1

2

حمسن عبدالرمحن

ضريِؤك
3

-

شةمةندةفرِا بايى.
حمسن عبدالرمحن
ضريؤك.
دةرهيَنانا هونةرى :حةسةن عومةر.
ضاثا ئيَكىَ2019 .
ضاثخانا رؤذهةالت /هةوليَر هةريَما كوردستانىَ.
ذمارا سثاردنىَ:

هةموو ماف دثاراستينة ©
4

ئهڤ زنجیره
ئارمانج ذىَ ثاراسنت و بةلطةكرنا ئةوان طوننةه و
زيَدةطاظييَن مةزنيَن بدذ مافيَن مرؤظى كو
شوونكةفتييَن ئاشتيخوازيَن ئيَزيدى ل شنطاىلَ ل 3
ى تةباخا  2014ل سةر دةستيَن تريؤريستيَن
ريَكخستيا دةولةتا ئيسالمى ل عرياق و شامىَ
(داعش) تووش بووينىَ ،ئةوذى ب ريَكا ثاراسنت و
ريَزبةندييةكا دروستا وان روودانيَن خويَناوى ييَن
رووداين ،هةروةسان بنةجهكرنا ئاخافتنيَن واقيعى
ييَن ديدةظانيَن زيندييَن كو دطةل وان روودانان ذياين
و ئةو خبؤ ذى بوونة قوربانييَن وان كاريَن نامرؤظانة
ييَن داعش ذ  :هةتكربن و كوشنت و ويَرانكرنىَ.
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ئةظ بةلطةكرنة ئيَكجار ية طرنطة ،طرنطيا وىَ
ذى دثاراستنا طرؤظة و زانياريانداية ،ذبؤ فتيال
روودانان و بةردةواميا وىَ د بريدانكا مرؤظايةتيىَ و
وذدانىَ ئيَزيدياندا مبينت ية هةل ،هةروةسا
ئةطةرةكة بؤ رؤنكرنا ويَنةيان ذبؤ بةرةبابيَن بهيَن،
يان ب دةربرينةكا دى نةخشةريَكا دروستا ديرؤكا
ئايينىَ ئيَزيدياية و تةرزىَ تةثةسةركرنا وان ب ريَكا
فرمانيَن (جينؤسايد) زؤرداريىَ ييَن كو بةرى نهؤ ب
سةرىَ وان هاتني و ئةظةذى ئةجناما ويَية يا كو
نؤكة دووبارة دبتةظة.
مة ب فةر زانى زجنريةكا وةشانيَن جودا جودا
دةربيَخني ،و رؤمانيَن تؤماركرى و بةلطةيى و
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ديكيؤميَنتارى و ديرؤكى و سينةمايى ،ضريؤك،
تيَكستيَن شيعرى  ،هةوةسان نامة و ظةكؤلينيَن
زانستى ،زيَدةبارى ثةرتوكيَن دوكيوميَنتارى ييَن ثر
بها ،دطةل وان ظةكؤلينيَن ياسايى ييَن بةحسىَ وان
روودانان دكةن ،ئةظة هةموو ذبؤ بةردةستكرنا وان
دةردةسةرياية ييَن كو ب سةرىَ ئيَزيديان هاتني ،ذ
مالويَرانى و بنربكرنا نفشى و ئايينى ل سةر دةستَن
ظىَ ريَكخراوا تريؤريستى  ،ييَن كو دطةهنة
كؤمكوذيىَ (جينؤسايد) ل طؤر ثيظةرىَ سةرةكى يىَ
دادطةها تاوانيَن نيَظدةولةتى ل رؤما .
دىَ ل طةل منوونيَن ئةدةبى مرؤظايةتى ييَن بلند و
ظةكؤلينيَن زانستى و بابةتيانةييَن رةسةن و
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ثةرتوكيَن هةذى ييَن كو دهيَنة هةذمارتن وةك
ديدةظانيَن ديرؤكى ل سةر وان تاوانيَن كو ب
دةستيَن ضةثةل ييَن ضةتةييَن داعش بدذى ئيَزيديان
ئةجنامداين .
خيَرى بؤزانى
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ضريؤك مةجنةلةكا شريىَ ئاشؤثى ية،
ب كةظضكةكىَ هيَظيَنىَ راستيىَ د مةهينم .
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داوى بشكوڕین
ل سةر كةظرىَ شاريايى بةرةظ بنارا ضيايىَ ذيَرى
(رؤذ)* 1ويى سةرىَ خؤ بادا ،رةشةييَ ضةكداريَن
كةهي هيظييةك ب ذيانيَ د دةروونى دا ظةذاند ،ليَ
طؤشيتَ تةريَ دناظ ثيسيتَ نازكيَ تريؤذكيَن
سووتينةريَن خزيرانا دةشتا شنطاليَ هشككريية،
برِاذتيية .لةيالنا شارياية و فريشتايةك نابيَذتة
طؤرِييَ ئاطرو هني و ئاشيت بة ،طةىل و دوليَن
ضةندين رؤذة سروودا مرنيَ ظةدطيَرن ،نة ئةمساني ذ
*(رؤذ) ئةو زارؤييَ بيَ خؤدان ييَ ل جياييَ شنطاليَ هاتية دينت ،ذ بيَ خوارن و
ظةخوارنيَ ثشيت ضةند رؤذان ل كةمثا نةورؤز ل رؤذئاظاييَ كوردستانيَ طيانيَ خؤ
ذدةستدا ،بووية هيَمايا ئةنفاال شنطاليَ.
رؤذنامةيا ئةظرؤ-1497 -
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دلوظانييَ دطرِي و نة تةنوورا زةميَين ذ ستةم و
زؤرييَ د زيَت ،نة زةرةدةشت كال بانطهةلدديَريت و
نة بابةكيَ خورةمي بةرسينطيَ رةشةكيَن رةشة
خةليفةي دطريت.
ل سةر كةظنة ديواريَ بريدانكيَ رةشةييَن هزاران
سواريَن مةالزطةردىَ ب ثيَنطاظيَن ثيَخاس ل شوين
ثيَن شةبةنطيَ بةهزادانيَ خوراساني بةرةظ توخييبَ
روميَ بةرزةبوون ،ثشيت وندابوونيَ د تؤنيَال
ميَذووييَ دا نظسنت ،ل سةر شهيَنا هةسثيَن خؤ
هشياردبن ،خوينا خؤ ب كوديَ فةقي و دةرويَشان
بؤ ظةككةر و طؤتاربيَذان دبةخشن ،لبةر ثرا ضينوديَ
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و ئاوازيَن بلورا فريادرةسي داوةتي دكةن ،برينيَن
خؤ دئاليسن.
تيك و دةرزيَن شوورها مةالزطةرديَ* 2ب
دةنطهاتن و ئةو ب بيَدةنطييَ شيَوةكيَ دييَ
بةرزةبوونيَ بوو ،مرنيَ باذيَر ثرِكر و تارييَ ثيَضا و
هةناسةيا بازيَن ضيا د سةقايةك سوفيانة دا
سةمايةك ئارام دكرن ،دطةلدا هةمي تيك و دةرزان
دةنطظةدانا هيَرشا بازان ل سةر دةروازةيا ثياليي
ظةدطيَران ،دا ل دووراتيا ضةند ثيَنطاظان ميَذوويا
بةرزةبوونيَ دوبارة ببيتةظة ،شيَركوييَ ئةيوبي ل
(* 2شةريَ مةالزطةرديَ  – 1071 -ب سةركردايةتيا ئةرسةالن ئةلب ي َى
سةجلوقى بوو ،ىلَ ثرت شةركةر و سواران كوردبوون .ئةظ شةرة بةرىَ بناغةيىَ
بةالظبوونا نفشىَ تركا بوو ل كوردستانىَ.
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هاندةران مبريتةظة ،وندابوونا تة مةيدانا
مةالزطةرديَ داطيَركرية ،هةناسةيا تة جككرية ،د
طاظةكيَ دا تة هزردكر شيَركوي؛ و ل سيناييَ مةن و
سةلوا ل شوينا ميساي ديَ ل تة و بازيَن ضيا
باريت ،كةميظاني و ثشيت طازيا (رؤذو كورِيَ من
سواربة ،ض ضيا؛ نةجودي ،نةشنطال  ...ذ ئةنفاليَ
قورتالبوون ئةظرؤ نينة).
ب دلوظانيا يةزداني ل سةر لنطان ثةيا بييةظة،
كاروانيَ هةر و هةر ب هيظييا خؤديَ ظة هاذويةظة.
ظيَ جاريَ نة تو ميساي و نةييَ مةن و سةلواييَ ل
تة دبارينيتةظة يةزدانة ،نة نوخي و نة ذ جوتان تة
كاروان باركرية؛ يا ل ثشتا تة هةمبانا نوكانة! رؤذو
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ل سةر ضياييَ شةنطاليَ ذ توفانا فةلةكيَ
ظةرةستةظة...
فةلةكا هةرجارة و ل داوييا شانؤطةريا تراذيدي ،ل
طوذيةكا تاري مينا ثرية قةحبةيا ل سةردةسيتَ
سةرسةرييةكي ثاكيزةيا ل سنيَلةييَ ذ خشيمي
ذدةستداي ،دخريقيَن دضي و نة ذييَ بوري
ظةدطةريت و نة شريكوييَ ئةيوبي و نة مةالزطةرد و
ضالديَران دوبارةدبنةظة.
دةستيَن ل فةرمانرةواييَ ترازيا بةختةوةرييَ ،كليليَن
دةرطةهيَ ثيالييَ فةلةكيَ دودل و هذهذوكنب ،ئةو
ريَظينطيَن بازاريَ بنيدؤزان؛ نة زيَرينطرانن !
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ذبؤ بةهةشتةكا نةدييت ،ذ الندكيَ تا طؤرِي تة ذيان
كرة دوذةه ،ل دةرازينكا قيامةتيَ سةباياييَن طؤاللة
(جةلةوال) ،سةرسثيياتييَ بؤ ثاكيزةييَن طةرميان،
شنطاليَ دكةن.
ل شةنطاليَ قريييا خةونا زارؤكينييَ ،مرنا ئوميَدا
سنيَلةييَ ،ل بازاريَ كةنيزة و خةساندييان ميَياتي و
بريدانكا خؤ بؤ هةر ريَبوار و ريَظينطةكي رادئيَخي.
شاسواريَ فةلةكيَ ل ضوونيَ زارؤ ذ مسبيَليَن تة
دكةظن ،ذ دةهمةنيَن تة درِشن ،داوي خاتر ذ
مرؤظيين؛ ميَرينييا ثاشخسيت؛ ذ كؤليَن جةرطيَ
شيَركويي ،طواللييَن زةرييَن نةهاوةند و طواللة و
طؤلييَن دةشتا شةنطاليَ خبوازن.
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رؤذويي ضاظيَن وةستيايي ظةكرن ،نة ئاظا ذيانيَ و نة
نانيَ مانيَ مفا مانة ،بشطؤذةك كظاشتيية ،دل و
هةناسة وةستياينة ،جةرط و هناظ هشكبووينة ،ب
ديتنا مرؤظان ليَظيَن ذ شيَراظا ذيانيَ كظاشيت
بشطورِين ،رؤذو ل رؤذا ل ئاظابوونيَ دنيَرِي،
هيظيدكر ظيَ جاريَ ذي ب ئاظابوونا رؤذا هيظييَن
وي؛ رؤذا ذيانيَ ل ضياييَ ئةو ثاراسيت بهةليَت،...
داوي بشطورِينا ثيَيت ل سةر ليَظيَن هشك و
قةشاظكي نيطاربوو ،رؤذو تا ئةنفالةكا دي خةون
خؤش .
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وێنهیێ جانگۆریێ
ثيَشةنطيَن هةرةبؤشيا ذ ئاليىَ دةشتىَ ل بنارا
ضيايىَ شنطاىلَ دياربوون ،و ئةوى بةرةظ ئةوريَن
ئاظز سةرىَ خؤ بلندكر! رةشيشكا بارانىَ ل سةر
ديَمى نةهةلضوونيَن طيانى منياندن و نةبيَزارييا
ضاظةريَبوونىَ شلكر و نةئيَتوونا هةستان ئارامكر ،ذ
*3
ثةرؤشيىَ ،خةموكيىَ ...دةست ب سةمازةنا
ثيَشوازيىَ كر ،هةرةبؤشى ضةند نيَزيك دبوو ،ئةو
لدور خؤلثى دزظرى ،لدويظ باوةرا كةظنار بووكا
ضيا سىَ جاران بلندكرن (هزرا ضاك ،ثةيظا خوش،
كارى باش) بةرى ظةطةرينن بزدانا هةروهةر يا
* 3سةمايا دةرويشانة
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دايكا ثريؤز ،ب ئااليا رةنطيَن خنافنت ،ل سةر ريتما
مانةفيستا دةربازبوونىَ ذ ثرا جينودىَ و طازيكرنا
وىَ بناظىَ دايكىَ وةك دانثيَدان ب ملكةتيا دايكىَ
بؤ مرؤظى بكيَمى ل رؤذا داويىَ سةما دكر ،ب
خواندنا ثةيظيَن خاترخواستنىَ خوشتظى ظةرةظني،
لذيَر خؤلثىَ سيها وى ب ثةناطةهىَ دلداران
دنياسيت روونشت و دةستدا خامةى:
د كيَلطةها همبزة رهدينا خؤ دا فةتوا و شرؤظةييَن
بنةظشى ددةى ،دناظدا تةلييَن ثةككةفتنىَ ب ريَز
ظةددةى ،كودىَ رةيان و مالدوخينا حورييان و
خةونيَن مينريَذكرى ضاظنقاندى ظةدكةى ،خةمال
بهارا سروودان د سرِة زظستانا طوتارا تة يا بةهى دا
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طةزمت ،ما ل سثيَدةهيا هةر جةذنةكىَ ب بوخضةيا
خةمان و خرشة رستكا ساالنظة تةنطةزار لبةر دةرىَ
ويَرانيا تة دا كةهى راوةستم!؟
ئيَكانةمة و بؤ هةميان برا ،بىَ دوستم و دوستىَ
خرِا ،دوستا من يا ئيَكانة شةرظانةك بوو ،ضةكىَ
وىَ كامرية ل ملى بوو ،ل ضيا و دةشتيَن وةالتىَ
رؤذىَ؛ ل شوونا راظةكرنىَ؛ كةهيكرن وىَ كاربوو ،ل
ثيَش داثؤشينا ديتنىَ وىَ روهنكرنا بيناهيىَ
ثةيامبوو؛ ل هةمبةر بةندكرنا لةشان وىَ ئازادكرنا
هزرىَ ئارمانج بوو ،ب طةهاندنا ثةيامةكىَ ذ
كوشتاريَن دوهى ،تاوانيَن ئةظرؤ ،هيظييَن سوبةهى،
بو فيستظاال نيظدةولةتى يا ويَنةييَن فوتوطراظى دظيا
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و لبةربوو؛ شةرظانا ضةكىَ وىَ كامرية ويَنةيىَ ساىلَ
دظيا ،ل (طؤاللة) غةزايةك بورى د غةزايةك
هةنوكةيى دا ويَنةدكر و هوشدارى ذ شةرمزاريا
غةزايةك بريَظةية توماردكر.
ئارمانج نيشانكر ،زووم راستظةكر ،بضاظىَ بةلةك و
زةرةبينا كامريةيىَ ستيَرك ل رةشة هزرا ويَرانكةر
طرت ،ويَنةيىَ ساىلَ بو فيستظاىلَ /كولةظانىَ
باوةرداران ل حةراجخانةيىَ شازادةيا طاوران ثشتى ذ
مرؤظينيىَ رويسكرى ،بناظىَ خؤدايىَ دلوظانى و
يةكسانيىَ ئينا بةر سةريَكزيَدةكرنىَ /...و ئةكشن.
باطهةلديَرا ..طةلو؛ سةبايا ناسنامة و ذمارة و
روومةت ...نينن ،نةظييَن من ،ئةى كولةييَن
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حةزان ،كولةبن يان كولةيىَ بكةن و الثةريَن
ميَذوويىَ ب تييَن شريان وةرطيَرن و ل بايىَ بةزىَ ب
كوشنت ،طاوركرن ،تاالنكرن و سةبيكرنىَ لذيَر
تيشكا رؤذىَ رابهيَلن سيتاظكا خؤدىَ /ئيسالمى و
كومؤنيست ،نةتةوةخواز و هؤزةكى /هةموو براييَن
ئيسفينة ،ل وارىَ ثريؤزيان جلك نة ذ بةر و نة ذ
ثشت بةلكو ذ بةريك و ثيَسريان ددرِياينة!
سثيكرنا سيَظا باخضىَ خؤدىَ باوةرييةك رها و
خؤرستى؛ روندكيَن دزيَن سوير و دبارن تال
ثيَنةظيَت ،دةستنظيَذ بؤ خؤ تاظيلكرنىَ ذ
دلثيَظةبوونىَ ،خؤ رووتكرن ذ دلوظانيىَ ،سةريَن وان
ييَن ذ دةبةنطيىَ حةمةر ذانةك طةردوونى ئينا
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ذيانىَ ،قريييا ثرس و هزر؛ رةنى و رهيان ل
توبوطرافيا ثريؤزيان ئيَخسنت و ذان ئينانة كامريةيىَ،
ويَنةييَن رةش هةظبالددان؛ ذ كامريةيىَ سور رذيان!
كامرية طةرمبوو؛ شاريا ،لبةر ثيَن كامريةظانىَ
رةشة هةالمةت و سيتافكيَن سةباياييَن ئةنفاالن
ذهةظدزان ،ويَنة ل سةر ئيَكبوونة تةخة .هةر
ويَنةيةك هؤظاتيىَ ذ تاوانا ئيَكىَ كوثيةكة ،قريِييا ذ
برسىَ؛ الظةييَن ذ ترسىَ ،رةزيلة هاوارا سةبييةكىَ
ب ئةرناظىَ مرؤظينيىَ ظة دهةالويست /د زلةها بانو
بورانىَ** 4ل سةر رةشةروويىَ كولةظانى قريييا هةر
سةبييةكىَ دةنطظةدا /و ئةكشن.
** 4كضا (يةزدطرد) داوى كةخيسرةوىَ ساسانييان ية
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نةفرةتان ب سةر نفرينان دا طرت و خوةزا ثرِكر ،ذ
سوارىَ حيَشرتى تا يىَ هةمةرىَ ئةنفالضييان طوهيَن
خؤ طرتن ،ويَنةيىَ ساىلَ نة طريا بورانا كةخيسرةوية،
نرِيَنا شةثاال ضياية ،ب ئةنفالضييان ظة ثةقى؛ و
ئةكشن.
داوى ويَنة ذ كامريةيىَ زايىَ ،ويَنةيةك نة ذ شينى
و دلسؤذيا ئادارا حةلةبضة ،بةلكو ويَنةيةك ذ
كةسكةسورا شانازيا كوبانىَ ية.
ئةى فريشتايىَ ثةيامبةر ل سةر ضيان د شكةفتانظة
دهيَى و ثاريَزةريا ئةمسانى ب بذارةيان دبةخشى،
ظىَ جارىَ ب مزطينيا سةركةفتنىَ ل مشتةنوورىَ
بىَ سرؤش و ثةيام و ثةرضوو ثةياببة ،وةرة ،وةرة،
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بةس تو وةرة ،بيَخاس و هيَدى ثىَ خؤ ل باذيَرىَ
كاظلكرى ،نةرم ل ئةردىَ جانطؤرييان دانة و هةما
وةرة ،كا ..بةس تو وةرة ،ل شوونا سرؤش و
ثةيامىَ طوظةندا ئاريانىَ سةرجةمطرتى تو بنى
بطرة و ل دورا مشتةنوورىَ طةرميىَ ل دىلَ
شةرظانان ،هةدارىَ ل دليَن دايكان ببارينة ،و
خؤثةريَسيىَ ذ سةرىَ ريَبةران هةما ظىَ جارىَ لدور
ميَزا دانوستاندنىَ بدةرينة ،ئةم مللةتةكني تا
جانطؤرييَن وى هاتينة ئةنفالكرن ،زةرييَن وىَ
حورينة و ذ طؤلبانويا تةخت و تاجنا ئةردةشيَرىَ
ساسان تا نيَرطزا شةنطاىلَ هاتينة سةبيكرن و هيَش
ريَبةريَن وىَ ريَكنةكةفتينة و د ناظبةرا وان دا
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فرةهيا بانىَ ميَزىَ ذ مةودايىَ ريَيا كادزان دوورترة
و فرةهرتة؛ نىَ ..زينىَ يةدةكىَ ثرتؤىلَ نةيىَ روندك
و خةمان ماية دا هناردةبكةت ،ذ سكرىَ ياجوج و
ماجوجان تا دةريا تاريستانان *** ،5موجاهدن بؤ
حورييان شةرى دكةن و ل وارىَ حورييان؛ حورى ب
خؤ شةرظانن.
داوى ويَنةيىَ دوستا وى بؤ فيستظاال ساىلَ ،ويَنة
شةثاال وى ب خؤ بوو ،دةمىَ بو داوى جار خاك
ماجيكرى ،بشكورِين و ئةى رةقيب ل سةر ليَظان
دةنطظةددا و هةذيانا ئااليى د ضاظان دا رةنطظةددا

*** 5ئةرةبان دطؤتنة(ئوقيانوسىَ ئةتالنتس) رؤذنامةيا وار-1311 -
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و لثشت مشتةنوورىَ ئةلندةك نوو دهةالت و
ذينددا.
بيَدةنطييةك ثريؤز ،هةدارةك يةزدانى سرؤشت
داثؤشى ،تا خواندنا ضووضكان ،بيَدةنطيا داروبةران
سروودا ب خؤشى هاتنةك شاهانة ل ميَهظانىَ بوو،
خؤ نيَزيكر و دةستىَ خؤ ل سةر رؤذا ئااليىَ دانا،
مستةك ئاخىَ كوور بيَهنكر و ل كامريةيا ب
كيَليىَ ظة هةالويستى تةماشةكر ،كامرية ذ كيَليا
جانطوريىَ ظةكر ،د زةرةبينىَ را ل بنارا ضيايى نيَرى
و بشطورِى.
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نامهیهك بۆ باى!
بابىَ منة ،بابىَ تةية ،بابىَ ويية...كاردوخيية،
ميتانيية ،ميديية...هيَماية ،ضةظةنطة ،كةس نينة
و ذ ض نينة...
بابىَ من ذ بةريا توفانىَ ل ذيانة
بابىَ من ذ بةريا نةمرودى موسلمانة
بابىَ من باخضةييَن هةالويستى و مةجنةنيق
داهيَنانة
بابىَ من خؤدانىَ كؤضك و ديوان و ميَهظانانة
ميهظانيَن بابىَ من ضارن و ئةزىَ ذبريكرى يىَ
ثيَنجىَ
29

ظةحةوياييَن بابىَ من شةشن و ئةز ونداكرى يىَ
هةفتىَ
ميَهظانيَن بابىَ من ذ ثراسيا خؤدىَ ،ميَذوويىَ
موخالجييَن

بةرهاظيَتينة،

ثةترومةكرينة،
تاالنضينة...
ل ماىلَ؛ سةر َى ديوان َى ميَهظانيَن باب َى من
داطريكةرن؛ ظةككةرن ب ريَز هةشنت و ل دةرازينكىَ
ل سةر ضارلةثكان ئةز يىَ نةهىَ سةيىَ وان؛
زيَرةظانىَ ئةمني ...ميَهظانيَن بابىَ من دخؤن و ئةز
مسبيَال ثاكذدكةم و زارؤكيَن من برِك دهيَنىَ!
بابىَ من ذ رةظشتا ثاكا زةردةشتة ،ذ بريتيذييا
هيزنىَ داهينةرة يىَ د دةستى دا ئاطر و مةجنةنيق..
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و لبةر دةستى قرِال و ثةندظان د كرنؤش..بابىَ من
زيَرينطرىَ تاجان بووية و ئةز ثنيدؤزىَ مشكان.
قولونطيَن كؤضبةر ريَكا كادزا بةرزةكر و بابىَ من
شاهينةكة ل بلنديا دذيا و ئةز نةعامةكم با ل
ثاشييا من ددةت و سةرىَ من د كويظكى را،
ميهظانيَن بابىَ من سةثانيَن دوهى ،سةروةريَن
ئةظرؤ  ،خويرى و بةرخؤر و مشةخؤريَن ضةرخ و
دةمانة و بىَ ليَدانا شةكال و مشكان ناقةشعن.
كؤرِيَن ديَهلةباين لطةل ئةلندىَ ئاظزبووين و لبةر
ديواريَن كاظليَن ثةرستطةهيَن ذبريكى تركني ،مينا
كؤىل ذ هناظيَن بيَهنربساتيا بيابانىَ دبةشن ،ذ
ضةرطىَ خيزى و خويسارىَ مينا كلكدارةك ذ بياظىَ
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خؤ دةركةتى ب لةزاتيا تيشكيَن رؤذىَ د وةشن،
عيَلةكة ذ فةليتة و سةعلوكان لثيَش خؤ رووبارةكى
ذ زةرييَن طواللة؛ ديَرسم ،زارِؤييَن سيَواس ...ب
قامضييا ئةمسانى دهاذؤن و ب ئةرزانى ل بازارىَ
خؤداييَن دةشتةكى دفرؤشن و ييَن ماين دكةنة
ديارى؛ زكات ،دكةنة سةدةقة دا بىَ ل ثرا جينؤدىَ
ب سوارى ب خشن.
ميهظانيَن بابىَ من ثريتةظنكيَن ئاظزن ،د هةرِيا
حةزان دطةظزن..ئاشؤثة رسنت ،شاعرن حةز ثةرسنت،
دةربةنديَن ذيان و ظةذاندنىَ د بةسنت ،...جؤكيَن
خويسارطرتى طةنى و ذيانىَ كرمى دكةن و ل
سةكؤييَن كولةتي َى ب شانازيظة شعران ب باى و
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خاضدانا بابىَ من دبيَذن ،مةى يا نةزانينىَ ب
سةردادكةن ،نؤشدكةن و ل مةيدانيَن كةنيزةيان
ميَرانييا خؤ تاقيدكةن ،ل ثشت ديواريَن مةخيانان
تاالنضييان د سندرويكيَن طريهةطرتى دا
مكياذدكةن ،ئةويَن ذ نةدارى و دلرِةقيىَ دطةل
مشك و كيَزان ذ سولينيَن باذيرظانيىَ هاتني ،كرميَن
رويسن ،تاذييَن هةر و هةر دبرسينة ...لطةل بايىَ
سةموم دهيَن و ل طةل بابةليسكيَن بيايانىَ دضن.
بابىَ من بؤ سولتانى بةربةستةكة ،شوورهةكة ذ
طوشت و خوينىَ ،ثيشةكارىَ بليمةتة ،نة نةمرود
بيَى وى خؤدان مةجنةنيقة و نة نوح بيَى وى خؤدان
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طةميية ..بابىَ من ثيشةكارة بابىَ من راويَذكارة..
و ئةز هةما ضننة.
كؤرِىَ من ذ تةنى يا بندةستيىَ و تؤزا داطريكرنىَ ب
كةظييَن ئاطرى خؤ شووشت و تافيلكر ،سةرهلدا و
بانطهلديَرا :ئةطةر شاهينةك نةمب ل بلنديا بفرم،
نةعامةك با ل ثاشييا من بدةت و سةرىَ من د
كويفكى را نامب.
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جانگوری
ئةو خةلكةكن رةها باوةري ئيناية و مة ثشتةظاني
كرية.
ئةو خةلكةكن بندةستيا ذ ئةمساني نة داداي
رةتكرية و مة هاريكاري كرية.
ئةو خةلكةكن ذ نانيَ طةرم و نظينا نةرم هاظيبوونة
و مة ثالثشيت كرية.
ئةو خةلكةكن ئاال و ثيَضة و ثةرديَن ذ رةشاتيا كلي
هاظيَتينة و مة ثةسةندكرية.
ئةو خةلكةكن ل سةر ئةمةكداريا دةرويَشانة
ياخيبوونة و مة هاندانة.
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ئةو خةلكةكن دةستبةرداي سيظانديَن دةرةوا
برايينييَ بوونة و مة ثالداينة.
ئةو خةلكةكن بةهةشتا خةونان ضولكرينة و مة
واريَ كوبانيَ ثريؤزكرينة.
ئةو خةلكةكن نةسيَظا طؤنةهيَ لةقدانة و نةئايةتا
ذبةركريا توبيَ ذبةركرينة.
ئةو خةلكةكن نة وةكو خةندقييَ ب بلنكرنا دةستان
خؤ ب باي ظة طرتينة ،بةلكو ب هلدانا باسكان
سواربوون ل باي و لطةل باي بلندبوونة ،بلندبوون
بةرةظ ستيَريَن ضةند تاريستان تريتردبيت ،ئةو
طةشرتدبن ،شةيدا دلدار و شةيدا ستيَر و رؤذيَ ية،
ذيَهةل دنيَري و طةرما رؤذا ئااليي تيَهنددا و كونيلة
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ب باركةييَن وزةييَ خؤراكددا ،دةنطظةدانا بالؤرةييَن
سرووديَن زةردةشيت د اللةش و ثةرستطةهيَن
ديَرينظة زاخددا ،طليزانكيَن كةربيَن وي ظةدكرن،...
دبوو شاهينةك و ل بلنديا ضيا شاثةريَن خؤ ظةدكرن
بؤ نيَضريا قةلةرةشكان ذووردا بةرةظ دةشيتَ خؤ
بةرددا...
شةيدا نة ذ ض هؤز و ئوجاخانة ،نة ذ ض ثارت و
دةظةرانة ،...شةيدا ذ خواندنطةها خورةمي و
نورسي ية ،شةيدا بؤ هةر دندكةكا ئاخا وةالتيَ
رؤذيَ جانطوري ية ،شةيدا ب تةنا سةريَ خؤ
دؤزةكة ،كا ضاوا باوةردارةك ثيَطري نةظيت ب
طؤنةهان باركري مبريت ،وةسا شةيداييَ نةظيَت د

37

وةالتةك داطريكري دا بذيت ،لةو ب ثةرؤشيا
دلدارةك ذظاندار سةريَ خؤ بةست ،نة وةكو
هةظتةمةنيَن خؤ ذظاندارا هؤال زانكؤييَ يان
شةظبيَرييا يانةكا دانسيَ ية ،دا ل ضيا بةفر رةش
نةبيت ،بيتانوك ثيَيت نةبن ،شليَر كريت نةبن! ل
ديدارا هةالتنا رؤذيَ ذظاندارة ،ب دلضوونةك نهيين
و تيَهنيبوونةك دذوار بؤ هةمبيَزا دةركوشا دايكيَ و
ظةطةريان بؤ بزدانا هةروهةر طةرم و شهدار
ثيَنطاظيَن ضةسثاي هاظيَنت ،دا ب سةركةفيتة
ئةمسانيَ وةالتي و لطةل جانطورييان هةر شةظ
دةركةفيت و بيَذتة قةلةرةشكان ،هندي رؤذا وةالتيَ
رؤذيَ رةش بكةن ،ئةميَ شةظا وي روهن بكةين.
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شيَركؤييَ ئةيوبي بؤ رزطاركرنا قودسيَ ذ ميسلىَ
ضوو شاميَ و داعش ذ شاميَ هاتنة ميسليَ!
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هژیرا شێركۆی
ثيَخاس ،سةرخاس ..لذيَر ض ناظ  ،هةلطريَن ض
دروشم و ئاال!؟
ل سنوريَ (منزالً مباركاً) خؤ تافيلبكةن،
دةشتةكي تؤمخةك دةظ بةشة ،هزر رياحلسةموما
رةشة ،هةر جهيَ بسةردا طرت ييَ ب هةشة.
هذيرا بةريا شنطاليَ ،زوزانيَن بدليسيَ ..تاما
راموسانيَن ليَظيَن تةنطيَن كةنيزة و جيَرييان ذيَ
دهيَت ،سويف و مريد ثيَ سةرخؤش دبن ،وةلي و
جاك ،طريكي و توراني و هةر دةشتةكييةك وةكو
مةمكيَن حورييان ب خةالت دزانن ،هذير
بةخشييةكا ئامسانيية!
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توظيَ هذيريَ د ثاخال نوخي دا شينبووية ،نةمرودي
ئاظداية ،هيزني ثةترؤمةكريية ،برةهيم ثيَ
فرشكبووية ،ذ ناظ تةقن و قؤرِا توفانيَ ل تةنيشت
طةمييَ بشكظتيية ،دا ئيَكةم طةميظان ل سةر
بةلطيَن ويَ داوي راسثاردا خؤ بنظيسيت و ئاخا ويَ
ثريؤزبكةت .
سها هذيرا مة (والتني و )...قؤناغا كاروانيانة،
بةريَ ويَ خوارنا ريَظينطيَن وةستياية و ديدةظانا
هةشيتَ و هةشت ئةنفال و فةرمانانة ،ل سةر
بةلطيَن هذيرا مة هةمي طاتاييَن ئاظيستاييَ،
ضارنامةيا مايفَ مرؤظي د ذيَربينة!
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)هذا البلد االمين) سها ويَ نقورسك ئينانة ضاظان
و هزر ستةوركر( ،طور سنين) هذير هشككر و
ثةيظيَن ثيَخةمبةران كرنة تاالن دا كادي ذ سوتنيا
ويَ بلندبيت (ئةو نة ذ فوراتي و دةربةنديَن ضيا..
بةلكو وةكو كوىل وميَروويان ذ كيماسييَن مة
دةربازبوون)
ل سرِا دمدمي ،كةليَشانا كوبانيَ ( شيَخيَ منو...
) ضةرخيَ قةحبةيا ثيرتوليَ ية و مرييَ مريان ذ
بورجا بةلةك ثةيانابة ،مةمو ذ خةوا شرين
هشيارنابة !؟
ئةي سةروةريَ دةميَ ئةظةسان و داستانان ،ذيَر
هذيرا مة بووية هةظشييَ بةرازان ،ديدةطةها
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سنيَالن ،بابةليسكيَن دةشتةكييان بةلكيَن هذيرا مة
كرنة تريوك د قةلونا ئةردةشيَري و نةوشيَرواني
كيَشان؛ و ميَكةوان لبةر تريؤذكان مةمك ذ
روندكيَن ذيانيَ شلن ،مريو بةس ناظيَ زارؤييَ مة
لبةر خؤ بةرزةبكة ،ئةظة خةلكي خةليفة ذي
ناظكرن (ضيظيَ ستويرة ،توخيب زويرة) هذيرا
سةرةقييا تة هشككري كاتة ذ خؤ دانةظة و هيَش
تايا شيَيت و حةشةريبوونيَ خةجنةرا تة ظةنةطرتيية،
خؤناظا كةربا شيَركوييَ طؤنةهيَن ئةيوبي و هةمي
ئةيوبييان تاظيلكرن و هيَش ئةنيا تة يا كةظةر شل
نةكريية!
ل رؤذنامةيا – وار 1140 -دا بةالظبووية
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ئهختهرا ئاگرین
كوضك د ضراى دا ،ضرا د شووشةى دا و شووشة د
خةونا من دا ئةختةرةك ئاطرينة ،يا ذمنظة ئةو
خةون د خةونىَ دا بوو ،وةسا خةونا من
دةستثيَكربوو يان خةونا من يا وةسا بوو ،ئةختةرا
ئاطرين د ضراى دا و ضرا د شووشةى دا و شووشة د
خةونىَ دا طؤرِى و روناهى ذ رؤذا زةرةدةشتة د
كوضكىَ فةلةكا هةبوون و براييَن طورط داية و
بهيظييا خودىَ ظة ،نزامن كةنطى و ضاوا خةونا من
دةستثيَكربوو ،بةرى يان ثشتى بوونا من ،ئةطةر
من بوونةك هةبواية!؟ ضنكو ضجار رؤذبوون و
سالياد وةكو خةلكى من نةكرينة و نةثريؤزكرينة.
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كوضك د ضراى دا ،ضرا د شووشةى دا ،شووشة د
خةونا مندا؛ شرِكا خوينىَ ذ بورجا ضارىَ يا شوورها
ئامةدىَ و مةوالنا سليَمان هيَش تيَهنيية ،بريا
ياقوبى ية و د بنى دا ئيسف ب كراسىَ طؤركيية و
كوضك د سةرىَ مندا ل وارىَ باز و شاهينان كوترا
سثي ية و ضجار ذ دةبةنطيىَ ظاالنةبووية.
كوضك د ضراى دا ،ضرا د شووشةى دا و لدور
كوضكى ضار هةالمةتيَن رةش زيندانيظانن ،هةر ضار
لبةر روناهيا كزا ضراى ضار سيتاظكيَن ذيَك
كوثيكرينة ،لدور كوضكى لنزيك هةظ سةريَن خؤ
شوركرينة و ثستة ثستةكىَ جةجلةلوتى بزمانةكىَ
تيَنةطةهم دكةن ،وةكو ئاطرىَ د كوضكى دا زوو
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طةشدبيت و زووتر فةدمريت؛ دهةليَن و دادهيَن،
خةونىَ د شكةفتا سةرىَ من دا شيَوةيىَ ضارطؤشةيا
ضارستوينى ظةطرتيية و هةالمةتىَ ضار براييَن ذبلى
رةنطىَ ثستوى جودا ذيَك كوثيكرى ب دووراتيةكا
يةكسان ذ كوضكى ثشتا خؤ داينة هةظ.
كوضك د ضراى دا ،ضرا د شووشةى دا ،شووشة د
خةونا مندا؛ ضراية د شووشةى و شووشة د ضار
طؤذييَن تارى دا هةالويستى ية ،كوضكىَ هةر ضار
ساالن جارةكىَ دبيتة ئيَتوون و ظولطان و سةرىَ من
دكةتة ئةختةرةك ئاطرين ،هةالمةت ضار دةظيَن
بةشن و ثستة ثستةك ذ نةدل و ب دوودىل دكةن،
ثشتى ئيَكدو ب كةف ونفرين و خةبةرا دشؤن ،ب
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كينا رةش ثيَكظة تظدكةن كوضكى و ب ثيَنطاظيَن
شانؤطةرى يةكسان بةرةبةرة نيَزيك دبن تاكو ل
هنداظ كوضكى رادوةسنت ،ثيَكظة ثيَ راستىَ بلند
دكةن و دميزنة ب كوضكى ظة و دةمىَ سةرىَ من ذ
ميزا وان ثةنطى ،هينطىَ دبيتة ضار زىَ و ذ طوهيَن
من د هةالظيَنت ،هةكو ضار شةبةنط ذ تظكرن و
ثيَميزتنىَ وةستيان ،ثاشظة دزظرِن و هةر ئيَك ثشتا
خؤ ددةت ستوونةكىَ و بدةستةكى زكىَ خؤ و
بدةستىَ دى ثيَسريا خؤ ظةدمالن و بؤ ماوةكى
نقوروسك دهيَنىَ.
كوضك دناظ ضراى دا و ضرا د ناظ شووشةى دا و
شووشة د خةونا من دا ئةزم ،د ناظ ضار ستوونان دا
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كوضك ضةند طةشدبيت ،ضار براييَن ذبلى رةنطىَ
ثستوى ذيَك دكوثيكرى ىلَ كومدبن ،هةكو كوضك
كزبوو خؤليا وىَ دخؤن و يا ماى ددةن باى ،هينطىَ
ل سةر ذناظربنا من ريَكدكةظن ،باوةشك دهيَنىَ و
بدةستةكى زكىَ خؤ و بدةستةكى ثاشييا خؤ
ظةدمالن؛ و دةمىَ نقوروسك هاتنىَ ثاال خؤ ددةن
ضارستوونيَن د شكةفتا سةرىَ من دا و دبنة ضار
هةالمةتيَن د خةونةك ضارطؤشة دا.
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شهمهندهفرا باى
مينا فةنةرا ل كنارىَ دةرياى ضكالندى و سينط ل
بايىَ و بارانيَن وةرزى ،دو ضاظيَن زوم تذى
مةندةهؤشى بيَ وةستيان و راوةستيان ل تشتةكى
نةنياس دطةرن ،بزظيَرى دةستىَ خؤهداى ذ ستوونىَ
ظةكر و دريَذكرة قولبكا قةبارة مةزنا ساكويىَ رةش
يا ل قرِكىَ بووية طريَيا ل هةضكى ،د هةولةكا بيَزار
دا كو ب سستكرنا وىَ فشارىَ ل سةر طةروويىَ
كيَمبكةت و ريَذةيةكا ثرت ذ بايىَ هةناسةييَن
ريَظينطان هةظرِىَ هةلكيَشيت ،هةمبةر تةنطبوونا
هةناسةيىَ دفنيَن وى فرةه دبوون ،ب ضاظيَن خاظيَن
د قوقلكان دا زيق و ثرِى ثرس ييَن دةرياظانىَ
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باهؤزا بوسيدونى شاستوونا طةميا وى شكاندى و ل
تؤنيَال فةلةكا سوبةهى ضريسكةك ،سينالوكةك ىلَ
نةهيَتة دينت؛ ب ئاظرِيا ويَنةطرةكىَ شةرى يىَ ثسثؤر
و خودان سةربؤر ل دةردةسةريةكىَ دطةرِييَت دا
ويَنةبكةت لدؤر خؤ زظرِى ،فارطؤن شخاتةيا ثرِى
زلكيَن سةررةش يان خؤثيَشاندةريَن ثيسرتةشيَن
والتىَ (ئونكل سام(ينة دذى نظشثةريَسيىَ ،ل ديَم و
روويان دنيَريت نيمضة زيندييَن بيَى مةى
دسةرخؤش ،د طةرماظا ظارطونىَ دا طرِك هناظيَن وى
بةرنادةت و ضيَليَن ئةخناتونى ميَرطا هزريَن وى
دادعويرين و طولييَن د كواريَن ئيسفى دا ماين؛
سنكى دةشتةكاتى دهيَريت ،د ثةنضةرىَ را
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شةمةندةفرا ل ئاسؤيىَ باذيَرى دلةنكيت ،ذ
ئاظاهييَن بلند ،جادةييَن فرةه ،باخضة و
ياريطةهان ...دووردكةفيت ،دزانيت حبةزا خؤ و
كيَمةك خبؤرتى يىَ ذ باذيَرى درةظن ،ىلَ نزانيت ئةو
ذ ض و بو ض و كيظة درةظن؟ تنىَ رةظني ..رةظني.
دو زرِتةكيَن ضلرةش و ئارمىَ ريَكخستنىَ ل سةر
سينطى ضنطليَن وى طرتن و خبؤرتى ثالدانة ناظ
شةمةندةفرا لطةل دةبةنطيا طةردوونيا دوويىَ
طةهشتى ،ئةظرؤ وةستيايى مينا هيَشرتا ثري ب
نةفةريَن ديَم خؤليكى و رهدينيَن طةظوزة و ذن
رةشةهةالمةتيَن ناظ بيستانان بيَدةنط ذبيَرظة و
روونشتى يا خةمتيية ،ل دووركةفتنىَ ذ باذيَرى بلةزن
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و بؤ طةهشتنىَ ثةرؤش و ضاظ ل ثيَشن ،ضاظيَن تشى
برس و كيَمةكا ترس ،و كيَمرتا ثرِس! خؤناظىَ د
ئةنيىَ هةالظيَت و هيَش قولبكا ساكويىَ رةش
ظةنةبووية و تبليَن وى ذ بزاظىَ نةوةستيانة ،ل سةر
ملىَ خؤ زظرى باذيَرىَ مةزن؛ هةريىَ بضووك دبيت
تا ل بةرضاظان سوريَن ئاظاهييان مينا شاسوينا
كةميا نقومدبيت؛ بئيَكجارى وندابووى،
شةمةندةفرِا طران باركرى ذ ضيا دةربازى دةشتىَ
بوو ،طةهشتة دةستثيَكا بيابانىَ ،ذنوو ذ خؤ
دثرِسى ،ئةو ئيَلضييَن ل ويَستةطةهىَ ب تدارةكا
رةش و ل سةر سينطى ئارمىَ ( دوو شري) خبؤرتى ل
شةمةندةفرِىَ سواركرى ،كينة و بةرىَ مة ددةن
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كيظة؟!؟ برِيار دا ويَرةكيىَ بدةت خؤ و ثةردا
بيَدةنطييا طوذةك بسميت ،د طؤهىَ يىَ ل تةنيشت
خؤ دا طؤت :ئةظة ض وةغةرة و سةمتا وىَ بةرةظ
كيظةية؟
 ذ زيَرةظانىَ فارطونىَ بثرسة .بيَى ثويتةدانبةرسظدا.
د ناظ هةرةثؤشيىَ را خبؤرتى ريَكا خؤ
ظةدكر ،تيَبينيكر هةموو ريَظينطان ثشتا
وان ل باذيَرى و بةرىَ وان ل ئازاديا
بيابانىَ؛ بزدانا وان يا ئيَكةمني ية
 ئةى مرؤظىَ باش ئاراستةيا مة بةرةظكيظةية؟ بدةنطةكىَ مزم ثرسى.
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 دىَ زظرينة ضةرخىَ زيَرين و وارىَبةختةوةريىَ!؟ ب ئاراميا موجاهدةكىَ
ضةرخىَ /ظةكرنان /ل ثيَش خؤ دةستكةفنىَ
شةرى زةرييَن ضيا و تاالنىَ دةشتا
شةنطاىلَ دهاذوت .بةرسظدا
ذ ظةريَذا ثيَكظةنويسانا لةشان طةرمىَ
فارطون كرية طةرماظ ،مخخمكيَن خؤ ظةكرن
دا ثرت باى بهةلكيَشيت (هةى هةوار
شهداريا فيَرة ذ يا سةقايىَ بةسرا ثيسرتة)
و خؤ نيَزيك ثةنضةرىَ كر ،ديت مينا
ئيالفىَ خةوتة فارطون تيَك د قةنتاركرينة،
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ذوور دا و بةربذيَر بةرةظ دةريا خيزى
ئةذدةهايىَ ديَمى خؤ رادكيَشيت ،بىَ
بةرسف ذ ضةند كةسان برِسيارا خؤ
دوبارةكرةظة ،ضةند فارطون طةرمرتدبوو؛
ثرت ثيَدظى ب ئوكسجينى دبوو ،و هةر
بيَئةجنام دةستىَ وى د قولبكا ساكويىَ
شوور د وةغةرةك نةنياس دا بةرةظ جهةك
نةديار ل سةر قرِكى دخةبتى ،بيَهنتةنطى و
كيَميا ئوكسجينى ذ طةلةكيا مرؤظان د
فارطونةك طرتى دا ،بريا وى ل شةمةندةفرا
مرنىَ؛

ئيَتوونطةها

دوذمنداريا

ئايدولوذياييَن ثةترؤمةكرى ئينا ،ئةوا
57

بةعسييان ب قيَرى نةفرةتىَ و شوعيييَن
دوذمن داطرتى و ل شةرطةها هاظينىَ
بلةزاتييا هيَشرتىَ ذ بةغدا غةدرىَ بةر ب
دؤذةها ديوانيىَ هاذوتى ،ض ريَكةك كريَتة
بؤ مرنىَ و هؤظاتيية بؤ ذناظربنا هةظرِكى،
حزباتيا

رؤذهةالتى

وةكو

ئؤلداريىَ

دوذمنيية ،بةريكانةية ل سةر تاالنكرنىَ نة
هةظرِكى

ل

سةر

ئاظاكرنىَ،

ئةو

شوفينيزميَن ئةرةب ل دذى براييَن خؤييَن
كومونست بوون ،ىلَ ئةظة كينة و بةرةظ ض
ضارةنظيس

مة دهاذون ،ئاماذةكرنا

نةفةرةكى بةرةف ثةنضةرىَ بةروةخت ذ وان
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هزران دةرئيَخست ،دطةل لظينا تبال وى
دةملدةست وةك طؤلبةرؤذان ستوو زظرين و
بةرةف هةمان سةمت ئاراستةبوون ،خؤشى
ذ كريارا ذمارةكا سواران هيَرش برية سةر
ضةند خيفةتةكان ..زةالم كوشنت ،ذن
ديلكرن ،ثةز و هيَشرت تاالنكرن...يا ل وان
دياربوو .دةم دبوريت و نة ئةو ذ ثرسكرنىَ
دوةستيت و نة لظينا كويسةلةيى ل سةر
هيَال ئاسنى بؤ بيَهنظةدانةكىَ رادوةستيت،
داويىَ ب بيَهيظيبوون ذ وةرطرتنا بةرسفىَ و
ظةبوونا قولبكىَ سةرىَ خؤ ب دةرطةهىَ
طرتى ظةنا و هةظتةريب لطةل دةنطىَ
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لظينىَ شةمةندةفر دهةذيا و دطةلدا مةذيىَ
وى دذةنى ،بيَئاطةه لدويظ طريا زارؤكىَ
ساظا ئاظرِييةك ظةدزى دا ببينيت لويَظةتر
زةالمةك ذ ضةرخىَ عنتةرى ثةرتووكةك
قرِيَذى ددةستداية ،هيَظييَن وى ب ديتنا
الثةريَن ذ كةظناريىَ ثيَتى طةشبوون ،ب
طةشبينى ل سةر كودكان ل تةنيشت
روونشت و ثرسا ئيَكانة ( دىَ مة كيظة
بةن؟) كر .ئةوىَ بيَى سةرىَ خؤ بلندبكةت،
ب ضاظان ذيَهةل ىلَ نيَرى (تو نزانى دىَ مة
كيظة بةن)؟ و ظةطةريا متامكرنا خواندنىَ.
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 بةريَز ئةطةر من زانيبا ذ تة نةدثرسيم؟ وضاظىَ وى ب بةرطىَ ثةرتووكىَ يا بناظىَ
(هاظيبوونا هؤزا هيالىل) كةفت .سةرىَ
خؤ هةذاند ئيَكسةر رابوو .لويَظةتر ذ
طةجنةكىَ ثيستىَ وى ذ دةقان نةهيَتة دينت
ثرسى ،ئةوىَ بةرسظداى  :باشرتة ذ شوفيَرىَ
شةمةندةفرىَ بثرسى.
ثرت هةست ب بيَهنتةنطى و زظيَريىَ كر و ذ
خؤ ثرسى ،ئةرىَ بؤضى لدةستثيَكىَ من
هزر د شوفيَرى دا نةدكر ،ئةز ذى وةكو ظان
هةالمةتان ليَهاتيمة ،من ذى شيانيَن
61

هزركرنةك تةندروست و برياردانةك دروست
وةكو

ذدةستدانة...؟

مةلةظانيكرن

بةرؤظاذى ثيَلىَ د ناظ حةشامةتا نيَر و مىَ،
بضووك و مةزنان دا ييَن ب ثةرؤشى
تةماشةيىَ طرييَن بيَداوى ييَن خيزى دكةن،
كا ض مزطينى و شكؤ ل ثشت ظةشارتيية و
ض باشةرؤذةك كةش بؤ وان ضاظةريَية؛ ريَكا
خؤ بةرةف فارطونا شوفيَرى د ناظ
هةالمةتان را ظةكر ،ضةند نيَزيك شوفيَرى
دبوو ،سيهيَن وى تيَكدضوون و بيَهنا وى
تةنط دبوو؛ و مرياتة قولبكا رةشا قةبارة
مةزن سةربارىَ داكوكيكرنىَ ل سةر قرِكىَ
62

سست نابة ،ذ ظيَككةفتنا لةشان و جاران
ثالدانا وان هةست ب ضاالكبوون و لظينا
نيَراتييا خؤ كر ،ببشكورينظة سةرىَ خؤ
هةذاند ،داويىَ وةستياى ملىَ خؤ دا سويىَ
دةرطةهىَ شوفيَرى و ب هجكىَ خؤه ذ
ئةنيا خؤ هشككر ،ب هةناسةك خؤرتى
ليَكرى و قورضةكا هيظيىَ دةرطةه ظةكر:
ئةرىَ هوستا دىَ كيظةضني؟
شوفيَرىَ ثرض و ره و مسبيَل بناظئيَك كةفتني
و ب هةمان تدارةكا رةش يا ريَكخستنا
ئارمىَ وىَ (دوو شري) ل سةر سينطى و
زيَدةتر ذ خةلكى ثاتةكىَ كةسك ل ئةنيىَ
63

طريَداى زظرى ،ديت كوثييةكة ذ هةمان
زرِتةك و ئيَلضييَن ل ناظ باذيَرىَ ب قامضيىَ
بةرةظ ويَستطةها شةمةندةفرىَ خةلك
دهاذوتن،

قيَرييا

وى

فارطؤنيَن

شةمةندةفرىَ ثرِكرن.
دةمىَ ضاظيَن خؤ ظةكرين ديت مالبات ىلَ
كومبوويةنة و ذنا وى ئةنيا وى ذ خوهىَ
زووها دكةت ،ئيَكسةر دةستىَ خؤ دريَذكرة
حةفكا خؤ دا فشارا قولبكا رةش ذ سةر
قرِكا طةروويا خؤ سست بكةت.
رؤذنامةيا وار – - 1261
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ترس
د مةندةهوش نةبن ئةطةر ثيَكهاتىَ ثةيظا
سيَطوشةيا جظاكى مةدةنى (ظيان ،سوثاس ،ببؤرة)
ذ من نةهيَتة بهيسنت و د فةرهةنطا من دا هةر
نةبن ،ئةتةكيتا خوارنىَ و هةلبذارتنا رةنطان،
سةرةدان و سةيرانان ثيَدظى بدةم و فيَركرنا ضجارا
من نةبووى هةية ،نيطار و موزيك هةر ذ طؤنةهان
بيت ،ئةز ئةظ بونةوةرةىَ ظةضخاندى ذ ترسىَ
ضيَبوومية و برتسىَ فرشكبوومية ،ل سةر ترسبوون و
ترساندنىَ هاتيمة ثةروةردة و فيَركرن  ..ذيانا من و
هيَشتا ضثكةكا ئاظا طةرم د هةمبيَز و ثاراستنا
بابىَ خوَدا و د ريَكا ظةطوهاستنىَ دا بوَ ماال من يا
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نوى د بزدانا دايكىَ دا وةغةرا ترسىَ بوو ،مافىَ
هةوةية و بال بضاظىَ ناموَ ل هاظيبوون و ناوازةيا
من بنيََرن ،ترانا مبن بكةن ،مبن بكةنن ،من ناموَ،
ظارِىَ ،شيَت ،نةخوش ،دةبةنط ،طةمشو ...
بدةنةياسني ،ئةز ذ هةوة تورِة و سل نامب ،ضنكو باش
دزامن هوون ييَن خاثاندى درةوا دكةن ،ثيظةرىَ
نيَرطزى و شيزوفرينيا هةوة ل كوثيتكىَ ية ئةطةر
 ..نة؛ ء د دةهمةن ثاكنب ،ثا ئةظ هةمى قةحبة بوَ
كيَنة ،ئةطةر دةستثاكنب ،ثا ..كيية ظىَ دةريا
ثريوىلَ ظةدخؤت ،ئةطةر ميَربن ،ثا ..كىَ هندة
سالة ئةظ مللةتة لذيَر سوَليَن ظان نيظ مةميوونان
هيَالينة!؟ بو درةوةكىَ ئةز ذ هةوة سل و تورِة نامب،
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ضنكو بةرىَ ل من؛ هةوة درةو يىَ ل خؤ ،مللةت،
هةظذين و وذدانا خؤ كرى ،هوون اليىَ ديىَ ترسيَنة،
اليىَ نةتنىَ مرؤظ شانازى ب مرؤظينييا خؤ بكةت،
بةلكو ضركة ضركة ذيانا خؤ بذيت ،ضاوا هةست ب
سةرما و طةرما وةرزيَن ساال وةالتىَ خؤ دكةن،
طةزتنا طةزنكىَ ،هةنطىَ ..وةسا هةست ب ذيانىَ
وةكو ذيان بكةن.
ـ نة ..نة ..راوةستة ..نةثرسة ،بيَى بثرِسى دىَ
بةرسظا تة دةم.
د كولكىَ باثريىَ منظة وىَ شةظىَ دةمىَ جيهان د
تاريا مرنىَ و بيَدةنطيا كؤرِستانىَ دا و دةمىَ
بدزيظة و بهيَزا دلضوونىَ بةرةظ جيهانا جيهانا خؤ يا
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نوى بو بزدانان دايكىَ دهامتة ظةطوهاسنت ،ب
هوشداريةكا زيَدة مينا يىَ بىَ ثاسثؤرت ل ريَزبةندا
كيَلكيَن سنوريَن وةالتىَ منىَ ثؤليسيىَ بىَ دةولةت
و نة ل سةر ض نةخشةيان ثارضةدكةن دةربازدبيت،
بلةز د هامتة ثالدان و بةرى د ماال طةرم ل نيَزيك
جطةرىَ و لذيَر سىَ ثةرديَن تارى ل سةر تارييا
بزدانا دايكا خؤ ئاكنجى ببم ،دةنطىَ شيَلكةكا
تؤثيَن كؤالنيَن طوندىَ مة كيَالين ،دايكا من ب
سينطىَ بابىَ منظة كرة نؤذ و دةنطىَ باثريىَ من
(رابن دا طوندى بةردةين) ظةقةتيانا من يا
ئيَكجارى بوو ذ بابىَ منىَ ضجارا من نةديتى.
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رابوو مة سةر ثيَيان و طوَتنة من ( نانى نةهاظيذة،
خودىَ دىَ ضاظيَن تة كؤرة كةت ،بةحسىَ مةزارىَ
نةكة دىَ تة هةالويسيت ،رةخنا حوكمةتىَ و حزبىَ
نةكة ل ثشت شظشةييَن ثياليى و شويرهيَن بلند و
بنداظيَن كؤر و تارى دىَ وندابى ،دونيا ل سةر
طوهيَن طاماسى و تةختىَ شاهى ل سةر ترسىَ
راطرتيية ،بوومة سنيَلة و طوَتنة من ميَربة و
ثةالظىَ خبؤ ..شةرى بكة ،كوشتنىَ بكة ،ىلَ
هوشيارى ئةظينىَ بة ،كوشنت دةستوورداية و ظيان
قةدةغةية ،ل عةسكةريىَ ل سةر كوشتنىَ و بوَ
كوشتنا خؤيىَ هامتة مةشقدان ،بطوذة ،بطوذة،
ئةطةر برايىَ خؤ نة طوذى ئةو دىَ تة طوذيت ،ذ
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ترسىَ نة من هيظى و ئوميَد و هيخواز و
ثاشةرؤذن.
بوون ترس ،زارؤكينيىَ ترس ،سنيَلةيىَ ترس ،نظسنت
و ثيَخوارن ترس ،بؤ براييَن هةظسوى ناسنامةيا من
يا برتسة و زمانىَ من برتسرتة ،دةربرِين و بووضؤنا
جياواز هةمى ترسة ،ذ ترسىَ هاتيمة و ب ترسىَ
بةرظ ضارةنظيسةك مةترسيدار دضم ،ذيان ترس ،مرن
و طوَرِ برتسن و ترسا ذ هةمى ترسان برتسرت ،كو
كرمية بونةوةرةك ترسنوك ،سزا ب دوذةها خودايىَ
دلوظانكار و دلوظانة! هوسا تيَطةهامن ،لةورا ذ
نةبوونا سيَطؤشةيا مةدةنى د فةرهةنطا ذين و ذيارا
من دا د مةندةهؤش نةبن.
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پاییزا پێلیستانكى
ب شةظ د سينطيَن خؤ دا كينيَن ميَذوويىَ هةدلطرن
و ل سةر نظيَذىَ الظةيا (ربي ال تذر على
االرض من الكافرين ديارا )...دكةن ،ب رؤذ
مينا كةرىَ ضاظطرتيىَ لبةر دارىَ مداريَنة و بداوى
ئينانا هةر طةرةكا زظرينىَ دةستثيَكا نوو يا
بةرزةبوونىَ ية ،رؤذانة طازندان دكةن و ب هوورى
كيَماسييان د هةذميَرن و ل داويا مةهىَ مووضةى
وةردطرن و هةولددةن باوةر ذ دةزطةهيَن راطةهاندنا
نةئازاد و سةنديكاييَن نةثيشةى و ريَكخراويَن
نةمةدةنى بكةن و خوليسةريا هةرةمةزن بىَ
هزركرن و ظاظارتن هةر ثيَشنيارةكىَ ب سةرداضوون
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و هةر بووضؤنةكىَ ب دوذمن دناسن و هةر
فةرمانةكىَ دةملدةست ثةسةند دكةن ،ذ بريا خؤ
دبةن نظيَذ ذيانىَ و طؤتار ذيوارى ناطوهؤرن..
ناثرسن..
دةولةت ضةند زةنطينرت دبيت ،مللةت هةذار و
رةزيلرتة
حوكمةت بهيَرتردبيت ،جةماوةر بيَكةساتى و
مةالقرتة
ذيار بةرفرةهرت دبيت ،ذيان ئالؤز و بزةمحةترة
خواندنطةه و خويندكار ثرتدبن ،خةلك نةزانرتة
ضةك و لةشكر مشةتردبن ..خةلك برتسرتة
ئابوور و حزبايةتى طةشرتدبيت ..ذيَياتى كزترة

72

ب ساويلكى ثرسى ( بؤضى رةمةزانىَ باذيَر ذ
سةروةران ظاال دبيت)!؟
و ذ بريا خؤ دبةت كو سةرؤكانييا زةالل كريية
طؤمةكا كةنى و بيَريظان ميَيةكا ستةور ،و ذبلى
ئاطر و ئاطردانا ئاطرى ي َى ئاطرين هةموو رةطةز و
جه دثريؤزن.
ل وارطةهىَ شيَخةك و هةموو مريد سةريَن
نظيسةران مينا طولييا طةمنى ضةند ثرترن؛
شؤرترن و ب بهايىَ كتيَن كالكان ب نةرمى ل
سةر جؤتيَن ثيَالظان كرِنؤش دبن ،هينطىَ
ئوميَديَن مةزنيَن قارةمانةك بىَ بةريك ،بىَ
دوخني د سالنامةيا خةالت و ثاداشتان دا دبنة
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ئاشؤثة ،ل سةر زارىَ سةروةران سةركةفنت و
دةولةت دبن خةون و خةما هةرة مةزن
بةريكةك ئاظا ،شةظبيَرييَن كوشتىَ خاظ و ثيَكىَ
ثرِ هةمى طاظا و وذدانةك ظاال..
ئةرىَ روستةمىَ ضيا خؤ لذيَر ثيَيان نةرادطرت و
لداويىَ ل سةر كورسيكةكا ثيَثك خليايى كؤرِك
بووي ،بؤضى لظى ضلىَ هاظينىَ بوميباخىَ هوو ل
طةردةنا خؤ دشدينيت!؟ برتانةثيَكرنظة ثرسى
 دا ثاييزا ذيى و زظستانا طيانىَ خؤ بىَظةشيَريت.
شةمشونىَ بةرى كةزييَن خؤ ذ دةستبدةت مينا
ميَروويىَ خةما وى يا هةرة مةزن ئةو؛ ثاييزىَ

74

تيَشكيَن خؤ لطةل قويتى د طوجنةكىَ ظة
كومبكةت ،نها بووية ثيَلستانكةكىَ ل
وةرزةكىَ بةهى ل بايتةختيَن شاه و خةليفة و
سولتانان  ..طةريدة ..فةليتة...
دوهى ذ بيَتفاقى و ئةظرؤ ذ بىَ باوةرى لذيَر
فشارا سؤالن دنالن
دوهى ذ برسىَ؛ ترسىَ د كؤز
ئةظرؤ ذ هةذموون و بيَكةسايةتيىَ نةلوكؤز
دىلَ منىَ ساظا يىَ ب دلؤثيَن روندك و خوينىَ
ظة وىَ ضريسكىَ ظةمرينن ،كةظيىَ
بهةرمينن...
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دىلَ من يىَ ب خودىَ ظة! بىَ مفا
ثةرتووكخانةكا ثةرتووكان و لةشكرةكىَ
ثيَغةمبةران بؤ ثيَلستانكيَن كؤضبةر هنارتينة!
تويىَ باوةردار بةرهةمىَ ئيَكةم طونةهى وةكو
دبيَذى و ئةزىَ ياخى ل سةر تارى و تاريكرنىَ
بةرهةمىَ ئيَكةم هةستىَ مرؤظينى مة ،ب
خوارنىَ ذ دارا زانينىَ ئادةم ذ رؤبؤتةكى بووية
مرؤظ و هيَش ئةم ذ هؤزىَ نةبووينة مللةت و ذ
حزبىَ نةبووينة حوكمةت...
ب قوربانيدانا بةرانةكى ،برةهيمى داوى ب
قوربانيدانا مرؤظان داية ،كى ب هةظسار و بةندكرنا
حةزيَن خؤ دىَ مرؤظينييا مة ئازاد كةت ،ب
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سنورداركرنا حةز و ئارةزووييَن خؤ سنوريَن
وةالتةك ،جظاكةك ،دةروونةك ...ثارضةكرى
بةزينيت!؟
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خوناڤا تبلێن ته
خوناظا تبليَن تة؛ نة طةزوية ،نة دوبةية..ذةهرة
بشكورِينا تة؛ نة مزطينيية ،نة نووضةية..قةهرة
نفرينيَن تة بارانيَن وةرزينة ،ل خانةييَن لةشيَ م َ
ين
فالنجي ،ل كونيلةييَن ثيسيتَ مينَ مرار دبارن
هنطظ
ل كةناريَن خؤشييَ هةمي خواستةكيَن من ،دبنة
طونةهـ  ،تاوان ،ياخيبوون ،هؤظاتي ،نةفرةت و تظ
ئةظة نة ثةيظيَن دلدارةكيَ شةيدانة
ئةظة جوطرافيا وةالتةكيَ بيَ سنورة
ئةظة تراذيديا مللةتةكيَ بيَ بريدانكة
ئةظة ميَذوويا فةرمان ،خوين و ئةنفاالنة
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سثيَدة و ئيَظاريَن ل ثةي ئيَك و ثةياسيَن بازاري و
بيَهنا روونيَ داخكرييَ ليَنانطةهيَن مللي و نةرطيليَ
و طوالظيَن ئةرزانيَن ذنيَن طوندي تيَكةلي هةظدبيت،
دفنا طةندةالن دخورينيت ،طليزانكيَن ثريان
ظةدكةت ،حةزيَن سنيَلةيان د ئازرينن و هةموو د
ئاراستةكيَ دا د نةلظ.
د شيَويَ خوارنيَ و ئاظرِيان دا كوالفةيي ديارة،
بيَهنربساتيةكا هارة ،ئةظ خةلكة هيَش برسييَ زك و
بن زكانة ،هيَش تيَهنييَ ثرس و هزركرنانة:
بؤضي ل سورة عاشورا ثسمامان ب رؤذي!؟
بؤضي ل هةموو زظستانان نسكؤ دبيت
شورةش!؟
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بؤضي ذ سيتاظكا خؤ برتسني!؟
خؤ دبينم بةرامبةر قةحيبَ ثيس ،بةرامبةر
داكةفيت شةرمزار ،بةرامبةر داطريكةرى بياني،...
و هةر مبةندةهوشي بانطهةلدديَرن :طازندةكةر ثرِن،
سؤثاسدار د الل و كةرِن!
حةزذيَكرنا وى بؤ دوميينَ ثرتة ذ حةزذيَكرنا خانييَ
مةزن بؤ زيينَ ،خةليليَ خيالي بؤ كوردينييَ،
شةرةفخانيَ بةدليسى بؤ ذيانيَ ،يةملاز طوناى بؤ
ئازادييَ ،شةهيدىَ ثيَشمةرطةه بؤ تفةنطيَ ،سوفى
برؤى بؤ حوريان ،سةيدايي بؤ كؤمكرنا دراظى،
خووشكيَن تةيبةت و قودرةت بؤ ئةرةبكرنيَ ،مسؤييَ
دةولةتيَ بؤ جامةييَ مةى...
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د ناظ سةقاييَ ضاخيانيَ دا تيَكظةدانا ثيالن و ريَزكرنا
وان مينا سةربازان بؤ وى خؤشييا هةرة مةزنة .خؤ
دبينيت نابليؤنة ،رؤملىَ رووظيىَ بيابانىَ ية و ل
بيابانا ئةفريكى بو شةرىَ ئةلةمةييَن تانكا ريَز
دكةت..
د طةل فرِا ضايا تيَشيتَ هزر د دوميينَ دا دكر و كا
طةنطى ديَ بيتة ئيَظار دا ل جهيَ هةر رؤذ لبةر
جاخمانةيا ضاخيانيَ ل طةل هةظاالن روونيت و مينا
دوو تيميَن هةظرِك ئةزنيفةكا ضارقؤىل بكةن و
دةست لدووظ دةستى بطةرمى ثيال ريَزبكةن و
قةيديَ بنظيسن و ب ثةرؤشى ئةزنيفيَ بكةن.
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وةرز و سال نةزؤك و خاثينوك مينا كابينيَن
حوكمةتيَ بؤرين تاكو هةموو ثيَنطاظ د يارييَ دا
هةر ذ دانانا ثيليَ ئيَكيَ تا ئةزنيفكرنيَ ذبةركرين،
مينا ريَظةبةر و بازرطانيَن جةمباز و فيَلباز رووقايم
بووين ،ويَ ئيَظاريَ ب مةندةهؤشى ل كوذى نيَرِى و
ذ نشكةكيَظة مينا بلقةكا ئاظيَ ذ كووراتييَ
بسةردكةفيت ،تيَكضوو دةميَ كورِيَ خؤ ديتى ثةرك
ددةستدا و مينا كولينا سؤثا داران كادييا نةرطيليَ
ذ دةظ و دفينَ دضيت؛ تةزينكةك ب سةر لةشى دا
ضوو ،بيَهن مالق بوو ،ذ هزركرنيَ سةر ستةور بوو،
ب سؤتن و كةسةرداريظة طؤت :تا مريشك
ضويضةلوكيَن خؤ ذ زارِؤييَن شويم دثاريَزيت ،وةسا
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مللةت هونةرمةند و داهيَنةر و ...خؤ ذ بازنةييَن
تاريستانا بيابانا نةزانيينَ و ظاريَبوونيَ دثاريَزيت!
براينو ضةكضةكويلة دكؤرةنة لةو بةردةوام ل تارييَ
دبزظن و هةولددةن ب رةشاتييَ هةموو رةنطان
داثوشن ،قؤمارضى و سةرخوش و دز و طةندةل...
ذى ذبلى بريهاتنةكا تال و الثةرةك شةرمزار ض
لدووظ خؤ ناهيَلن ،بيَذنة من و ئاماذةكرة قوالضيَ:
كةنطى ئةو كوذى بووية قؤمارخانة!؟
و ضاظ ذ زولقوتينى راوةستيان و ثيل ذ دةستى
دكةفنت.
رؤذنامةيا ئةظرؤ()1194
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خلت
ئةلندىَ ل تةرمىَ عةتويى كؤمبوون
سثيَدىَ تةرمىَ عةتوى راكرن
تيَشتةطةه تةرمىَ عةتوى ل نؤذدارييا دادى دانان
زكىَ عةتوى ذ مةى مةشكةكا داطرتيية
د بارىَ نةهشيىَ دا ترومبيَلىَ عةتوى هةرشانديية
ىلَ كىَ هايذ راثؤرتا نؤذداريية و بؤ كىَ خةمة ،يا
طرنط جادىَ ،دةستهةالتىَ ض دظيَت و ض دبيَذيت،
شةرمزارييا دوهى ثيَدظى ب قوربانةكيية.
لدووظ جنازىَ عةتويىَ سةرسةرى؛ ضةند كةسةك
ثشتى ثست ثستىَ بوونة ريَز ،بريَكيَظة و دطةل

85

بةردةواميا ثستة ثستىَ بوونة زجنري و خةلك و
ريَبوار د ثرسني :ئةظة كيش ئاغاية ،بةرثرِسة مرى!؟
 ما ئاغا و بةرثرس ذى دمرن !؟ د بةرسظاثرسىَ دا هندةك دثرسني.
ل طورِستانا باذيَرى؛ ذ مرؤظان كيَلى نةدهاتن
دينت و يىَ نةطةهشتى بةشدارى ئايريدةييَن
ظةشارتنا جنازىَ عةتوى بيت ،هةر زوو خؤ ذ
خيَرا بةرهةظبوونىَ ل مزطةفتىَ بيَبةهر نةكر.
عةتويىَ د ذيىَ خؤيىَ  30ساىل دا سىَ جاران
ب عةدنان  -كو تا مر و نةزانى رامانا ناظىَ
وى ضيية -نةهاتة طازيكرن .دهيَتة طؤتن كو
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جهىَ خوينا وى ىلَ هاتيية رشنت ،بيَهنا مسك
و نيَرطزان ذىَ دهيَت.
ل تيَشتةطةه تا تلثىَ ئاطرين ل هنداظ باذيَرى
بووية ستوون و نظيَذكةر بةر ب مزطةفتان
ضووين ،وةكو هةر ئةينيىَ و ل ثرتيا مزطةفتان
طؤتاريَن ئاطرين ييَن بيَهنا سؤتنا الشيَن طاوران
ذىَ دضيت و ثةسنا حورييان و رووباريَن مةى،
حةزيَن مت دلظاندن و دةظ شلدكرن و طليزانكيَن
ثريؤزيان ظةدكرن ،...وىَ سثيَدىَ عةتوى جطارة
ب جطارىَ ثيَكر و ل هاتنوضوونىَ سةلبةندىَ
مةيدانكا ثاال بؤ جارا دةهىَ و سةدىَ د ثيظا و
ل نظيَذا طوزارى– وةكو عةتوى ناظكرى  -ئةوا
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ذ اليىَ ئةويَن بلةز و جاران ب غار بةر ب
مزطةفتىَ دضوون و ل بةر ديوارى و سةر جادىَ
ثارضة كارتون رادئيَخسنت و نيظ نظيَذةكا
سةرثىَ بؤ خةلكى دكر ،دنيَرِى؛ د بشكورِى!
سةرىَ خؤ د هذاند و د بةررا د بةريكيَن خؤ
خةبتى ئةويَن تنىَ دو هزاريَن هووردة تيَدا،
دةستدا موبايال بىَ يةكة و هةولدا زةنطةك ب َى
بةرسظ بؤ دوستىَ شةظبيَرييان عةبدولرةحيمىَ
نةجوى ليَبدةت ،ىلَ هةر زوو دطةل بةرسظا
(داخراوة) مينا يىَ ثظدكةت ئاطرى بايىَ د
سينطىَ خؤدا بئيَكجار بةردا و دبن ليَظانظة:
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رحويىَ بيَنامووس ب شةظ ئارةقا سولتانى
ظةخؤ و رؤذا ئةينى سؤفى بة!؟
ل طةل بلندبوونا تلبىَ رؤذىَ؛ نيَزيكبوونا شةظىَ ية
و ئازريان و خوريان بةربوو طيانىَ وى؛ شظيَدى ذى
نةظةخواريية! كاديا داوى جطارة ذ ثاكيتىَ بةردا
ذينطةهىَ و ل طةل خؤ طؤت :هةكة رحوى ئةظ شةظة
ميَهظان نةكرم ،ئةظة بهايىَ بتلةكىَ دى ل تؤمارا
دةينان زيَدةبوو ،ئةوذى هةكة نينوسى قةبوولكر؟
خؤنى نادةت بةس دىَ قايلكةم ،لبةر بايىَ تةزيىَ
رووبارى وىَ ئارةقا هندا خؤش و حةكيم .و تاما
دةظىَ خؤ خؤشكر .تيَبينيكر خةلك بشيَوةك نة
ئاسايى و رةفتارةك نة سرؤشتى يىَ بةرةف
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سةمتةكىَ دضن ،زانى تشتةكى ذ ليَكدانا
ترؤمبيَالن مةزنرت رووداية ،لةو ذ ئيَكى ذ ئةويَن
ظةطةرياى ثرسى ،ئةوىَ د بةرسظىَ دا ب شانازييةك
هؤزةكى و طةرماتييةك جيهادى طؤتى :ل سةر
دكانيَن مةيفرؤشان جيهاد و سةرهلدانة.
 مةيفرؤشان!؟ و بلةز ثيَنطاظ هاظيَنت،غاردا ..ديت لةشكرةكىَ ثرتى سنيَلة ل
ثيَش دوكانا دسؤذيت كؤمبووينة و ضةند
كةسةكيَن كيَم بزاظىَ دكةن و ييَن دى تنىَ
بينةرن ،وةكو مةطناتيسى روودانىَ
مايتيَكةريَن باذيَرى بلةز بةرةظ خؤ
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راكيَشان و ريَبوار و ريَظينطان ئاظرِييةك نة
ثويتةثيَكرى ل هةرةبؤشيىَ ددا و بريَكا خؤ
دضوون ،ئاطر بةردانة دكانا دويىَ و ب
ناظتيَدانىَ تةماشةظان هانددان ثشكداربنب،
ئيَك ذ وان ناظتيَدةران ل تةنيشت وى بوو،
ىلَ زظرى :بؤضى بسؤذن مانىَ ماىلَ
موسلمانانة و هةر موسلمانن ظةدخؤن!؟
دطةل شكاندنا بتليَن هةمة جؤر و قبارة
بتايبةت مةى يا تركيييي؛ كرِرِرِين ذ دىلَ
عةتوى دهات ،ل خةلكىَ شاخيَن وان
هاتينة بظدان و ب ناظتيَدانىَ ثرت دهيَنة
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ثالدان ل دةمىَ ئةو هةما تنىَ بينةر،
تةماشةكر و لطةل ديتنا دكانا نينوسى؛
بريا وى ل تومارا دةينان هات ،بىَ حةمدى
وى دةنطةكىَ بلند د ناخى دا طازي خةلكى
دكر :دىَ هةرنىَ نة راوةسنت ،هةما تا داوي
دكان بكةنة ريَز ،بكةنة رةذوى.
ثيَل لدووظ ثيَلىَ مرؤظ ذ هةموو الييَن
باذيَرى كؤمظةبوون ،تايا جاددىَ ..خلتةكىَ
ظةطرة ،باركةنة و دهيَنة باركرن ،دهيَنة
ظةطؤهاسنت و بساناهى كت د ناظ كؤمىَ دا
دبؤهذيت ،د ناظ بؤشاتييا مرؤظان دا
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عةتوى خؤ ديت ئيَك ذ وانة ،وةكو وان
رةفتارىَ دكةت ،بيَئاطةه دروومشان
ظةدطيَريت ،تاكو مينا وان طةجنيَن
خوينطةرم طةرمبوو ،ذ وان ئولداريَن خيَرا
ذناظربنا فرؤشطةهيَن مةى دظيَت بلةزترة،
ئةوان خيَر و ئةوى مةى و خيَرا مةى
دظيَت ،طيَلةشؤكا مرؤظان هةر يا مةزن و
بةرفرةه دبيت ،درووشم يىَ توند و دذوارتر
ليَدهيَن ،دطةل بلندبوونا دذواريا سةليقا
درووشم و ناظتيَدانىَ ،طورِيا ئاطرى بلندتر
دبيت و ثرت تيَن َى ددةت لةشيَن خؤهداى،
جوكيَن مةى ل ئةردى بؤشرت دضن و
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ئيَظارييا زظستانى طةرمرت دبيت،
سةعةتةك بورى بةرى دةستىَ كةربطرتييَن
ثشتى نظيَذا خوتبىَ بطةهتة دوكانا ثيَنضىَ
(ثا طةنطى دىَ طةهنة دكانا نينوسى!؟) ب
ثيَهنتةنطى ظة دطةل خؤ طؤت ،ظةطيَرانا
دروومشيَن توند بدةنطةطىَ بلند ،طيانىَ وى
بزظاند ،لةشىَ وى طةرمكر ،هةر زةفلةكةك
كرة كارطةهةكا وزىَ و د ناظ كؤمىَ دا
بؤهذى ،و ذ نشكةكيَظة خؤ دطةل ريَزا
ثيَشيىَ ديت ،بؤ ثارضةك ذ دميةنى و
دينةموويىَ بزاظىَ ،رةفتاريَن ددووظدا ب
باوةريةكا دينى يا موكم و بىَ حةمدى خؤ
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دكر ،ئةنفالة رؤذا جيهاد و تاالنى ية ،ضاوا
ل ظةخوارنا مةى هةست بكارتيَكرنا وىَ
دكر ،كارتيَكرنا خؤنيشاندانىَ ل سةر يا
توند و كاريطةرتربوو ،ثرت نيَزيكى
ئايريدةييَن سةمايا دةرويَشيَن قادرى كو
تنىَ يا ذىَ كيَم (حةى و مةدةد..مةدةد)
بوو ،تاكو ل بةرامبةر فرؤشطةها نينوسى
خؤ ديتى ،بريا وى ل ذظانىَ شةظبيَريىَ
دطةل رحوى ل سةر رووبارى و تؤمارا
دةينان د ثاشييا فرؤشطةها نينوسى ظة
هات ،ذ بؤ بدةستظةئينانا مةزنرتين خيَر ض
ب سؤتنا فرؤشطةهيَن مةى ذ اليةكى و ذ

95

اليىَ ديظة تؤمارا دةينيَن طةلةك
تةلةرويتيَن وةكو وى ،ب دةينى ضةند بارىَ
وييَ طرانة ،هند دةروونىَ وى يىَ ئالؤزة و
دةنطىَ كؤتاربيَذى هيَذ د طوهى دا
دةنطظةددةت (احدى احلسنني :)...ئيَك ذ
دو ضاكييان؛ ئةطةر تة كوشت ،دةستكةفت
بؤ تة ،ئةطةر وى تو كوشتى جانطورى،
رووباريَن مةى و هنطظينى هةما رويبارن
تيَدا مةلةظانيا بكة ،كرؤثيَن حوريان مينا
ترؤمبيليَن ل ثانزينخانةيا تة بريَزن،
ضاظةرِيىَ تةنة دا داطرى ،سنطةثىَ بوو د
ناخىَ وى دا ملمالنةك دذوارة ،ظيابيت زوو
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دناظبةرا مةى يا بةهشتى و يا تركى و
دةينيَن نينوسى و ترازوويا خيَران
بهةلبذيَريت ،بىَ دودىل طةنج هاندان ئةويَن
ل سةر دةرطةه شكاندنىَ بةريكانة ،و
دةنطةكىَ هاندةر طازيدكر :كورِو
هيَدى..هيَدى؛ بةس يةكرت ثالدةن،
خوليسةرينو ئةظة خةبةنطىَ دكانا نينوسى
ية ،نة رةييانة!؟
برادةران دةست ب شكاندنا بتالن و سؤتنا
كةلوثةالن كر ،دهةمان دةمدا عةتويىَ ل
ثيَشييا هةمووان خؤ ل ثاشييا دكانىَ داى،
ئيَكسةر و دةملدةست و بةرى هةر تشتى
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طورِى ذ تومارا ئيبليسى راكر و ذ
نشكةكيَظة خؤ ل دةرطةهى دا و دناظ
بؤشاتييا مرؤظان دا بةرزةبوو ،ثشتى
دةفتةرا دةينان كريية خوىل و سندؤقةكا
ئارةقا تركى بؤ شةظبيَريىَ دطةل رحويى
داية بن كةفشىَ خؤ.
ل مزطةفتىَ دةستةكىَ بةهيضنا رادبوو دا
جهىَ روونشتنا دةستةكىَ دى بكةن،
هندةكا دةظيَن خؤ دبرِنة بةر طوهيَن ئيَك و
ب خمابنيظة ئاخينك رادهيَالن :تةحةم
باوةردارةكىَ ب شةرتىَ خؤ بوو.
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 سةرىَ وى دضوو ،نظيَذا وى نة دضوو،هةمى خوتبا ل ريَزا ثيَشيىَ بوو.
 دوهى ظى باذيَرى قةهرةمانةك نةهيَتةقةرةبؤكرن ذ دةستدا .ئةوىَ تبليَن وى
موهركيَن هوريَن تزبييَن دريَذ ثالددان ب
طوظاندارى ظة طؤت.
لبةر دةرطةهىَ مزطةفتىَ ئةويَن هةر
ضةندةك بشيَوىَ بازنان خؤ ددانة تريؤذكيَن
خاظيَن هةتاظا زظستانىَ :هةموو
ثيَنضشةمب و دوشةمبووان يىَ ب رؤذى
بوو.
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 هةوة زانى ل نظيسينطةها (احباب الرسول)بؤ عومرىَ ناظىَ خؤ نظيسيبوو.
 ثا ..ب خؤدىَ عومةرى ية ،ل سةر ئينيةتاعومرىَ بوو .ب كةسةردارى ظة طؤت.
ئيَكى ذ كرؤثىَ ضاخيانىَ ذ ذيَدةرةك
باوةرثيَكرى ظةطيَرا :راستة ىلَ يا هوون
نةزانن دةستةكىَ رةش ئةظ كارىَ ضةثةل
ئةجنامدا ،كاكال ظىَ تيَكدانىَ ذ بؤ تيَكدانا
تةناهى و ثيَكظةذيانا باذيَرىَ مة ية.
خودانىَ بةرضاظكيَن رةش دةستيَن خؤ ذ
بةريكيَن ساكؤيىَ رةش دةرئيَخسنت و ب
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شانازيظة طؤت :ئةظة سزايىَ هةر
كةسةكيية ذ دةرطةهةكىَ ذبلى يىَ مة
طؤتى دةركةظيت.
 ثشتى رؤذةكا ئةينى يا توند و نةخؤش لباذيَرىَ خؤشتظى ،ئةظرؤ بةرىَ سثيَدىَ
هاوالتى عةدنان يىَ تنىَ ثيَنض ضواريَكيَن
كت و ثاكيتةكا جطاريَن ئةرزان د بةريكىَ
دا ،د كاودانةكىَ نة ئاسايى دا هاتة
شةهيدكرن! و ثةيامنيَرى ذبرينةكر ل داويا
راثؤرتا خؤ بيَذيت ( نيمضة ريَككةفتةنةك
ل ناظ خةلكى هةية كو هيَرِشا دوهى بؤ
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سةر دكانيَن مةساج و مةى فرؤشان
ثيالنةكا سةرنةطرتييا دةرةكى بوو).
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رهش و سپی
ب غةوسيَ طةيالني ،ب شيَخادييَ طةلييَ اللةشا
نوراني؛ ئةظ كةريَ ترؤمبيَال ب هيَزا هةشيتَ
هةسثان دهاذؤت ،ديَ بيتة مرؤظ و سةيدا نابيتة
مرؤظ! كاملي طؤتة هؤشةنطي و ئاماذةكره
جانطوييَ ذميَرياريَ تينَ سةريَ مةهيَ ذ
سةرخؤشييَ هشيار دبيت ،تينَ دا مةهانةيا بدةت و
هةمبةر ظةخوارنا مةها داهاتي ل سةر ثشتا
ثسؤلةييَن ظاال واذووبكةت !
(ضيَكري؛ ضيَكرييَ خؤديَ ية)؟ هؤشةنطي
ب بيَئؤميَدي بةرسظدا.
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درةو ل خؤ كرنة ،ضيَكري؛ ضيَكرييَ
ثةروةرديَ ية ،و ئةظة رؤذهةالتا و ئةوااااا هةنيَ
رؤذئاظا!؟ و ئاماذةكرة دوور.
و ترؤمبيَال سةيدايي بذووركةفت ،ئةويَ وةكو هةر
رؤذ ثةيابووي و ب سالظةك سظك ،ضووية د ذوورا
خؤظة دا وةكو هةر رؤذ تا دةميَ فراظيينَ ب يارييَن
ئةليكرتوني سةر كةمثيوتةري خؤ مذويل بكةت،
تاكو هاي ذ رةوشا سيَوخيانةييَ و كارمةندان نةدما؛
و جاران ذي ب تشتيَن قةضاخ ضاظيَن خؤ د
ضةرينيت و ظةطةريتة سنيَلةييا ذ دةستداي ،لداويىَ
دا طازي كةت و ب طازندةظة بيَذيت (ئةظ ظايرؤسة
هةموو ذ كيظة دهيَن)!؟ ضنكو جاران دةميَ كامل
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بذوور دكةت ،ئيَكسةر ب شةثرزةييا سنيَلةييَ
جطاركيَشيَ هةمبةر بابيَ خؤ دبيت ترسياي و
طةمشو دياردبوو؛ و جاران ذ لةزيَ ئامريةييَ
كؤمثيوتةر ظةدمراند! ويَ نيظرؤييَ سةيداييَ كامل
ل ذوورا وي بوو دةميَ كورديَ يا ب مةتيَ دهيَتة
نياسني هاتي و فراظينا تايبةت بؤ سةيداييَ دهيَتة
ضيَكرن ل سةر ميَزيَ داناي ،سةيدا ذ ثشت ميَزا
كارطيَرييَ ضوو بةر ميَزا خوارنيَ و طؤتة كاملي:
سةيدا وةرة ل طةل من خبؤ؟
سؤثاس سةيدا ديَ دطةل زارؤيان دخؤم .و
زارؤيةك بذووركةفت و داخوازا خةرجييَ كر،
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ريَظةبةري هزارةك داييَ و طؤتيَ :ئةظة دوماهيك
هزارة ذ بةهرا تة .
ل دةركةفتينَ دطؤت (ثيَدظيية نيظ مووضيَ وي
بدةنة مةالي دا ل دةميَ خؤتيبَ هةكو نفرينا ل
طاوران دكةت ،دطةل دةسيتَ خؤ تاظييةكيَ ل وي
ذي ببارينيت ،ئةز حيَبةتييَ ظيَ وةزارةتيَ مة ،ما
ئةظ وةالتة ذ مرؤظان ظاالبووية)!؟ ل ذوورا خوارنيَ
يا سيَوخيانةييَ لطةل زارؤيان روونشت ،هوور ل برنض
و ئاظك و بضووكة ثارضةيا مريشكيَ يا مةتيَ ددانا
سةر برجنا هةر سيَوييةكي نيَري؛ و لطةل ئةو سفرةيا
بؤ سةيدايي داناية ذوورا وي هةظبةركر،
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بشكؤرينةك دةستكرد بؤ سيَوييَ ل هةمبةر خؤ
نيطاركر و دةست ب خوارنيَ كر .
سةقاييَ هةرة خؤش ييَ باذيَري ل وةرزيَ ثاييزيَ ية
و دميةنيَ ويَ تابلؤيةك هونةريية ،ويَ سثيَدةهيا
ثاييزي بايةكيَ دلظةكةر سةما ب داران دكر ،د
هةذاندن و بةلطيَن باظ د وةراندنيَ دا ل باخضةي د
بذاندن ..سةقا و دميةن ل دليَ كاملي هاتبوون ،ليَ
سةرةدةريكرنا ريَظةبةري و دةمبوراندنا كارمةندان
تيَكرب ،هةكو ترؤمبيَال ريَظةبةريَ نوي هاتية ناظ
طةراضي بةلكيَن باظ ذ بةر تايران دفرين ،هةضكو
ئةوذي وةك خبيَرهاتن ريَكا وي خؤشدكةن.
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لدويظ داخوازا ريَظةبةري كاملي كارمةند
دانةنياسني و ثيَكهاتةييَ سيَوخيانةييَ و ضاوانيا
بريَظةضوونا كاري بؤ ريَظةبةريَ نوي شرؤظةدكر،
هةكو مةتيَ يا بةردةستك وةكو نةريت خوارنا
تايبةت بو ريَظةبةري ئيَناي و سفرةيا ذ برنض و
مريشكةكا براذتي ،كةسكاتي و زةيتون ..داناي:
(ئةظة ضيية)!؟ ريَظةبةر ذ كاملي ثرِسي ،ئةويَ د
بةرسظيَ دا رةفتار و سةرةدةريا ريَظةبةرييَ ثيَشييَ
بو دياركري.
زارؤ ،ماموستا و كارمةند ل كيدةريَ
دخؤن؟
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د طةل كاملي ل هؤال خوارنطةهيَ بذووركةفت كو
جاخمانةك ئةلةمنيومي وةك ناظربِ ذ ليَنانطةهيَ
جودادكةت و ب ثةنضةرةك بضووك دطةهينيت هةظ
تةماشةكر ،بؤ زارؤيان بشكوري و لبةر ميَزةكيَ
روونشنت و لطةل سيَوييان ذ هةمان خوارنا وان
فراظني خوار و طؤتة كورديَ( :مةتيَ ذ نها و ثاش دا
خوارنا من و سةيداي ديَ دطةل زارؤيان بيت).
خؤشي و هيظي د ضاظيَن فةرمانبةر و زارؤيان دا
خؤيابوو .
ضارشةميبَ ريَظةبةري هةموو زارؤ و كارمةند
كومكرن :من ذ سةيداييَ كامل زاني كو ريَظةبةريَ
ثيَش من بريكاري خةرجيا تايبةت يا زارؤيان بوو،
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نها هةر زارؤيةك ماموستا يان كارمةند َي وي
دظيَت ،بال بكةت بريكار َي خؤ دا ثارةييَ وي
وةربطريت؛ دةستنيشان بكةت.
سةيدا بؤضي؟ كاملي ب ئارامي ثرِسي
ئةم ب كوردي دبيَذين دةرطةهيَ خؤ بطرة و
هةظسوي نةكة دز ،خةرجيا بةريكا سيَوي د ثاخال
مندا تينَ ئيَك رامان هةية و ئةز نة دزم !
ريَظةبةر نة ثرت بوو ذ ضاظديَري و سةرثةرشتةكي
لدةميَ بةالظكرنا هاريكارييَن ريَكخراويَن خيَرخواز
و يونسيف ،سةرةدان و ثيَشوازيا ميَهظانان ،هةر
فةرمانبةر و كارمةندةك ب ئةركيَ خؤ رادبوو،
سةيداييَ كامل وةكو كةظنرتين و ب تةمةنرتين
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فةرمانبةر ل سيَوخيانةييَ جهيَ باوةري و متمانةييَ
بوو .ويَ نيظرؤييَ د ثةنضةريَ را تةماشةي
شةماتةيا ل دةرظة كر و طؤتة كاملي :ئةظة ضيية
لدةرظة رووددةت ،ما ل باذيَريَ مة ذي خؤثيَشاندان
دهيَنةكرن!؟
ثشيت كاملي بدريَذي بؤ شرؤظةكري كو دوو مةهان
جارةكيَ مةهيا ضاظديَريا جظاكي لظيَرة وةردطرن ،ب
داخبارييةك مةزن ل ثري و ثةككةفتييان دنيَري ،و
طؤت :طؤنةهة؛ هةما وةرة لدويظ ثيتيَن ئةلفابيَ
كارتان بؤ ريَكبيَخن ،دا ل دةميَن جؤدا بهيَن و ب
ئارامي ثارةييَ خؤ وةربطرن.
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كاملي ب خؤشي و وةستيانظة :سةيدا ثار ئةو
ثيَشنيار بنظيسارةك فةرمي من ثيَشكيَشي
ريَظةبةري كريية ،زيَدةتر و بتايبةت ضارةسةركرنا
كيَشةيا ييَن فةرمانبةرييَن مة ب سةر
دةظةرداريانظة.
ض  ..ئانكو هندةك ذ ظي خةلكيَ بةلنطاز
ذ ناظضة و دةظةرداريان هاتنة ،بؤضي!؟ ب عيَجزيظة
طؤت.
ذبةر هويردةي .ئيَكسةر و ب سادةيي
بةرسظدا.
نها نظيسارةكيَ ئاراستةي وةزارةتيَ بكة،
دا هةر ناوضةيةك ل بانكا دةظةرا خؤ مووضةي وان
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بةالظبكةت ،و تة داخوازا ظةطؤهاستينَ ذي كربوو،
مة ثيَدظي ب ريَظةبةرةكي بو ريَظةبةريا نوي هةية.
ويَ قةجنييَ ل كةسةكيَ دي بكة ،من
ثيَدظي ثيَ نةما.
ثلةبةرزييَ رةتدكةي!؟
بةليَ ..ب هاتنا تة ذ ظةطؤهاستينَ
ليَظةبووم ،و من ريَظةبةري نةظيَت!
مامو ..ئيَك هةية ثلةبةرزييَ رةتبكةت!؟
و دةستيَن خؤ ليَكدان.
ئةز ،وةكو ئةويَن تينَ ذ بيَداديا دةولةتيَ و
بيَ وذدانيا بةرثرسان وةالتي دهيَلن و كوجدكةن،
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ئةز ذي ذبةر طةندليا ريَظةبةري؛ نة ذ خزمةتا ظان
زارؤيان دا رةظم !
ذبةر سؤثيَ رابوو ،ثةنضةر ظةكر و طؤت :دميةنيَ
بارانيَ هةداريَ ددةت طيانيَ و دةرووني ئارام
دكةت ،ئةريَ بؤضي بيَدةنطيية ،ذبةر باراني يان
ئةزيَ تةنامة!؟ و ل كاملي زظري.
ئةويَ بةرضاظكيَن خؤ راستظةكرين و ب خؤشي و
بشكؤرِينا باثرييَ نةظييَ خؤييَ رابووية وةستيكا
دبينيت طؤت :دةميَ د دةرطةهيَ ثشيتَ را ئاهيَن
خوارنيَ دةرنةكةظيت و خةرجيا بةريكا زارِؤيان د
كومثةرةيا ريَظةبةري دا بةرزةنةبيت؛ و ثري و
ثةككةفتييَن نيظ مووضة ددا هاتنؤضوونيَ لثشت
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دةرطةهي يةكرت ثالنةدةن ،ما ديَ دةنط ذ ض
هيَت!؟ و د تةلةفزيينَ دا بةرنامةييَ (ويَنة
دئاخظيت) سةرؤك وةزيريَ  ...د ميرتوييَ دا
ثةرتووكةك ددةستدا؛ و ددويظدا ييَ وةالتيَ  ...ب
ثايسكليَ دضيتة سةركاري؛ كودةتايا سةربازي ل
وةالتيَ ،...و هيَزا ثاراستنا كورِيَ سةرؤكي و
خؤالميَن ويَ ييَن ذيان ل اليةكيَ باذيَري
ظالنجيكري ،تاكو مؤبايل ذ كاركةظتنة ،لدةميَ ئةو
تةماشةي تةثا ثيَي دكةن  ...بةرنامةي برِي .و
كاملي ئاخفتنا خؤ متامكر :زارِؤييَ دطريت برسيية
و ييَ نظسيت تيَرة ،تو دزاني دةميَ سثيَديَ ريَظةبةر

115

دهات سيَويَيان دطؤتة هةظ :ئةظ ترؤمبيَلة ب ثارةييَ
مة هاتيية كرِين!

رؤذنامةيا ئةظرؤ1758 -
دياريية بو ئيرباهيم زيَوةيي (زيَوا ثرياميس)
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چووچكێن ناڤكۆڕێ
دا ب نظيَذا ئةيين را بطةهيت ثيَنطاظ بلةز دهاظيَنت،
طاظا ل ئيشكا مةزاري بةر ب بازبةنديَن مزطةفيتَ
ضةثداي ،كةفتة سينطيَ تيَلي ييَ خؤهداي و بيَهن
جك :مام تيَلي هةضكو ييَ طريوبووي!؟ و ل دةه
ثايان داكةفتنة سةر سيَ ضرِنييَن ئاظا زةالل دسةردا
دضيت ،و لةوةندى لثشت ئةنيشكا خؤ بادان.
مامو ضووضكيَن طارسي ض د بيستانيَ من
نةهيَال! هةضكو دبيَذتيَ من ضووضك ذ طارسي
درةظاندن ،ضنكو برسيَ هةالمةت ذي ل با ضووضكان
كةهيكرية .
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كؤجنيسم ..ما ضووضك دهيَنة بيستانيَ تة
ذي!؟ د بةر دةستنظيَذ شووشتينَ را.
باوةربكة ئيَزدين دوو ضووضك ل دةشتا
ناظكؤريَ ب شةر بضن ،بيستانيَ من ل بنارا
مةتيين مةيدانا وانة!
*

*

ب ترانةثيَكرنةكا ذ تؤرةبوونيَ داطرتي ،رةشة هةشة
سةرهاتيا باثريي خؤ يا سةردةميَ كؤلبا بةرازيَ
ئومساني ظةدطيَرا و ئيَزديينَ بزظيَري طؤهداريَ دكر،
ئةويَ د بةرسظيَ دا طؤتييَ :باثرييَ تة؛ فةرمةسون و
ثةندظانيَ زيَوةييَ بةري ضةرخةكي ضووضكان طارسيَ
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وي خواربوو ،نها د ظيَ قةيرانيَ دا ما نةطؤننةهة
سةريَ من ثيَ دئيَشيين!؟
ضاوا بيستانيَ طارسييَ باثرييَ من مةيدانا
شةريَ ضووضكيَن ناظكؤرِيَ بوو ،نها ذي دةميَ دوو
عةطال ل بيابانيَ ،جؤتةكيَ بةرازيَن تورانيَ،
قةشةييَن ثرؤتستانت ،رةبةنيَن كاسوليك...ل
كيدةريَ و ل سةر ض ب شةر بضن ،ظاظارتن ل سةر
طؤلييَن طارسي تيَلي ية !
طارسيَ ض و تيَلييَ ض!؟
ضووضك زرِبرانة و طارس ئةمني و مةيدان
بيَخؤدانة واري رؤذيَ ية ،ئةو واريَ روندك ليَ
نةهيَنة ظةماليَن ،برين نةهيَنة ساريَذكرن! و تبال خؤ
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ل سينطي دا :ئةز و تو هةر ئةو باثريين دطةل
جياوازيا ناظان!

رؤذنامةيا ئةفرؤ2444 -
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پێنجوكانا پێنچقۆلی
جؤك فشيان و ثيَ ذبةرضوون ،ثاال خؤ دا قورميَ
داريَ و مينا خازؤكيَ رؤذا ئةيين ل دةريَ مزطةفتا
مةزن ،ب هيظييةك شةرمن ،خةونةك تةنطةزار و
رؤندكا خةريبييةك ستةور؛ ل هيَال تريَينَ ئةوا د
ناظبةرا دوو وةالتان دا بووية رؤطةهـ ،ويَستطةهـ؛
تةماشةدكر ،تةحلا سثينداريَ يا نيظ رويسةكا ديَم
و ثرض ذ زةركا هيَكيَ بتلةك ئاظيَ و هندةك ثسكيَت
كرنة دكؤشيَ دا و سفك ب ريَزيَ را بؤري،
ضاظربسيانة ل زةندك و رِانيَن كةظةر نة باضا
خيَرخوازيَن خؤبةخش نيَري و تظكرة ب ثيَسريا
خؤظة.
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كورو سةيرة دةمةكي رؤذيَ تيَرا مة نةدكر
و نها رؤذ دهةليَت و ئاظانابيت ،وةختةكي تيَر نة
دنظستني و نها تةنيشت ل مة بوونة ييَن هةظاليَن
شكةفيتَ !
بةس طازندان بكة ،كا ثيال تيَكظةدة
ولدويظ بيَزارييَ ليَكظةبكة؛ دا ثيضةكيَ ذبريظةبضني .
يا طرنط هةوة مةهييانة وةرطرت؟
بةليَ هةيظانةيا هاظيينَ و هةوة؟
ييَ زكاتا دا هةوة ثؤليسان و هويردةييَ
فرتان ييَ بؤ مة مامؤستايان ليَكددةن و خانةنشني
بال بؤ سةر خؤسةري بهاذؤن!
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لةورا بؤ تةوافا رووطةها ميَركليَ ثري و
الوان بريكانةية؛ ثشيت حمةمةد دبيتة خؤديَدا و
عةلي دبيتة مرقس ،و كوريَ شةهيدي سةختة
ناسنامةيا ئاوارةيةكيَ دليَمي دطرِيت.
خةمان هةر داطرة و طازندان ظةوذيَرة ،ذ
دين و دونيا بووين ،ميَركال ثريهةظى كرنة ئةناهيتا
و شاووشكا ييَن خؤداوند ،ضةرخيَ خؤليسةرييَ ية!
بةس كانيَ عةبباسيَ طةور دا وةك برادةران
ثيَنضقؤلي ثيَنجوكانيَ ل سةر نانيَ هيَش نةهيَراي
بكةين؟
-

دومينة و ثيَنضقؤلي!؟
ثا..كةرو و كاروان !
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ئةريَ ب خؤديَ ئةو رويظي لكيظة؟ و
ثةيوةندي ثيَكر :عيبس تو لكيظةي؟
دابضراي و كوور بةرسظ بدةنطيَ خةمطني هات :ذ
ديَرا نؤتردام! تبايي كؤلي بةرةظ هةمبيَزا ميَركلي؛
ئةزيَ ل بن دارا سنؤريَ رةزيلييَ ،ضةند لةقةكيَ ل
ثارييَ ضاظشؤرييَ ددةم ،قورضةكا كةسةران ب
سةردادكةم و تاظيةكا نفرينان ل هيَليظانكا مريشكا
هيَك زيَرين دبارينم! تو دزاني حةجي قتاسى
ثةيوةندي مبن كر و ض طؤت؟
ض شةكر خوار؟
طؤت ئةز َي ل ديَرا ديَرين زةنطال
ثشتخويلي ليَددةم و عةمةريَ سيسيَ ل ماال
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ئيَزديان بووية دةرويَشي قاسو و خبؤريَ بو مةلكيَ
تاووس دسؤذيت.
ذ ئوغةرا كؤضبةرييَ ظةطةرِة
ذ كناريَ خةميَن سوير بزظرِة
ل ضارشةمباسور ديَ هيَكا رةنطكةم
كاظليَن كؤبانيَ كة مة ثةرستطةه ،مةزار
طؤليكيَن نيسانيَ ب سةر دةرا شيَخادي ظةكةم
دا ئارين بيَي هيزارا سؤر ذ مشتةنووريَ دانةكةفيت
بووكيَن خةلكي سظكةترِانا ثيَ نةكةن و
شةرمزارنةبيت
نة وةرزيَ كوجبةرييَ ية ،لطةل قومري و
ثيَلستانكان ظةطةرة
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بةري ثيَليَن قةلزةميَ روميَ تة ثالدةن و ل كناريَ
بيزةنيت ووندابكةن
ضرِي يا كةيفَ و دندكيَن خيزي و خةونةك سةختة،
شرينة ناظي ذ تة ستينن
ئةي فريشتاييَ ذ تؤمخيَ رؤذيَ و رةظشتا ئاطري،
كةزوان و داربروي ئريؤ بو تة طري
ئاالن ..كاني و جورِني ييَن مة هشكن و ئاظا
دةرياي سويرة و ناني خةلكي ب مننةتة
ئاالن ..د ناظبةرا نفرينا كؤضبةرةكي ل ئةردي و
بارينا خفسةكيَ ذ ئةمساني ض سيظاندة نينن
ذ شرينة خةويَ من هشيار نةكةن ،خةونا من
تيَكنةدةن ،ذ برسيَ ،ترسيَ ذ واريَ رؤذيَ بةرةظ ييَ
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مذي نة رةظيمة ،بةري دذواريا ثيَالن؛ حيَجبوونا تة
خندقاندمية ،حةمةربوونا من ذ بيَ مرؤظينيا تة
بةرةظ ذيَر راكيَشام؛ نقوومكرم ،دووركةفتنا من ذ
مشتةنوورا دادانطةها سرؤشي و شانازيا ضياي
هةمبةر دةشيتَ و رؤناهييَ هةمبةر تارييَ ذ
نةظيانيَ نةبوو ،كؤبانا ذ طؤرطان ب سةربلندي من
ثاراسيت ،ذ رؤظييان ب شةرمزاري من خؤ ذيَ
ظةدزي و ل هيَال دوذمين ب خويينَ ل من كريية
توخيب ،ب دزيظة من خؤ كويساند.
دةمة ل ثشت خؤ بزظرِم ،دا ببينم ذ بارزيينَ نةشيَم
بهةلطرم ،دامن؛ ذبلي بيَنجوكانيَ ض ماية ،تاجنا
سةفةوي؛ ئومساني و عةطال قةحتاني تا بةر ثيَن
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ئارين مريكانيَ طريَلبووين ،نةهةلطرة ،ب خويينَ
ئيَكةم سةركةفنت ل سةر كيَليَيَن جانطؤرييان من
نكرانديية ،نزامن ذ مرؤظينيا مة ض ذبلي بيَنجوكانيَ
ماية؟ نة ذ ويَرانييَ ذ ثيَنضقولييَ تةنطةزاربوومية؛
ثةريشان بوومية ،ذ بيَ خؤدانيا خؤ ل ناسنامةيا خؤ
نة خؤديَ دطةرم !
دةميَ هةوة ثيَنضقولي ل سةر شكةفيتَ ب عةلي
باباظة يارى ريَككةفنت و سازانىَ ب بيليَن كوردينيىَ
كري ،ثيَليَن دةريا روميَ ب هةمي جلكان تا
ثيَالظيَ ب دلوظانيا دايكيَ ثالدامة كناري سوير و
ئاظا سار ،هةوة بشكؤرِين و بيَطؤنةهيا من فرؤشنت،
ئؤميَد و خةونا من دزين ،ذ هةوةييَن وةالتي د
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ظةرؤجكينن تا خةونيَن مة ذي تاالن دكةن ،درةظني،
طوجدكةين ،هوون نة سةروةريَن ضيانن ،هوون
بةردةستكن؛ دومينضينة! و ئةم نةدريَن بزاظ و
شؤرةشيَن بؤسينة.

129

130

كولهك بۆ موختارى!
ثرتؤل ..ل ضةرخىَ جيهانطيَريىَ ،ذ ماضا دلبةر َى
شرينرتة ،ذ شريىَ دايكىَ ثريؤزترة ،ذ خوينا
برايينيىَ ب بهاترة.
طولةك بؤ خؤطؤريكرنا تة ،طوللةيةك بؤ خؤ
ثةريَسييا من ،كولةك بؤ موختارى!
ثيَكؤل ..جانطؤرييَن شارمؤال و مشتةنؤرىَ
شاطرديَن بةدرخانينة ،بزؤتيَن هةلطؤردى ،ضراييَن
طرىَ سةيواني نة.
طولةك بؤ خؤطؤريكرنا تة ،طوللةيةك بؤ خؤ
ثةريَسييا من ،كولةك بؤ موختارى!
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ئةى سةروةرىَ بايى و سوارىَ ثةيظان ذ دةمىَ قةىلَ
عةورةتا هابيلى ظةشارتى و ذيان ل تة نيكاح ،ل
من كيفاح ،تو فةككةرىَ طؤتاربيَذ ،ئةز كاروانيىَ
هةظرانثيَذ...
هنطؤر ..دطةل هةظتةريبوونا كض و ترازى ل هنداظ
كةظييَن ئاطرى ،لةيالنا شةنطاىلَ ل شةظكويريان
ريَيا كادزا روهن دبيت ،ذ تةظايا وةالتىَ رؤذىَ
جانطؤرى رادبن ،بةرةظ رووطةها ذينىَ لدؤر جودى و
اللةشىَ دةرويَشانة د بازنةكىَ دا كؤمظةدبن،
سوفييانة سروودا ل خؤطةريانا سيَطؤشةيا /
زةرةدةشت ،نةمرؤد ،هيزن /ظةدطيَرِن.
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ئةلند ..دطةل راستظةبوونا بورجيَن طا و كاظر،
طةالظيَذ طةشدبيت و تريفة كزدبن ،ستيَريَن سل
دةهمةنيَن خؤ هلددةن ،هينطىَ ل شوونا بةرانىَ
مساييلى ،ب ليَكدانا ضار ثارضيَن كةظوكىَ برةهيمى
بليمةتيا هيزنى كرة ،خةون ،كةظلكر ،ب سزادانا
هودهودىَ درةوين؛ شلةميؤنىَ شاهـ داركؤكة ب
تاجنكرنىَ خةالتكر ،ب سةرذيَكرنا زةرةضيَال
شةمبؤز؛ ميساى طايىَ رةشبةلةك بةرةلالكر ،ب
شريىَ هيَشرتا نةزؤك؛ ساحلى باذيَرىَ نةفرةتبار
ئاظدا ،سةيىَ دلسؤز زيَرةظانيىَ ل هةالمةتا دكةت؛
رووظى د ثاشيا شكةفتى ظة راست و ضةث
سالنامةيا ( خان َى خانان ) لةقددةت ،ذ طةلةكيا
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رةشةكيَن سولتانى؛ بدزيظة ئينس نفرينان ل
نةهنطى دكةت ،و هةر ذ ضيايىَ طؤظةندىَ؛ طؤظةندا
طؤظةندى تا طرىَ شارمؤال و مشتةنؤرىَ ل بارة و
هةر سةركردة و ريَبةر باشبازرطانة ،و هةر
ميَرووييَن (يةشار)ى بؤ رؤخاندنا شاهنشينيا فيليَن
كةماىل ل كارة.
شارموال :طرةكة ل باذيَرىَ ئامودة
مشتةنوور :طرةكة ل باذيَرىَ كوبانىَ
سةيوان :طركة ل سليَمانيىَ
يةشار :روماننظيسىَ كورد
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وندابوون
طةىلَ خؤشتظييان ..بؤ هةوة دىَ بيَذم ضريؤكىَ ،تيَدا
ضةند سةربؤر و ثةند ذ ديروكىَ ،هوزانظانةكى
طؤتبوو..
 ض طؤتبوو؟ ئةوىَ البدةت برايىَ دايبابى و بيَذتة خزمىبرا! ئةوىَ ل ماال خؤ بكةت تارى و ل يا
هةظسوى هةلكةت ضرا ،ئةو ديكلىَ
موختاريا وى هةر دناظ ليسىَ مريشكان دا
يا دومدريَذكرى بيت ،دةه طةرِيَن
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هةلبذاردنىَ بىَ هةظرِك بيت و ثيَشوةخت
برِيارا سةركةفتنىَ يا دةركرى بيت!
-

طةىل خؤشتظييان ..هؤزانظانةك هةبوو،
هؤزانظانى جارةكىَ طؤتبوو..

-

ض طؤتبوو؟

هؤزانظانى وىَ جارىَ دةرىَ بةريكى و بازنةيا ذيَرى
طرتن ،دةظ و وذدان ظةكرن ،هةمى درةويَن رسواكرن
( هؤزانظانان سةرداضووى لدويظ دضن ،ل هةر
سيَريانةكىَ دبةرزة؛ بيَ سةودا و هشن ،د طيَذن و يا
نةكةن دبيَذن) ظىَ جارىَ هؤزانظانى ريَكدا وذدانا وى
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بثةيظيت ،وذدانىَ طريَيا زمانىَ وى ظةكر ،ثةردا ل
سةر دينت و بيناهيا راكر ،هؤزانظانى طؤت.
 ض طؤت؟طؤت :هةبوو ،نةبوو..
 ما ..ض هةبوو ،و ض نةبوو؟ -ذبلى خؤ هةموو تشت هةبوو!؟
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دلبهر
 ويَنةيىَ تة يىَ ب ديوارىَ دىل ظة هةالويستى؛ ذتوخيبىَ بريدانكىَ تيَناثةريتـ ،ضاوا تة نةئةظينم
و تو ذيَدةرا خةمان ،ئةطةرا خةوظةرةظني و كانيا
روندكيَن منى ،د نظيَذطةها حةزان دا شيلةيا
خةميَن من دكةى خؤشاظ و ب ضامةيا ثةرؤشيىَ
ل دريَذة شةظان نؤشدكةى ،خؤناظا ليَظيَن خؤ ل
من دكةى سهكا شةظبيَرييان و ل سةر بهارا
ليَظيَن من ترشدكةى.
 دلبةر شةيداييا خانى ب طواللييَن زينىَ ظةسيدارةددةى و ثةيظيَن تةيرانى ب ثيَليَن موكسىَ
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دا بةرددةى ،ئةطةر بارانا عةشقا تة ل بيَدةر و
مشتاخا دىل بارى ،هينطىَ شوين ثيَن عاشقةكىَ
ل بةر سظكا ماال بابىَ تة دىَ هيَنة دينت ،و خيَليا
سةلوايىَ ب ثةنضةرا ذوورا تةظة دىَ بيتة ثةردة،
دلبةر دةمىَ رؤذ بةرةظ هنطؤرى خواردبيت ،برييا
تة دكةم  ،تكاية بةس هةستيَن من ييَن قةيرة د
كودىَ دىلَ خؤدا ببشيَظة
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شوات
 شةرعةن نابيت ذن ترؤمبيَلىَ بهاذوت! ورهدينا خؤ ظةماىل.
 نة طازيكرنا مرؤظى رؤذا قيامةتىَ بناظىَدايكىَ بةلكو طازيكرنا مرى ل خواندنا
تةلقينىَ دانثيَدانة ب ملكةتيا دايكىَ بؤ
زارِؤى و ئةو بتنىَ بةسسة؟ طؤتة هةظاىلَ
خؤ؛ ئةوىَ بةرىَ خؤ ذ شاشةيا تةلةفزيونىَ
وةرطيَراى :نيظ بةهرا زةالمى بؤ جبويكيَن
سةيدايى طةلةكة؛ و كيَمرت ذ يةكسانيىَ بؤ
هةظال و هةظذينىَ بيَداديية!؟ ئاماذةكرة
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تةلةفزيونىَ و ل طةل بداوى بوونا
دةنطؤباسيَن شةرىَ كؤبانىَ ذ ضاخيانةيىَ
رابوون.
 يا ذمنظة ثرت ذ ذنىَ بابةت طريَداىبريدانكىَ ية ،كو دناظبةرا مة و وىَ دا
شاش تيَطةهشتنةك ميَذوويى هةية.
هةظاىلَ وى دطؤتىَ و بةرىَ وى ل ذنان بوو.
 راستدبيَذى ئاريشة ميَذووية ،دبيت و وةساديارة هةما ذبةر زاوزييا ثشيكان رؤذا ذنىَ
ذى ئيَخستينة دةستثيَكا شواتىَ!
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شهرڤان
ئةطةر ذ ستةمكارةكى بثرِسى :كىَ تو ذ مرؤظيني َى
كةظلكرى؟ هةلبةت دىَ بيَذيت :خةلكةكىَ دووروى و
بيَكةساتى!
ل ذوورا ثرِسطةهىَ هةظاىلَ وى طؤتىَ و متامكر:
ظيَضا خؤ توورةنةكة و شةرظانىَ ديَرين ظىَ نيظ
دةمذميَرىَ ذبريبكة ،بنظينة ،ئةظة رؤذهةالتا
باوةردارة و  ،...لظيَرة ترسنوك قارةمانى ،راخويتة
دلسؤزى ،داكةفيت سةركةفتيى و نةزان بليمةتى...
دهةلسةنطينيت ،و تا موهرا خؤ ل سةرنظيسارا وى
واذوو نةكةت ،بةختىَ وى سثى نابيت ،دةرطةهىَ
فةلةكىَ بو ظةنابيت ،سةرؤك فرانكلني ل سةر سةد
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دوالرى بو نابشطورِيت؟ مةمك َى زةرييةكى نابيتة
طرةكىَ ثاوانكرى و بشطوذا وىَ ثةناطةهىَ
سورشةظان و ناحةوينيت!
 -هةستثيَدكةم

ثةيالةكا

ضايا

زةنطني

هةظسةنطيا ميَشكىَ من ظةطةرينيت
طةلةك يا فةر و ثيَدظيية .بزظيَرى طؤت و
ضةند ليَظيَن خؤ ل سةر ئيَك طظاشنت ،دةه
هند مستا خؤ ل سةر كةفا طؤباىل
طظاشت ،طظاشتنا دىلَ وى ية بؤ نةخؤشى و
ئازاريَن ضل ساليَن دديتنا وى دا ئةرك
بةرامبةر هةر دندكةكا ئاخا وةالتى،
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ئةمةكدارى بو هةر تاكةكىَ مللةتى،...
ثشتى سةرما ضيا كةه ذ روماتيزمىَ
مسمتكرين و تفةنط د دةستى دا كريية
طؤثال ،ب نةضارى ل بةر دةرىَ سةيدايىَ
ضل رؤذيَن خزمةتا مللةتى نةيى؛ خؤ
داماى ديت ،بريا وى ل طؤتنا ذنا وى هات،
دةمىَ

ذ

ئوثراسيةكىَ

سةركةفتى

ظةطةريايى ،لبةر دةرطةهى طؤتى :و داويىَ
ئةم ب سةركةفتني.
 راستة تويىَ شةرظان هلةمبةر برايىَ خؤسةركةفتى ،وةكو رؤذيَن ل دذى دوذمنى د
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جةنطى ب بريندارى ظةطةريايى ،تةيىَ
شةرظان بؤ من روومةت و شانازى ئينان؛ و
بةرثرسان مال و دةستكةفت بؤ خيَزانيَن
خؤ برن ،ىلَ ئةز يا دايك د ثةروةردة و
خؤدانكرنا زارؤييَن خؤ دا داكةفتم! دوهى
تة شةرىَ داطريكةرى و من شةرىَ هةذارى
و نةداريىَ دكر ،ئةظرؤ تو شةرىَ برايىَ خؤ
دكةى و ئةز هةر شةرىَ هةذارى و نةداريىَ
دكةم! ترسا من ئةوة رؤذا ضاظيَن تة
راستيىَ دبينن ،وةكو طةلةكا بةرىَ
ئاخفتنىَ بكةى برِيار و هةلويستى
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وةرطرتنىَ ،سولتان دىَ تة ل ئاتافةكىَ
دةت.
-

ئةسكةندةرىَ دوو شاخ بو ثاراستنىَ
شويرهة ئاظاكر ،و من شويرهةييَن ئاظاكرى
هةرِاظنت !
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ئهسكهندهر
ئةسكةندةرىَ ضيظانوكى بةر ب رؤذهةالتىَ باثريىَ
خؤ د سةفى يا ثةمثى دا هةلطرت ،ئيَظارى شري و
ترييَن خؤ ب سيظانديَن ئةمسانى ظة هةالويسنت ،رؤذا
ددويظدا هلةمان دةمدا بو زظرينةظة.
ئةسكةندةرىَ سنيَلة رما ئةسينى و مةتاىلَ سثارتى
بةر ب رؤذهةالتىَ هةلطرتن ،تيَشتةطةه خةونيَن وى
لبةر طؤريا طاتاييَن ئاظيستا كاتةدان و ظةذينةظة.
ئةسكةندةريَن بةرثيَك طريَداى ،رةخت ثيَضاى ،سةد
سالة ل ضار كنارا دوازدةمةه دضن و دضن و هيَش
ييَن دضن ،بيَى هزربكةن ئيَك ضار لثشت خؤ بزظرِنة!

149

داڤدۆز
د طريها ناظ فنجاني را ..فالظةكةريَ داظدؤز بو
ستيَرناس و د طاظةكيَ دا طةردوون تيَكظةدا و ذ
غةييبَ خةبةر دا ،د خيجيَن دةسيتَ نةزانةكي دا
وةهم كرنة راستيةك رها.
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تهرز
ئيَكةم قؤرضا هاظيبوونيَ ..ثرِسة
ئيَكةم ظةجنقينا ياخيبوونيَ ..برسة
ئيَكةم ثيَنطاظا رابوونيَ ..ترسة
وةرزةكي ضةوري حةالند و ئيَكي طوشت خوار و ييَ
دي هةسيت هيَرا و هيَش نةورؤز نةريتة؛ نةتةرزة ،د
تيَطةهيَ نةزانان دا نة سةرهلدانا رةنطينة وةرزة!
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ئازا
-

يا خؤديَ بيَ ئازادي نةمرم!
ئازاديا ض!؟ بيَذة بيَ ئيمان نةمرم.
بيَ ئازادي ما تشتةك هةية ناظ َي و َي

باوةري بيت!؟
ئانكو ئةم خةلكةك بيَ ئيمانني؟
ما باوةرداري و بندةستييَ ثيَكظة
كومدبن!؟
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بهرزهبووی
هند ثةسنا جواميَري كر تاكو هزركري ئيَك
ذ ضاكانة.
هنده ناظتيَدا تاكو هزركري ئيَك ذ مةزنة
بةدرخانيانة.
هند...
هند...
دةميَ ب ذووركةفيت ،ذبلي زمانةكيَ
كوردييَ سةقةت؛ هةما هةموو تشتة ،بةس نة
كوردة!
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حێجبوون
دةشتةكي ب ناظيَ خوديَ مة دترسينن ،دكوذن،
تاالندكةن ،ئةنفالدكةن ،و ئةم ب خوديَ خؤ ذ وان
دثاريَزين و ذبريا خؤ دبةين كو ب زمانيَ وان ضاظيَن
خؤ ظةدكةين و دطرين تا دهيَينة ناظكرن! و ل دؤر
دةبةنطي و كةربوونيَ دثرسني .
دهرپێ
ئةويَن هةر دبيَذيينَ ثيَخاس ،هةر ذ رؤذا ئيَكيَ ئةم
سةركؤل كرينة !
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نمرە 1
ضل ساليَن رةبةق ذ ذييَ خؤ وةك ريَبةر و سةروةر بؤ
ثيَشكةظتنا مللةتي و ئاظاكرنا وةالتي تةرخانكرن،
دةميَ نةخؤش بووي ،ل وةالتيَ بياني ييَ مالباتا
وي ليَ دذيت ،هاتة ضارةسةركرن.

فیرعهونبوون!
ذيَ ثرسني :طةنكي و ضاوا بووية دكتاتور!؟
طؤت :هةر ذ رؤذا ل سةر سظكاتي ثيَكرنيَ؛ دةست
بؤ من هاتينة قوتان!
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دهولهت
تبليَن دةستةكي ب برطة و الثةريَن مايفَ مرؤظي ،
دميوكراسييَ  ..دا دضوون و تبليَن دةسيتَ ضةثيَ ل
سةر كيبوردي قازانج و داهاتييَ داويا مةهيَ وةك
دةستكةفيت كؤمدكر و ل بةر مايكيَ ئةزمانيَ
ثرؤذيَ دةولةتبوونيَ د شاراند.

ئێكگرتن
ثشيت سةركةفتنا شؤرةشيَ؛ مللةتيَ ئيَكطرتي وةك
سةرؤك هةلبذارت ،هةكو ب كودةتا راكري ،مللةت
ببوو دةهـ بةره و ثيَنضي طرؤثيَن ناكؤك و هةظدذ.
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شهكرۆكێن بهههشتێ
دكتوريَ ثشتا وي لذيَر سةنطا باريَ زانسيتَ
خويلبووي و ثرضا وي ثيَظة وةرياي ،بؤ ضل خؤلةكيَن
بيَ ناظرب دةنطيَ وي هؤل ثرِكري و دةستيَن وي ذ
لظني و ئاماذةكرنيَ نةدراوةستيان ،ضاوانيا
عةقالنيكرنا جظاكي و بلندطرنا ئاسيتَ هوشياريا
تاكةكةسي و بةرجةستةكرنا مايفَ هاووالتيبوونيَ..
طةلةك تؤرةبوو ضنكو طوهدار دبةرِا نظستبوون.
د دويظدا ضاظيَن هةميا ل ليَظيَن بانطخوازي زيقبوون
و ئةزمان د ليَظيَن خؤ دهوسني ،دةما ثةيظيَن حوري
و رووباريَن مةي ذ دةظي بهيستني ،وةكو زارؤييَن
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شةكرؤكيَن خيَريَ ل بةر دةريَ مةزاريَ ثرياميس
ظةدطرتن.
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ب كوردی
ذبؤ نةهيَالنا شينواريَن ئةرةبكرنيَ برِيار هاتةدان
خواندن ببيتة كوردي و ،بؤ ثيَشكةفتينَ كوردي
ببيتة ئينطليزي ،ئينا وةالت ثرِي خواندنطةهيَن
تركي كر!
كورد ب ناظكرنيَ دطةل ئيَكةم قيذييا ذيانيَ؛
ناسنامةيا داطريكةري ب زارؤييَ خؤ د بةخشن.
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چيا
ذ كلؤخيَن جانطؤرييان مة ضيايةك بلند ،بلند هلدا،
مةزن ،مةزن نذني ،ب روندكيَن دايكان و كةسةريَن
دلبةران جوان ،جوان حولي؛ هوني ،مة ظيا ناظةك
ميدي ليَبكةين ،ب نيشانةك طوتي ،ميتاني
موهربكةين ،ذ ضالديَران تا كؤبانيَ  ...هةر ل
داوييَ ب سوري مة نزار ترككر و ب رةشي بةرؤذ
عةرةبكر .
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غفران
وةكو دةستة طوليَن ديارييَ ..وةسا جوان خؤ ثيَضا،
غفران رؤذانة خؤ ثل ددةت و دكةظيتة دويظ ثيَ
داثريا خؤ ،ثشيت ضار كؤالن و جادةكا الوةكي
دةربازدكةن ،ل قاتيَ خواريَ كو نظيَذطةها ذنانة
غةوارةدبن.
مزطةفت ضةند مةزن و مودرن دبيت،
باوةري سست دبيت ،دين ذ ليَبورين و يةكساني،
دادوةري و هةظكارييَ دبيتة دةستظةطرتن و كرنؤش،
الظة دبن نفرين ،ثةرسنت دبيت بازرطاني! ضةند
قورئاخنوين و بانطخواز مشةتردبن ،نةرزان و ظارِيَرت
دبني!
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طةجنيَ ذ ديتنا ذن و كضان تورة و داخبارييةك نةرِيَ
ليَ ديار ،ل دةركةفتينَ ذ مزكةفيتَ د طؤتة هةظاليَ
خؤ .
غفران ..رؤذانة ل هاتنؤضوونيَ دةسيتَ داثريا خؤ
دطريت ،ئةوا تا يازدة ركعةتيَن تةراوحيا ئةداكرين .
غفرانيَ ل ثشت ديواريَ مزكةفيتَ ذثيَرظة يازدة
ماضيَن تةرِ كرين سةدةقة
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بێهۆده
ب شةظ د بتلي دا و ب رؤذ تا ل سةر
شةملكيَ ..د هزران دا ييَ خةندقي!؟
ئةزيَ رةبةن ثظدكةم كؤضكي دا
روناهييةكيَ ثةيدابكةم!
رؤناهيا ض و بالجكتورا خؤديَ يا هل!؟
هةكة رؤذ بيت و ئةم ب بينني و بيناهي
بني ،بؤضي ئةظ هةمي هزار بارة ظيَككةظنت و
هةلنطظتنة!؟
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سوننهتكرن
تيمارضي سةريَ خؤ ييَ كولندي هةذاند و طؤتيَ:
ثريو باش بطرة دا ثيَن خؤ رانةهاظيَذيت؛ و ب
مةقةسا نؤشداري ل شوين جةرميَ برِي ،دةملدةست
خويينَ هةالظيَت.
ثريؤي دطةل هةذاندنا نةظي ل سةر دةستيَن خؤ؛
ئاخينكةك راهيَال و طؤتة خواستييَ تيمارضي:
ثشيت بيست ساالن ذ دةميَ تة باب َي وي
سوننةتكري ،دةستهةالتيَ ذ ئةزماني سوننةتكر!
ب ضاظيَن ذ خةميَ ثةنطياي :هيظيدارم و الظةيان
دكةم ،ثةشيا سوننةتكرنا ئةزمان و سةران يا زرِ
برا ،د ناظ مة دا نةبيتة سوننةت؛ نةبيتة كةلتور.
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