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 :دةلَيَن

ماسيي    ،لةسةر ثشتى ماسييية ش ( طا) ،ية( طا)زةوى لةسةر شاخى   
 !دةرياش مةطةر هةر خودا بزانيَت لةكويَداية ،لةناو دةرياية

زةوى لةسةر شياخى راسيتةوة    ،بؤ ثشودانى شاخةكانى( كةلَةطا)رؤذيَك  
زؤرى  ،ليووتى خيوراو ثي مى   ( طا)لةم كاتةدا .. هةلَداية سةر شاخى ضةث

.. ا ه نغ ؤبيَييت نييةما زةوى لةسييةر شيياخى بءازيَييته مييالَى هييةمووا هيَ 
 !! هةرضؤنيَك بوو زةوى لةسةر شاخى ضةثى لةنطةرى ط ته نةكةوت

.. هة(طييا)زةوى هةرهابةسييةر شيياخى : ئيَستاشييى لةطةلَييدا بيَييت دةلَيييَ  
بةآلم لةدواى ئيةم كيةي ه بةي ية زةوى شييَوةو روخسيارى تيةواو شييَواو        

ؤخييا   دلَيى زةوى كيو ه كةلةبيةره ر    ،كيشوةرةكا  لةيةك تي ازا   ،طؤرِا
هةىلَ  ،ئةطةرضى لةشييَوةو روخسياردا تيةواو لةييةك ايياواز      .. تيَكةوت 

 .. ئيَستاو ئةوسا بةهةردووكيا  هةر دةطوت او دةطوت يَت زةوى
ضيونكة ئةطةرضيى    ،ثيَدةضيَت ضيؤؤكي  هيةر بيةدةردى زةوى ضيووبيَت    

هةىلَ سةرضيياوةكةى هييةر (هونييةرى ضييؤؤك: )ئيَسييتا ثيَييى دةطووت يَييت  
 ... ةكايةتة كؤنةكانةئةفسانةو ح

ضيؤؤكي هةك هيةر    ،بةآلم لةطةأل طةشيةى هةمةييةنيةى كؤمةلَطةكانيدا    
ذان يَكى ت ى ئةدةب لةرِووى فيؤرمه نياوةرؤكه ثيَكتاتيةوة طيؤرِانى زؤرى     

 .. بةسةرداهاته طةشةى ك ده خةملَى

خيةياأله فيةنتازياش دوو شيابالَ ه     ،لةضؤؤكى هونةرييدا اطية لةبابيةت    
 ..وو رازو نيازةوة دةف ِيَ  ه لةحةوادا رايدةط  ضؤؤك بةهةم
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 مةملةكةتى ئيَسكةكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

, كاتَيككمل كةكككةياس لةسككةر تككةوَياو دةموضككاومو طوَي كك ةم  بككرد  
نككككةم انَ مَيروولككككةو مككككارو مالؤن ككككةو مدقدؤكككككةكاس بةكوَيككككدا     

مككل لةبةرئككةوةن ضككةند سككال َيمل   . ن ردورايككان ردو ضككؤس نؤيككاس  
, يكككككاس راسكككككتي بة كككككَيا ويندةبةضكككككا  كرابكككككووم, مردبكككككووم بكككككوو

بؤيكككككككككة ئكككككككككةواني  بةكةي كككككككككةنؤ   , نةمكككككككككدةتوانَ ب ككككككككك وَيا 
 .َي ةموكةوت وونة

 وَي ككككَ , مكككل ثكككَي  ئكككةوةن اككككرمو ئاوهكككا انَيننكككة ذَيكككر         
هكةرطي  لكةو بِروايكةدا    , تكاوة هةل دةضكووم  , كةل ةطةتو بةنؤ بووم

دةمب بكةنؤراكَ  , ؤ دةمبنةبووم رؤذَيكمل بةميكَيوةية وةليكجمو  كر    
 .. مارو مَيروو
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بةِراستَ ذيانَي َ سكةيرن تيكا   , ئان لةدنياو مةمةةكةتَ ذَير  )
ذيانَيككمل كةهككةرطي  مككرؤن سككةروةون نككةيان ينيوةو , دةطووةرَيكك 

 !(.بِرواش ناكةس كةهةبَي 
ئككةوة , ئككةوةن لةهةموو كك  ويككاتر بككؤ مككل مايككةن ني ككةرانَ بككوو 

هَييكتا ضكةند   . ةكو ثةِرؤ دةِرونوة ابوو كةِرؤذ بةِرؤذ ثَيستَ ل
, ةكو ث  ككدرَي ولة ككا, سككةعاتَيمل بككوو نسككت ووميانة ذَيركككةوة 

لةطكة  ثةاانييكدا لة كا    , هكةر ئكةوة نكةبوو بتكةما    , ئاوها ئاوسا
بؤنَيكمل مةطكةر هكةرنؤم بك اب ن بؤنَيكمل      , بؤنَي َ نانؤ كَ دةردا 

.  رَيك  كةبِرواناكةم هيض كةسَيمل بتوانَي  نؤن لةبكةرن راب , بوو
, لكككككةِرؤذن سكككككَييةمو ضكككككوارةمدا بؤطةنييةككككككة ويكككككاترن ككككككرد     

لةطةل يييدا سةرتاثان لة ا وجي اوو ضكةورنو كَيدَي كَ وؤرن   
بة كككككَيوةيةك كةككككككةن بكككككاسو ذَيكككككرو ئكككككةم و ئكككككةو مَ  , دةردا

نودايكة ضكَ ب يكنا     , هةرئةوةندةن كةكة ضةور بكوو . ضةوركرد
, روو تَيدئككا س هككةواراس رككؤرن مَيكك  : تككؤ بة كك  , سككةد : مككل دةل ككَيا 

نكةم انَ ئكةم هكةمووة    , َي ةمو وَينَي ةوة كةوتنة هةريةكةياس لة
 . لةكوَيوة ثةيدابووس
ئكةم اال كة بكؤمل هكةرطي  رَيكَ ضكاوةِروانَ       , بةِراستَ سةير بكوو 

 ككملو وهككةرطي  لككةو بِروايككةدا نككةبووم كككة لككةذَير ئككةو كة  , نككةبوو
.  مككككردووةدا مةمةةكككككةتَي َ ئاوهككككا سككككةيرو عار ككككاتَ هككككةبيَ  

هككةبوو , هككةيان وو تككووكل بككووس , هيوايككاس هككةبوو  ككانداربووس 

كاتَيكككمل طاويكككاس لةلة كككا  . هكككةبوو داس تيكككرو ذةهكككراون , ب ضكككاو
هَينككدةن رَي اوةكككةياسو ويككاتري  طؤ ككتياس لةلة ككا    , دةطككرت

 . تياياندا هةبوو مانو نينؤك درَير. دةكردةوة
مكككرؤ ضكككؤس بةئاسكككانَ ماضكككَ لةناوبكككةارن تكككاوة بارويكككدا نقكككوم    

لةطككة  , ئاوهككا نينؤكيككاس لةرةسككتةن رويككوم دةضككةماند  , دةبَيكك 
 . نؤِراثس اندا طؤ تياس لةلة ا دةكردةوة

لةهةاتككككةن يةكككككةمَ ويندةبةضكككككال  ردنةكةمدا لة ككككا لةضكككككةند    
بككة م ئككةوةن سككةير بككوو ئككةوةبوو   ,  ككوَينَي ةوة كككوس كككوس بككوو  
ئيكدن نكاواب طكؤمَ نكوَينَ لة كا      , كونةكاس نوَينيكاس لَينكةهات  

  لةهككككةموو  .. يككككاس ضككككيي  ,  كككك َ كردبككككوو  وياس, سككككت وونبة
, ماضكككككككَ كةسكككككككَي َ تكككككككر , ئةمانكككككككةش نانؤ كككككككي ئكككككككةوةبوو 

كككةوت ووة , كةبةضرضككييةكةيدا ديككاربوو هككَ ثريةمَيردَيككمل بَيكك     
بةبؤنةن ئةم ماضةوة ضةند ئةوةنكدةني مكارو   .. سةرسملو سن ا

لكككككَي , تكككككةواو هةراسكككككانياس كردبكككككووم, مَيروولكككككة تَيدئكككككا بووس
نةمككدةتوانَ هككيض , ن دةسككة تَي ا نككةبوو, وةن مردبككووملةبةرئككة
ةوعكككةن وبكككة م لكككةد و لكككةبرين نؤمكككدا وؤر بكككةمول َ لةو  . ب كككةم

سكككةرةتا بكككِروام نكككةدةهات   , تَيكككدةا رام, تَيي كككةوت ووم رادةمكككام 
ئككةرب بةِراسكك  دةبَيكك  مككل  : بةسةرسككوِرمانةوة لككةنؤم دةثرسككَ

 مردمب  
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رول ككةم , ب ب كك وَيناة مَ ئككةم ثرسكيارة دةمويسكك  مام كةكا  وبكؤ 
مردوومكككةو , تكككةواو, ئيكككدن وانكككيا ككككار لكككةكار تكككراواوة, بؤنككةكرا 

ئككككةو باسكككك ةم  دةدا  , ئةطككككةر اتواني ككككا ب كككك وَيا  , بِراوةتككككةوة
 .. ياس ثياو, كةنةمدةوانَ هَ ذنة, كةكةوت ووة سةردةما

مككككل لةهككككةموو تةمككككةنَ نؤمككككدا بككككةبريم نايككككةت مَيروولةيككككةكا    
لةبريمككة كاتَيكككمل لككةثؤة ثَين كككةمَ   , نكككةك هككةر ئةمكككة . كو ككت َي  

انةن وانسكككككك  باسككككككَ رَي ككككككةكانَ   وسككككككةرةتايَ مامؤسككككككتان 
مكككل وؤر بةتونكككدن دذن , مة ضكككؤكردنَ مَيكككروون بكككؤ دةككككرديل 

رارَي يككاس لةكاردانةوةيككةكَ  . ةسككتامةوةوهككةموو ئككةو رَي ةيانة 
ئةمككككة ن وانسككككتَي ة   : تورةسككككورانةدا بةمامؤسككككتان وانسككككتا  

, ئةوةن مَيروولةيةك ب وذَيك  : ا دةل َي بةئَيدةن دةل َينةوة  نةن 
ئَيكوةش دةتانكةوب   , نوا تؤل ةن لَيدةسَينَي و دةخياتة دؤوةنك  

بةكؤمكة  مَيروولكة ب كوذس  مكل نكةم انَ      , بةدةرماسو بةكيديايَ
بةكؤمكة  دةمكان وذسو بةكؤمكةل ي     , مةدرن ئَيدكة ئاوهكا دةبَيك    

 !دةماننَيرس
,  يكككك اندابووئككككةوةن ويككككاتر بككككارن رةسككككتةو دةروواككككَ تيَ    

. ئةو ككككككايَو طؤل دككككككةوةبوو كككككككة لةسككككككةر وةون طككككككةرم رابوو  
, بكة م , اياندةوانَ ئَيدة مردوويلو ئاطاماس لةهيض نييةونةل  َ

ئةطةرضككَ مككل بككؤ نؤ ككا سككةيرم لَيككدةهات كةضككؤس مككردوومو        
ئاطككام لةهككةموو رووداوَيككمل هةيككة  ئاطككام لَي ككوو لككةدوان ئككةوةن      

كةن هكككةموو ئكككةو ثياوانكككة بكككؤ  كككةوة, ئَيدكككةياس ويندةبةضكككال  رد
مكككةداليان ئاواديكككةتيياس , لةمةراسكككيدَي َ تاي ةتكككدا نكككة ت راس 

 ! ثَي ةنيرا
, ئةمكككككككة مةسكككككككةلةيةك بكككككككوو تكككككككةواو ثةرَييكككككككانَ كردبكككككككووم   

مةسةلةيةكني كةتاِرادةي  َيتَ سةرسامَ كردبكوومو هكةرطي    
لككةيادم ناضككَي و نؤ ككا نككاواب ضككؤس لككةو كاتككةدا كةوتككة يككادم        

و هكككةموو (نةاكككةرتيتَ ) و(ئكككةنناتوس ) ا بكككةئكككةوةبووة بكككةنيةي 
بةِراسككتَ ئككةواس نككؤش ذيككاسو   , اريعككةونَي َ ميسككريدا دةهككات 

, اريعةونككةكاس هككةواراس سككال ة مككردووسو نَيككرراوس ! ثككريؤو نَيككرراس
ةلَي مكل لكةدوان   و,ايةو نةطؤِراوسوةكو نؤياسوبة م   ةكانياس

ضككككككةند هةاتةيككككككةك لةويندةبةضككككككال  ردنةكةم طؤ ككككككتَ لة ككككككا  
, ةك بة َيَ دوذملو نةيارن يةكدن بكل و,ئَيس ةكاب ريابووةوةلة

كةِرةن ككة نؤ ككا تككةواون   , ئيككدن ر ككة لككةدةياس ثارضككة ئَيسككمل    
 ..ام نةماوةوهي َ, ئةندامةكانَ نؤم نةنامسةوة

لةطككككة  ئككككةم تَي ككككة وبووسو بةيةكداضككككوونةدا هككككةر ئَيسكككك ةو    
بككككككةومانَ رؤو سككككككةربوردةن ذيككككككانَ نككككككؤن بككككككؤ ئةويككككككدن       

, باسكككككك َيمل, ثةراسككككككوويةك, كاتَيككككككمل لو مَيككككككمل .. وةدةطَيِرايككككككة
هكككككككةموو , اةكايكككككككةتَ نكككككككؤن دةطَيِرايكككككككةوة, رو ومةيككككككةك 

مةمةةككككككةتَ ئَيسككككك ةكاس بةعة كككككقَي َ وؤرةوة رؤايكككككاس بكككككؤ     



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 6 

 

لةطككككككة  وايةل ككككككةن سككككككةربوردةكاندا ثَيدةكككككككةن و   , رادةدَيككككككرا
 .. دةطريايل

هَينكككدةن مةراسكككيدَ  , مكككل بِرواناككككةم هكككيض ككككؤِرَي َ  كككي رن   
 . وردةن ئَيس ةكاس مةرةبال غو بةاةماس بووبَي سةرب

ئةوةن لةهةموو  تَيمل وياتر لةمةمةةكةتَ ئَيسك ةكاندا رَي كةن   
ثككككةجنا , سككككةرنو بككككوو ئككككةوةبووة ئَيدككككة ئةطةرضككككَ هككككةر ضككككجم    

كةسككَي داس لةضككال َي دا وينككدة بةضككال  رابوويلو هككةتا ضككاوي       
 ككَ  بككة م دةيككانووت دوايككل ضككا  كيَ   , بِردةكككات هةرضككا  بككوو  

ئةطكةر  .. كَيمل ككة لةسكوَيريدا تال كة   ,  ملو سوَيرن هةيةوئَي  ار
لةيةككةم  ضكال ةوة   , كةلةسكةرَيمل , ثةراسويةك, باس َيمل, لو مَيمل

ئكككةوة ئَيسككك َ دوايكككل ضكككال ي  , سككةربوردةن نكككؤن ب َيِرايكككةوة 
ابككككككككك اب لةسكككككككككَييةم سكككككككككال َ و!بكككككككككةِرؤو طكككككككككوَيَ لَيكككككككككدةبوو

سكةر مكل كةسكةربوردةن    نؤرة هاتة , ويندةبةضال  ردنةكةمدا بوو
بككككؤ مةمةةكككككةتَ ئَيسكككك ةكاس   , ذيككككانَ نككككؤم بككككؤ ئامككككادةبوواس   

مككل ئاوهككا دةسككتا بةطَيِرانككةوةن سككةربوردةن ذيككاب  .. ب َيِرمككةوة
 : كرد
سككك  سكككا   , ن طكككةرمياب(بكككان ؤل)نكككةل  َ , ة(مكككةرداس)نكككاوم  

( 21)تةمككةب , ثككَي  ئككةوةن وينككدة بةضككال   رَيا, لكةثَي  ئَيسككتا 
ئةو رؤذةن منَ تيكا لكةدايمل   , ا بؤن طَيِراومةتةوةداي , سا  بوو
رة كككةبايةكَ , بكككوو 0668ن مكككان َ  كككوباتَ سكككال َ   8بكككووم 

رة ككةبايةك وةمحككةت بككوو كككةس   , ذةهككراون ناوةنكك  هككةل ي رد 
ثككككريو  ون , ذسو ثيكككاو , طكككةورةو ب كككووك  , نكككؤن لةبكككةرب رَي   
كككككةس نككككةي انَ ئككككةم طةردةلوولككككة لككككةكوَيوة  , ثَي ككككةوة لككككول دا

وةمحةتة بتوانرَيك  باسكَ كاول ارييكةكانَ    , وةمحةتة ,هةل ي رد
 . ةك ئةوةن كردن ب َيِردرَيتةوةو,ئةو رة ةباية

داي ككككا ضككككةند رارَيككككمل بةضككككاون ثككككِر لةارمَيسككككملو دل ككككَ ثككككِر        
, ئككككانَ بككككؤ رؤذانككككَ  ون نككككؤن هةل  َييككككاوة , لةاةسككككرةتةوة

بؤي َيِراومةتكككةوة ككككةباوكا هةرضكككؤنَيمل بَيككك  توانيويكككةتَ ئَيدكككة   
لَي نكؤن هكةر ئكةو رؤذة    , ون بوونَ ئةو باية روطارب اتلةذةهرا

سكال ا  ( 08)سكا  بكوو بكؤ داي كَ     ( 22)تةمةنَ روانَ نؤن ككة  
 .. كرد بةموربانَ

نكةمتوانَ  , مل كةهَييتا وؤر سةربوردةن ترم مكابوو بي َيِرمكةوة  
داي ككَ , ئككاد دايككة طيككاس  : متوبككةدةم طريانككةوة , تككةواوياس ب ككةم 
, داي كَ نَيكر لكةنؤ نكةديووم    , ميهرةبابداي َ , رواسو راهَية ا

دةب  ئَيسكتا لكةكوب بيك   ئايكا طوَيك  لةنال كةن رؤاكَ مكةردانَ         
ضون ة ئَيسكتا  , كوِرت هةية  دل نيام ئَيستا ا ينَ نامناسيتةوة

ردة ونةنال ككة, نةضككاوم مككاوة هككةتا بةسككةووييةكةيدا اناسككيتةوة
ئَيسككككتا ر ككككة .. هككككيض هي ككككياس نككككةماوس, رة ككككةكةن ضككككانةكةم
, كةِرؤذانككة ويككاتر نككةرم دةبَيكك و دةِروَيكك     , لةئَيسكك ة ثةي ككةرَيمل 
 داية طياس تؤ لةكوَيَ  .. هي َ ديا نةماوة
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لككككةم كاتكككككةدا دةن َيكككككمل لككككةدوورةوة ككككككةواب اب ن ي كككككَ ضكككككال ة   
بكةدةن َي َ ئَي  ككار  , كؤتاييكةكاس بكوو هككات بكةدةنا هاوارمككةوة   

ئكةوةتام  , مرؤل كة ئكةوةتا  ,مكةرداس : تَوبة م لةروؤكةوة, ميهرةباس
, منككي  وينككدة بةضككال  راوم  , منككي  مككردووم , لككةم ضككال ة , لَيككرة

كككةناواب هككَ  , سككةرَيملو ماضككَيملو دوو دةسكك  , نككاتواب ب كك وَيا 
هككككةر بكككككةرارب  , كككككَيل كككككةوتووس بةسككككةر   كككككةن مردوومككككدا    

طكوَيا  , بة م منكي  بةضكاون رؤو دةت يكنا   , هةراسانياس كردووم
مةمةةكككككةتَ , تككككاوة ئَيدككككة, لككككةم دوورةو دةت وَيككككنا, لةدةن تككككة

بِرواناكككةم مرؤ ككَ وينككدوون , ئَيسكك ةكاس هككةر لَيككرة دةمَينينككةوة
 .. سةروةون ب انل ئَيدة لَيرةيل

دةن كَ طكؤِراو مسكةكةن بكؤ تةواونكةكراو      , داي ا لةدواِرسكتةيدا  
 .. داية ثرمةن طرياس

يكةكيماس  , لةدوان ضةند سا  لكةدابِراس , بةم  َيوةية ملو داي ا
ئكةو لو مكة مسكةن ككرد ككة لكة يةككةم رؤذن        , لةدوان مل.. دواند

وينككدة بةضككال  ردنةكةمةوة ككككةوت ووة سككةر سكككن او هككةتا ئكككةو     
 .. رؤذةن كةكةياس لةسةرم  برد هةر لةسةر سن ا بوو

دواراري  كةئَيس ةكااانياس ركارَي ني ككؤكردةوةو كرديانكة    
, وةلةوَييككةوة نرامككة نككاو تككابووتَي َ طككةورة   , ثرياسكك ةيةكةوة

. سكوورو سكءَو سكةوو داثؤ كرام    , ئين ا بةئا يةكَ س  رةنكا 
بكة م دةسككتَ  .. ئكةو لو مة ككياس نسكتة نككاو تورةكةككةن منككةوة   

لكةكاتَ  , راستا كة كةوت ووة ذَير سةرن ئةو ذنكةن تةنييكتدةوة  
نكككةم انَ كةوتكككة  , دةرهَينانكككةوةن ئَيسككك ةكاااس لكككةذَير كةككككة  
, يكا راسكي بة كَيا   , بكوو  ثرياس ةن كَيكوةو تَي كة ون ئَيسك َ كك     

  !نةم انَ بوو بة بة َيمل لةلة َ ك 
( 00)ئةوانكةن  , هاوِرَي كاب , ن مكةكاب , مل وؤر لة م سكةير بكوو  

بككؤ , سكال َ تكةواو عككةودال َ هكةوا و تةنانككةت تكةرمَ ئَيدككة بكووس     
ردنةبوونةوة بؤضَو ضكؤس دةبَيك  مرؤ َيكمل سك      ونةياس ثرسَو

 مانو يةك دةستَ هةبَي   
َ , سككتا كككة لةثرياسكك ةيةكدام  مككل ئَي , طككةورةدام لككةناو تككابوتَي 

دوانككَ , سك  لكو    , ضكةند ثةراسكويةك  , بكريتيا لةرو ومةيكةك  
ضككةنديل سككا  .. لةطككة  باسكك َي َ ضككة , راسكك و يككةكَيمل ضككة 

بكككة م , ئَيسكككتا هكككةرنؤم, لةرَييككةكَ ئَي  كككار تةن ةبكككةردا بكككووم 
 .. بةب  دةستَ راستا لةناو تابووتَي َ طةورةدام

 ملو روَيكو ويكاتر   ومل ئةطةرضَ ر ة لةضةند ثارضة ئيس َي َ 
لكككةدياردةكاس , ةك مرؤ َي كككَ ككككاما وبكككة م, هي كككَ دن نكككةبووم 

َ  , ثرسكيارم دةككرد  , تَيدةا رام, رادةمام نكةونَ  , نكةوب دةبينك
بككة م كاتَيككمل  , هةنككدَي ار دل خككؤش دةبككووم  , وؤر طككةورةو رككواس 

ني ككةراسو دل تككةنا   , يككادةوةرن دةستةِراسككتا دةكةوتككةوة يككادم   
 . دةبووم
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كاتَيككككمل لككككةدوان يككككان ة سككككا  لككككةذَير     , اككككرة دل خككككؤش بككككووم 
دةريانهَينامكككككةوةو تكككككوانيا ركككككارَي َ دن ذيكككككانَ سكككككةر وةوي    

بةتاي ةت ئةوكاتةن طةياندميانكةوة ككةركوكو بةسكةر    , ب يندةوة
هككةر ئةوةنككدة نككةبووم ثَي  ككرمو   , ثككردن ناسككةدا رةتيككاس كككردم  

بكة م كاتَيكمل لكةنؤم    !! ربَيناو هكاوار ب كةم   لةتابووتةكةوة سةردة
ئكانر  , ني كةراسو دل تكةنا مامكةوة   , رامام كة دةستَ راستا نيية

مككل ! مةاال ككة بتككواب بككةب  يككادةوةرن دةستةِراسككتا بككرياو اككرم 
لةذيااكككدا ضكككةنديل ضكككار نامكككةن دل كككداريا بةدةسكككتة راسكككتا بكككؤ  

 ..  ةوب نووسيوة
دةككككةن ناسكككةدا ضكككاوم  كاتَيكككمل لكككةثايل ثر , لةمكككةش ئةسكككتةمي 

, بككةرن ضككاوم تاريككمل بككوو , كككةوت دةِرؤون دةكككرد( وارا)بككةبارَ 
بة م يادةوةرن ضكةند رؤذَيكمل لكةثَي  ئَيسكتا     , ئيدن هي ا نةدن

ئكككةو رؤذةم كةوتكككةوةياد  .. بكككةرةو مكككو يَ نكككؤن لو كككَ ككككردم   
باسكَ  , (وارا)كوِرة طكةورةن بكارَ   ( كارواس)كةئَيس ة ثةي ةرن 
, ةضؤس ثَي  ئةوةن ويندة بةضكا  ب كرَي   ك, داي َ بؤ دةكرديل

( ككككارواس), سككةرباوةكاس بكككةوؤر لةباوة كككَ داي يكككاس دةرهَينكككاوة 
ةك رككار يةكككةم دةسككتَ بككةطرياس  و,لةطَيِرانككةوةن ئككةم رووداوةدا

تكةواون مةمة كةتَ ئَيسك ةكاس دايانكة     , لةدوان نؤ َ, كردةوة
 .. ثرمةن طرياس

امَي ن داي يكككدا هكككةر بكككةهيوا بكككوو ركككارَي َ دن لكككةئ    ( ككككارواس)
َ .. سككككةرنةوَيمل بيكككك َينَيتةوة  ةكككككو  ونككككةي انَ باوة ككككَ داي 

 .. س دةبَي و نادؤورَيتةوةودةستة راستَ مل
ووو ثة كككيداس بوومكككةوة  , (وارا)لكككةدوان ئكككةم دبةنكككةن بكككارَ   
نككوا , لككةم كاتككةدا وؤرم ثةلككةبوو . لككةوةن رككارَي َ دن بربككةوة 

. ناكا ب ةنكةوة نوام بوو لكةو تابووتكة روطكارم بَيك و تةسكةيا بكة      
نككؤم دل نككةوايَ ئَيسكك ةثةي ةرن   , هككةتا طةياندميانككة طؤِرسككتاس  

 .. نؤما دةكرد
 َ نوداوةنككد نككةمرن تككةنها بككةنؤن     ,  ككملو رويككوم  وئككةن ئَيس 

بؤيكككة دةبكككوو هكككةرووو   .. مكككةدةرن ئَيدكككةش بكككةمردس   , بةنيكككَ
 .. اان اني يا كةذياس ر ة لةطةمةيةكَ ب  مانا هي َ دن نيية

, بككككة م بةثَي ككككةوانةن رككككارن يةكةمككككةوة   ,دنكاتَيككككمل رارَي يكككك 
لةمةراسكيدَي َ  ايسككتةدا بككةناك سكءَيردرامةوةو طةِرامككةوة بككؤ   

يةككككككةم  ئَيسككككك ةثةي ةر ككككككة  , نكككككاو مةمةةككككككةتَ ئَيسككككك ةكاس 
ثَييكككواون لَي كككردمو هكككةوال َ كوردسكككتاسو هكككةوال َ سكككةروةون   

 .. لَيءرسيا ئَيس ةثةي ةرن  ةريف ثا ان نةنداس بوو
 

  2112مايسى 
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 ثانؤراماى دوايني ضركةى يادطارييةكان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
لةطككةَل يةكككةم مومككدا دووكككةل َ ر ةرةكككةت ثةنيككانَ      

دووكةل ةكككة كككة لةطككةردةلولَي َ نؤل ةمَييككَ  ،نككاو ذوورةكككة كككرد
رؤ كناي ذوورةككةن لَيكجمو تاريكملو      ،و هَينكدة نةسك  بكوو   دةضو

يةكَيمل لة هاوِرَي ان  كة لةسةر مةنةاةككةن دةسكتة   .  ةوَن كرد
راسككتةوة دانييككت ووو تةما ككان مككاكَيتَ رؤذنامةكككةن دةكككرد     

 :تَولَي  هاتة دةناو بةبَي اريةوة
تكؤ ر كة لكةنؤت    .. او لةم ر ةرة كَييانة بهَينة وبةسة ئيدن - 

 .. بةم دووكةل ة كو تووة ئَيدة   
 .. بةل َيل بَي  ئةمة دوا ر ةرة بَي  كة بي َييا  - 
بككككؤ .. بككككةو ثككككةِرن ئككككريادةوة ئككككةم مسككككةيةت لككككة وار هاتككككةدةر    

 ،كوذاندنككككةوةن ر ةرةكككككة لةرَي ككككةن نككككؤت راسكككك  بويتككككةوة  
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يسككت  بكككةرةو تةثة كككةكَ سككةر مَيككك ة  كَييكككةكةن ناوةِراسكككتَ   و
  ..ذورةكة بِرؤي 

 وةم هةن اودا كة هَييتا ر ةرةكةت بةدةستةوة بكوو لةطةَل يةك 
طرمةو نال ًَةيةك بةروبووةوة ككة ويكاتر    ،نةت ةياندبووة تةثة ةكةكة

هاوِرَي ككككانتَ . ن كؤتككككايَ ذيككككاس دةضككككوو(كككككةِرةنا)لككككة دةن ككككَ 
دؤ بو مَيكككك و كورسككككييةكانَ نككككاو    وذل ككككةذاسو دارو ثككككةردةوو 
ةنها تككككؤ لككككةناو ئككككةو تككككؤوو باروتككككةدا تكككك  ،ذورةكككككةن بةيةكككككدادا

 : ت وبةومانَي َ ثاراوو بةدةن َي َ وو ل ةوة ،بةثَيوةبووي 
 ! تةمينةوة بوو  - 
سكةر   ،ثارضة ئاسنَي َ ئاطريل كة هَيندةن نؤكَيمل دةبوو ياس نا 

  ..ضيدن نةيهَيي  بةثَيوةو بةميتَ اَينيتةوة ،دل َ ثَي اي 
. وؤرن نكككككككةمابوو بةدةمككككككدا ب كككككككةوي   ،لةن ككككككةرت تَي  ككككككوو   

 ،لككةم كاتككةدا هةول تككدا مسككة ب ككةي   .  و نككؤت راطككرت نةكككةوتي
.. هي كك  بككؤ نككةطوترا   وةَة ومانكك  مككورس بككوو و لككة طؤكككةوت و

ََ  ،هةرضككَ توانككاو ئككريادةت هككةبوو بككؤ مسككةكردس نسككتتةكار    بكك
وةو توانايكةكياس  وةك بة َيَ  ةثؤلةكانَ دةن   هكيض و.سود بوو

َيكككوو  لكككضو ل . نكككةمابَي  بكككؤ ككككاركردسو لةنانكككةوة كوذابَيتنكككةوة    
ات انككَ سككؤن ةن ئككةم   و ،ومانكك  ثككةل   بككوو   ،ضككةناطةت مككورس 

بةهكككةراال َيمل بكككوو دةمككك  ..  كككرؤ بكككووسو مسكككةنةكردنة دةمتكككة

 ، ككة ولككةرياتَ دةناو  ،كككردةوةو لككضو لَيككوت لككة يككةك تككراواس     
 !!بة قَيمل نوَيل لة دةمتةوة هاتنةدرَن 
*** 

ئةطةرضكَ   ،هَييتا هةر بة ثَيوةبووي و هؤ   لة ن نؤت بوو 
بكة م ضكاوت لَي كوو ت كة      ،ةرن ديكدةت لَيكجَمو تكةل تو تاريكمل بكوو     ب

لةطكةَل هكةر دل ؤثكة نوَينَي كدا      ،نوَينةكاس كةوتنة سةر وةوييةكة
وةوييةككة ويكاتر سكور دةبكوو و نةنيكةيةكَ نكوَيَ دةنةنيككاند       

ئةطكككةر مكككرؤ لةوكاتكككةدا بكككوارن هةبوايكككة لكككة دل ؤثكككةكاس ويكككاتر  .. 
َ سكككككككةيرو نةنيكككككككةن  دبكككككككةن ،رد ب َيتكككككككةوةوتَي   رَيككككككك و

.. رؤراورؤرو تابةؤن سةرجنراكَييَ لةنوَينةكانكدا بةديكدةكرد  
ئككةوةن دةنوَينككدةوة كككة هككةر دل ؤثككة نوَينَيككمل لةهككةناون نؤيككدا  
 ،ضككةنديل سةرطوو ككتةو ا ايككةتو نهَينككَ ذيككانَ هككةل  رتوووة   

وؤر وةمحكةت   ،بة م دل ؤثةكاس بكةرؤرَيمل كا كييةكانياس سكوا دا   
دل ؤثكةكاس  . نكاو نوَينكةكاس كؤب رَينكةوة    بكوو ككة اةكايةتكةكانَ    

هَينككد بةتونكدن كةوتنككة   ،لكة طكةرمَو رؤ ككدا هكةل دياس لَيهةسكتا    
هكككةر دةت كككوت ثَيسككك و بكككةريو رةن كككَ وةوييةككككة   ،سكككةروةون

بؤية لة كؤكردنكةوةن يكادةوةرنو اةكايكةتَ نكاو      ،نؤن سوورة
ََ هيكوا بوويك و كةوتيتكة طومانكةوة      دل ؤثة نوَينكةكاس  وانيك    ،بك

ةتواناتككدا نييككة بككةر لككةبارينياس ب ريكك و دل نيككا بوويكك  كككة     كككة ل
ََ ناكرَي    .. هي   ث
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 ،لة يككةك وؤر سةرسككام بوويكك  بككةو اال ككةن كككة تَيككَ كككةت وون    
ةكو ونوَينتكدا هاتكةوة ككة    لة يةكَ ترييةوة بةوةيي  بكةوماسو 

تككؤ كككة لةذيانتككدا هككيض كةسككَيمل   .. بككاراس تككمل تككمل دةهاتنككة نككوار   
ئَيسككتا لككةطؤ كككةوتووةو توانككان   ،ب ةسككتَي  نككةيتواني وو ومانكك 
 ..ةسَيتَيمل بؤ ك ةكة تامانةكةت ب اتوئةوةن نةماوة كة

 
*** 

ئةطةرضككككَ لة كككك  مككككورسو    ،هَييككككتا هككككةر بككككةثَيوة بوويكككك     
ََ هَيكك و لككةروؤك بككووس     رةت دايككة نككؤتو  وبككة م ،ئككةذنؤكان  بكك

 ووانيكك  تةمينككةوة بككوو    ،هؤ كك  لككة ن نؤت ككوو  .. نةكككةوتي  
هةول تككدا  ،هةسككتت رد ئةمككة دوا سككاتةكانَ تةمةنتككة ،برينككداري 

 وبكةِرابردوو )ذياس بةهةموو ئال ؤويو ضكِرنو ثكانَو بةرينييكةوة    
لكةو ضكةند ضكركةيةدا كؤب ةيتكةوة ككة هَيكدن       ( ئَيستاو ئاينكدةوة 

دةت انككَ كككات لةبةرذةوةنديتككدا  . هَيككدن بككةرةو كؤتككايَ دةضككوو  
ةككو  وتَي  ريل ،هةول تدا تاوووةو ئةوةنكدةن دةراكةت مكاوة    ،نيية

 ..هةل بةكار بهَيني 
ضكككؤس لةطكككةَل داطريسكككاندنَ سوي كككَي دا طة ؤثَيكككمل هةل كككدةبَي و     

ئاوهكككا يادطكككارن رؤذانكككَ  ،ئكككةوةن ثَييكككدةل َيل تكككاري َ نامَينَيككك 
منكككككدال ي  لكككككةو ضكككككةند ضكككككركة ككككككةموو تاري كككككةن ككككككةمابووت  

 .داطريساندو نادو ه رو هةناوت رووناك بوونةوة

*** 
لة كك  مككورسو لككةروؤكو    ،ثَيوةبووي هَييككتا هككةر بككة    

 ،يككاس مةسككىَي َ نوَينككاون دةضككووي  ،لككة داهؤل َيككمل ،طككراس بككوو
بوون بةمندال ة اةوت سال ةكةن سيو نؤ سكاَل   ،ب ووك بويتةوة
ن (مككة  رككةميجم )ئككةو رؤذةت هاتككةوة يككاد كككة   .. لككةثَي  ئَيسككتا  

بةمةبةسككككتَ ناونووسككككك ردن    ،رةمحككككةتَ هككككات بككككؤ مال تككككاس    
َ لةموتاخبانكككة  بةدرَيكككرايَ رَي كككةن مكككاَلو  . لةطكككةَل نكككؤن بردتككك

ئةوسككا . ةوة بككوو (مككة  رككةميجم )موتاخبانككة دةسككت  بةدةسككتَ   
يكاس تكؤ    ،رَينيياندةرن تؤ بوو( مة )بؤت يةك يَ نةبوو كة ئايا
  بككة م ئَيسكتا كككة لَيكدانَ دل كك  تككةواو   .ضكاو سككا َ ئكةو بوويكك    
تانَ رةسكككتةت هَيكك و تينككَ راوةسككك   ،هَيككواشو نككاو بووةتككةوة   

نابينكا  ( مكة  ركةميجم  )بؤت رووس بووةتةوة كة ئةطةرضَ  ،نةماوة
.. بككة م بككؤ تككؤ رَينييككاندةرو ضاوسككا َي َ دةطدككةس بككوو      ،بككوو
 ،بككوون بةنوَينككدةوار  ،لككة موتاخبانككة ناونووسككيَ كككردن  ( مككة )

 .. بةرؤ ن ري ،بون بة اعري ،بون بةثياو ومةوس بوي 
وةو تكةواو رةسكتةتَ   ئةطةرضكَ ثيك ؤ ئاسكنةكة ككة دل تكَ ثَي كا      

لةطكككةَل  ،سككِركردووةو هككةر بككةرارَي كةلككة و  ككرؤن كككردوون      
بكة م كاتَيكمل ئكةو رؤذةت    .. بةروةو هكةر بكةثَيوةن    رةتوئةمة دا

ئيكدن   ،ياس ثَيدان( مة  رةميجم)كةوتةوة ياد كة هةوال َ مردنَ 
هككةموو لة كك    ،كةوتيتككة سككةر وةون .. نككؤت بككةثَيوة رانككةطرت  
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نكؤت  . ة م هؤشو نةيال   هةر لة ككاردابوو  ب.. نوَيناون بوو 
لة ت سةيربوو كةضكؤس لة ك  بةهكةموو مكةوبارةو بارسكتاييةوة      

كةضكَ عكةمجَمو هكؤشو نكةياَلو      ،توانان رول ةو ارمكانَ نكةماوة  
 ،بكارن دةروونيك  ر ككة لكةوةن كةني ككةراسو ثة كَيووو مانككدووة    

تكككؤ ككككة لكككةنوَينَ نؤتكككدا   .. ةككككو ركككاراس لكككةكارو ارماندايكككة   و
بككة م لككة هكككةر    ،واوي و مككردوو  ككرؤ دةهاتيتككة ثَيي ككاو    طككةو 

بؤية لة طةَل مةرطكدا  . كاتَيمل وياتر عا قو هؤطرن ذياس بووي  
 .. كة وؤر لَي  ن يمل ب ووةوة كةوتيتة مةد نَي 

كة تائةوكاتة لةذَير بةردووو تكؤوو بكارووتَ ذوورة    ،هاوِرَي ان  
تراوةوة بةسككةرن  كك اوو لككة  ككَ كككو     ،نيد ككة نؤرؤكككةدا بككووس  

ََ  ..هةول يانكدا راسكت  ب ةنكةوة    ،راس  بوونةوةو هاتنة ديكارت  بك
 : لةطةل تدا كةوتنة مسةكردس  ،سود بوو نةيانتوانَ

 كوَي  بريندارة  .. مةرداس 
 ماوي    .. مةرداس 

 .... مةرداس  ريةت بدةرة نؤتو هةستةوة - 
 ...مةرداس - 
 ... مةرداس - 
 ،نكككؤ ئةطكككةر ومانييككك  هكككةبا ،ة مياس بديتكككةوةوتكككؤ نكككةتتوانَ 

بااريكككان بةسكككةركردنةوةن  ،لَيد كككةِرَيل بكككا بةتكككةنهامب: دةت كككوت
 .. يادطارييةكاب ب ةوم

 ،طؤمككككككككاون نككككككككوَيل وؤرن نككككككككةمابوو بتخن َينَيكككككككك      
ةك  كككنةن دة كككتَ طكككةرمياس كككك و  واو دةهكككاتو     وهةناسكككةت

دةت انَ هةتا هةناسة بدةي و هؤ   لة ن نؤت َيك   .. دةضوو
لككةناو .. ئيككدن طككرنا نييككة بككا رةسككتةت نككةب وَي   ،نككةمردووي 

هةسكككتت رد  ،ككككةوتي  ةكو بكككةردَي َ وةبكككة وونكككوَينَ نؤتكككدا
ئةطةر نؤت روطار نةككةي  لكةو  كةثؤلة نوَينكةن كةنةري كة لكة       

ئيدن اريان بةسكةركردنةوةن   ،دةمتةوة اوارة دةكاتو دَيتةدةر
َيمل لةم سةرةمةرطةدا لةهكةر  كت  .. يادطارييةكانَ ترت ناكةوي  

بؤت رووس نةبوو كة ئايكا  . وياتر دل   لة ن يادطارييةكان  بوو 
ياس هةر بة نةياَل نؤت نستة ككةنار    ،رةستةن مردووت ب وا

..  ككةثؤلة نوَينةكككة كككة لةدةمتكككةوة هاتككةدةر بة تككدا تَيءكككةِرن      
 ،مسككككةن هاوِرَي انكككك   ،ئيككككدن هككككةموو  ككككتَي   اةرامؤ كككك رد  

رةسكتةن  كرؤو    ،ت كةثؤلو ضكؤِراوطةن نكوَينَ نكؤ     وطؤماو
  ..هةموو  تَيمل  ،كةلة ت

بةوثكككككةِرن دل سكككككؤونو ميهرةبانييكككككةوة دةسكككككت  لةكةمكككككةرن      
ئككةواني  بةوثككةِرن ئةمةطككةوة تؤيككاس .. يادطارييككةكان  طريكككرد 

لككةئامَي ياس  ،لككةناو ئككةو طَيككراون نككوَيلو مةرطةسككاتةدا دةرهَينككا 
 .. طرتَ

ؤييتي  بكؤ  ن  هةتا ئَيستا كةس لة ن رووس نيية كة ئايا تؤ ر
يككككاس ئككككةواس هككككاتل بككككؤ ن تككككؤ  بككككة م تككككؤو      ،يادطارييككككةكان 
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يادطاريككةكان  هَينككد  ككةيداو عا ككقَ يككةك بككووس ئيككدن بككووس       
 ...بةيةكو لةناو يةكدا توانةوة

ككةوياتر لكة   ( وارا..)ت بةسةركردووة (وارا) ويةكةم ذوانَ نؤت 
ضككاون بِرييككة طول ككة  ،سككةرن نةوانككد ،مككام َي َ  ككةرمل دةضككوو

بككككة م بةوثككككةِرن   ،نارجنييةكككككةن بككككةِرة طول  ول ييةكككككةن ذَيككككرن  
لكةم كاتكةدا   . رؤشو نرؤ ةوة طوَيَ بؤ مسةكان  هةل خسكت وو 

 ككةو تككةع رية  وهككةموو رةسككتةن بككووس بككةطوَنو رادَيرن  ( وارا)
مسكةكانتَ اكرة بككةطياس   ( وارا. )رؤمانسكَو  كي رييةكان  بككووس  

و رةسككتةن  ككةيةكدا ئؤنككرس بككة طيككاسولةطككةَل هةر ،نككؤش بككوو
رةوامةنكدو دل خكؤش    وسِريدا داهاتو وياتر رةاةتو كةون بكوو 

 ..  ةرم ثروةن َة بِري وو  ،بة م هي َ نةطووت.. نؤن نواند 
 َ ك كككَي َ ضواردةسكككال ةن )ةرطرت وتكككؤ ئكككةم اال كككةت بكككة ئاسكككاي

دة كككتَ طكككةرمياس هكككةر هَينكككدة لةدل كككدارنو هونكككةرن عة كككقو     
ئةطكةر تةمكةس   : )تكدا طوتك   لكةدل َ نؤ .. ( . عة ق اون دةوانَيك   

مةودابككدات اَيردةبيكك  كةضككؤس دةسككتا ب و ككَي و لَيككو خبيتككة       
 ..(. سةر لَيوم 

 ، كككةن لكككةدةم نكككةهات ووةدةروهكككةتا ئةم اتكككة تكككةنها يةك( وارا) 
سككةر . ضككاون هككةر لككة طول ككة نارجنييةكككةن سككةر بةِرةكككة بِري ككوو    

ةك بة َيككككَ  و..بككككؤ ضككككركةيةك تةما ككككات دةكككككات    وهةل ككككدةبِرَي 

ركككارَي َ تكككر  ،ةيكككةكَ طكككةورةن كردبَيككك و ثكككةذيواس بَيتكككةوة هةل 
 .سةرن نةواندةوةو ضاون بِريية هةماس طول َ نارجنَ 

تك  دةدةن دةسككت  خبكةرة نككاو   و ،تكؤ دةسككت  بكؤ  ن درَيككركرد  
ََ ( وارا.. )باثككةبانَ عة ككقو ئككة   بةيككةك بككدةيل  ،دةسككتا بككةب

ب وانكد   دةسكتَ راسكتَ بكةرةو  ن تكؤ     ،ئةوةن بةدةم هكيض بة َيك   
ةك لككة كةلةث ككةدابَي  وكككة هاتككا ئةوكاتككة لةطككةَل دةسككتة ضككةثيدا 

 .. ئاوها لة ناو كؤ يدا نةواندبوون 
سككةرن   ،ئككةوي  ويككاتر رككوو     ،تككؤ ويككاتر دةسككت  درَيككر كككرد    
هَييكككتا دةسكككتتاس نةنسكككت ووة  .. مام كككةكانتاس بةريكككةك ككككةوت 

يسكككككت  و ،تكككككؤ ويكككككاتر ن يكككككمل بوويتكككككةوة    ،ناودةسكككككتَ يكككككةك 
ئين ككا لككة ئككامَي ن  ،ب ككةي و دةسككتَ ب و كي   دةستءَييكخةرن 

بة م ئكةو  كةثؤلة نوَينكةن ككة     .. ب ري و تَير تَير رابوسَينَ 
.. هاتككةدةر ،دةمَي ككة لككةناو دةمتدايككة ضككاوةِرَيَ هككةة ر ككانةوةية 

مام كةكانتانَ لةيكةك    ،نةيهَيي  دةس  خبةنة ناو دةسكتَ يكةك  
 .. دابِرن

ادطارييككةكان  لةدةسكك   رككارَي َ دن طة ؤل ككةن ي  ،بككةم  ككَيوةية  
ضككؤس تككريةن كؤ رةيككةكَ اِريككو لككةدةس   .. تككراواو كةوتنككة لَيككرن 

مةاال كة   ،دِركَيكمل طرينكةبَي    ،دةوةنَيمل ،ئةطةر لةدارَيمل ،بةردةبَي 
ثككةتَ يادطارييككةكانَ   ،ئاوهككا ئككةو  ككةثؤلة نوَينككة    ،ب ريَيتككةوة

 .. تَ تراواندثساندو لةدةست
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*** 
هاوِرَي انكككك   ،طككككةوواوي تككككؤ هَييككككتا لككككةناو نككككوَينَ نؤتككككدا   

لككة طةل تككدا كةوتنككةوة   ،رككارَي َ دن هةول يانككدا راسككت  ب ةنككةوة 
 ..ط توطؤ 

 بؤ مسةناكةي  .. مةرداس -
 كوَي  بريندارة  ..مةرداس -
 مةرداس ماوي   .. مةرداس -
 ..مةرداس -
 .. مةرداس -
.. هي ك  بكؤ نكةطوترا   : ياس راستيواية بة َي   ،تؤ هي   نةطوت 

ضكككؤس كاسكككَيتَيمل نَيكككرا بكككؤ . ر ن يادطارييكككةكان  بكككوودل كك  هكككة 
ر كة لةوي ككة ويكمل لككة هكيض ثككةيىَيمل اككال َ     ،ثَييكةوة هةل ككدةكرَي  

 .. ئاوها يادطارييةكان  بةرةوثَي  هةل  راس ،نابي 
مككةري بةهككةن اون ول ول   ،بككة ئةنككداوةن دورن يادطارييككةكان   

.. ب كات   تكةنها يكةك هكةن اون مكاوة ثَيك      .. لَي  ن يمل دةبَيتةوة 
بكة م هكؤشو    ،ئةطةرضَ بةرن ديكدةت تكةواو لَيكجَمو تاريكمل بكووة     

 ..نةيال   هةر لة كارداية 
لةم كاتةدا وؤر سوثاس ووارن عكةمجَمو هؤ كَ نكؤت بوويك  ككة      

بةثكةِرن ئةمكةكو وؤر ضكا كانة بكؤت لكةكاردا       ،بةدرَيران تةمةن 

هؤ ك    ،ئَيستا كة هةموو ئةندامانَ رةستةت  رؤبووة. بووة
 .. تتدابَي و بةتةنها رَي  نةهَية  وري ردووة كة هةر لة ن مةنة

نؤ كك  نككةت انَ كةضككؤس بككوو لككةم سككةرةمةرطةدا ئككةو  ككي رةن   
 : ت بريكةوتةوة كة دةل َي (مةاون)

 !من زركة تالَم بؤضيية ،سةر كة هؤشيَكى نةبيَت)
 !(*شيشةى بةتالَم بؤضيية ،دلَ كة جؤشيَكى نةبىَ

*** 
ن ككككةتَيَ ككككةوت ون وؤر بكككةوي  بةنؤتكككدا   لكككةئامار ئكككةو اال كككة  

 ةَة لةسةرةمةرطدا بةوةيَ ضَ ثَيدةكرَي   و ،هاتةوة
ككككة  ،بكككةِرون مةرطكككدا  ،لكككةنانَ نؤتكككدا ني كككةراسو توِرةبوويككك   

 : ثَييتوت.. هةل ياناي   ،هةن اوَي َ مابوو ثَيت  ات
اوم لَي هَينكة ئكةو   و..لَيا طةِرَن با بكريا  .. بةم مةرطة راون نيا  - 
ََ       نة مامانكككةن ككككة تكككاوة كِريومكككة بابيكككانِروَيناو بان كككةكةن ثكككك

ََ بيانِروَينَيككك   .. بِراوَيندكككةوة دواركككار  ،ئكككانر لكككةدوان نكككؤم كككك
 ! سيس دةبل

ََو هَييكككككتا اريكككككان       ئكككككةو ككككككةثرةن ككككككةتاوة دةسكككككتا داوةتككككك
 .. با تةواون ب ةم ،سةرداثؤ ينَ نةكةوتووم

ككردووة   ئةو نةونة ئةرنةوانيانةن كة بةدرَيرايَ تةمكةب اكةوم  
.. بِريكككارة لكككةم ماوةيكككةدا بيكككان ينا     ،بيكككاس بيكككناو نكككةم ينيووس  

 ..بابيان ينا
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ن ثكِر لكة ئكاوو    ( ناسكة )با تَيكر تةما كان    ،واوم لَي هَينة با نةمرم
 .. ن لَيووَيِريل ب ةم(مة )

دةراككةمت بكدةرَن بكا بكةكاوةنؤ لةكوضككةو     ،مكل نكاِراويا بكةم مةرطكة    
رة منككداَل ب دككةوةو طةمككة  كؤ نككةكانَ ئيسكك اسو ئككاوادنو  ككؤرِ 

بكا تكؤوو    ،تؤوَن وياتر ذيكاب بكدةرنَ   ،مل دذن ئةم مةرطةم.. ب ةم
طكككةردن ضكككةند سكككال ةن  كككةري َ لكككة نكككؤم بتكككةكَيناو ب دككككةوة        

ئانر بكة سكال َيمل ضكؤس تينكون بيسك و ضكوار       .. كوِرةكةن راراس 
     َ  تاس ضكةندة  وساَل  كةري يا دة ك َي   مةطكةر ناوانيك   كةري 

ت كات   ،َيرانَ ككردوم  ئكةن مكةرطَ ناوةنتكة    ومانكدووو  كءروةو  
 ،لَيدةكككةم لةمككةوياتر مةيككة ثَييككةوة ضككؤسو بككة كوَيككدا هاتوويكك    

هَييتا بكؤ مكردس وووة    ،نامةوَي  ارم.. ئاوها ب ةِرَيرةوةدواوة 
 ..هةرطي  بةم مةرطة راون نيا .. 

كككة  ،تككوِرةيَ بككةِروون مةرطككدادا  ودوايككل رسككتةت وؤر بةتونككدن 
توِرةبوونةكككةت كككارن نكككؤن   .. بوو ثَيت  ككات نيككو هككةن اون مككا   

 . نةهاتة ثَي   ،مةرطَ لةرَي ةن نؤن ضةماند ،كرد
لككككةم كاتككككةدا كككككة سككككةرن طة ؤل ككككةن يادطارييككككةكان  لةدةسكككك      
بكككككةربووبووسو بككككككةنَيرايَ روداوةكككككككاسو مارككككككةران ذيككككككانتَ  

لككككككةدارة بةروةكككككككةن نككككككاو اةو ككككككةن   ،بككككككةرةوثَي  هككككككةل  رد
سككككككككةرن طة ؤل ككككككككةن   ،نةنؤ ككككككككخانةن منككككككككدال  ووس طريبككككككككوو  

 .يادطارييةكان  طرتةوةو توند لة مةضةك  طريكرد

تككككؤ كككككة لككككة  . رككككارَي َ دن يادطارييككككةكان  لككككة ئامَي طرتككككةوة  
رةت دايككككككة نككككككؤتو هؤ كككككك  ويككككككاتر  و ،طيانككككككةل آلدا بوويكككككك 

 ،تةةةرمى خؤتةةةا هةةةنااو  نةةا  ءبةسةةةر مةةةر .. )مانككدوكردةوة
لةة   ،دواتة بكشةيَت ةكو بةءتالَة خويَنيَك ،سيَبةرةكة  ريَتثيَةةطريَت

ضةاو   ،ثشت لةطةلَ تاشة بةرديَك جوو  دةكةةيت  ،ثالَ بنارى ئاطردا
 ،دةبرِيتة ئةو ئاسؤيةى كة بؤنء دةناى كضة تاقانةكةتى ليَةوة ديَةت  

 ..(** ا ئاسؤ دةقلَيشيَتر بروسكةيةك دزر دةخاتة ئامسانء لة سةر
*** 

و ك ككةكةت كككة تككةنها ضككةند نولككةكَيمل بككوو لككةدايمل ب ككووو لككةنا    
ثةرسكتارةكة لكة نككاو   .. دةسكتَ ثةرسكتارة طكةردس بةروةكككةدا بكوو    

 : تَو ،دةرطان هؤل َ مندال  وونةكة راوةستا
-  َ سككة مةتَ لككة دايككمل   وضككاوودل   رووس مندال ةكككةتاس بةسككا 

 ....بوو 
 ،تؤ كة لةوسةرن هؤل ةكةوة بة ءروةييةوة دةهاتيك و دةضكووي    

  َ ككككككة كككككككةوةك  مةلؤت ة ،بكككككةدوو هككككككةن او طةييكككككتيتة بككككككةردةم
 َ دةسككككت  درَيككككركرد  ،كةروَييكككك َي َ نرثلوابككككوو بككككؤن راطرتكككك

بة م ئة ارةش مكول ءَي َ  .. كةلَييوةرب ري و تَير ماضَ ب ةي  
نةيهَييكككك  دةسككككت  ب اتككككة   ،تككككرن نككككوَيل لةدةمتككككةوة هاتككككةدةر 

 .. مةلؤت ةكة
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هكةر بكةرارَن    ،بؤك ة تامانةكةت ئاطر لةركةريو هكةناوت بكةربوو    
سةرئةجنام طة ؤل ةن يادطاريةكان  لة دةس  . . َي و هار بووي  

 ...دةرضوونةوةو وؤر بةنَيرايَ بةرةو كؤتايَ هةل  را
.. مككةري طةييككتة سككةرتو هككيض دةرةتككانَي َ بؤذيككاس نةهَييككتةوة  

هةر هَيندت ثَي را كة سةيرن دوور ب كةي و ضكاو لكة ئاسكؤ بِ يك       
ؤتكك   كاتَيككمل وؤر بككةِروونَ طؤِرةكككةن ن   ،اككرة دل خككؤش بوويكك   .. 

لةبككةردن  ن راسككتَ طؤِرةكةتككدا  ككي رَي َ نككؤتَ لةسككةر   ،بينككَ
 .. نووسرابوو

ةَة هكةتا كؤثةكة  كي رةكةن    و ،تؤ ككة مكةري ثكروةن َة بِري كوون    
ئيككدن .. سككةر طؤِرةكككةن نؤتكك  نةنوَينككدةوة ضككاوت لَيككمل نككةنا     

  ..ئاوها كوذايتةوة ،ضؤس اوو لةمؤمَيمل دةكرَي و دةكوذَيتةوة
 

 كةركوك 
 

 .كارهيَنراوةبة( مةحوى)بةآلم جياوار لة  ،ية(مةحوى)ة شيعريَكى ديَرِ* 
 .دةستكاريةوة بةكار هيَنراوةبة ،ة(رةفيق سابري)كؤثلة شيعريَكى ** 

 .ئةم ضريؤكة خةآلتى سيَيةمى سيانزةيةمني فيستيظالَى طةالويَذى بةدةستهيَنا*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منايشى جةستة بيَةةناةكان
 

 ...أل ئاوازو قورِو هيَألو رةناةكانةاثةيظينيَكة لةطة*
 ...بؤ ئاشنابوون بةرِؤحى ئةم سآجةستة خاويَنء بيَةةناة ،هةولَةانيَكة*
 ...نةفرةتكردنة لةوشة دةمامكةارو هاوارة درؤزنةكان*
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موِرَيكمل ككةبري     ،ر ة لةموِرَي َ سادةو ساكار  تَي يي نةبوو 

َ بَي  لةنؤل ةسورةيةكَ نةرمو ضةند مةت  ،ووسو ثكاك ر رة ئكاوَي 
دواركار   ،نؤ و ئاوةكة ضكةند رارَيكمل بةيةككدا درابَيك و هي كيي     

 كككارَي َ ركككواسو   .  ..مكككوِرة سكككورة روانةككككةن لَيءَيكككمل دةهكككات    
 ككككارَيمل بككككوو نةل  ةكككككةن بككككةب  دةربِرينككككَ      ،مة ككككةنا بككككوو 

 كككةيةك وؤر بةسككككادةو سكككاكارن لةطككككة  يةكككككدا دةدواسو   وهيض
بكككؤ نؤ كككا نكككاوابو   . دةبردذيكككانَ ئاسكككايَ نؤيانيكككاس بةسكككةر   

ووس نةبؤتككةوة ضككَ منككَ طةيانككدة ئككةم  ككارةو   ر تائَيسككتاش بككؤم
ئكككةواس . بؤضكككَ بكككةم مةمةةكةتكككة ئةاسكككوناوييةدا طكككووةرم ككككرد    

انكككككككةبووس تةنانكككككككةت لةطكككككككة  منييكككككككدا  وهةرلةطكككككككة  نؤياندا
 ة طووار تياس لةهةس و سؤوو نكانَ نؤيكاس   وبة ،هةروابووس
اوو ر رول ةيككةكَ نَيككرا لةهككةمووبككةل  و تككةنها بةضككةند  ،نككةدةكرد

َيككمل منككي  بة ككَيمل بككوم   ر لةوكاتككةدا ،ثةنهانييككةكياس دةطةييككتا
يةكككة ار بككوو ذيككاس   ..  ككارَي َ كككآو بكك دةنا بككوو   ... لككةواس

لةضككَ دةطككةِرام لككةدوان تككاوَي َ كككةم ضككةند   ،بةوئارامييككة ب يككنا
هككةركاتَيمل  ،رول ةيككةكَ نَيككرا بؤيككاس دةنسككتدة بةرديككدةو ني ككام

ةسكيداو رونسكارياس دةنيكاند ئكيي هكةموو نهَينييكةكاس       ني ام ل
ن مكككككةرامَيمل بكككككؤ نؤ كككككاردنةوة , بةئا ككككك را نؤيكككككاس دةنوانكككككد

ئةواس نةك هةر تَ سادةو سكاكارياس بكؤ دةطَيِرامكةوة    ... نةدةما
بكككة م بكككةب  دةربِرينكككَ تكككةنها     ،ةك  كككاعريَي َ كارامكككة وبكككةل  و
ر كككككككككةن ئةسكككككككككتَيرةو هةناسكككككككككةن بكككككككككاو و كككككككككة باسَويةك

منككي  لةن مةتيانككدا   ،ةنةو ككةو ضككييياس بككؤ دةكككردم وهةناون
, نكؤش نكؤش سكةرجنَ ئكةواب دةدا    , ني ان نكؤما رانسكت وو  

سككةرةتا لككة ومككانَ بكك دةن ييو لةرول ككةن ثانتؤمابيككاس اككال َ     
بكككة م نؤ كككييةكَ بَيئةنكككداوة رةسكككتة سكككِرةكةمَ   .. نكككةدةبووم

 ،بككؤ يةك ةيككةكَ دبةنككةكاس لةنانككةوة ثَيدةكككةنيا    ،داثؤ ككي وو
ةرنككككةطرتو ني ككككاو سككككةرجنا  وؤيككككة ب دةن ييةكككككةياب بةهةندب

بة ككككككككةثؤة نَيككككككككران رول ككككككككةكاس بةنيككككككككَو نؤ ردانككككككككة  
ضاوم لَي و موِرةككة ريهكانَي َ بؤشكؤشو    .. لةثَييواوياندا بووم

َيككمل لككةوة ر ،رةن ينككَ بككؤ نةنيككاندم بةتيةككةن ضككاو تَييككدةِروانيا  
 :دةضووكةثَيا بة َي 

 َ مكككةناو ذين ةيكككةكَ بكككؤس  ذيكككانَ لةمكككةِرئَيوة ضكككةند ذيكككانيَ  )
 (.. طرتووة 

بةدةسككتخؤم نككةبوو بككةرن  , ئككيي وؤر بككةوةيا بةنؤمانككدا هاتككةوة  
ةكو منكككدال َي َ ئي ةكككيو نةيكككدةتوانَ  ونكككةيال ا ،ضكككاوم لكككَيا بكككوو 

يسكككتا و..رَي  كككاتو هةرلكككةرَي ان نؤيكككدا ضةم ةسكككتوو مايكككةوة
بكككة م , ثِركَييكككَ ب كككةمو نكككؤم موتارب كككةم لةونةيال كككة ناوةنتكككة 

وريكككككانَي َ ناوةنككككك  هكككككةل َ ككككككردو   .. هودةبكككككوو نكككككةمتوانَبَي
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ةكو مرن كيرؤل ةيةك لةدةس و طَيرةنَ نؤن ئا نكدو  ونةيال دَ
.. بردمكَ لةبككةردةم  كارة مَيروولككةو بةضك ة مَييككةكاندا اِرَييككدام   

ضون ة  كنةبان  ! دةبوو هةناسة نةدةي  ،لةوب بؤئةوةن برَيي 
م كككةوتو بةثةلككة  مككوِرة سككورةكة اريككا ... سككةاةر ذةهككراون بككوو 

َ , نةيال ة ثةرت ثةرتو ئال ؤس اوةكةمَ كؤكردةوة  ،بؤ ثيكودان
دووبككارة لةناو ككارة  . نككةرم نككةرم دةييككَي و بككةئاطان هَينامككةوة   
بةضكككواردةورن نؤمكككدا   ،رةن ينةككككةن ئةوانكككدا نكككؤم بينييكككةوة  

دةرطاكككاس بككؤ نييككاندانَ سككيدان بَي ككةردن رككوانَ   ،دةمِروانككَ
رم بككوو  ككتة نككةارةت لَي راوةكككاس يةكككةم رككا. لةسةرثيكك  بككووس

موِرةكككة هَينككدة بةسككةليقةوة ااييككةكةن ئككةجنام .. بككةدن نةكككةم
 .دةدا بةنيةيا دةهات بؤئةو هةموو روانَو ثاكيية

بككؤ نككؤم سككةرم   ،وؤر بةئينسككااةوة لةن مةاككدا كاريككاس دةكككرد  
ئايكككا ئةمكككة ئكككةو بةهة كككتةية .. لَيسكككوِرمابوو نةمكككدةوانَ لكككةكوَيا

يكككككاس تكككككةنها نكككككامؤبوونَ , ةول َ بكككككؤ دةدةمةنتة هكككككوكةضكككككةند
 َ بكة م يةكءارضكة    ،ئةندَييةكااة لةنؤياس  ياس ضيي نةم دةوانك

.. رةستةن  ةِرانيا ئارام دةبؤوةو  كةرابَ نؤ كَ نؤ كدةكرد   
لةو ارةدا بةضاون نكؤم   ،دبةنةكاس وؤر دل ِراَيلو ب طةردبووس

  َ س ئةهربكككة.. رةسكككتةو تكككةرمَ هكككةل   ِركاون ئةهربكككةب بينككك
كةسككَ بككؤ  , دوان ئككةوةن لةهةول ةكانككدا بَيئاكككامو بَيهككودة ب ككوو  

َ   , لةنيككتة نككةبرابوو  ئككيي , كككةس نككةبوو بةدةروَييككَ تةريقككةت

دبكةنَي َ   ،ضاوم لةتةرمةكةن بِرن.. لةداناندا نؤن كو ت وو
بككككككؤكِرووَي َ نانؤ ككككككَ , وؤر ترسككككككناكو نا ككككككرينَ هككككككةبوو 

 ، ككككككاوونككككككاو لةرةسككككككتة ئاوسككككككاوييةكةن دةت  , لَيوةدةهككككككات
بةسةرسكككككككةريةوة دوككككككككةل َي َ تكككككككةل ت سكككككككَي ةرَي َ طكككككككةرمَ    

ئكككةم دبةنكككة لةااييكككَي دا هكككةر موِرةككككة بكككؤن  . دروسكككت ردبوو
ئيي لةوَيوة مني  كةواكة موتكا و تَي  كريل لةطكة      .. طَيِرامةوة

بريكردنكككةوة لةمكككةرطَ ئةهربكككةسو ضارةنووسكككَ بؤلةمكككةودوان  
ِراسكككككتة بة.. هي كككككا ضكككككنا نةككككككةوت  ،مكككككرؤ  هكككككةن اوم دةنكككككا 

 ككككةمامةكةدا سككككةركةومت وؤر رؤييككككتا ئككككيي لككككةوَيوة طككككةِرةكو  
بككة ن . ةكو تارمككايَ دةهاتككة ثككَي  ضككاو ومةمةةكككةتَ موِرةكككاب

 ،بكة م نةمكدةوانَ بؤككوب دةِرؤم    ،رؤذهة تَ  كاردا هكةن اوم نكا   
.. وؤرن نةمابوو رَي ام لَيون َي و نؤم بةكونَي َ ناديكاردا ب كةم  

بكة م بَيدةن ييكةكَ    ،ا بك دةن َ بكوو  سؤناتةو ئاواون  ار تكةنه 
هَينككدةم نككةوانَ راسككتةهَية َي َ رةنككا     .. مسككةولو مسككة نككؤش  

دةسكككتَ راسكككتَ .. اكككةل وايَ هاتكككة ن مكككةمتو بكككوو بةضاوسكككا ا
بردمكَو لكةناو    ،طرمتو بردمَ هةتا طةِرةكَ نؤيكاس ران نكةطرمت  

ةن ةكاندا لكةناوريهانَ هَية ةكانكدا رَي ايكةكَ    ر ؤاَر رةستةو
... لةسةر كورسييةكَ نةرمو اراواس داينييكاندم , ردمبؤ نؤ  

لةدوان ئاوَيتكةبونَ لةطكة  تييك َ وَيِرينكَ نكؤر      , رةن َ رةش
بةسكككةر سكككةرمةوة سكككاباتو سكككَي ةرَي َ نكككؤشو اَين كككَ بككككؤ       
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رةسككككككتة مةترانيةكككككككة نككككككةماو رةسككككككتةيةكَ  .. دروسككككككت ردم
يكككاس سكككءَيدةن بكككةياس نكككؤن   ،نؤل ةمَييكككَ لةضة كككنَ نؤرئكككاوا

اسككتة هَية ككة اةل واييةكككة لككةثَي  ضككاومدا اككاي و       ر. دةنوانككد
ضككةند رارَيككمل بككةدةورن نؤيككدا    ،سككةمايةكَ سككةيرن ئةجنامككدا 

ثا ككاس بوبككة طوريسككيََ َ ئةسككتورن  , سككوِرايةوةو نككؤن لككول رد 
لةضة ككنَ ضككةماوةيةكَ دانككراون هَية ةييككدا نككؤن  , ة ر تككوك
 ،دا ناومككةدن نككؤن بةضككةند طرَييككةك تونككد تونككد  ككةتةك    ،نوانككد
ةكو مورسككَ وي بوبةثككةتَ مككةنارةو لةضككاوةِروانَ طةردنَي ككدا  ئككي

ترسككامو رؤاككا كةوتككة  ! سككةعاتَ ضككال دة ئككةم و ئككةو ن دةكككرد  
راسككككتة هَية ةكككككة  .. سككككيدام هككككةل   ِركاو ئَية ككككن ا هككككات    ،لككككةروة

بكة م  , ومكانَ نكةبوو تكا تَيي  ةيكةب    , كةئةوكاتة ثةتَ مكةنارةبوو 
مو ثياهةل يكككانامو ثكككَيا بككةني او ديكككدةم بةتونكككدن لَيكككَ توِرةبكككو 

 :طوت
دةتانككةوب لككةذَير  , ةكككو بنيككادةم رةاتككار دةكككةس وبؤضككَ ئَيوةش)

انةن عةدالكككةتو دادثككككةروةرباس بككككؤدادةس   وثكككةتَ سككككَيدارةدا 
بؤلةوةتكككةن مكككةنارة هةيكككة ر ككككة لةطكككةردنَ بكككاري َ ثةثولككككةو      

مةَ ئةستوورن كام ئةهربةسو كام دِرةندةن مكان  , ارييتةكاس
 (…اسابةكام ي.. كردووة 

هَييككتا مسككةكاب تةواونككةكردبوو سككيدام هككةرتوِرةو  ككةوةباون      
بينيا رةن كَ سكءَ لةضة كنَ كؤترَيكمل ئامادةبا كَ ككردو        ،بوو

جنِروجنِركردو لةبؤ كككككككايَ وبكككككككةدةنوكَ ثكككككككةتَ مةنارةككككككككةن 
ئامسانكككةوة بكككةناونو ثارضكككة ثارضكككة لةبكككةردةم ثَيدداككككةوتلو    

كردنكككةوةو ئكككةم ااييكككة هكككةر بكككؤ هَيور  .. طيكككانَ يةك ارييانكككدا 
بكككة م , بكككؤ سكككاتَي َ ككككورت ئاسكككودةبووم .. دل نكككةوايَ مكككل بكككوو

.. نكككةمتوانَ بكككاوةِر بكككةنؤم ب كككةم ئكككةوة دوا مكككةرطَ مكككةنارةبَي   
بكككة م هكككيض كاميكككاس  , لةذيااكككدا دبكككةنَ نانؤ كككا وؤر بينيكككوة 

ككك  .. هَينكدةن نن انكدسو هةل واسك  سكامناكو مَيك ةوس نكةبووة      
نة دةطكككككات كةلكككككةكاتَ لكككككةنهَينَو ثكككككةنهانَ ومكككككانَ ئةوضكككككاوا 

 هةل واسيندا دةردةثؤمَي و بةهةموو هَي ن تةما ا دةكات 
رةن كَ  ك    .. ئةم تةروة بابةتانة نكةيال دَ تكةواو مانكدوكردبوو   

كةطووار كك  بككوو  ،نككؤن كككرد بككةئامسانَ سككةرم  ،اريككام كككةوت
تي ككة تي ككةو لَيككرةو لككةوب  . لةهَيوركردنككةوةو بةنيككينَ ئككارامَ

ةن ككَ  كك  هككاتو هككةردوو دةسككتة    ر ،نككةيال دَ طككورد كككردةوة 
كةوتنكككة , ناسككك ؤل ةكةن رةن كككَ وةردن طكككرتو كةوتنكككة سكككةما    

هةرلةوَيكككككداو لكككككةثَي  ضكككككاون منكككككةوة    , راموسكككككانَ يكككككةكين 
لككككةدوان تاوَيككككملو تواندنككككةوةن   .. ب  ككككةرمانة رككككووت بككككووس  

هكككةردوكياس لةهكككةناون يةكديكككدا منكككدال َي َ ميكككتيةةن سكككةوو      
َ   ،لةدايمل بوو سكةوو   ،هكةر سكةوو بكوو    تةنانةت هكةردوو ضاوييك

وؤر ضاوةضككاوو مةككة موتككةم كككرد بككؤ دايككملو    .. بةضة ككنَ بككةهار 
نككةم انَ ئككةواس   , بَيسككود بككوو , بككاوكَ ئةومندال ككة ضككاو سككةووة   
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بككة م هَينككدةم لككةيادة   ،رؤايككاس بككةك  بةنيككيو ضككيياس لَيهككات  
لَيككرة بككةدواوة . كةئككةواس نؤيككان رد بككةموربانَ بككؤ هككاتنَ بككةهار 

ومكانَ  .. ةةككةتَ رةن ةكانكةم نؤ ويسك    ضةند هَيندةن تر مةم
, نَية ككَ رةن ككةكاس ومككانَي َ بَي رَيوطكككؤ و سككادةو سككاكار بكككوو     
, نككاواب ضككةند لةن مككةتَ كةرنككة ال َ هككَياو رةن ةكانككدا مامككةوة  

ام لَيهككككات هةركككككة دةرو نككككةوة يةكسككككةر لةطووار كككك و وبككككة م
 .دةم انَ دةيانةوب ضيا ثكَي راب ةيكةنل  , مةرامياس تَيدةطةييتا

, ئةطككةر باسككَ بَيكك ارنو دل تككةن َ مةسككةلةيةكياس بككؤ ب ردمايككة   
ئككككةوا يةكسككككةر هَية ككككةكاس درَيككككر دةبوونككككةوةو بةثةلككككة بةيةكككككدا   

بة ككَيوةيةك كةهككةناون منككي    ،دةئال ؤسكك اسو رككرِي دةبوونككةوة 
ئةطككةر بيانويسككتاية .. لةطةل يانككدا دةهاتككة ئككَي و دل ككا دةطو ككرا  
ةكاس بة ككَيوةن باونككةن  باسككَ بككةردةوامَ ذيككاب بككؤ ب ككةس هَية كك    

لةوكاتككةدا نوليككاو ئاواتكككةكانَ   . دانككراو نوليككاس دةنككواردةوة   
.. منكككي  لةباونكككة دانراوةكانكككدا لةسكككوِرن بةردةوامكككدا دةبكككووس 

ئةطكةر باسكَ مككردسو لةناوضكونياس ب ردايككة ئكةوا راسككتةهَية َي َ     
ئةطكككةر باسكككَ هَيككك و  .. رة كككداطةِراو لةبةردة كككدا درَيكككر دةبكككوو 

ئكةوا دوو هَية كَ راسك و ضكة  بة ككَيوةن     , ايكة دةسكة تياس ب رد 
 ..ئاسؤييو  امول َ لةسةريةك رادةوةستاس

لةثا  درةنتَي كَ سكةرمرنَ كؤنكة سكال دا تةما كان ئكةم ريهانكة        
, لكككةكؤ نَ بةران ةرمكككةوة ضكككاوم لَي كككوو  ،ئةاسكككوناوييةم دةككككرد

ضةند هَية َي َ نوك تيكر لة كَيوةن نكوكَ سَي ؤ كةو ضوارطؤ كة      
هةريةكككككةياس تككككوِرةيَو  , ةكين ميكككك  بوونككككةوة لةبةران ككككةر يكككك 
وؤر دةترسككككام .. تككككةواو لةِرويانككككدا بككككةدن دةكككككرا  هةل  ككككونَي َ

بككككة م . لَيككككرةش  ككككةِرو كو ككككتارو بةدةستييةكنا كككك  ب يككككنا    
هكةروو ئكةم دبةنككة طكؤِراو ااييككَي َ    , نؤ ك ةنتانة بكاش بككوو  
  َ  ،وةردو سكككور ،هَية كككة رةن اوِرةن كككةكاس . يكككةك ار  كككةن ا بينككك

سكككةووو  ككك  بككككووس   . تكككةبوسو ثرتكككةمال َ نكككؤن نييككككاندا   ئاوَي
 كككككك و سكككككككور  .. ثكككككككريؤوةن هككككككةل هات , بككككككةموربانَ يةكككككككدن  

مكككؤرو سكككور بكككووس بةيكككةكو    ،تَي كككة وبووسو مكككؤر لكككةدايمل بكككوو  
سككورو سككءَ ماضككَ نككاودةمَ يككةكياس   ،ر ككةرن ضككةكةرةن كككرد

    َ ئين كا  . كرد ثةمةيَ رةسكتةن ئارةمكاون هكةردوكيانَ داثؤ ك
 ،ة لة كككَيوةن نيوةباونكككةو ضكككةماوةن ككككراوةهكككةموو ئكككةم رةن انككك

لة ككَيوةن طككةردسو  مككجمو سةرسككناو ناومككةدو كةمككةر نؤيككاس     
لةدوان ئةم ااييكة بكارانَ    ،يةكيياس لةئامَي  دةطرت.. دةنواند

َيككِران ومني ..  كةهوةت داي كردو هككةموياس ضكَيرياس لَيدةضكؤِرا    
ئكككةوةن نكككؤم لكككةبل دارةككككةدا مكككة س دابكككوو ضكككاوم بِري كككووة        

بكككة م ضككةند دل ؤثَيكككمل لةوبارانكككة   ،ييككَ مكككانو موربانييككةكاس  اا
يةكة اربوو موربانييةكَ بَيكدةمامملو بَيدكةرام   . طيانَ تةِركردم

ئككككيي لَيككككرةوة ضككككاون سككككةرجنا  , بةدةسككككتخؤم نككككةبوو.. ب يككككنا
َ , نابينابوو  اكاوَي َ ناوةنك  دان بةسكةرماو    .. هي ا نكةدةبين
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راثَي ككَ كككردم بككةرةو    كةواككة بةر ككةثؤة بَيِرةمحككَ  ااوةكككةو  
ئكككةم رارةيكككاس نكككةك هكككةر نكككةيال ا ب كككرة . مكككو يَ طكككةرون نكككؤن

رةستة ا لةناو ئةو مةرسيجمو دة كتة نَ بكةهارةدا هةل  َييكاو    
لَيككرة  ،هَيناميكةوة نكاو بنيادةمكة دةمام كدارو درؤوسو وؤربة َي كاس     

ككككككة ثاككككككرتريل رةسكككككتةن ئكككككةم كؤمةل كككككةس    ,  كككككةهيدةكاني 
لكككككةِرَي ان ثكككككةيامَ ثةثولكككككةدا ئكككككةواس  ،نؤثةرسككككك و درؤونكككككل

نةِرؤييكك  يككاس لككةِرَي ان مِركردنككَ  ةميككةمةكوَيرةدا طيانيككاس    
بككةل  و بؤئككةوةن هةريةكككةياس ركك  دةروييككةكياس  .. بككةن  نككةكرد

ةككو مةمةةككةتَ هكَياو    وئَيرة. لةبةهة   ثَي درب  ةهيد بكووس 
هةموو  تَيمل ئاوةذو بؤتةوةو ثَي ةوانة اكاي   , رةن ةكاس نيية

, ئككككةوةتان  كيككككرة ثاكي ةييككككةكاس دووانككككةياس دةبَيكككك , دةكككككات
يكككككةكَي ياس دةبَيككككك  بةماوةضكككككَ يانكككككةن ثيكككككاوكوذاسو ئكككككةويي  

هةمووماس لةبةردةم  كةومَ لكؤك و   .. بةسوثاسا رن  ةوكوتاس
ضكككرا بككك  نةوتةكانكككدا ككككؤِرن درؤو ثياهةل كككدانَ يةككككدن طكككةرم      

لةطكككككة  تارماييةكانكككككدا هكككككاوِربو لةطكككككة  رةسكككككتة    , دةككككككةيل
ئين انكةكاس دة ك َين و   . دووةكاندا دوذمكلو باوةكو كتةيل  وين

بةسةرثيككتَ طوَي انككدا   . طول ككةكاس لككةتابوتَي َ ئاسككن  دةنككَي     
دوان  ،لةثَييككِ كَييةكَ ماراسككؤنيدا بككةرةو هككةتاو هةل دةكيككَي   

ئةوةن كةناطةيل بةِرووناكَ بةدةس و ثةكَ نوَينكاونو سكةرن    
لكةِرؤذة  . ال تكة بةيكةك دةككةيل   بِرِراوةوة لةمو يَ تاري يدا تيك و ط 

ثريؤوةكاندا لةرياتَ طةردس ئاوادنو لَيخؤ  ووس تكةوسو داون  
تككابووتو دار ككة  بككةديارن بؤيةكككدن .. رال  ال ؤككة دةسككاوَين  

لةذَير ئامسانَ ئكةم دة كةرةدا بكارانَ سكور دادةككاتو      . دةنَيريل
لكككككككككةرَي ان طولية كككككككككة سكككككككككورةن بكككككككككةهار كةلةسكككككككككةرةكاس    

 ..!!سةردةردَينل
بكككككك ا بككككككةموربانَ  , وؤرن نككككككةمابوو هكككككك رم لةدةسكككككك  بككككككدةم   

 .هةل سوكةوتَ بنيادةمة ميةنؤرو نؤنؤرةكاس
بككة م تامككاوم مككةروارن ئككةو ئككاواوة بةسككؤوو ميهرةبانككةم كككة لككة       

كةسككةررةم نةمككةكانَ   , طةرويككةكَ سةرمةسككتةوة دةردةثككةِرن  
 ،منككَ لةثرياسكك ةيةك نككاو بككؤ نؤ ككا نككاواب ضككياس بةسككةرهات      

ئةو ئاواوة نةم رةوَينةدا رةسكتةو رؤاكَ نكؤم    مني  لةبةردةم 
بكككة م لكككةراراس سةرمةسكككتي هااكككةوة    , هةل خسككك و ركككارَي يي 

ضككككككومة نككككككاو طةَينككككككةو .. ناورةسككككككتةن هككككككَياو رةن ةكانككككككةوة
رةن ككككة , رةن ككككة سككككاردةكاس , رةن ككككة طةرمككككةكاس . بيناييانككككةوة
, كككككورتو درَيككككرةكاس , هَية ككككة ثككككاسو باري ككككةكاس   ،بَي يةنككككةكاس
ئكيي  . ضاون يةك بةيكةكياب مكان ككرد    ،بةسةركردةوةهةمووياب 

لةن مككككةتَ هاوو تيكككككانَ ئكككككةم  ككككارة ثكككككِر لةئةندَييكككككةيةدا ن   
لةوَيكككدا ئيسكككتَي ا ككككردو     ، كككةو ذاوةذاو نكككةبوو  وثَيويسكككتيا بة 

دةن كككَ   ،ئكككاواوَي َ نكككانؤش ثكككةردةن طوَييكككةكااَ لةرانكككةوة     
انَ ناوةنتَ وِرتة ثياوةكةن لةمةِرنؤماس بوو كة لكةناو  كايةؤ   
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.. ركككةماوةردا دةييككككرِياندو ككككةة بة ضككككةناطةيدا دةضككككؤِرايةوة  
نكككككككؤن كردبكككككككوو بةاريادِرةسكككككككَ كرَي كككككككاراسو ثةجنكككككككةكانَ   

هةِرة كككككةن لةسكككككةررةم ضارةنووسكككككَ مكككككرؤ و   , رادةوة كككككاند
بؤ ئةوةن ضيي طوب بيستَ ئكةو درؤ و نكة   .. مرؤ ايةتَ دةكرد

بةهكككةردوو دةسككك  طكككوَيَ نكككؤما دانسككك و ثيكككويةكا       ،نكككةمب
 .دا يةكاببةطوَي

اكككةوم دةككككرد   ،هةرلةن مكككةتَ ئكككةو رةسكككتة بَيدةن انكككةدابووم   
 ككةو دةن ككةكاس  وبروسكك ةيةكَ بةثةلككةو بان ككةواوَيمل بككؤ هةموو  

ئةوسككا منككي  ك نَي ككَ رةش , كككة لككةدةورم كؤب نككةوة, راِربككدةم
 َ .  كككككةو دةن كككككةكاس راب ةيكككككةب  وب ةمكككككة با ثؤ كككككياسو مةرط

 .سنةمري  ب ةنيدة ااييَ رةستة بَيدةن ةكا

 8991 سليَمانى
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 طةمةى دوا شةوى سوورة ماسييةكان

 
 
 
 
 

ئامسانَ ذوورة ب ك ؤلةكةت لكة ثةل كة     ،ضاوت بِريوةتة بندي ةكة
هككككةورَيمل ككككة هككككةرطي    ،هكككةورَي َ نؤل ةمَييكككَ تككككؤد دةضكككَي    

ئامسانَيككمل كككة هككةرطي   كك و سككاما  نككةبَي و    ،دانةكاتككة بككاراس
 .يةتنؤرو مان َ تيا هةل نة

: اية بة كَي  ويكاس راسكتي   ،لةوةتةن تؤ لةم ذوورة ب  ؤلة دةذيك   
, لةوةتككككةن ئككككةم ضككككوار ديككككوارة كككككراوة بككككة نييككككتداسو مال كككك     

بككؤ هككةموو  ككتَيمل   ،بككؤ مككرؤ  بككؤ نييككتداس  ،تَيِروانينكك  بككؤ ذيككاس
 .طؤِراوة

ثَيتوابككوو  ،رككاراسو ثَييككئةوةن خبرَييتككة ئككةم ضككوار ديككوارةوة     
, ة كك و طكةِراسو ديتنككَ مكرؤ ب ككووكة  تكةواون سكةر وةمكك  بكؤ ط   

ضكككاون مكككرؤ  وؤر لكككةوة دوربيكككنية ككككة سكككنوورَيمل بكككؤ ديتنكككَ       
نككةيال َ مككرؤ وؤر لككةوة اككراوانية كككة لةسككةروةمينيََمل     ،دابنرَيكك 

 .رَي ان ب َيتةوة
هةمييككة مسككةن ئككةو طككةورة ثيككاوةت دووبككارة دةكككردةوة كككة          

بؤ كككككايي , وةمككككك  بةهكككككةموو ثكككككانَو بةرينييكككككةوة   : )دةل َيككككك 
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رووبارو دةرياكاني  بكة   ،ئامساني  بةهةموو نهَينييةكانييةوة
لككككة ئامككككار تَيككككِروان و    ،هككككةموو مككككو ييو هككككاذةو لراةيانككككةوة   

بؤيكة   ،ردةكانَ مكرؤدا ب كووكو تةن ةبكةرس   وتَي  ريلو سكةرجنة 
ةكككو بككةرن دةسكك  تككةن   ورؤذَيككمل دادب هككةموو ئةمانككة بككؤ مرؤ 

 ككتَيمل  ،َينككةوةةكككو ثككةِرةن كتَيككب بةسككانايي دةنوَيندر  و,دةبككل
 ..(.لةبةردةم مرؤدا نامَينَي  كةناون نهَينَ طةردووس بَي 

هةموو طكةردووس ب كووكو تكةنا    , ئَيستاو ئةوا سال َي َ تةواوة 
بووةتككةوةو بككؤ تككؤ بريتييككة لككة ذوورَي ككَ يككةك مككةتر ثككاسو يككةك     

هككةرطي  لككةو بِروايككةدا نككةبووي    . مككةتر درَيككرو سكك  مككةتر بككةرو  
 كملو  وواني  لة نييتدانَي َ ئاوها ضؤ وتةنها رؤذَيمل ضيية بت

َة ثَيدةضككككَي  مككككرؤ وؤر لككككةوة   . برينككككدا ذيككككاس بةسككككةر ب ككككةي   
 ،بكةهَي ترو دل كِرةميو ضكاومابربَي  كككة نكؤن بكرين لَيدةكاتككةوة     

انييكة ككك  بِروادةكككات كةسكَيمل هككةبَي  بتوانَيكك  سككال َي َ   وئةطةر
َ نكؤن  راون دل ك  ،تةواو كةسَيمل  مل نةبات مسةن لةطةل دا ب ات

 بؤ هةل ِرَيرَي  
ئكككككككةوةن لكككككككة مكككككككاوةن ئكككككككةم سكككككككال ةدا اريكككككككات ككككككككةوتووةو   

نككةيال َ سككركو  ,  ككمل ب يتككةوة وةكو دارن بَيِرةيونةيهَييككتووة
نكككككةيال   رؤذانككككة دةياجنكككككار لككككة نييكككككتدانة   . ويتةل ككككةت بككككووة  

لككة  ،لككة يكةك بةيككةكَ سككةرباوو ثاسكةوانة دل ِرةمككةكاس   ،تةن ةككةت 
ةسكككتةن لكككةِرو واون نؤ ككك  تةنانكككةت لكككة ر, (ئكككةبوو عكككةبوود)

بكككة ئا ككك راو بكككة نهَينكككَ نكككؤن رادةثسككك اندو     , يكككانَ دةبكككوو 
 .ثَيدةكةنَ طةمةن دةكرد ،دةطةِرا ،دةضووة دةرب

( ئككككةبوو عككككةبوود)بككككة م ئككككاد هككككةمووكاتَيمل دةن ككككَ ناسككككاون  
لَينةدةطككككةِرا نككككةيال َ ضوسكككك و   ،كةثاسككككةوانَ يةكككككةم  بككككوو 

ةكاندنو بككةئاطان رايدةضكة   ،ضكا ك  طة كتَ ذيكاس تككةواو ب كات    
 .دةهَينايتةوة

ةكو رةسكككتةت بَي ةسككك وذ دةككككراو   ولكككةم كاتكككةدا نةيال ييككك    
بككةنيوة مككردوو ثةل َييككياس دةكككردةوة بككؤ نككاو ويندانككة تككةناو      

كككِرو بَيككدةنا ( ئككةبوو عككةبوود)بككة م هككةر ئةوةنككدةن  . تارةكككةت
نككككككةيال   رارَي يككككككدن  ككككككَيتانة ارتككككككةن دةكككككككردو    , دةبككككككوو

 .دةضووةوةدةرب
ة يةكةم  كةسَيمل كة سةرداني  دةككردو وؤر بةطكةرمَ   هةميي 

 .بوو(  ةوب) ولةئامَي ن دةنانو رايدةمووسي 
 ،ةكو هككةل ؤ بةديككدةكرد ونككةيال   ،لةهككةركوب بووايككة (  ككةوب) 

َ و،بككةب  لةدةركككةداس  ن وو دةضككوو وةكو منككدال َي َ سككةرطةردان
ةكو عا كككككقَي َ ويككككك  وؤر بةئةمةطكككككةوة(  كككككةوب), باوة كككككَ
َ  ميهرةبكاس   دواتكرو هكةتا مككةدةرَيمل    ،بةسكن َ نؤيكةوة دةي و كك

هةمييككة ارمَيسككك َ   ،بةسكككؤوةوة دةي وانككدةوة  ،ماضككَ دةكككرد  
 .نؤن بؤ دةكرد بة هةتواسو نةيال َ وامدارتَ ساِرَيردةكرد

*** 
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تكؤ   ،ئةميةو بةثَي ةوانةن هةموو  كةوو رؤذةككانَ ئةمسكال ةوة    
ككككككة لكككككة   ،ككككككة ضكككككاوت لكككككة بندي كككككَ ذوورة تةن ةككككككة بِريكككككوة   

نؤ كككك  نككككةت انَ  ،ثةل ةهكككةورَي َ نؤل ةمَييككككَ تككككؤد دةضككككَي  
ةوة سككنوورن ( ئككةبوو عككةبوود )ضككؤس بككةدون  (  ككةوب)نككةيال َ 

 ...ديوارو بةندةكانَ بِرنو بوو بةميوان 
لةم كاتةدا هةورة نؤل ةمَيييية تؤنةكةن ئامسكانَ ذوورةككةت    

كةسككككال َي َ تككككةواوة بككككةرن هككككةموو ديتنَي ككككَ لَي رت ككككوونو       
بكاراس اككة   وضكةاانةن داو رةوييكوة   ،ةردل   بكوو مؤتةككةن سك  
ئامسككانَ  ،رةسككتةن دان راوتككَ اَينككمل كككردةوة   ،اككة داي ككرد 

لككةناو ئككةو ئامسانككة  ،ذوورة تةن ةكككةت بككوو بةسككايةمةن سككاما 
َ  ،ةككو مكان َ ضكواردة هكةل هات    و( كةوب )سكااةدا    ،لةبكةر  ككةوم

م بككة  ،وؤرن نككةمابوو هككيض نككةبيني  ،ضككاوةكان   ككةوارة بككووس
بكةرن ديكدةت    ،دوان ئةوةن ضةند رارَيكمل ضكاوةكان  دابةيةككدا   

ةو هكاتووة  (  كةوب )تَي ةييتي  ئكةوة نكةيال َ   , رؤ ل بوونةوة
هككاتووة بككةيادن رككاراس    ،هككاتووة ب َيتككة ميوانكك    ،بككؤ ديككدةني  

 ،هككككاتووة ماضكككك اران  ب ككككات  ،دةمةتةمَييككككةك  لةطةل ككككدا ب ككككات 
رارَي يككدن اككون  هككاتووة  ،هككاتووة برينككةكان  سككاِرَي  ب ككات   

ضكككون ة وؤرن نكككةمابوو بةيكككةك ارن    ،ذيكككاس ب اتكككةوة بةبةرتكككدا  
 ..هاتووة.. هاتووة.. هاتووة ،مال ئاوايي لةذياس ب ةي 

كَيي تر واتكدةكات بكةم نيوة كةوة بكةب      ( بو ة)ئةدن ر ة لة  
 نؤن ب ات بةم ذوورة تةن ةدا ( ئةبوو عةبوود)ئي نَ 

هَييككتا  ،واردة دةضككووكككة هككةر لككةمان َ ضكك   (  ككةوب)نككةيال َ  
ثَييككئةوةن  ،بةتككةواون نككةهات ووة نككواربو هككةر بةاككةواوةبوو  

.. دووطدككككةكانَ بككككةرؤكَ كككككردةوة(  ككككةوب) ،ب اتككككة باوة كككك 
لكة دوان   ،ِرماوا ونؤ ك  ثَيك  سكةيرةو    ،نوداية ضَ ب ينيك  

دوو  ،ئكككةم دبةنكككة ضكككؤس نكككةمردي   سكككن َي َ سكككءَ بةكككوورن    
و سكوورة ماسكَ سككركو   نكةنَير دو  ،مكةم َ هكةرمَيَ سكةرطؤئا    

تكؤِرن بكةرؤكياس ثسكاندوو ئةميكةو هكاتووس لكة دةريكان         ،لكووس 
تكؤش لَي انانكة دةسكتةكان  بكؤ ككردس      .. نةيال َ تؤدا مةلة ب ةس

 ...بةاةووو هةردوو سوورة ماسييةكةت لة باوةش طرت
تكؤ ككة سككال َي َ تكةواوة دةسككتةكان  ر كة لككة كةلةث كةو اككةبجم       

ميككككةو بككككة طةمككككةن سككككوورة ئة ،هي ككككَ تككككر ميوانيككككاس نككككةبووة
كاتَيكمل دةميكاس لكة     ،ماسييةكاس هاتنة بك ةو نتوككةياس ثَيكداهات   

تكككةووو موضكككِركةن عكككةي و نؤ كككَ بكككة    ،ثةن كككةكان  دةسكككوو
 ...لة تدا دةهات

كككة هككةموو   ،ئةميككةو بككة ثَي ككةوانةن ئككةم سككال ةن رابككردووةوة     
 كككةوَيمل لككككةدوان ئة كككك ةجنةيةكَ وؤر بكككةدةم ئككككاوارةوة هككككةتا   

ئةميككةو لككة عككةي و   .. رككار رؤاكك  دةكَييككرا   بككةيانَ سككةداس 
كككة لككةناو اككةوون    ،لككةووةتَ طةمككةن ئككةم دوو سككوورة ماسككيية   
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لككة ضككركةيةكدا سككةداس رككار     ،لةثتككدا لككة هةل  ككةوو دابككةودابووس   
بككةو ئاماجنككةن كككة سككوورة     .. دةمرديكك و وينككدوو دةبوويتككةوة  

هةول ككككدةدةي  بككككةرن اةووةكككككة تككككةنا     ،ماسككككييةكاس ب ريكككك  
اسييةكاس لةوة سركيبووس بة مام َ  رؤن تكؤ  َة م ،ب ةيتةوة
ئككككةم طةمككككةو .. نؤيككككاس موتككككاردةكردو رايككككاس دةكككككرد  ،ب ريَيككككل

ضاو ككككاركَيية هككككةر بككككةردةوام بككككوو هككككةتا ئةوكاتككككةن سككككوورة    
ماسييةكاس لة نؤ يياندا سةرنؤش بووسو لكة نكاو لةثتكدا مك      

ئيكككدن مةطكككةر هكككةر نكككؤت ب انيككك  ضكككي  لكككة سكككوورة          ،بكككووس
بة م ئةوةن هةرطي  لة يادت  ،ضؤن  طو  ماسييةكاس كردوو 
ئةو عةي و نؤ َو مةكرو نكاوةن  , تل بَي وناضَي و  ايانَ

سوورة ماسييةكاس بوو كة لةطكة  هكةر هةل  و كينَي دا سكوورتر     
 .هةل دةطةِراسو  ةن ي دةبووس

بكة م لكةم    ،ئةطةرضَ وؤر دوور بكووس لةيةككةوة  (  ةوب)و ( تؤ) 
لة ئاكامكدا ضةسكتةن    ، انَ يةكدن بووسدوورةوة نةيال تاس ئاوَي

 ..هةريةكةتاس تةواو رةاةت وو
*** 

ثاسكككةوانةكانتاس لَيتكككاس نةطكككةِراس بةكةي كككةنؤو .. بككة م هكككةيهوو 
 .هةتا سةر بةم  َيوةية طة تَ ذياس تةواو ب ةس

و ( نةل كةة )و ( ئكةبوو عكةبوود  ) ،لةناو ئةو ذوورة تةن كةدا ( تؤ) 
يكككك  بككككاوكَو دوو بككككران    (  ككككةوب ) ،ثاسككككةوان  ( ئةسككككوةد )

 ..ثاسةوان 
لةيةك اتدا دةن َي َ ناوةنك  طكؤمَ نكةيال تانَ  كةوب ككردو       

 ..بةئاطان هَينانةوة
بككة م لككةمال َ نؤيككاسو , كككة بةنككةيا  ميككوانَ تككؤ بككوو (  ككةوب) 

 ،لةسكككةر رَي اككككةن نكككؤن دووطدكككةكانَ بكككةرؤكَ كردبوونكككةوة  
 ..مةم ة تورتو موتةكانَ نست وونة دة  

َ لكككةم كاتكككة  ن لكككة عكككةي و  (  كككةوب) ،دا نكككةِرةو هكككاوارن بكككاوك
 ...نؤ َ كردوو هةموو  يةكَ بةئاطا هَينايةوة

سككككككوورة , ش نككككككاو لككككككةث  دوو اككككككةوون ب كككككك ؤلةبووس ( تككككككؤ) 
بككككككة ( نةل ككككككةة)و ( ئةسككككككوةد) ،ماسككككككييةكانَ تيانووسككككككت ووس 

سككوورة   ،اككةي ةرانَيمل هككةردوو اةووةكككةن نككاو لككةثتياس  كك اند     
بةبككةر ضككاوتةوة هةل  ككةوو    ،سككةر وةون ماسككييةكاس بَينككاو كةوتنككة 

 ،لةم كاتةدا دانةويتةوة ماسييةكاس هة   ريتكةوة .. دابةوياس دةكرد
بككة  ككةمَيمل راسككتَ كرديتككةوةو دةمككوو لككوتتَ   ( ئككةبوو عككةبوود)َة 

 ،هةرضككككةندت كككككرد نككككؤت بككككةثَيوة بؤِرانككككةطريا ،ثِركككككرد لككككةنوَيل
و  (ئةسككككوةد.. )لةن ككككةرت تَي  ككككوو و بككككة دا هاتيكككك و كككككةوتي  

لةثيكككتةوة دةسكككتةكانتياس بكككة    ،راسكككتيياس كرديتكككةوة ( نةل كككةة)
بةثةِرؤيكككةكَ رة كككَ وبكككري  هكككةردوو      ،كةلةث كككةيةك بةسكككتةوة  

هكككةر  ،لكككةذوورة تةن ةككككة دةريكككاس هَينايككك     ،ضكككاوتياس  كككةتةكدا 
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لككككة طؤِرةثككككانَ ويندانةكككككةوةكو مةسككككي   ،بةِراكَييككككاس برديتيككككاس
 ..بةدارَي ةوة بةسيايتةوةو لةناضياس داي 

َ ( ئكككةبوو عككككةبوود )لكككةدوان تاوَيكككمل     و ( ئةسككككوةد)بكككة   اكككةرمان
 :دا(نةل ةة)
لةبكككةر ئكككةوةن نيانكككةتَ لكككة اككك بو  كككؤِرشو سكككةركردة   )  -  

 ..(.طوولة بارانَ ب ةس ،كردووة
يكككك  تكككؤ ئاسككككا بكككة دار مةل دتؤوةكككككةن   (  كككةوب )لكككةم كاتككككةدا   

ئككةودارةن كككة تةمككةنَ بيسكك و سكك     ،نؤيانككةوة بةسككياوةتةوة 
بكاوكَ اكةرمانَ بكة     ،طكةورةترة (  كةوب )سال َيمل لكة  سال ةو ضةند 

 :دوو كوِرةكةن دا
لةبككككككةر ئككككككةوةن  ككككككةرةةو نامووسككككككَ نَي انةكككككككةمانَ    )  - 

 ..(.طولةبارانَ ب ةس ،لةكةداركردووة
(  كةوب )و هةردوو براككةن  ( نةل ةة)و ( ئةسوةد)لة يةك اتدا  

 دةسككتياس بككة  ،ميةككَ ت ةن ككةكانياس هَينايككةوة  ، ونيككو دانييكك  
دةن ككَ ريكك ة اييككةكَيمل دِرن بةبَيككدةن َ   .. ثةلةثيت ةكانككدا نككا  

 ..ئةو  ةوةدا دا
لةم اتككةدا نككةيال تاس ارياتان ككةوتو بككؤ ضككةند سككاتَيمل تةمككةنَ    

 ..ذيانتانَ درَير كردةوة
بة كَيمل لكة طولةكةكاس     ،هَييتا طولةةكاس نةطة كت وونة رةسكتةتاس   

او بة كككَي َ د( نةل كككةة)و ( ئةسكككوة)لكككةنَيواس تكككؤو ت ةن كككةكانَ  

و ت ككككككةن َ براكانيكككككككدا هكككككككةر  (  كككككككةوب)ترييككككككياس لكككككككةنَيواس  
و ( تككككؤ)ئككككةو بةرةبةيانككككةتاس كةوتككككةوة يككككاد كككككة .. بةاككككةواوةبوو

مال ئاوايتكككاس لكككة يةككككدن ككككردوو دواركككار تكككؤ دةسكككت ري   (  كككةوب)
 ..كراي 

*** 
بكككوو تكككؤ لكككة هاوِرَي انككك     0688نيكككوة  كككةوَي َ تكككاري َ سكككال َ   

 ،انَ ضككَ ب ككةي و بؤكككوب بِرؤيكك    نؤ كك  نةتككدةو  ،دابِرابوويكك 
بكككة ئاواييةكككككةن مككككال َ   ،تكككةواون ئاواييككككةكانَ ئكككةو دةوروبككككةرة  

هةر ئةو ةوة نكؤت طةيانكدة نكاو     ،ييةوةوَيراس كرابووس(  ةوب)
 ،لككككةوب كككككةثرَي ياس كردبككككووة مككككا   (  ككككةوب)مككككال َ  ،ضككككةمةكة

(  كةوب )هةرضؤنَيمل بوو ارسةت  هَيناو بؤ دواركار مال ئاوايك  لكة    
 ،(بان ؤل)لة طة  ط ن دا طةييتيتة ناو كة وةكانَ ئاوايي  ..كرد

ضككككون ة دنيككككا تككككةواو روونككككاك   ،ئككككيي دةراككككةتَ رؤ ككككتن  نككككةما 
ديوارَي َ روونكاوت بؤنكؤت ككرد بكةما و بكة ثكووش        ،بووبووةوة

لككة دوورةوة  ،هَييككتا ضككاوت نةضككووبووة نككةو  .. نككؤت داثؤ ككَ  
 يةكككةوة   لككة ضككةند   ،طوَيكك  لككة دةن ككَ رككاشو سككةباوةكاس بككوو     

بكككة م ئكككةواس وؤر  ،سكككةطةكانَ ئكككاوايي دةسكككتياس ككككرد بكككة اةثكككة 
ئين كا طِريكاس بةردايكة    .. دل ِرةمانة يةك بةيةكَ سةطةكانياس كو  

وؤرن  ،ثككككوشو ثككككة شو دارو ديككككرةكو اةسككككريةكانَ ئككككاوايي   
 ،ناضككار بوويكك  بَييتككة دةرب  ،نككةمابوو ضككةِرة دووكككة  بتتاسككَينَي  

نكككةت انَ ضكككةند كةسككك   ،ردس ككككردلةم اتككةدا دةسكككت  بكككة تةمكككةك 
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 ،هكةر ئةوةنكدةت لكةيادة ثَي رايك     .. كو  و ضةندت بريندار ككرد 
لكة دوورةوة دةن كَ طريكانَ     ،بة م هَييتا هؤ   لة ن نؤت بوو

 ..هاوارن دةكردوو ،هاتة طوَي (  ةوب)
( نةل كةة )و ( ئةسكوةد )ئَيستا طولةةكاس لكةنَيواس تكؤو ضكةكةكانَ     

ضككككةكةكانَ براكانيككككدا بةاككككةواوة نكككك و   و(  ككككةوب)و لككككةنَيواس 
نككةياس هَييكك  سككوورة ماسككييةكاس طةمككةن   ،طةييككتنة رةسككتةتاس
 ،لةيةك اتدا رةسكتةتاس لةنوَينكدا سكوور بكوو     ،نؤياس تةواو ب ةس

 ..بة دا هاتلو رؤاتاس دةرضوو
 

 كةركوك 
 2112نةورؤزى 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ياخى بوونى ئةنةيَشةكان
 
 
 
 

هةرضككككَ ثَيداويسككككتنو  ،بينيككككوة تبةتككككةواون تككككةدارةكَ نككككؤ
بكةرؤرَيمل   ،كةلوثةلةكاس هةية لكةدةورن نكؤت ثةنيك  ككردووة    

 .كةاةورَي  بةهيض  تَي َ دن نةبَي 
 ،سورااييةك ئكاوو ضكةند ثكةردانَيمل    ،اة  ةكاس ،بؤيةو رةن ةكاس

ثارضككككككة نامةكة كككككك   ،ثارضككككككة ثةِرؤيككككككةكَ بةككككككورن نككككككاوَيل
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ا بةتكةواون سكاوو   ئَيسكت . ةستايانة لةضوارضكَيوةكة طرتكووة  ووؤر
 .ئامادةي  بؤ ني ار كَيياس

ضككؤس  ،ثككَي  ئككةوةن دةسكك  بدةيتككة اة  ككةكةو ني ارةكككة ب َييككي  
ياس نؤت ئامادةب ةي  بكؤ ثرؤ كةن    ،بتةوَي   ي رَيمل لةبةرب ةي 

 َ ئاوهككا ضككةند رارَيككمل بةذورةكككةدا هاتيكك و      ،ااييككَي َ  ككانؤي
ويكاتر   ،ثا كاس لةسكةر يكةكَيمل لةكورسكييةكاس دانييكتي       ،ضووي 

با ككي دل نيابوويكك  كككة لةهي كك  كككةم    ،سككةرجن  لةكةلوثةلةكانككدا
بةهكةن اوَيمل نكؤت طةيانكدة     ،دوو بارة هةسكتايتةوة سكةرث   . نيية

ضككةند رارَيككمل   ، ن بؤيككةو اة  ككةو موما ككة لةضوارضككَيوةطرياوةكة   
بةتونككككدن  ،بةتككككةواون رة  هككككة ت وو  ،دةسككككت  ثيككككادا نيككككاند 

دةن كَ لكةدةن َ تكةثة َي َ     ،كَييكا ثةلةثيت ةيةك  بةناوةِراستيدا 
 .با دةضوو

بكككؤ  ،ثال ككك  بةديوارةككككةوةدا ،ثا كككةوثاش بكككؤ دواوة كيكككايتةوة 
بكةرؤرَيمل   ،تاوَيمل سةرنوو نةيال ة ثةرت ثةرتةكان  طردككردةوة 
 . تواني  لةثنتَي َ ب ووكدا هةمووياس نِرب ةيتةوة

هةرضكككَ نوليكككاو   ،ئَيسكككتا هةرضكككَ نكككةيا و ئةندَييكككةت هةيكككة  
لكةو نال كةدا    ،مةرامو مةرا و نةونَ رةن ال كةيي  هةيكة   نؤوطةو

 .كؤت ردؤتةوة
لككةوة نؤ ككيو سككاناترنيية ني ككارن نككةيا و ئةندَييككةن نككؤت  )

 (.ب َييي 

ثَيويسك  دةكككات ويكاتر نككؤت    ،ثكَي  ئككةوةن دةسك  ثَي  ككةي   )
 (: بناسَيني 

 ،دةرضكككوون كؤلَيكككرن هونكككةر   ،مكككل هونةرمكككةنَي َ ئكككةكادبيا -
ناوةنَ ثَينو ثييان ةن تاي كةتَ نكؤماو    ،اببة َ ني اركَيي

هةتا ئَيسكتا   ،بة دارن ضةنديل ثييان ةن هاوبة ييا كردووة
لكةوؤر ثَييكِ كَيَ هونةريكدا ئكةجنامَ      ،ضةند رارَيمل نة ت راوم
 ككككارةواييةكَ تككككةواوم لككككة موتاخبانككككة   , با ككككا بةدةسككككتهَيناوة 
كَييككاس  لككة ن مككل ني ار : بككةكورتَ بة ككَيا . هونةرييةكانككدا هةيككة 

ئكككككةوةن  ،لةمسكككككةكردسو لةنووسككككك  نؤ دةسككككك و سكككككاناترة  
نككة بككةوماسو نككة بةمةل ككةم نككاتواب      ،بةاة  ككةو هككَيا دةينةنيككَينا  

 ،يست َيتا ني ارَيمل ب َييكا وهةر كاتَيمل ،ياس بيساوَينا ،دةري ِ م
ئيكككدن مكككاوةن   ،ئةوةنكككدةم بكككةس بكككووة دةسكككتا ب اتكككة اة  كككةكة   

 ،ةؤيكككككةكا كَييكككككاوةتاب س َي كككككَ ،ر كككككةرة كَييكككككانَيمل ضكككككةندة 
ثا اني  هَياو رةن كةكاب تَي كةل َ يةككدن ككردووةو توانيومكة      

 .تابةؤيةكَ هونةريَ سةرنو راكَي و ثِرمانا بهَيندة بةرهةم
*** 

دةتهكككةوَي   ،ئَيسككتا ئةوكاتانةيككة كككةئامادةي  بككؤ ني اركَييككاس     
اية ئكةم  وثَييك   ،ني ارن نةيا و ئةندَييةكانَ نؤت ب َييكي  

 .َيمل دةبَي  لةبا ييلو ثِر بةهاتريل تابةؤكان تابةؤيةت يةك
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يكككاس لةوَينةيكككةكَ   ،ضكككؤس لكككةني ارَي َ هةل واسكككراو رادةمَينيككك   
ئاوهكا لةنكةيا و    ،رد دةبيتكةوة ولةضوارضَيوةطرياون سكةرمَي َيمل 
 َ هةرضككَ نككةوسو نوليككاو مككةرام    . ئةندَييككةكانَ نككؤت روانكك

 ،طككرتهككةموويان  ب ككووك كككردةوةو لةضوارضككَيوةيان    ،هككةبوو
ئين كا   ،يكاس نكا   ،بةرؤرَيمل هَيندةن ثؤس ارتَي َ ئاسايَ دةبكوو 

بةورةيككككةكَ  ،َينكككة كَييككككانَ نكككةيا و ئةندَييككككةكان   وكةوتيتة
لةسككةرنؤ دةسككت  دايككة     ،بككةروو بةئيةككهامَي َ اككراواسو بككا وة   

ضةند رارَيملو هةر بةو ك َ بكةناو دةسكتتدا     ،يةكَيمل لةاة  ةكاس
ثاكةككككةن نكككاو ثةردانةككككةن   ثا كككاس هةل ت َييكككا لكككةئاوة  ،هَينكككا

رةن َي َ نكوبو ريكاواوت    ،ضةند رةن َي   تَي ةل  رد ،بةردةم 
يسكت  ئكةو رةن كة نوَييكةن كككةتاوة     و ،لةرةن كةكانيي دروسكت رد  

بككة م هةركككة  ،دروسككت  كردبككوو لةسككةر نامةكككة بينةنيككَيني  
دةسكت  لكةرَيَ نكؤن     ،اة  ةكةت طةييتة سكةر سكن َ نامةككة   

هككةر  ،ويككاتر هَيكك ت دايككة دةسككت  ،نككةكرا رول ككةن بككؤ و رؤبككوو
 .ب سودبوو

يكاس   ،رَيمل لةوة دةضكوو ككة كةلةث كةيةكياس لةدةسكت  نسكت َي      
بؤيكككة بةناضكككارن  ،لةدةسكككتَي َ  ككك اون لةطكككةن طكككرياو دةضكككوو  

 .دةست  كَيياية دواوة
ئكةم   ،رارَي َ ترو بؤ ضةند ساتَيمل طةمكةت بةِرةن كةكاس ككردةوة   

لككةم . ة نوَييةكككة دروسككت ردرككارةش رةن َي ككَ ريككاترت لةرةن كك 

طةمةيككةوة ويككاتر اراوانيككو دةول ةمةنككدن دنيككان رةن ككةكان  بككؤ     
 ..دةركةوت

وةردو سككورو )يككاس سكك  رةن ككَ ئاسككايَ   ،تككؤ دةتوانيكك  لككةدوو)
ئةمككككة  ،دةيككككاس رةن ككككَ رككككؤراو رككككؤر دروسكككك  ب ككككةي  (  كككك 

ككككككة مكككككةودان تَي ةييكككككتنياس ككككككورتو   ، كككككةوةوبةثَي ةوانةن
ر ككككة لةضككككةند مانايككككةكَ  ،ول بككككل ضككككةند مةبككككةو ،سككككنووردارة

 (.دياري راو هي َ دن ناطةيةنل 
 ،ئكككة ارةش لكككةرارن يةككككةم بكككةطوِرتر اة  كككةكةت هةل  رتكككةوة     

ةن و وةمانككككة بككككووة  ودةتويسكككك  ئككككةو بريؤكةيككككةن كةضككككةند   
بي ككككةي  بةتابةؤيككككةكَ    ،بككككةنؤراكَ نككككةيا و ئةندَييككككةكان   

 ،ئكة ارةش هةرككة اة  كةكةت طةييكتة سكةر نامةككة      , هونةريَ
هكةر ضكةندت ككردو كؤ كاي  بكؤت       ،دةست  بةيةك ارن سكِربوو 

بةل  و تةواون ئةندامكةكانَ   ،لةم كاتةدا نةك هةردةست  ،نةب وا
 ،ذانَي ككَ كةل ةطككةت لةباوة ككَ نككؤن نايكك    ،لة كك  وري انككدياس
 .بَيِرةمحانة كوتاتَ
ئةندَييكةكان  هكةبووس ككة     هةرضَ نكةيا و  ،لةبةرام ةرييتةوة

لككةرَيَ نؤيكاس هكةل   ِركاسو ثا ككاني     ،وولةضوارضكَيوةت طرت ك  
ةكو ثوش بةدةم نةرمكة بكاوة   وضاوت لَي وو ضؤس ،لةت لةت بووس

 .ب  ئريادة سةماياس دةكرد ،دةضوونة اةواو دةهاتنة نوارب
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تككؤ دةتويسكك  لككةِرَي ان ئككةم تابةؤيككةوة مال َيككمل لككةروانَو ضككَيرو  
 ودةتويسككك  بابكككةتَ نؤ ةويسكككتَ ،نؤ كككَ دروسككك  ب كككةي 

لةتابةؤيككةكَ هونةريككدا    ،هرةبككانَ بككاوك بككؤ رؤل ةكككةن    سككؤوو مي 
ئةندَييكةكان  لَيك  يكانَ     ،بة م بؤت نكةكرا  ،بةررةستة ب ةي 

َ     ،بووس ناثاكيكةكانَ   ولةبرن ئةمكة هةرضكَ اةسكرةتو مةينكةت
 .. هةمووياس دابةِروتدا ،مرؤ  هةبووس

هي كككككككك   ورةسككككككككتةت سِرتربوو  ،ِرماوام وهككككككككةر بككككككككةرارب 
ِراسكككتَ نةونَي كككدا طرمؤل كككة بويككك و   ئيكككدن لةناوة.. بؤنكككةطوترا

دواركاري  ئكةو    ،ثةرذينَي َ مةا ةمياس لةدةورتدا دروسكت رد 
 ..لو َ كردن ،نةونة موتيدان

سكةاَ  ) هكاوارن   ،لكةم كاتكةدا ميرةيكةكَ ناوةنك  راي كة ةكاندن     
 .بوو( وادةن كوِرة طةورةن  اعةباس 

ةكو تيؤَي كككَ ككككؤ  لةدةسككك و ثكككجمو تكككةواون  وسكككةدان ميرةككككة
َ  ،ضةم  رةستةت ثا كاني  ومكانَ    ،سةرةتا ومانَ لةطؤنسكت

 َ  ،ومككاس ب  وَينيكك   ،هةركككة دةتويسكك   ،بةمككة   ككوتةوة داكككوت
ئاوارَيككمل لككةنانَ رةسككتةتةوة لةضككركةيةكدا  ،يككاس هككاوار ب ككةي 

لكككككةم كاتانكككككةدا بكككككريت لةئاينكككككدةو     ،سكككككةد ركككككار دةبرانكككككدن  
 :ضارةنووسَ ومان  دةكردةوة لةنؤت دةثرسَ

ن رايةل ةيكككةك ئَيدكككة بة كككتةكانَ   ،لكككةوماس لكككةم دنيايكككةدا ر كككة-
دةوروبةرمانكككةوة دةبةسكككتَيتةوة  ئةطكككةر ومكككاس نكككةبَي  نكككةل  َ     

 بةضَ درؤ دةكةس 
 ،وةكككو مككردوو لككةرَيَ نككؤت مكك  بوويكك      ،وؤر تككةريق بوويتككةوة 

لكةم  . بارستايَ رةستةو ثَي ةو ثَي هاتةت تادةهات سكوكي دةبكوو  
 ،رؤ َي كَ مكاة نككوراو  كاتكةدا نكةيا و ئةندَييكةكان  لة كَيوةن م    

ضكؤس دارةمكةيتَيمل دةبكةس    .. روس و ضا ك بةطوِر لَيتهاتنة ثَييك  
بككةرةو ميرةكككة  ،ئةندَييككةكان  ئاوهككا هككةل يان رتي  ،بككؤ طؤِرسككتاس

لةسةر ضياكانَ نوِراساسو لةنَيواس دوو تاوَيردا دايكاس   ،برديتياس
َ  ،نايككك   كككككارو  ،هككككةر لككككةو بةروييكككةوةوةكو ايةدَي ككككَ سككككينةماي
ضككاوت  ،ةو رةاتككارن  اعةباسكَ يةكككةمياس ثَينييكاس دايكك   ككردةو 

لَي ككوو  ككاعةباس ثككان ة هككةوار مرؤ َوةكككو مَي ككةل لَيككدةنوِرنو     
 .لةكَيوةكانَ مةرةتةثةن نوِراساندا نييتةرَيَ كردس

بككة م تراذيككديا   ،هككةتا ئَيككرة دبةنككةكاس تاِرادةيككةك ئاسككايَ بككووس   
باس لككةكؤتايَ ضككاوت لَي ككوو  ككا عككة   ،لَيرةبككةدوا دةسككتَ ثَي ككرد  

تةنانككةت لةكوِرةكانييككَ    ،متدانككةن بةكككةس نككةمابوو    ،تةمةنيككدا 
ن كككوِرة طككةورةن نككؤن   (سككةاَ مككريوا )تادوارككار  ،بككةطوماس بككوو 

 (..0)ئين ا ضاون هةموو كوِرةكانَ ترييَ دةرهَينا ،كو  
بككةنياو بوويكك  راكككةن بككؤ نو    ،ت بينككَ(2()تككةبور)لككةم كاتككةدا  

انَ لككةكوَيوة ئككةو رة ككةبا كاوييككة  بككة م نككةت  ،لةباوة ككَ ب ريكك 
 ..بةل  ة نو   لةنؤتوس بوي ( تةبور)نةك هةر  ،هةل ي رد
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هكةر لكةنَيواس تكاوَيرة بكةردةكانَ ضكياكانَ       ،لةثا َ ئةم دبةنانكة 
لككةدوان تاوَيكككمل   ،نوِراسككاندا بككة دا هاتيككك و لككةهؤش نؤضكككوي    

وةكككو ضككؤس ثككرذة   ،ئةندَييككةكان  راسككتياس كرديتككةوة  ،بَيئاطككايَ
 .اوَي َ ساردت بةركةوت َي  راضة ةكي و بةهؤ خؤ هاتيتةوةئ

*** 
هكةتا ئَيكرة    ،بةديار نامة لةضوارضَيوة طرياوةككةوة دؤش داماويك   

ئةندَييكةكان  لكةرووبارَي َ ثكاسو     ،هي   لةني ارةككة نةكَييكاوة  
لكككةدوورةوة ضكككاوت لَي كككوو  كككةثؤلةكانَ  ،بكككةريلو بكككَيو دةضكككووس
 نؤيانكككداوردة ماسكككَو ماسكككَ  لةطكككة  ،ثكككَيضو لوليكككاس دةنكككوارد 

طةورةو دةياس طياندارن ئاويي سةرةو ذَيرو ئةم ديوو ئةو ديويكاس  
تؤش لةم دوورةوة بةِرؤوو رةستةتةوة لةكةنارن روبكارن   ،دةكرد

ركككار ركككارةوةكو اكككة بكككارانَ     ،ئةندَييكككةكان  ثياسكككةت دةككككرد  
ضكيدن لةككةنار نكؤت راطكري      ،بةهاراس  ةثؤلةكانَ تةِرن دةككردن 

لكةمو يَ   ،وةككو مةلكةوانَي َ لَيك اس    ،بةرةو مو يَ مة  نكا  ،نةكرد
هككةتا توانيكك     ،دةريككان ئةندَييككةكانتدا كةوتيتككة ثككةل هاوييكك     

هَيككواش  ، ككرؤ بويكك   ،ثا ككاس لةثككةلو ثؤكككةوتي    ،مةلككةت كككرد 
دواركككاروةكو  ،هَيكككواش بكككةرةو مكككو يَ دةريكككا رؤضكككويتة نكككوارب   

 .دا لةن ةرت طرتبةردَي َ ب  ؤلة لةبنَ دةريان ئةندَييةكانت
 ،لةم كاتةدا اة  ةكةت لةدةس  كةوتة نواربو عة تةبات ثَينكةما 

بكككككةم  كككككَيوةية  كككككةرمةوارن    ،ني ارةككككككةت بكككككؤ تكككككةواو نكككككةكرا   

كةبككةنياوبون لةرَي ايانككةوة طككول َي َ رككواس     ،ئةندَييككةكان  بككون 
 .لةبةرؤكَ ذياس بدةي 

 
لة كتيَبةى  (ى بةدليسىشةرةفخان)كة  ،ئاماذةية بؤ روداويَكى ميَذوويى كورد( 0) 
 .دا باسى دةكا (شةرةفنامة)
 .ئةو منةالَةبوو كةبةموعجيزة لة ثةالمارى ئةنفالةا رزطارى بوو( تةميور( )2)
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 بزةو دوانيااى مؤناليزا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ئةم كاتةت باش, سآلو-

ئكةو رَي كةن كةهكةموو رؤذَيكمل     , نيوةِرؤيةكَ مكان َ نيسكاس بكوو   
ئةطةرضككككككَ ضككككككة و  , تاو ني ككككككارم دةكَييككككككا لَيككككككَ دادةنييكككككك 

بككككة م  ككككةمامَي َ سككككةرةكَ بككككووو    , ناورةرطككككةن  ككككارنةبوو 

نكااَي َ رَي ءككؤش  . هاتوضكؤن وؤرَي ككَ نكةل  َ بةسككةرةوةبوو  
 .ئاوةها س وَي َ لَي ردم

نككوَيل , نااةكككة طككةب رةن َي ككَ مككر نورمككايَ طككةردس بككةروبوو 
ةن ئككةوروثاو ريككاواو لككةوؤرَيمل لككةو كيككرة نككوَيل سككاردان   , طككةرم

, كاتَيكككمل ضكككاوية ة سكككوور باوةككككةن لةضكككاون هَينايكككة نكككوارةوة  
ئاراييككتةكةش لة يككةك لةطككةل . ئين ككا وانككيا ئاراييككتَ كككردووة

هَينكككدة , ثَيسكككتيدا تكككةبابوو لة يكككةكَ تكككري  هَينكككدة ككككا  بكككوو  
طكككةر وؤر بكككةوردن سكككةرجن     , لَي انةنكككةش تكككةدارةكَ ديت كككوو  

مكككككل كةسكككككةرمال َ . ةنةتكككككدةوانَ ئاراييكككككتَ ككككككردوو , نةدايكككككة
تؤن ردنككككةوةن سككككَي ةرةكانَ ثؤرترَيتككككة تككككةواو نةكراوةكككككةن   
, بةردةسككتا بككوومو لةسككةر كورسككيية ب ككووكةكةم دانييككت ووم     

هةسككتامة , ستاندةكة ككا لةهاو ككانَ نككؤم بككةكراوةيَ دانككابوو  
 :سةرثَيو بةِرَي ي َ وؤرةوة سآلون نااة ذي ةل ةكةم دايةوة

 .شهةموو كاتَي   با, سآلو لةتؤ-
 .دةمةوَي  ثؤرترَيتَي ا بؤ ب َييي -
بكككككا مكككككل اايكككككجمو سكككككتاندةكةم , اكككككةرموو دانييكككككة, بةضكككككاواس-

 .ئامادةبةكةم
لككةوب , ئةطككةر بتواني ككا بهاتيتايككة بككؤ مككال َ مككل , لَيرةنككا, ب ككورة-

 .مال ةكةم لَيرةوة دوور نيية, ثؤرترَيتةكةت بؤ ب َيياماية
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ئكةو كاتكة هكةر     هكةتا , نااةكة رانتايةكَ طةورةن لة اندا بكوو 
, ئةمكةن طكوتو رانتاككةن لة كاس هَينايكة نكوارةوة      . بةثَيوة بوو

لةم كاتكةدا لةيةنكةن بةكووة    . لةسةر كورسية ب ووكةكة دانيي 
مككككل كةاككككةوم . وةردةكةيككككةوة نيككككوةن هككككةردوو مككككةم يا بينككككَ

 :بةِرَي ي َ وؤرةوة طومت, نةدةكرد لةطةل يدا بِرؤم
 .ثؤرترَيتةكةت بؤ تةواوب ةمدةتواب هةرلَيرة , وؤرم ثَيناضَي -
نككةمَ ثككارةت  , ئككةوةن مككل دةمككةوَي  لَيككرة رَي ككةرَيَ نابَيكك    -

اككككةمَ مانككككدوو بككككووسو كرَيككككَ رَي ا كككك  بككككةويادةوة , نككككةبَي 
 .دةدةم 

مككل بككةبيانون ئككةوةن كككة كككات نَيوةِرؤيككةو نككاب نككةنواردووةو        
داوان لَي ككوردب لةنااةكككة كككرد كككةناتواب لةطةل يككدا    , برسككيدة

 .بة م ئةو بةبيانووةكةن ثَييِ يا, ب ا
دل ك  ضكَ دةنواويََك     , مني  نكاب نكةنواردووة  , كةواتا با ي-

لةمال ككككةوة , ئَيسككككتا دةي ككككِريلو لةطككككة  نؤمانككككدا دةي ةينككككةوة   
هكككامت بيانوويكككةكَ تكككر بكككؤ نةضكككوونةكةم     . بةيةككككةوة دةخيكككؤيل 

 :طوتَ.. ئةو نةيهَيي  مسةب ةم, بدؤومةوة
َينةكَييكانة بةسكةليقةترن   وموو ئةومل هةس  دةككةم تكؤ لةهكة   -

مل دةمةوَي  ثؤرترَيتةككةم  , ر ة لةمةش, كةهةتا ئَيستا ديومل
بؤيكة بِرواناككةم ر كة لكةتؤ كةسكَ تكر       , وؤر رواسو تاي ةت بَيك  

 .بتوانَي  ئةم كارةم بةروانَ بؤ رايَ ب ات

بككة م دةكرَيكك  هككةر لَيككرة ثؤرترَيتةكككةت بككؤ  , سوثاسكك  دةكككةم-
 .ب َييا

ةكو تككككابةؤن ومكككل دةمكككةوَي  ثؤرترَيتةككككةم   , َيدةككككةم ت كككات ل -
 .مؤنالي ا نايابو ثِربايةد بَي 

, ئةمكككةن طكككوتو نااةككككة بكككةناوةوة ب ةيكككةكَ ككككال َ بكككؤكردم      
 :بة م بةطال تة بةنؤكردنةوة طومت ،بةهةماس دةستوورن ئةو

َ  , تابةؤن مؤنالي ا, نااةكةم- ت ايكة مكل   , دا نيكَ كَييكاويةت
 كةن لةئاستَ ئةودام 

, مل هةس  دةكةم سةليقةو دةس  رةن ينَ تؤ لةئاسكتَي داية -
هي كك  لةدا نيككَ كككةمي  , ئةطككةر مؤنالي ايككةك  بككؤ هةل  ككةوَي   

 .نابَي 
سكككككةرم هكككككةل ِ نو بكككككؤ تاوَيكككككمل ضكككككاوم بِرييكككككة ضكككككاون نااكككككة  

لككككةم كاتككككةدا ب ةيككككةكَ نةمهَينككككةرم لةني اريككككدا   , رَي ءؤ ككككةكة
 :ثَيد وت, بةدي رد

مككل  , انييككة وبككة م هةرطي  , دةكككةمسوثاسككَ هةسككتَ بككةروت   -
 لةكوبو دا نيَ لةكوب 

ضككةند رؤذَي ككة وؤر بككةوردن تةما ككان     . نككؤت بةكككةم مةوامككة   -
ايكدةبينا تكؤ تكةنها    ومل, دةس و ثةجنكةو ثؤرترَيتكةكان  دةككةم   

 .مؤنالي ايةكةت بةسة بؤ ئةوةن ناوو  ؤرةت ثةيداب ةي 
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دا نيكككككَ لةكَييكككككانَ تكككككابةؤن مؤنكككككالي ادا تكككككةنها ثيكككككتَ      -
تكككؤ دةوانيككك  رؤاكككَ دا نيكككَ , ةسكككةليقةن هونكككةرن نةبةسككك ب

 نةك دةس و ثةجنةن , تابةؤن مؤنالي ان كَييا
طككرنا ئةوةيككة كةدا نيككَ  , طككرنا نييككة بةضككَو ضككؤنَ كَييككا -

 .وياتر لةدوان تابةؤن مؤنالي اوة ناوو ناوبان َ دةركرد
ن مَيككككردن نككككةكرد (رؤكةنككككدا)مؤنككككالي ا بؤضككككَ , ايككككةوئةطةر-

 ..اس  اعري لةِراستيداي, بةهونةرمةند
هةسككتاية سككةرثَيو  , نااةكككة نةيهَييكك  مسككةكةم تككةوام ب ككةم   
 :ثَيي طومت.  َيتانة دوورار بةدةورن نؤيدا سوِرايةوة

ئايككا هككةر لككةو   : ت ايككة ثككَيا بة كك   , مككل ضككيا لككةمؤنالي ا كككةمية  -
 ناضا 

 .ثَيد وت, ة مَي َ دروس  ب ةمةوةومل بةب  ئةوةن بري لة
 .هي   كةمي نيية, طةر لةمؤنالي ا  ةن ي نةبي بةل   , بةل  -
طكةر لةكَييكانَ ثؤرترَيتةككةن منكدا     , مني  دل نيات دةكةمةوة-

 !دةبي  بةدا نيَ ئةم سةردةمة, نؤت ماندوو ب ةي 
مل ئيدن مسةن ترم نكةكرد بَيكدةن يا لةمسكةيةك بةبا كيوانَ     -

 .كةنؤ ا ناواب بةكوَيا دةطةيةنَي 
ةون ئةن وستةضكككاودا بكككةر  كككةوارةن  ضكككؤس كةروَييككك َيمل لة ككك 

لكةرَيَ  , ثكةلوثؤن دة ك َي   ,  ةومَ ضران راوضياس دةككةوَي  
مني  ئاوةها لةئاستَ مسةكانَ ئكةو نااكة   , نؤن م  دةبَي 

بة ككَيوةيةكَ , بككةب  ئككةوةن بككةنؤم بكك اب  .  ككي ة  ككرؤ بككووم  
 .ئةاسوناون بووم بةديةَ ب ةو ناوو تيي َ ني اكانَ

بككة م , اككةوم نككةدةكرد لةطةل يككدا بككِرؤم  مككل ئةطةرضككَ لةنانككةوة  
ثككَي  ئككةوةن رةوامةنككدن لةسككةر   , نة ككدةتوانَ دل ككَ بيكك َينا 

 :طومت, ضوونةكةم دةربِرم
 .لةباواِر ناس خبؤيل, ضاكيواية هةرلَيرة-
 .ادةكةيلوضؤن  ثَيخؤ ة-

ئيككككدن مككككل كةواككككة كؤكردنككككةوةن مةل ككككةمو كا ككككةوو اايككككجمو       
دوو , دةسكككتة راسكككتداس ئكككةوي  لةدوكانةككككةن  , كةلوثةلكككةكاب

مكككككككل ثؤرترَيتكككككككة  . سةندةوي كككككككَ بكككككككؤ هكككككككةردووكداس ككككككككِرن 
تةواونةكراوةكككككةم لةسككككةر سككككتاندةكة  بككككردوو نسككككتدة نككككاو     

رانتككككاو سككككتاندةكةم دابة ككككانداو بككككةدةم , اايةككككةكانَ ترمككككةوة
لةِرَي ككة نااككة كككة نككؤن  .. سككاندةويض نواردنككةوة كةوتينككة رب 

 :ثَيناساندم
ئةطةرضكَ  , سال ةو بةتكةنها دةذيكا  (22)تةمةب , ة(راكة )ناوم -

بة م دةنكواوم ضكيدن بةتكةنها    , ئول ةمت طرتووة, لةطة  تةنيايدا
ئايكا تكؤ ناتوانيك  ئكةو     , ثَيويسكتا بةكةسكَي ة ا وَينَيك    , نةذيا

 كةسةبي  
هككةتا , مككل كةهككةر لةمندال ييككةوة  ككةرم تَي ككة ون نككوَينا بككووة     

لكة رةاتكارو   , ضَي ئَيستاش وؤر ضا كانة لةرةستةمدا دَي و دة
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, هةل وَيسكككتا ثَيوةردةطرَيككك  , بريكردنةوةمكككدا ارمكككاب ثَيكككدةكات  
نككةبادا , ومككاب تَيككمل ئككا  , لةئاسككتَ ئككةم داواو ثرسككة ناوةنتككةدا  

 :نةمتوانَ بة َيا, نااةكة روو  َيل بَي 
 :ثَيد وت, (نةنَير)
 .ئةمة رَي و نؤ ةويستيةكَ طةورةية بؤمل-
يوادارييكككا لةِرَي كككةن ركككوانَ  ه, تكككؤ  كككايانَ لةمكككة وياتريككك  -

 .منةوة ب ي  بةدا نيَ
, لكةوة ويكاتر سةروةنيك  بكوو    , ئةم مسةيةن ضةندة ستاي  بوو

لكةدوان ئكةم هةل وَيسككتة مكل لكةنانَ نؤمككدا وؤر تكوِرةو ني ككةراس      
بككككككة م , توِرةييةكككككككةم  ككككككاردةوة , هةرضككككككؤنَيمل بككككككوو , بككككككووم

 :بةني ةرانييةوة طومت
لةو تَ تؤ بَي انكةو  , كوردم مل, ناب مل هةرطي  دا نيَ نيا-

 .ثةناهةندةم
ئةمككة مةاال ككة  , تككؤ دةتككةوَي  بككةب  دا نيككَ ب يكك  بككةمؤنالي ا   -

 .نااةكةم
 تؤ نؤت نةت وت لةمؤنالي ا دةضا , مةااَل نيية-
, بة م بكؤ ئكةوةن رؤاكَ مؤنكالي ا لةنؤتكدا بةررةسكتة ب كةي        -

 .ثَيويس  دةكات دا نيييةك لةدوت ب ةِرَي 

بككككةل  و بؤيككككاس سكككككاوو   , ن مؤنككككالي ا نةطككككةِرا  دا نيككككَ لككككةدو  -
ئةطكككككةر مؤنكككككالي ا : ركككككارَي َ ديككككك  دةية َيدكككككةوة , ئامكككككادةكرد

 .هةرطي  دا نيَ نةدةبوو بةو هونةرمةندة طةورةية, نةبوواية
 .بة م نااةكةم دةبَي  ب اني  مل دا نيَ نيا, ئةمة راستة-
 بكؤ ئكةوةن ب يك    , تؤ كةني اركَييَي َ بةبكةهرةو بةسكةليقةي   -

 .بةدا نيَ تةنها ب ةو ني ان مؤنالي ايةك  ثَيويستة
-    َ , َينةب َييكككاوبكككؤ ئكككةوةن بككك ةو ني كككان هةركةسكككَيمل بةروان

ئايكا دةوانيك    , لةثَييدا ثَيويستا بةوةية نانَ ئةو كةسة ب يكنا 
 تةن دا نييية وئةمة
, هكككيض ثةيوةنديكككةك لكككةنَيواس رونسكككارو نانكككدا بكككةدن ناككككةم    -

َينةن نككككاد دادةثؤ ككككَي و   وربةثَي ككككةوانةوة وؤررككككار رونسككككا  
بكككة م , ضكككَ لةطول ككة ذال كككة ركككوانية : تكككؤ ثَيد ة ككك , دةييككارَيتةوة 

 .لةناندا بؤنَي َ نانؤشو تامَي َ تال َ هةية
بةدرَيكرايَ رَي كةو هكةتا طةييكتينة     , ئيدن مل مسةن ترم نكةكرد 

 .ئةو هةر مسةن دةكرد, (راكة )مال َ 
ووم ككة نةرمكة بايكةك    مل لكةم كاتكةدا هكةر لكةو طكة  ثاي ييكة دةضك       

.. ةراندبَي و ت وتجم كةوت َيتكةوة نكاو روبكارَي َ نكوِرةوة    وهةل َ
   َ , طةييكككككتينة بكككككةردةم ئاثاراكككككانَي َ بكككككةرون ضكككككةند نهكككككؤم

 :طوتَ(راكة )
 .اةرموو باب ينة سةرةوة, مال َ مل لةنهؤمَ دووةمة-
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مككل , ضككوينة ذوورةوة, ضككوينة سككةرةوة , ثَييككد ةوت( رككاكة )
اايككككككجمو مةل ككككككةمو تككككككةواون , ئامككككككادةكرد سككككككتاندةكةم سككككككاوو

وؤرن ثَينةضككككوو , ثَيداويسككككتيةكانَ تككككرم لةرانتاكككككة دةركككككرد  
يةنككككةن , بةكراسككككَي َ ايككككَ  ككككؤِرةوة ئامككككادةبوو  ( رككككاكة )

, هةتا بستَيمل نوار طةردنَ رووت بكوو , كراسةكةن باونةيَ بوو
مكككككرن , بة كككككَيوةيةك نيكككككوةن هكككككةردوو مكككككةم َ بكككككةدةرةوةبوو 

وة دوو لكةت كككردو بةسكةر  كانيدا  ككؤِرن    لةناوةِراسكتَ سكةريية  
, لةسككككةر كورسككككييةكَ بككككةرو لةبةرام ككككةرم دانييكككك    , كككككردةوة

بةب ةيككةكَ , نككةمَي َ مككورس لةني ايككدا بككةدن دةكككرا ( رككاكة )
 :كال ةوة طوتَ

ثككؤرترَيتَي ا , ئكادةن بكةهرةو سكةليقةن هونككةرن نكؤت بنوَينكة     -
 ...بؤ ب َيية كةبت ات بةدا نيَ

   َ بكككة م اال كككةتَي َ  , لكككةنؤما بارنكككةكرد  لكككةم كاتكككةدا ئةطةرضككك
   َ هكككةر ئةوةنكككدةن ضكككاوم   , نائاسكككايَ رةسكككتةو نكككةيال دَ تكككةن

ضكؤس بكةردَي َ بكةهَي  بةر و كةيةك     , ككةوت ( ركاكة  )بةني ان 
هةرضكؤنَيمل بكوو   , ردو ناش بووسوئاوةها سةرجنةكاب, ب ةوَي 

نةمهَييكك  , لةن ككةرن رةسككتةو سككةرجنَ لككةت لككةتَ نككؤم طككرت  
 .بةم اال ةم ب اتهةس  ( راكة )

هكككةمووم , هةرضكككَ توانكككاو بكككةهرةو سكككةليقةن هونكككةريا هكككةبوو  
وؤرم هةول كككدا طككةر بكككؤ سككاتَي َ ككككةمي  بَيكك  بككك ا    , نسككتةطةرِ 

بكككة م هةول كككةكاب   , بةدا نيكككَو ركككاكةيني  ب كككةم بكككةمؤنالي ا   
كةضةند سكةعاتَي َ  , بةدرَيرايَ ماوةن كاركردب, بَيهوودةبووس

, لككةثَي  ضككاوم رَي رينككةبوو( ة رككاك)ني ككاو سككةرجنَ , نايانكد 
 .ووو ووو  َيوةن دةطؤِرا, هةميية دةب وا
, سكتاندةكةم هةرضكةند مكةترَيمل بكوو     و(ركاكة  )ئةطةرضَ نَيواس 

بة م تادةهكات مكةودان نَيوااكاس اكراواني دةبكوو لكةثَي  ضكاوم        
( ركاكة  ) تادوارا ر ة لةنال َي َ ب كوك , هةر ب وك دةبوووةوة

 ...هي َ ترنةبوو
لككككةم كاتككككةدا بروسكككك ةيةك كةنؤ ككككا نككككاواب لككككةكوَيوة ثةيككككدا      

تككككةمَي َ  , لككككةثَي  ئةمككككة , ةكككككو مككككانا بككككؤم هككككةل هات   و,بككككوو
لةطكككة  بة َي كككةو , نؤل ةمَييككَ نةسككك  بكككةرن ديكككدةمَ تكككةني وو 

بروسكككك ةكةدا تةمةكككككة رةوييككككةوةو ديككككدةم لةطةل يككككدا روونككككاك     
بروسكككك ةكة بكككك ةو دواني ككككان ثككككِر لة ككككةرمو ترسككككَ  . بككككووةوة

نكاواب بكؤ  ن ئكةو  كةوة     . ن لةطة  نؤيدا بؤ هَينامةوة( ةوب)
يككاس ئككةو  ككةوة بةهككةموو رككوانَو دل ؤثككة    , باراناويككة طةِرامككةوة 

, ئككككةو  كككةوة مككككلو  ككككةوب . ولةكانيكككةوة بككككؤ  ن مكككل هككككاتووة  
 كةوب دةرطكان   , لةسةربانَ ئةواس ذواااس لةطة  يةككدا هكةبوو  

ككو دوَي كَ   ةومني , اةو ةكةن بكةكراوةيَ بكؤ بكةر  هَييكتا    
بكككاراس بةلَي مكككة دةبكككارنو  , نكككاوةس اكككة  سكككةركةواة سكككةرباس 

بكككة م كاتَيكككمل لةِرامووسكككانَ يةككككدن    , نكككاواب ضكككةندماس ثَي كككو  
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لكةدوان ئكةم   , بووينةوة بكاراس هكةموو رةسكتةمانَ  كؤردبووةوة    
بكَي ئكةوةن ب كَيتة    , ةكو سوَيس ة هةل هاتو ةوب, كةيلو بةينة

دل كَ  , لكةم كاتكةدا ضكاون مكل    , اهةورةكة ا  َي َ لَيكد , نوارةوة
َينكةن بك ةو دوا ني كان ثكِر لة كةرمو      وةكو كامَيرايكةكَ كارا ومل

ككككككةوؤر لكككككةب ةو ني كككككان مؤنكككككالي ا  , ترسكككككَ  كككككةواَ طكككككرت
 .روانيبوو

 .توانو(راكة )وؤرن ماوة ثؤرترَيتةكة تةواوبَي   -
طكككككؤمَ نكككككةيال دَ , ئكككككةم مسكككككةيةن بكككككةردَي َ ناوةنككككك  بكككككوو

دن بةرن ديكدةم تكةم طرتييكةوة مكل بكةب       رارَي َ ,  ةةماندةوة
هككيض مسكككةيةك ثؤرترَيتةككككةم بةتكككةواوكراون نسكككتة بةرديكككدةن  

بَيِرةمحانكككة ثيامكككا  , بَيئاطكككا لكككةاال َ مكككل  ( ركككاكة ), (ركككاكة )
 :هةل يانا

ئةمكككة ككككةن ني كككارن منكككة  تكككؤ هكككةرطي  بكككةم اال كككةوة نكككابَ          -
 ! بةدا نيَ

, وةن هكيض بة كَيا  بكةب  ئكة  , ةرطرتكةوة و(ركاكة  )ثؤرترَيتةكةم لكة   
لكككككككةكاتَ , كةواكككككككة كؤكردنكككككككةوةن سكككككككتاندو كةلوثةلكككككككةكاب

 :لةدل َ نؤمدا طومت, لة ن ئةو نا, رؤييتنددا
تؤش طةر دةتكةوَي   , ئةمة ثؤرترَيتَ ب ةو دوا ني ان  ةواة-

 .ب ةِرب بةل  و دا نيَ بتدؤوَيتةوة, ب ةِرب, ب َ بةمؤنالي ا
 

 سليَمانى 
2112 
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 نةنى تابووتة شووشةييةكانشكا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ةكو ودةواب ضكاوةكاب  ،بكة م هكيض نكابينا    ،بكةرن ضكاواب روونكة    

ةَة مةسكككةلةكة بكككةبارَي َ ركككوداتر   و ،ئةنكككدام ن عكككةي ياس نييكككة  
هككيض كاتَيككمل هَينككدةن ئككةو سككاتانةم ئككاواراون نييككة    ،كةوتؤتككةوة

َيككوس يككاس دةبَيكك  بة ككَيا نككؤما ل  ،كككةنؤم دةدوَيككناو لككةنؤم ناطككةم 
ئةاسككووس  ،دةمهككةوَي  تاوَيككمل رااَيككناو نككؤم بناسككا  . دةبَيكك 

ةكو طَيرةل ؤكةيكةكَ  وكاسةن سكةرم . ناتواب بَيهودة دةطةِرَيدةوة
هةرضكككَ  ،بةلراكككةو بَيئامكككانَ دةريايكككةكَ بَي كككةوةيَ دةهاذَينككك  

طككةرداوو مككوِراون دِركككةون كككةنار هةيككة لككةموِريو لراككةن نككؤن   
دوان تاوَيككملو ثككاش هَيككورو     ..دةنكك و نككاواب بؤكوَييككاس دةبككات  

كةلةكككةن سكككةرم لةضة كككنَ ماثكككة   ،مةن  وونكككةوةن طَيرةل ؤكةككككة
لككةثاش ضككةند  .. ةكككو سككةهؤ  رةثككدةبَي  و ،نككوَينَي َ بةسككتوو 
ئَيسككتا ئككةو .. هَيككواش هَيككواش نككاو دةاككةوة  ،سككاتَيمل بَيهؤ ككَ
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يكاس روونكي   , ساتانةية كةرارَي َ دن دةنواوم نؤم خبوَيندةوة
 .بناسابة َيا نؤم 

دؤوةنَي ككَ ئةبةديككدامو وؤر لةسككةرنؤ تككا      وا هةسككتدةكةم لككة 
ثا كككككاس يةك ةيكككككةكَ نينؤككككككةكاب   .. تكككككا  مكككككرم دةسكككككووتَينل 

ثكك  بككةث   ،ةكو وةوييككةكَ بككةثي وثَيسككتَ لة ككا ،هةل دةكَييككل
ةكو دِرك وضكككةند سكككاتَي َ كورتككةو ركككارَي َ دن مكككرم  ،دةكككَية ل 

دةبنككةوةو ثَيسككتَ  دةِروَيتككةوة نينؤكككةكاب لككةرَيَ نؤيككاس ميكك  
  ة تووم دةبَيتةوة بةثَيسكتَي َ تكورتو   ومة ي و  ة   ة و

ئيي ئةم لةبةين دسو دروسكت ووسو  .  ..نةرمو نؤ و ساةولوس
كارةككككة  .. لةباونةيكككةكَ دانكككراودا لةنولدايكككة   ،ئكككاوار نؤ كككينة 

 ،هَينكككدة سكككامدارو ذاناوييكككة وات ناككككةم ويكككاترن لةسكككةر بكككِرؤم    
ةككةمو دةرووب نؤكرؤ دةبك و عةمة ييكا     دةواب نانَ نؤم كوس د

ا بةسكككككانايَ وةَة نا كككككتوابو..بةمةل  ةيكككككةكَ نكككككراثيدا دةدةم
 .ةكو كَيض لةكةول ددايةودةست ةردارن ئةم اال ة مب كةماوةيةكة

ةرناطرم دةواب ولكككةرؤشو نرؤ كككَ نؤ كككيدامو ضكككَير لكككةهيض   
اكككككال وابِروات ئكككككةم مؤتةكةيكككككة ككككككةول ا دةككككككاتو لةثكككككةراوَي ن   

دةم اتكككة مكككوو يَ نكككانَ  , انَ نؤيكككدا لكككوو  دةدات رووداوةكككك
 .نؤنو دةمتاسَينَي 

لةدوون كونَيمل دةطةِرَيا لَييةوة ئةوديون سنوورة سكةرابييةكاس  
دةبكككوو هكككةن او هكككةل َينا لةطكككة  ككككاويوةدا ب ةمكككة    ،بكككةدن ب كككةم

دةبكوو  , ئةاسووس دروَي ا َة ماتَ بووو ضكنا نةككةوت   ،مةن  
يككككككاس , ا كةموجنككككككةرة رة ككككككةكاس دةرطككككككا كة ؤمككككككدراوةكاسو ثة 

, سكةرم . ةن و وةمانة لكةنؤما دانسكتووة  وبياني َينا كةضةند
يككاس هككةموو رةسككتةم بكككةدوون تككةونَ رال  ال ؤكككةدا ثكككةل َي       

بكككوونَي َ بَيئامكككاس   سوثكككاش مانكككدووبووسو  كككةكةتَو  ،دةككككةم
يككككا هةرضككككَ  , هةناسةسككككوار نككككاواب بؤكككككوبو بةضككككَ دةطككككةم    

وايكككككةتَو تةنانكككككةت نؤ ةويسكككككتَو  كككككةهوةتو ركككككوانَو ئا
 .كةرامةتييا هةبوو لةو هةوراوة بةردة نييةدا طيانَ سءارد

دةبوو لةثَيناو ئةو نةونة ثريؤوةن ككةدابووم بكةنانا ثا ةكيكة    
كةدوارارو ئَيستا لكَيا بكووة بكةو    . نةكةمو بةئةمةك مب لةئاماريدا

 .وةرووة نوَيندرةو دل ؤ  دل ؤ  نوَينا لَيدةمربو تَير نابَي 
* 

َ رابككردوو هاتككة ن مككةمتو راثَي ككَ رؤذطارةكككانَ نككؤن     وةمككةن
 .كردمةوة

يةككةم    ،ئةوسا مكل تكاوة طِروطكال ا لكةم تكةروة باسكانةدا دةككرد        
مككل , ن ككوونَ نكانَ نكؤم بكوو   وكارَيكمل كرديكاسو ثَيكَ راون بووم   

 .لةوساوة نؤما لَيوس بووةو نايدؤومةوة
 :ثَيياس طومت
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وة بِروانينككككككككة دةبَيككككككك  بةطومانكككككككة   ،نااكككككككةوماس طكككككككةَة وؤرة  )
 ،دايملو بابو ذسو مندال ةكاسو تةنانكةت نؤ كتاس   ،هةموو تَيمل

 (.نؤ  اوةِر مةبل بةنانَ ضة َيستاس
طكةرةكا بكوو    ،ويستا سةركَييَ ب ةمو بةو ئاواوة نةيةمة سكةما 

وجنككريو كةلةث ككةكاس لةدةسكك وثجمو طككةردب    ،نككؤم ئككاواد ب ككةم 
 ،كَ سكككوورةكو ثيككك ؤيةولةوكاتكككةدا نكككانا بة َي كككةيداو, دامكككال ا

, بككة م لةضة ككنَ تييككملو راسككتةهَية َ تيككر بككةرةو د ودةرووب   
تيككرِرةوتر لككةراراس تَيءككةِرن بككةناو مةلوولككةنوَيلو بؤرييةكانككدا    
بككككةرةو كككككؤ سو كككككة وة تككككةثيوةكانَ كاسككككةن سككككةرم نككككوة       

مكا  بكةما و درو بكةدرون     ،بكؤ وةمكةنَيمل لكةوب مايكةوة     ،دةنوارد
  َ مرةن نككةطرتو لةتكككةومَ  ثا ككاس لككةوَي  ئككؤ   , سككةرمَ ثيكك ن

 .ةكو رؤكَي  ا قَ كردو دةرثةِرنوسةرمةوة
ةن و وئككةوة ئككةو نةمككة بككوو كةضككةند    , ابككوو روطككارم بككوو  وثَيا

 ككارةوايانَ , وةمانككة لةضة ككنَ رنؤكككةو ئةرنككدة لةلة دايككة   
دةروونككَ لككةِرَي ان نةوانككدنَ موطناتيسككَو ئيىككاوة دةتككوانل      

 .ئةورؤرة نةنؤ انة ضارة ب ةس
يسككتا ميكك   و ككَ وؤرةوة بةئريادةيككةكَ ثؤ يينةوة بككةطوِرو تينَي

بكككككة م هككككةر هَينكككككدةم وانكككككَ بة َي كككك ة بكككككةر ديكككككوارن   , ب دككككةوة 
ةكككو كوتككةك و, و كةبةندييةكةن سككةر سككةرم ككةوتو طةِرايككةوة  

. ِرو كككاسو اككؤة كككردم ومككال َ بةتككةومَ سككةرمداو بةيككةك ارن  

 .لكةناو مككةترانَ  كةودا تككاس بردمييككةوة   ،وةردةثكةِرم َة ئككاوابوو 
لةسكككةر ضي ككك اس دامكككةورامو تكككؤوب بكككريم   ،دةبكككوو نكككؤم بناسكككا 

ئين كككا بكككؤم دةرككككةوت ككككة لكككةتابووتَي َ  وو كككةيَ   , ككككردةوة
هةرضككككَ لككككةدةرةوةن تابووتةكةدايكككة بككككةر ديككككدةم   ،ثؤ يينكككدام 

بككة م نككاتواب بة ككدارن هي ككَيمل  ،دةكككةوَي و هةسككتَ ث دةكككةم
 !لةثرؤسةكاندا ب ةم

ويَ نكؤم لكةتابووتَيمل نكاوةو    ئا ئةمةيكة نةمكة طةورةككة بةوينكدو    
ةكو كةسككككَي َ ئاسككككايَو وينككككدوو مامةل ككككة لةطككككة   ودةمهككككةوب

دةنككواوم رؤل ككَ ضككا كو ارمككاب     ،ديككاردةو رووداوةكانككدا ب ككةم  
 ةم نةميَ سةر بكةردو هكةن اوم رَي ك ةن    و ،لةكؤمةل دا هةبَي 

 ..كاروانَ رَي واراس بَي 
, ةذياس ب كات ئةاسووس ك  دةتوانَي  لةتابووتَي َ دانكراودا لك  

 .ذياس بةو هةموو كةندو لةندَيوة
ةكو ثارضككة سككةهؤل َيمل توامككةوةو بككووم بةدل ؤثككة ئككاوَي َ  وئَيسككتا

 ..رووسو تَي ة  بةدةريان  ةوَيَ رابردووم بوومةوة
هةرضككَ , ئةوسككا مككل بةندةيككةكَ بككةوةاان ئككةم درجنةيككة بككووم      

لةئةستؤياس دةنكام بكةب  سكة  ردنةوة مةكا دةنسكتة ذَيكر ضكةمؤو        
ئككككةواني  ب ِرةمحانككككة , ئامككككادةن سككككةربِريلو موربككككانَ بككككووم

 .مامةل ةياس لةطةل دا كردم
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بككووم بككةمابيجمو بككران عككةوي ن   ،لةطككة  نككوادا دايااككة  ككةِرةوة 
تكككا دةهكككات دةروونكككَ  وو كككوييا ذةن كككاويي     ،نكككؤما كو ككك  

 :اَيرياس كردم.. دةبوو
دةسكككككككتا لةسكككككككةر   ،هةمييكككككككة لةوثكككككككةِرن ئامادةبا كككككككيدا مب  )

دةبكوو طكوَيا هةل خكةم بكؤ     , نابَيك  لكةهيض  ااكجَم مب   , ةبَي ثةلةثيت 
نككةبادا  ،دةن ككَ ثَيككَ مَيرولككةو ضككاودَيرن رَي كك ةو كاروانيككاس مب 

 (.نوارونَيض ث  دانَيل
تككةنيا هككةر نككؤما    ..دل ككا لةثارضككة بككةردَي َ رة و رةش دةضككوو  

تكككا دواركككار دةروونكككَ  كككةِرانَو نؤويسكككتا  , نكككؤش دةويسككك 
يكككاس راسكككتي بة كككَيا ئكككةن الو   , ارديوسككك َ برامكككَ طورطكككاس نكككو  

ةكو مككَيت ضككةميا وبككووم بةضككقة َي َ نككوك تيككرو  ،طؤِرةو ككار كككرد
ةنةو كةم ذاككاسو بةثةجنكةكاب    ولَيكوو كةنارن  ،بةطةروون طول كدا 

 َ ..  ككمل كككرد وهككةناون هككةر هةمووياب  ،ضككاون نَيرطكك م دةرهككان
لةطككككة  طيان َييككككانَ هككككةر طول َي ككككدا مككككل ثةككككة ثةككككة سككككةرووتر  

نَ ا بكدا هةل دةكيكامو ويكاتر دةبوومكة رَيكَ متدانكةو       لةِري ةكا
منكككي  ثونتكككةتر لكككةراراس  , ككككارن مكككةونيياس لةئةسكككتؤ دةنكككام 

 :ثَيياس طومت ،ئةجناما دةدا
دةبَيك  دوامكةن ل َ ئككةم كارانكة تككةنها نةسكتَ نككؤت بَيك و هككةر      )

نككككةدةبوو كككككةس طوَي يسكككك و   ،ئككككةوي  بَيكككك  بةطؤِرسككككتانياس 
 (.بةئاطابَي  لَيَ

ئككيي بككووم بةثاسككةوانَ  ،ِرةمي لككةراراس هااككة ثَييكك منككي  دل كك
ثكككككاي و  يكككككَيرةكةم لكككككةمةَ هكككككةموو درةنتَي كككككَ باريكككككملو     

 ،تككككا دوارككككار سككككةوواييا نةهَييكككك   , ئةسككككتووردا تككككامي ردةوة 
بةضككاوَي َ تككوِرةو بةدةسكك و ثةَي ككَ نوَيناوييككةوة تةما ككان      

 ..سةمان مةرطَ طة و طول ةكاب دةكرد
َ  ،اككةرماس بككوو   ،وؤر كةمككدا ئككةم كارانككةم ئككةجنام دا     لةماوةيككةك

لةسروودن ئَيدة بياوب نةدةبوو طوَي يستَ هكيض ئكاواوَي َ دن   
 ..بل

ئةطككةر اريككان   ،لةاةرمانككدةوة بروسكك ةيةكَ بةثةلككةم ثَي ةييكك  
ئككككةوا بةاككككةرمانَي َ ضككككةند دَيككككِرن تةمككككةنَ  , نككككؤم نةكككككةوت ام

ةكككو طول ككة طة ككةكاس دةذاكككاو كؤتككايَ بككةوةرون تةمككةب  ومني 
, ةهكككككاتو ئةوكاتكككككة لكككككةبرن نكككككة تو بةنيككككك و ئااكككككةريل   د

لةثال ةوانككةوة دةبككووم بككةنائ و ضككةند اييككةكَيمل سككةرو دل ديككاس  
دةثَي كككككاو دةبكككككووم بةثةنكككككدو عيككككك ةت بكككككؤ هكككككةموو نكككككائ و   

ركككا بكككةم ككككارةش ري ةككككانَ اككك ب تؤكدكككةو  .. سةرثَي كككي ةرَيمل
 !ناوَيني دةبوونةوة

 ،كِرييكككةوة عكككومرن عكككةوي ن نكككؤم , بكككة م اريكككان نكككؤم ككككةومت  
 ،ارمككانَ كو ككتنَ نائينككةكاس  ،ارمككانَي َ دييككاس لةئةسككتؤ نككام 

منكككي  بككككةب  بريكردنككككةوةو سكككة ةمينةوة بككككةمؤدَيرنييل رَي ككككا   
مكككةرطَ نائينكككةكاب بكككةئاواوو ئاهكككةناو ضكككةثة ةو   ،ئكككةجناما دا
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ئكككةم داهَينانكككة نوَييكككة اةرمانكككدة اَيكككرن   ،مؤسكككيقاوة بكككةِرب ككككرد
 .!كردم

مانَ اةرمانككدة بككةِرَيوة دةضككوو ثَيككَ    نةونةكانييككا هككةر بةاككةر  
 :طومت

َ وطككككةةؤ دةبَي  ) ا نةري ككككة ثؤلَيككككمل لةثككككةثوو س دوة    و,ريككككاب
 (.دةكةس

تكةمَي َ سكءيا    ،ئيي مني  بةثةلة اوم بةككةِرةنان دة كدا ككرد   
ثككؤلو دةسككتة دةسككتة     ثككؤل ،ثةنيككَ نككاو طككةروون  ككار كككرد    

درَيكرةن  لة ،ةكو ضيدةس لةذَير ثَيددا رانراسوتةرمَ ثةثوولةكاس
مكو مب  , نةونةكاادا دةبوو مةرطَ ماسييةكاني  ئكةجنام بكدةم  

بككةب ةوة تةما ككان دواسككاتَ , لةطوَي كك ةو ضككاون هككةمووياس نككا
 .تةمةنياب دةكرد

, لةطكة  بَيداريكدا ن اكةرمَي َ نكةبوو     ،لةنةوةكةم بَيدار بوومكةوة 
لككككككةبرن هككككككةموو ئةمانككككككة مككككككةداليان ئاوايككككككةتيا لةبككككككةرؤكو     

ئَيسكككككتاش هكككككةر ئكككككةو   . اريا لةطكككككةردس نكككككرا ةاادوميةوان كككككةن
ميةوان ةيةيككة كككةلَيا بككووة بككةوةردةمارو لةدةميقةيةكككدا دةيككاس      

بكككة م ثَيسكككتَ نؤ كككةكراوم لةماييكككَي َ     ،ركككار ثَيكككوةم دةدات 
 .ئةستوورن رةش دةضَي و ذةهرةكاس بةطياب نؤ ة

* 

اةرمانة ثريؤوةكانَ سةركردة هةميية لةناادا وايةل كةن وةنكا   
 ،لكككةيادياس ب كككةم ،ةرياس نكككةطرم يكككاسووانَ بةهةنكككدبكككوو نةمكككدةت

لةهككككةموو  ،هةمييكككة لةدل ككككةوة ثككككةباب نككككوب دةكككككردةوة بككككؤن 
ئكككةوا , يكككاس تةن كككرة ب وومايكككة ,  كككوَينَي ي  توو كككَ ضكككوراة 

دةيهَينامكككككة ركككككؤشونرؤشو بكككككؤن    ،ئاواوةككككككانَ اةرمانكككككدة 
 .هةل دةثةِريا

اومدا ةكو  ةثؤلَي َ هَيكواش بكةثَي  ضك   و,بةيةك  ئاواوةكاس يةك
 :تَيدةثةِرن كةدةي ةرموو

 (.بؤ ثتةوكردنَ ري ةكاااس دةبَي  نهَينَي اس بءارَي يل)
ئككيي لككةو رؤذةوة نككةدةبوو هككةموو ئةندامككةكانَ لة ككا بةيةكككدن   

ماضكككةكاب بكككةنهَينَو رَيو كككوَينَ هكككةن اوةكانَ , ئا كككنا ب كككةم
 َ  ،مامكملو دةسكتةكاب ئاطكادارن هَيك ن نؤيكاس نكةبووس       ،نكةدةوان
 وةيكةكَ ضكؤل وهؤ  بكوو بكةِراوو ركؤشو نرؤ كَ نكؤن        دل ا كة

 ،ضككاوةكاب بكك  ئاطككا بككووس لككةهَي ن ديكك و تَيككِروان   , نككةدةوانَ
ئاطككان لككةاال َ هؤ ككَ  , كةلةككةن سككةرم وركككةتال َيمل بككوو بؤنككؤن 

 .نؤن نةبوو
ةكو ئةنككككدامَي َ ضككككا كو كارامككككةن اكككك ب ومنكككي  دل سككككؤوانة 

دةثاراسكككككك و  هككككككةموو نهَينييككككككةكاب بككككككةثَيَ اةرماييككككككتةكاس
 .نةمدةهَيي  بةهيض  َيوةيةك ئا نان يةكدن بل

* 
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ابةسكككتةيَ دةروونكككَ نكككؤم   وهةنكككدب ركككار هةسكككتا بةئةسرينو  
دةمويسك  بِرسك َيناو نكانَ نكؤم بكدوَيناو نةنيكة بكؤ         ،دةكرد

َ  , ثا كككةِرؤذم ب َييكككا  .. ةرطرمودةبكككوو ضكككَير لةنؤ كككَو ركككوان
 :كردس ئيستَي ا دةكردو دةكةواة ثرس

لكةم باونةيكةدا   , اَيندةوة ،مةن ةدا وئاوة رضيووهةتا كةن لةم )
 !(.بتاسَيا 

يةكسكككككةر ئاواوةككككككانَ اةرمانكككككدة رايدةوة كككككاندمو بكككككةئاطان     
ضكةند رارَيكمل    ،مني  بةثةلة ثة كيداس دةبوومكةوة  , دةهَينامةوة

ت ككا رؤ دةكككردة وةوييةكككةو بككةرؤكَ نككؤم رادةوة ككاندو داوان   
 :لَي ووردسو طةردس ئاواديا دةكرد

 (.و سةد راراس تؤبةثة يداب)
لةنؤم دةسة ةميدةوة ئةم ئةندَييكة  كَيتانةية ضكيية بةمَييك ددا     

 !تَيدةثةِرَي  
 ،دةم انككَ ئةمككة سةرثَي ككَو لككةِرَي داسو نيانككةتَي َ طةورةيككة     

 :اةرماندة دةي ةرموو
هكككةموو ككككات ثاكسكككاون  ،بككؤ ثارَي طكككارن لةدةسكككت ةوتةكاااس )

 (.لةِري ةكاااندا ثَيويستة
ِرَينككككة ناوةنتككككةوة منككككي  بككككةر    وسككككام لككككةِرَي ان ئةم وؤر دةتر
لككة ن نؤمككةوة د و دةروونككَ نككؤم بةنككدن  , ن كككةومونككةارةتَ

هةتا هةتايَ كردو رارَي َ دن هااةوة ناو باونة دانراوةككةو  

ئكة ارة دةبكوو ككارَي َ ثريؤوتكر      ،طوَي يستَ ئاواوةكة بوومةوة
 .ئةجنام بدةم

وؤر  ،راوةكككككككككةم بككككككككووم بةرككككككككة دن هككككككككاوِرب نككككككككةارةت لَي    
, َي ةن هاوِرب بةوةااككةم وةكو دال ةكةرنؤرة كةواةوبَيِرةمحانة

 .ةرب رَي ودةبوو س ا بدرَي و تؤل ةن نؤن
     َ ثا ككاس  ،هكةردوو ضكاويا ثووكانككةوةو بكوو بكةدوو ضككال َ تكاري 

هككةردوو دةسكك و ماضككةكانيا بِرييككةوة   ،ومككانيا لككةبنا مككرت كككرد 
نانكككككة بةنانكككككةن  ،طوَييكككككةكانيا بةموِرمو كككككا كؤن رَيككككك  ككككككرد

بكككةم , ةكو لؤكككة لةبةريكككةك هةل وة ككاندو  ككي ردةوة   ورةسككتةيا 
لكككةوة دل نيكككا بكككووم كةاةرمانكككدة   ،ككككارةم تؤوَيكككمل ئكككارام بوومكككةوة 

 .لةوِرَينةكاب نؤش دةبَي و بةر نةارةتَ ناكةوم
* 

ئكككةم بكككارانَ تةروةيكككة  ،ئكككةم بكككاهؤوة لكككةوة ناضكككَي  نؤ ككك اتةوة 
ةومَ سككككةرو مككككجمو  بككككةدةن َ ول ولككككةوة دادةبككككارب بةسككككةر تكككك  

 ،بككككككاراس تككككككا ثيككككككتوَينةمَ نن انككككككد بككككككوو    . روونسككككككارمةوة
 .تةروةكاني  بةرةو سةرسناو ضةناطةم هةل دةكيَي 

ا بككككِروات لككككةرَيَ نككككؤم رة   واككككا , ذيككككاس مانايككككةكَ نككككةماوة 
 .دةاةوة

: ةكو هكةتاو بةسكةر سكةرمةوة داطريسكا    ووتةيةكَ ترن اةرماندة
 (.رماس دةوَي موربانَ ويات ،بؤئةوةن هةميية اَين )
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 .تةية رةستة تةويوو سِرةكةمَ ناو كردةوةوئةم
 ،ئككيي طككوب نادةمككة اككةنابوونَ ذيككاسو كارةسككاتَيمل دةمككةومَينا      

ب ككككووك هَينككككدةن  ،ذيككككاس لككككة م تِرؤهككككاتو ب ككككووك دةبككككووةوة
 .ثنت َيملو بةس

دةبككوو هةرضككَ وووتككرة بككةئاماجنَ نككؤم ب ككةمو لككةو نَيوةنككدةدا        
ؤون ئةو ئاواوة لةطة  مةرطدا دةس  بةس ،سةرن بة ندم نةون كةم

لكةبابو لةهكةموو   , لةدايمل, لةمندا , لةذس, ض  لةذياس ،لةم س مب
ب بكككاك بكككووم , رةسكككتةم لةبكككةر بكككارانَ ضكككةمؤدا رانسككك  ، كككتَيمل
ئككةو دةمككة دل يككادم كككةدةبينا ضككؤِراوطةن نككوَينَ بككرينا     ،لككةئاوار

مكدا  طةورةو طكةورةتر دةبَيك و بةككةي َ نكؤم لكةطؤمَ نكوَينَ نؤ      
 .مةلة دةكةم

, ثَياوابككككوو بككككةبِرينَ رةسككككتةن نككككؤم ضككككةمؤكاس كككككول دةبَيكككك    
بكككة م سكككي ارتةكاس دةمكككةوةرد بكككووسو     ،سكككوذنةكاس ككككؤ  دةبكككل  

 .سوذنةكاني  تيرتر مانةوة
* 

نكةم انَ لكةكوَيوة    ،ئاواوةكانَ اةرماندة وةماسو مةكانَ بؤ نكةبوو 
 :دةي ةرموو ،هةل ي رد

 !!(.يادتاس دةكةيل ،انَ نؤماندالةبةرةبةيانَ رؤذ, لةثاش مةري)
اكةوم دةكككرد مكةري ا اتككة ثاروويكةكَ ضكك ؤلةو لكةمووتَ نككؤيا     

 .بنَي 

لةدوورةوة تةما ان يادن ثِر  ؤن نؤمو نكاون ذسو مندال كةكاب   
 !!وامدةوانَ ئاواوةكاس لةرياتَ نؤم دةياس  وَين ,ب ةم

وانككككةكانَ اةرمانككككدة تككككةواوبوونَ بككككؤ نككككةبوووةكو طككككةردةلوول    
, هككك رن لَيسكككةندمةوة, ئَيسكككملو ثروسككك َ تَي هكككاِريا ،يكككدةكردهةل 

 .توانان روان و تَي  رينا نةما
* 

لكةم كاتانكةدا بكةطومابو    . لةدوون بوونَ نكؤم لكةثرسو طةِرانكدام   
لَيا دةطؤِرَي  مل ثةي ةرَي َ بةردينا ياس مرؤ َي َ ئاسكايَ  ئايكا   
    َ  مني  لةطؤ  و نوَيلو ئَيسكملو سكؤوو بكةوةيَو نؤ ةويسكت

 ثَيمل دَيا 
* 

, ئاوارةكككاب دَينككةوة سككوب , ئككةو كاتانككةن دةمهككةوب نككؤم بناسككا  
 .رةستةن مة يياوم دةنال َين و عةرش دَينَيتة لةروة

وتكةكانَ اةرمانكدةو   ,بةدةم نركة نركو طيانكة وة راسك  بوومكةوة   
ئكككاواوة ذةن اوَي كككاب لةمةضككك ا طريككككردو مسكككتةكؤل ةيةكَ تونكككدم  

ثككككة ش   ،سككككةرن نؤمككككدا دا  بةتابووتككككة  وو ككككةييةكةن سككككةر  
نال كككةو ذاوةيكككةكَ طكككةورةن لكككَي بكككةرو     ،ثة شووردونا كككا ككككرد 

وةككو  ,بووةوة ئين ا باونة دانكراوة ذةن اوَي كاب يكةك يكةك مرتانكد     
 .باراسوردة ذةن ةكاس دابارينة نوارةوة

دةبوو ب ووماية بارةطان نواو طو و ثةثوولكةو ماسكَو داوان   
 .بووس ب ةم لَيخؤش

* 
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نةري ككة لككةنؤم ب ككةم هَيككواش هَيككواش بككةرن ديككدةم    ئةوكاتانككةن
وؤرن نامَينكك   ،رووس دةبَيتكةوة سككَيآلوةكاس لةسكؤماكاب دةتككراوَيل  

دةسكككك وثجمو ماضككككةكاب  ،لككككةنادو دةروواككككدا  ككككةبة  هككككةل  َي 
دةمب بةثةيام كةرن   ،ه رم دةكةوَيتةوة كار, هَي ياسوةبةردا دَيتةوة

و دةكؤ كا نكؤم بكؤ لكَي     بكة م هةرضكةند دةككةم    ،طو و ثةثوولةكاس
 . ..موتار ناكرَي 

ضةند ساتَي ةو دةبينا بةسةر سةرمةوةوةكو هكةور دةيكاس لة ك ر    
لكككككةمرؤ  نؤيكككككاس لةتابووتكككككة  وو كككككةييةكاس نكككككاوةو لةباونكككككة      

بةِروونسكككارن , بكككةئاواون رياريكككاوة , دانراوةكانكككدا لةنولكككداس 
رمكككووسو بةضكككاون بككك ةوة لكككةملو لكككةنؤياس دةِروانكككلو هةِرة كككة     

روانينيككككاس دةبَيتككككة سككككؤناتةن رؤوو بككككؤ هككككةتا هككككةتا       ،دةكككككةس
 .دةمتاسَينَي 

 
 سليَمانى

 0668ئايارى 
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 زامةكانى منء جاكلنيء سةطةكةى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،لةسككةر يككةكَيمل لككة كورسككييةكانَ كككةنارن روبارةكككة دانييككتا       
 ،سكككاباتَي َ مةا كككةم بةسكككةر سكككةرن كورسكككيةكةوة هكككةل  رابوو 

 ،ش كككةوت ووة ثيككتَ مككلو كورسككييةكةمةوة   دارسككتانَي َ  ككا 
راررككككارة  ككككنةبايةكَ اَينككككمل هةل يككككدةكردو طككككة ن دارةكككككانَ  

لةوكاتكككةدا تييككك َ  ،دةهَينايكككة سكككةماو بةلةجنكككةوة دة كككنانةوة 
وَيِرينكككككَ هةتاوةككككككة دوةن دةككككككردو لكككككةدروو ككككككؤ نَ طكككككة ن  
دارةكانةوة نؤن دةن اندة سةر سن َ روبارةكةوة تا مو ييكاس  

.. ي نككانَ دةرياكككة بةتككةواون روونككاك دةبككووةوة  ئككي ،رؤدةضككوو
دةوروبةرم هَيندة بةلةجنكةو ركواس بكوو هكةر دةت كوت طةِرةكَي كة       
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هةوايكككةكَ ثكككاكو اَينَي كككَ ئَي  كككار سكككيىراونو      ،لةبةهة ككك 
ةن او رةن ةكانةوة ثةنيكانَ ئكةو دة كةرة    ر نؤش لةنانَ طول ة

وكي سةربارن هةموو ئةم دبةنانة نانَ مل تادةهات ب كو  ،بوو
كككككةي ا بةهي ككككَيمل لككككةم   ،دةبككككؤوةو دةطو ككككراو رة ككككي دةبككككوو 

 .بؤتاوَيمل ضيية نةدةاةوامةوة ،دبةنانة نةدةهات
نكككامؤيي تَي كككة ون نكككوَينا بكككووةو بةرؤطةلكككةو دةمارةككككانَ      )

يةكيككةكَ نانككةكانَ لككة َ كردؤتككة    ،لة ككدا دَيكك و دةضككَي  
ةككةو  ئاوَينةي ،ئان نكامؤيي ن ثةتايكةكَ كو كندةية   ... وَيرانةو 

رؤذانكككة بكككة وينكككدويي ضكككةند رارَيكككمل طيان َييكككانَ نكككؤمَ تيكككا    
 ..(.بةيدةكةم 

لةسكككةر كورسكككيةكة راسككك  بوومكككةوةو ضكككةند هكككةن اوَيمل بكككةرةو  
 ،بككةردَيمل هككةر هَينككدةن نؤكَيككمل دةبككوو  ،روون روبارةكككة رؤييككتا

لككة رَيككَ ون   ،بككةب  مةبةسكك  اِرَيددايككة نككاو ئاوةكككةوة   ،يككاس نككا
بة قةككككة بككككوو بةضككككةمَ   ،ووم بككككووبة قَي كككَ كككككردو بةردةككككة نقكككك  

 ،باونةيككككةكَ ب ككككووكو ثا ككككاس تادةهككككات طككككةورةتر دةبككككووةوة  
بكككككةرؤرَيمل باونكككككةكاس سكككككنورن نؤيكككككاس ون كككككردو ئاوَيتككككككةن      

ئككككةم دبةنككككة بككككةطياب   ، ككككةثؤلةكانَ تككككرن ئاوةكككككة بوونككككةوة 
سككككةرجنا .. ضككككةند رارَي يككككدن دووبككككارةم كككككردةوة  ،نؤ كككك وو

ويككككاد لةثَيويسكككك   ،بؤبة ككككقو باونككككةو ئاوةكككككاس ئاسككككايي نككككةبوو
بككككةرارَيمل نكككةيال دَ ئال ؤسككك اندو ثككككةرشو    ،تةما كككام دةككككرد  

.. بَيِرةمحانكككة دان بةهكككةموو كةنكككدو لةندَي كككدا ،بكككآلون ككككردةوة
وةكككو مككَيت  ،دةينكاردم بؤهككةموو سككونو مككوذبنَي َ ئكةم دونيايككة  

 : ثرسيارن لةكةلةم دةضةماند
 !نَي  ئاوَي َ طةورة دة ةل ةمَي ،بةردَي َ ب  ؤلةن بَي ياس

مني وةكككو بةردةكككة ضككةند سككال َي ة دةسككتَ بَيِرةمحككَ وةمانككة   
بكككة م ن باونةيكككةكا   ،اِرَيكككَ داومةتكككة نكككاو مكككو يَ ئكككةم دة كككةرة   

بةئةنككداوةن بككةردَي َ ب كك ؤلةش كككةمي سككةن ا    ،دروسككتنةكرد
وةَة وةكككو بةردةككة رة و تككة  بَينكاو لككة سوضكَي دا اككِرب     ،هةيكة 

هةتاكةن لكةم ذَيكرةدا    ،ن ناكةم دراوم بؤ نؤ ا ناواب ن دةكةمو
 دةمَيندةوة 

لككةئامار ئككةم ثرسككيارانةدا ئككةمة ا طرمؤل ككة دةبككوو وةكككو ئي ةي َيككمل  
ئكيي لةوَيكدا هكةموو هكؤشو      ،هةن اوم بؤنةدةنراو بةضؤكدا هامت

ذيككريا لككة دةسككتدةداو بككة تككةواون تةسككةيدَ ئككةو سككاتة وال دانككة   
 ..دةبووم

 َ  ككةكةتو نككةيال َي َ  دوو هككةن او طةِرامككة دواوةو بةهؤ ككيَ  
 .هةل   ِركاوةوة لةسةر كورسييةكة لةن ةرم طرتةوة

وؤر  ،ئَيسكتا ككةنانَ مكل لككةئاوَي َ راوةسكتاوو مكةنا دةضككَي       
بككككةل  و تاوَيككككمل  ،عا ككككقَ بككككةردَي ا ئككككةم مةن يككككةم بيككككة ةمَينَي 

 ..ئاسودة مب
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   َ تكككةنيايَ ئَيسكككملو   ،ذيكككاس بةميكككَيوةية مانايكككةكَ نةدةبةنيككك
وؤرركار تكةنيايي دةبَيتكة     ،لةثياوةتَ نستا ،ياثروس َ تَي هار

مايةن ئةاراندنَ هك رو وؤر دةسك ةوتَ ضكاوةِرواس نكةكراون َة     
بكككككة م هةنكككككدب ركككككاري  دةبَيتكككككة مايككككككةن      ،هةل كككككدةطوَي رَي  

لككةوةش ئةسكتةم تككر نييكة كككةمرؤ     ،سكةرةطَيركةو نؤنواردنكةوة  
 .نؤن لة نؤن نامؤ بَي 

يكككةكَ ويتةل كككة دةسكككتَ  هَيكككواش هَيكككواش نكككةيال اوةكو رورةل ة 
ثا كاني  راسكتةو راسك     .. كردة رووككة ركووكو روونكةكردس   

هةل  ِرن بةئامسانكدا بردمكَ لكةناو تكةمتومانَ هةورةكانكدا ونكَ       
َي كان ثك    ر ئين ا لة ضاو تروكانَي دا سةداس كيةؤمكةترن  ،كردم

هَييكتا   ،بِرياو لة ذورة ب ك ؤلةكةن وينكداس وةككو تة تكة اِرَييكدام     
ةورن ديكككوارن ذوورة ب ككك ؤلةكةدا نكككةطَيِرابوو   ضكككاوم بةضكككوار د 

كابرايكككةكَ تَي دسكككِراون كةل ةطكككةت    ،دةرطكككام لةسكككةر كرايكككةوة  
ئين ككككككا  ،لةثيككككككتةوة تونككككككد هككككككةردوو مةضككككككةكَ  ككككككةتةكدام  
وةككككككو  ،بةثةِرؤيكككككةكَ وبكككككر تكككككةوَيجَمو ضكككككاوةكااَ بةسكككككتةوة  

تا ئةوكاتكة هكيض و كةيةك نكة لكةملو       ،رة ةو د ثَي  نؤن دام
 ،وةك بة َيكككَ ئكككةم ككككارة دةبَيكككك  وابكككِروات  ،بِرانكككة لكككةوةوة دةرنكككة

 ،هكككةردوو ماس بكككةب  سةركَييكككَ هاوككككارن يةككككدباس دةككككرد   
هكةر   ،هَيندةم وانَ ماضَ راسكتا كةوتكة بؤ كَو بةدةمكدا ككةومت     

يةكسةر هةردوو ددانَ ثَييةوةم كةوتكة سكةر ومكابو نكاو دةمكا      

ياو ئككةوي  بةلةمةيككةك تكةواون لةن ككةرن طككؤرِ  ،ثكِر بككوو لكةنوَيل  
تككا دوا ثةي انككة بةتةمة ككة هااككة    ،هاوسككةن َ نككؤما لككة دةسككتدا  

ئككيي نككاواب ضييييككياس  ،بككة مَي ؤتَيككمل بَيهؤ ككيان ردم.. نككوارب
بة م دوايكي كةضكاوم ككردةوةو بكةئاطا هااكةوة وةككو       .. لَي ردم

رةسكتةيةكَ رووتو مكووتو  ك و     ،تاوة لكةدايمل بكوومب وابكوو   
تككمل تككمل نككوَينَ لَيدةضككؤِراو  هةنككدب  ككوَيني  ،كككةوة هةل  ككةِراو

سكككةرم .. ضكككةند  كككوَينَ تكككري  ثةل كككة ثةل كككة نكككوَينَ تيكككاوابوو    
هةل ِ ييككة ئامسككاس بةتككةومَ سككةرمةوة هككةردوو مةضككةكَ نككؤم       
بينككَ بةكيككتةكَي َ ئةسككتورو وبككر رككةِرةبا درابككووو بككةمو بَ      

ناواب ضةند وةنك و وةمكاس لةوَيكدا    .. بندي ةكةوة هةل واسرابوو
ؤاكككَ ر ئكككةوةن لكككة ضكككركةيةكدا ضكككةند رارَيكككمل   بكككة م  ،مامكككةوة

 ..بوو( تةنيايي)دةكَييام 
نككككةيال َ ضككككؤلةكة ئاسككككام بككككة مانككككدوييو  ككككةكةتَ طةِرايككككةوة  

 ..ن مةمت
لة ثاش ئةم يادةوةريية تال ة هةر بةرارَيمل ئاراما لَيِ او كاس 

 ..بووم
تةنيايي ئةم بةهة تةش هَيندةن تةنيايي ذوورة ب  ؤلةكةن 

 ..وينداس بةئاوارة
! نككةل  َ ئككةم دة ككةرة نوَينيككاس لككة ئككاوو هةواكككةياس سككارد تككرة    

ئَيدككة نككةك ذيااككاس بككةل  و مككردسو      : رؤذَيككمل بةيككةكَي ياب طككوت   
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ئككةو لكةم ومانككة عار اتييكةن مككل   ! طؤِرةكانييكداس هككةر بةكؤمةل كة  
 ..!!هيوان تةمةندرَيرن بؤ نواستا.. اال َ نةبوو

وةمكةس بَيك  لةسكةر    ضَ لةو تةمةنة ب ةم ككة هكةر كةل ةككةكردنَ    
 يةكين  

بينكككيا كيرؤل ةيكككةكَ ناسكككملو  كككؤدو     ،ئكككاوِرن دواوةم دايكككةوة  
لككككةنَيواس   ، ككككةنا توتةل ككككة سككككةطَي َ كردبككككووة مة دؤ كككك اس    

هكككاتو لةسكككةر كورسكككييةكةن .. دارةكانككةوة بكككؤ ن مكككل دةهككات  
 ،كراسكَي َ سكورن ككال َ لةبكةردابوو    .. بةرام ةرم لةن كةرن طكرت  

ةككككككةن بةردةككككككةوت رةسكككككتة   ككككككة رارركككككارة تييككككك َ هةتاو  
ئكككةو  ،سكككءييةكةن نكككارجنَو هةنكككدب ركككار ثةمكككةيي دةضكككووةوة  

تيةداسككك ة ثةِرؤيكككةن ككككة رةسكككتةن نيكككوة رووتكككَ داثؤ كككي وو   
 ..هَيندةن تر روانَ بةنيي ووة كيرؤل ةكة

منكككداَل ئاسكككا   ،سكككةطةكةن لةسكككةر هكككةردوو رانيكككدا نةوانكككدبوو  
ال كةكانَ  دةي واندو بةثةجنةن بةورينَ نتوكةن ذَير سملو بكل ب 

 ،دةسككتَ لككةناو توكةكانيككدا كككةدةت وت ئاورييككدَ نككاوة   ،دةدا
سككككةطةكةش راررككككارة بككككةناوةوة   ،وس دةبككككووو دةردةكةوتككككةوة

ضاون لَي دةناو لكةدوان تاوَيكمل بكةناوَي َ مكورسو طكةورةترةوة      
ضاوانَ هةل دةبِرييكةوةو سكةرجنَ دةطرتكة رونسكارن كيرؤل ةككة      

ةن دةيويسكككك  سككككةطةكة بككككةم ااييكككك  .. كككككةدةت وت  ينؤسككككة 

ئاسككككككودةييو نؤ ةويسككككككتَو سوثاسكككككك ووارن نككككككؤن بككككككؤ   
 ..نااةكةن دةربِرَي 

دبكككةنَ ئكككةم دوو هكككاوِرب عكككةوي ة تكككا مكككو يي نكككانَ نؤيكككاس      
 ..رايان َييام

سككةطَي َ ثككاكو نككاوَيلو   .. كيرؤل ةيككةكَ تككاوة اككةريملو ناسككمل   )
 ..(بةنتةوةر

ني كككام بِرييككككة ئكككةم دوو عا ككككقة  ككككةن ةو ويسكككتا بككككؤ تاوَيككككمل    
ضككككاوم نةدةتروكانككككدو هككككةموو .. ايانككككدا ثيككككوويةك بككككدةملةثةن

هؤشو نةيال ا لة ن دةس و ثةجنةن كيرؤل  ة بوو ككةدةت وت  
 ..بةورييةو لةناو مَيرطَي َ لؤكةداية

ئيؤرايانككة يككارن بةثيكك و تككووكَ سككةطةكة دةكككرد مككل لَيككرةوة     
هةسككككتا بككككة ئككككؤد ذسو رةاككككةت وونَ رةسككككتةن هككككةردووكياس   

وةككةن  يكةك لةِرونسكارن  كاردبوةوةو     مكرة وَيِرينكة نا   ،دةكرد
بةسةر مةم ؤل ة نيوة روتةكةيدا  ؤِر ب كؤوةو تَي كة ون تكووكَ    

ئةم دبةنة وياتر هةل وةدان رونسارن ككردمو   ،سةطةكة بووبوو
 ،كةواككة مةككة موتكك و ضككةند رارَيككمل رةاتككارن نائاسككاييا نوانككد     

سةركَييككككيا كككككرد ئككككةوي  وةك بة َييكككك  لككككةِراوو نيككككاون مككككل       
ثةجنككككةكانَ   ،وةكككككو منككككداَل ذيركاتككككةوة وابككككوو    ، َي طةييككككت

دةستةِراسكتَ وةككو  كانة نكومدَ نكاو مكرة نكاوة  ككؤِربووةكةن        
 ،سةرسكناو بكةرؤكو رونسكارن كككردو بةثيكتا ثةنيكانَ كككرد     
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ئين ككككا سككككةرن هككككةل ِ ن بةني ايككككةك تككككةواون رةسككككتةن منككككَ  
هةردوو ضاون بريسك ةن داو بينكيا ئامسانَيكمل بكوو لكة       ،سِركرد

َ سككةووايي مككل طككةرةكا بككوو لككةراراس    ،و دةريايككةك بككوو لككةنهَين
 ،بة م ديدةم بكةر  كةوارةن رونسكارن ككةوت     ،مول ي لَيَ بِرواب

تاريككمل وةكككو ئامسككاني  ككةوَي َ    ،بككةرن ضككاواب تاريككمل داهككات  
دوان تاوَيكككمل هَيكككواش هَيكككواش مكككانا   ،تاريكككملو ئةن وستةضكككاو

 سككككيدان تاري ككككة  ككككةوةكة   ،هَينككككدةن داسككككول ةيةك هككككةل هات  
 ،تادةهككات مان ةكككة وَيككِريلو طككةورةتر دةبككووةوة      ،كككال يبووةوة

تكككاوان لَيهكككات بكككةو هكككةموو   .. هكككات..هكككات ،لَيددةهاتكككة ثَييككك  
 ككةو و طةورةييككةوة لةسككةر كورسككييةكةن بةران ككةرم رَي ككان      

بةهكككةموو هَيككك ن تَييكككدةِروانيا  ،نكككؤن ككككردةوةو مكككنو دانييككك 
 َ تةكاس هككككةموو  كككك ،ووتر دةوروبككككةرن بككككؤكردم بةضككككرانانَي 

ئين كككا  ،وَيِرينانكككة ااييكككَ نؤيكككاس دةككككردو وةرد دةضكككوونةوة 
مان ة كككةوةكة لكككةرَيَ نكككؤن ركككو و ضكككةند رارَيكككمل بكككةدةورن    

ثا ككككاس رونسككككارن دابةيةكككككداو هةنككككدب  .. نؤيككككدا نو يككككةوة
هَيكدن هَيكدن هَيكجَمو تارماييكةكانَ      ،طرذنو لَية كَ تيكا دةرككةوت   

دب ركككار نكككاو دةروونكككَ مان ة كككةوةكة بةيةككككدا دةهكككاتو هةنككك   
لة كَيوةن رونسكارَيمل دةردةككةوتو ثا كاني  وةككو تراوية ككة      

لةم اتةدا رةستةن مني  سات بةساتو ضكركة   ،وس دةبووةوة
ثةجنككةكاب .. بةضكركة دةطككؤِراو  ككَيوةن راسكتَ نككؤن ونككدةكرد  

.. كةمككككةرو نَيككككو هككككةردوو راب سككككةرو سككككةكوتو رونسككككارم  .. 
رةسكتةم هكةر   ئةوكات تةمكةنَ  .. هَيواش هَيواش  و دةبوومةوة

بة م دَلو دةرووب هةروةكو نكؤن   ،نؤودة سال َيمل دةبوو ،هةذدة
 ..ضة  بةستوو مايةوة

لةضككة و ناوةِراسككتَ مان ة ككةوةكةوة كككةاَي َ  ككرين سككءَو      
   َ ارييككتةكة دوو .. رككواس هككةل قو و بككوو بككةبووكَي َ ارييككتةي

بكككال َ  كككةاااَ دابةيةككككداو لكككةرَيَ نكككؤن هكككةل  ناو لكككَيا هاتكككة     
ئين كا بال كةكانَ لكةرَيَ نكؤن      ،ا تةواو لكَيا ن يكمل بكووة   ت ،ثَيي 

رونسكارة ئَيسككمل   ،منكي  ويكاتر سككةرجنا نِرككردةوة    ،ثوكايكةوة 
بةتككككككةواونو بككككككةِروونَ دةركككككككةوتو   (  ككككككةوب )سككككككوكةكةن 
طككةرةكا بككوو لةسككةر كورسككييةكة هةسككتدة سككةرث و   ،ناسككيدةوة

بكككة م ماضكككةكاب طرمؤل كككة   ،لكككةئامَي ن ب كككرمو تَيكككر ماضكككَ ب كككةم 
بؤيككة ناضككار هككةر لككةرَي ان نؤمككةوة       ،وسو لككةدووم نككةهاتل  بككو 

هةرضكةندم   ،بكة م نةي ةييكت   .. هةردوو دةستا بؤن درَيكر ككرد  
بكة ومكانَي َ  ل كةوة     ،كردو كؤ ام ئةوي  لةرَيَ نكؤن نكةرو   

لكككَيا ب كككورة  كككةوب طيكككاس ككككةوة ما    : لكككةم دوورةوة ثكككَيا طكككوت  
ةِرب كة منكي    باو ،دةواب ضةندة من  نؤ دةويسك   ،نةدايتةوة

  َ ئاطكام لَي كوو ضكةند لَي انانكة      ،ضةس هَيندةن تكؤ نؤ دةويسكت
دةوانَ  كةوب طيكاس هةنكدب ركاري      .. مامةل ةت لةطةَل دةكردم
ئةوكاتانكككةن ككككة دادةنوايتكككةوةو لكككةدرون   ،كاارانكككة دةت و كككتا
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كراسكككةكةتةوة مةم ؤل كككة بةارينكككة موتكككةكان  ثييكككاس دةدام مكككل  
رد هكككةموو رةسكككتةم ب َيككك   اكككةوم دةكككك ،لكككةرَيَ نكككؤم دةمكككردم 

بككة م ئككاد   ،بةضككاوو تةما ككان نانككة بةنانككةن رةسككتةت ب ككةم    
ئةوكاتككةن   ، ككةرم كو ككتدَ  ككةوب طيككاس    ،نةيهَييكك (  ككةرم)

دةاتةرةككككةت بةدةسكككتَ اةمكككةن بكككرا ب ككك ؤلةكةتدا بؤِرةوانكككة      
بكككة م  ،تكككةواون راوو نهَينكككَ دل كككَ تكككؤم نوَينكككدةوة    ،كردمكككةوة

مل نكةمتوانَ نكةك هكةر وة مك      لَيد  ورة  ةوب طياس منَ  كةر 
بككةل  و ضككيدن وامت نككةكرد نككؤم نييككانَ رونسككارن       ،بدةمككةوة

لةبريتكككة  كككةوب طيكككاس لكككةدوان ئةمكككة هكككةموو    ..  كككةن   بكككدةم 
 كككككةوَيمل بةنكككككةياَلو بةضكككككرثة دةمهَينايتكككككة ذَيكككككر لَي ةككككككةمو      

تككؤش لَي انانككة  ،تادرةن انَيككمل بككؤب بةسككناو بةرؤكتككةوة دةكككرد 
ثا اس تا بكةردةرطان مكال َ   .. دةنس   هةناسة بِركَي  بةنؤت 

نؤتككاس بككةِرَيا دةنسككتَ  هةركككة دة كك ةِرامةوة بككةنياون نككةو      
ضككككككاوم لَي ككككككدةنا هةريةكسككككككةر تابككككككةيانَ دةبويتككككككة ميككككككوانَ 

لَيد  ككورة  ككةوب طيككاس  ككةرم نةيهَييكك  مككلو تككؤ   .. نةونككةكاب
واياس اَيرككرم  كةرم لةرةسكتةن     ،مل نةك هةر لةتؤ ،بؤيةك ب  

 ضكككككةند بة كككككةرمةوة دةمِروانييكككككة رةسكككككتةو    ،نؤ كككككا ب كككككةم 
ضككةند هَينككدةن تككري  بة ككةرمةوة لةرةسككتةن   ،ونسككارن تككؤر

وةرة  ،ئَيستا ئةو كوِرةن ركاراس نكيا  كةوب طيكاس     ،نؤم رادةمام
لكككةم تةنياييكككة ب كككة    ،نكككؤت دةسكككتةةم ب بكككةو لكككةئامَي م ب كككرة    

روطككارم كككة  ككةوب طيككاس وا تككةنيايي رؤذن ضككةندرار   ،بككةميواب
دل نيابككة ئَيسككتا وةكككو رككاراس ناثيككاوو ترسككنؤكو   ،سككَينَي دةمتا

 ..وةر ب انة.. ةرمل نيا
هَييككتا مسكككةكاب تكككةواو نكككةكردبوو رونسككارن  كككةوب لكككة نكككاو   

ويسكتا تكا    ،ديدةو طةَينةمدا تادةهات كال يو ب ووكي دةبووةوة
هةرككككة لكككةرَيَ نكككؤم   ،لةضكككاو وس نكككةبووة اريكككان نكككؤم ب كككةوم 

ل ةككككةم بكككةتاَل بكككووةوةو هااكككةوة ذَيكككر    تكككةواون نةيا ،راثكككةِريا
هةناسكككككةيةكَ مكككككول ا   ،ئكككككارةمَي َ وؤرم دةردابكككككوو .. سككككك رةوة

هةل  يياو رارَي َ دن نَيسكةم لكة كيرؤل كة ناسك ؤل ةكةو سكةطة      
طككوَيا لَي ككوو بككةدةن َي َ ئَي  ككار ناسككمل   ،بةنتةوةرةكككة طرتككةوة

سككككةطةكةش لككككةذَيرةوة رككككار رككككارة   ،توتةل ةكككككةن دة وانككككدةوة
ئةو ئاواوة ر كة لةسكةطة توكنةككة بكؤمني       ،كَ بؤدةكردمِرةية

 ..بوو ئيىاو تةل ق و نةون لَيخستا
لكةو نةونةمكدا لكة     ،نةوةكة تا مو يي نؤن كةمةندكَييَ ككردم 

.. دورةوة ضاوم لةضةِرة دوكةل َ طوندةكة بوو نَية كة نَيكجَم دةسكوتا   
.. ن كةسككككَيمل لكككةو مةمةةكةتكككةدا نككككةمابووةوة  ( بكككؤرة )ر كككة لكككة   

 ،اوو را كككككةكاني  بكككككةناو كة وةكانكككككدا دةسكككككوِرانةوة   سكككككةرب
لةم اتككككككةدا بككككككؤرةم بةرضككككككاوكةوت كةلككككككةذَير دار مةل ككككككةمتؤوة    
.. سوتاوةكة وةك ثاسةوانَي َ كارامةو بكةوةاا دةهكاتو دةضكوو   

هكةر كةضكاون بةنةل  كة نامؤككة      ،نؤن نكاوةنَ مكاَل بكوو   ( بؤرة)
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نو كككةوت لَييككاس ضككووة ثَييكك و ضككةند رارَيككمل لةسككةر يككةك وةرِ  
 ،بةئا كك را رنَيككون دةداو تككفو نككةارةتَ لَيككدةكردس   ،دةاككةثَ

ئكككككةواني  بةسكككككةر سكككككوِرماسو رمَي كككككَ وؤرةوة دةيانِروانييكككككة   
( بكؤرة )ويكاتر لَيكَ ضكوونة ثَييكةوة     ( بكؤرة )رةاتارو ط ك و طكؤن   

و (ئكككةبو عكككةبود )بةضكككوار ضكككةنةل ة نكككؤن كوتايكككة سكككةر سكككن َ    
ئا كا  (  كةايق ) بكةل ام  ،ئةستَيرةكانَ سةر انَ هَيناية نكوارةوة 

دةمان ككة ئيسككتةةكةن لةكةمككةر هةل  َييككاو ضككواردةنؤرةكةن لككة  
( بكككؤرة)ضكككؤِراوطةن نكككوَينَ   ،دا نكككال َ ككككردةوة (بكككؤرة)دةمكككَ 

بككة م تككا بةتككةواون   .. ن سككور كككرد (ئككةبو عككةبود )ثؤسككتال ةكةن 
طريكام بكؤ ضارةنوسكَ    .. طيانَ دةرضوو هةر نكةارةتَ لَيكدةكردس  

َ  ،وؤر طريككام( بكؤرة ) نؤمككدا ثرسكةيةكَ طككةورةم سككاو   لكةدةروون
 ..كرد

هةركككة  ،لككة هةنيسككملو هةناسككة سككوارن نككؤم دا بككةئاطا هااككةوة 
   َ ويكاتر  ( بكؤرة )توتةل ةكةم لةكؤ َ كيرؤل ةككةدا بينيكةوة بؤمكةرط

 .. بةوةييا لَيدةضؤِرا
تائككككةم كاتككككة كيرؤل ةكككككة بةثةجنككككةن ناسكككك َ ثيككككتَ سككككةطة        

يككةكيباس مككلو ئككةو بككة بَيككدةن َ     ،بةنتةوةرةكككةن دةنورانككد 
بككة م بةمةنككدة كككول َ دل ككا     ،دةدوانككدو وؤر ككتداس بةيككةك دةوت  

دانةمركايةوةو ضيي نكؤم ثَيِرانكةطرياو بكةومانَ ثكاراون نؤيكاس      
 :بَيدةن ييةكةن نَيواااس كو  و ثَيا طوت

 ثَيدةضَي  وؤرت نؤش بوَي  ..وا ديارة سةطةكةت بةنتةوةرة
بكة م   ،دةن ييكة بكوو  دةركةوت ئةوي  لة مَيربوو راِرسَ ئكةم بيَ 

نككةدةبوو   ،ضككون ة ئول ككةتياس بةبَيككدةن َو تةنياييككةوة طرتككووة    
وةطككةر نككا ئككةو وؤر لككةمل ويككاتر تامككةورؤن ط توطككؤ   ،مسككة ب ككات

بةتاي كككةت ط توطكككؤن لةمكككةِر نؤ ةويسكككتَو ثةيوةنكككدن     ،بكككوو
بؤية بةتاسومةوة لةرَيَ نؤن هةسكتاو   ،نؤيو سةطةكةن بَي 

ون ككةدةت وت  ك ؤاةن طكول َي َ    ب ةيةك كةوتة سةر ثكةِرةن لَيك  
لككككَيا ن يككككمل بككككووةوةو هككككات لةسككككةر كورسككككييةكةن    .. سككككوورة

ئين كا كةوتكة باسك ردنَ ثةيوةنكدن     .. دةستةِراسكتا ركَي ري بكوو   
كةضكككككةند ثةيوةندييكككككةكَ رؤمانسكككككَو     ،نكككككؤنو سكككككةطةكةن  

رؤذانككة لةهكةموو هةل وَيسككتَي ياندا دل نككةوايي   ،عاتي انكةياس هةيككة 
لككةناو يككةك بانيوَيككدا نؤيككاس دة ككؤسو  لةاككةمام  ،يةكككدن دةكككةس

لةسككةر يككةك سكك رةو .. بةيككةك نككاولي  نؤيككاس و ككمل دةكةنككةوة 
 ككةوانةش لةسككةر يككةك سككةريلو   .. نككواس ثَي ككةوة نككاس دةنككؤس  

 ..لةذَير يةك بةتانَ تابةيانَ لة ئامَي ن يةك دةنووس
منككي  راررككارة رةوامةنككديا بككؤ دةردةبككِرنو لةطككةَل مسككةكانيدا  

ةسكككةر اةكايكككةتَ نؤ ةويسكككتَ نكككؤييو    ئكككةو ل.. دةِرؤييكككتا
 :سةطةكةن بةردةوام بوووتَ

ثَي كككككةوة كؤطاككككككاس بةسكككككةر    ،سكككككةطةكةم دةبةمكككككة ثَييكككككان ا  )
هةاتانككككةش لةطككككةَل نؤمككككدا دةي ةمككككة سككككينةماو     ،دةكةينككككةوة



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 55 

 

بؤوانكككاون  ،تائَيسككتاش ااييكككَ ضككةنديل  كككانؤطةرن بينيككوة   
مَييكك ي  ضككةند رارَيككمل بردوومةتككة ئاهةن ككةكانَ ئؤركَيسككياو  

سككةطةكةم ئةنككدامَ  ،ئا ككنان سككةم ؤنيا ريهانييككةكاب كككردووة 
يةكَيمل لةيانة وةرو ييةكانَ طياندارانةو رؤذانكة ثَي كةوة لكةماَل    

 ..(.وةرو ةوانَي َ تابة َيَ ضاكة ،راهَيناس دةكةيل
وؤر لةسككةرنؤ مسككةن دةكككردو مةبةسككتَ بككوو ويككاتر لككةم تككةروة       

بكؤ يةكةككةن مسكةكانَ    مني  وؤر بةِرَي ةوة طوَيا  ،باسانة بدوَي 
ةو ئَيسككتا لككةم (رككاكة )مككل نككاوم  -: ئين ككا طككوتَ..  ككجم كردبككوو

هككةموو هيككواو ئككاواتَي ا    ،دنيايككةدا تككةنيا ئككةم سككةطة  ككمل دةبككةم    
بةل   مل بؤية بةنتيارم ضون ة نكاوةنَ   ،بةنتةوةرن ئةم سةطةية

 !!ئةم سةطةم
 :تا دواراروتَ

 !!مل سةطةكةماو سةطةكة منا
دل سككؤوانة  ،ن لةن مةتيكدا هةل يو ك ا بكووم   منكي  تكا دوا و كة   

لةن مكككةتَ يكككةك بكككة يكككةكَ و كككةكانيدا مامكككةوةو طوَي يسكككتَ     
لةثاش ئةمانة نؤ كىال َ نكؤما بكؤ ثةيوةنكدن      ،هةمووياس بووم

نؤ ةويسككتييةكةياس دةربككِرنو هيككوان ذيككانَي َ بةنتككةوةرترم   
 ..نواس (راكة و سةطةكةن)بؤ 

 َيتككة ثككةرذيلو ديككوارن    ثككَي  ئككةوةن رككارَي َ دن بَيككدةن َ ب   
ئككة ارةياس مككل هةسككتامة سككةرث و بككةِرَي ةوة ويككاتر   ،نَيوااككاس

لَيَ ن يمل بوومةوةو بةهة  وانَ مني  راوو نهَينَ دل كَ نكؤما   
 :ثَيي ةش كردو طومت

ضككةند  ،مككل كككوردمو و تَي ككَ ضككوارلةت راوو تي ككة تي ككةم هةيككة 
سكككال َي ة لكككة نييكككتيداسو ككككةسو ككككارن نؤ ةويسكككتَ نكككؤم       

 ...ذيانَ ئاوارةييو تةنيايي بةسةر دةبةم وانةري ة ،ابِراومد
بكؤ   ،هيََيتا وؤرَيمل لةو ةكاس لةنادو دةرواا ثةن ياس نواردبؤوة

هةسكتاية سككةرث و  ( رككاكة ) ،دةربكِريل ثةلكةياس لةيةكككدن دةككرد   
داوان يارمةتَ لةمل كرد كةتامكةتَ   ،و ةكانَ لةطةرومدا تاساند
ضكون ة دةبَيتكة هكؤن     ،باسكانةن نييكة   طوَي يستَ ئةم ركؤرة تكةروة  

ئال ؤوبوونَ بارن دةروونَو سةرئةجنام كاري ةرن نراثَ دةبَيك   
ئين كككا  ،بةسككةر ثةيوةنكككدن نؤ ةويسككتَ نكككؤييو سككةطةكةيةوة   

توتةل ةكككةن كككردةوة مة دؤ كك اسو دةسككتَ راسككتَ بككةروكردةوةو  
 (.بايي)لةسةرنؤ ثةجنةكانَ رو ندةوةو طوتَ 

هكككةر  ( ركككاكة  )ةطة بةنتةوةرةككككةن  هكككةتا لكككَيا ووس بكككووس سككك   
 ،ئيي مل بةهةموو ثَي هاتةو ثَي ةن نؤمكةوة ... سةرجنَ دةدام 

بكككةئاوارو وامو نةونكككة رةن ال ييةكااكككةوة    ،بكككةِرؤوو رةسكككتةوة 
 ،هكةر هَينكدةن نؤكَيكمل دةبكووم يكاس نكا       ،بووم بةبةردَي َ ب ك ؤلة 

رككةوةت  ئين ا بؤم دة ،لةنَيواس بةردة نةكةن ذَير ثَيددا ب ربووم
 ..لَيرةوة ن ئاوَي ا ثَينا ة قَينرَي 
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 زارا

 ي ناموراد( فاتيمة)ء (ئاتيَال.د)ثيَشكةشة بةعيشقء رؤحي خاويَنى شةهية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دل خؤ ككككييةوة  وبككككة م بةوثككككةِري  ككككادي   ،بة ككككةكةتي.........
ئةو دةرطايكةي كةلكةيادت    ،طةييتيتة بةردةم دةرطا دارينةكةتاس

يككاس ن  ،نا كك اني  باوككك  ،كككَي دروسكك  كككردووة  وة كككةينييكك
 ،هةرئةوةنكدة دةوانيك    ،لةكوَيوة هَيناويكةتي  وكةسَي ي تر ضؤس

ئكككةم دةرطايكككةن  ،ئكككةم نانووةتكككاس هةيكككة  ولةوةتكككةي تكككؤ هكككةي  
 ..ثَيوةية
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لةطكككةَل ئكككةوةي باوكككك  هكككةر ضةندسكككاَل رارَيكككمل روونسكككاري        
و هكككةيواني هكككؤدة ،دةرةوةو نكككاوةوةي نانووةككككةتاني دةطكككؤِري 

تةنانككةت لةيادتككة ضككةند رارَيككمل ديككواري      ،نككوَيي دروسككتدةكرد 
ئكككةم و ئكككةو ي دةرطاككككةي سكككةرلةبةر روونانكككدو ركككارَي ي تكككر  

ةلككككَي دةرطككككا دارينةكككككةي   و ،بككككةموِرو نيكككك  دروسككككتي ردةوة  
نككةك هككةر ئةمككة  ،بةهككةماس ريتدككي رككاراس لككةرَيي نككؤي دانايككةوة
س باوكككك  ئككككةم  تةنانكككةت لككككةيادت نييكككة تككككةنها رارَيكككمل لككككةرارا   

 .دةرطايةي بؤياد كردبَي 
 :ئةو وؤررار ثَيي دةطوتي

ةسككَي  بَيكك  ئةطككةر مككردم لككةدواي نؤ ككا ئككةم دةرطايككة      وكوِرم)
رةسكككةني  ونكككؤي روونسكككارَي ي وؤر تاي كككةت ،بؤيكككاد نةككككةي 

بكككةل  و تكككةواو دةي   ،بؤيكككاد نكككةك هكككةر  كككةن ي ناككككات     ،هةيكككة
 (. َيوَينَي 

بكِرواي   ،بَيكدةنا بكوو   ومقسكة باوك  ئةطةرضي لةطةل تانكدا وؤركة 
هةي ككةتي  وبككةوة هككةبوو كككةدةبَي  ثيككاو لةمال ككةوة سككامدار بَيكك    

بككة م هككةتا مككابوو ضككةند     ،منككداَل نككةوي نككةكات   ونككؤي بككؤ ذس 
تككؤ  ،رارَيككمل لةسككةر سككيىرو نهككَيين ئككةم دةرطايككة هَيناتككة مسككة     

ضككككاوةِرواني  ،هَينكككدة بةمةرامككككةوة طوَيككك  لةمسككككةكاني دةطكككرت   
يككاس اةكايككةتَي ي سةرجنراكَييكك  بككؤ    ،نَيملداسككتا ،ئككةوةبووي 

اي نككككةطوت دل كككك  ئكككككاو   وةلككككَي دوارككككار هي ككككي   و ،ب َيِرَيتككككةوة 
 .خبواتةوة

ئَيستا ي لةطةل دا بَي  كة بة ةكةتي لةبةردةميدا راوةسكتاوي   
باوككك   ،ثككريؤوي ئككةم دةرطككا دارينككة اككال ي نككةبووي     ولككةنهَيين

 :ةي وتهةموو رارَيمل بةوة كؤتايي بةمسةكاني دةهَيناو د
هكةتا   ،رؤل ة ئةم دةرطاية طةلَي يادطارو سةرطوو تةي لةطةل دايكة ) 

وريكا بكل هكةرطي  بكةكراوةيي رَيكي       ،دةتوانل ثارَي طاري لكَي ب كةس  
نؤ تاس ناوانل كةيو ضؤس  ،ضون ة  ةيتاس طةلَي سركة ،نةهَية ل

 ،هةركككة هاتككة ذوورةوةش هككةموو  ككتَيمل دةمككةومَي   ،دَيتككة ذوورَي
هةرضكككي  ،  ر دةبكككلو دةاكككةوتَيل ئةطكككةر بيكككدَينل تةنانكككةت  كككوَين

 !(.عةيبو عارتاس هةية هةموو بؤ نةل  ي دةكةوَيتة دة  
وؤر  ،داي ييكككككك  ئككككككةم مسككككككانةي بككككككاوك   ب ككككككوو بةيككككككةم   

 وبككةبَي هككيض سكك    ،بةورياييككةوة ثاسككةواني دةرطاكككةي دةكككرد   
اةرماييككككتةكاني بككككاوك  رَي ككككةرَي    ،بريكردنةوةيككككةك ورككككيا
يةكسككةر دةطةييككتة   ،ةر ضككوونة دةرةوةيةكككدا لةطككةَل هكك  ،دةكككرد
 .لةدواي تؤوة داي دةنستةوة وسةرت

عار ن ثةيوةندييةكي بةكرانةوةي دةرطكاوة   وعةيب: تؤ دةت وت
 هةية  

لكةدنيا نةطةييكتووي     ،رؤل ة تؤ هَييكتا منكدال ي   : )ئةو دةي وت
 !(.ة مي نؤت دةدةيتةوةوكةي طةورة بووي  نؤت
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نهككككَيين  وَينككككدةي تككككر مككككةرا  ئككككةم مسككككانةي باوككككك  ضككككةند ه  
 .ةلَي هي ي لَيىال ي نةبووي و ،لة دروس  كردي

ر ة لةوةي لكةدارَي ي اكرة    ،دةرطايةكي ئاسايي نةبوو ،دةرطاكة
بةثايانيدا هةندَي نةنيي طوَل طكول ي   ،مةا ةم دروس  كرابوو
لكككككةم و ي  ي سةرةوة كككككي بةضكككككةند  ،لةسكككككةر هةل  كككككةنرابوو

لةناوةِراستييككيدا  ،ة نةنيككَينرابووموبةيككةك لة ككَيوةي ئةسككتَير 
 ،َينككةي مككان َي ي داسككولةيي هككةبوو و ،كةهككةم ضككاوةواري  بككوو 

 ،لة ي سةرةوة يدا لوت كةي ضكةند  كانَيمل بةاكةوادا ضكووبوو     
ئكةم   ،ثارضة لكةواَي ي ئةسكتوور لةكةمكةري دةرطاككة بةسكيابوو     

ثيكككتوَينة ئاسكككنينة ضكككةند هَينكككدةي تكككر دةرطاككككةي مةا كككةم        
ني كككككاري سكككككةردةرطاكة    ورركككككار لةنكككككةن   تكككككؤ وؤ  ،كردبكككككوو 

بكككة م  ،اي لككَي اكككال ي نكككةبووي  وئةطةرضكككي هي كككي, رادةمايككةت 
ئككةوا   ،دةت انككي ئةطككةر كةسككَي ي  ككارةوابَي  بيككاس نوَينَيتككةوة     

اةكايككككككككككككةتَي ي دوورو درَيككككككككككككري  ومَيروويكككككككككككةكي كككككككككككككؤس 
 .لَيوةدةطَيرَيتةوة

بكككة م بةوثكككةِري   ،ئَيسكككتاو لكككةدواي تةمكككةنَي ي وؤر بة كككةكةتي  
دل خؤ ككككييةوة لةبككككةردةم هككككةماس دةرطككككا دارينةكككككةي    وي ككككاد

بَي  دةرطات لكَي  ( وارا)بةئومَيدي ئةوةي  ،نؤتاندا راوةستاوي 
 .ب اتةوة

ئككةو بةرةبةيانييككةت كةوتككةوة يككاد     ،هَييككتا لككةدةرطات نككةدابوو  
يك   ( وارا) ،كةدةبوو لكةن ي ييل كاتكدا ب ةيتكةوة بكةهاوِرَي ان     

هَييككتا  ،طاكككة لةطةل تككدا هككات هككةتا بككةر دةر  وضككراكةي هككةل  رت 
ماضكك  نةنسككت ووة ئككةوديو دةرطاكككةوة هككةر لككةناو دةرطاكككةدا      

 ،ضككراكةي بةيكةكَيمل لةموبككةي دةرطاككةدا هةل واسككي  ( وارا) ،بويك  
كككككةواني لكككككةهيض   ،وؤر بةورياييككككةوة ضككككاوي بككككةم و دا طَيككككِرا    

تونكككد   ، كككَيتانة باوة كككي بكككؤ طرتيتكككةوة    ،كةسكككَي ةوة ديكككارن  
ئين ا هةتا تواني ماضَي ي مكول ي نكاودةمي    ،بةنؤيةوة طو ي 

ئكةو بكةنياو نكةبوو     ،هَييتا دةمتاس لةناودةمي يةكدابوو ،كردي 
بكة م كاتَيكمل روومكةت  بةارمَيسك ي طكةرمي       ،دةم  لَي بةربدات

ةكو بكككاراس وارمَيسكككمل ،تكككؤ نكككؤت كيكككاندة دواوة  ،ئكككةو تكككةِربوو
ي بككككةدةم هةنسكككك ةوة ثَيكككك  ،ة دةهاتككككة نككككواريَ و(وارا)لةضككككاوي 
دةنةيككك  مب   ،ةوع وؤر نراثكككةورَي كككوار طيكككاس دةل كككَيل  : )طوتيككك 

 ..(.لةثَييدةرطةكاني هاوِرَي  دانةبِرَيي 
ةلكككَي و ،دةطريايككك  وتكككؤش لةنانكككةوة لكككةو ويكككاتر دةسكككوتاي     

ت بككةو  ( وارا)تككؤ هككةتا ئككةو كاتككة هككةرطي        ،لككةنؤت  بارنككةكرد  
 ،ئككةو ئةطةرضككي هككةناوي وؤر  ككءروةبوو     ، ككةن يية نككةبيني وو 

بؤ نؤ   ناواني  ضكؤس توانيك     ،م ني اي هَيندة طةش بووبة 
هكةردوو   ،طؤناي رَيمل لةهةرمَي دةضكوو  ،نؤ لةبةردةمي راب ري 

 ،ضاوييي لةذَير تةمي ارمَيس ةكانيدا سةووَي ي كال ي دةنوانكد 
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كككاتَي ي   ككةومي ضككراكةي بةردةكككةوت سككةووييةكةي تككؤني    
 :ثَي  طوت ،بَي ئةوةي ب  وَي  ،دةبووةوة

ئَيدكة بكؤ ككاري وؤر ثَيويسك       ،طياس هكيض نةاكةت مكةنؤ   ( وارا) )
تكؤ ئاطكات    ،دةطةِرَيدكةوة  ودل نيابة وؤرم ثَيناضكَي   ،بانا كراويل

 (.مندال ةكةماس بَي   وداي ا ولةنؤت
دةنيكاند كةاكةوت   ( وارا)كاتَيمل ئةمكةت طكوت دةسكت  لةسك ي     

 .مانا وياتر دةبوو
 هَييكككككككككككتا دوو هكككككككككككةن او  ،ئيكككككككككككدي تكككككككككككؤ كةوتيتكككككككككككة ريَ  

طوَيك  لككةنِرةي ثيك  دةرطاكككة بكوو كككة     ،دوورنةكةوت وويتكةوة 
تؤ هكةتا ئةوكاتكة نكةت واني كوو      ،لةدواي تؤوة داخيستةوة( وارا)

 :باوك  وؤررار ثَي دةطوتي  ،كةهَيندة دل ناس ي 
نةكككككككةي لككككككةئامار رووداوو   ،طريككككككاس بككككككؤ ثيككككككاو  ككككككوورةيية  )

وؤر  ،َيك  ككوِرم دةب  ،بَييتة طرياس وكارةساتةكاندا ضؤك دابدةي 
هةرضكككي   ،ضكككون ة ثيكككاو ككككةطريا   ،لكككةوة دل ِرةميبيككك  كةهكككةي   

ب كككككرة نَيرايةتييكككككي هةيكككككة لةطكككككةَل     ،ثيكككككاوةتي  و كككككةهامةت
 ! (.ارمسَي ةكانيدا دادةضؤِرَي  

ثيككاوةتي نؤتككةوة   وتككؤ هككةتا ئةوكاتككة وؤر  ككاناوي  بككةدل ِرةمي   
ضكككون ة تكككةنها رارَيكككمل ضكككيية نةتهَييكككت وو لكككةو طةمكككة    ،دةككككرد

 .وةدا بدؤِرَيي ضارةنووسسا

ئةطككةر باوككك  وينككدوو    ،ت بككةرَي هَييكك  ( وارا)وةلككَي هككةر كككة   
 وضكككككون ة هةرضكككككي ثيكككككاوةتي   ،بوايكككككة بةنكككككةارةتي دةككككككردي  

هكككةموون لةطكككةَل ارمَيسككك ة طةرمةكانتكككدا     ،نَيرايكككةتي  هكككةبوو 
 .داضؤِريل
 ،هككككةر بةتككككةواوي نككككؤت بككككةتال  ردةوة     ،وؤر طريككككاي  ،طريككككاي 

هكككككةرواش  ،نكككككةمابوورووتكككككدا  وئةطةرضكككككي  كككككةنا لكككككةِرةنا  
بكككة م  ،رةسكككتةيةكي  كككرؤت لةطكككةَل نؤتكككدا بكككةكَي  دةككككرد    

ئةطككةر ئككةو بةيانييككة   ،لةنانككةوة اككرة ئاسككوودةو بارسككوك بويكك   
ئككةوا  ،ذواس لةطككةَل هاوِرَي انتككداو كككاري وؤر بةثةلككةت نةبووايككة    

 ،راستةِرَي دةضوويتة سةر طكؤِري بابك    ورَيِرةوي نؤت دةطؤِري
ك نةكة ككككك  لةسكككككةرو دةموضكككككاوي  ،طؤِرةككككككةت هةل دةدايكككككةوة

بكككككة م لكككككةثَي   ،مسكككككةي وؤرت هكككككةبوو بت ردايكككككة ،دادةمكككككال ي
 :هةمووياندا دةت وت

نككككةتاس واني ككككوو طريككككاس ن  ،بابككككة ئَيككككوة وؤر بةهةل داضككككووبووس)
دةواني بؤضكي ووو مكردس  ضكون ة هكةتا مكابووس       ،ضَيرَي ي هةية

اتكاس  ودواراري  ،طريانتاس لةناني مول ي نؤتاندا ديجم كردبكوو 
ئككةوة  ،ةلككَي ئككةو وؤر لككةئَيوة نككةمرتربوو   و ،واني ككوو كو ككتوتانة 

بابكةطياس دةبكوو    ،بة م ئةو هةر دةذَيك   ،ئَيوة عةيامَي ة مردووس
 (.بةطياس طريانتاس ب وانداية  وبةدَل
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بككة م  ،ئةمانككةو دةيككاس ط كك  تككري لككةم رككؤرةت ثككَي رادةطةيانككد   
ئكككةم ويارةتكككة  رَي كككةي نكككةداي  ،ككككاري بةثةلكككةي ئكككةو بةيانيكككةت 

 .ب ةي 
بةدةم هةسن ي طريانةوة بة ي دةستةِراسكتدا بكةرةو رؤذهكة ت    

دةت انكككي ئكككةوي    ،بكككوو( وارا)دل ييككك  هكككةر  ي   ،هةل  يكككاي 
ذيككر  ولككةوديو دةرطاكككةوة هككةتا مككةدةرَي ي وؤرتككر هككةر دةطككريَ    

هَينكدةي تكؤ   ( وارا)بة م لكةطرياني ئكة ارةدا هكةرطي      ،نابَيتةوة
ضكون ة وؤرراريكدن ئكةو ئكةم نؤ كييةي تكامي        ، ئاسوودة نابَي
 .دةوانَي  كة طرياس ن ئارام ةنيييةكي طيانة ،كردبووةوة

ئككةو بةيانييككة دةروونَي ككي  ككءروةو نككةيال َي ي اككرة ئال ؤسكك اوت  
هةرضكككككةندت دةككككككرد نةتكككككدةتواني بكككككاري ئاسككككككايي      ،هكككككةبوو 
ةك ئكةوةي هكةي  نكؤت    و:ياس راسكتي بة كَي   , ةرب ريتةوةونؤت

 .بناسي 
ئيككدي ناوانَيكك  لككةكام   ،مككرؤ ي  كاتَيككمل كككةنؤي لَيككوس دةبَيكك   )

 ،سةر بةهةر كونَي كدا دةككات   ،دةرواوةوة لةدووي نؤي ب ةِرَي 
ناتوانَيكك  رَي بةرَيتككةوة  ،لةمككةش ئةسككتةمي ئةوةيكة  ،نامؤيكة  ي 

بةميككَيوةية  ،سككةر ئككةو دةرواوةيككةي كككةلَيوةي هاتووةتككة ذووريَ 
 وثةكي دةئال ؤسك َيل   وويكاتر لكةمان  رايةل كةي   ،هةتا هكةن او بنَيك   
 (. رؤي دةكةس وهةر بةرارَي  ةكةت

 .ات بةسةرهات ووودروس  ئةو بةيانيية تؤش

ةكككككي تككككرو و ،بككككوو( وارا)نككككةيال   هككككةر لككككة ن  وبة كككَي ي دلَ 
ئةمككةش بككاري    ،كةبككةوةي  بةنؤتككدا بَيتككةوة    ،يةكككة ارت بككوو  

 .دةروونيتَ ضةند هَيندةي تر  ءروة كردبوو
ترييكككةوة وؤر لكككةوة دةترسكككاي  توو كككي طَي كككةل َيمل    لة يكككةكي 

 . وَيين نؤيدا نةطةيتةوة بةهاوِرَي ان  ولةكات وب ي 
دةنيةككككككك  مب   ،ةوع وؤر نراثكككككككةو:دةل كككككككَيل ،رَي كككككككوار طيكككككككاس )

 ..(لةثَييدةرطةكاني هاوِرَي  دانةبِرَيي 
وةو ويكاس  ،لةرياتي ئةوةي طوررك  ب اتكةوة  ( وارا)ئةم مسةيةي 

يكاس   ،ضكؤس ئاسك ة كَيوييكةك    ،وة سستةكان توانا بدات بةهةن ا
ئيكككدي ثكككةل اري ي ن   ، كككَيرَيمل دةكةوَيتكككة تكككؤِري راوضكككييانةوة  

دانكة ركرِيةي  كَيري  ن     ودادَي ي كةل ةكَيوي نادات بكؤ راككردس  
تكؤش ئاوهكا كةوتيتكة تكؤِري ئكةو مسكةيةي        ،كةسَيمل ناترسَينَي 

وؤري .. نورثكككككةو ترسكككككَي ي ناوةنككككك  بةدل تكككككداهات   ،ةو(وارا)
بكككة م لةبةرئكككةوةي هَييكككتا    ،ب كككةوي  ومابوو بكككة دا بَييككك  نكككة

ماضككي  ،كككاويوة هةل نككةهات وو بككةري نككؤت بةتككةواوي نككةدةبيين   
هكةر   ،نةريمل بكوو بةدةمكدا بِرمَييك    , راست  لةبةردَيمل هةل  ةوت

 ،ةرطرتكككككةوةولةن ككككةري ئاسكككككايي نؤت  وئككككةوةبوو نةككككككةوتي  
 ،ئكا بووس  ثةك   وتةواوي ئكةو راية نكةي ككة لكةمان     ،لةثاش ئةمة

 .كرانةوةو بةهؤش نؤتدا هاتيتةوة
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 ،ئكاوِرَي ي دواوةت دايكةوة   ،ئةوكاتةي كة طةييتيتة سةر يال ةكة
بكككككككككة م  ،ئةطةرضكككككككككي وؤر لةطونكككككككككد دوور نةكةوت وويتكككككككككةوة 

.. هككةرطي  طوندةككةتان  بككةو  كةن يية نككةبيني وو   ،لةوبةرويكةوة 
 ئككةو كيككرةي كككة ،هككةر دةت ككوت كيككرة تامانككةي نككاو ئةاسككانةكانة 

لةطككةَل  ككةش براكةيككدا   ،َينةي نككةبوو لةسككةر وةويولة ككةن يدا
ككككة  ،لكككةوَي بككووس بةاكككةوت ئةسكككتَيرة  وداوةتككي ئامسكككاس ككككراس 

 .اةوتةوانة: ئَيستا ثَيياس دةل َيل
 ،تكككاوة هكككةتاو هكككةل هات وو   ،ئةوكاتكككةي طةييكككتيتة سكككةر يال ةككككة  

بةتيةككةي ضككاو لةثيكك   ككانة بككةروةكاني بةرام ةرتككةوة نككؤي      
تييكككك ي  ،دةري دةوروبككككةرت دةدا وو دة كككك نييككككاني طونككككد 

كككة  ،لةتارايككةكي ويككويل دةضككوو ،وَيككِريين هككةتاوي ئككةو بةيانييككة
 ..درابَيتة سةر بوكَي ي ئةاسانةييدا

بكككة م دبكككةني  ،ئةطةرضكككي وؤرت ثةلكككةبوو ب ةيتكككة هاوِرَي انككك  
ئكككارةمَي ي .. ركككواني طوندةككككةت مكككةدةرَي ي ويكككاتر راي رتيككك    

لةم اتكةدا   ،ةناسكةبِركَي  ثَي كةت وو  هكةرواش ه  ،وؤرت دةردابوو
روو لككككةئاوايي ثيككككت    ،ضككككةكةكةت لة ككككاس هَينايككككة نككككوارةوة 

 ..بةيةكَي لة تاوَيرةكانةوة ناو ر ةرةيةكةت طِردا
هةوارويكككةك نكككةياَل بةمَييككك تدا   ،هكككةتا ر ةرةككككةت تكككةواوكرد 

ثِ رث ككِر هككةر   ،هككةرواش هككةوارو يككةك دبككةن  بككيين   ،تَيءككةِريل
نكككةيال   رَيكككمل لكككةمؤنتاذي    ،دةككككردةوة ركككارةو بكككريت لة كككتَيمل  

دبةني ئةو ايةدانة دةضووس كة هةرطي  ضاو اريايكاس ناككةوَي    
كاتَيككككمل .. كككككة بةتككككةواوي بيككككاس بينَيكككك و لَييككككاس اككككال ي بَيكككك      

ضككون ة هككةتاو بةتككةواوي هككةَل     ،سككةرت داد ب ككوو  ،بككةنؤت اني
 .هات وو

ل ةككة  كاتَيكمل لكة يا   ،هةستايتة سةرثَيو بةناضاري كةوتيتكةوة ريَ 
 . ؤِر بوويتةوة ئيدي ئاوايي  لَيوة ديارنةما

بكككاش ... هككةتا دةمكككةو ئَيكككوارةي ئكككةو رؤذة هكككةر بكككةِرَيوة بوويككك  
بكة م   ،لةيادت نيية كة بكةدةمِرَيوة بكريت لةضكيو ضكي دةككردةوة     

ميككواني هككةموو دال ؤكةو نةيال ككةكاني نككةك هككةر  ( وارا)لةيادتكة كككة  
كككة تكككؤ   ،ي  بككوو ب ككرة دوو مككاناو نكككؤ رؤذي تككر    ،ئككةو رؤذةت 

 .بةرَي  هَييت وو
ئَيككوارةي ئككةو رؤذة لككةكاتو  ككوَيين ديككاري راودا طةييككتيتةوة    

 .بةهاوِرَي ثَييدةرطةكان 
كككة ناتوانيكك   ،لَيككرةدا داواي لَي ككوردس لةهككةموو  يككةك دةكككةي )

ككة   ،بةتةواوي رووداوي ئكةو دوومكاناو ضكةند رؤذة ب َيِريتكةوة    
وؤرَيككمل لةنككةل  ي بةسككةرهاتي   دةوانيكك    ،دابِرابوويكك ( وارا)لككة 

بككة م ئككةوةي كككة  , (ئةوكاتككةي ئَيوةيككاس لككةِراديؤوة طككوَي لَي ككووة  
 ،ككة تكؤو ضكةند هاوِرَييكةك      ،ئكةوة بكوو   ،هةرطي  لةيادت ناضَي 

وةكو بةرني لةِراس دابِراوو بةرَيداو بةِرَييةكي ضكؤل دا نؤ كتاس   
 لكككةثِر دوو بكككةرد  ،نكككةتاس دةوانكككي بكككةرةو ككككوَي هكككةن او دةنكككَيل   
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ئين كا بةبةرضكاوتةوة    ،ئيس  لَي كردس ،لةبةرنةكاني هاوِرَيتاس
رَيككمل بككووس  ،دوو بةرنةكككة كةل  ككةو كةككملو طككوَيي تاوةيككاس لككَي روا 

 ،تككؤ ارياكككةوتي و تةمككةي نؤتكك  كككرد   ،بككةدوو طككورطي برسككي 
بككة م لةضكككاو تروكانَي ككدا بكككامي هاوِرَي كككاني تككرت كةوتنكككة بكككةر    

تكؤ   ،اكي دوو طورطة برسكَي ة هةر لةرَيدا بووس بةنؤر ،كةل  ةياس
دواركار لكةو  كوَينةي     ،بة تةنيا نةت دةواني روو لةكوَي ب كةي  

كككةذياني تيككا مككاتي بككووو مككةريوةك ثاسككةوانَيمل لةضككاوةِروانيتا  
بكةرةو  .. لةطَيكرةني نكؤي نايك    ( وارا)طةردةلوولي نكةيال ي   ،بوو

 ...طةِرايتةوة( وارا)ئاوايي بؤ ي 
*** 

بككة م  ،ت بةرَيهَييككتووة( وارا)دة رؤذة ئَيسككتا تككؤ دوو مككاناو   
اكككككرة  ،دروسككككك  بةثَي كككككةوانةي ئكككككةو رؤذةي ككككككة رَيتهَييككككك   

 ..دل خؤ ي 
ئككةو  ،هككةر ضككةند هككةن اوَي   مككاوة كككة ب ةيتككةوة سككةر يال ةكككة     

 .يال ةي كة دةِروانَي  بةسةر طوندو ناوضةكةدا
 ،نؤر بةرةو ئكاوابووس دةضكوو   ،ئةوكاتةي طةييتيتةوة سةركةل 

هكككةر ئةوةنكككدةي لةطكككةنَي ي   ،ةو طةورةييكككةي نؤيكككةوة هكككةتاو بككك 
 ككككككةوت ووة ثيككككك  دار ضكككككنارة بكككككةروةكاني ثايكككككاني    ،مكككككابوو

نكككؤر  ،بكككة ثَي كككةوانةي ركككاري يةكةمكككةوة  ،ئكككة ارة ،ئاواييكككةوة
 .لةسةر ثؤ َي ي نؤل ةمَييي دةضوو ،لةرياتي تاراي ويويل

 ،بكة م نة تكداو نةر ةرةككةت طكِردا     ،طةييتيتةوة  ي تاوَيرةككة 
تكككؤ طةرضكككي  ،ئككة ارةياس وؤر ديقكككةتي دبككةني ئاواييككك  نككةدا   

بككككة م نككككةيال   بككككةدوو  ،وؤرت مككككابوو ب ةيتككككةوة نككككاو ئككككاوايي 
هةركككة لةدةطاكككة ضككويتة  (. وارا)مةل ككةم او نككؤي طةيانككدةوة  ي  

تَيرتَيككر ماضككي نككاو دةمككي      ،باوة ككي بؤكرديتككةوة  ( وارا) ،ذورَي
 ،دانرابككككككوو هككككككةر لةهةيوانةكككككككةدا  ن ةيككككككةك ،يككككككةكتاس كككككككرد

بةهككككةن اوَيمل نككككؤت  ،ثؤثكككة ينَي ي تككككةنمل كرابككككووة ضكككةتري  
ضكاوةكاني   ،منكدال َي ي ميكتيةةي ناسكمل    ،ضي ب ينيك   ،طةياندَي

وؤر لةسككةرنؤ ماضككَي ي سككةر طؤنايكك     ،هككةر دةت ككوت نَي طسككل 
بؤنييكككي نؤشوةككككو  ،ككككة هكككةر لةثكككةِرةي طكككوَل دةضكككوو   ،ككككرد

 . ةمامة
  ئةوييكك  مككان  هككةردوو دةسكك  ،ئين ككا ضككووي بككؤ ي داي كك    

 ....ئةوي  تَير بؤني ثَيوة كردي ،كرد
لةدل كككةوة  كككوكري نكككوات   ،كاتَيكككمل دةسكككت  بةئامسانكككةوة بكككوو  

وؤرن  ،ئككة ارةش ماضككي راسككت  لةبككةردَيمل هةل  ككةوت   ،دةكككرد
 ..نةما بةدةما بِرمَيي 

لككككَي ( وارا)ئاوهككككا تككككةواوي نةيال ةكككككةت كككككة طةييككككت ؤوة  ي    
لةطكةَل ئككةوةي   ،وتككة سكةر لَيككوت لكةم كاتككةدا ب ةيكةك كة   ،تَي  كوو 

 ...لةنانةوة هةندَي طال تةت بةنؤت كرد ،هةر هةن اوت دةنا
*** 
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نكككةنَيروةكو ضكككؤس لةسكككةرةتاي    ،ئكككةوا طةييكككتيتة نكككاو ئكككاوايي    
بككككة م بةوثككككةِري  ككككاديو   ،بة ككككةكةتي ،ضككككريؤكةكةوة طواككككاس 

 ...دل خؤ ييةوة طةييتيتةوة بةردةم دةرطا دارينةكةي نؤتاس
ضكون ة   ،بَيك و دةرطكات لَي  اتكةوة   ( وارا)ككة   ،وةيبةئومَيدي ئكة 

 ،دةوانتيك  داي ك  ثكري بككووةو توانكاي دةرطكا كردنكةوةي نككةماوة      
دةرطاككككككة  ،هةرككككككة دةسكككككت  طةييككككك و نةطةييكككككتة دةرطاككككككة

هَييكككتا ماضكككي   .. ررِيةيكككةكي لَيوةهكككاتو بةثيكككتا بؤتوا بكككوو    
ئكةو مسكةيةي باوكك      ،راست  نةطةييت ووة ئكةوديوي دةرطاككة  

 :كة دةي وت ،ياد هاتةوة
هةمييكة بكةِرؤس    ، مل نكةبَي  ورياي بال ةكاني دةرطاكة بلوكوِرم)

دواركككككار لةكردنةوةيكككككدا ركككككرِيةي نكككككانؤش     ،ضكككككةوري ب كككككةس 
 ...(.دةبَي 

كككككة  ،لةم اتككككةدا لةدل ككككةوة هةنككككدَي سةروةنيكككك  نؤتكككك  كككككرد 
بككككككككككة م ... اةرماييككككككككككتةكاني باوككككككككككك  لككككككككككةياد كككككككككككردووة 

طةييكتيتة نكاو    ،دوو وي يةكة وةناو هةر هَيندةي بة َيوئةمانةت
ثَييكككواوييةكي با كككي ( بككؤرة )هكككةر بككةثَيوة بوويككك    ،اةو ككةكة 
بةرؤكتككككدا نككككؤي   وئةوةنككككدةي نككككةمابوو بةسككككينا  ،لَي رديكككك 

دةسككككككتَي ي سككككككؤوو   وتككككككؤش دانةويتككككككةوةبؤي  ،هةل واسككككككَي 
هةنكككككدَيمل نكككككاس ككككككة     ،ميهرةبانيككككك  بةسكككككةرو ثيكككككتيدا هَينكككككا   

 ....مي بؤت نستة بةردة ،لةطرياانةكانتدا مابووس

بةهككةن اوَيمل  ،لةسككَي ةري هةيوانةكككةدا ضككاوت بككة ن َيمل كككةوت   
ر كككككة لةدةسكككككياوةيةكي طكككككوَل طكككككول يو  ،نكككككؤت طةيانكككككدة  ي
طةِرايتكككةوة بكككؤ ي   ،هي كككي دي تيانكككةبوو ،مةمةيكككةكي مندا نكككة

لكككةطؤمَي ي مكككةناو مكككوَل   ( بكككؤرة)لكككةم كاتكككةدا ضكككاوي    ،(بكككؤرة)
 ...ئةضوو

بككة م لَيككرة بككةدوا   ،ماَل بككووئةطةرضككي هككةتا ئةوكاتككة طككة  ( بككؤرة)
لةم اتكككةدا  ،نكككؤي ثَيِرانكككةطرياووةكو مكككرؤ دايكككة ثِرمكككةي طريكككاس 

 ،دةن َيمل كةبؤ تؤو بكؤرة ويكاتر لةككةِرةناي رؤذي دوايكي دةضكوو     
 :ثَيي طوتي  ،نةت اني لةكوَيوة ثةيدابوو

 زيليان ريزكرد ،ئَيوارة بوو
 مةِرو بزني ئاواييان تَيكرد ء(زارا)بةيةكةوة باجي 

 كانييةكانيان ذةهر خواردكرد ،ةزيان شَيالر
 طونديان ضؤَلكرد ءكة كةوتنةِرَي

 ..*لةدوورةوة
و مندال كككة تكككاوة  (وارا)ككككةداي  و  ،ئيكككدي لكككةوة اكككال ي بوويككك    

وةك هةواراس مرؤ كي تكر    ،كة نةت اني كض بووة ياس كوِر ،واكةتاس
 ..!بةر ثة ماري ئةن ال كةوتووس

وؤري نككةمابوو بككة دا   ،ةضككوولككةطؤمَي ي مككووَل د ( بككؤرة)ضككاوي 
لةم كاتةدا تؤ هاتيتة دةس و نكؤت اِرَيدايكة    ،ب ةوَي و ارَي 
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( بككؤرة)يككاس ( تككؤ)ئيككدي نككةت اني  .. وة(بككؤرة)نككاو طككؤمي ضككاوي  
 .لةثَييدا طيانتاس دةرضوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ة(شيَركؤ بيَكةس)كؤثلة شيعريَكي * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *زةالل

 
كةنازامن ئيَستا لةكويَيةةو   ،ئةو كضة عاشقة شؤرِشايَرِةي(  زةالل)ثيَشكةش بة 
 !!ضي ليَها 
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ةك ك ككككل وبككككةار ،ةكو رةسككككتةي مككككل تككككةوي ووس  وضككككياكاني 
بككةم   ،بككة م ئككةواس ن باكيككاس نككةبوو    ،با ثؤ ككي هككةمووياس بككوو  

هةرضككككككي رةسككككككتةي مككككككل بككككككوو لككككككةناو    ،تةوينككككككة راهككككككات وو
 ،ةي لةبكككةر بِرابكككوووو ،كةهكككةم وينكككداني  بككوو  ،ئة كك ةوتةكةدا 

لككةطؤ كككةوت وو هي ككي بككؤ   ،ومككاب كككةراراس دةت ككوت ضككي ةنةية 
 .نةدةطوترا

ا اتككككة  ووؤر دةترسكككام ئكككةم اككككال ي تةوينكككة درَيككككرة ب َييكككَي     
 .بةستنةوة ومؤنا ي رض 

ضككةند هَينككدةي   ،مككرؤ  كاتَيككمل دةوانَيكك  مككةرطي ن ي  ووةتككةوة  )
 (.ابَيتةوةواماس لَيي ن وبةئاماس ،تري عا قي ذياس دةبَي 

ةكو ونككوَيين نكككاو لة كككا  ،بككة م لكككةوديو ثَيسككتة تةويوةكةمكككةوة  
هةرضككي دروو كوضككةو كككؤ ني   ،كورةيككةكي داطريسككاو طككةرم بككوو 

طال تكككةياس بةسكككةرماو  ،نكككاو لة كككا هكككةبوو نَية كككة نَيكككجَم دةسكككووتاو 

 ، ؤِر ككَي ي سككةيرياس هةل  ريسككاندبوو  ،رضكك  دةهككات  وتككةويل
 .مرؤ  نةدةضووكةهي ي لة ؤِر ة روطارييةكاني 

ةكو عا ككقَي ي دل سككؤو بككؤ ذيككاس   ونوَينككة طةرمةكككةي نككاو لة ككا  
نؤيككككاس نككككةدا   ،لةطككككةَل مةرطككككدا كةوتككككة  ككككةِرَي ي بَيئامانككككةوة  

رةيكاس دةدايكة   و ،دةضكووس  ووؤر ضاثووكانة دةهاتل ،بةدةستةوة
هككككةرواش دل نككككةوايي رؤاككككي  ككككةكةتياس     ،رةسككككتةي تككككةويوم 

 .دةكردم
ةلكَي  و ،دةسك  مكةري طةورييكة   ئةطةر ضي  دةم انكي هكة تل لة  

 .ئةواس طوَيياس بةمة نةدا
رةو تينيكككاس دايكككةوة  ونوَينكككة طةرمةككككةي نكككاو لة كككا لةثَييكككدا   

ةكو دوو مككككؤمي كككككوذاوة سككككيس   وكككككة ئةوكاتككككة  ،بةضككككاوةكاب
 .هة ت ووس

ةكككو  و ،هي ككي نككوَيا بككةدي نككةكرد     ،لةدةوروبككةري نككؤم روانككي  
ةوديو ثةجنكةرة  ل ،كة كؤنة هاوِرَيي نؤم بوو ،راراس ثاسةوانةكة

 ،يككككاس راسككككي بة ككككَيا ويندانةكككككةوة  ،بةندةكككككةي ئة كككك ةوتةكةوة
 .دةضوو ودةهات

هةل ؤيكككككةك كةنكككككةم اني لكككككةكوَيوة ثةيكككككدابوو لةسكككككةر تكككككاوَيرة      
ماضكككككةكاني لكككككةناو   ،رةمةنةككككككةي بةرام ةرمانكككككةوة هةل نييككككك   

هةل ؤككككة تاوَيكككمل  ،ككككةدةت وت ثة ةككككة نقوم كككووس  ،بةارةككككةدا
رَيءَيككي نككؤي    وثا ككاس هةل  ككةوي  ،لةدةوروبككةري نككؤي روانككي  
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بةماضككككةكاني بةارةكككككةي   ،لةسككككةر تاوَيرةكككككة با ككككي مككككاب رد 
ئةمكةياس بكؤمل سكةبوورييةكي     ،بةم و دا ثةني ردو هةل  وِرما

 ،نةمدةتروكانككككد وضككككاوم لةضككككاوي هةل ؤكككككة بككككِري  ،بككككاش بككككوو
 ،هةل ؤكككةدا ر كككة لةثةجنكككةرة بةندةككككة  وئةطةرضككي لكككةنَيواس مكككل 

 ،وو نةيدةهَييك  بككةِرووني رونسكاري ب يككنا  تكةمَي ي سكءي هككةب  
بككككة م رارركككككارة تةمةكككككة دةِرةوييكككككةوةو رة َي ككككي تكككككةن يي    

 ،ضكككؤس لكككةئاوي كانييكككةك دةِرواب  ،ئيكككدي لةوكاتكككةدا ،دةثؤ كككي
بَيدةربةسككككتانة  ،ئاوهككككا لةضككككاواني وة لككككي هةل ؤكككككةم دةِروانككككي 

بكككةم طةمةيكككة رةسكككتةي   ،لكككةطؤمي ضكككاويدا كةواكككة مةلكككةكردس  
 .بووةوةو طوِروتينَي ي با ي ثَيدا هاتةوةتةويوم ناو 

لككةم كاتككةدا اةومككدةكرد ب دككة دل ؤثَيككمل ئككاوو لةضككاوي هةل ؤكككةدا   
 .بتوَيدةوةو بؤ هةتا هةتاية نةيةمة دةرَي

 هةل ؤكة لةكوَي  ومل لةكوَي ،بة م هةي هوو
بككؤ ئككاو نواردنككةوةو  ،مكل لةمككديو ثةجنككةرة بةنككدي ئة كك ةوتةوة 

ؤل ككةت لةثاسككةوانةكة خبككواوم ا اتككة   ضككوونة ثَييككاوَيمل دةبككوو م 
لةطةِرانكةوة   وبةمةررَي وؤر بةثةلة تكةدارةكي نكؤم ب يكنا    ،دةرَي

ةكو وثا كاس  ،نةبادا ئةوي  توو كي طَي كةل َيمل بَيك     ،دوانةكةوم
اهَينَيتككةوة ذوورةوةو دةرطاكككةم لةسككةر  وكككوَير دةسككتا ب رَيكك 

 .م جَم ب اتةوة

ذَيكرو ذوورو   ،نَيك  ب ِرَيك   وةلَي هةل ؤ هكةر ككاتَي خبواوَيك  دةتوا   
 كَي دةتوانَي  رَي ري بَي   ،راس  ئامساس تةيدةكات وضة 

بكةهاي ئككاوادي   وبةتكةواوي لككةنرد  ،مكرؤ  هكةتا يةنسككري نكةبَي    )
 (.ناطات

كة دةسكاَل لكةثَي     ،مامؤستاكةم بوو وئةمة مسةي كؤنة هاوِرَي
 .ئَيستا لةكؤبوونةوةيةكي دوومؤل ي نهَينيدا ثَيي طومت

مكككدةكرد بةرايةل كككةي ئكككةو يادانكككةدا ب كككدةوةو روثكككةِرَي ياس      اةو
ةلكككَي سكككةرما نةيهَييككك  بكككةِرووني ئكككةو رؤذانكككة   و ،لَيهةل دةمكككةوة

 .بهَيندةوة ثَيي اوي نؤم
هكةل  وِرماني   وهةتا ئكةم كاتكة ثاسكةوانةكة بَيئاطكا بكوو لةديقكةت      

 ،َينكككةطرَي ي بةئكككةومووس وةكووهةل ؤككككة مكككةدةرَيمل بوو  ،هةل ؤككككة
ويندانةكككةو  وَينككةي مككل ورو وة لككةكاني وؤر لَي انانةبةضككاوة تيكك 

 .هةن اوي ثاسةوانةكةي دةطرت
ككة لكةنال َي ي رةش    ،ثاسةوانةكة هةركة ضاوي بةهةل ؤكة ككةوت 

لكككككككةرَيي نكككككككؤي راوةسكككككككتاو    ،دةضكككككككوو لكككككككةناو بةارةككككككككةدا  
 ،ثا كككةوثاش دووهكككةن او كيكككاية دواوة ،هةل وةسكككتةيةكي ككككرد

اييكككةكَي ي  ،نايكككة نكككوارةوةلةطةل يكككدا ت ةن ةككككةي لة كككاني هيَ 
ئككةذنؤي ضككةثي نسككتة سككةر     ، ونيككو بككؤي دانييكك     ،لَيخككوِري
مؤنا ةكككةي  ،ت ةن ةكككةي لةسككةر ماضككي راسكك  دانككا    ،بةارةكككة

 ،مةكككي بكككة ي راسكككتيدا نكككواركردةوة ،لة كككاني راسككك  طريككككرد
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 ،ضكاوي راسك  نسكتة سكةر رَينييكانةكة      ،ضاوي ضةثي نوماند
 ،وةي ت ةن ةككككة بتكككةمَينَي ثكككَي  ئكككة ،سكككريةي لةهةل ؤككككة طكككرت

هةل ؤككككة دووركككار بال كككة درَيكككرةكاني بةيةككككداداو بكككةرةو مكككو يي    
 .ئامساس هةل  ِري

لكككككةم كاتكككككةدا مكككككل ئةطةرضكككككي لةمكككككديو ثةجنكككككةرة بةندةككككككةوة    
بكككة م هةرضكككي  ،هكككةموو رةستة كككا تكككةوي وو ووينكككداني رابووم

نكوَيا هكةبوو لةطةل يكدا     ونوليكاو نؤوطكةي ككؤس    ونكةيالَ  ونةوس
بكؤ رؤذطارةككاني    وهةل ؤكة بوو بةثكةي ي ئةندَييكةكاب   ،ِريلهةل  

 .دة ساَل لةثَي  ئَيستاي طةِراندمةوة
ك ةكاني هكاوِرَيا ككةوةكو    ،ئةوكاتة مل تةمةب ضواردة ساَل بوو

 ،براكانيانكككةوة وبكككاك وبكككةدوي دايكككمل ،نكككؤم تكككاوة اكككةريمل بكككووس 
 ،ماضةكانياس كردبكوو  ومةضةك وضاوو دةس  وطةندةمووي دةم

بككككؤ ئةمككككةي دواييككككاس   ،تككككاوة هككككةل  رت وو ،ؤ ككككياس مككككةيتانيبر
بكة م ئكةواس    ،براكانيكاس  وهةندَي ياس كةوتنة بكةر نكةارةتي بكاوك   

وؤر لككةوة سككركي بككووس بككةو هةِرة ككانة رام      ،بَيدةربةسكك  بككووس 
بةعييكوةوة   ،ئامؤذطارييةكانيانكةوة  وبَينكة ذَيكر بكاري تكرس     وبل

 وبكككادةداو دةهكككاتل  لةبكككةردةم ككككوِرة  وةككككاني  كككاردا نؤيكككاس     
 .دةضووس

 ،ةلكَي ر كة لة كةرم   و ،ةكو ئكةواس ب كةم  ومني  وؤرم اكةودةكرد 
كةدوارار بوو بكةهاوِرَيي دذوارتكريل    ،ئامؤذطاري مامؤستاكة ا

 .لَيا نةطةِرت ،رَي ةم
ثَيككي  ،مامؤستاكة ككا وؤر سةروةنيكك  ك ككة هاوِرَي ككاني كككردم   

دةبَيككك   ،ةككككو ئككةواس بَييكككةرم بيكك   ووة ل نةكككةي تؤ : )دةطككومت 
وةو رؤاَي كككي درؤونانكككةياس و ،بكك ان  ركككواني رونسكككارو سككيدا  

ضكون ة ئكةو    ،هةرضي وووترة دةبَي  ئكةو رؤاكة ب َييكي     ،هةية
نةل ككةتاني ضككاوة   ونككاوو عييككوةو نؤبادانانككة ر ككة لككةاريوداس    

نؤ كك  بككاش دةوانيكك     ،برسككييةكاس هي ككي تريككاس ثَيناكرَيكك    
اويدانانككككككة كةئَيدكككككة لةتؤكدككككككةكردني ري ةكااانكككككدا ضككككككةند ر  

ريابككككة نةكككككةي بةمسككككةو  و(وة ل) ،بريدةكةينككككةوة وكاردةكككككةيل
 ...(.رةاتاري ئةهربةنانةي ئةو هةوةس اوانة خبةل ةتَيي 

 ،لكةو رؤذةوة مرةكة كا   ،مسةكاني مامؤستاكةم تكةواو سكِري ردم  
 ،ةكككو ثَيويسكك  دانككةدةهَينا   و ،كةهككةتا نككوار ناو ككاب هككات وو    

 ،َي سكَ نةطكةيوو دةضكووس   هةردوو طؤي مةم ةكاب كة لكةدوو ط 
 ونةبادا دةسك  نكةطريس   ،دةبوو وؤر بةورياييةوة بيانيارمةوة

لة كككوَينَي ي هَينكككدة مكككايا هكككةل ياب     ،ضكككاوي برسكككي بيان كككاتيَ  
وؤر  وئككككةوي  لكككةكاتي نؤ كككك   ،مةطكككةر هككككةر نكككؤم   ،طرت كككوو 

 .بة ةرمةوة لَيياب بِروانياية
 .يةنسري بووس وةكو ئَيستام ديجمومةم ةكاب
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 ،كاتة كةبا م لةنة  كة ضكنارَي ي يكةك سكال ة بكةروتر نكةبوو      مل ئةو
اةرماندةكككةماس ثيككاوَي ي بككةويقارو    ،ت ككةن َي ياس دايككة دةسككتا  

 :مين بةهاوِرَي اب ناساند ،سامدار بوو
ئكةو دةمكَي سكال ة لةِري ةكانكدا      ،بةوةنييكة كةمندال كة   ،ئةمكة وة لكة  )

 (.ونيةبا ي مة ورةو توانا ي لةتةمةسو ،لةطةل دانداية
ةكو نؤم هةموو ضةكداربووس لةثاياني دؤل ةككةدا  وهاوِرَي اب كة

 :اةرماندةكةماس بةمين طوت ،وؤر ني اميانة راوةستابووس
 ،وة ل بككؤ لةمككةودوا دةبَيكك  دوو  ككت  لككةنؤت نؤ ككي بوَيكك    )

ضكككككون ة مانكككككةوةو كةرامكككككةتي تكككككؤو هكككككةمووماس بكككككةم دووةوة    
 ون دةسكتَ راسك   دةسكتَ دايكة ئا ككةن     : يةكةم, ثةيوةستة

 ...(.ضةثدا رايوة اند ودوورار بة ي راس 
يكاس دةبَيك     ،يكاس دةبَيك  هكةر  كةكاوة بَيك       ،ئكةم ئا يكة  : )طوتي

 (...ب َي  بةك ن 
سككة ةمينةوة  وكككةثِربوو لككةترس  ،لككةم كاتككةدا تككةوَي ي ناوةنكك    

لككككةرَيي نككككؤم  ،بككككة م لككككةنؤما بارنككككةكرد ،بةلة كككدا تَيءككككةِري 
 ،دووةمككك   ككك  ضكككةكةكةتة: )ةماس طكككوتياةرماندةكككك ،نكككةرو م

 ...(.ثَي ةي تؤ لةئةودا ضِر بوونةتةوةو وكةهةموو مةوني
 ،مل كة تائةوكاتة طوَييةكاب ئا كناي ئكةم تكةروة باسكانة نكةب وو     

نكككةيال ا رؤييكككت وو بةتكككةواوي ئاطكككام لةاةرماييكككتةكاني تكككري     

بككة م لككةثِر كاتَيككمل بككؤ رككارَي ي تككر نككاوي مككين      ،اةرمانككدة نككةما 
 .بةئاطاهااةوة ،نايةوةهَي

 :بةدةن َي ي بةرو طوتييةوة
 ،دةبَيكك  ب انيكك  كةنككةك هككةرتؤ  ،وة ل لةهككةموو ئةمانككة طككرن ي)

 وب ككرة هككةمووماس لةئاسكك  اةرمانككةكاني سككةرؤكدا وؤر منككدالَ  
 ،نككةك هكككةر راسكككتة  ،ريابكككة سككةرؤك هةرضكككي اكككةرموو و ،نككةاام  

 ...(.ضون ة ،دل نيابة بَي اةندو اي دةت نيية
بكة م لكةوِرؤذة بكةدواوة    .. يدي ناواب اةرماندة ضييييكَ طكوت  ئ

دةبكوو رمكا    ،مل كةر ة لةنؤ ةويس  هي ي ديا  مل نةدةبرد
اةرمانككدة  وكةسككةرؤك ،ئككةو  ككتانة بَيكك    ،لةهككةموو ئةوكةسككانة 

 .رمياس لَيية
بككة م لةطككةَل تَيءككةِربووني رؤذو  ،نككاواب ضككيا كككردو ضككيا كو كك  

 ،لكةناو هاوِرَي ااككدا مكةوني دةبككووم  مككل  ،سكال دا  وهةاتكةو مككانا 
لوولكككةي  وضكككون ة تكككا ئةوكاتكككة تواني كككووم ئا ككككة بكككةرو راب كككرم 

اةرماييكككتةكاني سكككةرؤكا   ،ت ةن ةكة كككا هةمييكككة طكككةرم بكككوو   
 .كردبووة رؤ ن ةرةوةي رَيا

 ،ةكككو نككؤي باسككي  ةموئككاد كةئةسككتةمة بتواب ،بكة م لةنااككدا 
هةمييكككة لكككَيا راسككك   ،ككككةناواب نكككاوي ضكككي لَي نكككَيا ،دةع ايكككةك

لكةدواي هكةر كارَيكمل     ،نةيدةهَيي  ئاسودةمب ،دةبووةو دةي وتام
مل سةرةتا ئكةو دةع ايكةم    ،كةئةجنا دةدا دةكةوتة سةروةنيتا
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ضككون ة نككةن ا وؤررككار    ،لككةنؤما بارنككةكرد  وةرنككةطرتوبةهةند
 :ثَيي طوت ووم

ريابل نَية ي رنؤككاس نةضكَيتة   وبة م وؤر ،هةرضي دةكةس بي ةس)
 وبككؤ نؤ ككتاس نككاوانل كككةي    ،ئككةواس هَينككدة سككركل   ، ككتانةوةلة

 ...(.ضؤس وةاةرتاس ثَيدةبةس
ةلككَي مةسككةلةكة  و ،ادةوانيومككل سككةرةتا ئةمككةم هككةر بة ككتَي ي    

 .كةمل بةو ساوية ةيية لَيا دةِرواني ،لةوة طةورةتر بوو
 وةكو سكَيو لكوس  وككة تكا ئةوكاتكة    ،رةسكتةم  ،ر ة لكةو دةع ايكة  

مةطككةر راررككارة بةنككةوي   ،ثَي ككةوت ووئال ؤ ككَي ي  ،سككاة بككوو 
يكاس   ،ئةطكةر سكةرؤك  ! ةطةر نابكة هكيض دانةدةمركايكةوة   و ، ةوانة

اةرمانكككدة بكككةاال ي ئال ؤ كككي رةسكككتةمياس ب انيايكككة كارةسكككاتَيمل  
 :ئةواس وؤررار دةيان وت ،دةمةوما

ئَيدة وؤر باش دل نيايل كةضةكو ر ةنانةي دوذمل ناتوانلورةي )
 ،ئال ؤ كككي رةسكككتةتاس ،بكككة موريابل ،نَيككك ثكككؤ ييين ئَيكككوة بِرونَي

دواركار هكةموو    ،لةنيتةتاس نكةبات  ،كةن ي ييل دوذمين نانتانة
ثَيويسكتة رؤذانكة    ،وريكابل  ،مارةمانَيتييةكتاس بؤ دةكات بةنيانةت
ئةطككةر رؤذَيككمل اةرامؤ ككي  ،رةمجككي ئككةو ئال ؤ ككي رةسككتةية ب ككةس 

 ...(.دةنوات بةئةذديهاو سةرتاس ،لَيتاس دةبَي  بةهةو ار ،ب ةس

هككككةتا  ،اةرمانككككدة تككككةواو راسكككك  بككككووس    ومسككككةكاني سككككةرؤك 
مارةمككاس  ومككل مككةوس ،ئةوكاتككةي ئال ؤ ككي رةسككتةم تاسككاند بككوو 

 .بووم
ككوِرة   وئكةو ئال ؤ كة سكةري نكؤم    ... ئاد دوارار... وةلَي دوارار

 .هاوسةن ةرةكةي نواردم
اةرمانكدةو   ومل كة تا ئةوكاتكة رةاتكارو ككردةوةم لكة ي سكةرؤك     

ةككو ئةل قكة   وككةدةمَيمل بوو  ،بكوو ( وة ل)ةكو ناوةككةم  ووِرَي ابها
 .لةطوَيددا بووس

مككل ماوةيككةكي وؤر بككوو لككة ي كككوِرة هاوسككةن ةرةكةي هككاوِرَيا      
 .ةكو هةنا لةدةورم دةطةِراوئةوي  ،طول َي ي بؤشؤش بووم

ككوِرة هاوسةن ةكةمويسك  هكةناوم     ،تاري ة  ةوَي ي درةنا بوو
 ،ؤ ئةم طةمةو راموسانة تةواو سكاوو ئامكادةبووم  مني  ب ،هةل درَي

هكةر ككةدةمي    ،رول ةم لةنؤم بكِريو نكةب وام   ،لةبةردةميدا دةساذؤ
 .ئامساس بروس ةيداو دنيا بوو بةضراناس ،طةييتة دةما

هككةر لةرَيككدا  ،اةرمانككدةو هككاوِرَي بَيوةااكككاب طةييككتنة سككةرماس 
 ، ئاوهككككا دةوطريانةكككككةمياس كو كككك   ،ضككككؤس مَييككككَيمل دةكككككوذي  
لككككةو رؤذةوة كةواككككة بككككةر نككككةارةتي    ،منييككككياس بال  ةسككككت رد 

 .اةرماندةو بةاةرماني سةرؤك نرامة ويندانةوة
 ،ئَيستا رةستةم لةم ديو ثةجنكةرة بةندةككةي نكاو ئة ك ةوتةكةوة    

ثَيس   ،تةواو لةروول ة كةوتووة ،رَيمل لةثارضة سةهؤل َيمل دةضَي 
لكككككةوديو  ،اوةلة ككككاوةكو دة تَي يو ككككك ة سكككككاَل وةرد هةل  كككككةرِ 
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ثَيسكككتةكة ةوة  كككةثؤلي نوَينكككة طةرمكككةكاس كةماوةيكككةكي وؤر     
هةسككتددةكرد هةرضككي    ،لككةنوِرة كككةوتووس   ،بككةهاذةو لراككة بككووس  

 .رؤطةلةو مولوولةي نوَينا هةية هةمووو   ووس
وةكككككو رككككاراس ثاسككككةوانةكة    ،لككككةوديو ثةجنككككةرة بةندةكة ككككةوة  

ئاطكاي   ،ةكردلةمو يي نةيال ي نؤيدا مةلةيد ،هةردةهاتو دةضوو
كةئككةو ثاسككةواني منككةو  ،لككةبريي ضككووبووةوة ،لككةمل هككةر نككةمابوو

 .دةبَي  وؤروريابَي  نةبادا هةل  َيا
ةكككككو و ،بككككة م رؤايانككككةمت ،رةسككككتةم كككككة بةتككككةواوي مردبككككوو 

 .رؤايانةتي ثريؤوي مةسي  هةر ويندووبوو
طيانكككككككة ثريؤوةككككككككةم لكككككككةكوني ثةجنةرةككككككككةوةو بةبةرضككككككككاوي     

ئكةو ئاطكاي    ،ة هكاوِرَيي نكؤم بكوو هاتكةدةريَ    كةكؤن ،ثاسةوانةكةوة
 .بَيهودة هةن اوي دةناو دةهاتو دةضوو ،لةم كةيلو بةينة نةبوو

ككككةدةمَيمل بكككوو ثكككةي ي   ،لكككةم كاتكككةدا ضكككاوم بةهةل ؤككككة كةوتكككةوة   
طيكككاني ثكككاكي ةيي مككل ضكككووة نكككاو رةسكككتةي   ،ئةندَييككةكاب بكككوو 

 .ئيدي بووم بةهةل ؤ ،هةل ؤكةوةو لةئةودا بةررةستة بووم
ككةمل   ،لةضكاوتروكانَي دا هكةموو  كتَي ا بكيين    ! واي لةو نؤ يية

بةِراسكككك و ضككككةثدا  ككككَيتانة بةئامسانككككدا   ،نككككاتواب بيان َيِرمككككةوة
بكؤ ثيكووداس لةسكةر     ،لةثاش طة كتَي ي دوورودرَيكر   ،مةلةمدةكرد

لكةم   ،كة لة بةاردا سكءي دةضكووةوة هةل نييكتدةوة    ،تاوَيرة رةمةكة
 ،لككككةرَيي نككككؤي راوةسككككتا   ،هاتككككةوةكاتككككةدا ثاسككككةوانةكة بةئاطا 

 ،ثا كككةوثاش دوو هكككةن او كيكككاية دواوة   ،هةل وةسكككتةيةكي ككككرد 

لةطةل يككككدا ت ةن ةكككككةي لة ككككاس هَينايككككة نككككوارةوةو اييككككةكَي ي    
ئكككةذنؤي ضككةثي نسكككتة سكككةر   ، ونيكككو بككؤي دانييككك   ،نسككتةبةر 
مؤنا ةككككةي  ،ت ةن ةككككةي لةسكككةر ماضكككي راسككك  دانكككا  ،بةارةككككة

ضكاوي   ،ةكي بكة ي راسكتدا نكواركردةوة    م ،لة اني راس  طريكرد
سكريةي   ،ضكاوي راسك  نسكتة سكةر رَينييكانةكة      ،ضةثي نومانكد 

 ،لةيكةك كاتكدا   ،ت ةن ةككةي ضكركاند   ،ثَي  ئةوةي هةل  ِرم ،لَي رمت
لككككككةديو ثةجنككككككةرة بةندةكككككككةي نككككككاو ئة كككككك ةوتةكةوة رةسككككككتة  

لكككككةم ديكككككو ثةجنكككككةرة   ،سكككككةهؤل ينييةكةم بكككككة دا هكككككاتو ككككككةوت 
اري سةر تاوَيرة رةمةككة سكوور بكوو يكةك ثارضكة      بة ،بةندةكة ةوة
ئيكككدي نكككةم اني ثاسكككةوانةكة لةثَييكككدا طةييكككتة    . بكككوو بكككةنوَيل 
 .سةركا اس

 سليَمانى
 2110ئةيلوىل 
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 طةرِانةوةي تارماييةكةى ذةنةرِاأل
 
هةةموو ضةيَذو    ،لةم سةرزةمينةدا بؤ ثياو هيض شتيَك لةجةةن  بةةنرخن نييةة    

 ..خؤشييةكانى دنيا ناطةنة ضيَذوو خؤشى جةن 
 تةميوورى لةن 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

رةسككتةم لةناضككَي َ  ،راوةسككتانةكةم راوةسككتانَي َ سككةرباويية 
بكةرةو   ،دةستَ ضةثا بةلة ةوة رووت بكووة  ،باَل دةضَي يةك 

مام كةكاب لكةنوار كةمكةرةوة لكة ريك ن يكةكو        ،نوار  ؤِربؤتةوة
ةكو كة كَ دووثيكمل   ودةسكتَ راسكتا  . بؤ ناوةوة نو كتاونةتةوة 

بكككةبرؤو   ،ثةجنكككةكاب كراوةيكككة . هةل  ةِراوةتكككةوة بكككؤ  ن سكككةرم  
بكةوردن لكَيا   . اهيض نكاب ويَ .  ضاون راستدةوة لةن ةرن طرتووة

سكككةرو مةكككا لكككة بن ككك ة   ،ا دةوانكككَ هةناسكككةش نكككادةم و ،بِروانكككة
ةكو دارَي كَ رةي داككوتراو مكاياو    وماضكةكاب  ،نِرنووك دةضَي 

  ..مةا ةم راس و رة  لةرَيي نؤياس رة  بوونة
سكككككآلون  ،راوةسكككككتانةكةم تكككككةواو راوةسكككككتانَي َ سكككككةرباويية   

دةسككتةو ثكككؤل  كككة دةسككتة    ،ةردةطرمويةك ةيككةكَ سككةرباوةكاب  
سآلون سةرباون نؤيكاس ثَي ة كي ئةسكتَيرة     ،ثؤل دَينة ن مةمت

منكككي  بةهكككةماس دةسكككتوور  , درة كككاوةكانَ سةر كككاب دةككككةس 
ثا كككاني   ،رتكككةو رول كككة ثَييكككواوي لكككة سكككآلوياس دةككككةم  وبةبَي

 .. بةهةماس دةستوور سآلون ثِر   ؤي نؤمياس دةدةم 
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سككوكايةتييةكَ ضككون ة رككوو س لككةم  ككوَينةدا    ،نابَيكك  ب كك وَيا 
 .طةورةية بؤ ئةستَيرةكانَ سةر اب

ةكو مكل طكةر   وبكؤ ئةاسكةرَي َ دةرةركةدارن طكةورةن     ، ورةيية)
 (.نةتواب نؤم راب رم لة ثَييواون رؤذَي َ ئاوها مةوندا

هككككةر نؤ ككككا كردويككككاب بككككةم   ،نككككؤم سككككةرباوةكاب راهَينككككاوس )
ئةمككككة تككككةنها ااييككككَي َ  . ثال ةوانككككةن كككككة ئككككةمِرؤ دةيككككان ينل 

بككككككةل  و راهَينككككككاسو نؤئامادةكردنككككككة بككككككؤ    ،سككككككةرباون نييككككككة 
نككةك تككةنها ئككةم ضككةند سككاتة  .. رووبةِرووبوونككةوة لةطككة  مةرطككدا

ةكككو داو  ب ككةماو وبككةل  و دةبَيكك  بككؤ ضككةند  ككةوو رؤذ   ،كورتككة
 (.نةرول َيا

 !(.بؤ ناتواب ،ئين ا ضيية)
ن لكةو رؤذانةيكة ككة ثةكةو ثايكة      ،ئةمِرؤ بؤ مل رؤذَي كَ مَيرووييكة  

لككةو رؤذانةيككة كككة كككة ار     ،سككةرباون منككَ تيككا مككةوني دةبَيكك    
رَيدةكككككككككةوَي  نككككككككؤمو ئةسككككككككتَيرةكانَ سةر ككككككككاب هَينككككككككد     

ا ثككككككؤل ثككككككؤلو دةسككككككتة دةسككككككتة بنيككككككادةم و ،رَيكككككك لَي رياوب 
بةرةوبككةرطَ تاي ككةتَ سككةرباوييةوة بةِرَيدةنككةم بككؤ دة ككتايية      

 .بةرينةكاس
بيقؤومكككةوةو ةكو هكككةل وئكككةمِرؤ بكككؤ مكككل لكككةو رؤذانةيكككة دةبَيككك     

 ..لةدةس  نؤمَ نةدةم

 ،تؤل كة لكة بكاوكا    ،تؤل ة لكة رؤذانكَ رابكردووم    ،ئةمِرؤ رؤذن تؤل ةية
 ...لةهةموو كةس

 ،بكككة م هةرضكككةند دةككككةمو دةكؤ كككا هَيككك  لةماضكككةكاب نكككةماوة     
دةسككتَ راسييككا كككة   ،نككاتواب لككةوة ويككاتر نككؤم بككةثَيوة راب ككرم  

لَيِ او هَيكدن هَيكدن   ةكو ضكة ة دارَي كَ ئكاو   و ،هةر بة ضاومةوةية
هكةردوو ضكاوم تكةواو مانكدوو      ،بةرةو ك بووسو دابكةويل دةضكَي   

ككة   ،بووة هَيندة نَيسةم لةدةسك و ماضكي سكةرباوةكاس طرتكووة    
 ..ضؤس بةيةك تاياو بةيةك ئاواو دةضنة اةواو دَينة نوارَي

ر كككة لكككةو ئكككاواوة هكككيض ئكككاواوَي َ تكككر    ،طوَييكككةكاب ككككآ بوونكككة
تككا دَيكك   ككةي    ، ككةكةتو رة و راسكك   رةسككتةيةكَ ،ناذنككةوم

 ..بةرن ديدةم لَية ي دةبَي  ،دةمب
دةبيكنا رةسكتةيةكَ كةل ةطكةتَ     ،لة سكَي ةرةكةن نكؤم رادةمَيكنا   

سككَي ةرو تارماييككةكَ باري ةل ككةن   ،ةكو مككلومةضككةك ئةسككتوورن
 !بن  َ هةية

هَينكدة ئاطكام    ،ئيي هَيندةن هكؤش دةدةمكة سكَي ةرة نِرنوكَي كةم    
ككة دةسكتة دةسكتةو ثكؤل ثكؤل       ،رباوةكاس نامَينَي لةااييي سة
 .هةر تَيدةثةِرس

لةتارماييكككككة ب ككككك ؤ نةكةم دةكةومكككككة   ،بةدةسككككك  نكككككؤم نييكككككة 
ئيكككدن مكككل لَيرةبكككةدوا ر كككة لةثةي كككةرَي َ   . تَي  كككريلو موتكككا 

بةتةواون لةدةوروبةرو  كوَينَ  كياون   .. هي ي تر نيا  ،موِريل
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بكةدوون  ... م دادةبكِرَيا كة ذةنةرال َي َ دةرةرةدارن طكةورة  ،نؤم
رد وويكككاتر لةتارماييةككككةم .. ن وون نكككؤم دةككككةوم وسكككةرةداون
بككككة  ،تةما ككككا دةكككككةم مورسككككايي هككككةموو رةسككككتةم   ،دةاككككةوة

يكككاس  ،سكككَي ةرَي َ مندا نكككة  ،ئةسكككتَيرةكانَ سكككةر  انييكككدةوة 
 ،مل بةم مكةونَ نؤمكةوة  .. ي دروست ردووة(مةوةم)راستي بة َيا 

بةرةسكككككتةيةكَ  و كككككَ وينكككككدووسكككككَي ةرن منكككككدال يا بكككككة رؤاَي
بةتةوةسككةوة ! بككة م بةدةسككة تَي َ بككا وة ئامادةيككة    ،طرطنككةوة

. طال تكككة بة كككاسو  كككةوكةتو ئةسكككتَيرةكانَ سةر كككاب دةككككات   
 :بةئا  را ثَيا دةل َي 

ا ديككككارة و..ا لككككةنؤت طككككؤِراون وبككككؤ ،ئةمككككة ضككككيية بؤرةثيككككاو  )
آلو ئةطةر بتناسل دةبَي  لةرياتَ سك . ةكو مل ناتناسلونةل  َ

 (.ضي  ثَيي ةش ب ةس 
مةطةر تكؤ هكةر مندال كة ترسكنؤكو ضكة دلو نوَيِرييةككةن ركاراس        )

 (.ني  
. وؤرن نامَينَيكككك  هككككةموو  ككككتَيمل بيككككَيوَيناو لككككةنؤم ب ككككؤِرَيا   

بكككة م  ،بةراسككك و ضكككةثدا ب ةومكككة لَيكككدانَ سكككَي ةرة بَيىةياككككةم 
 .لةنؤمَ تَيمل نادةمو بةئاطا دَيدةوة
* 

سككةرباوةكاني  هككةر   ،نككةرو وم ،ةدةسككتا هككةر بككة  ضككاومةوةي  
 ،تكةكانَ سككَي ةرةكةم تكةواو ني كةرانَ كككردوم   وبة م.. تَيدةثكةِرس 

بةرؤرَيمل هةستدةكةم راوةستانةكةم وؤر  جمو نكاوةو لةئاسكتَ   
نابَيككك  (. سكككةكؤي سكككآلون سكككةرباويية )ككككة  ،رَي اكةمكككدا نييكككة

وؤر لككةوة دةترسككا كككة دةوروبككةرو هة ال ككةكاب ئاطايككاس     ،جبككول َيا
تانكككككة توو كككككي وئةو. مسككككةو طكككككواتَ سكككككَي ةرةكةم بووبَيككككك  لة

 ،ويككككاتر لككككةنؤم نككككامؤم ، ككككة ةذاسو بَيئارامييككككةكَ وؤرن كككككردم
س بكككووةو بكككؤم  وهةرضكككةند دةككككةم  كككوَينَ  كككياون نكككؤما لكككيَ   

ناواب ئايا هةر بةِراستَ مكل  كياون ئكةم  كوَينةم      ،نادؤورَيتةوة
ة كككة سككةداس دةسكك و ثككَي لةن مككةتَ منككدا دةضككنة اككةواو دَينكك    

سكككآلو لكككة ئةسكككتَيرةكانَ سةر كككاب دةككككةس  يكككاس مكككل    ،نكككوارَي
مندال ة بودةل ةو ذَيكر دةسكتةكةن منكدا نَ طكةِرةكو موتاخبانكةم       

 ئايا مل هةر مندال ة ترسنؤكةكةن باوكدا 
ةكككو دووثيككمل رةسككتة سككِرةكةم    وئةمانككةو دةيككاس ثرسككيارن تر  

ئةطةرضككككي تككككا ئَيككككرة هككككةر بككككةِرَي ةوة لككككة ن مككككةتَ   .. دةطككككةوس
بكة م   ،اسياو ااييي بةِرَي ردنَ سكةرباوةكاندا راوةسكتاوم  مةر

ةرن ويككاس بةهةنككد. او لككة تارماييةكككةم بهَيككناونككاتواب بةسككانايي
ويكاتر لكة   . ةكو رانكةوةرَي َ ترسكناك لكَيا ثةيكدابووة    وكة ،نةطرم

ئكككيي  ،بكككة ني كككا لَيكككي دةضكككدة ثَييكككةوة    ،سكككَي ةرةكةم رادةمَيكككنا 
ةورو نككككؤش مككككومت  ةكو ثاروويككككةكَ ضكككك وئككككةوي  لةسككككةرنؤو 

 ...دةدات
* 
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دةاةوة بة مندال ة سةر كوَيرو طَيرو اكؤلو ترسكنؤكةكةن   ( مل)
 ..راراس

* 
 ،دةل َيككَ ضككاون روونككاكَ طككجم بككووة    ، ككةوَي َ كككآو مةترانييككة 

 .هةموو  تَيمل بةتاري َ ااييي نؤن دةكات ،هيض نابينَي 
 !(.ئان لة سيىرو ترسناكَو ضارةبةدن تاركَ)

نككةبادا نككؤم  ،دةمككةوَي  ب ككدة دةرب ،ةدامنككي  لككةو نيككوة  ككةو 
ةكو تول ةسككككةطَ وضككككةند رارَيككككمل . ميكككك م دَيكككك   ،ثككككيس ب ككككةم 

بكانا لكةداي ا    ،بابردةل ةو بةض ة ثييةةن نكةنؤش دةنووَيدكةوة  
ثا ككاس دةسكك    .. ة مَيككمل نييككة   وهيض ،دةكككةم تككا ا اتككة دةريَ  

بكة م داي كا    ،لةرَي اكةن دةكومت تا لةنةون  ةاة ةت رايءكةِرَينا 
لكككككةذَير بةتانيةككككككة بةترسكككككةوة .. رَي اككككككةن نكككككؤن نكككككةماوةلة

 :دةل َيا ،دةنووَيدةوة
 (.بةم نيوة  ةوة هانا بؤ كَي بةرم  ،داية طياس اريام كةوة)
ئككككةن داي ككككَ ميهرةبككككاب وؤر دةترسككككا رنؤكككككةكاس تؤ ككككياس   ) 

 !(.اِراندبَي 
 (.داي ة طياس بؤ دةن   نيية  لة تؤ بياوَي كَي  مل دةبةم )
 (.لة ةوةو رنؤكةو  ةوة تاري ةكاس مب ثارَي َي   ئةدن كَي)
دةسككتا  ،دةختككوا مككةِرةجن و مسككةب ة  ،ئككةن داي ككَ ميهرةبككاب )

 ..(.ب رةو ا ةدةرَي

مكككل دةواب ئَيسكككتا لكككةوديو دةرطاككككةوة ثكككؤل ثكككؤل رنؤككككةكاس    )
لةضككككاوةِروانَ منككككدا بكككك ئؤمرة   ،نؤيككككاس بككككؤ لككككة كككككةم  نككككاوم  

 ..(.راوةستاوس
بكككةتاركَو  ،بةتكككةنها ،اَيرتكككاس ككككرديل  ،ئكككةن داي كككَ بَيكككدةن ا )

 ..(.ضؤل ةوانيدا رةت نةب 
ئككةمل ضككي  ،ئةطككةر نةيككةن.. ا ككةدةرَي ،دةدةن داي ككَ بككةِرَي م)

هكككةموو ! ابِروات هكككةموو  كككتَيمل دةمكككةومَي وئكككانر اكككا  ،ب كككةم
بكككؤ بكككةيانَ نو كككملو بكككرا بَيكككِرةااو    ..  كككتَيمل لةدةسككك  دةدةم 

 اونو بؤطككةب نييككانَ دةرثَيكي ميكك , نائينكةكاب تيكك م ثَيدةكككةس 
 (.سةروةنييتا دةكةس ،يةكدن دةدةس

 !(.ئيدن لةداناندا دةمرم ،وياتر ب ووك دةاةوة)
 ،ا راهكاتووم ونكؤت دةوانيك  مكل    ،داي كَ ميهرةبكاب   ،داية طياس)

 ..(.دةبَي  بةرام ةر بةواس كةِرو    مبو نةيةمة مسة
يةةية بككةبَي تككؤ رَيككمل لككةو بةضكك ة ثيكك    ،كككةوة داي ككة طيككاس  اريككام)

لكككة تكككؤ   ،دةضكككا ككككة بةدةسكككتَ مندا نكككةوة طةمكككةن ثَيكككدةكرَي    
دةثرسكككا ر كككة لكككة نووةنكككوو ضكككي لةدةسككك  دَي  هكككةتا رؤذَيكككمل     

 !(.لةثةناو ثةسَيرن ديوارَي دا رة  هةل دَي 
 (..دا ن كة ي يا س ،دة ب م ي ة ر َي)

* 
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لكةثاش تاوَيكمل بكاوكا دَيتكة سكةر      . هكيض نابيسكتَي    ،داي ا نايات
ت َي كَ نةسكتَ    ،ةهةردوو طكوَي راسكتا دةكاتكةوة   ب ،سةرينةكةم

 ،طكككككةورة دةكاتكككككة تكككككةوَية او بةوت كككككة رونسكككككارم دادةثؤ كككككَي  
 :ثَيا دةل َي  ،بةسةرمدا دة انَينَي 

بكةم نيككوة  ككةوة بكؤ لككَيا ناطككةِرَيي كككارن    ،سكةطَ لةسككةي بككوو )-
 (.نؤم ب ةم  بؤ لَيا دةبي بةضةتة 

 ،داتدل ِرةمانكككككككككككة ضكككككككككككةثؤكَي َ ئكككككككككككاطريل لةروومكككككككككككةمت دة  
 ،نكككؤم طرمؤل كككة دةككككةم ،ةكو ككككورة دادةطريسكككَي وهةردووضكككاوم

بكة م بِريكارن    ،نانَ نكؤم دةككروذم   ،لةرَي اكةن نؤم م  دةمب
 ...!تؤل ةسةندنةوة دةدةم

دةرثَي ة كككككككا  .. بكككككككؤ بكككككككةيانَ دؤ كككككككةكةكةم هةل كككككككدةنرَي     
 .دةلةن َيتةوة ،بةتةنااةكةوة دةلةرَيتةوة

* 
ت كككردم نككؤم لككةتاري َ   تككؤ نككؤت اَيككر   ،ئككان بككاوكَ  ككةددارم  )

ريكان  و ،تكاري َ مكال ي  كةيتاسو رنؤكانكة    : ثَي  دةطومت, نةدةم
 (.نؤتاس بل رَي هةل ةنةكةسو نةضنة مال ي ئةواس

نةكككةس سةركَييككي  : ئككةن تككؤ نككةت وت   ،ئككةن بككاوكَ بَيككِرةمحا  )
ئككةو  ككَيتانةن   ،ب ككةسو نةاامانككة رةاتككار لةطككة  تاري يككدا ب ككةس  

بكة ايك ةوة نؤيكاس     ،ة ثال كةواس بكووس  هكةموو ئةوانك   ،ئَيوة دةي ينل

 ،بككة م سككةرئةجنام هككةمووياس دؤِراس ،لككةو رةن ككةدا تككامي ردةوة
 !(.هؤ ياس لةدةس  داو  َي  بوو

تككؤ دةت ككوت تككرس سةرضككاوةن    ،ئككةن بككاوكَ لةدةسكك  ضككووم  )
 !(.دةبَي  لةثَييدا بيسي  ،بؤئةوةن ئاوابي  ،ئاوايةتيية

دَيِر اةرماييككتةكانَ تككؤم  منككي  دَيككِر بككة  ،ئككةن بككاوكَ دل ككِرةما )
بكة م   ،ثَي بكةثَي لةطةل يانكدا طكةورة بكووم    . كردة نؤراكَ رؤذانةم

سككةرئةجنام ر ككة لككة كةسكككَي َ بودةل ككةو سككةركوَيرو نكككوَيِرنو      
 !(.هي ي ديا لَي دروس  نةبوو ،رماون

 ،ئَيسككتا سككةرَيمل هككةل ِ ةو بِروانككة    ،هككؤ بككاوكَ لةدةسكك  ضككووم   )
 ،َيرةن لةسةر كككاس ري ككككردووةضكككةند ئةسككت  ،كككوِرة بودةل ةككككةت 

ضككككةند سككككةرن طككككةورة لةئاسككككتياندا مة ككككةنو    , ضككككةند مةونككككة 
 (.ب ووكل

ئَيسكككتا ئكككةو رؤذانةيكككة تؤل كككةن نكككؤم لكككة   ،بكككةل َي بكككاوكَ وؤردارم)
 !(.رابردوون بودةل ةم ب ةمةوة

 ،رارانَيككككمل ضككككةند طَيككككجمو ب كككك ؤلةبووم  ،ئككككةن بككككاوكَ نككككةااما)
 (!!ئَيستاكة دةبَي  ضةند هَيندة مةوس مب

* 
ثكككَي بكككةثَي نكككؤم بكككؤ دواوة دةكيكككَينةمةوةو بكككةتؤب ن لكككةموتَ     

 !سَي ةركةم دَيدة دةرَي
* 
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سكككةرباوةكاني  دةسكككتة  ،دةسكككتَ راسكككتا هكككةر بة ضكككاومةوةية 
 .بةثَييددا تَيدةثةِرس ،دةستة هةر ئؤ ر دةكةس

 ،كاسكككككةن سكككككةرم لة كككككارة وةردةوال ةيكككككةكَ نكككككاثور دةضكككككَي   
ةكو بروسككك ة  وئيكككدن . .اذةواذَي كككَ راِرسكككي لَيوةدَيككك   وطي ةو

 :ضةاانة دةداو ئةم بِريارة لةدايمل دةبَي 
هةرضككككي ثككككريو  ،ر ككككة لككككة طةجنككككةكاس ،دةبَيكككك  بككككؤ لةمككككةودوا)

بكككةرطَ نككككاكَ  .. كةنةاتكككةو  كككةلو ئاوية كككةو نومسككككاس هةيكككة    
ا وطكككةر ،بءؤ ككلو نؤيككاس لككةِري ن سكككةرباويدا نككاونووس ب ككةس     

ئككاطرة  ا نككةبَي  ئككةم  ونككةبَي  مككل ضككؤس لةمككة مككةوني دةمب  طككةر     
منككي  لككةراراس  ، ككةِرطةكاني  نككامؤش دةبككل ،دادةمركَيتككةوة
 !(.وياتر تِرؤر دةمب

 ك انَو ئكاون   وئا لةوَيدا اةودةكةم هةرضكي مكرؤ و طياندارن  )
يا دةس  لكة موِرموِراطكةن هكةمووياس طكري      ،هةية ك ل ثؤش ب ةم

ثا ككككككككككاس  ،ب ككككككككككةمو هةناسككككككككككةياس لككككككككككَي ياسككككككككككا  ب ككككككككككةم 
سكككككككةرياس  ، ككككككك ةوةبوووةكو  ةكرؤكَي َوبةثةلةثيت ةيكككككككةك

ةكو تككؤ  بككةدةم وئين ككا كةلككةن سككةرياس  ،لككةمةياس رياب ةمككةوة
 .(.نووكة  ةمةوة ئةمسةرو ئةوسةر ثَي ب ةم

ئاوةهكككا  ،لةئَيسكككتادا ككككة سكككةرؤكو ذةنكككةرال ي سكككوثان مكككةرطا     )
بكة م هكةن   .. كة دةبينا مرؤ كةكاس تكامِ  بوونكةو    ،ئاسوودة دةمب

لكككَيا . لككَيا ريانابَيكككةوة  سككَي ةرن منككدال يا بؤتكككة مؤتةكككةو    ! هككوو 

مامكا ثككَيا   ،طال تكةم ثَيككدةكات  ،لكةو دوورةوة ! ناطكةِرَي تكا رةاككةت ا  
ئيكككدن ئةسكككتريةكانَ  . بةضكككةثؤكَيمل مكككتا دةككككات   ،ثَيدةككككةنَي 

ةككككو و ،هكككيض رؤل َي يكككاس نامَينككك  ،سةر كككاب بةهانامكككةوة نايكككةس
تكا   ،ردة لةضكةرنةو سكوِراس ناودةاكةوة   وردةو ،ئا ي ئاولَيِ او

 ..(.ثا اني  بة دا دةكةوم ،اون لةرَيي نؤم دةوةستابةتةو
بككككككككةنؤمو ئةسككككككككتَيرةكانَ  ،مككككككككل بككككككككةم مككككككككةونَ نؤمككككككككةوة 

لككككككة ئامككككككار سككككككَي ةرن منككككككدال يا دا   ،سةر انييككككككدةوة ومككككككاب
ئكككةوي  بكككةومانَي َ رووسو تكككوِرةوة بةسكككةرمدا    ،لةطؤككككةوتووة

ركككككككارَي َ دن راثَي كككككككا دةككككككككات بكككككككةرةو    ،هكككككككاوار دةككككككككات 
ةكؤ نكككة موِراوييةككككةن منكككدال يا اكككِرَي  دة كككتاييةكانَ نكككؤنو ل

 ..دةدات
* 

بككككككة ئككككككارةووو  ،هككككككاوِرَي ب بةوةييككككككةكاب ،منككككككدا نَ طككككككةِرةك
لةطكككة  هكككةر سةروةنيككك و    ،ةكو مككك راو دةمسكككوِرَينل ونؤيكككاس

رَيكككمل لكككةو سكككةرة   . تَيهةل دانَي كككدا نكككؤم بةككككةمي دَيتكككة بةرضكككاو   
و مَي وتانة دةضا ثَي  ئةوةن دةسك و ثكَي دةرب كةسو اَيكرن بكا     

 ،ثا اني  بَيندودو توِرةهكات دةمكرس   ،باوَيل بل لةئاوياس دةبِرس
بكككةمردوي  دةرنكككواردن مرييككككملو كةل ة كككَيرو توتةل ككككةكانياس    

 !دةدةس
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كسككككءة لككككةنانا دَيكككك و ئككككةم رككككارةش بككككةل َينَ تؤل ةسككككةندنةوة  
 :لةنانةن مَيي ددا تؤمارياس دةكةمو دةل َيا .. دةدةم

 كككةرتة  ،بكككؤ ككككوَي دةِرؤس  ،ئكككةن هكككاوِرَي بَي كككةِرو نائينكككةكاب   )
رؤذَيمل لكةِرؤذاس تؤل كةن نكؤم     ، ةرتَ نودا لةدةستا روطار نةبل

طككةر اريككان نؤ ككتاس نةكككةوم دل نيككابل لَيتكككاس      ،هككةر دةكةمككةوة 
رؤل كككة تامانكككةكانتاس رةوانكككةن مكككةرطَيمل   ،مندال كككةكانتاس ،ناطكككةِرَيا

 (...دةكةم كة تا هةتاية ثَيوةن بتةَينةوة
* 

 ،تككةنها هككةر نككؤم لككةبرية  ،ةسككَيمل دةبَيتككةوةرمككا لةهككةموو ك( مككل)
اكةوم لةهاوِرَييكةتَ   . كةسي  لكةمل ناضكَي    ،لةكةس ناضا( مل)

ككةس مكل بكةهاوِرَيي نكؤي     : ياس راستي بة كَيا  ،هيض كةسَيمل نيية
لةناو مندا نَ طةِرةككدا ترسكنؤكو ب  ريةتانكة رةاتكار     . ناوانَي 
لككةشو رن دةِروااككة رةسككتةو   ،تةنانككةت بةطومانككةوة  ،دةكككةم
هةمييككة ذَيككر ضككةثؤكةن   .. بةترسككةوة سككة ي لَيدةكةمككةوة  ،نككؤم

 ... مندا نَ طةِرةكا
ئةطةرضككي  ،تككةنها رارَيككمل ضككيية نككةمتوانيوة لةمنككدال َيمل هةل ككدةم   

. ئككةو مندال ككة بةتةمككةسو لككةشو ري  لككةنؤم ب ككووكي بووبَيكك    
نةدةبوو راثس َياو بةرطَ ترسكنؤكَو بودةل كةييو سكاوية ةيي    

امال او بةكا ن ئاوايةتَو ويرةكَو ضكةلةن ييةوة نكؤم   لةنؤم د
 .نييانَ مندا نَ طةِرةك بدةم

* 
هككةروا  ،رارَيككمل نككؤم لككةو هككةوراوة دةدةمو نككؤم تاميدةكةمككةوة   

 ،بةسانايي لَيناطةِرَياو تةسةيدَ نواستَ مندا نَ طكةِرةك نكامب  
دةواب ئةطككككةر  ،سةركَييككككي دةكككككةمو نككككؤم نككككادةم بةدةسككككتةوة

رككار لككةم كككارةدا سككةركةوم ئككيي منككدا ني  سككة ا       دوو ،رارَيككمل
 ..لَيدةكةنةوةو مني  دةاة مندال َي َ ئاسايي

ئةو رنَيكوةن   ،اس مسة دةكةموئة ارةياس بةهةماس  َيوة ومانَ
رةوانككككةن نؤيككككانَ   ،بةهككككةماس دةسككككتوور  ،دةي ةَيننككككة داي ككككا 

 ،بككة م رةوانككة كردنةكككة هَينككد ترسككنؤكانة دةبَيكك      .. دةكةمككةوة
لككككةنَيواس مككككلو ئةوانككككدا طيانيككككاس دةردةضككككَي  تككككة      ككككةكاسو

 !دةكةوَيتة سةر ئةروةكة
ئكككيي ئكككةواس يكككةك يكككةكو دوو دوو بة كككة و ضكككةثؤك دةكةونكككة      

ئككيي بككِ ان بككِ   .. كوتككانَ سككةرو طككوَي كاو مككار هككةجنا دةكككةس   
. نككاتواب لككةئامار هككيض منككدال َيمل ب ئككةدةبي ئاوةهككا طككةورة ب ككةم   

 ..ندا م  دةمب ةكو ديجم لةئاستياوهةميية
لةدةميقةيةكككدا ضككةند  ،بؤيككة كوضككةو كككؤ ب لَيككدةبَي  بككة دؤوةد 

 ،رارَيكككمل رةسكككتةم بكككةر طِريكككاس دةككككةوتو مرضكككةمرن دةسكككوت   
بككة م دةمككارن   ،لةطككة  هككةر مرضككانَي دا مككل ب ككووكي دةاككةوة    

تكا دَيك  رمئةسكتورتر     ،تؤل ةسةندنةوة لةناااندا مكةوني دةبَيك   
 ،لككةباوك ،لككةبرا ،تؤل ككة لككة هككاوِريَ   ،ةكككةمداوان تؤل ةسككةندنةوة د
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دةرووب يكةك ثارضكة دةبَيك  بكةئاطرو نَية كة نكَيا       .. لةهةموو كةس
 ...دةسوتَي 

* 
رةسكتةن سككةرباوةكاب   ،ئَيسكتا بكةم سككوتانة ئاسكودة دةمب   ( مكل )

ئاطرةكككة  ،ةكو نككةوت بةكاردةبككةموبككةنوَيلو طؤ كك و ئَيسكك ةوة
َ هككةمووياس بككةنوكَ نككان ،هككةر تَيككر نككامب  ،ويككاتر نككؤش دةكككةم 
بكككةدوون رؤذانكككَ منكككدال ي بةسةرضكككوون     ،دةرون ككككوس دةككككةم 

دؤِراون نؤمكككدا دةطكككةِرَيا لكككةنادو رةسكككتةن ئَيسكككتان ئةوانكككدا   
 .بةدن دةكةم

* 
دةسكتَ راسكتا هكةر     ،رةستةم هةر لةناضَي َ يةك با  دةضكَي  

راوةسكككتانةكةم تكككةواو راوةسكككتانَي َ    ،بة ضكككاون راسكككتدةوةية 
ةوة (سكككةكؤي سكككآلو)َيي  ككياون نؤمكككةوة لككة   لكككةر ،سككةرباويية 

 .ةردةطرموسآلون سةرباوةكاب
مكككل ثكككَيا نؤ كككة هكككةموو  كككتَيمل لكككةرَيي نكككؤي ثكككَي ب رَيككك و      

سكآلو لكة ئةسككتَيرةكانَ    ،لةوَينكةن سكةرباو بةثَييكددا تَي ءكةِرَي     
 ،ضكك  لككةوةن لةنانيككدا ضككؤس سككةيرم دةكككات   ،سةر ككاب ب ككات
رةكانَ سةر كااةوة  ئَيستا بكةنؤمو ئةسكتيَ  ( مل)طرنا ئةوةية 

لةطة  رةت وونَ هكةر سكةرباوَي دا مكل    . مةوبو ئةواني  بودةل ة

ئةسككككتَيرةكانَ سةر انييكككككا تكككككا دَيككككك    ،ويككككاتر بكككككا  دةككككككةم 
 .درةو اوةتر دةبَي 

را ن دةبَي  بكا ضكاوياس بكةر  كةوارةن ئةسكتَيرة رووناككةكانَ       )
 !(.سةر اب ب ةوَي 

 ،ل  راومةكو ضككككككرايةكَ طككككككةش هككككككة   ومككككككل لككككككةو بةروييككككككةوة  
سكككككةرباوةكاني  رؤايكككككاس بكككككةملو ئةسكككككتَيرةكانَ سةر كككككاب  

ثَيي ة ككككي  ،منككككي  لةتؤل ككككةن دؤِراون مندال يدككككدا ،دةسكككءَيرس 
 !مةرطياس دةكةم

* 
سكَي ةرن منكدال يا هكةر طكةورة      ،ئةم مؤتةكةية لَيا ناطةِرَي  ،بة م

 .نةبووةو لةطةل دداية
دة لةثَييكددا  ئامكا  ،ةكو ئةسءَي َ بال دارن وين كراو وئة ارةياس

نككةيا و راوو ئةندَييككةكاب بككؤ سككةر    ،ضككوار نال ككة رادةوةسككتَي  
دةم كات بةسكةر   .... وينَ نؤي رادةكَييكَي و تَيكي دةتكةمَينَي     

ةككككو ئكككةوةن ثككككةيامَي َ   و ،ةكو نكككةوِرةس دةم َيِرَيككك   و كككاردا 
دواركار لةبكةردةم    ،طرن ا ثَي بَيك و بةنكةل  َ  كارن راب ةيكةب    

تككككا .. ِرةكَ نؤمككككاس دامدةبككككةوَينَي  موتاخبانككككة كؤنةكككككةن طككككة
ئين ككا هككةر هَينككدةن بة َيككي   ،اةو ككةن موتاخبانككة بككةِرَيا دةكككات 

 ..ئةسءة بال دارةكة هةل دةاِرَي و ديار نامَينَي  ،يةكو دوو
* 
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 ،لةنَيو عة اماتو  ايةؤ انَ موتاخبانةدا بةتكةنها هكةل  وِرماوم  
نَ لَية ككي لككة مككو يي نككا ،بككؤ نؤ ككا نككاواب بككري لةضككي دةكةمككةوة 

َ    ،بريكردنةوة نييكة  ،نؤمدا نقوم دةمب وةو وبكةل  و تةسكةيا بكوون
 ..تواناو ئريادةية

ةكككككو رَي كككك ةن مَيروولككككة و ،سككككَي سككككَي ودوو دوو ،هاوِرَي كككاب 
تككةنها مككل نككةبَي  تككةريملو تككةنها نككؤم لةثككةنان    .. بةيةكككدا دَيككل 

بةضكككككاون ئةبة ةمكككككةوة دةمِروااكككككة مجكككككةن     ،ديوارةككككككة نكككككاوة 
 .هاميؤكةراس

بةثةلكككككة مككككككؤثيو ثككككككةِرة   ،وِرةن وةن ةككككككة بَيككككككدارم دةكاتككككككةوة 
ئين كا  .. تي ةتي ةكراوةكاب دابة ي طرياانة نال ييةكاب دةكةم 

هاوِرَي ككاب بةنووكة ككاس  ،بككةرةو دةرطككان ثؤلةكككة بككةِرَي دةكككةوم 
ضكككاودَيرن ثكككؤل  ،لكككةثاش تاوَيكككمل.. ئككاوديون دةرطاككككةم دةككككةس 

ووماس لكةرَيي نكؤ ميكك    بكةدةن َي َ سكةرباوييانةن نَيكرةوة هككةم   
 :دةكاتةوة

 (.هةس )-
لككككةدوان  ،ةكو ثةي ككككةرَي َ مكككوِريل رة  رادةوةسككككت  وئَيدكككةش 

 :تاوَيمل تَيِراماس مامؤستا اةرماااس ثَيدةكات
 (.دانييل)-

مامؤسكككككتا دةسككككك  دةداتكككككة تةبا كككككريةكةو لةسكككككةر تةنتةككككككة   
 : دةنووسَي 

ن ذيككرنو ئاوايككةتَ دوو سككي اتَ سككةركردة: ثرسكيارن يةكككةم ) 
 (.بةدرَيرن باسياس ب ةس ،سةرباويل

 ،تةيةن مامؤستا هَينكدةن دن ككةِرو ككاسو ككوَيرم دةككات     وئةم
ضكككون ة لكككةبرن  ،لكككةوة ب ئومَيكككد دةمب ككككة مكككل نااكككة سكككةركردة

 ..دةبةن َو ترسنؤكي  مل دةبةم ،ذيرنو ئاوايةتَ
َ   ،ثككَيا نؤ ككة  ة م مسككتَيمل بسككرةوَيندة  وهككةر يةكسككةر لككةريات

ئةمكككككة .. )بكككككة م نابَيككككك   ،ِري ب كككككةمنكككككاودةمَ مامؤسكككككتاو كككككك 
ر ككككة لككككةدةن َ ثَيككككي   ،(ة مَ دروسككككتَ دةوَيكككك  وثرسككككيارةو
ن دةن َي كَ   ،كة ئةم سةرو ئةوسكةرن ثؤلةككة دةككات    ،مامؤستا
مني  لةهةلَي دا بةدوو ثةجنكةو بةنيكءة مؤثييةككة    .. دن نيية 
ةك نككككارجنؤكَي َ سككككاوو ئامككككادة لةمسككككتا مككككابَ   و ،دةرهَيككككنا

ا لةدةستا بياوَي و نكؤم توو كي مةل  ةيكةك    وؤر دةترس ،دةكةم
ةكو وتي كة ثةِرةككةش   ،هةموو رةسكتةم دةكةوَيتكة لكةرويل    ،ب ةم

 ..ثي ؤيةكَ داطريساو دةس و ثةجنةكاب دةسووتَينَي 
نكاواب  , ثال ةوانَ ئكةم رةن كة نكيا طَيراوَي كةو تَيكي ككةوتوم      ( مل)

ويكاتر  ئيكدن لكةم هةل وَيسكتةمدا     ،ضؤناهيي نكؤمَ لَيقوتكار ب كةم   
لككككةئامار منييككككدا   ،دةركككككةوت كككككة ضككككةند بودةل ككككةو ترسككككنؤكا   

سكةررةم سكةركردةكاس ورنكاو    : )ةكو هةتاو هكةل هات وراستييةك
هككككةموو هاوِرَي ككككاب بككككةب  !!(.. ضككككاونةترسو ويتةل ككككةس ،ئككككاواس

ذيرانكككككككة نككككككككةري َ تككككككككاوتوَي ردنَ   ،تكككككككرسو سككككككككة ةمينةوة 
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ن ئككيي هةسكك  دةكككةم لككةناو كؤمككةل َي سككةركردة      ،ثرسككيارةكةس
... نكةك موتكابي  , وياتر لكةديجم دةضكا  ( مل) ،بة م ،سةركةوتوودام

 ...لةم رةن ة دا دةدؤِرَيا
ةكو وريكاس هةل كدةكات ثةنيكانَ    ولةم كاتةدا دةن َي َ ناوةنك  

مكل هَييككتا لةتككة ثةِرةكككة هككةر   ،بةِرَيوةبككةرة.. نكاو ثؤلةكككة دةبَيكك  
 ...لةنَيو دةستدداية

ةمةسككككيىَي َ ورنككككا بةِرَيوةبكككةر بةدووضككككاون وةمككككةوة نككككؤي ب 
مةسككككيىَي َ  ،بكككة م ئكككةو رَيككككمل لكككةمل دةضكككَي     .. دةضكككووَينَي  

بككككة بةرضككككاون  ،ةكككككو مككككاذو دةنوَينَيكككك و..درؤوسو ترسككككنؤكة 
هةموومانككةوة بككةئامؤذطارن درؤ مككال َي َ ثككِر لةتككةارة دروسككك       

نؤ ككيي لككةدةرةوة دل سكككؤوانة    ،هككةمووماس تَيئاننَيككك   ،دةكككات 
 !!داتةوةلةسةر يةك نؤي لةنان دة( بةدرؤ)

ةكو وبةِرَيوةبكككةر دَيتكككة سكككةرمو ،مكككل هَييكككتا دةسكككتا دةلكككةروَي 
مؤثييككككة  ،دةسككككتَ ضككككةثا دةطرَيكككك .. دووثيككككمل ثَيككككوةم دةدات

بةِرَيوةبككككككةر  .. ئارةماوييةكككككككة لككككككةنَيو دةسككككككتا دةردةهَينَيكككككك     
 ،ةكو سةركردةيةكَ سكةركةوتوون ركةنا  و ،بةدةن َي َ نَيرانة

 :دةنةِرَينَي 
 (ئةمة ضيية نوَيِرن )
نكاتواب هكيض    ، ةكاس لةطةروومدا دةتاسكَيل و ،ماب م ا دةبَي و

 ،بةضةثؤكَيمل ضاوةكاب دة ة ةمَينَي  ديكدةم تاريكمل دةككات    ،بة َيا

 ،ةكككككو موماربككككاوَي َ دؤِراوو مككككواةيسو بككككَي وانسكككك      ومني 
 !بةاةرمانَي َ بةِرَيوةبةر لة نوَيندس تة   دةدرَيا
 ،ةمامة رةجنال ةكككةوةكككو طككة ن دارَي ككَ ثككاي  دةكةومككة سككةر  كك     

سكينةماو   ،ت وتجم بةردةم كؤطاو راخمانكةكاس  ،بةك ة بايةكَ نةرم
مةواختانةو م طةوتو كة َيساو تةكيةو طةِرةكو مكا و نانكةنوَيو   

 ،هيض يةك لةمانة نابنكة مةن ل  كةم   ،ئةمسةرو ئةوسةر دةكةم, ياراس
دةمب  ،دوارككككار دةكةومككككة وَيرابَي ككككةوة  !.. ئؤمرةيككككاس تيككككا نككككاطرم  

 ،وةكككو مككار ضككةند رارَيككمل كككاذ اِرَيككدةدةم   !..اوِرَيي رررككةكاسبككةه
سككةما  ،سككةر لككةنوب بككة بككةريو سككيدايةكَ تككرةوة نككؤم دةنككوَينا    

نكككامتواب لكككةهيض   ،بكككة م هةمييكككة بَيككك ارو بكككؤس طرتكككووم    ،دةككككةم
.. يككاس نككةونَي َ ثةمككةيي ب يككنا    ،سككاتَي دا سككةرنةوَيمل بيكك َينا  

وةيةك ئكةم   سككتَ  هةمييكة لةنكةيال ي ئككةوةدام ضكؤسو بكة ن  ككيَ    
تةمةنكككككة دروسككككك  ب ةمكككككةوة  بكككككةدوونوة مَ ئكككككةم ثرسكككككيارة    

ئكككةو  ،دةككككةومووةكو دَيوانكككة دة ككك و  كككارو طونكككد تكككةن دةككككةم 
رةن كة  )ئؤنكرس بكةطياب بةنيكَي      ،دةستةن برينا ساِرَير دةكات

.. لةمكة ويكاتروس نكامب    ،هةر ئةوة سيدان مل بةدن دةكات!( رةنا
 ،درَيكرو لةبكةرثَيا رادةوةسكتَي    رةنا نؤي دةككات بةثةيرةيكةكَ   

هةل دةونَياو مةوس  ،مني  بةسةر ثيتَ ئةودا ثةة ثةة سةردةكةوم
تككا دةسككتا دةطاتككة طككةردنَ ئةسككتَيرةكاسو يككةك بةيكككةكياس       , دةمب

.. لةسككةر هككةردوو  ككانَ نككؤم ري يككاس دةكككةم  ،دةهَيندككة نككوارةوة
نها تكة  ،روونكاكَ تيكا مكاتَ دةبَيك      ،ئيي دنيا دةبَي  بةتاري سكتاس 
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منككَ  ،ئةسككتَيرةكانَ سةر ككانَ مككل دةبَيكك   ، ككةومَيمل كككة هككةبَي 
لةسكةرنؤ دادةبكةومو هكةموو    !.. ذةنةرال ي سوثان مكةري  ،ذةنةرا 

 ...بان ةكانَ  ار دةكَية ا 
ككة بسكتة    ،ضي لكةروانَو رةونكة و بكؤسو بةرامكةن طكو  ب كةم      )

 (.ناكَيمل نةبَي  بؤ طؤِرستاس 
 ،دةبَيككك (. )بنَيدكككة ضكككا   ئكككةدن تكككةرمَ سكككةرباوةكاب لكككةكويَ )

 (.ضي لة سةووة نَ ب ةم  ، مل ب ةموكانَو طؤ وةكاني 
 !(.طؤِرستانةكاس وياتر ئاوةداس ب رَينةوة ،دةبَي )

* 
 ،تكككةواو راوةسكككتانَي َ سكككةرباويية ،تكككا ئكككةم كاتكككة راوةسكككتانةكةم 

راسك    ،دةسكتَ ضكةثا   ،رةستةم هةر لةناضَي َ يةك با  دةضَي 
دةستَ راستيياوةكو كة كَ دووثيكمل    ،وةبةلة ة ،رووت بووة

ثةجنةكاب كراوةيةو هكةر بة ضكاون    ،هةل  ةِراوةتةوة بؤ  ن سةرم
سكككةرباوةكاني  هكككةر بةثَييكككددا  .. راسكككتدةوة لةن كككةرن طرتكككووة 

منككي  ثككؤل  ،سككآلو لةئةسككتَيرةكانَ سةر ككاب دةكككةس ،تَيدةثككةِرس
.. دةنكةم ثؤلو دةستةدةستة بةنَيرايي بةرةو  ةِرطةكاس بةِرَيياس 

نكاون   ، ةِرةكاس هةر رارةو بةناوَي ةوة دةِراوَيندكةوة  ،طرنا نيية
نكةنَير ككَي دةل كَي     ،ياس  ةِرن ضينايةتَ ،دةنَيا  ةِرنو تءارَي ن

  ةِرن  ةرةةو كةرامةت نيية 
* 

نكاون ضكَ   : اية ثرسَي ي  بة تؤ ب ةموضاكي ،نوَينةرن بةِرَي )
 ،ويا تؤ هةرضي  ثكَي با كة  ئةمل را ،لَي نا  وؤر طرنا نيية لة م

 ..(...ئاوهان ناودةنَيا
* 

هَينككدة دةواب سككَي ةرة مةوةمةكككةم هَينككدةن    .. بككة م هككةن هككوو  
 .مةوس بووة ،مةدو با ن ئَيستام با ن كردووة
* 

 ،راِرةوو ااييكككي سكككةرباوةكاس دةبكككل بكككةدوو راِرةو   ،لكككةم كاتكككةدا 
وييةوة بةتككةواون رككجمو ت ككامي سككةربا   ،لة يككةك بككةرةو نؤرهككة ت 

رَي ككك ةن سكككةرباوةكاس  ،لكككةِراِرةون بةرام ةرييكككدةوة.. تَيدةثكككةِرس
بككككة م ئككككةم رككككارة سككككةرباوةكاس   ،مةراسككككيدَي َ تككككر سككككاودةكةس 

بةسككةر  ،ثارضككة ثةِرؤيككةكي  ك ككلو كككا ن با يانككة    ،لةتابووتككداس
لكةم كاتكةدا   .. ثيتَ ئوتوم يةةكانةوة بةرةو نؤرئكاوا دةطةِرَينكةوة  

نؤ ا بكة مةل كةم اوَيمل    ،لةرَيي نؤم دادةنَيا سَي ةرة با  بةروةكةم
بةهةماس دةسكتوور بة كَيوةن    ،نؤم دةطةيةاة راِرةون ئةوبةرةوة

راوةسكككككككتانةكةم تكككككككةواو  ... ناضكككككككَي َ يكككككككةك ا  رادةوةسكككككككتا 
سآلون سةرباون نكؤم دةطةيةاكة يكةك     ،راوةستانَي َ سةرباويية

  بةيككككةكَ سككككةرباوةكانَ نككككاو تابوتككككةكاسو بككككةِرَي ةوة ئككككةماني   
 ..بةِرَيدةنةم

 
 سليَمانى 
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 *هةلَفرِين لة ئاتةشاةوة
 مهاباد قةرةداخى –سةمةد ئةمحةد 

         
 
 
 
 
 
 
 
ي هاوسككةرم لككةدواي   (هككةتاو )بوو كتككَي   ةم  رككار يةككك  ئككةوة  

كتَي ككةكاني ئككةوم لككةثَي   ضككاث ردني خبوَيندككةوة، مككل هةمييككة 
ئككككككةوةي ئةطككككككةر سككككككةرجنَي ا    بؤ ردني دةنوَينككككككدةوة، ضككككككاث 

. لةناوةِرؤكةكككةي هككةبَي ، ثَيككي بة ككَياو ط توطككؤي لةسككةر ب ككةيل   
دواي  ثككِر لككةِراوو نيككاوة، كككة   ارةياسو ئككةو ضككريؤكة تككَي  ئككة  ك

ضكككاث ردني ثَيي ة كككي ككككردم، نوَيندمكككةوةو سةرسكككامي ئكككةو   
 هكككةموو تيكككرةوةتريو رةربكككةوةييو نهكككَيينو هَيدايانكككةبووم ككككة   

دواي . سكةرةكييةكانيدا كؤبووبكووةوة   ثال ةوانةلةنَيو كةسايةتي 
 : يو ثَيا طووتضوومة نوَيندنةوةي، بةسةرسامييةوة

و ككةكانيدا هةسكك  بةهككةبووني   دةوانككي لككةنَيو هككةر يككةكَيمل لككة -
دةكةم لكةنَيو هكةر كؤدَي كدا، هكةر هَيدايةككدا،      هةست. ةمنؤم دةك

اني ي ذيك ةم باسي ئكةوديو دةكهةست! دا من  داناوةهةر مةتةل َي 
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ةم، دةتككككةوَي  نككككؤت ِرابككككَيين لةطككككةَل  دةكهةسككككت! ةيمككككل دةككككك
 . ي بووبئةوديو

بةوةردةنةنةيككةكي نةماوييكككةوة، بككةمول ييل سكككةرنو،   ( هككةتاو ) 
 وةك ئكةوةي دواسككةرنو بَيكك ، تةما كاي نَيككو ضككاوةكااي كككردو  

سكةرجنةكةي  . وةك ئةوةي ثَيا بة َي  ضاك لكةهَيداكاس تَيدةطكةي   
لةميانكككككةي  رد دةيكككككةوَي سكككككتا دةككككككمكككككووَل بكككككوو، هة هَينكككككدة

. وردتككككر ب ينَيكككك  سككككؤماييةكاني بيناييدككككةوة، نككككاني دةرووب
بوو كةمي سةرجنيوا موول ي دةدام، هةستا دةككرد  ي  ماوةيةك

. ئةو هةسك  مكلو نهَينييكةكاني نَيكو نةسك  مكل دةنوَينَيتكةوة       
رككي  د كتَي ةكة يا نوَينكدةوة، ئيكدي بةتكةواوةتي وانكيا ككة      كة

لككةتوَي اني نةسكك  نؤمككدا اة ككارم     كككة ، مل كككردووةبككةناديارَي
 ككة  نؤ ا نةمكدةواني بةتكةواوي ئةوةيكة    وام  اردبووةوة.دابوو

 ماوةيككةك. وويككدا، وةلككَي دةم انككي دةبككَي  ككتَيمل هككةر رووبككدات  ِر
دةيويسك  نكؤي   بكوو دةيويسك  نكؤي لةسكةرجنداب بءكارَي َيو      

دةدا ل دككهةو منككي  لككة ي نؤمككةوة . َييَنهككابلةطككةَل ديارنككةماب ر
 تةنها بةطياس ئةو بدوَيناو ئيدي كةميو كةمي بكةوماني رةسكتة  

ؤاككي اني ومككاني ربككدوَي ، تككا بةتككةواوي اَيككري هككةموو كؤدةككك    
هكككككةر  تامانةكة كككككا، ككككككة  ك ةكة كككككا، ك كككككة . يكككككةكيي بككككك   
دةككككرد، هةسكككتا بكككةورن يو هةسكككتيارييةكةي   لةسكككاوايةتييةوة

 َوةي سكةعات ركدكاس بةن ي  وونكة  ئةوي  لةوةتي ملو داي ي د

سككككك ري كؤضكككككةكةم كردبككككككوو،  ككككك وا سكككككةيري دةطككككككووت،     
 ككككة . بكككؤ ئكككةو ثَييكككهاتة    ،بةناِراسكككتةونؤ نؤئامكككادةكردس بكككوو  

 :بةِرَيخس ، ثَيا طووت م(هةتاو)و ( ان ) لةاِرؤكةنانة
طيككككاس، وؤر وؤرم نككككؤش دةوَيككككي، ئةطككككةر وؤر وؤر   ( ككككان ) -

.   ب كرم دةتكواب بةرطكةي دووريك    لةنؤم ب ةم، تةنها دوو هةاتكة 
طياس، دةواب سةاةرةكةتاس يكةك مان كة، بكة م مكل تكةنها      ( هةتاو)

 .بةنياوي ديدار. نةك وياتر مب لَيتانةوةدةتواب دوور دوو هةاتة
وةك ئكةوةي  ووانكيا،  ، رووانينَي كيوا تَييكاس ر  ( ان )و (هةتاو)

 اوي مككككككككككل بةوردةكارييككككككككككةئكككككككككةواني  هككككككككككةماس نيككككككككككاوو ر 
نككدا ثككةنا خبواتككةوةو نككةوَيرس   دةروونيا لككة نادييارةكانييككيةوة

 وكياس ثَي ككككةوةو بككككةئاواوي رةنت ردنككككةوة وهككككةرد. دةري ككككِ س
لةسككةر ديككداري هةمييككةيي ثككاش دووهةاتككةي ئاينككدة، بككةدةم      

اضكككي ذووانكككي ئةبكككةدي ب كككَي ،    لةدوام ماضكككي  كككريينةوة، ككككة  
 :طوتياس

 .بةنياوي ديدار-
* 

 وة مكككي دايكككةوةو (هكككةتاو)يةككككةم وةن كككي تةلكككةاؤب لَيكككدا،    ككككة
دابكةويوويلو ئَيسكتا    لةاِرؤككة  ها، ئكةوةتا يكةك ضكركةية   : طووتي

 (. ودا اري ن)تؤ ناوت ناوة يل، ئةو  ارةي كة(ستؤكهؤل ا)لة
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بكككككةنَيو ئكككككةو دارسكككككتاسو  كككككةمامانةيدا   اسكككككتة، وابكككككوو، ككككككةر
وِراينةوةو ئككةو ثككاكيو رككوانيو رَي وثَي ييككةي سككةرجني  دةسككو

 :دةي ووت( هةتاو)ادةكَييايل، ر
ؤاككي مككين هةسككتدةكةم ئككةم  ككارةنهَيين ر ( ةل  وردهكك)دةوانككي -

مندال  ووم نكةوَي ا دي لة كوَييَن    دةواني كة. تَيدا اة اردراوة
 بككككةياني هةسككككتامو بككككؤ داي ككككا  بككككووم نةمككككدةواني كوَييككككة، كككككة 

ك كككا تكككؤ  : وردةككككاري  كككوَينةكةم طَيِرايكككةوة، داي كككا طكككووتي     
نككودا بةهككةموو   بةهة ككت  لةنككةو ديككووة، ئككةوةي تككؤ ديووتككة    

ئكككةو  . ةسكككَي ي نكككادا، تكككةنها بةئكككةولياو ثَيؤةم كككةرةكاني دةدا    ك
يةككككةم ركككار هكككامت بكككؤ    نكككةوةم هكككةرطي  لكككةبري نةضكككووةوة، ككككة   

 ، ضركةكاني ئةوةَل نةونةكةم بريكةوتةوةو تكةواوي (ستؤكهؤل ا)
 .وردةكاري  وَيين ناو نةونةكةمي تَيدا بوو

 ثكككاكو رككواسو ِرَي وثَي كككة  ، بةِراسككتي  ئكككةم  ككوَينة  (هككةتاو ) -
ئةنداوةم بكؤ   مني  هةستَي ي نؤ ةويس  بَي. وداية اري ن

 و نكة  (بَيكرس ) و نكة  (موينيكل )و نكة  (ووريت) نة. هةية ئةم  وَينة
 و نكككة (بروكسكككجم) ، نكككة( ييكككةنا) و نكككة (لةنكككدةس) ، نكككة(بكككةرل )
، (هَيةسكن ي ) و نكة  (ئؤسكةؤ ) و نة (كؤثنهاطل) و نة (ئةمسيدام)

ئةطةرضكككي ئكككةواني    ،اومانةكَييكككسكككةرجنياس ر هَينكككدةي ئَيكككرة 
 .هةموو روانل

 بةسككككتؤتةوة  ، ئككككةوةي مككككلو تككككؤي بككككةم  ككككارة     (هككككةل  ورد) -
ؤمحككاني ر لةِرؤمحاندايككة، هككةماس ئككةو نهَينييككةي كككة   نهَينييةكككة

 .طرَيداوةو كةمةندكَييداس دةكات بة وَينَي ي دي ةوة
! لكةهيض  كوَينَيمل ناضكيَ    ، بكةل َي ئكةو  كوَينةي ككة    (كوردستاس) -

لككةنَيو ئككةم دنيايككةدامو  سككال ة ضةوضككوار ارةكةم، كككةبةتاي ككةت  كك
 .طريؤدةي عة قي ئاطرةكةيا

ثةيوةسك   بكؤ    كةركووككةوة  بة تؤ بؤضي ئةوةندة( هةل  ورد) -
بككريل  تككؤ دةل َيككي  ( كككةركووك) لككة اككةو دةكككةي ب ككينةوة  هَينككدة

( ضككةم ؤر)و (بككاوةطوِرطوِر) سككوكنايي  بككة هَينككدة ،ئاطرثةرسكك 
دا (وةردة ك  )و نكةبَي دؤنَي كي ذيانك  لةطكةَل     تكؤ هكةبيَ  . دَيتةوة

 ثكككةيِرةو( وةردة ككك )واو ثةيامةككككةي تكككؤ تكككة . بةسكككةر بكككردووة 
 .دةطةيةني ( وةردة  )ئَيستاش ثةيامةكةي . دةكةي 

 .بريي باش، وتةي باش، كرداري باش-
دةل َينككةوة، بككة م كككةم كككةس ثككةيِرةوي      وتانككة وؤر كككةس ئككةم -

ثةنيككي يككادةي دةكككةي  و ث كككة، طرن ككي تككؤ لةوةدايككة . دةكككةس
 .تؤ ثياوَي ي لةئاورييا. دةكةيتةوة

 .تؤش ذنَي ي لةتييمل-
 ة(بكككاوةطوِرطوِر) ثككَيا بة كككَي نهككَيين عة كككقي تكككؤ بككةئاطرةوة، بكككة   -

وةضككيية  ئككةوةتا لةمنييككدا تييككمل دةبككيين، هككةر نؤ كك  نككاوي  
 . ت بؤ هةل  راردم(هةتاو)
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وة مكككككي ئكككككةو ثرسكككككيارةت نةدةمكككككةوة،      كككككةدة كككككَي بكككككة و -
ئايندةيككككةكي  ةل وَيسكككتَيمل، بكككةِرووداوَيمل، بةكارةسكككاتَيمل، لكككة    بةه

ن ي ككككدا، دة ككككَي دووسككككاَل ويككككاتر نةنايككككةنَي ، وة مككككي ئككككةو  
 .ثرسيارةت دةدةمةوة

* 
ئككككةوة لككككة  : لَيككككدا، طككككووتي ( هككككةتاو)وةن ككككي دووةمككككا بككككؤ   كككككة

دابكككةويل و ضكككووينة ئكككةو ذوورةي ككككة بكككؤ مان َيكككمل   تةكسكككييةكة
اك و روانكككة و كؤمءيوتكككةر و  ذوورَي كككي ثككك . بكككةكرَيداس طرتكككووة 

ووو ووو ئيدكككككةيةداس بكككككؤ ب كككككةو بكككككا  . ئينتةرنَيتييكككككي تَيدايكككككة
بكريت  . ئاطاداري هةوال ةكاااس بي و ئاطكاداري هةوال كةكان  بك    

تكؤش ئاطكات لكةنؤت    . نةضَي  هكةوال ي كوردسكتاب بكؤ بنووسكي    
عككةرةبو توركدككاس   ناوضككة نةتككةرةو نةضككيتة ( كككةركووك)بَيكك ، 

 .ؤذنامةكةتهاوِرَيياني ر ب ةيةنةسآلوم . نيينةكاس
* 

هكةموو ضككركةيةك ثككَيا نككؤش بكوو تةلككةاؤنياس بككؤ ب ككةمو لةطككةَل    
ؤذي وَيا، سككككَييةم تةلككككةاؤب لةهككككةماس رو داي ككككي بككككد( ككككان )

 بابككة :طةييككتنياس كككردو  ككان  وؤر نؤ ككىاَل بككوو، دةي ككووت 
لككككةماَل  :دةككككةم، منكككي  بككككةداي يا طكككووت    بؤنكككؤم تَيكككر مةلككككة  
ككككام (  كككان )ب كككلو  تكككاس هكككةركوَي نؤ كككة دامةنييكككلو بؤنؤ
 . ؤ مةلةبي ة ب دةرياضةي ثَيخؤ ة

* 
:  اش تةلكةاؤب ككردةوةو هكةتاو ثَيكي طككوومت    سك ةييَن بكؤ بكةياني   

وا  بةرطكةي دووريتكاس دةطكرم، بكة م     تؤ طووت  تةنها دوو هةاتة
لةطككةل داس هات ككاي،   ناطريكك ، نؤوطككة ؤذيكك  بةرطككةر دوو ديككارة

 و ثَي كككةوة ايةَيهكككات لةيكككةكي دابكككِ يَ و نكككاواب بؤضكككي ئكككة ارة 
 : ثَيا طووت با لةطةَل  ان  مسةب ةم. نةيةيل

 طياس، ضؤني دل ةكةي بابة (  ان )هةلوو -
ةل ككَي ئككةمِرؤ  نام ككا بككؤ مةلككةواني، د  دايككة وؤر با ككا، بككة م بابككة -

 .مةلةب ةم بارانة، ثَيي بة َي با باراني  بَي ، اةوم لَيية
 . ر بةاري  ب ارَي  هةر بت اتثَيي دةل َيا ئةطة-
 ...دةئةوةتا تةلةاؤنةكةي دةدةمَي ثَيي بة َي-

* 
 ة ءة ة آ لكةنَيو ئاوةككةدا   (  ان )دواتر تةلةاؤب كردةوة،  كة

 ياري دةككردو دةنةنييكةوةو بةضكاوي هةسكتا نؤ كيو هةسكتة      
نكككومدي نؤ كككيو سكككيىري   ئكككةو هَينكككدة.  كككريينةكةيا دةبكككيين

دايككِ م، تككةنها لةطككةَل   ةو نؤ ككييةبووبككوو، نةمويسكك  لكك  ئاوةكككة
ئاطككاداري نككؤت )ئككة ارةش بةِرسككتةي ( هككةتاو. )داي ككي دووام

 . هَينا ، كؤتايي بةتةلةاؤنةكة(ةب
* 
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 وو كؤتككايي بَيكك ، هاوِرَي ككاب دةيككان اني    نككةري  دوو هةاتةكككة
بككة م كةسككياس  . لةسككةاةرسو برييككاس دةكككةم (  ككان )و (هككةتاو)

لككةنااا وةن َيككمل . رييككاس دةكككةمضككؤسو ضككةند ب نةيانككدةواني كككة
سككك ر ن يككككمل   َلةسككككةعات ككككة  بكككةردةوام ئاطكككاداري دةكردمككككةوة  

يككككةك ار وؤر بككككريم دةكككككردس،     لككككةو ماوةيككككةدا كككككة   . دةبيتككككةوة
ر ةرةكككةم كوذانككدةوةو   ككةوةكةي كككة. ر ةرة ككا وؤر دةكَييككا

بكككككريي سكككككاتةكاني لكككككةداي  ووني  كككككانتيا كةوتكككككةوة، طِرَيكككككمل   
لكةناو  . ِري بكاوةطوِرطوِري ثكَي ب كات   ط لةدةرووب بةربوو، مةاال ة

ضكككةند  دا كردبكككوو ككككة(هكككةتاو)ذووري مندال  وونكككدا باوة كككا بكككة 
دواسكاتةكاني  . دةينا نكد  سةعاتَيمل بوو بةدةم ذانَي كي ثكريؤوةوة  

. ئيدي بةرطةي نةطرتو دةطريا سةن  بوو، كة ذانةكةي هَيندة
 دةم انككي ثَيككي  ككةرمة . دة كك ريا بةبَيككدةن ي دةطريككا  بككة م كككة

ثِر لةذانةدا ئة ك ةجنةكاني وينكداني    ب ريو دةم اني لةو ساتة
لككةدوا ضكككركةدا، تةما ككايةكي ثككِر لكككةنهَيينو    . بككري دةكةوَيتككةوة  

 : نؤ ةويس  موول ي كردمو طووتي
 !ناطرم، دةمرم ، تةواو، بةرطة(هةل  ورد) -
 !تؤ هةرطي  نامري! مسةيوا مةكة-
 !ناتواب، وؤر سةنتة، ذانةكةم وؤر سةنتة-
ثككريؤوة، هككةر ئَيسككتا منككدال َي داس دةبَيكك ،     ئككةم ذانككة ( هككةتاو) -

  !نؤت ناوي بيَن، اةو دةكةي ناوي بنَي  ضي

 (. اكار) -
دةستا لةذَير سةريا بوو، دةما لةن يمل طوَييكةوةبوو، مسكةم بكؤي    

نيكو  . ماضكا دةككرد   دةكردو دل كيا دةدايكةوةو رارركاري  نةرمكة    
. دنيكككاوة هاتكككة(  كككاكار)نولكككةكي نةنايانكككد لكككةدواي ناونكككاني،  

 هكةر بكةِرووتيو بكةهاوِرَي مندال ةككةوة     ارييتةئاسكاكة  ثةرستارة
دةل َيككي   ضككةند روانككة  ئككةم ك ككة :  ككاكاري دايةدةسككتا، طككووتي  

دةضكَي  نكاوي    وؤر لةم ساواية ارييتةية، مل ارييتةيةكا هةية
ي ك كداسو  ( كاكار )بكوو بكةناوناوي   (  ان )ئيدي . ية( ان )

. ارييكككتةيةك دةضكككوو، نكككةك لكككةمرؤ      ر لكككة  ي نؤ كككاس ويكككات  
. يةكةم  ماضكي مكل ككردمو ئين كا لةسكةر سكن ي داي كي دامنكا        

يكك  ماضككي ككككردو بروسكك ةيةك لةضككاوةكاني تييككك ي     (هككةتاو )
. دايكككةوة، بريسككك انةوةيةك ثِرييككك ي نؤرييكككي نةدةطةييككك َ   

لكككككككككةو  كداس بةسةرسكككككككككامييةكي نؤ كككككككككيئامَي ةوة وهكككككككككةردو
يةكككةو لة ككَيوةي سكككاوايةك   ثةري ككككة ،موع ي ةيككةماس دةِروانككي  
 سكككاتَي ي بَيئةنكككداوة . منكككدال ي ئَيدكككة  نكككؤي دةنكككوَييَنو بووةتكككة 

 . ئيدي مل بووم بةباوكو ئةوي  بةدايمل بوو، ساتَيمل كة ناواوة
ي هةسككتَي ي نككوَي بككوو، لةضككركةي لككةداي  ووني ئككةو  يباوكايككةت
دةبككككوو، وةك  سكككات بةسكككات طكككةورة   . ئكككاوَي اب بكككوو   مندال كككةوة 

ن را ي نؤ ةويسكك  بككا ي دةكككردو تككا دةهككات   نككةمامَي ي بككةذ
ئكككةو يادطارييكككةم  ككككة اتر بكككةرةو ئاسكككؤ بة نكككدي دةكردمكككةوة، ويككك
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 يك ة ةوة، بةبَيدةن يو بكَي ئكةوةي هةسكت  ةم، ضكةنديل ر    كةوتبري
نكككوارةوةو سكككةرينةكةمي    ارمَيسكككمل بة ضكككاوةكاادا هكككات ووة  

ويسككككتا تةلككككةاؤس ب ككككةم، ثة ككككيداس بوومككككةوةو    .نوسككككاندبوو
نكككةوداس، بكككا    َسكككتا ئكككةواس نووسكككتووسو لة كككريين   ئَي :طكككوومت

 . نةوياس نةوِرَينا
دوو  هةراسكككاني كردبكككوومو دةي كككووت دوو هةاتةككككة   وةن ةككككة

لكةنَيو ذووري   ؤذةسةر كارةككةمو ئكةو ر   ضوومة. كاترمَيري ماوة
لةبككةر دةن ككي وةن ةكككةي . سةرنووسككةردا كؤبوونككةوةماس هككةبوو

(  كواس . )نكةمابوو  ةوةككة ناوةوةم، ئاطام لةط توطؤي نَيكو كؤبوون 
 :وَينةيةكو دوواسو سياني طرمت، ثَيا طووت بةكامرياكةي

بكآلوي   وَينةم دةطري، بكؤ سك ةييَن لةِرؤذنامكة    بؤ ئةوةندة ئةوة-
 .دةكةيتةوة، ياس بؤ كؤِري ماتةمينييةكةمتانة

 ثَي كككةني، منكككي  بكككؤ ئكككةوةي دةن ةككككةي نكككانا نةيةتكككة  (  كككواس)
. مكككككرم لةر ةرةككككككةم دةدا  دةرةوة، دةسكككككتا بةثَي كككككةن  ككككككردو  

ؤذنامةكةماس، تا بة َيي تووِرة، بة م تا دَل خبكواوَي  سةرنووسةري ر
دوككةل ي ر ةرةككةم بَيك اري    . اس و مسكةلةِروو بكوو  ر دل ءاكو سةر
 :يةكسةرو بةبَي ثَيضو ثةنا طووتي كردبوو، بؤية

ضكككي بكككوو   دةتوونكككوا بةسكككة، ئكككةم ر ةرةيكككة   ( هكككةل  ورد)ئكككاي -
 . دةمان وذي دوكةل ي ر ةرةنةبِرايةوة، نؤ بة

وؤر بة ند لَيكي دا، دوو مكرم لَيكي دابكوو، ر ةرةككةم لكةنَيو        وةن ةكة
 وة مي سةرنووسكةر دةدةمكةوة   تةثة ةكةكةدا كوذاندةوةو نةم اني

 :ياس بةرسىي وةن ةكة، طومت
 .ناكَييا دوا ر ةرةم بوو، ها ئةه، ئيي هةرطي  ر ةرة ئةمة-

نككةمتواني نككاوي بنككَيا   رةكككةوةئيككدي لككةدواي نامؤ كك ردني ر ة 
، (بككيا بككانا ) ن مةونةكككة دةن ةكككةي لةتةمينككةوة  وةنككا، ضككون ة

طككَي  نول قانككدو هككةموو  ككتَيمل     ئككةو بككيا بان ككةي، كككة   . دةضككوو
لةطةَل بيا بان ةكةدا، ئيدي مل بةرطةككةم  . دةس  ثَي رد لةوةوة

 اِرَيكدابوو، ضكووم لككةئامساسو لكةدووريو بككةروي سكةد مةترَي ككةوة    
 . هةموو  تَيمل وانييةدةمِر

* 
 دةهاتكة  هةمووياس  ة ةذاسو ثر ي ئاطرو باروت لةثةجنةرةكانةوة

و هاوِرَييككاني تككرم ثِرييكك ياس    ( ككواس )و (سةرنووسككةر. )ذوورةوة
 كوِرينككككة: بةرككككةوت وو، كةضككككي هاواريككككاس دةككككردو دةيككككان ووت  

 .نةماوة( هةل  ورد)واب اب  ارياكةوس
بككةِرووني هكةموو  ككتَي ي ئككةو   ةهَينككد ككة  وؤر سكةير بككوو بة مككةوة 

دةبيكككككناو تةنانكككككةت دةيكككككان ينا بكككككةديار    لةسكككككةرةوةوة ِرووداوة
. دةبارَيكك  لةضككاويانةوة دانييككتووسو ثككةذارة  كة َييككةكةي منككةوة 

اس  دةماري دةستةضةثي مين طرت وو، سةرنووسةر بةدةس  ر
تكا ب انكَي    طوَيي نابوو بةسكن دةوة (  واس)تاب انَي  دل ا لَيدةدات  

يككةكَي ياس دةيككان ووت مككاوةو ئككةويي دةي ككووت   . ةناسككةم مككاوة ه
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دبكككككةني   كككككةكةي نكككككؤمو ثكككككةذارةي هاوِرَي كككككااا     . نكككككةماوة
رادةكككةم بككيين  . بةرَيهَييكك ، تككا بكك اب لككةو تر ضككي دةطككووةريَ     

اسكك و ضككةثي ئامسانةكككةي  لككةنوَيين بة ككةر، ئككاوِري ر  نةل تانككة
ل لكةتاو ئكةو   وةككو مك   بينيا ضةنديل كةسي دي كةش ، نؤما دايةوة

طةورةيككةو بككؤ ئككةوةي نككةمرس، وةمينيككاس رَيهَييككتووةو     تةمينككةوة
. اياس بككؤ ئامسككاس بككردووةبككةِرووتي، بككةبَي بككةرطي رةسككتةياس ثككةن 

ووت بككوويلو بةرطككةكاني نؤمككاس  ر ئةوانككةي سككةرةوة  هككةمووماس،
. ككةتووسو نكةل تاني نكوَيلو مكوِرس     دةبيين  جمو  كَيواو لكةو نكاوة   
بكككوو، تكككةنها يكككةك ثارضكككةي ب كككووكي   بةرطةككككةي مكككل هكككةر بكككاش  

َيكمل لةسكةر نورثكةي    ثي سةرسنا، رلةئاس  ضة بةركةوت وو، كة
ئةطةرضي ئةو هةموو نةهامةتييةم دةدي، . دل ا، دِراوَي ي تَيدا بوو

ؤاكا سكة مةتةو تكةنها بكةرطي     ر كةضي وؤر دل ياد بووم بةوةي كة
 ةدةم ككووت بككةس نييكك . لككةو نككاوة دراوةكككةوتووةو اِرَيكك رةسككتةمة
هككةر ئككةم و نس بككوو دةهككاتو    . ئامسككاس  كككةومت بَيدككة  نَيككرا اريا

نَيكككو    كككةكةمياس نسكككتة . ككككوذراوو برينكككدار  ثِريكككاس دةككككرد لكككة  
مةيتخانةكككةي نةنؤ ككخانةي ئاوادييككةوةو لككةثاَل هة ككتا   ككةي   

 . تردا داياننا
سككةيرو سككامناك بككوو، وؤر طونككاهي  بككووس    دبككةني مةيتخانةكككة
 مككككل بةوةردةنةنةيةكككككةوة. ِرَيككككدراسلككككةوَي ا ئككككةو بةرطانككككةي كككككة

 كةش سكاَل،    ضكجمو : َيا طكووت سوثاسي كة َييةكةي نؤما كردو ث
ؤاكا بوويك و سكوثاس    و تي دنيابوومو تؤ هةر مال ي ر لةضةنديل

مككل ثَياوابككوو  . طككرت بةرطككةي ئاوارةكككاني منكك     ئككةو ماوةيككة  كككة
ؤمحانكداسو  مَيكرووي ر  روطراايكاداس، دواتكر وانكيا لكة     كَييةكاس لة

يكةك بةيكةك روطرااياككاب بةرَيدةهَييك  تكا      . ريانابنكةوة  ئَيدكة  لة
بككؤ تككاراس،   كةركووكككةوة لككة.   ةمكي تككر بؤنككؤم دروسككت مَيروويككة

بكككككككؤ بكككككككةيروت،  بكككككككؤ ثاكسكككككككتاس، لةدبة كككككككقةوة  لةئَيرانكككككككةوة
بكؤ   بؤ بكةرل ، لكةِرؤماوة   بؤ بونارس ، لةبَيرنةوة لةئةستةم ول ةوة

دواراري  بؤ سكتؤكهؤل او    ييةناو دواتر بؤ ضةنديل  وَيين ترو
روطرااياكانكدا   درةنا وانيا كَييةكاس لة .ئاكامي  بؤ كةركووك

نكككك و لةنةنيككككةي نةسككككتدانداسو مَيككككرووي عككككةمة داس لَييككككاس      
 .بةرثرسيارس
. نككيا لككةراراس  كككةؤمية  سككةر ئامسككاني مةيدانةككككةو بي   هااككةوة 

لةوَي دةطريلو سن ي نؤيكاس   كاري هةرضي كوذراوةبينيا كةسو
بِرواوةو ئكارامي لةبككةر  لكةناو ئةوانكةدا نو كك ةما دي ككة   . تلدةككو 

بككةو  كككة. كككردووة لككةتاوا رةككةكاني نككؤي لةبةريككدا ثارضةثارضككة    
بَيككدةنا  بيككنا وؤر نككةم ار بككووم، هككةر هككاوارم دةكككرد كككة   ككَيوةية

هككاوارم دةكككرد  . بَيكك و نككةطري ، ئككةو طككوَيي لككةدةن ي مككل نككةبوو    
كوذرا تةنها رةسكتةكةمة،   ةئةوةتام مل لَيرةم لةئامساس، ئةوةي ك

ا، بكة م  مين تَيدا نيا، مل رةستةكةما بةرَيهَييتووةو لةناوي نكي 
ؤاككككي مككككين  مككككةنابل ئككككةو دةن ككككي مككككين رؤو، يككككاس سككككةداي ر    

 . نةدةبيس 
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 ووداوةكةبووةنةوة، بة م لةبةر طةورةيي رئةطةرضي لةبريم نةضوو
باسةو ب اب لةكل ئةواس ن  و( ان )و (هةتاو)كل  نةثةرذام ب دة

تكةواو   ئيدي دوو هةاتةكة. دةبنةوة ووداوةووي ئةم رووبةِرضؤس ر
ؤاككا لةوينككداني رةسككتةمدا ئككاواد بككوو بككوو،        ربككوو بككوو، منككي  

بككة م دةترسككام . دةمتككواني بةضككاوتروكانَيمل ب ككدة ياسو بيككان ينا 
بكريم  . لو  يوةس ب كةس وةكو نو  ةكةم نةم ينلو ب ري ئةواني 
َيكمل باسكي ئكةم دؤنكةي     ضكريؤكي نكؤي ر   دوا هةتاو لة كة كةوتةوة

ؤو تَيككدةطاو دةن ككي هككةتاو لككةوماني ر كككة كككردووة، دل نيابوومككةوة
دا سككككةرَيمل لة  ككككةكةم بِريارمكككك بؤيككككة. وةن ككككي طيككككاس دةبيسكككك َ 
نؤ ةويسككككتةكةمو  ك كككة  ب كككا سككككةر لكككة   بدةمكككةوةو دواي ئكككةوة  
 .داسلةو تي نو هاوسةرةكةم بدةم كة

َل دةطككري بةسككةرمداو بككراِرؤ  لةمةيتخانةكككةدا براكككةما بككيين بككةكو 
دةم اني دةن ي مكل  . دةكات، دواي ئةو نو  ةواكابو نو  اب

تةما ككام دةكككردسو منككي  لةطككةَل  بةنةم ارييككةوة نابيسك ، بؤيككة 
دةريايكككةكي مكككةناو  ضكككاوي هككةمووياس ب كككووة . ئةوانككدا دةطريكككام 
دةطرياسو مني  وؤر طريكام، بكة م مكل بكؤ ئكةواس       بةسةرسامييةوة

. مككل ئككاواد بووبككوومو ئككةواس هَييككتا ديككجم بككووس   ضككون ةدةطريككام، 
 دةوئككةواس هَييككتا طككريؤدةي دةسكك  ذيككاس بككووس، ذيككانَي ي بَيهككو     

بككككككةِرؤوو  ن ئةسككككككتةمة. لككككككةتابووت دةضككككككيَ  لة ككككككارَي دا كككككككة 
بينككككيا . هكككةردةم لكككةنَيو تكككابووتي نابووتكككدا بيككك       كة َييكككةكةيةوة 

 نو ككك ةكاب دةطريكككاسو  .   كككةكةياس  كككؤردةوةو ك نيكككاس ككككرد   

يةك ضركةي تر ضكاوياس   تا هيض نةبَي ،بدِرَينل دةيانويس  ك نةكة
، كةسكككاني دي دةسكككتياس دةطكككرتلو نةياندةهَييككك   ثكككَيا ب كككةوَي 

 ئين كككككا بكككككةرةو طؤِرسكككككتاس كة َييكككككة . ن ي كككككي   كككككةكةم ب كككككةوس
خسككك ، منكككي  هكككةن او بةهكككةن او لةطكككةل ياس    مردووةككككةياس بةِرَي

يكةك  . كةمدا ِروودةداتلة كارة  بوومو لةو سةمةرةيةم دةِرواني ككة 
لةبككةر دةرطككاي مال ككةكاسو   كككة ة ككةكاب نوَينككدةوة ر بةيككةك  ايتككة

لككةثِر . م طككةوتو سةر ككةمامةكاندا داكوترابككووس سككةركؤ سو بككةر
اضكككة ةكيا، ئةطةرضكككي  نكككاواب بؤضكككي ر . ي نكككؤما نوَينكككدةوة نكككاو

. مككردووة لةهككةوةَل ضككركةي بككيا بان ةكككةوة   دةم انككي رةسككتةكة 
وؤر بةناهككةما دةوانككي  بككووبَي كككة بككؤ ئككةوة كينةاضككة ةدة ككَي ئككةو ر

بككريا، رةسكككتةم مال ئككاوايي لَي كككردمو    ثككَي  ئكككةوةي نيككوو سكككةدة  
هيض نةبَي تكا  . بةرطةم ب رَي سال ي دي ة نةيتواني هيض نةبَي ضوار

ووسككا دةمويسكك  بين ثرؤذةكككاب تككةواو كردبككاو ئككةو كتَي ككةي كككة    
وا  ( كان  )ةمكةني  هؤي ئةوةبَي لةبكةر ت  ةن ةياس ر. تةواوم كردبا

نةيتواني هيض نةبَي تا ئكةو   كة ،ني ةراس مبو لؤمةي رةستةم ب ةم
سكةر سك ةي    دةبَيك و دةخيةمكة   كاتةي ارييتةكةم هةنكدَي طكةورة  

تؤوَي ي تكر    ايتةكةم نوَيندةوة كة. ؤاا ب اتةوةذياس، رَي ةي ر
. بكوو  تةرمةكةم بةرةو طؤِرستاس بةسكةر  كاني ئاوي ااكةوة   . طريام

كارم لككةوَي نككةبَي ، ضككةند سككةير بككوو     ةمابوو لككة كككةسو كككةس نكك 
م بريكةوتةوة، لة ي (هةتاو)بة مةوة، كاتي وةماوةندةكةي نؤمو 

تككككةنها لة ككككاييو لة كككك  ئككككاوا هككككةموو نكككك مو نككككوَي        ئَيدككككة
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رياواوييةككةي ئكةوةبوو،   . ي دةككةس يدةستةوايي دةكةسو هاوبة 
 . لة اييةكةمدا ثَيدةكةن و لة ينةكةمدا دةطرياس

طؤِرسككككتاس، نككككاواب كككككوَيِرا ارياكككككةوت ووس طككككؤِرَي ي     طةييككككتينة
مكككووَل هةل  كككةنل، لكككةو سكككاتةدا ثَي كككةنينا بكككةكولتووري     ئةوةنكككدة

لةهككةموو  ككتَي دا نككاوو نةي ككل، كةضككي بككؤ     نؤمككاس دةهككات كككة 
ةو كاتكككةدا لكك . طككوردو طككؤَلو نَيككراس    لككةطؤِرناني مككردوو ئةوةنككدة   

كككورد لةطككةَل  ايككةهةمو :دةم ككووت نؤمككةوةبريَي ككا بككؤ هككاتو لةبةر
نا ككتندا ثَييككِ كَي ب ككاتو  هككةموو طككة ني دي ككةي دنيككا لككةمردوو

هكككككةر هَينكككككدةي بة َيكككككي يكككككةك، دوو، سكككككَي،   . دل نيكككككام دةي اتكككككةوة
ناكةكةياس بةسةردا  لةو ساتةدا كة. رةستةكةمياس بةناك سءارد

ككةركووك   لكة  ككة  دةكردم، وؤر هةستا بكةئارامي ككرد، ضكةند با كة    
ضكةنديل   وة مي ثرسيارةكةي هةتاو بوو، ككة  نيوةي ةئةم. نَيررام

 ثةيوةسك و بكؤ هَينكدة    بةكةركووككةوة  رار دةيءرسي بؤ ئةوةنكدة 
دةل َيككي بككؤ مككةري    سككةيرة، ئَيدككة . اككةو دةكككةي لةكككةركووك بككريل  

 ويك  بكووم بكريم لكةو      ككة . دةذيل، هَيندةي ئةوةي بؤ ذياس اريل
وايكككاس دةككككرد   واَيريكككاس دةككككرديل  ككككة دةككككردةوة دةسكككتةواذانة

رككا بةهةل كةي ئككةو   مكل ووو د . ذيكاس  مكةرطداس لكة  ثريؤوتكر بَيك  لككة    
 .ذياب نؤش دةويس  كرد، بؤية بَيرةية

* 
تةل قينةككككةياس نوَينكككدةوةو هكككةموواس ااتيىايكككاس بكككؤ طيكككاب       ككككة

ئكككككةواس   ككككككة . ضكككككَيرَي ا ثَي ةييككككك    نوَينكككككد، مكككككل لةسكككككةرةوة   

 ي كككورت ئككةوَيا طؤِرسككتانةكةياس بةرَيهَييكك ، منككي  دواي تككاوَي
ئَيستا بةضكاوتروكانَيمل دةطةمكة ياسو    كة ضةند ضاكة. بةرَيهَيي 

. كؤتكايي دووهةاتةكةيكةو دةبكَي بيكان ينا     ئةمة. بةديدارياس دةطةم
هكةر   مةنابل كة. ستؤكهؤل ا نؤما بينييةوة ئةوَيا بةرَيهَيي و لة

بككة م منككي  مةبةسككتا   . نككؤم نككؤما دةبككيينو كككةس نةيككدةبينا    
ةكةمو ك ةكةم بوو، دةم اني ها ئَيستا، ها سكاتَي ي تكر   لةهاوسةر

 .هةوال ياس ثَيدةدةس
ذوورةكككةي دي ككة،    ككان  تةما ككاي ايةدككي كككارتؤني دةكككرد لككة    

ؤذَي كاترمَير هةموو ر. اؤنةكةوةهةتاوي  دانييت وو بةديار تةلة
بوو لةدواكككةوتين مككل ني ككةراس بككوو   تةلككةاؤب دةكككرد، ديككار  يككان ة
 . بوو

يكككدا، وؤر بكككةنَيرايي تةلةاؤنةككككةي هكككةل  رتو نَيكككرا    لَي وةن ةككككة
، ئككةوةبؤ دواكككةوتي، ضككاوةِرواني تةلككةاؤن      (هككةل  ورد : )طككووتي 
بةِراسكتيتة،  : بة م نَيكرا دةن كوِرةن ي طكؤِراو، هكاواري ككرد     . بووم

داوة  سككككةعات يككككان ة  لككككةكوَي  ضككككؤس     روويكككك كككككةي تةمينككككةوة 
نؤي بؤ  ئةطةر بريندارةاستا ثَي بة َي، ئةي بريندارة  ر بةِراستيتة

 دةبا ة، ب ؤ بؤ نةنؤ خانةو نَيكرا لكةوَيوة  . تةلةاؤني بؤ نةكردم
دةسك  نكؤي بكا مسكةم لةطكةَل       بكدة  تةلةاؤب بؤ ب كةو تةلةاؤنةككة  

 .و ةش بَي ، تا دل نيامب ب ات، ئةطةر بةتةنها يةك
ككككرد، مكككل لكككةناو  (هكككةتاو)هةسكككتا بةلكككةرويين هكككةموو رةسكككتةي   

تةلةاؤنةكةي دانس و بكةكوَل طريكا،   . بينيابوومو نةيدة ذوورةكة



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 92 

 

وويكداوة، ئكةو بكةدةم    ضكي ر : ييدراوسَي ةياس هاتة يو لَيكي ثرسك  
 .دةربِ َي  و ةي تةمينةوة تةنها تواني مول ءي طريانةوة

: استييةكةياس ثَي كووت ةاؤس كرايةوة، ئة ارةياس رتةل ديسانةوة
ةكككككةدا ةوبككككؤ كوردسككككتاس، مككككةنابل لةتةمين   بَييتككككةوة ثَيويسككككتة

( هكةل  ورد )بة كَيل   لةِراسكتيدا دةبوايكة  . داطياني لةدةسكت ( هةل  ورد)
 ، ئككككةوةطيككككاس لةدةسككك  نادرَيككك    رةسكككتةي لةدةسكككتدا، ضكككون ة   

نككؤي ( هككةتاو. )وس دةبككَي ضككاولةدةسكك  دةضككَيو لةبةر رةسككتةية
دواضككككريؤكيدا بككككةوردي طككككووارةي    ئةمككككةي بككككاش دةوانككككيو لككككة  

اسكككككتييةي ئكككككةو ر ئيكككككدي نكككككاواب بكككككؤ لكككككةو كاتكككككةدا لَي كككككردووة، 
دوو طكؤمي   ضكاوي بووبكووة   لةبريضووبووةو هةر دةطريكاو هكةردوو  

 .نوَيل
هةسكك  بككةطرياني داي ككي كككرد، ايةدككي كككارتؤني       كككة(  ككان ) 

ضكي بكووة، بكؤ     دةيءرسي داية بةرَيهَيي و هاتو بةني ةرانييةوة
 دةطرييةي 

بكككؤ كوردسكككتاس، تةلكككةاؤنياس ككككرد، داي كككا       دةبكككَي ب ةِرَيينكككةوة -
 .و دةبَي ب ةِرَيينةوةنةنؤ ة

دةبكك ،   نككا، ناطةِرَيينككةوة، ئككةي تككؤ نككةت ووت يككةك مككانا لَيككرة       -
 .هَييتا دوو هةاتةماس ماوة. لَيرةيل ئَيستا دوو هةاتةية

تكؤ ب ككؤ تةما كاي كككارتؤس ب كة، تككا    . ك كي نككؤم  دةبكَي بِرؤينككةوة -
 .ت ي  اِرؤكةكاس رَي ةرَي دةكةم

. ينو نةيدةواني ضي ب كات لةبةر ارمَيسمل ضاوي نةيدةبي( هةتاو) 
ككةركووك   لكة ( كوَيسكتاس : )ي هاوِرَيي ككرد (كوَيستاس)تةلةاؤني بؤ 

. بككووةو هككةل  ورد كككوذراوة، دةبككَي سكك ةييَن ب ةِرَيينككةوة  تةمينككةوة
 . يارمةتيا بدةو ت ي  اِرؤكةكةماس بؤ ب ؤِرة ت اية

بةبَيككدةن ي . بووبَي، ثككةذمووردةو  ككَيواو هككةتاوَيمل دةضككوو ئككاوا لة
منككي  لككةنَيو . نككةكات هةسكك  بةكارةسكاتةكة (  ككان )ريكا تككا  دةط

ذوورةكككككةدا بككككةنادياري باوة ككككا ثَيككككداكردبوو ماضككككا دةكككككردو       
مل لةباوة كا دةطكرت بكةكول ي     ئةو دةمةي كة. دل خؤ يا دةدايةوة

دةطريكككككا، ديكككككار بكككككوو يادطارييكككككةكاني سكككككةرةتاي ئةوينكككككداري      
نامؤييو ذيكاني  اةسرةتةكاسو ئاوارةكاني ذياني . بريدةكةوَيتةوة

كاتككككككرمَيري نككككككةبرد،  نيككككككو. و تيدككككككاني بريدةكةوَيتككككككةوة دوورة
دةسكككككتةيةك لكككككةهاوِرَي دل سكككككؤوةكاني بةنؤ ةويسككككك  نؤيكككككاس  

 مككل لككةو كاتككةدا كككة   . دل دانككةوةي طككةمارؤياس داو دةسككتياس كككردة  
لكةنَيو دل سكؤوةكاني نؤيكةتي     ككة  ئةواس لةوَي بووس، دل نيابوومةوة
و لةتةنييككك  ( كككان )وم بكككؤ  ي ذوورةككككةم بةرَيهَييككك و ضكككو 

تةما ككككاي ايةدككككي  دانييككككتاو دةسككككتا لككككةمةي ئا نككككدو ثَي ككككةوة
 ..كارتؤااس دةكرد

. بؤ كوردستاسو لةثرسةي مندا دابنييكل  دةبوو س ةي ب ةِرَينةوة
مككككابوو، هةرضككككي دؤسكككك و  ئككككةو  ككككةش اككككةوت سككككةعاتةي كككككة

 كككةو (. هكككةتاو)هكككةبوو هكككاتل بكككؤ  ي  ( سكككتؤكهؤل ا)هاوِرَيدكككاس لكككة
س رَيهَييك ، تكةنها   ئكةوَييا  هكةموواس بةنةمناكييكةوة   رةن انَي كةد
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ذووري نووسكككك و منككككي    ي بككككردة( ككككاكار)، مايككككةوة( هككككةتاو)
 ( كان  )تةما ام دةككردس، بكة م ئكة ارة    لةطؤ ةيةكي ذوورةكة

وةك  كككةواني تكككر داواي داهَينكككاني ضكككريؤكَي ي نكككوَيي لكككةداي ي     
 :لةداي ي ثرسي لةرَيي ئةوة. نةكرد

طرياي  بؤ هاوِرَي اني تؤو بكاوكا   ، بؤضي ئةمِرؤ تؤ ئةوةندةداية-
هكككةمووياس هكككاتل بكككؤ  تو ئكككةواني و تكككؤش دةطريكككاس  بؤضكككي      

بؤ كوردستاس، ئةي تؤ نكةت ووت مان َيكمل    س ةييَن دةبَي بِرؤينةوة
نكةك مان َيكمل، هَييكتا تَيكر مةلكةم       هةاتةيكة  دةب ، ئَيسكتا دوو  لَيرة

 نةكردووة 
اسكتييةك  بكؤ ب َيِرمكةوةو بكاش     ل دةمكةوَي  ر طياس، مك (  ان ) -

 . ب رة طوَي لةداية
بكككؤم  سكككوثاس كككة . واب دةبكككَي  ككتَي ا بكككؤ ب َيِريتككةوة  با ككة، دة -

 .دةطَيِريتةوة
 طيككاس، تككؤ تةمككةن  هة ك  سككال ةو هةنككدَي  كك  هةيككة  (  كان  ) -

ئَيسككتاش  دةطككةي ، بككة م وؤر  ككتي  هةيككة، كككة  لككةداهاتوودا تَيي
 .ةي دةتواني لَيي تَي  

 .بؤم باس ب ة، داية دةبا ة-
ي يؤاةككككةي بةوينكككدوو  تكككؤ دةوانكككي مكككرؤ  ئةطكككةر بيكككدرَي ، ر    -

 .ئامساس دةمَينَيتةوةو دةضَيتة
 .ئا، دةواب-
 .ئةستَيرةو بؤنؤي لةئامساس دةدرةو َيتةوة دةبَيتة-

 لةبان ةي مندا س بوويل ئا، دةواب مامؤستاكة اس ئةوسا كة-
 .واي طووت

 ئَيستا دةواني مردس ضيية  تةئااةريل، كةوا-
 .بةل َي-
تككةنها رةسككتةكةيةتي   ئةطككةر مرؤ ككَي ديككاري  نككةمَينَي ، ئككةوة   -

 .ؤاةكةي لةئامسانةنةماوة، ر
 ؤاي ئةوانكةس ككة  ئةو هةموو ئةستَيرانةي ئامساس ر كةواتة داية-

 .مردووس
ب يككن   ، لةمككةودوا ئةطككةر مككلو تككؤش اانككةوَي  بابككة  ( ككان ) -

 .دةكةيلتةما اي ئامساس 
بكؤ بكاوكا مكردووة  ئكةي دوَيكيَن بةتةلكةاؤس مسكةماس        .. دايكة ! بؤ -

 نةكرد   َلةطةل 
نكككككؤي  ئكككككةمِرؤ كةسكككككَي ي نؤككككككوذ لكككككةنَيو لؤرييكككككةكي طكككككةورة-

داوة، لكككككةو روويككككك ( ككككككةركووك) لكككككة تةمينةوةككككككة. تةماندؤتكككككةوة
كارةسكككككاتةدا سكككككةداس كةسكككككي تكككككري  بةرككككككةوتووسو بابكككككةش    

 .بةركةوتووةو تةواوبووة
 اس   بكاوكا ئَيسكتا مكردووة  ككةركووكي  بكةو تةمينةوةيكة      بةِر-

 !.وَيراس بووة 
ارمَيسكككك ةكاني يككككةك بككككةدواي يككككةك     هة كككك  سككككال ة (  ككككان ) 

ناِرةاككةتي كككردم مردنككي نككؤم نككةبوو،     هةل ككدةوةريلو ئككةوةي كككة  
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ية كا نكةبوو، بكةل  و    تةنانةت طريانةكةي ئةو ارييتة هة   سال ة
 .مَيرووييةكاني بوو ثرسيارة

 نابينينةوة  داية، ئيدي مةت بابة -
ؤاكككا بكككؤ نكككةكردووي،   ك كككا ضكككؤس ناي ينييكككةوة، ئكككةي باسكككي ر   -

 .ئَيستا لةنَيو ئةم ذوورةدا لةطةل داس بَي  لةوانةية
 ئةم مسةيةي كرد، مل ثَي ةنياو وانيا هةس  بةبووب كردووة كة

 ش هَيدككني بكككووةوةو بةئارامييكككةوة ( كككان . )لككةنَيو ذووةرةككككةدا 
وةك مكككل   هكككةردووكياس . بؤ كككايي ذوورةككككةي دةككككرد    تةما كككاي

هَيككككدي هَيككككدي نككككةوي لَي ككككةوتو   (  ككككان )بَيككككدةنا بككككووسو،  
بكككةديار  ش ضكككاوةكاني لَي نكككابوو، منكككي وةك ارييكككتة(هكككةتاوي)
. دانييككككت وومو تةما ككككام دةككككككردس   و ارييككككتةكةمةوة (هككككةتاو )

هككككةموو  ككككوَينَي دا  و لككككة هككككةموو كاتَيككككمل لةوسككككاوة، ئيككككدي لككككة
ئككككانر . دةدةمكككةوة ( ككككةركووك ) ووو وووش سكككةر لككككة  .لةطكككةل ياب 

يةكككككةم   دةضككككَي ، كككككة تككككةواو لككككةو ئاتة كككك ةية( بككككاوةطوِرطوِر)
وِري ذيااكدا، ئكةو دةمكةي    ويةككةم  سك   ثةرست اي رؤاا بوو، لكة 

ضككةند . ثككةيامي نؤ ةويسككتيا بةسككةروةميندا دةبةنيككييةوة   كككة
ناضكي    ةلةو ئاتة  ةيةوة هةل  ِريا، بةبَي ئةوةي لك   ادماب، كة

 !درامب

 
 

 هةوليَر – وكوكةرك

 
 

 
 . ئةم ضريؤكة خةآلتى يةكةمى دوانزةيةمني فيستيظالَى طةالويَذى بةدةستهيَنا*
 
 
 



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 95 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راموسانى خةونة تةربييةكان
 

 
 
 

 
 
 
 
, كككككةنؤن لةبةتانيةكككككة ثَي ككككابوو لةثةناطةمككككدا   ،ئككككةوي  ،. . ..

 . . .بة م بَيدار بوو ،بةِروال ةت نوست وو
ريلو بريكردنكةوةو  لةبيابانَ نةستَ نؤمدا كةاة تَي   ،مني 

يال ككككة ث ككككِر ث ككككِرو ناتةواوةكككككةم    ثؤن نةدروسككككت ردنَ تككككانو 
  . .ةنتة دةمةوَي  تةواون ب ةمو بؤم تةواو ناكرَي وضةندكة
 ككككةث  ثَي ،ا لةتولككككة رَييككككةكَ باريككككمل دةضككككوورَي كككك ةن نككككةيال  

لةطكة  هاوييكتنَ   , بة وَيل ثك و هةن اوةكااكدا طةِرامكة دواوة   
, دةيككاس دِرككككةو لةطؤ كك و نككوَينا دةضكككةم    , هككةر  ككةماوَي دا  

    َ ماضككككككة   لككككككةرَيَ نككككككؤمو لةسككككككةرنؤ دةكةاككككككة بككككككراركردن
بة م لةراراس بكةطوِرتر بكؤ ثَييكةوة     ،رارَي َ دن, دِركاوييةكاب
وؤر , تا طةييكتدة مكةوارن نكؤم    ،رؤييتاو  م نةدا ،تةكاب دةدا
هكةمووياس لكةئامار   , ةرنكةطرت وبةهةند بة م هي كياب .  تا بينَ

 . . ةن ةبا ن ئةو يادةدا بن  ة با و دةستةمؤ بووس
 ،ئيي لكةوَيوة ئيسكتَي ا ككردو راوَي كَ رة كتال ة لكةئامَي ن طكرمت        

بكةريا بككةدوون دؤوينكةوةن سككةرةداون ئكاوارن نؤمككدا كككةومتو    
 .. .سءارد(با)نةيال ا بة 
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 ،هةل  كةوو دابكةودا بكووم   وةكو كةل ة ئاس َي َ ضوسك و ضكا ك لة  
  .دةضوومة اةواو دةهااة نوارب

دةمَيمل بوو نةونَ رةن كاو رةن كا    ،ئةوسا هَييتا كض بوو ،(ئةو)
 . . .هةر رارةن بة َيوةيةك ،بةو  ةوةوة دةبينَ

رارَيككككمل دةبككككووة ضككككة ة نَيرط َي ككككَ بككككةهارن ضككككاوطةشو  (ئككككةو)
انة ككدا لككةم هةل دككريلو راموس  ،. . .لككة هككةناون هةل دةمككرن  وثةثو

ضككككةند هَينككككدةن تككككر كول دككككةكانَ  ككككةن يو هككككةناون طة ككككي     
لككةو دةمككةدا لةطككة  ارييككتةكاندا دةبككووة هككاوِربو    .  .دةضككوةوة

رةسكككككتةيةكَ  ،نكككككةوة بَيكككككدار دةبكككككوةوة  وككككككة لةهةر ،. . .هكككككاو
سككةرن , ..ئارةمككاونو سككيدايةكَ  ككةرملو هككةناوَي َ  ككءروة    

 ..!بؤنوارةوة ك دةكردو لةنَيوةندن  مةكانَ رادةما
ةككككو طول كككةباد ضكككرؤياس و,ئكككةم نةونانكككة بكككةوردو هةرا كككيانةوة 

منكي  ضكاون يكةك     ،كردو ركارَي َ دن لةنةسكتَ منكدا ذيانكةوة    
طككةرم تككر   ،يككةكياب ماضكك ردو بككؤنَ هةناسككةن هككةمووياب كككرد   

 .لةراراس لةئامَي م طرتل
ئَية ن ككَيا دةهككات بككةاال َ ئككةو كيرانككةن كككة    ،بككة م هةنككدب رككار 
تَ نؤيككاس دةياش اننككة نككاو تككةوسو رايككةل َ   بككةتؤث نو ب ويسكك 

 ،رال  ال ؤكككةن نككةو نككةيال َ كككوِراسو ورتككة ثيككاوانَ سككول تانةوة  
بةككةي َ نؤيكاس دةيانيكَي س     ،كيرؤل ةكانياس دةكرد بة كةيتاسو 

 . . .هةتا  ةيتانَ دةبووس

ركارة لةنؤيككدا مككؤل َ  ا لة ككَيوةن هكةورَي َ كككةوةيَ رار نكةيال   
طككةش نؤيككاس  هةنكدب رككاري  رؤ كلو   ،دةنكواردو ضككِردةبوةوة 

ردةن ئككةم نةونانككة  ولككةثاش سكك ا و سككةربو  .. .اككاي  دةكككرد 
ةكو وبةوةيا لَيدةضؤِرا بكؤ ئكةو كيرانكةن ككة بكةب  مكةيةَ نؤيكاس       

ئاس ؤل ةيةكَ ناسمل دةكرانكة ثال كةوانَ نةونكة هكةل   ِركاوةكانَ     
 .. .كوِرانَ طورك ئاساو هةروةو سةرسةرن

ككوِراس   ،  ثَي كةوانةن ئةمكة راسكتة   بة م هةندب راري  دروسك  
طورطككة بةرثرسككل كككة    هككةر هَينككدةن ئككةو   ،ر طككورطي  بككل ئةطككة

 ..تاوانَ نواردنَ رةستةن اةورةتَ يوسف ياس لةئةستؤ نا
روانيككنا ئاوَيتككةن   ،بكك  مةبةسكك و نككاواب بؤضككَ سككةرم هككةل ِ ن      

لةطؤ ةن  ن راسكتَ ذورةكةمكةوة   . تييملو  ةومَ طة ؤثةكة بوو
لة ككككَيوةن  ،بككككة م تككككا  تال ككككة سككككءَ تَي ككككة  ب ككككوو  مككككرَي َ وةرد

..  .راسككككتةهَيا هَيككككواش هَيككككواش بككككؤ ناوةِراسككككتَ ذورةكككككة كيككككا 
بككككةدةن َي َ ك ؤل ككككةو ن مككككةوة نككككؤن ثَيناسككككاندم كككككة نوَينككككةرن  

 ،لةطؤ كةن  ن ضةثييككةوة .  .نةونكةكانَ ك كانَ عككاوةبَ  كارةو   
 ضككةند طةنككدة مويككةكَ رةشو ضككةند تككة  ريكك و مسَية ككَ مككاشو   

بةهةماس دةسكتوور لة كَيوةن راسكتةهَيا     ،رة و نووك تير ،برجنَ
بكة م   ،ئين ا بةدةن َي َ طِر.  .هةتا ناوةِراستَ ذورةكة كيا, هات

تاسكككاوةوة نكككؤن ثَيناسكككاندم ككككة نوَينكككةرن نةونكككةكانَ ككككوِرانَ  
 .. . ارةو
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هككةردوو هَية ةكككة هككةر بةاككةواوة ضككةند رارَيككمل بككةدةورن يةكككدا   
بككةرةو بندي ككَ , اني  لةيةكككدن دوركةوتنككةوةثا كك ،نو نكةوةو 

و راسكتةهَية َ تكةريبو   ةكو دووذورةكة هةل  يكاسو ثكاش تاوَيكمل   
 ة كككككانَ يةككككككدن هاتنكككككةنواربو هةريةككككككةياس  يةكسكككككاس  ان

َ مول يككاس ئةويكك   بككةني ان بة ككَيوةيةك سككيدان    ،ديياس دادةثؤ كك
بةئاسكانَ راسكتةهَياو نوَينكةرةكاب بكؤ لةيكةك      , يةكدياس طرت وو

.  . .لككةدوورةوة ماضكك ارانَ يككةكيياس دةكككرد    ،نةدةكرانككةوةريككا 
ةكو دووثارضكة سكةهؤ  توانكةوةو بكووس بةضكةند دل ؤثكة       ودوارار
 .ئاوَيمل

هكك رم ضككيدن رَي كةن نككةدا ئككةم ثرسككيارةن لككةنؤن   ،لكةم اةلككةدا 
 :كرد
 دوو راستةهَية َ تةريب ضؤس بةيةك دةطةس  -
انَ بَيككك و دةتكككوان  لَيكككَ يككك  كككك  ،ئةمكككة ياسكككان ماااتي كككة -

  وة َينَيتةوة هةل ي
مرييككك ةو هاورَيكككمل لةضكككةند ,  . .هَييكككتا ثرسكككَ تكككرم وؤر مكككابوو 

تككةورَيمل ناوةِراسككتَ هككةردووكيانَ   ،دل ؤثككة ئاوةكككة بككةرو بككوةوة  
ماضككة  ،هَيككواش هَيككواش طرَي ككاس لةيةكككدن تككراواس  ,  ردةتدوولكك

ةكو ونة سككةر كككول دَ يةكككدنوةكاس كككة تككاوة طةييككت ويك رةن ال ةي
..  .ن  ككككةرملو بككككال  راو بةسككككةر عةروةكككككةوة راكيككككاس  ثةثولككككة

 ،ثَي هاتكككككةو ياسكككككان ئكككككاو تَي  كككككوو  , لةدل ؤثكككككة ئاوةكانييكككككدا 

لكككةثاش . .ئؤكسككك  و هايدرؤرينكككةكاس لةيةككككدن ريابوونكككةوة   
 :سةدايةك لةبؤ ايَ ذورةكةمدا دةن َ دايةوة ،تاوَيمل

 كض ياس كوِر  ،ك  طوناه ارة لةم نَيوةندةدا-
 .كةسياس-
 ئةدن ك  -
    . .يانَ ناوانَ, بؤ نؤت طَيجم دةكةي ,  ارت بؤضييةتاوان-

* * * 
لكككةنَيواس ثةجنةكااكككدا دةسكككاذؤ    مةل ةمةككككةم كةضكككةندوةنت وو  

ةوتككة سكككةر  وةوةو بةدةمكككدات كونككؤن رسككك اندو  ر بكك   ،مككابؤوة 
كةبكةنياو بكووم     . .يةكةن سكةر باوة كا  سن َ  ثةِرة نال َو سءي

 .تةواوب ةمسةرةداون نةيال ة ناتةواوةكةم 
 َ داو ورةككككةم بروسككك ةيةكي ذو ،يكككةكو دوو هكككةر هَينكككدةن بة َيككك
بككة م لةثا ككَ ئككةم ااييككانة    . ةرطرتككةوةوبككارن ئاسككايَ نؤن 

 .رونسارم هةل   ِركاو رةستة ا  ةكةت تربوو
مكككل دةمويسككك  لةطكككة  رووداوةكانكككدا بكككرياو هةرضكككَ نهَينكككَ      

ل َ وانككراوو نككةوانراوو هةيككة لككةدوتوَيَ نككةيا   ،نككؤشو نككانؤش 
تَي  كةم   دةمويسك   . . .يكاس طة ل كةياس ب كةم    ،نؤمدا مؤل ياس بكدةم 
 ،لةئكككةوكَ طريككاسو لة ككةومَ مان ة كككةو   ،لةسككيىرن ثَي ككةن   
لككككةنهَينَو ومككككانَ  ،لةسةر ككككَيتَ  ككككةثؤل ،لةمككككةن َ دةريككككاو
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هةر ئةم  كةو   دةمويس  ،واَياو وؤروانَ سةرابلةاِر ،بَيدةن َ
 .  ةمتَياون مةعيومةكاس سةردانَ ن رطةن عا قاس ب ةمو لةِر

لةثةناطةمككككدا  ،ةكككككة ثَي ككككابوو يكككككةنؤن لةبةتاني, (ئككككةو) بككككة م
اككةون    .وسككت ووونةن  . .بككة م بَيككدار بككوو  ،وسككت وووبةِروال ككةت ن

 دةكرد مةل ةمو كا ةوةكةم لةدةس  اِرَيكداو لكةيادن ئكةو  كةوةن    
.  . .واوا ضكةند رارَيكمل ماضكا ككات     (مل)و كَ يةك  ةوةوبو (ئةو)
 . ردو و نؤن مت م نةروبة
ثَية ككون  ، رترككارَي ي دن طككوَيَ لككة دةن ككَ نككانَ نككؤي    (ئككةو)

لةدل ككةوة , بككةئاواون يككادن ئككةو  ككةوة   ،رؤاككَ نككؤن هةل خسكك   
 . . .هاتة سةما

دل ككَ منككي  بككوو بةنييككتدانَ ك ككاسو كككوِرانَ عككاوةبَ  ككارو      
ةكو وجنككككككري و ككككككةكانياسو. . .نةونككككككةكانيانَ لككككككةئامَي  طككككككرت 

سكككةرةتا مكككةيرة .  . .مككك  بكككووم (مكككل.) . .ا ئكككا سولةدةسككك و ماضككك
ةكو طككو  طككةشو واككةوماس دةكككرد سككيداماس: )ك ككةكاس طوتيككاس

لةبةرئكككةوةن رونسكككارماس نا كككرينة   ،بكككة م ئكككاد  ،ركككواس بوايكككة 
تكةنيايَ بكوو    ،كوِرَيمل نةهات اانقرتَينَي و بؤاكاس ثَيكوة ب كات   

و ةكو بككةار سككءَوئةطككةر ضككَ نااككاس  ،بككةهاوِربو هاوسككةرماس
بكككككة م ئكككككةم بؤنكككككة كةسكككككَ     ،ؤشكككككؤش ةكو طكككككول ي  ب وثاككككككة
ئَيدة نوَينكةرن هكةموو مكةيرة ك كة نا كرينةكانَ      .  . .نةكردمةست
: ثَييكاس بة ك    ،ئةم راوةماس ب ةيَينة بةهةموو كوِرانَ  ار ، اريل

مةمةةكككككككةت  لةك ككككككاس هككككككةس لةضككككككاوةِروانَ ئَيككككككوةدا كككككككانَ    
وتو مككةم َ مكك ، كك َ كككردو مككرن رة ككياس سككءَ بككوو  وضاوياس
: ثَييكاس بة ك    . . .هكةر نكةهاتل  .  . .ةكو طندؤرة با بكوو بكا  وسركياس

رةسكككتةن تكككةويوو سسكككتداس تينكككون ثةجنكككةو نتوككككةن ئَيكككوة     
ةروةكانَ ئكة    وتاوة وةمكةسو : ثَيياس بة   بؤن نةهاتل .  . .بووس
ئككةوا ئككةواس سككةطة    ،ئةطككةر ئَيدككة مةبونككةكانَ  ككارب     ،مككردس

بككةكوِرانَ  . . .َ رككادةو كؤ نككةكانلنكوَيِرنو برسككَ سككةر وبة كدان  
ةنا دةبككوو طككةر  ضككةند  كك . وؤر بكك  ئينسككاة بككووس  :  ككار بة كك  

ابةسككككتةن ضكككككاون برسكككككيياس  وة و ديجموِركككككوِراس هَينكككككدة دل ككككك 
 يسككتَ راون دل ككَ سككااداس   كككةمَي ي  طوَي نةبوونايككة  نؤوطككة 

ك ككاس مةمةةكككةت  لةمةيرة:  ككارةكةم بة كك  بككةكوِرانَ .. .دةبككووس
نؤيكككاس .  . .يسكككا هةل نكككةطرتوةو راهي كككة نككك   هكككةس نؤيكككاس بكككؤ ع 

ئةطككةر هيدككةتَ كككوِرانَ  ككار    ،لةثككةنان بَيدةن يككدا اة ككارداوة 
يسكككتَ نؤمكككاس  واس مكككردس بةئاسكككانَ بةب  ولكككةرياتَ, نكككةبَي 

 دةبكك  ئةوسككا كككوِراس ضككَ ب ككةس   .  . .لككةئامَي ن نؤبككاس دةنَيكك  
ا ئَيكوة ثاي تكاس بةسكةر بكةهارن ئة ينكد     : بةكوِرانَ  كارةكةم بة ك   

ةكو ورونسكارو سكيداماس  , ةروةكانَ ئة   بةسةرضكووس و ،هَينا
كو ةونكةهاتل ئةمَيسكتا سكةرو مكرماس    .  . .ثةِرةن طكو  نكاوَيل بكوو   
ةكو ورونسككككارماس .  . .يةروتو سككككءي , كككككؤترة دارَي ككككَ ثككككاي ة   

 (. . .دة تان ثاش باراس  ةمار  ةمارو ضا  ضال ة
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نةدةطكةِراس تكاك    َيردو راوةكانَ مةيرة ك كانَ  كار لكَيا   وس ا و 
لكككةدةريان نؤيانكككدا  , تكككاكو دةسكككتة دةسكككتة دةهاتنكككة ن مكككةمت  

 . . .دةيانتاساندم
 ، ردةوةرككارَي َ دن مةل ةمةككككةم راسكككت  ،وةونككؤم طكككورد ككككردة 

لَيكرة  .  . .هكةر لكةرَيَ نؤيكدا بكوو    , بوو كاتة هيض نةب واكةتا ئةو 
, كككة وؤر سككركو سككةركَي  بككوو   , لةطككة  هكك رن نؤمككدا   ،بككةدوا

بكككةرؤرَيمل سكككةر مكككال َ   .  . .طَيرمكككةو كَييكككةن ويكككاترةوة  كةواكككة 
ةكككككو  وضككككيدن نةمككككدةتوانَ لككككةم دورةوة  , رووداوةكككككاس بككككووم 

هَيكواش هَيكواش     . .كةسَي َ ئاسايَ تةما ان روداوةككاس ب كةم  
ئكيي بكووم بكةرؤوو    .  . .ضةند رارَيمل هةر لةرَيَ نؤمةوة بك وامو 
نكةبووم   ة ملئيي ئةو ،ضومة رةستةن ثال ةوانَ ضريؤكةكااةوة

بكةل  و  .  . . ؤِرك  بةِرووداوةكاس ب ةمكة مةل ةم اون بةوو ةو رَي
نككككؤن بةهككككةوراوو نيككككَيودا سككككةرن دةنسككككتاو دان   بةكككككةي َ

 .دةبةواندمةوة
لككةرَيَ نككؤن  , دا سككةرن نسككتا بككةكَيون برسككَيتي  يةكككةم رككار  

ثا كاس   ،ثةيامَ مكةرطَ برسكَيتيا بة كاردا ثةنيك رد    . تاساندم
كةواكككة  كككةِرَي َ دةسكككتةويةنةن  ( نَ  كككةِرئةهربكككة)لةطكككة  

هةرضككَ بكك  دةسكك وث و ثةك ةوتككةن    , نوَينككاونو مورسككةوة 
بكككووس  ،هةرضكككَ ئكككاوارةو ب نانكككةن  كككار هكككةبوو ,  كككةِر هكككةبوو

لكككةدوان  ،بة كككوَين ةوتةمو نؤ كككا بكككووم بكككة سكككوثا سكككا رياس    
 :هَيوربوونةوةن  ةِرةكاس ئةم بان ةواوةم راِردا

ئاراميدككاس  ،رون مرؤ ايككةتَئككةن مةسككيىايَ ئا ككتَ ئككةن طكك   ) 
ئَيدككككةن موربانيككككانَ  ككككةِر لككككةدةرطان اككككة    ،دةوَيكككك  ئككككارامَ

ئككةدن بؤضككَ لككةم مةمةةكككةدا هككيض  كك   , ئككةوة بككةهارة ،دةدةيككل
رطك  بكؤ   سكةرةتان بكةهاردا ئا كتيداسوةكو نيَ   نابَي   دةدةن لةم 
ةككككو  كككةوب بكككةهَيدنَ دابكككارَيلو رةسكككتةن  و,دةسككك ةنة ب كككةس

 .(. . .نوَيناوباس بيؤنةوة
* 

ثال ككةواس لككَيا نةدةطككةِراو ثةل َييككَ دةكككردم بككؤ هككةموو كككؤ سو      
دةي ردمكككة  (دؤنكككادؤس)تةنانكككةت بة كككَيوةن  .  . .طكككةِرةكو مال َيكككمل 

وةكككو ارييككتةن نَيككر     ،رةسككتةن هككةموو بونككةوةرَي َ تككرةوة    
م مكككة  بكككةئامسانَ  كككاردا دةي َيكككِرام لةبكككةردة   وِروادووبكككال ا لَيككك 

هةل وَيسككككتةيةكا كككككردو وؤر   ،داميككككئاسككككنينةكةن ويندانككككدا اِريَ 
ومة ن مككككككككةتَ سككككككككةرةجنام ضككككككككو ،دوو د  بككككككككووم ،ترسككككككككام
لةوامو رةستةن ككوس   ،بةسةركردةوة يةكاسو هةموويابوينداني

لةوةنةو ككة هككةتواب بككؤ دروسككت ردسو     ..  .كونيككاس عةبة قككةبووم 
 ،بككككة م هةرضككككةندم كككككرد ئةاسككككوس ،برينككككةكانياب سككككاِرَيركرد
بةضكاون ثكِر    ،هيكوا لةدل يانكدا بِروَيندكةوة   نةمتوانَ ركارَي َ دن  

 ...ئةمانييا بةر  هَيي .  . .لةارمَيس ةوة ما  ئاوايا لَي ردس
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 ككةوما  ،وةكككو ضككرايةكَ طككةش بككةتامَ ئامسانككةوة داطريسككابووم  
 .هةموو دروو كوسو كةلةبةرَي َ  ارن رووناك كردبؤوة

 َ انَ و  وة هككةذارةككارهككةروةكككؤِرن  ئكة ارةياس بككووم بككةميوان
ئكككةو  وانكككةن ككككة تكككا ئةوكاتكككة دل كككَ لكككةنؤبايَ ك كككانَ       ، كككار
 . . .ابووسوةكو بةردو ةرو لةئاستيانداوتلو

بكك  مؤل ككةتوةرطرتل   ،مككةراما بككوو لككةِراون نككانَ ئككةماني  ب ككةم    
نادو دل ياس كة وةيةكَ ب  دةرطكاو ضكؤ و هكؤ     . ضوومة ذوورةوة

دو دانييتا طكوَيا  لةن مةتياندا ئيستَي ا كر ،هي ا نةبينَ.  . .بوو
 : ة رد لةس ا ن ئةماني 

دل دكككاس نكككةبوو   ،ئَيدكككة نَية كككَ ككككوِرانَ هكككةذارو نكككامرادن  كككار   )- 
ضكككاوماس تكككةمَ لكككةئامار  ،بةرَينييكككاسو هكككيض كيكككرَيمل نةيدوانكككديل

, وؤررار بؤ ثياسةو هاتووضؤن ك كانَ  كار   ، رولةجنةن كيراندا
 كك ةن كةضككَ ئككةواس بةِريَ  ،دل دككاسوةكو بككةرن دةسكك  رادةنسكك    

مككو يَ دل دككاسوةكو  .  . . ككةمامَ دل ككَ ئَيدككةدا طووةريككاس نككةدةكرد   
بككة م ئككةواس ماسكككييةكَ    ،كككانَ رووسووةكككو دةريككا اككراواس بككوو     

لكككةدةريان دل كككَ ئَيدكككةدا مةلكككةياس   , سةركَييكككَ لكككةنؤبايَ بكككووس  
تةمككةااس لةطككة  ئككةو نةونككة  ككَيتانةيةدا بةسككةر بككردو   ،نككةدةكرد

ئان لةسةرابَ ئةو ..(  .يتانَ دةبوويلهةر  ةوةو بةكيرَي ةوة  ة
 . . .نةونانة

*** 

هَيك م لَيكِ او تكةواو     ،لَيرة بكةدوا نكةمتوانَ ضكيدن هكةن او هكةل َينا      
هككةر ضككؤنَيمل بككوو نككؤم باريككمل كككردةوةو بككةتؤث ن    .  ككةكةت بككووم

ككككة تكككا ئكككةو كاتكككة    ،لكككةموتَ ثال كككةوانَ ضكككريؤكةكةم هااكككة دةرب  
نكككؤن بةكةنكككدو لةنديكككدا  لةرةسكككتةن ئكككةودا بكككوومو بكككةئارةووون

 . . .دةدام
دل كككا تادةهكككات ويكككاتر     ،وؤرن نكككةمابوو هكككةردوو طكككوَيا كاسككك َي    

ماوةيككةكَ وؤر اككال َي َ نائاسككايَ رةسككتةو رؤمحككَ      ،دةطو ككرا
بكة م دواركار نكؤم رسك اندو هَيكواش هَيواشوةبكةرنؤم        ،تةني وو

 ئين كا اكةرماب ككرد   .  . .هااةوةو لةبارَي َ ئاسايدا لةن ةرم طكرت 
كككةتا ئككةو كاتككة لككةنَيواس ثةجنةكااككدا رة    ،بةمةل ةمةكككةن دةسككتا

كةب ككَي  نةونككة تةري يككةكانَ مةيرةك ككانَ  ككارو كككوِرانَ    ،ب ككوو
دوو : هكككككةذاراس كؤب اتكككككةوةو ياسكككككاكانَ ماااتيكككككمل ككككككةدةل َي     
لَيككرة .  . .راسككتةهَية َ تككةري َ يةكسككاس بةيككةك ناطككةس درؤ دةكككات    

دةبَيكك  ثككريؤونو راسككت ؤيَ .  . .لككةم ياسككاية يكانَ دةمب  ،بكةدواوة 
مادامككةكَ دوو هَية ككَ تككةريب يةكسككانل     . .نؤيككاس لةدةسكك  بككدةس 

 !هةر ئاوهاش دةبَي  بةيةك ب ةس ،بةيةك
*** 

, ئككةو كككة دةمَي ككة لةثةناطككةن منككدا نككؤن لةبةتانييةكككة ثَي ككابوو     
هكككككةر . نةنووسكككككت وو ،بكككككة م بَيكككككداربوو ،بةِروال كككككةت نووسكككككت وو

بككؤ  ،منككي  ،ة لككةرَيَ نككؤن بكك واو كةوتةرول ككة  لةذَيربةتانييةكككةو
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مةل ةمةكةم لةسةر سن َ  ثةِرةككة دانكاو ضكةند رارَيكمل     , ثيووداس
 . . .ثةجنةكاب تةماند

نةيال ة تةري يية ئاوَيتةبووةكانَ هةردوكداسوةكو ثةل ة هكةورَي َ  
ئَيدككةش .  . .ثةمككةيَ روو سككووك بةسككةر سككةرمانةوة دةسككوِرايةوة  

ثةوس َ يادن ئةو  ةوةن ئكةو بكووكَ يكةك     رةستةماس لةبةردةم
بةسككووَي َ طةرمككةوة هَية ككة تةري ككة   .  . . ككةوةو مككل واوا رانسكك و 

لكككككةدل َ ثاككككككرن  .  . .بةيكككككةك طةييكككككتوةكاااس لكككككةئامَي  طكككككرتو   
 .مان بارنو رؤاييداس بوو بةيةك.  . .ئَيدة دا
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بةهكككةردوو دةسككك   ،لكككةناو هكككةردوو رانيككدا نةوانكككدبوو  سككةري 
. بككةديار مةلؤت ةكككةوة دؤش دامككابوو  ، مككةكاني طرت ككوو  ،تونككد

بكة م  كارَي ي ثكِر     ،بةدبةس سةرَي ي ب  ؤلةو مةَي كي ئاسكايي  
دةروونَي ككي ثككِر لةكؤسكك و مةينةتييككةكي      ،لةرككةجناَلو كَييككة  
واني نةيكككككدة ،بةبارتكككككةماي كَيوَيكككككمل ،مكككككورس ،يكككككةك ار مكككككورس

بةدةسك    ،كةمةت رؤذ نةبَيتةوة. لة يةك ثَييخؤ  وو ،ضي  ات
.. بوايككة دةورانككي  ككةوو رؤذي دةطككؤِري وةمككةني رادةوةسككتاند    

ضككككةرنةي  ككككةوو رؤذي وةطككككةِر    ،بككككةديوَي ي تككككر ثَيي  رايككككة  
تكاوةكو ئكةم   .. دةنس و ووو  ةوو رؤذي بةسةر نؤيدا دةهَينا

 ..يةتةمةنة ثِر مةينةتييةي وووتر بةسةر ب وا
 ..ضؤسوانةبَي   ئةو دةبَي  ئةميةو بِريارَيمل بدات

سككةري كاسكككي بككةرو ككككردةوةو هكككةتا تككواني هةناسكككةيةكي ثكككِر     
دةن ككي هةناسككةكةي لككةناو بَيككدةن ي ئككةو   .. لةتاسككةي هةل  َييككا

بَيدةن ييةككةي ئكةو   .. ذوورة ساردةدا سةدايةكي سةيري هةبوو
لككةدنيادا   اي بؤدةضككوو كككةويروو و ، ككةوةش لةِرادةبككةدةر بككوو  

 ،نكككةماوةو هكككةمووياس كؤضكككياس ككككردووة بكككؤ هةسكككارةيةكي دي    
هةرضككككي كَييككككةو دةردو كةسككككةري نؤيككككاس هةيككككة بؤئككككةمياس      

 ..رَيهَييتووة
دنيككا ككك و  .. رَيككمل بةمككةد دةردي هككةموواس بككوو   ( ئككةم)دةردي  

. نكككةمياوةي ثيكككيةةيةك ،نكككةوةِرةي سكككةطَيمل ،نةكؤكةيكككةك ،مكككات

سككككككةري بككككككؤ ي . .تةنانككككككةت طيكككككك ةي مَييككككككَي ي  نككككككامؤبوو 
دوودَل بككوو لككةوةي ئككةمي  هةناسككة    ،مةلؤتةكةكككة  ككؤِركردةوة

 .. دةدات ياس نا
تكككا بينكككةماماي  . هكككةتا دةهكككات طكككؤمي نكككةيال ي لَيخكككني دةبكككوو    

كَييككككةكاس وةكككككو كَيككككوَي ي بككككةرو  .. لةنةيال ككككدا نقككككوم بووبككككوو 
ئكةمي  كةسكَي ي ئي ةكيوو نابينكاو      ،لةثَيييدا راس  ب وونكةوة 

 ..ر  دةروييةك ضيية نؤ ي  مل نةدةبرد ،تكةِرو بَيدةسة 
هككككةر ئةمةيككككة كككككة بتوانَيكككك    ! ضككككاكييل دةرمككككاس نؤكو ككككتنة  

 ..بي ةيةنَيتة مةن َلو روطاري ب ات لةهةموو مةينةتييةكاني
كةمَيمل هةسك    ،لةوةتةي نةيال ي نؤكو تنَ هاتووة بةمَيي ا 

 ، يوابككوو سككةرن طة ؤل ةكككةي دؤويوةتككةوة . بةبارسككووكي دةكككات
لكككككةثِر ئامسكككككاني مَييككككك ي    ،ند سكككككاتَيمل ئاسكككككوودة بكككككوو  ضكككككة

 ..ضةاانةي داو طؤمَ نةيال ي لة راراس وياتر  ة ةما
 ئةي مةلؤت ةكة  - 
ئةمككة ثرسككيارَيمل بككوو وةكككو تككري رككةرطي ثَي ككاو رككارَي ي دي         

دووبككارة مككوو يي نةمككةكاس هككةل ي  .. وامككةكاني هَينايككةوة سككويَ 
 . لوو ي

بككةئارةوووي نككؤي   ،بَييككةرمة نككةمي  ميككوانَي ي بَي ككةوةييو   
 . بةناو دِركو دال دا ثةل َيي  دةكات
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وةكككو كةسككَي ي  ككةكةت هةناسككة  ،وؤر لكةراراس مانككدووتر بككوو  
 ،توند بةهكةردوو دةسك  طكةرووي نكؤي طكرت      ،بِرطةي ثَي ةوت

وؤر  ،دواي تاوَيكككمل هككككةردوو دةسكككك  طواسكككتةوة بؤسككككةر دل ككككي  
 ،ايي نككككةبوولَيككككداني دل ككككي ئاسكككك   ،بككككةنَيرايي ترثككككةي دةهككككات  

 ،بةسةرسككووِرماوييةوة سككةيري هككةردوو دةسكك  نككؤي دةكككرد    
 ،ئكةي بكيين ضككؤس ترثكةي دل كي هةل ءككةِرك  بةدةسكتةكاني دةكككات     

بككة م نككةك هةسكك     ،ضككاك دةي انككي لَيككداني دل ككي ئاسككايي نييككة   
بكةل  و لكةوةش نةدةترسكا ككة ئةمكة دوا  كةون        ،بةئاوار نةدةكرد

.. ةوا مةرطي ن يمل بووةتةوةكةمَيمل دل خؤش بوو بةوةن ك.. بَي 
واي  ،لةدل ككةوة ثَيدةكككةني  ،وةكككو هككةوال َي ي نؤ ككياس ثَيككدابَي   

سكككةري بكككؤ ي  . بؤدةضكككوو ككككة روطكككار بكككوونَ ن يكككمل بووةتكككةوة   
.. وةكككو ديككجم لةبةردةميككدا مة ككةن بككوو   ،مةلؤت ةكككة هةل سككوِراند 

.. ذاوة ذاوي سكككةري ويكككادي ككككرد.. رككارَي ي دي نكككؤي ون كككرد 
اوي كاسككةي سكككةري اال ككةتَي ي نانؤ كككياس   ترثككةي دَلو ذاوة ذ 

كةوتككة سةروةنيكك  داي ككيو   ،وؤر رككاِرس بككوو  ،بؤنول قانككدبوو
 ..بابي

 ئانر ئةطةر ئَيوة نةبل مل بؤوام بةسةر دَي   - 
 .وةكو  َي  ئةمةي ضةند رارَيمل دووبارةكردةوة

ئككانر بككؤ دةبَيكك  ضارةنووسككي مككل ئككةم مةينةتييككةي بككةدواوة    -
 بؤ دةبَي  ئةم رؤذة رة ة ب ينا .. ردووةبَي   ن تاوانَي ا ك

لككةدواي تاوَيككمل  . وايككدةواني تاوان ككار لةثَييككيدا راسكك  بؤتككةوة   
 .. هاتةوة سةرنؤي ،طرياس

 ..هةر دةبَي  ئةميةو بِريارَيمل بدةم

ئَيسكككككتا ر كككككة   ،ضكككككاوي بِرييكككككة مةلؤت ةككككككةو نةيدةتروكانكككككد   
بكةرن  تاواي لَيهات  ،هيض  تَيمل لةبةرضاوي نةبوو ،لةمةلؤت ةكة

َ    ،ديدةن تاريمل بوو مةلؤت ةككة   ،تاكة تروسك اييةك ككة دةي ينك
تكاواي   ،طكةورةو طكةورةتر بكوو    ،لةثَي  ضاوي طكةورة بكوو  .. بوو

 :لَيهات مةلؤت ةكة هاتة مسة
 داي ة مل باوكا نيية  -
 !رؤل ة هةندَيمل كةس هةس هةر باوكياس نيية -
 ..ضاك دةواني و ةي بابة مانان ضيية)
 ..نةتدةواني ئةي تؤ بؤضي بابةت نييةبة م هةرطي   
 وةك ثةِرةي طول ي هةل وةريو ،مةل ةمي   اوي طةردووس 
 ..(*ئةتؤش هةتيو.. ناوي داي ي نا بَيوةذس 

ب كككككووكو  ،تروسككككك اييةكة لكككككةثَي  ضكككككاوي ب كككككووك بكككككووةوة 
دوايكي  بكووةوة بةمةلؤت ةككةي     ،بوو بكةنال َي ي ورد  ،ب ووكي
بَي ي لكةم ذيانكة مكردووة     ،كردهةس  بة واوي نؤي دة. راراس

هَية كة تةري كةكاس كةلةطة ؤثكة سك رةكةوة ثةنيكي نككاو       ،دةهاتكةوة 
هكةردوو ضكاوي    ،دبةنَي ي مة كةن ياس هكةبوو   ،ذوورةكة ب ووس

لككةناو  ككتةكاندا لةهةل  ككةوو دابككةودا      ،دوو مككام ي سككرك بككووس   
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 ،هةل وةسككتةيةكي بككؤكرد . بةسككةر وَينةكككةوة طريسككانةوة   ،بككووس
طكككةَة يادطكككاري   .. اك لةوَينكككة هةل واسكككراوةكة رامكككا  تكككاوَي ي ضككك 
.. ئةو رؤذةي ضاك لةيادة ككة ئكةو وَينةيكةياس طكرت    . بةدواوة بوو

عةسككرانَي ي درةنككا  ،ئككةو رؤذة سككةرةتاي رؤذةكككاني بككةهار بككوو 
 :باوكي ئةم مةلؤت ةية طوتي

 . ةوب دةواني ئةمِرؤ لةهةموو رؤذَيمل يادطاريية -
 .نتةديارة رؤذي لةدايمل بوو -
 .نةنَير  -
 ئةي ضيية   -

 ..لةسةرنؤ دةس  نستة سةر اني  ةوب
ئةي لةيادت نيية سكال ي ثكار وةككو ئكةمِرؤ تكؤ بكووكو مكل واوا         -

 بووم 
 .ضؤس لة يادم نيية ،بةل َي بةل َي ضاكا لةيادة -
 ..وَينةيةك ب ريل ،دةبا بؤ يادي يةك سال ةي ئةو رؤذة -
 
اني بكككووسو و كككمل بوونيكككاس  طريكككا وؤر طريكككا ضكككاوةكاني دووكككك  

بككة م دادو مككةنابل كككةس هككاواري ئككةمي نةدةبيسكك     ،بؤنككةبوو
هككككةر بةِراسكككك  .. هككككةموو لة ككككرييين نككككةوي نؤيانككككدا بككككووس 

 ،انييكككةوئةطةر.. ككككةس هةناسكككة نكككادات  ،واديكككاربوو ر كككة لكككةم 
 بؤكةسَيمل رول ةيةكَ نيية 

 بايككةكي ،بةئةسككءايي لككةذَير لَي ةكككةوة رو يككةوة ،ئَية ن ككي هككات 
دووبكارة   ،سارد وةكو دووثيكمل ضك اية طيانكة ئارةماوييةكةيكةوة    

بكككةثرتاو لكككةذَير  ،ويكككاتر ئَية ن كككي هكككات ،نكككؤي طرمؤل كككة ككككردةوة
 ،ر كايةوة  ،لةناوةِراس  ذوورةكةدا ككةوت  ،لَي ةكة هاتة دةرةوة

دواي تاوَيكمل   ،ناودةمي تامي ذةهري مكاري لَيكدةهات  .. ر ايةوة
.. ضكووةوة ذَيكر لَي ةككةوة    دووبكارة  ،وةكو سةرنؤش هةستايةوة
دةروونَي كككي ككككورة  .. هةل دةلكككةروي.. لكككةرو رةسكككتةي داثؤ كككي  

راسككك  لكككة مكككردوو دةضكككوو  . ئاسكككاو رةسكككتةيةكي سكككاردو سكككرِ 
سككككةري لةلَي ةككككة بككككةرو   ،لكككةدواي تكككاوَي ي وؤر هَيككككور بكككووةوة   

 :كردةوة
 .هةر دةبَي بِريارَيمل بدةم -
 بة م ضؤس  -

 ..ة بةرو بووئة ارةياس نة ة ةذا لةسةرنؤو ور
لةت لةتييكا ب كةس ركارَي ي    : بةياني بةِرا  اوي ثَيياس دةل َيا -

نككككاتواب  ،بككككابراي ئككككةوي  بَيكككك  .. دي مَيككككرد بةكككككةس ناكككككةم 
 ..كةسَي ي دي ب ةم بةباوكي ئةم مةلؤت ةية

 ..وؤري بةوةيي بةمةلؤت ةكةدا هاتةوة 
 بؤ دةب  تؤش ئةمِرؤذة رة ة ب يني   -
و منكدا ني دي بكةناوي دايكملو بكاوك     ئةي نكةدةبوو تكؤش وةكك    -

 طةورة بي  
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بككة م دةكرَيكك  لككةناوي   ،ئككةوة نككةكرا بككةناوي بككاوك طككةورةبي   -
 بؤ نابَي   ،بةل َي دةبَي .. دايمل بَي ةش نةبي 

 :بةومانَي ي تةل خةوة طوتي ،لةدواي تاوَيمل راماس لةمةلؤت ةكة
 .بِرياربَي  ب دة بابيي  ،ئةمل ر ة لةدايمل -
 .ؤي نةبوو ب ة هاتة سةر لَيوانيبةدةس  ن 
 .ئةمة دوا بِريارن منة ،ضي دةبَي  باب َي  -

لةوكاتككككةدا طككككوَيي لةموومككككةي    ،ماضككككَي ي مةلؤت ةكككككةي كككككرد  
 .كةل ة َيرَيمل بوو

 ..دواي  نةوَي ي مووَل لوو ي رد
 

 0662نيساني 

 
 
 
 
 .ية (مهاباد قةرةداغي)شيعريَكي  كؤثلة* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انرازي نيااى ضاوةك
 

 بةثةنهانى ،ض سرِيَكت لةناو دلَةا حةشارداوة
 ةها بآ ثةردة دركانىء ،كة ضاو  ضةشنى ئاويَنة

 هةردى
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 بؤ نارول َيي  بؤ ئةم بارةت ناطؤِري    -
بككا  ،روطككارم كككة لككةم مةينةتييككة  , دة جبككول َيو هةسككتة سككةرثيَ  -

 .ضيي ناسؤر طياب نةكَية َي 
تككككؤش كككككةِرو   ،وةكانَ دركانككككدئةمككككةن بةتيةككككةن ضككككاوة سككككةو  

, نو وهكةر نكةر   ،هيض لةو ومانة ثةنهانة نةطةييتَ, بوون كاس
دا نةكككةدا نككؤت لةبككةر هةتاوةكككة  ضككةند سككاتَي ة لةناوةِراسككتَ  

ئككةوي  ضككاوة   ،لة ككي  ككَيدارت طككةرم دةكككردةوة   ،هةل خسككت وو
, ب ئاطكابوون  ،نكةن دةتروككاس  , سةووة روانكةكانَ تَيتكِ ن بكوو   

 .(ئةو)بوويتة بة لةمءةرو رَي رن و انةبووثَي 

 ،ةِرس دةبيكك وضككاوةِروانَ ئككةوةبوو كككةن لككةو راكيككانةت (ئككةو)
بكككة م بككك ئؤمرة بةسكككةر ديكككوارة تةِرةككككةوة   , ئكككةوي  تكككؤ ئاسكككا 

طكةر لكةومانَ اكال ي بكان     , بةضاو لَيك  دةثاِرايكةوة   ،هةل  وِرمابوو
 دةكردوهككةر ووو بككارو بارطككةت دةثَي ككايةوةو رَي اكككةت بؤنؤ كك

 .مووت لَيدةكرداةر
بككة م ئَيسككتا بوويتككة   ،يككردان  مردبككيَ وتككؤ مرؤ َيككمل نككةبوون كة 

ةر ابِروات كارةسككاتَي َ تككا و طككةورة بةسكك  وكككار. بةدَيوةومةيككةك
 .نابَي ون تؤ نؤ  ات لةِرةطةئةوي  هي  ،ئةودا دةنول قَينَ

 و تةن ر ةرطؤ ةن نؤي نؤش دةبَي  ك  لة ك-
ككؤترَي َ سكءي    نكةيال    ، تؤ لة نةيال ي نؤتدا نوما بووبوويك 

تكككؤ ماوةيكككةكَ وؤرة . نةن دةكككرد ودا ضكككوبككوو لكككةريهانَي َ ديكك  
تكا ئكةو    ،طوَي  لةضرثةياس نيية, دوري  لة ذسو كيرة تامانةكةت

 .كاتة نةتدةوانَ هَيندة  رييلو نؤ ةويس 
كةوتيتككككة  ،هككككات  نةتككككدةوانَ ئككككةم نةيال ككككةت ضككككؤس بؤ نؤ كككك

 .ردبوونةوةوتَي  ريلو
نؤ ككيو  ،تر ككيو  ككريينيية  ،لو ذَيركةوتنككةركةوتذيككاس سككة  )

تككا ! ئةمانككةش هككةموو دذة يككةكل ،ثَي ككةن و طريانككة ،يةنانؤ ككي
دا هككاتووسو بككؤ   ئَيسككتاش ئككةم دوو دذانككة لةطككة  كككاروانَ ذيككاس   

بكة م  .. ضركةيةك دوا نةككةوتووس هةمييكة ميكوانَ مكرؤ  بوونكة     
 ،ةوؤررار بووة سةررةم ذيكانَ مرؤ َيكمل هكةر طريكاسو تكال ي بكوو      
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طريككاس تككامَ  ،هكةموو كةسككَي ي  لككة مانكاو تككامَ طريككاس ناطكات   
ئكانؤ دةبَيك    .. طريكاس ئكارام بةنيكي طيانكة    : دةل كَيل  ،نؤي هةية

 (.ياس ثَي ةن  ثَي  طرياس كةوت َي  , طرياس لةثَي  ثَي ةن 
لكةدوون سكةرةداوَي َ    ،ئةم ثرسيارة وياتر مَييك َ ئكال ؤوكردن  

 ،كردر ئككةم ثكَيضو ئككةو ثَي ك  بككؤ  ةيككاس ركا د ،ئال ؤسك او دةطكةِران  
تككا دوارككار سككال َيمل   , ةكككو لةبككةردةم كَييككةيةكَ طككةورةدا بيكك    و

 .. لةمةوبةرت هاتةوة ياد
 ،بةب ئارامييةوة ضاوةِرواس بكوون  ،ئةوكاتة هَييتا باوك نةبوون

وات ,ءروةو ئال ؤسكك او بوويكك  هَينككدة  كك  ،دةهاتيكك و دةِرؤييكك  
دوارككار لةطككة    ،ةناوهةسككتدةكرد نككةمَ هككةموو دنيككات لككةكؤل    

 .مردةيةكدا طوَي  بةنوووةو طريانَيمل ئا نا بوو
 .مردةم بدةرَي بةسة مةتَ روطارن بوو-

ثارضكة طؤ كتَي َ ثةمكةيي     ،بةدوو هةن او نؤت طةياندة سةرن
هَييكككتا  ،ضكككؤنةةن كككَ ضكككاون ؤرت اكككةودةكرد ب انيككك  رو ،بككوو 

بككككة م هككككاوارو نال ككككةو طريككككانَ كاسككككي    ،وةوةضككككاون نككككةكرابو 
 .. كردي

طككككرتو  سكككةرة داوةككككةت دؤوييكككةوة  ككككةثؤلي دل ككك  لةن كككةرن     
 .ة مَ ثرسيارة  َيتانةكةت دايةوةوبةهَيدنَ

 (.كةواتة طرياس ثَي  ثَي ةن  كةوتووة)

. يةك بةنيكككراية طيانككك نؤ كككي ،نكككؤت ئااكككةرينَ نؤتككك  ككككرد
ةكو ودةن َيكككمل ،تةووويككةكَ ناوةنككك  بةهكككةموو لة كككتا تَيءكككةِرن 

. تةمةنَ مرؤ  ذيكاسو مردنكة  , كردنمؤتةكة سةرو دل ي ويندانَ 
 : دةن ةكة طوتَ

ضككي , ئةطكةر ئَيسكتا هكةوال ي مردنكَ ك كة تامانةككةت بكؤ بَيكنل        )-
 (.دةكةي  

بةنؤتكدا  .. وةكو  كَي  بةهكةر ضكوار دا ثكة مارن دةن ةككةت دا     
بةناضككككارييةوة داوان , هاتيتككككةوةو سةروةنيككككتَ نؤتكككك  كككككرد 
 :لَي وردن  كردو لةسةرنؤوة م  دايةوة

 (.هةموو ذياب دةبَي  بةطرياس)-
ئككة ارةوةكو لةدةن ةكككة بءاِرَييتككةوة كككة ئككةو مااككةت ثككَي رةوا      

 :بةومانَي َ  ل ةوة طوت  ،ب ينَي 
 (.ئانر مردنَ ر ةرطؤ ة رةري بِرينة)-

* 
هَينككدة نَيسككةن لَيكك   ،ضكاوة سككةووة وةمككةكانَ سككيس بووبككووس 

وتوَي ردنَ بككة م تككؤ بَيئاطككا لةدةوروبككةر نككةري َ تككاو   ،طرت ككوو
لككةم رككؤرة طريانانككة   . يكك  طريككا  (ئككةو.. )كَييككةن نككؤت بككوون  

ئةطكككةر ئكككةوي  بكككةومانَ تكككؤ بةل كككةد بوايكككة بكككؤي        ،نةطةييكككتَ
دةسةكاندن كة مردنَ ر ةرطؤ ة رةري بِرينةو سةر لةبكةرن  

 ..ذيانَ دةبَي  بةطرياس
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ش ركككككة دو (تككككؤ ) ،دةسككككتةمؤو ككككككةم توانايككككة  ( ئككككةو )ئَيسككككتا  
ذس  انكككة بةنانكككةن رةسكككتةي  دةرويكككا لكككةدوورةوة ن ،ب بكككةوةيي

 ،يكك   ككيوةنَ كككرد  (ئككةو.. )تككا وت كككرد بةطككةروون داو  ،كككرد
ضكةند  ( ئكةو . )هكةر نكةرو ن  ( تكؤ .. )وري انكدنو  ،ثاِرايةوة ،طريا

رارَيككمل رَي ككؤِركَيي بة ككوَينةكةن نككؤي كككردو ديسككانةوةوةكو    
 .ضاوةكانَ تَيتِ ييةوة ،راراس لةبةرام ةرت هةل  وِرمايةوة

ومككككانَ ضككككاو ومككككانَي َ  ! بككككووة ضككككاوي  مسككككةب ات  وؤررككككار)
وؤررككار دوو رووتككة  ،هككةموو كككةس ثَيككي ئا ككنانيية, تاي ةتييككة

دل ككدار بككةومانَ ضككاو يةكككدن دةدوَيككنلو سكك ا و راو بككؤ يةكككدن   
 (.دةكةس

 .ضاون ئةو هاتة طؤو بةسةرو دل تا هةل يانا
بككؤ نككارول َيي  بككؤ ئاطككات لككة بككؤكِروون رككةرطا نييككة كككة مرضككة  )-
ن دةسككووتَي و نَية ككةن دَيكك   هككؤ مرؤ ةويككرداس نةسككاوةكة   مككر

هةسكتة سكةرثَيو ضكيدن بككةس بة ييكي ذةن كاون طكةرو و دل ككا       
نكككككةارةت .. دةِراثكككككةِرةو بارةككككككةت ب كككككؤِرة, دةجبكككككول َي ،ب َية كككككة

بككؤ دةبَيكك    ،تككف لككةناوو توانككاو دةسككة تتاس    ،لةرةطككةون مككرؤ  
ةطككةر ئَيسككتا دةسكة تدار هةمييككة بَي ككةوةييو دي تكاتؤر بَيكك   ئ  

دةوانَ ضيا دةكرد  بؤ ساتَي َ كورت تكؤم لكة    ،دةسة مت دةبوو
ئةوسا لةئاوارو برينَ مكل دةطةييكتَ ئكةم     ،رَي ان نؤم دادةنا

 ..(.تاوانةش نال َي َ رة ة بةتةوَية تانةوة ئةن رةطةون مرؤ 

وةككو هكةر    ،هكةر نكةروو ن  ( تكؤ )بة م ،وؤري سةروةني  كردن
يك  لةنكةيا و بريكردنكةوةن    (ئكةو ) ،وبَيتَبةم بارةوة لةدايمل بو

ئككة ارةش نككةيا  هككةل ي اِرانككدنو لةريهانككة    ،تككؤ ب ئاطككا بككوو 
دةيكككاس ثرسكككيارن سكككةيرو سكككةمةرة     ،ئاسكككاييةكة دةرن ككككردن 

كككككة ار بككككووة ئككككةم  ،بككككةكؤ و نانككككةكانَ مَييكككك تدا تَيءككككةِريل
بكككة م  ،مؤتةكةيكككةن ككككة ئكككةمِرؤ يةنكككةن ثَي رتكككوون بت كككةوَين    

. تةكة ثال ةوانةو سةرن ثِر ئَيي  طَيكرو طَيكرتر دةككات   ئةمِرؤ مؤ
يكككك  ت ككككاو ئككككة ارةش  (ئككككةو)ضككككاوةِروانَ  ،هككككةر نككككةروو ن

 . ..لةراراس بةكول ي طريا
* 

ضةند رارَيمل ثَيك  طرمؤل كة ككردوو     ، مةكان  تةواو سِربووبووس
هةسكككككتايتة سكككككةرثَيووةكو لكككككةومانَ اكككككال ي      ،رات َييكككككايةوة

ضكككةند رارَيكككمل ئكككةم سكككةرو   ،بَيككك طةييكككت َيتي وويردان  رو 
 .ئةوسةرن دا نةكةت كرد

هاتيتككةوة  ،لككةثِر دةن ككَ ذسو كيككرة تامانةكككةت بككةرطوب كككةوت    
بكة   ،بةهكةن اوَيمل نكؤت طةيانكدة  يكاس     ،سةر بارن ئاسايي نؤت

دل كة ب ك ؤلةكةيي  بةنؤتكةوة    , ثةلة كيرةككةت لكةداي يوةرطرت  
 ..ضةند رارَيمل ماض  كرد ،طو ي

* 
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ووةكةش كككة ضككةند سككاتَي َ وؤر بككوو بةتيةككةن  ثيككيةة ضككاو سككة
ضككاو نييككانَ لَيت رت ككوو بككة ارسككةتَ وانككَو بككةطوِرَيمل نككؤي        

دةسككككككككتَ كككككككككردة طواسككككككككتنةوةن    ،طةيانككككككككدة  ن كونةكككككككككة 
 . ..بةض ةكانَ

( ئكككةو) ،ئةوكاتكككة هكككةردووكتاس بةضككك ةكانتاس لكككةئامَي  طرت كككوو  
كككككة رةم وونككككةوةن ر ةرطؤ ككككة    ،بةضككككاو ئككككةو راوةن دركانككككد  

ش سككككةرن (تككككؤ) ،اون داي ككككةوة نككككةمَي َ كو ككككندةيةبةبةرضككك 
 .رةوامةندي  بؤي لةماند

 سليَمانى
  0662كانوونى يةكةم 
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 سةماى تةمةنة ثةذموردةكان
 
كةة بةناحةةل لةزينةانةةا تووشةى      ،بؤ رؤحى خةاويَنى ئيسةماعي    

 .هسنيايان كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دميةنى يةكةم
 

 دويَنآ
 ، كككككادن بةبا اتكككككدا بكككككِرا   ،ؤ كككككييةسكككككةرجن  كةرنكككككة ا ن ن 

سككككككةرو مككككككرت  ،لةِرونسككككككارتدا هةمييككككككة بككككككةهار بةديككككككدةكرا
لةطككككككة  تَيءككككككةِربوونَ   ،ثككككككرية سككككككا  دةضككككككوو  لككككككةدرةنتَي َ

 وةروَي ككدا ئككةمي   ككةن ي بككا ن دةكككردو مككةوني دةبككوو     وهةر
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لةطةَينكةو ضكاون    ،ةككو  كاد كةل ةطكةت بكوو    ورةتو..دةلةن ايةوة
 ..وداوةكانَ نؤن ااي  دةكردتؤدا مَيروو سةربةوانة رو

نككاواب  ككةمةن  ،تككؤ نةوِرةسككَي َ ئةاسككانةيي سككةهةندة بوويكك   
َ   ،بال َ تؤ بوو لةطكة  ئكةم    ،يا دل َ ثِر لةِرمَ ئةهربةس بكوو تكةم

ئاواوانكككككةدا ئامسكككككاس ئكككككؤمرةن نكككككةدةطرتو رةاانةيكككككدةداو  
نكاواب ئكةوة دل ؤثكةن  كةوب      ،بارانَي َ ثِر لةِرةمحةت دايكدةكرد 

يكا ئكارةمَ ثكِر لة ككةرمةوارنو     ،بة كةرمةوة دةهاتكة نككوارب   بكوو 
َ  ،تاوانَ ئةهربةس لكةدوان ئةمكةو    ،كةِرةن َ مةرطَ نؤن بينك

هكككةر لةوَيكككدا ضكككة ة طكككةب دةردةثكككؤمَو كانييكككةكاني  سكككيانَ     
ؤذانككة ر ،لككة ياس ثةثولككة بويكك   .. نؤ ككيياس بككؤ نَيرطكك  دةضككِرن   

نكككة رَين رطكككةو  دةت رد ،طكككول َ مال كككة هكككةذارةكان  دة وانكككدةوة   
مندال كة   ،مكايا بكوو   ودل ك  هةِرةوانةيكةكَ مكةا وم    ،روطةن نؤت

 كةوانةش هكةر لكةو     ،بَينةواكانَ  كار رؤ نكةياس لةسكةر دةككرد    
 ..مال ؤض ةو ساباتةدا نون دةي دنةوة

بووبويتكككة  ،لة يكككةكي  نكككةوت لةرانكككةوةرانَ  كككار وِرانكككدبوو   
دةِرضكك و  راررككارة لةسككةرمادا.. مؤتةككةن سككةر دل ككَ رة ككيياس 

وؤرن  ،تاوتكككككاوةش ئكككككارةمَ ترسكككككياس دةردةدا   ،هةل دةلكككككةرويل
 ،ناضككاربووس راوَيككر بةيككةك ب ككةس    ،نككةمابوو لةوترسككةدا بتاسككَيل  

بككة م  ، ككةوانة دةيككاس ثككي سو نةنيككةو بةرنامككةياس دادةِر كك     

 كةكةتو   ،مايكة ثكون   ،هةول ةكانياس بَيئاككامو طؤيكرة ككَيآلس بكوو    
 ..رسةوة دةطةِرانةوةدةستةوئةذنؤ بةت ،ماندو  رؤ

 ،رؤذَي يكككاس رانكككةوةراس سككك ا ن نؤيكككاس بكككردة ن ئةهربكككةس     
دةيككككاس رَي ككككةن  ،ئةهربككككةني  بككككؤ سةرنسككككتنَ كارةكانيككككاس 
 :تامي ردوة تا سةرئةجنام ئةم بِريارانةن دةركرد

 !دةبَي  ثةثولة لة هةموو  اردا مِر ب رَي -
 !!دةبَي  ن ا بؤ سةرؤك ب رَي -
 !!ةنيَ بةسةرؤك ذياس ضيية طةر نةي -
َي ةت وةكو دال َي َ برسكَ كةوتكة  و(ئةبوو عامر)ئيي لةوِرؤذةوة  

نيككاون بككوو طككول  ارن    .. بككةدون نهَينييككةكانَ نةسككتتدا دةطككةِرا   
ةَة و..ن دِركو دا  بِروَينَيككككك  ونانككككك  بكككككراكَين و لكككككةرَي ان  

 ،لكةمِرووةوة هي كَ بكؤ بةرهكةم نكةهات      ،هةول ةكانَ بَيهودة بووس
 ..ر توو َ هسييان كردنخمابل دوارا

ئَيسكككتا هككككةموو  ككككتَيمل لكككة بةرضككككاوت بككككةئاوةذووو ثَي ككككةوانة    
 ..ئارايي و ااييَ نؤياس دةكةس

 !!ضةند تاوان ارن ( ئةبو عامر)ئاد -
 

 دميةنى دووةم
 ئةمرِؤ
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سكككككةرجن   ،ام ناكرَيككككك ر سكككككيدات ماسكككككييةكَ سكككككركةو بكككككؤم 
نةيال يكدا   لةناو مَيرطَي َ.. ئاس َي َ ضوارثةل باريملو تيرِرةوة

لةِرونسككارتدا دةيكاس رووداوو كارةسككات   ،لةهةل  كةوو دابككةو دايكة  
 ،ئكككةوياب لَيوندةبَيككككك   ،سككككةرن ئكككةمياس دةطككككرم  ،دةنوَيندكككةوة 

وري ةو طريكان    ،ئةوياب لَي ي  دةبَي  ،دل نةوايي ئةمياس دةكةم
 !ئةون دن طاوم لَيدةطرَي  ،ماضَ ئةمياس دةكةم ،كاسا دةكات

وؤر دةترسككككا لةطَيِرانككككةوة ضككككريؤكَ    ،رةسنةونةكككككةكان  طككككةو 
 ،وامةكانتكككدا توو كككَ ضكككوراة بككك او ئاوارةككككانتا لَيِ ةجنَيككك      

برينةكان  بَينة مسةو بةسةرو مرمكدا   ،نةمَ طةورةش لةوةداية
ةَة هككةرواش  و ،هةل يككانَيلو طاونككدة لككة بككةنتَ نؤيككاس ب ككةس     

بةسككككانايي نككككاتواب دةسككككت ةردارت او بةسككككةرجنةكان  ئا ككككنا  
 ..ردبونةوةت لة  تةكاس ئاسايي نييةوتَيِراماسو. .نةمب

ثكككةردانَيمل ئكككاو ن ثَيويسككك  دةككككات هَينكككدة بكككةمول َ تةما كككان  
 ب ةي  

ئامسككانَ ضككاوت ضككةاانةن داو بووبككة دوو كوانككون ثيكك ؤو   
بةهككةردوو دةسكت  كاسككةن سكةرت راطككرت    ،نَية كةنَيا دةسكووتاس  

 ،تنكة مسكة  ئاوارةكانك  ها  ،هاوارو وري كةت ئامسكانَ  كةمدةكرد   
ضكوارثةة   ،ثةردانة ئاوةكة بووبكة دةريكاو  كةثؤلةكانَ طِربكووس    

هككككككةواراس مرؤ يككككككاس  ككككككةتةك دةداو لككككككةئاوة طِراوييةكككككككةياس     
بكككةدةم  ككككةثؤلة   ،كةلةسكككةرَيمل  ،دةسكككتَيمل  ، مَيكككمل  ،هةل دةكَييكككا 

دةريككا بووبكة كككانَ نككوَيلو  ...ئاطراوييةككةوة اِرةكككةياس دةهكات   
ر مةل ةو بكووسو واووَييكاس ككردو    طياندارانَ دةرياش ضةند بةرابة

لةطككككة   ،تككككؤش يككككةكَيمل بويكككك  لككككةو دةسكككك وث  بةسككككياوانة..
 .. ِرم اوةو ب رةو بةردةدا بووي  ةثؤلةكاندا لة

وؤر بةوةمحكككةت دةسكككت  دايكككة ثةردانكككة ئاوةككككةو طكككةرةكت وو   
ثةردانةككككةت لةطكككة    ،يسكككتَ نكككؤت وبكككة م بةب  ،بيخؤيتكككةوة

ردانةككككة  كككةمار  كككةمارو   ثة ،ديكككوارن بةرام ةرتكككدا تكككةنت رد  
دل ككؤ  دل ككؤثَ ئاوةكككة  ،ئاوةكةييككَ ثةنيككانَ نككاو ذورةكككة بككوو 

ةكو  كككةوب وبةسكككةر كةلوثةلكككة هةل واسكككراوةكةن نكككاو ذورةككككةدا
 ..لةن ةرن طرت وو

دبككةس هككةماس دبككةنَ    ،لككةدوان ضككةند سككاتَيمل ئككارام بويتككةوة   
 ،ثاكككككةت ،رةككككة هةل واسككككراوةكة  ،مَيكككك و كورسككككييةكة  ،ثَييككككوو
 ..كةرؤذنامة

رةسكككككتةت ئكككككارةمَي َ لين كككككَ  ،ناولكككككةث  لةتكككككةوَية  سكككككاون
كككة بؤضككَ دياردةكككاس    ،سككةرت لككةنؤت سككوِرما بككوو   ،دةردابككوو

 :بةئاوةذوو ثَي ةوانةوة دةبيني   لة نؤت دةثرسَ
تككؤ بة َيككَ  ككتةكاس هَينككدة ثَي ككةوانةو بَيسككةروبةر بككووبلو مككل       

 لَيياس بَيئاطامب 
لة بؤ كايي ويندانكدا بةتكةنها     ،وةمةنَي َ وؤر لةم ريهانة دابِران

هةرضكككَ  ،هكككةر لةوَيكككدا هكككةموو  كككتَي   لةدةسكككتدا   ،مايتكككةوةو
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يككككاس لَييككككاس   ،هككككؤشو ذيريكككك  هككككةبوو بككككةتؤث ن تاسككككاندياس    
ثا كككككاس بةسكككككةرَي َ نال ييكككككةوة دةسكككككت ةردارن    ،وةوت كككككردن

 بة م لة دوان ضَ  ،ؤا  بووسر رةستةو
 !ضةس تاوان اري ( ئةبو عامر)ئان -

تكككؤن  ككككَيتؤكة   ،اعكككةت بكككةنؤت ب كككةي  ككككةتؤ    دةتهكككةوَي  مةت 
ادَيتككة بككةروةيل  و!لةسككةراةمي  كة ككتةكاس ئككاوةذوو بوونةتككةوة 

كةثةيوةندييككككككةكَ ثَي ككككككةوانة هةيككككككة لككككككةنَيواس دياردةكككككككاسو   
 !ئةندَييةو برين تؤدا

يكاس   ،ذيكاسو هةل سكوكةوتَ نكةل  َ  كار طكؤِراوة      ،ئةرب بةِراس 
مل بكوو سكةرلةبةرن   بريكردنةوةو تَي ي رينكَ مكل  ئةمكة ثرسكياريَ    

 مككدا متككةم  بككؤ نككةكراو      ولة ،رةسككتةتَ دةرويئككاذس دةكككرد 
 !بووي 

هي ك    ،وؤرت لَي دايةوةو بةدون ئكةم تكةروة باسكانةدا ككةوتي     
مانكدو  كرؤ دةطةِرايتكةوة كؤنكة      ،بكة  كةل  كةل    ،ضنا نةكةوت

 ..هةوار
بكة مينكةوة    ،ب ةيةكَ تا  كةوتة سةر رونسارة هةل   ِركاوةككةت 

 :طوت 
 !ابَي  ئةواس ثةثولةو ئَيدةش ئةهربةسوئةطةر

 بة م بؤضَ ر  مةثال َ هَيند بةئاوارو ذاناون بَي  -
 ..نةئةواس ثةثولةو نةئَيدةش دِرندة ،انييةوهةرطي  ،نا ،نا-

 ئةبو عامر ضي  بةسةر هَينام .. ئاد-
ةكو مرؤ َي ككككَ ونككككةدةتواب ،نككككةدةتواب نككككؤم بككككةثَيوة راب ككككرم 

هكؤشو وةينكَ مكل لةتال كة موييكةك باريكملو        ،وةئاسايي بريب ةمة
ناسكككك يةو بككككةر ئككككةو يةكيبِرينككككة دةكككككةوَي و لككككةرَيَ نككككؤن    

ئيي ملو ذيرن ثةيوةندييةكداس لةنَيوانكدا نامَينَيك و    ،دةمرتَي 
 .هةموو دياردةكاس بةئاوةذوييو ثَي ةوانة دةبينا

 ،هككةر نككةمردم  ،ئَيسملوثروسكك   تَي هككاِريا .. ئككاد ئككةبو عككامر  -
بةوة ككةوة ! هككةر نككةمردم.. َ ذةهراويكك  كككرد بةطةرومككدا دوكككةل 

ةكو دا ش وئكككككككة ارةياس ،دل كككككككَ رة ككككككك  تةسككككككك   نكككككككةبوو
َيرانةكةن كةلةككةمو يةك ةيككةكَ نانككةكانَ وَي ةن  ككارةوهاتيتككة

هي كك  ضككنا  ! سككةرم  ثيكك نَو بككةدوان نهَينيككدا دةطككةِراي     
لككة دانانككدا مككا  بككةما و نانككة بةنانككةن رةسككتةم   .. نةكككةوت

 ،ئَيستا هةر ضةند دةكةم بؤم دروس  ناكرَيتكةوة .. بةكة وةكرد 
كةسككَي َ نكامؤ بككةنؤم اككةرماب   ،ئَيسكتا نككؤم نككاوةنَ نكؤم نككيا  

 ..ثَيدةكاتو دواراري  ثَيا ثَيدةكةنَي 
 ضةند تاوةن ارن .. ئاد ئةبو عامر ضي  بةسةر هَينام-
 
 

 دميةنى سيَيةم
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 سبةى
يةكاس اككؤلو ماسككي ،سككةرجن  دةريايككةكَ مككةناو بؤن رتككووة   

سيدات دة كتَي َ  كؤرةكاتَو طةرمةسكَيرةو هكيض      ،سةرنؤ ل
رونسكككارت ئامسكككانَي َ لكككَياو  .. درةنتَي كككَ تيكككا  ككك  نابَيككك  

مرؤ َي ككككَ !! بال نككككدةو ثةِرنككككدةن تيككككا ناطووةرَيكككك    ،نؤ وييككككة
ةك وطؤ كككةطريو سةرلَييكككَيواو مكككاتو ككككرِ  ،دةسكككاذؤو اِرَيكككدراوة

 ،كةس طوَيياس لَيناطرَيك   مسةكان .. كول  لو بَيدةسة ت ،بةرد
ككككك  ثَيويسككككتَ بةسككككؤناتةو سككككروتو ئككككاواون  ككككَيتَيمل هةيككككة  

 كةهةموو  تَيمل بة ئاوةذوويي ب ينَي  
ئكككككيي نكككككةل  َ راوَيكككككرت ثَيناككككككةسو راون نكككككابل ضارةسكككككةرن    

ب كككككككرة ثَييكككككككياس نؤ كككككككة لَييكككككككاس  .. دةردةكانيكككككككاس ب كككككككةي 
 ئَيسككككتا.. دورب ةويتكككةوةو كَييككككةكانياس بككككؤ ئككككال ؤوتر نةكككككةي  

لةبككةر بككؤنَ نانؤ كك  كككةس نككؤن    ،نككةل  َ سككة   لَيدةكةنككةوة 
هكةر   ،ئَيستا كةسانَيمل ضةند بةئةمةكو دل سكؤوتو !! بؤِراناطريَي 

ئَيسككتا تككؤ نةمككةكان  .. هَيندةيككة كككة بككةويياس بةاال يككدا دَيتككةوة
نككككةيال   . بةكؤل تةوةيككككةو هككككيض كةسككككَيمل لككككةئامَي ياس ناطرَيكككك  

نابةل ككةدة بةمككةوداو   ،ينككَ نييككة كككؤترَي َ بككال  راوةو توانككان ارِ  
 ..بؤ ايي اراوانَ ئامساس

 ،ة نراوي وئةطةرضككَ لةكؤمةل ككدا  ،ئككان لككةروانَ ئككةم  ككَيتيية   
نككةمَ رؤذانككةن   ،بككة م هَييككتا دل ككَ كككةية  هككةر لككة ن نةل  ككة   

بككةنياوبووي   ،ئةوانييكك  كةل ةكككة كككردة سككةر نةمككةكانَ نككؤت 
ية لةئاكامكدا هكةموو   بؤ ،لةكة واكةن سةرتدا رَي اياس ب ةيتةوة

دة ككت انَ لككةم  ،دبةنككةكاس سككةربةرةونوار اياييككياس دةكككرد 
نةنيككةو كؤ نككةكانَ   ،بةومككةدا دةوروبككةرت هككيض بككةرثرس نكك   

.. َيرانككككةوكةلةككككةن سككككةرت لةبةريككككةك هةل وة ككككاوةتةوةو بووةتة 
ئَيسككتا لةكاولةيككةكَ ئاوهككادا لككةدون ضككَ دةطككةرِ َييكك   نككةمَ    

هةنكككدَي اري   ،هكككةموو راسككتي  طككةورةش لةوةدايكككة كةئةمانككة   
تكككاوانَي َ اكككرة طةورةيكككة ككككة ثةثولكككة بةثكككةتان    . راسكككتيي تال كككة 

 .. هسيياوة سةربنَيتةوة 
 ضةند تاوان اري  ( ئةبو عامر)ئان  -

 
 سليَمانى

 0662ئابى 
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 ئةلَقةى بوكيَنى
 

 
 
 
 
 
 
 

( مكل ) ،كاتَيمل سةركةوتَ برام ضةمؤكةن لة دل َ رَي كوار دا ضكةماند  
لكككةبل ثكككرية دارةككككةن  ن مكككال َ  . تةمكككةب تكككةنها ثَيكككنو سكككاَل بكككوو 

نؤماندا لةطةَل بوكة  و ةكةمدا نةري ة طوِروطاَلو طةمكة ككردس   
 ،ضؤس ثةثولة لةطوَل دةئالَي و بةدةورو بةريدا دةنولَيتكةوة . بووم

منككي  ئاوهككا لةبووكككة  و كك ةكةم  ، ككيةةو هككةناون هةل دةمككرَي 
لكةئامَي م دةنكا لةسكةريةك ماضكا      ،ربانَ دةككرد نؤم بةمو ،ئا بووم
بةلةجنكةوة سكةمام    ،هةل ا دةثةِراندو طؤرانيا بكؤي دةضكِرن   ،دةكرد

بكةردو وردة نا كةكانَ دةوروبكةرم     ،بؤ ثيوداني .. بؤن دةكرد
ثا ككككاني  دؤ ككككةكةل ةيةكَ  ، دةداو رَي ايككككةكا بؤنؤ ككككدةكرد

 ،مرادةنسك  بؤ ،كةهةر نؤم لةثارضة ثكةِرؤ بكؤم درووبكوو    ،ب  ؤلة
مكؤَلو باسك َ نؤ كا     ،لةسةرنؤ بوكة  و ةكةم دةنستة سةرن

طورطانكة  كةوةو  ي يكةم     ،بؤدةكردة سةريلو لةتةكيدا رادةكيكام 
 ..بؤيدةكرد
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بووبووم بةداي َي َ ميهرةباسو بوكة  ،بةو تةمةنة كورتةمةوة( مل)
نكككانَ هكككةردوكداس  ،وؤر لةيكككةك دةضكككوويل ، و كككةكةم دة وانكككد

تكةنها رياواوبكاس هكةر ئكةوة      ، َ تاوة بكاريو دةضكوو  لةكةوة بةارَي
دةناو روول ةن ( ئةو)وةَة  ،وةك مندال َيمل مسةم دةكرد( مل) ،بوو

 ..نةبوو
نكككاواب ضكككةند  ،بؤنؤ كككا نةومةَي كككةوت ،هَينكككدةم  ي يكككة بكككؤكرد 

دةسكتَ   ،بكة م كاتَيكمل بَيكدار بومكةوة     ،وةن و وةمكاس بَيئاطكا بكووم   
هةرضكةندم   ،تةواو سِر ب وو ،كة بووراستا كةسةرينَ بوكة  و ة

هةر لةرَيَ نؤمةوة ضةند  ،دةكر بةسانايي بؤمِراس  نةدةبووةوة
هَيكدن هَيكدن    ،رارَيكمل مام كةكاب ب وانكدو بؤناولكةثا نو كتاندةوة     

مككؤَلو باسكك ا نككاو    ،وةك ضككؤس ئككاون طككةرم بة ككةنتةدا ب ككةي     
 .بووةوةو سِرييةكةن نةماو كةوتةوة رول ة

 .مارةران ئةو نةوانةم لةياد دةما ،ةستاسبريا لة دوان ه -
لكككةدوان ئكككةوةن ضكككةند رارَيكككمل    ،لكككةرَيَ نكككؤم راسككك  بوومكككةوة  

وؤر  ،بوكككككة  و ةكة كككا بَيكككدار كككككردةوة   ،كول دكككةكانيا ماضككك رد  
ثا ككاس رةكككةكانيا لةبكككةردامال َو   ،بككةروانَ سكككةرو مككريا داهَينكككا  

لةتكة ئاوَينةككةم بؤنسكتة     ،رة َي َ بوكَينَ مة ةن ا ككردة بكةرن  
هةتا لةروانَ ركجمو سكةرو سكيداو رونسكارن  كةن َ       ،بةردةمَ
َ   ،دل نيابَي  هكةر نكؤم    ،ئين ا مةوان ةو اةتؤتةكانيييا ككردة مةك

   َ  ،رارَيكمل بؤيكدةبووم بةبكةربوك    ،لةيةك كاتدا ضكةند رؤل كَي ا دةبينك
لةِراستييككدا نككؤم بككةداي َ بوكككة  و ككةكةم     ،رككارَي ي  بككةواوا 

ئكةواس   ،انَ تكرةوة رةاتارمكدةكرد  بة م بةثَي كةوانةن داي ك   ،دادةنا
لككككةبرن  ،دل تككككةناو ني ككككةرانل ،لةمةراسكككيدَ كككككض بة ككككودانياندا 

لكككة  كككايي بة كككودانَ  ( مكككل)بكككة م  ،هةل هةل كككة ارمَيسكككمل دةبكككارَينل 
وؤرم اكككككةودةكر  ،بوكة و كككككةكةمدا وؤر دل خكككككؤشو مةسكككككت ووم

بكة م لةبكةر ئكةوةن تةمكةب تكةنها ثَيكنو سكاَل         ،هةل هةل ةيةك هةل دةم
: يكاس راسكي بة كَيا    ،بةئاسانَ نةمدةتوانَ ئةو ئاواوة دةرب كةم  ،بوو

 ..ئةو اايية ئةجنام بدةم
لككةناو وردةوال ةكااككدا ئةل قككة ب ككوكةكةم دةرهَينككاو هةربةِراسككتَ    

دةسكككك  راسككككتيا  ،طككككةرةكا بككككوو بوكة و ككككةكةم بككككدةم بة ككككوو 
ثككَي   ،بككةروكردةوة ئةل قةكككةم بككؤ ن ثةجنككةن براتوتككةن درَيككركرد 

 ،ضكككاوم بِرييكككة هكككةردوو ضكككاون  ،ن ئةل قةككككةن لةثةجنةب كككةمئكككةوة
بككككك اب لةم اتكككككةدا هةسككككك     ،ويسكككككتا رونسكككككارن خبوَيندكككككةوة  

بةضككيدةكات  هككيض نة ككة ةذاو بككارن دةروونككَو رةسككتةيَ تككةواو   
بكارن دةروونكَو رةسكتةيي     ،ئكةوةن نائاسكايي بكوو    ،ئاسايي بوو

 .هةستا دةكرد لةئامار ئةوموونَي َ سةنتدام ،نؤم بوو
تككاوةكو   ،هككةراال َي  وو ويسككتا اككال َ نككؤم ئاسككايي ب ةمككةوة     بة

ئةل قةككةم تكةواو    ،وةماوةندةكة لكةنؤمو بوكة و كةكةم تَي نكةدةم   
بكة م لةم اتكةدا تكةوَي َ ناوةنك  هكةموو       ،لةمام َ ن يمل كردةوة
ئةل قةككككةش لةدةسكككتا تكككراواو كةوتكككة نكككاو   ،رةسكككتةمَ داطريككككرد

 ،ن يانةيكةك ب ةوَيتكة دةريكاوة   ضؤس وة.. بةردة نةكةن ذَير ثَيدةوة
وؤر  ،ئةل قةككةموس بككوو  ،منكي  ئاوهكا   ،دؤوينكةوةن مكةااَل دةبَيك    



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 117 

 

بككةوردن بككل بككةردو نا ككةكاب   ،بةعةودال ييككةوة بةدوايككدا دةطككةِرام
تائَيسكككتاش نكككاواب وةون موتيكككدا  يكككاس نكككاواب ضكككي     ،هةل دايكككةوة

 لَيهات 
رَيكك ن نككاكو  مةمةةكككةتَيمل هككةبوو   ،لككةوةمانَ وؤر كؤنككدا : دةل ككَيل

لةبكككةر ئا كككوبَو مكككةرامَ دنيكككايي ر كككة   ،وَيكككدن نؤيكككاس  نكككةبوو
نككاك  ،ناكةكة ككياس بةبَي انككة ارؤ ككتووة  ،لة ككةِرو يككةكي نا كك  

 ،لةتؤل ككةن ئةمككةدا ،بككةم ارة وؤر ني ككةراسو دل تككةناو تككوِرة دةبَيكك 
هككةر لةرَيكدا هككةموو   ،تكةنها يككةك ار بةسكةر هةموويانككدا دةثكرمَي    

ثا كاس نكاك سكن َ نكؤن  كة        ،ةبكل بةبكةرد  نةل  َ مةمةةكةت د
نككةل  َ  ،دةكككاتو هككةمووياس بككةرةو مككو يي نككؤن هةل دةلو ككَي     

لكككةوِرؤذةوة هكككةموو  (. نكككةارةتَ نكككاك )نكككاون ئكككةو روداوةيكككاس نكككا  
نكؤ بكةموربانَ    ،لةترسكَ ئكةم نةارةتكة    ،نَية ةكانَ سةرِرون وةون

 ..ناك دةكةسو بةدَلو بةطياس لةثارَي يداس
دل ييككا هككةر  ن بوكة و ككةكةم   ،ةكككة بدؤومككةوة مككةراما بككوو ئةل ق 

لكةناو نكؤَلو ناكةككةدا     ،بكةنامورادن لةسكةر طكاوةران ثيك      ،بوو
وةكككككككو داي َي ككككككَ ميهرةبكككككككاس    ،روول ككككككةن نككككككةبوو   ،كككككككةوت وو 

ضككةند  ،ضككية ةو ضككةوَية ةكاب لةسككةر مككرن تةكانككد  ،راسككتد ردةوة
 .ةئين ا لةسةر دؤ ةكةل ةكة درَيرم كردةو ،رارَيمل ماضا كردةوة

 ككَيتانة بككةردو  ،دوبككارة كةواككةوة سككؤرادو دؤوينككةوةن ئةل قةكككة 
لكةثِر  . هكةر نكةبوو   ،نا ةكانَ بنءكَيا تةنيكاسو ثةنيكاس ككردةوة    

دوثي َي َ وةرد بةسةرن ثةجنكةن   ،وةكو دةرويةكا ثيادا ب رَي 

هَيككواش  ،وةكككو طؤيككةك نِري ككرد   ،براتوتككةن دةستةِراسككتديةوةدا 
ثككاش  ،و كككةوةو مككؤر بككوو  هَيككواش تككةواون مامككملو دةسككتا  كك     

 ..تاوَي ي  رةش هةل  ةِراو ئاوسا
هةناسككةم وةكككو ثةل ةهككةورَي َ تككةماون بةسككةر سككةرمةوة طرمؤل ككة  

بككةرن  ،ني ا ككا تادةهكات وةك ئككاوَي َ لككَيخل  كةوَيي دةبككوو   ،بكوو 
لككة رَيككَ نككؤم   ،هككةتا تككوانيا وري انككدم  ،ديككدةم تككةواو تاريككمل بككوو 

 .هؤش نؤم ضووموةكو بوكة و ةكةم درَير بوومو لة
دا (رَي ككككوار)ن بككككرام ضككككةمؤكةن لككككةدل َ (سككككةركةوت)لةم اتككككةدا  

دةسكك و مةضككةكو   ،كككة هككةتا مسككتؤكةن ضككةماندبوو  ،دةركككردةوة
 ..ت تمل نوَينيياس لَيدةضؤِرا ،مام ةكانَ سور هةل  ةِرابووس

داي ا بةدوو هكةن ا نكؤن طةيانكدة مكلو دةسكتَ بةسكنا كوتكاسو        
 ..هاوار كرد

 ،َ برامَوةككو طةوهكةرَي َ دةطدكةس  كاردةوة    باوكييا سكةركةوت 
ن روانةمككككةري (رَي ككككوار)نةيهَييكككك  بةردةسككككتَ كككككةسو كككككارن  

ئككةوا هككةر لةرَيككدا   ،ضككون ة طككةر بةردةسككتياس ب ةوتايككة  ،ب ككةوَي 
 ..وةكو كارة كؤرثة سةرياس دةبِرنو تؤل ةن نؤياس دةكردةوة

 ترسككَ تؤل ككة سككةندنةوة وةكككو سككَي ةر  ( رَي ككوار)لككةدوان كككوذرانَ 
 ..بةدومانةوة بووو لَيداس ريا نةدةبؤوة
دةبككوو سككجَم لةهككةموو  ككتَيمل  ،مككل كةتةمككةب تككةنها ثَيككنو سككاَل بككوو 

بةترسكككةوة نكككاسو ضكككاماس   ،متدانة كككا بةككككةس نكككةبَي   ،ب ةمكككةوة
 ..هةر بةترسييةوة دةنووست  ،دةنوارد
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لةطككةَل ترسككدا سككاَل بةسككاَل مككةوس تككر   ،وةكككو نككةمامَي َ مككةدباريمل
 .بووم

بؤنؤ ا نةمدةوانَ  ،نةوم لَي ِرا بوو ،كآو بَيدةنا بوو  ةوَي َ
 .بري لةضَ دةكةمةوة

ئيكدن بَيكدارنو هؤ كيارن دةبَيتكة      ،مرؤ  كاتَيكمل نكةون لَيكدةوِرب   )
 (.بارَي َ مورسو دةرووس لة بنيدا نركةيدَي 

 (.نةون نانؤش لةنةووِراس نؤ ية: وؤر راستة كةطوتويانة)
 ،وؤر ترسكام  ، ةوةن نةهَييك   تةمةن دةرطاكة ئارامَو كءَ ئةو

ثَيدوابككككوو هككككةر ئَيسككككتا دةطةنككككة سككككةرماسو تؤل ككككةن كو ككككتنَ       
لةترسكككاندا  ،هةناسكككةم لكككةنؤم بكككِرن   ،مكككاس لَيدةكةنكككةوة (رَي كككوار)

ضككةند  ،وةكككو بككةرد نككؤم مت ككرد  ،هككةردوو ضاوييككا تونككد نومانككد 
 ،دل ؤثة ارمَيس َيمل لةدرون برذان ةكااةوة دوةيان ردو دةرثةِريل

 ..ب بةسةر رومةاةوة طريسانةوةوةكو  ةو
رَيمل لةدةن َ ثك    ،نيةنيَيمل ثةيدابوو ،لةدوان تاوَيمل بَيدةن َ

 .دةضوو كة بةهَيوا َ هةن او بنَي و بَيتة ثَيي 
بككككة م هككككةر   ،ئةطةرضككككَ تككككرس مسككككةكردنَ لككككةبري بردبوومككككةوة   
 ..ضؤنَي  وو تينا داية نؤمو هةتا توانيا اي ااا كرد

لةسككككةريةك  ،ِرنو لةباوة ككككَ طككككرمتداي ككككا لككككةرَيَ نككككؤن راثككككة 
 :دةي وت

 !بسدية  ك ةكةم تَي  ووة -

باوكييكا ثكة مارن دةمان كةكةن داو بكةدوو هكةن او ضكووة ثيك         
 ،ئيككدن هككيض دةن َيككمل نككةما .. دةرطاكككةو نككؤن سككاوو ئامككادة كككرد 

ثيكككيةةيةك لكككةناو   ،كاتَيكككمل  كككةومَ  يتةككككةن بكككةو نكككاوةدا طَيكككِرا  
 ..نةمان انَ بةكوَيدا ارتةن كرد تةنةكةن نؤل ةكةوة هاتة دةربو
* 

 ،بككةب  ويسككتَ ئَيدككة  كككةو لةطككةَل رؤذ دةسككتةةم نَيَ يكككةك ووس     
بةميكَيوةية هةاتككةو مككاناو   ،ئَيدة كياس لةثَي ككَ نؤيانكدا ون ككرد  

 ..سال ياس لةسةرماس كةل ةكة كرد
* 

ن بكرام ضكةمؤكةن   (سكةركةوت )كاتَيكمل   ،ئَيستا تةمةب هةذدة سكال ة 
 .تةمةب تةنها ثَينو ساَل بوو( مل)ضةماند  دا(رَي وار)لة دل َ 

بككةل  و ئككةوةن بككؤرة ن مايككةتَو    ،سككيان ة سككال ة نككةك هككةرنؤماس  
لككةذياسو سككةرن نككؤن   ،ئا نايةتيةكييككَ هككةبووبَي  لةطةل دانككدا 

 ..دل نيا نةبوو
بككةل   لة ككةووِرؤذَي دا وةكككو روداون نككاو  ،بككة م لة ككةووِرؤذَي دا

ئةوةن ناون ترسو تؤل ة  ،طؤِراوسهةموو دبةنةكاس  ،ئةاسانةكاس
ضكككككؤس سكككككيان ة سكككككاَل لكككككةثَي  ئَيسكككككتا   ،سكككككةندنةوةية نكككككةماوة

بوكة و كككككةكةم راوانكككككدةوةو رة كككككَ بكككككوكَينيا لةبكككككةركردبووو   
مني  ئَيسكتا وةككو ك كة  كاوادةن نَيكو       ،دةمويس  بيدةم بة وو

 ..ئةاسانةكاس راوَينراومةتةوةو كراوم بةبوك
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َ دةسككت ،واوا لةسككةرنؤ هاتككة ثَييكك    ،َ راسككتدياس نسككتة دةسككت
ئةل قةكككةن لةثةجنككةن بككرا    ،ئككةوي  بككةمؤنَو بككةب  هككيض ب ةيككةك   

ضكؤس سكيان ة سكاَل     ،كاتَيكمل كرديكة ثةجنكةم   .. توتةم ن يمل كردةوة 
هكةر ئاوهكا ركارَي َ     ،لةثَي  ئَيستا دوثي ة وةردةكة ثَيكوةن دام 

بككة م ئككة ارة بةدةسككتَ واوا ذةهككراون      ،دن ماران ككاو بوومككةوة 
ثا كاس  ك و ككةوةو مكؤر      ،ثةجنةم وةكو طؤيةك نكِر بكوةوة   ،بووم

ئيككدن لككةرَيَ نككؤم وةكككو ثارضككة سككةهؤل َيمل توامككةوةو      ،هةل  ككةِرا
كةبةدةستَ ( رَي وار)بووم بةضةند دل ؤثة نوَينَيملو لةبرن نوَينَ 

 (.رَي وار)بةنيرام بةبرا طةورةكةن  ،سةركةوتَ برام كوذرابوو
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 *شةهية ئاسؤبؤ مةرطي 
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  ،تمل
  ،تمل   

 .تمل     
سككَي ت ككة نككوَيين  ،لككة كككاتي بةروكردنككةوةي تةرمةكككة لةطؤِرةكككة 

 .طةشو ئاَل كةوتة سةروةوييةكة
ناك بة كاناوييةوة   ،بَي روول ةوةكو بةرد ضاوت بِريية نوَينةكة

تكا  ... ماضي ككرد  ،تا تواني بؤني كرد ،نوَينةكةي لةباوة  رت
نكاكي  رةنكاو بكؤني    .. ناو نؤيدا ئاوَيتةي كرددوارار هةر لة

نوَينةككةش  . نوَيين بة كاناوييةوة بؤنكؤي ككردة ككا ي بكا ي     
تككا دوارككار ر ككة لككةِرةناو  ،بة ككَيوةيةك باوة ككي بةناكككدا كككرد

 ..ن رةناو بؤني دي نةبوو ،بؤني ناك
اال ككةتَي ي وؤر دةطدككةس    ،ت ككةكاس دبككةنَي ي سككةيرياس هككةبوو   

كةوَي  بكؤ ني كاركَي  ااييكَي ي ئاوهكا لكة      بووو كة ار رَي دة
يككاس لةسككن ي  ثككةِرةو نككامي سككءي سككءي دا  ،يكادةوةري نؤيككدا 

 !بنةنيَينَي 
بةئةسكءايي نوَينةككة    ،ضاوت لَي كوو ضكؤس درو كةوتكة وةوييةككة    

هككةر لككةم دبةنة ككةوة نؤ ةويسكك  نككوَيلو ناككك      . رؤضككوو
 .بةتةواوي بؤئا  رابوو

دل ؤثَيكككمل ارمَيسككك ي طكككةشو   ،لةسكككةرنؤ ثَية كككوي ضكككاوت لَي نكككا  
وةككككو ئكككاون ي دةم سكككةاةر لكككة ضكككاوان  ا قكككي ككككردوو   ،رووس

 ...بةثةلة دةرثةِريل
هككةورَي ي رة ككتال ة   ،ئةوكاتككة تؤشوةكككو تةرمةكككة بَيئاطككابووي  

تةنانككككةت  ،بككككةئامساني سككككةرتانةوة بة ككككداري ثرسككككةتاس بككككوو 
ئامسككاني  لةطككةَل دل ككي مككةلوولي ئَيككوةو لةضككاوي ئَيككوة ويككاتر       

ر كة لكةدةن ي    ،باراني ئةو  ةوة بةكوَل بوو..  ي بؤ ر  ئة 
بككاراسو نرمككةي وردة بككةردي بككل ثَيككي و نةكككة كةتةرمةكككةي       

تكؤش لةطكةَل ثَيكي     ،ن دةن َي كي دي نكةبوو   ،لةسةر مكايا كرابكوو  
 . ةؤري و نةكةدا رؤوو رةستةي ثِرئَيي  بةكَي  دةكرد

هكةر هةن اوَي كدا   لةطةَل  ،بَيئاطا لةدةورووبةر هةر هةن اوت دةنا
دةيكككاس يككككادةوةريو سةرطووة ككككتةي تكككاَلو  ككككرييل دةهككككاتلو   

 .دةِرؤي 
 !بيس  سال ي تةمةسو ثَي ةوة ذياس كةم نيية -

 ،نةيال ي هاوِرَي انك   كة ةماس  . ئةم رستةيةت بةدةن ي بةرو بَيرا
ئككةواس يةكككة ار   ،سككةرجني هككةموويان  بككؤ ي نككؤت راكَييككا    

 :ثَيياس طوتي ،تَينةطةيي 
 دةل َيي ضي  -

وانيكككك  كككككارَي ي  ،تكككؤ ومانكككك  م ككككجَم بككككوو هي ككك  بككككؤ نككككةطوترا  
ئيككدي هاوِرَي انكك  هةسككتياس بككةئال ؤويو     . نائاسككايي  كككردووة 
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ئككةواني  بَيكككدةنا   ،بكككؤ دل نككةوايي تكككؤ ... بككاري دةروونككك  كككرد  
 ..هةمووتاس بةبَيدةن ي هةن اوتاس دةنا ،بووس

نةككككةدا ضكككاوت بِرييكككة تةرمةككككة كةضكككؤس لةطكككةَل هكككةن اوي و    
ذيانكك  لككة  ب ككووكو ب ككووكي   ،دل كك  ويككاتر طو ككرا ،رادةذةنككدرا
بكككةوؤر لةنؤكردنكككةوة بكككِروات دةككككرد ككككة ئكككةو تةرمكككة     ،بكككووةوة

ئكككةوَيمل كةضكككةند هَينكككدةي تكككؤ ذيكككاس لكككة ي  ! بَي يانكككة ئكككةو بَيككك 
 .رواسو نؤ ةويس  بوو

اةرمانكدةي  ( ركةمال )ي هاوِرَيي  هاتةوة يكاد  (رةمال)مسةكاني 
 :اس بوومةارةوةكةي

بة نوَينةكةم بنووسكل  : ئةوةندة وماني هاتة طؤ كةوتي ،بةل َي -
ئيكككككدي هكككككةردوو لكككككةثي بةتونكككككدي لةنؤل كككككة سكككككوورة    ( وةاكككككا)

 ..بةدانةوة ه ي تري بؤ نةطوترا.. نوَيناوييةكة طري كرد
وؤري  ،لةن ككةرت تَي  ككوو ،ثَيك  لككة بككةردَي ي ب ك ؤلة هةل  ككةوت  

 ،و نكؤت طرتكةوةو نةككةوتي   هةرضكؤنَيمل بكو  .. نةما بةدةما بِرمَيي
رؤييكككككتين ئاسككككككايي  دةسككككككتءَي ردةوة دل ةكوتةيككككككةكي وؤرت  
ثَي ككككةوت وو بةئةنقةسكككك  نككككؤت دوانسكككك و لككككة هاوِرَي انكككك     

لةهكةوري ضكاوتةوة بكاراس     ،وؤر طرياي ،ئيدي طرياي.. بةرَيداي
وةككو  كَي  لكة نكاني نؤتكدا لةطكةَل تةرمةككة كةوتيتكة          ،داي رد
 :دواس

نال ةو طرياب هةية ئةمة ك  هكةر بكةدةن ي    ئانؤ ئَيستا طوَي  لة
كككةس  ،بككة م ضككون ة لككة هاوِرَي انكك  بككةرَيدابووي    ،بككةرو طككوت 

بكككةدةم هةنسكككملو طريانكككةوة نكككؤت دةدوانكككدو    ،طكككوَيي لَينكككةبوو 
 ..  يوةن  بؤيدةكرد

ئَيسككتا لكة ثرسككةي تكؤدا دةيككاس    ،مكةرطي تكؤ كؤسككتَي ي طةورةيكة   
رَي ي داي ككككك  ككككككؤت  ،ضكككككاو وةككككككو سكككككريواس نوِرةيكككككاس دَيككككك   

. لؤذةلككؤذ هككةر هككةن اوت دةنككا    .. رة ءؤ ككةو وةنككةوو ناطريَيكك    
هككةر بةتككةنها   ،لككةدةرياي نككةياَلو بريكردنككةوةدا نقككوم ب وويكك     

وةطكةر نكا دَلو مَييك       ،رةستةت لةطةَل تةرمةككةدا رَييكدةكرد  
تكةواوي رةسكتةو   .. لة  وَينَي ي ديدا ساباتي نؤياس هةل دابوو

هكككاوارت .. بكككةطري هكككات وو  رؤاككك  لكككةناو مكككال ي اةسكككرةتةكاندا 
 .. دةكرد

 مةرطي تؤ ورَي اري نةمة
 موِرثَيوانة ،وةييوومةية

 يةو(ئاسؤ)مةرطي ناوةن  ط ن ي دةم 
 هةر طريانة

 وايةل ةيةو ذووري دل ا تةمتومانة
 مل بن  ي دةم رة ةباو

 ..نةم ميوانة
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 ،بكككريت ،دل ككك  ،مَييككك   ،نكككةم ئيدءراتكككؤرةو هكككةموو رةسكككتةت
هَيكدي هَيكدي بكةري    .. ناسكؤر بةبا تكدا بكِرا    ،رؤا  داطري دةكات
لةو ساتةدا وؤر دةترساي كة ضاوان  نابينكا   ،ضاوان  لَيجَم بووس

ضكاوت لكة تةرمةككة     ،بةهكةل  وانكي   ،بَي و ضيدي هكيض نكةبيني   
لكةم  .. نةتدةتوركانكد  ،كةهةر بةسةر ثي  و نةكةوة بكوو  ،بِري

 ..كاتةدا ضاوان  بةتةواوي رَيي ةو ثَيي ةي دةكرد
بةسكككةر  ،ارييكككتة بكككوو  ،تةرمةككككة دوو بكككال ي سكككءي لَيءةيكككدابوو  
 ،تَي ة وي هةورةككة بكوو   ،سةرتانةوة دةيِروانيية سيداي ك تاس

دنيا بووةوة بةضراناسو تادوارار لةثةردةي هةورَي ةوة سكةري  
 ،ثككككِر سككككةروةري دةردةكككككردو بككككةب ةوة مال ئككككاوايي لَي رديكككك      

بكككرؤ  ،ووةككككةيرييكككة رة كككة تكككاوة هات ،نكككؤي بكككوو ،اةثةسكككاي
 ..!!نؤي بوو.. ئا..ئا.. ثِرةكةي

. ضكككةاانةي هكككةورة تووِرةكككككة بكككةري ثَيتكككاني رووس كككككردةوة    
 .رارَي ي دي دنيا بةرطي نوتةكي نؤي ثؤ ييةوة

 ،وةكككو رككاراس هككةن اوت دةنككا   ،رككارَي يي بةهؤ ككخؤ هاتيتككةوة  
بككةو  ةسككتة  . بةئاسككتةم بككةري ثَيكك و تةرمةكككةت بككةدي دةكككرد   

تكا دةهكات هكةن اوةكان      ، ل ةي ئكارة  بكوو  بارانة رةسكتةت  كة  
بكاراس هكةر    ،رَي ايكةكي وؤرتكاس بِري كوو   .  جمو  كةثؤِرتر دةبكووس  

دةبككاري يةكككة ارت بككوو رووبككةِرووي ئككةم ضككريؤكة تراذيدييايككة  

كةمَيردمنككدال َي ي وةكككو تككؤ ب َيتككة    ،كككةي كاتكك  بككوو .. ب يتككةوة
 ثال ةواني  ةوي باراني ترسو نؤتةك 

ركا   ،يةكَيمل لة هاوِرَي انك  . س اييةك  بةدي ردلة دوورةوة ترو
 :ياس هةر بةِراس  بوو طوتي ،بؤ دل دانةوة

 .ثَيدةضَي  لة ثَييدانةوة ئاوةداني هةبَي  -
 : كة ريينَي ي با بةرو بوو طوتي ،ئةوةي دةستة راستيي 

 .بةل َي وؤرماس نةماوة بؤ ئاوايي -
روةكككةي ئككاوايي  بال ةنانككة بة ،هككةر كككة لةهةوراوةكككة سككةركةوتل  

 ،سككةط ةلي ئككاوايي وةك ثييككةي هةمييككةيياس    ،كةوتككة دة كك  
وؤري نككةمابوو  .. لككةثَي  نككةل  ي ئاواييككةوة بةثريتانككةوة هككاتل    

بَيِرةمحانكة ثكة ماري    ،بةسيناو بةرؤكتانكةوة نؤيكاس هةل واسكل   
 ،يكككةكَيمل لكككة ثَييكككدةرطةكاس  . تةرمةككككةي سكككةرو نةكةياس دةدا 
هيدةكةي سككةر ثيكك  و نةكككة كككةهاوِرَيي طيككاني بككةطياني  ككة 

 ..بووو نؤي نةل  ي ئاواييةكة بوو سةطةكاني رةواندةوة
 .ضت.. ضخة -

وةككككو كيكككرَي ي  كككةرمل لكككة    ،تكككاوة بكككاراس نؤ كككي كردبكككووةوة  
 .. دِري بة تاي ة  ةوةكة دابوو ،ئاسؤوة دةركةوت وو

لةثاش مةن َل نةل  ي ئاوايي بة ك ؤوة تةرمةككةياس لةو نةككة    
 .ةهَيناية نوارةو
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طككةورةو ب ككووكي ئككاوايي لةثَييككواويدا بككةرةو طؤِرسككتاني سككةر    
ضكاوت بِرييكة   .. يال ةكةي ئةوسةر ماتو مةلوول هةن اوياس دةنكا 

لككككةثَي  دانككككاي تةرمةكككككة لككككةطؤِرة    ،تةرمةكككككةو نةتدةتروكانككككد
 .نوَييةكة

  ،تمل
  ،تمل   
طؤنككاي نككاكي  ،ئككة ارةش سككَي ت ككة نككوَيين طككةشو ئككالَ   ،تككمل

بؤتاهةتاية دل كي نكؤي بكؤكردة     ،بةِرَي ةوة ناكي  ،مان كردةوة
 .ماَلو رَيي كردةوة

 
 سليَمانى

 0662كانووني يةكةمي 
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 ةمفؤنياي شاريَكي كثس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،درو كةوتكككككككة دةرطكككككككا دانراوةككككككككةو لةسكككككككةرنؤوةدةركةت  

 ةواةكاس يةكةيةكة لةماضي روومةتي طو و طيا بوونكةوةو  
طكك نا بال ي َييككا بةسككةر  ككارداو بككوو  ... ت انككة سككةروةوييةكة

سكككروةيةكي اَينكككمل نكككؤي ككككرد بةطكككةرووي  .. بكككةتاراي سكككةري

سككك ي نتووككككةي سرو كككتيدا    كككارداو بةثةجنكككةي نكككةرمو نا  
ضيدةسو طكة ي تكاوة ضكرؤكردو طول كة ضكنوورو نَيرطك  كةوتنكة        

سروو ككك و هكككةتاووةكو دوو رووتكككة دل كككدارن   ،بككك ةو لةجنكككة
رةوة بال ندةيككةك بككةئامساني  ،بةئةمككةك بؤيةكككدي ئةتريقانككةوة

 .. اردا اِرةياس دةهات
هكةموو   ، نةبايةك لةرةستةت ئا و تةووويةك بةلة تدا هكات 

لةسككةرنؤ هككةن اوت دةنككا دةمَيككمل    ،ةتي اَينككمل كككردةوة رةسككت
بريَي كككي طال تكككة  ،بكككوو سرو كككت  بكككةو مة كككةن يية نكككةبيني وو 

تيككك ت بكككةباراسو وريكككاس  ،ئككامَي  لةدةروونتكككدا ضكككةكةرةي ككككرد 
 .دةهات

كوا لراةو هةِرة ةتاس  ئةي ئَيوة نكةبووس مكةرطتاس بكةطوَيي     -
وريانككك   طكككة و ضكككة دا دةضكككرثاند  وؤر سةروةنيككك   اكككاوو      

دل ككي كككةية  تَي ككة وي سككروةي بككةياس كككردو كككؤ سو    ... كككرد
نَيسكةو سكةرجن  لةهكةموو     ، ةمامو طةِرةكي  كارت تكةي رد  

تةنانككككةت لككككةو كا ككككةوة بابردةل ةوردانككككةش    ، ككككتَيمل دةطككككرت 
كةبكككككةدةم  كككككةمال ة اَين ةككككككةوة لةسكككككةر  كككككةمامةكة  ةكككككؤر     

 ،هكككككككةردوو دةسكككككككت  لكككككككةطرياان  ن انكككككككدبوو   ،دةبكككككككووةوة
تةما كككككككاي  ،وةك دوو دووربككككككك  لكككككككةكاردابووسضكككككككاوةكان 

سككةرجن  دايككة نووسككراوة كوذاوةكككةي    ،دةورووبككةرت دةكككرد 
وةككككو ب مكككار   ،ب ةيكككةك لَيوةككككان  ب وانكككد   ،سكككةر ديوارةككككة 
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هةناسكككةيةكي مول ككك  هةل دكككريو   ،لة كككوَيين نكككؤت داككككوتران 
ئةو ككةوة تاري ككةت هاتككةوة يككاد كككة   ،دةروونكك  اَينككمل بككووةوة 

 ...امدائةو كارةت تيا ئةجن
 كككةوَي ي درةناوةنككك  بارانكككاوي بكككوو دةبكككوو ئكككةو  كككةوة     

دل نيكككككا نكككككةبووي لةسكككككةركةوتنَ   ،كارةككككككة ئكككككةجنام بكككككدةي  
ئامككادة بوويكك   ،بككة م تككؤ كةسككَي ي لككةنؤبردووي  ،كارةكككةت

ضككاوو دل ككي دةيككاس    ،لةوِرَي ةيككةدا سككةري يككةك اري بنَييتككةوة  
بةثةلككة هةوال ةكككة وؤر تيككرِرةو بككوو   ،رَي ككواري  ككارت  ككادكرد 

ئكككةو  كككارةي ككككة ب كككووة    ،داي لكككةدةرطاي مكككا  بكككةمال ي  كككار  
 .بةمة ي رانةوةراس

كككة بةئا كك را (بِرونككَي)و ككةي  ،هةناسككةيةكي تككرت هةل  َييككا
ويككاتر سكةرجن  دايككة ديككوارة   ،لكةذَير بؤيككة رة كةكةدا ديككاربوو  

 ،دةسكككتَي ي مورسوةككككو كوتكككةك دل ككك  ثَي كككا    .. بريندارةككككة
طةِرايتكةوة بكؤِرؤذي دوايكي     ،ثؤ كي يكادَي ي تكا  رةسكتةتي دا   
دةمكةدةمي نيككوةِرؤ  .. ضككاك  لكةبرية  ،هكةماس يادطكاري رابكردوو   

دةيكككككاس  ،عة كككككاماتَي ي وؤريكككككاس لَيكككككرةدا نِرككككككردةوة  ،بكككككوو
لككة تؤل ككةي  ككةوي   ،رانككةوةرو مَيردةومككة لككةدةورتاس ئككا بووس 

نكوَيين ثَيكنو    ،لةطة  ضكركةو نال ةيكةكي ناوةنتكدا    ،رابردوودا
  كككةي بكككَي  ،ي ثةثولكككة ئاسكككا ضكككؤِراوطةي بةسككك  مَيردمنكككدال 

 ..طيانياس كةوتة سةروةوي

 ،ضككككةند دل ككككؤثَي ئةسككككريين طة كككك  بككككؤ ئككككةويادة هةل ِر كككك     
 كةمامةكة مجكةي    ،بةب  مةبةس  هةن اوت دةنا ،كةوتيتةِرب

 ،بةبَيدةن يوةكو مَيروولة بةيةكدا دةهاتلو دةضكووس  ،دةهات
لككككةذَير بككككارة  سككككةرجنتداية ثريةمَيردةكككككة ضككككؤس ئككككةذنؤكاني    

 ،مورسككككةكةدا كككككووِر ب ككككووةوةو لةروؤكانككككة هككككةن اوي دةنككككا   
لةدل ككككةوة ئااككككةرينَي ي مامككككةثريةت كردوويككككردان  بككككةوةيي      

 :كةوتيتة بريكردنةوةو لةنؤت ثرسي ،لَيدةضؤِرا
 دةبَي تاكةي ئةم ثريةمَيردة كارب ات  -

طكككةر ثكككَيا دةككككرا دةسكككتا دةنايكككة طكككةردن و       ،ئكككاد برسكككَي  
وةككككككو  كككككَي  كةوتيتكككككة .سكككككةم لَيكككككدةبِري بةيكككككةك اري هةنا

 .دانةررِيةو هةِرة ةداس لة برسَي 
 دةبَي  رؤذطارَيمل لةدايمل بَي  برسَي  تيا طؤِرب رَي   -
دةل َيل ميكمل ئةطكةر برسكي بَيك  ديكواري ئةسكتووري  ككوس         -

 !دةكات
 .بةنؤتدا هاتيتةوة

دةنكا   ،كةواتة دةبَي  هةرضي وووترة برسَي  بنكةبِر ب رَيك    -
وةككو كةسكَي ي    ،بؤت تكةواو نكةكرا  ..! ةو تا  بِرماس دةكاتوئ

دةسكك و ثكك   كك او لةبككةردةم دَيوةومككةي برسككَيتيدا ضككؤك         
 ..دادا
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 ،ككؤ س بكةكؤ سو  كةمام بة كةمام  بكِري      ،هةر هةن اوت دةنا
 ،ثَيتخؤ كك وو ئككةمِرؤ سككةر بةهككةموو كككوجنَي ي  ككاردا ب ككةي  

. بةنككةل  ي  ككاروةكككو ثككةيامَي ي نوَيكك  ثَي َيكك و بي ةيككةنَي  
ضكككايةكي طكككةرمو  كككريين     ،نكككؤت كوتايكككة ضكككاخيانةيةكةوة  

ئككككةورؤذة كككككةشو ئككككاو  ،بةثةلككككة هاتيتككككة دةرةوة ،هةل قوِرانككككد
نةل  ةككككةش هكككةر  ،هكككةواي  كككار طكككةلَي نكككاواوةو نكككؤش بكككوو  

تؤ ثَيتخؤ  وو دةس  لةطةردني  ،هةماس نةل  ي راراس بووس
س لةطةل كدا  يةك بةيةكي نةل  ي  كار ب كةي و طكةرداس ئاوادييكا    

سكةرجني   ،نؤ   نةتدةواني نهكَيين ئةمكة لةكوَيدايكة    ،ب ةي 
 ،ئوتوم َيككككجم ،عةرةبان ككككي دوكانككككدار  ،هككككةموو  ككككتَي   دةدا 

تككةنها تككؤ  ،هككةموو  كك .. ذسو ،منككدال ي بؤيان ككي ،كككؤل  َي 
لةسكةرنؤو   ،بووي  لةناو عة اماتي رو ي ةرةي نةل  ةكةدا

ثةلةو تيكرِرةو بة تكدا   نةل  ي  ار وؤر بة ،ئارام هةن اوت دةنا
 :لةبةرنؤتةوة طوت  ،تَيءةِريل

مرؤ  بؤثةيكداكردني ثكارووة نانَيكمل بؤدةبَيك  هةمييكةوةكو       -
 ئامَير لةكاردا بَي  

 .نا نا هةرطي  مرؤ  ئامَير نيية -
 .نؤ ةويس و سؤوو بةوةيي ئةركي سةرةكي مرؤ ة -
 .بة م ئةمِرؤ مرؤ ايةتيونة -

نككةمي مورسككي  لةوةدايكككة    ،رؤ ئككاد لةدةسكك  بَي ككةِري مككك    -
 ..!.مرؤ  ديةي دةس  مرؤ ةو

. نككةارةت  لككةو اةلسككةاةية كككرد كككةمرؤ ي كككردة ئككامَيرو ديككجم    
 .ماضةكان  طة ؤل ةبووسو ضيدي هةن اوت بؤنةنرا

ت هاتكككةوة يكككاد كةضكككؤس بكككوو بكككةديةي دابونكككةري    (نةسكككريل)
دواكككككةوتووي كؤمككككة و دوارككككاري  بككككةنووكي ضككككةمؤيةكي    

.. نكككككوَيين طة كككككياس بةناهكككككة  ر ككككك و   ،ذةن كككككاويو ككككككول 
تككةوَيمل بةهككةموو !! ي وةكككو بككةردي بككل طككؤم نككوما كككرا(ئككاواد)

 .لة تدا تَيءةِريو ئة ارةش بةوةيي  لَيدةضؤِرا
لككككككككككةكؤطاو راخمانككككككككككةو   ،بةبَيتامككككككككككةتي كةوتيتككككككككككةوة رب 

رةكككة  ،لة كككتة روانكككةكاس رامايككك   ،ثييكككان اكاسوردبوويتةوة
.. يارييكككة منال ييكككةكاسو ،بؤنكككة طران كككةهاكاس ،هةل واسكككراوةكاس

لةتؤمارطاكككككككةي بةرام ةرتككككككةوة دةن ككككككي بةسككككككؤوي مككككككامةَي  
سكاتَي ي   ،تَي ة وي دةن ي رَي كواراسو مجكةي نكةل  ي دةبكوو    

.. ثا كاس كةوتيتكةوة رب   ،كورت لةطة  دةن ي مامةَي دا ذياي
نككككؤت رد بةكتَي خانةكككككةداو رؤذنامةيكككككةك  كككككِريو بةثةلكككككة    

 ،واو  ككككةكةت ب ككككووس   و ضككككاوةكان  تككككة  ،دةركةوتيتككككةوة
. ئةوةنككدة هككةن اوت هككةل َينابووو نَيسككةت لة ككتةكاس طرت ككوو  

 ككةمامي  ي راسككت  طككرتو راسككتةِرب بككةرةو بككاني طيكك       
 ،لككككةدوورةوة دارة بككككةروةكاس سككككةماياس دةكككككرد  ،سككككةركةوتي
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راررككارَي ي  ئككاواوَي ي نككؤش لككةوذةي دارةكانككةوة ثةيككدا      
 ،ارام دةبكووةوة تان يكمل دةبوويتكةوة ويكاتر دةروونك  ئك      ،دةبوو

ضكككةند سكككاتَيمل ئكككةو    ،طول كككةكاس دبكككةنَي ي  كككةن ياس هكككةبوو  
دواركار لةسكةر كورسكييةك لةن ككةرت     ،طو نكةت بةسكةركردةوة  

لككةثِر ضككوار   ،بككةنياو بككووي ب ككيتة ن مككةت رؤذنامةكككة     ،طككرت
هكككككةردوو مةضكككككةكتياس لةثيكككككتةوة  ،دا  ككككك  لَيءةيكككككدا بكككككوو

ئيكككدي  ،ني كككتةكداو نامةضككك ةَيتَي ةياس لكككة طرياانككك  دةرهكككا   
بككة م  ،تككؤش مككةلَي ي ديككجمو هككةل  وِرمابووي   ،كةوتنككةوَي ةت

راسككككك  لة كككككَيري نكككككاو مةاكككككةس      ،سكككككةربةروو لكككككةنؤبردوو 
ئكيي ئكةو  كارة     ،لةضاوون ووس.. ثَييياس كةوتي  ،دةضووي 

مرؤ َي ي لَي ةم بووةوةووةكو ثييةي ضكةند رؤذةيكاس هكةماس    
 .سةم ؤنياياس بؤ دةذةنرا

 
 0662كانووني دووةمي 
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 ملوانكة
 

 
 
 

نؤيكككاس بكككؤ   ،تكككةواون مةمةةككككةت لكككةرؤشو نرؤ كككدا بكككووس  
ئاهككةن َ  ككةكراونواردنةوةن كككوِرة ثا ككاو  ككاوادةن ناسككمل  

تكككككككةنها يكككككككةك رؤذن مكككككككابوو ئاهةن ةككككككككة    ،ئامكككككككادةكردبوو
 ،ثيكككككاواسو دةربكككككارن  كككككا هكككككةوال ياس هَينكككككا   ،دةسكككككتءَي  ات

ارة بةتاي كككككةت بكككككؤ  كككككاوادةن ناسكككككمل   مةوان ةككككككة ككككككة بِريككككك 
     َ ضكوار   ،بهؤنرَيتةوةو كوِرة ثا كا لكةم بؤنةيكةدا بي اتكة طكةردن

ضككككوار ئيقةيدككككَ دنيككككاش طككككةِراوس لككككةو      ،دةن ككككَ ناتككككةواوة 
 . دةن انةياس ضنا نةكةوتووة

 :كوِرن ثا ا توِرةبووو نةِراندن
ئكككةطينا مةكككَ هكككةر هككككةمووتاس     ،هكككةردةبَي  ثةيكككدان ب كككةس   -

 .َيمل ئاساني دةبَي لةبِرينَ من  ة سري

هةرضكَ لومدكاسو اكةكيدَ  كار      ،بؤ ضارةسةرن ئةم كَييكةية 
هةرضكَ اَية  كاوو اال  كَو سكيىرباوو ضكادوطةرن  كار        ،هةبوو

كةوتنكككة  ،هكككةبوو هكككةمووياس لكككةديوةنانَ ثا كككا كؤكرانكككةوة    
سةرئةجنام ثريةذنَي َ رادوطكةر دةردن  .. ثرسو راطؤِرينةوة

َي َ ضككءاندة طككوَيَ كككوِرة   ورتككةورت ،كككوِرة ثا ككان تيدككاركرد  
يةكسكككةر اةرمانيكككدا ككككة ب كككل   ،وؤر ككككةي خؤش بكككوو ،ثا كككادا

ضكاون دوو عا كقَ  كار هكةل  ؤل لو بيهؤننكةوةو مةوان ةككةن       
 ..ثَيتةواو ب ةس

مةوان ككة  ،ثيككاوانَ  ككا تككةدارةكياس بينككَو كاريككاس رايي ككرد     
 .. هؤنرايةوة

ن  كاوادة  ،مةمةةكةتَ  ار لةطةرمكةن  كايَو ئاهةن كدابووس   
كككوِرن ثا اويسككتَ  ،ناسككمل مةككَ بككؤ كككوِرن ثا ككا نككةون كككرد  

لكةم كاتكةدا ضكاون     ،مةوان ةكة ب اتة طةردنَ  كاوادةن ناسكمل  
لةدةسكتَ   ،عا قةكاس كة ضوار دةن َ طة َ مةوان ةككةبووس 

كككوِرة ثا ككاو لةطككةردنَ  ككاوادةن ناسككملو لةثككةتَ نككاو مككةدن  
 ،سدةن ككةكاس ئككاوادبوو ،ثةتةكككةياس ث كِرن  ،نؤيكاس يككاني ووس 

هككةموو  ككةوَيمل بةاككةواوة    ،ضككاون عا ككقةكاس بككووس بككةمانا  
تةما ان ثكةتَ مةوان ةككة دةككةس ككة ضكؤس بكووة بةئكةذديهاو        
ثريةذنة رادوطةرةكةو كوِرة ثا او  كاوادةن ناسكملو تكةواون    

 ..مةمةةكةت هةل دةلو َي 
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 جادةى طؤران
 

 كةرن  ون دةيِروانييكة بةرام  بةنكةيا ( طكؤراس )ئةو بةيانييكةن ككة   
ئَيدكة ضكةند   .. م ضكؤَل نكةبوو   بة ،اي انَ رادة ضؤَل بووو ،نؤن

ئاطامككاس لككةو بككوو كككة  ،هكةن اوَيمل لةثيككتَ ئككةوةوة لككةوَن بككوويل 
ني ككككان ( ون نككككةيا: )ةكو نككككؤن دةل َيكككك  وضككككةند بككككةهَيدنَو 

هةمووماس ضكاوماس  .. هةن اون دةنا ولةبةردةمَ نؤن بِرن بوو
ةسككةرَيمل ثةيككدابوو ككككة   لَي ككوو كككة لةوسككةرن رادةككككةوة عككةبا ب    

لةبةرئةوةن ئكةو لكة ئَيدكة ن ي يبكوو      ،(ثةرن)ناون لَينا ( طؤراس)
َ    ،لةك ككةكةوة  ،ئَيدككة لككةدرون ثةضككةوة هككيض ني ايككةكداس نككةبين

نكككةمان انَ هكككةر بةِراسكككتَ دةسككك و ثةجنكككةو مةضكككةكو مكككؤَلو      
 ..ياس نا ،كةمةرو  مجمو ضاو ضةناطةن ئةوةندة رواسو ناس ل

َ    ن ئكةو بكةذسو بكا   دوان ئةوة( طؤراس) ئكيي هكةر    ،ثةرييكةن بينك
نككةي انَ لةمسككةرن رادةككككةوة ن    ،بككةرارَن ئاطككان لةئَيدككة بكككِرا   

وؤر  ،درةنكككا( طكككؤراس. )اة كككرَيمل بكككؤ نكككةل  َ  كككار سكككاوكراوة  
ون دةيِروانييكة   درةنا ثَيَ وانَ ككة ئكةو بةيانييكةن ئكةو نكةيا     

ئَيدكككةياس لكككةم سكككةرن    ،ثةرييكككةن بةرام كككةرن   ئكككةو بكككةذسو بكككا  
دةسكك ودةمو  ،لةبككةردةم ضككةند اككةردة نؤل َيككمل ري كككرد ،رادةككة 

ئين ككككا طولةككككةبارانياس  ،ضككككاوو ماضككككَ هككككةموومانياس بةسككككتةوة
 ..كرديل
 ََ  ،اي انككَ ئككةو بةيانييككة رككادة ضككؤَلو سككَي ةربوو   و(طككؤراس)بككةل 

سكَي ةر   ،ئةو سَي ةرةش كة ئكةو باسكَ دةككات    ،م ضؤَل نةبوو بة
 ..بوو بةضةترن  ار ،ئَيدة بووبةل  و تةمَ رؤايانةتَ  ،نةبوو
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 ثاسةوانى طولَى ناو ئينجانةكان
 
 

 ،كارةككةن ئةمكة بكوو   . رة دةكة كةسَ دووةمييكَ لةسكَيدارةدا  
ََ كةسو هكةر دوو سكةعات     ةوانة لةدوان سةعات دوان ةوة س

 ..رارَيمل يةكَيمل لةسَيدارة بدات
هككؤل َ لككةدوان ئةمككة ضككوو بككؤ ذوورةكككةن نككؤن كككة بةتةنييكك      

بةئومَيكدن   ،رةل دةكة ضكراكةن ك ككرد  . لةسَيدارةدانةكةوة بوو
 ..نةوَي َ نؤش سةرن نستة سةر سةريل
ثككككةتَ مةنارةكككككة بككككوو   ،هككككةر ئةوةنككككدةن ضككككاون ضككككووة نككككةو  

بككةرةو   ،بككةِرة ارَي َ درَيككرو لككةكونَ دةرطاكككةوة هاتككةذوورنَ    

لةضككاوةِروانَ  ،نككؤن كككرد بةثككةتَ سككَيدارة  ،بندي ككةكة هةل  يككا
 ..ردنَي دا سةمان دةكردطة

 :توبةرةل دةكةن ،ثاسةوانةكة لةدةرطاندا
 .هةستة كارن ئةم  ةويي  تةواو ب ة ،ئةوا سةعات ضوارة-
 (.توانورةل دةكة)تؤ بِرؤ مني  ئَيستا ئامادة دةمب -
لككةدوان تاوَيككمل ثاسككةوانةكة لككةوديو دةرطاكككةوة طككوَيَ لةلرنككة    

رةل دةكككةن لككةناو   طككةردنَ ،دةرطاكككةن كككردةوة  ،لرنَيككمل بككوو 
 َ هكككككةر بةاكككككةواوة وؤر بةوةمحكككككةت   ،ثكككككةتَ مةنارةككككككةدا بينككككك

 :توبةثاسةوانةكةن
كةسكككَ سكككَييةم دةبكككوو نكككؤم مب ككككة لةئةميكككةودا لةسكككَيدارة       -

م هككةردوو ضككاون هككةر    بككة ،تو هةناسككةن لَيككِ ا وانو..بككدرَي 
كة هةتا ئةو كاتة ئةمي  لةبكةر   ،تةما ان ثاسةوانةكةن دةكرد

كككةدا هككةر تةما ككان رةسككتةن هةل واسككراون      ككةومَ ضككرا ك ة 
 ..ةك رةمسَ سةعات دةلةن َورةل دةكةن دةكرد كة

كةسكَ سكَييةم كككة دةبكوو ئةميكةو لةسككَيدارة بدرايكةو لةسككَيدارة      
 ،ت هككةر لككةهؤل َ لةسككَيدارةدانةكة مايككةوة    هككةتا رؤذهككة  ،نككةدرا

دوان ئكككةوةن ئين انكككةن طول كككةكانَ   ،دةمكككةو بكككةياس هاتكككةدةرنَ 
ئين ككا بككوو   ،ن ئككاودا كككة دةمَيككمل بككوو ئككاو نككةدرابوو     ويندانةكككة

بةثةثولكككةو وؤر بةميهرةبانييكككةوة بكككوو بةثاسكككةوانَ طكككول َ نكككاو    
 ..ئين انةكاس
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 تةوار
 

سكككككاواكة  ،دةمكككككَ مندال ةككككككةن لةمكككككةم َ نكككككؤن ككككككردةوة ( م)
تاوَيككمل دةسكك و باوة ككَ  ( م) ،دةسككتي رد بككةطرياسو نوووانككةوة 

مندال ةكككة ئككارام  ،ن راذةنككدنككؤن بككؤ كككرد بةرؤ نككةو مةلؤت ةكككة 
ئين ككككا لةسككككةر دؤ ككككةكةل ة  ،ئكككارام ذيربككككووةوةو بَيككككدةنا بككككوو 

 ..ب ووكةكة درَيرن كرد
ََ  ( م)  ،تاوَيكككمل لةمةلؤت ةككككة رامكككا   ،لةسكككةرنؤ هةسكككتاية سكككةرث

 ،ثا اس ضاون بِريية بكاوكَ مندال كة سكاواكة ككة ثيكتَ لكةم بكوو       
َ   ،بكككةرةو  ن هكككةن اون نكككا   ون تاوَيكككمل ضكككا   ،طةييكككتة بكككةردةم

ََ ئككككةوةن هكككيض بة َيكككك  طةِرايككككةوة بككككؤ  ن   ،لةضكككاون بككككِرن  بككككةب
م  بككة ،يسككتَ ماضككَ ب ككاتو ،دانةوييككة سككةر وةون ،مندال ةكككةن
ََ. نكككككةي رد ةك بة َيكككككَ لكككككةم ومةلؤت ةككككككة ،هةسكككككتايةوة سكككككةرث

دةسكتي ردةوة بكةطرياسو    ،هةل وَيستةن داي َ ني كةراس بووبَيك   
بكككةرةو  ن ذوورة  ،ئكككاوِرن لَينةدايكككةوة ( م)م  بكككة ،نكككوووة نكككووو 

لةثةجنةرةككككةوة لوت كككةن  كككانة بةروةككككة     ،طةورةككككة رؤييككك  
 ..بةروانَ دياربوو

 ،دةسككتَ دايككة دةمان ككةكةو لةسكككةر سككةرن نككؤن راي كككرت     ( م)
دوو هَيككك ن دذ بةيكككةك  . ثةجنكككةن نسكككتة سكككةر ثةلةثيت ةككككةن   

يككككككةكَي ياس ناهَية َيكككككك  ثةجنككككككة    ،س لككككككةدةورن ثةجنككككككةن ئككككككا  
ةون دن هَي  دةناتة سةر ثةجنكةن بكؤ   ئ ،بةثةلةثيت ةكةدا بنَي 

 ،هَيككك ن يةككككةم طريكككةو نكككوووةن كككك ن مندال ةكةيكككةتَ ،تةمانككدس 
ةكو وهَيك ن دووةمكي  مؤتةكةيكةكَ رة ككة ككة سكال َي ة  ككةوانة     

 .داية(م)طوري لةوَي ةن 
يكككككككك  وؤر ( م) ،ئكككككككةم دوو هَيككككككك ة لة ككككككككةِرَي َ بَيئامانكككككككداس   

 ،تياسبَيدةربةسككتانة ضككارةنووسو مككةدةرن نككؤن داوةتككة دةسكك    
 ..ضاوةِروانة يةكَي ياس بةسةر ئةوييياندا واَل بَي 

باوكَ مندال ةكة بكةرةو   ،مةلؤت ةكة بَيدةنا دةبَي  ،لةيةك كاتدا
دةبَيتككة تككةوارَيمل لةثةجنةرةكككةوة   ( م) ،دةن ككَ تةمةكككة رادةكككات  

بكككككةرةو  ن هكككككةل ؤن سكككككةر  كككككانة بةروةككككككة    ،دةِرواتكككككة دةرَن
 ..هةل  وِرماوة( م)بؤ  هةل دةاِرَي  كة سال َي َ تةواوة
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 ذانى دةريا
 

تةنانكككككككةت  ،ر كككككككة لكككككككةنؤم كةسكككككككيي لةهؤل ةككككككككةدا نكككككككةبوو    
دةن كككَ مؤسكككيقايةكَ كككك  ككككة نةمكككدةوانَ     . هونةرمةندةككككةش

سككةدايةكَ نككؤشو ئةاسككوناون بةنيككَ بككوو     ،لككةكوَيوة دَيكك  
 .بةهؤل ةكة

لةبككةردةم يةككةم تكابةؤ ككة كة ككتييةكَ     ،لكة ن دةسكتة راسكتةوة   
وؤر بكةمول َ   ،نيوةن لةئاودا نقوم بوو بكوو راوةسكتام   وورةبووطة

مككةراما بككوو لككةنهَينَ نقككووم بككوونَ ئككةو   ،ني ككام لةتابةؤكككة بككِرن
لةوةش وياتر دةمويس  ب اب ئةو كةسانةن ككة   ،كة تيية ب ةم

ةكو وهَييككككتا نقككككووم نةبوونككككةو لككككةثاش تككككاوَي يي ئككككةواني      
و دةِرؤس بكككري لةضكككَ  ئةوانيكككدن بكككةرةو مكككةرطَي َ ضكككاوةِروان را   

 ..دةكةنةوة
ةكو ئاوَينةيككةكَ  كك او لككةت وسككةرجنا ،لةئاسكك  ئككةو تابةؤيككةدا

هكككةر لةتكككةن بكككةر يكككةكَيمل لةسةرنيكككينةكانَ سكككةر       ،لكككةت بكككوو 
رَيكمل   ،مةرامةككةم هاتكةدن  . كة كتيية نيكوة نقكووم بووةككة ككةوت     

هكةر   ،بةئةنكداوةن ككاتَ نكةوس بيكن      ،دةل َيَ لةنةوَي َ مول كدام 
وو طة كككتَ ذيكككانَ نؤيكككاس لكككةو مكككاوة كةمكككةدا بكككؤ      يةككككةياس را
ثا كككاس مكككو يَ دةريكككا هكككةل َ لو ككك و ئكككةوَن بكككوو  .. طَيِرامكككةوة

 .. بةمال َ هةمييةيياس
لكَيا تَي  كووة نكاواب     ،لكةو رؤذةوةو لكةدوان بينينكَ ئكةو دبةنكة     

يَ دةريكا بكووة بكةنانَ     ياس مو ،نانَ مل بووة بةمو يَ دةريا
 ..كة ملو دةريا بووينة بةيةكم باش دةواب  بة.. مل

ئَيستا نكانَ   ،نؤ ا ناواب ضؤس بةرطةن ئةم هةموو ذانة دةطرم
 .مل هةل  رن هةماس ئةو راوةية كة دةريا هةيةتَ
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ئككةو كاتككةن دل ككَ دةريككا دةطو ككرَي و  ككَيتانة دةتةَيتككةوة هككاوار  
ذاس  ،يَ نككانَ منكي   ككةوَن دةبَيكك و دة ككة ةمَي   مككو ،دةككات 

ئةمكككة ئكككةو كاتانةيكككة ككككة يكككةكَيمل    .. دةدةم دةم رَيككك و  كككةثؤل 
لةسةرنيككككينة نن اوةككككككاس بةسكككككةرهاتو راون ذيكككككانَ نكككككؤن  

 ..دةطَيِرَيتةوة
 

 
 
 
 
 (01/2)شةوى 

 
 ى برام( ئاسؤ)ثيَشكةشة بةشةهية 

( 01/2) ككككةون  ،ضككككةند دةميقةيككككةك لككككةثَي  سككككةعاتَ سكككك ر  
ئككةو  ككةوة نككة ئةسككتَيرةو نككة مككانا   ،طةييككتة رَي ككان مةبةسكك 

ر كككككة لكككككة تكككككاري َو وول دكككككةت هكككككيض  ،وة نكككككةبووسبةئامسانكككككة
 ..رووناكييةك بةدن نةدةكرا

لكككة ن يكككمل ديكككوارة نؤل كككةكانَ رةبييةككككةن سكككةر يال ةككككة  ( ئاسكككؤ)
 ،تكككاوَيرة بكككةردَي َ بؤنكككؤن ككككرد بةسكككةن ةر     ،لةن كككةرن طكككرت 

بككؤ هَير كك ردس تككةواو سككاوو   ،ضككةكةكةن لةسككةر  ككانَ طريكككرد 
لكةم كاتكةدا بكة ن    ... ضكاوةِروانَ سكةعاتَ سك ر بكوو     ،ئامادةبوو

 ،لككة دوورةوة ضككرانانَ  ككار ديككاربوو    ،راسككتدا ئككاوِرن دايككةوة  
ويكاتر لككة   ،روونكاكَ طة ؤثكة رةن كاو رةن كةكاس رريوةيكاس دةهكات      

 .. نةك لة  ارَي َ د  ثِر لة تاسة ،بال َ ثةثوولة دةضوو
ضكؤس مكةلَيمل لكة     ،ةك بة َيَ سيىرن لَي رابَي و(ئاسؤ)لةم اتةدا  

هككةتا دةتوانَيكك  بككةرةو بككةروايي ئامسككاس      ،د دةبَيكك مةاككةو ئككاوا 
هكةر ئكةو  كةوة نكؤن ككرد       ،نةيال َ ئاوها هةل  ِرن ،هةل دةاِرَي 
( و) ،دا كة لكةمال َ نؤيكاس لكة  كريينَ نكةودابوو     ( و)بة بانةل َ 

بكةب    ،ي  بةب  ئكةوةن بءرسكَي  ضكؤس هاتيك و بةضكي هاتيك       
. يككدا  ككاردييةوةلككة بانككةل َ نؤ ،ئككةوةن راضككة ةكَي و بيككة ةذَي 

.. يكككةكيياس ماضككك رد  ،هكككةتا مكككةدةرَيمل يكككةكيياس لةباوة ككك رت  
( و)دوا ماضكككي لكككة ( ئاسكككؤ)بةهكككةماس دةسكككتوور  ،لكككةدوان ئةمكككة

ثككةنان تككاوَيرة بةردةكككةن مككةدثال َ   ،سككةندو بككةرةو  نككةن نككؤن 
 .يال ةكة هةل  ِرن

 ،ككككككة هكككككةتا ئةوكاتكككككة سكككككةيرن  ن راسكككككتَ دةككككككرد ( ئاسكككككؤ)
ما كككككان ديكككككوارة نؤل كككككةكانَ رةبييكككككةن ةرضكككككةرناندو تةومةَ

تةمككككة  ،ئةم اتككككة سككككةعاتَ سكككك ر بككككوو . سككككةريال ةكةن كككككردةوة
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بككؤ طرتنككَ رةبييككةن   ( ئاسككؤ) ،لةهككةموو  يةكككةوة دةسككتيءَي رد 
 ..را ةكاس هةل دةتَ برد

َ ( و)لةم اتككةدا   دةسككتَ بككة تككةوَياو  مةيككدا     ،لةنككةو راضككة ةك
  ..دل َ دانورثا ،ئارةمياس لَيدةضؤِرا ،هَينا

* * * 
ميةككككَ ( و)سككككةعات  ة ككككَ ئَيككككوارة  ،لككككةدوان ضككككةند رؤذَيككككمل 

 ..طوَيَ بؤ ئيس ةكة  ة رد ،راديؤكةن بادا
 ،دةسكتَ  كجم بكوو    ،هَييتا دةستَ هةر بة ميةَ راديؤككةوة بكوو  

دل كككَ لةنورثةككككةوت كاتَيكككمل طوَي يسكككتَ ئكككةوةبوو ككككة  كككةون     
لة  ةِرن طرتنكَ رةبييكةكانَ  كارن سكةن اودا     ( ئاسؤ( )01/2)
 .ةهيد بوو 
 

 
 
 
 

 (010)ى عةسكةرى ذمارة يبةيان
 

لةبةرواييةكانكككةوة تةما كككان  ،دوربينةككككةن نسكككتة سةرضكككاون 
ةكو كرَي كككارَي َ مانكككدوو لكككة  كككريينَ  و كككار ،ككككرد(  ) كككارن 

اةرماندة هةر بكةرارب ئكؤمرةن    ،لةدوان ئةم دبةنة. نةودا بوو
ِرةككةكانَ  اةرمانَ بةهَي ةكاندا كة لةهكةموو  يةككةوة طة  .. لَيِ ا

 ..  ار هاوةس باراس ب ةس
اةرمانككككدة رككككارَي يي   ،لككككةدوان دوو سككككةعات لككككة بؤردوومككككاس  

اككرة دل خككؤش بككوو كككة بينككَ     ،دووربينةكككةن نسككتة سةرضككاون 
طككِرو دووكككة  لككة هككةموو  يةكككةوة     ،ةكو دؤوةد دانككراوةو ككار

 .بةرو دةبَيتةوة
بكةِرَي ةوة  كة لة ئةوةلةوة لة بنارن كَيوة بةروةكانيدا (  ) ارن )

 ،سككةرن بككؤ لووت ككةكاس دانةوةنككدبوو نككؤن بككةموربانَ دةكككرد      
نكككةل  َ  كككار هكككةرطي  لكككةو بِروايكككةدا نكككةبووس رؤذَيكككمل لكككة رؤذاس  

ةكو ئةميكةو  ودةكةونة بةر نةارةتو  ار بةطِر ت  اراس دةكرَيك  
 ..(.بة نةارةت را

 ،رةاكةت وو  ،دل خكؤش بكوو   ،لةدوان ئةمة اةرماندة هَيور بووةوة 
 ،َيءرسككراون بة ككي راطةيانككدنَ بككةرةكانَ  ككةِرن كككرد   بككان َ ل

 (..010)بةيانَ عةس ةرن ذمارة : ت بنووسةوثَيَ
بككؤ بككةيانَ نكككةل  َ  ككار لككة راديكككؤي اي بةكككةن اةرمانكككدةوة       

ئكككةن نكككةل  َ  : )بكككووس( 010)طوَي يسكككتَ بكككةيانَ عةسككك ةرن   
ةك ئاطككادارس كككة دووذمنككانَ ئَيككوة ضككةند   و( )بة ككةرةش  ككارن 
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ةرةكانَ  ةِردا ر كة لكة دؤِراسو سةر كؤِرن هي كياس     رؤذَي ة لةب
 ،ئكككةواس بكككؤ مكككةرةبوون   سكككتَ  كككةِرةكانياس  ،بكككؤ نامَينَيتكككةوة

 ككةون رابككردوو بككؤ مككاوةن دوو     ،ةكككو ثييككةن هةمييككةيياس  و
سككةعات وؤر بَيِرةمحانككة كةوتنككة بؤردوومككان ردنَ طةِرةكككةكانَ  
 كككارو ضكككةنديل هكككاوو تَ مكككةدةنَ ذسو ثيكككاوو منكككدا و ثكككريو  

ئَيدككة بككةل َيل بةنككةل  َ    .. ثةك ةوتككةياس  ككةهيدو برينككدار كككرد    
دةدةيككل كككة نككاهَية   نككوَينَ  ككةهيدةكاس  (  )بة ككةرةش  ككارن 

 ..(.بةارِيؤ ب َي و تؤل ة لة دوذمنانياس ب ةينةوة
 ،ضةوا كككةبوونة(  )لكككةو رؤذةوة هكككةتا ئكككةمِرؤ نكككةل  َ  كككارن    

 !دؤستياس لَي ووة بة دوذملو دوذمني  بة دؤس 
 
 
 

 
 
 
 
 

 دريَذترين ضريؤك

 
 ،هي كي بكؤ نةدةنووسكرا    ،مةل ةمةكة لةناو دةستيدا ديكجم بووبكوو   

ناوانَيكك   ، ككةيةكواا ككا لةهيض ،سككةعاتَيمل ويككاترة بريدةكاتككةوة
ئكككةم ككككةنؤن . ضكككؤس دةسكككتءَي  ات بةضكككي كؤتكككايي ثَي هَينَيككك  

ئَيسككتا دةسكك و مةل ككةمو    ،ثال ككةوانَ ضككريؤكة راسككتةمينةكة بككوو   
  َ ئةميككةو . نكواردووةو بككةهيض  كتَيمل ناكرَيتككةوة    نكةيال َ كةيةك

وةمحةتكككة  ،سككةرةداون رووداوةكككانَ بة ككَيوةيةك لَيككووس بككووة     
: بةسككةر سككوِرمانةوة لككةنؤن دةثرسككي  . بتوانَيكك  بياندؤوَيتككةوة 

بؤنكاتواب هكيض بنووسكا  نكؤ      ،ئةم اال ة ضيية مل تَيكَ ككةوتووم  
 ،ها  ككةوانةسككا نَي َ وؤر بةسككةر ئككةو رؤذانككةدا تَيءككةِريووس تككةن 

ئكةوي  وؤر بةوةمحككةت نكؤنو هاوِرَي ككانَ دةيكانتوانَ لةكونككة    
 كككانَي ةوة بكككؤ كونكككة  كككانَي يي بكككِرؤسو ثكككاروة نانَيكككمل ثةيكككدا    

 ..ب ةس
بكككة م  ،نةتةمكككةس ثكككرين ككككردووةو نكككة عةمة ييكككي لةدةسكككتداوة     

 ،نككةيال َ لكككةطؤ كككةوتووةو ناتوانَيككك  رووداوةكككانَ ئكككةوَيِرؤذب   
 .وسَيتةوةةك ئةوةن رووياندا بنوو
بسكتة  كوَينَيمل لكة ئامسكاسو      ،هةرضةند سال َيمل ثَي  ئَيسكتابوو  

لكةوة دةضكوو ئامسكاسو وةون     ،لةسةر وةون بؤ ذياس نةمابووةوة
هككةر ضككي    ،رَي  ككةوتو لةسككةر ئككةوةن لككة يككةك ن يككمل ب نككةوة     

 ..لةنَيواندا هةية بةرةو مو يي نؤياس هةل وو ل
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 ،سو وةون لةيةكيانكدا ئامسكا  ،لةوؤر طونكدو ناوضكة هكةروايان رد   
بككككككة بككككككةردو درةنكككككك و ئاذةل ييككككككةوة   ،تككككككةواون مةمةةكككككككةت
 ..مةا  وونةوةو مردس

ئككةوَيِرؤذب ئككةمو هاوِرَي ككانَ لككة كونككة  ككانةكانَ مككةراد  ككار      
ةككككو و ،بكككة م نكككةمردسو مكككاس ،ضكككاوةِرَيَ مكككةرطَي َ ئاوهكككابووس

كولةكككةو مكككارو مَيكككرو نكككاكو نكككؤ و طكككروطياو بكككةرن درةنتكككَ    
 .واردكَيويياس دةن

ئةطككةر لككةم مةينةتييككة   : ئككةو رؤذانككة ئككةم بككة هاوِرَي ككانَ طككوت      
بةل َيل بَي  سات بةسكاتَ ئكةم ذيانكةماس     ،روطاماس بووو نةمرديل

 ...لة دةمَي َ ئةدةبيدا بنوومسةوة
مانكككدوو  كككرؤ بكككةديار تكككةرمَ ذيكككانَ      ،كةضكككي ئَيسكككتا هكككيض   

 .رابردووة رة  هة تووةو ناتوانَي  يادا تياس ب ات
 ،لةطككة  ط ن ككدا  ،اال ككة هككةتا دةمةوبككةياس درَيككرةن هككةبوو    ئككةم 

مةل كككةم لةثةجنكككةو ثةجنكككة لكككة نكككةيا و نكككةيا  لكككة رووداوةككككانَ  
هكةموو   ،نؤياس لة ديةَ يةكين روطاركرد ،رابردوو يانَ بووس

درَيكككككرةتريلو  ،هكككككةر ئكككككةو بايانييكككككة ، يكككككةكياس كةوتنكككككة ككككككار
 (.ن الئة)تراذيدياتريل ضريؤكَ نووسيو ناون لَينا 

 

 دةرؤزة
 

يكَو  واونو رةنكا   ر لكة  ،ةك لكة وينكدوو  ووياتر لةمردوو دةضوو
طكككةر ئكككةو   ،وةردييةككككةن لةطكككة  ثييكككةكةيدا وؤر طوجنكككاو بكككوو  
 .رونسارة مردووةن نةبوواية ك  نَيرن ثَيدةكرد 

    َ ئككةم  ،سكا نَي َ وؤر لكة دوِريانةكككةن سةرضكنار ئةمككة ثييكةيةت
 ،نةمسكككة دةككككات ،اضكككَي لكككة هكككيض اكككةمريو سكككوال  ةرَي َ  كككار ن 

لكةبرن  .. نة دوعكان نَيكر بؤككةس دةككات     ،نةلةكةس دةثاِرَيتةوة
ئةمانككة ئككارام ئككارام بككةنَيو ئؤتؤم يةككة راوةسككتاوةكاندا هككةن او       

ني ايكككةكَ بَيدةسكككة تانة لة كككواَيرو  ،دَيككك و دةضكككَي  ،دةنَيككك 
كككة لككة ني ككان   ،نةاككةرن نككاو ئؤتؤم يةككة راوةسككتاوةكاس دةبِرَيكك   

ئككككةو رَيككككمل دةل َيككككَ لككككةطؤِرة  .. َ وينككككدو ناضككككَي هككككيض مرؤ َي كككك
بةكؤمةل ةكانَ بيابانةكانَ عةرعةرو رةمادييكةوة طةِراوةتكةوة بكؤ    

 ،هةول ككةكانَ بَيهودةيككة .  ككارو دةيككةوَي  لككة نهَينككَ  ككار ب ككات   
سياسككييةكاس لَيككَ   ،ذيككرو داناكككاس  ،بؤضككي مرؤ ككة ئاسككاييةكاس  

 َ تَي  ات تَيدةطةس هةتا ئةم سوال  ةرة بةناو ويندووة لَي
سكككيداو  ،ضرضكككي ثَيسكككتَ ،رةنكككا وةردييكككةكَ ،بَيدةن ييةككككةن

 ،بؤنككةل  َ  ككار بككووة بككة نهَينييككةكي تككر    ،رونسككارن مككردوون 
 ..بووة بةمةتةل َيملو كةس بؤن هةل نايةت
دةمكَ بةسكتووةو هكيض     ،ئةم كوِرة سوال ةكةرة بةكول ملو ثَيستةوة

ريتكككر بؤضكككي هكككةرطي  لةمكككة ث  ،ككككةس ناوانَيككك  ضكككؤس  ،ناطؤِرَيككك 
 ،يككاس لككةِرتر نابَيكك    ككةنا لةِرويككدا نييككة    ،لةمككة مةل ككةو  ،نابَيكك 
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مككرؤ  نككؤ ناضككَيتة .. نككةدة رَي  ،نةدةبَيتكككة مرؤ َي ككَ ئاسككايي
ئيكككدن ضكككؤس دةبَيككك     ،لةمؤوانكككةدا نكككاذي  ،سكككوِرن مت وونكككةوة 

نككةطؤِرَي و لةيككةك بككاردا اَينَيتككةوة  ئةمككة ئككةو ثرسككيارةبوو كككة  
ئككككةو هككككةردةل َيَ بككككةوكراسو   .ة مَ بككككؤ نةدةدرايككككةوةوكككككةس

هةمييكككةش بة كككَيوةيةكَ نائاسكككايي  ، كككةروال ةوة لكككةدايمل بكككوو
 ..هةردوو طرياانةكانَ بةروبوونةتةوة
*** 

لة ترااي َ دوِريانةككةن   ،ام لةناو ئؤتؤم يةةكةن نؤمداوئَيستا
لككةم كاتككةدا    ،سةرضككناردا ضككاوةِروانَ طة ؤثككة سككةووةكةم هككةبيَ    

طةييكتة م لةرامةككةوة ثكارةم     ،ابوون سوال  ةرم لَيءةيد( اةمة)
باِرانككدنو بككوو  ،ةرطرتنَ ثارةكككةداوئككةو لةطككة  ،بككؤن درَيككركرد

َ   ،بككةب نَي َ لككةِروو  واو  مككل : متوئين ككا بككةدةن َي َ وو   ثَيكك
ئَيسكتا تَي ةييكتَ بؤضكي نكةوياد      ،ةك هةياسا هةيكة وناوةنَي َ

 .. نة ،نةدةمرمو نةدةمب بة مرؤ  ،دةكةم
لككةم كاتككةدا   ،ةن تككرن مككابوو بككؤم تككةواو ب ككات   هَييككتا وؤر مسكك 

ئيكككككدن نكككككةم انَ  ،مكككككل رؤييكككككتا ،طة ؤثكككككة سكككككةووةكة هكككككةل  وو
 ..توضيين

 
 
 

 
 

 خيانة 
 

َ    ،لةبةردةم ئاوَينةكة راوةستا   ،لةرياتَ نكؤن ئةهربكةنَ بينك
لكككةدوان ئكككةم . دبكككةنَي َ ئَي  كككار سكككامناكو نا كككرينَ هكككةبوو 

 ، كككة ةما ،ةنا بكككووككككة ثَييكككي طكككؤمَي َ مككك ،دةروونكككَ ،دبةنكككة
وؤرن نككةمابوو بككةدةما ب ككةوَي  بةسككةر  ،رةسككتةن هاتككة لككةرويل
كة هكةتا ئكةو كاتكة لكةرياتَ نكؤن لكةناو        ،رةستةن ئةهربةندا

هةرضكؤنَيمل بكوو   .. ئاوَينة طةورةكةن سةر ديوارةكة دةرككةوت وو 
 ،يةكسكككةر ثيكككتَ لةئاوَينةككككة ككككرد  ،لةن كككةرن طكككرتو نةككككةوت

..  و لةئاوَينةكككة دوور كةوتكككةوة ضككةند هككةن اوَيمل ضكككووة ثَييكك   
 َ ابكككوو ضكككاون بةهةل ةيكككدا وثَيَ ،طومكككانَ ككككرد لكككةوةن ككككة بينككك

ئككةم طومانككة كككةمَيمل ئاسككوودةن كككردو بككارن نائككارامَ    ،بككردووة
طكككوِرو تينَي ييكككي بةرةسكككتةن   ،دةروونكككَ نكككؤن ثَي وانكككدةوة 

بةهيوان نؤبين  ركارَي يي لةئاوَينةككةن   ..  ةكةتو كةلة يدا
بككةس بةهككةماس دةسككتوورن نككؤن لككةمَ دةِروانككَو  ئةهر ،روانككَ

ميرانكدنو بكةرةو دةرطاككة    ( ئةم) ،لةرَيَ نؤن رة  راوةستابوو
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ذنةكككةن  ،كككةوت ،نككةيتوانَ لككة دةرطاكككة ئككاوديوو بَيكك   ،راي ككرد
 :ميهرةبانانة لةباوة ي طرت ،راستي ردةوة ،طةييتة سةرن

 ات لَيهات  بؤ كةوتي  وضيتة بؤ- 
بةذنةككككةن  ،ئكككة ارةش درؤي كككرد ،ييةككككو هكككةررارَي و(ئكككةم) 

 :تَو ،لةرياتَ نؤن ئةهربةنَ لةئاوَينةكةدا بينيوة: نةطوت
 !كةومت.. ماضا نةيس ا.. ناواب- 
لككةو رؤذة بككةدواوة وؤر بةترسككةوة سككة َ لككةناوو رةن ككَ      ( ئككةم) 

 ..نؤن لةسةري ردنَ دةبووارد ،ئاوَينة دةكردةوة
*** 

ئكةم نهَينييكةن لكة ن     ،يانكد ئةحمال ة ضةنديل سكا و عكةيامَ نا   
بة م  ةوَي َ باراناون وسكتاس هكةموو  كتَيمل    .. كةس نةدركاند

.. ةدةرككةوت و(ئكةم )روون راستةمينةن ئةهربكةنَ   ،ئا  رابوو
ئةو ككةوةش دوان ئككةوةن  ككةون لةطككة  سككؤوانييةكَ  ككاردا      

 ،لةدةرطايكدا  ،بةسةرنؤ كي بكةرةو مكا  طةِرايكةوة     ،دوولكةت ككرد  
لككككةرياتَ مَيردةكككككةن  ،ن دةرطاكككككةن كككككردةذنككككة ميهرةبانةكككككة

   َ ميرانككدنو دةرطاكككةن   ،ئةهربككةنَ بةرةسككتةو رؤاككةوة بينكك
ذنةكككةن   ،لككةدوان ئككةم دبةنككة  . بككةِروون ئةهربةنككدا دانسكك   

بككةوةيي بككة اككال َ رابككردوون نؤيككدا هاتككةوة    ،وؤر طريككاس ،طريككا
لةطكة  ئةهربةنكدا ركووت     ،كةضكؤس ضكةند سكال ة لكةرياتَ مكرؤ      

  !ةكةن نيانةتَ لَيَ كردووةبووةو مريد

 

 
 ثرسةى هونةر

ئةمِرؤ دواِرؤذن ئةو هةاتة هونةرييةيكة كةضكةند رؤذَي كة هكةموو     
هككةمووماس   . .روونككاك ريو هونةرمةنككدانَ  ككارن سككةرمال  ردووة  

هؤل ةكككة تكككةواو   ،تككاك تككاكو بةكؤمككة  بكككةرةو هؤل ةكككة رؤييككت      
  َ  ،ةتكككةوةهكككيض كورسككييةك بةبككةتال َ نةماو  , سككيخنانة لةنككةل  

تةنانككككةت نككككةل  َي َ وؤرن عا ككككقة هونككككةري  لككككةِراِرةوو بككككل     
مؤسككككيقاو ئككككاواوَي َ    .ديككككوارن هؤل ةكككككة بككككةثَيوة راوةسككككتاوس  

  .ئَي  ارناسملو نؤش لةبة ندطؤكانةوة ثةنيانَ ناو هؤل ةكةية
هةموو  يةكداس بكةب  ئارامييكةوة ضكاوةِروانَ ئكةجنامو نكة تَ      

) سككك  بكككوارن هونكككةرن بكككؤ , با كككييل ككككارن هونكككةري دةككككةيل 
 (.طؤرانَو  َيوةكارنو  انؤ 

لةثِر كاكَ بةِرَيوةبكةرو سةرثةر كتيارن كارةهونةرييكةكاس هاتكة     
  .لةناو ضةثة ةِرَي انَ ميوانةكاندا تاوَيمل مات بوو, سةر  انؤ

لةسككككةرنؤ بككككةنَيرهاتنَ  , ثككككاش نامؤ كككك ونةوةن ضككككةثة ةكاس 
ييككَ  ميوانككةكاسو سوثاسككَ يككةك بةيككةكَ هونةرمةنككداسو ستا     

 .كارة هونةرييةكانَ كرد
 :ئين ا طوتَ
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ئكةواس  , بؤ هةر بوارَي َ هونةرن ليرنةيكةكَ تاي كةااس دانكاوة   -
دل نيكككابل هةل سكككةن اندنةكاس وؤر   ،كارةكانيكككاس هةل سكككةن اندووة 

. وانسككتيانةيةو هكككةموو  يكككةنَي َ هونككةرن بكككؤ لةبةرضكككاوطرياوة  
 .لَينةِرةجنَي لةكؤتايدا هيواداريل هيض هونةرمةندو  يةنَي داس 

 .دووبارة كاكَ ثَيي ة  ةر نومدَ ناوضةثة ة رَي انةكة بووةوة
بكؤسو بةرامككةن   ،هَيكواش هَيكواش روونكاكَ نكاو هؤل ةككة كك  بكوو       

, هةناسةكاني  كةشو هةوان ناو هؤل ةككةن تكةواو نانؤ ك رد   
ضككةِرة دوكككةل َ ر ككةرةكاس تككةمَي َ نةسككتَ سككءَ لة كككَيوةن       

 .نَ لَيا كردبةرن رووناكَو ديدةما, هةور
سككككككةرةجنام نككككككة تَ با ككككككييل كككككككارن هونككككككةرن هةرسكككككك      

 :بةم  َيوةية دابة  را ،( انؤ ، َيوةكارن ،طؤرانَ)بوارن
 !(   )بةنيرا بةكةسَي َ , نة تَ با ييل طؤرانَ-
نة تككككككككككَ با كككككككككييل تكككككككككابةؤن  كككككككككَيوةكارن بةنيكككككككككرا    -

 (!نابينا)بةكةسَي َ
َ نة تَ با ييل ااييَ  كانؤيَ بةنيكر  - ككةِرو  )ا بةكةسكَي 

  (!  و كوَيرو ئي ةيو
هكيض  ككتَيمل  , هككةموو  كتَيمل طكؤِرا  , هةرهَينكدةن بة َيكَ يكةكو دوو   

 ،ئاهةن ةككة بكوو بةثرسكيةكَ طكةورة     ،لةرَي ان نؤيدا نةمايةوة
سكككةداو ئكككاواون  , هؤل ةككككة بكككوو بةم طكككةوتَي َ اكككراواسو بكككةريل  

سكك    هككةر. مؤسككيقاكة طككؤِرا بككةدةن َ مورئككاشوَينَي َ اككةويل    

هكةموو  . هونةرمةندة نة ت راوةكةش بووس بكةناوةنَ ثرسكةكة  
ميوانككةكاني  بككووس بةماتكككةم َيِرن ئككةو هونككةرةن كةبةنااكككة      

 !تريؤرياس كرد
 
 

 تريؤر
 

ضكاوت   ، ستي َي ي تَيكوة ثَي كاو نسكتيية ريك ي ئكةواني تكرةوة      
سكةرجنةكان  وةككو هكةورَي ي     ،لة دةس  بِريو نةيدةتروكانكد 

ضككاوت   ،سكك و ثةجنةكانييككةوة طرمؤل ككة بككووس   تاريككمل بةسككةر دة 
 .لَي وو ضةند بةروانيو لةسةرنؤ ثارةكاني دةذمارد

 :بة ب ةيةكي طال تة ئامَي ةوة لةدل ي نؤتدا طوت 
 .با هةل ة نةكةي  ،بة موربانة روانياس برمَيرة

 ،نكككوا نكككوات بكككوو ووو لةذماردنةككككة ب َيتكككةوة     ،وؤرت ثةلكككةبوو
 .بةل  و تؤش دةست ةكاربي 

ورارانككككةي كككككة لككككةنيوةي ذماردنةكككككةدا لَيككككي تَي دةضككككووو      ئة
تككؤ تككةواو  ،رككارَي يي لةسككةرةتاوة دةسكك  بككةذماردس دةكككردةوة 

اكككةوت دةككككرد بةمسكككتةكؤل ةيةك هةناسككككةي     ،ئارامككك  لَيكككدةبِرا  
 ..لَي ِ ي

 ..ئةو هةوارة ي لةناو رانتاكةي كردة  اسو كةوتة رَي
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لكككةدل ي .. تيتكككؤش ثَي كككةثَيو هكككةن او بةهكككةن او بكككةدووي ككككةو  
 :نؤتدا طوت 

 .لةمةضاكي رَي ناكةوَي  ،دةبَي ئةم دةراةتة لةدةستخؤم نةدةم
هككيض رارَيككمل وةكككو ئككة ارةياس   ،دةمَي ككة نةنيككةي بؤدةكَييككَي

ككاتي  بكةرةو    ،تاكو تكةنها  ،ثارةيةكي وؤر ،نؤ دةس  نةبووة
 .تاري ي دةِروات

وة هكككةر لةسكككةر رةةكانتكككة   ،بكككؤ دل نيكككابووسو دل دانكككةوةي نكككؤت  
لكككةرَيي نكككؤي رول ةيكككةك     ،دةسكككتَي   لةدةمان كككةكة نيكككاند  

داواي  ،ضككةندةها نؤوطككةي نةاككةكراو وينككدوو بوونككةوة . ثَي ككرد
ويرداسو هؤ ك  وابةسكتةو ديةكي رانتاككة     ..تَيربوونياس دةكرد

 ،هكككةتيوو بكككووني مندال كككةكانيو بَيوةذن كككووني ذنةككككةي    .. بكككوو
 .بريت لَينةدةكردةوة ،نةمي تؤ نةبوو

ئككيي  ،سككتة راسكك   ككةمامة طيككتييةكةدا سككووِرايةوة   بككة ي دة
تكؤش هكةن اوةكان  نَيراتكر ككردووةو نةرمكة      . لةتؤوة ديارنكةما 
 . ارَي   بؤي رد

ئين كككككا رؤييكككككتين ئاسكككككايي   ،طةييكككككتيتة سكككككةري كؤ نةككككككة
ر كككة لةرانتاككككةي دةسككك  سكككةرجني هي كككي . دةسكككتءَي ردةوة
دا هكككةموو نؤ كككييةك  لكككة دووتكككوَيي رانتاككككة     ،تكككرت نكككةدةدا 
 ،راهكككات ووي لةطكككةَل ئةم ارانكككةدا   ،نكككةم  نكككةبوو  ،بةديكككدةكرد

 :لةطةَل ناني نؤتدا مسةت دةكرد.. لةهيض سة   نةدةكردةوة

ئةطةر نوا رؤذي تةواو نةكردبَي و هؤ يار بَي  ئةوا بَي سكَيو  
نكككككؤ ئةطكككككةر ب كككككووكييل    ،رانتاككككككةم دةداتكككككة دةسككككك    ،دوو

 كككتَيمل  ئكككةوا تكككةنها ضكككركةيةكةو هكككةموو   ،سةركَييكككي  ب كككات
 ..مردنةكة ي لة ئةستؤي نؤي! كؤتايي دَي 

تادةهكات ويكاتر   . بةم تكةروة اةكايةتكةوة هكةر بةدوايكةوة بوويك      
لةطككةَل هككةر هةن اوَي ككدا ئامادةبا ككي     ،لَيككي ن يككمل دةبوويتككةوة  

 ،ئكككةوةي مةبةسكككت  بكككوو ئكككةوةبوو   . نؤتككك  ويكككاتر دةردةبكككِري  
 .دوايي ضي دةبَي بابَ  ،دةست  ب اتة رانتاكة

نكككككةيال   وةككككككو رايكككككةل ي  ،وةكان  هَيوا كككككي ككككككردةوةهكككككةن ا
رال  ال ؤككككة بكككة دةووري رانتاككككةي  كككانيدا بةسككك   ضكككينو      

( ئكةو . )بكِرؤي ( ئكةو )دةبكوو بكةثَيي   . نسكتتة داوَي كي ناوةنتكةوة   
بكككةنؤيو رانتاككككةي  كككانييةوة بكككة بةروييةككككةدا سكككةركةوتو    

 . بة ي دةستة راستدا سووِرايةوة
ةر دةرهَينككككاو نسككككتتة طرياككككاني  دةمان ككككةكةت لككككة كةمكككك ( تككككؤ) 

 .دنيا تةواو تاريمل بوو بوو. مةمسةل ةكةتةوة
دةسككككك  نككككككا  . طةييكككككتة بكككككةردةرطاي مككككككال ي نؤيكككككاس   ( ئكككككةو )

 ،دواي ضككككةند هككككةن اوَيمل تككككؤش وةكككككو دا ش    ،بةوةن ةكككككةدا
 .بَيِرةمحانة طةييتيتة سةري
 ،داواي نؤبةدةسكككتةوةدان  لَي كككرد  ،دةمان كككةكةت لَيهةل  َييكككا 

 :ثَي  طوت
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 ،ئككةوا بَيقككِرة رانتاكككةم تةسككةيا ب ككةس   ،ةر لككةنؤت بَيكك ار نيكك  طكك
 !دةنا كو تن  وؤر ئاسانةو هةروا دةِرؤي

 :ثاِرايةوة( ئةو)
 ..بِروا ب ة ضةند ،لةِراي نودا تةنها ثارةي نؤم نيية

هكةموويان  لكة    ،هَييتا وؤرَيمل لة مسةكاني مابوو تةواوي ب ات
َل بكوو لكةو ومانكة اكال ي     ككةِرو   ( تؤ)ويرداني .طةروويدا تاساند

 .نةبوو
( تككككؤ) ،هَييككككتا رانتاكككككة لككككةنَيو دةسكككك  هةردووكتانككككدا بككككوو  

 ،بككككة م ن دةن َيككككمل نككككةبوو.. دةمان كككةكةت لةسككككةريدا ضككككركاند 
 !نةتةميو اييةكةكةي كوَيرةبوو

وةككو   ،هاتة دةس و كاري نؤي ككرد ( ئةو)ئين ا دةمان ةكةي 
 .تة  لةبةر ثَييدا كةوت ،ضؤلةكةيةكي ثَي راو

*   *   * 
هاوِرَييككككككاني  ،بككككككؤ رؤذي دوايككككككيو لككككككةناو رةرطككككككةي  ككككككاردا  

بةسكككككن ي دائكككككريةي ئكككككةمين  كككككارةوة لةسكككككةر      ،كؤضككككك ردوو
 : ايتةيةكي رةش نووسي ووياس

كة دةستَي ي رة كي  )...( دل  ران  بةكؤضي ناوةن  هاوِرَيداس
 !!تاواس تريؤري كرد

 

 

 
 
 
 

 خةمةكاني نيشتمان
 

لةنةوي  ةاة كةت راضكة ةكاندو   ( نالي) ،وري ةو هاواري نييتداس
لةسكككؤراني يكككاراني ئاوي يكككدا وؤر بةثةلكككة    ،بكككةئاطاي هَينايكككةوة 
 :ي هاوِرَيي نووسي(سا )ضامةيةكي تري بؤ 

 ياس مردووة  ،ماوة ،ثَيد ة َي ،وؤر دل ا لة ي نييتدانة
بكةديار رةسكتةي    ،ي  وةككو منكدال َي ي بكَي دايكملو بكاب     ( سا )

دوارككار هةرضككي نككةمو ئككاواري     ،دةطريككالةتةككةتي نييككتدانةوة  
( نكككالي )نييكككتداس هكككةبوو لةضكككامةيةكي نوَيكككدا دايِر ككك و بكككؤ      

 :بؤي نووسي ،هاوِرَيي ناردةوة
ئَيدكككة لَيكككرة وانةري كككة لةكؤ نكككة   ،ئكككةي مةلكككة تةريوةككككةي و ت

تككؤش لككة دووري   ،طككةرمو تاري ككةكاني نييككتداندا دةسككووتَي    
دةو اكككؤل ضكككيدي  نييكككتداس هةل دةمرضكككَيي   ئَيدكككةي مةسكككت ة  

لةدووري ئكةم   ،تؤش لةوَي ،ناتوان  لةم دِركةوةدا هةناسةبدةيل
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وَيدة تينووي مكومَي هةناسكةي نييكتداني   ئَيدكة لَيكرة طوَيدكاس       
طةرةكدانة دروي ديوارو كؤ نكة   ،لةترثةو مرضةي دل ي بَيناوتانة

دةمانكككةوَي  ثكككةِروبال َي ي  ،تاري كككةكاني ئكككةم دة كككةرة رَي هكككَية   
طكككةلَي نككوَي دةرب كككةيلو هكككةل ؤ ئاسككا بكككةرةو ئامسكككانَي ي    ،نككويَ 

 .ناديار هةل  ِريل
ركةنار   ،بة م هةي هووو ئةمةياس ر كة لةنكةياَل هي كي دي نييكة    

 ،لككةدواي بال  ِرةيككةكي  ككَيتانة ،مككةوداي نةيال ييككداس كككةم تةمةنككة
نؤمككاس بةتةككة بككةردَي ي سككةنتدا   ،وةكككو مككةلَي ي نابةل ككةد لككةاِريل 

. لةدواي ئةمانة لة بووسو ثَي ةي نؤماس بكةطومان  ئَيدة  ،دةدةيل
ضككؤس دةتكككوان  لكككةنَيو ئككةم اال كككة دؤوةنييكككةدا بككاش بكككريل  ئكككةو    
نييتدانةي ساَل دوانك ةي مكانا دةرطكاو ثةجنكةرةي لةسكةر كة كؤم       

 دةبَي  ذياس تيايدا ن مانايةكي هةبَي   ،درابَي 
 ئكككةو كاتانكككة ضكككةند دل سكككؤو بكككوويل ككككةنوَيل لكككةدةمارةكاااس      

كاتَيكككمل رووبكككةِرووي مكككة ي   ،كةلةكككةماس طكككةرم بكككوو  ،هةل دةضكككوو
 .سةن  رانةوةراس بووينةوةو نؤرؤمان رد

ضككةند دة لو ئَيسككمل سككووك    ،بريككا ئككةو كاتانككة نييككتدان  دةدي  
 ،ئةوكاتانكة نؤمكاس   ،تؤوو طةردماس لةِرووي ناسك يدا تةكانكد   ،بوو

.  ككككةنا لةِروومانككككدا نككككةماو هككككةمووباس بةنييككككتداس بةنيككككي  
 ،نييتدانييككداس لككةبووكَي ي ضككواردة سككال ي تككةِرو ناسككمل دةضككوو  

بكؤ  كنةباي ئكاوادي     ،وةكو طول َي ي تكاوة ثَييك ةوتووي بؤشكؤش   
وؤر  ،مةم ؤل كةكاني وةككو دوو مارضكمل رسك ابووس     ،سةماي دةككرد 

ئةوكاتانكككككة ضكككككةند دة ل بكككككوو  .. ناسكككككملو تكككككاوة اكككككةريمل بكككككووس 
 !نييتداااس

 ..بة م هةي هوو
نييكككتداندا نكككةمي بكككووسو نكككةمي ذيكككاس وةككككو    ئَيسكككتا لكككةدل ي

لككةبري دوذمككل   . سككَي ةر بةدوومانةوةيككةو لَيدككاس ريككا نابَيتككةوة    
 .مِراس هةهلةلةي نييتداس بة وداس لَيدةدةيل

ئَيسكتا ثكةل ي نييكتداس     ،تاوة ضكي لةنييكتداس ب كةيل  مكةنابل    
بةدةسكككككككك  طةوادمككككككككةدارو سياسةت ا ككككككككييةكانَ  ككككككككارةوة 

انييةكي دؤنككَيل  ككجم هي ككي دي  دةسكك ةنةكراوةو ر ككة لةسككؤو 
 !نيية

تككاوة نييككتداس بةئَيدككة ضككي  هككةر  ككةوةي دَية ككة دَيوَيككمل سككواري   
 كككورةيية بكككؤ هكككةمووماس ككككةدةبين    ! دةبكككَيو ئكككةت ي دةككككات  

نييككتداااس هَييككتا كيككرَي ي ثاكي ةيككةو لككةو وة ضككوار ثَيككنو       
كةثرسككيداس ئةمككة ضككؤس بككوو  نييككتداس لككة     !! ك كك ؤكةي هةنككة 
ضككاوةكانيوةكو دوو  ،انسكك و هي كي نككةطوت  كةرمدا سككةري د 

 ..رووباري لَيخل  ة ةماو بةكوَل طريا
 :بَييةرمانة طوتياس ،بة م رؤل ة بَيئةمةكةكاني ن باكياس نةبوو
 !!بةنودا ثَيدانَيية ،ئين ا ضيية نؤ مندال  ووس بةمَيردي نيية

ئيككدي وانيدككاس ضككيدي نييككتداس كككض نييككةو ئككةماني  وؤل ككلو         
 ..نةوةي وي ن 



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 145 

 

نةكككةي  ،بؤنككؤت طؤِر كةريب اكرة   ،ئكةي مةلكة تةريوةككةي و ت   
 ..!!نةياَل ب ةي و بَييتةوة بؤ ي نييتداني ئةتمل كراو

 
 0666كؤتايي ئابي 

 
 

 
 

 سيَي سيَ
 

تائةوكاتكة   ،كةمينةي بةدي ردو بةثةلة دةسِيَيرَي ي لَي ردس( م)
كككة وؤري نككةمابوو ب ةونككة كةمينةكككةوة     ،هككةر سكك  هاوِرَي ككةي  

 ،لككةدواي  ككةِرَي ي كككةم دةسكك و دةسككتةويةنة   ،طاهاتنككةوةبةئا
روطكار ب كاتو   ( س ،س ،ك)تواني طيكاني هةرسك  هاوِرَي كةي    ( م)

 .طياني نؤي لةدةستداو  ةهيد بوو 2/2/0682لةِرؤذي 
* * * 

دةروونككي هةريةكككةياس  ،يككاس هككةل  رت( م)بككة هةرسككَي ياس تككةرمي
ئَي  ككار ثككةنهاس  نهَينييككةكي ،بةبَيككدةن ي دةريايككةك بككوو لككةهاوار

بةئا كككك راو بككككةدةن يو بككككةرو بةيةكككككدياس  .. ضار ككككَيوياس بككككوو
 !لة ياد ب ةيل ( م)ناكرَي  هةرطي  مةرطي: دةطوت

* * * 
 كاعريَيمل لكة    ،دا 0662/ 2/2لكةئَيوارةي   ،لةدواي ضكةند سكال َيمل  

 . نوَيندةوة( م)ئَيوارة كؤِرَي دا  ي رَي ي ناس ي بؤ مةرطي
َي ي  كككككككَيوةكار لةثييككككككككان ةي  هةرهكككككككةماس رؤذ هونةرمةنكككككككد  

كَييككاو ( م)ثَين ةميككدا تابةؤيككةكي بككؤ كارةسككاتي  ككةهيدبووني   
 ...نييانيدا

هكككةر ئكككةوِرؤذة ضكككةند تيءَي يوةرو كككي بة كككداري يارييكككةكاني     
 .ياس كرد( م)نولي  ةهيد

*  *   * 
 دا  2/2/0666لةدواي ضةند سال َيملو لةِرؤذي 

 !وةماوةندي ذني دووةمي طَيِرا( ك)
 !ئاوايي لةنييتدان ردو لةهةندةراس بوو بةثةناهةندةمال ( س)
ثاكانكككةي لككككةِرابردوو كككككردو لكككةا بَي ي نوَيككككدا سككككةن ةري   ( س)

 !مةا ةم كرد
* * * 

دا ثريةذنَي كي   2/2/0668لة دواي ضةند سال َيملو لةبةرةبكةياني  
بةكؤمكككةكؤمو بكككةدل ي ثكككِر لةكةيةكككةوة بكككةرةو طكككردي     ،رة كككءؤش
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ي ( م)ري  كككككككككةهيد كككككككككةهيداس هكككككككككةن اوي دةنكككككككككاو مكككككككككةوا 
 !بةسةردةكردةوة

 
 

 
 
 
 
 

 طؤرانيبيَذ
 

 ،سكككةم ؤنياو طكككؤرانيو ئكككاواو تكككةنها طريكككاني ئكككةم مندال كككة بكككوو  
 ..لةنانةوة دةطريا ،دةطرياو بةهيض ذير نةدةبووةوة

بكككككؤ ئككككككةو كةسككككككانةي   ،هةل  كككككةوتو دبككككككةنَي ي بكككككاش بككككككوو  
 ...كةلَي ؤل ينةوة لةسةر ساي ؤلؤذياو ريهاني مندا س دةكةس

! رونسككككاري بة ككككَيوةيةك ئال ؤسكككك او هككككةل   ِركا بككككوو    سككككيداو
ثَيكك وابوو رككارَي ي دي اال ككةتي ئاسككايي وةرناطرَيتككةوةو بككةو     

بكككؤ هَينكككدة بكككةكوَل    ،وؤر سكككةير بكككوو ..  كككَيوةية سكككةردةنَيتةوة 
 دةطري 

ريهكككاني ئكككةو  ،كةسككتاس لكككةوماني مندا نككةي ئكككةو نةدةطةييكك    
ةر يكككةكَي تاس ئَيكككوةش هككك... ثةِرةسكككَية ةو ومكككاني ثةثوولكككة بكككوو

بَيهككودة  .. طِروطككال ي لةطةل ككدا دةكككرد   ،بككةوماني نككؤي دةيدوانككد  
هكككككةر ذيكككككر . ئكككككةو لةسكككككةركاري نكككككؤي بكككككةردةوام بكككككوو   ،بكككككوو

 ..نةدةبووةوة
ثريةذنة ثي  كؤمةكة بةومانَي ي ثةل  و ترسكناك ضكةند رارَيكمل    

ككة ك كةي ثا كاي دويو     ،ئكةو دَيكوةي  .. دَيوةكةي بؤ بانا ككرد 
لككةدواي نككواردني هككةر .. اككةوت ثككاروو اككةوت براكككةي كككرد بككة

بؤ ئكاو نكواردس ضكووة مكةرا  دةرياككةو هكةموو ئكاوي         ،اةوتياس
 ..دةرياكةي هةل ةوو يو هةر تينووي بوو

 ..ئةو بةم ومانة ئةاسانةيية ئا نا نةبوو ،مندال ةكة هةر دةطريا
 :ثياوَي ي با بةرو نةِراندي بةسةريدا

بكككا بككك اب ككككوَيي  ، كككةسئكككادةي دةروييكككة طةورةككككةم بكككؤ ئامكككادة ب
 دَييَي وا ذير نابَيتةوة 

هكككةر .. مندال ةككككة لكككةم ومانكككة تيكككرو دِركاوييكككةش تَينةطةييككك     
 .دةطريا
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كككوِرة رةنككا وةردة رييككنةكةي  لةسككةريةك هككاواري  ككَيتةكةي   
ئةو  َيتةي كةهةميية مندا س دةرنكواردي رنؤككةكاس    ،دةكرد

 !َي دةداتو هيض مندال َيمل لةذَير دةس  روطاري ناب
 ..مندال ةكة هةر دةي يِراند ،ئة ارةي  ن سوودي نةبوو

وةكككو بيككةوَي  بيسككةكَينَي  ئةمانككة هككيض نكك و سككجَم     ،مندال ةكككة
 ..لةراراس وياتر هاواري دةكرد ،لةهي ياس ناكاتةوة

ئةطكككككةر نكككككةمي هكككككةموو دونيكككككا لةسووضكككككَي دا كؤب ةيتكككككةوةو  
دال كة بكةس   ئكةوا طريكاني ئكةم من    ،ثرسةيةكي طةورةي بؤ ب َيَري 

 ...بوو بؤ نةمِرةواندني هةموو نةمو ئاوارةكاس
ككككة ثةل كككة نكككوَيل سكككةر ككككراسو      ،يكككةكَي ي دي لةدانييكككتوواس 
ضكككككةمؤ طةورةككككككةي لةكةمكككككةري   ، كككككةروال ةكةي نةنيكككككاندبوو 

هةل  َييككاو ضكككةند رارَيكككمل بككةناو دةسكككتة وةبرةكةيكككدا نيكككاندو   
 :هاواري لةمندال ةكة كرد

و ككارة كؤرثكة سكةري بكِ مو     بكاوةك  ،ئادةي دةس و ماضي ب كرس 
 .!طؤ تةكة ي دةرنواردي سةطة برسييةكاس بدةم

هككةر  ،ئككةو لككةم رول ككة ثانتؤمككاياو مسككة وبرانككةش اككال ي نككةبوو      
 ..دةطريا

لكككةناكاو  كككةثاولةيةكي بكككةهَي ي سكككرةواندة    ،بكككاوكي مندال ةككككة 
هككةردوو ضككاوي   ،طؤنككاي سككووري ويككاتر هةل   ِركانككد   ،روومككةتي

نككوَيل بككووس ضككةاانةيداو وةكككو هككةور   مندال ةكككة كككةدووكاني

 ااوَيمل هكةموو  .. لةراراس وياتر ارمَيس ي هةل ِر  .. طرماندي
هةرضككككي دَيككككوو درنككككوو  ،سككككوونو كةلةبككككةري  ككككاري طرتككككةوة

ر كة لةارييكتةيةكي   .. ذَير ئكاو ككةوتل   ،رةردةو درؤوس هةبووس
 ..ئادةمي هةمووياس نن اس

مكككرة   ،ةثةجنكككةكاني طؤراني َيكككرَيمل ب  ،لكككةدوان ئكككةم كةيلوبةينكككة   
ئين كككا بكككةدةن َي ي   ،ئال ؤسككك اوةكةي مندال ةككككةن نكككاوكردةوة  

ناسكككملو بكككةئاواوَي ي سكككيىراوي نكككؤش  ي يكككةو سكككياني بكككؤ     
 .مندال ةكةش بؤي تريقايةوةو لةنانةوة ثَي ةني.. ضِري

 

 
 
 
 
 

 كيَ دةزانيَت ئةمة كيَية؟
 

ك  دةوانَي  ئةمة كَيية  سكيداو رونسكاري وةككو  كةو تاريكملو      
هك رو بكريي   . بة م لةنانيدا رؤ كناييةك بروسك ةي دَيك     ،ة ةر
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بَييككك    ،دةبَيتكككة ضاوسكككا داسو ثَي كككةث  لةطةل يكككدا رَيدةككككةيل  
هكككككككةمووماس دةباتكككككككة رَي ايكككككككةكي ئكككككككارامو ئاسكككككككوودةييداس   

ضكككون ة هكككةر روونكككاكي هككك ري ئكككةوة ضكككاواني      ،ثَيدةبةنيكككَي 
 .ستةم اراس  ةوارة دةكات

بةناهكة    ،طول َي ي رةش بكوو ( ئةو)ئةو كاتانةي بةهاري تةمةني 
نسككككتيانة نككككاو تككككةوني رال  ال ؤكككككةي ويندانككككةوةو ويسككككتياس    

نكككككككككةوسو نؤوطكككككككككةو  ،بكككككككككة م نكككككككككةيانتواني ،هكككككككككةل يوةرَينل
نولياككككككانيوةكو ككككككؤترَي ي سكككككءيي بكككككةدةن ي نووسكككككاوةوة    

 ..دةي داندو سياني بؤئا   دةضِري
 :بةنةتَي ي رةش نووسيا ،لةثاش ئةم مسانة

 ئةمة كَيية  ك  دةوانَي 
 :ثا اس طومت ،هي َيمل لة موتابييةكاس نةيان اني

سكال ي ئكاوار    21بؤئةوةي لةِراوو نهكَيين   ،دةيسا با ي طوَي  رس
ثَيويسكككككتة بةسكككككيانة نةبيسكككككياوةكاني كوكونتييكككككة      ،ب كككككةس 

ضكككون ة اَيرمككككاس   ،ئا كككنابل ( ئكككةم ثيكككاوة  )يانييكككةكاني نكككاني   
يلو دةسككك و  كةضكككؤس رايةل كككةي سياسكككةت اواس بء كككرِ    ،دةككككات

 ..مةضةكو هةموو رةستةماس ئاواد ب ةيل
يككككةكَيمل  ،لككككةدواي تاوَيككككمل  ،هككككةموو موتابييككككةكاس مككككات بككككووس  

 :لةويرةكيينياس طوتي
 .مامؤستا ئةوة سءارتاكؤسة -

 .دوور رؤيي  ،نا رؤل ةكةم -
 :بةب  دةستهةل ِ يل هةل داب ،موتابييةكي دي

 .بي لي اةبة يية -
رؤاككي ئككةم بابايككة هككةتا ئَيسككتاش    رةسككتةو ،تككؤش نككةت اني -

 .هةر ويندووة
ئَي  ار سةرياس لكةوة سكووِرما ككة     ،موتابييةكاس تةواو كآ بووس

 ،سياسكةت اوةو درؤ ناككات   ،ئةم مرؤ كة ارييكتةية  : مل دةم وت
ثا ككاس . كككةس نككةي اني ئةمككة كَييككة! دةسككة تدارةو وؤردار نييككة

 :طومت
 ،ي  كةناو روانكة  سكةرو سكيداي هكةتا بة َيك     ،ئةدي ئةمة كَيية -

 ،بة م هكةر ئةوةنكدةي يكةك ثَيءةي كاس بةنانيكدا ضكوويتة نكوارب       
لةبكةر   ،ر ة لةنال َي ي مةترانيو تاريكمل هي كي دي بةديناككةي    

 ..بؤني كة كو نوَيل نؤت راناطري 
هَييتا وؤرَي ي تري رةاتاري ئكةم ثيكاوة مكابوو بةموتابييكةكاني     

و بككةدةم ئَية ن ككةوة هككةموو دةسككتياس بككة لوتككةوة طككرت   ،بناسككَينا
 :هاوارياس كرد

 .ميةؤسؤ يو -
 .ئةي ئااةريل بؤهةمووتاس -

 :ئين ا طومت
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دة ككك  لةِرونسكككارَي ي مكككةترانيو  ،سكككا كةواتكككة بكككاش بككك انل -
لةِروويكككةكي  ،دل َي كككي نكككاوَيلو ثكككاكو سكككءيي بِروَيككك     ،رة كككدا

دل َي كككي رةشو مكككةترانيو بؤطكككةس رَيكككي     ،سكككءييو روانييكككدا 
 ..بَيتةوة

 :ثا اس طومت ،اس وياتر مات بووسموتابييةك
نككككةتان اني ارييككككتة نوَين ككككةرمو رة ككككتال ةكةي ثَييككككووماس   -

 كَيية 
- ...... 
 !باش ب انل ئا ئةو ثياوة ماندَي ية -
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 2112 –لَي ؤل ينةوة  –سيستدةكانَ هةل  راردس  -0

 2116 –كؤمةل ة ضريؤك  –مةمةةكةتَ ئَيس ةكاس  -6

 2111 –ديدار  –ثرسياردا لةسَي ةرن  -1

 2101 –لَي ؤل ينةوة  –ساي ؤلؤذيان دةسة تو رةماوةر  -8
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 سالَ وةرطيَ ِ نووسةر بابةت ناوي كتيَب ز

خويَ دنةوةي ضةند  018
 دةقيَكي

 ئةدةبي و فيك ي 

 2101  ساما  حمةمةد خويَ دنةوة

 2101  ئةمحةدي مةي شيع  هةرميَيةكاني فؤعةو  016

ليَكؤليَ ةوةي  تةونيَك لة شيع  و وشة 001
 ئةدةبي

 2100  مةمحود نةمجةدي 

حةمة : كؤك دنةوة و ئامادةك دني تيَكسيت دلَداري نامةي سؤزداري 0 0 0 000
 سةعيد زةنط ة

 2100 

 2100  موعتةسةم سالَةيي رِؤما  داناي كويَخا شةوكةت 002

 2100  نةوزاد يوسف كاكةيي رتة ضؤؤككو سةماي روح 002

 سليَكوك هؤكليَ  002
 عااباتيي هةشتةم

 2100  عةبدولَآل سةرِاج رِؤما 

 2100  غازي رِةشيد زةنط ة شيع  خةزا  و ش ةي بةيا  000

بزووت ةوةي رِوانطة و  006
شاعؤاني حةفتا و 
 هةشتاكاني هةوليَ 

ليَكؤلَي ةوةي 
 ئةدةبي

 2100  هيمدادي حوسيَ .د

ئاوابووني اةستة لة  001
 سةفةري دلَدا

ستار ئةمحةد  شيع 
 عةبدول ِةمحا 

 2100 

 2100  خاليد مةايد فةحتولَآل كؤضؤؤك دةرطاكا  008

كورتيلة  تةنيا لةبةر مةعاشةكةية 006
 ضؤؤك

 2100  بةك  دةرويَ 

طةشةك دني زماني  021
 م دالَ

ئازاد .د: و  زماني م دالَ
باخةوا  و 

ح ناص
 حممد 

 

لة لووتكةي ئةدةبي  020
 ئةلَمانةوة

ليَكؤلَي ةوةي 
 ئةدةبي

 2100  عومةر عةلي شةريف

 2100  كاكة مةم بؤتاني رِؤما  وازييةكاني رةشةطؤم 022

ساير ئيسماعيل  رِؤما  شاري لة غةم ئاوسبوو 022
 سةمني

 2100 

 2100  دانا عةسكةر كؤديدار ملمالنيَ لةطةلَ ث سياردا 022

ئةو نامانةي بؤ ثؤييَت  020
 خؤم دةيان يَ م

 2100  سوارة نةمجةدي  دةق

املت دس : ت مجة صباح رةجندةر شع  عاُم الصِّْفْ  026
حممد حسني 

 رسول

2100 

رِاكشا  لة تةنيشت  021
 تارمايي نيشتمانةوة

ضةند دةقيَكي 
 شانؤيي

عةبدوآل سلَيَما  
 (مةشخةلَ)

 2100 

لقاءات تحت أشعة  028

 لحروف المشرقةا

مجموعة 

 حوارات

 2100  سردار زنكنه

كؤمةلَة  دزةكا  026
 ضؤؤك

 2100 ئازاد نةام 

رِةخ ةي  رِووبةريَكي رِةخ ةيي 021
 ئةدةبي

 2100  فوئاد رِةشيد. د

خويَ دنةوةي  كتيَب 020
بيست 
تيَكسيت 
 هةمةاؤر

 2100  اةليل كاكةوةيس

كؤمةلَة  لة سؤاخي عيشقدا 022
 ضؤؤك

 2100  ا  شيَخ بزيَينسةمل

لة . و  ليَكؤلَي ةوة عومةر سةيفةدي  022
: توركييةوة
ئةمحةد 
 تاقانة

2100 

 2100  هيمداد شاهني ليَكؤلَي ةوة مةحوي ناسي 022

 2100  حةمة كةريم عارف نؤظلَيَت بةيداخ 020

 زايةلَةي ئاوةسثي 026
 

كؤمةلَة 
 بةرهةم

 2100  بةك  دةرويَ : ئا

بورها  : و  رِؤما  ناوخؤييبازارِي  021
 ئةمحةد

2100 

ظالدمييَ   سيمؤنةظيض  028
 ظيسؤتسكي

لة : و  وةرطيَ ِا 
رووسييةوة

طوآللَة : 
 نوري

2100 

 2100  ئازاد عةبدولواحيد ضؤؤك ثةجنةرة بضووكةكا  026

 ضةند بواريَكي زانسيت  021
 زمانةواني كوردي

 2100  محيد خاليد كةريم زمانةواني

 2100  ض وور ناميق ضؤؤك رِانةوةطة 020

 لة مةدرةسةي نالييدا 022
 

ليَكؤلَي ةوةي 
 ئةدةبي

 2100  حةمة مةنتك

ةكيَيت نووسةراني كورد ثاش كؤنفرانسي ئازادي بةضاثي طةيانةوون جاة لة ئةو كتيَب و بآلوكراوانةي لقي كةركووكي ي
 طؤظاري طزن  كة بةردةوام ماناانة دةردةضيَت

 



ww.dengekan.comw 
5/23/2012 Page 152 

 

كؤمةلَة  قاوةخانة 022
 ضؤؤك

ستار : و 
 شيَخاني
 

2100 

 2100  نامق هةورامي شيع  دارستانيَك لة مششالَ 022

 2100  موحسني ئةمحةد. د كؤضؤؤك شي بووني بةرد 020

 2100  لةتيف هةلَمةت ليَكؤلَي ةوة و ضي بؤ م دالَضؤ   026

مصطبة وحيدة أمام  021

 القلعة

 2100  فاروق مصطفي دراسة

في الشعر الُكردي  028

 المعاصر

 2100  هشام القيسي دراسة

 2100  ئةديب نادر شيع  كتييَب بؤشاييةكا  026

ئةو هةتيوةي نابيَت بة  001
 ثياو

عةبدولستار   ضؤؤك
 اةباري

2100 

عةباس مةاييييييد  شيع  رِاز و طةمةي ئيشق 000
 داوودي

 2100 

 نووسةر و 002
 نووسي ةوةي زما 

 2100  نيتاد اامي ليَكؤلَي ةوة

 2100  رِةسوولَ سولَتاني شيع  زيارةتي ماض 002

 2100  حةمةفةريق حةسة  دميانة لة طيَ ةني ث سياردا 002

ب ةماكاني رِةخ ةي  000
 ئةدةبي

ةخ ةي رِ
 ئةدةبي

حمةمةد سابؤ 
 مةمحوود

 2100 

ضؤؤكي  دلَي داطؤساوي دانكؤ 006
 وةرطيَ ِردراو

ئةمحةد : و 
 عارة

2100 

 2102  هيدايةت حمةمةد كورتة ضؤؤك شوراى طؤرِةكا  001

 2102  ستار ئةمحةد رؤمانة شيع  كؤضباري طزنط 008

بةسةرهات و ثةند  بالوولي داناو قةرةقووش 006
 امؤذطاريو ئ

عةبدولَآل عةبدول ِةمحا  
 زةنط ة

 2102 

ي خويَ دنةوةطةليَك هونةرستا  061

 هونةريية
 2102  ئازاد طةرمياني

 2102  عةبدول ةحيم سةرةرِؤ كؤمةلَة شيع  بةسةر شانى سةحةردا  وةرة 060

 
 


