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 مر	نةكاني با�كم

              محةمة� حسَين

هة���يش  كوشت،   با�كميا جؤ��  بة� 
بؤ  نةيز�ني  كة�  كر����،   �يند��يا
سة�نطونيا كر��� بؤضى هَينايشيانة��، ��� 
يا لة نا� ���)منةكاني 

َ
ئة��. ئامانجَيكي باال

 ةتد� ثَيكابَيت، ��ستيا
َ
سة�4� � حيز2 � ���ل

كة  ضا��ِ��شة.  ثيا��  ئة�  كوشتني  ضو�� 
بؤضي   ،ئةيكو) بؤضى  نا��نֵר  ئَيستايش  تا 
كة   يا ئةيهَيننة��...  بة�يند��يي  ����تريش 

جا�َيكي تر �َيتة�� بؤ ���> لَي ناهَينن؟ 
طة. 

َ
ةكاني نا� خةيال

َ
��� ضֲר4كة ناماقول

 .��ئةند�  ��� هؤليؤ�،  سينا�يستةكاني 
شا��  كةنا�.  لة  تةجا���نة.  طةِ��كة  ئة� 
 � كوَير����.  ى 

َ
���كةل خو�ثَيد���كاند� 

ضֲר4كة.  ئة�  ئةسَيت، 
َ
هةل لَي  نةهامةتي 

يةB، ثِر� لة قة���. 
َ
با�كيشم ثِر� لة ناماقول

لة  ثَيكهاتو��  كا��ساتَيكة�  مانا..  بَي 
�نجֲר�ية� �يمةني ثَيكةنينا�يي كؤمي�D)يد>، 
ئة�  كي 

َ
خةل هةمو�  ئةكرَيـت  من  لة  جطة  كة 

�نياية ضَيذ. لَي ببينن. 
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قة���. من ��هابو�، ئةبو��ية هة� بةسة� شوَينة����كاني كا��ساتةكة�� بهاتاية�، بةشوَين ِ���ينة��. تةمي بةيانية سا���كاني 
لَيو���  بة  بَيد��بو�نة���  ِ�يثؤقي ضا�>  ئة�مو�نكر��ية،  بةيانيانم  ِ��ضةنيني خة�> خؤشى  ��ثֲר��،  بةيانيي  نوَيذ.   .���� ضا��ِ���ني 
ةكاني ��يكم بو��، لة هةمو� 

َ
كنةكة. لَيفةكة� بسِرياية.. قة���َيكة� ئةبو��ية ثِر بةئا����كاني بذياية�.. من طֲר��4. ئاI � هةناسة قول

َ
ضل

 Bئةيطو ئةثالمة��.. كة  ئة��،  ثَي  ��ثֲר�مي  4�ِحي   .���ئا بَيد��بةستيية.  ئة�  ةكاني، 
َ
تال  �  M��ِ ئة�، قسة  ئا����كاني  بة  �ياتر  شت 

(بةمر�نةكةيشى هة� لة ئؤمةتي محةمة� جيا��� بو�)، ئيD لة ���ياية� طوماند� غة�قي ئةكر��، طوما لة هةمو� ئة� شتانة. كة نةئةكر� 
مة نةبيس���Dكاني ئةبو��. 

َ
من طوماني لَيبكة�، لة هةمو� ئة� ثرسيا��نة. لة حةسر�B بَي با�كيمد� ��ستبة����. ��ال

 � حة�B مانط � حة�B 4�ِ) لةمة�بة�، لة سَيشةمةيةكي تةِ�. مانطي ِ�َيبةند�نا، من 
َ

Sسا Bبةثَيي طَيِر�نة��كاني ��يكم: بيست � حة�
لة��يك ئةبم. ثَيش ئة��. لة��يكبم � بَيمة نا� ئة� )يانة ثِر ����يسة�ية��، ثَيش ئة��. ببمة )ما��ية� لة هيض خَيز� � طةِ��� � شا�َيكد�، 

لة با���4خَيكي تةمومذ��يد� با�كم نامَينَيت.. يا ��� ئة��. كاتي خؤ. ��يا نابو� ئةكو)�َيت..
 كةسة. لة� 4�ِ)طا���� ئةكو)�� � كةسيش نةيئة��ني ����ئةكو)�َيت ثَيش ئة��. بيبينم � بيناسم، بمبينَيت � بمناسَيت، ��� ئة� هة
 ئةضَيـتة ������ � ئيD نايةتة��، بَي ئة��. هيض حسابَيكي بؤ نةهاتنة��> كر�بَيت، بَي ئة��. 

َ
Sلةسة� ضى � بؤضى.. بةيانيانَيك لة ما

بز�نَيـت Y قة���َيكي شو�� لة بؤسة��ية بؤ.. ����. ���� هةفتة بةنيمضة ��ِ����> � بة بؤطةنَيكي �����4 تة�مةكة. ئةبرَيتة نزيكDين 
بنكة. ثؤليسى شا�.

بذ�������.. ��� ئة��. خؤ. كة� سامنا� بَيت، بية�َيت 
َ
هةميشة مر� هة���بو��، خر�ثDين � نةطونجا�ترين كاتي بؤ ئا��ميةكا هةل

بة� كوتوثِريية. ئة� كةسانة بDسَينَيت كة لةبة� )يا نايانة�َيـت لة مر� بDسن.
بؤ  ثيا��  ئة�   :Bكةئةيطو� نةئة���ية��  بؤ  ثرسيا��.  ئة�  مي 

َ
��ال كة�  نةئةكر�،  بة�>  لؤجيكَيك  هيض  با�كمد�  كوشتنةكة.  لة 

نيايية�� كوشتنةكة. كا�> لة طؤِ�يني هيض ها�كَيشةيةكي سياسيش نةئةكر�، (��� ئة��. كوشتنةكة. ِ��فيق حة�ير. 
َ
ئةكو)�َيت.. بة�ل

 ،سؤ�> خؤ. نةئةكر�، (��� ضؤ كاتي مر�ني بة�ثرسة طة���كا
َ
ةيةكي بةئةمة� � �ل

َ
تةكةما هةستى بة لة��ستد�ني 4�ِل

َ
كر�>)، �ال

َين). بةقسة. ها�ِ�َ. شاعֲר�كة� تةنها سو��مةند> ئة� كوشتنة هة� با�كم خؤيةتي، سو��مةند> 
َ
ِ���ثاييكة� ئةيل هةندَيك ميدياكا�. 

بؤ  طؤِ��  نةناسة��  كة�  ئاسايى  ثيا�َيكي  لة  يةكسة�  ناكاتي،  لة  كو)��ني  بة  ضونكة  بة�..  ئة���  هة�  ضֲר4كةكة  كؤتايى  سة��تا� 
ة��نانة. تؤما�. شةهيد�ني حيز2 بةشانا�يية�� شة��\ تَيكؤشة�َيكي نهَينييا ثَي ئةبةخشى. لةال. 

َ
ة��نَيكي ثِر لة نهَيني، لة� ثال

َ
ثال

 � ���يكيشم بةجا�َيك �َينةكة. طؤِ��، تا �يند��� بو� ��يكم قةB ئاما�� نةبو� ��ني خَير. ثيابنَيت، كةبينيي بة� ����� 4�ِيشت، سؤ
حةنينَيكي ��4. بؤ ���ست كر�، كةهة�طيز بة����� نةئةكر� بةسة���مي �يند��يةتي.. بةِ��ستي ثيا�َيكي كة� بةخت بو� با�كم، تا نةمر� 

نةبو�� شؤِ��سو��. خة�نةكاني هيض كةسَيك، تةنانةB بة��يكيشمة��.
بؤ  تة�مةكة.  بةكو)���.  4�ِ)�يش  ئة�  هةتا  بةشو�،  ���يانة   �4�بة  � ي 

َ
بةنابة�ل بֲרنةضو��  لة  هة�  ئة��.  تائةمِر4يش  كة  ��يكم 

�َيننة��، نَيو�نيا هة� ناخؤ[ ئةبَيت. ئة� طوماني ��ها ئةبَيت ئة� كؤنة ����سَيى طوند�كةيا، كة كاتي خؤ. لةسة� بَيستا ناكؤكي 
َيت: (هة� ئة� سةطبابةية ئة��ند� ِ�قى لَيمانة، ئةطينا ئة� خر�ثة. بؤ كة� نةبو�� � ���)منَيكي 

َ
تة نَيو�نيانة�� كوشتو�يةتى. ئةل ئةكة�يـَ

َيֵר...)
َ
�يا�� ئاشكر�يشى نةبو�� تابل

نياية 
َ
ى ِ��بةM مة�حةبايةكيا لةنَيو�ند� نامَينَيت، �ل

َ
 ��بةشكر� ضو���� سال

َ
Sمامة 4�ِستة�، بر�طة���. با�كمة � لةسة� بةشة ما

ةشة> 4�ِ)طا�. خؤ. بو��.
َ
لة��. با�كم بة��ست جةال���كاني بةعس كو)����، ضونكة ضةثَيكى شؤِ�شطَيِر. ��منة��ستا�> �ما هةل

 ���بة�
َ
ة. باال

َ
 ثيا�َيكى ِ��شتال

َ
Sَيت: بةضا�. خؤ. با�كمى بينيو� لةطة

َ
ي كةال� - بةغد�ية، ئةل

َ
����سَييةكما كة شؤفَير. ثاسى هَيل

ئة�  ���يخست  ثؤليس  ينة��كانى 
َ
لَيكؤل ����تر   �

َ
بةال  ،بو� ثَيكة��   �� هة�  ِ�َييش  كة�تو�نةتة  هةتا  ئةبَيت،  بةغد��  ثاسَيكي  سو��> 

ئؤتؤمبيلة ئة��نى تيانةبو�� كاتَيك طةيشتؤتة بةغد��. 
ة طوما لَيكر���، ��4 طةِ��ين: �تيا فة�مانبة�َيكى ثة������ية، ضوين � ئة� نةبو�.. كرَيكا�َيكى 

َ
بؤ �4�ينة��. ئة� ثيا�� ِ��شتال

ثؤستة� طةياندنة... شؤفَيرَيكى تاكسية، تائَيستايش هة� بة����يد� ئةطةِ�َيֵר � نةماند4�يو�تة��. ��ثֲר�يشم هة� كة بֲר. ئةكة�تة��، 
بةحةسر�تَيكة�� ئةيطوB (��. لة� خوَينة. شة�> بةسة�� �َيت، ئيD هة� نا�4��َيتة��) 

با�كم تامر�يش بةال. كةسة ��4 نزيكةكاني خؤية�� ماية. طرنطيثَيد� نةبو�، ال. كة� خؤشة�يست نةبو�: نة��� ها�سة�، نة��� 
� ����. كو)��ني بة� شَيو� تر�)يديية، بةجا�َيك هةمو�� طؤِ�� بة��مبة�>، ئيD كَيرظي 

َ
بر�، نة��� ها�ِ�َ.، نة��� ها�نيشتماني... بةال

 � نةهاتنة �>.
َ

خؤشة�يستيى هةموالية� بة�� بو���� بؤ جو�نةمة�طييةكة.، بؤ غة��. كوشتنةكة.، بؤئة� ئا��تانة. بر�ية )َير طل
ضةند بةختة��� بو� با�كم، ئة��. لة )ياند� لَيي بَيبة[ بو� بةمر���يى بة��ستى هَيناية��..

بؤ من طرنط بو� بز�نم ئة� با�كة ضؤ ثيا�َيك بو��، ضؤ فة�مانبة�َيك � ضؤ بر�ية� � ضؤ نيشتمانثة����َيك بو��.. هيض لة�� 
ت يا�����ييةكانتي تيا �يند��كةيتة��، سة����يية ��همييةكانتي لَيو�  ناخؤشD نيية لة بؤشاييةكي مَيذ��ييد� بذيت، ِ��بر���يةكت نةبيـَ
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���بطريت.. بؤ من )ياني هةتيويم ضةند سةخت بو�، كو)��نةكة. با�كم �ياتر، هيض نة��نֵר لة با��. ئة� 4�ِ)طا��. تيا )يابو� ئا����كة. 
م 

َ
طرتني شوَينثَي �نةكاني، كوB كوتي �َينة �����خاشبو��كة. نا� خةيال

َ
بةسوَ> تر بو�.. ��مويست بة ��نيني ئة� سيفةتانة.، بةهةل

كؤبكةمة��.. 
مامة  ئة.   �

َ
بةال لة��ستضو��،  با�كايةتيةكي  ى ����. 

َ
�َيل ئةطةِ�َيم، هةمو�� ��يانز�ني  بؤضى  بيانو�> خؤ� هةبو�  تاِ����ية�  من 

ة �4�ينة��. بكو)�كاني با�كم Y سو��َيكي هةبَيـت 
َ
4�ِستة� � ��يكم � نةقيب عةلي ها�ِ�َيى بؤضى ئةطةِ�َين.. ئةشَيت ����. ئة� هةمو� سال

ة، تائَيستاكةيش لة من �ياتر 
َ
بةتة ����. ئة� هةمو� سال

َ
مة ِ��ستةقينةكة. نةئة��ني.. هةل

َ
بؤ ئة��؟ ئةمة ئة� ثرسيا�� بو� كة� ��ال

هيض كةسى تر نايز�نَيت.. 
ت). � � طؤشتخؤ� ��� ناهَينيـَ

َ
� ثال

َ
ِ��ستة �تو�يانة (با�� كو)��� لة حةقي خؤ. خؤ[ ئةبَيت، بةال

 نيايية�� نةئةبو�� ئةند�� ثة�لةما
َ
هةموتا ئة��نن ئة� با�كي منة ئةطة� بيشماية ثيا�َيكي �يا�. نا� الثةِ��كاني مَيذ�� نةئةبو�، بة�ل

مة���نا   dعة طؤ��نييةكاني   
َ

Sلةطة  ،يا��كا بؤنة�   � ئاهةنط  نا�  شاعֲר.  نةئةبو��  نةئةبةخشى،   بةكةسيا ِ��كني  ���يي  ثا�ضة   �
� بؤ من مةسةلةكة بةجؤ�َيكي تر�، 

َ
كةمانضة. نةئة)�ني، ��� خؤ> باسي ئةكاB بؤ ��يكيشم ثيا�َيكي بَيز��كة�> كةللةشةM بو�.. بةال

هة� هيض نةبَيـت كةلَيني بَي با�كيي بؤ ثِر ئةكر�مة��، ئة� كةلَينة. تةنها من ئة��نم ضةند ناخؤ[ � ئا�����يية.. 
ئةطينا  مر�نيا ���ئةكة�َيـت،   .���� ثيا��نة  ئة� جؤ��  (طرنطي  َيت. 

َ
ئةل ئةكة�،  بؤ  با�كمي  باسي  كاتَيك  هة�  ها�e�ِ شاعֲר�كة� 

كَيكي ��هايا بؤ هيض كةسَيك نيية... ئةمانة بؤية ئةمر تا نيشاني �� ����. ئة��، ضةند� بريني بةسوَ> لة )ياند� ��� 
َ
بة)يانيا كةل

ئة��تة��).
:Bكة من ثَيم ئةطو 

 � من  ثَيد��يستيى  ئة�،  بة  ئَيمةية  ثَيد��يستيى  كو 
َ
بةل  ،B��  نيشانما ئةية�َيـت  مر�نةكة.  نيية  ئة�  طرنطيي  ئة��  ها�ِ�َيكة�،  -نا 

��يكمة.. كة تا ئَيستايش شة�� ئةكاB باسي شو�كر�نة�� بكاB... ياخو� ئةترسَيـت نة��� كوشتنةكة. با�كمي بةسة��� ساf بكةنة��.. 
َين:

َ
خو�نةناسانة بل

ةية� ضا. بؤ ��نةنا..)
َ
-(كوِ�� هة� ئة� )نة عةيا�� بةكوشتى ��... تامر�يش بةِ���خؤشى ثيال

*   *   *     
ةكاني تةمة ئةهاB � ئةضو�، من بة هةتيو> � ��يكم بة بَيو�)نكؤشى � ��ثֲר�� بة ثֲר. � جطة�سو�تا�.، )يانَيكي ثِر لة 

َ
سال

لة��يني هة)��. � كولةمة�طيما ئةبر�� سة�. بة������ ئة�� ضا�يا لة طة���بو�ني من بو�، منيش 
َ
َيكي ثِر لة سة�ما� هةل

َ
نةهامةتي، مال

لة غةمناكي � ِ��شثؤشيى ��يكم، لة �ياتر ثֲרبو� � ضرضولؤضبو�ني ��ثֲר�� بو�...
لة يةكَيك لة شة�� تا�يك � ��َيذ� سا���كاني مانطي شوباتد�، ��ثֲר�� سَيهةمֵר خة�ني شو�مي خؤ. ئةبينَيت، ئة� لة هةمو� تةمةنيد� 
ةكاندبَيت. يةكة� خة�نيا كوشتني بر�بضوكةكة. 

َ
سَي جا� خة�ني ترسناكى بينيو��، لة� خة�نانة. لة نيو�شة��ند� بة��� ترسة�� ِ��يضل

نيو�شة�  ئةبينَيت، هة�  با�كم). ئة� شة��. كة سَيهة� خة�ني  (بة��تا.  نا��ِ��ستينةكة.  بة������ �َيت، ����هةميا كوشتني كوِ�� 
لة��ينة�� � بةئا���. هؤ��يةكي 

َ
َيت كةسما بخة�ينة��.. جا�جا��يش بة��� هةل

َ
ئةسَينَيت، تا بةياني ناهَيل

َ
لة ترساند� هةمو�ما هةل

(..ِ���يم ��مر� غةمناكة��، بة������ ئة� بةيتة ����با��ئةكاتة�� (��ستة. ئا�يز� كا�َيك ثَيم كر�، بَيز��بو�� لة )يا
عة��بييةكي  بة   ��تَيكما ��تة   � سةيا��ية�  بز�َينة�.  طوِ��.   ،حة�شةكةما ���طا.  لة   ��� خؤ�كة�تند�   

َ
Sلةطة سبةينَي  بؤ 

ة���، 
َ
��يتوني، ثيا�َيكي ال���> نيو�طيانى كؤل .����يانة بيست. بة بَيد�نطي � لة كةشَيكي ثِر لة ترسد�، سةيا��يةكي الندكر4

َ
موسال

َيت: 
َ
لة توَيى بةتانييةكى كؤنة�� � بةهَيو�. فِرَيى ئة��تة بة� ���طاكةما، ��يكم طوَيى لة يةكَيكيا ئةبَيت بةكو��ييةكي شكا� ثَيى ئةل

 .(
َ

Sبضؤ ما Sبةها.. ��نطت نا هةبَيت.. عة� Bسكو�)
َيت، هةلهةلة لَيد�نةكة. 

َ
ئة� ثيا�� با�كم بو�، هة� يةكة� ساتي بينيني ناسيمة��، بَي ئة��. ِ��ضةنֵר � ثةشؤكانةكة. ��يكم ثَيمبل

نيا� كاB، من ناسيمة��.. هة� لة شَيو��> ِ���نينةكة>، لة ِ���خسا�� ��تةثيو�كة>، كة نةخشى ئا���� ئةشكةنجة. هةمو� ئة� 
َ
��ثֲר�� �ل

ر�بو�، ��نيم ئة� ثيا�� نيو�طيانة با�كمة.
َ
كؤل

َ
نة. لةسة� هةل

َ
ساال

�طا. ��  نا�> سيانيي كةسَيكي تر كة لةالية
َ

Sئةطֲרَيت، بةهؤ. لَيكضو�ني نا��كة> لةطة �با�كم بة سةهوية 
َ

Sبة��َيذيى ضو���� سا 
ئةمنة�� ����كر��بو�، ئةيطر � ئةيبة.. ئيD ئة� بةيانيية بؤما ���كة�B كة ئة� تة�مة. بةنا�> با�كمة�� نر���تةطؤِ� تة�مي ثيا�َيكي 
تر�، ياخو� با�كَيكي تر�، لة� با�كانة. كة تائةمِر4يش مر�نةكةيا ��� نهَيني هة�ما��تة��، با�كَيك خو�� ئة��نَيـت ئَيستة ضةندَيكي 

 ..Bت ضا��ِ�َيي بكا ��� مني هةبيـَ
بؤ خؤشبةختيي با�كم، بة� ����ييانة كة �يند�نةكا سة�حسا2 ئةكة، ضا�َيك بة فايلةكة. ئة�يشد� ئةخشَينن، ����. فةيسَيكي تر. 
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ـت ئةمة ئة� كةسة نيية كة كاتي خؤ. ال. ئة�� ����كر�� بو��.. ئيD ئةفسة�� جل سة���كة  ينة��، بؤيا ���ئةكة�يـَ
َ
لَيثرسينة��� لَيكؤل

َيت: (كاكة خؤB ��بَيـت عةفوما كةيت، ئيمة لة خدمة. حيز2 � سة���... 
َ
بة تؤ�َيك نيطة��نيية��، بة كو��يةكي شكا���� ثَيى ئةل

ئةختا> ئةبيت هة�... يعني \ كل مكا ئة� شتة ممكنة..) .
مانا ئة). � ����تر 

َ
����. ئة��. با�كم طةِ��ية��، ئة� كةلَينة. لة )ياني هةمو�ماند� ���ستى كر�بو� ثِر. ئةكاتة��، ضو��مانط لةطةل

بانط ئةكرَيت بؤ خزمةتي سة�با�>، يةكسة� ِ����نة. بة��كاني جةنطي ئَير� - عֲר�M ��كرَيت.. ��� ئة��. لة سة�نطونبو�ند� بةهر�. 
ةتي (جومعة� خةميس) 

َ
هةبَيت، ياخو� مر� � بَيسة��شوَينبو�، تاموضَيذَيكي تيابَيـت � تةنها ئة� فَير> بو�بَيت.. ثَيش ئة��. ية� مؤل

���طرَيت � سة�َيكما لَيبد�تة��، لة هَيرشةكة. فا��� جا�َيكي تر بَيسة��شوَين ئةبَيتة��. 
َيك ضֲר4كى جياجيا. لةسة� 

َ
ئة� با�كي منة، مر�نةكاني هَيند� تةمومذ��> � ثِر نهَينية، ����. هة� مر� � سة�نطونبو�نَيكي كؤمةل

���ست ئةكرَيت، منيش هةلثة�ستانة، بةطوَير�. 4�ِ)، هة� جا��� يةكَيك لة حكايةتةكاني بةِ��ست ئة��نم، كاميا سو��> 4�ِ). تيابَيـت 
��� ضֲר4كي ِ��ستةقينة. ئة� ���يد�طر�.. 

 ة حكايةتَيكي جياجيا. مر�نةكةيما ��ستكة�تة��.. �تيا
َ
� كؤمةل

َ
����هةمֵר سة�نطو�نبو�ني هيض تة�مَيكيما ���نةطرتة��، بةال

بَيت، ����تر يةكَيك لة 
َ
شةهيد بو��� تة�مةكة. ��ست هَيز�كاني ئَير� كة�تو��، �تيا ثشتى لة شةِ��كة كر����� �يستو�يةتي هةل

ئةفسة��كة.  �4نطا��كانة��..  بيخاتة طؤمَيكي مةنطي   � بيكو)َيت  �لقا�سية)*  (جوبنا	  بِريا�يد��� ���  بة��كة  ثلةبة���كاني  ة 
َ
)�نر�ل

ند��يةتي، 
َ

كو ئة� بة��ست ����َيكي كة� �َينة. بَيد��مانة�� ثَيشD هة� ناال
َ
خؤيشى ثَيى ��ية هيض كا� لة� حكايةتانة ِ��ست نֵר، بةل

َيت: لة ِ��ثؤ�تَيكي ثزيشكيد� كة بؤ فة�ماند�يى 
َ
����َيك كةثزيشكةكا نةيانتو�نيبو� هيض ����يةكي بؤ �يا�. بكة، ��� ئة��. ئة� ��ل

ئَيمة   ،Bئةكا  .���� خؤ>  كة  ئة��.   ��� بنو�سֵר،  بؤ  ةتي 
َ
مؤل هةفتةية�  نا��نֵר  ثَيويستى  (بة   نو�سيبو�يا نا��بو�،   سريةكةيا

 ،Bييةكاني جَيبةجَي بكا�� باشة� هَيشتا هة� ئةتو�نَيت ئة�كة سة�با
َ

ي ����ني تيابة�> ئةكةين... بةال
َ
شوَينة����كاني نةخؤشييةكي قول

 .�� بَيز��.   � ناخؤشى   .�4� نَيكي 
َ

����. ساال  �4� كر�����، شؤكي خؤشييةكي  لة خؤشيا طةشكة.  مانط  لة شة[  بة�  ثيا��  ئة� 
 Bئةفسة�. ئةكا .(ى تو�شى ال���ييةكي ��4 ببَيـت...) ئة� ِ��ثؤ�تة لة با��. تةند��ستيى با�كمة��، �� لة (مال�� عة�نا

َ
لَيكر����� �ل

ي ال��� ئةبَيـت، شة�> هَيرشةكةيش لةبة� ئة��. ����. شةِ�َيكي ��4 بةسةالمةتي 
َ
َيت: (ئة� ثيا�� بةهؤ. شؤكي خؤشييةكي �����4 �ل

َ
بل

ى بة�طة. ئة� هةمو� خؤشيية ناطرَيت � لة لَيد� ئةكة�َيت... بؤية من ثَيم ��ية ئة� ثيا�� 
َ
خؤ[ ئةبَيت، ئيD �ل

َ
ئةطةِ�َيـتة��، هَيند�. تر �ل

تةنها لة خؤشيا مر�����..ئةطينا هيض هؤيةكي تر نابينمة��.» 
َيت بو��تة هؤ. 

َ
كو طومانم لة� خؤشيية هةية كة مال�� عة�نا ئةل

َ
كَيشة. من ئة�� نيية ئايا با�كم ضؤ مر�، يا شةهيد بو�.. بةل

ى. با�كم لة )يانيا يةكجا� خؤشى ئةبينَيت، ئة�يش ئة� 4�ِ)�ية لة �يند� بة�. ئة��. من ناتو�نم بِر�� بكة� با�كم لة خؤشيا 
َ
��ستاني �ل

 )يا بَي ئة��. تيشكي هةتا� ببينَيـت، لة ساتَيكد� 
َ

Sضو���� سا ، سة�نطو�� بو�
َ

Sمر�����، لة خؤشيى ئة��. ����. ضو���� سا
َين « ئة�� تؤ نيت طوناهبا�يت، بِر4... ئَيمة بةسةهو�ية� تؤما طرB.. ئةبو��ية كةسَيكي تر بطֲר�ية، كةسَيك هة��� ��� تؤ نا�> 

َ
ثَيى ئةل

(جو�مَير عةلي حةيد��)�).
َيت (لة� سةهو���� بة تةنها ئَيمة طوناهبا�نֵר، 

َ
مانة�� ثَيى ئةل

َ
ة��، بة نة�مييةكي ��ل

َ
ئةفسة�� جل سة���كة بة �����خةنةيةكي تال

بة ثلة. يةكة� با�كت طوناهبا��، لةبة� ئة��. تؤ. نا�نا�� جو�مَير، ����تر باثֲר�B، ئة� كو��� شاخا�يية نةطبةتة. كة مةطة� من بز�نم 
 dثَيض � لفة. جامانيةكة.، بمبو��� (منع تفكֲר)**�كة. ضةند بو��، لةبة� ئة��. با�كتي نا�نا�� عةلي.. ئةطة� تؤ ها�نا�> (جو�مَير عة

حةيد��). سةطبا2 � ئا)���طَيِر نةبو�يتاية، ئَيمة Y كا�َيكما بةسة�تة�� هةبو�؟!
نيابو�ين ئيD نايةتة��.. ال. خؤمانة�� هةمو� شتَيكي ئة�ما مر�ند.. جطة لة 

َ
ئَيمة بؤ ������ جا� بَيطوما بو�ين لة مر�نةكة.، �ل

ن ����. ٢٠٠٣/٤/٩ لة يةكَيك  يـَ
َ
يا�طا�يية ناخؤشةكاني، كةضى بة� ����ييانة � سة�لةنوَ> نا�. (جو�مَير عةd حةيد��) كة�تة�� نا��.. ئةل

ِ��يانكر����� هوتافيا �). فا�سة مةجو�سةكا كَيشا��،  َيك �يند�نيي تر�� بينيويانة 
َ
 كؤمةل

َ
Sيند�نةكاني كؤشكي كؤما�يد�، لةطة�لة 

نة�� بينر��� كة 
َ

َيـت لة نا� ئة� �يند�نيية B���ِ � بَي شة��ال
َ
��نيو�� لة ��مةني شةِ�> ئَير�–عَير�قد� ئة)ين... يةكَيك ئةل ضونكة هة� ��يا

 ...ة. ما�� ثشيلة ئةشكةنجة. ئة��
َ
لة ئةبو�غرَيب، )نة سة�با�� ئةمريكييةكة بةجول

ئة� با�كة بؤ من هة� نةبو�.. ئةطة� ضي قةB مر�نةكانيشيم ئة�مو� نةكر� ��� هة� با�� مر�نَيكي ئاسايى.

................................................................................
(جبنا	 �لقا�سية): بةمانا. خوَيِرييةكاني شةِ�> عَير�M - ئَير� �َيت.

ى عة��بيش 
َ
(منع تفكֲר): (بة��تا. ِ�َيطريى بֲרكر�نة��) �َيـت، لة عֲר�قد� ��� سو�كايةتي بة سة��َين � مَيز��. ثيا�، تةنانةB عةطال

ئة�تر�.


