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  حةوت دنكة تةزبيحي خةوي ثساوةي قةنديل

  -لة ثةناي يادةوةريةوة -

 كةرمي كاكة

  بةشي دووةم

ئةو هؤلَةي سةروةختاينَ فريشتةكانيش ئيمة ئاسا، بؤ ... ئيمةي حةوتةوانة هيشتا وا لة هؤلَي كؤبوونةوة
 و ئاكاميش بة ي زةويةوة بوويب، ثيدةضي قسةو باسي ئةوانيش لة بارةي ينيكؤبوونةوة تيايدا كؤدةبوونةوة

، شةيتان بؤية سةروةختانيكي دي لة سةردةم وةطةِريكي دي.. ثايدؤسيان ليكرديبو بة دلَشكاويجانتاي بةتالَةوة
ئاودةست بة  .. ! ))كوِرينة، ئيوة بؤين ميزي شةيتان ناكةن؟ (( ..بة نا بةدلَي و لة ناضاريةوة كردبيتية ئاودةست

كؤبوونةوةيةك جيطة بؤ تةمةين بة جيماوي هةموو .. لة شةيتان دةبيتةوة هؤلَي كؤبوونةوةئيزن وةرطرتن 
 بة سامتةي كؤبوونةوة هيندةي بة الريي بيدةنطيدا ريدةكاو دةلَيي.. كؤبوونةوة عةردي و ئامسانيةكان دةكاتةوة

 .. لة ثساوةيي تةزبيحةوة كةوتبوونةوة، ئةو قسانةيثسانةوةيةك ناطات، هيندة ناضيتةوة سةر راستة ريي قسة
) ضةكوض(، دةكةويتة ذير بةزةيي لة نيوان سةرو بنيشدا) دؤلَة كؤطة (ةو بين قسة ) جاسووسان(ليرةوة سةري قسة 

ليرةو لةوي بة دنكة بةجيماوةكان، بة دنكة ثساوةكان ، بؤ ضةند ..ةوةو لة دنكة ثساوةكاين تةزبيح ثةرت و ثةرتتر
كي خاترانة بة يةك دةطةينةوة، لةوانيشةوة بةو سةردا بة كةآلوةكةي حةواو ئادةم دةكةوينةوةو بة سةرةكةي ساتي

.. طؤشيت نةناسراو..ئاطر.. بةفر ...و دةسيت خؤ بة دةستةوةدان بةرز دةكةينةوة) ضةكوض(دي ديينةوة بةردةم 
ئةوة ... ئي شك ط ر ي..ديسانةوة ئيشكطرييلة تويي هةموويان، ئيشكطريي ...نووسنت.. سةما..ضاية، جطةرة

، الري ئاطراويةوة كة بةفر لييةوة ثِرووشةي دةكات، وا هات وةالمةوة، بة سةرمةوة وةستاوةفاتيمةية بة لة جنةو
  ...يؤنانيةوةي هةيكةلَيكي  سيبةري ناديار كةومتة بةر وا

لةو سةر ) كؤتر (رادةكيشي ةريةكةي بؤ كونيكمه..رةوة بووةمن دةميكة داوم بة داوي خةيالَيكي دوو سة -
  ...تؤ ضي لة بارةوة دةزاين؟ .. ةوةدةمةوي تيبطةم ئةو دووة لة كويوة تيكدةكةن.. سةرلةو) طورط(

 ثضِر ثضِرم لة ئاقاريدا ي هيشت و من دةمي دي  ثياسةي بةجي ئةو ثرسيارةي دكتؤر هؤشةنط بة نيوة ضلي
 بة ةستمكرد فاتيمة جاسووسي خواوةندة ه، لة فاتيمة ترسام..ترسام.. يي وةركردمة بة طؤِرئةوةتا فاتي.. دةكرد

ببيتةكضة جوانةكةي لة بري  دةخوازم فاتيمةش خوشكي دكتؤر هؤشةنط يب و خؤزطة...سةر نةسيت منةوة
 بة ،يانداران هةموو طباو من لة دلَةوة ئريةييم بة دكتؤر برد، ئةطةر مرؤظ نةوةي لة بريضوونةوة.. ضوونةوة

 نةدةكةوت لة رةضةلةكي دكتؤر بان، ئةو دنيايةبالَةوةبالَدارو يبشةيةكي ئالَؤزي تيشةكان لةو ...  كيكي
  ..وة وةستاوين بؤ تيلمة وةآلمي بة ثي لة بري ناضنةوةو هةميشة دةكةونةوة كة هةرطيزثرسيارانة

   ها قسةيةكت نية؟ -

وة وةستاو  ئاي فاتيمةي بؤ وةآلم بة ثي!!  
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  !هيندة بة باي ثرسيار لةجنان مةكة.. يةوة، جواينوةآلم بشني باي تؤ بة -

جوانيةكان لة سيماي وةآلمةوة خؤ منايش دةكةن بةآلم، هةناسة لة ثرسيارةوة وةردةطرن، هةموو  -
 من ....ثرسيارةوة ، دةختاتة بةر ريذنةي جوانيي قةنديليش لةوة داية... جوانيةكان سةر بة ئاقاري ثرسيارن

من دةمةوي ..جاري ثيشي لة قةنديلي كةم مامةوة، بؤية وةك ئةجمارة هيندة نةكةومتة ناو سيرةي ثرسيارانةوة
 .. وا لة كونيك لة كونةكان بزر بووةو سةرةكةي دي، دةطاتةوة كونةكةي ديكةميك نزيك ببمةوة لةو سةرة داوةي

من واي بؤ دةضم هةردوو سةرةكةي وا بة ثةجنةكاين خارة ... م كةسيش بِروا ناكة...منيش ضي يلَ نازامن -
...  ئةو قةنديلة لة وةآلمدا دةمتريين و لة ثرسياران زيندووت دةكاتةوة،خولةوة، ئةو ثةجنانةي لة تفةنط نابنةوة

...  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟ ..كوين طورط و كؤتران ثرسيار.. دوندي بةرز ثرسيار... كؤطة، ضةكوض ثرسيار.. جاسووسان ثرسيار
 ..فاتيمةش ثرسيار

  منيش ثرسيار -

  ئا فاتيمة ئالَؤزترين ثرسيار -

 ئالؤزتر.. لة كونةكان و  -
 ....ئةوةش وةك ثرسيارةكاين دي -

  

  ئيشكطريي هةلَيطرتووم

  هةلؤ ئاسا لة شاخانا

  ..بة باي بيداري دةشنيمةوة

  تةينَ ضاوي تؤ شك دةبةم

  نابينمةوةلة دنيايي هيالنةيي بؤ خةو 

  دةستت بينة

  ليمؤ ئاسا مبطوشة

  بة ليويش تامي نةكةي

   ذيانةطوشني بؤ خؤي تامي

  مبرذينة خؤتةوة
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  بةرديش مب دةتويمةوة

  وةرز وةرزي رذانة

   ) لة مارشي ثيشمةرطة سي و يةككؤثلةي( 

 

كو دوو، قسةكاين دةبردةوة ، يب يةدلَثيسي ضاوي ليباية.. من و فاتيمة بة ئةسثايي و بة ضرثة قسةمان دةكرد
 نية دلَثيسان، بباتةوة قةنديلي، ئةطةر خزمي بةآلم  رييةك....  ماض و رامووساينَجيذواينَ و دةيطةياندةوة

شةيتانيش بن و لة ريي ئةوةوة، ثي بنينة ئاقاري قةنديلَ، لةوي لة سرووتة ئاطريية بةفراوييةكان وةك بةفرو 
ليمان نزيكتر .. تيار لةوالوة دةيويست السايي عةيل بةردةشاين بكاتةوةو ليي نةدةهاتبةخ .... ثاك دةبنةوةئاطر

  :دةبيتةوة

  !ثساوةكان خِر ببنةوة ضا ضا -
 بة جطةرةوة -
 بة سروودةوة -
- بةس شيعري لةطةلَ نةيب 
 بة ثرسيارةوة -
 بة سةماوة -

ة جاري زياترو بة دةنطي بةرزي  ل ليبووويي دلَ طويمبووة بة ط) بيدةنطيةوة( دلَنيام قسةي ثؤآلش بة 
ليرةش لة ناو بةفرو طِرو  ( ..بايز ثينج جطةرةي ثيضايةوة. م .. بةختيار حةوت ضاي تيكرد...بيدةنطي، طوتيةوة

هيشتا سةما .. شيرزادا بوو، سةماي ثساوة دةسيت ثيكرد. هيشتا دوا وشةي سروود هةر لة قوِرطي م .....) كلَثةدا
  ..ة دةستا بوودةسيت سةماي ل

..  هةمووتانة بة ثؤآلشةوةرووي ثرسيارم لة...ئةطةر زماين شيعرشم ببةسنت، زماين ثرسيارم بةرةالية خؤ-
لة كوي و لة دةسيت كي وةرتطرت؟ ئةوةي بة  بؤ يةكةمني جار كة ضةكي ثيشمةرطايةتيت لة شان كرد،:ثرسيارةكة

  !بريي نيتةوة، طةمذةية

  !يرو سةمةرة دةكات ئةو كوِرة ثرسياري سة-

، لة ئاقاري كونة بةآلم تفةنطي يةكةم لة بريمة.. من وةآلمي دةدةمةوة، ئةو ضةكةي دةستم دياريي طيظاراية-
  ..طورط، لة دةسيت ثريؤزي خارة خولة وةرمطرت

 جوان) ئاشكراي ناكةم(  لة جيطةيةك كة ضوومة مؤسكؤش..  لة وةتةي بة بريم دي، ئةو تفةنطة تفةنطي منة-
ئا ..  ئةو سالَةي ناويان نام جاشيش هةر ئةو تفةنطةم هةبوو..حوان تةقةمت كرد، كة طةِرامةوة بة سانايي ديتمةوة

لة سةري كؤآلينَ تووشم بة تووشي  خارة خولةوة بوو، بة دزيةوة ..شةوةكي ريم كةتة كؤآلين مالَي خارة خولة
ان ئةوةياين داية من، لةطةلَي نةضوومة ذووري، بةآلم كة ، دوو تفةنطي ثيبوو، وةكو ثياودةضووةوة مالَي خؤيان
  ... ئةوةش وةآلمي ثرسيارة سةيرةكةت..هاتةوة بةطةلَي كةومت
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طومت با ئةو جارة .. رؤذةك لة بامب تووِرة بووم.. دة وةالهي لة وةآلمي ثرسيارةكةي خؤم، منيش وةكو ئيوة-
تا طوندةكم يلَ بةديار .. هةر رؤيشتم، رؤيشتم.. م هةلَطرت سةري خؤبة عةكسي رؤذي.. بةطةلَ مراويان نةكةوم

بِرؤ طوندي بزانة جاش و ماشي يلَ ..، ديتم ثياوةك لة دةو ري لةسةر بةردي دانيشتووة، دواي ضاكوضؤينكةوت
ن! ض ببينم.. هةر بالَم طرت.. نية، كة هاتيةوة تفةنطةكت دةدةميوا بةرةو طوندي دي ن بة فِري..جاشي دنيايي

 لة بن غةرة بةردي .... وةرة:طؤيت... ئةوةم ثيطؤت يب ليقرتان و بة سةرةوة نان،طةيشتمةوة الي، ضم ديت
  ...ئةوةش دياريي خارة خولة بؤ تؤ: طؤيت.. تفةنطةكي دةرهينا

منيش ..!دةلَيي دنيا لةويوة لة دايك بووةو هةر لةويش دةمري!  من تيناطةم لةو كونة طورط و خارة خولةية-
 كة تفةنطي ،تؤ يةكةمني ذين ئةوديوي حةمريين: ئةوةشي طوت.. هةر لةو كونةو دةستةوة، تفةنطم بة دةست هينا

  ....ثي ببةخشم

لة دةورر بةري ... بةآلم ئةوةيان..  من ثيشتر تفةنطي ديكةم لة شاين بوو، لة بريم نية، كو بة دةستم كةوتيوو-
ريم كةوتة سةر بريةك ديتم ..زؤرم تينوو بوو..ئي...بؤنيان كردبووم) حةمة( ين كونة طورط دةسووِرامةوة، جاشةكا

 !!لؤ تفةنط بةر نةبؤوة.. ضاوم لة تةِرايي دةطيِرا..سةرم شؤِركردةوة.. باوةش باوةش كؤتر ليي دينة دةرةوة
خةمي يلَ : طؤيت..  خارة خولةم ديتةوة، لةميذ بوو دةمناسي،هةر ئةو دةمةو عةسرة ..تفةنط رؤيي و رؤيي

  ...سةد سوندد دةخوارد تفةنطة طؤرينةي خؤمة.. ئيستاش نازامن لة كيندةري تفةنطةكي لؤ ثةيدا كردم.... مةخؤ

ئةوة ثرسيار نةبوو، طوللةي حةوت كةس ..  زراويان بردبووموةآلمةكان..ثؤآلو من، متةقمان لة خؤمان بِريبوو
... م، وةآلمي ثؤآلش لة هةمان كونةوة سةر دةكاو بة هةمان دةستا طوزةر دةكابِر بوو، نزيك لة دلَنيايي دلَنيا بوو

  ..دةي وةآلم بدةنةوة، با طةمذة دةرنةضن: بةختيار بة طوللة ثرسيارةوة لة سةر سةرمان وةستاوة

  ئةوانة هيضيان وةآلم نةبوون، هةموو ثرساريكن ئالَؤز ئالَؤز -
  ئيمامةي ثساوة لة قسةكاين \.. بة خوداي بؤآلش شيت بوو -

لةويوة ئاويتةي ثياسةي تيِرامان ببم، .. دةمويست ضةندي زووة ثضمةوة ئاقارة بيسنوورةكاين بيدةنطي
  )..ثرسياري ئالؤز ئالَؤز(تيِرامان لة 

 كةم)طةمذة(كاكة من  -
 ....نا هةلَةي خؤم بوو زوو..  درةنطهةلَةي ثؤآل بوو.. كة بام)طةمذة(لة دةستم ضوو خؤزي من  -

 تةِر ضؤِراوطةي بةست، رستةي  شريينةي بة زاري فاتيمةدا،) طةمذة(لةو رستة تةذي لة ناوكة قةسثيةوة، لةو 
لة .. ةفتةمنيناسينةوةي حةفتاو ح..مبناسنةوة) طةمذة(يةكي دي، بة تا دةطةينةوة رستة.. ، تةِر لة خؤزطةتةِر

 هةر لةو هةوليرة حةفتاو حةفت ..ي خستؤتةوةخواندةوة، هةولير، حةفتاو حةفت مةليكضوونة سةر جيي ضوار
هةولير ئةو دايكة ميهرةبانةية، حةفتاو حةفت مةزاري ..جؤري شيت، شةوو رؤذ بة شةقامةكاندا دةسووِرينةوة

  ....ةختةكاري لة ناوي خؤم دةكةم، س حةفتاو حةفتةمينةمنيش ئةوة جاري.. ثريؤز دةالوينيتةوة

دةنطي .. لة هةورازان بةرزتر، لة ليذيان ليذتر.. سةرريذ لة هةورازو ليذيدةنطي،  بة دةنطي ضياييانةكانةيب
 بؤ خؤ فريودانيش، طويطراينَ  بةآلم لة قةنديلي..، سةداييكة لة تةزبيحي ثساوة ثساوةترلة طويي طويطرانان

 بة قةد  حةفتاو حةفت مشك.. وة بةر كةوتو سووكترين طوييان،ريبواراين قةنديل لة خواوةندةوة..نابينييةوة
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يان لة خشثةو ضرثةي رستةيةكي طؤكراو نايبلة بةفردا  لةشلةو قةنديلة هةموو ئازاي.. قةنديليةك، طوي  
  لة ئاطردا دةتوينةوة  لةش هةموو ئازاي..دةيبةسيت و دةبنة بةرد، طوي هةر لة جوولةيةو لة با بزؤزتر

 طيان ثرخة ثرخي خةويةيت، .... دةكاتةوي ويب ثسانةوة باوةشيين لةشك، طوي لة بايةيت خؤي نادةسووتين
طوي  ،بةسةر دةرياو دةشتا ثياسة دةكةن.. دنيا تةي دةكةن.. طيان دةسيت جةستة دةطري و دةفِرن.. طوي هةر بيدارة

ر زؤر دوور لة ئاقاري ئةو دةنطة لة ثياسة تيِرامانييةكاين كردم، ئةو ثياسةي دوو...هةر ئيشكطرةكةي قةنديلة
  ...قةنديل

  !دةناسن؟) حةمة(هةمووتان  -
 مةبةستت حةمةي جاش نةبيت؟! كيهان -
ئةوة لة وةآلمي .. ئي.. لة دنيايي وةك من بزامن بةس يةك حةمة هةية، ئةويش هةر ئةو حةمة جاشةية -

 بة تفةنطةكاين ئيمة كةوتيب كة دووةم كةسة دةسيت ئةوة كيية..ثرسيارةكة ناوم هينا بؤية دةيكةمةوة ثرسيار
 !؟تةقةي ثيكرديب

  لة عومري خؤم طويم ليي بوويبوةالهي ئةوة قؤِرترين ثرسيارة -
راية، هةرضي بيستمة، قسةي من نية، وا طؤت.. ئي... نا ثرسيارةكة قؤِر نية رةنطة من بة قؤِري كردبيتم -

 سياري من لة دةسيت يةكةم و سييةمة، ئةوجا ثرييةم حةمة تةقةي ثينةكات ناكةويتة دةسيت ستفةنط هةية هةتا 
ةو جييةي تةقةتيشم كردبوو، دةسيت شةيتانيشي ثينةكةوتووة  تفةنطي من هة دوو دةسيت ديتية، لوةال -

  )بة ثيكةنينةوة..( هةتا بلَيم شةيتان دةسيت سييةمة
كورة ئةمن دةلَيم حةمة  .. !!طومن حةمةش دةسيت لة ، بة خؤت دووةم،ةبيت خارة خولة يةكم بةو قسةي تؤ -

 !ئةتو ئةطةر كةسي حةفتاو حةفتةمينيش بيت باشة.. كةسي دووةمةو بِرايةوة
 \.... ئةطةر بزانني، خارة خولةو حةمة كاميان لة ثيش كاميان لة دايك بووة، كةسيكيان ئاشكرا دةبيت؟ -

 ..سيارةكة بة جوولةي نةخستبوومو ساتة ثرمن تا ئة...ئةوة ثؤالَية بة دةسيت خؤي بيدةنطيي خؤي شلةقاند
 لة رؤذةك لة دايكم لؤي طيرامةوة كة ئةتوو حةمةو خارة خولة: (( م بيستووة، دةيطؤت)ك. ةيد س( من لة -

يةك مامانيش هةبوو هةرسيكمان سِرةمان طرتبوو، خوا ..  مالَمان لة يةك كؤآلن بووزامندايك بوونة بةوةي دة
 من ضووة كن وة بزامن لة ثاشة..  ئا تازة دنيا رووناك دةبؤوة..مين لة ثيشان رزطار كردخيري مامان بنووسي ئة

 !ئةوجا نازامن ضةندي راسيت تيداية)) ...حةمة لؤ عةسري هاتة سةر دنياي.. ئا ئا ..داكي خارة خوولةي
 ي دةلَيي؟)ك. ةيد س(ئةتو كام  -
بؤ هةوينيش و دةشيت هةوليرة،كةوضكة ماستيك  لة ثيش ئةوةي لةئةو ثياوةي!  هةيةك. ةيدضةند س -
،ت،هةيبنا بيئةو تفةنطي لة شانية بِركة كةنطرةط بؤ بزنيش سةري دةرهي  
-  ئي ِرانةوةي .. ئيم ئةطةر لة طيئةو ثياوة ئةمن ثاش دةيناسم، لة سةري بدةن درؤيةكي ناكات، نالَي

ئةوة هامو شؤي مةمحوود ..  باشي دةناسم..يان خبات بكاو ثاش و ثيشسةرهاتان، لة سةهووةوة شت لةبري
ئةو ثياوة كة سوثاي هؤالكؤ .. زؤر برادةرم بوو.. ئةنطؤ رةنطة ئةو مةمحوودة باش نةناسن..يةزيديشي دةكرد

 لة بريمة كايتَ مةعاوية بِرياري دا لة ضار قوِرنةي دنيايي ..بةرةو هةولير كشا، عةردو ئامساين ليكردنة طؤرستان
طركردنةوة قةدةغة بيت، ئةو مةمحوود يةزيدية، دنياي ليكردة ئاطر، باش بوو قةنديل هةندةك هةوري بة قةرد ئا

كورة دةلَين خارة خولة لة كنة وي فيرة .. داية دنيايي، دةنا نةك هةر عةرد ئامسانيش دةبووة خؤلة ميش
، بؤوةي ئةو يةزيدية لة ناو اي ذةنطاري دةدةن ضي عةسكةري بةغداو شامي دةوريدةلَين جارةك... تةقةكردن بووة

سةي خةلكي ئةوي هيض ثايزةك لةو ذةنطارةي هيندة ثةلكي بة ق.. عةسكةر بوو ثةلةواذ دةبؤوةدةيانطؤ هةر ببةن، 
، كابرايةك بة ناوي شيخ عةنةش بةطةلَ حةمة ئةوةي دةزاينَ، دةلَيت ئةوةي لؤمن ليطةِرين.. داراين نةوةراندية
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هةردووكيان لة ترسان ضؤِرة .. دةلَين هيشتا زؤر دةميين لة ضياي نزيك ببنةوة..ريي ذةنطاري دةطرن..خؤي دةدا
 يزؤر سةرهايت ومي لؤ.. ئةمن لة مؤسكؤ كابرايةكم ديت دةيطؤ ئامؤزاي مةمحوود يةزيدمي...ميسكةي دةطرن

  ...طيِرايةوة

دو شةيتان و مرؤظة، لة قةنديلي طيذ دةدةن و لة بةغداوةش ئةوةتا هةرضي رقي خواوةن.. زريان هةلَيكرد
 ضووينةوة ئاودةسيت شةيتان و وةك مندالَة هةتيوةكاين دنيا .. لة تاران و تورانةوة لوورةي تؤث..لوورةي تؤثة

  .. ....ين ووم ، بةآلم هةستمكرد نامبي ضاوي فاتيمة دانيشتب لة ناومن ريك...بةيب نازي سةرمان بة كؤشي يةكتر كرد

..  رؤمانسيترين شةو، شةواين بةغدايةبيستبووم  (( ، بةس نازامن قسة بؤ كي دةكاتطويم لة دةنطي فاتيمةية
ئةو ..، لة سةرمدا شةواين بةغدايان نةدةِرةواندةوةهةواي ئةو شةوانة لة سةري دابووم، شةوي هيض جييةكي دي

طةيةك نةيدةبرديةوة بةغداييش هيض ريلة بامبم  بةس جارةك ... هةموويان تةلبةندو ثؤليس بةند بوون..دةماني
، دةرطاي دجيلة لة سةر ثشتةو داناخري، كليلي غدا هةموو ريطاكان لةسةر خؤي دادةخاتبة بيستبوو، ئةو كاتانةي 

بوو بانطي لة  ئيدي دةمةو عةسراينَ طويم لة دجي.... طريفاين بةغداية، هي دةرطاي دجيلة نةبيت لةهةموو دةرطاكان
 يب ئةوةي ،يب مالَئاوايي لة دارخورماكةي بةر دةرطاي حةوشةكةمان.. )) درةنطةئةي كضة ضاو رةشةكة(( كردم 

ئةها من فاتيمة بة )) بة روويت رذامة دجيلةوة.. جلة كامنم كردة كؤلَةثشت و لة ثشيت خؤم بةست... دايكم ماض بكةم
دجيلة بةرةو دةريا منيش ... ةم دجيلة لة تةمةين خؤي رذاين واي لة ناو رذابيت رذاينَ، بِروا ناك! ((روويت دةبينم  

ضيذي هيض .. ض رؤيشتنيكي بة ضيذ بوو، لة هةموو لةمشةوة ضيذ دةِرذاية طيامنةوة.. سةرةو بةغدا بة ري كةوتني
نادا لة ناو دجيلةدا بة دذي ض رؤيشتين تامي ئةو رؤيشتنةي ..، ضيذي واي ثيدا نةِرذاوةكضي لة جووتيووندا

ئةطةر بؤ دجيلة رووت نةبيةوة وةك ضؤن ذين ئاوي بؤ مريدةكةي رووت دةبيتةوة، رةنطة دجيلة .. دجبلةي ريبكةي
بةآلم كة رووت بوويتةوة، ذيانيك سةر ريذ لة تةِري، ذيانيك ثِر ثِر لة جوولةي جوان، ..لة ذيان رووتت بكاتةوة
حةزم ...  تةواو جيا لةو ذيانةي مرؤظ لة وشكانيدا وةك جِرو جانةوةر دةيطوزةريين...انتةوةنةرم نةرم دةِرذيتة طي

بةس بة بريمدا هات بةغدا رييةكةي وا ذيان بةخش بيت، دةيب شةوةكةي ضيت ثي ... نةدةكرد دةسبةرداري دجيلةمب
كي قذم ئاآلو لة د!..ببةخشيندةم زاين تالَيك لة شةوةوة لة تاليجيلةي كردم و بةديار دجيلةوة بة نابةدلَي خؤم هي

بة .. م لة شةوي بة غدا كردسالويكي تةِرتر لة جلةكامن... هةلَدرامة شةوي بةغداوة, خستةوة ناو جلة تةِرةكامن
، رةنطة ئةو تةِرييةي نةبوويب كة لة سالوةكةي من هةست ثينةكردوةرطرتنةوةيةك داينيشاندم، تةِرمي تييدا 

لة ضاخيانةيةك كة دةرطاي بةسةر شةقاميكي فراواندا كردؤتةوة، .. ئيستا ميواين شةوي بةغدام...يةوةدةضؤِرا
 وينةيةكي طةورة بة ...، خزمي ئاوي دجيلة نابيتةوةضايةكم بة دةستةوةية بة ئاوي دجيلة، بةآلم بؤ خؤ فريودانيش

ارةكة هةر جيطةي وينةكةي تيدا دةبؤوة، لة ديواري ضاخيانةكةوة هةلَواسرابوو، بؤية كةوتة بةر ضاوم ديو
، معاويةي ، بةس لة بريم تةماوة) سةرؤكي فةرماندة معاوية (سةرووي وينةكة بة خةتيكي بياباين نووسرابوو

هةستا لي ة ناو شةقامةكة ثياويك هاواري هةر لةو ساتةي من دةمِروانية معاوية، طويم ليبوو ل...ذمارة ضةند بوو
هةر ئيستا هةموو خةلكي شار لة طؤِرةثاين خيانةت كؤ ببنةوة، ئةوةي خؤي دوا خبات : (( يكي بياباينبة دةنط

دواي كةمي تيِرامان لة سةروسةكويت ئةو ))..  رةوانةي قةنديل دةكةمسةري دةنيرمة كن سةري حوسين و الشةشي
  بة هةمان دةنطي بيابانييةوة كؤآلين خؤمان، ئةوة ئةو ثياوة بوو جارةك لة سةري..ئا هةوة..  ناسيمةوة،ثياوة

 بِرؤنة مالَة كاولَبووةكانتان، ئةمري ئةمرية، مندالَي يةكسالَةش لة دةرةوة ببينم بةم شرية ملي : ((هاواري دةكرد
حةجاج حة حة جاا (( لة بةر خؤيانةوةو بة ترسةوةرطا داخستنةوة ةطويم لة خةلك دةبوو بة دةم د .. ))دةثةِرينم

 بةزؤر  لة بةغدامن لةوة تينةطةيشتم ئةو ثياوة لة بةسرا بةزؤر خةلكي لة ذووري دةكرد، هةر ئةو ثياوة...))ج 
من لة / ئيدي هةرضي خةلكي بة غداية لة طؤِرةثاين خيانةت خِربوونةوة........ ة ماآلن دينيتة دةرةوةخةلك ل
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وة دياربو،كةوة وةستا بوومسووضيكيان ..و كة خةلك بازنةيان لة دةور بةستبوو باش ئةو بؤشاييةم ليديتم كضي
 بة زماين هيز قسةي ،ثيم سةير بوو لة جيايت زماين طريان و ثاِرانةوة..هينا خوين لة تال تايل قذي دةضؤِرايةوة

 ..ئةوكضة قارةمانة بة زماين ضيايي قسة دةكات: من هيضي تينةدةطةيشتم كةسيك لة تةنيشتمةوة طويت..دةكرد
ِ دةبؤوة ضةندي تةماشاي ئامسامن كرد بين طوريس بة ديار .. ديتم طوريسةك لة ئامسان هيواش هيواش شؤر

 لةو كاتةدا ! ((ئةوةتا طوريسةكة دةبينم)) ...ريك طةيشتة ناوقةدي كضةكة .. طوريس هةر شؤِر بؤوة.. نةكةوت
كضةي وا دةيبينن، قةحثةية، جاسووسة، ناوي ئاطادارتان دةكةينةوة، ئةو : (( دةنطةك لة ناديارةوة بةرزبؤوة

 رؤذاين ةاليةي هةر لة سةردةمي نوحةوة، لة ئةو م، جاسووسي بؤ خائيين طةورة مةال مستةفا دةكات،لةيلةية
 ئةو كضة ...، خيانةت لة خواو ثيغةمبةر دةكات، خيانةت لة بةغدا دةكاتفةقييايةيت دةرسي خيانةيت خويندووة

 كافرانةي وا لة قةنديلةوة،  ئةوويستوويةيت بينيري بؤبةغدا دؤزراوةتةوة،دا، نةخشةي لة ناو جانتايةكةي
خوداي  بؤية بة ناوي .. نةخشة بؤ دزيين بةردة ثريؤزةكةي قيبلة دةكيشن....نةخشةي داطريكردين بةغدا دةكيشن

حةجاج بة دةسيت خؤي .. ..))ل بؤ قةندي، ئيستا لة ريي ئةو طوريسةوة دةينيرينةوةطةورةو بة ناوي ئيوةوة
) كردستان(يلة هةر لة هيزةوة قسةي دةكرد، دوا وشةي ة يلة شةتةك دا، تا ئةو ساتةش لةطوريسةكةي لة ملي ل

ةوة  ئامسان بة هةر ضاوم،من نازامن ضةندي ثيضوو..... بةرز لة ضاو ون بوو.. بةرز بؤوة.. لةيلة بةرزبؤوة .... بوو
ضوومةوة .... هةآلمت بةر دةستيان نةكةومت.. وةةمساندة ث جةندرمة ضاويان لة ئامساندوو سي..  بووهةلَواسرا
ةخستة دجيلةوة، بة دجيلةم دةطؤت  نةفرةمت دي بةرد بةرد بةرد ئةوة نةبيت ضيم لة دةست نةدةهات،..سةر دجيلة

 هةواي شةواين ة كويانةيةو دةرو جريانة بةسرابةردانة بطةيةنة، دةرو جريانان، ئةو ضيم ليت ناويت بةس ئ
هةستمكرد لة دنيايي تاقة خوشكةكم هةبوو ناوي لةيلة بوو بة زماين ضيايي ... بةغدايان خستبووة سةرمةوة

 ئةو ثياوةي ..، ئامسان بة خنكاوي هةلَيكيشاو برديثيشةي جاسووسي بوو، بةبةر ضاوي خؤمةوة.. قسةي دةكرد
 نةمدةزاين جاسووسي ضؤنة دةنا دةمكرد هةر .... خائيين طةورةيةيدابوو،جاري لة بةسرا لة دلَةوة ضةثلَةم بؤي ل

بة دواي كةرةستةيةك دةطةِرام !  ضيم لة دةست دي.. طةمةوة الي خوشكة ضياييةكةم ريي طوريسةكة ببؤ ئةوةي بة
 دلَم لة ..لة ضةند تةنيام لة دةو دجي.... كةرةسةيةك دةستنةكةوت بؤ خؤكوشنتخؤمي ثي بكوذم، لة نةطبةتيما

بةغداش نة ...، دةست نادةمة دةسيت دجيلة بةرةو ئةويم بباتةوة ئةوي لة من حةرام بيتبةسرا ئيشاوة ئيدي
بِريارم دا لة دجيلةوة بة عةكسي دجبلة ري ..رييةك تييدةكاتةوة نة رييةك ليي دةبيتةوة، هةيةو نية دجيلةية

دةستم بؤ ...ئةو ثريبارة سووكة بايةك بوو بة قذما شنةي كرد! ي؟ةواين كوبةآلم دجيلة ئةو جارة دةمداتة ش.. بكةم
... ))هيشتا طؤي مةمكةكامن بة دجيلة نيشان نةدابوو..رووتتر لة دجيلة, دوطمةي كراسةكم برد خؤم رووت بكةمةوة

 ترسام، تا، ثياويك لة تةنيشتمةوة وةس((فاتيمةي كةنار دجيلة ثشيت لة من بوو، سينةو بةرؤكيم نةديت 
تر بوو، بة نا ريشةكةي لة هي حوسينيش جوان.. تيضاويكم دايي ريشيكي جواين هةبوو، وام زاين حوسينة..لةرزمي

  .                                         ثياو خراثان نةدةضوو

  حةزت لة مةلةية؟ -
 نا هةر ئةو ريطةية هةية -
 بةرةو خواري يان سةري؟  -
 يخواري نا سةر -
 بةآلم بؤضي شةواين بةغدا بة جيديلي؟.. ريطةي تر هةية -
  منيش بة جيي دةهيلم،خوشكةكم هةبوو ناوي لةيلة بةجيي هيشت -
 ..ئةو لةيلةيةي لة ريي طوريسةوة، دةرضوو -
 !ئا ئا ديتت؟ -
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 ية ئةو ناوةت بيستووة؟)  ريشة.م ( من ناوم  -
 ) ريشة.م (  خؤي ناية ناوي لة دةيانطؤت وةحشةك هةية خةلكي بةغدا..ئا بةآلم بِروا ناكةم تؤ هةو بيت -

دةلين ئةو .. هةرضي جةندرمةي بةغدا هةية لة دووينت ثييان ناكوذري..ن دةخوا، مندالَ دةخواثياو دةخوا، ذ
 ..ئا بيستوومة بةآلم تؤ هةو نيت... وةحشةش لة هةموو جييةك هةيةو بة كةيفي خؤي دةسووِريتةوة

بةآلم ناهةقت نية باوةِر بة من نةكةيت و ... ئةو لةيلةيةشم كة تؤ بة خوشكي خؤتت داناوةمن هةوم و براي -
ثادشاي بةغدا كة هةموويان لة نةوةي ..خةلكي بةغدا هةموو بةجنكراون... باوةِر بة قسةي ناو خةلك بكةيت

 )خؤشةويستيي ثاشا( ين وةِرينن، رؤذانة دنكة حةبةك دةخةنة سةرضاوةي ئاوي خواردنةوة، بةو دنكة حةبةش دةلَ
 !واتة من و تؤ خوشك و براين -
 ئامادةم بة خوشكي خؤم وةرت بطرم -
 تؤ خزمي مةلال مستةفاش دةبيةوة؟  -
 خزمي نزيك -
 ئةدي ئةو خائيين طةورة نية -
 ..، ئةطةر ديي با بِرؤين، درةنطمةهيشتا لةذير كاريطةريي دنكة حةبةكةي -

، تالَي لة  ريشةوة. بزامن بوومة تالَي بة ريشي م  ئا وابوون كرد،ر بزيب يةكو دوو بةطةلَي كةومت، هةستم بة
  ..هيندةم زاين بة تةنيشت يةكةوة راوةستاوين..  نازامن لة كوي بووم ضةند رؤيشتني..ريشة نوورانييةكةي

  ..ئةو ئاطرة دةبيين؟ ئةوة بابةطوِرطوِرة -
بةس بيستبووم .. ي دزي و ليرةي شاردةوة رؤذ لةدةينامسةوة، ئاكرةكةي ثرؤميسؤس نية؟ كة! ئةها -

 ! ضية؟ هةموو دووكةلَةئةو.. ئاطريكة دووكةلَ ناكات
هيندة دةزامن ئةو دووكةلَة لياليي سةر .. بةآلم منيش نازامن لة كةيةوةو بؤضي دووكةلَ دةكات.. ناسيتةوة -

زياتريش دووكةلَةكة ..  شيواوي دةبيننبيناييةو زؤر جار ضاوةكان بة هؤي ئةو دووكةلَةوة، وينةكان بة تاريكي و
ئةو شوينةي ليي وةستاوين، بةرزايي حةمرينة، ناوي حةمرينت ..دةضيتة بينايي ضاوةكاين ئةو ديوي حةمرينةوة

 بيستووة؟
 لة تؤوة طويم لةو وشةية دةبيت -
..  ضيا لة بيبانبة واتاي جياكةرةوة ديت جياكردنةوةي) حةمرين(، وشةي لة كتيبة زؤر كؤنةكان! ئةها -

 ..واتة ليرةوة هةرضي ضياو بياباين دنيا هةية، ليرة مالَي خؤيان دةكةن و ليكدي جيا دةبنةوة
 ناكري بة يةكةوة هةلَبكةن؟ -
وةخيت خؤي ثياوةك ناوي سةالحةديين ئةيويب بوو زؤري هةولَدا مالَيان تيكدي بكةنةوة، .. زةمحةتة -

 درةنطة با بِرؤين.. سةري نةطرت

لة ... نووستم، خؤشترين نووسنت نووستم.. بزربووم..  ريشةوة هةلَواسي. ريشي م ةسانةوة خؤم بة تالَدي
  ..ثيدةشتيكي بة هاري بة ئاطاي هينامةوة

  ..من درةنطمة لةوة زياتر ناتوامن لةطةلت بيم -
 خيانةمت يلَ دةكةيت؟ -
ي يب مةترسية، ئةو سي ضوار بنة دارةت نةيشت رستةكةم تةواو بكةم، ئيرة تا ماوةيةكي دي ئاقاريك -
 ديوة؟
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 دةيانبينم بةس دةترسم لةطةلَ تؤ ديم -
- يةي تؤم هةلَطرت دةضمةوة ئةويمن لةو جي ..تؤيان لةطةلَ من ديوة!ناكري ... 
- ئي.. 
كة طةيشتية بن دارةكان زؤري ثيناضي ..دا ناوي ناوة ليسيت خيانةتكارانتؤ كةوتية ئةو ليستةوة كة بةغ -

، بةطةلَ كاميان دةكةوي طرنط نية، ريطةي هةموويان دةضيتةوة ، بلَي من خوشكي قةنديلمدةنطت دةدةن، مةترسة
 قةنديل
 باشة حةز دةكةم بطةمة قةنديل، بةلكو لةوي خوشكةكةم ببينمةوة -

دارةكان لة ضاو ترووكانيكا ون بوو منيش بةرةو بن .. بةر لةوةي بفِري دوو سي وشةي ضيايي فير كردم
  .....هةنطاوم نا

  

 كة رؤضووة اوةختييةو بة ئانيشكة بزماريةكةي بة ختيار بةو رستة ن) لة ضاوي فاتيمة دةخوينيتةوة؟ها ضي(
 ئةوة.... رامنةوة، لة ناو ضاوي فاتيمة دةريهينام، دةنا هةتا رؤذي حةشر من هةر لة ضاوةكاين فاتيمة دةمامةوة

ئةو بريةوةرييانةي لة دةرووين فاتيمة، دةلَيي .. دةفتةري بريةوةرييةكاين فاتيمة دزراو بوو لةضةند الثةِرةيةكي
 ثيي ثيدا نةخشاندووةو ثةِرةكاين ،هيشتا دةفتةريكي نةنووسراوة، هيشتا باي دنيا.. ئاوي خةوتوون
ض ثةجنةيةكي ديش ..هيشتا رستةيةكيش لةو بريةوةريانة لة ثةجنةي فاتيمةوة تكةيان نةكردووة.. هةلَنةداوةتةو

 لة ..هيشتا لة ليوي فاتيمةوة، كةس كةس نة بة شرييين نة بة تالَي ئةو بريةوةرييانةي نةمذيوة..نووسيتةوةنةي
يي مندا، و ، وا لة ضاوو ط ئةو بريةوةرييانة بة وينةو دةنطةوةيكةض..ض ليويكي ديشةوة ضؤِراوطةيان نةبة ستووة

من ئةو جؤرة دزينة لة ثياويك ... طة هةرطيزيش هةست بةو دزينةي لييكراوة نةكاتليم دزين و رةن...ثاريزراون
 ، ئةو ثياوة فيري كردم ضؤن ببمة دز، دزي بريةوةريية نةنووسراوةكان،بوو) رةسوو. م( فير بووم، ناوي ثريؤزي 

ئةو دةنطانةي .. كيشانةوةئةو وينانةي ناكةونة ضوارضيوةي ..بريةوةريية نةطوتراوةكان، بة وينةو دةنطةوة
،  هونةري جوانترين دزيين)رةسوو. م (  ئةودةمةي  بةرةبةيان بوو..هةميشة لة دةرةوةي بازنةي بيسنت دةميننةوة

 سينطي بةفرم  بةلة سةفةرةكي قةنديلي، جارةك لة كايت بة فر شكاندنا، كة : (( ثةيامبةرانة بؤ شِرؤظة كردم
ضؤكمم هةموو جلة كامنم داكةندو لة .. خوين هةر هات و نةوةستا.. كي كةوتدةشكاند، ضؤكم بة تيشة بةردة

لؤ يةكةم جار ئةمن بووم، .. ستا، خوين هةر نةوةستا، حةفتاو حةفت بةرازان بكوذيةوة، هيندة خوينةيان نيةبة
ستا، ئي بريمة براي خؤم، رقم لة تيشة بةردي هة..رةنطي قةنديلم لة سثييةوة طؤِريية سةر سؤري

لةطةلَ تيشة بةردي كةمتة شةرةكي .. رقليبوونةوةيةك، ئةسحابةي طؤرينيش هيندة رقةي لة من هةلَنةستاية
.. بين لة كن دةريا بوو! بةرد ض بةرد.. ئاخريي بةرد بةزي.. حةفت شةوو رؤذة، سووندم ليخوارد دةيب بتبةزينم

كة بة خةبةر ...  هةر لة دةو ضاَلَة قوولَةكة، ضاوةكم طةرمكردزؤر ماندوو بووم،.. بةردم لة لة سةر بةفري دريذكرد
ا با خةونةكةت ئةوج..  زوو دوو سي جاران خةونةكةم بؤ خؤم بة دةنطي بةرز طيرايةوة نةبادا لة بريي بكةم،هامت

وورةش  لة مةست..ديتم ذنةك طةلةك طةلةك جوان، جواين ئةوها نة لة دنيايي هةية نة قيامةت..لؤ بطبِرمةوة
تؤثةكم .. طويت باوةش مةكةوة ميشكت بكةوة..  لة سةر سةرم وةستاية، خةين بووم باوةشم لؤي كردةوةجوانتر

 تؤم كة ئةو بةردة طةورةت لة سةر ثشيت من هةلَطرت، ئةمن قةت ضاكةي ينمن زؤر مةمنوو: طؤيت !! لة خؤم زاين
بةس بة شةرتةك ..  لة ذيانتا زؤر كةلكي ليوةردةطريتةلَيم،، لة بايت ئةو ضاكةية ينييةكت ثي دتؤ لة بري ناكةم

قةينا ئةطةر هةر حةوت سالَةك بؤ يةك كةسي بطيريةوة، بةآلم سويندي بدةي ئةو كةسة بؤ .. بؤ كةسي نةطيريةوة
  :رةةسول ضاوي لة ضاوم نا. م ... ...))كةسي دي نةيطيريتةوة
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ئةطةر سوند دةخؤي لؤ كةسي ناطيرييةوة، هةتا لؤت ..ايتةوةوا بزامن حةوت سالَ دةيب لؤ كةسم نةطير -
  بطيرمةوة

- بة سةري تؤو بة سةري كضة خةونيةكةش كةس لة زاري منةوة نايبيسيت 

، سةرهايت كةسةك بزاين، رابردووي ئةو كةسة  ئةطةر بتةوي لة ئاقاري قةنديلي ((:كضة طؤيت ..م ثيتةةمتمان
 ساتانةي ئةو كةسة دةضيتة بيدةنطييةكي زؤر قوولَةوة، بة دزي زؤر بة دزي، نايب بة دةنط و رةنطةوة ببيين، ئةو

بِرؤ لة بةرانبةري دانيشة، ضاو لة ضاوي بِربة، خةمت .. ئاطاي لة جوالنةوةت بيت، خشثةي ثيت نةضيتة طويي وي
 ئةوةوة  كراوةيتةوة، لة ضاويئا ئةو كاتة ئةو كةسة ض سةرهاتةكي خؤي بؤ خؤي بطيِري..نةبيت ضاوي كراوةية

ئا ئا بة رةنط و دةنطةوة سةرهاتةكة لة ثيش .... هةمووي دةبيين لة ليوي داخراوي ئةوةوة هةمووي دةبيسيت
ئةمن لة ثيش ئةو كةسةي دانيشم و ضاو لة ضاوي بِربم، ! طؤمتة كضةي ئةتو فشةم ثيدةكةي)) ضاوتة، لة ناو طويتة

كة تؤي ديت ئةوة بزانة نةضوويتة بيدةنطيي قوولَةوة، لة من : (( كضة طؤيت! هةر دةمبيين خؤ كؤرة نية
تينةطةيشيت، ئةمن طؤمت بيدةنطيي قوولَ، قوولَتر لة بةذين ئةو بةردةي لة سةر ثشيت من راوةستابوو، ئةو بةردةي 

ئةوةي )) ت ئةوها قوولَبيتكة من رؤيشتم سةيري ضالَةكة بكة، بيدةنطي دةبي.. ئةتو هةلَتكيشاو منت رزطار كرد
ئةمن يؤ وةي بزامن كضة راسيت طؤ يان درؤي لةطةلَم كرد، بيجوولةو خشثة ضوومة بةر دةمي زؤر  .. ومن كردطوت و

 قةنديلم، ة بيدةنطي رؤضووةكاين ئةو كةسانةي رؤ دةضوونة بيدةنطييةوة، سةد جارة ئةوةم كرد، هةموو ثياوة ل
... برا دةيطؤت ئةوة لؤ ضاو لة ضاوم دةبِري، ضاوم ضي تيداية؟ زؤر تةريق دةبوومةوةجةِرباند  دةرنةدةضوو، كا

بةس نازامن ثييدةطةيشت يان .. وازم لةو دزينة دزيوة ئاشكراية هينا، هةزار جوين ثيسم لؤ ئةو كضةتيوة نارد
 زبرةك ادةرم بوو، تا بلَيي عاقلَ ويان دةطؤيتَ زؤر بر) فةلةك( جارةكي هةر لة قةنديلي، ثياوةك هةبوو .. ئي..نا

بةردةوام كتيباين دةخويندةوة، كةمدوو بوو، دةمديت هةندةك جاران دةضووة .. وي فير بوومبوو، ئةمن زؤر شت لة
بيدةنطييةكي طةلةك قوولَةوة، بيدةنطييةك ثياو نةيدةويرا ليي نزيك بكةويتةوة، ئا بيدةنطييةكةي زؤر بة سام 

من كوو بوو قسةي كضة خةونييةكة لة طويم زرينطايةوة، ئةمن لةميذ بوو قسةكةم لة بريي خؤ نازا...بوو
من كةوتيتة ئةو ضالَةي ) فةلةك(يتم دةمةو عةسران بوو د..طؤمت قريوسيا با ئةو جارةش تاقي بكةمةوة..بردبؤوة

ةكةي تؤ بة سةر فةلةك راست لة دلَي خؤم طؤمتة كضةكة ئةطةر قس..هةلَمقةند، بة مةزةندةي خؤم كةتبوويي
هةر لؤ ئةوةي لة باوةشيت .. نةكةويتةوة، بةسةر هيض بةشةرةكي دي راست ناكةوتةوةو ئةتو ئةمنت فريو دا

نة خوداوةند نة شةيتان هةستيان بة جوولةو ..ئي بة زيادةوة مةرجةكاين ليرتيك بوونةوةم جيبةجيكرد....نةطرم
وةكي منداآلن ضاوم خستة .. ثشيلة لة بةر دةمي هةلَكوِرمام، هيض قسةي نةكردوةك.. ضووم ضووم.. خشثةم نةكرد

ئةوة فةلةكة هيواش هيواش بة !! ض ببينم.. لة دلَي خؤم طؤمت ئيستا تةريقم دةكاتةوة..ناو ضاويةوة، هيضي نةطؤ
ك بةرانبةري..ذوورةكي طضكةية.. دةرطةيةكي كردةوة.. كةوت رييةكتر هةألواسراوندوو رةسم بة ديوارةوة ري  ،

 قةلَةمي بة دةست بوو ديار بوو شيت دةنووسي، رةمسةكةي  رةمسةكيان،ؤي بووة هةردوو رةسم فةلةك خناسيمةو
لة رةمسةكةي ضةند .. دي تفةنطي لة شاين بوو، بلَندطؤيةكي لة دةسيت بوو ديار بوو قسةي لؤ خةلكي دةكرد

ئي ديتم ضاوةكي لة سةر رةمسي قةلَةم بوو ضاوةكةي دي لة ..سةركةك دياربوون ثيدةضوو بؤ ئةوان قسان بكات
دةسيت بؤ _ خؤزطة هةر ئةوةيان دةبووم ((  ليبووبةو طوييانةي خؤم لة زاري فةلةكةوة طويم..سةر رةمسي تفةنط

دةسيت بؤ _ بة هةلة كةومتة ئةو بةرةي..من ثياوي رؤمان نووسني بووم_ ردرةمسي قةلَةم بة دةست دريذك
.. قيضةك بة ئاطا هامتةوة..  بة راسيت ئةمن زؤر ترسام موضِرةكةك بة دلَمدا هات))_ ةكةي دي دريذكردرةمس

لةو ساتانة ئةو ينييةم لة بري نةمابوو كة .. لة دووري وي وةستام.. ديسان بة دزيةوة خؤم ليي دوور خستةوة
اوي خؤم هةلَدةطلؤفت بؤ وةي بزامن خةون كضة ثيي طؤتبووم، هةر وةخت بوو شيت مب بة هةر دة ثةجنان ض

نةمدةزاين كو ثيي بلَيم شتةكي وام ليت ديوة دةترسام ...زؤري نةبرد فةلةك لة ضالَي بيدةنطي هاتة دةرةوة...نية
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تم دابينبةس دلَم ئاوي نةدةخواردةوة، هةر لة قسةي كضة بة طومان ..كضةم بري كةوتةوةدوايي قسةي ...بة شي
 دةلَي ئةوةي بة ضاوي خؤم ديتم و بة طويي خؤم طويم ليبوو، كي دةلَي لة زارو ضاوي فةلةكةوة بووة، كي.. بووم

طؤمت با تامةكي زاري فةلةكي بكةم...رةنطة هةر ئاطاشي لةو بةزمةي نةيب طؤمت...ئي:  

ؤوة كاميان ئةري كاك فةلةك ئةمن دوو رةمسي تؤم ديتيية بةرانبةري ئيكدي وةستاون، لة ضاوي ت -
  ؟جوانترن

 !رةمسي ضي برا؟ -
 رةمسةكيان قةلَةمي لة دةستييةو رؤمان دةنووسي، ئةويدي تفةنطي لة شانييةو قسان دةكات -
 !!ئةوةت لة ك  ي ز ا ن ي !! رؤمان -

  ....ئةدي تازة ئةتو-

بة .. وومديتم قسان ثةرت دةكات ترسام شتةكي بةسةر بيت، ئةمنيش هةر وةكو وي ب..فةلةك تةواو حةثةسا
 يان ئةمن تيكضوومةو لة بةر خؤمةوة  ((:دواتر بانطي كردم و طؤيت.. زؤر لة خؤكردن، قسةم بة رييةكي ديدا برد

 هةيب نةيب ئةتو جاسووسي، ئةوجا يان !!قسان دةكةم و رستان هةلَدةبزِركينم، يان ئةتو مرؤظيكي ئاسايي نيت
زؤر ماندووي كردم ئيستاو ئيستا هيضم ..من ضم نةطؤت ))جاسووسي خواوندي ياخود جاسووسي شةيتان 

ئةطةر دواي حةفت سالَي دي ديتمةوة ... بة تؤ بلَيم بةوم دةطؤتطةر ئةو ليرة باية لة بايتةستا ئبةآلم ئي..نةدركاند
  ثيي دةلَيم

ةي بؤ دركاندم و  ضلةي كاتذميريشي نةضووبوو نةك رؤذ، كة ينييةكرةسوو. و م  تةمةين يةكتر ناسيين من
. ئيستاش تينةطةيشتم، بؤضي ناوي من ذمارة دوو بوو لة ليستةكةي م .. فيري دزيين بريةوةرييةكاين خةلكي كردم

ئةطةر متمانةش بيت مين ... مب، ئةطةر بة ثيي تةمةين رؤذاين ناسني بيت، دةبوا من دوا كةسي ناو ليستةكةرةسوو
 بةرةبةياينَ ئيمةي جوان لة بريمة....ا وا بة ئاساين متمانةم ثي ببةخشيديتووة تةلة تةنطانةيةكي ئةوتؤ ن

بة الدا دةهامتمن خةو دةيربدمةوة، خةوي نازامن ضةند شةوي و رؤذي،..طةياندبووة سةر سةري بةين هةريري  ..
 ةوة باسي زيانةكاين خةوولة تير خةويي) رةسوو. م ( طويم ليبوو ... باويشك بن ثيلي دةطرمت، وةنةوز رايدةكيشام

 وةنةوز ضاومي داخستبوو، دةنا..  باويشك دةمي بةستبووم، دةنا تير ثيي ثيدةكةنيم..سوودةكاين ئيشكطريي دةكرد
زؤر .. ديتم ليم نزيك بؤوة....، لة تةمةين خؤي وا نةبووبيتة طالتةجاِربة هيماي ضاو طالتةيةكم ثيي دةكرد

 درؤي ... و دواي سونددان، يين ترين ينيي بؤم بةرةلال كرد، طرمتةوةو شاردمةوةميهرةبانانة دةستمي طرت
بةآلم ضِريؤكيكي خؤش بوو، باويشك و وةنةوزي .. ناكةم ئةو دةم ئةو ينيية الي من طرنطييةكي نةبوو

 دةكةونة بينايي سةري  لة ساتةكاين طزنطدا، ئاقارانةيو، لة دوورةوة، دوورتر لة من دةميك بوو....رةواندةوة
 ئةو ثياوة ئةطةر لة ثةرةطرايف شؤخييةوة بيت، دةنا دةلَين كةس ...، ئةو ثياوةم دةناسيبةين هةريرةوة

دةشيان طؤت ئازاي ... خؤي بكةويتةوةة، دوورو نزيك بة الي خؤهةلَكيشان و ئازايةتييرستةيةكي يلَ نةبيستوو
وة جةنطاوةرةو تفةنط بة دةستةكةس بة..وةك ئةو ثياوة كةمة لة دنياييهةر يةكةو لؤ ..  بريي ناية لة كةنطي

هةبوو دةيطؤت، ئةو شةوةي توركان ....سةردةمةكي دةباتةوةو بة خؤشي لةو بارةيةوة بيشيكوذي قسةيةك ناكات
روو لة يان ديتية بة تفةنطةوة، ثشت لة طوندي و ) رةسوو. م (لؤ سبةي زوو ) عومسان(كوِرةكيان بوو ناويان نا 

. بانطي م ) بناوي(  لة نووسيين شانامة دةبيتةوة، مةالي ، ئةو سالَةي فريدةوسيةكي دي واي دةطيِرايةوة.. ضيا
 وانية ئةويدي دةيطؤت،... دةكات و ثيي دةلَي، ئةمن تاقةيت تفةنط هةلَطرتنم نية ها ئةو تفةنطة لؤ خؤترةسوو

 رةسوو. ، م، كايتَ ماددةكان ئاشبةتالَ لة دةولةيت دةكةني لة شانيية لة كةنطي وة تفةنطرةسوو. ئةمن دةزامن م 
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و دةولةيت رادةطةيةمن، راشي : دةلَي شةريكة ئةمن دةولةيت تةسليم ناكةم، دةضمة سةر قةنديلي خودا يةكةو يب
غدا ميوانداريي بةئةو رؤذةي : ، هةقايةتةكي دي لة سةر زاران بوو و تفةنطةوةرةسوو.  م  هةر لة بارةي ...طةياند

   دةيب تفةنطي  مب ثياويةكةم ثادشاي كرد، لؤ ئيواري خةلكي طوندي خِردةكاتةوةو ثييان دةلَي كوِرينة ئةكةر ئةمن
طويم لة مندالَةكي بوو .. تازة ذيان يب تفةنط ناضتة سةري، ئةنطؤش بة قسةي من بكةن زةرةر ناكةن.. ثةيدا بكةم

كمةوة ئةويش لة داكيةوة، نةنكيشم لة نةنكي نةنكيةوة، بيستمةو اان راست نني ئةمن لة ددةيطؤت ئةو قسانة هيضي
ضاوي ) ئاثؤ(ة لةو رؤذةوة دةسيت دايتة ضةكي كة ديتييت رةسوو. بةرة داكي منيش قةد درؤيةكيان نةكردية ئةو م 

! ....  ئاثؤو مةِرمةِرة ضنةئةوبةسترايةو بة بةرضاوي هةموو دنياوة دةيبةنة بةحري مةِرمةِرة، بةس نازامن 
ةكةشيدا هيندة سةرهايت رةسوو.  شني دةبن، لة م يدا ضةند بِركة كةنطر بةهارةكانيلة مةملةكةيت خانزادي سؤران،

خةلك هيندةي لة زاري وي قسان دةطيِرنةوةو دةجوونةوة، ئةطةر هيندة عةشقة ....سةر زاران جيا جياو دةكةونة
رؤذةك توشي سي ضةكداران دةيب، نايانناسي بةآلم ....ي بةشي ئةو دةظةرةي نةدةكردبنيشت بان، بنيشيت دنياي

  ثرسياري ناويان ليدةكات.. قسة قسان رادةكيشي..  دةناسنرةسوو. ئةوان م 

  من ناوم ئةبو عادلة -
 من ئةبو ثراظدا -
 منيش ئةبو راسيت -
 فةرقيان زؤرةئةها هةرسيكتان يةك ناوتان هةية، بةوةي باشة ناوي بابتان  -
 بابةكةية) ئةبو( نا نا  -
 بةس ئةو ثراظداو عاديلة ض مانا دةدةن...ئةها باب كوِري كوِرة -
 راسيت و ثراظداو عادل هةر يةكن -
 ئةدي كو تفةنط ليكدي راناكيشن؟ -
 !لؤ؟ -
، ئةمن بيستمة سي درؤ هةتا سةد درؤش لة ناو باوةشي يةكتريش حبةوينةوة شةِر نةكةويتة نيوانيانةوة -

بةآلم قةت نةمديتيةو نةمبيستية سي راستيي بايب راستان، سي راستيي دذ بة يةكي ليكدي حالَي نةبوو بة يةكةوة 
 .....هةيب نةيب ئةنطؤ سي درؤن نةك راسيت..هةلبكةن

ةرة  بة دةم جط ئانيشكي لة سةر ملي بةردةكي دانايةورةسوو. ي م ) كآلوقاسم( دةطيِرنةوة رؤذةك لة بن كآلوي 
  دةنطي دةدا.. ثياوةكي يلَ ثةيدا دةيب شريو تريي لة خؤ بةستاية...كيشانةوة، لة دنيايي راماية

  ها كابرا كيي؟ -
 من ئةسحابةم -
 بلَي ضيت يلَ بزر بووة لة ضي دةطةِريي؟! دةلَيي ئةو ناوة لة كنة من غةريب نية -
 هاتيمة ديين خواي ليرة بآلو بكةمةوة -
 ديين خواي جيي ضؤِريكي ديكةي لينابيتةوةئيرة سةر ريذة لة  -
 ئةنطؤ كةنطي  خواتان ناسيية هةي كافري كوِري كافر -
 !ئةتو دةلَيي تةواو نيت؟ -
 لةطةلَ تؤمة كافر وةرة سةر ديين خواي -
 ..خوا كةسي نةديتةوة ئةتوي كردة دةمراسيت خؤي! ئةها -
 بة خؤشي ديي وةرة دةنا بة شريي دةينمة سةر ديين -
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هيشتا طةجني، ثياوي ضاك بة زوو ئةو ئاقارةي ضؤل كة دةنا دةختةمة بن بةردةكي لؤ خؤت هةتا هةتاية  -
 لة بين ثالَدةيتةوة

 ديي يان شريي هةلَكيشم؟ -
 شريةكةت هةلَكيشة -

شيريو تريةوة، لة بن ئةو بةردة طةورةية دةلَين ئةسحابةي فةقري دةسيت طةيشتبووة شريو نةطةيشتبووي، بة 
.. ديارة ثةِرؤكةكي كةسك بة بةردةكةوةيةو بة باي دةورو زةمانان دةشةكيتةوةئيستاش ...واري يلَ هةستابووها

خوداي طةورة بة : (( خةلك لة كايت كارةسات و ناخؤشي  لة دةوري بةردةكة بازنة دةبةسنت وروو لة خواي دةكةن
بةس من لةوة ... ))ةمان نةبةيتري ئةسحابة فةقزةييت ثيماندا بيتةوة، مبانثاريزة، خوداية بة دةردي ئةو

 بةآلم .... يةكتر كردووةو ضؤن تيكطةيشتنة و ئةسحابةكة بة ض زمانةك قسةيان لةطةلَرةسوو. تينةطةيشتم م 
، ئةطةر بة زماين شةِر يان زماين ئايني ثيكةوة قسة بكةن، بة ئاساين  ئةوةم بيستيية هةموو بة شةرةك لةو دنياية

يايي تةا يةك شت ناناسي و ئةويش خةوتنة، ثيي سةيرة ئةو خةلكة ة لة دنرةسوو.  م  ئةو.....دةطةنليكدي 
، دةلَين لة رووبارةوة فيرة رؤذو شةو خنوين بووة.. دةضنة خةوي و ئةو تةمةنة نازدارة لة خةوي  لة ئاوي دةكةن

ي نةديتية راكشايب رةسوو. تا ئيستا كةس بة ضاوي خؤي م هة... رووبار لةوةوة فير بووة! هةندةك  دةلَين وة نية
، ئةويش لؤ ئةوةي و ئاطاي لة خؤي نةيب، دةلَين لة خؤميان بيستووة سالَي يةكجار ضاويك طةرم دةكات

كي خؤش ببيينك م ...خةونيدةِرواو دةِروارةسوو.  جاري زي ،يي بادينانةوة دادةنيشن وةرزي هاوي..  بة ديار زي
بة هار دةبِري  ،زستان دةبِري ،ثايز دةبِري ،دةطاتة وةرزي ... دةبِري زي ،ريئةو هةردانيشتووةو وةرزان دةذمي

،  بة شةِر هاتووة شةِري نةخةوتن ئةو لة طةلَ خارة خولةش... باويشكي نادارةسوو. ئيستاو ئيستا م .. باويشكدان
 دةلَيتة خارة خولة من رةسوو. م .. و نابة زنكدي دةبِرن و هيضيان نابةزننازامن ضةند شةوو رؤذ ضاو لة ضاوي ية

با شةِري من :  خارة خولةش دةلَي! بةس ثيدةضي ئةتو لة رووبار قاميتربيت...رووبارم رووخانديتة ناو خةوي وة
  ...و تؤ كؤتايي بيت، جارةكي دي خؤ لةو شةِرةي نادةين

 حةفت سالَي، وةك رد ضاوةكامن بيخةويي شةويهةرير كةوتينةوة، هةستمدةكةي لة سةر بةين يئةو بةر بةيان
يش رؤذيكي درةو شاوة بوون، دةتطوت لة دواي حةفت رةسوو. رؤذي سوور لة ثيلوةكانيدا هةلَطرتووة، ضاوةكاين م 

، كردمنةوة رةسوو. م لةوشةوو رؤذانةي لةطةلَ ....  هةآلتوون و تير تير لة خةوةشةوة سالَي خةوتنةوة، بة نازةو
  .لةطةلَ زؤر ئةستةما  راهامت، بةآلم لةطةلَ نةخةوتن را نةهامت و رانةهامت

كي دةلَي هةر لة قةنديلَ .. رؤيشنتال نةمانزاين برادةراين دةستةبةرةكة بؤ كام (( كانةيب بة حةسرةتةوة 
  !...))ة خوينةي لة بةر رؤيشتيبئاي خويين لةبةر رؤيشت، مةطةر ئةو ثييةي من هيند.... نةماونةتةوة

ي م ضاوم ثِراو ثِرة لة خوينةي لة ثيكة بة سةر بةفري قةنديل رةسوو. ن ئةو خويوةك ماري ةوة رووباري
و دةخشي دوورتر لة رووبار ....سوور دةكشي ،باريك، باريك بة قةد تالة قذي نةوة، تيضاويلةو رووباري خوي 
.. ر ئةو دلؤثة خوينانةي لة جةستةي دةستة بةرةوة، ريز ريز ماضي بةفريان دةكرد سةدةيِرواين و طةيشتةوة

تيضاو طةيشتةوة سةر ئةو دلَؤثة فرميسكانةي لة ضاوي شؤِرة ذنيكةوة كة بة دواي دةستةبةرةكة كةوتبوو، دلؤث 
نةكان سةرك دةكةوتنةدلَؤث ريين باوةشي.... دلؤثة خوينةية ، خويسك ببينة ئةو ويبةفر باوةش بؤ فرمي 

ئةو ماضة ..  خوينسدةكاتةوة، ليرة سةيري ماضان دةكةم ماضي ليوة طةرمةكاين دلَؤثة فرميسك و دلَؤثة
، ئةو سةردوولكةية هي ذناين ضيايية  دةلَي ضطويبطرة شؤِرةذن...طةرمانةي بةفري قةنديليش سارديان ناكاتةوة
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رو دةبيتة و دةوران دة  دةوران دي..دةيلَينةوةو نايِربنةوة) طاوان( دةوران دةِروا دةوران دي، خوشكةكاين
  : ئةوةتا ذنةكةي ئازاديش بة هةمان ئاواز دةيلَيتةوةاِ..كؤثلةيةكيش لة مارشي ثيشمةرطة

   جوانترين ثياوي دنيايةثياوي من

  دنكة هةناري بوو

  بة قةد رةزي خوينيان طوشي

  كةضي هيشتا روومةتةكاين

  ي هةموو دنيايان تيدايةئالي

  ثياوي من هةرطيز خةوي ناية

  لةوةتةي ئةنفال نازل بووة

َزريان دةنوي ,رةشةبا دةنوي  

ينسةر خةو دةشكي با سةر طةرم دةكا، زي  

  ثياوي من خةو ناناسي هةر بة ئاطاية

  ئةنفال طةيشت و دةوري داين

  ثياوي من هةر شةِر دةكاو هةلَناية

  ) لة مارشي ثيشمةرطة كؤثلةي نةوةت و نؤ(

 بوو، لة شةِري كة ناوي ئازاد) ي شاليارثري( لة دةرةوةي ئاقاري قةنديل، كوِري لة كوِرةكاين .. من بيستبووم
يوة، وةيلَ درةنط زانيم ئةو ذنةي لة سةر ريتمي فرميسك سةر ئةنفال، تريةك ريك لة جةرطي ضةقئايةيت 

لة تةنكيشي .. منيش تا ري بِرينيكي زؤر دةستيكم بة دةستةبةرةوة بوو....دوولكان دةبيذي بووكي ثريي شاليارة
خوين و .. من دلؤثةكامن دةذمارد...،، بة دواي هةر دلؤثة خويين دلؤثي فرميسكدةستةبةرةوة دلؤث دلؤث خوين

و سي دلؤثة فرميسك  دلَؤثة خويين باوةشي ماضي بؤ دودواتر  دةبينم.. فرميسك هاوشاين يةكدي سةردةكةوتن
 ئةو لةطةلَ ئةنفال دةكةونة  ئةو ذنةئةو ئازادةو: (( لةوي طويم لة جةنطاوةري بوو دةيطيِرايةوة ....دةكردةوة

لةوة : ماندوو دةبن هةندةك ليكدي دوور دةكةونةوة ئةنفال ثيي دةلَي.. دريذة دةكيشي..شةِريكي دةستةو يةخةوة
ئازاد دةلَيتة ...ةو ذنةم بة بةجيبيلةو بؤ خؤت بِرؤ دةنا مةرطت مسؤطةرةو دؤزةخ ضاوةريتةزياتر ماندووم مةكة، ئ

،سةد تري دةضةقيتة سينطي من لةو ثياوانة نيم ذن ببةخشم، مةوةستة ، فةرموو تريو شريان بوة شينة: ئةنفال
ذيت و تريان دةهاويسكان ...وةتريةك دةضتة سينطي ئازادة.. ئةنفالةوة هةر ناكةويئةو ذنةي دةبيين وا فرمي

، دي دي بةدةم تري هاويشتنةوةو بة ناو تريان.. بةو كةزيانة جوان دةيبةسيت دةريذي، ئازاد لة ثشيت خؤي دةكاو
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نازامن لة ئاقاري قةنديل مانةوة يان ...بؤ بينينةوةيانئيدي تيضاوي نةما .. ...))هةتا كونة كؤتر ثشووي نادا
  ...بِرييان

 لة يشانةكاين تةنطةتاوي و ثةشؤكاوي لة هةمووان روونتر بة سةرو سيماي كانةبييةوة، دةركةوتبوون،ن
بة شةليين كة هيض هةنطاويكي بة ريي مةبةست  دةهات و دةضوو... قسةو جوالنةوةكاين روونتر دةبوونةوة

و لةثة زالنة بة كةريش بكةوتاية جيي ئةو نا.. ناولةثي واي لة ثشيت دةسيت دةدا، دةنطي دةدايةوة..نةدةكةوتنةوة
 خواوةند سلي لييان ،برؤو برذانطةكاين دةتطوت غةزةيب شةيتانن.. دةكردة  ئةو جي و تا قيامةت جوولةي نةدةكرد

  .. هةر بؤلَة بؤلَي بوو، كردووةريانة ريي هةلَةدةتطوت ز.. دةكردةوة

دلَنيام ! بةآلم ضؤن دةبينرينةوة؟.. ةك ئيمة ماونةتةوةنا هةر ئيمة لة قةنديل نني، دلَنيام زؤريتر ليرة و -
برادةرةكاين ئازاد ليرةن، نةبةز ليرةية، ئا ليرةية، ديتم لة كونة كؤترةوة بةمديودا دةهات، مةمحوود يةزيديش 

  ...ئا دةيب بيانبينينةوة... مةستوورةو ئةوانيديش هةر دةيب ليرة بن..ليرةية
 !ئةتو ئةوة ضتة بة كةيفي خؤت ناوان ريز دةكةيت؟! دةست ضووبة خوداي كانةبيش لة  -
 بايز دةيب بيانبينينةوة. نا  م -
بريا ئةو ... وةال ئةمنيش هةر واي دةبينم....  خةوةكي بكاتةعلةتيية سندان كوشتيةباشة با ئةو زريانة ن -

  ئةنطؤ باشي دةناسن؟....نةبةزةمان لةطةلَ باية،هةر بة قسةي طةرم بةفري قةنديلي هةموو دةتاواندةوة
 ها ئةو كوتكة –..  من دةيناسم رؤذةك لة ئاقاري كونةرط، دةبينم تفةنطي لة شانيةو كوتك لة دةسيت -
 ضية؟

  س. ذ بؤ جةحشكين حةمة -                    

 جاش كوتكي بؤ ضية؟ -                   

بة طوللةي تيناطةن، ئا ئا     دةنا  بكةيتةيان ثان دةيب بة كوتك سةر،ئةوانة طةلةك هيضو ثوض و يب مةذينة -
    ذبؤ عةسكةران بتالطوللة ب.للة نازدارانة لةوان خةسار بكةمحةيفة ئةو طو ،بة كوتك

  

، هيشتا لةو ثييةي مندا ئيسك يذة دةيناسم هيشتا تةمةين من وةرزي شةليين نةديتبووئةمن لةم -
هيشتا ئةو مسيلَةي ...هاري هةولير، تيذرؤتر بووما لة رؤيشتين لة بةهيشت..ردبووسةنطةري بؤ ثالتني ضؤل نةك

لة سةر .. نازامن ض بايةك بوو دةسيت طرمت و بردمي رؤيشتني رؤيشتني...من بة روومةيت هيض كضةك نةكةوتبوو
ة خؤوة ئةو كوِرة هةر ل... بِرنؤيةكي ثيبوو لة خؤي دريذتر.. لةوي ئةو نةبةزةم ديت... ، ثشووم دا)ئاطري(سةري 

دوو سي جاري ديكةشم ديتيية، بةآلم ديدارةكان دةكةوتنة كات و شويين هةند تةسك و ...مندالَكارة ضووة دلَمةوة
  ...، هةر جيطةي ضاكو ضؤنيان تيدا دةبؤوةترووسكةوة

 شةوة ئةو..يةوة هاتية )ئاطري(لة ) نةبةز(ي تووشي بووم، طؤتيان ئةوة ) طارة( من جارةك لة سةري  -
هيندة قسةي خؤشي كرد، شةوي كردة كورترين شةو لة تةمةين من، قةت ئةو شةوةم لة بري ناضتةوة، بةآلم وةالهي 

 ...لةو هةموو قسة خؤشةشي يةك قسةمي بري ناكةويتةوة، ديسانةوة دةلَيم خؤزطة ئيستا لةطةلَمان دةبوو
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بنيشيتةوة، ) جودي(  ئةوةي كةشتييةكي نوح لةسةر دةلَني ثيش..زؤر سةرهامت لة سةريية لة بارةي نةبةزةوة
هةتا تير ضاي نةكردبوون ..  و برادةرةكاين كردبوو) نوح(نةبةز لةوي نيشتبؤوةو ثيشوازييةكي طةرمي لة 

لة ضةند ديريك باسي تامي ضايةي نةبةزي   دةلَين نوحيش لة ياداشتةكاي خؤيدا،نةيهيشتبوو ثةرتةي ليبكةن
: ي تةواوكرد، نةبةز دةسيت دايتة تفةنط و طؤتييت)شةِرةفنامة( دةلَين لةو سالَةي شةرةفخاين بةدليسي ....كردووة

زيويسيت بة تفةنط هةية بيثاريبة ثيديتيية،شةرةفخان كة تفةنطي نةبةزي : ية هةندةكي دي دةلَني وة ن..ئةو كتي 
 : بة شيخ عوبيدوالي طؤتيية، دةلَين،)ئاطري(نةبةز لة لة بارةي تؤراين ... خةيايل بؤ نووسيين شةِرةفنامة ضووة

هةولَدة لة كنة خواي شتةكي بكة، بةلكو رازي بيت، نويذ لة سةر جةنطاوةران ! جةنطاوةرو نويذيان نةطؤتيية
ةي هةتا زووة ئةو ناو: لةسةر ئةوة شيخ ثيي بة نةبةزي طؤتيية.....هةلَبطريت، ئةطةر بة قةرديش بيت هةر باشة

ت كةسانيكيش هةبوون دةيانطؤت ئةو قسةية هةر وةنية، ئةمن با ثي.... دوو قات نويذت ثيدةكةم ئةطةرناضؤل بكة
ري كردو روو لة قةنديل، نامةكي بؤ سولتان عةبدوحلةميد ناردبووتييدا بلَيم  نةبةز بؤضي ثشيت لة ئاط

عةبدي قوون بة طوين، كو دةيب ئةتو نةودو نؤ ذنت نووسيبووي لة كن خواي ئةمن و تو وةكو يةكني هةردووكمان 
دةلَين سولتان لةسةر ئةوة هةرضي ....بة ناوي خواي داوات ليدةكةم نيوةي ذنةكانتم لؤ بنيرة, هةيب ئةمنيش هيض

 ، ئيدي دةبيتةيان وةردةكات) ئاطري(توركي دنيايي هةية لةطةلَ نيوةي كوردي دنيايي، تفةنطيان دةدايتَ و بة 
باش بوو هةر لة مةِر تؤراين نةبةز  !...شةِريك ئةو سةري ديار نةبيت، كةسيش نازاينَ نةبةز كو خؤي قوتار كردية

   ..لة ئاطري، لةوالوة شنة يادي هةلَيكرد

بة ذمارةي ئةستيرةي   من و سورخي بة ديار شةرابةوة دانيشتبووين، بوو،ئا ئيوارةيةكي شةرايب
 لة دوو بوو، قسةي رادةكيشا، وةك هةر قسة بوو قسةي.. داةوة هاوينيية ثيكمان هةلَهةيوةشةوييةكاين ئةو ش

،  ثيكةكان لة ريي ليو ريزيان بةستبوو، وةك ضؤن جطةرة ضاوي لة ضاوي ئاطراويي جطةرةيةكي دي بِري بووضؤن
لة ناو  )مةستوورة (...)ةسن(بوو سةري قسة بة قةنديلي سةردةكةوت و دةطةيشتةوة  )ئاطري( قسة لة ئاوا بين

رستاندا ئامرازي ثةيوةندي بوو، واتاي دةبةخشييةوة بةو واتا بةد مةستانةي بة هؤي ناسكيي شةرابةوة، زؤر جار 
وينةي شووشةي شةراب، وردو خاش دةبوون وزرينطانةوةيان بة رستة   بة هةلة لة ليو بةر دةبوونةوةو

هةر ئةو درةوشانةوةيةش .. او ثيكدا لة مانط جوانتر دةدرةوشانةوة ضاوةكاين مةستوورة لة ن....نةدةبوونةوة
 بة سةر طيانا دةشنايةوة، هةر ئةوةش بوو ثرضي مةستوورة لة ناو دووكةلَي جطةرة.. بوو ثيك ثيكي رادةكيشا

  ...جطةرة جطةرةي دادةطريساند

  !بةجيهيشت؟) ئاطري(دةزاين بؤضي نةبةز  -
 !تؤرا) ئاطري ( لة راست دةكةمةوة بؤضي رستةكةت -
  لة دةست دةضي كة الي منةئةطةر راستت كردةوة ئةو وةآلمةت..نا راسيت مةكةوة، تيكي مةدة -
 ييةوة رةنطة بضيتةوة سةر وةآلمي راستت، لة نا راسدةي رستة بة ناراستييةوة جوانة -
بة دزييةوة، سةري لة ثايزةكي سةر سنووري لةبةر منةي باران، بة دةم ريي هةآلتنةوة، ناوة ناوة،  -

هيندةمان زاين درةخيت لة سةر طةالي وةريو ..ضارةطيمان دةكردةوةو قوميكي بةهارميان لة ئارةقي قاضاخ هةلَدةدا
ئةو درةختة ثايزة سنوورية، دواتر ...بة نازةوة طةالي زةرد زةردي دةرشاندو ثييدا دةثذاندين.. داينيشاندين

ةمديت، ئةو ، بةو ضاوانةي خؤم د، لةوي لةسةر طةالو ذير طةالي دلَنةوايي)اييدرةخيت دلَنةو( هةندرين ناوي نا 
 لة طيامن سةوز بووبوون، رةنطي طةالكانيان دةطرت و بة يةر ضاومةوة طةال طةال آلتنترسانةي بة دريذاي هة

ت هةآلت، طةال طةال، هةآل.. ئيدي ئيمة لة بن سابايت ثايزدا، خؤمان دابووة بةر باوةشينةي ثشوو..هةلَدةهاتن
.. دةمانديت لة ثةلة هةورةكانةوة، تةِرايي ليوةكاين مةستوورة دادةباري....هةآلتين ترس و طةالمان دةذمارد
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من ... ك دةكردةوةادةمانديت لة درزي ثةلة هةورةكانةوة، ضاوي مةستوورة خؤي نيشان دةداين و طيامناين روون
ي هةندي منة دوور لة ةان ئاوةآلكردبوو، حةيفم لةوة دةهات ئةو ساتانهةموو ثةجنةرةكاين طيامنم بؤ منةي بار

  بِرذينة منةوةةكرد يةك يةكةي منةي ليوي مةستوورةحةزم د.. من دةنيشتنةوة
وةرةوة .. و دةيباتةوة جيطةيةك، ثرسيار شةرمةزاردةكاتئيشي شةراب واية قسة بة الريدا دريًَذدةكاتةوة -

 !يةكة بوو، تؤ لة تةِرايي ليوي مةستوورة بزربووي) ئاطري(راين ثياوة سةر خةت، ثرسيار لة تؤ
لةوي لةبةر ليوو لة ذير برذانطةكاين مةستوورة، ثياوة ..ئي... ئارامت يب.. قسة راستة ريي طرتووة -

دنيا : ويتهةندرين ط.. ئاطرييةكةش لة ثةناي رستةيةكةوة، بة ديار كةوت و ضةند سايتَ، هاتة ناو قسةو باسةوة
من بة طويي خؤم لييم بيستووة، .. ثِر بووة لة ئةفسانةي تؤراين ثياوي ئاطري، با من ثيت بليم نة تؤرانةو نة هيض

 ؟م بة جيهيشت) ئاطري(كووت بؤ دةطيِرمةوة ئاواية يب زيادو كةم، دةزان من بؤضي 
 هيند ضِريؤكي هةية رةنطة خؤشت لة بريت ضووبيتةوة -
- تةوة ئةوة ناهةموو شتيكي تؤ مين لة .. كم لة بري بضيشيعري ،دةزاين كام  كرد) ئاطري(راستيت دةوي ،
 شيعر؟
 بةآلم لة بةر خاتري تؤ با ئةو شيعرة بيت، كة دةتباتةوة ناو هةندي لة ينييةكاين قةنديل.. بِروا ناكةم -
- من لة كةيل ..ة سةرطةردانت دةكاتبؤ هةتاي. نا ئةو شيعرةي دةتباتة ناو ضاوةكاين مةستوورةو لةوي 

 هةموو دنياي يلَ ئةو شيعرةوة ضاوي مةستوورةم يلَ هةلَهات، ئةو ضاوةي لة ئامساين قةنديلةوة دةدرةوشيتةوةو
من .. يشةوة، ئةو ضاوةي لة هةموو برذانطةكانييةوة رايةلَي راكيشاين بؤ طيامن هةلَدا) ئاطري(ئاوا كردم بة 

) ئاطري (بة خؤشم نازامن لة كام ريي..  كةومتة تؤِرةوة، تؤِري برذانطةكاين مةستوورةمبوو) ئاطري(باشووكةي 
، ئةو برذانطانة نازامن لة يي قةنديلةوة رووم لة قةنديل كرد، بة خؤشم نازامن لة كام ريةوة  ثشتم لة ئاطري كرد

او ئةو شيعرة بوو مين لة ئاطري تؤراند، ، ئا مةستوورةي نريي فِرينةوة بوو يا ريي خشني منيان لة ئاطري كردةوة
 ،نن، عةسكةري دنياييكردم دةسبةرداري ئاطري مب دةنا جاشي هةموو دنيا، بؤيان نةبوو من لة ئاطري بتؤريواي لي

 ئةطةر نويذي حةفتاو حةفت موسلمانيش لة سةر من فةرز بكراية، دةسبةرداري ئاطري منيان لة ئاطري نةدةكردةوة،
 مةستوورةي من ديتم لة ثيش  ئةو بةآلم بزانة مةستوورةي ناو شيعرةكةي تؤ وةكي ئةوة واية...نةدةبووم

نةيةكي تؤزاوي راوةستايبئاوي.....  

  ضاو هةلَةتةي كردم

  ..ثةلة هةوري سةرطةردانة، نيطا سةرطةردانة

  ئاطايي هةلَةتة بوو

   ..هةلَةت هةلَةت دةيبات.. با بردي

  ضاو هةلَةتةت نةكات

  ميكة طوللة هاويذ نيممن دة

  وةرة تؤ، خؤت ثةنادة لة ثةناي خةوينَ

  جةنطاوةري ماضهاويذم
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  وةرة، لة سيرةي خةومنةوة دنيا ببينة

كايبنيشاندة، بة ماضي من نةثي روومةيت كضي  

خةوم ناوي ،خةون نةيب...  

  )لة مارشي ثيشمةرطة ... كؤثلةي( 

 

ين، نة رووبار ثيشي ثيدةطري، نة زريان ثةكي دةخات، نة سامتةيي لة هةآلت.. هةلَدين.. جةنطاوةران دةبةزن
جةنطاوةر خووي بة بةزينةوة طرتووة، ... رةشةبا دةكات، نةهةورازي سةخت كةمي هيواشيي ثي دةبةخشيت

... يتةوةووسكة جةنطاوةر لة بيئاطايي دةينسةركةوتن الثةِرةيةكة لةو بريةوةرييانةي لة كتييب ئةو ئةفسانانةي 
جةنطاوةر ثييةكاين .. جةنطاوةر لة با هةآلتووترة، لة رووبار ترساوتر، لة زريان شيتترو لة رةشةباش تووِرةتر

دةستةكاين بة هةآلتنةوة طرتووة، ضاوي بة هةآلتنةوة .. دةنطي ليواو ليوة لة هةآلتن.. بة هةآلتنةوة بةستراون
يةك نامينيتةوة بؤ ايب هةآلتن وات..  هةناسة لة هةآلتنةوة دي..ةداتدلَي لة هةآلتنةوة ليد..هةلَواسراوة
تةاو تةا بةس ضاوةكاين مةستوورةو طابةردة .. كةس نية هةآلتن لة جةنطاوةر وةربطريتةوة... جةنطاوةر

 طابةردي طةورة  ئةوةتا سي...جةنطاوةر لة هةآلتن رووت دةكةنةوة، رووتتر لة بةفر رووتتر لة ئاطر..قةنديلييةكان
ثيناضي لة تةمةين خؤيان نة باي ..  بة سةري يةكتر كردووةنلة لةسةر ملي قةنديل بة ئاسوودةيي سةريا

هةذانيان دييب نة باراين وةيشوومة، دةليي بؤ جاريكيش طويبيسيت ئةو تؤثانة نةبوونة كة لة بن طوييان 
ئةو تؤثانةي لة جبة خانةكاين شا عةباس و , ياكانةوةدةتقنةوةو لةو سةري دنياوة هةلَضوون دةخةنة دةر

 لة هةموو وةرزكاندا روويان لةويية، ئةو تؤثانةي بةردةوام فتار لة قةنديل دةكةنةوةو نويذ معاويةو ئةتاتوركةوة
 يان لة ويزة ويزي ئةو طولالنة نةبووة، كة هةميشةو يببة جةماعةت دادةبةسنت، ئةو طابةردانة هةرطيز طوي

سي طابةردي طةورة دةليي لة ... ةوة دين) س.حةمة(ئةو طولالنةي لة تفةنطةكاين .. سانةوة قةنديل دةبيذنث
 ننةوة، ترسيبةزةيي خوداوةية، دالدةي حةوت جةنطاوةري هةآلتوويان داوة، دايكانة ترس لة مندالَةكانيان دةِرةوي

 ...لة غةزةيب خوداوة لة دلَي جةنطاوةران رسكاوة

  !كانت دةليي خةوي دنيايان هةلَطرتووةضاوة -
 رةنطة -
 خؤزي كضة خةورةوينةكة ليرة دةبوو، مةستوورةي خةورةوين -
 ..كة تؤثةكان نزيك دةبنةوة، ضاوم ضاوي مةستوورةش نابيين، خةوم ناِرةويتةوة..ئةها -
، وةنةوزي ،  مةستوورةوة  دابنيشيتمن نةمبيستووة هيض ثياوي، ئةطةر حةوت سالَيش بة ديار ضاوي -

 ..ضاوي ئةو كضةي جةنطاوةراين دنياي فيري شةراب كرد.. باويشكي بدا
- دةبيين ري تةقةكردن دةكةن، .خارة خولةو حةمة ... لةو دنياية هةر كةسةو دةوريس خةلك في

 فيرة شةراب.. مةستوورةو
 مةستوورةو كي؟ -
 نا ناز نازان نازامن -
  هةيب، تؤ كةسي دي شك دةبةيت؟من بةس مةستوورة دةناسم ئةو دةورةي -
 واية رةنطة بةس مةستوورة هةيب و بةس -
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 دةزاين مةستوورة بة ض ريطايةك طةيشتة كونة كؤتر؟..بة خارة حولة بة بريم هاتةوة -
 قةت ئةو ثرسيارة لة خةيالَم نةبووة، نا نازامن -
 ئةويش لة ريي كونة طورطةوة -
 باشة تؤ ئةوةت لة كي بيست؟! ورطةوة دةست ثيدةكةنديارة ريطاكاين كونة كؤتر لة كونة ط..ئةها -
بةآلم لة جييةكي دي طؤتبووي، ئةو خارة خوولةية كة ....  هةر هيندةي طوت و بةس،لة مةستوورة خؤي -

ينئاطاي لة كةس نامي ،ي دةقةوميطؤتبووشي كةسةك هةية لة ثشيت خا... لي ،رةنطي رة خولة بة ضاوان نابينري 
ية، ناهيتة خةوين كةسيش، خارة خولة لة دةسيت ئةو كةسةداية، يب وي لة ضؤلةوانيشدا تةقةيةكي نية دةنطي ن

 ..نةكردووة، يب وي ناتواين بِرياري ئاو خواردنةوةش بدا
 تؤ باوةِر بة قسةية دةكةيت -
يندةي بِرواهينان هباوةِر دةكةم ئةوة قسةي مةستووةرةية، بةآلم نازامن خارة خولة ئةوهاية يان نا،  -

 ..... حةوت برايان و خارةخوولةي حةوت خوشكان، مةستوورةيبِروانةهينان زةمحةتة

هةر الثةِرةيةكي بريةوةرييةكاين خؤم هةلَدةدةمةوةو لة ..ترسام لة فاتيمة ترسام.. فاتيمة ترساندمي
ستةيةكي تةمومذاوي و لة نائاطايي خؤم و هةموو دنياوةو بة بيدةنطي دةخيوينمةوة، لةو الوة فاتيمة دي و بة ر

ترسام لةوةي سةري حةوت سالَةيةك، فاتيمة بة ديداري .. ئاطاييةوة الثةِرةكةي ثيشاين ئاطاييم دةدايةوة
ترسي ... لةوةي..ترسام...، ئاشنا بوويب ضالَي كضة خةونييةكةو ثاش سوند خواردن، بة شادبوويب رةسوو.م

شكةكامني كورتتر كردةوة بةآلم نةنووستم نازامن لة بةر فاتيمةش هاتة سةر ترسي تؤثةكان و ماوةي نيوان باوي
 ..يان ترسي فاتيمة لة ترسةكاين دي نةدةضوو، ترسي بوويب خةو رةوين ئيشكطري بوو

هةتا قةنديل ضاو بِردةكا كةس ديارن و لة .. رهايت هةموو كةسان، ثِر كةستر بووسةرهايت مةستوورة لة سة 
سةرهايت مةستوورة لة هةموو سةرهانان سةرهاتترة، هيندةي لة .. ا خؤ ممايش دةكةنسةر هايت مةستوورةد
هةرضي عةسكةرو جاش و ثيشمةرطةي دنيايي هةن، ضاويان ثِرة لة مةستوورة، دةلَين جارةك .. ضاوانة لة زاران نية

ئةوة لة .. و نةيربدووةكةضي ئةنفال ضاوي خؤي ليوةرطيِراية) ئةنفال(مةستوورة ريك كةوتيتة ناو ضاوي 
ئةفسانان ئةفسانة ترة، ضونكي كةس نةيدتووةو نةيبووستووة، لة ئةنفالدا، رستةيةك هةيب واتاي ضاو ثؤشيين 

ئةوة ! ئةنفال ضاوي لة فريشتة كاين خواوةند نةثؤشيوة ضؤن لة مةستوورةي دةثؤشي...يلَ خبويندريتةوة
 ...، شةيتانيش سةرةدةري لةو طريية دةرناكاتطرييةكة  دنياي بة تةواوي ئالؤز كردووة

كضةك بوو كوِر نةبوو لةو دنياية لة خةونيدا، ..دةيانطؤت مةستوورة لة مالَي حةوت برا ، تاقانة خوشك بوو
جوانييةكي هةبوو دةتطوت .. ماضي نةكرديب ، كضةك بوو لة خةونيش نة بة خؤشي نة بة زؤر، ماضي نةدايتة كةس

.... ضي دنياية بة فاتيمةوةش، خودا بة وي بةخشيوة، قةد لةطةلَ جوانيي مةستوورة رانةدةهايتجوانيي هةرضي ك
دايك و باوكي مةستوورة لة ضاوةِروانييةكي دريذ سةريان نايةوةو نةيانديت، ئةو زةماوةندةي ئةوان لة خةونيدا 

حةزياندةكرد ... ام بكةن، نةيانديتدةيانويست دةستاوي دةسيت حةوت بووكان ت.. سةرضؤثييان طرتبوو نةيانديت
كوِرةكانيان سايتَ دةضنة جيي خةوتين، بة تةنيا نةبن، ذنيك هةيب لة سةرمادا طةرميان بكاتةوةو لة طةرمادا 

ضةند تامةزرؤبوون مةستوورةيان بضيتة باوةشي جوانترين ثياوي دنياوةو لةو .. باوةشينيان بكات، نةيانديت
... يت عةردة ئامسان هةية وةك منةي باراينَ بِرذيتة طياين كضةكةيانةوة، نةيانديتباوةشةوة هةرضي لة زة

دايك و باوك رؤيشنت و .. ئةوةي ديتيان يةكةم بلَيسةي ئاطري بوو كة لة دوِر مالَي خؤيان بةرز بؤوة، هيندةو بةس
باوكيان مالَئاوييان لة مالَيكي مةستوورة لةو رؤذة ئاطراوييةي دايك و ... ئاطريان بؤ مةستوورة بةجيهيشت

ئاوي هاوينيي كيشا، .. هةموو وةرزةكاين ئاوكيشيي ديت..ئاطراوي كرد، بووة ئاوكيش، تةمةنيكي دريذ لة ئاوكيشي
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ئاطر هةر بليسةي دةداو .. هةموو ئاوي سالَي كيشاو رذانديية مالَةوة...هي ثايزي، ئاوي زساين، هي بةهاري
بووة كة ) بابة تايةر(كةكةي مةستوورة، ناوي رؤذيك برا طض... ن بلَيسة دةداتتاش دةلَينةدةكوذايةوة، ئيس

واز : دةلَيتة مةستوورة.. لةطةلَيدا ئاوي دةكيشاو لة مةستوورة بيئاطاتر بوو لةو ئاطرةي براكاين كردوويانةتةوة
ئةوة ئاطري شةِري .. شي بؤ بكيشني ناكوذيتةوةلة ئاو كيشان بينة ئةو ئاطرة ناكوذيتةوة، ئةطةر هةموو ئاوي دنيا

  ..براكانة، ئةو جؤرة ئاطرة كوذانةوةي بؤ نية

  ئةو ئاطرة ض ئاطرة؟ -
ئةوة يةك ئاطر نية، ضةند ئاطريكة لة ناو يةكتردا، كة يةكيان دةكوذيتةوة ئةواين دي هةلَيدةكةنةوة،  -

  ..دةلَين زةمحةتيشة هةموويان لة يةك ساتدات بكوذينةوة
 لة كويوة هات؟ -
نازامن بةس لة قسان  ئاطريكيان لة عةرةبستانةوة هاتووة، ئاطريكيان لة ئينطلزستانةوة، يةكيان لة  -

 ...ئةسفةهانةوة ، يةك لة ئةستةنبوولةوة، يةك لة شامةوة، ئاطةريك لة بةغداوة
 !!شةش ئاطر -
ة ناو مالَي خؤمان لةوةيت دنيا دنياية ئةويدي كة  زؤر لة ئاطرةكاين دي بليسةدارترة، هةر ل.. نا حةوتة -

 ...هةبووة بةآلم ئيمة هةتا ئيستا هةستمان ثينةكردووة

ئيدي بة نابةدلَي مةستوورةو بابة تايةر مالَ بؤ براكانيان ضؤلدةكةن و سةري خؤيان هةلَدةطرن و كرمةشان 
ا تيناكاتةوة، لةوي  لة دلَةوة يةكتر ماض لةوي قسةي خوشكي بر.. ري دةيانطةيةنيتة ضةند رياينَ..  بة جيديلن

طةيك دةطرين بابة تايةر خؤي لة .. دةكةن و بة نابةدلَي هةر يةكةيان ريتةوةو مةستوورةش ) هةمةدان(دةلَيدةبيني
 )سنة( دةطاتة 

ةوة ) رةسوو. م(هونةريك لة .. من سةرطةرمي ثِرؤظةي هونةرمي، هونةري دزين، دزيين بريةوةرييةكان
.. دةطريام.. دةبينرام... ناوة ناوة جاسووسانة دةضوومة ديار ضالَةكةو ضاوم دةبِريية ضاوانةوة.. يربوومف

وةرة قةنديل بؤن بكة، بةفري قةنديل بؤين ئارةقةي شةرمةزاريي .. ِرذاندضؤِر ضؤِر ئارةقةم دة..تةريقدةبوومةوة
ديدةمطوت دزيين بريةوةرييةكاين ئةو لة .. ةضووثؤآل لة ضالَي كضة خةونييةكة قوولَتر رؤد.... مين لي

لةو .. ليوي لة بيدةنطييةكةي كِرتر بوو..ضاوي لة ضاوي من بة ئاطاتربوو... هةلَهينجاين ثةقرةجي ئاوي ئاسانترة
ئيستاش ضاوم بة هةلَةش نةكةوتة سةر وينيةك لة سةرهاتةكاين، ..بيدةنطتر، نزيك لة بيدةنطييةكةي دادةنيشتم

بة خؤم دةطوت و دةطوتةوة، مةنطيي ئةو ... بلَندطؤي وِرينةشةوة، دةنطي لة سةرهاتةكانييةوة نووزةي نةهاتلة
هةموو جاريكيش خؤم بة درؤ دةخستةوةو ثيكةنينم بة بِرياري وا ... كوِرة لة بةردةوةية، نابيت لة ئاوةوة بيت

هةيب نةيب سةرهاتةكاي لة ضاليكي دي .. ردة نة زادةي ئاونا نا مةنطييةكي لة هيضيانةوة نية نة زادةي بة..دةهات
نا ..  بةو ضالَة كةوتووةضة خةونييةكة رؤذي لة رؤذان رييهةلَيكةندووةو نة ك) رةسوو. م (تةقةتكردوو نة 

لة ئةو ساتانةي دةضوومة بةردةم ثؤالو ضاوم ...رةسوويكيدي، كضة خةونييةكيدي.ضالَيكيدي، تيشة بةرديكيدي، م
بوو، دةنا ثتر ) طةمذة(بةوةي باش بوو ئةو دةمة من ناوم !) طةمذةيةكي جواين: (( ضاوي دةبِري، بزةيةكي دةهايتَ
 سةر سةرهاتةكاين فاتيمةش، طةيشتةوة سةر طومان كةوتة.. طومان طومان.. ريسوايي خؤمم دةضنييةوة

.. ئةويش درؤي لةطةلَ من كرديب, كرديبدةمطوت رةنطة كضة خةونييةكة درؤي لةطةلَ ... رةسووش.خةونةكةي م
 وةك ضؤن هيض رةسوو شيت بوويب و. فةلةك ئةوي لة خشتة برديب، فاتيمة مين لة خشتة برديب، نا رةنطة م

ا لة دةسكةويتَ كة دةسيت دةكةوت بة تةينَ بؤ خؤي نةبووة برا بةش لةطةلَ هاوريكاين بةشي كردووة ئاو
  كردووةشيتايةتيش، مين يب بةش نة
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ذيانيش لة زؤر ريطةوة دةطاتةوة .. ئةطةر رووبار لة طومان رووتبكةينةوة، واتايةك بؤ ئاو نامينيتةوة -
كي نةديتيبضؤِرة ئاوي ت كة لة هيض وةرزيك دةضيبةآلم ض .. رووبار ئةطةر لة طومان هةلةضنمان كرد، لة رووباري

  ...لة رووبار ض لة ذيان هةندي بةردي ضةقيو هةن
 لة كوين؟! بةردة ضةقيوةكان ديارن -
 لة هةموو جيطةيةك هةن بةآلم رةنطة بة سانايي نةكةونة نيطاوة -
 دةزاين ترساينَ لة تؤ دةترسم، خواو شةيتان بةيةكةوة هيندة ترسةيان بةسةر منةوة نية -

 !ترس لة من؟  -     

.. بزر بووم..  بؤ باويشكي، بؤ وةنةوزييب ئةوةي كامت هةيب.. لة ترسي ئةو ثرسيارةي فاتيمة، بة لةرزينةوة
تا زووة .. خةونيشم ديت... بؤ ئيشكطريي بانطيانكردم.. ئا نووستم...  دةيب نووستبم.. وا بزامن نووستم

هؤشةنطيش .بِرواناكةم د..  ريي ناكةويتة لة بريضوونةوةدةيطيِرمةوة، با لة بريي نةكةم، نا ئةو خةونة هةرطيز
 واي ديتيب لة بريي بكات، لة سةر ضياي طارة بة ديوي ريبةنداندا، ذووريكي طضكةي ديوار لة بةرد، ئةطةر خةوين

ئةو ذوورة طةرماويك ...  هةمووي لة بةرد، تةا سؤبةيةك لة تةنةكة دةرطا لة بةرد،،عةرد لة بةرد، بان لة بةرد
ديتم ...اتر بووم، ئةو بةفر دةينووسييةوةو منيش ئاطر لة طارة تةنيبة ديار ئاطرةوة... بوو لة سةهؤلَبةنداين طارة

دلَنيام رةوة طورطةو ثاش .. لة ترسةوة رووي تفةنطم لة دةرطا كرد..ترسام زؤر ترسام.. بةردي دةرطا دةلةرزي
لة ترسةوة طوللةيةكم تةقاند، نازامن كي طرتييةوة ..  ثارضة ثارضةم دةكةن ودةمبة جةمة خؤراكي بؤيانديكةميكي

  دةنا بة طوللةكةي خؤم خؤم دةكوشتةوةو ئةركي طورطةكامن سووكتر دةكرد

    تةقة مةكة خؤمانني  -      

  خخخ ؤؤؤ تتت اا نن -     

    منم مةستوورة -     

جلةكاين ...خواردمان.. ميوذي دةرهينا..بة ديار سؤبةوة دانيشتني، ئاو لة هةموو طياين دةضؤِرايةوة
 تييطةياندم بؤ ئةوةي هةرضي لةزةيت !! طؤيت كايت سةير كردن نية تام تام.. ر ضاومدةسيت خستة سة...داكةند

 طةرمايي دةبةخشيية ةييدنيا هةية، تام بكةيت، دةبيت بة ضاو داخستنةوة بيت، لةوي لةو ذوورة ئاطريني
لةوي لةو .. بوو بةردينييةي هةرضي نةرميي دنيا هةية خؤي راخستلةوي لةو ذوورة.. سةهؤلبةنداين طارةوة

ئةو ميوةيةي من ... ضاوم داخست و ئاويزاين مةستوورة بووم.... ذوورة ترسناكةي ئاراميي دنياي لة خؤ طرتبوو
هيض عاشقي لة عةشقدا دةسيت بؤي .. ، هيض ئاطرثةرسيت لة ئاطردا نةيضنيوةتةوةلة مةستوورةم ضنييةوة

ئةوةي من  يب سةيركردن ... خةيالَي خواوةندانةش بة اليدا نةضووٍةهيض ثةيامبةري لة كتيبةكةيدا، بة .. نةبردووٍة
نا كةس كةسيدي جطة لة من و مةستوورة .... تامم كرد، مةطةر بةس مةستوورةي ذوورة خةونييةكة تامي كرديب

   ...تامي نةكردووةو تاميشي ناكات

 بوو، رةنطة هةر لة نزيك ذوورة بؤ جاري يةكةم كة ديتم لة ضياي طارة.. دةميك بوو مةستوورةم دةناسي
نمةوة، ضونكة .. خةونييةكة بوويبري كردم هةر بة ضيايي مبيشكطريي كرد، فيرة ئيهةر بووين ئةويش بوو مين في

ئةو دةمةي من قسةي ليوة دةكةم، هيشتا )) ... ناضارم هةر بة ضيايي مبينمةوة(( جاريك طويم ليي بوو دةيطوت 
زةكية ئالكان تازة ئاشنايةتيي لةطةلَ .. .. ثيي نةخستبووة ئاقاري قةنديلةوةبوو) ئاطري( هةر لة كوِرة ئاطرييةكة
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دةمانيكي كؤن باس سةر...هيشتا فاتيمةش خؤي بؤ دجيلة رووت نةكردبؤوة... ئاطري زةردةشيت ثةيداكردبوو
 بةردي نةبوو بة قارةمان بانطبكري، كةس  لةو دنياية...ثيكةوة دةحةوانةوة) ئؤجئاالن(و ) ئةسةد( دةكةم، هيشتا 

 زوو دةلَيم زوو، هيشتا ئةو رانيةية، ....لة ئاوي ئاراسي نةدابوو، ضوارضرا ض ئاشنايةتييةكي لةطةلَ ثيشةوا نةبوو
دةروازةيةكي نةبوو بؤ راثةِرين، دةروازةيةكي نةبوو بؤ شةِري كةسك و زةرد، نة دةروازةي ريشداران بوو نة هي 

 لة شةِري رةنطةكانيش هةوليريةك  لة هةوليريش نة كةسي لة سةر كيلة بةفري كوذرابوو نة...وي بالندانثةسي
 ئةو دةماينَ عومةري خاوةر لة كاين عاشقان دةزنويذي هةلَدةطرت و بؤ نويذي ...ثةجنةي بة خوين هاتبوو

يم خومةيين و ئةتاتورك وسةدام و مةاليةكي ئةو دةمةي من دةيلَ.. سبةينان دةضووة مزطةوتةكةي عومةري خةتاب
 ماركس هيشتا قسةيةكي ثينةبوو لة بارةي ...هةلةجبةيي بة يةكةوة لة حوجرة قورئانيان حنجة دةكرد

   ...ترياكةوة

ا لة جل و بةرطدا خزمي مرؤظ دةبؤوة!  لة طارة مةستوورةم ديت، مةستوورة ض مةستوورة، لةويلة تة ،
ريكردين ... وشة بوو لة مرؤظيان دةكردةوة، دةنطي مةستوورة هيض بوونةوةريك ثيي ئاشنا نةبووقسةكردندا تةا 

خؤزي دةتانديت ئةو ... مةستوورة سبةينان لة با دةضوو، ئيواران روباري بوو، شةوان دةتطوت رذاين ئةستيرةية
انة نةدةضووكة ضاوي مرؤظ ثييان رةنطي كةمو زؤر بة الي ئةو رةنط! ثرض ض ثرض! ساتانةي ثرضي دةكردةوة

كة باي طارة ثةخشي دةكرد، هةوري بوو من من عةتري دةباراند، عةتري عةترتتر لةو عةترة تايبةتييةي ... ئاشناية
ش ئةوةي ثةيامبةريخوداوةند كة ثيينذ دةكرد، بة دةسيت خؤي بؤ زةوي دابةزيسةر شانةكاين عةترري  ...

 لةوي لة طارة مةستوورةم ناسي، لة تةوقةيةكدا، ....و خوداوةند ناوي نابوو مةستوورةمةستوورة بوونةوةري بو
ضاوةكاين ...لة ثةجنةكانييةوة جوولةي دنياي رذاندة طيامنةوة  نةمزاين لة كوي خؤم ديتةوة.. لة دنيا بزربووم

 كويرةكاين دنياشي لة سةر ، ئةو ضاوانةي مةنزيل هةموو نيطاكان بوو، بيناييوةن شةيتانيش نةيدةديتمةنةبا
ديدار جؤالنةيي بوو لة با، لة ضةثةوة .. ديدار كةثري بوو لةو كةثرانةي لة هةناسةي جةنطةواران هةلَدرابوو..بوو

ثياسةيةك بوو رستةيةكي .. جؤالنةي ثياسةيي لة نيوان مالَي ئيمةو مالَي مةستوورة.. سنة لة راستةوة هةولير
 هيمايةكيش نازي  بةكضي نازي نةبوو، تاكة جواين دنيا بوو كة.. ورة كةمدووترين كضي دنيا مةستو..تيا نةطوترا

 مةستوورة لة هيض ..هةندي دةيانطوت خؤي نازة بؤيةنازي ناكات.. جوانيي خؤي نيشاين هيض ضاوي نةدةدا
ثرضي .. فر، نة هي ئاطركؤماري جيطةي نةدةبؤوة، نة كؤماري ئةفالتوون، نة كؤماري ئيسالم، نة كؤماري بة

مةستوورة هةوري بوو، نةدةِرذاية لةضكةوة، لةجنةي مةستوورة شيعري بوو هؤشي دةخستة سةماي دؤِرانةوة، لة 
ثةجنةي مةستوورةوة طةرماييةك دةهات ضيايةك لة بةفري دةِرذاندة رووبارةوة، هةناسةي مةستوورة ضيايةك لة 

ورة رةنطة لة ريطةي هةلَةوة بوويب ريي كةوتبيتة كؤماري  مةستو..ئاطري دةخستة دؤخي هةلَمييةوة
هيشتا حوسين بة سةرةوة .. مةستوورة هةموو دةوراين ئةنفايل ديت و هةر بة كضي مايةوة..جةنطاوةرانةوة

ة دةطةِرا، ئةنفال دةسيت طرت و بة ثياسة طةيانديية دورطةي عةرةب، كةس نازاينَ بة كويدا خؤي طةياندةوة سنةو ب
ئةنفال هات و مةستوورةي ديتةوة، بردي .. حوسين يب سةر دةطةِرا.. دريذايي ري كضينييةكي لة كوي تةقةت كردبوو

ديسانةوة هةآلت، ثيالَوةكاين ..بردي لة كةناري زيي نيل بة رووت و قوويت رووتتر لة نيل لة سةر ثشت دريذي كرد
يذترين ضاو ضاوي ئةنفالة لة بيابانةوة تةماشاي ضيا دةكات لة بن ت.. لة بري كرد بةآلم كضينيةكي هينايةوة

 كةضي..دنكة زةنطيانة دةبينيتةوة) ئاطري(لة بيابانةوة دةِرواينَ لة .. بةفري قةنديل ناسكة ريواسي يلَ ديارة
.. ةيطةيشيتكةس ن.. ورةوة بوون كضينيي مةستودنيا بة دووي.. نيةكةي نةديتةوة كضي،مةستوورةي لة باوةش بوو

  بة خؤيية مةستوورة كضينييةكلة ذوورة خةونييةكةي طارة.. تا ضةند سايتَ لة مةوثيش مةستوورة هةر كض بوو
   .... بةخشيثياويكي ترسنؤك
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  !ثيدةضوو لة بةهةشت خةوتيب -
 كام نيشانةي بةهةشتيم ثيوة ديارة؟ -

ةوة ديتم  نيرطزيةيت تيضاوي نيرطزييةكاني لة ضاوة  فاتيمة بة ليوة قةسثييةكاين بزةيةكي مناوي كردو
هيشتا تةِرايةيت ذوورة خةونييةكة، ئةو تةِرايةتييةي دةبوو .. ئارةقةم كرد.. تةريقبوومةوة... لة سةر دامةمنة

  ...بِرذيتة كؤشي مةستوورةوة، بة هةلَة وا بة شةروالَي بةر نيطاي فاتيمةوة

  ئةو، وةكةو خةونةي لة هةر هةزار سالَيك كةسيك دةيبيين خةون دةوردةكاتةوة، ئئةو ساتانةي دةوران
ةندرمةو جاش و جةنطاوةر هةية، لة ةيي، خةوينَ هةزار سالَة هةرضي جخةوين مةستوور.. خةونةي من ديتم
، لةو ساتانةي لة سيبةري مةرطدا دةضنة طةمةي ذيانةوة، يب مؤلةت وةرطرتن لة كات، سةر طةرمةي شةِرةكاندا

 لة دةوركردنةوةي خةوين وا، ياديكة زيندوو زيندووتر.. ، خةوي بؤ خةوينَ، خةونيكي مةستوورةييةشكيننخةوي د
لة ريبةنداين قةنديل واتايةك بؤ  ...، ياديكة لة ذواين ئايندةييرابردوو، ياديكة ثِر جيلوة جيلوةدارتر لة ئيستا

هةر لةو قةنديلة ئاطايي و نائاطايي لووتكةو دؤلَي .. تدةكاتةوة لووتكة لة لووتبةرزي روو،دؤلَ نامينيتةوة، بةفر
 لة نائاطاييةوة  هةنووكة لة نيوان كةثرة رؤذي مةستوورةيي و ذوورة شةوي مةستوورةيي..بن بةفري ريبةندانن

ةستوورةي ، مةستوورةي كةثرة ثايزي، متيدا مامة لة نيوان دوو مةستوورة.. هةلَديم و لة ئاطاييةوة ئاوا دةمب
ئيستا  ...، مةستوورةيةك بة كضينييةوة دةشنايةوة، ئةويدي لة ذنيتيدا خؤي راخستبووذوورة زستاين

خةوينَ هاتؤتة ئاطايي و بيناييمي زةوت .. جةنطاوةريكي هةالَتووي ري ليطرياوم، جةنطاوةريكي داطريكراوم
ذوورة بةردينييةكةي طارةية ياخود مةستوورةي كةثرة دةبيت مةستوورة ببينم و بزامن هةر مةستوورةي .. كردووة

، نا مةستوورةي ذوورةكةية، ئا هةوة ئةطةر لة برييشي ضووبيت بة بريي دةهينمةوة، ثيي جؤالنةييةكةي طارة
رةنطة شةرم بيطري و هيندةي شةوة ! دةلَيم ئةي تؤ نةبووي لة ناو ضاومدا خؤت رووتكردةوةو نةيشت بتبينم

  رةوانو ئةطةر حاشاي ليكرد راست ..رةنطة ثةشيماين دايطرتيب و حاشاي ليبكات..ةكة ئارةقة داضؤِريينبةفريي
، تؤ لة شةِري هةموو قادسييةكاندا بةديلي كةوتية دةسيت ئةنفالةوةو هةموو ثيي دةلَيم، من لة ئةنفال بةهيزترم

نا !  شةويك بة ديلي الت بووم بة ذين بة جيمهيشيتجاريكيش كضينيةكةت لةطةلَ خؤتدا هينايةوة، كةضي من
ناكاتضونكيحاشاي لي....  

  !تؤ لةبةر خؤتةوة وِرينة دةكةيت -
 ...!كا! من -
تاقةيت طويطرتنم هةبا ئيستا هةموو رستة ثضِرثضِرةكانتم وةردةطرت و بة ريكي بؤم ! ض كا -

 دةطوتيةوة
 ..ببوورة فاتيمة، سةرم -
ةكتر دةبن، ليكدي جيا  خةون و وِرينةو راسيت بة شيوةيةك تيكةالَوي يواية زؤر جار لة سةردا -

 ..بة سةر نةيةت) ئاشيت ( ئاطادار بة وةك .. نابنةوةو
 !وابزامن تؤش ينيان دةخوينيتةوة -
 ئةوانةي من دةياخنوينمةوة يين نني، ئاشيت خويندنةوة ض ينييةكي تيدا نية -
 ...واية بةس -
- ت ببوورةمن خةوم دي 
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خؤزطة خةونيكي مةستوورةيي بة ! دةبيت ئةو ض خةوينَ ببيين.. فاتيمة سةري بةسةر تامخةكةي كرد
ت لة .. منةوة ببيينكةوة نزيك نةمبةوة، ئةو كوِرةي ) ئاشيت ( بة راست دةبيخؤي طوتةين لة هيض خةوي

ونيكي ناخؤشي نةديتووة، كةس لة تةمةين خةوي خؤيدا خة.. يب خةوين سيكسي بة ئاطا نةهاتؤتةوة
دةيطوت ينييةك هةية هةركةسي بيزاينَ، خةوةكاين سةرريذ لة .. نةبوو ئريةيي بة خةونةكاين نةبات

.. خةوين سيكسي دةبيت، هةر كضي هةر ذينَ مةبةستت بيت، لة خةونيدا بؤت رووت و قووت دةبيتةوة
ئةو كوِرة هيندة .. ئيستاش ثيوة بة كةسي نةطوت.. ةدركاندزؤريان هةولَ لةطةلَ دةدا، ينييةكةي نةد

خةوين واي دةديت، ليي ببووة راسيت و زؤجار لة ريوبانان يةخةي ذنيكي دةطرت و داواي ليدةكردو 
 بة تفةوة دةيثذاندة دةمو ضاويةوة، ذنة هةرضي جويين مزر هةية!!  دةيطوت ئةي بؤ دويين رازي بوويت

 نا من ئاشيت نيم دةبيت مةستوورة ببينم  و بزامن .....ةهينا، خؤي طوتةين باوةِري نةدةكردهةر عاري نةد
ئةوةي من ديتم خةون نةبوو، راسيت بوو لة ئةنفال راستيتر، ئةنفال .. بة ذنييت جوانترة يان بة كضيين

زا شا، ئةو كوِرةي حةوت راستيتر لة كوِرة هةرزةكارةكةي رة.. ضةندان جار بردي و هيضي لةطةلَ ثينةكرا
شةو مةستوورةي بة دةست و ثي بةستراوي لة ذوورةكةي خؤي هيشتةوةو دواتر الي برادةريكي خؤي 

ئةو ضريؤكةي لة زاري ) قوم ( راستيتر لة ضريؤكي ميزةري  ثياوةكةي ... ثييليتابوو كة هيشتا نةبؤتة ثياو
 تةمةن حةفتاو حةفت شتا مندالَكار دةيب، ميزةر بة سةري مةستوورة هي...مةستوورةوة كةوتؤتة سةرزاران

 و دةيباتسالَ، بة سي هةست بة شلبووين مةستوورة دةكات، خؤي ..  ئايةت ضاوي مةستوورة دةبةسيت
دةست بؤ يةخةي مةستوورة دةبات، لةو دةمة مةستوورة ضاو دةكاتةوة، هةر بة .. رووت دةكاتةوة

ةبةسيت و ثيي دةلَي، خاتري تةمةنت دةطرم تؤ بة سي ئايةت ضاوي منت ميزةرةكةي خؤي توند ضاوي د
بةالَم من هةرطيز .. ضاوي دةبةسيت و بةجيي دةهيليت.. بةست بةالَم من بة يةك ميزةر ضاوت دةبةستم

  ...ضاوي مةستوورةم نةبةستووة ئةويش بة دةست ضاوي مين بةست، ميزةرم نةبوو

 

  - ماويةيت -

  

                                    

  


