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لةبارةى موختار عةوةزؤفةوة:
َى  0990دا رؤمانيَكم وةرطيَرِاية سةر زمانى كوردى كة ناوى (دةنطى
دواى راثةرين لةسال
تةقة لة ملةى ضيادا)بوو ،لة راستيدا هيض زانياريةكم لةسةر نووسةرةكةى ئةم رؤمانةة نةةبوو
كة ئةويش (موختار عةوةزؤف)ة ،بةآلم لةم دوا دوايية كتيَبيَكى نووسةةرى طةةورة (جةةنطي
ئي تماتؤف)م ضنط كةوت كة ثيَكهاتبوو لة كؤمةةليَ وتةارى جةوان جةوان و ضةاوثيَكةوتنى
َى رازاوةو رةنطاو رةنط بوو.
ئةدةبى و رؤشنبريى و هتد ...كة لةراستيدا ضةثكيَ طول
َىَ :دةمةوآ موختةار عةةوةزؤف
لة يةكيَ لةم وتارانةدا باسى موختار عةوةزؤف دةكا دةل
بيَنمةوة ياد ضونكة رؤليَكى مةزنى لةة ثةرةثيَةدانى ثةخشةانى ئةةو طةالنةةدا بينةى كةة بةة
زمانةكانى توركمانى دةئاخافنت .موختار نووسةريَكى بةهرةمةنةدو رؤشةنبرييَكى طةةورة بةوو
َكو بايةةخى بةة
بايةخيَكى طةورةى نةك هةر بة وةضةةى نةويَي نووسةةرة كازاخيةةكان دا بةةل
نويَنةرى ئةدةبةكانى ديكةشدا .عةوةزؤف ئةسةريَكى طةورةى لةسةر ئةدةبةكانى كازاخستان و
ئاسياى ناوةرِ است بةجيَهيَشت سةرةرِاى بةرهةمةكانى كةسايةتى خؤيشةى كةاريَكى طةةورةى
هةبوو.
هةروةها بايةخيَكى زؤرى بة شتة نويَيةةكانى نةاو هونةةرى طةةالن دةدا .خؤشةويسةتى و
ريَ يَكى زؤرى بؤ نةريتة هونةريية نيشتيمانييةكان ثيشان دةدا و شارةزاييةكى باشيشى ليَيان
َرت بةكارى دةهيَنانةوة ،ئةمةش بة بةرِواى
هةبوو لة نووسينة بة ثيَ ةكانيشيدا بةشيَوةيةكى قول
من ...بناغةى نويَكردنةوةى بةراستيية ...ثيَكةوة ضةسثاندنى ئةو سامانةى كةة طةةل كةؤى
كردؤتةوة لةطةأل شارةزايى و دةستكةوت و شارةزايية هونةرية سؤظيةتى و جيهانيةكانة)).
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َيَم:
بةبىَ ترس ئةل
قسةةة شةةتيَكةو كةةردةوة شةةتيَكى دى ،كةةة نووسةةينيَ دةخويَنمةةةوة طريوطرفتةةى زؤر
كةةةمرتة لةةةوةى َةةةوىَ شةةتيَكى لةسةةةر بنووسةةم يةةان تةرجومةةةى بكةةةم ،بةتايبةةةتى
َةةةفرةو ثةةةرةواز دةكةةةم ،ئةةةويش بةةةناو
بةةؤمنيَكى كةةةم ئةةةزموون كةةة هيَنةةدة نييةةة بال
ئامسةةانى دنيايةةةكى زؤر ثةةان و بةرينةةدا ،هةةةر بؤيةةة كةدةسةةتم بةةؤ وةرطيَرِانةةى ئةةةم رؤمانةةة
برد ئينجا زانيم طريوطرفةت لةة كويَيةة ضةونكة وا دةزاا جيةاوازى هةيةة لةة نيَةوان ئةمةةى
َكيش لةةو شةتة بطةيةةنى زؤر جةار بةة
بؤ خؤت شتيَ خبويَنيية وة ،تةا ئةةوةى بنةةو َى خةةل
َم زمةاا نةاثرِذ َى شةيلةى بطةرم و بةة
تةواوى لةة رسةتةيةك يةان ضةةند ديَريَة دةطةةم بةةال
َط َيرِانةةوةى ببةةم بةؤ ئةةوةى
كوردى داي ِريَذمةةوة .لةبةرئةةوةى ناضةار دةبةوون ثةةنا بةؤ هةل
َى ماناكة لة دةست نةدةم.
بتواا كاكل
َةةمم ،زيَةرِةى دةكةرد وةرة بةةم نيوةشةةوة لةة دةرطةاى فةرهةةنطان
ميَشكم ،طيةاا ،قةل
َآل)ى
بةةدةم بةةؤ دؤزينةةةوةى مانةةاى وشةةةيةك ،هةرضةةةندة لةطةةةلَ كةةاك ( ةةمةةةد عةبةةدول
بةةرادةرم دووبةةارة ضةةاومان بةةة رِؤمةةان و كورديةكةيشةةيدا خشةةاندةوة ،ئةةةويش دريَ ةةى
َى بةخانةةى خةوا بة َى وةختيَكةى باشةى بةؤ تةةرخانكردم ،ئيَسةتاش ترسةم هةةر
نةكرد ،مال
َدايةةة ،ضةةونكة وا دةزاا كتيَبةكةةةم بةةة تاجيكيةةةو وشةةةو تةةةعبريى زؤر سةةركى
لةةة دل
َدابا بريندارى دةكرد.
تيَدابوو قوالبيشم بؤ هةل
وةحلاسةةل سةةةريَكم هيَنةةاو نةمطةرِانةةدةوة ،متمانةشةةم بةةةوة بةةوو كةةة ذيَةةر ناكةةةوم،
كارةكةشةةم ئةجنامةةدا .ئةةيرت بةةةهيواى سةةةرنى و تيَبينةةى بةةرادةرو خيَرخوايةةان ئةةةوان
خستمانة بةردةستتان.
وةرطيَر
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َيَكى سةةاوا بةةة هةةةردوو دةسةةتى بةةةرزكردةوة ،لةةةم
برايةةة بوةةووكةكةى هةةةروةكو منةةدال
كاتةشدا ذنةكةى بةثةلة خةريكى نويَن داخسنت بوو رووى تيَكردو ثيَى وت:
 لةةةرِو الوازة طؤشةةت و ئيَس ة انى بةلةشةةةوة نييةةة ،وةك بةةاى بيابةةان وش ة و سةةووكة ...ضالويَكةةى بةةةهيَ و طورِبةةوو هيَنايانةةة سةةةر رِؤخةةى قةةةبر نويَنةكةةة بريتةةى بةةوو لةةة ش ةرِة ليَ ةيةةةكى
َ رِابوو لةةة رؤخ ديوارةكةةوة لةسةةر زةوى نةاو ذوورةكةة رِايةةان
لؤكةةى درِاو لةة سة َى ضةوار الوة هةةل
خستبوو .لةسةرةخؤ نةخؤشةكةيان لةسةر تةنيشتى رِاستدا دريَذكرد.
تةةا ئةةةم سةةةين و بةينةةةيان بةةة نةخؤشةةةكة كةةرد بةتةةةواوى طيةةانى لةباريةكةةدا هاتةةةدةرو
َطةةةةرِاوةكانى بةةةة ئاسةةةتةم
بوورايةةةةوة .بةزةمحةةةةت هةناسةةةةى دةكيَشةةةاو ليَةةةوة سةةةثى هةل
َنيانةةةبوو بةةوون
َنةةدةوة .براوبراذنةكةةةى هةةةردووكيان بةسةةةر نةخؤشةةةكة داهاتنةةةوةو زؤر دل
دةجووال
َىَ:
َكة هةر واى بؤضوون كة ئةو بل
لةوةى كة نةخؤشةكة ضى وت بةل
َكيَشةةا
َى هةل
 ئةسةةثى الواز لةبةرانبةةةر بةةادا لةةة ثووشةةكةيةك دةضةةىَ ،ذنةةة ئةةاخيَكى تةةالثةنديَكى هيَنايةوة و وتي:
 ميَردى الواز لة طيانيَكى بىَ تةن ثرت نى ية.براطةورةكة ناوى بةقتي ول ،برا بوووكةكة تةكتي ول ،ذنةكة ناوى قتشة بوو.
بةةة قتي ةةول مسيَةةل رِةشةةةيةكى ضوارشةةانةى دةفةةةى سةةنط ثةةان بةةوو .لةةة رِؤخ نةخؤشةةةكة
َكى
َو شةؤخى خةؤى خةةل
دانيشت و سةرى داخسةت .تةا ثةاي ى رابةردووش تةةكتي ول بةقةةدو بةاال
حةيران و سةرسام دةكرد .ئةةو لةة براطةورةكةةى تؤكمةةو بةةتاوو تةو تةر بةوو ،سةةرو طةةردةنيَكى
َم دةردى بةىَ دةرمةان طيةانى هيَنةابووة سةةر كونةة لةوتي وةك ضةؤن
بةهةيكةل تةرى هةةبوو .بةةال
َةى برينى لةش بةربىَ ئةوها تينى لة لةشدا نةمابوو.
خويَن لة قةوال
جاران ،ثةيَش ئةةوةى نةةخؤش كةةوىَ ،تاتةة بةةردة رِةقةةكان بةؤى وةك نةويَنيَكى نةةرم و نةؤ َل
َم ئيَسةةتا نةةويَنى نةةةرمى لةةةال رةقةةة.دةطرىَ ،هةةةموو دةم دةيةةةوىَ جيَطةةاى بطةةؤرِن
بةةوو ،بةةةال
َم جةةاران كةةة نةيةةدةتوانى لةةة
َندكردنيشةةى لةةةناو جيَطةةادا هةةيض زةمحةةةتيَكى تيَدانييةةة .بةةةال
بل
َيَنىَ.
جيَى خؤى بيجوول
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َة ترسةةناكةى سةةةردةمى الوى بةبريدةهاتةةةوة كةةة ناضةةار بةةوو وةك ئيم ةرِؤ
بةةةقتي ول ئةةةو سةةال
َن بةوو ،لةةو
براكةى لة كؤلَ بكا ،ئةةو كاتةة بةةقتي ول تةمةةنى شةان دة سةالَ و تةةكتي ول دةسةاال
سةةةردةمةدا ثةتايةةةكى ثةةي  ،وةك ئةةاطر بةربيَتةةة ثةةاوان و ثةةةريَ بةهةةةموو دةشةةت و دةرو
َوبةةؤوة سةةووتاندى داي ة و بةةاوكى لةيةةةك رؤذدا نةةةخؤش كةةةوتن ثةةاش رؤذيَ ة بةةؤ
ديَهاتيَكةةدا بو
بةةةيانى دايكةةى و دواى نيةةوةرِؤش بةةاوكى هةةةردووك مةةردن .ئةةةوانيش بةةةطويَرةى ئةةةو وةسةةيةتةى
َطرت و رِيَطايةةةكى بةىَ
بةةاوكى لةسةةةرةمةرطدا بةةؤى كردبةةوون ،لةةة ديَيةكةةةى خؤيةةان سةةةريان هةةةل
ثايانيةةان طرتةبةةةر ،كةةات َى بةةرا بوةةووكةكة زؤر زؤر شةةةكةت دةبةةوو ثيَيةةةكانى لةةة الوازيةةان
طريدةبوون ،برا طةورةكةة هةةموو هيَة و توانةاى خةؤى دةخسةتة كةارو ئةةوى لةة كةؤ َل دةكةرد ،تةا
هةرضةندى ثيَيان بكرىَ لة ديَيةكةيان دوورتر بكةونةوة.
لةةةو كاتةةةدا بةةةقتي ول براكةةةى لةةة ضةةنطى مةةةرط ،لةةةو ثةتايةةةى كةسةةةرى لةةةدوا نةةابوون،
َم ئيَسةةتا واثيَدةض ةىَ نةةةتوانرىَ رزطةةاربكرىَ ...غةةةم و ثةةةذارةو نائوميَةةدى بةسةةةر
رزطةةاركرد .بةةةال
َةةو ليَةلَ و خةةماوى ترسةناكةوة جاريَة تةماشةاى
تةكتي ولدا بةارى بةوو .بةة دووضةاوى بةى جوول
براو كةرِةتيَ سةيرى براذنةكةى دةكردوو دووبارةى دةكردةوة:
َى سةةوز ناداتةةوة ئةمانةة هةةمووى سةةر
 ئةو درةختةةى لةة كؤلة درابة َى جةاريَكى طةةالئةةةجنامى دةردى هةةةذارى لةعنةتييةةة ،ئةةةجنامى بيَكةسةةيمانة .بةةرام ليَةةدان و كوتةةانى بةة َى
َرِةق منى لةة ثيةاوةتى و توانةا خسةت ،ضةؤن دةتةوانى بة َى مةن بةذى لةةتاو
بةزةيانةى دوذمنى دل
َةةى ثةنهانةةةو دةيةةةوىَ
خةةؤى ليَةةوة بةةىَ رِةنطةةةكانى لةسةةةريةك دادةنةةاو دةتةةوت رازيَةة لةةة دل
بيدركيَنىَ:
َدانةةوةو
َكةة هةةر بةؤ دل
 ئاخ ،ئةطةةر دةكةرا حسةاا ثةاك كةمةةوة ...نةةك لةبةرمةةرطم بةلئؤخةةةى طيةةاا .ئةةةو ئةةةم قسةةانةى لةبةرخؤيةةةوة بةسةةةر زمانةةدا دةهيَنةةاو بةةةبىَ تاقةةةتى و
توورِةييةةةوة دةطريةةاو دةكرووزايةةةوة رووى بةةؤالى ديةةوار وةردةطيَةةرِاو بةتةةةواوى وةك ثرييَكةةى
َضوو دةسةتى بةة كؤخةة كةؤخيَكى دريَةذدةكرد .ئيمةرِؤ قةتش زؤرى بؤهةات و توانةاى نةةماو
بةساال
بة فرميَس ريَذتنةوة قيذاندى:
 بىَ شةرةفانة ،خواية دةست و ثيَيةان ئي لةيى بةىَ .ليَيانةدا ،ئةةم كورِةيةان هيَنةدة كوتةا .تةاورديةةان كةةرد ....هةةةر هةةيض نةبايةةة هةةةقى ئةةةو ماوةيةةةى خ مةةةتى كةةردن كاريلةةة مردوويةةةكيان
نةداية .بةقتي ول كةم دوو بوو.
بةزةردةخةنةيةكى تالَ و خةماوييةوة وتي.
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َةةة رِةش و ثرِةكةةانى شةةؤرِبوونةوة قشةةتة ثةةةى بةمةبةسةةتى
 سةةةدة...قةةة سةةةرة مسيَلَدايةةةو نةةةجواميَريان هةيةةة .نةةةك هةةةر دةسةةتى
ميَردةكةةةى بةةرد .دوذمنانيةةان نةبةةةزةيان لةةة دل
َكو هةةةر برييشةةى ليَناكةنةةةوة .سةةةبةبكارانى ئةةةم ئةةيَش و
بةخشةةندةييان بةةؤ دريَذناكةةةن .بةةةل
ئازارةيان وا ليَة دةدايةةوة  .ئةطةةر خةواردن بدةيتةة نةةخؤش و ثةككةوتةة .مانةاى بةرانبةةر ئةةو
َم لةبةرئةةوةى تةةكتي ول نةةذيا ئةةو كاتةة دةبوايةة
خؤت ثىَ لةة طونةاهى خةؤت دةنيَيةى ...بةةال
َيَنةةةوةو لةبةرانبةةةر كوشةةتنى ئةةةم
بةةة طةةويَريةى دان و نةةةريتى كةةؤنى بيابةةان نشةةينان وول
َيان خاوبوو.
بةستةزمانة خويَن بايى بدةن .ئةوان لة مةدا خةيال
َةمةنةةدان نةةةديتيوو .هةرضةةةندة لةةةو
بةةةقتي ول بةدريَةةذايى ذيةةانى دادو ئينسةةافى لةةة دةول
رِؤذةوة كةالشةةةى داي ة و بةةاوكى لةبةرضةةاويدا سةةاردبوونةوة ئةةةو كةةةوتبووة قؤنةةاغى دووةمةةى
َم تووشةةى ضارةنووسةيَكى
َة ترسةةناكةدا ثةةةتا دةسةتى نةطةيشةةتة ئةةةوان .بةةال
ذيانييةةوة ،لةةةو سةال
رِةش تةةرى كةةردن ،ثةةاش سةةةرطةردانى و مةةالَ ويَرانييةةةكى دوورودريَةةذ لةةة ن ي ة خ ة م و كةسةةة
َم خؤشةةبةخت نةةةبوون ،جوتةة بةةرا لةةة طونةةدى
َدةيانةةدا ،بةةةال
َوانيةةان دال
دوورةكانيةةان ،لةةة ن ية خال
خةةاوةن موولةة و قةةؤزىَ بةقةةةكان كةةة لةةة ناحيةةةى (بةةورطن)دا دانيشةةن طريسةةانةوةو بوونةةة
َى رابةردوو دةيكةردة بيسةت سةالَ كةة جوتةة بةرا بةوثةةرِى خةؤش و سةةفاوة
خ مةتكار ،ثاي ى سال
لة الى سةملةن باى ،كة طةنى تةرين قةؤزى بةةق و ثيةاويَكى تةةبيات تونةدو رق بةوو ،لةة خ مةتةدا
بوون.
تةنيا شةتيَكى كةة بةة قتي ةول لةبةرانبةةر خ مةتطوزاريةةكانى ضةنطى كةةوتبوو ،ئةمةة بةوو
َةمةنةةدتر بةةوو،
كةةة ببةةووة شةةوان و ئةسةةثةوانى ئاغاسةةةملةن ئاغةةاى لةةة هةةةموو ئاغاكةةان دةول
دةسةةتة ليَهاتووةكةةانى بةةةقتي ول لةةة دةشةةت و دةر لةةة هةةةموو مةيتةةةرةكان ،ئةسةةثةوانةكان،
باشةةرت ئةسةةثةكانى بةةةخيَوةدةكرد ،خ مةةةتى دةكةةردن ضةةاوةديَرى دةكةةردن ،سةةةدان سةةةر ئةسةةثى و
رِِِةسةنيان بةباشى ثةروةردة كرد.
بةةاى تةةةكتي وا بةةرا بوةةووكى بةةةرِؤذة رِةش طةيانةةدبوو ،تةةةنيا بةةؤ دؤشةةينى دانةةابوو ،سةةالَ
دةهةةةات و رِادةبةةةورد ،ذيةةةانى جةةةوانى و طةجنايةةةةتى تةةةةكتي ول بةةةةبىَ شةةةادى و كامةةةةرانى
دةضووةسةةةرو هةةيض طةةؤرِانيَكى تيَدانةةةبوو ،رِؤذان خةةةريكى دؤشةةينى ماينةةةكان بةةوو و شةةةوان
َت دةطرت.
ئيَشكى لةمةرِوماال
بةةةقتي ول كةشةةوانيَكى ب ةىَ مةةالَ و حةةالَ بةةوو قتشةةةى كوةةة دراوس ةيَيةكةيانى هيَنةةا .ثةةارةو
َى خ مةتكاريةةدا طلةةى دابةةؤوة بةزةمحةةةت بةشةةى سةةةين وبةةةينى ذن
ثةةووليَكى لةةة مةةاوةى دة سةةال
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هيَنانةكةى كرد بةآلم تةكتي ول تةا تةمةةنى سةىَ سةالَ هةةر رِةبةةن بةوو ،ئةةم دوو بةرا رِةجنبةةريان
َتدا دةناسةى ،ئةةوان بةة هيَة و توانةاو دالوةرى بةةناوبانط بةوون و ئاغةا سةوودى
لةسةرانسةرى وال
َةةةى
تريشةى ليَةةوةردةطرتن بةؤ ئيشةةى ديكةةةش بةةكارى دةهيَنةةان خانةةةوادة قةؤزى بةقةةةكان بنةمال
َت بةةوون و بةةةئامانى خةةوا تيَةةر نةةةدةبوون لةةة
سةةةرو سةةامانداربوون ،لةبةرئةمةةة خةةاوةن دةسةةةال
َيَ بينيةوةو
َت و ناوبانطةةيان لةبةرئةةوةبوو سةووديان لةة هةةموو هةةل
كؤنى كؤنةةوة ئةةم دةسةةال
َن و بةرِو دةكةردو هيَرشةةيان دةبةةردة سةةر ئةوانةةةى كةة طويَرِايةةةليان نةةةدةكردن و
دةسةتيان بةةة تةاال
َن دةكةةردن .بةةةقتي ول و تةةةكتي ول لةةةم كارانةةة ب ةىَ ويَنةةة
َت و سةةةرو سةةامانيان تةةاال
مةةةرِو مةةاال
بوون.
تةةؤب ى رِةش و طةةةورةيان دةدادةسةةت ئةةةم جوت ةة برايةةةو سةةوارى ئةسةةثى ضةةاك و رِةسةةةنيان
َن و بةرِؤ و شةةةودزيان دةنةةاردن ،جوتةة بةةرا لةبةرانبةةةر ئاغةةا سةةةرى تةةةع يان
دةكةةردن و بةةؤ تةةاال
دادةنواند ،بؤ هةر شويَنيَكى ئاغا بي ةةرمووبا ،دةضةوون ،سةت بةاى كةة بةرا طةةورةى سةةملان بةاى
َتى حكومةةةتيى ناوضةةةكةدابوو،
بةةوو ،لةسةةةين و بةةةينى وةدةسةةت هيَنةةانى ثلةةةو ثايةةة و دةسةةةال
هةموو دةم لةة ناخؤشةى نيَةوان هؤزةكةانى ناوضةةكة دةطةو ،سةت لةناوضةةدا طيَليةذةى دةنايةةوةو
دووبةرةكى دةخستة نيَوانيانةوةو لةم ئاوة شيَلوةدا رِاوةماسى دةكرد.
ئيَسةةكى سوارضةةاكان لةةة ذيَةةر زةبةةرى طةةورزدا دةشةةكاو ،سةةت بةةاى وةدةسةةت هيَنةةانى ثايةةةى
مرييةةدا سةةةر ثش ة دةبةةوو ،لةةة ذمةةارةى رةوة ئةسةةا و ميَطةةةا س ةةملان بةةاى زيةةادى دةكةةرد،
سوارضةةاكانى هةةةموو ئاغةةاو خانةوادانةةةكان لةةة بةةةقتي ول و تةةةكتي ول دةترسةةان و ئيَرةييةةان بةةة
َى و بة توانايى ئةوان دةبرد.
توندو تؤل
 ئةمانةةة مةةرؤظ نةةو ،تةةؤب ى رِةش و طةةةورةن ...كةةاتيَكيش ئاغةةا ثيَشةةنيارى بكردبايةةةَتةيان ثيَدةكردن و دةبوونة قةمشةرجارِ:
طال
 ئةمانة خ مةتكارنو ،كؤيلةن ...دوو براو دوو كؤيلةن.َخؤش ةكةر نييةةة ،ناوبةةانطيَكى ثةةريؤز نييةةة ،نةةةك هةةةر اليةةدةو
ناوبةةانطى ئةةازاو دليَريةةان و دل
َيش لة ثامشلة
َكة لة طوندةكةى خؤشيان باسيان دةكردن و تا ذن و مندال
بةل
دةيان وت:
َن و بةرِؤو شةةةرِو شةةؤرِةوة طرتةةووةو رِؤيشةةنت ...لةةة دزى شةةةو بةةة
 ديسةةان وةك خؤيةةان بةةةتاالَنةوة طةرانةوة...
تاال
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َى بةاى رازى بةىَ ،لةة ذيَةر سةايةى بايةدا دةذيةن و هةةموو شةت َي
َم طرنط ئةمةية ،كة دل
بةال
َدا ،رِؤذ لةةة دواى
بةةة ئةةارةزو و وويس ةتى ئةةةوةوة بةسةةرتاوة ،قةةؤزى بةقةةةكان سةةالَ لةةة دواى سةةال
َةةةوترو بةىَ شةةةرم تةةر دةبةةوون ،بةةةقتي ول و تةةةكتي ول لةةة بةةةالش خ مةةةتيان نةةةدةكردن.
رِؤذدا قةل
ئةةةم دوو بةةرا شةةوانة تةةؤب ى قةةور و كةمةنةةدى دريَةةذو طيةةانى خؤرِاطريةةان هةةةبوو ،بيسةةت سةةالَ
َن..
َ ةلة طوىَ و طوىَ رِايةل
رِابوورد ،بةآلم ئةوان هةروةك ثيَشوو ئةل
َنيَكى زؤر
َةمةنةدتر دةبةوو ،بةة دريَةذايى سةاال
لةطة َل ئةوةشدا سةةملةن سةا َل لةة دواى سةا َل دةول
دةستى نةبرد شتيَ بداتةة ئةةم دوو بةرا ضارةرِةشةة يةان هةيض خ مةةتكاريَكى ديكةةى و ئةةوانيش
َنة لةة كةاتيَكى ديةارى
داواى هيويان نةدةكرد ،كةة دةبوايةة بةةثىَ ى خوورِةوشةتى رِةوةنةدان سةاال
كراودا ،ضةند سةرمةرِو ب نيَ و جلو بةرطيان بدةنىَ.
َة
َيدا هيَشةتا هيوةى نةةبوو ثيَةى بل
بةهةرحالَ ،لةبةرئةمةى تةكتي ول لةة تةمةةنى سةى سةال
َى خؤمة ،داهاتى بةقتي ول و قتشةش هةر بةناو لة داهاتى ئةو زياتر بوو...
مال
َغ ،ن يكةةةى دة سةةةر مةةةرِ .ئةةاو بيَنةةةو
كؤنةةة رِةمشةةاليَكى تةسةة  .ثيَةةنى شةةةش رِةشةةةوال
َنيَكى زؤر ئةةم سة َى
دةستان بشؤ ...هةةر هةةموو ئةةو مةا َل و سةامانةكةى كةة بةة دريَةذايى سةاال
كةسةةة لةبةرانبةةةرى هةةةموو هةةةولَ و كؤشةةش و كارةسةةةخت و جةربةزةييةةةكانيان كةةة ئةةةجناميان
دابوو ،هةرةئةوةندة بوو هيوى دى.
َةةى يةكانةةة لةةة
َم سةةةروةاةندان ئةطةةةر دادو ئينسةةافيان هةبوايةةة و ئةطةةةر بةتةةةواوى دل
بةةةال
َى بةنيادةم لة سنطى سةملةندا ليَى نةدةدا ،هةر باشرت بوو.
جيَى دل
َى رِابةردوو ،لةة شةةويَكى تةؤف و بةاران و ئةنطوسةتة ضةاودا بةدبةختيةةك روويةدا،
ثاي ى سةال
َةةةو
وةختةةىَ بةةةقتي ول رةوة ئةسةةثيَكى لةةةئاقار بةةةرةو طونةةد هيَنةةاوة .دادو بيَةةدادو طريةةان و نال
جةةويَن و طةةةف و هةرِةش ةة سةةةراثاى طوندةكةةةى داطرتبةةوو .س ةةملةن بةةاى لةةةم سةةةرى طونةةد بةةؤ
ئةوسةرى رِايدةكرد و دةينةرِاند وةك وشرتليكى لة الل او دةهاتة خوارةوة.
هةركةسةةةيَكى دةكةوتةةةة بةردةسةةةتى بةبةةةةر شةةةةق و شةةةوالقى دةدا .قتشةةةة بةضةةةاوى
فرميَسةةكاويةوة لةةة رؤخ ئةةاطردانى خامؤشةةدا دريَةةذببوو ،هةةةر وةك ئةةةوةى تةةةكتي ول مردبةةىَ
شيوةن و زارى لةسةردا دةكرد.
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 خوا دةزانىَ....َبةتةةة تةةةكتي ول لةةةو دةشةةت و دةرة بةةوو ،وا رِوويةةدا تةةؤف و بةةاران ميَطةلةةة مةةةرِيَكى
هةل
رِاداو لة طونةدى دوورخسةتنةوة .تةةكتي ول بةة سةوراغياندا نةضةوو .كةات َى كةة ئاغةا بةة خةؤى و
قاموةةيةوة بةةة دوايةةدا ضةةوو ،تةةةكتي ول خةةؤى ثيَنةةةطريا و بةةؤ يةكةةةمو جةةار لةةة ذيانيةةدا رِةث و
رِاست لة رِووى ضاوة ثيسن و جي ناويةكانى رِاوةستاو ثىَ ى وت:
 سةةةيركة ض شةةةويَكة ...منةةيش رِوت و ثايةةةتيم .تةةةنيا ثارضةةة ثةسةةتةكيَكم لةبةةةرةئةويش كةون كونةة و لةةناو ئارةقةةدا رِزيةوة ..هةةر هةيض نةةبى كؤنةة بةةرطيَكم بةدةن َى لةبةةرى
َويَستة ضاوةرِوان نةكراوة راضةنى.
بكةن سةملةن لةم هةل
َة طةورةو .....تؤش ضةنة ليَدةدةى
َتةكةم لةناو دةضىَ ...ئةو ميَطةل
 مةرِو ماال من تكادةكةم ...لوتف ب ةرموون. كورِى سةط ،بري لة طيانى خؤت دةكةيتةوة.تةكتي ول بة ئاوازيَكى خةماوى و سوعبةتةوة وتي:
 من هةر ئةم طيانة ش دةبةم ئةوةش سةرةجناميةتى.. من سىَ طيان لة لةشى تؤ دةكيَشم...َيان كوتايةة سةةر تةةكتي ول وةك تةةرِاح
ثةتييةكى ضاوى ئاغا ثيَةنى كةة لةة نؤكةةرانى هةةل
َوة
دريَةةذيان كةةرد ،ئاغةةا كةلةةة داخةةان هةردووضةةاوى وةك طةةؤمى خةةويَنى ليَهةةاتبوو بةةة ثةةيَو
َةةدانى تةةةكتي ول و ئينجةةا رِةوانةةةى دةشةةت و دةرى
َوةةةرِيَذةكانى بةشةةةق و ثيَلةقةةة كةوتةةة تيَهةل
نال
كردو تةكتي ول بةرِةال بوو ...بةشةرمةزارى و بىَ ئوميَدييةكى لة رِادةبةدةر رِؤيشت و وتي:
 ئؤبالَ بة طةردةنى خؤتان دةبىَ.ئاغا بة جويَندان و هةرِةشةى توندو تيذةوة بةرِىَ دةكرد.
َوةةةريَذةكانى ئاغةةا ثةسةةتةكى
َكى بةسةةةيركردنى تةةةكتي ول بةةةزيان دةطةةرت .ضةكمةنال
خةةةل
بةربةقتي وليان هيَندةى ديكةة تةى تةى كردبةوو و ثارضةةكانى وةك تيسةكى وشةرتى طةةر بةلةشةدا
شةةؤرِببوونةوة .هةةةموو بيَةةدةنط بةةوون .بةةةآلم بةةاى دةي يذانةةد تةةةكتي وا دابةةووة بةرقاموةةى و
َةة مسةتيَ سةةملةن بكةوذىَ .بةةآلم نةةك هةةرواى نةةكرد
بةريَى دةكرد .تةكتي ول دةيتوانى بةة كؤل
َكة بة بريشى دا نةهات .كةضةى لةة دوا دواييةدا كةة لةة سةةرة مةرطةدا بةوو لةة نيَةو جيَطةادا
بةل
كةوتبوو ئةمةى بةبريداهات.
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بةةةقتي ول بةةة قتشةةةى وت ئاطةةادارى رةوة ئةسةةثةكة ب ةىَ و خةةؤى بةةة دةشةةت و دةردا كةةرد،
َتةكةةةى
َةةةكانى دةوروبةةةر طةةةرِاو مةةةرِو ماال
ئةسةةثى اَ تةةاوداو بةةانطى براكةةةى دةكةةرد .دؤل
َنةدى
َم تةا سةثيَدةى بةةيانى نةةيتوانى تةةكتي ول بدؤزيَتةةوة كةاتىَ كةة دؤزييةةوة بل
كؤكردةوة .بةال
كةةرد ،خةةؤى بةسةةةر دا هيَنةةا تةةا لةةةباو بةةاران بيثةةاريَ ى ،كةةورة هةةيض نيشةةانةيةكى ذيةةانى
تيَدانةمابوو.قتشةةةةة دةرةقةةةةةتى رةوة ئةسةةةةثةكة نةةةةةهات ،بةةةةاوبؤرِان رةوة ئةسةةةةثةى وةك
َوكةةردةوة ،هةركةةة جوتةةة بةةرا لةةة طوندةكةةة بةدياركةةةوتن،
َتةكةةة بةدةشةةت و دةردا بو
مةرِوماال
َرِةقى ئاغا ياخة طرييان بوو ،برا بوووكةكة بىَ هؤش بوو ورِيَنةى دةكرد.
ثاداشتى دل
وةك لةةة ئةسةةا دزيةةن طريابةةن بةهةرضةةى دةكةوتةةة بةردةسةةتيان بةوثةةةرِى بيَبةةةزةيى و
ناثياوانة جوتةة برايةان دةكوتةا جوتةة بةرا ئةةو َى شةةو َى لةةكن سةةملةن ئاغةا رؤيشةنت لةة طونةدى
َطرت و بةةرةو ناوضةةيةكى ن ية
َسةة ناضة َي ةكانى خؤيةان هةةل
َتن ،جةل و ثةال
قوزى ب ةقةةكان هةةال
َيتةة زسةتانييةكةى باوكيةان ،كةة بيسةت سةالَ بةوو جيَيةان
يةعنى بؤ (ضلكار) رؤيشةنت و تةا ل كؤل
َى مةةابؤوة ،جيَطريبةةوون .بةةةآلم ئةةاخ مةةةرطى سةةةرينى تةةةكتي ول دا
هيَشةةتبوو ،تةةا ئيَسةةتا بةضةةؤل
نيشتةوة ،كورِة نةخؤش كةوت و ئيدى رِاست نةبؤوة.
َ ةةةماوى بةدريَةةذايى زسةةتان ئةشةةكةجنةو ئةةازارى
كؤخةةة كةةؤخ و لرخةةةلرخيَكى سةةيخةدارى بةل
دةدا .تةةةكتي ول خةةويَنيَكى ثةةةيتى دةهيَنايةةةوةو هةةةموو هيَةة و توانةةاى خةةؤى بةرةبةةةرة دةردا
دةرةوة.
ثيَش ئةمانةة هةةرطي جةويَنى بةة ضارةنووسةى نةةدةدا ،بةةآلم ئيَسةتا وةك تةوتكيَكى كوتةةك
خةواردوو ،ددانةةكانى ليَة دةسةةوى و نةوزة نةوزى بةوو ،ئةمةةةش لةبةرئةوةنةةبوو كةة لةة ذيانيةةدا
شةةادى نةةةديتبوو ،و نةةةيتوانى ذن بهيَنةةى و ببيَتةةة خةةاوةن مةةالَ و منةةدالَ و لةبةةةر ئةةةوةش نةةةبوو
َكو لةبةةةر ئةةةوةبوو كةةة حيسةةابى خةةؤى لةطةةةلَ س ةةملةن ئاغةةا ثةةاك
كةةة نةيدةويسةةت َةةرىَ ،بةةةل
َم ئيَسةتا وةك شةةيتان
َثةاك و لةة خؤبووربةوو ،بةةال
َؤظةان و دل
َى دل
نةكردبؤوة ،تةةكتي ول بةة منةدال
َكةلةيةوة وابوو.
هاتبيَتة كةل
َيَكى
َتةدا ،بةة قسةةى كةردو بةةدل
بةقتي ول لةة رِ ؤذانةى كوشةتارو قرِانةى زسةتانةى مةةرَو ماال
َيةكى شةرماوييةوة بةؤ كةن بةراى سةةملةن ضةوو( ،سةت) يةكسةةر تيَطةيشةت ئةطةةر
كراوةو سكاال
َميَكةةى واى نةداتةةةوة كةةة لةةة مةةةودوا بةةةقتي ول نةةةويَرى باسةةى بكاتةةةوة،
دةم و دةسةةت وةال
ئةطينا ئيشةكة دةطاتة خويَن رِيَذتن و بؤية ثىَ ى وت:
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َم ئيَةةوة ل ةةالى س ةةملان برسةةى
َيَ ةى برسةةيةتى دةكيَش ةىَ ضةةاكة ل ةيَم ناشةةاريَتةوة .بةةةال
 دةلَةةدان
َيَ ةى خةريكةةة دةمةةرىَ هةرباشةةة درؤمةةان لةطةةةلَ ناكةةةى .كةةةى مةةرؤظ بةتيَهةل
نةةةبوون ،دةل
َم كةة بةليَةدان نةامرىَ .تةؤش
َم ئةطةةر كةسةيَ بكةوذرىَ دةلةعاسةت دةمةرىَ .بةةال
دةمرىَ.بةال
َيَةى نةخؤشةة ئةمةة قسةةيةكى رِاسةتة
َم نةةمشردى ...دةل
كةوتية بةر رِيَذنةةى رِقةى سةةملةن ،بةةال
َم دةزانى ئةمة ض نةخؤشيةكة كة َى هةيةة دووضةارى نةةب َى كة َى هةيةة ليَةى نةترسة َى دايكةم
بةال
َةةيَن لةةةناو رِؤنةةدا مةلةةةيان
و سةةةملةن ذيةةانيَكى تيَروتةسةةةل و ثؤشةةتةو ثةةةرداخ دةذيةةان وةك دةل
َيَةةي ك ةىَ تاوانبةةار بكةةةين س ةةملةن يةةان مةةن يةةان دةب ةىَ
َم بةسةةيل مةةرد .ض دةل
دةكةةرد .بةةةال
قتشةى خيَ ان ت تاوانبار بكةرىَ .ئةاخر ئةةو كارةكةةرى دايكةى خواليَخؤشةبووم بةوو خةوا شةايةدة
واتليَكردم ئةوةى بةرذةوةنةد ني يةة بةسةةر زمةاا دا بةىَ ،ضةؤن ويَةرات دةم لةةم مةسةةلةية بةدةى،
ك َى فيَرى كردى داواى شت َي بكةى كةة هةةر خةوا خةؤى لةة مرؤظةى دةسةتيَن َى سةت رِيَطةاى بةة
قتي ةول نةداوورتةةةى نةارِةزايى بةةة زمانةدا بةىَ و دةريكةةرد ،بةةقتي ول رِؤيشةةت و لةةدلَ خؤيةةدا بةةة
قتشة ثيَدةكةنى.
لةسةةةرةتاي بةةةهاردا تةةةكتي ول طيةةانى سةةثارد .هيَنةةدة بةىَ تاقةةةت بةةوو تةةا طيةةانى دةرضةةوو.
ثرشةةنطى ضةةاوة رِةشةةةكانى بةشةةيَوةيةكى هةسةةت ثيَنةةةكراو كوذايةةةوة .بةةةقتي ول ماوةيةةةكى
َةدا
َةى خةؤى بداتةةوةو خةةمى برايةكةةى لةة دل
دوورودريَذ فةرام ؤشى نةهاتةةوة بةةر و نةةيتوانى دل
دةركةةا ،زؤريةةش بةةؤ مةةةرطى براكةةةى طريةةا .ضةةل رِؤذ ثرسةةةى دانةةاو ضةةل رِؤذ ئةةةو كةمةةة خة م و
كةسةةة هةةةذارةى لةةة تايةفةةةى سةةارى هةةةيبوو بةةانطى كةةردن و كةةؤرِيَكى ضةةلةى ماتةةةمينى
شايسةةتةى بةةؤ مردنةةى تةةةكتي ول سةةازدا .لةةةم كةةؤرِةدا دةيةةان وت ،خةةوااَ خؤشةةبوو عةةومرى
كورت بةوو ،قسةةيان لةة بيَوةارةيى و رِةنةى و ئةازار و خةةمى ئةةودا دةكةرد ،جطةة لةةوة دةيةان
وت ساريةكان هةتيو بوو بوون بىَ ثياو مانةوة.
َم ئةةةوةى قةةةوما لةةة مةةن قةةةوماو
بةةةقتي ول سةةةرى لةبةةةرخؤى نةةاو بةةةخؤى دةوت ( :بةةةال
َى و بيَنةوا بوو.
َةكةى خال
َى وةك رِةمشال
بيَكة و بيَدةر مامةوة )..دل

()2

َدا بةةةقتي ول دةسةةتى بةةؤ كةةاريَكى نهيَنةةى ترسةةناك بةةرد .شةةةويَكى
لةةة ثةةاي ى ئةوسةةال
َبذاردو تويَشةبةرةيةكى ثرِ خؤراكى بةزينى ماينةوة كردو.
ئةنطوستةضاوو باراناوى هةل
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لةطةةةلَ هةةاورىَ ى طيةةانى بةطيانييةكةةةى كةةة برسةةيةتى بةةوو ،رِيَطةةاى ضةةياى طرتةبةةةر.
بةقتي ول دةرؤيشت و بريى دةكردةوة.
(ثةةاي يَكى وا خةةؤش ،لةميَةةذبوو ضةةاوةروانى بةةووم ....بةةاران وةك كونةةدةى سةةةربةرةو ذيَةةر
َا
َةةدةدةدا ،بةةاران شةةون ثيَيةةان دادةشةةؤرن و دةيس ةرِنةوة ...ئةطةةةر تةةاال
دةبةةارى .بةةاران ثيةةاو دال
هيَنا ،تا بةيانى لة سىَ لوتكة ضياى ئاوارةت دةكةم.
مةطةر من بيَهودة دةطةريَم و دةسورِيَم .بيَسوود تاقيب دةكةم ،بيَهودة ئيَش دةكيَشم
كيَوةكان لةة ئامسةانى تاريكةدا ثةيكةةرى طةةورةو بةشةكؤيان هةيةة ،بةةقتي ول بةزةمحةةت لةة
َم شةةاخة ثةة ِر تاشةةةبةردو نشةةيَوة بةةةداروبار
تاريكاييةةدا كةةويَرة رِيَطا كةةةى دةردةكةةرد ،بةةةال
داثؤشةةراوةكانى بةةةجوانى دةديةةت شةةوان وةك سةةةط ضةةاوى تيةةذة بةةةم رِيَطاوبةةان و ضةةياو بةندةنانةةة
شارةزاية بةسوارى و ثيادةيى زؤرى كوتاونةتةوة حةز لةم شويَنانةش دةكا.
َن مرؤظةةى
َى بةةةردينى ديَةةو ئاسةةا دةضةةن ضةةؤلَ و هةةؤل
بةةةرؤذ لةةة دوورةوةوة ضةةياكان بةةةرِةمشال
ئاسةةايى دةسةةتى ثيَيةةان ناطةةا .شةةةوان لةةة ن يكةةةوة سةةيمايةكى ديكةةة دةطرنةةةخؤ ،وةك درِنةةدة
ترسناك دةبن.
َنى ض ةرِو سةةةرتيَ ئةنطةةذاوى داركةةاذ لةةة نش ةيَوةكان بةةة ثيَسةةتى ديَةةويَكى طةةةورةو
بيَشةةةال
َةةةكان لةة نةةووكى سةةرى طويَوكةدةضةةن
َوو دةضةةن كةة بةةة ئةارامى هةناسةةة دةكيَشةىَ و دؤل
خةةوال
وةك سةرة نيَ ة تيذ بةوون و تةالنةةكان بةة دةميَكةى كةراوة دةضةن .كةسةةرماو بةؤن بؤطةةنى ليَةوة
َدةستىَ و بةردةكان هةروةك ددان سةريان ليَوة دةرهيَناوة.
هةل
بةةةآلم بةةةقتي ول ليَةةرة هةةيض ترس ةيَكى نييةةة ،بةةةو كيَوانةةة ئاشةةناية ،بةةةهيَمنى و ئارامييةةةوة
ثيَشةةوازيان ليَةةدةكرد ،بةةؤالى خؤيةةان بانطيةةان دةكةةرد ،وةرة خيَراكةةة ئيَمةةة دةتشةةارينةوة لةةة
َنيايى نيية ،بةتايبةتى لةشةويَكى ثاي ى و باراناويدا.
رِاستيدا كويَرة رِيَطا هى دل
َةةةوى ئةسةةثةكةى بةةةرةال كةةرد .ئةسثةشةيَى ئةةةو بةةةهيَ بةةوو ،لةةة
َةةى جل
بةةةقتي ول بةىَ دوو دل
رِيَطةةاو بانةةان قةةالَ ببةةؤوة ،خةةوى بةهاتنةةة خةةوارةوة نش ةيَوةكان وريَكةةردن لةةة تةالنانةةةوة طرتبةةوو،
وةك ب نة كيَوى طةور و طةؤلَ و ضةاالك بةوو ،كةويَرة رِىَ لةة هةنةدىَ جيَطةادا وةك طةوري بارية
َخ لةة تةنيشةت يةكةدا جيَطايةان نةةدةبوو .بةةآلم ئةسةثة شة َى بةسةانايى و بة َى
دةبؤوةو دوومسى وال
ئةةةوةى خةةؤى خباتةةة تةلةزطةةة هةةةنطاوى دةنةةاو لةةة الى رِاسةةتدا قةثرغةةةى لةبةةةردة زةق بووةكةةان
َديَرةكةةةى نةةةدةكرد ،وا دةرِؤيشةةت ،دةتطةةوت
نةةةدةداو بةةةالى ضةةةثدا بةترسةةةوة تةماشةةاى هةل
يةةاري انى س ةريِكة و لةسةةةر طوريسةةدا دةرِوا .ئةسثةش ةىَ كؤمةةةكى دةكةةا ،بةةؤنى كةةردووةو هةسةةت
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دةكا ،كة سوارةكةى مةبةستى بةةرةو كويَيةة .ئةةو وةختةةى بةةقتي ول لةة خ ينةى رِيَطةا دةترسةاو
َةةة و لةةةم سةةةرو
ثيَيةةةكانى لةكةلةكةةةى ئةسةةثةكة توونةةد دةكةةرد ،ئةسةةثة خيَراتةةر دةكةوتةةة جوول
َنيةةايى
بةندانةةةدا ثيَيةةةكانى دواوة بةشةةيَوةيةكى رِاسةةت دةكةوتنةةة هةةةنطاونان بةمةةةش وزةو دل
زياترى دةداية بةر سوارةكةى.
بةقتي ول دةرِؤيشت و بريى دةكردةوة:
"بةةة دوورى دةزاا ،تةةؤش لةةةم هةوايةةة رِازيبيةةت ،كةةاتىَ بةةاران دةبةةارى ئيَمةةة هةةةموومان
لةسةةةطى بةةةرِةال و ب ةىَ رِيَةةوجىَ دةضةةو،دةيبينو كةةةمن يةةان تةةؤ كامةةةمان ئةةازاين و كامةةةمان
ترسةةنؤكو ...ئيَةةوة ثيةةاوى س ةةملةن بةةن يةةان قةةؤزى بةقةةةكانى ديكةةة ،جيةةاوازى نييةةة هةةةموو
بةرةبايى قؤزى بةقةكان قةرزارى منن"
شةةةوى دوورودريَةةذ كؤتةةايى هةةات ،رِؤذى كةةورت و بارانةةاوى دريَةةذتر دةهاتةةة بةرضةةاوان ،لةةة
سثيَدةيةكدان كةة بةة سسةتى و لةسةةرةخؤيييةوة دةهةات ،تةا تارمةايى ئيَةوارة كةة خيَةرا هةات،
َى داركاذةكةةة نووسةةت .ئةةةم جةنطةلةةة تةةةرِو
بةةةقتي ول خةةؤى حةشةةارداو لةةة باوةشةةى جةنطةةةل
َنة تاري ة و ترسةةناكةكة بةةؤن و
تيَةةراوة ،بةةة بةةؤن و بةةةرام ناوبةةانطى دةركردبةةوو ...لةةةناو بيَشةةةال
َم بةسةةكى برسةةى خةةةو ناضةيَتة ضةةاوانةوة بةةةقتي ول
بةرامةيةةةكى تةةالَ و شةةريين بةةةرزدةبؤوة ،بةةةال
وةك طةةورطى برسةةى سةةكى تيَة قؤثةةابووة خواردنةكةةةى نةةاو تويَشةةةبةرةكةى خةةةري بةةوو تةةةواو
دةبوو .مةطةر ئةةو جةؤرة خواردنةة ،بةؤ ثيةاو بةةخؤراك دةذميَةردرىَ ،شةلةيةكةو بةة تةةنيا بةؤ
طةرو تةرِكردنة نةك بؤ طةدة ،هةرضةندى تيَنوةتى كةمرتبىَ ،ذانى برسيةتى بةهيَ ترة..
َةةى لةةة نيَوانةةدا نةةةما تةةةنيا
بةةةقتي ول تةةا تاريكةةدا هةةات خةةؤى رِاطةةرت .طومةةان و دوو دل
دةنطيَكى دةبيسةت ئةةويش دةنطةى رِاويَذكةةيى نهيَنةى و دؤسةتى طيةانى بةة طيةانى خةؤى بةوو.
ئةو يةكةةاار نيةازى وابةوو تةةنيا دةسةت بةؤ ئةسةثةكانى سةةملةن ببةا ،ئةطةةر بؤيشةى نةةلوا بةؤ
َبةةذاردن و
ئةسةةثةكانى سةةت بوةةىَ ،بةةةآلم ئيَسةةتا برسةةيةتى سةةةرماو ريَةةى دذوار رِيَطةةاى هةل
دةستنيشةةانكردنى يةةةكيَ لةمانةةةى نةدةدايةةة ،لةبةرئةمةةة برِيةةارى دا ئةسةةثى هةري ةةكيَ لةةةم
َنى ببا.
َدا لةسةرى بازنةداو بةتاال
َكةوىَ لةيةكةم هةل
بةرة بابةى بؤ هةل
دةبة َى ئيَسةتا رةوة ئةسةثةكان لةةةثاوان و لةةوةرِطاى نةاو ضةياكان بةةن ،هيَشةتا زووة بةؤ ئةةةوةى
رِوو لةةةناو ثيَدةشةةتةكان بكةةةن .لةةةوىَ لةةة لةةةوةرِطاى ثةةان و بةةةرين و ب ةىَ سةةةرو بنةةةكان دةب ةىَ
ئيمشةو ثيَكدادانيَ رِووبدا ...خوا دةزانى كىَ كةمتةر خةمةو طوناه لةملى كيَية...
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َةةدا دوو دلَ بةةوو .ئةةةو بةةريى دةكةةردةوة ليَطةةةرىَ بةةا
لةطةةةلَ ئةوةشةةدا بةةةقتي ول لةةةكانطاى دل
َم حةةزى دةكةرد ثةيَش ئةةوةى نةخشةةكانى نةاو
سةملةن ثيَش هةموويان قةردى خةؤى بداتةةوة بةةال
ميَشكى جيَبةجيَ بكا قةناعةتى خؤى بيَنىَ.
ئةو بةرِازو نيازةوة دةيطوت:
َةوة تةنيا مشةتيَ ئةاردة هةةرزنى رِةشةم هةيةة ...مسةتة هةةرزنيَ بةؤ تيَكةرِاى
 من لةمالَةكاا منيان بؤ ئيَرة ناردووة ئةوان بيَطوناهن.
خيَ انةكةم ...مندال
لةدةمةةةدةمى نيوةشةةةوا ئةسةةثة زؤر بةةةطورِ كةوتةةة نةةاو كةةويَرة رىَ و رِيَطةةاش ثةةانرتة بةةؤوة،
َةةى خةةؤى دةكةةرد .دةشةةتيَكى ثةةانى
بةةةخيَرايى دةطاتةةة كويَسةةتان بةةةقتي ول هةسةةتى بةةة ترثةةةى دل
لةثيَشداية بؤية زيةاتر هانةدرا ،ثشةتى تةةزيبوو مانةدوو ك ةت و هيوكةى رِاسةت كةردةوة ،بةةهيَ و
برِشةةتيَكى تةةازة ،ئازايةةةتى و ضاونةترسةةانيَكى ثيَويسةةت لةةةناو رِةط و دةمارةكةةانى ئةةةةو و
ئةسثةكةى فرِكةيان كرد.
َى
َ ان دةضةوو ،كةة بةة كةامى د َل ثةةرِو بةال
ئيَستا ئةم سةوارة بةتةةيريَكى طةةورةو سةينة قةةل
ليَكةةدةدا ...ئةةم تةةةيرة خةةاوةن و جيَنشةةينى ديَرينةةى ئةةةم شةةويَنة ئةةةم تروثكةةة بةةةرزو ئةةةم ضةةيا
سةرسثيانةكة سةريان لةكةشةالنى فةلةكةو بة بةفر داثؤشراون.
هةةةر ئيَسةةتا لةشةةةقةى بةةالَ دةداو بةةؤ ثةرِةطةةةى ئامسةةان دةفةةرآ و لةةة لووتكةةةى دونةةدةكان.
َةةةكانى (ئاالتةةاو) دةنيش ةيَتةوة و بةضةةاوة تيةةذةكانى بةةةدواى نيَوةةريى خؤيةةدا
َةةة قؤل
دةربةنةةدو دؤل
دةطةةةرِآ ،سةةيَرة دةطةةرىَ و لةةةثرتاو وةك تةةريى لةكةةةوان دةرضةةوو بةةةزيرِة زيةةر خةةؤى تيَةةدةكا
بةضرِنؤكة تيذةكانى نيَوري دةطرىَ و تيَ و ثيَكى دةشكيَنىَ.
بةةةقتي ول بةةةبريى هاتةةةوة ،كةةة لةةة هةةةرِةتى الويةةدا ضةةؤن و بةةةض هةسةةتيَكى عةييارانةةةو
َمةةةت بةةردن
سةرسةةورِهيَنةرةوة بةثشةةتطريى و دةسةةت لةةة ثشةةتدانى قةةؤزى يةقةةةكان بةةؤ شةةةو هةل
بةريَدةكةوت.
َةةداريَ دةهاتةةة بةرضةةاو ،بةةىَ سةةةرو ثةةىَ دةفةةرِى .بةةيَرت و
لةةةو رِؤذطةةارةدا خةةؤى بةبال
بريكردنةةةوة بةهةةةموو هيَ ة و توانةةاى رِيَطةةاى دةكوتةةاوة ،تةةةكتي وا بةةراى الويَ ة بةةوو ئاكةةارو
َةوانانى هةبوو ،لةو سةردةمةدا لةتةكيةوة دةبوو.
َكارانةو هيَ و تواناى ثال
رةفتارو مندال
نا ،ئةةوان ئةوةنةدة سةادة نةةبوون ،بةةران نةةبوون شةةرِة قةؤض بكةةن .دةيةانتوانى لةة دوذمةن
َةةتيَنن ،وةك لةمةة ضةيرت بةبةرضةاوان بةرِؤن
َيان خةل
بطةرِيَن ،لةكةمو دانيشةو ضةةرخ بةدةن و هةةل
َبةةاز بةةةهؤش و ثيَشةةبو بةةوون .هيَة و
و قورطيةةان بطةةرن ،نةشةةبينريَن ،طةةور و طةةؤلَ ،زرنةةط و فيَل
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َدايةةة،
َم كةةاتىَ كةةة هةةؤش بريكردنةةةوةى تيةةذى لةطةل
توانةةا بةتةةةنيا ضةةنط لةةة دلَ طريناكةةا ،بةةةال
َخؤشةةكةرة ،لةسةةةر ئةمانةشةةةوة ئةطةةةر شةةةرِيان بةتووشةةةوة هةةات ،ئةطةةةر بةةةخت ياريةةان
دل
نةةةبوو ،سةةةركةوتنيان لةةة ضارةنةدةنووسةةرا ،لةةة نيةةوةى رِيَطةةا بةدةسةةتى بةةةتالَ نةدةطةرِانةةةوة،
َم ئيَسةةتا مةةاوةى
بةةةغريةت و ثياوانةةة ،هةريةةةك لةطةةةلَ دووسةةىَ كةسةةدا دةجةةةنطان بةةةال
بريكردنةوة نيية.
بةةةقتي ول وةك هةةةموو شةةوانيَ بةةةبؤن هةسةةتى بةةةبوونى رِةوة ئةسةةثيَكى طةةةورة كةةرد كةلةةةم
دةوروبةةرة لةسةةةر لةةةوةرِى نةةرم و تةةةرِ لةوبةةةرى بةةةردة قيتةةكانى لوتكةةة دةلةةةوةرِان و بةةةقتي ول
لةةةناو شةةورِة ئةسةةثةكان لةوبةةةرى بةةةردة قيتةةةكانى لوتكةةة دةلةةةوةرِان و بةةةقتي ول لةةةناو شةةورِة
شورِى باران و طظةطظى بادا ضرثةو دةنطى ئةوانى دةهاتة طوىَ.
ئةطةةةر ثاسةةةوانةكانى رِةوةكةةة شةةارةزابن ،لةةة ن يكةةى رِةوةئةسةةثةكة دةخوليَنةةةوة تةةا باشةةرت
ئاطةةادارى ن ية بوونةةةوةى بيَطانةةةبن و طويَيةةان سةةوك ب ةىَ ،خيَراتةةر دةسةةتطريى بكةةةن ،لةشةةةوى
تاريكيشةةةدا ثاسةةةةوانى وا بةزةمحةةةةت فريةةةو دةدرىَ ،بةةةةقتي ول ئةسةةةثةكةى لةسةةةةر طةةةةال
َ
وةريوةكةةانى سةةةرزةوى ليَخةةورِى تةةاوةكو تةقةتةةةقى مسةةى بةرزنةبيَتةةةوة ل ةةاوى ئةسةةثةكةى تونةةد
تركةةرد نةةةوةكو لةةةو تةنياييةةة دوورودريَةةذةى كةةة وةرِزى كردبةةوو و وةختةةى ديتنةةى رةوةئةسةةثةكة
حبيليَنىَ.
نةةابىَ خةةؤى دواخةةا ،كةةارى شةةةوانة ثيةةاوى زرنةةط و بةضةةةثارةى دةوىََ ،ل ةةاوى ئةسةةثةكةى
تونةةدطرت و نةيدةهيَشةةت سةةةرى نةةةوى بكةةا ،حةواسةةى خؤيشةةى كؤكردبةةووةو لةهةةةر ضةةركةيةكدا
َمةةةتيَكى ناطاهةةان بداتةةةوة ،ضةةاوة بوةةووكةكانى وةك ضةةاوى
ئامةةادةبوو بةرثةضةةى هةةةموو هةل
تةيروتوار خرِوطةش ببؤوةو دةتوت بةرِاستى لة تاريكيدا دةبينىَ.
رِ ةوة ئةسةةثةكة لةةة داميَنةةى هةةةورازى ضةةيمةنةكة بةةةرةو الى بةةةقتي ول سةةةردةكةوت.
َةةدانى ثةةةالرِة بةةةرديَ ليَةة ن يةة ببوونةةةوة .بةةةقتي ول لةةةذيَر
تامةةاوةى نيَوانيةةان هيَنةةدى هةل
َة خةؤى مةةال دا ،ئةسةثةكان بةةكل بةادان و ثرِمةةو ثرِمةةوة بةة كؤمةةلَ
بةرديَ تةنياو بيَجوول
دةل ةةوةرِان حيلةةةى سةةةركةش و لةةةرةدارى جوانةةوة ئةسةةثيان تاماوةيةةةكى دوورودريَةةذ دةرِؤيشةةت
تاك و تةةرا حيلةةى ئةسةثة رِةسةةن و سةةركردةو بةةئاطاو عةةزمى جةةنطاوةرى رِةوةكةة دةبيسةرتا
َةيةةك رِةنطةاورِةنط دةضةؤوة ترسةا
بةقتي ول يةكيَ لةةو رِةوة ئةسةثانةى ديةارى كةرد كةةوةكو ثةل
دنيا رِووناك داهاتوة نةء ضاو ضاو نابينىَ ،رِةوةكة زؤرة ،بىَ ئةذمار زؤرة.
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َوةكةةةى لةسةةةرى هيَنايةةة خةةوارةوةو بةةةقوالبى زينةةى ئةسةةثةكةيةوةى كةةرد،
بةةةقتي ول كو
َميَة سةةرو سةؤراغى نييةة
مسيَلة دريَذةكةةى خةؤى بةة ددان طةرت و طةويَى شةل كةرد هةيض زةال
َم ضةةونكة ئةسةةثةكان طربوونةةةوةو دةلةةةوةرِان وايةةان ليَكةةرد ثاريَ بكةةا ئةةةم كةةارة بةرِيَككةةةوت
بةةةال
نييةةة كةس ةيَكى ليَهةةاتوو ئةةةو ئةسةةثانةى كؤكردوتةةةوةو لةةة ن يكةةةوة ئاطاداريانةةة لةةة تاريكةةايى
شةودا بةرةو سةر لةوةرِى تازةى دةبردن.
َةبةةة ئةسةةث َي وةك رووبةةاريَكى بةةاريكى طيةةان لةبةةةران لةةةناو رِةوة تيَةة
لةةةثرِتاو جةل
ورووذاوةك ةة جيةةابؤوةو بةةةرةو ئةةةو تاشةةة بةةةردةى كةةة بةةةقتي ول خةةؤى لةثةنايةةدا حةشةةاردابوو
َكشان .ئةةو دةم و دةسةت خةؤى بةسةةر شةانى و ئةسثةشةى داهيَنةاو ناضةارى كةرد ملةوزى بةؤ
هةل
طيةةاوطؤلَ دريَةةذبكا ،رةوة ئةسةةثةكة ثةةةرت بةةوو ...دووبةةارة يةةةكيان طرتةةةوة ..ئةةةها ،ئةةةها ،ئةةةم
ئةسةةثة دةسةةتةى خةةؤى لةةةرِةوة دابرِيةةوة ،كةواتةةة ئةسةةثةوان لةةةم ن يكانةةة نييةةة ...بةةةقتي ول
َةةةوى بؤشةةلكرد ،ئةسةةثةش لةسةةةرةخؤ وةك
يةكسةةةر بةةة ضةةؤكةكانى لةةة ئةسةةثةكةى ذةنةةى و جل
ئةوةى خةريكى لةوةرِبىَ ،بةرةو رِةوةكة ضوو.
دةسةةتة ئةسةةثةكة دةم و دةسةةت طويَيةةان قةةوالغ كةةردو بةةةرو اليةةةك اليانةةدا ،رِيَطايةةان نةةةةدا
ئةسثيَكى تةنياو غةريبةة ن يكيةان كةويَتةةوة .ئةسةثيَكى شةيَى يةالَ (دريَةذ)و جةوان ،كةة دةسةتة
َنةةدكردو حيلةيةةةكى كةةورت و لةسةةةرةخؤى بةةؤكرد.
ئةسةةثةكةى لةضةةوار دةوردا بةةوو ،سةةةرى بل
َبةتةة ئةسةثة ضةاوى بةة مةرؤظ كةةوتبوو ،طةويَى شةارةزا دةم و
دةتطوت دةيثرسةى :تةؤ كيَةى هةل
دةسةةت حيلةةةى تةةر دةناس ةىَ ،لةةةم حيلةةة حيلةةةدا هةرِةش ةةو سةركةشةةى و شةرِوشةةؤرِ هةسةةت
ثيَةةدةكرىَ ،نةةةبادا ثاسةةةوان خةبةرداركاتةةةوة ئةسةةثة ش ةىَ لةةةو شةةويَنة دةسةةتى كةةةنارى طةةرت.
بةقتي ول واى نيشاندا كة لةسةر زينةكة نووستووة ئةسثة سةرى بؤ خوارةوة برد.
َة دةهاتنةةة
َة و دوو سةةال
يةكةةةاار ئةسةةثةكانى نةةاو دةسةةتة بوةةووكةكة وةك جوانةةوى يةةةك سةةال
بةرضاوان .شةوان تةا بةة تةةواوى ن ية نةبيَتةةوة نةازانى كةة ئةةوان تةاض رِادةيةةك ثةةروةردةكراون
َكيَشةةاو
ئةسثةش ةىَ بةرةبةةةرة لةةة ئةسةةثةكان ن ي ة بةةؤوةو بةةةقتي ول هةناسةةةيةكى رِةحةةةتى هةل
َخةوازى خةؤى دؤزيةةوة ،مةاينيَكى طةةورة،
َووةكانى ويَة هيَنةاوة ،ئاهةا ،ئةمةيةة دل
بةتاسةوة ثيَل
باشةةرتين مةةاينى دةسةةتةكةو رِةنط ةة ضةةاكرتينى رِةوةكةةةش ب ةىَ .بةةةقتي ول كةمةنةةدة لةةة تيس ة
َى لة النةما.
رِيسرتاوةكةى لةزينةكة كردةوةو ئيدى دوو دل
وةختةةى ئةسثةش ةىَ زانةةاو كارامانةةة يةكسةةةر ضةةووة ناوةرِاسةةتى دةسةةتةكةوة لةةة التةنيشةةتةوة
لةةةو ماينةةة جوانةةة كةةة دةرِؤيشةةت ن ي ة بةةؤوة كةمةندةكةةةى بةةةرِيَكى خسةةتة مليةةةوة ،مةةاين
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َةةوى بةخؤيةةوة نةةديتبوو ،ماينةةى بةدفةةرِو ترسةاو ِراثةةرى
سةركةش بوو ،بةدريَةذايى هةاوين جل
َم ئةسثةشة َى بةؤ بةرثةةض دانةةوةى ئةةم كةارة ئامةادةبوو،
و بةغار غار لة دةسةتة جيةابوَوةوة ،بةةال
ئةةةم كةةارِةش يةكةةةاارى نةةةبوو ،ئةسثةش ةىَ هةرضاوةرِيَشةةى نةةةكرد بةتيةةذى بةةةدواى ماينةكةةةدا
تاوى سةندو نةيهيَشت كةمةندةكة لة دةستى بةقتي ول برِفيَنىَ.
ماينى خيَراو بةةغار بةؤ ماوةيةةكى دريَةذ بة َى ثسةانةوة وا بةةتاو غةارى دةدا كةمةندةكةة لةةم
غةارة غةارة وةك ذيَةى تةار دةلةريةةوة ،بةةقتي ول هيَنةدة بةة نةةرمى و سةةرجنةوة ثيَشةى دةطةةرت
نةيدةهيَشةةةت خةةةؤى بةاليةكدابةةةداو كةمةندةكةةةة رِاكيَشةةةى بةةةةقتي ول ئةسثةشةةةىَ خةةةؤى
ليَنةدةخورِى .ئةسثى شةوان خةؤى بةةو شةيَوةيةى ثيَويسةت بةوو دةرِؤيشةت و لةهةةر ب وتنةوةيةةك
كؤمةةةكى سةةوارةكةى خةةؤى دةكةةرد .ماينةةة لوشةةكةى دةهاويشةةت جوت ةة بةةازى دةكةةرد لةةةباى
َةدةدا ،بةةآلم بةةخيَرايى مانةدوو بةوو ضةةرخيَكى داو بةةرةو دةسةتةكةى طةرِايةةوة
غارىَ خةؤى هةل
ئاليَرة بةقتي ول هيَ ى بازوان و كةمةرى خؤى بةماينةكة نيشاندا.
َةثةسةةتؤ
بةةةقتي ول بةةةجاريَ خةةؤى لةسةةةر ثشةةتى زينةةدا خةوانةةدو لةبةرتةةةوذمى زؤرو ثال
هةةاوارى كةةرد .طريَ ةى كةمةندةكةةة هةناسةةةى ماينةكةةةى رِاطةةرت و لةبرِشةةت كةةةوت .ئينجةةا وةك
بةرد وةستاو سةةرى شةؤرِكردةوة .بةةقتي ول بةة ثةار َي ةوة كةمةندةكةةى كةؤكردةوة لةماينةة ن ية
َدانةةةوةو نةةةوازش ماينةةةى
دةبةةؤوة ،بةةةبان و خواهيَشةةتى سةةاالرو فةرماندةرانةةةى تيَكةةةلَ بةدل
َةةةوى كةةرد لةسةةةرخؤ قاموةةةيةكى
هيَةةوركردةوةو ئينجةةا ليَ ةى ن ي ة بةةووةوة و بةةة ضووسةةتى جل
َيسكاندو ماينةكةى لةطةلَ خؤى رِفاند.
َى خووساووى ناو ئارةقةو باراناويدا خل
بةسةر كةفةل
َيةةان دايةةةك و ثيَكداهاتنةةةوة خؤيةةان ثيَكةةدادةداو بةمشةوةشةةى تةماشةةايان
رةوة ئةسةةثةكة ثال
دةكةةردو لةةة بةةةقتي ول دووردةكةوتنةةةوة .نةةةدةبوو ئةةةم كةةارة سةةةرنى رِانةكيَشةةىَ .ئيَسةةتا
َ ةيَن لةسةةةر سةةةرى ثةيكةةةرى ديَةةويَكى ب ةىَ شةةاخ كل ة
لةبةرانبةةةرى بةةةقتي ول يةةان رِاسةةرتة بل
بةدياركةوت سوارى ئةسثيَكى بةرز بوو تؤب يَكى زؤر طةورةى بةدةستةوة بوو.
َةةو لةسةةةر رِيَطةةاى وةسةتاوة ضةةاوةرِوانة بريدةكاتةةةوة ئايةةا
َةة نةةا ...وةك بةةةرديَ بيَجوول
خةيال
َم ...ميَشكى ميَشكى مةرِة.
ئةم زةالمة خويَية يان بيَطانةية بةال
بةةةقتي ول ئةةاوزينيَكيَكى تونةةدى لةئةسةةثة شةىَ ذةنةةدو بةةؤ ثيَشةةةوة تاويةةدا لةنةةدة هةةؤر بةةةبىَ
َةةوى ئةسةثةكةى طةرت سةةرةجنام تيَطةيشةت دةبة َى
ئةوةى نوق ةةى ليَةوةب َى دةسةتى دريَةذكردو جل
َويَسةةتةكة خراثةةة .بةةةقتي ول بةةةتر و لةةةرزةوة هيَنايةةة بةرضةةاوى خةةؤى كةةةوا بةةةض
ضةةبكا .هةل
َم لةنةةدةهؤر رةفتةةاريَكى
َ ةةةى كةمةندةكةة بةةةدةورى مليةةدا تةةنط دةبيَتةةةوة ...بةةال
شةيَوةيةك ئةل
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سةةةيرى هةةةبوو :وةك ئةمةةةبوو كةئةسثةشةة َى بةة َى مةةةيلى خةةؤى بةنةةةرمى و لةسةةةرةخؤيى
َنةةد نةةةكرد ،هةناسةةة برِكةىَ ببةةوو دةتطةةوت ضةةاوةرِيَى شةةتيَكى
طرتبةةوو .تةةؤب ى طةةةورةى خةةؤى بل
دةكردو مات بوو.
َتةةة
بةةةقتي ول يةكسةةةر ئةةةم زةالمةةةى ناسةةى و بةدةسةةت خةةؤى نةةةبوو زةردةخةنةيةةةكى طال
َكو كةاو ِريَكى تةةواو بةوو .ئةةم لةنةدةهؤرة نةاوى
ئام َي ى طةرت ضةونكة ئةةو نةةك هةةر مةة ِر بةةل
َى كةرويَشكى هةية.
َيَكى لةرزؤكى وةك دل
َةوانيَكة تاوو طورِى ئةسا و دل
قوقاى بوو ،ثال
َتةةةى ثيَنةةةكردبىَ و فريةةووى نةةةدابىَ
َكى ناوضةةةكةية ،ك ةىَ هةيةةة طال
مايةةةى ثيَكةةةنينى خةةةل
بةقتي ول بةرِازو نيازيَكى ترسناكةوة وتي:
َوةكةةةى
 داوةلَ دةتثليشةةيَمنةوة ...قاموةةيةكى بةسةةةرة ماريلةكةةةى قوقةةاى داكيَشةةاو كولةسةر سةرى فرِاند.
َم قوقةةاى كةةة زيةةاتر هةناسةةة
َتةةةنطى خةةؤى بةةوو ،بةةةال
ليَةةدانيَكى :توونةةد نةةةبوو زيةةاتر لةبةردل
َى ئةسةثةكةى ون ببةوو
َة لةسةةر زينةى ئةسةثةكة كةةوتو لةة ثشةت كةفةةل
برِكى ببةوو ،وةك جوال
هةتا نةيويَرا هاوار بكاو بانطى برادةرةكانيشى بكا.
َتةة كؤتةايى بةة مةسةةلةكة دىَ.
َتةةى ثيَدةكةةن وةك هةةموو جاريَة بةبةةزم و طال
دةي انى طال
وا باشةةرتة لةةة تةةاريكى شةةةودا خةةؤى ون بكةةاو بيَةةدةنطى ليَبكةةاو زؤر لةةة خةةوا بثاريَتةةةوة ئةةةم
َيَكةى ضةرِو ثةرى دار
َةةوى بةةرةو دؤل
بةدفةرِة نةناسراوة زوت ر ضةةهرةى خةؤى ون بكةا .بةةقتي ول جل
َنياييةةةوة خةةؤى دةشةةاريَتةوة و بةةةرِؤذيش نةةاتوانن شةةون ثيَيةى
كةةاذ كيَشةةاو تاويةةدا ....لةةةوىَ بةدل
َوى) سةملةنة ،هى سةملةن خؤيةتى.
بدؤزنةوة ،بةآلم قوقاى ئةسثةوانى (ئيل
َةةة تةماحكارةكةةةى ئةةةم بةةةرازة داوة.
كةواتةةة بةةةقتي ول يةكسةةةرو يةكرِاسةةت ترييَكةةى لةةة دل
َيةوة.
دوو رؤذ بةبىَ سوود خؤى خستؤتة عةزابى طومان و دوو دل
ئةسةةةثة شة ةىَ وةك بةةةا بةةةة خيَرايةةةى دةرِؤيشةةةت دةورى رِةوة ئةسةةةثةكةى دةدا ،ماينةكةةةة
َةكةةةى
َةةةوة بةكةةةيف لةةة رؤخ ئةةةودا .شةةان بةةة شةةانى دةرِؤيشةةت .دةمةةى سةةاردى دؤل
طويَرِايةل
بةرانبةريان كرايةوة ،لةوىَ تووشيان بة تووشى ئةسثةوانيَكى ديكة بوو.
ئةةةو بةةة ئةسةةثيَكى باشةةةوة لةسةةةر طرديَكةةى بةةةرز بةةؤ سةةةر رِيَةةى بةةةقتي ول تةةاوى دةداو بةةة
دةنطيَكى نافرِةجا دادو هاوارى دةكرد.
 هؤؤ هؤى كيَية لةوىَ زةالم كيَىبةقتي ول يةكسةر لة دةنط و رِةفتارى ئةوى ناسيةوة.
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ئةمة ترسنؤك نيية .لةشةيتانيش بةاكى نييةة ،رِؤذطةارىَ بةةقتي ول لةة جيَةى ئةةم كابرايةة لةة
الى سةةملةن خ مةةةتكارى دةكةةرد -بةةاى سةةملةن دةي انةةى رةوة ئةسةةا بةةةكىَ بسةةثيَرىَ ،بةةةقتي ول
َى ئةسثةشةيَوة ضةسةةثاندو بةةة بيَةةدةنطى تةةؤب ى خةةؤى ئامةةادةكرد ،ئةسةةثةوانيش
خةؤى بةسةةةر بةةال
َيى قورِطيةوة دةي يذاند:
لةباى غارىَ كوتكى خؤى بةسةر سةريةوة بةرزكردبووةوة و لة قووال
 هةةؤ هةةؤ .زةالمينةةة بةةةرةو ئيَةةرة وةرن هةةؤى .سةةةداى دةنطدانةةةوةى هةةاوارى برووسةةكةَنةةدبؤوة
ئاسةةاى لةةةدواوة دةنطةةى دةداوة دةم و دةسةةت دةنطةةى هةةةموو ئةسةةثةوانةكان لةةةوالدا بل
هةموويان ثيَكةةوة كةوتنةة طةةرِان و ثشةكنو هةةر لةمةةوةش دةزانةرا كةهيوةيان نةنووسةتبوون.
َةةى تيَطةيشةةنت رِوو لةةة
ذمارِةشةيان زؤر بةةوو ،ئةةةوان لةةة تاريكةةايى دا بةةة ضووسةةتى و بةةةبىَ دوو دل
كام البكةةن و دةنةط دانةةوة رِيَطةاى اَ ب رنةةكردن .تةقةة تةةقى مسةى ئةسةثى تاقيةب كةةرةكان
بةتوندوتيذى لة دواوةى دةهاتة طوىَ.
بطةةرةو بةةةردةى ترسةةناك دةنطةةى جياجيةةا لةةة هةةةورازى رِةوة ئةسةةثةكة لةرييةةةوة بةتةةةواوى
وةك ئةةةوةبوو كةةة ئةسةةثةوانةكان بةةة بةةانط و هةةاوارى شةةوم و ترسةةناك يةةةكرتيان بةةانط دةكةةرد.
َى رِووبةةاريَكى
تؤفانيَكيةةان بةةةرثاكرد لةضةةاو ضةةوقانيَكدا بةةوون بةدرِنةةدة ئةسةةثةكان وةك شةةةثؤل
َيةةان دةكةةرد .ثاشةةان هةةةموويان توورِةوقةةاوى بؤالشةةةيةكى
بةربةستكراوضةةةرخيان دةداو مسكؤل
َىَ و
توورِةو ثيَكةوة نوساو طةؤرِان ،ئةةم ضةةرخ دانةة لةةناكاو بةوو بةةالفاويَ هةةموو شةتيَ رِاَةال
هةموو شتيَ لةذيَر هةزاران مسدا وردو هةرِا بكا.
َة رِةوةئةسةةثةكة لةةة الفةةاو يةةان ئةةاطر هةترِةشةى رِذابةىَ بةةةبىَ ئةةةوةى هةةيض بثرسةىَ و
وةك بل
رِيَطا يةك ديارى بكةا بةهةشةتاو بةثاوانةةكانى كويَسةتان وةربةوون ئةسةثةكان شةيَتانة بةهةةر ضةوار
ثةل لةة ثةالَ يةكةةوة بةة جوتة ة ثيَكةةوة غاريةان دةدا بة َى ه َي ةكانيةان بةردةدايةةوو دةيةان خسةتة
َى و طةورةتريشةةيان وةك ورتكةةة بةةةرد بةةةم الو بةةةو
ذيَةةر دةسةةت و ضةةوارثةالن جوانةةووى يةكسةةال
الدا دةردةثةةةةرِين و بةزةويةةةدا دةكةةةةوتن .وا دةهاتةةةة بةرضةةةاو كةشةةةرق و هةةةؤرِيَكى زؤر زؤرو
كاسةةكةرى برووسةةكة لةةة ضةةيمةنةكانى ناوضةةياو لةةةناو شةةاخةكانى دةوروبةةةر ،لةةة دؤلَ تةةا قوثكةةة
َديَر نةرِذا.
طردةكان كةوتؤتةوة ،جيَى خؤشبةختى بوو كةالفاوى رِةوة ئةسثةكة بةرةو هةل
ئةسةةثةوانةكان يةةةك لةةة دواى يةةةك رِادةوةسةةتان و ثاشةةان بةةؤ دواوة دةطةرِانةةةوة درِةنةةط
وةختانىَ بةةبرييان هاتةةوة ،كةة نةيةديت و نةةي انى كةبةةدواى كيَةدا دةطةةرِيَن .لةةوةش خةراثرت
رِةنطبوو لة تاريكيدا ب ر بن.
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َم
نةةةدةكرا رِةوة ئةسةةثةكة هةةةروا يةةةكجار و بةةةزوويى رِاطةةريىَ و هةةيَمن بكريَتةةةوة .بةةةال
سةرةجنام رِةوةكة هيَور بؤوةو ئةسثةكان مليان لة لةوةرِ ناوة.
تةةةنيا حيلةةةى ماينةةةكان كةبةةةدواى جوانوةكانيانةةدا دةطةةةرِان .لةةةم خامؤشةةيةدا ئةةاوازيَكى
طوىَ كاسكةرى هةبوو.
ئةسةةثةوانةكان كؤببوونةةةوةو دادو بيَةةداديان بةةوو بةةة جةةويَن و قسةةةى ناشةةريين يةةةكرتيان
سةرزةنشت دةكرد:
 ئةمة ض فةرتةنةيةك بوو كىَ ثيَش هةموويان هاوارى كردئةم شةيتانة لةعنةتية لةكويَوة بةدياركةوت كىَ بةضاوى خؤى ديتى
َم ضةةؤن دةتةةوانى شةةةو
هةةيض كةس ةيَ بةباشةةى شةةتيَكى نةةةديتبوو شةةتيَكى نةةةدةزانى ،بةةةال
لةهاوار نةدةى لة تاريكيدا هاوارى تؤ بينايى منة.
هةةةترِةش رِذاوةكةةان دةوروبةةةرى يةةةكيان نةةؤرِى سةةةرمةيتةرو ئةسةةثدار ديارنييةةة طةرِانةةةوة
َةكة و ثةرت بوون بة هيَواشى بانطى ذامانتايان دةكرد.
دؤل
قوقةةاى ضوسةةت و ضةةاالك لةسةةةر بةةةردة تيةةذةكانى لةةة دةورى نشةةيَوى ضةةيمةنةكة ثةةةليان
َنةد .بةؤنى خةويَنى ليَةدةهات تةؤب ى لةة
هاويشتبوو ذامانتةاى دؤزيةةوة .ذامانتةاى بةةك ى دةيناال
اليةكةوة كةوتبوو ،ئةسثةكةى لةم دةوروبةرة ديارنةبوو قوقاى قيذاندى.
 ئؤهةةؤ هؤهةةة ....سةةةيرى سةةةيرى ...نةفةةةريَ سةةةرى شةةكاندوةو ...خةةويَنى لةلةشةةدانةماوة .ذامانتايان رِاست كردةوةو برديان.
 مةةاوةو هةناسةةةدةدا ...ك ةىَ ليَيةةداى ك ةىَ سةةةرمةيتةر ورتةةةورتيَكى كةةردو دةسةةتى بةةؤَةكة دريَذكرد.
دؤل
لةةة رِؤخ ئةةةم طابةردانةةة رِووبةةةرِووى بةةةقتي ول بةةووةوة ..يةكةةةاار ذامانتةةاى طةةورزى خةةؤى
َم بةتاوتيةةذى تيَثةةةرِى .لةبةرئةمةةة تؤب ةكةةةى كةةارى نةةةكردو جيَةى خةةؤى نةةةطرت،
وةشةةاندو .بةةةال
ناوةرِاستى دةسكى تةؤب بةشةانى كةةوت .بةرانبةةر دةسةت وةشةاندنةكةى ئةةو تةؤب يَكى بةةهيَ ى
بةركةوت و بةسوار ئةسثةكةى لة نشيَوةكةدا غلؤر كردةوة.
َم لةبةرئةمةةى كةة دز ضةؤن بةةم تاريكةة
ذامانتاى دةرفةتى نةديت ئةةو بيَطانةة بناسةىَ ،بةةال
َةتانةد ،لةمانةةوة .بةةديار دةكةةوت كةة
شةوة زةبرى خةؤى وةشةاندو ئةةم هةةموو ثاسةةوانةى خةل
زةالميَكى بةدةست و برد وةستايةكى شارةزاى شةو دزين بووة.
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نرخةةى ئةسةةا بةةة ضوسةةت و ضةةاالكى دياردةكةةةن .طةةورطيش بةةةزرنطى دةناسةةنةوة...
َةكةةةدا لةسةةةر خةةؤ دةرِؤيشةةت ئةةةو
َةةة بةباريكةةة رِيَةةى نةةاو دؤل
بةةةقتي ول بةنةرمةةة ضةةوار نال
َم ثاشةةان هةيَمن بةةووةوةو ئةسةةثة شةيَش ضةةيرت طةةويَى مةةوض
لةسةةةرةتادا هةسةةتى رِادةطةةرت .بةةةال
نةةةدةكرد .كةس ةيَ بةةة دواوةيانةةةوة نةةةبوو .بةةةقتي ول بةةؤ ثةةاريَ وةرطةةرتن لةةة نيَةةو داركاذةكةةان
خوليَكى خةوارد ،وةك رِ يَةوى ضةةند خةوليَكى دا لةسةةر زةوييةة شةيَدارةكةش ضةةند ضةةرخيَكى دا
َبطرن.
بةسةر تاشة بةردى ثان ثاندا رِةت بوو ،هةرضةندة دوورة ثاشى باران شوون ثىَ هةل
بةةةقتي ول رِؤيشةةت و نيَوةةريى خةةؤى بةةرد ئةةةو هةةةر كةةة سةةةيرى ماينةكةةةى دةكةةرد تةةام و
َى.
ضيَذيَكى بيابانى وةردةطرت زؤر كةوتبووة بةردل
َةة كورتةكةةى هةسةتى بةة ضةينيَكى سة ت
دةستيَكى بة طةردةنى ماينةة داهيَنةاو لةة ذيَةر بال
َةةةواتى كةةرد .ئةطةةةر ئةنطوسةةتت تيَوةةةقاندباو التبدبةةا وةك زةمبةلةةة
و ئةسةةتوورى بةةةرز قةل
َدةبةزيةةةوة ئايةةا ئةمةةة سةةةركةوتن نييةةة بةةةقتي ول ماوةيةةةكى دريَةةذ بةةوو هةسةةتى بةةة
هةل
َكيَشاو وتي:
َخؤشيةكى وا نةكردبوو .ئةو لة شةوق و شاديان هةناسةيةكى دريَذى هةل
دل
َى ضاكة ...بؤ ئةوةى ماينة لة ضاو نةبا و تي :ماشةئةلآل.
 شتيَكى نايابة ...مالبةةاران يةةةك بةةو دةبةةارىَ هةةةواى شةيَدار دةم و ضةةاوى بةةةقتي وا دةشوشةةت .زةردةخةنةيةةةكى
َ ةة ش ةيَدارةكةى بةةادا .بةةةقتي ول لةةة ون بةةوون نةدةترسةةا .هةرضةةةندة ئامسةةان رِةش ةة،
طةةرت و مسيَل
َوزكةةاو دةهاتةةة
َم لةبةةةردةم قةةةثؤزى ئةسثةشةةىَ وةك تؤثةلةخورييةةةكى ئال
كيَوةكةةان رِةشةةن بةةةال
بةرضاو بةقتي ول لةةم شةةوة رِةشةةدا .بةباشةى ئامسةان و ضةياكان و رِيَطةاى خةؤى دةديةت .هيَشةتا
ماوةيةةةكى زؤر بةةؤ سةةثيَدةى بةةةيانى مةةابوو ،كةةة لةةة بةةؤن و بةرامةةةى هةةةوادا هةسةةتى كةةرد كةةة
طةيشةةتؤتة بيَشةةةالنى سار سةةاقتى ،هةميشةةة نش ةيَو لةةة هةةةوراز كةةورترتة ،ئةسةةثةكةى ئةسةةا
َم كةات َى طةيشةةتة ِرؤخ
َتةةخيَرا كةارى رِادةثةرِانةد بةخاوةنةكةةى خةؤى دةضةوو ...بةةال
بةوو نةةك طال
()0
َنةكةو بةةؤن و بةرامةةةى سريَشةةى وةبةةةر ل ةوت كةةةوت رِةنط ةى هاتةةةوة بةةةر ،بةةةقتي ول
بيَشةةةال
ئةةاورِيَكى داوة ،وةزعةةى تيَكوةةوو تيَكةةرِاى ئةةةو خواردنةةةى لةةةناو تويَشةةة بةرةكةةةدا مةةابوو
َووسةنطى ئةسةثةكةى ثةاك سةرِيةوة
ئاوايكرد .دابةةزى زينةى لةة ئةسةثةكة كةردةوة ،قةثرغةة و ثال
و كةوتة نةةوازش كةردن و دةسةت بةسةةرداهيَنانى ،دةبةىَ ئةسثةشةىَ حبةسةيَتةوةو ئارةقةةى وشة

( )2سريَش :كةتريةى دار
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بيَتةةةوة ئيَسةةتا لةبرسةةاندا قةةؤرِةى سةةكى دىَ تةةا هةةةوا طةةورط و مةةةرِ نةةةبووة دةبةةىَ دوورتةةر
َنت لةناو ضنطداية خؤ خةري كردن طوناهة.
كةويَتةوة .وةختىَ تاال
بةةةقتي ول ئةسةةثةكةى زيةةن كةةردةوةو باشةةرت تةنطةةةى تونةةد كةةرد ،تةةاكو زينةكةةة بةةةم الو بةةةو
الدانةخ ىَ ،ضونكة دةبواية وةختيَكى تةواو لة نشيَوةكة بوينة خوارةوة.

()0

ن ي ة بةةةرة بةةةرى بةةةيانى بةةاران ب ةرِاو خؤشةةى كةةردةوة ،هةةةوا طةةةرمرت بةةوو خةةةو بةسةةةر
بةةةقتي ول دا زالَ بةةوو .لةسةةةر زينةكةةةوة سةةةرى بةةة سةةنطى كردبةةوو وةنةةةوز دةيةةبدةوة لةةة ثرخةةة
ثرخى خةؤى وةئاطاهةات ..بةترسةةوة راضةةنى و بةة سةامناكى سةةيريَكى دةوروبةةرى خةؤى كةرد.
لةخةودا بينى كة دةخينكيَنن.
دنيةةا رِوونةةاك بةةووةوة نةةةوةكو كةةة ببيبينةةىَ ...ملةةى قاضةةاغة رِيَيةةةكى دوورودريَةةذى
َنيَكى تةةازةو درِووداريَكةةى ض ةرِوثرِ وةك طةنةةة بةةة ئةسةةثةكةوة دةنووسةةاو
طرتبةةوو ،بةةةناو بيَشةةةال
َو بةةوون .رِيَطةةاى بةةؤ خةةؤى دةكةةردةوة ..ئيَسةةتا بةةةرِؤذيش رِا
َؤكةةة تيَةة ئةةاال
َجال
وةك داوى جال
َغةكة ثيَشو بدةن.
نةدةوةستا هةر ليَى دةخورِى و ليَى دةخورِى نةيدةهيَشت نةخؤى نةوال
َداو وتي:
ئةو بة الواندنةوةيَكةوة بةبةرطوىَ ى ئةسثةكةى هةل
َةةة دةواريةكةةةى بةةةقتي ول
َ ةةكان و ضةةاوةرِوانن ...مال
 وةختةةى هةةاتووة بطةينةةةوة مةةالَ مندالَويةةكانى كاروانوةةيانيش رِوويةةان
َيَكةةى شةاخاويدابوو .رِيَطةةا خؤال
بةةبىَ كةةة لةة هةةةوارى نةاو دؤل
َة نةدةكرد.
لةم دؤل
َنى تيَةةدا حةشةةار بةةدرىَ .بةةةقتي ول ليَةةرة لةةة داية
لةبةرئةةةوة دةتةةوانرا رِةوة ئةسةةثيَكى بةةةتاال
َى خؤيةدا
ببوو و الشةى داية و باوكيشةى هةةر ليَةرة بةةخاك سةثارد بةوو ليَةرةوة ئيةدى لةة مةال
َةكةةى دابةةزى و ماينةكةةى سةندم كةردو بةةرةو مةا َل ِريَةى طرتةبةةر
بوو .لةطةة َل دياركةةوتنى مال
َتوو ةكانى تةةرِدةكرد بةةالى كةمةةوة قةةدرايى مانطةانيَكى بةةفربارين مةابوو مةا َل و
ليَوة وشةكةال
َويةةدا لةةة ن يكةةى
َى دووكةال
َةكةةةى هيَشةةتا لةشةةرِة ضةةادريَكى كةةون كةةون و شةةيتالَ شةةيتال
مندال
كؤزةكة دا دةذيان.
َةى داهيَنةا ،تةا زةردةخةنةةى مانةدوى سةةر
بةقتي ول ئحمةئحميَكى بؤ كةردو دةسةتى بةة مسيل
ليَوةكةةانى بشةةاريَتةوة ئةةةو قتشةةةى ديةةت .جةةل و بةةةرطيَكى كةةؤنى لةبةةةردابوو بةزةمحةةةت لةشةةى
َن و
َيان هةةةبوو ،نؤبةرةكةةةيان نةةاوى سةةيةت بةةوو تةمةةةنى دة سةةاال
دادةثؤشةةى ،سةةىَ منةةدال
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َةيةكى دوو
َن و ثاشةةبةرِةش فاتيمةة كوةؤل
ناوةجنيةكةيان نةاوى جومةةة بةاى و تةمةةن ثيَةنى سةاال
َةى زيةت و زرنةط بةوو هيَشةتا لةبةةر مةةمكان بةوو .دوو كةورِو كوة َي تيَكةرِاى
َنةى رِةش تال
ساال
سةةةرمايةى بةةةقتي ول و قتشةةة ب ةوو بةةةبىَ هةةيض هةةات و بةةات و سةرسةةاميَيكةوة ثيَشةةوازيان لةةة
َبةةةرزو
َةكةةةيان رِوونةةاك ببةةؤوةو قتشةةةى باال
َيَ ةى بةةةجارىَ نةةاو رِةمشال
َم وةك بل
باوكيةةان كةةرد .بةةةال
َى ضةاوةرِوانييةكى ئاويَتةة بةة موضةرِكةى خؤشةى و
ناس ئةندام هةر كة ميَردةكةةى ديةت لةة حةال
َةيةةك
َم ميَردةكةى بةة هيَمنةى ن يكةى مةا َل بةووةو بةؤ ئةةوةى هةيض ثةل
مشةوةشى وش بوو ،بةال
نةخاتة سةر شايستةيى و بةخؤ نازينى ورتةى ليَوة نةهات.
َةوة لةة ثةالَ ديةوار
َةكةةو بةئاسةن و ئاسةنةويَل
بةسةر ثشتية دارةكة دابةةزى و ضةووة نةاو رِةمشال
رِوو بة رِووى ناو دةرطاى ضادرةكة لة شويَنى بالينطانى ئةسلى خاوةن مالَ دانيشت.
ئيَةةرة نةةاو دةرطةةاى ضةةادرةكةية ثةةاش برِينةةى رِيَطايةةةكى سةةةخت و دذوار دانيشةةنت ليَةةرة ،لةةة
َةةكانى بةادةدا تةوانى ماوةيةةكى
َم بةةقتي ول سةةرة مس َيل
َى خؤت ضةند خةؤش و بةلةزةتةة ،بةةال
مال
زؤر بةةة بيَةةدةنطى دانيشةىَ .بةةة تييةةة ضةةاويَ سةةةيريَكى نةةاو ئاطردانةكةةةى كةةردو بةةؤنيَكى كةةردو
وتي:
باشةةة ،ذنةىَ كاروبةةارى تةةؤ ضةةؤنة ...ئاطردانةةت بةةاش دةسةةووتىَ فراوينةةت زوو ثيَةةدةطا ثةةاروة
نانيَكت لة كاسةة داهةيةة  .. .قتشةة حةزيةدةكرد خةؤى بهاويَتةة نةاو باوةشةيةوة خةؤى بةة قةؤ َل و
بازويةوة بنوسيَنىَ .نةيويَرا هةر لةبةر دةرطاوة بةتر و ريَ يَكةوة ثرسى:
 سةفةرةكةت سةركةوتوو بووَمدانةوةى خؤى الداو وتي:
 بةقتي ول لة وةالَةى خؤ خةري كردا نيية.
 يا ئةلآل ،دةست بب يَوة ...من حةوسةلَةكةةةدا هةةبوو قتشةة هيَنةةاى و لةسةةر سة رةى ر َي كةةرد .تةاوةكو در َي ةى بةةةم
هةرضةى لةة مال
َى طرتبةوو لةةناو سةندووقى زةخةريةى دةرهيَنةاو
رؤنةيش نةكرد ،كة لةة بةةهارةوة لةة هية ةدا هةةل
َيةدةدا هةةر هةيض نةةب َى لةة
لةبةردةمى ميَردةكةى دانةا .ضةاى طةةرمى بةؤ تيَكةردو بةةردةوام هةول
َسوىَ.
َى هةل
َسورِان و ئيش كردندا بؤ ضاو ضوقانيَكيشبىَ خؤى لة شان و قؤل
كاتى هةل
بةةةقتي ول ضةةاى داغةةى بةةةفرِةفرِ دةخةةواردةوةو هةناسةةةى لةبةةةر قتشةةة دةب ةرِى و بةةة باشةةيش
هةستى بة ئارةزووى ذنةكةى دةكرد.
َةةةكان دةدرةوشةةايةوةو شةةادى و كامةةةرانى لةةة
مةةالَ و منةةدالَ جةذنيانةةة – ضةةاوى مندال
هةموو شتيَكياندا دةضؤرِا.
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جومةةةةباى و فاتيمةةة بةةة ثيَكةةةنو و ب يَويةةةوة بةسةةةبرى لةطةةةلَ يةكةةدا لةقةوةذةنةةةيان
َم لةةة ثيَكةةةنينان دةمةةى
دةكرد..سةةيةت ضةةاوى اَ زةق دةكردنةةةوةو "ووس ة " ى ليَةةدةكردن ،بةةةال
خؤى تا بناطوىَ بةشببؤوة.
َةةى بةةةقتي وليش لةةة هةةةموو النيَكةةةوة شةةادو خةنةةدان بةةوو .دةت ةوت ئةةةو خةةةم و خةفةةةت
دل
َةةى ،بةةؤ يةكةةةمو جةةار
طريَيةةة ناديارانةةةى كةةةوا رِؤذانيَكةةى زؤر بةةوو فشةةارى خسةةتبووة سةةةر دل
َمةةةكانى هةةيض شةةويَنةواريَكى شةةادى نةةةدةبينرا .حةةةزى نةةةدةكرد
َم لةسةةةر كؤل
كرايةةةوة .بةةةال
َةة ضةايى
َةى دادةينةا سة َى ثيال
بيَسوود بكةويَتة قسة دانيشتبوو ضةاى دةخةواردةوة دةسةتى بةة مس َيل
َةكةةة ضةةووة
َنةةد بةةوو لةرِةمشال
َى س ةرِيةوةو لةةة شةةويَن خةةؤى بل
بةةةدواى يةكةةدا نةةؤش كةةرد .بةةةرمسيَل
دةرىَ ،لةناكاو ئاورِيَكى داوةو نيطايةكى زؤر بىَ بايةخى لة الى ذنةكةى كردو وتي:
 تورةطةيةك بيَنة و بةدوامدا وةرة.َيَكةةى ثةةرِ لةةة خورثةةةوة ضةةاوةريَى ئةةةم قسةةةية بةةوو ،بةةة خيَرايةةى نةةاو
ذنةكةةةش ،بةةة دل
َبذاردو رِيَكيخست و ئامؤذطارى سيةتى كورِة طةورةكةى كردو وتي:
َةكةى هةل
رِةمشال
َةةةوة بةةرتازىَ بةةةهيض اليةكةةةوة نةضةةى .ئاطةةادارى ئاطربةةة .ئةطةةةر كةس ةيَ هةةات و
 لةمالَة كؤبكاتةوة و ئيَستا دةطةرِيَتةوة.
َ دايكم ضووة تةثال
ثرسى ،بل
َةكةةةدا مانةةةوة ،كيَشةةمةكيَش و قاوقيةةذ دةسةةتى ثيَكةةرد .لةةة
َةةةكان لةةةذيَر رِةمشال
تةةةنيا مندال
ثشةةت ديةةوارة لباديةةة كةةون كونةكانةةةوة كةةةرِةتيَ نالةيةةةكى دلَ ئةةازار و طريةةان ،جاريَةة
ثيَكةنينيَكى ثرِ لةرةو ئاواز دةهاتةة طةوىَ جومةةةباى ،كةبةةردةوام حةةزى لةة يةارى دةكةردو بةراو
خوشةةكة بوةةووكةكةى ئةةازاردةداو لةتةكةشةةكى لةةة دةسةةت دةرِفانةةدن .قتشةةة ميَردةكةةةى لةةةو
ن يكانة ،لة شةويَنيَكى ضةؤلَ ،لةةناو طةؤميَكى بوةووكى ووشةكةوةبووى دةورانةى شةةختة بةنديةدا
َى رابةردو لةةناو دةرزوكةلةبةةرى نيَةوان بةردةكانةدا
دؤزيةوة .زةوى دةرياضةةكة شةاخة ،بةةفرى سةال
هيَنةةدة بةسةةةريةكدا ثةسةةرتابوو تةةا ئيَسةةتا هةةةر مةةابوو ،رؤخةةةكان رِك و رِاسةةتى وةك قةةةدى
خةرةنةةد بةردةسةةثى و سةةورةكان كةبةةةباران داتاشةةرابوو وةك قؤضةةى بةةةران دةرثةةةرِى بةةوون .وةك
ثةةةر ذين ضةةوار دةورى طؤمةكةةةيان طرتبةةوو ،لةةة دةرزوكةلةةة بةةةرةكانى طؤشةةةو كةناريةةةوة
َ ةةذاو ،وةك رِيةةش بة ن رِواوة ،ئةةةم شةةويَنة ثةةةناو دورة دةسةةتةى تةةةنيا
َيَكى زؤرو تيَة هةل
طيةةاوطؤل
بةشكان و ورد بونى طةردةنى و ثىَ ى ئةسثةكانيان دةطةنة ئيَرة.
الشةةةى ماينةكةةة لةسةةةر زةوى رِاكشةةابوو ب ةةقتي ول لةسةةةر ضينوةةكان لةةة رِؤخ ماينةكةةةوة
َتةايى بةةرديَكى تارية و سةارد دابةوو ،بةؤن
دانيشتبوو دةستى بةة كةةولَ كردنةى كردبةوو .لةة قؤل
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طؤشةةتيَكى خةةاوى كةسةةكون دةهاتةةة بةةةرلوت .قتشةةة بةدةسةةت و بةةرد و ليَهةةاتوويى خةةةريكى
كؤمةةةك كردنةةى ميَردةكةةةى بةةوو .وةختيَة بةةةقتي ول ورط و هةةةناوى ئةسةةثةكةى رِووكةةردة سةةةر
ثيَسةةتةكة قتشةةة ناضةةار ماوةيةةةكى زؤر بةسةةةيركردنيانةوة خةةةري بةةوو و تيَيةةان رِامةةابوو.
سةةةروبةركردنى ئةوانةةة كةةاريَكى ئافرةتانةيةةةو قتشةةة بةةة طةةويَرةى توانةةاو ئامةةادةيى خةةؤى
دةيكؤشةةا ئيشةةةكان بطريَتةةة ئةسةةتؤى خةةؤى قتشةةة لةةة كةةاتى ئةةيش كردنةةدا بةةة دةسةةت و بةةردى
لةسةةةر تاشةةة بةةةرديَكى ثانةةدا ئةةاطريَكى كةةردةوة لةةةبريى نةضةةووبوو كةةة ميَردةكةةةى ماوةيةكةةة
طؤشتى نةةخواردوةو طورضةيلكى ماينةكةة كةةوا ئةرخةوانييةةكى مةؤرى تيَةر رِةنةط بةوو ،لةطةةلَ
َبةةذاردبوو فرِيَيدايةةة نةةاو ثشةةكؤكانةوةو
دوو س ةىَ ثلةةة طؤشةةتى بةلةةةزةتى ديكةةةى بةتايبةةةتى هةل
ئةمةش خةواردنيَكى خؤشةى بةردةسةت بةوو ،بةةقتي ول بةمشةوةشةى سةةيرى ئاطرةكةةى دةكةرد.
َةةش هةةر
َم بةةم حال
َةكةةى سةةرجنى ميةوانى ناوةخةت رِاكيَشةىَ ...بةةال
نيطةران بوو نةبادا دوو كةل
بيَدةنط بوو.
ئاخر برسيةتى رِيَطا يةةكى لةة هارييةةو بةرضةاوى ثيةاو تارية دةكةاو زمةان ال َل دةكةا .خوايةة
ئةةةم ئةةاطرة بثةةاريَ ى و تووشةةى رِؤذة رِةمش ةان نةكةةةى .تةةا تةنطةةةى ئيَةةوارة دةسةةتيان لةةة كةةارو
َةةةكان و شةةةق و ثيةةل كردنةةى
َنةةةطرت و بةةةثاك كردنةةةوةى ورط و رِيَخؤل
زةمحةةةت كيَشةةان هةل
الشةةةكة خةةةري بةةوون ثيَسةةتةو بةش ةيَ لةةة طؤشةةتةكةيان بةةة باشةةى شةةاردةوةو بةبةةةردان دايةةان
َطرت و تةنطةةةى ئيَةةوارة بةةةرةو
ثؤشةةى ،ثاشةةدان تورةطةةة طؤشةةتيَ و ورطةكةةةيان لةطةةةلَ خةةؤ هةةةل
َةكةيان طةرِانةوة.
رِةمشال
َدةسةةورِى ،لةةة ذيَةةر
بةةةقتي ول بةةةديتنى ئةةةوةى كةةةوا قتشةةة لةبةةةردةمى ئاطردانةةدا هةل
َيَكى رِةش و تةةةناوى ث ةرِ ئةةاو كةةردو لةسةةةر ئةةاطرى دا نةةاو
َنةةةوة ثيَدةكةةةنى قتشةةة مةجنةةةل
مسيَو
َةةى ئةسةةثةكةى خسةةتة ناويةةةوة بةسةةةخاوةتةوة نةةةختيَكى
ثارضةةة طؤشةةتيَكى نةةةرم و طةةوان و دل
َى لةةثا َل كةرد .هةةر لةةو كاتةةدا قتشةة ثشةكة جطةةرةكانى دةبرذانةدو بةة
تةواوى بةزى ذيَةر يةال
َةكةيانةدا طةةرماو ئاسةايش و سةةرو دلَ
َم لةة رِةمشال
َةكانى دةدا .شةةو هةةوا سةارد بةوو بةةال
مندال
َى دةهيَنةةاو دةيةةدا دةسةةت
َةك ةةدا كيَشةةابوو .سةةيةت ضةةيلكةو ضةةال
َى بةسةةةر مال
رِةحةتيةةةك بةةال
َةتانةةد بةةانطى
َم هةةةولَ و تةقةةةالى ئةةةو بةةةقتي وا نةخةل
دايكةةى كورِيَذطةةة لةةة تةقةةةالدابوو .بةةةال
َيَة ى كةورِة بةةب َى مةةيلى هاتةة كنةى سةيةت لةةناكاو خةةم دايطةرت ثيَشةرت
كورِةكةى كردو وةك بل
َةى بةسةردا دةهات .ئةةو كةورِيَكى سةةير بةوو هةةر لةة زووةوة بةريى دةكةردةوة زيةاتر لةة
ئةم حال
َيةةةوةو زيةةاتر لةةة ضةةوار دةورى خةةؤى دةطةيشةةت كةةاتى وا
سةةنورى ميَشةةكى لةةة شةةتى دةكؤل
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َم ئةةو بةةبىَ هةؤ
َيان دةبةوو ،بةةال
َى دةدةطةرت و طةةورةكان دةمةةقال
رِوويدةدا خةم و ناخؤشةى مةال
َشةادو
َدةزؤقيةةوة هةةمان شةيَوة بةثيَوةةوانةوة كةة هةةموويان دل
سةماى دةكةردو وةك كاريلةة هةل
َيَنن و كةةة دةسةةتى بةةداتىَ وةختةةىَ
َم ئةةةو دادةمةةاو نةةةدةبا بيجةةوول
كامةةةران دةبةةوون بةةةال
َةتيَكى واى بةسةر دادةهةات ئةطةةر زيَةرِو زيويشةيان لةبةةردةم رِووكردبايةة لةة كةن ئةةو هةيض
حال
نةبوو وةك سةطيَكى كوتةةك خةواردو يةان شةيَتانة خةةمناك و بةىَ بايةةخ سةةيرى دةكةردو دةتةوت
كةةويَرو كةةةرِ بةةووةو دايةة و باوكيشةةى بانطيةةان كردبةةا هةةةر طةةويَى ثيَنةةةدةدان و ئةةاورِى
ليَنةدةدانةوة.
ئيَسةةتاش كةةورِة كةوتةةة بريكردنةةةوة نيطةةاى وةك طةةةوران سةةةنطو بةةووةو خةندةيةةةكى ث ةرِ لةةة
ماناى داواى ليَبوردن لةسةر ليَوةكانيدا دةبينرا.
بةقتي ول
لةتةنيشت خؤيةوةى دانا.
جومةةةةباى و فاتيمةةةش بةةؤالى باوكيةةان رِايةةان كةةردو خؤيةةان كوتايةةة باوةشةةى و قتشةةة
كةوليَكى بةهةر ضواريان داداو دايثؤشو.
 ئةوان لة دةورى ئاطرةكةوة دانيشتبوون.َةةةكان بيَةةدةنط بةةوون بةةؤنى هيَمنييةةةكى شةةريين و شةةادى بةخشةةيان ليَةةدةهات مةجنةةةلَ
مندال
َةكةةة ضةةةرخى دةدا قتشةةة خةةةريكى
قةةولثى دةدا بةةؤن و بةرامةةةى خواردنةةة بةلةزةتةةة لةةةناو رِةمشال
ضيَشةةت ليَنةةان بةةوو بةةة سةةوحبةتةوة قسةةةى دةكةةرد رِيَة لةةةوةى بةةةقتي ول دةنطةةى ئةةةوى لةةةناو
َ يَكدا ديَتة بةةرطو َى ئاطايشةى ليَنةةبوو ضةؤن بةة دانيشةتةوة خةوبرديةةوة قتشةة مةسةينةى ثة ِر
ضال
َووةكةانى
لةئاوى طةرم كةردو بةانطى ميَةردى كةرد تةا دةسةتةكانى بشةوا .بةةقتي ول بةزةمحةةت ث َيل
َوى ئاطردانةكةةة وا دةهاتةةة
دةكةةردةوة بةرضةةاوةكانى تاريةة ببةةوون و لةبةرانبةةةر كةةرِى دوكةةةال
بةرضاو كة خةويَن ثرِذاوةتةة نةاو ضةاويةوة لةة كةاتى نووسةتنةكةى ثشةتى بةسةتبووى و قاضةةكانى
َةةةكانى كةةة لةةة ضةةوار دةورى دا
َوو باوشةةكيَكى هةةاتىَ و تةةةكانيَكى داو مندال
سةةرِببوون .خةةةوال
خةوتبوون الدا دةستةكانى ليَ خشادو نركة نركيَكى كرد:
 ئاخ – ئاخ ،سرِبووم.َمى داوة:
َنةوايى كردن و خؤشةويستيةوة وةال
قتشة بة دل
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َةكةةةى لةسةةةر س ةيَثاية داطةةرت وضةموةةة دارينةكةةةى بةةة دةسةةتةوة طةةرت ،تةةا
قتشةةة مةجنةل
َطرتةةةوة كيَةةردة
طؤشةةتةكةى ثةىَ لةةة قاثيَة بكةةا .بةةةقتي ول كةمةةةر بةندةكةةةى لةسةةةر ئةةةرز هةل
دريَذو باريكةكةى لة كةاالن دةركيَشةاو بةةناو لةةثى داهيَنةاو تةاقى كةردةوة تةا ب انة َى داخةؤ تيةذة
َوى
يةةان نةةا ،كيَردةكةةةى مونتةةازة مةةوو دةكةةا طؤشةةت وةك كةةةرة دةب ةرىَ بةةةقتي ول ئةةاوى كةةوال
كتليةكةى بة كيَردةكة داكرد ،قتشة دووبارةى كردةوة:
َةةة
 هةةةر ئيَسةةتا ،هةةةر ئيَسةةتا ....لةةةم كاتةةةدا سةةةطةوةرِ لةةة دةرةوة دةسةةتى ثيَكةةرد ،ديَلسةةةطة ثريةكةةة و دوو توتكةكةةةى ثيَكةةةوة وةرِيةةن ،بةةةقتي ول لةةة ش ةيَوةى قورِاندنةكةةة تيَطةيشةةت
كةةة ئةةةوان بةةةرةو ئةةاخورِ رايةةانكرد ،قتشةةة هةةةر بةةةم شةةيَوةيةى كةةة موكةكةةةى بةسةةةر
َةى بوةرِا ئةةذنؤى وشة
َةكةوة رِاطرتبوو بةة ترسةةوة سةةيرى ميَردةكةةى دةكةرد ،بةنةدى دل
مةجنةل
بةةوو تةقةةة تةةةقى مسةةى ضةةةند ئةسةةثيَ دةتطةةوت لةةةذيَر زةويةةةوة بةةةرز دةبيَتةةةوة بةسةةةر دةنطةةى
سةةةطةكاندا زالَ بةةوو ،بةةةقتي ول بةباشةةى دةنطةةى رِم و تةةؤب ة بةةةرزو طرانةةةكانى بةةةر زةوى
دةكةةةوتن جيةةادةكردةو بةةة دةنطيَكةةى نةويةةةوة بةةانطى كةةرد :سةةةرى طؤشةةتةكة داثؤشةةة ...بةةةال
َ
ن يكة.
قتشة دةستة ثاضةة ببةوو وةك ثةرييةةك لةة هةةوادا ب ةرِى بةةم الو ئةةو الدا دةهةات و دةضةوو
َةكةةة بدؤزيَتةةةوة ،تةقةةةى مسةةى ئةسةةثةكان ن ة يكرت
بةةةهيض جؤريَ ة نةيةةدةتوانى سةةةرقاثى مةجنةل
دةبؤوة ،ميَردةكةةى بةةرِق و توورِةييةةوة سةةيرى دةكةردو قتشةة بةة تةةواوى دةسةت و ثيَةى خةؤى
َكةكةةةى دةهيَنةةاو دةبةةردو ئارةقةةة بةرِوويةةدا دةهاتةةة خةةوارةوةو بةةةبىَ سةةوود ومانةةاو
ون كةةرد مو
هةر دةيوت و دةيوتةوة:
 ئيَستا ،ئيَستا....َطرتةةةةوةو بةسةةةةردةمى
قتشةةةة بةسةةةةر ليَشةةةيَواوى كيسةةةةيةكى كةةةؤنى لةةةة زةوى هةل
َةئاوةكة و دةسةةتى بةةة ئةةيَش و ئازاريَكةةةوة
َكةكةةةى خسةةتة نةةاو سةةةتل
َةكةةةى داداو مو
مةجنةل
َدةسةةتاو دةهاتةةة
َيَةةى سةةووتاوة بةةؤ دواوة كيَشةةاوة ،هةةةر لةةة كيسةةةكةوة هةل
هةةةروةك ئةةةوةى بل
دةرةوة ،بةآلم قتشة ئاطاى لةوة نةبوو ئةةذنؤى شةل بةوو بيَهيَة بةوو لةة جيَةى خؤيةدا لةسةةر زةوى
دانيشت.
ثياوة بيَطانةكان بة َى ثةر و بةةخيَرهاتن خؤيةان بةة ضةادرةكةدا كةرد ،مةذدةى هةيض شةتيَكى
باش لةة رِ وويانةدا ديارنةةبوو ،ئةمانةة ثيةاوانى قةؤزى بةةق ،ثيةاو كةوذانى لةنةدةهؤر و كؤنةةكار،
َبةةذيَرراو زؤر طؤيةةان ،غارةتطةةةرانى شةةةوطةرِ بةةوون رِةفتةةارو خؤيةةان ثيَطرتةةوة و
دةسةةتةى هةل
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َميةةان بداتةةةوة و سةةةملةنى ورط
َةو كوتةةةك قسةةةبكةن و ضةةاوةرِوان نةةو كةةة وةال
بةمسةةتةكؤل
طةةةورةو كةفةةةلَ ئةسةةتوور ،كةمةةةر بةنةةديَكى قايشةةى ثةةانى ئاوزينةةة زيةةوى لةسةةةر بةسةةتبوو،
َوةكةةانى خؤيةةدا دةكيَشةةاو بةةةخؤ نازينيَكةةةوةو هةةةنطاوى طةةةورةوة
بةقاموةةى بةةةال تةنيشةةتى ثيَو
رِيَةةى دةكةةردو هاتةةة نةةاو ضةةادرةكةوة .ضةةةند كةسةيَكى ديكةةةى تيَروتةةةذى و بةةةفي لةطةةةلَ ئةةةودا
هاتنة ناو ضادرةكةو بةشكؤوة لةبةردةمى بةقتي ولدا وةستان.
َم لةةة دواوة هةةةر فشةةاريان دةهيَنةةاو قةةةرة ثةسةةتةيان دةكةةردو
َةكةةة تةةةنط بةةوو ،بةةةال
رِةمشال
لةةةباى نةة يكرت دةبوونةةةوة لةةةدواى هةموويانةةةوة ثيةةاويَكى باريكةلةةةى رِيةةش سةةوورو ضةةاو زةق
بةزرنطى لةنيَوانيانةدا هاتةةدةر و ئةمةةيان هةةر سةةيري بةةقتي وا نةةكردو لةة كةاتى هةاتنى دا
َكيَشةةا وةك بنةةاو ليَيةةدا لةةة تةنيشةةت ئةةاطردان دريَةةذبوو
مشةةة مش ةيَكى كةةردو هةناسةةةيةكى هةل
شانى لة الى قتشةةى هةةترِةش رذاو كةردو ،قتشةة خةؤى اَ كةةنار طةرت و ليَةى كشةايةوة كةابرا
َتةةة جةةارو بةةىَ
بةةة ثيَكةةةنينيَكى ثةةرِ لةةة رِق و بيَشةةةرمانة بةةةتى ضةةاو تةماشةةايةكى كةةرد ،طال
َى خؤيةةان دةزانةةن ،سةةواريَكى بةةةهيَ و تيَكسةةمرِاو وسةةورة
ضةةاوورِوان هةةةموو شةةويَنيَ بةةة مةةال
َيَنةة دةرثةرِانةةدو كونةة لووتةةةكانى فةش و دةمةةى خةوار كردبةةوو،
بةطةةف و كةةورِ ضةاوةكانى لةةة طل
زمانيَكى بةمسيَلة تاشراوةكانى دا هيَنا و بةبىَ شةرم دةستى ثيَكرد.
 ئؤهةةوى ،تةةؤ ثيَةةرى شةةةو لةةة كويَسةةتانى(دؤنط) تةةازة مةةاينيَكى جوانةةت لةةةرِةوة ئةسةةثىئيَمةةة رفانةةدو سةةةرى ذامانتةةاى ئةسةةثةوانت شةةكاند ،لةةةتؤ بةةرتازى كةسةةى ديكةةة ئ ةةم كةةارةى
َة ئةةةم ئيشةةة ئيشةةى تؤيةةة ،جطةةة لةمةةةش بةةةيانى
نةةةكردوة ،هةةةر كةسةيَ هؤشةةى هةةةبىَ ،دةل
لةةةناو ضةةيادا زةالميَكيةةان لةطةةةلَ دوو ئةسثةشةةيدا ديتةةووة ،يةةةكيَ ديتةةونى كةةة دةمةةةو ئيَةةوارة
َةكةةةى تةةؤوة بةرزبؤتةةةوة بةةة كةةورتى لةبةرئةمةةةى كوتانةةةوةى ئاسةةنى
دووكةةةلَ لةةة ن ي ة رِةمشال
َى بةةدزىَ ليَةةى خةةؤش نةةابىَ.
سةةارد سةةوودى نييةةة ...ثيةةاوى شةةةريف ئةطةةةر باوكيشةةى مةةال
َم بدةوة.
ئةخةسةال – تؤ ...وةال
َةةى دانةةةخورثا ،هةرضةةةندة دةي انةةى،
بةةةقتي ول لةبةرانبةةةر تيَكةةراى ئةةةم سةةوارة شةةةرِاويانة دل
َةةرِةق و كةللةةة رِةق بةةة سةةؤراغيدا هاتوونةةة ،نةةةدةكرا ضةةاوةرِيَى بةةةزةيى و ثياوةتيةةان
ثيةةاوى دل
َى خؤى دووبارة دةكردةوة.
ليَبكرىَ ،ئةم قسانةى وةك سويَند لة دل
"هةقى منةو ئيَوة ناهةةقن ،هةرضةييةكى بةسةةر سةةملةن بيَةنم جيَةى خؤيةةتى ،لةبةةر ئةمةة
َمى سوارةكةى نةداوةو بةهيَمنى لةباى ثرسى:
وةال
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َيَ ةى دةتةةةوىَ بةةةدزم دابن ةىَ ى بةةةقتي ول كةةةى دز بةةووة س ةةملةن مشةةةيةكى لةةة
 دةللوتةوة دةرداو بة توورِةييةوة وتي:
 شيَر و رِيَوى مةهيَنةوة.َ.
بةقتي ول ببوو بة بةرد هةر نةش جووال
َم ثة َى مةكةةن ،لةة هيكة ِرا سةةملةن
 كةر لة كو َى كةةوتوةو كونةدة لةة كةو َى دراوة طيَوةةلَكيَشا ،لةرِقان هةناسةى طريا:
َطةرِاو هةناسةيةى توورِةيى هةل
سوور هةل
 ئةى مار ...هةى دووثش . جارىَ سوورى كةوة كىَ منى ديوةو كىَ بةرؤكى طرتومةكيَت شايةتة.
 هةية ....خةمت نةبىَ..... لة كويَية بابيَتة بةرةو رِووم قسةبكا.باى قسةكةى برِى:
 ورِيَنةةة دةكةةةى ئةسةةثةت دزى ،رِةوةكةةةت ش ةيَت كةةرد ...لةيةةةك شةةةودا ئةةةم هةةةمووزيانة ئةم كارة كارى تؤية تؤ ،تؤيةك لةذيَر سايةى مندا طةورة بووى.
َةةت
َىَ ،باشةةة ،ديةةارة لةةةذيَر سةةايةى تةةؤ ،بةىَ ئةسةةةل نييةةة ،كةبةهةةةر شةيَوةيةك دل
 بةةةلخبوازآ دةم رِةتيَنى .ديةارة كةة ئةةم جةؤرة كارانةة الى تةؤ شةتيَكى ئاسةايية ...ئةاخر ثةيَم نةاليَى
بؤ ئازارم دةدةى
 ئيَستا تؤ كة زياا ليَدةدةى هيض ،زةميشم دةكةى وا ديارة زةم كردنى تؤ بناغةيةكى نيية!باى بةنيطايةكى بىَ ماناوة بةرانبةر خ مةتكار حةثةسا.
 ئاخر من ضيم لة تؤ سةندوة بثرسةةة ض شةةتيَ هةيةةة ليَةةت نةسةةةندا ..رِؤحةةت هيَنامةةة سةةةر كونةةة ل ةوت ،تاكةةةبراكةمت كوشت ..هيَندةت ليَدا تا نيوة مردوت كرد...
 باشةةة ،ثاشةان مةةةعلوم دةبةىَ كةةة مةةن دوذمنةةى خةةويَنى تةةؤم بةةةقتي ول دةسةةتةكانىبةسنطةوة طرت.
 خوا خؤى ئةم قسانةى بةسةر زماندا هيَناى ...يةكةاار تؤ ئةم قسةيةتكرد.َت تيَكوووة شيَت بووى
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َيةوة سةرى بادا.
 بةقتي ول بةترش و تال نةتهيَشت بة مردنيَكى سةرو دلَ رِةحةت َرىَ.نةسةةةالم و سةرةخؤشةةى .نةبةخشةةش و سةةةدةقةيةك ئةةةو شةةةش مانطةةان وةك مةةؤم دةتةةواوةو
ضةةاوةرِوان بةةوو هةةةر هةةيض نةةةبىَ تةةؤ بةةةرخيَكى طةةةرِى بةةؤ بنيَةةرى هيواداربةةوو هةةةر نةةةبىَ ث ةيَش
َى ئارام بطرىَ.
مردنى دل
باى ضاوة جي ناويةكانى تةس كردو بةالليَوو زمانة كةفاويةكةيةوة وتي:
 ئةةةها ...رِوون ب ةؤوة لةةة كويَةةوة قسةةةدةكةى ...بةةاوابىَ بةةا زؤر قةةةرزارى تةةؤم رِةنط ةةَم هةى تةؤيىَ برِفيَنةة ،دةسةت مةةثار َي ة ضةيديت لةة ئاغةا دةوىَ ،لةة سةةملةنى
نيوةى سةةرو مةال
َم بةةقتي ول نيَةو
دةربيَنة ثيَكةنينيَكى بىَ نامؤسةانةو طةةف ئةاميَ لةة نؤكةةرةكان بةةرزبؤوة ،بةةال
ضةوانى طرذنةكرد ..با ئةو تةنياش بىَ هةق بةالى ئةوة.
َ ةىَ بةةا واب ةىَ فةةةرموو بيسةةت زسةةتان دؤشةةةطم سةةايةقةو ل ةيَ م بةةةفربوو ،هاوينةةان
 دةلضةةاوم ليَة نةةةناوة بيسةةت بةةةهار شةةاديم نةةةبوو بيسةةت ثةةاي رِوونةةاكيم نةةةديت شةةكايةد نةةةكرد،
ميَطةا تؤم لةوةرِاند ،تةكتي وا بةدبةختيش بةهةمان رادة ناخؤشى و ئازارى كيَشا.
َة ذنةةى منةةة ،كارةكةةةرى تةةؤو خ مةةةتكارى دايكةةى تؤبةةوو ،دايكةةت بةنةخؤشةةى
دوازدة سةةال
َةى ذنةكةشةةم دةتوايةةوة ،لةبةرانبةةةر ئةمانةةة ..بةرانبةةةر هةةةموو
َيةةةوة .جةةوانى و جحيَل
سةيل دةتو
ئةمانة ضيمان دةسةت كةةوت تةةنيا مافيَة  ،ئةةويش ئةمةيةة كةة ئةوةنةدة ئةاوى دةةمةان قةوت
بدةينةوة و تا لة برساندا بتؤثو
سةملةن قيذاندى و ئاوى دةمى لةم الو ئةو الى الل اويدا دةرِذا:
َةةةى قريَةةذاوى ثةةي و ثؤخ ةلَ..
َمى روتةل
 مةبةسةةتت تيَطةيشةةتم ...تيَطةيشةةتم ..خةةوالهةةةموو بةةريو مةبةسةةتى نةةاوةوةت دةخويَنمةةةوة عةجةةةن بيَوةةاو و رِؤيكةةى ئةةةم دزة نيةةازى وايةةة
َ ب اا ماينةكة لة كويَية
من سووك و رِيسوا بكا ،باشة واتليَدةكةن زمانت بطةزى ...بل
 لة دادطا داواى ماينةكةت بكة.َةى بيَدةرث  ...تةماى ضيت هةية
 داوا بكةم كةرى ناجسن .رِوتةلَتدارى و من خاوةن مافم ليَطةرىَ با موحاكةمةمان بكةن.
 تؤ دةسةالَبةتة كةة مةحكةمةةمان دةكةةن ..سةةيركة ببينةة الف زةنةى بةىَ ئةابرِؤ ض قورِيَة
 هةلبةسةةةرى خويَةةدا دةكةةا ،دةتةةةوىَ لةةة رِووى قةةؤزى بةةةقان رِاوةسةةتىَ داواى دادطةةا دةكةةةى ،داواى
رِاسةةتى دةكةةةى زؤر – باشةةة ..ئيَسةةتا زمانةةت دريَةةذة ،لةةة رِيَةةى دادطةةاى دان ةىَ س ة ات لةةةناو
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َم دةب ةىَ ب ةىَ ئةةةوةى رِاطةةريم بكةةةى ماينةكةةةم بدةيةةةوة ثاشةةان دةبيةةنن كةةة
دةسةةت دةنةةو ..بةةةال
كامةمان بةض تاوانيَ حوكم دةدةن ....بؤ دواجار دةثرسم ماينةكة لة كويَية
 هةةا سةةةملةن بةةةرِويَكى ثةةرِ لةةة طةةرِى تورِةييةةةوة قاموةةيةكةى بةةةرِووى بةةةقتي ولبةرزكردةوة.
نيية بةتيلةةى ضةاو دةيةديت كةةوا ضةؤن ثيةاوة بةةرِةالكان تؤب يةان ئامةادةكردوةو ليَيةى ن ية
َكيَشا:
دةبنةوة ئامادةن ...تةنيا ضاويَكيان اَ با بدرىَ ..ئاخيَكى هةل
 ماينةكةتان بىَ سةرو شوونة... ضيت ليَكردَسةةةؤزة
 بةدؤسةةةتيَكى خةةةؤم سةةةثارد ،تةةةا دوورخياتةةةةوة خاتةةةةوة برادةريَكةةةى دلَةتيَنرِىَ...
َناخةل
هةل
َم.
 درؤ دةكةى ثيَستت لةبةردا دةمالَمةت نةدةمةةوة .ئةةم سةةرو بةندانةةدا ثيةاوة
 ئةطةر درؤ دةكةم ضةيدى مةثرسةة تةا وةالريةةش سةةورة الوازةكةةة .كةةةوا لةةة تةنيشةةت ئاطردانةكةةةوة رِاكشةةابوو بةةة هةنيشةةكةكانى رِاسةةت
َتةجارى وتي:
َة بؤلَ و منةمنيَكى طال
بووةوةو بةبؤل
 ئةةؤى بةةةقتي ول ،باشةةرت وايةةة بةخؤشةةى دانةةى ثيَةةدا بيَنةةى بؤضةةى بةةؤ دؤزينةةةوةىَةتةةى شةويَنى دوورمةان دةكةةى بةؤنى طؤشةتى ئةةم جوانةة ماينةةى كةسةةرو د َل
ماينةكةى هةل
َميَكمةةان بةةدةوة .بةةةقتي ول بيَةةدةنط بةةوو ،قتشةةة ضةةاوى
دةكاتةةةوة لةةة كويَةةوة بةةؤ دامةةاوى وةال
َمةدا
َند نةدةكرد ،زةالمة رِيش سةوورةكة لةة جيَةى خةؤى رِاثةةرى و ئةةو كيسةةى كةة لةةناو هةل
بل
َدايةوة.
َةكةى هةل
خووسابووةو لةسةر مةجنةل
َدايةةةوة
َةكةةةم هةل
 خؤيةةةتى .مةجنةةةلَ سةةةرى لةسةةةر دانييةةة ،بةةةبيَنياز سةةةرى مةجنةلطةةةجنيَكم لةةةناودا دؤزيةةةوة ...باشةةة ميوانةةانى خؤشةويسةةت ،رِِِاسةةت و دروسةةت بةةؤ ثيَشةةوازى
ئيَوةيان ئامادة كردووة بؤ رِاوةستاون برايان دةستتان بشؤن ،قتشة خيَراكة قامثان بؤ بيَنة.
َتةةو طةةث دةسةتيان
ئةندامانى دةستةى قةؤزى بةةق لةة دةوروثشةتى سةةملةن دانيشةنت بةة طال
َتةيةةةكرتيان
بةة قاقةةاى ثيَكةةةنو كةرد .م تةةة خةةؤران لةبةلةةةزةتى دةعوةتةكةةى بةةةردةميان بةةة طال
َدةدا قتشة لة شةرميَكى تالَ سرِببوو لةطةنيَكى طةورةى دانة دةست.
ثال
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ثوخةةة ثيةةاوة( )2ريةةش سةةوورةكة طؤشةةتى دةرهيَنةةاو لةةةناو لةطةنةكةةةى كةةردو ثارضةةة ثارضةةةى
َ ةة لةة طويَكةانى باسةكيان
كرد ..سةملةن و ن يكةةى دةكةسةى لةة بيَشةةرمرتين خةويَرِى تةرين ئةل
َميان
َكردوو كةوتنةةة رِفانةةدنى ئةةةو ثلةةة طؤشةةتة ضةةةورو نةرمكانةةةى كةةة هيَشةةتا هةةةل
هةةةل
َتةش بةقتي وليان بؤ سةر س رة بانط نةكرد.
َدةستا .بؤ طال
ليَهةل
خاوةن مالَ لةم الوة وةستابوو توورِةو حةثةساو سةيرى ئةم د ةنةى دةكرد.
ميوانةةة ئةةةزي ةكان بةثشةةتيان ديةةواريَكى مةحكةةةميان لةبةرانبةةةر ئةةةودا دروسةةت كةةرد.
قتشة بة رِ ووييَكةى ثة ِر لةة نةةفرةت و بيَة ةوة ضةاوى لةة زةوى دوورى بةوو ئةةو لةة ذيةانى خؤيةدا
َوى بةةةبريدا نةةةدةهات سةةوارةكان
َم شةةتى وا ثةةي و طةةو
زؤرى ضةرمةسةةةرى ديتبةةوو ،بةةةال
َيانةةدا
َض بةهةةةردوو لةةةث طؤشةتيان لةةة دةميةةان دةثةسةتى و قوتيةةان دةدا ئاغةةاش لةطةل
َوةةمل
بةمل
خةةةريكى طؤشةةت خةةواردن بةةوو و سةةكى نةتةةةقى كةةاتىَ بنةةى لةطةنةكةةة بريسةةكاوة ،سةةةملةن
لةتيَريان قرقيَنةيةكى هيَناوةو بة بةقتي وا وت:
 ئيَسةةتا تةويلةةةمان نيشةةان دةدةى ..ببيةةنو ضةةيت لةةةوىَ شةةاردؤتةوة .ئةطةةةر كلكةةىَم ،وجةاغم كةةويَر بيَتةةةوة ..لةسةةر حسةيَبى مةن نةةاتوانى بةةذى ،درؤ
ماينةكةشةت بةةؤ بةةجىَ بهةيَل
َآل تاماوى خيَراكة.
دةكةى ..بيَكةم و زياد هةمووى دةبةم ،يال
َم بةةم قسةانةى سةةملةن لةة طيةانى
بةقتي ول بةزةمحةةت جلةةوى تةورِةيى خةؤى طرتبةوو ،بةةال
َيَكةدا كةة لةة رِقةان و بةكةةم دانةانى و منةةت نةةزانينى دةلةةرزى و لةةم
خؤى بيَة ار بةوو لةة حال
شتانةش خراثرتيان اَ ضاوةرآ دةكرا ،بة رِق و كينةوة وتي:
 ئةطةةةر دةتةةةوىَ بطةةةرِيَى بطةةةرىَ ،ئةطةةةر دؤزيتةةةوة بيبةةة ،ضةةاكيش ب انةةة بةضةةاوسووركردنةوةو زمان دريَةذى نةاتوانى َرتسةيَنى ...سةةملةن لةة جيَةى خةؤى رِاثةةرى و بةة قاموةية
زةردة مارةكةةةى دووقاموةةى بةةة ضةةةث و رِاسةةتى بةقتي ولةةدا كيَشةةا ...بةةةقتي ول تةةاوةكو
َنةةد نةةةكرد ،بةةةبىَ ضةةاو ترووكانةةدن سةةةيرى دةكةةرد ،فرميَسةة بةسةةةر ثرذانطةةة
دةستيشةةى بل
َ ةثةتاو بيَخةوة كةانى دا دةهاتةة خةوار َى بةاى دةسةتى بةة جةويَن و قسةةى ناشةرين كةردةوة..
هةل
َةةةكانى بشةةكىَ...
بةةةقتي ول لةةة هةةةموو شةةتيَ زيةةاتر لةةةوة دةترسةةا كةلةبةرضةةاوى ذن و مندال
قتشة دةستةكانى بؤ ئامسان بةرزكردةوةو هاوارى كرد :هةتا هةتاية لةعنةتت ليَدا.
 قؤزى بةق ،بةلةعنةتى ئةبةدى طرفتار بيت ،خوا خؤى س ات دةدات.َة
( )0ثوخةثيا :ثياوى بودةل
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َنة قيذةيةكى ليَدا.
 سيةتى بوكؤالَةةدا ئةةةوال.
 بةةةراز ،خةةؤى بةسةةةملةن داداو يةخةةةى طةةرت ،بةةاى كورِيَذطةةةى تيَهةلبةقتي ول لة خؤى كةوةرِى بوو ياخةى ستةمكارى طرت.
ئةةةو لةةةم دةقةيةةةدا وةك درِنةةدة ترسةةناك بةةوو و لةةةثيَنى كةسةةيش بةةةهيَ تر بةةوو سةةوارةكان
نةةةيانتوانى يةكسةةةر س ةةملةن لةةة ضةةنطى دةربيَةةنن و بةهؤشةةى بهيَنةةةوة .هةةةر لةطةةةلَ بةةةهؤش
هاتةوة ..لة تاو توورِةيى و رقدا دةيطرت ..دووبارة نةرِاندى:
َت دةكةةةم ...ثيسةةكة ...دةترِزيَنمةةةوة دةمةمةةة ذيَةةر زةمينةةةوة ..بةةؤ سةةيبيات
 سةةيا ضةةالَدةدةم ،ئةطةر وا نةكةم ثياو نيم...
تيَهةل
َم بةقتي ول ئيةدى نةةجويَن نةطةةف و طةورِى نةدةبيسةت .بةة ئةةزمى كوشةنت ليَيةان دةدا،
بةال
خةةةتى خةةوارو خةةيَض و بازنةةةيى ئةةاطراوى لةبةرانبةةةر ضةةاوةكانى بري ةةةيان دةداوة ،جريوةيةةان
َيَكى
َن .ثاشةةان ئةةةوانيش دامركانةةةوة .ئةةةو بةةةزيرِة زي ةرِ دةكةوتةةة نةةاو ضةةال
دةهةةات و تيَكةةدةئاال
َةكة دةكةةوت
تةنط و تارية و سةروثشةت و كةلةكةةو سة و دةسةت و قاضةى بةةر ديةوارى ضةال
َةكةوة .لةة ئيَشةى ئةةو سةووتانةوةو ضةوزانةوةى كةلةسةةر
و بةهيض جؤريَ نةدةطةيشةتة بنةى ضةال
طؤناكةةانى هةسةةتى ثيَكةةرد ،كةةةمىَ بةةةهؤش خةةؤى هاتةةةوة ..بةتةةةواوى وةك سةةوذنيان لةثةةدو
َيَ كةةة وةك
رِاكردبةةىَ دووبةةارة دنيةةاى لةبةرضةةاواندا تاريةة بةةوو ،سةةةرةجنام كةوتةةةوة نةةاو ضةةال
تاوةيةكى داغ طةرم بوو ،ئينجا بةقتي ول هيوى لةبرينةما.

()4

ثاشةةى ماوةيةةةكى دوورودريَةةذ بةةةهؤش خةةؤى هاتةةةوة لةثشةةت تةةةميَكى خويَناويةةدا بةةة
زةمحةت قتشةى ديت .قتشةة لةة مةاوةى شةةويَكدا زؤر ثةريوالواز ببةوو ،طريةان و شةيوةن قةورِطى
قتشةى دةطرت و دةنطى ثرِمة ثرِمى طريانيَكى ثرِ بوغ و رِقى لة قورطدا دةهاتة دةر.
بةةةقتي ول دةنطةةى ذنةكةةةى نةناسةةيةوة ،لةةة درزيَكةةى فةةراوان و خةةوارو خ ةيَض رووناكاييةةةكى
غةم ئةنطيَ و كةم شةوق دةهاتة ناو ضادرةكةوة.
َؤزو لةةةرزان
َكةنةةدبوو ،بةةاران ا ا دةبةةارى و وةك كةةةزى سةةثى و ئةةال
دةرطةةاى ضةةادرةكةيان هةل
َودةبوونةوة.
َى ئةسا ...دةذرِانة سةر زةوى و بو
وةك بذى يال
َند ..باشرت بوو ئةم رؤناكى و بةد بةختيو ئاخر شةرِنةبيَنىَ..
بةقتي ول دةيناال
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َةةة قةةور و سةةارد و س ةرِةكة رِةق ببةةووةوة
ئةةاطردان خةةامؤش ببةةؤوةو بةةةقتي ول لةةةذيَر كةول
هةةةموو ئةةازاى دةي يرِانةةد .ذانةةى دةكةةردو قةااغةةةى خويَنةةة وشةة و مةةةييوةكانى سةةةر دةم و
ضةةاوى دةسةةرِيةوة ،سةةيماى ئادةميةةانى بةةةرِووةوة نةةةمابوو ،وةك ثارضةةة خشةةتيَ سةةورو شةةو
َ ليشةةابوو خويَنيةةان لةبةةةر
َ ةثةةةتابوو ،سةةةرطؤناى هةل
َطةةةرِابوو ،ضةةاوةكانى بةةةبىَ تةةامى هةل
هةل
دةرِؤيى و لةسةر ضةرمى كةولةكة جيَى ضؤرِاوطةى خويَن دةبينرا.
بةةةقتي ول بةةة زةمحةةةت و دةنطيَكةةى نارِحةتةةةوة بةةةم الو ئةواليةةدا ضةةاوى طيَةرِا ..لةةة كةسةيَ
دةطةرِا..
قتشة بةدةم هةنس و طريانةوة وتي:
 ئةوان ليَرة نو ..لةعنةتيانة هةموو رِؤيشنت بةقتي ول بة ئاخ كيَشانةوة وتي: سيةت.. ئةو ليَرةية ،ئافةرين سيةت.. ئافةرين سيةت..ستةمكاران ثاش ئةةوةى ئيشةى باوكةةيان ديةت ،بةة سةوراغى كةورِة داهةاتن ،سةةملةن خةؤى
ليَةةى دةثرسةةى ،طؤشةةتةكةيان لةةة كةةوىَ شةةاردؤتةوة بةمةةةرط طةةةفى ليَةةدةكرد ..سةةيةت لةةةب ى
نةب وفت .قتشة فرميَسكةكانى خؤى دةسرِيةوة و دةيوت:
 رِيش سةوور مةشةخةليَكى داطريسةاند وةك سةةط كةوتةة طةةرِان هةةر بةة بةؤن طؤشةتةكةىدؤزيةوة ،هةم ئةةوةى بةؤ بةةرخؤرى هةفتةيةةك لةةناو هةؤرة مةرِةكةةدا بةة قةةنارةوةمان كردبةوو.
هةم ئةوةيش لة حةشارطةكةى بةردمان خستبووة سةر.
ئةسةةثةوانةكان بةةةرِةنطى ثيَسةةتةكة ماينةكةةةيان ناسةةيةوة .سةةةملةن فرمةةانى دا هةةةموو
طؤشةةتةكة ببةةةن و ئةسةةثةكةو طايةكةةةمشان سةةةرِا ببةةةن .ئةسةةثةكة لةبةرئةةةوة تةةاكو نةةةبنريىَ
َم لةبةةةر ئةةةوةى طؤشةةتةكة
رِةوةكةةةى خةسةةارةتى ليَكةةةوتووةو طايةكةةةش بةةؤ ضةةاو شةةكاندن .بةةةال
َةةرىَ .دواجةةار رِيةةش سةةوور دوو كةسةةى ديكةةة بةةة خةةؤو
َى دزيارييةةة نةةابىَ بةةؤ دز بةةةجىَ بهيَل
مةةال
َةوة لةةة بةةةقتي ول ن ي ة بوونةةةوة ..دانيشةةنت و سةةةيرى يةةةكيان دةكةةرد .س ةةملةن ليَيةةان
مةشةةخةل
َنيايى كردنى وتي:
ن ي بووةوةو بؤ دل
 هةناسة دةدا.سةملةن وتي:
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 ضارةنووسةةى ئةةةم كورِيَذطةةة ئةوةيةةة ،لةةة زينةةدان َةةرىَ ،نةةةك لةةة ضةةادر بةةرام والييةةةئيَوةش هةةموتان شةايةد دةبةن ..نامةيةةك دةنووسةم و لةة ذيَةرةوةى مةؤرى دةكةةم ...بيَطومةان
دةخيةمة حةثسةخانةوةو هةرضةيم لةة دةسةت بة َى دةيكةةم تةا ِرةوانةى ئةةو بةندخيانةةى بكةةم كةة
سوخرةكيشى تيَداية .ليَطةرىَ با لةوىَ وةك سةط بتؤثىَ ثاشان ليَيانداو رِؤيشنت.
َةةة بيَنةةةوا كةةانى برسةةيةتييةكى
َةةةكانى كةةرد ،دةبةةىَ ديسةةان مندال
بةةةقتي ول سةةةيرى مندال
َورِةشن.
وابكيَشو لة عةقل بةدةر بىَ .دةبىَ بةرانبةر طوجيلة سةطةكانيان سكيان هةل
بةقتي ول ثرسى:
َةكان ماوة
َيَ بؤ مندال
 هةر هيض نةبىَ تؤزقالَيَ ة نةةةماوة ،هةرضةةى
َمةةى داوة هةةيض شةةتيَ  ....تؤزقال
قتشةةة بةةةدةم ش ةيَوةن و طريةةان وةال
َى ويَةةران كةةردين.
بةةوو و برديةةان بةةة رِؤذى رؤنةةاك رِووتيةةان كةةردين ئةةةم س ةةملانة مةلةونةةة مةةال
هةرضى هةمان بوو بةربايدا ،خواية زوو بيَت دةبيَتةوة و َرىَ و قةبرةكةشى الفاو بيبا....
بةةةقتي ول ددانةةى لةةة ج ةريِةوة بةةردو دووبةةارة بيَهةةؤش كةوتةةةوة ..تةةا دةمةةة دةمةةى نيةةوةرِؤ
َكانيَكى ناديةةار ثارِايةةةوةو
بةةةدةنطى بةةةرز ورِيَنةةةى دةكةةردو دةيطةةوت بةةةردةوام لةبةةةرخواو خةةةل
َى الى خوا دةكردو جويَنى بةدادرِةسان دةدا.
سكاال
َةةة لةةةناو
َةةيَن كيَةةى دزى بةةةقتي ول ضةةةند رؤذان بةةةبىَ جوول
َ  ...ئيَسةةتا بل
ئةةةها ....بةةةلَةةدا مةلةةةى دةكةةرد :دةب ةىَ ضةةيبكا ئ ةةو
نةةويَن رِاكيَشةةاو لةةةناو خةةةيالَ و بريكردنةوةيةةةكى قؤوول
تةنيايةةةو كةسةةى لةةة ثشةةتدا نييةةة ،ئايةةا بةتةةةنيا دةسةةتى دةتةةوانىَ حسةةابى خةةؤى لةطةةةلَ قةةؤزى
بةقةكان ثاك بكاتةوة
لة طوندةكةى خؤيانةدا بةة هةةقى خةؤى ناطةاو برادةرايةتيشةت ناكةةن .ئةةم ثيةاو كوذانةة زؤر
لة خؤيان بايينة ،هةنديَكيان ضاو ترساو كراون و بيَدةنط دةبن.
لةبةةةد بةختيةةدا ئوميَةةدى يارمةةةتى لةةة ك ةىَ دةكةةرىَ لةةة خ ة م و كةسةةان ئةةةدى ئةةةوان لةةة
كويَنةةة بةرةبايةكةةةم ن وسةةة و الوازةكةةةى سةةارى لةةة بيسةةت ضةةادر تيَثةةةرِ ناكةةاو ئةةةوانيش
َون و نةاتوانرآ لةة شةويَن َي كؤيةان كةيتةةوة .لةطةةلَ خيَةلَ
لةسةرانسةرى ناوضةةكةدا ثةةرت و بةو
َةمةندةكان كةؤض و كؤضةبار تيَة دةنةيَو و خ مةةتى ئةةوان دةكةةن و خؤيةان لةةناو
و بةرةبابة دةول
َيَةى وابكةةو مةكةة
هةذارى و كارةسةاتى رِؤذطةار دةذيةةن قسةة لةطةةلَ كةىَ دةكةةى ..يةةكىَ دةل
تازة كة طوىَ ناداتة قسةيان .كةسيَ لة نيَوانياندا نيية قةدرايى بستيَ زةوى هةبىَ.
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َكةكةةةى تايةفةةةى سةةارى خةةؤى
لةطةةةلَ ئةمةشةةدا بةةةقتي ول نةيةةدةتوانى وةكةةو رِةشةةة خةل
َياندا بطوجنيَنىَ ،بيَوةندوضوون ئةو لة لةوانى ديكة ئازار بويَرو سةر سةخت ترة...
لةطةل
لةبةرئةمة وةزعةكةة بةؤ ئةةو نالةةبارو دذوارتةرة ،تةةكتي وا بةراى وةك بةةرخ بةوو ،طورطةان
َنةى سةركةشةدا
َم هةةموو رِةوشةت و ئاطةارى بةةقتي ول لةسةينةى سةيةتى بوةكؤال
خوارديان ،بةةال
َيةةدابوو وة ئةطةةةر بةةةقتي وليش شانسةةى هةةةبا دةيتةةوانى ببيَتةةة ثيةةاو ،لةسةةةر حيسةةابى
هةل
َةكانى تيَربكةا سةوثا بةؤ خةوا ،كةة هةةم هؤشةى لةة كةللةة دايةةو
ويذدانى بذيةت و سكى مندال
زمانيشةةى هةيةةة ،بةةةقتي ول دةيتةةوانى زؤر ئةةيش بكةةات ...بةداخةةةوة كةةة دادو ئينسةةاف نييةةة،
بةةةختى نييةةة و خةةواش برسةةيةتى و رِةنةةى بةةة زةبةةوونى و مةةل كةضةةى وةكةةو نةخؤشةةيةكى درم و
بيَدةرمان بةنسيبى ئةو دةكا.
ئيَستا بةجار َى بارةكةة بةةرةو خراثةى دةضةىَ ،لةمةة بةةدواوة ضةاوى سةةملةنة ،ئةمةةى ِرابةورد
َيَكى زؤر دةدةن لةةة
تةةةنيا كوليكةةة( )0بةةوو ديةةار نييةةة بةةةرى ضةةى دةب ةىَ ..قةةوزى بةقةةةكان هةةةول
َ ةةةتى خؤشةةياندا.رِةت دةكةةةن .حكومةةةت لةةةذيَر دةسةةتى ئةوانةةة ،والةةيش لةوانةةة ئاغاكةةان
خؤل
خةةؤيو هةةةموويان دارو دةسةةتةيةكن ،ثشةةت و ثةةةناى يةةةكن ئيَسةةتاكة كةةة توانييةةان بةةةجاريَ
لةسةةر بةةقتي وا ئيسةثات بكةةةن .هةرضةى بةووةو نةةبووة لةسةةةر بةقتي وليةدا بشةكيَنن ،ثةيَش
هةةةموو شةةتيَكيش خراثةةة كاريةةةكانى خؤيةةان بةةة ملةةى ئةةةودا دةهيَةةنن ..هةركةسةةيَ لةةة
ثياوةكانيةةان دزى و ضةةثاول بكةةا بةسةةةر ئةويةةدا ديَةةنن ،ئةةةو كاتةةة يةكةةة تةةر و ئةةابرِؤ ضةةون
ضةرمةسةرى هةةرة طةةورة ئةةويش كةة نةاوى زيندانةة ،دامةةنطريى دةبةىَ ،بةةقتي ول لةة دنيةادا
زياتر لة هةموو شتيَ لة زيندان دةترسا.
َن و بةرِؤدا بةةرةو
سةملةن دةي انى بةةض شةتيَ بيرتسةيَنىَ ،زؤر جةاران بةةقتي ول لةة كةاتى تةاال
َم ئيَسةتا دةلةةةرزى ،دةتطةوت تةاو لةةةرزى
رِووى تارمةايى مةةرط بؤتةةوةو هةراسةةان نةةبووة ،بةةال
تارمةةايى زينةةدانى تةةةنط و تاري ة و بؤطةةةنى وةك قةةةبر ...دةيانةةةوىَ زينةةدة بةةة طةةؤرِى بكةةةن.
َى ئاسةةانرت بةةوو ،نةةابىَ س ةةملةن لةطةةةلَ ئةوانيديكةةةدا بةةةراوردبكرىَ،
ضارةنووسةةى تةةةكتي ول طةةةل
ئةةةو بةةة بةةةالش طةةةف ناكةةا ،ئةةةو كؤيلةيةةةك لةةة قسةةة و طويَيةةدا نةةةبىَ ريسةةواى دةكةةا ،تةةا
ئةوانيديكة ثةند وةرطرن ،ئيشةكة دةطةينيَتة حةثسخانة و مريشكة رِةشة.

َة سورةكةى هةنار
َى هةردار ميَوةيةك كة تازة دةثشكوىَ ،كوليكة هةنار ،طول
( )4كولي  :طول
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َةةةكانى بكةةا وةك درِندةيةةةك كةوتبيَتةةة داوةوة،
بةةةقتي ول بةةةبىَ ئ ةةوةى شةةةرم لةةة ذن و مندال
لةةةبىَ هيواييةةدا طةةةوزى دةداو لةةة خةةؤى دةثرسةةى ،ثةةةنا بةةؤ كةةوىَ ببةةةم قتشةةة واب انةةى ديسةةان
َيةوة دةستى بة دوعاو ثارِانةوة كرد:
ميَردةكةى كةوتؤتةوة ورِيَنة لة كرِؤكى دل
َى َةةرىَ ،ئةةةى خوايةةة رِؤذيَ ة داهةةات بةتةةةواوى
 خةةواى طةةةورة ،سةةةبرى بهيَنةةى ..نةةةهيَلنائوميَد بةوو ،بةانطى قتشةةى كةردو ضةةند شةتيَكى بةبةرطويَةدا هاويشةت ،كةة ثيَشةرت ضةاوة ِريَى
ى ئةم قسانةى نةدةكرد.
 ذنةةىَ ...نةةا ...دوذمةةن ،بةةةهيَ بةةةزؤريش هةةةموو كاريَةة دةكةةرىَ ،ئاشةةكراية ضةةىدةقةومىَ.
لةم كاتةدا قتشة بؤ يةكةمو جار لة وةزعى ئةو هةراسانى دايطرت.
 ئايا بةرِاستى كة نيية ،كة َانثاريَ ىََمةةى نةةةداوة ،كةوتةةة بريكردنةةةوة وا ديةةاربوو كةةة ضةةاريَكى بةميَش ة دا هةةات.
بةةةقتي ول وةال
َنةةد و وريَنةةةى نةةةدةكرد ،كةةا
قتشةةة دةللةةة عاسةةت هةسةةتى بةمةةةكرد ،ئةةيرت بةةةقتي ول نةيدةناال
بوو و دةستى بةسينةى ثرِلة برين و سةراثا دارِوشاوى دادةهيَنا.
َسةةةاوةو قتشةةةة لةةةة شة ةيَوةى
هةفتةيةةةةكى بةسةرداضةةةوو و بةةةةقتي ول لةةةةناو نةةةويَن هةل
َةةةدا نةضةةووة كةةة بةةةقتي ول بةةةنيازى سةةةفةريَكى دوورو
َسةةانةكةى بةةؤى دةركةةةوت بةهةل
هةل
دريَذبوو.
قةةةؤزى بةقةةةةكان ،دزةكةةةان ،ئةسةةةثةكةيان ئةسةةةثة رِةش بةةةؤرو زيةةةرةك ،بةئةةةةزموون و
َم بةةقتي ول ئةسةثيَكى ديكةةى ،كةة لةة ئةسةثة رِةش بةؤر خةراثرت نةةبوو،
بةوةفاكةيان ليَبد ،بةةال
شيَيكى يةرغة و روهةان و خةويَن طةةرمى هةةبوو ،بةئةمانةةت لةةناو رةوة ئةسةثى هاوسة َى كةةى
َنيةةايى ئةةو بةوو ،ئةسةةثيَكى هةسةرةت ئةةنط َي  ،رِيَة
شةاردبؤوة ،كةة دؤسةةتى تةنطانةةو جيَةى دل
ئةنةةدام بةةةغاربوو سةةينطيَكى ثةةان و مسةةى نةةازدارى هةةةبوو ،ئةةةم ئةسةةثة بةرغةةة لةسةرانسةةةرى
ناوضةدا بىَ ويَنة بةوو و رِةنطةة لةة ئاسةتانى ضةلكاردا هةيض كةة ويَنةةى ئةةوى نةةبووة ،ئةسةا
ش ةيَية ئيَسةةتا نةةؤرةى زينكردنةةى هةةاتووة ،بةةةيانى زوو بةةةقتي ول ت ةنطةكةةةى خةةؤى ث ةرِ فيشةةةك
َنةد ،كةاتى مةا َل ئةاوايى
َسةوى و شةتيَكى تة َى ئاال
كرد ،رؤنةى لةة بري ينةةكانى سةةر روومةةتى هةل
َةةةوى ئةسةةثةكةى دةدا دةسةةتى سةةةرى بةةادا ،ئةسثةش ةىَ،
كةةردن لةسةةيةت كةةة خةةةري بةةوو جل
بةةةقتي وا بةةؤ سةةةر لوتكةةة ضةةيا بةةةرزو سةةةخت و شةةويَنة ناهةةةموارةكانى ناوضةةةى سةةةروى
جةنطةلةكان برد.
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ئةسةةا سةةوار ماوةيةةةكى زؤر لةةة نيَةةوان ثيَشةةة ض ةرِو زةمةنةةدةكانى قةرةضةةاى و درِك و دار و
َة نةسةرينى سةةراثا بةةدرى رِيَطةاى بةؤ خةؤى دةكةردةوةو نيةوةرِؤ لةة شةويَنة رِك و سةةختةكان
طول
َنى فةلةةةك
دةربةةاز بةةوو ،طابةةةردة رِوت و مةزنةةة سةةوور سةةوورةكان كةسةةةريان بةةؤ كةشةةكةال
بردبوو ،لةبةرانبةرى و بةدياركةوتن.
َوت لةسةةر
ك ةسةير دةكةى و دةبينةى ضةؤن بةةردةكان لةسةةر سةةرتةوة قيةت بوونةتةةوة ،كةو
َةقاندنى
سةةةردا بةردةبيَتةةةوة ليَيةةان ن ي ة بيتةةةوة نارِةحةةةتت دةكةةةن .وا ديَتةةة بةرضةةاو كةةة ش ةل
طةةؤمى بيَةةدةنطى شةةاهانةو ئةبةةةديان طوناهيَكةةة بةةوردنى بةةؤ نييةةة ،ليَةةرةدا رِووبةةةرِووى مةةرؤظ و
َن نابيَتةةةوة تاشةةة بةةةردة سةةوورةكان النةةةى هةميشةةةيى جانةةةوةرى درِنةةدةو ئةةازادة،
رِةوةو ميَطةةال
خةةؤ رِاوضةةيان بةرِيَكةةةوت ثةةىَ لةةةم جيَيانةةة دةنةةيَن طةيشةةتنة ئةةةم شةةويَنة زؤر دذوارةو خةةؤ
دةربةةازكردنيش ليَةةى دذوارتةةرة ،وردة وردة بةةةقتي ول لةبةةةردة ديَةةو ئاسةةاكان ن يةة بةةووة بةةىَ
َةكةةةى
َوةكةول
َيَكةةى تةنطةةدا بةسةةتةوةو كو
هةس ةت و خوسةةت دابةةةزى ئةسةةثةكةى لةةة نس ةيَى دؤل
لةو َى داناو ت ةنطةكةى سةوار كةردو بةةهيَمنى بةةرةو سةةرةوة دةسةتى بةسةةركةوتن كةرد ،لةسةةر
بةةةرديَكى ثانةةدا مانةةدووى خةةؤى حةسةةاندةوة ،الكةلةكةةةكانى وةك ئةسةةثيَ زؤرتةةاو درابةةىَ
َةميَشةةيةى لةةة خةةوارةوة دةبينةةرا
بةةةرزدةبؤوةو دادةبةةةزى ئةةةو ليَذاييةةة بةةةرفراوان و رِةنةةط خؤل
َييةةة نشةةيَويَكى رِوت و رِك
لةبةرضةةاوةكانى طوشةةاد بةةووةوةى ئةةةو دةي انةةى لةةة ثشةةت ئةةةم قووال
هةية ،كويَرة رِيَةى وةك داوة دةزو لةة ضةةث و رِاسةتيدا دةهاتنةة خةوارو لةة نيَةوان بةةردةكان شةون
ب ر دةبوون ئيَرة لةوةرِطاى هةرة خؤشى ب نة كيَويان بوو.
َةةةى بةةةردةكانى كةةرد لةوبةةةرى
بةةةقتي ول بةضةةاويَكى تيةةذ تةماشةةايةكى شةةةثؤا بيَجوول
َةكةةة لةةة نشةيَوة ترسةةناكةكة شةةوونى هةةيض طيانةةداريَ نةةةدةبينرا ،هةةةموو شةةتيَ بةىَ طيانةةة
دؤل
َ ،ضةؤليةكى بةىَ هةسةت و خوسةت
دةنط لة هةيض شةتيَكةوة نةةدةهات و هةيض شةتيَ نةةدةجووال
َخ يوةو نووكةةة
كةةويَرو كةةةر ،زؤر كةةةرِةتان بةةةقتي ول هاتؤتةةة ئيَةةرةو تيَيةةدا خوالوةتةةةوة ليَ ةى هةةةل
بةرد هةموو طيانيان رو وشاندوةو برينةداريان كةردوةو هةةر خؤشةحاليش بةووة بةةوةى كةة بةة سةاغ
َم ئيَستا نةيدةتوانى بةدةستى بةتالَ بطةريَتةوة.
و سةالمةتى طةرِاوةتةوة .بةال
ئامسةةان وةك بةةةردة بؤزةكةةانى دةورو بةةةر غةةةمناك بةةوو ،بةةةقتي وليش ثيَسةةتةيةكى بةةؤرى
َةميَشةةى و الواز و ئيَسةة اوى كةةةوةك بةةةرد وابةةوو،
لةبةةةردابوو بةةة رِةنةةط و رِوويَكةةى خؤل
ت ةنطةكةةةى لةشةةانى كةةردةوةو وةك مةةارميلؤك بةةةبىَ هةسةةت و خوسةةت و ئاورِدانةةةوة بةةة رِؤخةةى
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َ نا ،كيَوةكةةان ،ئةةةى كيَوةك ةان هةةةر هةةيض نةةةبىَ ئيَةةوة سةةةدةقةيةك بةةةم دةسةةت
ليَذاييةكةةة هةةةل
َة ببةخشن..
بةتال
وةختةةى بةةةقتي ول طةيشةةتة سةةةر رِؤخةةى نشةةيَوةكةى ئةةةوديوى ليَذاييةكةةة ب نةةة رِيَطاكةةانى
كةوتةةة بةرضةةاوو خةةؤر بةةةرةو ئةةاوابوون دةضةةوو ..هةنةةدىَ جةةار واريَة دةكةةةوت كةةة بةدبةةةختيش
بةةةختى يةةار دةبةةوو ،ريَ ة و رِاسةةت لةةة ذيَةةر ثيَي ةى بةقتي ولةةدا لةةة قةةةدى نش ةيَوة ش ةةثؤالوى و
َيةى لةةنيَو تةنكةة تةةميَكى بةةؤردا سةىَ ب نةة كيَةوى – نيَريةةكى تيسةةكاوى و
دريَذةكانةدا ،وةك بل
– شاخ دريَذو – شةؤر ببوونةةوة ئةةها ئةهةة هةةر ئيَسةتا رِاوةسةتابوون ،سةةريان بةؤ ئةةو كةرخةة
َتبوون ،طويَيةةةكانيان مةةووض كردبةةوو هةسةةتيان رِاطرتبةةوو و
وةرسةةورِاندبوو كةةةوا ليَةةوةى هةةةال
خؤيةةان ئامةةادةكردبووثيَى ثيَةةوةنيَن و هيَشةةتا ضةةاوت نةترووكانةةدوة ،ون دةبةةن لةسةةةر لةشةةة
َدار بةدى دةكرا.
تيسكاوى و تيَكسمرِاوةكانيان شتيَكى وةك زةمبةلةيةكى بال
َى خؤيدا نيازى طرت و ثارِايةوة:
بةقتي ول لةدل
 باشةةة بةةة ئوميَةةدى خةةوا ...ت ةنطةكةةةى لةةة خةةؤى كةةردةوةو رِايكيَشةةا بةةةرىَ قؤنداغةكةةةىَم زيةةاد لةةة ثيَويسةةت ثةلةةةى كةةرد،
بةةة الشةةانييةوة ضةسةةثاند ،س ةيَرةى لةةة نيَريةكةةة طةةرت ،بةةةال
دةستةكانى دةلةرزين و لوولةةى ت ةةنط لةسةةر سةيَرة الدةضةوو ،نيَوةريةكة ليَيةى هةشةيار بةوَوة،
تر ياساى خؤى هةية ،نةابىَ دوو جةار بةؤ دواوة ئةاو ِر بدريَتةةوة نيَريةكةة هةةر هةسةتى بةة تةر
كةةرد خةةؤى خ انةةدة كةناريَكةةةوة و حةةةمبازيَكى طةورةيةةدا و بةئاسةةانى و خيَرايةةى لةةة نشةةيَوة
ثلةدارةكة تيَةى تةقانةد ،لةةو باريكةة رِيَيةةى كةة لةة ثيَشةياندا بةدياركةةوت ،بةؤ ضةاو ضةوقان َي
طريبةوون ،يةكةةاار ب نةة ميَيةةكان ليَيةى ضةوونة خةوارةوةو لةةم كاتةةدا بةوو بةةقتي ول بةتةةةواوى
َيَسةةةيةك هاتةةة دةرو
نيشةةانةى لةةةثرية كيَويةكةةة طرتبةةوو ئامةةادةبوو ،لةةة لوولةةةى ت ةنطةكةةةوة بل
َوبةووةوةو بةةقتي ول
َ يَكى شةو لةسةةر خةؤ لةة نيَةوان بةةردةكان بو
دةنطيَ بةةرزبووةوة ...دووكةةل
َبةزينةةةوة سةةةرِةنطرىَ بةةوو و لةةة
َةكةكةةةوة ديتةةى كةةة ضةةؤن نيَريةكةةة لةةة كةةاتى هةل
لةةةنيَو دووكةل
ئةرزطةوزى.
بةةةقتي ول لةترسةةى ئةةةوةى نيَوةةريةكة رِاسةةت بيَتةةةوةو بةةؤى دةرضةةىَ ،لةةة نشةةيَوةكة بةةةرةو
خواربةةووةو نيَرينةكةةة ليَةةى رِاكشةةابوو و بةسةةةر الكةكةلةيةكةةدا كةةةوتبوو لنطةةةفرتيَى دةكةةردو لةةة
َكيَشةةاو سةةةرى بةةرِى خةةويَنيَكى طةةةش و سةةوور بةسةةةر
طيانةةةالدابوو بةةةقتي ول كيَردةكةةةى هةل
َةةة كةةةوت
َةةة كيَويةكةةة ضةةوار ثةةةا اَ رِاكيَشةةاو بيَجوول
بةةةردة بؤرةكانةةدا هاتةةة خةةوارىَ ،كةل
بةقتي ول بةهةناسةة برِكةىَ لةة تةنيشةت كةةوت ،ثاشةان نيَوةريةكةى كةةولَ كةردو ورط و هةةناوى
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دةرهيَنةةا ،لةناوةرِاسةةتةوة شةةةقى كةةردو طؤشةةتةكةى لةةةناو ثيَسةةتةكة ثيَوةةايةوة ئةسثةشةةيَى،
َةكةةةدا سةةورِاندةوةو بةزةمحةةةت بارةكةةةى خسةةتة سةةةر ثشةةتى يةةةوةو بةكةمةندةكةةةى
بةةةدةورى دؤل
طور و طؤلَ بةستيةوة.
كةةاتىَ بةةؤ جةةارى دووةم بةةةقتي ول لةثيَشةةةالنةكةى قةرةضةةاى دا هاتةةة خةةوارةوة لةسةةةر
زينةكة ئيسراحةتى كرد ،بةرةو مالَ نةبووةوة...
َيَكةى نسةارو الضةةث ،ليَةرةدا لةة كةةنار و ِرؤخةى
ئيَوارةيةكى درِةنةط بةةقتي ول طةيشةتة دؤل
َتى ذاراسةةباى واا –
رِووبارةكةةة طونةةديَكى سةةةرو سةةاماندارى ليَبةةوو ئةةةم ديَيةةة لةةة ذيَردةسةةةال
ضلكار ئاستانى هاوسيَداربوو.
َكةةة
ذارا سةةباى نةةةك هةةةر لةةة ئاسةةتانى خةةؤى لةبةةةر ثلةةةو ثايةكةةةى ناووبةةانطى هةةةبوو ،بةل
َتةةدا لةةةناو واا و مةةريزاو حةةاجى ئاغاكةةان لةةةو ثيةةاو مةةاقولَ و شايسةةتةتر
لةسةرانسةةةرى ووال
نةةةبوو ،ئةةةو هةةةم وةك باييةةةك هةةةم وةك بازرطةةان و هةةةم وةك جةةةنطاوةريَ ناووبةةانطى هةةةبوو و
لة رِاستيشدا كةسى ديكة نةبوو لة ويَ ةى سامان و رِيَ و عةقلَ و هؤشى ئةو دابىَ.
َةةت بيخةةوازىَ لةةةم ثيةةاوة ضةةاوةرِىَ دةكةةرىَ :هةةةم بةةاش و هةةةم خةةراث ،هةةةم ضةةاكة
هةرضةى دل
خوازى هةم خراثة خةوازى .ب َي سةور وةختة َى بةةقتي ول لةة ديَيةكةة ن ية دةبةووةوة بةة خةؤى وت:
َةدةدةم ،لةة تةةنيايى بيَة ارو و بةتةةنط هاتومةتةةوة .واديةار بةوو
"بؤ طةيشنت بةة شةادمانى هةول
َةكانيانةةةوة بةةةرةو خةةانوة قةةوورِة زسةةتانييةكانيان
ذارا سةةباى برِيةةارى دابةةوو زسةةتان لةةة رِةمشال
َةةةكان
َكى هةوارةكةةة لةةة رِةمشال
طويَ ابوويانةةةوة ،دةمةةةو ئيَةةوارة بةةوو ،لةبةرئةمةةة هةةةموو خةةةل
هاتبوونة دةرةوةو تا ثيَش تاري داهاتن هةر كاريَكى هةيانة جيَبةجيَى بكةن.
َةطةةةت و طؤشةةتنى ديةةةت،
بةةةقتي ول لةبةةةردةرطاى فةةراوانرتين حةوشةةة زةالميَكةةى كةل
َةةة بةةةرخى لةبةةةركردبوو ،ئةةةو
َى لةسةةةر نةةابوو ،فةةةرويَكى كةول
َويَكةةى سةةىَ سوضةةى كةةةول
كو
َم بةةةريَ و
ئارةقةةةى كردبةةوو رِةنطةةى سةةووريَكى ئةرخةةةوانى دةنوانةةدو رِةونةةةقى دةداوة ،بةةةال
َم وةرةو خةةؤتى بطةيةةةنىَ،
شةةكؤمةند بةةوو ،ذاراسةةباى لةةة بةةةقتي ول بةتةمةةةنرت نةةةبوو ،بةةةال
حةشةةاماتيَكى زؤر لةدةسةةت و ثيَوةنةةدةكانى لةةة دةوريةةدا كؤببونةةةوة ،دوو رِيشسةةثى بةشةةكؤ،
َيسةى ثةريو طةةنى ،هةةروةك
َنة ،كةة كةورِة طةةورةى بةوو ،كاسةل
كورِيَذطةيةكى خرثنى حةوت سةاال
رِةوة مشةةكيَكى بةةؤر دةوريةةان لةةة كيسةةة ئةةارديَكى سةةثى دا بةىَ ،بةةة ضةةوار دةورى كؤببوونةةةوة و
َةكيويةكةةةدا
بةةةقتي ول بةةةريَ ةوة سةةةالمى كةةرد ،واا ضةةاويَكى بةةة شةةاخة ث ةرِ لولوثيَوةةةكانى كةل
َمى داوة ،بؤ ئيَستا خراث نيية.
خشاند و بةسةر لةقاندنيَكى لوتف ئاميَ ةوة وةال
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كةةة يبةةانوو ،ذنةةى يةكةةةمى بةةاى ،ذنيَكةةى بةةةهيَ و طةةوثنى سةةثيلكة بةةوو ،بةةة خةةؤى و
َةكيَويةة جوانةكةةى كةرد،
مةسينةوة لةة دةرطةا هاتةة دةرةوة ،ئةةويش سةةيرى سةةرو كةللةةى كةل
َبوو دوو شةاخى دريَةذو لةووا هةةبوو ،لةسةةرةخؤبةدةورى ئةسةثةكةدا خةوالوةو
كة لةة خةويَن ئةاال
ضونكة ضوكيَكى كرد دواى ئةو تةماشا كةريَكى زؤر بةدةركةوتن.
واب اا ديارى زؤر لةمةة طةةورةتر قةابيلى ئيَوةيةة ئيمةرِؤ بةةيانى كةة طةيشةتمة طوندةكةةتانبةةةخؤم وت :رِةنط ةة ماوةيةةةكبىَ نيَوةةرييان نةةةديتبىَ و طؤشةةتى حةيوانةةة كيَويةةان نةخواردبةةةبىَ...
َم هةةر بةؤم هيَنةان ،ئةطةةر
جاريَ سةرى ئةسةثةكةم وةرضةةرخاندو بةةرةو ناوضةيا رِؤيشةتم ...بةةال
َبةةةوة بةتيلةةةى ضةةاو سةةةيريَكى
َم بكةةةن فةةةرموون وةريطةةرن ...كةةةيبانو بةةة مةةةكرو دؤال
قبةةول
ميَردةكةى كردو دةتوت ثرسى ثيَدةكردو ،دةترسا ئةو رةتى بكاتةوة.
َةةةوة ثيَكةةةنيكيَكى طةةرت :لةبةةةرخاترى ئةةةو رِةتةةى
بةةةقتي ول لةةة دل
_:
ناكاتةوة
ذاراسباى بةسستى و لةذيَر زمانةوة وتي:
َى كةةة ...ضةةيت ليَبكةةةم ...ثاشةةان ضةةاويَكى لةةة دةوروبةةةرى كةةردو وتةةي :نيَوةةري
 قبةةولنيَوريى ضياى خؤمانة ،ئةطةر خؤى ثيَشكةشى نةكردبا ..بةزؤر ليَم دةستاند.
َةةى رِةحةةةت بةةوو ،يةةةكيَ لةةة رِيةةش سةةثيةكان بةثةلةةة
هةةةموويان ثيَكةةةنو ،بةةةقتي ول دل
دةستى راوةشاند:
 كيذوكار لة كويَنة با بيبةن.بةةةقتي ول بةةةبريى خةةؤى زانةةى كةةة ئةةةم رِيةةش سةةثية (قةةريان بةةاى) ثةةرية ميَةةردى ثيسةةكةو
حسةةابطرة :ئةةةو دؤسةةتى طيةةانى بةةة طيةةانى بةةاوكى خةةوا ليَخةةؤش بةةووى ذاراسةةباى بةةوو ،ئيَسةةتا
هةةةموو سةةةرو سةةامانى واا لةةةذيَر سةرثةرشةةتى ئةةةوةو بةدةسةةتة رِاسةةتى واا دةذميَةةردرىَ.
قريان باى بةكةيبانوى وت:
 كة يبانو ،وامةزانة ،ئة طةةر قةؤزى بةقةةكان ئةةم ثياوةيةان ريسةوا كةردو لةة قةورِة شةينيانوةردا ،ماناى واية هةرضى لة دةستيشةى بةىَ هةةر رِيسةوايى و قةورِة شةينة ،ئةةم بيَنةوايةة ئةطةةر
َ ةيَن ب يَةةوةو نارِةحةتةةة ثيةةاوى
كةس ةيَكى خةةؤش بةةوىَ ئةسثةكةيشةةى ثيَشةةكةش دةكةةا .رِاسةةتة دةل
ئازاو بويَر ب يَوو نارِةحةتن.
َطوترابوو تةع يَكى بؤ كرد.
بةقتي ول كة زؤر بةشان و باهويدا هةل
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َةةيَم تةةؤ لةةة مةةن باشةةرت باسةةكرد ،مةةن
 باوكةةة سوثاسةةت دةكةةةم منةةةتبارم ،ضةةيديكة بلَةدا
خؤشبةخت نيم ،هةرضةةند ب يَةوو نارِةحةةد وا هاتومةة الى مةريزا بةؤ ئةةوةى هةرضةيةكم لةة دل
َم لةبةرانبةةر دانةةايى و حةةليمى تةةؤ بيَةدةنط دةا .تةةؤ
دةجوشةىَ عةةرزى جةةةنابتى بكةةم ...بةةةال
َى من ئاطادارى بابةم جؤرة بىَ كة تؤ دادوةرى دةكةى.
لة هةموو كون و كاذيَريَكى دل
كةةورِى واا دووذنةةى شةةؤخ و شةةةنطى بةةانط كةةردو ذنةةةكان طؤشةةتى حةيوانةكةةةيان لةسةةةر
َةةة شةةةيتانة ثيَوةةةكانى ثيَشةةةوةى
ئةسةةثةكةوة داطةةرت و بةةؤ ذوورةوةيةةان بةةرد .ئةةةم مندال
نيَوةةريةكةى بةدةسةةتةوة طرتبةةوو لةطةةةلَ ئةوانةةدا كةوتةةة رِآ و جارجةةارة شةةاخة مةزنةةةكانى
حةيوانةكةةةى لةكةلةكةةةى تةةازة بةةوو كةةة نازدارةكةةان رِادةكةةرد ،ذاراسةةباى بةةة ضةةاوى لؤمةةةكردن
سةيرى شةيتانى كورِةكةى خةؤى دةكةرد ،يةةك كةليمةة قسةيشةى لةطةة َل بةقتي ولةدا نةةكرد ،خةؤ
َم شةةان و شةةكؤ و مةةةقامى ئةةةو
رِةنطةة ئةةةو مةبةسةةتى ئةةةوة نةةةبوو بةىَ كةةةرِووى نةةةداتىَ ،بةةةال
رِيَطةةاى نةةةدةدا ثيَشةةوازى هةةةر رِيَبواريَةة بكةةا .بةةةقتي وليش لةةةم ثيةةاو ماقوالنةةة نييةةة و
دياريةكةيشةةى هيَنةةدة شةةايانى بةةا نييةةة .لةةة باتيةةان رِيةةش سةةثيةكةى دووةم بةةةهاو دةردى
سةيرى بةقتي وا دةكرد ،ئةم رِيش سةثية سةةر سةن بةوو ،يةةك َي بةوو لةة كةؤنرتين دادوةرةكةانى
َبةةذاردنى قازيةةةكان ،هةميشةةة ذاراسةةباى اليةةةنطريى ليَةةدةكرد ،لةبةةةر
َت ،لةةة كةةاتى هةل
وال
َة و طةةرنطرت لةمانةةةش لةبةةةر ثةيوةنديةةة ضةةروثرِو فراوانةةةكانى قةةةدرى
ئةةةزموونى ضةةةندين سةةال
دةطرت.
سةرسن هاوتاى واا بوو ،دةستى بةريشى خؤى داهيَناو وتي:
 الوى بيَنةةةواو دةرةتةةان ...نييةةةتى ضةةاك نيةةوةى كةةارةو مةةن لةةة بةةريى تةةؤدا نييةةةتى بةةاشدةبيةنم .باشةةة ثيَشةةدانيش دةبينةةرا كةةة زؤر قوربةسةةةرى وةكةةو تؤيةةان ،ثةةاش دان بةةة خةةؤداطرتن و
تةحةةمووا كردنةةى هةةموو ئةزيةةةت و ئةازاريَكى وةك شةيَتان لةة طونةةدى خؤيةان رايةةان دةكةةرد،
ئايا تؤش كةوتيوتة هةمان بريكردنةوة
َمى دايةوة.
بةقتي ول بة طؤشةى ضاو سةيرى واا دةكرد ،وةال
َيوةتةةةةوة ..و
 قوربةةةان بةرِاسةةةتى هةروايةةةة ،زؤرم بريكردؤتةةةةوة لةةةة زؤر طريوطةةةرفتم كؤلَى بةةةزةيى و ميهرةبةةانى ئيَةةوةو ثاداشةةت هةةةتا
ئامةةادةم ئةوةنةةدةى ثةةيَم بكةةرىَ بيَمةةة ذيَةةر بةةال
َندو رِووى لة بةقتي ول كرد.
سةرانةش بدةم ،واا بة نةرمى برؤيةكانى جووال
 جةةارىَ لةسةةةر ئةسةةثةكةت دانيشةةتوى و قسةةةدةكةى وةك رِاسةةت بكةةةى وايةةة ،بةةاب انوَيَى وةرة ذوورةوة ئةسكورد شكاو..
لةسةر س رة ضى دةل
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بةقتي ول شادمان بوو و بةدواى بايدا رؤيشت.
َةةم
 مةةريزا ،لةةة رِاسةةتيدا مةةن هيَشةةتا نةهاتبوومةةة ذوورةوة هةةةمووم بيَة ار كةةردن ،دي ةةى دلَى زؤرة.
َى طةل
طةل
كاسة ليَسان دةيان انى ورةى باى لةض باريَكداية ،ثيَكةوة كةوتنة هاوار هاوار:
َى ...ئةهاى باشة ...ئافةرين....
 بةلئةوان بةرةضةاوكردنى طةةورةو بوةووكى يةةك بةةدواى يةكةدا بؤحةوشةةو ثاشةان بؤنةاو خةانووة
بةشةةكؤ و ثةةرِ حةشةةامةتةكة ريَيةةانكرد ..بةةةقتي ول زؤر ريَكةةةوتى واى نةةةكردبوو بوةةيَتة ئةةةم
َنةةةوة ..رِةنط ةة لةةة ذيانيةةدا جاريَ ة ئةةةم رِيَكةوتةةةى كردبةةوو ،لةبةرئةمةةة لةبةةةردةرطا
جةةؤرة ماال
َ لةةة ذووريَكةةى طةةةورةو طةةةرم و ثةةاك و خةةاويَن دا ضةةرايةكى نةةةفتى وةك رؤذ
ثيَةةى تيَ ة دةئةةاال
رؤناكى كردبووةوة ،لة بنةبان لة جة َى و بالينطةانى بايةدا كةة لةة خةؤى زيَةرت هيوكةسة َي ليَةى دا
َتيَ نةةويَنى رِةنط ةاورِةنط لةسةةةريةك قةةةد كرابةةوو ،مةةافوريَكى سةةوور لةةة كةةن
نةدةنيشةةت قةةةال
دةرطةةاوة تةةا بنةةةبان لةسةةةراثاى ذوورةكةةة داخرابةةوو ،كةةة ثيةةاو ثيَةةى لةسةةةر دادةن ةا موض ةرِكى
ثيَةدادةهات لةةالى رِاسةتى ذوورةكةة سيسةةميَكى وةرشةةوى طةةورةو بةشةكؤى رووسةى و لةسةةر
َى ثة ِر نةةخش و نيطةارى طةةورةترو بةشةكؤتر لةة ديةوار درابةوو ،لةةدةورو بةريةدا
ئةويشدا بةرو قال
َ ارى ثة ِر
لةسةر رووى هةةموو شةت َي روونةاكى شةةوقى دةداو هةةروةك ضةؤن لةة ئةاونطى سةةرطول
َةى بةهاران شةوق دةداتةوة.
طولَ و الل
َى سةةاردو س ةرِى بةةة كةضةةة جةةل و ثةةةال و كؤنةةة تةذطةةة
دةرضةةوونى بةةةقتي ول لةةة رِةمش ةال
َةة هةةذارو رةجندةرانةةو طةيشةتنة ئةةم جةؤرة خانووانةة جيَةى شةانازيية نوسةنت
رِاخراو كة هةى مال
لةناو ئةم نازو نيةمةتةئةو ثةرِى شادى و كامةرانى دةبةخشىَ.
وةختيَةة وةك هةةةموو ميوانةةةكان ئةةةويان لةسةةةر سةة رةى رازاوةى بةةاى دانةةا .هةرضةةةندة
َيَةى برسةيةتى بريضةووةوة بة َى ئةارةزوو نةانى دةخةوارو هةةموو
َم وةك بل
دةمى ثة ِر لية ببةوو ،بةةال
دةيانديت كة ئةم لةسةرةخؤو بةبىَ مةيلى خواردنةى ضةند بةزةمحةت لةسةر دةوةستىَ.
سةةوثا بةةؤ خةةوا كةةةيبانو دريَ ةةى لةةة خ مةةةتكردنى نةةةدةكرد ،ئةةةو سوثاس ةيَكى شايسةةتةى
َ رِضةةاو ثةرِ لةةة خةةةم و
كةةردو كةوتةةةوة طيَرانةةةوةى داسةةتانةكةى خةةؤى ...وشةةة ،وشةةةى تةةالَ و هةل
َدةرِذاية دةرىَ.
خةفةت هةر لة خؤيةوة لة دةمى هةل
هةموويان بةتاسةةو ئةارةزوةوة طويَيةان لةة قسةةكانى رِاطرتبةوو ،دةتطةوت دةنةط و باسة َيكى
نويَيةةان ئةفسةةانةيةكى عةةةجيب و غةةةريبى دةطيَرِايةةةوة ،كةةاتىَ وشةةةى ترسةةناكى (زينةةدان) ى
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بةسةر زمانةدا هةات ،كةةيبانو زيرانةدى و كةوتةة ئةاخ و ئةؤخيَكى ذنانةة ،ثيةاوة بةة تةمةةنرتةكان
نيَةةو ضةةةوانيان طرذكةةردو سةةةريان بةةادا ،سةرسةةن رِيشةةى خةةؤى طةةرت ،بيابةةان نشةةو بةةؤى هةيةةة
َم زيندان كردنى بؤ ناخوازىَ...
مةرط بؤ بيابان نشينيَكى ديكة خبوازى بةال
َيةةةوة سةةةرى سةةورِمابوو ،ئةمانةةة ض ئاغايةةةكى بةةة ِرةحم و
بةةةقتي ول لةةة دوو تةةويَى دل
جطةرسةةؤزن ،تيَدةطةةةن ،هةسةةت بةةة ناعةدالةةةتى دةكةةةن .ئايةةا ئةةةم خانووبةةةرة ئةةةم خةةواردن و
عةيش و نؤشة ئةم ئاورِليَدانةوةو خ مةتكردنة لةو دادةبينىَ بةقتي ول دةيطوت:
 مةةن رِوت و بيَكةةة و بةةىَ ثشةةت و ثةةةنام ..وةك جوانويةةةكم لةةة رةوة دووركةوتبيَتةةةوة..َتداريَكدا بطريسيَمةوةو ثةنايةكم هةبىَ.
تةنيا ئوميَدم ئةوةية ..لةذيَر سايةى هيَ و دةسةال
ئامةةةادةم هةةةةموو شةةةتيَ لةةةةم رِيَطايةةةة ببةخشةةةم ،بةهةةةةر هةةةةل و مةةةةرجيَ بيَةةةت
َى مةةجلي بةاى بةوون بةىَ ئةةوةى ضةاوةرِيَى
ئامادةم...كةيبانو ذانكارى كةورِة طةةورةى كةة طةول
َن بكةن بة ئاشكرا دةستيان بةة تةف و لةعنةةتى لةة قةؤزى بةقةةكان كةرد ،هةةم ذنةةو
ثياو ماقوال
َنةطرت.
هةم كورة ضاويان لة بةقتي ول بارمتةضى بةناووبانط هةل
َية ،كةةة ثيةةاو خ مةةةتكارى وا ،دؤسةةتى واى هةةةبىَ ،هةةةروةها (سةرسةةن) ى
جيَ ةى خؤشةةحال
دادرةسيش لةة خةاوةن مةالَ ثيَشةكةوتةوةو وتةي :زؤر باشةة ،ئةةى سوارضةاك ،دةبيةنو ،لةمةةودوا
دةزانةةو كةةةوا تؤضةةيت لةباردايةةة،كؤتايى بةةة ئةةاهوزارى بيَنةةةو دةسةةةو دامةةةنى واا ئيَمةةة بةةة،
ضةةاكرت ئاطاداربةةة ئةةةو ثيَويسةةتى بةةة كةسةةانيَكى وةك تةةؤ شةةارةزاو ليَهةةاتوو ضوسةةت و ضةةاالك
هةية ..ئةطةر بتوانى هةولَ بةدةى و كؤشةش بكةةى ،دةبيتةة بةرا بوةووكى ئاغةاو كةة و مةامى
كورِةكةى ،ئةو كاتة باكت بةهيض شةت َي نةةبىَ! هةيض دادطةاو حكومةةت َي دةسةتى بةة تةؤ ناطةا..
قةيسةةةرى رووسةةيش نةةاتوانىَ نةةة بةةة زينةةدووبى نةةة بةةة مردوويةةى دةس ةتطريت بكةةا ،ئيم ةرِؤ نةةا
َ بةةةةيانى ،حيسةةةابت لةطةةةةلَ دوذمنانةةةت ثةةةاك دةكةيتةةةةوة ،خراثةةةةو خراثةةةةكارى و
ئينشةةةاال
غةدرةكانيان بةبريدةهيَنيتةوة هيَ و ليَهاتويى خؤشتان نيشان دةدةى.
بةةةقتي ول طةةويَى رِادةطةةرت و بةةاوةرى بةةة قسةةةكان نةةةدةكرد ،ئةةةم سةةةخاوةت و بةخشةةندةيية
ضى ية و جةنابى بةةط لةةم كينايةةت هيَنانةةوة ض مةبةسةتيَكى هةيةة " دةبيَتةة خة م و كةة
ئيمةرِؤش نةةةبىَ ،بةةةيانى ...بةةةقتي ول دةي انةةى قةةؤزى بةقةةةكان كؤنةةة ناحةةةزى ذاراسةةبان ،ئةةةوان
َتيَكةدا ،بة َى ئةسةةل نةةبوو كةة بةةقتي ول خةؤى كوتةا
دوو سةرزةمو ،دوو ليَوار دوو كيَةون لةة وال
ئيَةةرة ئةةاخر دةكةةرىَ ذاراسةةباى هةةةذارو ضةةارة رِةش دةربةةةدةريَكى وا بةةة بةةراى خةةؤى دابنةةىَ
بةةةقتي ول ضةةاوةريَى نةةةدةكرد مةسةةةلةكة شةةيَوةيةكى وا بطريَتةةة خةةؤى ضارةنووسةةى مةةوذدةو
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ئوميَةةدكى نةةويَى دةدايةةةوة كةةة طةةةليَ لةةة خواسةةتى خةةؤى زيةةاتر بةةوو ،ئةةةو لةةة ترسةةى زينةةدان
َم دةسةتى دؤسةتايةتيان بةؤ دريَةذ
رِايكردو ئامادةبوو بة كؤيلةيش بةىَ خةؤى اَ رِزطةار بكةا ..بةةال
دةكرد ،دةتوت بؤ ئةويش لة بيابان شةرافةاةندى و دادطةرى هةية.
ذاراسباى بؤ دةرخسةتنى رِاى خةؤى ثةلةةى نةةدةكرد ،ئةةو هةةر طةويَى لةة قسةان رادةطةرت و
بايةخى ثيَنةدةدا .نةدةكرا ثةةى بةة سةروسةيما ثة ِر لةة هةةواو فية و مةسةخةرة ئام َي ةكةةى بةبىَ
كة بري لة ض دةكاتةةوة .باشةة كةة طةو َى لةة قسةةى ئةةوانى ديكةة دةطةر َى و قسةةيان ثة َى نةابرِآ
َم
ئةطةةةر ئةوةيةةة هيَ ة و توانةةاو ورةى ئةةةم بيَنةوايةةة تةةاقى بكاتةةةوة .ديسةةانةوة هةةةر باشةةة بةةةال
َى دةكاو ئي نى دةدا.
َبىَ طوىَ رِادةطرىَ و رووى دةسوورِيَنىَ .نةقبول
رِةنطة دوو دل
بةقتي ول لةم شةوة ئةخريى هةر لةباى نةطةيشت.
واا بةكةةةيف و شةةادى و سةةةرو سةةوحبةتةوة بةةؤ نووسةةنت ضةةوو بةةة كةةةيف و رِوويَكةةى
خؤشةةةوة و مرةخةسةةى لةةة ميوانةةان و كاسةليَسةةان خواسةةت ،بةسةةةبرى خةةؤى بةةؤ الى بةةةقتي ول
سورِاند ،هةروةك لة كاتى يةكةم بينيندا سةرى بؤ بادابوو.
َيةوة ثةرتةةةيان ليَكةةرد ،بةةاى رازيةةة ،بةةة كةي ةةة ورةى بةةةرزة لةطةةةلَ
هةةةموويان بةةة خؤشةةحال
َى واا دةهةةاتن ،ذمارةي ةان زؤر بةةوو،
سةةثيَدةى بةيانةةدا سةةاحيَب دةعةةواو شةةكايةت بةةةرةو مةةال
بةةةقتي ول ش ةىَ رةوهةةانى خةةؤى زيةةن كةةردو لةةة تةنيشةةتيةوة رِاوةسةةتا واى نيشةةاندةدا كةةة بةهةةةر
شيَوةيةك فرمانى ثيَبكةن ،ئةو ئامادةية برِوا يان َنيَتةوة.
َطرتنى نةةان و ضةةاى بةةةيانى هاتةةةدةر .لةةة نيطةةاى بةقتي ولةةدا
واا ثةةاش لةةة طةةؤرِ هةةةل
َة " هةةر هةيض نةةبىَ ...ئوميَةديَكم بدةيةة "..ذاراسةباى بةةرِؤخى دا
ثارِانةوةيةك دةبينةرا وةك بل
َم بةةةقتي ول سةةةبرى طةةرت ...تةةا ئةوانيديكةةةى بةةةرِيَكردو
تيَثةةةرِى و تةماشةةاى نةةةكرد و بةةةال
َمذى و ثرسى:
َى هةل
دووبارة لةبةردةميدا قيت بووةوة ،واا بة ماندويى هةناسةيةكى قؤل
 ميوانى ئةزي  ،تؤ ضيت دةوىَبةقتي ول قيت رِاوةستاو ليَى ن ي بووةوة:
َت دةيةبآ َنيَةرة هةرضةى
 سويَند دةخؤم تةا مةردن خ مةةتت بكةةم! بؤهةةر شةويَن َي عةةقلَ ت دةخواز َى داوام ليَبكة .دةَةة بةرا بوةووكى تةؤو مةامى كورِةكةةت ...ئةةدى سةرسةنى ريةش
دل
سثى واى نةوت
َمى داوة.
ذاراسباى بة وشكى وةال
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َم ضةةار
 لةةةم بةةارةوة ئةةةوةى ثيَويسةةتة ووت ةراوة ،سةةويَندةكةى تؤشةةم هةةةر لةةةبريدةبىَ ..بةةةالنييةةة دةب ةىَ دواخبةةرىَ ،تاقسةةةو قسةةةلؤك دةبرِيَتةةةوة .ئيَسةةتا لةبةرذةوةنةةديم دا نييةةة ،كةةةهيَن و
مةةةهيَن لةطةةةلَ قةةؤزى بةقانةةدا بنيَمةةةوةو بةئيشةةى البةةةال سةةةرلةخؤم بشةيَويَنم قةةةدةريَكى ديكةةة
كةةة بةةاريَكى رِةخسةةا ،مةةن خةةؤم بةدواتةةدا دةنيَةةرم ،نةةةك هةةةر خةةةو وخةةؤراك و ئيسةةراحةتت
َم ليَمةةان
َكو دةبةةىَ ببيةةنو بةةؤ سةةويَندةكةت ضةةؤن وةفةةادارى دةنةةويَنى ...بةةةال
دةدةينةةىَ! بةةةل
َى مةن ئيَوةيةان خةؤش دةو َى لةة كاروبةارى نةاو
دةورمةكةوة ،زياتر سةةرمان ليَبةدة .مةا َل و منةدال
َيةكت بةةؤ ثةيدادةكةةةن ثاشةةان دةمةمةةة بةةةر كاريَةة
مةةالَ يارمةةةتيان دةدةى ،ئةةةوان سةةةرقال
شايستةى تةؤ بةىَ ،بكةةوةرآ بةةقتي ول ئةوةنةدة شةادمان بةوو وةخةت بةوو لةة خؤشةيان ب ةرِىَ..
نةيدةزانى ض ووشةيةكى رازاوة بدؤزيَتةوة بؤ سوثا كردنى.
َم دةكةةةرد رِووم
 ئةةةاى واا ميهرةبةةةان و ...ئةةةةزي  ...لةةةة بةةةاوك ئةةةةزي تر ...خةةةةيالَةةةوى
ليَةةوةردةطيَرِى ..دةب ةىَ َبةةوورى كةةة لةبةرانبةةةرتان ويَةةراى قسةةةكردا هةيةةة .بةةةقتي ول جل
َدانةةةوةو دةسةةت بةسةةةر
َنةةدكرد .بةرانبةةةر دل
يؤرغةةةى رِاكيَشةةا ئةسةةثة سةةةرى مةةةغروورى خةةؤى بل
داهيَنانةكةةةت بةرانبةةةر سةةةالم و مةةةدح و سةةةناى تةةؤ ...كةةة نةةاتواا لةبةرانبةةةر خةةوادا تةةؤ
لةبريبكةةةم ...ئينجةةا ب ةةةرموون ،دةمةةةوىَ كورِةكةةةت ،ذان ةةازى سةةوارى ئةةةم ئةسةةثة بكةةةم!
ئيَسةةتا ئيَمةةة بيَطانةةة نةةو رِيَطابةةدة ئةسثةشةىَ ،وةرطةةرىَ ،ليَطةةةرِىَ سةةوارى بةىَ رِايبهينةىَ ..واا
َم لةةة ضةةاويدا نيشةةانةى رِةزامةنةةدى
بيَةةدةنط بةةوو نةةةرِيَطاى دةداو نةةة نارةزايشةةى نيشةةاندةدا بةةةال
ديار بةوو و بةةقتي ول بةة تةةنطاوى دووركةوتةةوةو بةة دةنطيَكةى بةةرز ذان ةازى بةانط دةكةرد...
ش ةىَ رةوهانةكةةةى ئةةةم ئةسةةثيَكى وةك بةةا خيَةةراو كةةةم ويَنةةةو لةبةرئةمةةة ثيَشةةكةش كردنةةى...
دياريةكى جوان و بةجيَيةة كةورِى بةاى هةةروةكو بةاوكى نةة نةارِةزايى نيشةانداو نةسوثاسةى كةرد.
َم واديةةار بةةوو كورِيذطةةة زؤرى ثيَخؤشةةة ،قسةةةى لةسةةةر نييةةة ،كورِيَذطةةة بةةىَ عةةةقلَ و
بةةةال
َم هةسا ناسة!.
َكارو دةست بازو شةيتانة ،بةال
مندال
َى بةةرِىَ نةةةكرد هةنةدىَ خةةواردن و خةةؤراكى
ديسةانةوة كةةة يبةانوو بةةةقتي وا بةدةسةت بةةةتال
َى بةةؤ لةةة خةةورجو هاويشةةت بةةة دةسةةتى خةةؤى ضةةةند ثارضةةة طؤشةةتيَكى طةةةورةو بةةةتام و
ناومةةال
َةةةوة
َى رِةحةةةت و بةكةةة و كةةار و خؤشةةبةختيةوة بؤمال
َبةةذارد .بةةةقتي ول بةسةةةرودل
ض ةيَذى بؤهةل
طةرِايةوة..
َةكةةةى بةةةقتي ول ،دانيشةةت و قسةةةى خؤشةةيان كةةردو
ثاشةةى دوو رِؤذان ذان ةةازى هاتةةة رِةمشال
َةةةوى ئةسةةثةكةى طرتةةة
سةةةالمى بةةاوكى ثيَرِاطةيانةةد و ثاشةةان لةةة رِةمشةالَ هاتةةة دةرةوة و ضةةوو جل
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َدايةة سةةر ثشةتى و بةةرةو ديَيةكةةى خؤيةان كةوتةة رِيَطةا .يؤرغةةى شةارةزاو
دةست و خةؤى هةل
َى كردبؤوة..
بةئةزموون بةباشى لةذيَرى رىَ ى دةكرد ،وةك باز ثةرِو بال
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ذيةةانيَكى عةةةجيب ،ذيةةانيَكى ئةةارام و نائاسةةايى دةسةةتى ثيَكةةرد ،واا لةيةكةةةم زسةةتاندا
ضةةاوةديَرى بةةةقتي وا دةكةةردو نةيدةهيَشةةت ث ةىَ لةةة شةةويَنى ئةةيش و كةةار بن ةىَ ..ئاسةةايية كةةة
َم وةك ثيَشةةان بةبرسةةيةتى و ملكةضةةى
بةةةقتي ول هةةةروا بةةىَ ئةةيش و كةةار دانةنيشةةتبوو ،بةةةال
نةدةذيا ،ناوبانطى ديَريَن و خةمناكى ئةو بةرة بةرة لةبريدةكرا.
َت –
ذاراسةةباى لةةة كةةؤرِو كؤبونةوةطةةةورةكانى مشةةورخؤريدا كةةة طةةةورة ليَثرسةةراوانى وال
َتدارانى عةشةةريةتة طةةةورةكان و طةةةورة ئاغةةاو ئةشةةرافةكانى تيَةةدا كؤببةةووةوة،
سةركردةودةسةةةال
َةدةداو موسةةيبةت و موشةةقةت و سةةةبرودان
َى خ مةةةتكارة نويَيةكةة هةل
لةة ثاشةا بةةة شةان و بةال
بة خؤ داطريى ئةةوى بةا دةكةرد سةرسةةن و قةريان بةاى هةريةكةةيان لةة اليةكةةوة دريَةذةيان بةة
قسةكةى ئةو دةداو تةواويان دةكرد ،لةة ثاداشةتى ئةةم كةارةى كةة لةة ريَةى خةوادا ئةجناميةدا بةوو
رِيَ و ثايةيان ليَدةنا.
لةة ضةاوى ثةي بةةدووربىَ ،دزى شةةوطةرِى بةةؤ زةمحةةت كيَشةيَكى ئةةمو طؤريةوة ،رةحةةم و
َى رةقى بةخشيوة.
بةزةى بة دل
 رِيَى رِاستى طرتؤتةبةر ...دةبيَتة ثياو...طةةةورة ثيةةاوان كةةة وةك رِةوةكانيةةان زةبةةةالح و وةك تايةفةةةكانيان لةةوت بةةةرزو مةةةغروور
َكى بةةةريَ ةوة دةسةةتيان لةشةةاندةداو
بةةوون .بةةةووردى سةةةيرى نؤكةةةرى ئةش ة يايان دةكةةرد .خةةةل
َدا دةكةرد ،ئةوانةةى كةة توانةاى بريكردنةةوةيان هةةبوو دةيةان انى ذاراسةباى بةريورِاى
قسةيان لةطةل
تايبةتى لةسةر ئةم الوة ئازاو بويَرة هةية.
بةةقتي ول لةةة بيَكةةارى بةتةنطةةةوة هةةاتبوو ،نةيةةدةزانى ضةةيبكاو قةةورِى كةةوىَ بةسةةةري خؤيةةدا
بكةةاو رِوو لةةة كةةوىَ بكةةا ذيةةانيَكى ئاسةةان بةةؤ ئةةةو دذواربةةوو – شةةةهيَن حةةةزدةكا بةةؤ ثةرِةطةةةى
ئامسةةان ب ةرِىَ و ئةسةةثى تيةةذرِةو حةةةزدةكا خةةؤى تاوبةةدا ئةةةو بةةة هةةةموو توانايةةةوة هةةةولَ دةدا
خ مةةةتى طوندةكةةةى ذاراسةةباى بكةةا .دةسةةتى بةةؤ هةةةر كاريَ ة دةبةةرد بةش ةيَوةيةكى واليَهةةاتوو
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ئةجناميةةدةدا ئيَرةييةةان ثيَةةدةبرد ،لةةة ذيانيةةدا جطةةة لةةة مةيتةةةرى و ضةةايةرى ( )4ضةةيديكة فيَةةر
َيَ ى رِاكة رِاكةى ناو طونةديش بةة ئةيش حسةان بكةر َى ئايةا ليَةرة ثيَويسةتيان بةةه َي و
نةببوو تؤ بل
تواناى ئةو هةية ذنيش دةتوانن ئةم ئيشانة بطرنة ئةستؤ.
بةةةقتي ول لةةة ط نطةةى بةةةيانى تةةا زةردةى ئيَةةوارة هةةةر خةةةريكى وةرةو بةرِؤو حةوكةةة حةةةوكى
ناو طوند بوو ،لة رِؤذة طةرمةكاندا وةك زمانى سةط لةناو طونددا دةهات و دةضوو.
شةةتيَكى ضةةاك دةكةةردةوةو ،خةةاويَنى دةكةةردةوة ،دةيكيَشةةاوة زؤرزؤر مانةةدوو دةبةةوو بةةة دواى
خةؤ خةةةري كةردن بةةؤ ئيشةيَ دةطةةةرِاو دةتطةوت بةة دواى ماندووبوونةةدا دةطةةرِا وةختةةى قةريِان
بةةاى تيةةذبو طةرِو شةةةوقى كاركةةةرى و جطةرسةةؤزى ثرِذانةةة سةةةر ئيَشةةى ئةةةوى دةبينةةى بةةةجاريَ
ش ةيَت و شةةةيدادةبوو – ثيَكةةةنينيَكى ث ةرِ بةةة دلَ هةةةموو رووى دادةطةةرت ،ض د ةةةنيَكى شةةريينة
ضؤن ثشتيان بؤضةماندويةتيةوة و عةرةق دةرِيَذن:
قريان باى بةواا طوت:
زؤرباش ئةيش دةكةا ،لةة هةةموو ئيشةيَكدا وةسةتاية دةبة َى حيسابيشةى بةؤ بكةر َى و فيَة َل و
فةرةجى ليَناكرىَ...
قريان باى واى بؤ ئةوانى ديكة با دةكرد:
 بيَنةواو بيَكة  ،بةرِاسةت ى لةة سةايةى خةواوة لةة ذيانيةدا لةة خؤشةى و نةازو نيةمةةت بة َىبةشة ئةطةر وانةبوواية ثياويَكى وا ئى وةى بوو دةست كورت و نةدار بىَ
بةةةقتي ول لةةة هةةةموو جةةؤرة كةةاريَكى وةك مولكةةدارى ،لةةة ثةةةروةردةكردنى رةوة ئةسةةثان و
َى بةةةهارةو وةدةسةةت هيَنةةانى بةةةروبوومى ثاي يةةدا
َةةة مةةةرِان ،لةةة كشةةتوكيَل
بةةةخيَوكردنى ميَطةل
شارةزاييةكى باشى هةبوو هةر وةختةىَ بيةان ويسةتبا بةةدواى لةةوةرِطاى نويَةدا بطةةريَن و يةان بةؤ
ثاريَ طةةارى ميَطةةةل لةةة مةةردن ،قةرسةةيل و ثةةووش و ثةةةالش و كةةاوكؤت ئامادةكةةةن ،يةةان بةةة
بؤنةيةةةك نةةانى طةةةن بكةةةن .بةةةقتي ول دةثرِذايةةة سةةةر تيَك ةرِاى ئةةةم ئيشةةانةو ئيشةةةكةى لةةة
هةةةموو ئةسةةثةوان و شةةوان و نانكةةةران باشةةرت ئةةةجنام دةدا لةسةةةرةتادا خ مةةةتكاربوو ،دوايةةى
َكو بةةؤ
َى واا دا ،بةةةل
يارمةةةتى دةر ثاشةةان بةةووة رِاويَةةذكار نةةةك هةةةر بةةؤ كةةة بيةةانوو و لةةة مةةال
هةةموو هاوسةيَكيان بةىَ ثةةةردة بؤتةةطبريكردن لةةة كاروبةارى ذيةةان و خيَ انةدارى دةهاتنةةة كنةةى و

َخ دةلةوةريَنىَ ،ض ئةسا يان هةر بةرزةيةك بىَ
( )5ضايةر :ئةو كةسةى ووال
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هةرضةةةندة ثرييةةش نةةةبوو ،ئامؤذطةةارى دةكةةردن ،هؤشةةى دةخسةةتنةوةبةر ،رِيَ ةى رِاسةةتى نيشةةان
دةدان.
بةةرة بةةرة نازنةةاوى (ثيَشةبو) يةةان ليَنةا واا وردة وردة ئةةةوى لةة كاروفرمةةانى خؤيةدا ن ية
دةكةةردةوة .لةةة كاروفرمانيَ ة بةةؤ فرمةةانيَكى ديكةةة ...بةةةقتي ول دووبةةارة سةةوارى سةةةر ثشةةتى
َكو بةة قاسةيدةو ثةةيام بةةر ،نيشةانةى متمانةةو بةةتوانايى
َم نةك بةة شةوانى بةةل
ئةسب بؤوة ،بةال
بةبةرؤكيةوة كردبوو ،ئيَستا خؤى نةدةناسيةوة.
بةةةقتي ول لةةةناو طةرمةةةى ئةةيش و كةةاردا ،هةةةرطي خةةؤى لةبرينةةةدةكرد كاتيَةة بةةةخؤى و
كيسةةةى ث ةرِ لةةة نامةةة طةةرنط و بةمةرةكةةةن نووسةةراوة سةةةر مؤرةكةةان لةةة واليةتةةةوة سةةةفةرى
َى دةكةةرِى و دةيهيَنةةا و بةةةقازاجنيَكى بةةاش دةي رؤشةةتنةوة ،زؤر كةةة
دةكةةرد ،لةوسةةةرى كةةاال
ضةةاوةرِيَى طةرِانةةةوةيان دةكةةردو دةيةةان ثرسةةى ضةةى لةطةةةلَ خؤيةةدا دةهيَن ةىَ ،بةةةقتي ول لةبةةةهاردا
َ ،ذاراسةباى هيوةى
ثارضة زةويةكى سة َى ضةوار جةار طةةورةترو فةراوانرتى لةثيَشةدان بؤخةؤى كة َيو
ثىَ نةطوت -:قريانباى رِيَطاى دا تؤي بكا.
َم خةةؤ نةةةبىَ
هةةةروةك ئةةةو رِؤذانةةةى ل ةة الى س ةةملةندابوو ،هةةيض مافيَكيةةان نةدةدايةةة ،بةةةال
ذاراسباى داركارى نةدةكرد ،بذيَويشةى دةدايةة ،قتشةة بةؤ زسةتان زةخةريةى دانةا هةةر لةة طؤشةت
َى بةةاى دا هةةةبوو ئةةةوانيش دايةةانكرد
و ئةةارد و رؤن و خةةويَى سةةثى شةة ارتة هةرضةةى لةةة مةةال
قيسةةى( )5داوى رِيسرتاويشةةى دانةةا قتشةةةش لةةة طوندةكةةةى واا دا ئيشةةى دةكةةردو كارةكةةةرى
َى طةةؤرِاو هاتةوةسةةةرةخؤ ،شةةيَوةى
كةةةبيانوى دةكةةرد ،تةةا هةةاوين بةةة تةةةواوى حةةا َل و بةةال
َى بةاى بةؤ ئةةو جةوان و رازاوة بةوو ،قتشةة لةة
جلوبةرطيشى طؤرِابوو ،كؤنةة جةل و ثؤشةاكى مةال
َةةةكانى دوورى و ئيةةدى بةةؤ ئةةةوانيش بةةةروت و قةةوتى
شةرِة كراسةةةكانى ثيَشةةانى جلكةةى بةةؤ مندال
نةدةطةرِان.
زستان بوو كة ذاراسباى بة بةقتي وا وت:
 ئايا حةزدةكةى كورِةكةت فيَرة خويَندةوارى بىَئةمة لوتف و مةرحةمةتيَكى بىَ ويَنة بوو.
لةةة طوندةكةةةى واا دا قةوزاقيةةةكى طةةةنى دةذيةةا نةةاوى (ذةن )بةةوو ئةةةو قوتاخبانةةةى رووسةةى
َةةةمى هةةةبوو ثيَيةان دةطةةوت مةةةال .ئةةةو
تةةواو كردبةةوو لةبةرئةةةوةى خويَنةةدةوار بةوو خةةةت و قةل
( )6قيسى هةتا.
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َةمةنةدةكانى فيَةرة خويَنةدن و نووسةو دةكةرد يةةك َي لةوانةة ذان ةازى
َةة دةول
َى مال
دوو س َى مندال
كورِى ذاراسباى بوو .بةقتي ول سيةتى كورِى بةرِيَ و حورمةتةوة بؤ كن مةال برد.
بةقتي ول بة كورِةكةى خؤى وت:
 ئةطةةر كتيَبةكةة خبةةويَنى سةةردةكةوى ،دةضةةيتة شةار جطةةة لةمةةش دةبيتةةة ثيةاو سةةيةتئةةةم قسةةة سةرسةةورِهيَنةرانةى لةةة ميَشةةكى خةةؤى ضةسةةثاند .بةدريَةةذايى زسةةتان سةةيةت ئةةةلف و
َى زؤرى دةدا ،كةةة ئةةةلف و بيَةةى
بيَةةى رِووسةةى دةوردةكةةردةوة ،بةةؤ خويَنةةدنى دةرسةةةكانى هةةةول
دةخويَند دةتطوت دوعاى جادوكةران دةخويَنىَ و تا ئةويش ببيَتة ثياو.
سةةيةت زؤر حةةةزى لةةة خويَنةةدن دةكةةردو هةةةر لةةة زوةوة ثيَشةةى لةةة كةةورِة (بةةاى) ة تةمةةةلَ و
تةوةزةل و بةنازو في و بىَ ميَشكة زةين كويَرةكان طرتةوة.
مةال بةخؤشةويستيةوة بةسيةتى دةطوت:
كة طةورة بووى دةبيتة مةال.سةةيةت زؤربةةةى شةةةوان نةدةنووسةةت -بةةريى دةكةةردةوةو زؤر حةةةزى دةكةةرد طةةةورةبىَ و ببيَتةةة
مةال.
َةةى بةةةقتي وا ه ةيَمن دةكةةردةوةو
َطةةةكانى بةةةقتي ول سةةةوزبوون ،ض ةرِوثرِ ثةةاك بةةوون ،دل
كيَل
َةةةوة هاتةةة طوندةكةةةى ذاراسةةباى و تةةازة ببةةووة ثيةةاوى ئةةةو .لةةة كةةاتى طةةةرماى
هةةاوين بةةة مال
هةةاوين لةطةةةلَ سةةيةت دا لةةة هةةةواران ،لةبةةةرزايى ضةةياكان ذيانيةةان دةبةةردة سةةةرو تةةا تيَربةةوون
َكن و زةرديان خواردةوة .هاوين ئيش و كارى مول دارى كةم بؤوة.
كوميسى ( )6كؤل
واا بةةةقتي وا بةةة تةةةواوي هيَنايةةة بةردةسةةتى خةةؤى و رؤذانيَكةةى ثةةرِ لةةة مانةةدووبوونى
تايبةتى ثرِ لة نهيَنى دةستى ثيَكرد كة ئيش و كارة طرنطةكانى ذاراسباى طرتبووة خؤ.
بةةةقتي ول زانسةةت و هونةةةرى ئاغاكةةان فيَربةةوو ث ةىَ ى لةبةرِةكةةةى زيةةاتر رانةدةكيَشةةا – لةةة
ديهاتيَكةةدا كةةة لةةة ذيَةةر ثاريَ طةةارى واا دا بةةوون ،روخةةؤش و دةم بةةة ثيَكةةةنو و بةةةريَ بةةوون،
بةثيَوةةةوانةوة ئةةةو شةةويَنانةى كةةة ريَة ى تايبةةةتى واليةةان نةةةدةطرت ،بةةةقتي ول هةرِةشةةو طةةةفى
ليَدةكردن ،جار جةارة واا رِيَطةا ى دةدا كةة لةة كةؤرِو كؤبوونةةوة بوةووكةكانى نةاو د َى قسةةبكا.
بةةةقتي ول قسةشةةريين ،رِاسةةت و زرنةةط بةةوو ،تةةاواى ليَهةةات شةةتيَكى ناخؤشةةى هةسةةت ثيَكةةرد.

( )7كؤميسى :جؤرة خواردنةوةيةكة.
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َكى هةةر بةةو ضةاوةى سةةردةمى كةة نؤكةةرى بةؤ سةةملةن دةكةرد -تةماشةاى دةكةةن و
زانى خةل
َى رِةش بوو.
دةم و دةست دل
َيَ تيَثةةةرِى ذاراسةةباى
سةةملةن ئاسةةةوارو سةةةرو سةةؤراغى خةةؤى نيشةةان نةةةدةدا ن يكةةةى سةةال
سةةملةنى بةةةبري ئةةةو نةهيَنايةةةوة .بةةةقتي ول بةةة هةةةموو توانةةاى تيَدةكؤشةةا دةرك بةةةوة بكةةا واا
ضى لةةذيَر سةةرداية هةرضةةندى ثةرت بةريى ليَةدةكردةوة ثةسةت و غةةمبارتر دةبةوو .ئةةم جيهانةة
َةوة لةة ضةلكارو
َبةذاردن لةة ئةاردا بةوو لةة سةةرةتاى سةال
فريوةدةر بةوو ،ئةةم بيَدةنطيةة ثةاي هةل
بورطن و تيَكرِاى واليةتةكان ئةاطرى زؤرانباريةةكى ثةةنهان و ثة ِر طريمةةو كيَشةة لةة نيَةوان حي بةى
َيسةةا .ئةةةم زؤرانبازيةةة رِؤذ لةةة دواى رِؤذ ئاشةةكراتر دةبةةوو .بةةةقتي ول
تةةريةو تايةفةةةكان هةال
َم بةةةهيض
َةةة ضةةاوةرِيَى خؤشةةى نةةاكرىَ "..بةةةال
ثيَشةةبينى دةكةةردو بةةةخؤى دةطةةوت ":لةةةم مال
ش ةيَوةيةك نةيةةدةتوانى ثيَشةةبينى بكةةا كةةة رِؤذة رِةش بةةةض سةروسةةيمايةك بةةة سةةؤراخى دادىَ و
َة دةبوايةة لةة ضةلكار .دةنطةدانى سةةراثاى واليةةت دةسةت ثيَبكةرىَ .لةة
ياخةطريى دةبىَ ئةو سال
َبذاردنى واليةةتى ضةاوةرِآ دةكةرا ،هةةر كةة دةنطةدان ن ية بةووةوة سةاماندارانى
هةمان كات هةل
سةرانسةةةرى ناوضةةةكة ،بةطةةةرم و طورِيةةةكى زؤر كةوتنةةة خةةؤ رِيَكخسةةنت ،لةةةو كاتةةةوة كةةة
َكرد ،ثيَةنى مةانط رِابةورد.
َى خؤيةان هةةل
ئةوانةى دةسةتةى بةشةدارى كةةرانى ئينتيخابةات ئةاال
َى دةنطةدان لةة رِادةبةةدةر بةوو ،بةشةيَوةيةك لةة سةنوورى واليةةتيَ تيَثةةرِى و
ئةاارةيان مجوجوول
َت تيَةوةى طةو ،رِةنطةة هةؤى
َكى ووال
بةبةدبةختيةكى وا طةؤرِا ،ئةطةةر هةةمووش نةا نيةوةى خةةل
ئةةةوةش ئةمةةة بةةوو كةةة هةةةر حوكمرِانيَةة بةةة حةةوكم كردنةةى واليةتةكةةةى دا نةدةكةةةوت و
دةيويست دةست لة ئيش و كارى واليةتى ديكةشدا وةربداو حوكميان بكا.
َتةةدا ،لةسةةةر
لةوانةيةةة كةةة هؤيةكةشةةى ئةمةةةبووبىَ هاوينةةان لةسةةةر سةةنوورةكانى دوو وال
َت و زسةةتانان بةةؤ زسةةتانة هةةةوارى
لةةةوةرِطاو ميَةةرط و ضةةيمةنةكان بةةؤ لةوةرِانةةدنى مةةةرِوماال
َكةكةةة ،ناخؤشةةى و شةرِشةةو شةةؤرِ روويةةدةدا .لةةة هةةةموو جةةؤرة نةسةةازان و ناخؤشةةيةك دا بةةة
خةل
َكى ئةةم سةىَ
شيَوةيةكى هاوزةمةان ضةةند واليةةتيَكى دةطرتةةوة .ثيَةى نةاوىَ لةبةةر ئةمةةى خةةل
واليةتة لةسةر سنوورى ئةم ميَرخوزارو لةوةرطانةدا موبيان ليَ دةطةرِايةوة.
بوون بة دوو دةستةى مةزن و هيواو ئاماجنيَكى زؤريان لةبةرضاوان دابوو.
َتةكةةوى خةؤى هيَنةدة نيطةةران نةةبوو .ئةةو لةمةة نا ِرةحةةت
َكى وال
ذاراسباى لة اليةنى خةةل
َةةةى زؤرو زةبةنةةد
بةةوو كةةة ذمةةارةى تريةكةةةى زؤر نةةةبوو ،تةةريةو تايةفةةةى بةةةهيَ تر كةةة لةةة بنةمال
َن لةةةم زؤرانبازيانةةةى
ثيَ ة دةهةةاتن بةةة ئاسةةانى دةيةةانتوانى ئةةةو لةسةةةر رِيَطةةاى خؤيانةةدا رِاَةةال
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َتدارى ئةةةم سةىَ
َبةةذاردن لةةة ئةةارادابوو .ذاراسةةباى لةةة يةةةكيَ لةةة بةن وسةةرتين دةسةةةال
لةسةةةر هةل
كوضةةكة دادةنةةدرا .ثارِاسةةتنى ئةةةم متمانةيةةةى كةةة بةةة دةسةةتى هيَنةةابوو .بةةؤ ئةةةو هةةةروا ئاسةةان
نةبوو.
لةةةو كاتةةةدا دةبوايةةة هةةةموو هةةةولَ و تةقةةةالى خةةؤى بةةؤ ثةةارازتن و دةوام ثيَةةدانى ناوبةةانطى
َيسةةابوو .لةةة
خةةؤى خباتةةة كةةارةوة ملمونيَ ةى دارو دةسةةتةكان وةك ئاطريَ ة بةةوو لةةة هاوينةةدا هةال
مانطى رِيَبةنداندا لة ضلةى زستان شيَوةيةكى توندترى بةخؤيةوة طرت.
َةمةنةةدة بةةةتواناكان بةدريَةةذايى هةةاوين
سةةةرؤكى دةسةةتةكان يةةةعنى سةةةركردةى تايةفةةة دةول
خةريكى كةؤمي فرِكةردن بةوون .تةمةةلَ و تةةوةزةل رِايةانبواربوو ،ئيةدى ئيَسةتا ئاراميةان لةبةةر
َةةةوة .زؤر ثيةةاوى خؤشةةطوزةران كةبةرانبةةةر ثةةة ان و هةةةريَى
برِابةةوو كيَوةةيان كةةةوتبووة كةول
خؤيان وةفاداريان نةنواندبوو ئةوة ذاراسباى زياتر نيطةران كردبوو.
تةةرية سةةاماندارةكان كةسةرتاسةةةرى زسةةتان لةةة دذى ذاراسةةباى وةسةةتابوون ،زؤريةةان شةةكايةت
ليَدةكرد تا بيخةنة ذيَر ركيَ ى خؤيان و ثاشةكشةى ثيَبكةن.
ذاراسةةباى تةةةنيا لةةة ئةةةجنامى ثةيوةنةةدى خةةؤى و هةةام و شةةؤو خؤشةويسةةتى و دؤسةةتايةتى
دادطةرى ئي ليم توانى خةؤى قورتةار بكةا .سةةرةرِاى ئةمةة ئةةو بةسةوود وةرطةرتن لةة وضةةكانةى
كةةة دوذمنةةةكانى دذى ئةةةو بةةةكاريان هيَنةةابوو (سةةت) ى دادطةةةرى بةةةتواناو ب ورطةةى واليةةةتى
بةةورطنى ث ةىَ نةةةميَ خةةواردو كةةرد ،هةرضةةةندة ئةةةم (سةةت) ة زؤر ئوميَةةدى بةةة تايةفةةة زؤر و لةةة
ذمةةارة نةهاتووةكةةةى هةةةبوو ،جاريَكيةةان لةسةةةر قسةةةى ذاراسةةباى بؤمةةاوةى ثةةان ة رؤذ لةةة
َنيَةى هةةوادارة دوذمةةن
بةندخيانةةيان قةايم كةةردو هةةمان مةسةةةلة بةوو بةةةهؤى طةةورةبوونى ملمو
بةيةكةةةكان .حةةةث بةةوونى سةةت بةةووة هةةؤى كاردانةوةيةةةكى توندوتيةةذى سةردةسةةتةكانى تةةاقمى
وواليةةةتى بةةورطن .ئةةةوان بةةةرق و كينةةة و ليَةةو كرؤذتنةةةوة دةيةةان وت :ذاراسةةباى كةةة خةةاوةنى
تايةفةيةةةكى سةةاماندارو بةن وسةةى قةةؤزى بةقانةةة ئةمةةةش بةةةهؤى ن يكةةى و ثةيوةنةةدى لةطةةةلَ
فةرمانةةدارى ئي لةةيم ئةةةجنام داوة .سةةتى بةزينةةدان كةةردن داوةو ئةةابرِوى ئيَمةةةى بةةردو ،ئةةةوان
لةةةنيَوان خؤيانةةدا ضةةةقؤيان ليَدةسةةوى و بةةةزؤرى و توانةةاى خؤيةةان دةنةةازى و خةةةريكى ئةةةوةبوون
ضةةةند ناوضةةةو واليةةةتيَكى (ئالبةةان) لةةة دذى ذاراسةةباى تةةةحري دةن ذاراسةةباى ئاطةةادارى ئةةةم
كةةةين و بةينةةةيان بةةوو .لةبةرئةمةةة ئةةةويش لةةةالى خؤيةةةوة بةةؤ ثةيةةداكردنى دؤسةةت و اليةةةنطر
دةطةرِا.
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َتدار و سةةاماندارةكانى واليةةةتى بةةورطن – كةةة حةةةزيان
بةدريَةةذايى زسةةتان لةطةةةلَ دةسةةةال
لةست نةةدةكردو ليَةى نةارازى بة وون دةيةان وويسةت تةاقم و دةسةتةى سةةربةخؤيان ثيَكةةوة بنةيَن
َيَنةةدانى رِةنطةةاو رِةنةةط و ئةسةةا و ثةةارةى زؤرى دةداتةةىَ،
– كةوتةةة نامةةةو نامةةةكارى و بةل
ذاراسباى ئةمانةى لةدةورى خؤى كؤكردة و دؤستايةتى لةطةلَ ثةيداكردن.
َيَكى زؤرى دا كةة تةاقميَكى وا لةة واليةةتى ذاراسةباى دروسةت
ستبيش لةةالى خؤيةةوة هةةول
َم بةةؤى نةضةةووة سةةةر ضةةونكة بةرِاسةةتى ذاراسةةباى توانايةةةكى تةةةواوى هةةةبوو لةةة رِازى
بكةةا بةةةال
َيَتةةوة .بةةم جةؤرة
َى ئةوانةى لةةو نةارِازين و لةةالى خةؤى بيةان حةويَنيَتةةوة و بيةان هيَل
كردنى دل
َتةى بةؤ دوو ئةؤردوو بةةرةى دوذمةن بةيةةك دابةةش
دوذمنايةتى نيَوان سةت و ذاراسةباى كةةوا وال
كردبةةوو ،جطةةة لةةة ضةةةند ناخؤشةةييةكى ديكةةةش ب وتنةوةيةةةكى ترسةةناكى بةةةخؤوة طرتبةةوو،
َم
َبذاردنةكةةةة ديارنةةةبوو ،دةيباتةةةةوة يةةةان نةةةا بةةةةال
هيَشةةتا ضارةنووسةةةى ذاراسةةةباى لةةةة هةل
موخالي ةةكانى برييةةان دةكةردةوة كةةة ذاراسةةباى تةةنيا لةةة اليةةةن ئاطةادارى و لةةوت ى فةرمانةةدارى
َكيدا ناو و شؤرةتى نيية و دةنطى نادةنىَ.
واليةتةوة نةبىَ لةنيَو خةل
َكى هةرس ةىَ
ئةةةوان شةةانازيان بةةة ثةيوةنديةةة فراوانةةةكانيان دةكةةرد و بةةةوة دةنةةازين كةةة خةةةل
ضةةوار واليةةةت لةةة بنوةةينةدا دةطةنةةةوة يةةةك ئةسةةلَ و نةسةةةن .زؤر كةةةرِةت لةةة كةةؤرِو
كؤبوونةوةكانياندا دةبيسرتا و دةيان وت:
 ئيَمة بةزوويى تةميَى دةكةين. رِام كردنى ذاراسباى بؤ ئيَمة ئاو خواردنةوةية.َةةةبال ى دا سةىَ مةةاينى
كةةةرِةتيَ رِةوة ئةسةةثةكانى ذاراسةةباى بةةؤ هةةةوار دةضةةوون ،لةةةناو قةل
ئةةاو و جوانةةوة ئةسةةثيَكى خرِوث ةرِ ون بةةوون .بةدوايانةةدا كةوتنةةة طةةةرِان و شةةون ثيَةةى دزةيةةان
َكى بةةورطن دا ،طيَرِايةةةوة ،ثياوةكةةانى
دؤزيةةةوة ،كةس ةيَكى جيَ ةى متمانةةة ،سةةيخورِيَ لةةة خةةةل
َم
سةةملةن بةتةةةحريَكى سةةت ماينةةةكانيان رِفانةةد ،تاقيةةب كةةةرةكان داواى ماينةةةكانيان كةةرد ،بةةةال
سةةملةن بةةبىَ هةةيض ويةذدان نارِةحةتييةةةك تية ى ثيَكةردن و جةةويَنى ثيَةدان و بةهةةةلآلو هوريةا لةةة
طونةةدى وةدةرينةةان ذاراسةةباى شةةةو خةةةو نةضةةووة ضةةاويةوة ،لةةة رِق و توورِةيانةةدا وةخةةت بةةوو
خبنكىَ.
َنةدن و درِةنةةط كةردن فرمةانى بةة (سةرسةن)دا ئاطةةادارى
لةطةةلَ طةةردى بةةيانى بةةبىَ خافو
نامةيةةةك بنووسةىَ و نامةكةةةى بةةؤ شةةار نةةارد ،بةةةقتي ول ضةةاوةرِىَ بةةوو كةةة واا ئةةةو بةةة نامةةة
َشةكاو زينةى لةة ئةسةثةكة
َطرى بنيَرىَ ،كةضى هة ةر ناويشةى نةةهيَناو بةةقتي ول سةرسةام و دل
هةل
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َةةة طةةةورة هةشةةت تةنافيةكةةةى بةةاى
َكى لةةةن ي رِةمشال
كةةردةوة و بةدريَةةذايى بةةةيانى خةةةل
َيةةةوة،
َى م ؤم ؤيةةان نةةابووةوة ،لةةةوىَ رِيةةش سةةثيان ليَيةةان دةكؤل
كؤببوونةةةوة و قسةةةو دةمةةة قةةال
جويَنيةان دةدا ،هةرِةشةةيان دةكةرد سةةر لةةة نيةوةرِؤ وةختةىَ رِيةةش سةثييةكان ثةرتةةةيان ليَكةةرد و
لةةة طةةةرمان ثةةةنايان بةةؤ ذيَةةر ضةةادرةكان بةةردو كؤميسةةى سةةارديان دةخةةواردةوة ذاراسةةباى
َةى لةة ثيَشةبينييَكى
َطةةرِابوو ،دل
بةقتي وا بؤكن خةؤى بةانط كةرد ،هةةر كةة ديةيت سةوور هةل
نةةاخؤش طوشةةرا لةةةالى رِاسةةتيةوة بةةةتواناترين بةةةط( ،قوقيشةةة رِةش) ى عةةةبو  ،نيَةةو ضةةةوانى
طرذكردبوو و يارى بة قامويةكةى دةكرد.
ذاراسباى ئامةاذةى بةؤ بةةقتي ول كةرد و ئةةويش كؤميسةى بةؤتيَكرد و هةربةةدةم نؤشةكردنى
َى
َى ذيةةانى بةةةقتي ول خؤشةةرتين سةةال
كؤميسةةةوة ..دةسةةتى ثيَكةةردو وتةةي :ئةحلةمةةدوئيو دوا سةةال
ذيةةانى بةةووة و هةةةموو ئةةةم رِاس ةتيية دةزانةةن و بينيويانةةة بةةاى رِيَطةةاى نةةةدةدا مانةةدووى بكةةةن
َةةدةطرت كةةة شايسةةتةى ثياوانةةة،
ئيشةةى ناشايسةةتةى ثيَبكةةةن ،هةةةر بةةؤ ئةةةو نيشةةانةى هةل
بةقتي ول هةستى كرد ( :ذيانيَكى سةر و دلَ رِةحةت ئةوا ئةم جؤرة ذيانة وا كؤتايى هات).
ذاراسباى ديسان دةستى ثيَكردةوة.
 تا مةترةق رِانةوةشةيَنى ئةةم تورطةة حةةرام زادانةة تةةم َى نةابن قةوقيش ت يَكةى رؤكةرد وقاموةةيةكى لةةة ال تةنيشةةتى ضةةةكمةكةى خةةؤى سةةرةواند و دةسةةتى بةةةقتي ول لةةةرزى و كةةؤمي
َةكة رذا.
لة ثيال
ئةةةو تيَنةدةطةيشةةت ،سةةامناكرتين شةةت رِوويةةداوةو بؤنةةاو ذيةةانى رِابةةردووى دةطةرِيَتةةةوة.
دريَذةى داي و وتي:
 ئةطةةةر بةسةةةر شةةؤرِى دانيشةةو و دةرفةةةت لةةة دةسةةت خؤمةةان بةةدةين دةدؤرِيَةةنن بةةةزةبرىَكةكةةة
َاةةان دةكةةةن .خةل
سةةةرةنيَ ة سةةوارى سةةةر ملمةةان دةبةةن و ثةةةت لةةة ملةةى مةةةرِ و ماال
َن دةبةن.
دةكوذن و مالَ و سامامنان بةتاال
بةقتي ول مات بوو.
َدةبةذيَرى نةاوى خةواى ليَةدةهيَنىَ ،ئةطةةر
 ئيمرِؤ بة ئةارةزوو سةةلي ةى خةؤت دةسةواران هةلرةوة ئةسا و ميَطةا سةةملةن يةان (سةت) تةان وةبةةر ضةنط نةكةةوى طةو َى مةةدةن َى هةى هةةر
قةةؤزى بةةةقيَي بةةوو وةكةةو يةكةةة ،ثةيَش خؤتةةانى دةن و رِةوة ماينيَة و ئةسةةثيَكى بةةاش كامةةةى
لةةة هةةةمووان بةهةيكةةةل تةةرو رِةسةةةنرتة جيةةاى كةنةةةوة بيهيَةةنن ،تةةؤ دةتةةوانى ئةسةةا و مةةاينى
بةةاش دةسةةت نيشةةان بكةةةن ...خةةؤ يةكةةةاارت نييةةة ...بةةةقتي ول كاسةةة كؤميسةةةكةى بةةةنيوة
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ضةةلى دانةةاو دةسةةتى بةةة لوةةكى كراسةةةكةى سةرِيةوة هةةةر بيَةةدةنط بةةوو ،دةتط ةوت ثةةارووى لةةة
قورِطةةدا حاسةةىَ بةةووة .ئةةةم قسةةة ضةةيية مةطةةةر لةةةو رِؤذةوة ذاراسةةباى بةةةقتي وا وةك
َتدارانى شةةار دةداو لةةة اليةةان مةةةدح و سةةةناى دةكةةردو
درِندةيةةةكى دةسةةتةمؤ نيشةةانى دةسةةةال
َةةدةداو ئامؤذطاريةةان دةكةةرد ...كةةة
دةسةةتيان لةةة ثشةةتى نؤكةةةرى بةسةةتةزمان دةداو بيابانةةدا هةل
رِيَطاى هةسةت هةيةة ،زؤر بةسةةر ئةةم قسةانة رابةردووة كةةى قسةةى وابةووة ئيمةرِؤ دويَنة َى !"
َةة قةةوقيش لةسةةةر
َةةيَن بةسةةيةتى كةةورِى ضةةى بل
َكى ضةةى دةل
نةةاوى خةةواى ليَبيَنةةة " خةةةل
َةطةييةكةةةى
ضينوةةكان رِوو بةةة رِووى بةةةقتي ول دانيشةةت و ثيَكةةةنى ،بةهةةةواوة طةردةنةةة كؤل
طيظ كردةوةو وتي:
 بةةري لةةة ضةةى دةكةيتةةةوة! رِات طوشةةى نةةانى (بايةةت) اَ ديَتةةةدةر ،تةةؤ بةةة خةةؤراكى م تةةىَم بةةقتي ول زةردةخةنةةى
َى باى دةذيةت .ثيةاوى ئةازا لةةناو طؤريشةبىَ رِاسةت دةبيَتةةوة ،بةةال
مال
بةسةر ليَودا نةهات ،ذاراسباى كؤميسى بؤ تيَكردةوة و وتي:
 هةةةر وةك تةةؤ ئاطةةادارى هةةةموو دةزانةةن ،يةكةةةاار سةةت شةةةرِى ثي رؤشةةتو ئةطةةةر سةةةرس تاح نةبواية كرِين و فرؤشةتنيش نةةدةبوو ،ئةوانةة دةسةتيان دايةة شةةو دزيةن و دةسةتى خؤيةان
َن و برِؤيةةةكى شةةةرافةاةندانة سةةثى دةكةينةةةوة!
ثةةىَ طووكةةردوة ،ئيَمةةةش رِووى خؤمةةان بةةةتاال
ئةطةر لة دواييدا ئةم دزانةة رِوو لةة هةةر كةوىَ كةةن هةةتا ئةطةةر رِوو لةة ئاسةتانداركةن ،هةةموو
ض رِوو و ض قةوزاق اليةنطريى ئيَمة دةبن ...خؤ تؤ لةمةبةستى من طةيشتى
َمى دايةوة:
بةقتي ول بةك ى وةال
نةةةخيَر ...،تيَنةطةيشةةتم ميَشةةكم ورِ بةةووة ..تةةةنيا شةةتيَ دةزاا .بةةة زوويةةى ثةةاي دادىَ و
ثاي ى ئةمسةا َل دزو جةةردة لةة تةنيشةت يةةك لةة نيَةوان زةوى و ئامسةان بةةدارةوة دةكةريَن ..مةن
زؤرم ناخؤشةةى ديةةوةو بةتةةةواوى ليَةةى تيَةةر بوومةةة ،مةةن مةةةنيَرة تكةةا دةكةةةم ..دةسةةتم بةةة
دامةنتان.
ذاراسباى بة توورِةييةوة قسةكةى ثيَبِآ:
 تةةؤ لةةة كةيةةةوة بةةري لةةة س ةيَدارة دةكةيتةةةوة سةةةيرى ثيةةاوى ثيَشةةبو كةةة! تةةؤ ئةةةركىسةرشانى خؤت لةبريكردوة دةنطةى بةان و باثريانةت طةوىَ ليَنييةة سةت قةورِى بةسةةرى باوكةت
كةردو رِؤذة رِةشةى بةسةةر هيَنةا سةةملةن تةؤى بيَكةة كةرد ،مةن لةة بةرانبةةرى سةت و سةةملةن
هيَ و توانات دةدةمىَ ئةطةر سوود لةم هةلة نةبينى ديارة ترسنؤك و غايةنى.
َى بىَ دةست و ثىَ ضةثارةى بيَهؤش و فامى و بةالش ناا داوى.
تةمةل
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 ئاغةم ،تؤ فيَرى ضيم دةكةى من ض فيَرى كورِةكةم دةكةمذاراسباى بةطرذيةوة:
َمةةى هةةةموو شةةتيَ دةدةمةةةوة ! ض لةةة بةرانبةةةر
 مةةن بةرثرسةةيارى هةةةموو شةةتيَكم ! وةالخةةواو ض لةةة بةرانبةةةرى حكومةةةت -:مةةن نةةان دةدةم – فرمةةانيش دةدةم ،طونةةاهو ئؤبةةال
َى داية.
بةئةستؤى من برِؤ ناوى خوا بيَنة ..قوقيش هةل
َسةةا.
 بةسةةة قسةةةى خؤمةةان كةةرد ..طومانةةت نةةةبىَ ،دةرِوا ذاراسةةباى بةطرانييةكةةةوة هةلَم طيَةةذ و ورِ و دةسةةتة ثاضةةة لةسةةةر
َس ةىَ بةةةال
َ تةةا لةةة بةةةرى هةل
بةةةقتي ول بةضةةاثووكى جةةووال
ئةذنؤيان وش بوو.
هةةةر لةةة هةةةمان رِؤذدا دةكةةة بةسةةةر دةسةةتةيى بةةةقتي ول دة ئةسةةثيان لةةة رِةوةكةةانى
َبةةذارد ،دة ئةسةةثى سةةةمةند ( )7خؤشةةبةز خةةؤ ئامةةادةكردن و
ذاراسةةباى و سةرسةةن و قةةوقيش هةل
تةداركانيان لةة كةة ثةةنهان نةةدةكرد ضةونكة لةسةةر هةةق بةؤ بارمتةة هيَنةان دةضةوون ،ثةاش
نيةةوةرِؤى ئةةةو رِؤذة هةةةموو دانيشةةتووانى ديَيةكةةة بةةة طةةةورة و بوةةووكةوة بةةؤ بةةةرِيَكردنى
دالوةران رِذابوونةةة سةرشةةةقام سوارضةةاكان جلوبةةةرطى سةةادةيان ثؤشةةى بةةوو ،ثةسةةتةكى بؤزيةةان
َكو بةةهيَ ى ئةةو و رِةسةةنى و جةوانى ئةنةدامى
َم جوانى ثيةاو بةبةةرط نييةة ،بةةل
لةبةردابوو ،بةال
َيينةكانيانةةةةوة
ئةسةةةثةكةيةتى دةسةةةتةى الوان كؤببونةةةةوة ..ثةسةةةتةك مةحكةةةةم بةشةةةانة ثؤال
ضةسةةثابوو .بةتيلةةة ضةةاويَ ديةةارة كةةة هةريةكيةةةك لةةةوان بةمسةةت بةةةرد دةكاتةةة بةةرِويَش
َتةةةجارى و دةسةةت
ضاالكيش ةى بةةةوةرِا ديةةارة وةك ثةرةسةةيَلكة تيةةذ ب ةةرآ بارمتةةة ضةةييةكان طال
بازييةكى زبريان لةطةلَ يةكدا دةكرد.
َةة خةةةريكى يارييةةةك بةةوون سةةةرى خؤيةةان ثيَطةةةرم دةكةةردة خؤيةةان لةةة بةرانبةةةر
وةك بل
َكى طوندةكةةة دةنوانةةد و خؤيةةان و ئةسةةثةكانيان نيشةةاندةدا ،ئةسةةثةكان شةةايانى سةةةيركردن
خةةةل
بوون ،ئةسثةكانيان زينةى كةورت و ثانيةان لةسةةر ثشةت بةوو و بةكلكةة طريَداوةكانيانةةوة سةةر و
َنةدكردبوو ،ضةةثؤكة جةوان و نايابةةكانيان بةسةةر كةشةيةوة لةة
كةللة الوازةكانيةان بةة غةرورةوة بل
َيةةان دةكةةرد .رِةنطةةة جوانةةةكانيان لةبةةةر تيشةةكى فيَنكةةى زةردةى ئيَةةوارة
زةوى دةكوتةةاو ثيَكؤل
وةك زيَةةرِ دةبريسةةكانةوة .ئةوانةةة ئةسةةثى رةوهةةان بةةوون لةةة غارغةةاريَن و ثيَشةةبكيَيكاندا
بردبوويانةوة لةذيَر ثيَى سوارةكان ضةرخيان دةدا.
( )8سةمةند :ئةسثى زةرد.
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َةةة طةروةكةةة هاتةةةدةر ،واا بةةةرِيَى دةكةةردو
ضةةاوةرِآ و بةةةقتي ول بةةوون .ئةةةو لةةةذيَر رِةمشال
دةتط ةوت طةةؤرِاوة ،ئةةةويش جلوبةةةرطى سةةادةو هاكةةةزاى لةبةةةردابوو و هةةةموويان بةةة مةكةةةيف
َو رِ ةفتةارو كةردارى ئةةودا شةتيَكى تةازة هةةبوو .كةة ثةيَش ئيَسةتا
َم لةبةذن و بةاال
خؤشبوون ،بةال
َى الى رِاسةةتى بةةةردابؤوةو
كةةة نةيةةديتبوو ،ثةسةةتةكى تةةةنيا بةةة الشةةانى ضةةةثيةوة كردبةةوو قةةؤل
َيَتةةوةو دةسةتى رِاسةتى
َى بةسةةر بةسةتى وول
بةذيَر كةمةربةنديدا شةؤرِ ببةووةوة تةا بتةوانىَ قةؤل
بة باشةى بةرزبيَتةةوة ،لةذيَركةمةربةندةكةةى دةمانوةةى شةشةلول دةبينةدرا .بةةقتي ول طوللةة بةة
كةسةةةوة نةةانىَ ،بةةةآلم لةةةم بةزمةةة دةردةكةةةوت كةةة كةىَ سةةةركردةية ،يةكةةةم كةةة كيَيةةة زةبةةر
دةوةش ةيَنىَ و ك ةىَ ث ةيَش هةةةمووان خةةؤى لةبةةةر زةبةةرو فشةةارى بةةةزةبرترين دوذمنةةى هةةاوكوفى
خؤى رِادةطرىَ.
بةةقتي ول بةهةةنطاوى هةيَمن و لةسةةرةخؤ لةةة هاورِيَكةانى ن ية دةبةةووةو ئةةوان لةتةماشةةاى
تيَةةر نةةةدةبوون لةطةةةلَ ئةةةودا زايةةة نةةابى ئةةةو لةةةوانى ديكةةة تؤكمةةةترو ئةنةةدام درشةةت تربةةوو لةةة
دةسةةتة رِاسةةتيدا ماسةةوولكة خرِةكةةان كةةة لةةة مةضةةةكيةوة تةةا سةرشةةانى بةةةهيَ يَكى وةك هيَ ة ى
َةةووة
َدةبةزيةةةوة .وا ديةةارة سةةةرو سةةيماى بةةةقتي وليش طةةؤرِاوة .لةةة دةرزى ثيَل
زةمبةلةةة هةل
َةةة
باريكةكانييةةةوة ئةةاطرى حةةةزيَكى بةةىَ ئامةةان دةبريسةةكاوة تةةةنيا لةةةذيَر مةةووى تيةةذى مسيَل
درِةكةيةةدا بةةة ثيَوةةةوانةى ضةةاوةرِوانى طةةةرم و خؤشةويسةةتى ئةةاميَ زةردةخةنةيةةةكى ث ةرِ ئةةارةزوو
دةبينرا ،ئةو بةدةنطيَكى ثورِ ثورِى سةركردانة هاوارى كرد:
َؤكان! هوميَدةوارم لة سةفةرةكةتان كةيف خؤش :
 هؤ هؤ ،هةلَى مسى ئةسثان دةنطى دايةوة.
َكةكة و ثيَكؤل
هاوارةكةى لة نيَو بيَدةنطى خةل
 هةموو كةي تان خؤشبىَ ،هةموو !...َيان هاودةنط بوون.
ئةوانةى بةرِيَيان دةكردن لةطةل
ماشالآل ...ماشالآل!َةةةوى ئةسةةثةكة ،شةةوانيَكى طةنةةد ئةسةةثيَكى طةةةورةو
ثةةيَش ئةةةوةى بةةةقتي ول بطاتةةة جل
َنةةدى كةةةحيَلى بةةة كلكةةى ثيَو ةرِاويةوة بةةةرةو ثيةةل بةةرد – ئةسةةثة لةةةذيَر ثرشةةنطى
هةيكةةةل بل
سوورى خؤرنشو كةهةةر لةة تيشةكى طةرِى ئةاطريَكى مةةزن دةضةوو -ئةسةثى خؤشةويسةيت واا
بةةوو  ،ذاراسةةباى ئةةةوا ئةسةةثةى بةةؤ غةةاريَن و ثيَش ةبِكيَى ضةةةند قؤناغةةةرِآ لةةة دةشةةتدا بةةةخيَو
كردبوو..
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َم
شةةوانة بةةةريَ ةوة خةةةريكى يارمةةةتى دانةةى سةركردةبوتاسةةوارى ئةسةةثةكةى بكةةا بةةةال
َدايةة
َةوةكةةى لةزينةكةة طريَةداو نةووكى ثيَةى طةيانةدة ئاوزينطةكةةو خةؤى هةل
بةقتي ول سةرى جل
سةةةر ثشةةتى ،ئةسةةثةكة كةةةميَ داهاتةةةوة و بةالداضةةوو ،بةةةقتي ول رِكيَيةةى ليَةةدا و تيَيوةذانةةد
فرمانيدا.
َآل .بابرؤين..
 يا ئةلسةةواران بةةة فشةةاردانى يةكةةةوة بةدوايةةدا تاويانةةدا و لةةةباى غةةارى قةمةةةى دووسةةةرو كةةوتكى
سةر بة ب مةارو نية ةو طورزيةان بةة زينةكانيانةةوة كةرد .هةنةديَ دةرِؤيشةنت و ببيَةاك تؤب ةكانيةان
َةوة طرتبوو ،دةتطوت بؤ شةرِ و دةعوا ناضن بؤ ثياسة دةرِؤن.
بةبن هةنطل
َنى طونةد لةة دوايانةةوة كؤببونةةوةو قةرِة قةرِو قيةذ و هؤريةان بةوو ،ئةاى و
ثياوان،ذنان و منداال
ئةةؤى و ئةةاخ و داخيةةان بةةوو ،هيَ ة  ،بةةويَرى جةةوانى ثياوانةةة ،بةدةشةةت سةةثيَردرا .ملةةى دةشةةتيان
طرت! ئةم هيَ ة وةختىَ بيَتة جؤش و خرؤش ئةهر ةنيش ورد و هةرِا دةكا...
َى ئةةةو ئةسةةثانةى كةةة رِةنطيةةان كراوةتةةر بةةوو ك كةة
لةةة نةةاو تاريكةةايى ئيَةةوارةدا كةفةةةل
َةةى بةةتاو
َم شةةثؤا دةنطةى ضةوار نال
َةيةةكى رِةش طةؤرِان ،بةةال
دةبري انةوةو لةة دواييةدا بةؤ ثةل
كة بةرة بةرة ك دةبوو ،تا ماوةيةكى زؤر دةهاتة طوىَ.
َن و برؤيَيةة كةةة سةةادة لةةةوحان و نةةةيرِةنط بةةازان بةرِاسةةتيان دةزانةةى .بةةةم شةةيَوةية
تةةاال
دةسةةتى ثيَكةةرد .ئاغاكةةان هةةةواو غرووريَكةةى ديَرينةةةيان دةخسةةتة نةةاوةوة و رِةنةةى بةزايةةة جةةوانى
تينةةوى ئةةازادى تينةةوةتى خؤيةةان بةةةوة دةشةةكاند بةشةةى هةنةةديَ زةبةةرى تؤب يَة بةةوو بةةة تةةؤقى
سةةةريان دةكةةةوت و نسةةيبى هةنةةديَكى ديكةةةش ميَطةلةةة مةةةرِو رةوة ئةسةةا بةةوو كةةة لةةة جيَةةوة
بةم تى بؤيان دةهاتة ذوورةوة.
هةركةس ةيَ ئةوةنةةدةى بةنسةةيب دةبةةوو كةةة دادوةرى ناديةةارو لةةة هةةةمووان بةةاآلتر طةةةورةى
طةوران بؤى برِى بووةوة.
َوكانى تةا بةةرة بةةرى سةثيَدةى بةةيانى ئيشةى خؤيةان ئةجنامةداو دةسةتةيةكى
بةقت ي ول و هةل
َةةداريان لةةة رِةوةى سةةت رِفانةةد هةرضةةةندة لةةة
َ ةة و يال
بوةةووك ،دة جوانةةة مةةاين و ئةسةةثيَكى قةل
دواى خؤيانةةةوة تةقةةةى ضةةةند ت ةةةنطيَكيان بيسةةت ،لةطةةةلَ ئةوةشةةدا بةةة ئاسةةانييةكى سةةةير
َت خؤيةةان
قورتايةةان بةةوو بةسةةةالمةتى لةةةناو ضةةيا ضةةؤلَ و هيَمنةةةكانى سةرسةةنوورى هةرس ةيَى وال
شاردةوة.
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لةسةةةر رِيَطةةادا لةةة ديَيةةةكى نةناسةةياودا بةةةرخيَكى يةةةك بةةةهارةيان لةطةةةلَ دةسةةتى خؤيانةةدا
بةةردو تةةةنيا وةرِة وحةثةةةى سةةةطانيان لةةة دواى خؤيانةةدا بةجيَهيوشةةت بةةيَرت لةسةةةر بةةةردان
َكردو بةةةقتي ول فرمانيةةدا طؤشةةت بةةبذيَنن و خؤشةةى ضةةووة سةةةر بةرزاييةةةكى
ئاطريَكيةةان هةةةل
رِوت و ناهةموار ،بةردييَكى تيةذ لةة رِةنطةى خشةتى سةوور دةتطةوت لةة خةويَن وةردرابةوو ،تةاك
و تةنيا لةبةرانبةرى ئةودا خؤى دةنواند.
َى يةكانةةة دةبينةةرا .داركةةاذة مةةةزن و تيَةة
َى كةةاذ وةك يةةال
لةةة ثشةةت بةةةردةوة جةنطةةةل
َوى
َ ةةذاوةكان دةتط ةوت س ةوتاون و بوونةتةةة رةذوو ،رِةش دةضةةوونةوة مةةانطيَكى شةةو دوو كةةةال
هةل
بةسةةةةريانةوة تري ةةةةى دةداوةو لةسةةةةرةوةى ئةوانةةةدا لووتكةةةةييَكى بةبةةةةفردا داثؤشةةةراوةك
َؤ لةة
ضادريَكى سةثى ثةرِ شةكؤكة دةتطةوت خةؤرةو لةةناو ضةنطى شةةوداية ،دةدرةوشةايةوة .هةةل
ئامسةةانى ب ةىَ كؤتةةايى ثةرِةطةةةى طرتبةةوو و هيَنةةدى كيَشةةكةيةك( )8دةهاتةةة بةرضةةاوان بةةةقتي ول
َةةدةرِوانى كةةة
َنى رِةش ضةةادرى سةةثى بةةةفرين ،بةةةو بةةازةى هةل
لةسةةةروةى بةةةردى سةةوور ،بيَشةةةال
َةةى تةةةنط بةةوو ،سةةةيرى كةةردو بةةةخؤى وت ( :ئةةةوةى لةةة دةسةةتى
َى كردبةةووةوةو دل
ثةةةرِو بةةال
َدةهاد ،بةرؤكةطريم بووةوة ،ئةوةتا دةستم ثيَكرةوة).
هةل
َنةد دةبةووةوةو ثةيَض و لةووا دةخةوارد ،بةةؤنى
َ يَكى تةةنط لةة ئاطرةكةة بل
لةةخوارةوة دووكةةل
طؤشةةتى ب ةرِذاو دةطةيشةةتة بةةةرلوت ،سةةوارةكان ،سةةوارةكان وةك ثريةذنةةان دووضةةارى ئةشةةكةجنةو
َبةذاردن
ئازاردان دةبةوون ،بة َى سةوود فرميَسةكيان دةرِذت و نةةفرةتيان دةكةرد( ،ئةاخر وتويانةة هةل
َنى ئةةةو وةك
َتى تةةاال
نةهاتيةةة) ذاراسةةباى دةزطاكةةةى زؤر بةةةوردى رِيَكخسةةتبوو مةةةرِو مةةاال
َكى دةفرؤشةةتةوة،
بازرطةةانيَكى بةرِاسةةتى لةةة واليةةةتى خؤيةةان و لةةة واليةةةتى هاوس ةىَ بةةة خةةةل
َنييةةةكانى بةةؤ ئةةةوىَ ثةةيَش خةةؤى دةداو قةةريان بةةاى لةةةويَوة دةيةةبد...
بةةةقتي ول ميَطةلةةة تاال
يةةةكيَ ئامةةادةى دةكةةردو يةةةكيَكى ديكةةة دةي رؤيشةةت ..بةةريى نةةةدةكردةوة ،بةةةنيوة قيمةةةت
دةي رؤشةةتةوة تةةا بةةة زوتةةرين كةةات خةةؤى لةشةةةرِيان رِزطاربكةةا و ئةةابرِوى خؤشةةى بثةةاريَ ىَ
شةةوبهةيان نةةةدةكرد سةةةملةنى سةةةوداطةرى ضاوضةةنؤك هةةةرطي دةروةسةةتى ئةةةم جةةؤرة كارانةةة
َت بةئاويَةدا دةضةن شةةو بةدياردةكةةوتن و بة ر دةبةوون ،لةسةةر و
نةدةهات دةتطةوت مةةرِو مةاال
سامانى ذاراسباى كةم نةدةبووةوة.

( )9كيَشكة :ضؤلةكة
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بةةقتي ول هةةةمووى دابةةر لةقةةة ..دةتطةةوت لةةنيَوان مةةانطيَكى داغ و خويَنةاوى ،يةةان لةةةنيَو
َيَةى
بؤرِانيَكى تةث و تؤزاوى بيابانةدا كةة بةةرِؤذى رِوونةاك ضةاو ضةاو نةابينىَ .يةا نةيةدةزانى زؤر بل
َةةةبال يان دةكةةرد ،وردكةبةةةردى لةةوو و نارِيَ ة لةةةذيَر ثيَيانةةدا خرمةةة
َةةة وردةكةةة قةل
و وةك مندال
خرميان دةهات.
َةةة زبرةكةةةى خةةؤى جةةوى و دةموضةةاوى طرذكةةرد زةوق و شةةةوقى شةةةو دزينةةى
بةةةقتي ول مسيَل
َدا بةجيَما.
َى لةدل
َيَكى تال
وةك خةيالَ مةستى لةسةردا فرِى خةيال
بةقتي ول بةدةنطى بةرزةوة وتي:
 ئاى ..هةروةكو يةك واية ...جياوازى نيية.َيَن ض بةةةدناوى بكةةةن .وةكةةو يةةةك وايةةة ،ضةةارةنوو و دوا
َبل
َى هةةةل
ئيَسةةتا ض بةشةةان و بةةال
رِؤذى لةناو دةسةتى ذاراسةباية ،بةاى دةتةوان َى سة ابداو دةتةوان َى ببةوورىَ ،شةوكرانةى خةواى دةو َى
كةةة لةطةةةلَ ئةمانةشةةدا لةطةةةلَ سةةملةن بةةةراورد نةةاكرىَ ذاراسةةباى لةةةبريى ناض ةيَتةوة كةةة بةةةدلَ و
طيان بةفيداكارى خ مةتت كردووة.
بةقتي ول لةبةرخؤيةوة وتي:
 ئاى بابة ،ئةمةش بؤ ئيَمة سةروزيادة ئاو بيَنةوة دةستان بشؤ.َنةكةةة بةةؤالى ئاطردانةكةةة طةةةرِاوة ئةةةم مةوزوعةةة بةةووة هةةؤى ناخؤشةةى و
 لةةة نشةيَوة بةردةالَةةةكان .لةةةو شةةةوة ثةرِ دةسةةت كةةةوت و شةةوومة دا لةةةنيَوان تةةريةو
بةطذيةكةةدا ضةةوون لةةةنيَوان خيَل
تايةفةكانةةدا رِؤذة رِةشةةيَيكى وا بةةةرثابوو هةةيض كةةة بةةةبريى نةةةدةهات شةةتى وا رِوويةةدابىَ و
سةةةط سةةاحيَبى خةةؤى نةدةناسةةيةوة .بةشةةةوى تاريةة و رِؤذى رِوونةةاك لةةة دةشةةت و ضةةياكاندا
ناخؤشةةى و شةرِوشةةؤرى درِندانةةة رِوويةةداوة ،هةةات و هةةاوارى شةةيَتانة و ميَشةة كاسةةكةرى
تاقيبكةةةران ،خةةؤلَ و تةةؤزو خةةاكى رِةش و س ةوتاو بةةؤ ئامسةةانى داغ بةةةرزبووةوة ،و لةةة دوايةةى دا
هةةايو هةةؤى جويَنةةاوى شةةةبةخيونان وةك رؤذطةةارى رِابةةردوو ،دزينةةى بةةةحي ةو نهيَنةةى بةةة طونةةدو
َوبةةووةوة .هيَنةةدةى نةخايانةةد كةةة هةةيض ئيمةةام و ثيةةاو ضةةاكيَ نةةةياتوانى بةةةرِيَكى
ثاوانةكانةةدا بو
َبةةذاردن لةةة
حوكمبةةدةن كةةة كامةةة دزى شةةةوانةو كامةةة دزى رِؤذانةيةةة ،رِاسةةتيان وت ةوة كةةة هةل
َكةةةى
َيَ ةى كةةة نةةةهاتى موسةةيبةتى زسةةتانةى دةشةةت و دةربةال
بيابانةةدا وةك نةهاتيةةة نةةاتوانى بل
بةسةرسةرتدا دةبارىَ.
َندا دووبةةارة دةبيَتةةةوةو لةةةبريارى رِوون و ئاشةةكراى
َبةةذاردن هةةةر لةةةناو س ةىَ سةةاال
َم هةل
بةةةال
ذاراسباى يان دةبىَ ،سةركةويَت ،يان دةبىَ تيَكبشكيَت.
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َةةةبالو و كؤبوونةةةوةو شةةوراى ثةةرِ قةةاو و قيةةذو هةةات و بةةات
هةةةروةكو جةةاران كةةؤرِى قةل
َى دةهاتن.
سازدةدراو بيَثسانةوةش ميوان بؤمال
َم ض ثةرية ثارةيةةك
َتيَكى زؤر بةؤ ميوانةان سةةردةبرِا .يةان بةةديارى دةرِؤيشةت بةةال
مةرِو ماال
َةةى سةةر لةة
َى باى بةةديارى و ثيَشةكةش دةضةوو! دةتةوانرىَ بطةوترىَ سةيَيةكى ئةةو مال
لة باخةل
بةةةهار َي هةةةيبوو لةةة مةةاوةى دوو مانطةةان خةةةر كةةرد .ئيَسةةتا ئةةةويش هةةةروةكو ئةةةوةى
َةكةةةبازة
َم ئةوتةل
سةةةردةمى خةةؤى س ةةملةن دةيكرد.ثشةةوى بةبةةةقتي ول وسةةوارةكانى نةةةدةدا بةةةال
َكو بؤتةةمىَ
َن وبةرِؤ دةنيَرىَ.بةؤدابو كردنةى خةةرجى نييةة بةةل
هةرنةبىَ دةيطةوت كةئةةوان بؤتةاال
كردن وضاوشكاندنة.بةرِاستى جوانى دةهيَنا.
جيَطةةاي سةرسةةورِمان نييةةة كةجادوكةةةر سةةةركةوت و بةةةبىَ ئةةةوةى سةةت ئاطةةاى ليَبةةىَ
ثشةةةتيووانى بةةةةهيَ ى ثةيداكردبوو.لةناكاوييَكةةةدا ذاراسةةةباى لةطةةةةلَ دييَةةةى دوسةةةاييةكانى
َةمةنةةد و بةسةةةر و سةةامان كةحةةةزيان لةةة قةةوَزىَ
نيشةةتةجيَى واليةةةتى بورطن.طونةةديَكى دةول
بةقةبيَشةةةةرمةكان نةدةكرد.دةسةةةتى دؤسةةةتايةتى بؤدريَذكردن.ئةةةةم دؤسةةةتايةتية خةةةةرجى
ومةسةةرةفيَكى ب ةىَ ئةةةذمارى ثيَوةبةةوو دادطةةةرة عاقلمةندةكان.سياسةةية دوو ئاتةشةةةكانى دةشةةت
ودةر،طوتويانةةة :ئ ةاوى رووبةةار بةبةربةسةةتى تؤكمةةة دةطةةريىَ و جؤشةةى ئةةاطرى دوذمنايةةةتى كةةض
َةةةى دوسةةةاييةكان كوةةةيَكى
دةيكوذيَنيَتةوة.بةاَ،بةاَ،كوةةةيَي كةبةشةةةوبدةن....طةورةى خيَل
عةةازةن و بيَ ايةةةت جةةوانى هةةةبووناوى(كاليش)بوو وذاراسةةباى خةةوازبيَنى كةةةرانى بةةؤالى
دووساييةكان نارد.
بةقتي ول يةكسةر زانى كةمةبةستى ثةنهان كراو لةمةدا ضيية.
َةى لةذاراسةباى سةةندبىَ ويسةتويةتى كةة كوةة بهيَنةىَ و
َبةتة مومكينةة جةوانى كوةة دل
هةل
َةةة لةةة اليةةةنى طرنطي ةةوة لةثلةةةى دةيةةةم
َم ئةةةم خال
لةتةنيشةةت ئاغةةةذنى خؤشةويسةةتةوةبىَ ،بةةةال
دايةةة مةبةسةةتى نهيَنةةى مةسةةةلةكة لةمةةةدابوو ،ذاراسةةباى بةدةسةةتى خةةؤى ثةةةجنا وشةةرتى
َبذاردو بؤ بةاوكى كوةةى نةارد .شةريبايى بة َى ويَنةة ،دةتطةوت (كوةةخان) ى دةخةوازت ثةيَش
هةل
ئةةةوةش ذاراسةةباى لةبةةةرةوة ديةةارى ديكةةةى بةةؤداك و بةةابى كوةةة نةةاردبوو لةرِاسةةتيدا ذن و
َت .ثتةةو طةرىَ دةدةن و تونةةد
ذخنةوازى باشةرتين يةكطرتنةة .ئةةم يةكطرتةة بةرِشةتةيةك مةةرِوماال
َيشى لةيةكطرتنى خويَنى متمانة بةخشرتة.
و تؤل
َيَن.
بةم بؤنةوة ديَيةكانى بوك و زاوا وةك هةناوى مرؤظ ،هةتاهةتاية تيَ دةئال
ست هةر ئةوةندةى بؤى دةكرىَ دةستى خؤى بطةزىَ.
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لةبةرئةةةوةى طونةةدى دوسةةاييةكان لةسةةةر رِيَطةةاى بةةووة لةمثةةةريَكى ضةةرِوثرى درِكةةاوى
َم دةشةةت و دةر وةك ذنيَةة سةةووكايةتى
نةةاتوانرىَ بةناويةةدا بةةرِواو نةةة بةرؤخيةةدا تيَثةةةرِىَ .بةةةال
َةة نةالَ و شةيوةنى بةوو ،جاريَة ليَةرةو دةميَة لةةوىَ رِووت و
ثيَكرابىَ و سةةريان شةؤرِكردب  ،نال
هةذارة بىَ طوناهة كان ،كةة حةوسةةلةيان نةةبوو بةري لةة ئةيش و كةارى سةت و ذاراسةباى بكةنةةوة
َتةةةى كةةة لةةة شةةةو
كةوتنةبةةةر رِقةةى بارمتةضةةيةكانةوةو بةةىَ سةةووض و خةةةتا ئةةةو مةةةرِو ماال
َمةتةكان بة دةستى هيَنةاوة ،بةؤ كةو َى ضةووةو ضةى ليَهةاتووة ،ذاراسةباى خةةمى ليَخواردبةوو،
هةل
َةةى بةبةةةقتي وا سةردةسةةتة لةةةم رِووةوة ئاسةةوودةبىَ فرمةةانيَكى توندوتيةةذى بةىَ ثيَوةةوثةناى
تةةا دل
بةسةرسن و قريان باى و قوقيشدا:
 كاتىَ كة ئيَةوة بيَةداران ،ليَةى طةةرِيَن ئةةو بنةوىَ ...تةا ئةطةةر بةة ثيَوةةوانةى ضةاوةرِوانىئيَمةة رِوويةداوة ماشةيان لةةناو ئةاطردان سةةووركردةوة،ئةو لةةذيَر داغكةردنيش نةةتوان َى هةيض بلةىَ
كةضى بووةو ضى رِوويداوة
هةلبةةذاردن كؤتةةايى ثيَهةةات ،ذاراسةةباى سةةةركةوت و هةةةر بةةةواا ضةةلكار مةةاوة ،سةةت
شكسةةتى هيَنةةا ،ئةةةويان هةلنةبةةذارد ،هةرضةةةندة طونةةدة دوسةةايةكان نةةةيانتوانى نويَنةةةرى خؤيةةان
بهيَننة سةر كورسى لةطةل ئةوةشدا قؤزى بةقةكان شكستيان هيَنابوو .
ذاسةةباى هةةةروا مةسةةرةفى نةةةكردبو  .ئيَسةةتانؤبةتى ئةوةيةةة مةةةرِِِِِى تسةةكنى زيَةةرين
كؤبكاتةوة .ئةو لةهةمان كاتةدا بةةقتي وا بةانط كةردة كةن خةؤى ثريؤزبةايى ليَكةردو لةسةيلةى
رِةحم و دل بيَسووتانةوة دةستى بةسةرى داهيَنا و بؤ مالةوةى ناردةوة .
َةكةةةت خؤشةةحالَ بكةةة ،بةتةةةواوى
بوةةووةوة ومةةالَ تيَةةرى اَ بنةةوو و ذن و مةةالَ و مندال
َبذاردنى ئايندة..
َن ،تا هةل
ئازادت دةكةم ،بؤ سىَ ساال
َكيَشةةاو ئةةةو خةةوا
بةةةقتي ول بةةةبىَ ئةةةوةى لةةة كةةة بشةةاريَتةوة .هةناسةةةييَكى ئةةارامى هةل
خةةواى بةةوو بةةةخيَرايى خةةؤى لةبةرضةةاوى ئاغةةادا ون بكةةا ،ئاغةةاش دةيوويسةةت ئةةةو دوورتةةر
كةويَتةوة:
 واا ئازي  ،كةي ى تؤية.َمى داوة:
َةتى بىَ بايةخ ثيَدان وةال
ئاغاى دةول
 -برِؤ ....برِؤ! لةدواييدا قسةى ليَدةكةين.
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()7
َى بثرسةيَ و ضةةؤنى
ئيَسةتا ئيةدى بةةةقتي ول تةةنيا ناوةنةاوة بةةؤ طونةدى واا دةهات.تةا هةةةوال
و ضاكى ليَبكا:يةةك دوو رِ ؤذية لةةالى ميةوان دةبةوو ولةدواييةدا بةةدليَكى رحةتةةوة بةؤ باوةشةى
طةةةةةرمى مةةةةالَ وخيَ انةكةةةةةى دةطةرِايةوة.لةةةةةم رِؤذانةةةةةدا لةطوندةكةةةةة وةك بيَطانةيةةةةةك
َكداريةةدا التةةةري بوو.دةسةةتى بةةؤهيض
دةهاتةبةرضةةاوان  ،لةبةةةرِيَوةبردنى ئةةيش وكةةارى مول
َكى ورد
يةةةةكي لةةةةم كارانةةةة نةةةةدةبرد.دةتطوت تةةةةنيا بؤخةةةؤى دةذيا،لةقسةةةةى خةةةةل
نةةةةدةبووةوةو،طويَى لةثرِوثاطةنةةةدان رِانةةةةدةطرت لةبةرئةمةةةة بةباشةةةى نةيةةةدةزانى لةدنيا،واتةةةة
َطرتبوو ئةةةويش ئةمةةةبوو:دوذمنيَكى
لةةةحي بى واا ضةةى لةةة ئارادايةةة ،شةةتيَكى بةهةنةةد هةةةل
َ ةةةوبريى لةةةهيض شةةتيَكى
هاوبةشةةيان هةية،كةةةقؤزى بةقاكانن...ئةمةةةى لةةةطويَيى كردبةةووة ئةل
ديكةةةة نةدةكردةوة.سةةةواريَ بةئةسةةةثيَكى ئارةقاويةوةبؤئةةةةوىَ تاويةةةداو لةسةرثشةةةتى زينةةةةوة
هةةاوارى كرد(:ذاراسةةباى هةرئيَسةةتا تةةؤى دةوىََ!) بةةةقتي ول خةةؤى هيَنةةدة مشةةةوةش نةةةكرد و
بةدواى قاسيددا كةوتةرىَ.
طةةةورة ثيةةاوانى واليةةةت خرِيةةان...وذمارةيةةةك لةةةثياوانى ديَيةى دةوروبةةةر كؤببونةةةوة.ميوانان
ئةسةةثةكانيان بةةة ثيَوةنةةدكراوى بةةؤ لةةةوةرِ نةةاردبوو لةضةةواردةورى واا دانيشةةتبوون بةةةقتي ول
َكى طونةةدى ئةةةورازةكان ديةةت_
َكةكةةةى ديكةةة ،هةنةةدىَ زةالمةةى لةخةةةل
كةةةميَ دوورتةةر لةخةل
كةلةطةةةلَ واليةةةتى بورطنةةدا هاوسةةىَ بوون.لةبورطنةةدا تايةفةةةى ئةةةو رازةكةةان لةةة تايةفةةةى
دوساييةكانى – كةة ذاراسةباى ذنةى ليَخوازتبةوون -بةىَ هيَ تربةوون و لةةتريةى قةؤزى بةقةةكانيش
َم تةا ئةةوان يةةكرتيان قرِدةكةرد ،ئةةو رِازةكةان زةالميَكةى خؤيةان نةاردة
هةر زؤر الوازتربوون.بةةال
َبةةذاردن كارةكةةانى بؤشكسةةت خةةواردنى
حة وورى واا،وارِيَكةةةوت كةةةواا نةةويَى بةةورطن دواى هةل
سةةةت ئةجنامةةةدةدا.خؤى لةخؤيةةةدا ئاشةةةكراية،كةواا لةةةةتريةييَكى بيَهيَة ة بةةةوو نةيةةةدةتوانى
بةسةربةخؤيَيةكى تةواو لة كةنارى قؤزى بةقةكان دانيشىَ.
كةةات َى بةةةقتي ول ئةةةوزارةكانى ديةةت بةةريى كردةوة":هةةةب َى ونةةةب َى ئةةةوان شةةكايةتيان
َةشةةدا نةضةةووبوو.لةكاتى بارمتةةة هيَنانةةدا سةةوارةكانى مةةالَ
ليَكةةردووم بؤيةةة داوايانكردومة).بةهةل
َكى بةةورطن بوون...بةةةقتي ول طومةةانى
َتى ئةوانيشةةيان هيَنابوو.ضةةونكة ئةةةوانيش خةةةل
و مةةاال
لةشةةتيَكى ديكةةة دةكرد.ذاراسةةباى بةسةةارديةوة بةةةرةو رِووى هةةات.دةتط ةوت ب ةىَ ئةةارةزوو بةةةزؤر
َمةةى سةةةالمةكةى داوة،ثةةاش سةةةالم،وةكو ثيَويسةةت بةةوو ئةةةحوالَ ثرسةةى نةةةكرد،دةتوت
وةال
بةقتي ول بيَطانةية،دةم ودةست ليَى كةوتنة طلةيى:
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 ئةها،بةقتي ول....لةئةنةةةةدازة و سةةةةنوورى خةةةةؤت دةرضويت!رِاسةةةةتييةكةى ئةمةيةةةةةَنيةةاكردن كةةة تةةؤ خةةؤت
لةبةرِةكةةةت زيةةاتر رِاكيَشةةاوة.من متمانةةةم بةةة تةةؤ هةةةبوو و هةةةمووم دل
َةةدانت بووم،تؤمنةةت تيَوةطوند،ئةةةم
تيَكةةةلَ ناكةةةى،واديارة هةةةتا مةةن خةةةريكى تةةاريف و ثيَداهةل
َتةةة لةثاداشةةتى ض طوناهيَكمة ،دةقسةةةييَ بكةةة بؤمةةان رِوونبكةةةوة ذاراسةةباى تائيَسةةتا بةةةم
خةال
َ ةة
ش ةيَوةية لةطةةةلَ بةقتي ولةةدا نةةةكردبوو.واا بةش ةيَوةيةكى حةةري بةةةخؤيى و شةةةرةفمةندانة نال
َطةةةرِابوو بةةاى وةكةةو ئيمانةةدارييَ خةةؤى نيشةةاندةداو سةةيماى
وبيَةةدادى بةةوو لةةةداخان سةةوور هةل
رِاسةةتى خةةؤى دةشةةاردةوة و داواى لةخ مةةةتكارى خةةؤى كردبةرِاسةةتى قسةةةبكا.بةقتي ول طةةويىَ
طرتبوو حةثةسابوو،ضؤن لةبةرانبةر وةلينيةمةتى خؤى طوناهكارة.
 مةةريى ئةةةزي ،ض كةةةم وكورتييةةةك لةةةمن رِوويةةداوة تابةةةم رِادةيةةةبتان رِةجنيَنىَ ئايابةرِاسةةتىَةةدا بكةن يةكةةاار طوناهةةةكاا بؤدةسةت نيشةةان بكةةةن و
نةاتوانن بةةةجؤرييَكى ديكةة قسةةةم لةطةل
َبةسةةتوة ! يةكةةةاار
ثاشةةان بيَرِةمحانةةة سة ام بةةدةن بيسةةتنى بوختانييَة كةةةثياوخراثان بؤميةةان هةل
َنةوةو رونى بكةنةوة...
ليَى بكؤل
َنةوة.كةةةةباش دةزانةةةيو تؤ..جطةةةة لةةةة تةةةؤ كةةةة ئيشةةةى
 لةةةةض شةةةتيَ بكؤلَىَ.تةةؤ لةةة طونةةدى ئةوزار،لةةة واليةةةتى بورطنةةدا
ئةوهاناكا.هةرلةتؤدةوةشيَتةوة.رِاسةةتيةكةى بل
ئةسةةةثى بةةةؤرةى خةةةالَ خاخةةةالَ و ئةسةةةثيَكى كةةةةويَت و دووماينةةةت بةةةردةوة واا بةطةةةةف
َةةةةى بةوة.بةةةةقتي ؤل لةذيَرضةةةاوةوة تةماشةةةاى دةكةةةردو كرِبةةةوو.
وطورِةوةفرمانيدا:تؤبردوتة....تؤل
رِةنطة ئةو ئةم ئةسثانةى بردبةىَ ...ئةةم قسةة رِاسةتة ...بةةقتي ؤليش دةروةسةت نييةة ئةةو كةارة
َم والةةيش نةةابىَ قةمشةةةرِجارى بكةةا – ئةةةم ئةسةةثانةيان
َكةةدا درؤبكةةا ،بةةةال
بكةةاو لةبةرانبةةةر خةل
َم
بةةةفرمانى ئةولةةةرةوةى ئةةةوزارةكان بةةرد و بةةؤ ئةةةم قسةةةش شةةايةدييَكى زؤرى هةيةةة.بةةةال
شايةدةكانيش ماتن و سةيرى بةقتي ول دةكةن.
ئايةةا واا ثشةةتى لةسةةةر كةةردةى سةةوارةكانى كةةردوةو دةسةةتى ليَبةرداوة .نةةةكراوةو نةةاكرىَ!
شةتى وانييةة! ئةةةو ئةةم قسةانة بةةؤ ثارِاسةتنى ئةةابرِوى خةؤى دةكةا...بؤ ئةةةوةى لةةثيَش الييةةدان
َةىَ و ئيَسةتا نةابىَ هةيَن و مةةهيَنى
تواناوهيَ ى خؤى بنةويَنىَ...بةاى باشةرت دةزانةىَ ض بكاوضةى بل
َةةى بشةةيَوينرىَ .بيَطومةةان ئةةةو ئامةةاجنى دوورتةةرو تيَكةوليَكةةةى
َةةدا بكةةرىَ و سةةةرى ل
لةطةل
ووردترى لةبةرضاوطرتوة.
بةقتي ولي دووربو وتي:
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 مةةن ثةيَش ئةمةةةش حاشةةام ليَنةةةكردووة و ئيَسةةتاش بةهانةةة نابينمةةةوة ،حاشةةاى ليَناكةةةم،َمةان هةةى تؤيةة .مةطةةةر مةن دةتةةواا لةة قسةةةى تةةؤ
جةةنابى واا هةةةموو شةتيَكمان سةةةرو مال
الدةم تةةا كةةة دادوةرى مةةن تةةؤى و تةةةنيا خةةواش دادوةرى تؤيةةة! مةةن ئةسةةثةكاا بةةرد .هةةةر
ضؤنيَي تةؤ بةرِاسةت ى دةزانةى برِياربةدة ،تةاكو زيةانى ئةةوزارةكان بةتةةواوى بدريَتةةوة ئيةدى مةن
هيض قسةيةكم نيية.
َةةة و
مةجليسةةكة هةةةمووى دةتطةوت طيانيةان هاتةبةةةر .لةةة جيَطةاى خؤيانةةةوة كةوتنةةة جوول
َووةكانيةةان دةترووكانةةد ،سةةةرى ثةجنةةةيان رِادةوةشةةاند.
جةةوولَ م ةةؤ رِيشةةيان دةهيَنةةاو دةبةةردو ثيَل
َى قسةةةى يةةةكن ويةةةكيان خةةؤش
َيَةةى طويَرِايةةةل
قسةةةكانى بةةةقتي وليان ثةسةةةند دةكةةرد .وةك بل
دةوىَ.
ديسةةان ذاوةذاو بةةؤ مةةةدح و سةةةناو وردبينةةى دادطةةةرى واا دةسةةتى ثيَكةةردةوة يةةةكيَ لةةة
بارةى بةقتي ولةوة وتي:
()9
َم
َم وةك ئاغةةاو خانةةان ئازايةةة .دةمةةرىَ بةةةال
َيةةدا فةتةرِؤيةةةتى  ،بةةةال
 ئةسةةثىَ لةةة باخةلدرؤ ناكا.
يةكيَكى ديكة وتي:
َةة
 ئةطةةةر ثيةةاويش بكةةوذىَ ،لةةة ئاغةةاى خةةؤى ناشةةاريَتةوة كاتيَةة ئةسةةثى بردبةةىَ دةلبردومةة ...ئةةم قسةانة مةةدح و سةةناى واليشةى تيَةدابوو ،لةةم وةختةةدا بةةقتي وليش خؤشةةحالَ
َخؤشةى ئاغايةة .ئةةو هةةر لةةوة نةطةيشةت وةختة َى سةةيرى دةوروبةةرى خةؤى
بوو ضونكة جيَ ى دل
كةةرد .لةةة تةنيشةةت ئةةةوزارةكانى بؤشةةكايةت هةةاتبوون ثيةةاويَكى دوسةةايى ديةةت ...بةةةقتي ول
بةاوةرِى نةةةدةكرد ضةؤن شةةتى وا دةبةىَ بةدريَةةذايى زسةتان دوذمنةةى خةويَنى يةةةك بةوون و ئيَسةةتا
َةةة بةةؤ كةةؤليتى دايكيةةان هةةاتوون وةك باوبارانيشةةيان ثيَةةدا نةةةهاتبىَ دانيشةةتبوون
وةك دوو جووجةل
ثيَوةيان نةدةبينرا نارِيَكيان هةبىَ و ليَ نارِازى بن.
ليَةةرة خؤييةةةكان بةةةقتي وليان اكةمةةة دةكةةرد ..هةرضةةةندى ئةةةو بةةة دةمةةى خةةؤى
طوناهةكةةةى خسةةتة ئةسةةتؤى خةةؤى و حاشةةاى نةةةدةكرد ،كةضةةى هيَشةةتاش دةنطةةى واا نةةةرمرت
نةبوو و ئاطرى دةم و ضاوى دانةمركايةوة.

( )03ئةم قسةية بؤكةسي هةذارو نةداربةكارديَ.
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ئيَسةةتا ذاراسةةباى بةةة تةةوورِةيى و هةةات و هةةاوارةوة جةةويَنى دةداو لةةة كؤتةةايى دا طلةةةيى
ليَدةكرد:
َةدةم دايةت
 ضيرت ضاوةرِيَ ى ضاوثؤشو لةاليةةن منةةوة مةكةة! مةن دةسةتم بةسةةرتا هيَنةا دالو لةةة خةةؤم ن يةة كرديةةةوةو بةخؤييشةةم دادةنةةاى – بؤضةةى لةبةةةرخاترى كةسةةايةتي ! ئةطةةةر
جارييَكى ديكة يةك هةةنطاو لةةرِِِيَطاى رِِِاسةت الدةى ،بةة ثيةاوى خؤمةت دانةانيَم و بةة بيَطانةةت
دةذميَرم!.
ث ةيَش ئةةةوةى ه ةةنطاويَ بهةةاوىَ ى س ةىَ جةةار ليَةةى ورد بةةةوة ...بةةةقتي ول بةةريى كةةردةوة":
َم ئةم كةرِةتةش بيَدةنط بوو.
ئيدى ئةمة بةسة!" بةال
دةتطةةوت دةنطةةى تةةوورِةو شةةةرم بةةةخؤيى ثةةرِ لةةة ئةةاوازى واا ،سةةةرجنى ئةوانيشةةى
رِاكيَشةةابوو ،كةةرِ و بيَةةدةنط دانيشةةتبوون .دةنطةةى وا ثةةرِ لةةة جةةؤش و خةةرؤش بةةةهرةييَكى
خواييية ،ثاسةةوانى رِاسةتى و شةةرِافةت دةبةىَ بةتايبةةتى دةنطيَكةى واى هةةبىَ ..بةاى ئامةاذةى
بؤ طةورةى ئةو رازةكان كرد:
َنت بةةردوة ،بةةةدواى تةةؤ دادىَ ،بةةؤ
َتةيةكةةة تةةؤ بةةةتاال
 ئيَسةةتا ئةةةم ثيةةاوة ،خةةاوةنى ئةةةم ماالَى خةةؤتى دةبةةةى و بةدةسةةتى خةةؤت ضةةوار ئةسةةثى باشةةى دةدةيةةةى لةةةباتى ئةةةو ئةسةةثانةى
مةةال
ليَت بردون ،بةقتي ول بةريى كةردةوة ":كةام ئةسةثانة " جطةة لةوانةةش لةةباتى ئةةو زيانةةى ليَةى
كةوتووة ئةسثيَكى باش و وشرتيَكى باشى سةر رِابدةية ،بةم شيَوة جوانة ويذدان ئارام دةبىَ.
َم لةةةجيَى خةةؤى وش ة بةةوو ،دةتط ةوت كةةوتكيَمكن
بةةةقتي ول دةيويسةةت دةم بكاتةةةوة ،بةةةال
بةميةةذةالكى سةرباكيَشةةا دةوران دةور هةةةموو بيَهةسةةت و خوسةةت دانيشةةتبوون دةتطةةوت اللَ
بووين ،هةةب َى و نةةب َى ئةةوانيش سةةريان سةورِماوة بةاى دةزانة َى و زؤر باشةيش دةزانة َى بةةقتي ول
َتيَكى كؤكردؤتةةةوة ،دةزان ةىَ و فرمةةانى دةدا كةلةةة نيةةوةى زيةةاترى بةةدات ...فرمةةان دةدا
ض مةةاال
َبةتةةة ئةةةوةى ذاراسةةباى لةةة بةةةقتي ولي دةسةةتيَنىَ ثاشةةان دةيداتةةةوةو
كةوشةةرتيش بداتةةةوة ..هةل
شتيَكيشى سةر رِا دةداتةىَ ،لةمةة بةةدةر نةاب َى شةتيَكى ديكةة هةةبىَ! مةري لةبةرضةاوى خؤييةان،
َت و قسةةةى خةةؤش
َةةى دةداتةةةوة ،مةةةرِوماال
نةةةك هةةى غةةةريبان ،لةدواييةةدا بةةانطى دةكةةاو دل
َ ةة لةة طةويَى خةؤى دةكةاو ئاشةتى دةكاتةةوة تةاهيض زيانيَية بةة طيةان و
َمى ئةل
ثيَشكةش خوال
َدا دةكات.
َةى لةطةل
طوزةرانى ئةو نةكةوىَ ..بةجوامنةردى مامةل
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كةةاتىَ ئةةةوزارةكان و سةرسةةنى رِيةةش سةةثى بةةؤ ثشةةكنو و جيَبةةةجيَكردنى كارةكةةانى واا
دانرابوون – كةة بةةقتي ول سةرسةن و ئةةوزارةكانى لةطةةلَ خةؤى دةبةرد ئةةو بةري و ليَكدانةوانةةى
َم رؤذيَي دوو رؤذ سىَ رؤذ رابوردو واا بانطى بةقتي ولي نةكرد.
بةميَشكدا دةهات بةال
واا سةةةرقالَ بةةوو زؤرى كةةارى طةةرنط و ث ةرِ سةةةر يةشةةةو كؤسةةا و تةطةةةرة هةةةبوو .بةةاى
بةةقتي ولي لةةةبريكرد .بةؤ خةةاترى دوذمنةة باوةكوشةةتةكانى لةة ضةةركةيةكدا دؤسةتى طيةةان لةسةةةر
دةسةةتى خةةؤى نايةةةذيَرثيَى و تةةارِادةى مةةةرط رةجنانةةدى ...و تةةا ئاورِيشةةى ليَنةدايةةةوة! بؤضةةى
وايكرد .
بةةةقتي ول حةثةسةةابوو .قتشةةة هةرضةةاوى بةفرميَسةة بةةوو رِةش داطةةةرِابوو .سةةيةت بةةةبىَ
ئةةةوةى لةةةوة تيَبطةةا .تةماشةةايةكى ثرِليَكدانةةةوةيان بيبايةخانةةة لةةةباوكى دةرِوانةةى كورِيَذطةةة دةم
نادةميَةة بةبريكردنةةةوةكانى خةةؤى ثيَدةكةةةنى و ئةةةم كةةارة بةةةقتي ولي دةترسةةاندو لةةة ثيَسةةتى
بردةدةر.
بةقتي ول بؤ ئةةوةى ثةةى بةةم كةارة ببةا طيةانى دةرضةوو بةوو ،بةؤ طونةدة هاوسةيَكان ،بةؤالى
َةى خؤيةان بةؤ بةا بكةا ،تةا
دؤستان ،بةطوندو ديَهاتى ئةو ئاقةارةدا دةطةةرِا تةا ذةهةرى دةردى دل
َةةدا دةكةةرد .خةةةري بةةوو
َم بةترسةةةوة قسةةةيان لةطةل
ب ان ةىَ دواى ئةمةةة ضةةؤن دةتةةوانىَ بةةذى بةةةال
َةةدا دةكةةرد .خةةةري بةةوو بةبيسةةتنى
َم بةترسةةةوة قسةةةيان لةطةل
ئةمةةة ضةةؤن دةتةةوانىَ بةةذى بةةةال
حةكايةت و ئةفسةانةو قسةةو قسةةلؤكدا طيَةذ دةبةوو ،تةامردن نةاتوانر َى ثةةى بةجةوهةةرى ئةةوان
بةةبىَ ،دووبةةارة بةةةقتي ول وةكةةو رِؤذانةةى دواى مردنةةى تةةةكتي وا بةةراى ،خةةؤى وةك كةسةةيَ
دةديةةت كةةة لةكاروانةةدا بةةةجيَماوة ،لةبيابانةةدا بةةةجيَيان هيَشةةتوة ،ئةةةوهاى رِيَطةةاى اَ ون بةةووة
هةةيض ضةةةارةو ئوميَةةةدييَكى نييةةةة ...ديسةةةان ضارةنووسةةيَيكى رِةش و تاريةة هةتيوانةةةة وةك
َكى و تيَكةرِاى دنيةا لةةوديوى
ديواريَكى رِةق و بيَطيةان لةبةرانبةريةدا قيةت بةووةوة .هةةموو خةةل
ديةةوارن و ئةةةو وةك ئةنطوسةةتيَكى بةرِاو لةةةم ديةةوة ماوةتةةةوة .وةك بةةةردى بةةن طةةؤمى ليَهةةاتبووة
بارمتةضةى ...ثةرِ جةةؤش و خةرؤش هةةاوين عةةةيش و نةةؤش و رِابةواردن بةةوو ....و ثةةاي  ،دةورانةةى
َبةتةةة بةةؤ ئةةةم ورطةسةةتوور و تيَكسةةمرِاوانة ،ئاسةةايية كةةة بةةؤ الوازو
سةرخؤشةةيان دادةه ةات ،هةل
َتان نيية هةةروةكو لةة رِؤذطةارى باثريانةدا و بةاو بةوو .رِةشةيان بةسةثى و سةثيان بةةرِةش
بيَدةسةال
نيشةةان دةدا .بةطةةة دةشةةت و بيابةةان نشةةينةكان لةةةم كةةارةدا وةسةةتانة ،طوناهكةةار ورطةةى
َةةةم دةدرىَ و بيطونةةاح بةسةةووك و رِيسةةوايى لةةةذيَر
دةرثةرِانةةدوةو بةةةثياو مةةاقول و خانةةةدان لةقةل
ضادرى شرِو ورِدا رِاياندةكيَشنةدةريَ .ئةمانة د ةنى ئاسايى كؤن بوون.
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َو هوريةةا هةةات و هةةاوار و بطةةرة و بةةةردةى بارمتةةة و
َبةةذاردن تةةةواو بةةووةو هةةةال
تةةازة هةل
َو هوريةاييَكى
َتةدا رِووى لةة هةيَمن بوونةةوةو خامؤشةى كردبةوو ،هةركةة هةةال
بارمتةضيان لةة وال
َتدا هاتة ناوةوة.
ديكة لة وال
ثايةةةى شةةكؤمةندى سةةةرؤكايةتى طويَيةةة دريَةةذةكانى جندرمةةةى تيةةذكرد .لةةة بةرِيَوةبةرايةتيةةة
ديوار ئةستوورةكانى شاردا بةجؤرييَكى ديكة تيَيان دةنؤرِى.
َمةةةت بردنيَكةةى زؤر لةةةناو قةةةرةغي ةكان (لةةةو رِؤذطةةارة قةوزاقةكانيشةةيان
 تةةر و هةللةطةةةلَ قةرةغي ةكانةةدا دةذمةةارد) و هيَرشةةي دةسةةتة سةةواران زؤر بةةووة .طيةةانى جةةةنطيان بةةؤ
ئةةازادى دةسةةتى ثيَكردبةةوو نةةةوةكو ئةةةم نةخؤشةةية لةةةو اليةتةةة قةرةغي نشةةينةكاندا بةناوضةةةى
َوبيَتةةةوة .ئةفسةةةرى ثؤليسةةى طونةةدان و ئةفسةةةرانى ثؤليسةةى شةةارةكان
قةةةوزاق نشةةينةكاندا بو
َويةةان دةكردةوة:ةةة قوربةةان ،نافةةةرمانى دةكةةةن! بيَحورِمةةةتى لةطةةةلَ ثايةةةو برِيارةكةةانى
بو
مةقاماتى سةرؤكايةتى دةكةن.
ئةةةو دةنةةط و باسةةانةى كةواليةةةكان لةةة دذى يةةةكرت بةةؤ ليَثرسةةراوةكانى سةةةرةوةتريان
دةنووسةةى ،زيةةاتر ئاطرةكةةةى خةةؤش دةكةةرد ،نامةةةى فةرمانبةةةرانى مةةريى وةك سةةيماى ثيةةاويَكى
َةةة بووب ة  .ثةةرِ بةةوو لةةة وشةةةى ترسةةناك وةك ئةةاذاوة و ..ئاذاوةنانةةةوة
دةنوانةةد كةدووضةةارى ئاول
شةةؤرِش ،شؤرِشةةكردن ،فسةةو و فةسةةادو دزي و دةسةةت لةةة ئةةيش و كةةار وةردان ..و لةةةزاراوة و
ماناى بةريَوةبةران دز هةمان شؤرِشطيَرة.
َتةةى
لةةة رِؤذيَكةةى سةةاردى ثةةاي دا فةةةرمانى سةةةرؤكى ضةةةندرمة وةك طرمةيةةةك هةةةموو وال
َم و
هيَنانةةة لةةةرزان هةةةموو حوكمرِانةةانى واليةةةت هةةةموو قةةازيى طونةةدان ،بةةؤ ثرسةةيارو وةال
سةةةركؤنة كردنيَكةةى تونةةد .بةةةزورترين كةةات بةةؤ شةةار بةةانط كةةران .سةرانسةةةرى ئاسةةتان بةةة
نووس ةينةوة خةةةري بةةوو .كةللةةة بؤطةةةن و ورطةسةةتوورةكان لةةة ثشةةت ميَ ة ى دايةرةكانةةةوة بةةة
َةةةمى بلةةورين و مةرةكةةةن وش ة كةةةرةوةى مةرِمةرِيةةةوة سةةةخت ثرِذانةةة سةةةركار.
خؤيةةان و قةل
َبةةذاردراوةكانيان بةةة دوور
لةسةةةر بناغةةةو دابةةى كةةؤن سياسةةةتى تؤقانةةدنيان طرتةبةةةر ..واليةةة هةل
َت دةترسةاند و
خستنةوة لةة ثلةةو ثايةة ..سةةرؤكى تةريةو تايةفةةكانيان بةة دوورخسةتنةوة لةة وال
َةةة بيَينةةةكانى خؤيةةان ثةرِ لةةة بةةةرتيل و رِيشةةوة دةكةةرد
هةرِةشةةيان ليَةةدةكردن و مةحرةمانةةة باخةل
بةريَيان دةكردن و فرمانيان دةدانىَ:
 جةنابى باى عةزي  ،دةبىَ ناوضةى ئيَوة هيَمن و ئاسايش بىَ !71

ليَثرسةةينةوة كةةاريَكى زؤر شي ابةخشةةي لةةة ورط سةةتوران كةةرد .خورشةةتيَكى مةسةةتانة لةةة
ئةةةجنامى كةةؤمي خواردنةةةوة لةةة ذيَةةر ثيَسةةتيان ثةيةةداببوو .لةةة ضةةاو ضةةوقانيَيكدا خورشةةتيان
داكةوت تاكو نةخؤشةى بيَةدةرمانى فيتنةة ئةةنط َي ى كةة لةة تةاعوون ترسةناكرتة ،دةتطةوت رِووى
لة كةمبوونةوة كرد.
سةردةستةى تاقمة دوذمن بةيةكةةكان بةؤ بةشةدارى لةة كةؤرِى طشةتى ثة ِر لةة ضةقةضةةق كةة
َت دةسةت
هةر لةة جةةذن دةضةوو ،طةيشةتة شةار بةؤ خؤنيشةاندان و خؤدةرخسةنت سةةربرِينى مةاال
َنةةد
َةةةوتريان دةكوشةةتةوةو بةةة دةنطةةى بل
ثيَكةةرا ....ئةسةةثى رِةنطةةاو رِةنطةةى يةةةك لةيةةةك قةل
َةةةكانيان بةةؤ ئامسةةان بةةةرزدةكردةوةو داوايةةان
قورئانيةةان دةخويَنةةد ،ئاغاكةةان دةسةةتةخرِو خةثةتؤل
لةيةةةكرت دةكةةرد ،كؤتةةايى بةشةةةرِة دةنةةوكىَ و ناخؤشةةى نيَوانيةةان بيَةةت و ثةرِ بةةةدلَ بطةنةةة يةةةك و
لةئةةجنام بةسةةر خةةويَنى قوربانييةةوة لةبةرضةةاوى شةايةتيَكى بةىَ ئةةذمار سةةويَنديان خةوارد ،كةةة
َكى بطةةرن ،ث ةيَش لةةة دزى بطةةرن،
تادنيةةا دنيايةةة بةةةر لةةة ئةةاذاوة نانةةةوةو يةةاخى بةةوونى خةةةل
بةرِياييةةةوة خؤيةةان وا دةنوانةةد كةةة نةةةئاطادارن و نةةة بةبرييشةةيان داهةةاتووة ،كةةة ئةةةم دزى و
جةردةيية كةى دةستى ثيَكردووة.
َكةكةةة لةطةةةلَ يةةةكرت ئاشةةت كةةردةوة ،سةةةين و
هةةةروةها ذاراسةةباى و سةةتيان لةبةرضةةاوى خةل
بةةةينى ئةةةوان لةةة اليةكةةةوة نةةةبوو هةةةر لةبةرئةمةةة بةسةةادةيى خةةؤى دةنوانةةد رِيةةش سةةثية
َةى
درِندةكان ،درؤزنةة وةسةتاكان بةة ئاماذةييَة ثةةيان بةةنيازى يةةك َي بةردو لةة ثيَشةةوة لةة دل
َينةةوةى
َمةى ليَكؤل
خؤيان برِيارياندا ،كةوا كة َى تةاوان بةار دةكةةن ،كة َى دةخةنةة ذيَةر ثرسةيارو وةال
ثؤلي  ،ئةطةر ضى ناوى يةك كةسيشيان بةسةر زماندا نةهيَنا.
َتةدا دةميةان ضةةورنةكةى بةة ئاسةوودةيى
لة كؤنةوة رِىَ و رِةسةم وابةاوة :تةا لةة ثايتةةختى وال
َم ئةةةاارة رِيشةةوةييَكى تايبةةةتيان داوادةكةةرد :مةةرؤظ بةرِيشةةوة
و هيَمنةةى ليَةةت ناطةةةرِيَن .بةةةال
دان ...هى ئةةاارة ثةارةو مةا َل نةةبوو مةةرايى و مامةحةمةةيى نةةبوو .مةرؤظ بةوو ....مرؤظيَة
بةتاوانى ريَطرى و ثساندنى ثةتى ياسابوو....
ذاراسباى لةة شةاردا ئاشةنايةكى وةرطيَةرِى هةةبوو بةةناوى تؤكثةايؤظ ،ذاراسةباى لةطةة َل ئةةودا
َى بةسةةةردا كيَشةةابوو،
يةةةك دلَ و هةةاوراز بةةوون .ئؤكثةةايؤظ بؤبةةاى وةك فريشةةتةيةكى نؤبةةةداربال
َةيَن ،فريشةتةى خؤشةخةبةر بةوو .لةةو فريشةتانةى كةة هةاوين و زسةتان بيَثسةانةوة
يان رِاسةترت بل
َوثارة وةردةطرن.
كريَيان بةشيَوةى كاال
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َت دانيشةةتبوو رِؤذطاريَة يارمةةةتى ذاراسةةبايدا ،ثةةارةى ثيَويسةةت
ئةمةةةى لةسةةةر عةرشةةى وال
و ئةسكةناسةةيَيكى زؤرى لةةة فرسةةةتيَكدا دايةةة دةسةةت ئةةةو كةسةةةى جيَةةى باوةرِيةةان بةةوو و
(ست)يان لة زيندانى شار ميوان كرد.
َى خةةؤى بةةانط كةةردو
َبةةذاردن ذاراسةةباى بةةؤ شةةار لةةة مةةال
بةةرادةرة وةرطيَرِةكةةةى لةة دواى هةل
َدا:
بةتةنيا دانيشنت و بةزمانيَكى شريين بةبةرطويَى هةل
َ ثةسةةت بةةوون ...ئاطادارمةةان دةكةةةن ،زؤريةةش خةبةةةردارمان
 مةةةقامى سةةةرؤكايةتى طةةةلَةةدةداوةو لةةة نيَويشةةياندا سةةوارة و ئةسةةا دزى
دةكةنةةةوة .كةةة دزو جةةةردةت لةثةةةناى خؤتةةدا دال
َى
َيةان تيَدايةة ،تؤكثةايوظ ئامؤذطةةاريكرد يةةك َي لةة دزة بةةةناوبانط و جةربةةزةكان كةة ضة ل
ناقؤ ال
ضاوانة بداتة دةست مرييةوة.
َى طةرنط ئةمةيةة دةبة َى ئيَةوة لةةالى خؤتانةةوة لةة داطةاى (باي)يةةكان ئةةو تاوانبةارة
 خالبطرن بةدةست و ثيَى ثةةت كةراوةوة لةطةةلَ ضةةند ثاسةةوانيَ بةؤ شةارى بيَةنن ...تةا ئةةو كةارة
منوونةيةةةكى زؤر جةةوان ب ةىَ بةةةقتي ول ئاطةةاى لةةةم سةةةين و بةينةةة نةةةبوو كةةؤنطرةى قازيةةةكانى
واليةتى ضلكار ن ي دةبةوَوة .واا هةةر لةةناو سةىَ – ضةوار مانطانةدا جاريَة كةة كيَشةةو بيَنةة
َدةدا ،ئةوانى بانط دةكرد.
و بةرةييَكى زؤر سةرى هةل
وةك عادةتى دادوةران دادوةرى و ثينة و ثةرؤيان دةكردو واا لة دواوةيان دةيوت:
َنى تيَطةيشتوو خؤيان برياريان داوة.
 من س ام نةدا ،ثياوماقوالَكى،
َةةدا نةةبوون بثرِذيَنةة سةةر داواكةارى ئاسةايى خةةل
َم دادوةران لةةم كةؤنطرة لةةو خةيال
بةال
َى دريَذةثيَةةدانى بابةةةتيَكى زؤر طةةرنط دابةةوون كةةة ثيَويسةةتى بةةةهؤش و
َكةةة لةةة خةةةيال
بةل
فةةامييكى تايبةةةت هةةةبوو ،لةبةرئةمةةة تةةا ئةةةم كةةؤنطرة دةبةسةةرتا لةسةةةر ئةةاوو ئةةاطران بةةوون،
ضاوةرِوان بوون و بةثةلة واليان ناضاردةكرد .بةقتي ول لةم كةين و بةينة بىَ ئاطابوو.
موسيبةت وةك ثينةةى كورتةةك بةة هةذارانةةوة دةنووسةا .لةةو كاتةةى كةة بةةقتي ول بةسةةر
طةشةةتةيى و رِاكةراكةةة هانةةاى بةةؤ هاوس ةىَ و دةوروبةةةرى دةبةةردو ضةةارو بيَوةةارى خةةؤى بةةؤ بةةا
َتى قةؤزى بةقةةكان ب ربةوو ،دزو دزيةارى بةىَ سةةرو شةوون
دةكردن ضةةند سةةريَي لةمةةرِو مةاال
َم قؤزى بةقةكان يةكسةر بةقتي وليان تاوانبار كرد.
ون بوون .بةال
ئيَسةةتاكة هةةيض سةةةرو شةةوونيَ ديارنييةةة ،كةواتةةة بةةةقتي ول دزيويةةةتى ! لةةة خةةؤرِا نةةةيان
وتوة :كة يةكيَ كويَر دةبىَ بةهةمان رِيَطا دةكةويَتةوة كةلةكاتي بينايى ديتويةتى !
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َى ئةةةوهيَناو
َتةةة بةىَ سةةةرو شةةويَنةكة داهةةاتن .هيَرشةةيان بةةؤ سةةةرمال
دوو كةةة بةةةدواى ماال
َى ثيَشةوو بةة كةون و كاذيَرِانةد طةةرِان بةةقتي ول لةسةةرةتادا سةةرى سةورِمابوو :ئةةم بةىَ
وةك سال
َيةدا كةوتنةة
ئابرِو بيَشةرمانة لةة واليةةتيَكى بيَطانةةدا بةشةيَوةيةكى وا بةة ثانةايى و دريَةذايى مال
طةةةرِان ،دةتط ةوت لةةة واليةةةتى خؤيانةةدان ،رِاسةةتة ضةةاوةريَى ضةةاكةيان اَ نةةاكرىَ ،ئةةةوان ثيةةاوى
َم
َيةةدا بةةةزمانيَكى خةةؤش دةريةةان بكةةا ،بةةةال
قةةؤزى بةةةقانن! لةطةةةلَ ئةمةشةةدا بةةةقتي ول هةول
نةرِ ؤيشنت و وةك ئةوةى خةاوةن مةا َل بةن بةسةةرياندا هةاواركرد :دةتةةو َى ئةةوةت بةسةةر بيَةنو كةة
ثار بةسةرت هات
لةشت بؤ قامويةكامنان بةخورشت هاتوة
بةقتي ول هؤشى لةة كةللةةدا نةةماو طةةرم داهةات كيَردييَكةى طةةورةى رِةشةى لةبةةر ثشةتى
َكيَشاو:
هةل
 ئةجنن ئةجننتان دةكةم ...سةطة هارينة!بةدياركةةةوت بيَطانةةان دالوةرى لةةة رِادةبةةةدةر ب ةىَ ويَنةةةن و تةةةنيا زمانيةةان دريَةةذةو سةةينطيان
هةمبانةةةى بايةةة هةةةردووكيان كةضةةاويان بةكيَردةكةةةوت بةةة ليَشةةاوى جةةويَن و قسةةةى ناشةةرين
ثيَيان بةة غةارةوة نةاو بةؤالى ئةسةثةكانيان رِايةانكرد ئةةوان تاقةةدةريَ لةبةرضةاوى بةةقتي ول لةة
َن
دةورى هةةةواردا ضةةةرخيان دةدا ،سةةةر شةةؤرِو نامةردانةةة لةةوورة لووريةةان دةهةةات .ضةةةقةال
دةيان انى كةوا هةرطي ئةو بةدواياندا ناضىَ.
لة هةةمان رِؤذ قتشةة لةتةة طؤشةتيَكى طةةورةى جةوانى سةةروبةركردو قاورمةيةةكى ناسة و
َى ذاراسةةباى دروسةةت كردبةةوو،
بةةةتام و ضةيَذى ئامةةادةكردو بةةةخؤى دياريةةة جوانةكةةةى كةةة بؤمةةال
َم ئاغةةذن بةةديتنى قتشةة ضةاو و بة ِرؤ رِةشةة بةةكل ريَةذتوةكانى
بةرةو طوند ملى رِيَى طةرت .بةةال
مؤن و طرذكردةوة و سةيرى قاورمةةى طةؤرِينى نةةكرد قتشةة بةةخاا طيةان خةاا طيةان سةةرى لةة
َدةقرضةاندو بةزةردةخةنةةوة القرتيَةى ثيَةدةكرد،
َم ئةةو هةةر ليَةوى هةل
دوانابوو بةانطى دةكةرد ،بةةال
َتةةةيان بةةة
َطرتبووةوةو طال
َةةة كارةكةةةرو ذنةةة خ مةةةتكارةكانيش ويَنةةةيان لةةة خامنيةةان هةةةل
كيذؤل
قتشةةة دةكةةرد ،بيَشةةةرمانة بةةة قسةةةكانى ثيَدةكةةةنيو ،بةةةتي ةوة بةرِوويةةدا تري انةةةوة .قتشةةة لةةة
فرسةتيَكى باش هةا بينى و لة خ مةت ذاراسباى لة بارةى سيةتةوة ،بةئاغةذنى طوت:
ا
َةى هةةر لةةالى مةاليةة .خةةو خةؤراكى َ
 كورِ يَذطة نةفامةكةم حةز لةة خويَنةدن دةكةاو دلَيَتةوة:
َ و دةيل
تالَ كردوم و هةر دةيل
َميَكى بدةمةوة.
وا زستان هات ،كةينى بؤ كن مةالم دةنيَرن  ..نازاا ض وةال
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َم ئاغةاو ئاغةةةذن هةةر ئاورِيشةةيان ليَنةةداوةو لةةةب يان نةةب وفت ...دةتطةةوت قتشةة هةةةر
بةةال
َى ئةوانيشدا نةبوو .قتشةة بةثةريَشةانى بةةب َى ئةؤقرة بةؤ كاولةة ئاشةةكةى خةؤى طةةرِاوة...
لة مال
ئةةةو وةختةةة بةةةقتي وليش بةةؤ الى واا ضةةوو و ئةةةويش بةةةخيَرايى و كةةش و مةةات طةرِايةةةوة .لةةة
َةةدا دةكةةرد .بةةة
طونةةدى واا بةةةذيَر ضةةاوةوة سةةةيريان دةكةةردو بةةة سةةوكيةوة قسةةةيان لةطةل
ئةنطوست دةستنيشانيان دةكرد ،بيَخوايانة لة دوايةوة ثسكةثسكيان دةكرد.
 سة-ر-كةش.....َنى بةةةاى ...دة رِؤذى ديكةةةةش دوور لةةةة
دوا سةةةةركردةى سةةةوارةو خؤشةويسةةةتى لةبةةةةردال
َةةةةوة و لةةةة مةةةالَ نةدةهاتةةةة دةرةوة و لةةةةهيض شةةةويَنيَ
هةةةةموو كةةةة خةةةؤى خ انةةةدة مال
ديارنةدةكةةةوت و بيَهةةوودة سةةةرى نةةابووة سةةةر بريكردنةةةوةو ليَكدانةةةوة .ضةةى رِوويةةداوةو دةب ةىَ
ئيرت ضةى رِووبةدا .وةك بةندييةةك دةذيةاو تةةنيا بةرِيَكةةوت لةة رِيَبةواريَكى غةريبةة طةوىَ بيسةت
َكى دةيةةانطوت دادوةر لةةة
بةةوو ئيَسةةتا س ةىَ رِؤذة كةةؤنطرةى دادوةران لةةة ضةةلكار بةسةةرتاوة خةةةل
َرِةق و بةةدخوةكان طربوونةتةةوة لةة دادوةريةدا سةةخت و بة َى بةةزةيى و بة َى ضاوثؤشةى
رِ ادةبةدةر دل
طونةةاه كةةاريَيكى زؤر س ة ادةدةن طوايةةا ليسةةتةى رِةش ةيان ئامةةادةكردوةو نةةاوى بيسةةت كةسةةيان
تيَةةدا نووسةةيوةو ئةوانةةةيان بةة دزو جةةةردة دانةةاوة ،هةةيض كةسةيَ نةةازانىَ نةةاوى ض كةسةةانيَ لةةةم
َم ئاشةكراية كةة ئةةم بيَوةارة مةا َل ويَرانةة بةةب َى يةةك و دوو لةة زينةدان
ليستةيةدا نووسةراوة بةةال
دةثةسنت ديار نةبوو قتشةة لةة كةويَى بيسةتبوو كةةناوى يةةك َي لةوانةة (يادطةارة) و بةةقتي ول لةة
َةةى كةوتةةة لةةةرزة ،يادطةةار،
َيةةدا نةةةهاتبوو ،دل
طيَةةذاوى هةسةةتيَكدا كةسةةاَليَكى تةةةواو دةبةةوو بةدل
سوارةى الو ،هاوين ،كاتى بارمتة هيَنان دةستةورِاستى سةركردةبوو .بةقتي ول بةخؤى وت:
 ئيبلي دةزانىَ سيَرة لة كىَ بطرىَ و طوللة بةكيَوةبنىَ نؤرةى منيش دادىَ.لةةةم رِؤذانةةةدا زةردةخةنةشةةى بةسةةةر ليَوانةةدا نةةةدةهات .بطةةرة زادى نةةةدةبرِى خةةةو نةدةضةةووة
َوةتوكنةكةةةى تاسةةةر برِؤكةةانى داطرتبةةووة
ضةةاوانى قسةةةى لةطةةةلَ هةةيض كةس ةيَكدا نةةةدةكرد ،كو
َةةى
خةوارةوة ،لةسةةر كؤنةة لبةاديَكى و جنرِوجنةرِ رِاكشةابوو وةك دةسةت و ثيَيةان بةسةتبيَتةوة جوول
نةةةدةكردو وا ديةةاربوو لةبةرضةةاوة تاريكةةةكانى هةةةموو دنيةةا سةةةرةوبن بةةووة ،بةرِاكشةةاويةوة
َميَةة بةةةخؤى و هةطبةيةةةكى
ضةةاوةرِآ بةةوو كةةةى بةةة دوايةةدا دةنيَةةرن و بةدوايانةةدا نةةارد ،زةال
ثؤستةيى بةشانةوة هات و ئةوى لةطةلَ خؤيدا برد.
َبةةذيَرابوو و زؤر
لةةةبن ضةةادريَكى هةشةةت تةةةنافى ثةةاك و خةةاويَن ،طةسةة درابةةوو و هةل
بةةةجوانى رِازيَنرابةةؤوةو ورطةةة سةةتوورة تيَكسةةمرِاوةكان لةسةةةر دؤشةةةط و بةةالي ى ثةةةرمووض
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َةةةدةرد دةكةةرد لةةةتيَريان ورِببةةوون بةةةالدا
رِاكشةةابوون و كؤببوونةةةوة .شةةةو و رِؤذ طؤشةةتيان دل
دةهاتن دةيةاخنوارد و دادوةريةان دةكةرد ...و زيةاتر بةة سةةطى ئةةو ديَهاتيانةة دةضةوون كةة مةةرِو
َيةان تيةذبووة وةك سةةطى هةار كلكيةان
َتيان قرِى تيَكةةو توةو خةويَن بةةرى ضةاوى طرتةوون ،بال
ماال
َكى دةهيَةنن .بةةقتي ول وةك كةسة َي
لةناو لةنط دا كردؤتةةوة .الشةةيان خةواردوةو تةاو بةؤ خةةل
لة نةخؤشيةكى سةخت و توالنى تازة رِاست بووبيَتةوة هةنطاوى دةنا.
ضووةبن ضةادرةكة و لةسةةرخؤ سةةالمى كةردو لةة تةنيشةت دةرطةاوة رِاوةسةتا ،هةيض يةةكيَ
نةريش سةثى و رِو وطةرذ و نةسةرسةنى بةة نوزةنةوز بةة خةةووارى و هةاودةردى سةةيريان نةةكرد..
َمى ئةو نةبوو.
َيَى ئاطايان لة وةال
دادوةران رِوويان وةرطيَراو وةك بل
َم كاسةليَسةةان بةةة ثيَوةةةوانةوة ،ضةةاوةكانيان وةك ماسةةى تةةةنكاو دةرثةرِانةةدبوو زةق زةق
بةةةال
سةةةيرى ئةةةويان دةكةةرد و سةةةريان لةوةسةةورِمابوو كةةةدةويَرى سةةةالميان ليَبكةةا .لةةةو نةةاوة كةةة
َى ئةو بثرسىَ.
نةبوو كة لة ساغ و سةالمةتى مالَ و مندالَ و حالَ و بال
بةةةقتي ول بةةة زةردةخةنةيةةةكى تي اويةةةوة لةةةخؤى ثرسةةى ":باشةةة ئةةيرت ئيَسةةتا تةةؤ هةسةةت
دةكةةةى كةةة مةسةةةلةكة ضةةؤن بكةويَتةةةوة لةةةناكاو بةثيَوةةةوانةى ئةةةوةى خةةؤى ضةةاوةرِيَى دةكةةرد
َةةةوةو ميَشةةكى سةةاف
َكيَشةةا ...دةتطةةوت رِووناكييةةةكى كةوتةةة دل
هةناسةةةيةكى رِةحةةةتى هةل
بةةووة ..ئةةةم داوايةةة كةةاريَكى ئاسةةايية رِوون و ئاشةةكرا لةسةةةر رووى زةويةةدا دادو ويةةذدان نةةةبووةو
ناشبىَ شتيَكى زؤر ئاسايية.
بةةةقتي ول بةةةخؤى دةطةةوت ،مةةن دةفتةةةرم ثاكةةة طونةةاهم نييةةة ئةطةةةر مةةن دزا ..ئيَةةوة سةىَ
َتى ئيَوةدانييةةة خةةوا
َةةة مةن ،موحاكمةةة كردنةةى مةةن لةة دةسةةةال
جةاران دزن ،تؤمةةةت خسةةتنة ثال
َى منة".
خؤى شايةتى حال
َيَتةةةوة حيكايةةةتى خةةؤى بةةؤ خةةؤى دةكةةرد ،لةةةم سةةةروبةندانة
وةك ئةةةوةبوو لةةة خةةؤى بكول
دادوةران دةستيان بةدادوةرى خؤيان كرد.
َكان قةةؤزى بةةةق بةةوون .دادوةران بةةةريَ ليَنان و وردى
قسةةةى لةسةةةر نييةةة كةةة دةم بةسةةكاال
يةةةوة طويَيةةان بةةؤ سةةةرؤكى قةةؤزى بةقةةةكان شةةل كةةرد .ثاشةةان بةةةزةوق و سةةةلي ةوة قةةؤرط
َم
خؤشةةكةرةيان كةةردو نيَوضةةةوانيان طةةرذ كةةردو ثيَكةةةوة دةسةةتيان دايةةة تاوانبةةار كةةردن بةةةال
هةرضةةةندى بينةةةو بةةةرةو جةةةنط و جةةةدةليان كةةرد ...بةةةقتي ول سةةةرى شةةؤرِنةكرد وةكةةو جةةاران
حاشةةاى ليَنةةةكرد و بةةةزوبانيَكى جةةوان و رِةوان وةالمةةى قةةازى يةكةةةم و ،قةةازى دووةم هةةى
سيَيةميشى دايةوة:
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َن
َت و رِةوة ئةسةةثى قةةؤزى بةقةةةكاا بةةةتاال
 ئةةةم شةةاردؤتةوة نايشةةارمةوة ،كةةة مةةةرِوماالبردووة.
 بؤ دةتبد بؤ دةتبد لةبةرئةوةى ،سةردةستةى سوارانى ئيَوة بووم!َةةةبؤليكيان كةةرد ،كرِوكةةا تةماشةةاى
دادوةرانةةى ضةةلكار بؤدةميَ ة كوركةةةيان لةةة خةةؤبرِى بؤل
يةكرتيان دةكرد.
َيكةةى زةقةةى رِاسةةتةى رِاسةةتى
َةةةوة .مسيَل
دادوةرى قةةؤزى بةقةةةكان ،زةالميَكةةى كورتةنبةةةى قةل
وةك سوذنى ثيَوةبوو ،بة دةنطيانةوة هات و لةتيَريان قاقا ثيَكةني و هاواريكرد:
 ئةةاى لةطةةةلَ ض سةردةسةةتةيةكى ض سةردةسةةتةيةكى نةةةفوراتنان هةيةةة! ئةةةم سةردةسةةتةَغةةى بةةةرزة
بيَنةوايةةةى ئيَةةوة ض كةس ةيَ مةةاوة خ مةةةتى نةةةكردبىَ وا دياردةكةةةوى كةةة وةك وال
لةالى ئيَوة ثشتى طرتوة ،سةيرى
َتةةة ئةةام َي ةوة ليَةةوة
َةةة جةةوو َل كةةةوتن ،بةةةدةم زةردةخةنةةةى طال
ضةةلكاريةكان بةةة جوول
َيَستةوة.
وشكةالتوةكانيان دةل
 زانينةةى ئةةةم داواكاريةةة سةةةرنى رِاكيَشةةةرة ،تةةؤ لةطةةةلَ ئةةةورازةكان ض وردة حيسةةابيَكىَ دا ط توطةؤت
حي بيتان لة نيَوانةدا هةيةة رِةنطةة تةؤ لةة كؤريَة يةان كؤبونةوةيةةكى نةاو خةةل
َسةةاوى و لةةة رِيَطةةاى سةةوود و
لةطةةة َل كردونةةة ،بةاليةةةنطرى كردنةةى واليةةةتى ضةةلكار هةل
َ وةك ضةةيا زةق بوويتةةةوة مةةن شةةتيَكى لةةةم بابةتةةةم لةبرينييةةة ،لوتةةف
بةرذةوةنةةدى خةةةل
ب ةةةرموو بةةةبريمان بهيَنييةةةوة! دادوةرةكةةان ثيَكةةةنو ،سةةكى خؤيةةان طةةرت و كةوتنةةة سةةةر
تريةقةى ثشت.
َة بةةض هةةةقيَ ثيَةنى سةةةر ئةسةثت لةةةرِةوةى قةؤزى بةقةةةكان بةردووة ئةةازي م ئةةةم
 تةؤ بلَةمان ببيَنةوة بري ..ثيَنى سةر ئةسا.
خال
َكةة بةةض ثيَدةكةةنن
َيةةوة سةةيرى ئةةم الو ئةةواليكرد ئةةم خةل
بةقتي ول بةسةةر سةامى و تال
َيدا بةةبريخؤى بهيَنيتةةوة ،كةة مةبةسةت لةة كةام ثيَةنى ئةسةثة .ثاشةان
لةسةرةتادا بةرِاستى هةول
َتةةى هاتةة سةةرليَو،
َى سةةيرى دادوةرةكةان دةكةرد و زةردةخةنةيةةكى بةة طال
خؤيشى بة خؤشةحال
َن .هةةةم خؤييةةةكان و هةةةم غةريبةةةكان .هةةةم
َن هةةةموويان خؤشةةحال
ئةةةوان هةميشةةة خؤشةةحال
َكةرو هةم دادوةران.
سكاال
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بةقتي ول بةدةنطيَكى طرياوةوة وتي:
_من ثيَنى ئةسا ودووبارة ثيَنى ئةسثم بردوة...مةطةر ئيَوة نازانن كةضةندم بردوة!
باشة،ئاسةةايية كةةةمن اليةةةنطريى والتةكةةةم كةةردوةو دريَ ةةيم بةةةطيانى خةةؤم نةةةكردوةو بةةريم
لةخؤم
نةكردؤتةةةةةةوة لةةةةةةثيَناوى ئيَةةةةةوةدا دةجةةةةةةنطام و ضةرمةسةةةةةةريم دةكيَشا،سةةةةةةرم
دةبةخشى،لةثيَناوى
ئاغا،لةبةرخاترى ورطى ئةو...
دادوةران بةجاريَ هاتنةجؤش،كرديانة ذاوةذاوو ماوةيان نةدةدا قسةكةى تةواوبكا....
َورة بؤكوىَ دةباتةوة.
َ يَنىَ،بةندوبال
_سةيرى ئةمةكةن،ض درؤو دةلةسةيةك دةخول
_دةجةنطام!...عةجةن بيَشةرميَكة..ئةم قسانة لةكوىَ فيَربووى
 دةجةنطام_دةمدزى! ئةم قسانة بؤئةويةك ماناى هةية. خؤى وتي :دووجارثيَنى ئةسا...بةقتي ول لةسةر خؤوبة ئؤقرةوة وتي:
َكى بةريَ نازاا ضيتان لةمن دةوىَ
 ئةى خةلَمى دايةوة.
طةورةى دادوةران بةلوت بةرزيةوة وةال
 بةتؤمةةةتى تاوانةةةكانت موحاكةمةةةت دةكةةةين! رِوخسةةةت بةةة تةةؤ نةةادةين قسةةةىقؤرِبكةى.
دواى رةزا بةةوون لةةةوةى كةةةوتبووى،قرِةرقرِيَكى زؤرى كةةردو لةطةةةل خةةؤ بةةةزال زانينيَكةةةوة
دةستيَكى بةريشة سثية دريذةكةى خؤيدا هيَناو بةردةوام بوون:
نةبادا جورئةت بكةى قسةى
لةخؤت طةورةتر و لةعةقل وهؤشت بةدةرترت بةسةر زار دابىَ.
ئةوان كةفرمانبةرن،ئةوانةى كةخوداوةند فرمانى ثيَداون بةثيَى بريو بؤضونى بةرز،
كةةة تةةؤ نةةاتوانى تيَيةةان بطةةةى،كارى خؤيةةان سةروبةردةكةن.سةردةسةةتةى واليةةةتى ئيَمةةة
َىَ زؤرة،خةةؤى لةةةدزينى ئةةةم ثيَةةنى ئةسثةوشةةتةكان ثةةاك كردؤتةةةوة!من طةةود
ماوةيةةةكى طةةةل
:لةميَةةذة خةةؤى ثةةاك كردؤتةةةوةو رِووى خةةؤى سةةثى كردؤتةةةوة! ثةةاش ثةةاك كردنةةةوةى خةةؤى
داواكارى طشتى لةسةر
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رِىَ وشونيَكى رِاست رِيَطاى طرتؤتةبةر.
َميان بدةوةو س اى طوناهى خؤببينة.
ئيَستاكة ثرسيارت ليَدةكةن وةال
بةقتي ول نائوميَدانة ثرسى:
َةمةنةةد
َى دزيةةارى دةول
_ئاخرطونةةاهى مةةن ضةةيية خؤبؤخؤم نةدزيوة،لةسةةةر حسةةابى مةةال
نةبووم
ضةةارم ناضةةار بةةووةو بةكةةةي ى خ ةؤم نةبووة،بةدةسةةتوورو فرمةةانى ئةةةوان دزيةةم دةكةةرد واديةةارة
طوناهم ئةوةيةكةهةرضيةكيان ثىَ فةرمووم ئةجنامم داوة ئةدى وانيية .
دادوةرى قؤزى بةقةكان ضاوةقة ةكانى لةقةثيَل دةرثةرِاندبوو و ثرسى:
َكى بدزى بةةةقتي ول سةةةرى لةبةةةر
َى خةةةل
 باشةةة...وكىَ فرمةةانى وةهةةاى ثيَةةدةداى كةةة مةةالخويَنا.
َمدانةوةيان شةةةرمى
َكة،بيسةةتنى قسةةةكانيان،وةال
ئةةةو دوودلَ بوو.بةتةماشةةاكردنى ئةةةم خةل
لةالنةما
 بؤ بيَدةنطى بوختان كةر...بةقتي ول بةدةنطيَكى خةمناكةوة وتي:
َيَن نةدةبواية زؤريان بةدوادا طةرِابان.بادوورنةرؤين...
 باشرتبوو ئةوان خؤيان بيلئةةةوان ليَةةرة لةسةةةر مةجليسةةةكة دانيشةةتوون:بةقتي ول ثةجنةةةى بةةؤ سةرسةةن و قةةوقيش
دريَذكرد
َةكةو
كةةةتازة بةةةخؤيان ودةسةةت وقاموةةى ثةةرِ نةةةخش و نيطةةارةوة هاتبوونةةة ذيَةةر رِةشةةةمال
وتي:
َم حةزم دةكرد ب اا،
هةرضةندة من وةك ثلةوثاية لةرِي ى ئةواندا نيم،بةال
َى دزينةى ئةةو ثيَةنى ئةسةا و تيَكةراى شةتةكانى ديكةة لةئةسةتؤى خؤيةان
ئةوان ضةؤن ئؤبةال
الدةبةن و...بريرِاى ثايةى بةرزتان لةم بارةوة ضيية
دادةران بةتورِةييةةةكى ثةنهانةةة روطرذيةةةوة سةةةيرى يةةةكيان كرد.ثسكةثسةةكيَكى ثةةر ِِلةةة
َةيةةةك بةضةةاونة ترسةةانيَكى
َتةةة و ئيَرةيةةى لةةةنيَوان كاسةليَسةةان كةوتةةةوة رِووتةل
طومةةان و طال
َتان رِةفتاردةكا.يةخسرية داواى رِاستى دةكا!
بي ايةت و زؤردانايانة لةطةلَ خاوةن دةسةال
لةبةر ئةمة وابةسووك و ئاسانى لة مةيدانى شةرِناضيَتةدةرةوة.
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سةرسةةةةن بةةةةةفي و نيَوضةةةةةوان طرذييةكةةةةةوة بيَةةةةدةنط بةةةةوو قوقيشةةةةة رِةشةةةةي
تيَكسةةةمرِاوكةهةرلةطاميَش دةرضةةةوو،يارى بةةةة قاموةةةيةكةى دةكةةةردو بةةةةمرض و مةةةؤنى
زةردةخةنةى دةهةاتىَ قةوقيش وتةي ،باشةة لةةبريت بةىَ ،ناخؤشةى نيَةوان سةردةسةتةكان شةتيَكةو
دزى شةةتيَكى ديكةيةةة! ئيَمةةة بةرامبةةةر شةةتيَ بةرثرسةةيارين و تةةؤ ،عةةةزي ى مةةن ،بةرانبةةةر
شتيَكى تةر! سةةرى داوةكةة ون مةكةة ...ثاشةان سةةرى كةالفةكةةت بةؤ نادؤزريَتةةوة ! بةةقتي ول
بريى كردةوة (قوقيش ئةم قسانة دةكا  ).....قوقيش بةثةلة دريَذةى ثيَدا:
َكو دةكةسةةى ديكةةةش تةةاكو
َةةةوى ئةوةنةطرن،نةةةك هةةةر ئيَمة،بةةةل
ئةةةى دادوةران! ئةطةةةر جل
ذاراسباش لةثيسةى وطةووى خةؤى وةردةدا .واا منةى بةؤ ئيَةرة نةاردوة كةة بةةزوترين كةات ئةةم
داواكاريةتان ثيَبطةيةا.
َبةةةذاردن هةةةيض ثةيوةنديةةةةكى بةةةةم
طةةةوىَ بطةةةرن بةة انن واا ضةةةى فةةةةرموو:كاروبارى هةل
َي كةةة ئةةةو خؤيشةةى
مةسةةةلةوةنيية.دزيَ بةرانبةةةرى ئيَةةوة وةستاوة!....لةسةةةر دزي و ضةةةثةل
دانى بةم رِِِِِاستيية داهيَنا!حوكمي بدةن.
بةةةقتي ول دةسةةتة ثةةرِ ئةةةزموون و قورسةةةكانى بةةة عادزيةةةوة بةةة خةةؤدا شةةؤرِكردةوةو بةةة
َنة ثرسى:
سادةييةكى منداال
َم طةويَى لةة وةراميَة نةةبوو ،لةطةة َل تيَكةرِاى ئةةم
 من دزم ئةمة ...مةري وتةي بةةالَيةةةوة ضةةاوةرِآ بةةوو ،لةةة دوا دةقةةة
شةةتانةى كةةة لةبةةةر ضةةاويدا رِووي دا ،هيَشةةتاش لةةة نةةاخى دل
قسةى مري تةنيا يةك وشة لةة دةمةى مةريةوة دةيتةوانى ئةةو لةةو بةدبةختييةة رِزطةار بكةا (.مةن
زامنةةى ئةةةم ئاخرشةةةرِة دةدةم!) بةةة بةةوو ،واا ئةمةنةةدة قسةةةى بةسةةةر زمانةةدا بيَةةت لةمةةة
زيةةاتر هةةيض شةةتيَكى ديكةةةى ثيَويسةةت نةةةبوو .بةةةقتي ول تةةامردن ئةةةم قسةةانةى بةسةةةر زمانةةدا
بيَت لةمة زياتر هيض شةتيَكى ديكةةى ثيَويسةت نةةبوو .بةةقتي ول تةامردن ئةةم قسةانةى لةة بةري
َمانةة حوكميةان لةسةةر بدابايةة .بةةقتي ول ئةةم قسةانةى
نةدةكرد .هةةتاكو ئةطةةر دادوةرةكةان زال
لةطةلَ خؤيدا دةبردة طؤرِةوة(.من زامنى ئةم ضارة رِةشة دةكةم.)..
 بةةةقتي ول بةةةب َى ئةةةوةى ئاطةةاى لةةة خةةؤى بةة َى ئةنطوسةةتة زبرةكةةانى بةسةةةرج َىبرينةةةكانى سةةةر طؤنةةاى خةةؤى داهيَنةةا شةةوون برينةةى قةةاش قةةاش و ئاوسةةا و وةك شةةويَنى داغ –
يادطةةارى دوا ثيَكةةدادانى لةطةةةلَ س ةةملةنييةكان بةةوو .ئيم ةرِؤ لةةةم جةةؤرة برينانةةةى كةةة هةةةرطي
َداو خويَنى ليَدةضكا.
َى بةقتي ولدا سةرى هةل
لةبريناضنةوة لة دل
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َةةة هةةةتيوو بيَكةسةةة نةةازانىَ كةةة دلَ رِةقةةى تةةا رِادةيةةةك و غةةةدارى و ثةةة ان
مةطةةةر ئةةةم دل
شكيَنىَ تا ض سنووريَ دةبىَ دةبىَ نةزانى! ..بةقتي ول وتي:
 باشةةة ،ئةطةةةر قةةوقيش درؤى نةةةكردوةو ئةةةم قسةةة قسةةةى مةةرية ،كةواتةةة مةةن دةمةةمدةبةسةةتم وةك مةةردو بيَةةدةنط دةا .كةةةي ى خؤتانةةة .قةةاش و طؤلةدةسةةت ئيَوةيةةة ذيةةاا نةةابوت
كةةةن ،ضةةونكة لةةة ذيةةانى سةةةط خةةراثرتة ،بةةوون و نةةةبوونى هةةةروةكو مةةن نرخيَكةةى نييةةة! لةةة
كؤتةةايى ط توطؤيةكةةةدا قسةةةيةكى ديكةةةش هةيةةة ،ئةةاخر مةةن بةةاوةرِم بةةة ئيَةةوة هةةةبوو بةةاوةرِم
هةةةبوو! زؤر باشةةة ،بةةاوابىَ ...دةسةةتتان خةةؤش ! هةةةقى خؤمةةة هةرضةةيم بةسةةةربىَ بةةةقتي ول
قسةكةى تةواو نةكرد .سةرى لةبةر خؤى ناو رِةبيىَ بوو لة ضادرةكة ضووة دةرىَ.
وةك كةةويَر بةةةرِيَطادا دةرِؤيشةةت ليَوةكةةانى خةةؤى دةطةةةزى تةةاكو وةك سةةةط لةةوورةى ليَةةوة
نةيةةة ،لةةةوىَ واا ديةةت ذاراسةةباى و ضةةار زةالمةةى ديكةةة ،جلوبةةةرطى طرانبةةةهايان لةبةةةردابوو
وردة وردة بةةةةرِيَطادا دةرِؤيشةةةنت و رِيَطايةةةان ليَبِيبةةةوو بةةةة خؤنةةةازين و بةةةةدةم قسةةةةكردنةوة
تيَثةةرِين ..ذاراسةةباى طةةويَى بةسةةةالمى بةةةقتي ول نةةةدا .تاسةريشةةى بةةؤ نةلةقانةةد! ئيةةدى ئةمةةة
خدوو ثيسى بوو ..ئةمةى ديكةى بيَشةرمى بوو!..
بةقتي ول بؤ يةكةمو جار سةيرى ثشتى ذاراسباى كردو ددانةكانى لة جريِةوة برد.
رِاسةةثيَردرا و هةةات و بةةانطى كةةرد تةةا طةةوىَ لةةة دادنامةةةى بطةةرىَ .بةةةقتي ول بةةةدواى
رِاسةةثاردراوةكةدا رِؤيشةةت دادوةران حوكميةةان لةسةةةردا كةبةرانبةةةر ثيَةةنى ئةسةةثةكةى طةةؤرين.
َن زينةةدانى
َةبةةداو .سةةةرةرِاى ئةمةةة بةةة تةةاوانى دزى سةىَ سةةاال
بةةةثيَى ياسةةا ثيَةةنى ئةسةةا لةةة تؤل
بكرىَ.
()8
دوو سةةوارى ضةةاثووك تاوانبةةار كراويةةان هيَنةةادةرةوة .لةةة بيابانةةدا شةةويَنى وانةةةبوو و ثةجنةةةرةى
َى تيَةدابىَ ،عةادةت نةةبوو زةالم حةةث بكةةن .لةبةرئةمةة ثةيَش ئةةوةى تاوانبةاران
شيشة رِايةةل
َنيةةايى لةةةوةى كةةة تاوانبةةار رِاناكةةا ثيَيةةةكانيان بةةة كةةؤت و زجنرييَ ة
رِةوانةةةى شةةاربكةن .بةةؤ دل
َيَكى طةورةو سةنطينى ثيَوة بوو.
دةبةستةوة كة هةر ثيَوةنديَكى ق ل
لةسةةةرةتادا بةةةقتي ول وا دةستةثاضةةة ببةةوو بةةؤ خؤشةةى نةيةةدةزانى بةةؤ كةةويَيي دةبةةةن سةةةيرى
سةةوارةكانى دةكةةردو بةةةم طيَةةذوو ورِيةةة بةةريى ليَةةدةكردةوة .ض بيَهةة ن ...سةةةيرة ض ثووخةةة
زةالميَكى مةرِةمردون...
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يةةةكيَ لةةة سةةوارةكان وتةةي :ليَةةرة بوةسةةتة .ئةويديكةةة رِؤيشةةت و زجنةةرية ذةنطاويةةة
َطةرِاوةكانى هيَنةةاو سةةةيرى ثيَيةةةكانى بةةةقتي وا دةكةةردو زجنريةكةةانى لةةةناو دةسةةتاندا
سةةورهةل
َيكى واى ثيَوةنةا بةزةمحةةةت تةوانى خةؤى لةسةةةر
دةسةوو رِاند ئةةو سةاكة بةةةقتي ول نةةفريناوى ثةال
َيان اَ
ثيَيةةان بطريَتةةةوةو كةةؤت و زجنةةري لةةة دةسةةتى بةةةربؤوةو زرنكةةة زرنطةةى دةم بةةة سةةكاال
َة ئاسةةا ،بةةؤالى برادةرةكةةةى
بةةةرزبووةوة .سةةوارةكةى ديكةةة بةةة ضوسةةت و ضةةاالكى طيسةةكؤل
رِاثةرِى.
َةة لةسةةرةخؤ بةة
َدايةة سةةر زيةن و بةضةوار نال
بةقتي ول بةةرةو ئةسةثةكةى ضةوو و خةؤى هةل
َئةةاوايى لةةة هةةةموو شةةتيَ
َةةى خؤيةةدا دةيطةةوت ":مال
نيَةةوان ضةةادرةكاندا رِؤيشةةت و لةةة دل
َةةةم بةةدةن.
دةكةةةم "...سةةوارةكان ضةةةكدار نةةةبوون و مةطةةةر دةتةةوانرا بةكةمتةرخةةةميان لةقةل
َت و سةوارى ئةسةا بةوو .دووركةوتةةوة ئةةوان
كات َى بارمتةضى بةةناوو دةنةط لةة دةسةتيان هةةال
دادو هاواريان اَ بةرزبووةوة:
َت ..بيطرن رِؤيشت!..
 ئةها ...ئةهاى بؤ كوىَ دةضى بيطرن هةالدةسةةتطريكردنى قةةةوزاق لةةة بيابانةةدا وةك ئةوةيةةة بةةةدواى بادابطةةةرِيَي تةةاكو سةةوارةكان
بةدادو في انةوة خةري بوون ،ئةةو لةة ديةوى ئةةو طةردة ئةاوابوو كةة ديَيةكةةى لةة دامةنةدابوو و
َيَكةى بةةردةالن و
َيى دؤل
بؤ ديوةكةةى ديكةة شةؤرِ بةووةوة ..لةةو ئاقةارة دووركةوتةةوة بةة قةووال
ثرِ ثيَض و ثةنادا ضوة خوارىَ ..لة ملة ضياكاندا وون بوو.
َةيَن بؤضةةى
ئايةةا ديسةةان دةتةةوانرىَ ئةةةو كةسةةانة تاوانباركةةةن كةةة بةةة تةةاقيبى داضةةوو بةةوون بل
شةةوون ثيَيةةان ونكةةردوة خةةؤ مةةرؤظ سةةةط نييةةة ..واا بةةىَ سةةوود تةةوورِة دةبةةوو ،دادوةران
لةبةةةالش جويَنيةةان دةداو طةةةفيان لةةةو كةمتةرخةمانةةة دةكةةرد كةةة تاوانباريةةان لةةة دةسةةت
َتبوو ،هةرِةشةةةيان ليَةةدةكردن كةةة دةياندةنةةة دةسةةت جندرمةةة .درِنةةدةى سةةوور رِؤيشةةت.
هةةةال
َةةدةهات و ليَةةى
بةناضةةارى بةةؤ باوةشةةى ئةةةو ذيانةةة رِؤيشةةت كةةة هةميشةةة لةةة دةسةةتيدا هةل
دووردةكةوتةوة ،طةرِانةوةيشى نيية ..رِؤيشت.
َةةةوة ليَيخةةورِى و قتشةةة بةةةبىَ
بةةةقتي ول لةةة هةةيض جيَطايةكةةدا نةوةسةةتاو يةكسةةةر بةةةرةو مال
قسةةةة تيَطةيشةةةت ضةةةى رِوويةةةداوة دةمودةسةةةت بةةةةبىَ فنطةةةةفنط .لشمةلشةةةم دةسةةةتيكرد
ئامادةكردنى جلوبةرطى طةرم بؤ بةقتي ول.
بةةةقتي ول بةةةخيَرايى ئةسةةثيَكى ش ةيَى زيةةن كةةرد ،ليَةةرة بةةة دواوة ئةةةم ئةسةةثة دةبيَتةةة تاكةةة
دؤسةةتى خؤشةويسةةتى ت ةنطةةة ضةةةِاخية ث ةرِ طوللةكةةةى لةشةةان كةةرد ،ئةةةو دةمانوةةةيةى كةةة
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َةةدا نةةةدةكرا..
َتةةةى لةطةل
َيةةدةطرت خسةةتية بةركةمةريةةةوة .ضةةونكة ئةيرت وةزعةكةةة طال
هةاوين هةل
َى
ضووة ناو بةردة رِةشة ةكانى ئةةو دةوروبةةرة ،لةويَةدا دوا مةةرِى خةؤى سةةربرِى .بةةخيَرايى كةةول
َةكةةةى بةجيَهيَشةةت و نيوةكةةةى ديكةشةةى بؤخةةؤى لةةة
كةةردو نيةةوةى طؤشةةتةكةى بؤمةةالَ و مندال
كيسةى ئاخنى.
ثةةاش نيةةوةرِؤى ئةةةو رِؤذة .لةةة تةةاريكى ئيَةةوارةدا قتشةةة ئةةاردة هةةةرزنى بةةؤ هيَنةةاو ئةةةويش
َةويشةةى بةدةسةةتةوة
َةةةوى ئةسةةثيَكى كةةةحيَلى قةل
طؤشةةتةكةى دايةةة قتشةةة و سةةةرةرِاى ئةةةو جل
طرت .مةا َل ئاواييةكةةيان كةورت بةوو .بةةقتي ول مةا َل و خ َي انةكةةى بةة خواسةثاردو بةة قتشةةى
َى رِةشةى شةةودا ونبةوو .قتشةة ليَةرِةش نةةطريا تةةنيا بةة ليَةوة
نةطوت كةينى ديَتةوة و لةذيَر بةال
وشكةكانى بةسةختى ئةم قسانةى بةدةمدا داهات:
 ئةةةى ذاراسةةباى زؤلَ و دوو رِوو! خوايةةة ذنةةى تةةؤش بةةؤ ئةةةم شةةويَنةت بةرِيَكاكةةة ثياوةكةةةىَةةكانت
َم داهةات بةسةةر تةؤوو مندال
َطرت .خوايةة ئةةوةى بةسةةر مةن و منةدال
من سةرى بؤ هةةل
دابىَ ...باوةرِيَكى تةواوى بةمة بةوو كةة ئةةم تةلةكةةبازة خويَرِيةة نامةةردة لةة ضةنطى ئةةم تةوك
َيةةةوةو سةةنط و
و ن ايةةة رِزطةةارى نةةابىَ .سةةةيريَكى ئامسةةانى تاري ة و ب ةىَ ئةسةةتيَرةى كةةردو ناال
َى بةقتي ولةةوة.
مةمكى بةرانبةر ئامسةان كةردةوة .لةة هةةمان شةةودا ثياوةكةانى واا رِذانةة مةال
واا هةةيض سةروسةةوراغيَكى لةةة قتشةةة ضةةنط نةكةةةوت .قتشةةة بةةة زةردةخةنةةةكى دةسةةتكردةوة
وتي:
َم ضةةاوةكانى لةةة نةةاو رِق و
 بةةةيانى بةةؤالى ئيَةةوة هةةات .مةطةةةر شةةتيَ رِوويةةداوة بةةةالَةةةوة لةةة
سةركةشةةيدا دةدةروشةةانةوة ..دوو هةفتةةة رِابةةوورد ذاراسةةباى كيَوةةى كةةةوتبووة كةول
ئةرزو ئامسان بة دوايدا دةطةرِا .بةدةردى كابرا طوتةنى ذاراسباى بةضرا ليَى دةطةرِا.
َتةةةوة بةةؤ رِؤذئةةاواو لةسةةةر و
دةسةةوار شةةةو و رِؤذ بيَدابةةةزين بةةة هةةةموو ضةةياكاندا لةةة رِؤذهةال
بؤخةةوارو دةطةةةرِان .دةيةةان انى لةةة بةةورطن و ضةةلكار نةةاتوانن بةةة ئاسةةانى بةةةقتي ول بدؤزنةةةوةو
َةةةى برسةةيةتى
َيةةدا بةتةل
نةةاطريى ئةةةو بةةة ئاسةةانى دةسةةتطرينابىَ .لةبةرئةمةةة ذاراسةةباى هةول
بيطرىَ.
ثيةةاوانى واا بةنؤبةةة خؤيةةان و ئةسةةثةكانيان دةطةةؤرِان ئيشةة طريةةان دةكةةرد لةةةناو دؤلَ و
ضةةياكان لةةة طونةةد و هةةةواران بةةة دواى بةةةقتي وا ئةش ة يادا دةطةةةرِان .هةةةموو شةةويَنيَكيان بةةة
بؤسةةةووقةرِاولَ ضةةنيبوو تاثشةةويَكى رةحةةةت بةةة ئةش ة يا نةةةدةن و ئةسةةثى بريِةتيَةةنن و شةةةكةتى
بكةن .خؤيشةى لةة دةسةت سةؤراغ و بةدواطةرِانةدا دفكةى داوة .هةترِةشةى ضةووة .تةا بةةم شةيَوة
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دةسةةتطريى كةةةن رِاوضةةيية بةناوبانطةةةكانى كةةة كةةون و كةةاذيَرى شةةاخ و داخيةةان يةةةك يةةةك
َيانةةةى كةةةوا لةةة تةةاريكى شةةةودا شةةتيان دةبينةةى و دةيةةانتوانى
ثيَ ةدةزانى .ئةةةو نةفوراتةةة ناقوال
َن برتسةة  .ئةةةاؤرة زةالمانةةة بةةةدواى
بةبةرضةةاوى مةةةرِى ترسةةنؤكدا بةةرِؤن بةةةبىَ ئةةةوةى بهةةيَل
بةقتي ولدا دةطةرِان.
َم زؤرى لةةال
َةدةهات ،بةةال
بةقتي ول وةك دووكة َل كةة لةة تاريكيةدا نةابينرىَ ،لةة ضةنطيان هةل
دذوار بوو.
تارمةةايى سةرسةةورِهيَنةرى زينةةدان .تارمةةايى بةىَ ضةةاو و طةةويَى بةددانةةة بةردينةةة بةىَ سةةةرو
بنةةكانى .وةك ئةهر ةةةن ثةىَ بةةة ثةىَ هةةةنطاو بةة هةةةنطاو بةدوايةدا دةطةةةرِان .بةةقتي ول سةةةيرى
دواوةى كردو دةستى ن او ثارِانةوةى بؤ خوا ثان كردةوة:
 خواية رِةمحم ثيَبكة ...لة هانام وةرة!َرِةقةى جادووكةةرى نةاو حةكايةةتان كةة سةوارى وشةرتيَكى خؤشةرِةو
دوذمن وةك ثةرية ذنةى دل
بةةووة بةةةدواى (قةةوالمرطن) ى رِاوضةةى بةناوبانطةةدا دةطةةةرِا ،بةوثةةةرِى سةةةر سةةةختى و تينةةوةتى
بةدوايةوة بةوو .جاريَكيةان ئةشة يا لةخةويةدا دةيةديت كةة ئةاطرى جةنطةة َل وةك ديةواريَكى يةةك
َوةةوو شةةو و تاريكةةةكانى ووردة ووردة بةدوايةةدا
َوى طرشةةةو هةل
ثارضةةة سةةؤراغى دةكةةاو يةةان سةيَو
َى ئارةقةة يةان بةةدةم لةةرزةوة لةخةةو رِادةضةةنى جاريَة ئةةم د ةنانةةى لةة
َل
دةهاتن ،لةناو شةةال
بيَداريةةدا دةهاتنةةة بةرضةةاوى بةةةقتي ول كةةاتى وا هةةةبوو كةةة ئةةةو خةةةو و بيَةةدارى ليَةة
جيانةةةدةكردةوةو وةك يةةةكيَ بةةاوةرِى بةةة ئةفسةةانة بةةىَ ت ةةى لةةة دواى خةةؤى روو دةكةةرد .تةةا
َت لة خؤى دووربكاتةوةو خؤى لة ضرِنووكى ناديارى ئةهر ةن دةربازبكا.
ئةفسانةو خةياال
بةسةةةرهاتيَكى وا هاتةةة ثيَشةةةوة كةةة ئةسةةثةكة بةةةقتي وا لةةة بةةاريَكى بورانةةةوةو بيَهؤشةةيدا
لة دةست سؤراغ كةةران دةربةازكرد ،جيَةى خؤشةبةختية .كةة سةوارة هةةتا لةة كةاتى بيَهؤشيشةدا
لةسةةةر زيةةن بةرنابيَتةةةوة ،وةختةةىَ بةةةقتي ول بةةةهؤش خةةؤى دةهاتةةةوة سوثاسةةى بةةةختو
ضارةنووسى دةكةرد كةة هاورِيَيةةكى واى بةنسةيب كةردووة ،بةوثةةرِى توورِةييةةوة لةة ذيَةر ليَوانةدا
دةيطوت:
 خؤم نادةمة دةست . ..بةة زينةدوويى خةؤم نادةمةة دةسةت ..لةسةةر زينةدا دةمةرم ..طيةااَةةديَرِيَم
بةةة دةسةةت خةةوا دةسةةثيَرم نايدةمةةة دةسةةت بةةاى ..لةةة تةةةالنيَكى هةةةزار بةةةر هةةةزاردا هةل
َةى زيةاتر لةة ثيَويسةت نائوميَةدى دةسةتى
باشرتة نةك بكةومةة قةورِطى زينةدانى تاريكةةوة ...وةل
ليَدةستاندوو وةك ئةسثيَ كةوتبيَتة ناو كةمةندةوة،دةيثرِماند.
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درِةنةط يةا زوو دةسةةتطريى دةكةةن و ئةةم ورطةةة سةتوورة ضاوضةنؤكة ثةىَ ى دةخةنةة كةةؤت و
زجنةةريةوة .نةيدةويسةةت َةةرىَ ..لةناخيةةةوة لةةة هةةةموو دةمارةكةةانى لةشةةةو الوازو شةةةكةت و
نةخؤشةةةكةى خةةويَنى طةةةرم فرِكةةةى دةكةةرد ،كةةاتىَ كةةة لةةة رِؤخ ئاطردانةةة ناضةةي و ك ةةم طرةكةةةى
َنةةدةكان
دادةنيشةةت .وةك طةةورك لةةة شةةةوى سةةاردو مانطةشةةةودا ملةةوزى بةةةرةو طابةةةردة بل
بةرزدةكردةوةو دةيوت:
 ذاراسةةةباى هةةةؤ ذاراسةةةباى ،تيَةةةى مةثةريَنةةةة لةةةةتامى مةبةةةةدةر ..و دةنطةةةى وردولةسةرةخؤى ئةم وشانة لةنيَوان بةردةكان ثيَوى دةخواردةوة.
ذاراسةةباى زةينةةى بةةؤ ئةةةوة دةضةةوو كةةة لةةة طونةةدة هةذارانشةةينةكاندا خةةؤش و رِةفتةةارى
َةةدةى دةدةن و هةنةةد َي دادةيكةةةن خةةؤراكى
َةةدا دةكةةةن .هةنةةديَكيان دةيشةةارنةوةو دال
لةطةل
دةدةنىَ .لةبةر ئةمة ثةةي و قاسةيدى بةؤ بةةح وخواسةى موضةرِكاوى لةةبارةى ئةةم يارؤيةة بةؤ
هةموو شويَنيَ نارد:
َى رِةحةةةت و ئةةارام بةخؤيةةةوة
 تةةا ئةةةم ئةشة ياية لةنيَوامنانةةدا َيَنةىَ هةةيض كةسةيَ سةةةرودلنةةابينىَ .نةةةبادا تةةاقمى جنةةدرمان لةةة شةةارةوة بةسةةةر رِابطةةةن ...ئةةةو كاتةةة هةناسةةةى خؤشةةى
َم كةار لةة كةار
َن طريةان و شةيوةن دةكةةن .بةةال
َةةو في ةان و ذنةان و منةداال
َناكيَشن .ثريان نال
هةل
دةتةةرازىَ لةةة هةةةمان كاتةةدا ذاراسةةباى زةالمةةى جيَةةى متمانةةةى خةةؤى بةةؤالى رِيةةش سةةثى
َتدارو خةةاوةن عيَةةل و عةشةةريةتةكان نةةارد .تةةا ئةةةوان دةسةةتةو ئةذنؤدانةنيشةةنت ئةةةم
دةسةةةال
مةةةكربازة .ترسةةنؤك و بيباكةةان دلَ نةةةرم و دلَ رِةقةةانى لةيةةةك كاتةةدا ورووذانةةد هةةارى كةةردن لةةة
ئامساندا شةهيَنى و لةسةر زةوى تاذى تيَثةردا.
َةةدةو ثةةةنايان لةةة خةةواردن وخةةؤراك بيَبةةةش بةةوو .هةفتةيةةةكى
بةةةقتي ول جاريَةة لةةة دال
َ ةى كة لة كؤمةى تاذيانةوة.
بةسةرنةضوو ئةو وةكو ورضيَكى ليَهات كة كةوتبيَتة ناو ئةل
كةوتةةة نةةاو دةروونةةى بازنةيةكةةةوة لةةة هةةةموو اليةكةةةوة بةةة دوذمةةن تةةةنرابوو .تةةا لوتكةةة و
َنيايى و ثشت ثيَبةسنت نةبوون.
َةكانى ناو كيَوةكانيش جيَى دل
شويَنة ضؤلَ و هؤل
َكى بةةردوة،
َبةةاز بةةةض درؤو دةلةسةةةيةك هةترِةش ةى خةةةل
طةةوىَ بيسةةت بةةوو كةةة ذاراسةةباى فيَل
َنيةا
دادوةرى لة ئةزموو نيَكى زؤرةوة دروسةت كةراوة ليَةرة بةةدواوة نةاب َى ئيةدى لةةهيض كةسة َي دل
َةةدةهات .س ةيَيةم دةتطةةرىَ و
َى خةةؤى دةردةكةةرد .يةةةكيَكى تةةر خةةؤ هةل
بووبةةا .يةةةكيَكى لةةة مةةال
دةتداتة دةست و يان لةترسى طيانى خؤى دةتكوذىَ.
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بةةةقتي ول بةةؤ دواجةةار لةةة شةةةويَكى باراناويةةدا بيَ ايةةةت مانةةدوو شةةةكةت ببةةوو ،لةطةةةلَ
َيَ ة ئةةةم شةةةوةى بةسةةةربردو ئةةةم رِووداوة لةةة طونةةديَكى
َكةةدا لةةةذيَر دةوارى مال
َيَ خةل
كؤمةةةل
ضيايى .لةو شةويَنةى كةة رِ ووبةارى شةيَت و بةةخؤرِو كةةفاوى و ثة ِر طيَذةلوولكةةى (تل ةار)ى ليَةوة
َى .لةةةذيَر شةةرِة ضةةادريَكى هةذارانةةةى دوور لةةة وانةةى تةةرو لةثةةةناى بةرديَكةةةوة
َةةدةقؤل
هةل
َةةودا وةزعةكةة بةاش نييةة وةك
َى شةةو هاتةة بةرضةاوان كةة لةةو مال
َدرابوو .رو ويدا لةة هةةوةل
هةل
جارى جاران نيية .هةيض وةفةاو برادةراتيةةك لةة نيَوانةدا نييةة .بةة طةرذى رِوو ترشةيةوة ثيَشةوازيان
لةةة بةةةقتي ول كةةرد تةماشةةاى قةةاض و قةةؤل و سةةةرو سةةةكوتيان دةكةةرد ..دةتطةةوت ماريَ ة بةةة
َى نارحةةةتى و خانةةة
َةةة بةةؤل
َيانةةةوة .شةةةو درِةنطةةانىَ بؤماوةيةةةكى زؤر بؤل
دواوةى خشةةيوةتة مال
خةةؤيى بةةةرطوىَ دةكةةةوت و طوايةةة دةيانويسةةت ئةةةم نيةةازو نهيَنييةشةةى ليَبشةةارنةوة .وةختةةىَ
خانةةةخؤى بيَةةدةنط بةةوون .ئةةةو نةنووسةةت سةةةعاتيَ كوتكةةة خةةةو برديةةةوة ثشةةتى كةةة لةةة
هيوكيةةان زريكةةة زريكةةى بةةوو .رِاسةةتى كةةردةوة و بةةؤ بةرةبةةةيان ماوةيةةةكى زؤرى مةةابوو ئةةةو
َساو بةبىَ ئةوةى دةنطيَكةى ليَةوةبىَ يةا موويَية لةسةةرى يةةكيَ بةةئاطابيَنىَ .لةة ذيَةر دةوار
هةل
َةةدا ضةةوو بةةوو ،زيةةن كةةردو
هاتةةة دةرةوة .ئةسةةثة كةةةحيَلى كةبةراوةسةةتانةوة بةخةةةويَكى قؤل
كةوتةةةرِآ و بةدي ةةةت رِِِيَطةةاى سةةةح كةةرد .تةةا ب انةةىَ كةةة ئاطةةادارة يةةان نةةا .بةشةةةرم و
َةةدا نةةةبوو شةةوكرانةى خةةواى دةوىَ كةةة سةةةرى
َم هةةيض ِِقينيَكةةى لةةة دل
َطرييَيكةةةوة رِؤيشةةت بةةةال
دل
رِيَطايان ليَنةطرت.
َضةةووى ئةةاخر شةةةرِى
بةةةقتي ول لةةة (بةةورطن) دؤسةةتيَكى هةةةبوو – كةةة الديَيةةةكى بةساال
َة ثيةةاويَكى بةةةوة و ئةةازابوو سةىَ سةةالَ ثةيَش ئيَسةةتا وةختةةى كةةةوا هيَشةةتا
رِووسةةى بةةوو و تابل
بةةقتي ول خ مةةتكارى سةةملان بةوو .لةسةةردةمى بارمتةةو بارمتةة هيَنانةدا .بةريَكةةوت يةةةكيان
ناسى و ل َي ن ية بوونةةوةو و زؤربوونةة بةرادةرى يةةك و دؤسةتايةتيان خةؤش بةوو .ئةةم ديَهاتيةة
َتدارنى طةةةورةى شةةار رِاسةةتبووةوة .كةةابراى
ب ةىَ ويَنةةة بةجةةةرط بةةوو .دذى يةةةكيَ لةةة دةسةةةال
َتدار الديَييةةةى لةةة زينةةدان نةةا .هةرضةةةندة ئةةةويش وةك سةةةرؤكةكةى رو بةةوو .الديَيةةة
دةسةةةال
َى ليَدايةةوةو ئةةو ماوةيةةى ئةةو زينةدانى بةوو بةةقتي ول ئةوةنةدة
َ َي لةة زينةدان ثةال
روسةكة سال
توانةاى هةةةبوو و لةةة دةسةةتى هةةات .طؤشةةت و نةان و هةرشةةتيَكى لةةة دةسةةتى بهاتبايةةة بؤمةةالَ و
َى خةؤى .هةرضةةندةى ثاسةةوانانى
َةكةةى دةبةرد .جوتيةارةى رو طةةرِاوة نةاو مةا َل و منةدال
مندال
زيندان زؤر ئازاريةان دابةوو .لةطةة َل ئةوةشةدا بةزةردةخةنةةوة باسةى سةةرو سةةربردةى ذيةانى نيَةو
زيندانى خؤى دةطيَراوة .بةقتي ول موضركى ثيَدادةهات و مووى سةرى طرذ رادةوةستا.
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َةةةكانى خةةؤى
َئةةاوايى كةةردن لةةة ذن و مندال
بةةةقتي ول ثةةاش دادوةرى و موحاكمةةةكارى و مال
َى ئةةم الديَيييةة روسةةو بيَوةةندو ضةوون ثةيَش هةةموو شةت َي هةةر طوللةةو
لةس ةرةتادا هاتة مال
فيشةكيَكى كة بةؤ رؤذى تةنطاونةةى حةشةاردابوو لةة ذيَةر خةاكى دةرهيَنةاو دايةة بةةقتي ول .ئةةو
َم ئةةةو ناوضةةةيةكى دوورة دةسةةت
دؤسةةتيَكى طيةةانى بةةة طيانييةةة .لةةة جةنةةدرمان نةدةترسةةا .بةةةال
َةبال دا دةذيا.
لة دةشتيَكى كراوةو بةرطوشاددا لة شويَنيَكى قةل
بةةةقتي ول ثةنايةةةكى ديكةشةةى هةةةبوو .ئةةةم ثةنايةةة لةةةالى خةةوارةوةى رووبةةارى (تل ةةار)
َى طوندييةةةكى هةةةذارو نةةةدار بةةوو نةةاوى قاتوبةةاى
َن .كةةةمال
دابةةوو ،لةةة رؤخ ناوضةةةيةكى بةةةردةال
َةة دةهةات و هةميشةة بةة ئاسةوودةييةوة
بوو .بةةقتي ول لةة هةةموو شةويَن َي زيةاتر بةؤ ئةةم مال
َى
َةكةةةى،رؤخ ئةةاطردانى مةةال
ليَةةى دةحةسةةايةوة .دواى دووركةوتنةةةوة لةةة باوةشةةى مةةالَ و مندال
قاتوباى ن يكرتين و طةةرمرتين بةاوةش و ثةةنا بةوو بةؤى .بةةقتي ول بةةنيازى ئةةويَى كةوتةة رِيَطةا
َنيةابوون سةةريَكيان ليَبةداو ئةطةةر بةة ضةايى ميوانةداريانكرد.
تا سةرةتاتكة يةةك بكةاو ،دواى دل
بةضةةاى داغ خةةؤى طةةةرم بكاتةةةوة .ئةطةةةر دةنةةط و باس ةيَكيان طيَرايةةةوة .ب ان ةىَ لةةةو دةوروبةةةرة
ضةى هةيةةةو ضةى نييةةة و ئةسةةثةكةى لةتةويلةةيَيكى تيماربكةةاو دةمةةةدةمى ثةاش نيةةوةرؤ لةطةةةلَ
تارمايى ئيَوارة بةرةو كةةذو كيَةو ملةى رِيَطةا بطةرىَ .ئةةو بةكةةنار ليَرِةواريَكةى داركةاذ .كةة لةة
َن سةرى بةرزكردبووةوة.بةثاريَ ةوة هات و ضاوى بةدةروبةردا طيَرِا.
تةالنيَكى بةردةال
َةكةةةى ثةرِ لةةة هةةاذو هةةوذ
رِووبةةارى تل ةةار لةةة خةةوارةوة وةك شةيَت و هةةار خرؤشةةابوو نةةاو دؤل
َى قاتوبةاى هةيض بيَطانةيةةك نييةة و ئةسةثى زينكةراو بةبةةر ضةاو
كردبوو .واثيَدةضوو لةةن ي مةال
َةكةة ن ية بةووةوة .دابةةزى و ئةسةثةكةى بةسةتةوة ضةووة
ناكةون ،بةةقتي ول بةماتةماتةة لةة مال
ذوورىَ.
َةكةيةةدا ،هةرضةةواريان بةةة ثيَوةةةوانةى خةة م و كةةة و
قاتوبةةاى لةطةةة َل ذن و دوو مندال
هاوتريةكةةانى خةةؤى كةةة بةدريَةةذايى سةةالَ ذيانيةةان بةةة كؤضةةةرى دةبردةسةةةر ،ذيةةانيَكى نيشةةتةجىَ
دةذيةةان .ئةةةوان كةةةم وادةبةةوو زؤر بةريَكةةةوت تووشةةى يةةةك دةبةةوون .قاتوبةةاى هةةاوين خةةةريكى
َغ و
دةغلةةةةودان بةةةةوو .زسةةةةتانان خةةةةةريكى بةةةةةخيَوكردن و داكةةةةردن و تيمةةةةاركردنى وال
َتى ئةةو لةة ئةسةث َي و ضةةند كةاو ِر و ب نيَة ثيَة هةاتبوو و ئةةم
َتةكةى بةوو مةةرِوماال
مةرِوماال
ديهاتية دةست كورتةة بةمةنةدة قنيةاتى دةكةرد .سةةرةرِاى ئةمانةةش رِاوشكاريشةى دةكةرد .ئةةو
لةنانةةةوةى داو و تةةؤر ِِو تةلةةةدا وةسةةتابوو نيَوةةريى طةةةورةى بةةة طوللةةة رِاودةكةةرد .لةمةشةةدا
نةةانيَكى ضةةنط دةكةةةوت .قاتوبةةاى خؤشةويسةةتيةكى بةةةتينى لةطةةةلَ رِاوشةةكاردا ثةيةةداكرد.
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بةةةقتي ول طوللةةة طرانبةهايةةةكانى لةطةةةلَ دابةةةش دةكةةرد .خؤشةةى حةةةزى دةكةةرد بةةةدواى ئةةةو
َنةةةدةطرياو ،تةةا لةةة دوورةوة بةةة طوللةةة
َكى ديكةةة شةةوون ثيَيةةان ثةىَ هةل
نيَوةةريانةدا بةرِوا كةةة خةةةل
بيسمىَ رِاو ئةو خؤشةويستيية بوو ،كة ئةوانى ثيَكةوةطرىَ دةدا.
َةةةوة بةةوون .قاتوبةةاى ت ةنطةكةةةى ثةةاك
كةةة بةةةقتي ول ضةةووة ذوورةوة هةرضةةوار كةةة لةةة مال
َةةةكان
دةكةةردةوة .ذنةكةشةةى طؤشةةتى كةلةةةكيَوى سةةوور دةكةةردةوة .تةةا بيكاتةةة قاورمةةة مندال
لةرِؤخ ئةاطردان ،لةة ت ةنيشةت يةةك دانيشةتبوون و ضةاوة ِريَى شةيَو بةوون .ضةايةكى بةلةةزةت لةةو
ضايانةى كة ئةو حةزى ليَدةكرد .لةسةر ئاطردا جؤشى دةخوارد.
َةةة داوى سةةثى دةبينةةرا.
تةمةةةنى قاتوبةةاى لةثةجناسةةالَ تيَثةةةرِيوةو لةرِيشةةة بوةةووكةكةى تال
َخةةؤش و
َن لةسةةوريان دةبري انةةةوة كابرايةةةكى طؤشةةنت .دل
َمةةةكانى وةك جحةةيَو
َم سةةةر كؤل
بةةةال
َم سةةوورة .دةموضةةاوو
َ بةرزيةةةكى ضوارشةةانةى سةةثى و تةةةن و كةةول
ئاكةةار جوانةةة ذنةكةةةى بةةاال
َكار يةةان
َم وةك كوةةيَكى منةةدال
ئةنةةدامى درشةةت و بةةةهيَ ى .زيةةاتر لةةة ثيةةاو دةضةةىَ .بةةةال
َناسةة  .خيَرخةةوازو سةةادة دلَ و ميهرةبانةةة .لةةة رِاسةةتيدا رؤحةةى ثيَشةةيانان ئةةةم
ثريةذنيَكةةى دل
َةكانيشةيان كتومةت بةدايةة
دووكةسةى بةؤ شةادمانى و خؤشةبةختى ليَة ن ية كردؤتةةوة! مندال
بابةةةةيان دةضةةةن .دوو كةةةورِى بيَنةةةازوفي  .تيَروتةسةةةل .رؤخةةةؤش و بيَدةردةسةةةةر دةمودةسةةةت
ضةةايةكيان بةةؤ تيَكةةرد .ثاشةةان طؤشةةتيان لةبةردةمةةداناو قسةةةى لةسةةةرنيية كةةة شةةةوخنوونيان
َى خةةؤى
َيَةةى لةةة مةةال
بةةةديار ئةشةة ياوة كيَشةةاو بةدريَةةذايى شةةةو نؤبةةةتيان ليَطةةرت ...وةك بل
دانيشتوةو لة دةستى خؤييانةوة خؤراكى وةرطرتوةو .طةرمى بؤتةوةو تيَر بووة.
بةةةقتي ول لةتةنياييةةدا سةرمابةسةةتبووى ،نةةةرم و شةةل ببةةووةوة طيةةانيَكى هاتةوةبةةةر ،هاتةةة
حةوشة لةئةسثة زةردةكةةى خةؤى ن ية بةووةوة .كةة لةة خامؤشةى و بيَةدةنطى شةةودا خةةريكى
َةى
َةة مةاوة .دل
ئالي خواردن بوو .ضةوو دةسةتى لةة ملةى ئةسةثةكةى كةردو تاقةةدةر َي بةةم حال
َةةة تيةةذةكانى بةلةةةرزو رِقيَكةةةوة جةةوى .قاتوبةةاى و ذنةكةةةى بةضةةريؤك و
تةةةنط ببةةوو ،مسيَل
َم لةةة دةمةةى ئةةةوةوةيان بيسةةتبوو زيةةاتر لةمةةة ئاطةةادارى
بةسةةةرهاتى بةةةقتي وليان دةزانةةى .بةةةال
شةةتى ديكةةة نةةةبوون قاتوبةةاى بةةؤ هةةيض شةةويَنيَ بةةة ميةةوانى نةدةضةةوو ،بةةةبىَ ئةةيش و كةةار لةةة
َكى نةةةدةطرت و بةبيسةةتنى تؤمةةةت و قسةةةى
طونةةدان نةدةطةةةرِا .طةةوىَ لةقسةةةو قسةةةلؤكى خةةةل
َةةدةدان و
َةةى خةةؤى تةةةنط نةةةدةكرد ،زاهةةريةن ئةةةم ثيةةاوة ضةةاكة نةيةةدةزانى دال
ثةةاش ملةةة دل
حةواندنةةةوةى ئةةةم ئةشةة ياية ضةةةند طةةران لةسةةةرى دةوةسةةتىَ و خةةؤى تووشةةى ض تةةر و
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َئةنطوفتنيَكى زؤر دةكةا .ئايةا هةةر لةبةةر ئةمةة نييةة كةة قاتوبةاى تةا ئةةم رِادةيةة بيَبةاك و
هةل
بيَثةرواية لة بيَخةبةران كةشكةك سةلةوات
َى قاتوبةةاى بةةةريَكرد .بةةةتاريكى
بةةةقتي ول ضةةةند شةةةويَكى سةةاردى سةةةر لةةة ثةةاي ى لةةة مةةال
دةهات و بةةتاريكى دةرِؤيشةت .نةةوةكو بةةنا ئةن ةسةت ئةةم مرؤظةة بةة ِريَ و ثيةاو ضةاكة تووشةى
َى
َيَ بكةةا .برشةةتيَكى دةهاتةوةبةربةةةهيَ و طةةورِيَكى تةةازةوة دةرِؤيشةةت و بةدةسةةت بةةةتال
كيَوةةةل
َى قاتوبةةاى ..نيوةةرييَكى لةطةةةلَ خؤيةةدا دةهيَنةةا درِةنةةط وةختةةانىَ كةةاتى شةةيوان
نةدةهاتةةةوة مةةال
دادةنيشنت و قاتوباى دةيطوت:
َكةةة تةةؤ كؤمةةةكى ئيَمةةة دةكةةةيت لةسةرئةمةشةةةوة
 نةةةك ئيَمةةة يارمةةةتى تةةؤ دةدةيةةن ،بةلَيَم ،خةوا ثشةتيوانى بيَكةسةانة! بةةقتي ول بةريى كةردةوة ":ئةطةةر ئةةم ثيةاوة ناضةاربكرىَ مةن
دةل
بداتةةة دةسةةت ليَطةةةرىَ ..ليَطةةةرىَ .باَداتةةة دةسةةت "..جاريَكيةةان لةبةرةبةةةرى بةيانيةةدا بةةةدةم
بريكردنةوةوة وتي:
 من بيستومة طوايةة لةناوضةةى ئيَمةة زةالمةى ترسةناك ،مرؤظةى بةدخولةة هةات و ضةودانئينسةةان نييةةة ،شةةةيتانة  ..واا فرمةةانى داوة هةركةس ةيَ لةةة خوابرتس ة دةب ةىَ ئةةةم بةةةدكارة
َيان كوتايةة سةةر طونةديَكى
بطر َى و دةسةتطريى بكةا .قةةدةر َي ثةيَش ئيَسةتا تاقمةسةوار َي هةةل
ئةةةم خوارةوانةةة لةةةو دةطةةةرِان .....و قاتوبةةاى بةزةردةخةنةيةكةةةوة كؤتةةايى بةةة قسةةةكانى خةةؤى
هيَنا :كورِم ناكا ئةم شةيتانة تؤ بيت
 بةقتي ول تيَطةيشت دةبىَ برِوا.دةمودةسةةت ئةسةةثة كةةةحيَلى زيةةن كةةردو بةدريَةةذايى تل ةةار كةوتةةة رِيَطةةا خورِةيةةةكى خةفةةةو
لةةةرةدارى رِووبارةكةفاويةكةةة لةةة دوورةوة دةهاتةةة طةةوىَ لةةة ن يكيةةةوة جةةؤش و خرؤشةةى سةةاردى
ئاو مرؤظى دةحةثةسةاند :لةةو ئةاوة سةةوزةى كةة بةة ئاوةرِؤيةةكى تيةذوتيَ ئةنطةذاودا تيَدةثةةرِىَ
َم واديَتةةة
َةةدةكا بةناضةةارى لةةة رِؤخ ئاوةكةةة دةرِؤى .بةةةال
سةةارديةكى لةةةورة بةةةدةرو ترسةةناكى ليَهةل
َون و خؤيةان ثةف
َى طةةورة طةةورة ليَة ئةاال
بةرضاو كة لةةم شةويَنةدا مةاريَكى بيَئةةذمار بةتؤثةةل
َن و ثيَي ة حةثاسةةانةوة يةك ةدى دةخنكيَةةنن و كةةةفيَكى سةةثى
داوةو طينطةةل دةدةن و بةةةتيَ ئةةاال
َكةة هةةزاران
َيَةى شةةثؤل نييةة ،بةل
َؤطرمةت طرمةت لةة دةمةةوة دريَةذن ،دةل
بيَئةندازة وةك بةفر كل
َةةداخورثيَن و هةةاش و هؤشةةيَيكى طةةو َى كاسةةكةر لةةةناو
طيانةةةوةرى درِندةنةةة .ترسةةيَكى دال
ئاوةرِؤى تيذى رِووبارةكة بةثةلة دةرِؤن و تؤثةلَ تؤثةلَ بةسةريةكدا كؤدةبنةوة.
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َييةةةكى تةةةنط و تاري ة لةةة هةةةورازى تاظطةيةةةكى طةةةورةوة
بةةةقتي ول ئةسةةثةكةى لةةة دؤال
َيَةى رِووبارةكةةى دةثيةوا تل ةار لةة هاوينانةدا ثةرِ
راطرت و دةسةتى كةردة بةة تةماشةاكردن وةك بل
َم ئيَسةةتا لةة ئاخةةة ليَةوةى ثةاي يش كةةةمى نةةكردوةو بيَهةةوودة دةجؤشةاو دةخرؤشةةا.
ئةاوترة .بةةال
هاذةى ئاو ليَرةدا وةك ذيَيى كةةمانيَ قةايم بةسةرتاب  .ليَةذ دةبةؤوة كةةميَ لةسةةرتر ئةاو لةةذيَر
بةردييَكى سةتوونى و مةزنةدا لةةذيَرةوة دةتطةوت لوتيَكةةو لةبةةرد تراشةراوة .لةطةةرووى بةةردين
و ترسناك ئاوةكة دةرذاو كةميَ لة خةوارتر بةؤ ذيَةر بةةردييَكى ديكةة .كةة لةة ذيَةرةوة تراشةرابوو
و ،كت و مةت بةة كةونيَكى تارية و تنةؤك و بيَكوتةايى دةضةوو و سةةروذيَر دةبةووةوة .دةتطةوت
كيَويَ كيَويَكى ديكة ئاو دةداو نةيدةتوانى تيَر ئاوى بكا.
بةةقتي ول لةثيَوةةى رِاسةةتة رِيَيةكةةة بةةؤ شةويَنيَكى رِاسةةترت ضةةوو ،بؤنةةاو دؤالييةةةكى بوةةووك و
َى ليَذاييةكةةةى
َم ليَرِةش ةدا خةةةيال
كراوةترضةةوو ،رِووبارةكةةة نةةةختىَ ثةةانرتبوو و تةةةنكاوتر بةةوو .بةةةال
لةةة ميَش ة نةضةةووبووةدةر مةةرؤظ لةةة ديتنةةى ئةةةو شةةةثؤلة سةةاف و رِاسةةت و نةةةرموو رِةوانةةةى
ثيَكةةدادةهاتن و ثةةةليان ليَكةةدةكوتا دةتةةوت لةةةفرِينيَكى بيَكوتاييةةدا لةشةةويَن خؤيانةةدا وشةة
بوونةتةوة و تووشى سةرةسةورِة دةهةات .بةةقتي ول بةريى كةردةوة ":ثةرد لةة ديَيةكةةى خوارةوةيةة
َنةةدكردو
بةةةم جةةؤرِةش نةةاتوانىَ لةةة رِووباربةةدا "..لةةةم كاتةةة ئةسةةثة كةةةحيَل لةةةنكاو سةةةرى بل
طويَيةكانى مووض كردةوة هةسةتى رِاطةرت بةةقتي ول سةةيريَكى ئةةو شةويَنةى كةرد كةة ئةسةثةكة
َةى داخورثةا لةثشةت بةرزاييةةكى رِِِوت و بيَةدار و بةار ،ن يكةةى لةة دوورى
تيَيدةرِوانى يةكسةةر دل
َم سةةوارةى ئاسةةايى
ثيَةةنى سةةةد هةةةنطاويَ لةةة رِؤخةةى رِووبةةار دوو سةةوار هاتنةةة دةرةوة ،بةةةال
نةبوون ،ثةستةك تةنيا بة الشانى ضةثيانةوة بوو.
ديارنةةةةبوو مانةةةدوبن ئةسةةةثةكانيان تيَروتةسةةةةل بةةةوو .بةةةةقتي ول تةماشةةةاييَكى دواوةى
خةةؤيكرد .لةسةةةرةوةى بةةةرديَكى ثانةةدا ضةةوار سةةوارى ديكةةةى ديت.واثيَدةضةةوو يةةةكيَكيان
ت ةنطى لةشان بوو.
َنةةةييَكى نةةاو غةرةبةةةرديَ
ئيةةدى بةةةم ش ةيَوة ،طوايةةا ضةةوار دةوريةةان طرتةةووة ،ئةةةو لةةة كؤال
َةوانى و شةةويَنة سةةةختةكان
وةطريهةةاتووة تل ةةارى يةةالَ سةةثى و بةةةرزة ئةةاواز رِيَةةى بةةؤ ضةةؤل
بةبةقتي ول برِى بوو.
بةةةؤ خؤشةةةاردنةوةى شةةةويَنيَ نةةةةبوو .بةنيَوانيانةةةدا تيَثةةةةرِى نةةةةكراوةو نةةةاكرىَ خةةةؤى
تيَناطةيةنن نايناسةنةوة .بةةثار َي وةرطةرتن نةةوةكو ناضةارب َى لةة ضةنطيان رِاكةا .بةة طوللةة ئيشةى
دةبينن.
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دةرفةتى بريكرنةوةى نةمابوو .سةواران ئةةويان ديةت لةة رِقةان طةيظ ببوونةةوةو دةميةان بةةش
ببووةوة ،كوتكةكانى دةستيان بةادةداو بةةتاو بةةرةو ئةةو دةهةاتن .سةىَ سةوار لةة ثيَشةةوة شةةش
هةةةفتيَ لةةة دواوةيةةانن .مةةاوةى ذماردنيةةانى نييةةة فيكةةةييَكى دوورودريَةةذ هةةاذةى تل ةةارى بةرِى.
َى قةةايم كةةرد.
تةةةنيا ئوميَةةديَ مةةابوو ..بةةةقتي ول بةةةبىَ بريكردنةةةوة ت ةنطةكةةةى لةةة كةةؤل
دةسةةتيَكى بةكيسةةة ضةةةرمةث ِر لةةة طوللةةة ساضةةمةكةى بةرثشةةتى داهيَنةةا دةمانوةةة شةةةش
َيةةةوة .بةضاوشةةويَنيَكى تةنكاوةكةةةى ديةةارى كةةرد كةةة ئةةارامرتو
خؤرةكةةةى خسةةتة نةةاو باخةل
تةنكاوتر دياربوو .قامويةكى لة ئةسثةكةيداو بةرةو ناو رِووبارةكة ليَيخورِى.
َيَةةى دةيويسةةت ئةةاو
ئةسةةثة كةةةحيَل بةةةرةو ثيَشةةةوة ضةةوو ،سةةةرى شةةؤرِكردبووةوة وةك بل
خبواتةوة .لةسةرةخؤ بؤ نةاو ئةاوة سةاردة بةخرؤشةكةضةوو .ئةاو لةة ليَواريةدا تةا ئةةذنؤى ئةسةثةكة
دةهةةات ثاشةةان ضةةووة ناوةنةةدى رِووبارةكةةة ليَةةرةدا ئةةاو طةيشةةتة بةةن سةةكى تةةةوذمى ئاوةكةةة
َيطيَرايةوةو خستية سةةر الكةلةكةةو لةطةة َل خةؤى بةردى .لةةو كاتةةوة هةةموو شةت َي – رِؤخ
هةل
رِووبةةار ،ضةةياكان ،ئامسةةان – لةبةرضةةاوى بةقتي ولةةدا وةك ثةروانةةةييَكى طةةةورة زؤر طةةةورةو رِةش
و سورو سةوز رِاست و خةوارو خةيَض خةؤى دةنوانةد بةةهات و هةاوارةوة و كةوتةة نةاو طيَذةنةكةةوة.
َى ئةسثةكةوة نووساندبوو دوعاى دةكرد:
بةقتي ول خؤى بة كةفةل
 خوايةةة هةةاوارَ ،ثةرِيَنةةةوة ئةوبةةةر ،رِؤحةةى ثياوضةةاكان و بةةان و بةةاثريان لةةة هانةةام وةرن..تةةةوذمى سةةةخت و بةةةتو و ئةةةوو ئةسةةثةكةى دةخسةةتنة ذيَرئاوةكةةةو دةيهيَنانةةة دةرةوةو لةطةةةلَ
خؤيدا دةيةبدن ئةاو وةك هةةزاران تةؤب و كوتة لةة طةةردةن تةا بنةى ثيَةى بةةقتي وليان دةكوتةاو
َيان دةداو لةسةةةر ئةسةةثةكةيان دةخ انةةدةخوارىَ .بةةةقتي ول لةتةقةةةالى خةةؤ
ورديةةان دةكةةرد .هةةةل
رِزطاركردنةةدا مانةةدوو سةةرِببوو خةةؤى بةةة ئةسةةثةكةوة نووسةةاندبوو و هةسةةتى دةكةةرد ئةسةةثةكة
لةةةذيَر ثيَيةكانيةةدا هةةةموو توانةةاييَكى زؤرانبةةازى لةطةةةلَ مردنةةدا دةكةةاو ئاوةكةةة ئةةةوى بةبةةةردى
ذيَر رِ ووبارةكةةدا دةكةوتى و دةيثليشةاندةوةو ئةسةثةكة لةطةة َل تيَكةرِاى ئةةم ناخؤشةيانةدا بةةرطرى
دةكةةرد .خةةؤى ناداتةةة دةسةةت و سةةوارةكةى خةةؤى دةربةةاز دةكةةا ئةطةةةر ئةسةةثة لةةة توانةةا بكةةةوىَ
سوارة تيَووة!
ئايةةا قةةاض و سةةنطى سةةةالمةتن بةةةرى رِاسةةت و رِؤخةةى ضةةةثى رِووبةةار لةةة كامةاليةةة
َثةةةى ئةةاو لةبةرانبةةةر بةقتي ولةةدا
نةيةةدةتوانى لةةة هةةيض شةةتيَ بطةةا ...دةمةةى سةةةوزو بةهةل
كرايةةةوةو بةناضةةارى خةةؤى لةةةناو دةكوتةةاو بةةة باشةةى دةي انةةى .كةةة بةةةرة و ثةةريى مةةةرط دةضةىَ
َةةى ئةةودا كةةة دوا توانةا بةةةكارهيَنرابوو و بةةهيض جؤريَة ئوميَةدى نةةةبوو .تةةوذمى ئةةاو
لةةناو دل
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ضاوضةةوقانيَي ئةسةةثةكةى تةةا سةةنطى لةةة نةةاو ئةةاو دةردةهيَنةةاو سةةةرى دةخسةةت و لةةة هيكةةةوة
بةةةقتي ول بةةةرديَكى زا رِةش و تةةةرِى كةوتةةة بةرضةةاو ئةةةم بةةريةى بةةة ميَشةةكدا رِابةةورد ":ئةمةةة
كؤتةةايى كارةكةيةةة!" ئةمةةة دوايةةى تةمةمنةةة ...كةضةةى نةبةبةردةكةةة كةةةوتن و نةةةهورد هةةةرِا
بوون .ئةسثةكةحيَل بة جةؤريَيكى مةوعجي ة ئاسةا لةة ثةالَ بةةردة رِةشةةكةدا طريسةاوة .دةتطةوت
َى ثيَوةدةنةةاو
لةسةةةرثيَيان وةسةةتاوةو تةةةوذمى ئاوةكةةة لةطةةةلَ بةردةكةيةةدا جةةوت كةةردو ثةةال
هةةرخؤى راطرتبةوو .بةةةقتي ول بةةخرِةخرِ ت ةةى رِؤدةكةردو سةةةيرى دةوروبةةرى خةةؤى دةكةرد .ئةةةى
خواى بةرةمحو ميهرةبان ! دووسىَ هةنطاو زياتر بؤ ئةوبةرى ئاوةكة نةماوة...
َم هةستيكرد .ئةسثةكةحيَل خةريكة وردة وردة لةسةر بةردة لووسةكةدا دةخ ىَ.
بةال
ئةاو دةيةبد! ئةسةةثة ث ةة و ثرِمةةةى بةوو ،حةولةة رِؤحةةى بةوو .ددانةةة زةردةكةانى نيشةةاندةدان
بة ضاوى ثرِ لة ثريشةكةوة دةيرِوانةى ،ئةةو رِؤذةيةة كةة ثيَةى دةضةن ،ئةاو لةسةةر بةردةكةة بيانبةاو
ن وميان كا .بةقتي ول بةب َى ئةوةى ئاطةاى لةة خةؤى بة َى هةاوارى كةردو لةةبريى نةةبوو ضةى وت –
َى ئةسةثةكة وةسةتاو ثاشةان
َئةاوايى كردبةىَ و رِةنطةة وتبيَتةى َبةخشةة .لةسةةر كةفةةل
رِةنطة مال
َةدا و بةة هةةموو توانةاى
قاضيَكى لةسةر سةةرى ئةسةثةكة لةة نيَةوان طويَيةةكانى دانةاو خةؤى هةل
بة طو ِريَكى ثة ِر لةة نائوميَةدى و دةسةت لةة خؤشوشةنت بةةرةو كةنارةكةة بازيةدا ...ئةاو وةك طةورز
بةةةثيَى كةةةوت و واى بةةةبريداهات ":هةةةموو هةةةولَ و كؤششةةةكانى بةباضةةوون!" لةخؤشةةبةختى
َةكان ئةةةويان كةالخسةةت و بؤكةةةنارى ئةةةو بةةةريانبد .يةكةةةمو شةةت كةةة بةةةبريى
خؤيةةدا شةةةثؤل
َم لةناوتةةةميَيكى
َنةةدكرد ،بةةةال
َ ةةنالَ سةةةرى بل
خةةؤى هيَنةةاوة ئةسةةثةكةحيل بةةوو .بةةةقتي ول بةنال
خويَناويدا .كةبةرضاوى طرتبوو شتيَكى نةديت.
َيشةةابوون ،هةةةموو لةشةةى دةتطةةوت لةةةذيَر ض ةرِنؤكى درِنةةدةدا
َل
َةكةةة و رِانةةى رِاسةةتى هةل
كةول
َم سةةةر و ئيَسة انةكانى سةةاغ بةةوون .ت ةةنط دةمانوةةة شةةةش
َ رِابوو خويَنيةةان ليَةدةتكا ،بةةةال
هةةل
خؤر و كيسة فيشةكةكةى بةسةالمةتى بؤدةرضووبوو.
َطةةةرِاو وةخت ةىَ
َنةةد و بةخشةةكة خش ة بةةة كةنارةكةةة هةل
بةةةقتي ول لةةةتاوذان و ئةةازار دةيناال
تةمة خويَناوييةكة لةبةرضةاوى رِةويةةوة وةك شةيَت ضةاوى لةة تل ةار بةرِى .ئةطةةر تاقةةتى دةبةوو
َتةة قاموةيةكةى لةناودةسةةتدامابوو
لةة داخ و خةةمان دةسةتى بةة طريةان دةكةةرد دةتطةوت بةؤ طال
وادياردةكةةةوىَ ،واى بةضةةارة نووسةةةراوة لةسةةةر ثشةةتى زيةةةن َةةرىَ .ئةسةةثةكةحيَلى فةةةةوتا
دؤسةةةتةددان زةرد و ضةةةةتؤكةى بةةةؤ شةةةويَنيَ ضةةةوو كةةةة نةةةاتوانرىَ ئيسةةة و ثرووسةةةكى
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كؤبكريَتةةةوة ....بةةةقتي ول بةهةذمةةةت و ددان كرؤذتنةةةوة سةةةيريَكى ئةوبةةةرى رووبارةكةةةى
كرد.
ن يكةةةى ثةةان ة سةةواريَ لةوبةةةر لةةة دوورى رِووبارةكةةة بةةةبىَ ئةةةوةى بةةويَرن لةةة ئاوةكةةة ن ية
ببنةةةوة .لةسةرثشةةتى ئةسةةثة سةركةشةةةكانيانةوة بةةة نائةةارامى دانيشةةتبوون .ض ئةسةةا ض
سةةوارةكان لةةةم د ةنةةة وةحشةةةتناكةى كةةة بةضةةاوى خؤيةةان ديتيةةان حةثةسةةابوون .شةةةيتان لةةة
تل اريداو ليَى ثةرييةوة!.
َنةةةدكردو لةسةةةةرةخؤ رِايتةكانةةةدو
ئةةةةو كةةةات بةةةةقتي ول دةسةةةتة خويَناوييةكةةةةى بل
بةلرخةلرخيَكةوة وتي:
 باشةةة ،ئةةةى دةمةةو دوو شةةريين و خةةؤش رةفتةةار ،كةةةميَكم ليَراوةسةةتة ..سةةةبريَكمليَبطرة..

()9

بةقتي ول لة شةويَنيَكى هةةزار بةة هةةزارى ضةؤ َل و هةؤ َل و ئاووهةةوا ناخؤشةدا لةسةةر ملةةى
ضةةياى كةةارِاش ،كارِاشةةدا سةةةرطةردان بةةوو .شةةةوان لةةةناو دارسةةتانى كةةاذدا خةةؤى حةشةةاردةدا،
َى
لةةةناو قؤرتةةة بةةةرديَكى نيَةةو زةمةنةةدة درِكاويكانةةدا ئةةاطريَيكى كةةةم طةةرِ و بةضةةرِ دووكةةةل
َة
دةكةةردةوة تةةا ئةةاو طةةةرم بكةةاو ضةةايةكى ب ةةتام و بةةؤن خ ةؤش ديَمبكةةاو خةةواردنييَكى سةةووكةل
َم لةطةةةلَ ط نطةةى رؤذ لةةة ضةةيايةكةى دةدا .بةةؤ رِؤخ رِيَطاكةةة دةهةةات ،كةةة وةكةةو
ئامادةبكةةا ،بةةةال
َطريةكانةةدا ث ةيَض و لةةووا دةخةةواردةوة
َةميَشةةى لةةة نيَةةوان طةةردو زوورطةةة ضةةؤلَ و دل
داوييَكةةى خؤل
َ ةثةةةتاوةكانى لةةة رِيَطةةا
َووةكةةانى ليَةة نةةةناو ضةةاوة هةل
بةةةقتي ول ضةةةند شةةةو و رِؤذان ثيَل
َةةة رِةشةةةكانى دةجةةوى جاريَةة بةةؤ سةةةررِآ دةهةةات و ن يةة دةبةةؤةوةو دوور
وةرنةةةطيَرِاو مسيَل
دةكةوتةةةوة سةةةيرى دةورثشةةتى خةةؤى دةكةةردو دةتط ةوت لةشةةتيَكى دةنةةورِآ .جةةارييَكى ديكةةة
لةسةةةر رِيَيةكةةة دادةنيشةةت و دةسةةتى لةةة ئةةةذنؤى وةردةهيَنةةا ،جارجةةاريش لةسةرس ة لةةةموو
ئةةةوالى رِيَيةكةةةوة دريَةةذدةبوو و لةةةناو بريكردنةةةوةى ليَةلَ و تاريكةةدا نةةوقم دةبةةوو و لةةةذيَر ليَةةوةوة
َةةة
َةةداران ضةةاوييَكى دةنوقانةةدو دةتط ةوت تيلةةة ضةةاويدةدا و بةةةم حال
مرِةمرِييَكةةى دةكةةرد و وةك بال
بيَثسانةوة تةماشاى رِيَطاى دةكرد.
َةةةميَش بةسةةةر بةقتي ولةةدا بةةاريوة ،رِةنط ةى خةةويَن لةدةموضةةاويدا نةةةدةبينراو
دةتط ةوت خؤل
َنةةةوة دةتطةوت
دةتطةوت شةةيلةى ذيةةانى تيَدانةةةماوة ...دةسةةتةكانى دةلةةةرزين لةةةنكاويَ دةجووال
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شةةتيَكى ناديةةار لةةة نيَةةوان ثةجنةةة خةةوارو خيَوةةةكانيدا دةطوشةىَ و دةيثليشةيَنيتةوة .هةناسةةةدانى
َدةكيَشةا .كايةةكى ديكةة بةلرخةةلرخ
َى هةل
َيةةوة ئةاخى تةال
َيى دل
رِيَكوثيَ نةبوو .كايةك لة قةووال
َةةة دريَذةكةةةى كةبةسةةةر ليَةةوة تاميسةةكةدارو
و مشةوةشةةى دةكةةؤخى بيَهيةة ى ئةةازارى دةدا مسيَل
َةةةكانى شةةابازي دةضةةوون
َ رِضةةاوةكانيدا لةةة حةذمةةةتى تةةادا شةةؤرِببوونةوة .كايةةةكى تةةر بةبال
هةل
لةسةر بةفر ضرِنووكى لةالشةى رِيَويةك ناب .
ئةةةو هةةةر رِؤذةى لةةة نش ةيَويَكةوة بةةؤ سةةةر ئةةةو رِيَطايةةة دةهةةات كةةة بةملةكةةةدا تيَدةثةةةرِى
تةماشةاى رِيَطةاى دةكةةرد بةةرةو ئةةةو كويَسةتانة دةطةةةرِاوة كةة لةةة دونةدى ضةةياى بةةرزو طةةةردةن
كةشةةى (ئاسةةى) دابةةوو و لةبةةةر ئةةةوةى ثةةاي داهةةاتبوو رِةنةةط و شةةيَوةى كيَوةكةةة طؤرِابةةوو و
َطةرِاوةكانييةوة
َةةةى سةةثى تيَكردبةةوو .بةةةقتي ول بةضةةاوة سةةوورِهةل
َةثةل
بةةةفريَكى ناوةخةةت ثةل
َووةكةانى ليَة دةنةا ،خةوا شةايةدة ئةةو شةتانةى
سةيرى ضياى دةكرد و لةبةرشةوقى سثى بةةفر ثيَل
َسابوو لةة حةةزو ئةارةزووى ئةةو نةةبوو .هةةروةها ثيَشةرتيش حةةزى لةة بارمتةة هيَنةان و
ثيَى هةل
َةى بةهانةة هيَنانةةوة دةسةتى لةة ملةى مةةرط
ئةسا دزين نةبوو  .ئةويان ناضار كةرد بةةب َى دوو دل
كردو خؤى لةئاوى تل ةاردا قيسةمةتى وابةوو سةةر لةة نةوىَ بةاوةش بةؤ ذيةان بكاتةةوة .هةةروةها
َةةى ضارةنووسةى خةؤى تةابنى نةنؤشةيوة ئامةادةبوو ليَةرة لةة ملةةى كةاراش-
لةبةرئةوةى ئةو ثيال
كاراش دا دوا تنؤكى بنؤشىَ!
كاراش – كاراش لةة ثيَكداضةوونى سة َى زجنةرية ضةيا ثيَة هةاتووة كةة قوللةةكانيان بةبةةردى
رِوت و قةةوت داثؤشةةراوة قةديشةةيان بةدارسةةتانى كةةاذ و سةةنةوبةر ثؤشةةراوة .نةةاوى س ةىَ زجنريةكةةة
كاراشةةى ئةسةةلى كاراشةةى ناوةنةةدو كاراشةةى خةةواروة ...كيَةةوةى رِِِووت و رِةش و ماتةمةةدار..
ليَ ةرِةوارى ض ةرِ و هةميشةةة تاري ة  ..ليَةةرةدا ملةةة ث ةرِ تةةاتووك و زنةةويَرى رِك و دذوار ،لةةة هةةةموو
اليةكةةدا دةورى ثيةةاودةدا ..هاوينةةان رِةوةئةسةةا و ميَطةلةةة لةمةةةرِ بةحيلةةةحيل و باعةةة بةةا ،
بةهةنطاوى ورد بةةدوايى يةكةدا وةك رِووبةارآ لةةويَوة بةةرةو بةورطن و ضةلكار بةةرةو و طيةاوطولَ و
َيوةى ثةةاي و لةبةةةر دةرطةةاى
لةةةوةرِى تةةةرِو بةةرى لةخشةةتةبةرى كويَسةةتانان دةضةةن ئيَسةةتا ئاخةةةل
بةةاوبؤرِان و كرِيَةةوة و زريةةان و هةرةسةةى بةةةفرداين ،ئةطةةةر بةرِيَكةةةوت ثيادةيةةةك بةملةةةدا تيَثةةةرِى
ئةسثةكةى طور دةكا سةيرى ضةوار دةورى دةكةاو رِةنطةة تةةنيا ئةةو طورطانةة ببينةىَ كةة بةةدواى
ميَطةلةةةكان دةكةةةون ..تةةةنيا بةةةقتي ول ليَةةرة نةدةرِؤيشةةت دةي انةةى كةةة ضارةنووسةةى ليَرةدايةةةو
َبةةذاردبوو .بةهةرضةةوار دةورى
ضةةاوةرِآ بةةوو و تةماشةةاى رِيَطةةاى دةكةةرد ..كاراشةةى ناوةرِاسةةتى هةل
ملةدا طةرِاو سةةرى بةهةةموو كةون و كةلةبةةرييَكى داطةرت و وةك سةةط كيَوةكةةى بةؤن دةكةردو
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وةك ضةةؤن م ةةال كتيَةةب بةةة ئةزبةةةر دةزانةةن .هةةةموو ضةةيايةكةى لةبةةةركردبوو ،ئةةةو لةشةةويَن َي
َتؤقى و بوةيَتةوة نةاو قةورطى خاكةةوة ..ئةةو شةويَنيَكى
دةطةرِا ،كة بتةوان َى لةةناكاو ليَةوةى هةةل
َن كشةابوو دةبوايةة رِيَبةوار بةةنيَو بازنةيةةكى
َيَكةى بةةردةال
واى ديتةوة رِيَطا بة دريَذايى نشيَوى دؤل
فراوانةةدا تيَثةةةرِى و لةةة دوورةوةش هةةةردةبينرا .رِيَطاكةةة لةةة ن يكةةى غةرةكةةةوة لةسةةةر تةالنةةةوة
بةدريَذايى ديواريَكى رِاست و رِ َي دريَذ دةبةؤوة تةةنيا ئةطةةر دوو كةسةيش ليَةرة بطةيشةتبانة يةةك
بة زةمحةت دةيةانتوانى ليَة رِةتة لةةو اليةةى بةرانبةةر رِيَطةا .لةوثةةرِى طةةرِةوة لةسةةر ثشةتى
تيذى ضيا س َى درةختةى بؤرةكةان نشةيَوى سةةر سةورِهيَنةر دةسةتى ثيَةدةكرد .بةةردى سوورسةوور،
وةك خالَ ليَوةى دةنواندو هةر ب ن دةيتوانى خؤى لةسةريان رابطرىَ.
لةةة داميَنةةى ئةةةويَوة ليَةرِةوار و دارسةةتانى تارية و ضةرِو زةمةنةةد بةةوو كةةة ثيةةادة و سةةواريش
بةئاسانى دةيانتوانى خؤيان تيَدا حةشاربدةن.
بةةقتي ول لةطةة َل سةثيَدةى بةةيانى بةةرةو ملةةى ضةيا دةهةات و ضةةند سةةعاتيَ لةسةةةريةك
َةى دةدانةةوةو
دةستى بةتةني زيوين و رِةش ة درةختةكانةدا دةهيَنةاو بةدةسةتة درشةت و زبرةكةانى دل
دةستى بةسةردا دةهيَنان.
بةثةذارةيى و بيَئوميَديةوة سةةيرى ئةةو جيهانةةى دةكةرد كةة تيَيةدا دةذيا،تاريكييةةكى بةؤرى
ناشريين دةم لةة دةم زيةاتر ئامسةانى ثةاي ى دادةطةرت هةةوران مةنةديلى سةثى دونةدة بةةرزةكانيان
َى بةسةرسةيماى بةةردةكانى ضةيادا دةهيَنةا تةا سةةر
دادةثؤشى تارمايى سةيَبةريَكى غةةماوى بةال
َؤزاوةكانيةان طرذدةكةرد .دةتطةوت ئةةوانيش لةشةتىَ
لةنيوةرِؤ لووتكةكان طرذبوونةوة .بةرؤ تيَة ئال
نةةارازى بةةوون .هةةةموو جيَيةةةك بيَةةدةنطى و خامؤشةةى طؤرِسةةتانى ثيَةةوة دةبينةةرا لةبةةةر رِؤشةةنايى
شةةةفةق ،كةةة لةةةذيَر هةةةورة رِةنةةط ئاويةكانةةدا ثرشةةنطى دةهاويشةةت رِيَطةةاى بةرانبةةةر درةختةةة
بؤرةكان وةك ئاوسابىَ سوور دةضؤوةو خويَنةاوى دةهاتةة بةرضةاو لةسةةر ثشةتى بةةردةكانى ئةةم الو
َةى سوور بري ةيان دةداوة.
ئةوالدا ثةل
بةقتي ول لةبةرخؤيةوة وتي:
َةكانى خؤى دةجوى..
 ئيَستاكة واية ،ليَطةرِآ با هةروابىَ ...و مسيَلهةندىَ جةار لةة رِؤذة خؤشةةكان دةضةووة سةةر ملةكةة تةا ثشةوييَ بةداو هةناسةةيةكى ئةارام
َكيَشةةى نةةةختىَ بةةارى قورسةةى ث ةرِ لةةة ئةةازارى لةسةةةر دلَ البةةةرىَ لةةة دوورةوة .لةةة باشةةوور
هةل
لةبةرتيشكى رِ ؤذةكةة جةنطةةا دار سةةرو و كةاذى كويَسةتان دةديةرتا .ليَةرةوة جةنطةة َل هةةر بةة
َةةةدا ،كةةة بةةؤنى سةةريؤكةى كيَةةوى
َى ئةسةةثيَكى بةةة طةةورِو هيَة ى بةةؤر دةضةوو .لةةةم جةنطةل
كةفةةل
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َدةسةةتا .بةةةقتي ول بةةةخؤى و ئةةةو ئةسةةثةى كةةة لةةة (بةةاى) يةةةكانى ثيَشةةوى دزيبةةوو ،خةةؤى
ليَهةل
َى تيَكوةووبوو .ئةةم
حةشاردابوو لةو شويَنةى ئةوةندة برسى بةوو بةة بةؤنى جةنطةلةكةة حةا َل و بةال
َى ثة ِر سةانةوةى
َى كةة لةسةةرةتادا زؤر ئاسةان و سةال
َيَ تةواو رِ وويدا هةةمان سةال
رِووداوة ثيَش سال
َى ثار ب يَكةم و زياد دةهاتةة بةرضةاو لةةالى ديكةةدا زجنةرية ضةياى (نةازار) سةةرى بةؤ
ئةو بوو ،سال
َةةةخؤى نةةابوو لةةة هةناسةةةى بةةاى سةةاردى دةثارِاسةةت
كةشكةشةةانى فةلةةةك بردبةةوو ملةةةى لةثال
َةكةكةةةى وةك شةةادةمارى دةسةةتى جووتيةةاريَكى رةجنةةدةر ،كةةة لةةة نةةاو
سةرثشةةتةتيذة شةةو و بةل
َةى زةردو
َث مابوو لةسةةةر ضةةياى (نةةازار) يشةةدا داركةةاذى سةةةد سةةال
عةةةرةق رِةش ةدا طةةةرِابىَ ،هةةةل
َيةةان بةيةةةك دابةةوو سةةةريان بةةؤ ئامسةةان بردبةةوو ،لةهةنةةدىَ
سةةوورباو وسةةنةوبةرى سةةةوزو رِةش ثال
شويَندا درةختةكان رِ يشةكيَش ببوون و سةريان بةؤ ئامسةان بردبةوو ،لةة هةنةد َى شةويَندا درةختةةكان
رِيشةكيَش ببوون و كةوتبوونةة سةةرزةوى ،سةةريان بةةر قوللةةى شةاخ كةةوتوةو لةو و ثةؤث قةةدة
ئةستورو رِةطة ثرِ لة طرىَ طةةورةكانيان ،كةة لةة رِمةانى تةات و غةةرة بةردةكانةدا شةكاو و ثارضةة
َةةةوانيَكى لةبةرضةةاو دروسةةت دةكةةرد ،كةةة لةةة رِؤذطةةاريَكى رِابةةردوةوة
ببةةوون ئيَسةةكة ثةيكةةةرى ثال
َطةرِاوة ،كةوتؤتة سةر زةوى دةرِزىَ و لةذيَريةوة شتيَ نارِوىَ.
رِةش هةل
َم لةسةرةوة ،لةهةةورازى زجنةرية ضةياو لةةناو هةورانةدا لوتكةةى (ئةؤذار) بةةخؤى و بةةفرى
بةال
َضةووو
َةكى هةميشةة دةدرةوشةاوة ،سةةرى سةثى و بةساال
تازة لةسةر كةةتوى بةة شةةختةو بةسةتةل
كةبةنةفتانةى ئؤذار – سةرسةخت – ناونراوة.
َدةسةتاو جةارى وا هةةبوو بةةقتي ول واى
ئؤذار شةوانة بةئاشةكرا رووناكييةةكى سةثى ليَةوة هةل
بةبريدادةهات ،كة ئؤذار بة سيما مةزنةشكؤ دارةكةةى ئةةوى بةؤ ئيَةرة ،بةؤ ئةةم بةرزاييةة ترسةناك
َرِةقةةة،
بةةؤ ئةةةو شةةويَنةى كةةة هةةيض بةزةييةةةكى تيَةةدا نةةابينرآ و هةةةموو شةةتيَ تيَيةةدا سةةارد و دل
رِادةكيَشىَ و بؤ كن خؤى بؤناو باوةشى بانطى دةكا.
َ  ،ئةم سةر و لوتكة شةةختةيية ،لةة هةةوراز و هةورةكانةدا بةوو قسةةى لةطةةلَ بةقتي ولةدا
بةل
َةى ئةةم تةةنيا و جيَمةاوة ،لةةذيان
دةكرد ،دةتطوت نييةتيَكى هةبوو ثةى بةةوة دةبةرد كةة لةةناو دل
لةناوضةةةو شةةويَنى خؤشةويسةةتى خةةؤى – لةةة ذيةةانى سةةةرخاك و زةوى بةةان و بةةاثريى خةةؤى ب ةىَ
ئوميَدبووة .ض دةرديَكى ثةنهانة رِؤذيَيكى طةرم بوو هةوا رِاوةستابوو.
بةقتي ول لةسةةر ملةة وةسةتاوةو بيَةدةنط لةطةة َل ئةؤذارى سةرسةثى قسةةى دةكةرد ،لةةناكاو
شتيَ ناضارى كرد سةرى خةؤى بسةوورِيَنىَ بةةثاريَ وةرطرتن لةةذيَر بةةرديَ دانيشةت بةمشةوةشةى
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تةماشةةاى دةوروبةةةرى خةةؤى كةةرد ...و لةةة دووورةوة لةةةذيَر تةالنةةة غةةةم ئةةةنطيَ ةكانى كاراشةةى
َةدابوون.
َيَكى طةورة لة جوول
ناوةرِاستدا ضةند سواريَكى لةناو رِيَطاداديت .كة وةك خال
ئةةةوان لةبةةةرى ضةةياى (ئاسةةايى) يةةةوة دةهةةاتن و وردة وردة دةضةةوونة بةةةر س ةيَبةرى رِةش و
َةكةوة و دةتطوت لة تاريكيةكةدا ن ووم بوون.
تاريكى دؤل
َنةكةةة بةتةقةةة تةةةق و شةةرقة شةةرقةوة
بةةةقتي ول نركةيةةةكى لةسةةةرةخؤى كةةردو لةسةةةر بةردةال
َى نةاو ئارةقةةى
َل
بةرةو سىَ درةختة بؤرةكة مجاو رِايكةرد و بةهةناسةة برِكةىَ و سةةراثا طيةانى شةةال
سةاردةوة لةبؤسةة دانيشةت .لةثشةت دارة بةؤر سةةوزةكان دريَةذبوو .دةم و دةسةت سةةيرى ئةةوذارى
كرد كة كةللة سثى و سةرسام كةرو جةسةورة ثة ِر لةة هةةزاران ضةاوةكةى كةة ئةاورينطى ئةهر ةةنى
يةةان ليَةةدةبارى .ضةةاويان ليَةةي بريبةةوو يةكسةةةر سةةةيرى روخسةةارى ئةةةويان دةكةةرد و ثريؤزبةةايى
سةركةوتنيان ليَدةكرد.
َةى لةسةنط جيةادةبؤوة ..دةتطةوت دؤلَ و زورِنةاى
َةى خةؤى دانةا دل
بةقتي ول دةستى لةسةر دل
َطلؤفى و تةماشةاييَكى بيَشةةكانى نةازارى كةرد.
َووةكةانى هةةل
لةبن طويَةدا ليَةدةدةن بةةقتي ول ثيَل
َكةنةةدراون و وةك لةشةةكريَكى ب ة
واى هاتةةة بةرضةةاوان كةةة سةةنةوبةرةكان لةةة جيَةةى خؤيانةةدا هةل
َم
َدةطةةرِان ...بةةال
َ دةبةن .رِيَ رِيَة بةة ضةيا ثشةت كورِةكةة هةل
َمةت بؤ طرتنى دوا قةال
ئةذمار ،هةل
َنى ضةةيادا ،لةشةةكرى نييةةة...
دواى دةقةةةيَ د ةةةنيَكى ديكةةة هاتةةة بةرضةةاو لةةةوىَ لةتؤقةةةال
َوةوون و لةةو كةارةى ئةةةو
كاذوسةنةوبةرةكان وةك ئادةميةان دةسةتيان دريَةذكردوةو بةة ئامسانةدا هةل
َدةهاتن.
دةيويست ئةجنامى بدا بةثةلة هةل
بةقتي ول دةستيَيكى بةضاوة ئاوسةاوةكانيدا هيَنةا .لةسةةر سةينط خةؤى لةطةة َل زةويةدا جةوت
َب رِكاوو طةةرذة
َةةى خةةؤى هيَوربكاتةةةوة .دةموضةةاوة بةدةسةةت ذان و دةردةسةةةرى هةةةل
كةةرد .تةةا دل
ناشةةرين و ئارةقاويةكةةةى بةزةويةةةوة نوسةةاند ،زةوى خةةامؤش بةةوو تةقةتةةةقى مسةةى ئةسةةثان لةةة
دوورةوة دةنطى دةهات.
ب ةةقتي ول بةقورسةةى ،وةك نةةةخؤش و بيمةةاران ،سةةةرى خةةؤى بةةةرزكردةوة .ئةةاو درِة قةةوولَ و
َةكانى كةسيَوودرِى بوونى رِيَكورِاست لةةذيَر سة َى درةختةكةةوة بةؤ خةوارةوة دةهةاتن ئةةوان بةة
ضال
َويانةة دةضةوون كةة بةة شةويَنة ئارةقةاوى و فرميَسةكاويةكانى
َةة تةةرِو خؤال
ضو لؤضةكان .لةةو ه َيل
دةم وضاويةوة نووسابوون .نا لةةم رِيَطايةةدا نةاتوانن ملووزيةان ليَة طرينةكةةن! بةةقتي ول ددانةةكانى
وا كرؤشت هةستى بة ئيَش و ذان كرد .ئةو لةسةرةخؤ ،دةتطوت دوعاى دةخويَند ،وتي:
َى رِاستى خؤى دةرهيَنا.
 ليَطةرِىَ هةرضى دةبىَ باببىَ ،لوولةى ت ةنطةكةى لةذيَر هةنطل97

لةةناو تةةةميَكى ئةةاوى رِةنطةدا سةةوارةكان ن يكةةى ثان دةيةةان لةسةةةر كةوانةةةى بةةاريكى رِيَطةةا
بةدياركةوتن .دةتطوت لةثشةت ثةردةيةةكى ئاوريشةمى تةنطةدا بةدياردةكةةوتن .ئةمانةة نةشةوانن
نة رِ اسثاردةن .ثياوى مةاقؤَن زؤربةةيان سةوارى ئةسةثى ويَرغةةبوون ئةسةثةكان هةةموويان بةذاردةو
رِةنةةط سةةثاتن زيةةن و قةةايش و قروشةةى طرانبةةةهايان ثيَوةيةةةو زيوكاريةةةكانيان لةةة دوورةوة
َةةةون
َدانة داذؤن .ئةوانةةةى نةةةختىَ قةل
َدانة سةةال
َةةةكان بيَثةلةةة سةةال
دةبريسةةكيَنةوة .ثيةةاو ماقول
لةناوةرِاسةةتدا .ئةوانةةةى كةةةوا الوازن لةةة ث شةةتةوة و ثيَشةةةوةياندا رِيَيةةان دةكةةرد .ذن و ذار وةك
رؤذانى جةذنى طةورة خؤيان ئارِايشت داوةو سةراثايان رِازاندبووةوة.
َينطةةى داو طةةورةوة .دامةةنى كراسةى ئاوريشةمي لةسةةر زةوى و
َى رِةنةط بةريشةوةو طول
شال
َن .سةةةر و دلَ ئاس ةوودة.
تاشةةةبةردة رِةش ةةكان دةخش ةىَ .ثياويةةان دةحةثاسةةاند هةةةموو خؤشةةحال
هاتوونةتة جؤش دةنطى طةورة و قاقةاى طةورجى ثيَكةةنينى ثةرِ لةةرة و تري ةة و ئةاواز لةطةليةكةة
دةطةيشتة طوىَ.
لةوشويَنةى كةوا رِيَطا ثانرت دوو دوو سىَ سةىَ لةة رِيَ يَية دا دةرِؤ و لةةو شةويَنانةى كةة رِيَطةا
تةنطةةة بةةةردةبىَ يةةةك يةةةك لةةة دواى يةةةكرتدا دةرِؤن .بةةانطى يةةةك دةكةةةن ،بةةةدةم قسةةةوة ئةةاورِ
دةدةنةةةوة .بةةةقاقاى بةةةرز ثيَدةكةةةنن و لةسةةةر زيةةن دةضةةةميَنةوة .دةسةةتةييَكى شةةادو كامةةةرانى
خانةدانان.طربوونةتةوة.
َوو ةكةانى تةةنط كردبةووةوة سةيَرةى طرتبةوو ليَوةكةانى بةةددان طرتبةوو لةة نيَةوان
بةقت يول ثيَل
َيةةةوة!
سةةوارةكاندا ضةةاوى لةةة كةس ةيَ دةطيَ ةرِا .هةةةر كةةة ئةةةوى ديةةت و ناسةةيةوة لةسةةةرخؤ ناال
َةةو و بةةفي و بةكةي ةة نيَةو ضةةوانى طةةش و نورانييةة و سةوارى
ئةمةيان خؤيةتى ،وةكو خؤى قةل
ئةسثيَكةو لةبةرضاوى بةقتي ولدا غةريب نييةة .رِةنطةى زةرديَكةى سةورباوة كةحيَلةة يةالَ و كلة و
َةويدايةةة دةبري يَتةةةوة .مةةووى وةك ئةةاطر
ثاذنةةةى سةةثيية .هةةةموو لةشةةى ئةسةةثةكةى لةةةناو قةل
دةتريسكيَتة وة .وةك زيَرى خوالسة دةبري يَتةوة .كةاتى خةؤي بةةقتي ول سةوارى ئةةم ئةسةثة دةبةوو
َمةةةتى دةبردن....ئةةؤة ،عةجةةةن ،ئةسةةثيَكى
و ثةةيَش سةةوارةكان دةكةةةوت و بةةؤ بارمتةةةو هةل
بةغارة ،ئؤه ،عةجةن سواريَكةوة!
ذنةةان بةدوايةةةوةن و بةةةردةوام لةةةو ن يةة تردةبنةةةوة ،سةةوحبةت و دةسةةتبازى دةكةةةن بةةة
َن ،لةةةرزيَكى لةةةنكاو
ثيَكةةةنينى دةيةةنن و خؤيشةةيان بةعيشةةوة ثيَدةكةةةنن ،واديةةارة زؤر خؤشةةحال
َ لةسةةةر
ضةةرِنوكيَكى سةةاردو ناديةةار سةةةراثاى بةةةقتي وا داطةةرت .لوولةةةى ت ةةةنط جةةووال
سيَرةالضوو .نةدةلوا سيَرة داطرىَ.
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ئةو كاتة بةةقتي ول دووبةارة تةماشةاى ئةوراذى كةردةوة ..و دةم و دةسةت لةرزةكةةى نةةما...
سةرى سثى .مةنديلى هةورانى لةسةر فريَداوةو هةةر لةة تةةوقى سةةرى تةا ناوشةانةكانى بةمةةزنى
َتى ئامسةانى ديةت بةيَ ضةةند
و شكؤ .دةدرةوشاوة ..بةقتي ول لةةم دةروشةانةوةيةدا ،هيَة و دةسةةال
و ضوون ،هةر لةوىَ لة لوتكةى شةاخ ئيَسةتا بةاييَكى سةاردى موسةاوى شةيَتانة طظةةى دىَ و هةةر
لةةة خةةورِة و هةةاذةى ئةةاوى تل ةةاز دةض ةىَ ثيةةاو بةناوةنةةدى زةويةةدا دةكيَش ةىَ بةةةقتي ول دةتطةةوت
هاوئاهةنط لةطةلَ ئةو باية خرؤشا و كؤنة ت ةنطة قورسةكةى طوشى.
َكة شادو خةندان و سةرمةستةكة لةسةةر رِيَطةا تةسةطةكة .لةسةةر رِؤخةى زيةوين و لةةذيَر
خةل
َوببونةةوة لةة ن يكةى يةكةةوة رِيَة و رِاسةت بةرانبةةر تةالنةكةة ضةةند
ديوارة بةردينة رِةشةةكة بو
بنكة ميَوييَكى فةرِةنطى رِوابووو لو و ثؤثيان بةسةر زنويَردا شؤر ببوةوة.دةرؤيشنت.
دةنكى هيَشوة تريَيةة طةةييوو ثةرِ ئاوةكةانى وةك بةةردى كةاراش ،كةاراش رِةش بةوو .وةختةىَ
سوارةكان لةبنةدارةكان ن ي دةبوونةةوة يةةك لةة دواى يةكةدا لةسةةر ثشةتى زينةةوة دادةهاتنةةوةو
دةنطة ترىَ رِةشةكانيان ليَدةكردةوة.
َم كةات َى كةة بةةفي و هةةواو
تةنيا ئةوةى سوارى ئةسثة كةحيَلةة ببةوو دةسةتى دريَذنةةكرد بةةال
لةخؤ باييةوة بةبةردةمى دار ميَوةكانةدا تيَدةثةةرِى ئيةدى بةةريَ و جةوانى هاتةة بةرانبةةر سةيَرةى
ت ةنط.
َيةان لةبةةردان دةكوتةاو
بةقتي ول ضاوةرِآ بوو ،تا باى قيت و قةؤز رِوو لةة وبكةا .ئةسةثةكان نال
تةقةةة تةةةقيان ئةةةم نةةاوةى ثةرِ كردبةةووو بةةةردةوام نة يكرت دةبوونةةةوة سةةةرةجنام رِيَةرِةوى رِيَطايةكةةة
وةرضةرخايةوةو بةرةو سىَ دارة بةؤرة سةةوز باوةكةة هاتةةوة ثيَيةةكانى ئةسةثة رِةش بةؤر لةة كةاتى
رِ ؤيشتيندا بةبةرضاوةكانى بةقتي ولدا تيَثةةرِين ،ثةاش ئةمةة ئةسةثة كةةويَت بةدياركةةوت .ئةسةثة
رِةسةةةن وبةةة غارةكةةة هةةةنطاوى هيَمنانةةةى دةنةةاو سةةةرة زيَرباوةكةةةى بةةةرزكردبووةوةو دةسةةتةكانى
ثيَشةوةى بةشكؤو نةرمييةكى لةوةسب نةةهاتوو بةؤ ثيَشةةوة دةبةردن .بةةقتي ول لةة دواوةى (بةاى)
َبةتةة ئةةم
َدا ثيَوةرابوو هةل
يةوة هةندامى ضكؤالنةى ذنيَكى جةوان و شةؤخى ديةت .كةة لةةناو شةال
َةى دووساييةكان و ذنى دووةمةى ذاراسةباى بةوو .كةة لةة وةختةى طيَرمةة و
ذنة كاليى كوى بنةمال
َبذاردندا خةوازبينىَ كردبةوو ميَةردى خؤشةبةختى بةؤ ديَيةكةةى خؤيةان بةؤ باوةخونةدى
كيَشةى هةل
دةبردةوة.
بةقتي ول بةخؤى وت ":رِاوةستة! سةةبر بطةرة "...ئيَسةتا دوور نييةة بةة طوللةيةةك دوو كةة
بثيَك ةىَ و ئيشةةيان ببين ةىَ ليَطةةةرِىَ بةةا سةةوارة بةةؤ ثيَشةةرتبىَ سةةةرةجنام بةةةقتي ول نةةةرم و زةريةةف
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طوللةةةى رِاكيَشةةا بةرت ةةةنط بةةاى بةةة رِووخؤشةةى و لةةة خؤباييةةةوة دةسةةتى بةةة رِيشةةة نةرمةكةةةى
دادةهيَناو لة نيَوان هةردوو طويَى ئةسثةكةوة سةةيرى ثيَشةةوةى دةكةرد .لةة هةةمان كاتةدا لةسةةر
َة رِيَوى و مةاهوتى سةورمةيى دروسةت كرابةوو .لةسةةر ئةةو شةويَنةى
َةكةى بةرى ،كة لة كةول
كةول
َيَكى تةةةنط و ئةةاوى
َ رِاو ثةيةةدابوو دووكةةةل
كةةة بةةةقتي ول نيشةةانةى ليَةةداطرتبوو .كةةونيَكى هةةةل
رِةنطةى اَ بةةةرزبووةوة .ئةسةةثةكة هةسةةتا سةةةر ضةةةثؤكان و سةةوارةكة لةسةةةر زينةةة زيةةو كارةكةةة
َةكةةى بةةرى وةك بةا َل ليَة كةردةوة .بةةقتي ول لةطةة َل ئةوةشةدا كةة
كةوتة خةوارةوةو لوةكة كةول
دةيديت ضةؤن لةسةةر زينةةوة بةؤ سةةر زةوى خلؤردةبيةةَتةوة و طةةوز دةدا ،لةة خةؤرا لةة شةويَنى
َةةوى ئةسةثة ترسةاوةكانيان
خؤى رِاست بووةوةوة هاورِيَيةانى ذاراسةباى بةطيَةذ و ورِى بةزةمحةةت جل
بؤ رِادةطرياو تةماشايان دةكرد.
بةقتي ول لة نشةيَوة ترسةناكةكةى ثشةت درةختةةكان – كةة هةةر لةزيبكةةى سةوور دةضةوون،
سةرةو خةوار بةووةوة .وةك بة ن بةازى دةهاويشةت لةة دواوةشةدا بةقيةذ و هةؤرى (كةاليش) خةانى
دةبيست:
 ئوى ئوى ! ...بةقتي ول!بةقتي ول رِاثةرِى ،بةقونة خشكة بةبىَ ئاورِدانةوة بةرةو بيَشةكة رِايكرد.
َم
بةرةبةةةرى ثةةاش نيةةوةرِؤ بةةةقتي ول بةتةةةواوى لةةة كةةاراش كةةاراش ،دووركةةةوتبووةوة بةةةال
َى هةر لة خورثةو تةثةتةثةدا بةوو .وةك ضةؤن لةةو َى لةثشةت سة َى دارةكةة تةثةة تةةثى
هيَشتاش دل
َووونة ثرسةرساميةكةى نةدةنيشتةوة.
دةكرد .هةل
هةرضةةةندة هةةةوا سةةارد نةةةبوو .ئةةةو سةةةر لةةة نةةوىَ دانةضةةؤقة و لةةةرزى طرتةةةوة لةةة ليَآليةةى
ئيَةةوارةدا تووشةةى راوضةةيةكى نةناسةةياو هةةات ،راوضةةيةكة لةشةةى حةيوانةةة كيَويةةةكى لةسةةةر زيةةن
َتةةةوة
دانةةابوو و بةةةقتي ول دةنطةةى داو رايطةةرت .سةةةيرى نيَوةةريةكةى كةةردو بةةة طرذينةوةيةةةكى طال
وتي:
 -ئيمرِؤ منيش بة طوللة ب نة كيَويةكةم ثيَكا....
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َم ئةةةوةمان الروون نييةةة
بةةةقتي ول لةةة زيندانةةة زينةةدووة ،هةناسةةةدةدا ،دةرِوا ،قسةةةدةكا ،بةةةال
ضؤن بة زيندوويى ماوة ،ضؤن طيانى لةلةشداماوة.
دواى تةقةكةةةةى – كةةةاراش – كةةةاراش خةة م وخؤثيشةةةانى ذاراسةةةباى هةةةةموو تايةفةةةةى
ذانيسةةيان راثةرِانةةد .ليَثرسةةراو سةةةرؤكانى شةةار ئةفسةةةرو جندرمةيةةةكى زؤريةةان بةةؤ كؤمةةةطى
َم بةةقتي ول نةيوويسةت جطةة لةة خةاكى بةان و بةاثريانى لةةو شةويَنةى ليَةى لةة
ئةوان نارد .بةةال
َب  ،تةةاثيَى نةنايةةة نةةاو واليةتةةةكانى هاوسيَشةةةوة و
دايةة ببةةوو بةةؤ شةةويَنيَكى ديكةةة هةةةل
دةستطرييان كرد.
تةةريةى ذانةةيش هيَرشةةيان بةةردة سةةةر ئةةةو ناوضةةةيةى كةةة بةةةرة بةةابى سةةارى هةةةذار ليَةةى
َةميَشةةيان اَ بةةةجىَ هيَشةةت .هةةةموو بةةةرةبابى سةةارى لةةة
نيشةةتةجىَ بةةوون ،تةةةنيا خةةاك و خؤل
َن
بيسةةت خيَ ة ان ثيَ ة دةهةةات ...ذانيسةةةكان تيَك ةرِاى دارو نةةةدارى ناضةةي ى سةةاريةكانيان بةةةتاال
َويةةةكانيش
بةةرد تةةاوةكو دةسةةتيان لةةة كؤنةةةو كةضةةة جةةل و لبادةثيسةةى و جنرِوجنةةرِو دووكةال
َكة بيَنَةوايةكةةيان روت رةجةالَ كةرد .لةة سةاكة طةؤرِيَكى رِوت و قةوت بةة منةدالَ
نةثارِاست .خةل
و ذن و ثريو كةنةفةتيانةوة لةة ئاوةدانييةةكا نةى ضةلكارو بورطنةدا دةريةان كةردن ،هةةروةها قتشةة
َةكانيشيان ئاوارةو سةرطةردان كرد.
و مندال
بةقتي ول ضاوةرِيَى دادطاى نوىَ ،دام ودةزطاى دادوةرةكان و دادنامةى روسةكان بوو.
َبةتةةة لةطةةةلَ
َةمةنةةدى شارسةةتان كارةكةةةرى دةكةةردو هةل
َى (بةةاى) يَكةةى دةول
قتشةةة لةةة مةةال
َةكانيدا بةبرسيةتى رايان دةبوارد خواردنى خؤى دةكردة ضوار بةش.
مندال
َ يَكى لةةباردا دةسةتةو دامةةنى ليَثرسةراوى زينةدان بةوو ثةاش ضةةند ِرؤذيَة
بةقتي ول لة هةةول
َنةةى تارية و ئةشةةكةوت و ئاسةةاى زينةةدان سةةييةت
دةرطةةاى زينةةدان كرايةةةوةو لةةةذيَر نةةاوان و داال
هاتة ذوورةوة .كوريَذطة لةزيندان ماوة.
َى هةةةموو
سةةيةت كورِيَذطةيةةةكى طويَرِايةةةلَ و بةةةخام و بةةي َدةنةةط بةةوو .كةوتةةة بةةةردل
زيندانييةكانةةةوة بةةة قةةةوزاق و رووسةةةوة زؤربةةةى زيندانييةةةكان بةش ةيَ لةةة تةةةعو و خةةواردنى
َى لة دةردو ذاندا دةطوشرا.
خؤيان دةداية وةختىَ بةقتي ول ئةم د ةنةى دةديت دل
ئافاناسةةى فةةدوتؤيض ،لةسةةةر سةةةكؤيةكةى تةنيشةةت بةةةقتي ول دةنووسةةت و هاوسةيَى ئةةةوةبوو
لةةة ثةةارةى خةةؤى كاغةةةزى رِةنطةاو رِةنةةط خةتةةدارى كةرِى و كتيَبةةى ثةيةةداكرد وةك مةةةال ذونة
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سةةيةتى فيَةةرة خويَنةةدن و نووسةةو دةكةةرد .بةةةقتي ول بةضةةاويَكى ث ةرِ سةةوثا و رِيَ ليَنانةةةوة لةةةم
كارةى دةرِوانى.
سةةيةت خةةراث دةنووسةةت ،لةةة خةةةودا بةةةهات و هةةاوار قسةةةى دةكةةردو بةضةةاوى ثةةرِ لةةة
فرميَسكةوة لة خةودا رِادةضةنى:
نيوة شةوان رِ ادةثةرِى و بةقيةذو هةؤ ِر قسةةى حةلةةق و بةلةةقى لةطةة َل خؤيةدا دةكةردو بةسةةر
َو و سةةيرى تري ةةى مةانطى ثشةت ثةجنةةرة ئاسةنينةكةى دةكةرد ،لةةناو
طةشتةيى و ضاوى خةةوال
َيدا ثةجنةةرةى ضةادرةكةيانى دةهاتةة بةرضةاوان ...جةارى وا هةةبوو بةؤ مةاوةى ضةةند
دةريا ى خةيال
رِؤذيَة بةةةكرِى دادةنيشةةت و نةةانى زينةةدانى دةخةةواردو فرميَسةةكة خةةرو طةشةةةكانى وةك مةةروارى
لة ضاوةكانييةوة دةرِذانة خوارةوة.
ئةةو كاتةةى دايكةى سةيةت بيسةتى ميَردةكةةى طةرياوةو بةؤ هةةوارى واليةان بةردوة بةشةةو و
طريانةوة بة كورِةكةى وت:
 ئةةايى ،كةةورة بةدبةختةكةةةم دةيكةةوذن ،دةيكةةوذن سةةيةت وةك باشةةوكة بةةؤ ئةةةوىَرايكةةردو بةةة ضةةاوةكانى خةةؤى ديتةةى كةةة ثيةةاوانى واا ضةةؤن ب ة بةةةزةيى و درِندانةةة لةةة بةةاوكى
دةدةن.
ئيَسةةتا كورِيَذطةةة لةةةناو ضةةوار ديةةوارى رِةشةةى زيندانةةدا هةةةر هةةةمان كوتةةةك ،قاموةةى
مستةكؤلة ،ضةكمةو شةقى دةديت.
بةقتي ول هيض نةوازشيَكى كورِةكةةى نةةدةكرد .هةةر نةاوة ناوةيةةك نةةب َى كةة سةيةت لةخةةو
َى دةكردو لة خةو بيَداردةبووةوةو هيَورى دةكردةوة...
َةنال
هاوار هاوارو نال
َم سةةيةت لةةة
َم جاريَكيةةان ،بةةةيانى زوو ،كةةة هيَشةةتا ئةةةوانى ديكةةة لةةة خةةةودابوون بةةةال
بةةةال
َسابوو ،لةسةر سةكؤكان دةهات و دةضوو ،باوكى بانطى كرد.
خةو هةل
 سيةت طيان ...كورِةكةم جطةر طؤشةكةم وةرة الى من...كورِةكةةةى لةةة ئةةاميَ طرت و دةمول ةوتي بةةة طؤنةةا فرميَسةةكاويةكانييةوةنا ..دةتطةةوت بةةؤنى
دةكا ..مةن زؤرم بريكةردةوة ،ماوةيةةكى دريَةذ بةريم كةردةوةو ئةةوةى بةةبريم داهةات ئيَسةتا بةؤتى
دةطيَرِمةةوة .كةةورِى ئةةةزي م .جطةةةر طؤشةةةكةم تةةؤ كةة كةةورِة طةةةورةمى تكةةات ليَدةكةةةم سةةةرت
َمةةطرة .تةةنيا ئةةم كاغةزةيةة ،وات ليَةدةكا ببيتةة ثيةاو!
لةسةر ئةةم كاغةةزة رِةنطةاو رِةنطة ة هةل
خؤ دةبينى ضى بةسةر مندا هات ،هةؤى تيَكةرِاى ئةمانةة ئةوةيةة كةة مةن لةة خويَنةدن و زانسةت
و زانيارى بيَبةشم.
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سيةت بة ذاوة ذاو و توورِةييةوة وتى:
 تؤ بيَطوناهى ...ئةوان خؤيان ...خؤيان ...تؤيان ...هةموو شتيَ دةزاا. هةةةموو شةةتيَ نةةازانى ،جطةةةر طؤشةةةكةم هةةةموو شةةتيَ نةةازانى ئةطةةةر خبةةويَنى ل ةوتي(باى) و دادوةران دةشكيَنى و ئةوةى لةطةلَ منيان كرد ناويَرن لةطةلَ تؤى بكةن..
َكى دةكةيتةةةوة .ئةةةم كةةارة لةةة دةسةةت مةةن نايةةة.
ضةةاوةكانت دةكريَتةةةوة .تةةؤش ضةةاوى خةةةل
َم تؤ دةتوانى دةبة َى تةؤ بتةوانى ! هةةموو هيَة و توانةات لةسةةر ئةةم كاغةةزة خةةر بكةةى..
بةال
لةمةة زيةةاتر قسةةةيةكى ديكةةةم نييةة بةةؤتى بكةةةم نةةةهؤش و نةةفامم هةيةةةو نةزانياريةةةكم هةيةةة
َةميَشةةيةكانى بةقتي ولةةدا هاتنةةة خةةةوارةوة.
بيدةمةةة تةةؤ فرميَسةة بةسةةةر رِوومةتةةةة خؤل
فرميَسكةكانى سرِيةوةو سيةتى لة خؤى دووركردةوة:
 ئيَستا بةالى كاغةزةكانتدا بوؤ.لةةةدواى ئةةةم ط توطؤيةةة ئيةةدى سةةيةت ب ةبِاى ب ةبِاى لةخةةةو رِانةضةةةنى و نةةةدةطرياو هةةاوارى
نةدةكرد.
ئافاناسةى خةةدؤ تةؤويض جطةةة لةةو شةةتانة ثيةاويَكى زينةةدووبوو هةةرطي غةةةمطو و ثةةةذمردة
نةةةدةبوو ،ئةةةو هةةةموو رِؤذيَ ة دةسةةتى سةةيةتى دةطةةرت و بةةؤ ثياسةةةكردن لةطةةةلَ خؤيةةدا بةةؤ
َى سةةي و ذاكةةاو داثؤشةةرابوو لةةةوى
حةوشةةةى زينةةدانى دةبةةرد .حةوشةةةكة بةةةثووش و طيةةاو طةةول
َدا دةكرد.
ثيَشبِكيَى غاردانةى لةطةل
َضةووةكان
سيةت بةرةزامةندى خةؤى بةة هاوكةارى و كؤمةةكى ئةةو بةؤ بةاوكى هةةموو بةساال
ئةةاوى طةةةرم دةكةةرد .بةةاوكى زؤر حةةةزى لةةة ضةةاثى دةكةةرد جاريَكيةةان ئةةةم زيندانييةةة رووسةةة بةةة
ضاوى ثرِ لة فرميَسكةوة سةيريَكى كردو لة كورِيَذطةى ثرسى.
َةةت بةةؤ
 سةةيةت طيةةان بؤضةةى دامةةاوى بةةري لةةة ضةةى دةكةيتةةةوة ئةةةوة بةةةهارة ..ديةةارة دلدةشت و دةر بؤالدىَ تةنط بووة دةتةوىَ ئازاد بيَت
كورِة بةهيَمنى سةرى بادا:
 نا ،مامة ئافانسى ..حةزناكةم.. درؤدةكةى ! وانيية ضيية.!. ئيَرة باشةرتة ،مامةة ئافاناسةى ..بةؤمن وا باشةرتة ليَةرةا ..بةةقتي ول رووى لةة ديةوارةَدةثشةافت و بةريى لةة كورِةكةةى
َةة قاوةييةةكانى دةجةوى و قةورِطى خةؤ هةل
دريَذةكة كةردووةو مس َيل
دةكردةوة.
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َةكةم ...بيلبيلة تيذبينةكةم"...
 "بوكؤلئافانا  ...فدوتؤيض كوريَذطةى طرت و لةة باوةشةى خةؤى تةا سةيةت هةيض خةؤى لةة باوةشةى
رانةبوكراند.
َيَةت ئةاه سةيةت طيةان ،سةيةت طيةان! ...قةسةةم بةةخوا
 برايان ،طويَتان ليَية ضةى دةلتةةؤ منةةت كوشةةت ..دةزانةةن شةةتيَكى ضةةةند سةةةيرة لةطةةةلَ ئةمةشةةدا ئةةةم قسةةانةى لةةة كتيَبةةان
نةخويَنةةدووة ! ئافاناسةةى ئةةةوى هةةةر لةةة باوةشةةدا بةةوو بةةةناو ذوورى زيندانةكةةةدا كةوتةةة هةةات و
ضؤو ثياسة كردن .ئةوان شةوورؤذ بةم شيَوةية دةذيان.
كةةورِة هةةيَمن ،كؤشةةش كةةةرو بةةةفام و رِِِووخةةؤش ،الثةرِةيةةةكى زؤرى نووسةةيةوة .مامةةة
ئافاناسةةى فيَةةرى دةكةةرد خبةةويَنىَ و بنووس ةىَ و ثيَكةةةنىَ .ئةةةوةى بةةاوكى لةةة ذيانةةدا نةيةةديت –
ثرتةوى ذيانى ئايندة ببينىَ.
َم بةقتي ول ضاوةرِيَ بوو ،ذانى ضاوةرِوانى دادطاو (كارى قور ) ى دةكيَشا.
بةال
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