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چیرۆكی پارچە بوونم
ضؤؤؤؤؤةرِانةوةى خؤؤؤؤؤويَن منؤؤؤؤؤدالَيمى ئؤؤؤؤؤؤاودا ،ضؤؤؤؤؤؤاوى
سووركردمةوةو الويةتيمى بةخةى برد ،طةرِةك و شؤارو
والَتةكؤؤةمى سؤؤوورداطةرِاندو زؤرى نؤؤةمابوو ر ؤؤم تيَؤؤدا
بضيَنىَ ،لة ئاوارةييدا بة سيماى نؤوىَ ئاشؤنا بؤوو  ،شؤارو
ديَهؤؤاتى جيؤؤاواز هؤؤةبوون سةرسؤؤاميان كؤؤرد  ،ل ؤة خؤؤاكى
خةمشؤؤدا طولىؤؤةى زينؤؤدوو د بؤؤة مؤؤن دةهؤؤا  ،فيَؤؤرة
راكؤؤؤردن و ترسؤؤؤيان كؤؤؤرد  ،فرِيَياندامؤؤؤة بةندةانؤؤؤةو
ناضؤؤارى هؤؤةالَتنيان كؤؤرد  ،ئؤؤاذةلَى درِنؤؤدةو د َيؤؤو دي ؤ ،
هةنؤؤؤديَكيان وةكوخةمؤؤؤان بؤؤؤوون و خةيؤؤؤان ثيَناسؤؤؤاند ،
هةنديَكى تريان لةنيَو ئةفسانةكاندا خؤةويان دةزرِانؤد ،
بةضؤياى هةزاربةهؤةزاردا هةلَطؤةرِا  ،طةيشؤتمة لوتكؤة و
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يؤؤؤةك دوو جؤؤؤاراني خىؤؤؤةر بوومؤؤؤةوةو لؤؤؤةبنى بنؤؤؤةوة
طريسؤؤؤامةوة ،ئةوةنؤؤؤدةنا ،بوومؤؤؤة هؤؤؤاوةلَى هؤؤؤؤةزاران و
هةنديَجار هاورِيَيةتيشؤيان ليَسؤتاندمةوة ،ناضؤاريانكرد
مندالَيم و الويةتيم بةو تة ةلَة رزيوانة بدوورمةوة كة
دواتر بوونة طريَكؤويَرةو ئيَسؤتا خؤةريكى كردنؤةوةيامن،
ناضؤؤؤارتريانكرد لؤؤؤةو دةرطايانؤ ؤةدة كةلةئةفسؤؤؤانةكان
ديبؤؤؤوومن ،ثيموابؤؤؤوو خةونؤؤؤةكانى مؤؤؤن لةويَؤؤؤدان ،ئؤؤؤةو
شؤؤويَنةى حؤؤةزةكامن بالَيؤؤان ل َيؤؤدةرِوىَ و ثيَيؤؤان دةطةمؤؤة
نهيَنييؤؤؤؤؤةكان ،وايؤؤؤ ؤانىيَكرد ئاينؤؤؤؤؤدة خبةمؤؤؤؤؤة نيَؤؤؤؤؤو
ئةطةرةكانؤؤةوة و ئؤؤةو سؤؤةرةتايانة بدؤزمؤؤةوة كؤؤةليَوةى
هؤؤؤاتبوو  ،فيَؤؤؤرى مؤؤؤةى خواردنؤؤؤةوة بؤؤؤوو  ،تؤؤؤا بطةمؤؤؤة
سرِبوون و لةطةلَ فرِيَدانى شوشةكاندا شةرميشم بشكىَ.
دوواجارضؤؤؤةند دميؤؤؤةنيَكى تراذيؤؤؤؤدى كؤؤؤة ذنءذالَؤؤؤؤى
طةرِةكةكؤؤؤةمى لؤؤؤة خؤؤؤويَن وةردابؤؤؤوو ،كؤؤؤةوتنى ضؤؤؤةكو
ضؤؤؤؤةلَكردنى سؤؤؤؤةنطةرةكان ،لةتوثؤؤؤؤةتى كؤؤؤؤرد  ،ئيؤؤؤؤدى
هةلَيانطرمتةوةو بةبىَ خواستى خة  ،هةر ثارضةيان لؤة
شؤؤؤويَنيَك فرِيَؤؤؤدا  ،ليَؤؤؤرةدا ،لؤ ؤة هؤؤؤةلَوةرينى تةمؤؤؤةن و
9

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

وشؤؤةكاندا ،خؤؤةريكى كةكردنؤؤةوةى ثارضؤؤةكانى خؤؤةمم،
خؤؤؤؤةريكى ئاويَتؤؤؤؤةكردنى ئؤؤؤؤةو خؤؤؤؤةيالَ و ضؤؤؤؤريؤكانة
كةهةنؤؤؤؤديَكى لةطؤؤؤؤةلَ الشؤؤؤؤةى (ئامؤؤؤؤانج)دا نيَؤؤؤؤءرانء
هةنديَكى ديشى وشك ببوونةوةو كةلَكى هةلَطرتنةوةيان
نةمابوو ،خة هةنديَكيان ببوونؤة هؤةلَم و ئؤةو هةنؤدةى
دةستيشؤؤمكةوتةوة ،لؤؤةذيَر شؤؤةبجةى جنةكؤؤةى هؤؤاورِيَم
شؤؤؤاردرابوونةوةو بؤؤؤة هيَنانؤؤؤةوة ،تؤؤؤا لؤؤؤة ئةفسؤؤؤوونى
ثارضةبوومندا هةنديَكى بةر ئيَوةش بكةوىَ ،تا هةرهيض
نؤؤؤةبىَ لؤؤؤة ضؤؤؤريؤكى هةالهةالبوومنؤؤؤدا هؤؤؤةر بؤؤؤة بؤؤؤزرى
نةميَنمةوة.
*

*
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ئــ ـ ـام ـ ـانج
سثيَدةيةكى زوو بوو لة شجارتة كرِين دةهامتؤةوة ،كؤة
دميؤؤؤةنى الشؤؤؤةى لؤؤؤة خويَنؤؤؤدا شؤؤؤة َاللَ بؤ ؤووى ئامؤؤؤا ى
جريامنؤؤؤامن ديؤؤؤت ،دايكؤؤؤة لؤؤؤة باوةشؤؤؤى كردبؤؤؤوو هؤؤؤةر
بؤؤةراكردن بؤؤةرةو خةسؤؤتةخانةى دةبؤؤرد ،ئؤؤةو دميةنؤؤة
توشى شؤةكى كؤرد  ،ضؤونكة هؤةر ثيَؤنج خولؤةك ثيَشؤ
بةيةكؤؤةوة لؤؤة كؤؤةالَنى خةمؤؤان طؤؤةمامنان دةكؤؤردوو بؤؤة
كاغؤؤؤةز سؤؤؤارووان درووسؤؤؤتدةكرد ،هيَشؤؤؤتا تةمؤؤؤةمنان
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نةطةيشؤؤتبووة حؤؤةو سؤؤاالَن و لؤؤة وتاخبانؤؤة وةريؤؤان
نؤؤؤةطرتبووين ،بةيؤؤؤة بؤؤؤةيانيان تؤؤؤةنيا مؤؤؤن و ئامؤؤؤانج
دةماينؤؤةوةو لؤؤة كةالَنةكؤؤةمان جةرةهؤؤا يارميؤؤان دةكؤؤرد،
خةمان فيَرة تريوكةوان درووستكردن و نيشانة شكاندن
و زؤر جاراني بة ةوانى فيشةكةكان كة هيَشؤتا بؤةن
باروتيان ليَدةها سةنطةرمان لةيةك ى دةطؤر  ،بؤة َال
ثالنى ئةو رؤذةمان تةنيا دروستكردنى ساروخ بوو.
ئةو رؤذة دايكؤم هاتؤة بؤةردةرطاو عانةيؤةكى دامؤىَ و
ثيَى طومت:
برِؤ لةالى ما مؤةوودى دووكانؤدار شؤجارتةيةكم بؤة
بكؤؤرِة ،شؤؤجارتةى ئؤؤةوكاتى ةثيَىكةكةشؤؤى هؤؤةر لؤؤةدار
درووسؤؤتدةكرا ،ويَن ؤةى سؤىَ ئةسؤؤتيَرةى لةسؤؤةربوو هؤؤةر
لؤؤؤةو ئةسؤؤؤتيَرانة دةضؤؤؤن كؤؤؤة ئيَسؤؤؤتا لؤؤؤة سؤؤؤةر شؤؤؤانى
ئةفسؤؤةرةكان دانؤؤراون ،هؤؤةموو جؤؤاريَكي كؤؤة شؤؤجارتة
بةردةسؤؤت كةوتبايؤؤة ضؤؤةند دةنك ؤيَكم دةط َيرِايؤؤةوة يؤؤان
ئاطرمؤؤان ثيَؤؤدةكردةوة يؤؤؤاخود لؤؤةناو سؤؤيمى ثاكؤؤؤةمتان
داويشت و بة بةرديَك دةمان تة اندةوة ،ئةو رؤذة خؤة
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ئامادةكرد تا لةطةلَ ئامانج ئؤةو ياريؤةش بكؤةين ،بؤة َال
فريا نةكةوتني ،ضونكة لة طةرِانةوةمدا بوو ئةو دميةنة
لة جيَى خة سرِى كرد  ،ئامانج بة الشةيةكى شل و لة
خويَندا طةوزاو لة باوةشى دايكيداشةرِببةوة.
بة يةكةجمار بوو دايكى ئامانج بؤةبىَ لةضؤك ببيؤنم،
ئؤؤؤةو هةميشؤؤؤة لةضؤؤؤكيَكى سؤؤؤثى بةسؤؤؤةر ثرضؤؤؤةكانيدا
بةردةدايؤؤةوة ،ئؤؤةجمارةيان كةزيي ؤةكانى شؤؤةرِ ببونؤؤةوةو
دةالوايؤؤؤةوة ،ئامؤؤؤانج سؤؤؤةرى بؤؤؤة لةضؤؤؤكةكةى دايكؤؤؤى
بةس ابوو ضةرِضةرِ خويَنى ىلَ دةتكا ،رةنطى لةضكةكةى
و تؤؤةواوى كراسؤؤةكةى دايكؤؤى سؤؤوور داطؤؤةرِابوو ،دايكؤؤى
من و ذنؤى طؤةرِةكي بؤة لؤةخةدان و الَالَنؤةوة بؤةدووى
كةوتبوون ،بةختى ئامانج لة كاتةدا يةك ئةتةمبيَىي
بةوناوةيؤؤؤؤؤدا نؤؤؤؤؤةها  ،كؤؤؤؤؤة بةتةنيشؤؤؤؤؤتمدا رةتبؤؤؤؤؤوون
بةدايكيشمةوة كةس ئاطاى لةمن نةبوو ،راوةستا بؤوو و
هؤؤؤؤةردووك دةسؤؤؤؤتم لؤؤؤؤة باغةلَمؤؤؤؤدا عاسؤؤؤؤىَ ببؤؤؤؤوون،
نةضةرِانةوةى خويَنى ئامانج و نة ضؤريكةى دايكؤى كؤة
بةردى بةدةنط ديَنا ،نة الوانةوةى داكم و ذنؤى طؤةرِةك
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نةيانتوانى بةطريامن بهيَنن ،ساتيَكى زؤر تراذيؤدى بؤوو،
كةضؤؤؤى نؤؤؤةمتوانة بةدووشؤؤؤيان بكؤؤؤةو  ،ثؤ ؤيَم وابؤؤؤوو
ئةتةمب َيؤؤل ليَيؤداوة ،بؤؤةالَ نؤؤة ئؤؤةوان لةسؤؤةر ئةتةمب َيؤؤل
بوون و نة هيض ئةتؤةمبيَىيَكي لؤة طةرِةكةكؤةمان ديؤار
بوو ،بةية هامتةوة مالَ و ديتم هةرسىَ خوشؤكةكامن كؤة
ئؤؤؤةوان طؤؤؤةورةو عؤؤؤازةو بؤؤؤوون دةطريؤؤؤان و تونؤؤؤد لؤؤؤة
باوةشؤيان كؤرد  ،هؤيض ثرسؤؤيار ليَنؤةكردن بؤة َال طؤؤويَم
لؤؤؤةوان بؤؤؤوو دةيؤؤؤانطو بؤؤؤةخوداى سؤؤؤةرى بؤؤؤة بؤؤؤةردة
نة ارِييةكان كؤةوتووةو ميَشؤكى تؤة يوة ،ئيشؤالَىَا بةشؤى
دايك و باوكى دةبيَؤت ،كضؤة جريانةكؤةمان كؤة هةميشؤة
خؤؤؤةى ثةشؤؤؤتة دةكؤؤؤردوو مندالَيشؤؤؤى خؤؤؤةش دةويسؤؤؤت،
هةرضؤؤةندجار منؤؤى ديبؤؤا ماضؤؤى دةكؤؤرد  ،ئؤؤةمنى لؤؤة
خوشكم وةرطر و تونؤد بةخةيؤةوة نووسؤاند  ،دةسؤتى
بة ثرض و الرومةتيدا دةهيَنا و زؤر بةناسكى هؤةروةك
ناسكى خةى دةطريؤا ،فرميَسؤكة طةرمؤةكانى كولَمؤةكانى
منيشؤؤى تؤؤةرِكرد ،زوو زوو بؤؤة لضؤؤكة ئاوريشؤؤمينييةكةى
ضؤؤؤاوى دةسؤ ؤرِيةوةو بؤؤؤة هةنسؤؤؤك و دةنطيَكؤؤؤى تيَكؤؤؤةلَ
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بؤؤؤةطريان ثيَؤؤؤى طؤؤؤومت :ئيشؤؤؤا َلىَا بةتؤؤؤةنىَ لؤؤؤة كؤؤؤةالَنىَ
ناميَنييةوة.
ئةو سةية كاريطةرى لةسةر جيَهيَشتم ،بة َال ديسؤان
نةيطريانؤؤؤد  ،بؤؤؤةردةرطاى ئيَمؤؤؤة كؤؤؤة بؤؤؤةردةرطاى مؤؤؤالَى
ئاما ي بوو ضؤوونكة دةرطامؤان لؤة تةنيشؤت يؤةك ى
بوو ثرِببؤوو لؤة منؤدا َل و ذنؤى طؤةرِةك ،هؤةر هؤةموويان
روويؤؤان لؤؤةئادان دةكؤؤردوو نزايؤؤان بؤؤة ضؤؤاكبوونةوةى
دةخواسؤؤت ،يؤؤا سؤؤةبرى جريامنؤؤان كؤؤة لةهؤؤةموان زيؤؤاتر
فرميَسكى دةرِشت طوتى:
تازة لة كةالَن بوو كو َيرِا طةيشؤتة سؤةربان و بؤةربةوة،
ئيؤؤدى بؤؤةو سؤؤةيةى ياسؤؤةبرى تيَطةيشؤؤتم بؤؤة هة َلؤؤدانى
ئؤةو سؤؤاروخانةى درووسؤؤتى كردبؤوون ضؤؤةتة سؤؤةربان و
ئةو كارةساتةى بةسةر هاتووة.
تادةها خةلَكى طةرِةك زيؤاتر خةيؤان دةخزانؤدة نيَؤو
ةرِةبالَغيةكةوة ،مؤا وسؤيَنى جريامنؤان روى لةخوشؤكم
كردوو طوتى:
كضىَ ئةوة ض ةوماوة ؟
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خوشكيشم وةالَمى دايةوة طوتى:
وةالَ مامةوسيَن ئاما ى كورِى كاك حةميدى جريامنان
لؤؤؤةو سؤؤؤةربانةي ِرا بؤؤؤةربةوة ئيَؤؤؤرة ،دةسؤؤؤتى بؤؤؤة بؤؤؤةردة
نة ارِييؤؤؤةكان راداشؤؤؤؤت ،زؤر بؤؤؤةخراثى سؤؤؤؤةرى شؤؤؤؤكاو
رفانديانة خةستةخانةى.
مؤؤا وس ؤيَن مؤؤا وس ؤيَن بؤؤوو دةسؤؤتى بؤؤرد بؤؤة ك ؤالَو و
جةمةدانييةكؤؤؤؤةى توندوبةنؤؤؤؤدى كؤؤؤؤردةوةو هيضؤؤؤؤيدى
نةطو و هةر بةراكردن رؤى ،هةر لةوىَ تيَطةيشتم كؤة
ئامانج ضى بةسةرهاتووة ،بةية لؤةنيَو بيَؤدةنطى خؤة و
سةرسؤؤؤؤورِمامن لؤؤؤؤةو ةرةبالَغييؤؤ ؤةى هؤؤؤؤةبوو مامؤؤؤؤةوة،
خوشكيشؤؤم تونؤؤد لةباوةش ؤيَى كردبؤؤوو هؤؤةر دةستيشؤؤى
شىباية دايدةنا و بةالَ نةيدةهيَشت يةك مةتري ليَى
دوور كةومةوة ،ثيَموابىَ كةس لةما َليَدا نةمابوو ،مني
هيَشتا دةسؤتيَكم لؤةنيَو باغةلَمؤدا بؤوو تؤا شؤجارتةكة ون
نةكؤؤؤة  ،هةرضؤؤؤةندة ئؤؤؤةو دميةنؤؤؤةو ئاثةرِايؤؤؤة هؤؤؤةموو
شتيَكى بري بردبوومةوة ،بةتايبؤةتي دةسؤتم ئارة ؤةى
كردبؤوو و شؤجارتةكةى خؤؤاو كردبؤؤةوة ،بةيؤؤة دةرمهيَنؤؤاو
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دامؤؤؤؤة خوشؤؤؤؤكم ،ئؤؤؤؤةوي ليَؤؤؤؤى وةرطؤؤؤؤرمت و ئؤؤؤؤةمنى
بريكةوتةوةو طوتى :ليَم دوور نةكةوييةوة.
نزيكةى دوو كاتؤءميَر بةسؤةر رووداوةكؤةدا رابؤوورد
تؤؤا دةهؤؤا ئؤؤاثةرِةى جؤؤريان و خؤؤز و كةسؤؤى مؤؤالَى كؤؤاك
حةميد زياد دةبوو ،تا جيَبيَكى سةوز كؤةثرِ بؤوو لؤة ذن
و ذالَى طةرِةك و ما وسيَن و بابيشؤى لةطؤةلَ بؤوون ،بؤة
زيجؤؤةو لؤؤة خؤؤةدان لؤؤة بؤؤةردةمى مؤؤالَى ئيَمؤؤة رايطؤؤر و
هةوالَى مردنى ئاما يان راطةياند ،دايكم لؤةناويان بؤوو
هؤؤؤةموو كراسؤؤؤةكةى خؤؤؤويَن بؤؤؤوو ،ديؤؤؤاربوو لؤؤؤة ريَؤؤؤى
خةستةخانة ئاما ى لة دايكى وةرطرتووة ،ثرِيداية مؤن
و بة طريانةوة ماضى دةكؤرد  ،دايكؤى ئامؤانج بةهؤةموو
ذنؤؤى طؤؤةرِةك نؤؤةدةطريا  ،ئيؤؤدى ثيؤؤاوي بؤؤة طؤؤةرِةكىَ
وةربؤؤؤوون و ةرِةبالَغييؤ ؤةكى زؤر كؤؤؤة ثيَشؤ ؤ شؤؤؤتى وا
نةديبوو مالَى ئيَمةو ئةوانى داثةشى ،طريؤان لؤة هؤةموو
اليةكةوة دةها  ،كةضى نةمدةزانى هةكار ضؤيية كؤةمن
فرميَسك بةضاومدا نة دةهاتؤة خؤوارةوة ،دايكؤى ئامؤانج
كةوةك شيَتى ليَهاتبوو ثرِى داية من و توند لةباوةشؤيَى
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طؤؤرمت ،بؤؤة طريانؤؤةوة زؤر شؤؤتى طؤؤو بؤؤة َال لؤؤة ترسؤؤان
هيضؤؤى ليَتيَنةطةيشؤؤتم ،هؤؤةر ئؤؤةو رؤذة دوور لؤؤة ضؤؤاوى
مندالَؤؤؤؤؤةكانى وةك مؤؤؤؤؤن بردبوويؤؤؤؤؤان و ناشؤؤؤؤؤتبوويان،
ثرسةكةشى لة مالَى ئيَمةو ئةوان دانرا.
شؤؤؤةوى يةكؤؤؤة خوشؤؤؤكة طةورةكؤؤؤة كؤؤة زؤر خؤؤؤةمى
ئاما ى بوو بؤةى دةطريؤاو داكيشؤم بةدوايؤدا ،ئؤةمني
بة يةكة جار لة خوشكم ثرسى ئامانج مرد؟
دايكؤؤم كؤؤة ضؤؤاويَكى هؤؤةر لةسؤؤةر مؤؤن بؤؤوو نةيهيَشؤؤت
خوشكم وةالَمم بداتةوةو طوتى :نا كو ِر فريشتةكان بؤة
خةيان برد.
مني طومت فريشتةكان كيَن؟
دايكؤؤؤم طؤؤؤوتى :فريشؤؤؤتةكان خؤؤؤةلَكى باشؤؤؤن ،بةضؤؤؤاو
نابينريَن روحى هةموومان دةبةنة الى خةيؤان و كؤةس
ئازار نادةن.
طومت :يةعنى ئيَستا ئامانج لة ئادانة؟
دايكم طوتى  :بةلَىَ روحةكةى لةويَيؤة و ئيَسؤتا ئاطؤاى
لة هةموومانة.
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دةرفةتى ثرسيار كردنى ديم نةما ،ضوونكة ياسؤةبرى
جريامنان ها و بةدايكمى طو :
يانةجيبؤؤؤة دايكؤؤؤى ئامؤؤؤا ى رةوؤؤؤةتى داواى ئيَؤؤؤوةى
كردووة بابرِؤين.
دايكيشم بةبىَ هؤيض ضةندوضؤوونيَك هةسؤتاو دةسؤتى
منى طر و ضووينة ئةوىَ ،يةكسةر دايكى ئامؤا ى كؤة
زؤر كةنةفت و مانؤدوو بؤوو هؤةر كؤةديتمى لؤة ثرِمؤةى
طريانيدا ،بةدواى ئةواندا هةموو طريان و بةو ضؤاوانةى
خة ديؤتم بابيشؤى دةطريؤا ،بؤابى ئامؤا ى ؤة ماضؤى
نةكردبوو دواجار بابيشى ئةمنى لة ميَز طر و تؤةواو
ماضؤؤى كؤؤرد  ،بؤؤةنى كؤؤرد و بؤؤة هةنسؤؤكيَكى شؤؤةرمنى
ئاويَتة بةطريانى ثياوانةوة طوتى:
هيَشتا بةنى تا انةكةمى ليَدىَ.
هةر كة ئة سؤةيةى بةطريانؤةوة كؤرد ،بةتايبؤةتي
كة طريانى ثياو لةناو ذنان زؤر كاريطةرة ،ئيدى يؤءةى
دايكؤم و دايكؤؤى و ياسؤةبرى و هؤؤةموان تيَكؤةلَى يؤؤةك ى
بؤؤؤوون ،منؤ ؤي كؤؤؤة لؤؤؤةنيَو كةشؤ ؤيَكى ماتؤؤؤةمى ثؤ ؤرِ لؤؤؤة
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نووزانةوةودا بؤوو سؤةداى طريؤان تؤا ئةوسؤةرى كؤةالَنىَ
دةضوو ،هةموان بة كض و ذنؤةوة بؤةرطى رةشؤيان ثةشؤة
بؤوو ،طريؤؤان و ماتؤة ئؤؤةوكى هؤةموانى طرتبؤؤوو ،كةضؤؤى
نازامن هةكار ضة بوو هؤةر طريؤامن نؤةدةها  ،بؤةالَ بؤة
سةر سورِمانةوة تةماشا دةكؤردن و ئؤةواني هةميشؤة
ضاويَكيان لةسةر مؤن بؤوو ،هؤةتا نؤازامن دايكؤى ئامؤا ى
بوورايؤؤةوة يؤؤان نووسؤؤت ئؤؤةمنيان نةهيَنايؤؤةوة مؤؤالَ ،كؤؤة
هاتيشؤؤينةوة ،دايكؤؤم ث َيؤؤى طؤؤومت :كؤؤو ِر بةيؤؤة سؤؤةبوورى
بؤؤةتة د َيؤؤت ضؤؤونكة داميؤؤة بةيةكؤؤةوة بؤؤوون ،ئؤؤةو ذنؤؤة
فة رية هةر ئةو مندالَةى هةبوو ئةوي ضؤةند شؤيَو و
موشؤؤؤؤايةخيان كؤؤؤؤرد تؤؤؤؤا خؤؤؤؤودا ئؤؤؤؤةو كؤؤؤؤورِةى دانؤؤؤؤىَ
فريشتةكاني ئةويان بة خةيان برد.
هاتينةوة مالَى خةمان و خوشكةكة ميزى ثيَكرد و
دواتر بردميية سةرجيَى خةى تؤا ننؤويَنىَ ،لةباوةشؤيَى
كرد و طوتى:
ئةوجار بنوو.
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بةالَ بة هةكؤارى خؤةيالَى ئامؤانج و ئؤةو كارةسؤاتةى
ئةمرِؤ كة ثيَش شؤتيوا نؤةديبوو خؤةو ليَنةدةكؤةو ،
بري لةوة دةكردةوة ئيَستا دةبيَت ئامؤانج لؤةكوىَ بيَؤت؟
فريشؤؤؤتةكان لةباوةشؤؤؤى دةطؤؤؤرن؟ ميؤؤؤزى ثيَدةكؤؤؤةن و
دةةةويَنن؟ باشة لةو ئادانة ضةن بةرنابيَتةوة ؟ بؤةو
مندالَيؤؤةى خؤؤة كؤؤة نةمؤؤدةزانى طريؤؤان ضؤؤيية بؤؤري لؤؤة
ئادؤؤان و طؤؤةردوون و فريشؤؤتةو بزربؤؤوون دةكؤؤردةوة،
ئاخر كورِةكةى جريانيشمان كة لةمن طةورةتر بوو هةر
ئةو رؤذة ثيَى طومت:
تؤؤؤؤازة ئامؤؤؤؤانج نابينيؤؤؤؤةوة ،ئؤؤؤؤةو رؤيشؤؤؤؤتة ئادؤؤؤؤان
مندا َليَكيدى بكة برادةر و يارى لةطةلَ بكة.
هةموو ئةو رووداوانةى ئةورِؤ نةياندةهيَشت خبؤةو ،
خوشكةكةشؤؤم كؤؤة ديؤؤاربوو رووداوةكؤؤة سؤؤرِى كردبؤؤوو
خةوى ليَنةدةكةو  ،بةية تةماشاى كرد و طوتى:
تؤا ئيَسؤتا نةخؤؤةوتووى؟ بنؤوو بابةكؤؤة سؤبةى دةب َيؤؤت
زوو لة خةو هةستني.
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دايكؤؤؤم طؤ ؤويَى لؤؤؤة مشؤؤؤتومرِى مؤؤؤن و خوشؤؤؤكم بؤؤؤوو
دةشؤيزانى هؤةردووكمان خؤةومان ليَناكؤةوىَ بةيؤة هاتؤة
ال و لةباوةشؤؤؤؤيَى كؤؤؤؤرد  ،يةكسؤؤؤؤةر ئؤؤؤؤةو ضؤؤؤؤريؤكةى
بةبريداها كة من زؤر حةز ليَدةكرد ،طوتى:
كورِ ضؤريؤكى كؤورِى بؤةفر بؤة بط َيرِمؤةوة؟ منؤي
ضوونكة حةز ليَى بوو طومت :دةى.
دايكم طوتى:
(هةبوو نةبوو خيَزانيَؤك هؤةبوون هؤةموو بةيانييؤةك
بة نان كؤرِين كؤورِة ثاشؤةبةرةكةيان دةنؤاردة الى وةسؤتا
حؤؤاجى نانؤؤةوا  ،خؤؤة كؤؤورِى لؤؤةوى طؤؤةورةتريان هؤؤةبوو
بؤؤةالَ هؤؤةر ئؤؤةويان دةنؤؤارد ،ضؤؤوونكة دووربؤؤةَ طؤؤويَى
شؤؤؤؤةيتانى كؤؤؤؤةرِبىَ ،كؤؤؤؤورِيَكى وةك تؤؤؤؤة ذيكةلَؤؤؤؤة بؤؤؤؤوو،
كردبوويؤؤة كؤؤارى رؤذانؤؤةى و سؤؤةرما و طؤؤةرمابا بؤؤةبىَ
ثيَطوتن هةلَدةستاو سةرةويىكى نانى لة بنهةنطىَى دةنؤاو
كؤؤارى خؤؤةى جيَبؤؤةجىَ دةكؤؤرد ،بةيانيؤؤةك كؤؤة لةخؤؤةو
هةلَدةسؤؤتىَ تؤؤا بضؤؤيَت نؤؤانى طؤؤةر بؤؤة مالَؤؤةوة بكؤؤرِىَ،
دةبينىَ بةفريَكى ئةستوور بؤاريوةو بؤةردةوامي بؤةفر
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وةك كةرتكؤؤؤؤة جؤؤؤؤل ديَتؤؤؤؤة خؤؤؤؤوارىَ ،ئؤؤؤؤةوي جزمؤؤؤؤة
الستيجةكانى لةثىَ دةكا و ةمسةلَةيةكى بؤة فؤةرووى
ئةسؤؤتوورى دةب َيؤؤت ئؤؤةوي لةبؤؤةر دةكؤؤا  ،هيَشؤؤتا دنيؤؤا
رونؤؤاك نةبةتؤؤةوة بؤؤةالَ ضؤؤوونكة بؤؤةفر سؤؤثيية بةيؤؤة
شة ا سثى سثى دةضيَتةوة ،بؤةفرى تؤازة بؤاريوي كؤة
هيَشؤؤتا سؤؤامالَى بؤؤةر نةكؤؤةوتووة وةكؤؤو لةكؤؤة وايؤؤة ال ؤؤت
تيَيؤؤدا نجؤؤو دةب َيؤؤت و هؤؤةنطاوةكان زؤر ئةسؤؤتة دةبؤؤن،
كورِةش كة بةناو بةفرةكةدا دةرِوا هةتا ضةكى نجؤوو
دةبيَت.
كورِيشؤؤريينم بةخةشؤؤت دةزانؤؤى سؤؤةرةوةى جزمؤؤةى
السؤؤتيك كراوةيؤؤة ضؤوونكة ؤؤةيتانى توونؤؤدكردنى نييؤؤة
بةيؤؤة لةطؤؤةلَ هؤؤةر هؤؤةنطاو نان َيؤؤك كؤؤة ناضؤؤار بؤؤوو هؤؤةتا
سؤؤنطى بؤؤةرزى بكاتؤؤةوة جزمةكؤؤةى ثرِدةبؤؤوو لةبؤؤةفر،
ئؤؤؤةوجا بؤؤؤة هؤؤؤةردوو ثة ؤؤؤة تؤؤؤةزيوةكانى بةفرةكؤ ؤةى
دةردةهيَنؤؤاو جاريَكي ؤدى هؤؤةنطاوة سسؤؤتةكانى دةنايؤؤةوة،
بةالَ دواجار تةواوى جزمةكةى ثرِدةبيَؤت لؤة جىَيتؤاوى
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بؤؤةفرو ال ؤؤةكانى دةتؤؤةزن ،تؤؤةزينيَك لؤؤة جيَطؤؤةى خؤؤةى
جولَةى بة ناكرىَ.
كؤؤة خيَزانةكؤؤةيان لؤؤة خؤؤةو هةلَدةسؤ دةبيؤؤنن كؤؤورِة
ثاشة بةرةكةيان لةناو جيَطةى خةيدا نييةو سةرةويىكو
ئؤؤةو ب ؤرِة ثارةيؤؤةى لؤؤة سؤؤةريان دانؤؤابوو نؤؤةماوة ،ئيؤؤدى
دةزانن كة ضووة بة نان كرِين ،دايكى سةماوةر ثيَدةكا
و طيؤؤزة طيزةكؤؤةى رؤذة ريَيؤؤةك دةرِوا ،ضؤؤا ثيَؤؤدةطا و
خوان دادةمةزرىَ كةضؤى كؤورِة هؤةر نةطةرِايؤةوة ،كؤا
درةنط دةبيَت و هةرطيز ئةوةنؤدة دوانةكؤةوتووة ،بةيؤة
بةدوويؤؤدا دةضؤؤن ،كؤؤة دةضؤؤنة دووكؤؤانى وةسؤؤتا حؤؤاجى
نانةوا ئةو دة َليَؤت ئؤةمرِؤ كورِةكؤةى ئيَؤوة نؤةهاتووة بؤة
نانكرِين ،ئيدى دلَيان دادةخورثيَت و دةكةونة سؤةراغى،
سؤؤةرةتا لؤؤة جريانةكانؤؤةوة دةسؤؤت ثيَدةكؤؤةن ،لؤؤة يؤؤةك
مالَي نايدؤزنؤةوة ،بؤةفري بؤةردةوا لؤة باريندايؤة ،
يةك لة جريانةكانيان كة شويَن هةلَطريَكى باش دةبيَؤت،
دةتوانيَؤؤؤؤت جيَثيَؤؤؤؤى دزانؤؤؤؤي بدؤزيَتؤؤؤؤةوة ،وةطؤؤؤؤةلَيان
دةكةويَت و هةر لةبةر دةركيَوة بة دووى جيَثيَؤى كؤورِة
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دةكؤؤةوىَ ،ئؤؤةو ثيؤؤاوة زؤر شؤؤارةزا دةبيَؤؤت ،بؤؤة ثة ؤؤة
ئيشؤؤارةتى جؤؤةَ ثيَيؤؤةكان دةكؤؤا و يؤؤةك يؤؤةك بةيؤؤان
شيدةكاتةوة.
دة َل ؤىَ ئؤؤةوة جيَث َيؤؤى كورِةكؤؤةى ئيَوةيؤؤة ئؤؤةوةتا بؤؤةفر
بةسةريدا باريوةتؤةوةو ديؤارة زؤر زوو لؤة مؤالَىَ هاتةتؤة
دةر ،نابينن خةريكة بةبةفر ثرِ دةبيَتةوة ،ئؤةاا ئؤةوة
جيَثيَى ما دايىيية ئةو لةوي زووتر وةدةر كةوتووة
ض ؤوونكة هؤؤةموو بؤؤةيانيان دةض ؤيَت سؤؤةبةى مزطؤؤةوتىَ
دايسيَنىَ ،ئةها تةماشاكةن ئةوة جيَثيَؤى بؤاجى ئايشؤيَية
ئؤؤةو دواى هؤؤةردووكيان هاتةتؤؤة دةر ،ض ؤوونكة ئؤؤةوي
هؤؤةموو بةيانييؤؤةك دةضؤؤيَت خؤؤواردنى خةسؤؤتةخانةى
ليَدةنىَ ،جيَثيَى كورِةكؤةى ئيَؤوةش زؤر بؤةرِوونى ديؤارة،
وةدووى جيَثيَكؤؤؤان دةكؤؤؤةون ،يؤؤؤةك يؤؤؤةك هؤؤؤةنطاوةكانى
دةبيننةوة ،هةرضةندة جيَثيَى دي هةبوون لة دةورو
بؤؤةرة ئؤؤةوي هؤؤةمووى جيَث َيؤؤى خؤؤةلَكى طؤؤةرِةك بؤؤوون
بةتايبؤؤةتى ئيمؤؤالَى كورِةكؤؤةى ،هةروابيَتؤؤةوة ث َيؤؤى دي ؤ
هةبوون كةوتبوونة سؤةر جيَثيَؤى كؤورِة ،بؤةالَ ةلَتؤايى
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جزمؤؤؤةكانى ئامؤؤؤانج هؤؤؤةر هؤؤؤةتا كؤؤؤن دووكؤؤؤانى مؤؤؤا
مةوودى ديار بوو ،كة هةر دووسةد مةتريَك لؤة مؤالَى
خةيانةوة دوور بؤوو ،لؤةوىَ كؤالَ دةبؤةوةو ةرتاييةكؤةى
كة دةبةوة تا بةيةكجارى لة ضاوان بؤزر دةبؤوو ،شؤويَن
هةلَطرةكة دةلَىَ:
خةش بةختانة جيَثيَى يةك دةعبؤاى درِنؤدةش وةكؤو
طؤؤورط و كؤؤةمتيارو ورض لؤؤة كؤؤةالَن َى ن ؤني ،تةنانؤؤة ئؤؤى
سةطةكاني ديار نؤني ،جيَثيَؤى طةورةشؤى ليَنييؤة هؤةتا
طومؤؤؤؤانى ديَؤؤؤؤوة شؤؤؤؤةلةى بكؤؤؤؤةين ،هةروابيَتؤؤؤؤةوة نؤؤؤؤة
سؤؤؤؤةرةويىكى نؤؤؤؤانى و نؤؤؤؤة جىوبؤؤؤؤةرط و نؤؤؤؤة دلَةثؤؤؤؤة
خويَنيَكي رذاوة ،خة و نةبيَت هةر ثةيا دةبيَتةوة.
بؤؤة َال كؤؤةس نؤؤةيزانى ئؤؤةو كؤؤورِة ثاشؤؤةبةرةى دايؤؤةو
بابؤؤؤةى ضؤؤؤى بةسؤؤؤةرها ئؤؤؤةرز وتيؤ ؤدا يؤؤؤان ئادؤؤؤان
هةلَيىوشى.
تؤؤؤؤؤةواوى شؤؤؤؤؤاريان لؤؤؤؤؤة هةوالَؤؤؤؤؤة ئاطؤؤؤؤؤاداركردةوة،
نةخةشؤؤؤخانةو ثؤؤؤةليط و مزطؤؤؤةو و مؤؤؤالَى فؤؤؤة ةَ و
جميَورةكؤؤاني طؤؤةرِان ،كةضؤؤى يؤؤةك س ؤةَراغيان دةسؤؤت
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نةكؤةو  ،هةنؤديَك لؤؤة ثيؤاوة بؤؤة تةمةنؤةكان دةيؤؤانطو
ديَوةشةلة رفاندوويؤةتى ،ضؤوونكة ئؤةو طةثؤا َليَكى ثيَيؤة
هؤؤةر بؤؤةوى دةرِواو لؤؤةبن هؤؤةنط َىيَى نؤؤاوةو تة َلؤؤةى خؤؤةى
كردؤتةوةو بردوويةتى.
جا كورِى شريينم حيكايةتى ديَوة شةلةشؤت بيسؤتووة،
ديَوةشؤؤؤؤؤةلة ثيؤؤؤؤؤاو زيَيةيؤؤؤؤؤة ،هؤؤؤؤؤةموو نيوةشؤؤؤؤؤةويَك
لةسؤؤؤؤندؤالَنةوة ،بؤؤؤؤاش دةزانؤؤؤؤى سؤؤؤؤندؤالَن طونؤؤؤؤديَكة
سةرزيَيةية ،هةلَدةكشيَت بةرةو ئاواييةكانة سؤةر َ ،ز َ
و زىَ هؤؤةر بةناوةرِاسؤؤتى ئاوةكةيؤؤدا د َيؤؤت ،كؤؤة ديَوةكؤؤة
لةناو زيَيةدا بيَت شىَث و هورِى رؤذة ريَيةك دةرِوا ،ئؤةو
زيَية ولَة كة دارتيَىى تيَدا نجو دةبىَ هؤةر تؤا ئؤةذنةى
ديَت ،دة َليَن تةنيا ئةو كاتانة ديَوةشةلة ئاسوودة دةبيَؤت
كة زىَ هةلَدةستىَ ،هةسؤتانى زيَؤ تؤةنيا لؤة بةهارانؤدا
روودةدا كاتيَؤؤؤؤك بؤؤؤؤارانيَكى زؤر دةباريَؤؤؤؤت و بؤؤؤؤةفرى
ضياكان دةتويَنيَتةوةو تةواوى روبارةكؤان دةبنؤة الفؤاو و
كىَة دةكةن ،ئةوجا بةهةموو شتيَكةوة دةرِذيَنة زيَيؤةوة،
ديَؤوةش وةك طةميؤةكى طؤؤةورة دةكةويَتؤة مةلؤة ،هؤؤةروا
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طةثا َليَكيشى ثيَية بة ة كاريتةيةكى دةبيَت ،ديَت و تؤا
دةطاتة ئةو روبارةى ئاواييةكةى ئيَمة لةتؤدةكا ،لؤةو َي
سؤةر دةكةويَتؤة سؤةرىَ و هةركةسؤيَك لؤةدة رِوبارةكؤة
بب ؤيَ َ بةهؤؤةموو ؤؤوةتة خؤؤة مسؤؤتيَكة لةثشؤؤ ،دةدا،
جائؤؤةوة مسؤؤ ،ديَوةشؤؤةلة ويَكؤؤةوتةَ يةكسؤؤةر لؤؤةرز
طرتويةتة و هةرحؤةوتويَكة ذيؤاوة ،زؤركؤةمن ئةوانؤة
لةض ؤنطة ديَوةشؤؤةلة رِزطاريؤؤان بؤؤووة ،بةيؤؤةش دةسؤؤت
لةخةلَكة دةوةشيَ َ ،ضوونكة ثيَشؤ ئؤةو بؤةرؤذ لؤةنيَو
زيَيؤؤةدا خؤؤة حةشؤؤارداوةو بةشؤؤةوي رِوبؤؤارو رِوبؤؤار
بةرةوسةر هةلَكشؤاوة ،بؤةالَ شؤةويَكة شؤيَخة سؤندؤالَن
تووشؤؤؤى دةبيَؤؤؤت و هؤؤؤةر لؤؤؤةنزيك طوندةكؤؤؤةى خةيؤؤؤانى
دةيبين ؤىَ ،ش ؤيَو دةيؤؤةوىَ لؤؤةو ةمضؤؤانةى دوورخاتؤؤةوة،
بةالَ ديَوة هةر حسابى بة ناكا ،ليَيان دةبيَتة شةرِ ،ديَؤو
هؤؤةر طاشؤؤة بؤؤةرديَكى بؤؤة ش ؤيَخى داوىَ هيَنؤؤدةى كةلىؤؤة
ةنديَكى دةبىَ ،شيَخي بة خاكة ناسةكةى خةى وتار
دةكؤؤا و بؤؤةرةنطارى دةبيَتؤؤةوة ،د َيؤؤو كؤؤة دةبين ؤىَ ئؤؤةو
بةشؤؤةرة لؤؤةوى ناترس ؤىَ و دةسؤؤت دةكاتؤؤةوة ،تؤؤرس ل َيؤؤى
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دةنيشىَ و دةيةوىَ راكا ،شيَخي هةست بةبةزينى ديَوة
دةكا و بةهةموو هيَزى خاكةناسؤيَكى تيَدةسؤرةويَنىَ و
ال يَكة دةشكيَ َ ،ديَوة لةتاوان و بة شةلة شؤةل رادةكؤا،
هةتا يةك دوو مانطان كةس ديَوةشةلةى نؤابينىَ ،دوايؤة
كة دةطةرِيَتةوة نؤاو زيَيؤة خؤةلَكى بؤة شؤةىل دةيبيؤنن و
دةزانن ئةو طةثالَةش هةر لةبةر شةليةكةى هةلَيدةطرىَ
و جىَ زةبرى شيَخى بةهةتايؤة ثيَؤوة ديؤار دةبؤىَ ،ئيؤدى
لؤؤةوة بؤؤةدواوة هةركةس ؤيَكة بةردةسؤؤت كؤؤةوتةَ زةبؤؤر
خة ليَدةدا  ،دةست لة كةس نا ثاريَزىَ ،بة َال نؤاويَرىَ
توخنى سندؤالَن و مالَى شيَخى بكةوىَ.
دة َل ؤيَن ئيَسؤؤتاش ئؤؤةو ديَوةشؤؤةلة هؤؤةرماوة ،ضؤؤةندين
كةسؤؤى هؤؤةنطاوتوةو لؤؤة ثؤؤةلوثةى خسؤؤتووة ،ئةوكاتؤؤةى
بؤةرى ثشؤدةرىَ رادةطؤوازرىَ ،خؤةلَكى بيتؤويَنىَ بةضؤؤاوى
خةيان ديويانة لة برسان ثةالمارى هةردويَك عةسكةرى
داوةو كةلوثارضةى كردوون ،ئةو ديَوة بةضنطة زلةكانى
دارى لة رةطةوة هةلَدةكيَشىَ ،زؤر حةزى لؤة ئؤاوة ،بةيؤة
هةر بةناو ئاويَؤدا دةرِوا ،دةلَؤيَن بؤةر لؤةوةى شؤيَو ليَيؤدا
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زةرِى بةكؤؤةس نؤؤةبووة ،ضؤوونكة جؤؤاريَكى الفؤؤاو هؤؤاتوةو
طونؤؤديَكى بؤؤة تؤؤةواوى بؤؤردووة ،ئؤؤةو ضؤؤةتة ناوةرِاسؤؤتى
الفاوةكة وةك ضيا لةوىَ وةستاوة هةرضى النكو كةسانى
طونؤؤدو ئؤؤاذةلَ هةيؤؤة كؤؤةالفاو راميؤؤالَيون هؤؤةمووى رزطؤؤار
كردوون ،دواي دوو مؤةرِى لؤةبن هؤةنطىَى خؤةى نؤاوةو
بردوونى ،ئةوجا هةتا برسى بووبىَ هةلَكشؤاوةتة نزيؤك
شارى و ضةتة سةر ةالَتىَ ،خةلَكي ئةوةى لة دةسؤتى
هاتبىَ بةيان بردووةو ئؤةوي هؤةلَة لووشؤيوة ،دةشؤ َىيَن
جيَجونى ديَوةكةى كة لؤة سؤةر ؤةالَتىَ دانيشؤتووة هؤةر
مؤؤاوة ،ئؤؤاوى بؤؤةهارانى ت َيؤؤدا كةدةبيَتؤؤةوةو ئؤؤةو طةمؤؤةى
طاميَ دةضنة ناوى ئةوة ئةو شويَنةية كة ديَوةكة ليَؤى
دانيشتووةو ناويان نؤاوة طؤةمة طاميَشؤان ،ؤةتي زةرِى
بؤؤة كؤؤةس نؤؤةبووة ،تؤؤا لؤؤةدواى ئؤؤةو شؤؤةرِةى كؤؤة لةطؤؤةلَ
شيَخى كردوويةتى ئيؤدى رةحؤم بةكؤةس ناكؤا ،منؤداالَن
هةر بة زيندوويى وتدةدا ،دوور نيية هؤاتةَ و ال يَكؤى
لةديوى ئةو ديوى روبارى ضة اندبةَ و طةثالَةكةشى بؤة
بةسةربانيَكةوة طري كردبىَ و ئةو ناسكونةلَةى وتدابىَ.
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هةش بوو دةيطو نا فريشتةكان زطيان ثؤىَ سؤوتاوةو
لؤةو سؤةرماو تةزينؤةى فريؤاى كؤةوتوون لةطؤةلَ خةيؤان
بردوويانؤؤة ،ناشؤؤيدةنةوة داكوبؤؤابى ضؤؤةن دلَيؤؤان هؤؤاتووة
بؤؤؤؤؤةو بةيانييؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤاردوو بؤؤؤؤؤةفرانبارةى بينيَرنؤؤؤؤؤة
نانكرِينىَ؟ما دايىي كؤة ثيؤاويَكى دنياديتؤةو خؤاوةن
ئةزموون بوو دةيطو  :باشة كةبابى مندالَةكة بيَؤرةحم
و ال موباالتة خة حةمدييةى دايكى بةرةحم بوو ،هؤةتا
دةمديت بةسةر ئةو كورِةيدا دةطو و دةيطوتةوة:
هةموو عالة زووى دةبوو
هةموو طةند و طوى دةبوو
ئةمن ضونكة درةنطم بوو
بازيَك لةسةر ضنطم بوو
شةماميَك حةو رةنطم بوو
ئةدى بة هيَشتى بةو سةرمايةى ئةو كورِة نؤازدارة كؤة
ثاشةبةرةيان بوو بضيَتة نانكرِين؟ هةبةَ و نةبىَ سؤةرى
خؤؤةى هؤؤةلَطرتووةو لؤؤة ر ؤؤان جزمةكانيشؤؤى لؤؤة باوةشؤىَ
كردوةو بةاليةكيدا رؤشتوةو خةى شاردؤتةوة.
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زسؤؤتان رؤيشؤؤت و سؤؤالَان هؤؤاتن و ضؤؤوون نؤؤة سؤؤةراغى
كورِةى دةركةو نؤة كؤةس زانؤى ضؤى بةسؤةرها  ،هؤةر
بةيؤؤؤةو هؤؤؤةموو سؤؤؤا َليَك لؤؤؤةو وةختؤؤؤةى كؤؤؤة لؤؤؤةمانطى
بؤؤؤؤةفرانبار بؤؤؤؤةفر دةباريَؤؤؤؤت و كؤؤؤؤةالَنى مؤؤؤؤالَى كؤؤؤؤورِة
ثاشؤؤةبةرةى داك و بؤؤابى سؤؤثى دةض ؤيَتةوة ،داك ؤى كؤؤورِة
ونبووةكؤؤة ديَتؤؤوو بؤؤةبىَ سؤؤةلَتةو كؤؤةوا تؤؤا هةسؤؤت بؤؤة
سةرماو تةزين بكا هةر بة بؤةفر ثةيكؤةرى كورِةكؤةى
لة كن دووكانى مؤا مؤةووودى درووسؤتدةكا و هؤةتا
نزيكى نةورؤزىَ دةميَنىَ ،ئيَستا ئةو طةرِةكةيان ناونؤاوة
طةرِكى كورِى بةفر).
جا كورِكة هةرطيز بةبىَ ثرسى دايةو بابةى خؤة لؤة
بةفرىَ نةدةى ،ضوونكة لؤةنيَو بةفريَؤدا ونؤدةبى ،ئيَسؤتا
ثيَم بىَىَ طةرِةكةكةيان ناونا ضى؟
نؤؤةك تا ؤؤةتى وةالَمدانؤؤةوة نؤؤةبوو ،بؤؤةلَكو هيَنؤؤدةى
ئةو حيكايةتؤة بؤة ط َيرِابوومؤةوة كةتاييةكؤةيم هؤةر لؤة
ميَشكى خة ثيَ وى تةواو كردبوو ،كةنةفت و ماندوو
لةنيَو خةيالَى مردنى ئامانج و دواتري ضريؤكى كورِى
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بةفرضؤؤؤؤؤؤؤؤوومة خؤؤؤؤؤؤؤؤةويَكى زؤر ولَؤؤؤؤؤؤؤؤةوة ،بؤؤؤؤؤؤؤؤة َال
بةيةكةجمارخةومن ديت ،ثؤيَم وابؤىَ هؤةر يةكؤةجماربوو،
ضوونكة بةبري ناية ثيَش خؤةومن ديبؤىَ ،لؤة خةومنؤدا
من و ئامانج لة ئادان بةيةكةوة بةسةرشاردا دةفرِين ،
ثياسؤؤؤةمان دةكؤؤؤردوو ضؤؤؤاومان بؤ ؤة طؤؤؤةرِةكى خةمانؤ ؤدا
دةط َيؤرِا ،خؤؤةلَكى لؤؤةنيَو خةشؤؤى خةيانؤؤدا بؤؤوون و كؤؤةس
هة ى بةسةر ئيَمةوة نةبوو ،بةتةنيشت ئةستيَرةكانةوة
دةرِؤشؤتني ،كويَمؤؤان حؤؤةز ليَبايؤؤة دةضؤووين ،داكوبانؤؤان
لؤؤةو َى نؤؤةبوون تؤؤا ليَمؤؤان تؤؤورِة بؤؤن ،لؤؤةزةتيَك كةثيَش ؤ
نةمديبوو تؤةزووى بؤة جةسؤتةمان دةبةخشؤى ،تؤةواوى
ئادؤان لؤةذيَر كؤةن ؤلَى خةمانؤدا بؤوو ،دايكؤم و دايكؤؤى
ئامانج لة خؤوارةوة تةماشؤايان دةكؤردين و ثيَدةكؤةنني،
بؤؤة يةكؤؤة جؤؤار بؤؤوو ئازاديؤؤةكى رةهؤؤا ببيؤؤنم نةكؤؤةس
ريَطرميان ليَبكا و نةتوشؤى مةترسؤى بؤني ،ئيؤدى هؤةر
ئةوةنؤؤدةى خةونةكؤؤة بريمؤؤاوة نؤؤازامن دواتؤؤر ضؤؤيمان
بةسةر ها  ،بةالَ كةسبةى هةستا ديتم نةدايكم و نة
خوشكم لةال نةماون و جطةلةمن هةمووان بةخةبةرن
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و خةشيان طةرِيؤوة ،مالَمؤان ثؤرِة لؤةميوان و منؤي لؤةو
كاتةى كة دايكم هاتؤة ال و نؤان و ماسؤتى بؤة تيَكؤرد ،
دةخمؤؤواردوو تؤؤةنيا بؤؤري الى خةوةكؤؤة بؤؤوو ،بؤؤري لؤؤة
ئادان دةكردةوةو ئةو ساتة خةشؤانة بؤةبري دةهاتؤةوة
كة بةكؤةيىى خةمؤان لؤة طةردوونؤدا ثياسؤةمان دةكؤرد،
ئةو خةونة بووة هةكارى عاشك بوونى مؤن بؤة فؤرِين و
ئادان ،بةدلَ حةز ليَبوو بضمة الى ئامانج و لؤةجياتى
هةلَدانى ساروخى كاغةز خةمان بىؤرِين ،خؤةونيَك بؤوو
دوواتؤؤر تؤؤةواوى بريكردنؤؤةوةى طؤؤةرِيم ،مؤؤادا طؤؤةورةكان
باوةرِيؤؤان بؤؤة فريشؤؤتةو ضؤؤوونة ئادانؤؤة منؤؤي دةب َيؤؤت
ة دةبيَؤؤؤت
ئؤؤؤةو بؤؤؤاوةرِة هؤؤؤةلَطر و ئةطؤؤؤةر بؤؤؤة تةنيَشؤؤ َ
سةفةريَكى وىَ بكة .
هؤؤؤةر ئؤؤؤةو خةونؤؤؤة بؤؤؤوو ،بؤؤؤووة كردنؤؤؤةوةى دةرطؤؤؤا
نهيَنييةكان و دواتر مندالَيمى طةورة كرد ،يةكؤة خؤةو
بيؤؤؤنني بؤؤؤوو بؤؤؤةالَ دواتؤؤؤر ز ريةيؤؤؤةك خؤؤؤةوى تؤ ؤالَ و
شرينيدى بؤةدووداها  ،هؤةر لةسؤةر نؤا واردنى يةكؤة
بؤؤةيانى ب ؤىَ ئامؤؤا ى بؤؤرادةر بؤؤوو كؤؤة بؤؤا ثةشؤؤتةو
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ثؤؤةرداخ خؤؤةى طةرِيبؤؤوو ،جةمةدانيؤؤةكى رةشؤؤى نؤؤويَى
لةسةر نابوو ،هةر ضةند رؤذيَك بوو دايكم داوةكانى بؤة
ضؤؤنيبوو ،دةزبيَيَكؤؤى بؤؤةردى درةوشؤؤاوةى بةدةسؤؤتةوة
بوو ،تةنيا بة ثرسؤةو بةنؤة تايبةتييؤةكان هةلَيؤدةطر ،
ئةو اتؤة فاسةنةشؤى لةبؤةر كردبؤوو كؤة لؤة سؤىيَمانى و
بةشؤؤيَوازى مرادخؤؤؤانى و دةسؤؤؤتوورى ئؤؤؤةوىَ دوورابؤؤؤوو،
ثؤؤؤيَالَوة بنجالَتاغةكانيشؤؤؤؤى لؤؤؤؤةثيَكردبوو ،ئؤؤؤؤةوةى كؤؤؤؤة
بةريَيؤؤؤةدا دةرِؤى تة ةتؤؤؤة ى رؤذةريَيؤؤؤةك دةرِؤى ،ئؤؤؤةو
دميةنؤة زؤر سؤؤةر ى راكيَشؤا بةتايبؤؤة بؤة ضؤؤاوةكانى
خة ديتم خوشكم و داكؤم و ئافرةتةكانيؤدى لؤة جؤل و
بؤؤؤةرطى رةش دةطؤؤؤةرِان تؤؤؤا ئؤؤؤة ضؤؤؤةند رؤذةى ثرسؤؤؤة
لةبةرى كةن ،هةر هةموويان خةيان ئامؤادة كردبؤوو بؤة
مة ةلَى طةورة طةورة ضيَشت ليَنؤيَن بؤة ئؤةو خةلَكؤةى
كؤؤة برِيؤؤارة بيَنؤؤة ثرسؤؤةكة ،كةضؤؤى ثياوةكؤؤان دة َل َيؤؤى بؤؤة
جيَءن خةيان طةرِيؤوةو نؤة دةطريؤةن و نؤة دةالويَنؤةوة،
ئيدى با رووى لة دايكم كردوو طوتى:
نةجيبة ئاطا لة منداالَن بىَ.
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دايكيشم لضؤكةكةى بؤة ضؤاويةوة طرتبؤوو بؤةدزى مؤن
هةرِ هةرِ دةطريا ،ئؤةو خةطؤةرِين و سؤةيةى بؤاوكم كؤة
بؤؤةمن نؤؤو َى بؤؤوو ،لةطؤؤةلَ طريؤؤانى دايكؤؤم كؤؤة هؤؤةرطيز
وامنةديبوو هةلَويَستةى ثيَكرد و ثيَم وابوو ئاطايان لة
خةونةكؤؤؤةى شؤؤؤةو َيى مؤؤؤن بؤ ؤووةو جاريَكيؤ ؤدى ريَطؤؤؤة
ثيَنؤؤادةن بضؤؤؤمةوة ئادؤؤؤان و لةطؤؤة َل ئامؤؤؤا ى هؤؤؤاورِيَم
بىؤرِين ،بةيؤؤة ئؤؤةو رؤذةو تؤؤا سؤىَ ضؤؤوار رؤذيؤدى لؤؤةنيَو
ةرِةبالَغيؤؤدا بؤؤووين و دةرفؤؤةتى بريكردنؤؤةوة نؤؤةبوو،
بةتايبةتي يةكة جار بوو ببيؤنم لؤةمالَى ئيَمؤة ئؤةو
هةموو شيوة ليَدةنرىَ ،هةروابيَتةوة بة سةدان سينى لة
مالَةكانؤةوة دةهؤؤاتن و جةرةهؤؤا خواردنيؤان لةسؤؤةر بؤؤوو،
هؤةر مالَؤةش نؤؤاوى خؤةى لؤؤة بنؤى سؤؤينى و اثؤةكان بؤؤة
بةيؤؤةى رةنطؤؤاو رةنؤؤط نووسؤؤة بؤؤوو ،لؤؤةناو ئؤؤةو هؤؤةموو
تة ة تة ى اث و اضاغة ،الوانؤةوةو نوزانؤةوةى ذنؤامن
دةهاتؤؤة بؤؤةرطوىَ ،بؤؤةخورِ فرميَسؤؤكى ذن و كضؤؤامن دةدى
كةضى ئةمن هةر طريامن نؤةدةها  ،وةك ئؤةوةى ضؤاوى
من هيَشتا فرميَسكى دروستنةكردبىَ ،بةرِؤذ لؤةنيَو ئؤةو
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كةشؤؤؤة غؤؤؤةمبارةدا بؤؤؤوو  ،بؤؤؤة َال هؤؤؤةموو شؤؤؤةوىَ بؤؤؤةو
ئوميَؤؤدةوة دةنووسؤؤتم بطةمؤؤة ئامؤؤانج و لةطؤؤةلَ خؤؤةى
ثياسؤؤؤةيةكى طؤؤؤؤةردوومن ثيَبكؤؤؤؤا  ،كةضؤؤؤؤى نةمؤؤؤؤد و
ثيَموابوو دواديدارو خةومن دةبىَ بة ئاما يَك كة ئيَستا
بةئاستة شيَوةكةيم لةبريماوة.
بؤؤؤة َال ئؤؤؤةوةى كؤؤؤة ؤؤؤة لؤؤؤةبريى ناكؤؤؤة و هةميشؤؤؤة
ثانتاييةكى بؤةرفراوانى بريةوةريؤةكامنى داطؤري كؤردووة،
ئؤؤةوةى كؤؤة د َلؤؤى هؤؤةال هؤةال كؤؤرد و سؤؤةرةتاى ئؤؤاطريَكى
بيَئامانى لؤة هةناومؤدا كؤردةوة ،دميؤةنيَك كؤة لؤةماوةى
ضةند ضركةيةكدا هةردوو ضاوى رذاند  ،بؤةيانى رؤذى
ثيَنجؤؤة بؤؤوو كؤؤة دواى مردنؤؤى ئامؤؤا ى بؤؤرادةر بضؤؤمة
دةرىَ ،ثرسؤؤة كةتؤؤايى هؤؤاتبوو ،ضؤؤوومة كؤؤةالَن و ديؤؤتم
مندالَى طةرِةك ديارنني هةموويان ضوونةتة وتاخبانةو
ئامؤؤا ي لؤؤةو َ نييؤؤة ،بةتؤؤةن َى بؤؤوو و بؤؤة يةكؤؤةجمار
هةستم بة تةنيايى كرد ،هةستمكرد جيهؤانى مؤن ضؤةلَ
بؤؤووة ،شؤؤار جطؤؤة لؤؤةمن كةسؤؤيدى تيَؤؤدا نييؤؤة ،دةنطؤؤى
مةسؤؤيجاو ورئؤؤان كؤؤة ثيَشؤؤ لؤؤة مالَؤؤةكانى طةرِةكؤؤةوة
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دةبيس ا ،ئةو رؤذة كث و خامةش بوو ،لةسةر بةرديَكى
نة ارِ كةبة شةسؤتةى شؤة امةكة دايؤان نؤابوو دانيشؤتم،
خويَنيَكى طةشى مةييم لة نيَوان بؤةردةكان بؤةدى كؤرد،
يةكسؤؤؤةر زانؤؤؤيم ئؤؤؤةوة خؤؤؤويَنى ئاما ؤؤؤة ،تؤؤؤةنياية و
تارماييةك لةنيَو خويَنى ئامانج هيَندة بةخيَرايى رذانة
نيَو هةستمةوة ،هةر لةخةوة ناوةوة هةلَدةثةرِى ،بةبىَ
مةبةسؤؤؤت ريزيَؤؤؤك فرميَسؤؤؤك هاتنؤؤؤة خؤؤؤوارىَ ،سؤؤؤةرةتا
دةمويسؤؤؤت هؤؤؤةر لةهؤؤؤةناوى خةمؤؤؤدا بتويَمؤؤؤةوة ،بؤؤؤة َال
تؤؤؤةنياية و بزربؤؤؤوونى ئامؤؤؤانج لؤؤؤة ثرِمؤؤؤةى طريؤؤؤانيَكى
وةهايؤ ؤدا نؤؤؤووزة دةطةيشؤؤؤتة ئادؤؤؤان و هةنسؤؤؤكةكامن
لؤؤةنيَو طؤؤةرِةكيَكى تؤؤة ليَنيشؤؤتوودا سؤؤةداى دةدايؤؤةوة،
تة ينةوةيؤؤؤةك لةنالَؤؤؤةو ئؤؤؤةى دايؤؤؤة ،كؤؤؤة لؤؤؤة ؤؤؤورِطى
مندا َليَكى شةش سالَى دةردةضوو تةواوى جريانؤةكامنانى
بيَدةنط كؤرد ،ضؤريكةى مؤن و غةوسؤى طؤةيالنى دايكؤم
كؤؤؤة وةك نةعرةتؤؤؤةو زةوى لةرزةيؤؤؤةك وابؤؤؤوو ،هؤؤؤةموو
طؤؤةرِةكى بةسؤؤةردا رذانؤؤدين ،دايكؤؤم كؤؤة يةكؤؤة ذن بؤؤوو
طةيشتة سةر زؤر ترسابوو ،بةالَ كةمنى بة سةالمةتى
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ديؤؤت و ديتؤؤى سؤؤةر م لةسؤؤةر خويَنةكؤؤةى ئاما ؤؤةو
فرميَسكى ثيَنج رؤذ بةسةردا بارانؤدووة ،ئؤةوي دايؤة
ثرِمؤؤؤؤةى طريؤؤؤؤان و تونؤؤؤؤد لةباوةشؤؤؤيَى كؤؤؤؤرد  ،دايكؤؤؤؤى
ئامؤا ي هاتؤؤة دةرىَ و كؤؤة ئؤةو دميةنةيؤدى خؤؤةى لؤؤة
خؤؤةلَةَ وةرداو خوشؤؤكةكامن و كضؤؤانى طؤؤةرِةك و ذنؤؤةكان
وةك يةكؤؤؤة رؤذى رووداوةكؤؤؤة ثرسؤؤؤةيان نؤؤؤويَكردةوة،
منيان بة طريانةوة لة باوةشى دايكى ئامؤانج هاويشؤت و
فرميَسكى من و دايكم ريز ريز دةهاتنؤة خؤوارىَ ،ئيؤدى
جريانةكان ئيَمةيان بردةوة ذورىَ و لةوىَ بةديار منةوة
دةطريؤؤان و دةالوانؤؤةوة ،لةوسؤؤاوة لةطؤؤةلَ ئؤؤةوان فيَؤؤرة
طريان بوو  ،بةطريان و نؤوزة نؤوزى ئؤةوان هؤةر لةطؤةلَ
وان لة ثرِمةى طريامن دةداو ذير نةدةبوومةوة.
مني لة تؤةنيايى خؤة و مردنؤى ئامؤانج طةيشؤتم و
برِيارمدا هةموو شةوةكامن بدةمة خةيالَى ئؤةو تؤا هؤةر
هيض نؤةب َى جؤار جؤار لةطؤة َل فريشؤتةكان مؤن و ئامؤانج
ثياسة بكةين ،بىرِين و هؤةر لؤة ئادؤان خةمؤان طؤةورة
كةين ،لةوىَ خبويَنني و لةو بةرزيؤةوة ئاطامؤان لؤة داكؤو
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بؤؤؤاو و كةسؤؤؤةكامنان بيَؤؤؤت ،ئيؤؤؤدى ثيَمؤؤؤوابىَ دواديؤؤؤدارو
خؤؤؤةومن بؤؤؤوو بؤؤؤة ئاما يَؤؤؤك كؤؤؤة ئيَسؤؤؤتا شيَوةكةشؤؤؤيم
بةئاستة لةبريماوة.
بةالَ خةوى يةكؤة شؤةو  ،كؤة ثيَموايؤة يةكؤة خؤةو
بينيؤؤنم بؤؤوو ،بةتايبؤؤةتي دواى مردنؤؤى ئامؤؤانج بؤؤووة
خوليؤؤؤا ،خوليؤؤؤاى ضؤؤؤوونة ئادؤؤؤان و نيَؤؤؤو طؤؤؤةردوون،
هةربةيؤؤة ئؤؤةو خةونؤؤة لؤؤة طؤؤةلَم طؤؤةورة بؤؤوو هاتؤؤة ن َيؤؤو
ذيامنةوةو تةمةنى داطري كرد  ،تا طةورة تؤري دةبؤوو
زؤرتؤؤؤر ثرسؤؤؤيارى طؤؤؤةردوون و فريشؤؤؤتةكان و ضؤؤؤوونة
بةشايم دةكرد ،طةيشتمة ئةو باوةرِةى كة دةكرىَ بةر لة
مؤؤؤردني بضؤؤؤية سؤؤؤةر هةسؤؤؤارةكان و ئؤؤؤةو خةونانؤؤؤة
بيَنيةدى كة بة مندالَى ديوتن ،بةالَ ضةن و لةطةلَ كؤىَ
دةضؤؤؤى؟ ئؤؤؤةوة نهيَنيةكؤؤؤة خؤؤؤة دةتؤؤؤوانى كةدةكؤؤؤةى
بدؤزييةوة ،هةو َليَكة بة طةيش بةو شؤويَنانةى خؤةون
نني ،بةالَ زؤر لةخؤةون دةضؤن ،دةكؤرىَ نؤاوى ئةفسؤانة
يان حيكايةتيان ليَنيَني ،ياخود هةموو ئةو ضؤريؤكانةى
خةمان بة خةمان نووسيوةتةوة.
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هةر ئةو خةونة بوو مندالَيمى ئؤاودا ،تؤا طؤةورةييمى
تيَدا بدؤزمةوة ،طةورةييةك هةميشة كيَشمان دةكاتؤةوة
ئةو رؤذانةى خةونى رةنطاورةنطمؤان دةديؤت ،تؤا لؤةو َيرِا
بة جيهانيَؤك ئاشؤنا بؤني تؤةواوى سؤةرةتاو كةتاييؤةكانى
لةيؤؤؤةك دةضؤؤؤن ،وةك ئؤؤؤةو فيىمؤؤؤة دووبارانؤؤؤةى دةيؤؤؤان
بينينؤؤؤةوة ،يؤؤؤان ئؤؤؤةو خؤؤؤةرةى هؤؤةموو رؤذىَ بؤؤؤةيانيان
هةلَدىَ و ئيَواران ئاوادةبىَ.
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خەیاڵێك بەنێو هەسارەكاندا
ئاخرهؤؤةموو كؤؤةس وا بةئاسؤؤانى نؤؤاتوانةَ بضؤؤيَتة نؤؤاو
هةسارةكان و ضريؤكة ئةو َ بة ئيَرة بهيَنيَتةوة ،مةطةر
وةكو من خةون ببيؤنن و لةطؤةلَ برادةريَكؤى مردووتؤان
بضؤؤنة بةشؤؤاييةوةو دواتؤؤر بةخةبؤؤةر ب ؤيَن و هؤؤةرنيوةى
خةونةكؤؤؤةتان بؤؤؤري مؤؤؤابىَ ،دةزامن هؤؤؤةمووان بةخؤؤؤةيالَ
رؤيشؤؤؤتوون و بؤؤؤاية ئةوةنؤؤؤدة زانياريتؤؤؤان هةيؤؤؤة ،يؤؤؤان
وةرتؤؤانطرتووة كؤؤة ضؤؤةن و ك ؤةَ دروسؤؤتيكردوون ،بؤؤةلَا
هيض كامتان وةكؤو مؤن بؤة ئاسؤانة نةطةيشؤتونةَ ،ئؤةمن
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هؤؤةر بةخؤؤةون لةطؤؤةلَ ئامؤؤا ى بؤؤرادةر ضؤوومةتة وىَ،
دةكؤؤؤرىَ بةراسؤؤؤتي بضؤؤؤم بةنؤؤؤا؟ هةروابيَتؤؤؤةوة باسؤؤؤة
خؤؤةيالَة زانسؤؤتيتان بؤؤة ناكؤؤة و سؤؤةفةر نؤؤاو بنكؤؤة
ناساشم نةكردووة تا بة دووربي هابلَ كونؤة رةشؤةكان
بدؤزمؤؤؤةوة ،يؤؤؤان لؤؤؤة سؤؤؤةردةمة رؤنؤؤؤالَريَط سؤؤؤةرؤكة
ئةمةريكا ثيَشوو ذيؤا و بؤةنهيَ لةطؤةلَ بوونؤةوةرة
ئادانيؤؤةكان ريَكؤؤةوتنم واذوو كردب ؤةَ تؤؤا ئؤؤةوان نه ؤيَ
تةكنةلةذيم بدةنةَ و مني مرؤظ و مانطايان بة بنيَر ،
لةراستيشدا يةك دةفر فرِيويشؤم لؤة ذيؤامن نؤةديوة تؤا
طةشؤؤؤؤتيان لةطؤؤؤؤةلَ بكؤؤؤؤة و يؤؤؤؤان نؤؤ ؤرِفيَنن و دواتؤؤؤؤر
طةرِاندنيانؤؤؤةوة سؤؤؤةر زةو  ،نةضؤ ؤوومةتة سيَطةشؤؤؤةى
بةرمةداو نة شويَنة ترسناكةكةى ئةمةريكاشؤم بةسؤةر
كردؤتةوة ،كة بة ناوضةى ثة او يةك ناسراوةو دةلَؤيَن
بوونةوةرى ئادانى تيَدا بةند كراوة ،تا لةو شؤويَنانةوة
زانياريم دةست كةوتبىَ ،نا بةيةكةجمارة دةمةوىَ نهيَنى
ضؤؤؤوومن بةنؤؤؤاو طؤؤؤةردوون بؤ ؤدركيَنم و ئؤؤؤةو نهيَنؤؤؤى و
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زانياريانةتان بؤدةمىَ كؤة جيؤاوازة لؤةو زانياريانؤةى تؤا
ئيَستا دةست زاناكان كةوتوون.
ئؤؤؤاخر جيهؤؤؤانة هةسؤؤؤارةكان زؤر فراوانؤؤؤة كؤؤةَ هةيؤؤؤة
شؤؤةوانى هاوينؤؤان لةسؤؤةربان كؤؤة لةسؤؤةر ثشؤؤت راكشؤؤاوة
نةضؤؤ ؤووبيَتة نيَؤؤؤؤو ئؤؤؤؤة جيهانؤؤؤؤة ،سؤؤؤؤةر ة لةسؤؤؤؤةر
ئةسؤؤؤؤتيَرةكان طؤؤؤؤري نؤؤؤؤةبووبةَ و بؤؤؤؤري لؤؤؤؤة طؤؤؤؤةردوون
نةكردبيَتؤؤةوة ،كةبةخؤؤةيالَ طةشؤؤتيَكة ويَدةكؤؤة هؤؤة
ئؤؤةوان باش ؤ دةناسؤؤة و هؤؤة برييشؤؤت فؤؤراوان دةب ؤةَ،
دةتؤؤوانة لةويَؤؤدا طةمةشؤؤيان لةطؤؤةلَ بكؤؤة و كةشؤؤيان
بكةيةوة خةيالَة مندالَة ئاواية ئةستيَرةكان وةكؤو كؤةال
طةمةيان ثيَدةكر َ و ثيَشت واية هةرهيَندة ئؤةو وردة
ضؤؤةوانةن روبؤؤار اليؤؤداون يؤؤان ئؤؤةو ماسؤؤيية بضؤووكانةن
كةنارطري بوون ،بةية ئةطةر دةستت ثيَيؤان بطؤا ضؤةند
حةزليَية دةتوانة بيانبة ضوونكة ئةو َ هة هةموانةو
هةروةك ضةن كةس ريَطر لة تةماشاكردنيان ناكا.
شةوانة مندالَيم بةتايبة دواى لة دةسؤتدانى ئامؤانج
و ئؤؤةو خةونؤؤةى ديؤؤتم ،لؤؤة تةماشؤؤاكردنة ئةسؤؤتيَرةكان
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خالَة كردةوة ،ثيَم سةير بوو لةنيَو بةشايدا وةسؤتاون و
هةلَنارِذيَن ،ئةوانةش كة بةردةبنؤةوةو وةك روناكيؤةكى
دريَؤؤؤؤء دةضؤؤؤؤةرِيَنة سؤؤؤؤةر زةوى ئؤؤؤؤةوة طيؤؤؤؤانى ثادشؤؤؤؤاو
كةسؤؤايةتيية زلةكانؤؤة دةرِذىَ ،واتؤؤة كةسؤؤيَك دةمؤؤرىَ و
طيانى هةلَدةكشىَ ،هةموو ئةوانة نؤازامن ئةفسؤانة بؤوون
يان راستى بةالَ سةو طوتةى طةورةكامنان بوون ،ئيَمؤة
راست و درووسؤت ليَمؤان وةردةطؤرتن و زؤرجؤار خةمؤان
دةكؤؤؤؤؤؤرد بؤؤؤؤؤؤةو ثالَةوانانؤؤؤؤؤؤةى بؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤة ضؤؤؤؤؤؤريؤكة
ئةفسؤؤؤؤانةييةكاندا بؤؤؤؤةى بؤؤؤؤاس دةكؤؤؤؤردين ،يؤؤؤؤان ئؤؤؤؤةو
حيكايةتانؤؤؤؤةى دايكؤؤؤؤم بؤؤؤؤةر لؤؤؤؤة نووسؤؤؤؤتنمان بؤؤؤؤةى
دةط َيرِاينةوة.
طولَةسؤؤؤؤؤتيَرةكانة باخضؤؤؤؤؤة مالَةكؤؤؤؤؤةمان لةطؤؤؤؤؤةلَ
دةركؤؤؤؤةوت ئةسؤؤؤؤتيَرةكان دةهاتنؤؤؤؤة دةر َ و منؤؤؤؤدالَيم
دةيطو :
ئةوانة ئةو ئةسؤتيَرانةن كؤة لؤةئادان ديَؤن و دةضؤن،
هؤؤؤةروةك وان بةرنابنؤؤؤةوةو ئؤؤؤةواني تؤؤؤةنيا شؤؤؤةوانة
خةمؤؤان نيشؤؤان دةدةن بؤؤةلَا جو َلؤؤة طولَةسؤؤتيَرةكان لؤؤة
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ئةستيَرةكانى ئادان خيَراترن ،تؤةنيا لةوانؤة نؤةبىَ كؤة
ثيَيان دة َليَن مانطى دةستكردوو مرؤظيان تيَداية.
ئةوانؤؤة بةش ؤيَكة زؤر كؤؤةمن لؤؤةو خةيالَانؤؤة شؤؤةوانة
مندالَيم ،دةزامن هةمووتان هةروا بوون حةزتان ليَبؤووة
دةسؤؤتان بؤؤة ئؤؤةوان بطؤؤاو بؤؤة خةتؤؤانة ببؤؤةن ،بؤؤةلَا كؤؤة
دةطةية وتاخبانةو يان ثيَش ي كة لةطةورةكان طويَت
لة نهيَنيةكانة نيَؤو طؤةردوون دةبؤةَ را دةطؤة ِر َ و خؤة
هةند َ جاري بؤاوةرِ ناكؤة  ،بةيؤة منؤي وةكؤو ئيَؤوة
لةنيَو ئة نهيَنيؤة شؤاراوانةدا خؤةريك بؤوو بزردةبؤوو ،
ثانتاييؤؤؤؤة بةرفراوانؤؤؤؤةكانة ئادؤؤؤؤان و زةو ئؤؤؤؤةمنيان
بضؤؤوكدةكردةوة و حؤؤةز دةكؤؤرد لةطؤؤةلَ طؤؤةورة بؤؤوونة
جةسؤؤؤتة  ،بؤؤؤري ئؤؤؤةو شؤؤؤتة شؤؤؤاراوانة بدؤزيَتؤؤؤةوة كؤؤؤة
ضةندين سةدةية مرؤظايةتة بةدوويةوة ،فيىم لةسؤةر
دةردةه َيؤؤنن و هةنؤؤد َ جؤؤاري خؤؤةلَكة ثيَدةترسؤؤيَنن،
راسؤتة خويَنؤدن بةشؤيَكة زؤر كؤةمة فيَركؤردين و ث َيؤؤة
طؤؤوتني :ئةسؤؤتيَرةكان زؤر طؤؤةورةترن لؤؤة بريكردنؤؤةوة
ئ َيؤؤوةو ...طؤؤةردوون كةتؤؤاية نييؤؤة ،بؤؤةلَا ث َيؤؤة نؤؤةطوتني
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لؤةنيَوان خؤؤةيالَ و طؤةردوون ض جياوازيؤؤةك هةيؤة؟ خؤؤة
ئةطةر ثيَشمان نةكةويَتة سةر ئةو ئةستيَرانة دةتؤوانني
بةخةيالَ لةو َ بني ،ثيَة نةطوتني ئاويَتؤةبوونة خؤةيالَ
بؤؤؤؤة نهيَنيؤؤؤؤة مةترسؤؤؤؤيدارةكان ض ثيَكهاتةيؤؤؤؤةكة لؤؤؤؤةَ
دروستدةبيَت؟ ئاخر ئيَمة مندالَ زؤر شؤتمان بيسؤت و
خويَنؤؤؤد ،هؤؤؤةموو ئؤؤؤةو ثةرتوكانؤؤؤة ثةيوةسؤؤؤت بؤؤؤوو
بةزانسؤؤ ،طةردوونناسؤؤيةوة بةشؤؤة هؤؤةرة زؤر مؤؤرؤظ
نووسؤؤؤؤيونة ،راسؤؤؤؤتة بؤؤؤؤة ئؤؤؤؤةزموونيَكة دةولَةمةنؤؤ ؤددا
تيَثؤؤؤةرِيون تؤؤؤا طةيشؤؤؤتونةتة هةنؤؤؤديَك راسؤؤؤ ، ،بؤؤؤةلَا
ئؤةواني بؤؤةدةر نؤني لؤؤة هة َلؤؤة هؤةروةك ضؤؤةندين زانؤؤا
ئؤؤةوانة ثيَشؤؤخةيان بؤؤةدرؤ دةخسؤؤتةوةو هؤؤيض دووري ؤ
نيية ئةوانة ديَشن هة ئةمرِؤ بةدرؤ خبةنؤةوة ،هؤةروا
بيَتؤؤةوة ئؤؤةو زانايانؤؤة تؤؤةنيا زانياريؤؤان لةسؤؤةر مؤؤانط و
دةوروبؤؤةر خةم ؤان هةيؤؤة ،كةسؤؤيان نةض ؤوونةتة نيَؤؤو
ولَاية طةردوون ،بةية ئةو ئةطةرة باش ينة كة لةسةر
خة بنياد دةنيَة دةتوانة هةموان لةال خة دانيَؤة
و خةشؤؤؤت بؤؤؤةدوو ئؤؤؤةو نهيَنيانؤؤؤةوةبة كؤؤؤة ئاشؤؤؤكرا
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نؤؤةكراون ،هؤؤةروةك ئؤؤةو هةنؤؤدةى هيَنامؤؤةوةو خؤؤةريكى
دركانؤؤدنيم ،دةمؤؤةوىَ لةطؤؤةلَم بؤؤن و سؤؤةر تان خبةمؤؤة
سؤؤؤؤةر نهيَنيؤؤؤؤةكانى نؤؤؤؤاو طؤؤؤؤةردوون ،ئاشؤؤؤؤناتانكة بؤؤؤؤة
جياوازيؤؤؤؤؤؤؤةكان و لةهةمانكاتؤؤؤؤؤؤؤدا هاوبةشؤؤؤؤؤؤؤى ئؤؤؤؤؤؤؤةو
كةلتوورانةى ليَرة شانازى ثيَوة دةكةين و ئؤةواني بؤة
كةن ناوى دةبةن ،ئةطةر لةطةلَم نيَننؤةوة لةطؤةلَ خؤة
هؤؤؤةلَتان دةطؤؤؤر و ئاويَتؤؤؤةى ئؤؤؤةو خةياالَنؤؤؤةتان دةكؤؤؤة
كةخةونى هةموانةو بةخةمى دةبة .
بة مندالَة و تا تةمةمن بووة سةروو سة سالَ لؤة
زةويية ثان و بةرينؤةدا مؤالَم نؤةبوو ،ذن و ئةتةمبيَؤل و
بستيَك زةويم نةبوو ،ضوونكة هةموو هة حكومة و
خؤؤؤةلَكة دةولَةمةنؤؤؤد بؤؤؤوو ،بةيؤؤؤة بؤؤؤري لؤؤؤة طؤؤؤةردوون
دةكؤؤؤردةوة  ،مؤؤؤادا ئةسؤؤؤتيَرةكان لؤؤؤة زةو طؤؤؤةورةترن
دةضم لؤةو َ ثارضؤيَك زةو بةخؤة دةبؤة و خؤانويَكة
بضؤؤؤؤؤكةالنة لةسؤؤؤؤؤةر درووسؤؤؤؤؤتدةكة  ،خؤؤؤؤؤة خؤؤؤؤؤة
دةدؤزمةوةو ئةو شويَنة نيشان دةكة كؤة خؤةومن ثيَؤوة
دةد باخضةيةكة لةسةر دروست دةكة و دةتوامن جطة
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لة تةواو طولَةكان سةوزة بةتوريشةوة لةسةر بضيَنم،
ضوونكة ئةو َ وةك زةو نيية خاوةنة نيؤةو داطرييؤ
نؤةكراوة ،دواتؤر بةشؤة هؤةمووان دةكؤاو كؤةَ حؤةزدةكا
بابةَ ،دةتؤوانني ببينؤة جؤريان و خزمايؤةتي درووسؤت
كةين.
جا ئيد لؤةو َ ريَكخراويَؤك يؤان ثؤارتيَكة فؤرة رةنؤط
ثيَكؤؤديَنم و بريؤكؤؤة نيشؤؤتمانيَكة ئؤؤازاد بىَاودةكةمؤؤةوة،
هةلَبةتة لةوكاتةدا ضوونكة ئةمن يةكة هؤةنطاو نؤاوة
دةنة سكرتيَر ئؤةو ثارتؤةو ئةسؤتيَرةكةش نؤاو دةنؤيَم
كوردسؤؤؤؤؤتان ،دةشؤؤؤؤؤكر َ نيشؤؤؤؤؤتمانيَكة وةكؤؤؤؤؤو ولَاتؤؤؤؤؤة
يؤؤؤةكطرتووةكانة ئةمؤؤؤةريكا ليَدرووسؤؤؤتكة و تؤؤؤةواو
نةتؤؤةوةكانة سؤؤةر زةو كةكةمؤؤةوة تؤؤا بؤؤةهيَز دةبؤؤني و
توانؤؤؤاى داطريكرمنؤؤؤان دةبيَؤؤؤت و ئةوكاتؤؤؤة بؤؤؤة هيَزيَكؤؤؤة
تةكمؤةوة دةطةرِيَمؤةوة سؤةر زةو و هةرضؤوار ثارضؤؤة
كوردستان ئازاد دةكة وسنوورة دةسؤكردةكانى ئيَؤرة بؤة
هةتاية دةسرِمةوة ،ئيؤدى نؤاو وةكؤو طي ؤاراو مانؤديَالو
شةرِشؤؤؤؤط َيرِةكانى دى دةضؤؤؤؤيَتة نؤؤؤؤاو ميَؤؤؤؤءوو ،ويَنؤؤؤؤة
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دةكةويَتؤؤة سؤؤةر فانيىؤؤةو ديؤؤوارو جةرةهؤؤا ثةيكؤؤةر بؤؤة
درووسؤؤؤؤت دةكؤؤؤؤةن ،خؤؤؤؤةلَكى بؤؤؤؤة فةتةشؤؤؤؤةو خةيؤؤؤؤان
دةخزيَننؤؤؤة تةنيشؤؤؤت منؤؤؤةوة ،يؤؤؤان ديَؤؤؤن و لؤؤؤة ثؤ ؤ َي
ثةيكةرةكةى من دةوةس و ويَنة دةطرن ،دةيان فيىمؤى
جةراو جةر لةسةر درووست دةكرىَ كة ثرِثرِ دةبؤن لؤة
دميؤؤؤةن و ئازايؤؤؤةتى ئؤؤؤةوتة كؤؤؤة مؤؤؤن لؤؤؤة ذيامنؤؤؤدا نؤؤؤة
بةخةيالَمدا هاتوون و نة كردوومن.
شؤؤةرةمت بؤؤة هؤؤةموو دنيؤؤادا بىَؤؤاو دةبيَتؤؤةوة ،ئيؤؤد
ريَكةوتنة خواروخيَضةكانة لةزان و جةزائريو ئةوانيد
كؤؤؤؤؤؤة لةسؤؤؤؤؤؤةر كؤؤؤؤؤؤةولَى ئيَمؤؤؤؤؤؤةى كؤؤؤؤؤؤورد كرابؤؤؤؤؤؤوون
هةلَدةوةشؤ ؤيَتةوةو سيسؤؤؤتمى جيهؤؤؤاني طةرِانكاريؤؤؤةكى
ريشةيى بةخةيةوة دةبينىَ ،ئيدى ئةوكا بةخةمان بؤة
هةميشؤؤؤؤة دوو نيشؤؤؤؤتمامنان دةبيَؤؤؤؤت و دنيؤؤؤؤاش ليَمؤؤؤؤان
دةترس ؤةَ ،دةبينؤؤة ئؤؤةو ذمارةيؤؤةى كؤؤة حسؤؤاو و كتؤؤابى
بةدةكرىَ ،ضيدى وةكو بندةستةو ثارضة ثارضةو ضيايى
وبيَكةس نابني كة تؤةنيا ضؤياكان هاو ِريَمؤان بؤن ،بؤةلَكو
ئادؤؤؤان بةطشؤؤؤتى و ئةسؤؤؤتيَرةيةكى زةبؤؤؤةلالحى دميؤؤان
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دةب َيؤؤت كؤؤة دلَنيؤؤا روكؤؤارى دةرةوةى واتؤؤة تويَكىَةكؤؤةى
دةيان جؤةر كؤانزاى تيَدايؤةو ناوةوةشؤى ثؤرِ دةبيَؤت لؤةو
شؤؤىةمةنية رةشؤؤةى لةسؤؤةر زةوى مؤؤالَى و َيؤؤران كؤؤردين و
خيَرو بيَرةكةى هةر بة ئةوانيدى بوو.
ئةوانؤؤة تؤؤةنيا خؤؤةيالَ بؤؤوون هؤؤةروةك ئ َيؤؤوة توانؤؤا
مني ئةوةندة بوو بةلَا بةخت و بريكردنةوة زيؤاتر
و هاورِيَيةتة ئةو كةس و شتانة خةيالَت فراوان و سرِ
دةكؤؤؤا دوور نييؤؤؤة ئةطؤؤؤةر نةشؤؤؤيطةية لؤؤؤة راسؤؤؤتيةكان
نزيكت بكاتةوة  ،بةية لةدوا تةمةنة الويةتة كار بؤة
ئؤؤةوة دةكؤؤرد ثياسؤؤةيةك بؤؤة طةردوونؤؤدا بكؤؤة و ئؤؤةو
مالَةضؤؤؤؤكةية بدؤزمؤؤؤؤةوة كؤؤؤؤة لةسؤؤؤؤةر زةو نؤؤؤؤةمبوو،
هيَالنةيةك بةخة طؤةر كةمؤةوةو لؤةو َ لةسؤةر ثشؤت
راكشيَم و لة نامةييدا سةرنج لةسؤةر زةو طريكؤة  ،لؤة
نيَو مىيةنان ئةستيَرةدا ئؤةو رةنطانؤة بدؤزمؤةوة كؤة لؤة
مندالَيمؤؤؤةوة دةيؤؤؤانبينم ،بؤؤؤةلَا سياسؤؤؤة لةاليؤؤؤةك و
كضيَكة ناسؤكة جؤوان كؤةزؤر نزيؤك بؤوون لؤة خؤةيالَ و
خةونةكامن بة زةويةوة طريَياندا .
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سياسؤؤؤة ثيَؤؤؤة دةطؤؤؤومت :دةبيَؤؤؤت كؤؤؤار بكؤؤؤةين بؤؤؤة
سؤؤؤؤةندنةوة زةويؤؤؤؤة زةو كراوةكؤؤؤؤان و نيشؤؤؤؤتمانيَكة
ئازاد لةَ دروستكةين ،نيطا كضة ناسكةكةش شؤريين
بؤوو لؤةو ئةسؤتيَرانة شؤةوانة منيؤان دةخةوانؤد ،بةيؤؤة
ثيَيؤؤؤةكامن تؤؤؤون لؤؤؤةزةو طؤؤؤري دةبؤؤؤوون ،ثيَضؤؤؤةوانةى
طوتةكؤؤةى مؤؤاغو جطؤؤة لؤؤة ثيَالَوةكؤؤامن زؤر شؤؤتى دى
بةزةويؤؤؤؤةوة بةسؤؤؤؤتمةوة ،بؤؤؤؤة َال ضؤؤؤؤاويَكم هؤؤ ؤةر لؤؤؤؤة
نهيَنيؤؤةكانى ئادؤؤان بؤؤوو ،تؤؤا دةشؤؤها بريكردنؤؤةوة لؤؤة
هةسؤؤؤارة بيَخاوةنؤؤؤةكان فؤؤؤراوان دةبؤؤؤوو ،ئؤؤؤةو رؤذانؤؤؤة
لةنيَوان مندالَة و الويةتيدا بوو  ،ضونكة بةرخة ثؤري َ
بوو واتة ثاشةبةرةو دووا مندالَى خيَزانةكةمان ،دايكم
كؤؤة بةدانيشؤؤتنةوة لةباوةشؤؤة دةكؤؤرد ال ؤؤم لةوسؤؤةر
دؤشؤؤةطةكةى دةرضؤؤوو بؤؤوو ،بابيشؤؤم دةيطؤؤو  :د َيىَؤؤة
طؤؤوطرة بؤؤووةو دةب َيؤؤت ئيؤؤد بةخؤؤة كاروبؤؤار خؤؤة
بةرِيَكا ،هةربةيؤة بؤةو دريَؤء بؤوون و ديَؤل هاتنؤة ثؤيَم
وابوو زؤر نةماوة دةستم بطا بؤة ئةسؤتيَرةكان و ،بؤة
طةيش ؤ بؤؤة و َي ؤ بةدواداضؤؤوونى دةوىَ ،خويَندنؤؤةوةو
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ت َيرِامؤؤانى زيؤؤاترى طةرةكؤؤة ،بةيؤؤة ثيَيؤؤةكم خسؤؤتة نؤؤاو
سياسؤؤة و ئةويديشؤؤم لؤؤةنيَو عيشؤؤجيَكة دةرويَشؤؤانةدا
هيَشؤؤتةوة ،بؤؤةلَا ئادؤؤان ضؤؤاو لةسؤؤةر بؤؤوو هؤؤةروةك
ضؤؤةن منؤؤي بؤؤةبيني ئؤؤةو ئاسؤؤودة دةبؤؤوو  ،هةرضؤؤى
تةماشؤؤا دةكؤؤرد جطؤؤة لؤؤة بةشؤؤاييةكى فؤؤراوان كؤؤة زؤر
جؤؤاراني ويَنؤؤةى ئامؤؤا ي دةهاتؤؤة بةرضؤؤاو  ،وةكؤؤو
ضةتريَك وابؤوو نةيدةهيَشؤت بريكردنؤةوة زيؤاتر ئؤالَةز
ب َيؤؤت ،واتؤؤة نةئؤؤةو دةسؤؤتبةردار مؤؤن دةبؤؤوو نؤؤةمني
ضاو لة ئةو دةبةوة.
رؤذيَك ثيؤاويَكة ريشؤ نؤورانة لؤة ضؤياوة هؤا و لؤة
طةرِسؤؤؤتان يؤؤؤةك ميان ديؤؤؤت و خؤؤؤة ثيَناسؤؤؤاند  ،ئؤؤؤةو
طةرِستانة ضوونكة داروباريَكى زؤرى ليَية بةيؤة شؤويَنى
كةبوونؤؤةوةو خؤؤة حةشؤؤاردان بؤؤوو ،بؤؤة هؤؤةموو ئةوانؤؤةى
مةبةسؤؤؤتيان بؤؤؤؤوو لؤؤؤة ضؤؤؤؤاوان ون بؤؤؤن ،بةتايبؤؤؤؤةتي
ثيَشؤؤمةرطةو ئؤؤةو طؤؤةنج و الوانؤؤةى خؤؤةريكى سياسؤؤة
بؤؤوون ،هةروابيَتؤؤةوة هؤؤةمان ئؤؤةو طةرِسؤؤتانةش بؤؤوو كؤؤة
ئاما ى برادةرى مندالَيمى تيَؤدا نيَؤءرا ،بةيؤة برِيارمؤدا
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هةردواى تةواو بوونى كةبوونةوةكة لةطةلَ ئؤةو ثيؤاوة
نوورانى و ضاو نةترسة ،سةريَك لة طةرِةكةى ئاما ي
بدة .
ئؤؤؤةوثياوة هؤؤؤةر لةسؤؤؤةرةتاى كةبوونةوةكؤؤؤةمان كؤؤؤة
لةراستيدا هةر خة و خةى بووين ثيَى دةطومت :
زانيؤؤارى دروسؤؤتمان لؤؤة سؤؤةر خؤؤة و خانةوادةكؤؤة
هةيؤؤؤة ،ئؤؤؤةتة زؤر شؤؤؤةيداى خويَندنؤؤؤةوة و هةميشؤؤؤة
ضؤؤاويَكت لةسؤؤةر طةردوونؤؤة ،بؤؤةو كتيَبانؤؤةرِا دةزامن كؤؤة
هةميشة داوا كردوون ،شؤيرري دةنووسؤى و بالَويؤان
دةكةيؤؤؤةوة ،دةزامن بؤؤؤةدووى زانياريؤؤؤةكان كؤؤؤةوتووى و
حةز لة نهيَنييةكانى ئةويَية ،بةية جار َ لة طةردوون
طؤؤؤؤة ِر َ ،ئيَمؤؤؤؤة نيشؤؤؤؤتمانيَكة داطؤؤؤؤري كراومؤؤؤؤان هةيؤؤؤؤة
تانةيسؤؤتيَنينةوة نؤؤاتوانني ثؤؤةرِة ئالَةزةكؤؤانة طؤؤةردوون
هةلَدةينؤؤةوة ،دةب َيؤؤت زةويؤؤةكانة ئ َيؤؤرة لؤؤة دةرةبؤؤةط و
بيانيةكان وةرطرينةوةو ئةوسا تة خانويَكة بضؤكةالنة
دةب ؤةَ بةخواسؤؤتةكانت دةطؤؤة و دةسؤؤت لؤؤةمالنة ئؤؤةو
نؤؤازدارةش دةبؤؤة كؤؤة ثيَيؤؤةوة بةس ؤ اويةوة ،ئؤؤةو ف َيؤؤر
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ثاراسؤؤت نهؤؤيَ و جؤؤةنطة ثؤؤارتيزانة دةكؤؤردين ئؤؤةو
وةرة انؤؤة دةداي ؤ َ كؤؤة لةمؤؤةرطة نزيؤؤك دةكردينؤؤةوة
بةلَا دةيطو :
طةيش بة ئاما ةكان وربؤانة دةو َ ،هؤةرطيز نؤابةَ
و ناشةَ ئيَوة الو كة تازة هاتونؤة نيَؤو دنيؤا سياسؤة
خةتان خبةنؤة نيَؤو مةترسؤيةكانةوة ،ئيَمؤة ثيَويسؤتيمان
ثيَتانةو ئةطةر ئيَمة ضؤياية لؤةنيَو شؤاخةكاندا ضؤاو
خةمؤؤان بؤؤةكار ب َيؤؤنني ،ئؤؤةوة ئ َيؤؤوة ل َيؤؤرة ضؤؤاو ئيَمؤؤةن،
بؤؤةهة ئيَؤؤوةوة دةتؤؤوانني بيَينؤؤة نؤؤاو شؤؤارةكان و ئؤؤةو
زانياريانةمان دةسكةو َ كة دةمانةو َ ،ئيَوةمؤان نؤةبيَت
ئيَمؤؤة كؤؤويَرين بةيؤؤة دةبيَؤؤت بةورياييؤؤةوة كارةكانتؤؤان
ئؤؤة ا بؤؤدةن و ئؤؤةوة ثيَتؤؤان دة َل ؤيَني دةب َيؤؤت وابكؤؤةن،
هةر ئةو رؤذة كةمة َليَك درومشة دامةَ وطوتة:
لةطؤةلَ درةوشؤؤانةوة ئةسؤؤتيَرةكان و ب َيؤؤدةنط بؤؤوونة
شؤؤار بيؤؤانطوازةوة سؤؤؤةر ديوارةكؤؤان ثيَشؤؤؤة طؤؤومت :ئؤؤؤةو
نهيَنيية زؤر هةستيارترة لؤة فراوانؤة طؤةردوون و شؤتة
شؤؤاراوةكانة نؤؤاو  ،ئيَمؤؤة باوةرِمؤؤان بؤؤة خةمؤؤان هةيؤؤةو
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دةتوانني زةوييؤة لةدةسؤت ضؤووةكامنان بطةرِيَنينؤةوة و
ئؤؤةو نهيَنيانؤؤةش بدؤزينؤؤةوة كؤؤة مرؤظايؤؤةتة سؤؤةر الَ
كردووة ،ئةو ثياوة ريشنة نورانيية لؤة مؤن وريؤاتر بؤوو
حؤؤةز دةكؤؤرد هؤؤة بؤؤاس و خواسؤؤة سياسؤؤة و هؤؤة
طةردوونيشم زياتر ثةَ بناسيَ َ ،ئةاا ئةو بةالكةيديدا
دةبردمةوةو ثيَة دةطومت:
ئةو زةويؤة ئيَمؤةش ئةسؤتيَرةيةكة وةكؤو ئةوانيؤد
بةشة هةموانة تةنيا ئيمة نةبةَ ،بؤا بةشؤةكة خةمؤان
وةرطرينؤؤةوة ئةوسؤؤؤا برييَكؤؤؤي لةوانيؤؤؤد دةكةينؤؤؤةوة،
ئةوانةش كة سؤةر الَة طؤةردوونن و هةميشؤة خؤةريكة
دؤزينؤؤةوة نهيَنيؤؤةكانة نؤؤاوين دةميَكؤؤة نيشؤؤتمانةكة
خةيان وةرطرتةتةوةو خةيان تؤةرخانكردووة بؤة طؤةرِان
بةدوا هةسارةكان و زؤرجاري لةو بةينةدا ضاوديَر
يؤؤؤةك دةكؤؤؤةن و هؤؤؤةردوو جةمسؤؤؤةر دذ خؤؤؤةريكة
هةلَدانؤؤةوة نهيَنيؤؤةكانة يؤؤةك ن ،ئؤؤةوان بودجةيؤؤةكة
خؤؤةيالَيان بؤؤة ئؤؤة مةبةسؤؤتة تؤؤةرخانكردووة و تؤؤةواو
مانطؤؤة دةسؤؤتكردةكانة بةشؤؤاية ئادؤؤان بؤؤة ناساشؤؤةوة
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جاسوسة لةسةر يةك دةكؤةن ،بةيؤة ئؤةركة ئؤةمرِؤ
ئيَمؤؤؤة سؤؤؤةرةتا سؤؤؤةندنةوة مافةكامنانؤؤؤة ،لةبرييشؤؤؤتان
نةضؤؤيَت دةسؤؤؤت و توانؤؤؤا ئؤؤؤةوان بطاتؤؤؤة ئةسؤؤؤتيَرةكان
داطؤؤري دةكؤؤةن و لؤؤةويَ بةشؤؤة ئيَمؤؤة دةكةويَتؤؤة ذ َيؤؤر
دةستيان ،هةروةك ضةن لةئيَستاوةو ثيَ ئةوة بطةنة
مؤؤةريو سؤؤةرمايةدارةكان زةويؤؤان لؤؤةو َ كرِيؤؤوة ،تؤؤةواو
جةنطة طؤةورةكانة سؤةر ئؤةو ئةسؤتيَرةية خةمؤان بؤة
فراوانكردنة دةسةلَا و بردنؤة داهؤا و دةسؤكةوتةكان
بؤؤووة مرؤظؤؤةكانة ذيَردةستيشؤؤيان وةكؤؤو كةيىؤؤة بؤؤةكار
هيَنؤؤؤاوة هؤؤؤةروةك ئؤؤؤةو كةياليةتيؤؤؤة ئيَسؤؤؤتا ئيَمؤؤؤة،
دواكةتنمان لة سةندنةوة زةويؤةكامنان هيَندةيؤد لؤة
ئادان دوورمان دةكاتةوة بةية ئةوة لةبةر دةسؤتمانة
بؤؤؤؤا بيسؤؤؤؤتيَنينةوة ئؤؤؤؤةوجار ئاورِيَؤؤؤؤك لؤؤؤؤة سؤؤؤؤةرةوةش
دةدةينةوة.
دواى طىتوطةيةكى فرة لةطؤة َل يؤةك ى و ريَكؤةوتنمان
لةسؤؤةر زؤر شؤؤؤت ،ثيؤؤؤاوة نوورانيةكؤؤة رؤى بؤؤؤة َال بؤؤؤة
ريَيؤؤؤؤةدا نؤؤؤؤةرِؤى كؤؤؤؤة ثيَيؤؤؤؤدا هؤؤؤؤاتبوو ،هةروابيَتؤؤؤؤةوة
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هةسؤتمكرد يؤؤةك دوو كةسيديشؤى لةطؤؤةلَ بؤوون ،بؤؤةنيَو
دارستانة ضرِةكانى طويَزيىيَدا كة هةر زؤر نزيك بوو لة
ةبرستانى ةالَدزىَ بزر بوون ،منؤي كؤة دةميَؤك بؤوو
سةر لة طةرِى ئامانج نةدابوو ضؤوومة ئؤةوىَ ،تةماشؤا
كرد طةرِةكؤةى زؤر طضؤكةية ثؤيَم سؤةيربوو بؤة ضؤةند
سالَة كة هؤةروا دةزامن دويَنيَيؤة ئةوةنؤدة طؤةورةو دريَؤء
بؤؤوو  ،تؤؤةواوى بريةوةريي ؤةكانى منؤؤدالَيم هاتنؤؤةوة يؤؤاد،
بةتايبؤؤؤة ئؤؤؤةو رؤذة ناخةشؤؤؤةى مؤؤؤةرط بؤؤؤة هةميشؤؤؤة
ئيَمؤؤؤؤةى لةيؤؤؤؤةك ى شؤؤؤؤاردةوة ،ضؤؤؤؤةند فرميَسؤؤؤؤكيَكى
وةفؤؤاداريم بؤؤة هة َلرِشؤؤت و طريؤؤاني كؤؤة هؤؤةر لؤؤةوةوة
فيَربوو لة ئةوكمدا ولَثى دةدا لة كةشيَكى ثرِماتؤة و
ضاويَكى تةرِةوة ويستم ئةوىَ جيَبهؤ َيىَم ،بؤةالَ خشؤثةى
ثيَى كةسيَكى ناديار هاتة بةر طوىَ ،خةريك بوو تؤرس
داطري بكا  ،ضؤونكة يةكؤة كؤارى نهيَنؤى ثؤرِ مةترسؤى
بوو ،ضوار دةورى ئةو شؤويَنةش سؤةربازخانةو رةبيؤةى
دووذمنى ليَبوو ،بؤةالَ ئامانةشؤيَت دةركؤةو  ،ئؤةو ذنؤة
كة ثيَيان دةطؤو شؤيَت بؤاالَى بؤة ؤةد ضؤناريَك دةبؤوو،
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كراسؤ ؤيَكى كؤؤؤوردى سؤؤؤادةى سؤؤؤثى لةبؤؤؤةردابوو كؤؤؤة لؤؤؤة
ضىَكنيان رةنطى بةر ببوو ،هةتا سةر نةعىةكانى هاتبوو،
هيَىؤؤؤةطيَكى سؤؤؤوورمةى سؤؤؤوورى ثةشؤؤؤة بؤؤؤوو ،ثرضؤؤؤة
سؤؤثيةكانى كؤؤة ؤؤة نةيدةبةسؤؤت و بؤؤةكراوةيى شؤؤةرِى
دةكردنةوة ،تةواوى شان و مىى داثةشة بوو.
ضاوةكانى سةوز سةوز بوون ،سيما سثى و نازدارةكةى
لةو ثةريانة دةضوو كة من تةنيا لة ويَنة خةيالَيةكانؤدا
ديتبوومن ،ئةو ذنؤة لؤة طؤةرِةكى خةمؤان و سؤةر ةبران
ب ازابؤا رووى لؤة يؤةك شؤؤويَن نؤةدةكرد ،داكؤم هةميشؤؤة
خزمةتى دةكؤردوو هةرضؤى بيويسؤتاية دةيدايؤة ،تيَؤرى
دةكردوو رةوانةى مالَى خةيانى دةكردةوة.
زؤرجؤؤؤؤاران ذنؤؤؤؤى طؤؤؤؤةرِةكىَ كؤؤؤؤة دةبوونؤؤؤؤةوةو لؤؤؤؤة
سةرشؤؤؤؤؤةركةكةى مؤؤؤؤؤالَى ئيَمؤؤؤؤؤة دةيؤؤؤؤؤان شووشؤؤؤؤؤت و
ثاكوخاويَنيان دةكردةوة ،يةك رستة ميَخةكى تةرِيشيان
بة مىةوة هةلَدةواسؤى و بؤةنى رؤذةرِيَيؤةك دةرِؤيؤى ،بؤة
ديتنى نةك ليَى نةترسا تةواو هيَور بوومةوة ضؤوونكة
بة سةدان جار خواردمن لةبةر دةمى داناوة ،ئةوجا داكم
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ثيَيؤدةطوو دةلؤوو ،خؤةلَكي ثيَيؤان نؤاخةش بؤوو ثيَؤى
ب َى ؤيَن ش ؤيَت ،ضؤؤونكة هؤؤةرطيز زيؤؤانى بؤؤة كؤؤةس نؤؤةبوو
تةنانة يةك سةشى نةدةكرد ،كةس طؤويَى لؤة دةنطؤى
ئةو ئامانةشؤيَتة نؤةبووة ،ئيَمؤةش ضؤوونكة راهؤاتبووين
بةية ثيَمان دةطوو شيَت.
ئامؤؤان هؤؤا و لؤؤة تةنيشؤؤت طؤؤةرِة بضؤؤوكةكةى ئامؤؤانج
دانيشت ،سةرى بة كيَىةكةيةوة ناو جطة لة ليَوةكانى كة
دةجؤؤؤوالَن ثسؤؤؤتة ثستيشؤؤؤى نؤؤؤةدةها  ،بؤؤؤةخيَرهاتن و
دووس ؤىَ ثرسياريشؤؤم ليَكؤؤرد كةضؤؤى وةالَمؤؤى نةدامؤؤةوة،
ناضار دةستيَكم بة ثرضة سؤثيةكةيدا هيَنؤاو مالَئؤاواييم
ليَكؤؤرد ،زانؤؤيم غوربؤؤةتى و خؤؤةمى ئامؤؤانج كؤؤة تا انؤؤةى
دايؤؤةو بابؤؤةو ذيكة َلؤؤةى طؤؤةرِةك بؤؤوو ئؤؤةوى راكيَشؤؤاوةتة
طةرِسؤؤتان ،تاو َيؤؤك لةطؤؤةلَ روحؤؤة تؤؤةنياكانى مردووةكؤؤان
طىتوطؤؤؤؤة دةكؤؤؤؤا و دواتؤؤؤؤر دةطةرِيَتؤؤؤؤةوة طةرِةكةكؤؤؤؤةى
خةمان.
طةرِةكةى ئامانج و ئامانةشيَتم جيَهيَشت ،بةرةو شؤار
بة تةنىَ مىؤى ريَؤم طؤر و بريكرنؤةوة طواسؤتةوة سؤةر
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طوتةكانى ثياوة ريشنةكة ،بؤةدة طةرِانؤةوة بةنؤاو شؤار
ئةرك و راسؤثاردةكانى ئؤةو بةتايبؤة ئؤةو سؤانةى كؤة
ثرِبؤؤوون لةراسؤؤتى ئامؤؤا ى بريبردمؤؤةوة ،بيَطومؤؤان ئؤؤةو
راس ،دةكرد بةلَا خولياكانة من لؤة ئاما ؤةكانة ئؤةو
فؤؤراوان بؤؤوو ،بةيؤؤة هةميشؤؤة ضؤؤاويَكم لؤؤة ئادؤؤؤان و
ئةويديشؤؤم لةسؤؤةر زةو بؤؤوو ،ئؤؤةو ضؤؤاوانة كؤؤة هؤؤةر
لةوشةوةدا تاريك داهاتن ،نؤةك ئادؤان بؤةرثيَة خةشؤم
نةدةد  ،ئةو شةوة لةطةلَ درةوشانةوة ئةسؤتيَرةكان و
بيَدةنط بؤوونة شؤار ،بةيةكؤةجمار برِيؤار سؤةندنةوة
نيشتمانة زةوتكراوةكؤة داو ثيَموابؤوو بةنووسؤي ئؤةو
درومشانؤؤؤة ثيؤؤؤاوة ريشؤؤؤنةكة داميؤ ؤةَ سؤؤؤبة دةتؤؤؤوامن
ئازادانؤؤؤة بسؤؤؤورِيَمةوةو ئؤؤؤةوة بيؤؤؤانة بيَؤؤؤت لؤؤؤة شؤؤؤارو
ولَاتةكؤؤة نؤؤاميَ َ ،هؤؤةر زةوييؤؤةكم حؤؤةزليَبيَت لؤؤةو َ
خؤؤؤانويَكة بضؤؤؤكةالنة لةسؤؤؤةر دروسؤؤؤتدةكة و كضؤؤؤة
ضاودرةوشاوةكةش دةبةمة ئةو َ و بة هةميشؤة دةبينؤة
هاوسؤؤةر ،ئيؤؤد كؤؤاتيَكة فؤؤرة لةبةردةسؤؤتدا دةب َيؤؤت بؤؤة
طةيش بة خولياكامن و دوورنيية خيَزانةكةشم لةطؤةلَ
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خة ببة  ،بةلَا ئةو شةوة زؤر جياوازبوو ضؤاو كؤراوة
بوون و بةلَا هيضم نةدةد  ،نة ئاطر هةبوو نة رونؤاكة
كةضة نؤاو هؤةردوو ضؤاو دةسؤوتان ،ضؤةند فرميَسؤك
دةرِذا زياتر دةزوورايةوة  ،بةتؤةنةَ بؤوو و نةمؤدةتوانة
هاواريشكة  ،راكردني دةنطة ثيَيةكان زيؤاتر دةكؤا و
بةيؤؤة بيَؤؤدةنطة و دانبؤؤةخةداطرتن باشؤؤ ين ضارةسؤؤةر
بوو ،ئؤاخر شؤىَة اندنة شؤةو لؤة مؤةرطت نزيكدةكاتؤةوة
بةيؤؤؤؤة ئؤؤؤؤاطر ناوضؤؤؤؤاو بةكراسةرةشؤؤؤؤةكة سؤؤ ؤ ِر و
دااركانؤؤؤدةوة  ،بؤؤؤةلَا ثشؤؤؤكةكانة نؤؤؤاو طىيَنؤ ؤة وةكؤؤؤو
ئةسؤؤتيَرةكان هؤؤةر دةطةشؤؤانةوة ،دةسؤؤت و دة و ضؤؤاو
سوور ببوون ،ضؤوونكة لؤةجياتة ئؤةوة كؤونة وتؤوو
بةيةكة لة ديواركة تؤا درومشؤةكانة ثيَبطوازمؤةوة رو
لؤؤؤة ضؤؤؤاو بؤؤؤوو ،ئؤؤؤةوة يةكؤؤؤة هؤؤؤةولَة رزطؤؤؤار كردنؤؤؤة
نيشؤؤتمامن بؤؤوو ،يةكؤؤة شؤؤةو ضؤؤوونة دةرةوةو كؤؤار
نهيَنيم بؤوو ،هةروابيَتؤةوة يةكؤة بةتالَكردنؤةوة ر ؤم
بوو لة داطريكةران ،كةضة بةتاريك داهات ضاو خؤة
و مةترسة لةناو ضوومن كةتاية ها .
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هةر ئةو شةوة تيَطةيشؤتم ئؤةمنيَك نؤةتوامن ديواريَؤك
لؤؤة نيشؤؤتمانة زةوتكراوةكؤؤة ئازادكؤؤة ضؤؤةن دةتؤؤوامن
هةسؤؤؤارةكان بكةمؤؤؤة هؤؤؤة خؤؤؤة و بؤؤؤة حؤؤؤةز خةشؤؤؤم
زةويؤؤؤؤةكانة سؤؤ ؤةر دابؤؤؤؤةش كؤؤؤؤة  ،بؤؤؤؤة تويَكىَةكؤؤؤؤةى
كةشكةكانى ثؤةَ بؤةرز كةمؤةوةو ناوةكةشؤى هؤة َليَنجم و
بةتالَيكة .
ئةو شؤةوة فيَؤر ئؤةوة بؤوو خؤةيالَ لةطؤةلَ كؤردارو
تيَكةشانة راستة ينة جياوازيان هةيةو بؤة طةيشؤ بؤة
خةونةكان دةبيَت ماندووبة ،نابيَؤت شكسؤتةكان ضؤةكت
ثيَؤؤؤدادةن و بةتايبؤؤؤةتي لؤؤؤة يةكؤؤؤة تا يكردنؤؤؤةوةدا
هؤؤؤؤؤؤةردةبيَت سؤؤؤؤؤؤةركةوتووبة ،هؤؤؤؤؤؤةروا بؤؤؤؤؤؤةردةوامة
دةتطةيةنيَتة ئةو شويَنة دلَت دةيؤةو َ ،هةربةيؤة ئؤةو
شةوة هيَشتا ئةستيَرةكان دةبريسكانةوة كؤة جاريَكيؤد
رووناكة طةرِايةوة ناو ضؤاو و هؤةموو ئؤةو درومشانؤة
كؤؤؤة لؤؤؤة زؤرينؤؤؤةيان نةدةطةيشؤؤؤتم ،طواسؤؤؤتمةوة سؤؤؤةر
ديوارةكان و بة سةركةوتنةشم ئةو شؤةوة خةشؤ ين و
ئاسؤؤؤودةترين خؤؤؤةو كؤؤؤرد ،ضؤ ؤوونكة لؤؤؤة مةترسؤؤؤيةكة
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راستة ينة رزطار بوو ،ئةو ئةركة نهيَنيةشؤم ئة امؤدا
كة ثيَم سثيَردرابوو ،سبةينيَ كؤة وةكؤو ثالَؤةوانة نيَؤو
فيىمؤؤةكان هامتؤؤة دةر َ خؤؤة بةكؤؤةس نةدةطةرِييؤؤةوة،
لؤؤةمن وابؤؤوو ئيؤؤد كؤؤةس داوا هةويؤؤة لةكؤؤةس ناكؤؤاو
شؤؤارةكة ئؤؤازاد كؤؤردووة ،بؤؤةلَا وادةرنةض ؤوو سؤؤةر مدا
شارةكة وةك خة بوو ،بيانية سةرسوورةكان خةريكة
رةشؤؤكردنةوة ئؤؤةو سؤؤانةبوون كؤؤةمن نووسؤؤيبوومن،
ئيؤؤؤد جاريَكيؤؤؤد و دةيؤؤؤان جاريؤؤؤد ثيؤؤؤاوة ريشؤؤؤنة
نورانيةكؤؤؤة ديتؤؤؤةوةو ئؤؤؤةوة ئؤؤؤةو دةيويسؤؤؤت ئؤؤؤةمن
دةمكؤؤؤردو ئةوانيؤؤؤد دةيؤؤؤانكردو هؤؤؤةموان دةمؤؤؤانكرد،
كةضة بيانييةكان هةر ةلَةوترو لة زيؤادبوون دابؤوون،
حةزةكؤؤؤة منؤؤؤي بؤؤؤة طةيشؤؤؤ بؤؤؤة ما َليَؤؤؤك لؤؤؤةنيَو
ئةسؤؤتيَرةيةكة طةردوونؤؤدا تؤؤا لةطؤؤةلَ دلَخوازةكؤؤة بؤؤة
هةميشؤؤؤؤؤة ئاسؤؤؤؤؤودةبني هؤؤؤؤؤةر لؤؤؤؤؤة طةشؤؤؤؤؤةكردندابوو،
نةمؤؤؤدةتوانة دةسؤؤؤبةردار بؤؤؤبم و كؤؤؤار نهيَنؤؤؤي بؤؤؤة
رزطاربوون سةربارو بنبار.
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هيَشتان لة خةيالَى شؤةودا بؤوو  ،ويَنؤةى ديوارةكؤان و
ئؤؤةو شؤؤتانةى نووسؤؤيبوومن وةكؤؤو تارمؤؤايى بةرضؤؤاويان
طرتبؤؤوو  ،بةتايبؤؤةتي سؤؤةخ ين شؤؤةوى ذيؤؤامن بؤؤوو
كةضؤؤى بةب َيؤؤدةنطى تيَثؤؤةرِى ،سؤؤةرةرِاى سؤؤةركةوتنم لؤؤة
ئةركةكة كةضؤى زؤر خؤةمم ليَؤدةخوارد ،بؤة َال دةنطؤة
دةنطى وتابيان كؤة خؤة لةبؤةردة وتاخبانؤة ديتؤةوة،
بؤؤةهةش خؤؤةى هيَنامؤؤةوةو بةب َيؤؤدةنطى ضؤؤوومة ذوورىَ،
وانةى يةكةاان خويَندوو لةوانةى دووةمدا دةرطايةكى
خةشؤؤؤبةختى بؤؤؤةمن كرايؤؤؤةوة ،كؤؤؤة خؤؤؤة و رابؤؤؤردووة
نزيكةكانى بري بردمةوة.
مامةسؤؤتا هؤؤا و لؤؤةجياتى وانؤؤة طوتنؤؤةوة كؤؤة وانؤؤةى
كوردى ثيَدةطوتني دنيايةك باسى وتابى باش و خاوةن
هةلَويَست و شاعريى بةكردين.
ئةو دةيطو :
لة وتاخبانةيةى خةمؤان و بةتايبؤةتي لؤة ثةلؤةدا
شاعرييَكى مةزن هةية ،ئؤةو وتابييؤة ةنؤاغى تةمؤةنى
خةى تيَثةرِاندووةو نؤاوى ضؤةتة ريؤزى ئؤةو شؤاعريانةى
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لةرؤذنامؤؤةو طةظارةكؤؤان شؤؤيرر بالَودةكةنؤؤةوة ،ثيَويسؤؤتة
ئيَوةش خبويَننةوةو هةولَدةن وةكو ئةو بن.
كةمامةستاكة سؤةى دةكؤرد ئؤةمن تؤةنيا لؤة خؤةيالَى
شةوى رابردوودا بوو  ،هةرطيز بري لةسةر ئةو نؤةبوو،
بةتايبةتي كةزانيم وانؤةمان ثيَنؤالَةَ و هؤةر خؤةريكى
ئامةذطارى كردمنانة.
مامةستاكة زؤر شتى زياترى طوتبؤوو ،بؤةالَ مؤن هؤةر
ئةوةندةيم بؤري مؤاوة ،لؤةثرِ هةلَيسؤتاند  ،منؤي طؤومت:
بةلَىَ مامةستا.
ثيَموابوو ثرسيار ليَؤدةكا  ،كةضؤى رؤذنامةيؤةكى لؤة
بنهؤؤةنطىَى دةرهيَنؤؤاو كرديؤؤةوةو شؤؤيرريَكى منؤؤى تيَؤؤؤدا
بالَوكرابةوة ،لةو شيررانةى بةيامن ناردبوو ،مامةسؤتاكة
طوتى:
ئةو شاعريةى بة باس كردن ئؤةو هاورِيَيؤةى ئيَوةيؤة،
مني كةباوةرِ بةخة نةدةكرد ،رؤذنامةكة وةرطؤر
و كة تةماشاى ناوى خة و شيررةكة كرد ،زؤر دلَخةش
بؤؤوو  ،دواى خويَندنؤؤةوةى شؤؤيررةكةى خؤؤة ناسؤؤيةوة،
90

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

ثيَموابىَ ضؤةندين شؤيرر بؤة نؤاردبوون ديؤارة ئؤةوةيان
ثةسؤؤند كردبؤؤوو ،بةيؤؤة دةستخةشؤيم لةمامةسؤؤتا كؤؤردوو
بةالَ ضوونكة ئامادةى ئةو روداوة خةشة نةبوو  ،يؤةك
سؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤة نؤؤؤؤؤؤةها  ،مامةسؤؤؤؤؤؤتاكةش شؤؤؤؤؤؤيررةكةى
ثيَخويَندمؤؤؤؤؤةوةو ضؤؤؤؤؤةثىَةيةكى باشؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤة ليَؤؤؤؤؤدراو
رؤذنامةكةشؤؤى دايؤؤة خؤؤة و دانةيةكيشؤؤى بؤؤة تةختؤؤةى
ئاطاداريةكانةوة هةلَواسيبوو.
سةرتان نةيةشيَنم ئيؤدى لؤةو رؤذةوة ئةو وتابيانؤةى
كة هةرطيز منيان خةشنةدةويست و هاورِيَيؤةتى منيؤان
بولَ نةبوو ،بةتايبة بة هةكارى جياوازى بريورِا ،ئةو
كضؤؤؤؤانةى ئاورِيؤؤؤؤان ليَنةدةدامؤؤؤؤةوةو لوتبةرزانؤؤؤؤة بؤؤؤؤة
تةنيشتمدا رةتؤدةبوون ،بؤة بيسؤ و ديتنؤى شؤيررةكة
لةسؤؤؤؤةر تةختؤؤؤؤةى ئاطاداريؤؤؤؤةكان ،هؤؤؤؤةولَى خةنزيؤؤؤؤك
كردنؤؤؤؤؤةوةيان لؤؤؤ ؤةمن دةدا ،دةفتؤؤؤؤؤةريان ديَنؤؤؤؤؤاو داواى
نووسؤؤينى يادطاريؤؤةكانيان دةكؤؤرد ،زؤر جؤؤاري نامؤؤةى
دلَؤؤؤداريم بؤؤؤة دةرِازاندنؤؤؤةوةو بؤؤؤة خةشةويسؤؤؤتةكانيان
دةنارد.
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ناو لة ناو مامةستايان و وتابيؤان رؤشؤت و هةسؤتم
دةكؤؤرد بوومةتؤؤة يؤؤةك لؤؤةو كةسؤؤايةتيانةى كؤؤة ئيؤؤدى
نابيَؤؤؤت هةرزةييانؤؤؤة رةفتاربكؤؤؤة  ،نابيَؤؤؤت هاورِيَيؤؤؤةتى
ئةوانة بكة ناويؤان بةخراثؤة رؤيشؤتبوو ،هةروابيَتؤةوة
مامةستا شاعريو رؤشنبريةكاني زياتر خةيؤان ليَنزيؤك
دةكردمؤؤةوة ةنؤؤاغيَكى نؤؤوىَ لؤؤة ذيؤؤامن دةسؤؤتى ثيَكؤؤرد،
بةتايبؤؤةتي كؤؤة شؤؤةوى رابؤؤردوو طؤؤةورةترين ئؤؤةركم
ئة امداو كةضى تؤةواوى هةولَةكؤة سؤرِدرانةوة ،بؤةالَ
بالَوبوونؤؤؤؤؤةوةى ئؤؤؤؤؤة شؤؤؤؤؤيررة كةكؤؤؤؤؤةس نؤؤؤؤؤةيتوانى
بيسؤرِيَتةوةو ناويشؤؤم هؤؤةر بةراسؤؤتى كةوتؤؤة ناونؤؤاوان و
مةترس ؤي بةسؤؤةر ذيؤؤامن نؤؤةبوو ،ضؤؤةندين ثةخشؤؤانى
دلَدارى و شيرريديم نووسى ،وتابيان داوايان ليَدةكرد
و ئؤؤؤؤةوان ضؤؤؤؤةنيان ويسؤؤؤؤتبا وا بؤؤؤؤة دةنووسؤؤؤؤني ،بؤؤؤؤة
د َلؤؤدارةكانيان دةنؤؤاردوو بؤؤةالَ نؤؤاوى خةيؤؤان دةنووسؤؤى،
ئةوةنؤدةنا ف َيؤؤرة درووشؤؤم نووسؤؤني و شؤؤيررى سياسؤؤى و
خويَندنؤؤةوةى كتيَبؤؤى طؤؤةورة بؤؤوو  ،وةك خويَندنؤؤةوةى
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رؤمانى دايكى مةكسيم طؤةرِكةَ و ثةشؤكني و رامبؤة ،كؤة
ر َيرِةوى ذيامنى تةواو بة ئاراستةى ضةثدا سوورِاندةوة.
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كشانی تەمەن
تؤؤا طؤؤةورةتر دةبؤؤوو  ،ال ؤؤم دريَؤؤءترو د ؤ َيىَم ثرِتؤؤرو
دةنطم طرِترو ئةركة سةر شانيشم ورس دةبوو ،لةثالَ
خويَندنةوةى كتيَبؤى ئؤةدةبى و سياسؤى ،خةشةويسؤتيم
بؤة ئةسؤتيَرةكان و نيشؤتمان و ئازيزةكؤة زيؤاتر دةبؤوو،
هاوكؤؤؤا و بةتةنيشؤؤؤت هؤؤؤةموو ئةوانةشؤؤؤدا ذيؤؤؤان ثؤ ؤرِ
ئةزموونة دةكرد و بةشيَك لؤة نهيَنيؤةكانة طؤةردوومن
شؤؤيدةكردةوة ،لةسؤؤةريم دةخويَنؤؤدةوةو بؤؤةدوا هؤؤةموو
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ئؤؤةو سةرضؤؤاوانةدا دةطؤؤةرِا كؤؤة نهؤؤيَ درووسؤؤتبوونة
طةردوونيان تيَدابوو ،هؤةروةك ضؤةن فيَؤر ئؤةوة بؤوو
ذيان لؤة خانةيؤةكة زؤر بضؤوكة نؤةبينراوةوة درووسؤت
بووة ،بة تيَثةرِينى مىيةنان سالَ ئةوجار بوونؤةوةرةكان
بوونة فرةخانة ،ئاواش بة بريدؤزةكانة وانة ئةندازةدا
بة دةركةو دوو ه َيىَؤة تؤةري ؤة ناطؤةن بةيؤةك و
ه َيىَؤؤؤة يؤؤؤةك برِةكؤؤؤاني هةميشؤؤؤة يؤؤؤةك هةالهؤؤؤةال
دةكةن و هيضيان لةسةر يةك ناوةس و بةردةوا لة
هؤؤةولَة لةتوثؤؤة كردنؤؤة يةك يؤؤدان ،هةرضؤؤةند زيؤؤاتر
دةخمويَند هيَندة زياتر لة مامةسؤتاكان شؤت فيَردةبؤوو
و خؤؤة خويَندنؤؤةوة كتيَبؤؤة نهيَنيؤؤةكاني هؤؤة ف َيؤؤرة
ئايديةلةذياو هة زياترفيَرة نووسي شؤيررو ثةخشؤان
و ضؤؤؤؤريؤكى هةمؤؤؤؤةجةريان كؤؤؤؤرد  ،زانؤؤؤؤيم خويَنؤؤؤؤدنى
وتاخبانؤؤؤة بؤؤؤؤة منرةكانؤؤؤؤةو خويَندنؤؤؤةوةى ديؤؤؤ بؤؤؤؤة
خةرؤشنبري كردن و درووسؤتكردنى ئؤةو كارةكتةرانةيؤة
كؤؤؤة كةمةلَطؤؤؤةو نيشؤؤؤتمان ثيَويسؤؤؤتى ثيَيؤؤؤان دةبيَؤؤؤت،
ئةوةنؤؤدةنا ئؤؤاوارةيم ديؤؤت ،ئؤؤاوارة بوون َيؤؤك مةطؤؤةر لؤؤة
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جةنطة طةورةكانى جيهان ئةوة رويدابىَ ،ئيَمةيان لةنيَو
خةمية لةيةك ضؤووةكان ثةسؤتاو وةكؤو ديؤل مامةلَؤةيان
لةطةلَ دةكردين ،ئةو شةوة باراناويانة ديت كة خةمان
بؤة ئةسؤؤتوندى خةمياكانؤؤةوة دةطؤؤر  ،تؤا بؤؤا لؤؤة رةطؤؤةوة
هةلَياننة ؤؤةنىَ و نؤؤةيان بؤؤا و لةبؤؤةر بؤؤةفرو سؤؤةرمادا
رةق نةبينؤؤةوة ،تيَكوث َيؤؤك شؤؤكانة زيؤؤل و خؤؤاثور بؤؤوونة
مالَ و شارةكان و بةكةمةلَ رةو مرؤظؤةكان و تةنانؤة
ضةك فريَدان و هةلَطرتنةوةو سةرلةنو َ بنيا نانةوةو
زؤر كارةسؤؤاتيد كؤؤة هةرهؤؤةموويان بوونؤؤة ئؤؤةزمونيَك
تؤؤةواو ذيؤؤانة داطريكؤؤرد  ،هؤؤةرطيز ئؤؤةو رؤذة لؤؤةياد
ناضيَت كة ثارضةبوونة مؤرؤظم تيَؤداد  ،بؤةو ضؤاوانة
خؤؤؤة ديؤؤؤتم مرؤظيَؤؤؤك كؤؤؤة راسؤؤؤتةوخة طولىؤؤؤة تؤؤؤةثة
ويَكؤؤةوتبوو ،لةتوثؤؤة ببؤؤوو ثارضؤؤةكانيان كؤؤةدةكردةوة،
لؤؤؤؤؤةنيَو طونيؤؤؤؤؤةيان داويشؤؤؤؤؤت و خؤؤؤؤؤةلَكة طؤؤؤؤؤةرِةكي
كةزؤرينةيان بة ضياكةوتبوون و هةنديَكيان مابوونةوة
خؤؤؤةريكة كةكردنؤؤؤةوة ئؤؤؤةو مرؤظؤؤؤةو خةئامؤؤؤادةكردن
بؤؤوون تؤؤا شؤؤار جيَبه ؤ َيىَن ،ئؤؤةورِؤذة بؤؤةنة مردوومكؤؤرد،
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خؤؤؤؤويَنيَكة خةسؤؤؤؤتم ديؤؤؤؤت بؤؤؤؤةداروديوار طةرِةكؤؤؤؤةوة
نووسؤؤابوو ،ريَؤؤك ئؤؤةو رؤذة بؤؤري هاتؤؤةوة كؤؤة ئامؤؤا ى
برادةر بة هةتا هةتايؤة بزركؤرد ،بةتايبؤةتي خؤويَنى
ئاما ي هةر لةو طةرِةكة رذا ،ثارضؤة طةشؤ ،مؤرؤظ
بة دارتيَىةكانةوة دةشةكايةوة ،شويَ طةمانةكانة ئيَمة
ببؤؤؤوة طةرِثؤؤؤانة جؤؤؤةنط تؤؤؤرس هؤؤؤةناوى طؤؤؤةورةكانة
داطرتبؤؤوو ،ئةوانؤؤةش كؤؤة هؤؤةموو رؤذ َ بؤؤة تىةنطؤؤةوة
لةنيَو شؤة امةكانة شؤار دةسؤورِانةوة بؤزر ببؤون ،دايكؤم
كةزية سثيةكانة وةدةركةوتبوون و هةر كةمنيد ضؤاو
لؤؤة كةكردنؤؤةوة ثارضؤؤة مؤؤردوو دةكؤؤة بؤؤة تؤؤورِةيى
بردميؤؤةوة ن َيؤؤو ئؤؤةو كونؤؤة تةيارانؤؤة هؤؤةموو مؤؤا َليَكة
شارةكة هةيانبوو ،لةويَدا لؤةنيَو ئؤةو كونؤة طورطؤة كؤة
تةنيا بةنة خةلَة ليَدةها ذن و مندالَ بةسةر يةك يدا
كةوتبوون ،طةورةكان نزايان دةكردوو مندالَؤةكاني بؤة
سةرسؤورِمانةوة سؤةر يان لؤؤة دارةرِيَؤة كونؤة تةيارةكؤؤة
طري كردبوو ،لة ضؤاوةرِوانة ثارضؤةبووندا بؤوون ،منؤي
كة هيَشتا رمبة طولىة تةثةكةو ثارضةبوونة مرؤظيَؤك
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سةرسؤؤؤامى كردبؤؤؤوو خؤؤؤة بؤؤؤة هةنطوضؤؤؤكة دايكمؤؤؤةوة
طريَدابوو ،ثيَموابوو ئيد كةلَان بةتؤة روانطؤة جؤةنطو
جيَطؤؤؤة كةاليؤؤؤةنة ئيَمؤؤؤؤة ليَنؤؤؤةماوة ،ئؤؤؤةوة تؤؤؤةنيا
بريةوةريةكة تالَ بوو لةنيَو دةيان بريةوةر هاوشيَوةدا،
مندالَى و الويةتيمان بة دؤخ و ةناغانةدا رةتبوو ،كؤة
دةرفةتة ئةوة نؤةبوو بؤري لؤة داهؤاتوو يؤان داهيَنؤان و
سةفةر بكةيةوة بةتايبة سةفةريَك بة شويَنيَكة دوور،
نؤؤةك ئؤؤةوديو سؤؤنوورة دةسؤؤكردةكان بؤؤةلَكو ئؤؤةوديو
هيَز كيَشكردنة زةو و ئةو بةشاييانة طةردوون ،كة
ثرِن لة نهيَ شاراوة.
هةربةيؤؤؤة هؤؤؤةموو ئؤؤؤةو طؤؤؤةورةبوون و فيَربوونانؤؤؤة
خستبووة خزمةتة ئةو سةَ ئاما ة بؤة تيَدةكةشؤا ،
بةتايبؤؤؤةتي ثاراسؤؤؤت نهيَنييؤؤةكان كؤؤؤة يؤؤؤةكيَك لؤؤؤةو
ئةركؤؤة طؤؤرنط و ورسؤؤانةبوو كؤؤة كؤؤةوتبووة ئةسؤؤتة
هؤؤةموومان ،ئؤؤةو رؤذانؤؤة راسؤؤت و ضؤؤةثة خؤؤة زؤر
بةئاسانة ليَك جيادةكردةوة ،دةبؤوو يؤةك لؤة ئاسؤان ين
بة َليَنةكامن جيَبةجةَ بكة كؤة ئؤةوي ئؤةو بة َليَنؤةبوو
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كؤؤؤة بةخةشةويسؤؤؤتةكة دابؤؤؤوو ،بؤؤؤةلَا تاكؤؤؤة كةسؤؤؤث
نؤةبوونة هيَالنةيؤةك بؤؤوو لؤة نيشؤتمانة ثانوبةرينؤؤة
هؤؤؤةموو الويؤؤؤةتة خةمؤؤؤان ثيَبةخشؤؤؤة ،دةبؤؤؤوو ببمؤؤؤة
كريَضؤؤة ،كريَضؤؤة سؤؤةر ئةسؤؤتيَرةيةكة دابةشؤؤكراو كؤؤة
ئيَمة تيَدا بيَبؤةش دةرضؤووين ،ئةسؤتيَرةيةك خؤاوةنى
هؤؤؤؤؤؤةزاران ريَكخؤؤؤؤؤؤراوى مؤؤؤؤؤؤافى مؤؤؤؤؤؤرؤظ و نةتؤؤؤؤؤؤةوة
يةكطرتووةكانؤؤؤة ،كةضؤؤؤى نيؤؤؤوةى خاكةكؤؤؤةى كؤؤؤةمث و
طةرِةثانى شةرِة.
ئؤؤاخر هؤؤةلَطرت س ؤةَ ئامؤؤانج لةنيَويانؤؤدا ئاسؤؤانةكة
ئؤؤةوي بؤؤة جؤؤةرة بيَؤؤت زيؤؤاتر لؤؤة هيواكؤؤامنة دوور
دةخسؤؤتمةوة ،بيَئوم َيؤؤد لؤؤةنيَو تؤؤةثوتةز روداوةكؤؤانة
دةوروبةردا زياتر بةخاكيةوة طريَدا  ،شةشة ئامادةييم
تؤؤةواو كؤؤردوو روةو ضؤؤيا مىمنؤؤا ،دةمزانؤؤة لؤؤةنيَو شؤؤاردا
ئةطةر دةيان سةنطةر دووذمن خاثوركؤة و سؤةرجة
ديوارةكؤؤؤؤانة شؤؤؤؤار بؤؤؤؤة درومشؤؤؤؤة دووذمؤؤؤؤن ِروخؤؤؤؤيَن
رةشؤؤبكةيةوة بيانيؤؤةكان تؤؤةواو نؤؤابن ،ئؤؤاخر ضؤؤةندين
رومانؤؤؤؤةمان هاويشؤؤ ؤتة نؤؤؤؤاو زيىؤؤؤؤةكان و رةبيؤؤؤؤةكان و
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دووذمنؤؤؤةكان ،كةضؤؤؤة دةهيَنؤؤؤدة تريؤؤؤان دةهيَنانؤؤؤةوة،
ثيَشمةرطةمان دةهيَنانة ناو شارو شةوانة شاريان روناك
دةكردةوة كةضة سبة شار وةكو خة بؤوو ،بةيؤة ثؤيَم
وابوو بةضوونة ضيا دةتوانني خةمان و ئةوانة دي لة
ذيَر دةستةية رزطار كةين ،ضونكة كةس لةنيَو شارةكان
خؤؤؤؤاوةنة خةيؤؤؤؤان نؤؤؤؤةبوون ،ئؤؤؤؤةورؤذةش كؤؤؤؤة لةطؤؤؤؤةلَ
بةختيارو ئةحة ئةو برِيارةماندا ،كة لة راستيدا دةميَك
بؤؤوو نةخشؤؤةمان بؤؤة دانؤؤابوو و ضؤؤاوةرِيَى دةرفؤؤةتيَكمان
دةكؤؤرد ،ئيَوارةكؤؤة ضؤؤووينة طونؤؤد (ديَؤؤر َ )كؤؤة زؤر
لة ةالَدز َ وة نزيك بوو ،بةلَا بؤةختيار زؤر بؤة مؤاتة
دةد ثيَم طو :
ئةطةر لة بوونة ثيَشمةرطة دوودلَة ئيَستاش نةضؤووة
بضؤؤةَ دةتؤؤؤوانة ثةشؤؤؤيمان ببيؤؤؤةوة ،خؤؤؤة ئةطؤؤةر بؤؤؤةبةَ
ئيَمةش ناتوانة لة طةلَت دةطةرِيَينةوة.
ئةوي طوتة:
نا تةنيا خةمة باو و دايكمؤة دةترسؤم رزطؤار بؤرا
شتيَكيان بةسةر بيَ َ.
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طومت :نا ،با لة ثيَشمةرطايةتة رابيَني شؤةويَك ديَؤني و
دواى راوكردنؤؤؤى بةعسؤؤؤيان ،ئؤؤؤةو دةعبايؤؤؤةش لةطؤؤؤةلَ
خةمان دةبةين ،دةبيَت تةلَة دارو بةرد ليَبكةينةوة.
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مرۆڤێك لە دەعبا
(رزطؤؤار بؤؤرا بؤؤةختيارى نؤؤزيك ين و خةشةويسؤؤ ين
هاورِيَم بوو ،كيَشة نةك بة مالَةباوانة بؤة هؤةر كةسؤيَك
درووسؤؤتدةكرد ئةطؤؤةر تؤؤةنيا بؤؤة تةنيشتيشؤؤة تيَثؤؤةرِيبا،
هةلَبةتة مني بةدةر نةبوو لةو كيَشانة ئةو دةعبايؤة
بؤؤة درووسؤؤتدةكردين ،رؤذيَؤؤك لؤؤة دةرطؤؤا جاخمانؤؤة
دووكانةكةيؤؤدا و دةسؤؤؤتم لؤؤؤةنيَو كؤؤؤاردا بؤؤؤوو ،خؤؤؤةريكة
شوشت ئةو ضاكةتانة بوو كة دةبوو بة بةنزي تةيارة
بشور َ و دواتر بة وشككةرةوة بضةرِيَندريَتةوة ،ئةو كاتؤة
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من هة وتؤابة بؤوو و هؤةمي هاوكؤار براطةورةكؤة
دةكرد لة بةرِيَوةبردنة دووكانؤة هةلَميةكؤة  ،كاتيَؤك كؤة
خؤؤةريكة كؤؤار بؤؤةنزين بؤؤا نؤؤةدةبوو دووكؤؤان لؤؤة كؤؤةس
بكةمةوة ،كةضة رزطؤاري جطةرةيؤةكة دميؤةر دريَؤء
بةالليَويؤؤةوة بؤؤوو توونؤؤد لؤؤة دةرطؤؤا جاخمانةكؤؤة دةداو
دةيطو :
سؤؤةطبابة ةحبؤؤةباو خيَؤؤرا ئؤؤةو جاخمانةيؤؤة بكؤؤةوة،
منؤؤؤؤي بؤؤؤؤة دةسؤؤؤؤ ،بةبةنزينؤؤؤؤةوة هؤؤؤؤةر لؤؤؤؤةوديو
جاخمانةكةوة ثيَمطو :
كؤؤورِة دةسؤؤتم لؤؤةناو بةنزيندايؤؤة ئؤؤةتةش دةموضؤؤاو
سؤؤوورداطةرِاوةو جطةرةشؤؤت بؤؤة دةميؤؤةوة ،دةتؤؤةو َ ئؤؤاطر
تيَبةردة  ،دواية وةرةوة با ئيشةكة تةواوكة  ،رزطاري
كة ئةوكاتة زؤر تيَكضووبوو طوتة:
بة ئةتة لة بةنزةانؤة كاردةكؤة يؤان ئوتؤوو هؤةلَم؟
فشةفشةَ مةكةو خيَؤرا ئؤةو جاخمانؤة بكؤةوة كؤاريَكة زؤر
بةثةلة ثيَتة.
رزطؤؤار شؤؤةلالتييةك بؤؤوو نةبيَتؤؤةوة ،نؤؤةك هؤؤةر مؤؤالَة
خةيؤؤؤان تؤؤؤةواو طؤؤؤةرِةكة كارةبؤؤؤا تيَكؤؤؤدابوو ،بؤؤؤةال
هةركةس ؤيَكدا رؤيشؤؤتبا كةسؤؤةكة لؤؤةدلَة خةيؤؤدا دةيطؤؤو :
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خوداية نانثاريَز  ،ضةندين جؤار شؤكاتة ليَكرابؤوو هؤةر
دووا ئازاد بوونة بة خراث ين شؤيَوة دةطةرِايؤةوةو ئؤةو
وانانؤؤةى لؤؤة بةنديةكانيؤؤدى فيَؤؤر ببؤؤوو بةوانيؤؤدى تؤؤا ى
دةكردةوة ،شرِو شيتالَة مالَيَة وةسةريةك دةطةرِاند ،بؤابة
ئةوةندة ليَة بيَزاربوو زؤر جاران كة لةطؤةلَ هاورِيَيةكؤة
دةضوومة مالَيان دةيطو :
يؤؤارِةبة بةبؤؤةر زيىيَكؤؤة عةسؤؤكةر بكؤؤةو َ و شؤؤةرتةَ
بةشؤةرتيخوا ئؤؤةمي خيَريَكؤة بكؤؤة  ،ئؤاخر هةراسؤؤانة
كؤؤؤردووين و شؤؤؤةرمةزار هؤؤؤةموو دنيؤؤؤا كؤؤؤردين ،بابؤؤؤة
وةلَىَاهة ئةمن حةز ليَنيية ئةوالد ئاوا خويَرِيم هؤةبةَ،
باشة بةختياري هةر لةو داكوبابة نيية ئةد بة ئؤةو
وادةرنةضؤؤؤوو؟ ثيؤؤؤاو ضؤؤؤابن لةطؤؤؤةلَ خةتؤؤؤانة بطيَؤؤرِن و
تةزيَؤؤك نسؤؤَةتة بكؤؤةن بؤؤةلَكو بطةرِيَتؤؤةوة ،كؤؤورِة ئؤؤةو
هؤؤةتيوة زؤر سؤؤةيرة لةبؤؤةر دلَؤؤة داكؤؤة بة سؤؤة خؤؤةش
لةطةلَة دةضمة ثيَشةَ و ئةو بيةو َ بةيدةكة  ،دةنا وةك
سةى بةرِةلَالى دةكة  ،نابينن هةر كاريَكى بةدةكؤة دواى
دوو رؤذان هةرايؤؤؤةكم بؤؤؤة دةنيَتؤؤؤةوة ،ليَؤؤؤة تؤؤؤوورِة دة
دةيكاتة شؤةرِو طؤةرِةكم وةسؤةر دةطؤةرِيَ َ ،ئيَسؤتا تيَمؤاو
نؤؤازامن ض لؤؤةو هؤؤةتيوة بكؤؤة  ،لؤؤةمن و نةكؤؤةو َ بيبؤؤةن و
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بؤؤؤؤزانن كؤؤؤؤاريَكة بؤؤؤؤة نادؤزنؤؤؤؤةوة هةنؤؤؤؤديَكي لةبؤؤؤؤةر
بثارِيَنةوة بةلَكو رةومان ثيَبكاو بيَتةوة سةرخة .
ئةمن و بةختيار براشة هةميشة بةدوويةوة بووين و
ئامةذطارميؤؤان دةكؤؤردوو نامنؤؤان بؤؤة دةكؤؤ ِر و ثارةمشؤؤان
دةدايؤة ،بؤةلَا زؤر ثيَنةدةضؤوو وةك خؤة ليَدةهاتؤؤةوة،
خز و كةسةكانيشؤة نةيانؤدةويَرا هؤةرليَة نزيككةونؤةوة
ضونكة ضةندين جار شة ِر بةواني فرؤشتوةو طؤةرِةكة
هيَنابوونؤؤؤؤة سؤؤؤؤةر ،ئؤؤؤؤةو رؤذةش كؤؤؤؤة لؤؤؤؤة جاخمانؤؤؤؤة
دووكانةكةميدا زانيم كةتنيَكة كردووة بةية ثيَم طو :
جطةرةكة فرِيَدة ،ئةوي جطةرةكة فرِيَداو دةرطا
جاخمانؤؤة كؤؤردةوةو خؤؤة بةذوريَؤؤداكرد ،هؤؤةتا بنؤؤةبانة
رانةوةستا ،طوتة:
هةتيو ئيشيَكم ثيَتة دةبيَت بة بكة ئةمي طومت:
بىَةَ :بزامن ضتدةو َ؟
دةس ،بة بةر ثشؤديَ بؤرد دةمانضؤةيةكة رةشؤة زؤر
نو َ و نازدار دةرهيَنا.
طوتة :يان ليَم بكرِة يان بة هةلَطرة؟
ئؤؤةمي كةهيَشؤؤتا خؤؤؤةريكة دةسؤؤت سؤؤرِينةوة بؤؤؤوو
يةكسؤؤؤةر دةمانضؤؤؤةكة ليَؤؤؤوةرطر و لةبةرضؤؤؤاو ئؤؤؤةو
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خستمة بنجةريدان ،ئةو جةريدانة كة دوا ئوتووكردن
جىوبؤؤؤةرطمان تيَوةردةثيَضؤؤؤا ،دةسؤؤؤ ،بؤ ؤة باخؤؤؤةلَة بؤؤؤرد
وامزانة شتيد ثيَية كؤة ثاكؤة و شؤجارتةكة دةرهيَنؤا،
ئةمي هةروةك دةمانضةكة ثرِمدايةو ليَم ستاند ،طومت:
هؤؤةتيو دةتؤؤةو َ دووكانةكؤؤة بسؤؤوتيَ نؤؤالَيَم ئيشؤؤة
بةنزين دةكة  ،ثةردة دواوة بة هةلَدايؤةوة ثيشؤامنداو
طوتة:
ئةوة بةراستة سؤةطباو وةمزانؤة درؤ لةطؤةلَ دةكؤة ،
(ئؤؤؤاخر بؤؤؤةنة بؤؤؤةنزي تؤؤؤةيارة زؤر تيؤؤؤء نييؤؤؤة بؤؤؤةلَا
تروسؤؤؤؤكاييةك بةسؤؤؤؤة بؤؤؤؤة راكيَشؤؤؤؤانة ئؤؤؤؤاطرو سؤؤؤؤوتانة
هؤؤؤؤؤةموومان) دةسؤؤؤؤؤتيم طؤؤؤؤؤر و رامكيَشؤؤؤؤؤاية دةرةوة
دووكانةكؤؤؤة لؤؤؤة دلَيخةمؤؤؤدا طؤؤؤومت :نؤؤؤةبادا كةسؤ ؤيَك خؤؤؤة
بةذووريَدا بكاو جطةرة ثيَةَ ئةوجار ثيَمطو :
ئةوشتة ضيةو لةكويَت بوو؟ ئةوي طوتة:
ئؤؤؤةتة هؤؤؤة ت ضؤؤؤيية ئيَسؤؤؤتا لؤ ؤيَم دةكؤ ؤ ِر يؤؤؤان بؤؤؤة
هةلَدةطر ؟ يةك شتيشة بةسةر بيَت لةتة دةويَتةوة جا
نةلَيَة ثيَة نةطوتوو  ،ئةمي لؤة دلَؤة خةمؤدا طؤومت :بؤة
خودا توشة طونةرةشة خة هامت ،ثيَم طو :
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جؤؤار َ بؤؤا كؤؤار بةنزينةكؤؤة خةالسؤؤكة نيوسؤؤةعاتيد
وةرةوة سيَكة ليَدةكةين.
ضؤؤوومة ذوور َ و دةرطؤؤا جاخمانةكةشؤؤم داخسؤؤتةوة
ئةوي بةبةَ ئةوة يةك وةلَامة هؤةبةَ ضؤووة بةرامبؤةر
دووكانةكؤؤة و ليَيدانيشؤؤت ،ئؤؤةمي كؤؤار خؤؤة تؤؤةواو
كؤؤردوو دواتؤؤر دةمانضؤؤةكة دةرهيَنؤؤا ،كؤؤة تةماشؤؤا كؤؤرد
ئةستيَرةيةكة طؤةش بؤة دةسؤكةكةيةوة بؤوو جةرةكؤة و
نؤؤاويم نؤؤةدةزانة بؤؤةلَا زانؤؤيم دةمانضؤؤةيةكة نايابؤؤة ،لؤؤة
شويَنيَكة باش شاردمةوةو ئةوجار دةرطا جاخمانة بؤة
كردةوةو طومت:
وةرة ئةوجار دانيشة ،بزامن ئةو شتة لةكو َ بوو؟
طوتة :هةتيو حماسةبة دةكة ؟ هؤة ت نؤةبةَ دةيكؤ ِر
يان مشتةر بة بيَنم؟
طومت :دةتةو َ سؤةر خةشؤت و ئيَمؤةش بة ورِيَداكؤة
نؤؤازانة هةرضؤؤة ئؤؤةمن و ئيسؤؤتغباراتة بؤؤة جؤؤل شوشؤ و
ئوتوو كردن ديَنة ئة دووكانة ؟ ئةوجار مشتةر بيَنيية
ئيَرة ئةوة جاسووس دةرضوو؟ خة سةر ئةذدادوو ئاباد
دةضيَتة و ِر َ ،تةزيَك بري بكةوة ئةوجار سان بكة.
رزطار كةميَك بيَدةنط بوو ئةوجار طوتة:
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كة ليَمناك ِر ندةوة دةرِؤ .
ثيَمطو  :يةكة ثارة ئةوة نييؤة ،دووة ناتدةمؤةوة
تا نةزامن لةكويَت بوو.
طوتة :هةتيو ليَمداطريدةكة ؟ ضووة ال جةريؤدةكان و
دةسؤؤؤ ،بؤؤؤةو شؤؤؤويَنةداكرد كؤؤؤة ليَؤؤؤيم دانؤؤؤابوو ،بؤؤؤةلَا
نةيدؤزيةوة ،بةية ثيَة طومت :ندةوة دةرِؤ .
دامنيشاندوو ثيَم طو :
رزطار طيان ئةطةر هةتا ئيَستا بة سة منؤت نؤةكردووة
ئؤؤؤةو جارةيؤؤؤان بؤؤؤة سؤؤؤة بكؤؤؤة ،ئؤؤؤةوة تؤؤؤة دةيكؤؤؤة
مةترسيدارة ،ثيَم بىَةَ ئةو شتة لة كو َ بوو؟
طوتة :راستيةكة شةرِ لةطةلَ با كؤرد ،ديؤارة ئؤةو
بة ثياو نازانةَ وةلَاهة ئةو دةمانضة ليَنؤةك ِر يؤان بؤة
نةفرؤشؤؤؤؤة دةضؤؤؤؤمة بؤؤؤؤازا ِر دووان لؤؤؤؤةو سؤؤؤؤةوتولَانة
حكومؤؤة سؤؤىالر دةكةمؤؤةوة ئؤؤةوجار بؤؤا دةزان ؤةَ ئؤؤةمن
كيَم ،دواي رادةكة و دةضمة شويَنيَك شةيتاني بؤري
ليَنةكردبيَتةوة.
طومت :ئاخر كؤو ِر بؤاش يةكؤة هؤةموو خيَزانةكؤة
لؤؤةناو دةضؤؤن و لؤؤة س ؤيَدارةيان دةدةن ،دووة بضؤؤية سؤؤةر
ئةسؤؤؤؤتيَرةيةكة ديؤؤ ؤ هؤؤؤؤةر دةتدؤزنؤؤؤؤةوة ،وةرة ليَؤؤؤؤرة
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كيَشؤؤؤةكة كةتؤؤؤاية ثيَؤؤؤديَنني ،دةسؤؤؤتم د بؤؤؤة باخؤؤؤةلَم
سؤؤيوثيَنج دينؤؤار تيَؤؤدا بؤؤوو ،طؤؤومت :سؤؤة دينؤؤار بؤؤة تؤؤة
دةمانضؤؤةكةش بؤؤة مؤؤن ،بؤؤةلَا ال كؤؤةس باسؤؤة مةكؤؤةو
بةخة بةدز دةيىرؤشم.
طوتة :هةتيو ئةوة سةد ديناري زياتر دةكا.
طومت :ئاخر خة ثارة ثيَنةداوة نؤابينى ئةوةنؤدة لؤة
باغةلَيؤؤة ئؤؤةوجار بيدةيؤؤةمن باشؤؤ ة لؤؤة بيَطانؤؤان ،نؤؤةتة
تووشة كيَشةدةبة و نةمالَةوةش.
ئةوي سة دينارةكة ليَوةرطرمت و طوتة:
دةتوامن ئيَستا جطةرة ثيَكة ؟
طومت :بكيَشة بةلَا ثياو ضابة ضيد كيَشة بة خة و
ئةو خةلَكة درووست مةكة.
يةكسةر هةلَيدايةو طوتة:
دةزانة هةتا طةنطةلَة نةنيَمةوة ئيَوة لةطةلَم شل نابن،
بةزاتة خودا نةمطوتبا دوان سؤالر دةكةمؤةوة ؤة سؤة
دينؤار نؤةدةدامةَ ،دةزانؤة بةشؤة هةفتةيؤةك خؤؤواردن و
خواردنةوة دةكا ،هةستاو ليَيدا رؤى.
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ئؤؤةو رؤشؤؤت و ئؤؤةمي يةكسؤؤةر بؤؤةدوو بؤؤةختياردا
طؤؤةرِا  ،كؤؤة ضؤؤوومة مالَيؤؤان هؤؤةموان ثيَدةكؤؤةنني ،دوا
ضاكوضةنة طومت :ها دلَتان خةشة؟
بابة بةثيَكةنينةوة هةلَيدايةو طوتة:
دةدانيشؤؤة بؤؤة ئؤؤةو سؤؤةطبابة ديَىَؤةَ دلَمؤؤان خؤؤةش بيَؤؤت،
شةرتةَ هةموو سؤةعاتيَك نؤابةَ هؤةرا لةطؤةلَ كؤردين،
بةلَا ئةوجارةيان هةر بة خشؤكةية ضؤة دةر َ و ئيشؤالَال
هاتنةوة نابةَ.
يا سةبيَة داكيشة هةلَيداية طوتة:
خوانؤؤؤؤؤةكا ثياوةكؤؤؤؤؤة ئؤؤؤؤؤةوجارةيان خؤؤؤؤؤةلَكة وةسؤؤؤؤؤةر
نةطةرِاندين ،بةخوداى كورِيَكى ليَدةردةضؤىَ بر ؤى ئؤةتة
بزانة ضةن لةبةرى دةحةسيَينةوة ،دة دووعا خيَر بؤة
بكة.
مني تةماشايةكة بؤةختيار كؤردوو ئؤةوي يةكسؤةر
دةموضؤؤاو م ؤ خويَنؤؤدةوة طؤؤوتة :بةمناوةختؤؤة ،ئؤؤاخر
ئؤؤةتة ؤؤة لؤؤة كاتانؤؤة دووكؤؤان بؤؤةجةَ نؤؤاهيَىَة ضؤؤةنة
هاتوو ؟
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بؤؤؤؤابة كؤؤؤؤة هيَشؤؤؤؤتا خةنؤؤؤؤدة ليَؤؤؤؤدةبار دةموضؤؤؤؤاوى
ئالَةزداطةرِاو سة بةختيار وةرطر و طوتة :خة هؤيض
نةبووة؟
طومت :نا بةلَا دةبيَت كاريَك بة رزطؤار بدؤزينؤةوة دةنؤا
سةر هةموان بة فةتارة دةدا.
بابيشة كة ئؤةوجارةيان سؤيماى زيؤاتر ترسؤة ليَؤدةبار
طوتة :
ضيكردووة خيَرا ثيَمبىَةَ؟
ئؤؤؤةمي دةسؤؤؤتم بؤؤؤة ثشؤؤؤتةوة ةمسؤؤؤةلَةكة بؤؤؤردوو
دةمانضؤؤةكة لؤؤة بؤؤةردةمة دانؤؤا ،هؤؤةر كؤؤة ديؤؤ ،يةكسؤؤةر
رةنطة هةلَبزركاو طوتة:
ئؤةو نارِةسؤؤةنة ئةوةشؤؤيكرد ،بةوخودايؤؤة بةسؤؤةريةوة
ناضةَ ،باشة نازانىَ ئةوة لة مالَىَ ئاشؤكرابيَت مالَةكؤةمان
بةسةردا دةرِوخيَنن؟ بىَ َى ئةوة ضةن بة تة هيَنا؟
مني تةواو ضريؤكةكة بة طيَرِانةوة.
ئةوجارةيان دايكة طوتة:
دةك رؤلَؤؤؤؤة دووعؤؤؤؤا مؤؤؤؤن نؤؤؤؤةبةَ دووعؤؤؤؤا شؤؤؤؤيَو و
موشؤؤايةخان بيَؤؤت ،ئؤؤةورِؤ مةيتةكؤؤة بيَتؤؤةوة ،يؤؤارةبة
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وةبةر طولىة طةر كةو و ئؤةو شريةشؤت ليََؤةرا بيَؤت
كة داوميةتيَة ،دةكرِؤلَة ضونت بيَو هاتنةوة نةبةَ.
بابيشؤؤة بؤؤة رةنطؤؤة ثؤؤةرِيوةوة رو لؤؤة سؤؤةبيَة ذنؤؤة
كردوو طوتة:
توخؤؤدا ئؤؤةوة ئؤؤةوالدة بةمنؤؤت هيَناوةتؤؤة سؤؤةر دنيؤؤايةَ،
ئؤؤؤةتة وةرة حكومؤؤؤؤة بؤؤؤؤةو طؤؤؤؤةورةو طرانيؤؤؤؤة خؤؤؤؤة
ثيَينةويَر  ،هةر حةفتةيةكة سؤجن دةكؤة و وةك سؤة
تيَمؤؤؤان بةردةدةيؤؤؤةوة ،ئيَسؤؤؤتا ضؤؤؤبكةين و ضؤؤؤيىيَبكةين؟
دةس ،لة باغةلَة راكرد سة دينارةكة دةرهيَناو طوتة:
هةتا ماو مةمنوونة تؤة  ،بؤةو خودايؤة ئؤةتة نؤةبا
سةر هةموانة لة و ِر َ رادةكردين ،ئؤةو روداوةش بؤاس
مةكةو ئةمن ضارةسةر دةكة .
زؤر هةولَمؤدا ثارةكؤؤة وةرنةطرمؤةوة دواجؤؤار بؤؤةختيار
ثارةكة هؤةلَطر و طؤوتة :بؤابرِؤين ،لؤة دةر َ بؤةزؤر لؤة
باخؤؤةلَة هاويشؤؤتمةوةو ضؤؤوينةوة دووكؤؤان ،كؤؤة دةرطؤؤا
جاخمانة كردةوة يةكدوو عةالطة جىيان هةلَؤدابة ذوور َ
و نؤؤؤاو خةشؤؤؤيان لؤؤؤة وةرة ةيؤؤؤةكة نووسؤؤؤيبوو ،منؤؤؤي
بةبؤؤؤةختيار طؤؤؤو  :ضؤؤؤارة نييؤؤؤة دةبيَؤؤؤت كؤؤؤاريَكة بؤؤؤة
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بدؤزينةوة يان رةوانة دةرةوة كةين ببيَتؤة ثيَشؤمةرطة
خة ئةطةر لةويَ بةرِيَيكةنة دةرةوةى والَ باش .
طؤؤوتة :بؤؤةو خودايؤؤة هةلَيدةيؤؤة سؤؤةر ئةسؤؤتيَرةيةكة
دي ؤ ئؤؤةو تووؤؤة نؤؤاطة ِر َ ،هؤؤةر ئؤؤةوة مؤؤابوو ،شؤؤةرتةَ
ضؤةكة بكةويَتؤؤة دةسؤؤت ،يؤؤةك ثيَشؤؤمةرطةش وتؤؤار ناكؤؤا،
ئةد دووكامنان بة دانةنا لة ب هيَناين ،نةضؤووة تيمؤة
مؤؤةالريا هاوينانؤؤةو كؤؤابرا مجؤؤاويىة وةبؤؤن خةيؤؤدابوو،
هةموانة شؤةرمةزار كؤردين ،ئؤةتة وةرة بةشؤةر جطؤة لؤة
ئيشة ةرِو فةرتةنة يةك ثياوةتيت لة دةست نؤةيا ،باشؤة
دةبيَؤؤت ئؤؤةو شؤؤتة كؤؤة هؤؤةر لؤؤة دةعبادةضؤؤةَ نامةكؤؤانة
دةرةوة هةسؤارة خةمؤان نؤؤةبةَ؟ ثؤيَم بىَؤةَ شؤةرتةَ لؤؤة
فيىمي ش ،وا نةطبةمت نةديوة.
مني دلَخةشيم دايةوةو طومت:
ئةوةنؤدة ثياوةتيؤة كؤرد هاتؤة ال مؤن ،ئؤةد ئةطؤةر
كةتنيَكة ثيَكردبا يان داباية جاشيَك جاسوسيَك ،ليَطؤة ِر َ
كيَشة بة ثارة ضارةسةربيَت هةر كيَشة نيية ،لةو سانة
دابووين رزطار بةبةردةاانؤداو بؤة زةرفيَؤك خوارنؤةوةوة
بؤؤؤةرةو سؤؤؤثيدارةكانة رؤخ روبؤؤؤار شؤؤؤةرِ دةبؤؤؤةوة ،هةربؤؤؤة
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خويَرِيؤؤةتي بؤؤة دةنطؤؤة بؤؤةرز هؤؤاوار كؤؤرد ،هؤؤا كةنؤؤة
حيزةكان وةزعتان ضةنة؟)
بابيَينؤؤؤةوة سؤؤؤةر حيكايةتةكؤؤؤةى خةمؤؤؤان ،بؤؤؤةختيارى
هاورِيَم براى ئةو رزطؤارة شؤةلالتيةية كؤة بؤة باسؤكردن،
تازة جيَجونة خة لةو مالَة طةر كردبوو ،كة لة طونؤد
ديَؤؤر َ بةمؤؤان ديؤؤارية كرابؤؤوو ،سؤؤةكانة مؤ وةرطؤؤر و
طوتة:
شؤؤؤؤؤةرتةَ باشؤؤؤ ؤ ين بريكردنةوةيؤؤؤؤؤة ،خؤؤؤؤؤة ئةطؤؤؤؤؤةر
حكومةتيشمان ثيَنؤةرِووخةَ بؤة رزطؤار دةويَؤرين ،خؤودا
شاهيدة بةر لة هؤةر ضؤاالكييةك دةبيَؤت ئؤةو خويَرِييؤة
تةمةَ كة .
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چــوونە چــیا
زؤر نةبرد ريشدارة نوورانيةكةو دوو ثيَشمةرطةيدى
ليَمان وةذوور كةوتن ،ئةو ذنةى لة مالَةكةى ناو طوندى
ديَؤرىَ ثيَشؤؤوازى ليَكؤؤردين و ثيَمؤان طؤؤو  :ئيَمؤؤة ميؤؤوانى
فالَنني ناوى ئةستى بوو ،هةر كة ريشدارةكة هاتة ذوور
يائةسؤؤتى ضؤؤاوى دةطيَؤؤرِا بؤؤةالَ هؤؤيض سؤؤةى نؤؤةكردوو
ثيَشؤؤوازيةكى طؤؤةرمى ليَكؤؤردن و خؤؤوانى بؤؤة رازاندنؤؤةوة،
ريشؤؤؤؤؤدارةكةش دواى ضاكوضؤؤؤؤؤةنيةكى دوورو دريَؤؤؤؤؤؤءو
81

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

ثرسؤؤؤؤينى هؤؤؤؤةوالَى ناوشؤؤؤؤارو رذيَؤؤؤؤم ،ئؤؤؤؤةوجار كةوتؤؤؤؤة
ئامةذطؤؤارى ئيَمؤؤة ،ثيَيؤؤدةطوتني :ئ َيؤؤوة لؤؤةنيَو شارضؤؤاو
ئيَمةن بةهاتنتان بة دةرةوة هيض نابينني ،بةيؤة دةبيَؤت
خويَندن تةواوكؤةن ئؤةوجار برِيؤار هاتنؤة ضؤيا بؤدةن،
ئةو ريشدارة لةسةر نا واردني كة ساوةرو باينجانيان
بة ليَنا بوون ،لةطةلَ اثيَك سةوزةى حةوشةى خةيان و
نؤؤؤؤانى تؤؤؤؤريى هؤؤؤؤةر سؤؤؤؤةى دةكؤؤؤؤرد ،دةيطؤؤؤؤو  :ئيَؤؤؤؤوة
بةرثرسؤؤؤياريةتيَكى ؤؤؤورس دةخةنؤؤؤة سةرشؤؤؤامن ،ئؤؤؤاخر
ئةوةندةى ئيَمة ليَؤرة ثيَويسؤتيمان بةوةيؤة ئةوةنؤدة لؤة
شؤؤاخى سؤؤوودتان ليَنؤؤابينني ،زوو زووش بؤؤةدة ثؤؤاروو
كردنةوة دةيطو :
يائةستى اثيَك شىةى باينجانى ديشؤم بؤة تيَكؤة ،جؤا
رووى لةئيَمة دةكرد ئةدى بة ئيَوة نؤانة نؤاخةن؟ ديؤارة
شؤؤؤتى ضؤؤؤةورترتان خؤؤؤواردووة ،كؤؤؤورِة ئؤؤؤةوة خؤؤؤواردنى
دةستى ذنانة لة شاخى ئةوةتان دةست ناكةوىَ ،خبةن.
كةوضؤؤؤؤكيَكى لؤؤؤؤة شؤؤؤؤىةى باينجانةكؤؤؤؤة دةداو هؤؤؤؤةلَى
دةلووشؤؤؤؤؤى ،شؤؤؤؤؤةرتبىَ وةهؤؤؤؤؤاى دةخؤؤؤؤؤوارد دةتطؤؤؤؤؤو
82

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

تيَشتوطةشؤؤؤتى دةخؤؤؤوا ،بةيؤؤؤة لؤؤؤةدلَة خةمؤؤؤدا دةمطؤؤؤو
بؤؤةخوداى ئةمؤؤةش ئؤؤاوا برسؤؤى دةبؤؤني و نانوثيازيشؤؤمان
دةستناكةوىَ ،ريشدارةكةش زوو زوو دةيطو :
بة سة كةن ثةذيوان ببنؤةوة ،هيَشؤتا كؤارى زؤرمؤان
بة ئيَوة ماوة ،يائةستي سةى ليَوةردةطرتةوةو طوتى:
دةك رةوؤؤة لؤؤة دايوبابيؤؤت بؤؤةخوالَى س ؤىَ دلَؤؤى
منؤؤت كؤؤرد ،سؤؤةررِووتى وةكؤؤو ئ َيؤؤوة كؤؤوا ثيَشؤؤمةرطايةتى
ثيَدةكرىَ ،هةى لةمنو نةكةوىَ ئةلران لة نيَو شارى كؤىَ
ضاوساغى بؤة ئؤةوان ثيَشؤمةرطانة بكؤا ؟ بة سؤىَ ويؤ
ناكةن بة سىَ داكيخةتان كةن و ذةوان ببنةوة.
مني هةلَمدايةو طومت:
ثؤؤوور ئةسؤؤتى بؤؤةخوداى تؤؤازة لؤؤةنيَو مؤؤالَ و بؤؤرادةران
سؤؤةمان كؤؤردووة ئؤؤةوجار خؤؤة نابينؤؤة بؤؤارطرانى ،وةكؤؤو
هؤؤةموو ثيَشؤؤمةرطةكان راد َيؤؤني و دةتؤؤوانني لؤؤة شؤؤاخي
بيَت ئؤةركيان سؤوك بكؤةين ،لؤة شؤاري دوو شؤانةمان
مؤؤاون لؤؤة ئيَمؤؤةيان باشؤ دةبةنؤؤة نؤؤاو شؤؤارى ،برِياريَكؤؤة
داومانؤؤة هؤؤةرطيز ثاشؤؤطةز نابينؤؤؤةوة ،جؤؤا دةبيؤؤنن لؤؤؤة
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هؤةموان باشؤ و ئؤؤازاتر دةبؤني ،كؤؤورِة ئؤؤةو ذيَردةسؤؤتى و
سؤؤةطبابيةى لؤؤة نؤؤاو شؤؤاريداهةية ئؤؤى ئؤؤةوةى نييؤؤة ل َيؤؤى
بءى.
يائةستي طوتى:
بةشؤؤؤيَخى سؤؤؤندؤالَن دوو لوسؤؤؤكةلَةى وةك وة هؤؤؤةن
ئةلراني بةخةميان دةشة .
ئةمةش هةرسيَك تةماشاى يؤةك ميان كردووئةحؤةش
طوتى:
ثؤ ؤوورىَ طيؤؤؤان هؤؤؤةروا ناميَنينؤؤؤةوة ،راسؤؤؤتة زةوميؤؤؤان
نةكيَالَوة بةالَ لة شارى طيَرةمان بة بةعسيان كؤردووة،
لوسؤؤكةلَةكانى خةشؤؤت رةطؤؤةلَ مةخؤؤة ،تؤؤا فيَؤؤرة ضؤؤياو
ضةالَانيان كةين.
ريشدارةكةش كة ئةو سؤووربوونةى ئيَمؤة ديؤت و تؤا
سةى زياتري ليك هةلَنةبةزيَنةوةو بشؤزانني ميَؤردى
ثؤؤوور ئةسؤؤتى ثيَشؤؤمةرطةية ،اثؤؤة شؤؤىةكةى هؤؤةلَطر و
تةواوى ئاوةكةى ضةرِاندة نيَو دةميةوةو طوتى:
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يؤؤؤاخوا براذنةسؤؤؤتى دةسؤؤؤتةكانت نؤؤؤةرِزىَ بةرِاسؤؤؤتى
خواردنيَكى بةتا بؤوو خةزطؤة حةمؤةى ميَرديشؤت ليَؤى
خواردبا.
يؤؤا ئةسؤؤتي كؤؤة ر َيؤؤك ضؤؤاوةرِيَى سؤؤةيةكى ئؤؤاوا بؤؤوو
طوتى :ئةدى بة لةطةلَ خة نةهيَنا؟
ريشؤؤؤدارةكةش طؤؤؤوتى :شؤؤؤةرتبىَ دوو رؤذامن ضؤؤؤاوةرِىَ
كؤؤرد ،ئؤؤةو لةطؤؤةلَ مةفرةزةيةكي ؤدى رؤيشؤؤتةتة بادينؤؤان
لةوانةية هةتا مانطيَكى دي نةطاتةوة سنوورى مة.
يا ئةستي طؤوتى :ئةوجةلؤةى لةطؤةلَ خؤةتى بيَنؤةوة
مندالَي غةريبيان كردوون.
ريشؤؤؤدارةكةش طؤؤؤوتى :براذنةسؤؤؤتى بؤؤؤة نؤؤؤا َليَى ئؤؤؤةمن
غةريبيم كردووة؟
يائةستى :لةوان سة ةرِان طؤةرِىَ ئؤةلران مؤادا ئيَؤوة
تيَرتان خواردووة ،وادةزامن حةمة خواردوويؤةتى ،رةبؤى
نةشة طيانتان بيَؤت ،ئؤةو جؤةل غةريبيشؤى كؤة خؤة ض
حةيبةى تيَدا نيية.
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ريشؤؤؤدارةكةش طؤؤؤوتى :دةى مؤؤؤةمان بؤؤؤةوة ئةوسؤؤؤةرى
ئؤؤؤةوجارةيان بيَؤ ؤوى نايةمؤؤؤة ناوشؤؤؤارى ،ئؤؤؤةوجا بؤؤؤراذن
برِيارمانوايؤؤؤؤؤة نةميَنينؤؤؤؤؤةوة ضؤؤؤؤؤةن هؤؤؤؤؤاتووين ئؤؤؤؤؤاوا
دةطةرِيَينةوة كارى خةمان تةواو كردووة.
ريشؤؤدارةكة رووى لؤؤة ثيَشؤؤمةرطة هاورِيَيؤؤةكانى كؤؤرد
طوتى :تيَرتان خوارد ،ئؤةواني طوتيؤان دةسؤتى براذنؤىَ
خةش ئةريَوة َلىَا هةتا ورِطمان هاتووة.
ريشدارةكة هةر بؤة ثشؤديَنةكةى دةموليَؤوى سؤرِيةوةو
طوتى:
بؤؤراذن جؤؤا ضؤؤؤايةكةمشان دةيؤؤة ،هؤؤؤةتا لةطؤؤةلَ ئؤؤؤةو
ثيَشمةرطة نويَيانة وةرِيَكةوين.
براذنةستي يةك ريزة ضاى سةماوةرى بؤة تيَكؤردين
و هؤؤةموان خواردمانؤؤةوة ،شؤؤةرتبىَ ضؤؤايةك بؤؤوو ؤؤة
تامةكؤؤةى لؤؤةبري ناكؤؤة  ،بةتايبؤؤةتي كؤؤة ريشؤؤدارةكة
لؤؤؤةبارةى ئيَمؤؤؤةوة ورتؤؤؤةى ليَنؤؤؤةها و ثيَشؤؤؤى طؤؤؤوتني
ثيَشمةرطةى نوىَ.
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ئيدى هةر سيَكمان بة خةو هةطبةيةك لة جىوبؤةرط
و كؤؤار تةواونؤؤةكراوةوة ،لةط ؤةلَ هةطبةيؤؤةكى طؤؤةورةى
خؤؤؤواردن كؤؤؤة يائةسؤؤؤتى بؤؤؤةى دانؤؤؤابوون ،بؤؤؤةرةو ضؤؤؤيا
وةدوويؤؤان كؤؤةوتني ،هؤؤةتا لؤؤة طونؤؤدي دةرض ؤووين لؤؤة
هةرثةناو ثةسيويَك ،كةسيَك هاوارى دةكردوو ئةواني
وشؤؤةيةكى نهيَنيؤؤان دةطؤؤو و رةطؤؤةلَ مؤؤة دةكؤؤةوتن ،تؤؤا
دةهؤؤا ذمارةمؤؤان زؤر دةبؤؤوو ،ريشؤؤدارةكةش ضؤؤوونكة
بةرثرسؤؤى هؤؤةموان بؤؤوو ،يؤؤةك بةيؤؤةك ل َيؤؤى دةثرسؤؤني
نانوخواردووة؟ ئةواني دةيانطو مرِبووين ،ثيَدةضؤوو
تؤؤةواوى ضؤؤوونة دةرةوة لؤؤة طونؤؤد بؤؤة ثيَشؤؤمةرطةكانى
خةيؤؤان تؤؤةنرابىَ ،تةنانؤؤة لؤؤة رؤخؤؤى طونؤؤدو تؤؤا نزيؤؤك
بوونةوة لؤة دؤلَ و بانؤةكانى ثؤيَ طةيشؤ بؤة طونؤدى
ضؤؤة خرِكؤؤةو سؤؤونةَ و ؤؤةبرى بؤؤايزى هؤؤةر هؤؤةمووى
ثاكرابوونةوة.
هؤؤةورازو نش ؤيَو زؤرمؤؤان ب ؤ ِر  ،طويَمؤؤان لؤؤة خؤؤورِة
ئؤؤؤاو شؤؤؤةوانة دةبؤؤؤوو ،بؤؤؤا كويَسؤؤؤتان فيَنكؤؤؤاتة بؤؤؤة
جةستةمان دةبةخشة ،تا زياتر دةرِؤشؤتني رونؤاكة شؤار
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دوورتر دةكةوتةوة ،ناخةش ين رؤشتنماندى ،بةتايبة
رؤشتنى ناو زةوية ك َيىَدراوةكان هةر وةك رؤشؤ وابؤوو
بةناو بةفردا ،بةذيَر سةنطةرةكانة دووذمندا رةتبؤووين
يؤؤؤةك يؤؤؤةك و دوو دوو بؤؤؤةبةَ هةسؤؤؤتكردن بؤؤؤة جولَؤؤؤةو
روناكة يان مةترسيةكى راسؤتة ينؤة ،كؤة هةرِةشؤةبيَت
بةسةر ذيامنان وتار بووين.
دةبؤؤؤوو بؤؤؤة ثيَكردنؤؤؤة هؤؤؤةر جطةرةيؤؤؤةك ثؤؤؤرس بؤؤؤة
ريشدارةكة بكةين ،بؤةبةَ ثشؤوودان ئؤةو كويَسؤتانانةمان
دةبؤ ِر كؤؤة رؤذانؤؤة لؤة دوورةوة دةمؤؤان ديؤ  ،هةيبؤؤةتة
ثيَشؤمةرطايةتة وزةو توانؤؤا ثيَدةبةخشؤؤني و تؤؤا دةهؤؤا
لةشار دوور دةكةوتينةوة.
ض ؤونكة هؤؤةرطيز بؤؤةبىَ دايكؤؤم و كةسؤؤةكامن بؤؤة هؤؤيض
جيَيؤؤؤان نةرِؤشؤؤؤتبوو  ،بةتايبؤؤؤةتي زؤر جؤؤؤاران بؤؤؤا
دةيطؤو  :ئؤةوةى عةسؤكةرى نؤةكا نابيَتؤة ثيؤاو ،واتؤؤة
ئةمن هيَشتا مؤابوو بؤة ئؤةو ثىةيؤةى بؤا بؤة ثيؤاوةتى
دادةنؤا ،بةيؤة بريكردنؤةوة لةمالَؤةوة بيَؤدةنطى كردبؤؤوو ،
خةريك بوو مندالَ دةبوومةوة ،لةطةلَ هةر ئاورِيَكم بؤة
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ةالَدزىَ بة شارى كضة نؤازدارو كةسؤةكامن ،زيؤاتر كؤولَى
طريؤؤان ؤؤورِطى دةطؤؤرمت ،ضؤؤونكة ثيَموابؤؤوو ئيؤؤدى شؤؤار
نابينمؤؤةوة ،دوورنييؤؤة لؤؤة ضؤؤاالكيةكدا شؤؤةهيد بؤؤبم و
خانةوادةكة نؤةتوانن ثرسةشؤم بؤة دانؤيَن ،هةسؤتم بؤة
ماندوو بوون نةدةكرد بةالَ لة ناخؤةوة هيَنؤدة مانؤدوو
بؤؤوو  ،نؤؤامةيى هؤؤةنطاوةكانى شؤؤل دةكردمؤؤةوة ،ئؤؤةوكاتى
بوونؤؤؤة ثيَشؤؤؤمةرطة ؤؤؤورس نؤؤؤةبوو ،بؤؤؤة َال بؤؤؤري لؤؤؤةوة
دةكردةوة ئايا دةتوانني ئؤةو ئةركؤة لؤة ئةسؤتة بطؤرين؟
بؤؤةردةوا بؤؤوون رامؤؤان ديَن ؤىَ؟ ئؤؤةو س ؤىَ هاورِيَيؤؤة هؤؤةر
بةيةكؤؤؤؤةوة دةبؤؤؤؤني يؤؤؤؤان جيامؤؤؤؤان دةكةنؤؤؤؤةوة؟ ئؤؤؤؤةو
ثرسيارانةو دةيانى تر بة ميَشكمدا دةهاتن و دةضوون.
ثيَشمةرطةكان لة ثيَ و ثامشانةوة بةرِيز دةرِؤيش
ئيَمةشؤؤيان لؤؤةنيَو خةيانؤؤدا دابؤؤةش كردبؤؤوو ،خؤؤة لؤؤة
بؤؤةختيارى هؤؤاورِيَم نزيؤؤك دةكؤؤردةوة هؤؤةر بؤؤة ضؤؤرثة
ثرسيار ليَدةكرد تا بزامن وةكو منة ،هؤةوالَيم دةثرسؤى
و ثيَم دةطو :
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خة ماندوو نةبووى؟ هةرضةند دةمزانؤى وةكؤو منؤة،
بة َال شةر ريَطر بوو بةية دةيطو :
زؤر باشم ئةوةى ماندوو بوون بيَت نازامن ضيية.
ضوومة الى ئةحة ،طومت :ماندوو نؤةبووى بارودؤخؤت
ضةنة؟
طوتى :دة َليَى تةثم ،بةالَ سةكانى ثوور ئةسؤتى هؤةر
لة ميَشكمدان ،باشة دةبيَت جيَى خةشووشتنى ليَبيَت؟
طومت :هةموو شتيَكى ليَية خةمت نةبىَ.
ئؤؤةوة تؤؤةنيا بؤؤة دلَخةشؤؤى ئةحؤؤة بؤؤوو ،دةنؤؤا هيضؤؤم
ليَنةدةزانى ،ئيدى كة ثيَشؤمةرطةو ئؤةوانى ديؤم دةديؤ
هيَؤور دةبوومؤةوةو هيضؤؤم بةسؤةرخة نؤةدةهيَنا ،بؤؤةالَ
دايكؤؤة نازدارةكؤؤة هؤؤةرطيز لةبةرضؤؤاوان بؤؤزر نؤؤةدةبوو،
هةر لةو بريكردنةوانةدا بؤوو  ،روبؤاريَكة سةرشؤيَت كؤة
دةبوو ليَة بثةرِينةوة هاتة ريَطةمان ،ثيَموابىَ هؤةر ئؤةو
روبارةيؤؤؤة كؤؤؤة بؤؤؤة طونؤؤؤدى ضؤ ؤةخمرِكةيدا ديَؤؤؤت و بؤؤؤة
تةنيشت ةالَدزيَؤدا رةتؤدةبيَت و هؤةر لؤة ثشؤت ؤةالَتىَ
لةطةلَ روبارةكةيؤدى تيَكؤةلَ دةبيَتؤةوة ،هؤةتا ئؤةذنةيان
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خةمان هةلَكرد ،ثيَالَو و طةريةكامنان لة طؤةلَ ئؤةو شؤت
و مةكانؤؤةى ثيَمؤؤان بؤؤوو لؤؤة كة َليَنؤؤاو بؤؤةو شؤؤةوةى يؤؤةك
يةكو دوو دوو لة روبارةكةماندا ،ئاوةكة زؤر سؤارد بؤوو،
زةوضؤؤؤةوى بنثيَمؤؤؤان لؤؤؤووس لؤؤؤووس ببؤؤؤوون ،دةسؤؤؤتى
يةك ميان طرتبؤوو بؤةريز هؤةموومان ثةرِينؤةوةو بؤة َال
ئاوةكة هةتا بن طومنان ها  ،بةية ثاشةلَى هةموانى تةرِ
كؤؤرد ،لؤؤة نؤؤةديويَك كؤؤة كؤؤةوتبووة ناوضؤؤة ئؤؤازادكراو
ثيَشؤؤؤمةرطةكان ئؤؤؤاطريَكة خةشؤؤؤيان كؤؤؤردةوة ،هؤؤؤةموان
بةدةوريةوة خةمان وشؤك كؤردةوة ،دوا ثشؤويةكة نيؤو
كاتءميَر بةر ثرسةكةمان طوتة:
لة مةترسة دةرضووين و بةلَا هؤةردةبيَت وريؤا بؤني
ضؤؤؤونكة زؤر جؤؤؤاران دووذمؤؤؤن بةسؤؤؤة لؤؤؤةنيَو سؤؤؤنوور
ئؤؤؤازادكراوي دادةنؤؤةَ ،دواتؤؤؤر بؤؤؤةرةو يةكؤؤؤة بارةطؤؤؤا
ثيَشؤؤمةرطة بةريَكؤؤةوتني ،لةطؤؤةلَ طزنطؤؤة دةمةوبؤؤةيان
اضاخضؤؤؤؤيةكان كؤؤؤؤة هؤؤؤؤةر
كةمؤؤؤؤة َليَك لؤؤؤؤة ئيَسؤؤؤؤ
اضاغضؤؤييةك دوو ئةوةنؤؤدة ثيَشؤؤمةرطةكان ضؤؤةكيان
ثيَبوو ،تيَكةلَ ئيَمة بوونةوة ،ئةو دميةنة بةمن جيَطة
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تيَرِامان و سةرسورِمان بوو ،بؤةيانة باشؤيان ليَكؤردين و
ئؤؤؤةوان رويؤؤؤان لؤؤؤة دؤ َليَكؤؤؤى ضؤؤرِو بيشؤؤؤةالَناو كؤؤؤردوو
شؤؤؤةرِبوونةوة ،ئيَمؤؤؤةش بؤؤؤة بزنةرِيَيؤؤؤةكة باريكؤؤؤدا لؤؤؤة
نيَو ؤؤؤةد ضؤؤؤيايةكة هؤؤؤةزار بةهؤؤؤةزار ،روةو نؤؤؤاوزةنط
بةريَكؤؤةوتني ،بؤؤةردمان لؤؤة بنث َيؤؤة خىؤؤةر دةبؤؤةوة ،تؤؤةنها
خزينيَك بؤةس بؤوو بؤة ئؤةوة بؤة هةتاهةتايؤة بزربؤة،
ئةوةنؤؤؤدةنا طؤؤؤةرِوني دةبؤؤؤوين و كؤؤؤةس نةيؤؤؤدةتوانة
بتهيَنيَتةوة ،هةر لةوكاتةدا بري لؤةوة دةكؤردةوة ئةطؤةر
بةشةو طةيشتبايناية ئيَرة ضةن بةرثيَة خةمؤان دةد ؟
ئؤؤةمن ؤؤة لؤؤة هؤؤةورازو نشؤيَوان نةترسؤؤاو بؤؤةلَا ئؤؤةو
ريَيؤة ديؤتم ترسؤة هاويشؤؤتة دلَؤم و بؤةلَا بةسؤؤةرخة
نةهيَنا ،ئاخر ريَيةكة هةر باريك نةبوو لؤةزؤر شؤويَنان
ئؤؤاو درِيبؤؤوو تةرِتؤؤة ِر كردبؤؤوو ،شؤؤةرتةَ هةركةس ؤيَك
لةو َ هةلَخىيسكاباية هؤةال بةهؤةال دةبؤوو ،هؤةر لؤةويَوة
تيَطةيشتم كة هةمووجار ئةو ثيَشمةرطة ورِ بةسؤةرانة
ئةو ريَطة سةختانةيان برِيوة تا طةيشتوونةتة نيَو شؤار،
ئيَمؤؤةش بؤؤة تؤؤةنيا يؤؤةك دوو كاتؤؤءميَر ضؤؤاالكة خةمؤؤان
142

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

دةكؤؤؤؤؤردوو دةضؤؤؤؤووينةوة مؤؤؤؤؤالَةَ بةنؤؤؤؤؤاو جيَطةيؤؤؤؤؤةكة
طةرمونؤؤةر  ،بؤؤةيانياني بةرضؤؤا حؤؤازرو بؤؤة ثوخؤؤت
وخاويَ دةضووينة وتاخبانة ،هةر لةو َ تيَطةيشتم كة
ثيَشمةرطايةتة ئاسان نيية.
لةبةر ئؤةوةى لؤةديو نسؤار ئؤةو ضؤياية بؤووين كؤة
بزنةريَيةكؤؤة ث َيؤؤوة بؤؤوو ،بةيؤؤة هيَشؤؤتا خؤؤةر لةئيَمؤؤة
نةدةدا ،بةلَا بةرامبؤةرمان رونؤاك بؤوو يةكثارضؤة دارو
دةوةن دايثةشؤؤة بؤؤوو ،لؤؤة هةنؤؤد َ شؤؤويَني دووكؤؤةلَة
ئاطرو ئؤاوةدانة ديؤار بؤوو ،مجوجؤةلَ دةبينؤراو هةسؤتت
دةكؤؤرد ذيؤؤان لؤؤؤةنيَو ئؤؤةو دؤلَودةوةنؤؤة ضؤؤرِوثرِانة زؤر
جوانة ،بزنة ريَيةكة نةماو لة ثيَضيَكدا كؤة هؤةر ضؤةند
سةد مةتريَكة مابوو يةكة بارةطا حزو بةدةركؤةو ،
لؤؤؤؤة خةشؤؤؤؤيان جطةرةيؤؤؤؤةكم داطريسؤؤؤؤاندوو ريشؤؤؤؤدارة
نوورانييةكؤؤؤؤؤةش جطةرةيؤؤؤؤؤةكة ليَؤؤؤؤؤوةرطرمت ،بؤؤؤؤؤةدة
جطةرةكيَشؤؤانةوة تؤؤا بؤؤةردةرطا نةوةسؤؤتاين ،ئؤؤةاا لؤؤة
كورتؤؤؤة ريَيؤؤؤة كؤؤؤة هؤؤؤةر ضؤؤؤةند خولؤؤؤةكيَكى خايانؤؤؤد
هةناسةكانى ئازادى دةروونى ئارا دةكردينةوة ،هةستى
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سؤةربةخةيى تؤؤةواوى ئؤؤةو ترسؤؤانةى بؤؤري بردينؤؤةوة كؤؤة
لةناو شار هةمان بوو ،ئاسودةييةك نةمدةزانى لؤةكويَوة
دىَ بةالَ دةمزانى بةخشينى ئةو خةونانةية كة ثيَشؤ
بؤؤةمرِؤوة ديومانؤؤة ،نؤؤازامن هةسؤؤتيَكى نؤؤاوازة كؤؤة ثيَشؤ
نةمديبوو تةنيا بةخةيالَ بةى ضووبوو داطريى كرد .
كؤؤة طةيشؤؤتني و ض ؤووينة ن َيؤؤو ذوور بارةطؤؤا تؤؤاريكو
روونى بةيانى بوو ،ئاخر بارةطاكة لؤة شؤويَنيَكى هيَنؤدة
ولَ درووستكرابوو ثيَموابىَ هؤةتاوى هةرنةدةطةيشؤتىَ،
لة سةَ ضوار ثيَشمةرطة ب از َ هيضؤيد ليَنؤةبوو ،دوا
مانؤؤؤؤؤؤؤدوو نؤؤؤؤؤؤؤةبوون ئيَمؤؤؤؤؤؤؤة هةطبؤؤؤؤؤؤؤةكامنان دانؤؤؤؤؤؤؤاو
ثيَشمةرطةكاني كة باريان زؤر ورس بوو تا مةكانيان
لة خةيان كردنةوةو لةسةر طازةرا ثشؤت هؤةموان ليَؤة
راكشاين.
ئةمن يةك ضركةش خؤةو نةضؤووة ضؤاو  ،سؤةر م
لة دارةرِيَى ساثيتةكة طؤري كردبؤوو ،بؤةالَ بريكردنؤةوة
لةاليةكيدى بوو ،ئةواني واتة ثيَشمةرطةكان ثرخةيان
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دةهؤؤا  ،هاورِيَيؤؤةك كؤؤة دواتؤؤر زانؤؤيم ئؤؤةوة نؤؤاو مؤؤا
جةبارة ثيَة طومت:
هؤؤاو ِر َ بةخةبؤؤةر ؟ ئؤؤةو وشؤؤة هاورِيَيؤؤة زؤر د َلؤؤة
خةشكرد .
مني طومت :بةلَةَ
دةطؤؤؤوتة وةرة نؤؤؤانة خبؤؤؤة ،كؤؤؤة ليَؤؤؤة ضؤ ؤوومة ثؤ ؤيَ
تةماشامكرد نان و ثةنريو هةنطوين ،لةطةلَ هيَىكؤةورؤن
دانرابوو ،ئؤاخر لؤة دلَيخةمؤدا دامنؤابوو بةنانؤة رة ؤةش
دةتؤؤوامن بؤؤءيم ،شؤؤةوانة لؤؤةبن تاشؤؤةكان و خؤؤة لؤؤةنيَو
طونيةيؤؤؤؤةك دةئؤؤؤؤا َليَنم و دةنؤؤؤؤوو  ،كةضؤؤؤؤة خؤؤؤؤواردنة
بةيانيانة ئةو بارةطاية لؤةهة مؤالَةَ دةولَةمةنؤدتر بؤوو،
بةية يةكسةر دةسؤتمكرد بؤةنان خؤواردن ،لؤة راستيشؤدا
زؤر برسؤؤيبوو  ،هةربةيؤؤة زؤر خؤؤوارد تؤؤا ئةطؤؤةر سؤؤةَ
رؤذ دي خواردن نةميَ َ بةشؤم بكؤاو بؤة زينؤدووية
نيَنمةوة ،بةختيارو ئةحةش هةستان و نانيؤان خؤوارد،
دةسؤتم بؤؤرد بؤؤة كةكردنؤةوة خواردنؤؤةكان تؤؤا هاوكؤؤار
بكة  ،ما جةبار طوتة:
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نا هاو ِر َ دةس ،ليَمؤةدة جؤار َ ئيَؤوة تؤازةن و منؤي
ئةمرِؤ خةفةر  ،هةروا هاورِيَيان زؤر مؤاون و تؤا ئؤةوان
نؤؤانى نؤؤةخةن خوانةكؤؤةى كةناكةينؤؤةوة ،ئةطؤؤةر ليَؤؤرة
نيَننؤؤؤةوة سؤؤؤةرة ئيَؤؤؤوةش د َ ،يةكسؤؤؤةر تيَطةيشؤؤؤتمء
زانيم ضووينةتة ناو سيستةميَكة جياواز لةمالَة باوان و
ئةركمان ئاسان نابةَ ،بةالَ ضوونكة ثيَش جةرةها كار
كردبوو ،بةتايبةتي دووكانى هةلَمى كة جل شوش و
ئوتؤؤوو كؤؤردن و دواجؤؤاري خويَنؤؤدن بةيؤؤة زؤر ترسؤؤم
نةبوو.
دواتؤؤر ضؤووينة دةرةوة بارةطؤؤاو سؤؤةر ةكامنان هؤؤةر
هؤؤؤؤؤؤةموو دةوروبؤؤؤؤؤؤةر بؤؤؤؤؤؤةنامةية دةد  ،ضؤؤؤؤؤؤةندين
ثيَشؤؤمةرطة بؤؤةخيَراتنيان كؤؤردين و جطؤؤة لؤؤة هؤؤةوالَة
ناوشؤؤؤار يؤؤؤةك ثرسؤؤؤياريديان ليَنؤؤؤةدةكردين ،تةنانؤؤؤة
نةيانؤؤدةطو ئ َيؤؤوة كؤيَن ،ئيَمؤؤةش بؤؤةر لؤؤة ديؤؤت بؤؤة از
بؤؤؤؤؤؤوونة ثؤؤؤؤؤؤةميانطاو كةليؤؤؤؤؤؤءةكان ،بؤؤؤؤؤؤة از بؤؤؤؤؤؤوونة
ثيَشمةرطايةتيماند  ،بةالَ نةكةس يجؤةى بؤة كؤردين،
نة دةيانطو ئيَوة كيَن و لة كويَوة هؤاتوون ،ئؤاخر زؤر
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حةزليَبوو كةسيَك تةنيا بىَىَ ئيَوة كيَن؟ تا يةك سةعا
سةى بة بكة و ب َىيَم ئةمة ئيؤدى ثيَشؤمةرطةين ،وةكؤو
ئيَؤؤوةين و دةتؤؤؤوانني دوذمؤؤن بتؤؤؤة يَنني ،خةشةويسؤؤؤتى
هؤؤةموو طونؤؤدوو شؤؤاريةكانني و وةكؤؤو ئ َيؤؤوةش ريشؤؤمان
دةه َيىَينةوة ،بة َال كةس ثرسيارى نةكرد.
هؤؤةر لؤؤة دةرةوةى بارةطؤؤا دةسؤؤورِاينةوة ،ثيؤؤاويَكى زؤر
نؤؤازدارو خؤؤاوةن هةلَويَسؤؤت و سةخةشؤؤم ناسؤؤى ئؤؤةوي
نؤؤؤاوى (حةمؤؤؤة يوسؤ ؤ ) بؤؤؤوو ،ئؤؤؤةو ثيَشؤؤؤمةرطةية لؤؤؤة
خزمةتى هةمواندا بوو ،كةوى بةخيَو دةكردوو ثيَموابىَ
كؤؤؤةوةكانى لؤؤؤة داكوبؤؤؤابى خةشؤؤؤ دةويسؤؤؤ  ،يةكؤؤؤة
ديدارمان دواى هةوالَ ثرسني ،ثيَى طوتني:
ئيَوةن ثيَشمةرطة نويَيةكانن؟
طومت بةلَىَ.
هؤؤةر بؤؤةبىَ ضؤؤةندوو ضؤؤوون طؤؤوتى :دةك لةفس ؤيَوبة
بةخوداى بةعط بةمة نةروخىَ بةئيَوة زةوةتة.
تووشؤؤى سؤؤةر سؤؤورِمان هؤؤامت ،بؤؤة َال جؤؤوا دايؤؤةوةو
ثيَمطو :
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لةنيَو شارى لة فسؤىَ هةنؤديَك بةعسؤيامنان بؤردوون،
هاتوينة ئيَرة لة فسىَ ئةوانى دي ببةين.
حةمة يوس طوتى :جارىَ هييضوو ثيَنا َليَم لوسكةلَةى
شارين ،ئةلران خودا هافيز.
ةفةزى كؤةوةكانى بةدةسؤتةوة طؤر و رؤى ،ئةمؤةش
هيضى دميان نةطو  ،بة َال ئةحةى هاورِيَم طوتى:
كورِة ئةوي ثيَماندةلَىَ لووسكةلَة! ةينا كؤةوى لؤيَن،
هةر زؤر برسيمان بيَت و خواردن نةميَنىَ ئةوة لةفسؤىَ
ئةو كةوانة دةبةين و دةيا ةين .
نيطةرانيؤؤؤةكامنان وردة وردة دةرِةوينؤؤؤؤةوةو خؤؤؤؤةريك
دةبؤؤؤوو ئاشؤؤؤنايةتى لةطؤؤؤةلَ دارو بؤؤؤةردةكانى ئؤؤؤؤةو َي
ثةيداكؤؤؤةين ،ئؤؤؤةوة زؤر دلَخةشؤؤؤة دةكؤؤؤردين يةكؤؤؤة
نةبوونة دووذمن لة دةوروبةرمان ،تؤةواو ئؤازاد بؤووين،
دووة بارةطاكؤؤةمان شؤؤويَ خؤؤةوتن و خؤؤواردنة ليَبؤؤوو،
ضةند كاتءميَريَك هؤةر خؤةريكة ضؤاوط َيرِان بؤووين بؤة
دةور بارةطاكؤؤةوة ،تؤؤةواو سروشؤؤ ،ئؤؤةويَمان تؤؤةنها
بةضؤؤؤؤاو ثشؤؤؤؤك  ،دةسؤؤؤؤتمان بؤؤؤؤة هؤؤؤؤيض نؤؤؤؤةدةبردوو
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نةمشانؤؤؤدةويَرا دوور كةوينؤؤؤةوة ،خؤؤؤة يؤؤؤةك كؤؤؤؤةالَن و
بالَةخانؤؤؤةى ليَنؤؤؤةبوو ،بؤؤؤة َال دةبؤؤؤوو لؤؤؤةذيَر فؤؤؤةرمانى
ريشؤؤؤدارة نوورانيةكؤؤؤة دةرنةضؤؤؤني و تؤؤؤا جيَطةوريَطؤؤؤةى
خةمؤؤؤؤؤان نؤؤؤؤؤةزانني ئؤؤؤؤةو دةورو بؤؤؤؤؤةرة جيَنؤؤؤؤؤةه َيىَني،
لةسؤؤةربانى بارةطاكؤؤة بؤؤاطرديَنيَكى ليَبؤؤوو هةرسؤؤيَكمان
لةوىَ دانيشؤتبووين و ئؤةمن زيؤاتر لؤةدة جطؤةرة كيَشؤا
بادان لة ناو شار دةكردوو بةختياري دةيطو :
ئاخ يةك جار بةضةكةوة بضمةوة مالَىَ و ئةو رزطؤارة
خو َيرِيؤؤة وةث ؤيَ خةم ؤدة هيضؤؤم نؤؤاوىَ ،ئيَمؤؤة لؤؤةنيَو
ثرسؤؤؤيارو سةرسؤؤؤورِمانة خةمانؤؤؤدابووين ،كؤؤؤة بانطيؤؤؤان
كردينؤؤة ذورةوةو طوتيؤؤان كؤؤاتة نؤؤا واردنة نيؤؤوة رؤيؤؤة،
كةضؤؤؤووين هةركةسؤؤؤةو ؤؤؤاثيَكة بؤؤؤة دةسؤؤؤتةوة بؤؤؤوو،
ثيَشؤؤؤمةرطة مانؤؤؤدووةكان هةسؤؤؤتابوون و بؤؤؤةلَا هيَشؤؤؤتا
ثشؤؤؤؤؤؤديَن و تؤؤؤؤؤؤا م تىةنطؤؤؤؤؤؤةكانيان بؤؤؤؤؤؤة ديؤؤؤؤؤؤوارةوة
هةلَثةساردبوو ،سةر م لة مة ةلَةكاندا ديتم بؤرنج و
شؤؤىةيان هةيؤؤة ،ئيؤؤد تؤؤةواو دلَنيؤؤا بؤؤوو كةمانؤؤةوة لؤؤة
ثيَشؤؤمةرطايةتة ؤؤورس نييؤةو دةتؤؤوانني بؤؤةردةوا بؤؤني،
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هةرضؤؤؤؤة طومؤؤؤؤان بيَؤؤؤؤت بؤؤؤؤةو دوو ذةمؤؤؤؤة خؤؤؤؤواردن و
خوارنةوةيؤؤة نؤؤةمامنا ،ئؤؤاخر بريوهةشؤؤة ئيَمؤؤة تؤؤازة
ثيَشؤؤمةرطة تؤؤةنها ال خؤؤواردن و خؤؤةوتن بؤؤوو ،هيَشؤؤتا
مةترسة شؤةرِو كةوتنؤة خؤوارةوة تؤةث و راجيمؤةمان
نؤؤؤؤةديتبوو ،بةسؤؤؤؤةر كةمينؤؤؤؤدا نةكؤؤؤؤةوتبووين و ريَؤؤؤؤى
دوورمان نةبرِيبوو ،هيَشتان ضةند كاتءميَريَك بةفرمان
نةشيَالبوو ،بةية تةواو دلَخةش و ئاسؤودة بؤووين ،بؤةلَا
دواتر ئةوة كة زؤر نيطةرانة كؤردين سؤةَ شؤةو و سؤةَ
رؤذ ماينةوة تةنانؤة ريشؤدارة نوورانيةكؤةش لؤةبارةى
ضارةنووسؤؤى ئيَمؤؤة سؤؤة لةطؤؤةلَ نؤؤةكردين ،ئةوةنؤؤدةنا
بةرثرسؤؤةكةمان بةكاريَكيؤؤدى رؤشؤؤت و بةمؤؤان نؤؤةبوو
ثرسيارى شويَنةكةشى بكةين ،كةس نةيؤدةطو خؤةلَكى
كؤؤويَن و بةضؤؤى هؤؤاتوون ،ئةطؤؤةر طويَشؤؤمان بؤؤة هةنؤؤدىَ
ثرسؤؤؤيارى ئؤؤؤةوان هةلَخسؤؤؤتبا هؤؤؤةر زانيارميؤؤؤان دةسؤؤؤت
نةدةكةو ضوونكة دةيؤانطو حؤزو دةزانؤىَ ،بةيؤة لؤة
نيَوةندةدا هةموو شتيان دةزانى ئيَمة نؤةبىَ ،هةرضؤةند
دةمؤانطو بؤؤة خةفؤؤةريا و ضؤةكمان نؤؤادةنةَ؟ يؤؤان بؤؤة
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لةطؤؤؤةلَ خةتؤؤؤان نامانبؤؤؤةن دةيؤؤؤانطو جؤؤؤار َ زووة ،بؤؤؤا
بةرثرسةكةمان بيَتةوة ،تؤةواو وةرةز بؤووين ،هةسؤتمان
دةكؤؤؤرد متمانؤؤؤةمان ثيَناكؤؤؤةن ،بةيؤؤؤة دواى طةرِانؤؤؤةوةى
ريشدارة نوورانيةكة شةويَك ضومة ال ثيَمطو :
ضيية دة َليَة متمانؤةمان ثيَناكؤةن؟ ئؤاخر لؤةنيَو شؤار
لةمالَة ئيَمة نةدةمانةوة رةبيية مؤاوة نؤار ةكة ئيَؤوة
هةلَنؤؤؤؤؤةدةي َ؟ ديؤؤؤؤؤوار مؤؤؤؤؤاوة درومشؤؤؤؤؤةكانة ئيَومؤؤؤؤؤان
ليَنةنووسيةَ؟ يانة ضؤة متمانؤةمان ثيَناكؤةن؟ ئؤةوي
زؤر بةنةر و حةليمة وةلَامة دامةوةو طوتة:
هةر هيض نؤةبةَ ئيَؤوة لؤة ريَكخسؤتنةكانة منؤدابوون،
دةيان جار ذيانة خة و ضةندين ثيَشؤمةرطة خسؤتةتة
مس ،ئيَوة ،باسة متمانة مةكة بةلَا بةرثرسة سياسؤة
و سةربازميان ليَرة نيية ،تؤا بؤزانني لؤةكويَتان دادةنؤيَن،
هةروا بيَتةوة بوونة ثيَشؤمةرطةش هيَنؤدة ئاسؤان نييؤة،
كةَ دةلَةَ وةك زؤرينة جاران كة رويؤداوة كةسؤوكارتان
نايؤؤةن و ناتؤؤان بةنؤؤةوة ضؤوونكة هيَشؤؤتا ئ َيؤؤوة كؤؤةم ين
تالَة و سويَريتان ديوة.
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لؤؤؤة سؤؤؤةكانة ئؤؤؤةو ريشؤؤؤدارة نورانييؤؤؤة زؤر شؤؤؤتم
خويَنؤؤدةوة ،بؤؤةلَا بؤؤة دوو هاورِيَيةكؤؤة ديؤؤم نؤؤةطو ،
مانةوة ئيَمة لةو بارةطايؤة دوو هةفتؤة خايانؤد ،لؤةو
ماوةيةدا دووجاران ئةمةيان بردة فرؤشطاو شؤتومةكيان
ثيَهيَناينؤؤؤؤؤةوة ،وةك مؤؤؤؤؤة ِر دابةسؤؤؤؤؤتةمان ليَهؤؤؤؤؤاتبوو،
هةموامنان ناسة و دلَنيا بووينةوة لةوة كة ثةيوةنؤد
بؤؤة متمانؤؤةوة نييؤؤة ،ضؤؤوونكة بؤؤةرؤذ ضؤؤةكة خةيؤؤان
دةدايؤؤ ؤ َ و ضؤؤؤؤةند جؤؤؤؤاريَكي فيَؤؤؤؤرة هةلَوةشؤؤؤؤاندنة
كىَاشنكةف و بةستنةوةيان كردين ،ئةوة جطة لةوة لؤة
ئامؤؤادةكردنة خؤؤواردن هاوكارميؤؤان دةكؤؤردن ،بةيؤؤة زؤر
دلَنيا بووينةوة كة بةرثرسؤة ريشؤدارةكة سؤة لةطؤةلَ
كردوون و ئؤةواني رايؤان تؤةواو طةرِابؤوو ،ئؤةو رؤذانؤة
حةمؤؤة يوسؤؤىمان باشؤؤ ناسؤؤى ،بةتايبؤؤة مؤؤا جؤؤةبار
هةميشة باسى ئازايةتى و سة خةشةكانى بة دةكردين،
تيَطةيشؤؤؤتني كؤؤؤة هةرضؤ ؤى ببينؤ ؤىَ لةفسؤ ؤيَيدةبا ،كؤؤؤةس
هؤؤؤةلَنابويَرىَ و ئةطؤؤؤةر كؤؤؤةوةكانى نةيا ويَنؤؤؤدبا ئؤؤؤةوة
لةفسؤؤ ؤىَ وانيشؤؤؤؤى دةبؤؤؤؤرد ،ئةوةنؤؤؤؤدةنا لةفسؤؤ ؤىَ ئؤؤؤؤةو
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خواردنةشى دةبرد كة بةدلَى نةبا ،لةوةش كؤةليَى دةنؤا،
لةوانؤؤؤةش كؤؤؤة دةيؤؤؤا وارد ،رؤذيَؤؤؤك ثيَشؤؤؤؤمةرطةيةكى
سؤؤةخةش كؤؤة هةميشؤؤة بةسؤؤةرهاتى بؤؤة دةط َيرِاينؤؤةوةو
تازةش برينداريةكةى ضاك ببةوة ،هاتة ذور َ و سالَوى
لة هاورِيَيان كردوو بة حةمة يوسىى طو  :براذنيَم ئؤى
دةضةنة؟
بؤؤؤؤؤةو ثرسؤؤؤؤؤيارة حةمةيوسؤؤؤؤ ئؤؤؤؤؤاطرى تيَبؤؤؤؤؤةربوو،
هؤؤةزارجنيَوى سؤؤوكى ث َيؤؤدا ،تاويؤؤدا تىؤؤةنطى ،بؤؤاش بؤؤوو
هاورِيَيؤؤؤؤان ثرِياندايؤؤؤؤةو ئاراميؤؤؤؤان كؤؤؤؤردةوة ،هؤؤؤؤةموان
ثيَدةكؤؤؤةنني ،ئةمؤؤؤةش لؤؤؤةنيَو سةرسؤؤؤورِمانى خةمانؤؤؤدا
بووين ،ئاخر ئةو تةنيا طؤوتى :بؤراذمن ئيدةضؤةنة؟ ئؤةو
تؤؤورِة بوونؤؤةى نؤؤةدةهيَنا ،دواى ه َيؤؤور بوونؤؤةوةى حةمؤؤة
يوس  ،هةموان ضوونة دةرىَ و ئيَمةش بةدواياندا ،خة
لة هاورِىَ حةمةيوس نزيك كردةوةو ثيَم طو :
ببورة ثرسيار هةية ،ئةوي ضوونكة لةنيةتى ئيَمة
طةشت و دواتر تةواو ببوينة هاو ِر َ و دؤست طوتى:
دةبىَىَ ئةتةش ةندةكة بشكيَنةو هةى لةفسيَت بة .
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ئؤؤةمني طؤؤومت :خؤؤة ئؤؤةو هاورِيَيؤؤة هيضؤؤى خراثؤؤى
نةطو  ،ئةتة بةوا ثرِتداية؟
حةمةيوس طوتى:
جةىلَ ثرِتداية بة سةى بةكاردىَ هةى لؤة فسؤيَت بؤة ،
بىَؤؤؤىَ بؤؤؤةواى ليَتورِةبؤؤؤووى ،كؤؤؤورِة ئيَؤؤؤوة نؤؤؤازانن ئؤؤؤةو
توتكةسؤؤؤةطة مةخسؤؤؤةدى ضؤؤؤى بؤؤؤوو ،دةسؤؤؤتى راديَرايؤؤؤة
طرديَكى كة ضالَة طىَينجانيان ثيَدةطو  ،دياربوو طىَةبانى
بارةطايةكؤؤؤؤةش هؤؤؤؤةر بؤؤؤؤةو طىَؤؤؤؤةى كرابؤؤؤؤوو ،مؤؤؤؤاينيَكى
ليَبةس ابةوة ،طوتى :ئةوةى بؤة ذنؤى منؤداناوة ضؤوونكة
هؤؤةرمن خزمؤؤةتى دةكؤؤة و ئؤؤاليكى دةدةم ؤىَ وادةزانؤؤىَ
سوارى دة  ،شةرتبىَ رةزطى ومينابىَ سوارى ئةو ماينؤة
بةستةزمانةى نةبوو  ،ئةوجةلةى خة ئةوة يةكةجمارى
نيية ئؤةو ناما ولَيؤةى دةكؤا ،هؤةر لؤةذوور َى نؤة دةلَؤىَ
ئةوة حةمة يوسؤ ضؤةتة كؤن بؤراذنيَم ،خؤة لؤةكن مؤن
نؤؤاويَرىَ ئؤؤةو ناما ولَيانؤؤة بكؤؤا ،ئؤؤةاا ئ َيؤؤوةى شؤؤك بؤؤرد
وايزانؤؤؤى شؤؤؤةرمتان ليَدةكؤؤؤة و سؤؤؤان ناكؤؤؤة  ،ئؤؤؤةوجا
بةكورِى خة ب َىيَم هةركؤةوةكامن بيانؤةوىَ خبؤويَنن ئؤةو
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يؤؤؤؤان تةنةكةيؤؤؤؤةكى هةلَدةداتؤؤؤؤة سؤؤؤؤةر بؤؤؤؤةردان ،يؤؤؤؤان
فيشؤؤةكيَكى بةهةوايؤؤدا دةتؤؤة يَنىَ و دةلَؤؤىَ لؤؤة دةسؤؤتم
دةرضؤؤوو ،بةتؤؤة مؤؤةزلَى سؤؤةرى مؤؤن ،ئؤؤةمن ؤؤةمت كؤؤةس
نةتةثاندووة بةوخودايةى رؤذيَكى فسيَدوايةى ثيَؤدةدة
و دة َليَم لة ثيتة دةرضوو.
تيَطةيشتم و زؤري ثيَكةنيم ،ثيَشم طو :
كورِة ضةند تورِةبى زياتر سةرتدةخاتةسؤةر ليَيطؤةرِىَ
ضدةلَىَ بابىَىَ ،جةليَكيدى ئةوةندة تورِةمةبة.
ليَى جيابوومةوةو ضومةوة كن ئةحةو بةخةى ،ديؤتم
وةرةزيؤؤؤؤؤان ثيَؤؤؤؤؤوة ديؤؤؤؤؤارة ضؤؤؤؤؤريؤكى حةمةيوسؤؤؤؤؤىم
بةط َيرِانةوةو زؤر ثيَكةنني.
هيَندةى ثيَنةضوو ما جةبار لةدوومان ها و طؤوتى:
كةبوونةوةتان هةية ،هةرسيَكمان خةنى بووين ،لة دلَؤى
خةماندا طومتان ديارة بةرثرسؤةكان هاتوونؤةوة ،كةضؤى
وادةرنةضؤؤوو ،بةرثرس ؤيَكى رةزاطؤؤران هؤؤا و سؤؤةى بؤؤة
كردين و دةيطو :
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ئ َيؤؤوة دةتؤؤوانن ضؤؤةك هؤؤةلَطرن و بؤؤة دةخةشؤؤابةو كة َلؤؤة
ثشتيَكةوة خة بؤةنيَو شؤاريداكةن؟ داربؤرِي زسؤتانان و
بةفر مالَني و نازامن ضة وضة....ثيَشؤمةرطايةتة ضؤةند
طؤؤؤةورة كؤؤؤرد دوو ئةوةنؤؤؤدة ئةمؤؤؤة طضؤؤؤكة كؤؤؤردةوة،
ئؤؤؤؤؤةمني سؤؤؤؤؤالَانيَكة زؤر بؤؤؤؤؤوو سؤؤؤؤؤةروكار لةطؤؤؤؤؤةلَ
ثيَشمةرطةدابوو بةية شةرمم ليَنةكردوو طومت:
بؤؤؤة جؤؤؤةنابت كةبوويؤؤؤة ثيَشؤؤؤمةرطة ئةوانؤؤؤة باسؤؤؤة
دةكة لةنيَو زطة داكت دةر هيَنؤا بؤوو ،ئؤةوة طوتؤت
بةزيادةوة دةتوانني و بة كةي و سةفا نةهاتوينة ئيَرة،
ئةطةر تةواو ئةطةرةكامنان لة بةردة خةمان دانةنابةَ
ضةن ئةو برِيارة دةدةين ،ثيَشم طو  :ئيَمة لةنيَو هزر
خةمان داماننا بوو لة ذيَؤر تاشؤة بؤةردان بنؤووين ،نؤانة
رةق و طياوطة َلؤؤان خبؤؤةين ،كةضؤؤة ل َيؤؤرة هؤؤةموو شؤؤتيَك
هةيةو دةتوانني لة ئيَوةش زياتر بكةين.
ثيَشمةرطة رةزا ورسةكة كةثيَم وابىَ خويَندةواريشى
نةبوو ضوونكة ؤة كتيَبيَكؤى بةدةسؤتةوة نؤةدةطر و
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توانؤؤاى زؤر سةكردنيشؤؤى نؤؤةبوو بةخةندةيؤؤةكة طالَتؤؤة
ئاميَزةوة طوتة:
ئيَؤوة كؤؤو ِر شؤؤارين ئؤؤاو ؤؤونة تؤؤةرِ نؤؤةكردوون تؤؤةنها
زمانتان هةية ،ئةمن بةوةمة ئةوةش كةيىة خةتانة.
خؤؤؤةريك بؤؤؤوو هةربةطالَتؤؤؤة ثيَؤؤؤة بىَؤؤيَم لؤؤؤة هاتنمؤؤؤان
ثاشةلَمان هةموو تةرِ بووة و ضؤةندين جؤار لؤة ماسؤة
طؤؤرتنيَ هؤؤةروا ،بؤؤةلَا ئؤؤةو ليَيؤؤدا رؤشؤؤت و بؤؤةجيَة
هيَشتني.
ئةحؤؤة هاورِيَمؤؤان زؤر ب َيؤؤدةنط بؤؤوو كؤؤةم ين جؤؤار
سة دةكرد كة دي ،ئةمن تؤورِة ئؤةوجار هةلَيدايؤةو
طوتة:
جؤؤؤؤاوةرة دايكيمؤؤؤؤةطةَ ،ئةمةلةشؤؤؤؤار ئؤؤؤؤةو نويَنؤؤؤؤة
طةرمونةرمةمان جيَهيَشتوةو هاتوينة نؤاو بؤةن طةريؤان،
ئؤؤةتة برِوانؤؤة ئؤؤةد كضؤؤة نازدارةكؤؤانة نؤؤاو وتاخبانؤؤةو
طؤؤؤةرِةك ،بؤؤؤةو ذيانؤؤؤة رازيؤؤؤن ئؤؤؤةو سؤؤؤةرزلةش دةيؤؤؤةو َ
ثةشيمامنان كاتةوة ،بة ضاو منؤدالَ تةماشؤامان دةكؤا
شؤؤةرتةَ ئؤؤةو بةرثرسؤؤة باسؤؤة دةكؤؤةن بيَؤؤت شؤؤكاتة
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ليَدةكؤؤة  ،دةب َيؤؤت لؤؤة ذور َيؤؤة بئؤؤاخنن ،بؤؤة دةسؤؤ ،خؤؤة
ولزةلجةرتة بةدةبة .
بؤؤؤةختياري طؤؤؤوتة :بؤؤؤا هؤؤؤةر لةورطيخةيؤؤؤدا ،ئؤؤؤةمن
هاتوو تةلَة لة رزطارو بةعط بكةمؤةوة ئؤةتة راوةسؤتة
با ضةكم بدةنةَ.
مني كة لةوان طةورةترو بة ئةزموون تؤري بؤوو ،
بةية هيَور كردنةوةو ثيَم طوتن:
خؤؤةمتان نؤؤةبةَ ئؤؤةو طىةييؤؤة دةكؤؤة بؤؤةلَا وانؤؤابةَ،
ضارةيد هةية تةنيا سةبرتان هةبةَ .
تاضؤؤةند رؤذيَكيؤؤد هؤؤةروةك خةمؤؤان ماينؤؤةوة ،ئؤؤةو
بةرثرسؤؤة سياسؤؤيية هةرنؤؤةها  ،بةيانيؤؤةكة زوو هيَشؤؤتا
ئيَمة لة ذوورةوة لةسةر نؤا واردن بؤووين مؤا جؤةبارو
دوو ثيَشمةرطة خةيان حازر كردبؤوو بضؤن بؤة فرؤشؤطا،
ئاخر زؤرجاران مؤا جؤةبار هؤةتا وةرةز نؤةبني ئةمؤة
لةطةلَ خة دةبؤرد ،كةضؤة ئؤةو بةيانييؤة هةرسؤيَكمان
طويَمؤؤان ليَبؤؤوو ثيَشؤؤمةرطة رةزا طرانةكؤؤة كؤؤة سؤؤارديةك
كةوتبة نيَوامنان طوتة:
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مؤؤؤؤا جؤؤؤؤةبار سؤؤؤةَ وتؤؤؤؤوو شؤؤؤؤريي بيَنؤؤؤؤة ،ئؤؤؤؤةمن
بةسؤؤؤؤةرخة نؤؤؤؤةهيَناو بؤؤؤؤةلَا بؤؤؤؤةختيار هاوشؤؤؤؤاريم
لةسةرسؤؤىرةى بؤؤةيانى دانيشؤؤتبوو و ثؤؤارويَكى ثؤؤةنريى
بةدةستةوة بوو ،هةموو لةشيشى كردبوو بةطوىَ بة ئةو
ثيَشؤؤمةرطة رةزا طرانؤؤةى بؤؤةدزى و بةئاشؤؤكرا دذايؤؤةتى
دةكردين ،بةختيار ثاروةكةى فرِيَداو طوتة :
خؤؤة ئؤؤةو سؤؤةطبابة ئؤؤةو سؤؤة لةطؤؤةلَ ئيَمؤؤة بؤؤوو،
ئيَسؤؤؤؤتاش وادةزانؤؤ ؤةَ شؤؤؤؤرية خؤؤؤؤةرةين هؤؤؤؤةرطيز نؤؤؤؤابةَ
بةسؤؤةريةوة بض ؤةَ ،ئؤؤةمني تؤؤةواو دلَنيؤؤا بؤؤوو لةطؤؤةلَ
ئيَمةيةتى بةلَا هةر هيَور كردةوةو طومت:
ئةوجارة بةرة ة سة لةطةلَ دةكة .
ئؤؤةو بةيانييؤؤة هيضؤؤمان نامنؤؤان ثيَنؤؤةخورا ضؤؤوونكة
هةسؤؤتمان بؤؤةبارطرانى دةكؤؤرد كؤؤة بؤؤة ثيَشؤؤمةرطةكامنان
درووست كردبىَ ،حةمؤة يوسؤ تؤازة لةشؤارى طؤةرِابةوة
دةسؤتيَك رانكوضؤؤةغةى جؤوانى لةبؤؤةر بؤوو ،كؤؤة ئةمؤؤةى
بةالوازى ديت ،طوتى:
ئةوة كىَ عاجزى كردوون هةتا لةفسيَى بة ؟
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ئؤؤةمي جؤؤوا دايؤؤةوةو طؤؤوومت :ئؤؤة تؤؤة بؤؤةوى ثؤؤيط
ناكة بةخة لة فسيَى دةبة .
حةمؤؤؤة يوسؤؤؤ لؤؤؤة نيطؤؤؤةرانى ئيَمؤؤؤة طةشؤؤؤت و زؤر
لةبؤؤةرمان ثارِايؤؤةوة نؤؤانى خبؤؤةين نؤؤةما وارد ،بةيؤؤة بؤؤة
تؤؤؤؤةنةَ ضؤؤ ؤوومة دةر َ ،زؤر لؤؤؤؤة رةزاطرانةكؤؤؤؤة طؤؤؤؤةرِا
نةمديتؤؤةوة ،جطؤؤؤةرة لؤؤؤةدواى جطؤؤؤةرة ثيَؤؤؤدةكرد ،كؤؤؤة
هامتؤةوة بؤةردةرطا بارةطاكؤةمان هؤةردوو هاورِيَيةكؤة
بؤؤؤة مؤ ؤرِو مةضؤؤؤة لةسؤؤؤةر كةلكؤؤؤة بةرِويؤؤؤةكى بؤ ؤرِاوةى
ئةستوور دانيشتبوون ،ضؤوومة اليؤان و تيَمطةيانؤدن كؤة
لةو رةزا طرانة دةطةرِا .
ثيَشؤؤمةرطةيةك خؤؤةريكى نؤؤان حؤؤازر كؤؤردن بؤؤوو ،بؤؤة
نيوةرِؤية ،دةيزانى تورِةو بيَؤزارين ،بؤة دلَنؤةواميان ثيَؤى
طومت :خةريكى ئاور كردنؤةوة ئةطؤةر هةنؤدىَ ىَيشؤكة
دار لةسةر ئةو بيشة دارانؤةى بؤةر هؤةيوانىَ بؤة بيَنؤى،
ئةحة يةكثىَ راست بةوةو ضوو باوةشيَك دارى بةهيَنؤاو
هؤؤؤةر لؤؤؤةناو ئاطردانةكؤؤؤة كؤؤؤة لؤؤؤة بؤؤؤةردةمى هؤؤؤةيوانىَ
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درووسؤؤت كرابؤؤوو ئاوريؤؤان كؤؤردةوةو مة ةلَؤؤة ئاويؤؤان
وةسةرنا.
سةرتان نةيةشيَنم تا بةرةبةر نيوةرؤية ئةوجار ما
جةبارو وان هاتنةوةو بةلَا كؤة بةدةركؤةوتن ئةويشؤيان
لةطةلَ بوو ،يةكسةر ضوومة سةر ريَة و ثيَمطو :
كة جةنابت دةضية فرؤشطا بؤة بؤةما جؤةبار دة َليَؤة
وتؤؤؤووة شؤؤؤري بؤؤيَ ؟ شؤؤؤةر ناكؤؤؤة لؤؤؤةجياتة ئؤؤؤةوة
ثيَتخةش ؤةَ هؤؤاورِيَة دلَسؤؤةز بؤؤة زيؤؤاد دةب ؤةَ بيَزارمؤؤان
دةكؤؤؤة ؟ ئؤؤؤةتة دةزانؤؤؤى بة ؤؤؤةد بؤؤؤاالَى تؤؤؤة كتيَبمؤؤؤان
خويَندؤتؤؤةوة هةناسؤؤةكانت دةزانؤؤني ضؤؤى تيَدايؤؤة خؤؤة
مندالَ نني ،لةشارى ماباينايةوة دوور نةبوو ئةمن ببمة
ثزيشؤؤكى دةروونؤؤى و ئؤؤةوكا دةهؤؤامت ضارةسؤؤةرى تؤؤة
دةكرد ،هة نةخويَندةوار باشة حزو ضكاريَكى بةتةية
وةرى طرتوو و ئيَمةش دوادةخا ،ها بؤزامن شؤري هيَنؤا
هؤؤؤةتا بؤؤؤة هاورِيَيؤؤؤةكامنة بطرمؤؤؤةوةو بؤؤؤة ضرِوضؤؤؤاوتدا
برِشيَنةوة؟
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كؤؤؤة ثيَشؤؤؤمةرطة رةزاطرانةكؤؤؤة ئؤؤؤةو حؤؤؤةماس و تؤؤؤورِة
بوونة منيد بارةكؤة دانؤاو ضؤاوةرِيَة ئؤةوة دةكؤرد
وةنؤؤاو يؤؤةك كؤؤةوين ،هؤؤةر لؤؤةو َ شؤؤة ِر هؤؤاو ِر َ كؤؤوذ
دةسؤؤؤت ثيَبكؤؤؤا  ،ئةحؤؤؤةو بؤؤؤةختياري سؤؤؤةرو طاشؤؤؤة
بةرديان لة مس ،نابوو تؤا وةك سؤةى بيتؤةثيَنن ،بؤةلَا
ديار بؤوو مؤا جؤةبار لؤة ريَيؤة نسؤَةتة كردبؤوو ،بةيؤة
هؤؤا و دةسؤؤ ،لؤؤة مىؤؤة كؤؤرد و زؤر داوا ليَبؤؤووردنة
كرد ،دةيطو :
كورِة ئؤةمن سوعبةتضؤيم و ضؤوزامن بؤةو سؤانة تؤورِة
دةبؤؤؤن ،شؤؤؤةرتبىَ لةخؤؤؤةمى ئيَؤؤؤوةدا ئةمؤؤؤةش هؤؤؤاورِيَى
يؤؤؤؤةك ين ،ئؤؤؤؤةوجار دؤسؤؤؤؤت دةتطريَنؤؤؤؤىَ و دووذمؤؤؤؤؤن
ثيَتثيَدةكؤؤةنىَ ،ئؤؤةوةى طوتوومؤؤة لؤؤة دلَسؤؤةزميةوة بؤؤووة
داواى ليَبؤؤؤؤؤووردن دةكؤؤؤؤؤة و بابؤؤؤؤؤة جاريَكيؤؤؤؤدى ئؤؤؤؤؤةو
سوعبةتانة ناكة .
بةخؤؤة ل ؤيَم وةرطؤؤر و بؤؤةلَا هاورِيَكانيؤؤد طوتيؤؤان:
ضؤوونكة داوا ليَبؤووردنة لةمؤة نؤةكردووة ليَؤة خؤةش
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نؤؤابني ،هؤؤةر ئؤؤةو رؤذة لةطؤؤةلَ مؤؤا جؤؤةبار دانيشؤؤتني و
ئةوي
ريشة لة بارةطايان سثة كردبوو ،ثيَة طوتني:
كورِةكامن بةو خوداية وةروناطرن بةرثرسة سياسؤة
بيَتؤؤؤةوة لةوانيؤ ؤدى تونؤؤؤدترة وةك بيسؤؤؤتوومة دووتؤؤؤان
شةشتان تةواو كردوةو يةكيشتان ماويةتة ،جا بة سة
مامة خةتان دةكةن هةتا تةواو لةشؤار لؤة ضؤاوان بؤزر
نةبوون بضنةوة ،ضونكة ئةمن ئةوة بة بيست و سؤوور
سالَة ليَرة ثيَشمةرطة لؤة تةمؤةنة وة نؤةديوة ،ئؤيىال
ئةو مندالَانة لةطةلَ داكيؤان ليَؤرةن ،ئؤةمني لؤة دلَؤة
خةمدا طومت:
خة ما جةباري بة مندالَمان دادةنةَ ،بةلَا ضونكة
ئةو ثيؤاوة زؤر بؤةريَز بؤوو وةكؤو منؤدالَة خؤة تةماشؤا
دةكؤؤؤردين ،بةيؤؤؤة سؤؤؤةمان نؤؤؤةكردوو ،ئؤؤؤةو رؤشؤؤؤت و
هةرسؤؤيَكمان برِيارمانؤؤدا بؤؤةبةَ طةرِانؤؤةوة بؤؤة ريشؤؤدارة
نوورانيةكؤؤؤة هاورِيَمؤؤؤان بطةرِيَينؤؤؤةوة نؤؤؤاو شؤؤؤار ،لؤؤؤة
راستيشدا هةرسيَكمان وةرةز ببوين ،ئاخر هةر خةريكة
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خواردن و نووس بؤووين ،هةسؤتمان دةكؤرد بؤارطرانني
بةسةريانةوةو خةريكة ئيَسكمان ؤورس دةبيَؤت ،هؤةروا
بيَتؤةوة ئؤؤةويَ  ،بؤؤري كضؤةلَةكانة شؤؤار و جؤؤل ئوتؤؤوو
كردن و بةدز خواردنةوةمان دةكرد ،ئةوة جطة لةوة
بة يةكة جارمان بوو يةك دوو حةوتوان خة نةشؤةين،
ثرضؤؤم ئؤؤالَةز ببؤؤون و بؤؤةن ئارة ؤؤةمان طرتبؤؤوو ،هؤؤةموو
جار َ ئةحة دةيطو  :كورِة زؤر سةيرة هةمان سابوونة
شار ليَرة هةية كةضة كةيفَ ناكا شةرتةَ خة بةو ئؤاوة
ساردة بشة دوو حةفتان طةرمم نابيَتةوة.
بةكورتيةكؤؤة ئةطؤؤةر بؤؤة خةشوشؤؤتنيَك و ثياسؤؤةكة
ضاو ضاويَنيَشبا حةزمان ليَبوو بطةرِيَينؤةوة شؤار ،ئؤاخر
ون شوشتنةوةش بةو ئاوة ساردة ئؤةو َ زؤر نؤاخةش
بوو ،هةروابيَتةوة ئةمن جار جار كتيَبيَكم بة دةسؤتةوة
دةطؤؤر و دةخمويَنؤؤدةوة ،بؤؤةختيارو ئةحؤؤة ئةوةشؤؤيان
نةدةكرد ،بةية ضوومة ال مؤا جؤةبارو تيَمطةيانؤد كؤة
برِيار طةرِانةوةمان داوة ،ئةوي طوتة:
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ئةد راناوةسؤ تؤا بةرثرسؤة شؤارتان دةطةرِيَتؤةوة؟
ئةمني طومت:
نا لؤة نيَؤو شؤار دةيبيؤنني ،ئةمؤة خةمؤان كةكردبؤةوة
ضاوةرِيَة شةومان دةكرد تؤا لةطؤةلَ اضاخضؤيان بؤرِؤين
بةلَا ما جةبار طوتة:
هؤةرطيز نؤؤابةَ ئ َيؤؤوة ئامانؤؤةتة مؤؤنن هؤؤةتا مؤؤةفرةزة
خةمان نةطةرِيَتةوة ناه َيىَم برِؤن ،ئةو شةوة ما جةبار
هؤؤؤةر ضؤؤؤاوديَر ئيَمؤؤؤة دةكؤؤؤردوو ثيَشمةرطةكانيشؤؤؤة
تيَطةياندبوو كة نةه َيىَن بؤرِؤين ،زوو زوو دةهاتؤة المؤان
و سؤؤةى خةشؤؤى بؤؤة دةكؤؤؤردين ئؤؤةمي دةميَؤؤك بؤؤؤوو
ثرسؤؤياريَك هةراسؤؤؤانى كردبؤؤوو و دةمويسؤؤؤت لؤؤة مؤؤؤا
جؤؤةبارى بكؤؤة ئؤؤةاا غؤؤريةمت نةيؤؤدةهيَنا ئؤؤةو سؤؤاتة
بةدةرفة زانى و غريةمتداية بةر خة و طومت :
ما جةبار ثرسؤياريَكم هةيؤة ئةطؤةر لؤيَم وةرطؤرى و
تورِة نةبى؟
طوتى :بىَىَ كورِ ئةمن لة ذيامندا يةك جؤار تورِةبؤوو
ئةوثةرِةكةى دةبيَتة دوو.
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طومت :مادا ناي َىيَم.
طوتى :شةرتبىَ دةبيَت ثؤيَم ب َىيَؤة و بؤة َليَني دةدة
تورِة نة .
ثيَمطو :
باشة ئةوة ثازدة بيست رؤذيَك دةبيَؤت ليَؤرةين ،ئؤةتة
نةضؤؤويةتيية شؤؤار هةروابيَتؤؤةوة ضؤؤةكي هؤؤةلَناطرى و
يةك شتومةكيشت بةنايا ،ئؤةتة مؤالَ و منؤدالَ يؤان هؤيض
كةسيَكت نيية؟
مؤؤا جؤؤةبار كؤؤة تؤؤةواو طؤؤويَى بؤؤة ثرسؤؤيارةكة ؤؤوالَ
كردبوو ،كيسؤة تووتنةكؤةى كؤردةوةو بؤة ثؤةرِة سؤيطارى
جطةرةيةكى ثيَضايةوةو بة ئاخ و ئةفيَكى ولَةوة طوتى:
كؤؤورِ  ،خةشؤؤم بؤؤةنى هؤؤةمان ثرسؤؤيار دةكؤؤرد ،ضؤؤةن
مالَومندالَم نيية! لة جيؤاتى ذنيَؤك دووامن هؤةبوو ،هؤةر
ئؤؤةو دووذنييؤؤة بؤؤوو ئؤؤاطرى لؤؤة خؤؤة و هؤؤةموان بؤؤةردا،
ئاوارةى كرد و ورِبةسةرى كرد  ،ئةو ضريؤكةى بةتان
بؤؤاس دةكؤؤة هيؤؤوادار سؤؤودى ل َيؤؤوةرطرن ،هؤؤةتا ئ َيؤؤوةش
دووضارى ئةو ناخةشيانة نةبن كة بةسةر ها .
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حيكايةتةكةى من ليَرةوة دةسؤتثيَدةكا ( لؤة تؤةرةفى
الويةتيؤؤدا بؤؤوو ب َي ؤوةذنيَكى جريامنؤؤان وردة وردة خؤؤةى
ليَنزيؤك دةكردمؤؤةوة ،هؤةرجارةى بؤؤة بيانوويؤةك بؤؤانطى
دةكؤؤؤرد و كؤؤؤاريَكى مؤؤؤا َليَى ثيَؤؤؤدةكرد  ،سؤؤؤةرةتا هؤؤؤةر
بؤؤؤةداكمى دةطؤؤؤو جؤؤؤةبووريم بؤؤؤة بنيَؤؤؤرة سؤؤؤةالجةكة
كارناكا ،ئيدى بةمن فيَؤر بؤوو ،هؤةموو جؤاريَكي بؤةنى
خةشى لة خةى دةداو ماكسؤيةكى تةسؤكى لةبؤةر دةكؤرد
دتؤؤة خرِةكؤؤؤانى بةوالواليانؤؤؤدا دةبؤؤؤرد ،بؤؤؤةديتنى ئؤؤؤةو
طةشتة تور و لةبارة ئةمن هةر ئاطؤا لؤةخة نؤةدةما،
عؤؤةرزى بةجؤؤؤةنابتان بكؤؤؤة  ،جاريَكيؤؤؤان بؤؤؤةف َيىَى بؤؤؤاول
هةلَطرتنؤؤةوةو لةسؤؤةر سؤؤندووق دانؤؤانىَ ،بردمييؤؤة مؤؤالَى
خةيان ،بةرة بةرى عةسرىَ بوو ،هةر كؤةوةذوور كؤةومت
ماكسيةكى نويَى لةبةربوو بة فيَىَى ثيط بوون و درِانؤى
هةر لةبةرضاوى من هةلَيكردوو دواتر لةبؤةرخةى دانؤا،
رانةكانى كةهةر لؤة كةلؤة دةضؤوون ذوورةكؤةى رونؤاك
كردةوة ،تةزوويةك نازامن لؤةكويَوةها هةناسؤةى سؤوار
كؤؤرد  ،يةكسؤؤةر بؤؤةنى شؤؤتيَكيم كؤؤرد ،ضؤؤوونكة ثيَشؤؤ
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ث ؤاريَزى بؤؤة هيَنؤؤابوو  ،ل ؤة ذ َيؤؤرةوةش ليباس ؤيَكى ثيؤؤازى
لةبةر بوو ،لؤة حؤةيامت شؤتيوا نةلؤة فيىمؤة ديبؤوو ،نؤة
بةرستةى ماالَن و رستةى خةمشانةوة هةلَخرابوو ،ئاخر
ئؤؤاوةلَكراس و دةرثيَؤؤى بنؤؤةوةو ذيَركؤؤراس و مةمكؤؤدامن
ديبوون ،ئةاا ئةو ليباسةنا ،نةوة َلىَا ةمت نةديبوو.
دواية كة بوينة ذنوميَرد زانيم ئةوة جىؤى نووسؤتنة،
ئؤؤةو شؤؤتة هيَنؤؤدة تؤؤةنكو لؤؤووس بؤؤوو هؤؤةموو طةشؤؤتة
سؤؤثيةكةى لؤؤةبنرِا ديؤؤار بؤؤوو ،هؤؤةر كؤؤة ثشؤؤتى تيَكؤؤرد
سؤؤةر م ضؤؤووة سؤؤةر خرِايؤؤى دتؤؤى ،ئؤؤاورِى دايؤؤةوةو
ثيَكؤؤؤؤةنى ،هؤؤؤؤةر ئؤؤؤؤةوجارةى بؤؤؤؤة ف َيىَؤؤؤؤى جوالَنؤؤؤؤدنى
كةنتةرةكؤؤةى ،كؤؤة هؤؤةرجارةى بؤؤةف َي َىيَك ئؤؤةوالو ئؤؤةوالى
ذوور َيؤؤى ث َيؤؤدةكرد ،لةثشؤؤتةوةيرِا ئؤؤةمنى بؤؤة ديواريؤؤةوة
نووسؤؤاند ،كؤؤةليَن و نؤؤةرماتى دتؤؤى دةمؤؤارى ثيؤؤاوةتى
وةكارخستم ،ئىَ ئةمي تازة خةتى د َيىَم دابؤوو تونؤد
ليَمضؤؤؤة اندو هؤؤؤةردوو دةسؤؤؤتم خسؤؤؤتنة سؤؤؤةر مةمكؤؤؤة
خرِةكانى ،ئةوي ضوونكة ثيَش ئؤةو بةزمؤةى لةطؤةلَ
م َيؤؤردى زؤر كردبؤؤوو ،دوايؤؤةش بةزمةكؤؤةى ل ؤةَ برِابؤؤوو،
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بةية زؤر برسى بؤوو ،منؤي طؤة يَكى جؤوان و جَيَؤلَ
بؤؤوو  ،هةروابيَتؤؤةوة سؤؤةبرى ئةييوبيشؤؤم نؤؤةما ،دواتؤؤر
هؤؤؤةردوو دةسؤؤؤتم ئؤؤؤاوديوى ؤؤؤةدوباالَى كؤؤؤرد ،ئؤؤؤةوي
نؤؤؤؤةيكردة نامؤؤؤؤةردى تونؤؤؤؤد بةخةيؤؤؤؤةوة نووسؤؤؤؤاند و
بؤؤؤةجةريَك رايدةمووسؤؤؤيم تؤؤؤا ئاسؤؤؤتى ئؤؤؤةوةى هؤؤؤةموو
جوانةكانى دنيا لةويدا دةدى ،كةماضى دةكرد زؤر لؤة
ماضؤؤى داكؤؤم و ئةواني ؤدى خةش ؤ بؤؤوو ،ضؤؤونكة دةمؤؤى
دةخستة ناودةمم و ئةمن خةريك دةبؤوو لؤةهةش خؤة
بضؤؤؤؤؤم ،هؤؤؤؤؤةزارجارى خةبؤؤؤؤؤة وربان كؤؤؤؤؤرد  ،ئؤؤؤؤؤةوجار
بةكورِةكانى خة ب َىيَم هةر لؤةو رؤذةيؤرِا شؤةرمم شؤكاو
تؤؤةواو ئاويَتؤؤةى يؤؤةك ى بؤؤووين ،ئؤؤةوةى كؤؤة زؤريؤؤ
سةرسامى كرد  ،تا خةى نةشوشتبا لؤةميَزى نؤةدةطرمت،
كورِة بةنيَكى ليَؤدةها  ،بةفؤةخرى عالؤة سؤةد لؤةبةنى
ميَخةكو طوالَوى خةش بوو ،ئيَستاش ئؤةو بةنؤة لؤةناو
لوتييؤؤة ،بةكورتيةكؤؤةى دلَمؤؤى بؤؤة خؤؤةى بؤؤردوو عاشؤؤجى
بؤؤوو  ،داكؤؤم بؤؤةو ك ؤةين و بةينؤؤةى مؤؤن و بيَوةذنةكؤؤةى
زانى ،ضوونكة هةموو رؤذىَ كة با دةضة دةرىَ ،ئيؤدى
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هةر رؤذةو بؤة ف َي َىيَؤك بيَؤوةذن دةهؤا و داواى دةكؤرد ،
ئةطةرضى داكم زؤر ئامةذطارى دةكرد  ،دةشؤيزانى هؤةر
بةئاشؤؤكرا نؤؤا ،بؤؤةدزي دةضؤؤمة وىَ ،بؤؤةالَ نؤؤةغريةتى
هؤةبوو بؤة بؤا ب َىؤىَ ،نةدةشؤيتوانى ريَطؤة لؤةمن بطؤؤرىَ،
سةرةتا هةر بة ئيزنى وى دةضوو  ،ئؤةمي بؤابى خؤة
باش دةناسى بةيؤة نةمؤدةويَرا ثيَؤى بىَؤيَم ،داكيشؤم هؤةر
هيض ،ئةاا رؤذيَك لةذيَر فشارى بيَوةذنةو حةزى خة
 ،تيؤؤنم دايؤؤة بؤؤةرخة و بؤؤةرةنطيَكى ثؤؤةرِيوةوة بؤؤةبا
طو :
ذمن دةوىَ.
ئةوي كة هةر بة شؤةخى وةرطؤر ثيَؤى طؤومت خؤوا
بتداتىَ.
كؤؤة سؤؤوور بؤؤوونى خؤؤة بؤؤة دووثؤؤا كؤؤردةوة ث َيؤؤى
طومت:
كؤؤؤؤو ِر هيَشؤؤؤؤتا منؤؤؤؤدالَى و كؤؤؤؤوا دةتؤؤؤؤوانى خيَؤؤؤؤزان
درووستكةى ئةوجار حؤالَى بابيشؤت دةزانؤى كؤة نؤاتوامن
خةرجى ذنةكة بة دابني بكة  ،مني ثيَم طو :
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ئةتة هة ت نةبةَ و ئةمن ثيَكيديَنم.
هؤؤةروةك طوتيشؤؤم داكؤؤم بؤؤة سؤؤةين و بؤؤةينى مؤؤن و
بيَوةذنةكةى زانيبوو بؤةالَ نةيؤدةويَرا الى بؤاوكم باسؤى
بكا دةيزانى شيَتوهار دةبيَت ،لةو كاتةش كة ثيَمطو ،
داكؤؤم دةمؤؤى ئةوةنؤؤدة داثض ؤرِيبوو ،سؤؤةرتان نةيةش ؤيَنم
تةواوى باسةكة بؤة بؤا باسؤكرد ،ئؤةو نؤوتجى طريابؤوو
ضةندى سة بة دةكرد ئةو رةنطى زياتر تيَك دةضوو،
نيَوضةوانى طرذو اليةكى ليَؤوى بةلؤةرزين كؤةو  ،جؤريِة
جريِ لة ددانةكانيؤةوة دةهؤا  ،سؤوور داطؤةرِاو دميؤةنيَكى
ئيَجطؤؤؤار ترسؤؤؤناكى هؤؤؤةبوو ،تةثىَؤؤؤةكيَكى جطؤؤؤةرةى بؤؤؤة
راوةشاند خؤة النؤةدابا نيؤوة عؤومرى دةكؤرد  ،هةسؤتا
سةر ثيَيؤان ،دايكؤم بؤةى لؤة بةسؤةدابوو دةيزانؤى خؤراث
دةيجؤؤةوميَنىَ ،وةهؤؤاى خةراثسؤؤكاند ،هةرضؤؤى ةثضؤؤةى
كراسةكةى هةبوو بةطةرِىَ وةربؤوو ،دايكؤم نؤةبا شؤويَنى
ساغى نةدةهيَشم ،بةية بؤانى طؤر و نةيهيَشؤت ليَمؤدا،
بةالَ يةك دنيا جنيَوى ناشؤرينى ثيَؤدا و ضؤى دووعؤاى
خراثؤؤة ل َيؤؤى كؤؤرد  ،دةسؤؤتى دةلؤؤةرزى و هةرضؤؤى دةكؤؤرد
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نةيؤؤؤؤؤدةتوانى شؤؤؤؤؤجارتةكةى ثيَكؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤا جطةرةكؤؤؤؤؤةى
داطريس ؤيَنىَ ،ض ؤونكة هؤؤةر كؤؤة دةنكؤؤة شؤؤجارتةكة طؤؤرِى
دةطؤر ئؤؤةو هةناسؤؤةى ئةوةنؤؤدة تونؤؤدى دةدا دةكؤؤوذاوة،
دوواجار ثيَة طومت :ئةو باسةى لة ميَشكم بةرمة دةرىَ،
ئةطةرنا نةيةمةوة مالَىَ.
ئىَ مني الو بوو و بيَوةذنةكؤةش لؤةزةتيَكى وةهؤاى
دابوومىَ كة نؤة لؤةمالَىَ و نؤة لةيؤةك شؤويَنيدى دةسؤتم
دةكؤؤؤةو  ،لةراستيشؤؤؤدا عاشؤؤؤجى ببؤؤؤوو  ،هةسؤؤؤتمدةكرد
هةميشؤؤة لؤؤة ميَشؤؤكمداية ،بةيؤؤة باوةشؤؤيَكى ئؤؤةو بؤؤة
هؤؤؤةموو دنيؤؤؤا نةدةطةرِيؤؤؤةوة ،دايكؤؤؤم لؤؤؤةمن و بؤؤؤاوكم
دةثارِايةوةو دةالَالَيؤةوة ،بؤةالَ سؤوودى نؤةبوو ،ضؤوونكة
ئؤؤؤةو هيَؤؤؤور نؤؤؤةدةبةوةو ئؤؤؤةمني جطؤؤؤة لؤؤؤةوةى زطؤؤؤم
بةدايكم دةسوتا ،دوو ئةوةندة ر ؤم لؤةبا هةسؤتا بؤوو،
بةينى خةمان بيَت شويَنيَكى خةش يشم شؤكدةبرد ،كؤة
لؤؤةمالَى بؤؤاوان دةسؤؤت نةدةكؤؤةو  ،سؤؤةرتان نةيةشؤؤيَنم
ئةوشؤؤؤةوة هؤؤؤةر كةضؤؤؤوومة دةرىَ ريَؤؤؤك خؤؤؤة بؤؤؤةمالَى
بيَوةذنةكةيؤؤدا كؤؤؤردوو ئؤؤؤةوةى لؤؤؤةمالَى خةمؤؤؤان رويؤؤؤدا
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لةباوةشؤؤيَى كؤؤرد و

هؤؤةموويم بؤؤة ط َيرِايؤؤةوة ،ئؤؤةوي
طوتى:
نؤؤةدةبوو بؤؤة خؤؤة ث َيؤؤى ب َى َيؤؤى ،دةبؤؤوو دايكؤؤت لةسؤؤةر
جيَيان يان كةسؤيَكيدى راسؤثاردبا ،بؤةالَ ؤةينا ئؤةمنت
هة هةتا ماوى لةسةرضاوانت دادةنيَم.
هةر بةراستي وابوو ضوونكة ئةو بيَوةذنة مالَوحالَى
خةى هةبوو ،ميَردةكةى لة شؤةرِى ادسؤيةى كوذرابؤوو،
كةسؤوكارى خةشؤؤى لؤؤةو والَتؤةى ئيَمؤؤة نؤؤةمابوون و بؤؤةر
لةرؤيشتنيان كضة عازةبةكؤةيان بةشؤوو دابؤوو ،ئؤةوي
تةنها يةك دوومانط بةيةكةوة ببوون و مةيتةكةيان بة
هيَنا بةوة مالَىَ ،مالَؤة خةزووريشؤى زؤريؤان حةولؤدابوو
بيبةنةوة الةةيان طوتبؤووى مؤالَى خؤة تيَكنؤادة  ،ئؤةو
شؤؤؤةوةش ئؤؤؤةمنى دانؤؤؤاو زؤر ئامةذطؤؤؤارى كؤؤؤرد  ،تيَؤؤؤى
طةيانؤؤد كؤؤةمن لؤؤةو بضؤؤوك و ئةطؤؤةر ثيَؤؤى رازيؤؤبم
نايؤؤؤؤةلَىَ هةرضؤؤؤؤى كةموكورِيؤؤؤؤة هؤؤؤؤةمبىَ ،كؤؤؤؤار بؤؤؤؤة
دةدؤزيَتؤؤةوةو دةسؤؤتم ث َيؤؤوةدةطرىَ ،ئؤؤةوةى كؤؤة زؤري ؤ
بةويةوة نووساند هةر ئةو شةوة بوو ،بردميية حةما
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و جؤؤوان جؤؤوان شوشؤؤتمى خؤؤة هيَنؤؤدة منؤؤدا َل نؤؤةبوو
هةرضةند سالَيَك لةو طضكةتر بوو  ،بؤةالَ وا شوشؤتم
ةد داكؤم واى نةشووشؤتبوو  ،خةشؤى خؤاويَن كؤردةوةو
دواى كاتؤؤؤءميَر دوازدة بردمييؤؤؤة بنجيَؤؤؤى خؤؤؤةى ،ئؤؤؤاخر
لةدواى ئةو كاتة كةس نةيؤدةتوانى سؤةردانى كؤةس بكؤا
بةتايبؤؤة مالَؤؤة بؤؤاوانى ميَؤؤردة كةضؤؤكردوةكةى ،بةيؤؤة
تائةوكا رايطرمت ،هةر كةضووشينة بنجيَى ،بؤةجةريَك
ئةمنى دةلستةوة ة شؤتيوا بؤة خؤةوني نؤةديبوو ،
وةك منؤؤدالَ هؤؤةردوو مؤؤةمكى دةخسؤؤتة نيَؤؤو دةاؤؤةوة
ئةطةرضى ئةمن كةمئؤةزموون بؤوو و حؤةز لؤةو شؤتة
نؤؤؤةبوو بؤؤؤةالَ ضؤ ؤوونكة ئؤ ؤةو ثيَؤؤؤى خؤؤؤةش بؤؤؤوو دلَؤؤؤيم
نةدةشكاند ،دةاءيو مىَضة مىَضم ليَوةديَنا ،ئاخوئةفيَكى
دةكرد ،هةرزراوى منؤى بؤرد ،طؤومت :ئؤةوة بؤة دةطريؤةى
خة ةثالَم ليَنةداوة؟
ئةوي بةئاخوئةفةوة طوتى :دةك بةباوة دةبةرمر
بيمءة زؤر خةشة.
تيَطةيشتم ئةو لةزة لةوةى دةبينىَ ئةاا ئةمن نا.
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هؤؤؤؤةرجاريَكي كةلةسؤؤؤؤةر هةلَدةخىيسؤؤؤؤكا ،خؤؤؤؤةى
دةهاويشؤؤؤؤتةوة سؤؤؤؤةر و لؤؤؤؤة دواى هؤؤؤؤةموو ئاسؤؤؤؤوودة
بوونيَكي ثشؤوويةكى باشؤى وةردةطؤر و جؤاريَكى دى
هةمان لةزة و حةزى دةدامؤىَ بؤةجةريَك كةوتبووينؤة
ناو يؤةك ى هؤةموو شؤةرِو شؤةرِةكانى مالَمؤان و تؤرس و
دلَة راوكيَيةكى لةبري بردمةوة ،دواى هةموو ئةو بةز و
رةزمانة ثيَى طومت:
جةبوورى طيان ئةطةر بةراستى منت بوىَ ئةوا كاريَك
دةكؤؤة زؤر بؤؤة سؤؤانايى بطةينؤؤة يؤؤةكو وةكؤؤو ذنؤؤوميَرد،
بةبىَ ترس هةموو شةوىَ ئةو حةزو ئارةزوانة دةداتؤىَ
و ناية َليَ ة كةموكورِيم هةبىَ.
سؤؤةرتان نةيةش ؤيَنم بةسؤؤبةينيَيةكى درةنؤؤط لؤؤة خؤؤةو
هةستاين ،ثيَموابىَ هةر يةكدوو سةعاتان نووستني ،نان
و ضؤايةكى وةهؤؤاى بةحؤؤازر كردبؤؤوو نةبيَتؤؤةوة ،ئؤؤةمنى
بةدزى جريانان كردةدةرىَ و ثيَشة طومت:
نةكةى شةرِو شؤةرِ لةطؤةلَ باوكؤت بكؤةى هةولَؤدة بؤة
هيَمنى كيَشؤةكة حةلكؤة ،الى بؤرادةرو كةسؤي باسؤى
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حؤةز ليَبؤوو دوور لةضؤاوى

ئةوشة نةكةى ،كةنطيني
خةلَك وةرةوة ،مالَى خةتة.
بةالَ وامنؤةكرد ،هةسؤتا لةرِيَطؤةى خؤز و خؤةلَكى
ئاواييةوة هةتا سومرةى ذنةو ئيمةش نةضىَ بةبىَ بؤاو
وداك هةندىَ خز و ناسياو تيَطةيانؤدن ،بةتايبؤةتي
ئامةزايؤؤةكى هؤؤاوكوفى خؤؤة كؤؤة ثيَش ؤ بؤؤة نهيَنيةكؤؤةى
دةزانى ،دةشؤيزانى ئةطؤةر زوو ئؤةو كؤارة نةكؤة هيَنؤدة
عاشؤؤك بؤؤوو دوور نييؤؤة دووذمنايةتييؤؤةك لؤؤة بةينؤؤةدا
درووسؤ ؤت بيَؤؤؤت ،بةيؤؤؤة بؤؤؤة كونىةيؤؤؤةكونيَك كؤؤؤة هؤؤؤةر
هةفتةيةكى خاياند ،ئةو ضةند شؤةو و رؤذةش هؤةر لؤة
مؤؤؤالَى ئامةزايةكؤؤؤة بؤؤؤوو  ،ماميشؤؤؤم زؤرى ئامةذطؤؤؤارى
كرد  ،بةالَ دواية تيَطةيى كة كارلؤةكار تؤرازاوةو عاشؤك
بؤؤوو  ،تيَكؤؤةلَى بؤؤوو و لؤؤةو ب ؤ ازىَ كةسؤؤيدى بةكؤؤةلَكى
منناية ،ئيَوارةيةكى خوازبيَنيم كؤردوو هؤةر ئؤةو شؤةوة
ذنة مارةكردوو هةرضى ثيَداويسؤتى خةيؤةتى هؤةر بؤة
ثؤؤارةةةى ك ؤرِى و ئةمنيشؤؤى ثةشؤؤتة كؤؤردوو ضؤؤوومةوة
سةر مالَى حازرى.
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ذنؤؤة مووضؤؤةى شؤؤةهيدانةى وةردةطؤؤر و ئؤؤةمني
وردة وردة سؤوكةلَة ئيشؤؤم دةكؤردوو خؤؤةريكى كاروبؤؤارى
كارةبا بةسؤ بؤوو  ،لؤة مؤاوةى سؤىَ سؤالَان دوو منؤدالَم
ليَى بوو ،هةموو ئةو بة َليَنانةى بةمنى دابوو بةزيادةوة
بةى دةكرد  ،ذيانيَكى هةرضةند ب َىيَى خةمشؤان هؤةبوو،
بابيشم لة خة و خةفةتى من ئؤةو خؤانوةى فرؤشؤت و
ضووة طةرِكيَكى دوور لةمة.
تةمؤؤةن هؤؤاتوو ِرؤى مؤؤاوةى حؤؤةو سؤؤاالَن بةيةكؤؤةوة
ذيانيَكى خةمشؤان دةبؤردة سؤةر منؤدالَمان طؤةورة ببؤوو،
ئةمي لة دايةرةى كارةباى تةعني كرا  ،ضوونكة هؤةر
بةخؤؤة ئيشؤؤى كارةبؤؤا دةكؤؤرد ،هؤؤةتا ئؤؤةوكاتي جطؤؤة
لةدايكم كة بةدزى دةهاتة ال و ماضى دةكرد و ضؤةند
سؤؤوكة جنيَويَكيشؤؤى بؤؤة ذنةكؤؤة دةدا ،بؤؤة َال هؤؤةرطيز
ذنةكؤؤة وةالَمؤؤى نةدةدايؤؤةوةو بةلَكؤؤة ريَزيَكؤؤى زؤريشؤؤى
ل َيؤؤدةطر  ،يؤؤةك كةسؤؤوكار سؤؤةردانيان نؤؤةدةكرد  ،دوو
جؤؤؤةذنان ضؤ ؤوومة مؤؤؤالَى بؤؤؤا دةريؤؤؤانكرد  ،لؤؤؤةوىَ لؤؤؤة
دايةرةى كارةبا زؤر بةجوانى دةوامؤى خةمؤدةكرد ،هؤةر
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ئةوةنؤؤؤؤدة خؤؤؤؤةش بؤؤؤؤوو تؤؤؤؤا دوو مووضؤؤؤؤة وةرطؤؤؤؤر ،
كضؤؤةلَةيةكى خؤؤرثن كؤؤة لةشؤؤارى سؤؤىيَمانيةوة هؤؤاتبوو
جاريَكيدى هؤةروةكو زةمؤانى بيَوةذنةكؤةى دةورو خؤوىل
دةدا  ،جاريَكيان ذنةكة هاتة دائريةى ثيَمبىَىَ حةز لؤة
ضيية بةمىيَنىَ ،كضة خرثنةكة دوايى هاتة ال و طوتى:
ئةوة دايكت بوو؟
وةك لؤؤة سؤؤةربانيَك بةرمدةنؤؤةوة وابؤؤوو ،لةراسؤؤتيدا
جيؤؤاوازى مؤؤن و ئؤؤةو زؤر نؤؤةبوو بؤؤةالَ ضؤوونكة يةكؤؤة
خةمشدةويسؤؤؤت ،دووة منؤؤؤدالَى ببؤؤؤوو دوو ميَرديشؤؤؤى
كردبؤؤوو ،بةيؤؤة تةمؤؤةنى ثيَؤؤوة ديؤؤاربوو ،هؤؤةرطيز ئؤؤةو
جياوازية نؤةدةدى كؤة لؤة نيَوامنؤان هؤةبوو ،بؤة َال لؤةو
رؤذةوة خورثةيةك بة دلَمؤداها  ،كةومتؤة بريكردنؤةوة،
كضة زؤرزانة خرثنةكةش كة زانى ذنةكة بيَوةذن بووة
هيَناومةو لة خة طةورةترة هيَندةيدى طرنطة ثيَدةدا ،
دةهاتة ال و دةيطو :
بةسؤؤا ةى ئؤؤةو د َيىَؤؤة تةنكؤؤةتبم ضؤؤا بؤؤة هيَنؤؤاوى
تاميكة بزانة وةك خة شريينة؟
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عؤؤؤةرزى بؤؤؤة جؤؤؤةنابتان دةكؤؤؤة جاريَكيؤ ؤدى عاشؤؤؤك
بوومةوة ،ئاخر زؤر جؤاران شؤةيتان دةهاتؤة كةولَمؤةوةو
ثيَى دةطومت :هةتيو ئةتة تؤامى كضؤانت نؤةكردووة هؤةر
دةبيَؤؤت بيكؤؤؤةى ،دةنؤؤا تةمؤؤؤةنت بؤؤة بؤؤؤةالش دةرِوا ،لؤؤؤة
راسؤؤتيدا ئؤؤةوكاتى طؤؤة يَكى زؤر جؤؤوان بؤؤوو  ،بؤؤة َال
شةهادة نةبوو نةمدةويَرا خؤة لةكضؤة شؤارياندة  ،ئؤةو
بيَوةذنؤؤة ئؤؤةمنى دؤزيؤؤةوةو دواجؤؤاري كضؤؤة شؤؤاريةك
خستمية باوةشى خةى.
دووسالَ بةسةر ئةو كةين و بةينؤةى ئيَمؤةدا رةتبؤوو،
جاريَكيان كضةتيوو زؤر بة طةرموطورِى ليَمهاتة ثيَ و
ئةو ئيَوارةية خةفةر بوو كضة شاريةكةش لة تةنيشؤت
دايةرةى ديويَكى بةخةى لةنيَو ماالَندا بؤةكرىَ طرتبؤوو،
وةذوور كؤؤؤؤؤةو و ئةوةنؤؤؤؤؤدة خؤؤؤؤؤةى ناسؤؤؤؤؤك كؤؤؤؤؤردةوة
بةتايبؤؤةتي ماكسؤؤيةكى شؤؤاريانةى لةبؤؤةركردبوو هؤؤةر
دةتطؤؤؤو ماسؤؤؤيية لةويَؤؤؤدا ،يةخؤؤؤةى كرابؤؤؤةوة جووتؤؤؤة
مةمكةكانى يت كردبةوة زؤر لة طولَؤة ريَؤواس دةضؤوو،
طةيؤؤةكانى وةك ط َيؤؤوذى ثؤؤايزان زة ببوونؤؤةوة ،سؤؤوراو و
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سؤثياوى هؤيَن عةنتيكؤؤةى لؤة خؤةى دابؤؤوو هؤةر لؤة ذنؤؤة
ميسؤؤؤريةكان دةضؤؤؤوو ،ئةوانؤؤؤةى لؤؤؤة تةلةفزيةنةكؤؤؤةى
بةغدايىَ ثيشانى دةدا ،خةى ليَنزيؤك كردمؤةوة بؤةنيَكى
لةخةى دابوو نةك د َليَك هةزار دلَى بة حؤةيران دةبؤوو،
ثيَى طومت :جةبةطيان.
كورِة هيَن بةناسكى ناوى هيَنا خةريك بوو هةر خة
نةنادةوة ،ئاخر ثيَش با هةر بة طؤاميَ و ثؤاالَخ و
بةراز بانطى دةكرد  ،بةية ضاويَكم لةثشتى خةمكرد تؤا
دلَنيا ببمةوة بزامن لةطةلَ منيةتى ،طومت :طيانى جةبة.
طوتى :كةس هةية لةمن جوان ؟
ل َيؤؤى نزيؤؤك بوومؤؤةوةو طؤؤومت :نؤؤةوة َلىَا دة َل َيؤؤى ثؤؤةرى،
بابا ةرابوو ئةوة ضت لةخة كردووة؟
ثة ة ناسكةكانى بة ريشؤمداهيَناو سؤةرى بةسؤينطى
كؤؤرد بيَيؤؤةكو دوو خؤؤةى لؤؤة باوةشؤىَ هاويشؤؤتم ،ئؤؤةوجا
طوتى:
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جةبؤؤةطيان لؤؤة تؤؤة بؤؤ ازىَ كةسؤؤيدى شؤؤكنابة  ،لؤؤةو
دايؤؤؤةرةش لؤؤؤةتةى جؤؤؤوان و ؤؤؤةزترى تيَدانييؤؤؤة ،هؤؤؤةر
لةيةكة ديتنةوة شةيدا بوو  ،هةى بةسا ة .
سةرو نةهيَشيَنم ئؤاويَزانى يؤةك ى بؤووين ،ئارة ؤةى
رةش و شينمان دةردا بةكورِةكانى خؤة بىَؤيَم :ئةوةنؤدة
خرثنبوو ثة ةكامن لة ناو دؤت و سؤينطيدا مؤدةبوو،
ئؤؤةو مةلرونؤؤة مؤؤةكرو نؤؤازيَكى دةكؤؤرد مؤؤردووى زينؤؤدوو
دةكردةوة ،ئةوةى ذنةكة لة شةوى دةركؤردمن لؤة مؤالَى
خةيان داميىَ ئةمني هةروا لةويكرد ،ئؤةوي كؤة تؤا
ئيَستا ئةو لةزةتةى نةديبوو بةية كارلةكار ترازاو ئيدى
ئةو ضيدى بة ثاكيزةيى نةمايةوةو ئةمني هةستم بة
تؤؤؤاوانيَكى طؤؤؤةورة كؤؤؤرد ،زانؤؤؤيم خؤؤؤراث ةوماندوومؤؤؤةو
دةب َيؤؤت بؤؤاجيَكى ؤؤورس بؤؤدة  ،بؤؤة َال هةرضؤؤةنيَك ب َيؤؤت
مني هةروةك ئةو رؤذةى بيَوةذنةكؤة بؤةفريا هؤا و
دلَى دامةوة ،ئةمني بةلَيَنى هيَنامن ثيَداو هةموو ئؤةو
تةمة رةواندةوة كة لة كضة خرثنةكة نيشتبوو ،ئةوةى
كؤؤة زؤر سةرسؤؤامى كؤؤرد بةهؤؤةموو شؤؤتيَك رازى بؤؤوو،
101

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

دةيزانؤؤؤى ذمن هةيؤؤؤةو ئؤؤؤةو منؤؤؤى كردؤتؤؤؤة ئؤؤؤةو ثيؤؤؤاوة،
دريَؤؤؤؤءةى نؤؤؤؤةدةمىَ ،خؤؤؤؤةميَكى زؤرخمؤؤ ؤوارد ،دةمزانؤؤؤؤى
تاوانبار بةالَ دلَخةشى خة بةوةى دةدايةوة كؤة مؤادا
ئةو تامى دوو ثياوانى كردووة ،دةبؤا ئؤةمي تؤامى دوو
ئافرةتان بكة  ،لؤةنيَوان خؤةتاو مافؤدا تيَمؤا بؤوو  ،دواى
بيَنؤؤةو بةردةيؤؤةكى زؤر ،دواى ئؤؤةوةى دوو رؤذان خؤؤةو
نةضؤؤؤة ضؤؤؤاو  ،غريةمتدايؤؤؤة بؤؤؤةر خؤؤؤة و تؤؤؤةواوى ئؤؤؤةو
نهيَنيؤؤة بؤؤة ذنؤؤى يةكؤؤةمم بؤؤاس كؤؤرد ،ئؤؤةوي لؤؤةبا
زياتر توورِة بوو ،دةستةكانى دةلةرزين و كةوطرييَكى بة
راوةشؤؤاند بؤؤة فؤؤةخرى عالؤؤة ويَمكؤؤةوتبا نؤؤامن لؤؤة
نؤةدةكردةوة ،هةرضؤى لؤؤة دلَيؤدا بؤوو ث َيؤؤة طؤومت ،دةشؤؤى
طو :
سبةينىَ ديَمة دائؤريةى و دةبؤىَ تيتكؤى بةسؤةرى ئؤةو
تياترؤيةوة نةه َيىَم ،ئةوكضةشارية دةيؤةوىَ ئؤةتة لؤةمن
بؤؤدزىَ ،راوةسؤؤتة بؤؤا بؤؤةيانى داب ؤىَ بزانؤؤة ضؤؤةن حؤؤةياى
هةردووكتان دةبة هةى بيَنمةك.
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ئؤؤؤؤؤؤةمي بؤؤؤؤؤؤة جةريَؤؤؤؤ ؤك لةبؤؤؤؤؤؤةرى دةثارِامؤؤؤؤؤؤةوة
ال ودةستةكانيم ماض دةكرد ،دةيويست دةر بكا  ،بة َال
دوو مندالَة نازدارةكة بوونة ريَطر ،دواى كيَشةو بيَنؤةو
بةردةيؤؤةكى زؤر ،بؤؤة ناضؤؤارى هؤؤةموان رازى بؤؤوون ،بؤؤةو
مةرجةى هةر دواى يةك دوو مانطان تةالَ ى دة .
ذنؤؤى دووةميشؤؤم طواسؤؤتةوة ،باوةرِتؤؤان ه ؤةبيَت هؤؤةر
هةفتةيةك خةشيمان بة خةمانةوة ديت ،جةنطى عرياق
و ئيَران طواس ايةوة مالًََيمة ،دوو مندالَةكة كة هةراش
ببؤؤؤوون و ديؤؤؤن و ئيمانيؤؤؤان ئؤؤؤةمن بؤؤؤوو  ،لؤ ؤيَم بوونؤؤؤة
دووذمن ،جةهةندةميَك لةمالَى ئيَمة دايساو بة ئامؤان و
زةمان نةدةكوذاوة ،ذنة طةورةكة دةيطو يان ئؤةو يؤان
مؤؤن ،ئؤؤةوى دي ؤ بةهؤؤةمان ش ؤيَوة ،مندالَةكانيشؤؤم كؤؤة
هؤؤةرطيز لؤؤة سؤؤةى مؤؤن دةرنةدةضؤؤوون ،وايؤؤان ليَهؤؤاتبوو
ئةوةى من ثيَم خةش با نةيان دةكرد ،لؤة مؤالَىَ ئيَسؤكم
ئةوةندة طران ببوو يةك كةس سةى لةطةلَ نةدةكرد ،
بابو داكو كةسةكانيشم بة ذنى دووةمم هيَندةيؤدى هؤار
بوون و حاشؤاى يؤةكجاريان ليَكؤرد  ،رؤذيَؤك بؤةناخيَرى
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طيامن زوو ضوومةوة مالَ ،تةماشا كرد دةموضؤاوى ذنؤة
بضوكةكةميان دامالَيوةتة خؤوارىَ ،هةرايةكؤة نةبيَتؤةوة،
كؤؤورِة طةورةكةشؤؤم دانيشؤؤتووة ثاكةتوضؤؤةرخى دانؤؤاوةو
جطةرةى دةكيَشىَ.
طومت :ئةو بيَئةدةبيية ضيية؟
طوتى :بيَئةدةو ئةوانةن خيانة لة دايكم دةكةن.
ئيدى تيَطةيشؤتم شؤويَنيَك بؤة مؤن و ذنؤة بضؤوكةكة
نةماوة ،بةية هةر بؤة سؤبةى بردمؤةوة مؤالَى بؤاوانى لؤة
سىيمانى ،ضؤونكة لؤة هؤةموو الوة سةرزةنشؤت دةكؤرا و
بؤؤةينى خةمشؤؤان بيَؤؤت كةسؤؤوكارى ذنؤؤة سؤؤىيَمانييةكة
هةرِةشؤؤةى كوشؤؤتنيان ليَكؤؤرد  ،بؤؤةالَ تؤؤةالَق نامؤؤة بؤؤة
ناردوو جيابووينةوة ،ذنة طةورةكةشؤم وةرينةطرمتؤةوة،
بةية هيضؤم بةدةسؤتةوة نؤةما راكؤردن نؤةبيَت ،راكؤردن
لؤؤةو بارودؤخؤؤة دذوارةى تيَؤؤى كؤؤةوتبوو  ،يؤؤةك كؤؤةس
راينؤؤةطرمت ،ئامةزاكةشؤؤم كةثشؤؤتى يؤؤةك بووين ثشؤؤتى
تيَكرد  ،ئيدى روو لة ضؤيايان كؤرد ،ضؤةندين بارةطؤاى
حزبامن كرد ليَرة ئارام نةديتةوة).
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جؤؤا كورِةكؤؤامن ئؤؤةوة ضؤؤريؤكى ذيؤؤانى منؤؤة ،وةك طؤؤومت
يةكجار لة ذيامن تورِة بؤوو ئؤةوي ئؤةو رؤذة بؤوو كؤة
كورِةكة ليَهةلَطةرِايؤةوةو لةبةرضؤاوى مؤن هؤةر لؤةجيَى
من ثالَى بةباليىةكةمةوة دابوو ،مؤءى لةجطؤةرةى دةداو
حسابى ثوشيشى بةمن نةدةكرد.
ئيَستاش نةهاتوو بةعسيان برِوخيَنم نةيةك كةسيشم
ثيَؤؤؤؤدةكوذرىَ ،نؤؤؤؤة سياسؤؤؤؤيم و نؤؤؤؤة عةسؤؤؤؤكةرى ،هؤؤؤؤةر
لةودة ؤؤةى ئيَؤؤوة ديؤؤت وامزانؤؤى مندالَؤؤةكانى خؤؤةمن،
هاتوونة ئيَرة ،هةر بةيؤة حؤةز ليَبؤوو هيضؤتان بةسؤةر
نةيا ،ثياوى ضابن ة بة مندالَى مةكةونة نيَو مةكرى
بيَؤؤؤؤوة ذنؤؤؤؤان و كضؤؤؤؤة شؤؤؤؤاريانةوة ،ئةطؤؤؤؤةر ئؤؤؤؤةو خؤؤؤؤة
رووتكردنؤؤؤةوةو خةناسؤؤؤكرنةى ئؤؤؤةو دووة نؤؤؤةبان ئؤؤؤاوا
بةسةر نةدةها  ،بةدووان لةخشتةيان برد  ،تازة ذيانى
من رؤيى ،شؤةش دانؤة سؤالَة يؤةك كةسؤى خؤة نؤةديوة،
بؤؤؤؤؤة َال ئؤؤؤؤؤةو ثيَشؤؤؤؤؤمةرطانة جيَطؤؤؤؤؤةى ئؤؤؤؤؤةوانيان بؤؤؤؤؤة
ثرِكردوومؤؤةوة ،شؤؤةرتبىَ ئيَسؤؤتا كورِةكؤؤانى خؤؤة ببيؤؤنم
نايؤؤؤؤان نادؤؤؤؤةوة ،دةزامن ذنؤؤؤؤة بضؤؤؤؤووكةكة ميَؤؤؤؤردى
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كردؤتةوة ،ذنةكةى ديشم هةرضةند وةالَمى بؤة دةنيَؤر
دة َليَت ئةمن نةبا لة برسان دةمرد ،خيانةتى ليَكرد و
ذنؤؤى بةسؤؤةر هيَنؤؤا  ،شؤؤةرتبىَ وةك سؤؤةى لةبؤؤةر ضؤؤاو
كةوتووة ،ئيَستا ئيَرة بةتة نيشتمانى مؤن و لةطؤةلَ ئؤةو
وةزعةى راهاتوو .
لؤة د َلؤؤى خةمؤؤدا طريؤؤامن بؤة مؤؤا جؤؤةبار هؤؤا  ،بؤؤة َال
بيَوةفؤؤؤؤؤاية و سؤؤؤؤؤادةو سؤؤؤؤؤاكاريةكةى ئاويَتؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤةبىَ
كةسييةكةى كاريطةرى ليَكرد و بةية لؤة كوالندنؤةوةى
برينؤؤةكانى داواى ليَبؤؤووردمن ليَكؤؤردو هيواخمواسؤؤت د َلؤؤى
ليَمان نةيةشابىَ.
ئيَمؤؤةش هةرس ؤيَكمان لؤؤةنيَو تؤؤةمى ضؤؤريؤكةكةى مؤؤا
جؤؤةبار توابووينؤؤةوة برييشؤؤمان لؤؤةو هؤؤةموو دلَسؤؤةز و
ورة هؤؤةمانبوو دةكؤؤردةوة ،كؤؤة لؤؤة دةسؤؤتماندابوو ،وةك
جةنطاوةريَكة شكست خواردوو تةماشا خةمان دةكؤرد،
بةثةلة بووين و دةمانويست هةرضؤة زووة بطةرِيَينؤةوة
شار ،هةر هيض نؤةبةَ ئؤةو ئةركؤة لةسؤةر شؤامنان بؤوو
جيَبؤؤةجيَمان كؤؤردوو لؤؤة ناخؤؤةوة ئاسؤؤودةبووين ،بؤؤةلَا
109

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

نيطةرانة ئيَمة لةوةدا بوو كة ئؤةو ويَنؤة جوانةيؤة لؤة
ناوشاربة ثيَشمةرطايةتة لة هزر خةمان داماننؤابوو وا
دةرنةضؤؤوو ،نؤؤةك هؤؤةر ئةوةنؤؤدة طومامنؤؤان لةسؤؤةر ئؤؤةو
درومشانؤؤؤةش درووسؤؤؤت كؤؤؤرد ،كؤؤؤة بؤؤؤةبةَ بريكردنؤؤؤةوة
ديوارةكانة شارمان ثةَ رةنطاو رةنط دةكرد ،خةزطؤةمان
خواست ئامةذطاريةكانة ريشؤنة نورانيةكؤةمان لؤة طؤو َ
طرتبؤؤاو طيؤؤانة بؤؤةرخودان لؤؤة نيَومؤؤان هؤؤةر زينؤؤدووبا،
نازامن ئةو بةرثرسة طةورة سياسيةش بؤوو بةضؤى هؤةر
نةطةرِايؤؤؤؤةوة ،لؤؤؤؤة ئيَمؤؤؤؤة ببؤؤؤؤوة ئةسؤؤؤؤتيَرةى سؤؤؤؤيوةيل
هةردةرنةكةو و نةكةو  ،ئيَستاش نازامن شكىَى ضةنة،
هيَنؤؤدةيان بؤؤة بؤؤاس كؤؤردين ئةحؤؤةى هؤؤاورِيًََم دةيطؤؤو :
لةوانةية لةجياتى كالَشكةفى تةثى نةمساوى بةشؤانةوة
بيَت.
بةخةش دةيطو  :نا دوورنيية ضةند دةبابةيةكو سؤةَ
ضوار سةمتى لةدةورى برِؤن.
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بةختيار هاورِيَشم تةنيا خؤةمة ئؤةوة بؤوو تةلَؤة
لة رزطؤار بؤرا نؤةكردبةوة ،دةيطؤو  :ئؤةتة وةرة ئؤةو
خو َيرِية ض بةختيَكة هةية.
ئةحؤؤؤؤةش كؤؤؤؤة كؤؤؤؤةم ين سؤؤؤؤةى دةكؤؤؤؤرد هيَشؤؤؤؤتا
ضؤؤريؤكةكةى مؤؤا جؤؤةبار لؤؤة ميَشؤؤكى نةضؤؤووبة دةرىَ
رووى لةمن و بةخةكرد طوتى:
هةتيوينؤؤة ئؤؤؤةو مؤؤؤا جؤؤةبارة زؤر زؤلَؤؤؤة ،بؤؤؤةخوداى
لةوانةيؤؤة نيؤؤوةى شؤؤارى طؤؤابىَ ،خؤؤة ئةمؤؤةش لوسؤؤكةلَة
بؤؤووين ،ضؤؤانةبوو ثؤؤاريَزى ليَنؤؤةطرتني ،هؤؤةر بؤؤاش بؤؤوو
سةالمة بووين ،دةك ئيَمةش داوةشيَني ئةتةوةرة تامى
دوانى كردووة شةيتاني ناياتة خةوى من .
طومت:
هةتيو ئةتة سان ناكةى كؤة دةشؤيكةى تؤةنيا سؤةى
ةرِ دةكةى ،ما جؤةبار ثيؤاوى ضؤاكة بةالويؤةتى توشؤى
ئؤؤةو بةزمانؤؤة بؤؤووة ل َيؤؤى مؤؤةطرة ،خؤؤة ثيَويستيشؤؤى بؤؤةو
شتانة بيَت ئةوة ماينى ليَية.
ئةحةش طوتى:
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راسؤؤتة هةربةيؤؤة يؤؤةك ميَينؤؤةش روى لؤؤةو بارةطايؤؤة
نةكرد.
جوا نةدايةوةو بةختياري طوتى:
بؤؤؤؤة جؤؤؤؤةنابت شؤؤؤؤتيوا بؤؤؤؤة هةلَكؤؤؤؤةوىَ بةسؤؤؤؤةريدا
بازدةدةى؟ ئةحة ويستى سان بكا ئةمن نةمهيَشت.
ئؤؤؤؤةو شؤؤؤؤةوة و دوورؤذ ديؤؤؤؤ ماينؤؤؤؤةوةو دواتؤؤؤؤؤر
مةفرةزةيؤؤةكة خةمؤؤان كؤؤة ريشؤؤدارة نوورانيةكةشؤؤيان
لةطؤؤؤةلَ نؤؤؤةبوو ،بؤؤؤةلَا ئؤؤؤةو ماوةيؤؤؤة بوونؤؤؤة هؤؤؤاو ِر َ و
هاوخؤؤؤؤةاان ،ثيَيؤؤؤؤان طؤؤؤؤوتني :خؤؤؤؤة كةكةنؤؤؤؤةوة شؤؤؤؤةو
بةرِيَدةكؤؤةوين ،لةراسؤؤتيدا ئيَمؤؤة هةميشؤؤة ئامؤؤادةبووين،
ئيَوارةكة نامنان خواردوو تةواو ثيَشؤمةرطةكانة ئؤةو
بارةطاية لة دةورمان كةبوونةوةو ئامةذطاريان دةكردين،
ئةوةندةيان بةشؤان و بؤازوو ئيَمؤةدا هةلَؤدا ،هيَنؤدةيان
داوا ليَبؤؤؤووردن كؤؤؤرد ،هؤؤؤةتا ئيَستاشؤؤؤة لؤؤؤة طةلَؤؤؤدابةَ
هيضمان لةدلَيدا نؤةما ،ئؤةوان طوتيؤان بابؤة ئيَؤوة ضؤةند
سؤؤا َليَكيد ج َيؤؤة ئيَمؤؤة دةطرنؤؤةوة ،خؤؤة ئةطؤؤةر يؤؤةكتان
ببيَتة ثزيشك بارتة ا هةزار ثيَشمةرطة خزمةتة ضيا
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دةكؤؤؤؤا ،بؤؤؤؤرِؤن خويَنؤؤؤؤدن تؤؤؤؤةواو كؤؤؤؤةن و حسؤؤؤؤابكةن
ثيَشمةرطةن.
لةراستيشؤؤؤدا هةروايؤؤؤةو ئؤؤؤةوة لؤؤؤةناو شؤؤؤار بؤؤؤةئيَوة
دةكر َ بةمة ناكر َ ،ثيشمةرطة رةزا طرانةكةش كة ئةو
رؤذة رةزا خؤؤة لؤؤةال ئيَمؤؤة سؤؤوك كؤؤردةوة هؤؤا و
هةرسؤ ؤيَكمانة ماضؤؤؤكرد ،ثاكؤؤؤةتيَكة سؤؤؤةمةر حؤؤؤةو
ر ةمة دا بةمن و طوتة:
بة ريَية بيكيَشة ،بةلَا لة بن رةبياننؤا ،ئؤاخر بةتؤةنةَ
مؤؤن جطؤؤةرة دةكيَشؤؤا ،ضؤؤةكو ضؤؤةلَةكة ثيَشؤؤمةرطانة
ليَبةسؤؤتني و ويَنةيؤؤةكة يادطارميؤؤان طؤؤر  ،دواتؤؤرو دوا
ئازاد بوون ويَنةكة داينؤةوةو هؤةتا ئيَسؤتاش ماومانؤة،
ئةوجار هةر بة طالَتة طوتة:
جا كةضوونةوة شؤار سؤةرو وتؤوو شؤري بةمؤة بنيَؤرن،
هؤؤةموان ثيَكؤؤةنني ،شؤؤةرتةَ دةروونيؤؤان هيَنؤؤدة هيَؤؤور
كردينؤؤؤةوة عؤؤؤةي نؤؤؤةبا لؤؤؤة طةرِانؤؤؤةوةمان ثةشؤؤؤيمان
دةبووينؤؤؤؤةوة ،بؤؤؤؤا ئةوةشؤؤؤؤم لؤؤؤؤةبري نةضؤؤ ؤىَ ،لؤؤؤؤةدواى
توورِةبؤؤوونى ئيَمؤؤة لؤؤة شؤؤري ،ئةطؤؤةر شؤؤريى راستيشؤؤيان
هيَنابؤؤؤا نؤؤؤاو بارةطؤؤؤا ،ئؤؤؤاخر زؤر جؤؤؤاران شؤؤؤوانةكان كؤؤؤة
بةتةنيشماندا رةتدةبوون بةستلَ شرييان دةداينىَ ،كةس
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ناوى نةدةهيَنا و هةندىَ جؤاري هؤةر بةفشؤةى حةمؤة
يوس دةيطو  :هاورِيَيان ئةو ماستاوةى لةبؤةر دةسؤتان
هؤؤةلَطرن ،دةنؤؤا لةفس ؤيَى دةبؤؤة و هؤؤةمووى دةخةمؤؤةوة،
زؤر جاري تةنيا تةماشاى مةيان دةكردوو ثيَدةكةنني،
خؤؤؤة ئةطؤؤؤةر بؤؤؤةيانيان شرييشؤؤؤيان كوالَنؤؤؤدبا دةيؤؤؤانطو
ماستاوى كوالَوي هةية ئةطةر دةخةن.
سةرتان نةيةشيَنم وة ِر َ كةوتني و بزنة ريَؤو رةبيؤةو
روبؤؤارو هؤؤةموو ريَيةكؤؤةمان ب ؤ ِر  ،ضؤؤةن هؤؤاتبووين ئؤؤاوا
طةرِاينؤؤةوةو خةمؤؤان بؤؤة ةالَدزيَؤؤدا كؤؤرد ،هيَشؤؤتا دنيؤؤا
تاريؤؤك بؤؤوو كؤؤة بةسؤؤةر هةرس ؤةَ ما َلؤؤدا دابؤؤةش بؤؤووين،
كؤؤؤةمن ضؤؤوومةوة مؤؤؤالَةَ دايكؤؤؤم ئةوةنؤؤؤدة بؤؤؤةنكردين
هةرنةبيَتةوة ،خواردنة حازر كردوو لة ذوريَكة الضةث
دايناين ،ئةوجار ضا هيَناو هاتة ذور َ طوتة:
كورِ ئةوة بة تىةنطت ثةَ نييةو ئةوانة د ثيَيانة؟
ئؤؤةمني طؤؤومت :وة َلؤؤا دايؤؤة وةريؤؤان نؤؤةطرتني طوتيؤؤان
خويَندنةكةتان تةواو بكةن.
داكيشؤؤم طؤؤوتة :بؤؤةخوا ضؤؤاكبوو ئؤؤةمني هؤؤةروا
دانابوو.
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ئةو رؤذة لةمالَة ئيَمة بوون و دايكم تةواو جىةكانة
بة شوش و ئةوة ثيَويست بوو بةيكردن ،جا طوتة:
ئةوة دةضمة بازارِ ضؤتاندةو َ بيهيَؤنم؟ ئؤةمني بؤة
دةرفةمتزانة طومت :داية دوو وتوو شري بيَنة.
داكم طوتة:
ئةيةرِؤ وتؤوو شؤريتان بؤة ضؤيية خؤة منؤدالَتان لؤة
طةلَ نيية؟
ثيَشمةرطةكاني دايانة ثيَكةنني و طوتيان وةلَا تةلَة
خة كردةوة.
هةر بةشةو َ ثيَشمةرطةكان نازامن ضكاريَكيان هؤةبوو
كةمانكردنؤؤةوةو مالَئاواييؤؤان كؤؤرد ،ئةمؤؤةش بؤؤة سؤؤبةي َ
بؤؤةبةَ خؤؤة رادةسؤؤتكردنةوة لةطؤؤة َل بؤؤةختيارى هؤؤاورِيَم
وةن َيؤؤو بؤؤازارِو طؤؤةرِةكان وةربؤؤووين ،بةبؤؤةختيار طؤؤو :
ئةرىَ رزطار ضةنة؟
بةختياري طوتى:
وةك خةيؤؤةتى هؤؤيض نؤؤةطةرِاوة ،ئؤؤةو دةعبايؤؤة ؤؤة
نابيَتة بةشةر ،هةتا بةيانى ثيَى رابوارد  ،دةيطؤو تؤةرِ
بووية ثيَشمةرطة ،ئةدى هةتيو نةتطو دةتبةمة شاخى
و فةال ؤؤة دةكؤؤة  ،وة َال ن ؤةتوانى طونيشؤؤم بطؤؤرى ،هؤؤةر
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لةالى ئؤةو ثيَشؤمةرطة ميوانانؤة حؤةياى بؤرد  ،خؤةريك
بؤؤوو ثيَيؤؤان ب َى ؤيَم بيتؤؤةثيَنن بؤؤةالَ نؤؤةمويَرا ،طؤؤومت بؤؤا
كةريؤؤةتى نؤؤةيطرىَ خةبؤؤةرمان ل َيؤؤدا ،بةيؤؤة بؤؤة بيسؤؤت و
ثيَنج دينار ريَكةوتنى يةك مانطمان مةركرد.
ئيؤؤدى وازمؤؤان لؤؤة باسؤؤى رزطؤؤار هيَنؤؤاو بؤؤة كؤؤةيىة
خةمان تةماشا كض و كالَمان دةكرد ،نامؤة طةرِانؤةوة
بة خةشةويستةكة ناردوو هةر ئةوةنؤدةنا يةك يشؤمان
ديؤؤت ،تؤؤةنها ئةوةنؤؤدة ثيَطؤؤومت( شؤؤار بؤؤةبةَ تؤؤة ضؤؤةلَ
بوو)ئيد وةكو سةركةوتوويةك خةمان منؤاي دةكؤرد،
ئةاا هاشةهاشة ئاو كويَستان و بة نكة نيَو بارةطاو
تؤؤامة خؤؤواردنة ئؤؤاطر دارةكانيؤؤان هؤؤةتا ضؤؤةندين سؤؤالَ
ليَمان نةبةوة.
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راپ ـ ـەڕین
بارودؤخى ئيَراق شىَةذا ،ئةو شىَةذانة هةر ناو شارةكانى
نةطرتؤؤؤةوة ضياشؤؤؤى تووشؤؤؤى داخورثؤؤؤان كؤؤؤرد ،منؤؤؤي
خويَندمن تةواو كردبوو ضؤاوةرِيَى دةرفؤةمتان دةكؤرد تؤا
بةيدةرضؤؤني ،لةطؤؤةلَ دوو هاورِيَي ؤدى ض ؤووينةوة ضؤؤيا،
هيَشؤؤتا سؤؤةرةتاى رووداو و طةرِانكاريؤؤةكان بؤؤوو ،شؤؤةرِى
ئيَراق و ئيَران وةستا بوو ،لةوىَ ضببينم هؤةر بابؤا بؤوو
خؤؤؤؤةى رادةسؤؤؤؤت دةكؤؤؤؤردةوةو زؤرينةشؤؤؤؤيان رةوانؤؤؤؤةى
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دةرةوةى والَ دةكرد ،ضوونكة حكومة دةسؤتى بؤةتالَ
بؤؤوو ،هةرضؤؤى ه َيؤؤزى هةيؤؤة بؤؤة جؤؤاش و جةيشؤؤةوة بؤؤة
ضيايانى وةركرد ،بيَئوميَدى لة لوتكةدا بوو ،منؤي كؤة
هيَشتا جيَجونى خة لة بارةطاى طةرين طةر نةكردبوو،
ضوومة مالَى دؤستيَك لة شارى سةردةشت.
راثؤؤةرِين شؤؤارةكانى خؤؤوارووى ئيَرا ؤؤى و َيؤؤران كردبؤؤوو،
سؤؤؤؤةرةتاى طةيشؤؤؤؤتنى بؤؤؤؤوو بةكوردسؤؤؤؤتان ،مؤؤؤؤةفرةزة
طةرِؤكةكانى ثيَشؤمةرطةش لةطؤةلَ بارةطؤاو ئةوانؤةى بؤة
ماوةيةك خةيان سرِ كردبؤوو خؤةريكى خؤة كةكردنؤةوة
بوون ،بة َال شؤىَةذانى ضؤياو راثؤةرِين و مجةمجؤةى ئؤازاد
بؤؤؤؤوون ،ئةمؤؤؤؤؤةى هيَنايؤؤؤؤؤةوة ناوضؤؤؤؤؤة ئازادكراوةكؤؤؤؤؤان،
بةكونىةيؤؤؤةكونيَك دةسؤؤؤت بؤؤؤة ئؤؤؤازادكرنة شؤؤؤارةكانى
كوردستان كراو بةعسيةكان هةرةسيان هيَنا.
ثيؤؤاوة ريشؤؤنة نوورانييةكؤؤة لؤؤة رانييؤؤةى ثةيؤؤدا بؤؤةوةو
مؤؤؤؤؤءدة ئؤؤؤؤؤازاد كردنؤؤؤؤؤة نيشؤؤؤؤؤتمانة خسؤؤؤؤؤتة نيَؤؤؤؤؤو
درومشةكانؤؤةوةو ئيَمؤؤة لةطؤؤةلَ خؤؤة بؤؤردوو هؤؤةموو
لةشؤؤة بةتىؤؤةنط و طولىؤؤةو ئؤؤةو كةرةسؤؤتانة هؤؤة شؤؤةرِ
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بوون داثةشني ،بؤةلَا بؤةر لؤةوة لولؤة تىةنطؤةكامنان
ئاراسؤؤتة داطريكؤؤةران كؤؤةين ،خؤؤةلَك بةشؤؤى هؤؤةرةزؤرى
ئةو ئةركؤة جيَبؤةجةَ كؤردوو ثؤيَ ئيَمؤة رذانؤة سؤةر
شؤؤؤة امةكان ،دةسؤؤؤةلَاتيان بؤؤؤةبوك بؤؤؤرد ،تةمومؤؤؤءةكان
رةوينؤؤؤةوة و ئؤؤؤةو سةرسؤؤؤورة بيانيانؤؤؤة هةراسؤؤؤانيان
كردبؤؤووين توانؤؤةوةو بؤؤة فةيىؤؤةق و هؤؤةموو بؤؤةرثرس و
جاشةكانةوة كةوتنؤة بةردةسؤتى خؤةلَك ،بؤةالَ بؤةرةى
كوردسؤؤتانى كؤؤة بؤؤاالَترين دةسؤؤةالَتى ئؤؤةوكا بؤؤوو ،لؤؤة
هةموان خةش بوو.
يةك لةو ئاما ؤة ورسؤانة هؤةلَمطرتبوو بؤة ئاسؤانة
هاتؤؤؤةد  ،ئةطةرضؤؤؤى برينيَكؤؤؤى ئيَجطؤؤؤار ؤؤؤولَى لؤؤؤةنيَو
شارةكة ةالَدزىَ جيَهيَشت ئةوي بؤة تؤةخت كؤردن و
راطواسؤتنى بؤؤة كةمؤؤةلَطا زؤرة مىيَكؤان ،دواى ئؤؤازاد بؤؤوون
دووساالَن لة خزمةتى ئةو شؤارةدا بؤوو  ،تؤا هةسؤتايةوة
سةر ثىَ ،لةبةر ئةوةى نويَنةرى حؤزو بؤوو لؤة بؤةرةى
كوردسؤؤؤتانى ،هةرضؤؤؤى كيَشؤؤؤةو طرفتؤؤؤى ئؤؤؤةو شؤؤؤارةية
رووبؤؤةرِوى ئيَمؤؤة دةبؤؤةوة ،هؤؤةر لؤؤة سةرثيَضؤؤى و شؤؤي
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دةرهيَنؤؤؤانى بينايؤؤؤةكان و ئؤؤؤاوديوكردنى ئاميَرةكؤؤؤان و
سؤؤؤؤةنطةر لةيؤؤؤؤةكطرتنى ئاغؤؤؤاو جوتيارةكؤؤؤؤان و دةيؤؤؤؤان
كيَشةيدى.
لؤؤؤة مؤؤؤاوة كةمؤؤؤةدا دنيايؤؤؤةك ئؤؤؤةزموومن وةرطؤؤؤر ،
تيَطةيشتم دواى سةركةوتنةكان خةلَكانة دوو روو هةن،
لةوانؤؤؤةى ثيَشؤؤؤ خؤؤؤةفرؤش بؤؤؤوون و لؤؤؤةنيَو باوةشؤؤؤى
حزبيَكةوة يةك بؤاوةش ثشؤطريى ديَنيَؤت و بؤة لةسؤةر
ميَؤؤؤزى بؤؤؤةرةى كوردسؤؤؤتانى دادةنؤؤؤىَ و دةلَؤؤؤىَ منؤؤؤي
بةشؤؤدارى تيَكةشؤؤانى ئ َيؤؤوة كؤؤردووة ،دلَنيابوومؤؤةوة كؤؤة
ثاكوثيسؤؤؤؤؤؤةكان بؤؤؤؤؤؤةهةى رذانؤؤؤؤؤؤى ئةنؤؤؤؤؤؤدامبوونيان و
كةكردنؤؤؤؤةوةيان بؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤةر سؤؤؤؤؤندو ةكانى دةنطؤؤؤؤؤدان،
بةزةوؤؤؤؤؤؤة ليَكجيادةكريَنؤؤؤؤؤؤةوة ،ئؤؤؤؤؤؤةو دوو سؤؤؤؤؤؤالَة
ثيَشؤؤمةرطةى مؤؤةرد ديؤؤت ضؤؤووة نؤؤاو خؤؤانووى كر َيؤؤوةو
جاشيشم ديت خةريكى دةرهيَنانى شيشؤى بالَةخانؤةكان
و داطريكردنى سةربازطةو طوندوو نيوةى نيشؤتمان بؤوو،
بةرثرسم ديت ضى نانة رة ةو كتيَ و بةياننامةى نؤاو
كةلَؤؤة ثشؤؤؤتةكةى بؤؤؤوو فرِيَيؤؤداو خةيطةيانؤؤؤدة طومرطؤؤؤو
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ثرِيكؤؤرد لؤؤة ثؤؤارة ،مؤؤةفرةزة ثارتيزانؤؤةكانى ضؤؤيا لةسؤؤةر
مرياتؤؤؤى بؤؤؤةعط طولىؤؤؤةيان بةيؤؤؤةك ةوة دةنؤؤؤا ،لؤؤؤةبرى
ئةودةسؤؤؤؤؤتو دةسؤؤؤؤؤتكردنى كتيَبؤؤؤؤؤة شةرِشؤؤؤؤؤط َيرِيةكان،
ئةتةمبيَىة بيَرة ةمةكانى حكومة لةنيَو يةك يدا سا
دةكرانؤؤةوة ،ثة ؤؤةرةو دةرطؤؤا لةطؤؤة َل يؤؤةك ال ةنةفؤؤة
ديؤؤؤت بةسؤؤؤةر ثشؤؤؤتى كةسؤ ؤيَكةوة تالَؤؤؤانى دةكؤؤؤرد ،بؤؤؤة
نجةنجي هاوارى دةكرد برِوخىَ بةعط.
لةوسؤؤةروبةندةدا ضؤؤوومة بةنؤؤداوى بيَخمؤؤة ،بةضؤؤاوى
خة كةمئةزموونى بةرةى كوردسؤتانى و هةلَوةشؤاندنى
ذيَرخؤؤؤانى ئؤؤؤابوورى نيشؤؤؤتمامن ديؤؤؤت ،بينؤؤؤيم هؤؤؤةموو
ئاميَرةكؤؤانى ئؤؤةوىَ بةسؤؤةر سؤؤنطى ثشؤؤدةرو بالَةكايؤؤةتى
دارِماودا ئاوديو دةكؤريَن ،لةكاتيَكؤدا ضؤةندين شارؤضؤكة
لةطؤؤؤةلَ زةوى تؤؤؤةخت كرابؤؤؤوون و تؤؤؤةواو ثيَويسؤؤؤتيمان
ثيَيؤؤان بؤؤوو ،داهاتؤؤةكانى طؤؤومرطي ثارتؤؤة سياسؤؤيةكان
وةكؤؤؤو بؤؤؤرا كؤؤؤة هؤؤؤةرطيز باوةرِيؤؤؤان بةبرايؤؤؤةتى نؤؤؤةبوو
دابةشؤؤياندةكرد ،بةضؤؤاوى خؤؤة بةرميىؤؤة تؤؤى ئ ؤيَن تؤؤيم
ديت لةناو بةنداوى دووكانيان هاويشت و تة انديانةوة،
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ماسى هولةو درشت و ورديان سؤةر ئؤاو خسؤت ،رِانيؤان
لةماسى نيَو ئؤةو بةنؤداوة كؤرد ،دةشؤيان طؤو  :لؤةخواى
بةزياد بىَ.
هؤؤؤةر لؤؤؤةو سؤؤؤةروبةندةدا هؤؤؤةوالَى بردنؤؤؤى كارتؤؤؤةكانى
بةنؤؤداوى دووكؤؤان بةئيَمؤؤة طؤؤةية ،هيَزيَكؤؤى طؤؤةورةمان
كةكردةوةو دةستوبرد رذاينة سةر بةنداوةكةو هةرضوار
دةورى فري ةمان طر  ،لةبةر ئةوةى يؤةكطرتوو بؤووين،
نةك نةمانهيَشت كارتةكان بؤةرن ،بؤةلَكو ثاشةكشؤةمشان
بة فري ةوة كردوو رؤشؤتنةوة ئؤةوديوى كركؤوك ،ئيؤدى
بؤؤؤة ضؤؤؤةندين سؤؤؤالَ ئؤؤؤةركى ثاراسؤؤؤتنى بةنداوةكؤؤؤةيان
بةهيَزيَكى ئيَمة سثارد ،بؤةالَ تؤا ئيَمؤة كؤة هةفتةيؤةكى
خايانؤؤؤد و لؤؤؤة بةنداوةكؤؤؤة ماينؤؤؤةوةو هيَزيَكمؤؤؤان لؤؤؤةوىَ
جيَهيَشؤؤت ،ضؤؤى طةالَبؤؤةو شؤؤةفلَ و بىؤؤدؤزةرو ئةتؤؤةمبيَىى
جوان هةبوو لة ريَطةى كيَىيَؤوة طةيشؤتبوونة سةردةشؤت
و خةريكى خواردنى جووجة كةباو و فالَودة بوون.
ريَكخراوةكؤؤؤؤؤانى مؤؤؤؤؤافى مؤؤؤؤؤرؤظم ديؤؤؤؤؤت ،دةهؤؤؤؤؤاتن و
بةبارسؤؤؤؤتايى خزمةتؤؤؤؤةكانيان كةوتبوونؤؤؤؤة نؤؤؤؤاو ئؤؤؤؤةو
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طةندةلَييةى دواتر نيشتمانى لةخةيدا نجوومكرد ،ئؤاخر
دةيؤؤانطو بيانيؤؤةكان كؤؤةخمةرن ،كةضؤؤى هؤؤةر بةضؤؤةند
مانطيَؤؤؤؤك لؤؤؤؤة ئيَمؤؤؤؤةيان زيؤؤؤؤاتر هةلَدةلووشؤؤؤؤى ،ؤؤؤؤازى
ضةخمرِكةيان بةبىَ سةربرِين دةبرذاندوو بة دوان تةنيا
ئيَسؤؤؤؤؤكةكانيان دةهيَشؤؤؤؤؤتةوة ،لؤؤؤؤؤة ئيَمةشؤؤؤؤؤيان زيؤؤؤؤؤاتر
كةكردةوةو بةى دةرضوون.
لؤؤةنيَو ئؤؤةو ئؤؤالَةزى و بيَنؤؤةو بةردةيؤؤةدا ،لؤؤةنيَو ئؤؤةو
هةموو ميىيشيا ضةكدارةى كة ليَوان ليَو بوون لة جؤاش
و خةفرؤش كار بة هةلَبءاردن كرا.
ئيؤؤدى هؤؤةر بؤؤةدواى هةلَبؤؤءاردنى يةكؤؤة ثةرلؤؤةمانى
كوردسؤؤتان ،روةو هؤؤةوليَر شؤؤارى دووةمؤؤم كةومتؤؤة ر َي ؤو
لؤؤةوىَ ضؤوومة مؤؤالَى بؤؤاوان و كةومتؤؤة كؤؤارى راطةيانؤؤدن،
بارةطؤؤاى ثارتةكؤؤةمان لةسؤؤةر ضؤؤوارِيانى عؤؤةنكاوة بؤؤوو،
بةرامبةر سةربازخانة طةورةكةى ثيَش ى بؤةعط ،هؤةر
لة بةلةكةنؤةى ذوورةكةمؤةوة تيَكوثيَكشؤكانى دةسؤةالَتى
ثيَش دةدى ،ثيَم سةير بوو ئةو سةربازخانة طةورةية
كة هيَندةى شاريَك دةبوو ببووة دةشتيَكى كاكى بؤةكاكى
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لةوسةرى تا ئةوسةرى ديار بؤوو ،ئؤةورؤذة بؤري هاتؤةوة
كة لةو سؤةربازخانةية بةنؤدكرا  ،لؤة طةيانؤدنى نامؤةى
ثيَشمةرطةيةك بة كةسوكارى ةلَبةست كرا  ،هةر لةناو
هؤؤةوليَر ضؤؤاويان بةسؤؤتم و هةلَياندامؤؤة ذووريَؤؤك لؤؤةو
سؤؤؤةربازخانةيةى كؤؤؤة تؤؤؤةنيا بؤؤؤةن ميؤؤؤزى ليَؤؤؤدةها ،
ئاخرجطة لةوةى ثيَناسةكة بؤة درووسؤتكرابوو ،نامؤةى
ثيَشمةرطةشم لةنيَو طةريةكاندا شاردبةوة بؤةالَ بؤةخت
و ئؤؤؤؤةزموون و ئازايؤؤؤؤةتى خؤؤؤؤة فريؤؤؤؤا كؤؤؤؤةو و لؤؤؤؤة
طواسؤؤؤتنةوة بؤؤؤة شؤؤؤويَنيَكى ناديؤؤؤارخة لؤؤؤة ئيىايةكؤؤؤة
فرِيَداو زؤر بةسةيرى رزطار بوو ،هةميشة كة ضريؤكى
رزطار بوومن بؤة خانةوادةكؤة و هاورِيَيؤان دةط َيرِايؤةوة،
لؤؤؤةمن زيؤؤؤاتر ترسؤؤؤيان ليَدةنيشؤؤؤت ،ضؤؤؤوونكة طولىؤؤؤةى
راستة ينة كة هةرهةموويان ئؤاطردار بؤوون ،بؤةنيَو الق
و دةورووبؤؤؤؤةر طاسؤؤؤؤكةى دةكؤؤؤؤرد ،كةضؤؤؤؤى يؤؤؤؤةكيامن
ويَنةكؤؤؤةو  ،ئيؤؤؤدى هؤؤؤةر لؤؤؤةو بةلةكةنؤؤؤةوة هؤؤؤةوليَرى
طةورةى رةنطاو رةنط ،لةطةلَ لةشكرى ثارتةكاندا خؤةى
منؤؤؤؤاي دةكؤؤؤؤردوو خؤؤؤؤةيالَى منؤؤؤؤي كؤؤؤؤةوتبووة نيَؤؤؤؤو
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حؤؤةزةكانى ئاويَتؤؤةبوون و عاشؤؤك بؤؤوون تؤؤا بةمهةيؤؤةوة
هؤؤةنطاويَك لؤؤة ضؤؤوون بةن َيؤؤو هةسؤؤارةكان و دلَخوازةكؤة
نزيك ببمةوة.
نةدةكرا ضيد بةتةنيا و ئؤةو ئؤازيزة سؤالَانيَك لؤة
ضؤؤؤاوةرِوانيمدا بؤؤؤوو ،هؤؤؤةروا نيَنيَتؤؤؤةوة ،ئؤؤؤاخر دةيؤؤؤان
خوازبيَ هاتبوو هةر هةموو رةتدةكردنةوةو بابيشة
يةكدووجاران ثيَة طوتبوو ديارة شتيَكت لة ذيَؤر كؤةولَة
خةتدا حةشارداوة بةية ئةو كورِة باشانة رةتدةكةيةوة.
جار َيؤؤك ث َيؤؤة طوتبؤؤوو كضؤؤم ئؤؤةو كؤؤورِة هاوثةلؤؤت هؤؤيض
عؤةية نييؤة بؤابة برادةرمؤؤةو خيَزانيَكؤة شايسؤتةن بؤؤة
رةتيدةكةيةوة؟ ئؤةوي درؤيؤةكة شؤاخدار كردبؤوو و
بؤؤؤةبابة طوتبؤؤؤوو :ئؤؤؤةو كؤؤؤورِة ضؤؤؤةند سؤؤؤا َليَك دلَؤؤؤة بؤؤؤة
كضيَكةوة بووة بةية دلَؤم بةيناضؤةَ ،بابيشؤة لؤة وةلَؤامة
بؤؤؤابة كورِةكؤؤؤةدا راسؤؤؤتورةوان ئؤؤؤةو درؤيؤؤؤة كضؤؤؤةكة
لةمس ،كردبوو ،بابةش دةضؤيَتةوة مؤالَ و سةرزةنشؤ،
كورِةكؤؤة خؤؤة دةكؤؤا و دة َلؤةَ :ئةطؤؤةر كضؤيَكيديت لؤؤة
ميَشؤؤكيداية كؤؤورِ بؤؤة خيانؤؤةتة ليَدةكؤؤة و ئةمنيشؤؤت
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شؤؤةرمةزار ئؤؤةو ثيؤؤاوة ما و َلؤؤة كؤؤرد؟ كؤؤورِةش ضؤؤةند
سؤؤويَند بؤؤة دةخؤؤوا بابؤؤة باوةرِناكؤؤا  ،تؤؤا كورِةكؤؤة ديَتؤؤة
مالَة ئازيزةكة من و ئؤةو طىةييؤة ليَؤدةكا  ،ئؤةوي
بةشةرمةزاريةوة راستيةكة ثيَدة َليَت و دة َليَت :بةتة
كؤؤورِ هؤؤيض نؤؤابةَ بؤؤةلَا بؤؤةمن كيَشؤؤة طؤؤةورة رودةدا ،
بةية تكاية ئةو باسة ديؤزة بةدةرخةنؤة بكؤة ،كؤورِةش
زؤر ثياوانؤؤؤة بؤؤؤوو ،ضؤؤؤونكة ئؤؤؤةو ضؤؤؤريؤكة لؤؤؤة دةمؤؤؤة
كورِةكةوة بيست هاتؤة ال و بةيط َيرِامؤةوة ،منؤي دوا
سوثاسؤؤكردنة ئؤؤةو هةسؤؤتمكرد لةبةرامبؤؤةر ئازيزةكؤؤة
كةمتةرخةمم ،داخؤة ضؤةند كيَشؤة هاوشؤيَوة ئؤةوة
ضارةسةر كردووةو ئؤةمن بيَئاطؤا  ،بةيؤة بؤري كؤردةوةو
ئةو ضاوةرِوانية ئةو ئازاريؤدا  ،تيَطةيشؤتم كؤة نؤاكر َ
دوا وةرطرتنؤؤةوة زةويؤؤة زةو كراوةكامنؤؤان و ئؤؤازاد
بؤؤوونة نيشؤؤتمان بؤؤةدوو طؤؤةردوون بكؤؤةو و نؤؤةو َ
ئةويَ بدؤزمةوةو داطري كة و ئةوجار بري لة خيَزان
بكةمؤؤؤةوة ،دلَنيؤؤؤا بؤؤؤوو ئؤؤؤةو لةبؤؤؤةرمن زؤر كةسؤؤؤثة
البردوون و بةتايبةتي ئةوانة خوازبيَنيؤان كؤردووة،
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زؤرينؤؤؤؤؤؤؤؤؤةيان ذنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤان هيَنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوةو هةروابيَتؤؤؤؤؤؤؤؤؤةوة
دةستةخوشكةكانيشؤؤؤة منؤؤؤدالَيان هةيؤؤؤةو زوو زوو كؤؤؤة
سؤؤةردانيان دةكؤؤا بؤؤةمن دة َل ؤةَ و من ؤي لؤؤةو نهيَنيؤؤة
شاراوانة ئةو بيَئاطا  ،تيَطةيشتم كة ئيد نابيَت بؤ َيىَم
زياتر لة ضاوةرِوانيدا بيَت.
لةبةر ئؤةوةى لؤة راطةيانؤدن كارمؤدةكرد ،بةيؤة كةومتؤة
نيَو كض و ذنانؤةوة هؤةموان راطةيانؤدن كؤار بؤوون ،يؤةك
لةوانة زؤر نهيَ كضانة بة باس كرد ئةو دةيطو :
كؤؤؤة كؤؤؤض خؤؤؤوازبيَ ديَؤؤؤت و رةتيدةكاتؤؤؤةوة ،تؤؤؤاخة
شوونةكا حةزناكا كورِة خؤوازبيَ كةرةكؤة ذنبؤيَ َ،
ئؤؤؤؤةوة خةثةرسؤؤؤؤتييةكة شؤؤؤؤاراوة كضؤؤؤؤانةو لؤؤؤؤة نيَؤؤؤؤو
زؤرينةياندا هةية ،خةشيان نازانن بةوان؟ هةروابيَتةوة
هةر ئةو ذنة ثيَة طومت:
كؤة كضؤؤان دةسؤتة خوشؤؤكيَكيان شؤوودةكا  ،نيطؤؤةرانيان
زيؤؤاترة لؤؤة خةشؤؤيان لةوكاتؤؤة كؤؤة لةئاهةنطةكؤؤة ئؤؤةو
هةلَدةثؤؤؤةرِن و شؤؤؤاية دةكؤؤؤةن ئريةيؤؤؤة لؤؤؤة هةناويانؤؤؤدا
سةمادةكا ،بةلَا بةسةرخةيان ناهيَنن و كة دةطةرِيَنةوة
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مؤؤؤؤالَ و سةربةسؤؤؤؤةرين دةكؤؤؤؤةن فرميَسؤؤؤؤكة نيطؤؤؤؤةرانة
باليىةكؤةيان تؤةرِ دةكؤا  ،ئؤةو ذنؤة مامةسؤتا بؤوو زؤر
نهيَ كضانة بة باس كرد  ،دةيطو :
ئةوانؤة دلَخوازيؤان نييؤة و لةمالَؤةوةن ،هةميشؤة ضؤاو
لةدةرطان حةزدةكةن هةرضة زووة كةسؤيَكة نؤامة بيَؤت
و خوازبيَ بكا  ،كؤة دةرطؤا حةوشؤةيان دةكريَتؤةوة
بؤؤاو و برايؤؤان دةبيؤؤنن و ئؤؤةو دميةنؤؤة رؤذانؤؤة دووب ؤارة
دةبيَتةوة ئيَسكيان ورس دةبيَت و حةزدةكا دةرطا لؤة
نامةكؤؤان بكاتؤؤةوة ،زؤر جؤؤاراني كؤؤة ريَطؤؤة بؤؤةكةلَان
دةكؤؤةو َ زؤرتؤؤرين كؤؤا لؤؤةو َ دةميَنيَتؤؤةوة تؤؤا كؤؤورِانة
طةرِةك و دةوروبةر بيبينن.
هؤؤؤةموو ئؤؤؤؤةو سؤؤؤؤانة ذنؤؤؤؤة راطةياندكارةكؤؤؤؤة وةك
تيسكة تىةنط بؤة ميَشؤكمدا تيَثؤةرِين ،كاريطةرييؤةكى
زؤرى لةسةر جيَهيَشت و ئةو شؤيررة نووسؤى كؤة زؤر
لة ضريؤك دةضىَ:
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جريانةكةمان كضيَكة جوانة هةية
لة خويَندن دةريان هيَناوة
مةبايىة نييةو
ناشتوانةَ بيَتة بةر دةرطا
بةلَا
كة بابة دةضيَتة مزطةو
لة حةوشة طةرانة دةلَةَ و
دةنطة دةطاتة
كورِانة هةموو طةرِةك.
***
كة لةذيَر دةرطاوة
ئاو دةثرِذيَتة كةلَان
دةزامن كضةكةية.
***
هةر طويَة لة دةنطة من بةَ
بانطة دايكة دةكا
وةك بىَةَ مني هة .
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***
دايكة ثةشاكة بةدةكرِ َ
بةية كةسوار ئةتةمبيَىةكةيان دةبن
دة َليَة دوانةن.
***
كورِيَكة طضكة هةية
كة تةثةكة دةكةويَتة مالَيان
تا تيَر ماضة نةكا نايداتةوة.
***
كةميوانة ثياويان د َ
ئةو دةرناكةو َ
بةلَا كةرِؤيش
دةضيَتة ذوور ميوان
ضونكة بةنيان جيَهيَشتووة.
***
ئةو كضة حةز زؤر لةخةوة
تا تيَر خةيالَ بةَ.
***
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خوازبيَ زؤر هةية
بةخ ،ئةو
هيضيان نويَء ناكةن.
***
هةميشة تينووية
بةئاو مالَةوة تيَر نابةَ
حةز
لة وميَك ئاو دةرةوةية.
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لةبةرامبةر خةشةويستةكةشم هةستم بة تاوان كرد،
زؤر نيطةران بوو و خةشةويسؤ ،ئؤةو دةهيَنؤدة زيؤاتر
رذاية ناوةوةو سةبر ليَ ِيم ،برِيارمؤدا هؤةموو كؤامت
بة طةيش بةو تةرخانكة ؟
ضوومةوة مؤالَ ،ئةطةرضؤة ضؤةند سؤا َليَك بؤوو دايكؤم
كةضة هةميشةية كردبوو ،بؤةلَا خوشؤك و براذنؤةكامن
راسؤؤثاردوو هؤؤةر ئؤؤةو شؤؤةوة وةن َيؤؤو مالَيؤؤان وةربؤؤووين،
خوازبيَنيمؤؤؤان كؤؤؤردوو لةبؤؤؤةر ئؤؤؤةوةى هؤؤؤةردووال رازى
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بؤؤووين بؤؤةبىَ كيَشؤؤة تيَث ؤةرِى ،زؤر نؤؤةبرد ئاهؤؤةنطمان
سازكردوو هةردووكمان ئاسوودة بووين ،بووينؤة خيَؤزان
و تينواتة ضةندين سالَمان لةنيَو يةك يدا خؤالَيكردةوة،
بؤؤةلَا هيَشؤؤتا بؤؤةبةَ هيَالنؤؤةو دوورلةما َلؤؤة بؤؤاوان ،بؤؤةلَكو
دوا ئؤؤةو هؤؤةموو مانؤؤدوو بوونؤؤة بؤؤة نيشؤؤتمان ،بوومؤؤة
كريَضة ،كريَضة ئةوانة لة كتيَبةكاندا خويَندبوومؤةوة
(كؤؤؤة خؤؤؤةلَكة شةرِشؤؤؤط َيرِو تيَكةشؤؤؤةر شؤؤؤةهيد دةبؤؤؤن و
بازرطؤؤؤؤان و ترسؤؤؤؤنةكةكاني دةةؤؤؤؤةن) ئؤؤؤؤةو رؤذانؤؤؤؤة
تيَطةيشتم كة ئيَمة داشة دامةين و لة ضؤةندين ئةينؤدا
بةكار هاتووين ،ضةند خويَن بة نيشتمان برِيَء هيَنؤدة
زياتر مشةخةرو ديَوةزمةكان ورطيان ةبةتر دةبةَ ،ئةو
رؤذانةبوو جياوازيةكامن دؤزييةوةو مامةسؤتا بريكؤار
راستيدةكرد كؤة ه َيىَؤة يؤةك برِةكؤان هةميشؤة يؤةك
هؤؤةال هؤؤةال دةكؤؤةن ،هؤؤةروةك زانيارييؤةكانة نؤؤاو كتؤيَة
زينؤؤدةوةرزانة كؤؤة لةشؤؤة مؤؤرؤظ طؤؤةردوونيَكة فراوانؤؤةو
لةناويؤؤدا ضؤؤةندين فايرؤسؤؤة زيؤؤان بؤؤةخ و ئؤؤةميبا
نؤؤةديو هؤؤةن  ،بؤؤةلَا لةناويشؤؤياندا بةرطرييؤةكة بؤؤةهيَز
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دذيؤؤان وةسؤؤتاوةو بؤؤةردةوا لؤؤة جؤؤةنطيَكة نؤؤةبرِاوةدان،
فيَربؤؤوو كؤؤة ئةسؤؤتيَرةكة ئيَمؤؤةش هؤؤةر لؤؤة جةسؤؤتة
خةمؤؤان دةضؤؤيَت جؤؤةنطة سؤؤنوورةكان حؤؤةزو خوليؤؤا
زهليَزةكان جيهانيان ثارضة ثارضة كردووة و ئيَمةشؤيان
بؤؤة خةيؤؤان كردؤتؤؤة كةيىؤؤة ،لؤؤةويَوة بؤؤة دةركؤؤةو لؤؤة
شاريَكة بضؤوكة تؤازة ئؤازادكراودا ضؤينايةتة دةسؤ ،لؤة
بينة ا ا هةموان ناوةو كةضة بيَدةنطيةك لؤة ثيَنؤاو
نةطةرِانؤؤؤةوة كىَؤؤؤاو سؤؤؤوورةكان تؤؤؤاد َ دةسؤؤؤتةمةترمان
دةكؤؤا  ،ئؤؤاخر ئؤؤةو رؤذانؤؤة مانؤؤدوو ب ؤوون و تيَكةشؤؤانة
كةمينةيؤؤةك لؤؤةنيَو ئةشؤؤكةوتةكاندا بؤؤةجةَ مؤؤابوون و
كؤؤؤةس نؤؤؤةبوو بيانهيَنيَتؤؤؤةوة ،بةيؤؤؤة تؤؤؤا دةهؤؤؤا طيؤؤؤانة
نيشتمانة نةخةش دةكةو و مشة خةرةكاني لة سةر
ئؤؤةو جةسؤؤتة مانؤؤدووة ةبؤؤةتردةبوون ،منؤؤي لةطؤؤةلَ
خيَزانؤؤؤؤؤؤة بضؤؤؤؤؤؤوكةكةمدا خؤؤؤؤؤؤةريكة درووسؤؤؤؤؤؤتكردنة
نيشؤتمانيَكة بضؤؤوك بؤؤووين  ،هؤؤةموو ئؤؤةو بريةوةريانؤؤة
لؤؤؤؤؤةخة دوورخسؤؤؤؤؤتةوة كؤؤؤؤؤة الويؤؤؤؤؤةتيان ليَسؤؤؤؤؤتاند ،
حةزمىيَبوو جاريَكيد بطةرِيَمؤةوة نؤاو ئةسؤتيَرةكان تؤا
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بؤؤؤزامن نهؤؤؤيَ ئؤؤؤة طةردوونؤؤؤة ضؤؤؤيية! ئؤؤؤةو هؤؤؤةموو
جياوازيانؤؤؤة بؤؤؤة فرِيَداوينؤؤؤة سؤؤؤةر زةو و خةشؤؤؤيان
بؤؤؤةردةوا لؤؤؤة طةشؤؤؤةو درةوشؤؤؤانةوةدان ،حؤؤؤةز ليَبؤؤؤوو
بضؤؤمةوة منؤؤدالَة طؤؤةمان بةئةسؤؤتيَرةكان بكؤؤة  ،لؤؤةو َ
مالَةضكةيةك بةخة درووستبكة و هة لة كريَضؤيةتة
وتؤار دة و دوور لؤؤة ئةسؤؤتيَرةكة خةمشؤؤان ذيؤؤانيَكة
يةكسان دةدؤزمةوة ،ذيانيَبىَ شايسؤتة مؤرؤظ و هؤةموو
ئةوانة ماندوو بوونيان ليَدةتكةَ.
هؤؤةروا حؤؤةز بؤؤوو ثؤيَ ئؤؤةو زانايانؤؤة بكةومؤؤةوة كؤؤة
هةنديَكيان طةشتنة سةرمانط و هةنديَكة ديشيان هةتا
ئيَسؤؤتا بؤؤة دةوريؤؤدا دةس ؤورِيَنةوة ،ئؤؤاخر ئؤؤةو َ خؤؤةونة
هةموانؤة بؤؤةلَا مؤن بؤؤة تؤةنيا بؤؤة دةضؤم ،نهيَنيؤؤةكانة
ئةو َ دةدةمؤة ئيَؤوةو ئيَؤوةش دةتؤوانن بؤيَن ،بؤةلَا وةك
ئؤؤةوة مؤؤن دةمؤؤةو َ دةب َيؤؤت ئؤؤاوا بؤيَن ،ضؤوونكة ئؤؤةو َ
بةشة هةموان دةكاو بةلَا كؤةس نؤاتوانةَ بؤة ئؤارةزوو
خة فيَىال درووسؤت كؤا  ،خؤةيالَ و خؤةونة مندالَيمؤة
لةنيَو سةَ هيواو ئاما دا تةنيا ئةوةيان مؤاوة ،طةشؤتيَك
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بؤؤؤةبةَ ئيَؤؤؤوة دةكؤؤؤة و دواتؤؤؤر نيشؤؤؤتمانيَكة نؤؤؤو َ لؤؤؤة
ئةسؤتيَرةيةكة نؤو َ دةدؤزمؤةوة ،ضؤريؤكةكانة ئيَؤرة بؤؤة
ئةو َ و روداوةكانة ئةو َ بة ئيَرة دةهيَنمةوة ،ئؤةوةتان
بة روون دةكةمةوة كة كيَ ِكيَؤة زهليَزةكؤان طؤةورةترين
مةترسني لةسةر تةمةنة ئةو زةوية خةمان و ئةطؤةر
ئؤؤاوا بؤرِوا هؤؤةموان دةب َيؤؤت ئ َيؤؤرة ضؤؤةلَ كؤؤةين و ئيؤؤد
ئةوسؤؤا نؤؤة سؤؤنووريَك دةمؤؤيَ َ و نؤؤة ظؤؤيَالو نؤؤةما َليَكة
كريَضة ،هةمووان وةكو يةك دةبن و ئةوة مرؤظايؤةتة
بنيادينؤؤؤؤاوة جيَؤؤؤؤدةميَ َ ،وةك جيَمؤؤؤؤانة درومشؤؤؤؤةكانة
ئؤؤؤةو َيرِؤذيَة سؤؤؤةرديوارةكان و ئؤؤؤةو نووسؤؤؤينة سؤؤؤةيرو
سةمةرانة سؤةردةرطا ئاودةسؤتةكان ،كؤة بؤة خؤةباتة
نهيَ ئةذماركران.
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میوانی ناوەخت
هاتنؤؤؤةوة كارةبؤؤؤاو بؤ ؤرِان و فرِةفؤ ؤرِ موةليؤؤؤدةكان
هؤؤةمووانة هةراسؤؤان كردبؤؤوو ،ئيَمؤؤةش واتؤؤا خيَزانؤؤة
بضوكةكةمان هةموو شةو َ طةرما دةي دينؤة سؤةربان
و لة ئارة ةيدا شةلَالَ دةكردين ،بؤةلَا بؤةمن باشؤ ين
هةكؤؤؤار دؤزينؤؤؤةوة نهيَنييؤ ؤةكانة طؤؤؤةردوون بؤؤؤوو،
نووسؤؤت شؤؤةوانة سؤؤةربان لؤؤة هةسؤؤارةكانة نؤؤزيك
دةكردمؤؤؤةوة ،بينؤؤؤي ئؤؤؤةوان دؤزينؤؤؤةوة منؤؤؤدالَة و
ضوونةوة ناوئةو خةونانؤة بؤوو كؤة هؤةموان حؤةزمان
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ليَيؤؤةتة  ،منؤؤي دةمتؤؤوانة بطةرِيَمؤؤةوة نؤؤاو و ئؤؤةو
زانياريانة وةرمطرتبؤوون لةويَيانؤدا بؤةتالَ كةمؤةوة،
بة مندالَة زؤر هةولَة ئاشكرا كردنة نهيَنيؤةكامن دةدا
بةلَا دةستم نةدةكةو  ،بةية طةورةبوون هةنديَك لة
هةكارةكانة بة نزيكدةكردمةوة ،ئةطةرضة ئةوة لؤة
ئؤؤازاد نيشؤؤتماندا ديؤؤتم جيؤؤاواز بؤؤوو لؤؤةو خةونؤؤة
طةورانؤؤؤؤؤة طؤؤؤؤؤةورةكان بةيؤؤؤؤؤان بؤؤؤؤؤاس دةكؤؤؤؤؤردين،
هةروابيَتؤؤةوة دروسؤؤتكردنة خيَؤؤزاني طةيشؤؤتنة بؤؤة
ئؤؤؤارةزووة خةشةويسؤؤؤ ،و سيَكسؤؤؤيةكان ،بؤؤؤةلَا لؤؤؤة
دةسؤؤؤؤتدانة زؤر ئؤؤؤؤازادي ة كؤؤؤؤة لؤؤؤؤةذيانة رةبةنيؤؤؤؤدا
هةتبووة ،تا نيشتمان داطريكرابوو هؤةموان خةيؤان لؤة
ثيَناويؤؤؤدا دةبةخشؤؤؤة ،هؤؤؤةر ئةوةنؤؤؤدةش لؤؤؤة ئؤؤؤازاد
تيَربؤؤوون ئيؤؤد كةوتنؤؤة مؤؤءي ئؤؤةو نيشؤؤتمانة ؤؤورِ
بةسةرةو هةر بابا بوو بةشيخة جيا دةكردةوة ،ئؤةو
رؤذانؤؤؤة نؤؤؤان كؤؤؤةوتبووة ؤؤؤورِطة شؤ ؤيَرو ميىيشؤؤؤياكان
دةسؤؤتيان بةسؤؤةر تؤؤةواو ذيَرخؤؤانى ولَاتؤؤدا طرتبؤؤوو،
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ئؤؤةوة لةطؤؤةلَيانبا تيَروتةسؤؤةل و ئةوانيؤؤد برسؤؤة،
هةميشة ماندووبوونة رؤذانة سةخت و دذوار ذيانة
ضؤؤؤياكانيان بؤؤؤة طةلؤؤؤة دامؤؤؤاوة دةفرؤشؤؤؤتةوةو لؤؤؤة
راطةياندنةكانيان ئةو غولؤةيان وةبؤري هاونيشؤتمانيان
دةهيَنايةوة كة تةرِووشكة بةيةكةوة دةسوتاند.
لؤؤةو رؤذانةشؤؤؤدا دروسؤؤؤتكردنة خيَؤؤؤزان ثرِبؤؤؤوو لؤؤؤة
ماندووبوون و ئةو بةرثرسياريةتية كة نيشتمانيَكة
بضووك ثيَويس ،ثيَة بوو ،هةروا دةبوو ئةورؤذانة بة
ثشؤوودان بؤؤة ميَشؤؤكو دووركةوتنؤؤةوة لؤؤة يانؤؤة ثؤرِ لؤؤة
ضؤةكدارةكان لةمالَؤةوة خؤة مةسؤتكة و بضؤية نيَؤو
جيهؤؤانة تايبؤؤةتة خةتؤؤةوة ،تؤؤا كؤؤاتة ئؤؤةوة هؤؤةبةَ
بةسؤؤادةية بؤؤري بكةيؤؤةوةو هؤؤةر بةخؤؤةيالَ شؤؤتة لؤؤة
دةستضووةكان بطيَرِييةوة ،هةروةك ئةوة من كرد .
لةو رؤذطارةدا تةنيا هةفتة رؤذيَكم بة مةسؤتبوون
هيَشتةوة ،ئةويد سةرجة كاركردن بوو ،ئةو رؤذانة
خؤؤاوةنى مؤؤالَيخة و سةرضؤؤاوةى داهؤؤاتى خؤؤة بؤؤوو ،
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بةتايبؤؤؤةتي دوو كارمؤ ؤدةكرد هؤؤؤة لؤؤؤة دةزطايؤؤؤةكى
راطةيانؤؤدن و هؤؤة كؤؤارى سؤؤةربةخةى بؤؤازارِ ئؤؤاخر لؤؤة
شؤؤؤؤؤارى هةوليَركريَضؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤوو و دةبؤؤؤؤؤوو هؤؤؤؤؤةولَى
درووسؤؤتكردنى بناغةيؤؤةكى تةكمؤؤة بؤؤدة  ،تاتووشؤؤى
ؤؤؤؤؤةرزارى و برسؤؤؤؤؤيةتى نةبينؤؤؤؤؤةوة ،هؤؤؤؤؤةروا بؤؤؤؤؤة
خيَزانةكةشؤؤؤم بىَؤ ؤيَم دةتؤؤؤوامن سؤؤؤةربةرزانة خيَؤؤؤزان
بةرِيَوةببة بةبىَ ئةوةى دةست بةكةسؤةكامن و حؤزو
و ئةوانيدى ثانبكةمةوة ،بةية ئازادانةو لؤة بةرضؤاو
هاوذينةكؤؤة مؤؤةيم نؤؤةش دةكؤؤرد ،تؤؤا ناشؤؤريينييةكانة
مةسؤؤت بؤؤوون ثاككةمؤؤةوة ،لةبؤؤةر ئؤؤةوةى ويَنةيؤؤةكة
ناشريي مةستةكانى ثيشان درابوو ،دةبؤوو كاريَبكؤة
جوانييةكانة كاتة مةستبوون بةضؤاو خؤة ببؤي َ،
هؤؤةر بةيؤؤة ئةوجارانؤؤة دةخمؤؤواردةوة دواتؤؤر كؤؤويَة
ئارةزوو كردبا بةيةكؤةوة دةضؤووين و دلَنيؤا كؤردةوة
كؤؤة مةسؤؤتبوون جوانييؤؤةكانة زيؤؤاترة لؤؤة ناشؤؤريي ،
تيَمطةياند سةرخةشبوون لة دةسؤ ،مؤرؤظ خةيدايؤةو
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دةتؤؤؤوانة ئؤؤؤةوة لؤؤؤة كؤؤؤاتة ئاسؤؤؤاية ثيَتنؤؤؤاكر َ بؤؤؤة
مةستبوون ئة امة بؤدة و سؤةركةوتووش بؤة ،ئؤةو
سةرةتايانة بةمن ثرِبوو لة ئارامة ،ئارامييؤةك لؤةنيَو
ئالَةزيؤؤؤدا لؤؤؤةنيَو طرانييؤؤةكة لؤؤؤة رادةبؤؤؤةدةر خؤؤؤةلَكة
ثةريَشؤؤان كردبؤؤوو ،بؤؤةلَا سؤؤادةييةكانة ئيَمؤؤةو راز
بوون بة ذيانيَكة مامناوةند زؤر بةختةوةرتر بؤووين
لؤؤةو ضؤؤةتةو ؤؤةلَ ِو مافيايانؤؤة لؤؤةنيَو ميىيشؤؤياكاندا
درووستببوون.
ئيد خواردنةوة مة ببوة بةرنامة هةفتانة و
ئاسؤؤؤودةييم لةويَؤؤؤدا دةديتؤؤؤةوة ،هةلَبةتؤؤؤة دةرفؤؤؤةتة
سةر دان لة ئةستيَرةكان و ضؤوونة نؤاو جيهؤانة ثؤرِ
لةنهيَ ئةوان هيَشؤتا ئؤةو خةونؤة بؤةد نؤةهاتووة
بوو كة هةولَة طةيشتنم بةيدةدا ،بةية شةوانة بةديار
هةسارةكانةوة خة لؤةبري دةكؤردوو لؤة دوور ئؤةوان
رادةمؤؤا  ،ثياسؤؤة بةناويانؤؤدا دةكؤؤردوو سؤؤةر ةكانة
منؤؤدالَيم لؤؤؤةو َ هةلَدةطرتنؤؤةوة ،ثؤؤيَم وابؤؤوو دةفؤؤؤرة
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فرِيوةكؤانة ئؤؤةوان طةيشؤؤتوونة ئيَمؤةو دةكؤؤر َ منؤؤي
بياندؤزمؤؤؤةوةو طةشؤؤؤتيَكيان لةطؤؤؤةلَ بكؤؤؤة  ،هؤؤؤةموو
نهيَنييؤةكان بيَنمؤةوةو ببمؤؤة ئؤةو ارةمانؤة خؤؤةلَكة
حةسووديم ثيَببةن ،هةند َ جاري وامبري دةكردةوة
ضوون بةو َ هاوشيَوة ئةو طةشتانة نيية كؤة ثيَشؤ
كردوومن ،دوورنيية بوونةوةرةكانة سةر ئةستيَرةكان
لةوانؤؤؤة ئيَؤؤؤرة درِنؤؤؤدةتربن و بؤؤؤة كونىةيؤؤؤةكونيَك
تيَكوثيَكؤؤؤت بشؤؤؤكيَنن ،هؤؤؤيض دةرفؤؤؤةتيَك بؤؤؤة ئؤؤؤةوة
نةهيَىَنةوة ثةيوةنؤد بةزةويؤةوة بكؤة  ،يؤان هؤةولَة
طةرِانةوة بدة  ،خة هةند َ جاريد وامبريدةكؤردةوة
باشة ضكار بةو بريكردنةوانةية خة ليَرةش دةتؤوانة
خة لةجياوازية زؤرةكان طيَىكة و لةكو يَكة كريَؤدا
ذيؤؤانيَكة شايسؤؤتة بدؤزيؤؤةوة ،هؤؤةروةك ئؤؤةوة ئيَسؤؤتا
هةمة.
هةروا بيَتؤةوة ليَؤرة مرؤظؤة هؤةموو شؤارو ولَاتؤةكان
لةيةك دةضن ،جطة لة جياواز زمؤان و رةنؤط بؤةلَا
124

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

كيَؤؤدةلَةَ بوونؤؤةوةرةكانة ئؤؤةو َ ئةطؤؤةر هؤؤةبن وةكؤؤو
ئيَمؤؤةن ،دوورنييؤؤة ترسؤؤناك و ئيَمؤؤة بؤؤة دووذمؤؤن
دانؤيَن ،خؤة ثيَضةوانةكةشؤة راسؤتة ،بؤةلَا لؤة هؤةموو
بارةكانؤؤدا باش ؤ ة ئةطؤؤةر ئؤؤةو دةرفةتؤؤة هاتؤؤة ثؤؤيَ
يةكدوو ثيَك خبةيةوة ئةوجار سةفةركة دةنا هةموو
ئةو وشةو ثالنانة ثيَشؤ ئامؤادة كؤردوون لؤةبري
دةضنةوةو وةك ئةو رؤذانؤة كؤة خؤة ئامؤادةدةكرد
سة لةطؤةلَ كضؤيَك بكؤة و دواتؤر هؤةموو وشؤةكانت
بريدةضؤؤؤؤوونةوة ،يؤؤ ؤان ئؤؤؤؤةو كؤؤؤؤةرِو كةبوونةوانؤؤؤؤةى
دةمان بةسؤ ؤ و هؤؤؤةر كؤؤؤة نةبؤؤؤةى مؤؤؤن دةهؤؤؤا ئؤؤؤةو
ثيَشةكيةى دامنابوو بيىَم ،وةها ليَون دةبوو دةتطوو
ة بري ليَنةكردؤتةوة ،يان لؤة بةرنامةمؤدا نؤةبوةو
زمامن تةتةلَةو ثةثةلَةى دةكرد ،هةموو ئةو خةيالَانؤة
ثيَيان دةطومت زياتر بريبكؤةوةو ئؤةوجار دةطةيؤة ئؤةو
خةونانؤؤؤة هؤؤؤةتبوون ،تؤؤؤا ئةوئيَوارةيؤؤؤة كؤؤؤة لؤؤؤة
هاوينيَكة طةرمدا بؤوو ثيَداويسؤتييةكانة مةسؤتبوومن
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هةموو حازر كرد ،هةلَبةتة كريَضة بوو و لةنهةمة
دووةمة خانويَكى ةرا شارى هؤةوليَر دةذيؤاين ،كؤا
ئيَوارةو سةردةمي فرِكانىرِكانة ميىيشيا بوو لةسةر
شؤؤة امة تؤؤازة ئازادكراوةكؤؤان ،نؤؤةبوونة ئؤؤاو و كارةبؤؤا
نؤؤةدانة مووضؤؤةو بؤؤةرِةلَىَاية هؤؤةرطيز خؤؤةلَكة تؤؤورِة
نةدةكرد ،ضوونكة هيَندة خولياو تينوو ئازاد بوون
ئةطةر ريشنة نوورانيةكان هةموو نيشتمانيان ئؤاوديو
كردبؤؤؤا هؤؤؤةروةك واشؤؤؤيان كؤؤؤرد ،كؤؤؤةس نجؤؤؤة ليَؤؤؤوة
نؤؤؤةدةها  ،ئؤؤؤةو رؤذانؤؤؤة بؤؤؤةفر ضؤؤؤيا لؤؤؤةبازارِةكان
دةفرؤشؤؤراو ضؤؤةندين كةسؤؤة بيَتؤؤاواني لؤؤة سؤؤةرة
سؤؤؤؤةهةلَة كارخانؤؤؤؤةكان كؤؤؤؤوذران ،شؤؤؤؤةرِ براكؤؤؤؤان و
سؤؤةنطةر سؤؤةر كةشؤؤكة بؤؤةرزةكان هؤؤةمان سؤؤينارية
سةردةمة داطريكار بوو ،بؤةلَا بؤة شؤيَوازيَكة نؤويَ ،
شة امةكان بةنة خويَنيان ليَؤدةها و كؤةس خؤاوةنة
خة نةبوو ،بازرطانانى شؤةرِ هؤةرطيز نةياندةهيَشؤت
ئاشؤؤؤتى ثشؤؤؤوو بؤؤؤدا  ،دةسؤؤؤكةوتةكانيان بةلولؤؤؤةى
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تىةنطةكانيان بةدةست دةهيَنؤا ،كةضؤة منؤي لؤةنيَو
ئؤؤؤؤة بارودؤخؤؤؤؤة ثؤؤ ؤرِ لؤؤؤؤة مىمالنيَيؤؤؤؤةدا خؤؤؤؤةريكة
دةولَةمةندكردنة ئةو خوانة بوو كة نيؤو ؤاث جؤ
ئةبووشؤؤةبجة لةناوةراسؤؤ ،زةلَاتؤؤةو ثا ىؤؤة كولَؤؤاودا
سؤؤؤؤةما دةكؤؤؤؤرد ،ضؤؤؤؤاوةرِ َ بؤؤؤؤوو بيضؤؤؤؤةرِيَنمة نيَؤؤؤؤو
ثؤؤةرداخيَكة شوشؤؤة ثؤؤرِ لؤؤة بؤؤةفر ضؤؤياو فيَنكؤؤة
كةمةوة ،ئةوي جةستة طةر داهؤيَ َ و بؤة يةكؤة
دةستىيَدان مةستمكاو بةشدار ئةو سةماية ثيَبكؤا
كة لةطةلَ درووستكردنة يةكة ثيَكدا توانةوة خة
لة نيَو خويَ ياخيمدا بةديدةكا و تةواو خةون و
خؤؤةيالَ و خولياكؤؤامن بؤؤة هيَنؤؤدة ئاسؤؤان دةكؤؤا كؤؤؤة
دةتوامن لة دواهةمني ثيَكدا بة دةستيان بيَنم.
ئةو ئيَوارة تاريكو طةرمة ،ئاويَتة بة منيَكة تينوو
مةست بوون ،يان خؤة وتؤاركردن لؤة ذاوة ذاو سؤةر
شة امةكان و يؤةك برِينؤةوة خؤةريكة دؤزينؤةوة
خة بوو لةسةر ئةو خوانة كة لة ثارضةيةك زةو
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ئةو ئةسؤتيَرانة دةضؤوو كؤة هؤةموو خؤةون و خوليؤا
بوون ،كةضة ميوانة ناوةخت ساتة مةست بوونة بؤة
درةنطانة شةو دواخسؤتم ،ثيَدةضؤوو روداوةكؤانة ئؤةو
شؤؤةوة دةرطؤؤا بؤؤةخت و ئادؤؤانة بؤؤةمن والَؤؤا كردب ؤةَ،
بيؤؤانويَكة دابيَتؤؤة دةسؤؤتم تؤؤا لةطؤؤةلَ ميوانؤؤة دينؤؤدارو
خودا ثةرستةكةدا باس لة بوون و دؤزةخ و بةهةشؤت
بكةين ،ئةو ميوانة ها و جيَجونى خؤةى بؤة كؤاتيَكى
ناديؤؤؤار طؤؤؤةرمكرد ،ئؤؤؤةو جريانؤؤةمان بؤؤةهةى ئؤؤؤةوةى
ضؤؤةندين جؤؤار لؤؤؤة تةلؤؤةفزيةن ديتبؤؤوومى دةيزانؤؤؤى
شيوعيم ،دةشيزانى نويَءناكة و سةردانى مزطةوتي
ناكة  ،بةالَ زيؤامن بؤة كؤةس نيؤةو ريَؤزى هؤةمواني
وةكو يةك دةطر .
بةية تا خودا خيَريَكى بة بنووسىَ زوو زوو دةها و
هةولَيدةدا نطةرِيَنيَتةوة،
لةوكاتة ئةو باسة روبؤار شؤةراو و حةريؤةكان و
بةهةشؤؤ ،بؤؤة دةكؤؤرد  ،ئؤؤةمن هؤؤةر بؤؤري ال خوانؤؤة
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رازاوةكة سةرةوة بوو ،كة هةموو ئةو شتانة لةسةر
بوو كةئةو باسيدةكرد ،بة منونة نيو اث جنةكة هةر
لؤؤة روبؤؤؤارة شؤؤؤةرِابةكة دةضؤؤوو ،زةلَاتؤؤؤةو ثا ىةكؤؤؤةش
ميوةكانة بةهةشت و هاوذينةكةشم بارتة ا هؤةموو
حةريؤؤةكانة ئؤؤةو َ ،ه ؤةر لؤؤةو كاتةشؤؤدا ترسؤؤة ئؤؤةوة
هةبوو ثشيىة برسيةكان كؤة هةميشؤة سؤةريان بؤةنيَو
تةنةكةكانؤؤدا دةكؤؤردوو هيضؤؤيان دةسؤؤت نةدةكؤؤةو ،
بةطء ذيشكو درِكودالَيشدا دةهؤاتن تؤا زطيؤان تيَركؤةن،
بضؤؤنة سؤؤةرخوانةكة و ريسؤؤةكة بكةنؤؤةوة خؤؤور ،
ميوانة ديندارة ناوةختةكة هةميشة باسة طةرِانؤةوة
بؤؤةال خؤؤوداو بةهةشؤؤ ،بؤؤة دةكؤؤرد  ،بيَئاطالؤؤةوة
منؤؤي حؤؤةز ليَبؤؤوو بطةمؤؤة بةهةشؤؤ ،خولياكؤؤامن و
طةشتيَك بةو شويَنةدا بكة كة ئؤةو باسؤة دةكؤا ،ئؤةو
دةيطو :
ورِ بةسةر ،لة دوا مردن طيانةكان بؤةرةو ئادؤان
دةرِؤن لؤؤةو َ دؤزةخ و بةهةشؤؤت ئامادةيؤؤة ،ئاخرئؤؤةو
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طوتانؤؤة ئؤؤةو هؤؤةزاران جاريؤؤد بيسؤؤتبوو ،نؤؤةدةكرا
دلَة ميوان بشكيَ  ،بةية منؤي دةمطؤو زؤر حؤةز
لؤؤةو فرِينةيؤؤةو دةخؤؤواز بؤؤةر لؤؤة مؤؤردن ئؤؤةوة بكؤؤة ،
هةروةك ضةن يةكؤة خؤةومن فؤرِين بؤوو بؤة ئادؤان،
لةطؤؤةلَ ئامؤؤانج ثياسؤؤةمان دةكؤؤردوو شؤؤامان بةسؤؤةثان
نؤؤةدةزانى ،ئيَسؤؤتاش حةزمؤؤة نهيَنيي ؤةكانة ئؤؤةو َ بؤؤة
ئيَرة بيَنمؤةوة ثؤيَ هؤةموو ئؤةو زانايانؤة بكؤةو كؤة
لةوةتؤؤؤؤؤة شارسؤؤؤؤؤتانيية درووسؤؤؤؤؤتبووة بؤؤؤؤؤةدوو
كةوتوون ،بضم و سرووشتى هةسارةكان بة ميوانةكةو
هةموان بهيَنمةوة.
ديندارةكة ميوامن دةيطو  :ئةوة تة باسة دةكة
بؤؤة زينؤؤدووية نؤؤايبي بؤؤةلَا بؤؤة طةرِانؤؤةوة تؤؤة بؤؤة
ريَرياسؤؤت دوا مؤؤؤردن دةيبؤؤؤي و خؤؤؤوداش خيَريَؤؤؤك
بؤؤةمن دةنووسؤؤةَ ،منؤؤي جطةلؤؤةوة بؤؤري هؤؤةرال
خوانةكة سةرةوة بوو ثيَمدةطو :
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ئؤؤةو ريَيؤؤة جؤؤةنابت باسؤؤة دةكؤؤة  ،حةزمىيَيؤؤة
بةزيندووية بيبيؤنم تؤا دوا مؤردمن شؤارةزايم لؤةو َ
هةبةَ بزرنؤة و كةسؤةكامن ببينمؤةوة ،هةروابيَتؤةوة
ئةو ريَية جؤةنابتان خوليؤا منؤة ،زؤر حةزليَيؤةو
نةمر طةشؤتيَك دةكؤة  ،خؤة دوا مؤردني هؤةبةَ و
بيبينم هؤةر باشؤ و شؤةرتةَ بؤةتين بؤةدوو ئؤةو
ريَية جةنابتان بكةو  ،بةو سانة مؤن ميوانةكؤة
دةموضاو دةطةشايةوةو دةستى بةريشيدا ديَناو هؤةر
ئةحلةمدوليال ئةحلةمدوليال بوو.
هاوذينةكة ضا هيَنا ،ميوانة ناوةختةكةشم كةتيَر
تةماشؤا كؤرد طؤوتة :ئيشؤالَىَا بؤراذني بؤة لةمؤؤةودوا
سةرثةشة لةسةر دةكا.
ئةمي طومت :لةناو مالَيشدا؟
ميوانة ضاوحيزةكةش طوتة:
بةنؤؤؤا ،ئةطؤؤؤةر ميوانتؤؤؤان هؤؤؤةبوو باشؤؤؤة سةرثةشؤؤؤة
لةسةركاو خوداش بةخيَر بة دةنووسةَ.
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ئؤؤةمي ر ؤؤم هةسؤؤتابوو هؤؤة لؤؤة دواكؤؤةوتنم بؤؤة
خوانةكؤؤؤؤة سؤؤؤؤةرةوةو هؤؤؤؤة لؤؤؤؤةو تةماشؤؤؤؤا كردنؤؤؤؤة
حيزانةية ميوانةكة بةية طومت:
ئؤؤؤةد نؤؤؤاكر َ لةميوانؤؤؤدار و لؤؤؤةو كاتانؤؤؤةدا كؤؤؤة
حورمةى مالَةكة شتيَك بة ميؤوان دةهيَنؤىَ ،ميوانةكؤة
ضاو خة داخا؟
ميوانة ناوةختةكة طوتة:
ئاخرضاو ناطري َ ئيَمةماناني بة نةزةرةوة تةماشا
ناكةين.
لةو شةوةدا هيض باسوخواسيَكم نةدةوروذاند ،هةتا
ئؤؤؤؤؤةو نؤؤؤؤؤةئاخافتبا وةلَؤؤؤؤؤامم نؤؤؤؤؤةدةداوة ،ضؤؤؤ ؤوونكة
حةزمدةكرد زوو برِوا ،تا بضم لة سؤةرةوة سؤةمايةكة
دةرويَشؤؤانة لةطؤؤةلَ ئؤؤةو جنؤؤة بكؤؤة كؤؤة لةضؤؤاوةرِوانة
مندابوو ،ميوانؤة ئيَسؤك طرانةكةشؤم ميوةشؤة خؤوارد
ئةوجار رِؤيشت ،بةيؤة هؤةر دواى وى ضؤومة سؤةر َ و
سةر مدا تةنها بةشة يةك ثيَك بةفر شاخة مابوو،
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بةفرةكؤؤؤة تيَكؤؤؤردوو يةكؤؤؤة ثؤ ؤيَكم زؤر بؤؤؤةخيَراية
خواردةوة ،ضوونكة لةسةر برسؤيبوون و بةخةسؤتي
خواردمةوة هةستم بؤة شؤىبوونة جةسؤتةو سؤرِبوونة
سةرمكرد ،اثيَك بؤةفر شؤاخة ديؤم ئامؤادةكرد ،كؤة
لةناو فىينة سثيةكةدا شل ببؤةوة  ،ئؤاخر ئؤةو رؤذانؤة
كارةبؤؤا ئؤؤة بة ايؤؤة نؤؤةبوو ،بةيؤؤة زؤرينؤؤة مالَؤؤةكان
فىينةيان هةبوو خواردنة ماوةو هةند َ ميوةو ماسؤت
لؤةناو ويَؤدا دادةنؤرا تؤا خرانؤةبن ،بةفرةكؤة لؤة سؤؤةر
خوانةكة دانا ،سةر مدا جنةكة هاورِيَم بةماتة لؤة
سيَبةرةكة م دةرِوانؤة ،ئؤاخر ئؤةو لؤة ضؤاوةرِوانة
مندابوو حةز ليَبوو لةنيَو جةستةمدا شاية بكؤا و
سةمايةكة شيَتانةش فيَر دةمارةكؤانة منكؤا ،حؤةز
ليَبوو هةرضؤة زووة لؤة جيهؤانة خؤة بباتؤة دةرةوةو
هةلَمداتة نيَو خةيالَة بيَشؤةرمةكان و فيَؤرة نامةميكؤا،
جنةكؤؤة هؤؤاورِيَم بؤؤاش دةمناس ؤةَ هؤؤةرطيز دلَؤؤةثيَكة
بةخةسار نادة و وةك بةشؤيَك لؤة خؤويَ جةسؤتة
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خة تةماشا دةكة  ،بةية هةر جاريَؤك كؤة ئاويَتؤة
يةك دةبني نةشئةو دواتر خؤةويَكة ؤولَم دةداتؤةَ،
ئؤؤةوة جطؤؤة لؤؤة ثيَكؤؤةنني و ئؤؤةو نوكتؤؤة بيَثةردانؤؤة
لةطةلَ هاورِيَيان باسة ليَوة دةكةين.
ئةو جنة هؤةموو كؤون و كؤة لةبؤةر مؤن شؤارةزاية
دةزان ؤةَ لؤؤةكو َ ثشؤؤوو بؤؤدا و بةكويَشؤؤدا ب ؤرِوا ،هؤؤةر
خؤؤؤةنيم دةكؤؤؤا ،بةيؤؤؤة كؤؤؤة ثيَكؤؤؤة دووةمؤؤؤة دةرِذيَتؤؤؤة
جةسؤؤتة ئاسؤؤودةييةك هؤؤةردووكمان هةلَدةثؤؤةرِيَ َ،
دةسؤؤ ،يؤؤةك دةطؤؤرين و ثيَكؤؤةوة بؤؤةدة طةرانييؤؤة
خيَراكانةوة سةمادةكةين ،لة نيَو يةك يدا جيهؤانيَكة
ئةفسوناو درووسؤت دةبيَؤت ،ريَؤك وةكؤو ئؤةو حؤةزو
خةونانة هةموان دةيبينن ،هةرضةند جاريَك زيؤاتر
بضةرِيَتة نيَو جةستة ضوونكة يةكة جار بؤةر ليَؤو
دةكؤةو َ يؤةك لسؤتنةوة دةسؤت ثيَؤدةكا و ئؤارامة
تؤؤةواو طيؤؤامن دةتؤؤةنةَ ،خةمؤؤةكامن بؤؤري دةباتؤؤةوةو
دةمباتؤؤة سؤؤةر نويَنةكؤؤة  ،لؤؤةويَ لؤؤة جيؤؤاتة دايكؤؤم
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اليالية بة دةكا  ،باوةشيَنم دةكاو وردة وردة دةسؤت
بة ثيَىَوةكامندا ديَ َ ،دةمباتة خةويَكة هيَندة ولَةوة
لؤؤؤةو شؤؤؤةوةدا هؤؤؤةوليَر شؤؤؤارة ئؤؤؤاذن ئؤؤؤاذن كراوةكؤؤؤة
ضؤؤؤوارجار لةاليؤؤؤةن هيَؤؤؤزة ناكةكةكانؤؤؤةوة بطؤؤؤري َ و
بسؤؤةندريَتةوة بةخةبؤؤةر نايؤؤة  ،ئؤؤاخر بةيؤؤة هؤؤةرطيز
دةسؤتبةردار جنةكؤة هؤؤاورِيَم نؤا  ،هاوذينةكةشؤؤم
كة ئة شيَواز مةست بوونؤة مؤن دةبؤي َ هؤةرطيز
نابيَتؤؤة ريَطؤؤرو هاوكاريشؤؤم دةكؤؤا  ،لةسؤؤةر خوانةكؤؤة
دادةنيشؤؤؤةَ و بؤؤؤؤةدة مؤؤؤؤةزة خوارنؤؤؤؤةوة حيكايؤؤؤؤةتة
عاشؤؤؤؤؤؤجبوومنان دةطيَرِيَتؤؤؤؤؤؤةوة ،بؤؤؤؤؤؤاس لؤؤؤؤؤؤة نيطؤؤؤؤؤؤا
ئةفسؤؤوناويةكان دةكؤؤةين ،لؤؤةو ضؤؤرايانة دةمؤؤانطو
ؤة ناكوذيَنؤةوة ،هؤةروةك هؤةتا ئيَسؤتاش ثؤيَن ،لؤؤة
خةيالَ و بريكردنةوانةدا ئاويَتؤة يؤةك دةبؤوين و
تةواو جنةكةش دةضة نيَو جةستة منؤةوة ،حؤةز
ليَنةبوو ئةو جنة سةرشيَتة ؤة بيَتؤة دةرةوة ،ريَؤك
ثيَضةوانة ئةو شيَت و شورانة دةضوونة ال مةالو
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موشايةخان ،تا جنةكةيان لة جةستة دةركا ،بةخة و
بة دةس ،خة ثيَشوازيم ليَدةكردوو دةمضةرِاندة نيَو
جةسؤؤتةمةوة ،ئؤؤةو لؤؤة نؤؤاوةوة كؤؤار خؤؤة دةكؤؤردوو
لةبر ئةوة شؤيَتمكا بريكردنؤةوة فؤراوان دةكؤرد ،
هةسؤؤؤتة ناديارةكؤؤؤانة وريادةكردمؤؤؤةوةو رو خؤؤؤةش
دةكؤؤؤرد و زؤر جؤؤؤاران هؤؤؤةر لؤؤؤة ريَطؤؤؤةى جنةكؤؤؤةى
هاورِيَمةوة كةرِ دةبةسؤ و بةرامبؤةر يؤةك هؤةردوو
بةشةر شيرر دةخويَندةوة ،دةضوومة سؤتةديةو هؤةر
بةراستةوخةيى هةوالَةكامن ثيَشكةش دةكؤرد ،سؤةرةتا
ئةو دةرهيَنةرةى لةسةر ميَكسؤةر بؤوو بؤةنى دةكؤرد ،
دةتطو ئاميَرى ئيَستاى دةست ثةليسى هؤاتوو ضؤةية،
بزانىَ خواردوومةوة ياننا ،كةدةيزانى سةرخةشم يةك
دنيؤؤا بةلَؤؤةبةلَى دةكؤؤرد ،بؤؤةالَ هؤؤيض ضؤؤارةى نؤؤةبوو
ضوونكة هةر ضةند خولةكيَكى دةماو بة توورِةييؤةوة
دةيطؤؤو  :هةلَؤؤؤةش بكؤؤؤةى هؤؤؤة م نييؤؤؤة ،كةضؤؤؤى بؤؤؤة
ثيَضةوانةوة دةردةضوو ،نةك هةلَؤة نؤةدةكرد دةنطؤم
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هيَنؤؤدة طرِوخؤؤةش دةبؤؤوو دةسخةشؤؤى ليَؤؤدةكرد  ،كؤؤة
شارةزاشم بوو ئةوجارةى ثيَ هةوالَةكان ئؤةوي لؤة
طةلَم دادةنيشت و دةةواردةوة.
خؤؤة ئةطؤؤةر ميوانؤؤة ناوةختةكؤؤة جريامنؤؤان دوا
خواردنؤؤؤؤةوة ئؤؤؤؤةو جنؤؤؤؤة هؤؤؤؤاورِيَم هاتبؤؤؤؤا ؤؤؤؤة
نةمدةهيَشت بيَزار بيَت ،دنيايةك نوكتة خةشؤم بؤة
دةكرد ،شيرر بة دةخويَندةوةو كةميَك ثرسيار دين
و ديانةتيشؤؤؤم دةكؤؤؤردوو باسوخواسؤؤؤة طةردوونيشؤؤؤم
ليَدةثرسؤؤؤة ،ئؤؤؤاخر هةميشؤؤؤة مةسؤؤؤتةكان وان دلَيؤؤؤان
فؤؤؤراوان و سؤؤؤةخة و زؤرجؤؤؤاري منؤؤؤدالَ دةبنؤؤؤةوة،
هةنديَجار بةطريان و زؤر جاراني بة ثيَكةنينؤةوة
دةطرن ،بةية من لةوانةبوو كة دلَم بة سة خةش و
ثيَكؤؤةنني دةكرايؤؤةوة ،هؤؤةر لؤؤة ريَيةشؤؤةوة زؤرجؤؤاران
ئةوانة بةرامبةر دلَخؤةش كؤردوون ،دةمتؤوانة ئؤةو
ميوانةش دلَخةش بكة و دوور نةبوو لة رِيَؤة طالَتؤةو
طةثةكامنؤؤةوة ئؤؤةو بكةمؤؤة ماركسؤؤة و خةشؤؤم دينؤؤدار،
183

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

يؤؤؤان هؤؤؤةر لؤؤؤةجياتى ئؤؤؤاو ثيَكيَؤؤؤك جنؤؤؤى بؤؤؤدةمىَ و
بةسةرخةشى رةوانةى كةمةوة ،تا لةطةلَ مةالذن تيَؤر
سؤؤؤةى خؤؤؤةش بكؤؤؤةن ،بؤؤؤةلَا ضؤؤؤبكة ئؤؤؤةو ثؤؤؤيَ
مةسؤؤؤتبوومن هؤؤؤا  ،ئؤؤؤاخر ويَنةيؤؤؤةكة وا ثيشؤؤؤاندةدا
ئةطؤؤؤةر شؤؤؤارةكة ضؤؤؤوارجار لؤؤؤة شؤؤؤةوةدا طريابؤؤؤاو
بسةندرابايةوة ميَ ميوانة نؤةبا ،فيَؤرة مة امةكؤة
خالَة تايؤةر دةكؤرد( ضؤة ضؤةهة بؤوول بؤوول) تؤا
لةبةر ضاو خة بطر و ذير بيَتةوة.
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بوونە پاڵەوان
هةرجنةكؤؤة هاورِيَمؤؤة ئؤؤةم بؤؤة طؤؤةردوون و زؤر
هاورِ َ ناساند و تةنانة بردمية سؤةر ئةسؤتيَرةيةكو
هيَناميةوة ،راستة هيَشتا بؤة بؤاس نؤةكردوون ،بؤةالَ
زؤرى نةماوة دةةويَننةوة ،ئةوبوو لةناو برادةرةكؤامن
كردميؤة ثالَؤؤةوان و دواتؤؤري بؤؤة ئةسؤؤتيَرة بؤؤةخ،
ناسؤؤؤاند  ،هؤؤؤةرطيز ئؤؤؤةو رؤذة بؤؤؤري ناضؤ ؤيَتةوة كؤؤؤة
ضةندين سالَ لة مةوبةر لةسةر زيَة بضؤوكة ثشؤدةرو
لةسةر طةمة خاسةَ ،لةطؤةلَ ضؤةند برادةريَؤك لةطؤةلَ
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جؤؤ هؤؤاورِيَم ،خؤؤةريكة سؤؤةما كؤؤردن بؤؤووين ئيَمؤؤة
لةناوةند ثيَكةكاندا ثياسؤةمان دةكؤرد كؤة ضةرِضؤةرِ
دةرِذايؤؤؤؤة ناوانؤؤؤؤةوةو شؤؤؤؤةثةىل زيَيةكؤؤؤؤةش ئؤؤؤؤاوازو
شنةيةكى فيَنكؤى دةداينؤىَ ،كاتيَؤك ثةليَؤك ثيَشؤمةرطة
هاتنة سةر خوانةكةمان و لةبرسان ليَويان وشك وشك
ببةوة ،بؤةن ئارة ؤةيان رؤذةرِيَيؤةك دةرِؤ  ،مانؤدوو و
كةنؤؤؤةفت ،هةسؤؤؤتت دةكؤؤؤرد تىؤؤؤةنط و تا مؤؤؤةكانيان
بوونةتؤؤؤؤة بؤؤؤؤارطرانى بةشؤؤؤؤان و مىيانؤؤؤؤةوة ،كالؤؤؤؤةو
جىوبةرطةكانيان لة خةيؤان مانؤدووتر ديؤار بؤوون ،لؤة
ثيَستى دةموضاويانةوة برسيةتيت دةخويَندةوة ،ضرض
داطؤؤؤؤةرِابوون و ئارة ؤؤؤؤة يةخؤؤؤؤةى كراسؤؤؤؤةكانى بؤؤؤؤةر
كردبوون.
لةطؤؤؤةلَ ئةوكاتةباشؤؤؤى ئؤؤؤؤةوان ئيَمؤؤؤةش هؤؤؤؤةموان
لةبةريان هةستاين و توند باوةمشان ثيَؤداكردن ،تؤا م
تىؤؤؤةنطو نؤؤؤار ةك و ئؤؤؤةو شرِوشؤؤؤيتالَةى لؤؤؤة خةيؤؤؤان
بةسؤؤؤتبوو لؤؤؤة كةلةكؤؤؤةو ورطؤؤؤى ئيَمؤؤؤة دةضؤؤؤة ى و
ماضةكانيشؤؤؤؤؤيان سؤؤؤؤؤويَر سؤؤؤؤؤويَر بؤؤؤؤؤوون ،خؤؤؤؤؤةلَكة
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شارؤضؤؤكةكة خةمؤؤان دةرضؤؤوون و يؤؤةك ميان بؤؤاش
دةناسؤؤة ،ئؤؤةو خواردنؤؤة هيَنابوومؤؤان لةبؤؤةردةميان
دامانناو وةكو هار خةريكة ثؤاروو كؤردن بؤوون ،يؤةك
دوويَكيؤؤان ئةوةنؤؤدةيان برسؤؤى بؤؤوو ؤؤةراغى نانؤؤةكانى
سؤؤؤؤةرخوانةكةيان لولؤؤؤؤدةداو ثؤؤؤيَ ثشكةطةشؤؤؤؤتةكان
ئاوديويان دةكرد ،ئةمن ئةوسؤاتة زؤر نيطؤةران بؤوو ،
جنةكؤؤة نؤؤاو جةسؤؤتة ثالَينؤؤا و ضؤؤةند فرميَسؤؤكيَك
رذان ،تيَطةيشتم ئيَمة لؤة كةيىوسؤةفا خةمانؤداين و
ئةو ثيشمةرطانةش بة برسيةتة و شؤرِودرِ بوونةتؤة
ثؤؤؤاريَزةر ئيَمؤؤؤة ،ضؤؤؤةند ر ؤؤؤم لؤؤؤةخة و ئةوانيؤؤؤد
هةستا ،دوو هيَندة ثيَشمةرطةكامن خةش ويست ،هؤةر
بؤؤةوة تؤؤةريك نةبينؤؤةوة بةدةسؤؤ ،خؤؤة طةشؤؤتم بؤؤة
دةبرذانؤؤؤؤؤدن و دةدانؤؤؤ ؤةَ ،بةدةوريانؤؤؤؤؤدا دةهؤؤؤؤؤاتني و
دةضووين و ضةنيان حةزليَبا وامان دةكؤرد ،ئؤةواني
ئةمةيان دادةنيشتاندةوةو دةيانطو :
دانيشتنةكةمشان ليَتيَكدان ،ئةطةرضؤة هيَشؤتا ئيَمؤة
وتؤؤابة بؤؤووين و هؤؤةموومشان سؤؤةر بؤؤةوان بؤؤووين،
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دوا نا واردن كةوتنة هةوالَ ثرسي ناو شارو وردة
وردةش ثيَكيان بة خةيان دةكؤرد ،لةطؤةلَ ضؤةرِانةوة
ثيَكةكان بةنؤاو جةسؤتةيان جنةكؤة هؤاورِيَم سؤةما
دةكردوو ئةوانيشؤة دةكؤردة يةكثارضؤة ثةلَؤا ،شؤةرمة
دةشؤؤكاندن و ترسؤؤة دةرِةوانؤؤدةوة ،ليَويؤان تؤؤةرِ بؤؤةوةو
كولَمؤؤؤؤةكانيان سؤؤؤؤوورداطةرِانةوة ،خةنؤؤؤؤدةو خةشؤؤؤؤى
طةرِايؤؤؤؤةوة سؤؤؤؤةر ليَوةكانيؤؤؤؤان ،تؤؤؤؤا م تىةنطؤؤؤؤةكانيان
لةخةيان كردبةوةو لةطةلَ ئيَمة بةشدار خةشؤيةكان
بؤؤوون ،ئامةذطاريؤؤان دةكؤؤردين و هانيؤؤان دةدايؤؤن لؤؤة
خويَندن بةردةوا بني ،ئةو رؤذانة وةكو ئيَستا نةبوو،
ثيَشمةرطة هيضة نةبوو بةية لؤة هيضؤي نةدةترسؤا،
ضؤؤاوةرِيَة ثةسؤؤت و ثاداشؤؤت و ظ ؤيَالو مووضؤؤة نؤؤةبوو،
خةشةويس ،ئةوان دلَة هةموانة تيَر كردبوو ،ئوميَد
بوون و لةساية ئةوانةوة بوو ئيَمة دةمانتوانة دةنط
بةرز كةينةوة ،ئةوساتة ئيَمة لةناو خوانوخواردنةوةو
خةشة خةماندا بووين ،كة يؤةكيَك لؤة ثيَشؤمةرطةكان
ة نؤةةواردبةوةو ئؤةو رؤذةش تؤةنيا نؤانى لةطؤةلَ
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دةخؤؤواردين ،دواى نويَؤؤء كؤؤردن ،لةسؤؤةر ئؤؤةو ضؤؤةوة
خاويَنانةى ئاو اليؤدابوون ،جىؤةكانى دانؤاو ضؤووة نؤاو
طةمى خاسىَ تاخةى بشوا كةضى بة ثةلؤة اذة كؤةو ،
يةكة كةس كة خة هاويشتة ناو طةمةكة من بؤوو ،
ضونكة ئاطردانةكةى بةبةرد درووستمانكردبوو نزيكى
طةمةكة بوو و مني خةريكى ضاليَنان بؤوو  ،هؤةروا
بيَتةوة جنةكة هاورِيَشم بوو ثيَة طومت:
دةى رؤذ تةيؤؤؤة ،باوةشؤؤؤم ليَؤؤؤداو ريشؤؤؤة دريَؤؤؤءة
خوساوةكة كة هيَشتا ئارة ؤة نيَؤو ضؤيا ثيَوةبؤوو،
كةوتة سةرشامن ،كة سةر م لة ضاوةكانيدا ثرِثرِ بوو
لؤؤؤةترس ،ثةلؤؤؤة اذة مؤؤؤردن مؤؤ تونؤؤؤد بةخةيؤؤؤةوة
نوساند ،رةنطة سثة و دةسؤتةكانة سؤارد سؤارد بؤوون،
زؤر بةخيَراية هةناسة دةداو دةيويست بؤاية ضؤةند
كاتؤؤؤؤءميَريَك لؤؤؤؤة يؤؤؤؤةك سؤؤؤؤاتدا هةناسؤؤؤؤة وةرطؤؤؤؤر َ
نةكوجاريَكيد نجومةَ ،ضستة ضستيَكى ليَوة دةهؤا
ثيَموابىَ شادةى دةهيَنا ،دةيطو  :خوداية فريا كةوة،
بةالَ لةمن ب ازىَ يةك كةسيدى لةناو ئاوةكة نةبوو،
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هؤؤةر تؤؤةكانيَكي كؤؤة بؤؤةرةو كؤؤةنار دةدا شؤؤةثةليَكة
بازنةية بؤةدةور هةردووكمانؤدا دةكؤردوو ئةركيشؤة
طؤران دةكؤؤرد  ،هةسؤتم دةكؤؤرد ئؤةو بةهؤؤةردوو ثيَؤؤة
لةزةو دةطةرِ َ ال ة ناطاتةَ و دةيةو َ خؤة بةمنؤةوة
هةلَواسةَ ،مني ضوونكة ماسة نيَو ئؤةو زيَيؤة بؤوو ،
رؤذنةبوو دوو كاتءميَر لةويَدا مةلؤة نةكؤة  ،خؤة لؤة
دةسؤؤ ،وتؤؤار كؤؤردوو لؤؤة ثشؤؤتةوةيرِا ثرضؤؤيم طرت ؤوو
بؤؤؤةرزمكردةوة ،بؤؤؤة هؤؤؤةموو هيَؤؤؤز خؤؤؤة و هيَؤؤؤز
رؤيشت زيَيةكة ثا َليَكم بةرةو كةنار ثيَوة نؤاو دواتؤر
بةدوو خةمدا رامكيَشا ،لةماوةى تةنيا يةك خولةكدا
زيؤؤاتر لؤؤة بيسؤؤت مؤؤةتر ئاوةكؤؤة بؤؤةرةو خؤؤوار رايؤؤداين
هيَشؤؤتا هؤؤاورِ َ و هاوسؤؤةنطةرةكانة كؤؤة ئؤؤةواني بؤؤة
هانايؤؤةوة هؤؤاتن ،ئؤؤاو نةطةيشؤؤتبووة ناوكيؤؤان كؤؤة ال ؤؤة
هؤؤةردووكمان طةيشؤؤتة زةو  ،ئؤؤةو سؤؤاتة تيَطةيشؤؤتم
مؤؤردن كؤؤةس ناناسؤؤةَ و ترسؤؤيَكة ثالَةوانؤؤةكاني لؤؤة
ثةلوثة دةخا ،ئةوان لة ديد ئيَمؤةوة ئةفسؤانة بؤوون
جيَطة ئوميَدو لة ئيَمة جياوازتر بوون ،كةضة يؤةك
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لؤؤؤةو شؤؤؤةهيَنانة تونؤؤؤد خؤؤؤة بةمنؤؤؤةوة نوسؤؤؤاندوةو
بوومةتة جيَطة ئوميَد ئةو ،هاوار بؤة خؤودا دةبؤاو
خؤؤؤة بةمنؤؤؤةوة هةلَدةواسؤؤىَ ،هةرضؤؤؤةنيَك بيَؤؤؤت بؤؤؤةو
شؤؤارةزايية لؤؤة مةلةكردنؤؤدا هؤؤةمبوو ثيَشؤؤمةرطةكة
طةيانؤؤؤدة رؤخؤؤؤة طةمةكؤؤؤةو بؤؤؤةهاوكار ئةوانيؤؤؤد
بةهةش خةميان هيَنايةوةو جىةكانة لةبؤةر كؤردةوةو
دوور لؤؤة زيَيةكؤؤة دانيشؤؤت ،ئؤؤةوانة دي ؤ هيَنؤؤدةيان
باسؤؤؤة ثالَةوانيؤؤؤةتة منكؤؤؤرد ،ضؤؤؤوبوومة ثةرِثؤؤؤةرِة
ئادان و زيؤاتر لؤة دووجؤار بةرثرسؤة ثيَشؤمةرطةكان
بةدةس ،خة ثيَكة بة تيَكرد  ،لةال برادةرةكانيشم
هيَندةيد شريين بوو  ،ئاخر ئةوة ثيَشؤ كؤةداوا
كةوضكيَكم ليَكردبا نةيدةداية دةستم و دةيطو  :خؤة
تيَتؤؤؤدا نةشؤؤؤكاوة دةسؤؤؤتدريَءكةو بيبؤؤؤة ،ئؤؤؤةو وةختؤؤؤة
خةريكة وشككردنةوة جىةكانة من بوو.
بةيةكيَك لة هاورِيَيةكامن طو :
ضايةكة بووة ئةطةر ئةزيَت نةبىَ؟
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ئؤؤةوي يؤؤةك ثؤؤ َة راسؤؤت بؤؤةوةو ضؤؤوو ضؤؤاى بؤؤة
هؤؤةموومان هيَنؤؤا ،دلَنيؤؤا ثؤؤيَ روداوةكؤؤة ثيَمطوتبؤؤا
جرِتؤؤى بؤؤة ليَؤؤدةدا  ،كؤؤة ضؤؤايةكةى لةبؤؤةردةمم دانؤؤا
هةستا و ضايةكيشم بؤة ثيَشؤمةرطة نيؤوة خنكاوةكؤة
بؤرد ،ئؤؤاخر ئؤةو دوورلؤؤة زيَيةكؤة دانيشؤؤتبوو دةترسؤؤا،
ترسانيَك ثيَم وانيية ة لةبريى بضيَتةوة ،بةيةكةوة
دةستمان بةضاخواردنةوة كرد ،ئةو لةوكاتةيدا كة زؤر
سوثاسى منيدةكرد ،ثيَشى طومت:
لةوكاتةى نجوومبوو مندالَيم هاتؤةوة يؤاد ،لؤةذيَر
ئؤؤؤاودا رسؤؤؤتةيةك لؤؤؤة بريةوةريؤؤؤةكان وةكؤؤؤو تيسؤؤؤكةى
تىةنط بةميَشكمدا رةتبوون ،هةردوو مندالَةكؤة زؤر
بؤؤةجوانى دي ؤ  ،بةيؤؤة هيَنؤؤدةى خؤؤةمى ئؤؤةوامن بؤؤوو
نيوهيَندة خةمى خة نةبوو ،خةمى ئةوة بؤوو ،دوو
منؤؤدالَم هةيؤؤةو دةزانؤؤن ئةوشؤؤةو دةضؤؤمة اليؤؤان ،لؤؤة
نةغةدةى والَتى ئيَران دياريم بة كرِيون و تةما واية
ئةمشةو بيانؤدةمىَ ،شؤتيَكم ليَهاتبايؤة ئؤةوان هؤةر لؤة
ضاوةرِوانى من و دياريةكاندا دةمانةوة ،راستيةكةشؤى
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شؤؤةش مؤؤانط دةبيَؤؤت نةمؤؤديون لةوانةيؤؤة هةرنؤؤةيان
نادةوة ،ئةدى ذنةكة بة بيالهى ئةوةندةى غةريبى
دةكة خةريكة شيَتبم بةى.
كة سةى دةكرد ليَوى زةرد ببوون ،دةستى دةلةرزى
و بةزةوؤؤة ضؤؤايةكةى بؤؤة هةلَؤؤدةطريا ،ثشتيشؤؤى لؤؤة
ئاوةكة كردبوو ،دياربوو مردنى بةضاوى خةى ديبؤوو،
لة راستيشدا روح شريينة ،كة مؤردن نزيؤك دةبيَتؤةوة
تؤؤرس داواى خةبةدةسؤؤتةوةدانت ليَؤؤدةكا ،خؤؤة ئةطؤؤةر
رووبؤؤؤةرِووى ببيؤؤؤةوة تؤؤؤرس هةلَؤؤؤدىَ ،ئةطؤؤؤةر خؤؤؤةش
بةدةستةوة بدةى بةخةيت دةبا.
ئةمني دلَخةشيم دايةوةو هيؤوا خواسؤت هؤةرطيز
منؤؤدالَكانى بؤؤىَ بؤؤاو نؤؤةبن ،ئيؤؤدى ئؤؤةو رؤذة بؤؤةمن
كرانةوة بةخت بوو ،دةرطؤا ضوونةضؤيا بةكةوتؤة
سؤؤةر طؤؤازةرا ثشؤؤت ،ثيَشؤؤمةرطةكان بؤؤةتيَروثرِ  ،بؤؤة
سؤؤؤؤةريَكة مةسؤؤؤؤت و دواى تاريؤؤؤؤك داهؤؤؤؤاتن خةيؤؤؤؤان
بةشؤؤاريداكردوو بؤؤةرةو ئاما ةكؤؤة خةيؤؤان رؤيشؤ ،
منؤؤي لةوكاتؤؤةوة هيَندةيؤؤد بوومؤؤة هؤؤاورِيَة جنؤؤة
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سةرشيَتةكة ،هةميشؤة لةسؤةرخوانةكان تؤةنياو تؤةنيا
سؤؤةما لةطؤؤةلَ ئؤؤةو دةكؤؤرد ،ئؤؤةو منيكؤؤردة ثالَؤؤةوان و
مني برِيارمؤدا هؤةرطيز نؤةيطةرِ  ،ئيؤد ضؤةن ئؤةو
رؤذة لةبريدةكؤؤؤؤؤؤؤؤة و هةميشؤؤؤؤؤؤؤؤة لةيادةوةرميؤؤؤؤؤؤؤؤدا
دةميَنيَتؤؤةوة ،ئيَسؤؤتاش كؤؤة دةمؤؤةو َ طةشؤؤتيَكة دوور
بكة ئةوة ج هاورِيَمة لةطؤةلَم ديَؤت و دةمثؤاريَز َ،
ئاشؤؤؤنا سؤؤؤورِ خويَنمؤؤؤةو هةنطاوةكانيشؤؤؤم نؤؤؤةر و
حؤؤؤؤؤةليم دةكؤؤؤؤؤا  ،هؤؤؤؤؤةركويَى بؤؤؤؤؤوىَ لةطؤؤؤؤؤةلَى دةرِؤ
دةيضةرِيَنمة نيَو خويَنمةوةو با لةطةلَ خةى نبا.
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چوونە ناو گەردوون
خؤؤوانة ئؤؤةو ئيَوارةيؤؤة لؤؤة تةنكيؤؤدةدا ،مةبةسؤؤتم ئؤؤةو
ئيَوارة ميوانة ناوةختةكةمان خواردنةوة دواخسؤتم،
دووا ثيَكة جنةكة هاورِيَم لة ضؤاوةرِوانة ضؤةرِانةوة
بؤؤوو بةنؤؤاو جةسؤؤتة  ،لةطؤؤةلَ يؤؤةك دوو دةنكؤؤة ثا ىؤؤة
كولَاو ثيَكةكة ئاوديو طةدة كردوو ئيد خوانة ئؤة
شؤؤةوة درةنطؤؤة بؤؤةكةتا هؤؤا  ،نؤؤةبوونة كارةبؤؤاو تؤؤاريكة
شؤؤةو هيَندةيؤؤد ئةسؤؤتيَرةكانة دةطةشؤؤاندةوة ضؤؤوومة
سةر تةختة نووس و سةر م كةوتة سةر ئةو طةلؤة
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ئةستيَرانة لة مندالَيةوة رذابوونة نيَو بريمةوة ،ئؤاخر
خؤؤةيالَة منؤؤدالَة ئاوايؤؤة ثيَتوايؤؤة دةتؤؤوانة بؤؤة ئؤؤارةزوو
خؤؤة ئةسؤؤتيَرةكان كةكةيؤؤةوةو لؤؤة باغؤؤةلَيان هؤؤاويَة،
ضةند حةزليَية بةخة بيانبة  ،ئةو ئةسؤتيَرانة لؤة
خؤؤؤةيالَة مندالَيؤؤؤدا وةكؤؤؤو ئؤؤؤةو وردة ضؤؤؤةوانةن روبؤؤؤار
اليداون ،يؤان ئؤةو ماسؤيية بضؤووكانةن كؤةنارطري بؤوون،
بةلَا بةطةورة بوونة تةمةنت ئؤةواني لؤةنيَو هزرتؤدا
طؤةورة دةبؤن هةربةيؤة سؤةر ة ئؤةو شؤةوة بؤة ئؤؤةوان
جيؤؤاواز بؤؤوو ،ئؤؤاخر ميوانؤؤة ناوةختةكؤؤةمان بؤؤةدرةنطى
خستبوو  ،بةيؤة زووتؤر جنةكؤة هؤاورِيَم رذانؤدة نيَؤو
جةستةمةوة ،سةر دةسورِاو لة طؤةورةية و زةبؤةلالحة
ئةسؤؤتيَرةكامن دةرِوانؤؤة ،يؤؤةكيَك لؤؤةو ئةسؤؤتيَرانة لؤؤة
هؤؤةموان طةشؤؤ و جؤؤوان بؤؤوو لؤؤة ديؤؤد منؤؤدا ضؤؤاو
ليَدادةطرمت ،جنةكؤة هاورِيَشؤم لؤة نؤاوةوة كؤار خؤة
دةكردوو بةرةو سرِبوونة دةبرد  ،ثيَة دةطومت:
تؤة ثا َلؤؤةوانة ضؤةن توانيؤؤت شؤةهيَنيَك لؤؤةناو طؤؤةميَكة
ؤؤولَ رزطؤؤار بكؤؤة ئيَسؤؤتاش دةتؤؤوانة طةشؤؤتيَكة دوور
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بكؤؤة  ،ئؤؤةو َ جيَطؤؤة خةونةكانتؤؤةو ب ؤرِؤ نهيَنيي ؤةكان
بيَنةوة ،لةوكاتانةدا سةر وةك ئةو دةفرانة دةسؤورِا كؤة
لة طةظارةكان خويَندبوومنةوةو لة فيىمة خةيالَيةكان و
طريَنؤؤدايزةردا ديبؤؤوومن ،نؤؤازامن بؤؤة هؤؤةر جاريَؤؤك كؤؤة
مةسؤتدة و دةكةومؤؤة سةرثشؤؤت ئادؤان خؤؤول دةخؤؤوا،
دةسؤؤو ِر َ و وادةزانؤؤى هةرضؤؤى خؤؤويَنى جةسؤؤتةتة بةتؤؤة
جن و هوروذ بة ناو ميَشكت ديَنىَ.
جنةكؤؤؤة هؤؤؤاورِيَم ئؤؤؤةوجارةش كؤؤؤار خؤؤؤة كؤؤؤردوو
هةلَيدامؤؤة ن َيؤؤو دةريؤؤا طةردوونؤؤةوة ،وةكؤؤو سؤؤةثةرمان
لؤؤؤؤةنيَو طةردوونؤؤؤؤدا لؤؤؤؤة طةشؤؤؤتدا بؤؤؤؤوو  ،يؤؤؤؤةك يؤؤؤؤةك
ئةستيَرةكامن بةسةر دةكردةوة ،هةنديَكيان وشكوبرينط
و تةزاو هةنديَكة تريان هيَندة سؤوتا بؤوون ،ببؤون بؤة
خؤؤةلَوز ،بةضؤؤاو خؤؤة ئةوكونؤؤة رةشؤؤة زةبةلالحانؤؤة
ديؤؤ ؤ كؤؤؤؤة دايؤؤؤؤةنة يؤؤؤؤان جيَطؤؤؤؤة لؤؤؤؤةدايك بؤؤؤؤوونة
ئةستيَرةكان بؤوون ،جطؤة لؤة دووربؤي هابؤلَ و بنكؤة
ناسؤؤاو هةنؤؤد َ ئؤؤاميَر با َلؤؤدار كؤؤة مؤؤانطة دةسؤؤتكرديان
ثيَؤؤدة َليَن ضؤؤيديم لؤؤة خولطؤؤة ئةسؤؤتيَرةكة خةمؤؤان
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نةد  ،ئاما ى برادةرى تةمةن ثيَنج سالَة هاتةوة ياد،
ضاو ليَؤدةط َيرِا ئوميَؤد بؤوو بيبينمؤةوة ضؤونكة دايكؤم
طوتى :لة طؤةلَ فريشؤتةكان ضؤةتة ئادؤان ،منؤي هؤةر
لؤةو ئادانؤؤةدا بةخؤؤةون ديؤؤتم و ثياسؤؤةمان دةكؤؤرد ،ئؤىَ
خؤؤؤة منؤؤؤي ئيَسؤؤؤتا لؤؤؤةنيَو ئادؤؤؤامن بؤؤؤة َال لؤؤؤةو َي
نةمدؤزيؤؤةوة ،تيَطةيشؤؤتم كةئيؤؤدى ئامؤؤانج بؤؤة هةميشؤؤة
بزربؤؤووة ،يؤؤان خؤؤةى بزركؤؤردووة هؤؤةروةك هؤؤةموو ئؤؤةو
كةسؤؤؤانة كؤؤؤة رؤيشؤ ؤ و بؤؤؤة هةميشؤؤؤة نةمديتنؤؤؤةوة،
دةرِؤيشؤؤتم و وةكؤؤو بالَنؤؤدة بؤؤة بةشؤؤايدا دةف ؤرِيم ،جطؤؤة
لؤةمن هؤؤيض تؤؤةنيَكة ديكؤؤة لؤؤة بةشؤؤايدا نؤؤةبوو  ،بالَنؤؤدة
لؤؤةو َ نؤؤةدةذيان و ب َيؤؤدةنطة تؤؤةواو طؤؤةردوونة داطؤؤري
كردبؤؤؤؤوو ،ئؤؤؤؤةو روناكيؤؤؤؤة تيشؤؤؤؤك باوانؤؤؤؤة نيازطيؤؤؤؤان
ثيَؤؤدةطوتن كؤؤة هةنؤؤد َ شؤؤةو دةمانؤؤدي و بةبةرطؤؤة
هةوا زةو دةكةوتن ،دةيان طو ئةوة طيانة ثيؤاويَكة
طةورةية دةرِذ َ ،لةو َ هؤةبوون ،بؤةلَا روناكيؤان نؤةبوو
هؤؤؤةروا بيَتؤؤؤةوة زؤر طؤؤؤةورةو زةبؤؤؤةلالح بؤؤؤوون  ،كؤؤؤة
بةتةنيشؤؤؤتمدا رةتؤؤؤدةبوون هةسؤؤؤتم بةطؤؤؤةرمة و ئؤؤؤةو
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هاشةية دةكرد كة ليَيانؤةوة دةردةضؤوو ،بؤة هؤةزارانيان
بؤؤؤؤؤؤةنيَو طةردوونؤؤؤؤؤؤدا وةك تيسؤؤؤؤؤؤكة تىؤؤؤؤؤؤةنط لؤؤؤؤؤؤة
كةوتنؤدابوون ،لؤةو سؤاتانةدا ريَؤك تة ينؤةوة طةورةكؤؤة
هاتؤؤةوة يؤؤاد كؤؤة زانايؤؤان دةلَؤؤيَن هيَشؤؤتا طؤؤةردوون لؤؤة
تة ينةوةدايةو دواتؤر هؤةموو بؤةردة زةبةلالحؤةكان بؤة
ئةسؤؤتيَرةكة ئيَمةشؤؤةوة دةطةرِيَنؤؤةوة شؤؤويَ خةيؤؤان،
ئةو جيهانة هيَندة فراوان بوو ريَك ئةو ه َيىَة تةريبانة
هاتؤؤةوة يؤؤاد كؤؤة مامةسؤؤتا بريكؤؤار دةيطؤؤو هؤؤةرطيز
بةيةك ناطةن ،تيَطةيشؤتم ئؤةو طةردوونؤة نؤة سؤةرةتا
هةيؤؤؤةو نؤؤؤؤةكةتاية ،خؤؤؤؤة كاتيَؤؤؤؤك ترسؤؤؤؤة بزربؤؤؤؤوون و
طةرِانؤؤؤؤؤؤةوة بةسؤؤؤؤؤؤةر ئةسؤؤؤؤؤؤتيَرةكة خةمؤؤؤؤؤؤان دلَؤؤؤؤؤؤة
دادةخورثانؤؤؤؤؤد  ،ئؤؤؤؤؤةوة جنةكؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤاورِيَم دلَنيؤؤؤؤؤا
دةكردمؤؤؤةوة كؤؤؤة ئؤؤؤةو شؤؤؤارةزا طةردوونؤؤؤة ،جطؤؤؤة لؤؤؤة
سةرسؤؤؤؤورِان و طؤؤؤؤةرمة ئةسؤؤؤؤتيَرةكانيد كؤؤؤؤة وةكؤؤؤؤو
رةشؤؤةبايةكة ال خةمؤؤان دةيىةراندمؤؤةوة ،هةسؤؤتم بؤؤة
ماندوو بوون نةدةكرد ،زؤر طةرِا ضةندين طةلةستيَرةو
هةسؤؤارةو كةمة َلؤؤة دي ؤ  ،بؤؤةلَا رةنطؤؤة هيضؤؤيان وةكؤؤو
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ئةسؤؤتيَرةكةمية جؤؤوان نؤؤةبوو ،زؤرينؤؤةيان لؤؤةنيَو تةمؤؤدا
بؤؤؤؤزرو هةنؤؤؤؤديَكيان خةلَةميَشؤؤؤؤة ،لةسؤؤؤؤةر ضؤؤؤؤةندين
ئةسؤؤتيَرةش نيشؤؤتمةوة ،جطؤؤة لؤؤة بؤؤةرد زةبؤؤةلالح و
ؤؤةر و شؤؤويَ سؤؤوتان يؤؤةك طيانىةبةريشؤؤم نؤؤةديت،
زؤرينؤؤة ئؤؤةو راسؤؤتيانة بؤؤة روون بؤؤةوة كؤؤة زانايؤؤةكان
ثش اسؤؤؤتيان كردبؤؤؤةوة ،ئةوةنؤؤؤدة نؤؤؤةبةَ كؤؤؤةمن بؤؤؤةبةَ
ثةشؤؤاكة ئادؤؤانة و ئؤؤةو بوت َىؤؤة ئةكسؤؤجينانة بؤؤوو كؤؤة
ثياوانة ئادانة لؤة خةيؤانة دةبةسؤ و نةشؤدةخنكا ،
بةتةنةَ و بؤةنيَو جوانيؤةكانة طةردوونؤدا لةهاتووضؤةدا
بؤؤوو  ،بؤري لؤؤة طؤؤةورةيى طؤؤةردوون و درووسؤؤتكةرةكةى
دةكؤؤؤؤؤردةوة ،هةنؤؤؤؤؤديَجار ضؤؤؤؤؤاو ليَؤؤؤؤؤدةط َيرِا ،ئةطؤؤؤؤؤةر
درةوشانةوةيةكى جوامن ديبا ثيَم وابؤوو ئؤةوة خودايؤةو
نابيَؤؤؤت ليَؤؤؤى نزيؤؤؤك ببمؤؤؤةوة ،ضؤؤؤونكة دوور نييؤؤؤة بؤؤؤة
روناكيةكؤؤؤؤةى ببمؤؤؤؤة خةلَؤؤؤؤةميَ  ،بؤؤؤؤة َال كةبةناويؤؤؤؤدا
رةتدةبوو ئاراميةك طيانى دادةطؤرمت و جطؤة لؤة تؤة و
ئةستيَرةيةكيدى هيضؤم نؤةدةدى ،بةيؤة هؤةر ئةوكاتانؤة
بري بة ئةوة دةضوو كة هةلَةيةك لة تيَطةيشتنى من بة
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خؤؤودا هةيؤؤة ،ناشؤؤىَ ئؤؤةو ئؤؤةو روخسؤؤارو ويَنؤؤة ثؤؤاك و
بيَطةردانة بيَت ،كة لةسةرزةوى لة ئيَمةيان طةيانؤدووة،
بؤةلَكو ئؤؤةو توانايؤؤةكى ونؤؤة ،وةك ئؤؤةو موطناتيسؤؤةى كؤؤة
هيَزى كيَشكردنى هةيةو نايبينني ،بؤةالَ بؤة توانايؤةكى
زؤر بةهيَزترى ناديار كة زالَة بةسةر ئةو خوالنةوانؤةى
ئيَستاكة من لة طةردووندا دةيانبينم ،طةردوونيَك جطؤة
لةمنيَكى زيندوو يةك طيانىةبةريشى ليَنيية.
خةريكؤؤدةبوو دلَنيؤؤا ببمؤؤةوة كؤؤة ئةسؤؤتيَرةكة ئيَمؤؤة
تا انةيؤؤةو جطؤؤة لؤؤةو ذيؤؤان لؤؤة هؤؤيض شؤؤويَنيَكيد نييؤؤة،
بةلَا جنةكة هاورِيَم هةر سةرمنا تةواو جةسؤتةمة
داطري كردبوو ،دةيسورِاندمةوةو لة ئةستيَرةيةكى نزيؤك
كردمؤؤةوة رةنطؤؤاو رةنؤؤط ،جيؤؤاوازبوو لؤؤة هؤؤةموو ئؤؤةو
ئةستيَرانة سةردامن كؤردن ،يؤان لؤةدوورةوة دةمؤدي ،
دلَمكرايةوةو خةونةكامن لةو َ كةوتبوون ،ضونكة جطؤة
لةرةنطؤؤؤؤؤؤةكانة ئيَؤؤؤؤؤؤرة ضؤؤؤؤؤؤةندين رةنطؤؤؤؤؤؤة جيؤؤؤؤؤؤاواز
دةدرةوشؤؤؤؤؤانةوة ،بؤؤؤؤؤةرةو ئؤؤؤؤؤةو َ بةخيَراييؤؤؤؤؤةكة زؤر
دةرِؤيشؤؤتم ،لةطؤؤةلَ نزيكبوونؤؤةوة بؤؤةر بةرطؤؤة هؤؤةوا
211

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

ئةو َ كةومت ،ضؤاوة ِر َ بؤوو بسؤووتيَم يؤان لؤة سؤةرمان
ببمؤؤة سؤؤةهةلَ ،بؤؤةلَا وادةرنةضؤؤوو سؤؤةرةتا هةوايؤؤةكة
فيَنؤؤك ئؤؤارامة كردمؤؤةوة دواتؤؤر بؤؤةنة طيؤؤاو طؤؤولَ و ئؤؤةو
روةكة بةهاريانة كرد كة لةسؤةر زةو ئيَمؤة هؤةبوون،
هةرضؤؤؤؤةند نؤؤؤؤزيك دةبوومؤؤؤؤةوة ،زيؤؤؤؤاتر خةونؤؤؤؤةكامن
دةهاتنؤؤة د  ،ف ؤرِين لؤؤةنيَو بةرطؤؤة هؤؤةواى ئةويَؤؤدا زؤر
خةش بوو ،هةرطيز ئةو ترسؤة لةدلَمؤدا نؤةبوو كؤة بؤةر
زةويةكى رةق و تؤةق دةكؤةو و هؤةموو طيؤامن دةشؤكىَ،
لةساتيَكى زؤر خةشؤدا بؤوو هةسؤتمكرد جؤاريَكى ديؤ
فرِيو بةالَ وا بةرزو دوور نؤا ،هؤةر لةوكاتؤةدا بؤوو كؤة
فرِينةكةى سةر زةويؤم بريكةوتؤةوة كاتيَؤك ميَردمنؤدالَ
بوو و تازة ثايسكىيَكى نويَم كؤ ِر بؤوو ،لؤةنيَو طؤةرِةكى
خةمان ثياسة دةكردوو ثيَم وابؤوو لؤة دنيايؤةدا جطؤة
لةمن كةسى دى تيَؤدا نييؤة ،ثايؤدةر ليَؤدةداو ضؤاو لؤة
درزى دةرطاو ئةو سؤةربانانة دةطيَؤرِا كؤة هةميشؤة كضؤة
ناسكةلَةكانيان ليَدةردةكةوتن ،ئاخر بة ئةوكا ثايسؤكل
وةك ئةتةمبيَل وابؤوو ،هؤةموان توانؤاى كرِينيؤان نؤةبوو،
212

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

ئةمن لة خةيالَى خةمدا بوو  ،كاتىَ كةتريَكى ثةرِلةثيَى
بةلَةكى سثى و ؤاوةييم ديؤت لةسؤةر سؤويَبانيَكى تؤازة
درووسؤؤؤت كؤؤؤراو نيشؤؤؤتبوو ،خانوةكؤؤؤة هيَشؤؤؤتا ديؤؤؤوارى
حةوشؤؤةى بؤؤة نؤؤةكرابوو هةربةيؤؤة ريَكؤؤى زؤر لؤؤة سؤؤةر
شؤؤؤة امةكة رؤ كرابؤؤؤوو ،ئؤؤؤةمي لةخةشؤؤؤى كةترةكؤؤؤة
ضوونكة خةشؤم كؤةتر بؤةخيَو دةكؤرد ثاسؤكيىةكة لؤة
تةنيشؤؤت رةكؤؤة دانؤؤاو بؤؤةديوارى ثشؤؤتةوة سؤؤةركةومتة
سؤؤةربانةكة تؤؤا كةترةكؤؤة بطؤؤر  ،خؤؤة طةيانؤؤدة سؤؤةر َ و
دلَيشم هؤةر الى ثاسؤكيىةكة بؤوو ،سؤةرةتا سؤةر م لؤة
ثاسكيىةكةدا ض ببينم ضاو ضة ثشؤتى سؤةر  ،منؤدا َليَك
كة نةمدةناسى خةريك بؤوو سؤوارى ثايسؤكيىةكة دةبؤوو
تؤؤا بيؤؤدزىَ ،منؤؤي دةرفؤؤةتى ئؤؤةوة نؤؤةما بؤؤة جيَطؤؤة
سؤؤةركةوتنم بيَمؤؤةوة خؤؤوارىَ ،بةيؤؤة برِيارمؤؤدا بازدةمؤؤة
سةر رةكة ئيدى جطة لةو ريَطةيؤة ضؤيديم بؤة ميَشؤكدا
نةها را كردوو بةهؤةموو هيَؤز لؤة سؤةربانةوة خؤة
فرِيَدا ،بة يةكة جار فرِينى مؤاوة دريَءمؤدى هيَشؤتا لؤة
ئادؤؤان بؤؤوو ديؤؤتم كؤؤورِة دزةكؤؤة ئؤؤاورِى لؤؤةمن دايؤؤةوة،
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ئةوي كةديتى ثرضوكراسةكة لة ئادان با دةيبؤا و
كةسؤؤيَك بؤؤؤالَى طرتؤؤؤوةو بؤؤؤةرةو روويؤ ؤدىَ ،بةيؤؤؤة خيَؤؤؤرا
ثايسؤؤؤكيىةكةى فرِيَؤؤؤداو رايكؤؤؤرد ،فرِينؤؤؤى مؤؤؤن ضؤؤؤةند
ضركةيةكى خاياند ،بةالَ هةر لة ئاداني بوو كؤاتىَ
هةسؤؤؤتمكرد ناطةمؤؤؤة سؤؤؤةر رةكؤؤؤةو لةسؤؤؤةر ريتاوةكؤؤؤة
دةكؤؤةو هةربةيؤؤة خؤؤة ئامؤؤادةكرد بؤؤة كؤؤةوتن ،هؤؤةناو
ضؤؤؤوبووة سؤؤةرىَ ال ؤؤؤةكامن بؤؤؤة مامناوةنؤؤؤدى رة كؤؤؤردن
لةطةلَ بةرزةوى كؤةومت شؤةثةليَك لؤة بنؤى ثيَميؤداو لؤة
تةثىَى سةر دةرضوو ،بةيؤة هؤةر لؤةو كاتؤةدا بؤة هيَؤزى
كةوتنةكة خة خىةر كردةوة جطة لة ئازاريَكى سةختى
جومطةكامن نةمهيَشت هيض شويَنيَكم بشكىَ ،بةالَ سؤرِو
طيَءو ويَء بوو  ،ثايسكيىةكة لةسةر شؤة ا كؤةوتبوو و
مني خة طةياندة سةر رةكؤةو لةسؤةر طؤازةراى ثشؤت
ل َيؤؤى در َيؤؤء بؤؤوو  ،لؤؤةنيَو ئؤؤةو هؤؤةموو ئؤؤازارةى خةمؤؤةوة
سةر م كةوتةوة سةر كةترةكؤة ،ئؤةو هؤةر لؤة جيَطؤةى
خؤؤؤةى بؤؤؤوو ،منؤؤؤي شؤؤؤةكةتوماندوو توانؤؤؤاى هةسؤؤؤتامن
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نةمابوو ،كاوسيَنى جريانيشؤمان ئؤةو دميةنؤةى بةضؤاوى
خةى ديبوو بةية خةى طةياندة ال و ثيَى طومت:
هؤؤةتيو ئؤؤةوة لؤؤةخة بيَؤؤزارى؟ لؤؤة ئادؤؤان ديتمؤؤى
دةفؤؤرِى ،ئؤؤةوة بؤؤةوا كؤؤرد؟ ئؤؤةمي لةراسؤؤتيدا نؤؤةك
توانؤؤؤاى وةالَمدانؤؤؤةوة نؤؤؤةمابوو خواخؤؤؤوا بؤؤؤوو كؤؤؤةس
لةج َييَخة نةجو َليَنىَ  ،ثيَم طو :
هيض نيية سةالمةمت.
ئةوي هةلَة طرمتةوةو لةبةر خةيةوة طوتى:
دة َليَن مندالَ فريشتةى لةطؤةلَن بؤةو خودايؤةى وانؤةبا
وةك شؤؤؤؤؤوتى دةتؤؤؤؤؤة ى شؤؤؤؤؤوكر هيضؤؤؤؤؤت ليَنؤؤؤؤؤةهاتووة،
ثاسكيىةكة هيَنايةوة الةة و سةر مدا كةترةكة هةر
لة جيَطةى خةيةتى ،بةالَ ئؤةوةى زؤر سةرسؤامى كؤرد
نةمزانى بة ض عة َىيَك لةو دوورية خؤة هةلَؤداوة ،دلَؤم
هةرالى كةترةكة بوو ،مندالَة ضةتوونةكة لةياد نؤةماو
هيَنؤؤؤؤدة ئازاريشؤؤؤؤم هؤؤؤؤةبوو هؤؤؤؤةر نؤؤؤؤةمتوانى سؤؤؤؤوارى
ثاسكيىةكة ببمةوة.
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ئيؤؤدى هؤؤةر لؤؤة ئادؤؤانى ئةسؤؤتيَرة نويَيةكؤؤة بؤؤوو و
نزيكى خاكى ئةوىَ بوومؤةوة كؤة ئةوفرِينؤةى بؤة بؤاس
كؤؤردن هاتؤؤةوة يؤؤادةوةريم ،زؤرى نؤؤةبردوو بؤؤة ئؤؤارا و
نةرمى ثيَيةكامن كةوتة سةر خاكيَكة نامة و ث َيىَاوةكامن
لؤؤةناو ميَرطيَكؤؤة نةرمونيانؤؤدا تؤؤةرِبوون ،بؤؤةنة ثؤؤونط و
خؤؤورِة ئؤؤاويَكة كريسؤؤتالَة ئاويَتؤؤة بةهةوايؤؤةكة ثؤؤاك،
(طةشؤؤ ،هؤؤةورامانة مامةسؤؤتا طؤؤةرانة شؤؤاعري) زةويؤؤة
كىَةَلَةكة خةمانة بؤري هيَنامؤةوة ،دةموضؤاو شوشؤت و
ت َيؤؤر لؤؤةوئاوة خؤؤواردةوة كؤؤة ر َيؤؤك لؤؤةئاو كانيؤؤةكانة
خةمؤؤان دةضؤؤوو ،كؤؤة لؤؤةدة روبارةكؤؤان و بؤؤة ؤؤةدثالَ و
ضياكاندا شةرِدةبنةوةو ريَبوارةكان تيَر ئاو دةكؤةن ،ئؤةو
ثروسؤؤكو كاريَزانؤؤةيان بؤؤري هيَنامؤؤةوة ،كؤؤة لةطونؤؤدةكان
هؤؤةبوون و سؤؤة او ت َي ؤ ِر كؤؤةرةكانة ليَثرِدةكؤؤردن و بؤؤة
ما َلؤؤانة دةبؤؤردن ،بةخواردنؤؤةوة ئاوةكؤؤة كؤؤةميَك ه َيؤؤور
بوومةوةو ئؤةو سةرسؤورِانة نؤةما كؤة ثيَشؤ جنةكؤة
هؤؤؤؤاورِيَم دايبؤؤؤؤوومةَ ،كةلىؤؤؤؤة ئاسؤؤؤؤاية بؤؤؤؤةوة ،بؤؤؤؤةلَا
هةرضؤةند ئؤاو دةخؤؤواردةوة بؤرِ نةدةشؤكاو هةسؤؤتم
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بؤؤةتيَربوون نؤؤةدةكرد ،ضؤؤياو زةمةنؤؤد كؤؤاكة بؤؤةكاكيم
ديؤؤ  ،جةرةهؤؤا بالَنؤؤدة هاوشؤؤيَوة سؤؤةر زةويةكؤؤة
خةمان دةفرِين ،هةنؤديَكيان ضؤينةيان دةكؤردوو ئؤةوة
ترس بيَت نةيان بوو ،لةمن نزيك دةكةوتنؤةوةو لةسؤةر
شؤؤؤؤؤانومىم دةنيشؤؤؤؤؤتنةوة ،منؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤاران و سروشؤؤؤؤؤتة
دلَطريةكؤؤة زؤر دارودةوةن و ميؤؤوة جؤؤةراو جةرةكؤؤان
ئةو بةهةشتة بري خستمةوة كةميوانة ناوةختةكؤةمان
بةيبؤؤاس دةكؤؤرد  ،ثيَموابؤؤوو ئؤؤةمن بةهةشؤؤتيم و بؤؤةبةَ
فيزاو ليَثيَضينةوة ،بةبةَ ثةرِينةوة بةسةر تالَة موةكةدا
طةيشؤؤؤتومةتة شؤؤؤؤويَ خؤؤؤة و هةربينؤؤؤؤة حةريؤؤؤؤةكان
بةثريمؤؤؤةوة هؤؤؤاتن ،ئامؤؤؤا ى بؤؤؤرادةرى منؤؤؤدالَيم ديَتؤؤؤو
فريشتةكانيشؤؤؤى لةطةلَؤ ؤة ،ماموخالَؤؤؤةكامن بؤؤؤاو و داك و
خوشؤؤك و بؤؤرا مردووةكؤؤامن لؤؤةويَن و دةيؤؤان دؤزمؤؤةوة،
ئيَسؤؤتا ئؤؤةوان لؤؤة ضؤؤاوةرِوانة منؤؤدان و زؤرنابؤؤا دةسؤؤت
لةمالنة يةك دةبني ،لةويَ بري لةال هاوسةرةكة
بوو ئاخر ئةطةر حةريةكان بيَن ئؤةو لةويَنييؤة كةواتؤة
نابيَتة يةكيَك لؤةوان ،ضؤونكة ئؤةو هةرزينؤدوةو لةسؤةر
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زةويةكؤؤة خةمانؤؤة ،ضؤؤاو لؤؤة روبؤؤار شؤؤةرِاو دةط َي ؤرِا
تةواو ئةو جةطةو ئاوانة ديتمن ريَك وةكؤو ئةوانؤة
الةةمؤؤان خورِةيؤؤان دةهؤؤا و ب َي ؤرِةنط بؤؤوون ،هةسؤؤتم
بؤؤؤةهيالكة جنةكؤؤؤة هؤؤؤاورِيَم دةكؤؤؤرد ،بةيؤؤؤة حؤؤؤةز
ضووبووة وميَك لةو شةرِابة كةضة هيضم نةد  ،بةلَا
سرووشؤؤؤتة ناوازةكؤؤؤة مؤؤؤ بةخؤؤؤة بردبؤؤؤوو ضؤؤؤاو
كةوتبووة سةر جوانيةكان و خةيالَي تةواو منؤدالَيم
و الويةتة دةدواند  ،ئةو رؤذانؤة بؤري دةهيَنامؤةوة كؤة
بؤؤؤةدوا ليَكردنؤؤؤةوة خرِنووكؤؤؤو هةلَكةنؤؤؤدنة طرِطؤؤؤازو
خؤؤواردنة توترِكؤؤةوة منؤؤدالَيمانة هؤؤةراش دةكؤؤرد ،ئؤؤةو
رؤذانة الويةتة كةنيطا كضيَك بةس بؤوو تؤا خؤةيالَة
شةوانةمان ئاودا ،رؤذانيَك بةنيَو طولىةكاندا دةرِؤيشؤتني
و دوذمنمؤؤان هةراسؤؤان كردبؤؤوو ،ئةوكاتوسؤؤاتانة لؤؤةنيَو
ئاهةنطة ذنطواستنةوةدا بري هةر اليجورسؤة ذيؤان بؤوو،
ئاخة دةرفةتيَك دةبيَت تا بتوانني ذيؤانيَكة شايسؤتة بؤة
خيَزانةكةمان درووستكةين؟
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لةو خةيالَانةدا بؤوو كؤة جنةكؤة هؤاورِيَم سؤةر ة
خستمة سةر ئةو جيَثيَيانة كة هةر لةهة ثيَى خةمان
دةضوون ،بةريَطةيةكة وشؤكة ناودارسؤتاندا ديؤاربوون و
جيَمؤؤابوون ،خؤؤةيالَم ثضؤؤرِاو ثيَموابؤؤوو خؤؤةلَكة تؤؤري
ثؤؤؤيَ مؤؤؤؤن هاتوونؤؤؤؤة ئيَؤؤؤؤرة بةيؤؤؤؤة بةويَؤؤؤؤدا رؤشؤؤؤؤتم،
جيَثيَيةكامن هةلَطرتن و دميةنة سةرنج راكيَشة ئؤةوالو
ئؤؤةوال ريَيةكؤؤة هةميشؤؤة خؤؤةيالَة دةبردمؤؤة الةؤؤة ،
ثيَدةضوو ئةو شويَنة من بؤة ضؤوو هةميشؤة بؤةهار
بيَت ،ضوونكة طيا زةردوو وشك نةبوون ،هؤةنطاوةكامن
لةسؤؤةر ئؤؤةو ئةسؤؤتيَرةية زؤر شؤؤىوخاو بؤؤوون ،هةسؤؤتم
بةمانؤؤدوو بؤؤوون نؤؤةدةكرد ،ديؤؤاربوو هيَؤؤز كيَشؤؤكردن
لةال ئيَمة زياتر بؤوو ،بؤةردةوا دةرِؤيشؤتم و ضاويشؤم
لؤؤة جوانيؤؤةكان دةطيَؤؤرِا ،لؤؤة دوورةوة ئاواييؤؤةكم ديؤؤت،
ثيَدةضوو ئؤةو ذيانؤة بيَؤت كؤة مؤن بةدوويؤدا دةطؤةرِيَم،
تيشؤؤكى خؤؤةر ئاواييةكؤؤةى رونؤؤاك كردبؤؤةوة ،ثؤيَم سؤؤةير
بؤؤؤوو بؤؤؤةرؤذ طةيشؤؤؤتومة ئؤؤؤةوىَ ،ئؤؤؤاخر مؤؤؤن بؤؤؤةنزيكى
نيوةشةو بوو ضوومة نؤاو طؤةردوون كةضؤى ليَؤرة رؤذةو
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سروشؤتيَكى بؤةهارى دةبيؤنم ،لؤةو َ هؤيض ترسؤم نؤةبوو
دةروومن بة جةريَك ئارا بوو دةمتوانة بةبةَ جنةكؤة
هاورِيَم ئةو ثالَةوانة كة لةئةفسؤانةكاندا هؤةن ،ئؤاخر
ئؤؤؤةوةتا لؤؤؤةنيَو ولَؤؤؤاية طةردوونؤؤؤدا ئةسؤؤؤتيَرةيةكة لؤؤؤة
ئيخةمؤؤان جؤؤوان دؤزيوةتؤؤةوة ،طةيشؤؤتومةتة شؤؤو َينيَك
ذيانة ليَيةو دةتوامن بيانبينم ،ئؤةوة تؤةواو زاناكؤانة
دنيا نؤةيانتوانيوة بيكؤةن يؤان نةيطةيشؤتونةَ والؤةويَم،
بؤؤةدة بريكردنؤؤةوةو رؤيشؤؤ تادةهؤؤا لؤؤة ئاواييةكؤؤة
نزيك دةبوومةوة ،سةر بؤةرزكردةوة تةماشؤا بةشؤاية
ئادؤؤؤامن كؤؤؤرد ئةسؤؤؤتيَرةكة خةمؤؤؤان لؤؤؤةنيَو مىيارةهؤؤؤا
ئةستيَرةدا بزر ببو ،هةموان وةكو يةك بؤوون ،جطؤة لؤة
تروسكةيةك كة ليَيانةوة دةردةضوو هيضيديت نةدةدى،
لةديؤؤؤدى منؤؤؤةوة تؤؤؤةواوى ئؤؤؤةو كةسؤؤؤايةتى و طؤؤؤةورة
ثياوانؤؤؤةى خةيؤؤؤان بؤؤؤة هؤؤؤيض نةدةطةرِيؤؤؤةوة ،بةتايبؤؤؤة
ئةوانؤؤةى ثيَيانوايؤؤة نؤؤةمرن و لؤؤةوان بؤؤاالَتر نييؤؤة ،يؤؤان
لوتيؤؤؤان لةبؤؤؤةرزةو بؤؤؤةرثيَى خةيؤؤؤان نؤؤؤابينن ،بوونةتؤؤؤة
طةرديَكى هيَندة بضووك ئةطةر ئةو تؤةزة ترووسؤكةيةى
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ئةستيَرةكةى خةمان نةبيَت ئةوان هيَندة ونن تا ئاستى
وشؤؤةى هؤؤيض ،هؤؤةر لؤؤةو سؤؤاتة وةختؤؤةدابوو بةيةكؤؤةجمار
نامةييةكة ولَ داطؤريى كؤرد  ،هةسؤتمكرد ئةوشؤويَنة
بةيهاتوو ثيَناضةَ كةسة مؤ ليَبيَؤت ،نؤةمردووةكامنان
و نةدؤسؤؤؤتةكامن ،تؤؤؤةنياية لؤؤؤةو َ زؤر ورسؤؤؤة ئةطؤؤؤةر
نةتوامن بطةرِيَمةوة يان ريَطريم ليَبكةن ئةوة لة نامةيدا
وةزط دةدة  ،جاريَكيؤؤؤؤؤد خيَزانةكؤؤؤؤؤة بريكةوتؤؤؤؤؤةوة
ثيَمسةير بوو لةطةلَخة نةهيَناوة ئاخر جطة لة ضوونة
سؤةركار بؤةبةَ ئؤةو يؤةك بسؤت نؤارِؤ  ،زؤر بؤري كؤردن
هةستمدةكرد نةبةمردووةكامن و نةبةزيندووةكامن شؤاد
نانؤؤةوة ،ك ؤةَ دة َل ؤةَ سؤؤيما ئةوانؤةى ئ َيؤؤرة و هؤؤة ئيَمؤؤة
وةكو يةكة؟خواردنيان ئةد جىوبؤةرط و مؤالَ وحالَيؤان
هؤؤؤةموو ئؤؤؤةو بريكردنةوانؤؤؤة لةوسؤؤؤاتةدا بؤؤؤة ميَشؤؤؤكمدا
رةتبوون كة سةر م كةوتبووة سةر ئةسؤتيَرةكان ،بؤري
لؤؤؤة هاوذينةكؤؤؤة لؤؤؤة كةسؤؤؤوكارو دؤسؤؤؤتان دةكؤؤؤردةوة،
تؤؤؤؤةنياية غوربؤؤؤؤةتة هةسؤؤؤؤتاند فرميَسؤؤؤؤك طىيَنؤؤؤؤة
ثرِكردبؤؤؤؤؤوو و لةسةريشؤؤؤؤؤة دةرِذا ،زؤر حةزمؤؤؤؤؤدةكرد
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كةسيَك هاودةنط و هاورِيَمبا ،تازة ثةشيمان بوونةوةش
دادتنادا لة خاكة نامةيدا و دةبيَت بةو ةدةرة رازيؤبم
كؤؤة سؤؤالَةهاية خؤؤةونة ث َيؤؤوةدةبينم ،لؤؤةو سؤؤاتانةدا بؤؤوو
نيشؤؤتمامن زيؤؤاتر خةشويسؤؤت ثيَمسؤؤةير بؤؤوو هةنؤؤديَك
نيشؤؤتمانى خةيؤؤان ج َيؤؤدةه َيىَن و بؤؤةرةو هةنؤؤدةران بؤؤة
هةميشة دةضنة خاكى نامةييةوة ،ضةن دلَيؤان ناتؤة ىَ؟
كاتيَؤؤؤك ضؤؤؤةندين سؤؤؤالَ لؤؤؤةخاكى خةيؤؤؤان دادةبؤ ؤرِيَن و
نيشؤؤتمان و كةسؤؤوكاريان نابيننؤؤةوة ،ئؤؤاخر هؤؤةر ضؤؤةند
سؤؤاتيَكة طةيشؤؤتومة ئةسؤؤتيَرةيةكيدى كةضؤؤى ثيَموايؤؤة
سؤؤةدةيةكة لؤؤة نامةيي ؤدا  ،بةيؤؤة رو سؤؤورِاندةوة ث ؤيَ
خؤؤة  ،جو َلؤؤة بوونؤؤةوةرةكان لةبةرضؤؤاو بؤؤوون ،ئؤؤةوان
سةر طةرمة كار خةيان بوون و ميَ ميوانيان نةبوو،
طةيشؤؤتمة ئؤؤةو َ و مرؤظؤؤة هاوشؤؤيَوة خةمؤؤامن ديؤؤت،
بؤؤؤةموو لةطؤؤؤةلَ ئيَمؤؤؤة جياوازيؤؤؤان نؤؤؤةبوو ،دةهؤؤؤاتن و
دةضؤوون جطؤة لؤة سؤةر يَكة نؤامة يؤان ئؤاورِيَكة سؤؤادة
هيضيان ثيَنةطومت.
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هيَشؤؤتاكة طومؤؤؤان مؤؤ داطؤؤري كردبؤؤؤوو بةيؤؤؤة ضؤؤؤاو
لةكةسؤؤةكانة خةمؤؤان دةط َي ؤرِا ،لؤؤةدلَة خةمؤؤدا دةمطؤؤو
دوورنيية ئيَرة بةهةشت بيَت ،ئةو كةسانة دةيؤانبينم
دايكؤؤؤو بؤؤؤاوكو خوشؤؤؤكو بؤؤؤرا مردوةكؤؤؤامنن هؤؤؤةموان الو
بوونةتؤؤؤةوةو لةوانةيؤؤؤة مؤؤؤن نةياننادؤؤؤةوة ،ئؤؤؤةواني
روخسؤؤؤار منيؤؤؤان بؤؤؤري ضؤؤووةو يؤؤؤان طؤؤؤةورة بؤؤؤوو و
نامناسنةوة ،لةنيَو ئةو بريكردنةوة ئالَةزانةدا بؤوو  ،كؤة
تيَثةرِي يةك لة بوونةوةرةكان بةبةر دةاداو زؤر لؤة
نزيكةوة ئةم دلَنيا كردةوة كؤة ئةوانةخؤةلَكى مؤةنني
و هؤؤةرطيز كةسؤؤانة سؤؤةر ئةسؤؤتيَرةكة خةمؤؤان نؤؤني،
هةربةية ثيَموابوو دةمطرن و دوور نييؤة هؤةموو طيؤامن
بشكيَنن ،دةخمةنؤة زيندانؤةوةو رة ؤو وشؤكم دةكةنؤةوة،
ئؤؤؤةوان بؤؤؤة بؤؤؤةرطيَكة تؤؤؤةنكة زؤر سؤؤؤادةوة خؤؤؤةريكة
كؤؤاربوون ،سؤؤةرطةرمة ذيؤؤانة رؤذانؤؤة خةيؤؤان بؤؤوون،
خانوةكانيؤؤؤان لؤؤؤةو دارو دةوةنؤؤؤة دةوروبؤؤؤةر خةيؤؤؤان
دروست كرابوو ،لؤة نؤةخ و نيطؤارو بؤةرز و نزميؤدا
وةكؤؤو يؤؤةك بؤؤوون و هؤؤيض جياوازيؤؤةكيان نؤؤةبوو ،كضؤؤة
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ناسكونةلَةكانيان بةرِانو ثؤوزيَكة سؤثيةوة خؤةريكة كؤار
بوون ،هيَندة جوان بوون هةر لةو حةريانة دةضوون كة
ميوانة ناوةختةكةمان بة باسكردبوو  ،بؤةلَا هيضؤيان
بؤؤؤةال منؤؤؤدا نؤؤؤةهاتن ،هؤؤؤةر حسابيشؤؤؤيان بةنؤؤؤةكرد ،
ئةوكاتؤؤؤة تيَطةيشؤؤؤتم كؤؤؤةئيَرة بةهةشؤؤؤت نييؤؤؤة بؤؤؤةلَا
لةويَدةضؤةَ ،ضؤؤةند منؤؤدا َليَكى ذيكة َلؤؤة خؤؤةريكى طؤؤةمان
بوون ،راكة راكيان دةكردوو يةك تةز لؤةمن نةدةترسؤان
هؤؤؤةر ئاورِيشؤؤؤيان ليَنةدةدامؤؤؤةوة ،وةك ئؤؤؤةوةى كةسؤؤؤيان
نةديبىَ ئةمي بةدةرفؤةمت زانؤى و لؤة دلَيخةمؤدا طؤومت
بؤؤا بيانؤؤدويَنم بؤؤزامن كؤؤا ؤؤةومن؟ يؤؤةكيان ليَمنزيؤؤك
كةوتةوةو طومت:
ئةوة طةلَطة َليَن دةكةن؟
مندالَكةش هةر بةزمانى لةمةرِخةمان طوتى :بةلَىَ
بؤؤة ئؤؤةوةى دلَنيؤؤا ببمؤؤةوة كؤؤة لةسؤؤةر ئةسؤؤتيَرةكةى
خةمان نيم
طومت :ريالن يان بةرشىةنة؟
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ثيَمؤؤوابىَ لؤؤيَم تيَنةطؤؤؤةيى بةيؤؤؤة وةالَمؤؤؤى نةدامؤؤؤةوةو
رايكردةوة الى برادةرةكانى.
سةر مدا مندالَةكان هيض لةمن نةترسان و تةنانة
نةضؤؤوون شؤؤكا يؤؤان هؤؤةوالَي بؤؤة طؤؤةورةكانيان بؤؤدةن،
بةية زياتر ئارا بوومةوة ،ئةو جارةيان ليَيؤان نؤزيك
كةومتةوة لة يةك بةيةكى مندالَةكامن دةرِوانى ،ئاما ى
برادةرى مندالَيم بةخيَرايى بةميَشكمدا رةتبوو ،منؤي
لؤؤؤؤةنيَو ئؤؤؤؤةو خةيالَؤؤؤؤةدا ثياسؤؤؤؤةيةكى نؤؤؤؤةرمم بؤؤؤؤةنيَو
مندالَكاندا دةكرد ،سةر م جاريَكيدى كةوتؤة سؤةر دوو
منؤؤدالَ هؤؤةردووكيان خؤؤةريكى درووسؤؤت كردنؤؤى سؤؤاروخ
بؤؤوون ،ر َيؤؤك لؤؤةو سؤؤاروخانةى بؤؤةر لؤؤة مردنؤؤى ئامؤؤانج
بةيةكةوة درووستمان دةكردن ،زياتر ليَيؤان ضؤومةث َي
و لة سيماى يةكيَكيامن روانى ،ريَؤك بؤة ئامؤانج دةضؤوو،
خورثةيةك ليَؤدانى دلَؤى خيَراتركؤرد بؤة نؤةرمى و بؤة
ئةسثايى زياتر ليَيؤان ضؤوومة ثؤيَ  ،تؤةواو ديجؤةمت لؤة
مندالَةكؤؤؤؤؤةدا طومؤؤؤؤؤامن نؤؤؤؤؤةبوو كؤؤؤؤؤة ئؤؤؤؤؤةوة ئاما ؤؤؤؤؤة،
بةتايبؤؤؤؤؤةتي ريَؤؤؤؤؤك ئؤؤؤؤؤةو سؤؤؤؤؤاروخة كاغةزينانؤؤؤؤؤةى
220

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

درووسؤؤتدةكرد كؤؤة لةسؤؤةر زةوى ف َيؤؤر ببؤؤوو ،بؤؤة َال ثؤيَم
سةير بوو هةر لةو تةمةنؤة ماوةتؤةوةو طؤةورة نؤةبووة،
بةية بة دلَنيابوونةوة بانطم كردوو طومت :ئامانج؟
ئةوي بة بيستنى ناوى خةى ئاورِى ليَدامةوةو بة َال
هيض طرنطيةكى ثيَنةدا  ،زياتر ليَة ضوومة ثيَشؤىَ و بؤة
دلَنيا بوونةوة طومت:
ئةتة ئاما ى؟
برادةرةكؤؤؤؤةى كؤؤؤؤة ثيَدةضؤؤؤؤوو تؤؤؤؤازة فيَؤؤ ؤرى سؤؤؤؤاروخ
درووستكردن بووبىَ وةالَمى دامةوةو طوتى:
هةر كةسيَك هةيؤة ،ئؤةتة كيَؤى ليَمؤان طؤةرِ َى تؤا كؤارى
خةمان بكةين؟
نةمزانى لة خةشؤيان بؤوو يؤان سةرسؤورِمان فرميَسؤك
جاريَكيدى لةسةر كولَمةكامن ريزيان بةست و تةواو ليَة
نزيك بوومةوةو دةستم خستة سةر هةردووك روومةتى
و ماضيَكى تةرِو بةنيَكى ولَى ئاما م كرد ،ئةمن هؤيض
طومامن نةما لةوةى ئاما ة بةالَ ئؤةو هؤيض طرنطيؤةكى
بةمن نةدا ،تةنانة تةماشؤاى نؤاو ضؤاوى كؤرد و يؤةك
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وشةشؤؤؤى نةدركانؤؤؤد ،لؤؤؤة بنطؤؤؤويَى بةضؤؤؤرثة ثيَمطؤؤؤو :
برادةرةكةمت ئةوةى سةرزةوى.
ئةو جطة لة خة خةريك كردنؤى بؤة درووسؤتكردن و
فريكردنى برادةرةكةى بةو ساروخانةى لةبؤةر دةسؤتيان
بوو ديسانةوة طرنطؤى ثيَنؤةدا  ،بةيؤة هيَندةيؤدى كؤولَى
طريؤؤؤان ئؤؤؤةوكى طؤؤؤرمت و ئؤؤؤةوجارةيان هؤؤؤةر بةئاشؤؤؤكرا
دةطريا  ،تاهؤةرهيض نؤةبيَت سؤةر ى بكةويَتؤة سؤةر و
تةز َيؤؤك بيَتؤؤةوة هةش ؤخةى و نناس ؤىَ ،بؤؤة َال ديسؤؤانةوة
وةكو نةباى ديبىَ و نةباران هيض طرنطى ثيََنةدا .
ضارة نةما رو لة برادةرةكةى كردةوة و ثيَم طو :
ئةرىَ ئةو كورِةى برادةر ئاما ةو خةلَكى ئيَرةية؟
لة سؤيمايدا بيَؤزاريم خويَنؤدةوة ،هةسؤتم كؤرد كاتيؤان
ليَدةطر و ئةوان لة ثرسيارةكانى من بيَزارن.
طومؤامن نؤؤةمابوو كؤؤة ئؤؤةو ذيكةلَةيؤؤة ئاما ؤؤة ،بؤؤة َال
ئيَمؤؤة وايؤؤن هؤؤةردةبيَت لؤؤةدةمى خةيانؤؤةوة بيبيسؤؤتني،
بةية هةرضى ثرسؤيار دةكؤرد وةالَميؤان نؤةبوو ،ئؤةوةى
كةزؤري دووضارى سةرسؤورِمانى كؤرد ئؤةوة بؤوو كؤة
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طؤؤرنطيم ثيَنؤؤاداو هؤؤةروةك خةشؤؤى ماوةتؤؤةوةو طؤؤةورة
نؤؤؤؤةبووة ،هةرضؤؤؤؤى دةمكؤؤؤؤرد نةمؤؤؤؤدةتوانى ليَؤؤؤؤى دوور
كةومةوة ،بةالَ بةناضارى تا نةئةو دووضارى كيَشة بؤىَ
و نؤؤؤؤةمني  ،ليَيؤؤؤؤان دوور كةومتؤؤؤؤةوةو ئؤؤؤؤاورِيَكم لؤؤؤؤة
ئاواييةكة دايةوة تا طةورةكانيان ببيؤنم و ئؤةو نهيَنييؤة
ئاشؤؤؤكرا بكؤؤؤة  ،بةتايبؤؤؤةتي كؤؤؤةمن توانيومؤؤؤة هؤؤؤة
طةردوون ببينم و هة ئاما ي لةئةستيَرةيةكى نؤوىَ
بدؤزمةوة ،هةروا بيَتةوة بة ديتنى كةسيَكى هاوشؤيَوةى
ئامؤؤانج كؤؤة كؤؤةم ين طومانيشؤؤم هؤؤةبوو ،فرميَسؤؤكةكامن
وشؤؤك بؤؤوون و سؤؤةر م خسؤؤتة سؤؤةر طؤؤةورةكانيان ،تؤؤا
لةوةش دلَنياببمةوة ئةو شويَنةى بةى هاتوو بةهةشتة
يؤؤان ئةسؤؤتيَرةيةكى ئاس ؤايى ،ديؤؤتم ثياوةكؤؤان خؤؤةريكة
كؤؤؤاربوون و ريؤؤؤ و د َي َىيَكؤؤؤة تؤؤؤةنك كةسؤؤؤايةتيةكة
نازدار بة درووست كردبوون ،جطة لة جىوبةرطةكانيان
كؤؤة لؤؤةهة ئيَمؤؤة جيؤؤاواز بؤؤوون ،تؤؤةواو مرؤظؤؤة ئاسؤؤاية
الةةمان بوون ،ئةو دميةن و جوانة و سادةيية ئؤةوان
ثالَة ثيَوةنا زياتر ليَيؤان بضؤمة ثؤيَ  ،كضؤةلَة جؤوامن
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زؤر دي بةلَا نةمويَرا سة لةطةلَ يةكيَكيشيان بكؤة ،
لة دلَيخةمدا دةمطو نةبادا ثياوةكانيان هيَرشم بكةنؤة
سؤؤةرو سؤؤةرو طؤؤويَالكم بشؤؤكيَنن ،ئؤؤاخر ؤؤةد ئؤؤةو رؤذة
لةبري ناكة كؤة كؤابرا شؤوفيَر تةكسؤيةك هؤةر لؤةكن
مالَة خةمان ثرسيار لة كضةكة جريامنان كردبؤوو تؤا
مؤؤؤالَة دؤسؤؤؤتيَكة ثيشؤؤؤاندا ،ثياوةكؤؤؤان ليَؤؤؤة هاتنؤؤؤة دةرو
ئةطؤؤةر ئؤؤةمن و يؤؤةك دوانيَكيكؤؤة فريؤؤاى نةكؤؤةوتباين
كةلوثارضؤؤؤؤؤةيان دةكؤؤؤؤؤرد ،دواتؤؤؤؤؤر كؤؤؤؤؤةزانيان ميؤؤؤؤؤوانة
جريانةكةيانةو لة دوورةوة هاتووة هةر ئةوةندة مؤابوو
دةسؤؤتوثيَة ماضؤؤنةكةن ،هةربةيؤؤة بؤؤةدز نؤؤةبةَ هؤؤةر
نةمدةويَرا تةماشاشيان بكة  ،تا لؤة دوو ثياويؤان نزيؤك
كةومتةوةو بةزمانة خةمان طومت :سةال و عةليَك ؟
ثيَموابىَ تيَنةطةيش بةية وةالَميان نةدامةوة.
بة دةست سالَومكرد تا لةزمانى هيَماكان بطةن
بةسةر وةالَمياندامةوةو طوتيان :ها...كةسة نامة ضؤة
ئةتة بة ئيَرة هيَناوة؟
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ثيَ ئةوة وةلَاميان بدةمةوة ،زانؤيم ئؤةواني وةك
ئيَمةن و دةتوامن تةواو نهيَنيةكانيان ليَوةرطر  ،هةروا
زمانة ئيَمةش دةزانن بةية ثيَم طوتن:
تؤؤؤةنيا بؤؤؤة طةشؤؤؤتيَك هؤؤؤاتوو و دةرِؤمؤؤؤةوة ،بؤؤؤةلَا
ثرسؤؤؤيار زؤرةو لؤؤؤة وةلَامؤؤؤةكان دةطؤؤؤةرِيَم ،ثيَدةضؤ ؤيَت
يةكؤؤة كةسؤؤبم هاتبمؤؤة ئيَؤؤرةو نابيَؤؤت بةدةسؤؤتبةتالَة
بضمةوة ،يةكة ثرسيار كة بةميَشكمداها ثيَم طوتن:
بة ثة ة ئيشارةمت بة ئامانج كرد ئؤةرىَ ئؤةو مندالَؤة
ذيكةلَة دةناسن؟
يةكيَكيان وةالَمى دامةوةو طوتى:
ئةوانة هةموان مندالَى مةن،
ثيَم طو  :لةنيَوياندا مندا َليَكى ناسياوى منى تيَداية.
ئةوي طوتى:
ئةطةر وةكو مةبن هةموان ناسياوى تةن بةمةشةوة.
طومت :ئاخر ئةو ناوى ئاما ةو ئة والَتى مةية.
بة دةموضاويَكى طرذةوة طوتى:
كةسيان ئة والَتى ئيَوة نيية و هةموان ئى خةمانن.
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مني هيَما ناشرينةكةى نيَوضةوانيم خويَنؤدةوةو بؤة
ئةوةى باش بيؤان ناسؤم برِيارمؤدا ثرسؤيارى وردتريؤان
ليَبكؤؤة تؤؤا دلَنيؤؤا ببمؤؤةوة كؤؤةمن لةسؤؤةر ئةسؤؤتيَرةكةى
خةمؤاننيم ،سؤةرو سؤةكوتيان زؤر بؤةئى ئيَمؤة دةضؤؤوون
بةتايبةتي كة ئاما م ديت.
لةوساتةدا بري كردةوة بزامن ض دينيَكن ثيَويستة ببمؤة
دي ئةوان نةبادا بةز ري يؤان مششؤيَر ليَمؤدةن يؤاخود
لؤؤة ئؤؤاطر هؤؤاويَن و نسؤؤوتيَنن ثيَويسؤؤتة ل َيؤؤرة وريؤؤا و
سةركيَشة نةكة ضونكة بةتؤةنيَم و ثيَمؤدةويَرن ،بةيؤة
برِيارمدا شةيتاني بثةرس شةهادة ثيَبيَنم ،كؤورِة
مانطاو ثةيكةرو كةريشيان خةشؤبو َ ئؤةمني ئؤةوة ،
ئاخر ناهة م نةبوو ضونكة دين تةواو زةو خةمؤانة
سةر الَ كردووة ،غريةمت داية بةرخة و لؤيَم ثرسؤني:ض
دينيَكن؟
هةردووكيان تةماشا يةك يان كردوو يؤةكيان طؤوتة:
دين ضيية؟
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وة َلؤؤامم نةدانؤؤةوة بؤؤةلَا تيَطةيشؤؤتم ئؤؤة ئةسؤؤتيَرةية
هيَشتا دي نةطةيشتةتةَ و بةية سةر الَة ذيانة ئاساية
خةيانن ،ئةو دابونةريتانة ثةيرِةو دةكةن كة خةيان بؤة
خةيان درووستكردوةو كةس بةسةريدا نةسةثاندوون.
جنةكة هاورِيَم هيَشتا لةطةلَم بؤوو و بةرينؤةدابوو ،
ضؤؤونكة نؤؤةمن لؤؤةوان دةترسؤؤا و نؤؤة ئؤؤةواني لؤؤةمن،
طومؤؤان ال هيضؤؤمان نؤؤةبوو بةيؤؤة راسؤؤتةوخة ثيَمطؤؤوتن
سةربة ض ثارتيَكن؟
بة دوو ثرسيارة ئةوان ئةمنيان خويَنؤدةوةو زانيؤان
هيَشؤؤؤؤتا لؤؤؤؤة ةناغؤؤؤؤة سؤؤؤؤةرةتاييةكانداين ،سؤؤؤؤةرنج و
تةماشؤؤؤؤؤؤؤاكردنة يؤؤؤؤؤؤؤةك ئؤؤؤؤؤؤؤةوان ئاويَتؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤة
زةردةخةنةكؤؤؤؤةيان جرِتيَكؤؤؤؤة دوورودريَؤؤؤؤء بؤؤؤؤوو بؤؤؤؤة
ثرسيارةكة  ،بةلَا شؤةر وشؤكة ثؤرِ لؤة ريَؤزو نيانيؤان
بةيؤؤؤان نةكيَشؤؤؤا و ثيَيؤؤؤان طؤؤؤومت :ئيَمؤؤؤة ثيَويسؤؤؤتيمان
بةوشؤؤؤتانة نييؤؤؤة كةباسؤؤؤة دةكؤؤؤة  ،ضؤؤؤونكة ئةوانؤؤؤة
ثرسيار لةبارةيانؤةوة كؤرد بؤة ئيَمؤة بوونةتؤة ميَؤءوو،
ئيَمؤؤؤة هؤؤؤةموومان وةكويؤؤؤةك كاردةكؤؤؤةين و لؤؤؤةذيانيَكة
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سؤؤادةدا خةمؤؤان دؤزيوةتؤؤةوة ،ثيَشؤؤ بؤؤاثريانة ئيَمؤؤةش
بةهة ئةو ثرسيارة كةنانة ئيَوةوة زؤر ماندوو بوون،
دةزانؤؤؤؤؤني خؤؤؤؤؤةلَكة ئؤؤؤؤؤة ئةسؤؤؤؤؤتيَرةيةنة و دةتؤؤؤؤؤةو َ
زانياريةكانة ئيَمة بةخة بؤةر  ،وة دةشؤزانني لؤة نيَؤو
هزرتؤؤؤدا خؤؤؤؤةريكة درووسؤؤؤتكردنة دوو شؤؤؤؤ ،يةكؤؤؤؤة
مالَةضكةيةك تا تيَيدا بء دووة خةريكة ثيَكؤةوةنانى
ريَكخراويَكؤؤؤؤؤة سياسؤؤؤؤؤة تؤؤؤؤؤا ئةسؤؤؤؤؤتيَرةكة ئيَمؤؤؤؤؤةش
بطةرِيَنيةوة سةدان سؤةدة لةمةوبؤةر ،باشؤ وايؤة خؤة
بةو شتانةوة سةر الَ نةكة دةنؤا ثيَشؤوازيت ليَناكريَؤت
و وةكو كةسيَكة طةمءة يان بوونةوةريَكة درِنؤدة سؤةير
دةكريَة.
سؤؤؤادةية و زيرةكؤؤؤة ئؤؤؤةوان سةرسؤؤؤامة كؤؤؤرد  ،بةيؤؤؤة
يةكسؤؤةر بريةوةريؤؤةكامن بوونؤؤة بالَنؤؤدةو لؤؤة زةويةكؤؤة
خةمان دةطةرِا ،نيطا بة ئادانة ئةويَؤدا طيَؤرِا مىيةنؤان
ئةسؤؤؤتيَرة دةدرةوشؤؤؤانةوة ئةسؤؤؤتيَرةكة خةمؤؤؤان كؤؤؤة
هةروةك ئةوانيد دةهاتة بةرضاو زؤر بضؤوك ديؤاربوو،
ثيَم سةيربوو ئةو شتة بضوكة جيَطة مىيؤاران مؤرؤظ و
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طيانؤؤؤؤةوةرة ،لؤؤؤؤة هةرطةرِانكاريؤؤؤؤةك لؤؤؤؤة طؤؤؤؤةردوون و
تيَكضؤؤوونة سؤؤورِانةوة ئةسؤؤتيَرةكان طيانؤؤةكانة ئؤؤةو َ
دةكةونؤؤؤؤؤة مةترسؤؤؤؤؤيةوة ،ئؤؤؤؤؤةو سؤؤؤؤؤاتةبوو كؤؤؤؤؤةنيطاو
بريةوةريةكامن ئاويَتة بوون ئاخر مرؤظةكانة زةو زؤر
طةورة ديارن ،بةلَا كة لةطةردوونؤةوة سؤةرنج لؤة زةو
دةدة ئةوكا دةزانة مرؤظ ضةند بضؤووكة ،مامةسؤتا
زانست بوو ثيَة طومت :
ذيؤؤان لؤؤة خانةيةكؤؤةوة دةسؤؤ ،ثيَكؤؤردووة تؤؤا طةيشؤؤتةتة
ئيَرة ،ئيد بة خةمان بة طؤةورةتر بؤزانني؟ مامةسؤتا
بريكاري طؤوتة ه َيىَؤة تةريبؤةكان ؤة ناطةنؤة يؤةك و
يؤؤةك برِةكؤؤاني خؤؤةريكة لؤؤةتكردنة يؤؤةك ن ،ئؤؤةوة
ياسا زةوية ،ئةوة خةمان بة خةمان نووسيوةتةوة.

بؤؤري لؤؤة خيَزانةكؤؤة و خيَزانؤؤةكان و نيشؤؤتمانةكة
دةكؤؤؤردةوة ،ئيَسؤؤؤتا ئؤؤؤةوان لؤؤؤة خؤؤؤةويَكة ولَؤؤؤدا يؤؤؤان
لةهاتوضؤؤؤوونيَكة ثؤؤؤرِ مةترسؤؤؤيدان ،دةنطؤؤؤة تة ؤؤؤةو
طؤؤةرماو نؤؤةبوونة كارةبؤؤاو ثيَداويسؤؤتييةكانة ذيؤؤامن
دةهاتنةوة بةرضاو ،كة لةطؤةلَ ئيَؤرة بؤةراورد دةكؤرد
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جياوازيؤؤؤةكان زةق دةبوونؤؤؤةوة ،ئؤؤؤاخر كيَ ِكيَيةكؤؤؤة
ئةو َ و سادةييةكة ئيَرة لةكو َ؟ ئيَمؤة بؤة دذايؤةتة
يؤؤةك و خؤؤة طؤؤةورةكردن و طةنؤؤدةلَة هؤؤةموو شؤؤتيَك
دةكةين ،كةضة ليَرة بة خةشطوزةرانة ئةوانيؤد كؤار
دةكةن ،هةروةك نةوة ثيَش مان كةبة خةشطوزةرانة
ئةوانة ئيَسؤتا كاريؤان كؤردووة ،ئريةيؤة ئؤةويَم هاتؤة
ثيَ ضاو كةضةن برا ئريةية بةبراو خوشؤك هؤةرواو
هاورِيَيةتي خراتر ،كةضة ليَرة ئةو رةفتارة ناشرينة
بؤؤةد نؤؤاكر َ ،هؤؤةموان بؤؤةردةوا لؤؤةكاردان تؤؤا دلَؤؤة
ئةوانيد ثيَخةش كةن ،نةسؤةنديكا كريَكؤاران و نؤة
ثارتة هةذاران و نة بزووتنؤةوة ضؤينايةتيان هةيؤة،
كةضة هةموو كاروبارةكانيؤان ريَضؤكة ئاسؤاية خؤة
وةرطرتووة.
سةر م هةر لةسةر ئادانة ئةو َ بؤوو لؤةنيَو ئؤةو
خةيالَانةدا ثياسة دةكرد كاتيَك فريشؤتةيةكة نؤازدار
كة هةر لةثةرى دةضوو بةبةرضاومدا رةتبؤوو ،نيطؤا
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م ؤ ثيؤؤاو لةسؤؤةر ثؤؤوزو دتؤؤة نازدارةكؤؤة نيشؤؤت و
تةواو ئادامن لةياد كرد ،لةزةتيَك كؤةنازامن ضؤةن و
لؤؤؤة كويَؤؤؤوة هؤؤؤا لؤؤؤةنيَو جةسؤؤؤتةمدا رذا ،نيؤؤؤانة و
لةرينؤؤؤؤةوة مةمكؤؤؤؤةكانة كؤؤؤؤة لؤؤؤؤةذيَر وماشؤؤؤؤيَكة
ئاوريشؤؤمي تةنكؤؤدا خةيؤؤان منؤؤاي دةكؤؤرد ،دةتطؤؤو
حمةلؤؤؤؤؤةبى تؤؤؤؤؤازة درووسؤؤؤؤؤتكراوة و شؤؤؤؤؤري لؤؤؤؤؤةذيَر
ثيَستةكةيةوة دياربوو ،ها و ضوونى دتة خرِةكةى
كة ضةثوراستى دةكرد ،مؤ بةتؤةواوى بةخؤة بؤرد،
حةز ليَبوو سة ميوانة ناوةختةكةمان هاتبايؤةد
و لؤؤةجياتة هةرحؤؤةفتا حةريةكؤؤة ئؤؤةوةيان دابامايؤؤة،
يؤؤاخود لةسؤؤةر زةو بؤؤا و لؤؤة خؤؤةويَكة ولَؤؤدا وةكؤؤو
شؤؤةيتان هاتبايؤؤة نيَؤؤو جيَطةكؤؤة و بؤؤة كؤؤةيىة خؤؤة
نيشؤؤؤؤؤباماية سؤؤؤؤؤةر  ،نطةوزاندبايؤؤؤؤؤةو جةسؤؤؤؤؤتةى
هةردووكمان لةنيَو ئارة ةى يةك يؤدا شؤةالَلَ بووبؤان،
دةنطؤؤؤؤو هانكؤؤؤؤة هانؤؤؤؤك بةهؤؤؤؤةركوىَ دةطةيشؤؤؤؤت بؤؤؤؤا
بطةيشتباية.
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رةتبؤوونة ئؤؤةو نؤؤازدارة خؤؤةيالَة مؤ بةخؤؤة بؤؤرد،
طةرِاندميؤؤؤةوة باوةشؤؤؤة نازدارةكؤؤؤانة الةةمؤؤؤان كؤؤؤة
هةميشؤؤؤؤؤة بةدزيؤؤؤؤؤةوة كضؤؤؤؤؤة مالَيؤؤؤؤؤةكان لؤؤؤؤؤة درز
دةرطاكانؤؤةوة بؤؤة هؤؤةمان ش ؤيَوة خةيؤؤان نيشؤؤانة ئيَمؤؤة
دةداو سؤؤةر ة ث ؤرِ لؤؤة حؤؤةزو ترسؤؤة ئاشؤؤكرابوونيان
دةدايؤ َ ،لةوسؤؤاتةدا جؤؤوانيَكم ديؤؤت جيؤؤاواز بؤؤوو لؤؤةو
هؤؤةموو جوانانؤؤة لؤؤة ذيامنؤؤدا ديتؤؤومن ،حةزمؤؤدةكرد
ثيؤؤاوةتيم بكةويَتؤؤة باوةشؤؤة ئؤؤةو فريشؤؤتةية كؤؤة لؤؤة
ئةفسؤؤانةكاندا بيسؤؤتبوومن ،ئؤؤةو تؤؤةنيا ضؤؤةند سؤؤاتيَك
خؤؤة نيشؤؤاندا بؤؤةلَا مؤؤن بؤؤاية سؤؤةدةيةك جؤؤوانة و
حةز ليَوةرطر .
ثيَم سةيربوو كة دوو ثياوةكة ئةو َ غريةيؤان لؤةَ
نؤؤؤةكرد و جنةكؤؤؤة هاورِيَشؤؤؤم نؤؤؤةبووة بةربةسؤؤؤ،
تةماشاكامن ،هةر بةيةو لةهةمان ساتة خةيالَة ثةرش
و بىَاوةكةمدا ،ئةو رؤذة سةر زةويم هاتةوة يؤاد ،كؤة
حةمة هاورِيَة الويةتيم ،بؤةدلَ كضؤة جريانةكؤةيانة
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خةشدةويسؤؤؤت و هةميشؤؤؤة باسؤؤؤة جؤؤؤوانة وعيشؤؤؤجة
ثاكةكؤؤة بؤؤة دةكؤؤرد  ،ضؤؤةندين مؤؤانط بةسؤؤةر ئؤؤةو
باسوخواسؤؤؤانةدا تيَثؤؤؤؤةرِ  ،كؤؤؤةرؤذيَك مؤؤؤ بؤؤؤؤردوو
خةشةويسؤؤؤؤؤتةكةى ثيشؤؤؤؤؤاندا  ،ئؤؤؤ ؤةو رؤذة هؤؤؤؤؤةمان
هةستونةسؤؤ ،ئؤؤةورِؤ دام ؤةَ ،جؤؤوانيَكم ديؤؤت ثيَش ؤ
نةمؤؤؤؤد بؤؤؤؤوو ،بةيؤؤؤؤة بةضؤؤؤؤةند جاريَؤؤؤؤك ديؤؤؤؤت
خةشةويسؤتةكة هؤؤاورِيَم ،ئؤةمي وردة وردة حؤؤةز
دةضؤوويةو ئؤؤارةزوو دةكؤؤرد ئؤؤةمي جؤؤوانيَكة ئؤؤاوا
هةبةَ ،ضةند بري لةكضة خز و جريانةكان دةكردةوة
كةضؤؤؤة جطؤؤؤة لؤؤؤة دةزطريانةكؤؤؤة حةمؤؤؤة هؤؤؤاورِيَة
الويةتيم ،ضاو كةسة نؤةدةد  ،ئؤةمن لؤةدلَة خؤة و
بةتةنةَ و بؤةنهيَ تؤةنيا حؤةز لؤةو بؤوو ،لةكاتيَكؤدا
دةمزانة ئةو م ناو َ و خاوةنة هةيةو بة خيانةتة
طؤؤةورةش ئؤؤةذمار دةكؤؤر َ ،بؤؤةلَا دلَؤؤم واينؤؤةدةطو و
بةتةنيا هةر ئةو دةويست ،ئاخر ثيَش هيض كضيَكة
سؤؤةرزةو خةمؤؤان نيطؤؤا خةشةويسؤؤ ،نؤؤةدابوومةَ،
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كضؤؤؤانى ئؤؤؤةوكا ترسؤؤؤى ئةوةنؤؤؤدة طؤؤؤةورة ئؤؤؤاخنرابة
دلَيانؤؤةوة بؤؤة طالَتؤؤةش نةيانؤؤدةويَرا سؤؤةر يان خبةنؤؤة
سةر كورِةكان ئةوةندةنا خة ئةطةر لؤة وتاخبانؤة يؤان
كؤؤةالَن و شؤؤويَنيَكى طشؤؤتى لةطؤؤةلَ كورِيَؤؤك وةسؤؤتابان
باسؤؤى خويَنؤؤدن و هةنؤؤدىَ بابؤؤةتى طشتيشؤؤيان كردبؤؤا
ئةوة ضةندين ضؤريؤكى جؤةراو جةريؤان بؤة درووسؤت
دةكراو ناويان دةضووة ليستى ياخيةكانةوة ،بة مني
هةروا بؤوو جطؤة لؤة دةزطريانةكؤة حةمؤة هؤاورِيَة
تةمةنة الويةتيم ،ئةوي بة متمانةيؤةكة زؤرو وةك
هاورِيةكة طيانة بؤةطيانة نيطؤاى دةدامؤىَ ،بؤةلَا دلَؤة
مؤؤؤؤن بةجةريَكيؤؤؤؤد نيطاكؤؤؤؤة ليَؤؤؤؤوةردةطر و لؤؤؤؤة
شويَنيَكة هةلَة ناو دلَمؤة دادةنؤا ،ئةورِؤذانؤة منيَكؤة
عاشؤؤك ئريةيؤؤم بؤؤة هاورِيَكؤؤة دةبؤؤردو غةميشؤؤم لؤؤة
عاشؤؤؤؤجبوونة خؤؤؤؤة دةخؤؤؤؤوارد ،ضؤؤ ؤوونكة دةمزانؤؤؤؤة
جطةلةوة سةرجة هةولَؤةكانة دلَؤم بيَهؤودة دةبيَؤت،
كةضة بةخيانؤة و تةنانؤة رسؤوا بؤووني كةتؤاية
238

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

ديَؤت ،بؤؤةلَا ديسؤؤانةوة دلَؤؤم دةيطؤؤو  :نؤؤا لؤؤةو بؤ از َ
جيَطةيةكيؤؤديم بؤؤة كةسؤؤيد نييؤؤة ،خؤؤةريك دةبؤؤوو
شيَتانة عاشجبم ،عاشجبوونيَكى يةك اليةنؤة كؤة جطؤة
لؤؤؤةمن كؤؤؤةس بةنهيَنيةكؤؤؤةى نؤؤؤاو دلَمؤؤؤى نؤؤؤةدةزانى،
ئةورؤذانؤؤة حؤؤةزو خوليؤؤاو عيشؤؤجة ثاكؤؤةكاني بؤؤة
دةسؤؤ ،بضؤووكةكان نؤؤةبوو ،بةيؤؤة ئؤؤةمن بةسؤؤةر دلَؤؤة
خةمؤؤؤؤدا زالَ بؤؤؤؤوو و دواى ئؤؤؤؤازاريَكى ؤؤؤؤولَى نؤؤؤؤاخ و
خة جوينؤؤؤةوة كؤؤؤة هؤؤؤةر مؤؤؤن دةزامن ضؤؤؤةند شؤؤؤةوان
فرميَسؤؤؤك باليىةكؤؤؤةمى تؤؤؤةرِ كؤؤؤردووة ،بؤؤؤة هةميشؤؤؤة
نازدارةكؤؤؤة هؤؤؤاورِيَم ليَؤؤؤدةرهيَنا ،هؤؤؤةروةك بؤؤؤاوانة
كضؤؤؤةكةش بؤؤؤةزؤر بةشؤؤؤويانداو لؤؤؤة دلَؤؤؤة هاورِيَكؤؤؤة
منيشيان دةرهيَنا ،ئيَستا هةريةك لة ئيَمة كةسؤانيد
كةوتوونؤؤة ذيانيانؤؤةوةو دلَيشؤؤمان لةبؤؤةردة ئؤؤريادة
طةورةكان و ئيَمة ضةكيان داداو هةلَبءاردةكانة خةيان
بةجيهانيَك طريؤةو فرميَسؤكى شؤةوانة دوورخسؤتةوة،
بؤؤةلَا هةميشؤؤة ئاورِيَؤؤك هةيؤؤة بؤؤة دواوةو ئةورؤذانؤؤة
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ديَنؤؤةوة نؤؤاو بريةوةريؤؤةكان و ئازارمؤؤان دةدةن ،ليَمؤؤان
نابنؤؤةوةو يةكؤؤة خةشةويسؤؤت كؤؤة خؤؤةتيَكى رةنطؤؤاو
رةنط بة دلَتدا دةهيَنىَ هةرطيز ناسرِدريَتةوة.
هةروةك ئةو برينة والَنةى بةهةى كارةسؤاتيَكةوة
شويَنةكانى خةيان جيَدةهيَىَن ،وةك خزينى ئةو تاشة
طةورانؤؤةى لؤؤة بةرزيؤؤةوة خىةردةبنؤؤةوة ،بؤؤة هةتايؤؤة
ناطةرِيَنؤؤؤةوة جيَطؤؤؤةى خةيؤؤؤان ،دواتؤؤؤري ئةطةرضؤؤؤى
هةميشؤؤؤة ضؤؤؤاويَكمان لةسؤؤؤةر جوانةكانؤؤؤة ،بؤؤؤةالَ دلَ
شؤؤتيَكيدى يؤؤان نهيَنيؤؤةكى طؤؤةورةترى لؤؤةنيَو خةيؤؤدا
حةشارداوة كة بةئامان و زةمان ليَتنابيَتةوة.
هةروةك ئؤةو خةيالَؤة كؤة ئؤةمرِؤ كةوتةتؤة سؤةر
بوونةوةريَكة ئادانة نيان كةتؤةنيا بةضؤةند سؤاتيَك
دلَؤؤم جوانيةكؤؤة وةرطؤؤر و بؤؤةلَا بؤؤاية سؤؤةدةيةك
خةمشويست.
لةوساتة كضة نيانةكةى سةر ئةستيَرةكةى بةختم
نزيؤؤك بؤؤةوة ئؤؤاورِ دايؤؤةوةو سؤؤيما ئاطرينةكؤؤةيم زؤر
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بةرِوونيد  ،ديت ئةو بوونةوةرة ناسكة لةنزيكةوةو
نيطا جاويدانيةكة كؤة هؤةر لؤة(دلَكؤةش)ةكؤةى سؤةر
زةو دةضوو شة يَك بوو لؤة بريةوةريؤةكامنة هةلَؤداو
ئةو خةتا دذوارة فرِيَدايؤةوة بؤةردةمم كؤة دةرهؤةق
بةدلَكؤؤؤؤؤةش كؤؤؤؤؤرا ،دلَكؤؤؤؤؤةش سؤؤؤؤؤوتةمةنة نةريتؤؤؤؤؤة
ناشؤؤرينةكانة ال خةمؤؤان ،كاتيَؤؤك لؤؤةنيَو يؤؤةكيَك لؤؤة
بةندةانةكانة ناو بةندةانؤة طةورةكؤة سؤةر زةو
ديتم و ضريؤكى خة بة طيَرِامةوة.
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حیكایەتی دڵكەش
دلَكةشؤؤى سؤؤةر زةوى كؤؤة لؤؤة كضؤؤة خرثنةكؤؤةى سؤؤةر
ئةستيَرةكة دةضوو طوتى:
( لةريَطؤؤة مةبايىؤؤةوة كؤؤورِيَكم ناسؤؤة ،نؤؤاوى شؤؤةمالَ
بوو ،دوواتر هاتة ال وتاخبانةكةمان و يةك ميان ديؤت،
زؤر زؤر يؤؤؤؤؤؤةك ميان خةشدةويسؤؤؤؤؤؤت ،لةراستيشؤؤؤؤ ؤدا
ئةوةنؤؤؤدةيان بؤؤؤة بؤؤؤاس كردبؤؤؤوو كؤؤؤة كؤؤؤورِ بةكضؤؤؤان
رادةبؤؤؤوريَرنو نايؤؤؤان هيَؤؤؤنن ،بةيؤؤؤة داوا ليَكؤؤؤرد بيَتؤؤؤة
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خوازبيَنم ،ماوة شةش مانط بة شيَوةية ماينةوة لة
مؤؤاوةدا نه ؤيَ ئؤؤةو ثةيوةنديؤؤة بةخوشؤؤكة طةورةكؤؤة
طو  ،ئةوي سؤةرةتا زؤر ثيَخةشؤبوو ،بةيؤة داوايكؤرد
بيبي َ ،ئةجمارةيان لةبازارِ يةك ميان ديتو تةنها ثيَنج
خولةك توانيمان سة بكؤةين ،خوشؤكة طةورةكؤة ثيَؤة
طو :
ئيَمؤؤة لؤؤةو جؤؤةرة خيَزانانؤؤة نؤؤني ؤؤةلَة خوشؤؤكم بؤ ِ
دةب َيؤؤت بيَيتؤؤة خؤؤوازبيَ  ،ئؤؤةوي زؤر لؤؤة بة َليَنؤؤةكانة
راستطةبوو هؤةر دوا ئؤةوة وتاخبانؤةمان تؤةواو بؤوو،
هاتة خوازبيَ  ،بةلَا بة يةكةجمار لؤةذيامن كؤة لؤةثةلة
شةشؤؤؤة ئؤؤؤةدةبة بؤؤوو  ،دوو وانؤؤؤة هيَشؤؤؤتبةوة ،بؤؤؤاوكم
كابرايؤؤةكة زؤر تورِةبؤؤوو ،خويَنؤؤدنة تؤؤةواو نؤؤةكردبوو
بؤؤةلَا زؤر حؤؤةز دةكؤؤرد ئيَمؤؤة ش ؤ َ،بةش ؤ َ،بكؤؤةينو
وتاخبانة تةواوكةين.
خيَزانة (شةمالَ) ئيَوارةيةك هاتن و دوا بؤةخيَرهاتن
خوشؤؤكة طةورةكؤؤة كؤؤةناو (خؤؤاتوون) بؤؤوو ،ضؤؤا بؤؤة
بؤؤردن ،دايكؤؤة (شؤؤةمالَ) كؤؤة زؤر زؤرزان بؤؤوو ئاطؤؤا لؤؤة
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هؤؤةموو ش ؤ َ،بؤؤوو  ،كةضؤؤة لةطؤؤةلَ ئةوةشؤؤدا بؤؤةدايكمة
طوتبؤؤوو بؤؤة ئؤؤةوةيان هؤؤاتووين ،لةراسؤؤتيدا خوشؤؤكةكة
بةرضاو و جوان بوو مني لةطؤةلَ خوشؤكة طةورةكؤة
ضةند جاريَك ضووينة ذوور ثيَشواز  ،بؤةلَا جطؤة لؤة
دانؤؤانة ضؤؤايةو هةنؤؤديَك شؤؤتيد نةماينؤؤةوةو دةهاتينؤؤة
دةر ،بة خةمؤان لؤة ضيَشؤتخانةكة هؤةر سؤة خةمشؤان
دةكرد ،كةميوانؤةكان رؤيشؤ مالَةكؤةمان كؤةكردةوةو
ضووينة ال دايكمان ثيَم طو :
ها بةدلَت بوون؟
ئةوي طوتة :كضم جؤار َ نؤازامن ،بؤا باوكؤت بيَتؤةوة
ثيَة دة َليَم.
بةلَا لةيةك لة سةكانيدا دايكؤم طؤوتة كضؤم ئينشؤا َلىَا
بةخ ،تؤةش هةلَدةسؤ ، َ،ئؤةمن لةوكاتؤةدا خورثةيؤةك
بةدلَمؤؤدا هؤؤا  ،بؤؤةلَا شؤؤةرمم كؤؤرد ثرسؤؤيار ليَبكؤؤة و
هيضم نةطو .
شؤؤةو بؤؤا هؤؤاتبةوة دايكؤؤم هؤؤةموو شؤؤتيَكة ثيَطوتبؤؤوو
ماوة يةك هةفتة مةلَة دابوونةَ بة وةلَامةكة.
200

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

من لؤةو ماوةيؤةدا دةيؤان تةلؤةفةمن بؤة (شؤةمالَ) كؤرد
ئةو يةكجار وةلَامة دامةوة ،دةيطو سةر الَم ،هةر لؤةو
ماوةشدا با ثرسيار كردبوو بؤراو كةسؤةكانة خةشؤة
تيَطةياندبوو كة كورِيَكة باش لة خيَزانيَكؤة بؤاش داوا
كضةكةيان كردوو  ،لةثرِ ئيَوارةيةك دايكؤم بؤة خوشؤكة
طةورةكةمة طو :
سبة ئةو مالَة ديَنةوة و بابيشت وةلَاًمة داونةتؤةوة،
خة حارزكة.
دلَم داخورثاو طومت:
داية هاتنة خوازبيَ كااان؟
ئؤؤةوي طؤؤوتة :خؤؤاتونة خوشؤؤكت طوتيؤؤان ئؤؤةوةمان
دةو َ.
وةكو ئاويَكة سارد ثيَداكةن وابوو ،بةية طومت:
داية ئاخر ئةوانة بة من هاتبوون
طؤؤوتة :نؤؤا كضؤؤم نؤؤا ،ئؤؤةوان بؤؤة خؤؤاتوون هؤؤاتوونو
بابيشت طى ،ئةو ثيَداون ،جا حةيامان مةبةن.
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لةراسؤؤتيدا هيَنؤؤدة شؤؤةمالَم خةشدةويسؤؤت هيَنؤؤدةش
خؤؤاتوونة خوشؤؤكم ،ئؤؤةو ضؤؤةند سؤؤا َليَك بؤؤوو خويَنؤؤدنة
تؤؤؤةواوكردبوو ،بؤؤؤةينمان ثيَؤؤؤنض سؤؤؤالَ بؤؤؤوو ئؤؤؤةو رؤذة
شةمالَ هاتة خوازبيَ دلَخةشة ئةو داوة ،ضوونكة من
لةو بضووك بوو  ،بةلَا هيَشؤتاش دووا رؤذيَكؤة رؤشؤن
لةضاوةرِيَة دابوو.
بة دلَتةنطيةوة ضوومة ال خاتوونو طومت :
ئاطا ليَية ئةوي طوتة :خووشكم هةر لؤةو رؤذةوة
ئاطؤؤا ليَيؤؤة ،دايكؤؤم بةهةلَؤؤة طوتوويؤؤةتة ئةطؤؤةرباوكو
ئؤؤةوان راز بؤؤن ثيَشكةشؤؤة ،هؤؤةروا لؤؤةال بابيشؤؤم هؤؤةر
ناو م هيَناوة يةكسةر ئةمي بةضاو فرميَسؤكةوة
طومت:
جا ئةتة راز دةبة؟ ئةوي طوتة:
بةدةسؤؤت خؤؤة نييؤؤة دةزامن يؤؤةك يتان خةشؤؤؤدةو َ،
بةلَا با برِيار دةدا .
كة طويَم لةو سانة بؤوو يةكسؤةر ضؤوومة ذوورةكؤة
سةرةوة كة منو خوشكةكة ليَة دةنووستني زؤر طريا ،
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دلَم بؤة خورثؤة كؤةوتبوو بؤة جةريَؤك ليَيؤدةدا دةمطؤو
ئيَسؤؤتانا ئيَسؤؤتا دةردةثؤؤةرِىَ ،هةرضؤؤةندة تةلةفةنيشؤؤم
دةكؤؤرد شؤؤةمالَ وة َلؤؤامة نؤؤةبوو .هيَندةيؤدى د َلؤؤم تؤؤةنط
بوو لةسةر دة ليَى راكشؤا و لؤة طؤةلَ هؤةر هةنسؤكيَكم
سيسةمةكةى بنم دةجوالَيةوة.
ئيد سبة ئيَوارة بةبةَ ئةوة ثرسؤم ثيَبكؤةن مؤالَة
شؤؤؤةمالَ هؤؤؤاتنو (خؤؤؤاتوون) خوشؤؤؤكميان لؤؤؤة شؤؤؤةمالَ
مؤؤارةكرد ، ،منؤؤي لةخؤؤةمان لؤؤةذوور سؤؤةرةوة تؤؤةنيا
دةرطريا و بةهةنسكةوة بةخوشكةكة طو :
لةدةرةوة ئة خيَزانة تةنها ئةو شكدةبرد مؤادا
شةمالَ راز بووة ئةوة ثيَشكةش بةتة كرد.
ئؤؤةو ر َيؤؤزو خةشةويسؤؤتيةى لؤؤةنيَوان مؤؤنو خاتوونؤؤدا
هةبوو طةلةَ زيؤاتر بؤوو لؤة خةشةويسؤ ،مؤن و شؤةمالَ،
بةلَا من بةدةست خؤة نؤةبوو لةميَشؤكم نةدةضؤة دةر،
راستة ضةند مانطيَك يةك مان ناسة و دةس ،بةدةسؤتم
نةكةو  ،تةنانة فريؤا ئؤةوةش نةكؤةوتني بةيةكؤةوة
ثيساسؤؤةيةك بكؤؤةين ،بؤؤةلَا دواتؤؤر تيَطةيشؤؤتم كؤؤة ئؤؤةو
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رؤذة لةبازارِ لةطةلَ خوشكةكة شةمالَمان ديؤت ئيؤد
وةك جؤاران تةلؤؤةفةنة نؤةدةكردو كؤؤةمني بةمؤؤدةكرد،
دةرفةتة ئةوة نةدةدا زؤر سة بكة تؤةنها دةيطؤو :
بةمزوانؤة دةنيَرمؤة خوازبيَنيؤت بةيؤة هؤةر ئؤةو رؤذة
خوشكةكةميد ثةيوةنديةكةمان سارد بةوة.
دلَكةش كة سؤة بؤة دةكؤرد لةضؤاويدا لةروخسؤارو
لؤؤ ؤةنيَوان وشؤؤؤؤةكانيدا هةميشؤؤؤؤة شؤؤؤؤةمالَم دةد  ،كؤؤؤؤة
فرميَسكيشة دةهاتة خؤوار لةسؤةر كولَمؤةكانة سؤادةية و
ب ؤةَ خؤؤةتايم دةخويَنؤؤدةوة لؤؤةو كاتؤؤةش كؤؤة بؤؤةكىينط
دةموضاو دةسرِيةوة ،هةستم دةكرد دةيةو َ رابردوو
لةطةلَ كةس و كارةكة ئةوانة زؤر ليَؤوة نزيكبؤوون
لةطؤؤؤؤةلَ كىيَنسؤؤؤؤةكة فريَيؤؤؤؤان دةداتؤؤؤؤة نيَؤؤؤؤو تةنةكؤؤؤؤة
زبىَةكؤؤؤؤؤةوة ،ئاورِدانؤؤؤؤؤةوةكانة بؤؤؤؤؤة ثة ؤؤؤؤؤةرة ذوورو
دةروبؤؤةري يؤؤةك ثارضؤؤة طومؤؤانو ب ؤ َة متمانؤؤةية بؤؤوو،
بةية بةضاو فرميَسكةوة دريَءةيدايةو طوتة:
بيَوةفؤؤاية شؤؤةمالَ و خيانؤؤةتة خؤؤاتوون شؤؤةوانة هؤؤةر
سيَكمانة بةطريان دةهيَنا ،بةلَا من بةئاشكراو بةتةنةَ ،
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ئؤؤةواني بؤؤةدز يؤؤةك ةوةو بؤؤةلَا كةتةلؤؤةفةنيان بؤؤة
يةك دةكرد ،يان ضةند جاريَك بة مارةكردنة دادطؤاو
كؤ ؤرِي جىوبؤؤؤةرط دةرضؤؤؤوون ،هةسؤؤؤتمدةكرد بؤؤؤةدز
منؤؤؤؤةوة بؤؤؤؤوو و نةياندةهيَشؤؤؤؤت بؤؤؤؤزامن ،هيَشؤؤؤؤتا بؤؤؤؤة
تا يكردنؤؤؤؤؤؤؤةوةكانة دةور دووة دةخمويَنؤؤؤؤؤؤؤد كؤؤؤؤؤؤؤة
ثيَداويسؤؤؤتيةكانة ئاهؤؤؤةنطيان سؤؤؤازدا  ،ئؤؤؤةمن بؤؤؤةف َيىَة
خويَنؤؤؤدن كؤؤؤة بابيشؤؤؤم بؤؤةَ ئاطؤؤؤابوو لةضؤؤؤريؤكة مؤؤؤن و
شؤؤؤؤةمالَ ،هؤؤؤؤةروا ثيَبؤؤؤؤاش بؤؤؤؤوو ،بةيؤؤؤؤة ئاهؤؤؤؤةنطو
طواسؤؤتنةوة خؤؤاتوون زوو تيَثؤؤة ِر  ،بؤؤةلَا هةلَثؤؤةري
ناوةوة من كة تةنها طريان بؤوو نةيدةهيَشؤت خبؤويَنم،
لةدةسؤؤؤتدانة شؤؤؤةمالَ و خيانةتؤؤؤة ةبةكؤؤؤة خؤؤؤاتوونة
خوشكم كة شةوانة رازو نيازمان دةطةرِيةوة بؤةخيَراية
بةميَشكمدا تيَدةثةرِين و بار نؤا ئاسؤاييان رادةطةيانؤد،
بةية هةر نةضوومة تا يكردنةوةكان لةسؤةر ئؤةوة بؤا
زؤر ليَمتورِة بوو ئؤةو دةعوةتانؤةش كؤة لؤةنيَوان ئيَمؤةو
مالَة باوانة شؤةمالَ دةكؤرا لةيةكيشؤيان ئامؤادة نؤةبوو ،
بةية با هةس ،بة نائاسؤاية بؤوونة مؤن كؤردو ضؤةند
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جاريَك ثرسيار لة دايكم كردبوو ،ئةو طوتبوو لةطة َل
خوشؤؤؤكة ضؤؤؤةند سؤؤؤالَة بةيةكؤؤؤةوة بؤؤؤوون ئيَسؤؤؤتا ليَؤؤؤك
جيابوونةتةوة لةوانةية لةبةر ئةوةبةَ بةلَا دايكؤم لؤة
مؤؤاوةدا رؤذ َيؤؤك كؤؤة بةتؤؤةنةَ بؤؤووين ،هؤؤةموو شؤؤتيَكم بؤؤة
بؤاس كردبؤؤوو ،بؤؤةلَا ئؤةو زؤر طرنطؤؤة ثيَنؤؤةدا ،ضؤوونكة
نةيؤؤؤدةزانة خةشةويسؤؤؤ ،ضؤؤؤيية هةسؤؤؤ ،بؤؤؤة طؤؤؤةرمة
سينة نةدةكرد كة ض ئاطريَك لةويَؤدا لؤة كىَثةدايؤة ئؤةو
ث َيؤؤة وابؤؤوو بؤؤة ( ةسؤؤ ،يؤؤةك ميان خؤؤةش دةو َ بةيؤؤة
بةراس ،خوشكمة ثيَشكةش بةوان كرد)،
دةيطو  :كضم كة لةبابت مارةكرا  ،نةمد بوو  ،با
هةموو شتيَكة كةتؤاية ثيَهيَنؤا بؤوو ،لةبةغؤداو لؤةمانطة
هؤؤةنطوي يةك ميانؤؤد  ،بةيؤؤة ئينشؤؤا َلىَا بؤؤةخ ،تؤؤةش
باش دةبةَ.
ئؤؤؤاخر ئؤؤؤةو بيَئاطؤؤؤا بؤؤؤوو لؤؤؤة توانؤؤؤةوة مؤؤؤن ،جطؤؤؤة
لةدةسؤؤؤتدانة خةشةويسؤؤؤتةكة خوشكيشؤؤؤم لةدةسؤؤؤتدا،
هؤؤؤةروا بةدةسؤؤؤت خةشؤؤؤم نؤؤؤةبوو شؤؤؤةمالَ لةبةرضؤؤؤاو
نةدةكةو .
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دريَءةيدايةو طوتة:
تيَكؤؤةلَاو بؤؤوونة هؤؤةردوو خيَزانةكؤؤة دوا طواسؤؤتنةوة،
بةتايبةتي كة هةفتانة شؤةمالَ خؤاتوونة دةهيَنايؤةوة
مالَ ،ناضاربوو خؤة دةرخؤة  ،ضؤونكة نؤةدةكرا تاسؤةر
مؤؤن لةذور َيؤؤدا خؤؤة عاس ؤيَكة  ،لةيؤؤةك لؤؤة هةينيؤؤةكانة
يةكة بةهاردا سةيرانيَكيان بة دةرةوة شار سازدا ،مؤن
بؤؤة يةكؤؤةجمار دوا سؤةَ مؤؤانط لةطواسؤؤتنةوة خوشؤؤكم
رووبةرِوو شةمالَ بوومةوة ،لةيةكة ضؤاك و ضةنيشؤدا
كةطويَم لةدةنطة بةوة ،لؤةذيَر ضؤاوديَر خوشؤكمدا زؤر
بؤؤؤةتورِةية وةلَااؤؤؤداوة ،بؤؤؤةلَا لةناخؤؤؤةوة شؤؤؤتيَك ثيَؤؤؤة
دةطؤؤؤومت ،نؤؤؤةدةبوو ئؤؤؤةو كؤؤؤورِة ؤؤؤةزة ئؤؤؤاوا بةئاسؤؤؤانة
ببةخشة ،ئاخر راستة خيانؤةتة لؤةمن كؤرد ،بؤةلَا ئؤةو
خةشةويستية من بؤة ئؤةو هؤةبوو زؤر ثؤاكبوو ،بةيؤة
ثةلؤؤؤة اذة نؤؤؤاخم ،ثيَؤؤؤزةو نؤؤؤةدةكرا ئؤؤؤةو كىَثةيؤؤؤةش
كةلةدلَمؤؤؤدا هةلَطريسؤؤؤابوو ثؤؤؤيَم نةدةكوذايؤؤؤةوة بؤؤؤةلَا
هةرضةنيَك بيَت زالَ بوو بةسةر خةمداو وةك كضؤيَكة
عا َل خؤة طيَىكؤردوو ضؤوو لةطؤةلَ مندالَؤة طضؤكةكة
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براكؤؤة لؤؤةذيَر داريَكؤؤدا دانيشؤؤتم ،براكؤؤة زؤر لةئيَمؤؤة
طةورةتربوو ،ئةو خاوةنة ضوار منؤدالَ بؤوو ،بؤةلَا وةك
با تورِةوتةسن هةر لةيةكة مانطة ذن هيَنانة لةطةلَ
ئيَمة نةحةواوةو مالَة خة ليَكردين ،ضوونكة تا انةش
بؤؤؤوو بؤؤؤا خؤؤؤانوو بؤؤؤة كؤ ؤ ِر و داميةزرانؤؤؤد ،ئيَمؤؤؤةش
لةمالَةوة تةنها ئةو دوو خوشكة مابووينةوة.
مؤؤاوة كاتؤؤءميَريَك زيؤؤاتر لؤؤةذيَر ئؤؤةو دارة دانيشؤؤتم
شؤؤؤةمالَي سؤؤؤوار سؤؤؤةيارةبوو رؤ  ،زؤر نؤؤؤةبرد بؤؤؤة
يةكؤؤة جؤؤار رة ؤؤةمة شؤؤةمالَ هاتؤؤةوة ن َيؤؤو مةبايىةكؤؤة
بةدةست خة نؤةبوو وةلَؤامم داوة ،بؤةلَا تؤورِةييم هؤةر
ثيَؤؤؤوة ديؤؤؤاربوو ،بةيؤؤؤة نةمهيَشؤؤؤت سؤؤؤان زؤر بكؤؤؤا و
بةتايبؤؤؤؤؤؤةتي كؤؤؤؤؤؤة هةميشؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤةذيَر ضؤؤؤؤؤؤاوديَر
خوشؤؤؤكمدابوو  ،ئيؤؤؤؤد لؤؤؤة سؤؤؤؤةيرانةوة ثةيوةنديؤؤؤؤة
تةلةفةنيةكان لةكاتة طو اوةكاندا بةتايبةتي كة مؤن
لةما َلؤؤةوة بةتؤؤةنةَ بؤؤوو دةسؤؤتيان ثيَكؤؤردةوة ،ئؤؤاليَرةوة
منيَكة بيَتؤاوان ،هةلَخىيسؤكامةوة نيَؤو خةشةويسؤتييةك
كة ثيَش هة خة بوو ليَيان ستاندبوو  ،ضوومةوة ذيَر
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كاريطةر ئةو وشانة شةمالَ ثيَة دةطومت ،ئاخر ئةمن
دةمزانة بةشؤة هؤةرة زؤر ئؤةو سؤانة بؤة دةكؤرد
راست نني ،بةلَا ئاطر ناخم ف َيىَة ليَدةكرد و بةراستم
وةردةطر  ،ئةو دةيطو :
دايكم كةخاتوونة خوشك ،ديوة ،عةشجة بؤووة ،ثيَؤى
طومت لةو ب از َ كةسيد ناكةمة بوكة خة  ،ئةو ئاطا
لةخةشةويسؤؤؤ ،بؤؤؤةي مؤؤؤنو تؤؤؤة نؤؤؤةبووة ،كةداواشؤؤؤة
كردووة ،دايكت ثيَشكةشة كؤردووة ،راز بؤوونة منؤي
فشؤؤؤار مالَؤؤؤةوة بؤؤؤوو كؤؤؤة دةهاتنؤؤؤة ويَؤؤؤزة و دةيؤؤؤانطو
خاتوون بؤيَ ؤة ثةشؤيمان نابيؤةوة ئيَسؤتاش كؤة تؤة
دةبينم هةست بةشةرمةزار دةكؤة  ،بةيؤة هؤةتا لؤةناو
طةرِ بةردةكة دةخةنة سةر سينط لةبري ناكة .
ئة سانة شةمالَ كة لةنيَوان درؤو راسؤتطةيدا بؤوو،
راستيةكامن هةلَدةبءاردوو دؤريةكامن فرِيَدةدا ،هةلَبةتؤة
خةتا نةبوو كةدرؤيةكامن فرِيَدا ليَرةشدا خةشةويسؤ،
ف َيىَؤة ليَكؤؤرد  ,لةراستيشؤؤدا ئيَسؤتاش هؤؤةر ئؤؤةو خؤؤةش
دةو َ ،ضؤؤةند كارةسؤؤاتة ديشؤؤم بةسؤؤةربةَ ئؤؤةو بؤؤة مؤؤن
200

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

يةكة خةشةويستةو ئةطةرضؤة ليَيؤان دزيؤم يؤان خؤة
ليَونكرد و بة هةتاية جيَة هيَشتم.
طيَرانةوة ضريؤكةكة بةهةنسكةوةبوو ،بةية ثيَموابةَ
لةطؤؤةلَ هؤؤةر هةنسؤؤكيَكدا ئؤؤةو دةمؤؤر َو جؤؤاريَكي بؤؤة
بةتالَكردنؤؤةوة ئازارةكؤؤانة ،بؤؤة فر َيؤؤدانة راسؤؤتييةكانو
خة ناساندنة بةدةوروبةر ،كة ئةو خةتايةكة نةكردووة
جطؤؤة لةخةشةويسؤؤ ،دةهاتؤؤةوة سؤؤةر د َي ؤرِو دةيطؤؤو :
ثةيوةنديةكةمان بةتةلةفةن طةيشتة يةك بينني ،ئؤةو
بةهارة هيَشتا بةكةتا نةهاتبوو كةضةند جاريَك بةتةنةَ
سؤةردانة مالَمؤؤانة دةكؤرد ،ئؤؤاطر خةشةويسؤ ،جار َيؤؤك
مؤؤ فريَدايؤؤة نؤؤاو باوةشؤؤةو مؤؤاوة دةخولؤؤةك بؤؤةس
طريا  ،دايكم و خاتوون هةستيان بة ثةيوةنديية نويَية
كرد ،بةية كارةسا ئةو رؤذةبوو كة خاتوون بةسة بة
شؤؤةمالَ دانؤؤابوو ئؤؤاخر مؤؤن طةرِابؤؤوو و هةسؤؤتم دةكؤؤرد
ئةوة لةمن سةندراوة دةبيَت وةريبطرمةوة ،بةية دوا
نيوةرِؤيؤؤةك كؤؤة دايكيشؤؤم ض ؤووبووة بؤؤازارِ مؤؤن بةتؤؤةنةَ
بؤوو شؤةمالَ هؤؤا و هؤةر لؤةناو هؤؤةلَة مؤالَةَ بؤةَ ئؤؤةوة
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يؤؤةك ماضؤؤكةين كؤؤة ؤؤة ماضؤؤة نؤؤةكردوو ئؤؤاويَزانة
يةك بووين ،بةدةسؤ ،خؤة دةرطؤا حةوشؤة داخسؤت
بةلَا دةرطا هةلَةكؤة لؤةدةرةوةش دةكرايؤةوة ،خؤاتوون
بةذووريَيدا كردوو ضريكاند ئةمن رةنطم زةرد داطؤةرِا
ئةوة دةمزانة لةبري ضةوة ،دايكؤم كؤةتازة رؤيشؤتبوو
ئؤؤؤةوي ثةيؤؤؤدابةوة بةهؤؤؤةردووكيان هيَرشؤؤؤيان كؤؤؤردة
سؤؤةر و هةرايةكؤؤةش بةشؤؤةمالَ دانةمركايؤؤةوة ئؤؤةوي
بة دةرضوو ،ئةمن تا ئةوكاتي هةسؤتم نؤةدةكرد كؤة
خوشؤؤكةكة ئةوةنؤؤدة خراثؤؤة لةطؤؤةلَم ،ثرضؤؤة دةطؤؤرمتو
رايدةكيَشا ،دةيطو بةبرا دة َليَم بتكؤوذ َ ،بؤة خيانؤةمت
ليَدةكة جؤريان بةسؤةرمان وةربؤوون ،هؤةوالَ لةريَطؤة
تةلةفةنؤؤةوة طةشؤؤتة بؤؤرا و بؤؤا  ،تؤؤا ئؤؤةوان طةشؤؤتنةوة
جريانيَكمان كة ئةفسؤةر ثةليسؤةو ئيَسؤتاش زؤر ئاطؤا
ليَمة دالَدةيدا  ،بردمة بؤة مؤالَة خةيؤان براكةشؤم هؤةر
كةدةطاتةوة مالَ و بة هةرايؤة دةزانؤةَ بةتايبؤةتي كؤة
خوشؤؤكم ضؤؤةندة دوو ئةوةنؤؤدة د ث َيؤؤوة دةن ؤةَ ،هؤؤةر
بؤةبةَ ثؤؤرس دةضؤيَتة دةرو لةبؤؤةردةرطا مؤالَة خؤؤاتوون
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لةناو ئةتةمبيَىةكة سةَ طولىؤة لةسؤةر شؤةمالَ دةدا ،
براكة دةطةرِيَتةوة بة مؤالَ منؤي بكؤوذ َ ،بؤاو و بؤرا
شةمالَ ديَنو لةناو مالَة خةمان دةس ِيَء دةكةنو بؤرا و
بؤؤا و خؤؤؤاتوون دةكؤؤؤوذر َ ،ئاطؤؤا لؤؤؤةهيض نييؤؤؤة تؤؤؤةنيا
ئةوةندة مةفرةزةيةكة ثؤةليط ديَؤن و بةدزيؤةوة سؤوار
دةكةن و دةمبةنة زيندانيَك كؤة ئيَسؤتاش نؤازامن كويَيؤة،
ئيؤد دوو رؤذ دوا رووداوةكؤة ،دادوةر هؤا و وتؤةكانة
ىل وةرطرمت مني ضؤةمن بؤة ئيَؤوة طيَرايؤةوة ئؤاواش بؤة
َ
دادوةر ،ئيد ضةند جار دي ثيَمب َىيَن هؤةر ئؤةوةبوو
كؤؤؤةطويَتان ليَبؤؤؤوو ،دادوةر ثيَؤؤؤى طؤؤؤومت كؤؤؤة بؤؤؤاوو بؤؤؤراو
خوشؤؤؤكمو شؤؤؤةمالَ كؤؤؤورذاون ،ئيَسؤؤؤتا بؤؤؤابة شؤؤؤةمالَ و
كورِةكؤؤة لةزينؤؤدانن ،منؤؤي ل َي ؤرةو دايكيشؤؤم ثيَمؤؤوابةَ
ضةتة شارةكة خؤة بؤة ال خالَؤةكامن ،كةسؤم نؤةماوة
لةطةلَ خةيالَةكامن دةذيم و ئةطةر ضاكة ئةو ئةفسؤةرة
نةباية ئةمني لةطةرِدابوو  ،خةزطة ئةو رؤذة هاتنة
خوازبيَنيم خةشةويستةكة نةبةخشيبا.
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(دلَكةش) سةكانة تؤةواوكرد ،مؤن دةمزانؤة كؤا زؤر
اليؤؤؤداوة ،بؤؤؤةلَا لؤؤؤةنيَو ئؤؤؤة ضؤؤؤريؤكةدا توابوومؤؤؤةوة،
هؤؤةروةك ضؤؤةن ئيَسؤؤتا لؤؤةنيَو جؤؤوانيَكة ئةسؤؤتيَرةيةكة
ديدا سرِ بوو  ،ئؤةو جوانؤةى سؤيماى دلَكةشؤى لؤة خؤةى
بةسؤؤؤتووةو خةريكؤؤؤة جاريَكيؤؤؤدى عاشؤؤؤجم دةكاتؤؤؤةوة،
هةسؤؤؤتمكرد ،درِنؤؤؤؤدةية ثياوةكؤؤؤان كةلتوريَكؤؤؤؤة لؤؤؤؤةنيَو
دارسؤؤؤؤؤتانة ضؤؤؤ ؤرِةكانة ئؤؤؤؤؤةفريجاوة طةيشؤؤؤؤؤتةتة ئؤؤؤؤؤةو
بيشؤؤةلَانانة كؤؤة تؤؤةنها طيانىةبؤؤةرو درِنؤؤدةكانة ليَيؤؤة،
ئةوانؤؤؤة بةرامبؤؤؤةرةكانيان و رِو ؤ ؤرِ دةكؤؤؤةنو ئؤؤؤةو
ياسؤايانةيان بةسؤؤةردا دةسؤؤةثيَنن ،كؤة بؤؤةتوانا دةمؤيَ َو
ئةوانيد دةبيَت ببنة سوتةمةنة).
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جواڵنی گیانی شەڕانگێزیم
دلَكةشؤؤؤم جيَهيَشؤؤؤت و بؤؤؤةلَا سؤؤؤيَبةر ئؤؤؤةو هؤؤؤةر
لةمنداية ،هةربةية بةديت ئؤةو جوانؤة ئادانييؤة كؤة
هةر لة دلَكةش دةضوو ،روحيانةتؤةكامن بريهاتؤةوةو لؤة
دلَة خةمدا طومت:
ض خةتايةكة ئةطةر لة بةهةشؤت ئؤةو دذانؤة بطةنؤةوة
يةك بةتايبة كة باو كضؤة خؤة دةكؤوذ َ ،يؤان ميَؤرد
ذنى خةى و كورِ باوك و دايك و خوشك و ئةو كوشت و
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برِيةى لةسةر زةوى هةيؤة ،هؤةر هؤةمووى بطوازريَتؤةوة
ئةوىَ ،ئاخر دواتؤر دةبؤةَ لؤةو َ ضكارةسؤاتيَك بجؤةومةَ ،
ب َىيَى طيانى تةلَة ئةويَ خؤةلَتانى خؤويَن نؤةكا؟! ئيؤد
لؤؤةو خةيالَانؤؤةدا بؤؤوو هامتؤؤةوة سؤؤةر خؤؤة و زؤر بؤؤة
خيَرايؤؤؤة سؤؤؤةر ةكامن طواسؤؤؤتنةوةو ئؤؤؤةوة زؤريؤؤؤ
سةرسؤؤؤؤؤامة كؤؤؤؤؤرد نؤؤؤؤؤة جنةكؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤاورِيَم و نؤؤؤؤؤة
بوونةوةرةكانيؤؤؤؤد بؤؤؤؤةنيطاو سؤؤؤؤةر ةكامن نيطؤؤؤؤةران
نةبوون.
بةئاطاوة دةمويسؤت بؤة ثرسؤيار زيؤاتر سؤةرنج و
بريكردنؤؤؤؤةوةكامن ال ئؤؤؤؤةوان نؤؤؤؤةه َيىَم بؤؤؤؤةلَا وةلَامؤؤؤؤة
ثيَشؤؤؤوةختةكة ئؤؤؤةوان و زانياريؤؤؤةكانيان سةرسؤؤؤاميان
كردبؤؤؤوو  ،نةشؤؤؤم دةتؤؤؤوانة بيَؤؤؤدةنط دانيشؤؤؤم و ئؤؤؤةوان
وةلَامة من بدةنةوة ،هؤةر لؤةو سؤاتة ثؤرِ لؤة خةيالَانؤةدا
بؤؤوو كؤؤة سؤؤاروخيَكى دروسؤؤتكراوى دةسؤؤتى ئامؤؤانج بؤؤة
نيَوان ئيَمةدا تيَثةرِى ،مني سةر م كةوتة سؤةر ئؤةو
مندا َلؤؤةى كؤؤة دلَنيؤؤا بؤؤوو ئاما ؤؤةو بؤؤةالَ نةمؤؤدةتوانى
ثرسؤؤيارى زيؤؤاترى لؤؤةبارةوة بكؤؤة  ،ئامؤؤا ى بؤؤرادةرى
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منؤؤؤؤؤؤدالَى مؤؤؤؤؤؤن و نةناسؤؤؤؤؤؤياوةكةى ئيَسؤؤؤؤؤؤتاى سؤؤؤؤؤؤةر
ئةسؤؤتيَرةيةكيدى ،بؤؤة يةكؤؤةجمار ئؤؤاورِيَكى ث ؤرِ لؤؤةماناى
ليَدامؤؤةوة ،ئؤؤةوة يةكؤؤة طرنطؤؤى دانؤؤى ئؤؤةوبوو بؤؤةمن،
خورثةيؤؤؤؤةك وةك بروسؤؤؤؤكةيةكى بارطؤؤؤؤاوى جةسؤؤؤؤتةى
سرِكرد و بةالَ ديسؤانةوة نؤةمتوانى يؤةك ثرسؤياريدى
لؤؤؤةبارةوة بكؤؤؤة  ،بةيؤؤؤة تؤ ؤا سؤؤؤةر ى ئؤؤؤةوان لؤؤؤةخة و
ئاورِةكؤؤؤؤةى ئامؤؤؤؤانج دوور خةمؤؤؤؤةوة ثرسؤؤؤؤيم ئاشؤؤؤؤنا
طةردوون يان ئةستيَرةكة ئيَمةن؟
ئةوان ثيَكةنني و يةكيَكيان طوتة:
هؤؤةتا ئيَسؤؤتاش ئةسؤؤتيَرةكة ئ َيؤؤوة بةدةسؤؤت خؤؤاوةن
هيَزةكانةوةية ،تاوةكو هةرخةريكة بةرهةمهيَنانة وزةو
ئاسن بن ،ئاشؤ ،و ئؤارامة نؤابينن ،لؤةال ئيَؤوة ثؤار و
حكومة و بةرثرس هةية ،ئةوانؤة دةسؤةلَاتيان لةسؤةر
كؤؤةولَة ئ َيؤؤوة فؤؤراوان دةكؤؤةن ،بةيؤؤة سؤؤةدان جؤؤار ئيَؤؤوة
كةياليةتيتان زياترة لة ئؤازاد  ،ثيَتوانؤةبةَ دؤزينؤةوة
ئؤؤةو ذيانؤؤؤة سؤؤؤةرةتايية ئيَمؤؤؤة لؤؤؤة دواكةوتوييؤؤؤةوةبةَ
نؤؤؤؤةخيَر باثريامنؤؤؤؤان دوا ئؤؤؤؤةزموونيَكة زؤر دواجؤؤؤؤار
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سؤؤؤؤؤؤةرةتاكانة ذيانيؤؤؤؤؤؤان كردؤتؤؤؤؤؤؤة ثيَؤؤؤؤؤؤوةر ئؤؤؤؤؤؤةو
خةشؤؤطوزةرانيةى تيَيؤؤداين ،ر َيؤؤك ثيَضؤؤةوانة ئ َيؤؤوة كؤؤة
هؤؤةر خؤؤةريكة درووسؤؤتكردنة ه َيؤؤزو زالَبؤؤوونن بةسؤؤةر
يةك يدا.
يؤؤةك لؤؤةو دوو بوونؤؤةوةرة كؤؤة لةراسؤؤتيدا مرؤظيَكؤؤة
ئاساية الةةمان بوو هةلَيدايةو طوتة:
تؤؤا هؤؤؤةمووتان لؤؤة ذيؤؤؤان و بةرهؤؤة و ماندووبوونؤؤؤدا
يةكسان نةبن كةيىةن.
هةلَمدايةو طومت:
ئيَمة ريَكخراو ثارتة سةشيالسؤتيمان هةيؤة و كؤار بؤة
ئةو يةكسانية دةكةين كة جةنابتان باسة دةكةن.
طوتة :ثارتؤةكانة ئيَؤوة سؤةرؤكيان هةيؤةو لؤةماف و
ئةركدا يةكسان نني ،بةية ئيَؤوة كةيىؤةن باثريامنؤان ئؤةو
حيكايةتانؤؤؤة ئيَوةيؤؤؤان بؤؤؤة تةمؤؤؤار كؤؤؤردووين ئيَسؤؤؤتا
بوونةتة فةلكىةر مندالَةكامنانة ثيَدةترسيَنني ،هةروةكو
ئةو كةشكة بةرزانة كة لةسؤةر ئةسؤتيَرةكة ئيَمؤةش
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هةن و بؤةزمانة خةمؤان لةسؤةريان نووسؤراوة( كةشؤكة
ديكتاتةرةكان )
كاتيَك ويسؤتم داوا ضؤوونة ئؤةو َ بكؤة تؤا بةضؤاو
خؤؤة بيبيؤؤنم و ثيَيؤؤان ب َى ؤيَم ئ َيؤؤوةش بؤؤةو سؤؤةردةمة
ئيَمؤؤةدا تيَثؤؤةرِيون و ديكتاتةرتؤؤان هؤؤةبووةو جياوازيتؤؤان
لةطؤؤةلَ ئيَمؤؤة نييؤؤة ،حؤؤةز ليَبؤؤوو تيَيؤؤان بطةيؤؤةمن كؤؤة
ئؤؤؤةواني سياسؤؤؤيانة بؤؤؤري دةكةنؤؤؤةوة هؤؤؤةروةك ئؤؤؤةو
طىتوطةيؤةى ئيَسؤؤتاى نيَوامنؤؤان ،دةمويسؤؤت ب َىؤيَم ئ َيؤؤوةش
دةماريَكى ئايديةلةذى لة هزرتان ضةسثيوةو تا ئيَستاش
نؤؤةتان توانيؤؤوة خؤؤةى ىلَ رزطاركؤؤةن ،بؤؤة َال دةرفؤؤةتيان
نةدامىَ و ئةويد هةلَيدايةو طوتة:
ثيَويست ناكا داوا ضونة ئةو َ بكة ضونكة خة
كريَضة ديكتاتةريَكة ،لةشارو ولَا و ئةستيَرةكة ئيَؤوة
ضةندين بةرامبةر كةشكة ديكتاتةرةكؤانة ليَيؤة ،تؤة لؤة
ئةسؤؤؤتيَرة ديكتاتةرةكانؤؤؤةوة هؤؤؤاتوو  ،زؤرتؤؤؤان مؤؤؤاوة
بطةن بةو ذيانة سادة ئيَمة ،ثيَشت وانؤةبةَ زانيارميؤان
لةسؤؤةر ئةسؤؤتيَرةكة ئ َيؤؤوة نييؤؤة ،ويَنؤؤة ئةسؤؤتيَرةكة
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ئيَوةمؤؤان اليؤؤةو بؤؤة و َلؤؤاتة تؤؤرس نؤؤاو دةبؤؤةين ،ضؤؤونكة
خةتؤؤان خؤؤودا بةخةتؤؤان و نويَنؤؤةرو سؤؤةركردة بةخةتؤؤان
دروست دةكةن و دواتؤري لؤةناوتان دةبؤةن ،باثريامنؤان
سؤؤةردانة ئيَوةيؤؤان كؤؤردوةو نؤؤةيان توانيؤؤوة لؤؤةنيَو ئؤؤةو
هةموو جياوازيانة ئيَوةدا نيَننةوة ،بةتايبةتي ئؤةو
زانياريانؤؤؤةمان اليؤؤؤة ،كؤؤؤة ئيَؤؤؤوة بوونؤؤؤةوةر خؤؤؤةريكة
لةناوبردنة ئةو ئةستيَرة نازدارةن كة سةرضاوة ذيانة
ئيَوةيؤؤؤة ،لةسؤؤؤةرةوة تويَكىَةكؤؤؤة دادةتاشؤؤؤن و كةشؤؤؤكة
ديكتاتةرةكانة ثةَ درووست دةكؤةن ،ناوةكةشؤة دةكؤةلَن
و خةتؤؤؤان و جوانيؤؤؤةكانة ثيَدةسؤؤؤوتيَنن ،ئيَؤؤؤوة بيَئاطؤؤؤا
كةوتونؤؤؤة ويَؤؤؤزة خةتؤؤؤان و بةدةسؤؤؤ ،خةتؤؤؤان طؤؤؤةرِ
بةخةتان هةلَدةكؤةنن ،تةمؤةنة ئةسؤتيَرةكة ئيَؤوة زؤر
كؤؤور بؤؤوةو ئؤؤاوا بؤؤرِوا دةسؤؤتان لؤؤةب هةمبانةكؤؤةوة
دةردةضةَ.
زانياريؤؤة وردو راسؤؤتةكة ئؤؤةوان ،جيَطؤؤة سؤؤةر م
بؤؤوون ،ديؤؤاربوو زؤر شؤؤتيان لؤؤةبارة ئيَمؤؤةوة دةزانؤؤة و
دةشؤؤيان زانؤؤة لؤؤةنيَو هؤؤزر منؤؤدا ض هةيؤؤة ،بةيؤؤة لؤؤة
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بؤؤؤؤارودؤخيَكة دةروونؤؤؤؤة زؤر خراثؤؤؤؤدا بؤؤؤؤوو  ،ئامؤؤؤؤانج
جاريَكيؤؤدى سؤؤاروخةكةى هةلَدايؤؤةوةو لةطؤؤة َل بؤؤرادةرة
نامةكؤؤةى خؤؤةريكى تا يكردنؤؤةوةى سؤؤاروخى طؤؤةورةترو
بةرزفرِتر بوون ،ئةطةرضى طرنطى ثيَنؤةدا بؤة َال تيَؤى
طةياند كة خةريكى ئةو داهيَنانةية كة بةمندالَى ئيَمة
بةدوويدا دةطةرِاين ،دةيويست ليَم نزيؤك بيَتؤةوةو ثؤيَم
بىَىَ كة راسؤتة هيَشؤتا بضؤوكم بؤةالَ فيَؤرة خويَنؤدةوارى
بوو و سالَى ئيَرةش جياوازة لؤة طؤةلَ سؤالَى والَتؤى مؤة،
ئةوانؤؤؤة خؤؤؤةيا َليَكى كتؤؤؤوثرِ بؤؤؤوون بؤؤؤة ميَشؤؤؤكمدا رة
دةبوون.
زؤرينؤؤة ئؤؤةو ثرسؤؤيارانة دامنؤؤابوو بيانكؤؤة ؤؤومت
دانؤؤةوة ،دةمزانؤؤة لةديؤؤد ئةوانؤؤةوة ئيَمؤؤة درِنؤؤؤدةين،
تةواو ئةو ضاكساز و ثةيرِةوة ناوخةييانؤة حؤزو و
دةسؤؤؤؤتوورة جةراوجةرةكؤؤؤؤانة حكومؤؤؤؤةتان ال ئؤؤؤؤةوان
بوونةتة فةلكىةر ،دةزانن لةبر يةكسؤانة جياوازيؤةكان
فؤؤؤراوان دةكؤؤؤؤا  ،ئؤؤؤؤةوان نيطؤؤؤةرانة ئيَمؤؤؤؤةن و ئؤؤؤؤةو
ةناغانؤؤؤؤؤةيان تيَثةرِانؤؤؤؤؤدووة ،كةئيَمؤؤؤؤؤة هيَشؤؤؤؤؤتا لؤؤؤؤؤة
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سؤؤؤةرةتاكانيداين ،بؤؤؤة َال بريكردنؤؤؤةوة سياسؤ ؤى و سؤؤؤة
ةلَؤؤؤؤؤةوةكانيان طومؤؤؤؤؤانى ال درووسؤؤؤؤؤتدةكرد  ،بةيؤؤؤؤؤة
بةرلؤؤةوة بؤؤاس لؤؤة سياسؤؤة و ئؤؤةو شؤؤتانة بكؤؤة كؤؤة
دةمزانؤؤة ئؤؤةوانة ث ؤةَ تؤؤورِة دةبؤؤن ،بؤؤةر لؤؤةوة ئؤؤةوان
وةلَامة حازر بةدةستم بة بهاويَن و بيَدةنطم كةن.
طومت :حةزدةكة ال ئيَؤوة نيَنمؤةوةو مالَةضؤكةيةكم
هةبةَ.
هةردووكيان زؤر ثيَكةنني ديؤار بؤوو ثرسؤيارةكة ال
ئةوان زؤر بيَبايةخ بوو ،تا ةتة وةلَامدانؤةوةيان نؤةبوو،
يان لة دلَة خةياندا طوتويانؤة ئؤةو بيَميَشؤكة ةمشؤةر
سؤؤؤؤةر ئةسؤؤؤؤتيَرةكة خةيانؤؤؤؤةو هؤؤؤؤاتووة تؤؤؤؤا ئيَمؤؤؤؤةش
ةمشةركا.
يؤؤةكيَكيان ثة ؤؤة بؤؤة بنؤؤار ضؤؤيايةكة سؤؤةربةتة
راكيَشا و طوتة:
هؤؤؤؤةر ليَؤؤؤؤرةوة تؤؤؤؤا ئؤؤؤؤةو َ خانةضؤؤؤؤكة جؤؤؤؤوانن و
زؤرينةشؤؤؤؤيان بؤؤؤؤةتالَن ،ئيَمؤؤؤؤة دروسؤؤؤؤتيان دةكؤؤؤؤةين و
دةيدةينؤؤة ئةوانؤؤة نيانؤؤة ،بؤؤة ئؤؤةو خيَزانانؤؤة تؤؤازة
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دروستدةبن ،تا هةموان وةكو يةك بؤن و كؤةس لةويؤد
زيؤؤاتر نؤؤةبةَ ،كؤؤةس بيَمؤؤالَ نؤؤةبةَ و بؤؤوك و زاواكؤؤان
خةمة بيَجيَطةييان نةبيَت ،بةلَا تةيؤةكة كريَضؤة سؤةر
ئةسؤؤتيَرةكة خؤؤة  ،بؤؤة هزريَكؤؤة سياسؤؤة و جيؤؤاواز
ديؤؤؤ و خةويسؤؤؤتيةوة دةتؤؤؤؤةو َ ذيؤؤؤانيَكة شايسؤؤؤؤتة
دةستكةو َ ،باشؤة نيشؤتمان و خيَزانةكؤة جيَؤدةه َيىَة؟
تةنيا بري لؤةخة دةكةيؤةوة و دلَنيؤاين ليَؤرةش وادةبؤة
ضؤؤؤونكة ذيؤؤؤانة هؤؤؤةرةوةز ال ئيَؤؤؤوة بؤؤؤةكةتا هؤؤؤاتوةو
هةركةسةو خةمة خة دةخوا برا ئاطا لةبرا نةماوةو
ئةوةتا تةش بة تةنة بري لةخة دةكةيةوة.
ئةوةيان زؤر زؤر بىَةَ بوو هةر لةو دة وثالنة سؤةر
تي يةكانة خةمان دةضؤوو كؤة دةرفؤةتة كؤةس نؤادةن و
شؤؤةم كؤؤويَر وةنؤؤاو دةكؤؤةون بؤؤةبةَ ئؤؤةوة حسؤؤاو بؤؤة
بةرامبةرةكةيان بكةن.
هةر دريَءة دايةو طوتة:
ئاخر ئيَرة جيَطؤة ئةوانؤة نابيَتؤةوة كؤة لؤةوانة د
دةدةن ،ئاسؤؤؤن بؤؤؤةكار دةهيَؤؤؤنن و توندوتيؤؤؤء ئؤؤؤة ا
297

جن بۆ خۆیم
دهبادةبا

دةدةن ،خيانؤؤؤة لؤؤؤة هاوذينؤؤؤةكانيان دةكؤؤؤةن و ضؤؤؤةند
ذنيَكؤؤى ئاشؤؤكراو دةيؤؤانى نهيَنيؤؤان هةيؤؤة ،هؤؤةروةك ئؤؤةو
سؤةر ة سيَكسؤؤيةى تؤؤة كؤؤة لؤة كةسؤؤةكانى ئيَمةتؤؤدا ،تؤؤة
بةئةوة لة شةرِة تىةنطة سؤةر شؤة امةكانة شؤارةكة
و يةك كوش و راوةدوونؤان رزطؤار بيَؤت ،ثؤةنا بؤة
خواردنةوة بؤردووة  ،ئؤةوة راكردنؤة و ئيَؤرةش جيَطؤة
راكؤؤؤردووان نابيَتؤؤؤةوة ،ضؤؤؤونكة جيَطؤؤؤةى خيانؤؤؤةتكارو
ضةتةو ياخى بوان نيية ،ئةطةرضة ئيَمة ريَز لؤة ميؤوان
و تؤؤةواو نامةكؤؤان دةطؤؤرين بؤؤةلَا دوا خويَندنؤؤةوة
هؤؤزر تؤؤةو ئؤؤةو ثرسؤؤيارة ترسؤؤناكانة لؤؤةبارة ديؤؤن و
ثار و بةريَكخراو كردنة ئيَمةوة كرد  ،بةتايبؤة كؤة
دةتؤؤؤؤةوىَ ليَؤؤؤؤرةوة نةخشؤؤؤؤةى جؤؤؤؤةنطيَكى دريَءخايؤؤؤؤةن
داطريسؤؤؤؤؤؤيَنى بؤؤؤؤؤؤؤةرزطار كردنؤؤؤؤؤؤؤى نيشؤؤؤؤؤؤؤتمانةكة و
تةلَةكردنةوة لة رذيَمة نةيارةكان.
بةية برِؤوة ئةو َ هةولَدة لة مالَةكة خةتةوة دةست
بة طةرِانكاريةكان بكة  ،برييَك لؤةو جياوازيؤة زؤرانؤة
نيَرو مةَ و طةورةو بضوك و رةشؤو سؤثة بكؤةوةو ئةوسؤا
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تيَدةطؤؤة ئ َيؤؤرة بؤؤة تؤؤة ناش ؤةَ ،بةتايبؤؤةتة تؤؤة هؤؤةلَطر
كىتوريَكة هيَندة ناشؤريي كؤة خانومؤان دايؤة دةضؤية
نؤؤاو و بؤؤري لؤؤة سؤؤيمىيَدان و داطؤؤري كردنؤؤة زةويؤؤةكانة
دةوروبؤؤؤةر و تةنانؤؤؤة بؤؤؤة بكؤؤؤر َ ليَؤؤؤرةش هؤؤؤةولَة
بةكريَؤؤؤدانة ئةوانيؤؤؤد دةدة ضؤؤؤونكة خؤؤؤة كريَضؤؤؤة،
طيانة هاوكار ئةوانيد ال ئيَؤوة بؤزر بؤوةو طةنؤدةلَة
هؤؤؤؤةموانة ناشؤؤؤؤريين كؤؤؤؤردوون ،هةروابيَتؤؤؤؤةوة طيؤؤؤؤانة
رابةرايؤؤؤةتة لؤؤؤة طوتؤؤؤةكانة تؤؤؤةدا هةيؤؤؤة نؤؤؤابي لؤؤؤة
ثيَناسؤؤةكة نوسؤؤراوة سؤؤةرؤك خ َيؤؤزان ،ال ئيَمؤؤة تؤؤاكة
خيَزانةكان وةكو يةكن ،ئةو كىتورانة ئاوا بةئاسانة ليَت
نابنةوة دوور نيية ليَرة هةولَدة شانةو دواتر ريَكخراو
ئةوجار حزبي درووستكة  ،دةزانؤة ئؤةو شؤتانة ليَؤرة
ثرِوثووضن و بةمةترسة طةورة ئةذمار دةكريَن ،باش ة
خة بةخةتة و هيَالنةكانة ئيَمةش ثيط نةكة .
هةسؤؤؤتم كؤؤؤرد زؤر بةنؤؤؤةرمة و حؤؤؤةليمة هؤؤؤةموانيان
كردينؤؤة درِنؤؤدة و زةويةكؤؤة ئيَمؤؤةيان كردؤتؤؤة مؤؤةكة
درِندةكان ،ضؤةند ئؤةوان بةتايبؤة رةزاطرانةكؤة سؤة
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دةكرد هيَندة زياتر دةمؤار ثيؤاوةتيم دةجولَؤا ،هةسؤتم
كرد ئةمن بة شايسؤتة ئؤةوةش نؤازانن ببمؤة سؤةرؤكة
خيَزانةكؤؤة خةشؤؤم  ،يؤؤان زانيؤؤارى لةسؤؤةر برادةريَكؤؤى
بيَطوناحى مندالَيم بزامن ،ضاو سوور داطةرِابوو هةموو
طوتةكانة ئةوامن بة هةرِةشؤةو سؤوكايةتة دانؤا ،ضؤونكة
هؤؤيض بايؤؤةخيَكيان بؤؤة مؤ كريَضؤؤة سؤؤةر ئةسؤؤتيَرةكة
خةمؤؤان دانؤؤةنا ،دواتؤؤر دةتطؤؤو جاسوسؤؤة نؤؤاو هؤؤزر
ئيَمؤؤةن و بؤؤةبةَ شؤؤةر هؤؤةموانيان كردينؤؤة خ َيؤؤو ،ر ؤؤم
ئةستوور ئةستوور ببؤوو ،خؤةريك بؤوو بةهؤةموو هيَؤز
بةكس ؤيَك لؤؤةناو دةمؤؤة يؤؤةكيان دة و كةلىةيؤؤةكي لؤؤة
تةخ ،نيَوضةوانة ئةو ديدة  ،ثيَيان ب َىيَم لؤة بؤةعط
نةترسؤؤاو  ،لؤؤة ضؤؤياكان ضؤؤةندين سؤؤالَ شؤؤة م لؤؤة دارو
بةردانؤؤؤداوة ،هؤؤؤة خؤؤؤو َي ِر و ناجنسؤؤؤينة ئيَؤؤؤوة كؤ ؤيَن
سةرزةنشؤؤ ،ئيَمؤؤة دةكؤؤةن ،خؤؤودا شؤؤاهيدة ئةمؤؤةريكا و
روسيا ثيَتؤان بؤزانن بةنةوةويؤةك مؤةحوتان دةكةنؤةوة،
خؤؤؤة ئةطؤؤؤةر ئؤؤؤةو هاورِيَيؤؤؤة ضؤؤؤني بؤؤؤزانن بؤؤؤة درِنؤؤؤدةى
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دادةنؤيَن ،ئؤةوة رووى موشؤةكةكانيان ئةوانؤةى هؤؤةلَطرى
كالَوةى نةوةوين لة ئيَوة دةكةن و تةفرو تووناتان دةكا.
هةردووك دةمار ئةوالو ئؤةوال نيَوضؤةوامن هةسؤتا
بؤؤوون ،سؤؤثيَنةى ضؤؤاو سؤؤوور داطؤؤةرِابوو ،ثتؤؤت ل َيؤؤدابا
دةتؤؤة يم ،ئؤؤاخم بؤؤة ئؤؤةوة دةخواسؤؤت كؤؤة بؤؤةبىَ ضؤؤةك
هؤاتوو  ،خةئةطؤةر ضؤةكم لةطؤةلَ خؤة هيَنابؤا حؤةفتاو
ثيَنجيؤؤةكم ليَخؤؤؤالَى دةكردنؤؤةوةو دةمكردنؤؤؤة بيَؤؤؤءينط،
حةز ليَبوو بة ضؤرِنووكةكامن دةموضؤاو هؤةردووكيان
دامالَمة خوار َ ،ثيَشيان ب َىيَم هة بيَجيمةتينة بة ئيَمة
بةوةحشة دادةنؤيَن ،سؤيجةتان هؤةبيَت ئةطؤةر جنةكؤة
هؤؤاورِيَم نةبوايؤؤة شؤؤة يَكة ئةوةنؤؤدة ؤؤاميم تيَهة َلؤؤدةدان
هةردووكيامن ةرِ دةكردن ،دةخمةساندن و وامىيَدةكردن
نؤؤؤانة ئيىؤؤؤؤة َلىَا لؤؤؤؤة نةكةنؤؤؤةوة ،ئؤؤؤؤاخر نةمؤؤؤؤدةويَرا
ثرسياريشؤؤؤيان ليَبكؤؤؤة  ،ئؤؤؤةو ثرسؤؤؤيارة لؤؤؤةال ئيَمؤؤؤة
جؤؤوان ين و نؤؤةرم ين ثرسؤؤيارة بؤؤة كةسؤؤايةتيةكامنان،
دةمويست لةوانة بكة كةضؤة ثيَمثيَدةكؤةنني ،ئامؤا ى
برادةرى خيَرلةخة نةديو دؤزيبةوة ،بة سةى هةلؤةق
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وبةلةق ليَيان دوور دةخسؤتمةوة ،بؤةزاتة خؤوا ئةطؤةر
لةبؤؤةر خؤؤاتر سؤؤومرة ئةسؤؤتيَرة داماوةكؤؤة خةمؤؤان
نؤؤؤةبا دةمؤؤؤار كةريؤؤؤةتة دةيطؤؤؤرمت و( بؤؤؤةذنةَ خةشؤؤؤم
تةماشا نةدةكردن و دةمكردنة ثؤةرِؤ بيَنويَؤء ) ئؤاخر
ئؤؤؤةمن ميؤؤؤوانة وان بؤؤؤوو نؤؤؤةميوةكيان بؤؤؤة هيَنؤؤؤا و
نةثيَكيَك خواردنةوةيان دامؤةَ ،بؤةلَا ضؤونكة جنةكؤة
هؤؤاورِيَم هةميشؤؤة دةيكردمؤة ثا َلؤؤةوان لؤؤةويَ كؤؤارةة
كردوو لةناخةوة ثيَة طومت:
هؤؤةتيو ئؤؤةوة بؤؤري لةضؤؤة دةكةيؤؤةوة ئةوانؤؤة ثيؤؤاو
ضؤؤؤاكن ،يؤؤؤةك هةلَؤؤؤة بكؤؤؤة سنوورداشؤؤؤت دةكةنؤؤؤةوة،
دانبةخةتدا بطرةو باشؤ تيَيؤان بطؤة ،نؤابي هؤزر تؤة
دةخويَننةوةو هةر ثيَتثيَدةكةنن.
ئةَ خة ئؤةمني داروبؤةرد نؤةبوو لةشؤةرمان و لؤةو
هؤؤؤؤةموو هيَرشؤؤؤؤة كرديانؤؤؤؤة سؤؤؤؤةر بنيؤؤؤؤادةمة سؤؤؤؤةر
ئةستيَرةكةمان ،ئارة ة رةشوشينم دةركرد ،بؤة سؤة
جنةكة هاورِيَم نؤةكردوو ويسؤتم وةبؤن خةميانؤدة و
كؤؤةميَك دةموضؤؤاويان بشؤيَىم ،ضؤؤاو لؤؤة خرِكؤؤة بؤؤةرديَك
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ط َيرِا تؤا لؤة تؤةثىَى سؤةرياندة  ،ئؤةاا دةسؤتم نةكؤةو ،
دةسؤؤتم بؤؤة نؤؤاوكو كةلةكةمؤؤدا هيَنؤؤا بؤؤةلَكو ضؤؤة ة يؤؤان
خة ةريَكم ثيَبيَت تا وةك شوتى اشجاشيان كؤة هؤةر
نؤؤةبوو ،ناضؤؤار هيَرشؤؤم كؤؤردة سؤؤةريان و ث ؤيَ ئؤؤةوة
دةستم بطاتة دةموضؤاويان بةرلؤةوة يةخؤةيان بطؤر و
دةمو ةثةزيان تةعديىكة  ،بةدووان طرتيامن و هؤةلَيان
دامة حةوا وةك كةالرة بةطةردوونؤدا ئاوارةيؤان كؤرد ،
لؤؤةو سؤؤاتة نةهامةتييؤؤةدا بؤؤوو بةيةكؤؤة جؤؤار دةنطؤؤى
ئامؤؤا ى بؤؤرادةرى منؤؤدالَيم هاتؤؤةوة بؤؤةرطويَم و هؤؤاوارى
كؤؤرد (رزطارمكؤؤة) لةطؤؤةلَ ت ؤةوذمى هة َلؤؤدامن بؤؤة ئادؤؤان
دواجؤؤار سؤؤيماى ئامؤؤا م بؤؤة طريانؤؤةوة دى كؤؤة طرنطؤؤى
ثيَدةدا  ،بةالَ نةيدةويَرا بةئاشكرا راسؤتييةكان دةرخؤا،
سؤؤاروخيَكى ثتؤؤةو كؤؤة بؤؤةخيَرايى مؤؤن ئادؤؤانى دةب ؤرِى
نامةيؤةكى روونؤى ئامؤانج بؤوو بؤة مؤن ،بؤةالَ نؤؤةتوانيم
بيطؤؤر نؤؤة ئؤؤةوي طةشؤؤتة مؤؤن ،بؤؤة َال لةطؤؤةلَمن لؤؤة
ثيَشؤؤ ِكيَدا بؤؤوو ،بةورِيَيؤؤة ثيَيؤؤدا هؤؤاتبوو بةدةسؤؤت
بؤؤةتالَى هةربةويَيانؤؤدا طةرِاندمؤؤةوةو بةكونىةيؤؤةكونيَك
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لةسةر زةو تةثة ليَها  ،هةر ريَك وةك ئةو تةثةيةى
كة لةسةربانةوة خة هةلَدا بةسةر رةكؤةو نةيطةشؤتمىَ
 ،كة ضاو كردةوة لةسةر تةختؤة نووسؤ كةوتوومؤة
خؤؤوارو ئارة ةيؤؤةكة زؤر كؤؤردووة ،هاوذينةكؤؤة يؤؤةك
دؤلكة بةفراو دامةَ بينم ثيَوةنا و نيوة كرد ،ئةوجار
ثيَة طومت :
ها كابرا ئةو هاتوهاوارة لةض بوو؟
طومت:
هؤؤيض ،ثياسؤؤةيةكم بؤؤة طةردوونؤؤدا كؤؤرد ،بونيؤؤادةمة
ئةويَم ديتنةوةو سةطبابانة لةويَوة هةلَياندامؤةوة سؤةر
زةو  ،ئؤؤؤؤؤؤةوي دةيزانؤؤؤؤؤؤة مةسؤؤؤؤؤؤتم و بؤؤؤؤؤؤةخيَراية
خواردوومةتةوة ثيَة طومت:
ئةوة ثيَدةضيَت ميوانة ديندارة ناوةختةكة ئيَؤوار َ
دوعا ليَكردبة ،بةية كةميَك تيَكضوو  ،ئةمي دةمؤم
بة نيوة دؤلكة ئاوةكة ديكةوة ناو ضةرِايم ليَ ِ .
طومت :كارةبا نةهاتةتةوة؟
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هاوذينةكة طوتة :نؤا بؤةلَا تة ةيؤةكة زؤر لةوبؤةر
شار هةبوو ثيَدةضيَت طريابيَتةوة.
هؤؤةر لؤؤة سؤؤةكانى نؤؤةبةوة ريزيَؤؤك طولىؤؤةى ئؤؤاطردار
بةسؤؤةر ئيَمؤؤةدا تيَثؤؤةرِين و ويؤؤزة ويزيؤؤان بؤؤةرطويَمان
كؤؤؤؤةو  ،ئيؤؤؤؤدى تؤؤؤؤةواو دلَنيؤؤؤؤا بوومؤؤؤؤةوة كؤؤؤؤة لةسؤؤؤؤةر
ئةسؤؤؤتيَرةكةى خةمؤؤؤامن و تؤؤؤةزى نؤؤؤامةيم بؤؤؤة دةنطؤؤؤة
ئاشناية ليَبةوة.
لةبةر ئةوةى بنيادةمةكانة ئةو َ شةرِوشؤةرِيان زؤر
ثيَناشريين بوو ثرسيار ديم نةكرد تةنيا طومت:
هيض ثيَكيَك نةماوة بيخةمةوة؟
طوتة:
ها دة َليَة حةز ليَية ئةوجارةش وةبةر شة انت دةن
و فرِيَتدةنةوة سةر زةوى.
وةالَمؤؤم نةدايؤؤةوة ،بؤؤةالَ تيَطةيشؤؤتم ئؤؤةو ئاطؤؤاى لؤؤة
نهيَنيؤؤةكانى طؤؤةردوون نييؤؤة ،نؤؤامةيى نؤؤةديوةو نؤؤازانىَ
ئيَمةى خاراو لةناو جةنطو ئاوارةبوونةكانؤدا ،بووينةتؤة
كةرةستةى نيطةرانيةكان و لة ورسى و نةهامةتييةكان
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راهاتووين ،نامةكان و خؤةلَكى بيؤانى ،ضؤيَءى هاتنؤةوةى
كارةبؤؤؤؤاو شةرِةشؤؤؤؤةرِى هاتنؤؤؤؤةوةى ئؤؤؤؤاوى بةلوعؤؤؤؤةيان
نؤؤةكردووة ،نؤؤازانن ئؤؤةو سؤؤاتةى كؤؤة لؤؤةمردن رزطؤؤار
دةب َيؤؤت ضؤؤةندة خةشؤؤة؟ ئؤؤةوان ئؤؤازادو ف َيؤؤرة ئؤؤارامني و
سثة بوونةوةى ثيَستى نيَو بةندةانةيان نؤةديوة ،ؤة
فرؤكة بةسةرياندا نةرِشؤاوةتةوةو تؤةزو خؤةلَى خؤاثوور
بوونى والَتيَكيؤان بةسؤةردا نؤةباريوة ،كؤوا تؤامى طةشؤتى
ئاسؤؤكو كؤؤةو و بالَنؤؤدة كيَويؤؤةكانيان كردووة؟ثيَموانييؤؤة
مردنى بةكةمةلَ و دةسكةوتى بة كةمةلَيان ديبىَ.
بةية سةر خستةوة سةر سةرينةكةو تةواو بةئاطاوة
بري لة دوا سةر ةكانى ئامانج دةكردةوة ثرِبؤوون لؤةو
كؤؤةدة نهيَنييانؤؤةى كؤؤة تؤؤا سؤؤةردةميَكيدى ناكريَنؤؤؤةوة،
تيَطةيشؤؤؤتم كؤؤؤة ئامؤؤؤا ى بؤؤؤرادةرى منؤؤؤدالَيم وريؤؤؤابوو
ئةطةرضؤؤى طةرِانكؤؤاري بؤؤة سؤؤيماو باالَمشؤؤدا هؤؤاتوون،
بؤؤة َال ئؤؤؤةمنى ناسؤؤؤيوةتةوة ،ئيَسؤؤؤتاش لؤؤؤة سؤؤؤةرةتاكانى
شيَوازى فرِين دةطةرِىَ ،تاخةى لة بيَكةسى و طةشةطريى
وتاركا ،مندالَةكانى ئةويَ فيَرة ياخى بؤوون دةكؤا و
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ئؤؤةو ثالنؤؤةكانى ئ َيؤؤرةى لؤؤةبري مؤؤاوةو دةتؤؤوانىَ (داو بؤؤة
بالَنؤؤدةو تة َلؤؤة بؤؤة ئؤؤاذةلَ و بةسؤؤة بؤؤة مرؤظؤؤةكانى ئؤؤةوىَ
دانىَ) ،ئةو هيَشؤتا مندالَؤة بؤة َال دووا سؤةرنج و هؤاوارى
ئؤؤةو لةطويَمؤؤدا دةزرنطيَتؤؤةوة ،هؤؤةر لةسؤؤةر ئةسؤؤتيَرةكة
نامؤؤةى بؤؤة هاويشؤؤتم بؤؤة َال ت َيؤؤى نةطةيشؤؤتم ،هةلَيدايؤؤة
ئادان و بة نةطريايةوة ،كةضى تيَيطةياند كة طرنطؤى
نةدانةكةى بةمن بة خاترى من بووة ،هيَمايةك بوو ثؤرِ
لةوةفاو خةشةويسؤتى ،نةخشؤةيةك بؤوو بؤة جاريَكيؤدى
بينينةوةى يةك .
ئيَستا ساروخةكةى ئةو لةنيَو طةردووندايؤة نامةيؤةكى
ثيَضراوةى نهيَنييؤةو لؤة خولطؤةى ئةسؤتيَرةكةى خةيؤان
دةرضووةو نازاندرىَ كؤةى دةطاتؤة خولطؤةى زةوى ،بةيؤة
تةنيا بة دؤزينةوةى ئة نامةية نهيَنييةكانى طؤةردوون
ئاشكرا دةبن و دةبيَتة يةكة زانيارى كة لة ذيانيَكيؤدى
سةر ئةستيَرةيةكى نامة بة ئيَمةى تةنيا نيَردرابيَت.
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ضاثكراوةكانى نووسةر
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