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 يدا ترساوو هةناسة سوار ؛ لةوص نيطاملةو جصطةيةي بة بؤين بـارانو ئصواراين نامؤ بووم ؛ لةو شوصنةي حةسارصكبوو تيا..شةوصك 
 بة

 ِرصبواريش ِرصكةويت شةوقي هيض ئومصدصكي نةكرد ؛لةو شةوةدا ثص ئةضوو فرمصسكةكامن ضةشنص نةزيفيان كردبص تا دوواين دلَؤثي
كرد ئةمة مةرطصكي خوصنيشم نةوةستنةوة ؛ ثصم وابوو سةداو نزاو هاوارةكامن ئيتر هيض بوونةوةرص نايبيستص ؛خةريك بوو باوةِرم دة

 ئةبةدية ؛
شةوصك تةا تر لة هةموو شةواين تةمةمن ؛ جياواز تر لة هةموو شةواين ترسو نائومصدمي ؛بص دالَدةو ثةناو بص كةسو كةساس 

...؛ئـــــا   
 

 شةو حالَي  كوصي ترم شك نةبرد ؛نةلة بالَندة تاربوةكايني من نةبوولة شةوةدابصجطة لة دةرطاي ئةو ماِلة غةريبةي كة مالَ
 دةبوومو

لة ذصر ثصدا بوو ضؤنيان )كصلَطةيةكيان(نة دةمتواين لة طةلَ مرؤظةكاين بدوصم ؛لة شةوة كةِرو اللَو مةلولةدا جةستةيةكي شةكةتوو 
 ثص خؤش

وو بو كصآليان ؛ جةستةيةك بصجطةهةناسةيةكي ساردوو هاوارصكي بص دةنط كة لة طةروومةوة دةهاتة دةر هيضي تر شايةيت زيند
 بووين ئةو نةبوو

لةو شةوةدا كة من كةشتيةكي سةرطةردانبووم هيض كةنارصك فرياي شةوارة بوومن نةكةوت ؛ئةرص لةو شةوةدا كة من تةرمصك بوومو 
 تةنيا دةمتواين

ىىايةكي بص ِرةواج فِرصياندامة سةر شةقام بري بكةمةوة وةك هةر كالَ  
 

يةكاين دايـكم بووم ؛ منصك تابلؤيةك لة بريةوةرية هةرة نازدارةكاين دايـكم من كائينصكي سادة كة زادةي ِرةجنوو كوصرةوةر
 تابلؤيةك ثِر

لة ِرةنطي ئاهوو شةكوا ؛ثِر لة خةموو ثصكةنيين ِرؤذطارة بة سةر ضوةكاين ئةو ؛ِرةمسصك لةحريمانوو حةسرةتةكاين ئةو لة مندا ؛ 
 من تةنيا

رصكدا طةورة بوم وةك دلَم تةنط ؛لة مالَصكدا ثِر لة خةمي نانوو خةمي ذيان ؛من لة حةسائاسةوارصك بووم لةو ِرؤذطارانةي ئةو ؛
 نازامن ئةم

عومرة قةترانيةلة كوصداية سةرةتاي بةآلم ثص ئةضص كؤتايي لةم شةوةدا بص كة مةطةر هةر من مين طريؤدةي ئةم ساتة دلَِرةقو بص 
 ِرةمحانة



   ق بونةوةمان لة ذنصتيمان لة خؤمان؛خةجالَةيت باوكيشم لة منو كؤمةلَص خوشكم شةرمو تةري.. ؛لة عةيبستانصكدالصي حالًي بومب
لة من نائومصدوو دلَساردتر ؛واي كردبوو ئةم زةمينة بة مةنزلَي خؤمان نةزانني ؛   ؛ ئةوخوشكانةي   

 
اهصنا ئةوة شوصين  منيان وا ِرثصت سةير نةبص ئصستا هةنطاوةكامن طؤ ناكةن لةم شةوستانوو نامووس بةندةدا واوةتر بِرؤن ؛ئاخر

منة ؛تؤ نازاين ئةم دلَؤثة فرمصسكانةم كة ِروحوو برينةكامن ئارام دةكاتةوة ئةوانة زووخاوي دلَصكة خالَية لة ئةزةليو ئةبةدي 
و لة ئةوانة تنؤكصك لة داخوو حةسرةتةكاين منن ؛ئاخر ثصم وانةبوكةيفوو سةفا ؛تؤ وةكو من لةم دلَؤثةئةشكانةم تص ناطةي ؛
ئةوانةي لةو شةوةشدا وةدةرياننام دةيانويست لة قةفةسصكي تةنطتردا  ؛دةرةوةي ئةو زيندانة تةنطةدا زةمانوو مةكانصكي تر هةبص

 مبرم ؛ئةوان بص دلَ ؛ بص ئامانج لة بؤشايي ئةم كةونةدا هةناسةيان دةدا ؛
 

درةنطاين ذصر كةهاتيشم وةختص سةفةر  لة حيكايةيت شةو  هةناسةيان دةداو نةياندةتواين بؤين ميهرةباين لة مندا بدؤزنةوة ؛
كردم ؛وةختص سةفةر هةموو شتة نازارةكاين لص زةوت كردم ؛وةختص ئةو قةفةسو حةسارةم جصهصشت كة جصطةي منو خوشكةكاين 

 بة ضاوي ثر فرمصسكةوة تةنيا ثصان ومت لة  لةكايت مالَ ئاوايداخوشكوكامن تيايدا يةخسري بوون ؛ ئةو خوشكةماتو بص دةنطانةي
ثريو ثةشؤكاو وصنةميان دةكصشا ؛ئةو نة ؛ئةو ئاوصنانة ووردوو خاش بووبريمان نةكةي ؛وامزاين ئيتر شوشةي ئةو ثةجنةرا

 ثةجنةرانةي نيطام وةك ضؤلةكةيةكي شثرزة لة ثةلة قاذةي ِرزطاربوونا ِرؤذانة دةيان جار خؤيان ثيادا ئةكصشا ؛
 

 
رص مين ذن لة شوصنصكةوة هاتووم طؤِرستاين خةونوو خةيالَو جةستةم بوو؛طؤِرستاين ثصكةنينو ئةو ئاهانةم بوو لة نصو جصطةي ئة

 ساردوو عةبةسي شةوامندا
بوو لة طةِرابان طةرووم ثِر منصك طةر لص....بوون بة هةلَم ؛طؤِرستانص ِرةنطي لة ِرةنطي ئةو دوعايانة زةردتر بو كةتؤلَةيان نةكردةوة 

 ئاواز
آلنةكان لة قريوةو اين باخضةكان ثِركةم لة طوولَ؛كؤثِر داهاتووم خةونبوو؛ضاوةكامن ثِرلة ئةستصرةو خةونةكامن ثِرباران؛دةمتو

 خوداية كة جارص .. قاقاي بةختةوةري ؛بة دةستة لةرزؤكةكانيشم ِرةمسي كازيوة بكصشم؛وةلص نةيانناسيموو وةدةرياننام ؛ثاِرامةوة
 باوكم نةبووي دةخيلم ئةمشةو ثةنام بة ؛بةآلم نةخواو نة مرؤظصك نةيانتواين ثةناي ذنصكي بص ثةنا بن ؛شةقام شةآللَي ثةناي

 ترسوو تاريكي؛خةوفصك
 ؛بص مةنزلَ ؛بص نةخشة كاين جةسةدمي هةلَدةوةشاندةوة ؛غوربةتصك هةنيسكةكامني دةذمارد ؛خةمصك تك تك لةِرؤحم ئةضؤِراخانة

سةيةكدا؛دةنطصكدا دةطةِرام تا لةو وةحشةتة قاتلَةدا ؛مةعنايةك بة ذيان بداتةوة ؛لصرة كة ئصواران دادص بؤين مةرط بة دواي هةنا
دةطرص ؛كة ئصواران دادص لة وصرانةيةك دةضص كةس باوةِرناكا جارصكي تر ئاوةدان بصتةوة؛ لةو كاتةنةدا ئيتر زةمةن دةوةستص ؛كات 

  شوصين خؤيدا دةتلصتةوة ؛دةبصتة بونةوةرصكي بريندارو لة
هةنطاوم دةنا بةرةو نغرؤ بوونصكي كوشندةتر؛ درةنطانصك وةختص بة دةم قولَثي طريانصكي قولَةوة  

نا هصشتا ئاوةداين ماوةتةوة.. وو دةنطي طرياو بلة دوورةوة طوصم لة كؤمةلَص  
  ... ثةلة خؤم لة تةاية قووتار كةمهةنطاوم خصراتر كردوو دةمويست بة

 
ِرةثانصك هةندص خةلَكي ثرشوو بآلو؛خةلَكصك لةوانةية وةكوو من ئةم رؤذطارة بص دلَة ئةوانيشي فِرصدابصتة تاريكي شةوةوةطؤ  

 
  بوو خةريكي تيمار كردين برينةكانيان بن بة ضِرنوكي ئةم زةمانة ؛خةلَكصك نةياندةتواين تصفكرن دةستصك خةلَكصك واديار

ي زولَِمةتة ؛مين هاوصشتؤتة الي ئةوان سةراثا  
 ئةم جةستة قاضخووقةدةغةيةي من ؛مين ذن ضي موجازةفةيةكة لة شةودا ؛لةثةنا ديوارصكا هةلَكورمام ؛ئةذنؤكامن وةك دلَم

 دةلةرزي ؛دةستةكامن وةك ِرؤحم بص هصزوو بص ئةمةل؛لة سوضصكدا سةرم خستبوة نصو ئةذنؤكامنوو دةطريام؛دةطرياموو
ان هةالهةال دةكردم ؛دةنطصك بة ئاستةم لة دلَمةوة دةهاتة دةر زِرةي ثارضةكاين كربيائمهةنيسكةكامن ئاوازص بوو جةرطي  



 بوو ؛مةستصكوو دووان بص ئةوةي فرمصسكةكامن ببينن ؛بص ئةوةي هاوارةكامن ببيسنت ؛هاتنووبةزماين حةزي جةستةيان 
ان وابوو ئةو ئافرةتانةم جةستةي شرييــنــيانتكايان دةكرد ئةم شةوم لة تةمةين وصراين ئةواندا ِرؤذ كةمةوة؛ئةوان ثصي  

 ميهرةبانيان بؤ نانصك دةفرؤشن ؛دةيانويست منيش بكةومة ئةو مصذوة كالَةيانةوة كة بة زةمحةت بؤ خؤيان حينجة دةكرا؛
    مصذوويةك كةسايةيت ئةوانوو بووين منيشي تيادا بة خةسار ضووبوو ى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


