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 مةجبوور
 
 

 ثةرةطرايف يةكةم   
 
 

 طرت، تةمة سثيةكة رووي و بوارةكاينةرطاوا دووبارة سةرةسالَة، بةفري سثي و سارد كؤآلنةكاين طرت، د
، راستتر من ةوة من لةو سةرماية، كؤتبةند دةكريمديسان. ي ثةجنةرةكاين طرتةسثي و خاويين شووش

 من هةموو كاتةكان بةيةك !.هاوينانيش هةر كؤتبةندم، كايت نوسنت و خواردن و طةِرامن ديار ين ية
سثي زؤرترن جوانتر كؤتري وشةو هزرو يادةكان ريز دةبن،  بةفري بة! ضاوو كات تةماشادةكةم، بةآلم

  ناووشةكان بالَيان بةسةرما دةشكي، يان دةيانبةسيت، رادةوةسنت، دينة ثيشم وةك كؤترةكاين
طؤرةثانةكان، ئةوانةي بةردةمي كةنيسة طةورةكان، ئةواين روويان بة ثةيكةرو نةخش و جوانكاري 

ي، بةو يينيان دةوبِررةبنةوة، وشةكانيش هاتن، كؤترن و داين ئازادي و دة كؤترةكان لةوي كؤد،نةخشاوة
بةفرة ساردة لةناو ئةو ئاهةنطة ثةمبانةي سةري سالَ من طةرميان دةكةمةوة، يةك يةك لةناو لةثي 

دووبارة دةنووكيان سوور . دةستم لة طةلَ جوولةي ثةجنةكامن سةمادةكةن، طةرم دةبنةوة
ةو سةرماية، هةموويان ئةوان و كؤترةكاين وشةو بريو يادطارةكان هاتن، لةبةر داين ، بتةوةهةلَدةطةِري

 .نوسني، لةبةر سيبةري الثةرةكان، لةبةر تيشكي الثةرةكان كؤبونةوة، لةسةرمان ضةتريان هةلَداوة
ووز،  ويستيان، بةو سةرماية باسي رؤذاين طةرمةكان بنومسةوة، رؤذة هاوينةكان، رؤذة دريذةكاين تةمم
 رؤذاين ئةو مانطةي هةموو رؤذةكان، يادةكاين تالَ بوون، طةرماو ضةثلة ريزان و ضوونة ريثيوانةكان،

شكست و تةسليمبوونةوةو بوونة بةعسي، شةواين خةوتن لة ديار تةلةفزيؤنة رةش و سثيية تالَ و ثِر 
 .ي باِرةكان طةمتر دةبوونةشةوان ئةو  جنصوو هةِرةشةكة،

 
 
 

وة، ثةجنةكامن خاوبوون، بؤية بة وشةكان دةجولين و ةسالَة، وا طةرمايي بة ناولةمث طةياند ئةو سةرة
 ..!!بزةيان دييت، ئةوان توانيان لةخةو رايثةرينن، ئةوان دةرةقةيت خةوو مردن و سسيت بين 
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ةوة، من ناوي هةموويامن لةبريماوة، يةك يةك، بةيانيان ضؤن دةهاتن، نيوةرؤيان ضؤن دةطةِران
 ) شوان(  هةموويان تامي تايبةيت و كةسايةيت تايبةيت و زؤر تايبةتييان هةبوو، بة قسةي كاك

 هةموويان مةجبووربوون،
  ئةوةي مةجبووري منالَ بوو،
  ئةوةي مةجبووري ذن بوو،

  ئةوةي سوتاوي ترفيع و عةالوةكةي بوو،
  ئةوةي سيارة رووسيةكةي رووحي دةرهصنابوو،

 ئيفالسي دةكرد،..  عقاري و رهون و رافيدين و قات و ئةوةي مانطانةي
 . ئةدي ئةوةي  نؤرةي بؤ سيارةي ياباين طرتبوو

زاردا نةدةهات، بة هةموويان دةووت مةجبوور، هةموو   ناوي كةسي بةسةرئةو.  هةموو مةجبووربوون
 قسةي .موويان دةكةوت وةك باي شةمالَ، وةك تةزرةيةكي ناوةخت، بةر  هةبةيةكةوة، ئاوِريان دةدايةوة،

وةبةرةكةشي دةووت،خؤمان يبلة هةمووان خراثتري بةو دةووت، بةآلم بةسةبري و  مةجبوور، بة بةري 
 .كةس نةزامن

 دةيووت، ئةو ئةفةنديية لةبةر مةراقي ثارةو لة ترسي ذنةكةي شةوان زةوقي هةلَناسي، ئةوةندة 
 لة ثاش دةوامةوة، تا بةيانةكةي رؤذي دوايي دةرطاي مةجبوورة لة ترسانا ناويري بضيتة الي ذنةكةي،

، وةك جورجةكةي باخضة طةورةكةي مالَةوة خؤي و رؤبة خةت خةتة ثانةكةي لةناو صحةوشة نابين
 ش مالَةوةي تلفؤنةكيوةآلم ييةلَةكانا دةسوريتةووة، حةقي نباخضةكةيان دةسوريتةوة، لة بن دار طو

، ئةويش مةجبوورة، ناوي  بةآلم ئةو نةيدةزاين.راسيت وةسفكردبوو شوان راسيت دةكرد كاك .داتةوةب
 بيطومان ئةفةندي ئةو ناوةي لةطةلَ خؤي بردة بن طل و نةيزاين ئةويش ئةويش لة ليستةكةدا هةية،

 ناوي هةية مانطي جاريك، هةفتانة، سةرة مانط و شوانمةجبووربوو، ئةويش لةناو ليستةكةي كاك 
 شوانةركرد، بزةيةكي زؤر زؤر تايبةيت ناوو ليسيت مةجبوورةكةي بة كاك سةرمانط، قسةيةكي د

 دةهونيةوة، تامي وةردةطرت، رةنطة لة ذياين دوورو دريذدا هةر 
 
 

، جةرسيكي دريذي ليدةدا بةدواي ئةوي دةنارد، ثيش ئةوةي دةوامةكة تةواويب، ثيش يبصتبةوةندة ثيكةن
 شواينيي دةوام  بة دةسيت شوفيرةكةي بنريتة دةري، بانطي كاك ئةوةي دةفتةرةكاين ئيمزاي كؤتا

 بة ناوي ئةو مةجبوورانة، يان زةوقي .دةكرد، تا بزاينَ ضةند مةجبوور، لة دائريةكةي ئةو هةن
 .وةردةطرت، يان هةر طالتةي بة بةزمةكةي شوان دةهات

 



شصرزاد هـةيين          .....................................     مةجبوور              

 4 

عةرةقيك ة  ئةوةندة ثاش هةر قومبة حميديين دةووت، مةجبوور وازبينة دوو نيو دانت ماوة، بةس
دانةكانت بوونة قورباين ئةو قوومة ساردانة،   هةموو؟؟  ...!! مةخرمينةي كةللةتةزصنثارضة بووز

ت طةرم كاتةوة، بؤية وا هةموو هةلَوةرين، رةش انشةوانيش ليوو دةميكي طةرميش شك نابةيت تا ليو
ةت راوةستاون، واز بينة، بةخؤت دةزاين تا ئيمرؤ ضةند هةلَطةران، كةلؤس بووي، هةتا ئةو دوو سي دان

بوتلة عةرةقت خوارديتةوة، هةموو بوتلةكان، سةرِرةش و سةرسثي هةموويان هي ئةوةندة سالَة دةكاتة 
 النةي تؤ نؤشت كردوونضةند بةرميل، توخوا بةشةرةفت، ئةطةر هةتة، قةت زانيوتة ئةو هةموو بوت

 بص رةقت لةو هةناوة كردووة، بينت نةداوةيتَ ، هةرو هةموو شةوي،ضةند بةرميلن، بة بةرميل عة
 لةسةر سياسةت نةطرياويت، ئةوةص سالَص هةموو عالةم ضوونة سةري تؤ  خؤ وةك خةلَكي ترثشودان،
 عةسكةريت نةكردووة، هةي بة قورباين ئةو ثرية دايكت يب لةبةر بيوةذين لةويش رزطارت نةهايت،

، وةي  )موعني(  هيضت نةديت، بؤ خؤت بويتة و غزاليناش و نة رةشيدو نة حوبانيةبووة، نة ئؤردي وش
ضة موعينيك، تؤ موعيين دايكت بويت، يان ئةو لةبةر خاترو ضاوي تؤ دانيشت و بووة موعيين تؤ، 
سةرةتاي عومري بووة، ميردي مردووة، داخوا ضةند هةوري سؤرو ثؤليسي مسيلَ بةخةنةي خؤيان يلَ 

 ..ووة، بةآلم ئةو بووة موعيين تؤو لةسةر سةرو و بةديارتةوة دانيشت بدخؤشكر
يش زوو دةهات، شصخ لةالي ئةو بوو، بةردةستةكةي  و رونيودين، زوو دةهات، كليلي ذوورةكةي ضاثحمي

نا، لةبةردةم حميديين دادةنا، كة ئةواين تريش يةك يةك تابيعةكاين لة ذوورةكةي ئةو دةردةهي
 ئةوانيش تابيعةكان دةهات، هةر لةكاتذمير هةشتةوة بؤ ضؤري ميز نةبواية لة كورسيةكةي دةهاتن، بؤ

 زويرو تةنطاو نةدةبوو، نةرم نةرم ئةو شواندين بة طالتةو بةزمةكةي كاك حمي.. جيانةدةبؤوة 
ةمسي ضاث مسوةدانةي تةنيشيت رادةكيشا، ماندوو نةدةبوو، هةندي بلَي يةك و دوو، ئاميزيك كتييب ر

 دةكرد، 
 
 

 .!ص دلَنيا بوون، كةس نايانبين،ئةندازيارةكان كةشف دريذةكاين قؤنتراتةكانيان بؤ ئةو دةنارد
 دةضووة تةنيشي، ئةو دةمانةي ئةويش سةرقال نةبواية يان ئيفادو لة دةرةوةي دائرية شوان كاك 

 ثةنا ضاويلكة رةش ئةستوورةكةي نةبواية، بةزمي ثيدةكرد، ئةو سةري بؤ بادةدا، بزةيةكي تالَ، لة
برؤكاين تيدةطرت، ئةطةر زؤر جبوآلباية، ئةطةر طةرم بواية، ئةطةر لة تةختةي ضروكي داباية، ئةطةر 

 نةرم نةرم دةسيت دةطرت لة ثةنايةكي كؤآلنةكة سةري ، يان لة ئيشي كردباية،بيزارو ماندووي كردباية
 دلَي خؤي دةكردةوة، يل و ضرثةيةكي ثي بلَي، بؤي دةدوا، طري وةك ئةوةي بابةت و هةوا،لة بن طوي دةنا

 ..!!بةآلم تةنطاو نا !! ة نا ِربةآلم تو
 ..!!، ئةو مةجبوور مةجبوورةي تةرك كة، واز بينة، ئةتؤ دةم و جةمت ين ية شوان كاكة ـ 
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ة، كةم قسةي دةكرد، ي بوو، بةباي دةكردو تةواو، كةم زاري دةكردةوكة هةمبانة لةئةو دوو سي رستةية
نةدةهاتة وةآلم، لةهةمووان زؤرتر كاري دةكرد، لة هةموويان جوانترو وريايانة كارةكاين دةكرد، ئةوةي 

 .!!ة نةدةبوو لة ثيش دانراباية، توِر
 :بص ثصض و ثةنا صثدةووتكاك شوان بة راسيت بة

ؤ ثةناي، ئاوي لصمةخؤوة، بؤ تؤ كوِري بامب، بؤ هةندة قةآلج و نةزاين، خؤت لةو شاديية خؤشكة، بِر
 .ئةويش بة بزةيةكي تالَ وةآلمي دةدايةوة.. فيتة 

 شاديية ذنصكي زةوقي و خاوصن بوو، ضةند سالَصك بوو بةالي ئةوان بة بِروانامةي ناوةندي دامةزرابوو، 
ان دةستخةتصكي شةِرةثشيلةي هةبوو، بؤ مام خاليدو ثصشرةو ئةوراقي هةلَدةطرت، بة زةمحةت فصري

كردبوو، ذمارةي فايلةكان فصرببوو،  تةنوورةيةكي كوريت لةبةردةكرد، سووراوسثياوكي ناشرييين دةكرد، 
دوو بسكي درصذي بةالشاين الوازي شؤركردبؤوة، بؤ جواين و نةخشاندين روومةتة زةردةكةي اليةكي بؤ 

لةو ذنة كؤنتر . دةكردكوترابوو، قسةي خؤش و سادةبوو، يةك دةستة جلي هةبوو، هةر ئةوانةي لةبةر
ثةلة بةسص بوو، ئةو ذنصكي باريكةي دةموضاو ماندووي الوازبوو، زوو لةو طوندانةي واليت كؤية هاتبوو 
طةرةكي باداوة، بة ثارةيةكي كةم لة دوو سةد مةترة ئةرزي كِريبوو، هةر بة خؤي دوو ضاوةو هةيوانيكي 

اين طةسك دةدا، وةك ثةليك وابوو، وةستاين نةبوو، قيتكردبؤوة، سبةينان زوو زوو دةهات، هةموو ذوورةك
نيوةرؤيان بؤ بازاريش دةضوو، ضةند لةفةي بؤ فةرمانبةران  ذوور ذووري دةكرد، بةريدي دةهصناو دةبرد،

كة ئيشي نةباية لة  .دةهصنا، سةرصكي لة ئؤرزدي و مجعيةش دةدا لةوةش شتصكي بةرضةنط دةكةوت
 تةنيشت شاديية

 
رد و قسةي ذنانةيان دةكرد، دةردو ذاين دوورودرصذي بصوةذين خؤي بؤ شاديية  خؤي طرمؤلة دةك

زوو ضةند خزم و ناسيار . هةلَدةرشت، ضؤن سةري ضةند ساآلنة لةسةر كورة تاقانةكةي دانيشت
ثةلةبةسص . داوايانكرد ئةو رازي نةبوو، ئةوةي كارصكي هةبواية لة تةنيشت مصزةكةي ئةو دةياندؤزيةوة

ن بوو، زؤري دةزاين، ئةطةرضي خؤصندةواربشي نةبوو، جوان بص هةلةو بص دواكةوتن ثؤسيت خوصين شريي
ناو ذوورةكاين دةطةياند، دةيزاين ثؤست لة تةدقيق بؤ ذمصريارةو لةوصشةوة يةكسةر خؤي دةكا بة ذووري 

 . بؤ ضاثةشصخ، ئةو ئةوة فصرببوو، ثسولةي نوسراووي خؤيةيت لةسةرديوي ثشتةوةي كؤنة كاغةز، ئةوة  
 

واران كانيب قةساب، مامؤستا سةردار، وةستا مةجيد، لةطةلَ حميئي دواكةوتن، هةموو رؤذي دين يب
، ميزيك و ضةند شوشة عةرةق و مةزةي خؤيان، كؤي دةكردنةوة، لةسةر ئةو ميزانةدا، لةو وةكؤدةبوونة

ي زؤر قسةي دةكردو شةوانيش لةطةلَ دين، زؤري قسة دةكرد، دةكرايةوة، ئةو بؤ دايكصدانيشتنانةدا حم
 .هاوريكاين زاري بؤطةين رؤذة دريذةكاين دةكرايةوة، زؤري دةووت
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 خضةكةي نادييةوة دةهاتة دةري، يةك دوو قؤضثةي كراسةكةي بةكراوةييا شةواين هاوينان كة لة ب
طةرةكةشي لةسةر سةري ة ورطي طةورةي دةدا، ئةو لةسةر ئةرزاو دووكةلَي جل بايةكي فينكي دةهصشتةوة،
ة ك ثالَيكي نةرمي بة دةرطا شِرة. دةضؤوة الي دايكي وةك ماري سِر بةرةو مالَةوة دةخشي،دةرؤيشنت،

  بيجاما خةت خةتة بؤرةكةي بةرةو رووي دةهاتن، لةو جوانتروووةدةنا، دةرطا تاريكةكةي ذوورةكةي ئةو
ميكي بةفراوي لة كوثةكةي بن قاندرمةكةي  يب سامتة دةهاتن، لة لينطي هةلَدةكيشان، جائاسان

سازدةكرد، خؤي و دووكةلَة شينةكةي جطةرةكةي ثي ثي بةرةو لوولةي ئةو سةردةكةوت، شةوانة ريطاكة 
 .زةكةي جطةرةكةي دوو لينطي بيجاماكةي بؤ دةدؤزيةوةكئةوي دةبردةوة، دووكةلَي جطةرةكةي، تروسكة 

 هةناسةي دايكي نةرم نةرم، بةشةثؤل و ئاوازي .بؤن و بةرامتاريك، بص ذوورةكان مات، خةوتوو، 
، دةيزاين ئةم شةوةش دايكي ماوة، تةمةين دريذي بؤ مانةوةو هةناسةي ئةو  دةهاتة بةرطوصيخؤشيةوة

 .شكؤي ئةو ماوة
 :شةوان برادةرةكاين ثييان دةووت وة ئ

نة ئةوةندة زوو لةبةر ديتين دايكت  لةو تةمةصئافةرين ثياوي وا كةضةلَ، ثياوي.. كوِري دايكيةيت 
 ران، ئةمشةو ناضينةوة، سواردةبني و دةضينة موسل، لةويدةضيتةوة، وةرة وةك ثياوان، وةك جوامي

 سةروثاضة دةخؤين، ثاشان دةضينة حةمام و بةيانيةكةي دةينينةوة 
 

نازناوي مةجبوورت لةسةر ، شوان  سةر تةختة شِرةكةت، ديار تابيعةكةت، با ئةو بةيانية كاك ،دائرية
ةوان،  بكاتةوة كوِرةكةي جاران، ثيش ئةو رؤذةي تةجنيد تؤي كردة موعيين ةشكاتةوة، بكاتة ثالَِر

دايكت، ئةوان هةر بؤ نوسني نوسيان، نةك بؤ ئةوةي ثاش ضل سالَ، ثاش سي سالَ، تؤ هةر ثةيرةوةي 
 .بكةيت

و جامبازةكان، فيتةرةكةي كؤنة طةراجةكان،  ئةوان بة هةر ضواريان، زمان ثيسةكةي ناو قةساب 
دين نةدةهاتن،  هةر ضواريان دةرةقةيت زاري حمي،شيوعية ئاوقاتةكة، برادةراين سةرميزةكةي شةواين

 :بة زماين هةر ضواريان رادةطةيشت، بؤية ئةوان بةناضاري دةيانووت
ئةوةندة دوور ين ية، يةك سولفةو دوو  شوانهةي مةجبوور، ئةطةر كِر نايب، دةمت تيكنانييت، ئةوا كاكة 

وة دةضيستا لةديار باوكي ضوار مةشقي دانيشتووة، بؤيتتدةقيقةية، ئةو كينني، لةبةرامبةرت  ، ئيدةهي
 ..!!رايدةطرين، ئةو دةرةقةيت تؤ ديت

 :يةكيكي تر دةيووت
ان و سثي بواية ئةو ناديية، ئةوةمان باشة، زارت هةر دوو داين رةشي ثيوة ماوة، بيت و دةم و دانت جو

 عارةقخؤرانة دةةرقةتت نةدةهاتن، هةشت سةعايت دةوام دةمت كليلة، بةديار تابيعةكةت وئةو هةمو
تدةبيتة بت و فزةت ناهي !!..  
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ي دةدورا، نةدةجواليةوة، سةري بة هةر ذووريك داطرتباية، ة كورسيةك سةرهةتا دةوام تةواو دةبوو لة
 : دةيووتةكةي بةرامبةريبستنةوة، يةكسةر فةرمانبةردةبواية لةبةري هةلَ
ببورة، كاكة حمي بوردن دةكةم، بيمةش مةجبوورين و داواي ليندةري هةلةية، دين، ئينة بزامن كي

 ..!!مةجبووري واية، ئةويش كتابةكةي لةبةردةمي دادةناو بة ثةجنةيةك نيشاين دةدا 
ئيشارةت ثيدراوةكان و ئةمرةكان و ثيش و ثاشيان ضاك   دةزاين من هةلةي سادةو ئيمالو كتابة ـ

 ..!!دةكةمةوة، بةآلم شيت ثارة و ذمارةو كشوفات و وردةكاري دةستكاري ناكةم 
 . بؤية ئةوانة هةموو رةوانةي الي تؤ دةكةين،مان بة تؤيةاو  دةزانني، ئيمةش بِرـ
 

رنط و خيراو تايبةيت بواية، لةناو هةر كتابيكي رةمسي، كةشف و سولفةيةك، سزاو ينيةكان ط
فايليك لةسةر ميزةكةي ئةو جيطاي دةبؤوة، ميزةكةي ئةو كةمي الضةث هةلَكةوتبوو، ئةوةش هةر 

 بةئةنقةست وا دانرابوو، كة زانرا كةمدوو و هيمن و يب برادةرو 
 
 

يشي لةسةر مايب جيي مؤلةيت يةك سةعايت وةرناطري، ئةو ذوورو ئةو ذوور ناكات، ميزةكةي تا ئ
 كة كارةكاين تةواو  دةكرد، لة ثصش ذوورةكةي شاين بة .ناهييليت، بؤية ئةو كارانةيان بةو دةسثارد

ضوارضيوةكةي دةداو هةردوو ثصيةكاين لةيةكتر دةئاآلندو بة توندي قومي لة جطةرةكةي دةدا، ضاوةكاين 
ةيةكيش ضاوةرصي دةكرد، كة دلَنيادةبوو، ئيشي لة كاشية رةشوسثية وردو جوانةكاين ثصشي دةبِري، ماو

تازةو نوص نية، دةخشي، لة ذوورةكةي الي شصخ دةفتةرةكةي رادةكصشاو لةبةرامبةر ناوةكةي ئيمزايةكي 
 .ثصوةدةناو بة هصمين و بص تةقةتةق لة قالَدرمةكة شؤردةبؤوة، كةس لةوي نةدةثرسيةوة

رطراين و ثرسينةوةي نةبوو، اضاث و رؤنيو، تاقةيت ب ئةو حةزي بةوة نةكرد ببيتة بةرثرسي هؤبةي 
 .ا، دةستكاري كرادة ديار ين ية، دواكةوت، بينرا، طؤِرةكتيب طوم بوو، فالن مسو

   وةك ئةواين .ئةطةر بة مووضةو سالَي راذة بواية لة هةموويان كؤنتربوو.  ئةو سةري خؤي ئالؤز نةكرد
 .و هاتنةوةو خزمي فالن و فيسارةي لةسةرنةبووو ضوونة سةرةوةثيسي تر ناوهاتن و كونية

 ئةو ناونيشاين خؤي نوسةري ضاث بوو، بةرثرسي هؤبةكةيان ناونيشانيان بؤ نةطؤريبوو، هةر 
عةرةبيةكةي لةوان باشتربوو، كةم هةلةي ضاثي لةبن دةسيت . ناونيشاين كارمةندي رؤنيو بوو

برة سثيةكة راهاتبوو، وةي ئةوةندة جوان لة حدةردةضوو، خؤي هةمووي راست دةكردنةوة، دةست و ثةجن
 دةناسي، بةدةطمةن، كةيتةكاين سةر مةكينة كؤنةيوا فيرببوو بة هةست، بة جولةكاين ثةجنة ث

 .ئةطةرنا تةماشاي ثيتةكاين نةدةكرد، كةميش هةلةي دةكرد
اية خؤشي  تةنيا حمصدين نوسينة شاش و ناشريين و خصراكةي شصخي ثصدةخوصندرايةوة، ئةو نةبو

دةستخةتةكةي بؤ ساخنةدةبؤوة، كة ثةراوصزصكي لةسةر نوسراوصك نوسيباية، ئةطةر لةناو هةموو 
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دائريةكة بؤيان نةخوصندرابايةوة، ئةوة كتابةكة بة ثةراوصزةوة دةطةيشتة سةر مصزة شِرةكةي ئةو، 
بةرصوةبةربوو، ئةمني كليلي نوسينةكاين شصخي . ئةويش لةدوورةوة ديقةيت دةدايص و بؤي ساخدةكردنةوة

و دةستثاكي سولفةو كشوفايت بةشي ئةندازياري بوو، كتصبة صنيةكاين زاتيةو ذمصرياري بةدةسيت ئةو 
ئةطةر فةرمانبةرصك طواسترابايةوة، سزايةكي ناو دائريةي ئاراستةكراباية، لةزاري ئةو كةس . ضاث دةبوو

 .نةيدةزاين، كةس لة مصزةكةي ئةو ضاوي ثصنةدةكةوت
كةم جارو بة ناضاري حمصدين لة ذوورةكةي دووركةوتةوة، ئةجمارة بؤ كاري ضاث و ثرسياري دةستخةت ية

 و بردنةوةي نوسراوي تايبةت و صين نةبوو، ضوة ذوورةكةي كاك شواين طةورةي مةجبوورةكان،
 كاك شواين شوفصري هةموو مةجبوورةكان،

 ن،ضووة الي كاك شواين دةمراست و قسةكةري مةجبوورةكا
 

ئةوةي هةموو مةجبوورةكان بةبص شةرم و دوودلَي، دلَي مةجبووريان بة مةجبووري بؤ دةخستة سةرطازةرةي 
 ..!ثشت 

فةرمووي طةرم وطوِري لًصكرد، ..  شوان بةسةرساميةوة بؤي هةلَسايةوة سةرثصيان، بةدةست و بة ضاو و 
ة ثان و جةجنالةكةي، تةبلةي ئةويش بةنةرمي كورسية تاقانةكةي ذوورةكةي راكصشا تةنيشت مصز

( جطةرةكةشي راكصشا، جصطاي بؤ هةنيشكي لةسةر مصزةكةي كردةوة، كة ذوورةكة ضؤل بوو، كة خشةخشي 
نةما، كة دلَنيابوو، زؤر دلَنيابوو، كةس لة ذوورةكةدا، لة كؤآلنة تاريكةدا نةما، ) جةعة شصيت فةراش

بؤوة، ئةويش زؤري نةمابوو بتةقص، حمصدين بؤ سةري بؤ طوص كاك شوان نزيكتر كردةوة، زؤر نزيك 
 ..!!هاتووة، ضي دةوصت، ثرسيارةكةي دةبص ضي بصت 

 ..!!ـ كاك شوان، جبؤ، طةورةي مةجبوورةكان، زؤري نةماوة دلَم شةق بةرصت 
 ؟؟..!!ـ ضي بووة 

 !!ـ منيش نازامن 
 ؟؟..!!ـ ض  نازاين 

 ؟؟..!!بؤ .. ـ ئةوة نازامن 
ثرسيار بكةيت، تؤ ثرسيارو وةآلم نازاين، تؤ ثياوي ثرسيارو ثرسينةوة نيت، ـ حةقي خؤتة نةزاين 

هصشتا ثلةو ثايةي مةجبووري تؤ نةطةيشتية ئةو ثاية، مةجبووريش ثلةو ثايةي هةية، هةموو كةس 
نابيتة مةجبووري راستةقينة، هةموو ئاطرصك طةرمايي نية، هةموو كانيةك بة كةلَك خواردنةوة ناصت، 

 ...وصك مةجبوور نابصت هةموو ثيا
 ...ـ توخوا كاك شوان 

 ..ـ كاكة تؤ ضيت وتووة، خؤت 
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... زؤر ترساوم، نازامن بؤ ) تةماشايةكي ضواردةورةي خؤي كرد، ئاوِري ثشتةوةي خؤي دايةوة...( ـ من 
 ئيمرؤ تؤ لة دةرةوةي دائريةبويت، هاتن لة ثشتةوةِرا، لة ثشتةوةي ذوورةكةمان، هةردوو ثةجنةرةيان

لةوانيشم ثرسي، ئةوانيش وتيان، ئةوة ئيشي ئصمة نية، ئصمة .. شيشبةند لةحيمكرد، تونديانكرد 
 ..ئاسنطةرين، ئصمة لةسةرمانة لةحيمي بكةين و تةواو 

 ..!!ـ ئةوة دةتواين لة شصخ بثرسيت، ئةو بةرصوةبةري تؤية، نةك من 
 ...!!م لةوةيان نا ـ شصخ ضة مةجبوورة وةالمي من بداتةوة، ئةو مةجبوورة، بةآل

 ؟؟..!!ـ ئةدي بؤ من مةجبوورم 
ئةو ... كاك شوان خةين بوو، حةزي دةكرد هةموويان بصن بثرسن، ئةو ئامادةبوو، يةكة يةك هةموويان 

لة شةكري ثصخؤشتربوو، ئةوةندةي ال خؤش بوو، لصوةكاين نةدةطةيشتنةوة يةك، لة خؤشيان بالَي 
 :طرتبوو، بة شؤخةوة بة حمصديين وت

كورة هةي دةبةنط، لة طوصي طادا نوستويت، نةتزانيوة، ئةدي شةوانة كة ئةو عةرةقة تالَ و تفتة 
دةخؤنةوة، كة مةست و ئايغ دةبن، كة ثصتان بة طوصتان ناكةن، ئةو كؤنة شيوعيةي برادةرت باسي ضيتان 

ةو نوطرة سلمان و بؤ دةكات، ئةو خؤ ئاطاي لة هةموو شتص هةية، ئةو تؤ نية، موعيين دايكي بصت، ئ
زينداين باقوبةي ديوة، رةنطة هةزارةها كؤبونةوةي كردبصت، ئةدي لة خةفةيت ضي شةوان تا رادةوستص 
دةخواتةوة، ئةو هةموو شت دةزاين، ئصوارص زوو ثرسيار لةو بكة، ئةو لة من جوانترو باشترو راستر 

 ..!!ئةو دةزانص .. دةزانص 
وورةبوو، ويسيت هةلَسص و بروات، شوان دةسيت راكصشاو لةسةر حمصدين بةو قسانةي كاك شوان زؤر ت

 :قونان داينايةوة، لة روويةكي خؤشةوة ويت
ـ كةرة، لةم هةفتةيةدا، لةو شارةدا، دوو دائرية هةموو تابيعةكانيان دزراوة، رؤنصويان دزراوة، 

 ...بردوويانة، بؤيان لووسكردوون، هةموويان ضةند رؤذة طرياون 
 ..!!دزةكان !! ، كص )رةنطي زةرد بوو، نيوضةوانة ثانةكةي جامصك ئارةقةي كرد( ـ طرياون 

 .....!!ـ نا 
 ؟؟..!.ـ ئةدي 

 ..!!ـ كاتب تابيعةكان، ئةوانةي لة دةرطا دادةنيشن، زؤريان طرتوون 
 ...!!ـ كص تابيعة دةدزص، نةدةخؤرص، نة نةرمة، نة طةرمة 

نةيان بردووة، بؤ ئةوان طةرم و نةرم و شل و خؤش و ـ كةرة، هةي مةجبوور، ئةوانةي ئةو تابيعا
بةتاممن، بؤية وا خؤيان خستؤتة ناو ئاطر بؤيان، ئةوانة حزبن، ئةوان ئازان، ئةوانة مةجبوورن، نوسني 

 ..زانيت هةي بةستةزمان، هةي شةحتؤ . و بةيان و ضاالكي خؤياين ثص ضاث دةكةن
رمايي لة ذوورةكةي كاك شوان دووركةوتةوة، بةآلم ضة وةك ثارضة طوشصك، لة كورسيةكة بؤوة، وةك تا

 ..رؤيشتنصك، نيوة زةالمصك بوو بؤ خؤي 
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هةموويان، . لةو رؤذانةدا، لةو كاتانةي بةروارو رؤذو مصذوو زؤر وردو راست ديارنةبوو، ئاوصتةو ئالَؤزبوو
 مام رةمحاين شوفصرو ثلة كاك شوان و شصخي بةرصوةبةرو شصخي زاتيةي و ئةفةندي ذمصريارو رةفيقةكؤرو

هةموويان سامتةيان كردبوو، يان راستر بةرثصنةيان درابوو، سيماكان، ... بةسص و فةرهادو سريوان و 
كةسةكان، شارةكة، دائريةكان، دةهةذا، بةرةو طؤِران و شصواندن دةضوو، دةظةر هةبوو ئاوةدان دةكراو 

خشة ناوضةي سةوزايي طةورةو فراوان و جوان دةظةريش زؤربوون سومتاك و كةالوة دةكران، لةسةرنة
هةر كةسةو لة ئاشصك باراشي . دةكرا، لةوالش ضةند باخضةو رةزو كاين و مصرط و بيستان دةسوتصنران

لصدةكرد، هةر بابايةك بوو بةبةزمصك هةلَدةثةري، دونيا طةورةو ترسناك ببوو، لة شارا كةس كةسي 
بوو، ئصواران وةك مزراح لة ضواردةورةي قةآلتا ضةند جار نةدةناسي، هةندصك بزردةبوون، ئي واش هة

 .بةدةم ثياسةو كات بةسةربردن و طفتوكؤدا دةسورانةوة
 

 فةرهاد تازة لة بةغدا خوصندين تةواوكردبوو، بة كؤمةلَيك خةوين ثةمبة طةراوةبؤوة، بة ضاوقوضانصك 
ووين و بة دلَنياييةوة ثصان وتبوو و بةبص ناسني و ثسولة دامةزرابوو، طفيت زؤريان ثصدابوو، بة ر

 .دلَي خؤش و خةوين زؤر ئاوصتةي مةترسي سبةي ببوو. دووسةد مةتر ئةرزيشت بة ثارةيةكي كةم دةدينص
تازة دامةزرابوون، هةموويان بة ...  سةردارو ياسني و كةرمي و سديق و دلصرو فةرزةندةو سةركةوت و 

جصطايان بؤ دؤزرابؤوة، كورسي و مصزصكيان داطريكردبوو، بة بروانامةي ناوةندي و بازرطاين و سةرةتايي 
جؤرةها ناونيشان دامةزرابوون، كصشةي هةرةطةورةيان ئةوةبوو زماين نوسيين عةرةبيان ضاك نةدةزاين، 
بةآلم خةوين طةورةو بالَداريان هةبوو، خؤيان بة شصخي زاتيةو ئةفةندي ذمصريارو سابريي مةخزةن 

زوو بوة دؤسيت ئةو طةجنانة، لة تةمةين ئةوان بوو، زؤر هصلي تةريب لة ذيان و فةرهاد ...!! نةدةدا 
 .!رؤذانةيان طوزةري دةكرد، لة زؤر خالَ و تصروانينيش دوور بون 

 
دوو سص ئةفةندي خاوصين قات لةبةرو بة ويقاريش لة دائريةكةشدا يةك يةك ثةيدابوون، ئيش و كارو 

ةوةي جصطاو ناويان بؤ دانابوو، ئةواين تر لةو كؤدةبوونةوة، قسةي ئ. بةرثرسيةتيان كةم كةم وةردةطرت
طةورةو سةربردةي زؤريان لةالبوو بيطصرنةوة، بةراسيت بةزم و دانيشنت و بةسةرهاتةكانيان سةيرو خؤش 

 طةجنةكان و كاك شوانيش بة مةجبووري . بون
اتبؤوة، مةجيد لة شةترةي ناسريية، موزةفةر لة شاري ديوانيةوة ه. طوصيان بؤ شلدةكردن، حةزيان لصبوو

يةكصكي تريان لة ناحيةي بةغداديةي الي فلوجةو لة زؤر ناوضةي تري ئةو عارةبةستانةوة هاتبونةوة، 
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نةمجةو ناونيشانيان لة بةذن و باآل سةربازيية كؤكةكةيان كرابؤوة، بة ئةفةندي الوازو التةوة 
 . بارة ذيان و ئيسراحةت بووهاتبونةوة، ممنون بون، هاتنةوةيان هةناسةو دوو

 
، تةنيا رةنطةكةي عةنتيكة بووساسيةكةة دوو سيارة هةبوو، يةكيكيان، تاقة الندكرؤزة ردا لة دائريةكة

 مام رةمحان، بة ورط و سةروكةللةو زماندريذي و رووح طةورةييةكةي، .نةبوو، شوفيرةكةشي عةنتيكةبوو
دةدا، لة ريطادا وةك هاوري و هاوثيشة قسةي دةكرد، خؤي بة كةم بة فةرمانبةراين دائريةكةيان 

 ، ملثيضي دةبةستالةبةردةكرد،ثيشنيارو طلةيي و كات و زؤر مةرجي هةبوو، وةك ئةوان ثانتؤل و ضاكيت 
 ، كة، لةسةردةمي شؤرشاداشِرة خويندةواريةكةشي زؤرتر بةفيزي كردبوو، نازي ئةوةشي هةبوو لة طاللة

هةر بؤ نيةت خراثي و .  ماوةيةك لةسةر زماندريذي و داوين ثيسي طريابووكردبوو،ي هاتوضؤي ناوضةكة
 دادةناو ثؤستاكارتيكي وينةي دةرياو دارخورماو تيشكي كةي رؤذنامةيةكي عةرةيب لةبةردةم دةشبولةرق 

 .ي دةبووزةردي خؤرئاوابووين لة اليةكي جامةكةي دابوو، ئةوةي سواربواية لةطةلَي ئاطاداري زماين خؤ
 :زؤر باسي بةزم و فشقياتةكاين رؤذاين بةغداي خؤي دةطيرايةوة، ئةو دةيووت

ة كة لة طاللة بةربووم، ضيتر ضاوم بة حكومي كوردان هةلَنةهات، موتةسرف كورديب، موديري ثؤليس كوِر
هاتنةوة من منيان بةخؤرايي طرت، ملووزيان شكاندم، دةبواية هةر زوو كةئةوانة ... كرمانج، قائمقام 

كة  بضمةوة بةغدا، ئةويندةري بؤ من سةمةالتترو ضةورترو خؤشتربوو، شةوانة دةط و رةقسم هةبوو،
مام رةمحان . دةيانزاين كوردم جيطاي تايبةتيان بؤ دادةنام، من خؤم لة دةسيت ئةوان رامكردبوو

كي ضاك بوو، خؤشي لة زؤر شيت سيارةكةي دةزاين، سيارةكةي خاويريي شوفين و ثاطذبوو، زووو بةثي
 نةدةطرت، عةرةبيةكةي ئةوةندة باش بوو، تةكاينرتيباكايت دياركراو دةهات، ريزي سةيتةرو ئي

 عةسكةري رؤيشتوو بؤ مؤلةت، يان نةخؤش بؤ ا،ئةوانيشي دةترساند، كةس حةدي نةبوو، لة سةيتةرةكان
ةوة، ئةندازيارةكان لةطةلَ ئةو بةو نةخؤشخانةي لةطةلَ سواربكةن، زوو دارةكةيان بؤ بةرزدةكرد

 سةفةرانةي قةزاو ناحيةكان و سةر ثرؤذةكاين ئاوي 
 

، لة الي اشةرميشي نةدةكرد لة ديوةخانةكان. طوندةكان، دلَشادو ثشت قامي و ترساوو زاركليلدراو بوون
 . خواردين ضاك و زؤرو ضةوريشي دةدؤزيةوةامقاولةكان

بوور مةجبوور قسةي زؤري ثيدةووت، كؤلَي دلَي خؤي و هةمووماين  دةرةقةيت دةهات، بة مةجشوانكاك 
كرد، واي مام رةمحان، ثريةذين زؤرت لةو بةغداو جنوبة طةوزاندووة، زؤرت لةبن سةري هةية، ردةثيدة

  بؤ هاتيتةوة، جاري يةكةم نةيانكوشيت،ةباشة ئةتؤ بؤ هاتيتةوة، لةو نازو نيعمةت
ئةجمارة ئةواين ئيستاشيان هاتيتة سةر، بةئاساين رزطارت ) ةكةي خؤي بةطالتة و بة توركمانية شِر ( 

كةني. نايبدةكردو بة توورةيي و بة ثيكي ضةمووش رووي تيرو وةك ئةسثيكي تييةوةئةويش وةك بةرازي 
 :دةيووت
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ةم دذي ةو خواي هةزاري وةك من بوو، من ضيم كردبوو، هةتا دوا هةناسوا رؤيشنت، وا ئاوديوبوون، تؤلَ
 ...كورد دةمب، دذي ئةوانةو هي تريش دةمب، ضيم كردبوو، ذنةكة خؤي رازي بوو، ئةو وازي نةهينا، ئةو 

 :ئةويش نةشةرمي ليدةكردو نةشدةترسا وةآلمي دةدايةوة
 ..!! كابرايةكي شوفيري وةك تؤ ناطرن ة،طةمبؤز دةلَين، لةسةر ئةوانة نةطريابووي، لةسةر ئةو

 :كةي  دةهاتة وةآلمبة دةنطة طةورة
 ..!ئةدي خؤ زةالميشم لييان نةكوشتبوو 

 بة روويةكي خؤشةوةو زؤر يب منةت، دةيزاين ئةمرةكاين ئيفادو نوسينةكان و ثِركردنةوةكان شوانكاك 
 :دةسيت ئةوي تيداية، قبوويل بوو، بؤية وةآلمي دةدايةوة

 دةستت لةطةلَ ،بةآلم قسةت هيناو بردوةكورة هةي مةنطؤزي مةجبوور، ئةتؤ ثياوت ثي ناكوذريت، 
  .ئةوةنادا لة كؤنةوة هةبووة

مام رةمحان دةستةي ئةندازياراين طةياندباية سةر هةر ثرؤذةيةك، بؤ هةر كؤبونةوةو ليذنةيةك 
رؤيشتبواية، زوو سةري بة ئؤرزدي شارؤضكةكة دادةطرت، ئةو ئةوةي باش دةزاين ئؤرزدي باطي ئةو 

اب و هةرزاين بؤ دةهات، تا ريطا لة هاتين كةلوثةيل قاضاخي سةرسنوورةكان شارؤضكانة شيت ناي
بطرن، جلوبةرط، قاث و فةخفووري و تيظال و خاويل و شةرشف و جلي مناآلن و جؤرةها شيت دةطمةن و 
هةرزاين تيدا دةفرؤشرا، ئةو بؤ فرؤشتنةوةو قازانج زؤري دةهينا، زؤريان دةدايي، بةدةسيت ئةويش 

 خةلَي دةئاخين و كاالي ثي اضةند دةفتةرة تايبةتيةكةي ئؤرزدي لة ب. ؤشرانةوةو خيري دةدايةوةدةفر
 

وةردةطرت، زؤرجار تا كارةكاين مةيسةرو جوان رؤيشتباية بة عةرةبية ضاكةكةي خؤي قسةي دةكرد، 
 ..! كةس دةركي نةدةكرد كوردة 

ةكةي ثرخةي دةهات و زؤر دةنوست، كة ئةو كِرين و فرؤشتنانةي تةواو دةبوو، لةناو سيار
ضاوةروانيةكاين بة نوسنت بةسةردةبرد، بؤ هاتنةوة خيرابوو، قبوويل نةدةكرد، هةموويان بضنة ثشتةوةو 
ئةو تةنيا لة ثيشةوة جيبهيلن، بةآلم دةرطاي ثشتةوةي بؤ بةريوةبةر دةكردةوة، بؤي سارد دةكردةوة، 

 دةدا، بةآلم ئةو سةري بؤ يش كارو هةلَسوكةويت ئةندازيارةكانقسةي بؤ دةكرد، جارجاريش، ثةالري لة
ئةو هةمووماين بيزارو ماندوو دةكرد، بةآلم . بادةداو هيضي نةدةووت و بة قسةكاين ئةو نةدةهةذا

 بةيانيان زوو دةهات الندرؤزةكةي . ئةويش مةجبووريَكي رووتكراوو يب بالَ و اللَ بووشوانلةبةردةم كاك 
ندةوةو ثشيت لة دةرطا دةكرد، يان زوو بةدواي ليذنةكانا دةضووة مالَةوةيان و سواري دةكردو بةط دةكشا
 .زوو دةطةيشت

 مةجبوورو مةجبوورةكان و مةجبووريان بةدةسيت  رؤذطارو رووداو كارةساتةكان هاتبوون، بةدةسيت 
ي ئةو رؤذانة، هةمووي خؤيان نةبوو، رةوشت و سةليقة و رؤذاين منالَي و نةداري و رةوشة سياسيةكة

 بؤسةو لة ميق بة مةجبووري تفةنطي بؤ ئاغاكةيان هةلَطرتبوو، لةيةكةرةفمةجبوور كردبوون، مام 



شصرزاد هـةيين          .....................................     مةجبوور              

 13

يةكةم شةِرة تفةنطي بةرامبةرا طوللةيةك بةضاوي كةتبوو، بةناضاري و مةجبوور بوو هاتبوو شار، بة 
ة ضةطلي ليدةدا، سينطي ثان و بةريين مةجبووري رؤذانة بةو هاوينة طةرمة لةو بةستة وشك و برينطان

ئةو بةست و رةوةزو طةوةِرانة هةلَدةكؤلَي، بةو قازمة دةمة ئةستيرةية، بةو خاكةناسة روو كراوةية، بة 
ئارةقةي شني ومؤرو بةدوو سةلَكة ثيوازو ثارضة ناين رةق، سينطي رةقي ئةو عاردة وشكةي هةلَدةكؤلَي و 

ةت قومةت، كؤيان دةكردةوة، تا قةالبة سثيةكةي حةويز دةهات و باريان ضةطلَو قوومي دةردةهينا، قوم
 لةدوو الدا، بةيةك نةفس، باركردنيان ال ئاسان بوو، بةشي بارةكةي بةيانيان دادةنا، ئةوةي لة ،دةكردة

 ثيشةوةي قةالبةكة جيطاي نةبواية، لةسةر كالَوةكةي سةر قةمةرةكةي دادةنيشت، روو لة هةوليرو سينط
لةبا و دةموضاوثيضراوي ناو جةمةدانيةكة شِرةكة، خؤيان طريدةكردو نةرم نةرم لةطةلَ زيكة زيكي بؤدي 
قةالبةكة دةرؤيشنت، ئةوان ضوار كريكاربوون، لة طوندةكان هاتبوون، دلَيان بةو ذيانة زةمحةت و طران و 

بؤيان ضووة سةرو داوةرانةوة، ئةوة ثِر ناخؤشي و يب جيطايان خؤش بوو، كة برياري هاتنة شاريان دا و 
بةثياوزانني جواميريي بوو، هاتنة شارو ثارضة زةوييةكيان كِريبوو، يةك  مةزنترين سةركةوتن و خؤ

 ذوورو قوخليكيان بة خشت و قووِرو كاريتةو شةقرةو 
 

 .ةواندبؤوةلَة سةروبنكةكانيان لةناو حا من وحةسرية ماندوو و رزييوةكاين طوندي قيتكردبؤوة، خؤيان
شت، هةر بةثةلةو تا ئةو بةريبكةن،  هةلَدةِركةداويز هةر ضواريان لةناو بةستةةبةيانيان زوو ح

قةالبةكةيان لةضوارالوة بؤ باردةكرد، وايان دةزاين يةك جامة ئاو لة كاين هةلَدينن، وايان دةزاين 
ةمِرباوةكانيان بؤديةكةيان مشت  دةدةنة سةر سةريان بةو دةمة كولَةي خاكةناسة ديجةمدانية و فري

يةك ئاست ، وةك يةك تا سةرةوةي ثِردةبوو، يب طري، راست و لووس ئةويان ةهةر ضوارة ب دةكرد،
بةريدةكرد، تا نيوةرؤيةكةي باري تريان بؤ ئامادةكردة، ئةويش ضيشتاينَ تؤزي دةكرد، هةر ئةو بوو روو 

 تا دوا باري ئيوارةي طةرانةوة، ضوار كةس، ضوار قةالبيان لةو كةندو بةستة دةهات، دووبارةو سيبارة و
رةوانة طةرةكي ئازادي دةكرد، بؤ ثرؤذةكاين شار دةكرد، دةست و مةضةكي كريكاري تر ضاوةرواين 
ئةوانيان دةكرد و زؤر لة وةستاكان شارو باري ئةوانيان ال ضاك و خاوين و هةرزان بوو، يب فيل، جوان و 

و قووم وخؤلَيان دةنارد، رؤذانةكةيان دةردةضوو، بةآلم بة زؤر ماندوبوون و هةناوكةوتن و خاوين ضةطلَ 
 .دةست و ناولةث سوتان و كوآلن و برينداربوون، رةش هةلَدةطةِران، شةروالةكانيان، سثي هةلَطةِرابوو

 
ةكةي لوو، ذاين طوليق كوِرة طةورةكةي يةكةم سالَي ضوونة مةكتةيب بوو، دلَي خؤش بوو، بةآلم ماندرةف 

ضاوي ئةوةي كردية قورباين ئاغاكةيان، شةرمةزارو نارةحةيت دةكرد، ئةوةي هةر لة دلَ بوو، شاباش و 
خوينةكةي وةرطري، ضووة الي، داواي ليكرد، يارمةيت بدات و لة دةزطايةكي حكومةت داميةزريين، بة 

قةكؤر، بووة رةفي ة، بووةي سةفني داناقسةي ئةو دةسيت داية تفةنط و ضاويكي لة شةِرةكةي ضيا
تووة، وةكثياويكي نيوة بنيادةم، هةسيت دةكرد، جةرطي كون بووة، واي دةزاين ضاوي ين ية، طوللةي بةر
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دلَي كون كون بووة، ئةو نيشانشكينةي لةوي طرتبوو، دةيب ئةويش خةلَكي ئةو ناوضةو دةظةرةي خؤيان 
ت، ئةوان هةموويان وا نيشانشكيين لةدلَدا نةبوو، ئةو ضوبوة سةريان نن، بةآلم تؤلَبوبيةو مةراقي خوي

وو، قسةي ببئةو بؤسةو كةميين بؤ ئةوان دانابؤوة، ئةو لةو طوند لةو شاخ و لةو رةوةزانة بةدوايان ويل 
 : معاشةكة هاري كردبوو، ضوو نةترسا، بة ئاغاي وت،ئاغا

من ضيم لةالي  ئةوان ..!! ، من خؤم كردبووة قورباين تؤ قوربان من ضاويكي نازداري خؤم لةسةر تؤ دانا
بة كةناس لة شارةواين دامةزرا، كةرو تيِرو طيسك و ..!! نةبوو، ئةويش بةلَيين دا واسيتةيةكي بؤ بكات 

 دةستيك جلي شيين وةرطرت، معاشي وةرطرت، زؤري نةخاياند 
 
 

ةناوي كةناسي وةك كةناسةكاين تر وةرطرت، لةو  لة تةيراوة سةد مةترة ئةرزيشي بنكي كةناساةرلة طة
بةش بؤ ئةو بةش، بؤ ناوبازارو ناو كؤآلنة تةنطةبةرةكاين قةآلت، بؤ جادةي مسعان و كؤآلين بةلؤعةو 

 رؤذانةش دوكانةكةي خانقاو ناوقةسران، زؤري كاركرد، تا لةو دائريةية بة ثاسةواين شةو طريسايةوةو
انةي خاوين، سةر سثيةكةي لووس دادةهيناو شانة بضوكةكةي وةك سةري  ثياويكي ضوارش.بةريوةدةبرد

، تؤثة كليلةكةي دوكان و دائريةو مالَ و هينادة كورتةكةي سةري دةرقةلةميك لة طريفانة بضوكة
 ثيش هاتين يةكةم فةراش، ئةو زوو تا تؤزي خاوين .وةةكرددة بةريوةبةر شةروالَةكةي شؤرذوورةكةي

ان بوكلةكةي بةتؤز نةكةن، شاين تؤزي يلَ نةكةوي، دوور رادةوةستا، باي هةموويان قسةي كردنةوةكاني
ثيبوو، بة هةموويان رادةطةيشت، ئةوةي دةهات، ثرسيارو سؤراخي تايبةيت هةبوو، لة دوا 
كةلوثةلةكاين ئؤرزدي دةثرسي، ئةوةي لة كؤمةلةي هةرةوةرزي دابةشدةكريت، كي ترفيع و عةالوةي 

  ...، كي خانووي سثيكردووة، كةي رةمةزانةو ضةند ماوةوهةية
 . بةزمي ئةو رةفيقة كؤرةو مام رةمحان طةرم دةبوو، دةطةيشتة خؤسووركردنةوة

دةمانترسصنت، هةي مةنطؤز، ... ـ  هةتا لةو مةيدانةي بةغدا طةواديت كرد، هاتيتةوة، بةوو  بةو 
ختوويل، هةزار هةزار طةوادي شاخداري لة يةك حةيفة، مةنطؤز بؤ شاخدارصكي وةك تؤ كةمة، تؤ 

 ..  مةجنةيل بةزجنري بكولَصنن، يةك ختويل وةك تؤي لص دصتة كولَ 
 :ئةويش بة نةرمي و لةسةرخؤ وةآلمي دةدايةوة

ـ ضاوت جوانة، ئةوانةي فيشةكصكيان بةو ضاوةت وةناو كوصريان كردي، ثاش بيست سالَ هاتيتةوة 
  ..زماندرصذيان بؤ دةكةي هةي

 ..!!! ـ تةواوي نةكةي وللة زمانت دةبِرم 
. مام رةمحان بةراسيت لة رةفيقة كؤر دةترسا، دةرةقةيت نةدةهات،ثياوصكي ترسنؤكي زماندرصذبوو

هةتا  .نةدةوصرا توخين بكةوصت، بة جنصوةكاين ئةو ئيسرةحةيت دةكرد، خوِرشيت هةموو طياين دادةمركا
تومِري ئةوان درصذةي دةبوو، ئةويش لة ناخي دلَيةوة ثشتطريي شوان بة سيارة كؤنةكةي دةطةيشت، مش
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رةفيقة كؤري دةطرت، بةآلم زؤر روونيش نةدةوصرا، بة هةردووكياين دةووت، هةردووكتان مةجبوورن، 
 .مةجبووري راستةقينة ئصوةن

 
 
 
 

بةآلم رؤيشنت و سيارةي دووةمي دائريةكة هي كاك شوان بوو، سةيارةيةكي كؤن بوو، مؤديلةكةشي كؤن بوو، 
 لةناو شةقامي كارو بؤدييةكةي هيض عةييب نةبوو، بةيانيان بةقةد ثاسصك نةفةري لصدادةبةزي،

ستمةتري و هيالليةكة نةفةري هةلَنةدةطرت، ئةو لة شوصنة دوورةكانا نةفةري سواردةكرد، لةسةر رصي شص
ية، فةراش، جارجار شصخي صطاي هةبووية، سواري دةكرد، ئةندازيار، ئةوانةي زاتجخؤييدا، هةتا 

بةرصوةبةريشي هاتوضؤ ثصدةكرد، هةمووي سوار دةكرد، بة هةمووياين دةووت، سواربن، جصطةي خؤت 
 . طصرةكةي دةسيت ثصدةطؤراةتابودةي دةي، هةر ئةو..!! بكةرةوة، دةي دةي هةلَكشصن 

باوكي . كةم نةبوو ئةطةر لةبريم مابصت، لة ثصنج سةد ديناري زؤرتري ثصنةدابوو، ئةو ثارةيةش 
ئوتومؤبيلةكةي بؤ شوان كريبوو، ئةو زؤر دلَي بة منالَةكاين وةبوو، دةبواية ئصواران هةوايل هةموواين بؤ 
ضوبايةوة، ئةوةي لة مةنتكاوةبوو، ئةوةي لة ئازادي شوويكردبوو، ئةوةي تازة لة ناوفيتةران لة شصخةآل 

ارةكةي، هةمووي دةويست، وردو درشيت هةموويان، شوان دوكاين وايةرمةين دانابوو، ئةدي دوو كضةزا نازد
 :مةجبووربوو، دةبواية ئصواران بضصتة خزمةيت باوكي، ئةويش وةآلمي ثرسيارةكاين دةدايةوة

 ؟؟....كاك ئةنوةري براطةورةكةي بة سيارةي دائرية ضوبووة  كـــص 
ؤر ماندوو نةبوة، سيارةكةي ضؤنة، تاو نةبووة، زةئةو كاري لة كص بووة، خؤ ماندوو نةبووة، لةبةر خؤر

 ... !!كصي سواركردووة .. ثةنضةر نةبووة 
 ..!!دالوةري كوري خوشكت دوكانةكةي ضؤنة، موشتةري هةية، سةري لة ئيشةكة دةردةرضصت 

مقاولةكان، ئيشيان ضؤن دةروات، ئةندازةيارةكان سولفةيان .. لة نةخؤشةكاين ناو دائريةكةي دةثرسي 
باوكي شوان مةجبووري .... ئةدي زماندرصذي مام رةمحان، توندرةوييةكةي فائيقة كؤر ..!! دواناخةن 

هيضياين لةبري نةدةضوو، سةدجار زؤرترو طةرمترو دلَسؤزتر لة شصخي .. هةوايل هةموويان بوو 
بةرصوةبةرو شصخي زاتيةو ئيحسانة فةندي ذمصرياري طشيت و بةرثرسي داروبةردو طةورةو طضكةي 

ئةوةي بةراسيت  زادو نان و دوارؤذي هةموواين لةبن دةست بوو، ئةو لةوانة زؤرتر خةمي دائريةكة، 
هةمووياين بوو، زؤر سةركؤنةي ئةواين دةكرد، سيارةيةكي بؤ شوان كريوةو ئةويش خزمةيت ئةوانيشي 

و، سيارةكة ئةطةري دواكةوتن و زووطةيشنت و نةهاتين هةبو. دةكرد، بؤية طوصيان لة قسةكاين دةطرت
كةي مةالفةندي سةردةمي ضاويان لصدةثؤشت، دوايي كص لصثرسينةوةي لةطةلَ بكات سيارةكة وةك سيارة

 ةهةولصر ناوبانط و رصزي هةبوو، شصخي بةرصوةبةر سةدثاشايةيت ل
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كاري مالَةوةشي ثص رادةسثارد، ئةطةر سيارةكةي مام رةمحان لةوص نةبواية ئةوة سيارةو كاك  ئيشو
تدابوون، دةطةيشتة هةموو شوصنصكي شارةكة، دةضووة ناو هةموو دائريةكان، سةباحي شوانيش لة خزمة

ثؤستةضي دةبردة هةموو دةزطايةك، لةطةلَ ليذنةي كِرينا سةري بة هةموو بازارو دوكان و طةراجةكانا 
ي و خاوةنةكةي و باوكيشن بةضاوان و زؤريش مةجبووري ئةودادةطرت، هةموو ئيش و كةس و فةرمانبةرةكا

 .بوون
 كة .ردةوام دوو سص نةفةري لةطةلَ بوودةضووة ناو كؤآلنة تةسك و تةنطةبةرو قورو ليتةكانيش، بة

طريدةبوو، كة جوتصك تايةي لة زةلكاوةكانا نوقم دةبوو، ثةكي نةدةكةوت، هةموو شانيان دةدايص و 
ةجبووري دةرمبهصنن، بةرزم دةربازيان دةكرد، بة هةموواين دةووت، دةي مةجبوورينة، وةرنة خوارص و بة م

 .!كةنةوة، يةك دةست، يةك شان 
سيارةكةي كاك شوان مةجبوور نةبوو، بةآلم ئصوارانيش بة مةجبووري بةئيش و داخوازييةكاين ذنةكةي، 
خةسووي، بةردةوام داواو سةردانةكاين باوكي بةثةلةو بص دواكةوتن جصبةجصدةكرد، ئةطةر برادةراين 

اية دةضوو، سةرداين نةخؤش و ثرسةو مةولوودنامةو ئةطلةجنةي هةولصريانيشي دائريةكةي كاريان هةبو
دةكرد، دةثرذاية سةرداين يانةي وةرزشي بروسك و هصرش و قةآلو مةحةتةش، لةوص بة كاك سريواين 

 :رادةبوارد، لةناو ئةو خةلَكة ثصدةووت
توند دةمي .... وري منا هةي مةجبوور، دةزامن تؤ بة زةوقي ضي ياري ئاسن دةكةيت، ئةتو مةجبو

دةطرت، بة هةموو هصزو تاقةتيةوة دةسيت بادةدا، ملي توند دةكوشي، هاواري دةطةيشتة ئامسان، 
بةراسيت ئةزيةيت دةدا، رةنطي زةرد هةلَدةطةرا، خوصن لة دةمارةكاين وشك دةبوو، نيوةرووحي دةكرد، 

، بؤية تا خؤي بةرينةداباية، لة بن لةبةرئةوةي بةراسيت ياريزاين ئاسن بووةو زؤري ياري كردبوو
لةطةلَ كوشيين توندي دةمارةكاين باسكي وةك طوريس . دةسيت و ناو رقي تؤلَةي دةربازي نةدةبوو

دياربوون، بةرازصك بوو بؤ خؤي، كةرتة شاخصك بوو بةسةر شوانا دادةكةوت، كة دةسيت لة هةوطي 
رةنطي ئاسايي نةدةطةرايةوة رووو سيماي، ثاش بةردةدا تا ضةند ضركةيةك هةناسةي جوان نةدةهاتةوة، 

 :ساردبوونةوةي و بةرداين ماضي دةكرد، لة دلَؤظانيةوة دةيووت
كاك شوان تؤ بؤ خؤت دووضاري ئةو رق و تورةييةي من دةكةيت، نازاين ئةزيةتت دةدةم، رؤذيك بةسةر 

 بةسة . مندا ساخدةبيتةوةو رووحت وةك كصشكةيةك لةناو لةمث دةردةضصت
 
وناحي خؤت لةملي خؤت، ئةوةي رؤيشت، رؤيشت، ئةوة كاتانة هةرزةكارو نةفام بوين، ثاش هةزار  ط

 ئصستا نوصذدةكةم و ئةطةر ئةو عةسكةري و كصشةي …طوناح يةك تؤبة بةسة، ئةوةي كردمان رؤيشت 
 ..!!تةمةن نةبص، لة سبةي زووتر نية دةضمة مالَي خوا، ئةتوش دلَت باشة دووعام بؤ بكة 
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 كاك شوان دةيزاين هةلَضوونةكةي تةواوبوة، كة ذاين ماسولكةو المل و ثشيت كةمدةبؤوة، بة زةوقةوة كة
دةهاتةوة بةزمةكةي خؤي، ئةو سريواين زؤر ضاك دةناسي، ئةوةي دةزاين زوو ساردةبيتةوةو تةواو ضي تر 

ؤوة و بةبريي دةست ناوةشصنص، يةك جارةو تةواو، دةسيت دةخستة سةر شاين و زؤرتر نزيك دةب
 :دةهصنايةوة

ـ هةي ئالَضاخ، هةي كؤنص، ئةتو نةبووي، دوو كةس لة محاما ثشتيان دةشصاليت و خؤت كِردةكرد، ئةتو 
 ..نةبووي دوو كةس ضةوريان دةكردي، هةي 

ـ كورة كاك شواين مةجبوور، بةسة، وا بويتة خاوةن ذن منالَ، هةلَسة بابرؤين، دةزامن دوو سص كاروانت 
 !!…دةيب سةرصك لة خةسووت و دواييش لة باوكت ماوة، 

 ؟؟..!!ـ باشة نالَصن، نةيانوتووة، العقل السليم يف اجلسم السليم 
بةبص عةقلي و بة كةرايةيت ئاسنت طةلَطرتووة، بؤية وا ..!! ـ باشة تؤ نة عقلت تةواو و نة جسمت 

 .خواربويت
ة، من لةالي نادي دادةبةزم، سةرصك لة ـ بةسة، ئاطات لة سوكانةكةت بص، تةماشاي ثصشي خؤت بك
هةفتةكةي تر جلي مناآلنةي جوان و . مجعية دةدةم، بزامن ضي تازةيان بؤ هاتووة، دوو رؤذة نةضووم

 .هةرزانيان بؤ هاتبوو
 

 شصخي بةرصوةبةر، ئةندازيارصكي زيرةك و. ، بةآلم سةيربووةكة لة مالَصك، لة خصزانصك دةضوودائري
نةوةو سةردان و ثشكنيين كةم دةكرد، ئةو لة شصخةكاين نةقشبندي ن بوو، كؤبووردبني و بة ئةزموو

ي نةبوو، ش دةهات، كؤبونةوةو سةردان و ثشكنيين هؤبةو ذوورةكاين ناو دائريةكةشارةكةبوو، كةم مصواين
ة وةك كةم تيشكي هةتاوي بةركةوتبوو، بؤي. بةسةردانيش موتةسرةف و بةرثرسةكانيش نةدةهاتنة الي

 رووتاوةكةي جوان و بة ئةندازة دابةشكردبوو، ةةو ضةند كةلَة داوانةي سةرئ. ةنان ناسك و زةردبووناسك
 بةردةستةكةي ثياوصكي خاوصين كةمدوو و . داثؤشيبوو كةضةلَيةكةيبة هصلي تةرييب ئةندازيارانة

ابيعةكاين بؤ طرانبوو، ئةو مايف ضونة ذوورةوةي هةبوو، ئةو ثؤسيت دةهصناو دةبرد، ئةو بةيانيان ت
 ذووري ضاث رةوانةدةكرد، ئةويش خؤي طةسكي لة ذوورةكةي دةدا، 

 
سةرمصزةكةي وةك رووح ثاكدةكردةوة، بة ثارةي شصخيش مانطانة شةكرو ضاش دةكِراو ضاش زؤر دةطمةن 

 .ثصشكةش دةكرا، بة فةرماين ئةويش ئةو ضايةش دةهات ذوورةوة
 

دة كؤن بوو لة وةزيفةدا مووضةكةي راوةستابوو، لةسةر هيض  بةرصوةبةري خؤيةتيش كابرايةك بوو ئةوةن
ثسولةو نوسراوصك وشةي دينارو فلسي تصدا بواية ئيمزاي نةدةكردو رةوانةي الي شصخي دةكردةوة، ئةطةر 
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ئةو سةدجارو زؤرتريش . شصخيش دواكةوتباية رةوانةي الي موتةسرةيف كردباية الي زؤر ئاسايي بوو
 :هةموياين وتبووبةنةرمي و لةسةرخؤ بة 

 ..!!من بةرصوةبةري خؤيةيت و بةرصوةبةرايةيت و راذةم 
... تبةردان و  من مؤلةيت كايت و رؤذانةو ذصنان و منالَبوون، مووضةو مانطانةو هاتنةوة سةركارو دةس

 ..!!ئةمانة ئيمزادةكةم 
 !!...  با وةكيليش مب، من وةكيلي ثارةو سرف و خةزينة نيم و نامب  

و كاتص سةرمصزةكةي لووس بوو لة ئةوراق و ثؤست، يةك ثارضة كاغةزي بؤ يةك ضركةش الي   هةمو
خؤي نةدةهصشتةوة، هةمووي بةيةكةوة رةوانةدةكردةوة، ئةوةي بيربدباية ذوورةكةي ئيزين نةدةدا تا 

بةوةش ئةو، بةقةد .  هةر بةدةسيت ئةويش رةوانةي دةرةوةي دةكردنةوةيان بكات،دةمودةست  تةواو
 كةم لة فةرمانبةرةكاين بة ناوو رةنطوبؤ دةناسي، .تؤزقالصك بةرثرسيةيت لةسةر خؤي نةدةهصشتةوة

قادرة ئةفةندي زؤر الي ئاسايي بوو، كة شصخ دوطمةي . بةتايبةيت نوصيةكاين هةر نةدةناسي
نطي تةلةفؤنةكةي بة نووزةيةك رةوانةي ئةوي دةكردو ئةويش وةآلمي دةدايةوة و كصيان ويستباية با

دةكرد، سةماعةكةي دووردةخستةوةو ئةوةي دةهات، زؤر ئازادانةو بةسةربةسيت لة كات و بابةتةكة 
قسةي خؤي دةكرد، ئةفةندي بةوة بصزارو سةرطران نةدةبوو، نة لة كار نةدةكةوت و نةئيشي بة 

@.تةلةفؤنةكةش هةبوو
ي بةردةمي مشتدةكردو بةكةكةةرة م بةيانيان كةدادةنيشت، قةلةمة ثاندانة بيست و يةكةكةي لة شووشة

دةسيت بة ئيمزاكردن دةكرد، بةس هي بةشي ذمصرياري نةبواية هيضي نةخوصندةوة، راست و ضؤث ئيمزاي 
تا . دةكردن، جاري وا هةبوو زةيين لةسةر نوسراوةكةنةبوو تةواويش ببوين ئةو هةر ئيمزاي رادةوةشاند

 ..!!ةلَنةدةستا، وا مةجبوورو دوراوبوو، لصنةدةبؤوة دةواميش تةواو دةبوو، لةسةر كورسي و مصزةكةي ه
 ئةويش لة بنةمالَة كؤن و دةولَةمةندةكاين شارو .مصوان و برادةرو خزموكةسوكاريشي سةردانيان نةدةكرد

 .بازاربوو
 

بةرثرسي تةدقيقيش ناونيشانةكةي وةزيفةكةي و ناوي بنةمالَةكةي ئةو كاري بؤ ئاسان و 
ةي ذمصريارو ياسايي نةدةزاين، ضاويان لصدةثووشي، ضي ضووباية ثصشي ئيمزاي مةيسةركردبوو، دوو برط

 .دةكرد
 

ورابوو، بةرثرسي زاتيةش زؤرزان و ورياو سةرراست و هةقاين بوو، وةك ضؤن لةناو ساقؤ رةشةكةي د
 واش لةطةلَ ياساكاين راذةي مةدةين دورابوو، بؤ باوكيشي يةك هصلي ناياسايي نةدةنوسي، كةس هيضئا

 كةس بؤي نةبوو دؤالبة شرةكةي فايلة تايبةتيةكاين فةرمانبةران 
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و طوناح بوو، ئةو فايالنة بؤيان  بؤ درصذبكات، ئةوةيان زؤر خةتةرئةو ضةند كرصكارةي هةيانبوو، دةسيت
ستبانة ئةوة بة دةستة لةرزؤكةكةي ينةبوو يةك بست، يةك شةقاو دووربكةونةوة، ئةطةر شصخيش بيو

 .ئةويش لة كوري شصخةكاين بةرزجني طوندي هةرةجةبوو. شي دةيهصنانةوةو خؤخؤي دةبرد
 

 .بوو، هةتا ثلةي وةزيريشيان هةبووةري بضووكيان نةدا فةرمانبهةموو خصزانةكةيانذمصريارةكةشيان، لة 
 و ضةند دانةي الكصشي باريكي سةرمصزةكةي يةك عارةبانة كتصب و ناميلكةو بآلوكراوةو رصنمايي

 كتصيب واي تصدابوو، لة هيض دائريةيةكي نةك شارةكة  لةسةر كؤكرابوونةوة،آلنةي دائريةكةيميزانيةي سا
 بة كةيفي خؤي بوو، ئةوةي ئارةزووي . لة عرياقيش نةمابوو، هةتا ناميلكةي بة زماين توركيشي هةبوو

 دةمي لة دةمي بواية دةيرواند، ئةوةي زةوقي لصنةبواية سةد ثصض و ثةناي ياسايي بؤ دةدؤزيةوة، شصخيش
 ...!! نةدةنا، يان راستر ئةوةي بيزانيباية شصخ ناهصتة وةآلم ئةو كؤسث و ئين دةخستة ثصشي 

لةو دائريةيةدا نوسراوو رصنمايي و مسوةدةو وةسل و هةموو ثسولةيةك، نةدةكراو نةدةبوو، طوم بصت، شصخ 
 ئةو دائريةية كاريان كردبوو، داواي بكات و ديار نةبص، ئةوة رووي نةدابوو، ئةوانةي لة بةشةكاين

ئةوانةي الي شصخ دامةزرابوون و مابوونةوة، ئةوةيان روون و ضاك دةزاين كةوا نابص هيض نوسراوص بزر 
 .بصت

 شصخ دةسيت نةضووبوة، هيض نوسراوصك بؤ ئيمزاكردن ئةطةر ثاشكؤو هاوثصضي هةبواية، ئةو هةموو 
بة دةمبووس و بة قةيتاين كةسك و لةناو فايلةكةدا نوسراوةكاين بةرايي دةويست، دةبواية هةموو 

هةر ذمارةي نوسراوصك هةبواية، ئةو نوسراوةكةي دةويست، ذمارةو ئيشارةتثصكردن . ثصشكةشي كراباية
الي ئةو سوودي نةبوو، ئةو دةقي خؤي دةويست، باسي هةر رصنماييةك كراباية، ئةطةر زؤر كؤنيش بواية، 

ة ئةو دةويست، رادةوةستا، ضاوةرواين دةكرد، دواكةوتباية، طرنط نةبوو، زؤر درصذو ثان و ثؤريش بواي
ئةطةر هةر نةبواية، خؤي سةخلةت نةدةكرد، . ئةو بة سةبرو ثشووبوو، بؤ ديتين بةرايي زؤر داواكاربوو

 :دةينووسي
  لة وةزارةت،
  لة ديوان،

  لة موتةسرفيةت،
  لة ئةمانة عامةي حوكمي زايت

بةراسيت مةجبووري ئةو جؤرة بةرايي و . بكةنةوة، با دانةيةكي ترمان بؤ بصتةوة لة ئةمنيش، داواي 
 ..!! نوسراوانةبوو 

هيض مسوةدةيةك، رةشنووسصك، بةبص ئةوةي شصخ بيبينصت، بؤي نةبوو بضصتة هؤبة ضاث، نةدةضووة 
اث نةدةبوو، بةردةميان، ئةطةر بة رةنطي كةسك و بة دةستخةيت شصخ لةسةر نةنوسرابواية ضاثبكرصت، ض

 ئةو لةسةر هةمووشياين ئةونووسي . كةسيش ئةوةي نةدةكرد
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بةثةلة ضاثبكرصت، ئةو وا لصراهاتبوو، ئةطةر ثةلةش نةبواية، هةر دةينووسي بةثةلةية، ئةطةر ئةم 
بةثةلةيةش دواكةوتباية، يان طووميش بواية ئةوة جةنايب شصخ مةجبوور نةبوو، خؤي بؤ كارصكي وا 

توورةبص و سزايةك بؤ ئةوةي دواخيستووة دةربكات، ضونكة ئةو زؤر بة دةطمةن شيت واي سةخلةت بكات و 
مسوةدةي بةستةزمان لة هةموو هؤبةو بةشةكان لة شصخي بةرصوةبةر دةضونةوة، بةشةرم و بة . ئيمزادةكرد

 و كةم و سةرو سوكتصكي جوانةوة دةضووة ذوورةوة، بة سةقةيت و الت و ثينةو دوران و تصكردنةوةو بِرين
زيادكردن و ئةتككردن و ضاككردن و جوانككردن و طؤِرانصكي زؤرو كةم و بة رتوشةوة، بةنووزة نووزةوة 

طةورةي بةسةر ) يف ( دةهاتةوة دةرةوة، ئةوةي نوسيبووي نةيدةناسيةوة، جاري وا هةبوو، يةك 
 بؤ هةردووال ئاسايي بون، ئةم طؤِران و دةستكاريية. الثةرةكةدا دادةهصناو خؤي دووبارة  دةينوسيةوة

شصخي مةجبوور دلَتةنط و توورةنةدةبوو، ئةوةي رةشنووسةكةشي نوسيبوو يةك تؤزقاليش دلَي طةردي 
ئةوة بةسةر هةمووياندا رةتدةبوو، هةموويان نووكي قةلةمة تيذةكةي ئةوي بةسةرداهاتبوو، . نةدةكرد

ئةو دةسيت . استترو جوانترو مةعقولتربوبصتخؤشيش لةوةدا ئةوةبوو، مةرج نةبوو دةستكارييةكةي ئةو ر
 .مةجبووري وا راهاتبوو، ئةواين تريش مةجبوور بوون رازي و بصدةنط بن
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