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 ــ 0ــ 

. شةبةق، ضاوي ثشـكوو  . زولَفةكاني ثةخشكرد –خؤرةتاو، تيشكة ) 
 (. بوو تةمةكة تاراو، مةوداي دينت طوشاد

اني يَذم، يـ دةمتواني بة رستةيةكي ئاوها دةستثيَكي ئةم دةقة  بؤ دارِ
 :دةستثيَبكةم( نالي)بةحةزرةتي 
 اويـــةكرد ضــي نـــةكةي الداو، مةيليَكـــــةناسةم زولفــــه

 ةودايةـخنةسيم ئةنطوو  و، شةو رابردو، نةرطس هةر لة
ــةبريي ئــةو    ــة بةراييــةدا، لةثرســياريَكي عومــةري كــورِي  جدةبــا ل ووت
كـيَ  )كة ثرسيي بنيَني،  دولعةزيزةوة هةنطاو بؤ كاكلَةي ئةم دةقةمانبعة

 (. ؟بةختةوةرترين كةسة
ــاري خةليفــة،    ــة حةشــيةمةتي دةرب  .(جــةنابت)مةرايييــةوة طوتيــانب

 .(نـا ) هةمديس طوتي(كةوابوو، زاناياني ئاين) طوتيان (.نا)وةآلمي دانةوة 
بؤيــة  .(نــا)وةآلمــي تونــدي دانــةوة( شــاعريان و هونــةركاران) طوتيانــةوة

كةواتــة . شــكؤدار)لةخةليفــةي دادوةركــرد  سةرســام، دةمــي ثرســياريان
بةختةوةرترين كةس : )بيَبةمشان مةكة لةدانايي خؤ  ئةو دةمة ثيَيطوتن

 (. ئةوانةن، كة نةكاربةدةستان دةناسن و، نةئةوانيش دةيانناسن
، بـؤ   (دميـوكليس )ئةو سيَ جؤرة دةستثيَكةم نةكردؤتـة مششـيَري     

ضـونكة ئـةز بـاس لـةو ثةلَـة خؤلَـة       هةلَبـذيَريت،   ..هةية خويَنـةري هيَـذام  
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ــةكي       ــةم لةثانتايي ــةلَكو رؤوط ــةم، ب ــثي ناك ــوان رةس و س ــييةي نيَ ميَش
ئـةو   .رةنطينة، كة مرؤظ كةرتنةكاتة سـةر ئايـدياو رةطـةزو رةنـئ و ئـاين     

 . زيندةوةريَكي ثريؤزةو هيضي تر
ــيَ مةثرســةو، زؤريــش بــةدواي طوزةرا ــدا مةضــؤ     دةمــةويَ . ثــ م ل

ؤ بةهؤكاري سياسي تـرِ .  خويَندكاري بةشي فةلسةفة بوومبزانيت، ثيَش 
ثاشان بيَ رابةرو مامؤستا ريَضكةي ويَذةو هونةرم طر ، بؤية ئةطةر . كرام
كم دةستنةكةويَ دةطةلَ خؤمدا ئالوودةي ليَكدانةوةي هـزري دة،،  كةسيَ

ئــاطر، بؤضــي  –طــأل  –بــا –ئــاو : لةوانــةس، ضــوار رةطــةزة ميَذينــةكاني
ــاطر مةردمطــةلي ــاكي) ثيَشــني ئ ــان ثةرســت(روون ــة ســيَ  !وةوي ؟ جــودا ل

ئةوضـوار  : طةرهاتوو لة تـؤي خويَنـةري دةالث ثرسـي   !! رةطةزةكةي دي
ئـاو ثيَكااتـةي دوو طةرديلـةي    : اظة بكة؟ بةرسـمم دةدةيـت  رةطةزةم بؤ رِ

لـة ضـةند طازيَـي ثيَكاـاتووة،      با،. هيدرؤجني و يةك طةرديلةي ئؤكسجينة
ــةر ــة هـ ــيش، بـ ــةند   وةها طلَـ ــةي ضـ ــويَنةكان، تيَكةلَـ ــا  و شـ طويَرةي كـ

نـةي جـةنابيت   باوةجوو، مرؤي ئةو سةروبةندانة بةم زانيارييا. ماددةيةكة
ي ؟ئـــةدي ئـــاطر ضـــيية؟ لـــة ضـــ !وةســـتاي . ..بـــؤ. ئـــةوة. نـــةزانيوة

ي طـةر ئـةو   ضاكة طةيشـتةة ئاكاميـَ  !! سةر  رادةوةشييَن! ثيَكااتووة؟
بــن، ئــةوا رةطــةزي (ثيَكااتــة) ســيَ رةطــةزةي زؤر بــةكورتي ليَكتدانــةوة 

ضـؤن ؟  : دةبثرسـة . ةذميَـرم بردني بـاو طـلَ و ئاوةكـة د   (فةنا)ضوارةم بة 
ــدا  . بةواتايـــةكي رؤشـــن . .ئـــا نةهيَشـــنت و مةرطيانـــة لـــةهاميَزي خؤيـ

بيَينةوة الي مرؤي ئةو . دةيانسووتييَنَ، يان هةلَدةضن و هةلَدةوةشيَنةوة
وي دةدا، ئـــةويش خـــؤراكي خـــاكي دةكـــيَآل، ئـــا(: زةمـــان)طةدوونانـــة 
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ي دةئـاذوو ، كؤضـي   دا كةلَـةك و بةلـةم  (ئـاو )س لة (با) بة. ثيَدةبةخشي
ــارو زيَ و زةرياكــان،  دةكــرد و، بةرهــة مي دةطوازتــةوة بــؤ كــةناري رووب

كةضـي ئاطرتــاين، زؤرجـاران تونــدو تيـذيي لــة نـواي ئــةو مرؤطةلـة هــةرة      
كةوابوو، ! دةكردنة زوخاألليَرةوارِو بةرهةم و ئاذةآلني . ديَرينانة دةنواند

اليةنة نةرَيكـةي ئـاطر بـاآلتربووة لةاليةنـة ئةرَيكـةي برذانـدن و كوآلنـدني        
ــؤراك ــةآلن ترســيَكي     . خ ــاكؤداني جةنط ــةخاخةي هةورةتريشــ ة و ث ض

مرؤظيش، خويَنةري هيَذام، بـة  . كوشندةي ناخةكيي لةكن جيَطري كردووة
ئافةرين . ة ليَي ترساوةسروشيت خؤي كرِنووشي بؤ دياردةيةك بردووة، ك

لة زرنطيت، منيش دةق ئةوةم نياز بوو، كة ترسةكة ثاشان بؤتـة بـاوةرِو   
ــاين ــة. ئ ــاو     . دةق واي ــتيي هيَن ــؤبرا، مارثةس ــاري ك ــة م ــرس ل ــرس  ،ت ت

خؤرثةرســــتيي  –لةبروســــكةو ضــــةخاخةي هــــةوران، ئاطرثةرســــيت  
 . تاد. ..خستةوة

ــةكانيان       ــنت لةزيان ــؤ ثاراس ــةوجا بؤخ ــوورِة ب)ئ ــانت ــة ( ووني هةميش
بردوويانة بؤ نشينطةي خؤيان ضوون مـرؤي ئةشـكةوتان نيطـاري درِنـدةو     
ئاذةلَيــان كيَشــابوو بــؤ ئــةوةي راميــان بكــةن، ترســيان ليَيــان بشــكيَ و،  
. بةسانايي لةرِاوكردنيان نةرِةويَنةوة، ئاوهاشي دةطةأل ئاطرةكةدا كردووة

لـة بنـةرِةتي ئـةو     يـش (ئامسـان )طشت ئاينـةكاني  . كردوويانةتة مةشخةأل
لة ئةشـكةةةي ئـاطري دؤزةخـةوة، باوةرِةكانيـان بـؤ      . ترسةي مرؤظةوة
ي بةهةشـيت عـةدةن  ثاداشيت ثيَضةوانةي سزاي ئاطرةكة، . هةموار كردووة

يَ تـةنيا سـيَ رةطـةزي    رهةميشة دآلراي بةهارو فيَنكي بووة، كة لةويَنـدة 
ةوة دةردةكـةويَ،  لةمـ . ئاطرةكة بردراوةتة دؤزةخ! هةن(ئاو+ با + طأل )
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ئةو ضوار رةطةزة، هاوسان و هاوتاي يةكدي نةبوونة، بـةلَكو دوو بـةرةي   
ثيَكايَنةرو، شيَويَنةر بوونة، ئةريَ و نةريَ بووطن، طأل و باو ئاو : دذةكاري

ــةرةي يةكــةم ــاطريش . ب ــيس زينــدةو )ئ ــة ئيبل ــة ةطواي ريَكي ئاطرينــة بؤي
تةنيا خؤي و بـةس  ( نةكرد ؤرِطةردني بؤ ئادةمي طلَيَن و ئاوين و بايني ش

بــةرةي دووةمــةو، بــةزالَ  لــةوان، لــة كؤهؤشــي ثيَشــينا ان ثيَطةيــةكي  
ديــارة ئــاطري . دةخمــؤس. شــكؤمةنديي خــؤي دابينكــردووة ثــريؤزي بــؤ

 يـة، كـة  مشاوةي سرووتي ئةو ئاينة ديَرينةنةورؤزى طةالني خاوةرنشني ثا
ةكةي كـاأل بؤتـةوةو،   اري طةردوون مةبةستة بنضينةيييتسةبارة  بة رةو

زؤرينـةي ئـاطري   . وايـة . راستة. بة هيَةاو سيةبولي نةتةوايةتي ماوةتةوة
راسـتييةكةي  . شةرِو ثيَكدادانةكاني ميَذوو بةناوي ئاينةوة هةآليسيَندراون

ئةو فةلسةفةيةي لةو سيَ سالَةي زانكؤم فيَري بووم، نسكؤي لـةالم هيَنـا   
. مـرؤظ ( رؤح)ييـةكاني نـاخ و رةوانـي    نايَن و( كـةون )بؤ تيَطةيشتين طييَت 

س بووبيَت، يان بة خةون (وشة) ئةطةر بة( مرؤظ بةختةوةر بكةم)مدرؤمش
ئـةويش راسـتة    .و زيندةخةون و فانتازيـا، كـة دةربـرِي ئارةزووةكا ـانن    

هةنووكة، نـاوى خؤمـت   . (بؤ وةديايَناني ئةوةي نيةانة)وةك دةفةرمووي 
 .ثيَدةلَيَم

ةوة ناوي ليَناوم، يان حةزي لة (قةنديل)سةركةشي باوكم ئايا بةضياي  
هةركاميَكيان بووبيَت، ئاماذةن بؤ بلَندي و . ي ديشلةمة بووة(قةند) ضاي

بةهـةر سـةبارة ، لـةكؤتاي تةمة ـدا سـةردةنيَةةوة بؤئـةوةي       . شرييين
دةقةكة كؤسثي نةيةتة ثيَش، كة خويَندنةوةي جوداواز دةخاتةوة، بةالَم 

 . رةخنة نيية هةرطيزراظةكردني دةق، 
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ض لةبارةي خويَندنةوةي  ،مرؤظ، لةالي من كةسيَكة شت دةطيَرِيَتةوة   
ئةمـة،  . ذياني خؤي و كةسـاني دي، ض لةخويَندنـةوةي خولطـةو سروشـت    

ــؤي       ــة بـ ــةتي كـ ــةي ديكةيـ ــةريش تايةكـ ــةرو خويَنـ ــةتي، بيسـ تايةكيَيـ
كدانةبرِاوةدا، ثانتايي مةعريفة  دةطيَرِِِيَتةوة، جا لةنيَوان ئةو دوو تاية ليَ

ــيَذوةرط  ــةي ض ــت رو كيَلَط ــني دةبيَ ــة    . تن ش ــةر ب ــا وا  ط ــدن ن تيَوةران
 . كردارةكي نةماننواند لةم طيَتيية ضوار مةودايةماندا

سروشت تـةنراوة، مـافووري نةوبـةهاري خـؤي راخسـتووة،      . ئةميَستا  
الَندان، تةنانـة   درةختان، ب. ي بكاتةوةضوون هةر شةبةقييةك رايةأل زيَرِ

 . رووبارانيش خةندةثذيَن دةكا . ماسيياني بوارة تةنكاوي زيَ
دةي وةرة تــؤي خويَنــةريش لــةو ئة ؤســفرية دلَرِفيَنــةدا   ..فــةرموو  

كــةظاأل بكيَشــة، بــةلَكو تــؤس لــة ريَنويَنييــةكا  بةهرةمةنــدو  . لةتةكةــدا
 . بةرهةمايَن بيت

ــ       دةرفةتــة دةبــا  . وة ديــارةئــةوا برِطةيــةكي رووثــةلي ئامســا  ليَ
 ..مةل ..ماسي و ..ئا. كيَشاني مةل و ماسيت بكةمبةشيَنةيي فيَري نيطار

ئــةوة قوتــووي رةنطــة    . بــؤ؟ ضــونكة لةطشــت زينــدةوةريَي ثاكــذترن    
باشة بيست و ضـوار رةنطـي ثلـةي    . برِوانة ئاراستةي ثةةةم. ئاوييةكانة

دةي لـة هةلَبـذاردني    .ئةوانةيشة ضةندين ثةرِةمووضن. ئا. سارد و طةرمن
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! خــؤ هــير زةرةرناكــةي . بويَربــة. ثةيــذةي زةبةنــدي رةنطــان مةترســة
قوربان . ها، ها، ها. كاغةزيش زؤرو، ئةميش دووسيَ ثاكةتي رةنطي ديكة

. سـثيية  (Tube)بةلَيَ واية، ئـةو تيوبـةس   . ئاويش لةوانة زؤرو زةبةندتر
كةوةو، ثـ  كـارايي   وةك ئيَذي هةرواية سثي دةضيَتة كرِؤكي طشت رةنطيَ

ورد . لة نوواوة، هـةدادانت هـةبيَ  . ئةز بةماماني رةنطةكاني دةزا . هةية
ةمووضـةكة لـة رةنـئ هةلَدةكيَشـم ثـاس      سةرةي دةستم بـدة ضـؤن ثةرِ  

ئا، لةبارترة، كـة  . ث  ئاميَتة دةكةم ئةوةي لةم ضالَؤكةيةدا دوو رةنئ و
هةموو جـاريَكيش تيسـكي   . ثيَش  رووي كاغةزة هيَشكةكة  تةركرد بيَت

ــةكة  بشــؤ ثةرِ ــة . ةمووض ــتم بك ــاي دةس ــاوة   . ..نيط ــةناو ئ ــا ل ــة ئاوه ئ
ــوورِيَنةوة  ــةدا بيس ــان. خاويَنةك ــؤن   ..ثاش ــة ض ــا بك ــةز دةتةماش ةكي بةل

ــا. رايدةوةشــيَنم ــؤ؟ ئ ــةوة دةق  . ..ب ــةوةي تيســكةكاني بةتيذييةكةي بؤئ
كي تـري  وةكي دي، لةالخسـتين ثةرِمووضـةكةدا بـؤ طـؤرِيين يـةكيَ     . بطرن

ــن          ــت و ق ــةي قي ــةر قةَلةمدارةك ــةوا لةس ــاريك ، ئ ــان ب ــان، ي ــي ث تيس
بيين بكة، نةك لةسةر تيسكةكاني، نةبادا دوايي بناشـتم  تيَ. ستيَنةةرايبو

ئـةوا لـة   . ئـةوة بـة ئؤبـالَي خؤتةوةيـة    . ليَ بطري لةمةرِ بيَكـةلَي بوونيـان  
. اوةزدايـة ناـؤ، نـاوةرؤكيَكم لـة ئ   . رةنئ و كاغـةزو ثـةرِةمووض بووينـةوة   

ثيَشةكي بة قةلَةمي رةشي يةك مليةةتري زؤر كاأل دةيكيَشـم بـؤ ئـةوةي    
ــرِمةوة   ــةكان بس ــةكي هيَلَ ــةررِ. ثاش ــاك  ط ــا ، ئةوس ــةردا ه ة ةنطيان بةس
 . وارو سيَبةري نةويس او جيَدةهيَلَنالبردنيان دذوارةو، هةم شويَنة

ري ثيَكااتــةي جــووتيَ زينــدةوة  ،ئــةو بابةتــةي، كــة بريمــي تــةنيوة   
ئةز تةنيا بايةخ و . مةل، وةكو ثيَش  ئاماذةم ثيَكرد. ماسي و: ثاكيزةية



 

11 

ــة ضــاوةكانيان دةدةم  ــد شــيَوةو قــةبارةي ب. طرنطــي ب ــةلؤذييان بةهةن اي
خـؤ تـؤي   . هةرطيز ثةرِو بالَـةكانيا  مةبةسـت نييـة   . ..ئا... ئا. وةرناطرم

ني و رووتانـدن و  خويَنةري هيَذام ئاطاداريت لةوةي، شيَوةكاران، ئةو دامالَ
طـةلؤ،  . ناودةبةن( ABSTRACT)كةمكردنةوةي هيَآلنة بة ئةبس اكت 

ثةلَة . وباريَي، طةردةلوول و ماريَي بكا ودةشيَ هيَلَيَكي لةرزؤك  ايشي رِ
مةيلــةو قــاوةيي ئامــاذة بــؤ   ةنطيَكــي قــاوةيي زةردبــاو، يــان زةرديَكــي رِ

ةي ضيايةكي طةردنكةس ي وشكانيي كةناري ئةو رووبارة، يان كةثكثانتاي
يةكةميان بةالي . يةك نني. ةنةخيَر، هؤردوو رةنطةك. نا. بيَنيَتة بةرضاو 

ةنطـي ضـوالة بادامـدا دةشـكيَتةوة،     ةنطي قاوةي برذاوو، ئةوي  بـةالي رِ رِ
نيية، بطرة لة ماكي خـودي دوو  " TONE"ؤنداتئةلَبةتة جياوازييةكة لة 

ــة  ــة داي ــم تيَ . رةنطةك ــووةوة؟ باش ــؤ    روون ب ــيار، خ ــةري وش ــة خويَن بط
ضـــاكة، . جـــوداوازيي ضـــيَذي فةريكـــة بـــاوي و قـــاوة  درك ثيَكـــردووة 

دةهةنووكة لةبريي ضيَذطةي زمان و نـاودةم، بـاويَكرِا ضـيَذي بينينطـةمان     
تكاية ثيضيَي دريَذ بني ببةو، ديدطةمان . ابطرينلةسةر خالَيَكي ثةمةييدا رِ

ــة   ــاني، ك ــة ســةرخرِؤكةيةكي باينج ــازة    دارِيَذين ــاي ضــرؤي ت دةشــيَ هيَة
ثشكووتي بةهار بيَت، يان طؤي قـو  و حـةزناكي مـةمكيَكي هةآلمسـاوي     
ســـفت و ســـؤلَي بـــة لةةـــةو خـــةرامان ببةخشـــيَتة ضـــاوي تامسةنـــدي 

ســتاندنة ضــركة ســاتييةكة    ...ليَــرةدا، ئازيزةكــةم دان و . ئةظينــداريَي
ة واآلكـةي  ي هـةلَخراو ؤثـةرج . ..رةواني سرووشـاوي بينةرةكـةو  : لةنيَوان

 . هؤشت لةالم بيَت. وةدايةائةو بيندر
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ؤريَي و ضــوار بةشــةوة، لــة هةربةشــيَكدا، بــةج    كةظالَةكــةم كردؤتــة  
بةشــيَوةيةك ئــاويَزانيي ثيَكــةوةي ئــةو زينــدةوةرة ئــاوي و وشــاكايييةم  

ئا لةم سكيَضةدا، لةثاس رةن  وتويَذينةوةيةكي زؤر طةيشتةة . دةراندووة
ــاني ين ن  ــوان ين و طي ــةوةيانج ــردن  . زيكبوون ــةروذيَرم ثيَك ــاميَزي س : ئ

ــة     ــديس ل ــدووك، هةم ــةس، دةم و دةن ــةرو ل ــةوةي س ــة  نزيكبوون سكيَض
بةراييةكــة وردتــر بــةرةوة، دةبــيين مةلةكــة لــة زةردَيكــي زيَــرِين و،        

ــم    ــاري هةلَدةكيَشـ ــةكي ذةنطـ ــة زةيتوونييـ ــييةكةس لـ ــةنابت، . ماسـ جـ
، ثشتينةي هةريـةك لـةو   بةلَيَ .يةكانت بؤ ثةروةرندةي خؤ  شل بكةطويَ

وايـة،  . ثشـوو  هـةبيَ و، داوي بيَـذةوةريم مةقرتيَنـة    . ..ضواربةشةي، كة
 . زانيBACKGROUND""زاراوةي ثشتينةم بةشياوي

ــةم     ــوارينةي بابةتةك ــةوة الي ض ــينيَكي  . بابطةرِيَين ــتينةكانيان ش ثش
ــةي مارثيَضــي شــةثؤلةك  نيش ســثييةكي فســفؤري اكوذةكــةيي و، دةزوول

يةك لةو ضوارينانةس ضيَوةي الكيَشـةيي خـؤي دةبيَـت، بـةآلم     هةر. دةبن
ثشتينةي . زؤرباشة. نةك بةنةوة  ثلةي طؤشةتيذ، بةلَكو كةوانةيي دةبن

نووكة وابزا  كةمؤكةيةك لـةطوفتاروبريو  . ضواربةشةكة ئةرخةواني دةكةم
تشيت ديش مـاون، ئةلَبةتـة لـةكؤتاي     ئا، دوو. بؤضوونةكةم بةلَةد بوويتة

انانةكانـــدا ئـــةةاميان دةدةم و، بةضـــاواني خـــؤ  لةكةظالَةكـــةدا  رةنطد
ــيين ــي؟. دةيب ــةويَ! ض ــة! دةتا ــة!! هةنووك ــيت  ب ــة طوزارش ــيَ . وش ل

ئــةز لــةالي خؤمــةوة ئةمــةم لــة تــؤي   . ثةســةندةو زؤريــش!!!! بكــةم
قورِنـةي ثشـتينةي ضوارالكيَشـةي مـةل و     . خويَنةري هيَذا رةضـاو دةكـرد  
هةروةكو بازنطيَكت ضواركو  كردبيَـت و   ،بنماسييةكان ريَي كةوانةيي دة
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ضوار بازنة  : هةر كوتيَكت كردبيَتة طؤشةي الكيَشةكان ئاوهاية، بةواتاي
. ويَجـا . كردبيَتة شازدة، ضارةكة بازنة بؤ شازدة سيلةي ضوار الكيَشةكان
ضــؤن ! بــةرِيَز  هةســت رابطــرة كــوو رســتة ثةلكيَشــي رةســتة دةكــا   

 !!تاظطةي ناخانةوة دةثذيَتوشةطةل لة بلوسكي زمان و 
ئةوجا، با بادةينةوة الي مةبةسيت سةرةكيم و، هةم ويسـيت جـةنابت،   
. كة لةوثشتينة ئةرخةوانييـة، دوو شـتةكة ضـني بـةكامي دلَ دةيانكيَشـم     

 . رِبايةخنثبةالي منيشةوة 
بةشــيَوةيةكي ســتووني ضــوار طوريســي مؤربــاويَكي تــؤخ  : يةكــةميان  

 . ضةويَلََي كةزيي كيذة كرماةيَي دةكيَشملةشيَوةي قةيف لوول و 
دواي ئامــاذةي دووةم، ثرســيارطةلي . ديســان ثرســيار  هةيــة ؟ باشــة

 . . ثةنطاوة ، بيَثةروا هةلَرِيَذة
جووتيَكيـان زةردي ليةـؤيي،   . ضوار سـيةبةندي درِكاوييـة  : دووةميان  

 : اجووتةكةي تر كةسكي قةوزةيي، كة سةرانسةري كةظالَةكة دةبرِن، وات
ــايييةكان        ــة مارئاس ــةكان و، ضوارطوريس ــي و مةل ــابلؤي ماس ــوار ت ض

ئةوجا فةرموو ثرسـيار لـة   . دةكةونة ئةوديوي سيةبةندة درِكاوييةكانةوة
ــنةوة   ــ  بشـ ــةوة بةرسـ ــة منيشـ ــةرو، لـ ــؤي خويَنـ ــاكة. تـ ــاكة. .ضـ  ،ضـ

ي دابةشبووضوارتابلؤي . ثرسيارةكة  دوو لكيية، لةاليةكةوة بؤ ضوارن؟
ــةو،  ــيةبةندة    كةظالَةك ــوار س ــةكان و، ض ــاوة مارثيَض ــوار طوريســة مؤرب ض

درِكاويية قةوزةيي و ليةؤييةكان؟ ويَرِاي ئةوةس، ثرسياريَكي سةركيَشت 
زؤر كةيفسـاز دة، لـةوةي ثرسـيار  لـةال     . هةية ئا بةسةرو ئةم ديدانـةم 

ضوارينةي مةل . برالة. دةسثيَي وةرامي ئةو ضوارانةم ليَ ببية. بورووذيَنم
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ــي ــدابرِيين    و ماسـ ــدن و ليَكـ ــاذةي كةرتانـ ــيةبولن، ئامـ ــاو سـ يةكان هيَةـ
ضوار قةفة طوريسة ئةستوورةكانيش، كـة بـة كـةزيي دويَتـة     . زيَدةكةمانن

ــةثيَندراوةكان     ــةرزة س ــؤ م ــاذةن ب ــةوا ئام ــواندن، ئ ــةكم ض ــوار . الديَيي ض
ــةكانيش، بة  ــيةبةندة درِكاويي ــةبرِ  رس ــيَش دةرن ــة ث ــنت ل ــؤ  بةس ــا ب يين ت

ــةكاني كؤمةلَ ــم و   حةرامــ ــةرِة درؤشــ ــةروبةندي شــ ــة لةســ ــة  طــ رةنطــ
خـؤ  . ئةوةس ثالري خشكةيي و ثةنامةكيةة. دةخمؤس. رامياركراوةكاندا

. نةبادا خةكـة بشـيَويَ   ،نيية ضاكم تيَدةطةي و ثيَويستت بةشرؤظةي ث 
ضيم نيـازة   تيَتدةطةم، كة. ثرسيارة هةرةطرنطةكة  بكة فةرموو. . . ناا

ؤ نــاواخين كةظالَةكــةم؟ ئــةوجا طــويَ بــؤ  لةهةلَبــذاردني ماســي و مــةل بــ 
بةكورتي و بةثةييت، بالَندة هيَةاي  زؤر. ئافريدةدةري براي خؤ  بتةكيَنة

ةسـيَلكة بـوو، تـوتي و قـوو     ثةرِ ةهةنـداني سـةرفرازدا، جـا   هةلَكشانة لة رِ
ــةوةريَكي دي  ــدةو ثةلـ ــان هةربالَنـ ــوو، يـ ــي بةطشـــت  . بـ ــةروةها ماسـ هـ

قووآليي زةرياو ئؤقيانووسةكانة، بؤيـة  جؤرةكانييةوة سيةبولي رؤضووني 
. ض لة ئاوداو، ض لة بادا كردوومن بةكةرةستةي سةرفرازي و كةوشةنبةزيَن

اكـذو ثـريؤزي   بيَطومان لةوة بةلَةدي، كة ئـةو زيندةوةرانـة دوورِةطـةزي ث   
فةرموو، كـة مـةلي ئـاوي هـةن و ماسـيي ئـةوتؤس        بةلَيَ راست. سروشنت

 . هةنة فرِندةن
نيان لــة رِووانــدني هــةر تــؤم و رووةكيَــي، بــؤ رةطــداكوتا ئةميَســتا، بــؤ

. كردني دوارِؤذميــان لــة كةظالَةكــة وردبــةرةوةثزدانــي زةمينــدا، بــؤ قــوولَ
برِوانـة رةزمـي سـيَبةر و رةنطـةكان،     . برِوانة ريتةي ثانتايي و قـةوارةكان 

 . ةزمي خؤيان دةطيَرِنيتةن و رِطشت بةرِ. . . برِوانة بزاوتي هيَلَةكان
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ي لةطةأل مندا تؤس لةوالوة بةئارةزووي خـؤ ، بيَـدوودلَي هيَلَكـاري    دة
. هةرضيت لةال طريَ بوو، بؤتي شيدةكةمةوة. درِدؤنطي برِةنطيَنة بيَ. بكة

بــة خؤشويســيت بــةكردارةكي . هــةرةطرنئ لــةكنم ئةوةيــة دةســتثيَبكةي
بـــةثريؤزيش دةطـــةأل رةنـــئ و   . بنؤرِينـــة رووي كاغـــةزة بيَاليةنةكـــة  

اندا هةلَسوكةو  بكةين ئةوساي لة كارةكة بووينةوة، برِي شيت وةضةكاني
 . ديكة ، لةئةزموون و تووشبووي خؤمت بؤ دةطيَرِمةوة

 ؟.يان. ئايا نيطار وابةستةي جيَيةدةشيََ بثرسم،  -
ــوو  ــة جــيَ ب ــةرة  . ثرســيارةكة  فرةشــياو و ب ــة هون خــؤ هةرضــةندة ل

دةكا  هةنطاو ردار تؤماركة جوولَة و ك جيَطةيييةكان ثؤلني كراوة، بةآلم،
ــا    ــةكان دةب ــةرة زةمةنيي ــايي هون ــؤ ثانت ــة بةمــةوداي ضــوارةميش  . ب ك

ناوبراوة، ضونكة لةضةند طؤشةنيطاو جوولَةيةكةوة شتةكان دةبيينَ، كةوا 
ئةلَبةتـة ئةمـةس   . ثةيوةندييان بةجوولَةي بيندراوةكاني ديكةوةس هةية

 . لة كةظالَةكة بكا تة خؤي وةك ئةوةي بةشداري يَرهةسيت دةروون دةط
 طيَتييةكداينـة، هةميشـة لـة سـوورِانةوةداية و،     لـة  سةرةرِِِِِِِاي ئـةوةي  -

 !! مجوجوولَي ضاوي ئافريدةكاران راهاتوون
يكيي نيطار بةشيَوةيةكي ديكة، لة حيـوراي  زارخؤس، هةروةها دينام -

رةنطة طةرم و رةنطة ساردةكانةوة دروست دةبيَت، يـان لـةنيَوان رةس و   
ــةن و  ل. ســثيدا ــةنيَوان ت ــاكي و  . يؤشــايبةثةيكةريشــدا ل ــوان روون ــة نيَ ل
بؤ دوابةنـدي ئـةم ثارةمـان طوتةيـةكي راسـتطؤ دةكةمـة       . تاد. ..سيَبةرو

 ةيت، ئـةو رؤمانانـة خبويَنـة،   طةر دةتةويَ لة سةردةمةكة  بطـ )ثاشكؤي 
 .(كان لـةوديوي رووثؤشـةوة دةثـةثمن   يايدا نووسراون، ضـونكة خـةلَ  كة ت

 . ئةوةي فةرمووة( ةر هيَلثزئارس)وابزا  
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 ـــ 8ـــ 
بةندي ثةةـةرةي ذوورةكةمـةوة، تلَـؤفكي درةختـة بـةذن      لة شووشة  

زراظةكا  ليَوة دياربوون، هةرضةندةس طوايا بة ناو سةوز بوون، لـيَ رةوا  
نيية وا بة ساكاري و نةفامانة رةنطي سةوزي رةمةكي وا طورج بسةثيَنةة 

يز ضــوونيةك ئـاخر ســةوزةكانيان هــةرط ! سـةر باآلثؤشــي ئــةو درةختانــة 
ةيةكدي ، نةتؤو نةمن، لةاليةكةوة، دارةكا ان كوو لطةر وا بواية. نةبوون

ــةوة  ــودا دةكةرانـ ــؤ جـ ــةم!بـ ــةرجةم    ؟ هـ ــازاخي و سـ ــدي و قـ ــةو رنـ ئـ
دةي دةبــزا  دةزانـــي لــةو دميةنـــة   . جوانييةكــةمان بــةرنيطا ناكـــةو   

ضي هاتة ناو ضـيَوةي   :هاتةوة؟ يان دروست ة بووشمساكارةوة ضيم بري 
ــادةوةري و ــؤس و     . ..ي ــي ه ــاداري و رام ــة ئاط ــؤ دةميَك ــةوة؟ خ بينايية

بريكردنةوةمي، كةوا متؤي رةنئ و هيَأل و شيَوازم، لة درياضةي كةظاآلندا 
بينـةر ليَوانليَـو بـة شـكؤمةندي نوارِييـة       ئـاخر طـةر  . ..طـةلؤ . مةلةدةكةم

دانةدانةي ثيَكااتةكاني لة ثةرذيين هـةردوو ضـاوي لـةس و     كةظالَيَي، ئةوا
ضاوي رةواني بةرجةستة دةكا ، مةبةستم لةوةيـة، ثيَكااتـةكان زينـدوو    

رِةوانـي ئـةو بينـةرة    . كـاري خؤيـان  ـايش دةكةنـةوة     توان و. دةبنةوة
وانيَــي ضــيَذ هاكــا، ليَ. ..هــةذيَ، جاروبــاريش بلَيَــزة دةداوهةســتةةندة دة
: طوتةني تؤ. مةست و خةندةران لة كةويَلَي جوانيي رةهادانؤس دةكا ، 

زؤربايانـة بـة جـؤس و    . وايـة  ،دةخمـؤس يـارؤ  . دةبيَتة كـةناريي خؤشضـرِ  



 

12 

ستةوة، رةواني باوةس لة جةستةي دةداو، دةكةونـة سـةما   وخرؤس و خ
باشـبوو ئـةو كةسـيَتيية كاغةزينـةي     . دةك ئافـةرين !! زؤربا. و جونبوس

. م كة لة مليؤنان كةسي راستةقينة زيندووترو بزوةترةيةكازانتزاكيت هيَنا
منــيش خويَنــةري ئاوهــاي وةكــي تــؤم طةرةكــة، ئامــاأل و ويَكضــووي وام   

ــت،   . بــةرطويَ بــدا  ــن  بيَ ــة ليَكضــوواندنةكاني بةنــدةس تــةزوو هيَ كــة ل
هاوزاكـةم، مـن بـةوة    . تةنانة  بؤشت رةوايـة، بةشـداريم لةتةكـدا بكـةي    

بةبيَ . ويَذنئ و وةنةوز دةدةم، كة هاوبةشم بيت. ئؤغذن و ئةهوةن دة،
لةضيَوةي ثةةةرةكةدا، كةظالَةكةي ظانكوخ لـة  . يةكدي جووتيَ كةالوةين

بريتـة خويَنـةري   . بوويوو، ئةوةي بؤ دار سـةروويةك كيَشـا  ب ديدمدا ضاث
ئةوبةهةرةدارة بليةةتة لةكلينكي دةروونطةيةكدا : هيَذام جاريَي ثيَةطوتي

وة لةتويَي بلووري ثةةةرةيةكـةوة، ئةظيندارانـة نوارِيويةتـة    بووة، ئالةويَ
و رةنـئ و هيَلَةهةلَضــووةكاني بــؤ  رلةهؤشــيدا، ســيَبة. درةختـاني دةرةوة 

كاتي ضوونة دةرةوةي هةلَطرتبوو نةك تةنيا ئةو سؤفيية ديَوانةية، بطـرة  
ــةوازي و ذاوةذاوي ثاريســةو   ــاويش، لةالن ــاني دام رةدووي نســاراني  ةطؤط

ــةتاي  . يــةكي ئؤقيانووســي هــيَةن كــةو  دورطة كردييــة ئارامطــةي هةتاه
لــة ســةوزطةي ئــةو بةهةشــتة كيَــوي و رةمةكييــةدا، رةوانــي        . خــؤي

ــد بــوو  ــةميش لةتــةك ظــانكوخ و  . ئؤقرةمةن ــةنداني تــر، ثشــكنةرو    ئ ض
. وةكاني رةنطـي هـةتاوي كةمـةرةي زةمـني بـوو     ةهةلَوةداي ثةيـذة طةرمـ  

باريكةلَةي ناسكة قةرسـيليَكةوة بـؤ    ئةظينداري رةنطي رةمةكي، لةالسكة
زةردةي خؤرنشـينةوة بـؤ    يةكي ثـرِ رةنـئ و مانطؤيـةكي طـةييو، لـة     آلطة

ــة   ــةورةكان، ل ــويَنيين ه ــييَن خ ــة   دام ــرذاوي، ل ــيت ب ــي   ثيَس ــاوي طةش ض
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هاوذينطةيييةكانييــــةوة، لــــة طلَــــي ذةنطــــاريي دورطةكــــةوة كــــةظالَي  
رازو ثــةنااني دونيــا  وةكــو هــؤردووك لــة  ،ثيَغةمبةرانــةي ثيَدةرِةنطانــدن

منـيش، لـةو دميةنـة دلَنـةوازةي نـوواي ضــاومةوة،      . بطـةرِيَن ئاوهـا بـوون   
ضاوةِرواني نادياريَي بـووم، كـة لـة ئـاذاوةو بشـيَويي ئـارةزووة نةوسـن و        

ماسـكي   لـة . ضلَيَسةكاني دةوروبةرم، نامؤيي رةوا ـي ثـيَ برِةويَنةمـةوة   
ةنؤكيَي كارمةنـداني بيَنـاوو   لة ضاوضنؤكيَي و من. ضةندرِووي ماستاوكةران

بؤيـة ئـةوةتانيَ يةكنـةوايي ذيـا  كردؤتـة ثرؤذةيـةكي       . . . لة. ناوكان لة
كـاوةخؤ، خشـت بةخشـت هةرسـيَكيان     . وةشاندن، هيَآلنـدن و رةنطانـدن  

وشـةي ثـاراوي رةنطـاورِةنطي    لةبنةرِةتـدا، ريَـزيَ بةردةر  . ةوةبلَند دةكةم
. جا دةثةرِذيَةة داناني هيَلَي بةورشةئين. جيَطري دةكةم توند طرانييَت توند

. بـــةلَيَ بةوجؤرةيـــة. رةنطـــي شةوضـــراخيلةســـةرووي ئـــةويش ريـــزيَ 
ئةو دميةنـةي ناوضوارضـيَوةي ثةرةةرةكـةم     ،هةلَبةستين شانةشينةكةم

ــووةوة   ــالَ  دةب ــدي كــاأل و ك ــدي هيَ ــيين  . هيَ ــاراي خؤلَةميَش مببــوورة، ت
ئةوة تارا خؤلَةكةوةيييةي  كةضركة لةدواي ضر. ئيَوارةكةي بةسةردا ها 

شـينايي   سـةوزايي دةرختـان و   ئيَوارةكة، ئةذدياايةكي ئةفسـانةيي بـوو،  
ــذي   ــامالَةكةي هةلَدةم ــة س ــؤي   !! ئامسان ــةكي خ ــووني نووت ــةي ت رةوان

ضـأل و تةلـةكان وردةوردة بوونــة    ثاسـاريي هةلَنيشـتووي سـةر   . دةكـردن 
يوةنـدي و  دةوةرة طشـت ئـةم ثة  . تةزبيحي دةسـيت رةشـي شـةوطارةكة   

حاأل و دؤخي رامان و  ئالَوطؤرِي رةنئ و هيَلَي تاكة ثةةةرةيةك مبااويَتة
ئـةدي ضـؤن رةهةنـدي كـراوةي زيَـدم طـؤمي مةنـدي        !! بةخؤداضوونةوة
سوور دةزا  كردوويانةتـة بةهةشـيت عـةدةني بـةر     !!! ناخم نةشلَةقييَنَ
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واي لةم ! نيية واي لةم مالَويَرا!! بةتاكي، بيَ نيطابان و دارؤغةي سةثان
كيَ كردي و، كيَ لرفاندي كـاكي خويَنـةري بةسـةزمان    !! ثاشاطةردانيية 

 . درويَنةي ئةزيش لةرِووانطةي ثةةةرةكةوة، ئةم خؤخواردنةوةية بوو! 
كاويَــذي  !! هــةردةبيَ تــؤو مــن ئــازار و ئةشــكةةةكا ان  ــوين       

ؤرِةكـان  بط هةتاكـةي، رؤمانـة  ! ي كةساني ئازاد واز بكةينةو ؟يبةختيار
لـةم دونيايـةدا   . طـويَ بتةكيَنـة  ! ها؟. ضةان نةطؤرِيبيَتهي. ..خبويَنيةوةو

راستييةكانيان، لـة  . شتيَي نيية قابيلي طؤرِرِين و، هةم بريكردنةوة نةبيَت
رةدووي ضيَذي كاتني و، ضش لـةواني  ! ضةمكة ثريؤزةكانيان ثووضاندووة

 !تر
ــوورم و    ــةز، س ــاس ب   ئ ــةوةي ث ــة ل ــؤس دلَنياب ــان،  وت ــل و كازيوةك لَيَ

ــديَ كــة نيطــاريَكي  ةبيَضــووةخؤريَكي نــويَ لةهــةمان ئةوثةةةرةيــةو هةلَ
ــزنئ دةدا    ــديَ و ط ــاي، هةلَ ــؤ كيَش ــةييم ب ــةكاني  . ثةل ــةوادةي رةنط خان

ئـةو نيطـارةم بـؤ كيَشـاي بؤئـةوة      . سروشت رةشبةلَةكي لةناودا دةطيَرِن
لةديــدي خؤتــةوة ويســتم . نــةبوو رةشــبني و دلَتــةنطت بكــةم واتيَنةطــةي

ــداطريش بيــت لةهــةنطاونان بــةرةو خةرمانــةي    ثانورامةيــةك بــديين و، ثيَ
ئايــا تؤيــةكي لةدلَــداجيَطريم زانيوتــة، كــة     . تيشــكي ثــذاوي روونــاكي  

ــةرجةمي ــةو  . س ــكؤي وش ــةوة، لةثش ــتةةندييةكا ، بةشةشةميش . .هةس
! لةهيَلَة سـرك و نةسـرةوتةكا دا كـؤم كردوونةتـةوة     ..لةثةلَةي رةنئ و

تةنانــة  بؤشــايي نيَوانيشــيان هةمــديس كاريطــةرن و، ئاراســتةي خؤيــان 
لة تؤي دلَسؤز بةوالوة، كةسي خةخمؤرم نيية، . ثوختم تيَبطة! دةثيَكن 

تـؤي خويَنـةر مـن بوويتـةو     . لةثاس مةرطم يادي رةن  و ئةمةكم بكاتـةوة 
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ئــةوةتانيَ لةرِوخســارتةوة نيشــانةي . بوومــةو هيــوا  منــيش تــؤ. ئــاوام
لةبـةر  . بـةلَيَ، راسـت بـؤي ضـووي    ! اريَي دةخويَنةةوة، تؤو ثرسيارثرسي

ئـةدي نـابيين   . رةوتي خيَـراي رؤذطـارة ثـةنام بردؤتـة بـةر رةنطـي ئـاوي       
زؤربةي رؤماننووسانيش دكارن شيلةي ئاوةزيان ب ةيَننة سةر كـةم ين  

و نةخيَر، تةنيا كـةظالَي ئـة  . رووثةل و، خويَنةرانيان جارِس و بيَزار نةكةن
ــةرِ  ــيية ب ــةل و ماس ــةم م ــةكريلي دةك ــاوة زوو  . ةنطي ئ ــة نويَب ــةم رةنط ئ

ثةلةيي رةنطي ئاويي :. دةتواني بووشيت. بةلَيَ، دةق واية. بةهاناوة ديَت
 . ووي رؤذطاردا وةكي رةنطي رؤنييةهةيةو، تةمةني خؤراطرتين لةرِ

ــايي        ــةر ئاسـ ــؤي خويَنـ ــةمنيش تـ ــةكةم، ئـ ــيار  تكةسـ ــة ثرسـ ؤثةلَـ
ــ . دةثةنطيَتــةوة . ..خولدةخواتــةوة  وةمــدا ةلةذوور . نطأل دةداو هاكـــاج

 ...تةقييةوةو عاردوباني قلَةشاند، دةزطاو تاراجي راتةكاندو
. دةزاني كةظالَي ئايندةم ضيية؟ ديارة نـازاني و، لـةالم نةدركانـدووة     

كـيَ  . بةوشة ذيَرخانةكةيم بة ثرسـياريَكةوة بةنـد كـردووة    دةسثيَي، وشة
ةاني دزي و، سـيَبةرماني سـرِييةوة؟ ديـارة نووكـة،     رحناكيدلَشادي و فـة 

ئــةدي . ثاشــان ئالَشــيت دةكةمــة زمــاني شــيَوةكاري  تــةنيا وشةســازيية،
لةوكارة بةثيَزةدا تؤشـم لةطـةأل دةبيـت و، ئوميَـدةوارم دةسـت و      ! ضؤن

ن و، نايَنيـي ئـةم هونـةرة قازاخـة      بةمووض بـوو قامكةكانت ئاشناي ثـةرِ 
ريَنةايي مـن، بؤخـؤ  ببيتـة خـوداني ريَضـكةو       بةبيَ. ئةوسا. قؤزتبيَتةوة

دةخـوازي لـة   ! ..جـةنابت . هةتاكو ئيَـرة و بةسـة  .  رةنئ و دةنطي خؤ
دةي ئةم ثةةانـةم دكـاري لـة بةنـدة     ربارةي منةوة بثةيمي؟ تؤي ثةروة

ةم وةي بـ . بدويَي؟ ئؤخةي، ئةمة ئةورِؤذةية، ضاوةنوارِو تامسةندي بـووم 
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( IDIOM)ئةوة ئيدييةمي . ها. ها. ها. .وديدانةم ئةوة طةزو ئةوةس جا
 ئــةوة دةرفــة  و ئــةوةس رووثــةل و    : باشــة، فــةرموو   دةي!! كؤنــة

. يََـذدريَ نـة دادةرِ التيَكسـيت نـؤذةن ئاوها  . ثيَنووس، لةمنيشةوة طويَطرتن
بــةتؤو بــة مــن، بيكةينــة نــةريت و رِيَســا، بــةنؤرة جلَــةوي ثــةيمني  . وايــة

وة راست بؤى ضوويت، سةردةمي نيَـزةو  ها، ها، ها، ديسانة. رابوةشيَنني
ئةوانة دياردةي كالَفاميي هؤزطةري و نةبووني . زةرط و شري بةسةرضوون

 . ثةيمينةان بكةينة طريَضين ئينتةرنيَت: هؤشطةري بوون، دةبواية بيَذم
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 ــ 3ـــ 
 :مامؤستا قةنديل   
لَ يَنـةري مـن بـةنيازي    وهةستم، نةستم، رةوا  ثيَةدةلَيَن، كة تؤي خ   

بـةزاراوةي جـةنابت نـؤظلييَت    . نووسينيَكي، دةقةكاني ثيَشوو  جيَبايَلَـيَ 
ــتيَتيكي  ببــوورة . بئــافرييَن تــذيي جواننووســي  ( AESTHETIC)ئيس

وشةيةكي ديكة نابينةـةوة بـؤ رنـدو قةشـةنطكردني دةربرِينةكـة ، بؤيـة       
دةفـةرمووي جـةنابي   راسـت  . كةم  بزاو  و جوولَةو رووداوي تيَدا دةبـيَ 

ئةوة جوولَةيةكي ناوةكي و رابوونيَكي رؤحي دةخاتة ئاراوة : ثةروةرندةم
ــدةورووذييَن    ــةيداي ثيَ ــةراني ش ــةي خويَن ــاخي م ــوو  . و، ن ــابزانيني ك دةب

دةستةواييت دةكةم و، . ويَتةوة، بيَطومان ورة بةرنادةي، ئةي ضؤنةدةك
ــة  ــةوةمان مةحالَـ ــةو رةو . ليَكتةكينـ ــةنابت ئـ ــةطني جـ ــة   مـ ــي و رؤلَـ ايـ

ــديت، عةتر . ثيَنةبةخشــيوم ــارة ئارةزوومةن ــدي ــةي ث ــان بك ! ذييَن رةنطة
خوازياريــت بةثـــةرِو بــالَي وشـــةكانت   !! خويَنــةرانت بكةيتــة رِةنطالَـــة  

دةتاةويَ مبانطةيةنيَتة ثايـةي  ! هةلَةانفرِيَنيت بةرةو ثةيمستانة دآلرِاكة 
 !!خؤشـنوودميان  واي. واي!! مزطيين و ثلةي جاويداني و بطرة نيَرظانـا 

ــةوةي  ــةندة ئ ــافريَنني  . زؤر ثةس ــةردووكةان بيئ ــة بةه ــؤ  . خوليات ــن، ت م
! ئةتؤس، مـن بنووسـةوة، ئـي  ض حةوجـةي كةسـي ديـن      . دةنوومسةوة
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نــةخيَر ئةمـة قةتيســبوون نييــة،  . ؟. برِوامةكـة كةســت لــيَ قـةلَس ببيَــت  
 .  وونةي خؤمانةوة، ئةوانيش فةرامؤس ناكةين ضونكي لة

ــ   ــة   لةبةراييـ ــةرةتاييت، كـ ــةكاني سـ ــةرباوردي ثؤلـ ــة سـ دا، دةرِوا ـ
مــؤديلي  . هــؤطري ثةيكــةرؤكان  . نةوجــةوانيَكي زيتةلَــة و ســرك بــووي   

تؤو هاواآلنت لة ئاودرِيَكي . دةتاشي( مةال خةنة)ترومبيلي ئةو ضاخة  لة 
ثشت كؤآلنةكةتانةوة دةرتاندةهيَنا لةو ئةشـكةفتةي نـاوي كونةكـةمتيار    

ــر ئؤتؤمبيلــ. بــوو جيَطــةي ثةةــةرةكانت دةمســني و  . ةكانت دةكــؤلَيذيَ
ــد    ــرةوةي دادةمةزران ــؤ ذيَ ــت ب ــةيةكي ريَك ــةس  . الكيَش ــةقورِي مةالخةن ب

دةما ضـؤن ذوورو  ئةوةي ديتبـاي سـةري سـوورِ   . ردنةوةدرزةكانيت دةشا
ــةلَكؤلَيوة  ــواني هـ ــة جـ ــةرةكانت وا بـ ــووة  !!. ثةةـ ــةوكارة بـ ــدي ئـ ئيـ

ــكةفتةكةد . طيانالويَنـــت ــووآليي ئةشـ ــة قـ ــالَ   لـ ــةورة قـ ــةكيَردي طـ ا، بـ
ــة  دةردةهيَنــا ــةي وشــكي هــةبوو  . مةالخةن ــوو، رةنطــي كــالَي خةن . واب

ــةهرة       ــداني بـ ــؤ ثةرةثيَـ ــيتَ بـ ــيت دةدايـ ــتاكانت برِسـ ــداني مامؤسـ هانـ
بـري  لـةكؤزةري   . وضانت نةداو، بةوةس نةطريسـايتةوة . خؤرِسكييةكة 

. نـدا هارِيـت  قاةبةساثي ثانكؤلَة، لةسةر زةويـين ر . مةال خةنةكة كردةوة
ــذ  ليَنــاطرم  وابــوو ئةوســاثانة  لــة خــرِي  . بــةلَيَ، منــيش ريَطــةي وتوبيَ

بةردؤكـةي خالَخـاكي هةمـةرِةنطي ديكةشـت بـؤ      . وة هةلَدةضنني( خاسة)
ــدي خــرِو . دروســتكردني هةلَةاتــة بــةرد دةخســتة طريفانتــةوة  ــدي هيَ هيَ

 . وابوو. لووست دةكردن

ــةلَيَ، ثاشــان ه    ــةطيا د ب لَؤكةي قنجــي ةثيَضــاو، لةضــا ةلَةاتــةكانت ل
منــداآلني .  دةتســوورِاندنةوةكــدا، بةدةمــة ســووالَةي دةفــري طلَــنيتاويَريَ
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. دةتســـوورِاندةوة. طــةرِةك، هةريةكـــةو ضـــالَي تايبـــةتي خـــؤي هـــةبوو 
دةتســــوورِاندةوة هــــةتاكو لووســــ و رةونةقــــدارتر نــــةخش و خالَــــة  

ــوون   ــاوةتر دةب ــةكانيان درةوش ــا. رةنطين ــارِيين  . ئ ــةثاس ه ــاكي ل خاش
ــرِ   ــان ث ــاو، ي ــة، بةمســيتَ ئ ــةكانت دةتشــيَال  مةالخةنةك ــورِة  . طوث ــةو ق ل

ــدان و ماســي و زؤرتشــتت دروســت    ثةيكةرؤكــةي مــةل و بووكؤكــة و طولَ
ئـةز سةرطوزشـتة   ! ئـةدي ضـؤن   . بةلَيَ، طويَم ليَتـة و مةضـرثيَنة  . دةكرد

  جةنابيشت طوذالَكي رؤذطاري دزيَوي ئةورِؤ. شريينةكانت ياد دةكةمةوة
راستت فةرموو، كـة ئـاو قـاتبوو، بـةذو وشـكاني بيَـوةذن       . بؤ قووتناضيَت

ضـاك  . ي تيَـدا دةكـةن  ر و بيَروون، طـرِو رِةشـةبا زطـوزا   دةبيَتة بوو. دةبن
ــةماوة ســييةكانت    ــدة ن ــةتان خةريكــة طرِبطــري و هةن ــة حةذب دةزا  وا ل

 . ئةز هاوبةشي ئيَشة دةروونييةكانتم! دوكةلَ بدةريَنن
قايـل  ( ئاراثخـا )دا، بةر لة ضل سالَ بةنيوةي شـارة ديَـريين   لةسةرةتا  

ــةبووين ــتا     ،ن ــراين، كةضــي ئةميَس ــةذان ك ــدي ك ــة شــاربةدةرو رةهةن لؤي
ئـي  بـؤو لـةثاي ضـي     !! دانـةويَنني  رلةبنةتاوة، بؤ سيَيةك و كـةم  سـة  

! ناو خةرةندي سياسـة   يةخلؤربوونةو: ئةمةية. ..ئا! سرةو  بطرين؟
. نةريشت هةست بةو ئازارطةي دؤذة ناجؤرة دةكـةم مين خويَ! ئةي ضؤن

ئافريدةكارةكةم، . ئةوة بؤ سيَسووضكةي شارةكةمان ريَسايةكي نارِةواية
رووثؤشي لةهةركام رةنـئ بيَـت   . ؟!بؤ هةلَبذاردن سةنطي مةحةك نةبيَت
ئةريَ كةنطني لة وانـةكاني رابردوومـان   . هةرطيز كةلَبةي بؤ ناشاردريَتةوة

ماســييةوة دةســثيَكت بــةرِيَز ، لــة كــةظالَي مــةل و ! ؟كةلَكةةنــد دةبــني
منيش، لة تةونة جالَجالَؤكةي ثؤلةتيكاوة ئاماذة بؤ ثاشـ ول  وا. دامةزراند
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دةوةرة ماف و خاكي خؤ  لةبيَـذنطي ميَةـلَ   . و ثيالن و نسكؤيان دةكةم
ئةمــة !! ئةمــة كــةي بــووة يةكســاني و سؤســيال !! و نــةيارانت بــدةي

ــؤذيكي  ــةبووة  كو( LOGIC)ل ــياوة و ن ــ ةلَةبازيية، نةش !! رســي و تةش
 .  برينةكا ان. برينةكا ان دةكولَيَنيَتةوة

بـؤ ناوبـذيي ئـةو    : نـدةم، لـةخؤم ذنـةفتووة   رنابي بنووسـي ثةروة ةج  
حوشـ ةوان و دامركاندنـةوةي شـةرِي نةثســاوةي خيَآلنـي خـوارين، لــةو      

 . شاونلةزيَي طضكةوةس جؤباريان بؤ راكيَ. دةظةرةيان داناون
نـةوةي ئاشـور   . باوكت ئةوانةي بةقةوالَة و بةلَطةوة لؤ  طيَرِابـووةوة   

دا (طـورِ طـورِ   بـاوة ) يةكـةم بـريى ضـالَة نةوتييـةكاني    . ثانيبالَيش، دةطةأل
ــدا ثةلكيَشــي كــردن   ــةنيا . ئاغــاي ضاوشــيين زةري ثيَســت لةطــةأل خؤي ت

ةوة كلدانييـــةكان نـــةوةي رةســـةني قـــةآلتي دانيـــال ثيَغةمبـــةرن، ثيَكـــ
ــرةدا دؤزةكــة دادةخــةم . ذيوةرميــان كــردووة وابــوو، لــةثاس . ضــاكة، ليَ

ــت   ــةلَااي رةمسكــردن بووي . ثةيكةرتاشــينة منداآلنييةكــة ، وابةســتةو ئ
بةرِةنئ و هيَلَةكانت .. لةرِاستيدا، بةوشةكانت نيطاري ضريؤكينت دةكيَشا

ــد، ئةلَ  ــةلت دةدةرانـ ــي و  هةلَويَســـت و رِووداوطـ ــةردووكيان مجـ ــة هـ بةتـ
 . ةواوكةري يةكدي بوون لةال ت

لـة ئـاميَزي   . ذتنةدا ثشوو  دةدا بؤ هيَآلندن و رةنطانـدن لةو وشة دارِ  
بة . ئةو ئةزموونةوة، خؤ  بؤ رستةي بطؤرِ و ناخطؤيييةكان تةيار دةكرد

. لة خودي خؤ  رادةمايت. ثةرِةمووض دةتنووسي و، بةخامة دةتنيطاراند
ئاين، لة سوورِطةي كـةون و بوونايـةتي،   لةدةوروبةرو طييَت، لة فةلسةفةو 

ــاي    ــة شــةيتانيش رادةم ــةري و فريشــتةكاني، ل ــةخواو ث ــوو  . ل ــةراقت ب م
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بةرِةنئ بدويَيت، ياني بةوشـة لـة فةنتازيايةكـدا بةرجةسـتةو بـةرطيانيان      
ي ضيكي، ثةيمينةكـةم تـةواو دةكـةم،    (ميالن كؤنديرا)بة طوتةي . بكةيت

ا ئـةزموونيَكي  ان و شيعريَي لةراستيدهةرتيَكستيَي، هةر رؤم: )طوتوويةتي
  (. هزريية
و من و تـؤس، دةطـةأل ئـةو طوتةيةيـدا تـةباين، ناـؤ، دةوةسـتم و لـة          

بةيةكساني و بةهاوشاني بةشـداريي تيَـدا   . ثارةي ديَت، بةرؤكت بةرنادةم
 . تؤ، لة وشةكا ةوة روخساري نوَيَت هةلَيَنا. دةكةين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

 
 
 

 ـــ 4ـــ 
ي خويَنـةرو ئـةزي نووسـةر ثيَكــةوة    تــؤ: وايـة، ثةسـند وابـوو بووشـم      
ديسـانةوة ئافـةرين لـة زرنطيـت، خؤبـةطؤترةو نـارِةوايي        .ؤماري بكـةين ت

ــةطوتراوة خويَنــةري هؤشــيار كؤلَةكــةي ســيَاةمة لــةثاأل ئافريــدةر و        ن
رةنطــــة رةخنـــةس لــــةم دةكيؤميَنتكارييــــةمان  . رةخنـــةطري دةقــــدا 

لَويَســيتَ، طوايــا لــة ســنووري دةربــرِين و طيَرِانــةوةي ئاســايي و بــاوي  باة
شـــيت دميـــان  نـــاوو ذمـــارة و! ةانثةرِانـــدووةدةيـــان ســـالَة بيَثـــةروا تيَ

ــةك ــؤ! ربردووةاب ــان و  .  ب ــاوي داهيَن ــة ثيَن ــا، ل ــاري ن ــاخر!! طؤرِرِانك . ئ
شـتةانة لةاليـةك و، مـولَكي    يتيؤري رةخنة بيَ ن: رةخنة، شياوترة بووشم

طشـــت مرؤظايةتييـــة، ذانريَكيشـــة بـــؤ تيَطةيشـــتين رةهةنـــدةكاني دةق  
 ضاكة، ضي؟ . لةاليةكةي ترةوة

رةوتي ميَذوو لة ئـةزموونكاران سـوودمةند نابيَـت، ئةطـةر ثيَيبةنـدي       -
 ؟!ريَبازةكاري ئةدةبي و رةخنةي وشكة تيؤري بني و بةس

 . مطةرِامةوة سةر ثةيميين خؤ.  جمرؤمان دةكا .  لةسةتاسة  واية
كايةكةوة، كتومت، ئةويش  دةق لةدايي دةبيَ ئةوسا رةخنة ديَتة ناو -
. دذةبـاو، رةخنـةي كارامـة دةرِويَـينَ     ئةز ضةند ثام كردؤتةوة، كـة . واية

مةبةستيشم لة دذةباو، دةقيَكـة ملـي جـيَطريي سـالَةهاي سـالَي تابؤكـان       
طرتـووي  شـيَوازي طيَرِانـةوةي دةق  : دووةم .ا ، ئةمة بةيةكـةم دابـينَ  بابد
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ئاسايي جيَبايَلَيَ و ثاشان ئةوة بدةرييَنَ و بةتةكنيكيَََََََََََََي بيَ س لة دادطةي 
 :طو يَ .تيؤربةنديي دؤطةاي وشي رةخنة و

واقيـ  و   :ي طيـاني بـةطيانيي نيَـوان   ةئـةوة كـارو كاردانـةو   . زارخؤس -
ةروةسـا، لـةنيَوان خـودي و    ه .واقي  و نيَوان شـيعر و ثةخشـانة  سةرووي 

تـؤي خويَنـةرو، بـؤ ئيطـؤي      هةم ضيَذطةي جواني و هونةرييـة بـؤ   .بةتيبا
لةوة طـةرِيَ   .تاد. و. مووض و ئاميَري موزيي ومناني هةلَطري خامة و ثةرِة

 . ي دؤز و خةمي بنةضةييةان(ئاراثخا)و، با روو بكةينةوة الي 

الثةرِةكان ديرؤك بةخاوي، بةكةمتةرخـةمي، يـان بـة تونـدي     . ارجاروب 
ريَنةوة وةك ئـةوةي  وة هةلَدةدةن رةشةطةردةلوولي رةوشي سةختةلةالي

بــةقامكي ضــلَكن و بـــؤر، لــةناكاو، لةثشــت ثـــةردةوة، بــؤ شـــيَواندني      
راســتينةكان، بــؤ ئــاوةذوكردني طةواهــة رِؤشــن و بةلَطــة بةرضــاوييةكان،  

 !!دةشيَويَندريَن
ئــا لــةو كاتــة ناســي و ضارةنووسســازانةدا، مرؤظــان طــةر خــةخمؤرو    -

سيت دؤزة رةواكةيان نةبن، ئةوا تووشي طازندةو بةرةنطاري توان  دةروة
 . و تةنزي نةوةي ثاس خؤيان دةبن

. وبةرِووي لةحنة  و نةفرين دةبنبةلَكو، لةهةمبةر ئةو تراذيديايةدا رو 
ــم    ــؤدام و دةثرس ــةلَ ت ــيش لةط ــةلَيَ، من ــاك و : ب ــةو بيَب ــة ض  ئ خةوالَووان
ةبيَـــت بـــؤ كؤزيلكـــةي نـــةوة  وةآلميـــان، ض بةرســـميان، ض ثاســـاويان د

 . ..بةالضاويَي دامبيَذتي و!. ضاوطةشةكانيان؟
بةرطـةي  : يـان بووشـن  ! ميَـذوو ياريـدةدةرمان نـةبوو   : دةشيَ بيَذن - 

 !! طةردةلووملان نةطر 
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 .. تؤدةزاني دةسةآلتي بيَباكة  لة رؤشنازر و قةلَةمةكانيان   
 !!بةمةترسيشي نازانيَ  - 
: دةووشـن . بزركانـدين  رداو خةكـةيان لـيَ  ةوتيـَ ئةم و ئةو ثةةةيان   

بةسةر !! شرِة ثوواوةكةيان لة ذيَر ثيَةانةوة دةركيَشا دةرودراوسيَ بةرِة
هاودةنطم رةخنة لة ليَكضـوواندن و   خويَنةرى هؤردووكةان ثيَةخؤشة تؤي

بةلَكو ئةم كارو ! دلَتةنطي ضي و زيزبووني ضي... نا. ئيدييةمةكا  بطري
ئـةوجا  . و بـؤ منـيش بةتايبـةتي   ئةمةكداريية بؤ دةقةكةمان  هةلَويَستة 

برالـةي شـريينم، ئةوخـةي    . تـةداعيم ثيَـدةكا   (( خـم )) وشةي دووثييت
مةهـةذ نـاوي دةبـةن، لةبنةضـةدا بـةري       هـةس و بـة   لةشويَناني ديـدا بـة  

طيايةكة، خامي سثي و بةن و هـةوداي لـة خـوري و مـووي ريَسـراوي ثـيَ       
ةويَ، كالَـة شـينيَي بـوو لةشـيَوةي ئـاوي نيـل،       راسـتيت د . شني دةكـران 

 . شيان ثيَدةطو ( نيلة)هةربؤية 
ــةرِةن  و    - ــةكان، بـ ــةذارة كةمدرامةتـ ــةوادةي هـ ــةوة، خانـ وا دةطيَرِنـ

ابـني  كويَرةوةري دةيانثةرذا جلي و سـيثالَ بـؤ خؤيـان و بـؤ زارؤكانيـان د     
دةرزي  ذنان بةداوو. ئةو جلوبةرطانةي ثيَشوو لة جاوي سثي بوونة. بكةن
ميَـردان  بردوويانةتـة خخانـة، لةوَينـدةرَي خطـر لـة حـةوزي        . انةيدروو

 . خاوةكةي هةلَكيَشاون و رةنطرِيَذي كردوون
ــدا     - ــة ثرســةو كؤســتكةوتنةكاندا هــةذ بةســةري خؤي ــة كــورديش ل ذن

. دةكا 

هاوســـةري خيَزانـــة . رادةكيَشـــيَ. وشـــة... وشـــة. راســـتت فـــةرموو 
هةلَدةكيَشا بؤ ( ضويت) دانيي شووةكانيان لة هةبووةكان لة مالَةوة جامة
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ئةو ضويتةس جـؤريَكي  . ئةوةي تةختة سثييةكةي رةنطي ئامساني بطريَ
 . ديكةي خم بوو لةناو ثاكةتي كاغةزيين شةشثالَوودا دةفرؤشرا

ضاكة، بؤ جامةدانييان لة شيناوي ضويت وةرداوة؟ بؤ فيزوخؤنواندن  -
 . و طةةينة

سوثاسـبذيَريم  ... سـوثاس بـؤ  ! ! ركردنةكةبةثيَضةوانةي هةذ بةسـة  -
ئةية ئةركي طةرد ة، كـة هةرضـي سـةبارة  بـة وشـةطةلةوة      . ناطةرةكة

دةشـيَ و رةنطـة وشـةي    . ئـا . بزا ، تـؤي خويَنـةري لـيَ سـوومةند بكـةم     
خومار لة رِةضةلَةكةوة لةو خـةوة ضـةكةرةي كردبيَـت، ضـونكو لـةثاس      

يـش  ( خومارين) نةسةر دةبيَت، زيَدة مةينؤشني، نؤشيارةكة ئالوودةي ذا
. بةثؤلوويةك دةطوتريَ هاكا خةريكي كزبوون و كوذانةوةية

رم ةلـة كئةطـةر لـة طؤشـت و    ... ئةطةر لـة زمـان بثـةيمني و   ... واتاكة -
طفت و ثةميان بيَت، ... تيَي دةطةرِيَتةوةطراني، سةروضاوةي بؤ ثؤلة... و

. كؤمةكيت دانةبرِيَم كة هاريكار  ، و، لة

هةرضةندة ئةم كارةو بةدواضوونيدا، تؤي خويَنـةرو ئـةزي بنـووس     خؤ 
ــؤ      ــاني ب ــا خؤم ــة ب ــيَ ئةركيَكــة، دةي زووك ــةوة دةكــا ، وةل ــة خويَندن ل

 . برِةخسيَنني
ــة  - ــت ل ــاردبينةوة  نابيَ ــةيدا س ــةري  . سووس ــةي هون ــة دادط ــا، ل . دةن

 . شكاراني سياسة ان بةسةر ديَتين و طيَرِانةوةلؤذيدا وةكو سازدةربرِ
لةذيان و ثـرِؤذةي دي  . با لة خودي خومان و ثةرتووكان دانةبرِيَنيدة -

. دوورمان نةخاتةوة

تؤو من، !! ئةدي خودي كارةكة ثرِؤذةي ثريؤزي ئةميَستاييةان نيية -
كــة جيَنـــاوي دووةم و يةكـــةم، لــةو ثيَنـــاوةدا نةبووينةتـــة بةرةيـــةكي   

!!تؤكةة
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قةلَةشـتيَي  !! خةدائةطينا بةثيَضةوانةس، ض دذوارة نةبانيةان لةم ئا -
ــة لــةس و كــونيَ . دةخاتــة لةمشانــةوة ــي قةلَةشــت دةخات كيش لــة رةوان

نابينة تاويَريَي، كة دلَؤثـةكان لةناخـةوة دةرزيـذةن و    . ..نا. جوانكارميان
. بنكؤلَي بكةن

. كةوابوو -

ــدا دابــةس      ــةذمار و بةلَطةنامــةكان لةنيَوا ان ــرؤك و ئ باطيَرِانــةوةي دي
ــةجؤريَ   ــان ب ــةين، ي ــي     بك ــار دةق ــؤي وردةك ــةوة؟ ت ــري دةكةيت كي دي ب
رةنطة ئـةم هاوبةشـيية    . منيش تؤماري ميَذوويني. بةلَطةكان خبةرة روو

ئةوةنيية ضـرؤي شـادماني لةطليَنـةي ضـاوة كلرِةنطةكانتـةوة      . بةدلَ بيَت
 ! دةثشكويَن

ــدا     - ــةم ضــركةيةدا، بيَضــووة ثةرِةســيَلكةيةك بةســةر ضــلَي ناوةوةم ل
ــوييَنَ ــةي جــ ! دةجري ــة. ةنابت؟ئ ــيعرييَن! جوان ــيش، وردة !! دةش من

ماسييةكي فسفؤريي ديودةر لة ئةستيَركي ذوورةوةمـدا كةوتؤتـة سـةماو    
 " BALLET"باليَ
لةدةومدا هةست بةضيَذي . كةظالَةكة  ديَتة نوواي بينيين رةوا ةوة -

رو، ئـةزو، زمـان   هةروةها، هةنووكـة تـةنيا تـؤي خويَنـة    . هةنطوين دةكةم
 . و ماجةلالن و فرؤيدو ئةواني دي بكةم ديبهةين ضي لة ئؤ

ــي      - ــتيار و بنووس ــتةمبولَدا، طةش ــاثي ئةس ــةعالمي ض ــي ئ ــة قاموس ل
ذمـارةي سـةرجةمي كـةركووك،    )عومساني، شةمسةدديين سامي وا دةلَيَ 

ــري، . ســيَ بةشــيان كــوردن . ســي هــةزار كةســيََي دةبــن  ضــارةكةكةي ت
 (. جوون توركةان و عارةب و كلدان و
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بـؤ؟ ضـونكة لـة سـةدةي     . ؤ ئاسـووري و ئـةرمن نـةكردووة   ئاماذةي ب  
ئـــةوةي خويَندتــــةوة،  . نؤزدةمـــدا نةرِذابوونــــة دلَـــي شــــارةكةمانةوة  

ئةوجا طـوَي لـة دذوَيننامةكـةي عـةلي كيةيـاوي بطـرة، كـة        . راستينامةية
؟ ئــةم تيَكدةرانــة ضــؤن !بكــةم ضــي لــةم بزنانــة)ضــةندة تةنطةتاوبووطــة

ئةمانة بوون ئيَـوة ليَيـان   . .خنةمة ذيَرطلَةوة؟ بة بلدؤزةر دةيا!لةنيَوبةرم
. دةيـانطيَم !! كيَ هةية شيتَ بلَـيَ؟ كؤمةلَطـةي نيَودةولَـةتي    ! دةترسان

رؤذ بةكيةياوي ليَيانـدةدةم   ثازدة. ئةوانةس دةطيَم، كة طويَيان ليَدةطرن
 ..(نةك يةك رؤذ

ــة      - ــة ل ــام و طةمذةي ــدة كالَف ــةو درِن ــة، ئ ــةردة هةي ــوي بيَث ــة جنيَ كيَا
 . يواني سالَي نةوة  و يةك كةوتووةكداية دةسيت راثةرِةواريَن

ئـةتي و ريسـوايان   . ئاورِووي ذنـةكانيان دةتكيَـنم  : )لةو نةواردة ئيَذيَ  
قــة  .. ئــةم ســةطانة، ســةريان دةهــارِم. ســةريان ثــان بكةنــةوة. بكــةن

 !!(. ثياويَكي باشم تيَياندا نةدي
يــةوة هــات َ ئةوســاي ( كـركييَن )دةي، رةنطـة كرؤكــي كــةركووك لــة    

بووة، كةضـي لـة تؤمـاري    ( كرك)لةضاخي طريي و سلوقييةكاندا ثيَتةخيت 
ناونووس كرياطة، هـةتا  ( كرخييَنَ) يان ( كةرخ سلوخ)ئاراميياندا بة. ئايين

قةآليةكةشي لـة  . س هةمان ناوي هةبووة( ياقووتي حةمةوي )سةردةمي 
 . دا هةلَكةوتووة(اربل)و( داقوقا )نيَوان 

لـة نووسـينة   . ةي حةوتـةمي كؤضـيدا بـووة   توةك بزا ، ئةوة لة سـة  -
ــرين ة( ئارثـــائيللؤ) لـــة( ئاراثخـــا)ميَخييةكانـــدا  ــةمرِةويي . ديَـ لـــة قةلَـ

ــيَش هــاتين    (ســةرطؤني ئةكــةدي) ــن  ســة  ســالَي ث ــةزارو ثيَ ــة دووه ، ل
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شةس هـةزار سـالَة ئـةم شـارو دةظـةرة      . مةسيح، ناوى شارةكةمان هةية
 . كورد بووة ةضةلَةكي هؤزطةلي ميديايي، ساساني وةمةو رِرزاطةي تؤ

بةداخةوة، لة كؤي سة  و ثةةا ئاواييي قةزاي ناوةندي، بةطويَرةي  -
تاكــة ديَيــةكي نــةماوةو، لــة نةخشــةي      ... ، ناــا (1257)ســةرذميَري 

 !!اونةتةوةدا بة تةواوي سرِِِ( 1277)

 

خةنـدةن   روو بـة . ضةثكي وشةطةليَي هـةن، ورشـةدارو رنـدن   ... برالة  
 . ضوون مانطي تابان و طولَة خاشخاس

ــي    - ــزةون و كريــت ضــوون دلَ بيَســوو برِيَكــي ديــش هةنــة نوتــةك و قيَ
 . بكوذان
تاريكــةكانيش ضــزووي . ورشــةدارةكان تاظطــةن، طيــاني بــيَ ســيَبةرن  

 .دوثشكن، طوذالَكن، سيَبةريان قةترانيية
ــةردوو  - ــي ه ــةنكةض ــن !! كيانيش وش ــةآلم ويَكناض ــن؟و. ب ! يَكدةض

لـةطوييَن شـيعر   . هاويَركردنيـان لـةجؤري سـ ان و جنيَـوة    . نا... هةرطيز
 . هةرزةطؤييية، لة شيَوةي هةردي بذويَن و دةشيت قاقرِةو

مةليضكةيةكي تةريو . زؤر لةيةكدي جودان زؤر! كانسةرثاكي دذة واتا 
سـةر  لـةم ليَكضـوواندنةم    . بوو نيطـا، لـة نيَوا انـدا ثـةرةوازةي دةكـرد     

 . ميَتنةسوورِ

 
 
 



 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

 
 
 

 ـــ 5ـــ 
بةئةفسوون و جادووي بزانـة، كـة مـن طيـان خبةمـة       نة بةئةفسانةو، نة

طرتبـوو، لةبـةر    بةر كةسييَت و ثةيكةرو ئةوجيَكاتانةي ئةوانيان لة هـاميَز 
ــرنئ  ــش ط ــةكي ســاكارو زؤري ــةدايكبوو،   . هؤي ــدا ل ــةر كويَيةك ــة ه ــرؤظ ل م

ــتلةويَشــدا، هاوكــا  ئةفســان مرؤظــان بــيَ ئةفســانةي . ةس لــةدايي دةبيَ
ئـةوة نييـة   . دةضاك طويَ راديَـرة . خؤكرديان هةلَيانكردووة، هةلَيشناكةن

/ مرؤظايةتيي ئةورِؤس، بؤ راظةكردني ضؤنايةتيي ئةم كةونةمان، ئةفسـانة 
 . بةثاآلوتةي هؤشي، بؤ خؤي داناوة( BIGBANG)تيؤري بطبانطي

زيَرِينـةوة سـةرةتاتكيي ذوورةكـةمي    خؤري ئامسانة سـاوةكة بـةزولَفي   
ــذوييَن       ــاجؤري ب ــؤرو ن ــةوةي ج ــاري ليكدان ــن دووض ــوو، ئةوســاي م كردب

طةي راستةوخؤى دياردةو لةبينين. ضرِطةي هؤمشةنديم بووم ياري وتهةس
ئةمةيـة تـازووة   رووداوةكانةوة، بةناخي هؤكارةكانـدا دادةطـةرام، بـةلَكو    

هؤمـة  بـؤ رامـانيَكي بـودايي      بؤئةوةس. بطةمة دةرةةاميَكي طيانالويَن
 . بردبوو، بةبيَ ئةوةي جارِس ببم، يان نكؤلَي لةدةرةةام بكةم

ــينن    ــان شـ ــاني و زةرياكـ ــي ئامسـ ــويتني.. رةنطـ ــةيني. .ضـ .. كوذةكـ
زةويـش،  . رةنطيانـة (TONE) مؤربـاون و دةيـان لـةو تؤنـة    . خؤلَةميَشني
و، ديسان دةيان قاوةييية .. خةنةيية.. ةيهةنطويني.. خاكيية.. زةردباوة

انة لةثاس ضةند ثاذيَي، لةثرِ تؤنةكانيان، بةليَزمةي بـاران،  لةو تؤنة رةنط
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ةكان، رزبةزريانة طةرداويَي هةلَدةبزرِكيَن، يان بة لةنطيزةي وةرزيَي لة وة
سـةوز  . خـاك و خؤلَةكـة تـاراي لؤكـةيي    . تويَذالَي ئةو رةنطانـة دةئـالَؤزيَن  

. مسان دةبيَتة ئاويَنةيةكي الجـوةردي ئا. خةواني دةثؤشيترنارةي و ئة
ين رةنطينشـةثؤلي مـرواري و يةشـب و ئـاقي      يزةرياس مافووري ئـاورمش 

دةتؤ تةنيا بؤ تاقيكردنةوة و تيَشـووة ئـةزمووني خـؤ     . دةشةكيَنيَتةوة
شــني و زةرد، : هيَذاكــةم، ئيَســتا تيَكثــذاوةكان لةئاســت يةكديــدا رابطــرة 

كي، خؤلَةميَشـي و خةنـةيي، مـؤر و    ضوييت و هةنطويين، كوذةكةيي و خـا 
ــاوةيي ــةكةتيش. قـ ــبةلَةك و  . بةثةرةمووضـ ــدو رةشـ ــةرة زةماوةنـ بياخنـ

خـؤ  ! طولَةةزيَكةوة، ئةوسا بةضاوي خؤ  دةبيين ض ئةفسوونيَي دةطيَرِن
، هير نـاوةرؤك و طـريَ و طؤلَيَـي لـة ئـارادا      ىلةو تابلؤيةي ئةةامي دةدة

طةردشـي ثةرِةمووضـةكةتةوة    .نيية، كةضي ظينؤسي جواني، لة كةفضرِي
ــت، رةزاســووك ســةرهةلَدييَنَ   ــةدايي دةبيَ ــا! ل ــة شيَوةســازي و . ئ ئةمةي

ــةري ــرِيين هون ــاي روو  . دةرب ــة ثــاكيزةيي و طةوهــةري بيَااوت !! ئةمةي
لـةثاي  ! ئةو ثريؤزمةنديية رادةخا ؟. كيَ. ئةمةية بيَخةوشي و بيَطةردي

 كيَ؟ ضي ؟ بؤ
لةناخـدا ،  . هةلَياندةسـةنطيَنم . دةكـةم نيطابانيي ئةو تريفـة رةنطانـة   

ــاردةي نــاو         ــةوجا بــة دي ــكنم و ئ ــاوطي شــادةوةري دةثش ــدةرو ض لةذَي
ــةم   ــديان دةك ــةوة طريَبةن ــة شــةوة     . كؤمةلَ ــةرمووي، ل ــت دةف تــؤ، راس

وناكةكاندا، كةثكةي كةذو كيَـوان كـالَوي بةفرضـين ثوولةكـةدار لةسـةر      ور
ثيَدةشـت خـؤي لـة    ! ةرِريَضكةي ئاوان دةبنـة جؤبـاري شـريي مـ    . دةنيَن

، مـانطيش دةبيَتـة كةشـةيف زيـويين دةسـيت رةذوواويـي       وطةضاو وةردةدا
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ــان ــريَ !!. كاب ــةي مشــكي دةط ــد. ثةلَ ــةم  هةم ــةرين ل ــةرين و ئاف يس ئاف
سوسةي ضلَة . بةديار مريووستانةوة دادنةويَم و رادةميَنم. طيية هةماهةن

... يَ دةكـا  و روواويَي دةكةم خةريكـة لةهـةناوي زةوييـةوة سـةرةدي ان    
 ض.. ئايا! لة ضريكةي بالَندةيةك بريم، رةوا  دةطةشيَنةوة!! رامدةطريَ

تــة وام ليَدةكــةن خــؤم لــة ئــارةزووة بة؟ هةلَة!نامةيــةكم ثيَرادةطةيــةنن 
.. تريســكانةو. ضلَيَســةكاني هــةردوو لــةس و نةفســة نةســنةكةم بتــةكيَنم

و بـةردةآلن، طـا  و   درةوشانةوةو خورِرِةي قةلَبةزي سةر زةويين شاوان 
 ئةوانة و فرةي ديكـةس دةبنـة ئازالَـة و   . دروودي بةختةوةريم بؤ دةضرِن

ةنطيانـةوة، طيـانيَكي   زلة رِنـئ و، وشـةو،   . برِشتةكا  هةوييَن دةربرِين و
بـةدةر لةوانـة، رؤذطـارم ضـؤن و، بـة ض ليَـذايي دؤأل و       . نويَم تيَدادةطـةرِيَ 

ــؤ   ــرِةنئ و ب ــاجؤردا، بيَ ــدي ن ــةرِيَ داد خةرةن ــةنئ  !! ةةط ــرخ و بيَس بيَن
 !!دادةخزيَ

تيَتدةطةم طيانةكةم، تـؤي خويَنـةريش دميةنطـةلي ريَ و بانـان ضـؤكت      
خةنةتيفكــةي : زوو ثيَدادةنــةوييَنَ و هــانى بريكردنــةوة  دةدةن، لةوانــة

جةنطــةلَي نســيَ، كــة بةقــةدو بــاآلي دةرختانــدا تةشــةنة دةكــا ، يــاني   
ئــاوان ض رةنطيَكــي كــاأل و ســةيري  قــةوزةي وشــكبووي كــةناري ريَــرِةوي

راسـتدةكةي، وايـة، كـة دةسـيَت ثَيداخبشـييَن، موضـِركي خؤشـت        ! هةية
دةشيَ ئةو مـةال خةنةكانـةي، كـة لـة جةنطـةي      ... ئا... ئا. ثيَدةبةخشيَ

رةنطـة  ( ضاك بوو هيَناتـةوةبريم )ميَردمندالَيةدا ثةيكةرؤكةم ليَ دةتاشني 
ــةوة   ــةو خةنةتيفكانـ ــةي لـ ــكة كالَةكـ ــتروةرط كةسـ ــوونةكة  . تبيَـ بؤضـ

كتومـت  . هةيـة ( خةنـة )لةرِاستييةوة نزيكة، ضونكي لة هةردوو وشـةكةدا  
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مةال خةنةي دةماري ئةشكةفتان و، خةنةتيفكـةي كريَـذي دارو، قـةوزةي    
هيشي، بةهارِرِاوةي خةنة دةضن، واية، كة ذنان خةنة بؤ تيتكة سةرو بـؤ  

. ة خوسـاوةكة دةطـؤرِرِيَ  ناو لةث و ثيَ و ثليان دةطرنـةوة، رةنطـي خةنـ   
بـةلَيَ، ئـةوةس راسـتة،    . لةناو دةفرةكةدا زةيتونييةكي ثرِرِةنئ دةنوييَنَ

لـةثاس  . ،  ها، هـا اواديارة ورد سةرةي ثيَ و ثل و قذي كيذانت دابيَت ه
شـؤردني خةنـة وشــكبووي ثـرض و نـةخش و نيطــاري نـاو لـةث و ثاذنــة و       

خةنةتيلكــةس ئــةو رِووةكــة . ثةةــةكانيان دةبيَتــة نارةييــةكي ليةــؤيي
هةرة وردةية، كة لة قةدي درةختاني نساران دةنيشيَت، لـيَ ئـةوةي مـن    

( مةالخةنـة )سةرم ليَ دةرناضيَت، بؤ بةم كانزا نةرم و خةنة رةنطة ئيَـذن  
طةمــةي كورِانــدا، خةنةبةنــداني بــةزمي   ى؟ خــؤ لــةثاأل ئةومةالخةنةيــة!

ثــرِة لــة بــةزم و طــةمان،  ذيــان. كضــانيش هةيــة، وايــة، بيايَنــة بــةزةينت
. تةذيشة لة ويَرانة و درِندةيي و، ضاوي  نـاكي هـةتيو بـاراني رةشـثؤس    

كةسـةريدا   لـة . خانةدان ئةوكةسةية، ئةوضور ة سةختانة ثاكؤي نـةدةن 
درِ بـة تةطـةرةكان   . طويَت ليَةـة . بةستةم و ناهةمواري بدا  نةبةزيَ و درِ

ر شل و شاويت كرد، ئةو خـؤي  بةلَيَ، ثشيت لة زةوي بدةي، ئةطة. بدةي
هةلَدةداتة قةآلندؤشكانت ضوون ميَردةزمةي ناو حةكايةتان جووتة طـوني  

بـةلَيَ، لـةو سـةردةمانةدا    ... بـةلَيَ . بة دووالي ئةستؤتدا شـؤرِ دةكاتـةوة  
ــانى وةك     ــةأل دةيـ ــةنيبوو، لةطـ ــان تـ ــةكان رؤذطارمانيـ ــوة دةعجانـ : خيَـ

ــةولةبان، شةوة ــباأل وشــ ــة، قايشــ ــتة، مؤتةكــ ــاو   فريشــ ــة ضــ و يةكةلَــ
ضييان ليَاا ؟ ئةوانة لـة ئةشـكةفيت خورافـةو    :دةثرسي . دةمانطوزةراند

بيَسةوادي و جةهالةتةوة سةريان هةلَدابوو، لةطـةأل طزنطـي هؤشـواآليي و    
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زانسـتدا ضــوونة ئـةو تــوون و ئةشـكةفت و رِةهــؤأل و قةلَشـتانةي ليَــوةي     
بةسـتيان  س ضاووو، دايكا ـان بـة لةضـكةي رة   دةق وابـ . دزةيان كردبوو

! دةكردين نةبادا لة ئيَةـة ضـاك  و ئةوانطـةلي غـةي  بـةرنيطامان بطـرن      
ــة     ــةنيايي، ل ــةرزايي، لــة ت ــة ب ــة تــاريكي، ل بؤيــة ناــؤس هةنــديَ كــةس ل

!! جالَجالَؤكة و ثشـيلةي رةس دةتـؤقن، زيرِةدةكـةن و زراويـان دةرِذيَ     
! دةترسـن  ن طريفا ةندان و الدةراني سياسة  لة راستويَذيي خامـة وضو
 .رِيَكةو  مةتةلَيَكيان ليَثرسيمبنووسدا بة. دميانةيةكدا دةطةأل دووسيَ لة
ــةزاريش   ) ــييَن و، بــ ــاو دةيضــ ــي، بةضــ ــيية بةدةســــت دةيكيَلَــ ئةوةضــ

( ئـةوة ثيَنووسـة  . )رامم دانـةوة ةثيَكةنيم و بة شيَنةيي و( دةيدوريتةوة؟
. .نـا ..بـؤ ) .ةسانايي ثةرسمم دانةوةلؤماني شيدةكةيتةوة؟ ب)ثرسييانةوة

 ،رووبـةري كاغةزةكـة دةكيَلَـي   / بةنووكة طاسـين ثيَنـووس كيَلَطـة   : يةكةم
بةضـاو تـؤوي وشـةكان    : دووةم . ئةوساي هـةوجارِ بةديَرِةكانـدا دةطيَـرِي   

بـةزار، ئـةو هيَـلَ و شـةقلَ و     : سـيَيةم . بةوبةيارة كيَلَدراوةدا دةوةشيَنيت
دةنئ، واتا لـة ضـاوةوة بـؤ    ي هيَةايانة، لة دميةني ويَنةوة دةطؤرِيتة زمان

سةرن  بدةنة زؤرينةي هةستةةندييةكان كـوو بةشـداريي ثرؤسـةي    .)طويَ
بـة خةنـةدةوة   ( نووسينةكة دةكةن، بةدةسـتليَدان، بـةبينني و بةبيسـنت   

ئةلَبةتـة  : ) ثيَةطـوتن !( ئةدي دوو هةسـتةةندييةكةي ديكـة؟  )ثرسيانةوة
/ ي بـاراني رووانـدن، تؤمـة   هةلَدرِيين ورطي زةويي بـوور بةرِيَذنـةو رةهيَلَـة   

وشةكان شرييان تيَطةرِيَ ئةو طةييين بةروبوومـة، بـؤن و بةرامـة و تـامي     
. ئةوةنيية لة تةوراتدا هـاتووة ( نخؤراكي طيا: خؤي هةس، بةوةس ئيَذن

 (بةرلة هةموو شتيَي، وشة هةبووة)
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رةهــايي، ثــاكيزةيي و خرنطــي . دلَنيــام وشــةكة، لةويَنــدةريَ بــةواتاي 
سـزا،  ... تاوان. ةثاس هيَنانة كايةي ئادةم و حةووا، ئي  رذديل. هاتووة

دةتـؤ تاويَـي، لـةذيَر تـالَي     . سيَ وشةي دةسثيَكي زارةكيي ئةويَََيان بـووة 
. ئةو تاوةدا، تاو بةخؤ  بدة و، تاوانةكةيان تاوتويَ بكة، خويَنةري هيَذام

ــ    ــييت تيَيان ــةو ث ــةكردني ئ ــة تةتةلَ ــة ل ــة ئ  ةثيَةةكةن ــاكو دةطةيت ــامت . اك
. ..وةكـو؟ ئـا  . عةدةنـة هةلَيبخـةين   ثرسياريش زؤرة لةمةرِ ئةو بةهةشيت

سـايةو سـاباتي حؤشـطوزةراني ضـووة دةروونـي       كاتيَ ئيبليس لـة : وةكو
دايكة حةوواوةو، هاني ليَكردنةوةي بةري داري هانـاو تـابؤي دا، ئـةويش    

لـةبري ئـةوةي بةوطيانـة    . كريت و حةرامي دةرخواردي هاجمووتةكـةي دا 
!! ئيبليسييانةوةي ببيَتة جالَجالَؤكةي ميَ و، نيَرة ئادةمي خؤي خبوا  

رةضــةلَةكيان كــويَر ! ئــي  ضــؤن وةضــةنةوة خبةنــةوة؟. ! ضــي. ! ضــي
 .دةبيَتةوة
ئـــةو دؤزة ميتافيزيكـــة، هـــةويري ئاوكيَشـــةية  . رِيَني ضـــاك ةةباليَطـــ

رِو جـوان و  داثريا ان وتةني، بةآلم ئاماذةم بؤ ئادةم و حةووا، شتيَكي خ
. ئافـةرين، ئـةوة سـيَوة    دةبـزا  دةزانـي ضـيية؟   . بؤخنؤشي وةبريم هيَنا

يةكــةميان . اويَتــة مةذطــةوةئةميَســتا ســيَوةكةس دوو نــاوي ديكــةم دةه
ئةي ئةوي دي كيَية، كة لة تةوةري بيَزاوة سـيَويَكي  . نيطاركيَشةسيزاني 

ةكان لـةالي  هةلَداشتة خواريَ؟ دةخمؤس، ئـةوة نيـوتن بـوو، وةلـيَ سـيَو     
لـةالي نيـوتن تـةنيَي بـوو لـةثيَناوي      . ئةوسيَيانة مةوداي جودايـان هـةبوو  

سيزانيش، بةتةنطي بؤنةوة نةبووة، طشـت  . ثش ِاستكردني بؤضوونةكةي
ئـةدي ئـادةم؟   . رةنطـة جوانـةكاني سـيَوةكاندا طـرد كردبـؤوة      هةسيت لة

ةو نيــازي ســةرةكيي ئــادةم ضــيَذي طــةد . ثرســيارةكة  زؤر لؤجيكانةيــة
 .ناولنئ بوو
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 ـــ 6ـــ 

نيطــةران مةبــة، مببةخشــة طــةر بيَــذم حةوســةَلة  ويَــرِام هــةبَيت         
ثشوو  دريَذتر بيَت لة وةملدا و، طويَ بؤ سةرلةبةري . ثةروةرندةي بةرِيَز

خةونةكةم راديَرة وةك ضـؤن منـيش طـويَطري وانـة هونـةري و ئـةزمووني       
 شيَوةكاريت بووم ئاخؤ وانيية؟

بـةرخ و طـورطي برسـي،    ! و بيَستانيَكي فرة دلَدويَندا بـيين  خؤم لة باخ
ــي ضــلَيَس و بارِةكــةو ثيَكــةوة لــةو ثيَدةشــتة   مشــي و كتكــي طــوربز، دالَ

لةو رؤخانةس ويَكرِا ئاوي سازطاريان . بذويَنةدا، تليان دةداو دةطةوزانةوة
! دةتطـو  رووي ئاويَنـةي جيوةيـة    ! ض ئاويَـي بـوو  .. ئـاو . دةخواردةوة

ميَوة لةهةرجؤرو ! وابوو هةرطيز لةخواردنةوةي تيَرم ناخوارد ىيَكخؤشاو
!! تةرزيَ، لةنيَوان طةآل بري ةدارةكانةوة ئاويَزان و ضاوةرِواني قةث بوون
! بةخؤم طو  دةبَي ئيَـرة ئـةو بةهةشـتة بيَـت، كـة باسـي ليَـوة دةكـةن        

ر بـة  قةوي، كاذة طةآل دةرزيلةيي ضنار و سـثيدا  قةد دارقانةي بةذنبةرز و
ــدا هةلَكشــابوون   ــةو   . ســةماو لةةــةوة بةئامسان ــؤترة باريك ــوةي ك جري

ــةريم ــووة   . ياكـ ــان كردبـ ــةو طوزةرةيـ ــي ئـ ــومري و تي واسـ ــريكةي قـ ضـ
 . ئاهةنطزاريَكي كةم ويَنة

ــة ــة ... ببةةخش ــا  ليَة ــانبزويَن و    . ئاط ــة طي ــيةا دميةن ــا  و سةراس م
 تنـــؤكي درشـــيت شـــادي. رندةكـــةم بةطشـــت هةســـتةكا ةوة هةلَةـــذي
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. ئاوةكة وةكي دةمـي هـةبيَت بـانطي كـردم    . لةضاوة ةوة بازرةقةي كرد
هـةتاكو ئيَـرة   . ن ووم بـووم . لةشم داية دةم شةثؤالنةوة. خؤم ثةتي كرد

ئاساييية، وةليَ هةنطني نةكةوتبوومة سةرثيَ و طوذميَ لـةو قووآليييـةوة   
زؤر بؤ رووي ئاوةكة بدةم و بكةومة باسكة مةلة، هةندةم زانـي دةميَكـي   

 !!زلي داثضرِاو بؤم ديَ
!! ثاروويةك بووم لةنكاو قووتيدام، ئي  نةمزاني ئةوة ض دةعبايةك بوو

كةوا هةنديَي بةهاوتاي خـدري زينـدةي   . رةنطة دؤلفينيَكي طةورة بووبيَت
لةناو طةدةيدا بووم، كة هةستم بةهـةذان  . دةزانن لة رزطاركردني خنكاوان

ــاردتر لةقووتدانة  ــرِكيَكي س ــةزن    و موض ــةنطيَكي م ــةز نةه ــرد، توم ــة ك ك
 !هؤردووكةاني قووتداوة ضوون بابؤلَةيةكي ضةور هةلَلوشيَت

ئايـا ثـارووي قووتـدراوي    . باليَرةدا بؤ ثرسيارؤكةيةك هةلَوةسـتة بكـةم  
ئةو دؤلفينةو بابؤلَةي نةهةنطةكة ناشيَن بؤ ناواخين كةظالَيَكي داهاتوو ؟ 

 كــة!! شــاكي ميتافيزيكــداليشــة لــة ثؤؤبخــؤ بابــةتيَكي ســةمةرةو سية
! جةنابت مةراق و خوليا  ثيَـوة طرتـووةو، هةميشـة لةكةلَكةلَـةي دايـت     

! نـةمزانيبوو ! راستة نيطاري نزيـي بـة خةونةكـةمت كيَشـاوة؟     ..ضي؟ ئا
كردبووتة خوازةي ركةبةريي ضني و تويَذةكاني كؤمـةأل، لـيَ   ... ئيَ... ئيَ

تةنيا ثـاري يةكـةمم بـؤ     جةنابي ثةروةرندةم خةونةكةي من، كة هيَشتا 
ليَكدانــةوةي رؤضــووتر . دةشــيَ. واتــاو هــةم سامناكيشــة طيَرِِِايــةوة، ثــرِ

ــةلَبطريَ ــةوة      . ه ــة طةدةي ــاييين ل ــني ت ــة، دؤلف ــي نةهةنطةك ــدةم زان هةن
... ئا. دةثرسي ضؤ  زاني ؟ ثرسيارةكة  بةجيَية! دةرثةرِاندة دةرةوة

اي كـارو كاردانـةوة، مـين    لةو طوذم و تيين دةثةرِاندنةدا بة طويَرةي ياسـ 
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بةهـةمان تـني و طوذمـةوةس طـةدةي دؤلفينةكـة      . قووتدراو بة ثشتاخزام
كةشـيَكي فيَنـي و   !!. نسـي ثيَغةمبـةر ، هاويَذتـة وشـكاني    وئةزي وةك ي
بـةرِيَزم،  . وةنةوشةيي بوون سيَبةري بةردي بنضي و درةختان. شيَدار بوو

ماك و زا لةيكدي هـاويَر   ئةمة خةونة، ئي  بةوجؤرة سيَ زيندةوةر ضوون
ئـــةوان نــوقةي نشـــيَوي ئاوســـتانةكةو، ئــةز روو لـــة هـــةورازي   . بــووين 

بـةَليَ، نـةك تـةنيا بـة روخسـاري حةثةسـاو، لـييَت        . طلَستانةكة تةكا  دا
. ناشــارمةوة، تويَــذالَي دلَةرِاوكــة ســةرثاكي لــةس و رةوا ــي داثؤشــيبوو 

ةجيَطــةي مــن دابــينَ، جــةنابت، كةســيَتييةكي ديكــة، خويَنــةريَكي ديــت ل
ئةوجا بزانة لةوةكـةي مـين سـامناك   بـؤ ناطَيرَِيتـةوة، كـة تووكةسـةر        

برِوا  بةليَكدانةوةي خةون هةية، يان نا؟ وايـة دروسـتة،   !! رابوةستييَنَ
و شـيكاريية  ( ئـي  سـريين  )ئةلبةتة بيَ ئاطا نيت لة خةونامـة ديَرينةكـةي  

هةرسـةبارة ، ئةميَسـتا    بـة دةي  .و شاطرداني( فرؤيد)جييةكانيسايكؤلؤ
ناني دةقةكةمان بـني، هـةر ضـةندةس    نة طةرِيَني و، لة ئةركي ثيَكةوةلةوا

ئةو خةونة، نيوضـة واقيعانـة بةرديـدي طرتـووم و، لـة راظةيـةكي شـياوي        
باثيَكــةوة قاقابكيَشــني، تــؤي ثةروةرنــدة ئــةم . هــا، هــا، هــا. دةثشــكنم

شـاياني شـانازمية، ضـونكة     وانيية؟ ئةمةيشـة . هاوبةشيية  ثيَرِةوا بينيم
األ لةم رؤذطارة بة ضؤر ةدا دةطةةنة كةسيَي لة خؤرِايي و بة بيَ هـؤ لـةم  

بـا دةسـتةكانت   . كةضي جةنابت، بيَنـة ! و حالَي خؤي بداتة كةساني دي
ــة  ــةم، ل ــاض بك ــةي     م ــة شــكؤفةي خونض ــةلَخةي هؤشــت، ل ــةنطويين ش ه

مـين خويَنـةر    ! نةوبةهاري ئةفراندنةكانت ثشـكي شايسـتةم دةدةيـيتَ    
خؤ نةويسيت و جواميَري و دلؤظانييـة  ضـؤنةكي    داماوم لة بارتةقاي ئةو
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مةطةر ثاري ثاشيين خةونةكـةمت بـؤ   !! ثاداشت و قةرةبوو  بدةمةوة 
ثةلكي . كةشوهةواكة شيَداربوو. بةيارمةتيي خؤ ، وةكو طوم. بطيَرِمةوة

ليَـوة ديـار بـوون    داران بيَ مجوجوولَ، سيَبةري بةرد و دةوةن و هةرضيَم 
لـة شاطةشـكةيي سـةرفرازيم، لـةبريم ضـوو      ... وةنةوشةيي دةياننواند، ئا

ــذم كــة لــةناو طــةدةي دؤلفينةكــةدا تروســكاييةكم بــيين    ! بةجــةنابت بيَ
ثيَةوابـوو  . خرؤكةيـةك بـوو زوو بةدةسـتةةوة هـا     . دةستم بـؤ دريَـذكرد  

طورج . ةاليةكمروارييةكي كةمويَنة، يان طةوةريَكي دانس ة بوو هةندةي ك
ــةوة  ــي دؤخينةكةمــ ــة ثزودانــ ــدان و  . ئاخنيةــ ــار، بةلوولــ ــيَ جــ دووســ

 . بةرزكردنةوةي نافةكي دؤخينةكة، طةوةرةكةم تةقةتكرد
بازنةي بينينم ئاراستةي تاويَريَكي نزيكي ثيَية . لةو ثانتايية رامابووم  

.. رةشي. كرمؤكةيةك بةهةلَةداوان خشاية دةرةوة. لةثرِ. خاوسةكا  بوو
نيطام كرد، تادةها  ضـركة  ! قيَزةون.. تووكن، قيَزةوةن.. ةس، تووكنر

.. ئـا ! بة ضركة دةثةنةما، كاذي فرِيَدةداو طـةورة و طـةورةتر دةبـووةوة   
ئـاورِي  ! دةم و قـةثؤزةكاني بةجوانـةطا دةضـوون   ! جووتيَ سةري هةبوو

 بةتةثلَي هةر يـةك سـةريَكييةوة، تاكـة   !! بةلرفةو كلَثةيان ليَوة دةئايسا
بـرِوا  !! ضاويَكي زيت و تاكة شاخيَكي دوولؤي بة دواوة ضةماو رووابـوون 

جانـةوةريَي بـوو   . ئافريدةري ئازيزم موويةك لة رِاسيت الم نةداوة بفةرموو
هةنـدةى نـةما، لـة بـَي دالَـدةيي و بةربيَواريـدا بةنـدي جطـةرم         ! لةوطؤرِة

زالَـةترةك ،   كةوتة هاشوهوس وةك بياةويَ. بثسيَ و، هةراسم ليَاةلَطرييَ
جـووتيَ ضـاوي طرِثـذيَن، رؤخسـاريَكي طـةمارو      . و، ئةويش ثةالمارم بـدا  

بةدفةســالَ لــيَم نزيكبوونــةوة، لــةو ئاســتةنئ و بيَدةرةتانييــةدا ضــيم لــة  
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!! برِست دةبيَت هير نةبيَت بؤ قوتـاركردني خـؤم طـةر بـؤم نةتؤثيَنـدرا      
ــةردو   ــريم لـــة بـ ــؤم كـــردةوة   بـ ــةك دووجـــاري . داري ضـــةقي خـ ش، يـ

. دادي نـةدام . بةخؤمةآلسدان، كؤتةرة دارو سـاثي رؤخةكـةم تيَسـرةواند   
 ويَجا ئاتاجي سةلكة بزووتي دةسي دريَذي طرِاوي بووم لة. تةنطانةم هاتيَ

دورِ ضـــــاوة بزوزيتـــــةكاني بضـــــةقيَنم، يـــــان بيتةثيَنةـــــة ناقرِطـــــةي  
 هاشـاولَي وـوو   ! ث  هةذا وةكو ميَشـكم خبويَنيَتـةوة  . ئةوجانةوةرةوة

كشـامة   منيش بة طويَرةي هاتنة بةرةوةي، ثشتاوثشت بـةثيَ دزة . بؤوة
. كةندالَيَكي كةنارةكةو، هةندةم بةخؤزاني وا طويَزينطي قولةثيَم لةئاوداية

كةرةويـةدا هةترةشـم نةضـوو،    دةي هيَـذام لـةم ئانوسـاتة يةكاليي   ثةروةرن
اوتةبايي و دا، هةضةلةمةو لة بةرانبةرييةكي ئاوهاالن لةبةر ئةوةي ترس لة

ــةس و رةوان ســةنطةال دةكــا    ــاي ل ــةرموو . هاوكيَشــةييي دوو ت ــرِوا بف ب
هيضـي ئـةوتؤم   . يَةلَيان بةديدةكةنمدرِندانيش لةضاوةوة باري دةروونيي 

.. بـةلَيَ . شي نةبرد بيطرمة ئةو دةعجانةيةو، لةشوييَن خؤيدا رايوةستيَنم
ةويش هةمبـةريَكي  ئـ . مةلـةكردن نةكردبيَتـةوة   ظيَطاظيَ وةنـةبيَ بـريم لـة   

!. بوو ئةطـةر ئـةو جانـةوةرة زلـة ضـوون فيـل مةلـةوان بـوو         قةلةزراوةتر
ــة وةملــدا    ــذ  ل ــةم و ثشــووي دريَ ــت دةك ــة دؤخــي  . سوثاســي طويَطري ل

ــاو      ــةكاني ن ــةرط، ســةرجةمي خان ــان و م ــاني ذي ــةمواري وادا، دووريَي ناه
 ميَشــكي مــرؤ، بــةلَكو ئةوخانانــةس، كــة ناكــاراو يــةدةكي هــةزاران بطــرة

وةدا هةلَويَسـت  مليؤنان سالَي داهاتوون، ثرِتاو رادةبـن و، لـةثيَناوي مانـة   
ــرن ــيَ و  لةوتةن. وةردةط ــؤ ك ــارةييم ب ــدا ســكاآلي فرياض ــي  .. طانةي ــؤ ض ب

ضـاو ترووكانيَكــدا، خانــة يةدةكـة نوســتووةكان بةهانامــةوة    لــة!! بـةرم 
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ــؤ بة   ــريم ب ــاتن، ب ــوو   ره ــةم ض ــي دؤخينةك ــاو ثزوودان ــةي ن ــت . دؤك راس
وي، كورت  لةضاو ترووكانـدن نةسـيت متبـووي دةيـان سـالَةمان      دةفةرمو

بةلَيَ، ئـةويش راسـتة، بريكردنـةوةي خةسـت و     . برِياري خؤي دةسةثييَنَ
ــاري جةســتةيي ئــةةام دةدا   ــدام بةثيَضــةوانةوة، . خــؤأل، دذةك لةطةلَت

ــايي و  ــةني بيَتوان ــؤ    الي ــة  ب ــذةدا، بةرانبةرةك ــاهيَزي نيشــاندان لةتةنط ن
وايـة طيانةكـةم، ئةمـة واتـاي سـةركةوتين      . خـؤي دةي ؤزيَتـةوة  زالَبووني 

ــدا   ــرة ضــرِنووكي مةرط ــة بةســةر زةب ــذم . ضــةمكي ذيان هةناســةيةكي دري
ــا ــووا،      . هةلَكيَش ــؤ ل ــاني ب ــةتي كش ــدةي دةرف ــم هةن ــيت راستيش بةدةس

يان ! وامزاني زةويلةرزةية.. هاكا.. ر دورِضاوي راسيت ط بةردؤكةكةم لة
نةعرةتةيةكي سامناكي ئةوتؤي ليَوةها ، كـة  ! تريش ة دةطرمييَنَهةورة

دؤزي طورضكربِ نةبوو، ضونكة دةطةأل ! عةردي ذيَر ثيَةي خستة لةرينةوة
خـؤم ن ـوومي ئاوةكـة كـرد     . هاويذتين طةوةرةكـةدا بـووة تؤثـةلَيَكي طـرِِِ    

ــةويَ    ــاورينطم بةربك ــةالَس و ئ ــي و ت ــةبادا ثزيس ــةتا  . ن ــةدا ه لةذيَرئاوةك
، كـة ثـيَم   مكشوماتيية سةرسـام بـوو  لةو. ام، مامةوةهةناسةم وضاني ثيَد

ئةذديااكـة   امشاوةيةكيلةبين ئاوةكة داو، سةركةوم، لةو ئاقارةدا هير ث
. شــةثؤلةكان ثــؤلي قــووي ســثي بــوون لــة ثانؤرامــاي ثــيَش !! نــةمابوو

ئـةوجا  . خةونكـةم رابـووم   خؤشـي لـة   بةتاسووق و. ضاومدا دةشةكانةوة
رةوان و تة  هيَور . ي شاديم هةلَكيَشا(ازيَنز)حةفت جار هةناسةي قوولَي

دةشيَ بـؤ كـةظاأل   . بةرِيَزةكةم، ئةوة ثاري دووةمي خةونةكةم بوو. بوون
؟ فـــةرموودة  زؤر بةجيَيـــة، كـــة لـــةو ئاســـتةنطة  !ناشـــيَ . ضـــيَكردن

ضارةنووسسازانةدا كؤن ِؤلَي لةس و رةوا  كردبيَت و، وةك بوونةوةريَكي 
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ــووبيَت ــا. ةي ترســدابةســةر شــيَرثةة مهةســتيار زالَب ــةلَيَ جــةنابت .. ئ ب
ــة  ــة لـ ــردووم، كـ ــذيَرم  واتفيَركـ ــان هةلَبـ ــا، ذيـ ــاني ئاوهـ ــةالي . دوورِيَيـ بـ

ــةوةي    ــدا بتــةوترة ل هةردووكةانــةوةس، مــرؤظ دؤســتايةتيي دةطــةأل ذيان
هةرهةناسةيةكي ئةومرؤظة، دةطةةنةو : )راستت فةرمووة دةطةأل مةرطدا،

دةبيَت مرؤظةكة لةئيَستاييدا بذيَ و، تةمةني بؤ  بؤية( هةرطيز ناطةرِيَتةوة
رةنطاري قؤلَةو قةرز نةداتة ثاس و ثيَشي ئةو هةنووكةيييةي، دواجـار بـة  

 .ؤذدارِسكاآل بيَت لة حةناس دوا
لةمـةرِ سروشـتةوةس برالـة، ثـةرتووكيَكي     . ئةمةية تيلةاسكي رووناكي

ةوة، ئةواني تريش بة بةرينة، هيَشتا تةنيا ضةند رووثةليَكةان ليَخويَندووت
ــري نةبووينــة   ــي نووســراون، كــة جــاريَ فيَ ــزا  ثةيوةســتييةك . زمانيَ واب
 يَــي لــة(ثــةناان)هــير : لــةنيَوان ئاطاييةــان و راســتينةدا هةيــة، بة وونــة

بةلَكو ثةناانةكة  ،سروشت و طيَتيدا نيية فسيؤلؤذيي جةستةماندا، يان لة
ري دياردةيـةك نـةزانني بـة    مانـة، ضـونكة طـةر هؤكـا    (نـةزانني )وا بةستةي 

 ناتةواوييةكة لة. تيَةبطة. بةثيَضةوانةس راستة! ثةناان ناوزةدي دةكةين
ــييَت و      ــت و طـ ــاكاني سروشـ ــة ياسـ ــةك لـ ــة نـ ــنووربةندةيي ئاوةزمانـ سـ

 . جةستةمان
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 ـــ 7ـــ 
يـة،  سنووربةندي تةفسريكردندا ني ئاخر طيانةكةم، طرنطيي خةون لة   

ئةوةي بؤ  طريِامةوة و، مـن  . تيَةبطة. بةلَكو تةئويلكردني بةهةند دةزا 
بؤم طيَرِايةوة خويَنةري هيَذا، فةيزي سرووس بوو ثذاية نـاو رةوانتـةوةو،   

وس ضـيية طـةر ثـةريي    وجياانديدةيي ئةزةوة، سـر  لة. ثذاية رةوانيةةوة
 !! وشةي سةركيَش و، فريشتةي جوانبيَذي نةبيَت

ــن، ر   ــاريم بيَكةمايةســي    م ــيََأل و وردةك ــئ و ه ــةزمووني رةن ــةقي ئ ةب
هـةر   واز لـة  ئـةوجا، بـا  . طيَرِايةوة. كاكلَي خةونةكة . تؤس. ثيَطةيانديت

بايَـنني و، راطويَزينـة   ( تـؤ )و جيَناوي دووةمي ( من)جيَناوي يةكةمي  دوو
 (. ئةو)الي جيَناوي سيَيةمي 

لةباوكي خؤم بيستوومةو، . وةيَكت لؤ دةطيَرِمة(ئةو)ناا، بةسةرهاتي   
ئةطـةر ئةوةكـةي تـؤ خـةون بيَـت و      . ئـةويش لةباثريييـةوة ذنةفتوويـةتي   

برِشيت فشاري بناةستت، ئةوا ئةوةي لةمةودوا دةيبيسي طوايا راستييةك 
باوةجوو، ئةفسانةو داستان و راسـتينة  ! بووةو دةماودةم طيَرِاويانةتةوة

سروشـت بؤشـايي   . كيان نيـوان بـووة  لةو رؤذطارة كةلَخوتانةدا تالَة مووية
داسـتان  . بةو طويَرةشة ئاوةزي مـرؤظ . ئةمة ياساي فيزيكة. قبووأل ناكا 

دةق وايـةو  .. ئافـةرين . كاني ثرِدةكةنـةوة ةئةفسانة بؤشـايية نةزانـدراو   و
. داستان و ئةفسانةي ئةورِؤ، ئاين و بـاوةرِي ميَذينـة بوونـة    لةطةلَتام، كة
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ئةتؤ، خةونةكة  طيَرِايةوةو ئةز . وةو، بيذنةويندةي لةسةرمانة بيطيَرِينة
. ذنةفتم، ئيستاس من بيس اوي خؤم دةطيَرِمةوةو جةنابت طويَبيسيت ببة

سةردةميَكدا نةق اشيَي هةلَكةوتووة  لة( ئاوةسثي)لة طةرمةسيَري نزيكي 
ذوورةكــةي بــةجؤريَي رازانــد بــووةوة، ئــةوي ديتبــاي   ،كارامــةو بيَةانةنــد
طـــةس و ئاودارةكـــاني رةنطة! ســـرِو سةرســام دةبـــوو  لةجيَطــة خؤيـــدا 

. يان دادةنا( ماني)خةلَكان بةشاطردي . رِةوان ضاوو فةرامؤشييان دةداية
. ، ضاكة؟ يـان نـاويَكي ديـت هةيـة    نيبا ئيَةةس ناوي مانيي دووةمي ليَبنيَ

ئةوةي مايةي كةسةري و هةوييَن نيطةراني . باشة ،ناوةكة  لةالثةسةندة
 ،انيية، رةنطةكاني ئةوتؤ نةبوون، كة ئـةو خوازياريـان بـوو   بوو الي ئةو م

سووري لةداوو دةرمان و خـوييَن  . هةرضةندةس بةخؤي دروسيت دةكردن
هةروةسا رةنطةكاني تري لةسروشـتةوة وةردةطـر ،   . فرِندان ثيَكدةهيَنا

لـة هـةر   . قسةي تؤية،. فرؤشان نابرِيثيَي لة بازارِي راوضي و بالَندةبؤية 
شويَنيَكدا ئةو بازارِانة هةرِميَنن، عاش اني خؤيان هةية خويَنةري زةمان و 

ئـةز مــةراقي  . لةدلَـدا شـريينم، تــؤس حـةز  لــة رامكردنـي سويَســكةيةو،    
ــي مــاني . نييــة، ضــاكةعــةيب .. بــةخيَوكردني بارِةكــةوم هــةس، نــا  رؤذيَ

سليَةانكةيةكي طةورةي لةناو كودييةكدا بةدةست فرؤشـياريَكةوة  ثةثوولة
رانة ثةزةكـةي تيَـر   . كة خؤي طوتةني بة تةلَة طرتبووي، لةوكاتةي بيين،

. تيَر لةوةرِاندبوو، بؤ كاويَذيكي كاتيش ثـةناي دابوونـة ليَـواري ئاورِؤيـةك    
راسـتدةكةي  . جـؤري بةخؤيـةوة ديبـوو   ويَنـةي جؤراو ئاويَنةي تةنكاوةكة 

طةيـةدا  جيَطةي ئاوها زؤر لةبارة بؤ داوو تةلَـةو تةثكـة نانـةوة، لـةو ئارام    
بةدوو سيَ مشيت تيكةلَةي نةرمة خـؤأل و  . شوانةس داوي خؤي نابووةوة
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لـةوةثاس خـؤي لـة سـيَبةري كةلَـة      . طة ، ئةلَ ةي داوةكاني بزركردبوون
ثاشـان   .هةناسـةي لـة سـييةكاني برِيبـوو    . بةراني ثةزكاني مةآلس دابـوو 

ةقاوي هةر زوو بة دووسيَ شـ . فرتةفر  و شةق ةي بالَي بةرطويَ كةوتبوو
ــةوة ضــــووبوو  ــةنطي تةلَــــة داوةكةيــ ــليَةانكة . بــــةرين بةتــ ثةثوولةســ

ئـةوجا بةخرِيَنةيـةك، كـة ثيَشـ  ئامـادةي      . سةربةشانةكةي ماض كردبـوو 
ركةـةي،  بؤ دلَنياييش خستبووية ناو ئـةو بيَ . كردبوو، قاضةكاني بةستبوو

زؤرجـار كونـة باكيَشـي    . كة لة كودييـة زةردةي طـةورة دروسـيت كردبـوو    
. بـوون  سـيَ ريَـزدا  كةةكةي ذماردبوون، ثـازدة كـوني سيَطؤشـةيي لـة     بيَر

بـةدوو شـولكي   . ث بةسـتبوو ةزاركة بازنةيييةكةي بةضوار شولكي رستوض
 تيَثـةر ببـوون، نـؤ    شولكي خوارةوة، كة بةهةشت خرِيلة كوندا سةرو دوو

ــابوو  ــيَوةيان ثيَكايَن ــوو،    . ش ــي ب ــةيةكي ريَ ــدي ضوارطؤش ــيَوةي ناوةن ش
كةي خولي ئةو ضوارطؤشة ريَكة، سـةرواليةكيان كةوانـةيي   هةشتةكةي دي

بةلَيَ وةك دةفةرمووي، هةشت ضيَوة كةوانيييةكان، بازنةي زاركي . بوون
ئاسانة، دةتواني بة رةمسيَكي سـاكار ئـةو شـيَوانة ثـ      . كودييةكة بوون

ئةو كةرةسـتانةي لةتـةك تيَشـوو بـةرةو، راوييـة      .. ئا. بيَنيتة بةر زةينت
ــؤ وضــاني خــؤي و    ئاوةكــةي  ــابوون ب ــةي دان ــة طولَةنطدارةك ــة خورجين ل
دةباشة، باقسةي جـةنابت بيَـت، ئةوانـةي بـؤ راوي خـؤي و      . ميَطةلةكةي

ــذي ميَطةلةكــةي دةركردبــوون ــةو  . كاويَ جــةنابت راســت بــؤي ضــوويت، ئ
ئاوةدانيانةي لة كـةرخي طـؤم و زيَـدا هةَلكـةوتوون، بـةو جـؤرة كوديلكـة        

واية، دوو كوديلة بة بةني ئةستووري سيَ ضـوار  . زةردانة سؤبايي دةكةن
هةودايي خوري، يان مـووي ريَسـراو بـةجؤريَي دةبةسـ يَن، كـة نيَوانيـان       
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. جَيطةي دةفـةي شـان، يـان سـنئ و ثةراسـووي مةلَـةواني ثيَوةطريبيَـت       
مةلة بووي، ئـةو دةمـةي    قةراخي زيَي بضووكدا بةم جؤرة فيَرة تؤس، لة

ضاكت كرد، كة سـةر  بـةنيَوان   .. واية! كتان؟ضووبوونة سةردانيي خزميَ
ــاو        ــؤرِبوويتة ن ــاي ش ــوون ئةوس ــةوة ب ــرد و بةملت ــةوة ك ــوو  هةوداك ج

ويتة مةلـةوان، ئـةريَ لـةكويَي    ئافةرين، بةضةندين سةرداني بو. ئاوةكةوة
ــةر ــتاين؟ دةخمــؤس  س ــةمان وةس ــديَ  . باوردي مانييةك ــة هةن ثةزةوانةك

. ضي؟ ثسةام، مزطيَنيت بـدةميَ  .طة ي رؤكردة ناو كوديية كونكونةكةي
دةشـيَ رووداوطـةلي خؤمانيشـي    . ئةمة زةمينةي دةقـي نابـاو هةلَخسـتنة   

. طريَ بدةين و، هةمان خويَندنـةوةي خـودي خؤما ـان بـؤ هـةبيَت      ثيَوة
ئةلَبةتة تةئويلكردني خةونة ئاوييةكةي بـةرِيَز  و، خةونـة رةنطييةكـةي    

م، ئــةوا ضــةندين مــةوداي مـانيش، كــةوا خــةريكي رؤخســتين رووداوةكـةي  
ــافيزيكي و   ) ــي، ســؤفيطةري، ميت ــي، فةلســةيف، دةروون ــزري، ديرؤك ( ..ه
. بةساناييش بؤمان شي ناكريَنةوة او. رضيت بةهؤشدا ديـَت هةلَدةطرنهة

يةكةيان، خويَندنةوة بازانةي ناو جوو  كةوانةكةن، هةرئةوة كاري ئةو ريَ
 . تايبةتي خؤي هةس لةو بارةوة

سـليَةانكةي نـاو كودييةكـة دةباتـة خـانطي      يةمان ثةثوولة( ماني)ئةم  
. خؤي بةو نيازةي لة خؤيَنةكـةي و لـة ئيسـي وثروسـكي كةلَكةةنـد بيَـت      

سيَ تنؤكي ثيوي توواوة لة بةردة سانةكةي دةسويَ بـؤ ثـ  تيـذكردن و    
دان بـةخؤتا بطـرة، ئـا لةوكاتـةدا، ثـةردةي      . تيخي كيَردةكةي. ساوداني

ةخولطــةي خؤيــدا  ل! نطيَكــي ســةير دةلةريَنــةوة  دة طويَضــةكةكاني لــة 
ثرســيارةكة  ! هــير طيانــةوةريَي نــابيينَ  ! ســيةا دةســوورِيَتةوة سةرا
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دةبواية ثيَش  مبطوتباية، كة ماني تـةنياو دوورةثـةريَز، ضـاوة    . ثةسندة
ــووة ذيطــةي خــؤي  ــة . خــانطيَكي كردب ــة بؤضــووني من ــاكي . ئةمــةس ل ك

ــةباوكم و، نةباثرية  ــونكة نـ ــةر، ضـ ــدا  خويَنـ ــة طيَرِانةوةكانيانـ ــةورةم لـ طـ
ديسـان  . بووو تـةنيايي و دوورة خةلَكـةي نـةكرد   ئاماذةيان بـؤ اليـةني ئـة   
بـةذني  . سـةرةي بـؤ الي كودييةكـة راكيَشـا    !! دةنطةكة دووثـاتبووةوة 

بةالضـاويَكةوةس، لةضوارطؤشـة ريَكةكـةي زاركـي كودييةكــةوة     . دانةوانـد 
ئــي  بــةرِةواني .. كــرد ونيطــاي ثةثوولــة ســليَةانكة ســةر بــة شــانةكةي  

 . دةنطي بةندييةكةي بيست
باوكم، وتوويَذي ماني و ئةو مةلة جوانةي تيَكـةأل و ثيَكـةأل و بةسـةر      

يةكةوة دةطو ، وةليَ ئةز لةشيَوةي ديالؤط و هاوثةيميين شانؤيي بؤتي 
 . سةردةمةكةمان سةردةمي ويَنةية. لةبري  نةضيَت،. ويَنا دةكةم

 ! لةثاي ضي سةرم دةبرِي ؟: ثةثوولةسليَةانكة 
خويَنة طةرم  بةنيازي زؤرةوة، لةثيَش هةموويانةوة، دةماةويَ لة: ماني

ــادوو  ــةس و جــ ــووريَكي طــ ــة ، ســ ــةمو ئالَةكــ ــت بكــ ــة . يي دروســ لــ
 . ..ئيَسكةكانيشت

ــة لووال     ــذيَ ل ــوو بيَ ــة   قخــةريي ب ةكانيشــت مششــاأل، كةضــي بالَندةك
تـؤ،  . ثةميانيكةان لةنيَواندا بيَت ...با: ئاخافتين قاضي ثةثوولةسليَةانكة

ئـازادم بكــةو، منــيش فيَـري رةنطانيَكــت دةكــةم، كـة هــةرطيز بةضــاوانت    
 ضيت طو ؟. نةتديت 

تريسةكي كيَردةكة، لةضاوة مؤلَةقةكاني دةداو قيضيَي تووشي راماني   
 . ئةوجا رووي دةوي دةكاتة بؤشايي نيَوان ضوار شولكةكان. دةكا 
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 !!بابزا  ضؤندةبلَيَ، ثيَشةكي  -
ــاي  - ــن، ش ــليَةانكا ثةثوولة م ــة  . س ــارة ل ــةةوة دي ــة بةناويش  ئةلَبةت

ــدووة   ــةتطوزاريم نووانـ ــةردا خزمـ ــليَةان ثيَغةمبـ ــاري سـ ــةويش، . دةربـ ئـ
ــةك      ــد، ي ــةالم دركان ــي و تةليســةي ل ــةوةدا، ضــةندين نايَني لةثاداشــيت ئ

 . لةوانةس رةنئ طرتنةوةبوو

ي مانيي دووةمدا، بارتةقاي هةرضةندةس دوواليةني دذةكار لة دةروون  
بةثيَضـةوانةس  . بـاوةرِ دةردةكـرد   طومان، زمـاني خـؤي لـة   . يةكدي بوون

ويَـرِاي دوودلَـيش، مـاني بـةالي دووةمـدا      . باوةرِ، بـةو طومانـة ثيَدةكـةني   
. رتيَـدا قسةركةوتن بؤ بـزةو خةنـدة بـوو بةسـةر تـةوس و ال      .داشكايةوة

ةسـي  ، بةشكو ببيَتـة فريادرِ طةشايةوة. مينةكة مانيي كةيفسازكرديهاوثة
طةيشتنة ماكي رةنطةكان، كةوا تةمةنيَكة مـةراق و سةوداسـةريية، بؤيـة    

 : سؤزناك و بةتاسةوة، دةمي خةندةي ليَنايةوة، بةخامؤشي طوتي
ــة  و قانــت دةدةمــيَ  - كــةس . بــؤ راســتطؤيي ئــةوةي دةرانــد ، مؤلَ

يي و خـؤ ئةطـةر دةرفـةتت لةسـادة    . ئةوكةسةية ماخؤي طفيت خؤي بيَـت 
هـةلَفريت و منـت بةطـةوج و خؤشـربِوا،     . بيَطةرديم قؤزتةوة و فريـو  دام 

 ..نـا . .ئةطـةر . سا بـؤم ببيتـة ثةنـدو وانـة    زاني، مةطني ئةو. بةخةيالَثووض
 . ئةوا لةثيَناوي هونةرو ثيَكةوة ذياندا، دةبينة دوو دؤسيت طياني بةطياني

وولةسـليَةانكة  ثةث. يةك يةك شولكي دةرووي ثرية كوديي دةركيَشان  
. خؤي راوةشاند و هةلَفرِيية سةرليَواري رؤضنةي ذوورةكة، كة ئـةو دةمـة  

 . هةلَنيشت و دووتويَي دةنووكي ترازاند. تيَرؤذي ليَوة دةهاتة ناو
بـةس، فيَـري مـاك و دروسـتكردني شـني و زةردي       ونةك تةنيا سوورا -

 . . . تؤزؤكةيةك هةدادانت هةبيَ مامةي. ئةفسوونطةر  دةكةم
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لــةنيَوان ضاوشــاركيَي دلَنيــايي و طومانــدا، . مــاني، خــؤي ثيَــرِام نــةكرا 
 . وشكةكانييةوة تكان خةندة و سؤزي ظيان لة. ليَوةكاني ترةكاندن

 . بةرايي لة سوور بثةيمة، سوور. سوور.. خولياى سوورم -
ي سوور  بيستووة؟ ئا ئـةو  طؤكرد. تؤ بيَت. ويَرةي ئارةزوويبا بةط -

ئـةوجا بــةخويَن  . ةنـدا باــارِة هـةتا وةكـو كلــي ليَـديَت    طـؤطردة لـةناو هاو  
بزؤز، . بيشيَلة، باش ة طةرخوييَن ثةةةيةكي دةسيت نيطاركيَشانت بيَت

 .قورِمان و حةثةسانائةوجا وشةكانى ئاوسي و. ئاخافتنةكةي برِي

ضـةوةو طـؤطردي   ةمـن، زةرد ! نةمذنةوتووة!! طؤطردي سوور: دةراند 
ي زةرد بةكارديَنم، بةآلم ئـةوةي دةيلَيَيـت زؤر   ئاسايي و شيت تر بؤ رةنط

 !!زؤر دانس ةية ئةويش ئةطةر هةبيَت

 . سليَةانكة بةرسمي دايةوةةنطي ئاوازينةوة ثةثوولةبةد 
مايـةوة  . مـانطي جاريَـي لـةو دةالقةيـةي دادةنـيَم     . ئةوة لةسةر منـة  -

 . زةردو شينةكة
 . ةزرؤكةيتةنةخيي نةكرد و كاوةخؤ طةرِايةوة سةر ثةيمينة تام 
 . لةثيَشةوة، شينةكة. ..تكاية -
بـا ئـةميش بـة ويســيت تـؤ بيَـت، لةطــةأل كلَـؤي طـؤطردة ســوورةكة،         -

ــرم  ــؤ تيَ ــةميش ضــوون طؤطردةكــة  . هــةرجارة ثريؤزةيــةكي رةســةنت ب ئ
 . بةرِؤندكي قةتيسي ضاو جوان بيشيَلة. دةهارِي

 ؟!فرميَسكي ديدي خؤم: ماني، طورج و بةدلَي بيَسوو هاتةوة طؤ 
 . دةبيَ رةن  و هةسيت خؤتي تيَوةردةي. ةلَيَب -
 . بةلةز، ثرسياريَكي ديكة بة ثاشةلَي ثرسياري ثيَشوويةوة طريَ دا 
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 فرميَسكي شاديم، يان فرميَسكي ثةذارةم؟  -
 . بةخؤ  هةردووكيان تاقيبكةرةوة، ئةوسا جوداوازييان دةزانيت -

ــكةييد     ــةنايف طةشـ ــياري بةتـ ــني ثرسـ ــكؤي دوايـ ــةوة، ثاشـ ا بةثةرؤشـ
 . لةثاس هةلَوةستةو تاس بردنةوة. ضاوو دةمي دابضرِين. هةلَخست

 . بةخامؤشي ثرسياري ليَكردةوة! ئةدي زةردةكة؟ -
ديسان دةياارِي و لةطةأل هيَكـي  . مورووي بةودمي زةردوويت بؤ ديَنم -

دوو زةرديَنة و تفي خؤ ، لـةثاس مـذيين ليةـؤ تـرس دةيشـيَلي بةسـؤزو       
مانيي سـةلَت و رةبـةني لـة    . ةق ةي بالَي داش ظيانةوة ئاوهاي طو  و، لة

باوةجوو مـةس بووينايـة   ! بةرزةخي طومان و باوةرِدا، هةلَوةدا جيَايَشت
بةهـةرحاأل  . وانييـة ثسـةام  . بةرةنطاري هةمان دؤخـي نائـارامي دةبـووين   

 ! ئةفسانةو حةكايةتة، ئةمة

قةكـــةدا، موروويـــةكي تـــةختايي دةال لـــة. لـــةثاس حةوتةيـــةكي دي  
دار، دانةييَ ثريؤزةي هةرة ناياب و دووسـيَ كلَـؤي طـؤطردي    يي ئاوزةردوو
هةرهةندةي مابوو بكةويَتـة هةلةكةسـةما و   . بةضاواني خؤي ديت ىسوور

بةلَيَ، بةقسةي تؤي خويَنةري بة ئةمةكم دةكةم و لةكورتي . مةقام ضرِين
ــةطويَر . دةيربِمــــةوة ــيَ رةنطةكــــةي بــ ــاريي ســ ةي ثيَــــودان و ئامؤذطــ

ةانكة، هةريةكةو لـة بؤتةيةكـدا بةرهـةمايَناو، تةنكـة تـويَخي      سليَثةثوولة
 . بزةي سةركةوتن سيةاي طةشاندةوة

مــاني، لةميَشــكيدا . كةيــدا ســيَ تــاقي هــةرة طــةورة هــةبوونةلةذوور  
رؤذي بـةرايي، دميـةنيَكي فـرة ضـاو     . نةخشةي سيَ كةظالَي بؤ كيَشابوون

يكــدا، قومرييــةك  لةســةر ضــلَيَكي ثــاراوي نز  . دويَــين سروشــيت كيَشــا  
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رةنطـة نوَييـةكاني تـا بَليَـي خوَينـةري هيَـذام، سـةرةكيَش و        . دة ويَند
 . رةونةقداربوون، هةسيت بةئاراميي رةوان و تةني كرد

شــةوةكةي، خؤشــنوودو تــةبا بةسةرضــوو، لةطــةلَ شــةبةنطة طزنطــي   
بـةالي كةظالَةكـةدا تيثـةرِي بـؤوةي بةضـةند      . شةبةقي دا راسـت بـووةوة  

 .ئاويَي، خةوةباويَشكةكاني برِةويَنيَتةوة طويَلة
نـةبادا  !! مـاو ضـوون ميَخـزةري لـةجيَي خـؤي ضـةقي      حةثةسا، واقورِ 

تاراي خةو بينايي بةرنةدابيَت و، رةشكةوثيَشكة بكا ، خيَـراو بةجـةخت   
ضـي  . ئةوجا سيلةي ضاويَكي لةكةظالَةكة طرتـةوة . ثيَلَووةكاني هةلَطلَؤفت

 مةبةسـتم لـة   ئـا ... طـةي قـومريي سـةر ضـلَةكة    ؟ ديـيت جيَ !بديينَ باشـة 
ــاو  ــة  بؤشــايي ن ــة، ل ــي دةرةوةي قومرييةكةي ــة   هيَلَ ســثيايةتيي ديوارةك

ــةمابوو    ــوة ن ــي ثيَ ــ ازيَ، رةنط ــت  ! ب ــكةكة فرِيبيَ ــو مةليض !! دةق وةك
 لةثاس  ةباران، ساثيَي لـة . ليَكضوواندنةكةم بةدلَةوة دةضيَ. دةخمؤس

ديـارة مجوجووليَـي ئـةو    . اثةكة كـزرة عةردي هةلَبطري، دةبيين ثشيت س
اســؤيييةوة طوازتؤتــةوة بــؤ قومرييــة رةنطرِيَــذكراوةي، لــة رووكةشــي و ئ

. بووني بارستايي لة دةرووني مـانيي بةنـدةوارو ئاشـ دا   دؤخي بةرجةستة
 ضاك واية ثرسياري ثيَشوو  لةمةرِ جيَطةبةنـديي، يـان كاترِةهـايي نيطـار    

ئةوا قومرييةكة لة جيَطةيي ديوارةكةوة  .بيَنيتةوة ياد ، كة لة ئةز  كرد
خامؤشـي، كـةولَطؤرِيي   : بةواتايـةكي تـر  . مةوداي زةمـةنئارايي  ترازاوة بؤ

ــان  ــة خرؤشـ ــةنطي   . طردؤتـ ــةناو ئاهـ ــةس لـ ــي دةرةوةي قومرييةكـ هيَلَـ
. رةنطةكاندا ئاوهابووة، تيَةدةطةي؟ ليَرةدا جوولةو بـالَطرتين قومرييةكـة  

ــدني)ارةم، كــة ئــةز بــةهةلَطةرِانةوةيــة بــؤ مــةوداي ضــو  ( زةمــةني ئةفران
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جوانكـاريي هونـةري بزانـةو    . بةهةر سةبارة ، ئةمـة بةطةمـةي  . ناودةنيَم
هةرضــؤنيَي بووبيَــت، . بةئةفســانةكردني دةقــي تيَبطــة. بةئةفســوونكردن

بةسةرسوورِمان و ليَكدانةوة رؤذةكةي بردةسةرو يةكنوا سةري ناية سـةر  
زيَرِينـةو،  خاوخـاو لـةهاميَزي ثةلكة  . نـةيزاني ئاخؤ كةي نوسـت؟  . سةرين

ــياوةكاندا       ــتة جؤش ــةثؤلي هةس ــةن و ش ــة دةطة ــةبةنطة رةنط ــةأل ش لةط
 . دةخواليةوة... دةخواليةوةو

ــة     ــوان فيزيــي و ميتافيزيــي ب ــةوةي وابةســتةيي نيَ ــازا ، كــة مان ئاخرن
شـتاين، ليةـي ، هـايزنربط سـتيمان     يننيوتن، ئا: بةدبةخيت زاناياني وةك 

ئـي  ئةمـة   . ، يان بةقازاةي ئةدةب و هونةر و ئيسـتيَتيكا هاوكنطي بزا 
 . طيَتييةو ثيَكااتةي وزة
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 ـــ 2ـــ 
لة رؤذي سيَاةمدا، خؤي بؤ كةظالَيَكي ديكة ئامـادةكرد، لـة دةالقـةي      

ري سويَسـكةيةك لـةناو   بةرانبةري قومريية هةلَفرِيوةكـة، بـةونيازةي نيطـا   
 ي داريَكةوة هةلَبواسيَ، طوايا ئةو بالَدارة نـةتوانيَ  ل بةندا بةرِكةي تةختة

 !لة ركةكة خؤي قوتاربكا 
ــةةام دا     ــةيي ئ ــي زؤر بةكارام ــةظالَي دووةم ــةكورتي، ك ــةم و، . ب بيَخ

لةطةأل تيشـكي بةيانيـدا، بةئاسـثايي خوشـاية     . ئاسوودة شةوةكة نوست
ــةي ــة نويَيةكـ ــةناو تةختة  .الي كةظالَـ ــكةكة لـ ــانةوة سويَسـ ــديسـ دي بةنـ

! ديوارةسـثييةكةس شـويَنةواري رةنطـةكان بـوو    !! قةفةزةكةدا نةمابوو
دةزانــي بــؤ؟ ! زؤرتــر هةراســانيي ليَنيشــت! اليــةكي قةفةزةكــة شــكابوو

ضونكة ثارضةو تةلَةزميَكي بيَركةة دارينةكةي لةو دةالقـةو لـةخوارةوةس   
ــدةطرن، لــةتاقي  ! بــيين بــؤ رؤذي ثيَنجــةم، كــة دلَنيــا بــوو مةلــةكاني بالَ
ــواري روورةطوشــادي دهة ــةرِي ــاري ب ــةي دةرةوة، برِي ــدي  ووي دةرك دا ئي

دميةني بيَشةو طؤرِايي و، دميةني ئاوو سةوزايي نةكيَشيَ نةبادا قـومري و  
هةرضـؤنيَي  . سويَسكةكةي شـةيدا و تامـةزرؤي باوةشـي سروشـت كـردبن     

ــردووة   ــار كـ ــان رزطـ ــووة خؤيـ ــؤك و   . بـ ــي كـ ــدا ثالنيَكـ ــةئاوةزي خؤيـ لـ
 . شاندسنووربةزييَن نةخ

وانييـة ئامسـاني ضـوييت، بةشـيَوازي نـويَ      لةسةر تاويَريَكدا، كـة دةيرِ   
 .ثرِاوثرِي دالقةكة، رةمسي هةلَؤيةكي هةرةمةزني كرد
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ئةو دةالقةية دووبست لةزةوييةوة هةنـدةي بـاآلي زةالميَكـي ضـةتةوأل     
بــةطويَرةي كشـاني هــةردوو قؤلَيشــى  . ذوورةكـةي  ىطةيشـتبووة ســاثيتك 

ةك ئافـةرين، هةلَؤكـة توانـاي هـةلَطرتين كيَشـي مـةردميَكي       بةرين بوو، د
ثـةرِي بانبـاأل و سـنطي هةلَؤكـة     . برِيَي لـةنيازي مـاني طةيشـتووي   . هةبوو

بـؤ ئـةم   . نةرمةثةرِي ذيَرباأل خوارووي شري رةنـئ . بؤري خالَخاآلوي بوون
ديارة ئـةم سـيناريؤو ديكؤرانـة لةبرِشـيت      -مةبةستةس، كة ماني هةيبوو

جووتيَ خرِخالَي لة قولة ثيَيةكاني هةلَؤكـةي هةلَكيَشـا،    -ةندةنخامةي ب
رِين و ئةوي دي زيوين، بـؤ خؤلَواسـني لـةكاتي باآلبوونـةوةي     يةكيَكيان زيَ
راست دةفةرمووي، دةبيَ بةراورديَ، يان ئاماذيَي بـؤ هةلَؤكـةي   . هةلَؤكةدا

م دةخمؤس، زوو دركت بةخواسيت ماني و، جوانثةرسـتي . زةردةشت بكةم
بــةلَيَ نيــازي هــةلَفرِيين لةطيانــدا رســكابوو، بؤيـــة      ... بــةلَيَ . كــردووة 

بيَـداري  . ئيَشكطرانة شةوطارة نوتةكةكةي بةرِامان و ليَكدانةوة طوزةرانـد 
. ناو بـةناو هةلَؤكـةي بةسـةردةكردةوة   . شةويَكي دريَذو مانئ ليَتؤراو بوو

ةضــي نــاوي نــازا  ب... لةطــةأل كــازيوةدا بةتــةواوي خــؤي شــةتةك دا بــؤ 
بــؤ هــةلَفرِين، يــان ضــاوهةلَكؤلَني بةضــةماوة دةنــدوكي هــةلَؤو،   !! بــةرم

ــذةكاني   ــرِنووكة تي ــة ض ــةردا    !! بةقوالث ــؤي خويَن ــةأل ت ــا لةط دةي، دةب
ميعراجنامــةي مــانيي )ئــةم جةربةزةييــة نــاودةنيَم . طةشــبني بــني ضــاكة

، برالـة . بؤ كةسانيَي نووسيومة، كة بـة شـةوقةوة دةخويَننـةوة   (. دووةم
خــؤ زمــان تــةنيا دةنطــي ثــةيمني نييــة، بــةلَكو بةهايــةكي شيَوةكاريشــي  

نــةوة مةطــةر نــةتزانيوة، دةســثيَكي زمانــان لــة ويَ. لةبيَخيــدا هــةلَطرتووة
شيعريَي، ضريؤكيَي، يـان هـةر دةقيَكـي نووسـراو بـةبيَ خويَنـةر       . رسكاوة
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ــةرز    !ضــدةطةيةنيَ ــةي ب ــازا ، بــا ئةمةشــي لةتــةك  وون ؟ ئــةي ضــؤن ن
قةيـدي ضـيية طـةر    . دانتيـدا بيَـت  ... مةعـةرِرِي و . ثةيامبـةرو : نةكانيفرِي

لةناكاو، طليَنـةي هـةلَؤ تـايني    . ميعراجي ضوارةم بةنةق اشيَكي ئيَةة بربِيَ
مـاني، بـةرةوةتر   ! بزوا، ثةرِةكاني وةك بـةر نةرمـةبا كـةوت ، لةرينـةوة    

طةشـكةيي   ضوو، ئافةرين، زارؤكيَي بوو لةيستؤكي بـؤ كرِرِابيَـت، شـادي و   
ــةكان . سةرانســةري رةوان و لةشــي ثؤشــيبوو دةســتةكاني بــؤالي خرِخالَ

ثةةــةكاني تونــد تونــد    ! هاكــا بارســت و قــةواريان طــر     ... بــردن و
هةلَؤكةس قيذةيـةكي كـردو، بـةرةو بـريؤي خـؤي لةشـةق ةي       . ثيَوةطرتن
د كةن. نيطايان ئاويَزي خواريَ كرد. بةرزبوونةوة، بةرزتر بوونةوة. بالَي دا

. و دؤلَ و ليَرِةوارو كؤماي زينـدةوةرانيان بةخةتؤكـةو ميَرووسـتان بيـنني    
لةضــاوي هةلَؤكــةو . وايــة، ئةورِؤكــة هــةمان شــت لــة فرِؤكــةوة دةبيــنني  

مانييةوةس تا دةهـا  بينـدراوةكان ضـووك  دةبوونـةوة، دةي باشـة بـا       
لـةو هةربلَندييـةوة، دميـةني    . شوبااندنةكةي تؤي خويَنةريشـي بيَتةسـةر  

ورينجـة   خوارةوة لةضاوي مانيدا بووة هةمان كةظالَي سـيَ ديوارةكـةي و،  
 . ورينجي بوو

هةتاكو ئيَرة، حةكايـةتي طيَـرِاوةي بـاوكم و بـاثرية طـةورةم كؤتـايي         
ليَرةدا ئةركي مـن و تـؤس ئةوةيـة    . ها  و، ئي  خةلَكي ئاوايي نةيانبيين

لَسـؤزم؟ ئـةوا دةبيـنم    ئامـادةي خويَنـةري د  . قوولَ  بةدوايدا بضـني  ث  و
ثيَشـــبيين و ! وةرامـــي ئـــةريَي بةطؤناتـــةوة بؤتـــة ثةثوولـــةي ديـــودةر

. ثيَشــطؤيي لــةم حةكايةتــةوة هــةلَايَنجيَنني و ئاراســتةي هيَةــاي بكــةين  
بةرةو كةشكةآلني نادياردا هةلَيبفرِيَنني؟ .. ناؤ. دةضاك طويَتم بؤ بتةكيَنة
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افـدا بنيشـنةوة؟ زارخـؤس،    يان لة قوتكةي خؤرنةوةزانيَكدا، لةقوللـةي ق 
بـا لـة قـةآلتيكي ديَرينـدا لةنـةورايي      : تؤ طوتـةني . بةشداري ئاوها دةبيَت

ئةمــة . نيَــوان بــرِيَ طرِكــاني دامركــاودا، بةئةســثايي ســرةوتيان ثيَبطــرين 
ــةردةمةي       ــةم س ــاندووين ل ــؤ رةخس ــادي ب ــةي طوش ــة، ثيَط طةةينةيةك

طرميانـــــةي تؤرِةكـــــاني ئينتـــــةرنيَت و، " DIGITAL"ذمارةبةنـــــديي
ضةند شانازيية بةهؤردووكةان ئةلفوبيَيةكي دةنطي و رةنطي . ئةبس اكتدا

ــاراوة  ــة ئ ــيعراندن و،     ! بيَنين ــة ش ــة ل ــة ذانريَك ــوويت، ئةم ــؤي ض ــاك ب ض
دةخوازم وشةكان لة طريَذنـةي   .طةشتياريشة بةرةو ئاراستةي دذةشةثؤل

.. نـــا. ..نـــةخيَر. قاموســـييانةوة ب ازيَنةـــة شـــريازةيةكي جوانينويَنـــةو
ويَي تيَبطة، ضونكي فةلسـةفةي  نطيانةكةم، ئةمةي طوم بةفةلسةفةيةكي 

فةلسـةفةي  . ئةمرِؤذميان عةقلَي ثرسيارو رةخنـةي لـةئاميَزدا هـةلَطرتووة   
لةبريكردنـةوةي طوةاودايـة بـؤ باشـ كردني ذيـاني تـؤو مـن و        ، سةردةم

ــذيت   ــةتي، بؤيــة بــؤ  هةيــة بيَ  خشــتيَكي مكووميشــة: ســةرثاكي مرؤظاي
ئـةم  .. رووطـةي . ئةمةيشـة .. ئا. شياوي سيلةكاني شانةشيين جوانسازي

ئاخر بريكردنةوة و يةكدطرييي دووهؤس . ثسةام. تيَكستة دوو قؤلَييةمانة
رةنطســتاني )وةنييــة؟ نــاوي ئــةم بةشــةمان دةنــيَني. لــة يــةكيَي ضــاك ة

ــان  ( ئةفســانة ــتان ) دةخمــؤس، ي ــداريي  (. ئةفســانةي رةنطس ــةز، بةش ئ
ــيَ ــةكتم  ئاوهــا  ل مــن  دة ةــيَ و. ضــاوةرِوان دةكــةم و هــةلَوةداي كؤم
 .. بةرةو مزطييَن و ماندوو رِةوييَن..  ةيَنة، دةي

 
 



 

65 

 
 
 

 ـــ 2ـــ 
اذيَ لـة  بةيارمةتيت ثةروةرندةي دلؤظـا ، ئـةجمارة نـؤرةي منـةو، ثـ       

منيش لة خويَندنةكا ةوة . با طةورةم ثيَبسثيَرةزارطؤيييةكاني باوك و با
اآل بؤتةوة، كة تايبة ةندييَت و خةسـلَةتي نويَـذةنكاري ئةوةيـة،    بؤم يةك

. وة قـووألو وابةسـتةو تيَكضـرِذاوةكان ثـ  واآلبيَـت     كيَلَطةي بةيين بؤ شـيَ 
ــةرة    ــوان هونـ ــةي نيَـ ــاويية لةوثةيوةندييـ ــةكي بةرضـ ــة دياردةيـ ئةمةيشـ

لةبريتــة، خةونةكــةمان بــة سرووشــان . جؤراوجؤرةكــان و هةماهــةنطييان
؟ وامنيش ميعراجنامةي مانيي دووةمي جةنابت بةسرووشان ناو ناوزةكرد
راست دةفةرمووي واية لةطشت . دةفةرموو ئةوجا نؤرةي جةنابتة. دةبةم

ــةرو     ــةدةب و هونــ ــةلَ و، ض لةئــ ــذي كؤمــ ــدا، ض لةتويَــ طؤرِانكارييةكانــ
ذانرةكانياندا ثيَشةكي تووشي جووتيَ تةوذمي بةرهةلَستكاري دةبيَـت بـة   

 . تةي بؤضوومطويَرةي ثاآلو
 . طومانكاري و رِةتكردنةوةية: يةكةميان

 . بةشةرمةوة وةرطرتنيةتي: ةميانهدوو
بـةرةنطاريي   ئةويش راستة، طةةينةي نويَطةريش لةاليةن خؤيةوة، لة 

بــؤ؟ وةآلمــي دلَنيــاييم : دةثرســم. ئــةو دوو دياردةيــةدا تونــد دةوةســيتَ
ــي: دةدةيتــةوة،  ــة دةق ــاس نويَخــوازي) ك ــةديرؤ( ث ــة ل ك و فةلســةفة، ل

شيَوةكاري و سايكؤلؤجي، لة سـينةماو شـانؤو هةرضـيت بـة بـريدا ديَـت،       
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خةونةكـةي ئـةزي خويَنـةر و، لـة      دةبا ويَكرِا لةم دةقـةدا، لـة  . دةخوازيَ
ميعراجـة رةنطســتانةكةي ئــةو نةق اشــة كـوردةي، كــة بــةمانيي دووهــةم   

ضيت .  ؤزينةوةزؤر تشيت دي، واتاي نويَ و شيَوازي نويَ ب ناساند  و لة
/ طؤشةنيطاي فؤتؤيةك/ طؤ ؟ جاري ئةوتؤ هةية، كة كاريطةريي دميةنيَي

ــي  ــويَريى كاريكاتيَريَ ــةظالَيَي / ب ــيحري ك ــي / س ــةي موزيكيَ ــي / زايةلَ رةزم
سةمايةك، تةنانة  بزاوتي هيَلَيَي و خةندةي ثةلَة رةنطيَي ث  لـة وشـةي   

ذيَيـةكاني دةروو ـان   نووسراو بةتؤرِي ديتنةان، بةثـةردةي بيسـتنةان و   
ي سـةماواني بـاليَي   ( ةنسـكي . )بةلَيَ، ئاوهاتانيَ ئافريدةرةكـةم . دةلَيَن

ــةوةي      ــةالن، ئ ــةر رووث ــراوي س ــاليَي نووس ــييَت زؤر ب ــتةقينةو، كةس راس
ــانربِيوة، بطــرة     ــةوا بةســاما دةري ــة، ئ ــوزارة نةكراباي ــان ط ــةزارةكي بؤي ب

وانييــةو : دةبيَــذة. دةطةيــةنننــةطوتراوو تؤمــاري نيَــوان ديَرِةكا ــان ثيَرِا
ــةرةوة دةي  ــةدرؤم خبـ ــيَوة   ! بـ ــة شـ ــة، كـ ــم نييـ ــةلَتام و نكوولَيشـ لةطـ

كاريطةرييةكة وابةستةي وةرطرتنةكةية، بةجؤري ريَذةي ثةيوةندييةكـةي  
ــةوةي   ــدياو ذياريي ــة ئاســيت ئاي ــة   . و، ب ــةرجوداوازميان ل ــؤس، ط ــن و ت م

اتي دةكةمــةوة، دووثــا  و ضــةندث. دا هــةبيَت( ئاوةزطــةرايي)وردةكــاريي
ــةي ثرهةربـــةخؤ  ئةومافـــة  ثيَبةخشـــيوم بـــؤ بردنـــة بـــةرةوةي   ؤسـ

ســـةرمدا ةرطيز جـــةنابت طوشـــاري هـــزري خـــؤ  بةهـــ. داهيَنانةكـــةمان
ــة  ــةثاندووة، بة وون ــيَم   : نةس ــن دةلَ ــةمرِؤ، م ــةرايي ئ ــةبارةي جياانط : ل

ــبني   ــت تيَكــةلَي ب ــووة دةبيَ ــذي. هةرضــؤنيَي ب ــةواتا : )جــةنابت ئيَ ــةك ب ن
ميَذوويييةكــةي، ضــونكة  .بــةس، بــةلَكو بــةواتا زمانييةكــةي ورووكةشــة 

لةدؤخي يةكةمدا، مةبةستم لة تيَكةلَبوونة سةرومرِةكةي تؤية، هةرِةشةي 
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لـةدؤخي دووةميشـدا   . ةوةيَـدا دةبيـنم و لةوانةيـة بضرووسـيَين    بوو اني ت
وةكــو طــوم بــةواتا ميَذوويييةكــةي، ضةســثاندني ناســنامةمانةو، هاملــت  

(. طيانةكــةم... ئةمةيــة ئاســتةنطي دؤزةكــةمان. خؤمــان دةبــني: واتــةني
. ئةوةس بةهاوثشكييةكي تةري  ئارةزوومدانة ديَتة دي نةك بة زؤرةمليَ

دةبـيَ ئةوثةردةيـة بـدرِيَنني ئةطـةر راسـتيي لـيَ       . لةمةدا يةكدةنطني.. ئا
خواستم ئةوةية، كة هةموو مرؤيـةك مـايف خـةونبينيين هةيـة      .شاردينةوة
ــؤ طوة ــدةي ب ــدني ئاين ــدن و بووذان ــت و  . ان ــةوثيَناوةدا ضوس ــانيش، ل م

ئيَةــةس، ضــاومان . جةربةزانـة ئــةو تاسـةو حــةزة رِةوايــةي ئـةةام داوة   
برِيوةتة شوورةي قارةمـاني و كـارة جاويدانييةكـةي و، بةدوايـدا دةضـني      

دةفةرموو جةنابي ثةروةرنـدةرم، رسـتةكةم بـؤ    ... كةوا جؤريَكة لة كاري
مةطــةر رؤمــان ثيَشــةنطي هونــةري ! يَكــة لــة كــاري ضــي؟جؤر. تةواوبكــة

طيَرِانـــةوةكان نييــــة و هـــةم بــــةكاري رزطاركـــةري ســــوواني خــــودي    
طيَرِانةوةكةشــي دةزانــي؟ بةختــةوةر و دلَةةنــد خؤمــان، ئــةطينا ضــيةان   
ــان و     ــت، دةي ــدا بيَ ــةر نووكةشــي لةطةلَ ــةع ول داوة ئةط ــةفانتازيا و نام ل

 !! س دةمكو  و بالَبةست نةكرابنرخاو ميَ(هةالج)و ( ماني) سةتان
وةكو طوم جةنابت ريَضكة دةربرِينيَكي تايبة  بـةخؤ  رؤنـاوة، كـة     -

 . لةوانطةلت جودا دةكاتةوة
ــذة - شــيَوازيَكي تايبــةتي، كــة بةشــيعراندني زمــاني تيَدةطــةم بــؤ   : بيَ

 . طةياندني ثةيامةكةم

دةشيَ لةئافريدةدةري خؤم بثرسم، مةبةسيت بنـةرِةتيت  . دةخمؤس -
 لة شيَواز ضيية؟ 
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زؤر بــةكورتي، شــيَواز جــؤرة . نــا، كــاكي خويَنــةري  وونــةيي.. بــؤ -
دةراندنيَكي رةوانبيَذيية لةهةلَبذاردني وشة، لةطوةاندني دةسـتةواذةكان  

باشة، دةبيَ . بؤ دةالل و دلَرِفيَنكردني رستةو ئاهةنطيَرِكردني بابةتةكةس
 ! اماند كاكي خويَنةرم؟بؤ طفتوطؤي نيَوا انت در: منيش ليَت بثرسم

بكـةم، بؤئـةوةي تيَكـةأل و ثيَكـةلَي      طةرةك بوو ثيَشةكي ئاماذةي بؤ -
فـــةرموو  بـــؤ ئاهـــةنطيَرِكردن و . نةكةويَتـــة نيَـــوان بؤضـــوونةكا انةوة

ئاطـــايي، يـــان  دةاللكردنــي رســـتةو بابــة ، ضـــؤن؟ بـــةذيريي هــؤس و   
 بةكاراةامي هةستةكان؟

و هاوئاراســـتةيي هةســـتةكي و بةتؤكةـــةيي . تيَكـــرِا بـــة هـــةموويان -
. وردةبـةرةوة لةوانـةي طـو ن   . هؤشةكي، كة ضةثكيَ ثيَوةندي ثيَكديَنن

ةس وةك لة رةطةزة جوانسازييةكاني زمان و، توانا شاراوةكانييةوة، ئـةو 
تـؤ، ثـ    . ثيَزكردني، بؤ شيعراندني هةر دةقيَكةبةر لة نووكة طوم، بؤ بة
 . تةنطةتاوي دةربرِين بوويت

ــ  - ــة طوت ــة    ك ــةري هةي ــدا كاريط ــةو، لةئاكام ــةر باري داهيَنةرةكةي ةس
 . خويَنةر، ناخي ضيَذمةند دةكا 

ئةلَبةتة ئةوةي كردووتة، الدان و هةلَطةرِانةوةية لة زماني ئاسـايي و   -
 ! طوتةي هةرزة بازارِي

ضـاك نيازمـت ثيَكـا، ئـةويش     . زارخـؤس . بةلَيَ ئةوةم مةبةسـت بـوو   -
ــة   ــناية ب ــانيَكي ئاش ــتكردني زم ــةر  دروس ــاوي بين ــةم . طويَي بيســةرو ض ل

بةرووالَةتطــةريي فؤرمســازي و، نــاس بةيةكةيــةكي  ( نــا)ســؤنطةيةوةس، 
 . داخراوي هاتةران ثاتةران دةلَيَم
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ــةمان   - ــةنطي دةقةك ــا بةت ــني   دةب ــدا بض ــاآلبووني ماني ــةالوة . و ب لةك
دةورانـدةوريان هةلَـديَرو   . قةآلتيَكي ديَريين الضةثةكى كيَويَكدا نيشتنةوة

ة تاشـي خـزو، رةوةزة بـةردي دذواري ئـةوتؤ بـوون، كـة شــويَنثيَي       كاوانـ 
ئةوجا جةنابت لةسةري برِؤو تةواوي ! ئاذةلَةكيَويشيان لةضاوان وندةكرد

 . بكة

خوارووي كةشكةآلنة بريؤي هةلَؤكةس خةرةندو كةفضرِة زيَيةك بـوو،   -
لــةو رةوةزة هـــةزار بةهةزارييــةوة، ســـيم و هــةوداي زيـــويين دةنوانـــد    

لــةويَرِا مــاني لــة !! وأل شــينةوةي ئاودامــاني تةختــة كةســكي طــبةكراســ
.. دم.. دم. ي خؤيةوة خرِؤكة كوضكيَكي هةلَداشـت يوانطةي كاكي بةكاكر

نةطيانةكـةم،  . دم، تالوتل دةنطـي دايـةوة هـةتا كؤسـثيَي طريسـاندييةوة     
هؤردووكيان بدةيتة !! تووني بابة عةمرةي ضي و خةرةندي ئاميَديي ضي

 . مةطني ئةوسا بةويَ بكةندةم يةكةوة 

باشـم  . دةضاك واية بـةرديَكي طـةورةتر، بـؤ تاقيكردنـةوة هةلَبـذيَريَ      -
 طو ؟ 

.. دمــدم.. ددم.. دم.. دم. كــرا خلـؤري كـردةوة   هـةتا بـؤي  . وايكـرد  -
بـة  . بؤ دةميَكـي دريَذخايـةن  دةنطـي دايـةوة    .  دم.. ددم.. دمدم. دمدم

 .خؤي طو 

 ! ضيي بةخؤي طو ؟. مةوةستة -

هةبيَ و نةبيَ ئةم كاوالنيية شويَنةواري قـةآلي دمدمـة وا لـةم     :طوتي -
ــدو   . ســةرلةنطؤرةدا ــة مةلَبةن ــةس كردوويةتيي ــةفتووةو، هةلَؤك ــةواز ك الن

 ! بريؤي شكؤمةنديي خؤي
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شةوطةردو، شوورةي بز ـذةك  . خوارينيشي بؤتة طلَكؤو تةراتيَنطةي -
 باشم طو ؟. و مارو خشؤكي جوون جوون و، ضؤلَطةردي ديكة

لــــــةثاس ســــــوورِانةوةيكي نــــــاو خاشــــــاك و، . دةك ئافــــــةرين -
كونـة  ! بةسةركردنةوةيةكي بةندةنة كةوناراكةدا، ضي بدؤزيتةوة ضـاكة؟ 

 . دةريضةيةكي بةديكرد

ضوون زاركي ئةشكةو  بةدةوةن و رووةكي هةميشة سةوزي نساران  -
 . داثؤشرابوو، لؤية مةزةندةي ئاوي ليَكرد

اراوةيةي زاني، كة لؤ دابينكردني ديارة ماني، بةدةوي ئةوجؤبارة ش -
 . ئاوي لةشكرطةو ئاذةألو ضارةويََ هةلَيانبةستبوو

ــيَبةرةكان، بةر - ــةرِي ئيَوارة سـ ــةوةي لةزةردةثـ ــةوة،  لـ ــةدا بتويَنـ كـ
باآلثؤشيَكي بةكورتةك و شةرِواأل، .. لةناكاو.. شابوون، كةدريَذكؤآلنة راكيَ

مةطـةر  !! ي داثؤشـي بةذنيَكي تيَكسةراوي ناوازة، مةوداي ديدطـةي مـاني  
سـرِي ئاوريشـم، مةطـةر فةقيانـةو     سةدة هةوريي ريشودار، مةطةرثشتيَن و

زةرى ثيَســتيَكي وةك خــؤي  تةنتةنــةو سةنســةنةية لــة ثةســتةك و، ئــةو
 !! بوةشيَنةوة

دلَنيام لةوةي كةسي ماني ئاسايي، نةضةواشـة دةبـيَ و، نةدلَـةكوتيَ     -
لَةوانيي خـاثووراي وادا،  مابيَت لـة ضـؤ  دةيطريَ، ليَ شـياوة سـةري سـوورِ   

ئةم ريكثؤشة كيَ بيَت و ض كارة، كة لةم خؤرئاوابوونةدا، : لةخؤي بثرسيَ
 ؟ !كوارطانة هةلَتؤقيَ

. خويَنةري بةئةمةك، زةردةمـاري دةزوولـةيي ئاسـؤ لةطيانـةآل دابـوو      -
دامييَن ثةلَة هةورةكان خيَنني بوون، مةطني دميةني شـرييين ئاوهـا، ئـةو    

 !كةلَةميَردة بطريَتة خؤي ئةو دوودميانة ناوازةي 
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دميةني سرِكةري ئاوهاالنة لة رةواني تؤو من و مانيشدا هيَدي هيَـدي   -
 وانيية؟. كةسةري و ناجؤرييةكان دةتارييَنَ. كانيلةي سؤز دةتةقييَنَ

ئةوجا بةالمةوة ثةسةندة، ثاس ئةوةي شةنئ و تني و تاوي طـوتين   -
بــؤ مــن و جــةنابت و مــانيي    جيَناوةكــانى يةكــةم و دووةم و ســيَاةم،   

 . هونةرمةند رةها بوون

بـا بـةدأل و طيانـةوةس طويَبيسـيت     . دلَةـان ئاخـافتني  . بـةكامي . واية -
 . كةسة لةناكاو ثةيدابووي ويَرانة خاكةكة ببني

هةي ثايةداربيت، ئينجا ثيَكـةوة ضـاوةرِواني دةم و دووي بـبني، كـة      -
ةوجا ئايـا زمانـةوانان لـيَم    ئ( جيَناوي كةسي ضوارةمي ديَرين)ناوم ليَناوة 

ناؤ، تؤ طوتةني بـا بـة ئـارةزووي خـؤي بثـةيميَ و      .. نا.. وةردةطرن، يان
 . ثةرؤشانة ئاخيَوةري دةطةأل مانيدا بكا 

 ئةدي ضي لةبارةي حةقاية  و خةون و ئةفسانةوة دةزاني؟  -

 . ئةز، لةرِوانطةي خؤمةوة سيَ تيَبينيم هةية -

 ئةوانة ضني؟ . ..تكاية -

طيَرِانةوةي ئةوانة يةكدةطرن لة الي طةالندا، كة بة زمـاني  : يةكةميان -
انطةليَكن احةقاية  وخةون و ئةفسانةس جي: دووةميان. هيَةاو سيةبولن

ــةقلَ و مــةنت        ــ ِؤيي شــويَن و كــا  و ع ــةدةر لــة دةس  :ســيَيةميان. ب
دياردةيةكي جؤرة دةربرِيين هزرن هةرضةندةس لـة شـيَوةيةكي سـاكاردا    

 . بووبيَت
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_ 10_ 
ثيَشـةكي ض  . )ةمانيي طـؤ  نةناسـةكة بـ  ( اسـي نماف بةتؤية طةر نةم)  

؟ ضــؤنيش !ديَوانــةي هةردانطــةرِيت، يــان ضــي! نــة جنؤكــةي كــارةي؟ ب
ــةريي؟ طةيشــتيي ــرةي ت ــانيش، ثرســار ( !ة ئيَ ــراي هةلَخســت م . طةلي خيَ

ــان هةنـــة ) ــةرِيَز، دووبـــا . ثرســـيارةكانت يـــةك وةآلميـ رة منـــت تـــؤي بـ
لـة كانطـةي   . امييةكةي مـاني رةوايـة  سـ حةثةساني و سةر( خولَ اندؤتةوة

 . دلَةوةس دةنطي تاسووقي ويي بيستةوة
ضةمكي تةبايي بووني طييـاني   منيش تؤي نةق اشم طةياندة ئيَرة بؤ)  

ضةوضةية  تانيَ بة ضاوو دةرووني ماني تةواو لةو مةتةلَ وشهيَ( بةطيا ان
 . نةناسراوةكة رووي دةمي ليَكردةوة رؤشن نةبوو، دةسبةجيَ

. دةي ثيَلَووةكانت دابطرةو، بةضاوي ناخت كةظالَي هةلَؤكـة  ببينـة  )  
ــ خيَـــوو ســةروةري ئـــةم قةآل . ئــةزي  ة دؤنايـــدؤ  كــردة نـــاو هـــةلَؤي  ت

زيَرِةكـة  بكـة، لـة قولـةثيَةت      دة نيطاي حجيلة زيوو. رةنطستانةكةتةوة
 ؟!هةلَكيشابوون

ــؤاســت هني، يةكرِمــا   ــةثزيَرِين"ؤشــي ب ســةري . رخــاس ضــووميَ ى"ل
. كـردةوة  كةضكردو، بةشيَوةيةكي نويَ يةكدييان نيطاباران جاويدانيي بؤ

 !!(بلَندمت كردةوة)
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 . دةبيَذة خويَنةري ريَزدار -

 . دوودةوةس دةس ِامؤسييان كرد بةئيكالم و -

. سـيَيةمي  سـي وجيا، ئةو كةسي ضوارةمة ثريؤزو جواميَرة، ثةلي كة -
كيان لةويَرِا، ثيَكمـة تاشـة بـةردة شـؤريَ    . ةيةكطماني، راكيَشاية ثةرِةواتا 

بــة ضــةند ثةيذةيــةكي . دةروويــةكيان ليَواآلبــوو. لــةذيَر كةلَةكةضــنيَي الدا
 !! ديندا نةويبوونةوةرهةلَكؤلَدراوي بة

 ماني، لةويَندةريَ ثةروةرندةي هيَذام ضاوي بة زةمبةرو خشلَي زيـوو  -
 . ةهادار كةفتزيَرِ، بةشازة بةردي ب

ــةرتووكيَكي       - ــة ث ــيَ ك ــةكرد، وةل ــان دريَذن ــير كاميَكي ــؤ ه ــيت ب دةس
 . بةرطضةرمي سووري ديت، بةئيزني خان هةلَيطر 

 . هةلَدايةوة الثةرِةيةكي ليَ -

 لةطؤشــةي ضــةثي ســةروويدا، شــةقلَةمؤري خــان، لــةناو . ..ئافــةرين -
رِين هاتـة  لة نةواي دةنطـي خـاني لـةثزيَ   . جغزيَكي هيَلكةييدا دةخةنييةوة

 . كرد ضنطي نيطاي لةو. خؤي

مةشـ ي رابـوون و   اطرميان بـؤ نـةوةكا ان كـردة سةر   تؤمارطةي خؤرِ)  
 (.ذيانةوة

شــةوةي  زمــروو  و خــؤ مــاني، دةيتــواني طريفانــةكاني لــة خشــلَ و  -
 . ياقووتي بيَةانةندي طةةينةكة و ثارةوثووأل ثرِ بكا  رةسةن و

وا نــةهاتووي رةشــكوذي و تــةنيا ثةرتووكةكــةي بــة طةةينــةي لــةد  -
نـةري بةئةمـةكم، دراو   يَودةبلَيَ بـؤ؟ ضـونكة خ  . زاني تراجيدياي كةتنةكة

 . بةس ووتانة وسةري دةميَكي ناطزووريي رةشورِتةنيا ضارة
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هةلَوداي ضارةسـةريي   ي رةوان شادم، عةبدالَ ودةرئةويش، ئافريدة -
 . بوو كؤك و بنربِ

 . بؤية يادةوةرييةكاني خاني ماض كردو -

 . بةخشي داهاتووي طةلي زانيجيلوة بةثاداشت و -

مانيش، بـةو ديارييـة سـةنطينة    . خاني، ئةو دةسنووسةي ثيَبةخشي -
 . ؤش  بووةوةمفةرا رةوانشادتر و

خؤ لةميَذبوو، حةزو مةراقي بةر دلَي و تاسةي ضووبووة رووداوطـةلي   -
 . . . شداةسامناكي زؤرينةي قةآلكة، لةطةأل ئةو

ةوطارةكةيان بةطيَرِِِانةوةي جيَةاوي راسـتينةكان  سيَ بةشي شلة  دوو -
 . كؤستة دلَتةزيَنةكان بةسةربةرد و

ــةدا  رثيَشــ يش، ضــاويان بةشــويَنةوا  - ــةريَزو ســةراو حةرةخمان ي مةت
ي رماوي وتةنووري خاثوور و كةندو. ئةستيَركي ئابلؤقةو طةمارؤ. طيَرِابوو

 . ؤو دانةويَلَةج ئازوخةي ئاردي طة  و

وولَيَلي داميَنة ثـاذي ئةوشـةوطارة دةطةةنـةدا، بـؤدوايني     ب ئةوجا، لة -
 . هةلَفرِين فرياي خؤيان كةوتن

 ئةمة بةرسمي ثاشيين دةقةكةمانة، بةئيَستاو رابردووةوة؟ ئاخؤ -

ــا.. .نــةخيَر - ــة وا دةقةكــةمان،. ن زوو دانةخــةين، كــة هاوكــا    زوو ب
ــان و، طيَرِان  ــايي رووداوةك ــيَ لةطــةأل كؤت ــربِ ب رت ــة بن ــ. ةوةك ــازيز، ت ؤي ئ

تاني ئيَستا بـةثؤي ثيَشـوو،   : طريَداني ضرييَكي ورشةدار  لةياد بيَت بؤمة
 . بؤ تةنيين ئةو مافوورةي داهاتوومان



 

76 

ووي تيشـي و، هـةم بـؤ    كةمان وازووكراوة جيَـديَلَني لـةرِِِ  كةواتا، دةقة -
 . خويَنةراني ديكةس

ةــة تــةري  ئةمــةي ئيَهيَميــدارم لةميَشــكياندا، ضــيَوةي دةقيَكــي هاو -
 . بكيَشن

هةلَةيـةم   ثةلةيي ئةو لة. دةخمؤس ثةروةرندةي وردكارم، دةخمؤس -
 دةبووري؟. ببوورة

هةلَةمووتـــةدا، لةضـــاوترووكانيَكدا خـــانيي لـــةثزيَرِين   ئـــةوجا، لـــةو -
 . كةولَطؤرِيي كردو

 !! شكؤدارةكةي ثيَشوو بووة هةلَؤ -

د ي زيـوو زيَرِةكةيـةوة تونـ   خرِخـالَ  مانيش، هةردوو دةسيت بةجووتـة  -
 . ..طر  و

 . زةويَري كةذةكةوة بةرز بةرز بوونةوة لة -

ــا  - ــاوةكاني نووق ــدا،     ابوون، هض ــي نويَ ــي رؤذيَك ــةلَ داوةطزنط ــا لةط ك
 . ةنديي طيَرِاضاوي تذيي تةليسةب. ..رةكةي داوثيَيةكاني لةزوةيين ذوو

بةتايبــةتي هــةلَؤي ســةر  . دةبــيَ ســةرةيَكيش لةكةظالَةكــةي بــدا   -
 كةظرةكة، وانيية؟

بةلَيَنيشي . لةو رؤذةوة، هةلَؤي ثريؤز جيَنشيين كةظالَةكةي بووئي   -
. ةوةنـةياران نةطيَرِيَتـ   جؤيـة هـةرطيز بـؤ   رئةو ثة لةطةأل خؤيدا بةستا، كة

مـاني   بريم ضـوو بيَـذم، كـة   ي ئةو ديداربينيية ثاكيزةيةدا لةلةخؤشي. ..ئا
ــا     ــةطريفاني خــؤي ن ــي ل ــؤ نيازيَ ــارةي، ب ــةو ئاق ــة شــةكرؤكةيةكي ئ . درِك

ــةي    ــيية، كـــة دةبيـــنم بؤتـــة ثةروانـ دةفـــةرموو، بيَثـــةروا بةرســـمت ضـ
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؟ بـةآلم  !روخسار  و، خةريكي ثـةروازو بالَـة فرِةيـة    شتووي طؤنا ويهةلَن
هةرضةندةس رؤذيَكي رةبةقيش مةذطيت بؤ بطوشـيت، نـازاني لةسـؤنطةي    

دةزانـي بـؤ؟ بـؤ    !! دردرِكة هةناو شرينةي وةشار  و تةقةتي ك ضي ئةو
ةبارة  ستةكاني خؤي بـةخويَن بـييَنَ سـ   وة تيذةكاني، ئةنطئةوةي بةض لَ

 . سليَةانكانبةئامؤذطاريي شاي ثةثوولة

 ؟!لةبةرضي -

طرتنةوةي رةنئ و، هةم بؤئةوةي ستةم  بؤ!! بري  كول بوو زوو وا -
ــرس و   ــةو هيَ ــةنطيي ئ ــةالمارة، و دلَس ــاأل    ث ــدا ك ــة رةواني ــةتايي ل هةتاه

 . نةبيَتةوة

يَريي ئـةو ئابرِوومةنـدة بـيَ    وبـ  ، نةبـةردي و اريَزيثوآلت. دةك ئافةرين -
ــيَ  ــة نةخشــي   ش وهاوثشــتانة، ســةرةرِاي وةزةن و ئ نيَشــيان بؤمــان بؤت

 . بةند و كؤتةلَي سةرفرازيديوار مافوور و

ــةوة ثــاس، رؤذي ســيَ دان كةظالَةكــةي بةســةر     - ــدي ل ــةم، ئي طيانةك
ي  نــويَ راســتةوخؤ رةوانــي دةدوانــدو، تــني و تــاوي نــويَ و. دةكــردةوة

 . ثيَشبين ي دةكرد ثيَدةبةخشي، بزويَن  و

 . ناني ئةم دةقةمانةناو دوايني ثرسيارم لة -

 دةبـا دةرفـة  بـؤ   . ياركردنشـ سةرو ناويَكةان ثيَ نةوة ياد ، كةبيايَ -
 . ت لؤ دؤزينةوةي ناوي شياوترجيَناوةكاني ديكةس برِةخسيَ

 . بيَت. ..وا... با -
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_ 11_ 
، (جـان ريَكـاردؤ  )ةطةر رؤمان، زيندةوةريَكي ويَذةيي بيَت بـةطويَرةي ئ  

ةوة ئـةوا ئــةز،  ( رؤالن بـار  )ديـدي  كاغــةز لـة  يـان زينـدةوةريَي بيَـت لـة    
ــدةوةريَكي ــةدا ..بةزين ــريؤز )لةناوكةوان ــةخؤري ث ــاي (مش ي دةزا ، هاوت

ئةوقالؤنضـة ســةوزانةي ميسـريية كؤنــةكاني سـةروبةندن فريعــةونان، كــة    
ضؤن مشةخؤرة و بؤكويَ درامـةتي خـؤي ثيـادة    : دةبثرسة. ةرستدةيانث

ــة : دةكــا ؟ وةآلم . لةبةرئــةوةي، زارطــؤيي و ديــالؤط ســتووندةي دراماي
هةلؤيَســتنواندن دةمــاري . خــؤي مــارةي دةكــا  رؤمــان دة ــوازيَ و لــة

ــةوة     ــؤي طليدةدات ــت بؤخ ــة مف ــان ب ــة ضــريؤكة، رؤم ــادي كورت ــة. بوني  ل
 زانسـيت دةروون نـاخطؤيي و   زةوتدةكا ، لة سينةمادا قوتكردن ومؤنتاج

هـــةروةها، ثالَدةداتـــة !! مشـــةخؤرتر هةيـــة لـــةوة جـــا!!. مةنـــةلؤط
ــة   ــة، كـ ــيكردنةوةو رةخنـ ــة  شـ ــةماي وتاربيَذييـ ــادةوةريش، . دوو بنـ يـ

ئــــةوجا بــــرِؤ بــــؤ . ســــةربةميَذووة، ئــــةو بــــةثاواني خــــؤي دةزانــــيَ 
ثيَبةندي  ي، كةو سيَبةرو بؤشاي رةنئ دةسبةسةرداطرتين زماناني هيَأل و

خؤريي وةهـاي  تـاد، بـةآلم سـة  ئافـةرين لـة مشـة      .. .يكـةرن ةث كةظالَ و
 !برِشت زوبةثيَ
ئةميَستا خويَنةري هاورِيَم، سيَ ثةيكةرؤكةم، لة سيَ رةنطي هةميشـة    

دووةمينيـان  . يةكـةمينيان سـوورة   .نةرمي قورِي دةستكر دروستكردووة
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زيَكي ارةنطانـة هـير نيـ    ةتـة لـةو  نيان كةسـكة، ئةلَب يتةقالَييةو، سيَاةمثر
. ضـاكة . طيان خبةينة بةريان و ناويشيان بؤ دانـيَن  با. سياسي مةدؤزةوة
ــا ــت  ســـوورةكةيان بـ ــةليم بيَـ ــاو. نـــاوي سـ ــارو  ىثرتةقالَييةكـــة نـ يةشـ

، لــيَ بــةزماناني نهةرســيَكيان نميســكار. كةســكةكةس نــاوي عــةلي بيَــت
يةشار باكوورييةو، كاكة سةليم  ئاثؤ. ستانييةرِِِضةوسيَنةرانيان مامةلي لؤ
يَز هةرطيز لـةم تةكنيكـة و   تؤي خويَنةري بةرِ. زايندةي باشووري طضكةية

دةمــاري الملــت بةثةســتةي خــويَن  مةخــةنيَوةو . ةبــخوازةيــةم شــيلؤ مة
ــةو . مةئاوســيَنة ــارم ل ــةوةي خوازي ــةو   ئ ــوورة ل ــةرة، بب ــيَ  ســيَ ثةيك س

ي ئةو ( ئاوةسثي)رؤخي يَستيان بكةم لةطريؤدةي هةلَو: نووسةرة ئةوسي
ــرم   ــان لةســتؤ بط ــي راوكردني ــة  . طةرمةســيَرةدا، رؤلَ ــةو طةرميان ــةلَيَ، ل ب

ــتانة   ــوذيي رةطةزثةرســ ــاآلوي كؤمكــ ــةدا، بةرشــ ــة   بةرينــ ــةوتن، كــ كــ
بةجينؤسايدي هةشت ئةنفال ناسراوة، بةآلم بةض زمانيَي بثةيمن طةر هير 

ئةوسـاي  : ونـة ؟ بة  و!شاني نةطا ميَكيان لةزماني ئةو دووةكةي هاوكا
كةويَي دةكـا ، مةطـةر    بارِة كوندةبويةك بةبان سةريانةوة بدينن وا راوي

زمـاني  قامكي هةلَربِي، ضـاوي بثةرِيَتـة تـةوقي سـةري و، بـة      هةريةكةيان 
! ةطا دتـوركي تيـَ   لـة كاتيَكـدا نـة سـةليم فارسـي و     !! كةرِوالآلن بـدويَ 

 بــةوالوة، لــة فارســي مامــةليش لــة. نــةعارةبي و فارســي دةزانــيَ يةشــار
ــوركي و ــت   ت ــةري ديَ ــةي س ــةدةو تةق ــارةبي نابةلَ ــارة !! ع ــةدي ض ؟ !ئ
دةبيَ بـةزماني  . ئةمنيش هةمان هزري جةنابتم لة ميَشكدا بوو. دةخمؤس

 بــا. ئارةبييـة  فارسـي و نـة تــوركي و نـة    نــة دايكزايـان وتوويَذبكـةن، كـة   
ئافةرين . تبيَ دةمةتةقيَكةيان تؤزيَي شاس و ناثةتي و تيَكةلَي ئةو زمانة
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ــةرِ   ــة بـ ــةو دةمـ ــةطني ئـ ــةرمياني الي   مـ ــةي طـ ــةين رووةو راوطـ يَيان خبـ
 (. ئاوةسثي)

كاكــــــة ســــــةليم، داري قــــــوالث و تؤرِؤكةيــــــةكي ماســــــيطرتين   
ــانةوةيةربةسة ــاثرِي دو . شـ ــةلي، تـ ــتةوة  ومامـ ــةي بةدةسـ ــاثؤ . لوولـ ئـ

است، خةمت بةرِ. ئا .نا تبويَي دةشري ييَنَ يةشاريش، قةلَةاسنطةكةي تاو
راوي ئــاوي، يــان شــكاري ئــاخي و   بيَت، جيــاوازي ناكــةم هــةرطيز لــة نــة

لــة  .نطم لـةال، بـةرةو راوطــة، بـؤ نـووا هــةنطاو بـةرن     رهـةرة طــ . ئامسـاني 
 كاكــة ىريَطــةدا، مامــةليي كرماشــاني، دةســيت ســؤزي هةلَدايــة سةرشــان 

 ســـةليةي لـــةخؤي تةمـــةن نـــةوي و، بـــؤ كورتكردنـــةوةي ريَطةكـــةيان، 
 . ثرسياريَكي وةرووخست زاري لورِرِيبةشيَوة

لةحاتي فةلســةيف و ديَــرين ي ســةليم مشــا بةلَــةديت ليَـل موســتة ئاقـا  -
بناخةكـةي لـةكورِا هاتطـة؟    (. ونطـة )ئيَـذم . هةس وداكؤكيشيان ليَدةكـةي 
. ســةليم، ئــاورِي ليَدايــةوة كاكــة. ةكريةمشــوةقوروانــت ،، خــةيلي موتة

ــذةكاني قــذة ثــرِو  برذانطــةكاني . اطيمةكــةي داهيَنــ بةشــانةي ثةةــة دريَ
ــؤ   . هاوســةنئ لةرانــةوة ــي خــاويَن كــرد و، ضــةمايةوة ب طــةرووي بــة ئحيَ

هةلَطرتين ضيلكةيةك هـةتاكو لةسـةر خؤلَـة ثةتانةكـةدا ئةطـةر ثيَويسـيت       
 وةستاو هةرضةندة. بكيَشيَ (LABYRINTH)كرد، هيَلَكاريي ونطةيةك 

ــؤ ــاثؤ يةشــاريش ببيســييَنَ     ب ــوو ئ ــةرةكي ب ــةآلم ط ــةيما، ب ــةلي دةث . مام
 . وزاني ئةوةشي بةطوةا

لةقةرني شةشةمي ثيَش مةسيح، لةئاخي يؤناندا، فةلسةفة نشو اي  -
ئـةخريةن بـووة طـةرِان    . مةزني كريية بةمةعناي ئوسلوبي بريكردنـةوة ثرِ
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 ضــاوةزل و كراوةكــاني لــة دورِ. وضــانيَكي كــورتي دا. بــةدواي حةقي ــة 
 . ضاوي مامةلي برِين

ي (نينـؤس )بةرضـاظم كةتييـة، كـة    وانـدا  لة ئوستورةي ئة. مامةطيان -
ــةناو   زؤر ــؤآلن ل ــيَكردبوو، ك ــةكي ض ــيَن، جيَطةي ــؤآلنيَكي  داري زةبروةش ك

غــةزةبي دةكــةوتن،  تيَكاةلَكيَشــي وا بــوو، موتلَةقــة  ئةوانــةي بةرســزاو
يَكي برسيي لةويَندةري (ميناتؤر)سةرةرِاي ئةوةس ! ليَوةي قوتار نابوون

ئيَسـي و  . ا، ثـةالماري نيَضـريةكةي دةدا  راطرتبوو، لةطـةلَ تـاريكي شـةظد   
ــ     ــتا تيَ ــرؤذتن هيَش ــة دةك ــكي ثيَكم ــابووثروس ــةم ئةســتورةية،  !! ر ن ئ

 . بةشيَوةي ديكةس ريوايةتي دةكةن

 . ؟ مامةلي، دةمي طةشكةي برِيية سةليم!خوب، ئي  -

. بـوو (تيزيؤس)كيذي نينؤسي زولَةكار، ئةظينداري ( ئاريانا. )ويَ دةم -
دةفن كردني ئةظينةكةيان، بةضاوبةسيت دةيااويَتـة   وباوكي بؤ طؤرِةوشار

 . ونطةكةوة

 . دني داريةشار هاني تةواوك ئاثؤ. طيَرِانةوةكةي وةستا ثيضيَي لة 
ــةي شــةليلة بــةنَيكي داوةتــة         - ــاوكي بــةوةي نــةزاني، كــة كيذةك ب

 . دلَدارةكةي بؤوةي طومرِيَ نةبيَت و دةربازبيَت
. بــوو مــي مامــةلي لــة ئــاثؤدة!! خــةيلي فرةزانــة ئــةي برادةرمانــة -

ــاويلكة    ئـــاثؤس، بةســـةرن  تيخيَوانـــدن تاكـــة ضـــاوي شـــاردراوي ذيَرضـ
 . رةشةكةي هاوثةيمينيكردن

مؤزةي ئاركيؤلؤجي لةسـةر   ئةز، نةقشي ئةو ونطةيةم بةضاظي خؤ لة -
ئـةزيش، ثرسـيار   . ضـؤق طـوزةل  . كةظر، بةهةلَكةنـدراوي تةماشـا كردييـة   
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هزرظانانـة دزانـت،    فةيلةسـوف و  سـؤراخي ئـةو   ضـي لـة  : لةمامةلي دكـةم 
 انة؟يوةكي مة، بةغةيري زماني داكيان، بةئارةبي نميسي

ني جا مامـةلي، نووكـةكا  ةي بردو ئـةو دةستيَكي بؤ قةيف مسيَلَي بابرِةك 
ســيَلكة، بةضــاوو بــرؤ بــةرزةكاني ئــاثؤي  بــادان و بوونــة جووتبــالَي ثةرِة

 . دابيَذ 
غةزالي ئـةفغاني و، ئـةبو   . ..رازي ئريانيس. فارابي ئازةريية ...خوب -

ئةوضـاارة، مردمـي فرةدانـاي ئـارةبي     . ئةلي سـيناس خـةلَكي بوخـاراس   
سـةليم، ثـاس ئـةوةي سـةروملي      وةكؤثةسيت ميَشكيية لة. نووس بووطن

 . رِاشةقاندن، بؤي تةواوكرد
 هودي بوو، ئي  خةلدون بةربةري ئامازيغة، الكني كندي ية -

  ئـةلئان تـةرحكرد ئـاثؤ يةشـاري     ئةزيش سوئال دكةم بؤ ئةظ سوئالة 
 ؟!ثسةامي باكووري

تيَولَييـةوة   ضـةند تنـؤكيَ ئارةقـة لـة    . بةجةختةوة ئـاثؤ كةوتـة خـؤي    
رزؤكـــةكاني ئاوهـــا  و بةثةلـــةثرِوزيَ، دةراويَـــذة لة  شـــةرميَون. تكـــان

 . تةتةلَةكردن
ئـةز لـة دةظـةري طةلـةك دووري     . ..ئةز، زوبـاني داكـم  ... ئارخةداس -

 . بة سيَوي طوزةراندمة ،خؤ مالَبا  و طوندي
مامةلي و سةليةيش، سةرو هؤكاري خؤيان هـةبوو لـة نةخسـتنة كـاري     

طـؤرِيين دةروازةي   ويَجـا، بـؤ  . زماني ثـذاوي زطةاكيـان بـؤ سـةر رِوثـةآلن     
 :كيَشةكة رووةو ئاراستةيةكي دي، ئاثؤ دةمي ليَنان
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ــزرة    - ــةي ه ــة، ثوخت ــةك مةزن ــةز، طةل ــةديتين ئ ــي و  ب ــؤ بنميس . ..خ
 . سيَندريَيتنةضةظ

 . رووذانديوكاكة سةليم بةئان ةست ! ضلؤن؟. ..دةثيَم بطوو -

 . حةمي دونيا ئاخي داهيَنةرة -

ــةو   ــاثؤ  ل ــؤ  ي بةرســمي ئ ــةلي درزي ثرســيارؤكةيةكي ب  ةشــارةوة، مام
 . طورج زاري وةرضةرخاندة الي هؤردووكيان. كرايةوة

ــةتان دؤزيطةســةوة  - ــةرةكو لــ !! بــةجفت، ثةناطــةي خام ــةي ئةط ة ئ
ســتةمي ليَفــةرمانرِةوا قورِاطــةي ياســاق و لةكــةتيَي بوونايــة تــاكو قورِمةم

 ؟!تةرحيَي دةكةفتةوة م؟ بةكام بةتةرزو كا!ضي. ..بووطاية
 . ئاثؤ، بةرسمي مامةي دايةوة. نامنميسي -

سةليةيش ثشتيوانيي لة ئاثؤو خـؤي  . دةوةردةمشا. ..دةمنميسي و -
 . كرد

ــن - ــارنةوة ! نانووس ــن ودةيش ــن، دة!! دةنووس ــمم ــةرطيز  نويس و ه
مامـةلي خـةمطني   . لَكةـة اووانـي د زئاخ، بـةغريةس  . ..نايشيَرمةوة، وةليَ

 . طوتي وضاوةكاني ثرِاو بوون

ــاخ وشــضــؤق طــوزةل، لةباوة - ــةو ئ ــةكةان   ي ئ ــدا ي خمابنــةي جةنابت
ــووة ــة     . طرت ــةو زمان ــولَكي ئ ــة م ــان بنميســني دةبيت ــةكام زم . خمــابن، ب

 . ئاثؤيةشار بةخةندةوة ثةيما

بضـووكي خؤتانـةوة، حةسـادو     ىهةظالَ لة: ةسةوة سةليم طوتيبةهةو  
ئةبوعةالئي مةعةرِرِي ناضاربوو ثاذيَي . درةوي خةساندني قةلةمان بذنةظن

كةظنـة طؤرِيَكـدا    لـة  "LOGIC"ثةرتووكة فةلسةيف و عيلةـي مـةنت ي    لة
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يـاقوتي حةمـةوي بـة فةيلةســويف     وحيـدي، كــة ةئـةبو حـةيياني ت  . بنيَـذ  
ــةديبان و ــةي نووســراظ و   ئــةد ئ ــوفان ناســاندوويةتي، زؤرين  ي  فةيلةس

 . بةجيَةاوةكاني سوزاند
 . ويان لةو زانيارييانةي كاكة سةليم دا ضةقاند بووةمامة، داثؤو ئ
بو داوودي تـائي، مةختوتـةكاني خـؤ هاويذتـة بـةحرو حةرفـةكاني       ةئ -

ــةوة ــاظ     ! تووان ــة ن ــيبوو، ل ــيَيةكي نميس ــبا ، هةرض ــورِي ئةس ــفي ك يوس
ــكةفتيَ ــةملاني      ئةش ــةبو س ــرد، ئ ــين ك ــاو بةردض ــدا دان ــةوةلَ تاري  كي ج

 !! وريَكدا كردة خؤراكي ئاطرنئةلدةراني كتاوطةلي خؤ لة تة
 . دار رستةكةي دةراندةمامةلي طةشك!! كاكة سةليم فرةي لةالية -

 ئاثؤ هاوتاي مامةلي بوو، . نةوةي نوية مامة -

مةرطيدا لةسـةرة  .ئةبو سةعيد سريايف. زاننرةجائةن بةدريَذ دادرِم مة -
بوو، لةزستاني  دذوار ئةطةر طوزةراني تةنئ و ،ئامؤذي كورِةكةي كردووة

ــة  ــةوة دريَغــي ل ــؤ خؤطةرمكردن ــةكا  زةماــةريردا، ب ــةكاني ن طــةلؤ . كتاب
 . بوو(سوفياني شؤرشةظان)لةطشت ئةوانةي ناظم هيَنان سةيرتر

 . مامةلي هاني دا. هةرطيز لةتؤ وةرِز نابني. دةفةرموو -

نميسـي خؤكؤكردييـةو داظييةتـة دةم رةشـةباو      هةزار ثاري لـة طوايا  -
ــةتي ــ: طوتوويـ ــةلَكو     اخؤزيـ ــرا، بـ ــةتؤ دةكـ ــةوة بـ ــة مةرفةقـ ــتم لـ دةسـ

 !!هيضم بؤ نةظيسراباية الةسةرووتريشةوة هات

ــةوة     ــةيان بوون ــة ثةيميينةك ــاواني م. لةرامان ــاثرِِِ اض ــةلني ت ــادة  م ئام
الَــداريَي لةبالَــداراني   بةجــةرطي ئامسانــةوة هةلَؤاســرابوو بــؤ ثيَكــاني ب    

ث بةشـان، نـاخي دوور   دارقـوال  كاكة سةليةي تؤرِو .كيشوةري ئامسانةكة
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شاريش، بـةطريفاني  ية ئاثؤ. رؤيشتبووة تيةاري كيَشوةري تةذي لةماسي
ــةردو    ــةو ه ــرةوتي ل ــدي نةس ــةردةوة، دي ــةيان   وخرِؤكةب ــةي ريَطةك تةالن

يَبةري بالَندةيـةكي زل  لةثرِ، لةنزيكي كاولة ئاوايييةكدا، س. طريسابووةوة
.  زةنةكةي ئاراســتةكردمامـة، ساضــةة . ريانةوة طـوزةري كــرد بـةذوور ســة 

بةردو ساضـةة قورِقؤمشـةكان   . ئاثؤس، بةردةقانييةكةي خيَرا تيَسرةواند
فرميَســـي زايـــة . ســـةليم، بـــةو نةئةنطاوتنـــة خةنييـــةوة. بةفريِؤضـــوون

بوو، زؤر  فرِةبةرزةئةوة هةلَؤي : زبوو، كة طؤتيدةنطي النةوا. ضاوةكاني
 !لةمةوداي ساضةةو بةردي ئةنطؤ بلَندتر بالَي دةوةشاند

ي و شيَوةي لوول ثيَضـي  هةمديسانةوة سيَبةرةكةيان بة سةردا تيَثةرِ  
! وةك بة زماني هيَةاي سيَبةرةكةي، رازيَكيـان لـةكن بـدركييَنََ   ! وةرطر 

ــردةوة    ــت  ك ــةورةترو خةس ــيَبةرةكةي ط ــةب  ! س ــت ن ــيان ليَنيش ادا ترس
هةلَؤتايني لةثرِ نةوي بيَت و ضاويان هةلَبكؤلَيَت، بؤية كةرةسـتةي زةبـرو   

ســةرو دةســتيَكيان كــردة كةيرؤكــةى بيناييــان و،  . ضــةكيان وةالخســت
. بةسةرسورِمان و بة دلَةراوةكـةوة نيطايـان هةلَدايـة قـووآليي ئامسانةكـة     
وة هةلَؤكـــةس تـــةواو بالَـــة زلـــةكاني راكشـــاندبوون و بـــةذوور ســـةريانة 

ــ     ئـــةوان !! يَدةخواليــةوة وةك بييــةويَ بازنـــة لــةناو بازنـــة تيَاةلَكيَشَ
مــاتبوون، كةقريِةيــةكي ســامناكي كــردو، بــووة ترييَــي رِوو لــة خــانطيَكي 

كــرد  نيطايــان لــة نيَــوان خؤيانــدا ئــالَوطؤرِ. نيةضــة رووخــاوي بــيَ ثــةرذين
مةسـيَرةي  خانطة جيَةاوي ئـةو طةر  لة ئايا بةدواي هةلَؤكةدا روو: بةواتاي
؟ ئـا لـةم   !بكةن، يان بةخةونيَكي بزانن ولةبريي بكةن( ئاوةسثي)نزيكي 
تؤي خويَنةري بةئةمةكم دةثرسم ئايا بـة دواي هةلَؤكـةدا    يَيانةدا، لةدوورِ
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مـن دةزانـني، ضـونكة،     تؤو، نة دةضن، يان مليان بةرِيَطةكةوة دةنيَن؟ نة
ــة ــة   ن ــةوانني و، ن ــة ئ ــةن  ئيَة ــةوان ئيَة ــاوةجوو . ئ ــةرمي   ب ــة قورِةن ــا ل ب

ــة    ــنئ ك ــان ض ــووني خؤي ــةس ب ــتكردي ئيَة ــت دةس ــيَ  . تبيَ ــة س هةنووك
وايــة و بــؤتي . )خاوةنــدي هــزري خؤيــان .بــةئاوةزنكةســيَتيي زينــدووي 

تؤلَـةي مـين    شـكيَرةوة لـة  ضـاك خبـةنيَوة و بةثشـتا ب   . ثةةةمؤر دةكةم
 .(خويَنةر 

 وة مةطني لةشةقأل بةسةرضو وكونيَ كاتي ثةةةمؤركورِي باس ئيَستا  
 !مسي ثيَوةدةنيَن. ها، ها، ها. بارطريستان نةبيَت

زرِةخةونةكانيانـدا ضـاويان    ثيَت بيَذم ئةو سيَ نووسةرةمان، لـة  ماوة  
ةمسي لةو ئانوساتةدا الثةرِةي ئامسانةكـة بـةرِ  !!. آلتي نؤبلبرِيوةتة خة

ــتيكي كزذان   ــةويَ بةالس ــوو، ل ــدالَيَي دةض ــيلؤي  من ــلَكن و ش ــةي ض دنةوةك
ــتكر ــت   ) . دبيَـ ــدةم، يادمـ ــةري ثةروةرنـ ــريينة ، نووسـ ــة شـ ــةم ويَنـ بـ

نــووكي ثةةــةم . الســتيكي ســرِينةوةم نــةبوو. هةلَطةرِانـدة تــايف منــدالَيم 
ــ ةكا  ثيَدةكوذانــدةوة، كةضــي تــويَخيَكي بــةليكي دةوم تــةرِدةكرد و هةلَ

 ئـةوة لــة . جيَــي واشـي هــةبوو كـون دةبــوو  . دةمالَـدرا دا تـةنكي ثةرِةكــة 
 (.نةبوونةوة بوو هةذاري و
 . وايش. هةذاري. ..نةبوون و وايش لة

 
 
 
 



 

22 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 
 
 

_ 18_ 
ئةم حةمكة وزةو تـيين طيَرِانةوةيـة  سةرسـامي كـردووم نووسـةري        

وايــة منـيش، دذواريــي طيَرِانـةوة لــة دامةزرانـدي دةســثيَكةكةيدا    ! هيَـذام 
جـةنابت  . ني و تاظطـة دةزا ، ضؤني دةدؤزيتةوة، ئي  ثاشان دةبيَتـة كـا  

 نيطايان طؤرِييةوة، دوودلَ بوون ئايا بزانن ئةو هةلَؤ مةزنـة بـؤ  : فةرموو 
( ئاوةسـثي )هاوشـاني ئـةو   خؤي بةو كةالوةيةدا كـردو، بةدوايـدا بضـن لـة    

جاروبـاريش،  . قةياسةي سة  هةنطاو لـة ليَوارييـةوة ريَيـان دةكـرد    . يةدا
ــزيك  دة  ــان ن ــةك، دوورتــر، ي ــاوة ســثييان . بوونــةوةبــةهؤي طردؤلَكةي ئ

سيَبةرةكانيشـيان، سـةبارة    . ليَدةردةكةو ، يان خؤي ليَدةشـاردةنةوة 
دةطـؤرِرِان، هةلَدةطـذان    بةضةوتي و بلَند بوون و نشـيَويي ريَطـة و بانةكـة   

ــان       رِؤو ــيَش خؤي ــان و ث ــاس خؤي ــوون، ث ــة دةب ــذو طرِمؤلَ ــوون، دريَ دةض
ان بـةبان  نيا ماسـيطرةي تـة . بـيَ ثـةرذين بـوو    دةكةوتن، جيَ كاتيان واز و
لــةو ئانــةدا طــةر ئاميَريَكــت . زي يان دةبيســتســةريانةوة دةديــت و زي ــة

هةبواية، ئةوا كاكلَةي ناو مةذطي هةرسـيَكيانت ثيشـان دةدام، كةمـةذطي    
ــويَنةواري       ــة ش ــةرِابووةوةو ل ــةكان ط ــةردةمي هةتيت ــؤ س ــار ب ــاثؤ يةش ئ

ــوورِايةوة( حســنكيَ ) ــةليم  . دةس ــكي س ــميَش ــتة  ةول ــراوةي ثيَس نووس
 . شارةزوور و ثاوةي تيَدابوو. تؤماري هيَرشي سةر دةكؤلَييةوة، كة
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زؤر . ويَشان شاردةوة طؤرِة طؤرِةكـان . ئاتيَران كوذان. هورمزطان رِمان)
 .(وركار ئارةب كردتة خاثو

مامــةليش هؤشــي لكــابوة شــانامةي فريدةوســييةوة، كــة دوايــني         
ي فارسـةوة الدرا،  ( كـوروس )يةن لةال( ئاستياك) فةرمانرِةواي ميدييةكان

ــتياكيش     ــاوةو ئاسـ ــاوة دانـ ــة كـ ــي بـ ــتانة، كوروشـ ــي رةطةزثةرسـ كةضـ
 !!كبةئةذدةها

خؤ نةياندي جاريَكي تـر لـةو كةالوةيـةوة    ! هةلَؤكة ضيي بةسةرها ؟  
. تـاوي سةرضـلَي لـةطياني سـةليةدا طـةرِا      وزةي سةركيَشـي و ! هةلَبفرِيَت

. هاورِيَياني دابرِرِا خيََرا تورِهةلَداو، لةكةو دار قوالثي ماسيطرتنةكةي ؤتؤرِ
دلَ بـة تاسـةوة لـةال ديـواريَكي رِمـاودا بزركـرد،        خؤي، بة شةقاوي ثان و

هيضـي  . ضاوي بةو نيةضة ديوارانةي خؤيان بةثيَوة راطرتبوو سـوورِاندةوة 
ضــووة بــةرترو ســةري دةرنةضــوو لــةوةي لةســةر كةســتةكيَكي   . نــةديت

. ..بــةلَيَ!! ورِي وشــكةوةبووي ديــتؤيــةكي قـ ديوارضـةي بةرانبــةري هةلَ 
ــةأل كــادا         ــةوا ثيَشــ  لةط ــتانة هةَلبةســ ابوون، ك ــان لــةو خش ديوارةك

لـةقالَ  داردا، لةبـةر خـؤر،    . قورِةكانيان دةطرتةوة بؤ زياتر خـؤ راطـرتن  
دةسيت لةرزؤكي . دوو ئةلَ ةي بةقاضةكانييةوة ديت. وشكيان دةكردنةوة

ــي لـــةو ئةلَ ـــة قورِ بـــؤ بـــرد، هـــةرزوو وةري و ثارضـــةيةكي  ينانـــةتاكيَـ
ئةم سـيناريؤيةي بـةخاوي بـةرنيطاتي دةخـةم تـةنيا لـة       ! بةدةستةوةما

نةيكاري دةسيت بؤ هةلَؤكة ببا  نةوةكو ئـةويش  . ضركةيةكدا رووي داوة
ــةكاني برِ ردي بازنطةكــة هــةلَبوةريَت وةبــةد ــت،  وايــان ثــيَهةظالَ لــةق بيَ

بةهةلَـــةداوان ! ةلَؤيـــةكي قـــورِينكةهةلَؤكـــةي ليَـــي دةثشـــكنن بؤتـــة ه
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يةشار و مامةلي بةتةماي باطايَشـتكردنيان بـؤ ديـتين     كن ئاثؤ وةرطةرِاية
ثيَويسـيت بةثـةيمني نـةبوو،     دائةوجا لةوكاتـة هةسـتيارة  . هةلَؤ قورِينةكة

بؤيـة بـةئاماذة دةسـتيَكي داواي     ،بووضـوو  ني لةحةذبـةتان لـةطؤ  يان زمـا 
تاثرِيـان لةتـةك ئامرازةكـاني     ؤضـةقاني و ئـةوانيش، ق . هيَروةتري ليَكردن

. ســةليم دانــاو طــورج طــورج بــةدةنطي بانطايَشــيت دةســتةكةيةوة ضــوون
/ روخساري هةلَبزرِكاويان لة سةليم طر ، كاتيَي هيضـيان لـة نيَـوان ديـوار    

قامكي بـؤ ديـوارة   . سةليم زماني دؤزييةوة! تةكاندا نةديتوثورخشتة ثة
 . كةليَي دريَذكرد

 !!ديتم بةم ضاظانةي خؤ!! بوو. دايَثلة. ..ئا -

ئةوجا . ماملي و ئايؤ، لةثيَشدا ديدي طومان و رووي طرذييان طؤرِييةوة 
 : بةيةكدةنئ ثرسييان

 ؟!لةويَ بوو سةليم. ..ضي -
. بةديدي ئةبلَةق و هةراسانييةوة وةآلمي دانـةوة . هةلَؤكة. ..كةؤهةلَ -

 . ضاوي دووسيَ جار نووقاندو سةري راوةشاند

 . ئاثؤ، دةوي لينايةوة!!. ةهةلَؤك -

دلَييةي لة سةليم دوو. مامةليش، ئةوثرسيارة!! كورالة! كامةتانيَ؟ -
ــانةكاني ر  ــرد، ش ــوو  ك ــةليم تيَكض ــةوةي س ــاند وةك ئ ــةي  اوةش بيَت و ث

 . ببزرِكييَنَ، يان درؤيان بؤ هةلَبةسيتَ

انةي خـــؤ هةلَؤيــةكي قـــورِي  بــرِوا بفـــةرموون هةظالَينــة بـــةم ضــاظ    -
 ! ةسةر ئةظ كةستةكة ديبووم لهيشكةظة
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دةستيشي بةدلَنيايييةوة خستة سةر ديوارةكةو، قرشكي كةستةكةكة  
 . لةناو لةثي ضةقي

ليَنايـةوةو،  ضـةقيوي  ئاثؤ يةشار هةمديس دةوي دا!! ورِق. ..هةلَؤي -
 .رووي كردة مامةلي و، سةري راوةشاند

ئـةي كامـةتانيَ؟ مامـةليش دووبـارة     !! هةلَؤي قـورِي هيشـكةوةبوو   -
 . زارو سيةايةوة هةلَوةراندن سوورِمان و ثرسةكي لةسةر انةينيش
سـةليم، بـة   !! ئـا ئةظةنـدة دةبـوو   ! هةلَؤيةكي مـةزن . ..بةلَيَ. ..ئا -

 . ي هةلَؤكةي بؤ بةرجةستةكردنيهؤردوو دةسيت بارستا

دةمـة  ةشةبايةكي ضاوةرِوان نـةكراو، ئةو ضوون هةلَكردني ثيَشةنطي ر  
هيَلَــي نيَــوان زةوي و ئامسانةكــة . بــوو مـؤن  ئامسـان بــان ســةريان طــرذو 

سـةليةة   تةثةو تةالني ذووروو بـةحاأل دةبينـدران، كـة ئـةو    . ووةوةبسرِرِا
 لـة  ة بـةرزةخي بـاوةرِي و ناباوةرِيـدا،   و ئـاثؤي لـ  ضـاوزلة، مامـة    قذبذو

ضاوي كنـةكردن و ثشـكنيين   . دا هيَشتنةوةبةستةلَةكي هؤشداري و شيَتي
جة دركةزيَنةكدا، ثةرِيَكي قاوةيي كالَي بةديكرد، بن لةثرِ، لةذيَر. خستةكار

ثـاس ئـةوةي   . دانةوي و بـة ئيكالمـةوة هـةلَيطر    . نيتي نيتكي سثي بوو
 . ماضيكرد، بةدةنطي بةرز هةظالَةكاني داضلَةكاند

 !! وة. ..مة... زي.. دؤ!! زميةوة. .دؤ -
بـةدوو هـةنطاوي بـةرين    . راوي مايـةوة رستة خةسـتةكةي بةهةلَثسـارد   

ــوو ــةنرخي     ض ــتيَكي ب ــزانن ض ش ــتيان ب ــتييةكةي ويس ــةليم، راس نةالي س
 !! يان ن يَةيَكي بةهادار! سوالَةي ديَرينة! ثارةي كؤنينةية! ديوةتةوة

 !دؤزميةوة. . . ئةظةتا. . . وةرن -
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ئـةوان، لـة   . دووبارة ثةرِةكةي ماضـكردةوةو نايـة سةرضـاوة زلـةكاني     
كةي عـةيار دوازدةيـان زانـي و    هةراسانيدا، لةدلَي خؤياندا بة نيةضة شيَتؤ

 !هةندةي نةماطة بداتة كيَوان
 : مامةلي بةضثةدوو بةئاثؤي طو !! سةرم لةي كارة دةرناضيَت -
 . نديية طويَي مامةليانزم  ضرث ئاثؤ، لةو!! ئةزيش -

 . سةليةيش، رؤضووة دؤخي سرووشان و ناخطؤيييةوة 
. ؤي طـو ؟ ئةوجا، جةنابي ئافريدةرم، لـةو ناخطؤييـةدا ضـيي بـة خـ       

ــو   ــةخؤي ط ــة  : )ب ــة ه ــريؤزة دةكةم ــةرِة ث ــةم ث ــانيَكي ســةر  ؤوييَن رئ م
شـةختةي   ،ئةميَسـتا . ئاوهاي بةخؤي طؤ  خويَنـةري هيَـذا   .(هيَنةرسوورِ

 بيَدةنطيي كاك سةليم دةشكيَنم و، ليَرةدا ناوي كةلَةشـاعرييَكي خؤمـان و  
ــاد    ــة يــ ــيم ديَتــ ــيَكي فةرةنســ ــاوي رؤماننووســ ــالَي  . نــ ــةزرةتي نــ حــ

ئاشـناي  . مـةجاز  زاهري و باتني، لةسةر لةوحي حةقي ـة  يـا  )وويةتيفةرم
 .(غةيري نالي كةس نةما. ةلَةم بيَسرِرِي ق

ــةتي( كلَؤدســيةؤن)   ــش طوتووي ــدني هــةموو  : )ي ــؤ تيَطةيان ــدان ب هةولَ
ئــةزيش،  .(ةمي هونــةري و، شــييَت دةطةيــةنيَتخــةلَي، لــةناوبردني بةرهــ

ــد  ــةي دةران ــةيلةوان ــ من و، ئةوان ــةنيدةريان ــةس و: دةبرِم، دوو الي  رووك
. ندريَ خويَنةري دلَسـؤزم تيَناطةية مةجازةييان هةية و، طشت كةسيَكم بؤ

. لةدةرةوةي ضـيَوةي زمانـدا  : كردنةوةي بيَ زمان شي نابةم، واتامن، بري
ــةي ــدةو . تيَةدةط ــةك هةرهةن ــؤرو     ن ــايي ج ــة ريَنة ــةلَكو زمانةك ــةس، ب ب

ــةو بريكردنــةوة هزرييــة دةكــا   تــدا، ةرؤشــنبرييش، لةبنةرِ .سروشــيت ئ
ئـي   . هةندة بةسةو ث  خؤماني ثيَوة نةطـةليَنني . بةرهةمي زمانةكةمانة
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ــةلَيكرد   ــد هـ ــةبايةكي تونـ ــا. رةشـ ــي    !نـ ــةردةلوول و، هةرضـ ــووة طـ بـ
بوو بةر باآلي خؤيـةوة   كاغةزي قرضةوة بووي طوزةرةكة وثةالس وثووش

. آلشـوويان كـرد  ةمو كـةثو  و اكي ثـرِ وسـ  تؤزةكة، بؤنكروز و. لوولي دان
ئــةوة . ناضــاربوون لــةدةرةوةي دةســبةداري يــةكجاربي راوةكانيــان بــ  

ــة   ــدا، ك ــةدةرةوةي شــويَن و زةمةن ــوو ل ــؤم   ضــركةيةك ب مــين نووســةر ب
راسـتييةك بـوو هاوضـووي    / خةونيَي بوو هاوضـووي راسـيت و  . رةخساندن

. ةنكا ان لـيَأل دةكــ وةطةردةلوولةكـة هــةتا هـةبن، بةرديـدي نــة    .خـةون 
. ..ئـا . يَنيَتـةوة زؤنكروزيش هةتا هةتايـة، لـوو  و مةآلشـوويان دةضـوو     ب

 !! ئةي ضي. ..و اك و ويَرانيي ئةنفالةكانةسو بةلَيَ مةبةستم لة
. وازم بؤخؤمي بةالوة بنـيَم ئاوةزمدا خةمآلوة، ناخ هةنووكة، برييَي لة  
زة؟ ضـيم نيـا   دةزانـي . كردارو لةطوفتاريشـدا تؤشم لةطةلَـدا ببـة، لـة   . ..نا

ســيَ كةســيَتيية  دةماــةويَ ئــةو. هةلَبةتــة هــةرطيز هؤشــت بــؤي ناضــيَت
. قورِانةي زنـدطيم ثيَبةخشـني، ديسـان بيانطةرِيَنةـةوة دؤخـي ثيَشـوويان      

ببنةوة سيَ ثةيكةرؤكة قورِي دةستكردي سةوز و : بةلَيَ، وةك تؤ طوتةني
 دةروونـت جيـنطأل   ئـةوةي لـة  . بثرسـة  قةيدي ضيية و. ثرتةقالَي و سوور

ثرسـيارةكة   ! وادةكةم؟. ..بؤ. ريَنة الي ثةروةرندةي خؤ ةددةدا  بي
. لةشوييَن خؤيداية طيانةكةم، بؤ ئةوةي بـة ئـةزموونيَكي نويَتـا تيَثـةرِيَنم    

مةطةر تؤ نةتزانيوة مـرؤظ تاسـووقي زطةـاكي هةيـة بـؤ سـيحرو جـادووي        
. بكاتـة  ئةزموونكاري بؤ ئةوةي لة واقيعيَ تاأل و ناهةمواري رؤذانة دووري

ئةبرةهــةي  ئةزموونــةي ئيَةــةدا، نــةكيةيا بارا ــان ئــةةام داوةو، نــةلــة 
( ربـةر اثـريأل ه ) حةبةشييني طةمارؤي كةعبةمان دابيَت، يـان بؤمبابـاراني  
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"PEAR HARBOR !"دورطة  ئةوساكةي ئةمريكايييةكان لة. كردبيَت
طةي هاواي لةباكووري رؤذئـاواي هؤنؤلؤلـؤي ثيَتةختـدا كردبوويانـة سـوثا     

ــي لــةناكاو ك . خؤيــان وتــة بــةر هيَرشــي تونــدي  ةلــةزةرياي هيَةنــدا، كاتيَ
ئـةوة  . خؤكوذيي سيَسة  و ثةةاويـةك فرِؤكـة جـةنطيي ذاثؤنييةكانـةوة    

ــةمي    ــانوني يةك ــي ك ــةس و  دا"1241"لةشةش ــةعا  ش ــلوثيَن   لةس ض
 زؤر لـة . ..وة؟ زؤردةثرسـي ض زيـانيَكي ليَكةوتـة    .ولةكي بةيانيدا بووةخ

ضوارســة   دووهـةزار و  شيَسـت فرِؤكــة و  برِةكـان و ســة  و ةرياتانـي و ز 
زيـاني ذاثؤنييـةكان   . كوذراوو هةزار و دووسـة  زامـدار لةئةمريكايييـةكان   

. ثيَن  فرِؤكة بوو بـة فرِؤكةوانةكانيانـةوة   هةشتا و ثيَشةكي تةنيا سة  و
. ثاشــةكي ئــةمريكاي دلَــرةس تؤلَــةي لةهريؤشــيةاو ناطــازاكي ليَكردنــةوة

 . تا كاتي ئةو تراجيديايةمان نييةئيَس
بـةلَيَ  . ..ئـا . تيَكـةأل بكةمـةوة  بةكورتي و كرماةي نيازمـة قورِةكـان     

جوان جوان . رؤكةية، ئةوةس دةسثيَرمة جةنابتةمةبةستم لةو سيَ ثةيك
ئةو  ىمةكة بؤزانين ثةلةم ليَ. ثيَكةوةيان هةلَبشيَلة هةتا دةبنة يةكرِِِةنئ

ــةم  ــة بةره ــ. رةنطــةي ديَت ــة   ث ــووي رةنط ــةم قوت ــيار دةك يَم ضــاكةو ثيَش
دةتـؤ  . ئاويةكانت خبةيتة سةر ئةم ميَزة لةطةأل ثةرِةمووض و ئاوي خاويَن

ناــا، تيســـكي  . ةكــةم ئةوانــة ئامادةبكــة، ئةوســا منـــيش ريَنةاييــت د    
رةنطــة ســوورةكةي  ئاوةكــة هةلَكيَشــة و، لــة  كة لــةضــطثةرِةمووضــيَكي 

ــةرين. وةردة ــاو  . ئاف ــةرة ن ــؤكيَكي خب ــثييةوة،    تن ــة س ــةم فةخفووريي ئ
ئـةوجا تيسـكي ثةرِةمووضـةكة  بـاس خـاويَن      . ئاليَرةدا سوورةكة دابـينَ 

لةتةك ثةلَة سوورةكةي . رةنطي ثرتةقالَي هةلَبطرة لة بكةرةوة و، تنؤكيَ
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دةي هةمديس ثةرِةمووضـةكة  بشـؤرةو تنـؤكيَ لـةرةنطي     . ضاكة. دابينَ
 بةتة ثيَويستم بةوة نـةبوو، كـة  ئةلَ. كةسكةكة لةالي ئةو دوورةنطة دابينَ

سيَ رةنطة ئاوية كتومت لة هةمان رةنئ  ئاطادار  بكةم لةوةي دةبيَ ئةو
ثيَش  مام  واية، كة. .ها. .ها. .ها. ةنطةكاني ثةيكةرؤكةكان بنثلةي ر و

ثةرِةمووضـةكة  خاويَنـة؟   . نووكة. عةلي و ئاثؤ يةشارو كاك سةليم بوون
وايــة، ســووريَكي طةشــيان . ئاويَتــة بكــة ثرتةقالَييةكــة ســوورو. دةباشــة
ئيَستا ثةلَة كةسـكةكةس دةطـةأل سوورةطةشـةكةدا بئاويَتيَنـةو     . ثيَكايَنا

دةضيَت،  ةنطي هةلَؤيةكي بؤردةخمؤس بةرِ. بزانة كام رةنئ ديَتة كايةوة
ــوييَنَ      ــؤي بن ــاري خ ــكي رؤذدا ذةنط ــةر تيش ــة لةب ــذام،  . ك ــةري هيَ خويَن

ــةئةوكاتــةي ضــةندين ثةلَةهــةور   ــة    ل ــةيان دةكــرد، ئيَةــة ل ــدا مةل ئامسان
ــةوة  ــةكان بووينـ ــةزمووني رةطـ ــورِة    . ئـ ــةأل قـ ــت دةطـ ــةمان شـ ــؤ هـ ناـ

دةفةرموو لةنوواوة ثةيكةرة سؤرةكة بةدةسـيت  . دةستكردةكان دةكةين
 واية، واية، كـةوا . راستت و ثةيكةرة ثرتةقالَييةكة بةدةسيت ضةثت بطرة

بطوشـة، كـة    ثةةـةكانت وا هـةردووكيان بة . ثيَش  سةليم و يةشار بوون
 . تة دوو تؤثةلَة قورِي ثرتةقالَي و سؤريثيَ و ثليان بكة سةرو تةن و

هـةتا   يان بشـيَلة ةويَجـا بةهـةردوو دةسـتت، ضـاك و بةتونـدي ثيَكـةو        
تـؤي  . زؤر ضـاكة  بةدلَةـة و . دةيانكةيتة تؤثةلَيَكي طةورةي سووري طةس

القــت  ضــوار دةســت و كــارا بــةزوويي جــووتيَ ســةرو، دوو تــةن و، ضــوار 
دةي واس لةطـةأل ثةيكـةرؤكي   . دايينَ لـةم طؤشـةيةي ميَزةكـة   ! تؤثةآلند

ئـةوجا تؤثةلَـة طةورةكـة    . بـينَ اسـةرميَزةكةي د ةسةوزي مامـةلي بكـةو ل  
.. هـا . ..هـا ... كةلَـة   ي بكـةو بةثةةـة  بةهةردوو ناولةثت خرِ. هةلَبطرة
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كـةي ئةسـثيَ   . طـةلؤ . وابوو ثيَيـان دةطـو  ثةةـةي ئةسـثيَ كـوذة     . .ها
نـةبووي دووثـيَ هاتوونةتـة    ةجيَي ئةو، ئةسثيَ ى مشـةخؤري تيَر ل! ماوة
ــة  ضــالَيَكي. بةثالَةثةســتؤي!! طــؤرِيَ بكــة هةنــدةي  تيَــدا. ثةةــة كةلَ

ــةوة    ــدا جيَببيَت ــةوزةكةي تيَ ــة س ــةوةي تؤثةلَ ــوان و  . ئ ــةموو ت دةي بةه
 ة جوانة، كةحةيفة ئةو دوو رةنط! دةلَيَي ضي. شةنطت ثيَكةوةيان بشيَلة

! ورثيَسـتيَكدا بشـيَوييَن ؟  نةي زومرو  دةكا  لةضاآليي ضـاوي سو بةطلَيَ
ــن نييــة لــةثيَناوي ئةزموونةكةمانــداقــةينا ئــةوة بــووة هــةمان . كا ، دريَ

ةنطي هةلَؤيـةكي بـؤر    جـةنابت بـةرِ   دوايني رةنطي ثةرِةمووضةكة ، كـة 
 شينباو، يان تـؤ  ضوواند ئةوساي تيشكي زيَرِيين خوري بطاتيَ، ثةرِِِةكاني

. دةي خؤ  بؤ ثرسـياريَكم تةياربكـة   دةضاكة! طوتةني ذةنطاري بنويَنن 
. ئةم تؤثةلَة قورِة طةوةريـة بؤضـي دةشـيَ؟ ثةلـةي وةرامـت نـةبيَت       ئايا

ــةرةوة  ــراودا   . زؤريـــش بـــريي ليَبكـ ــيَلي داخكـ ــةر سـ ــةرطيز لةسـ ــن هـ مـ
ــر تيَــر مــاض بكــةم . دانةنيشــتووم دةي بــا . ئافــةرين. بيَنــة ضــاوةكانت تيَ

ي هــةردةم خويَنــةري زرنطــي وةك تــؤم هــةبيَت بــاكم لــةمردني جةســتةي  
ؤيـةك  دروسـتكردني هةلَ  ئةم قـورِة بـؤ  . وةرامةكة لةخؤمةوة ببية. ..نيية

 يَني، ضيت و ؟نبلَندايي ئةم جاخمانةي ثةرتووكانة دايب لة باشة، كة
 . تؤدا خؤم ببينةةوة مةطةر لة! ضي بووشم -
لةبـةر  : ق مةكةو ثةذار مةبة طـةر بووشـم  مةرا. بةس. وةهارمنيش هة -

 . ..شم بيَزارو قةلَس دة، وخؤ لةة يناداديي ئةم دونيا

 !بريم بؤ الي كيَ ضووبيَت باشة؟. نا. ..هةرطيز -
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مامـةلي بـؤ    ميَشكي ئاثؤو سةليم و بةكاربيَنم، كة مةطةر هةمان ئاميَر  
ةرة ي، بتـــوا  طيـــان خبةمـــة نيطـــاري هـــةلَؤو ثةيكـــمنيَـــ. خويَندمـــةوة
خاني لةثزيَرِين بة يةكـدي شـادبكةم، ديـارة     بتوا  ماني و. قورِةكا ةوة

ــؤ  ــري  بـ ــزا  بـ ــة    دةشـ ــري لـ ــازيزم، بـ ــةري ئـ ــووة خويَنـ ــدةريَ ضـ  كيَنـ
ــاوس ــةوة( FAUS)ف ــي . دةكةيت ــؤ  زان ــة   !! ض ــةوة ل ــة الم ــةس ب  ئةم

ــةوةي ثةيكــ   ــدؤن و ســةرلةنويَ بووذاندن ــةوة دؤناي ةرةكان و دةرةــامي ئ
وريابــة، . ميَشــكتةوة تــاد، تةشــةنةي كردؤتــة نــاو . ..ان وتيَكاةلَشــيَالني

ــةني  ــةريَ" الي ــةخرِ " ن ــةي هةلَتن ــدا  ك ــت ثيَب ــةوجا. ييَنَ و مسكؤلَ . ..ئ
اليـةن  دا لة" 1570"لـة  : يةكـةمينيان  .هـةن  تبةزانيين من، سـيَ فاوسـ  
ريَكي راسـتةقينةي  كرايةوة طوايا ذياننامةي دكتؤويدماني ئةلَةانييةوة بآلو

 . تةليسةكاري بووة ةياو جةفرويقالَي هةلَايَناني ناييَن سسةر جادووباز و
ية ثاس (فةر مارلؤؤكريست) مةطةر ساتيَكة لةنووسيين : دووهةمينيان  

 . هةمةكةي ويدمان وةشاندراو خراية سةر شانؤسرهةذدة سالَي بة
ية لةسةرةتاي سـةتةي نؤزدةمـدا،   (هان طؤتةيو)فاوسيت : سيَاةمينيان

ــة ــوارهةزارو ل ــ  ض ــةوة شــةس ســة  و دة ديَ ــيعردا هؤنيي ــةوجا،  .رِة ش ئ
فاوســتةكةي ويــدمان خورافةيــةكي ميللييــة، كــة رةوانــي خــؤي فرؤشــتة  

فاوسـتةكةي  . ، ضـيَذي هةسـتةكاني  وةشةيتان لة هةمبةر خيَروبيَري زةوي
ــة  ــارلؤ، وازي ل ــرةوا م ــؤ ن ــا ب ــي ي هيَن ــي    سئيبل ــتيَي خؤش ــةر ش لةبةرانب

 !! ضيية نةيدةزاني
قـةرةبووي   ي ئةهرميةن كرد، لـة ( مفيستؤ)تة، داواي لة وفاوستةي ط  

ــييت بــؤ رةوانيــدا جــةواني و ئــةوجا خويَنــةري . بطةرِيَنيَتــةوة طــؤرِي الويَ
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ــة   ــري  ه ــةي ب ــذام، نةك ــةوة  رهيَ ــةنئ ببيَت ــدا ل ــةالي دزيَوي ــةيينَ . طيز ب ك
ــةيينَ الوي و   ــيَذمةنديي هةســتةكان، ك ــري زةوي، ض ــازا  ضــي،   خيَروبيَ ن

تووك و !! كةي! و ئةندازةيةك، هةمبةري رةوان دةوةسنت؟بةهةر ثيَوانة
 طشـت فاوسـتة خؤفرؤشـةكان، لةطةلَةـدا بكـة، ض ئةوانـةي لـة        نةفرة  لة

ــتا و   خو ــةي ئةميَس ــابن، ض ئةوان ــدا ذي ــةي ميللي ــةودوا ك راف ــةقيَ للةم كةل
لـــةجياتي فاوســيت قورِمســـاخ، ســـواري بــوراق ببـــةو لةطـــةلَ   . دةكــةن 

 .سةمةندةردا زيندووببةرةوة
هــةلَبفرِة طيانةكــةم، بــةلَكو ببيتــة مــانيي ســيَاةم و، بــؤني ميَخــةكي    

شـةنطة    برِسـت و . هـير هةتـةر نـةكا     ضـاو  لـة  . جاويداني هةلَبةـذيت 
كؤبكـةرةوة بـؤ طـوزارَيكي نـويَ، مةطــةر ئيَةـة دوو باَلنـدةي كؤضـةر نــني        

تةكا ان بؤ بـةرةوة دا، لةبـةر   . رةدووي حةزة كثكراوةكا ان كةفتووين
ةي ميَشكي هةريةكيَكةان دة مليار خانةي تياية و لة نيَوانياندا بيست ئةو

لةوانةية لة داهاتوودا يةكيَي لة . هةية هةزار ثةيوةنديي جؤراوجؤر  و ثيَن
خانـة متبووةكــاني نـاو ميَشــكةان ثةيوةنــدي بـة رةوانطــةلي مردووا ــان    

ــة ــانبكـ ــتة و.. ن، يـ ــان و فريشـ ــييَت   جنؤكـ ــي طـ ــدةوةراني دوورايـ زينـ
(UNIVERSE )ئةطةر هةبن . 
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ــةرِ )   ــدةي بـ ــوو، ثةروةرنـ ــازم بـ ــايكؤلؤجييةوة نيـ ــةرِ ثارِاسـ يَزم، لةمـ

وانـيَ و  باشبوو بـري  هيَنامـةوة، ديـارة دأل لـةدأل دةرِ     (.ثرسيار  ليَبكةم
اســايكؤلؤجي منــيش طةشــتيَكم نيــازةو بــةكردارةكي ثارِ. ئاطــاداري يــةكن

لـة  ، كـة ئيَسـتا   ة، بةالمةوة ئةوة بةكارهيَناني ئـةو خانانـةي ميَشـك   بدينة
دةديَـم و  كاردانني بة شريي دايكم و بـة نـاني بـاوكم، ئـةجمارة لـة ئيَسـتا       

ــةلَكو ثرِ ــيَ   ب ــةتي ل ــؤ مرؤظاي ــاميَكي ب ــةبووة، كــة ئاك ــةال طةآللَ ــةكم ل  ؤذةي
ــنم ــدا   بــرِوا بكــة خــؤم لةســايةي ئــازارو . وةدةســت بيَ خــةمي ئــةواني دي

ــةرةوة. ةبينةــةوةد ــة، زؤر  . تــؤ وةرة ب ــارةزووي شــويَنيَكي دوورم هةي ئ
تـؤ بةلـةس و طيـان     .ئافةرين بؤكويَ بضم دةبيتة سيَبةرم. دوورتر لةئيَرة

باثيَكةوة خةون بـدينني و ئةنديَشـةمان   . لة تةكةدا ببةو، مةبة بةسيَبةرم
. نكةســانيَي دروســت بكــةين، كــة مايــةي بــرِوا ثيَكــردن بــ .واآلبكةينــةوة

ئيَسـتا ضـاو  بكـةرةوة    . دةستت خبةرة نـاو دةسـتم و ضـاو  بنووقيَنـة    
 دةظةريَكي نيَـوان فةرةنسـا و   ئةوروثادا، لة ئيَةة واين لة. خويَنةري هيَذام

يَ لةطةلَةدا بكـةوةرِ . سويسرا، راستييةكةي لةذيَر زةميين ئةو شويَنة داين
 . ةزيكةوانئا بةلَيَ، في. اودار  بناسيَنمبةكةسيَكي ن تا

( ئيَـرة  هيَنـام؟   رابةريت كردم و بـؤ مببةخشة دةشيَ بثرسم بؤضي )  
وون هةنطاوبةهـةنطاو ثـةناانيت لـيَ رِِِ   . وةمةكة ثيَش رووداو تؤتكة بطرةو
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ئامادةبـة،  . ئةوة لةو دةرطايةوة بـةرةو روومـان ديَـت   . ..ئةها. دةبيَتةوة
 . بةيةك تان دةناسيَنم

 . مستةر ريدةر. مستةر هيَطز
ة تيؤري خؤي لةمـةرِ   فيزيكة وانة بليةةتة نزيكةي ضل ساأل و ثئةم   

بـةلَكو الي وايـة شـيت ديكـةس لـةم      . ضؤن هاتنـة كايـةي مـاددةوة هةيـة    
ئــاواي بةشــياو . دةيبــنني و نــة هةســيت ثيَدةكــةين كةو انــدا هةيــة، نــة

ــيار    ــةي ثرســ ــتةوخؤ بوخضــ ــةخؤ ، راســ ــوورِماني و سةردةزا ، بــ ســ
دةيـان كةسـي وا هةبوونـة، كـة لةضـي ضــيَبووني       ئةلَبةتـة . لةالبكةيتـةوة 
ــةتيؤرةكانيان  زةمــان بكؤلَ يَنــةري كــةون وامــاددةي ثيَك نــةوةو ثــةرة ب

 . ئةم يةكيَكة لةوان. بدةن
ــي )   ــةنوواوة ليَ ــم ل ــة ض    . دةثرس ــةم زات ــةالي ئ ــا خــودي زانســت ل ئاي

ــة  ــةنيَ؟ تكاي ــاري    . دةطةي ــةركي جــةنابت ناشــيَت، ك ــة ئ هةرضــةندةس ب
 (.وا اندا بفةرموويتثةرضمة لةنيَ

 لـة  ناوةكةتةوة دةبـيَ زوو  بةمستةر ريدةر بلَيَ، لة: دةلَيَ. سةرضاوان  
ثـاس   طرميانةيةكة، كـة  زانست، بةساكاري داناني ئةو تيؤرو. شت بطةيت

تاقيكردنةوةو ثراكتيزةكردنيان بؤمان روون دةبيَتةوة ضـةنديان راسـنت و   
 . ضةنديان هةلَةن

ــذام بــةو نــاوةة خويَنــةري هتــئةلَبة   تــؤم ثيَناســاند، ئــةمان حــةزي   يَ
ئةمرِؤكــة تةكنيكــة نويَيــةكان زؤر ياريــدةدةرن بــؤ طةيشــتنة  . ثيَدةكــةن

 .ثةرذايتة هاوبةشي كردني. دروستيي ئةو تيؤرانة
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لةكاتي طاليلؤدا، تةليسـكؤثةكةي يارمةتيـدةري بـوو    : بة وونة. واية) 
( هـابن )ؤكة رووانطةي ئةورِناسيين ضةندين ئةستيَرةي نةناسراو، بةآلم  بؤ

 (توانسيت زاناكاني بةرين  كردؤتةوة ،ي ئامساني فرة طةورة
طشت  و(( Galaxy))بةهؤي هابلةوة ضاوديَريي كؤستارةكان. ئافةرين  

هةميشــــة ليَكــــدةترازيَن و دوور  كـــة . ريَكخراوةكـــاني طــــييَت دةكــــةن 
 ئةمـــةس بةلَطةيـــةكي تيـــؤري تةقينـــةوة هةرةمةزنةكـــةي. دةكةونــةوة 

ئـةم  : ئيَـذيَ . يسؤر ثيتةر هيَطـز بطـةين  فشرؤظةي ثرؤ طويَ لة با. بطبانطة
كيانـةي  كةونةمان، جيَطةي سةيرو سـةمةرةية بـةطويَرةي ئـةو ياسـا فيزي    

 . ..ئةمرِؤ دةنزانني وةليَ
 . ي هةلَكيَشاو لةسةري رؤيشتهةناسةيةكي قوولَ

 !!بوةسيتَ. رةنطة... وةليَ. .. -

يان ديارة ضـاك  !! كةون بوةسيتَ !  ضي. ةثةساني كردينحتووشي   
 . بةتيلي ضاو نيطام كرد و ئامبازي بووم. لةمةتةسيت نةطةيشتني

 !!بوةسيتَ. ..سيتَةهةر بو -
 . ضاوةكاني سكلَي طةشاوة بوون. ئةز ليَم ثرسي

بةشـة فرةكورتـةكاني ضـركةي دةسـثيَكي      بوةسيتَ وةكو ئةوةي لـة  -
(BIGBANG )بـرِي، منـيش ضـاوي     تـؤ، ضـاو  لةضـاوم   . يداوةوكةدا رو

ئــةويش هــةر زوو . طــز كــردةوةضــاوةكاني ثرؤفيســؤر هيَ دورِ ئةبلَـةقم لــة 
 : ثرسياري روخسارماني خويَندةوةو بةشيَنةيي هاتةطؤ
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مســتةر ئابــداأل، زانايــاني ئــةورِؤ، منيــان لةطةلَــدا، دةمانــةويَ بــزانني  -
ــةل و   ــؤنةكي ماددةطـ ــداوة؟ ضـ ــي روويـ ــووكانةدا، ضـ ــركة هةرةبضـ  لةوضـ

 . ئةمة ثرسياري سةرةكيةانة!تاد ليَثةيدا بووة؟.. .ةو ذيان وئةستيَر

دةكا  ثيَشةكي طةشتيَكي زانسـتيةان ثيَبكـا  لـةناو ئـةم     دةلَيَ حةز  
سـةنطني  . بةدةم هـةنطاوي رؤيشـتنةوة  . ؤذة فرةمةزني ذيَر زةمينييةداثرِ
لَةتي ئةوروثايي بـةبرِي  وبرِيَ دة نزيكةي بيست سالَيَكة: طني دةثةيمانسة
تـوونيَليَكي بازنـةيي   : ةمليار يـورؤو ث يـش، لـةقووآليي شةسـت مـةتردا     د

بيســت و حــةو  كيلؤمــةترييان ضــيَكردووة لــةذيَر زةمــيين سويســراو       
لـة   فةرةنسادا بـؤ دووبـارة نيشـانداني ضـريؤكي دروسـتبووني كـةون بـةر       

ــادةم و  )ضــواردةمليار ســالَي لةمــةوثيَش  ــةكاني ئ ــةدي تيــؤرة ئامسانيي ئ
 ســةر بــؤ: ئيَــذي نتــرِؤ كرانــةكويَ؟ بيَطومــا: تدةثرســم ئــةز ليَ!!( حــةوا
واز لـةو طيَذةنطـة سـةيرو     بـا . زةوي بةر لةوانيش هـةبووة : كةواتا. زةوي

خــالَي دةســثيَكةوةس، واتــا  لــةو: ثرؤفيســؤر دةلَــيَ. ميتؤلؤجييــة بيَــرين
لـة ضـاوتةوة   . ثيَكردووةيةسـت دلةثاس تةقينة زؤر زؤر مةزنةكةوة، كـا   

!. ثــيَش ئــةو تةقينةوةيــة بةضــي نــاوزةد دةكــريَ؟  ايــادةخويَنةــةوة طو
هةنووكـة  : مسـتةر ثيتـةر ئيَـذيَ    .بـووة ( ناكـا  )وانيية؟ بةبؤضوو  ئةوة 

ثيَكايَنـةري ئةتؤمـة، لـةم     ؤتؤن، كـة ضةند زانايةك بةنيازن نيَردةيةكي ثرِ
ــةك ضــركةدا      ــازدة هــةزار جــار لةي ــةوةي ي ــؤ ئ ــةرِةلَآل بكــةن ب ــةدا ب تونيل

ئةوجا لةمةوة سةرن  لـة  . ني بكةويَارؤخةك بيَ ئةوةي لةيَتةوة بةبسوورِ
دا كـ لةضةند مانطيَ. زةمةن بدةن و ضيشيان لةنيَوانداية ماددةو. سروشيت

 ضةثكي زؤر بضـووكدا ضـرِبكةنةوة، كـة    ؤتؤنةكانيش لةتيَدةكؤشن، كة ثرِ
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ئـةوجا  ! تريةي هةريةك لةو ضةثكانة ضواريةكي تريةي مووي مـرؤظ بيَـت  
ي "  229222"ئـةوةس بـةخيَرايي   كـةن، بلـة نيَوانـدا بةرثا  . نيانداثيَكدا

ــي ــرِ  . )تيشـ ــةم ضـ ــة، ئـ ــةي ثرِباشـ ــةكانتؤكردن و ثيَكدادانـ ــيي . ؤنـ ضـ
 ( كاية لةثرؤفيسؤر بثرسة؟تليَدةكةويَتةوة؟ 

وتؤي ةرسناكةدا، وزةيةكي بـةتيين ئـ  تلةئاكامي ئةو ثيَكدادانة : دةلَيَ  
: هةنديَ لة زانايان ئيَـذن . طةلةوةشكي ئيَةةليَدةكةويَتةوة، كة نةضيَتة ميَ

كة بةلةمشـدا  موضـرِ !! )طـةرماي هـةتاو   دةطاتة سةد هةزارجار زؤرتـر لـة  
 !!(باشة، ئاكامةكةي ويَرانبووني زةوييةكةماني بةدوادا ناية . ديَت
قةيــدي . منــيش، هــةمان دلَةرِاوكــةو سةراســيةام لةناخــدا هــةلَتؤقاوة  
ان ئاراسـتةي ثرؤفيسـؤر ثيتـةري    اوكـة و ثرسـيارةكةم  رِس و دلَةتر. ضيية

ثيَيةكـةي تـري    ثيَيةكـةوة بـؤ   لةم كاتةدا ئةو سةنطي خـؤي لـة  . دةكةين
 : طواستةوة و طوتي

ــة  ةبيَطومـــان زاناكـــان لةب - ــدا بةشـــيَوةيةكي ســـووك ئةزموونةكـ راييـ
ئةمــةس لةاليةكـةوة مةودايــةكي نـويَ هةلَــدةزؤثييَنَ، كــة   . يَوةدةبـةن بةرِ

ــ    اليــةكي تــرةوة، بــرِي زانــا     ةلــ. ةكردبووزانايــان ثيَشــ  دركيــان ثيَن
ــة  ــان داوة، لةوانةيـ ــناكةكة   ئاطادارييـ ــة ترسـ ــي )تةفاعولـ ــوني رةشـ ( كـ

ــانئ و ئةســتيَرةكانيش    ــةلَكو م ــةمان، ب ــة زةوييةك ــةوة، لةوانةي ليَبكةويَت
 . ..اين و، طةشبينانة دريَذةي داييَوي خةنداويي ليَنور!! قووتبدا 

و ضــواردة سالَيشــة ذةي هابلــةؤؤذةيةكــة هاوثشــيت ثـرِ بـةآلم ئــةم ثرِ  -
يـــةم بـــؤ LHCئـــةم ))LHCناومـــان ليَنـــاوة . نانينيخـــةريكي ثيَكـــةوة

 (( شيناكاتةوة؟
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ثيَكاـاتووة  . بةرينة ثيَكدادةري هـادرؤن : ؤاليدةر، واتاكالرج هادرؤن  -
لة هةزاران بةشي موطناتيسـي فـرة ثوخـت طةيةنـةرو ئـاميَري ضـاوديَريي       

كي ئاميَري ديطيتالَي كؤمثيوتةر، بـة  هةرة كارامة، كة هةمووي بة تةكنيي
. يَن و هـةرطيز جيَطـةي هةلَـةي تيَـدا نابيَتـةوة     تواناي بـاآلوة هةلَدةسـوورِ  

 . دلَنيابن

 : ئةوجا طوتييةوة. روومان دا هةناسةيةكي هةلَكيَشاو سةرةي لة 
ــة بيســت و  - ــةو تونيَل ــةكان    ل ــةدا، ثرؤتؤن ــةترة بازنةيي ــةو  كيلؤم ح

ــةك و،  ــةوانةي دذي ي ــةتر  بةثيَض ــةخيَرايي تيشــكدا، ب ليؤنان جاريشــدا، يب
 طةرماييةكي واي ليَدةكةويَتةوة وةكو ثيَشـ  طـوم سـة  هـةزار جـار لـة      

 !طةرماي خؤرةكةمان زؤرترة
 ؤنةكان، لـةو تئةو هةموو سوورِانةوةية، ئةو هةموو ثيَكدادانانةي ثرؤ)  

 !(تونيَلة بةند دةكريَن؟
هاها، ئـةوة بؤئةوةيـة مسـتةر    ها. ثرسيارةكة  بةجيَية مستةر ريدةر  

ثرؤفيسـؤر   رةس و بؤرةكةيـة، كـة   دؤزينـةوةي مـاددة   بـؤ : هيَطز طوتةني
ؤذةكـةو ثرؤفيسـؤر   رشتياري ثرِهيَطز و ثرفيسؤر لني ئيمانزي سةرثثيتةر 
 . ؤذكةدا، برِوايان بة بووني هةيةثرِ ، كة ئةويش كاراية لةسكؤك نبريا
. المانةوة. رووي وةرضةرخاندة يسؤر ثيتةر هيَطزفبةثيَكةنينةوة، ثرؤ  

بةطةظ و طالَتـةوةس ضـةند رسـتةيةكي هةلَوةرانـد     . برؤكاني بلَند كردنةوة
طوايا ثرؤفيسؤر ستيمن هؤكنئ كة بةئاينشتايين سةدةي بيسـت ويةكـةم   

زانكـــؤي  لـــة. نيشـــانداوة ردريَ، لـــةبارةي ثرِؤذةكـــةوة طومـــانيدةذميَـــ
دا دةطيَـرِيَ، لةسـةر ثـةةا    خؤي سةرؤكايةتيي فيزيكيي تيَ كامربجدا، كة
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ئةو ماددة تؤخ ( LHC)ؤذةي هةرطيز ثرِ ئيستةرليين طرةوي كردووة، كة
ـــ  ماددةيـــةكي زؤر : ضـــونكة هــؤكنئ طوتـــةني : وةةو رةشــةي ليَناكةويَت

 . فيَلَكارةو قة  لةضيَوة ناطرييت
ــدا         ــةمنيؤمي ئةليك ؤني ــةكي ئةل ــةنوواي دةركةي ــز ل ــؤر هيَط ثرؤفيس

 . لة هؤردووكةان نارووي دةمي . وةستا
دكتـؤر  . ؤذيةتان داناسيَنمثرؤفيسؤري طرنطي ئةم ثرِ هةنووكة بة دوو -

ثشـيت  ؤذةكةمان و دكتؤر بريان كؤكس ثالَلني ئيمانزي سةرثةرشتياري ثرِ
ثةةةي بةضةند ذمارةيةكي بؤرديَكي الي راسيت دةرطاكةوة نا . ؤذةكةثرِ

ــتة كةل     ــؤي خس ــةي خ ــة تايبةتييةك ــةوةي كارت ــةثاس ئ ــر  ل ــةريَكي ذيَ ةب
كة بة ئةوجا لةسةرخؤ دةرطا. ذمارةكانةوة، تيشكيَكي سةوز درةوشايةوة

 . ةتويَي ديوارةكةوالي ضةثدا ضووة نيَوان دوو

خـؤي  . دوو ميوا  بـؤ هيَنـاون، تامـةزرؤي ثـ  زانـيين ثرؤذةكـةمانن       -
 .بةشيَوةيةكي ساناي بيَ ئةتةكيَت بة يةك ي ناساندين

 .ثرؤفيسؤر كؤكس مستةر ئابداأل،. ئيمانز. مستةر ريدةر، ثرؤفيسؤر -
ةدوطةةيةكـةوة  بدانشتين ليَكردين و ثةةـةي   ىثرؤفيسؤر ئيمانز داوا  
يسؤر كؤكس فنيةوةاليةكي رووي ثرؤ. بةهؤي كؤمثيؤتةري بةردةميان. نا

يةكـةميان  . يسؤر ئيمانزمان ليَوة دياربوون بةهاوشـاني يةكدييـةوة  فو ثرؤ
ــاوي ســة  ــا قوث ــةكي طؤن ــووتررقةلَةي ــرِ . يالك ب ــةوي دي كةلَةطــة  و ث . ئ

طــويَري كورســيية بــة . لــةوديوي ضــاويلكةوة كليَنــةكاني دةبرِثســكانةوة 
اليـةني بينـدراوي   لوولثيَر و طةرِؤكةكانيانةوة، بةهؤي ئاخافتنةكانيانةوة، 
ــر    ــان وةردةطـ ــةنيطاي جياجيايـ ــاريان، طؤشـ ــاميَرو  . روخسـ ــان ئـ دةيـ
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رةكانــةوة نةخشــةي زانيارييــان ةشــة بــة ديواؤمثيوتــةري سةيروسةمةرِك
ئــةز، ئــارةزووي ثــةيمينم لــةالي ورووذانــد . وة ديــار بــووننطــةوة ليَــةبةرِ

 : بةوةي طوم
 ثرِؤذةيـةتان بـة طومانـةوة،   هؤكنطي بةريتاني لـةم   راستة ثرؤفيسؤر -

 !ئةةاميي كردووة؟ طويا طرةويشي لة سةر بيَ
 بة. ي يةكيَيان بيَتكيذيَكي باريكةلَةي زؤرجوان بةوة دةضوو سكرتيَر  

ثرؤفيسـؤر   .باراني كردين و، لةثيَش دةستةاندا قـاوةي دانـا  ئارمي خةندة
 . كؤكس دةمي كردةوة

ببـوورن، دةبوايـة ثرسـم    . نئةم رؤذهةآلتييانة فيَري ضاي خواردنةوة -
 . بنايةثيَبكرد

 . ؤي خويَنةر طورج وةآلمي لةمستت هةبووت -

 . دةكةين. جاروبار حةز بةقاوةس -

ؤذةكـةمان  بطرة هةنديَ زانـاس زاراويـان لةثرِ   ،فيسؤر هؤكنئنةك ثرؤ -
 !. رذاوة

ثرؤفيســؤر هيطــز وةكــو نيةضــة وةآلميَكــي تــؤي خويَنــةر ليَوةكــاني   -
 . ترازاندن

طوتوويـةتي  ( تو روسلةرئو)لةنيَوان ئةوانةشدا زاناي كيةياي ئةلَةاني  -
، بـةآلم  بـةماناي لةئيَسـتاوة بـؤ ضـوار سـالَي تـر      . نـادا  ئيَسـتا  هير رِوو: 

دونيــا   ىكةشــوهةوا. لــةناكاو، تيشــكيَي ئؤقيانووســي هينــدي دةبــرِيَ    
دةطؤرِيَ، طوايا هةموو شـيَوةكاني ذيـان نـامييَنَ و كؤتـايي بةهـةر شـتيَي       

 !!ديَت
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ــةوجا ثرؤفيســؤر كــؤك . ثرؤفيســؤر لــني ئيمــانز طــوتي    ــة ثشــتا  سئ ب
 :شكايةوةو قاقاثيَكةني و طوتي

ؤذةكةمان كؤتـايي طيَتييـة ئـةوا    ثرِ كةهةركةسيَي لةو باوةرِةدا بيَت،  -
 . ئةمحةقة

كـة لةبةشـي يةكـةمي     ،هةردوور لة رةشبيين و طومان، ئاماذةي كـرد   
ــةدا ســة  ــرِيَ تكةورئةزموونةك ــة    وون، كةضــي ب ــاس ضــةندين حةفت ــا ث زان
 ي هيَزيانـدا و ثةرِاداني ئةو طورزة ثرِِِؤتؤنانة لةوثيَكد. فةرامؤشيان ديَتةوة

ــدي   ــةوانةي يةك ــة ثيَض ــدينن ب ــة  . ب ــؤر رووي ل ــرةدا ثرؤفيس ــاو   ليَ ــن ن م
 . ثرسياريَكي دةستثيَكرد

يـنني  بةيدتيؤرةكةم لةبارةي عالةمةوة ضيية؟ بةساكاري هةرتـةنيَي   -
 ن لة ماددةيةك ثيَكااتووة، واية؟ يو دةسيت ليَدةدة

 . ئةزطوم. ئةلَبةتة وايةو، بارسيت هةية، بةواتايةكي دي، كيَشي هةية -

 .خؤلطةي نيؤترِؤنةكاندا ددةسورِيَنةوة ئةليك ِؤنةكان لة -

 : ثرؤفيسؤر ثالَثشيت طر . ئةوة دةميَكة زاندراوة -

بارسـيت نييـة،    وة، كـة ةئةم ناوكة هيَزيَكـي ئيَجطـار بـةهيَز كؤدةكاتـ     -
بةآلم ئةوسـاي ناوكةكـة كؤدةكاتـةوة بارسـت دروسـت دةكـا ، كـةوابوو        

 لةويَدا بارست و نابارست هةية،

ابزا  تؤشي وةكو من سةلت رادةوةشييَن و بة هةر يَنةري هيَذام، ووخ  
. شيَوةيةك بووة تؤزيَـي لـةو تيـؤرةي ثرؤفيسـؤر ثيتـةر هيطـز هـةَلكرِييَن       

ؤذةكــة سةرثةرشــتياري ثرِ. طويَيــان ليَبطــرين بــا. ضــيةان لةدةســت داوة



 

110 

وتةرة مةزنةكةي يثرِؤفيسؤر لني ئيمانز لةسةر نةخشةيةكي سكريين كؤمث
 . ؤذةكة دوواثرِ بةردةمي خؤي، لة

ــةزار  - ــؤ ه ــة مو  ون ــيَ ســة  ثارض ــيس ــةرمان  . طناتيس ثوخــت راكيَش
 . ؤتؤنةكانثرِ ييَراكردنخ هيَناوة بؤبةكار
ؤتؤنــةكاني نــاو تونيَلةكــة دروســت ادةبــةدةرةي و لةثيَكــداداني ثرِلةرِ  

 . دةبيَت
 : سام بةطويَةدا ضرثاند رتؤي خويَنةري سة  
 (ةم طيَتييةمانة ضؤن ثةيدابووةبزانني ئ ة،ئةمة هةمووي بؤ ئةوةي)  
ندا ويَنـا  ائيمـانز ويسـيت بةتـةواوي تيؤرةكـةي لةبةرضـاوم     . ثرؤفيسؤر  

 . بكا  و هةم بيضةسثييَنَ
ؤتؤنانة لةتةك طةرماييـةكي زؤر بـةرز   هيَزي ئةو ثرِثيَكداداني هةرة بة -

ــيت هــةرة خةســيت وةكــو         ــي وةكــو ثيَشــ  طــوم، بارس لَيكةوتنةوةش
ذيَر فشــاري بـــيَ ئةنـــدازةي  شــوورةي ضـــني لـــة  رياميــدةكاني ميســـرو ث

ثالَةثةستؤدا، ئةوتؤ طرذ دةبنةوة، كة لةسةر نووكي دةرزيلةيةكدا جيَيان 
 .ةوةيَتبب

ليَــرةدا، ثرؤفيســؤر كــؤكس اليــةنيَكي ديكــةي ثرؤذةكــةي بــؤمين         
 حةثةساوو تؤي خويَنةري هةراسان شيكردةوة

ئةوةي ةكريَنةو بؤ د نيان جياائةليك ؤنةكان لة ئةتؤمة هيدرؤجينةك -
خيَرايي تيشي و، % 2292طاتة ؤتؤنةكان تا دةخيَرايي بدريَتة ثامشاوة ثرِ

بارة ثيَكدادنةكان ئةةام بدةن لةو تونيَلةدا، كـة يـازدة هـةزار جـار     ضةند
وونـ ، كـرداري ثيَكدادانـةكان    رايةكي تبة وا. يَتةوةلةضركةيةكدا دةسوورِ
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. دةبنـةوة . ضةند ثـا  و ثـا    نةوانة،بة طويَرةي ريَذةي خيَرايي ئةو خوال
 تيَطةيشنت. ..خؤ

 . تؤو من نابوو رووي دةمي لة 
رووي طةشـايةوة، ثرؤفيسـؤر   . بةلَيَ، ثيَش يش ئةوةمان ليَت بيسـت  -

ثيتةر هيَطز بة دلَنيايي و نةرمييةوة ثاس ئةوةي ويَنةيـةكي نيشـان دايـن    
 : طوتي

ثرؤفيسـؤر   ةن، كـة ضوار ئاميَري مةزن ضـاوديَريي ئـةو كردارانـة دةكـ     -
. رة هةرةطةورةكـةيان ئـاميَ . ئيمانز و ثرؤفيسؤر كؤكس ئاماذةيـان ثيَكـرد  

  مليؤن كرداري هةية بـةخيَرايي شـةس   ةكردن و ثيَواني نةوتواناي تؤمار
 . سة  مليؤن جار لةضركةيةكدا

مـن ضـاك     تؤشي خويَنةري هيَذا لة. ذمارانة سةرم دةسوورِايةوة لةو  
ريَكم ئاراسـتة  يايت، بؤية وةرم خستة بةر خؤم و ثرسـ نةبوو باري دةروون

 . كرد
طز، ئاكامي ئةو ثيَكداداني ثرؤتؤنةكان بةضـي دةطـا ؟   ثرؤفيسؤر هيَ -

 !! خةريكة هةترةشم بضيَت
دةرخست، كة  بةتايبةتي ئةوةي بؤ. لةثرسيارةكةم زؤر كةيفساز بوو  

 . اندنهيَدي هيَدي وشةكاني دةر. تيؤرةكةي بةلَةدبووينة ئيَةة لة
ؤتؤنةكان لة دةرةةامي ئـةو ثيَكدادانـة بةهيَزانـةدا كـةر  كـةر       ثر -

، دةبــن، ئةوســاس ئــاميَرة ضــاوديَرةكان دواي ئــةو كةرتانــة دةكــةون      
 . ثشكنن و شياندةكةنةوةدةيان
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؟ تؤي خويَنةر بة نـةرمي ثرسـيت بـةو نيـازةي منـيش      !ي ةئاكامةك -
  .دانةوة تةيار كردثرؤفيسؤر لني ئيمانز خؤي بؤ وةآلم. ثةرضمةي بكةم

هةناسـةيةكي داو ضـووة   . تـة رؤذي ثةسـآلن  بيَثـةروا بـن هـةرطيز نابيَ    -
 . كرؤكي مةبةستةكةيةوة

ــةو  - ــو طو ــان، ل ــة  وةك ــةدا، ط ــة بةهيَزان ــةدةر، ايي لةرِرمثيَكدان ادةب
. لــةم كؤســتارةيةماندا. دةكاتــة طــةرم ين شــويَن( هــادرؤن)بؤرييــةكاني 
ي خســتبيَتة بةركةســانيَي ئةطــةر ترســخةيالَييــة  ةطةرمايــ لةوانةيــة ئــةو

دةسـةآل ، بـةآلم    ببـةزييَنَ و بـةدةربيَت لـة    سةريدا زاأل نةبني، سـنوور بة
وةكان، رةســاردكة برايــان، دووســة  و حــةفتا ثلــةي ذيَــر ســفري ئــاميَرة

 مةطةر ئةو طةرمايي ناو بؤريية زةبةلالحـةكاني هـادرؤن ببـةزييَنَ، كـة لـة     
ــل     ــؤمي ش ــازي هيلي ــةن ط ــت ت ــة  وبيس ــةس ــةكان، رةوة، هاوت ي  بؤريي
ضـي دةلَيَـي ثرؤفيسـؤر     تـؤ . بةثالَةثةستؤي دوازدة هةزار ئةمثيَر دةرِوا 

 كؤكس؟

 . ثايثةكةي داو دةنطي تيَكرد ئةويش مذيَكي لة  
 بـؤ تينـة طـةرما زؤرةوة دةطةرِيَتـةوة     ئةوسا بؤرييةكاني هادرؤن لةو   

مسـؤطةري و  : ةكةيةكارييئةمةس، مةبةستم لة دذو دذة. ساردترين شويَن
ثرؤفيسؤر بريان كؤكس سـاند   دةرفةم لة. ونةكة دةدا ودلَنيايي بة ئةزم

 : و طو يَ
ــةتي، ضــوون ثيَ  - ــؤ مرؤظاي ــةتان ريَطةخؤشــكةرة ب شــ يش ئةزموونةك

 . ....ناييَن ئةتؤم دؤزرايةوةبؤ
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بةرذةوةنـدي سـةرثاكي مـرؤظ، كةضـي تـؤي خويَنـةر        بؤ: ويستم بلَيَم   
مت بةشـيَنةيي راكيَشـا، دةسـبةجيَ تيَطةيشـتم، نيـاز       كةضةكي جاكةتة

بؤمي و طازي كوشندة ضي نةكرا بـة مرؤظايـةتي   تبةبؤم  ئة: واية بيَذيت
. كـرد  لةو هةلَوةستةمدا، ديـارة ئـةوانيش هةسـتيان بةنيطـةرايي ئيَةـة     ! 

 . لةسةرخؤ طوتيية من وثرؤفيسؤر هيطز بزةيةكي جواني دةراند
ؤذةكةي ئيَةـةس دةشـيَ لةاليـةن    ابل و ثرِوزةي ئةتؤم و رووانطةي ه -

 . دلَرِةشانةوة، لة مةبةسيت زانستيي خؤيان ب ازيَندريَن
: طـو   دةسيت يةك مان بةجةختةوة طوشي، تـؤ، بةئـةز   . هةستاين  

بــة دلَــي تــؤي هيَــذا : طــوم. ةوة؟نــكــاتي طةرِانــةوةمان هــاتووة، نةطةرِيَي
 كؤلؤجييةكةم وةطـةرِ يراسـا دةضاوانت بنووقيَنةو منـيش هيَـزة ثا  . دةكةم
با ئـةو زانايانـةس بؤرِييـة فرةزلـةكاني هـادرؤن بطةيةننـة ثلـةي        . دةخةم

ي سـةرمايي لـة ثيَنـاوي ضـؤنيةتيي     مهةرةبةرزي طةرمايي و ثلةي فرةنيز
 . هاتنة كايةي طيَتييةكةماندا

 كةسـانيَي ضـووة كـة    دوورةكاني ناخـدا بـريم بـؤ   ناؤ، لةناؤمة هـةرة   
ــاني زي  ــردوون و ن ــؤن م ــة دةخ ــم ! ندووان ــارة مةبةستيش ــا . دي ــة ك كلَي ل

. ســكي طومنــاون  وثر ة، ئةوانــة ئيَســي و بوونةوةرييــة مرؤظدؤســتانةيان 
دروســتكراوو نيَــردةي ثيَنووســة، كةضــي  كةســيَتيي ئــةوتؤس هةيــة، كــة

ــةوةري و ــة، ئةلَبةتــة خويَنــةري   كارايــة، بوون ســايةي بةســةرمانةوة هةي
 . كارييةم تيَدةطةيتن لةم بةراوردي زؤر ثيَكةوةيييةابةرِيَزم بةحوكة

ؤفيسـؤر ثيتـةر   ثر. نةيةكي ثيَن  قوولَيةـان طـر   يادطاريش، لةويَ ويَ بؤ
. سـيَثاكةي دامةزرانـد   طزي دؤستم كاميَرا كؤداكة ديطيتالَةكـةي لةسـةر  هيَ
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ــةئيَ ــ . ة ــةنيَوان ئ ــيَ ثرل ــؤرةداةو س ــتاين. ؤفيس ــؤر هيَثر. وةس ــز ؤفيس ط
 تيتـــة الي دةســـيتوويَنـــةر، كةتـــؤي خ. لةناوةنـــدي طشـــتةانةوة بـــوو

نز لــة ؤفيسـؤر ئيمــا ثر. منــيش، لـةالي دةســيت ضـةثي بــووم  . اسـتييةوة رِ
ؤفيسؤر كؤكسيش لة هاوشاني ضـةثي مـن   ثر. هاوشاني راستت وةستابوو

بةجؤريَي كؤمثيوتةرو ئاميَرة زةبةلالحةكان ببوونة ثشـتةكيي   ،وةستابوو
 . ويَنةكةمان

ينتةرنيَتةوة بـؤ رةوانـة دةكـةين، ئـةوة     يَي ئئةلَبةتة ويَنةكةتان لةرِ - 
. طــز بــوودوايـني رســتةي سةرثةرشــتياري ثرؤذةكــة ثرِؤفيسـؤر ثيتــةر هيَ  

ئةطةر لة سـةتةكاني ثيَشـوو بريمةنـدان و     برالة،)تؤي دةالث بوو دةوم لة
فةيلةسوفان رووي دونيايان دةطؤرِي، ئةورِؤ تةكنؤلؤذيستان ئةوة ئةةام 

ئـةم ثيَشـوو،   : ) طـو   ينـدم و ثيَة آلجوو ؤتؤس سةري ئةريَت ب ،(دةدة 
ــت بــة هاتنــة كايــةي طيَتي  ــدا بيَ ةوة ســةريان يــئــةورِؤو، ئايندةشــي لةطةلَ

 ( -زةمان -. جيَطة هةبووة نة طةردوون بةر لةوة نة. هةلَداوة
 . ثرسار -
 . فةرموو -
 ئةم هةموو رةةدان و خويَندنةوة زؤرة  لةثاي ضيية؟ -
 . يانة، منيش هةروةهائةو سيَ زاناية لةثاي ضي-
لـةوة  . مـرؤظ  شارةكةم و، لةبةر خؤشةويسـتيم بـؤ   لةبةر دلَسؤزيم بؤ -

 . !!ثريؤزتر هةية
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_ 14_ 
سةرة داوي ئةم ثارةم ضؤن دؤزييةوة، ئـةو دةمـةي تـؤي خويَنـةري       

ــةبووي ــدا ن ــارام . دةالث لةطةلَ ــة ئ ــؤ بتكاي ــيَم ب ــرةو ط ــةثاس . هةلَخــة ط ل
 لـة . راؤتـ  خةمم ليَ. ةئةستيَرةي ضراهةلَطر، دةميَيلة طولَ شةوطاريَكي ثرِ

ــةي      ــةرِكراو طوزةرةك ــةفريَكي ث ــذالَي ب ــيدا، تويَ ــةيانيَكي خؤلَةميَش بةرةب
. ئةوا بةرديدةم، بةثةرِةمووضي هةتاويَكي كز رةنطيَندراوة. سثيثؤس كرد

 نيذاودا دةشكيَتةوة لةوةي بةدةفريَكي مسرخؤرةكة بةالي لةواشةيةكي ب
دا ة كةسكة قةزوانييةكان دةطةأل شينكالَي الثةرِةي ئامسانةكـ طةال. بضيَت

بييةكةي حةوشة بةئيشـتياو  ةشؤرِ. زؤر طوةاو بوون، تيَكرِا دةخةنانةوة
كـيَ   ئـاخؤ . ة نةوسـنةكاني دانواندبوونـة سـةر ضـيةةنةكة    هةوةسةوة، ضلَ

ــؤم الشــيثانةكةيم     ــةي وازكردبيَــت، كةبةدةســيت خ ! داخســتبوو. دةرك
ثشـتينةكةيم   يبؤث  دلَنياييش، قـوالثي شيشـ  . وورِ دابووكليلةكةم دووس

 وة ئافرةتـة بودةلَةيـة، روو لـة   ةئي  ضـؤن ئـ  ! لة قولَفي خؤي طريكردبوو
راييدا مةزةندةي دراوسيَيةكم بةلة!! ثةةةرةكةمرِا سةرة دي انيَ دةكا 

ضـؤنةكي   كوذة،ئةو ثريةذنـة بةرِووالَـة  فـةرهاد    ليَكرد، لوواتر وابوو بلَيَم
بـازي بةسـةر ديــوارة بلَنـدة دوو مةترييةكــةدا    ! يَـدزكيَي ئةمـديوي كــرد  ث

نةشـلَثةيةكم بيسـت، نـةجريِةي كرانـةوةي كيَلـؤن و، نـة       . بةآلم!! دابيَت
ــي ثشــتيَندة ئاســنة قورســكة   ــةو!! دةنطــي البردن ــدا، خــةريكي  ل ئانةي
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ني ووكـة لـةثاس ضـةند رووثـةليَكي ديكـة بـةر      . ضـلَم بـووم  نيطاريَكي نيوة
خـؤ  دةزانـي    -. هـادا وهةسـتةكا  لـةكاتي ئا  . ة نواي ضـاوتةوة دة ةم

ثةردةي طيَم لة بالَي ثةخشـةو  . بةئةندازةيةك. هةند ئاطامةندو وريا دةبن
ــت   ــرووان دةبيَ ــةي ميَ ــة خش ــيَم   . ل ــةكاني ل ــزؤزة زيت ــاوة ب ــةوةتانيَ ض  ئ

ترووكييَنَ و ليَكدا ليَكداس بة ئاماذي دةستيَكي بانطايَشـيت دانووسـتا    نا
ئةي بؤضي وا بةوردي، هةرضييةك لـةنيَواني مـن و   . استيةةبةرِ! دةكا ليَ

نيطارة نيوةضلَةكةم . مةوةتؤي دةطيَرِ. تؤ روويدا، واذةو بةواذة بؤجةنابي
نووسيبوومان لةسةر ميَـزي   سي ئةو سيَزدة ثارةيونا لةتةك ثاكنووةالوة

ثريةذن . اهةيوانةكة د راضةنيم تةكاني بة طورِم بةرةو. ضةكةةجة دارةكة
كتومـت، بلَـيَ   ! بـووة بوونـةوةريَكي دي   . زوو روخساري طـؤرِرِا تايني هةر

ــرييين     ــةكي شـ ــة زةردةخةنةيـ ــةك و تةنكـ ــووة جوانكيلةيـ ــي؟ بـ بووةضـ
ــوة تةنكــةكاني ضــرؤي  بــووة ويَنــةي كيــذة . ..كــرد هــةنطويين لةســةر ليَ

جوانثةرسـت كيَشـاوية   . يَوةكاريكافرؤشي لةو طؤرٍِِةيدا، كة داخوا كام شـ 
 خبـؤي، بكة، بـة   نة)برالة، حةقايةووانة ميَذينةكان طوتةني ! كةي . ..و

 .(تةماشاي ساي طةردني بكةي
ــةوة - ــةوة ثةروة   . دؤزمي ــاكم دؤزيي ــةردووكةان ض ــةري ه ــدةي ربةس ن

 . بةو رستةية هاتيتة نيَوان طيَرِانةوةكةمةوة. ليَوةشاوةم
! ئةرخةميـدس ضـيت دؤزييـةوة؟   ! دؤزميـةوة  . ..دؤزميـةوة ! ضيتة -

 . يتة وةرامدانةوةمارووخؤس و كةيفساز ثةرذ

. جيَيـاني  بةتايبـةتيش بـؤ   :ضارةسةري برسييَت و هةذاريم دؤزييـةوة  -
ةر بةسـ ثؤستكارتي رةنطداري كيـذي كـافرؤس   ... وةكو دافؤرو سؤماأل و 
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ويَدا دةبةشـيَنينةوة، ئـي  بـربِاي بـربِ، ذانـي سكطوشـينيان       ةي ئمالَباتاني
 ! نامييَنَ لة بري دادةمركيَ، بطرة خؤراكيان

 دلَت نةرِةةيَ طةربلَيَم. فرميَسي زاية ضاوا . ةوةمتدا شكابةثش 
ضاكة، ئـةدي  ! ة  هةذاوةمشديارة تاسةي تةنزكاري و ئارةزووي قؤ -
 . !ئةوروثا لة

مةطــةر بةوطويَرةيــةس ثةيكةرؤكــةي ظينــؤس بةســةر     . دةخمــؤس -
 .تان و بيَكاراندا، دةركةبةدةركة دابةشبكةينردةستكو

 . بةكامي دأل وةآلمت دامةوة  -

ئةو ظينؤسةي، كة بة دةسـتةكاني سـنئ   . هؤ، هؤ، هؤ. ..ها ها، ها، -
ضارةسةر هاي ضارةسةري نةبووني و ! كة رووتةكةي شاردونةتةوةؤو بةر

 !! نةهامةتي 

 : منيش بةتانووتةوة، طالَتة ئاميَزانة طوم -

ــةرطةردان     - ــي و س ــة بان ــةيان ب ــذام، حةوج ــدةي هيَ ــي ، ثةروةرن يي ئ
 . سنووقي نيَودةولَةتي نامييَنَ

 ضش لةوشـكة سـاَلي و، ضـةمؤَلةيةكيش لـة دةسـتدرَيذيي بيابـان بـؤ        -
ــاوةداني  ــةر ئـ ــة دةطةرِ. سـ ــةوة الي خةرامانةكـ ــكةي  . يَةـ ــوذة رةشـ ميَـ

ؤ، طـةل !! قازي ولَنطانةكـةي دةديـ ا   خبواردباية، ئةوا لة بلووري طةردنة 
تةماشايةكي سـاي طـةردني    بة! لةوة باش  هةية بؤ برسي و قةلةندةران

. وا ااوتـاي مةطةر جـواني بيَ !! نبرو تةسةل و بةختياركيذة كافرؤشي تيَ
ئةوة لؤية ئةو حةمكة شيعرة . شةوضراخي دةرباري داوود ثيَغةمبةر بيَت
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ــبازي و ــةي لةمةر هةوةســ ــةرزئيَرؤتيكانــ ــةروا  ةمــ ــدا بيَثــ كاني تةوراتــ
 !! هؤنيوةتةوة

 يَشـــان و ســـرِورةشـــووني خؤمـــدا ثةل. داآلنةكـــة بابطةرِيَينـــةوة بـــؤ  
لةتـــةوقي ســـةرييةوةي بـــؤ ثاذنـــةكاني، جوانييـــان  . كةســـريةي كـــردم

ئاوهاالنـــة  ،ضـــوون بةئةســتووندةيةكةوة ســـندم كــرابيَتم  !! رِاضــؤ ليَدة
ــةوة   ــاس بردميي ــةاوي ت ــةكا    . بةقةتيس ــاخؤي مجط ــوداني زوان و، م خ

ليَـــوو نــةبووم، ضــونكة رووي وةزثــرووكيَن، ضـــاوةكاني لــة شرِضــيَن و      
. بةنيطايـةكي ئارمؤشـني دايبيَـذم   !! ذيَن بـوون ثطؤناكاني شووشةيي ناخ

رةنطة تا ئةودةمةس قسـةيةكي طةآللَـة نـةكردبيَت، بـةمين بيَـذيَت، ضـني       
دواجــار . ضــييةكاني كةمةندكيَشــيان كردبــوومضــني كةزييــة شــؤرِة مارثيَ

 :من ئيَذم( مششاأل) :تؤبلَيَ! نطيََدةنطي ليَوةها ، ئةمان ض دة
 بابـة، بةسـتةو  . نـة )باطؤتدةدةمةوة( طؤراني: )بيَذة!!( يي ضمششالَ)

: بلَيَةةوة مةطةر(. تا سيةفؤنياكةوا) ويَجا بلَيَرةوة( !!طؤراني ضرِيين ضي
 بؤ: ) دةمي تيَذةندم( بوو، دةنطي. يةكي ئاوهايي زوآلألزايةلَة. ..ئا... ئا)

 ( وا خةمؤكي ضةقت بةستووة؟
نةمشيلة طةرِايـةوة سـةر قسـةي     ئةو. يَدةمةوةنةمزاني كوو وةرامي و  
 !!( يةني ناوةختة ناكفةرمووس لةميوا) :خؤي
م (فـةرموو )سةي هيَنام و وشـةي  هةرضؤنيَي بوو بة ق. ثر ئةز بةثرتة  
ضةقي تةك ميَزو  لة. ذوورةكةم برد ثيَشةكةو  و هةنطاوي بؤ. فرتانددةر

ــكةي  ــييةكان، مةلؤض ــوار د   . كورس ــة ض ــدي تامــةزرؤي ب . دا يوارةكــةدي
ةر ميَزةكـة  كةكةي لةسـ ضـ راست سـوورِاندةوة، ئةوسـا مةلؤ   لةضةثةوة بؤ
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ثيضيَي . كة لةثالَ كةظالَة ناتةواوةكةدا راكشابوونيشتةوة، كة دةسنووسة
كي طلـــةيي بةســـةر ليَـــوة قةيتانييـــةكاني لـــيَك ازان و، ســـيَبةريَ. رامـــا

 !!(بة ثيَوة رامدةطري). رستةكةيةوة لكاند
ئـةو  ( ئةطـةر دانانيشـم  . )زيي كردوةنكورسييةكم ليَ. خؤم طورج ها ة  
ان  ـ مةترونيَوي ثانايي ميَزةكةي نيَوا. وا ان دوومةتريَي دةبوونيَ. طؤتي

رؤخــي ميَزةكــةي  و نيــو مــةتريش دابــينَ بــؤ دووريــي دوو كورســييةكة و 
ويستم بة ثرسيارؤكةيةك، داوي . برِيَي سروشيت و هيَور ببوومةوة. ذيَرمان
بــةنازو طريشــةةيةكي ( ضــيية؟. ..نــاو ) :قيَي لةطةلَــدا طريَبــدةمتــةدةمة

 . ئةوتؤ هاتة طوتن، سةرتاثيي لةمشي خستة موضرِكةي ضيَذناكةوة
ــةوة  )  ــة، ئ ــت لةالخؤش ــي ناويَك ــة،ونا هةرض ــةم م ــا .(طيانةك ــؤم  بري ت
خةريي بوو . وشةي طيانةكةم، شةرم و هةراسانيم رةوايةوة ةكباي، لةلةت
ضؤن بـيَ دةركـة كردنـةوة، ضـؤن بـيَ      ! ا هاتووي ؟ كةنطيَ؟لةكويَر: بيَذم

كةضـــي ئـــةو شـــؤخة لـــة رةنطـــة ! ثرســـي مـــن هاتيتـــة مالَةكةمـــةوة؟
. ةنـداري راسـيت و  جـةنابت الي ! )ثةريوةكةمةوة، ناو مـةذطي خويَندمـةوة  

 (ثؤس و ئارايش و درؤ؟رؤشنيت، يان روو
وبن، وةك لةيةكــدي طــري بــو .ســةي ســةرم و ملــمالــةو ئانوســاتةيدا ك  

دوذمــين . ئةلَبةتــة راســيت: )قاندن و، بــة نــةرميش زارطــؤم ليَنــا هةلَةشــة
. ..كةيةكرض بؤ ...دة: )طوتييةوة .(ووييموةكوذي درؤو دةلةسةو دوو رِبا

هـةمان ثريةذنـي   . جوو  ثيَلَووم داخسـنت و كردمنـةوة   .(ضاو  بنووقيَنة
ــوة ثةةةرةكـــ   ــةو ديـ ــةي ئـ ــتبوو م لةدميانـ ــةر دانيشـ ــكة ! ةبةرامبـ بسـ

كــةثووي ! و رِيثــؤق ضــاوةكاني ثــرِ لــة كــل. ؤرِببوونةوةارثيَضــةكاني شــم
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دةرفـةتي ثرسـياري بـرِيم و،    !! تـةر ةك ددانـةكاني شـاس و  ! رو دريَذاخو
 . دةنطة طرِةكةي خستة كارةوة

ــةيَ    )  ــؤي دةضـ ــةكم بـــويَ بـ ــةم هةرجيَيـ . . . هـــاتووم. بةخةرِةكةكـ
  .(ايةكت لةطةلَدا بكةمدسةو

ةز، هيضـــي ئـــةوتؤ شـــكنابةم كـــةلَكي ئـــ! ســـةوداي ضـــي: )طـــو يَ 
 .(لةثيَنووس و رةنطةكا  بةوالوة سةوداكردني هةبيَت،

 .(دوازدة. ..بة. دة. )كرديبةرينة زةردةيةكي ئاويَتة سيةا
اوةر  بووماية، ئـةو ميوانـداريي   يجا، ثةروةرندةي بةرِيَزم ئةطةر من  -

 ! جوداوازميان ضيية. جا. ناكرديت
 . دةمييَنَواس . ..ئةلَبةتة وابووةو -

بريَشــكة . الي دةمــي وةردةســوورِاند ئــةوجاي دةثــةيما، ئــاورِمي بــؤ   
ي نـاو دةوي ثـةيتا ثـةيتا،    نوشةكاني دةكرماند، نةوةلَآل طة ة شـامييةكا 

ضاكبوو دةرفةتيَكم لة نيَوان ئةو تةقينةوانةدا . هةلَبةزهةلَبةز دةتةقينةوة
 : طوم خيَرا. قؤزتةوة

 !( بة دوازدةم لةطةلَدا دةكةي؟. ..ةد... ضي! تيَنةطةيشتم )  
 . كردةوة ئةو تةلَةتةقيوي دورِ دةمي نايةوة و هةمواري

 (. .يةكم بدةريَ. ..وازدة وةربطرةد)
وشةكا  . ورةوهةندة نةمابوو كةلةيي ببم و بةرِوويدا ببةة فيشةكة ش  

 . كرؤشت
اــةويَ لــة هةمبــةر دوازدةكــةي دةمــدةييتَ،  تئــةو تاكــة شــتة ييــة دة )
 !(ةذن؟ثري
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يـةوة دوو  ةقذةبذةك هةستم كرد، وا لةذيَر. لةجيَطةي خؤي قيت بؤءة  
ئـةويش، هةسـيت كـرد، كـة سـةرو روخسـارو       !! طويَي مووض دةلةريَنـةوة 

شـامييةكاني نـاو   تةقاندنـةوةي طة ة  ةرسـ طةرِايةوة . سةكوتي دةثشكنم
 . زاري
 (.حالَي دةبني. لةيةكدي. ..ريكةخة. ..ئةميَستا)  
. ضـــاوي لةضـــاوم بـــرِي. ةســـتةي ريَوييانـــةي كـــردلَوك هةكةمؤكةيـــة 
ــن     ) ــةي م ــتة بةهاداران ــةو دوازدة ش ــتةكانت بؤئ ــويَ و هةس ــدا ط لةبةرايي

  .(ويَدواجار ثيَتدةلَيَم ضيم ليَتة. رابطرة
لةدلَـةوةس مـةراقي شـتةكاني ئـةو     . سةري ئةريَم بةنةرمي راوةشـاند   

و، ئـةوجا ض تشـتةكي    نةبووم، بطرة دةماةويست تةنيا طويَبيسـتيان بـبم  
هةية و، ثيَةنةزانيوة، كة ئةو بة دوازدة بةرابـةري ئالَشـيت    طرانبةهام لةال

كـرد و ، زةقـزةق بـة     اخطؤييةم لـة ضـركةيةكدا طـوزةري   ن ئةو!! دةكا 
، ثـــةردةي طـــويَ و هةســـتة راضـــةنيوةكا  ضـــاوةرِواني  ووســـؤماي ضـــا

سـي ليَـواني   دةسـثيَي ثةةـةي بـؤ راداشـتم و، بةمةقة    . دةمودووي بـووم 
 . كةوتة قةوضة قةوض

ــاوبرِي . زدةي دةبيســيتقســة مــةدة بــةر قســةكا  هــةتا هــةر دوا )   ن
 .(تيَنةخةي

 : ثشووي هةناسةيةكي وةرطر ، ئةوجا زماني طرِدايةوة
 ( ئةوة مةرجي نيَوا ان بيَت)
تـؤس  . هةمديسان بة وةآلمـي سـةر قايلةةنـديي خـؤم ثيَرِاطةيانـدةوة       

مرؤظ هةميشة عـةودالَي تشـيت سـةمةرةو    . ، واتدةكردبوويتاية لةجيَي من
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خـؤي   -نيوةي خةآلتةكاني  ئةلَبةتة لةثاس دةرفرتاندني. نةزاندراوةكانة
تةم ليَوةنةها ، بـةآلم،  ركرِوما  ثةيرِوي مةرجةكةيم كردو، و - .طوتةني

بؤ هؤشداريت خويَنةري ئازيزم، كةرتة وشةيةكم لةثاس هـةر شةشـةكاني   
 –ئــةها  –ئــم م م  –ئــي   –ئاوهــا  –ئــيَ : )لــةجؤري ديكةيــةوة دةران 

بةندييةكاني لةمـةو ثـاس بةضـاو     رِسـتة  ئاسانكردنةوةس ،لة بؤ(. تةواو
انــدا تؤمــار ئــةو كةرتــة وشــانةم لــة جيَطــةي شايةســتةي خؤي  دةكــةون،
 . كاوةخؤيي دةنطم ليَوةي بيستبة.. .ئا. دةكةم
ثيَنيشـان دايـت، كـة     لةبةر ئاستانةكةدا كيذي كافرؤشـيم : يةكةميان ) 

اوةس خـودي ئـةو  لـةب   . ..ئـا . حةيران، بةلَكو جمـرؤي كرديـت  مةست و 
 .(خؤتي مارة بربِي دةنيَم، لة

طةةينــةي قاروونــت لــةكن كةلَةكــة دةكــةم، نةختينــةو  : دووةميــان ) 
ــرِويئةســك زيــو، طــةواهريو مــرواري، نايــابي زومــروو ، يــاقوو ،   ناس، زيَ

 .(يَنةوايي و، قرِاني لة ناداراييب لةئي  قورتاري . شةوةو ثريؤزة
ان بــيَ نيَويَم بضــؤرة شــةنــلةســةر د. كــآلوي ســةخرجينت: ســيَيةميان)

 ( .ديوارو بةربةستان ريَطر  نابن. ئةوةي زيندةوةريَي بتبيينَ
آللَـ   وبرِطةيةكي تـر خؤشـ و ز   زايةلَةو ئاوازي دةنطي لةبرِطةكةيةوة بؤ

 . دةبوو
كا  بفرةشةنطدار  ليَدةرِويَنم، هـةتا ضـاوبرِ   جووتيَ بالَي: ضوارةميان) 

 ( .شةثؤل بةثةرِو بالَةكانت بدةيت فةلةكدا. كةشكةآلني لة. بفرِي
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ــةميان ــةمةكويَرانت    : ثيَنج ــويَي شــاي شةمش ــةلَؤ، ط ــاوي ه ــذترين ض تي
بؤ وةي حـةفت ناـؤمي ئامسانـان و حـةفت تةبةقـةي ذيَـر        ..ثيَدةبةخشم
 (.وآليي ذيَر ئاوانهةروةهاس قو ،يينبد وونيزةمني بةرِ

ناسؤري هةية لة تؤ دوور  ئيس او نةخؤشي و هةرضي دةردو: شةشةم) 
 .(رِوون ئاساي هةلَدةسوورِيَن يَووتةنت دروست و جومطةكانت م. دةبيَت

دةتكةمة دةستةآلتداري ئةو شارةي دة وازي، يان قةرِالَي : حةفتةم) 
ســةرحةد و ســنوور، كةوشــةنت بيَ. ييــةك ئــارةزوو  ليَيــة ةوهــةر قةلَةمرِِِ

 .(رِوباران ببةزييَنَ ةفة  دةريا وح
. !(..ئـيَ . )رتـة وشـةي يةكـةمم دةرانـد    خويَنةري دلَسؤزم، ئاليَرةدا كة

ئــةو هةرضــةندةس ئــةو دووثيتــةي بــة مةرجشــكييَن زانــي، وةلــيَ تــةنيا  
ــنة   ضـــاوةكاني لـــيَ ــذةي بةضةشـ ــةوة دريَـ زيـــت كردمـــةوةو، بةخؤرِانانـ
 . بةلَيَنةكاني دا

بــرد  دةتكةمـة كيةياطــةرو ئةفسـوونزانيَي دةسـتت بــؤ ئـاو    : مهةشـتة ) 
مس و زةرد دا ببنة زيَرِو  دةستت لة .مةي بةويسيت خؤ  ببيَتة شةراب و

ــةخ  ــانزاي ثرِبايـ ــةتي هةلَطةرِيَ  . كـ ــةرد بطةيـ ــةكام بـ ــت بـ ــةوة ثةةةشـ تـ
 .(هةرضي دةخوازي ضراخ ورطةوهة
ــامي طــوم   ــا: )بةسةرس ــدا طــويَي نــةد  شــلةثةرؤ( !ئاوه اميَ و ي خؤي

 .نةئالَؤزا
ثـةداخ،   ثؤشـتة و  دؤنايدؤنت ثيَدةكةمة تايف جةواني و الويت،: نؤيةم) 

 .(و باآلو رةنئ بؤ خؤ  هةلَبذيَرةشياوترين روخسار، طوةاوترين قةد
 . كردةوةو كردمة قةلَةنطي دريَذدادرِييةكةيةوة( ئي )زارم بة 
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ريـان و سـؤلة، نـة    نـةكرِيوةو ز . هةميشة بةهاردا بطوزةريَنة لة: دةيةم)
خـؤر سـوو     شةثلَة، نة هةتوان و دةرمان و ميَشولة، نة وميَش زةرطةتةو

 .(و دان ضؤقة
 . دةراند( ئم م م)بةذيَر ليَوةوة  
لــة زمــاني زينــدةوةراني ئــاوي، ئامســاني، زةمــيين و ذيَــر : يازدةيــةم) 

ماسي و جلةو نةهـةنطان، مـامزو   : وانيشةتيَيانبطةي و ئ. زةمينيش بزاني
 .(طةنبتتي واسي و باشوكان تيَ كةووةسث و سيةؤران، ئ

 اســثيَنم، بلــة ناخــدا  بــؤ تــةنزبازي، لــييَت ناشــارمةوة، ويســتم هــةر 
حبيلكيَـنم، بـةآلم ئـةو    . ئةسثان بـدةم و .  ريويَنم بطةيَنم، يان لةكورِذني

نةبانكردم  خؤي ليَ( ئةها: )بةئاسثايي طو يَ. خؤم طالنةوة دةنطانةم بؤ
 . يت لةخالَي دوازدةيةمي كردو، جةخ

ثيَياا ـة   ئةو خةرِةكة  ثيَدةبةخشم، كة. رةوةةطيَت بك: دوازدةيةم) 
ــة ســايةي شــؤرِةببيكةدا رامطرتــووة   ــةو. حةوشــةكةتةوة، وا ل ــة  ئ خةرِك

رووكانيَكـدا بتباتـة ئـةو شـويَن و     تخةوناميَزة  ثيَرِةوا دةبينم، كة لةضاو 
 .(ضاكة. ..ةي دة وازيئةو سةردةم

بـةوةس  ( تـةواو : )ووي طـوم رِاني ثيَشـوو، رووبـة  ئةجما بلَندتر لة جار  
وازي دةنطـي  ويستم ثرزةي ليَبربِم و دةمكوتي بكةم، كةضـي بـووذاوتر ئـا   

  باطؤي دامةوة! طؤرِي 
 . (لة ئؤغر  دامة. دلَخوازبة. هةرضي تريشت طةرةكة) 
. بـوون  شةتازؤر تيَكةلَةي توندي و طةزاف و طورِة ئةوجا وشةكا  كةم 
ئةو ضةشنة ثةرجووطةلي رةهاي بةهةشت ئاسـاييانة  خسـتنة تايـةكي    )
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تايةكةي دي، ييةكةي ضيت طةرةكة من بيخةمة هاوكةتةوة، راستتةرازووة
ضـاواني ئاراسـتةي سـةر     !(بن؟ هاوسةنطي، هاوبةهاي دوازدةكةي تؤ كة

، ئـةو . من وابوو تيشـكي نيطـاي لةكةظالَـة نيوةضـلَةكةية     لة. ميَزةكة كرد
. دةفتةر نووسراوةكةمان كـرد  بةئاراستةي طليَنةكاني ئاماذةي بؤ. قامكي

. ..دةويَ و. ..ةوةمئــ. ..ئــا: )ةيرو بضــرِ بضــرِةوةس طــوتيبــة دةنطــي ســ
 .(هيضي تر

رِةوا ـةوة رةشـةباو    لـة . لةثرِ وابةستةي تورِةيييةكي هةلَتةكيَن بووم 
ةدا بةرجةسـتة بوونـة   زريان ليَوانليَو سةريانكردو، لة شيَوةي تؤثةلَـة وشـ  

 . رووي ئوخيَوة
كاني ئةهرميـةن  وةنـة  ودووتةوة رةنطةو ثيَدةضـيَت يـةكيَي لـة   لة دةم) 
وزاي قـذ  طةر خؤي نـةبيت، هـةي ثريةذنـي سةرئاسـنني، هـةي ميَـد       ،بيت

  .(لَةوةيبابوتوولة مارو ك
 ثارةكــاني ثيَشـــوودا بامســـان لـــة  بريتــة خويَنـــةري بةئةمـــةكم، لـــة  

شةيتان و ئيبليسةكان، كة  بةتة ئةمةس رِمؤزنيَكة لةئةلَ. فاوستةكان كرد
 عاســـت ء بـــة ســـيثالَي خؤمـــالَي و، بـــة خةرِةكـــةوة، طةنـــدةنيازي لـــة 

 . ئةفراندنةكةمان هةس
بـةبزرِكاوة زةردةيـةك، اللغــاوةي كـةف و ليكــي    . خـؤي شـلويَ نــةكرد   

ة وةربطر. سةوداية÷ يَبةستةرئةمة ط: )بةشيَنةيي دةمي ليَنامةوة. دةراند
 (؟!كةانة مةطةر وانييةلةبةرذةوةندي هةردوو. مبدةريَ و

طرذي و باوةرِ مةندييةوة بةدةمار: تؤسن  لةجاري ثيَشوو  بيَ ئةندازةو
 . هةلَستم دايةوةربة
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دةتاــةويَ بةتةراويلكــة . بةرنــةفرة  و تــووك بكــةوي هــةي نــةطريس) 
ثـــيَ بنيَةـــة ســـةر تةختـــةي ! ســـامان و ســـاية و ثايـــة فريـــوم بـــدةي 

نةشطةييبووة بناقاقاي هةمديسان . هيَشتا ئؤميَدةوار بوو!!( ةوةضرووكت
زةردةي خستة بـان ليَـوة وشـي و لةرزكـةكاني و، طةرِايـةوة بـؤ رووطـةي        

لـةقازاةي خؤتطـوزةرانيي تؤيـة، ثـةذيوان     ! ضـةند ثةرِةيةكـة  )مةبةسنت 
 دا  بةخؤمـدا طـر  بـؤ    ناودةمم تاأل و زما  ثـةآلس بـوو، كـة   .( نابيتةوة
 . ئةو تةشيي ريَستنةكةي بادايةوة. ماريَكي ديكةي طورضكربِثةالطوذمة 

 .(ذيان. ..شادمانيت بويَ طةوجةذياني ) 
ميَشــكم . بـةدةر بةوشــةي طةوجـة هةلَشــاخاند  خرؤشـانةكةمي لــة رِادة  

نةمايَشت . ازةي قةوضةكةيم ليَبةستودةر. بوو، بةرضاوم تاريي ئةستوور
ــان و ــةبةنطةبةلَيَينةكاني  بةش ــالَي ش ــةلَبلَيَ، ب ــة ه ــةالي   ك ــةوة، ب الي من

ــةتان و شؤرِ  ــي، داف ــؤوةس ملكةض ــووني رةوانفرؤشــي و  ت ــبوونةوةي ت ش
ودةكةي مةسـيحم بـري هـا     وفةرم. دامالَيين كةولَي رةسةني مرؤظايةتيية

ــ   ) اماني دونيــا ئةطــةر رةوانــت   دادي ضــيت دةدا  طشــت طةةينــةو س
 .(فرؤشت
ني رةسـةنيةاني مكـووم   ئةم دةستنووسة، شاد رةوانـي ئيَةةيـةو بـوو     

ــردووة، ــتانة    كــ ــةرةو سةرزةنشــ ــةكا  يةكالييكــ ــكؤي وشــ ــة ثشــ بؤيــ
. لة رستة توندو بزماركوتةكا  هةرطيز سةر  نةسوورِميَ. تيسرةواندةوة

ــرة هــةي ديَوة ) ــةوةرِ هةســتة ليَ ــةي كةالوانطــةرِي هةلَ ــةي  . زم ــةتا ثاذن ه
ــيَآلويَكم نةك ــاوانت ث ــؤري نيَوض ــة م ــةي. ..ردؤت ــذ  .(ه ــتم بيَ ــةي : مويس ه

ثةةـــةم . طةرِامـــةوة ســـةر هيَرشـــةكةم. ســـؤزانيي ســـةتةكاني ميَـــذوو
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ــاند ــةوة. ليَرِاوةشـ ــاركو  دامبيَذتـ ــاأل. )بزمـ ــيك بة، بةدفةسـ ــا  ،سـ دةنـ
وشــةيةكم نــةك بــةو . رؤشــنايي هــةي دذي جــواني و لةتوثــةتت دةكــةم،
 ..نـا ... وةةمي طـييَت ناطؤرِمـة  ونياية، بةلَكو بـة سـةرج  ددوازدة تةماحي 

 .(طوارةي طويَية مووضةكانتبيكةرة 
ــة    ــةثرِ ك ــرد ســةنطرايةوة ســندمي رايســكاند و    ل ــةكانيم ب ــاوي طويَي  ن
كةثووي . ركردنةوة ني دريَذترو مووضتطويَيةكا. ةردةيةكي دزيَوي هاتيَز

 ثاوةكـةي، دةمـاري  ؤضرض و لؤضي طوثـة ق . هةلَطةرِاند وترشؤرِتر ضةماوة
ثووكيــةوة، لــة  ةمارانــةس لــجــووتيَ كةلَبــةي . الملــةكاني كردنــة كةنــدرِ

ووة برةكانييةوة شؤرِبوونة سةر لضي، كة بتةكةلييَن ددانة كرمةلَؤك و كة
دةســت و نينؤكــةكاني . دوو ثــةنطر بــوون ضــاوةكاني. ســريمةي طــاميَش

. شـيَوةي قةيناغــة، قامكــة دةسكيَشــي ضــةرمي درويَنــةوانانيان وةرطــر  
دةنطيشـي  . ي بزنانةسيثالَي بةري هةلَطةرانة دؤخي تيسكي رةش بةرط و

ــدةخؤري برســي  يوةرضــةرخا ــةمتياريَكي طةن ــوورةي بةســامي دةلَةك . ة ل
ســةر  نةيةشــيَنم، دونايــدوني ئــاوةذووي كردبــووة ناوكــاذي دةعبايــةكي 

 . قيَزةون و خيَوانة طوشاري خستة سةرم
 .(دةميَنم تؤ مبيَنم بؤ. قةيناكا ! ركابةريم دةكةي )  
نيطـةران   بـؤ . نيطـةران نـةبووم  . كردمبةدةنطي رقنةوة هةرِةشةي ليَ   

بـةتاو، بــةطوذمي  . تةنانــة  بـة هةنديشـم نـةزاني   !بـبم لـة قسـةي ثـووض     
برالـة، تانةيـةك   . زةويي ذوورةكةي لةراند و، بالَشـةق ةي بـؤ كـرد    ثيَلةقة

ئي  بـةر ديـدو دأل و نـاخ و رةوا  ضـوون ئـةلَةاس      . بوو ضاومي بةردابيَت
خويَنةري ثشوو دريَذم، دةبواية لةطةأل . ..جا. ون و درةوشانةوةرؤشن بو
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ــةي نووســي  ــةو روويةالن ــؤس بفرؤشــم بئ ــا  . وومان، ت ــةوجا، ب ــئ ــن، ت ؤو م
 . بةراورديَ بكةين

 _كــة دةســ ِؤ ، . هةربــةخؤم خاوةنــدي ئــةم تيَكســتة نــيم : يةكــةم 
 . كردنيلة ئالَوطؤر –بةطرميانة 

ية ســــةوداني ئالَشــــتكردن و هــــةرطيز بابــــةتي فرؤشــــتةني،: دووةم 
 . خؤ ثوختم تيَدةطةي. دةستنووسةكةمان

ميةنة رئةو بيَضووة ئةه هيَشتا سيَزدنة ثارمان ليَنووسيبوو، كة: سيَيةم 
 دةثـيَم بيَـذة  . بووة هؤكاري طيَرِانةوةو دارِذتين ئةم ثاري ضـواردةيةاانة 

 بابزا  بري  بؤ كيَندةريَ هةلَفرِيوة؟
بـة جؤريَـي لـةجؤرةكاني    ئةدي هاتوو ئـو طةندةلَـة تيَكسـتةكةماني،     -

 !!جادوو ليَدزيني
 . طيانةكةم هةندةس ساويلكة مةبة. ..هؤ. ..هؤ... هؤ -
 بؤ؟ . . . دةبثرسة -
 ئةوا ثرسيم بؤ ؟  -
دذوارة جـادووطر  . سـةرتدا تيَنةثـةرِيَت  بيَوةي بيت، وا بة هاسـاني بة  -

 .نـابردم . بتوانيَ ركيَ  و ئاوزةنطي وشة بكـا  دةنـا ئـةو كرنووشـةي بـؤ     
 . تؤزقالَيَي توانسيت هةبواية، وةطريي دةخست

 . مان بدابايةؤتؤ لةطوثي خ ئةو دةمةس، من و -
 . بؤية، ديداربيين كردم -
 . بةرِوورِةشي طةرِاندتةوة -
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. كاتيَ ملي شكاند، ضـوومة ثةناطـةي ثةةةرةكـةوة و ضـاوديَريم كـرد      
ة ثامشـاوةي  مةز رشيَنةي بارانةكـ وت. بووكرد ثاس نةرمة بارانيَي، خؤشي

تويَذالَة بةفرةكةي سرِيبوو، رةنئ و هيَلَي بيندراوةكان طةرِابوونـة دؤخـي   
دراو بــوون، بــةرِووي يةك يــدا ثــةلكي درةختــان ثــاراوو شــؤر. ويانثيَشــو

ــة شــيَي شــةوي  . بةتايبــةتي شــؤرِة بييةكــةم . دةخةنانــةوة ســةبارة  ب
يك  زةوي نز لة. رابردوو، لةبةر قورسايي دلَؤثة خؤرِاطرةكان، وا قوالةيَ

لـةويَ لؤكـة هـةوري     نكالَةكة، مةطـةر ليَـرةو  ئامسانة داويَن شي. ببوونةوة
ــذي    ــةردم هةلَةـ ــؤني بيَطـ ــابوون، بـ ــوة لكـ ــة  . ثيَـ ــام، دميةنةكـ دةرةةـ

طةرِامةوة سةر تةواوكردني كةظالَةكةم، . خةفةوانيي و دلَتةنطيةي تاراند
ئةو  ايَشتبوو، هةنووكةة هةتا ئةو كاتة، ناوةندةكةيم، بؤ مةتةستيَي جيَك

. بةلَيَنةي كة لة الثةرِةي يةكةمي ئةم ثارة بةتؤي ئازيزم دابوو، ديَنةةدي
خاني . بؤ شيَوة بازنةيييةكةي و، ضةقةكةي دةدويم ضوارطؤشةكةيةوة لة

لة ثزيَرِين و ماني، تؤو مـن، هـةر يةكـةمييان لـة طؤشـةيةكي كةظالَةكـةدا       
وةكـو طـوم شـوييَن     كـة  –وةنـدة  تريي سةةةان لةضـةقي نا . وةستاوين

خاني مريخاس لـة طؤشـةي راسـيت سـةرةوة      -. كةسيَكم بؤ جيَايَستبوو
ــة  ــة لــ ــةرووي جةنابتــ ــوارةوة  روو بــ ــةثي خــ ــةي ضــ ــانيي . داطؤشــ مــ

ــةمين      ــةر ب ــووة بةرامب ــةثي ســةرووي طرت دةســ ِةنطينيش، طؤشــةي ض
 مـاني لـة دوو   حـةزرةتي خـان و  . وايـة . ..بـةلَيَ . طؤشةي خواريين راستدا

بةهةرضـوارمان  . ئيَةةس لـة دووطؤشـةي خـوارةوةين   . طؤشةي سةرةوةن
هيَناتــة  ئافــةرين، زوو. لــة ضــةقطةي ناوةنــدي طرتــووة نســيَرةي ديــدما

ضـةقي   لةنيَوان ئيَةة و. ..ئا. و ثاش  كةظالَةكة دةبيينبةرضاو ، باوةجو
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ئــةوانيش ســيَرةي ســةرةيان  هةيــة كــة. كةظالَةكــةدا، بازنةيــةكي مــرؤظ
سـيَ نووسـةرو سـيَ زانـا      ئـةو بازنةيـةس لـة   . كي ناوةنـد طرتـووة  لةكةسيَ

ــةوةي ســرووتيَي   . ثيَكاــاتووة هةرشةشــيان دةســتيان طرتــووة ضــوون ئ
 . دةخوليَنةوة. بنويَنن

 .كيَن ثةروةرندةي هيَذام، دةزا  ئةوانة. دةرفةتيَكي كورم بدةييَ -
 كيَن؟  ئةوانة.. .دةي. هةر تؤو دةرفةر  -

ئةوانـةن، كـة   . سيَ زاناكةس. ..كاكة سةليم و رومامةلي و ئاثؤ يةشا -
لة ثاري سيَزدةيةمدا ميوانـدارميان كـردن، بةداخـةوة ناوةكانيـا  نايةنـة      

 . سةر زار

ؤفيســؤران هيَطــز و ئيمــانز و  ثر. د ئافــةرين خويَنــةري  وونــةيي ةســ  
بت ناويانـت  انةكؤكس دةستيان لةناو دةسيت ئةو نووسـةرانة دايـة، كةجـ   

هةرزانايـةك  . ئةميَستا بازنةي كةظالَةكـة بيَنـة بـةر ضـاو     . ارهيَناية سةرز
ــاي      ــةريَي دةســيت دوو زان ــةر نووس ــووةو، ه دةســيت دوو نووســةري طرت

ــووة ــة . طرت ــةكراوي  –كةســيَكي  دوازدة ضاويشــيان ل ــتا رةســم ن  -هيَش
وةها رسيَ هيَأل نووسـةران ببةسـتني هـة    بؤ طرميانةس ئةطةر بة. ناوةندة

دوو سيَطؤشـة ثيَكـديَنن،   ةدا سـيَ هـيَأل بكيَشـني، ئـةوا     لة نيَوان سيَ زاناك
منـدا هـيَأل    لـةنيَوان خـان و  هةر بؤ طرميانةس لة نيَوان جةنابت و مانيداو، 

وةكــو . نيبكيَشــني، ئــةوا ضــوار سيَطؤشــةي يةكســان دروســت دةكــة      
. ؟بـؤ : دةلَـيَم بثرسـة   . طويَبيستم بووي، كةظالَةكةم بـة ناضـلَي هيَشـتبوو   

دراويَكي ناثةسةند دانابوو، شةرِةنطيَز لة طةيةم بؤ طةمارؤضونكة ئةو ضةق
تاد، بـةآلم  . ..ضةشين سةددام و مؤسؤليين و ويَنةي هيتلةر و فرانكؤ، لة
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ئةو بَيضووة ئةهرميةنـة هاتـة ذوورةكـةم، لةوانـة زيـاتر شـياوي ناوةنـدي        
 . ئةمةية هؤي تةواو نةكردني. كةظالَةكةم بوو

ئـةوا كةسـي   . يَتييةكا  بـؤ بكـةيت  حةز دةكةم رؤشـن  واذةي كةسـ   -
ــ  يازدةيــةمي  كــؤكني لةســـةر ضــةثةلَي و نـــةفرين   . ةقةكة ئاشـــكرابووض

 طؤشةكة؟ارئةدي كةساني بازنةي ناوةندي و كةساني ضو. ليَكردني
 . نووسةرانيش مسبولي ويَذةن. فيزيا وانةكان هيَةاي زاسنت. ئافةرين -

 ئيَةة؟. ..و شكؤمةندةو ئةدي ئةو دوو جاويد -

مانيشـم بـؤ   . تي خاني لةثيَزيَرِينم كردؤتة نويَنـةري ميَـذوومان  حةزرة -
ئةوا تؤي خويَنـةري  . ئةطةر منيش ئافريدةكار،. ضاوطي هونةر ويَناندووة

 . تة  وونةي طةليَكي هؤشياردةبي دةالث

زارخـؤس بـةجمؤرة   . . . نامالَـدريَت لكة، لةوة ضاك  لة تـويَكلَي دا هيَ -
. رطــزضــةثكيَ نيَ ضــةثكيَ طــوأل و. ةيةمطةيشــتينة كؤتــايي ثــاري ضــوارد
 . نووضدانت نةبينم هةرطيزاو هةرطيز

 ةستت لة نووضداني كيَية؟بدوا ثرسيارم، مة -

 . نووضداني ثيَنووس و نووضداني خويَنةرة -
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_ 15_ 
ســـووتان و ضـــةند مايـــةي دلَثيَ واي، كـــة.. .ثةروةرنـــدةي برييـــارم   

خامة هةلَطريَي، تاويَـي هةسـت بـة طريخـواردني داهيَنـان،      شةرمةزاريشة، 
ــالَي وبرينطب ــةوة و ت ــةكا     ىون ــؤي ن ــي خ ــةوةي  !! سرووش ــا  ل هةراس

ــة   ــت، ك ــةكي طرتبيَ ــةرطيز دةســتبةداري رةشــكردنةوة   ضــؤناهي خووي ه
! بكـا  ى نازنـاوي بـةدي   تةنيا بؤ ئةوةي هةميشة لةالثةرِاندا ناوو! نةبيَت

ضارةسـةري سـايكؤطة    خؤشـييةك نـةبيَت، كـة   تؤ بلَيَـي ئـةوة ضةشـنة نة   
يَرم خيَوةذنةكـة طوتـةني بيَـذم    دةزا  برِيَ بؤضوونت هةية، بـو ! تخبوازيَ

ــةقرتيَنيت   ــتنم ن ــةدةي و داوي ريَس ــم ن ــة و   . بةرثةرض ــازم بكيَش ــة ن تكاي
ثاساويَي . طرفتةكة، لةويَداية بة ض. ثشوو  دريَذبيَت هةتا نيازم دةبييةي

 ميانيـة بـؤ  رويَـرِاي ئـةوةس هةسـت بـة ط    !! يَي ناكا  واز ناهيَنيَت، ئيَست
مةطةرشـاياني تويَذينـةوة بيَـت، ئـاخر ضـلؤنةهايي دةطـةأل       ! يي ناكـا  ش

ويَدةضــــيَت ئاشــــنايةتيي دةطــــةأل    ! عــــةزابي ويــــذدان هةلَــــدةكا    
ةسـتة،  بوسـةرانةم مة وئةلَبةتة ئةو جؤرة ن! هةستوةرييةكاندا بزرِكابيَت 

دةطةأل خومـدا دةطـو  و دةطوتـةوة،     –ضوون شةثؤلي هؤس  –ئةوانةم 
مةبـة بـة ديكتـاتؤر،    :) كةضي كةسةكةي ديي ناخم بة ثةرضـي دةدامـةوة  

طويَم  .(طشت كةسيَي لةضيَوةي خؤيدا مايف طرتنة دةسيت ثيَنووسي هةس
ــلكردبوو  ــؤ ش ــةن    : )ب ــةوة هةلَدةك ــؤ ثيَك ــة  و ج ــوان و ط ــة زي . ئةوةنيي
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 ليَت!( شان دةرِؤيَنآلخنؤس هاوطياوطؤلَي بةدةم ئاذةئةوةنيية طيا كةلَةو 
هةمـديس رشـت    . ناشارمةوة تةناا بؤ ماوةيةكي كور  حةوسـةلَةم طـر   

ئاخر ضؤن . تيَاةلَضوومةوة لةئاكاميشدا بووة هةوييَن دلَطراني و وةراوردم
ضـؤن ئـةو   ! شياوي بةهرةمةند داطـري بكـا   . َسةلي ة شوييَن ناتواناي بيَ
ة ضؤنيش كـارطيَرِان ضةواشـ  . ي بكةن و،بووكي جوانساز فيَلَ لة كةسطةلة

. ..ئـةوةو  –.  ضـاوةنوارِي وةآلمـتم  . ..فـةرموو ! هـةتاكو كـةي ؟  ! بكةن
 –ئـةوجا جـةنابت    .زؤري تريش شايستةي بريكردنةوةم نةبوونة هـةرطيز 

ســةرةةت بــؤ وابةســتةيةك راكيَشــا  –تــاذي ئــةم تيَكســتةمان نوةكــو مؤ
 . ووتكردمةوةبةرِةثرسياريَي روورؤمان جيااني و، بين يةكةم يلةمةرِ نووس

دةزاني كيَ بةر لة نزيكةي هةزار سالَيَي يةكةم رؤماني نووسيبيَت بة  -
 ثيَوانةي هونةريي ئةمرِؤ؟

. رؤمان، بةزؤري دةطةرِيَننةوة بؤ سةتةي شازدةيةم ياني حةظدةيـةم   
ــةو هــةزار ســالَة ســوورِما  ــ. ســةرم ل ــؤ ثيَشــةبةرةي  ةب رِيَز ، بةســانايي ب

ي سرفاتيسـي  (دؤنكيخؤتـة )، لي ديَريين ئةوروثايي ئامـاذة  كـرد  رؤمانطة
بةوةس نةوةسـتاي،  . تاد. لدنطي ئينطليزي ويي ف(تؤم جؤنز)ئةسثاني و 

يَكي نرؤمــا كــة(. موراســاكي شــيكيبو)ووســةريَكي ذاثؤنيــت هيَنــا نــاوي ن
( حةكايةتي جةنطي)بةناوي  اني بةواتاي نويَي ئةمرِِِؤ نووسيوةثوختةو جو

ئاماذة  . دا ذياوة 1051 – 237. الثةرِةدا، لةنيَوان ساآلني 8500لة 
ثةرض ةي بـؤ زمـاني ئينطليـزي    ( ئارسةر ويَلي )كرد، كة  1283بؤ سالَي 
 ديسـان بـؤ   -سـةملاندني ئـةو زانيارييـة،     بة طةشـكةيييةوة بـؤ  . كردووة

تيشكي : طوم –مؤنتاذيَكي ضاوي كاميَرايي طةردوونناسيي تيَكستةكةمان 
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جـةنابت لـةو   . ئةطـةر دووريـش بيَـت، لـة ئاكامـدا ثيَةـان دةطـا        راسيت، 
مانطةوة ديَـت، بةكـةم  لـة     تيشكةي لة ئةو: رستةيةي منةوة، فةرموو 

تيَي، لـةخؤرةوةس بةهةشـت ضـركةو نـةخ    . زةوي ؤيدووضركة دةطاتة طـ 
ــتارة    ــدي كؤس ــةآلم لةناوةن ــ( GALAXY)ب ــت و ةخؤرةكةمان وة بةبيس
 جا ئةطـةر لـة  وئة!! تيشكي دةطاتة ئيَةة حةو  هةزار و حةوتسةد سالَي

دوورتـــرين تـــةني ئامسانييـــةوة بيَـــت ضـــةند مليؤنـــان ســـالَي تيشـــكي  
( UNIVERSE)ئةريَ بـةم بؤنةيـةوة، ئـةم طةردوونـةمان     !. خبايةنيَت؟

ن ســالَي لةوانةيــة ســيَزدة مليــار نــةك مليــؤ. ثرســيم مــنوــووبي هةيــة؟ 
ضركةي هاتنة كايـةي   لة كةواتة. مت دامةوةتؤ وةآل. تيشكي طةرةك بيَت

طةردوونةوة، تيشكةكان هيشتا ماويانة بطةنة المان، كةضي ميَشكي ئيَةة 
وةآلمــي ! دةشــطةرِيَتةوة. ..كدا دةطاتــة ئــةو خــالَي بةراييــةو،لةضــركةية

 . سنووريت نةدامةوة وووبداري و بيَ
 . دةي
ــةك، طــاذة هــةوريَكي بــؤرو ضــلَكين ناوةختــة ثانتــايي      ثــاس نيوةرِؤي
خيَوي تاريكي بالَي بة طوزةرةكةدا راكيَشابوو، لةناكاو، . اني طرتبووئامس

ــدةوة   ــةورةكاني رةوانـ ــةهيَز، هـ ــةخاخةي بـ ــ ة و ضـ ــةري . تريشـ روو بـ
ــن و،    ــيَنةي ضـــاومدا طـــةليَ رؤشـ ئامسانةكـــة بةتاوســـاو، لـــةثيَش رةشـ
ئاقارةكةشـي لـة طويَةــدا خـامؤس بـوو، لةطــةلَ طرمةكةشـدا، تارمايييــةك      

هةرضـةندة  !!. ةر بةرؤضـكةي حةسـاري حةوشـةكةوة   تةشةنةي كـردة بـ  
ئةنديَشةو فانتازيا، تةنانة  جياانبيين و فةلةسةفةس ضةمكيَكي  خةون و

ــتةماندا    ــةم تيَكس ــة ل ــي هةي ــةتري   . باش ــةرِيَ، لةذيَرض ــةتيت، ليَط بةيارم
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ــة رايةلَ  ــا ل ــدا ب ــةك   جةنابت ــووي وش ــم و، هيَش ــةوة دةرض ــديي طيَرِان ا  بةن
ــةوة ــةيان بة. حبةويَن ــةي    زيندةئةم ــؤ راظ ــة ب ــي بايَلَ ــةو، جيَ خــةون مةزان

كؤلَةكـة كـاري   . فـرؤم . ..  سريين، فرؤيد، يؤنئ، ئةدلةروريَبازةكاني، ئي
ــة    ــة ئارايــ ــتكردنة، دةق هيَنانــ ــةري رووداو دروســ ــة هونــ رووداو . ئيَةــ

دةق هيَنانـــة ئـــاراس، راســـيت دروســـتكردنة، وةلــــيَ      دروســـتكردن و 
 دةبـا . يكي نييةندةو كاري ئيستيَتتؤماركردني واقي  وةكو خؤي، ناثةسة

ريزةي خؤيةوة، دةططة لة نووسةران بـدا  و، مـةرطي   وَلةتي( رؤالن بار )
 ئةمـة جيَطـةي ثرسـيارة، طوايـة    . ئيَةة و عةبدولَال سةرِاجيش رابطةيةنيَت

لةكاتيَكدا ئةو ( بيَ واتاية ،نووسةر نيية و يبةبيَ دةقي ويَذةيي، كةسيَتي)
لةتوانايـدا  . هةمبييَنَ، بةآلم هير دةقيَيري ديكة بةنيَ دةقانووسةرة دةتو

 : وونـةس !! طن بؤ خؤي قو  بكاتـةوة نيية نووسةريَي، خاوةنديَكي طر
رةواية هةركةسيَي جودا ديدطـة  . دةي. ي و ناو بزربووةكانةردةقة فؤلكلؤ

( ئةلتـةرناتيمي ) هير اليةكيشةان بريكـاري  . بازريَت بواري خؤي هةبيَت و
دروسـتة  راويَـذكردنيش  . تواناي مـرؤظ لـةبن نايـة  هـةرطيز    . ك ي نينيية

سـةرقالَي دةقةكـةمان   بـا  . هةلَثةي ثيتاندن و باآلدةسيت لة نيَوانـدا نييـة  
ضاوم ليَبوو، وةكو جةنابتان لةدميانةكةدا باستان ليَـوةكرد، هـةمان   , بني

! رؤشــييةوة لةنووامــدا رووا توخــة دةعةجانةيــة بــةدةمامكي كيــذة كاف
تةقةلَال دةكـةم، ضـركة بةضـركة    . زارةترةكيش نةبووم. نةثةشؤكام. ..نا

ــذ بكــةم  كيــذة . ئــةوجا بايَنــة ثــيَش ضــاوي جــةنابت . بــؤ  ويَنــا رةنطرِيَ
. كةلَةطة  باآل. ئةنطوست شووس! كافرؤشي بيَت و، خؤي لة تةل دابيَت
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تةح، جووتيَ ئةسـتيَرؤكة بـوون،   .. .تةح. تةح... انيضاوةك. خورمايي قذ
 ! جريوةو مةكؤي تةلسيمشكؤفةي 

رؤذو شـةوي حةوتوويـةك، مـةردم سـةرةي ئـةو      : ضؤنة بيَـذم . .ئةريَ  
لةسـيةايةوة شـنة   !! وي بيت و، تيَر نةخوا رة بدا  و ئةوة بذيَةبوونةو
ؤيي، بـة شـؤخي   رِنة بـة زيـادة  ثةروةرندةم، ئةوا. دةنطي زوآلأل. هةلَيكرد

. و تامةزرؤي غـةريزة تاسةمةزانة، يان بة هةرِةمةو هةرزةطؤيي، ياخود بة
ي ئةوانـة ! هـير مـاوة  . ..ئـاخؤ . هةستوةري تاراثؤس ناكريَت .ضي  نالَيَم

ةي هةتلَـة  طباناية، لةكنم نامؤ بوو طواية ريَدةراندمن، هةر دةبواية مبدراند
دي يـ بـةرِيَز، قة . سوربووم، بةنيازي تةلَةنانةوة هاتؤتة دميانةم! كردبيَت 

ــة ثليكان  ــيَ ب ــةخؤرِايي ناضــيَت  ،ةكانيــدا وةســةركةومضــيية ضــةنديي ث ب
ــةرطيز ــينةمان،    . هـ ــةم نووسـ ــة ئـ ــازة، كـ ــةوة سـ ــارم بـ ــؤدةزاني، كـ خـ

لـةدوازدة  . بؤضوون و بريةوةرمياني لـة خـؤ طرتـووة    سةرسةختانة، هزرو
ــيَذترة   ــدابووي بةض ــيت ثيَ ــة طف ــةي، ك ــةمان  . تةماحةك ــيم ه ــالَ زان دةرح

يَـت، لـةم سـؤنطةيةوة،    بـؤ هةلَسـةنطاندني بةنـدة هاتب   . دةلَةخيَو، رةنطة
ــت  رةنطــة ئــةو . تــةرِ وانييــة! بةجــةبابت نــةويَراوة، دةشــيَ بــةمن بويَريَ

نةطريسة بةداوي جوانيية بيَةانةندةكةي، جالَجالَؤكانـة ضـاردةورم، بـان و    
تـؤ هاسـان  بـؤ نـةرم      بنم بتةنيَ لةهؤشي خؤيدا، وابزانيَت، كة ئـةزي لـة  

 ، مبكاتـة  نـد ةس، ثـاس طال بكريَت و، طريؤدةو ضةواشةم بكا ، ئةوسـاك 
ان، لـيَ بـةوةي نـازاني، كـةوا     ثيَطةي زةمينةسازي بـؤ ثيَخزانـدني جـةنابت   

واس سووسـةي بـؤ كـرد، كـة ئـةو      . نةبةزيين من بةتؤوةية وسةخيت سةر
ثةرةورنــدةي هيــذام، سيســنة فراوانبــة  . ســةردانةي بــؤ لةيةكدابرِينةانــة
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بــا ئــةو . ..ة  دةذيبنيــادةم يــةك كــةرِهــةرخؤ  فيَرتكــردم، . لةطةلَةــدا
رةي دةوي سـيَ  اسـت يةكرِ. ذيانةي جواميَرانـةو بةشـكؤ و ثاكـداوييَن بيَـت    

 : ليَطرم
  .(بتكةمة ميَردم. .هاتووم)
ــةز   ــيخورِ  ،ئـ ــبةجيَ سـ ــةنابتان دةسـ ــو جـ ــة وةكـ ــتةكؤلَةم بـ مةو مسـ

 . ضاوي خةوالَووي ليَنام. شةويالكيدا نةكيَشا
طـريَ دةدةيـن، نـوقةي    ارةوة لةبةستييَن زةرياكاندا، رؤذطار بة شـةوط )

 .(خؤشطوزةراني
ئـةو بةخشـينة    بـا  ويستم دلَنيا، لةوةي خؤيةتي و، لةاليةكي ترةوة،  

مفــت و درؤيانــةي كــة بــؤ جــةنابيت هةَلخســتبوون بئــةزموونَينم، كـــة        
كيَ ضوزانيَ ، . قالَيَي لة سةراب ث  نيية و دةثووكيَنةوةزهيضكاميَكيان تؤ

ــوةربطرم   ــدي ليَ ــةثاس    .بةشــكو ثةن ــوون ل ــازاوة، ض ــة و س هةلومةرجيَك
بـا  . ..دؤسـيي بضـيَتةوة، فةرمانبـةريَي   تةكاندني تـؤزو طـةرد ليَنيشـتووي    

خـؤ لـةوة   . ئةمنيش لؤ ئةو ئةزموونةي ثارسةنطي ضـاوةرِوانييةك بكيَشـم  
لةبنـةماوة بـةو دزيَـوة نييـة، سـةرةرِاي      ÷ طوزةراوة ئةز، ثيَشبيين بـرِوام 
دةوةريَت و، راطـــوزةرة طةشـــتيَي بـــةناو ئـــةوةس، بـــابزا  ضـــيي ليَاةلَـــ

د، رشــت و شــيَلطري بةلَيَنةكانيــدا بكــةم، بؤيــة طةنطةشــةم لةتةكــدا نــةكر 
. بووة ثشيلةي رِام و دةسـتةمؤ بووذايـةوة  ( ريَككةوتني. ..ضاكة: )طو يَ

دووةم، دماــةويَ . هاوســةرميان ثــاس دةخــةين: دوو مــةرج، يةكــةم  بــة)
 .(زؤرينةي ئةو بةخششانةتدا بذيم ةلئةطةرةكو هةمووي نةبيَت، ئةوا 
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ويَراي طرذيي تةويَلَي، نيطايةكي سرك و ذيكةلَةي تيَخيَواندم، بةسـةرو    
يلـة قـؤخي   بةطيَالسي نؤشينةطةي ليَوةكـاني، بةخرِ . ضاوو برؤ رةشةكاني

طؤييش ثشـت ئةسـتووري   ثشيت لةجوو  داواكةم كرد، بـةزار طؤناكاني ثالَ
 . كردم
منـيش، ئـةو ئاسـا    . طـوتي  .(ارونةوة تيَاةلَضـني قة طةةينةي ل. ..با)  

ــاردني مذة  ــاس ن ــؤ ث ــةك ب ــؤ دةر    باي ــةنيم ب ــةر رةزام ــينةم، بةس ــدس . ان
ــةوة ــة : )طوتيي ــاوانت داخب ــد ( .دةض ــاوم نووقان ــركة   . ض ــيَ ض ــةثاس س ل

! لةناو خةرماني مروار و طةرهـةر دامـة  ! ضي بدةينم. ثيََلَووةكا  هةلَربِين
ــة ــةو  ل ــةرِةتي ج ــةه ــوو    ورودة!! انيم دام ــارةو زي ــي ث ــة زلزل ــتم كؤث ثش

ــة ــوورِيَ   ! ئالَتوون ــي س ــانازي و خؤشيخؤش ــةنووادا، بةش ــواردةوةل . كم خ
بـاقي ئـةلَةاس و زومــروو  و    بريـ  و  دوايـش لـةجياتي ئـةوةي دلَشـاد،،    

. وارةيان خسـتم شاوةي تؤثازو ئاقي  و مروارييةكان بة شـة وياقوو ، درة
شـثرزة بـووم لـةوةي    . يـةر  يرترةوانيشم ثة ،يَأل داها بةرديدةم تاريي ل

ــواري رنــــةك قــــاث و كةلوثــــةل و ثاتالَــــةكان، بطــــةر كة  ثووضــــي ديــ
ئـةوةس  ! رابوون ةنئ هةلَضنباآلخانةكانيشم بةمةرجان و بةردي رةنطاورِ
دةستم بؤ هةر ضـييةك دةبـرد،    مايةي وةرِةسي و خةمزةدةييم بوون، كة

يان مةي و شةرِابي  يان نيطا لة دؤلَكة و سوراحييةك بطرم، ببنة طةوايةر،
بيَزار بـووم بةطشـت   . مةزاقم ثيَااتن. اويلكةدا بيينترخؤم لةناو ! ؤنينةك

: باوةرِي طـوم بـةدةنطي بـةرز، بـةخؤ   . ني ضـدةلَيَم دةزا خؤ. واتاي بيَزاري
ــا كةم   ) ــالَي دونيـ ــوول و مـ ــارةو ثـ ــدةطريةثـ ــةننـ ــادييةكم . م ناكـ ض شـ

 .(ثيَنابةخشن
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.  و شـيفؤنيَ بـةري هيضـي ناشـاردةوة    من قوالةيَـي بـاآلتربو   بةذني لة  
 . دةنطيم ذنةو . وةرِةسيم هةلَبة  بيَباك نةبوو لة

ــانيَ) ــآلوي ســةخرة . ..ه ــةم ك ــي    ئ ــينَ، ئ جندةية، لةســةري خــؤتي ب
تيَي نابنــة كؤســثت، ناكامــت هــير ديــوارو بةربةســ. بةضــاوان نابينــدريَيت

 .(ناكةن
ــةريَت     ــةجؤريَكي دي لةخشــتةم ب ــيَوة نا. ويســيت ب ــةوة بةوش ديارةم

دميـةني  . ضوومة ناو دةيان خانوبةرة، ثةناطةو ذيَرزةمينانةوة. خوالمةوة
ثـيال  ديـت   . لةتاريكيـدا  دايكة دزا  ديـت . ترسناكم بيين لة جووتبووندا

سةرم كـاس  . .ي ذن و ميَردان وخيانةت. زةمين دةرباراندا دةضندرانلةذيَر
ي بتــوا  ثةةــةيان ديوي ديوارةكــان بــةبيَ ئــةوةبــوو لــة قيَزةونيــي ئــةو

ديــم و،  ســيةاي ثةشــيَوي. هــةر زوو ناقــايليةي خويَنــدةوة. تيَةوةربــدةم
شـةو،  لـةكؤليَت هةلَبكيَ . ئةو جووتة بالَـة بطـرة  ). دةنطي هاتةوة بةر طويَم

 .(بةكامي دلَت بلَند ببةرةوة
ئةوةي داميَي هزرمةنـدي بـةثَيزم جـووتَي بـاَلي زل بـوو لَيضـووي ئـةو          

بةرزبوومةوة، بةرزترو . م دالة شةق ةي بالَ. نة كؤلَةثشتجانتانةي دةكريَ
ر بةو ئاواتةي بطةمة ئةوثةرِي طيَتييةكةمان يان هةر نـةبيَت بطةمـة   بةرزت

ــدا)كؤســـتارةي  ــة طـــ ( ئةندرؤميـ ــة شـــني وي زةؤلـــةويَوةس برِوا ـ و ييـ
ــةر. كةســـكةكةان ــتيَراندا و لةسـ ــؤدواوة  ئةسـ ــرِواننيم بـ ضـــا  دةداو، تيَـ
سةرةرِاي ضاوي فرة تيذةكا ، طؤي زةوي  ةتا واي ليَاا ،دةطةرِاندةوة ه

ــيَ ــةردوو دةســتم كردنــة         سبن ــيين، بؤيــة ه ــو ثنتــي دةب و طــرطن وةك
 لةو دوورايييـةوة، كـة  . تيذتري ثيَبةخشيم. ضاويَكي. وانؤكةي ضاوا يسة
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جةنابت بةسالَي تيشكي ويَناتكرد، نةك تةنيا زةوي، بةلَكو ذيَـر زةمـني و   
ــار  ــووآليي رِوب ــق ــةك ي   اان و زةرياك ــةوةي ئيَســيتَ ي ــو ئ ــنم وةك نيش ببي

طويَشم لةدادو فيغان، لة ثرتـةو بؤلَـةي زينـدةوةراني خـوارةوة     . دةبينني
بوو، كة شةريعةتي جةنطةلَستانيان ثريِةو دةكـرد، كؤشـتارطةي راوكـةرو    

دةروو  لـةو نارِةواييانـة ثـةنطي    . برسـي، جـةلالدو قوربـاني    نيَضري، تيَرو
ــم خــوييَن دةآلنــد خــوارد بةطو كــة . ين ئةســتيَرةوةرلــةدوورت. يَرةيــةك دلَ

دلَي خؤمدا بةدواي كردطاريَي طةرِام  هيَشتا بةتةليسكؤبيش نةبيندراوة، لة
لةشـينايي الذوةردي  !! كةوا جواةوان، ريَكريَي ئةوانةي ئاويَزان كردوون

. هةر زوو بة دوودلَيي سةر راوةشاندن! بةوالوة هيضي ديم ثاداشت نةبوو
.  دةسيت طـرم . ئةو، لةمةبةستم طةيشت. طةرِامةوة نيَو حةوشةي خؤمان

يان ةبـةد ( ؤسـو ت)شويَنيَكةوة ضوون مؤزةخانةي مـؤمي مـةدام   . بردميية
ةتطةرِيَنةةوة تـايف بةندروسـيت و   د. )بةذن و جؤرةها رةنطي ثيَسيت ليَبوو

 . من ضاوةرِوان بووم ئةو طوتي و، . (يتهةرِةتي طةة
رِةشــةباو طــرِرِةي  او ســؤلَةي زســتان كــار  ليَبكــار ، نــةمرســة نــة)  

بةنــدةواري  نــة. مةطــةزو دةعبــاي ديكــة نةميَشــوولة بــديين، نــة. هــاوين
  .(يتحةوجةي هةتوان ب دةرمان، نة
 !. . بووم ئسرِوبيَدةن

تيَكةآلويشـيان  بـؤ  هةيـة   . باآلو رةنئ لةو كةسانةوة خبـوازة  قةد و)  
 .(لةنيَواندا بكةيت

بـيَ  . طؤركي كـردن ةسةرو بةذن و ثيَست و روخسـارم كـاذ  ةي قذزؤرين  
كـةولَ  . بيابـان و،  لـة  نرخي شت بةخؤيةوةية، ئـاو : )  ئؤقرة بةخؤم طو
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 هةسـيت بـة نـائؤقرةيي و   !م بـوو ةئةو، طويَبسـيت ناخطؤيييةكـ  ( لةكيَواندا
لفيت نةوا خؤشـةوة، بـةنازو عيشـوة ضـرثانديية      بطفت و. بيَزةوةريم كرد

 . طويَم
ــيتَئة)  ــةم و ... ميَس ــةمالن   . ..شــوو  ثيَدةك ــةتاييَ دةســت ل ــةتا ه ه

  .(دةبني
. بةنةختؤكةيةك توورِةيي و سركةي ضاوو ضريكةي بةرز وةآلمم دايةوة 
 .(لَةرةوة بؤ ثاشكؤي ئةزموونةكا ئةوةيان، وةكو رِيَككةوتني، بايَ)

خـؤي لـة   . ملـم البـرد   شـان و  بةهيَوري، دةسـتة نةرمؤلَةكـةيم لةسـةر     
ــو ــةبرد رةوط ــيَواند  . ن ــةي نةش ــارة  وونةييةك ــووك و. روخس ــان  س هاس

شـدا  يدةشـيَ لـة بةهةشت  : )طر  و لةناخطؤييةدا ئاوهام طـو  دزةنيطام تيََ
ي حووروغيلةـان،  يـ فريشتان بيَزار بيَت، لة زؤر. ي ثةري ويمةردم، لةزؤرة

 ة  لـة نـ جؤبـاري شـةراب و مـةي، تةنا    جؤطةلةي شريو هةنطوين و، لة لة
هؤكاري  بيَزاريش لة! يش، كة بةضاو تيَربِين بكةونة ناو لةثتةوةميَوةجات

هةوا هةميشـة  رةن  نةدانة، لة ميوةكانة لة كةشو فرةيي ناسكؤلَةكانة، لة
ــةت  ــةهارو نةطؤرِرِانةكةي ــر. يب ــةراورد  م ــة ب ــة، ل  كاري وؤظ حــةزي لةطؤرِرِان

يـةيان  هايمةطةر هؤشي ساواو كالَفامان ئةو مفتة رة. دليَريي رةةكيَشانة
 .(طةرةك بيَت و هؤطري بن

 . طي، طةرِاندمييةوة نيَو دؤني ئاساييمبةدةن ئةو،
 !!(واتيَدةطةم بة هةميشة بةهار و جةواني و تةندروسيت قايلي نيت)  

ميَــوي وةرزيَــي،  . وةكــو طــوم، حــةزم بةطؤرِرِانــة   : ) بــاطؤم دايــةوة 
  .(ي ميوةطةلي وةرزةكاني ديكة نييةبة وونة، يةكسان
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. بةبؤزي طرذييةوة( !يت و قةرِالَ بوونت؟يةي دةس ِؤةي ضي لةبارئ)  
هيَشــتا ئــةزموو   : بــووم بــةواتاي   ئمــن، بيَــدةن . كــردمثرســياري ليَ
. كـا  ةبةرلةوةي داواي ضاو داخسـتنم ليَبكـا ، بـةخؤم ثيَلَوو   . نةكردوون

ــةوة  ــدن و كردمن ــة     . دانةوان ــةمرِةويم ل ــنووري قةلَ ــةرِالَيَكم، س ــنم ق دةبي
 هةنـدةي ميَـروالن و  ! يين كيشـوةر و زةريـا و ئؤقيـانووس تـرازاوة     ضةند

كةنيزةك و قةرةواس و بندةستة بةسةتان، بؤيـة  ! ملي دونياية ئةرتةشم
بريم بؤ دةستبةسـةرطرتين ئةسـتيَرانيش ضـوو، هةرضـي مريوشـاي زةوي      

ةكـرد  د، وةليَ لةكاتيَكدا نيطـام وا زؤر زؤر بـرِي   نهةنة لة رِكيَفي خؤمدا ب
خةلَكـة  !! ضوون طؤشةطريي نابينا، بةر كةثووي خؤم نـةدةبيين   كةضي

ــةوا ــورِِِدبيَس ــةتاون و رةش ــدةر و داف ــي !! )ووتةكة، قةلةن ــاس... ئ . ..ث
بـةخؤم وةآلمـي خـؤم     كاسةي سـةرم راوةشـاند و  . بةخؤم طو !( ئةوة؟
سـةربازو لةشـكرةم    ئةو هةموو تفاق و ضةك و مشةكانةم، ئـةو . ) دايةوة

ثةةة توتةمـدا ئةموسـتيلة    سةرانسةري دونيا لة ؟ كة!دذ بةكيَ  ةنطيَ
خـؤ  . طةردان دةبـن ؤردووانـة بيَكـار، بيَكـةلَي و سـةر    جا، ئةو ئوئة!! بيَت

سووضـــيَكي  ئةطـــةر بآلوةيـــان ثيَبكـــةم، زؤر ناخايـــةنيَت، ناحـــةزيَي لـــة
 .(دةتا دةكا  و بة فةتارةم دةبا دونياكةمةوة كو

بةخيَسـةوة، لـة هـؤي     ئـةويش، . سةري وةرزبوو  بـة تونـدي لةقانـد     
هؤرتكةـان ضـاومان   . طةرِاندمييةوة رةوشي ثيَشـووم ! دوودلَيم وةئاطابوو

... جائـةو . )بةقةلَسـييةوة دةمـي تيَذةنـدم   . ةكـدي يبرِيية قووآليي ضاوي 
نةتديون و  ، هةرطيزدةمانيَي بكةرطةشيت جيَيان و سة. كةكةم بئاذؤةخةرِِِ

 .(نةتبيستوون
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 . ييكةرةوةبوووةآلمي بةندة بةكال
ــةرِ))   ــا و  !!( ك ةخ ــام كيَش ــةكاربرد قاق ــتةواذةي هةراشــ م ب . دةس
ئــةورِِِؤ لةســـايةي  . ضــاوو طويَـــت بــاس بكــةرةوة   !! خةرِةكــة شــرِرِة  )

ي لـة جـيَم   بـةبيَ ئـةوة   فريـاي دونيـا بةطونـدكراو دةكـةوم،    تةكنؤلؤذياوة 
 .(دةيبينم. ..ببزويَم

ةتيلي ضاوي، بزةيةكي نـاردو،  ليَ ب ،نةئالَؤزا. سةري سوورِماني لةنطاند
هاوكا ، ثيلـي  . خةندةوة ئاخاو ةنطي منطين تذيي مةكرو نازو شيلةبةد

 . لةطةرد  ئاآلند
 .(مايينةوة. ..من و تؤ)
. ي دةرهيَنـــابـــةو ســـةبارةتةس دوو ئةنطوســـتيلةي ئةلَةاســـي زبـــر   
تـؤس، ئـةوي ديكـة بكـةرة     . لـة ثةةـةتي بنـيَم    بـا . ..دةستت دريَذ بكة)

 .(وةثةةةمة
بريســي و باســكي ئةلَةاســةكان و، دةنطــة ضــيَذهيَنةكةي ختووكــةيان    
ــؤ  .دام ــيش ب ــةواو من ــكةييم   ت ــاري طةش ــةزموون، روخس ــني ئ كردني دواي

خؤمان لة باآلخانةيةكي . سرووتي ئةنطوستيلةكان بةسةرضوون. ليَواآلكرد
بنةيضـي لـة   ! لة بللـور هـةلَنرابوون   ىديوارةكان. قشتيل ورازاوة بينييةوة

رو مسأل مرؤيـان دةورووذانـد، تامـةزرؤي    دبؤني ميَخةك و خبوو! ريستاألك
هةراسـاني كــردم، كةضــي ئـةو ضــاوي لــة    لـةهاميَزطرتين كيــذة كافرؤشــي 
تةوةي جامةكةكــةي بــةدةيان شــديــوي ث. جامـةكي دةســيت جيــا نــابؤوة 

دةميَكـــي زؤر ! شـــةوة رازابـــؤوة ن ـــيَم، مـــرواري، كوذةكـــة، يـــاقوو  و
ــوو ــةئ. بةسةرض ــارايش و موازي ل ــةهيَنا وتش ــؤي ن ــةخؤ  . مالَكردني خ ب
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ــةذةيي خــؤي     ــةدا كــا  ريَ ــةدؤخي ئاوهاآلن ــدةي دالث، ل ــي ثةروةرن دةزان
. دةكشــــيَت. ..طويَرةي رةوشــــيناخان دةطرذيَــــت ونــــوييَنَ و، بــــةةد

ئـاخر قوربـان   . رةي سـالَيَي بطـرة تةمـةنيَي بـوو    يَضاوةرِوانيم بةالوة بةطو
بـةخؤ  دةزانيـت، كـة    . نكـةكاني بنؤشـم  دةمويست لةو شةرابةي ليَوة تة

ســةبرم ســووا لــةوةي . دي ــم كــرد! و هــةرطيز مانةنــدي نــةبوو اهــةرطيز
الضـاوةكاني  ! ضةند نازك و بيَنةزير بـوون . ..تةحا. ةةكاني بليَسةةوةكولَ

هةستم ! بكيَشيَت مةطةر ماني توانيبييَت ضاوي تريئةندازي و رامووسم كة
ةرفةتي ماض و مووضـم بـدا  هـةرطيز، ض    كافرؤشي ثيَناضيَت د كرد، كيذة

لة تةلدانةكةي  جاي تيَوةطالندن و تالنةوةم بؤ بلوبَنيَت نةبادا ماكياذو خؤ
. دةدا وةكو شانة ينة ثةخشانةكةي لةضنيثةيتا ثةيتا قذة ض. هةلَبزرِكيَت

ا جـوو  نابيَـت نـةوةكو ئاوسـيي     ئةوةي تالَةكاني دلَم برِنيَتـةوة لةطةلَةـد  
لـة ذيلَـال   . ناوقةدةي قةوي بكا  و لـةباري خـؤي نـةمييَنَ   بووني دووطياني

ثــ  مةدهؤشــانة ضــاواني لــة   ةودهةنــدةي ضــاوي لــةمن دةبــرِي، دةهةنــ 
. اسـيت شـووي ثيَكـرد،   مةحالَـة و ثيَناضـيَت بةرِ  . جامةكةكةي دووريبوون

لـةذووريَكي الضـةثدا كراسـي و ئاوةلَكراسـي     . نةثايَشـت لةشـوالري بـدينم   
خـؤي رادةطـا  و عاشـ ي خؤيـةتي     ؤوة، كة تةنيا بة ببؤم ساغ. دةطؤرِين

ويَـرِاي ئـةو رووالَةتانـةس، لـة بنةرِةتـةوة لـيَم       . من تةواو، بيَثةروا لة. ..و
ة ويَكـ اد –ئةمة كةشة . سوور بوو، ئةستةمة دةستم لةطةلَدا تيَكةألَ بكا 

ليَـي ضـوومة   . بكـا   مسـفر بـة دةسـت   ( ).مةتـةوةو، لةدةرةامـدا  وبؤي نا
ــةرةوة ــكاند   ب. ب ــتيم راثس ــةكي دةس ــةيي جام ــةر  . ةكةل ــديش لةس بةتون
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خؤثةرسـتيت  . ..تؤ)درِدؤنئ دةنطم هةلَربِي  ،م كردوزةوييةكة هوردوخاش
 (.ا؟ه. ! ضيت ليَبنيَم ىناو. هةي دةروون طريَياوي

 :سيت نةبوو، ئةهوةن  طو ةوةئةو، هيَشتا دذة هةلَويَ
سةثيَندراوة، ئيدي مةطـةر   نيَرينةدا طزي بةسةر. ..لةميَذة طريَي نيَر)  

 !(خؤ  ناويَي بؤ طريَكويَرةكة  بدؤزيتةوة
 . ..ي هةلَكيَشا ئةز، دريَذةم ثيَداهةناسةيةك

مـــن و طشـــت  تـــؤ هةميشـــة كـــةيل و كاســـي خـــؤتي و، ضـــش لـــة)  
 (!تةماشاواناني ويَنةكة 

 طـورج بةدةسـتيَكم دةركـةي طـوتنم لـيَ     . ئةز. ويسيت دةوي هةلَبييَنَ  
 يةكثشـوو بةقسـةي بـيَ   . ةكةي ديش، ئـةوكييم طـةمارؤدا  بةست، بةدةست

 . قرضةم لة هةناوي هةستاند اولغ
نووكةوة بةم ئاكارو بةم شـيَوازة ،   تؤ لة! ناشيَت بةطةمذةم بزانيت) 

شـيَ، ميَخـةك و    نةوتؤ ئالَؤشداري ئاويَ. ذيان و ضيَذطةمت تاأل و ترس كرد
 !!( خشلَةكانيت  ثيَبةن عةترةكاني خؤتي،

قةيناغي نينؤكةكاني . ض ومؤن، ضةثؤكةكاني راستكردنةوةرووي مبةرِ  
ئــازاري زؤرم . ضـؤرِا  خويَنيـان لـيَ  . كـرد طري مةضـةكم زؤر خـراو   لةهـةردوو 
هةلَ رضـاند و   ليَـوي . رووناهيي بةضاوم تـارو شـةوةزةنئ بـوو   . ثيَطةيشت

سـةطآلويَكي  . ضاوةكاني ضاوي ماسيي مردوو. ليَدامةوة كةمتيارانة ئاورِي
ةي ذوورةوةي، بــةزواني تــبةســيةاي شــثرِيَو، خــةوس و خلَ. بــوون ثيــوتؤ

 . بةدطؤ، هةلَةشانة رةهاكرد
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ينَ طريَـي شـؤخةذن، هـةي    ناوي بـ . هؤ ...هؤ. ..هؤ... ها... ها... ها) 
 .(نالةبار
ضـاوم ثةرِييـة   . ئةوةي بة تؤنـة نةوايـةكي ضـةثةأل و السـارةوة طـو        

. ذيذك نطةكاني بوونة دةرزييابرذ. تةوقي سةرم ئةو ضاوةكاني خيَل بوون
ئاراســتةي  بوونــة درةوشــي ســيخورِ لــة. ..كــا... هــا. ليَوةهــا . بؤنــدرِي
ــاومدا ــةنطيَون   ! ض ــةبادا مبئ ــوارد ن ــؤم ليَب ــةك  . زوو خ ــةوم تةزووي وةالك

. ..دني دوايـــني تـــريم تيَســـرةواند وبؤئـــؤقرة ليَســـةن. بةلةمشـــدا طـــةرِا
  .ليَةخورِي

 هةي سازندةي طةنـدةأل . رةمةي ئيبليسهةي سيساركة كةضةلَةي تؤ) 
جـةنابتان  . يَكضـرِذا تسـاتةدا  نولـةم ئا .(حةو  بةرد  بـةدواوة  .الضؤ ليَرة

هـةر زوو ئـةويش بـؤ    . دةرةتاني نـةدام . ةي لةو طؤرِةدارطوتةني بووة د
ــؤقرة ليَســةندني مــن، بــةليَو    لــةرزة، بــةدةنطي كرخنــةوة كردييــة     ةئ

 . دةمةقرِةو قيذاندي
 .(ئيَرة تةالري منة .بشكيَنةبةو ملت وةل) 
ئةوةي طو  و خؤم لةنيَوةندي حةوشةكةماندا ديت و دةنطي لةطويَةدا  

 . زرنطايةوة
 .(كةرةستةي ئةويت تؤس، لة) 
 . هةلَبةتة مةبةسيت لةتؤي ئافريدةكارم بوو 
هةندةم زاني، واثشيلةيةكي . قريواندي .(دةميَنم. ..بؤ ئيَوة... مبيَنم) 

ــة شــ   ــو  ل ــي   رةس دةتط ــي دةدا ، دةم و لةوس ــةوة، باويَش ةو جيابؤت
 . دةليَسيَ و، لةبةريةك خؤي دةكيَشيَتةوة
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لـة   ناحـةزة بـا   كدي شوناس بني، ئةوةخويَنةري دةالث، تؤومن، لةي _ 
 هةرِةشـةي ئيَةـة   ئـةو، نـةماوة هـةتا بـؤ    . اوةكاني بـدا  ثضرض و قو طوثة

ــييَنَ ــا!! مب ــا... ه ــا. ..ه ــد  . ه ــاس ثةروةرن ــةو ث ــي  لةم ــازيزم، ئ ةي ئ
ثـووض و   سـةنطةر لـة  . كارمان بنكؤلَكردني طةمارؤي نةويس اوةكانةوسةر
ــرين وخ ــنةكانيان دةطـ ــة و هاوضةشـ ــةين . رافـ ــان دةكـ ــةوةس  ثاكتاويـ بـ

 . سةروةرميان رادةطرين
 . ويَنةري دلَؤظا ، رةواني خاني لةثزيَرِين دةسرةويَتخبةوةس،  _ 
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   _ 16 _ 
طومان بن لة ئةم تيَاةلَضـوونانةي  كةسانيَكي ئاساييخواز، بةد اب. ..جا  

يَرِانةوةي بزانن ئيَةة بة ناو ريَرِةوي رووداوةكاندا و، بةالدان و خاوكردني ط
ري نؤرِمـالَي  اسواربن، ضونكي ئةواني راهاتووي تـةرزة ئاكـ  و، ثيَي هةناسة

و رؤمــاني نــازانن، كــة ئيَةــة ســةرقالَي بناغــةكوتاني دةقــي ثؤســتةؤديَرنة 
هــةرطيزيش ئــاورِ لــة ســوتوويةك     . ثرســيار دةخةينــةوة  . نويَبةخشــني 

بيَبـاكني  . بووةكا انـة يَةاوي بةلةم و كةشتيية بة رةذووج نادةينةوة، كة
لةوةي طوتراوةو دةطوتريَت، وةليَ ئـةوةي ئـةز ضـارِس دةكـا ، هةنـديَي      

نـة  ار دةكةثـ الشةي دةقةكة ثار!. دةركةي قةساخبانة بؤ دةق دةكةنةوة
نـازا   . ..لكلؤر، كةسييَت، وةس ، هيَةـاو سةر شويَن، كا ، طيَرِانةوة، فؤ

!! لةكاتيَكدا هزري ئافريدةكارةكة و جياانديدةيي وةالوة دةنـيَن !! ضي
ــاكة ــة   . ض ــةي رؤمان ــةو ثيَكايَنةران ــة ئ ــةوة؟  ل ــيي طيَرِاوةت ــاخؤ ض ! وة ئ
دن، نيطاي ضــبوو لةمــةرِ ئــاين و رةنـئ، لةمــةرِ خــوداو بــةجياانيكر طؤشـة 

 لـةنيَوان ذن و . لةمةرِ ثةيوةنـديي رؤذهـةآلتي رؤحـاني و رؤذئـاوي مـاددي     
دةق، مةلةكوتيَكـة، ميَلؤدييةكـة،   . ..ئـاخر !! سيَكس و نـامؤيي  ثياو، لة

ــة   ــةرتكردني زؤر زؤر طوناح ــة، ث ــيكردنةوةي . شــكؤفةيةكي ئةوتؤي خؤش
ةوةي نــةطوتراوةكان دةطةةنــة وةكــي دطــاني مــامر و نــســيةبول و خويَند

 !!كةي كةلَةشيَر لةكن برِيَ خامة هةلَطرهيَل
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انبيين خؤمانـةوة  اـ بةهةرحاأل، ئةم دةقـةمان لـةبواري فةلسـةفةو جي     
 هونةرو داستان، ئةدةب و ميَـذوو، ئةفسـانة و زانسـت   : سةر دابةس كردة

 . تاد. ..،و
ــة ثؤشــاكي جوانســازي     ــة ب ــتيَتيكا)ئةلَبةت ــةي (ئيَس ــةي طةم و، لةبؤت
 . زماندا
ارةدا، ويَنةطةليَكةان  ايشكرد بةثيَي ئةوةي نووسني لةم لةوثازدة ث  
. وبةندةدا ويَناندنةو، مرؤظيش بةويَنـةكراوي ثانتايييـةكي ديدطةيييـة   رسة

 . بؤ نايةي بري لةكؤتايييةكي ناباو بكةينةوة بؤ ئةم دةقة ناباوةمان
ئاليَرةدا تووشي ئاستةنئ و دذوارييةك دة،، رةنطة تؤس بطريَتـةوة،    
كؤتايييـةكي جيـاواز   . ة هةر يةك لـةو ضـةمكانةي ثةةـةنؤمامكردن   ضونك

 . لةواني دي خبوازيَ
 كؤتايي بابـةتيَكي شـيَوكاري يـان نـاواخنيَكي ئـةدةبي، لـة      : بة وونة  

ئةلييـةوة،   يةشارو مامـة  و سيَسووضكةي كاك سةليم، ئاثؤ ي مانىروانطة
ــةوةس،  ــدي ئيَة ــابن . هةروةســا لةدي ــة ضــوونيةك ن ــوي  ئة. ئةلَبةت ــة دي م

ئةفسانة  طريَداني ئةو دوو ضةمكةي ئةدةب و هونةر بةداستان و. يةكةمي
ثيَكايَناني جؤرة كؤتايييةك طشتةان قايل بكا  و، هةم  و هةم ميَذوو، بؤ

ــةلؤذيكي   ــةس ب ــةرثاكي ئةوان ــتةيي س ــتةوة . وابةس ــة –زانس ــارةو  ك ذم
. نيَتهـةرطيز مـةوداي سازشـكاري نارِةخسـيَ     –ما اتيكي تيَدا سـةركارة  

يكاشــــي تئــــةوجا، ئــــابووري و ثؤلة. ئةمــــةس ديوةكــــةي ديكةيــــةتي
ئايـا زانيوتـة ئـةز    ! كاريَكي سةخت و بة طولَةةزة كة. ..واي! سةرباربيَت

شـن و  ةةةتي باسكردن لةبونيادي ميتافيكسةرتؤثي ئةو بابةتطةلةم بةه
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ئافةرين . ئةدطاري شيَوازة تةكنيكةكاني دةقي دذةباوي ئةمرِؤييةانةوةية
هونةري ناوي دةبةيت نةك بـة فـيَأل و شـيت     بةطةمةي ويَنةري دةالل كةخ
. طزي ناكـةين هـةرطيز   ضيَذدار بكةين، ليَ فيَأل و ئيَةة دةشيَت طةمةي. تر

ؤسةي داهيَنانةكـة هيَناوةتـة   ئةوانةم بؤ دةولَةمةند كردني ثر :وةكو طوم
نةدذةباوي . وسائة. لةناو ثؤلدا دةفرِاند. طؤرِيَ، دةنا تؤشم لةطةأل خؤمدا

وري ضـيَذطةي ئاسـاييةان   سـنو  ةسـتوو دةوةسـتاين، نـة   بطيَرِانةوةي ضةق
 .با لةوانة بطةرِيَني ...دةبةزاند

ئةميَستا هؤشم الي شـيَوة كتايييةكـة، رةنطـة تـؤي هيَـذاس ثةسـندي        
. .واز لـة . ..ئـا ! دةزانـي ضـيية؟  . نةبيَت بكةيت و، لةال  سةرسوورِميَنةر

بةسانايي، سةبارة  بـةم   زؤر ...كو كؤلَةطةيةكي باوهيَنانة وة. ..كؤتايي
تيَبينييانةي سةرةوة، ثارةكان بـةطويَرةي خؤيـان كؤتايييـان دةرانـدووة     

ــةواتاي ــة    : ب ــة، ض رةواي ــؤر لةئارادان ــوداوازو جؤراوج ــايي ج ــةندين كؤت ض
 نـازا  . ..هيَنانة كايةي كؤتـايي !! يَلنيتيَكيان هةلَبش. ضيَشيت جميَورانة

ــا  ــلؤنةكي ن ــيَم ض ــةر! وي ليَبن ــا... مةط ــا... ه ــا... ه ــة. ..ه ــةي  ل هةطب
. ..خـؤ . انـة جيـوة بكةنـة زيَـرِ    خيةياطةراندا هةبيَت، كة دةيانكـاري ملاورِ 

... ري ئـةو كؤتاييـة ناضـيزةية دة، و   ضاكم تيَدةطـةي، بؤيـة دةسـتبةردا   
ة، ضـونكة  بؤ؟ ثرسيارةكة  دانسـ ة و زرنطانةيـ  , . ناكؤتايي: ناوي دةنيَم
 . بيَكؤتاية. ..مان كراوةية وئةم دةقة

: منيش ثرسـياريَكت ليَبكـةم   ئةوجا، لةثاس ثرسيارةكةي جةنابت، با  
بؤضي ناويَكم ليَنةنايت؟ تـةنيا بةخويَنـةر ئامـاذةم بـؤ كـردووي، ئةلَبةتـة       

هيَـذا، دةالل، جـةناب، بـةريَز، هاوكـار،     : بةطؤرِرِيين ئاوةلَناوةكـاني وةكـو  
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كــؤي خوينــةرا  بــة نويَنــةري وريــاي  تم،ضــونكة جــةناب. تــاد. . . برالــة
ــوازم    ــةز بيخ ــةيي ئ ــةريَكي كاكلَ ــاوة، نوين ــيفةتةكانتم  . دان ــةس س هةربؤي

ئةم دةقة مابيَت، تؤ من دةطيَرِيتةوةو، مـن تـؤ    هةتا. ..وبرالة. دةطؤرِرِين
. تؤ ثةيامبةر ئةز، ثةيام و. دةذيَينةوة. ..يةك  دةلَيَينةوةو. ةطيَرِمةوةد

ري بةئةمــةكم، دةق دوو ديــوي هةيــة، ديــوي دةرةكيــي، خويَنــة. ..ئــاخر
ديوةكـةي ديكـةي، ريشـاذؤيي، قـووآليي     . رِووكةشي ، بةضاوي وىرووالَةت
ماهيية  : دووةميان. ..يَكلَةتو وةهم و: يةكةميان ية، كةئسيةيا زةيين و
 . و كاكلَة
سني و خـةوني لةطةلَةـدا   باسي نوو. شةوي رابردوو سةليم هاتة خةو   
 .(هيَةاكانـة  شة ضـرِبوونةوةي رةمـز و  زمان، خةون و ئةنديَ:. )طوتي. كرد

ــو  ــيش ثيَةطـ ــةني : ) منـ ــةكي بيَكةوشـ ــاندني   توانايـ ــة رةخسـ ــة لـ هةيـ
 (.خـؤي  هةسـت بةبوونـةوةريي   خؤشطوزاريين مرؤظ و، هةم لة ئةفراندن و

رِانـةوة، وةالخسـتين   طيَ: دةتـوا  بيَـذم  . )طةشايةوةو، دوا رستةي دةراند
 .(بيَدةنطيية

ــةبوو     ــيش ئةمـ ــتةي منـ ــاوي   ةوخستنةثرسيار)دوا رسـ ــة ثيَنـ ــة لـ شـ
 .ئافةرين خويَنةري هيَذام( .داهاتوودا

نطاريي مةرطـة  ةوةها بـةر رهة( ناوناني راستةقينةي شت و دياردةكانة) 
برِطـةكاني ئـةم    بؤيـة لـة  ( .، كةولَطؤرِين و نويَبوونةوةيـة نووسني)بةواتاي 
دا ثيَكمـة مةلـةمانكردو   ( كؤفسـكي ضاي)ي (طـؤمي قـوو  )ا، لـةناو  دةقةماند
 .كةي( جوانة نووستووة)نةاروانية
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ي (وةرز ضـوار )لة ( باخ)و كةماةةكةي ( شؤثان)بةكؤنسيَرتي ثيانؤي  
باوةشـي حـةزمان    و( بتاـؤظن )ي (شـةو مانطة)دا ضاومان برِيية ( يمالديظ)
 .!بوو ض خةونيَكي فانتازيا ..وار. كردةوة( ظريدي)ي ئؤثيَراي(عايدة)بؤ
 
 

 دفنالن 8002 ناوةندي
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 بةرهةمةكاني نووسةر
 :كؤضريؤكةكان

ــراوة    .1 ــي ك ــمةي فةرةنس ــةكان، ثةرض ــة رووناك ــةن   الكيَش ــة الي ل
 . ئيسةاعيل دةرويَشةوة لةثاريس

 . مردوو خةون نابيينَ .8

 . بارام ناويَي هةبوو .3

 . نئةةرِث .4

 . وةدا لةثاريس بآلوكراية 1225ي، لة يثة .5

ــةأل ضــريِ ســةرجةمي كؤضــري  .6 ــةرِين  ؤكةكان لةط ــاس راث ؤكطةلي ث
 .دا 1221

 

 :رؤمانةكان
ئةمحـةدي مـةالوة ثةرضـمةي    . لةاليـةن د : هةلَكشان بـةرةو لوتكـة   .1

 . وةهاس ثةرضمةي فارسي كراوةرفةرةنسي كراوة، هة

 . السوكا .8

 . كراوة ثدووجار ضا. سؤناتاي رؤح .3

 . كؤضرِةو. . . كؤضرِةو .4

 .ضاثكراوةدووجار . ونطة .5

 . ئةذدةر .6

 . ثةرتةوازةي ئيَرةو ئةويَكاني رِةوان .7

 . ناويَ لةم تيَكستة بينَ .2
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 . هؤكليَر. . . سليَكووك .2

 ي ئةفسانة؟نئةفسانةي رةنطستان، يان رةنطستا .10

 
 :تيؤرييةكان

 . بةرةو ئاستانةي رؤماني نويَ و طؤشةنيطاكان .1
 . با لة هونةر بطةين .8

 . ثةيمستان .3

 . ديداربيين وشانؤنامةكان .4
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 ى8010زجنريةى ضاثكراوةكانى سالَى 
 بةرِيَوةبةرايةتى طشتيي رؤذنامةنووسي وضاث وبآلوكردنةوة

 بةرِيَوةبةرايةتى بآلوكردنةوةى هةوليَر
 

 الثةِرة نرخ بابةت ناوى نووسةر ناوى كتَيب ذ

لَيكؤَلينةوةيةكى شَيوازطةريى -شيعرييةتى دةقى ضريؤكى كوردى 432
 ثراكتيكيية

 324 3000 لَيكؤلينةوة من عمر خؤشناوهَي

 184 5000 وةرزشى باقى ئاهى ثةروةردةى جةستةو لةش جوانى 440
 182 8000 كؤمةاليةتى مونا طليانة مةنسور رؤشنبريىء زانست لة خزمةت كؤمةَلدا 441
 816 2000 مذكرات جالل زنكابادي سنة في الجحيم 442
 180 8000 تاريخي زانجيفؤاد ق مدن العراقية عبر التأريخ 443
 64 1000 شعر نويل جميل ترنيمة النهر االزلي 444

 160 8000 رؤمان عةبدوَلآل سةِراج ئةفسانةي رةنطستان يان رةنطستاني ئةفسانة؟ 445

 

  
 
 
 
 
 


