. وآ بريي لةوة دةكردةوة خيَرا بطاتة لووتكةى ضيَذو زوو 

 ليَ ببيَتةوةو فرِيَى بداتةوة ئةو الوة. داواي ليَ كرد رِاوةستيَت.
 ـ بيَ دةنط بة.

و لة ثشتةوة سةرزةنشيت كرد )وآ(يش بيَ دةنط بوو. ثاشان توند بة دةسيت دةمي نووقاند
خؤي ثيَوة نووساند، خةريك بوو بيخنكيَنيَت. )وىَ(يش ئةو رِةفتارةى ثيَ ناخؤش بوو، كاتيَك 
كارةكةى تةواو كرد )وآ( جيَطةكةى بةجآ هيَشت و هةر ئاخ و ئؤيف بوو. بة رِووتي لةسةر 
 كورسييةكةى تةنيشت ثةجنةرة داخراوةكةى بالكؤنةكة دانيشت و دةسيت بة جطةرة كيَشان

كرد، مةمحووديش ثرؤفيَلي دةم و ضاوي )وىَ(ى لةبةر تيشكة كزةكةدا بيين. توورِةو رِق لةدأل 
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بوو، ويَرِاي ئةوةيش هةر جوان بوو. ثاش خولةكيَك بانطي كرد، )وآ(يش بة توورِةيي و بيَ 
 ئابرِوويانة وةآلمي دايةوة:

 م دةَليَيت نةوال.ـ ئةوة كام نةوالة؟ من ثيَت دةَليَم زينةم... قوزةَلقورت.. ثيَ
زؤر لة نةوال دةضوو، بةتايبةتي لةناو رِووناكيية كزةكاندا كة لةسةرخؤ لة هةموو اليةكي 
ذوورةكةيان دةدا. مةمحوود لةطةأل )وآ(دا نزيكبوونةوة قووَلةكةى خؤي لةطةأل )نةوال(دا بةدي 

 دةهيَنا.
 

(5) 
 

ن كرد كاتيَك زينة لة تةنيشت جطةرةيةكي لة ثاكةتةكةى دةرهيَناو دةسيت بة جطةرةكيَشا
 ثةجنةرةى بالكؤنةكةوة دانيشتبوو. رِووداوةكاني رِؤذى رِابوردووى بريكةوتةوة.

سةرلةبةيانييةكةى ئارةزوو ثاَلى ثيَوة نابوو رِوو بكاتة ضاخيانةكةى عةزيز ميسري. ويسيت 
لةبري بكات. ضووة شتيَك لة رِةوشة كؤنةكانى بري بكةويَتةوةو، رِؤتيين كارةكةى لة طؤظارةكة 

ناو ضاخيانةكةوة كة نيوضة ضؤأل بوو، سةآلويَكي دؤستانةي لة عةزيز كرد. ثيَشبيين دةكرد 
هادي كؤنةفرؤش لةوآ لة بارةطا بةردةوامةكةى ببينيَت، بةآلم لةوآ نةبوو، عةزيز ميسري بة 

 ا دانا.كورتي وةآلمي ثرسيارةكاني دايةوةو بة رِوخساريَكي ئاساييةوة ضاي لةبةر دةمد
 ـ ئاية ئيَستة لة ماَلةكةى خؤيةتي؟

 ـ كاكي برا سةري ليَ مةدة... خوا دةست بة باَلتةوة بطريَت بة دةردي خؤيةوة وازي ليَ بيَنة.
عةزيز بة زاريَكي جدي وةآلمي دايةوة ثيَشرت ئةو شيَوةيةي ليَ نةبينيبوو. ضونكة بةردةوام 

و هات و لة تةنيشتييةوة رِاوةستا، وةك بَليَيت رِووخؤشة. كاتيَك ضاخيانةكة كةميَك ضؤأل بو
رِاي خؤي طؤرِيبيَت و ئامادة بوو قسةى زؤرتر بكات. مةمحوود ثرسياري لة خاوةندى )بيَ 
ناو( كرد، ئاية ضي بةسةرهاتووة، ئاية بة رِاسيت ئةو تاوانكارةية كة خةَلكي قسةى لةبارةوة 

ة. عةزيز ميسري دةسيت بةطيَرِانةوةى دةكةن. ثيَى طوت ئةوة )بةسةرهاتيَكي درؤكينة(ي
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وردةكاريطةليَك كرد كة مةمحوود ثيَشرت نةيدةزاني ثيَوةندي بة )ناهم عةبدةكي( هاورِيَى 
طياني بة طياني و نزيك هادي كؤنةفرؤش و هاوبةش و هةظاَلييةوة هةبوو كة لةسةرةتاي ئةم 

ةساتي بةسةرهاتووة، بةآلم ثاش ساَلدا بة رِووداويَكي دَلتةزيَن لةدةسيت دا. هادي زؤر كار
 ماوةيةكي ديكة، هةموو شتيَك دةكاتة طيَرِانةوةى ثيَكةنيناوي.

 ـ ئةو بيَ ناوةى هادي قسةى لةبارةوة دةكات خودي خوا ليَ خؤش ناهم عةبدةكيية.
 ـ ضؤن خودي خؤيةتي؟

دا لة مةمحوود ثرسياري كردو عةزيز وةآلمي دايةوة كة ناهم عةبدةكي لة سةرةتاي ئةم ساَل
تةقينةوةيةكدا لة طةرِةكي كةرِادة كوذرا، جا لةبةر ئةوةى ئةم )ناهم(ة هيض ثيَوةندي، يان 
خيَزانيَكي طةورةى نيية تةنيا ذنةكةى و هةردوو كيذة بضووكةكةى نةبيَت، بؤية هادي 
ضووبووة تويَكاري و تةرمةكةى وةرطرتبوو. لةوآ تووشي شؤكيَكي طةورة هاتبوو، كاتيَك 

ي ضؤن ئةندامطةىل تةرمي قوربانييةكاني تةقينةوةكة تيَكةأل بةيةكدي بوونة. بينيبوو
فةرمانبةري تويَكارييةكة بة هادي طوتبوو، يةكيَك بؤ خؤت كؤبكةرةوةو وةريبطرة، ئةم 

 ثيَيةو ئةو دةستة ببةو بةو شيَوةية. ئةوةيش هادي تووشي شؤكيَكي طةورة كردبوو.
وايةدا بوو كة تةرمي )ناهم(ة، لةطةأل بيَوةذنةكةى ناهم و هادي تةرميَكى وةرطرتبوو لةو برِ

هةنديَك لة دراوسيَكاندا ضوونة طؤرِستانى حمةمةد سةكران و لةوآ ناشتيان و طةرِانةوة، بةآلم 
هادي طؤرِاو ضوون شييَت ليَ هات. قسةى نةدةكرد، يان سةرطوزةشتةى نةدةطيَرِايةوة، بةو 

ى، ثاشان دةسيت بة ثيَكةنني و طيَرِانةوةى سةرطوزةشتة شيَوة دوو هةفتةى بةسةردا تيَثةرِ
كرد، كاتيَك سةرطوزةشتةكةى )بيَ ناو(ى لةبةردةم كرِياراني ضاخيانةى عةزيز ميسريدا 
دةطيَرِايةوة، عةزيز و هةنديَك لة دانيشتووان زانييان ئةو سةرطوزةشتةية لةكويَوة هاتووة. 

 نا.)ناهم(ى البردو لةبري ئةو )بيَ ناو(ى دا
ـ باشة ئةى رِيَكؤردكردنى دةنطةكان؟ .. من رِيكؤردةريَكم دايةو ضةند ديداريَكي زؤري )بيَ 

 ناو(ى  بؤ هيَنام.
ـ هادي كآلوضييةكي طةورةية. دةشيَت داواي لة يةكيَك كردبيَت ديداري لةطةأل تؤمار بكات. 

 هاورِيَى زؤري هةية ئيَمة نايانناسني.
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 طةورةن .. واتة قسةى يةكيَكى زيرةكة. قسةى طةورةو قووَلن. ـ نا... ئةو قسانةى تيَيداية
 ـ بةخوا نازامن. بةآلم هادي كورِة جنؤكةية هةموو شتيَكي لةدةست ديَت.

مةمحوود برِواي بة قسةكاني عةزيز ميسري كرد، ويَرِاي ئةو كةليَنانةى لة قسةكانيدا هةن 
رِانةوةيدا لةبةردةم دةروازةى كووضةى لةمةرِ ئةو ثرسيارانةى كة وةآلميان نيية. لةكاتي طة

(دا رِاوةستاو لة دوورةوة سةيري ئةو ديوارةى كرد هةرِةمةكيانة لةبةردةم )كةالوةى 7)
جوولةكةكان(دا دروست كرابوو كة هادي ليَ نيشتةجيَية. مةمحوود بريي لةوة كردةوة 

و ضاوي بة هادي  سةرثيَضي لة ئارةزووةكةى عةزيز ميسري بكات و بضيَت لة دةرطةكة بدات
بكةويَت و رِاستةوخؤ ثرسيار لةمةرِ ئةم وردةكاريية ورووذيَنةرانةى ليَ بكات. بةآلم لةوة ترسا  
هادي بة رِاسيت لةو زيرةكرت بيَت، وةك عةزيز ميسري برِواي واية، برِواي ثىََ بهيَنيَت كة 

طيَرِيَتةوة، ئيَستةيش قسةكاني عةزيز رِاست نني و، بؤ ناو طيَذةنطي بةسةرهاتة سةيرةكةى ب
مةمحوود وزةي تاقيكردنةوةيةكي لةو جؤرةى نيية، ضونكة بةخؤي لةبنةرِةتدا نغرؤي 

 طيَذةنطيَكي فرةوان بووةو دةكؤشيَت خؤي ليَ قوتار بكات.
 

(2) 
 

ضةند رِؤذيَك بةسةر سةفةركردني )عةلي باهر سةعيدي(دا تيَثةرِيبوو كةسانيَكي مسيَلَ 
ورطن هاتنة بارةطاي طؤظارى )رِاستى( و ثرسياريان ليَ كرد. مةمحوود  خؤَلةميَشي ئةستوورو

بة نيطةرانييةوة ثيَشوازي ليَ كردن و، نةيتواني مةزةندةى رِادةى ثيَوةندييان بة باهر 
سةعيدييةوة بكات و، ئاية نيازيان باشة، يان خراثة. داواي ذمارةى تةلةفؤنةكةى بةيرووتيان 

بوردني كرد كة ذمارةكةى نازانيَت. نيوضة ليَكؤَلينةوةيةكيان كرد، مةمحووديش داواي ليَ
لةطةأل كردو ثرسياري ماَلى سةعيدي و دراوسيَكان و هاوبةشةكان و ئةو جؤرة شتانةيان ليَ 
كردو مةمحووديش نكؤَلى دةكرد شتيَك لةبارةى ئةو وردةكارييانةوة بزانيَت. رِةزا طران بوون، 

نةخواردةوة كة بةردةستةكة باوكي جؤني لةبةردةمياندا  تةنانةت لةو ثياَلة ضايانةيان
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داينابوون. كاتيَكيش تةواو بيَ ئوميَدبوون زانيارييةكي بةسوود وةربطرن بةناضاري ئةويَيان 
 بةجيَ هيَشت و رِؤيشنت.

ثاش نيوةرِؤ مةمحوود تةلةفؤني بؤ باهر سةعيدي كردو نيطةراني دايطرتبوو، زةنطي 
دا بيَ ئةوةى وةآلم بداتةوة. دووبارةو سيَ بارة تةلةفؤني بؤ كردةوة تا تةلةفؤنةكةى زؤر ليَى 

تةلةفؤنةكةى هةَلطرت و قسةى لةطةأل كرد. وةك جاران خاوو هيور بوو. مةمحوود باسي ئةو 
ميوانانةى بؤ كرد، كة جيَى نيطةراني بوون و ضؤن وةآلمي داونةتةوة، ئةويش ستايشي ئةو 

نةى لةطةأل ئةو ميوانانةدا كرد. داوايشي ليَ كرد بةتوندي شيَوازى مامةَلة لةطةأل كرد
هةَلسوكةوت لةطةأل ئةو جؤرة كةسانةدا بكات، بةآلم بؤى رِوون نةكردةوة )ئةو جؤرة كةسانة( 
كيَن و، بؤضي ئةوانة ثرسياريان ليَ دةكردو، بؤضي بابةتةكة جيَى نيطةراني و طومانة. داواي 

افرةتة تايبةكةيةوة بكات بؤ ئةوةى لة طؤظارةكة دةوام بكات ليَ كرد ثيَوةندي بة سكرتيَرة ئ
 تا ببيَتة بةربةسيت نيَواني و نيَوان ئةو ميوانانة.

ـ وآ دةزانيَت ضؤن وةآلميان دةداتةوة. تؤ هةقت بةسةرةوة نةبيَت. خؤت بة طؤظارةكةوة 
 سةرقاأل بكةو هةقت بةسةر ئةوانةوة نةبيَت.

وى بةجيَى هيَشت و خيَرا تةلةفؤنةكةى تةواو كرد. مةمحوود ئةوةى ثيَ طوت و بةسةرليَشيَوا
 شةرمي كرد سةرلةنوآ تةلةفؤني بؤ بكاتةوةو سةرلةنوآ ثرسياري ليَ بكاتةوة.

قسةكردن زؤر ئاسان بوو، هةرضي ئةو رِووداوانةى كة رِوو دةدةن بةرةو ئاراستةيةكي ديكة 
فرةتةكةوة كرد ئةويش ئاطةداري كردةوة دةضن. مةمحوود رِؤذى دواتر ثيَوةندي بة سكرتيَرة ئا

كة دةسيت لةكار كيَشاوةتةوة. دةزطريانةكةى دةَليَت رِةوشي ناو شةقامةكان مةترسيدارة جطة 
لةوةى رِةتي دةكاتةوة لة شويَنيَكدا كاربكات ثرِى ثياو بيَت. نةيزاني ضؤن بةرسظي بداتةوةو، 

 بة باشي زاني سةر نةنيَتة سةري.
(ةكةدا بوو، ئةوةيش رِةوشيَكة ليَى رِانةهاتووة. لة هةشيت بةياني بة ئاطة تةواو لةناو )طؤلَ

ديَتةوة. خؤي دةشوات و رِدييَن دةتراشيَت و جلة ثؤشتةو ثاكةكاني لةبةر دةكات وةك 
ثيَويستييةكاني )بانسيؤني ثؤشتةيي( سةعيدي ثيَويستيان ثيَية. يادداشتنامةيةكي بضووكي 

ةيري كارة طرنطةكاني ئةمرِؤي دةكات. تةلةفؤن بؤ سوَلتان شوفيَري تيَبيين دةردةهيَنيَت و س
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تايبةتي سةعيدي و خزمةكةى كرد بؤ ئةوةى بؤ ضةند كاريَكي رِؤذنامةواني بيباتة دةرةوة، 
لةطةأل ئةم ثيَوةندييةيشدا زةنطي بةردةوامي تةلةفؤنةكةى دةست ثيَ دةكات، كة لةناو 

ارةكة بةردةوام لةسةر ضارجي كارةبايي دادةنيَت. لة ئؤتؤمؤبيلةكةى سوَلتان، يان لة طؤظ
تةلةفؤنةكةى ديكةوة كة سةعيدي لة نووسينطةكةى بةجيَى هيَشتووة لة ضةند كةساني 
جياجياوة تةلةفؤني بؤ دةكريَت، ثاشان خؤي سةرقاَلى نووسني، يان نووسيين هةنديَك بابةت، 

ة بة ثيَضةوانةى فةريد شةوافةوة، كة يان قسةكردن لةطةأل كارمةنداني طؤظارةكةدا دةكات ك
بةو شيَوةية سةيري دةكةن كة )بيط بؤس(ةو ويَنةيةكي دةقاودةقي خودي )سةعيدي(ية. 
رِةنطة بةو شيَوةيةيش سةيريان كردبيَت طواية كابرايةكي شادو بةختةوةر بيَت، وةك رِوخساري 

ووداوة لةناكاوةكان دةترسا، بةردةوامي  سةعيدي، بةآلم لة رِاستيدا طرذو نيطةران بوو، لة رِ
زؤرتريش لة شكسيت هيَنان بةرانبةر بة سةعيدي دةترساو، بة ثةرؤشييةوة ضاوةرِوان بوو 
بطةرِيَتةوة، بؤ ئةوةى خؤي لةو بةرةو رِوو بوونةوة رِزطار بكات و بضيَتةوة شويَنةكةى خؤي 

 وةك دووةمني كةس فةرمانةكان لة خاوةندي كارةكةوة وةربطريَت.
سةرقاأل بوو كاتيَك نةوال وةزير جاريَكي ديكة ثيَوةندي بة تةلةفؤنةكةى سةعيدييةوة زؤر 

(ى بيين و زاني كة ويَ تةلةفؤن دةكات. وةآلمي دايةوة، بةآلم كةس 666كرد. منرةى )
قسةى نةكرد. لةو سةري هيََلةكةوة طويَى لة ئاخ هةَلكيَشانيَك بوو، يان بةو شيَوةية 

 ةى تةلةفؤنةكةى لةسةر داخبات.مةزةندةى كرد بةر لةو
ثاش دوو رِؤذ بةردةستةكة باوكي جؤني ليَى هاتة ذوورةوةو هةواَليَكي ثيَ رِاطةياند كة لة 
بؤمب دةضوو، ئةويش ئةوةبوو كة نةوال وةزير هاتة طؤظارةكةو ئؤتؤمؤبيليَكي سؤزؤكي سثي 

هاتة ذوورةوة.  دةهاذووت لة ياري دةضوو. لة تةنيشت ديواري طؤظارةكةوةى رِاطرت و
ضاويَلكة هةتاويية ثانةكةى داكةندو وةك لةسةردانةكاني ثيَشووى لةسةر قةنةفة سوورةكة 
دانيشت كة لة ثيَست دروست كراوة. بزةيةكي بؤ كردو دَلى توند ثيَكا. بةطورِو ضوست و 

 ضاالك بوو. لة دوو مانطي لةوةو ثيَش زؤر جوانرت بوو. لةناكاو ثيَى طوت:
ئةو  ةرة كآلوضييةكةت ليَرة بةسةرقاَلى بةجيَى هيَشتوويت و بة خؤي رِؤيشتووةـ ئةمة براد

 ساختةضيية تؤى فريو داوة، وا نيية؟ 
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 ـ رِؤيشتووة بةشداري كؤنطرةيةكى لةمةرِ رِاطةياندن و مايف مرؤظ بكات لة بةيرووت.
 ت و ناطةرِيَتةوة.ـ بةَلآ ثيَت طومت.. بةَلىَ ..ئيَستة كةم و كورتييةكاني بة تؤ تةواو دةكا

 جطةرةكةي لةناو تةثَلةكة جطةرةكةدا كوذاندةوةو تةواوى نةكرد، ثاشان طوتي:
 ـ كابرايةكي ساختةضيية..نة كؤنطرة لة طؤرِآ هةية و نة هيض شتيَكي ديكة.

 ـ بة خوا نازامن.
ـ مةمحوود تؤ كابرايةكي زؤر باشيت. يةكةمني جار كة بينيتم طومت كيَ )شامي( بؤ الى 

 ةغرييب( هيَنا. بةآلم ئةم برادةرةت طةورةترين كآلوضيية.)م
 ـ برادةري منة، يان برادةري تؤ؟

 ثيَى بة جةرطي خؤيدا ناو ئةوةى طوت بيين زةردةخةنةيةكي بؤ كرد، ثاشان ثيَكةني:
ـ بةَلىَ برادةرى منة.. بةآلم بريت بؤ شيت دوور نةضيَت. تةنيا يارمةتي ثيَشكةش دةكردم 

 فيلمةى كة خةريكم دةريدةهيَنم. هةر بة خؤي ضريؤكي فيلمةكةى ثيَ داوم.سةبارةت بةو 
سةيري كاتذميَرةكةى مةضةكي كرد، ثاشان جانتا هيَلكةيية شيَوة سةيرةكةى كردةوةو 
كليليَكي بضووكي ليَ دةرهيَنا. مؤَلةتي لة مةمحوود وةرطرت تا كاريَكى دياريكراو بكات. لة 

بووةوة، طورج بةرةو الى ضةكمةجةكةى خوارةوة  ميَزة بةشكؤكةى سةعيدي نزيك 
دانووشتايةوة، ئةو ضةكمةجةيةي هةر كليل درابوو، مةمحوود نةيدةزاني ضي تيَدايةو كليلي ال 
نةبوو تا بيكاتةوة. ئةوةتة وآ ئيَستة دةيكاتةوة، ضةند دؤسيَيةك و قوتوويةكي بضووكي 

، يان ثاندانيَك بضيَت، ثاشان كيسةيةكي رِةنط زيويين دةركرد، ثيَدةضوو لة قوتووي كاتذميَر
كاغةزيين دةركرد لةو كيسانةى كؤطةى فيلم شوشتنةوةو ضاث كردني ويَنة لة بابول شةرجي 
بةكاريان دةهيَنن. هةر هةموو ئةوانةى لةناو كيسةيةكي نايلؤني ئةستووردا كؤكردةوة، كة 

بةرزي كردةوة تا بزانيَت  ثرِوثاطةندةى جطةرةى )جيتانز(ي لةسةر ضاث كرابوو. بة دةسيت
 ضةند قورسة. سةيريَكي مةمحوودي كردو زاني كة طوماني لةوة هةية كة كردي بؤية طوتي:

ـ مةترسة .. خؤي دةزانيَت.. بةخؤي كليلةكةى دامىَ. ئةم شتانة هي خؤمن. سيناريؤي 
 فيلمةكةو ضةند شتيَكي ديكةن.

 ـ ئةى بؤضي دةيانبةيت؟ ضي رِووي داوة؟
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يَك كؤتايي هات. من ئامؤذطاريت دةكةم ئاطةت لةخؤت بيَت. تؤ براكةم ـ هةموو شت
بريدةهيَنيتةوة كة ثيَش دة ساأل سةفةري سويدي كردووة. هةروةها ميَردة شةهيدةكةم 

 بريدةهيَنيتةوة خوا ليَى خؤش بيَت.
 ـ واتة ضي بكةم؟ بؤضي ئاطةم لةخؤم بيَت؟

ايةوة تا سةيري بكات. هةناسةيةكي دريَذى ئاورِى دةرطة داخراوةكةى دايةوة، ثاشان طةرِ
 هةَلكيَشا، ثاشان طوتي:

 ـ ليَرة قسةكردن بيَ سوودة.
هةسيت كرد كة ثيَشنيازى ئةوةى بؤ دةكات لة طؤظارةكة دةرضن و لة شويَنيَك دانيشن بؤ 
ئةوةى قسة بكةن، بةآلم نازانيَت بؤضي بةثةلة ثؤزشي هيَنايةوة كة ئةمرِؤ بة طؤظارةكةوة 

 اَلة، بةَليَين ثيَ دا تةلةفؤني بؤ بكات و كاتي ديدارو قسةكردنةكة دةستنيشان بكات.سةرق
لة رِاستيدا بة طومان بوو، ثيَويسيت بة كات بوو تا لةسةرخؤي قسةكاني ليَك بداتةوةو 
هةرسيان بكات تا تيَ بطات بة تةواوةتي مةبةسيت ضي بوو. طةيانديية دةرطةى دةرةوة، 

سؤزؤكيية نويَيةكةى واق ورِماوى كرد. ثيَنةدةضوو دةرؤزةكةر، يان رِةنطي ئؤتؤمؤبيلة 
سؤزاني بيَت. ئافرةتيَكي بةرِيَز بوو. رِةنطة مةمحوود بةو ثؤزشة خيَرايةي هةَلةى كردبيَت. 
رِةنطة باشرت بوواية هةموو شتيَكي بةجيَ هيَشتبايةو بؤ سبةينيَى دواخستباية و لةطةَلى 

ي وآ دةيويست. ئةدي خةوني بةوةوة نةدةبيين كة بيبينيَت و دةرضووباية بؤ ئةو شويَنة
رِوخسارو شيَوةى لة ئةنديشةطةريية سيَكسيية شةكةتاوييةكانيدا بةدي بكات؟ تةنانةت واي 

 ليَ هاتووة لةطةأل ئافرةتيَكي دياريكراودا دةنويَت  لةبةر ئةوةى لة وآ دةضيَت.
شيَت رِيَطةى ليَ طرت. خةريك بوو بة  بةر لةوةى ئؤتؤمؤبيلةكة بةرِيَ بكةويَت، ضوون

ئؤتؤمؤبيلةكة بيشيَليَت. لةناكاو رِاوةستا، دةسيت بةرزكردةوة لة ئاماذةيةكدا ضةند ضركةيةك 
ضاوةرِواني بكات. رِؤيشتة ناو بارةطاي طؤظارةكةوة، جانتا لة ثيَست دروست كراوةكةى هيَنا 

اوكي جؤني بةردةستةكةدا قسةى كردو بة كة ئامرازة رِؤذنامةنووسييةكاني تيَداية، لةطةأل ب
رِاكردن ضووة دةرةوة. دةرطةكةى كردةوةو لة تةنيشتييةوة دانيشت. ئؤتؤمؤبيلةكة بة 
هةردووكيانةوة بةرِآ كةوت و هةسيت كرد لةبةر جووآلنةوةى ئؤتؤمؤبيلةكة لةسةر قرية 
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ل وةزير، ثاشان لةبةر هةَلكةنراوةكةى شةقامة الوةكييةكةو لةبةر بؤنى توندى طوآلوةكةى نةوا
طؤرانييةكةى ئةساَلة نةسري كة لةرِيَكؤردةري ئؤتؤمؤبيلةكةوة بةرطوآ دةكةوت، هةرامةكةى 
بة ئاستةم هةستا. ئارةزووى نةدةكرد ئاورِي ليَ بداتةوةو سةيري بكات. هةَلضووبوو، ويَرِاي 

رِاوةستا لة يةك  ئةوةيش، رِوخساري خؤي هيَورانة ثيَشان دةدا، لةو كاتةدا تةنيا بةوةوة
شويَندا لة تةنيشتييةوة دانيشتبيَت. وةك بَليَيت خةونةكةى، كة ئةو رِؤذة كاتيَك لةخةو 

 هةستا، بووبووة مايةى خةفةت و ثةذارة خةريكة ديَتة دى.
بةر لةوةى بضيَتة شةقامي طشيت، ئؤتؤمؤبيلة ضوار سَلندةرةكةى سوَلتان بةرةو رِوويان هات 

ة ناو كووضةكةوة. نةوال رِاوةستاو رِيَطةى بؤ كردةوة. بة تةنيشتياندا و بة نياز بوو بضيَت
تيَثةرِى و ضاوى لةو ديوي شووشةى ئؤتؤمؤبيلي سؤزؤكييةكةوة دةيويست رِوخساري دةم و 
ضاويان خبويَنيَتةوة. مةمحوودي بيين. هيض نيشانةيةكي ثيَشوازي نةنواند تةنيا ئةوة نةبيَت 

مةيش شيَوازي شوفيَري كاميؤن و ثاسة طةورةكاني طواستنةوةية دوو جار هؤرني ليَ دا، ئة
 بؤ سآلوكردن لة هاوةَلةكانيان بة رِيَطةوة.

 
(1) 

 
وآ طوتى، سةعيدي ثياويَكي خراثةكارة، لةناو هةموو ئةو ثياوانةى كة ناسيوني خراثرتين 

رجةكاني بة ناوونيشاني )مةثياوة. بة هؤي دؤسيت هاوبةشةوة ناسيويةتي، كتيَبيَكيشي 
لة لةندةن ضاث كرابوو، كتيَبةكة سةرجني  خويَندبووةوة( رِانيت دميوكراسيزم لة وآلتاني

رِاكيَشابوو، برِواي ئةوةى ثيَ هيَنابوو كة دةتوانيَت ثارةى يةكةمني فيلمي سينةمايي دريَذى 
 بؤ ثةيدا بكات لةضوارضيَوةى ناساندني بةضةند رِيَكخراويَك لةوانةى ثيَوةندييان بة

باَليؤزخانةى ئةمةريكاوة هةية لة بةغدا، ئةو رِيَكخراوانةيش ئامادةن ثشتيواني ئةو 
تاقيكردنةوة سينةماييانة بكةن كة ئافرةتان لة وآلتاني ئيسالمي بةرهةميان دةهيَنن. 
هةروةها هةردووكيان لةسةر بريؤكةى فيلمةكة رِيَككةوتن، ثاشان ئةو بة خؤي دةسيت بة 
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كرد. جؤرة قسةيةكيشي ثيَ طوتبوو شيَوةيةكي ثيَشبيين فةلسةيف نووسيين سيناريؤكة 
بةخؤوة دةطرت وةك رِاهاتووة. ثيَى طوتبوو كة بريؤكةى فيلمةكةو سةرطوزةشتةكةى سةبارةت 
بة خراثة دةبيَت، كة هةر هةموومان ثيَكةوة هةمانة لةكاتيَكدا اليف ئةوة ليَ دةدةين كة 

دَلماندايةو دةمانةويَت لةناو شةقامةكةدا هةَلبكوتينة  بةطذيدا دةضني و، ضؤن ئيَستة لةناو
سةري. هةروةها هةموومان بة رِيَذةيةك لة رِيَذةكان تاوانكارين و تاريكايي ناخةوةيش لةنيَوان 
هةموو جؤرة تاريكايية ناسراوةكاندا لة هةموويان تاريكرتة. ئيَمة هةر هةموومان ئةم 

 ئيَستة هةَلدةكوتيَتة سةر ذيامنان. بوونةوةرة خراثةكارة ثيَكدةهيَنني كة
طوتى سةعيدي ئاوةآليي و طياني ئازادانةى قؤستبووةوةو ثرت لة جاريَك كؤشابوو ليَى نزيك 
ببيَتةوة. ئةوةى ليَ دةويست كة ثياو لة ئافرةتي دةويَت! بةردةوام بةرةنطاري دةبووةوةو 

وة، بةتايبةتي ثاش ئةوةى هةسيت بةوة كرد كة لة بابةتي ثارة تةرخان كردندا تيَوة طال
 سةبارةت بة فيلمةكة داواكاري ثيَشكةش بةو دةزطةية كرد كة بة خؤي كاري تيَدا دةكات.

، تا دوور كةوتةوةثاش ئةوةى لةطةأل سةعيديدا طةيشتة بنبةست ثرؤذةكةى رِاطرت و 
ةر سةردانةكةى بؤ طؤظارةكة بة مةبةسيت طيَرِانةوةى شتةكاني لة ضةكمةجةكةى سةعيدي ب

لةوةى بطةرِيَتةوة. لةو ساتةدا، كة لة مةمحوود ورد دةبووةوة هةسيت كرد كة ئوميَديَك 
هةيةو دةشيَت فيلمةكة بة يارمةتي الويَكي بة ئوميَدو كارامة تةواو بكات، ئةطةر ئةو 

 ثيَشنيازةى ال ثةسةند بيَت.
طؤظارةكة بة ـ من ئةو شتانةت دةخويَنمةوة لة طؤظارةكةدا دةياننووسيت. ذمارةكاني 

رِيَكوثيَكي دةطةنة نووسينطةكةم ليَرة لة دةزطةكة. شتطةليَكي جوانن. مةمحوود تؤ دةبيتة 
 نووسةريَكي طةورة.

وآ ئةوةى طوت و هةردوو ضاوي مةمحوود بريسكانةوةو، هةسيت بة شانازي كرد، وةك بَليَيت 
ارةت بة ثاشةرِؤذى كرد. طوآ لة ئافرةتيَكي جادووبازى زؤرزان دةطريَت قسةيةكي رِاسيت سةب

بةآلم ويسيت رِؤَليَكي زيرةكانةتر لةو رِؤَلة بطيَرِيَت كة نةوال وةزير دةيةويَت طريؤدةى بكات. 
لة سةعيدييةوة هةنديَك جووَلةى كاريطةر فيَربووة. ئةو تؤمةتةي لةاليةن هاورِيَكانيةوة 

ديَت هةرطيز بيَزاري  ئاراستةي دةكةن كة طواية سةعيدي كؤثي دةكاتةوةو ضوون ئةوى ليَ
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ناكات. بةآلم تا هةردووكيان تةواو لةيةك بضن، ثيَويستة مةمحوود يةك دةرطةى بضووك 
تيَثةرِيَنيَت كة لة بةردةميداية. ثيَويستة نةوال وةزيري دةست بكةويَت كة دةسيت سةعيدي 

اتةوة، كةوت. رِةنطة بة رِاسيت سةعيدي دةسيت نةكةوتبيَت وةك وآ بة خؤي دووثاتي دةك
 ئةو كاتيش مةمحوود واي ليَ ديَت سةعيدي تيَثةرِيَنيَت و لة ثشتةوةى خؤي بةجيَى بهيََليَت.

 ـ من رِازيم. سيناريؤكةت بؤ تةواو دةكةم، بةآلم تةنيا لةبةر تؤ.
مةمحوود ئةوةى طوت، )وآ(يش بزةيةكي هاتآ، وةك بَليَيت هةسيت بة ثيَداهةَلطوتن 

كييةكة هةر خؤشاوةكةى دةخواردةوةو سةيري ثيَشةوةى خؤي كردبيَت. بة قاميشة ثالستي
دةكرد، لةو ديوي جاخمانةى ثانى كافتريياكةى نهؤمي شةشةمي ئؤتيَليَكي ثوختةوة لة 
شةقامي )عةرةسات( سةيري تيشكي رِؤذى دةكرد. مةمحوود نازانيَت ئةو بويَرييةى لةكويَوة 

ا كة لةسةر ميَزةكةى دانابوو. رِةنطة لةو هيَنا دةسيت دريَذ كردو لةسةر دةسيت )وىَ(ى دان
برِوايةدا بيَت لةناو خةونةكةى دويَينَ شةوداية، يان ويسيت لةو هةستانة دَلنيا بيَت كة لةطةأل 
نةوال لةناو خةونةكةدا تاقي كردةوة. رِةنطة لة بةشيَكي دواتري هةمان خةوندا بيَت و هيَشتة 

ستة كةميَك لة ترسي دوور دةخاتةوةو، واى ليَ دةكات بيَدار نةبووبيَتةوة. هةرضؤنيَك بيَت ئيَ
 بة دوورى بزانيَت، بؤ منوونة شةثازلةيةكي مزرى تيَ بسرةويَنيَت.

ثيَشبينييةكةى رِاست دةرضوو، نةوال هيض كاردانةوةيةكي نةبوو. هةر سةيري بةردةمي خؤي 
ةوة دةهات، دةكرد، سةيري ئةو رِووناكييةى دةكرد لة جاخمانة شووشةيينة بةرينةك

 لةسةرخؤيش خؤشاوي  مانطؤى دةخواردةوة. ثاشان ئاورِى لة مةمحوود دايةوةو طوتي:
 ـ مةمحوود ثرسةكانت بةسةرضوونة.. تؤو خوا با هةر باسي سيناريؤي فيلمةكة بكةين.

دةسيت لةسةر دةسيت النةدا، بةَلكو كةميَك فشاري خستة سةر، بؤية وآ ناضار بوو لةسةرخؤ 
 ةوة.دةسيت كيَشاي

ـ مةمحوود ئةوة ضيتة؟ من كاتذميَريَكة باسي سةعيدي و كردارةكاني سةعيديت بؤ دةكةم. 
 ثيَدةضيَت تيَنةطةيشتوويت.

 ـ نا تيَطةيشتم .. داواي ليَبودرن دةكةم .. بةآلم من بري لة تؤ دةكةمةوة.
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خؤت ..  بؤضي بري لة من دةكةيتةوة.. ضةند كيذت لة طؤظارةكة هةية.. كيذاني لة تةمةنيـ 
 بري لةوانة بكةوة.

شتيَك لة ميَشكيدا هةبوو ئاطةداري دةكردةوة كة شتيَك هةية تيَى نةطةيشتووة.  نةوال وةزير 
دةيتواني هةر هةموو ئةم قسانةى لة بارةطاي طؤظارةكة بكرداية. ضي رِوو دةدات ئةطةر 

مةمحوود هةنديَك   يةكيَك لة كارمةندةكان طويَى لةو جنيَوانة بيَت كة بة سةعيدي دةدات؟
جار طويَى لة هاوةَلةكاني دةبيَت لة طؤظارةكة طاَلتة بة سةعيدي و كةشخةيية 
لةرِادةبةدةرةكةى دةكةن. هةروةها بريؤكةى سيناريؤى فيلمةكة ئةوةند بةهيَز نيية. ثيَناضيَت 

سينةماي نةوال ئةو ئافرةتة بيَت نيازي هةبيَت فيلميَكى دريَذ دةربهيَنيَت. تا ئيَستة باسي 
نةكردووة، بة ثرةكتيكيش شيَوةى لة شيَوةى دةرهيَنةراني سينةما ناضيَت. لة بزنسمانيَكي 
ئافرةت، يان ذنة بزنسمانيَك دةضوو، تةمبةَلي ثيَوة ديار بيَت. بة شيَوةيةكي لةرِادةبةدةريش 

ةبةردةم بايةخي بة رِواَلةتى دةرةوةى خؤي دةدا، ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة كاتيَكي زؤر ل
 ئاويَنةدا دادةنيشيَت نةك بؤ بينني و دةرهيَناني فيلم.  

دواكةوت، تؤرِةكةى  سةعيدي زؤربة دواي ئةو كةسةدا دةطةرِيَت لةطةَلى جووت بيَت، كاتيَك 
بؤ مةمحوود فرِآ دا، دةيةويَت ضيَذ لةم الوة طةمن رِةنطة جةستة توندة وةربطريَت. مةمحوود لة 

ى كردو ثاَلى بة كورسييةكةى خؤيةوة دايةوةو دووراييةكي لةنيَوان خؤي دَلى خؤيدا ئةم قسانة
و نةوالدا هيَشتةوة. دووراييةك لة ناخي دَلةوة ئاواتةخوازة بة تةواوةتي نةميَنيَت و لةطةأل 

 ئةم ئافرةتة سةرجنرِاكيَشةرةدا جووت بيَت ئةطةر بؤ يةك جاريش بووبيَت.
 

(2) 
 

يةك لة ناوضةي )زويية( مايةوة. لة دةرةوة تاريك داهاتبوو، بؤ كاتيَكي ناديار لة مةخيانة
ئةويش هةر دةخيواردةوة تا طةيشتة رِةوشي ئةوةى شت لةيةكدي جيا نةكاتةوة. 
وردةكارييةكاني ديدارةكةى لةطةأل )نةوال(دا بريى خؤي دةهيَنايةوةو ضؤن كؤتاييةكي 
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رةت بة فيلم و سيناريؤكة قسةيان كولةمةرطانة كؤتايي هاتن. بةشيَوةيةكي رِاستةقينة سةبا
كرد لةو ماوةيةيشدا هيَوري خؤي ثاراست، ثيَكةوة ناني نيورِؤيان خواردو سةبارةت بة ضةند 
هةَلويَست و نوكتة ثيَكةنني و، هةسيت كرد كة دةشيَت ببيَتة هاورِيَى، بةضاوثؤشني لةو 

وآ ئارةزووى ئةم دةكات دووراييةى كة تةمةن لةنيَوانياندا دياري دةكات. هةسيت كرد كة 
وةك ضؤن ئةم ئارةزووى وآ دةكات. يان هيواي ئةوة هةية ئةو شتة رِووبدات، بة مةرجيَك 
سةعيدي هةرطيز نةطةرِيَتةوة بةغدا. لة ناخةوة هيواي ئةوةى دةخواست. رِةوشةكة 

بطةن تا بةشيَوةيةكي ئاسايي تيَثةرِى و، لةسةر ئةوة رِيَككةوتن  لةديداريَكي ديكةدا بة يةك 
ثوختةيةكي سةرةتايي لةمةرِ ضريؤكي فيلمةكةى ثيَ بدات، ثاشان بة ئةسانسيَرةكة لة 
كافتيَرياكة دابةزين. هةركة هةردووكيان ضوونة ناو ئةسانسيَرةكةوةو دةرطةى ئةسانسيَرةكة 
داخرا يةكسةر مةمحوود ئاورِى الى نةوالي دايةوةو لة ئاميَزى طرت و ماضيَكي هةردوو ليَوى 

ورى كرد. وآ كاردانةوةيةكي توندي نةبوو. خؤي رِادةسيت ماضةكة كرد، مةمحوود هةر سو
ليَوي بةسةر هةردوو ليَوى نةرميدا دةهيَناو بة هةردوو دةستيشي جةستةي نةرم و نؤَلى 
دةطوشي. ئاكام خؤي ئةو جةستة ورووذيَنةرةى تاقي كردةوة. هةسيت كرد كة هةست بة هيض 

يَن كة هةردووكياني ليَن، بةآلم وآ بةرانبةر بةو ماضة ناشييانة شتيَك ناكات، كات و شو
ورياترو ئارةزووى كةمرت بوو. ضاوةرِواني ئةوةبوو رِةنطة تا ئةسانسيَرةكة دةطاتة نهؤمي 
زةميين و زةنطةكة ليَ دةدات كة طةيشنت تا بة هةردوو دةسيت ثاَلى ثيَوة بنيَت و دووري 

رِؤيشتة دةرةوة. مةمحوود دةكؤشا بة هةنطاوة خيَراكاني  خباتةوة. هةركة دةرطةكة كرايةوة
 ثيَريِا بطات. الى دةرطةى ئؤتؤمؤبيلةكةى بة نارِازييةوة سةيري كردو طوتي:

ـ ئةم رِةفتارةت جوان نةبوو. ئةطةر خؤشم بويستايت شيت زؤرترم ثيَ دةبةخشيت. هةولَ بدة 
 رِيَزم ليَ بطريت.

م دةرطةكةى بة رِوودا داخست. خيَرا تيَى تةقاندو ويسيت داواي ثؤزشي ليَ بكات، بةآل
 رِؤيشت.

دوا وشةكاني  ضةندان جار لةناو سةري مةستيدا هةر دةسوورِانةوةو دةكؤشا بطاتة قووآليي 
ناخي. بؤضي ئةو وشانة لة تةمومذاوي دةضن؟ دةبوو لة قسةكانيدا توندترو كةللةرِةقرت 
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رِووداوة وةرطرتبيَت كة رِووي دا، وةك بَليَيت  بوواية. بؤضي ثيَدةضوو نيوةضأل ضيَذى لةو
ثيَشبيين ئةو كردارةى كردبيَت كة مةمحوود كردي. يان رِةنطة ئةو جووَلة بويَرانةى كة كردي 
كاريَكي ئاسايي بيَت و وىَ ثيَشرت دةيان جار تاقي كردبيَتةوة. ئاطري تيَ بةرداو بةجيَى 

 هيَشت.
هةنطاوةكاني بةيةكدا دةضن. بةر لةوةى بطاتة  لة مةخيانةكة ضووة دةرةوةو بيين كة

شةقامةكة زاني زؤر دواكةوتووةو، ثاش نيو كاتذميَري ديكة كاتي قةدةغةكردني هاتوضؤ 
دةست ثيَ دةكات. هةسيت بة ترسيَك كرد ضينةكاني مةست بوونةكةى دةبرِي و لة ناخيدا 

 سةقامطري دةبوو. كىَ بةم كاتة دةيباتة بةتاويني؟
ة، لة رِاستيشدا ئؤتؤمؤبيل كةم بوو. زؤرى نةبرد ثةنا بؤ طشتييةكتةى شةقامة طةيشتة شؤس

بذاردةى لةناكاوى ببات. مؤبايلةكةى دةرهيَناو تةلةفؤني بؤ سوَلتاني شوفيَر كرد. ثاش نيو 
كاتذميَري ثرِ لة ترس ئؤتؤمؤبيلةكةى سوَلتان بة تةنيشت مةمحووددا تيذ تيَثةرِى و لة 

ويَكةوة رِاوةستا. ثاش ئةوةى مةمحوود لة تةنيشتييةوة سوار بوو بؤى دوورايى ضةند هةنطا
دةركةوت كة سوَلتانيش سةرخؤشة، هةسيت بة شةرمةزاري كرد كة لةم كاتةدا بانطي كرد. 
زؤر داواي ليَ بوردني ليَ كردو داخ و ثةذارةى دةربرِى و هةر ضةنةى دةدا بيَ ئةوةى هةسيت 

بووني سوَلتاني دةم و ضاو درذ ئاسوودة بوو، بة شيَوةيةك  خؤي كؤنرتؤأل بكات. مةمحوود بة
كة ثيَشرت مةزةندةى نةكردبوو. ئؤتؤمؤبيليَكي هةمةري ئةمةريكي بة شةقامةكةدا تيَدةثةرِى 
و هؤرنة سةيرةكةى ليَ دةدا. سوَلتان ضةند ضركةيةك ضاوةرِوان بوو تا دوور دةكةويَتةوة بةر 

 خيَرا تيَى بتةقيَنيَت. لةوةى لة شةقامةكة بسوورِيَتةوةو
لةناكاو مةمحوود ماندوو بوو كاتيَك طويَى ليَ بوو سوَلتان ميلي رِاديؤي ئؤتؤمؤبيلةكة 
دةسوورِيَنيَت و لةسةر رِاديؤيةكي دياريكراو رِاناوةستيَت، ثاشان دايدةخات. بةبيَ ثيَشةكي 

ى نةبينيبوو. بةو سوَلتان دةست بة قسةكردن دةكات، بة رِيتميَك كة ثيَشرت مةمحوود ليَ
 شيَوةية قسةى دةكرد وةك بَليَيت برا طةورةى بيَت، نةك شوفيَريَك بة فةرماني ئةو كاربكات. 

 ـ ئوستاد ببوورة... ئةمرِؤ لةطةأل ئةو نةوالةم بينيت.
 بةر لةوةى مةمحوود بة شتيَك وةآلمي بداتةوة، سوَلتان قسةكاني تةواو كرد:
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ضى خؤتيَهةَلقورتاني تيَداية، رِةنطة من ئيَستة بتوامن لةطةَلت ـ داواى ليَ بوردن دةكةم ئةطةر
 قسة بكةم و دةشيَت سبةيينَ، يان رِؤذيَكي ديكة نةتوانني قسة بكةين.

 ـ بؤضي؟
 ـ من بةياني سةفةر دةكةم.

 ـ سةفةر دةكةيت؟
وادارم هيض ـ بةَلىَ ..بةآلم ئوستاد ويستم ثيَت بَليَم . ئةم خاتوو )نةوال(ة سةر بة طؤبةندة. هي

بة طويَى نةكةيت. ئةمة دؤسيت ئوستاد عةلي بوو. لةطةَلى رِايدةبوارد، واتة بة شيَوةيةك 
ثيَوةى نووساوة ليَى نةبيَتةوة. ثاشان داواى ليَ كرد بيخوازيَت،  ئوستاد عةليش كاتي ئةم 

 جؤرة شتانةى نيية، واتة ... خؤت دةزانيت.
 ـ بةَلىَ.

شةيةكي طةورةى نايةوة، بة دواي ئوستاد عةلي كةوتبوو، ـ  طرنط ئةوةية.. ئةمةيش كيَ
دواتر هةرِةشةى ليَ دةكرد ئةطةر نةخيوازيَت. ئافرةتيَكي دؤرِاوى بيَ ئابرِووة، ثيَوةندي بة طريَن 
زؤنةوة هةية لةطةأل سياسةتوانةكاندا، خزمي لة ئةجنوومةنى نويَنةران هةية، ئةوانةيش 

. تؤ الت واية ئوستاد عةلي بؤ كؤنطرة ضووةتة كيَشةيةكيان بؤ ئوستاد دروست كرد
 بةيرووت؟ نا.. ئةو لة دةسيت نةوال سؤزاني هةآلتووة. 

 ـ باشة ئةى كةى دةطةرِيَتةوة؟ .. واتة ئةطةري ئةوة هةية نةطةرِيَتةوة، وا نيية؟
 ـ نا .. دةطةرِيَتةوة .. ئةو ئيَستة هاورِيَكاني رِاسثاردووة تا ئةو ثرسة داخةن، ئةوانيش

 ئامؤذطارييان كردووة ماوةيةك بةغدا بةجىَ بهيََليَت.
 ـ باشة ئةى تؤ بؤضى بةياني سةفةر دةكةيت؟

ـ دةبيَت خوشكةكاني ئوستادو دايكي ببةم بؤ عةممان. دايكي زؤر نةخؤشةو ثيَويستة 
 ضارةسةر بكريَت. ئوستاد عةلي ئيَستة لة عةممانةو ضاوةرِيَمان دةكات.

 ؟!ـ واتة لة بةيرووت نيية
مةمحوود لةبةردةم دةرطةى ئؤتيَلي )دَلشاد( دابةزى و، زؤر سوثاسي )سوَلتان(ى كرد، 

 خزمةتيَكي زؤر طةورةى ثيَشكةش كرد، بة خؤشةويسيت و دؤستانة بةرِيَى كرد.
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بؤ بة دةنطةوةضووني هةستيَكي لةناكاوى مؤبايلةكةى  ،بةر لةوةى بضيَتة ناو ئؤتيَلةكةوة
يَكس(ة نايابةكة دوازدةى نيوةشةوى ثيَشان دةدا، كات درةنط نةبوو كردةوة. كاتذميَرة )رِؤل
 تارماييةطةلي مةرط زوو باَلى بةسةردا دةطرن. تةنيا بؤ شاريَك نةبيَت

مةمحوود تةلةفؤني بؤ منرةكةى سةعيدي كرد لة بةيرووت، بؤ ضةند ضركةيةكي سست 
اتيكييةكة ببيسيَت كة ثيَى ضاوةرِواني كرد بةر لةوةى دةنطى ميَينةى وةآلمدةرةوة ئؤتؤم

 رِاطةياند ئةو منرةيةي دواى كردووة كارناكات.
سةيري هةركويَى كردباية هةردوو ليَوى نةوال وةزير رِاوةدوويان دةنا. تةنانةت كة ضاوي 
دةنووقاندو دةكؤشا سةرلةنوآ خةوى ليَ بكةويَتةوة، ئةو ماضة طةرمة، يان طرميانةى دةكرد 

ردبوو، هةموو هةستةكاني كؤنرتؤأل كردبوو. ثاشان لةكاتي كة طةرم بوو، داطريي ك
 نووستنيشدا بة خةونيَكي دوورو دريَذو سةير داطريي كرد.

ضووة دةرةوة بؤ ئةوةى لة ضيَشتخانةيةكي تةنيشيت ئؤتيَلةكة ناني نيوةرِؤ خبوات. ثاشان 
ي ليَ كرد )زينة(ى بؤ كاتذميَر دووى ثاش نيوةرِؤ ثيَوةندي بة )رِةغائب(ى دةآلَلةوة كرد، داوا

 رِةوانة بكات. هيواي خواست وةك جاري ثيَشوو ثيَى نةَليَت سةفةري كردووة، يان سةرقاَلة.
كاتيَك بةر لة رِؤذئاوابوون ئامادة بوو زؤر لة نةوال وةزير جوانرتو بةتةمةن بضووكرت بوو. زينة 

يَويان خواردو جوان و رِووخؤش بوو. شيوى ئيَوارةى هيَناية ذوورةكة. ثيَكةوة ش
خوارديشيانةوة، ثاشان دةستيان بة دةمةتةقيَ كرد. ضةند جاريَك سيَكسيان كرد، تا بةياني لة 

 ئاميَزيدا نووست.
مةمحوود بريى لةوة دةكردةوة كة زينة يارمةتي دةدات ئارةزووى نةوال وةزيري لةبري بباتةوة، 

ةبري بباتةوة. بةآلم ئةم سةردانةى طةوجايةتي ماضة نابووتةكةى ناو ئةسانسيَرى ئؤتيَلةكةى ل
زينة دوايةمني سةرداني بوو. ثاش ئةوةى بةياني رِؤذى دواتر ئؤتيَلةكةى بةجىَ هيَشت هةموو 
شتيَك بةتةواوةتي طؤرِا. ئةو جيهانة رِووخا كة مةمحوود لةماوةى حةوت مانطي رِابوردوودا 

 بةوثةرِي شةكةتييةوة دروسيت كرد.
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ليَ كرد ثيَى طوت كة ليَى خؤش بووة لةوةى شةوى رِابوردوو هةوَلى زينة كاتيَك خواحافيزي 
دابوو بيخنكيَنيَت. ثاشان ماضيَكي ماَلئاوايي لةسةر ليَوةكاني نةخشاند، شريينرت بوو لة هةر 

 ماضيَك كة ثيَشرت تاقي كردبووةوة.
رِيَطةى ئةوةوة ئةوة دوايةمني ديداري مةمحوود بوو لةطةأل زينةدا، دوايةمني ديداريش بوو، لة 

 لةطةأل )نةوال(يشدا.
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 شازدةمني ثارِ
 دانيال

 
(0) 

 
بةرةبةياني ئةو رِؤذةى زينة ذوورةكةى مةمحوود سوادي لة ئؤتيَلي )دَلشاد( بةجىَ هيَشت، 
سوَلتان، شوفيَرة تايبةتةكةى عةلي باهر سةعيدي ئؤتؤمؤبيلة تؤيؤتا ضوار سلندةرةكةى لة 

ة بةغداوة بةرةو عةممان ليَ دةخورِي دايكي عةلي و هةردوو رِيَطةى وشكاني دوورو دريَذ ل
خوشكة قةيرةكةى ثيَ بوو، بةآلم ئةو ئؤتؤمؤبيلة هةرطيز نةطةيشتة عةممان. ئةو شوفيَرانةى 
لةسةر ئةو رِيَطةية كاريان دةكرد باسي ئةوةيان دةكرد كة طرووثة ضةكدارةكان 

فاندو بةثيَى ئايينزاكانيان لة باخة نزيكةكاندا ئؤتؤمؤبيلةكانيان بة نةفةرةكاني ناويانةوة دةرِ
سةريان دةبرِين. سةعيدي ئةو رِؤذة تا ئيَوارة ضاوةرِوان بوو، ضةندان جاريش تةلةفؤني بؤ 

 مؤبايلةكةى سوَلتان كردو مؤبايلةكةى ليَى دةداو كةسيش وةآلمى نةدةدايةوة.
بةآلم بةرةو باشوور. يةكيَك بةر لةوة بة رِؤذيَك يةكيَكي ديكةيش بةغداي بةجيَ هيَشت، 

بةغدا بةجىَ دةهيََليَت بيَ ئةوةى بطةرِيَتةوة، ئةويش باوكي ئةمنار بوو، خاوةندي ئؤتيَلي 
)عرووبة(. دوو جانتاي طةورةى ثيَ بوو، هةردووكي خستنة ناو ئةو ئؤتؤمؤبيلي )جي ئيَم 

دا دةسيت كةوت. سلفيَكي سي(يةى بةو ثارةية كرِي كة بة رِيَككةوتنةكةى لةطةأل فةرةج دةآلَل
لة ئؤتؤمؤبيلةكة داو عةطاأل و غوترةكةى رِاست كردةوة. لة ئاويَنةى ئؤتؤمؤبيلةكةوة 
سةيريَكي خؤي كردو هةسيت كرد كة لة باشرتين رِةوشداية. ئةو برِة ثارةيةي مابوويةوة 

ةوةتة رِةوانةى خوشكةزاكاني كرد كة نيشتةجيَى )قةلعةت سوككةر(ن لة باشووري عرياق. ئ
بة خؤيشي بةرةو ئةوآ دةضيَت. دةسيت لة بةغداو ئةو شتانة شوشت لة بةغدا هةن، ئةوةتة 
بووةتة شاريَكي كوشنت و مةرطي بة خؤرِايي. دوايةمني دميةن كة بيين برينداربووني ئاندرؤ 
كورِة هةرزةكارةكةى ظريؤنيكاي كارةكةري ئةرمةني بوو كة لة يةكيَك لة تةقينةوةكاني بابول 
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ةرجى بة سةخيت برينداربووبوو. لة نةخؤشخانة سةري ليَ داو برِة ثارةيةكي زؤري داية ش
دةسيت دايكة قةَلةوةكةى. بةو بؤنةيشةوة دراوسيَكان ئةوةيان لةبري نةضوو بَليَن كة سةر لة 
كورِة هةرزةكارةكة دةدات، ضونكة لةو برِواداية كورِى ئةوةو لة تومخي ئةوة. هةرضؤنيَك بيَت 

تة شارةكة بةجىَ دةهيََليَت، كة ضي ديكة نايناسيَت و، واي ليَ هاتووة ليَي نامؤ بيَت و ئةوة
نكؤَلي ليَ بكات. ثاش ئةوةى بيست و سىَ ساَلي ليَرة بةسةر برد، ئيَستة بووةتة كابرايةكي 
نامؤ لة شارةكةدا. ئةوةتة بةةرةو )قةلعةت سوككةر(ى هيَورو هةذار دةضيَت كة ليَى لةدايك 

 ةو ماوةيةكي دوورو دريَذة نةيبينيوة.بوو
ثاش رِؤيشتين باوكي ئةمنار بة دة خولةك فةرةج دةآلأل تابلؤى )ئؤتيَلي عرووبة(ى هيَناية 
خوارةوة. تابلؤكةى فرِيَ داية سةر زةوى و بةر ثيَ لةقةي دا، ثاشان بانطي يةكيَك لة كورِة 

( البةريَت و تابلؤيةكي نوآ  بة بضووكةكاني كرد بيباتة الى خؤشنووسةكةو وشةى )عرووبة
ناوى )ئؤتيَلي ثةيامبةري مةزنرت( بنووسيَت. لةوة دَلنيا بوو كة سةركةوتن بةدةست ديَنيَت 

 لةوةى باوكي ئةمنار شكسيت هيَنا.
ئةمة وةرزي طةورةترين كارة بؤ ئةو، لةم مانطةدا دوو ريَككةوتين طةورةى مؤركرد، 

باوكي ئةمنار بوو، هةسيت دةكرد كة رِيَككةوتين ديكةي  يةكيَكيان رِيَككةوتنةكةى ئؤتيَلي
باشيش بةرِيَطةوةن، ضونكة رِةوشي طشتيي نالةبار هيض هةليَك نارِةخسيَنيَت تةنيا بؤ بويَرو 
سةركيَش نةبيَت، فةرةج دةآلَليش بويَري و طياني سةركيَشي لةدةست نةداوة. زؤر هةن لة 

جؤراوجؤر ماَلةكانيان، يان دوكانة بازرطانييةكانيان  ترسي رِفاندن، يان كوشنت لةبةر هؤكاري
بةجيَ دةهيََلن، ضونكة طرووثةكان بة هةموو طةرِةك و شةقامةكاني بةغدادا بآلوبوونةتةوة، 
فةرةج دةآلَليش ئةم هةلة دةقؤزيَتةوة. ئةو بةرثرسيار نيية فآلن كةس ماَلةكةى بةجىَ 

دةرةوةى عرياق هةَلديَت، ئةوةيش هةَلة نيية بةو  دةهيََليَت و بةرةو ثاريَزطةيةكي ديكة، يان
كةسة تؤقيوة بَليَت خانووةكةى ليَ بكرِيَت. بةَلىَ ئةو، ئةم خانووةى بة نرخيَكي كةمرت لة 
نرخةكةى لة رِةوشي ئاساييدا دةكرِيَت، بةآلم ئةمةيش بازرطانيية. ئةوة ض هةَلةيةكي تيَداية؟ 

أل بوو بة طةورةترين موَلكدارو، دارودةستةكاني ثةرةيان لة نيَوان شةوو رِؤذيَكدا فةرةج دةآل
سةندو هةنديَك بة سةركردايةتي كردني طرووثيَكي تاوانكار تؤمةتباريان كرد، لة رِاستيدا 



 291 

هةنديَك شةثازلةو ثيَ لةقةى ليَ دةرضيَت كة بةرانبةر بةو كةسة دريََغي ليَ نةكردووة كة 
تيَت، ئةطينة بة واتاي تةواوى تاوان كردن هيض بةدبةخيت واي كردووة لة رِوويدا بووةس

تاوانيَكي نةكردووة. بة الني كةمةوة بة شيَوةيةكي ئاشكرا كةسي نةكوشتووةو دزي لة كةس 
نةكردووة. بيستوويةتي ضةند تاوانكاريَك هةن نيشتةجيَى ناوضةكةن، هةنديَكيشيان دةناسيَت، 

ي خؤيةوة دةزانيَت كة دةتوانيَت بؤ هةميشة خؤى ناكاتة دوذمنيان ئةو كاتة نةبيَت كة لة ناخ
لةناويان ببات. الى ئةفسةرةكاني ثؤليس كة برادةرين بة دةستةوةيان دةدات، يان بة 
شيَوةيةكي نارِاستةوخؤ هاريكارييان لةطةأل دةكات. دةزانيَت خةَلك رِقيان لة ئةمةريكاييةكان 

بضنة ناو سةرتاشخانةيةكةوة، يان ناني دةبيَتةوة كة بة شةقامةكاندا دةسوورِيَنةوةو رِةنطة 
طةرم لة نانةواخانةيةكي ناوضةكة بكرِن. لةو برِوايةدا نيية ئةمة هيض كيَشةيةكي تيَدا بيَت، 
بةآلم خؤي لة تيَكةَلبوونيان دةثاريَزيَت، ضونكة نايةويَت لةناو خةَلكيدا طوماني زؤرتر بةسةر 

 خؤي بهيَنيَت. 
لةوانةى الى فةرةج دةآلأل كاردةكةن و دةرطةى ئؤتيَلةكةيان ضوار الوي تةمةن بضووك هاتن 

خستة سةر ثشت. خيَرا دةستيان بةو كارة كرد كة زوو ثيَى رِاسثاردبوون، ئةو كارة تةواو 
دةكةن كة باوكي ئةمنار دةسيت ثيَ كردبوو، ئةويش بةتاأل كردني ئؤتيَلةكةية لة شتة كؤنةكان. 

دةرةوة كة ضةندان ساَلى دوورو دريَذ بوو باوكي ئةمنار لة ميَزة دارينة كؤنةكةيان هيَناية 
ثشتييةوة دادةنيشت. ئةو ميَزةيان رِاكيَشا كة ئةم الو ئةو الى بة نةخش رِازيَنرابووةوةو بة 
هؤي قورسيي ميَزةكةوة خاوةندةكةيان تيَر جنيَوكرد. ئاكام توانييان لةسةر شؤستةكةى 

 بةرانبةر بة ئؤتيَلةكةى دانيَن.
ةج دةآلأل بة هةردوو لةثى تةزبيحة رِةشةكةى سوي لة كاتيَكدا سةيري مجوجووَلى فةر

كريَكارةكان و ضاالكييةكاني دةكردن، بؤ دةربرِيين دَلخؤشي و لةخؤ رِازيبوونيش هةناسةيةكي 
دريَذى دا. بةآلم زؤري ضيَذ لةم ضركة ساتة وةرنةطرت، ئةوةبوو ثاش رِؤذيَك دواي سةفةري 

فةرةج دةآلأل كاتذميَر شةش و نيوي بةياني لةبةردةم ئؤتيَلةكةدا رِاوةستاو  باوكي ئةمنار،
فةخفوورييةكي ضيين بة دةستةوةبوو. دةيويست برِواتة سةمووخنانةكة تا سةموون و سةرتووي 
عةرةب بؤ قاوةَليت خيَزانةكةى بكرِيَت، كاتيَك ئارةزووى كرد ضةند ضركةيةك سةيري ئةو 
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، ضونكة ئةوةتة ئاكام بوو بة موَلكي ئةو. لةمرِؤ بة دواوة لة ثشتةوةى ئؤتيَلة نةيارانة بكات
نووسينطةى خانووبةرةكةوة شتيَكي ديكة نابينيَت تةنيا رِةنطدانةوةى ويَنةى خؤي نةبيَت بة 
بةردةم ئةم ئؤتيَلةوة. لةو ضوارطؤشة كاَلةى سةرووى ديوارةكة ورد بووةوة كة لة ئاكامي 

لي نويَى عرووبة(وة دروست بووبوو، ثاشان خيَرا فةخفوورييةكةى هةَلطرتين تابلؤى )ئؤتيَ
لةدةست خليسكاو دةنطي تةقينةوةيةكي طةورة كة طويَى كةرِ كرد رِامياَلى. تةقينةوةيةكي لة 

 رِادةبةدةر، طةورةترين تةقينةوة لةناو طةرِةكي بةتاوييندا رِووى دابيَت.
 

(5) 
 

ةيةدا نةمرد، لةضارةى نةنووسرابوو ئيَستة مبريَت. ثيَش فةةرةج دةآلأل لةم تةقينةوة زؤر طةور
ئةوة، دةبوو بؤ كاتيَكي باش بذيَت بواري ئةوةى بدات ضاو بة ئايديا بازرطانييةكةيدا 
خبشيَنيَتةوةو، تيَطةيشتين خؤي لةمةرِ زؤر شت رِاست بكاتةوة، لةوانةى لة ضوار دةورى 

ؤزي ئيليشواي ثريةذن دانةواندو برِواي ثيَ كرد، رِوويان داوةو رِوو دةدةن. ثاشرت سةري بؤ ثري
ئةو ئافرةتةى هةنديَك كةس سويَندي بةسةر دةخؤن. بة رِاسيت ئافرةتيَكي ثريؤزةو تةواو شيَت 
نيية، وةك ثيَشرت لةو برِوايةدا بوو، بةسةر ئةمدا سةركةوتين تؤماركرد، وةك باوكي ئةمنار 

بؤ ئةو بةركةوتن و تووشبوونةى ئؤخةييان كردو  بةسةريدا سةركةوت و ئةو كةسانةى ديكة كة
 ثيَيان خؤش بوو.

بةر لة هةفتةيةك ثيَش تةقينةوةكة، دووةمني رِيَككةوتين سةركةوتووانةى لةطةأل ئيليشواي 
ثريةذندا مؤر كرد. ئاكام ناضار بوو، بة دةنطي ثيَشنيازةكةيةوة ضوو كة خانووة كؤنةكةى ليَ 

زى لة ثشتةوة نةبوو، ئاكام دانيال طةرِايةوة، ئةوةى ثريةذنةكة بكرِيَت. ئةويش هؤكاري بةهيَ
بؤ ماوةى ضارةكة سةدةيةك ضاوةرِواني بوو. ئةويش لةطةأل فيَنكبووني كةش و هةواو بيست و 
نؤيةمني ساَليادي دانيشتين مار دخناي ضوارةم لةسةر كورسيي ثةترياركي كَليَسةى رِؤذهةآلتدا 

بؤنةيةوة ئاهةنط لة كَليَسةى مار قةرةداغ لة كةمثي طةيالني  بوو. ئيليشوا رِؤيشتبوو بةو
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بطيَرِيَت. بة طيانيَكي شادو خؤشنوودةوة طةرِايةوة ماَلةوة. هةسيت دةكرد طياني تيَر برِوايةو، 
ئريةيي بةخؤي دةبرد كة لة طؤرِةثاني )تةيةران( ثةرِييةوةو لة بازارِى هةرِةمةكي سةوزةو 

غي سةرةتاي شةقامي شيَخ عومةر ثةرِييةوةو، بة هةمان رِيَطةدا ميوةو ويَستطةى قةرةباَل
طةرِايةوة بيَ ئةوةى هةست بة شةكةتي، يان هةر ئيَش و ئازاري هةردوو القي بكات. بريى لة 
دابرِاني تةواوةتي لةطةأل ئةب يؤشيا و كَليَسة دوورةكةى نةدةكردةوة، بةآلم نايةويَت لةم 

ةو طويَى لة قسةكاني بيَت سةبارةت كضةكاني، تةنانةت تا ماوةيةدا بةرةو رِووي ببيَتةو
جةذني ئاييندة لة رِؤذذميَري جةذنةكاني كَليَسةدا. بريى لة ئاورِةشةكردني ناو حةوشةو 
سرِيين دةكردةوة مادامةكىَ هةسيت بة ضاالكي دةكرد كاتيَك طويَى لة ضةند ليَدانيَكي 

 لةسةرخؤي دةرطةى دةرةوة بوو.
ةوة، ئةو ثرسة شؤكي الى زؤر كةس دروست كرد. بة تايبةتي دانيشتوواني دانيال طةرِاي

(. ضونكة ئةوانة، لة سةرووشيانةوة دايكي سةليم سثي و ميَردة بيَ دةنطةكةى و 7كووضةى )
منداَلةكاني و، هةنديَك لة دراوسيَكاني لة الوة ئارةزوومةندةكان، لة ماوةى ضةند مانطي 

دانياليان دةكردو دةكؤشان كورِةكةى ببينن كة قسةى لةبارةى  رِابوردوودا ضاوديَرى دايكي
طةرِانةوةى دةكرد، لةطةأل ئةو رِووداوانةى لةطةَليدا رِوويان داوة، بةآلم هيض بةَلطةيةكيان 
دةست نةكةوت. ئةو كورِة ئةفسانةييةيان نةبيين، كة لة مةرطي هةشتاكان طةرِاوةتةوةو هيض 

زييةوةو، طةيشتنة ئةوةى هةنديَك دز تؤمةتبار بكةن لةوانةى بةَلطةيةكيان لةبارةيةوة نةدؤ
ئاطةيان لة خَلةفاوي ئيليشواي ثريةذن هةية، بؤية ئةوةيان بة هةل زاني تا موَلكة بةنرخةكاني 
بفرؤشن. بةآلم بة ثيَضةوانةى ثيَشبيين هةمووانةوة، كاتيَك كة ثيَدةضوو خَلةفاوييةكاني 

وونةتةوة، لة سةرةتاي كووضةكةدا كورِةكةى ثريةذةنةكةيان بة ئيليشواي ثريةذن كةميَك لةبريض
رِاسيت بؤ دةركةوت، بة قذيَكةوة لة ناوةرِاستةوة بةم الو بةو الدا دادراوةتةوة، وةك ويَنةيةكي 
ئايكؤني ئاسايي حةزرةتي عيسا. دةم و ضاو سثي، رِةنط بزرِكاوو جةستةيةكي الوازى بيست 

وو، ياخةكةى بَلند كردبووةوة، ناوقةد باريك و ثانتؤَليَكي ساَلة، كراسيَكي سثي لةبةر ب
كاوبؤي درِاوي لةثيَ بوو، لةطةأل كالةيةكي وةرزشي سثي و جانتايةكي ثيَسيت سوور لةوانةى 
سةربازة الوةكان لة سةرةتاي هةشتاكاندا دةيانكرِي. رِوخساري غةمبارو رِؤمانتيكيانةى 
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يَقةوماو بيَت، بة هةنطاوى سسيت دوودآلنة هةنطاوى دةنواند، وةك بَليَيت ئةوينداريَكي ل
دةهاويشت و ئاورِى هةموو اليةكي دةدايةوة وةك بَليَيت غةريب بيَت، يان ماوةيةكي دوورو 
دريَذ لة تاراوطة ذيابيَت و ئيَستة طةرِابيَتةوةو شويَنةواري يادوةريية دوورةكاني خؤي لة 

، لة ثشتةوةيشي نادر شةمووني شةماسى يةكةمني شويَين نيشتةجيَى بريكةوتبيَتةوة
بةساَلداضووى لةسةرخؤ هةنطاوى دةهاويشت تا هةل بؤ الوة رِةوةندةكة برِةخسيَنيَت شويَنةكة 

 ببينيَت و بيَ دابرِان ثيَوةندي ثيَوة بكات.
ئاية ثريةذنةكة تا ئةم رِادةية رِاستطؤ بوو؟  ئاية بة رِاسيت كورِةكةى لة مةرطي هةشتاكان 

ى بووة؟ لة رِاستيدا ضةندان سةرطوزةشتة هةن لةوة سةيرو سةمةرةترن،  وةك طةرِانةوةى رِزطار
كورِيَك لة جةنطدا كوذرا بيَت، بةآلم لة مةرط رِزطارى بووبيَت، ئةو سةرطوزةشتانةى خةَلكي 
لة ماوةى سيَ ساَلى رِابوردوودا بةر طويَيان دةكةوت. ضةندان كةس هةبوون بة مردوو 

ذيَرزةمينةكاني ئاسايشي طشيت هاتنة دةرةوة، كةسانيَكي لةسيَدارة دراو  دانرابوون لة
لةناكاو لةبةردةم دةرطة كؤنةكاني ماَلة هةذارانةكاني كةس و كارةكانياندا هةَلتؤثزين. 
كةسانيَكيش هةن بة ناوو ناسنامةى نوآ لة طةشتيَكي دوور طةرِاونةتةوة، ذنطةليَكيش 

شةى تاريكي بةندخيانةكاندا بةسةر بردو، بةر لة هةموو سةردةمي منداَليي خؤيان لة طؤ
شتيَكي ديكةى ذيان، فيَري نةريت و دابي هةَلسوكةوت كردن بوون لةطةأل زيندةوانةكاندا، 
هةن لةسةردةمي ديكتاتؤريةتدا لة ضةندان مةرط رِزطاريان بوو، تا لةسةردةمي نويَى 

ادا ببيننةوة، بؤ منوونة وةك ئةوةى )دميوكراسي(دا خؤيان لةبةردةم مةرطيََكي بيَ بةه
لةناوةرِاسيت شةقامدا ماتؤرِسكليَك ليَيان بدات. برِوادارانيَك هةبوون، بوون بة خوانةناس 
ثاش ئةوةى خاوةند برِواو تيَكؤشانةكان خيانةتيان ليَ كردن و خيانةتيان لة ثرةنسيثةكانيان 

ةى )سوود(ةكانى برِوابوون و كرد، خوانةناسانيش هةبوون، بوون بة برِوادار ثاش ئةو
قازاجنةكانيان بيين. ناتوانريَت هةموو ئةو شتة سةيرانة بذميَرريَن كة لة ماوةى سيَ ساَلى 
رِابوردوودا ثةردةيان لة رِوو هةَلماَلراوة، طةرِانةوةى )دانيال تيدارؤس مووشة( ئةو طيتار ذةنة 

 رِوا ثيَ كردني دذوار بيَت.الوازة بؤ ماَلى دايكة بةساَلداضووةكةى كاريَك نيية ي
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دايكي سةليم سثي لةطةأل ميَردةكةيدا كة سةرى رِووتى بة دوو الجانطي سثي فشةوة لة 
ثةجنةرةى بالكؤنةكةوة لة سةرةوة دةرهيَنابوو، بةسةرسورِمانةوة سةيريان دةكرد، هةروةها 

أل ذنةكاني ثريةذنةكاني ديكة كة لةسةر سةكؤي بةردةم ماَلةكانياندا دانيشتبوون لةطة
كورِةكانياندا لة كاسبكارو ثيشةكارة ساكارةكان. )دانيال( طةيشتة نزيكةى ناوةرِاسيت 
كووضةكة. بةر لةوةى ثريةميَردة قةَلةوةكة، بة دوو مسيََلي سثي طةورةوة ببينن، كة بة ضةند 
 هةنطاويَك لة دواي )دانيال(ةوة دواكةتبوو، جانتايةكي بضووكيشي بة دةستةوة بوو. بيَ

طومان ئةوة )نادر شةموونى( شةماسة، كة بةر لة ضةند مانطيَك لةطةأل خيَزانةكةيدا سةفةري 
 عةنكاوةى كرد لة هةوليَر، بةآلم ضؤن بة )دانيال( طةيشت و لةكوآ دؤزييةوة؟

هةردوو ثياوةكة طةيشتنة دةرطة دارينة كؤنةكةى ماَلى دايكي دانيال و الوة بضووكةكة 
ةكة كردو لةنيَوان هةر ليَدان و ليَدانيَكي ديكةدا ئاورِى ضوار دةورى دةسيت بة ليَداني دةرط

خؤي دةدايةوةو، هةسيت بة نيطاي هةموو ئةو خةَلكة دةكرد كة سةيريان دةكرد. دةرطةكة 
كرايةوةو دايكي دانيال بة رِوخسارة بضووكةكةيةوة هاتة دةرةوة، باآلثؤشيَكي كؤنيكتاي 

ة ثزيشكيية ئةستوورةكةيشي لةضاو كردبوو. ئةو رِؤذة هةتاو رِةشي بةخؤوة ثيَضابوو، ضاويلك
بوو، ثيَدةضوو نغرؤي تاريكييةكةى ناوةوةى ماَلةكة بووبيَت. سةري بةرز كردةوةو شيَوةي 
سيَبةرينى الويَكي تةمةن بيست ساآلنى بيين و، نةيتواني رِوخساري بناسيَتةوة. بةهةنطاوى 

كة بيَتة دةرةوة، ثيَشرت رِانةهاتبوو بةو شيَوةية سست هاتة ثيَشةوة تا لة دةرطةى ماَلة
جبووَليَتةوة، ضونكة ئةوةى لة دةرطةى بداية لة ثشتةوةى درزى دةرطةكةوة توزيَك سةيرى 
دةكردو، وازي لة كيلؤنة دارينةكةى دةرطةكةيش نةدةهيَنا تا داينةخستاية. لةسةر قريي 

ةر تيشكي رِووناكي هةتاوةكةدا ليَى شةقامةكة لةبةردةم الوة غةريبةكةدا رِاوةستاو لةب
وردبووةوة. بيَ طومان خؤي بوو. ناكريَت لة ناسينةوةى رِةنط و رِوويدا بة هةَلةدا بضيَت، 
خؤيةتي ئةو الوةى ناو ويَنةكةى ناو هؤَلة كؤنةكة، بة هةمان بزة خؤَلةميَشيية سووكةكةى 

وة، ئةوةتة بزةيةك دةكةويَتة سةر سةر ليَويةوة، بة هةمان شيَوةو جل و بةرط و رِوخسارو بزة
رِوخساري كاتيَك هةردوو ضاوي رِةشي بة هةردوو ضاوي ثريةذنةكة دةكةويَت لةو ديوي 
شووشةى ئةستوورى ضاويلكة ثزيشكييةكةيةوة. كةواتة ثياوضاك مار طؤرطيسي شةهيد 
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دوورو دريَذ بةَليَنةكةى خؤي بةدي هيَنا كة بة ثريةذنةكةى دابوو، ئةوةتة ثاش دابرِانيَكي 
كورِةكةى بؤ دةطيَرِيَتةوة. بةو شيَوةية بؤي دةطيَرِيَتةوة وةك لة دوايةمني ويَنةدا دةركةوت لةو 
بةرةبةيانةى بة دوو دَلى و غةمبار لة مالَ ضووة دةرةوة، بة ثؤستاَلة قورسةكةيةوة ثيَى 

 بزربوو.بةسةر قريي كووضةكةدا دةنا تا لة سوورِانةوةى شةقامة طشتييةكةدا لةضاو 
دايكي دانيال سةيري ضوار دةوري خؤي كرد بيين دايكي سةليم سثي لةبةر دةرطةى 
ماَلةكةيدا رِاوةستاوة، ئافرةتةكاني ديكةو منداآلن و هةنديَك الوى لةوسةري كووضةكةوة 
بيين كة بةرةو شةقامي بازرطاني بةتاويني دةضيَت. هةنديَك خةَلكيشي بيين لة ثةجنةرة 

كؤنةكانةوة سةيريان دةكرد. ويسيت لةوة دَلنيا بيَت كة هةمووان طةواهي بَلندةكاني بال
بةرانبةر بة ثةرجووةكةى دةدةن، وةك بيةويَت ثيَيان بَليَت هةر هةموويان هةَلةيان بةرانبةر 
كرد كاتيَك بة درؤكردن تاوانباريان كرد، يان طاَلتةيان بة قسةكةى هات، ئةوةتة ئةو كورِةى 

بينن لةبةردةمياندا رِاوةستاوة، ئةوة كورِةكةيةتي دانيال تيدارؤس لةبةردةم كة دةيانةويَت بي
هةر هةمووياندا رِاوةستاوة، بة ئيَسك و طؤشت و خويَنةوة، دةتوانن دةسيت ثيَوة بدةن و 
قسةى لةطةأل بكةن. ئةوة كورِة خؤشةويستةكةيةتي بةوثةرِى هيَزةوة، ئةو هيَزةى كة وآ 

 رِيَتةوة.نييةتي، بؤ باوةشي دةطة
ليَي رِؤيشتة ثيَش و ئةويش لةسةرخؤو بيَ هيَز لةناكاو بةسةريدا داواَلى، )وآ(يش بة هةردوو 
بازووى باوةشي ثيَدا كرد، بةخؤشةويسيت و غةميَكي قووَلةوة طوشي، بيَ ئةوةى يةك وشة 
 طؤبكات. ضاوي هةموو ئةوانةى سةيريان دةكرد لة دميةنة شانؤيية كاريطةرةكةى تيَربوو.

رِةنطة فرميَسكيش زايي بيَتة ضاوي هةنديَك ئافرةت كاتيَك سةيري ئةو جووَلة بيَ هيَزةي ئةو 
 ثريةذنةيان دةكرد تا بةوثةرِي هيَزةوة كورِةكةى لة ئاميَز بطريَت، ئةو هيَزةى كة نييةتي.

 ئةمة )دانيال(ة. ـ ئيليشوا..
ن كردةوة كة بةالى ثريةذنةكةوة نادر شةمووني شةماسي بةساَلداضوو ئةوةى طوت و ئةوةى رِوو

لة هةتاو رِوونرتة. باوةشي بة الوةكةدا كردبوو، لة ئاميَزى خؤي نابوو، بؤ دوو خولةك، يان 
ثرت بةرهةآلى نةدةكرد، ثاشان ئاطةى ليَ بوو دايكي سةليم سثي و هةنديَك ئافرةت لة 

ر بوون، دايكي سةليم باَلى دراةوسيَكان بةرةو الى هاتن، دراوسيَكان ضوار دةوريان دان و زؤرت
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)دانيال(ى طرت تا لةوة دَلنيا بيَت ئاية كةسيَكي رِاستةقينةيةو خةياأل نيية. دانيال لة ضنطي 
ثريةذنة هةَلضووةكة خؤي قوتار كردو بة بزةوة سةيري دةم و ضاوي كردو هةسيت كرد كة 

ة بة ئاطةيةو ئاطةى لةو ثيَويسيت بةوةية قسةى لةطةأل بكات، دةبيَت لةوة دَلنيا بيَت هيَشت
 رِووداوانة هةية لة دةوروبةري رِوودةدةن:

 ) ضؤنيت؟(  داخي ئيوةت؟ـ 
ئةوةى ثيَ طوت و بزةكةى سةر رِوخساري فرةوانرت بوو. سةيري رِوخساري كردو هةردوو لةثي 

 ثرِ دةماري بة قةد هةردوو باَليدا هيَنا، ثاشان لةسةرخؤ برديية ماَلةوةو طوتى:
 )زؤر باشم، سوثاست دةكةم(. ةن باسيما.سباي ئيوـ 

لة ماَلةوة، لة هؤَلي ميوانةكةدا نادر شةماس بة رِووني قسةى كردو هةوَلي دا ثريةذنةكة 
بهيَنيَتةوة ئةو بؤيةرةى تيَيدايةو، خةياَلةكاني بثضرِيَنيَت. ئاطةداري كردةوة كة كاتيَكي زؤري 

ةرِيَتةوة الى خيَزانةكةى لة عةنكاوة، دةبيَت بة دةستةوة نييةو، ثيَويستة بة زووترين كات بط
)وآ(يش خؤي يةكال بكاتةوةو، ئةب يؤشيا ضاوةرِواني وةآلمي لة ئةو دةويَت. ئيَستةيش 
هةردوو كضةكةى ماتيَلداو هيَلدا لة عةنكاوة ضاوةرِوانن. لةئوسرتالياوة لةطةأل هةنديَك لة 

ة ثريةذنةكة لةطةأل خؤيان بؤ ئؤسرتاليا كورِةكانياندا بؤ يةك ئامانج هاتوون، ئةويش ئةوةي
 ببةن.

ـ ئيليشوا ئةمة )دانيال(ي نةوةتة .. كورِة طةورةكةى )هيََلدا(ية. بة ثؤستة ويَنةكةي بؤ 
 دةنارديت؟ نةتناسييةوة؟

شةماسةكة ئةوةى بة ثريةذنةكة طوت و لة رِوخساري ورد بووةوة كة هةموو شتيَكي ليَ 
يت بة ماوةيةك هةية تا بزانيَت ئةو الوةى لة تةنيشتييةوةية تيَكضووبوو، هةسيت كرد ثيَويس

كيَية، كة ئيَستة دةسيت طرتووةو سةيري دةم و ضاوي دةكات و ضاوى تينووى ليَ ناشكيَت. 
ثيَدةضيَت ئاكام هةردوو كضةكةى لةوة تيَطةيشتنب ضؤن هةَلسوكةوت لةطةأل ئافرةتة 

ووانة قسةيان لةطةأل دةكرد، بيَ ئةوةى بكؤشن بةساَلداضووةكةدا بكةن. بة لؤذيك و تيَطةيشت
لةو لؤذيكة تايبةتة تيَبطةن كة ثريةذنةكة بة سرووشي ئةو دةجووَليَتةوة. ثيَوةنديية 
تةلةفؤنييةكاني نيَوان ماتيَلدا و ئةب ثؤشيا توانييان ويَنةكة ليَك نزيك بكةنةوة، ثريةذنةكة 
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ورِةكةى لة مردن، يان بزرى دةطةرِيَتةوة. لةسةر بريؤكةى ئةوة سوورة رِؤذيَك لة رِؤذان ك
ضاو  ئامادةية مبريَت و بؤ دوايةمني جار لةطةأل خةوني ئةوةى كة كورِةكةى دةطةرِيَتةوة،

بنووقيَنيَت.، تةنانةت ثاش مردنيشي، بة ثيَى ئةو تةمةن و تةندروستييةى خواوةند ثيَى 
ازهيَنان لة كورِةكةى بطريَت. ئةطةر بةخشيوة ضاوةرِيَى كردووة. نةيدةتواني بةرطةى طوناهي و

بشمريَت ئةوة خواسيت خواية، نةك خواسيت وىَ. ناكريَت ثريةذنةكة قؤَلبةست بكريَت و بةزؤر 
بة عةرددا رِاكيَشريَت و لة ماَلةكةى دوور خبريَتةوة. ئاكام ئةو بريؤكةية سةرى طرت كة ئةب 

خاَلؤ كؤض كردووةكةى زؤر لةيةك  يؤشيا ثيَشنيازي كرد، ضونكة شيَوةى )دانيال(ى نةوةو
دةضن، تا ئةو رِادةيةي كار لة بةدةنطةوةضووني ثريةذنةكة بكات. ئةم الوة هيَزيَكي 
لةرِادةبةدةري بةالوةية كة كةسي ديكة نةيبيَت و، دةتوانيَت كار لة ثريةذنةكة بكات. ماتيَلدا 

كرد. هةرسيَكيان لة ماَلى نادر  لةطةأل هيََلداو )دانيال(ى كورِة طةورةكةيدا سةفةري عرياقيان
شةماس لة عةنكاوة مانةوة، رِؤذى دووةم شةماسةكة لةطةأل الوة بضووكةكةدا بةرةو بةغدا 
بةرِيَ كةوتن. الوة بضووكةكة، كة نةيدةزاني بة زماني عةرةبي باش قسة بكات، بة رِةواني 

و، لةم ئةركة نائاساييةدا بة سرياني و ئينطليزي قسةى دةكرد، نيطةرانى و طرذى ثيَوة دياربو
هةسيت ئةركي خيَزاني ثاَلى ثيَوة نابوو ثرت لةوةى سؤزيَكي خودي، يان سؤزيَكي بةهيَز 
بةرانبةر بة داثريةكةى ثاَلى ثيَوة نابيَت، كة ئةو زؤر شيت لةبارةوة بري نايةتةوة، ضونكة لة 

تووة، لةطةأل نادر شةمووني تةمةنيَكي زؤر بضووكدا لةطةأل خيَزانةكةيدا ئةويَيان بةجىَ هيَش
بة ترس و لةرزةوة بةرةو بةغدا بةرِيَ كةوتن، تةنيا شةبةنطي يادوةرييةكي دوورو شيَوةى ئةو 

 وينانةى لةبرية، كة دايكي و ثلكي لة ماَلةكةياندا لة ملبؤرن هةَليانواسيوة.
ةوةكةى ثالنةكة بة طشيت ثشت بة يةك رِةطةز دةبةستيَت، سؤزي ثريةذنةكة بة بينيين ن

دةخرؤشيَت و بة دةنطي ثيَشنيازةكانييةوة دةضيَت. ئةو ثرسةيش خؤي لة خؤيدا لة رِووشاني 
ئاكاريانة بةدوور نةبوو، ضونكة ثريةذنةكة ليَرةدا دةكةويَتة داويَكةوة، يان جؤرة فيََليَكي ليَ 

بةر  دةكريَت. دةبوو )دانيال(ي نةوةو شةماس نادر شةمووني زوو هةلي كاتةكة بقؤزنةوة
لةوةى ثريةذنةكة بةرانبةر بة شؤكةكة بةئاطة بيَتةوةو ثيَداطريي لةسةر هةَلويَستة توندو 

 زانراوةكاني بكات.



 299 

دانيال بة داثريةى طوت كة ثيَويستة لةطةَلى سةفةر بكات، دةبيَت ئةم ماَلة بفرؤشيَت و خؤي 
ة رِيَتميَكي رِاستطؤيانة ثيَ يةكالبكاتةوة. ثيَويستة لةطةأل ئةو بذيَت. ئةم رِستةيةي دواييةي ب

طوت. لةكاتي قسةكردني لةطةَليدا هةسيت كرد كاريطةري شويَن لةسةرخؤو بة شيَوةيةكي 
ثتةو دةخزيَتة ناخييةوة. خةميَكي تةمومذاوي دايطرت، كاتيَك سةيري ويَنة 

و، بة خؤَلةميَشييةكاني كرد بة ديوارةكةوة هةَلواسرابوون. هةسيت كرد ئةم خانووة دةناسيَت 
نيوةضلَ هةنديَك بريةوةرى دوورى بريكةوتةوة، كاتيَك بةر لة ثرت لة دة ساأل لةوةوثيَش لةطةأل 
دايكي دةهات بؤ ئةوةى سةر لة داثريةو باثريةى بدات، لةوة دَلنيا بوو ئةطةر زؤرتر لةطةأل 

ك بَليَيت داثريةى مبيَنيَتةوة ئةو كات يادوةريطةلي ديكةى سةرهةَلدةدةنةوة، ثيَدةضوون، وة
 ثيَشرت، هةر نةبووبن، يان تةنيا خةون و مؤتةكةى نارِوون بوون.

نادر شةمووني بةجيَى هيَشنت تا ثيَكةوة ئةو يادوةرييانة هةَلدةنةوةو بةخؤي ضوو بؤ طةرِةكي 
)طةراجي ئةمانة(. ضةند كاريَكي هةية، لةوانةيش ليَكؤَلينةوة لة بةكريَداني خانووةكةى كة 

يَى هيَشتووة، لةطةأل سةرداني هةنديَك خزم و دؤست و، يةكالكردنةوةى ضوار مانطة بةج
هةنديَك ثرسي ثيَوةنديدار بة تؤماري )سيتا(ى تايبةت بة ئيليشواى ثريةذن لةناو كَليَسةكة. 
لةوة دَلنيابوو كة ثريةذنةكة لةطةأل نةوةكةيدا سةفةر دةكات، بؤية ضاوةرِيَى ئةوةى نةكرد 

 بزانيَت رِاي ضيية.
شت و مرِي نيَوان داثريةو نةوةكةى تا شةو دريَذةى كيَشا، ضةندةيش قسةى زؤرتريان لةطةأل م

يةكدي بكرداية ئةوةندةى ديكة خةياأل لة ميشكي نةوةكةدا كةَلةكةى دةكرد كة بة رِاسيت 
يادطةيةكي هاوبةش لةنيَواني و لة نيَوان ئةم ثريةذنة الوازةدا هةية، داثريةيش زؤرتر تغرؤي 

َلى ليَكضووني نيَوان نةوةكةى و كورِة كؤض كردووةكةي دةبوو، تةنانةت لةطةأل رِاوةستاني خةيا
لةناو مووبةقةكةو لةبةر رِووناكي ضرا نةوتييةكة لةكاتي ئامادةكردني شيوى ئيَوارةو 

لؤض لؤضى خؤي كة بزرِكاوو لةسةرخؤ جووآلنةوةى، ثاشان بينيين اليةكي دةم و ضاوي رِةنط 
ةر شووشةى ثةجنةرةكة دةركةوت، ئةمةيش ئةوةى بؤ دووثات دةكاتةوة كة لةناكاو لةس

رِؤذطاريَكي دوورو دريَذى برِيوةو، ضي ديكة دايكي ئةو الوة تةمةن بيست ساَلة نيية كة لة 
جةنط دةترسا، كةضي خؤي رِادةسيت سؤزطةليَك كردبوو ماوةيةكي دوورو دريَذة لةوةى 
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ى كورِةكةى بطريَت و بؤن بكات و ئةم ديوو ئةو ديويان ئاطةدار نةكردووةتةوة دةست و ثيَ
بكات و دةست بةسةر قذيدا بهيَنيَت و ناضاري بكات سةرى لةسةر باوةشي دانيَت. ئةوانة 
شتطةلي بةنرخن، جا لةبةر ئةوةى مادامةكىَ هةست بة قورسايي خؤي دةكات لةسةر زةوي 

ةوة، ئةوة ئامادةية لةثيَناوي دةست ذياني نةك تةنيا تارمايي بن و لة ميَشكيدا خبوليَن
 بةردارنةبوونيدا هةموو شتيَك بكات.

دةفريَكي بةريين شوشت ئةطةرضي ثاكيش بوو، لةناو سينييةكي ئةَلةمنيؤمدا داينا، بؤ 
ئةوةى تيَكةَلةى تةماتةو هيَلكةكةى ناو تاوةكةى تيَ رِاديَريَت. ثشيةلةكةى بيين )نابؤ(، لة 

نةكةوة هاتة ناو دةرطةى مووبةقة بضووكةكةوة. ئةو كات برِياري دا ئاكامي بؤن كردني خوارد
بة دةنطي داواكاني كورِةكةى )نةوةكةى(ةوة بضيَت. هةموو شتيَك دةكات لةثيَناوي ئةوةى 
دةسيت لة دةم و ضاوو قذو بؤني سةردةمي منداَليي دوور نةكةويَتةوة، ئةو بؤنةى كة رِؤذيَك 

 تةوة.لة رِؤذان هةرطيز لةبريى ناضيَ
 
 

(2) 
 

دانيال مؤبايلةكةى كردةوةو تةلةفؤني بؤ دايكي كرد كة بةباشرتي زاني لة عةنكاوة ضاوةرِوان 
بيَت، كاتيَك قسةى لةطةأل كرد، ئةم بة ئينطليزييةكي رِةوان ثيَى طوت: ئيَستة كاتي 

وت كاركردنة، نةك كاتي رِاسيت. لةطةأل ثريةذنةكة قسة بكة، بةآلم بة طويَي بكة. ضي ط
 رِةزامةندي بنويَنة.

ئةوةى طوت، ثاشان مؤبايلةكةى رِادةسيت ثريةذنةكة كرد، هةردوو ئافرةتةكة بة ئارةزووى 
خؤيان و بيَ هيض كيَشةيةك ماوةى ضارةكيَك قسةيان كرد. ثريةذنةكة شادومان بوو، جيهاني 

ةى مارطؤرطيسي بة دوو ضاوي نوآ دةبيين. )دانيال(ي ناضار كرد لة طةَليدا لةبةردةم ويَنةك
ثياوضاكدا ضؤك دابدات و سوثاسي بكةن، لةبةر ئةوةى بةَليَنةكاني بةدي هيَنا كة ثيَى 
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دابوون، ضاوةرِوان بوو لةكاتيَكدا بيَ دةنط هةردوو لةثي لةبةردةم ويَنةى ثياوضاكةكةدا 
نووشتاندةوة بؤ ئةوةى قسة بكات و دةنطي خؤي بة طويَى كورِةكةيدا بدات كة لة 

ييةوة دانيشتووة، بةآلم ثياوضاكةكة هةر بيَ دةنط و كث بة رِوخساري جوان و تةنيشت
هيَورانةيةوة سةيري ثيَشةوةى دةكرد، بةشيَوةيةك لةطةأل ويَنةى ئةو درِندةيةدا نةدةطوجنا كة 
لةخوارةوة هاتبووة دةرةوة. هيَوري رِوخساري، هةَلضوونيَكي طوجناوى جةنطاوةريَكي ثيَشان 

زيك دةبيَتةوة بةرةو رِووى درِندةيةكي تؤقيَنةر ببيَتةوة. ناكؤكييةكي طرنط لةناو نةدةدا لةوة ن
ويَنةكةدا هةية، بةآلم ثريةذنةكة بةهيوا بوو ثياوضاكةكة بؤ ضةند ضركةيةك درِندةكةى 
بةردةمى ثشت طوآ خبات و ئاورِى ليَ بداتةوةو ضةند وشةيةك بَليَت تا كورِةكةى لة رِاستيي 

 نيا بيَت.ثةرجووةكة دَل
رِووناكيي ناو ثتيلةى ضرا نةوتييةكة كزتر بووةوةو، تاريكاييةكة ضرِتر بوو. رِةنطة هةردوو 
ضاوي ثياوضاكةكة بةرةو الى وآ جووآلبنةوة، بةآلم تاريكاييةكة رِيَى نادات هيض شتيَك 

كة ببينيَت، جطة لةوةى هةر لة بنةرِةتةوة بة خؤي ضاوي كزة. ويسيت هةستيَت نةوت لة ضرا
بكات. دانياليش لةطةَلى هةستاو لةطةَلى رِؤيشتة رِؤشنطة بضووكةى ئةوثةرِى خانووةكة كة 
بوشكة نةوتةكةى ليَية. ويسيت يارمةتي بدات بةآلم بؤي دةركةوت بوشكةكة تةواو بةتاَلة. 
ثريةذنةكة نةوتةكةى تةواو بووبوو بيَ ئةوةى ثيَ بزانيَت. تاريك و نووتةك بوو، هةسيت كرد 

ئةمة ئاماذةيةكي ديكةية دووثاتى دةكاتةوة كة نيشتةجيَبووني ليَرة بةرةو كؤتايي كة 
 دةضيَت.  

بةياني رِؤذى دواتر ئافرةتةكان لة دةرطةى دايكي )دانيال(يان دا. ثرِ ماَلةكةى بوون وةك لة 
هيض كاتيَكي ثيَشرتدا ئةوةيان نةكردبوو. دايكي سةليم سثي تامةزرؤيي هةَلضووى رِؤذى 

بوردووى خؤي شكاند، ثاش ئةوةى ميَردةكةى و منداَلةكاني رِيَيان نةدا مشةخؤري بةرانبةر رِا
بة ميوانةكاني دايكي دانيال بكات. بةسةرهاتي نةوةكةى خؤي زاني و خةميَكي زؤر دايطرت 
و دةسيت بة طريان كرد، ضونكة كورِة طةورةكةى خؤي بريكةوتةوة لة هةشتاكان كوذرا لة 

لةو كاتةى دانيال شويَن بزربوو. رِةنطة بريي لةوة كردبيَتةوة كة خواوةند بةزةيي كاتيَكي نزيك 
 ثيَدا نةهاتةوة وةك ئةوةى بةزةيي بة ئيليشواي ثريةذندا هاتةوة.
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فرؤشتين خانووةكةو ناوماَلة كؤنةكان ئاسان نةبوو. دايكي دانيال بريي لةو الوانة دةكردةوة 
وايان ليَ كرد خانووةكةيان ثيَ بفرؤشيَت لةثيَناوي ئةوةى لة كة ضةند جاريَك سةريان ليَ داو دا

رِووخاندن بيثاريَزن و بيكةنة بنكةيةكي رِؤشنبريى و شيت لةو جؤرة، بةآلم بريى كةوتةوة كة 
طويَي بة ثيَشنيازةكةيان نةدةدا، جطة لةوةى ماوةيةكي دوورودريَذة سةريان ليَ نةداوةتةوة. 

 رِيَنةوة. كةواتة كةسي ديكة نيية تةنيا فةرةجي دةآلأل نةبيَت.رِةنطة جاريَكي ديكةيش نةطة
فةرةج دةآلأل ئاطةى لةو هةواَلة سةيرانة بوو كة باسي طةرِانةوةى كورِةكةى ئيليشوا ثريةذنيان 
دةكرد. رِةنطة ئةو كورِة الى ئيَران بة ديل طريابيَت و ئيَستة طةرِاوةتةوة. رِةنطة شيت 

فيلمة بيانيةكاندا رِوودةدات. تووشي رِووداويَكي دياريكراو هاتووةو لةبريضووبيَتةوة وةك لة 
شيت بريكةوتووةتةوةو بؤ الى دايكي طةرِاوةتةوة. بةآلم ئةو الوانةى الى كاريان دةكرد بؤيان 
دووثات كردةوة كة كورِى ثريةذنةكة هيَشتة الويَكي بضووكة، لةكاتيَكدا دةبيَت ئيَستة 

 تةمةني ضل ساآلن بيَت.
رِةنطة ماوةى بيست سالَ لةناو ئاميَريَكي )بةستيَن(يان دانابيَت. ئيَستةيش  ـ

 تواندوويانةتةوةو بؤ دايكيان رِةوانة كردووةتةوة.
)حةموودى( كورِة بضووكةكةى فةرةج دةآلأل ئةوةى طوت، بؤية باوكي شةثازلةيةكي لةناكاوي 

كة نةيويست طوآ بؤ قسةى بة بناطويَيدا كيَشا هةر هةمووي بيَ دةنط كردن. دةآلَلة
ثرِوثووضي بيَ سوود بطريَت، ياريدةدةرةكاني رِاسثارد بةدواداضوون بؤ هةواَلى دروست لةبارةى 

 بابةتةكةوة بكةن.
فةرةج، وةك رِاهاتووة، حةزي لة ثيَشبيين كردنى شيت خراثة، لة رِووى سايكؤلؤذيشةوة خؤي 

بة شَلةذانيَكي زؤر كردو نةيزاني هةست و  بؤ بةرةنطاربوونةوةى ئامادة دةكات، بةآلم هةسيت
نةسيت ضيية، كاتيَك ثاش بيست و ضوار كاتذميَر دواي هاتين )دانيال(ي الو بؤ الى 
ئيليشواي ثريةذن، كاتيَك لةطةأل شةمووني شةماسدا، ليَرة، لةناو نووسينطةكةى بيين و 

 ثيَشنيازيان كرد خانووةكةى ثريةذنةكة دايكي دانيال بكرِيَت.
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(1) 
 

بةر لةوةى مشت و مرِى لةمةرِ نرخي خانووةكة لةطةأل فةرةج دةآلَلدا كؤتايي بيَت و، 
داواكردني ئةوةى سةرلةنوآ هةموو سووض و قوذبين ذوورةكان و ديوارةكان و ناوذوورةكان 
بثشكنيَت بةر لةوةى لةسةر دوانرخ رِيَك بكةون، دايكي دانيال هادي كؤنةفرؤشي بانط 

اطةياندبوو كة دةيةويَت هةموو ناوماَلةكةى بفرؤشيَت. نزيكةى نيو خولةك كردبوو. ثيَى رِ
هادي واق ورِماوو بيَ دةنط بوو، ضاوةرِوان بوو ثريةذةنةكة دايكي دانيال قسةكةى 
تةواوبكات، بةآلم ثرسةكةى لةيةك رِستةدا بؤ كورت كردةوة. ئةو لةوة دَلنياية كة ئةم 

 ةبيَتةوة، تؤ بَليَيت ئيَستة ضي طؤرِابيَت؟ئافرةتة ئاسووريية زؤري رِق ليَ د
لةطةَليدا ئاماريَكي شتةكاني ناو ماَلةكةيان كرد. ناوماَلةكة زؤر بوو، مافوورو قةرةويََلةى لة 
ئاسن و مس دروست كراو، شتطةلي ئةنتيكةو تةبَلةى بضووكي لة دار دروست كراوى شيَوة 

شت ليَنةرو هةنديَك ئاميَري كارةبايي سةير. هةموو شتةكان كؤن بوون. تةنيا ئاميَرى ضيَ
نةبيَت. بة حسيَب كردنيَكي خيَرا هادي زاني كة ئةو برِة ثارةيةي نيية بتوانيَت هةموو ئةم 
شتانةى ثيَ بكرِيَت، بةآلم دةتوانيَت لة هةنديَك لة برادةرةكاني قةرد بكات، ضونكة ئةم 

 هةلةى رِةخساوة، قةرةبوو ناكريَتةوة.
نةيش نةوةكةى كة زماني عةرةبي باش نازانيَت لة وتوويَذ لةسةر نرخيَكي نة ثريةذنةكةو 

شارةزا نةبوون. هادي نةيتواني ئةو جياوازيية هةرس بكات، كة لةمةرِ )دانيال(ى  طوجناو
نةوةى ثريةذنةكة هةبوو، كةس ئةو بابةتةى بؤ باس نةكردبوو، بة خؤيشي ويَنةى )دانيال(ى 

وة. سةرقاَلى ئةوةبوو ثريةذنةكة رِازي بكات نرخي هةموو شتةكان كورِى ثريةذنةكةى برينايةتة
ثيَكةوة يةكالبكاتةوة، بةآلم ثريةذنةكة ئةوةى بةباش دةزاني نرخي هةر ثارضةيةك لة 
ناوماَلةكةو شتةكاني ديكة بةجيا بيَت، ئةمةيش بؤ هادي كاريَكي ثرِووكيَنةرو جيَى بيَزاري 

مرِو بطرةوبةردة تواني بة برِة ثارةيةكي دياريكراو رِازى  بوو. ئاكام ثاش كاتذميَريَك مشت و
 بكات و، خيَرا ضووة دةرةوة تا ئةو برِة ثارة ثيَويستة كؤبكاتةوة.
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تةنيا مةرجي ثريةذنةكة ئةوةبوو بة بةرضاوييةوة شتةكاني ناو ماَلةكة نةباتة دةرةوة. نايةويَت 
نيَت ئةو كاتةى ئةم سةفةر بكات ناوماَلةو ماَلةكةى ببينيَت بة بةرضاوييةوة نةميَنيَت. دةتوا

شتةكان ببات. دةيويست دوايةمني ويَنة لةمةرِ ماَلةكةى بثاريَزيَت، وةك ضؤن بةردةوام 
رِيَكوثيَك و ثاك و ثرِ لة بؤني ئةوانة بووة تيَيدا ذياون و بةناو ذوورو هةموو اليةكانيدا 

 تيَثةرِيون.
ي برِة ثارةى نرخي خانووةكة كة لة فةرةج دةآلَلى نادر شةمووني شةماس ئةركي رِةوانةكردن

وةرطرت و نرخي ناوماَلةكة كة بة هادي كؤنةفرؤش فرشراوة بؤ نووسينطةيةكي ثارة طؤرِينةوة 
لة عةنكاوة كردة ئةركي سةرشاني خؤي. وةك بة ثريةذنةكةى طوت شتيَكي باش نيية برِة 

 ةدا لةطةأل خؤيدا ببات.ثارةيةكي زؤر لةناو جانتا بةو رِيَطة دوورو دريَذ
شةوى ثيَش سةفةركردنةكة ثريةذنةكة ماوةيةكي زؤر لة ذووري ميوان مايةوة. لةسةر 
قةنةفةكةى بةرانبةر بة ويَنةى ثياوضاك مارطؤرطيش دانيشت و بؤ ماوةيةكي دوورودريَذ 
قسةى لةطةأل كرد.كارةبا هةبوو، طوَلؤثة بضووكةكان كة لةناو ثةرداخة شووشةيينة 

راوةكان لة سووضي ديوارةكاندا دانرابوون بة شيَوةيةكي سرووتانة داطريسابوون. زؤر نةخش
لةطةأل ثياوضاكةكةيدا قسةى كرد، ئةويش ليَوى نةجووآلندو هيض وشةيةكي طؤنةكرد. ثيَدةضوو 
ضي ديكة هؤكاريَك نةمابيَت تا دريَذة بة قسةكردن بدات. ثةرجووةكةى خؤي تةواوكردو رِؤَلى 

. ئاكام ثريةذنةكة بةم شيَوةيةي تيَطةيشت. ثياوضاكةكةى تةنيا وةك ويَنةيةكي كؤني تةواو بوو
كاأل بووةوةى قةد ديوار مايةوة. بريي لة شتيَك كردةوة، هةموو جانتاكاني ئامادةكردبوو. 
هةموو شتةكاني خيَزانةكةى كؤكردةوة، لة ويَنةو دياري و ئايكؤني مةرِمةرِي بضووكي 

نداَلةكةى و هةنديَك ثياوضاكان. ضةند كتيَبيَكي فيَرطةى كؤني هيََلدايشي حةزرةتي مريةم و م
دانابوو كة بة ماجيك هيََلكاري هةرِةمةكييان لةسةر كيَشرابوو. هةموو شتيَكي دانابوو كة 
يادوةري خيَزانةكةيان دةثاراست. تةنانةت جلوبةرطي سةردةمي ساوايةتي منداَلةكانيشي. 

ةم ويَنةى ثياوضاكة باشةكةى نةبيَت كة زؤري خؤش دةويَت. هةسيت هيض نةماوةتةوة تةنيا ئ
كرد كة ناتوانيَت بة ضوارضيَوة دارينة قورسةكةى و شووشةكةيةوة هةَليبطريَت كة ماوةى 

 ساآلنيَكي دوورو دريَذة بة دووكةَلى ضراي نةوتي رِةش داطةرِاون.
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كةى تةنيشت ديوارةكة كة هةستا، ثشيلةكةيشي )نابؤ( سةيري دةكرد، ضووة سةر قةنةفة
ويَنةكةى ثيَوة هةَلواسرابوو. ويَنةكةى بةرةو سةرةوة بَلند كردةوة تا دةزووة خوريية 
ئةستوورةكةى لة ميَخةكة دةربهيَنيَت. ثاشان لة قةد ديوارةكةى كردةوة، ضوارطؤشةيةكي 

بوو. ويَنةكةى رِةنط واآلى لةقةد ديوارةكة بةجىَ هيَشت هةنديَك تةونى جاَلجاَلووكةى ثيَوة
لةسةر رِوو لةسةر زةوى دانا، ثاشان ضوون ئافرةتيَكي ضاالك، سةرقاَلى الداني بزمارة 
بضووكةكان بوو تا كاغةزى ويَنةكة لةقةد شووشةكة دةربهيَنيَت. ويَنةكة نةرم بوو بة 
دةستييةوة نووشتايةوة. ويَنةكة شتيَك لة ثريؤزي ثيَشووى خؤي لةدةست دا، ئةوةتة لة 

ةوة رِوخساري ثياوضاكةكة دةبينيَت. برؤ باريكةكان و بريسكةى سةر ليَوى سووري نزيك
خوارةوةى دةبينيَت. لةطةأل رِووناكى تةواوى طوَلؤثة كارةباييةكان و نزيكي ويَنةكةوة لة 

هةسيت كرد وةك بَليَيت ويَنةيةكي نوآ دةبينيَت. بريى لةوة كردةوة ويَنةكة لوول  ضاوييةوة،
 شتةكاني ديكةدا داينيَت كة خؤشي دةويَن، بةآلم بريؤكةكةي بةدأل نةبوو. وةك بدات و لةطةأل

ضؤن رِوخسارى هيَوري ثياوضاكةكةى لةنزيكةوة بيين، هاوكات بة جلة سةربازيية 
بةشكؤكةشيةوة بيين. قةَلغانة ئاسنينةكةو ترية رِةق و دريَذو نووك تيذةكةى بيين. هاوكات 

ئةسثة سثيية بةشكؤكةيشي بيين، هةروةها هةسيت بةوة  جةستةي جةنطي لة خؤباييانةى
كرد كة بة ضاوي نوآ ئةم شتانة دةبينيَت. زؤرتر دةم و ضاوي هيَورو بة بةزةيي ثياوضاكةكةى 
خؤي خؤش ويست. بةآلم رِقي لة جل و شيَوة سةربازييةكةى بووةوة. ئاكام طةيشتة ئةوةى 

ى كورِيدا، ضووة ذوورى نووستنةكةي خؤيةوة، بة برِياريَكي سةير بدات. بة ناو ذوورى )دانيال(
تيلةى ضاو، وةك هةموو جاريَك، لةوة دَلنيا بوو كة بة رِاسيت كورِةكةى لةطةَليةتي و، ئةوةتة 
بة هيَوري لة ذوورةكةى خؤي نووستووة. ضووة ذوورةكةى خؤيةوةو قةيضييةكي طةورةي 

طةورةكةوة لةسةر ضؤك دانيشت. بة  درووماني هيَنا. رِؤيشت و لة تةنيشت ويَنة كاغةزينة
دةسيت )نابؤ(ى دوور خستةوة كاتيَك ويسيت بازبداتة باوةشييةوة. بة قةيضيية ئاسنينة 
طةورةكة رِاست جةستةى ويَنة نةرمةكةى برِي تا طةيشتة نزيك دةم و ضاوي ثياوضاكةكةو 

ري دةم و ضاوة سوورِايةوة تا بازنةيةك وةك خةرمانةيةكي ثريؤزي رِووناكي لة ضوار دةو
جوانةكة دروست بكات. دةم و ضاوةكةى برِي و بة دةست دةريهيَنا. ئةمة ئةو بةشةية كة 
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خؤشي دةويَت. سةيري ثامشاوةى ويَنةكةى كرد دَلى دةرزى ئاذني كرد. ويَنةكة كة دةم و 
و  ضاوةكةى ثيَوة نةمابوو بةالى ئةوةوة نةيارانةى دةنواند. لة شويَنةكةى خؤي بةجيَى هيَشت

 دةم و ضاوة بازنةييةكةى بردو نابؤيش بة دوايدا خؤي طةياندة ذووري نووسنت.
 

(2) 
 

 
شينيَكي طةورةى لة كووضةكةدا نايةوة.  دايكي سةليم سثي، بةو بةيانيية زووةى ئةو رِؤذة،

هةموو دانيشتوواني ماَلةكاني دةورو ثشت بة هؤي دةنطييةوة طردبوونةوةو زؤريشيان بؤ 
ةردوو بازووى سثييان بيين، كاتيَك بةرةو ئامسان بةرزي كردنةوةو بانطي يةكةمني جار ه

دايكي دانياىل دةكرد كة لةطةأل نةوةكةيدا بةرةو ئةوسةري كووضةكة دوور دةكةوتنةوة. 
هةردوو بازووي ضوون بةفر سثي بوون، ثيَشرت كةس لةشيَوةى نةبينيون، بؤية كةسانيَكي 

ئةو هؤكارة ورووذاند بؤضي دايكي سةليم سثي جلي قؤلَ  نارِةسةن ئةو ثرسيارةيان سةبارةت
بةرين لةبةر دةكات ئةطةر خؤي ثيَ جوان و بازووى ثيَ سثي نةزانيَت. هةردوو بازووى بَلند 
كردةوة و هةردوو قؤَلى بةريين كراسةكةى داكشانة خوارةوةو سثييةتي هةردوو بازووى خرِو 

وجنان نةك ئافرةتيَكي لة تةمةني ئةو. هةمووان، جواني بريسكانةوة، كة بؤ كيذيَكى الو دةط
رِةنطة بؤ يةكةمني جاريش بيَت، ميَردةكةى، باوكي سةليم ببينن بة هةنطاوي لةسةرخؤ بة 
دوايدا دةرِؤيشت، بيَجامةيةكي دوو ثارضةيي بازةى لةبةر بوو، هةردوو دةسيت لة طريفاني 

وةستابوو، غةريب ئاسا بة دوو ضاوي كراس بيَجامةكة نابوو، ضوون تارماييةكي قذ بذن رِا
 تؤقيوةوة سةيري رِووداوةكةى دةكرد.

دايكي سةليم بةرةو الى دةستةخوشكة ديَرينةكةى ضووة ثيَشةوة، كاتيَك بيين لة دةرطةى 
ماَلةكةوة سةري هيَناية دةرةوة، بة طريانةوة لة ئاميَزى طرت. دةرطةكةى توند داخست و 

بضووك الى فةرةج دةآلأل كاري دةكرد. دايكي دانيال غةمبار كليلةكةى داية دةسيت الويَكي 
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بوو، بةآلم تا ئةو كاتة نةطريابوو. ضاويَكي بة هةموو شتةكاني ناو ماَلةكةدا خشاند، بانطي 
نابؤي كرد تا لةطةأل خؤي بيبات، بةآلم هةآلتة سةر ثيَثلكةكان. بةسةريدا هةَلشاخي وةك 

يَت، ئاورِيَكي دايةوةو مياواندي، مياواندنيَك دةنطي بَليَيت تيَدةطات. داواي ليَ كرد ب
دايةوة، وةك بَليَيت كة ئةو وةك وآ ترسنؤك نييةو ئةم ماَلة بةجىَ ناهيََليَت، ثاشان خيَرا 

 سةركةوت و لة ثيَضى ثيَثلكةكةدا بزربوو.
و كاتيَك دايكي سةليم لةناكاو بة جؤش و خرؤشةوة باوةشي ثيَدا كردو نغرؤي سينطي نةرم 

بةريين بوو، هةنسكي طريانة رِاستةقينةكةى بةرطوىَ كةوت، ئةوةندةى ديكة باري غةمى 
طران بوو، هةسيت كرد فرميَسكي طريان هةردوو ضاوي تةرِ كردووة. ويسيت دةست بؤ 
ضاويلكةكةى ببات تا لة ضاوي داكةنيَت و فرميَسكةكان بسرِيَت، بةآلم هةردوو بازووى ثاني 

ن نةدا ئةوة بكات، بؤية ناضار بوو لةطةَلى دةست بة طريان بكات. ئةمة دايكي سةليم رِيَيا
فرميَسكي كؤن بوو ساآلنيَكي دوورودريَذ بوو لةسينطيدا قةتيس مابوو، دةبوو بؤ كورِة شويَن 
بزربووةكةى بريِشتاية، بةآلم لة ناخيدا مابووةوةو دةرنةضووبوو، بةآلم ئةوةتة بة هاريكاري 

 كة ثيَناضيَت دةست لة ياخةى بكاتةوة.دايكي سةليم رِشيت 
بة زةمحةت خؤي لة دةسيت رِزطاركرد، هةنديَك ئافرةتيش دايكي سةليميان بةرةو دواوة 
رِاكيَشا، كةضي خؤي لة دةستيان رِاثسكاندو دةسيت بة رِاكردن بة دواي دايكي )دانيال(دا 

كة بةسةر شةقامي كرد، كة بة هةنطاوى ضةسثاو بةرةو دةروازةى كووضةكة دةرِؤيشت، 
)سةعدوون(دا دةرِوانيَت. ئؤتؤمؤبيليَكي ديكةيش لةوآ لةطةأل نادر شةماسدا رِاوةستابوو. 
دانيال جانتاكاني لة سندووقي ئؤتؤمؤبيلةكةدا داناو، ثريةذنةكةيش لة ثشتةوة سوار بوو. 

ةردوو لةكاتيَكدا هةنطاوةكاني دايكي سةليم سست بوونةوة، كاتيَك هةسيت بة بيَ هيَزي ه
القي كردو بوورايةوةو لةسةر هةردوو ضؤكي رِؤنيشت كاتيَك دةستةخوشكة ديَرينةكةى دي بة 

 تةواوةتي و تا هةتاية دوور دةكةويَتةوة.
ئافرةتة دةستةخوشكةكاني، لةوانةى بةردةوام ثاش نيوةرِوان بؤ ضةنةدان و ضاخواردنةوةو 

ةضواردةورى خرِبوونةوة. ويستيان طوَلةبةرِؤذة ترووكاندن سةرداني ماَلةكةى دةكةن، ل
ة ماَلةكةى خؤي، بةآلم قورس و قةَلةو بوو. هةنديَكيشيان يبةنةوهةَليبسيَننةوةو ب
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سةرسورِماني خؤيان لةمةرِ ئةم سؤزة زؤرةى بةرانبةر بة ئيليشوا ثريةذن نةشاردةوة، 
ةرانبةر بة لةكاتيَكدا طةواهي ئةوةيان دةدا كة دايكي سةليم ضةند جاريَك قسةى خراثي ب

دراوسيَ ئاسوورييةكةى كردووة. بةآلم كةس بةردةوام لةسةر يةك شيَوة، يان يةك رِةوش 
ناميَنيَتةوةو، شتيَكي دذواريشة ئيَستة ئةم فرميَسكانة بة درؤ خبريَنةوة. بة رِاسيت غةمبارة. 

 كاتةدا. بؤية شايستةى ئةوةية لةاليةن هةمووانةوة رِيَزى ليَ بطرييَت. بةالني كةمةوة لةم
دايكي سةليم ثيَى رِاطةياندن كة بةهؤي رِؤيشتين دايكي )دانيال(ةوة، كووضةكة تووشي 
كارةساتيَك دةبيَت، بةآلم كةس برِواي بة قسةكاني نةكرد، ئيَستة خَلةفاوةو ورِينة دةكات و 

يان نازانيَت ضي دةَليَت. كاتيَك ئافرةتة دةستةخوشكةكاني بن باَليان طرتبوو بةرةو ماَلةوة
دةبردةوة هادي كؤنةفرؤشي بيين لةطةأل ذمارةيةك الودا ناوماَلةكةى ماَلى ثريةذنةكةيان بؤ 
ماَلةكةى خؤى دةطواستةوة، ئةو دميةنة ويَنةى تاآلن كردنى ماَلى بةرثرساني رِذيَمي ثيَشووى 

دا 5112بري خستةوة كة هةنديَك لة كةناَلة ئامسانييةكان لةكاتي رِووداوةكاني نيساني 
ثةخشيان كردةوة. بةسةر هادي كؤنةفرؤش و ياريدةرةكانيدا هةَلشاخي و جنيَو باراني كردن،  
الى وابوو ماَلى ثريةذنةكة دةدزن. لة جنيَوداني ثيسي خؤي نةكةوت تا برديانة ماَلةوةو 

 دةرطةيان لةثاش داخست.    
ك شيت بيَ سوودي لة هادي هةموو ناوماَلةى ثريةذنةكةى بؤ ماَلةكةى خؤي طواستةوةو هةنديَ

شويَنى خؤيان بةجىَ هيَشت، وةك ثارضة مافووري كؤن و لةكاركةوتوو، هةنديَك شت و 
كاغةزى رِؤذنامةو تةنةكة رِؤنى بةتاأل و لوولةو قوتووي جؤراوجؤرى دؤشاو تةماتة. هيض 

ةم و شتيَك لة ماَلةكةدا نةمايةوة تةنيا ثاشةرؤكي بيَ سوود نةبيَت. لةوانةيش ويَنةيةكي د
ضاو كونى ثياوضاك مارطؤرطيس. ئةو كاتةى كؤنةفرؤشةكة ويَنةكةى بيين ترسا، وةك بَليَيت 

 جؤرة جادووطةرييةك، يان كاريَكي رِوحاني سةير بيَت.
دةرطةى ماَلى كؤنةفرؤشةكة هةر لةسةر ثشت بوو، خةَلكةكةى ليَ دةضوونة ذوورةوةو دةهاتنة 

تةنيا بؤ سةيركردني كولتووري ثريةذنةكة كة كؤضي  دةرةوة بة ئارةزووى كرِيين شتيَك، يان
كرد. تا نيوةرِؤ نيوةى شتةكاني بة خةَلكى دانيشتووى ناوضةكة فرؤشت، هةسيت كرد كة 
ثارةيةكي باشي دةست دةكةويَت. ويذداني لةمةرِ رِؤيشتين ثريةذنةكة سةرزةنشيت نةكرد. 
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ة نيَوان ماَلةكةى ئةوو ماَلى سةري بةرز كردةوةو سةيري ئةو ديوارةى كرد كة دةكةويَت
ثريةذنةكةوةو، ثشيلة تووك وةريوةكةى بيين بيَ دةنط و بيَ جووَلة وةك ثةيكةر رِاوةستابوو و 
سةرى هيَنابووة دةرةوة. ضةند ضركةيةك هةسيت كرد كة هةردوو ضاوي ثريةذنةكة لةطةأل 

ةو رِوانينة بيَزاري كرد، ثشيلةكةدا بةجىَ ماون و ئةوةتة بة هؤي ئةوةوة سةيري ئةم دةكةن. ئ
دةسيت داية ثارضة كةرثووضيَكى بضووك و لة ثشيلةكةى طرت، بةآلم بةر ثشيلةكة نةكةوت و 

 لة شويَنةكةى خؤي نةجووآل.
كة ئيَوارة داهات هادي زؤر شةكةت بووبوو. زؤر شيت فرؤشت و شتطةلي ديكةيش لةناو 

ةرجي دةيانفرؤشيَت، يان برادةرة حةوشة مانةوة كة سبةيينَ لة دةآلَلخانة لة بابول ش
خؤي ليَيان ئاطةدار دةكاتةوة. ثانكةيةكي بنميضى لة شتةكاني دايكي دانيال  فرؤشيارةكاني

بة بنميضي ذوورة ثةرِثووتةكةى خؤيةوة هةَلواسي و بة يارمةتي هةرزة بضكؤلةكة بةطةرِى 
ةكةى كرد كة لة ثاش خست. ثاشان لةسةر جيَطةكةى رِاكشاو لة دوورةوة سةيري كونة تاريك

البردني ئايكؤنة طيَضينةكةى حةزرةتي مريةم بةجىَ مابوو، قسةيةكي ئةو رِؤذةى 
برادةريَكيشي بريكةوتةوة، كة ئةو تابلؤ دارينة تاريكة ئايكؤنيَكي جوولةكةية، دةشيَت 

ة بفرؤشريَت، بةآلم، وةك يةكةمني جار كة ئةم هةَلكؤَلينة جوانةى ئةم دارةى بيين، هةسيت ب
مةترسي ئةم هةنطاوة كرد ئةطةر بيهاويَت، با ئةم تابلؤية لة شويَين خؤيدا مبيَنيَتةوة، رِةنطة 

 دواتر كونةكة بة طيَض ثرِ بكاتةوة تا بة تةواوةتي لةم نيطةرانيية قوتاري بيَت.
لة ميَشكي خؤيدا ئةو ئاماذة ليَك نزيكانةى هةَلةوطيَرِ كردو، دةكؤشا ليَكيان طريَ بدات، 

اني ئايكؤنةكةو نةماني دايكي دانيال و ئةو رِووداوانةى رِوو بة رِوويان بووةوة، بةآلم نةم
ئةقَلى نةيتواني لة يةك ويَنةدا كؤيان بكاتةوة تا تيَي بطات. هةردوو ضاوي تيذى ثشيلةكةى 
بريكةوتةوةو لة ناخي خؤيدا هةسيت بة كةميَك ترس و طوناه كرد، وةك بَليَيت هةَلةيةكي 

 ، بةآلم ئيَستة نازانيَت ضيية.كردبيَت
لةم كاتانةدا، كة هةردوو ضاوي هادى كؤنةفرؤش لة ئاكامي شةكةتي ئةو رِؤذةدا خةريك بوون 
زووتر دةنووقان. تارماييةكي ضاالك ديواري خانووةكانى تيَدةثةرِاندو بةسةر ديواري رِووخاوي 

كة  دايكي دانيال،نووةكةى ماَلى كؤنةفرؤشدا بازي دةدا، ثاشان دةثةرِييةوة سةرباني خا
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ئيَستة بووةتة خانوويةك لة خانووةكاني فةرةج دةآلأل. تارماييةكة بة ثيَثلكةكةدا دابةزى و 
ثشيلةكةى لةناو حةوشةي ناوةوةدا بيين. نابؤ بة دةنطيَكى دريَذ مياواندي، تارماييةكة بة 

 تةنيشتيدا بةرةو هؤَلى ميوانةكة تيَثةرِى كة بةتاأل بوو.
ونةوةرة، كة دةزطة ئةمنييةكان رِاوةدووى دةنيَن و ضةند اليةنيَكيش دةيانةويَت، لةسةر ئةم بو

هةردوو ئةذنؤى رِؤنيشت و لةثامشاوةى ويَنة قةد ديوارييةكةى ثياوضاك مارطؤرطيش نزيك 
بووةوة، بة هةردوو دةسيت بةرزي كردةوةو كوني دةم و ضاوةكةى بيين كة نةمابوو. لةسةرخؤ 

د جاريَك نووشتاندةوة تا طةيشتة قةوارةيةكي نزيك لة تيَنووسي فيَرطة. سةيري ويَنةكةى ضةن
هةموو اليةكي ديكةى خانووةكةى كردو غةم دايطرت. ضونكة جاريَكي ديكة ئيليشواي 
ثريةذن نابينيَتةوة، ئةو ئافرةتةى لة لةدايكبوونيدا بةشداري كردو، ناوي كورِة بزرةكةى ليَ نا. 

ك لة يادوةرييةكاني كورِةكةى ثاراستووة. هةسيت كرد لةواني ديكة ثرت هةسيت كرد كة بةشيَ
ليَوةى نزيك بووة، ئيَستةيش بة رِؤيشتين وآ يةكيَك لة فاكتةرةكاني بووني لة دةست داوة. 
بةجيَى هيَشت و نةيزاني كة دوايةمني داوى بةجىَ هيَشت بة كورِة كؤض كردووةكةيةوة 

 دةيبةستةوة.
ديوارةكةوة دابوو، )نابؤ( ثشيلةكة بة تةنيشتيدا تيَثةرِى و جةستةي بة دانيشت و ثشيت بة 

ثؤستاَلةكةى خوراندو تووكة وةريوةكةى لةثاش خؤي بةجىَ هيَشت. ثشيلةكة سوورِايةوةو 
سةرلةنوآ جةستةى خوراند، ثاشان ثةثةَلةى خواردو الى هةردوو ثيَيدا نووست وةك بَليَيت 

 خؤي ثيَيان طةرم دةكاتةوة.
 بةياني بةو شيَوةية مانةوة.  تا



 311 

 حةظدةمني ثارِ
 

 تةقينةوة
 
 
 

(0) 
 

 
 
 

لة ثيَنج و نيوي بةرةبةياندا، كاتيَك هادي كؤنةفرؤش لةذيَر ثانكة كوذيَنراوةكةى دايكي 
)دانيال(دا، لة خةويَكي شرييندا بوو، هةمان كات تارمايي بيَ ناو، يان ئةوةى ناوي نيية 

ر زةويية ثيسةكةى هؤَلةكةى دايكي )دانيال(دا نووستبوو، لةطةل ثشيلة )نابؤ(دا لةسة
سةرتيث سروور مةجيد لة شرييين خةوةكةيدا لة نووسينطةى دةزطةى بةدواداضوون و شويَن 
كةوتندا خةوني ناخؤشي دةبيين. طةورة ئةستيَرةناسةكة هات و خيَرا بة رِيَرِةوةكاندا هةنطاوى 

دةرطةى تووسينطةكةى سةرتيث سرووري ئاطةدار دةهاويشت. ثاسةوانة نووستووةكةى نزيك 
 كردةوةو، بة هةردوو دةسيت توند لة دةرطةكةى دا.  

سةرتيث سروور لة خةو رِاضَلةكي، كاتيَك طةورة ئةستيَرةناسةكةى لةبةردةمي خؤيدا بيين، 
يةكسةر ثيَشبيين كرد كة شتيَكي طرنط هةية نابيَت تا كاتي رِؤذ بوونةوة دواخبريَت. طةورة 
ئةستيَرةناسةكة يةك كاغةزي ئاَلى لةبةردةمدا دانا. بةر لةوةى سةرتيث سروور تيَبطات ضي 

 تيَدا نووسراوة، طةورة ئةستيَرةناسة رِديَن باريكةكة وةك لة فيليمى كارتؤندا طوتي:
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ـ ليَرةية. لةناو ئةم ماَلةداية لة بةتاويني. ئيَستة نووستووةو دةبيَت ئيَستة جبووَليَيتةوة بؤ 
 ةوةى دةستطري بكريَت بةر لةوةى لة خةو هةستيَت.ئ

سةرتيث سروور يةكسةر فةرماني دةركرد ئؤتؤمؤبيلةكان ئامادة بكةن و، بةثةلة جلةكاني 
لةبةركرد. ثيَويسيت نةدةكرد تيمي دةستطريكردن ياوةري بكات كة ئامادةى كردووة، 

هةسيت بة طرنطيي ئةوة كرد لة  دةتوانيَت ثشت بة هةردوو ئةفسةرة ئاَلةكةى ببةستيَت، بةآلم
يةك ويَنةدا لةطةأل ئةو تاوانكارة ترسناكةدا لة ميدياكاندا دةربكةويَت، كة هةموو دةوَلةتي 
شةكةت كردو هةموو دةزطة ئةمنييةكان بيَ ئوميَد بوون دةستطريي بكةن. ئاكام دةستطريي 

ان ليَهاتووترة، ئةو كات دةكات و ليَهاتوويي خؤي بؤ بةرثرسةكاني دةسةمليَنيَت. لة هةموو
ئةو زمانانة الأل دةبن كة هةردةم بة خراثي باسيان دةكردو رِخنةي ئةوةيان ليَ دةطرت طواية 

 لة بواري ئةمنيدا هاريكاري رِذيَمي ثيَشووى كردووة.
رِةنطة بيكةنة وةزيري ناوخؤ، يان بةرطري، يان بةرِيَوةبةري دةزطةى هةواَلطرى. ئةوةى لةطةأل 

ت كاتيَك سوارى ئؤتؤمؤبيلة ضوار سلندةرة شووشة رِةشةكة بوو. لةطةَليدا دوو خؤيدا طو
ئؤتؤمؤبيلي بضووكيش بةناو شةقامة نيوضة ضؤَلةكاني ئةم كاتة زووةى بةيانيانى بةغدادا 
خيَرا تيَيانتةقاند. ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة كة لة بةَلطةنامةكاندا بةناوي )طةورة 

اسريَت، لة كورسيي ثشتةوة لةطةأل سةرتيث سروور دانيشتبوو. وةك ئةستيَرةناسةكة( دةن
ثيَدةضيَت ثرسةكة ثيَوةندي بةويشةوة هةبوو، دةيويست رِوخساري ئةم تاوانكارة ترسناكة 
ببينيَت كة بيَ ناوة، بةر لةوةى لة كاتي دةستطريكردنيدا دةم و ضاوى بة هؤي بؤكس و 

ة بشيَويَنريَت. ماوةيةكي زؤربوو خةوني بةو شةثازلةى ياريدةدةراني سةرتيث سروورةو
رِوخسارةوة دةبيين، كة هةموو جاريَك دةطؤرِا. ثيَشرت ئةوةندة بة دةسيت ثيَشبيين كردني 
رِوخساري هيض كةسيَكةوة نةيناآلندووة، بةآلم رِوخساري ئةو كةسةي بيَ ناوة بةردةوام لة 

ديكة ببيَتة كةسيَكي ترسناك و سةير.  دةسيت هةَلديَت،  ئةمةيش واي ليَ دةكات ثرت لةواني
رِةنطة رِؤذيَك بة تةنيشتيدا تيَثةرِيبيَت بيَ ئةوةى بيناسيَتةوة، رِةنطة تاوانكارة ترسناكةكة 
هةسيت بةوة كردبيَت كة ئةستيَرةناسةكة رِةدووى كةوتووةو بريى لةوة كردبيَتةوة لةناوى 

ديَريش بةجىَ ناهيََليَت. ئاية ئةمرِؤ ببات، ئةطةرضي هةرطيزيش دةزطةى بةدواداضوون و ضاو
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ضووةتة دةرةوة تا ببيَتة ئاماجنيَكي ئاساني مستةكؤَلةى مةرط لةسةر دةسيت ئةم تاوانكارة 
ترسناكة؟ بةدريَذايي رِيَطةكة تا طةيشتنة شةقامي سةعدوون، لةوآ لةطةأل سةرتيث سرووردا 

ك ئؤتؤمؤبيلي سةربازي . ئؤتؤمؤبيلي ثؤليس و هةنديَبينىقةرةباَلغييةكي طةورةى 
ئةمةريكي، لةسةر شؤستةى تةنيشت مزطةوتي ئؤرفةلي و دوكاني ويَنةطرةكان رِاوةستابوون، 
لةكاتي سوورِانةوةدا لة تةنيشت ثةيكةربةندي ئازادييةوة ئؤتؤمؤبيلي زؤرتري ثؤليسيان 

ؤ دراوة. تؤ بيين، كاتيَك طةيشتنة طؤرِةثاني )تةيةران( زانييان كة ناوضةي بةتاويني طةمار
 بَليَيت ضي رِووى دابيَت؟

بة دواي ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراودا دةطةرِان ضووبووة ناو كووضةكانةوة. ئةوةى ئةو 
ئؤتؤمؤبيلةى ليَ دةخورِي طةورة سةركردةيةكي يةكيَك لة طرووثة ضةكدارةكان بوو. ئةوانة 

 دةيانةويَت دةستطريي بكةن بةر لةوةى خؤي بتةقيَنيَتةوة.
 ةرتيث سروور بة توورِةييةوة طوتى: ئةوة ضي رِوودةدات؟ س

ثاشان لة دةروازةى كووضةكة دابةزي كة طةورة ئةستيَرةناسةكة ئاماذةى ثيَ كرد. لةطةأل 
هةنديَك ئةفسةردا قسةى كرد كة لةوىَ رِاوةستابوون، ناسنامةكةى خؤي ثيَشان دان. بةآلم 

ؤبيلةى بة دوايدا دةطةرِان ئؤثَليَكي نويَى سثي بوو لة رِيَطةيان نةدا بضيَتة ذوورةوة. ئةو ئؤتؤم
 تةنيشت ماَلى دايكي )دانيال(ةوة رِاوةستابوو.

رِؤذ بووةوةو كات لة شةش و نيو نزيك دةبووةوةو جووَلةو هاتوضؤ كةوتة شةقامةكانةوةو بة 
غ هؤي ئؤتؤمؤبيلةكاني ثؤليس و ئؤتؤمؤبيلة ئةمةريكايةكانةوة شةقامةكان زوو قةرةباَل

بوون. طةورة ئةستيَرةناسةكة هةسيت بة بيَزاري كرد. بةآلم لةناو ئؤتؤمؤبيلة ضوار سلندةرةكة 
دانةبةزى. ضونكة رِواَلةتي جيَى طومان بوو، جليَكي سةيري قؤلَ دريَذو كاثوضيَكي ثةمووي 

رِي باش لةبةر بوو، ثةلكيَكي لةسةرةوة ثيَوةبوو تووكةكةى شؤرِ بووبووةوة، لةطةأل رِديَنيَكي ث
شانةكراو، لة خوارةوة لةسةر شيَوةى نووكيَكي تيذ بة تةوقةيةك طريَ درابوو. لة باشرتين 
رِةوشدا ثيَي ثيَدةكةنن. يان وا دةزانن ئةكتةرى بواري شانؤي منداآلنة. لة ثةجنةرة كراوةكةى 

 ئؤتؤمؤبيلةكةوة هةر سةيري دةكردو نةيدةزاني بة رِاسيت ضي رِوودةدات.
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ناو ئؤتؤمؤبيلة ئؤثَلة سثييةكةدا دانيشتبوو، لةناو كووضةكةدا طةمارؤ درابوو، خؤكوذةكة لة
باوكي سةليم لة ثةجنةرةكةى خؤيةوة لة بالكؤني شةناشيلة دارينةكانى ماَلةكةيةوة كة بةسةر 
كووضةكةدا دةرِوانيَت، ئةو دميةنةى بيين. ئؤتؤمؤبيلة تؤقيَنةرةكة تةواو لة خوار بالكؤنةكةى 

بوو لة تةنيشت ماَلى دايكي دانيال. شتيَكي مةترسيداريش بوو لةوآ مبيَنيَتةوة. ئةوانةوة 
دةبوو دابةزيَت و خيَزانةكةى ئاطةدار بكاتةوة زوو ماَلةكة بةجىَ بهيََلن، يان بةالني كةمةوة 
بضنة ذوورةكاني ثشتةوة. ضونكة ئاشكراية كة خانووةكةيان بةسةردا دةرِووخيَت ئةطةر 

 ةناو ئؤتؤمؤبيلةكةدا بتةقيَنيَتةوة.خؤكوذةكة خؤي ل
باوكي سةليم لة شويَين خؤي ضةقيبوو هيض فاكتةريَكي بةهيَزى لة ناخي خؤيدا نةدةبيين 
ثاَلى ثيَوة بنيَت شتيَك بكات. هةر سةيري ئؤتؤمؤبيلة جوانة سثييةكةى دةكرد لة خوارةوة 

ريَت. ئةو خؤكوذةيشي نةبيين رِاوةستابوو. ليَرةوة هيض ئاماذةيةكي نةدةبيين مةترسي ليَ بك
كة تيَيدا بوو. بة هؤي بيستين دةنطي مايكرؤفؤني دةستييةوة لة خةو بيَدار بووةوة، كة 
داواي لة خؤكوذةكة دةكرد لة ئؤتؤمؤبيلةكة بيَتة دةرةوةو هةردوو دةسيت بةرز بكاتةوة. بة 

ثيَي سةير بوو ثيَثلكةكةدا سةركةوت و لة نهؤمي سةرةوة لة ثةجنةرةكةوة سةيري كردو 
ئؤتؤمؤبيلةكةى تةواو لة خوارةوةى بالكؤنةكةوة بوو، لةطةأل ئةوةيشدا واقي ورِمابوو. هيض 
شتيَكي ديكةى نةكرد، تةنانةت نةيزاني بابووجي لةثيَ نييةو بةثيَى ثةتي رِاوةستاوة، كة 

 ثيَشرت واى نةكردووة.
يَيةكةيةوة ناوضةكة بةجيَ بهيََليَت لةم كاتانةدا باوكي ئةمنار تواني بة سواري ئؤتؤمؤبيلة نو

بةر لةوةى طةمارؤ بدريَت. فةرةج دةآلأل لة ماَلةكةى خؤي دةرضوو، لةبةردةم ئؤتيَلي عرووبةدا 
رِاوةستا. تابلؤي ناوةكةى الدا. فةرماني بة كريَكارةكاني دا. دةيويست ضةند هةنطاويَك 

تووي عةرةب بكرِيَت ئةو كاتةى بةرةو الى سةمووخنانةكة بضيَت تا سةموون و قاثيَك سةر
 تةقينةوةكة رِووى دا.
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(5) 
ثارضة تةختةدارة تاريكةكةى ئايكؤنى جوولةكةكة بةرةو ثيَشةوة فرِى. هادي كؤنةفرؤش بؤ 
ضةند ضركةيةك بيين بة ئامسانةوة بةرةو ثيَشةوة فرِى. بريي ديَتةوة كاندَليستكة 

وة كة لة هةمان رِةنطي خؤيةتي. ثاشان تةختةدارينةكةى بيين لة بةشي ثشتةوةى جيابووة
ثارضة ثارضة بوو. يان هةموو ويَنةكة لة ئاكامي زيندة خةونةكاني ئةو مانةوة دوورو دريَذةى 

 دواتري ناو نةخؤشخانةية.
ئةوةى لة رِاستيدا ئةو شتة دووثات دةكاتةوة، ئةوةية كة هةموو شتيَك لةناو ذوورة 

بةشة بضووكي ضركةيةكدا، لة ئاكامي هيَزى تةقينةوةكةوة  ثةرِثووتةكةيدا زؤر خيَرا، لة ضةند
تيَكةَلى يةكدى بوون، كاتيَك ئؤثَلة سثيية بؤمربِيَذكراوةكة تةقييةوة، جطة لة ثشتويَنة 
ميَنرِيَذكراوةكةى خؤكوذةكة. ئةمة خراثرتين رِووداو بوو ناوضةكة بةخؤوةى بيين لةوةتاي لة 

رتين طةرِةكي نيشتةجىَ لة ناوةرِاسيت بةغدا دروست سةرةتاي سةدةى رِابوردوودا وةك باش
كراوة. تةنانةت لةطةأل بةرةو خراث ضوونيدا لة هةشتاكان و سةرةتاي نةوةدةكاندا كاتيَك بوو 
بة مؤَلطةى لةشفرؤشي و مةى دروستكردن لة ماَلةكاندا، لةطةأل ئاشكرابووني ضةند 

نداأل و ئةندامطةلي لةشي ئادةميزاد لة طرووثيَكي رِفاندن و بازرطاني كردن بة ئافرةت و م
 هةنديَك خانووةكاني ناوضةكةدا، كةضي ئةمة خراثرتينيان نةبوو.

تةقينةوةكة هةموو ناوضةكةى هةذاندةوة، ثاشرت هةنديَك لة رِؤذنامةنووسان لةكاتي 
وة طواستنةوةى هةواَلى ئةم رِووداوة تؤقيَنةرةدا باسي ئةوة دةكةن كة ضؤن بة هؤي تةقينةوةكة

ثةيكةربةندي ئازادي درزى تيَكةوتووةو هوشداري لةمةرِ ئةطةري ئةوة دةدةن بةم نزيكانة 
( هاتبوو كة 7برِووخيَت. بةآلم كارةساتة طةورةكة تووشي خانووة كؤنةكاني كووضةى)

هةنديَكيان لة سييةكاني سةدةى رِابوردوودا دروست كراون و بة هؤي هيَزي تةقينةوةكةوة 
 رِووخان.هةر هةموويان دا

خانووةكةى دايكي دانيال بة تةواوةتي دارِووخابوو. بةردي بةسةر بةردةوة نةمابوو، هيَزى 
طةورةى تةقينةوةكة بةر ئةو خانووة كةوت. دواتر فةرةج دةآلأل دةزانيَت، كاتيَك لة 
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نةخؤشخانة ديَتة دةرةوة، مةزةندةى لةبارةى ثتةوى خانووةكةوة لة جيَي خؤيدا نةبوو، بةآلم 
ايةخداني زؤري دايكي دانيال بة ماَلةكة واي كردبوو خانووةكة بة شيَوةو دميةنيَكي باش بيَتة ب

بةرضاو، كةضي ويَرِاي جوانيي، لةميَذ بوو شيَ ديوارو بناغةكاني هةَلتةكاندبوو، كردبووية 
 خانوويةكي ثةرِثووت.

ةكةكاندا ليَى ئةو ذوورة كةلوكؤمةيش رِووخا كة هادي كؤنةفرؤش لةناو كةالوةى جوول
نيشتةجآ بوو، كةس نةيزاني ضؤن شت و مةكةكاني دايكي دانيال و هةنديَك ناوماَلةى 
تةختةدار لةناو حةوشةى ماَلى كؤنةفرؤشدا ئاطريان تيَبةربوو، نةيش ضؤن ئةو دؤشةك و 
ثةتؤيانةيش ئاطريان طرت كة لةسةريان نووستبوو. رِزطاربووني كؤنةفرؤشة بةساَلداضووةكة لةم 

ووداوة، لة رِوانطةى بؤضووني دانيشتوواني طةرِةكةوة وةك بةرجوويةك دةميَنيَتةوة درؤكاني رِ
بري هةمووان دةهيَنيَتةوة، كة بؤ ضةندان ساَلى دوورو دريَذ دةيطيَرِانةوة، طواية مردن ثيَى 

كانةوة ناويَريَت ئةطةرضي لةالثاَلى ضياكان كةوتووةتة خوارةوة، يان لة ئاكامي هيَزى تةقينةوة
فرِيوة. لة مةرط رِزطاري بوو، هةنديَك لة دراوسيَكان وايان طوت كاتيَك ثاش ضةند رِؤذيَك لة 
سةرداني هادي كؤنةفرؤش لة نةخؤشخانةى كندي طةرِانةوة، بةآلم كةس بة تةواوةتي لةوة 

شي دَلنيا نةبوو ئاية بةرِاسيت بينييان، يان لة تةنيشيت قةرةويََلةى ثياويَكي زؤر بيَ هؤ
نةناسراوةوة رِاوةستان، لة سةريةوة تا هةردوو ثيَي بة باندج ثيَضرابووةوة. هيَزى تةقينةوة 
لةناكاوةكة فةرةج دةآلَلي ضةند مةتريَك بة ئامساندا فرِآ داو سةرو دةم و ضاوي بة سةخيت 

ة برينداربوون و رِووشان، هاوكات هةموو شووشةكاني ئؤتيَلي عرووبة شكان و ثةجنةرة ئاسنين
كؤنةكان و هةنديَك لة دةرطةكانيشي هةَلكةنران. بةشيَكى زؤرى ضاثخانةيةكى تةنيشت ماَلى 
دايكي دانيال رِووخا، ئةطةرضى ديوارةكاني ماَلى دايكي دانيال بووبووة سوثةر بؤ ثاراستين 
تةالرةكاني دةوروبةري، بةآلم ماَلي دايكي سةليم سثي نةثاراست كة بةردةمةكةى بة 

ووخاو ديوارى ذوورةكاني بنةوةيش زيانيان ثيَ كةوت و درزيان تيَكةوت. لة خؤش تةواوةتي رِ
بةخيت بوو هةموو ئةنداماني خيَزانةكة نووستبوون و هةموويان هيضيان بةسةر نةهات. 
هةرضي باوكي سةليم بوو كة لةسةرةوة لة بالكؤنةكةيةوة كة بةسةر كووضةكةيدا دةيرِواني، 

يةكةى خؤكوذةكةى دةكرد، ئةوة خؤي و بالكؤنة تةختةدارينةكة لة ضاوديَري ئؤتؤمؤبيلة سثي
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ضاوترووكانيَكدا كةوتنة خوارةوة. هةردوو قاض و دةسيت ضةثي شكان و سةري برينداربوو و 
رِووشاو لةطةأل بريين بضووك بضووكى سةرتاثاي ئةنداماني لةشي، بةآلم نةمرد. بةشيَكي 

لةسةر سةري دروست كردبوو كاتيَك بة خؤي و بنميضة دارينةكة طؤشةيةكي نةوةد ثلةى 
بالكؤنةكةوة كةوتنة خوارةوة، ئةوةيش لةوةى ثاراست بةردةكان بةسةريدا كةَلةكة بكةن.  
ئةويشيان رِةوانةى نةخؤشخانةى كندي كرد، كة لةويَوة نزيك بوو، لةوآ لةسةر قةرةويََلةيةك 

هاتبوون ويَنةى برينداراني رِووداوةكةيان هةر لةبةردةم رِؤذنامةنووسةكاندا ورِينةى دةكرد، كة 
دةطرت و ليَدوانيان ليَ وةردةطرتن. ضوون مةكينةيةك هةر قسةى دةكرد كة لةبةر 
تيَكضوونيَك بة طةرِ كةوتبيَت و نةهيََليَت رِاوةستيَت. لةبارةى ئةو شتانةوة دوا كة ضةندان 

ةى كرد كة دةضوونة هةر شةش ساَلة لة بالكؤنةكةي لةسةرةوة بينيونى. سةبارةت ئةوانة قس
ماَلةكةوةو دةردةضوون كة لة شويَنةكةى خؤي لةسةرةوة دةيبينني، لةبارةى ئةو سؤزانيانةى 
دةضوونة ناو ضاثخانةكةى تةنيشت ماَلى دايكي دانيال و دةردةضوون، لة بارةى ئةو دزانةى بة 

ان بةجيَيان هيَشت بة ديوارةكاندا هةَلدةزنان، هةسيت بة شةرمةزاريش نةكرد كاتيَك هةموو
تةنيا بؤ خؤي قسةى دةكرد. سةرى وةرضةرخاندو برينداريَكي بيين لةسةر قةرةويََلةكةى 
تةنيشيت رِاكشابوو. بة ضاو سةيري ناو ذوورة طةورةكةى كرد كة ضةندان قةرةويََلةى ليَ بوو تا 

. الويَكي تةمةن لة ضةنةبازي بةردةوام بيَت. بةآلم ثاش هةفتةيةك سةردانيَكي تايبةتي كرا
ضل ساَلة هات جلي قؤزي لةبةر بوو و رِيَكؤردةريَكي دجييتاَلى ثيَ بوو لةسةر كورسييةك لة 
تةنيشتييةوة دانيشت. بةشيَوةيةكي دؤستانةو خؤشةويسيت قسةي لةطةأل كرد.رِيكؤردةرةكةى 

 ةكةم:كردةوةو داواى ليَ كرد بدويَت. ليَي ثرسي تؤ كيَيت، وةآلمي دايةوة، من نووسةر
 ـ نووسةري ضي؟

 ـ ضريؤك دةنووسم.
 ـ دةتةويَت باسي ضيت بؤ بكةم؟

 ـ باسي هةموو شتيَكم بؤ بكةو منيش طوآ رِادةديَرم.
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 (2) 
 

طةورة ئةستيَرةناسةكة لة ثشتةوةى ثةجنةرة نيوضة واآلكةى ئؤتؤمؤبيلة ضوار سلندةرةكةيةوة 
(يان لةالى 7ةروازةى كووضةى )بيين ضؤن سةرتيث سروور لةو ثاسةوانانة تيَثةرِى كة د

شةقامي سةعدوونةوة داخستبوو، ئةمةيش نيطةراني كرد. دةرطةكةى كردةوةو دابةزى و، ئةو 
شةرمةزارييةى ثشت طوآ خست كة دةشيَت بةهؤي رِواَلةتي منايشكارانةى سةيرييةوة هةسيت 

خيَراكانيدا باوةشييَن  ثيَ بكات. رِديَنة ثرِة دريَذو بةرةو خوار شانةكراوةكةى لةطةأل هةنطاوة
دةكرد، طةيشتة ثاسةوانةكان و لةوآ رِاوةستا، ثاشان دةنطي بةرزكردةوةو بانطي سةرتيثى 
كرد. سةرتيث سروور ئاورِى دايةوةو طةورة ئةستيَرةناسةكةى بيين دةسيت بةرز دةكاتةوةو 

 داواي ليَ دةكات بطةرِيَتةوة.
 ت؟ـ طةورةم، ئةوة تؤ ضي دةكةيت؟ دةتةويَت مبري

 ـ دةبيَت بة خؤم ئةم تاوانكارة بطرم.
 ـ طةورةم دةمريت.. تكاية بطةرِيَوة .. وةرة. با سةيري ثاثةزةكان بكةم.

سةرتيث سروور طةرِايةوة. طةورة ئةستيَرةناسةكةى بيين لةسةر زةوى ضوار مشقي ليَى 
ةنيشيَت. دانيشت، وةك ضؤن لةناو نووسينطةكةى لة دةزطةى بةداداضوون و شويَن كةوتن داد

ثاثةزطةليَكي قةوارة طةورةى لة طريفاني دةرهيَنا، ضوون ياريزاني ليَهاتوو تيَكةَلى دةكردن، 
ثاشان خستنية سةر شؤستةكة. هةنديَك ثاثةزى جياكردةوةو، هةنديَكي ديكةيشي الدا. 
 ثاشان بة دةسيت ثاثةزيَكي بةرز كردةوةو لة نزيكةوة هةر سةيري دةكرد وةك بَليَيت شتيَكي

دؤزيبيَتةوة. سةرتيثيش لة تةنيشتييةوة دانيشت، ثاسةوانةكان كة لةسةر كووضةكة 
رِاوةستابوون نةياندةزاني ضي رِوودةدات، بةآلم دميةنةكة سةرجني رِاكيَشان، بؤية بؤ ضةند 
ضركةيةك  سةيركردني ئؤتؤمؤبيلة سثييةكةى خؤكوذةكةيان ثشت طوآ خست و هةر ضاوديَري 

 ةو ثياوة رِواَلةت سةيرة دةيكرد.ئةوةيان دةكرد كة ئ
 ـ بيَ ناو لةناو ماَلةكةدا نيية.
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 طةورة ئةستيَرةناسةكة ئةوةى طوت ثاش ئةوةى ثاثةزيَكي نويَى رِاكيَشاو توند سةيري كرد.
 ـ ضي دةَليَيت؟ كةواتة ضؤن بؤ ئيَرةت هيَناين؟ ئيَستة ئةو تاوانكارة لة كويَية؟ 

سةر سةربانةكاندا ماَلةكةى بةجيَ هيَشت. بة تةواوةتي ـ تا ثيَش ضارةكيَك لةوآ بوو. بة
نازامن بؤ كوآ ضوو. رِةنطة هيَشتة لة بةتاويني دةرنةضووبيَت. بةآلم ئةو ماَلةى بةجآ 

 هيَشتووة. لةوة دَلنيا بة.
 ـ بةآلم من دَلنيايي تةواوةتيم دةويَت.

 ؤثَلة سثييةكةى دايةوة.سةرتيث ئةوةى طوت ثاشان هةستاية سةرثيَ. ئاورِى الى كووضةكةو ئ
 ـ ذيانت لةسةر ئةمة دادةنيَيت.

ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة ئةوةى طوت، لةكاتيَكدا ثاثةزةكاني خيَرا كؤكردةوةو تيَكةَلى 
 كردن و سةرلةنوآ لة طريفاني كراسة دريَذةكةيدا شاردنييةوة.

 ـ شتيَكي ديكة هةية.
 سةرتيث سروور سةيري الى ئةو بكات. ئةستيَرةناسةكة ئةوةى طوت و ضاوةرِوان بوو

 ـ ئةم ئؤتؤمؤبيلة بؤمربِيَذكراوة، بة شيََوةيةك لة شيَوةكان، ئيَمة ليَى بةرثرسيارين.
سةرتيث ئاورِى دايةوة كاتيَك ئةم قسانةى بيست. ثاشان زؤرتر لة ئةستيَرةناسة 

 بةساَلداضووةكة ضووة ثيَش:
 ـ ضؤن ضؤنةكى؟

ينةوة دةزطة. ئةوة يةكيَك لة ياريدةدةرةكاني منة. ئةستيَرةناسة ـ دةبيَت هةر ئيَستة بطةرِيَ
بضووكةكةية كة ئةو ئؤتؤمؤبيلةى بؤ ئةم شويَنة جووآلندووة مةبةسيت ئةوةية ئةو تاوانكارة 
بكوذيَت كة بيَ ناوة. بةآلم تاوانكارةكة ئيَستة هةآلت، ئةو خؤكوذةيش كة لةناو 

يةتيية ئةم شويَنة، ئاية ثشتويَنة مينرِيَذكراوةكةى ئؤتؤمؤبيلةكةداية نازانيَت ضي هيَناو
 بتةقيَنيَتةوة، يان نا.

 ـ تؤ ضي دةَليَيت؟ ئةمة ض خَلةفاوييةكة؟
 ـ دةبيَت هةر ئيَستة بطةرِيَينةوة.
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ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة ئةوةى بة سووربوونةوة طوت لةكاتيَكدا بةرةو الى ئؤتؤمؤبيلة 
 ثاشان يةكسةر تةقينةوةكة رِووى دا. ضوار سلندةرةكة دةكشايةوة،

سةرتيث سروور و طةورة ئةستيَرةناسةكة هيضيان بةسةر نةهات تةنيا بةر ئةو تؤزة ضرِة 
كةوتن كة هةر هةموو اليةكى داثؤشي. بةثةلة سواري ئؤتؤمؤبيلةكة بوون و طةرِانةوة 

كرد، لةطةأل نووسينطةكة. لةوآ سةرتيث سروور سةتاثاي تيمي ئةستيَرةناسةكاني بانط 
ئةفسةرة ياريدةرةكانيدا، ليَكؤَلينةوةيةكي لةمةرِ بابةتةكة دةست ثيَ كرد. دةركةوت كة 
شوفيَرى ئؤتؤمؤبيلة ئؤثَلة سثييةكة لةبنةرِةتدا بةنياز بووة برِواتة كؤليَذى ثؤليس تا خؤي 

ةو برِيارةى لةناو كؤمةَليَك ئةفسةري نويَدا بتةقيَنيَتةوة. شتيَك هةبووة كة ئةو بريكردنةو
بطؤرِيَت و ثاَلى ثيَوة ناوة بضيَتة كووضةكاني بةتاويينةوة. ئةستيَرةناسةكان دةستيان بة هةراو 
هورياكردو يةكدييان تؤمةتباردةكرد. ئةو رِيَنماييانةى لةدةزطة ئةمنييةكاندا ثيَرِةو دةكريَن 

بةرِيَوةبةري  وورسرلةدةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن جيَبةجىَ نةكرابوون. سةرتيث 
دةزطةكة بة تةواوةتي رِيَزي ليَ ناطرييَت، يةكدييان جنيَوباران دةكرد وةك بَليَيت ئةو هةر 
نةبيَت، ئةويش بة هؤي ئةو كةليَنةوة كة سةرتيث سروور بة خؤي بؤى رِةخساندبوون. ثاش 

يض سووديَكى كاتذميَريَك سةرتيث بؤي دةركةوت كة ئةو ليَكؤَلينةوةيةي دةسيت ثيَ كردووة ه
ثيَناطةيةنيَت. بةَلكو رِةنطة بة خؤي و بة دةزطةكةيةوة لةاليةن حكوومةتةوة تؤمةتبار 
بكريَن، ئةمةيش دوايةمني شتة هيواي خبوازيت لةم بارودؤخةدا تووشي ببيَت. بؤية 

 ليَكؤَلينةكةى داخست و بة شيَوةيةكي كاتي كاري ئةستيَرةناسةكاني رِاطرت.
ةيةك لة طةورة ئةفسةراني هةواَلطري سةربازي و هةواَلطري هاتن ثاش دوو هةفتة ليذن

ليَكؤَلينةوة لةطةأل خودي خؤيدا بكةن بة ئامادةبووني ئةفسةراني ثيَوةندي ئةمةريكي.  
هةسيت كرد كة ئةو زانيارييةى ئةو تةقينةوةى دةداية ثاأل نووسينطةكةى، بة شيَوةيةك لة 

ة بآلوبووةتةوةو، طةيشتووةتة اليةنة باآلكان، ئةويش شَيَوةكان، لة خودي ئةم نووسينطةيةو
تةنيا لةبةر يةك مةبةست، بؤ ناوزرِاندن و الوازتركردني هةَلويَسيت. ثاش ئةوةى خةوني 
بةوةوة دةبيين بكريَتة بةرِيَوةبةري هةواَلطري كةضي ئةوةتة خؤي دةبينيَتةوة لةبةردةم 

 هةرِةشةي زوو خانةنشني كردنداية.  
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مةمحوود سوادي بازووى رِووتي لةسةر جةستةى زينة دانابوو، هةردووكيان لة ذوورةكةى لة  

ئؤتيَلي دَلشاد نووستبوون كاتيَك هةسيت بة لةرزينيَكي بةهيَزي دوور كرد، هةموو 
ئؤتيَلةكةى هةذاند، بةآلم هيض زيانيَكي ليَ نةكةوتةوة. بؤ ضةند ضركةيةكي كةم هةردوو ضاوي 

طةرِايةوةو سةرلةنوآ نووستةوة. ثاشان كاتذميَر هةشت و نيو دةبوو، كاتيَك كردةوة ثاشان 
ماَلئاوايي لة زينة كرد، لة كارمةندة الوةكةى ئؤتيَلةكةوة طويَى لة هةواَلي رِووداوة 
تؤقيَنةرةكة بوو. مةمحوود بةنكةنؤتيَكي بيست و ثيَنج هةزار ديناري داية بةرانبةر بةبيَ 

ردنةكةى شةوى رِابوردوو، داوايشي ليَ كرد ضي لةمةرِ رِووداوة دةنطيي لةمةرِ رِابوا
 تؤقيَنةرةكة بيستووة، بؤي باس بكات.

ـ ئيَستة دةرياضةيةكي طةورةى ئاوي ئاوةرِؤكان و بؤرِي ئاوي خواردنةوة، كة شكاون، لة 
شةقامي سةعدوون دروست بووةو دةرِذيَتة تونيَلي بابول شةرجييةوة، دةشَليَن بة هؤي 

ينةوةكةوة دةيان خانوو دارِووخاون و ويَران بوونة. ئيَستة قؤرتيَكي طةورة لة ناوةرِاسيت تةق
(، قؤرتيَكي بةرين، دروست بووة، هةنديَك باسي ئةوة دةكةن لة ذيَرةوة، لة ذيَر 7كووضةى )

 قؤرتةكةوة شوورةيةكي بةردينيان بينيوة.
عرووبة ضوو. تةقينةوةكة لةنزيك  الوةكة ئةوةى طوت و، مةمحووديش بريي بؤ الى ئؤتيَلي

ئؤتيَلةكةدا رِووى دا. رِةنطة حازم عةبوودى ويَنةطر، يان باوكي ئةمنار و ئةو كةسانةى ديكة 
كة لة ناوضةكة دةيانناسيَت شتيَكيان بةسةر هاتبيَت. بةآلم، ئيَستة ض دةتوانيَت بكات. 

ايةو، ياوةري سوثاي ئةمةريكا تةلةفؤني بؤ حازم عةبوود كردو زاني ئيَستة لة دةرةوةى بةغد
دةكات و، ويَنةى شةرِةكان بؤ ئاذانسيَكي دةنطوباسي ئةمةريكي دةطريَت. ثيَى طوت باوكي 
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ئةمنار بةغداي بةجىَ هيَشتووة. ئؤتيَلةكةى فرؤشتووةو طةرِاوةتةوة الى كةسوكارةكةى لة 
 )قةلعةت سوككةر(.

وو، بةآلم هيض شتيَكي قووَلى لة ناخيدا ئةو زانياريية بؤ مةمحوود زانيارييةكي لةناكاوى ب
نةجووآلند. باشرتة كة هيض كةسيَك لةوانةى دةيانناسيَت نةمردوون. بةم شيَوةية خؤي لةبةر 
خؤيةوة قسةى كرد، كاتيَك ضووة ناو شةقام و سواري تاكسييةك بوو، بةرةو طؤظارةكة بةرِآ 

 كةوت.
ؤظارةكةى هيَناية بةرضاوي خؤي. ضونكة كاتي لة ماوةى ئةو رِيَطة كورتةدا خيَرا هةَلويَسيت ط

ناردني ذمارةى نوآ بؤ ضاث كردن نزيك دةبيَتةوةو هيَشتة بابةتةكاني طؤظارةكة تةواو 
نةبوونة. هةروةها مووضةى هةنديَك لة كارمةندانيشي نةداوة. سةعيدي هيض شتيَكي بؤ 

ةى دوو رِؤذيشة وةآلمي نةناردووة. ذميَريارة دةم و ضاو مؤنةكةيشي دةرنةكةوتووةو، ماو
تةلةفؤنةكاني نةداوةتةوة. ثاش مةستيية دوورو دريَذييةكةى بة خةياَلى نةوال وةزيرو 
هاوشيَوةكةيةوة بريي لةم شتانة كردةوةو طةرِايةوة ئةو واقيعةى تيَيدا دةذى. هةروةها 

دوايةمني قسةكةى لةطةأل سوَلتان، شوفيَري تايبةتي سةعيدي بري خؤي دةهيَنايةوة، لةطةأل 
ثيَوةندي تةلةفؤني لةطةأل خودي سةعيديدا، هةسيت بة جؤرة بيَزارييةك كرد. ثيَويستة 
سةعيدي بيَتةوة تا لةم طرذييةى قوتار بكات. كاتيَك  دةيبينيَت ثيَى دةَليَت كة حةز دةكات 

نيَت بطةرِيَتةوة سةر كارةكةى ثيَشوو، تةنيا نووسةر بيَت لة طؤظارةكة، ضونكة ضي ديكة ناتوا
 بةرطةى ئةم ئةركة مرؤظ ثرِووكيَنةرانة بطريَت.

رِؤذيَكي ئاسايي خؤش بوو. زؤر طةرم نةبوو، تةنيا ئةو هةواَلة طرنطة نةبيَت لةبارةى 
تةقينةوةكةوة، كة لة ناوةرِاسيت بةتاويني رِووى دا، ثيَدةضيَت هةموو شتيَك ئاسايي بيَت. 

رةى تاكسييةكةوة دةيبينيَت. خةَلكانيَك بةالني كةمةوة ئيَستة وةك لة ثشتةوةى ثةجنة
بةرِيَوةن بؤ سةر كارةكانيان دةضن، فرؤشيارةكان لةسةر شؤستةكانن، طاليسكةى فرؤشتين 
فةالفل،ئافرةتاني فةرمانبةر ضاوةرِواني ثاسةكاني )كةيا( دةكةن تا بيانطةيةننة دةزطةكانيان. 

ةسيت بة ثشوويةكي قووأل دةكرد لةطةأل باَلندةكانيش بة ئامساني شني و بيَ طةرددا دةفرِن. ه
كةميَك نائوميَدي كاتيَك رِووداوةكاني شةوي رِابوردووى خؤي لةطةأل )زينة(دا بري 



 323 

دةكةويَتةوة. دةركي بةوة كرد ئيدي ئةو الوة بضووكة نيية لة ئؤتيَلي عرووبة نيشتةجيَ بيَت 
فرةتة لةشفرؤشةكان لة و بة طويَى حازم عةبوود بكات، لةطةلَ ئاموشؤكردني خانووى ئا

كووضةى ثيَنج. خيَرا بةرةو ناوضة قووَلةكان دةضيَت لة رِووى ثسثؤري و شارةزايي لة ذياندا. 
بةآلم ماندووة. هةست دةكات لة ماوةى ئةم ضةند مانطةي رِابوردوودا رِةجنيَكي زؤري داوة، 

يشي زؤر خيَرا طؤرِان. كةساني ديكة لة ضةندان ساَلدا ئةو رِةجنة دةدةن. هاوكات برادةرةكان
ئةو برادةرانة نةماون كة بةر لة ساَليَك ثيَش ئيَستة بةيةكدي دةطةيشنت. ثيَشرت دةيطوت 
ئةمة باجي سةركةوتنة، لةكاتيَكدا ئةوانى ديكة شكست دةهيَنن. ئةطةر كةليَن لةخؤرِا رِوو 

ة، دروستيان دةكرد، نةدات، ئةوة ئةواني ديكة، بة هؤي ئريةيي و جارِكيَشان و تيَنةطةيشتنةو
بةآلم ئيَستة نازانيَت ضي بَليَت. بؤية لةطةأل هةر قسةيةكي جوان و بريسكةداردا سةعيدي و 

 قسة كاريطةرةكةى بري دةكةويَتةوة كة خيَرا دةطؤرِيَت و لةسةر يةك بار ناميَنيَتةوة.
 كاتيَك طةيشتة بارةطاى طؤظارةكة ضةند ئؤتؤمؤبيليَكي فةرمي بيين لة كووضةكة

رِاوةستابوون. بريى بؤ ئةوة نةضوو كة خاوةنداني ئةو ئؤتؤمؤبيالنة رِةنطة بؤ ئةو طؤظارة هاتنب 
ئةو كاري تيَدا دةكات. رِةنطة سةر لة بانقي ئةهلي تةنيشتيان بدةن. بةآلم كاتيَك لة دةرطةى 

هةنديَك  دةرةوة هاتة ذوورةوة كة لةسةر ثشت بوو لةوة دَلنيا بوو كة سةردانةكة بؤ الى ئةوة.
ثاسةوان هةبوون جلي مةدةنييان لةبةر بوو، ضةكيان ثيَ بوو، رِايانطرت و داوايان ليَ كرد 
خؤي بناسيَنيَت، كاتيَكيش زانييان بةرِيَوةبةري نووسينى طؤظارةكةية رِيَطةيان دا بضيَتة 

كة بة  ذوورةوة، لة ذوورةوةيش هيض كارمةنديَكي نةبيين تةنيا بةردةستة بةتةمةنةكة نةبيَت،
دوو ضاوي واق ورِماوةوة بةرةو رِووى هات. بةآلم هيض شتيَكي نةطوت و لة سرِيين ميَزةكان 
بةردةوام بوو، دةشجووآليةوة وةك بَليَيت ئةمرِؤيش رِؤذيَكي ئاسايي بيَت. ثيَدةضيَت هةمووان 

وةيان بة باش لة طؤظارةكة هةآلتوون، يان بة شتيَكيان زانيبيَت كة ئةو تا ئيَستة نةيزانيوةو ئة
 زانيوة هةَليَن و خؤيان لة هةر بةرثرسياريةتييةك دوور خبةنةوة.

كاتيَك رِؤيشتة نووسينطةكةى سةعيدي ضوار ثياوي بة مسيَل و  رِديَن تاشراوى بيين قاتي 
فةرمييان لةبةر بوو. نزيكةى لة تةمةني سةعيديدا بوون، كاتيَك سآلوى ليَ كردن و خؤي ثيَ 



 324 

ليَ كرد دانيشيَت، ثاشان ثيَيان رِاطةياند كة طؤظارةكة دادةخةن و دةست  ناساندن، داوايان
 بةسةر هةموو موَلكةكانيدا دةطرن.

 ـ ضي رِووى داوة؟
 ـ ئةمة ئيَستة كيَشةى وآلتة.. دةستثاكي و بيَ ويذداني. 

ةسيت يةكيَك لة ثياوة بة مسيََلةكان ئةوةي بةرِيَتميَكي لووت بةرزانةوة دةربرِي. مةمحووديش ه
كرد كة سكي خةريكة تووشي ذانة ثيَض دةبيَت. مسيَأل ثرٍِِةكة بة توندي سةيريَكي كردو ثةجنةى 

 لةبةردةميدا بةرزكردةوةو طوتي:
 مليؤن دؤالري لة ثارةى يارمةتييةكاني ئةمةريكا دزيوة. 02ـ برادةرةكةت 

وبانطة. كةسيَكي مليؤن دؤالر؟ ثارةيةكي زؤرة. ضؤن دزيويةتي؟ ئةو نووسةريَكي بةنا 02ـ 
 ناسراوة.

ـ ليَى بثرسة ضؤن دزيويةتي. ئيَستةيش كليلةكامنان بدةية. تكاية ئةم قاسةى ئيَرةمان بؤ 
 بكةرةوة.

ثياوة نةناسراوةكان خيَرا دةست و برديان كرد. هةنديَكيان رِوويان كردة ذوورةكاني ديكةو 
ةكانى طؤظارةكةو هةنديَك سةركةوتنة نهؤمي دووةمى تةالرةكة كة ئةنباري ذمارة دةرضوو

شيت ليَية. مةمحوود زاني كة طؤظارةكةيان هةَلةوطيَرِ كردووةو، قةنةفةو ميَزو كورسييةكانيان 
لة شويَين خؤيان جووآلندووةتةوة، تةنانةت كاربيَيت ذووري نووسينيان هةَلطرتووةو اليان 

 تيَدا هةَلطرتووة. داوةو بة دواي قاسةى نهيَنيدا طةرِاون كة سةعيدي ثارة دزراوةكةى
قاسةكةى كردةوة كة كاغةزو بةَلطةنامةكانى خؤي و طريَبةستةكاني طؤظارةكةى تيَداية، 
دةستيان بةسةر هةموو شتيَكدا طرت. هيض ثارةيةكي تيَدا نةبوو. سةعيدي ثارة لة طؤظارةكة 

 بةجيَ ناهيََليَت.
؟( مةمحوود ئةم رِستةيةي لةناو )ضؤن ئةمةى كردووة؟ رِيَى تيَدةضيَت ئةمة بةسةر من بهيَنيَت

ميَشكي خؤيدا دةيان جار دووبارة دةكردةوة بيَ ئةوةى وةآلمةكةى دةست بكةويَت، وةك 
بَليَيت خةون ببينيَت، رِةنطة ليَك تيَنةطةيشنت و هةَلةيةكي طةورة بيَت ئةو ثياوة تؤقيَنةرانة 
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ني ليَ دةكةن. كليلةكاني بؤ بيدؤزنةوة، ئةو كات لةبةردةميدا رِادةوةسنت و داواي ليَبورد
 دةطيَرِنةوةو داواي ثؤزش و ليَبوردني ليَ دةكةن.

مسيَل ثرِةكة هاتة ثيَشةوة، كة ثيَدةضوو سةرؤكي طرووثةكة بيَت، داواي ليَ كرد تةلةفؤن بؤ 
 سةعيدي بكات.

 ـ تةلةفؤن بؤ برادةرةكةت بكة. ئةطةر وةآلمي دايةوة بيدةرة دةسيت من قسةى لةطةأل بكةم.
مةمحوود خيَرا تةلةفؤني بؤ سةعيدي كرد، ئةطةرضى باش دةيزاني لة دةرةوةى بازنةية. 
بةهؤي ترسةوة ئةم هةنطاوة بيَ واتايةى هاويشت. جاريَكي ديكة بة ذمارةيةكي ديكة 

 تةلةفؤني بؤ كرد، بةآلم هةمان ئاكامي هةبوو.
 ـ تةلةفؤنةكةى لة دةرةوةى بازنةية.

ةوة واى طوت، كةضي مسيَلَ ثرِةكة هةر سةيري دةكردو برِواي مةمحوود بة داواي ليَبوردن
 نةدةكرد.

ثاش سيَ ضارةك هةموو شتيَك كؤتايي هات. باوكي جؤني طسكة تةرِةكةى هةَلطرت و 
خستيية سةر شاني و طؤظارةكةى بةجآ هيَشت. سةيري مةمحوودي نةكرد كة بة تةنيشتيدا 

ليَ بداتةوة. طةرِايةوة ماَلةكةى خؤي كة لة تيَثةرِى و هةر دةرِؤيشت بيَ ئةوةى ئاورِى 
كووضةيةكي نزيك بوو. وةك ثيَدةضيَت بةخؤي هةر لة ئيَستةوة كؤتايي بة كارةكةى خؤي 
هيَنا. هةرضي مةمحوود بوو نةيدةزاني ضي بكات. ضاوةرِواني مووضة دواكةوتووةكاني دةكرد 

فؤني بؤ ذميَريارةكةو هاورِيَ و تا قةردةكاني ئؤتيَلةكة بداتةوة. بة مؤبايلةكةى هةر تةلة
هاوةَلةكاني لة طؤظارةكة دةكرد. لة هةنديَك لةو ثيَوةندييانةدا زةنطي مؤبايلةكان ليَيان 
دةداو، هةنديَكي ديكةيان وةآلميان دةدايةوةو داواي ليَبوردنيان ليَ دةكرد كة ناتوانن هيض 

 ةر شانيدا كيَشاو طوتى:شتيَك بكةن. ئاكام مسيَأل ثرِةكة ئاورِى ليَ دايةوةو بةس
 ـ دةى بةرِيَزم ... تؤ لةطةَلمان ديَيت بؤ ليَكؤَلينةوة.

 ـ ليَكؤَلينةوة؟
 ـ بةَلىَ ... الت واية كارةكة ئةوةندة ئاسانة.
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مةمحوود لةطةَليان سوار بوو لةكاتيَكدا غةميَكي زؤر دايطرت. بةآلم بةالني كةمةوة 
ن نةدا. بةآلم، لة ضوارضيَوةى قسةكاني سةعيدي و، سووكايةتييان ثيَ نةكرد. تا ئيَستة ليَيا

طاَلتةكردني لةطةأل سةرتيث سرووري هاورِيَيةوة دةزانيَت كة ليَكؤَلينةوة لة دةزطة 
ئةمنييةكاني عرياقدا ئازارو ئةشكةجنةى بة دواوةية وةك سةعيدي باسي دةكات. هةسيت بة 

ووخا، وةك بَليَيت لة ضاوترووكانيَكدا هةرةسهيَنانيَكي دةرووني طةورة كرد، هةموو شتيَك دارِ
كةوتة ناو هةَلديَريَكي قووَلةوة. هةستى بة خؤي و بة ثيَوةندي لةطةأل جيهاني ئاساييدا 
نةدةكرد، بؤ ئةوةى خؤيشي رِزطار بكات، برِياري دا سةبارةت بة هةموو شتيَك قسةبكات، 

و لةطةَلى نووست، ئةوة لةو تةنانةت ئةطةر ثرسياري زينةيشي ليَ بكةن كة شةوى رِابوردو
شيَوة سيَكسييانةيان ئاطةدار دةكاتةوة كة ثيَكةوة بةكاريان هيَنان. هيض شتيَكيان ليَ 

 ناشاريَتةوة. ضونكة بيَ تاوانة.
 مليؤن دؤالر؟!! 02ـ 

ضةندان جار ئةوةى لةطةأل خؤيدا دووبارة كردةوة لة هةوَليَكدا بؤ ئةوةى بابةتةكة هةرس 
 تؤمؤبيلة فةرمييةكة خيَرا رِيَطةكةى بةرةو شويَنيَكي ناديار دةبرِي.بكات، كاتيَك ئؤ

 
 

(2) 
 

ليَكؤَلينةوة لةطةأل سةرتيث سرووردا كؤتايي نةهاتووة. ليذنةكة كة لة ئةفسةراني هةواَلطري 
و هةواَلطري سةربازي عرياقي و ئةفسةراني ثيَوةندي لة ميليتةري ثؤليسى ئةمةريكي 

بةدةستطةيشتين بةَلطةى ماديي زؤرتريان دةكرد تا سةرتيث سروورو  ثيَكهاتبوو ضاوةرِواني
نووسينطةكةى بة هةر شتيَك تؤمةتبار بكةن. لةو كاتةدا سةرتيث سروور برِياري دا خيَرا 
دةست و برد بكات و ضاوةرِواني رِووداني كارةساتةكة نةكات. ثيَوةندييةكاني بة هةنديَك لة 

اية بةرزةكان سةركةوت و ليَكؤَلينةوةيان لةطةَلدا بؤ ماوةيةكي برادةرةكاني لة ئةفسةرة ثلةو ث
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دواخست. ئةو كارةيان هيض جيَى ثةسةند نيية، ضونكة يارمةتييةكي جؤرةكي طةورةى بؤ  كةم
بةرةنطاربوونةوةى تريؤر ثيَشكةش كردووة، شايةني رِيَزليَنان و هةموو ئةو ميداآلنةية لة 

مانيدا هةن، ثيَويستة ثياواني دةستةآلت باش ئةوةيان لةياد ثرؤتؤكؤلةكاني رِيَزليَناني نيشت
بيَت كاتيَك بة نيازن ثةجنةي بة رِوودا بةرز بكةنةوة تا بةم شيَوة سووكايةتي ثيَ كردنة بيخةنة 

 بةردةم ليَرسينةوةوة.
بة هؤي زانياري ثيَوةنديدار بة تةقينةوة طةورةكةى )بةتاويني(ةوة زؤر توورِة بوو. طةورة 

يَرةناس و ئةستيَرةناسة بضووكةكةو ئةستيَرةناسةكاني ديكةى ثلة خوارتري بانط كردو ئةست
كؤبوونةوةيةكي خيَراي ثيَ كردن، نةك لة ثيَناوي رِاويَذكارى ليَكؤَلينةوة، يان ئاَلوطؤرِى 
بريورِادا، بةَلكو بؤ ئةوةى دوا برِيارةكاني ليَ ببيسنت. لة ضوارضيَوةى ئةو ليَكؤَلينةوةوة كة 
لةطةَلياندا كردبووى خستبوويانة طيَذةنطيَكى ثرِ سةرئيَشةوة، قسةو طةرِان بة دواي ثرسياردا، 
خيَرا لة جيهاني رِاستةقينةوة بةرةو ميتافيزيكا رِؤيشت. لة ضوارضيَوةى ئةم ليَكؤَلينةوةوة 

وامة بؤي دةركةوت كة ملمالنيَيةكي شارةوة هةية ماوةيةكة لةنيَوان ئةو كارمةندانةدا بةردة
كة لةذيَر فةرماني ئةودا كاردةكةن، ئةو ملمالنيَيةيش لة ضوارضيَوةى كؤنرتؤأل كردن دةرضووة. 
ئةوةتة بةسةر خودي خؤيدا دةشكيَتةوة. ئةو ئةستيَرةناسانة دةبنة هؤي دةركردنى و رِةنطة 

وورو رِةوانة كردنى بؤ بةردةم دادطة، لةبري ئةو تؤمةتكارة مةترسيدارةى كة ضةندان مانطى د
 دريَذي رِابوردووى لة ثيَناوي ئةوةدا تيَثةرِاند تا دةستطريي بكات.

 ـ ئيَوة هةمووتان دةركراون.
ئةوةى ثيَ طوتن و، ضاوةرِواني نيشانةى واق ورِماني دةكرد كة طرميانة دةكريَت بة 
رِوخساريانةوة ببينريَت، بةآلم خيَرا هةستان و، قسةيان لةطةأل نةكرد. بانطى طةورة 

 تيَرةناسةكةى كرد:ئةس
 ـ بؤضي هيض وةآلميَكت نةبوو؟

ـ ئاطةم لةم برِيارة هةبوو. هةموو ئةوةيش بة هؤي ياريدةدةرة طةوجةكةمةوةية. هةر ئةو 
دوذمنى منة كة ماَلى ويَران كردم. طةورةم تؤ ثيَوةنديت بةم بابةتةوة نيية، هيض 

 طوناهيَكيشت نيية.
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سيت بة شَلةذان كرد. ئاشكراية ئةوانة بةر لةوةى بيَن سةرتيث سروور بةرانبةر بةو وةآلمة هة
بؤ كؤبوونةوةكة سةيري ثاثةزطةل و ئاويَنةو تةزبيحةكانيان كردووة كة لة دانة لؤبيا دروست 
كراون و، بةم برِيارةيان زانيوة. بةآلم ثيَشبيين كاردانةوةى ديكةيشي كرد. وةك ئةوةى 

ي ليَ بكةن و، بؤ منوونة بَليَن لة ضارةسةركردني ثاساوي بؤ بهيَننةوة، يان داواي ليَبوردن
ثرسةكةدا يارمةتي دةدةن. لة ناخي خؤيةوة، ضاوةرِوان بوو يارمةتييةكي ثرةكتيكي بدةن، 

وازى ليَ بهيَنن. نووسينطةكةى لةناوةوة هةرةسي  ساكارانةشنةك بةم شيَوةية بة شيَوةيةكي 
دةركردنيشيان كؤتاييةكي لؤذيكيانة بوو،  هيَناو، ضي ديكة ناكريَت بثاريَزريَت، برِياري

 ئةوةتة خؤي بة تةنيا ماوةتةوة.
طةورة ئةستيَرةناسةكة طةرِايةوة ذوورةكةى خؤي. لةسةرخؤ جانتاكةى ئامادةكرد، ثاشان ضووة 
الى دةستشؤرةكان و رِديَين بة ئاوو سابوون شوشت تا بؤيةكةى البضيَت. قةيضييةكي 

وةرِاستةوة برِى، ثاشان رِيَكي خست و كرديية رِديَنيَكي بضووك بؤ بضووكي هيَناو رِديَين لة نا
 ثياويَكي برِوادار بشيَت. ئةمة ويَنة نويَيةكةيةتي.

جلة منايشكارةكاني داكةندو فرِيَى دانة ناو سةبةتة زبَلكةى ناو طةرماوةكةوة. وةك بَليَيت 
تايي ثيَ دةهيَنيَت. كراسيَكي رِؤَلى خؤي وةك طةورة ئةستيَرةناس لة شانؤطةرى منداآلندا كؤ

لؤكةي سثيي لةبةركرد، بة هيََلى شيين باريكى ئةستوونييةوة، لةطةأل ثانتؤَليَكي ثارضةى 
تاريك لةطةأل ثيَآلويَكى هاوينةدا. جانتاكةى هةَلطرت و بة نياز بوو لة دةزطةكة بضيَتة 

رِىَ بكةويَت. ضةند طةردة دةرةوةو بةرةو ماَلةكةى خؤي لة زةعفةرانيية لة باشووري بةغدا بة
مليَكي سووري وردى لةسةر زةوييةكة بيين، كاتيَك بؤ بةرطة لة ثيَست دروستكراوةكةى 
مؤبايلةكةى طةرِا بيين سةر جيطةكةى هةر هةمووي ملة. بةر لةوةى هةموو شتيَكي تةواو 

ئةوثةرِي  بكات بؤ ئةوةى بضيَتة دةرةوة ئةستيَرةناسة بضووكةكةى بيين هاتة ذوورةوة. ئةوة
بويَريية ليَرةدا رِوو بة رِووي ببيَتةوة وةك بَليَيت بة ئةنقةست لةو ساتي كؤتاييةدا ئامادة 
بيَت، دةيةويَت ثيَي بَليَت كة ئةم دةرِوات و بة خؤي دةميَنيَتةوة، بةالني كةمةوة دوايةمني 

و بةجيَى كةس دةبيَت ئةم دةزطةية بةجىَ بهيََليَت. مامؤستاكةيشي دةبينيَت ثيَش ئة
دةهيََليَت. ويسيت بة رِوويدا هةَلشاخيَت، ئةى طةوج هةموو شتيَكت تيَك دا. رِةنطة بؤ ضةند 
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ضركةيةك بريي كردةوة هيَرشي بكاتة سةرو بة هةردوو دةستة ثريبووةكةى بيخنكيَنيَت، بةآلم 
ليَ  ئيَستة هةر هةموو ئةوة بيَ سوودة. رِةنطة لة بارودؤخي باشرتدا تؤَلةى ئةم كارةى

بكاتةوة. ئةو دةتوانيَت ضاوديَري بكات و، بة هؤكارة تايبةتةكاني خؤي كاري تيَ بكات، 
 بةَلكو لة شويَين خؤيدا بيكوذيَت. ئةطةرضي ثيَشرت ئةوةى لةطةأل كةسدا نةكردووة.

ئةستيَرةناسة بضووكةكةيش جلةكاني دةطؤرِى، بةآلم با بيجامةى نووستنةكةى لةبةر بكات، 
يَرة بةجىَ ناهيََليَت. بة رِوانينيَكي طاَلتة ثيَ كردنةوة سةيري مامؤستاكةى كرد ئةو ئيَستة ئ

بةو رِواَلةتة نويَيةيةوة، وةك بَليَيت ئةم ساتة باش ئةزبةر بكات. ساتي دابةزيين طةورةى 
ئةستيَرةناسةكان لة ثلةو ثاية بةرزييةوة بؤ ثلةى مرؤظيَكي ئاسايي, هيض قسةيةكيان لةطةأل 

كرد، بةآلم ديالؤطيَكي تايبةتييان لةطةأل يةكدي بةرِيَوةبرد، ئةويش لة رِيَطةى ضاوو يةكدي نة
رِوانينةوة، ئةستيَرةناسة طةورةكة بة توورِةيي ضووة دةرةوةو هةسيت بة بيَزاري دةكرد 

 لةكاتيَكدا جانتا بضووكةكةى لةسةر شاني دانابوو.
ضاوةرِواني رِؤذى دواتر بوون تا  ئةواني ديكة بةو خيَرايية ئةويَيان بةجآ نةهيَشت.

سةرلةبةياني برِؤن، ضونكة هةنديَكيان نيشتةجيَى ثاريَزطةى دوورن. طةورة ئةستيَرةناسةكةيان 
نةبيين كاتيَك دةزطةكةى بةجىَ هيَشت. ناكؤكييةكاني نيَوانيان قووأل بوون. ضونكة هةر 

ن ثرت خؤي بة شايستةى ئةو يةكةيان خؤي بة طةورة ئةستيَرةناس دةزاني و ئةو لة هةموويا
نازناوة دةزاني. بووبوونة نةياري رِاستةقينةى يةكدي. سةرتيث سرووريش بة رِاسيت قووَليي 
كيَشةكةى نةدةزاني، ئةطةرضى، بة دةركردني هةر هةموويان، برِياريَكى بويَرانةى وةرطرت، 

 كة ئةمةيش نيشانةى بةهيَزى ثيَشبيين و زيرةكيى دةطةيةنيَت.
ئةستيَرةناسةكان ئةو ناكؤكييانةى بريكةوتةوة كاتيَك لةطةأل شوفيَريَكي بةساَلداضووي طةورةى 

تاكسيدا سوار بوو. ئةدرةسي ئةو شويَنةى كة بؤي دةضيَت ثيَ طوت و لةسةر كرِيَيةكة 
رِيَككةوتن.  ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة جانتاكةى فرِآ داية كورسييةكاني ثشتةوةو ثاشان 

يي ثيَشةوة دانيشت. شيَوةى ثياويَكي ئايينى دةنواند جلي سظيلى ثؤشيبيَت.  خؤي لة كورس
رِةنطة ئةو شيَوةية بيَت ثاَلى بة شوفيَرة بةتةمةنةكةوة نا لةبارةى تةنيا بابةتي ئايينييةوة 
دريَذة بة قسةكاني بدات. ئةستيَرةناسة بةتةمةنةكة هةنديَك قسةى بريكةوتةوة كة لة هؤَلى 
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ي ناو دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن دةخرانة رِوو كاتيَك شوفيَرة كؤبوونةوةكان
 بةتةمةنةكة شتيَكي لةمةرِ تايةفةطةري و ثارتة سياسييةكانةوة باس كرد.

 ـ تةنيا خوا تايةفةطةرو سةر بة هيض ثارتيَك نيية.
دةركى  ئةستيَرةناسة بةتةمةنةكة ئةوةى لة وةآلمي قسةكةى شوفيَرةكةدا طوت. ثاش تؤزيَك

بةوة كرد كة بة شةقاميَكى ضؤَلدا دةرِؤن نة ئؤتؤمؤبيل و نةيش رِيَبواري ليَية. خيَرايي 
ئؤتؤمؤبيلةكة سست بووةوةو شوفيَرةكة ثيَدةضوو رِيَطةكةى بزركردبيَت. لةو ديوي ضاويلكة 
ثزيشكيية ئةستوورةكةيةوة هةر سةيري دةكرد. ثاشان ملي دةسوورِاندةوة تا سةيري ثشتةوة 

 كات. تفيَكي قووت داو بة ئةستيَرةناسة بةتةمةنةكةى طوت :ب
 ـ لةو برِوايةدام رِيَطةكةم بزركرد.

شوفيَرةكة سوورِايةوةو بةو رِيَطةيةدا طةرِايةوة ليَوةى هاتبوو، بةآلم بؤى دةركةوت كة 
ئةمةريكاييةكان بة ئؤتؤمؤبيلةكانيان رِيَطةكةيان داخستووةو، سةربازيَك اليتة تيذةكةى 

اراستةي ضاوي شوفيَرةكان دةكات و داوايان ليَ دةكات بضنة شةقاميَكي الوةكييةوة. لةو ئ
سةري شةقامةكةشةوة شوفيَرةكة نةيزاني بةرةو كوآ برِوات. ئةو كات لة تةنيشت 

 شؤستةكةوة رِاوةستاو بة ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكةى طوت:
رانةوةية.. ئةوة كريَكةت نامةويَت.. خوا ـ برام مببوورة.. من ماَلةكةم لةو ديوي ئةم تةال

دةست بة باَلتةوة بطريَت دابةزة. تاكسييةكي ديكة بدؤزةوة.. رِةوشي ناو شةقامةكة باش 
 نيية.

ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة مشت و مرِي لةطةَلدا كرد، هاني دا بةردةوام بيَت، بةآلم 
ةستيَرةناسةكة دابةزى. تاكسييةكة خيَرا شوفيَرةكة لةسةر هةَلويَسيت خؤي بةردةوام بوو تا ئ

 تيَيتةقاند، ئةستيَرةناسةكة بة جانتاكةيةوة رِاوةستابوو ضاوةرِواني تاكسييةكي ديكةى دةكرد.
ثاش دوو خولةك هةسيت كرد كة باشرت واية بة ثياسة برِوات و بطاتة شةقاميَك ئؤتؤمؤبيلي 

الوةكييةوةو بةرةو شةقامي سةرةكي زؤرتري ثيَدا هاتوضؤ بكةن. رِؤيشتة ناو شةقاميَكي 
رِؤيشت كة لةو سةرةوة بوو. بةآلم هةر دةرِؤيشت و هةسيت بة دريَذي ئةم شةقامة الوةكيية 
دةكرد، كة رِووناكيش نةبوو. تا رِادةيةكي سةير تاريك بوو. ترسي ليَ نةنيشتبوو. بةهؤي 
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ت دةزانيَت تةنانةت ئةطةر بة شارةزايي دوورو دريَذييةوة رِاهاتبوو كة اليف ئةوة ليَ بدات ش
رِاستيش نةيزانيَت، زؤر جاريش الف ليَدانةكان رِاست دةردةضن، تا ئاكام طةيشتة 
هاوكيَشةيةك، لةطةَليدا نةيدةزاني ئاية الف ليَ دةدات، يان بة رِاسيت ئةو رِاستييانة 

 دةدؤزيَتةوة كة قسةيان لةبارةوة دةكات.
انيَت ئةم شةو ضي رِوودةدات. بؤية ئيَستة هيض هؤكاريَك دةيزاني، يان خؤي دةخآلفاند كة دةز

نابينيَت كة برتسيَت. ضونكة ثيَشرت لة تاقيكردنةوةى هاوشيَوةى ئةمة نةترساوة. ئةطةرضي 
دةزانيَت كة تاقيكردنةوةكةى ئةم شةوى تةواو جياواز دةبيَت، تاقيكردنةوةيةكى تايبةتة بة 

 ضةشتين ضيَذى كؤتايي.
ئةم بريؤكانة لةناو ميَشكيدا، هةسيت بة ماندووبوون و شةكةتي دةكرد، لةطةأل هرووذمي 

بريي كةوتةوة كة لة ناو نووسينطةكة ناني نيوةرِؤى نةخوارد، ئيَستةيش كاتي شيوي 
ئيَوارةيش تيَثةرِى، ثاشان ثيَش ئةمةو ئةوةيش، بة خؤي كابرايةوكي بةتةمةن و لةرِو الوازة، 

ؤ ئةو قورسة. هةر بة شةقامة الوةكيية تاريكةكةدا تةنانةت ئةم جانتا بضووكةيش ب
دةرِؤيشت، لةو ديوي ضاويلكة ثزيشكيية ضوارضيَوة خرِةكةيةوة، كة تةنيا ثارضة ئيكسسوارة 
لة جلة سةرجنرِاكيَشةرةكةى جادووبازةكة بؤي مابيَتةوة، تواني بارستاييةكي سيَبةرانةى 

ةستاوة. ئةو ثياوة نة دةهات و نةيش بة ثياويَك ببينيَت لةناوةرِاسيت شةقامةكةدا رِاو
ثيَضةوانةوة دةرِؤيشت. رِاوةستابوو، ثيَدةضوو سةيري الي ئةم بكات، وةك بَليَيت ضاوةرِيَى 

 دةكرد ئةم ثيَي بطات.
زاري وشك بوو، بريي كةوتةوة كة نةيكرد بؤ تةنطانة بوتَلة ئاويَك لة يةخضاَلى دةزطةكة 

داو لة دوورايي دوو مةتر لة شيَوةى تاريكى ثياوة لةطةأل خؤي بهيَنيَت. تفى قووت 
نةناسراوةكةوة رِاوةستا. ئاية قسةى لةطةأل بكات؟ بؤضي نةيكرد ليَى تيَةثةرِيَت و رِيَطةكةى 
خؤي تا سةرةتاي شةقامةكة تةواو بكرداية؟ ئةوةند ساويلكة نةبوو تا ئةو كارة بكات. 

كرد، ئةم ديدارةى كة ماوةيةكي زؤر بوو ضونكة دةيزاني، يان لةطةأل خؤيدا ثيَشبيين دة
ضاوةرِواني دةكرد ليَرةدا بةدي ديَت، ئارةزووى نةكرد هيض نيشانةيةكي ترس، يان الوازي 
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بنويَنيَت. ئةو بةتةمةن لةوة طةورةترة، شكؤيشي رِيَطةى ئةوةى ثيَ نادات لةوة بضيَت رِؤَلي 
 دا بيَتةوة.قوربانييةك ببينيَت داوا لة بكوذةكةى بكات بةزةيي ثيَ

ـ ئةمة شوورةيةكي دريَذى دوو فيَرطةى سةرةتايي و دواناوةندييةكي كيذانة. ئةمانةيش 
كؤطةى بازرطاني و وةرشةى ضاككردنةوةى ئؤتؤمؤبيلن، لةسةرةوةيش نووسينطة هةن 
خاوةندةكانيان بةر لة خؤرئاوابوون داياندةخةن و دةرِؤن. ئيَستة هيض كةسيَك لةم شةقامةدا 

 ةنطة ئؤتؤمؤبيليَك بيَت و بةشةقامةكةدا تيَثةرِيَت، يان هةر نةيةت.نيية. رِ
 ـ لةو برِوايةدايت من برتسم، يان مبةويَت داواي يارمةتي لة كةس بكةم؟

ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة وةآلمي دايةوةو سةركؤنةى قسةكاني ثياوةكةى كرد كة 
سيت لة جانتاكةى رِةها كرد تا لة دةسيت رِوخساري نغرؤي تاريكي بووبوو. ئةستيَرةناسةكة دة

بكةويَتة خوارةوةو لةسةرخؤ بةر زةوى شةقامةكة بكةويَت. وةك بَليَيت ثيَويسيت بة هةردوو 
دةسيت ببيَت لةكاتي قسةكردن لةطةأل تارمايي تاوانكارة ترسناكةكةدا كة ضةند رِؤذيكة 

ةطةرِةكي بةتاويني. نةيزاني ( ل7دةيةويَت بيبينيَت و، لةو ثيَناوةيشدا ضووة كووضةى )
قسةكردن لةطةَلى ضةند دةخايةنيَت، بةآلم ويسيت دةم و ضاوي ببينيَت بةر لةوةى بطاتة ساتي 
كؤتايي. بؤضى نةيتواني ثيَشبيين شيَوةى دةم و ضاوي بكات، بؤضي ئيَستة بة ئاراستةيةك 

 رِاوةستاوة ثيَضةوانةى رِووناكي شةقامة دوورةكةية؟
ت، بةر لةوةى هيض شتيَك بكةيت، هةر هةموو ئةمة نةخشةيةكة فيَرخوازةكةم ـ دةبيَت بزاني

ئةستيَرةناسة بضووكةكة دايرِشتووة. ئةو رِؤذة نةيتواني بة هؤي ئؤتؤمؤبيلة بؤمربِيَذكراوةكةوة  
بتكوذيَت، ئيَستةيش بؤ ئةوة بةكارت دةهيَنيَت تا من بكوذيت. ئةمة شةرِي نيَوان من و 

 بةكاردةهيَنيَت.ئةوة، تؤي تيَدا 
 ـ ئاية دةَليَيت تؤ ئةو بةيانيية رِزطارت كردم؟

ـ نا.. درؤت لةطةأل ناكةم. ويستم دةستطريت بكةم. تةنيا لة ثيَناوي ئةوةى بةالني كةمةوة 
 رِوخسارت ببينم. دةمةويَت دةم و ضاوت بناسم.

ان، هةروةها ئةو ـ منيش ئةو ثاثةزانةم دةويَت كة بؤ طةرِان بة دواي مندا بةكارت دةهيَن
 هةردوو دةستةشم دةويَيت.
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 ـ ثاثةزةكامن فرِآ داية سةبةتة زبَلةكةوة. ضي ديكة بة دواتدا ناطةرِيَم. خانةنشني بووم.
ـ بةَلىَ، ثاثةزةكان طرنط نني، ثرسةكة ثيَوةندي بةو دوو دةستةوةية كة يارييان بة ثاثةزةكان 

 دةكرد.
 ـ تكاية دةمةويَت دةم و ضاوت ببينم.

 ض سووديَكي هةية. دةطؤرِيَت. دةم و ضاويَكي نةطؤرِم نيية. ـ
 ـ باببينم.

 ـ بةَلىَ.
تاوانكارة بيَ ناوةكة ئةوةى طوت و، خيَرا لة ئةستيَرةناسة بةساَلداضووةكة نزيك بووةوةو 
هةردوو دةسيت توند طرت. توند طوشيين، ئةستيَرةناسةكة هةسيت كرد كة خةريكة هيَزي 

ناتوانيَت رِاوةستيَت. تا دةهات هيَزى تيَدا نةدةماو، كةوتة سةر هةردوو  تيَدا ناميَنيَت و
 ضؤكي، تاوانكارةكة لةسةرخؤي هةر ثاَلى ثيَوة دةناو هةر هةردوو بازوويشي توند دةطوشي.

 ـ ئةمة شةرِى تؤ نيية.. تؤ تيَناطةيت.. ئةمة شةرِى تؤ نيية.
ةك بَليَيت لووت بةرزي سةرةتاي لةدةست ئةستيَرةناسةكة بة دةنطيَكي لةرزؤك ئةوةى طوت، و

دابيَت و دةستى بة ثارِانةوة كردبيَت. ثاشان لةناكاو كاتيَك لةو ديَوى شووشةى ضاويلكة 
خرِةكةيةوة سةيري رِوخساري تاريكي تارمايي تاوانكارةكة بكات، رِووناكيي ئؤتؤمؤبيليَكى 

ةكةوة، ئةو ناوةى رِووناك كردةوة. دوور كة ثيَدةضوو سوورِايةوة تا بيَتة ناو شةقامة تاريك
بةهؤيةوة رِوخساري ئةم تاوانكارةى لةبةردةمدا دةركةوت. ئاكام بةهؤي رِووناكي 
ئؤتؤمؤبيلةكةوة ئةم دةم و ضاوةى بيين. ئةمةيش كؤتاييةكى باشي سةرطوزةشتةى درامي 

برِوايان بةوة ذيانيةتي، تةنانةت بة خؤيشي، لةطةأل ثاثةزةكان و ياريية جادووطةرييةكانيدا 
نةبوو بةدى بيَت. دةنطيَك لةناخيدا ئاطةداري دةكردةوة كة هةموو ئةو ذيانةى 
طوزةراندوويةتي ئةفسانةو درؤ بووة، لةبةر نغرؤبوونيشي لةناو ئةم درؤيانةدا واي ليَهاتووة 

ا برِوايان ثيَ بكات، ثاشان لةبريي ضووةوة ئةوانة درؤن، لة ساتيَك لة ساتةكانى رِابوردوود
 برِوايان ثيَ كراوة.
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ئةم دةم و ضاوةيش كة ئيَستة بؤ يةكةمني و دوايةمني جار دةيبينيَت ئةويش بةشيَكة لة 
رِابوردوو. دةيناسيَت، بةآلم ثيَويسيت بة كاتيَكي دريَذتر لةم ساتة كؤتاييانة هةية تا ئةوة 

 ؟دةستنيشان بكات كة كيَية. تؤ بَلييت كيَ خاوةندى ئةم دةم و ضاوة بيَت
دواتر، لةكاتي طيانةآلى لةسةرخؤي لةسةر قريي شةقامة ترسيَنةرةكة، بة تةواوةتى دةزانيَت 
كة دةم و ضاويَكة لة دةم و ضاوةكاني رِابوردووى دووري ثيَكهاتووة. دةم و ضاوي رِابوردووى 

ند كةسيةتي خؤيةتي، كة لةو برِوايةدا بوو بيَ دةم و ضاو، يان رِوخسارة. ئةوةتة لة ماوةى ضة
ضركةيةكدا كة جووَلةى رِووناكيي ئؤتؤمؤبيلة نةناسراوةكة لةكاتي سوورِانةوةدا خاياندي، زؤر 

 ئاشكراو رِوون ئةو دةم و ضاوةى بيين و بؤى ئاشكرابوو.
شوفيَري ئؤتؤمؤبيلةكة ثةشيمان بووةوة بضيَتة ناو شةقامة الوةكيية تاريكةكةوة، ثاش ئةوةى 

شةقامةكةدا بيين. كةسيَك ثةيتا ثةيتا و خيَرا بة باَلتةيةكي  شتيَكي طوماناوى لة ناوةرِاسيت
 ثان و بريقةدار خةريك بوو هةردوو باَلى ثياويَكى دةبرِييةوة لةسةر قريى شةقامةكة كةوتبوو.
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 هةذدةمني ثارِ
 

 نووسةر
 

(0) 
 

يَنةكة مةمحوود رِياز سوودايم لة ضاخيانةى بةغدادي لة ئريخيَتة لة طةرِةكي كةرِادة ناسي. شو
لة رِؤشنبريو نووسةر و ئةكتةر و دةرهيَنةرو هونةرمةنداني شيَوةكاردا مجةى دةهات. ئةو 
شويَين دانيشتنة دريَذانةى لة ئاسن دروست كرابوون و لةسةر شؤستةكة بةرانبةر بة ضاخيانةكة 
دانرابوون بةشي هةموواني نةدةكرد، بةتايبةتي ثاش خؤرئاوابوون، كاتيَك طةرماى 

 ةري هاوين دادةبةزيَت و مرؤظ بةرطةى رِةوشي كةش و هةوا دةطريَت.سووتيَن
ئةو كاتة بينيم، كة لةسةرخؤم خةريك بووم ضام دةخواردةوة، ضؤن كاتذميَرة رِؤليَكسة 
طرانبايي و الثتؤثةكةى فرؤشت. ثيَدةضوو لةطةأل هةنديَك لة هاورِيَكانيدا لةسةر ئةوة 

اند، جلةكاني ثاك نةبوون و قذي رِيَكوثيَك نةبوو. ثيَدةضوو رِيَككةوتنب. ويَنةيةكي باشي نةدةنو
ماوةى ضةند رِؤذيَك بيَت خؤي نةشوشتبيَت، يان جلةكاني نةطؤرِيبيَت. بة مؤبايلةكةى ضةند 
تةلةفؤنيَكى كرد لةكاتيَكدا بةسةر شؤستةكةدا دةهات و دةضوو، ثاش ئةوةى تةواوى كرد 

م كارتةكةى دةرهيَنا، ثاشان داخيست، خيَرا يةكسةر ثشتةوةى مؤبايلةكةى كردةوةو سي
طةرِايةوة الى كؤمةَليَك لة الوةكان ئةوانةى هاورِيَي بوون و مؤبايلةكةى داية يةكيَكيان و 
رِاوةستا تا ثارةكةى ثيَ دا. كةواتة شتطةليَكى نةدةفرؤشت ئةطةر ثيَويسيت نةبوواية. ثةلةى 

ةست بكةويَت. ئاية تؤ بَليَيت بؤ منوونة بؤ ئةوةى بوو برِة ثارةيةكي بؤ رِووداويَكي لةناكاو د
 بيَت تا بضيَت مةى ثيَ بكرِيَت؟

ئاميَريَكي بضووكي لة طريفاني دةرهيَنا بةنديَكي زيويين دريَذي ثيَوةبوو دةكراية مل، 
دةركةوت كة رِيَكؤردةريَكي دجييتاَلة. لةطةأل هاورِيَكانيدا سةبارةت بة ئاميَرةكة قسةى 
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يَكيان لةقاقاي ثيَكةنينيان دا، ثاشان بة خؤيشي لةطةَليان ثيَكةني، بةآلم دةكرد، هةند
ثيَكةنينةكةى لة خؤشييةوة نةبوو بةو رِادةيةى سةرليَ شيَوان و شَلةذاوييان رِيسوا كرد. 
الويَكم بيين ئاماذةى بة تةختة ئاسنينةكان كرد كة من لةطةأل كةسانيَكي ديكةدا لةسةر 

زى ضايةكةوة دانيشتبووم,. رِةنطة ئامؤذطارييان كردبيَت ثيَشنياز بكات يةكيَكيان لةنزيك ميَ
يةكيَكمان يةكيَك لة ئاميَرةكاني بكرِين، كاتيَك نزيك بووةوة، ضاومان بةر ضاوي يةكدي 
كةوت بؤية لةناو ئةواني ديكةدا يةكةم جار مين هةَلبذارد تا بةخيت خؤي لةطةَلم تاقي 

 بكاتةوة.
بوو، ضوار سةد دؤالرى دةويست بةرانبةر بة رِيَكؤردةرة دجييتاَلةكة كة  شت فرؤشتنيَكي سةير

لة جؤري ثاناسؤنيك بوو. سةد دؤالر نرخي ئاميَرةكةو سيَ سةد دؤالريش بؤ ئةو ضريؤكةى 
تيَيدا تؤمار كراوة. سةيرترين ضريؤكة بةر طويَي كةوتبيَت، دةشيَت نووسةريَكي ضوون من، 

 ؤمانيَكى مةزندا سوودي ليَ وةربطريَت.وةك دةَليَت، لة نووسيين رِ
لةطةأل خؤمدا برِيارم دا، تةنانةت بةر لةوةى قسة بكات، ئةو ئاميَرةى ليَ بكرِم، نةك لةبةر 
ئةوةى ثيَويستم ثيَ بوو، بةَلكو وةك جؤرة يارمةتييةك، ئةو برِيارةيشم ثتةوتر بوو كاتيَك 

ة بةر لةوةى سةفةرى الى كةسوكارةكةى زانيم قةرديَكي زؤري لةسةرةو ثيَويستة بيانداتةو
دؤالر  111بكات لة ثاريَزطةى ميسان. بةآلم ثيَشبيين كرِيين ضريؤكيَكم نةكردبوو، نةيش 

 بدةم. ئيَستة ناتوامن برِة ثارةيةكى لةم جؤرة بدةم.
 ئارةزوو ثاَلى ثيَوة نام طويَي بؤ رِاديَرم. كةسيَك نةبوو تيَكضووبيَت، يان كيَشةى سايكؤلؤذي

هةبيَت، ثيَنةدةضوو لة ثيَناوي بةدةستهيَناني برِيَك ثارةدا فيَأل لة كةساني ديكة بكات. 
كابرايةكي زيرةك بوو بةزمانيَكي بيَ طرآ دةدوا. بةآلم تووشي تةنطذةيةك بووة رِةوشي ذياني 

 شَلةذاندووة. هةستم كرد شايةني ئةوةية يارمةتي بدريَت، بؤية ثيَم طةت:
دةدةم. تةنيا تواناي ئةوةندةم هةية. ئيَستة دوو سةد دؤالر لة  دؤالرت ثيَ 211ـ 

 طريفامنداية، ئةو سةدةكةيشي لة خاوةندي ئةو ئؤتيَلةى وةردةطرم كةليَى نيشتةجيَم.
( دؤالرم دةويَت، ئةطينة لة ضنطى كضة تايثرِايتةرةكة 111ـ بةآلم ئيَستة دةمةويَت .. )

 قوتارم نابيَت.
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 ـ كام كض؟
 يثرِايتةرة لة طؤظارةكة لة طةَلمان كار دةكات. هيَشتة داواي مووضةكةى دةكات.ـ كضيَكي تا

بة دوورو دريَذى باسي كيَشةى خؤي لةطةأل ئةم كضةو كارمةنداني ديكةى طؤظارةكة كرد، كة 
زانيبوويان لة ئؤتيَلي )دَلشاد( نيشتةجيَيةو لة ثرسطةكة كيَشةيةكيان بؤ دروست كردبوو 

دواكةوتووةكانيان كردبوو ثاش ئةوةى طؤظارةكة داخرابوو و سةعيدي و ضونكة داواي مووضة 
 ذميَريارةكةى هةآلتبوون.

ثارةى ئةو ضايةم دا كة من و مةمحوود خواردبوومانةوةو لةطةَلم بةرةو ضيَشتخانةيةكي نزيك 
كة بةرِىَ كةوتني، شيويَكم كرِى و لةطةلَ خؤم بردم و بةرةو ئؤتيَلي )فةنار( بةرِىَ كةوتني، 

دةرِوانيَتة سةر شةقامي )ئةبو نواس(، كة ليَى نيشتةجيَم. ثيَكةوة دوو ثيَكمان لة بوتَليَك 
ويسكي خواردةوة كة لةناو يةخضاَلى ذوورةكةم هةَلم طرتبوو، ثيَكةوة شيوي ئيَوارةمان 

 خوارد. ليَم ثرسي:
يَيان بهيََلة مادامةكىَ ـ بؤضي بة ئاساني رِاناكةيت؟ تؤ بؤ ميسان ناطةرِيَيتةوة؟ رِابكة و بة ج

 بة هؤي تؤوة دروست بووة. ئةم كيَشةية
ـ ناتوامن. ئةوانة بةستةزمانن. من ثارةيةكي زؤرم لة طؤظارةكة وةرطرتووة. واتة... مووضةو 
شتطةلي ديكة. هةست دةكةم من لةم كيَشةية بةرثرسيارم. نامةويَت جنيَوم ثيَ بدةن، يان 

 عيدي و ذميَريارةكةيدا.مبخةنة هةمان ليستةوة لةطةأل سة
هةَلويَستيَكي سةير بوو، شتيَكي زؤري منوونةيي )يوتوثيا، ئايديالي( تيَدا بوو. بةآلم سةرجني 
رِاكيَشام. لةكاتي شيوخواردنةكةدا، هايدفؤنى رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةم بة طويَوة نابوو، 

يَت ثرت لة دة كاتذميَر هةرِةمةكيانة طويَم لة قسة تؤمار كراوةكان دةطرت، مةمحوود دةَل
 دةبن. بة رِاسيت سةرجنرِاكيَشةر بوون.

هةر ضوارسةد دؤالرةكةم ثيَ دا كة داواي كردبوو، لةسةر ئةوةيش رِيَككةوتني بؤ رِؤذى دواتر 
بةيةك بطةين. لةطةلَ بةَليَين ئةوةى طوآ لة هةموو تؤمارةكان بطرم. ويستم تا ئؤتيَلةكةى 

دةتوانيَت بةثيَ تا ئؤتيَلةكة برِوات. ئؤتيَلي دَلشاد ليَرةوة زؤر دوور لةطةَلى برِؤم، بةآلم طوتي 
نيية. بةجيَم هيَشت و رِؤيشت، بةآلم اليةكم، بيَزارى كردم، هةر ئاطةداري دةكردمةوة، كة ئةم 
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الوة بضووكة فريوي دام. ضونكة جاريَكي ديكة خؤي ثيَشان ناداتةوة. لةطةَلم رؤَلةكةى خؤي 
م ئةو برِة ثارةيةى ليَ وةرطرمت كة ويسيت. بة خؤرِايي نةبوو مين هةَلبذارد، باش نواندو ئاكا

رِةنطة ناسيبيَتمي، زانياري لةبارةمةوة هةبيَت، ئةطينة ئةم برِوا بوونة ضيية بة كةسيَكى 
 نةناسراو بيَ ترس و دوو دَلى لةطةَلى دةضيَتة ئؤتيَليَك.

فريوي يةكدي دةدةين، زؤر جاريش فريوي باشي  فريوي دام. بةآلم، ئيَمة بةردةوام وا ناكةين،
يةكدي دةدين كاتيَك لةوةى كة دةيَليَني رِاستطؤين، لةكاتيَكدا نامخان بة فريوة توندوتؤَلةكة 
ثيَدةكةنيَت. ئةمرِؤ ئةو فريوي دام، سبةيينَ منيش، بة نيازثاكي، كةسيَكي ديكة فريو دةدةم 

 و، بةو شيَوةية.
ناوونيشاني ) طةشيت نادَلنياو دوايةمني طةشت(ةوة سةرقالَ بووم،  بة نووسيين رِؤمانيَك بة

ئارةزووم نةكرد وازي ليَ بهيَنم تا رِةدووى بةسةرهاتيَكي ناتةواو بكةوم ئةم تؤمارانة باسي 
دةكةن. ئةو كاتة نةبيَت بةيانيانيَك نامةيةكي ئيليكرتؤنيم لة كةسيَكةوة ثيَطةيشت بة ناوي 

يدا دةَليَت كة بة هؤي هاورِيَ هاوبةشةكانةوة دةمناسيَت و برِوام ثيَ )ياريدةدةري دووةم( تيَ
دةكات و نايةويَت ناسنامةى خؤيم بؤ ئاشكرا بكات، بؤ ئةوةى هةم من و هةم خؤيشي 

 بثاريَزيَت.
ئةم )ياريدةدةرى دووةم(ة لة ماوةى ضةند رِؤذيَكدا ضةند بةَلطةنامةيةكي بؤ ناردم، بةثيَويسيت 

اي طشتييان ئاشكرا بكةم، كة ثيَوةندييان بة دةزطةيةكي فةرمي بةناوى )دةزطةى دةزاني بؤ رِ
بةدواداضوون و شويَن كةوتن(ةوة هةية، ئةو شتانة ضةند سةرجنرِاكيَش بوون كاتيَك بينيم ئةم 
بةَلطةنامانة باسي شتطةليَك دةكةن ثيَوةندييان بةو بةسةرهاتةوة هةية كة مةمحوود سوادي 

 .بؤى طيَرِامةوة
لة بالكؤني  ثالستيكييةكةئةوةتة منيش بوتَليَك ويسكي )جاكؤثز طؤست(م لةسةر ميَزة 

ذوورةكة داناوة. دانيشتووم و هيَورو خؤشنوود دةخؤمةوة: رِؤمانةكةى خؤم لةبري بردووةتةوة. 
خؤم بؤ هةَلمذيين بؤني ئةو درةختانة تةرخان كردووة كة باي شيَداري شةوانة لة خواري 

وة دةيهيَنيَت و سةرلةنوآ بة هايدفؤني رِيكؤردةرة دجييتاَلةكة طوآ بة ددان رِووبارةكة
 ثيَدانانةكاني مةمحوود سوادي و ئةو تاوانكارة بطرم كة بيَ ناوة.
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(5) 
 

ليَكؤَلينةوة لةطةأل مةمحوود سوادي ضةند كاتذميَريَكي  دا،كردنيلة يةكةمني رِؤذى دةستطي
 يت زؤري ليَ دةربهيَنن. نةياندةويست ماوةيةكي زؤر الىدوورو دريَذى خاياند. نةيانتواني ش

خؤيان بة دةست بةسةري بيهيََلنةوة، ئةطةرضي هةرِةشةيان ليَ كرد بيدةنة دادطة، بةآلم 
هةموو ئةوةيان بؤ ئةوة بوو ددان ثيَداناني بةسوودي لةبارةى عةلي باهر سةعيدي و 

ندي ثاشةكةوت لة بانق هةيةو ئةو ثيَوةندييةكاني و لةكوآ ثارةكانى شاردووةتةوةو ضة
 موَلكانةى لة بةغدا هةيةتي، ليَ وةربطرن.

دةستيان بةسةر خانووةكةي نزيك طؤرِةثاني ئةندةلوسدا طرتبوو كة لة ئامرليية 
بةساَلداضووةكة كرِيبووى، هةروةها خانووى خيَزانةكةى كة دةركةوت بةكرآ بوو. دةستيان 

ي ناو تةالرى طؤظارةكةو هةردوو ماَلةكةيشدا طرت، بةسةر ئؤتؤمؤبيل و موَلك و شتةكان
بةآلم ئةمانة نةدةطةيشتنة لة سةددا دةى بةهاي ئةو برِة ثارةيةي دةَليَن طواية سةعيدي 

 دزيويةتي.
 ـ من تةنيا فةرمانبةريَكم. مووضة لة سةعيدي وةردةطرم.

ؤيان دةركةوت كة رِاست لة كاتي ليَكؤَلينةوةدا مةمحوود ئةم رِستةيةي زؤر دووبارة كردةوة، ب
دةَليَت. لة هةموو ناخييةوة ئةو قسانةى دةكرد، ضاو و جووآلنةوةى هةردوو دةست و 
رِوخسارى دةم و ضاوي بيَ طوناه و نابةرثرسياري لة هةموو شتيَك ئةوةيان دةطوت. ليَيان 

ست نةدا، وةك ثيَشبيين دةكرد، هيض شتيَكي خراثيان بةرانبةر نةكرد. ئةو شةوةى لة دة
بةسةري لةطةأل طرياوي ديكةدا بةسةر برد، ثاشان بةياني زوو بانطيان كرد تا رِةشنووسي 
ليَدوانةكاني مؤر بكات. جزدان و مؤبايل و شتةكاني ديكةيان ثيَ دايةوة، ثاشان طةيانديانة 
دةرطةكةو داوايان ليَ كرد كة ثيَويستة هاريكاري دةستةآلتداران بكات و لة هةر زانيارييةكي 

 وىَ لةبارةى سةعيدي تاوانكارةوة ئاطةداريان بكاتةوة.ن
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بةالى ئةوةوة ئةمة يةكةمني بةشي كارةساتةكة بوو. بؤية ئيَستة بيَ كارة. كارة زؤر باشةكةى 
لة دةست دا. ضاوةرِواني كؤتايي مانطي دةكرد تا مووضةكةى وةربطريَت و ئةو قةردانةى 

روةها ئيَستة ناتوانيَت وةك نووسةر لة رِؤذنامة، يان ئؤتيَلةكة بداتةوة كة ليَى نيشتةجيَية. هة
طؤظاريَكي ديكة كاربكات.. لةو مانطانةى ثيَشوودا، بةوثةرِي هيَزو توانايةوة، وةك 
بةرِيَوةبةري نووسيين طؤظارى رِاسيت كاري كرد. ويَنةى نويَى خؤي بةسةر ئةواني ديكةدا 

نووسةر كاربكات. لةوةيش دةترسيَت يةكيَك لة سةثاندو، دةبيَتة جيَى طاَلتةجارِى كاتيَك وةك 
برادةرةكاني، لةوانةى خراثةي بةرانبةر كردوون، ببيَتة سةرؤكى. ناتوانيَت، بةالنى كةمةوة 
لةم كاتانةدا، بري لة كاريَكى ديكة بكاتةوة، بةتايبةتى كاتيَك كارةكة لة ضاثةمةنييةك، يان 

خةرجيي طوزةرانى نةكات كة بةهؤي  دةزطةيةكى رِاطةياندن بيَت كة مووضةكةى بةشى
سةعيدييةوة ليَى رِاهاتبوو، لةطةلَ ئةو خؤشطوزةرانيية بضووكانةى خؤي نغرؤ كردبوون، بيَ 

 ئةوةى ئاطةى لة ئاييندة هةبيَت. ثرت لة ثيَويست برِواى بة سةعيدى كردبوو.
لةطةأل هةنديَك جلة باشةكان و ثيَآلوةكاني بة لةنطةفرؤشةكاني بابول شةرجي فرؤشت. ثاشان 

لة برادةرةكانيدا لةسةر فرؤشتين شتةكاني ديكة رِيَككةوتن. كاتيَكي بؤ دياري كردن لة 
ضاخيانةى ئريخيَتة يةكدي ببينن، بةر لةوةى مؤبايلةكةى بة يةكيَك لة برادةرةكاني بفرؤشيَت، 

ذاني داديَدا سيَ جار تةلةفؤني كرد. يةكةم لةطةأل عةبدوَلآلى برا طةورةى. ثيَى طوت لة رِؤ
 دةطةرِيَتةوة ميسان. 

 ـ بؤضي دةطةرِيَيتةوة؟ ئةدي لة بةغدا ئاسوودة نيت؟
ـ نا .. من بريتان دةكةم. بةغدا بةرةو شةرِى ناوخؤ دةضيَت. دةترسم بةيانيانيَك بة 

 ئؤتؤمؤبيليَكي بؤمربِيَذكراو مبرم.
 ـ بةآلم كارةكةت لةويَية. هةولَ بدة ئاطةت لةخؤت بيَت.

 ئةوانةى رِؤذانة دةمرن زؤر جار ئاطةيان لة خؤيانة. ـ هةموو
ـ مةمحوود تيَناطةم .. تؤ دةزانيت كابرا بووةتة بةرثرسيَكي طةورة لةثاريَزطة. رِةنطة بريي 

 بكةويتةوةو كيَشةيةكت بؤ دروست بكات.
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كؤن ـ بريي ناكةومةوة. ئيَستة بة ضيَذو خؤشييةكاني دةستةآلتةوة سةرقاَلة. بابةتي وتارةكةم 
 بووة.

 ـ برالة ئارةزووى خؤتة .. تؤ دةزانيَت ئيَمة بةردةوام بريت دةكةين.
ـ باشة. دةطةرِيَمةوة. بةم تةلةفؤنة ثيَوةنديم ثيَوة مةكة ضونكة فرؤشتوومة. كاتيَك 

 دةطةرِيَمةوة هةموو رِووداوةكانت بؤ دةطيَرِمةوة.
 ـ خوا ياربيت بة ساغي دةطةرِيَيتةوة.

بؤ حازم عةبوودي برادةري كرد، ئاطةداري كردةوة هةفتةى دواتر دووةمني تةلةفؤني 
دةطةرِيَتةوة بةغدا. ئيَستة سةرقاَلى ويَنةطرتنة لةطةأل يةكةي سةربازي ئةمةريكيدا، رِةنطة بة 

 ثؤستة ئيليكرتؤنييةكةى هةنديَك ويَنةى ورووذيَنةر بؤ طؤظارةكة رِةوانة بكات.
داخرا. من حةزم دةكرد بتبينم بةرلةوةى بطةرِيَمةوة  ـ لةبارةى كام طؤظارةوة قسة دةكةيت.

 ميسان.
حازم ئةو قسةيةي ثيَ سةير بوو، بؤ ماوةى سيَ خولةك قسةي لةطةأل كرد. ثاش ئةوةى لةوة 
دَلنيا بوو كة ناتوانيَت برادةرةكةى ببينيَت مةمحوود تةلةفؤنةكةى كؤتايي ثيَ هيَناو بة دواي 

( 666يَوةيةكي ديكة منرةيةك كة ئاماذة بوو بة ناويَك. منرة )ناويَكي ديكةدا طةرِا. يان بةش
لةسةر رِووى مؤبايلةكة دةركةوت دةسيت ثيَدا نا و مايكي مؤبايلةكةى بة طويَوة نا. 
دةنطيَكي نةرمي ئافرةتانةى بة رِيَتميَكي ئاميَرانة بةر طوآ كةوت كة هيض سؤزيَكي تيَدا 

 اوة، يان داخراوة.. تكاية ..نةبوو، ئةو منرةيةي داوا كراوة نةناسر
ئارةزووى دةكرد طويَى لة دةنطي بيَت. يان كاتيَكي بؤ دياري بكات تا بيبينيَت، بةر لةوةى 
بة يةكجارةكي بةغدا بةجىَ بهيََليَت. برِواي بة قسةكاني سةعيدي، يان )سوَلتان(ى 

نن. ئةم بة خؤي شوفيَرةكةى نةدةكرد. هةردووكيان درؤيان دةكردو دةيانويست ناوي بزرِيَ
خؤشي دةويَت و، دةزانيَت هةليَكي لةطةأل هةية، ئةطةر رِةوشةكة بة باشي برِؤيشتاية، بةآلم 
رِةوشةكة ئيَستة زؤر خراثة. بةآلم هةل لةدةست نةضووة. لةوة دَلنيا بوو، كاتيَك بيين جيهاني 

ةوانةى دةوروبةري دةوروبةري هةرةس دةهيَنيَت و، بة ئازادييةكي رِةهاوة بيَ كارتيَكةري ئ
هةست بةوة دةكات كة خؤشي دةويَت، زؤريش خؤشي دةويَت. لةم ثرسةدا ناتوانيَت درؤ 
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لةطةأل خؤي بكات. وآ جوانرتين ئافرةت نيية، ضةند ساَليَكيش لةم طةورةترة.، بةآلم ئةطةر 
زى بة ئيَستة لةبري ئةم دةنطى ئاميَرة دةنطي ويَي بةرطوآ كةوتباية، ئةوة فاكتةريَكي بةهيَ

دةستةوة دةبوو لة بةغدا مبيَنيَتةوة، تةنانت ئةطةر ناضاريش بيَت سةرلةنوآ بضيَت لة ئؤتيَلي 
عرووبة نيشتةجآ بيَت كة ذوورةكاني تةسك و شيَدارن. هةروةها كاركردن لة هةر رِؤذنامة، 

ب يان ضاثكراويَك بة هةر مووضةيةك بيَت. تةنيا وآ دةتوانيَت يارمةتي بدات بةسةر حسيَ
كردنة لؤذيكييةكاندا بةرةو شتيَك لةشيَتايةتي تيَثةرِيَت. ئيَستة زؤري ثيَويست بة شيَتايةتي 

 و هيوا  هةية.
جاريَكي ديكة تةلةفؤني بؤ كردةوة هةمان وةآلمي ئاميَرةكةى بةر طوآ كةوت. هةسيت بة 

يت شةويَكي نائوميَدييةكي زؤر كرد، شةويش بة ضرِى هةموو اليةكي رِوحي داثؤشي، وةك بَليَ
بيَ كؤتايي بيَت. قةثاغي ثشتةوةى مؤبايلةكةى كردةوةو ثيلةكةى دةرهيَنا تا سيم كارتةكةى 
ليَ دةربهيَنيَت. سةرلةنوآ ثيلةكةى لة شويَين خؤي دانايةوةو قةثاغي ثشتةوةى مؤبايلةكةى 

ية داخست. ثاشان رِؤيشت مؤبايلةكة بداتة برادةرةكةى كة ليَى كرِى. سيم كارتةكةى نا
 طريفاني، ثاشان رِيَكؤردة دجييتاَلةكةى دةرهيَنا تا بيفرؤشيَت.

لة ماوةى دوو رِؤذدا هةموو ئةم وردةكاريانةى ثيَ رِاطةياندم، بة خؤيشم تؤمارةكامن لة 
رِيكؤردةرةكةوة بيستبوو. ئةوةى ورووذاندمي، ئةو دةنطةى ناو رِيكؤردةرةكة، كة دراوةتة ثاأل 

ة )فرانكشتاين(ى ناو دةبات، دةنطيَكي قووَلة، وةك بَليَيت دةنطي ئةو ثياوةى كة مةمحوود ب
بيَذةريكى ناسراو بيَت. طومامن لةوة كرد كة ضريؤكةكة بة هةمووي دروست كراو بيَت. بةآلم 
ثاش ئةوة بة هةفتةيةك، لة هؤَليَك لة هؤَلةكاني نةخؤشخانةى )كندي( جاريَكي ديكة طويَم 

نيشت قةرةويََلةى ثريةميَرديَكةوة دانيشتم ناوي باوكي سةليم لةو دةنطة بوو، كاتيَك لة تة
بوو. بة هةمان رِيَتم دةدوا، وردةكاري سةرجنرِاكيَشةري ديكةى بؤ طيَرِامةوة ثيَوةندييان بة 
بةسةرهاتي ئةم )فرانكشتاين(ةوة هةبوو. نةمتواني بة تةواوةتي لةوة دَلنيا مب كة هةردوو 

آلم بةسةرهاتةكة بة تةواوةتي سةرقاَلى كردم و دةستم بة دةنطةكة دةنطي يةك ثياون. بة
 طةرِان بة دواي سةرضاوةي ديكةدا كرد بؤ ئةوةى ثتةوتري بكةم.
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مةمحوود سوادي هةموو شتةكاني كؤتايي ثيَ هيَناو لة رِاوةدووناني فةرمانبةرةكاني طؤظاري 
ا لة ميسان هيَنابووى، رِاسيت قوتاري بوو. جانتايةكي بضووكي ئامادة كرد كة لة بنةرِةتد

 قةردةكةى ئؤتيَلي )دَلشاد(ى دايةوة.
. ئيَستة باشرت واية بةرةو باشوور دوور بكةويَتةوة، يَتدةب رخةريكة ئاطري زؤرترى تيَبةوآلت 

ذمارةيةكي زؤر لة برادةرةكانيشي هةر وا دةكةن. فةريد شةواف بؤ طوندة بضووكةكةى نزيك 
غدا دةطةرِيَتةوة، بؤ ماوةيةكي كاتي واز لة ناوبانطي شارةديَى ئيسحاقي لة باكووري بة

كةناَلة ئامسانييةكان و قاتي ثؤشتة لة ثةردةى تةلةظزيؤنةكانةوة دةهيَنيَت. زةيد مورشيديش 
حلة، هةرضي عةدنان ئةنوةرة ئةوة بةرةو شاري نةجةف بةرِيَ دةكةويَت كة كةس و  دةضيَتةوة

وودة، بة هؤي ئةوةى وةك ويَنةطرى رَِؤذنامةنووسي كارو مامةكاني لةويَن. هةرضي حازم عةب
لةطةأل هيَزة سةربازييةكاني ئةمةريكادا كاردةكات، ئةوة ناتوانيَت بطةرِيَتةوة طةرِةكي 
سةدرو، كاتيَكيش دةطةرِيَتةوة بةغدا، ئؤتيَلي عرووبة نابينيَت لة شويَنةكةى خؤي مابيَت و 

أل برادةريَكي ديكةيدا كة ئةويش لةبواري نةيش باوكي ئةمنار دةبينيَت، ئةو كات لةطة
 ويَنةطرتندا كاردةكات لة ذووريَكي هاوبةش لة ئؤتيَليَكي ئاسايي ديكةدا نيشتةجىَ دةبيَت. 

 
(5) 

 
باوكي سةليم لة نةخؤشخانةى كندي دةرضوو، بة دوو دارشةق رِيَى دةكرد. كورِةكاني هاتن و 

(، بةَلكو برديانة ماَلى 7ان لة كووضةى )دةريان كرد. بةآلم نةيانربدةوة ماَلةكةى خؤي
زاوايةكي، ميَردي يةكيَك لة كضةكاني، تا ماَلةكةيان نؤذةن دةكةنةوة كة بةردةمةكةى بة 

 هؤي تةقينةوة تؤقيَنةرةكةوة رِووخابوو.
هةنديَك لة كؤمةَلةو اليةني شويَنةوار داوايان كردبوو قؤرتةكة ثرِ نةكريَتةوة كة تةقينةوةكة 

ردبوو، بة هؤي ئةو شوورةوة كة لةناو دةرياضةى ئاوي ئاوةرِؤو ئاوى خواردنةوة دروسيت ك
دروست بووبوو، كة لة بؤرِيية شكاوةكانةوة دةذراية ناو قؤرتةكةوة. هةنديَك طوتووبوويان ئةو 
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شوورة بةشيَكي شوورةى بةغداي سةردةمي عةباسييةكانة. كة طرنطرتين دؤزينةوةية ثيَوةندي 
ئيسالمييةكانةوة هةبيَت لة بةغدا لة ماوةى ضةندان دةيةى دوورو دريَذدا، بة شويَنةوارة 

هةنديَكيش ثيَيان بة جةرطي خؤياندا ناو كةميَك باسي )ضاكةى تريؤريزم(يان كرد كة يارمةتي 
داين ئةم شويَنةوارة طرنطة بدؤزينةوة. بةآلم ئةمينداريةتي بةغدا هةر هةموو ئةم قسة 

ست و قؤرتة طةورةكةى بة خؤأل ثرِ كردةوةو طوتةبيَذي رِاطةياندن بة ثرِوثووضانةى ثشت طوآ خ
ناوي ئةمينداريةتي بةغداوة لة ليَدوانيَكدا طوتي ئيَمة شيت خراث ناكةين. ئةم شويَنةوارانة 
بؤ نةوةكاني ئاييندة دةثاريَزين و ئةوانيش بةثيَى زانياري خؤيان هةَلسوكةوتي لةطةأل دةكةن و 

واوى طةرِةكي بةتاويني الببةن، ئةوة ثيَوةندي بة خؤيانةوة هةية، بةآلم ئيَمة ئةطةر ويستيان تة
 ئةوةى ئيَستة لةسةرمانة شةقامةكة قريتاو بكةين.

( لةوآ 7باوكي سةليم نةخؤشخانةى بةجىَ هيَشت، بةآلم كةسيَكي ديكةى خةَلكي كووضةى )
اوو هةردوو دةستيان مابووةوة، ئةويش هادي كؤنةفرؤش بوو. باندجةكاني سةر دةم و ض

البردبوو، بةآلم كةَلكي ئةوةي نةبوو لةسةر قةرةويََلةكةى هةَلسيَت و نةخؤشخانةكة بةجىَ 
بهيََليَت. هةر بةو شيَوةية مايةوة، بريي لةوة دةكردةوة كة تووشي هات و، تووشي ماَلة 

رِاستةقينة. بةآلم، دارِووخاوةكةى هات كة دوور نيية ئيَستة رِووخابيَت و بووبيَتة كةالوةيةكي 
ئاية بة رِاسيت ئةوة ماَلى ئةوة؟ رِةنطة ليَرة زؤر مبيَنيَتةوة، كاتيَكيش ئيَرة بةجىَ دةهيََليَت، 
دةبينيَت فةرةج دةآلل دارو ثةردووةكةى الداوةو سةرلةنوآ دروسيت كردووةتةوةو لة تاثؤ بة 

 ناوي خؤيةوةى تؤمار كردووة.
يَت يةكةم لةم مةينةتيية قوتاري ببيَت، دواتر ضارةسةريَك بؤ دةبيَت بة ساغي مبيَنيَتةوة، دةب

رِةوشي خؤي دةدؤزيَتةوة. هادي ئةم شتةى لةطةأل خؤيدا دووبارة دةكردةوة بؤ ئةوةى ورةى 
خؤي بةرز بكاتةوة. لةطةأل هةوَلى بيَ ئوميَدانةى هةستان و بةجىَ هيَشتين قةرةويََلة، بة 

 د لةبةر ئةو شيَوة ثالَ كةوتنة بةردةوامة.هؤي ئةوةى هةسيت بة بيَزاري دةكر
ئيَوارةيةكيان، بةهؤي ثرِبووني ميزَلداني، جاريَكي ديكة ويسيت لةسةر قةرةويََلةكةى 
هةستيَت و خؤي تاقي بكاتةوة. شويَنةكة كث و بيَ دةنط بوو. نةخؤشةكاني تةنيشي 

دداني بة خؤدا طرت و  نووستبوون، برينثيَضة ئيَشكطرةكانيش لة ذوورة دوورةكانيان بوون،
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 هةردوو القي بة باندجي ئةستوور ثيَضراو رِاكيَشا، لةسةرخؤ شؤرِي كردنةوة سةر زةوى،
ثةجنةكاني ناية سةر كاشييةكان كة ساردبوون. ثاش ضةند خولةكيَك تواني بة شيَوةيةكي 

ةشيا لة هاوسةنط لةسةر ثيَ رِاوةستيَت، ئيَستةيش دةبيَت هةنطاو هاويشنت تاقي بكاتةوة. د
هةر ضركةيةكدا بة دةمدا بكةويَت، رِةنطة برينثيَضة ئيَشكطرةكان دواي يةك تا دوو كاتذميَر 
ثيَى نةزانن. ئةطةر ئةوة رِووبدات ئةوة كاريَكي خراث دةبيَت. بةآلم خةريك بوو بةرةو ثيَشةوة 

دارةكة كةميَك دةضوو، خؤي بة قةرةويََلةى نةخؤشةكاني تةنيشتةوة دةطرتةوة. قةرةويََلة ثيَضك
لةطةَلي رِؤيشتة ثيَشةوة. خؤي بة ديوارةكة طرتةوة، بة هةنطاوى سست و دذوار بةرةو 

 ئاودةستةكة دةضووة ثيَشةوة.
لةوآ بةر لةوةى بري لةو شيَوازة بكاتةوة كة هةرامةكةى ثيَ دةرهيَنيَتة دةرةوة تا ميزبكات، 

دانة ثرِةكةى بريضووةوةو بةرةو الى ويَنةى خؤي لةناو ئاويَنةى دةستشؤرةكةدا بيين. ميزَل
ئاويَنةكة ضووة ثيَش، بة دوو ضاوي زةقةوة سةيري شيَوةى نويَي رِوخساري خؤي كرد. ئاطر 
تةواو دةم و ضاوي شيَواندبوو. ثيَش ضةند رِؤذيَك لةوةتاي لة بيَ هؤشي بيَدار بووبووةوة بةوةى 

ئةو نةخشانةي بيين ئاطر لةسةر دةزاني، لةوةتاي باندجةكاني هةردوو دةستيشيان الدا، 
هةردوو دةسيت دروسيت كردبوون. بةآلم ثيَشبيين ئةوةى دةكرد دةم و ضاوي لةوة باشرت بيَت. 
بةآلم ئةوةتة تووشي شؤك بووة. بووةتة مرؤظيَكي دزيَو، ئةطةر بة تةواوةتيش ضاك ببيَتةوة 

ة شووشةى ئاويَنةكةى سرِي تا ئةوة ناطةرِيَتةوة دميةن و شيَوةى ثيَشووى خؤي. بة توورِةييةو
دَلنيا بيَت، زؤر نزيك  تر بووةوة تا وردةكاري شيَواندنةكان ببينيَت. ويسيت بطريت، يان 
شتيَكي ديكة بكات. بةآلم نةيتواني هيض شتيَك بكات تةنيا تيَرِوانني نةبيَت. لةطةأل 

وي هادي كؤنةفرؤش تيَرِوانيين زؤرتردا شتيَكي قووَلرتي بؤ دةركةوت، كة ئةمة دةم و ضا
نيية، ئةوة دةم و ضاوي كةسيَكة زؤر باشي دةناسيَت، دةم و ضاويَك كة ماوةى نزيكةى 
مانطيَك دةبيَت خؤي قايل كردووة كة لة دروستكردني خةياَلى بةثييت خؤيةتي، ئةوةتة 
ئيَستةيش لةبةردةمي خؤيدا دةيبينيَت. ئةويش دةم و ضاوي )بيَ ناو(ة، دةم و ضاوى ئةو 

ةكةيةي سواري كؤَلى ذياني بوو تا بيشيَويَنيَت بيَ ئةوةى هيواي ئةوةى هةبيَت بطةرِيَتةوة مؤت
 دؤخي جاران.
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هادي هاواريَكي دزيَوي كرد هةموو نةخؤشة نووستووةكاني هؤَلةكةى رِاضةَلةكاندو خؤيشي 
ي لةسةر كاش ثيَيةى لةناو طيَض دانرابووتؤقاندو بة هؤيةوة هاوسةنطي تيَكضوو. ئةوة 

ئاودةستةكة خليسكاو بةثشتدا كةوت و سةري بةر ليَواري شويَين دانيشتين تواليَتةكة كةوت 
 و بوورايةوة.

 
(1) 

 
هةموو جاريَك دةم و ضاوي دةطؤرِيَت، وةك بة طةورةى ئةستيَرةناسةكانى طوت، ئةو شةوةى 

ئارةزووى  كة تيَيدا كوشيت، طوتى هيض شتيَك لةطةأل ئةودا بةردةوام نابيَت، تةنيا ئةم
بةردةوام بوونة نةبيَت. خةَلك دةكوذيَت لةثيَناوى ئةوةى بةردةوام بيَت. ئةمة تةنيا ثاساوي 
ئاكاريانةى ئةوة. ئةو تووانةوةو لةناوضووني ناويَت، كةس ئارةزوو ناكات مبريَت بيَ ئةوةى 

سيارة لةوة بطات بؤضي دةمريَت و، ثاش مردن بؤ كوآ دةضيَت، بة خؤي وةآلمي ئةو دوو ثر
نازانيَت. بؤية دةست بة داويَين ذيانةوة دةطريَت، رِةنطة ثرت لة كةساني ديكة، كة ذياني 
خؤيان و بةشيَك لة ئةنداماني لةشي خؤيان ثيَ دةبةخشن، بةم شيَوةية، بة هؤي ترسةوة. 
ئةوانة بةرطري لة ذياني خؤيان ناكةن، بؤية ئةو لةوان ثرت شايةني ئةو ذيانةية. تةنانةت 

ةر لةوةيش دَلنيابن كة ناتوانن بةسةريدا سةربكةون، بةالني كةمةوة دةبيَت بةرةو رِووي ئةط
ببنةوة. ئةوة شكؤمةندي نيية خؤيان رِادةست بكةن تةنانةت بةر لةوةى بةشداري شةرِ بكةن، 
ض شةرِيَك، شةرِى بةرطرى كردن لة ذيانيان، ئةو ذيانةى جطة لةو هيض شتيَكي ديكةيان نيية. 

 ةنيا شةرِيَكة كة شايةني ئةوةية مرؤظ لةم ذيانةدا بةشداري بكات.  ئةوة ت
تا دةهات ويَنةكةى هةر زلرت دةبوو، ئةطةرضي يةك ويَنة نةبوو. ضونكة لة ناوضةيةك وةك 
طةرِةكي سةدر بةو شيَوةية قسةيان لةبارةوة دةكرد كة وةهابييةكة، كةضي لة طةرِةكي 

دةكردةوة كة توندرِؤيةكي شيعةية. حكوومةتى عرياقيش  ئةعزةميية طيَرِانةوةكان دووثاتيان
بةو شيَوةى ناودةبرد كة كريَطرتةى هيَزي دةرةكيية. هةرضي ئةمةريكاييةكانن ئةوة طوتةبيَذ 
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بة ناوي وةزارةتي دةرةوةى ئةمةريكاوة جاريَكيان لة ليَدوانيَكدا طوتي كة ئةو كابراية، 
 ثيَ هيَناني ثرؤذةى ئةمةريكاية لة عرياق.كابرايةكي زؤر فيََلبازة مةبةسيت شكسيت 

بةآلم، تؤ بَليَيت ئةو ثرؤذةية ضي بيَت؟ بةالى سةرتيث سروورةوة ئةوة ثرؤذةكةيان بة تايبةت 
دروستكردني ئةم بوونةوةرةية، دروستكردني ئةم )فرانكشتاين(ةو بةرهةَلآلكردني بةناو 

 درِندةيةدا هةية. بةغدادا. ئةمةريكاييةكان دةستيان لة سةرهةَلداني ئةم
خةَلك لة ضاخيانةكاندا باسي ئةوة دةكةن كة بة رِؤذ بينيويانة، هةمووان لة وةسث كردني 
رِوخساري دزيَوى ثيَشربِكيَيانة. لةطةَلمان لة ضيَشتخانةكاندا دادةنيشيَت، دةضيَتة ناو 

شويَنيَك  كؤطةكاني جل فرؤشتنةوة، يان لةطةَلمان سواري ثاسة كةياكان دةبيَت. لة هةموو
هةية، توانايةكي لةرِادةبةدةري هةية لة خيَرا جووآلنةوةو بةشةو بازدان بةسةر سةربان و 
ديوارةكاندا، كةسيش نازانيَت كيَ قوربانيي داديَى دةبيَت. ويَرِاي هةموو دووثات 
كردنةوةكاني حكوومةت، كةضي خةَلكي، لةطةأل هةر رِؤذيَكي نويَدا، زؤرتر دَلنيا دةبن كة 

تاوانكارة هةرطيز نامريَت. ئةوان ئةو طيَرِانةوانة باش دةزانن كة باسي ئةوة دةكةن كة  ئةو
طوللة جةستةي كون كون دةكرد، كةضي ئةو ويَرِاي ئةوةيش هةر رِاي دةكرد. دةزانن جةستةى 
خويَين ليَ نايةت، رِآ بة كةسيش نادات شتيَك لة دةم و ضاوي ببينيَت تةنيا بؤ ضةند 

ت، ويَنةى دووثات كراوةيش لةبارةيةوة ئةوةية تةنيا لة ميَشكي خةَلكيداية، ضركةيةك نةبيَ
ئةنديَشةى ترس ثةرةى ثيَ دةدات و نائوميَدى لة ضارةسةركردنيَكي ئةم مةرطة ثةرةسةندووة 
زلرتي دةكات، كة ويَنةيةكة دةطؤرِيَت و زؤرتر دةبيَت بةرِادةى ذمارةى ئةو سةرانةى نيطةران 

 يان ناوةتة سةر سةريين شةو.و وريايانة سةر
تةنانةت منيش، لةطةأل سةرقاَلبووني دوورودريَذم لةطةأل ئةم سةرطوزةشتةدا وام ليَ هاتووة 
ترسم ليَ نيَشتووة، هةموو جاريَك شةوانة لةناو شةقامدا ئاورِى ئةم الو ئةو ال دةدةمةوةو بة 

هةروةها طةرِان بة دواي يةك  دواي رِوخساري نةناسراوي تاوانكارة ترسناكةكةدا دةطةرِيَم.
 هؤكاري لؤذيكيانةدا ثاساو بؤ مردمن لةسةر دةسيت ئةو بهيَنيَتةوة. 
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(2) 
 

سةرتيث سروور مةجيد خانةنشني كرا، ئةمة دوايةمني زانياريية دةستم كةوتبيَت، بةآلم 
لة ثيَدةضيَت سةرتيث دةستةوئةذنؤ دانةنيشتبيَت، هةوَلى دا بة ناوبذيواني هاورِيَكاني 

ئةفسةرة ديَرينةكان كة لة رِةوشي نويَدا باري ذيانيان لةو باشرت بوو، ئاكام تواني خؤي 
بطيَرِيَتةوة سةر كار، بةآلم نةك لة دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن كة هةَلوةشيَنرايةوة، 
بةَلكو لة شويَنيَكي دووري دةرةوةى ثايتةخت، تةنيا ئةفسةريَكي ئاسايش لة 

ايةتييةك لة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني ثؤليس. بةثيَى برِطةيةكي دةرهاويشنت لة بةرِيَوةبةر
 برِيارةكاني رِيشةكيَشكردني بةعس جاريَكي ديكة طةرِايةوة سةركار.

ضةند مانطيَكم بةسةر برد هاتوضؤي طةرِةكي )بةتاويني(م دةكرد، ئةويش لةثيَناوى تةواوكردني 
نكشتاين، لة ضاخيانةكةى عةزيز ميسري دانيشتم، بةشةكاني ديكةى ويَنةكة. ويَنةى فرا

وتوويَذيَكي كورمت لةطةأل عةزيزدا كرد، لة كؤتاييدا طوتي كة لةو رِؤذةوة تةقينةوةكة رِووى 
داوة هيض شتيَك لةبارةى ضارةنووسي هادي كؤنةفرؤشةوة نازانيَت. دوو جار لة نةخؤشخانة 

، لة دووةمني جاردا بة زةمحةت لةو ديوي سةري ليَ دابوو. يةكةمني جار هادي بيَ هؤش بوو
باندجةوة قسةى لةطةأل كرد كة دةم و ضاوو هةنديَك لة جةستةى ثيَ ثيَضرابووةوةو مةزةندةى 
ئةوةيشي كرد كة ضاك ببيَتةوة. ثاشان بؤ سيَيةمني جار كة ضوو بوو بؤ سةرداني، ثزيشكةكان 

 ت نةخؤشخانةى بةجىَ هيَشتووة.ثيَيان رِاطةياندبوو كة بيَ ئةوةى كةس ئاطةى ليَ بيَ
نةمتواني لةطةأل فةرةج دةآلل قسة بكةم. زؤربةى كاتى لة ماَلةوة بةسةر دةبردو يةكيَك لة 
كورِةكاني ئةركي بةرِيَوةبردني نووسينطةى دةآلَلييةكةى جيَبةجآ دةكرد. دايكي سةليم سثي 

ةكةمني ديداري سةرجنرِاكيَشةرم رِيَي نةدام بؤ دووةمني جار ضاوم بة ميَردةكةى بكةويَت، ثاش ي
لةطةَلى لة نةخؤشخانةى كندي. بةآلم تةلةفؤمن بؤ )ئةب يؤشيا( كرد. لة كَليَسة سةرم ليَ دا. 
ضةند بةشيَكي بةسةرهاتي دايكي دانيال و كورِة شويَن بزرةكةى و كضةكاني لة ئؤسرتالياو 

 )نادر شةموونى( شةماسم ليَ بيست.
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لة )ميسان(ةوة دوايةمني رِووداوةكاني ذياني خؤي لةطةأل عةلي  مةمحوود سوادي بة نامةكاني
باهر سةعيدي، كة لة دادثةروةري هةآلتووة، لةطةأل هةنديَك لةو ورةكاريانةى رِوو بة رِوويان 
بووةتةوة، ثيَ رِاطةياندم.كاتيَك ويَنةى ئةم )سةعيدي(يةم لةطةأل وتاريَكيدا لة كؤنة 

يين بريم كةوتةوة كة ثيَشرت بينيومة. ئةوةيش ثيَش ضةند ذمارةيةكي طؤظاري )رِاسيت(دا ب
ساَليَك لة كؤنطرةيةكي رِؤشنبرياندا بوو لة هؤَلي شانؤي نيشتماني. كابرايةكي طؤساغ و 
دةركةوتوو بوو. ئةو قسانةى لةكاتي كؤنطرةكةدا كردني هةموو ئامادةبوواني بيَ دةنط كرد، 

ةبوو. ئةو كات لةطةأل ثياوانيَكي لة جؤري ئةو لةبةر ئةوةى تواناي قايل كردني خةَلكي ه
هةستم بة ئوميَد كرد، هيواخواز بووم كة كةسانيَكي لة شيَوةى سةعيدي زؤر بويَرتر دةبن و 

 هةَلدةكوتنة ناو طؤرِةثاني سياسةت و بؤ نيوضة خويَندةوارو نةخويَندةوارةكاني بةجىَ ناهيََلن.
زاري هةنديَك لة كارمةندانةوة زانيم هادي دووجار سةرم لة نةخؤشخانةى كندي داو لة 

كؤنةفرؤش ضي بةسةر هات كاتيَك بيين دةم و ضاوي شيَواوة، بؤيان دووثات كردمةوة كة 
 شويَن بزربووة، يان هةآلتووة.

)ياريدةدةري دووةم( بةهؤي ثؤستة ئيليكرتؤنييةكةمةوة بةَلطةنامةكاني دةزطةى بةدواداضوون 
دةكردم، بة تايبةتي ئةوانةى ثيَوةندييان بة ليَكؤَلينةوةكانةوة هةية  و شويَن كةوتنى بؤ رِةوانة

 كة ئةجنام دةدران.
دوايةمني بةَلطةنامة كة بؤى ناردم لةبارةى ددان ثيَدانانةكاني ئةستيَرةناسة بضووكةكةوة بوو 
كة ئةو لة كوشتين مامؤستاكةى خؤي لة يةكيَك لة شةقامةكاني بةغدا بةرثرسيارة، ئةويش 

هؤي جووَلة ثيَ كردني ئةو تاوانكارةى )بيَ ناو(ة بةهؤي سرووش ثيَ بةخشني لة دوورةوة، بة 
ئةوةبوو ئةو تاوانةى ئةجنام داو، هةردوو دةسيت برِي و خستيية قةد جةستةي خؤي. بةآلم 
ئةستيَرةناسة بضووكةكة بة توندي بةرثرسياريةتي خؤى لة دروستكردتي تاوانكار )بيَ ناو( 

وة. تةنيا لةوةدا سةركةوتووة كة توانيويةتي بة سوودي خؤي بةكاري بهيَنيَت. رِةت دةكردة
دةيويست لةناويشي ببات، بةآلم مامؤستاكةى ئةوةى نةويست. لة بنةرِةتيشدا هةر ئةمة 

 هؤي ناكؤكيي نيَوانيان بوو.
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لي لةطةأل كةميَك نيطةراني و ترسدا دةمنووسي، نةوةك لةناكاو دةرطةى ذوورةكةم لة ئؤتيَ
)فةنار( بكريَتةوةو دةستطري بكريَم. ئاكام هةر ئةمة رِووى دا. دانةيةكي تةواو نةكراوى 
رِؤمانةكةم بة دةستةوة بوو لة حةظدة ثارِ ثيَك دةهات كاتيَك بة شيَوةيةكي هيَورانة لةناو 
ئؤتيَلةكةدا دةستطري كرام و ليذنةيةكي هاوبةشي ئةفسةراني عرياقي و ئةمةريكي 

يان لةطةأل كردم. دةست بةسةر دانةى رِؤمانةكةمدا طريا، ثرسيارطةليَكي زؤريان ليَ ليَكؤَلينةو
كردم. ئارام و دؤستانة دةجووآلنةوة. ثةرداخيَك ئاوو ضايان ثيَشكةش كردم و رِيَطةيان ثيَ دام 
جطةرة بكيَشم. هةرطيز بيَزاريان نةكردم. سةبارةت ئةو بةَلطةنامانة ثرسياريان ليَ كردم كة 

تم كةوتوون و، ضيم ثيَ كردوون و، ياريدةدةري دووةم كيَية. ئةطةر ئةو دووةم بيَت، دةس
طرميانةى ئةوة دةكريَت ياريدةدةري يةكةميش هةبيَت، ئةو دوانة، يةكةم و دووةم، ئاكام 
دةبيَت ياريدةدةري كةسيَك بن. ئاية هةردووكيان ياريدةدةري منن؟ ئاية هيض تؤرِيَك بةرِيَوة 

 وةندييةكاني ناوخؤو دةرةوةم ضني؟ برِوا سياسييةكامن ضني؟دةبةم؟ ثيَ
بؤ ضةند رِؤذيَك دةست بةسةر لة بةندخيانةيان توند كردم تا شارةزايان دةقي تةواونةكراوي 
رِؤمانةكةم دةخويَننةوة. ثاشان بةيانيانيَك بانطيان كردم. زؤريان قسة لةطةأل نةكردم. 

ةرةكة بينى. داوايان ليَ كردم مؤري بكةم بيَ ئةوةى بةَليَننامةيةكم لةسةر ميَزي ليَكؤَل
بيخويَنمةوة. ترسام و ويستم نارِةزايي دةربربِم، بةآلم لةوة ترسام سةر لةنوآ مببةنةوة ناو ذوورة 
تةسكة شيَدارةكةى بةندخيانة. بيَ دةنط بةَليَننامةكةم مؤر كرد. شتة تايبةتييةكانيان بؤ 

ؤمانةكة. بة تةواوةتي دةستيان بةسةردا طرت،  ثيَدةضوو رِيَطةى طيَرِامةوة، بةآلم بيَ دانةى رِ
 ئةوةيان ثيَ نةدةدام  بةكاري بهيَنم، يان تةواوى بكةم.

ئازاديان كردم تةنانةت بيَ ئةوةى زؤر لة ناسنامةى كةسيةتيم وردببنةوة كة ثيَشكةشم 
لةناو بةغدا بؤ  كة اسنامانةىكردبوون. ناسانامةيةكي ساختة بوو، كة يةكيَك بوو لةو ن

ئاسانكردني هاتوضؤ كردن و دةربازبوون لةو خاَلى ثشكنينانة بةكاريان دةهيَنم،  كة ميليشيا 
 تايةفةطةرةكان، ئةوانةى شةرِ لةطةأل يةكدي دةكةن، لةناكاو داياندةنيَن.

 دةستةيةكي ليَكؤَلينةوةى جدي نةبوو. بريم لةوة دةكردةوة كاتيَك طةرِامةوة ئوتيَلةكة. زؤر
سست بوون وةك بَليَيت كاريَكي رِؤتيين ئةجنام بدةن. سةرلةنوآ لةبةردةم كؤمثيووتةرةكةمدا 
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دانيشتم و دةستم بة نووسني كردةوة. بةم شيَوةية تا ضةند رِؤذيَك مامةوة تا ثؤستيَكي 
ئيليكرتؤني نويَم لة )ياريدةدةري دووةم(ةوة ثيَطةيشت. ئةمةيش دوايةمني نامة بوو بؤى 

ردم، ويَنةيةكي رِاثؤرتي كؤتايي ليذنةى ليَكؤَلينةوةكةى تيَدا بوو. دةسيت ثيَطةيشتبوو رِوانة ك
 و كؤثي كردبوو.

خيَرا )رِاثؤرتي كؤتايي(م خويَندةوةو، ترسيَكي زؤر دايطرمت. ئةوانة دةيانةويَت دووبارة 
 دةستطريم بكةن. هةستم كرد رِةفتاري ئةم جارةيان لةطةَلم جياواز دةبيَت.

لة شتةكاني خؤم كؤكردةوةو لةطةأل خاوةندي ئؤتيَلةكةدا حسيَيب خؤم يةكالكردةوة، بة ثة
ثاشان ئةويَم بةجيَ هيَشت و بةرةو ماَلةكةى خؤم هةآلمت. بة رِيَطةوة لةناو تاكسييةكةدا 

ناسنامة ساختةكةى خؤمم بريكةوتةوةو لة طريفامن دةرمهيَناو لة ثةجنةرةى ئؤتؤمؤبيلةكةوة 
ميانةى ئةوةم دةكرد كة ئةوانةى بة دواوةمن، وةك ضؤن بة دواي )فرانكشتاين(ةوةن فرِيَم دا. طر

 بكةن، هةرطيز ناتوانن جاريَكي ديكة مببيننةوة.       دةستطرييكة بيَ هوودة دةيانةويَت 
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 نؤزدةمني ثارِ 
 

 تاوانكار
 

(0) 
 

 ـ كؤربان كوذرا.
ك دةرطةكةى لةسةر مةمحوودي عةبدوَلآل ئةوةى بة جؤش و خرؤش و شادييةوة طوت كاتيَ

براي كردةوة، كة لةسةر قةرةويََلةكةى رِاكشاوةو خؤي ثيَشان دةدات طواية نووستووة تا ثاش 
خويَندنى بةردةوام ثشوو بة ضاوي بدات، ئةو كارةى كة بةردةوام خؤي ثيَوة سةرقاأل كردووة 

. بؤي دةركةوت لةوةتاى طةرِاوةتةوة ماَلى خؤيان لة طةرِةكي )جدةيدة( لة ميسان
كتيَبطةليَكي زؤري كرِيوةو هةرطيز نةخيويَندوونةتةوة، هةروةها هةنديَك كتيَيب ديكةيش 
هةبوون حةزي كرد سةرلةنوآ بياخنويَنيَتةوة. ثاساوي باشي بؤ خؤي دؤزييةوة تا لة ماَلةوة 

هةنطاوانةيش  مبيَنيَتةوةو نةضيَتة دةرةوة، يان لةوانى ديكة بطةيةنيَت كة ليَرةية. ئةم هةموو
بةهؤي سووربووني دايكي و نيطةراني لةوةى )كؤربان( ئةو بةَليَنةى جيَبةجآ بكات كة بةر لة 

 ساَليَك بة خؤي دابوو، مةمحوود بكوذيَت لةهةر شةقاميَكي شاري عيمارة تووشي بيَت.
زؤر  رِةنطة كؤربان ئةو هةرِةشةيةي لةبريضووبيَتةوة. ئاشكراية كة كةسانيَكي لة ضةشين ئةو

ئةم جؤرة هةرِةشانة دةكةن، يادداشتنامةى تيَبينييان نيية تا ناوى ئةو كةسانةي تيَدا تؤمار 
بكةن كة هةرِةشةيان ليَ دةكةن. مةمحووديش لةو برِوايةدا بوو كة لة هةراو هورياي جيهاني 

نيطةران دةرةوة تيَربووةو ثيَويسيت بة ماوةيةكي بيَ دةنطي و هيَوري هةية. ناهيََليَت دايكي 
 بيَت و كيَشة بؤ كةس نانيَتةوة.

ئةم رِةوشة نزيكةى دوو مانط و نيو بةردةوام بوو، ئةوةتة ماوةى زينداني كردنى 
 ئارةزوومةندانةى كؤتايي ديَت. ئةوةتة كؤربان كوذرا.
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طرووثيَكي نةناسراو لةسةر رِيَطةى خيَرا رِيَطةيان لة كؤربان طرت كة بة كاروانيَك ئؤتؤمؤبيل 
واست(ةوة دةهاتةوةو بةويَدا تيَدةثةرِى و دةستدريَذيان ليَ كردو خؤي و شوفيَرةكةى و لة )

هةنديَك لة ياريدةدةركانيان كوشت و بةخؤيان هةآلتن. ثيَدةضيَت دادثةروةري شةقامي 
 بةسةردا جيَبةجآ كرابيَت.

ةوة دَلنيا مةمحوود تيورييةكةى خؤي لةمةرِ هةر سيَ دادثةروةرييةكة بريكةوتةوة، بةآلم ل
نةبوو كة بؤ ئيَستة بشيَن. ئةمة هةركة بؤ خؤيةتي، هيض لؤذيكيَك لة ثشتةوةى ئةم 
رِووداوانةوة نابينريَت. هةناسةيةكي قووَلى هةَلمذى و داخيَكي درِيَذى هةَلكيَشا. ئةوةى 

 ئيَستة طرنطة ئةوةية لة خةميَكي قورس قوتاري بوو فشاري خستبووة سةر رِوحي.
لَ دةضيَتة دةرةوة. دايكي ضاوي بةرز نةكردةوة. دَلنيا بووبوو. هةر دةرِؤيشت و ئةوةتة لة ما

بةثىَ ثياسةى دةكرد بيَ ئةوةى ثالنيَكي دياري كراوي لة ميَشكدا بيَت، كاتيَك طةيشتة 
شةقامى طشيت بريي كةوتةوة ماوةيةكي زؤرة ثؤستة ئيليكرتؤنييةكةى نةبينيوة. ئاشكراية 

 هاتوون.نامةطةليَكي زؤري بؤ 
سواري ثاسيَك بوو، بةرةو بازارِ تيَى تةقاند. لةوآ هةنديَك برادةري بة رِيَكةوت بيين. بة 
طةرمي و شاديانة تةوقةي لةطةأل كردن، نةيانتواني هؤكاري ئةو شاديية دةرك ثيَ بكةن. 

يَى هيَشنت ئةوةيان بةو رِووداوة دَلتةزيَنةوة نةبةستةوة كة ئةمرِؤ لة ثاريَزطةكة رِووى دا.. بةج
و رِووي كردة ضاخيانةيةكي ئينتةرنيَت. لةبةردةم كؤمثيووتةريَكدا دانيشت و ثؤستةكةى 
كردةوة. ئةوةبوو سةدو هةشتا نامةى بؤ هاتبوو، زؤربةيان رِيكالم بوون، خيَرا نامةيةكي لة 

ين جيا حازم عةبوودي برادةرييةوة تيَبيين كرد. كردييةوة دة ويَنةى نويَي تيَدا بوو، لة شويَ
جيا طريابوون، طوندو الدىَ، كؤنة دوكان، تةالري كةلةثووري. ويَنةطةليَكي جوان بوون، 
نامةيةكيشي لةطةأل بوو حازم هةَلويَسيت خؤي تيَدا رِوون كردبووةوة، كة رِةنطة بة هؤي 

يَت كاركردنييةوة لةطةأل هيَزةكاني ئةمةريكادا مايف ثةنابةري لة ئةمةريكا ثيَ بدريَت. ناتوان
بطةرِيَتةوة ماَلى خؤيان لة ترسي ئةوةى نةك ميليشياكان بيكوذن. مةمحوود هةسيت كرد كة 
حازم كةميَك زيَدةرِؤيي بكات و، ثاساويَك بؤ ئارةزووة ديَرينةكةى خؤي بؤ كؤض كردن بؤ 
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م ئةمةريكا بهيَنيَتةوة. ئارةزووى كؤض كردن هةر هةموو ئةم رِيَرِةوةى هيَناوةتة كايةوة كة حاز
 لة ماوةى ساآلني رِابوردوودا تيَيدا جووآلوةتةوة، ئةوةتة ئاكام بةو ئاواتةى طةيشت.

نامةيةكيش هةبوو سةرجني رِاكيَشا تيَيدا داواي ليَ كرابوو ببيَتة ثةيامنيَري رِؤذنامةيةكي 
بةناوبانطى بةغدا لة ثاريَزطةى ميسان. ثاشان نامةيةكي لة ناويَكي سةيرةوة ثيَطةيشتبوو، 

ييةوة، سةري سورِما كة نةوال وةزير بؤي ناردووة، تيَيدا ئاطةداري كردبووةوة كة ضةند كرد
جاريَك ويستوويةتي تةلةفؤني بؤ بكات بةآلم بيَ سوود بووة، ثاشان بة رِيَكةوت ضاوي بة 
ثؤستة ئيليكرتؤنييةكةى كةوتووة لة ذيَر وتاريَكيدا لة كؤنة ذمارةيةكي طؤظاري )رِاسيت( و 

كردووةتةوة نامةى بؤ بنيَريَت. مةمحووديش بيين منرة نويَيةكاني تةلةفؤنةكاني  خؤي تاقي
 خؤي بؤ نووسيوة.

 ـ مةمحوود ثيَويستة تةلةفؤمن بؤ بكةيت.
نامةكةى بةم شيَوةية كؤتايي ثيَ هيَناوة، مةمحوود هةسيت بة شَلةذان كرد. بة هيوابوو 

ليَ بدات و طويَى لة دةنطي بيَت.  يةكسةر تةلةفؤني بؤ بكات. بة مؤبايلةكةى منرةكةى
بةرِاسيت ئارةزووى ئةوةى دةكرد، بةآلم ئةم نامةكةى ديكة كة كردييةوة هةموو شتيَكي لةبري 
بردةوة. نامةكة عةلي باهر سةعيدي بؤي ناردبوو. كردييةوة، بيين ديَرِةكان يةك بة دواي 

ري لة رِازاندنةوةيدا خةرج كردبوو. يةكدا ديَن، نامةيةكي دريَذ بوو. كابرا كات و رِةجنيَكي زؤ
 وشةكاني مةمحووديان بؤ الى خؤ رِاكيَشاو بة تةواوةتي نغرؤي خويَندنةوة بوو.

 
(5) 

 
 خؤشةويستم مةمحوود

 ضؤنيت
دةيان جار تةلةفؤمن بؤ مؤبايلةكةت كرد، بةآلم بةردةوام داخراوة. هاورِيَ نيطةرانت كردم. لة 

كؤَلينةوةية ئاطةدار كرام كة لةطةَلت كرا، ئةوةم زؤر ثيَ هةنديَك لة هاورِيَيانةوة لةو ليَ
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ناخؤش بوو. بة رِاسيت ئةوانة تةرةسن. لةوة دةترسم ويَنةى منيان الى تؤ زؤر خراث 
ئةو ويَنةية ضاك بكةمةوة، بةآلم تؤم ال زؤر بةرِيَزيت. . من بة  شيَواندبيَت، رِةنطة نةتوامن

ةى نيَودةوَلةتي لة رِومادي كوشتيان و بة طياني هةردوو طياني دايكم كة تريؤريستان لة رِيَط
خوشكة خؤشةويستةكامن يةك فلسم لةم دةوَلةتة طةرِوطولة نةدزيوة، نةيش لة ئةمةريكايية 
داطريكةرةكان. ئةوة ثيالنيَك بوو دذ بة من نايانةوةو لةو هةوَلةيشياندا سةركةوتن، ئةوةتة 

ورِييةكةيان هةآلتووم. ئةوان ويستيان لة وآلتةكةم من لة ضنطي دادةثةروةريية ثرِ كةم و ك
وةةرنيَن، ضونكة دةيانزاني من ثرؤذةيةكي نيشتماني رِاستطؤيانةم ثيَيةو، لةبةر ئةوةى 
دةيانزاني ساتي ثيَكدادان و رِوو بة رِووبوونةوةى نيَوان بةكريَطرياوةكان و نيشتمانثةروةرة 

و دةسيت خؤيان لة من بوةشيَنن، بةر لةوةى من شكؤمةندةكان بةرِيَوةية. بؤية ويستيان زو
 دةوةرةى دةرديان ببةم.

تؤ ناضار نيت برِوا بةم قسانةم بكةيت. بةآلم سويَندت دةدةم. ئاية رِؤذيَك لة رِؤذان درؤم 
لةطةأل كردوويت؟ ئاية بة دةسيت خؤم ثلةم بةرزنةكرديتةوة تا ئةو هةلةى خؤت وةربطريت كة 

راثةم بةرانبةر بة تؤ، يان هةر كةسيَكي ديكة كردووة؟ ئاية شايةنتة؟ ئاية هةرطيز خ
خزمةتكاريَك نةبووم هاريكاري و يارمةتيي هةموو اليةكم نةدةدا؟ هةوأل بدة بريي خؤت 

 بهيَنيتةوةو كةميَكيش بريبكةيتةوة.
رِةنطة بثرسيت بؤضى ئةم كات و رِةجنةى خؤم خةرج دةكةم و نامةت بؤ دةنووسم، بؤضي بة 

ةوةوةم دةمةويَت برِوا بة بؤضوونةكةم بهيَنيت. من بايةخ بة هةر هةموو ئةو قسانة تةنطي ئ
نادةم كة دةربارةى من وتران و نةيش شيَوان و ناوزرِاندمن لة رِؤذنامةطةريدا، هةروةها 
كردوويامن بة تاوانكاريَكي نيَودةوَلةتي و داوا لة ئينتةرثؤل دةكةن رِاوةدووم بنيَت. دةتوامن 

ةوت لةطةأل ئةم شتانةدا بكةم. من دَلم بةهيَزةو وزةي شةرِكردن و ملمالنىَ كردمن هةَلسوك
لةطةأل ئةو تةرةسانةدا هةية. رِؤذيَك ديَت بةسةرياندا سةردةكةوم و بة خؤيشت دةيبينيت. 
بةآلم ناتوامن بةرطةى ئةوة بطرم كة من لةبةر ضاوي تؤ كةوتووم. تؤ بة تايبةتي، هةموو 

دةرضيَت، تةنيا تؤم بة الوة طرنطة، ضونكة خؤمت تيَدا دةبينم. تؤ زؤر لة  ئةواني ديكةى ليَ
من دةضيت. تةنانةت ئةطةر تؤيش ئةو ليَكضوونة نةبينيت. من برِوام بةوة هةية كة 
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هةردووكمان لةيةك دةضني، تؤيش كابرايةكي ثاك و سةربةرزيت، ويَنةى من الى تؤ لة هةموو 
 شتيَك طرنطرتة.

ور مةجيدت لة يادة، برييشت ديَت كة سةرمان ليَ دا. ئةو رِؤذة، ثاش نان تؤ سةرتيث سرو
خواردني نيوةرِؤ سةرتيث سروور ئةوةى بؤ باس كردم كة طةورةى ئةستيَرةناسةكان كة الى كار 
دةكات ثيَي رِاطةياندووة. سةردانةكةمان لةثيَناوي كرِيين ضاثخانةو نةيش بؤ ئةجنامداني 

ني، يان هيض شتيَكى ديكة نةبوو. ئةو كاتة نةمتواني رِاستيت ثيَ بَليَم رِيثؤرتاذي رِؤذنامةوا
تا سةرت ليَ نةشيَويَنم، ويستم ئةوة بؤ خؤم هةَلبطرم، بةآلم ئيَستة ناضارم ثةردةى لة رِوو 
هةَلماَلم، سةردانةكةمان لةثيَناوي شتيَكي دياريكراودا بوو، ئةستيَرةناسةكان ئاييندةى تؤ 

مةمحوود سوادي. ضةند واق ورِماوو تووشي شؤك بووم لةوةى بيستم.  ببينن. ئاييندةى
طةورةى ئةستيَرةناسةكان طوتي ئةم الوة، كة تؤيت، ئاييندةيةكي طةشي دةبيَت، ثلةو ثايةى 
بةرز دةبيَتةوةو دةبيَتة يةكيَك لة طرنطرتين كةسايةتي عرياقي، بةآلم ثيَويسيت بة رِاهيَنان 

ة رِوو بوونةوةى رِةوشي دذوار هةية تا فيَربيَت رِةفتاريان بةرانبةر هةية. ثيَويسيت بة رِوو ب
بكات. نازامن ئيَستة ضؤن ئةم قسةية وةردةطريت، بةآلم مةمحوود، ثاش ثازدة ساَلى ديكة 
دةبيَتة سةرؤك وةزيراني ئاييندةى عرياق. بةَلى دةبيتة مةمحوود سوادي سةرؤك وةزيراني 

ة كة ئةو قسةيةم بيست و برِوام ثيَ هيَنا، تؤم كردة ثرؤذةى ئاييندةى عرياق. من لةو ساتةو
خؤم، من دةمبة )يؤحناى مةعمةدان( و تؤيش )عيسا(. يارمةتي رِووةكة الوازةكة دةدةم تا 

 ببيَتة درةختيَكي طةشي رِةط و رِيشة بةهيَزو لق و ثؤ بةرزي طةآلدار.
كان ثووضةأل دةكةمةوة، كة ثيَيان مةمحوود بةم نزيكانة دةطةرِيَمةوة بةغدا. هةموو تؤمةتة

تؤمةتبار كراوم، ئةو كات دةبينيت كةسانيَك دةدريَنة دادطة بةهؤي ئةو داوا هةرِةمةكييانةى 
دذ بة من بةرزيان كردووةتةوة. لةويَوة ثيَوةنديت ثيَوة دةكةم  تا سةرلةنوآ بطةرِيَينةوةو 

 ثيَكةوة كاربكةين.
ةكةى طةورةى ئةستيَرةناسةكانةوة بة كة ئيَستة ليَم بة تةنطي وةبريهيَنانةوةى ثيَشبينيي

ئاطةدار كرديتةوة، يان هةوأل بدة لةيادي خؤتي ببةيتةوة، هيض جياوازييةكي نيية، ئةوةى كة 
 دةبيَت بيَتة دى، ئةوة رِؤذيَك لة رِؤذان هةر ديَتة دى.
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كردن و شيَوازى قايل مووشةكيَك بوو، نةك نامة. مةمحوود لةطةَليدا شيَوةى سةعيدي لة قسة
كردني كةساني ديكة بة بريورِاو بؤضوونةكاني خؤي بريكةوتةوة. بةرطةى شةثؤلي ئةو 
هةستانةى نةطرت، كة لةناكاو بةرانبةر بةم ثياوة هرووذمي بؤ هيَنا، كة بة رِاسيت يارمةتيي 

شتووترو ئةمي داو دةرطةكاني تاقيكردنةوةى لةبةردةمدا كردةوة. بة هؤي سةعيدييةوة تيطةي
كة سةعيدي  زانياري زؤرتري ثةيداكرد. قسةكاني لةمةرِ ثيَشبيين و خويَندني نوآ

لةسةردانةكاني بؤ دةزطةى بةدواداضوون و شويَن كةوتن ثيَشكةشي كردن ئةميان ورووذاند. 
 كةواتة مةمحوود لةبازنةى رِووداوةكاندا بوو كة بةخؤي الى وابوو لة ليَوارةكانيةتي.

ر كيبؤردةكةو ويسيت يةكسةر وةآلمي سةعيدي بداتةوة، خةريك بوو دةسيت خستة سة
ثؤزشي بؤ بهيَنيَتةوة لةبارةى ئةوةى طوماني ليَ كردبوو. بةآلم خيَرا هورووذميَك ويَنةطةلي 
ثيَضةوانةى بريكةوتةوة. قسةكاني خؤي بريكةوتةوة كة نيوضة ثارِانةوةيةكي ثيَوة دياربوو، لة 

ك لةبةردةم ليَكؤَلةرةكاندا تؤمةتي دةست بةسةردا طرتين سيَزدة ناخيشييةوة دةرضوون كاتيَ
مليؤن دؤالري لة خؤي دوور دةخستةوة. شتطةلي لةوة كةم بايةخ تري بريكةوتةوة، ثاشان ئةو 
هةَلويَستانةي بري خؤي هيَنايةوة كة لةطةأل قسةكانى سةعيديدا يةك ناطرنةوة، بيين زؤرن. 

ئينتةرنيَت، ويسيت ويَنةيةكى وردو ضةسثاو لةبارةى برِواو لةكاتي دانيشتنى لة ضاخيانةى 
ثرةنسيثة ثرةكتيكييةكاني سةعيدييةوة بزانيَت، بةآلم نةيتواني هيض شتيَك بدؤزيَتةوة، كابرا 
لة كةناَليَكي بؤش دةضوو الفاويَكي هزري بريقةدارو هةَلويَسيت سةيري ثيَدا تيَدةثةرِى. 

 ى دياري كراوي هةبيَت. كابرايةك نةبوو هةرطيز يةك رِوو
مةمحوود لةسةر خؤي بة ثةجنةكاني لة دوطمةكاني كيبؤردةكةى دةدا بيَ ئةوةى هيض شتيَك 
بنووسيَت و دةيويست طرذي و هةَلضووني خؤي كؤنرتؤأل بكات، ثاشان بة خؤي زاني توند 

ري. نةك لةبةر ددانةكاني بةيةكديدا دةنيَت. ئيَستة هةستةكاني طؤرِان و بوون بة توورِةو بيَزا
ئةو شتانةى لة نامةكةي سةعيديدا خويَندييةوة، رِةنطة لةبةر ئةوةى كة ئيَستةيش، ئةم 
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سةعيديية، ويَرِاي ئةو هةموو شتانةى مةمحوود ثيَياندا تيَثةرِي، تواني فريوي بدات و بؤ 
 بةرذةوةندي خؤي، بةالي خؤيدا رِايكيَشيَت. جاريَكي ديكة طؤَليَكي ديكةى تيَ كرد.

(, fuck youوةك وةآلمدانةوة بؤ نامة دوورو دريَذةكةى سةعيدي، خيَرا يةك رِستةي نووسي )
طةورةى كردةوةو رِةنطةكةى سوور كرد. ويسيت ثةجنة بة دوطمةى ناردندا بنيَت، بةآلم 
رِاوةستا. بؤ نزيكةى دة خولةكيَك دوودأل بوو. ثاشان هةردوو وشةكةى سرِييةوة. نامةكةى 

كةى حازم عةبوودي كرد بة يةك نامةو بؤ نووسةري نارد. ثؤستةكةى داخست سةعيدي و نامة
 و نووسينطةى ئينتةرنيَتةكةى بةجآ هيَشت.

دواتر دوايةمني نامة بؤ نووسةر دةنيَريَت هؤكاري دوودَليي خؤي تيَدا رِوون دةكاتةوة. ضووة 
شان كرد ناو شةقامةكةو هةر دةرِؤيشت. جطةرةيةكي دةرهيَناو دةسيت بة جطةرةكيَ

لةكاتيَكدا سةيري طردبوونةوةى هةورةكاني دةكرد بة ئامسانةوة. بيَ طومان باران دةباريَت. 
رِؤذانيَكي هاوشيَوةى ئةو رِؤذانةية كة بةر لة ساَليَك لة بةغدا بةسةري بردن. تةواو لةم 

 ماوةيةدا بوو عةلي باهر سةعيدي و نةوال وةزيرو ئةواني ديكةى ناسي. 
رِؤيشت و بريي دةكردةوة، ضي دةَليَيت ئةطةر قسةكاني سةعيدي رِاست بن؟  بةرةو بازارِ

ئةنديَشةيي و درؤن. سةعيدي خةريكي ئامادةكردني كارةسايَكي نويَية لة ميَشكي 
مةمحوودي طيَل و نةزاندا. بةآلم، ضي دةَليَيت ئةطةر ئةم قسة خةياَلى و ئةفسانةييانة بة 

ئةدي ذيان برييت نيية لة تيَكةَلةى ضةند ئةطةريَكي بةدي رِيَذةى لة سةددا يةك رِاست بن؟ 
هاتوو و ئةطةري ديكةى دذوارو ثيَشبيين نةكراو؟ ئةدي ناشيَت ئةو دةستةي سةعيدي كة 
جاريَكي ديكة بؤ مةمحوودي دريَذ دةكاتةوة شتيَك بيَت لةنيَوان ئةم دذوارةو ثيَشبيين 

 نةكراوةدا؟
وةيةكي نةريَين وةآلمي نامةكةى سةعيدي نةدايةوة، بةآلم لةو ثيَناوةدا بوو مةمحوود بة شيَ

هيض وةآلميَكي ديكةيشي نةدايةوة. خؤي لة ناوضةيةكي تةماويدا هيَشتةوة، وةك شيَوةى 
ئامسان بة رِؤذ، ئةوةيشي تاقي كردةوة هةمان شيَوازي سةعيدي لةطةأل خودي سةعيديدا 

تة رِاستةقينةو كؤتاييةكانييةوة خباتة بةكاربهيَنيَت، كةساني ديكة سةبارةت بة هةَلويَس
 باريَكةوة يةكال نةكرابيَتةوة.  
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(1) 

 
دا فةرماندة ئةمنيية باآلكان لة بةغدا رِايانطةياند 5116لة بيست و يةكي شوباتي ساَلى 

كة ئاكام تاوانكارة ترسناكةكةيان دةستطري كرد، كة هةنديَك لة رِاثؤرتةكان بة )تاوانكار 
 ةن و، خةَلكي بة )بيَ ناو( و ضةند ناويَكي ديكة ناوي دةبةن.ئيَكس( ناوي دةب

ئةم تاوانكارة لة ضةند كوشتاريَكي تؤقيَنةر بةرثرسيار بوو، كة بة دريَذايي ثارساأل لة شاري 
بةغدا رِوويان داو، ترس و تؤقينيان خستة دَلى خةَلكةوة، ئةمةيش هةرِةشةي هةرةسهيَناني 

روستكرد. ويَنةيةكي طةورةي ئةو تاوانكارةيان لةسةر بؤ هةر هةموو ثرؤسةى سياسي د
ثةردةيةكي طةورةوة خستة رِوو. ناوةكةيشيان طؤكرد، كة تاوانكار هادي حةساني 

 عةيدةرووس، دانيشتووي طةرِةكي بةتاويني لة بةغدا، كة بة )هادي كؤنةفرؤش( دةناسريَت.
نةتة ثاَلى، لةوانةيش سةرؤكايةتي تاوانكارةكة دداني بة هةموو ئةو تاوانانةدا ناوة كة دراو

كردني طرووثيَكي كوشنت و ثارضة ثارضةكردني جةستةي قوربانييةكان و دابةشكردنيان بةسةر 
كووضةى طةرِةكةكاني بةغدادا بة مةبةسيت بآلوكردنةوةى ترس و تؤقني. هةروةها ثالندانان بؤ 

ي زبَلى مينرِيَذكراو كة خؤكوذيَك ثرؤسةى تةقاندنةوةى ئؤتيَلي سوديَر نؤظؤتيَل بةئؤتؤمؤبيليَك
لة اليةنطرةكاني دةيهاذووت. هةروةها كوشتين ذمارةيةك لة ئةفسةرة بيانييةكان لةوانةى 
طريَبةسيت ئةمنييان مؤركردبوو، هةروةها تةقينةوة تؤقيَنةرةكةى طةرِةكي بةتاويني كة ضةند 

كي زؤري لة عرياق دا لة رِووى قوربانييةكي ليَ كةوتةوةو ذمارةيةك خانووي رِووخاندو زيانيَ
كةلتووري تةالرسازي و ئاوةدانييةوة كة هةر باس نةكريَت. جطة لةوةيش تاوانكارةكة لة 
رِووداوة تايةفةطةرييةكانيشدا تيَوة طالبوو، ضةند كةسيَكيشي بة ثارة لةبةرذةوةندي طرووث و 

 جؤرةكاني طةلي عرياقن.    ضةند اليةنيَك كوشتووة كة ئةندامةكانيان سةر بة ثيَكهاتة جؤراو
عةزيز ميسري دةم و ضاوي هاورِآ طياني بة طيانييةكةى لة ثةردةى تةلةظزيؤنةوة بيين، بةآلم 
نةيناسييةوة. هادي كؤنةفرؤش نةبوو، زؤربةى ئةوانةى لة ضاخيانةكة دانيشتبوون ئةوةيان 



 360 

نةفرؤش نةبوو، بةآلم دووثات كردةوة. دميةني ئةم تاوانكارة دزيَو بوو، بيَ طومان هادي كؤ
كاتيَك ددان ثيَدانة تؤماركراوةكاني تاوانكارةكة لة رِيكؤردةرةكةوة خراية رِوو، ئةوة ناخي 
عةزيز ميسري شَلةذاند، ضونكة دةنطةكة لة دةنطي هادي كؤنةفرؤش دةضيَت، بةآلم، ضؤن ئةو 

بيَت كة خةَلكي قسةى كابراية ثياوكوذة؟ رِيَى تيَ دةضيَت ئةو هةمان ئةو تاوانكارة ترسناكة 
لة بارةوة دةكةن؟ ئاية رِيَى تيَدةضيَت طيَرِانةوة ئةفسانةييةكاني كة ئةوةندة ليَرة لةسةر 
تةخيت قاوةخانةكة طيَرِابوونييةوة طيَرِانةوةى رِاستةقينة بن. رِةنطة لة ئاكامي سرووشي ئةو 

 ةى كةس ثيَي بزانيَت؟تاوانانةيةوة بن كة بيَ دةنط و بة نهيَين ئةجنامي دةدان بيَ ئةو
مةمحوود سوادي بريي لةوة نةدةكردةوة، كاتيَك لةطةأل خيَزانةكةيدا لة هؤَلي ماَلةوة دةم و 
ضاوي شيَواوي هادي كؤنةفرؤشي دةبيين. ئةوانة هةَلةيةكي طةورةتر دةكةن. ئةوانة 

ةميَردة دةةيانةويَت بةهةر شيَوةيةك بيَت ئةو دؤسيَية داخبةن. رِيَى تيَناضيَت ئةم ثري
تاوانكاريَكي ترسناك بيَت. زؤر لةطةَلي دانيشتووةو ثيَكةوة قسةيان كردووة. كابرايةكي 
سةرخؤشي دةروون شَلةذاوو ئةنديَشة فرةوانة، ضريؤكةكةيشي لةبارةى )بيَ ناو(ةوة هيَشتة لة 

ي قووَلى ناخي مةمحوودا ثرسيارطةليَكي زؤر دةورووذيَنيَت، ضريؤكيَكي ليَهاتووانةو دةاللةتيَك
هةية، رِيَى تيَناضيَت هادي بة خؤي )بيَ ناو( بيَت. هادي بةردةوام شَلةذاوو سةرليَشيَواو بوو، 
هيض شتيَك لة رِةوانبيَذى و هيَوري )بيَ ناو(ى نةبوو، كة مةمحوود لة رِيكؤردةرة دجييتاَلةكةوة 

 قسة دوورو دريَذةكاني بيستووة.
 

(2) 
 

ئامساني بةغدا بوو بة يةك ثارضة دةسرتِيَذى طوللة، باريَكي لة ئاكامي بيستين هةواَلةكةوة 
شادي و هستيَري باَلى بةسةر هةموواندا كيَشابوو، بة تايبةتي لة طةرِةكي بةتاويني. كةس لةو 
برِوايةدا نةبوو كة ئةم تاوانكارة تؤقيَنةرة لة نيَوان ئةواندا نيشتةجىَ بوو، بةآلم ئةوةى 
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ئةوان ئيَستة شادن لةبةر ئةوةى لة دوذمنيَك قوتاريان بوو لة حكوومةت دةيَليَت رِاستة. 
 نيَوانياندا دةنووست، لة تاوانكاريَك قوتاريان بوو لة ماوةى ساَليَكدا خةَلكي تؤقاندبوو.

دايكي سةليم سثي ضووة دةرةوة تا لة كووضةكة سةما بكات و بازنطة زيَرِينةكاني 
دبوون، ميَردةكةيشي بة شةرمةوة لة كوني دةجووآلندةوة كة لة هةردوو دةسيت سثي كر

بازةكةيدا بوو. ظريؤنيكاي  بيَجامة دةرطةكةوة سةيري دةكردو هةردوو دةسيت لة طريفاني
ثريةذنة ئةرمةنييةكةيش ضووة دةرةوة تا لةناو كووضةكة ضوكليَت و نوقلَ بةسةر منداَلةكاندا 

داوة ضرِتر دةبوونةوةو ئةوةيان ثيَشان فرِى بدات. ويَرِاي ئةو هةورة رِةشانةى بة ئامساني بةغ
دةدا كة بةم نزيكانة دةكاتة باران، كةضي خةَلكيَكي زؤر لة شةقام و كووضةو سةرباني 
تةالرةكان بؤ ماوةي ثرت لة كاتذميَريَك سةمايان كرد. هةموو كيَشةكانيان كؤتايي هات، يان 

ؤشييةك دةبينن ثيَشرت بة بةو شيَوةية خؤيان فريو دةدا، قةيدي ضيية. ضيَذ لة جؤرة خ
خؤيانةوة نةبينيوة. ئةوانةيش ثيَشرت ئةو جؤرة خؤشييةيان بينيبوو ضيَذةكةيان لةبري 
ضووبووةوة بةهؤي ئةو كارةساتانةى بة دريَذايي دةيةكاني رِابوردوو تووشي وآلت هاتن و 
 كاريَكي ئةوتؤ دةكةن مرؤظ يادطةي خؤيشي لةدةست بدات. هةموو اليةك شاد بوون،

(ةوة نغرؤي 7تؤقيَنةرةكةى كووضة ) تةقينةوةتةنانةت فةرةج دةآلَليش كة لة رِووداوي 
باريَكي رِةشبيين و نائوميَدي بووبوو، ثيَدةضوو شادومان بيَت كاتيَك لة خؤشياندا دةسيت 
بَلند دةكردةوةو هةَلهةَلةى دةدا. عةزيز ميسري، لة كاتيَكدا ئاهةنطى خؤرِسكانةى خةَلكي 

يَرا برواي كرد كة ئةم تاوانكارة ترسناكة هةرطيز هادي كؤنةفرؤش نيية، هةرطيز بيين،  خ
 رِيَى تيَ ناضيَت ئةو بيَت، ئةويش ضووة دةرةوة، لة بةردةم ضاخيانةكةدا سةماى دةكرد.

هةوري شادي بيَ سنوور هةموو اليةكي داثؤشي و نغرؤي باريَكي خؤشي منداآلنة بوون. 
ت كة كةس لةناو ئةو هةراو هوريا بةكؤمةَلةدا نةيدةبينني، هةروةها تةنيا كةسانيَكي كةم نةبيَ

كةس نةيدةتواني، ئةطةر هةوَليشي داباية، ئةو ضاوة شةرمنانة ببينيَت كة لةو ديوي بالكؤن 
و ثةجنةرةكانةوة دةيانرِواني و سةيري ئةو شاديية خؤرِسكانةى خةَلكيان دةكرد. كةسيش 

ثةجنةرةكاني ئؤتيَلة ضؤَلةكةى عرووبة بكات و، بكؤشيَت  ئارةزووى ئةوةى نةدةكرد سةيري
 لةوة دَلنيا بيَت ئاية كةسانيَك نني لة نهؤمةكاني سةرةوة سةير بكةن.
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ئؤتيَلةكة لةوةتاي فةرةج دةآلأل تابلؤي ناوةكةى الداوة، هيض ناويَكي دياريكراوى نةماوة. 
 بةري مةزنرت(، وةك فةرةج دةآلألثةيامئؤتيَلي )عرووبة( نييةو، نةيشبووةتة ئؤتيَليَكي )

نةخشةي بؤ دارِيَذابوو، ئةويش بة هؤي ئةو باري رِةشبينييةى تووشي هاتبوو، لةطةأل هةست 
كردني بةوةى كة ئةم ئؤتيَلة دووضاري نةطبةتي هاتووة. بةشيَكي زؤري سامان و ثارةكةى بة 

ان ديوارةكان و كاشي دوو تةالر بةفريِؤ ضوو يةكةميان بة تةواوةتي رِووخاو دووةميشي
نهؤمةكاني تا رِادةيةكى زؤر درزيان تيَ كةوتووة. بؤ نؤذةنكردنةوةيشى ثيَويستى بة ثارةيةكى 
زؤر هةية كة ئيَستة نييةتى، يان نايةويَت لة ثيَناوي تةالريَكى شوومدا بةو ثارةيةي ماويةتي 

يَرانةو دارِووخاو دةست ليَ لةوة ثرت سةركيَشي بكات. ئؤتيَلةكةى وةك خؤي بة ضؤأل و هؤأل و و
نةدا. جاريَكي ديكة ئاورِى ليَ نةدايةوة. ثيَوةندي بة كةسةوة نةبوو ليَي بضووبايةتة ذوورةوة، 
يان بهاتبايةتة دةرةوة. بووبووة مةكؤي ثشيلة، رِةنطة هةنديَك الوي تةمةن بضووك بؤ ذواني 

هةراو هورياتر لةم شويَنةدا رِووي ئةوينداري بزيَويان بةكار هيَنابيَت. رِةنطة شيت ثرِ لة 
دابيَت، بةآلم كةس بة تةواوةتي نةيدةزاني. )نابؤ(ى ثشيلة بةناو تةالري ضؤَلى ئؤتيَلةكةدا 
دةسوورِايةوة. ويَرِاي تارمايي ثياويَكي نةناسراو ماوةي كاتذميَريَكة الى ثةجنةرة رِووتةكةى 

ئاهةنطةكاني خةَلكي دةكات و جطةرة  ذووريَكي نهؤمي سيَيةم رِاوةستاوةو بيَ دةنط سةيري
دةكيَشيَت. هةموو جاريَكيش سةيري ئةو هةورة تاريكانةى دةكرد كة تا دةهات زؤرتر رِووى 

 ئامسانيان دةتةنييةوة.
)نابؤ( بة ثيَثلكةكاندا هةَلزنا، كة لة ميَذة ئةو كاربيَتةى دايثؤشيبوو، درِابوو. ثشيلة ثريةكة 

رسييةكي تةختةداري شكاو، ثاشان لة تارمايي ئةو ثياوة نزيك بازي داية سةر ثيَى ضةند كو
بووةوة كة لةبةردةم ثةجنةرةكةدا رِاوةستابوو. بة شيَوةيةكي بازنةيي خؤي بة ثيَي ضةثيدا 
هةَلسوو، ثاشان سةري بةرز كردةوةو لةسةر خؤي مياواندي، وةك بَليَيت شتيَك دةرؤزة بكات. 

فرِي داو  طويَى لة هةراو هورياي تيثيَكي ميللي بوو كة ثياوةكة جطةرةكةى لة ثةجنةرةكةوة 
لةناكاو بة ميوزيك ليَدانةوة بةبةردةم ئؤتيَلةكةدا تيَثةرِى، ذمارةيةكي زؤر منداأل بة 
هةَلهةَلةو  ضةثَلة ليَدان دواي كةوتبوون. ئامسان برووسكةى دا، ئاكام بارانةكةى باراند، 
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يان هةآلتن، دةنطي ميوزيك و دةنطى ئاهةنط طيَرِةكان خةَلكةكة رِايان كردو بةرةو ماَلةكان
 برِان. تةنيا دةنطي باران مايةوة كة تا دةهات توندتري دةكرد.

ثياوةكة هةر ياري لةطةأل ثشيلةكة دةكردو دةسيت بةسةر جةستة ثريةكةيدا دةهيَنا كة هةموو 
ةك بَليَيت دوو هاورِيَى تووكةكةى وةريبوو. هةر ياري لةطةأل دةكردو طاَلتةى لةطةأل دةكرد و

 طياني بة طياني بن.
              

 بةغدا                                                                           
                                                                     5112 - 5105 

 
 
 
 

ى بةرةبةيانى 05.كاتذميَر ةوةرطيَرِاني كرالة هةوليَر دةست ب 7/01/5101رِؤذى 
         لة شاري )عةممان(ى ثايتةخيت ئوردن وةرطيَرِانةكة تةواوبوو. 01/05/5101

 
 تيَبيين:

نووسةر لة كؤتاييدا دةَليَت هيض دةزطةيةكى فةرمي عرياقي بة ناوي )دةزطةى بةدواداضوون و 
ا ناو براوة، نة لة رِووي كةس و ناوو، نةيش شويَن كةوتن( نيية، بةو شيَوةيةي لة رِؤمانةكةد

بة ئةرك، يان رِووداو، هةر ليَكضوونيَكيش لة نيَواني و نيَوان دةزطةيةكي رِاستةقينةدا بة 
     هةمان ناوةوة هةبيَت تةنيا رِيَكةوتيَكي بيَ مةبةستانةية.
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 يَكدانووسةر لة ضةند ديَرِ

 ئةمحةد سةعداوي
 

 
 

 يَكي عرياقييةرِؤماننووس و شاعري. 

  لة بةغدا لةدايك بووة. 0472ساَلى 
 ئةم ديوان و رِؤمانانةى ضاث كردووة:

  ،5110شيعر، مةدريد جةذني طؤرانيية خراثةكان. 
  عةربيي لة دوبةي ، خةآلتي يةكةمي رِؤماني 5111رِؤماني وآلتي جوان، بةغدا

 بردووةتةوة. 5112
 خةآلتي 5112، دميةشق (ن دةمريَترِؤماني )خةون دةبينيَت، يان ياري دةكات، يا ،

 بةيرووت. 5101تيظاَلى بردووةتةوة هاى ظيس

  5102، يةغدا، بةيرووت (فرانكشتاين لة بةغداية)رِؤماني.  
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 وةرطيَرِ لةضةند ديَرِيَكدا

 

 
 

 
  لةناوضةى بنكوورةى سةر بة قةزاى خانةقني لةدايكبووة . 0420ساَلى 
  وتاخبانةى طوندى طؤرِةشةلةى كةنارى زيَى خويَندنى سةرةتايى لة ق 0462ساَلى

 سريوان لة ناوضةى خانةقني  تةواوكردووة.
 . قؤناغى خويَندنى ناوةندى و ئامادةيى لة شارى خانةقني تةواو كردووة 
  ضووةتة بةشى كوردى كؤليَذى ويَذةيى زانكؤى بةغداو لة ساَلى  0471ساَلى

 تووة .دا بةكالؤريؤسى زمان و ويَذةى كوردى وةرطر0471
  وة دةستى بة نووسني كردووة .0471لةساَلى 

  لة زؤربةى طؤظارو رؤذنامة كوردييةكاندا بةرهةمى ويَذةيى و شيعرو بابةت و وتارى
هةمةجؤرى باَلوكردووةتةوةو بةرهةميَكى زؤرى شاعريان و ضريؤكنووسانى كوردى 

و دةكةون و ضةند كردووةتة عةرةبى و بآلوى كردوونةتةوةو لة سايتى ئينتةرنيَت بةرضا
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بةرهةميَكى دةستنووسى هةية ضاوةرِيَى ضاث دةكةن ،  ئةم بةرهةمانةشى ضاث 
 كردووة 

  بةغدا . 0472كؤشيعرى شةثؤىل ئاواز  ساَلى 

  بةغدا . 0421كؤشيعرى ذيلةمؤى رِاز  ساَلى 

  بةغدا  . 0426كؤشيعرى بةردةباز  ساَلى 

  بةغدا . 0427كؤشيعرى خؤر كؤض ناكات ساَلى 

 هةوليَر . 0447شيعرى رِيَس ساَلى كؤ 

  هةوليَر . 5111كؤضريؤكى مةرطةمووش ساَلى 

  هةوليَر . 5112كؤ شيعرى ئةفسانةى سيَو ساَلى 

  هةوليَر. 5112دةستوورى شيكردنةوة لة زمانى كورديدا 

  ضريؤكى وةرطيَرِراو بؤ منداآلن. 5112ئامؤذطارى دايك ساَلى 

 ،5101وةرطيََرِان  خةونةكةى دارا، ضريؤك بؤ منداآلن. 
  5101خةناوكة، ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان. 
  ،5101فريشتةى دارستان، ضثرؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان. 
  ،5100كؤضريؤكى )هةورة تريشقة(، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، هةوليَر. 
 5100ن، هةوليَر، رِؤمانى )بةفر لة ثةجنةرةوة ديَتة ذوورآ(، حةننا مينة، وةرطيَرِا. 
 )دةزطةى موكريان و رِؤمانى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(ى نووسةر )ئيظؤ ئاندريض ،

 .5100وةزارةتي رِؤشنبريى، هةوليَر 
 )دةزطةى موكريان و وةزارةتى رِؤمانى )طؤرِةثانى نةفرةتى( نووسةر )ئيظؤ ئاندريض ،

 .5100رِؤشنبريى،  هةوليَر 

  ( ى شاعري زانا خةليل، وةرطيَرِان بؤ عةرةبي هةوليَ رىكذبة أخكؤمةَلة شيعري)
5100  . 
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  ،كؤمةَلةى شيعرى )شدو القبج( شيعرى ضل شاعريى كورد بؤ عةرةبي، دار الغاوون
 .5105بةيرووت، 

  ،5105كؤشيعرى )رِةهيَلَ( لةسةر ئةركي خؤى، ضاثخانةى شةهاب، هةليَر. 

 )وةرطيَرِان بؤ كوردى، وةزارةتى )ئةرك و مافةكانى مامؤستا ـ منوونةى بريتانيا ،
 .5105ثةروةردة، هةوليَر 

  كؤضريؤكي )زوجات خليفة الفاتنات(، قصص كوردية مرتمجة، مةَلبةندي طشيت
 .5105يةكيةتي نووسةراني كورد، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

 كؤضريؤكي )كورِى ضيا(، بةِِيَوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى هةوليَر، وةزارةتى 
 .5105رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى رِؤشنبريي، هةوليَر 

  رِؤماني )كاتيَك ضياكان هةرةس دةهيَنن، بووكي نةمر(، جةنطيز ئايتماتؤظ، وةرطيَرِان
 .5102لة عةرةبييةوة، دةزطةى ضيين بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، 

 دار ةوة بؤ عةرةبي، ديواني )الليل والنسيان( شيعري وةرطيَرِاوى نووسةر لة كورديي
 .5102الثقافة والنشر الكوردية، بغداد، 

  رِؤماني )الربيع االسود(، نووسيين: ئةمحةد حمةمةد ئيسماعيل، وةرطيَرِان لة
كوردييةوة بؤ عةرةبي، ضاثكردني لقي كةركووكي يةكيةتي نووسةراني كورد، 

5102. 

 طيز ئايتماتؤظ، وةرطيَرِان رِؤماني )كاتيَك ضياكان هةرةس دةهيَنن، بووكي نةمر(، جةن
 .5102لة عةرةبييةوة، دةزطةى ضيين بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، 

  ،5102رِؤماني )ضاوةزار(، ضاثخانةى شةهاب، هةوليَر . 

  رِؤمانى )تؤ رِةشت ليَ ديَت( لة نووسيين : ئةحالم موستةغامني، ناوةندي ئاويةر بؤ
 .5102، هةوليَر، ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت

  رِؤماني )جةنابي سةرؤك( نووسيين: ميطيَل ئةخنل ئةستؤرياس، خانةى موكرياني بؤ
 .5101ثةخش و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى موكرياني، هةوليَر 



 369 

  رِؤمانى )ثاييزى ثةتريَرك(، نووسينى: طابريل طارسيا ماركيز، ناوةندي ئاويةر بؤ ضاث
 .5101ت، هةوليَر، و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآل

  رِؤماني )برؤكلني هايتس(ى خامنة رِؤماننووسي ميسري مةنال تةحاوي، بؤ خانةى
جؤنيشريؤ )موكرياني( وةرطيَرِاوة، هةروةها رِؤماني )كليل(ى رِؤماننووسي ذاثؤني )

 ( بؤ دةزطةى ضيين وةرطيَرِاوة، هيَشتة هةردووكيان ضاث نةكراون.تانيزاكي

  ةبى كوردي بووةو رِؤذنامةنووسيشة. مامؤستاى زمان و ئةد 
 نووسةرانى طؤظارى )ثةروةردةو فيَركردن(ى وةزارةتى ثةروةردةى  لةدةستةى

ثيَشرتيش لة رِؤذنامةى )هاوكاري( و  كاري كردووة. حكوومةتى هةريَمى كوردستان
تةلةظزيؤني طؤظاري )رِؤشنبريي نوىَ( و طؤظاري )طوآلن( و تةلةظزيؤني طوآلن و 

  طؤظاري )رِامان( كاري كردووة.(و ktv)كوردستان 

 0/7/5101  ،لة ديواني وةزارةتي ثةروةردةى حكوومةتي هةريَمي كوردستان
 طؤظاري )ثةروةردةو فيَركردن( خانةنشني بووة.

 
 

 


