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 ذ دةبيت بة كورد؟رِؤ ضؤن بة ثيَنج
 مةروان عةىلنووسيين: 

 و: موكةرِةم رِةشيد تاَلةباني
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 بة باوكم ثيَشكةشة
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 من كوردم                                  
 خواية ليَت ناثارِيَمةوة قةزاوطيَرِم بكةيت،                                 
 بة ئاساني بيَت. بةآلم، ليَت دةثارِيَمةوة                                 
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 يةكةمني رِؤذ
 

 )كوردستان(ي ديَرةزوور
 

، بة نرخي مةرِو ماآلت و طةمن ىى رِةبةقة)جةميلؤ(ى مامم، بةدريَذايي ذياني دوورودريَذي نةوةد ساَل
 زانياري تةواو و جؤو كاوة سةرقاأل بوو، لةكاتي كرِيين كاورِيَك، يان مانطايةك، يان بزنيَك سةرضاوةى

بوو بؤ خةَلكى طرةسوورو طوندةكاني دةوروبةري:)نيظ، كفرسثي، كؤتيا، طرديوان، موسيسانا، 
 شاني، بريا بازن(.ؤق

لة تةمةني حةفتا ساَليدا بؤ سيَيةمني جار ذني هيَناو، ذنة نويَيةكةى كيذيَكي جواني وةك مانطي 
ضى ذنةكةى بة باشرتي دةزاني بة ناوي بوو.. بيَ سآ و دوو ناوي )كوردستان(ى ليَنا، ئةطةر

لةبةر ضةند هؤكاريَكي نةزانراو خؤي سووتاندو مرد. كةس  يَت، كةر)بةديعة(ى دايكييةوة ناوي ليَ بن
. كوردستان نةخؤش ناتوانيَت باسي شادومانيي مامم بكات. كوردستان هات. كوردستان رِايكرد

طة. كوردستان ئةركةكاني نووسي. كوردستان كةوت. كوردستان طةورة بوو. كوردستان ضوو بؤ فيَر
 سةركةوت.

بةر لةوةى كوردستان طةورة ببيَت، لة شةقامة خؤَلينةكاني طرةسووردا ياري لةطةأل دةكرد، دواي ئةو 
تؤثة دةكةوت كة وآ ياري ثيَ دةكرد، ئةو تؤثةى لةطةأل بادا تا ئةوثةرِى طوند دةفرِى، يان بة دواي 

 يدا هةرِاي دةكرد.ثاسكيلة رِةنطاورِةنطةكة
شيَخمووس بةرةكات بة مامي طومت: ضؤن ناوي كضةكةت ناوة كوردستان؟ دةبيَت سةرةتا لة بازارِى 
مةرِوماآلت واز لة ساختةكاري بهيَنيت، دووةم دةبيَت بضيتة رِيزي ثارتيَكي كوردييةوة، سيَيةم 

 ثيَويستة هةردووكمان ثيَكةوة بريبكةينةوة.
 خؤشبوو موعةممةر قةزايف: ئيَوة كيَن؟ثيَش خواليَمامم طوتي، 
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شيَخمووس بةرةكات طوتي: ئيَمةى طةلي كورد! ضؤن كوردستان رِزطاربكةين؟ رِيَى تيَ ناضيَت ئةم 
نيشتمانة جوانة )مامم بريى لة ئافرةتة طةجنة دراوسيَكةمان كردةوة بة جلي نووستنةوة( لةذيَر ضنطي 

 كؤنةثةرست و كؤمؤنيزم و سؤسياليزمدا بيَت. داطريكارو ئيمثرياليزم و دةرةبةطايةتي و
ضي بكةين تا ، ئةى دةبيَت َلىَمامم بة خةم و ثةذارةيةكي زؤري ساختةوة وةآلمي دايةوة: بةَلىَ بة

 ين؟كوردستان رِزطار بكة
شيَخمووس بةرةكات دريَذةى بة قسةكاني دا: هةر يةكةمان ضي بتوانيَت ثيَشكةشي بكات و، بةثيَى 

ري لة ثشتيواني كردني شؤرِشدا بكات. ئةم سةيري باكووري كرد، لةو شويَنةى ضياكاني تواناي بةشدا
 كوردي ليَ بوو، ثاشان دريَذةى داية:

بةآلم يةكةمني هةنطاو ئةوةية سنووري كوردستان دياري بكةين، باش دةزانيت كة فةرةنسى و 
دوور لة ثالنةكاني هةردوو ئينطليزةكان سنوورةكانيان تيَكداوةو، دةبيت سنوورةكاني ناوضةكة 

مستةر سايكس بيكؤ و نةخشة نالةبارةكانيان دابرِيَذينةوة كة مايف هةموو اليةكيان دا، تةنيا ئيَمةى 
كورد نةبيَت، ئةو دايك سؤزانيانة ئيَمةيان لة مايف خؤمان بيَ بةش كرد. ئيَوارة مامم دانيشتبوو 

دةكرد، بة مةهاباددا تيَدةثةرِى تا  يت ثىَةسنةخشةي كوردستاني دادةرِشت، لة ديار بةكرةوة د
بؤ  يَرةزوورو رِةقةدادةطةيشتة مووسلَ، ثاشان نةخشةكة  تا حةلةب بةردةوام دةبوو، ئةم جار بة د

 دةطةرِايةوة تا دةطةيشتة ماردين. ثاشان بة هيَورى دةطةيشتة دياربةكر.قامشلؤ 
نووسي طرافيك كيَشا. سنوورةكاني دةبردة ماأل نةخشةكةى بة ثيَبة مامم بؤ ئةوةى لةسةري نةبيَت 

ثيَشةوةو دةهيَناية دواوةو بة ئارةزووى خؤي شارو طوندطةلي دةخستة سةر! ئةطةر ذنةكةى ضيَشيت 
ساوةرو طؤشيت بةرخي بؤ ليَ نابيَت، شارى نويَى دةخستة سةر، هةنديَط جار دةطةيشتة سنووري 

تيَ كردبيَت، يان يةكيَك  تةوة، يان ذنةكةى شةو ثشيترِووسيا. بةآلم ئةطةر يةكيَك قةرزةكاني نةدابيَ
كةوتبيَت، ئةو  رِين و فرؤشتين بضووكدا زياني ليِيةك بيَزاري كردبيَت، يان لة مامةَلةيةكي كبة وشة

كات ضةند شارو طونديَكي ليَ دةردةهيَناو تا دةهات بضووكرت دةبووةوة، واي ليَ دةهات تةنيا هةر 
 طردةسوور بيَت!

يَخمووس بةرةكات كة لةناو سياسةتدا قاأل بووبوو، لةم ثارتي كوردييةوة دةضووة ئةو ثارتي بةآلم ش
اني كورددا طريسايةوة. ئةم ثارتةى رِةجندةركوردي، ئةويش لةثيَناوي طةلي كورددا، تا ئاكام لة ثارتي 
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يت مةزن كة لة رِاطةيةنراوةكانيدا باسي بنيادناني كوردستانيَكي دميوكراسي ميللي سؤسياليس
دةكات و، لةو وتارانةى  بةشداري ئاهةنطةكاني حزبي بةعسدا ودةكات، كةضى لة هةمو

األ جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة سووريا دَلى بزويَنةري عةرةبايةتييةو، كاتيَك بؤ م دةياخنويَنيَتةوة
 طةورة دةكات! تةنانةت فةهيمةى هاوسةري ثيَي طوت:دةطةرِيَتةو باسي كوردستاني 

 كات! بؤضى لةسةر يةك هةَلويَست ناميَنيتةوة؟ببرا وةك مريشكةت ليَ هاتووة كة هيَلكة كا
ختةوة، وةآلمي دايةوة: خؤشةويستم، سياسةت هونةري فرت و فيَلَ و درؤكردنةو بة هيورييةكي سا

يادا تةدمور، يان سةيدناويَت هةموو تةمةنى خؤم لة بةندخيانةى ةشويَين ئاكارى تيَدا نابيَتةوة، دةت
 بةسةر ببةم؟

كةوت ، كة بة  آمامم، ثاش ئةوةى نةخشةي كوردستاني تةواوكرد، بةرةو طوندي عةلي فةرِؤ بةرِ
شان حةجي كوردستان يَناسراوة، تا نةخشةكةى كوردستان ث ستة توندةكاني لةمةرِ كوردستانهةَلويَ

كةس ناوي رِاستةقينةى ناوي حةجي )لةندةن(ة، لةبةر ئةوةى زؤر خولياي ئةو رِاديؤيةية، بدات )
، سةرثةرشيت هةر هةموو ئةو كاروبارانة دةكات كة ثيَوةندييان بة وبريناكةويَتةوة كة جةعفةرة(

ئاسايشي نةتةوةيي كوردستانةوة هةية. بةر لةوةى مامم بطاتة ماَليان، مةفرةزةى ئةمين سياسي 
 بؤسةيان بؤ دانابووةوة.

نةدا بةتايبةتى ثاش ئةوةى بةبؤنةى داناني سنووري  طةىم ويسيت هةَليَت، بةآلم ورطى رِيِمام
 ي دةوَلةتي كوردستانةوة يةك مةجنةَلى تةواو ضيَشيت ساوةري خواردبوو.يكؤتا

، مامم دداني بة هةموو شتيَكدا فةالقةلة مةفرةزةى ئةمين سةربازي لة قامشلؤ، ثاش يةكةمني 
ؤنى بة ياريدةدةرةكة دا، ئةطةر ئةم جارة ئةم ناو، بةَليَين برِيك ثارةو، كاورِيَك و، يةك تةنةكة رِ

ثرسةى بؤ ضارةسةربكات، جاريَكي ديكة هةرطيز خؤي لةم جؤرة بابةتة بيَ نرخانة تيَهةَلناقورتيَنيَت 
نةى باوكي فةرماندة لة هةموو دَلسؤز دةميَنيَتةوةو ويَ وو، هةر بة نيشتمانثةروةريَكي شكؤمةند

 ت! لة هؤَلةكةو ذووري ميوان و ، تةنانةت لة مووبةقيش.كي ماَلةوةدا هةَلدةواسيَنيَشويَ
ئةبو عةلي طوتي: جةميل، ئيَمة لة سووريا لةطةأل مايف طةالنداين، بةتايبةتي طةلي كورد، ئيَمة 
لةطةأل دةوَلةتي كوردستاني ئازادو سةربةخؤداين. بةآلم ئةطةر سنووري ئةم دةوَلةتة بطاتة ديَرةزوور 
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ة، بةتايبةتي ديَرةزوور دَلى بزويَنةري سوورياية، ئةو كات ثرسةكة لة دةسيت ئةوة ثرسةكة زؤر دذوار
 من دةردةضيَت و، نازامن ضؤن ضؤني بؤت ثينة بكةم.

 جةميلؤي مامم طوتي:
 سنووري كوردستامنان بة ثيَنووسي طرافيك كيَشاوة.طةورةم ئيَمة 

 ئةم جار الستيكةكةى لة طريفاني دةرهيَناو طوتي:
 ارةزووى خؤت سنووري كوردستان بكيَشة.فةرموو، بة ئ

 نةورؤز
 

هيَرشي  سوارؤزدا، ثياويَكي ئةمن كيذيَكي كوردي بةر شةثازلة دا، الويَكي ماتؤرِسكلجةذني نةورلة 
كردة سةري، مةفرةزةى هةواَلطريش هيَرشي بؤ هيَناين، هيَرمشان بؤ بردن: بة فيَرخوازاني فيَرطةو بة 

ةزةيةكي ديكة هات. بةناو كيََلطة طةمنة دوورةكاني دةوروبةري طوندي و منداَلةوة. مةفر نئافرةتا
 حةلكؤدا هةآلتني.

ةكامن سوارتن. لةو كاتةوة ماتؤرِسكلاري ئؤتؤمؤبيلةكانيان بوون و هةآلسةركردة كوردةكان سو
 خؤشويست و رِقم لة سةركردةكان بووةوة!

 ئاآل
 

ة فيَربووم: ئاآلى )وآلمت( بَلندة. لةو كاتةوة، من بة لة ثؤلي دوو، لة كتيَيب خويَندنةوةدا، يةكةم رِست
 دواي ئةم )وآلتة(دا ويََلم.

 بةرِيَوةبةري شارةدآ
 

نةقيب عةالوى سةمت لة ئؤتؤمؤبيلة جيَثة تؤيؤتاكةى لة نزيك ئةو مزطةوتةى ناوةندي طرةسوور، 
 دابةزى و وتاري بؤ داين: ئةى طةلي مةزني عةرةب!
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ردي هيض زمانيَكي ديكة نازانني. توند ئيَمة بيَجطة لة زماني كوضونكة  هيض تيَنةطةيشتني،
ضةثَلةمان بؤ ليَ دا. هةرضي ئةو بوو هةَلي كوتاية سةر قاورمة )طؤشيت بةرخ لةطةأل بةزةكةيدا سوور 

 كراوةتةوة، لةطةأل ناني ساجدا(.
 .تيَى تةقاندبيَ ئةوةى دةسيت بشوات، بة ئؤتؤمؤبيلة جيَثةكةى بةرةو عاموودا 

اتيَكدا بة تةمةنةكان شانازييان بةوةوة ؤمؤبيلة جيَثةكةدا رِامانكرد، لةكئيَمةى منداَليش بة دواي ئؤت
 دةكرد كة سةركردايةتي بايةخيان ثيَ دةدات!

 باوكي فةرماندة
 

ويَنةيةكي طةورةى باوكي فةرماندة بةقةد تةالريَكي طةورةى نزيك دةزطةى طشتيي كاآل بةكاربردن لة 
 واسراوة، لة دوو رِياني عاموودا و حةسةكة.قامشلؤ هةَل

، كةس لة طةرِةكي رِؤذئاوا نةما لة نزيكي نبةرِؤذ ويَنةكة بؤني ميزي ليَوة دةهات، بةتايبةتي هاوينا
باوكي فةرماندة بةوثةرِى شادومانييةوة  كدايَ، لةكاتميزي نةكردبيَت، يان ميزي ثيَدا نةكردبيَت

 دا دةكرد! ة ميَزيان ثيَةوانة رِادةوةشاند كؤ ئدةسيت ب
 ثةيكةريَكي تؤقيو

 
لة نزيك لقي هةواَلطرى سةربازي و مزطةوتي زةينةل عابدين و كافتريياي مةوعيدو بانكي بازرطاني 
سووريا و بةنزخيانةيةكي كؤن و تةالري ثؤستةو لة طرنطرتين سيَ طؤشة لة قامشلؤ ثةيكةريَكي 

سيَك بةاليدا تيَثةرِيَت سةري لةناو هةردوو لةثيدا تؤقيوي حافز ئةسةد قيت بووةتةوة، هةركة كة
 دةشاريَتةوةو، هةردوو ضاوي دةنووقيَنيَت، بؤ ئةوةى ئةو رِووداوانةى دةوروبةري نةبينيَت.

 رومشةكاني ضاكسازي و نويَكردنةوة نةمان،ويَنةكاني حافزو باسل و بةشارو حةسةن نةسروَلآل و د
ووريا ثيَكهاتةيةكي بنةرِةتي و ديَريين طةلي سوورياية(يش نةما دةربرِينة بةناوبانطةكةى )كورد لة س

ى قامشلؤ، 4002لة وتوويَذيَكي بةشار ئةسةد لةطةأل كةناَلى )جةزيرة( ثاش رِاثةرِينةكةى ساَلى  كة
 وةرطريابوو.
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مةفرةزةكاني ئةمن و ئؤتؤمؤبيلةكاني جؤري بيجؤ ستيَشن و ئةو دةربرِينةيش نةمان كة لة زؤر 
بةرطويَت دةكةوت )كابرا دةزانيت لةطةأل كآ قسة دةكةيت(. ضي ديكة طويَت لة طورِةى ئةو  شةقامدا

ئؤتؤمؤبيالنة نابيَت كة رِؤذانة دة دة دةضوونة ناو لقةكاني ئةمين سةربازي و ثاش ئةوةيش بة تؤزيَك 
 ناو لقي ئةمين سياسييةوة. ةدةوَلةت، يان ثيَش ئةويش دةضوون دةضوونة ناو لقي ئةمين

ضةند ئاآليةكي نوآ هةن بةرز دةشةكيَنةوة، ويَنةيةكي نويَيش هةية رِووبةندي دوكان و ماَلةكاني 
رِازاندووةتةوة. ئاآلطةلي كوردي و ويَنةي عةبدوَلآل ئؤجةآلن سةركردةى بةندكراوي كورد لة ئيمرالي و 

ثاريَزطةى حةسةكةى ثةطة كة قامشلؤو ناوضةيةكي بةريين رِوحي ثارتي يةكيةتي دميوكراتي يةباوكي 
 كؤنرتؤأل كردووة.

مةفرةزةكاني ئاسايش )ئاسايشي كوردي سةر بة ثارتي يةكيةتي  هيَشتة ويَنةكة رِوون نةبووةتةوة،
دميوكراتي( بة نزيك فرِؤكةخانةى قامشلؤدا تيَدةثةرِن، كة بنكةى هةواَلطري ئامسانيي سوورياية، ئةو 

 رِى طةرم و طورِييةوة وةآلمي سآلوةكة دةداتةوة.ثةرِاوةستاوة بةوثاسةوانةى لةنزيك بازطةكة 
ديويةوة كؤنة رِيَطةيةكي قريتاوكراوى ثرِ ضاأل و ضؤأل لةنيَوان عامووداو قامشلؤ هةية، لةم ديوو لةو 

ي عةرةب ثةرت و بآلوبوونةتةوة، كة طوندى منوونةيي بوون و لةضوارضيَوةى ضةندان طوندي كوردو طوند
ستاني توركيا و لةنيَوان كورد يانثةلة دروست كراون، ثشتويَنةيةكي دميوطرافيثشتويَنةى عةرةبيدا بة

. ئةوةيش لةشيَوةى هاوضةشين خانووة ضيمةنتؤكان و دروست كردووة جزيرةناوضة كوردةكاني 
ئاآلكاني بةعس و ويَنةكاني هاورِيَى فةرماندةوة دةزانيت، كة بة هؤي ثشت طويَ خستنةوة كالَ 

خةَلكى نةناس و داخراون و، بةتةواوةتي ركان بةرانبةر ثةجنةرةكان، دةرطةكانيش بوونةتةوة. ثةجنة
نةديدةيش هةموو شويَنيَكيان تةنيوةتةوة. كوردانيَك عةرةبي نازانن تةنيا شيَوة زاري بةدوو نةبيَت و 

و  حةز لة ناني ساج و قاورمة دةكةن، هاوكات ئةو بةدووانةيش كة بة كوردي شيَوةى عةرةبي دةدويَن
 حةزيان لة تووتين كورديية بة قاضاخ لة )ماردين(ةوة هيَنرابيَت.

وودةدات. هةرطيز رِترس و دَلةرِاوكىَ و نيطةراني هةية. كةس ناتوانيَت ثيَشبيين ئةوة بكات ضي 
ويَنةكة رِوون نيية. تةنيا ئةوةى رِوونة  ئةوةية كة ئةو ثةيكةرة تؤقيوةى ناوجةرطةى قامشلؤ بةم 

ئةوةى هةموو ووخيَنريَت. كةس نازانيَت ضؤن. رِةنطة لة ترس، يان لة بيَزاريدا بيَت، ثاش نزيكانة دةرِ
 جياوازي، رِووخان . ىَثةيكةرةكان بة ليَدانيَكي مستةكؤَلةى خؤثيشاندةريَكي كورد، يان عةرب ب
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 طويَدريَذ
 

ليسكةكةيةوة حوسيَن حةمى دةنط و دةسيت بةرزكردةوة، تا ئةو منداآلنة قاوبدات خؤيان بة طا
هيَستةرةكةى تؤثي، ناضار بوو هةَلواسيبوو، كة بة دذواري سةردةكةوت، ضونكة ثاش ئةوةى 

 يَكي سثي الواز و شةكةت لة كافاني هيمؤ بكرِيَت.طويَدريَذ
. ويَرِاي ئةوةى حوسيَن ، بةآلم جةستةي الوازي يارمةتي نةدةدااكة باش رِانةهيَنرابوو، دةكؤشطويَدريَذة

رِاكيَشيَت. هةركة خةليل حاجي ئةسعةد لةطةلَ  ىدةداو دةكؤشا طاليسكة بةتاَلةكة حةمي بازي
 بيبينياية ثيَدةكةني.

ضي دةَليَيت خؤت بة تةينا طاليسكةكة رِاكيَشيت؟ دوو طويَدريَذ طاليسكةيةكي بضووك و بةتاأل 
 رِادةكيَشن. ثاشان ئةوةند ثيَدةكةني تا دةثذمي و فرميَسكةكاني دةسرِي.

ك طاليسكةكة بةهيَوري لة دةوروبةري طوند نزيك دةبووةوة حوسيَن حةمي هةَليدةكوتاية كاتيَ
دادةنيشت( لةكاتيَكدا طاليسكةكة  ىشويَنةكةى خؤي )كة باليفيَكي ثةرِة مريشكى دانابوو، لةسةر

 لةخؤيةوة غلؤر دةبووةوةو لةسةرخؤ دةطةيشتة بةردةم ماَلةكةى نزيك رِيَطةى قؤشانة.
ةكةى ة خؤش دةبوو كة هيض كام لة دراوسيَكان نةيانبيين كاتيَك طاليسكةكةو طويَدريَذدَليشي بةو

 ثيَكةوة رِادةكيَشا.
حوسيَن حةمى زؤر غةمبار بوو كاتيَك جةميلؤي مامم ئاطةداري كردةوة كة حكوومةت برِياري داوة 

ةربازةكان بكةون و س ثيَش طويَدريَذةكان رِةوانةى بةرةى جةنط بكات تا لةناو كيََلطةكاني ميندا
 لةهيض طوندةكاني دةوروبةر طويَدريَذيَك نادؤزيَتةوة.

دا بوو ثاش ضةند ساَليَكى كةم دواي ئةوةى جةمال عةبدولناسر 6611ئةوة لة كؤتايي ساَلى 
  طةيشتبووة قامشلؤ.

 (حمةمةد مةنسوورةو )كوردستاني سؤمالَ
سةكة بوو، بة هةموو ئةو واتايانةي طةي حةرؤكي ثاريَزحمةمةد مةنسوورة ماوةي ضل سالَ، هةر سة

 .وشةي )سةرؤك( هةَليدةطريَت
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سةر تةكاني بةآلم دةستةآلحافز ئةسةد بة سةرؤكي لقي هةواَلطري سةربازي لة قاميشلؤ داميةزراند. بة
دةثةرِي و هةنديَك جار دةطةيشتنة ثاريَزطةكاني ديكةيش. بةتايبةتي تةواوي رِووبةري ثاريَزطةكةدا تيَ

داطريكارو،  و زميَك ثرسةكة ثيَوةندي بة ئاسايشي نيشتماني، يان نةتةوةيي، يان ئيمثرياليكات
 .رِذيَمي نيشتماني و ثيَشكةوتووخواز لة سوورياوة هةبيَت ةثيالنطيَرِان دذ ب

ورة بةوة ناسرابوو لة برِيارداندا زؤر هيَورو لةسةرخؤبوو، هةرطيز رِووي نةدابوو حمةمةد مةنسو
تييةك دابيَت، يان ريسواي كردبيَت. ئةوة بةس بوو، بة برؤي ئاماذةي بة آلي لة هاووشةثازلةيةك

عةلي ثاسةواني بكات ـ ئةم )عةلي(يةيش ئةو )عةلي(ية نيية كة لةطةلَ ناوةكةي مندا ديَت ـ 
، يان ةوةدةكيَشاو بةرةو ذووري ليَكؤَلينيئةويش ئةو كةسةي دةخستة سةر شان، يان بةقذو برذانط رِا

 :بةثيَي ئةو رِستةيةي حمةمةد مةنسوورة بة ثاسةوانةكاني طوت ،رِادةماَليو )دؤزةخة سوورة(ي ئة

ئيَوة، هةمووتان دةضنة بةهةشت، ضونكة سةربازي هاورِيَي فةرماندة حافز ئةسةدن و،  ضونكة لة 
 .طةردووندا تةنيا يةك دؤزةخ هةية، ئةويش ئةوةي الي ئيَمةية لة لق

و دوارِؤذي توند ضةثَلةيان بؤ هاورِيَي فةرماندة كوتا، كة تةنانةت بري لة ئاييندة ئةو كات ثاسةوانةكان
 .ردنض لة ذيانداو ض ثاش م ةسةربازةكاني دةكاتةو 

دؤزةخي سووري مةنسوورة قوتاري بووباية دةمي نةدةكردةوة   تييةي كة بة زيندوويي لةآلئةو هاوو
بة ضةند لة بةندخيانة رِووي دابايةو ثاش دةرضووني  تةنانةت الي ثزيشكي ددانيش. ئةطةر ثةرجوويةك

كرد تةنيا ضاكةي حمةمةد مةنسوورةو اليةني ةاية، ئةوة ئةو كات باسي هيضي نةدساَليَك قسةي بكرد
وة نةبيَت و، ضؤن لة نووسينطةكةيدا تابلؤيةكي طةورةي و دةستثاكي و شةفافيةتي ئةو ثيا مرؤيي

ؤ سةربازةكان رِادةوةشاند كة لة جةنطي رِزطارخيوازي تشرين حافز ئةسةدي هةَلواسيبوو دةسيت ب
دةطةرِانةوة، هةتاويَكي طةورةي لة ثشتةوة بوو، كة طؤرانيبيَذو هونةرمةندي شيَوةكاري بةناوبانط 

 !ىجان كارات كيَشابوو

ي جاريَكيان ثارتيَكي كوردي سووري ثيَي بةجةرطي بويَريدا نابوو، وتاريَكي لة رِؤذنامةي ئؤرطان
وكردبووةوة، كة سكرتيَري طشتيي ثارتي دميوكراتي سؤسياليسيت آلناوةندي ثارتةكةدا ب

تيَيدا ثيَشكةوتنخوازي نيشتماني كوردي نووسيبووي، كة كؤنرتين و طةورةترين ثارتي كورديية، 
 تي سووري طيَرِايةوة بيَ جياوازي نيَوانآلمةندي بؤ هاووكردبوو كة شكؤباسي بزووتنةوةي ضاكسازي 
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عةرةب و كوردو سريان و ئةرمةن و شةركةس و، ثيالنةكاني ئيمثرياليزم و زايؤنيزمي و دذ بة 
لةبةريشي ي خؤرِاطري و بةرةنطاربوونةوة لةناوبردو خاك و مرؤظ و طيانآلسوورياي ئةسةد قة

لةبةرةكاني سووريا وةك مرؤظ بة دةسيت تاوانةكاني ئيمثرياليزمةوة رِزطاركرد. )ضونكة طيان
 .(ن بردبوو، لة ثيَش هةموو شتيكيشةوة ساماني ئاذةلَآلند كة ساماني نيشتماني بةتاآلننادةيا

ا( ي طشيت دووثاتي كردبووةوة كة طةلي كورد لة )كوردستاني سووريلة كؤتايي وتارةكةدا، سكرتيَر 
 ،شةوخنووني دةكاتو، ثشتيواني لة سةركردايةتي مةزن دةكات كة بةشيَكة لة طةلي مةزني سووريا

 .لةكاتيَكدا سةركردايةتي شةرِ بؤ رِزطاركردني فةلةستني و جؤالن و باشووري لوبنان دةكات

وبوونةوةي رِؤذنامةكة كة بة دةست دابةش دةكريَت، حمةمةد مةنسوورة شوفيَرةكةي خؤي نارد آلثاش ب
وان خؤي بةهةَلةدا ،كة ناوي كةنعانةو كوردة تا سكرتيَري طشيت بانط بكات كة بةثةلة ئامادةبوو

 :(طةياندة نووسينطةكةي ئةبو جاسم )كة نازناوي حمةمةد مةنسوورة

 طةورةم خيَرة؟ خؤ هيض شتيَكي خراث رِووي نةداوة؟

 

قيَ بكةين. ثاشان ئةم وتارة هيض شتيَك نيية، مةميوون، حةزم كرد بتبينم و هةنديَك دةمةتة آلنةوةَل
 ة ضيية؟ؤرِق

 طةورةم كام وتار؟

 يةي ثيالنةكاني لةسةر وردوخاش دةبن؟آلئةو قةئةم وتارة، سووريا 

 .سكرتيَري طشيت بيين رِؤذنامةكة لةسةر ميَزةكة دانراوة

طةورةم بةدَلتان نةبوو؟ خوا خؤي دةزانيت، من و بريؤي سياسي و كؤميتةي ناوةندي و بةشيَكي زؤري 
 .ماننبنكردايةتي ميللي ثارتةكةمان نووسيومانة. نةك بة مةرةكةب، بةَلكو بةخويَ

 ية )كوردستاني سووريا( نةبوواية. كابرا مةبةستتان ضيية؟رِاستييةكةي باشة، ئةطةر ئةم وشة

طةورةم هيض مةبةستيكمان نيية، تةنيا بةو شيَوةمان نووسي. تا خةَلكي بزانن كة ثارتةكةمان 
تةنانةت  ،ت بنكردايةتي ميللي خةريكة كةم دةبيَتةوةثارتيكي كورديية، ضونكة خوا بةخؤي دةزانيَ

من لةوة دةترسم كةس لةناو ثارتةكةدا نةميَنيَت تةنيا من نةمب. طةورةم حةز دةكةيت بةو شيَوةيةمان 
 بةسةر بيَت. ثاش ثةجنا سالَ شةرمةزار بني؟
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م، ستاني سووريا( بهيَنيت، بة شةرةفم نةكةيت جاريَكي ديكة ناوي )كوردآل، حةز ناكةين. بةآلنة وةَل
ت )كوردستاني عرياق(، ضةندم خؤش دةويَيت. ئةي كويَر بيطةلَ ئةوةي دةزانيت دةتنيَرمة خوارةوة، لة

داناباية. ئةي كويَر  ت)كوردستاني توركيا(، )كوردستاني يةكيةتي سؤظيةت(، )كوردستاني سؤمالَ(
 بيت بيَجطة )كوردستاني سووريا( كوردستاني ديكة نةبوو؟

 لينني

 
نج طؤدةكرد(. لة ئاهةنطيَكدا بيين ثيَ ليلني :وةكةميان بةرِيَي مةزن لينني )نايةكةمني ويَنةي هاو

ن بوو. ئةو كات هةستم بة فرت آلسازيان دا. ئةو كات تةمةمن دة سا ؤبةكداشي لة طوندي عةلي فةرِ
 .و فيَلَ و خةباسةت لة ضاويدا كرد

ةني خؤي لة تةموة كة ,ثاش ئةوةي طةورةبووم، برِوام بةخؤم هينا كة )زوَلم(م لةم هاورِيَية كرد
سةرمايةداريدا طوزةراند. من بة خؤم شويَين خؤم لةويَ لةناو نةداران و  بةرةنطاربوونةوةي

 .ستةمديدةكاندا دةبينييةوة كة ليلني ناوي )ثرؤليتارياي شرِؤلَ(ي ليَ نابوون

وة كة كاتيك زؤر طةورةتر بووم و ضوومة زانكؤ، هةموو هةَلبذاردةكاني هاورِيَي مةزن )لينني(م خويندة
دةزطةي ثيَشكةوتن لة مؤسكؤ ضاثي كردوون،  بة نرخيَكي زؤر هةرزان لة ثةرتووكخانةي فةجر لة 

لةب دةمكرِين. بؤم دةركةوت كة هيض ثيَوةندييةكةم بةو ثياوةوة اري لة حةثشتةوةي هؤتيَلي طةشتي
شةم بة هاورِيَيةك كرد نيية تةنيا ئةم هةَلبذاردانة نةبيت. ثاشان لةناوم دان، ئةوةبوو بةدياري ثيَشكة

كي نيَآلكاتيَك حةزي لة بيَوةذنيَك كردبوو كة سا ةبة رِيَكةوت ضووبووة رِيزي حزبي شيووعي سوورياو
زؤر لةخؤي بةتةمةنرت بوو، رِاستييةكةي ثاشةرؤكي خؤش ويستبوو كة قةَلةو بوو، ئةويش هةر بة 

شَلةذاوييةوة ثيَي رِاطةياندم كة بؤ طةيشنت  ، كابرا بةوثةرِي رِيَكةوت ئافرةتيَكي شيووعي بةكداشي بوو
 .بة مةبةسيت خؤي لةطةلَ ئةو ئافرةتة هاورِيَيةدا، ثيَويست بةم جؤرة رِؤشنبرييية دةكات

 بنيَشتى كوردستان
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دوكاني بةقاَلييةكةى عةرتؤ بةناوبانطرتين بةقاَلفرؤشي بوو لة طةرِةكى رِؤذئاوا ) كة طرنطرتين 
 ةليليكي و قةدووربةط(.طةرِةكى قامشلؤية ثاش ه

عةرتؤ بة ورطة زلةكةيةوة لةناوةرِاسيت دوكانةكةدا دادةنيشيَت، هيض ناكات تةنيا تؤو ترووكاندن 
نةبيَت، كاتيَك لة تؤو ترووكاندن دةبيَتةوة دةكةويَتة ويَزةى بسكتى ثرِ لة قاوةوة، دواتر بوتَليَك 

اَليَك تويَكأل دةطريَتةوةو كاتيَك يةكسةر سيناَلكو بة سةرةوة دةنيَت، هةركة ليَ بووةوة ثرتةق
دةخيوات، دةست بة تووك و نزا دذ بة هةر دة منداَلةكانى دةكات، نةك لة ثيَناوياندا، لةبةر ئةوةى 
ئاطةيان لةو تةنيا دةرطةى رِووزييةى خؤيان نيية، بةتايبةتي ثاش ئةوةى كؤطةى رِؤن فرؤشنت لة 

 تن:. ثيَي دةطوطةرِةكي رِؤذئاوا زؤر بوو
ـ سةيري منداَلةكاني تةيرؤ بكةن و شتيان ليَوة فيَربن. بيستوومة يةكيَكيان طةشيت )قوبرس(ي 
كردووةو لةويَشةوة طةيشتووةتة ئةمسرتدام و نيوةى ئةويَى بة تةواوةتى كرِيوة، بيَجطة لة خانوو و 

كاتيَك بةيانيان  ئةثارمتان و كؤطةو ئؤتؤمؤبيل. ليَرة عةرتؤ رِؤذاني خؤشطوزةراني بريدةكةوتةوة
طةورةو بضووك لة كاروانيَكي دريَذى سةربازيدا لةبةردةم دوكانةكةيدا رِادةوةستان و ضاوةرِيَيان دةكرد، 
ئةويش لةسةرخؤو شكؤمةندانة دةهات و كليلةكةى بة دةستةوة بوو. ثؤليسة دراوسيَكةياني لةيادة 

ى قةردةكةى لةناو تؤمارةكةدا كة هةمووان ليَي دةترسان، ئةويش ليَى دةترسا، لةبةر ئةوة
بة بةردةم  لرية، يةك لريةى ليَ نةداوةتةوة، تةنانةت خؤى لةوة دةبوارد 0000طةيشتبووة 

ت. سةردةمى طةجني خؤي بريدةكةويَتةوة كاتيَك لة قامشلؤ زؤرتر لة سةعيد دوكانةكةيدا تيَثةرِيَ
ةو رِؤذة رِةشةى لةيادة كة برِياري دا يووسف و سةالح رِةسوول و حوزنى و شةفيقؤ بةناوبانطرت بوو. ئ

)فةسيح(ى كورِى بوو، ثاشان واي )سةعدة(ى ئامؤزاي خؤي خبوازيَت و ثاش تيَثةرِبووني ساَليَك 
ليَهات هةر نؤ مانط جاريَك بيَ زيادو كةم كورِيَكى دةبوو، تا بوو بة خاوةن دة كورِو هةشت كض. لة 

لة قامشلؤوة بؤ طرةسوورو عةمبارةو نيظ و طرباوى و  ىةيادية ضؤن ئةو ئؤتؤمؤبيل و ماتؤرِسكالن
عاطوَلةو تؤثزو قؤشاني و بريا بازن و كيستك و كوردى وان و مؤسيسانا دةضوون لةبةردةم دوكانةكةدا 
رِادةوةستان و ثارة بانكةنؤتةكان رِاستةوخؤ لةناو ضةكمةجةى ميَزةكةي لةبةردةميدا كةَلةكة دةبوون. 

طونيية ثةتاتةى لة  و بؤني ثوونطةو بةقدةنووس و بيبةري سةوزو سوورو سندووقة تةماتةو ئاروو
كوردي و عةرةبي و بؤني هةنطوين و رِؤني خؤماَلى لة يادة. عةرتؤ هةر هةموو ئةوةى يادة. ماسيت 
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دةكات كة ضةند مةتريَك بريدةكةويَتةوة كاتيَك سةيري بةقاَلفرؤشيي نويَ بةقاَلفرؤشيي ثيَشمةرطة 
ة، خاوةندةكةيشي تيَيدا دانانيشيَت ـ ئةطةرضى هةر ثيَنج كورِةكةى و ذنةكةى بيَ ليَوةى دوور

ثشوودان هاوكارى دةكةن ـ ئةويش لةبةر ئةوةى كرِياري زؤري هةية، تا رِادةيةك ئةوةى خةَلكي ئيَرة 
و  ان ثياوو ئافرةتيالى واية بةقاَلفرؤشي نيية، بةَلكو دةزطةيةكي حكووميية، ضونكة بةيان نةبيَت

 منداآلن رِيزدةطرن و ضاوةرِيَى ثشكة ماسيت خؤيان دةكةن.
عةرتؤ شةوو رِؤذ بريي لةوة دةكردةوة ضؤن طورزى كوشندةى خؤي لة ثيَشمةرطةو بةقاَلفرؤشييةكةى 

اندا يبوةشيَنيَت، ئةو تووك و نزايانةيش سووديان نةبوو كة ماوةى ساَليَكة لة هةموو نويَذيَكي بةيان
 ليَي دةكرد:

اية، ئةى ميهةربان ترين كةس، خؤي و بةقاَلفرؤشييةكةى لة طةرِةكى رِؤذئاوا لةم دنياي نةمانة ـ خو
 بؤ ئةو دنيا ببةرةوة.

 ئةم نزايةي سةد جار بة ذمارةى دةنكةكانى تةزبيحة دريَذة رِةشةكةى دةسيت دووبارة دةكردةوة.
 جاريَكيان، هاواري كرد: دؤزميةوة.

يَذى بةياني لة نويَنةكةى بازي دا، كليلةكةى بردو بةرةو الى دوكانةكة نزيكةى يةك كاتذميَر ثيَش نو
كردو لة ئاميَزى طرت و فرميَسك بة ضاوانيدا  ىهةآلت، سةيري ثاكةتي بنيَشتة نويَية رِةنطاورِةنطةكة

د يَكي سةوزو هيََليَكى سوورو هيََليَكي زةرى رِةنطاورِةنطي بريسكةدار. هيََلبازرقةي بةست: سيَ هيََل
. لة خؤشياندا طريا. بةَلىَ، ئاآلى لة ناوةرِاستياندا، جاريَكي ديكة لة رِةنطةكان دَلنيا بووةوة

كوردستانة ئةمةية بؤمبى ئةتؤمى كة بةقاَلفرؤشييةكة بةسةر ثيَشمةرطةو منداَلةكاني و 
ن بةجىَ وبةقةكانياان مالَ و موتكرِيارةكانيدا دةرِووخيَنيَت. منداآلن فيَرطةكانيان بةجىَ هيَشت و ئافرة

بةرةو بةقاَلفرؤشييةكةى عةرتؤ تيَيانتةقاند تا بنيَشيت  نيان، هةموويانهيَشت و ثياوانيش كارةكا
هيض شتيَكي تيَدا نةما، بةقاَلفرؤشييةكةى كوردستان بكرِن، ئةوةبوو لة ماوةى ضةند كاتذميَريَكدا 

قوتووكراوو رِؤن. ثيَشمةرطةيش بة خؤي و هةر لة تؤضاوة بطرة تا دةطاتة برنج و قاوةو سةوزةو ميوةو 
ذنةكةى و منداَلةكاني لةطةأل ميَشةكاندا لةناو دوكانةكةيدا بة تةنيا مانةوةو، عةرتؤ بوو بة 

دَلى رِاوةستاو مرد، هيضي نةطوت تةنيا يةك رِستة نةبيَت: ثاَلةوانيَكي نةتةوةيي و، ثيَشمةرطةيش 
 بنيَشيت كوردستان.
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 عةرةبايةتي
 

ثشتةوةم دادةنيشت و  ني رِؤذدا كة ضووم بؤ قوتاخبانة، ئاورِم لة )رِاكان(ى برام دايةوة كة لةلة يةكةم
 م طوت: برسيمة، كةي بؤ ماأل دةطةرِيَينةوة؟بة كوردي ثيَ

، شةثازلةيةكى طةورةى ضوون ضيايةك و، بةهيَز وةك تةقينةوةيةكي ثاش ئةوة هيض شتيَكم نةبينى
 ئةتؤمي.

 آ..كورِة بة عةرةبي بدو
 براكةيشم طريا، تةختةكةيش طريا، دايكم طريا، بةردة دوورةكان طريان.

تةنيا باوكم لة ئاميَزى طرمت ثاش ئةوةى بةسةرهاتةكةم بؤ طيَرِايةوة، جطةرةيةكي ثيَضراوةى 
 داطريساندو طوتي:

وزيكدا ـ رِؤذيَك ديَت، منداَلةكامنان لة قوتاخبانةكان بة زماني خؤيان دةخويَنن و، لة وانةى مي
طؤرانييةكاني حمةمةد شيخؤ ئةزبةر دةكةن و، لةبري ضامةكاني سليَمان عيسا ضامةكاني جطةرخويَن 

 ئةزبةردةكةن.

 دووةمني رِؤذ
 

 شيَركؤ
 

(6) 
مامؤذمن بةتةنيا لة هةيوانةكة بوو، ئيَسك و ثرووسكي مريشكةكةى كؤدةكردةوة كة مامم هيَرشي 

دي هةَلقورِاندبوو، ثاشان بة دةسيت مسيََلى سرِيبوو، كردبووة سةر، ثاشان دؤَلكةيةك دؤي كور
 جطةرةيةكي داطريساندبوو و ضووبووة دةرةوة.

 رد: برسيمة.، شيَركؤ هاتة ذوورةوةو هاواري كلةم كاتةدا
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 قوزةَلقورت خبؤ.مامؤذمن )باوةذني شيَركؤ(، وةآلمي دايةوة: 
دراوةكاني ناو  ىَوة ئيَسكة فرِو لة دةرطةى ذووري ميوانةشيَركؤ سةيري ضواردةوري خؤي كرد

هؤَلةكةى بينى كة مامم مريشكةكةى بة تةواوةتي خواردووة. ئاشكراية ئيَستة لةطةلَ حوسيَنؤ 
جطةرة دةكيَشيَت، كة سةرقاَلى ضاككردنةوةى ئؤتؤمؤبيلةكةيةتي كة لةبةردةم ماَلى )ئةمؤكى(دا 

 ثةكي كةوتبوو.
ؤية هةَلدا كة مامم لة كورِةكاني زؤرتر خؤشي دةويَت، شةقيَكي لة قؤري ضايةكةو ئةو رِادي شيَركؤ

هةروةها شةقي لة دةرطةكةو سةطةكةى هةَلدا كة ناوي )زةمان(ةو دةيويست خؤي ليَ نزيك بكاتةوة. 
 سةطةكة هةآلت و لةوة ترسا شيَركؤ طازي ليَ بطريَت.

 باوةذنةكةى طرياو بة رِوويدا هةَلشاخي : قرجميووووو. خوا بتباتةوة.
بيين، لة ثةجنةرةكةوة بازي  ىم طويَي لة طرياني ذنةكةى بوو. بةثيَى خواس هةرِاي كرد، شيَركؤمام

 داو، بةرةو ئةوثةرِى طوند هةآلت.
 ( خستة بةركارو طوللةيةكي بة ئامساندا تةقاند.6مامم دةمانضةكةى )ستةندةري بةلذيكي 

 شيَركؤ زؤرتر قووضاندي.
 مامم طوللةيةكي ديكةى تةقاند.

 ذمن هاواري كرد: رِاكشآ آ آ آ آمامؤ
 خؤي فرِآ داية ناو كيََلطة طةمنةكانةوة شيَركؤ

 بة سكةخشكآ هةآلت تا طةيشتة قامشلؤ.

 

(4) 
لمي لة ثؤلي حةوتةم، )عادل يازةجي(م بينى لةبارةى دةرهيَنةري تورك يةَلماز طؤناى و فليمةكةى في

 اوى كردبوو.رد كة لة بةندخيانة تةو)رِيَطة ـ يؤأل(ةوة قسةى دةك
لةو رِؤذةوة حةزم لة سينةما كردو، ئةو كاتيش ضيَذم لة سةندويَجي فةالفل و بوتَلة سينالؤكؤ و 

 كؤالى خؤش دةبيين، لةكاتيَكدا فيلمةكاني سةمرية تؤفيق و سةباح و نةجال فةحتيم دةبيين.
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رد ئةو كاتةى هةرزةكار سوهيَر رِةمزى ئةستيَرةى بذاردةم بوو، زؤرم حةز لة قةَلةوى هةردوو شاني دةك
 بووم.

يةكةمني فيلم كة بريم كردةوة دةريبهيَنم فيلميَك لة ثاَلةوانيةتي شيَركؤي ئامؤزام بوو، شيَركؤى 
 سةرةرِؤ، كة بةهؤو بيَ هؤ ليَي دةدام.

 رِؤَلى الويَكي ضةقاوةسووم ثيَ سثارد لة منداآلن دةدات.
 بةخؤم رِؤَلي ثؤليسم وةرطرت.

 داآلن دةدةيت؟ثؤليس: بؤضى لة من
 شيَركؤ: من حةزم لة منداأل نيية.

 ثؤليس: بؤضى، دايك سؤزاني؟
 يت.نشيَركؤ: تؤ دايك سؤزا

 منيش دةكةومة ويَزةي و ليَي دةدةم و ئةويش خؤي لةسةر عةرد طرمؤَلة كردووةو هاوار دةكات:
 تؤبة تؤبة..ـ طةورةم، 

 براظؤ وةك حوسين بورةزان ناوبانط دةردةكةيت.
 

(0) 
كؤ هةر بةهؤ و بيَ هؤ دةيضةوساندمةوة، ويَرِاي ئةوةى دةكؤشام خؤم لة سزاكاني دةرباز بكةم، شيَر

يم دةكرد بؤ ئةوةى نكةوة بةرطريم لةخؤم دةكردو شيت نةكةردةةترسنؤك نةبووم، بةهةموو تواناي
 :و تةنانةت ماريشم خوارد. شيَركؤ طوتي ى خاوم هةَلقورِاندو، طؤشيت ذيذكبةهيَزمب. هيَلكة

 يَكي ئةو الي سةرت دةبرِم.بستيَكي ئةم الى سةرت و بست
كتيَيب )فيَربووني جؤدؤ و كاراتيَ(م كرِى و لة سينةماي زستانةو هاوينةى شةهرةزاد ئامادةى هةموو 

 فليمةكاني برؤسلي بووم.
 بيَ سوود بوو.

 ضارةسةريَكم دؤزييةوة.
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 شيَركؤ مب. تةوة هةركة لةطةألةويش ئةوةبوو وشةي )نا(م لةبريبضيَئ
(2) 

ى كرِى. كيَشةى طةورة ئةوةبوو شوفيَرى بؤ 6611جةميلؤي مامم ئؤتؤمؤبيليَكي شؤظةرىلَ مؤديلي 
ت كورِة نؤبةرةكةى ببيَتة شوفيَر، ثؤز وةردةطريَت و، دةسيت لة يَبدؤزيَتةوة. يةكةمني ذني مامم دةيةو

 شةقامةكاني طرةسووردا دةرِوات.ثةجنةرةكة دةهيَنيَتة دةرةوة كاتيَك ئؤتؤمؤبيلةكة بة 
ئةوةى جوانرتة بة هةرضى دووةمني ذني ماممة ـ يان ذنة بضووكةكةى وةك دايكم دةَليَت ـ لةبةر 

ةكاني جيَبةجآ دةكات كاتيَك خؤي ت مامم قايل بكات كة هةموو داخوازييئاساني دةتوانيَ
مامم دةزانيَت داخوازييةكى هةيةو دةخزيَنيَتة ناو نويَنةكةيةوةو، هةركة ثشيت تيَ بكات ئةو كات 

 دةبيَت جيَبةجيَى بكات.
بةم شيَوةية شيَركؤ بوو بة شوفيَر، بةيانيان زوو لةخةو هةَلدةستيَت و طوندةكةيش لةطةَلى لةخةو 

 بيَدار دةبيَتةوة بةهؤي طورِةى بزويَنةري ئؤتؤمؤبيلةكةوة.
وةية،  دةرطةى ئؤتؤمؤبيلةكة دةكاتةوة، تة دةرةوة جطةرةكةى بة دةميةسةرةتا، شيَركؤ لةماأل دةضيَ

اتةوة. يكؤردةرةكةوة. بؤنييت ئؤتؤمؤبيلةكة هةَلدةدرِكاسيَتيَكي فارس باظي فرياس دةخاتة ناو 
 سةيري دةكات بيَ ئةوةى لة هيض بطات.

جار لة دواي جار دةكؤشيَت، بزويَنةرةكة وةطةرِ ناكةويَت. تةنانةت ناَليَت ئاي سةرم. ليَرةوة لة 
وور شةرِة طةورةكة دةست ثيَ دةكات. لة ضواردةورى ئؤتؤمؤبيلةكة طرددةبينةوة. من و سةيفؤو طرةس

ت. هةركة تا زةيدؤ دةكةين. كة لةسةرخؤي ديَوةسئةمحةدكي و لوقمانؤ ضاوةرِواني  حوسيَنؤو فةيوشاو
 لة ئؤتؤمؤبيلةكة نزيك دةبيَتةوة بيَ ئةوةى سآلومان ليَ بكات بة شيَركؤ دةَليَت:

 ؤ هيض نازانيت تةنيا ئةوة نةبيَت رِيَكؤردةرةكة ثيَ بكةيت.ـ ت
 دةى كورِينة ثاَلى بدةن.

وةستا زةيدؤ لةناو ئؤتؤمؤبيلةكة دادةنيشيَت و ئيَمةيش ثاَلى دةدةين. ترِ.ترِ .ت.رِ.ت.ت. ترِ.ترِ. 
 ترِرِرِرِررِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِ
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ك بة شةقامةكاني طرةسووردا دةكات تا شتيَئةو كات ئؤتؤمؤبيلةكة بةرِآ دةكةويَت ثاش ئةوةى طة
 ت.و لة ئؤتؤمؤبيلةكة دادةبةزيَوةستا دةطةرِيَتةوة بازووة ميكانييةكاني خؤي منايش بكات.

ي رِيكؤردةرةكة بةرزدةكاتةوة. فارس باظي طشيَركؤ سوار دةبيَت و ئيَمةيش لةطةَلي سواردةبني و دةن
ياري خؤي طرتووة، هةرضي منم، دةستم لةسةر  فرياس ئاخ هةَلدةكيَشيَت: هةر دَلدارةو دةسيت

 طؤنامة. كاتيَك دةرِؤين و بة بةردةم ماَلى يارةكةيدا لة نيف تيَدةثةرِين.
 (1) 

شيَركؤ هةر لةسةر ئةوة مكورِ بوو ببيَتة كاثيت تيمةكةي ئيمة. جطةرةكةي دادةطريساند، 
 بةشيَوةيةكي خوار لة طؤشةيةكي زاري دادةنا:

 يت.ضؤ طؤَلمةروان، رِاكة، ت

 شةفيق، تؤ لة ناوةرِاست بة.

 حةسةن، تؤ بؤ بةرطري.

 ماجد، تؤ هيَرشبةري ناوةند بة.

 منيش )هاوارمان بةسةردا دةكات(:

لة  ةىكؤَلكار، ئةطةرضي لة ذيانيدا يةك طؤَلي نةكردووة، تةنيا لة طؤَلي خؤمان نةبيَت. ئةو كات
  وةآلة تؤثةكة دا. كاتيَك خؤمم هةَلدا، ثيَبةرةو طؤلَ شةقيَكي توندي ل ياريزانةكان بيَزار بوو،

 .بوو)ئةديداسة بةبؤنةكة(ي شيَركؤم بة دةستةوة هات. هةرضي تؤثةكة بوو لةناو تؤرِةكةدا جيَطريبوو

 

(1) 

 وانة لة رِةخنةو رِةخنة لةخؤطرتن لة شيَركؤوة فيَؤبووم.. تيمةكةمان لةطةلَ تيمةكةي عةلي نيميةكة
 ا.فةرِؤ بة ثيَنج طؤلَ دؤرِ

 يَركؤ لة ثشتةوةي تةثؤَلكةكة كؤي كردينةوة تا كةس نةمانبينيَت.ش

شيَركؤ نيوة جطةرةكةي داطريساند كة مابووةوة )بؤ ئةوةي كةم جطةرة سةرف بكات جطةرةيةكي بة 
 دوو جار دةكيَشا(: 
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 بؤضي دؤرِاين؟

ةوة، سويَند بة م ثاش ئةوةي تؤَلةي خؤمان دةكةينآلهؤيةكة من بووم، بةهاري داديَ وازدةهيَنم، بة
ريفؤ دةشكيَنم كة يةكةمني طؤَلي تيَ كردين. شةريفؤ براي سؤزاني، من شريي دايكم دةخؤم، القي شة

 ، ئةطةر وات ليَ نةكةم وةك مريشكةكةي دايكم بشةليت.ةو تؤيان طوتوو

 

(7) 
الليية لة لة ثؤلي حةوتةم، لة طرةسوور بارمان كردو ضووين بؤ قامشلؤ. ماَلي جةميلؤي مامم لة هي

نزيك كؤشكيَكي تةنيا و زةردبوو بةسةر قامشلؤيدا دةرِواني. ئةو كاتةي مامم لة مةيداني 
 . بة دزييةوة ضامان دةخواردةوةو جطةرةمان دةكيَشا  ةت فرؤشنت بووايآلمةرِوما

 دةردةهيَنا.   هةرضي شيَركؤ بوو كؤنة دووربينيَكي ئةَلماني 

وورةكاني دوة دووربينةكةي هتلةرة، لة بالكؤنة وارد كة ئةشيَركؤ بة شريي دايكي سويَندي دةخ
 ني دةرِواني، بة مةبةسيت ئةوةي كضيَك، يان ئافرةتيَكي نيوةرِووت ببينيَت.آلما

ثاشان دووربينةكةي بةالوة دةنا، نيوكاتذميَر باسي ئةوةي بؤ دةكردم كة بينيويةتي. تةنانةت ئةو 
ة دوورة لةنيَوان ثياوةكةو ذنةكةيدا رِووي دةدا كة بةردةوام قسانةي دووبارة دةكردةوة كة لةو بالكؤن

تةنوورةيةكي زؤر كورت و كراسيَكي تةنكي نووستين لةبةربوو، بةر لةوةي قسةكةي تةواو بكات 
 كيَشا، كة دةطةيشتة طرةسوور.دة)دةسيت بؤ ناو طةَلي برد(، ئةم جار ئاااااااخيَكي دريَذي هةَل
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 سيَيةمني رِؤذ
 ةردوورطرةسوورو د

 
 ثةرجوو

 وةردة طؤراني دةضرِيَت:

من ثةرجوويةكم دةويَت، بة ضاوم طويَ لة طؤرانييةكة دةطرم، لةكاتيَكدا ميَزةكة دةسرِم. لةطةلَ 
سةيرانطةي  بةناوبانطرتين خيَزانةكةيدا لةناو درةختةكاني كاذو سنةوبةردا دانيشتووة، لةو شويَنةي

 قامشلؤ )بلؤدان(. لة ليَية

 ني ميوةو دؤندرمةي طرانبةهاية بةن سرِيين كورسي و ميَزةكانة، ئةركي كرِيارانيش خواردئةركي م
 هةموو جؤرةكانيةوة.

 بة شةرمةوة سةيري كردم. بةزةييم لة ضاوةكانيدا بةدي كرد. دايكي طوتي:

 ميزةكة باش بسرِة، سةيري ئةم تؤزو طةردةي ئيَرة ناكةيت. ثةرداخي ثاك بيَنة.

 ةضرِيَت:وةردة طؤراني د

 ثةرجوويةكم دةويَت.

منيش ثيَويستم بة ثةرجووية، ضونكة بريي رِاكاني برام و عةيشانةي خوشكم و دايكم و باوكي دوورم 
دةكةم كة لةم هاوينة زؤر طةرمةدا طونيية طةمن بةسةر ثشيت هةَلدةطريَت، تا بتوانني دةرمان بؤ برا 

ةوة سةرقاَلةو، مذيَك لة شووتييخواردني دؤندرمةو نةخؤشةكةم بكرِين، لةكاتيَكدا دراوسيَكةمان بة 
 ةكةي دةدات.ـجطةرة )وينستؤن(

 وةردة طؤراني دةضرِيَت ثةرجوويةكم دةويَت.

 سةرم بَلند دةكةمةوة، سةيري ئامساني شني و دووري قامشلؤ دةكةم.
  



23 
 

 سةيرم دةكات كراومريشكيَكي ئاوةرِووت
 

كراوي ناو كيسةيةكي نايلؤندا كي ئاوةرِووتنة لة نزيك مريشكيَآلئافرةتيَكي تةمةن ثةجنا سا
رِاوةستاوة. ئؤتؤمؤبيل و رِيَبوارةكان بة تةنيشتيدا تيَدةثةرِن. بؤني طاز ئازادانة بة ضواردةوري 

تةوة كة لة نزيك مريشكةكةيةوة دانيشتووة )وةك بَليَيت منداَلي بيَت(. ئافرةتةكةدا دةخوليَ
سووتيَنةري ئةيلوولدا رِاوةستاوة. ضةند دَلؤثة ئارةقيَكي  لةكاتيَكدا تةلعةت حةرب لةذيَر هةتاوي

 سارد بة تةويََلييةوةية. 

دةوري خؤي بة دواي شقارتةدا دةطةرِيَت، ئاكام دةبينيَت جطةرةيةك دةردةهيَنيت و لة ضوار ئافرةتةكة
 ت و سةيري تةلعةت حةرب دةكات.بة دةستييةوةية. ثيَدةكةنيَ

لة حوسةين ضاوةرِيَم دةكات. لة مريشكةكة ورد دةمبةوة. لة  ميَكةضاوةرِيَي تةكسي دةكةم. هاورِ
 ثي دةبينم.  نايلؤنة تةنكةكةوة ضاوي ضة

تةو بةسةر ضياو آلنةكة دةبينم. كةوايةكي كورديية. ضؤن طةيشتووةتة ئةم وآلكةواي ئافرةتة ثةجنا سا
 دةريا و بياباني سينادا ثةرِيوةتةوة؟

نةكة كوردي زانيباية. دةمةويَت لة تةنيشتييةوة دانيشم و، آلساثةجنا  ئةطةر ئافرةتة تةمةن 
جطةرةيةكي لةطةلَ بكيشم و سةرم لةسةر ئةذنؤي دانيَم و لةطةلَ مريشكةكة بئاخظم:  خوشكةكةم، 

 وةرة با هةردووكمان ثيَكةوة بةرز بفرِين.

 قةدووربةط
ةبدوملةجيدي خاَلم بووم لةناو كاتيَك ثياويَكي ئةمين دةوَلةت هات بؤ الي ميَزةكةم، لةطةأل ع

ا منيش درِيستؤرانيت دميةشق لةناوجةرطةى قامشلؤ، سةري لة بوتَلة عةرةقي )رِةيان( سورِما لةكاتيَك
 ( حمةمةد عارف جةزراويم دةضرِى.ة عةليمةست بووم و طؤراني )عةيشاننيوة 

 فةرموو.
هةنطاوي لةسةرخؤ بةرةو المان دانيشت و ثةرداخيَكي بؤ خؤي تيَكرد، لة كاتيَكدا طارسؤنةكة بة

 :بةشي ليَكؤَلينةوةى سةر بة لقة( دةهاتة ثيَشةوة )يةكسةر زاني سةر بة
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مريشكيَك لةسةر خةَلووز بربشيَت لةطةأل مةزة، هاوكات كةميَك بةفرو، مةزةكان نوآ بكةوة، ضةند 
 ش بيَنة.يَثةرداخيَكي نو

ةوة هةوَليَكة بؤ خؤدزينةوة لة تؤمةتةكة. ، الى وابوو ئبرِواى نةدةكرد كة من عةرةق دةخؤمةوة
يةكيَك رِاثؤرتيَكى نووسيوة، بة رِاشكاوى نووسيويةتي: مةروان عةىل اليةنطري ئيسالمييةكانةو، 
سةرثؤشي بةسةر ذنةكةيدا سةثاندووة )ذمن نةهيَنابوو(، هاوسؤزي بؤ براياني ئيبليسةكان 

 )موسَلمانةكان( دةنويَنيَت.
تةواو نويَطةرى ليَكؤَلينةوةى لةطةأل كردم، لةطةأل سةردةمي حافز ئةسةددا بؤية بة شيَوازيَكي 

 بطوجنيَت )بةَلىَ بؤ ثيَشكةوتن و سؤسياليزم(.
 ث: ئةو جؤرة عةرةقانة بذميَرة كة ديةانزانيت و ئةوانةيش كة نايانزانيت؟

اوردةكراوةو، و: رِةييان، بةالى منةوة لة هةموويان باشرتة، مراوى و، تؤما كة لوبنانييةو ه
 سيَطؤشةى تايبةت كة هيَشتة تاقيم نةكردووةتةوة.

 عةرةقي توركيش هةية )رِاكي كة ئيَستة دةست ناكةويَت(.
 ث: خواردنةوة كهوولييةكاني ديكة بذميَرة.

لةندي و بالك ليَبلة كة بؤ دةوَلةمةندو ثزيشك و و: ويسكي، كة باشرتين جؤري رِيد ليَبلي ئيسكؤت
 لةطةأل نيشتماني ساختةى خراث، بةآلم خؤشة.برذواكان باشة، 

 ظؤدطا، كة رِووسي و ثؤَلؤني و توركي و نيشتمانيشي هةية.. كة ئةويش ساختةى تيَدا كراوة.
برةندي، نيشتمانييةكةى زؤر خراثة لة طاز دةضيَت، ئةم جار جن، ئيمبيَت )مةى( كة سووريشي 

يان لةطةأل ذةمى ماسي و  ،هاوينان دةخوريَتةوةهةيةو زؤرتر لة زستاندا دةخوريَتةوة. سثيشي هةية 
 جةمبةري و قرذاَلى دةرياييدا.

ة، كة زؤر جؤري هةية، بةخؤم حةزم لة بريةى سووريية بؤ ثشتيواني كردن لة ثيشةسازي بري ئةم جار
 نيشتماني.

 ثاش كؤتايي ليَكؤَلينةوةكة، داواي بوتَلة عةرةقيَكي ديكةو يةك كيلؤ كةباب و زةالتةى ئةرمةنيم
 كرد.
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ثياوة ئةمنةكة دةسيت بةطريان كرد ثاش ئةوةى يارةكةى خؤي بريكةوتةوة كة ميَردي بة كابرايةكي 
 طةورةتر بوو. (آو) سعوودي كرد ثةجنا ساَلى رِةبةق لة

 سؤسياليزم
بةرضاو(ي حزبي شيووعي سةرؤكي كؤمةَلةى هةرةوةزى جووتياران لة طوندةكةمان )ئةنداميَكي 

كداش بوو، لةوة رِاهاتبوو بةروبوومي كشتوكاَلى لة جووتيارةكان دةدزى، سووري باَلةكةى خالد بة
 ضونكة برِواي وابوو سؤسياليزم ئةوة دةطةيةنيَت كة ئةو لة بةروبوومة كشتوكاَلييةكامناندا هاوبةمشانة.

 قامشلؤ
لة شةمةندةفةر دابةزين، ئةوة يةكةمني جار بوو شةمةندةفةر ببينم. بةرلةوة، شةمةندةفةري 

وركيامان لةو ديوي سنوورةوة دةبيين، لةسةرخؤي دةرِؤيشت، سةيري طوندة دوورةكاني ثيَدةشيت ت
)ماردين(ي دةكرد لةوانةيش طري مؤزان، بريظا، سيمتك، تةعلةكي، عةمبارة. لة ويَستطةى مةال 

و سةبات نزيك طرباوي سواربووين )كة لة تؤمارةكاني حمةمةد تةلةب هيالل و هاورِيكانيدا بة ئةب
رِاسيَن دةناسريَت(، خؤم بة ثةجنةرةكةوة نووساند، لة دارتووةكامن دةرِوانى، كة سيَبةريان بؤ دةخميا 
كردبوو، لة ثؤلة كؤترة سثييةكامن دةرِواني بةسةر كَليَسة بضووكةكةيةوة بوون، لة دوورةوة 

دا بةرز دةبووةوةو نزم فرِؤكةخانةى قامشلؤمان بيين و، فرِؤكةيةكي ضارؤكةدار بةسةر كيََلطة طةمنةكان
ئةو كيََلطة طةمنانةى ضواردةورى قامشلؤيان دابوو. لة ويَستطةى عةنتةريية من و دةبووةوة، 

جةميلؤي مامم و دايكم و باوكم دابةزين، جانتايةكي بضووكمان ثيَ بوو. نازامن بؤضى هاتني بؤ 
ةثشكين لة وةستابوو ئةوانةى دقامشلؤ، نةمدةويست بزامن. ثؤليسيَك لة نزيك دةرطةى ويَستطةكة رِا

دةهاتن و، هيض سيَ و دوويةكي لةوة نةدةكرد دةست بةسةر قاوةى )بن محس و حةلةب و شامةوة 
 نةجاري لوبنانيي بةناوبانط( و جطةرةى مارلبؤرؤ و ظايسرؤيدا بطريَت.

 مامم طوتي: ضاوةرِواني ثاس دةكةين.
طةرةكةى داطريساند. رِووناكييةكاني قامشلؤ لةم لةسةر شؤستةكة دانيشتني، باوكم وةك رِاهاتبوو ج

ئيَوارة خؤشةى ثاييزدا جوانن و، رِيَطةي ثيَشمان تا دةطاتة هيالليية زؤر دوورة. لة ئاميَزى دايكمدا 
نووستم، كاتيَك بةئاطة هامتةوة كؤضةري داثريةم بيين بة ثةتؤيةكى رِةنطاورِةنط دايثؤشيوم، ثاشان 
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آلهو وة غةمبارانة بةرطوآ دةكةوت: ئةَلاتيَكدا دةنطي بانطدةرةكة لة دوورةبةرماَلةكةى رِاخست، لةك
 ئةكبةر.

 حةلةب
كاتيَك بينيم دَلى خؤمم لةناو هةردوو دةستمدا هةَلطرت و، بة رِاكردن دواي كةومت لةكاتيَدا 

كةكان ، لةوديوي درةختةكان و باَلى ضؤلةلةسةرخؤي دةرِؤيشت. لة ئةوينداري و رِاكردن شةكةت بووم
مششيَرو  دةنطي و هةورةكان و طوَلةكاني رِؤذةوة خؤم شاردةوة، طويَم لة ترثةي مسي ئةسثطةلي دوورو

 سةردوولكةى ئةوينداري بوو بة ئامساندا ثةرت دةبوونةوة.
ضاوم كردةوة، هيض شتيَكم نةبيين. لةسةر كورسييةكي تةختةدار لة باخضةى طشيت لة حةلةب 

 م، بؤني كؤنة طوآلوى ئافرةتيَك ئةو شويَنةى تةنيبووةوة بةئيَرةدا تيَثةرِيبوو، كةى؟ نازامن.دانيشتبوو
 طرةسوور

خووى بة قوماركردن و شةواني سوورةوة طرتبوو، هةموو سامانةكةى لةسةر ئافرةتان  نايفكؤي باثريم
م تا دوايةمني هةناسةى آلثةرت كردبووةوة هةر لة حةلةبةوة بطرة تا دةطاتة بةيرووت و ئيستةنبوأل، بة

ذياني هةر )سوحبية(ى دايكي )حةواس(ى خؤش دةويست و، هةركة لةسةرداني ئاشقةكاني 
كةوة ماضي يك بة مزطةوتةكةو بة بةرضاوي خةَلنز ردةطةرِايةوة لة طؤرِةثاني طوندةكة لة طرةسوو

 اي دةكرد.رِماأل دةكردو دةيطوت: دايكي حةواس بريم كرديت. ئةم جار لة باوةشي دةكردو بةرةو 
بةر لة ساَليَك باثريةم مرد. بةر لة ضةند مانطيَكي كةميش داثريةم مرد. بةر لة ضةند رِؤذيَكيش 
جةميلؤي مامم مرد، كة ضوون شايةكي رِاستةقينة بة شةقامةكاني طرةسووردا دةرِؤيشت و، 

ديكةى بةسةردا وة بوو كة لة ماردين خواستبووى و ثاش مانطيَك ذنيَكي ةحةليمةى ذني بة دواي
 هيَنابوو.

جةميلؤي مامم مردو داواي كرد لة نزيك نايفكؤي برايةوة بةخاك بسثيَرريَت، تةواو نزيك، تا لةناو 
 تاريكايي طؤرِةكةدا بة تةنيا نةبيَت.
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 طؤرانيبيَذ
لةناكاو فارس باظي فرياس دةركةوت و لة شةوو رِؤذيَكدا بوو بة شاي طؤرانيي الوان و دَلشكييَن 

 نداراني بضووك لة عاطووَلي، طرباوي، قةدووربةك، هةليلكي، تةمؤيا، قؤشاني حةلكؤ.ئةوي
نوآ، بة ناوي غةمطينانةوة لة طؤرانييةكاني ماَلئاوايي كردن دةضوون  هةموو هةفتةيةك كاسيَتيَكي

 ييم ليَالة فيلمة هندييةكاندا )سةيرانيَك(، )بة تةنيا بووم(، )لة ثةجنةرةوة بينيميت(، )ماَلئاو
 بيَجطة تؤ يةكيَكي ديكةم خؤش دةويَت(، )بضووكةكةم و خؤشةويستةكةم(.مةكة(، )ضؤن 

تةنيا كةس كة هةر لةسةر تةختةكةى خؤي ميايةوة سةعيد يووسف مريي )بزق( بوو كة كةس شاني 
 لة شان نةدةدا. هةرضي ئةواني ديكةن ئةوة رِؤيشنت و بريى كةس ناكةونةوة.

ثاش طؤراني )كاروانؤ( يش بؤ نةرويذ، مةروان سةبريش كرد، جوان حاجؤا كؤضي ينماسةالحؤ بؤ ئةَل
 بوو بة هونةرمةند بؤ )ئابوجييةكان(.

 طرباوي طوندةكةيشي بوو بة مةزاري ئةوينداران.
فارس باظي  يت طؤراني و داوات ليَ كردبان كاسيَتى نويَىيَئةطةر بضووبايت بؤ شويَين فرؤشتين كاس

 يان دةطوتيت:فرياست ثيَ بفرؤشن، ثيَ
 يان نويَيةكة؟ ،ض كاسيَتيَكت دةويَت: كؤنةكة

 واتة ئةو كاسيَتةى بةر لة هةفتةيةك دةرضووةو نويَيةكةيش ئةوةية كة بةر لة ضةند كؤنةكة
 ةوة.اتذميَريَك كةوتووةتة بازارِك

 ويَنةي تايبةت

كاتيَك طةيشتينة بازارِ، هةموو دوكانةكان تةواو داخرابوون، بايةكي ساردي دةهات و كيسة نايلؤني 
 بةتالَ و تةنك بة ئامساندا دةفرِين.

بةنيوان دوكانة داخراوةكان و شةقامة الوةكيية تةسكةكاندا رِؤيشتني تا طةيشتينة قاوةخانةيةكي 
 ةكةي دوكتؤر حةسةن موهةوةس، بةرانبةر بة تةالري شارةواني.بضووك لةذيَر نؤرِينط

 بؤني ضاي تازة ليَ نراوو هةَلم و قاوة ئةو ناوةيان تةنيوبووةوة.

 دوو كورسيي رِاكيَشاو دانيشتني.
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 باوكم طوتي:

ي ني بؤ الي )خاجيك(ي ويَنةطر، ثارسالَ تؤ تةنيا طويَطر بوويت، بؤية دةبيَت ئةم سالَ بة شيَوةيةكدةض
 فةرمي ناوت بنووسريَت. تؤ ئيَستة لة ثؤلي يةكيت.

 ـ خشتةي ليَكداني ذمارةكان دةزانيت؟

 ـ بةَليَ.

 هةردوو ضاوم نوقاندو زارم بةشييةوة:

 يةك جاران يةك دةكاتة يةك.

 يةك جاران دوو دةكاتة دوو.

 يةك جاران سيَ دةكاتة سي.

باوكم بزةيةكي بؤ كرد. سةري بؤ سةرةوة بؤ نؤرِيَنطةكةي دوكتؤر حةسةن موهةوةس بَلندكردةوة، 
 ثاشان طوتي:

 نؤرِينطةيةكت لة شويَنيَكي جوانرت بؤ دةكةمةوة.

 

 ئازار

ش دةكاتةوة، بةدووي خةَلكي حةسةكةو تةل بةرِاك و دةواري رِةش لةنيَوان طرةسوور و سةهةرمةكة رِة
 ةزيز.ضياي عةبدولع

 ضا و دووكةلَ و قاورمة.

 رِانةمةرِو شوانطةل و هةتاوي ثرِووكيَنةري نيوةرِؤ.

 ني رِووت ضوون ئيَمة.آلمندا

 ئةو رِؤذة زانيم

 جوطرافيايشي هةية. ةكة ئازار نة سنوور و نة زمان و ن

 

 كوردستان

 رِيَطة بةرةو كوردستان دوورة. كورِم،



29 
 

ي درِكاوي و كيََلطةي ي ثيَ طومت. سنوورو جةندرمةو تيَلسيت طرتبووم و ئةمة كؤضةري داثريةم دة
نووستووة، ئافرةتيَكي جوان   تة ماردين، لةويَ سواريَكيم، ئاكام دارتووية  بةر لةوةي بطةآلمينة. بةل

 لة نزيكيةتي. مةم و زين.

 يَت.ةرطةي ئةرارات كؤتايي دَلي تؤوة دةست ثيَ دةكات و، لةناوجكورِم، رِيَطةكة دوورة، لة د

 

 ضياطةل
 هةر هةموويان 

 بةسةر ضيا بَلندةكامناندا 

 تيَثةرِين

 هةموويان رِؤيشنت و

 ضياكامنان مانةوة

 سةرطوزةشتة
 تةوةئؤتؤمؤبيلةكةي حوسيَنؤ نزيك دةبيَ

 دايكم بة هةَلةداوان رِادةكات و سةتَليَكي ثالستيكي ثيَية. بؤني ثةنريي كوردي ئةو ناوة دةتةنيَتةوة.

 ئةمرِؤيش دواكةومت.

 دايكم لةطةلَ حوسيَنؤ دةدويَت.

 ت.دادةطريسيَنيَكة جطةرة لةدواي جطةرة 

 ثاتري ئؤتؤمؤبيلةكة تةواوبووبوو.

 ـ ضاوةرِوان بووم تا حوزنيكي هات يارمةتيم بدات.

 ساَلي داديَ، ئؤتؤمؤبيليَكي نويَ دةكرِم.

 ضيت دةويَت لة دوكانةكةي حاجي خزر بؤت بيَنم؟

 ون و قوتوويةك رِؤني مانطاي شريدةر.ـ سابو

 ت و بةرةو قامشلؤ دةضيَت.ئؤتؤمؤبيلةكة بةرةو كةفر سثي تيدةتةقيَنيَ

 بة جيهاني دةرةوة كة قامشلؤية. اري ثيَوةندي طوندةنؤ تةنيا هؤكحوسيَ
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يت طرةسوور لةرِووي كارطيَرِييةوة سةر بة عامووداية كة جاروبار سةري ليَ دةدةين، ئةويش بة مةبةس
 .وة هةيةكاريَك ثيَوةندي بة سةربازطري، يان تؤماري ناسنامة، يان سةرداني بةرِيَوةبةري شارةديَ

مان بؤ دةهيَنيَت و، سي فيَرخوازان و نامةوحوسيينؤ شةكرو ضاو جطةرةو سابووني رِةقي و تيَنو
 اري ذيامنان دةزانيَت:هةموو وردةك

 ت، كيَ دَلداري دةكات.وة، كيَ ذن دةهيَنيَتةكيَ لة مؤَلةتي جةذندا ديَ ،كيَ بة سةربازي دةضيَت

لةنزيك ديواري فيَرطةدا دادةنيشني، شةمسةدين باسي سةركيَشييةكاني خؤي دةكات لة سةربازي و 
داو، بةو هؤيةشةوة يةك باسي ئةو ذةنةراَلة دةكات كة شةثازلةيةكي سرةوانديَ كاتيَك ئةم جنيَوي ثيَ 

 بةسةربرد.بةقي لة بةندخيانةي تةدمور ساَلي رِة

 سةبارةت بة سةمرية تؤفيق كة لة شام بينيويةتي و ثيَي طوتووة: ئةي جوان.

ةي بزويَنةري ئؤتؤمؤبيلةكةي حوسيَنؤية، بةرةو الي رِادةكةين و، شةمسةدين لةطةلَ طورِطويَمان لة 
 دةهيََلني كة كؤتاييان نايةت. بةسةرهاتةكانيدا بةتةنيا بةجيَ

 بؤردومان
 لة ثامشاوةي بؤردومانةكة ثاك كردةوةو ىدايكم ناوحةوشة

 بوو و كةوتبووة خوارةوة وةسةرلةنويَ ويَنةكةي مين هةَلواسييةوة كة بةقةد ديوارةكة

 م بؤني بارووت هةر مابووآلبة

 ئةوانةي بريدةخستينةوة كة نةمابوون

 شةقام

 بةيانيان زوو لةخةو هةَلدةستم

م، هةركة لة ماَلة آلرِيَطةكةم بةرةو نانةواخانةكةي ئةبو سةباح دوورة. تةميَكي كةم و باي سارد، بة
ثةرِم، لةو كةنارةكةي رِووباري جةقجةقةوة، مزطةوتة قورِينةكاني نزيك طؤرِي سريانةكان تيدة

 طةورةكةو كَليَسةكةي سريان دةبينم.

 بةيانياني قامشلؤ دوانةكةومكةميَك هةنطاو هةَلدةطرم تا لة بؤني ناني 

 كة بة هيواو نيطةرانييةوة بريم دةكةويتةوة.
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 دةرطايةل
 بةسةركةوتوويي لة جةنط دةطةرِيَنةوة

 شارةكان ضؤلَ و دةرطةكاني طؤرِستانةكان لةسةر ثشنت

 كةسيش ضاوةرِيَتان ناكات.

 سةرطوزةشتةيةكي تايبةت
ووة دةرةوة )طةراجطةلي ي عةتاقضييةوة ضطورِةي ئؤتؤمؤبيليَك ديَت هةر ئيَستة لة بازارِ

 .ئؤتؤمؤبيل(، دةنطي فرؤشياران لة نزيك مزطةوتي طةورةككردنةوةو كةرةستةي يةدةطي كؤنة ضا
 رِيَطةي بةرةو نةسيبني

 ثاسةكاني هيالليية
 (تاكسي )وةحدة

 رِيستؤرانيت فورسان
 كتيَبخانةي ئةنيس حةننا مديواية

 قاوةخانةي كةربيس
 سينةماي شةهرةزادي هاوينة

 كنيجةر
 ئاشووريية

 شةقامي عرووبة
 ويَستطةي لةزطني

 بةقاَلفرؤشي حاجي خدر
 جلوبةرطي ئافرةتاني كريستيان لة رِؤذي يةكشةممة و ئافرةتاني كورد لة نةورؤز

 قةدوور بةط
 كَليَسةي سريان
 سةبع بةحرات
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كاية بةنزخيانة، كة ئيرباهيم حةسؤ لة خوار تابلؤيةكةوة جطةرة دةكيَشيَت ليَي نووسراوة )ت
 .(غةيةجطةرةكيَشان قةدة

 فرِؤكةخانة
 هيالليية

 ئاشي مانؤك
 مامؤستاي بريكاري جةميل نووري

 قاوةخانةي بةرِي
 ح رِةسوول و سؤنيآلتؤمارطةي سة

 قةو زةماوةندانخةبات بؤ تؤماركردني ئةَل
 عةموو يووسف قةرقووع

 مزطةوتي قامسؤ
 يَردي بةديعةو غةزالةنؤ محوسيَ

 71ظرليَ ئؤتؤمؤبيلطةلي شؤ
 ني نيساناياني تورك لة بةيانطوللةكاني سةرباز

 سايلؤكان
 يةشرِؤ باظي حةمةد كة خةجنةري كوردي ثيَ

 يت بةسةردا بطريَتخانةي كؤن، بةر لةوةي سةباحي دةسكار
 ةكاني سريانطؤرِ

 مةمحةقيية
 زةيتوونة

 مؤتؤرِسكلسوارةكان
 ئوجةالن آلةدو عةبدوَلويَنةكاني حافز ئةس

.......... 

.......... 
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  باَلق بووبووم كة قامشلؤم بةجيَ هيَشت
  .بة ساوايي بؤ الي دةطةرِيَمةوة

 ماردين
هاوينان كة لةسةر نويَنةكةم لة طرةسوور رِادةكشيم، هةنديَك رِووناكي نزيك هةن، تا رِادةيةك هةست 

 .دةكةم تةواو لةوديوي درةختةكاني طوندةكةوةن
 بابة، ئةم رِووناكييانة ضني؟

 .ي ماردينةآلوة قةئة
 .دةضني بؤ الي  ،ةكةوات

 .م، ماردين زؤر دوورةنا، كورِ
مة هةن دةستيان لةسةر بةلةثيتكةي رلي درِكاوي و جةندلةنيَوان ئيَمةو ئةويَدا ضةندان ضياو تيَ

 .تفةنطةكانيانة
 .م، رِؤذيَك لة رِؤذان هةر دةطةينة ئةويَآلبة

ةردوو ضاوم ثةرؤشةوة ضاوةرِواني ئيَوارة دةكةم، تا ه ن، بةنكة و رِووناكييةكاني ناميَآلبة رِؤذ قة
 .بكةوم بةرِيَ ي ماردينآلبنوقيَنم و بةرةو قة

 كاتربيالر
يكم شتةكاني ةلة بة بةيةك شةو دروست كراوة.داخانووة قورِينيَكي بضووك،  تةنيا يةك ذوور كة بة ث

رةي حافز ئةسةد، كة باوكم لة كتيَبخانةي برد: ثياَلةي ضا و قاث و كؤنة قةرةويَلةو ويَنةيةكي طةو
زةهراي تةنيشت تؤمارطةي باظي فةلةك )طؤرانيبيَذي بةناوبانطي كورد حمةمةد شيَخؤ(كرِيويةتي. بؤ 

 .تنيَئةوةي ثؤليس خانووةكة بةسةر ئيَمةو بةسةر سةري باوكي فةرماندةدا نةرِووخيَ
رِم، بة قةد اي كاتربيالردا تيَدةثةينردةم كؤمثاعةرةبستان، رِؤذانة بة بةلةم خانووةوة بؤ قوتاخبانةي 

سةر رِيَطةي حةسةكةدا دةرِوانيَت ناوي بريكاري كاتربيالر لة جزيرةي سووريا و رِووبةندةكةوة كة بة
ئةوة ثيَش ئةوة بوو كة ترةكتؤرة  .(مثانياي م. عيزةت جةالدو كورِةكانينووسراوة )كؤ ياهةمووسوور

اني، هيَرش بكةنة سةر زةويية زؤر بة ثيتةكان لة جزيرةي سووريا و، ناهةموارةكاني فوراتي نيشتم
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هةنطاوة  لة ئاكامىبةر لةوةي كوردة هةذارةكان بةهؤي شةثؤليَكي تؤقيَنةري وشكة ساَلييةوة 
سياسي و ئابوورييةكاني رِذيَمةوة زةوييةكانيان بةجيَ بهيََلن و، لة ثةلةورطةكاني ئةفسةراني سوثادا 

  .ا ببنة كريَكار، يان لة شةقامةكاني دميةشق و بةيرووت ئاوارة بنيلة سوورلة كةناري دةريا 
 سةردويَلكة

و، ذمارةيةكي زؤر هيَالنةم رِووخاند و، ر ضؤلةكةم كوشت مةران بووم. هةزامنداَليَكي بضووك و كا
ةكة بيَضووة ضؤلةكةكامن فرِيَ داية بةردةم ثشيلة برسييةكةم كة ضوون دايكم حةز لة طؤشيت ضؤل

 .دةكات
، منيش زؤرم لة ئةمؤكي دراوسيَمان ليَيان دةدام ني قوتاخبانةويادايكم و باوكم و مامؤستا

 .خوشكةكةم دةدا
منداَليَكي بضووك بووم، حةزم لة ميوزيك دةكرد، لة قوتووة بةتاَليَكي شرييين تةنبووريَكم بؤ خؤم 

ضرِي كة مامؤستام بوو و داواي ليَ ئافرةتة لوبنانييةكة بؤ دروست كردو طؤراني )بووكي دةالليَ(م 
كردم طؤرانييةكاني عيسام رِةجي و سةمري يةزبوط و عازار حةبيب فيَرمب، منيش ثيَم طوت: 

 .بةسةرضاو لةطةلَ ضاوقرثاندنيَكدا
رمامن  سةندلي، دةرمامن بؤ ويَ دةويَ و، دة كم بؤ ذةندو طؤراني: سةندةلي، ياثاش هةفتةيةك ميوزي

 ضرِى.بؤ  .بؤ خؤم دةويَ
كةوت و لنطةوقووض دا و، ئةوةند ثيَكةني تا بةسةر ثشت ةيشتطمؤستاكة يةك وشةيش تيَنةما

 .دا بوويهةردوو مةمك و ئةو شتةيشيم بيين لةذيَر تةنوورة زؤر كورتةكة
 بةياننامة

من شيَركؤم. هةزار جار لة مةروان كورِي عةلي مامم داوة كة ئيَستة لةسةر من دةنووسيَت. 
لة م ترسنؤكة لة من و آللة هؤَلةندا بطةرِيَتةوة ليَي دةدةم، بةهةروةها ئةطةر جاريَكي ديكة 

 .طيز ناطةرِيَتةوةَلطري دةترسيَت، بؤية هةرهةوا
 .لةويَ لة ئةمسرتدام دةمريَت و، منيش ليَرة لة طرةسوور بؤي دةطريم
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 ضوارةمني رِؤذ
 

 درةخيت بادةم
 :طوتوويانة

 .انديئةوةند خؤشي دةويست لة باوةشي ميَردةكةي رِف
 :ئافرةتيَكي ديكة طوتي

 .وازي لة دةزطريانةكةي هيَناو، رِةدووي ئةو كةوت، ضوون تيشكي بةيانييةكي سارد جوان بوو
طوتوويانة: خؤشي دةويست. ئةويش بؤي دةمرد، هةردووكيان بةناو دارستانة دوورةكةدا ثياسةيان 

  .كةساني ديكة بوون بة درةختيَكي بادةم يندةكرد، لةبةر رِواني
 طولَيَك

 كيذةكة تةواو لة ثشيت درةختةكةوة خؤي شاردةوة
 ضةقؤكانيان لةبةر تريفةى مانطدا دةبريسكانةوة

 بةياني رِؤذى دواتر طوَليَكي بضووكيان دؤزييةوة لة نزيك قةدي درةختةكةوة شني بووبوو
 بة نووكة ضةقؤ تيَي بةربوون.

 خيانةت
 هيضي بة ثةجنةرة داخراوةكةى 

 نةطوت
 بة خيانةت زانيئةوةى 

 طةلهيوا
 كامنانهيوا

 لةذيَر ئةم داروثةردووانةدان
 لة نزيكيانةوة زؤر دةطرين
 رِةنطة دووبارة شني ببنةوة
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 دوذمنان
 فرِؤكةوان منداأل و هاوسةرو ماَليَكي بضووكى هةية

 وةك ئةو ماَلةى بةر لة تاويَك بؤردوماني كرد
 اسي دوذمنان دةكات:اَلةكاني بدكاتيَك بؤ مالَ دةطةرِيَتةوة، بؤ من

 ماَليَك و منداآلن و درةختيَك.
 ئاسن

 ئةو تانكةى ئةم ماَلةى بؤردومان كرد
 رِةنطة ثاش دة ساأل بة تةنيشتيدا تيَثةرِيَت و

 هيض شتيَكي بري نةكةويَتةوة
 يادطةى ئاسن واية.

 جةليلة
قورِينى دةكرد، ئةو رِةمزان بةوة ناسرابوو ئارةزووى ويَنةكيَشان و دروستكردني خانووى جواني 

خانووانةى لة طرةسوورو نةيف و عةىل فةرِؤ و كؤتيا و شةدى و بريا بازن و قؤشانةو طرباوى و قؤتكي 
دروسيت كردن. ئةو دةرطةو ثةجنةرانةى بىَ ويَنةن طةواهي بؤ دةدةن. ذووري بضووك بؤ منداآلن و 

اخ ئاوديوكراو لة كوردستاني ذووري طةورة بؤ ميوانان و كةبشكاني نهييَن بؤ تووتين بة قاض
ويَنةكيَشان و رِازاندنةوةو دةرطةو ثةجنةرةو خانووي  ،توركياوة.. لةناكاو وازى لة هةموو شتيَك هيَنا

 بضووك و طةورة.
 لة باو درةختطةل و ضؤلةكةو ثؤلة كورِكورِو سويَسك زيزبوو. كةس نةيدةبيين لة ماأل بيَتة دةرةوة.

نةكةى خؤي جةليلةى بردو، لةناو ثارضة زةويية بضووكةكةى لة نيَوان جاريَكيان شةو بوو، ذنة جوا
لة ضياكاني تؤرؤس طولَ  قؤخكؤتيادا ضاندي و طوتي: دةمةويَت وةك درةختطةىل عةلي فةرِؤ و 

بطريَت. دةمةويَت بة طوآلوى جةستةي سيَبةر بؤ طوندةكان بكات و وانةى تايبةت بة ئةوينداري فيَري 
 .اتبَليَت كة كةس ضاوةرِوانيان ناكي بؤ ئةو رِيَبوارانة خاك بكات و طؤران
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 سةربازيَك
دايكيَك هةية ضاوةرِواني ئةم سةربازة دةكات )رِةنطة ذنةكةى و كيذؤَلةيةكي جوان و ثةلك 

 رِةنطاورِةنط(، كة نازانيَت هةرطيز ناطةرِيَتةوة.
 كوردستاني خؤشةويستم

ت: كوردستاني خؤشةويستم و، سةيري ضيا دوورةكاني هةموو رِؤذيَك لةبةردةم هةموواندا دةمطو
تيَكؤشةريَكي مةزن و رِةنطة كوردستان رِزطار بكةم.  هةمووان برِوايان وابوو بوومةتة تؤرؤسم دةكرد.

 تةنيا كضيَك )كوردستان(ى ناوبوو، دةيزاني كة لةو زياتر مةبةستم كةسي ديكة نيية.
 

 با
 بؤني قامكةكانت بةسةر كراسةكةوةية

 دةرطةى كةنتؤرةكة داناخةم
 ثةجنةرةو دةرطةكان كلؤم دةدةم

 با خاينة.
 شاأل

 شاَلةكةت
 كة بة رِيَكةوت لةناو جانتاكةمدا دؤزميةوة

 خؤشي لة تةنيايي جلةكامن دةكات.سةرة
 بةسةرهاتيَك

 تةور درةختيَكي بضووك بوو
 دايك و باوك و خوشك و دراوسيَي هةبوو

 سؤز
، ئاميَريَكي درويَنةري 6671مؤديلي  يَىئؤتؤمؤبيليَكي شؤظةرل وويةك، كؤنةماَليَكي قورِين، دارت

 سةوزى طؤنديَر، رِووناكييةكاني ماردين بة شةو، دووكةَلى جطةرةكةى باوكم.
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 هةر هةموو ئةوةم لة دواي خؤم بةجآ هيَشت و
 رِؤيشتم.

 

 ثيَنجةمني رِؤذ
 

 رِؤمان
 

من ديدارةكةم بة تةنيا خةونيَك، يان ئةنديَشةيةكي  نازامن ضؤن بةديداري يةكدي طةيشتني، ئةطةرضى
بروسكة ئاسا دةزاني. بةياني بوو، كاتيَك ليَى نزيك بوومةوة، رِؤذ ئاوابوو، جةستةي ئةو تاريكييةى 

 رِووناك دةكردةوة.
 طومت: لة رِؤمانة نويَيةكةمدا يةك ثاذى تةواو لةسةر جةستةت دةنووسم.

 دريَذدادرِى مةكة، بؤ ئةوةى خويَنةران ئازار نةدةيت. طوتي: تكاية، لة باس كردنةكةتدا
 ئةجاسا كريسيت

 
ئةجاسا كريسيت طةيشتة طرةسوور و لة تةل رِومانةوة دةهات و بةرةو قامشلؤ دةضوو، كة لةوآ 

 ماكس ماالواني ميَردي ضاوةرِيَى دةكرد ناني نيوةرِؤ لةسةر خواني جرجس هةدايا خبؤن.
سةري لة تةل فارس داو، مؤميَكي بضووكي لة كَليَسة بضووكةكةى  كاتيَك بةرةو قامشلؤ دةضوو

ئارةقي  ، برِيَكي زؤردةخميا داطريساند، كةميَك دواكةوت، بةآلم خواردنةكة طةرم و خؤش بوو
 )ماردين(يشي ليَ بوو.

ي دةَليَن ثيَوةندي نيَوان ئةو ئافرةتة رٍِِؤماننووسة طةورةيةو زاناي مةزني شويَنةوار كةميَك طرذ
تيَكةوت، ضونكة جرجس هةدايا قاتيَكي قاوةيي و كاتذميَريَكي رِؤليَكسي لةبةر كردبوو، وةك 
ثاَلةواني رِؤمانةكةى )ثياوة قات قاوةييةكة(، ئةوةيش ثاَلى بة ماكس ماالوانةوة نا لةبةر ضةند 

 ت، كة لة رِؤمانيَكي ديكةدا دةيانزانني. ي تةمومذاوي قامشلؤ بةجآ بهيََليَهؤكاريَك
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 باوكم
جووتيارة طةورةكان باوكي هةذاريان خؤش دةويستم، ئةوانةى لة قامشلؤ لة خانووة بَلندو طةورةكاندا 

 دةذين و، ذنةكانيان جوانن و شةوانة ورووذيَنةرن.
ئاميَرة درويَنةكةرةكاني طؤنديَرو ترةكتؤرو لؤريية تيؤتا و شؤظرليَ و دؤجةكانيان الى ماَلة قورِينة 

 ثشوويان دةدا هةركة وةرزي درويَنة لة هاويندا نزيك بووبايةوة. بضووكةكةماندا
 هاوين و طةمن و خةونطةلي زؤر.

 هاوين و دةريا و ئافرةتطةل بة جلي شيظؤني تةنكةوة لة الزقييةو تةرتووس و بةيرووت و ئيستةنبوأل,
تةث و تؤزي هاوينيَك كة ئيَمة هيض سووديَكي ليَ نابينني تةنيا هةتاوى سووتيَنةرو ميَش و 

 ئؤتؤمؤبيلةكانى نةبيَت كة خيَرا بةرةو قامشلؤ دةرِؤن.
 

 ديالكتيك
لة ماركسيزم ئةوة فيَربووم كة دةوَلةمةندةكان دزي لة هةذارةكان دةكةن. بةآلم دراوسيَ 
دةوَلةمةندةكةمان زؤري خؤش دةويستني، هةنديَك جار شتطةلي نويَي بؤ دةكرِين، ويَرِاي ثيَآلوو 

 كة ذنةكةى هةموو مانطيَك بة دايكي دةدام. جلوبةرطي كؤن
منيش ئةوةم بة شيَوةيةك شي دةكردةوة كة دزةكة هةنديَك لةو شتانةمان بؤ دةطيَرِيَتةوة كة ليَي 

ةكةى كة بةر لة مانطيَك ـ141دزيوين، تا رِادةيةك هةستم بةوة دةكرد كة ئؤتؤمؤبيلة مازدا 
 ؤذان بؤمان دةطةرِيَتةوة.كرِيويةتي ئؤتؤمؤبيلى باوكمة و رِؤذيَك لة رِ

 
 خؤشةويسيت

برِوام وابوو خؤرِزطاركردن لة خؤشةويسيت و كاريطةرة الوةكييةكاني ئاسانة، ئةوة بةسة ئةو ثشتت 
تيَ بكات، تا دَليشم ثشيت تيَ بكات. بةآلم لةم ضركة ساتةدا ذيان بوو بة بةرد، منيش لة شويَين 

 بةشكو.خؤمدا وشك بووم بة بةرد بةشكو بيَتةوة.. 
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 كاتيَك
ند، ةرِام ئةو كاتةى لة زانكؤ دةخمويَكاتيَك لة حةلةب ئاوارة بووم و بة دواي خانوويةكي بضووكدا دةط

 كاتيَك خانوويةكم لةنيَو كورداني كرداغ دؤزييةوةو، نان و زةيتوونةكانيامن خوارد
و، يا كةرميةل غةربي ل ةندةلة خةَلكي جزيرةو، طؤرانيي مكاتيَك بة كؤنة ثاسيَكي ئةَلماني سيخناخ 

 دووكةَلى جطةرةى ثيَضراوو، ضاي سةنطني
 بؤ قامشلؤ طةرِامةوة

 كاتيَك سواري ثيكابةكةى حوسيَنؤ بووم و ماَلةكاني قامشلؤم بيين
 كاتيَك طةيشتمة طرةسوور

 كاتيَك باوك و دايكم لة ئاميَز طرت
 ني شووتيدا هةرِام كردكاتيَك ئامةدي خوشكة بضووكم لة باوةش كرد و بةناو بيَستانةكا

 كاتيَك دووبارة جانتاكةم لة كؤأل كرد
 جانتا قورسةكةم و

 ويَنةكةم بة قةد ديوارة قورِينةكةوة لةنيَوان دايك و باوك و براكامندا بةجىَ هيَشت و
 رِيَطةكةم نةدؤزييةوة.

 كةسوكار
 ئةوانةى هةرطيز ددانيان ناشؤن و
 بةرهةمةكاني سنسؤداين ناناسن

 ناو يةك قاثدا نان دةخؤن وئةوانةى لة
 هاوينان لةبةر طةرماي ئابدا ضا دةخؤنةوة و

 شنرؤيانة هةموو جؤرة جطةرةكان دةكيَتامةز
 ئةوانةى بة جلةكانيانةوة دةنوون

 كاتيَك شةكةت دةبن
 بةوة كامةران دةبن ميوانيان بيَت
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 يان نامةى سةربازيَكيان ثيَ بطات
 نيية. شةرِي ئةوان شيلة بةرةى شةرِة، شةرِةكة

 
 منداأل

قورِاوو باران و رِيَطةى خؤَلني و كؤنة ئؤتؤمؤبيلي شؤظرليَ و دةنطي شوانان و رِانة خانووي قورِين و 
 مةرِ و لوورةى طورطم خؤش دةويَت.

ئةوانةم خؤش دةويَت لةبةردةم ويَستطةى شةمةندةفةرةكان و بةرانبةر بة دةزطةى كؤض و ثاسثؤرت و 
 نيشتماني و بةردةم لقي سةربازطري عاموودا ضاوةرِوانن. تةنيشت ديواري نةخؤشخانةى

 ئةو كيسة نايلؤنانةم خؤش دةويَت بة شةقامةكاني قامشلؤدا دةفرِن.
ئةو منداَلة بضووكةم خؤش دةويَت كة زؤر بة شةقامةكاني طرةسووردا هةرِاي كردو لة ئاميَزى 

 رةيي لة ئةمسرتدام بيين.دايكيدا نووست و كاتيَك بيَدار بووةوة، خؤي بة تةنيا و طةو
     هاوار
 لةبةر ئةوى هاوارةكة ناطات، بؤ طةرووم دةطةرِيَتةوة.

 غةريب
كاتيَك جانتاكةم لةسةر عةرد دادةنيَم و، ثشت بة ديواري ماَلة قورِينةكةمانةوة دةدةم لة طرةسوور، 

 ئةو كات دةزامن كة طةيشتوومةتة جىَ.
 ا بة غةرييب دةميَنمةوة.بةر لةوة ، لة وآلتاني ئةواني ديكةد

 ميوزيك
لة ئةمسرتدام، زؤر طويَم لة ميوزيك طرت، لة شةهرةزادى كرساكؤظةوة بطرة تا باخ و بيتهؤظن و 

 مايكل جاكسؤن و مرييام فارس.
 بةآلم ئةو ميوزيكة نةبوو كة بةدوايدا دةطةرِام.

و بياباني تةدموردا بةرةو  منيَك كة لة قامشلؤوة هاتووم و بة حةسةكةو رِةقةو ديَرةزؤرو حةلةب
 ئةوروثا دةرِؤم.
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ئيَستة دةمةويَت لة كةناري خابوور رِاكشيَم، ثياَلة ضاي سةنطينم لةبةردةمدا بيَت و، جطةرةيةكي 
سووري دريَذيش لةناو ثةجنةكامندا بيَت، رِيكؤردةريَكي سانيؤ لة تةنيشت سةرمةوة بيَت و طوىَ لة 

 غةربي( بطرم. ةلكةرمي يا)مةندةل، طؤراني 
 مريظةت ئةمني

ك لة ذيامندا(و سةما دةبوو ئةو كورِة كوردةى بؤ يةكةمني جار )مريظةت ئةمني(ى لة فيلمي )ئاوازيَ
بيين، لة كتيَبخانةيةكةوة بؤ كتيَبخانةيةكي تيَتةقيَنيَت تا بة دواي ويَنةكانيدا بطةرِيَت  شيَتانةكةي

سةرخؤو وريايانة بة قةيضي ، لةيالي، لةمةرؤظارة هونةرييةكاني وةك : شةبةكة، مةوعيد، سةلةناو ط
تا ئازاري ثيَ نةطات و لةسةرووي جيَطةكةيةوة لة ذوورة قورِينة بضووكةكةى لة  بكاتةوة، ليَيان

 قةدوور بةط بة ديوارةوةيان بلكيَنيَت.
نيا لة تةنيا ئةندامي ئةو خيَزانة نةبوو كة كةوتبيَتة داوي ئةويين ئةستيَرةيةكةوة، كة نةماندةبيين تة

سينةماي شةهرةزادي هاوينة نةبيَت، جةميلؤي مامي سةمرية تؤفيق و خاَلةكةى سةر طؤناي و 
 ضاوقرثاندن و ثيَكةنني و كراسة دريَذة رِازاوةكةى و قةَلةوييةكةى خؤش دةويست.

قةدووربةط كة  ىنايفكؤي باثرييشي شةيداي سةباح بووبوو، تةنانةت شةرِؤ طةورةى كؤَلهةَلطرةكان
 لةنزيك تاويَري رِةوشة كةجار سةري لة بةيرووت دابوو بة سةري خؤي سويَندى دةخوارد يةك 

 دةسيت لةسةر مسيت بووة.نايفكؤ )سةباح(ى لةطةأل نايفكؤ بينيوة ثياسةيان كردووةو 
 
 
 
 
 

 


