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 بنووسم؟ شانۆنامەیەک چۆن
 تەواوی بەسدددددددە ڕووداو ددددددد  بزانیددددددد  بەخدددددددۆ  ئەوەی بددددددد  ھەنددددددد    ار

 ئازیز ددددددد  مەرگددددددد .. بگۆڕ ددددددد  ئاراسدددددددرەیە یر  بەرەو ژیانددددددد  جدددددددو ەی
 پێشدددددددددوو ئێدددددددددوارەی  ە درۆیەک  ە ڕامدددددددددانە   ددددددددد دنەوەوبی وەسدددددددددران 

 وتددددددددددویەت   تە ەفزیددددددددددۆن  دیمددددددددددانەیە    ە سیاسدددددددددد  سددددددددددەر  دەیە  
 .  دنیەت  بێ ەنگ و مۆسیقا  وشرن  ئەوە

 سیاسددددددددیە ان ئددددددددێمە مێددددددددژووی بەدر ژایدددددددد  دەمددددددددام ەیە ئەو  ەوتندددددددد 
 دەمەی ئەو چدددددددۆن  ە ڕشدددددددانەوەیە.. سیاسددددددد  ئەخالقددددددد  نددددددداوە ناویدددددددان

 ب ەیدددددددددد   درۆزنددددددددددانە ئەو سددددددددددەردان  وانیومددددددددددانەت بددددددددددوونە شددددددددددا   ە
 بددددددۆ شدددددداریان ندددددداو خەونە ددددددان  و بەرگ و جدددددد   ددددددو ی ەو و خددددددواردن

 ت سددددددددددداوە  ھەواڵێ ردددددددددددان  ە دۆڕاو سدددددددددددوپای چدددددددددددۆن  ە بگێددددددددددد ینەوە 
 بەرنامە دددددددددددان   ە  ددددددددددد دووە پددددددددددد  ماڵە انمدددددددددددان  ەوەی قسدددددددددددە  دنە
 دەسدددددددد  بەتاڵمددددددددان  اسددددددددێر  ئەوەی ڕادەی تددددددددا.. شددددددددۆڕ  ڕادیدددددددۆ ەی
  ام ددددددددار بێژەندددددددد  و  ە سددددددددو  ئددددددددو   اسددددددددێر   ەسددددددددەر نە ەوتددددددددووە
 .  دووە تۆمار  ەسەری شۆڕشمان ڕادیۆی بەرنامە ان 

 شاگەشددددددددددد ە و تەمەنیددددددددددد  سدددددددددددەرەتای ھەرزەی مندددددددددداڵێ    ە دەمە ئەو
 خێدددددددد ا دەبینیدددددددد  خەون دەبینیدددددددد   ئەفسددددددددانەییانە پیدددددددداوە ئەو دەبیدددددددد 

 ئێسددددددددرا.. شددددددددۆڕ   ەندددددددداو بەشددددددددێ  ببیددددددددرە ئەوان وەک بیدددددددد   گەورە



 ئەوانە  ەگەڵ بەشدددددددددددددد اری نەدایدددددددددددددد  بددددددددددددددواری تەمەن  ە دڵشددددددددددددددادی
  وڕە دددددددددان نە  ابدددددددددوو بە  بددددددددداوک می اتددددددددد  ھێشدددددددددرا  ە.. ب ەیددددددددد 
.. خەڵ ددددددددد  دە ددددددددد د  ئدددددددددێمە خەونددددددددد  دۆڕانددددددددد ن   ەسدددددددددەر شدددددددددەڕیان
 ئددددددددێمەی بددددددددۆ دەبینێدددددددد   خددددددددۆی قارەمددددددددان  مددددددددانگ  وەک ئۆ رددددددددۆبەر
 ف ۆشددددددددددرن  و ش سدددددددددد  و د شدددددددددد ان رۆژی ئۆ رددددددددددۆبەر  ەر ددددددددددو  
 .خۆیان شۆڕ   وڕە ان  ر بەدەس بوو شارە ەمان

 خەونمددددددددان ب ەیدددددددد   ەوتدددددددد  بە بدددددددد وا نەمان ەویسدددددددد  ڕۆژە  ەو ئددددددددێمە
 بدددددددۆ ھەبدددددددوو سدددددددەفەرمان پالنددددددد  خوشددددددد م  دددددددالرای و مددددددد  ھەبدددددددوو

 ئێسددددددرا  ەچدددددد  ھەبددددددوو  سیاسدددددد   ددددددۆڕی ئەو  وردسددددددران ندددددداوچەیە  
 نددددددیم و   ندددددداو ھدددددداو تیە   مدددددد  چیردددددد  د ددددددرەوە ڕۆژانە  ئەو  ەیددددددادی

 دەژیددددددم  تیددددددای نە  دبددددددۆوە  ێدددددد  بیدددددد   ێشددددددر پ  ە دوور  ەشددددددو نێ  و
  اسددددددددێرە گو بیسددددددددر   اتێدددددددد  نەمدددددددداوە  دنیددددددددایە  ەو ئیردددددددد   ددددددددالرا 

 دەبێددددددددرە  ۆمۆنیسدددددددرێ ەوە  ەخەوندددددددد   ەچدددددددۆن بددددددددب  تۆمدددددددار  اوە ەی
 مەرگ بە بدددددددداوە  دەچێددددددددرەوەو ژیددددددددان بەگددددددددژ و قوربددددددددان  م ۆڤێ دددددددد 

 .دە ا 

 یە پەردەیددددددددیم  ددددددددورت  شددددددددانۆنامەیە   نووسددددددددین  خەری دددددددد  ھێشددددددددرا
 بە ندددددددابم  ەچددددددد .. ڕوویددددددد ا  ە ەر دددددددوک ئەوەی ئۆ ردددددددۆبەرو ارەی ەبددددددد

 شددددددددددانۆنامەیە   برددددددددددوانم ئەوان تدددددددددداوەک ناسدددددددددد اوە ان شانۆنوسددددددددددە
 ئە   ەسدددددددەر ھەبێددددددد   دددددددورد تدددددددا بنووسدددددددم  بدددددددۆ وای بەرزی ئاسددددددد 
 حەرامزادە ددددددددان منددددددداڵە چددددددددۆن  ە ب   ددددددد  ڕسددددددددوا پددددددد  ئەوانەی زەویە

  ەمەوەدە ئە ی ردددددددددد ا شددددددددددانۆنامەی  ە بیدددددددددد .. دەخن ێددددددددددن  خەونە ددددددددددان
 ئە رەر  دددددد  خددددددانمە.. دەموەسددددددرێنێ  صدددددداد -مددددددارا شددددددانۆگەری تاو دددددد 



 ھەبددددددوایە مددددددان ب  شدددددد  وەک نوسددددددەر    ئددددددێمە گەر دەیددددددو  ھدددددداور م
 .شانۆگەری دە  دینە بۆ  ەر و   ئازا ە دای ە  ەشێوەی

.. شدددددددانۆگەریە ە سدددددددەر ب دددددددمەوە ندددددددایەڵ  ڕووداوە دددددددان  دددددددا  زۆربەی
 دەمەو دددددد  دڕاندددددد ووە ونووسددددددیوە الپەڕە  چەندددددد ی  ئێسددددددرا تددددددا خۆشددددددم
  ددددددددوڕە بددددددددۆ ئەوسددددددددا.. بخوڵقێنێدددددددد  بددددددددونەوە تەریدددددددد  بێدددددددد   ار دددددددد 

 بۆیددددددددددان  جێمھێشددددددددددروون  ە ەر ددددددددددوک  ە ئە رەرە ددددددددددانم شددددددددددانۆ ارە
 مەرگددددد  ندددددازانم ھێشدددددرا شدددددرێ ە ئەوە بە   بددددد ەن  تیدددددا  ددددداری و بنێددددد  
 ڕا ددددددد دن ئازارە دددددددان  یدددددددادەوەری و خدددددددۆ  شوناسددددددد  بددددددد  و  دددددددالرا

 دەدەن ئەوە  دەرفەتدددددددد  بینددددددددیم یەیناخۆشدددددددد ھەمددددددددوو ئەو  ەنیشددددددددریمان 
 بددددددۆ نووسددددددی  دەزانددددددم بێدددددد  چۆنێدددددد  ھەر بدددددد ە   تەواو شددددددانۆگەریە ە

 .نە ەمەوە  ەخۆ وشر  بی  ئەوەی بۆ ھەوڵێ ە م 

 دەینوسدددددددد   ئەو: دەر ەو  خدددددددداڵە  ە  خوشدددددددد ە ە  و مدددددددد  جیدددددددداوازی
 تەواو خدددددددۆی بددددددوون  بددددددۆ  ەنووسدددددددی  بەشددددددێ  وەک خۆ وشرنیشدددددد  و

 نووسدددددددینە  جدددددددوانر ی  خۆ وشدددددددر  ێددددددد وابووب بددددددد وای ڕەندددددددگە  ددددددد د 
  ە دوور ەوتدددددددددنەوە بدددددددددۆ ھەوڵدددددددددێ ە نووسدددددددددی  مددددددددد  بدددددددددۆ  ەچددددددددد 

 دە ەمەوە خددددددددددۆم  ڕووبەرووی  ە پ سددددددددددیار   ئێسددددددددددرا. خۆ وشددددددددددر 
 پ سددددددددددیارە ئەو  اتێدددددددددد " بنووسددددددددددم؟ شددددددددددانۆنامەیەک چددددددددددۆن" ئەوەیە

 یدددددددددادەوەری بگەر دددددددددمەوە دەبێددددددددد  دەزاندددددددددم دە ە  خدددددددددۆ  ئاراسدددددددددرەی
  ە داببدددددددد   خددددددددۆ   ە  خوشدددددددد ە خۆ وشددددددددرن  و شددددددددۆر  خیددددددددانەت 
 ڕەندددددددگ ئەوروپدددددددا  ھێندددددددایە منیدددددددان چدددددددۆن ڕووداوانە ئەو  ە ئێسدددددددرایەک

 زۆر  ددددددددارە ە ب  دبددددددددایەوە ڕۆمانێدددددددد   ەنووسددددددددین  بیدددددددد   گەر بددددددددوو
  ەڕ ددددددددددگەی  اغەزە دددددددددان مددددددددد ۆڤە  ەشدددددددددانۆدا بە   بدددددددددایە  ئاسدددددددددانر 



 بەو ڕاسدددددددرەقینە  م ۆڤددددددد  دەبدددددددنە بەرو دە ددددددد  رە گیانیدددددددان ئە دددددددرەرەوە
 .ەخو قێنیرەوەد ژیانێ  شێوەیە 

 چدددددددۆنیەت  و رووداو گەورەیددددددد   ەئاسدددددددر  شدددددددانۆنامە ە دەبێددددددد  بدددددددۆیە
  ەنووسدددددددین  بیددددددد  ھێنددددددد ەی ھەر بێددددددد    ارەسددددددداتە ان خوڵقانددددددد نەوەی

  ێشدددددددددددەی ئێددددددددددد ەو ناخۆشدددددددددددیە ان  و  ەمددددددددددد  رۆژانددددددددددد  دە ەمەوە
 دە ەو دددددددددرەوە بەیە ەوە ھەمدددددددددووی خدددددددددانوو وەرگ تنددددددددد  و سۆسدددددددددیا 

 و ھەیە ئەوانە ھەمددددددددددوو ن بە ەیدددددددددداد  د پێویسددددددددددرم  ە اتێ دددددددددد ا بیدددددددددد   
 شدددددددانۆوە  ەڕ دددددد  نددددددو  ژیددددددانێ   برددددددوانم تددددددا بدددددد ە  ڕەحە  خەیدددددداڵم

 .بنووسمەوە

 

 دای م بۆ نامەیەک
 و شدددددددەقا  زەوی  سدددددددەر نەنیشدددددددربۆوە  ەئاسدددددددمانەوە فددددددد ۆ ە ە ھێشدددددددرا

 ندددددددددو   و تێ ددددددددد  تەواوی گەشدددددددددر  فددددددددد ۆ ەوە  ەجدددددددددام  خانوە دددددددددان
 ھەراسددددددان " مدددددد  مدددددداڵ  دەبێددددددرە خددددددانوو  ددددددا " بیدددددد ۆ ەی.. پێدددددد ە  د 

 دابەزیدددددد   ە ددددددات  ئەوەی بددددددۆ بددددددوو  بەدەسددددددرەوە پەسدددددداپۆرتە ە   دددددد د 
 . ێب ر   ژورەوەی ھاتنە مۆری

 بمێدددددنمەوە   ێددددد ە رۆژ بیسددددد  ھەیە بدددددۆ  فیدددددزە ە سدددددەر دەچێدددددرە چددددداو 
  ددددددد د خدددددددۆ  تەواوبدددددددوون  ە ۆتدددددددای  بەر تدددددددا دایگددددددد تم  سەر ێشدددددددیەک

 و بدددددد ە  ئیددددددوە تەسدددددد یم  خددددددۆ  ھدددددداتو " وتددددددم و سۆسددددددیا  بەدایدددددد ەی
  ەنددددددداو مددددددداوەیەن ئەو و دددددددنەی ئەوانە" خدددددددۆ  و تە ەی نددددددداچمەوە چیرددددددد 

 بەدوای دەبدددددددد   ڕە  بەبەرچدددددددداو  فی مێدددددددد   ددددددددورتە وەک شددددددددەمەن ەفەر



 بدددددددۆ دەبدددددددم  تە سدددددددیەک سدددددددواری شدددددددەمەن ەفەر بەدوو ر گدددددددا ب ینددددددد 
 فارسددددد   ددددداب ای دەسددددد  تەسددددد یم   ەو ددددد  و دەچدددددم  ەمدددددپە ە پدددددێ 
 .دە ەن پاسە ە  خاوەن

 و دە دددددددا   ەگە  قسدددددددە  فارسددددددد  ێ شددددددد اویت عەرەبیە ددددددد  بە ئەویددددددد 
 ب ددددددا   دروسدددددد  بددددددۆ تۆمددددددار  دنم  ددددددارت  تددددددا ژور دددددد  بددددددۆ دەمبددددددا 
 ویسددددددر  بەبدددددد  و سددددددیان  ندددددداوی ژورو دەرگددددددای با ەخددددددانەو ژمددددددارەی
 عەبددددد و الی زیددددد ەک بدددددۆ تێددددد ەگە  ئیددددد ی عێ اقددددد   بە دەم دددددا  خۆشدددددم
  ەھدددددددی   ەمددددددد  بدددددددۆیە ھەبێددددددد   دەو ەتددددددد   دددددددورد دەیەو ددددددد  ھددددددداور م

 ڕیف انددددددددد ۆمی  بە گددددددددداڵرە  تەندددددددددانە  نەداوەو ەنگدددددددددمد ھەڵبژاردنێددددددددد 
  ەگ  دددددددد  خۆپددددددددا ژ  دنەوەیە گەمەی تەنیددددددددا دەمزاندددددددد  چددددددددون ە ھددددددددا 

 زیدددددد ەک  ەچدددددد   ۆمە گددددددایە  خددددددوارەوەی چیندددددد  ف یددددددودان  و سیاسدددددد 
 .دە  دەوە خەیا یە دەوڵەتە  ەو بی ی بەد خۆشیەوە

 نائومێدددددددد ی تووشدددددددد  سیاسددددددددیە ان سددددددددەرەن ا  دەمزاندددددددد  ھەرچەندددددددد ە
 بە نەگددددددددددۆر  نائومێدددددددددد یە ان  وادە ددددددددددا   ەمددددددددددپە ئەو سددددددددددرائێ دە ەن 
  ە چددددددون ە نەبددددددوو   ەو گ ەیددددددم مدددددد  ھەرچەندددددد ە  ێدددددد    دددددد دن گ ەیدددددد 
  ەژ دددددددددد ی ھەبێدددددددددد  ئدددددددددداالیە   دەیەو دددددددددد  تێگەیشددددددددددربو  انددددددددددئۆ  ای

 بەردە  تددددددددددا دە دددددددددداتەوە پاسددددددددددە ە  سددددددددددواری  دددددددددداب ا... بوەسددددددددددرێ 
 ژمدددددددددارە ژوری  ەبەردە  خدددددددددۆ  ناوەسدددددددددرێ  44 ژمدددددددددارە با ەخدددددددددانەی

b8 ئاغددددددای" دە ێدددددد  ت سددددددە ە شددددددادیەک یددددددان ت سددددددێ  دەبیددددددنمەوە  اد 
 بدددددوو چدددد  ئاغدددددا" دە ێدددد  پدددددێم شادیشددددم" مە ەوە دەرگدددددا ە ت ددددایە فددددار 

 " نە  ایەوە ھەر دەرگایە ئەو

 د دددددددد   ۆتددددددددای  ئێ اندددددددد   دددددددداب ای بەدەسددددددددر  ھەسددددددددرە ئەو م مالنێدددددددد 
 تددددددا دەنێدددددد  دەرگددددددا ە بە ی ددددددۆن  دەسدددددد  ھێددددددزیەوە بەھەمددددددوو  اتێدددددد 



 دەبێدددددددرە  ددددددد دنەوەیە دەرگدددددددا جدددددددۆری ئەو دواتددددددد  ب ددددددداتەوە  دەرگدددددددا ە
 .رۆژانەمان نەریر 

 نددددددازانم سددددددەرەتا دەبیددددددنمەوە  ەژور  دددددد ا خددددددۆ  دە دددددد  رەوە دەرگددددددا ە 
 فددددددددار  ئاغددددددددای دوای ئەوەی  ێددددددددیە  پێخەفدددددددد  چەندددددددد  و  ە  چەندددددددد 

 بددددددددۆ جدددددددگەرە دو ەڵددددددد  و گددددددددۆرەوی  ە تیدددددددژەیە بدددددددۆنە ئەو  ەوتدددددددو 
 بەوانددددددددددم دەیەو ددددددددد  ئاغددددددددددا  ەچددددددددد   دددددددددد دووە  درووسدددددددددر  ژورە ە
  .بناسێنێ 

 سدددددددددودانی ا گەن ددددددددد  دوو  ەبەردە  خدددددددددۆ  مددددددددد  بێددددددددد  ھەرچۆنێددددددددد 
 و  دددددددا  زۆربەی  ە دە دددددددا  قسدددددددە عەرەبددددددد  بە یە ێ یدددددددان دەبیدددددددنمەوە 
 و  وردسدددددددران و سدددددددودان وباشدددددددوری ئیسدددددددال   ەبدددددددارەی قسدددددددە  دنم

 ئەوە  ەگە .. ە و رورییە انمددددددددددددددان  ێ  دددددددددددددون  ھەنددددددددددددد    بەدوای گەڕان
 دە ددددددددا  وا ئەوە  نا ێدددددددد  ھددددددددی  یددددددددزیئینگ   ە جددددددددگە  ە ئەویردددددددد ی 

 بەبدددددددددۆن  چاوە دددددددددانم.. بمێنیدددددددددنەوە یەک  ەگە   ێددددددددد ە ندددددددددامۆ دوو وەک
 دەسرشدددددددددددۆر    سدددددددددددەر دەچێدددددددددددرە نیگدددددددددددا  راد ددددددددددد  گۆرەویە دددددددددددان
..  ددددددددد دوون تەڕی بددددددددداران  ە ب  دددددددددۆ ە پەنددددددددد ەرەی دوو  ەوالتددددددددد ی 

 ئێسدددددددددددددرا وەک قەرەو ددددددددددددد ەی ئەو ژوورە ەن  جدددددددددددددوان  تدددددددددددددا ە ئەوانە
  ەسددددددددەری مدددددددد   دددددددداتیە ەی مدددددددداڵە تەبددددددددۆ  ە دانیشددددددددرو   ەسددددددددەری

  .نیە  ەسەر  ەس  بەال  ھەیە  ت ی  قەرەو  ەیە  

 دانیشدددددددروەو خدددددددۆی  ەمدددددددا ە ەی ئینگ یدددددددزە ە  سدددددددودان   ەبەرامدددددددبەر 
 مدددددددا   شدددددددێوەیە ھەمدددددددان ئەویددددددد  سدددددددەری قەرەو ددددددد ە ەی با ەخدددددددانە
  ەالی شدددددددددرە  ھەمدددددددددان ھەر دە ەیددددددددد  قسدددددددددە  ە عەرەبە ە  سدددددددددودانیە
 تدددددد  خە  دددددد  ھدددددد  خددددددوارەوە ەرەوسدددددد دەچێدددددد   ەوە راسددددددرم دەسددددددرە



 دوای.. ژورەوە بە دە دددددددا  خدددددددۆی تدددددددورە  ەسدددددددێ    ەپددددددد  تدددددددا بێددددددد  
 .      ژوورەوە د رە ھاور ش  باال ەی  ورتە تاو  

  دددددددددددوڕی دە ێددددددددددد  ندددددددددددا ەن سدددددددددددالوی  ندددددددددددادو    ە   ەگە  ئەوان
 دوو  ە.. دە ەیددددددددد   ەگەڵ خا یدددددددددان شدددددددددەڕی وایە پێیدددددددددان ئەتددددددددداتور   

 ژورە ە خۆیدددددددان نا   ددددددد    قبدددددددو پددددددد  دۆخەیدددددددان ئەو زیدددددددات  شدددددددەو
 تدددددددددددا ھاور  انیدددددددددددان الی ئەوسدددددددددددەر ژوورە ەی دەچدددددددددددنە و جێددددددددددد    
 ھەر دەبددددددوو خددددددۆ  دددددد دن   دۆمیددددددنە خددددددواردنەوەو خەری دددددد  بەرەبەیددددددان

 .  تور   ئەوانە بزانم زوو

 ندددددددو  میدددددددوان  چدددددددوار ئێوارەیە یدددددددان تدددددددور ە ە دوو ڕۆیشدددددددرن  بەدوای
 انیددددددددددان ەزم سددددددددددودانیە ان  ە  چددددددددددوار.. ژوورە ەمددددددددددانەوە خدددددددددد انە
  ەسددددددێ  تددددددا ە مدددددد  شددددددێوە  بەھەمددددددان ئەوانددددددی  نەدەبددددددوون  حدددددداڵ 
  ەمە ئەو بەھدددددددددۆی بددددددددد ە   حددددددددداڵ   ەیە ر یدددددددددان دەبدددددددددوو  ە بدددددددددوو 

 ڕادەیەک تددددددا و بددددددگە  تێیددددددان دەمرددددددوان  فێ   دبددددددوو  خددددددۆ  ڕووسددددددیەی
 بە ھەسددددددددددددریان سددددددددددددودانیە ان  ەگەڵ ئەوان.. بدددددددددددد ە   ەگەڵ قسددددددددددددەیان

 ڕەشددددددد  پێسددددددد  شدددددددەی ێ تەنیدددددددا ھۆ ارە ەشدددددددیان.. نەدە ددددددد د ئدددددددارام 
  ێشددددددەی نە ھەبددددددوو  ەنێوانیددددددان نەگفروگددددددۆ بنەڕەتدددددد ا  ە چددددددون ە.. بددددددوو

 ڕەشددددددددددە ان پێسدددددددددد  ئەفدددددددددد یقیە بە    ەگیددددددددددان  ھەبددددددددددوو ژووریددددددددددان
 . ەگە یان ھەبوو ئەخالقیان  ێشەی بەڕاسر 

 ئەوە  ەژوورە ە  دە دددددددددددددد د نو ژیدددددددددددددان ئەوان ئەوەی بەھدددددددددددددۆی  ەالیەک
 بەپددددددێ ەوانەی انڕووسددددددە   ەچدددددد  بددددددوو جیا  دنەوەیددددددان خددددددۆ خدددددداڵ 
 دەیان ێشددددددددداو جدددددددددگەرەوە  ەڕ ددددددددد  بدددددددددوون   دددددددددێ  حەشدددددددددی  ئەوان

 پەن ەرە انیدددددددددان ئەواندددددددددی   ددددددددداتەی ئەو دە ددددددددد دەوە  پەن ەرە انیدددددددددان
 چدددددددددددون ە دە ددددددددددد دەوە  پەن ەرە انیدددددددددددان سدددددددددددوودانیە ان دادەخسددددددددددد 



 بەڵ ددددددددو نەبددددددددوو  ڕوو   ەبنەڕەتدددددددد ا  ە ڕووسددددددددە چددددددددوار  ەو یە ێدددددددد 
 بە   نەبددددددوو   ددددددێ  حەشددددددی  ئەو بددددددوو سدددددد ب  بەتەمەندددددد  پیدددددداو   

 .دەڕۆی  ڕ یەک ڕۆژە دەنگ  دە  د ت ی  ە ژیان ڕۆتین  وەک

 ھدددددی م مندددددی  بددددد ەنەوە  پەنددددد ەرە خێددددد ا دەبدددددوو ئەف یقیدددددانە ئەو ناچدددددار
 ئیدددددددد ی پێددددددددب ەنم  دەنگددددددددم بەھەمددددددددوو  ەوەی جددددددددگە نەدەمددددددددایەوە بددددددددۆ

 .دابەش  دبوو  ێ ان ت  و  ێشە ان حەشی   ەنێوان ڕۆژە انم

 شدددددە   ەسددددەر  دددداتژمێ ە ە  ەچدددد  بەیددددان  اتن ھدددد بددددۆ نددددیە ئامدددداژەیەک
 تددددددداری ە دنیدددددددا ھێشدددددددرا  ەمدددددددپە  ە  مدددددددنە بەیدددددددان  یە ە  ئەوە نیدددددددوە و

 پددددددددارچە  دددددددد دوە تەواو بەیانیمددددددددان نددددددددان  ئددددددددێمە نەبددددددددۆتەوە  رۆشدددددددد 
 و سدددددددەفەری قددددددداپێ   نددددددداو م ەبدددددددای و ەوچ ێددددددد  تەنددددددد  سدددددددەمونێ  
 .گەر  قاوەی  وپێ  شێوەو بەھەمان نەسرە ەیەک

 بددددددددۆ دەچددددددددی  ژورە ەمددددددددان سددددددددودانیەی  ددددددددورە دوو ئەو  ەگە  ئێسددددددددرا
  ەسدددددددددەر زیدددددددددات  سدددددددددەعاتێ  سددددددددد ..  ەمددددددددد   دددددددددارت  وەرگ تنددددددددد 
" دوامدددددددد ەوە" دە ێدددددددد  ئە مانێدددددددد  ژنە ئەوسددددددددا دادەنیشددددددددم  ورسددددددددیەک
 ھەمددددددوو ئەو ب یددددددارە  ەچدددددد  تێندددددداگەی   ەیە ردددددد  وشددددددە یەک  ەسددددددمان
 و قسددددددە  دن سددددددەعاتێ  دوای.. بزانێدددددد  مدددددد  ژیددددددان   ەبددددددارەی شددددددرێ 

 ھەمدددددددوو  ە  ەمددددددد   دددددددارت  خددددددداوەن  دەم ددددددداتە ەسددددددد د ئامددددددداژەی بە
 چددددددوونم ناسددددددنامەی وەک ئیردددددد  دەبێدددددد  مەیسددددددەر  ددددددارتە بەو  ارە ددددددانم

.. دەبێدددددددد   ددددددددارتە بەو ھەر نانخواردنیشددددددددم تەنددددددددانە  و ژورە ددددددددان بددددددددۆ
 بددددددۆی خددددددۆ  بڵددددددێم ڕاسددددددر  یددددددا ژوور دددددد ەوە دەبدددددد در مە دواتدددددد  رۆژی
 .دەچم



 و وھدددددددددداتنم بددددددددددوون  ەبددددددددددارەی گشددددددددددر  پ سددددددددددیاری ھەندددددددددد     ەو 
 بەرەو دواتدددددددددد   ێ دددددددددد ا  پ سددددددددددیار  گشددددددددددر  شددددددددددر  و پەسدددددددددداپۆر 
  ەنێددددددددوان چدددددددداوەروان  سددددددددەعا  سدددددددد  دوای رۆیشددددددددرم نەخۆشددددددددخانە

 می دددددددانۆو بە  ەیددددددداری  دن منددددددداالن قیدددددددژەی جیددددددداوازو  و ردددددددور م ۆڤددددددد 
 تەواو  ە بونەوەیددددددددان  ئاشدددددددد  خێدددددددد ا و یە ردددددددد ی  ەگە  شددددددددەر  دنیان
 تەنیدددددددا نەمدددددددا  ددددددد   ەسددددددد  ئەوەی دوای بدددددددوو گەورە دددددددان پدددددددێ ەوانەی

  ێ ددددد د  داوای پدددددێ ە ە بددددد ی  ئیددددد ی فدددددار  مندددددا ێ   و پیاو ددددد  و مددددد 
 ئەوە دوای مەچە دددددددددم  چەقانددددددددد ە دەرزی سددددددددد  داب ەندددددددددم  ب دددددددددوزە ە 

  ددددددد د داوای  دددددددور  قدددددددژ ئە مدددددددانیە    ددددددد ە و تیشددددددد  ژوری چدددددددومە
 .ب ە  ف   سەرەوە  ج ە ان 

  ەژووری  ەشف ۆشددددددددددددددە ان تەنھددددددددددددددا بومددددددددددددددایە  ە وردسددددددددددددددران گەر
" نای ەیددددددد  جددددددد ەوە بە خدددددددۆ ڕووتددددددد ەوە خدددددددۆ  یدە" دە دددددددێ  نووسدددددددر 

 تدددددددو   بەر پەن ە ددددددان  روت دددددد دەوە خددددددۆ  شددددددەرمێ ەوە نددددددیم ە بەدە 
.. بددددددم تیشدددددد ە ە ئددددددامێ ی ئامبددددددازی دەیویسدددددد   اتێدددددد  دە ەو   پشددددددرم

 خددددددداوەن  بدددددددومە سدددددددەرەن ا  و گددددددد   سدددددددینگم  تیشددددددد   و  ددددددد د وا 
 ژوورە دددددددان  ەنێدددددددوان  ئیددددددد ی.. پزیشددددددد یە  دددددددارت   ە زەرد دەفرەر  ددددددد 

 دە دددددد د تددددددۆ  بیدددددد ی بەقددددددوڵ  بەیددددددانیە ئە  دەبێدددددد   تەواو ورۆژ شددددددەو
  ە ھۆڵێدددددد  خددددددواردن نددددددان سددددددف ەیەی ئەو بددددددوو سدددددد  زۆرسدددددداردو.. دایە

 و  ددددددورد  ەم ۆڤددددد  بددددددوون ب یرددددد  ئەوان دەخدددددوارد  تیددددددا ندددددان  مددددد ۆ 
 ,دایدددددددد ە وای.. ڕوسدددددددد  و وسددددددددوری پا سددددددددران  و ئێ اندددددددد  و سددددددددودان 

 دەرەوەی مەچددددددددو نەبددددددددوو  تۆیددددددددان ڕۆژاندددددددد  سددددددددف ەی گەرمدددددددد  بە  
 و پددددددا یزەی  بددددددۆ گ یددددددا  تددددددۆ بەیانیددددددان  سددددددف ەی بددددددۆ تێدددددد  و ھددددددۆڵە ە

 نددددددددداخۆ  ھدددددددددی  داخدددددددددۆ.. ژورە ە  بە  ددددددددد دوە خدددددددددۆ   ە ڕۆژانێددددددددد 



 سدددددددەرما  نەوە دددددددو دەدا  بەسدددددددەردا نو نددددددد  ژورەوە دەھددددددداتیە شدددددددەوان
 .بێ 

 سدددددددەرمایەت   رۆحدددددددم  ەچددددددد  ندددددددایە   پدددددددێخەفە ە  بەالی  ە  ئێسدددددددرا
 ھەر نەک ئیسدددددددرا پاراسدددددددرم  رەجەسددددددد  ەسدددددددەرمای سددددددداڵە ھەمدددددددوو ئەو

  ە   ەچدددددد  نیشددددددرووە  ەسددددددەر زوقمدددددد  رۆحددددددم تەزیددددددووە جەسددددددرە 
  ددددددددداتژمێ ە ە و تاریددددددددد  شدددددددددەو ھێنددددددددد ەی ھەر.. پێنا دددددددددا  ھەسدددددددددر 
 ھەموومدددددددان ئێددددددد ە  ارگە دددددددان  ئدددددددامێ ی وەک دەدا  بەیدددددددان  ئامددددددداژەی

 . ھەڵ ەسرینەوە و رادەبی 

 ندددددددددددازانم خۆشددددددددددم و تێدددددددددد ەپەر   ەمدددددددددددپە ئەو بدددددددددداران  نددددددددددمە  ەبەر
 ھەبدددددددددوایە   دددددددددێ م گەر دە دددددددددێم دەخەنەوە  بیددددددددد  چدددددددددیم ھەنگاوە دددددددددان

" دەو  ئدددددددداو  نەخددددددددواردوە ئدددددددداو  ئەمدددددددد ۆ بەدر ژایدددددددد  بددددددددابە" بیوتبدددددددا
 ئدددددداو  بەرداخێدددددد  بە بمدددددد ابا بف ۆشددددددربا بددددددۆی گددددددورچی ەیە م ئامددددددادەبو 

 جددددگە مدددد  دەمدددد  نەچددددۆتە ئدددداو دەچێدددد  رۆژ پێددددن ە  بددددۆ ئەمدددد ۆ  ەچدددد 
  دددد ە ھێندددد ەی ئێسددددرا  ەچدددد  نددددیە   ێدددد ە شددددرێ یر  ھددددی  چددددای قدددداوەو  ە

 گەر  ە دددددددددو  بەال  تیندددددددددومە  زۆر و ئددددددددداو چدددددددددۆتە حەز  خەیددددددددداڵیە ە 
 بددددددد ۆ  بەپددددددد  زیدددددددات  سدددددددەعا  دوو دەبێددددددد   ە  ەمدددددددپە ئە   ەدەرەوەی
 ر گددددددددا ە  ەسددددددددێ  چدددددددداوەروانم و نددددددددیم شددددددددارەزا ر گددددددددا ە   ەچدددددددد 
 .ب    ئاو   دەبە ب م  ەگە   ,بزانێ 

 وابێددددد   داھددددداتوو  نددددد رۆژا رەندددددگە ندددددا ە  ھدددددی  ئەمددددد ۆ دایددددد ە دەزاندددد 
 یە ە  چددددددددداوەروان  و بخدددددددددۆ  ندددددددددان بددددددددد ۆ  خدددددددددواردن ندددددددددان  دددددددددات 

  ەی نددددددازانم نە دددددد اوە  دیدددددداری بددددددۆ  دددددداتم جددددددار .. دادگددددددا  دانیشددددددرن 
 نددددددددددامەیە ئەو دڕاندددددددددد ن  بیدددددددددد ۆ ەی گەرچدددددددددد .. دە   دددددددددد  دیدددددددددداری

 خدددددۆ ندددددیە  خو نەواریددددد  تدددددۆ دایددددد ە دەزاندددددم چدددددون ە د ددددد   بەمێشددددد م ا



 وەرگ تدددددددددددوە  نەخو نددددددددددد ەواری  نەھێشدددددددددددرن  ب واندددددددددددامەی ندددددددددددیە بەوە
 فێدددددد ی بدددددداو م ئەو دددددد  ب ێددددددرە ئەوەی پددددددێ  ئەو دەڵددددددێم  ەبەرخددددددۆمەوە

 وەرگدددددد   ب وانامە ەشدددددد   ە بنوسددددددێ  خددددددۆی سددددددیان  ندددددداوی   دبددددددوو
 . نەببوو فێ  زیات   ەوە

 بددددددوو  تددددددایبە  قوتابخددددددانەیە   خددددددۆی بددددددۆ بدددددداو م دەو دددددد  راسددددددری 
  ئەمسددددددددا خددددددددۆ دەی نەبددددددددوو  خددددددددۆی زەمەندددددددد   ە  ەزەمەنێدددددددد  بەال 

 بخددددددو نێرەوە  بددددددۆدای م نددددددامەیە ئەو تددددددا نەمدددددداوە بدددددداو م سدددددداڵە دوانددددددزە
 نددددددامە ە خو ندددددد نەوەی ف یددددددای بددددددوک فەیدددددد   ەبەر ب ازا انیشددددددم د نیددددددا 

  ددددددد د  داگیددددددد ی بی  ددددددد   ەپددددددد   ددددددد دەوە  ەدڕانددددددد ن  بیددددددد  .. ندددددددا ەون
 جێھێشددددددربێ    ەمددددددپە  ئەو مدددددد  بنێدددددد   نددددددامەیە ئەو  اتێدددددد  پێویسددددددرە

  ەگە  و دە دددددد   بدددددد ازا  سددددددۆمای ۆبدددددد دیدددددداریەک بەر ددددددی   ە  ددددددا  ئەو
 بێددددددد  ناچدددددددار دیددددددداریە ە پاداشدددددددر  وەک تدددددددا دە ە   پۆسدددددددر  ندددددددامە ە
 .بخو نێرەوە دای م بۆ نامە ە

 گەر خدددددددددۆ دەبێدددددددددرەوە  یە دددددددددال مددددددددد  چارەنوسددددددددد   ددددددددداتی  ئەو تدددددددددا
 بدددددددددۆ  چیدددددددد ۆ ێ م" دە دددددددددێم پێدددددددد  شدددددددددەو    دددددددد امەوە دیپددددددددۆرتی 
 تدددددددددۆ تدددددددددا بددددددددد ە بدددددددددۆ چەور  دۆ مەیە ددددددددد  بەیدددددددددان  بەال  نوسدددددددددیوە 

 بدددددددددددۆ نو یەمددددددددددد  نووسدددددددددددینە ئەو مندددددددددددی  دە و ێددددددددددد  دۆڵدددددددددددمە ە 
 ئەو بەدە " چیددددددددد ۆک یدددددددددان ندددددددددامەیە ندددددددددازانم خۆشدددددددددم دەخدددددددددو نمەوە 

 جددددداران" دە دددددێم بەخدددددۆ  خدددددۆ  ھەر ئددددداخ  بدددددخەو  دەمەو ددددد  خەیددددداڵەوە
 دە ەویە شددددددەو نددددددۆی  ە  ێدددددد ە خێدددددد ە نەدەخەوتدددددد   بەیددددددان  پێن دددددد  تددددددا
 " ڕووس  مزەخەی دە ێ  پ   پ خە

 ڕوو  خددددددۆ  بدددددد ە  بەتەنیددددددای  ھەسدددددد  تەواو دەمەو دددددد  دەزاندددددد  تددددددۆ
 ئەو بێدددددد   دیددددددار  دددددد  خددددددۆ  رۆحدددددد  ئەودیددددددوی  ە دنیددددددا   ە بدددددد ەمەوە



 دنیددددددایە   دددددد  جددددددوانر ی  وتددددددم ئێسددددددرا پددددددێ  مانگێدددددد  چەندددددد   دددددد ەی
 رۆژە پێدددددددن  ئەوە بێدددددددنم  پێددددددد   ەگە ددددددد  ھاوسدددددددەری ژیدددددددان  دەمەو ددددددد 
 نەنێدددددد    بدددددۆی ھەرگیددددددز دەمەو ددددد   ەچددددد  و نووسددددددیوە بدددددۆ ندددددامەیە م
 حەزی ئیرددددددد  بنوسدددددددمەوەو بۆتدددددددۆ  ێددددددد ە ندددددددامە ە وەرۆ  ندددددددا رەندددددددگە

 بدددددددددۆ  مددددددددد  دابمددددددددد  ێرەوە ھە  دددددددددوونە ە  تدددددددددا نەمێنێددددددددد  نددددددددداردنیم
  نووسیبوو

 بەال  دەژیددددددم  خدددددد ا  رۆژگددددددار    ئێسددددددرا مدددددد :  یددددددار بددددددۆ نددددددامەیەک"
 دەبددددددوو نددددداو م  خۆشددددد  تددددددۆ  ەئیرددددد  د نیدددددابو  چددددددون ە ندددددیم  خەمبدددددار
  ددددددددا  ئەو ھەر مەگەر ددددددددوە وتددددددددم پێدددددددد  بددددددددوو  وال   ەندددددددداو  اتێدددددددد 
 .دە ەیەوە خۆتم  ە ۆ  بۆیە نیە گ نگ بۆ من  تۆ بمزانیبا

  ەبددددددۆتم شددددددرێ   ەھددددددی  نددددددیم پەشددددددیمان د نیددددددابە بەال  ,نددددددیە  ێشددددددەیەک
 تددددددددۆ  خددددددددۆ  ھەسددددددددر   ەگە  بددددددددومە راسددددددددرگۆ چددددددددون ە نوسددددددددیووە 

 خددددددۆ  رۆژە ددددددان   ێدددددد ە منددددددی  دە ەیەوە  بیدددددد  چددددددۆن ئیردددددد  ئددددددازادی
 یدددددددددان دەبدددددددددم اپرددددددددد خ   ەوە  ەئددددددددداخۆ دەژمێددددددددد   چدددددددددارەنو  بەدە 

  ەژیانرددددددددد ا ھیدددددددددوادار . .ئومێددددددددد  بدددددددددۆ دە ددددددددد  رەوە  ددددددددد  دەرگدددددددددایە م
 " ھەتایە ھەتا بۆ ما ئاوا بی  بەخرەوەر

 نەبددددددددوو  ئەوە مەبەسددددددددر  ئەو پێدددددددد ەگ   بیددددددددانوی دە ە  ھەسدددددددد  مدددددددد 
 پدددددددێ ەوە  ەو  و بێددددددد  ئەویددددددد  داھددددددداتوو سدددددددا   دەیویسددددددد  بە  دددددددو
 ئەو  بدددددۆ ابەد نیددددد و نووسدددد  تدددددۆ بددددۆ  ێددددد ە ندددددامە ە  ئیردددد  بدددددۆیە بددددژی  

 ھە  دددددددوونە ە  تدددددددا بینووسدددددددم دەبدددددددوو بەال  نێددددددد    ناشددددددد  نەنددددددداردو
  دددددوڕ ر  و دایددددد  سدددددنوری بەزانددددد ن  گەر مددددد  بدددددۆ ئددددداخ  دابمددددد  ێرەوە 

 : ب ێم پێ  دەبێ  نەبێ 



 خددددددددود  ەندددددددداو مدددددددد ۆڤ  شدددددددداراوەی وزەی دوو سددددددددێ   و نووسددددددددی 
 برەقددددددددنەوەو دەشددددددددێ  سدددددددداتەوەخرێ  ا  ەھەر..  ێدددددددد ە     پار زگاریددددددددان

  .دی بێننە نو   تێ سر

  ە ماندددددددددایەی بەو بێددددددددد  تێ سددددددددد  بدددددددددوون   ەدایددددددددد  سددددددددی نووس گەر
 وزەی ھەمدددددددددان حدددددددددا ەتە ئەو دی  د نێدددددددددرە بدددددددددوون  ەدایددددددددد  چێدددددددددژی

 و.. شددددددددەی ابوون چێدددددددژی ئەن امددددددد ان   ەسدددددددات  سێ سدددددددە ھە گیددددددد اوی
 بیندددددددد اوی و ددددددددنەی دەبددددددددنە خددددددددود شدددددددداراوەی فانرازیا ددددددددان  خەیدددددددداڵە

 نووسددددددددددددینەوەی  ە وئەویردددددددددددد  جەسددددددددددددرەی بە خددددددددددددود پەیوەندددددددددددد ی
 . ەدای بوونە چێژی خو قان ن  و خەیا ە ان

 بەدە  دەزاندددددددددددم دەخدددددددددددو ن  رەوە بدددددددددددۆ ندددددددددددامەیە  ئەو  اتێددددددددددد  ھەر
 قسدددددددە  ەو  ەسدددددددران بدددددددزان  وەرن منددددددد اڵ  دددددددوا" دە ێددددددد  پێ ەنیدددددددنەوە

 ب ێددددد  دەیەو ددددد  بدددد ەن بدددددا  بددددۆم  تێددددد ەگەن  مامرددددان شدددددێرانەی قددددۆڕو
 قسددددددانە ئەو ھەر  ەژوور دددددد  وتەنیددددددابوون بیددددددزاری مەگدددددد ە  ددددددێم" چدددددد 

 دەبینیددددد  سدددددەی  شدددددر  زۆر ئددددداخ .. دەیددددد ە  مددددد   ە دە دددددا  بەمددددد ۆ 
 ندددددیە باوەر  دنددددد  تواندددددای چدددددون ە باسدددددب      تدددددۆ بدددددۆ ندددددیە ئەوە ھددددد 
 ئەوەی چددددددددون ە  ۆتددددددددای   بگەیەنددددددددمە نددددددددامە ە دەمەو دددددددد  قسددددددددانە  بەو

 دورە بدددددددابەتێ ە دە ددددددد  م  دادگدددددددای  رۆژانە  ە  گدددددددوایە پێمدددددددوت ا دو نددددددد 
 پەنددددددددددابەران  د گ ەیددددددددد  بەژووری خددددددددددۆ  یدددددددددانیەبە ئە  ڕاسدددددددددریەوە   ە

 دادگددددددددددددددای  زوو  ەوا  دددددددددددددد دمەوە ئاگدددددددددددددداداری عەرەبە ە وەرگێدددددددددددددد ە
 پدددددارە  ھەنددددد    سدددددەرو بەرمە  ێددددد ە مدددددانگێ یر  دەبێددددد  تەنھدددددا ندددددا   م 

 سۆسدددددددیا م وڕەوانەی دەبدددددد ن بدددددددۆ شددددددەمەن ەفەر  پ یرێ ددددددد  و پێدددددد ەدەن
 ئەو تدددددا بدددددۆیە دادگدددددا ە     دنددددد  نیشدددددان دەسددددد   دددددات  تدددددا.. دە ەنەوە



 سدددددددە    دن  و وخدددددددواردن خەوتددددددد  بە  اتە دددددددانم دەبێددددددد  تەواو مدددددددانگە
 .سەر دەبەمە ئەنرەرنێ 

 سددددددۆما بددددددا بە   دەنێدددددد    بددددددوک فەیدددددد  ماسددددددن ەری بە نددددددامەیە  ئەو
 دەرچددددددوو بددددددۆ ئیقددددددامە  ھێندددددد ەی ھەر بێدددددد  بەڵددددددێ  بخددددددو نێرەوە  بددددددۆ 

 ەبینێ مەو و ب ە  پۆس  سۆما بۆ جوان دیاریە  

 :  اودا تۆمار اسێرێ     ە  الرا خۆ وشرن 
 ئێدددددددددوەو بەدەسدددددددددر  دەگدددددددددا  تۆمدددددددددار  اوەی  اسدددددددددێرە ئەو رەندددددددددگە"

 ڕوداوە ددددددان  و ددددددنەی بە تددددددا مۆبای ە انرددددددان ندددددداو بگددددددوازنەوە دەنددددددگە ە 
 بو ە انردددددددددان فەیددددددددد   ەالپەرەی و بددددددددد ەن بدددددددددۆ مۆنرددددددددداژی  ەر دددددددددوک

 " نەم  د خۆ  قە   ە  ار   ب ەنەوە  باڵوی

  ددددددددداڵە ە قددددددددداوەییە ەنەفەق سدددددددددەر  ددددددددداغەز     ەسدددددددددەر ئەوەی  دددددددددالرا
 شدددددددەوی دواندددددددزەی زەنگددددددد  ژورە ەی نددددددداو فیشدددددددەگ  دەنگددددددد  دانددددددداوە 

 خو نددددددددددد نەوەی خەری ددددددددددد   رێبخدددددددددددانە ە   ەژوری  اتێددددددددددد   ێددددددددددد ەدا 
  رێبدددددددددد  بددددددددددۆ پێشددددددددددە   وەک  ە بددددددددددوو  ئاڵرۆسددددددددددێ  پێشددددددددددە یە ەی
 پەیژە ددددددددددان  قاچە دددددددددانم.  ددددددددد اوەتەوە بددددددددداڵو مدددددددددار   سدددددددددەرمایەی
 .تەواو  د ھەنگاو بەس   رێبخانە ەی

 ری دددددددددددۆردەرە ە  ,بدددددددددددوو ووشددددددددددد  بەدەسدددددددددددریەوە دەمددددددددددان ە ە ئەو
 خو نە دددددددددان  د دددددددددۆپە ھەناسدددددددددەو دواھەمدددددددددی   ەخدددددددددوالنەوەو ھێشدددددددددرا
 و بددددددددد اژن قیدددددددددژەی و دای دددددددددم گ یدددددددددان  دەمە ئەو. دە ددددددددد د ری دددددددددۆرد
 .                                دەبوون خو ناویە تاب ۆ ئەو تێ ەڵ    ە ان 



 ڕۆژی شەسدددددددد .. تێپەڕیددددددددوە ەڕووداو ئەو بەسددددددددەر مانددددددددگ دوو ئێسددددددددرا
 ھێشددددددددرا ئەو بددددددددۆن   ەچدددددددد   ەدەسددددددددر اوە  خوشدددددددد ە ە  مدددددددد  تەواوە

 بدددددددددداخ ە ە درەخردددددددددد   ەژ دددددددددد  سددددددددددێبەرە ەی.. د دددددددددد   ەدیوارە ددددددددددان
 ئەو.. ڕ  ددددددددددد ەخا  گوڵە دددددددددددان ئین دددددددددددان  دەسدددددددددددرە ان  دانیشدددددددددددرووە 

 باڵنددددددد ە ان  ھەیدددددددوانە ە  دەڕواندددددددمە پەنددددددد ەرە ەوە  ەودیدددددددو دەمدددددددانەی
 خو نددددددددددد ن  ج یدددددددددددوەو دەڵێددددددددددد  ەرھ خەمبدددددددددددارانە چەنددددددددددد  دەبیدددددددددددنم

 . چۆتەوە بی  گۆرانیە انیان

 تدددددددا ە دەزاندددددددم.. نایددددددد ۆزمەوە و دەگەڕ دددددددم دەندددددددگە ەی بەدوای تاو ددددددد 
  دددددد اوەیە تۆمددددددار  اسددددددێرە ئەو ژیددددددان  ندددددداو بگەڕ نێددددددرەوە ئەو  ە شددددددرێ 

 نەک  دددددددد دووە  تۆمدددددددداری  اسددددددددێ   ەسددددددددەر  ەخۆ وشددددددددرنە ەی بەر  ە
 فیشدددددددددەگە ە  دەنگددددددددد  بەڵ دددددددددو پێشدددددددددوو  ڕۆژانەی ئەو تۆمدددددددددار    وەک

 ئەوە  بددددددو  ی ھێشددددددرا  ەچدددددد  پاراسددددددرووە  تیددددددا م دنیشدددددد  سدددددداتە ان 
 .  ێبگ   گو   نیە تیا

 باڵنددددددددد ە ان  و بددددددددداخ ە گوڵە دددددددددان   ەگەڵ تدددددددددا دە ەمەوە پەنددددددددد ەرە ە
 ری دددددددۆردەرە ە  بدددددددۆ دەبە  دەسددددددد  بگددددددد ی    ەدەنگددددددد  گدددددددو  پدددددددێ ەوە
 وئە ناس ووشددددددریەوە دۆخێ دددددد  دەخدددددداتە گیددددددانم ھەمددددددوو  ددددددالرا دەنگدددددد 
 ندددددایەتە خدددددۆی بەویسدددددر  چدددددۆن مددددد ۆ  دە ێددددد  نیدددددر ە" دە ێددددد  دەمەی
 دای دددددم بەویسدددددر  مددددد   ەچددددد  نام  ددددد   خدددددۆی بەویسدددددر  ئددددداوا  دنیدددددا
  دای م؟ بەویسر  بۆچ  دەم    خۆشم بەویسر  دنیا ھاتمە

 د ددددددد    ۆتدددددددای  شدددددددارە ان  ەنددددددداو مسدددددددرەفا مەال شۆرشددددددد  دەمەی ئەو
 تدددددددددا ەتیە ەیسدددددددددەر  دای و ڕادە ەن ئێددددددددد ان سدددددددددنوری بەرەو ھەمدددددددددوو
 بدددددددۆی وەک دای دددددددم ئێدددددددوارەیەک مددددددداتەمە ئەو ناگی سدددددددێنەوە  ڕووسدددددددیا

 ش سددددددد  وەک  ە ف  ددددددد ەدا  تدددددددۆخە ەی نی دددددددیە   اسدددددددە گێددددددد اومەتەوە



 گوڵدددددد ارە سددددددپیە   اسددددددە ئێددددددوارەیە ئەو   دبددددددوو   ەبەری شددددددۆر  بددددددۆ
 گونددددددد ی  ەئددددددداھەنگە ەی پێشدددددددر  سددددددداڵێ   ە ..دە دددددددا   ەبەر سدددددددورە ە

 .  دبوو  ەبەری حەسار

  ۆبدددددددددوونەوەو ئددددددددداھەنگە  ەو شدددددددددەوەدا  ەو ھەمدددددددددوو شدددددددددار مەیدە ئەو
 گەورەبدددددددووەو  ەئەمددددددد ۆ ئددددددداھەنگە ە وتدددددددارخو ن    ابدددددددووە منددددددداڵێ ی 

  ەو ھەر.. دەیبینددددددددددددی  ئە رەر دددددددددددد  وەک وشددددددددددددانۆ ان تە ەفزیددددددددددددۆن  ە
 بددددددۆتە گەزیددددددزەیە خوشدددددد ە ندددددداوی  ە خددددددانمە ئەو ئەمدددددد ۆ تددددددا سدددددداتەوە

 " ماڵە انمان ھەموو خۆشەویسر 

 و  ەی بدددددددزانم دەمەو ددددددد  دەوەسدددددددرم  تاو دددددد  بدددددددۆ ڕادەگددددددد   قسددددددە ان
 وا  شددددددرێ   ھددددددی ..  دددددد دووە  ددددددالرا بددددددۆ قسددددددانەی ئەو دای ددددددم  ە ددددددو 

 گەر ئەو دە ەمەوە  سددددددددددددەرەتای قسددددددددددددانەی  ەو بیدددددددددددد  بی نددددددددددددایەتەوە 
 ھەفدددددددرە دوو دەبدددددددوو نە وشدددددددربا خدددددددۆی ب دددددددێم ڕاسدددددددر  یدددددددا نەم دبدددددددایە

 ب دددددددا  سدددددددیمینار   بەشددددددد اری تدددددددا گدددددددو زەڵە  بدددددددۆ ب ۆیشدددددددربا دواتددددددد 
 گدددددددد وپە ئەو مار سدددددددد   دددددددۆمەڵەی  ە ئۆ رددددددددۆبەر شۆرشدددددددد  ارەی ەبددددددد

 .دە  د ساز بۆی ئێ ان چەپخوازەی

 نیددددددر ە بەگددددددژ ھێندددددد ەی  ەخۆ وشددددددرنە ەی بەر  ەسددددددات  سددددددەی ە بددددددۆیە
 دای دددددددم شددددددەوە ئەو. "نا دددددداتەوە مددددددار    ە بیدددددد  ھێندددددد ە دەچێددددددرەوە  دا
 خدددددددۆی سدددددددەرەتا بددددددداو می  دە ددددددا   مەسددددددد  بددددددداوە گەردەن بددددددۆن  بە

 سددددددددوخمەی ندددددددداو مەم دددددددد  جددددددددوتە ودەڕوانێددددددددرە  دەنووسددددددددێنێ پێددددددددوە
 شدددددێوەیە بەو دای دددددم.. دە دددددا  پددددد  یاریدددددان  ەمێددددد  و  دددددوردی   اسددددد 

 بددددددددوونم   ەخەڵدددددددد  بەر سدددددددداتە ان  مدددددددد  خەیدددددددداڵ  بەال  نەیگێدددددددد ایەوە 
 " نیگا  پێ  خسرە



  ەدای بدددددددددوون بدددددددددۆ فانرازیدددددددددایە ە چ ئەوە مددددددددد  ئدددددددددازیزە ەی خوشددددددددد ە
  ەر  خددددددد اوی خدددددددۆ   اتێددددددد  بەال   دددددددالرا  ناوندددددددا منددددددد   ددددددد  ندددددددازانم"

 چی ۆ دددددددددددد  ڕەو  ھدددددددددددداور یە   بینددددددددددددیەوە   ۆمۆنیسدددددددددددد  ڕەوتدددددددددددد 
 بددددددۆ نددددددامەی بددددددوو خەباتگێ  دددددد  ژنە  ددددددالرا گێدددددد ایەوە  بددددددۆ ندددددداوە ەم 

 " ژنان خەبات  بۆ   دنیان  ە ۆمەک بوو نوس   ینی 

  ەچدددددددد  ژنددددددددان بددددددددۆ ر بەر دددددددد  ببێددددددددرە  ددددددددالرا وەک دەیویسدددددددد  ئەو
.. ئیددددددد ادە بددددددد   ەسدددددددێ   بە و  دیدددددددان  وشددددددد  تیدددددددا شۆرشدددددددگێ  ریان

 و  دددددددددددددالرا مەرگددددددددددددد   ەالیەک .دەمخن ێنێددددددددددددد  ڕوداوە ئەو خەریددددددددددددد ە
 تدددددددددا  ەوتبدددددددددوون نشدددددددددینە ان بیابدددددددددان ھێدددددددددزە پدددددددددێ  ئەوانەی  ەالیەک

 ئێسددددددددرا نددددددددازانم ,بف ۆشدددددددد  نەوتێدددددددد  بددددددددۆریە  بەچەندددددددد  شددددددددارە ەمان
  اتێدددددددد  سددددددددەرینە انیان سددددددددەر دەخەنە سددددددددەر چددددددددۆن شددددددددەوانە ئەوان
 . منە یخوش ە ە خو ن  ڕژان  ناپا   نەوت  پارەی

  اسددددددددێرە ە دەسددددددددربەرداری ناشددددددددروانم.. نامێنێدددددددد  قسددددددددە  دنم توانددددددددای
 دەگدددددد مەوە گددددددو  و دادەگی سددددددێنم شددددددینە ە دوگددددددمە ئەسددددددپای بە بددددددبم

 . م دووە ە  ەر و یە   ە تۆماری  ەدواھەمی 

  ەچددددددد  بدددددددوو  بدددددددو  ە ە  ددددددد ە بدددددددوو   ڕەو  نددددددداو  دددددددالرا ەی مددددددد "
  ۆشددددددداوخ  ەشدددددددار رۆژە ئەو" دە وژ ددددددد   ەخدددددددۆی ت سدددددددنۆ ێ  ئێسدددددددرا
 ڕا  دنیدددددددان میددددددد یا ان  ە دەیانویسددددددد  ,ڕایانددددددد ە  د فشدددددددۆ ە ان ھێدددددددزە
 دەیددددددددوو  پێ ەنیددددددددنەوە بەدە   ددددددددالرا بدددددددد ەن  و نددددددددا سددددددددەر ەوت  وەک

" بپار ز ددددددددد  بدددددددددۆ شدددددددددارەمان ئەو دۆزیدددددددددوەتەوە جوانمدددددددددان پیددددددددداوی"
 ھەموومدددددددان مددددددداڵەدا  ەو دەبێددددددد  پێ ەنینددددددد  دواھەمدددددددی  ئەوە نەمدددددددانزان 
 مددددددد " دەیدددددددوو  دای دددددددم بددددددد ا  ڕوو گۆڕان ددددددداریەک بدددددددووی  چددددددداوەڕ 



  ە  پەتددددددد  پددددددد  عەرەبددددددد   شدددددددەو ئە   ێناگەڕ ددددددد  بناسدددددددم پیشدددددددمەرگە
 " ب اتەوە ڕۆژ شارە

 بۆیددددددان ندددددداوە ە  وەک خددددددان ھەدیە ف ۆشددددددر  بۆیددددددان" دەیددددددو   ددددددالرا
 سدددددددەی ی بددددددد اژن" ڕە  نەوتددددددد  بەرمیددددددد  چدددددددوار بە بەھەدیە   دوویددددددد 
  دددددددددا م" باشدددددددددر ە ژیانەیدددددددددان  ە  داوەشدددددددددێ " دەیدددددددددو  و دە ددددددددد دی 

 تەنیدددددددددددددا ببدددددددددددددوو وون دو ەڵە ەی  ەنددددددددددددداو دە ێشددددددددددددداو ەرەیجدددددددددددددگ
 دنیدددددددای دوو ئەوە ئیددددددد ی دە ددددددد د  ەوە باسددددددد  دەبیسددددددد   وشدددددددە انیمان
 و نەو  بە ف ۆشددددددددددرووە پیاوەتیددددددددددان جدددددددددداران پیاوە ددددددددددان  جیدددددددددداوازە 
 و تێدددددددددپەڕی  دددددددددا  قسدددددددددانەوە ئەو بەدە  بەرەبەیدددددددددان تدددددددددا.. ندددددددددامەردی
 ڵ مدددددددددا بەیدددددددددان  بدددددددددۆ..  دددددددددوژایەوە شدددددددددو نە ان  ەزۆربەی  ارەبدددددددددا 

 ژیانمددددددان و مدددددد دن بددددددا ئێدددددد ە وەرنە وتیددددددان  دددددد دو تە ەفۆنیددددددان پددددددوور 
 .بێ  پێ ەوە

 و دددددالرا مددددد  بددددد ۆن ئێدددددوە" وتدددددم بدددددوو چددددد  خددددد اپە ھەسدددددرە ئەو ندددددازانم
  رێبە دددددددددددددان و دەسدددددددددددددرنوو  ھەنددددددددددددد    د دددددددددددددی  عەسددددددددددددد  و دەمە

  رێبددددددددددانە ئەو تێبگەیشددددددددددربا  بە " دەیددددددددددوو   ددددددددددا م" پا دددددددددد ە ەینەوە
  ددددددوڕ  چددددددۆن"  دددددد د تەواو بددددددۆی خێدددددد ا دای ددددددم" بددددددۆچیە پا  دنەوەیددددددان

  یدددددددد ە دەبێدددددددد  مدددددددداوەتەوە بۆتددددددددان ڕەحمەتیرددددددددانە بدددددددداو   ئەتددددددددواری
 " پا ب   نەوە رەشادیە ان

 ئەو یدددددددا دەچەقێددددددد   مێشددددددد م  ە ئێسدددددددرا بزمدددددددارە دەڵێددددددد  دەنگدددددددانە ئەو
 مندددددددددد   ەخاچدددددددددد ان   بددددددددددۆ درا عیسددددددددددا  ەدەسددددددددددر   ە مێخە ددددددددددانەن
  ەو سدددددد با  اسددددددێرە  ەو  ددددددالرا د نیددددددا  بی ددددددێم نددددددیە ھددددددی م شددددددەرمەزار
  ە گددددددددو  و دادەگی سددددددددێنم ری ددددددددۆردەرە ە بددددددددۆیە  دددددددد دووە  سدددددددداتە 
  دەگ   جوانە ە  خوش ە ە



  دددددددددا م  ەدەرگایانددددددددد ا بەتدددددددددوڕەی  زۆر نیدددددددددوەڕۆ بدددددددددانگ   ەگە  ئەوان"
 بدددددوون  ەسددددد  پێدددددن  گ وپێ ددددد  ندددددا  پێدددددیەوە پاڵێ یدددددان  ددددد دەوە دەرگدددددای
 ت ا سددددددددوت  دوانیر یشددددددددیان  ەبەربددددددددوو سددددددددەربازیان ج دددددددد  دوانیددددددددان

 سددددددپ  خددددددام  پددددددارچە یەک یە ێ یشددددددیان بددددددوو  ەبەر قاوەییددددددان و شددددددی 
 بددددددددۆ بدددددددد وا  و ب ددددددددا  غەزایەک ھدددددددداتووە وایدددددددد ەزان   ەبەر  دبددددددددوو

 سددددددەی   رێبە انیددددددان.. پشدددددد ن  ماڵە ەیددددددان شددددددو ن  ھەمددددددوو.. گۆڕسددددددران
  رێبە دددددددان  ێ ددددددد دن داوای  دددددددا م زەوی  سدددددددەر دەدا ف  یدددددددان دە ددددددد دو

 بەدوای ئەوەی کوە ندددددددددا  بە دددددددددا مەوە پاڵێ یدددددددددان نە ددددددددد دوە شدددددددددرێ یان
 .                  گیان  بەربووە ئەویر  بگەڕ   بیانوو

 بەبەرچددددددددددداوی دەبدددددددددددوونەوە ورد  ەمددددددددددد   ەبەرە ە  ت ا سدددددددددددو  دوو
 خەریددددد   دددددا م بددددد د  سدددددنگم بدددددۆ دەسدددددر  قددددداوەییە ە ت ا سدددددو   دددددا م
 حەمدددددددامە ە  ە دەرەوەو ھێندددددددایە بەپددددددداڵ ئەویدددددددان ,بێددددددد  شدددددددێ  بدددددددوو

 ئددددددددددداوا بێددددددددددد  مەڕ ئەو یئەوە وەک بەسدددددددددددربوو  وقاچیدددددددددددان دەسددددددددددد 
 چددددددددد  ئەوە دوای نازانێددددددددد   دددددددددا م دەزاندددددددددم بەسدددددددددربوو  دەمیشدددددددددیان

 .بوو  م  بەڵ و نەبوو  ئەو بوو مەڕ ئەوەی بەال  ڕووی اوە 

 بددددد ەنەوە تددددداق  مددددد  بەسدددددەر خۆیدددددان پیددددداوەت  ھددددداتبوون بەراندددددانە ئەو 
 ڕووتیددددددان خۆیددددددان  ەنێددددددوان ,ژوورەوە دەھدددددداتنە دوانیددددددان  ێھددددددا  تدددددداوای

 ھەبێددددددد  حورمەتردددددددان تدددددددۆز یەک" ب دددددددێم دەمویسددددددد  مددددددد  دە ددددددد دمەوە 
 تەریدددددد  دەھدددددداتەوە  بیدددددد  خۆف ۆشددددددم سددددددەر  دەی بە  "  ددددددالرا  مدددددد 

 تددددددۆ خددددددۆ پیدددددداو دەی.. دە ددددددا  ئەت دددددد  وا عەرەب  الرا ەتددددددان نددددددابنەوە
 ئەو بدددددددا.. بنووسدددددددم بدددددددۆ چۆنددددددد  ندددددددامەی.. دەزانیددددددد   یندددددددی  بە خدددددددۆ 
 ؟دەبیرەوە تەری   ەخیانەت  بزانم تا بێ  تۆ بۆ  اسێرە



 بددددددانگ  مددددددزگەو  ب ندددددد گۆی سددددددەرەن ا  تددددددا بددددددی ەن ئەوان نەمددددددا ی ھدددددد
 روو  پێن یدددددددددددان ھەر  ەنێدددددددددددوان مددددددددددد   ددددددددددداتەی ئەو دەدا  ئێدددددددددددوارەی
 بەر   دددددددد دەوە ج ە ددددددددانم منددددددددی  و رۆیشددددددددر  ئەوسددددددددا..   ابددددددددومەوە

  ددددددا م  اتێدددددد  دڵنیددددددا   دددددد دەوە   ددددددا م  ە حەمددددددامم دەرگددددددای چددددددوو 
 ۆمددددددۆنیز   ڕابەری مندددددد  چددددددۆن تێدددددد ەگا  دەبێدددددد   اسددددددێرە  ەو گددددددو  
  ەشدددددد  ئددددددارەقەی بددددددۆن  مدددددد دن تددددددا نەدە دددددد ا ئدددددداخ   وشدددددد   خددددددۆ 

  اسددددددێرە ئەو دوەمدددددد   ەڕووی  ددددددا ە بەال  بێدددددد    دددددد  بیابددددددانم پیدددددداوان 
 شدددددددددۆر  مانا دددددددددان  ئۆ ردددددددددۆبەرو" بەنددددددددداوی خو نددددددددد ۆتەوە وتدددددددددار  م

 "مۆس ۆ و  ەر وک  ەنێوان

 بددددددددداڵوی  ەڕۆژندددددددددامەیەک مددددددددد  وتددددددددداری دواھەمدددددددددی  وەک ھیدددددددددوادار 
 دەدە  پەن ەرە دددددددان دیدددددددوارو پەالمددددددداری شدددددددێ  وەک ئیددددددد ی" ب ەیدددددددرەوە
 بە   دە ێشددددددددددم  بەدیوارە ددددددددددان سددددددددددەر .. دەقیددددددددددژ نم.. دە ە  ھدددددددددداوار

  .ئۆ رۆبەر خا ف ۆشە ان  سەر  دە ناگاتە دەنگم

 

 :سێ   و نووسی  نێوان پەیوەن ی  بۆ گەڕانەوە
 شددددددانۆنامە ە بددددددۆ  ەبی  دددددد دنەوە ڕ گددددددا  ەنددددددو  سددددددەر  ە پەیوەندددددد یەک
 و نووسدددددددددددی  نێدددددددددددوان شددددددددددداراوەیەی وزە ئەو  یپەیوەنددددددددددد دەگ  ددددددددددد  
 پەیوەنددددددد یەک خو قانددددددد ن  سدددددددەرەتای  دددددددالرا مەرگددددددد  ئەگەر سێ سدددددددە 

 ژیددددددددددان ئددددددددددارەزوی سێ سدددددددددد  دن و دەم  دددددددددد  نووسددددددددددی   ە بددددددددددوو
 .مەرگ ژەھ ی بە دەگۆڕ  



 ئەوەی بددددددددددۆ مەرگ   ە دوور ەوتددددددددددنەوەیە نووسددددددددددی  مدددددددددد  بددددددددددۆ ئەوا
 بنووسددددددددم دەبێدددددددد  نەبێددددددددرەوە  ڕووبەرو  خوشدددددددد ە ە  قەدەری ھەمددددددددان
  ەگێ انەوە دددددددان  ھێز ددددددد  جەسدددددددرە  شددددددداراوەیەی ھێدددددددزە ئەو  ەبدددددددارەی
 نشددددددددددددی  بیابددددددددددددان پێددددددددددددن  ئەوەی دەردە ەو  بددددددددددددۆ ئەوە   ددددددددددددالرادا

 ئددددددددددازاد  دن  بەڵ ددددددددددو نەبددددددددددوو  ئددددددددددارەزوو چێددددددددددژو دەدا ئەن امیددددددددددان
 بەڕە ددددددددال دڕندددددددد ەی  ھەسددددددددر   ەسدددددددداتێ  بددددددددوو داخدددددددد او دەرووندددددددد 

 .  دە   بەرجەسرە چەپێن او شرێ   ھەموو و دە    

 بە پەیوەنددددددد ی ب ێددددددد  تدددددددا شدددددددیب   رەوە ف ۆیددددددد  بە ندددددددیە شدددددددرێ  ئەوە
 ڕقێدددددددد  عەرەبددددددددیە ھەسدددددددرە ئەو ھەیە  نەسدددددددد  و ھەسدددددددد  دابەشددددددد اری

 ب سدددددددد  گددددددددورگێ   وەک ژیانێددددددد   ە ڕقە ..خددددددددۆی ڕابدددددددد دووی  ە ندددددددیە
 خدددددۆ  چددددداوی پدددددی  بیھێنیدددددرە جدددددا دەردە ەو ددددد   مەڕ ددددد  مدددددێگە ە نددددداو

 گدددددورگ ب دددددێ  و بیددددد  بدددددخەنە ب ا ەیدددددان ئەوەی  ەبددددد ی یوسددددد  ب ا دددددان 
 .خواردی

 ڕووی چددددددد  گدددددددورگ پێدددددددن  بەردە  بخسدددددددربا یوسدددددددفیان بەڕاسدددددددر  گەر
 دە ددددددددددددا   ەمدددددددددددد  وا ئەوەیە ..گێدددددددددددد اوەتەوە ئەوەی  ددددددددددددالرا دەی دەدا؟

 شدددددددداراوەیە وزە ئەو ,سددددددددێ   بددددددددۆ بدددددددد ە  ئددددددددازاد خەیدددددددداڵم تەنددددددددانە 
 وزە نەی ەھێشدددددددددددددددددد   ەمددددددددددددددددددپە ئەو چددددددددددددددددددۆن وەک نەخن ێددددددددددددددددددنم

 دەرەوە چددددددددددووینە  ێدددددددددد ە  ە انەبدددددددددداد.. ب ەپێنددددددددددی  سێ سیە انیشددددددددددمان
 .                                   ب ەی  شەمەن ەفەرە ان ناو   ان  پەالماری

 چددددددددێخە  چی ۆ ێ دددددددد   ددددددددۆمەڵە خو ندددددددد نەوەی خەری دددددددد  شددددددددەو  یان
  ەنێددددددددوان ویسددددددددرم  اتێدددددددد  ,پێ ەبەخشددددددددیم زۆری چێژ  دددددددد   ە بددددددددوو 

 و قەرەو دددددد ە ە سددددددەر خسددددددرە  رێددددددبە ە  بدددددد ە  پشددددددوویەک چی ۆ ە ددددددان
 و ڕوانددددددد  خدددددددۆ   ەسدددددددیمای دەسرشدددددددۆرە ە  ئددددددداو نەی بەردە  وومەچددددددد



 بە نایە ێدددددد   ەمددددددپە ە چددددددۆن  ە دە دددددد د ڕیشددددددم مددددددووانەی بەو ھەسددددددرم
  ەوالوە تاشددددددی  ڕیدددددد   ەوتددددددمە خێدددددد ا بددددددۆ نددددددازانم بمێنددددددنەوە  ڕەشدددددد 
  ووت  سودانیە ە عەرەبە

 دەبەنە  وڕە ددددددددددددددان پەناھەندددددددددددددد ە ان ژنە زۆربەی  ێدددددددددددددد ە دەزاندددددددددددددد "
" دە ەن  ەگەڵ سێ سدددددددددددددیان یدددددددددددددۆرۆ دە بە ئەوسدددددددددددددەر حەمدددددددددددددامە ەی

  دددددو یە   ە حەمدددددامە ە نەمددددد ەزان  ھێشدددددرا بدددددوو   ێددددد ە بدددددوو ھەفدددددرەیەک
 دەرگدددددایە   ئەھدددددا ندددددیە ھدددددۆڵە ە  ەوسدددددەری تدددددوا ێرە ە وتددددد  ئەو  ەچددددد 

 ب ەیدددددددددرەوە دەرگددددددددا ە  ە بددددددددداخ ە ە سددددددددەر دەچێدددددددددرە ھەیە شووشددددددددە
 حەمدددددددددددامە ەی دە ەیدددددددددددرەوە  دەرگدددددددددددا  ەو  ڕاسددددددددددد  دەسدددددددددددرە  ەالی

 دەرگددددددا  ددددددا  ئەو  ەنێددددددوانە  شوشددددددەیان دەرگددددددا ەوئ  ەبدددددداخە و خۆمددددددان
 دەیبەیدددددددددددرە ژوورەو د دددددددددددنە بەئاسدددددددددددان   ەبددددددددددداخە ەوە دە ەیدددددددددددرەوەو

 .حەمامە ەوە

 ڕۆژ  دددددددددد  چەندددددددددد  دەچددددددددددوون نددددددددددو رە  ە قسددددددددددانە ئەو سددددددددددریە ەیرا
 سدددددددد ە ە سدددددددداردو چێشددددددددرخانە  ە چددددددددۆن  ە  تێددددددددبگە تددددددددا دەویسدددددددد 
 وھەمددددددددو سددددددددودان  ئیدددددددد ی گەرمە  یە ردددددددد ی بە مددددددددامە ە  دن بددددددددازاری
 وا تدددددددا دە ەن  مدددددددامە ە چدددددددۆن سدددددددەی ب ە   ە نیشدددددددان ەدا پدددددددێم ئەوانەی
  دددددددداب ا.. بدددددددد ە فە ەسددددددددرینیە  ددددددددورە ئەو سددددددددەی ی وتدددددددد   ەو  ر دددددددد 

  ە   دبددددددددۆوە شددددددددۆڕ شددددددددانە ان  بەسددددددددەر فە ەسددددددددرین  جامددددددددانەیە  
  ە دە دددددددددد د  مددددددددددامە ەی  ددددددددددورد خددددددددددانمێ    ەگە  گدددددددددد   گو مددددددددددان
 ۆرۆ یدددددد ھەشددددددرا دەیددددددو  خددددددانمی .. بدددددد  پددددددێ ەوە شددددددەو   دەیەو دددددد 
 تدددددددا یدددددددۆرۆ شەسددددددد   ەسدددددددەر بدددددددوو سدددددددوور فە ەسدددددددرینی  و دەو ددددددد 
 بدددددۆ گدددددۆڕدرایەوە ئدددددا  وەتددددد  ژمدددددارەی بدددددوو  ددددد  ئاگامدددددان ئدددددێمە ئەوەی
 . ب ەن ن خە ە  ەسەر گفروگۆ دوات  ئەوەی



  دددددد ە ھدددددداتن  تێددددددبگە  گفروگددددددۆ ە  ەدەرەن ددددددام  مدددددد  نەیھێشدددددد  ئەوەی
 جددددددددوانیە ەی ھێندددددددد ە  بددددددددوو ڕەشددددددددراڵە چەندددددددد ە بددددددددوو سددددددددودانیەک
 سدددددددددپ  ئەو بدددددددددۆ ئەوە" و  سدددددددددودانیە ەم  ھددددددددداور  بە ردەوەنەدەشدددددددددا
 سددددددەر دەچددددددۆوە ڕەشددددددیە ەی ئەگەرچدددددد  ئەو" ناناسددددددێنی  پدددددد  پێسددددددرە 
 دەدزی نیگدددددددای  ە  ێوە دددددددان  و بەرزیددددددد  بدددددددا  بە   تاریددددددد   ڕەنگێ ددددددد 

  دددددددددورد ئەگەر ئەو بەخشدددددددددیبوو  بەگۆنا دددددددددان  سدددددددددەی ی جدددددددددوانیە   و
 دەبددددددددوو   ە  ندددددددداودارت ی  ئێسددددددددرا بددددددددوایە سددددددددپ  پێسددددددددر  و بددددددددوایە

 و جدددددددددوان  ھەڵخەڵەتێنەرە دددددددددان  ف یدددددددددوودەرە  ەژنە یە ێددددددددد  دەبدددددددددووە
 دەی دددددددددد دە زاھیدددددددددد  ھەڵدددددددددد ەو  و ەندددددددددد مھونەر دەبددددددددددووە ناویشدددددددددد 

 ئەسدددددددددددرێ ەی  ە  ە ئەسدددددددددددرێ ەیەک  دددددددددددوردی  گدددددددددددۆران  ئەسدددددددددددرێ ەی
 .دەچێ  السری 

 جیدددددا وەھدددددم  ە جدددددوان  دەبێددددد  فێددددد  خەڵددددد  تدددددا دەو ددددد   دددددات   ەچددددد 
 ھێنددددددددددددددددددددددد ەی ھەر                     .                      ب ددددددددددددددددددددددداتەوە

  ە  ەوەی  ددددددد د قسدددددددەمان دانیشددددددد  بەتەنیشدددددددرمەوە و ناسددددددد  یە مدددددددان
 دەوڵە  دەتانویسددددد  بدددددوو  ددددد  ئاگدددددا  ئدددددا" وتددددد  ھددددداتو   وردسدددددرانەوە

 پددددددانرۆ ە ە  بەسددددددەر پەن ە ددددددان  ئەسددددددپای  بە دواتدددددد " بدددددد ەن دروسدددددد 
 ھددددددددددداور  "حەمدددددددددددامە ە دەچدددددددددددیە  ەی شدددددددددددەو" وتددددددددددد  دەخشدددددددددددان 
 ووتدددددد   دددددد ە"  نەچددددددووە ئێسددددددرا تددددددا" ووتدددددد  و ندددددد پێ ە سددددددودانیە ە 

 دەرگددددددددا دە  ەسددددددددەعا  شددددددددەو بددددددددم  ە  یە ە  خددددددددۆ  بددددددددا باشددددددددر "
 ,بشددددددددۆ خددددددددۆ  حەمددددددددامە ە ژووری سددددددددێیە   ە بدددددددد ەوەو شووشددددددددە ە

 ئەی" ووتددددددد  ھددددددداور  ەی" دە ە  بدددددددۆ شدددددددرێ   ھەمدددددددوو و د دددددددم خدددددددۆ 
 خددددددددداوەن ب وابدددددددددوونێ   بە پێ ەندددددددددی  ت یقدددددددددانەوەو دوای" نددددددددد خە ەی



 ھەر خەڵددددد  وەک ھەر ب ەیددددد   ددددد  فێ ددددد  ب ێددددد  ۆتددددد" ووتددددد   دددددارانەوەو
 " وەرناگ      زیات ی خۆ یۆرۆیە دە

 بدددددددددۆ دەچێدددددددد   ەتددددددددامەزرۆییەک سدددددددداتە  ەو سددددددددێ   وەک نووسددددددددی 
 ھەرچەنددددددد  ب ەیددددددد   نەزاندددددد او دنیدددددددای  ەشددددددف  و بگەیددددددد  پێدددددد  ئەوەی

 دوای وانەبێددددددد  گەر زیدددددددات ە  بەگەڕانددددددد  پێویسدددددددر  ب ەیددددددد  ئەزمدددددددوون 
 بددددددۆ ئەوە ئیدددددد ی د نددددددی    ەنووسددددددی  ازو ئیردددددد   رێدددددد  یە ە  نووسددددددین 

 .ھەروایە   دنی  سێ  

  ە دە دددددددددد د   پە  ێشدددددددددد  خددددددددددۆی بەرەو پەیوەندددددددددد یە ئەو ئەفسددددددددددوون 
 خددددددداو یە شدددددددەو دەی دەبدددددددووە  دددددددا  مۆبدددددددای ە ە  شاشدددددددەی  ەسدددددددەر
   یبددددددددوو   ەر ددددددددوک حەسددددددددی ە ەی  ەبددددددددازاری قدددددددداوەییە ەی در ددددددددژە

 پەردە  ە ناوەسددددددددددرم حەمددددددددددامە ە ژووری سددددددددددێیە  تددددددددددا ھەڵیدددددددددد ەگ   
 .دەشوا   خۆی سودانیە ە   ە دەبینم الدەبە  السری ە ە

 خدددددددددددددددداو یە ە دواوە بگەڕ ددددددددددددددددمەوە دەمەو دددددددددددددددد  سددددددددددددددددڵەمینەوەیەک
 تددددددددامەزرۆی  ڕانە ددددددددانم  ەنێددددددددوان ئەو دەبددددددددمەوە  ڕوو  و ڕادە ێشددددددددێ 

 ندددددددددداو گۆشددددددددددرەی پددددددددددارچە ئەو بەشددددددددددێوەیەک ڕوو دەخدددددددددداتە خددددددددددۆی
 و ەھە ی ەسدددددددرێنمەو دادەگی سدددددددێنێ    ەمددددددد  ئددددددداگ  دەمژ ددددددد   ڕانە دددددددانم
 بێئاگدددددددا بدددددددی  عاشددددددد  دوو ئەوەی وەک یە رددددددد ی مددددددداچ  دن  دە ەویدددددددنە

 .ناسیووە یە مان نانخواردنە ە مێزی  ەسەر  ەوەی

 دە ددددددددا  دووشددددددددە ە بددددددددۆری  ەگەڵ ئەو دەسددددددددرە ان   ەمندددددددد ا ئاگ  دددددددد 
  ددددددددداتە ئەو دەژەندددددددددم  مۆسدددددددددیق  ئدددددددددامێ     وەک جەسدددددددددرەی و بەیەک
 ۆ ەیدددددددۆر شەسددددددد   ەسدددددددەر  دددددددوردە ە و فە ەسدددددددرین  د دددددددرەوە بیددددددد  
  ەسێ سدددددددد  دن نەتەوە ددددددددان تێدددددددد ەگە   ەو  ئیدددددددد ی  ەوتددددددددونە  ڕ دددددددد 



 عێ اقددددد   ەپەر ەمدددددان  ھەر ئدددددێمە زمدددددان   ێشدددددەی  ێشدددددە  ندددددا ەنە زمدددددان
 بەدەویە دددددددان  خدددددددێ ە جبدددددددورو شدددددددمەرو نەخۆشددددددد  دەروونددددددد  گ فرددددددد 

 .ت ە

  ە دەسددددددددر  ندددددددداو دەخەمە یددددددددۆرۆ دە دەبددددددددمەوەو خدددددددداو مدددددددد  ئیدددددددد ی
 ژوورە ە وەیدەرە تەنددددددددددددداف   ەسدددددددددددددەر ت ا سدددددددددددددوتە ە  ەگی فدددددددددددددان 
 دە ێددددددد  بەپێ ەنیدددددددنەوە و دە دددددددا  خێددددددد ا دووشدددددددێ   ئەو ھە مواسدددددددیوە 

 و ئدددددددای  ئدددددددێمە نازانێددددددد " ئددددددداگ ن ئددددددداوا تدددددددۆ وەک ھەمدددددددووی  دددددددورد"
 خۆشددددددددۆری  دە ەومە پێدددددددد ە ا   دەسدددددددد  ئدددددددداگ  بە ھەر جەژنیشددددددددمان

 جەسدددددددرەی جوگ افیدددددددای  ەسدددددددەر عەرەبددددددد  مەم ددددددد  پەنددددددد ەو جددددددد  و
 .ڕادە شێم در ژ وەیە  ما بۆ بانیۆ ە  ەناو پا  ە ەمەوە  خۆ 

 

 :یار بۆ نامەیەک
 نەنووسدددددم  تدددددۆ بدددددۆ ندددددامەیەک ھدددددی  دابدددددوو بەدای دددددم بەڵێدددددنم ئەگەرچددددد 

 بەڵێددددددددددددنە ە   ە خیدددددددددددانە  نددددددددددددامەیە ئەو بەنددددددددددداردن  دەدە  ھەوڵ بە  
 دواجددددددار بددددددۆ دەمەو دددددد  ھەیە   ەدڵمدددددد ا گە ێدددددد  نھێندددددد  ھێندددددد ەی نە ە  
 . ێب ە  بێ ەنگیان وئی ی ب ە  باسیان

 پێدددددد  نەمێنێدددددد   ەمندددددد ا ئومێدددددد    جددددددار  یر  نەبێدددددد  ی ھدددددد ئەوەی بددددددۆ
 زۆر بەئەزمدددددددددوون   ەتدددددددددۆ بەر ھەڵدددددددددبە  عاشدددددددددقانە  خەونددددددددد  بڵدددددددددێم

  ەنددددددداو تددددددۆ دەر ەوتندددددد  بدددددددوو ئەوە  ێشددددددە ە بە   تێددددددپەڕیم  سددددددەخر 
 تدددددددددۆ ئەوەی وەک بدددددددددوو خۆر ددددددددد  دەر ەوتنددددددددد  وەک مددددددددد   ژیدددددددددان 



 چددددددددددون ە بدددددددددوو  مدددددددددد  وەھمددددددددد  تەنیددددددددددا ئەوە بە   نەچیددددددددد    ە ە 
 .دەچ   ەیەک نھەمووتا

 و بێنیددددد  بە دددددار خدددددۆ  بدددددۆ مددددد  قسدددددەیەی ئەو دەتدددددوان  تدددددۆ  ئێسدددددرا
  ەیە ردددددد  و ژندددددد  یەک  ددددددوڕی ھەمووتددددددان دەڵێدددددد  ھەر پیاوە ددددددان بڵێدددددد 

  ە سدددددددداتێ ە پددددددددێ ەوانەی ڕ دددددددد  گوناھبددددددددار  دنە یە ردددددددد  ئەو.. دەچدددددددد 
 درۆیە ددددددد  ئەوە چدددددددون ە" دەمددددددد   ب ۆیددددددد " دەڵێددددددد  یە ێددددددد  عەشدددددددق ا
 .نام     ە  دوای  ە  دەر ەو  گەورەیە

  ەجدددددددددددۆری گددددددددددد فرە ە بە   بەردەوامە  ژیدددددددددددان یە رددددددددددد ی  بەبددددددددددد 
 جیددددددداوازی تدددددددۆ ئەوەیە سدددددددەی ە ە مددددددد  بدددددددۆ م ۆڤە دددددددانە   ەیە  دددددددوون 

 ئەواندددددددی  وەک دواتددددددد  ب ەیدددددددرەوە   ددددددداڵ ڕادەیە بەو ژنە دددددددان و خدددددددۆ 
 .م  ئەسرۆی بخەیرەوە گوناھە ە

 جددددددوانر ی   ەتددددددۆ بەر زۆری نددددددیە تددددددازە شددددددرێ   مدددددد  بددددددۆ یدددددداریە ئەو
 دە ەیدددددد  وا یدددددداریە    اتێدددددد  تددددددۆ ئەوەیە سددددددەی ..  دددددد د یاریەیددددددان ەوئ

 عەشددددددددقێ  ببەخشددددددددیرە ژیاندددددددد  گەمددددددددژەییە ە چ دە ە  ھەسدددددددد  ئیدددددددد ی
 دەبدددددد د ندددددداو  ئەوەی ھەمددددددوو بێدددددد   دەسددددددربەرداری بەئاسددددددان  ئەویردددددد 

 نامە دددددانم خدددددو نەری تدددددۆ  ە بێددددد  قبدددددوڵم دەبێددددد  تدددددۆ  عاشدددددق  گەر  ە
 .ووسی بن بۆ شرم تۆ بم چاوەڕ  دەبێ  بۆ بی  

 مدددددد  بددددددۆ  ە ھەسددددددرێ  نەبددددددوون   ە جددددددگە نەبددددددوو ھددددددی   ددددددۆژی ە  ئەو
 تدددددددۆ تێددددددد ەگە  دە ەمەوە ناسدددددددی   ەسدددددددەرەتای بیددددددد   اتێددددددد  نەتبدددددددوو 
  ەمندددددددد ایە   ە دەویسدددددددد  نووسددددددددەرە  ئەو بەڵ ددددددددو نەدەویسدددددددد   منددددددد 

 وتدددددددار نەک نووسدددددددی   گەن یدددددددنەی سدددددددەر گەیشدددددددرە دەسدددددددر   اتێددددددد 
.. ھەتبدددددوو  ە  ددددد حەز بەسدددددەر بوویددددد  زاڵ ئیددددد ی نووسددددد ا بدددددۆ  رێبددددد 



 بە   نەبووبێدددددددددد   خۆشەویسدددددددددر  ندددددددددداوی شدددددددددرێ  ھددددددددددی  دەشدددددددددێ 
 نددددددو   دنیددددددایە   وادەزانێدددددد  بددددددوو عاشدددددد   ە پیاو دددددد  ئەوەیە  ێشددددددە ە

 .دۆزیوەتەوە

 و مددددددد  جیددددددداوازی تەنیدددددددا ھەوڵددددددد ە پێددددددد ەگا  ندددددددامەیە  ئەو  ە ئێسدددددددرا
 ھەبددددددددددوو  ە  ڕوو  بخەیددددددددددرە ناسددددددددددیان   ەمدددددددددد  بەر پیدددددددددداوانەی ئەو

 بربینێدددددددددد ؟ ڕاسددددددددددرەوخۆ ئەوەی بدددددددددد  ێدددددددددد ب ڕازی بەخۆشەویسددددددددددری 
 ئەوەی بددددد  بدددددژی  پدددددێ ەوە دەمەو ددددد  ب ێددددد  پێددددد  بدددددوو ڕەزامەنددددد   ە 
 ھەبدددددووە عاشدددددقێ   تدددددۆ  ەمددددد  جدددددگە بددددد ەن؟ پیاسدددددەیەک جار ددددد  بدددددۆ
 نە  دبی ؟ ماچ 

 ھەمددددددوو ئدددددداخۆ ب ەیدددددد  خددددددۆت   ە پێویسددددددرە  ە پ سددددددیار   گ نگردددددد ی  
 واید مە ەوە  ەوە بیدددددددد  گەمژەتدددددددد ؟  ەمدددددددد  ناسدددددددد  پیاو  دددددددد  ژیاندددددددد 

  ەمەوال ب ەیدددددد   پێددددددوە پەیوەندددددد یم یدددددداخود بنووسددددددی  ھددددددی  نددددددامەیە ئەو
 سدددددداتە ە  ە دەژیددددددم  تیددددددای  ە سدددددداتەی  ەو ەيبدددددد یر عەشدددددد  مدددددد  بددددددۆ
  ە  ەسددددددددێ  بددددددددۆ ناسددددددددووتێنم خددددددددۆ  تەواو  عەشدددددددد  تێدددددددد ەگە  تەواو
 وایدددد  مدددد  بددددۆ تددددۆ  ئێسددددرا نددددیە  تیددددا ھی یردددد ی خددددۆ  ئددددازاری  ە جددددگە

 وندددددداوی بددددددم  ەگەڵدددددد  سدددددداتە ئەو برددددددوانم ڕەنددددددگە دەرب ەویدددددد  سدددددداتێ 
 .عەش  بنێم

 ئەوە" بڵێددددددد  پێددددددد  و ببینێددددددد  مددددددد  ندددددددامەیەی ئەو  ەسدددددددێ  گەر ئددددددداخۆ
 بدددددو  ی ئددددداخۆ" مێددددد د ؟ ببێدددددرە دەیویسددددد  بدددددوو ئەخدددددالقە بە پیددددداوە ئەو

 وا  ؟و  ان ددددددددد د وا ئەو  بدددددددددوو  مددددددددد  ئەوە ب ێددددددددد  پێددددددددد  ھەیە ئەوە 
 ب ێدددددد  دەتددددددوان  ئدددددداخۆ بێدددددد   ئەبەدی نددددددیە عەشددددددقێ  ھددددددی   ە  ێ دددددد د

 نەتدددددددوان  گەر ؟ ددددددد د تەف وتوندددددددا  بدددددددوو نددددددداخ  جدددددددوانیە   رچددددددد ھە
  ددددددداژ   چەنددددددد ی  بدددددددۆ ڕووتددددددد ەوە خدددددددۆ  حەمدددددددا  بددددددد ۆ ب ەیددددددد  ئەوە



 خدددددو نە  ەو ,د یدددددرەوە خدددددۆ  بەھدددددۆ  تدددددا بووەسدددددرە دووشدددددە ە  ەپدددددێ 
 .تۆ ڕۆح  بەدەسر  منە  وژران  خو ن   ە پا  ەبیرەوە  ڕەشە

 

 و  ەر وک  ەنێوان شۆر  مانا ان  ئۆ رۆبەرو
 ۆمۆس 

   اوەتەوە باڵو ٤٢/٢٤/٤١٢٢ رۆژی گاردیان رۆژنامەی  ە  الرا وتار   

                                                 

 مانا دددددددددددان  بە پیددددددددددداچوونەوەیە  ئۆ ردددددددددددۆبەر مدددددددددددانگ  بدددددددددددۆ گەڕانەوە
 سددددددەر ەوتن  ئۆ رددددددۆبەر جیھددددددان  ۆمۆنیسددددددران  ئددددددێمەی بددددددۆ شددددددۆڕ  
 و سدددددددەرمایەداری یسدددددددرم س بە ھددددددداتنە  ۆتدددددددای , پ ۆ یراریدددددددا شۆڕشددددددد 

 خەونێ دددددددد  ھدددددددداتنەدی ئەوە بددددددددوو  قەیسددددددددەر سیسددددددددرەم   ەگۆڕنددددددددان 
 بە  ۆتدددددددددددددای   ە.. دی دەیھێنێدددددددددددددرە ڕابەر  ینینددددددددددددد   ە مار سدددددددددددددیانەیە

 سیسدددددددددددرم  سدددددددددددایەی  ەژ ددددددددددد  بێددددددددددد  مددددددددددد ۆ  چەوسدددددددددددان نەوەی
 تیایددددددد ا م ۆڤە دددددددان  ە بێددددددد  جیھانێددددددد  ئدددددددارای ھددددددداتنە ,سدددددددەرمایەداری

 ھەمدددددوو بدددددۆ سدددددیمبو ێ  ببێدددددرە نمدددددوونەیە ئەو ئەوەی بدددددۆ بددددد   یە سدددددان
 .دنیا

 و ژنددددددددان و     دددددددداران  ە دنیددددددددایە ە مددددددددژدەی ڕۆژە ئەو یدددددددداد  دنەوەی
 ڕابەرە ,نە   ددددددددددد  پددددددددددد  سدددددددددددوو ایەتیان و بددددددددددد  ئدددددددددددازاد منددددددددددداالن

  دددددددددددددۆمە ە  ە وەک بگ  ددددددددددددد    ددددددددددددد  گو یدددددددددددددان  ۆمۆنیسدددددددددددددرە ەیان
 بە   خو نددددددد ومانەتەوە   دددددددالرا بدددددددۆ  یندددددددی  ندددددددامە ەی دوو فی ددددددد یە ەی

 بپ سددددددی  خددددددو نەر تددددددۆی ڕەنددددددگە نددددددیە  ناوە ددددددان ی ێشددددددە تەنھددددددا ئەوە



 فی  یددددددد   دددددددۆمە   و تە ە  ڕابەری ؟ دددددددالرا بە دەبیددددددد  تدددددددۆ  ئددددددداخۆ
  دە ا ؟

 بەڵ ددددددددو نە دددددددد د  وایددددددددان نەک ئددددددددێمە ئەوانەی بەالتەوە نەبێدددددددد  سددددددددەی 
 بدددددددددددێ  تددددددددددداوە و  ددددددددددد د تدددددددددددێ ەڵ دوژمنە ەمدددددددددددان  ەگە  دەسدددددددددددریان
 تێ ددددددد ا ە ا ئەوە ب ووخێددددددد   قە  ەمدددددددان و بددددددد ەن داگیددددددد  شدددددددارە ەمان

 ڕاسدددددددددددریە بەو دان ڕاسدددددددددددرەوخۆ وتدددددددددددارە یە ە  مددددددددددد  وتدددددددددددارەی ئەو
 بدددددد ەن  ەوە بددددددا  نددددددیە ئەوەیددددددان بددددددو  ی ئددددددێمە رۆشددددددنبی ان  دەنێدددددد  
 ح دددددددددومەت  تەسددددددددد یم  شدددددددددارە ەیان ڕۆژەدا  ەو یە ێریە دددددددددان چدددددددددۆن
 .  د عێ اق

 دەبدددددددددد   ڕاچەنددددددددددی  تووشدددددددددد  وتددددددددددارە  ئەو خددددددددددو نەران  ئێسددددددددددرا 
 داوە بەمدددددددد  پددددددددارە چەندددددددد یان پارتیە ددددددددان  ە ئەوەی تددددددددۆمەت  دە ەونە

  اتێددددددد  بێددددددنمەوە  بیددددددد  شددددددرێ ران دەمەو ددددددد  بەال  بنووسددددددم  ئەوە تددددددا
 وتمددددددددان ھەموومددددددددان ئەن امدددددددد ا ئابیددددددددان ی ١٢ خیددددددددانەت  پارتیە ددددددددان

" بۆننددددددددامە" شددددددددی  ی قەسددددددددی ە بەھددددددددۆی مدددددددد  تەنددددددددانە  خیانەت ددددددددارن 
 .بوو  بێ ە  شێ  ۆ عاشق 

 و  ەجیدددددددددددداوازی وبددددددددددددا  ھەیە ڕۆشددددددددددددنبی   ەشدددددددددددد   یەک ئەمدددددددددددد ۆ
 نا ددددددددا  جددددددددورئە   ە   ەچدددددددد  دە ددددددددا   دەسددددددددە    ە ڕەخنەگدددددددد ت 

  ە اتێ ددددددددد ا  ددددددددد د  خیانەتیدددددددددان ئۆ ردددددددددۆبەردا  ە یە ێریە دددددددددانی  ب ێددددددددد 
 بێددددددددددد ەنگیە ئەو ڕەگددددددددددد  ئەی مەت سدددددددددددی ارت ە  زۆر ئۆ ردددددددددددۆبەر ئەوەی

 ھەو ێددددددددددد و د نێدددددددددددرەوە بەعددددددددددد  پدددددددددددارت  ئددددددددددداب ١٢  ە  ە و دددددددددد ایە؟
 پدددددددارت  تەسددددددد یم  ھەو ێددددددد  ئەوە دوای ئێددددددد ان  دەنێدددددددرە ڕاو یە ێریە ددددددان
 ح ددددددددددومەت   ە دەرگددددددددددا یە ێریە ددددددددددان ئۆ رددددددددددۆبەر  ە بەال  دە دددددددددداتەوە 



 نایدددددددد ەنەوە دواتدددددددد  نەک دە ەن تەسدددددددد یم  ەر ددددددددو   ,دە ەنەوە عێدددددددد اق
 .دە ەن بێبە     ھەموومان  بەڵ و  ە  

 القە  ە  پێدددددددددددن  بە ڕووداوە ە دوای  ەوانەی بدددددددددددوو  یە ێددددددددددد  مددددددددددد 
  ۆتدددددددداییم مدددددددد  ننەوەدەخددددددددو  ووتددددددددارە ئەو  اتێدددددددد  دڵنیدددددددداب ..  دددددددد ا 

 ئەوەی بدددددددددۆچ  بپ سدددددددددم دەمەو ددددددددد  بە   ھێنددددددددداوە  خدددددددددۆ  بەژیدددددددددان 
 تددددددددا ری    ەر ددددددددوک ئەوەی بە   بددددددددوو  خیددددددددانە  ڕوویدددددددد ا  ەھەو ێدددددددد 
  سیاسیە؟

  ە  ئددددددددددێمەیە  قە ی  ەر ددددددددددوک دەیددددددددددانوو  ھەمیشددددددددددە ئەوان خددددددددددۆ
 بێدددددد   ناسددددددنامە  سددددددوور ئددددددا ی  ەم دنیشددددددم  ە نە ددددددا   دددددد  گ ەیددددددیم
 بەرخددددددودان و شددددددۆڕ   ۆمددددددۆنیز  سدددددد ۆیمۆ بددددددۆ ئۆ رددددددۆبەر چددددددون ە
 بددددددۆ بددددددوو م  ەچ  دنرددددددان و خیددددددانە  ئۆ رددددددۆبەر ئێددددددوە بددددددۆ بە   بددددددوو 
 .دوژم 

 

 بێ ؟ چۆن دەبێ  شانۆنامە ە
 ئەوەی دە ەمەوە شددددددددددددددانۆنامە ە  ەندددددددددددددداوەڕۆ   بیدددددددددددددد  ەرچەندددددددددددددد ەھ

 تۆمددددددددددددددددددددار    بە نە ە  ڕووداوە ئەو چددددددددددددددددددددۆن گدددددددددددددددددددد نگە بەالمەوە
 دەرب ەو دددددددد   وو دددددددد دنبەمێژ وەک شددددددددانۆنامە ە ھێندددددددد ەی مێژوویدددددددد  

  ارە رەرە ددددددددددددددددان پەیوەندددددددددددددددد ی بەوەیە پێویسددددددددددددددددرم ئەوە  بددددددددددددددددۆ
 بەڵ ددددددددو نددددددددا ەوی   ئددددددددێمە چددددددددۆن  ە بێدددددددد  مێددددددددژویەک نووسددددددددینەوەی

 .دەمانخەن خۆمان ناو ئەوانەی



  ێشدددددددددەی ھێنددددددددد ەی  ە بسدددددددددەپێنی  فۆڕمێددددددددد  نا   ددددددددد  ئەوە  بدددددددددۆ
 زمدددددددانە ئەو ھەبێددددددد   بینینددددددد  و جەسدددددددرە زمدددددددان  دەرب ینددددددد  چدددددددۆنیەت 

 نددددددددددددداو بەڕووداوی دەرھێدددددددددددددنەر پ ۆڤە انددددددددددددد ا ت  ە دددددددددددددا دە   ددددددددددددد 
  دددددددارە  ەو دەربددددددد ی  مددددددد  بددددددد وای بە بە   ببەخشدددددددێ   شدددددددانۆنامە ەی

 نەبێدددددددددد  دوور شددددددددددانۆنامە ە زمددددددددددان  و نواندددددددددد ن بەوەیە پێویسددددددددددر 
 . ۆمەڵگا  ەژیان 

 ب ددددددددددا   ھەسدددددددددد  بیددددددددددنەر ئەوەی وەک ھەبێدددددددددد  سددددددددددادەبوونێ  واتە
 گ فرددددددد  یەشدددددددانۆنامە ئە  بدددددددۆ نا   ددددددد   ەژیدددددددان   بەشدددددددێ ە شدددددددانۆ ە
 ھددددددونەری تددددددازەگەری دەتوانێدددددد  شددددددانۆیە ئەو ئدددددداخۆ ھەبێدددددد  ئەوەمددددددان

 بددددددۆ بێدددددد  گەڕانەوە سددددددادەبوونە ەی پێویسددددددرە بەڵ ددددددو بخددددددو قێنی   تیددددددا
 پددددددێ  تددددددازەگەری ھەبێدددددد  ئەوەی توانددددددای فددددددۆڕمە ئەو ئاسددددددان  فددددددۆڕم 
 دوور  ەشدددددددانۆ بدددددددابە  ڕ گدددددددایەوە  ە  ب دددددددا  وا تێ بشددددددد ێنێ   خدددددددۆی

 شددددددددددانۆنامە ە   نووسددددددددددەری مدددددددددد  ئەوەی  ەبەر نەک ئەوە نەخدددددددددداتەوە 
 مەبەسددددددرم دەنووسددددددم شددددددانۆنامە ە بددددددۆ تێبینیددددددانە ئەو  ە ئیسددددددرا بەڵ ددددددو

 .شانۆی  گۆڕان اریە    ە بەش اری  دنە

 دەیددددددددزان  بددددددددا  دەی ددددددددێم ئێسددددددددرا ئەوەی و ئە ددددددددرەرن خۆتددددددددان ئێددددددددوە
 مددددددددد ۆ  ھەڵددددددددد ا  سددددددددەری جیھدددددددددان  جەنگدددددددد   اتێددددددددد  وتێیدددددددد ەگەن 
 سددددددددامۆئی  و یۆنسدددددددد ۆ یددددددددۆژی  زمددددددددان  ئەوە بێزاربددددددددوو  ەشددددددددانۆ ان

 چددددد  گدددددۆدۆ  ەچددددداوەروان  دی  ھێندددددایە ندددددو   شدددددانۆیە   بدددددوو بی یددددد 
  ەڕاسدددددددددری ا  ە؟ شدددددددددانۆ بددددددددداوی فدددددددددۆڕم   ەشددددددددد ان ن  جدددددددددگە بدددددددددوو

 چەندددددددد ە ھەر بددددددددوو  ڕۆژگددددددددارە ئەو م ۆڤدددددددد  ڕاسددددددددرەقینەی و نەیە دددددددد 
 گوتددددددداری ووتددددددد  پێددددددد   ە بدددددددوو بێئومێددددددد یەک و داڕوخدددددددان و نەیە ددددددد 

 گەن ددددددددان  بێددددددددزاریەی ئەو یدددددددداخود  ف یددددددددوودانە خددددددددۆ تەنیددددددددا ئومێدددددددد 



 دامەزراوە انیدددددددددان و ر  خ اوە دددددددددان و حدددددددددزب  ەبەرامدددددددددبەر بەریرانیدددددددددا
 جددددددۆن  ەچدددددد  دەچێدددددد    وردسددددددران ژیددددددان   ەئێسددددددرای ڕ دددددد  دۆخێدددددد 

 ڕابددددددددد دوو  ە ئاوڕ ددددددددد  بەتدددددددددوڕەی " شدددددددددانۆنامەی ھدددددددددا  ئۆزبدددددددددۆرن
 .نووسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ی" بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ەوە

 خوازیدددددددددار   ەبدددددددددۆچ  بێددددددددد   ڕوون مەبەسدددددددددرە ە  ئێسدددددددددرا پێمدددددددددوایە
 تێددددددد ەگەی   بەندددددددو   ئەوەی وەک بدددددددی  ندددددددو  فدددددددۆڕم  دەسدددددددربەرداری
 بێدددددددد    ۆمە یەتیە ەمددددددددان و  و رددددددددوری  دۆخە زادەی بددددددددا نو بوونمددددددددان

 . ە ۆمەڵگا دانەب ی  شانۆ ئەوەی بۆ

 ب ەیدددددد   نمددددددای  نددددددز  ئاسدددددد  شددددددانۆی نددددددیە مانددددددایە بەو ئەوە ھەرگیددددددز
 بێنددددددی  بەرھە  بددددددا  ئاسدددددد  شددددددانۆی دەبێدددددد  ھەمیشددددددە بەپددددددێ ەوانەوە

 ڕەخددددددنە  ب ەیدددددد    ددددددۆمە یەت   ەھۆشددددددیاری بەشدددددد اری برددددددوانی  تددددددا
 نائومێددددددددد ی ڕووبەرووی ئددددددددداوا  ە بگددددددددد ی  سیاسدددددددددیە ھۆشدددددددددیاریە  ەو

 دەی ددددددددددێم   ە بدددددددددد ەنەوە  ەوە بیدددددددددد  ووردی بە ھەوڵدددددددددد ەن  دددددددددد دینەوە 
  ە ددددددددددات  دەتددددددددددوان  و ھەیە ف اوانر تددددددددددان دنیددددددددددابین  ئێددددددددددوە دڵنیددددددددددا 

 .ب ۆزنەوە  ەفۆڕمە پ ۆڤە  دن و شانۆنامە ە خو ن نەوەی

 

 :دەنووسێ  چی ۆ ێ  سودانیە ە   ە
  ەمدددددد   ەندددددداو چدددددۆن سددددددودانیە ە  دددددد ە چی ۆ ددددد  نەمددددددانزان   ەسدددددمان
 بە نوسددددددددیبووی  مۆبایدددددددد   ەسددددددددەر بددددددددوو دیددددددددار بەال  بددددددددۆوە  بددددددددالو

 وای.. ندددددددداردبوو ھاور  دددددددان  زۆربەی بددددددددۆ بدددددددوک فەیدددددددد  ماسدددددددن ەری
 بە ھددددددددداور یە یر ی نەدەناسددددددددد  سودانیە ەشددددددددد   ددددددددد ە ئەوەی  ێھدددددددددا 
 .ناردبوو بۆ چی ۆ ە ەی ماسن ەر



 ڕە   دددددددددد ە  ە  ەمدددددددددد  چێشددددددددددرخانە ەی  ەندددددددددداو ھەمددددددددددوو ئیدددددددددد ی
 چیددددددد ۆ ەی ئەو  ددددددد ە  دددددددامە بدددددددزان  تدددددددا دەبدددددددوونەوە ورد پێسدددددددرە ان
  ددددددددد ە  ئەو مندددددددددی  تەندددددددددانە  چیددددددددد ۆ ە ئەو دوای بە   نووسدددددددددیوە 
 سددددددودانیە ەی  ددددددورە بددددددوو ئەوە تەنیددددددا ھەواڵێ ێشدددددد  تددددددا ە نەبینددددددیەوە 

 و جێھێشددددددد  ئێددددددد ەی حەمدددددددامە ە   ددددددد " تدددددددموو پێددددددد  ژوورە ەمدددددددان
 وەک مندددددددداڵە ەی نەبێدددددددد  خەمدددددددد  وتدددددددد  دەرچددددددددووە بددددددددۆ ئیقددددددددامەی
 " دەپار ز  چاوە انم

                       چ ؟ منا   مناڵەكە ؟

 بددددددددۆ ھانیدددددددد ا  ئەوە نەخو ندددددددد بۆوە  چیدددددددد ۆ ە ە  مدددددددد   دددددددداتە ئەو تددددددددا
 داوای  ەچێشدددددددددددددددرخانە ە نیدددددددددددددددوەرۆ ندددددددددددددددان  دوای خو نددددددددددددددد نەوەی 

 دەر دددددددد د مۆبددددددددای    ە  پێددددددددن  پێ ەنیددددددددنەوە بە   دددددددد د چیدددددددد ۆ ە ە 
  ە  ەمدددددددددد   ددددددددددوردانەی ئەو نددددددددددارد   بۆیددددددددددان سددددددددددیانیان وابددددددددددزانم
 . وردی ب ەمە بۆیان  ێ  د  داوایان نەدەزان  عەرەبیان

 ھێندددددددد ەتان بددددددددۆ بەال  نەمخو ندددددددد ۆتەوە  ھێشددددددددرا المە" ووتددددددددم منددددددددی 
 فە ەسدددددددددددددرینیە ە  ەگە   ددددددددددددد ەی ئەو" بیخدددددددددددددو ننەوە گددددددددددددد نگە بەالوە

 دە دددددددێ " ووتددددددد  بەھەڵ دددددددوونەوە ھەبدددددددوو یۆرۆیدددددددان بیسددددددد  یجیددددددداواز
 وەعدددددد  , دددددد دوە  ددددددوردی شددددددەرەف  باسدددددد  ڕەشددددددە قددددددو ە قەحددددددپە ئەو
 "                                 وھەڵیزڕ نم ناوگەڵ  بخەمە قاچ وابێ  بێ 

 قبددددددو  داوا ەیددددددانم بددددددۆیە نەمدددددداوە   ێدددددد ە ئەو دەمزاندددددد  ئەوەی بەھددددددۆی
 ئێددددددوارە  ەنددددددان  دواتدددددد  رۆژی   ددددددوردی بددددددۆ  دنە چیدددددد ۆ ە ە  و  دددددد د

 ب دددددددو ەوە م ەبدددددددا بەو دەسدددددددرێ یان ھەمدددددددوو نددددددداردن  بدددددددۆ  ڤدددددددایبەر بە
 خدددددددوای  ە سددددددد ێمانیەک  دددددددورە تدددددددا مۆبدددددددای ەوە  بە دەسدددددددرێ یان بدددددددوو



 ھە سدددددایەوە بدددددوو ھددددداور م مددددداھی ی سددددداالر دەڵێددددد  ڕ ددددد  بدددددوو ندددددو رە
  چی ۆ ە ە خو ن نەوەی  ەوتە بەدەنگ و پ  سەر

 وای ددددددددد د بددددددددداران خا ێددددددددد  بدددددددددوو   ەدایددددددددد  سدددددددددودان باشدددددددددوری  ە"
 تدددددددا نەبدددددددوو  بدددددددا ور   ددددددد  ھەبدددددددوو بەخدددددددرم.. دایپۆشدددددددێ  سدددددددەوزای 
   دددددددد  بددددددددا وری نە خەرتددددددددومیم نە ب ددددددددا   ووشدددددددد  رۆحددددددددم بیابددددددددان

 ئەو گەیشدددددددرومەتە ئازار ددددددد  چ بە ندددددددازانم خۆشدددددددم سدددددددودانم  باشدددددددوری
  ە  تدددددددا ب یدددددددووە سدددددددنورمان و یەخددددددد  و وال  چەنددددددد ی  بەال   ەمدددددددپە 

 .ەوە  اوەت جێگامان  ەمپە

 بددددددد ۆی  بەپددددددد  سدددددددەعا  دوو و نەخدددددددۆی  خواردنێددددددد  ژەمە ئەوەی بدددددددۆ
  ەمێددددد  و پسددددد ی  و شدددددەربە  ھەنددددد    مار ێددددد   سدددددوپەر بگەیدددددنە تدددددا

  دددددددد  نددددددددازانم دەبێدددددددد   یددددددددۆرۆ دە بە پێویسددددددددرمان بخددددددددۆی  و سدددددددد  
 ب ەیدددددد  خۆمددددددان سددددددواری  وڕە ددددددان  ەمددددددپە  ە  دانددددددا ئەوەی بیدددددد ۆ ەی

 ھێندددددددد ەی مدددددددد د  دا ەسددددددددەرەتا بیسددددددددرم  ە بیدددددددد ۆ ەیەک یددددددددۆرۆ  دە بە
 .پێب ەنم

 سددددددددووک خدددددددد ا   ێدددددددد ە.. بددددددددوو گ انردددددددد  زۆر ندددددددد خە ەی  ەسددددددددودان
 ھێندددددد ە شددددددرە ەی ژورە ەمددددددان مەغ یبیە دددددد   دددددد ە یە ەم ددددددار بددددددووینە 
 ب ەیددددددرەوە   ددددددۆ یددددددۆرۆ سددددددەد رۆژی دە دددددد د حەز  گێدددددد ایەوە ئاسددددددان

 ناسددددد    دددددورد  م  دددددورە  ددددداتەی ئەو تدددددا حەمدددددامە ئەو بەریدددددرە پیددددداو دە
 ئازارە دددددددان  ئەو بێدددددددرەوە  بەتددددددداڵ نەی ەویسددددددد  بدددددددوو تدددددددامەزرۆ ھێنددددددد ە
 چددددددددد  ھێنددددددددد ەی ھەر مددددددددد   بدددددددددۆ دەگواسدددددددددرەوە عەشددددددددد  بە خدددددددددۆی

  ەنددددداو  ھەمیشدددددە بدددددۆ ئەو تێگەیشدددددرم نددددداو  ڕژانددددد یە ھەبدددددوو شدددددەھوەت 
 .دەمێنێرەوە



 سدددددددددوپەر ەمنەچدددددددددوو جێبێشددددددددد  ئەو   ددددددددد د  خێددددددددد ا  دوشدددددددددێ    ە
 مەغدددددددد یبیە ە  ددددددد ە ندددددددو نە ە  نددددددداو ھددددددداتمە بەئاسدددددددودەی  مار ێددددددد  

  ورد ددددددد " ووتددددددم شدددددددەر  بدددددد  زۆر" د خۆشددددددد  وا بددددددۆ چدددددددیە" ووتدددددد 
 بدددددددووی  یە رددددددد  خۆشەویسدددددددر  دە ێددددددد  ھەر بدددددددوو سدددددددوار  عاشدددددددقانە
 بە ھەسدددددرم بدددددوو  بێددددد ەنگ تاو ددددد " نەبەخشددددد  پدددددێم قەحدددددپەی ھەسدددددر 
 . دە  د  ەخۆم ا جو ەیەک

 ئددددددداو  سددددددا  یە ە   ەگە  خو نمددددددایەو  ە  ورد دددددد  تێگەیشددددددرم ئیدددددد ی
 بێدددددددددد  ڕاسدددددددددد  ەسددددددددددرە ە ھ گەر دەمددددددددددوو  سددددددددددەرەتا بەو  بددددددددددوو 

  ە زانیمددددددددان ئەوسددددددددا و تێددددددددپەڕی  ڕۆژە ددددددددان دەبە    ەبددددددددار مندددددددداڵە ە 
 مناڵێدددددددد  بددددددددوون  خددددددددۆرھەالت  ئددددددددێمەی بددددددددۆ وەردەگدددددددد ی   ئیقددددددددامە

 ژنە ئەو زاندددددددیم ئەوسدددددددا ب وژ ددددددد   تەنیاییددددددد   ە گ نگرددددددد ە  ەسدددددددەگێ 
.. دەمددددددددایەوە فە ەسدددددددرینیە ە الی شدددددددەو   یددددددددۆرۆ بەھەشدددددددرا  دددددددوردەی
 تی ۆریسددددددد  ببێدددددددرە ڕەندددددددگە منا ێددددددد .. یدددددددادن د نێدددددددرە مناڵێددددددد  ئەویددددددد 

 تەواوی و گۆرانیبێژ ددددددددددددد  ببێدددددددددددددرە ندددددددددددددیە دوور یدددددددددددددان  ەداھددددددددددددداتوو
 .ئەڵمان  ب اتە غەزا   ناز  گۆرانیە ان 

 بددددددددوون  گدددددددد نگە  زۆر ئیقددددددددامە بددددددددۆ منا ێدددددددد  تێگەیشددددددددرم رۆژەوە  ەو
 حیسدددددددابە ە   سدددددددەر دەچێدددددددرە یدددددددۆرۆ ١٦١ مانگدددددددانە تدددددددۆ واتە منا ێددددددد 

 سددددددد  چدددددددوارھەزارو سدددددددا نە ردەوە دددددددو  ددددددداب ای مندددددددا   بەھدددددددۆی واتە
  دددددو ە  ەو ئیددددد ی حیسدددددابە ەمان  سدددددەر دەچێدددددرە یدددددۆرۆ بیسددددد  و سدددددەد

 دەرەوە دەچدددددددددمە  ێددددددددد ە  ە بەتدددددددددایبە  دەبێددددددددد  دەربازمدددددددددان مەرگە 
 دەنووسدددددددم دای دددددددم بدددددددۆ ندددددددامەیەک چددددددداوەر مە  ندددددددو  ژیدددددددانێ   ئیددددددد ی

 ئەو خددددددۆ" ھەیە  ێدددددد  منا ێ یشددددددم  دددددد دوەو  ددددددورد پیدددددداو    بە شددددددوو "
 مددددددد  نیگەرانددددددد  دای مدددددددی  ئیددددددد ی نددددددداژی   پدددددددێ ەوە دەزانێددددددد   ە دددددددو 



  ەمدددددددپە ژندددددددان   ە داوا , دەنێددددددد مەوە بدددددددۆ شدددددددرێ   سددددددداالنە  ,نابێددددددد 
, بەرن  ەباریددددددددددان نە ەن بەرە ەتدددددددددد  خێدددددددددد و یۆرۆییە ددددددددددان دە مندددددددددداڵە
 تددددددددداوان  چدددددددددون ە دەبار ددددددددد   بەسدددددددددەر خوداتدددددددددان غەزەبددددددددد   ەالیەک

 بەڕووتدددددددددددان بەرە ە  خێددددددددددد و دەرگدددددددددددای  ەالیە یرددددددددددد ی   وشدددددددددددرنە 
 .رەوەدە   

 

 :بێ ە  شێ  ۆ دەسرنووسێ   دۆزینەوەی
  اتێدددددددد  سددددددددەفەرە ە  بددددددددۆ بددددددددوو  ددددددددۆ  دنەوە  خددددددددۆ  ەڕۆژاندددددددد   

  ەنددددددددداو دەمە ئەو بدددددددددێ م  بەجددددددددد   ەر دددددددددوک بەیە  ددددددددداری ب یارمددددددددد ا
 ئەدرە  و ندددددددددددددامە و نووسدددددددددددددی  ھەنددددددددددددد    بەدوای  رێبخدددددددددددددانە ەدا

 شدددددددددێ  ۆ ی" پەپدددددددددوو ە دەربەنددددددددد ی" دیدددددددددوان   ەنێدددددددددو  ەپددددددددد  دەگەڕا 
 بە یە ەمیددددددددددددان ڕا ێشددددددددددددا   سددددددددددددەرن یان ووسددددددددددددی ن دوو بددددددددددددێ ە 
  دددددددالرای بدددددددۆ" نووسدددددددیبووی شددددددداعی ە ە سدددددددەوز سدددددددۆفر  قە ەمێ ددددددد 

 "دەربەن  ناو پەپوو ەی  الرای شی  

 بە  دددددددالرا پەیوەنددددددد ی یدددددددان  مددددددد   بدددددددۆ بدددددددوو سدددددددەی  ھەژانێ ددددددد  ئەوە
 بێددددددد ؟ بدددددددوو خۆشەویسدددددددر  ناشدددددددێ  خدددددددۆ ؟بدددددددوو ڕادەیە بەو شدددددددێ  ۆ

 سدددددد ێمان  دەچددددددووە  ە  ددددددالرا ب ێدددددد  ناسددددددیووە؟ یە ر یددددددان چددددددۆن ئەوان
  ەالی ئەو شددددددددەو و دەچددددددددم ھدددددددداوڕ م مەھردددددددداب   الی بددددددددۆ دەیددددددددوو  و

  بووبێ ؟ شێ  ۆ  ەالی ەوەمێندەم

  ە خوشددددددددددددد ە ەی بدددددددددددددۆ بددددددددددددد ایە ە ناخۆشددددددددددددد  ھەسدددددددددددددر  چ ئەوە
 دەمبینددددددد   اتێدددددد  دە ددددددد د زیددددددادی ھەسدددددددرە ئەو دەبێددددددرەوە  ڕووبەرووی



 یویەت نووسدددددد داندددددد اوەو دیددددددوانە ە  ەندددددداو بددددددێ ە  شددددددێ  ۆ نددددددامەیە  
 دەنووسدددددێرەوە  پددددد  ندددددو م تێ سدددددرێ    دددددالرا زیدددددنم خددددداتوو تدددددۆ عیشدددددق "

 دە   دددددد  چددددددۆن  ێبگددددد ن  ڕ ددددددم ندددددداتوان  تەن روسدددددریم خ اپدددددد  گەرچددددد 
 شدددددی    مەسدددددرورەی.. نەنووسدددددم  ەر دددددوک بدددددۆ دیوانێددددد  ھەبێددددد  تدددددۆ 

  ەپا نوسدددددددددد  دن  بەال  سددددددددددەرەتا ەی  بە  دددددددددد دووە دەسددددددددددرم ئێسددددددددددرا
 الی دەنێددددددد   بدددددددۆ  ەندددددددامەیەکب  ە سدددددددەرەتا ەی دادەنیشدددددددی   پدددددددێ ەوە

 " دەینووسینەوە ئەوسا بیپار زە خۆ 

 ئاسدددددددای   ەسدددددددەفەر بەر شدددددددرێ  ھدددددددی  و د ددددددد  بەگیدددددددانم مووچ  ێددددددد 
  رێبخدددددانە ە  ە بدددددێ ە  شدددددێ  ۆ دیوانە دددددان  ھەمدددددوو.. مددددد  بدددددۆ نابێددددد 
 ھەیە شدددددددداعی  نددددددددامەیە  " ئافددددددددا " نددددددددامی  ەی  ەندددددددداو دەرەوە د ددددددددنمە

 ناوندددددددددداوە  یە ە نددددددددددو دیددددددددددوانە شددددددددددی     ددددددددددالرای" نووسددددددددددیویەت 
 ژوورە ە  ئەمددددددددددد ۆ ببدددددددددددورە  ەر دددددددددددو    پاسددددددددددد ی ێ   یدددددددددددادەوەری"

 تدددددۆ دەشدددددمزان  بدددددوو قەرەبدددددا   بددددد ادەران بەھدددددۆی سدددددەردە   ەدەزگدددددای
 ئەو نددددددددداو دەیدددددددددخەمە ,نووسددددددددد  وا د ددددددددد ە  چەنددددددددد  ئەو بدددددددددۆیە پە ەتە

 بددددددۆ بەیددددددات  شددددددی  ی  ەسددددددەر مندددددد  بۆچددددددوون  تددددددۆ گددددددوایە زەرفەی
 زەرفە  ئەو  ە سدددددددددددرائێ بدددددددددددۆیە دەو ددددددددددد   زان دددددددددددۆ  تدددددددددددو ژینەوەی

  ە جدددددددگە دەزاندددددددم دە ە   بەیدددددددات   ەباسددددددد  سدددددددەی ە بەالتەوە دەدەمددددددد 
 دەبددددددددددددددا  ندددددددددددددداوی چە  بە رەو   ە بەزمە  ەو  ە  بددددددددددددددێگەرد رەو 
 "                                                    بێخەمبە تێناگا 

 بدددددگە  تدددددا شدددددێ  ۆ دیوانە دددددان  بەنددددداو  ەگەڕان جدددددگە ندددددیە شدددددرێ  ئیددددد ی
 ھدددددددی " بۆنندددددددامە" و"  ێدددددددوی سددددددد وودی دوو"  ەنددددددداو زیدددددددات  نھێنددددددد  بە

" چ ا ددددددددان گۆڕسددددددددران " الپەڕە ددددددددان  ندددددددداو  ە  ەچدددددددد  نددددددددیە شددددددددرێ 
 پاسدددددددددددد ی ێ   یددددددددددددادەوەری" شددددددددددددی  ی سددددددددددددەرەتای دەسرنووسدددددددددددد 



 دیددددددددددددوانە پێشددددددددددددە   ب دددددددددددد  رە دەبددددددددددددوو  ە دەدۆزمەوە"  ەر ددددددددددددو  
 شی  یە ە

                                                                                                                                      
  ەر وک دەمھێنێرە وەیسی  ئە ال  ە وای

                                                                                    
  دە ەی  ڕەحیماوە  ۆ ن   ۆ نەو پاس ی ێ ەوە پشر  بەسەر

                                                         
 دادەگ ی     چاو    شۆخ  بۆ تۆ دەبینی  مەردان عە    ەڕ 

                                                           
 دە ەی بەرز حام   ەتی  بۆ ساڵو دەسر   ەمن اوە باوەش   ەدواوە تۆ

                                        
 دەڕۆی  گشر   رێبخانەی الی بەرەو خاسە پ دی  ەسەر

  ەر و   دەبێرە بێ ە  شێ  ۆ دەڵێ  خانەقا ئەحمەدی بەسەی 

 دوانەی ئەو شددددددددێوەیە بەو بێدددددددد  عەشددددددددقێ  چ چی ۆ دددددددد  ئەوە دەبێدددددددد 
 پێشددددددددە یەی ئەو چدددددددداپ  اوە ە  دیددددددددوانە سددددددددەر دەچددددددددمە سددددددددووتان بێ  

 شدددددددددددددێ  ۆ ھەمیشدددددددددددددە  ە یە ە  ەرەی ەالپ بە   ندددددددددددددادۆزمەوە  تیدددددددددددددا
 شددددددددێ  ۆ چددددددددون ە  ەوەیددددددددان دە دددددددد د  ددددددددالرا پێش ەشدددددددد  دیوانە ددددددددان 
 تەواو بددددددددداو   نددددددددداتەواوەی شدددددددددی  ە ئەو  دددددددددوڕی ھەڵدددددددددۆی م دبدددددددددوو

 .دە ا  چاپ  و دە ا 

 نووسددددددد اوە شدددددددێ  ۆ بدددددددۆ  دددددددالرا ندددددددامەیە   سدددددددپیەدا الپەڕە  ەو بدددددددۆیە
   ە ؟چیب دددددا  تدددددۆ زینددددد  ئێسدددددرا ب ددددد  پدددددێم مە   دددددا ە مددددد  شدددددێ  ۆی"

 وەک دەی.. د دددددددمەوە مددددددد د   ە دەتدددددددوو  خدددددددۆ  وەرەوە خێددددددد ا مددددددد دنە
 بەبدددددد  ھەڵددددددۆ تددددددوڕە  زۆر مدددددد  نەیەیددددددرەوە  بددددددۆ ئیدددددد ی وتدددددد  خددددددۆ 

 بەبدددددددددد  ,زیدددددددددداد  دووە شددددددددددی  ەی ئەو چددددددددددووە بەمدددددددددد  پ سدددددددددد  دن
  ێدددددددد  دانەیە ددددددددم مدددددددد   دددددددد دووە  چاپیشدددددددد  مددددددددنە الی پێشددددددددە یە ەی



 مددددددددددد دنە  ە  تدددددددددددۆ تدددددددددددا دەیپدددددددددددار ز  ندددددددددددامەیە ئەو  ەگە    یدددددددددددووە
 تەواو و ۆتاییە ەشدددددددد  پێشددددددددە یە ە سددددددددەر دەچیددددددددنەوە ,ر یددددددددرەوەدەگە

 تۆمدددددددداری شددددددددی   بەندددددددداوی ھەڵددددددددۆ خ اپددددددددانەی قسددددددددە ئەو دە ەیدددددددد  
  ە وخددددددددددۆ  خددددددددددۆ  بەو ددددددددددنەی ,دەدر نیدددددددددد  ھەمددددددددددووی  دددددددددد دوون
 دەڕاز نیدددددددنەوە  بەرگە ەشددددددد  دەیگددددددد ی  پاسددددددد ی   ەسدددددددەر ڕەحیمددددددداوە

  "ئە ە  بی  زۆر  وەرەوە زوو تخوا

 

 :بوو  ھاشم حەمە گە ەریە ەی  ە
 ب دددددددد  مەوە  دیپددددددددۆر  ڕۆژ دددددددد  دی  ھدددددددداتە  ە بددددددددوو ت سددددددددە ئەو ئەوە

 پەساپۆرتە ەشددددددددم بەڵ ددددددددو سددددددددف   خدددددددداڵ  دەگەڕ ددددددددمەوە نەک ئەوسددددددددا
 ئەوروپاشددددد ا بەالی ندددددیە بدددددۆ  سددددداڵیر   سددددد تدددددا دەدر ددددد   ددددد  مدددددۆر   
 وەک ئیدددددددد ی تور یددددددددا  و ئێدددددددد ان ب ددددددددمە ھەیە بددددددددۆ  تەنیددددددددا بددددددددێمەوە 

 . ێھاتەوە جاران 

 ندددددددداو پیاسددددددددەی دەچددددددددووی .. دوا  اتەوەدەھدددددددد ھاشددددددددم حەمە ئێددددددددواران
 ئەمشدددددددددەوی  دەسدددددددددوراینەوەو ھەمیشدددددددددە وەک دە ددددددددد د   مۆڵە انمدددددددددان

 " م  الی دەچینە وەرە مەڕۆوە ھەیە چی  ئەر " ووت 

 مەدریدددددد  ڕیددددددا   السددددددی ۆی یدددددداری سددددددەی ی  ەخددددددوارەوە بددددددووی   ەو 
 چدددددددددددوومە یدددددددددداریە ە بددددددددددوون  تەواو دوای دە دددددددددد د  بەرشددددددددددە ۆنە  و

 بددددددددددددددوو دیددددددددددددددار بددددددددددددددوو سددددددددددددددەرەوە ەژووری   ە حەمە گە ەریە ەی
   .                                                                                                                             ێشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابوو تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددازەی تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب ۆیە  



   اسدددددددد  سددددددددەوزو شددددددددۆرتێ   و سددددددددەربازی خددددددددودەیە   بە پیاو دددددددد 
 .دەینوان  ڕوو  نەبوو  ەبەر

  ە قسددددددددەیە ئەو بەدە " دۆڕاندددددددد تان دیسددددددددان بددددددددابە ھددددددددا" ووتدددددددد  مەحە
 تدددددددددداب ۆ ئەو فیگددددددددددوری دە دددددددددد د ھەسددددددددددرم دەرەوە چددددددددددووە گە ەریە ە
 ئەو سددددددددەی ی.. دیددددددددومە  ە ددددددددو  نەمدددددددد ەزان  بە   دەناسددددددددم  نددددددددو یەی

 دروسدددددددددر  ب دددددددددووک بەقەبدددددددددارەی  ە دە ددددددددد د ندددددددددو یە  تددددددددداب ۆ ٢١١
 ژوورە ە دەرەوەو دەھدددددددداتنە  ەتدددددددداب ۆ ە ماسددددددددیە ان  ەپدددددددد    دددددددد دوون 

 . ەئاو دەبوو پ 

 ھەر ە پێ ەبەخشددددددددددددیم  سدددددددددددداردیە   ئاوە ددددددددددددان شددددددددددددەپۆ    ەوالوە 
 سددددددەر دەرۆیشددددددرە نیگددددددا    دبددددددوو  پێدددددد  ھەسددددددرم  ەمدددددد  قەرەو دددددد ەی
.                                                               ێشددددددددابووی ئێسددددددددرا پددددددددێ  سدددددددداڵ چەندددددددد ی   ە مۆنددددددددا یزا تدددددددداب ۆی
 بیددددد مە"  ددددد اوە درووسددددد   ددددد  بەخەیددددداڵ  ئەوە داڤنشددددد " وتدددددم رۆژ ددددد 

  ەدای ددددددد  مۆندددددددا یزا  ددددددد د  ەوە باسددددددد  بدددددددوو بارانددددددداوی ئێدددددددوارەیە  
  دددددددورگە ێ   ئدددددددێمە ھەسدددددددرم  د ئەوسدددددددا  ێشددددددداویەت   بدددددددۆیە دەچێددددددد 

 و  ەجدددددددددددوان  دەگەر دددددددددددی  ژندددددددددددانە ئەو بەدوای ھەمیشدددددددددددە سدددددددددددەی ی 
 واز نددددددا ەون دەسددددددرمان  ە بددددددۆیە دای مددددددان  سددددددەر ب ددددددنەوە میھ ەبددددددان 

 .د نی  ە ان ەژن

  ەبەرامددددددبەر ئی ەیدددددد   ە دەبددددددی  پدددددد  بدددددداوک  وشددددددرن  تدددددداوان   ەبدددددد ی
 ئدددددددێمە ئیددددددد ی  ە میھ ەبدددددددانە و بدددددددا  ژنێ ددددددد  خددددددداوەن  ئەو  ە بددددددداوک

 .                                                                                                نادۆزینەوە ژنانە  ەو

 شدددددددۆر   ەسدددددددەری خدددددددودە رەشدددددددرا ەیە    ە ەتددددددداب ۆ  نددددددداو  ددددددداب ای
 بە دە ددددددددد د دەسدددددددددر  تددددددددداب ۆ ە  ەنددددددددداو بدددددددددوو ڕوو  ندددددددددیم ە  ەبەری



 ھەسددددددرم ە  د  ددددددا   ەھەمددددددان بە   نیشدددددد    ددددددێم ت سددددددێ  جددددددو ە  دن
 بدددددددا نەبدددددددوومە شدددددددێری  تدددددددا دەمدددددددوو  خدددددددۆ   ەبەر دەمبددددددداتەوە خەو

 دەرەوە  دەھدددددددداتە نەدەمدددددددداو  ەچوارچێددددددددوە ە  دددددددداب ا  ەچدددددددد  بددددددددخەو  
  ەوە ف یددددددددا حەمە  ددددددددورە حەمە" ھاوارمدددددددد ە  د نگددددددددمبەدە پدددددددد  منددددددددی 
 " دەرەوە ھاتە تاب ۆ ە ناو  اب ای

 و نەدەدا تێددددددددددد  خدددددددددددۆی  ددددددددددداب ا  نەدە ەو   ف یدددددددددددا  ھاشدددددددددددم حەمە
 سددددددەعا  چیددددددرە ئە ەیدددددد  ھددددداوار بددددددۆ" دەیددددددوو  و دەگدددددد   شدددددانە انم 
 سددددددددددودانیە ە ھدددددددددداوڕ  دە دددددددددد دەوە چدددددددددداو   ە" بەیددددددددددانیە حەوتدددددددددد 
" تددددداب ۆ ە  ەنددددداو بوویددددد   ەو  تدددددۆ" ووتدددددم مندددددی  گ تبدددددوو شدددددانە انم 
  ەگە ەریە ە  ەسدددددددددددمان باشدددددددددددر " ووتدددددددددددم تێنەدەگەیشددددددددددد  ئەویددددددددددد 

 "ژیان بۆ ماوە ئومێ مان ھێشرا  ەمپەی   ە  ھەر نەبووی 

 

 " الرادا تەرم   ەسەر" شانۆنامەی
 گۆڕە انددددددددددددد ا  ەناوەڕاسدددددددددددددر  گۆڕسدددددددددددددرانێ   ە بددددددددددددد یریە شدددددددددددددو  

 بە ڕونددددددددددددا   تیشدددددددددددد ێ  زەوی  ەژ دددددددددددد   ە سددددددددددددپ   ەژاوەیە دددددددددددد 
 ھدددددداتوون گ ی دددددد  ئەفسددددددانەی شدددددداژن  سدددددد  دەبەخشددددددێ   ۆڕسددددددرانە ەگ

 دەڕەو دددددددرەوە  ت سدددددددناک مۆسدددددددیقای دانیشدددددددروون  گدددددددۆڕە ەوە بەدیدددددددار
 دەچێدددددددد   ەوە تددددددددوڕەی   ە پدددددددد ە  ە دەبددددددددی  مۆسددددددددیقایەک گو بیسددددددددر 

 مۆسدددددددددیقارە انی  یددددددددداخود بێددددددددد   برھدددددددددۆڤ  قەدەری مۆسدددددددددیقای ئەوە
 .ب ەن ساز ماتەمە ئە  بۆ  ۆنسێ تێ  ناوە  ەو

  بوو تەرمێ  ناشرن   ەسەر م  شەڕی: ریگۆنائەن



 نێژراوە تەرمە ئەو ئێسرا ئەنریگۆنا بە  : جۆ اسرا

 د دددددددرە خا ددددددد ا  ەژ ددددددد  جەسدددددددرەی ڕوندددددددا   ئەو سدددددددەی  ەن: ئە ی رددددددد ا 
 دەرەوە

 دەچ   ەیەک و الرا تۆ: جۆ اسرا

 نەبددددددوو عەرشدددددد  خەمدددددد  ئەو بددددددوو قارەمددددددانر   ەمدددددد  ئەو نددددددا: ئە ی ردددددد ا
 بمێنێرەوە نەم ی  وەک  ە ژیا م دنێ  ,ھێنا بەخۆی  ۆتای 

  ەب یددددددددددداری جدددددددددددگە تدددددددددددۆ  ئدددددددددددازیز  مەبە خەمگدددددددددددی : ئەنریگۆندددددددددددا
  نەبوو چارەیە یر   ڕا  دن و ھاوسەرگی ی 

 پدددددد  سددددددەر ھەڵ ەسددددددرنەوە ئەوان دەبێددددددرەوە  نزیدددددد  مۆسددددددیقا ە دەنگدددددد "
 شدددددددددانۆ ڕاسدددددددددر   ەالی دە ەن  سددددددددداز  ەسدددددددددەر مددددددددد دووی ندددددددددو ژی
 نیگدددددددار سددددددد   شدددددددێوە اری  گە ەرییە ددددددد  سدددددددەر دە ەو دددددددرە ڕوندددددددا  
 و دا ددددددد  سددددددد  ادۆر و پی اسدددددددۆ  ە بددددددد یری   ە دە ێشددددددد  و دددددددنە  دددددددێ 
 "           دە ەن قسە  ێشانەوە و نە بەدە   ەوان یەک ھەر شاگا 

 عاشددددددددددددقە ان  ەتاب ۆ اندددددددددددد ا دەمەو دددددددددددد  ھەمیشددددددددددددە وەک: شدددددددددددداگا 
 و  دددددددالرا ئاسدددددددمان ا  ە تددددددداب ۆیە م  ێشدددددددان  خەری ددددددد  بددددددد    ەئاسدددددددمان
 ھەورە دددددددددان بەنددددددددداو ئەفسدددددددددانەی  پاسددددددددد ی ێ   بە بدددددددددێ ە  شدددددددددێ  ۆ
 دەدەنەوە  ەر وک ئاسمان   ە سەر تێ ەپەڕن 

  ە ب ێشدددددددددم خدددددددددانمە ئەو نیگددددددددداری تە  یبیدددددددددانە دەمەو ددددددددد : پی اسدددددددددۆ
  دە ەن  ەڕۆح  چ  بیابان دڕن ە ان 



 سدددددددەر  دە دە ێشددددددمەوە  شددددددارە ئە  قە  ەی و دددددددنەی: دا دددددد  سدددددد  ادۆر
 دەدەن دەر سددددددددوور  ڕەنگدددددددد دە ەن میددددددددز  ە قوپدددددددداون سددددددددەربازیە ان 

  ژا اوە گوڵێ    الرا دەسر   اتژمێ ی

 گ یدددددددد  ژنددددددددان  دە ەن قسددددددددە  ەشددددددددێوە ارە ان یەک ھەر  دددددددداتەی  ەو" 
 دەبدددددددنە دواتددددددد .. دە ەن تاب ۆ دددددددان بەرجەسدددددددرەی نوانددددددد نەوە  ەڕ دددددددگەی
 پیدددددددانۆژەن سددددددد  دەبدددددددنە  ێشدددددددە ە نیگدددددددار سددددددد  و در دددددددژ پیدددددددانۆیە  

 دەژەن  سەرمەسرانە توڕەو

 تددددددا مۆسددددددیقایە ئە  دەبێدددددد  دەنگدددددد ا  ەندددددداو ۆشددددددیەبێھ مدددددد دن: برھددددددۆڤ 
  از وەشددددددد ا  ە بێددددددد  بەردەوا   ەشدددددددەودا ماندددددددگ تددددددد یفەی ئددددددداوابوون 

  ب اتەوە چۆپی  بۆ باوە 

 مانددددددددگ تدددددددد یفەی مۆسددددددددیقای برھددددددددۆڤ , داھدددددددداتووە تاریدددددددد  ئاسددددددددمان"
 بە دەسددددد  تدددددا دە دددددا  چدددددۆپی  بدددددۆ ئامددددداژە  ۆتدددددای    ی ددددد   ە ,دەژەنێددددد 
  ە ڕۆمدددددددددانری   ۆسدددددددددیقایە  م  ەر دددددددددگەی چدددددددددۆپی  ب دددددددددا   ژەندددددددددی 

 داندددددددداوە سدددددددان ی جددددددددۆر  رۆمددددددداننو  ژنە عەشددددددددق  بدددددددۆ  ەبنەرەتددددددد ا
 "دەڵێ  ژەنینەوە بەدە  و دەیژەنێ 

 تدددددددا  دددددددالرا عیشدددددددق  سدددددددەمفۆنیای دەندددددددێم نددددددداو ئەوە ئیددددددد ی: چدددددددۆپی 
 چای ۆڤسددددددددددد   سەقاقوشددددددددددد  بە بددددددددددداوە   ە سدددددددددددەمایەک ژەنینددددددددددد 

                                                                                                                                             ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتەوە
 سەقاقوشددددددددددد  بدددددددددددۆ ئامددددددددددداژە دەسدددددددددددرە ان  بەجدددددددددددو ەی چدددددددددددۆپی "

 مۆسدددددددیقای ژەنینددددددد  دە ەو دددددددرە چای ۆڤسددددددد ی  دە دددددددا   چای ۆڤسددددددد  
 دەسددددددددددرە انیان پیددددددددددانۆ بە بددددددددددوونە  ە گ ی یە ددددددددددان ژنە و سددددددددددەقاقو 
 ببدددددددددددنە ئەوەی وەک دە دددددددددددا   مۆسدددددددددددیقا ە ەسدددددددددددەمای  گوزارشددددددددددد 



 باڵندددددد ە سدددددد  وەک تێ  ەشدددددد ێن   پیددددددانۆ ە و ددددددنەی  ەپدددددد  و باڵندددددد ە ان
 بەشددددددددددد اری  ە دە ەن برھدددددددددددۆڤ  و چدددددددددددۆپی  بدددددددددددانگ  دە ەن سدددددددددددەما
 پیدددددانۆ  دددددالرا گدددددۆڕی بەسدددددەر چای ۆڤسددددد   بددددد ەن  شدددددانۆ ەیان  ەو دددددنە

 سددددددەقاقو   ددددددالرای بددددددۆ سددددددەقاقو  سددددددەمای ئەوانیردددددد ی  دەژەنێدددددد  
 "دە ەن ساز

 

 :ئیقامەدا وەرگ تن   ەچاوەڕوان 
 بددددددددۆ نددددددددارد  ماسددددددددن ەر بە و  دددددددد د تەواو شددددددددانۆنامە ە   ە ۆتاییدددددددد ا
 ئەمدددددددد ۆ  ێیددددددددان بیسددددددددرم ئەوەی  ەر ددددددددوک  شددددددددانۆ ارە ان  ھدددددددداوڕ 

 سدددددددددددبەین  وایە ب یددددددددددداری   ددددددددددد دووە  خو نددددددددددد نەوەی بە دەسدددددددددددریان
 بددددددد ەونە دواتددددددد ی  ڕۆژانددددددد  و بددددددد ەن تێبینیە دددددددانم  ەسدددددددەر گفروگدددددددۆ
 .دنپ ۆڤە  

 پە ەی چەندددددددددددددددد ە ئەوەیە ھەسددددددددددددددددرە ان  ەناخۆشددددددددددددددددر ی  یە ێدددددددددددددددد 
 پ ۆڤە دددددددان  ە خدددددددۆ  ئەوە  تدددددددامەزرۆی ھێنددددددد ە  بدددددددوو  تەواو ددددددد دنم

 و نووسدددددددددی  نمدددددددددای  ڕۆژی نەبێددددددددد  ھدددددددددی  ھەر بوومدددددددددایە  ئامدددددددددادە
 زیندددددد وو ھددددددونەری و ژیددددددان وەک شددددددانۆ تەخددددددرەی  ەسددددددەر بی ۆ ە ددددددانم

 .ببینیبوایە

 . .ژیدددددددان نددددددداو د دددددددنمەوە  دددددددالرا شدددددددانۆوە  ەڕ دددددددگەی چدددددددۆن بمبینبدددددددوایە
 بێدددددددبە   ھەر نەک.. بدددددددوو  بێدددددددبە  ئەمدددددددانە ھەمدددددددوو  ە مددددددد  بەداخەوە
 چیددددددد ە ە   ندددددددازانم بێدددددددزار  ھێنددددددد ە  ەمدددددددپە  ە  ڕۆژە دوو ئەوە بەڵ دددددددو
 ڕوویددددددد او  ەوەی ڕابددددددد دوو  ە بی  ددددددد دنەوە پێشدددددددوو ڕۆژانددددددد  چدددددددون ە



 ھدددددی  ئێسدددددرا   دبدددددوو   داگیددددد   اتیدددددان ھەمدددددوو شدددددانۆنامە ە نووسدددددین 
 بی   دنەوەیە ددددددددد   ە جدددددددددگە بددددددددد ەمەوە   ددددددددد  بیددددددددد ی ندددددددددیە شدددددددددرێ 

 بددددددددۆتە مدددددددد  گددددددددۆدۆی  ە گددددددددۆدۆ  ەچدددددددداوەروان  بددددددددۆ فالدیمێ یددددددددانە
 .ئیقامە وەرگ تن 

 مندددددددداڵێ   ژوورە ئە  درەخردددددددد   ەژ دددددددد  ئێددددددددوارەیەک ھەمددددددددوو دەزانددددددددم
 ئەوە" ندددددایە  گدددددۆدۆ بەر دددددز ئەمشدددددەو ببدددددورە" دەڵێددددد  و د ددددد  خەیددددداڵ 
.. دە دددددددا  زیددددددداد گدددددددۆدۆ ھددددددداتن  بەخەونددددددد  ڕۆژ  یرددددددد ی  وایە ماندددددددای
 چدددددداوەڕوانیە  ئە  بدددددۆ بدددددد ەمەوە چدددددارەیەک  ەر گددددددا بیددددد  دەبێدددددد  ئیددددد ی
.. بگددددد  رەوە جێددددد  ندددددیە شدددددرێ  ھدددددی  ھدددددا   ۆتدددددای  نووسدددددی   ە چدددددون ە
  ەتاریدددددددد  بەر ئێددددددددوارە سددددددددبەی یددددددددا.. خۆ وشددددددددرنە تەنیددددددددا ھەیە ئەوەی

 بێددددددد  منددددددداڵە ە ئەوەی پدددددددێ  پەنددددددد ەرە ە  ەودیدددددددو بددددددداخە ە بدددددددوون 
 ب دددددددداتەوە  دووبددددددددارە بی یدددددددد  مە ەیشددددددددانۆنا نووسدددددددد اوە ەی د دددددددد ە

 ئەوەتددددددا یدددددا بخن ێنددددددێم  خدددددۆ  پددددددێاڵوە ە  قەیردددددان  بە دە ددددددا  پێویسددددد 
 ژیددددددددانێ   و دەبێدددددددد  دەربددددددداز   ێدددددددد ە  ەی نە ەمەوە  ەوە بیدددددددد  چیرددددددد 
 .دەژیم باشر 

 ئەوەیە  ار ددددددددد  باشدددددددددر ی  نە ەمەوە وا   ە ددددددددداری بیددددددددد  ئەوەی بدددددددددۆ
 ڕەندددددددددگە بەنووسدددددددددی   بددددددددد ەمەوە دەسددددددددد  بددددددددد ەمەوە  دددددددددۆ خەیددددددددداڵم

 و  دددددددددورد نوسدددددددددەران  و سدددددددددێ    ەبدددددددددارەی ڕۆمانێددددددددد  نووسدددددددددین 
 چەندددددددددد  دەتددددددددددوان  نەبێدددددددددد   خدددددددددد ا  بی ۆ ەیە دددددددددد  حی ایەتە انیدددددددددان

 رۆژە دددددددان  نەزاندددددددم تددددددداوە و ب دددددددا   خەری دددددددم بەخدددددددۆیەوە مدددددددانگێ یر 
 .   تێ ەپەڕ   چۆن ماوەیە ئەو

 



 :ماڵەوە دەگەڕ رەوە  الرا
 ڕۆژانە  ەو بیدددددد   ە ئێسددددددرا تێددددددپەڕی   ەمددددددپە ە ژیددددددان  بەسددددددەر دەسدددددداڵ
 ئەوە بددددددددددۆ خەیدددددددددداڵم خایاندددددددددد   تەواوی سدددددددددداڵێ   رۆژانێدددددددددد  دە ەمەوە
  ەو دددددددوە" خۆرئددددددداوا  ە دەسددددددداڵ" بەنددددددداوی بنووسدددددددم  رێبێددددددد  دەچێددددددد 

 .  د تەواو شانۆنامە ە   ە پێب ە  دەس 

 زۆری و دەرچددددددددددددوون  ەو  زۆر پەناھەندددددددددددد ەیە   بددددددددددددوو رۆژانێدددددددددددد 
  ددددددددوڕە و مدددددددد  تەنیددددددددا ئددددددددێمە  ەژوورە ەی ھددددددددات   ئەو  بددددددددۆ نددددددددو 

 ژووری پێش ەشددددددددد  داوایە مدددددددددان ئدددددددددێمە  مدددددددددابووینەوە  سدددددددددودانیە ە
 . بوو س اال  دن ژووری  ە   د س  ژمارە

 قەرەو  ەییددددددددان دوو ژوور  دددددددد  و قبددددددددووڵ  د داوا ەمانیددددددددان ئەوانددددددددی 
 پەن ەرەیە دددددددددد  ودەسرشددددددددددۆرو دەرگددددددددددا دوو دۆالبێ دددددددددد   ە پێدددددددددد ای 
 دوو  دددددددددد د  تەواو ژوورە  ەو تەواومددددددددددان سدددددددددداڵێ   ئیدددددددددد ی تیددددددددددابوو 

 سدددددددددەی  ھەسدددددددددرێ    ەمددددددددد   ە  ەدەرچدددددددددوون بەر  ۆتدددددددددای  گ مدددددددددان
  ەنزی ردددددددددد ی  ب یدددددددددداربوو و   ابددددددددددوو  دادگددددددددددا  ەالیەک دایگ تبددددددددددوو 

  دددددددددددوڕە بەو پەیوەنددددددددددد ی ئەوەیرددددددددددد ی  وەربگددددددددددد    ئیقدددددددددددامە دەرفە 
 دە ددددددددد د تە ەفدددددددددۆن  شدددددددددەو  یان  ەژوورەوە  ە ھەبدددددددددوو سدددددددددودانیەوە

 ەڵ ەگ قسددددددە  دەیەو دددددد  تە ەفددددددۆنە ەیە  ەسددددددەر  ەسددددددێ " ووتدددددد   ەپدددددد 
 " ب ا 

 خانمێدددددد   ەگەڵی دددددد د  قسددددددە  وبەعەرەبدددددد  وەرگدددددد    ێدددددد  مۆبددددددای ە ە 
 زۆر خددددددانمە ە بددددددوو  حەمددددددامە ە یددددددۆرۆی دە خددددددانم  تێگەیشددددددرم بددددددوو

.. بددددددداوک بە بوویددددددد  ئێسدددددددرا تدددددددۆ"ووتددددددد  بەپێ ەنیدددددددنەوە بدددددددوو دڵشددددددداد



 دەتددددددددوان  بەر ددددددددی   ەوتە ڕ دددددددد   ەی ھەیە   ەمدددددددد  جواندددددددد    ێ دددددددد 
  "ببینی    ە ەمان و سەردانم بێیرە

 نەبدددددددوو شدددددددرێ   وگ یدددددددان پێ ەندددددددی   ەنێدددددددوان مددددددد  تاسددددددداوی قدددددددوڕگ 
 تدددددددۆ ووتددددددد   ەپددددددد  و دە ددددددد د قسدددددددەی مندددددددی   ەشدددددددو ن  ئەو بیڵێددددددد  

 تدددددددددۆ نددددددددداوی باو دددددددددایەتیرە مددددددددداف  بە   بەخشددددددددد   بەمددددددددد    ێ ددددددددد 
 ناسدددددددنامەی تدددددددا بنێددددددد ە پەسددددددداپۆرتە ە   دددددددۆپیە   بدددددددۆیە ھە بگ  ددددددد  

 " دەرب ە  بۆ ئەڵمان 

 ئدددددددا" ووتددددددد   ەپددددددد  بێددددددد   چدددددددوو بیددددددد  گ نگددددددد  شدددددددرێ   ئەوەی وەک
 سددددەرن  ندددداو    نەبێدددد  عەرەبدددد  ندددداو    بددددا بندددد   ێدددد  تددددۆ ناوە ەشدددد 

 ئەویددددد   دددددالرا  بنددددد  نددددداوی وتدددددم دوو سددددد  بددددد  مندددددی  بێددددد   ڕا دددددێ 
 دەر دددددددد د   ددددددددالرا بددددددددۆ ناسددددددددنامەی  اتێدددددددد ..  دددددددد د پەسددددددددن ی خێدددددددد ا

 خدددددۆ   خدددددانووی چووبدددددومە تدددددازە مددددد  ندددددارد  بدددددۆ ڤدددددایبەر بە و نەیە ددددد 
 ئێسدددددددرا پدددددددێ  سددددددداڵ دە باسددددددد  مددددددد  و نەبدددددددو خدددددددانووە ئەو ھەڵدددددددبە 

 .گۆڕیووە خانوو  جار س  ماوەیە  ەو دە ە 

 سددددددددددددددددەرەتای  ەمدددددددددددددددد   دەرەوەی سددددددددددددددددا نەی  ەو بی  دددددددددددددددد دنەوە
 ب یددددددددددار  ە یادداشددددددددددرە ان   نووسددددددددددینەوەی  ە بددددددددددوو بی  دددددددددد دنەوەی

                                            " چایرۆنددددددددددگ   دۆی دددددددددد  زیددددددددددو " ڕۆژنددددددددددامەی  ە بەشددددددددددێ   وابددددددددددوو
 ڕۆژنامەنووسددددددددددێ  وەک سدددددددددداڵە چەندددددددددد ی  ئەوە  ە ب دددددددددداتەوە  بدددددددددداڵو
 زۆر  ددددددددداتێ   وای  دبدددددددددوو  دددددددددارە ەی جدددددددددۆری دە دددددددددا    دددددددددار  ەو 

 پەناھەندددددددددد ە  ەگەڵ زۆری پەیوەندددددددددد ی بمێنێددددددددددرەوە  الپرددددددددددۆ   ەسددددددددددەر
 ھەرگیدددددددز ئەوەی.. ب دددددددا  درووسددددددد  نەتەوە دددددددان جیددددددداوازی وخەڵ ددددددد 

 .بوو ھاوسەری ژیان  نە  دەوە  ێ  بی ی



 درووسددددددد  جیددددددداواز نەتەوە ژنددددددد   ەگەڵ ف اوانددددددد  ەنددددددد یپەیو  ەچددددددد 
  ە ناسددددددد  ب ازی ددددددد  ژنێ ددددددد  تدددددددویرەرەوە بەھدددددددۆی سدددددددەرەتا دە ددددددد د 
 ببدددددۆوە جیدددددا  ەھاوسدددددەرە ەی بدددددوو مددددداوەیەک بدددددوو سددددداوپاو ۆ خەڵ ددددد 

 .بوو ئی نا ناوی

 خێدددددددد ا زۆر ب ازیدددددددد    ە بددددددددوو ئینگ یددددددددزی زمددددددددان  مامۆسددددددددرای ئیدددددددد نا
 پەیوەنددددددددد ی بە بدددددددددوو تدددددددددویرەر تدددددددددویر   ەناسدددددددددین  پەیوەنددددددددد یە ەیان
 قسدددددددەیان  ەشدددددددەودا چدددددددا   دددددددامێ ای بە  دددددددا  زۆربەی خۆشەویسدددددددر  

      .                                                                                                                            دە  د یە ر  بۆ

 ڕروبەرووی یەپەیوەندددددددد   ەو نە  دبددددددددۆوە  دددددددد  بیدددددددد ی ھەرگیددددددددز ئەوەی
 دەندددددددارد  یە رددددددد  بدددددددۆ خۆیدددددددان ڕوتددددددد  و دددددددنەی ئیددددددد نا  ەگەڵ بدددددددۆوە 

 دە ددددددددد دەوە ڕوو  خۆیدددددددددان  دددددددددامێ ا ە  ەپدددددددددێ  شدددددددددەوی  ھەنددددددددد   
 . دە  د یە ەوە بەسەر دەسرپەڕیان

 و سددددددەردان  بێددددددرە ھەفددددددرەیەک  ە بددددددۆی  د پێشددددددنیاری سددددددەرەن ا  تددددددا
                                                                                                         .     دددددددد ا قبددددددددوڵ داوا ەی دوو و سدددددددد  بدددددددد . بدددددددد  پددددددددێ ەوە ئەڵمانیددددددددا  ە

 پدددددددێ ەوە ڕۆژ دە و سدددددددەردان  ھددددددداتە ئیددددددد نا  ەئێسدددددددرا بەر ماندددددددگ پێدددددددن 
 نەدەزاندددددد   یە ر یددددددان زمددددددان   ەسددددددیان بددددددوو ئەوە گدددددد فرە ە  ژیددددددان 
 ئەو دە ددددددددد د  نقسدددددددددەیا گۆگددددددددد  وەرگێ انددددددددد  بەھدددددددددۆی پێشدددددددددر  ئەگەر

 زمددددددان  یە ردددددد ی بددددددۆ دەسددددددرب دن و ئامدددددداژە  ەر ددددددگەی تەنیددددددا ھەفددددددرەیە
 .خوڵقان بوو گفروگۆیان

 بدددددددددددددوو  گ ندددددددددددددگ پەیوەنددددددددددددد یە  ەو ئەوان بدددددددددددددۆ ئەوەی ھەرچەندددددددددددد ە
 دەچددددددددوونە.. بددددددددوو ڕۆمانری یددددددددانە و عاشددددددددقانە  ەشددددددددێ   خوڵقاندددددددد ن 
 بە خۆیدددددددددددان ئێدددددددددددوارانی  بدددددددددددوون گەڕان خەری ددددددددددد  بەڕۆژ پیاسدددددددددددە 



 مدددددددددداڵەوە دەگەیشددددددددددرنەوە ھێندددددددددد ەی ھەر و دە دددددددددد د شددددددددددەمەن ەفەرە ە
 .سەما  دن خواردنەوەو دە ەوتنە

 قەنەفە بەسددددددددددەر ھەر نووسددددددددددر  ژووری ب ددددددددددنە نەدە ەوتدددددددددد  ف یددددددددددا
 ئەویددددددددد  پە ە بە و دە ددددددددد دەوە بەرز قاچە دددددددددان   ددددددددداڵە ەوە پەمەیدددددددددیە

 . دەبوون یە ر  خەری  , دەدا ف    ورتە ەی دەرپ 

 بدددددددددانیۆ ە  ەنددددددددداو  د دە ددددددددد حەمدددددددددامە ە بە خۆیدددددددددان سدددددددددەعاتێ  دوای
  ەبدددددددداوە  یە ر یددددددددان دەخددددددددواردەوەو و سدددددددد یان سددددددددەعا  چەندددددددد ی 
 ھەوڵدددددد  ئیدددددد نا پددددددێ ە ە بددددددوون  تەواو  ە  ۆتدددددداییەک ھەمددددددوو. دەگدددددد  

  ە ئەوەندددددددددد ەی بخددددددددددوا  ئەو ڕانە ددددددددددان   ەنێددددددددددو جددددددددددورعەی دوا دەدا
 . وەكدە بانیۆ ە سەر ي ت  ئەوەی و دەخوارد سپ  ئاو   

 زانددددددد   اتێددددددد  بدددددددوو  تەواو ۆنچددددددد ھەفدددددددرەیە ئەو نەمزانددددددد  خۆشدددددددم 
 زۆری ئدددددددازار    بددددددد ە  دروسددددددد   ەگەڵ ھاوسدددددددەری ژیدددددددان  نامەو ددددددد 
 تێگەیشددددددددددد   ەوە  اتێددددددددددد  بە   گ یدددددددددددان  پددددددددددد مەی دایە و چەشددددددددددد 
 ڕەنگدددددد  ھەرگیددددددز  ە خددددددانەوادە ە  نا   دددددد  ئددددددازار  ە  ددددددالرا مەرگدددددد 
 .دە ە  زەماوەن  م  ببیسری  ئێسرا نەدا ف   ڕەشیان

  ددددددد دمەوە ئاگددددددداداری  ەئیسدددددددرا بەر ھەفدددددددرە دوو  ددددددد دەوە  ھێمنددددددد  ئەوە
 خدددددددددۆ  ژیدددددددددانێ    ددددددددد دووەو پ توگدددددددددا   پیددددددددداو    بە شدددددددددووی  ە

 پەیوەندددددددددد یە ەی نھێنیە ددددددددددان  تەواوی ھەوڵیدددددددددد ەدا. .دەژیدددددددددد  پددددددددددێ ەوە
 نەچێدددددددددرەوە  ە ئەدەبدددددددددیەوە ڕەوانبێژیە ددددددددد   ەڕ دددددددددگەی بنووسدددددددددێرەوە 

  دددددداروان مندددددداڵ  یادداشددددددرە ان  بە نمددددددونەی ئەوە بددددددۆ یادداشدددددد   سددددددەر
 ڕۆمددددددددددددان وەک یادداشددددددددددد   ە دەھێندددددددددددایەوە  ا ەسدددددددددددوور عدددددددددددومەر
 . دەر ەوتووە



. بددددددددد وا  ئەدەبیدددددددددا  الی بەرەو زیدددددددددات   ە بدددددددددوو ئەو پاسددددددددداوی ئەوە
  ددددددددددددۆران . ھ. د رۆمانە ددددددددددددان  بەالی زۆری مەی ێ دددددددددددد   ە بەتددددددددددددایبە 

 بگددددددددواز رەوە    ددددددددۆران  تدددددددد ی و نەیە دددددددد  دەیویسدددددددد  بددددددددۆیە بددددددددوو 
  ەوەی ربە دەگەڕا   ددددددددددددددددددارە ەی پاسدددددددددددددددددداوی بەدوای ھەمیشددددددددددددددددددە 

 ئدددددداوا یادداشددددددرە انی ا  ە بێنێدددددد   ئیدددددد نا ماڵئدددددداوای  چی ۆ دددددد  بە  ۆتددددددای 
  ەخەو دوای  ەدەبددددددددوو دە ددددددددا  بددددددددوون پددددددددێ ەوە بەیددددددددان  دوا باسدددددددد 
 .ب  ف ۆ ەخانە  ە نیو دوانزەو بۆ و بخۆن نان ھەڵسان

  ەیە مددددددددددان ھەردوو مددددددددددان نددددددددددو نە ە  ەندددددددددداو دە دددددددددد دەوە چاومددددددددددان
 گددددددددد   پەن ە دددددددددانیم.. وخسدددددددددار  ەڕو دەدا پەن ە دددددددددان  ئەو دەڕوانددددددددد  

 ب ەو دددددددد  دوا  تددددددددا ھەڵمسددددددددان  و گدددددددد   دەسددددددددریم..  دددددددد د مدددددددداچم و
 نێدددددددوان  ەوتبدددددددوومە.. بیندددددددیەوە خۆمدددددددان حەمدددددددامە ە دووشددددددد   ەبەردە 

  ە  ەوتەوە    ددددددددددددۆران  ژنە ەی یاداشدددددددددددرە ان  بیددددددددددد ی.. ڕانە دددددددددددان 
 " دەبوو سوار  بەراز وەک  ۆران   ا  زۆربەی" دەڵێ 

 وەک ماڵئددددددداوای  بدددددددۆ دەمەو ددددددد  ئیددددددد نا" ووتدددددددم  ددددددد دەوە بەرز سدددددددەر 
 بە   نەبدددددددوو  حددددددداڵ  مددددددد   دددددددوردی  ە ھدددددددی  ئەو" بدددددددم سدددددددوار  بەراز

  ەوتە پشدددددددددددر  تەواوی و سدددددددددددوڕان   و نەدا تێگەیشدددددددددددرنیم دەرفەتددددددددددد 
 دەسدددددددرم ئدددددددازار و چێدددددددژ  ە بدددددددوو ب یرددددددد   ە ئازار ددددددد  باوەشدددددددمەوە 

 مەم ە دددددان  بدددددۆ ودەسدددددرم دە ددددد د مددددداچ پشدددددریم دەگێددددد ا  قژیددددد ا بەنددددداو
 دۆسدددددرە  ە ماڵئددددداوای  بدددددۆ ھەبدددددوو ئاگ  ددددد  ھەرچددددد  تدددددا..  ددددد ددە در دددددژ

 .    د خامۆشم ب ازی یە ە 

 تددددددا خوڵقاندددددد   ەمندددددد ا تەنیددددددای   ە ێندددددد  رۆژ دددددد  چەندددددد  ئەو رۆیشددددددرن 
 ژیددددددددانم  ب ەو ددددددددرە جیدددددددداواز پەیوەندددددددد ی چەندددددددد ی   ێھددددددددا  وای ئیدددددددد ی

 ناسدددددد  جیدددددداواز  ژندددددد  زۆر رۆژنامەنوسددددددیم   دددددداری  ە ددددددات  بەتددددددایبە 



 دەبدددددددوو  درووسددددددد  پەیوەنددددددد یم دەبدددددددوو  ێشدددددددەیان زمدددددددان  ەڕووی  ە
 ژنددددددد   ە دەمدددددددانەوە مددددددداڵە ە   ە مددددددداوەیەک بدددددددۆ  ەگەڵدددددددم ھەنددددددد   یان

 بەر ھەفدددددددرە دوو تدددددددا بدددددددوو  تیدددددددا تدددددددور   و عەرەب و فدددددددار  و ڕوو 
 حەپەسدددددددددان  تووشددددددددد  سدددددددددودانیە ە ژنە مەرگددددددددد  ھەواڵددددددددد   ەئێسدددددددددرا
 نددددداوە ەی  ەگەڵ  ددددد د  بدددددۆ تە ەفدددددۆن  خانمێددددد  یە ەم دددددار بدددددۆ  ددددد د  

 .  ەسان م حەپ

 دای دددددم ڕۆژ ددددد ە چەنددددد .. دەیزانددددد  تدددددۆ ھەڵدددددبە  تدددددۆ    ددددد   دددددالرا  مددددد 
 بێدددددددد  قبوڵدددددددد  گەر تددددددددۆ الی بددددددددێمەوە ب یارمدددددددد اوە ئیدددددددد ی.. مدددددددد دووە

  ێیگددددددددد   گدددددددددو م  ە حەپەسدددددددددانێ ە چ ئەوە وەربگددددددددد یرەوە   ددددددددد ە ە 
  ە شددددددددەر  بدددددددد   ە.. ھدددددددداتەوە بیدددددددد  ڕەحمەتددددددددیم دای دددددددد  بددددددددو  یە ەی
 وو   شدددددددددرێ   ھەمدددددددددووو بمناسدددددددددێ  ویسدددددددددر   ەمددددددددد   افر یدددددددددا ەی

 .  د قسەی دای   وەک   ە ەشمان مەبەسرم   ە ەش 

 بدددددۆ   ددددد دی  بدددددا  بدددددۆی دای ددددد  وەک بددددداو رم مددددد    دددددم" وو  پدددددێم
 پددددددێ ەوە مدددددداڵە ە  ە  دددددد  و بدددددداوک وەک بددددددوو خددددددۆ  پێدددددد   ەی ھەیە
 "  الرا ە  باشە.. بژی 

 دەگەڕ ددددددرەوە و ژیددددددان ندددددداو د ددددددرەوە  ددددددالرا ئیدددددد ی ڕۆژەیە ئەو ئەمدددددد ۆ
  دددددددددالرا دەڵدددددددددێم دە ە  دای دددددددددم بدددددددددۆ تە ەفدددددددددۆن ھدددددددددا   ە مددددددددداڵەوە 
  رێبخدددددددددددددددانە ە ئێدددددددددددددددوارەیە ئە  مددددددددددددددد   ەگەڵ ئیسدددددددددددددددرا گەڕاوەتەوە 

 تدددددددددا بددددددددد ەن فددددددددد   ڕەشدددددددددە انران   اسدددددددددە ئێدددددددددوە  ,پا ددددددددد ە ەینەوە
 ئە  سدددددددددەر سیاسددددددددد  ڕسدددددددددوات ی  وەک ئۆ ردددددددددۆبەری  خا ف ۆشدددددددددان 

                                                   .                                                بمێننەوە ئەسرێ ەیە


