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وانى و بةختةوةرى بة باش ئايندةى ثرِ جو مرؤ طةرةكييةتى     
ويستتة ىتى   ئةم هةنطاوانة ثَي بؤ بةدةستهَينانى واتة ..بطةِرَى
، بَي بيَ شكست نةبينرىَ سبةينَيمان  ..؟ تا نووض نةدةينبكةين

لتة هتةموو دةرطاكتان بتدةين و      ( واتتة بتَي يتةي     )ستَةةمينةوة  
بة ثرسيار و بةردةوام هةولةدامنان هةبَيت تا وةالةم و ئةجناممان 

و  ناوةَيكى طرنطمان ، كة ئةمةش كرا واتة هةنطاودةست بَيت 
ئاينتتدة دةبينتترَى و لَيتترةوة  ،بتتة كؤمتتةلةَى ئتتةجنام طةي تتتووين 

زؤر شت  ،ئةفراندن بؤ خزمةتى كؤمةلةطاى مرؤظايةتى دَيتة ئارا 
هةن رؤذانة روو دةدةن و ئَيمة فتةرامؤاان كتردوون ، لَيترةدا    
هةرىى طؤشةنيطاى هةستم دركتى ثتَي بردبَيتت مستةم لةستةر      

َيستى خؤم نووانتدووة، بتؤ منوونتة ثةيوةنتدى     كردووة و هةلةو
نَيوان ذن و مَيرد  لة ىوارىَيوةى خَيزاندا لة ئَيستا و رابردوودا 

يان ئةو  ..رةكييةكانى كؤمةلةطا ثَيك دَيننكة يةكَي لة بنةما سة
كؤمةلةة طرفت و ناكؤكييانةى لة نَيو ذنى كورددا هةن و رؤذانة 

زينتتدووى ماونةتتتةوة بةنتتة ىتت َةى ىتتاوو تتتا ئةمَيستتتاكةش  دةب
هةروةها زؤر شتى  ..يش دةركةى لةسةر واالةنةكردوونكةسَيك

ديكة كة بة ثَيتي ئتةزموون و توانتاى بدكردنتةوةى ختؤم خالةتة       
ئتتتتتةكتية و نةطةتيىتتتتتةكانى كَي تتتتتةكاو ديتتتتتارى كتتتتتردووة و  
ىارةسةرى طوجناوي م بؤ هةلةهَينجاون ، ئاوامتة ثةييم بة دلةى 

مةلةطةكتةم بردبتَي و ئاوَيتك بتووبَيتم بتؤ      هةندَى لة تاكةكانى كؤ
ىتتتةثَةة بةيتتتة  دةستتتت  ، كتتتورد واتتتتةنى  دةروونتتتى بتتتةتاويان 

ذن و ثياو ئةو رةطةزة مرؤييةن كة ئَيستا و ئايندة  ..لَينادرَيت
َينن تا ئةجنام بة هي خؤيانة و ثَيويستة ىييان بوَيت تيايدا بض

، هةر ن شانبةشانى ية  طةرةكة هةنطاو بنَي ..باش ب كَيتةوة
نةى ية  ئاوِردانةوةية  يا تيذ رؤشنت يا خاوبوونةوة يا ثَيضةوا

ىتتينَيك دةتتترازَى و ئاينتتدةى هتتةردووال دةكةوَيتتتة      ..رَيبكتتةن
بتَي يتة  نتان     ..طةرةكة بتَي يتة  هتةنطاو نتةنَين    !  مةترسييةوة

بَي يتة  ثَينةكتةنن ، بةمتةش     ..بَي ية  ثياسة نةكةن ..نةخؤن
ئتتتتارام و يتتتتةكى جتتتتووان و بَيطتتتتةرد و  دةكرَيتتتتت بَةتتتتَي  دونيا 

 !!..كةواتة ئَيمة هةي .. ئاسوودةمان هَيناية كاية
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 َى وــم
 خواستةخةفةكراوةكانى خوود

 
 

زارمتتتان بَيتتتتة طتتتؤ و    طتتتةر.. زةمحتتتةا يتتتاخوود دةطمةنتتتة  
ووين، طةر كةني كىَ يا لَيمان مةطرن بةهةلةةدا نةى.. بيدركَينَى

لتة نَيتو دةظتةرَيكى ىتةند تتوَيي و كؤيََتةى ىتةند        مَي رةطةزَى 
مؤتةكةيةكى زهلَيزى فيوداَل و طةِرةكة شِرؤلةَيكى طؤى زةمينى 
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ديوارةكان بثسَينَى .. حةزو خورثة خةفةو خنكَينراودا نامؤيي و
ى و بةرثةرىو ليرباالةنة دةنط هةلةرِبَى و ئامَيز بؤ حةزى مرؤيي 

، دةستتتتكردةكان بداتتتتةوةمتتتارو ط تتتت سانستتتؤرة خؤرستتتك و  
 ..تادا سةمةرة بَيلةوانةية لة ئَيس

دةزان  كتة بتةض مؤنتاكَيكى     ئةوةبَيطومان ئَيمةى كوردزمان    
 ..ىةلةةمةكاندا ءةوام لةطةلَ تةنطو ساكارو مَمالنَيى بةردسادة

 رَيمان كردووة، كاردانتةوةى .. كةبوونةتة هةمي ة بؤ رَيطامان
 ءبتتةدووربن لتتةزان ئةمانتتةش واى لةهتتةموو ختتةلةكى كتتردووة  

طذداىتتوونةوةى هةمي تة بتةدووى كتارو ثةيتداكردنى نتان و بة     
ئايا ئةطةر مرؤظَيك بةنَيو ئةم دةردةسةريية دا رابكاا، دوذمن 

لةوانةية بطةينة  زجندةييانةدا رَيبكاا دةبيَ ىى بةرهةم بهَييَن؟
ةنَيو ئتتتةو ئةزموونتتتةدا ئتتتةو ئةجنامتتتةى دةطمتتتةنن ئةوانتتتةى بتتت 

لتتةنَيو دةريتتاى .. ةتَيثتتةِريوون و درَيتتذةيان بةمةلتتةى ذيتتان داو 
 .لوتكةيان لةئامَيز ناوةو ليتةدا زةمةنى موِربَيثايانى 

.. ئتتتةو ثةثووالنتتتةى دةتتتتوانن ستتتيماى جتتتوانى بتتتةهرةيان    
ببةخ نة شةوبؤكانى كةنار دةريا و خةندةى لَيوةكانيان بكةنة 

ستتةماى هةالةلةتتةييان ببةخ تتنة مرؤظتتة   مانطةشتتةو و مردَيَتتةى 
 .ماندووةكانى خا 

بةشَيوةيةكى سةرةكى بووةتة ( مَي ياخوود ذن)لةم نَيوةدا 
ىتتونكة لتتة نَيتتو بتتار و  .. انةكؤىتتى موربتتانى ئتتةم زجنتتدة كَي تت 

دؤخَيكتتى وا ستتةختدا ثيتتاوان بتتؤ بةرثتتةرض دانتتةوةى سروشتتت  
نى بذَيوى و كرد هةمي ة لة مَمالنَيي بةردةوامدا بوون بؤ داب 

.. هَينتتتانى هةيبةتتتتدالتتة ثَينتتتاو بةدةستتت   .. ثةيتتداكردنى نتتتان 
رَييتةوة  ديكة بؤ بةرجةستةكردنى دةستةالةا، كتة لة   بةزمانَيكى

ئَيدى بةهؤى منتاَل و  ! دةست بةسةر هةموو شتةكاندا بطرَيت 
لتتة .. هتتةموو كتتاا ثَيتتوةى ثةيوةستتت كتتراوة شتتددانةوة كتتة ذن

خؤييةكانى لة ىوارىَيوةى ديواردا مالةةوة خزَينراوة و كارة ناو
بؤية لة هيض كاتَيكدا ! ئةجنام داوة و خؤزطوكانى تيا خنكَينراوة

هةمي ة .. ا ىاوةِروانى راى ذنيان نةكردووةثياو نةوةستاون ي
ئَيدى بؤ مةبةستى .. جَيبةجَيكردن لة دةستياندا بووة بِريار و

 وة بتووبَي، هاوسةرَيتى بووبَى يا بؤ كوذاندنةوةى شتةِر و ئتاذا  
طرفت بووةتةوة ، ىونكة ئَيدى ذن لَيرةوة رووبةِرووى ىةندين 

كى بة تةمةن ئَيدى بة ثياوَي! نةديوو نةناسراو دراوون بة شوو 
لتتة نَيتتو دوو دوذمنتتى   ..وربتتانى خوَينَيتتكبتتووبَي يتتا كراوةتتتة م 

كة بةض سيماية  لة لةمةدا بؤمان بةرجةستة دةبَيت  !يةكديدا 
ئةمةش ثرسيارَيكة كة لتة ئَيستاشتدا   اوة ؟ كةسييةتى ذن بينر



 

ww.dengekan.comw Page 6 
 

الةم زؤر لتتة ذنتتان هتتةن طتتةواهى راستتتى مستتةكانن دةتتتوانن وة      
 ..بدةنةوة

ئةمِرؤش زؤربةى شتةكان ثؤشاكَيكى تريان كردووة بة بةرى 
ىتةندي  فتةنتازياى   خؤياندا ، لةطةَل ثَي كةوتنى كؤمتةلةطادا  

تادا ذن تتتا نتتوَى هَينراوةتتتة كايتتة ، راستتتة لتتةم زةمةنتتةى ئَيستت   
تا لَييةوة در  .. رادةية  توانيويةتى بةدوواى زانيندا وَيلَ بَيت 

بتتة كَي تتةكانى ختتؤى ببتتا و بتتَي هاوكتتارى بةرامبتتةر بتتة دوواى   
 ! ىارةدا بطةِرَى

واتة بة دوواى بذَيوى دةرةوةى مالةن زؤربةى كضان و ذنان لة 
بتتتتة ثَيضتتتتةوانةى .. دةستتتتتهَينانى كةستتتتايةتياندا ويََةتتتتنو بتتتتة 

طتةردوونى زهلَيتز   هتةموو  : ثَيويستتة ئَيتدى بَةتَين   ! ابردووةوة ر
من دةستبةردارى نتاخى خورثتةكانى مترؤيم    .. دذايةتيم بكةن 

نامب و ثالةث ت بة هاوِرَيكاو لة ثَينتاو هَينانتة دى ئاستوودة و    
هةرىتى  .. بةديهَينانى حةز و ئارةزووة لة دةست ىتووةكامندا 

 !!وةى ثَيي هةلةدةستم مبةوَى لة ثَيناو بة دةستهَينانة
زؤرجتتار ديومانتتة لتتة رَيتتي ثةيوةندييتتة ستتؤزدارييةكانةوة      

لتتتة كؤشتتتكى .. دووكتتتةر بِريتتتارى ذييتتتانى هاوبةشتتتييان داوة
كتتة ئةمتتةش .. هةنطوينيتتدا دلةتتى شتتةيدايان طةياندؤتتتة يةكتتدى

ؤ داواكردني مان هةر جَيطةى دلةخؤشيية، وة شَيوازى راستةوخ

كتة تتا رادةيتة     ة دةستةيَينن  ، كة ئةمانةش ئةوبةدى كردووة
لتة ثَينتاو بتة دةستتهَينانى     !! توانيويانة ببنتةوة ختاوةن بِريتار    

ؤر تتتةنط و راستتتة زكةستتايةتى و ذيتتانى تايبتتةتى خؤيانتتدا ،   
بتتتةالةم هتتتةر خؤيتتتان زؤر تتتتةنط و  .. ىتتتةلةةمة كؤتتتتايي هتتتاتووة

وة  داواكردنى فةنتازييا لة .. ىةلةةمةى دييان هَيناوةتة ئاراوة
كة لةم رؤذةدا زؤربةى كوِران ئةم ( مالَ و زَيرِ و سامانةوة)رووى 

ستةرةِراى نتةبوونى كتار و    ! داخوازييانةيان بؤ دابت  ناكرَيتت   
هةرىةن بةمانة ذن بةهةلةةدا دةىَيت و شوَينى ني تةجَيبوون ،

ختؤى هاوستةنطى كتةل و ثتةل دةكاتتةوة و دةيتةوَيت دووبتارة        
ستتت ة ئتتازادى ختؤى لةدة بضتَيتةوة ذَيتر ركَي تتى ثيتاو و دووبتار    

ناىار هتةردووال ثةرتتةوازة دةبنتةوة و ئتةم لتة ذَيتر        !دةداتةوة 
ىتتتتةترى ىتتتتاوةِروانيدا ستتتتةردةنَيتةوة و ئتتتتةويش لتتتتة ثَينتتتتاو  

ةالةتن لتتتة دونيتتتاى واميتتت  بتتتةديهَينانى خةونتتتةكانى بتتتد لتتتة هتتت 
 ، لة ئَيستادا ئةم كَي ةية رووبةِرووى زؤربةى طةجناندةكاتةوة
َيناوةدا زؤربةيان خؤيان لة دةستداوة و بةهةر لةم ث.. بووةتةوة

، شَيوازَيك بَيت رووبةِرووى الدان لة بنةماكانى ذييان بوونةتةوة
لتة ئاينتدة و دووا    كة ئةمةش كاريطةرى خراثي لَيدةكةوَيتةوة

لة ئاكامي دا ثةشيمانى دةردةبِرن و كالةة  بة .. رؤذى نةتةوةدا
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مستتةلةؤ  هةمي تتة .. ينىتترؤ بتتوو: دةلةتتَين ئتتةذنؤ دةشتتكَينن و 
 !بةرطةى باِرَيذةميان نةطرد .. نمةد لةبن نةدةهاتطَيذةلةؤكة بوون 

.. وولتة بَيطتةردة كتة ىتاو هةلةتدَيينَ     ثَيم واية مترؤظ وة  ثةث 
حةزدةكا بؤنى ستةرجةم وةنةوشتةكان بكتا بتؤ ئتةوةى در  بتة       

طتتةردوون   شتتتةكان ببتتاو سروشتتت رةنطتت  كتتاو بتتؤ دونيتتا و      
و كينة و كاالة و  دةبا ىيرت كؤيََةى دِر ! تةوةبسةيَيينَ و خبنَي

هاوِرَييان دةبا هةموو ئازادانة هةناسة بدةي  و .. بةرزى نةب  
 ..مرؤظانة بذي  و دلةخؤش ب  بةوةى كة هةي 
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 ..الى خــوودة تامـــةزرؤكـان 
 
 

طةر طةشتة مؤناكى ..ة ط تى و مرؤظ بة تايبةتى وةر ببونة
بةر ثرسيارَيتى و هةست كردن بة بتوونى ختؤى ،حتةز دةكتاا     
ثةراوةى خةونةكانى خؤى بكاا و لَييةوة دونيياية  خةيالَ لة 
فتتةنتازيادا بةرجةستتتة بكتتاا ،ئَيتتدى ذن بتتة شتتَيوازَى ثتتةراوةى 

ئةوةى حةرامةكان دةكاا و ثياو بة رووخسارَيكى ديكة،لةبةر 
هةريةكةيان خاوةن خودَيكى ئازاد و سةربةخؤن ،كاتَيك مرؤظ 

! بوونيش بةرجةستة دةبَيت كة ختاوةنى رةطتةزى ختؤا بيتت     
واتة ذن وة  ذن هةلةوَيست و كار و كردةوةكانى خؤى رَيك خباا 
و خةون و خولياكانى ثةيِرةو بكتاا ،هتةنطاو بتؤ ئايندةيتةكى     

 ..طةش بنَيت و ثياويش هةمان شَيوة
ىيتَيداية ثياو رووخسارَيكى بَيطةرد و وزة و هؤشى خؤى 
مناي ى بةرامبةرى بكاا ،يا ذن بة زمانَيكى ثاراو  و هةستَيكى 

.. ة و الرى كتة شوناستة بتؤ ذنَيتتى     ناسك و جةستةى بتة لةجنت  
شتتانازى ثَيتتوة بكتتاا و بتتة ئتتارةزووى خةونتتةكانى ثتتتةراوةى       

 ..حةزةكانى بكاا 

حةز بوونى رةطةزى بةرانبةر كة تةوةرى مسةكردو لةسةر بة 
زؤرَيتك لتة   !! ثَيضةوانةى ئاراستة بوونى سروشتى مرؤظبوونة 

مرؤظ لة هةردوو رةطةزدا ئةم كردةيةيان ال دةخولة َيت ،بؤ منونة 
يتا ثياوَيتك حتةزى دةكترد ذن     ! ذنَيك حتةز دةكتاا ثيتاو بووايتة    

ة كَي ةكة لةوةداية هةر لةىوارىَيوةى حةزدا نةماوةتةو بوواية،
زؤرَيك لتة ذنتان جتل و     بةلةكو بة كارو كردةوة ثةراوةى دةكةن،

.. بةرطى ثياوان دةثؤشن يتا هةلةدةستنت بتةكارو كردةوةكانيتان    
وَيراى شانازيكردن بةو رووخسارة ئالةةو جةستة بَيطةردةيان كة 

يتتا ثيتتاوان هةلةدةستتنت  ثيتاوان هةمي تتة ختتةونى ثَيتتوة دةبيتنن،  
جتتل و بتتةرطى ذنتتان يتتا   بةئاراي تتت كتتردن و ثؤشتتينى هةنتتدىَ 

تا مناي ى سنط و مةمكى ( ستييان)تامةزرؤبوون بة بةستنى 
وَيراى رَيكى جةستتة و ستتاتيكاى شوناستى ثيتاو     .. ذن بكةن

 .بوون
ئةم كردةية لةىيدا خؤى دةبينَيتةوة؟ ثَيمواية لة كةثتكردنى 
خةون و ثيادةنةكردنى حةزة خةفةكراوةكاندا خؤى دةبينَيتةوة، 

ة كؤمتتةلةطاى داختتراوةوة سةرىتتاوة دةطرَيتتت كتتة  كتتة ئةمتتةش لتت
ئتازادى و كتار و بتارة كؤمةالةيةتييتةكانى ختةلةك بووتتة متتولةكى       

هتتةموو شتتتَيك لتتةثَيناو بةرذةوةندييتتةكانى ختتؤى      دةستتةالةا،
دين و ثَي ينةكان  ىَيوةى مةرامةكانيدا دةكاتة موربان ،ىوارلة
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اوة لتتتةم كؤمتتتةلةطا نةخؤشتتتانةدا بتتتة رووخستتتارَيكى نتتتوَى ثتتتةر  
  .دةكرَينةوة

تتتام و بتتؤى  .. او كتتة نيتتوةى تةمتتةو بتتةرَيكردووة   منتتى ثيتت 
ئَيدى ىؤن خةون و خوليام نابَيتة ذن ! جةستةى ذو نةكردووة 

و ثتتةراوةى كردةكانيتتان ناكةمتتةوة و لتتةذوورة تايبةتييةكتتةى     
؟ ل و بةرطة ناسكةكانياندا ناهَينمخؤمدا دةست بة ستيان و ج

ةمتتةو كردؤتتتة موربتتانى مستتةو   يتتا منتتى ذن زؤرجتتار هتتةموو ت  
ىؤن تامةزرؤنامب .. مسةلةؤكى خةلةك و ثرىى سثيم هؤنيوةتةوة

بؤ سنطى توكاوى و هةست و نةستةكانى ثياوبوون و خةون بة 
كردةكانيانةوة نابينم و ثةراوةى ناكةم لةطةلَ خؤمدا و ئالةؤشيتى 

 !؟ سةرتاثاى جةستةم داطد ناكاا
مان هةبَيت ئةم جؤرة كةثت ئةطةر بة دوواداىوونى زؤرتري 

كردنانة دةبنة هةوَينى سةرجةم كَي ةكان و لَييتةوة ىتةندي    
تاوانكارى دَيتة ئارا و دوواكةوتويي مان كَي ةكةى هَينتدةى  
ديكتتتة طتتتران كتتتردووة و بةند انتتتةكانيش باشتتترتين منونتتتةى   
بؤىوونةكامنن ،ئةم نيطايةشة وا لة ئايندةى تاكةكان دةكتاا  

خؤشةويستييةوة ببينن و رةشب  بن بةرانبةر  نةتوانن خةون بة
بة ئايندة و متمانة و بِروانةكردن بتة يةكتدى ، بتةم شتَيوازةش     
رَيكتتردن ستتبةينَى لتتة تارمتتايي بتتةوالوة هيضتتى ديكتتة بةرهتتةم     

هةرىتتتى طةرةكتتتة دةبَيتتتت بكرَيتتتت بتتتؤ رووخانتتتدنى  .. نتتتاهَينَى
ئةمةشتتة  ! ديوارةكتتان و هةرةستتى ستتةرلةبةرى سانستتؤرةكان    

تة هؤكارى ىاوهةلةهَينانى ذينَيكى بَى طرَى و ئارامييةكى دةبَي
  .ةونثِر لة ئاسودةيي و دونيايةكى ثِر لة خ

 
######### 
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 ..ذخنوازى و ِرةدووكةوتن 

 لـة كـةلـةثـوورى كوردي دا
 
 

يةكانى هتتتتتةر كؤمتتتتتةلةطا و خاستتتتتيةتة ستتتتتةرةكييتتتتتةكَيك لة
دروستكردنى  ءذييان ذيانى هاوسةرى و ثَيكةوة.. نةتةوةية 

خَيزانة ،ئَيتدى لتةالى هتةر تتدةو تايةفتةى ناوىتةية  شتَيوازو        
رةكى كةدةبَيتة سيماى سة.. دةستوورى تايبةا بةخؤيان هةية

 .كةسييةتى ئةو رةطةزة مرؤيية
نةتةوةى كورديش هةر لةدَير زةمانةوة شَيوازو تايبةمتةندى 

نيطايتةكى   بَوية بابةتةكةاان تي كة، كةسايةتى خَوى هةية
هةطبة ئامَيزة سةبارةا بتةرةمزَيكى نتةمرو طةشتةدار بتةمرَوى     

كتة لتةزؤر نةتتةوةى ذَيتر دةستتةدا      ( يةولةمة)ئةمِرؤى سةدةى 
بةالةم لةم مةنزلةطاى ، فةوتاوة و بووةتة خةزان بؤ نةوةى نوَييان

ن جوانرتو ِرةنط  ترو نةوة دوواى نةوة شَيوازةكا ..كوردةواريية
كردنى بابةتةكةاان لةم زةمةنى  بؤ ثاسادانوة، بة نرخرت بينرا

ثَوشتاكي كتوردةوار    .. تةكنةلؤذييا و يةولةمةو ئةنتةرنَيتةدا
سيما  ئالةي كض و كتوِراني لَيترةو لتةوَى بةشتَيوةيةكى ط تتى      

ئةمةش ثاراستنى نرخى كةلتوورة لةالى نةوةكانى  ،ِرازاندؤتةوة
دا دةبةي  رَيِرةوة ، بابةتةكةاان بةم دووئةم طةلة ستةمديدةية

     :بةو مةبةستةى بتوان  بةنرخرت  بكةين
 ذن خوازى لةئاميَزى سادةيي و هيَنانةكايةى ئاسودةييدا: 
بةثيتى خاكى طةىل كورد هؤكارى  ثالةثَيوة نانى  داطدكةران      

بتتووة ،ستتةر بتتارى ئتتةوةى الوانتتى ئتتةم طةلتتة هةمي تتة لةبتتةر         
دةستةرى و نةهامةتييانتةى   سةربارى ئتةو دةر  ..ثةرىيدابوون 

هةمي ة توانيوويةتى  كةشَيكى ئاسوودة  ..بةسةريدا تَيثةِريوة
و ئارام بَوخؤى خبولة َينَى ،سروشتة جوانةكةشى هةوَين  بوون 
بؤ هَينانةكاية  ئاواز و بةيت و حةيران و سةما  ئالةى  كيذة 

و شارن   )..شوان و ىاوةنَورى كوِرةالو لة ذَير ساباتى ذوواندا
هةرىةند لةالى ,لة ية  شَيواز و كةلتووريدا دةذي  ( طوندن   

بتةالةم ذييتتان لتتةالى طوندن تت   ,شارن ت  بتتةر بالةوتتتر دةبينتترىَ 
هتتةر لتتة زةوى كتتَيالةن و , متتورر و طتتران و ستتادة و ئاستتوودةن 

ىاندن و بذاركردن و دروَينةكردن و ئاذةَل بةخَيوكردن و شوان 
بوومى هاوينة تا دووايى ،ماناى  كارةيي و كَوكردنةوةى بةر و

واية هةمي ة كيذان و الوان بة دوواى بذَيوى ِرَوذانةياندا ويََةن 
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،سةربارى ئةم ماندوبوونة هةمي ةيية ئةركى ِرَوذانةيان دةكةنة 
لة نَيتو   ..هةوَينى ذووان و سةما و هةلةثةِركَي و ىِرينى بةستة

وة  ..بةرماالةنتدا كيََةطة و لتة ذَيتر ستاباتى مَيتو و لةستةر كتانى       
بينيومانتتة زَور لتتة شتتوانةكامنان دةنطيتتان خَوشتتة و ئاشتتتنان      

.. يتتتان زؤرجتتتار هةستتتتمان ثَيكتتتردووة    ( جوزةلتتتة)بةلَيتتتدانى 
طتتتؤرانى دةىتتتِرن ..شؤخةكضتتان لتتتة نَيتتو ئتتتاثؤرةى  دروَينتتةدا    

ستتةربارى ئتتتةم مانتتدوو بوونتتتة هةمي تتة زةردةخةنتتتة بةستتتةر    ,
ن و كتتوِران ئتتتازادن لتتتة  كيتتتذا...لَيويانتتةوة ديتتتارة و ئاستتودةن   

هةلةسوكةوتياندا ،ئةمتةش وايكتردووة هتةموو ئتةو شتوَينانةى      
تَييدا ماندوو دةبتن بيكةنتة بتةزم و مامتا و ِرةشتبةلةة  وخةنتدة       

ئةمتتةش هؤكتتارى ثَيكتتةوة ذييانيانتتة، زؤرجتتاريش   ,طؤِرينتتةوة 
( حةالو)ِروويداوة كة ىةند كوِرة الوَيك  بووةتة  شةِرييان لةسةر 

اشان ئازايةتى خؤيان نوواندووة لةثَيناو ئةوةى دلةةى ناوَيك ،ث
ئتتةم تابََويتتة هؤكتتارى  ...كيتتذة هتتةر كةستتة بتتؤ ختتؤى ِراكَي تتىَ   

هَينانةكايةى  بنتةماكانى دروستت بتوونى  ذن و ذزتوازين لتة      
ئتارامى ىَل  .. كوردةوارييدا،كوِرةالو شتةيداى شتؤخة كتض بتووة     

رى بتتؤ دَى و بتتة هتتةلةطداوة و بتتة ذووان تَيتتر نتتاخواو ناىتتار زؤ 
ئةويش لة وةالةمدا  بتةلةَينى  دةداتتَى بتة    / هةمينى داكى  دةلةَى

ثاشان هةم  بة اللؤى ,اللؤى  بابى بَةَى كة لة دةشت طةِرايةوة

منيش فالةنة ,ثياوةكة  كوِرةكةمان  ثياوة و ذنى دةوَى  /دةلةَى 
تؤ دةلةيى ىى اللةو ؟ دةلةتَيم ىتى     ..كةني كم بؤ ديارى كردووة

وةلةتالة هتةر لتة ستبةينَيوة دةستت       .. لةوة باشرت دةبَى  ..هةم  
ثاشان ثياوان  كؤدةبنةوة و دةىنة داواى ..بةكار دةب   بؤى 

.. لةاليةكى تري ةوة  كوِرة و كيذة مذدة يان بةية   داوة , كض 
ئَيدى ذنان  دةكةونة خؤ بؤ داب  كردنى ,زةردة لةسةر لَيويانة 

كردنى هةمتة ىةشتنةى  خواردةمتةنى و    جل و بةرط و ئامادة 
ثاشتان كتض  لتة كتوِرة متارة دةكتةن و كتوِرة        ..سازدانى ئاهةنط 

دةستى مامى ماض دةكا و بةمةش  بةلةَين دةدا كة دلةسؤزى كض و 
ئَيدى شايى و بةزم ,ئةو مالةة بَى كةخزمايةتيان لةطةلةدا دةكاا

ةىةى دةست ثَى دةكاا و ِرةش بةلةة  دَيتة كاية ،بوكَيش بةث
ستتتوور و زةرد ختتتؤى ِرازاندؤتتتتةوة و ذنتتتان  دةستتتت و ماىتتتى     
بوكَييان لة خةنة طرتووة ،ئَيدى كؤدةبنةوة و  بوكىَ بةرةو مالةى  

 ..تازةى بةِرَى دةكتةن ،متالةى زاواش ديوةخانيتان ِرازاندؤتتةوة    
خواردنى ثالةو و طَوشتى مةِر و ماستاو و ىتا ئامتادةكراوة بتؤ    

لتة هاوينتدا ذَيتر     ..ِركَى  طتةرم دةكتةن   ميوانتةكان ،الوان هةلةثتة  
طتتؤرانى بَيتتذة , كتتةثرةكان ئامتتادة دةكرَيتتت  بتتؤ ئتتةم مةبةستتتة  

شتاييةكة  طتةرمرت و بتة     ..كانيش  بةا اَل و دةهتؤَل لَيتدان   
تا  ..جؤشرت دةكةن و لة اليةن  ميوانةكاني ةوة شاباش  دةكرَين
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 دةبَى، شايى  بةردةوام و بة جؤشرت.. شاباشيش  بةردةوام بَى 
زاواش لةطتتتةَل هاوِرَيكانيتتتدا لتتتة ستتتةربان ىتتتاوةِروانة و بتتتةدار 
دةستتتتَيك يتتتارى بتتتة خَولةةكتتتةى بتتتةردةمى دةكتتتاا ، خؤيتتتتان       
رازاندؤتتتةوة و ثؤشتتاكى رانتتك و ىتتؤكة و مرادختتانى و كتتالةوى 
رةنطاو رةنطيان لةسةر ناوة ، ذنانيش هةموو كترار و كتةواو   

ِراى ئةوة رووخساريان وَي.. سومخة و ىاكةتييان لةبةر كردبوو 
بة خ َل و خةنة و دةستةواذةى جوان نةخ اند بوو ، زاواش 

بتووكَيش بتة ستوارى    .. بةهاتنى بووكَى هةلةدةستتَيتة ستةرثَي   
ئةسثَيك لةطةَل كوِرة الوَيكدا كة دةم و ىاوى ديار نييتة لةبتةر   

دار .. طتتةورةيي م تتكييةكةى ، نزيتتك دةبنتتةوة لتتة متتالةى زاوا    
دةداا و وِرَينَى زاوا و تتا بتؤى بكرَيتت هتةلةى     دةستةكةى دةست 

بةمتتةش بتتووكَى لتتة هتتةموو دةردة    .. ستتةرى بتتووكَى دةثَيكتتىَ  
بتووكَيش لةبتةر زؤرى بةرطتةكانى و     سةريية  بة دوور دةبَي ،

دةبَيت دوو كةر بضتَيتة ذَيتر بتالةى ، ثاشتان     .. ثَيكانى سةرى 
ن هةلةيدةدةن ذنان لةبةردةم بووكَيدا كةلةةشَيرَيك سةر دةبِرن يا

لة هةموو كَي ةية  بة دوور بةمةش ئةو مالةة ..بةسةر  بووكَيدا 
 .دةبَي

وة  جياوازى لةطةلةيدا ( سندومى بووراق)لةطةلَ بووكَيدا 
هَينرابوو كة ثَي ةكةى شووشة بوو بة وَينةى طولَ و ميوة و 

مالةى نتوَيي بتووكَي لةبتةر     ..يانَةبةرى بالةدار رازَينرابؤوةط
منداَل بةرنةدةكةوا ، لة ذَير ئةو دؤشةكةى كة بؤ  ميوان و

دانرابوو بةمةبةستى ( ثاروية  هةنطوين ) بووكىَ راخرابوو 
ثاشان دايكى زاوا دَيت  ،هةنطوين شدين بوونى بووكىَ وة 

ثةىةكة لةسةر بتووكَى الدةبتا و ناوىتةوانى متاض دةكتاا ،      
و بةزمى ئينجا ذنان دةست دةكةن بة طؤرانى و ىةثَةة لَيدان 

خؤيان ، بوكَيخانيش ىاوى بة كل رةش كردووة و  دةست و 
ماىى لة خةنة طرتووة و لَيوةكانى سوور كردوون ، لة بةرى 
دةستيدا وَينةى مانط و ئةستَيرة نةخ َينراوة ، ئَيدى يةكة 
يةكة لة ميوانةكان ثدؤزبايي لة بووكيَ و كةر و كار دةكةن 

زاوا بة ماماوة دةكةن بة ذوور و مالةةكة ىؤلَ دةكةن و بة ثالَ 
كة ثوورى زاواية يا كةسَيكى تترى  ( بةربوو  ) ثاشان ..دا

لةبةردةم ذوورى بتوو  و زاوا دا جَيطتةى ختؤى    .. شيياوة 
تا بوو  و زاوا بة سةالمةتى دةبنة .. دادةخاا و لَيي دةنوىَ 

ذن و مَيرد و ثاشان ثةِرؤى روو سوورى بةرَيتةوة بؤ باو  و 
! كىَ ، ئةطةريش خوانةكردة بووكىَ خوَينى نةبوو دايكى بوو

ئةوة ئاكامَيكى ناخؤش ىاوةِروانى دةكا ، بةم شَيوةية لتة  
كتة بنتةماى   ..كةلتوورى كوردةواريدا خَيزان ثَيكتدةهَينرَى  
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استتتتتوودة و ئتتتتتارام و ختتتتتؤش هَينانتتتتتة كايتتتتتةى ذينَيكتتتتتى ئ
 ..طوزةرانيية

 رةدووكةوتن و هؤكارةكانى دروستبوونى: 
كة روودةداا لة نَيو  وو رووداوو دياردةيةكى دزَيوهةم      

مبانةوىَ و نةمانةوىَ هؤكارةكانى لة ذَير سةرى .. كؤمةلةطادا
.. دا نيية كة دان بة هةلةةدا بنرَىكَي ة لَيرة! خةلةكةكةيداية 

ئةم كةلَة رةمييةش  ، ة لةوةداية دانى ثَيدا نانَي بةلةكو كَي
ةورة دراوة و بةردةوامى سروشتى خا  كة بةزجندة ىييا د

شةِر و بةرةنطار بوونةوةى هةمي ةيي و نةبوونى كاتَيكى 
ئاسايي بؤ ئةوةى خةلةكةكة بتة ختؤدا بَينتةوة و ستاتَيك بتؤ      

، ستتةربارى بنتَين كتة تيايتتدا بتتوانن فَيتر بت      خؤيتان بنيتاا   
دا ( ئاكا و دةرةبةط)َيو خةلةك كة لة ئةوةى دةسةالةتدارى ن

ياتر بوونة هؤى ناِرةحةتى بؤ خةلةك ، ز.. خؤى دةبينَيتةوة
رؤذ تا ئَيوارة كارى دةكرد ئةم سَي بةشى بؤ ختؤى دةبترد   

ئةمةش ببووة هؤى نةمانى دةرطاية  بؤ ! هةر بة زؤردارى 
فَير بوون و بدكردنةوة ، بؤية خةلةكى ئةم خاكة لة ذَير بارى 

رؤذانتتتتة بتتتتة ! نتتتتةزانى و دووا كةوتوويتتتتدا دةيتتتتان ناالةنتتتتد  
يانتتةوة دةدرةوشتتايةوة و هَينتتدةى ديكتتة كَي تتة و    كردةكان

دةردةسةرى نوَى سةرى هةلةدةدا و ىةندين كةر دةبوونة 

يتتتتةكَى لتتتتةو كتتتتردة .. كؤىتتتتى موربتتتتانى هةلةتتتتة دزَيوةكتتتتان 
بة ثَيى بدكردنتةوةى ئتةو   -رةدووكةوتنة)ناثةسةندانةشى 

واتة بَي خواستى هيض الية  كض لةطةَل كوِردا بِرواا (  كاتة 
ثاشان طتةِران بتة   ! ثَيضةوانةوة بؤ شوَينَيكى ناديار يان بة 

دوويدا و لة ئةجنامتدا يتان هتةردووكيان دةكتوذران يتان بتة       
.. موربتتتانى دانتتتى داماوَيتتتك كَي تتتةكة كؤتتتتايي ثَيتتتدةهاا    

 هؤكارةكانى ئةم كَي ةيةش دةطةِرَيتةوة بؤ ؟
 .ذاردنى دلةخواز بة ئارةزووى دَلهةلةنةب -
 .بَي ثرر مارة بِرين -

 .بِرين بة مةلؤتكةيي مارة -

 .طةورة بة بضو  يان ذن بة ذن -

 .كوذاندنةوةى شةِر بة كض -

 .شدبايي و ىينايةتى -

 .ة بدكردنةوةكة زؤر هاا مةوالةة بةتالةة و هةلة -

كوِر و كض كة طةورة دةبن دةبنة خاوةنى كةسايةتى ثتِر  
ناخى خؤيان ،بةالةم باو  ئةو شتانة ناىَيت  بةطؤييدا واتة 

ساوا مامةلةةيان لةطةلةدا دةكاا ،واتتة ئتةم ىتى     وة  منالةى
ئَيدى بد  ..ثَيباش و ثَى خؤش بَى دةبَى ئةوة بهَينرَيتة دى

بؤ ئايندةى ..لةوة ناكاتةوة ئةم كضة بؤ خؤى شوو دةكاا 
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خؤى بةدةستى خؤى ديارى نةكاا ؟ يان ئةم كوِرة بؤ خؤى 
باو  بؤ بةئارةزووى خؤى دةستني ان نةكاا ؟ .. ذن دَينَيت 

ئةطةر بة  ..حةز دةكاا فالةنة كض بؤحةسةنى كوِرى خبوازَيت
شةِريش بَيت دة وازَيت لة كاتَيكدا نة كضة ثَيى خؤشة نة 

؟ !ئةى دةبَي ض ذيانَيك ىاوةِروانى ئةم دووانة بكاا ! كوِرة 
.. يان كضة لةسةر بَي كة مارةى كردووة لة كوِرى فالةن كةر 

بتازى مستةى بتةر ئتاطردانى      ىيية دؤِراندوييتةتى لتة زؤران  
؟ يتان دوو دَى شتةِرييان دةبَيتت لةستةر     !شةوانى زستتاندا  

ثياوان كؤدةبنةوة لة ثَينتاو ئاشتتبوونةوةى   .. زةوى و زار 
بة موربانيدان كتة  .. هةردووال و نةمانى شةِر لة نَيوانياندا 

! اليةنى تاوانبار كضَى يتان دووان دةداا بتَي ثترر كتردن     
اكاتةوة بة ض شَيوةية  سةيرى ئةو كضتانة  ئَيدى بد لةوة ن

لتة  !! دةكرَيت كة لتة ئتةجنامى شتةِرَيكى خوَيناويتدا دراون     
اليةكى ترةوة كوِرة ذن دَينَيت باوكى كضةش داواى شدبايي 

مالةى زاوا دةست كورتن ناىار كضَيكيان دةدةنَى .. دةكاا 
؟ ئتةى ىارةنووستى ئتةم كضتة دةبتَي ض      !بَي خواستتى كضتة   

 ة ىاوةِروانى بكاا ؟ئايندةي
ئةمَيستا لة سايةى زان  و زانياريدا بة شَيوةيةكى ط تى 
ئةم كةم و كوِرييانة بةرةو نةمان رؤشتوون ، راستة كةلتوورى 

بتتةالةم ىتتةندين .. كوردميتتان ىتتةندين ستتيماى جتتوانى تَيدايتتة   
ئَيتتدى ئاواتتتة ختتوازين ! كتتردةى ناشريني تتى تَيتتدا دةبينرَيتتت 

لتوورى نةتةوةكتةمان ثي تان دابتن بتة     سيمايةكى جتووانى كتة  
مةبةستى فةوتاندنى كةم و كوِرييةكان و جوانرتكردنى كةلتوورة 

 ..بةو ئاواتةى هةنطاوَيكمان نابَيت ..ميََية رةسةنةكامنان 
 

 

 :سةرىاوة
 هَينى هةرؤلةد هةنسن/ ضانى كورد ك.. 
 ( ..09)ظارى كةلةثوورى كورد ذمارة طؤ 
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 ..خـةســوو 

 
         

رةطةزى مَى كاتَى خَيزان ثَيك دَينَى و دةبَيتة خاوةن منداَل      
وشةى دايكى لَيتدةنرَى ،  .. ثةروةردةكرنى دةكةوَيتة ئةستؤ و

! هَيندة ثدؤز دةبيَ هةموو مرؤظايةتى بؤ طةورةيي بة ىؤكا دىَ 
او  تتَى لتتة ثَينتت ىتتونكة ئتتةو ستتؤزةى دايتتك بتتة كؤرثتتةى دةبةخ  

مؤناغ لة دوواى مؤناغ كة ثَييدا تَيثةرِ دةبَيت لة .. طةشةكردنيدا
تواناى هيض كةسَيكدا نيية ، زؤرجار بيستوومانة دايتك جتل و   

ن ئةمانةش! بةرطى خؤى لة ثَيناو تَير كردنى مندالةدا فرؤشتووة 
بتتتةالةم ئتتتةوةى جَيتتتى   .. ئتتتةو بةخ تتتندةييةيان ثَيبةخ تتتيووة  

كضةكانى طةورة دةبن خَيزان ثَيكدَينن سةرسوِرمانة كاتىَ كورِ و 
ئةم ! ئةم دةبَيتة خةسوو بؤ بووكى كوِرةكةى و زاواى كضةكةى 

وشتتتةيةش هَينتتتدة ناشتتترين كتتتراوة هتتتةر كتتتة نتتتاوى دةهَينتتترَ   
خؤشةويستى ماا و مةلوول دةبَي و دةبَيتة بنَي تة خؤشةى 
دةمى خةلةكى لة الية  و دةبَيتة ث ت و ثةنا بؤ زاواى كض و موو 

دةلةتتَي لتتة ثَينتتاو  .. كتتة لَي تتى دةثرستتن !! نيانتتدا ناىتتَي ة بةيبتت
لتتة اليتتةكى ديكةشتتةوة دةبَيتتتة دوذمنتتى ستتةر     ! كضتتةكةمداية 

؟ ئةمتة دةبَيتت هؤكتارى ىتيبَيت ؟     !سةختى بتووكى كوِرةكتةى   
كؤمةلةطاى رؤذهةالةا لةبةر بارى طرانيدا دةنالةَييَن و ئابووريان 

هتتةموو ئةركتتةكانى كتتدَييَن بؤيتتة كتتاتَى كتتوِر خَيتتزان ثَي! الوازة 
ى ني تةجَيي نابيَ ثَيكي بؤية تواناى خانوو.. دةكةوَيتة ئةستؤ

بؤيتة ناىتار لتة نَيتو ختانووى مالةتة باوانيتدا ختؤى كتِر          .. بهَييَن
دةكاا و ناىارة هةموو شتىَ مبوولَ بكاا ، بووكَيش كة خَيزان 
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ةو ثَيكدَييَن بَيطومان دلةتى بتة ذييتان خؤشتة و دةيتةوَى ىتَيذ لت       
.. ئازادانتة خةونتةكانى بهَينَيتتة دى   ذييانة نوَييةى وةرطرَى و 
 .ةدا لة كوَيش لة مالةى خةسوويدابؤية هةولةى خؤ بنياتنان د

.. سروشتتى ثيتتاوانى ئَيمتة ثتتاش ئتةركى رؤذانتتةى خؤيتتان    
زؤربةى كاا لة دةرةوةى مالةن ، ذنانيش ثاش ئةركى دةرةوةيان 

كاتةكانى لةرَيكخستنى ماَل و  واتة زؤربةى.. دةطةِرَينةوة ماَل 
واتتتتة هةمي تتتة    ..ثتتتةروةردةكردنى مندالةتتتدا بةستتتةر دةبتتتاا    

كتتة ( خةستتوو)ئتتةميش واتتتة  ..ِرووبتتةِرووى خةستتوو دةبَيتتتةوة
زؤرينةى تةمةنى لةو مالةةدا بةسةر بردووة و بة بؤىوونى خؤى 

! ئَيستا شةريكة بةشَى هاتووة و دةيةوَى نيوةى ىَل داطد بكاا 
ىتؤن   ..كوِرى بةخَيو كرووة و طةياندويةتية ئَيستا ئةو خؤى 

بووكَى مندالةة خؤشةويستةكةى ىَل زةوا بكاا ؟ .. مبوَل دةكا 
 ..ئةم دذة بؤىوونانةن تا بَى شةِرى نَيوانيان خةست دةكاتةوة 

واتة .. ئةم خؤى بةخاوةن ماَل دةزانَى و ئةويش هةمان شَيوة 
َيتت لةثرتتة و بؤلةتةكانيان    طةر لَييانةوة نزيك بيت بتةردةوام طو 

ناشتتكورى نتتةبَى  ! دةبَيتتت كتتة رووبتتةِرووى يةكتتدى دةكةنتتةوة   
ئاستى هؤشياريش هَيندة الوازة ناتوانن زمانى لَيكطةي نت و 

لَيرةدا دةمَينَيتةوة ستةر كوِرةكتة واتتة    ! لَيكبوردن بهَيننة ئارا 
ئةطةر زيرة  بَى دةتوانَى هؤشيارى ختؤى خباتتة كتار و    ( زاوا)

َةَى نةشتتيش بستتوتَى و نتتة كتتةبا  و متتافى هتتيض اليتتةكيان  نتتةهَي
بةالةم طةر بَيتوو بةثَيضتةوانةوة  , نةخوا و ئاشتى بةر مةرار بَى 

ئةوا بةردةوام دةنطة دةنط و هةرا دةبيسرتىَ و ئاذاوة رؤذ  ..بَى
لتتة دوواى رؤذ ثتتةرة دةستتَينَى و وشتتةى خةستتوو لتتة بةرامبتتةر   

ةِرةش ئاكتتامى بتتة بتتاش   م شتتئتتة,بووكَيتتدا مَيتتزةونرت دةبينتترَى  
 !ناشكَيتةوة
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 ..خــةزوور

  
 
 

باو  كاتَى مندالةةكانى ثاش ئةوةى مؤنتاكى منتدالةى و     
خؤزطة و ئاواتةكانى ئةوةن .. هةرزةيي و بالةق بوون دةبِرن

ئةم دةستةواذةية لتة  ( وةمَيان بكاا بة ثةتة)خؤى وتةنى 
دةطرَيتةوة، تؤ بَةتةى بتاوان خؤزطتةكانيان لتة     ( سَيدارةدان)

سَيدارةدانى نةوةكانيان بَي؟ لةاليةكى ديكةوة هةموو الية  
ئةى .. دروستكردنى خَيزان بة ثِرؤسةيةكى ثدؤزى دادةنَين

ئةم وتةية لة ض مؤزاكةيةكةوة سةرى دةرهَيناوة؟ دةى مةرج 
ىونكة !! ية ثارسةنطى ئاكامةكانى ئايندةبَينيية هةموو وتة

ئةمِرؤ بة ئارةزووى خؤى بِريار .. بار لة دوَيينَ ناكةين.. كض
لةستتةر زةماوةنتتدى ختتؤى دةداا ، ئةطتتةر بتتة شتتَيوةيةكى      
ط تتتيش نتتةبَي رَيذةيتتةكى زؤرى بتتةم شتتَيوةيةية ،هتتةروةها 
كوِريش بة هتةمان شتَيوة بِريتار لةستةر ىارةنووستى ختؤى       

( خةزوور)دى باو  لة ئَيستا بة دوواوة نازناوى دةداا ، ئَي
هةلةدةطرَى بؤ بتووكى كوِرةكتةى و زاواى كضتةكةى ، ستةير     
لةوةدايتتة ختتةزوور لتتة ئاهتتةنطى كوِرةكةيتتدا تتتا ئةوثتتتةِرى       
خؤشتتتنوودى خؤشتتتوالةة و بتتتة هتتتةموو شتتتَيوازَيك ستتتةما و   

لة هةمان كاتدا نة  خؤشوالَ نيية بةلةكو ! سةرىؤثيطر دةبيَ 
بة روويةكى ترا ئةوةندةى ! ىَيتة ئاهةنطى كضةكةيةوة هةر نا
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بووكةكةى خؤشدةوىَ دة هَيندة رمى لة زاواكةى دةبَيتةوة و 
مةبةستتتتييةتى هتتتةر نتتتةيبييَن ، ئةمتتتةش دةطةِرَيتتتتةوة بتتتؤ    
دياردةيتتتةكى كؤمةالةيتتتةتى كتتتة تتتتا ئَيستتتتا بتتتاجى كتتتةم و       

.. كوِرييةكانى دةدةين ،بةشَيكى سةرةكى بوونةوةر مرؤظة
ة دةبتتتَي مافتتتة مرؤييتتتةكانى ثتتتَي بتتتدرَى بتتتة هتتتةردوو       واتتتت

( ىتةثَةة بتة يتة  دةستت لَينادرَيتت     )دةلةَين .. رةطةزةكةيةوة
 !كةىى بِروااان ثَيي نيية 

بةدوواى مَي ( نَير.. )نَيرو مَي سَيوَيكن كراون بةدوو لةتةوة
ويََةة و بةشان و بالةيدا هةلةئةدا تا بطاا ثَيي ، لةهتةمان كاتتدا   

ئةمة كردةيةكى .. ىاوةنؤِرة نَيرةكةى خؤى بدؤزَيتةوةش ( مَي)
سروشتتتى مرؤظةكانتتة، بتتةتاكِرةويش هتتيض كتتةر و نةتتتةوة و     

واتة هةردووال دةتتوانن مةشتخةَل   .. كؤمةلةطةية  ناطاا بةهيض
 ..بهَيننة ئارا و دونيا رةنط  كةن و تاموبؤ بؤذي  بهَيننة كاية 

ا ئَيستتا هةيتة و   لة رووانطةى ئةم جؤرة خةزوورانةوة كة ت
بوونى ماوة طواية كض بة حوكمى ئةوةى مَيية دةطةوَيتة ذَيرةوة 

كوِريش بة حوكمى ئتةوةى  !! و جَيى شةرمةزاريية بؤ بنةمالةة 
نَيرة دةكةوَيتة سةرةوة و جَيي شانازيية ، لةم رووانطةيةوة بؤ 
مرؤظةكان دةِروانن لة كاتَيكدا هةموو ئةوة دةزان  دايكمان مَيية 

كةىى خؤاتان دةوَى و رَيتزى   .. دةكةوَيتة ذَير باوكمانةوةو 

لَيدةطرين ، ئةمة سروشتى ذييانة يان ثَيمان ناخؤشتة كضتمان   
 .!كةكوِري مان دةبَيت زةردةخةنة لَيومان دادةطرَيت.. دةبَيت

نابَي لةمِرؤدا كة سةردةمى جيهانطدى و ذيانى ليرِبالةيانةية 
نَين و دةرطا لةسةر هتةموو  و مرؤظةكان هةموو هةنطاوى بؤ دة

شتة كَةؤم دراوةكان كراوةتةوة ، ئةمَيستا ثَيم وايتة ثَيضتةوانة   
نة  مَي كة كةوتؤتة سةرةوة بتةلةكو نَيتر بتؤ هةمي تة     ! بؤتةوة 

! وة بةردةوام ئةم جَيطؤِركَيية دةكةن .. ذَيرةوةى هةلةبذاردووة 
ةوة لة ثَيناو فةراهةمكردنى حةزة مرؤييةكانياندا ، ئةمتةش ئت  

ناطةيةنَيت بة مَيزةون لة كةستايةتى متَي بتِروان  بتةلةكو دةبتَي      
شانازى ثَيوة بكةين ،ىونكة هةمي تة ئتامَيزَيكن بتؤ ئتارامى و     

 ..خؤشبةختى ذيان 
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 كة جام ثِربوو دةِرذَي
     

ن يا بة كوىتةيةكدا ِرَىدةكتةين ، دةبييتن     زَورجار بة كَوالة     
زَوربةى بةردةرطةى مالةكان كَومةلةى ذن داني توون بوىخوىيان 
بتتتتةدةم بني تتتتت و ىةرةستتتتةوة ستتتتةر طورشتتتتتة دةطدنتتتتةوة ،  
جارجارَيكيش كةيبةا دةكةن و لة بةذن و  باالةى ئةم و ئةويش 

دةبَيت دا دةِروانن ئةمة وة  ديوى بينةرىَ كة بةو شوَينةدا ِرةا 
باتاوَى شَوِربينةوة بَونَيو دةرونى ئةو ذن و كضانة يا ناوةختى 
ئةو ماالةنة ثَيش ئةوةى لةم دةرطايانة بدةين طةرةكة بثرس  ئايا 
ئةم دياردةية هةرمالةة هةذار و كةم دةرامةتةكانن ياخود ئةوانى 
تريش هةروان ؟ بوَ وةالةمى ئةم ثرسيارة تة ئةجنامى مسةكامندا 

 ..بةر ىنط دةكةوَيت شتَيكت 
ئةم طةِرةكانة خاوةنى ني تةجَييةكى زَورن لةبةر ئةوةى هيض 
هَوكارَيكى كاا بة سةر بردن نابينرَيت تياياندا ، ناىار طةجنة 
كوِرةكان حةوسةلةةيان ىَل هةلةدةطدَى  و بةرةو دةرةوة هةلةد َين، 

وكةش يا لةطةلَ هاوِرَييةكياندا دةكةونة ط توطوَ و طةشتكردن، با
هةر دةيهَينَى و دةيبا و مذ لة جطةرةكةى دةدا و بةيانى زووش 
لةطتتةَل شتتِدةى مةالذنتتدا دَيتتتةدةر بتتةرةو كتتار دةكةوَيتتتة ِرَى ،     
ئَيوارةش بةماندووبوون دةطةِرَيتةوة نازانَى ىَون هةىَل دروست 
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ىونكة ناتوانَى خةونةكانى ذنة يا كضة يا .. كا تا حبةوَيتةوة 
ئةوةى بةدةستى ! ر وخوىل دةدةن بهَينَيتة دى كوِرةكةى كة دةو

هَيناوة لةوانةية بذَيوى ِرَوذانةش تةواو نةكا، ئَيدى ناىتار بتة   
بَولةة بَولَ لَييان دور دةكةوَيتةوة و خَوى لة مةسةلةكان طَيل دةكا 
و دةيةوَى بة دووكةلةى جطةرة باى بالةى خَوى بدا و دةروونتى  

رى خَويدا دىَ هاوِرَيكانى هةر ئاو خبواتةوة ، كضةش هةر بةدةو
هتتةر لتتة خةنتتدة و طدفتتانى  .. لتتةجل و بتتةرط و زَيتتِرو زيتتووةوة 

لةهةندىَ كاتي دا خؤى ! ثِرةوة،ئةميش لة هةموو شتىَ بَيبةش
دةبىَ شتىَ بكا كة .. بِروا بةخؤى دَينَيتةوة كة ناكرىَ بووةستَى

ئةم مؤناكتة بتة دةستتى ختؤى بيطتؤرَى ،لةخويندنتدا بتؤى كترا          
ةرَى لة هاوِرَيكانى دةدا يا بؤ دةركردنى باى بالةيَ لةطةلَ كضة س

دراوسَى كةيانتدا تتاوَى دادةني تَى و بؤشتى كترا هةنتدَى جتار        
ىاوبازى دةكا هةر بؤ ئاوى دلَ ، دايكةش هةر دةيهَيينَ و دةيبا 

كضة دةبينَى هةروةى سةرنج لةكوِرة دةدا دايكى .. ناطاتة هيض
ا، لتتتةوالوةش مانتتتدووبوونى ثتتتدة كتتتوَير بتتتَى نتتتازانَى ىتتتى بكتتت

مَيردةكةى دَيتة بةرىاو كة تا ئَيوارة دةِرةتىَ هَي تا هةر بةفريا 
بؤية كة دَيتة بةر دةرطتا هتيض نتةبَى تتاوَى لةطتةَل بتاجى       ! ناطا 

ئافتاو و حةثسةخانى ئةوديووياندا بَيتامةتى خؤى دةردةكا ، 
دةزانَى  دةى خؤ هيض نةبَى! هةرىةندة ئةوانيش لةم باشرتن  

حةثسة لةطةَل بووكةكةيدا طةشتوونةتة كؤَى؟ يا ئافتاو لةطةَل 
ىتتونكة زؤر لَيتتى .. ئتتةو كتتوِرةى بتتةنيازة بَيتتتة داواى كضتتةكةى 

ثَيكةوة ديونى و ثَيم واية ئةو كوِرة نةيةتةثَي ةوة ! بةخةم بوو 
 !شار بةدةرى دةكا

 (شدوان)وةلةالة بؤم كرا لةطةلَ حةثسةشدا باسى مةسةلةكةى 
كض لة .. بة موربانى بةذن و باالةى مب.. ي ى لةطةلةدا دةبِرَينمةوة

 شدوان بةباشرتى دةداا؟  
خوَينةرى خؤشةويست لةم ىدؤكةوة بؤ شتةكانى ديكة ، 
ئايا ثَيت واية لة ى  و توَيذةكانى ديكتةدا ئةمتة بتةر جةستتة     
دةبَى؟ بيطومان نةخَير ، ىونكة دةست دةبا بؤ هةر شتَيك نالةَى 

كةواتة دةنط و هةرا لة هةر كوىَ بةرز بوو وةوة بؤى مةطةِرَى ! نا
 ..دةردة سةرى مالةة هةذارَيكة و بةوة دةرى دةبِرَى! 
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 ..ي ـدَل ثيس
        

       

زَورن ئتتتةو كَي تتتانةى رَوذانتتتة لتتتةنَيو تاكةكانتتتدا نوَيدةبنتتتةوة      
زياى سورياليةوة ،كة خَومان لةستةر شتانَوى   بةثَوشا  و فةنتا

ذييتتان تَومتتارى دةكتتةين بتتَو ختتةلةك ، بتتةالةم هتتةرطيز لتتةخَومان      
ناثرس  كة ئةم جَورة كَي انة خةلةكى ثَي بَيزار دةكتةين و بتَو   
دوواجتتتار لَيمتتتان دور دةكةونتتتةوة و تتتتةنيا دةمَينينتتتةوة و لتتتة   

لتتتتة ئةمتتتتةش ! طَوشتتتتةيةكدا كالةتتتتة  بتتتتة ئتتتتةذنَو دةشتتتتكَين      
كتتة .. نةخوَيندنةوةمانتتة بتتَو يةكتتدى و ِراستتتةوخَو  بِرياردانتتة   

.. دةمانطةيةنَيتة ىارةنوسَيك كة دلةمان ثيس بكةين لة يةكدى 
من كة طةشتمة ئةو بِروايتةى كتة تتَو ئتةو كةستةى ببيتتة جَيتى        
متمانتتتةم و ئتتتة و هةلتتتةش بِرةخستتتَينم تتتتا ئتتتةم بِروايتتتة لتتتةالى  

ثَيويست بتة طومتان ناكتاا      ئَيدى.. هةردوكمان دروست بَيت  
يان دلةم ثيس بكةم لَيت كة تَو ىتى دةكتةيت و ىتَون هتةلةس و     
كةوا لةطةَل دةور و بةردا دةكةيت، ئةمة هيض لةو ناكاا بطرة 

.. لَيرةدا توَ تةنيا دةمَينيتةوة ! بةزةيى بة حالةى تَوشدا دَيتةوة 
ةمب ىونكة ئةمة بةردةوامى ناداتة ذييان كة من بة دوواى تتَوو 

؟ واتتة  !بزاو ىى دةكةيت و ىَون دةذيت يتان بتة ثَيضتةوانةوة    



 

ww.dengekan.comw Page 22 
 

هتتةموو تةمتتةنى خَومتتان كتتردة موربتتان بَوىتتوونى هةلةتتة و بتتِروا  
بتتةم كردةيتةش ناتوانيتتت مةبةستتت بثَيكيتتت  .. نتةبوون بةيتتة   

ىونكة كةسى بةرامبةرا ئةطةر .. بطرة خؤا  فريوو دةدةيت !
يز ناتطؤِرَيتةوة بتؤ هتيض   تؤى بوَيت و بِرواى بةتؤ هةبَيت هةرط

وة بة ثَيضةوانةشةوة ئةطةر تؤى نةوَيت ية  مَيؤن ! شازادةية  
سانسؤرى وة دووا خةيت دةتطؤِرَيتةوة بؤ مَيزةونرتين كةر كة 
دلةى خواستى بَيت ، ىونكة من كة دَيمة دةرةوة لة متاَل بتةر   
خؤمم و ويذدان و كةسايةتى خؤم مامةلةة بة هةلةستوكةومتةوة  

واتة ىؤو بوَيت وا دةكةم ، من لةطةَل هةلةةدا نيم كة ..  دةكاا
! هةلةبتةا ستةرةتاكانت الوازن   .. رووبداا بةالةم كتة رووشتيدا   

ثَيويستة كَي ةكة بضو  بكةينةوة نة  زلتي بكتةين و ستةر لتة     
ئةمةش .. خؤمان تَيكبدةين و خةلةكى بة خؤمان خؤش بكةين 

ان بةوةدا بنَيت كة هةلةة لة كاتَيكدا كة كةسى بة هةلةةدا ىوو د
لَيبتتتوردنيش ئتتةو ىتتتةمكةية كتتة هتتتةموو مرؤظايتتتةتى   !! بتتووة  

ئاواتتتةخوازين ، ئتتةم جتتؤرة بابةتانتتة بةستتةر هتتةردوو رةطتتةزدا   
من كة بِروام بة ذنةكةم .. بةرجةستة دةبَيت ض ذن بَيت يان ثياو 

نةبوو بؤ هاوسةرَيتيم لةطةلةدا دروستكرد ؟ ىونكة ذييان بريتى 
واتتتة لةستتةرةتادا بِريتتار نتتةدةم كتتة   .. رؤذ و دوو رؤذ  نييتتة لتتة

بِرياري تتتم دا ثَيويستتتتة رَيتتتز لتتتةو بِريتتتارة بطتتترم كتتتة داومتتتة و  

ئتتةم ىتتةمكة وامتتان لَيتتدةكاا بتتة     !! ثةيوةستتتيش مب ثَييتتةوة  
هةلةستوكةوتةكامناندا بضتينةوة و كؤمتةلةَيك طؤِرانكتارى طتةورة      

.. لةطا بطتؤِرين  بكةين و خالةة زةق و لةكار كتةوتووةكانى كؤمتة  
ئةمةش ئاسان نيية و هتةوَل و مانتدوو بتوون و ث تووى درَيتذ      

ئَيدى هَيدى هَيدى ئةم بِرواية لة خةيالةتةوة  .. خايةنى دةوَيت 
دةبَيتة بنةما و لة مَي كى هةموو تاكَيكدا دةىةستثَيت ، بتِروا   
بووني مان بة طؤِران خؤى لة خؤيدا طؤِرانكارى دَينَيتة ئارا و 

ان ئاسان دةكةوَيتتةوة الى ختةلةك و هتةموو ثةيوةستت     بِريارةك
دةبن ثَييةوة ، ئةوسا نةمان دةتوانى خؤمان بطرين كتة كتوِر و   

! كضَيك ثَيكةوة دابني ن و بار لة خةونتةكانى خؤيتان بكتةن    
ئةى ىيبووة هؤى طؤِرانكارى كة ئَيستا ئازادانة جل دةثؤشن و 

تيش يةكتتدى ثَيدةكتتةنن و ثياستتة دةكتتةن و لتتة شتتوَينى مةبةستت
 !دةدوَينن و دةبينن 

بَةتتتتتَي  و نتتتتتةلةَي  ئتتتتتةبَيت دان بتتتتتةوةدا بنتتتتتَي  كتتتتتة ئتتتتتةو  
طؤِرانكارييانتتتةى بةستتتةر ناوىتتتةكةماندا هتتتاتووة دةرطايتتتةكى  
طةورةى لةسةر زانياريية هةمة ىةشنةكان كردؤتةوة و لَييةوة 
ئَيمتتةش بتتة ختتؤدا دةىتتينةوة و ثابةنتتد دةبتت  ثَييتتةوة ، ئتتةم       

امان لَيدةكاا لة كاروانى ذييانى نوَى جوودا و بِروابوونةشة و
 .جَينةمَين 
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 دش و براذن
     
ذنى  كورد  هةمي ة  موربانى  هةموو دةردة  سةرييةكان       

 هةمي تة مالةيتك يتان ئامَيزَيتك بتووة  بتؤ بةختتةوةرى و       .. بووة
ئارامى لةنَيو ى  و توَيذةكان و كؤمةلةطةى كوردةواريدا ، واتة 
لةطةلَ هةر طؤِرانكارييةكدا مةينةتييةكى نؤى رووبةِروو يان بوو 
وةتتتةوة ، هتتةل نةرةخستتاوة يتتا متتاوة نتتةلواوة تتتؤزَى بتتةخؤدا      

ساتَيك بِرخسَينىَ بةدووى خونضةكانى ذياندا بطةرىَ و .. بَيتةوة
  و بَيطتتةرد بتؤ ختتودى ختتؤى و رةطتتةزة  لَييتةوة دونيايتتةكى ثتتا 

مرؤييةكةى بتة دةستت بهَينتَى ، ذن و ذزتوازيش يةكَيكتة لتةو       
ثرؤسانةى بةردةوام لةنَيو خَيزانى  كورديدا نوَى دةبَيتةوة  بة 
هةموو طورانكاريية جةسةدى و هزرييةكانيةوة ، تا ئةمرؤكةش 

ان بتتة دةردى نتتةزانينى زانيارييتتةوة دةتََينتتةوة و تؤلةتتةى خؤيتت 
لةبرى ئةوةى لة رؤذطار بكةنةوة بة ىينة بة سؤزةكةى خؤيانى 

 ! دةِريََذن 
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كة دوو فاكتةرن مةبةستمانة لَيى بدوَي  ، ئةم : دش و براذن
دةستتتتةواذانة هتتتةرووكيان متتتَين و ث تتتتى يتتتةكن و زؤر شتتتت    

كاتَيك ! ثَيكيانةوة دةبةستَيت و دانوييان لةطةَل ية  ناكولةَيت 
وشكةكان دةبنتة دش بتؤ بتووكَى و بتووكَيش     كوِر ذن دَينَيت خ

دةبَيتة براذن بؤ دش ، دش وا بد دةكاتتةوة كتة ىتةند وةختتة     
.. لةطتتةَل براكتتةيان هتتاو تتتةبابوون و بَييتتة  هتتةلةيان نتتةكردووة  
.. ئةمَيستاكة بووكىَ بووةتة خاوةنى و ئَيمةى فةرامؤش كردووة

لتة هتيض    بتووكَيش بتَي ئتةوةى ئاطتاى    !! واتة تاوانبار بووكَيية 
ثيالنَيك بَيت بؤ ئةم دوذمن كاريية تاوانبار دةكرَيت ، كة بِريارى 
هاوستتةر دروستتتكردنيدا مةبةستتتى بتتوو لتتة ذييتتانى تتتةنيايي     

.. رزطارى بَي و ذينَيكى هاوبةش و نوَى بؤ خؤى بنياا بنَيت 
ئَيستتتا بَيئتتةوةى هتتةوَينيش بَيتتت بتتؤ كَي تتة بووةتتتة براذنتتى        

ىؤن بةرطرى ! ي شةِرى ثيَ دةفرؤشن كةسانَيك لة هيض و خؤِراي
لة خؤى بكتاا ؟ يتا ئةوةتتة طتوَى بتة هتيض نتادا و وة  خوشتك         
هةلةسوكةوتييان لةطةَل دةكا و هةوَل دةدا تَييان بطةيةنَيت كة 

بةلةكو ئةم .. ئةم نةبووةتة رَيطر لة بةردةم خوشك و برايةتياندا 
يتتا بتتة هَينتتدةى ديكتتة خؤشةويستتتى دةىتتَييَن لتتة نَيوانيانتتدا ،  

شتتَيوازَيكى ديكتتة ئتتةوان هةرىتتييةكيان وا ئتتةم ثَيضتتةوانةيان  
! يا راستةوخؤ بتؤ بتراى خوشتكانى دةطَيِرَيتتةوة     .. ئةوةستَى 

بةمتتتةش ئاشتتتتى بتتتةر متتتةرار نتتتابَي و تتتتا بَيتتتت جتتتةنط نزيتتتك     
دةكةوَيتةوة ، دشةكانيش كة لة ئَيرةييدا خؤيان دةبيننةوة كة 

ثَيكتتةوة نتتةناوة و ئتتةو  شتتوويان نتتةكردووة و متتاَل و مَيرديتتان  
هاوِرَييةيان دةستني ان نةكردووة تا لةطةلةيدا ثَيكةوة خبنَينةوة 
و ىَيذ لة ذييانى تازةيان وةربطرن ، لةاليةكى ديكةوة هةستت  
دةكةن براكةيان هةموو ئةو سؤز و خؤشةويستييةى كة ئةوسا 
ئةيدا بة ئةمان ئَيستا هةر هةمووى بتؤ بووكَييتة و ئَيمتةى لتَي     

جا ثَيويستة هةرىى زووة بة هةر شَيوةية  ! ش كردووة بَيبة
بَيت بووكَيي لةبةر ىاو خبةين و بة هةموومان جوانرتين بووكى 
ديكةى بؤ دةهَين  ، ئةمةش ثووختة سيناريؤيةكى نوَيية كة 

هتةر  .. هةر خؤيان واتتة ذنتان بتؤ خؤيتانى دروستت دةكةنتةوة       
يان ، وةكاتَي كتة  خؤشييان دةبنة موربانى بة هةلةة بدكردنةوة

دشةش شوو دةكاا و ماَل ثَيكةوة دةنَيت وا نةزانن طةشت بة 
نتتا بتتة ثَيضتتةوانةوة بتتة  .. متتراز كؤتتتايي بتتة ثيالنتتةكانى دَيتتيَن   

شَيوازَيكى نوَيرت و بة ىة  و ت امى بةهَيزترةوة دَيتةوة مةيدانى 
 !! شةِر 
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 ..َيوةر ذن ــه

 
 

هةنطاونان يةكَيكة لتةو فاكتةرانتةى بتةردةوامبوونى ذينتى     
ثَيوة بةندة ،لَيوةى دةتوانرَى ئايندةيةكى ىاوةِرواننةكراووى 
ثَي بةدةست بَي ، بة ئةجنام دانى ئةم ثرؤسةية هيوابوونة بتة  
سبةيينَ و سةركةوتنة بةسةر دَيوةزمةكانى سانسؤر و رماندنى 

 ! جَيك بةرنامةمان هةبَيت بؤى بةمةر.. ديوارةكانى كؤيََةبوونة 
بتتةالةم الى ئَيمتتةى بتتَي   .. دةتتتوانرَى ئةفرانتتدن خبتتولة َينرَى   

ثِرؤطتترام ستتةركووتكردنى هاوشتتانةكامنانة و تتتةنيا و بَيبتتاَل     
ئتتتةم رَيتتتِرةوةش لةبتتتةر ئتتتةوةى مةبةستتتتت تتتتةنها     ! رَيكردنتتتة 

بةدةستتتهَينانى خؤزطتتةكانى خؤتتتة و ئاوكردنتتة ذَيتتر ئتتةوانى      
 ..ةركةوتن بةدةست ناهَينيت س.. ديكةية 
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هتتةموو ثِرؤستتةكانى  .. ىتتةثَل بتتة يتتة  دةستتت لَينادرَيتتت   
بةردةوامى ذييان بَي هاوكار و هاوِرَى و هاو خةون بة دةست 
نايةا و نايةتة دى، لَيرةوة دةمةوَى لةم نازناوة بدوَيم كة بة 

ناو زةد كراوة ، ئةمةش بةو دوو ذنة دةوترَيت كة ( هَيوةر ذن)
كتتتتتة بتتتتتة هتتتتتؤى ذن و ذزتتتتتواز  و   ..دووبتتتتتران  هاوستتتتتةرى

خزمايةتييةوة ىونةتة نَيو ئةو خَيزانةوة كة هةموو تاكةكانى 
تةواوكتتةرى يةكتتدين ، بَةتتيََ  و نتتةلةَي  ئتتةم دوو ذنتتة ختتاوةنى  
كةستتتايةتى خؤيتتتانن و هةريةكتتتةيان لتتتة متتتاَل و خَيزانَيكتتتى     

واتة ىارةنووسيان جياوازة .. سةربةخؤدا ذييان بةسةر دةبةن
و طةرةكة بؤ ئاينتدةيان هتةنطاو بنتَين كتة خَيزانَيكتى ئتارام و       
بةختةوةرة ، بةالةم بة ثَيضةوانةوة لة ئَيرةى رؤذهةالةتدا ئةم دوو 
ذنتتة نتتة  هاوتتتةبا نتت  بتتؤ ختتوودى خؤيتتان بتتةلةكو دةيانتتةوَى    
براكانيش لةية  بكةن و مندالةةكاني يان كة ئامؤزان بؤ ية  لة 

ارةنووستتتتييان بتتتتة بتتتتاش بتتتتؤ ئةمتتتتةش ى!! يةكتتتتدى دابتتتترِبن 
ناشكَيتةوة جطة لةسةر لَي َيواوى نةبَيت ، ئةم خانووى هةية 

ئتةو نييتتةتى و  .. و بتؤى لتتواوة بتة حتتوكمى كتار و ثي تتةكةى    
تواناى مامناوةندة يا الوازة ، ذنة لةبةر ئةوةى هَيوةر ذنةكةى 
هةيةتى ثَيدادةطرىَ كة دةبيَ ئةميش هةيبَيت ، ئَيدى ثياوةكة 

وانى بةستتةر ئتتةم داواكارييتتةدا ستتةركةوَيت ئتتةوة     ئةطتتةر تتتو 

ئةوة بار و دؤخةكة بةرةو .. طرفتةكة ئارام دةبَيتةوة ئةطةر نا
ئامار دةِرواا ، يا ئةو مندالةَيكى هةية و ئةم دوو مندالةى هةية 
نابَي و نتاكرَى ئتةبَي ئتةويش بيكتاا بتة دوو منتداَل ، يتا ئتةو         

 .واييئؤتؤمبَيَى هةية و ئةم نييةتى و تا دو
ئةم كَي انة ياخوود ئةم ىةلةحانَييانة رؤذانة رووبتةِرووى  

( هَيوةر ذن)ئةم خَيزانانة دةبنةوة ، هةر ئةمةشة واى لة وشةى 
كتتردووة كتتة ناشتترين بكةوَيتتتةوة لتتة نَيتتو تاكتتةكانى كؤمةلةتتدا ،  
هؤكارى ئةم كَي انة لة ىييةوة سةر هةلةدةداا ؟ بَيطومان لةم 

 :ةوةخاالةنةدا خؤيان دةبينن
يةكَيكة لةو هؤكارانةى بةردةوام سةرىاوة  :بارى ئابوورى  -0

لةبةر ئةوةى بارى بتذَيووى لتةم   .. بووة بؤ سةرهةلةدانى كَي ة 
جؤرة كؤمةلةطايانةدا زؤر الوازة و ناتوانن وة  ثَيويست بذَيووى 
رؤذانةى خؤيان داب  بكةن بة هؤى ئةو باروودؤخة سياسييةى 

كتتارى رووبتتةِرووى زؤربتتةى تاكتتةكان بةستتةرياندا ستتةثاوة و بَي
 ..بووةتةوة و ئارامى و ئاسوودةيي شَيواندووة 

هةرىةندة ئةمةش تةواوكتةرى ختالةى    :ئاستى رؤشنبريى  -9
ماوة نالو َ بؤ خوَيندن و .. يةكةمة ىونكة بارودؤخ ئارام نةبَيت 

خوَيندنتتتةوة ، نتتتةبوونى خوَينتتتدنيش بَيطومتتتان ئاستتتوودةيي     
ئةمةش نةبوو ماوة نالوىَ بؤ خؤ ىِركردنةوة كة ! ناهَينَيتة ئارا 
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و زالةبوون بةسةر كَي ةكاندا بة تايبةتى ئةم جؤرة كَي انة كة لة 
دةرزيية  دةكةن بة شاخَيك : راستيدا هةر طرفت ن  وة  دةلةَين 

نةزان هؤى نةزانينى خؤى : ، مسةيةكى ديكةش هةية كة دةلةَي 
ن ثردب  بؤ ثةِرينتةوةى  بزانياية دةبوو بة زانا ، دةبا هةمووما

كار ئاسانى بؤ يةكدى بِرةخستَين  تتا زالةتب  بةستةر     ! يةكدى 
 ..كَي ةكامناندا 

 
                                  

 
######### 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ..كضان و 

 نامؤبوون بة سَيكس
 
 

كؤمةلةطتتةى بتتاو  ستتاالرى هتتةموو شتتتَيكى بتتؤ ختتؤى متتؤرخ   
يتتتةتى و مةردايتتتةتى و تتتتا دووايتتتي،    هتتتةر لتتتة ئازا .. كتتتردووة

 .بةرامبةرةكةشي بة كةم تووانا و بَي دةسةالةا وةسف كردووة
ئةوةى لَيرةدا مةبةستمانة لَيي بدوَي  ئاوَيزان بوونة واتتة  

بة ئةجنام .. لةنَيو تاكةكاندا وة  هةموو شتةكانى دى( سَيكس)
طةياندنى ئةم ثرؤسةية كايةكانى مرؤيي تتةواو دةكتةن، واتتة    

سؤز و خؤشةويستى دةىَييَن .. ثَيويستييةكة و ثةراوة كردنى
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و هاوسةرَيتى و خَيزانى لَيدةكةوَيتةوة و بةطِرو ت  و وزةيةكى 
بة جؤشةوة رووبةِرووى ثَي هاتةكان دةبَيتةوة، واتة شتَيك نيية 
زيتتاد بتتَي و بتتة زؤر بيستتةثَينن بةستتةر كةستتةكاندا، هتتةر ئةمتتة    

زةردةخةنة لتة نَيتو نَيتر و مَيكانتدا     بةردةوامى بة ذييان دةدا و 
 .دةىَييَن

ثياوى رؤذهةالةتى لة ثَيناو دامركاندنةوةى شةهوةتةكانيدا 
لةطةَل ! نة  ذنَيك بةلةكو ئامادةية ىةند ذنَيك بؤ خؤى مؤرخ كاا

ئةوةشدا دةست و ىاوو ئةندامى نَيرينةى تَيربوونى بؤ نيية و 
و مستتت ثتتان و  هةمي تتة ويََةتتة بتتة دووى نَيضتتدى ستتنط بتتةرز   

طؤرانى بة بةذن و باالةيدا هةَل دةداا، بةالةم ئةم ىةمكة تةنها بؤ 
متتترؤظ ىتتتةندة حتتتةز دةكتتتاا خؤشتتتييةكان  ! ختتتودى خؤيتتتةتى 

دةستةبةر بكاا ئةبَيت ئامادةش بَيت هةمان حةز و ئارةزوو بؤ 
بةرامبةرةكةشي بِرخسَينَيت ، ذن كتة كةستي دووةمتة الى ئتةم     

نَيضدى دةسيت ئةوانة ، كة لتة   جؤرة مرؤظانة ىارةنووسي ي
باو  و برا و مَيرد يا هةر ثياوَيتك بَيتت ىتييان ثتَي بتاش بَيتت       
وةهاى بةكار دةهَينن ، طتةر يتةكَيكيش بزَيتو بَيتت و لتة دةرطتا       

بتة ئتابِروو بتةر و بتَي شتةرة  و      !! بداا و ثةجنةرة ب كَينَيت 
دةكةن بةرد بارانى ( زينا)سؤزاني ناو زةندى دةكةن و بة تاوانى 

، ثياو بة ئارةزوو طةمة بة جةستةى ذنتةوة دةكتاا لتةم جتؤرة     

بةبَى ئةوةى هةست بكاا مرؤظتة و ختاوةنى   .. كؤمةلةطايانةدا 
هةمان كةسايةتيية كة ئةو هةيةتى، بةهؤى ثةيدا بوونى ميديا و 
طةشةسةندنى تةكنةلؤجياوة فيَمة سَيكسييةكان روولتة زيتاد   

دةكرَ  و لَييان دةِروانرَ  ،  بوونن و بةئارةزووى دَل سةيريان
ىؤنييةتى هةلةسوكةوتةكانيش راستةوخؤ دةطوازنةوة و لةطةَل 
جةستةى ذنةكاندا بةرجةستة دةكر َ ، ئةم جؤرة كردارانة تام و 

.. ىَيذ زؤرتر دةكةن و زووتر شةهوةتى جةستةكان دةرةوَيننةوة
يتا  ئةطةر لتة هتةردووالوة ثتةراوة بكرَيتت ، بتةالةم ئتةم رَينتاداا        

بَيطانة بةم سةيرى ئةم .. خوشكى.. ذنى.. ئامادة نيية دايكى
.. جؤرة فيَمانة بكاا و يا زانيارى ثةيدا بكتاا لتةو رووانتةوة   

ئَيدى بة هةموو شَيوةية  بَيئاطا دةبَيت لتةو هةستت و ستؤز و    
لة كاتَيكدا كة مَييتة نازانَيتت   !! حةزةى كة لة جةستةيدا هةية 

؟ ئةزانَيت ذن مندالةي دةبَيت كاتَيك مَيينةيي خؤ  لة كوَيداية 
ئةطةر ب ي .. ئَيدى بة دوواداىوونى نيية بؤ  .. مَيرد دةكاا

بَيت بؤ  رَيتي ثَينادرَيتت، كتاتَيكيش مةستةلةى هاوستةرطدى      
هةرىةندة ئَيستا تا رادةية  بةرةو ثَيش ىووة و .. دَيتة ئاراوة

ت ، كض لةسةر خواستى خؤ  كةسي بةرامبتةر هةلةدةستةنطَينيَ  
ئَيتتتتدى لةطتتتتةَل ستتتتةرةتاكانى ئتتتتةم بِريتتتتارةدا الوازى و تتتتترر   
بةرووخستتارييةوة دةبينتترَى زؤر بتتتةزةمي، ئةمتتةش ثَيويستتتت    
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بةروونكردنةوة ناكاا ىونكة لة ترسي بةيةكطةي تنة لةطتةَل  
هاوستتتةرةكةيدا، بتتتةهؤ  نتتتةبوونى زانيتتتارى و ناشتتترينكردنى 

خَيزانَيكى ثِرؤسةكةوة سةرىاوة دةطرَ ، كة دةشطاتة ثِرؤسةكة 
ىونكة هةر لة سةرةتاوة كَي ة لة .. خؤشطوزةران ثَيك ناهَييَن

نَيوانياندا دروست دةبَيت، وة  ومتان كتوِرة زانيتارى تتةواوى    
لتة هتةمان كاتتدا    ! هةية بةالةم كضة نييةتى و لَي ي دةترستَيت  

كوِرة شارةزاية بؤ ثِرؤسةى بةيةكطةي تتنةكة بتةالةم نةزانتة لتة     
ئتةطينا كَي تةكة بتةو شتَيوةية     .. ة كردنةكتةدا ىؤنييةتى مامةلة

وا دةزانَيت .. مةبةستييةتى لة ماوةيةكى كةمدا !! نةدةكةوتةوة 
جةرط و هةناوى كضةى داماو هةلةَووشَيت .. رادةكاا لة دةستى

.. ئةم جؤرة هةلةسوكةوتةش ثَي ينةى هةية بة درَيذايي مَيذوو ! 
َيدةوترَيت ثياوةتى ثياو ئةبَيت لةو شةوةدا كة شةوى ثةردةى ث

كة ئةم ! خؤ  بسةيَينَيت ئةطينا نَيرَيتى خؤ  لةدةست دةداا 
بتتةو شتتَيوةية بِروانَيتتت و كضتتَيكى ناستتك و نتتازدار و طؤشتتتنى   
بكةوَيتة بةر دةست هةر ئةوة نيية نا واا ئةطينا شَوو كووتى 
دةكتتتاا ، كتتتض كتتتة بةترستتتةوة هاتووةتتتتة نتتتاو ثِرؤستتتةكةوة و    

ةيتتتةى كوِرةكتتتةش دةبَيتتتتةوة بةهتتتةموو   رووبتتتةِرووى ئتتتةم كرد 
شَيوةية  كردةكةى لةبةرىاو دةكةوَيت و مَيز لةخؤى دةكاتةوةو 
خؤ  بةكةم دةزانَيت لة ئاست ئةو كةسةى كة دةيةوَيت هاوِرَيي 

هةمي ةيي بَيت، لَيرةوة ساردى سَيكسي دروست دةبَيت، خؤ 
كى ئةطةر كضة خوَينى نتةبَيت بتد لتةوة ناكرَيتتةوة كتة حالةتةتيَ      

يةكسةر شايي دةبَيتة ش  و جةستةى كتتضة .. تةندروستى بَيت
 !! دةبَيتة مةرطَيكى هةالةلةةيي بةر دةستى دِرندة 

ىتتي بكتتةين بتتؤ ئتتةوةى ىتتَيذ لتتةذييانى هاوستتةرَيتيمان      * 
وةربطرين؟

بة هةموو شَيوةية  بة دووى زانياريدا بطةِرَي  و ثَيمان  -
 . يةي  نةبَيت و بة مايف خؤمانى بزان

ىتتي بتتؤ خؤمتتان دةختتوازين دةبَيتتت بتتؤ هتتةموو كةستتَيكى   -
نابَيت مَيز لةيةكتدى بكةينتةوة ثَيويستتة ثِرؤستةكة     .. خبوازين

 .ئاسايي وةربطرين
ثَي تتترت ئامتتتادةيي خؤمتتتان بتتتؤ ئةجنامتتتدانى ثِرؤستتتةكة      -

لة خواردن و ميوةى .. ئامادةكةين لة خؤ رازاندنةوة بؤ يةكدى 
زى و وردة متتاض  ، بةمتتةش ختتؤش لتتة مستتة و طةمتتة و دةستتتبا 

كردةكة خؤ  دروست دةبَيت و تَير بوونيش مةحالَ دةبَيت الى 
 ..هةردوو جةستتة تامةزرؤكة 

لة دووا ثةيىدا سَيكس و ئاوَيزان بوون ثِرؤسةيةكة سؤز و 
خؤشةويستى و ذينَيكى ثِر لتة ثَيكتةن  لةطتةَل ختؤ  دَيتيَن و      

 ..ئايندةمان جوانرت دةكاا 
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 شةوى ثةردة
 

، يننتتتتيانةوة دةبتندةى نوَيتتتون بتتة ئايتتةتوِران ختتتو كتت ضانتكتت    
ي تتتتتَوِران بةستتتةر الثتتتةِرةى ِرَوذانتتتتتتتتةز دةكتتتةن طتتتتتي ة حتتتتتهةم

ةجنانى تتتتتةى كتتة طانتتتتتك لتتةو ثِرَوستتتتتاندا بهَيتتنن، يةكَيتتتتتةمةني
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اوسةر تتَوِرانى بةهتتتذن طتتتتدةىَيَيوة تتتونى ثتتتى شةوزتتتتتِرَوذهةالةت
ةو تتتت ئ ..ةوةتتتت ي ة بتد لتةوة دةكةن  تتتتت وِران هةمتتتت كة تتت ك.. وونةتتتب

ةروةها تتتتةواو كةن؟ هتتتدا تتتتتةطةلةتتتتندةى لتتتوازة كَى بَي ئايتتتتدلةخ
ةوةن تتتتَوِرى ئتتتتت ة ىاوةنتتتتواز هةميتتتشَيش بةهةمان تتتتضانيتتتتك

ةندة تتتتتتتتت هةرى تة دى،تتتتتتتتتيان بَيتتتتتتتت ةكانتتتتترةى خةونتتتتتتتتتئةستَي
 اوةتتتتةمتتتنىَ نتتتتتةكانى دوَيتتتتةوة زةنطتتتتِروَ وة  شتتتى ئةمتتتسةردةم

 ىتتتتتتارةنوستتتتى ةتتتتتدى بِريتتار لتتتتتتِرواى يةكتتتتتتتةردووال بةبتتتتتته! 
ت تتتتت وون دروستتتتت ةربتتتاوستتتتتطى بةهتتتتاهةنتتتدى دةدةن و ئتتةكتتي

    . ةنتتتدةك
ةردوو تتتتت ةِرووى هتتتتتةى كتتة ِرووبتتتتتَي انتتتتةو كتتتتتك لتتتتتةكَيتتتي
ةوى تتتة شتتتةي نت واتتتتة  طتتةوى بةيتتة شتترسة لتتتتت ..تةوةتتتتتدةبَي

ضة تتتةِرووى كتتتتى ِرووبتتتتىَ و دوودلةتتاوكة ِرتتتىَ دلةتتتَومةلةتتتةردة، كتتتتث
ة تتتتتتتتتانة كتتتتتتتتنيومتتتتار بيتتتتتتتتتَيتةوة، زَورجتتتتتتتتتوِرةش دةبتتتتتتتتتتو ك
ينرَى تتتتتوِرةدا دةبتتتتتى كتتتسوكةوتتتتتة هةلةتتتتى زَور لتتتترزةييةكتتتتتتشث

ة ضانةوتتتتت ماى كتتتتت ةلةطةِران بتة سي تتتتت اتدا زةرد هتتتتت ةهةمان كتتتتل! 
ةنها تتتتتت، ئةمتتتةش تطدانيداتتتتتتتى دةستتتتتتتة ِرَوذانتتتتتتنرَى لتتتتتتتبيدة

ار و تتتتةو بتةكة و ئتتتتتتتتةالةيةتيتتتتوارة كَومتتتتتتَو بتتتتتتةِرَيتةوة بتتتتتتتتدةط
  يتا  تتتتتت نةزان ..ووةتتتت جانةى تيتا ثتةروةردة ب  تتتتت دَوخةى ئةو طةن

َيتى و  ةجنان ثتتتتت س و ئاشتنانةبوونى ط تتتتت نةبونى زانستتى سَيك 

ةا كوِرانةوة دةبَى تتنراوين، بةنسبتتتتهةمي ة وا راهَي! ترر لَيى
ى تتتتَو  خوَينى دامَينتتتتتتدوو تن َينىَ بةتتتشةوى زاواى خَوى بسةي

ةوة و لتة زَور  تتتتت ا لةناومانتدا ماوةت تتتتت ئةمتةش تتا ئَيست  !  ضةتتتتتك
وِر تتتتتاوة، ترسى ككر تةتتتتتتدا ئةمة بةرجةستتتتةفزيَونيتتتتتتتدراماى تةل

دَى تتتتت هةرىتةندة هةن  ..وانَى ئةوة بستةيَينىَ تتتتتةوةية كة نةتتتتتل
ةو تتتتتتترَى لتتتتتتتتوانتتتتتةتةتى تةندروستتتتى دَيتتتتة ئتتتارا كتتتة نتتتتتتتتحالة

 . رَىتتتتتةوةدا ئةوة بكتتتتتش
 رة وتتتتتت انة لَيتتتتت ومتتتتتيش زَورجار بيستتتتتضانتتتتتتسةبارةا بةك

كتتتاتى بةيتتتة   ازارى دَى لتتة تتتتتتتتَين ئتتتتتتتتكتتتة ىتتةندة دام  ةوَىتتتتتت ل
دنى تتتتتةدا و شكانتتتتةكردنى كوِرة لةم كاتتتتتتتمامةلة.. نت داتتتتتطةي 

ووى تتتتت، لة هةمووةتتتتتش ئةمة نةبتتتتتثَي ةوةوتتتتتةرم كة لتتتتثةردةى ش
دانى تتتتجنامى ئةتتتتتكات ة لةتتتتتى خوَينتتتتبوون و نةبوونرت تتتتتطرنط

ن روو تتتتتوونى خوَيتتتتتتراوين بةبتتتتتةدا كةوا راهَينتتتتتةيتتتتتئةم ثِرَوس
ة تتتتتتتوايى دَينَيتتتتتتتن رستتتتتتى خوَيتتتتو نةبوون ة ئاراتتتتورى دَيتتتتتس

دروستى تتتتتتتتان اليتتتتتةنى تةنتتتتتتتتتكتتتتتة زَورجتتتتتار وة  ومت! .ئتتتتتارا
ن تتتتتتتونى خوَيتتتتتتونةب ام بتتتةتتتتتتتتئةجن ةكى تتتتر بتتتَىتتتتتتتتتوةيتتتتتبةشَي

 !  تةوةتتتتتبكةوَي
دا ئتةوة دةلةتَيم كتة    تتتت َوتاييتتتتتئةم بابةتة ئاو زَور دةبتاا لتة ك  

انى تتتتتكى نوَيية لةذيتتتتتَوِرانَيتتتتوون طتتتتتتتاوسةربتتتتةى بةهتتتتثِرَوس
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وة ةويستييةوة لةو شةتتتتتتة بةوثةِرى خَوشتتتتتةردووالدا ثَيويستتتتته
انة نوَيية بِروان  بةىاوَيكى زانستيانة بَوى تتتتوود لةو ذييتتتتياخ

ةى تتتتن مامةلةتتتتبزانة طةر تتتتن هَيندة بةتام و بَويتتتتةشرتسض  متتتتب
              .نتتتدا بكةن هةرطيز لَيى تَير نابتتتتتلةطةلة
                                     
 
 
 
 
 
 

######## 
 
 
 
 

 

 
              

 
 
 
 
 
 

 
            

 
 
 
 

 
 ..مارةيي و 

 ..فرؤشتنى جةستةيةكى مؤمياكراو 
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ة تتتتانةى كتتتتةتتتتتتتةو بابتتتتانةوة زؤرن ئتتتةبيَ بةالتتتتتةمةرة نتتتس     
ان كاتتتدا تتتتتتة هةمتتتتل.. كةن تتتتتتتطةى ثَيتتتتتتتة جَيتتتتتتةمِرؤدا دةبنتتتتتل

ةم جتتتتؤرة  تتتتتتتت رؤظ ئتتتتتتتت ستا متتتتتتتتت ة تتتتتا ئيَ تتتتتتتتتت   ىؤنتتتتتتتت دةثرس
 ردووة ؟ تتتتتانةى ثةيِرةو كتتتتتتؤىوونتتتتتب

اوان تتتتت ة ئارا بتتتتتتةربوون دَيتتتتتتتةى بةهاوستتتتتتَي ثِرؤستتتتتتكات
َي و جةستتتتتةى تتتتتتتتتي لتتتتة ثتتتتتتتتتتتد مارةيتتتتتتتتتتتتةلةَي زجنتتتتتتتتتتتتكؤم

ة تتتتتتتكو ستتبةييَن كتتتتتتتتبةلة.. نتتتتتتتةسض دةبتتتتتتتراوى كتتتتتتتؤمياكتتتتتتم
ؤى تتتتتتتمةى ثيتتاو بتتتتتتةوَ  و بتتةو بيتتتتتتتتى نةكتتتتتتتتابؤوة ثةكتتتتتتتتجي

وونةوة تتتتتجياب ةتتمة بؤ بد لتتتتتباشة ئَي!!  ذىتتتتتتةوة ثَيي بتتتتتدةبِرَي
كة تتتتتت  ينة ئةو ىةثتتتتتتندةيي نةبةختتتتتت؟ بؤ بةخ  ةينةوةتتتتتتتبك
ض ختاوةن  تتتتتتتت يا ك! ؟ َينةوةتتتتتتكةوة خبنتتتتتتولةة تا هةمي ة ثَيتتتتط

ؤ تتتتابووة وة بتتتتتة جيتتتتسبةينَى ك..  ةواوةتتتةتييةكى تتتتتتتكةساي
كاتةوة تتتتتتتت ثان بتتتتتكا و دةستتتتووى بتتتتي يةكىَ بيَ بةخَيتتتىاوةِرَي

ؤى تتتت ذَيووى ختتتتت بتد لتة ب  ؤى تتتتت ةى بتؤ خ تتت ئ.. ةوتتتتت ؤ ئتةم و ئ تتتتب
َين تتتتت؟ يا دةلة! انى دىتتتةكتتكةس ةتتةمرتة لتتتىي ك.. اتةوةتتتتتتنةك

ةرطيز تتتتتتت بتؤ ئتةوةى ه  ..  َيتةوةتتتتتت دةبةستتتتتوِرةى ثَيتتتتواية كتتتتط
ةى تتتتةوانتتتتئ..  وونتتتتتتةلةةدا ىتتتتنتا زؤر بةه!! َيتةوة تتتتتتيا نةبتتتتج
رؤظ تتتتكة متتتتىون!   دةثةِرنتتتتةوة هةلةتتتتتةم دياردةيتتتاى ئتتتتة سةمتتتب

كو تتتتترة بةلةتتتتةد ليتتتتتة  ىةند ستتتن! رتَيتةوة تتتتئاذةَل نيية ببةس

دى تتتتتتتة يةكتتتتتتدة بتتَي لتتتتتتةوةنتتتتتدةئ..  اراتتتتتتتة ئتتتتتتت ة هاتتتتتتتكَي
ة تتتتئةو دووان..  انةتتتتتامى ذييةيتتتتتئةمة ث!  نةوةتتتتوودا دةبتتتتتتتتج
ان تتتتت ؤ خؤمتتتتت ؤ ؟ با بتتتن و تتتتة  متتتتتةر دةدةن نتتتتِريارى لةستتتتب

ةوةى تتتردنتتتتدكتتتتاوازى بتتتتئ ةرمان بةتتتنة ذَير ستتتت خبةيتتتدةس
ة تتتتتت ِر لتتتتتت كى ثتتتتتتت وان  مالةَيتتتتت ةرطيز ناتتتتتتت ه..  انانتتتتت ئَيمتتة و م

ا تتتدةب..   تتتتتان بتتتتتاريتتتتتاوكتتتتتا هتتتتدةب! ن  تتتتِرمَيتتتت  بتتتويةتتتتتئ
و  دتتتتتتتتةندَى بتتتتتته ة  بتتتةتتتتتتن. .  تتتتتتتتان بتتتتتتتتؤزيتتتتتتتتاو ستتتتتتتتته
.. نتتتتتتكةيتتتتتارى بتتتتان ديتتتتةتييتتتتةسايتتتتتاى كتتتتتنةمتتتوون بتتتتؤىتتتتتب

 : ة تتتتانتتتتتتنتاوتتتتتاختتتتؤرة ئتتتتتةم جتتتتتوة  ئ
 وِرة ئي ى ىيية ؟تتتةو كتتئ -
 ووانة ؟تتتج -
 ؤنة ؟تتتتادى ىتتتى متتتوةزي -
 ة ؟تتتى خؤتتتتتبة دلة -

نة تتتتتتسانةش دَيتتتتتت ؤرة متتتتتت ةم جتتتتتتى دى ئتتتتتت اوةيةكتتتثتاش م 
 :ةرى تتتتتس

 ردووتة ؟تتتتتتووة كتتتتةوة شتتتتتووا ئتتتتووختتتتت -
 ى ؟تتتتَي ناهَينتتتتضَي بؤ وازى لتتتتك -
توونا زةرد تتتتالةتتتتؤم لة ئتتتتؤ ختتتتياتى تتتتم لة جتتتن بتتتتوةلةالة م -

 !ةم تتتتدةك
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ى تتتتتتؤ ذنتتتتب..  يتتتتتَةةى ىتتتتتتؤ بتتتتتتةرزارة تتتتتتتتدوسيا متتتتتتتم -
 ناوة ؟تتتتهَي

ئةوة هاتووة بةخؤماندا  كاتى.. ى ديكةتتتةمانة و زؤر شتتتتئ
ةرماندا داسةثييوة تا تتتتتانة كة بةستتتتؤرة بابةتتتتتبضينةوة و ئةم ج

ةلةيَ بنةماى تتتتتكؤم.. ةبَيتتتتن بةردةوامى هتتتتتدى نةهيََةيتتتتئَيستا ىي
 .ديكة خزمةا بةمرؤظ بهَينينة ئارا

                                           
 
 
 
 

######### 
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 ..هاندةرَيكة بؤ خؤكوشنت 
 
زؤرجار لَيرةو لةوَى دةبيست  كة فالةن بديار كة زؤرينةى      

بدى مرؤظايةتى بؤ خؤى مؤرخ كردووة بةكردة داهَينانةكانى و 
ؤذانتة  هةموو الية  كردويانةتة بنةما بؤ بةردةوامى ذييتان و ر 

بةكار دةهَينرَى و توَيذينةوةى ىِرى لةسةر دةكرَى لةزؤرينةى 
زانكؤكانى دنيادا، لةناكاو دةبيست  لةرَيي سةردَيرو مان َيتى 

بةهةر هؤية  بَيت .. بالةوكراوةكانةوة كةهةستاوة بةخؤكوشنت
كؤمةلةَيك ثرسيار دةوروذَينَى، لَيترةوة دةثرست  ئايتا هؤكتارى     

نت دةبَيت سةرىتاوةكةى ىتي لةث تتةوة    هانا بردن بؤ خؤكوش
بَيت؟ بؤ زياتر بةثَيز كردنى بابةتةكتة و هتؤطر بونتتان ثَييتةوة     

 : منوونة لةسةر ئةم بديار و هونةر دؤستانة دَينينةوة 
  ثاش شَيتبوون خؤى كووشت كتة زانتى هتيض     :ظانكووغ

 ..دةروازةيةكى نةماوة بؤ بةردةواميبوون 
  هاوستتةرةكةى و   هةستتتا بتتة كووشتتتنى   :  جتتيج يتتؤنط

 ..خؤشي كردة مووربانى طولةية  

   ختتؤ  و هاوستتةرةكةى و كؤرثةكتتةى   : شااارث وووايااة
 ..ثَيكةوة خؤيان كووشت 

من بَي .. ئةم سَي منوونةية كؤمةلةَيك ثرسيار دةورووذَييَن 
هيوابووم و هيض ثةجنةرةية  شك نابةم لَييةوة بِروامنة سبةييَن 

م هاوسةر بؤ ؟ ئايا ئةو ختاوةن  بةالة!! هةلةدةستم بة خؤكوشنت 
خودَيكى ديكة نيية ؟ كَي دةلةَي وا بد دةكاتةوة ؟ يا منداَل كة 

بة هيض شتَيوة و  .. جووانرتين خورثةى ذييان تيا هةلةدةموولةَي 
ناكرَى بة هؤى منتةوة  .. بنةماية  بد لة خؤكووشنت ناكاتةوة 

ةى تؤبَةتت!! كةستتانى تتتريش ببنتتة موربتتانى ئةندَي تتةكانى متتن    
رؤحتتةكان هَينتتدة ئاوَيتتتةى يةكتتدى بتتووبَينت نتتةتوانن بتتَي يتتة    
هةلةبكةن و ثَيكةوة بِريار لة ىارةنووستَيكى ناديتار و ترستنا     

ئةمةيان زؤر طران دةكةوَيتةوة و بنةماية  لةمتةدا  ! بكةنةوة ؟
 !!نابينينةوة 

 ختتؤ  .. كتتة هتتةموومان ثَيتتى ئاشتتناين   : ئااا ن دينااؤن
موو كتتتارة داهَينانتتتةكانى و رؤلةتتتة  لتتتة كاتَيكتتتدا هتتتة ! كووشتتتت 

جوانةكانيمان ديووة ، ثَيدةىَيت طةشتبَيتة بِرواية  كة بَةَيتت  
!! ئةوةى لة توانامدا بوو كردم ئَيدى ذييان بؤ من ثَيويست نيية 

ئةمتتتتتةش لتتتتتة بِروايتتتتتةكى ثؤالةينتتتتتةوة سةرىتتتتتةوة دةطتتتتترَى و  
خؤشةويستييةتى بؤ مرؤظايةتى  وكةم كةر دةتوانن بطةنة ئةو 

 ..واية بِر
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  ستتةركردةى نازييتتةكان و بكتتووذى    : ئااةدلؤه هيتنااةر
مَيتتتؤن كتتتةر هةستتتتا بتتتة كوشتتتتنى ختتتؤ  و    ( 00)نزيكتتتةى 

هاوسةرةكةى ، ئةمةش ثاش ئةوةى تووانى هةموو دِرندةيية  
بةرامبةر مرؤظايةتى بةرثا بكا و بتة شكستتى دةزانتى ختؤى و     

بة  هاوسةرى وة  كؤيََةية  ببينَيتةوة و هيض دةركةيةكى نةما
ناىتتار ..دةستتتةوة بتتؤ بتتةردةوامبوونى لةستتةر كوشتتت و بتتِرى   

 ..طةشتة ئةو بِرواية 

  لة ثاش .. بة حةثي ظاليؤم خؤى كوشت  :مارلني مؤنرؤ
خؤشي لة نَيو كةل و ثةل و ثارة و زَيِرةكانيدا نووسراوَيكى لة 

لتتتة نيويتتتؤر  جَيهَي تتتت كتتتة ثَيويستتتت بتتتة   ( مانهتتتاتن)بتتتانكى 
ةرى بدوَي  خؤى هةموو شتَيك بة ذنان روونكردنةوة ناكاا لةس

خؤتتان بثتارَيزن لتة    : )دةلةَيت كتة هؤكتارى خؤكوشتتنةكةيةتى    
ناوبانط دةركردن و لةوانةى بتة طَةتؤثي رةنطتاو رةنتط هَيترش      
دةكةنة سةرا و دةتِرازَيننةوة ، من ىارةِرةشرتي  ئافرةا بووم 

 !! ( ..ىونكة نةمتوانى ببمة دايك .. لةم سةر زةمينة 

ئايا مرؤظ دةتوانَيت بة : ةكرَيت لةم طؤشةنيطايةوة بثرس  د
يتا  .. خؤ كوشنت بطاتة ئامانج و كؤتايي هَينان بة كَي تةكانى  

راكردنة لَيي و بَي تواناية و خؤى دةداتة دةستتى متةدةر و بتة    
تةنها ىارةسةرى لة ثَينوور دةداا بؤ رزطار بوون لَيي ؟ بةالةم 

لَيتتوة كتتردن ناكرَيتتت بتتة كةستتي  ئتتةم بدمةندانتتةى كتتة بامستتان  
ئاسايي لة ثَينووسي بدةين و كة هاناش دةبةن بؤ ئةم ىةمكة 
دةبَيت لة ث تى ئةم شتانةوة كؤمةلةَيك طومتان هتةبن كتة ئَيمتة     

 ..دركمان ثَيي نةبردبَيت 
بةشتتَيوةيةكى ..طتتةلي كتتورديش لتتةم كَي تتةية بتتةدةر نييتتة   

رَيتي ختؤ    ط تى بةرىاو دةكةوَى بتة تايبتةا ذنتان ئتةويش لتة     
سوتان كة زؤر بة ئازارترة لة ختؤ كووشتنت بتة في تة  يتان بتة       

ثياوامنان بة شَيوةية  وة  ئةوةى كة هةية لة دنيتادا  ! ىةمؤ 
سةير بكةين بةالةم ذنامنان بة شَيوةيةكى تايبةمتةند دةبَيت لَيي 

 .بِروان 
كؤمةلةطةى كوردى بةهؤى نةبوونى سةكؤيةكى سةربةخؤ بؤ  

داطدكتتتتارى و دوذمنكتتتتارى لةهتتتتةموو .. اثانتتتتتايي دةستتتتةالة
بتتتتتتتةردةوام ذَيتتتتتتتر دةستتتتتتتتةيي و   .. روويتتتتتتتةكى ذييانتتتتتتتةوة 

بةرةنطاربوونةوةى هةمي تةيي جؤرَيتك لتة دابتِراو لتة مرؤظتى       
كوردا بةديدةكرَيت، ذنانيش كة هةمي ة رووبةِرووى ثرسيارة 
مَيزةونةكانى كؤمةلةطاى كوردى بونةتةوة بة بيانووى شةرة  

ن دةبَيتت كةرامتةتى   ( متيَ )بة داوَينةوة كة  و ثةيوةست بوون
خؤى و كةر و كارى و ناوىةكةى بثارَيزَيت بة موربانى دان 

لةمةوثَيش تا  تا  دةبينرا كة هةلةوَيست ! بة هةموو شتَيكى 
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كتتة مبتتووَل   ( رةدووكتتةوتن  ) تيايانتتدا ببينرَيتتت بتتؤ منوونتتة    
 لةطتةلَ .. نةكردنى خواستةكانى خَيزانتة ثاشتان كؤمةلةطةشتة   

لتة هتةمان   ! ئةوةى دةيةوَى و ختةونى ثَيتوة دةبتييَن دةِرواا    
كاتي دا سووريش دةزانَيت ئةجنامى باش نيية بةالةم بِريارى 
خؤى دةداا ، لة ئَيستاشدا هةرىةندة ذييان هةنطاوى باشي 
ناوة و زؤرَيك لة خواستةكان بةرجةستةكراوة بةالةم طرفتةكان 

ة فتالةن ذن كتوذراوة يتان    رؤذانة دةبيستت  كت  .. لة زؤربووندان
 ..خؤى سوتاندووة

بتتة هتتتؤى ئتتةو طؤِرانكارييانتتتةى هاتؤتتتة دنيتتتاوة لتتة رَيتتتي      
كةنالةتتةكانى راطةيانتتدن و تؤِرةكتتانى ئينتتتةرنَيت و هاتوىتتؤى    

جؤرَيك ئاشنايةتى دروست بووة لةطتةَل دا  و  ..بةردةوامةوة 
نتتةريتى طتتةالنى ديكتتةدا ، هاوبةستتتةبوونى ئَيمتتةش بتتة دا  و 

ئةوسا ئةو ! تةوة زؤرَيك لة خةونةكانى لَي مؤرخ كردوين نةري
شتتتانةمان نتتةدةبينى بتتةالةم ئَيستتتا هتتةمووى دةبيتتن  ئةمتتةش   
هاندةرَيكى ثؤالةينة كة لة ثَيستى خؤمان بَيينةدةرو شتةكامنان 

كؤمةلةطاش خاوةنى سيستةمى باوكساالريية ! ثيَ مبوولَ نةبَيت 
ونى رؤشتتتتتنبدى و نتتتتتةبو.. و رَ  بةهتتتتتةموو شتتتتتتَيك نتتتتتاداا  

بدكردنتتةوةش وا لتتة كةستتةكان دةكتتاا كتتةبد لتتة خؤستتوتاندن  
ة (نتةوا )تاكة شتيش كة لةم كةسانةوة نزيك بَيت .. بكةنةوة 

.. بتةحوكمى ئتةوةى زؤربتةى كتاا لةمالةتةوةن و لتةئاطر نتتزيكن      
لةهةمان كاتدا نةبوونى هاوِر َ دؤست بَيرِبوايي دروست دةكاا 

ىارةنووستتَيكى رةش دةداا ، لةطتتةَل و بتة موتَةتتةمى بِريتتار لتتة  
ئةوةشدا لةكاتى ئةجنامدانى تاوانةكةدا كةستَيك هتةبَيت ثَيتي    
رابطاا و لة رووى دةروونيةوة هَيوريكاتةوة ثةشيمان دةبَيتةوة 

 .رازَىتتتتتتو كار لة كار نات
بؤ بةبِرشت كتردن و بِروابتوونى ئَيتوة بتةو تاوانتة طةورةيتة       

ن ئامتادةكردووة كتة تايبةتتة بتة     ئامارَيكمان لةسةر خؤسوتاند
كة ىةندة رَيذةى ئةم ( 9002)تةنها ية  نةخؤشخانة بؤ سالةى 

با بة هةموومان هةوالةبدةين .. خةونة نةطريسة بالةوة لة نَيوماندا
بؤ كةمبوونةوةى و لة ئةجنامدا نةمانى بؤ يةكجارى ، ىتونكة  

ي ىارةسةر نيية بؤ كَي ةكان و راكردنة لةو طةوهةرةى كة ثَيت 
 :دةلةَين ذييان 

 ئامارى سوتاوةكان
 نةخؤشخانةى ئيمرجنسي لة سنيَمانى( 9002)بؤ سالَي 

 
 ..كةر ( 593)كؤى سوتاو * 
 ..كةر ( 095)ثياو * 
 ..كةر ( 909)ذن * 
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 ..كةر ( 05)مردوو * 
 ..كةر ( 909)زيندوو * 
 ..كةر ( 09)ثياوى مردوو * 
 ..كةر ( 000)ثياوى زيندوو * 
 ..كةر ( 30)ذنى مردوو * 
 ..كةر ( 030)ذنى زيندوو * 

 ئامارى بةكار هيَنراو بؤ مةبةستى خؤ سوتاندن
 
  كةر ( 29)نةوا.. 
  كةر ( 24)بةنزين و طاز و رؤن.. 

  كةر ( 52)كاز.. 

  كةر ( 52)ثةرةمز.. 

  كةر ( 55)ئاوى طةرم.. 

  كةر ( 50)تةباخى نةوا.. 

  كةر ( 02)كارةبا و بروسكة.. 

  كةر ( 00)زؤثا و يةالدين.. 

  كةر ( 4)لةحيم و دةرمان و مد.. 

  كةر ( 0)تةنوور.. 

  كةر ( 2)حةشوة و تةمينةوة.. 

 
 
 

######## 
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 ..تةاَلق 
 ..ضةكوشي دةستى ثياو 

 
تادا بَيستتَةكردنةوة ئاوِرَيتتك لتتةرابردووى   تتتتتتتتطةرةكتتة لةئَيس

.. كانيدا بكةينك بةنَيو دَيراوةتتتتتتمرؤظايةتى بدةينةوةو طةشتَي
ى مرؤظ و ئةو زانياريانةى بةدةستى تتتتتتبةلةكو بةثَيي تَيطةي تن

ةين بةمتةش  تتتتتت طةر هةمووشى نةبَي كةمَيكى ثاراو ك.. هَيناوة
 .بةرتتتتدةكرَى ئاوَيكى بَيطةرد ببةخ ينة بةرام

زؤرجتتتار ! ةين بتتتة وةالةم تتتتتتتتومانة وامتتتان لَيتتتدةكاا بط تتتتتتتط
ةكان ثياون تتتتتتسةرتاى هةموو شت: دَى بثرس  انداتتتتتتبةخةيالةم

ةوة هانتتتاى بتتتردووة بتتتؤ تتتتتتتتمتتترؤظ هتتتةر لتتتة ستتتةرةتاى بووني .. 
ئةو ثةيامة درَيذةى هةبووة .. امَيك تا لَييةوة ثارَيزراو بَيتتتتتتتثةي

! ووِر دةمَييَن تتتتتتتتلةطةَل زجندةى كارةساتةكانى ذييان، سةر س
ش تتتتتتتتهةر ئةوي.. اوون تتتتتتتتةكان ثيتتتتتتتمةموو ثةياتتتتتتتتخاوةنى ه

وفر لتتة تتتتتتتتتتتطتتةر بةك.. ةتى تتتتتتتتداِرَيتتذةرى دانتتانى سنوورةكاني 
ة ئتتةو بِروايتتةى كتتة تتتتتتتتزؤرجتتار دةطةين.. وور نتتةدرَى تتتتتتتتتتثَين

ك بةدةستى تتتتتتتتتىونكة هةموو دةسةالةتَي!! يَ تتتتتتتتتتخوواش ثياوب
!! اوة تتتتتتتتةكيش هةر بؤ ثيتتتتتتتوو خؤشطوزةرانييتتتتتتتثياوة و هةم

ة  تتتتتتذوو هةر ىاوة زةمتتتتتتتذايي مَيتتتتتتتش هةمي ة بة درَيتتتتتتتذني
ةو تتتتتتةشتؤتة ئتتتتتتتا ط..  و بووة ووراتتتتتي ة بةش ختتتتتتبووة و هةم

ةش و تتتتتتو ل ووانىتتتتتتتتتتارةزوو طةمتتتة بةجتتتتتتتتتتتتتتتتتتترادةيتتتةى بةئ
نانى تتتتتؤ وةبةرهَيتتتتطةية  بتتتتتراوةتة وَيستتتك.. راوة تتتتتةوة كتتتالريي
ن ئتةو  تتتتتت َيكتة دةلة : تتتتتتتةوة  ةكم بتد دَيت تتتتت ة، لَيترةدا مسةي تتتتتوةى
ووى تتتتتخَي ووا بةتتتتتة ختتتتالةة ؟ رؤلةتتتتتةا بؤىيية ختتتتوو منالةتتتتتهةم
ى ض تتتتة تووشتتتترَيتةوة كتتتتة بكتتتتذن ر لةتتتتةوةى بيتتتتتبَيئ! ا تتتتتتدةك

ةية تتتتةيةكى دى هتتتتيانةوة ، يا مستتتتتووة بةدةستتتتتتةتَيك بتتتترةزال
، ىََ تتتتتالَ ببيَ با منتتتتتمانان زؤربتتتتتةى موسولةتتتا رؤلةتتتتب:  نتتتتتتتتتدةلةَي

رى لتتتَي تتتتتتتراوة و بيتتتتتتتنةنة داتتتتتتتَي متتتا  بتتتؤ ذن تتتتتتتتض كاتتتتتتتتهي
ي تتتتزةون لَيتتتتكى مَيتتتتدة بةىاوَيتتتتار هَينتتتتراوةتةوة ، زؤرجتتتتتنةك

اتةوة تتتتاتى دةكتتتتتذوو دووثتتتتتتةوىَ و مَيتتتتو ل رةتتتتلَي.. راوة تتتتترووان
 ةتتت ض هةر كتة ل تتتتالةى كتتتتا منتتراوة يتتتتتاَل كتتتتتندة بةىتتتتتكة ذن زي

ازرطانى تتتتت ا بتةردةوام ب تتتةوة يتتتتر طَةتتتتراوة بةذَيتتتتووة كتتتتدايك ب
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.. َي تتتتبايةخ بتتتتتةكى بَيتتتتتةوةى كاالةيتتتتتتوة  ئ.!! راوةتتتتتتتثَيتتوة ك
اردةية تتتتت او بتَي ، ئتةم دي  تتتتت كةالى دةستتى ثي تتتتت ي ة دةستتتتتت هةم

َي تتتتتتك دةبتتتتتتداي لتتتةض تتتتتتدالةَيكى كتتتتتتتة منتتتتتتاوة كتتتتتتتا متتتتتتتتائَيس
او تتترينةية  ىتتتتنَي ةتتتك..  رذ دةكةنتتتتوو رووطتتتةرى هةمتتتدةوروب

ووى تتتةمتتته ةتتتؤرانى، لتتتتا و طتتتةنة سةمتتتوو دةيكتتتتتدَيينَ هةمتتتتهةلة
ف و تتترجية و زولةتتتان و باَل و ئةطتتتش ان بةتتتوومتتتةمتتترتر هتتتسةي

ان تتتةوا ئةوةمتتتكة و دووهتتتبانَي..  نتتتةَل دةدةيتته يداتتتؤناى ئالَةط
كة كة تتتتتى ديتتتتانة و زؤر شتتتتىى ؟ ئةم ةتتان لتتتتتتىى و ئةمةم ةتتتل

يََة  تتتتتتيرت نةهتىتتت.!  ةينتتتتتتتتتَيك بكتتتتتتتتدةكا ئيستتتتتتتان لَيتتتتتتتتوام
 . َيتتتتتتتثةِر ببتتتتتاندا تَيتتتتتبةسةرم

 ( ..!!بةسيَ بةرد حةراميت.. لَيت بةسىَ بةرد حة َ)
َي تتتتتتكى لتتتتتتتةندَيتتتتةوة هتتتتتارةيتتتتةوَى لتتة بتتتتتة دةمتتتتةالةق كتتتتتت    

.. ةم تتت ةريك كتتتت َيوة ختتتتتت وةى ثتتتتطاى ئَيتتتتةمَيك نيتتتم و كتتتتتبدوَي
بكاا ثابةنتتتدى ئتتتةم دةستتتتةواذة    تتتتتتى وامتتتان ليَ تتتتتتت َي ىتتتتتتدةب

ؤ تتتتتتتتتةين بتتتتتتتتتت كةض كتتتتتتتتاكةى مَتتتتتتت   ؟ تتتتتتتتتبديةونييانة تتتتتتتتت ف
اكةى ثيتتتاوى رةطتتتةزى متتترؤ بتتتة خؤيتتتدا  تتتتتتت.. ارةكانى تتتتتتِريتتتتب

اتة دةستتتكةالى دةستتتتى و بتتتة تتتتتتيرت ذن نةكتتتتتتةوة و ىتتتتتتتناىَيت

ِرين و تتتتتتاا و كتتتتتةلةةى ثَيتوة نةك تتتتتانى مامتتتتتارةزووى حةزةكتتتت ئ
 ..دوَى تتتتَيي بتتتتترؤية  لتتتتاا و وة  متتتتتوة نةكتتتتتتنى ثَيتتتتفرؤشت

راستة جياوازيان هةيتة بتةالةم   .. ذن و ثياو دوو رةطةزى مرؤن 
ايةتى دوو متتتتتترؤى ثتتتتتتِرا و ثتتتتتتِرن لتتتتتتة هتتتتتتةموو   تتتتتتتتوة  كةس

تة هتةموو مافَيكيتان   تتتةواذةكانى بوونةوةر ، واتة ثَيويستتدةس
كتتةى رَيت اليتتةكيان التتتتنةهيََة.. وة  يتتة  بتتؤ فةراهتتةم بكرَيتتت  

 .ديكةيان بةش خوراو بكاا
ذوويةكى ثرِ تووند و تيذى و كؤمةلةَيك تتتوو بة مَيتثياو ث ت بةس

ةالةتةكانى بؤ خؤى داناوة و ذنى تتدين و هَيز و بازوو هةموو دةس
.. ووى دةدا تتوة  باو  بةئارةزوو بة ش.. كردؤتة نَيضدى خؤى 

.. ة ئارادا نةبوو وة  برا هةمان دةورى باو  دةبينَيتةوة كة ئةو ل
وة  ميَ رد بة ئارةزوو مارةى دةكاا هةض كاتيَ بَيزار بوو تةالةمى 

ش بؤ  هةيتة متارةى بكتاا و بيهتَييَن ،     تتوةتا ىواري.. دةداا 
لَيتترةدا ىتتى ماوةتتتةوة بتتؤ ذن ؟ هتتةلةطرتنى منتتاَل نتتؤ متتانط بتتة   

تتتا طتتةورة دةبتتَي دةبتتَي  ! ئةمتتة بتتؤ يتتة  منتتاَل  .. ثَيستتتى ستتك 
ذايي كاتةكانى تةمةن تتبة درَي.. و خؤى بكاتة موربان  بيالوَييَن

لتتة متتاَل و ذنتتي متتاَل و كابتتانى متتاَل و متتا  و ماىتتاخ شتتنت و        
ىوونة ! بةر ئاوَينة يةيبة ! هتد ، ثَيكةن  مةدةكةية .. طسكدان
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! بة تةنها لةطةَل كةسدا نةِرؤى ! دةرةوة تووشى هةلةةا دةكاا 
 .ئةمانة و زؤرى تريش

ئةم خاالةنتة  .. ةوَى وة  ذن و مافة كةمايةتييةكانى لَيرةدا دةم
ديار  بكةم و لة سةرى سوور مب تا وة  ثياو دةنط و رةنط و 

 :هاوسةنطيان بنرخَينم 
بِريارى تةالةق  لة دةست هةردووالدابيَ نة  هةر بةدةستى * 

بتؤ هتةر دةبتَي ثيتاو     .. ثياو بَي ؟ يتا ئةطتةر بدرَيتتة دةستت ذن     
 بيداتَى ؟ 

ثيتتاو بتتؤى هتتةبَي ذنتتي ختتؤ      ( يتتادة ) وواى ستتَي بتتؤ د* 
باشتتتة بتتتؤ بتتتَي ئتتتةو مةرجتتتة ىارةستتتةر لةاليتتتةن  .. مارةكاتتتتةوة

 هةردووالوة نةبَي ؟  

تى دايك و باو  بن و بتة  تتتاكةى كض و كوِر موربانى دةس* 
ارى تتتتت ذاويان بتؤ دي تئارةزووى حةزى خؤيان ئايندةى تتةم و مت  

 بكةن ؟ 
ردنةوةى ئَيمتتة جييايتتة تتتتتبدكهتتةموو ئتتةوة دةزانتت  حتتةز و 

ئَيدى بؤ واز .. لةطةلَ مندالةةكامنان و ىؤنييةتى بدكردنةوةيان 
ي خؤيان بدةن تتنةهَين  بة ئارةزووى خؤيان بِريار لة ىارةنووس

! ووناكاا تتتت يتتا زؤرجتتار كضتتة بتتة هتتؤى هةرىتتييةكةوة بتتَي ش      
وِرةش هتتةروةها بتتتؤ بتتتة  تهتتةزارةها بتتتالؤرةى بتتؤ لَيتتتدةدةن ، كتتت  

تَيكى تئةمة دةبَي ض ش.. ةزووى خؤيان ئايندة ديارى نةكةنئار
تةوة بَي وة  ىاوةِروانى دةكةن ، ئةمانة و زؤر تناِرةواى لة ث 

) بؤ زياتر بة ىَيذكردنى بابةتةكة لةطةلَ مامؤستا ..  شتى ديكة
لتتة ليذنتتةى فتتتواى مزطتتةوتى كتتا     ( يتتار  رةحتتيم متتةمحوود  

بتتةهيوام .. وروذانتد   ئةمحتةدى شتتَية لتة ستتََيمانى ئتةم باستتةم   
.. تَيكتتكا و ىتتيرت دانتتةمَين  لتتة ئاستتت هتتيض شتت تشتتتَيك دروستت

ة وامان لَيدةكاا جل و بةرطةكامنان بطؤِرين و كؤمةلةَيك تئةمةش
 .. دةستةواذةى طرنط تايبةا بة مرؤظايةتى بهَينينة طؤِرَى 

كم  ثتَي  تتت دةكترَى لتةو بارةيتةوة شتيَ   .. تةالةق ىى دةطةيةنَى * 
 ؟بَةَيي 
كة .. ردَيك دةطةيةنَيتتةنها جييابوونةوةى نَيوان ذن و مَي -
 .ةرن ثَيكةوة  و هيضى ترتهاوس

 الم ىؤن لة ثرؤسةى تةالةق دةِروانَي ؟تئيس* 
ةبارةا بة تةالةق خؤشواَل نييتة و مينتى   تخواى طةورة س -

تَيكى ىا  نيية و بة خرا  لة تالمدا شتكةواتة لة ئيس! لَييةتى 
زانَيك و تىونكة ئةبَيتة هؤى تَيكضوونى خَي.. رَىوور دةدتثَين

 ..تيية  تتلةناو بردنى خؤشةويس
َينانى تتتتثياو تةالةمى نةكردؤتة هؤكارَيك بؤ بةئارةزوو بةكاره* 

 ذن؟
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الطالال ي علق الالل جال  الالا  ) ئةفتتةرمووَى ( ص ) ةمبةر تتتتتثَيغ -

نَى ماناى واية تةالةق تايبةتة بتة ثيتاو وئتةتوا   (  والقدة جالنسالا 
ئةمة ثَيي ! ذنى خؤى تةالةق بداا ، ذن ناتوانىَ ئةو بِريارة بداا 

َيكى تتتت، هتةروةها لتتة حةديس ( تغاللتاالستت)نتاوترَى بتتةكارهَينان  
ذ ـن اخالالـ ي لمالالـانمالالا الطالال) َيوةية ئةفتتةرمووَى تديكتتةدا بتتةم شتت  

نتاتوانَى ذنتى   .. كة كتة ذنتى هتةبَيت    تَيتةالةق بؤ كةست (  سايـجال
ق بداا ، ئةمة تةنها ثةيوةندى بة ثياوةوة هةية يةكَيكى كة تةالة

.. 
ذن بؤ ناتوانَى ئةو بِريتارة بتداا ختؤ زؤرجتار دةبيستت  كتة       * 

 ةكاندا ناكاا ؟تتخواى طةورة جياوازى لة نَيو كةس
ردةكةى رَيطتةى  تتت ذن ئةتوانَى ئةو بِريارة بداا كاتَيتك ميَ  -

ئةطةر ثياوةكة  ،( الت ريق ) ةريا ثَيي دةلةَين تتثَيبداا كة لة ش
دا هةر تلَيرةش .. )واتة خؤا تةالةق بدة(  ط قي النفسك: ) وتى 

 –بؤى نيية ثياوةكة تةالةق بداا .. دةبَي خؤى خؤ تةالةق بداا 
واتة خؤم (  سيـقت النفـط ) ش لة وةالةمدا دةلةيَ تئةوي(  ةرتنووس

 !ست تتةكة دةكةوىَ كة ذن تةالةمةكةى ختتلَيرةدا تةالةم.. تةالةق دا 
يضى تتياوة بةيةكةوة و هتتتنةوةى ذن و ثتتتتةالةق تةنها بؤ بةس* 

 تر ؟ 

) ةريا تتت تطؤن لتة ش تبَيطومان تتةالةق ىتةند وتةيتةكى راست     -
تنةوةى ذن و ثياوة بةيةكةوة تبؤ بةس( ةراح تتةالةق ، فداق ، س

كةوة حةالةَل تماناى بة زةواج و مارةكردن ثَي( نيكاح ) ئةمةش بة 
ةر دةبيَ يا بةىى الدةىيَ ؟ وة  تتئةم وتانة بةىى ىارةس دةبن ،

دووبتتارة .. ىتتؤن كردنتتةوةى طرَييتتة  بةكردنتتةوةى طرَيكةيتتة    
ةندةية ، ئةو وتةية تش كردنةوةى ئةو طرَيبتةرى تةالةميتىارةس

ش با تتمنالةي) دَيتة جَي و ئةو ذن و مَيردة لةية  جيا دةبنةوة ، 
 (. نووسةر –بدةن تلَيد خبؤن و زووِرنا تتبؤخؤيان س

بةبؤىتتتوونى ئَيتتتوة وة  .. زؤرى تتتتةالةق بؤىتتتى دةطةَرَيتتتتةوة* 
  ةكان بةثَيى دين ؟تةرى كَيتليذنةى فتوا بؤ ىارةس

انةكانى ئاخر زةمان ئةوةية كتة تتةالةق زؤر   تيةكَى لة ني  -
داية ؟ تئةمة ئةطةِرَيتتةوة بؤىتى ؟ حيكمةتةكتةى لةىيت    .. ئةبَي 

ةتة، دووةميان رَيزدانةنانة بؤ ئافرةا لة يةكيان  زؤربوونى ئافر
تَيكى ستوو  و ستانا ستةير    تىتونكة ذن بةشت  .. اليةن ثيتاوةوة  

ةكةى لتتة كتتؤلةى ديتتن كتتردةوة و دايتتةوة تلَيتترةدا كَي تت) ئتةكاا،  
ئةى كَى واى لة .. وو  لة ذن دةِروانَى تةرى ثياودا كة بةستبةس

 (. نووسةر.. داربةاوو ئاطاتثي! وا بِروانيَ .. ثياو كردووة وا بكا 
بَيطومان شتَيكى كةى لة .. زؤربوونى ذنيش بَي هؤكار نيية* 

 ث تةوةية ؟ 
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.. دنيا بةرةو كؤتايي ئةِروا:  ئةفةرمووَى( ص ) ثَيغةمبةر  -
تارةوة لةناو تتذن زؤر ئةبيَ و ثياو كةم ئةبيَ ، بةهؤى شةرِ و كوش

وونة ئةِروا بؤ تتمنان، بؤ تتش بَيزارن لة ذنهَينتتئةىَيت، خةلةكانَيكي
َيت و حةزى تتهةية هةر دائةني .. هةندةران و بة خةيالةيا نايةا 

! دا ناىتَيت ؟ تلةخؤشيا حتةزى بتةالى ذنت   ) بةالى ذندا ناىَيت ، 
لة فةرموودةيةكى (  نووسةر.. ئةطةر كَي ةيةكى طةورةى نةبَيت

) ت ئةكتةوَى ،  تتت ثةجنا ذن ثيتاوَيكى دةس : ديكةدا ئةفةرمووَى 
تا ىةند راستة و رَيي تَيدةىَيت و تةنانتةا ثَي تبينيش   ئةمة 

 !ئيرت نازاو ئةو رؤذة كةى دَيت( نووسةر.. ناكرَيت
 ئيمامةكان ىؤن تةالةق هةلةدةسةنطَينن و لَيي دةِروانن ؟* 

) وانياندا بتؤ منوونتة لتة مةزهتةبي     تجياوازى هةية لتة نَيت   -
 ي و ـلطالال ي و جاـع يالالا الطالال )كتتابرا ئةطتتةر وتتتى   ( افيعيا تشتت

واتتة تتةالةمم كتةوتَي يتان تتةالةق      (  عح واال مقلمد ـزموني سـع 
حةنةفييا ) ئةوة ئةكةوىَ ، وة لة مةزهةبي .. لةسةرم الزم بطةِرىَ 

واتة دةبَي (   اتيـى المـ ي الـافا الطـعجب االض) ئةفةرمووَى ( 
ةوتَي نة  بَةيَ تةالةمم ك.. بَةيَ تةالةمى فامتة كة خَيزامنة بكةوىَ 

 !ةوَى تتبةمة ناك.. 
تةواذةية تةم دةستاريتان هةبيَ ىؤن لتدينةكانى ديكة وة  زاني* 

 ن ؟تدةِروان

ةيف و تحةنتتت) ة نَيتتوان  تىتتؤن جيتتاوازى مةزهتتة  هةيتتتة لتت     -
ة ت ا جيتاوازى هةيتة لت   تنتاو دينةكانيت   لتة ( افيعياتكى و شت تتمالي

ارةزاى ئتةوان  تتهةية ، ئَيمة ش(  ال  االديانتتاالخت )نَيوانياندا 
 ..ان نييةتتيض تَيكةلةييةكمتتامان لَييان نيية و هتتن  و ئاط

 رَيتةوة ؟تتةى دةطتتئةطةر تةالةق نةبَي ض بةديََيكى ديكة جَيط* 
طة تتكاتةوة جتتَيرد لة ية  جيا بتتَيزَيك نيية ذن و متتيض هتته -

يية غةية  نتيتيض وتةية  و ستتؤن هتتةى تةالةق نةبيَ ، وة  ىتتوش
ةبَي ، تتت ج نتتتت طة نيكتاح و تةزوي تتت ةالةَل كا جتتاو حتتؤ ثيترةا بتئاف

خى تتت فةس( ة تتتت فةس) ش هةيتة بتؤ منوونتة    تتت ةرتى تريتتةالةم شتتب
نةفةمتةى  .. ةبوو تتت ياوة متارةيي ن تتت ةر ئةو ثتتئةط.. نيكاح هةية 

) ة الى متازى  تتوانَي بضَيتتتئةوة ذنة بةبَي تةالةق ئةت.. ا تتتنةكَي 
.. ) ى نةدا تتاوةكةش تةالةمتتبا ثي.. خؤى بكا ( خى نيكاحى تتفةس

او تتت ييةتى ثيتتت اوةنى خوودى خؤى بتَي ض طةرةك تتتةر ختتتذن ئةط
اتة دةبَيتتتة تتتتئتتةو ك.. ا نةفةمتتةى بتتداتَي يتتا نتتةداتَي تتتتمتتارةيي ي

 . ( ةرتنووس.. ايةخ تتَيكى بَيبتتش
َيرانة تتت ة ثيتاو نةِرةش توومة فالةنت تتتت ةوَى بيستتت زؤرجار لَيرة و ل* 
ؤى تتتدا دادوةر بتتتان كاتتتتتكةىى لة هةم.. َيي ثَيداداوة تتَيبةستتس

ةند تتةوةى ثياوة ئازاكةمان رةزامتتبَيئ! ارة بداا تتتهةية ئةم بِري
 بَيت ؟ 
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ةبي تتالم و مةزهتتاو بة ثَيى دينى ئيستتتةالةمى رق هةلةس -      
ساو تةالةمى تيان كابراى رق هةلةتتتدووبةش:  ةتتافيعي سَيبةشتتتش

! انا تاكةوَى لتة رق هةلةست  تَيهةمى تةالةمى نتتبةشى س.. ئةكةوَى 
طاتة ئاستتَيك  تترؤظة بتتووَى ئةو متتةرع ئةفةرمتتتتة ىيية ؟ شتئةم

ئتةو  .. َيرَيك تتت ش كاتذمتووة ثَيتَيتَيك كة نازانَى ىى وتتتتوة  ش
ةر تئةط! اكةوَى تةكةى نتتتووة تةالةمتتاوةش كة نازانَى ىى وتتتثي

( ص ) ةريش تغةمبتريق ئةكا ، ثَيتاش دادوةر تةفتة دادطتتطةشت
(  ذ نسالايـن اخالـط ي ولمـا الـانم:) ووَى تارةيةوة ئةفةرمتلةم ب

ة ذَيتتر تؤى لتتتة ختتتاا كتتتة بيختتتَيك كتتتؤ كةستتتى ذن بتتتة تةالةمتتتواتتت
ةرع تش(  اـا االجنـل زو ـط ل ال  ـال ع) ةواتة تكاحيا بَيت كتني

ةر تمةط.. دا تةالةق بتةى تتوِرةكتوانىَ ذنى كتباو  نات:  ووَىتتئةفةرم
ةى تةى ذنةكتتة نةفةمتة ثياوةكتةى كتاستتةو ئتطاتة ئتة بتَي ةكتك

ةنَى تؤ دائت تتت َي رؤذى بتازى ست تمت ..  ةداتةى نت تا مارةييةكت تَي يتنةب
ةسخى تتت ف) ازى تتت ايةوة متتؤى متتة وة  ختاوةية كتةو متتدوواى ئ

ةو تتة ثَيي ئتتةكا بتتؤ ئتتةى بتتري ةكتتةفتتؤ ئةكا و تتتب( احةكةى تتتنيك
 .. ي دراوة تتة ثَيتتةالةتةى كتتتدةس

كةيت تتتة بتتؤتا بةرجةستتة ختترسيارانة  لتتتةم ثتترَ  ئتتؤش دةكتتت
هَينيتة تتتووىَ بتتتةكى نتتتؤشةنيطايتتتامنان دةداا طتتة هتتئةمةش.. 

 . انتتة ئايندةمترت ببةخ ينتتا باشتةيةكى لة ئَيستذينطارا و تتئ

 
                                         

    
 

######## 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ww.dengekan.comw Page 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..بــووك 
 
 

..  َىتتتتتتتتا دةبتتتتتتتتتى ئاشنتتتتتتتتى نوَيتتتتتتتتوو  بتتتتتة مالةتتتتتتتتتَى بتتتتتتتكات
ةلةَى كةستتى تتتتتتت وازى لتتة كؤمتتتتتتتانةية  خةونتتةوة ثَيتتتتتتةرمتتبةخ

راو بىَ ، تتتتتتتتتتةية زاواش نةناستتتتتترة واية لةوانتتتتا، لَيتتتتناوازة دةك
ان تتتتتتتطاكتتتتتتةنيتتتتتا طؤشتتتتتتتتيية ئَيستتتتةى دلةخؤشتتتتهةر ىةندة جَيط

ة تتتتتت ةنة بتتتِروا ئتتتةو بةلةَين تتتتتوِر تتتتا نةط تتتتتض و كتتتتت ك..  ؤِراونتتتتتتتط
 .ادةنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

وو  و زاوا دوو كةستتتتتايةتى جيتتتتتاوازن ختتتتتتاوةن دوو   تتتتتتت ب
ارة دةدةن دةبتتتَي و تتتتتتتتَى ئتتتةو بِريتتتتتتتتى جيتتتا ، كاتتتتتتتتجيهانبين

ة تتتتورَين لتتتتتتتتتان ببتتتتى خؤيتتتةريان لة زؤر شتتتتتستة لة ستتتتثَيوي
ستى تتتتتتيةوتتترَيز و خؤش.. ةكدا تتتتةلَ يتتتتان لةطتتتتتاو هةلةكردنيتتتتثَين

ةرانى تتتتتتتةى كامتتتتتتة مايتتتتتتتةَل يتتتة  دةبَيتتتتتتتتداكارى لةطتتتتتتتو في
 ..ةردووال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ةيي بؤ هتتتهةم
ةر تتتتتاا لةبتتتتتتتتتتةى كتتتتةوةى زؤربتتتتتتتتوكمى ئتتتتوو  بة حتتتتتتب

..  دا دةذىتتتوو خةزووريتتتتتى خةستتتتتةلَ مالةتتتتتابوورى لةطتتتتبارى ئ
 وويداتتتتتتتتتتتتةلَ دش و خةستتتتةوة لةطتتتةِروو دةبَيتتتتار رووبتتتتزؤرج

ةم تتةوة ئتتتتتةوانييتتتتتتتى ئةرختتتةليَ خةونتتتتتة بة طتتازة بووكتتةم تتئ.. 
ى تتتطومان خؤشتتتبَي..  اوةتتتكةوة نتتتتتتتتةى ثَيتتتووانتتتتتتتتتتتة جتتتكووخ
ةو تتتت ووش كة لتتتتتتتتتتتتتتةوالوةش خةستتت، ل َىتتتاوةنى دةزانتتتتبة خ

ةورة تتتتتتؤى بةطتتتتتتتكردووة ختتتةنى بةِرَيتتتنةى تةمتتتةدا زؤريتتتتتتتتتمالة
ةبن تتتت راوان نتتت تتتتتتتتتتةوة دلة تتت ةبةر ئتت، ل َيتتتاَل دةزانتتتاوةن متتتو خ

ةوةش تتتتتنةوة، ئتتتتتتتتتتترفت دةبتتتتتتدوطتتتتة و طتتتتتتت تتتتووشى كَيتتتتتتتت
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ِرواى بتتة تتتتتتتتتتتةندا بتتتتتوو بتتة تةمتتتتتترؤظ ىتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتة كتتتتتتتتراس
يمان تتتت يز ثةشتتتتتتتتتتت ةرطتتتتؤى هتتتتت سةكانى ختتتتة متتتةتى و لتتتتخؤي
ر تتتتتةوَيتة ذَيتتتتتتش دةكتتتتتكضي!!  يََتتتتتتةش نتتةبةر هةلةتتتتتئةط.. نييتتة

اَل تتتتها بتتتتتتوو  تةنتتتتتتتتتتتتتتترةدا بتتتتتتلَي..  كةوةتتتتتةرى دايتتتتتاريطتتتتتك
ة تتست  كتتتةوىَ دةبيتتتترة و لتتتار لَيتتة زؤرجتتتةوة بؤيتتتتتتتتتتتتتَينَيتتتتدةم

ة تتتتت  تتتتولةَي و هةميتتتتتتتتاكتتتان نتتتتتتتتتتتتوويتتتوو دانتتتوو  و خةستتتب
ى تتتةوال باستتمال و لتتتَين و لةدى دةنتتتة يةكتتتؤرة لتتتتتتتتتتتتتاتتتتتاوو نتتن

ة و تتتتتتتتتتتتتةرة و مستتتتتتتتتتتتتتتة شةوىتتتتتتةن و دةبنتتتتتتتتتترت دةكتتتتتتتيةك
ووض و تتتتتتتتتتتتتتةر ستتانة و ستتى ىا تتتتتتتتتتتتى ثياوانتتتةلةؤكتتتتتتتتتتتتتمس

وور تتتتتتةِرة هَيتتتتتتتتتتتتتتتتةم شتتتتوانَى ئتتتتتتكتتَي ئة ةكان ،تتتتتتؤالةنتتتتتتتتتتتتتتك
ة كة لة تتان زاوايتتتيتتتيةك: طا تتتومان بة دوو رَيتتتتتتتتتتتتتتةوة ؟ بَيطتتتتكات
ووِر تتتتتتتتتتتتتتتتتارَى وة  كتتج..  ةردووال رؤَل دةبييَنتتتتتتتتتتتوان هتتتنَي
رَى نة تتةردووال راطتتتتتتتتتتةنطى هتتتَي هاوستتتارَى وة  زاوا ، دةبتتج

كةكانى تتتتتتتتت تتك و خوشتتت تى دايتتت تتتتَى نتة ث  تتووكتتتتتتتى بتتتتتتتتتتث 
ةرةو تتتتتالش بتتترَى و ئةمتتى بطتتوو اليةنتتت بتتَي راستتك..  رَىتتتبط

ةردووال تتتتتتةنطى هتتتتتتتَةَى ثارستتتتتتتتتتتتتتتتتتنةهَي..  ةرَىتتتتتتتت بتتتتتتراس
دى تتت تتتتتى جتتتت ةوة هةولةتتتتتتت ةشتتتةكى ديكتتتت َى ، لةاليتتتتتتتتتتتتت بضتتتتَيك

الةَيكى تتتتتتانووة و متتتتتتتتةو ختتتتتوونةوة لتتتتتتتابتتتؤ جيتتتتدرَى بتتتتتتتتتتتتتتب
ن وة  تتتتتتتتتتوانتتتتتةش دةتتتتتبةم.. ن تتَيتتتتكةوة بنتتتتةربةخؤ ثَيتتتتتتتتس

  تتتوزةرانى دابتتتتتتتتطتتتؤشخ(  تتتتتدوور و دؤس )ةنى تتتتتورد واتتتتتتك
 ..ةنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنةكتتتةلةتتتةوة و بَي ية  هتتتكةن بةيةكتتتب
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 باوةذن و باوة ثيارة
              

 
 

تتتتةنها .. ؤزين تت و ستتتتئَيمتتتةى متتترؤ ختتتاوةن يتتتة  هةستتت        
ان تتتتتتت وودامتكة جتتتتتتت انى ديتتتتتتتت ةوةرةكتتتتتتردنةوة لتتة بوون تتتتتت بدك
اكى تتتتتتتت تا ثؤشتتتتتتتتتتتةوةداية هَيتتتتتتتتتتةير لتاتةوة ، ستتتتتتتتتتتتتتتتتدةك

دى تتتتتتتتةدِريوة و يةكتتتتتتتتتتان دانتتتتتتتة خؤمتتتتتتتتامنان لتتتتتتتتةرةتاكتتس
ان تتتتتتت ةكتتتان  كَيتتتتتتتتؤمتتش ختتتتتاريتتتتهؤك! ةين تبووَل ناكتتتتتتتتتتتتتم

رى تتتتتتتتتتتتة نَيضيتتتتتتتتتمان دةبينتتتتتتتتتةر خؤشتتتتتتتتته.. َين  تتتتتتتتتتدةى
ا تتتتتتتتتمَينَيت كتتة تتةلتتتتتتتتتةوة دةستتتتتةش ئتتتتتتتامنان ، ئةمتتتتتتتةكتهةلة

دياى تردنةوة و ئايتتتتتتناين بتتتتتة دنيتتتتتاى بدكتتتتت تتتتتتتتةند ئاشتتتتتتتتتى
ةم تتتتتتت َيرةوة لتتتتتِرؤ ، لتتتتتةردةمى ئةمتتتتوازانةى ستتتتتكةوتنختثَي 
ةالةا تتتتتتتتَيرةى رؤذهتتتتتتتتم كة لتتتتتتتةالةيةتيية دةدوَيتتتتتتكة كؤمتتتتىةم

.. ةوة تتتتتتتتَيتتتة نتتوَى دةبتتتتتترَى و رؤذانتتتتتتى دةبينتتتتتتتتزؤر بتتة زةم
ةو تتتتتت ب(  اوةذنتتتتتتت ب )يتة  ( ارةتتتتيتاوة ثتتتتتاوة ذن و بتتتتب)ش تتئةوي

ى هةية تتتتك مندالةتاوَيتتتتةرى ثيتتتتتة دةبَيتة هاوستتتتَين كتتتتتة دةلةتتتتتتذن
اوة تتتتةو ثيتتتش ب(  يارةتاوةثتتتتب )ان ، تتتتتة باوةذنيتتتتتو ئةم دةبَيت

ةية و تتتندالةى هتتتتة متتتَيك كتةرى ذنتتتتتة هاوستتتة دةبَيتتتتَين كتتتتتتدةلة
ةم تتتتتتتتدا ذن ئتتتتتتتتاتَيكتتان ، لتتتتة كتتتتتتيارةيتاوة ثتةم دةبَيتتتتتة بتتتتتئتتتت

دَينَيت يتتتتتا تةمتتتتتةنى تديية ثَيكتتتتتتتتتتتتةرطتتةى هاوستتتتتتتتتتترؤستتتتتتث
سة و تتتتتتتة متتتتتتتارى بَيتتتت لتتتتتتتتتةوَيت رزطتتتتتتتةرىووة و دةيتبةستتت
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الر و تتة  ثتتتةزار و يتتتتَيرة باوة و هتتتتتةر كة لتتتى دةوروبتتتتةلةؤكتتمس
 ةمةندة وتتتتتتتتتابرا دةولةتتتتتتتا كتتتتتتتةنة دووا ، يتتتتتتةنةى دةختتتتتتتتتتةش
تتتا .. ََيتةوة تتتتتتتتتتةذارييةوة دةتتتتتتتتتتةى هتتتتتتتتش بتتة كَي تتتتتتتئةمي

! ووة تتتتت ىتتتتتتتتتتة دةستتتتى هةيتتة لتتتتتى خةونتتتتتتستا هةرىتتتتتتتتتئَي
ا تتتتي.. ةوة تتتتتتتتتتى بهَينَيتتتتتتتةوة بة دةستتتتتتةم رَييتتتةوَيت لتتتتتدةي

اوة و تتتتتتتتةر متتتتتَيرة هتتتت تا لتتتتتتتتتار كتتة هَيتتتتتتتةر و كتتتتتتتتزؤرى ك
ةيان تتتتتتتتتتتتارةزووى ئتتتتتتةو كةستتتتتتتتتتتتتتتيوا و ئتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتةنديتتى
ان تتتتتتتكة ، بة هةمتتتؤكارى ديتتتتتدىَ هتتتتتا هةنتتتردووة يتتتتتتتغرؤكتتتتتتن

ةبوو يتتا تتتتتتتارةى هتتتتتة طتتةر ثتتتتتتتتش الى ئَيمتتتتاويتتتتَيوة ثيتتتتتتتتتش
ارى تتتتتتتتتِريتتتؤوة بتتتتتتتتتتتتاببتتتتردبوو يتتتتتتا جيتتتتتتتتتتتةرى متتتتتتتتتتتهاوس
ئتتةى .. ردةية  تتتتتدةداا ، ئةمتتة وة  كتتتتتتةرطدى نوَيتتتتتتتتتهاوس

ةم تتندالةى ئتتتتتتتاتَيك متتتؤن بَيت ؟ كتتتتتتانى ىتتتدةبَيت كاردانةوةك
يضى تتتتتتتتةوالوة هتتتتتتتتةردى بتتتتتتتتتة بَيطتتتتتتةنة وردبَيتتت لتتتتتتتدوو الي

ةو تتتتتتتتتةَل ئتتتتتتتتتتتوناهة لةطتتتتتتتتتتط.. َيتةوة تتتتتتتتَيناوةشتتتل كةىتتتتتتتدي
ةيت ، تتتتتتتتتةتى بكتتتتتتتتتتتتةِربَيي يتتتتتا دذايتتتتتتتتتتتةوةرةدا بةشتتتتتتتتتتتبون

ةلةَيك تتتتتتتةكة كؤمتتتتتتدانى ثِرؤستتتتتتتش ئةجنامتتتتتةندة ثَيتتتتتتةرىتتته
ؤ وة  تتتتتتتى تندالةتتتتتتتتتتم: ا دةدرَيتتت وة  تتتتتتتتَينى بتتَي بنةمتتتتتتبةلة
ي تتتتتدا وة  دِر  لَيتتتتتتتتة ثاشتتتتتتةالةم لتتتتتة ، بتتتتتتدالةى متتن وايتتتتتتمن

َيت تتتتتتتتاتداية و دةىتتتتتتتتتان و ستتتة لة ئتتتتكة هةمي .. ىَ تتتتتدةِروان

َيت ، تتتتتتتتي دةِروانتتتزةون لَيتتتتكى مَيتتتتتتتؤية بة ىاوَيتتتتتب! َييدا تتتبة ث
اوةن تتتتتان بة ختتتتتتتتت خؤيتتتتتةورة بَيتتتتتتتندالَ طتتتتتتتتاتَيك متتتتتتتتكبةالةم 

ة تتتتتكى ديكتتتتتة ذنَيتتتتتتتتان ناخؤشتتتتتتن و ثَييتتتت دةزانتتتتوَيستتتتهةلة
ان تتتتتيان ، ئةمتتتتتتا جَيي باوكتتتتةوة يتتتتتتتتان بطرَيتتتتتَيي دايكيتتتتج

كو تتتتتتتتتتبةلة! ةن تتتتتتتتتار ناكتتتتتتتتتتووكةكة رةفتتتتتتتتتتدالةة بضتتتتتتوة  من
تى تتتتتتش دةستتتةريتتتتتتبةرامب.. ةن تتتةتى دةكتتتتتتت ة دذايتتتتتتتهةمي

ةوةى تتتتتتتتتتتةر ئتتتتتتتتتتدةكاتةوة ، لةبتتتتتتتتتتتتةريان لَيتتتتتتتتتتةبَيت ستتتتتتتت ه
ار تتتت رةفت ضةوانةوةتتت تتتتتان بتة ثيَ تتتتتت َيت ئةمتتتتتتتتيية  دةلةتتتتتتتتتهةرى

ت تتتتتتدار هةستتتتتتةنى ثةيوةنديتتتةردوو اليتتتَيت هتتتوةنةب.. دةكةن 
ة تتتتتردووة و لتتتتتتتتتتةر  كتتتتتكيان ستتتتتتةن كتتتة تةمةنَيتتتتتتتبتتتةوة بك

َيوةيةكى تتتتتتتوانن بة شتتتتتتدةت.. ارةزان تتتتتتان شتتتتتةزموونى ذييتتتتئ
ةر تتتتتت تةالةََم لةبتتتتةن ، بتتتدا بكتتتتةلةتتتتتةيان لةطتتتتتتيارانة مامةلةتتتهؤش

س و تتتت رت هةلةتتت تتتتةوان خراثتتتتتت تتَوشن لتتتتت انيش كةمهتتتت ئةوةى ئةم
نة تتتاوة دةىتتتتتتتترت ذنة و ثيتتتتتتتتووى خراثتتتكةوا دةكةن ، لة هةم

دالةةكان ، تتتتتتتتتبةرةكانيان دةدةن دذى منتتتتتتانى بةرامتتتالى ية  و ه
َوتةوة و تتتتت تتتتتتتترا  كةوتتتتتتتتة زَورختتتتت وَيستتتتار ئتتتةم هةلةتتتتتتتجزَور

ة تتتتتتتتتندالةةكان ، ئةمةشتتتت َيوانى متتتتتتَوى سةرلَيتتتتتة هتتتتتتتتبووةت
يانى تتتتتت تةردووكتتةلةك و هتتتتت و ختتتتتتتتووةتة نَيتتتتتت طَوى طةشتتتتتتتتدةن
ةرمةند و تتتتتتتونتتتةلَيك هتتتتتهةستتتتى ط..  ردووةتتتتتتتتترين كتتتتتتتتتناش
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ي و تتتتتاكارى ئةدةبتتتتتتَيك شتتتتتتدووة و طةلتتتتتتتةرى وروذانتتتتتتنووس
س و تتتتتتتت َورة هةلةتتتتتتتتتت َوتةوة ، ئتتتتةم ج تتتتتتتتت ةوتتتتتتتةرى لَيكتتتتتتتتتهون

كى تتتتتاو  يان دايتتتتةكان بتتتتالةتتتكدا  كة مندانةش لة كاتَيتتتتتتتكةوت
ةوة تتتتتتةر متتابن ئتتتتتةالةم طتتتتتتتوو دةدةن ، بابَيت رتتتتتان نةمتتتتتتتخؤي

ة تتتتتةكان دةبنتتتدالةتتتتتكَيتةوة، منتتتؤرَيكى ديكة دةشتتت ةكة بةجتتتكَي
اا تتتتتتان بتتة حتتتوكمى ئتتةوةى زؤرينتتتةى ك  تتتتتتتتتى دايكيتتتت هاوث 

وةية  تتتتتتتتتتةموو شَيتتتتتتتتتتتدا بةهتتتتتتتتةَل يةكتتتتتتتتلةط.. ةوةن تتتتتتتتثَيك
ها بتتؤ تتتتتتتتةش تةنتتتتتتئةم.. ازةكة دةكتتةن تتتتتتة تتتتتتتةتى ذنتتتتتتتتتدذاي

ان تتتتتتتتتتان بتتتتؤ خؤيتتتتتتتتتةرجنى باوكيتتتتتتتتتى ئتتتتةوةى ستتتتتتمةبةس
ؤ ئتتتتةم تتتتتتتتب! ت تتتتتتتتتتنَية بهَيتتتتتتتتتتتةو ذنتتتتتتتتتتتتتت نةوة و واز لرابكَي

ةن و تتتتتتتت دةكتتتتتتتتتالن دروستتتتتتتتتتدين  ثيتتتتتتتتتتتةش ىةنتتتتتتتمةبةس
 ةوةتدى  دةنَينتتت كة بؤ يةكتتتتتتةر دةردَينَيتتتاوان ستتتتةرةى تتتتتىةك

ؤن تتتن ىتتتتتتن دةزانتتتتار بتتتتتتتاو هؤشيتتتتتتةر ذن و ثيتتتتتتت، بةالةم ئةط
ة تتتتتتك لةوانتتتتتتتتةن ، يةكَيتتتتتتةكان دةكتتتتتتتةَل مندالةتتتتتتةلةة لةطتتتتتتمام
ان تتتتتت يةش واتتتتتت ئةم.. انيان تتتتتت ؤ خةمةكتتتتتتت وونة بتتةرؤش بتتتبةث

ةى تتتتتتةو بِروايتتتةنة ئتتتتتتتتةوة و بطتتتتتتتتاندا بضنتتتتتدةكاا بةخؤيتتتتتلَي
ةوان تتتة ئتتتتة كتتتتترين نييتتتتتتتَيوةية ناشتتتتتتتةو شتتتتة بتتتتتة ئةو كةستتتك

ةلةطا تتتتتتتةر كؤمتتتت تتتتتكة ئةطتتتت ةكى ديتتتتتتتتتلةالي, وة تتتتتت ان بينيتتتتتت واي
اا و تتتتتتت  بكتتتتتا  دابتتتتتتتتانى تتتتتتتةى ذييتتتتتةو ئاستتتتتتتتتاتة ئتتتتتتبط

اتة تتتتتت ةش هتتت كة ئةم.. اا تتتتتتتِرةو بكتتتازادى ثةيتتتتتسيستةمى ئ
ن و تتتتتك دةبتتتتتتتانةوة خةريتتتتتتتتتتارى خؤيتتتان بةكتتتتةكتتتتؤِرىَ كةستتتتتط

تةى تتتتتتتتوَين كَي تتتتتتتتتت تتتتتةوة شتتت نَيتتتَيتتتتان نامتتتتتتتت دة ماوةيتتتتتتتت هَين
ةش تتتتتتتتتةر ئةمانتتتتتتتتتتط ةون ،تتتتتيان بكتتتتتباوك.. اتتتتتتتان يتتتتتدايكتتتي

ت و تتتتةنة مةبةستتتتتتتةكان دةطتتتتتتتتخَيزان ووتتتتتتتؤِرىَ هةمتتتتة طتتتتتتهاتن
وودة تتتتتتتتتتتدة و ئاستتتتتتتتةنتتتتتتاوةدان و روو بةختتتتتتتتتى ئتتتتتتتتتتتتمالةَيك

ام و تتتتتتتتةتةشة تتتتتتتتتتتةو حةمي تتتتتتتنت بتتتتتتتتتتتَينن، طةشتتتتتتتتتتتثَيكدةه
 ....ااتتتتتتتتتوانرت دةكتتتتتتتان ال جتتتتتتتتتَيذى ذيامنتتتتتتتتتى
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 ..ياوى ــرة ثـف
 
 
رة ذنتتى تتتتتةرج فتتتتتتتتتك مةلةَيتتتتتتتتتتدا ديتتن بتتة كؤم تتتتتتتلتتة دوَينَي         

ةر و تتتتت ى ئتةو بتَي س  تتتتت ايي بوونتتتتتت واتا بتة ياس .. تتا تتتتنتدانثيادا
ة تتتتتتترا هتتتتةر لتتتتتتتتتةردةمةدا ثيادةدةكتتتتتتتتتةى كةلتتتتة و ستتتتتتتبةريي

ة تتتتةكاندا بتتتتتتتالنةى لة جةنطتتتتزة  و ئةو ديتتتتى كةنيوونتتتتحةالةلةب
سنوور  تتتتتتتةوة بَيتتتتتةر و ئةوانةشتتتتلةس.. َينا تتتان دةهتتتدةستي

رؤيية تتتتتتتتتتتتتكدا ، ئتتتتةم نامتتتتتتتتتتةَل ثياوَيتتتتتتتتتتدين ذن لةطتتتتتتتتتتىةن
تى تتتتةندروساوان و تتتتتةالةيةتى و تتتتتت ةى كؤمتتتتدين كَيتتتتتتتىةن
داالةن تتتتتتتدا منتتتتتةردانييةشتتتتتتو ئةم ثاشاطتتتتتةوتؤتةوة ، لة نَيتتتتتلَيك

ةم تتتتتتى ئتتتتتتايي بوونتتتتةرةكى ، بةياستتتتتتتورباني ستتتتتتةتة متتتتتتبوون
ردنى تتتتتت ورداركتتتتتتؤ سنتتتتتت ةوة بتتتتتتت ةو زؤر و بؤرييتتتتتت ة لتتتتتتترةوش

ووة تتتتؤ  بتتتتتاو بتتتتتتك كة ثيتتتتةند مةرجَيتتتتي ىتتتتبة ثَي وار ذنتتتتتتتى
 ..خوازَيتتتتتتتتتوار ذن بتتتتتتتتا ى



 

ww.dengekan.comw Page 51 
 

ةر تتتتتتتتتَيوةكان ىارةستتتتتتتتتتتَيوةية  لتتتتة شتتتتتتتتتةوانةية بةشتتتتتتتتل
ةدةى تتتتتتتِرؤ لةستتتتتت بتتتةالةم ئةم.. ةو زةمةنتتة  تتتتتتتتتت بتتؤ ئ تتتتتتتت بووبَي
ن تتتتتتيارن دةزانتتتتتةكان هؤشتتتتتتدةكةين ، مرؤظتتتتةلؤذيادا رَيتتتتتتتةكن

وو تتتتتتتتةكة ، هةمتتتتتتتتا ض رادةيتتتتتتتتةالةتيان تتتتتتتتتنوورى دةستتتتتتتتتتس
ة  تتتتتتت ا رادةيتانيان تت تتتتتت ذَيوى ذيتتتتتت وانن بتتتتةن و دةتتتتتتاردةكتتتتك

ة تتتتتتل اتتتتتتتةن تتتتتتتةدةر ناكتتتتتتتى متتتتتتتىاوةِروان.. ةن تتتتتت  بكتتتتتتتداب
ة تتتتتك وركةنةوة ،تتتتتتيان هَيتتتتتتتتؤِرةى سكتتتتاوانةوة متتتتتتتى ثيتتتدةس

اوةنؤِر  تتتتتتتانت ىتتتتتتتتتتذَيوى ذيتتتتتتتاوةن بتتتتتتة ختتتتتتتؤش بوويتتتتتتتتت
ؤا تتتتتتتت بتتة ختتتتتتتتا ث تتتتتتت ، واتتتتتتتةر نابيتتتتتتتتى بةرانبتتتتتتدةس
دى تتتتتتت دى ىيتتتتتت ةالةا ، ئَيتتتتساوةن دةتتتتة ختتتتتت و بوويتتتتتتتبةس

و تتؤ  تتتت وةك ةى تتتتت دين مَيينتتتتت ؤ و ىةنتتتناكرَيت تتتتتتتتت مبولةتتتتتثَي
اا تتتتتان وادةكتتتتة ذيتتتتراس! ك تتتتتها ثياوَيتتتتؤيََةى تةنتتتة كتتتببن

.. ةِرَيت تتتت دا بطتتتتت ةى خؤيتتتتت ةكتتترؤظَيك بتة دواى تاك تتتوو متتتهةم
ةوة تتتتت كة لَيي.. رَيت تتتر بكتتتةرةكة تَيتتتتييةكة و طتتتة ثَيويستتئةم

طةرد و تؤكمتتتتتتة و هيتتتتتتوادار تتتتتتتتتوان و بَيتتتتتتتتتتةكى جتتتتتتتتتتدونياي
ؤ تتتتن تتتتتةوةى متتترَيتة ئتتتتت بكتتتتةش نابَيتتتتدةداا ، ئةمتتتتتسةرهةلة

ة تتتتت ة لتتتتكة ئةمتتتتتىون! ةوانةوة تتتتتة ثَيضتتتان بتتتتةم يتتتتد بكتتتتداط
ة تتةوة ، كتتتتتؤ  دةبينيتتتتتتذيدا ختتتتد و تيتتتتوةى تونتتتتوار ىَيتتتتتى
ن تتتؤمتتك بتتتتتوو شتَيتتتتت هةمتتتتدى دةبَيتتتتدارمب ئَيتتتةالةتتتتتتن دةستتتم

 ةرتتتتةبَيت لةبتتتترةذنى هتتتتتتولةة فتتتتان مبتتتتاوان ثَييتتتتة ثيتتتتبَيت ، باش
ةالةتة تتتتتةم دةستتتتتةر ئتتتتتتةى ئةطتتتتتئ.. ةالةتدارن تتتتتتتتةوةى دةستتتتتئ

ولةة تتتتتان مبتتتتثَيي.. ةريان تتتتةزى بةرانبتتتؤ رةطتتتترتايةوة بتتتتطواس
دةى ئةوانتتتتدا تتتتتتتتةر ديتتتتتتتتداا و لةبتتتتتتتةرهةلةبتتتاوى ستتتتتت رةثيتتتتف

ة تتتومان بتتتتبَيط! ة ب  ؟كتتتى ديتتتتزانى ثياوانتتتتتانيان ئاوَيتتتتتذنةك
ة تتتتتتت ةالةيةتى لتتتتتتتتطذةى كؤمتتتتتتتت ةلةَيك تةنتتتتتتةتى و كؤمتتتتتتتسوكاي

 ةتتتتت َيواز لتتتتتت ةردوو شتتتتردةية بةهتتتتةم كتتتي دةدةن ، ئتتتتثَينووس
ة تتتتت ؤش ونتتتتت ةر ئتةوةى ه تتتتدةكرَ  لةب ادةتتتتدا ثيتتتتو ئاذةالةنتتتتنَي

ؤرَيك تتتتض سانستتتتتكدانةوةيان نية بؤ هيتتتتتيا لَين تتتتت نيتتتثةيوةس
ة تتتتت َيزة لتتتتت ةمان هتتتتةر هتتتته!! ت تتتتتَيز نةبَيتتتى هتتتتتا بوونتتتتتتتةنه

تة تتتتتة خ تتتتؤ لتتتتَينن بتتتتتتارى دةهتتتتتك ةتتتتاوان بتتتترؤظدا ثيتتتتتتَيو متتتتتن
ش وة  تتتتاليةتيتتتتتتةنى كؤيتتتتتزةم.. ةالةا تتتتي بَيدةستتتتبردنى كةس

ةمان تتتتتتةم بةرطتتتتت تا ئتتتتتتتة هَيتتتتاو ، واتة ئَيمتتتتةيةكى بةرىتتتتتمنون
ةر تتتتتتتتوورين لةستتتتتتتتتة ستتتتتتتتالةيوة بؤيتتتتتتتتتان دانةمتتتتتتتتة خؤمتتتتتتتل
ة تتتتت تتبوَل بَيتت ك تتتتتتتمان ثَي متتتتستة ئةوةشتتتتتتانةوةى و ثَيويتتتتتم
ش وة  تتتتستا ذنانيتتتتتكة ئةمَيتتتتاراوة ىونتتتتتاوى بَيتة ئتتتتتترة ثيتتتتف

ايةيةكى تتتتتَيزن و سةرمتتتاوةن هتتتتتةالةتدارن و ختتتتتاوان دةستتتتثي
 ؟!تداية تتتتتةر دةستتتتان لةبتتتتزؤري
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انةى تتتتتظودى مرؤتتتتو ختتتتؤ نَيتتتتةِرَيينةوة بتتتتوان  بطتتتتتئَيمة دةت
وان تتتتايةكى جتتتتتةين و دونيتتتتار بكتتتانة رةفتتتتتتان و مرؤظتتتتخؤم

ش تتتتتت   ئةوانيتتتتت ة دةزانتتتةرمان كتتتانى بةرانبتتتتببةخ ينة كةس
ا تتتتتتةو دونيتتتتة ئتتتتتتةي تنةشتتتتتةم لَيطتتتتة ، ئتتتتتت ن بة ئَيمتتتتتدةيبةخ

تانة تتتتتان تةندروستتتتتةم توَيذةكتتتتتئارا كة سةرجة تتتتتوانة دَينَيتتتتتتج
ة بن تتتتَيزى لتتتتتتوانا و هتتتتت و تتتتتواى بةبِرشتتتتتاى ئالَ و هيتتتتتسةم
وو تتتتةوة بتتتتةوانةشتتتتتتةر بة ثَيضتتتتتة ئارا ، ئةطتتتتتاتوو دَيننتتتتتنةه
نى تتتتتا متتتتتتدورييةوة واتتتتت يم و نةمتتتتتتن بةختتتتةوةى متتتتتة ئتتتتتوات

م تتتتتن وةالةمتتتتن و متتتتى بةمتتتةوةى بةخ تتتتتةو ئتتتا ئتتتتي ..ت تتتتناوَي
وانن زؤر تتتتتتدى دةتتتتتتتئَي! ت تتتتا ئةوم ناوَيتتتتتؤ  واتتتتتوو بتتتتتتنةب

ةوة و تتتتتودا ببنتتتتدى جتتتتة يةكتتتتتدةن و لتتتتار بتتتتتايي بِريتتتتبةئاس
يان تتتتتتة دَل و هؤشتتتتتتةِرَين كتتتتتتتتةدا بطتتتتتتتتةو كةستتتتتتتبتتتةدووى ئ

رايةوة تتتتتتتتتد كتتتتتتتتةش بتتتتتتةم شَيوةيتتتتتتة بتتتتتتتوازيارَيتى ، كتتتتتتتتخ
ةِر تتتتتتتش بتتتتدرَ  لةمتتتتتتتكى تةندروستيتتتتتتتتِريارَيتتتتوانرَ  بتتتتتتتتتدةت

ة تتتتوةدان ، ئةمتتتتتو نَي ةتتتتة لتتتتةى كتتتتداالةنتتتتتووسي ئةو منتتتتتتىارةن
ةين تتتتتتت ادةى بكتتتتتوان  ثيتتتتانةية و دةتتتتتتتى مرؤظتتتتةلةةيةكتتتتمام
ةمان تتتتتتت ةوى ديكتتتتتتت ايف ئتتتتتتت ان متتتتتتت ض يةكَيكمتتتتتتتت ةوةى هيتتتتتت بَيئ

 ةكداتتتتتتتتتتتتو تةنطذةيتتتتتتتتتة نَيتتتتتت ة لتتتتتتتتتة ئَيمتتتتتتتتراس.. ن تتتتتتتتت خبؤي
ي تتتتتتت ة دلةتتتتت ت بتتتتتتتتت مان دةبَيتتتتت وو شتَيكتتتتتتتة هةمتتتتتتن كتتتتتتتتتدةذي

ؤم تتتتتتانى ختتتتتؤ ذيتتتتتت بةالةم بتتتتتتن بَيتتتتتةلتوور و ديتتتتتةورة و كتتتتتتط
مان تتتتتتييةشتتتتتةو راستتتتتا ئتتتتتةر ؟ بتتتتتتتوربانى دةوروبتتتتتتتةم بةمتتتتتتتبك
َي تتتتتتتب.. وانن تتتتتتتتةوة جتتتتتتتةكان ثَيكتتتتتتتتَيت تاكتتتتتتتاد نةىتتتتتتي ةلتت
.. ة تتتتتتؤنى نييتتتتتام نة بتتتتتَيك نة تتتتتتيض شتتتتتتدى هتتتتةماى يةكتتتتتس

ايةكى تتتتتتتةن و دونيتتتتتتَيك بكتتتتتوو شتتتتتوانن هةمتتتتتةوة دةتتتتتتثَيك
ةالةم تتتتتتدة ، بتتتتانى ئاينتتتتتةخ نة نةوةكتتتتتةشةدار ببتتتتاَل و طتتتتئ

ى تتتتت دى بتة تَيِروانين تتتتتتت ة بة يةكتتتتتةم دووانتتتتى ئتتتتةم زانينتتتبةك
ت تتتتتت ة دةستتتتتت انةيان لتتتتتتت اكى مرؤظتتتتتتت يان ثؤشتتتتتتزى اليةكتتتتتهَي

ةكتتتةن و ةدار دتتتتتتتك ةتتتتتتتايةتى لتتتتتتتتتتتةتى مرؤظتتتتتتتتتدةدةن و هةيب
ؤ تتتتتتتتتتت ةِرَين بتتتتتتتتت ارةدا بطتتتتتتتتتت بة دووى ىتتتتتتت ة دةبَيتتتتتتتهةمي
ةر  تتتتتتتت اندا ستتتتتتتتت نى خؤيتتتتتتتتتة ناوةختتتتتتتة لتتتتتتةية  كتتتتتتتتتكَي 
 ...داوة تتتتتتتتتتهةلة
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 ..سةر بة هةوَى 

 
                

 

ة تتتتن لتتتتتي بدوَييتتتتةند لَيتتتتةرىتتتتتتتةكانى ذن زؤرن هتتتتتتتخةم            
ؤ تتتتةىة بتتتتتووةتة بنتتتتتتاالرى بتتتتتتاو  ستتتتتةن ، بتتتتتبوون نايتتتتتتكةم

دَيكى تتتتتتتتتتتهاتووة نَيضتتتتتتتتتتتةتييةكان ، ذن وايََيتتتتتتتتةرد و مةيند
ؤن تتتتتت َي خبتتتتتان لتتتتةندييتتتتاو و ىتتتتتؤ ثيتتتتذبن بتتتتتتام و ىَيتتتتتبةت
  ..ن تتتتتتر نةبتتتتتتتَي
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ي تتتتتتتةية لَيتتتتتتتتتتةوة مةدةكتتتتتتتةوانةى ئةمتتتتتتتتة ثَيضتتتتتةالةم بتتتتتتت ب
كمان تتتتتتتتترين ىةمتتتتتتتوِرووى طةورةتتتتتتتسةر رووبتتتتتيةك! ن تتتتتتيبدوَي
تكةر و تتتتتتان دروستتتتتتكتتة خؤي(  ةرةفةتتتتتتش )ة تتتتتتتةنةوة كتتتتتتتدةك

ان تتتتتتة خؤيتتتة كتتتتتةرةفى نييتتتتتة بَي تتتتتةالةم ئةمتتتتب! ةرين تتتتتبنياتن
طة تتتتتتتت ج! ةالةلةة تتتتتتت ايية و حتتتتتت ت ئاستتتتتتتتتت ان بووَيتتتتتتد ذنيتتتتىةن

ةبَيت تتتتتتتتتتش هتتتتتتتتتيتتتضى دؤستتتتتتتتتتدين هاوثَيتتتتتتتتتتةوة ىةنتتتتتتتتتل
ة  تتتتتتتتت ةنها يتتتتتتةالةم ذن تتتتتتتتايية ، بتتتتتتةر ئاستتتتتتتسانةوة هتتتتتتدي
اوةنى تتتتتاو ختتتتتة  ثيتتتتتتتةر يتتتتتت هتتتتتتةية و دةبَيتتتتتةردةى هتتتتتث

مانةوة تتتتتتتة ئاستتتتتاية و لتتتتتاوانى زينتتتتتتتةوة تتتتتتة لتتتتتجط!! ت تتتتتبَي
 ..ةسةر دراوة تتتتتةرمانى لتتتتتف

ي تتتتتتت ةوَى لَيتتتتتتتة دةمتتتتتتةواذانةى كتتتتتتةو دةستتتتتتَيك لتتتتتتتتيةك
ك تتتتتتتتة ذنَيتتتتتتة واتتتتي(  ةوَ تتتتتةر بتتة هتتتتتتس )كى تتتتتتدوَيم ىةمتتتتتتتتتب

ة  تتتتةوَيي يتتتتتة هتتتتتت دةبنتتتتةردا بَيتتتترى بةستتتتكى تتتتتةر ذنَيتتتتتئةط
د و تتتتتتتزر و بتتتتتتايةتى و هتتتتتتتة  كةستتتتتتتاوةنى يتتتتتتترؤظ ختتتتتتتتتم! 

ة تتتة  بتتتتةدا يتتتتطايانتتتتؤمةلةتتتتتؤرة كتتتتتةم جتتتتةالةم لتتتتتب.. وونة تتتتتبؤى
! اتري ة تتتتتتتتتوار و زيتتتتتتتَيية و يتتة  بتتة ىتتتتتتة  بتتة ستتتتتوة و يدو

وونى تتتتتة بتتتتز لتتتتتةيت مَيتتتتتانة دةكتتتتت بةم جياوازييتتتتاتىَ هةستتتتتتك
تَيكى تتتتةالةا شتتتتتة رؤذهتتتتَيرة واتة لتتتتتل.. ةيتةوة تتتتتتت دةكتتتتتخؤش

ان تتتتن دةيتتتتا دةىتتتتةوة ، يتتتتدةبَيت ووَىتتتتة نتتتايية و رؤذانتتتتئاس

َيت تتتتيَ دَيينَ و دةىتتتتتةميان وازى لتتتتزاربوو لتتتتتةر بَيتتته! ؤِرن تتتتتط
ةر تتتتتتيارَيك ستتتتتتتَيرةدا ثرستتتتتتتَينَيت ، لتتتتتتؤ  دةهتتتتتتتى لتتتتتتيةكَيك

ن تتتتت ر دةزانووتتتتت ة ستتتتت دةكةن كتتتتتووى ثَيتتتتتؤ شتتتب: ت تتتدةردَينَي
ومان تتتتتت ؟ بَيط!َيناوة تتتتتت َي هتتتتت ا وازى لتتتةية يتتتتةى هتتتتى ديكتتذن
َيزانةى تتتتتتتالةي الوازى ئتتتةو ختتتتتتتاوانة ختتتتتتتؤرة ثيتتتتتتتتتةم جتتتتتتتتئ

ةو تتتتت ةم بتتتت ئ.. ة تتتتت ة ىييتتتتتييان بتتتتتتة ثَيويستتتةوة كتتتتخوَيندؤت
ةشةوة تتتتتتى ديكتتتتتة روويةكتتتتةوة ، لتتتتتَيتة ثَي تتتتتكة دةىتتتتىةم
ة تتتتتتتتةو داوايتتتتتت تةوة ئتتتتتتتت ة مةبةستتتتتت رةتةكة بتتتتتت ةية ئافتتتتتتت لةوان
او تتتتتتتة ثَينتتتتتتد لتتتتتتتاتة نَيضتتتتتؤى بكتتتتتتتاا و ختتتتتتتتةجَي بكتتتتتتتجَيب

ة تتتتتبش تتتتتتةوةو ثَيتتتتتتة لتتتتتتتةكانيدا كتتتتتتتتتهَينانى خةونتتتتتتتتبةدةس
 ..ةي تووة تتتتتتان نةطتتتتتش ثَييتتتتتخةوني

ةوَييانة تتتتتةو هتتتتتةِرووى ئتتتتتانةى رووبتتتتت ة دةروونيتتتتتةو كَيتتتئ
وَيت تتتتتتتانة طتتتتتةو كاتتتتتتها ئتتتتتتؤ تةنتتتتةية تتتتتتتتةوة لةوانتتتتتتتدةبَيت

ذة تتتتتتتترن و ميتتتتتتتر  دةطتتتتتتكتى يةتتتتتة تيتكتتتتتت كتتتتتتتان بَيتتتتتلَيي
ة تتتتاوَيك بتتتتتا تتتتتتب.. ةوة تتتتتةرز دةبَيتتتتتدالَ بتتتتكةى منتتتتذ و زريتتتتتتتمي

ة ؟ تتتتتتتتزان  ض باستتتتتتتتتتتوانيان و بتتتتتتتة نَيتتتتتتتتتراية  بضينتتتتتتتكامَي
َيت تتتتتتتا نةبتتتتتتتَيكى وةهتتتتتةية شتتتتتاية لةوانتتتتتة تةنهتتتتاتَيك ذنتتتتك

ة تتتتتتوانَيت بتتتتتتترؤظ دةتتتتتتتتونكة متتتتى.. َي ة تتتتتتاتة كتتتتاوة بيكتتتتتتثي
كاتةوة تتتتب ِرتتتتتتانى ثتتتتتتاييةكانى ذييتتتتتةموو بؤشتتتتتةنة هتتتتتزةردةخ
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وو تتتتتتتتهةم اا بتتةتتتتتتتتان دةكتتتتتتتي ذنهَينتتتتتتتة باستتتتتتتَيك كتتتتتتت، كات
جام تتتتتتة ئةنتتتتتتةية بتتتتتتةم ثرؤستتتتتتدةداا ئتتتتتتتتتوازَيك هةولةتتتتتتتتشَي
ةوة و تتتتتؤِرازاندنتتتووَى و ختتتتتتتى نتتتتتتتة بةرطتتتتتتترؤذان.. اا تتتتتتتتنةط

ؤ تتتتتت بتتتتتار دَينَيتتتتؤش بةكتتتتةى ختتتتتَيذ و مستتتتواردنى بة ىتتتتتخ
 ةتتتتتت لتتتتتوور دةبَيتتتتتتتة هتتةر ستتتتتةالةم كتتتتتتتاربوونةوة ، بتتتتتتتبةرةنط

ؤلَ و تتتتة بتتتتتة بؤلةتتتب..ت تتتتتت دةبَيتتتت ة دروستتتتتجا كَيتتتتةرى ئينتتتس
ا تتتتتكاندن و تتتتتتتت شتتتدالةدان و شتتتتتتتة منتتتتَيهَي نت و لتتتتتتاَل جتتتم

ةم دؤش تتتتتالَ ئتتتتةر متتتتس ةتتتة دَيتتتتةكتتتتة نووَييتتتة ذنتتي ، كتتتتدوواي
انيدا تتتتتندالةةكتتتتةرى متتتتتة ستتتت بتتتتتت دَينَيتتتتَينَيت و دةستتتتتتدادةم

ةم تتتتتذَيت ، ئتتتتتتتتتكيش دةِرَيتتتتتةوة و فرمَيستتتتتالوَينَيتتتتتتتو دةيان
و  ةمتتتتتتتى يةكتتتتتتتتؤدةبنةوة الى ذنتتتتتتتتانة كتتتتتتتتتوو سكاالةيتتتتتتتتئاه

رد تتتونكة زؤرى كتتتتى ..ةمدا تتتتى دووهتتتة روو ذنتتتتنةوة بتتتتدةتةم
ي تتتتتتتار دةردى دلةتتتتتتج ناىتتتتتتتة ئامانتتتتتتتاوةكة و نةطةشتتتتتتتبتتة ثي

ةتى ئتتةو تتتتتتتتتِرَيت بتتة تايبتتتتتتة دةردةبتتتتتتوو بتتة ذنتتتتتتؤى هةمتتتتتتتخ
ة تتتتتتتتدا و لتتتتتتتتتةمةا بتتتةالى ئتتتتتتتاوة نايتتتتتتتتة ثيتتتتتتانةى كتتتتتتتتكات

ة تتتتةوة و بتتتتتةالى ئتتتت ة لتتتتتهةمي.. رسَيتةوة تتتتتةكانى ناثتتتتتتتمندالة
ةميش تتتتتتتى دووةهتتتتتدةداا ، ذنتتتتتتتتةودا هةلةتتتتتتاالةى ئتتتتتتبتتةذن و ب

ة و تتتتتتش ذنتتتتتتتاتةوة كتتتة ئةويتتتتتتتةوة بكتتتتتتتر لتتتتتتتتتتةوةى بيتتتتتتتتبَيئ
ة نتتتتازى تتتتتتتتتتدةى ديكتتتتتتتتتتت هَينتتتتتتتتتتدةىَي ..ةزيةتى تتتتتتتتهاوِرةط

انى تتتتتتت ةم و هتتتتتتت ى يةكتتتتتتتت َيت دذى ذنتتتتتتةى دةكَي تتتتتردةكتتتتتمَي
ت بتتتتة ئتتتتازادى  تتتتتتتَتؤِرةى لَيتتتتدةكاا و ناهيََةيتتتتتتتتة متتتتتتتتدةداا ك

و  ااتتتتتزارى دةكتتتتتتندالةةكانى بَيتتتتتاا و متتتتتةوا بكتتتتووكتتتتتتهةلةس
ةر تتتتتتةِر ستتتتتتترى شتتتتتتتةش ئاطتتتتتتتتةوَيتةوة ، بةمتتتتتتتن حبتتتتتتتتناهيََة

ان روو تتتتتوونةوةكتتتتتتذ داىتتتتة دوواى رؤذ بة طتتتتىَ و رؤذ لتتتتدةردَين
اا تتتتتراسَيك دةكتتتتتتةم كتتتَيدَيت ئتتتتتتوايَ.. ةن تتتتادبوون دةكتتتتتتتلة زي
ت تتتتتدةبَي ..ت تتتتتتتي دةبَيتتتتتتتةم مندالةتتتتتت، ئ ااتتتتتتتش دةيكتتتتتتتتئةوي
 ..ى تتتتتتالةى باوكتتتتتتؤ متتتتتت بتتتتتتةم دةىَيتتتتتتتش بيبَيتتت ، ئتتتتتتتئةوي
ش بضَيت و تا دووايي ئةمانة و زؤر شتى ديكة ، تتتتت ئةميتتتتتدةبَي

ةية تتتتتةم ثِرؤستتتتامدانى ئتتتتتة ئةجنتتتن بتتتتتباشة ئةطةر ئَيمة بزاني
كة تتتتتَيوةيةكى ديتتتتتة شتتتا بتتتت بتتتتتت دةبَيتتتؤ دروستتتت ةمان بتتتتتَيك

ةو تتتتتةَل ئتتتتتلةط.. دؤزينةوة تتتتتت ةكامنان بتتتتؤ كَيتتتةر بتتتتىارةس
ةنة تتتتتت اوة ناطتتتتتت ةو ثيتتتت ةَل ئتتتتتا لةطتتتتوجنَييت يتتتتترةتة ناطتتتتتتئاف
ؤن تتتتتتوة  ى!! ابوونةوة تتتتتتت جييتتتايي بَيتتتتتتا ئاستتتجام بتتتتتئةن

ت تتتتتتتتش رةوابَيتتتتتتتؤ ئةويتتتتتتب.. هَينيتةوة تتتتتتتتتتت ذن بتتتتتتتتدةتواني
ةلةؤ  تتتتت ة و مستتتت ؤرة و مستتتتت اوو ناتتتتتتت كاتةوة و بتة ن تتتتتوو بتتتتتش

ةينة تتتتتكى شةرة  نةكتتتتةين و ىةمتتتتاَل نةكتتتتان لَي تتتتتذييانيي
ووشتنى تتتتتتتتان كتتتتتتتردنى يتتتتتتتتووتكتتتتؤ سةركتتتتتتتتووش بتتتتتتتتىةك

ةكانى تتتتتةر ئازادييتتتتتكةوة لةستتتتتوو ثَيتتتتا هةمتتتتتانيان ، بتتتتخةونةك
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وو تتتتتؤ هةمتتتتان بتتتتى ذييتتتتتذ و خؤشتتتتتن و ىَيتتتتتتدى ثَيكبَييتتتتيةك
ةماى تتتتتتتتوان  بنتتتتتتتةش دةتتتتتتتبةم. .ةين تتتتتتتةبةر بكتتتتة  دةستتتتالي

 ..ن تتتتتتتت بهَينيتتتتتةران بة دةستتتتتتكى كامتتتتتتتذينَي
 
 
 
 
 

########### 
 

                                
 
 
 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ..سؤزَى 
 بؤ رؤذى ثةرى
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 بةيانيت باش
 ئةمة تيشك بوو لة شوشةى ثةجنةرةوة

 ..ؤى كرد بة هةستمدا و خ
 سيماى جووانى ذينى ال نوَى كردمةوة ؟

 ..نا ماضى تؤ بوو 
 لةطةَل سروةى بةياندا وةخةبةرى هَينام

 ..بة هةشتَى لة حةز و 
 ..دونياية لة بَيطةردى

 بةخشيية سثَيدةيةكى روون
 ..بة ماَلي ئاَل و جةستةيةكى بيمار

هَينانى كؤمةلةَيك مانطى ئازار ذانى لة دايك بوونة بؤ ىاوهةلة
 بؤنى هةمة ىةشنةىىةثكة طووَل ، كة هةر يةكةى رؤذة ِرَيية  

سةرستتتام دةكتتتاا ، كتتتة   ..رَيبتتتوارى تامتتتةزرؤ وةنةوشتتتةكانى 
شوناسَيكى تايبةمتةند بة خؤى هةية لة كؤمةلةَيك هةريةكةيان 

دةدوَيتتتتت و يادةوةرييتتتتةكى طَةكتتتتؤ بتتتتة دةستتتتتةواذةى طتتتترنط 
و هةموو سالةَيك ذة لة خؤى دةطرَيت سةرةتاكانى ئةو ى  و توَي

دةىنةوة و هةولةدةدةن طؤِران لةو رؤذةدا بة ثَي ينةى خؤياندا 
لة خؤياندا بهَيننة ئارا و خؤيان ئامادة بكةن بة كار و ىاالكى 

ببةخ نة طةشةسةندنَيك ديكة كة خزمةا بة رةوتى خؤيان و 
 ..كؤمةلةطة 

كتة  ..دنيتا  ذنانيش يتةكَيكن لتةو مرؤظتة هةستت ناستكانةى      
ستةمى رؤذطار و نةهامةتييةكانى مَيذوو ىةواشةى كردوون و 

كردوون ، هةمي ةش لةو كاتةوةى بة بةرةو ناهاوسةنطى بةِرَيي 
و دةيانتتتتةوَيت بتتتتة هتتتتةوَل و كؤشتتتتش و ختتتتؤدا هاتوونةتتتتتةوة 

داكتتؤكى لتتة خؤيتتان بكتتةن و هتتةولةي سةرةكي تتيان موربانيتتدان 
ن هاوسةنط بكةنةوة و ئةوةية وة  ىينةكةى بةرامبةريان خؤيا

 ..هةمان مافى ياساييان ثَيبدرَيتةوة 
هةشتتتى ئتتازار ئتتةو رؤذةيتتة كتتة ذنتتان ديارييتتان كتتردووة بتتؤ  

كراوة بةرامبةر ذنانى زةمحةتكَيش خؤيان كة تيايدا ستةمكارى 
بؤ  ..لة ثَيناو سووربوون لةسةر بةرجةستةكردنى مافةكانيان 

دانتتتتةوة و ثتتتتةميان  رَيزلَينتتتتان لتتتتةو كةستتتتانة و بتتتتةلةَين بةيةك   
و  ئةم رؤذةيتان كتردة وَيستتطةيةط بتؤ خؤيتان     .. تازةكردنةوة 

لة يةكدى دةكةن ثدؤزبايي تيايدا كؤمةلةَيك ىاالكى دَيننة ئارا و 
 ..واتة جةذنَيكة بؤ ذن 

بةلةكو ! هةر خوانَيكى رازاوة نيية .. ذن هةر دةمامكَيك نيية 
ذيان ةنطذةكانى بونةوةرَيكة لة هةست و نةست ثَيكهاتووة و ت

، بةالةم ذن كارى تَيدةكاا ، ثياو لةوانةية لةطةَل بادا شةِر بكاا 
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وة  ىرؤ ناستكة طتةر هاوكاريتان نتةب  و رَيطتةيان بتؤ ختؤش        
لتتة هتتةمان كاتتتدا هةستتتيان برينتتدار ببَيتتت ، نةكتتةين لةوانةيتتة 

  كتتة ئتتاوون بتتؤ دةروونتتى     طةرةكتتة دان بتتةو راستتتييةدا بنتتيَ   
ذييان بيَ ئةوان مةحالةة ، هةموو ئاوازَيك  حةسرةتة تاساوةكانى

كرض و كاَل بَيدةنطى ئةو .. سروشتَيك .. رةنطَيك .. سيماية  .. 
بتَي وزةى ئتةو   .. بَي هةناسةى ئةو بَيتامتة شتةكرى ختةياَل    .. 

، منتى ثيتاو بتوونى ختؤم لتة      كارَيكى تا بَةةى موورر و طرانة 
بؤ دامركَينَيتةوة ، حةسرةتةكاو ىيدا ببينمةوة كة ذنَيك نةبَيت 

وةمنى ذنيش زةردةى رووخسار و ئاراي تى سيما و تي تكى  
ناثَيكَيت تا ثياوَيك هةستم ثَينةكا و بؤم نيطام هيض طؤشةية  

يا لةنَيو ئَيدى ىل خؤشيدا بست بست باالة دةكةم .. نةخنَيتةوة 
ئارامى تَيدا رؤبضينة نَيو ض كةندةالةنَيكةوة مةرطةساتى ذياندا 

كة بة دوو امَيزى يةكدى و ئاوَيزانى يةكجارةكى نةبَيت بَيت ئ
جةستة كؤتايي دَيت ، سينةى تووكاوى بة دةست و ثةجنتةى  

بتَي زةردة و نتاز لتة درَِكتى بيابتان       ..نةرم و نيان دةبَيتتة لؤكتة   
تامةزرؤيي لَيوةكان بة ماىَيكى يةكدى ئارام دةطرَيت .. دةىَيت 

تتةرة دةبَيتت و    بةرامبتةر فرمَيسكى ديدةكانيش بتة زةردةى   ..
ئةمانة و زؤر شيت ديكة ئةوة ، ئاسوودةيى ني تةجَى دةبَيت 

مَى بَى يةكدى هةلةناكةن و بَي ئتةوانيش   نَير و دةسةيَينن كة

، واتة نابَيت و نةبووة هيض بنةمايةكى  مَيذوو ئَيستا و ئايندة
ئةم دوو رةطةزة ثَيكةوة دةتوانن ذيان جوانرت بكتةن و ثَيكتةوة   

كة ئةوانةى  با ثَي لةو راستييةش نةنَي ايندة ديار  بكةن، ئ
ئةم خةونةيان ال بةرجةستة بووة كؤمةلةَيك طولةى هةمةىةشنةن و 

ئةوانى ديكة ئةلةَيى نةبايان ديتوة و نتةبؤران و باكيتان     ..بةر
ناخؤشيةكةشتتتى لةوةدايتتتة طةمتتتة بتتتة  ..نييتتتة ىتتتى روودةداا 

ةر حاَل ئةم دوو رةطةزة بة ه خةونةكانى ئةماني ةوة دةكةن ،
دةبا هتةموو لتةم   و بطؤِرن ثَيكةوة دةتوانن هةموو شتَيك بكةن 

نيطتتا و هةستتتى  رؤذةدا ستتاتَيك بتتة ىتتؤكدا بتتَي  بتتؤ زةردة و     
سبةى وامان لَيدةكاا ، بة ديهاتنى ئةم خةونانةية  نبَيطةردييا

هَيز و بازوو و هؤاان بة ماىي هةردووال كة وةخةبةر هات  
 ..ن و رووبةِرووى رؤذَيكى نووَى ببينةوة ية  خبةي

 
 
 
 

########## 
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  ؤظــــــــــم
  جاسار  تـــــــــجلواني                                            

 هاسلى
بووندا ـــــــــون  و    يــوع                                              

 ..اوع ت ــــــسارك
اما ــــــن   طاكانــــــــا رع  ــــك                                         

 اكاتــــــن  وا هاست
   دى اكى ـــطاعـ  رع ض   يدىـــض                                   

 ي ني تـــجه  جاوة  جاوةر  ! يا ـــــني
بوو ــــون  ي كـر كاتاــه                                    

 ي  ةوةــــل  ي تــوانـــدةت
 اوةـــــي طاعـــ   اوــئ  امانـــه  اـــل

 لاوةـــــوةس  داــــياعـــــــت  اـــك
 اوةـــــي بكاتــــــث  تــــدةس

 
 جاخليار عالي

 

 بالَوكراوةكانى نوسةر 
 0223      شيعر                            ئةسرينى زام  

 0220   سيناريؤ                  وى ضةثى ئيمثراتؤر  ضا

 0229 وةرطَيِران         ثةيظى ِرةنطاَلةيي نزار قةبانى  

 0224      شيعر                    دةمةوَى لة دايك مب  

  9000      شيعر                      كةرت بوونى ِرؤح  
 9002       روتا مَى و خواستة خةفةكراوةكانى خوود   

 
 ئامادةكراوةكانى نوسةر 
 ثةخشان                    تنؤكَى لة خةونى كةرت        

 رؤذنامةنووسي        لة ئَيستادا ئاوِرَيك بؤ رابردوو   
 شيعري مناالن                           ثةثوولةيني      

 ضريؤك                           زريانى سامناك     
 لريك                                ي     ـــلةيـــط

 نةتةوةيي  لةنَيو طةمةى نةتةوايةتيدا    فيوداَليزم 
 شيعر            سيناريؤي منايشَيكى خةواَلوو       

 دةروونى                   فةرامؤشبوونى بوون       
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 رانان                   لةباربردنى خةفةكردن      
 
 
 
 
 
 
 :ثي زانينم جؤ       

 ضاالك لا جوارةكانى ذنان، كا كار  ضنار ماحموود ،
 ..ئاسانى جؤ ك دم جؤ لا ضاثدانى ئام كلي با 

 كا هاسلا جا وةرطي   انى ساردع  ي كاما  كاكى ، 
 ..زمانى ئينط يزى  سار  جؤ ثارتوكاكا

                                                                                                        عوسف خاليل                                                
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