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 ضرؤ زةند 
 كةندا 

هصدي هصدي سةراثاي زةوي بةفر . كؤتاي مانطي نؤظةمبةر,  بة يانيةين سارد
دةبوو  زيادي دةكردو رة كةشووردةباي سةر كةناري رووبا. سثي دةكرد

توورةيي ئةو  لة .ة بةأووي رصبوارةكاين الأصطةكةدةيدايةوبة طةردةلول 
 بوو داواي ذينو ذيانةوةي و ثرشنطدار جوانهةموو شتص ,  زستانة دلَأةقدا

 هةر وةك سةعاتصكي زةنطي تةلةفؤن. لةناو جصطةكةمدا بووم. دةكرد
راست  دةمويست خصرا , اهصن لةطةلَيدا ضاووم لة خةو هةلَتةنيشت سةر

,  شةكةت دراوم كةضي دةتطوت بة جصطةكةمةوة, ةوة ببمةوة بضم بة دةنط
 بؤ ئمريجنسي زؤر ضوومن  لة ثةيامي طوصم طرت وهصنالص ناضار وازم 

 خؤصن لة نةخؤشيةكي زؤر كووتو ةكيقيكردنةوةيئةجنامي تالة  .بةثةلة
.دايةكي ثصشترثري تةا ئصوارة  

 
 لة خةواندمنيان,  ئيمريجنسي  ئازار لةو ثألةدواي شةوصكي دوورو درصذ 

يةكةم . ؤذةكاين مانةوةمبص دةستنيشان كردين نةخؤشيو أنةخؤشخانة بة
 دوو جطةر طؤشةكةم سؤماي هةردوو  دا؟ لة مصشكمدا  برووسكةيثرسيار

بةإلم . تان دوورم بة ناضاري لص منشةوئةم ) الس و ليزا(ضاوةكةم 
من .  بكةم لة ضاو وونبن طةر بؤساتص سيماو دميةين ئصوةضاوةكامن كوصر
  دةذمارد تا بةيان هات ساتةكامن بة ثةجنةي دةست, نةدةرؤي ئةوشةوةم لص

 خةريكة دةأوا و هيواي و سص مانطيش  دوو مانط و كةضي وا مانطصك,
 كسثةي . كتؤرصكدا بةدي ناكةمدهيض  لة نيطاي دؤزينةوةي نةخؤشيةكةم
و لة ضاووم دام خة لة ئةشكةجنةي نةخؤشيةك, ئازار لة ناخدا دةمربذصنص

لة ذوورصكدام  .ختة ضرؤي ذينم بوةرصنص وةدنيايةكة, دةرةخسصنص 
.لةوةدةضص هؤدةي ضاوةرواين مةرط بص , ندمهةروةك بة  



 
 خةيايل كضي  قوإليلةمنيش ,   دواي شةوصكي ئمريجنسي لةدةأواشةوطار 
ا  دةست بة ثرضة نةرمةكانت لة خةومنداةكةمشا طوولَ. و دةبينمخةوخؤمدا 
باوكت  من و (  خؤشةويسيتيضريؤكلة  دةطري  طوصهةر وةك جاران. دصنم

   كؤتايي هةرسص.  دةطوويتم بؤ  كة)ن  و ووإلتةكةمم, كةم من و خصزانة , 
وةم  ود,   خؤشةويسيت و جيابوونةوةةميةك,   بةم شصوةية.جوداي بوو

 خؤشةويسيت وثصك  سصهةميشيان, كةوتنةوةخؤشةويسيت و دوور
 بةإلم .مردن و ذين  ,كؤتاييةوة بأوانيتة سةرةتا هةروةك لة. نةطةشنت

 خؤشم كة  تؤ نة لة بوويننيم لة بووينمان  ثةشيدلَنيابة ,كضي شريين
 ئةو ذانانةي كة طران نةبووم لة ئازاريدلَ.  طةر ثصضةوانةكةي نةبص ,ئافرةمت
 بؤ صبووين مرؤظ ضونكة , لة شةوصكدا ين تؤيان ثص بووو  لة دايك بمذدةي

نةخؤشي و   من ,ةشةوةولة دواي ئةو  .ذين شايستةي ئةو ئازارةية
 ,  بص مةرامنذانو ئةشكةجنةكامن,  بةإلم ئةمرؤ .ةوةينيب نةنةخؤشخانةم

خؤ بارانيش نية تا وةك أصذنة ئاوصك ئةيدا بة رووخسارمدا رةقي تا هةرئا
  نة ضاوةرصم كة ذين بدةم بة . و ئامساين سةرسةختمي  مببا بةرةابين

  .  لة تؤ شؤختريةكيكؤرثة
 

كةمةوة دةرطا لة تؤ دة هةر لةو خةونةشدا  ,ي ذيرمئازيزيزةكةم كوأ
ئةي ئصستا كص . ةوةضونكة ثصت دةطوومت زيزم لةوةي كةنات بينم لةمالَ

ئةي ثصم  بة باوةشي خؤشةويسيت ثصشوازيت كا؟  تا دةكاتةوةدةرطات لص
 ملي أصطة دةطريتة بةر بة تةنيايي بؤ قوتاخبانة لة ناو انبلَي ضؤن بةياني

 ؟برسيت  ئايا ت؟ ئايا تينوي؟ داشةختةو سةرماي ئةو بةفرة بصبةزةيية
 دةبص مرؤظي برسي ض ئازارصكصي .ئةي لةو دةردة كوشندةية..!  يةيتبرس

 خةريكة ذين  ذةمةكاين دوو سص مانطم من بةبواردين !صذص؟سامناك بض
يا بة درصذيي , ئةي ئةوانةي ضوار وةرزي سال لصدةبوورن . لةدةست بدةم

ستيان بة دةةنطة  ئةوان أ! ؤمذين برسني؟ من هةبووم و ناتوامن خب
 , تةواو نابص ئةشكةجنةيةكي يةك بينا و بص كؤتايي .سةرةنووصلكيشدا نةطا



ص مردنيان ثص ناخؤش ب ئةوانيش أةنطة بةإلم . تةا مردن بة فرياي دص
 دوا  ببصتةدةبا  طشت سةرمايةي ئةم جيهانة .صن بدةن لة ضنطي هةلَولًَهة

تا برسيةيت . يةتيداي مرؤظاة لة ثصناوي رزطاركردين هةتاهةتايقورباين
  . أيشةكصش بص

 
 بةر لة ثةك كةوتةم ولة سةر كورسي .  خةونةكامن نةهاتنةدي, وا  بةيانة  

 تا ضاو بركا دةروامنة ئةو قوتابيانةي دا ثةجنةرة داخراوةكاين ذوورةكةم
 شصوةي .كة جانتاكانيان دةكةن بة شانياندا أصدةكةن بؤ قوتاخبانة

هةرضةندة دلَنيام لةوةي أصي قوتاخبانةكةتان ,  هةردووكتانيان تيادةبينم
دووبارة لة ثاش . تا مين لصمناكةوصتة سةر أصي ئةو نةخؤشخانةيةي كة ئصس

صنكارانةي خو ووردةمبةوة لةو داؤي  هةمان أؤذنيوةأ  ثاشكاتذمصري سصي
رثة شريينةكةم  دوو كؤ  ..... بةرةو مالَةوة نطشيان دةطةأص , دةثةأنةوة

, ةفةكةم بةنائومصدي دةطةرصمةوة سةر ثصخ. نةدي هةرطيز ئصوةم نيطاي
هةر ,   بةإلم  لة دلَدا هةر بة هيوام, ديدارتان ئةمرؤش ناطةم بة دةلَصم

ئةنفال , دان كران  زين,ركران  ئةي تؤ بلَصي ئةو مرؤظانةي  بز .ضاوةأصم
!ي ديدار بن؟بة هيوا هةر كران خؤشةويستانيان  

 
 وةئص.  سايل نوصةم لة ثصشوازي دةك,  تةنطةدا لة ضوارضصوةي ئةم هؤدةوا

لة باوةشي . لةم جةذين سةريسالَةدا ملدانئةمشةو لة خةومندان  لة خةيا
لةمن ص  دةستةكامن بؤ ناجوولَ.هةرسص نووستوينخؤشةويسيت يةكتريدا 

وة لةبن   وا ئص ,ماوةة بؤية توانايان ن هةريةكةتان لةسةر دةستصكمنواية
باس لة  , طفت دةكةن طوصم لصتانة   .ناطا  ثصتاندةستمن كةضي دةستم

  من كةضي.  دايكتان دةكةنتةنيياي خؤتان و لة ثةذارةي طةأانةوةي
ي لص ك ضريؤكص تادا دةطصرم ثةرتووكةكامن ضاو بة .م ثص ناكرصطفتيش

 . بةإلم مةيلي خوصندنةوةشم نةماوة,  بؤتان  خبوصنمةوة وهةلبذصرم
ئةي لةو شةوة .  دةروومنا هةل دةكاكي دلتةنطي لةتةوذمي هةستص



   بة حةسرةيتة ضةنددايكةضي تص,  ةيين ذمارةيا طؤأناهةموارةي كة تة
.ذينم  

 
ئةو شةوانةي كة بؤ ضةند ساتص خةو ,  دا ئةو شةوةهاتن بة دواي طةلص شةو

  لة رةسات و مردن كا و ووداأ بوون لة ثأطشيت, نة دةضووة ضاووم  
   تؤشبراي شريين. سي مردن يةخةي طرمتةوةبادووبارة  .نةخؤشخانة

 خةريكي  وا .بؤ ديدارمتصشووي سةفةرصكي سةختت طرتة بةر 
 هةوالصكي ,  بةدي دةكةم كة مةرطمي تيا تةوةيكانتم لص دةشارفرمصسكة

خوشك و برا ,  اوكم و بين دايك وةإلمي تةلةفؤنابيسيت تاضاك بوونةوةم 
 ئصوةدا ذين لة خؤشةويسيت  من بةإلم ,و خؤشةويستامن بدةيتةوة

  بة نيازم خؤم  لةو ووشةيةاو.  دةمةوص بطةأصمةوة ناوتاندةبينمةوة
 بوو ةر بؤيةشه,  صم مةرط هةلَي دةمةوص لة ضنط,  بةرطري كةم وبدزمةوة

, كة نةمردم  
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