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 ئةوص كؤسيت ئصرةو ذاين...هنصنيةكاين رؤذي من، يان

 فةريق دپشاد هيوا

باراين ثاييز هصندة مةسيت كردبووم ضاوة خوماريةكامن هةپنةدةهاتن، دةبو ئةو         بؤخاكي يةكةم رةهصپة 
 لة جصطايةكي هصمن بكةم، جصطايةك؛ بؤ هزريين دواي مةسيت، شوصنصكي دور لة ئاوةداين و      رؤذة رو

دابصك لةو      و دوور لة روخسارة بة ماسكةكاين خةپكي شارضون هةموو ثاييزصك و مينا      غةپبةغةپب 
كة تةهنا رؤذي من بو،    رؤذةدا لة شار دةر ئةضووم و تةنيايي خؤمم دةهؤنيةوةو رؤذصكم دةالواندةوة    

دپتةنط ئةبوون و لة تةنطةزاريدا رؤذي      ثص ي .. هةرطيز نةمدةبيست كةسص خؤشي لةو بؤخاكة هباتاية   
ثةرستطاكان ثأدةبوون لة بؤين ميسك و   .. نةدةهاتنة دةر   نيان بة نةفرةت ئةكرد، خةپكي لة ماپ م

ثةجنةرةكانيان دائةخست و دةالقةكانيان دةطرت و بؤين بةهارو طوآلويان       دارعوود و خبوور،   ماآلن    
دذوصن   ا دةكردو ثياواين ئاييين و برا و خوشكاين موسپمان بة ترسةوة و لة ذصر لصوةوة كوفري    .دةثذاند

ئةوان تةنيا بة     ناهةقيان نةبو ضونكة   . و سخصفي ناشريينيان بة يةكصك لة ذانرةكاين سرووشت دةدا   
تا زياتر ثص بكةنص و      سةمايان بؤ دةكرد،   ختوكةيان دةدا.. قاقاكاين سرووشت دپخؤش ئةبوون   

 ضونكة لة ئازارةكاين   نةئةبوون  ئةوانيش لة باوةشيا دةها بطةوزصن،   هةرطيز لةطةپ خةمةكانيدا
دةناپصنص،   بةدةم طريانة هةميشةييةكاين   ..دةثروص.. نةدةطةيشنت،   نةيان دزاين سرووشتيش دةطري

باران ناسؤر و ئصشةكاين ئةوة و لة ضاوانيةوة لصزمة        سرووشتةوة بزة ئةيطرتن،   هةست ناكةن   
بؤخاك زياتر بآلو دةبوةوة و منيش    . بةفر،   طةردةلوول،   باتؤف رقةكانيةيت و هةست ناكةن ... ئةكات

 زؤرجار .. مةسيت زياترم دةويست،   هةنطاوةكامن خصراتر دةكرد.. هةناسةم هةپئةمذي   ثأ بة سيةكامن
زوويي ئةو  هةستم دةكرد ئة فأمي،   ئاخر كاتص لة ئاوةداين بةدةر ئةكةومت نة مئةزاين ضؤن وا بة 

وابو ئةكرص بفأم و بة     بؤية زؤر جار ثصم  . م بأيوةهةموو رصطة و كؤآلنة باريك و ثأ ثصضانةي شار     
هةوادامب و نةطةأصمةوة سةر زةوييةكي    ئةكرص ببمة باپندةيةك و هةميشة لة .. يةكجاري شار جص هبصپم

هةر ساپةي رووم لة   .. شوصنم دووبارة نةدةكردةوة   دةأؤيشتم و هيض ثاييزصك . ثيس و ثأ لة تاوان 
ئةمأؤ بأيارم       . هةموو شتةكاين جياواز بواية لة ثاييزي رابردووم    كةجصطايةكي تر ئةكرد،   جصطايةك ؛  

طؤأستانة دصرينةكان كة بة دووري ضةند ميلص دةكةوتة رؤذهةآليت شارةوة،   شوصنص     دا بضمة يةكصك لة
 ئاستةم هةست دةكرا طؤأستان بص،   ثص دةضوو ساآلنصكي زؤر بوبص تةهنا مردوويةكي لص نة     كة بة

دامصنيةوة كةندأصكي    ةدثاپي طردصكةوة شؤأ دةبوةوة بة رووي رؤذئاوادا و لة تةنيشت و      نصذرابص ؛ بة ق
طؤأةكان بة خاكوخؤپ داثؤشرابوون        طةورة هةبو كة سصآلوة ئاوي بةخوأي زستانان دايدأي بو،   كصلي  

ذمارةيةكي زؤري طؤأةكان هةپدأابوون و بة درصذايي      بةهؤي كةندأةكةوة . و زؤربةيان نةدةبينران 
كةللةسةر و ثةراسوي مردووان دةبينران كة لة طؤأةكان دةرهاتبوون،      الثاپي ئارامطاكة لووالق و 

هاوسةري خؤشةويسيت يةكتر ئصسكةكانيان لصك ئاآلبوون و لة ئامصزي يةكتردا     هةندصكيان وةك دو
سرووشت     لةوانةبو لة ضةند ساپي داهاتوودا باراناوي بةخوأ تةواوي طؤأةكاين أامباپيبا و              . بوون

و لةطةپ بةئة رز     هصشتا منة باراين درشت لة ئامسانةوة دائةكةوتن     ...دميةنصكي ناسكتري ضصكردبا  
كةوتندا تؤزيان لة زةوي هةپئةستاند و بؤنصكي مةستكةرتري دةهصنا،   بؤنصك ؛ كة دةبووة         

ةفةر ؛بؤ ئةو     س.. هةواي سةفةر باكطراوةندي تةنياييم و نامؤتري دةكردم و مين غوربةيت دةخستة سةر      
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يان سةفةر ؛ بؤدووتوص ي ئةو طةردة     ،جصطايانةي ئةوان لصي دةترسان و ثص ي دپتةنط ئةبوون 

و بة بؤنةكانيان وايان لص دةكردم كة هةست     خاكانةي دةطالن لة تنؤكة ئةسرينةكاين سرووشتةوة  
هةنطاوصكي كةمم مابو      ضةند . منة بارانةكاين ثاييزداية  بكةم ؛ ئاسوودةيي تةنيا لة ئامصزي يةكةمني   

كرد،   ماوةي نصوامنان تةهنا ئةو كةندأة بو كة الثاپي مةزارطاكةي    بطةم،   لة بةرامبةريدا ئيستصكم
سةرسام مابووم لة جواين ئةو تابلؤيةي دةست و ثةجنة و شفرة ناسكةكاين سرووشت                .. دادأي بوو 

 صسكة ثةيكةري نوستوة هةندص لة ئ.. ديواربةندص لة جةستةي خؤيدا هةپي كؤپي بو   مينا
درز و     هةميشةييةكان لةو ثاييزي خةزانةدا ببونة ئينجانةيةك بؤ ئةوطوپة رةنطينانةي لة نصوان   

خؤم هةپداية    بة قةپةمبازص .. بؤشاييةكاين كةللةسةر و ثةراسوةكانيانةوة سةريان دةرهصنابو     
لة رؤذكي تري خؤمدا      زاينكةندأةكةوة،   دةمويست ضصذصكي زياتر لةو دميةنانة وةربطرم ضونكة دةم   

زياتر ضوومة   . جارصكي تر مبداتةوة  هةرطيز دووبارةبوونةوةي دميةنص نابينم يان،   زمةن شتصكي نيية   
هصدي تص ئةثةأمي،   زؤرجار هةستم بة شكان يان        ثصش،   تليةكامن لةسةر ئصسكةكان دةخشاندو هصدي     

 تةواوي الثاپةكة كون بكةم و تصكأاي بةرهةمة       حةزم دةكرد.. ثصيةكامندا ترازاين ئصسكصك دةكرد لة ذصر
ضاومن تصر نةئةبوون و بةردةوام بووم تا ئةوكاتةي نيطاكاين كةللةسةرص       .. سرووشت ببيم   نايابةكاين 

واين كةسصك بو زيندوي   سةيري دةكردم،   نةمدةزاين لةمن دةأوانص يان ضاوةأ .. سةرجنيان راكصشام 
ثارضة ئصسكصك لةسةرخؤ خاكةكةم لص      دةتواين جصي هبصپم،   بة  لةبةردةميدا وةستام و نةم . بكاتةوة 

و لة ئاسيت دپيدا دمة خةجنةرصكي رزيوم ديتةوة كة  لة نصواين ثةراسوةكاين.. الدةبرد و ثاكم دةكردةوة
ئصسكةكاين بة هي شؤخصكي ناسك ئةضوون بةآلم دپنيا نةبووم تا          ..هي ساآلنصكي زؤر بةر لة ئةمأؤ بو 

بضووك و ضةند ئصسكصكي ناسك و وردي وةريوم لة نصواين ثةراسوةكاين بؤ               يةكيئةوكاتةي كةللة 
 دميةنصكي سةرنج أاكصش بو،   ضاوم لص نةدةتروكاند ثصشتر لة ثيشانطاي هيض      . كرد خوارةوة بةدي 

ئاوقاي    تا زياتر وردبومايةتةوة سةرجنم زياتر       . هونةرمةندصكدا تابلؤيةكي هصندة جوامن نةدي بو       
روخساريدا     دةتووت ئةيةوص لةطةپما بدوص،   بة ئةسثايي دةستم بةسةر  .و ئةبوون نيطاكاين ئة

و لةبةر ئازار تواناي جوآلين    دةترسام بة خةبةر بص،   لة نيطاكانيدا بصزارييةكي زؤرم دةبيين .. دةهصنا
ي  هةزاراين وةك من بةتاسةي نوستنصك     ..بنو،   رامةبة ئصرةش وةك ئةوصية  : نةبو،   دةمويست بپصم  
بريي الي طةأانةوة بو،   طةأانةوة ؛ بؤكؤآلنة ثيس و   بةآلم دةمزاين ئةويش. ئارامن لة دنياكةي تؤ 

طةأانةوة  ..طةأانةوة ؛ بؤ دنياي بةپصنة درؤكان و ئةفسانةي خوا تةهناكان         ..زةلكاوة بؤطةنةكاين بوون  
ئةفسانةكاين      و ستاتيكا وهةمان كاتيش خولياي زانني وئاطادار بون لة هنصين. وة..نة.. أا..؛ بؤ طة

لةبةر بأيبووم و بة حةمجيين    ئةوص حةزصكي خوداييانةيان ال دروست كردبووم،   حةزصك ؛ كة ئارامي    
بكةم،   دةبو بةر لة ئاوابووين رؤذي من و     نةدةكارمي هةروا بة سانايي ثشت لة حةزةكامن  . خستبووم 

ةمأؤيش وةك رؤذاين تر بص مانا و بة ثوضي        دةنا ئ   ،رةوينةوةي هةورةكان هنصنيةكان ئاشكرا بكةم 
ضاوةأواين و هزرينةوة هصواش هصواش طةأامةوة ئةو جصطايةي لصوةي   بةدةم بصزاري و . تصئةثةأي

لةبةرامبةر طؤأستانةكةدا و لةسةر طابةردص دانيشتبووم،   لة نيطانيان دةرباز           ..هامتة كةندأةكةوة 
 يةكي زؤر ضاوم لص نةدة تروكاندن خوازياري    بؤ ماوة .. هةمو تصيان ئةأوانيم  ..نةئةبووم  

زيندو دؤش   هةستانةوةيان بووم،   دةمويست لةو خةو ئةبةديية بةئاطايان هبصنم،   وةكو ئةوانصكي     
دنيا روناك و ثأ لة باق        دامابووم،   لة نصو تصأامان وبريكردنةوة لة تاريكستانة بص ضرثةكاين ئةوص و          

دةكرد و دةمبيين زةمةن بة خصرايي    سةيري دةوروبةري خؤم   .موبريقةكاين ئصرة نوقمي خةياپ بوبو    
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ثصشبأكيان لةطةپ يةكتردا دةكرد،   زؤرجار تريفة و    شةو و رؤذ .. دةطةأايةوة ؛ وةرزةكان دةطؤأان
.. زةوي و دوروبةر وطؤأةكان بةرةو نوص بوونةوةدةضوونةوة        .. تصكةپدةبو هةتاو،   مصالقة و ثاآلشم لص    

هةندص جاريش طيا و طوپ    .. الأصكان دةطةأانةوة قةدثاپ و دوندةكان    كةوتوي  زؤر طابةردي 
لة ناكاويش شةستة   .. دةكرد و لةناكاو دةبوة دوكةپ و ئاطر لة دةشتةكان بةردةبو     كةروصشكةيان 

 بةخوأنووزةي لة سرووشت ئةبأي و لة دةنطي هاذة و لرفةي خصزي سصآلو زياتر هيضي تر     باراين 
 ا لةسةدةيةك زياترو هيض مردويةك هةپنةئةستايةوة،   سرووشت طةأانةوة خؤيد. نةدةبيسترا

ضةندين طياو     طؤأانصكي طةورةي بةسةردا هاتبو ؛ كةندأةكة ثأ بوبوةوة و لةسةر خاكصكي سوورةوة    
ئةرخةوان بةدةم نةسيمةوة شنةيان    طوپ روابوون و لة ناوةند و دةوروبةري قةبرستانةكةدا ضةندين دار   

تؤتكةم لةبةر بأابو،   ضاوةأواين هةستانةوةيان          .ةر طؤأستانةكدا بأيبوةوة  دةهات و تازةييان بة ب   
. تةليسمةكاين نةبوون دةرباز نةبن يان نةيانةوص بطةأصنةوة     بووم،   خةمم بو هةروا بة سانايي لة   

يةكة يةكة دةذيانةوة ضون ضوزةرةي طيايةك ضؤن لة نوصوة دةأوصتةوة ئاوا     بةآلم زؤري نة خاياند    
 ضؤن.. هةپدةستانةوةو خؤيان دةتةكاند .. ثايان دةردةكرد و ئةجنا تةواوي لةشيان   ةست و سةرةتا د

ئةبوونةوة و لةبايت        منداپصكي ساوا دصتة ذ يانةوة ئاوا هةمو لة منداپدانكاين سرووشتةوة لة دايك       
ندص ؛ كة  طوندصكي نزيك هةنطاوي دةنا،   طو   يةكص بة بةردةممدا تصثةأي و روة و .طريان قاقا ثصدةكةنني  

يان بةأوي رؤذدا هةپنةدةهاتن،   هيض ئاوأصكي لص        ضاوةكاين خةواپو بوون   .. ثصشتر نةمدي بو 
هةندصكيان بة ردصين سثي و درصذةوة بة أوويت دةهاتنة بةردةمم    يةكة يةكة هةپدةستانةوةو . نةدامةوة

هةستانةوة بةردةوام   . .ئةوةي بو خوايةي كة بةپصنيان ثصدرابو لصم طةيشتنب  و كأنوشصكيان دةبرد وةك
 بة أوويت شةرميان دةكرد،   لة ثارضةي  .. كضي جوان و ثاكيزة بةرةو رووم دةهاتن  بو ؛ دةيان

رؤذي ثةسآلن و     حةثةسابوون ؛ وايان دةزاين   .. كفنةكانيان ثؤشاكصكي كؤن و زةردبويان لة خؤ ثصضابو   
هةندصكيشان بؤ خؤ دزينةوة     ..ثرسينةوةية ضاويان بؤ ثةيامبةران و شةفاعةتكةرانيان دةطصأا     

زمةن لة  . نةيانةوص جارصكي تر فريو بدرصنةوة    هةپدةهاتن و بة ضياو ضؤپدا هةپدةطةأان وةك ئةوةي
ئةوةي .. بوون،   ئةوةي كة دةمويست تا ئةو كاتة رووي نةدابو        طةأانةوة و مردوان لة ذيانةوة بةردةوام   

تامةزرؤي بيستين هنصنيةكاين بووم يان،    .. تبو دنيايةكم ؤ طصأايةوة هصشتا نةها ضاوةأواين بووم و 
بةر لة سةدة و    تصطةيشنت لة ئازارةكاين بةآلم نةهات و زةمةن طةيشتةوة رؤذاين ثاييزصكي تر ؛ ثاييزي 

تةنيا يةك كةس هةستايةوة ؛      تا ماوةيةكي درةنطي رؤذ ضاوةأوان بووم،   ئةو رؤذة     . ضةند ساآلنصك 
بة أوويت و    .. خؤپي طؤأةكةي سةماي دةكرد   وبو،   ثصدةكةين و لةسةر   لة خؤشيدا شاطةشكة ب .. ئةو بو 

لصي .. رووم دةهات،   خةجنةرصك بة دةسيت راستيةوة بو    بص ئةوةي ثؤشاكصكي لة خؤي ثصضابص بةرةو    
طةيشت و بؤ ضةند ساتصك ضاواين نةدةتروكاند،   كأنوشي نةبرد،          ..دةأوانيم و نزيكتر دةكةوتةوة 

دةكردم و ضاوةكاين طةورةتر و بضووكتر دةكردةوة دةيويست ضاواين بكاتة    نةثاأايةوة سةيري 
 بينيين راستيةكان،   بةآلم لة نيطاكانيدا جطة لة خامؤشي و هيالكييةكي زؤر هيضي ترم      ئاوصنةيةك بؤ  

طةيةنة،   دةترسم  تصم.. بؤم بدوص : دةستيم طرت و ومت .. زةردةيةكي كرد و ويسيت بأوات.. نةدةبيين
منداآلنةوة زياتر لصي دةأوانيم،     بدوص بؤ طةأايتةوة ؟ بةدةم بزةيةكي .. نت راستيةكان نةطصأنةوة ضاوا

تةهنا    .. ئاماذةي بؤ زماين دةكرد كةناتوانص بدوص   دةمي هةپصنايةوة بةآلم نةدوا،   بة دةستةكاين
وةطةأا و تا لة   هصدي هصدي روةو باشوور  . دةستم و ثشيت تصكردم ئةوةندةي ثصكرا خةجنةرةكةي داية 

 ى.سةيرم دةكرد ضاوامن ون بو هةر  
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--------------------------------------------- 

ئاطا   طةيشتمةوة ماپةوة دنيا تاريك داهاتبو،   هصشتاخةياپ بةري نةدابووم،   نازامن ضؤن بة             ى كاتص 
برسي لة      صكيتةنيا هصندةم لة يادة حةثةي سةط   . هاتبوومةوة و ضؤن طةيشتبوومةوة ئاوةداين  

ضاوم دةوپييةوةو   تةنيشتمةوة بةئاطاي هصنامةوة و وةك ئةوةي خةونصكم بيين بص بة ثةجنةكامن    
 منيان  سةيري دةوروبةري خؤمم دةكرد هيض رووي نةدابو،   مردووةكان هصشتا لة     
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