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   2003ئاب و تشريين دووةمي                                                                                    

 ناخوصنرصنةوة ،ئةم هةموو دةموضاوانة بة كص تةفسري ئةكرصن و
 كص ئةتوانص أةضةلَةكي ئةم هةموو ئازارو
 ئةم سةرضاوة بزرانةي خوصن بدؤزصتةوة
 ةيةهةرضي طةمةو زةماوةندو زصمارةكانيشمان ه

 لةسةر ختوويب ئاشووبةوة دةستيان ثص كردووةو
 ....لة كةناري زةريايةك لة خؤلَةمصشدا كوذاونةتةوة؛

 ئةو خؤي لصرةش نةبوو،كةضي
 نيوةي عةتري طولَةباخةكان و

 نيوةي هةتاوو نيوةي طةالَ سةوزةكاين
 فةنابوون.... نةمامةكاين ثصكةنيين برد

 خؤي بةر لةوةي لصرةشةوة أةت بصت
 يةك تاعووين بةرداية جةستةي ئةسثيسوثا

 نةرمة شةثؤلةكاين بريةوةرييمان
 كة ئةهاتيش بص شةرمانة دةرطاكاين ئةكوتاين و

 ..ا)ئةنفال( جارصك لة ثرياسكةي
 هةلَوةريين لةبةر مالَةكامنانا جص ئةهصشت و
 فةنابوون....جارصكي تر فةقيانةي داثريةكاين ثأ ئةكرد لة ذةهر

 الَة بص كإلوأؤذنةيةمض ئاشووبصكة ئةم م
 لةم سةرةوة مردن فووي ثيا ئةكاو

 لةو سةرةوة ئفليج بوون ديوارةكاين سواغ ئةدا
 تا زاكريةم كالَ ئةبصتةوةو تا ذمارةكان كفت ئةبن

 سص، تا ئةضمةوة بةر هةتاوي يةكةم دلَؤثي كوذرامن..دوو..يةك
 ساإلين ثرية برينةكامن ئةذمصرم،

 وونةئةم سفت و سؤي ئةذنؤ شل ب
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 ئةطاتةوة بةر دةرطاي ذةنطاويي طؤأةكانيش،
 زوير مةبن ، من زصوان و مردوو شؤرو طؤأهةلَكةن
 زياتر لة باخةوان وطولَفرؤشةكان ئةناسم و

 فةرهادكوذة، لةعاشقةكان
 خةجنةر بةدةستةكان، لةزامدارةكان،
 جاسووسةكان، لة شةهيدةكان،

 خاروخةس، لةمصرغوزارةكان،زياتر؛
 ةم قةدةرةكة ناشرينة ئ

 ...ئةوديوي دصأةكان
 لة أةشنووسي أاثؤريت نيشتيمان فرؤشصك ئةضصت و
 ئةمديويشيان لةأةضةتةي دكتؤرصكي خةوالَوو
 ديوصكي نيشتيمان لةأةنطي هةلَبزأكاوي دزصك و

 ئةوي تري لة جةستةي كؤترة باريكةيةكي ثصكراو ،
  وبةيانيامن لة هاواري طرمؤلَةبووي منالَة سةموون فرؤشةكان

 نيوةأوامن لةئارةقةي لينجي ذنة نانكةرةكان؛
  يةكةم دةروازةي اللَ بوومن ئةيذمصرم، تا ئةطةمةوة

 لةوصشةوة تا دصمةوة بةر خصوةتة شأةكةي ئةنفال
 ئةنفال ثياوصكة،زرتةبؤز..ئةنفال 

 ضنط لةسةر شان دوام كةوتووةو
 مين كةنةفتيش بةهةلَةداوان
 اوي طرياناخؤم ئةكةم بة كةالوةي نيوة أووخ

 دوام كةوتووةو بين ثصي مصذووم ئةلصسصتةوة
 تا طؤت بصت ونةطاتة ئةمبةر ئاوايية خنكاوةكان

 ئةنفال..ئةنفال
 كةناريي بالَشكاوي أؤحم جص ناهصلَص،ئةم طوربةية

**** 
 ذير نابنةوة، ئةم هةموو برذانطة تةأة

 لصوص نيية مرواري ساغي أؤندكيان خبواتةوة
  ديوة زةرياكاين هةر ضاو بن وكص نيشتيمانصكي



 3
 داو)ضاو(دةشتةكاين أةش بضنةوة لة 
 داو)ضاو(كصوةكاين بةرز بضنةوة لة

 ؟!ضاوةكانيش سوور بضنةوة لة بص بأستييدا 
 كص نيشتيمانصكي ديوة شةقامةكاين لة حةمشةيت تةنياييدا

 سثصدان بةدةم دالَغةلصدانةوة
 ؟!دةن)با(دووكةلَي جطةرةكانيان بة

 نيش لة سووضي مةخيانةيةكدائصوارا
 ؟!بةدةم طصأانةوةي ضريؤكي بصكةسيي خؤيانةوة ثصك لةيةك دةن

 كص نيشتيمانصكي ديوة بستصك لة ئامسانيدا نةمابص
 ئةستصرةيةك بةأوويت تيا ثال َبكةوص و

 ؟!ستيانةكةي لص نةدزن
 مانط دوطمةي كراسةكةي تيا بترازصنص و

 ؟                   !تريفةي مةمكي أاو نةكةن
 كص نيشتيمانصكي ديوة بةكراسصكي ضلَكن و
 جووتص كةوشي دأاوةوة،دةهري بووبص و

 لةبةر خؤيةوة بةدةنطصكي نةشاز طؤرانيي بلَص
 ئةوة نيشتيمانة سةرشينةكةي منة

 تكايةلةهةر جص بينيتان
 :بةم ناونيشانةي خوارةوة بينصرنةوة
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