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كوأم أؤذةكان هةروا بوون ، تامي ضوالةي تالَ لةبن زماندا جصدصلَن، تامي صنيةكياين بصمانايي                 
 .. يي ايل نةدات ونةيفأصنص بؤ نصو نابينتاأاوطةكراوصك، ترسي ئةوةي هةية أةشةبا لو

أؤذةكان لصرةو لةوص هةر خؤيان بوون، بةلَص كوأة ثصنض ساإلنةكةم، ئةي ئةوةي هصشتا                                
نةضوويتة نصو مامةخولةي زمانةكانةوة، أؤذةكان لصرةو لةوص تامي ضوالةي تالَ لةبن زماندا                    

 ثةراوصزةكاين  ناوجصدصلَن،تامي تاإلييش كوأةكةم، هةستكردنصكة بةدرةنطوةخيت و بةجصمانت لة        
لةو ثةراوصزةدا مرؤ هةست دةكات كةكات درةنطة بؤ ثةشيماين ،  تازة ضوالةي تالَ لةذصر                .  داانذي

تامي ضوالةي تالَ ئةو هةناسة          ..  كوأم.  ددانةكانتدا كرمةي هاتووة و تاإليي خؤي أشتووة             
دوور لةخةونة ثؤثةمشينةكاين تؤ ، لةنصو سيةكامندا  وةك زةردةمارصكي               كة ثةنطخواردووةية،

 . و بؤئةبةد و تائةو سةري ذيان خؤي لةقةدةرم  ناكاتةوةةي كردووةاز  ثةثكحيلةب
كؤمةلَص حةسرةيت بةجصماو و تاإلييةكي         و     جيهان هةروا بووة كوأةكةم، جيهان هةروابووة         

، كةلةوسةري تةمةنةوة،    داسةيرة لة أؤحدا، ياوةكو أاكردنصكة لةثةسيت وبصدةنطيةكي ترسناك           
ةثرييدا تصيدةكةويت، ئةوساتةي لةوسةري تةمةندايت، ديسانةوة تامي             يان ضاكتر واية بلَصم ل        

ضوالةي تالَدةكةيت، تامي ئةوة دةكةيت كةتازةدرةنطة بؤ كردين ئةو كارانةي دةبوواية                             
، بةإلم تازة   ناية، ئةو ضريؤكانةي دةبايا بتنوسي    نايةئةو خةونانةي دةبوواية بةديتبهصنا     بتكرداية،

  و   دواوةي قايت خوارةوةي ثاثؤأي تةمةندايت ،يةكةم كةسيت              درةنطوةختة و تؤش لةبةشي      
 يةكةم كةسيشيت ئاودةضصتة سيةكانتةوة و فرياي هاوار ناكةويت و                            ،دةنطت نابيسترص   

 . دةخنكصيت، ئةوساتة تؤ لةوسةري تةمةندايت، ئةوساتة درةنط دةبصت بؤ هةناسةهةلَكصشانصك
ة تؤم فصري دنيا أةنطاوأةنطةكان كردووة،        كوأم من نامةوصت بةم تؤنة غةمبارة بدوصم، ضونك           

نةخصر ببورة لةو باوكساالرية نةعلةتية، ضونكة تؤ فصرت كردوم، كة دةبصت ثصكةنني ثأاوثأي                     
 و هةواو بؤشايي ذووةكةبصت و قاقاش  لةو قوإلييةوة بصتةدةرص بؤئةوةي لةبنميضةكان بدات                     

وم دوور لةتامي ضوالةي تالَ لةطةلَ تؤدا         من فصربو .   كوأم بلةريتةوةوةك ثصكةنينة تيذةكةي تؤ      
 ..خةونببينيم
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كوأم تؤ هصشتا لةسكي دايكتدا ضوارمانطان بووي، كةهةستمان بةبزصويةك دةكرد من ودايكيت                 
ئةم  لةناو    من لصرةم لةنصو ئةم شلةمةنيةدا،       ئةوةتا  دةهةذان، هةروةك ئةوةي بتةوصت بلَصيت          
ةمووضاو و لوت و طوصضكة و لةطةلَيشيدا قاقاكامن و          طةرمايية ثأبةختةوةريةدا دةست و قاض و د       

أةنطة جوانةكامن ثصدةطةن، دةتوويست بلَصيت بؤ ئصوة ئةوةندة غةمبارن، ئاخر من لصرةم و                         
دةزامن كوأم  ئةمة شتصكي تازة         .  نامةوصت بةأةنطة خؤلَةمصشيةكاين غةمباري ثصشوازي بكرصم        

يان بكةن و ثصيان سةرسام بن، بةإلم ئةمة              بووين وةضةكان  بةنية، كةدايك وباوكةكان هةست         
ية، سةد ئةوةندة تازةبوونةوةيةكي سةيري                بؤوةسةرساميةكي تايبةتة، ضةندة دووبارة           

لةطةلَخؤدا هةلَطرتووة، ضةندة ئاسايية، سةد ئةوةندة هةستدةكةيت تةا لةالي تؤ، لةنصو                         
ةن و تةا تؤي خاوةين       جةستةي تؤ و لةضوارضصوةي ئةو بازنة بضوكةي هةردووالدا أوودةد            

ئةو هةستة جوانة،خاوةين ئةو هةذان وسةرسامية بصكؤتاييةي، تةا تؤي طوص بةسكي                               
 و  تخؤشةويستةكةتةوة دةطريت و ثصدةكةنيت، تةا تؤي لةوضاوةأوانية ئةفسانةيةدا دةذي               

، بةلَص  هةرواشة كوأةكةم !!.  وةيثةأنةكةسي ديكة لةو ئةزمونةدا ناذي وكةسيش وةك تؤ  ثصيدا تص          
ئةو هةستةبةجؤشانة هةرطيز الي يةكصكي ديكةي وةك تؤ نية، هةموو طوصضكة                    ..تةواو أاستة 
شوقةكانيانةوة لةشصوازدا لةيةكدةضص، بةإلم      ع  ثياوةكان  بةسكي هاوسةر و مة            يكينووساندن

ئةم  كة   اوازة، تؤ هةست دةكةي كةتؤ  تاكة ثياو و تاكة بوونةوةري دانسقةيت                يلةجةوهةردا ج 
ئةو زةمةنة منيش وابووم كوأم ، بأوام ثصبكة        .  أؤحتدا تصثةأدةبصت   زووةسةيرانة بة جةستة و   تة

، بةإلم سةير لةوةداية هصشتا ئةو أاضةنينة لةأؤح وجةستةمدا دصت ودةضصت،                !!منيش وابووم    
ية واملصدةكات دوور لةتاأاوطةكاين خؤم بري لةجيهان               يهصشتا ئةو تةزووة ئةو بةختةوةر          

استر بلًَصم بكةومة نصو دنياي تؤوة، كةدةبواية تؤ بكةوتيتاية نصو دنياي منةوة، بةإلم                بكةمةوة، أ 
مـن بيلَصم و تؤش بيكةيت بة وشةيةكي             كة   هصزي تؤ لةقاقاكانتداية، لةضاوةأواين دصأصكداية           

 . منداإلنة و بابةيت ثصكةنيين ضةندةها مانط و أؤذةكانت
بصت منصكي تاأاوطةكراوي نصو تاأاوطةكةكاين باوكصيت     دةبصت هصزي ثصكةنني ئةوةندة سيحرئامصز      

بةقنطةوة خباتة نصو ضالَي ثصكةنني و قاقا و دنياي بووكةشوشة و ئاذةلَة ثةأؤيينةكانت، تؤبلَصيت                
 ! .ئةو سيحرة تا ئةوسةري ذيان لةطةلَمدا بذي؟

مةميونة   )  وسوحةمةو( تؤ ثصش لةدايكبوونت سيحري ثصكةنينت ثصناساندمن ، هصزصك واي لصكردم ُ           
ٌثةأؤينة قاضدرصذة توأةو قؤمشةكةت بناسم، كةبةدلةيةكي سووري درصذ و بلوسصكي خةختةيت                
شيين دةرياواين  لةبةردابوو، ئةو مةميونة ثةأؤينة لةشارصكي ئةم ووإلتةي تؤي تصدا                                    

ؤ ئةو  لةدايكبوويت، ، لةبةردةم دوومندالَي خنضيالنةدا دانرابوو،  ئةوان لةو أؤذةدا هاتبوون ب                
ثاركة طةورةيةي ئاهةنطي ساإلنةي سةما و بؤفيةي بضو ك وضاالكي كلتووري ميللةتاين غةيرة                  
ئةلَماين تصدا سازدةكرا ، لةوأؤذةدا ئةوان بؤ فرؤشتين ضةندةها ياري منداإلنةي بةكارهصنراوي               

ارية خؤيان هاتبوون، ياريةكانيان بةفةوزايةكي منداإلنةوة دانابوو، حةمةوسوو لةنصو ئةو ي                   
. جوانانةدا مةميونصكي قاضدرصذي قةبؤز دةرثةأيووي ضاوطةورةبوو، سةيري ئامساين دةكرد               

ة لةنصو ذاوةذاو و دةنطي مؤسيقاي بةيةكداضوودا، لةنصو فةوزاي منداإلنة               نئةو مةميونة ثةأؤي   
، وةك فيطورصكي     نداوفةوزاي دنياي كلتوورو دةنط وزمان وسةماو خواردنة جؤراوجؤرةكا               

 بةقةرةبالَغي و ئةو تامة تالَةي بن زمامندا وةك              كردنةتة ثصشضاووم، لةنصو ئةو هةست      تةا ها 
فيطورصكي قسةكاري ئةفسانةيي هاتة ثصش ضاوم، كةدوور لةفةوزاي شتةأةق و زيندووةكان                     

، ئاوةها دةهاتة ثصش ضاوم كوأم، مةميونصك لة ثةأؤ               ي دةكرد سةيري ئامسانصكي ثأ لة أةنط       
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ئةو ئامسانةي دواي لةدايكبوونت ختوبة أةنطالَةكاين        ..  نطاوأةنط دةكات سةيري ئامسانصكي أة   
 .بؤ واإلكردم 

 من زؤرم ثصويست بوو بؤ ئةوةي هةست بةوة بكةم، كةمنداإلن ثصش فةيلوسةفةكان، حةكيمي                    
دواي ئةوةي تؤ    .  ئةم دنياية ناو   ناسيين زةمةين تايبةت و خةوين  شتة أةقةكاين                ن لة ئةبةدي

أم؟؟ ، نةخصر ثصش ئةوةش، هةر ئةوساتةي لةطةلَ ئةو دوو مندالَةدا كةومتة قسة،                 زمانت ثذا كو  
  كة ئةوساتةوةختة، ئةو  هةستة زياتر بؤ دنيايةكي ديكةي جوداواز أاثصضي دةكردم، دنيايةك                  

 لةخؤيدا شصردبؤوة، أاستيةك        اينئةستصرةكشوةك    بريؤكةيةكي لةثأي         و  أاستيةكي سادة  
 شتانةي ئصمةي طةورة     ئةو هصنةري سةر ئةم زةويةن لة بةخشيين مانا بة       بةوةي كةمنداإلن تاكة دا   

لةبةر طصلصيت و هةستمردووميان بةالمسةالييةوة بةالياندا تصثةأدةبني، ئةوان طةورةترين                        
فةيلةسويف مانان بصئةوةي بزانن دنياي زةمةن وشتةكان لةض كاتيطؤريةكي فةلسةفيدا                               

 .ثصناسةدةكرصت
كةت بؤ دةكةم ،      ينةسةيةم بسةملصنم باسي  سايت كأيين مةميونة ثةأؤ            بؤ ئةوةي زياتر ئةم ق       

، بةلَص كوأم ئةو دوومندالَة              )  حةمةوسوو(  كةهةر لةوص و لةدلَي خؤمدا ناوم لصنا                         
كةسروشي زيندةطيانةي  هةبصت وةك         كةيان بةشصوةيةكي ئاوةها ثالَخستبوو،     ينةمةميونةثةأؤ

 ، كة مندالَةإكان بةو شصوة أوانينةي           ينة ثةأؤ ةوةي شتصكي أةق بصت، حةمةوسووي مةميوين        ل
لةئامسان، لةنصو فةوزاي شتةكاندا ثالَيان خستبوو، لةضاوي منةوة  بةشصك بوو لةدنياي ناوةو                  
دةروةي خؤي، دنياي درةوة، كةنيوةي ئةم شارةبوو لةم ثاركةدا بةهةموو أةنطي ثصست و                          

 تةواوي كؤيسكي بضوكي ثأوثاطةندةي       زمانةجؤراوجؤر و موزيكي تايبةت بةخؤيان ، تةنانةت          
حيزبةضةث و جؤراوجؤرةكانيش لةو ئاهةنطي هاوينةي ميللةتاندا بةشداربوون، تةنانةت                       
ثؤليسيش ئةو أؤذة ضادرصكي بضكؤالنةيان هةلَدابوو، دةبدةبةي شني وسووري طازيان                              

هاأؤمؤنيةتصكي جصهاين ناوةوةشي تصكةلَبووين أةنطةكان بوو  لةنصو             .  دةبةخشيةوة بةمنداإلن 
سةيري  ئاسانكردين دنياي أيالَ بةدنيايةكي ديكةي ئاسان لةأةنط، بةداخةوة ئصستاش ناتوامن                  

 ناوةوي مةميونةكةت تصبطةم ، لةجادووي ئةو ئةو أةنطانةي لةو ساتةدا                                 ةيلةو دنياي   
 و    بةدوومةوةبوون و دايان ثؤشيبووم، هةربؤية ئصستا واز لةجيهاين ناوةوي مةميونةكةت دصنم             

بةإلم دنياي   ..  خؤم بةسةر تةنايف تةمومذي بريكردنةوة و ناتصطةيشتين خؤمةوة جصيدصلَم                    
دةرةوةي ئاسانتر بوو، لة أةقي و أياليسيت خؤيدا، ئازارصك بوو بةوةي ساإلنصك دةبصت، كة                      
ئصمةي كوردي ئةم شارة وةكو ميللةتاين ديكة ئاهةنط ناطصأين وبةشداري ئةم جؤرة ضاالكيانة                  

، بةشصكي لةبةر شةأةضةقؤ و خؤأاثسكاين       !!  ةين، ئاخر كوأم طرانة تؤ لةوة تصبطةي بؤضي؟         ناك
ئصمة بوو لةيةكتري و يةكالكردنةوةي حساباتة سياسيةكاين شةأةناوخؤيي و كةسيةكامنانبوو،             
كةبصبةشي كردين  لةو ئاهةنطةي هةموو ميللةتان بة كلتوور ومؤسيقاو سةما و خواردين خؤش                 

ئيدي ئةو سالَة و ئصستاش مؤلةيت ئةوةمان لصسةندرايةوة                  .  داري  تصدا دةكةن       وبةتام بةش  
بةشداريبكةين، بؤ وادةكةين؟؟، ئاي كوأم ئةوة برينصكي قولَةو أةطةكاين لةنصو مصذوويةكي                      

أةنطاوأةنطةكانتة،   كؤندا خؤيان درصذكردؤتةوة، طصأانةوةي ماناي ثةرشبوونةوةي دنيا                    
انت بصت لةنصو زةمةين كؤنةقني و شةأةبصهودةييةكامناندا، لةنصو           لةوانةية مردين أؤحي قاقاك    

طرانة كوأم ثصت بلَصم بؤضي، ضونكة        .  مصذوودا كة بستصك زةوي تصدانية بؤ هةناسةهةلَكصشانصك        
خؤشم لةزؤر كاتدا تصيناطةم و بةخةفةبوويي ئةو ثرسيارانة جصدةهصلَم ، بؤ ئةوةي ئةوةندةي                    

 ...وانتر نةكاتديكة سنووري تاأاوطةكامن فرا
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 نصو طةرمايي   ةي تؤدا كة لة    بةطةأانةوة بؤ ئةو هةستةي كةمن ودايكت لةو زةمةنة ضوارمانطانةي         
كةم بؤ كأيت، ئةو       ينة مةميونة ثةأؤ    ةي بوويت، بةيادي ئةو ئصوارة هاوينةي           داأةمحي دايكت  

ةنفاكان، ئصوارةيةي بةنيازبووم ضةند أؤذصكي ديكة، دواي ضةندةهاسالَي وونبوومن لةنصو م                     
بةسةفةرصكي كورت بطةأصمةوة بؤ الي ثرية دايك و ئازيزان، ئةو ئصوارةية خةوين طةأانةوةبوو               
 بؤ نيشتمانصك كةنةمدةزاين باوةشم بؤ دةكاتةوة ياوةكو زصدةتر لةجاران ئازارم دةدةات،                      

 . ارد  بةثصواريةوة بةنصو شادةمارةكامندا سوأي دةخو كة تامي ضوالَةي تالَ،ةك بوو لةئصوارةي
تووي نصو طةرمايي و دايكيشت بؤ ماوةي       و ئةو ئصوارةية بريم لةوة دةكردةوة كة دةبصت تؤي خة        

ضةند سالَصك  كة  ،  مةوةمانطصك جصبهصلَم بؤئةوةي جارصكي  ديكة ئةو سنوورة وةحشيانة برب                
لةمةوبةر لةتاو كوشتين براكان بةدةسيت يةكتري و ووشكبوونةوةي خوصين خؤمان بةسةر                      

كاين طولَةنصرطزةبةهاريةكانةوة جصمهصشتبوو، ئةوسا بةدلَصكي طوشراوو حةسرةتةوة                 كصلَطة
نيشتمامن جصهصشتبوو، ئةو حةسرةتةي  كةتاوةكو ئصستاو لةوانةية تاوةكو طةيشتنم بةئةوسةري            
ذيان لةنصو سيةكامندا نةيةتة دةرص و لةطةلَيشمدا بأزص و تصكةلَي خاك بصت، ياخود لةوانةية                       

سووتصنرص خبرصتة نصو ئينجانةيةكي أةشي هةرزان بةها، كأدراو لةسةر حسايب                       لةطةلَمدا ب  
 .شارةواين ئةم شارة بيانية

ي بايب مردووت لةسةر بةلكؤنةكةت دابنصت، لةوانةشة          ةي لةوانةية ئةو ئينجانة خؤلَ و سووتو        
ان و  هاوةلَصكي كضت لةنيوةشةوصكي هاويندا بةسةرخؤشي خؤي لصبداو لةقايت سصهةمي ئاثارمت             

شووقة يةكذووريةكةتةوة بةربصتةوة، خؤلَي سووتاو حةسرةيت ثةنطخواردووم بةسةر                           
شةقامةكةدا ثةرشبصتةوة، ببصت بةتؤز و بةثصإلوي أصبوارانةوة، بةنوكي باريكي ئةو خامنة                         
قاضدرصذ و تةنوورة كورتانةي هاوينةوة بنووسص و بؤئصجطاري ئةو حةسرةتةش لةنصو                              

رشبوونةوةي تؤزي سووتاوم بؤئةبةد خؤي لةهةودا ثةرشكاتةوة، هةر            هيضبووندا ، لةكايت ثة     
لةوص بةهةوادا هةلَكشص و بضصتة نصو  هةناسة جوانةكةت، كةلةحةذمةيت كةوتنة خواروةي                         

زيز مةبة  ..  قةيدي ناكات كوأم قةيدي نية    ...  سووتوي مردووي بابة خةوبينةرةكةت  هةلَيدةكصشي     
  لةو ساتةدا ئةم قسانةي منت لةبريبصت و هةناسةم بؤ                      زيز مةبة و    ..  لة كيذةكةي هاوأصت    

هةلَمةكصشة، ضونكة لةطةلَ ئةو هةناسةيةتدا، جةرطم، ئةو حةسرةتة ثةنطخواردوويةي بابيشت لة          
 . سنطدا جصطري دةبصتةوة، ئةو نةعلةتيةي بةردةوام بةدوومةوةية ولصم نابصتةوة

امن لة هاولَةكضةكةت توأةدةبيت، دةزامن       دةز  من دةزامن تؤ ضةندة ميهرةباين،      ..  دةزامن كوأم 
: ي بابة مردووةكةت لةبةلكؤنةكةدا داناوة، دةلَصيت       ةلةوةإلمي ئةودا بؤضي ئةم ئينجانة سوتوو       

كةي بةردةوام سةيري ئامسان    ينةئاخر باوكم ئاشقي ئامسان بوو، دةيوويست وةك مةميونةثةأؤ        
دةزامن .     نصو يةكديدا دةهاتن ودةضوون    بكات، ئاخر تؤ نازاين باوكم وشتةكان يةك مانابوون بة         

ئيدي   لةو ساتانةدا هةناسة هةلَدةكصشي ودةطري، بةحةسرةتةوة تةماشاي خوارةوة دةكةيت،              
 كةهةموو أؤذةكاين باوكيت بصواز     دةدا لةالي تؤ  تةماشاكردنيش لةو ساتانةدا تامي ئةو ضوالةية        

اأاوطةكاين باوكت، نةكةي ، ئامان،       كردبوو، دةزامن ئةوة بةربوونةوةت دةبصت بؤ نصو ضالَي ت             
 .نةكةي ئةو هةناسةية هةلَكصشي

  هةناسةي ئةو أؤذة ئةو تامةي ثصدةبةخشني، تامي تالَي ضوالةيةكي ئةبةدي، ئةوةي                                   
 يةكييثصدةطرتينةوة لةطةلَ ئةواين ديكةدا،  ئةو  تامة  تالَةبوو الي هةمووان، ئةو هةستة                               

تازة درةنطوةختة  ..  ، ئاخ ...ئصستا..  شةأة بصهودةية نةباية    طةر  ئةو    ..ئاخ  :  درةنطوةختة بةوةي   
 .. بؤ ثةشيماين 
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تامي ئةو ضوالة تالَة هصشتا لةنيطاو تةماشاكردمناندا خؤي بإلودةكاتةوة، بةختةوةريةكاين                     
بةطةأانةوة بؤ نيشتمان، خؤم     ةدا  ئصوارةيخةونبينيين  و  لة.  ئةوسا و ئصستامشان لصزةوتدةكات    

، كةبةبةدلةيةكي سووري درصذ و بلوسصكي دةرياواين         ةوةكةتدا بيني ينةثةأؤ  نةلةبةرامبةر مةميو 
خةختةيت شينةوة سةيري ئامساين دةكرد، ئيدي خؤشبةخيت منداإلنةي ئةو ساتانة هةموو ئةو                 
هةستة بصوازكارانةي دةأةواندةوة، خصرا أامكرد بؤالي مندالَةكان و لةسةر ضيضيكان                                

ئصمة دايك وباوكمان ئازةرية ،      :  ئصوة خةلَكي كوصن؟ طووتيان    :  بةرامبةريان دانيشتم، لصمثرسني   
ئصمة :   طووتيان .ئازةرباينجانني، بةإلم ئصمة لصرة لةدايكبووين، سةيري يةكتريان كردو ثصكةنني            

 و بأيارمانداوة ئةم يارية كؤنانةي خؤمان ئةمأؤ بفرؤشني بؤ ئةوةي ياريي                       ينلةقوتاخبانة
ئةي تؤ  .  وانية..، كارصكي باش ناكةين   !!بةلَص كوأم طووتيان وانية   ..  ة بكأين، واني  ي ثي ديكةي تازة 

بةلَص ئةطةر لةنرخدا    :  دووبارةيان كردةوة، شتمان لصدةكأيت؟، طوومت       ..  ها..شتمان لصدةكأيت 
بوويت *)  ضوارمانطي دايكي (يارمةتيم بدةن، ئيدي كةوتينة سةوداو مامةلَة كوأةكةم، ئةوساتة تؤ           

ةلَص يارمي كأي، أاستيت دةوصت  درؤ دةكةم ثصت بلَصم بؤ تؤم  كأيبوو،                    من لةدةرةوةي تؤ كؤم    
 خةونت بةطةرماييةوة دةبيين، نةخصر                و لةسكي دايكدا       بوويت   تؤي هصشتا ضوار مانطة          

بؤئةوةبوو  خؤم لةمالَةوة ياريان ثصبكةم، هةمووي بةنصوي تؤوة بوو كوأةكةم ، بةحوجنةيت                    
، وةي نامصنيتةوةو ضةند مانطصك دي دصتة نصو ئةم جيهانة             ئةوةبوو تؤ هةربة ضوارمانطي دايك       

 ياريان ثصبكات، ئيدي بةنصوي تؤ و لةذصر ميهري                        بيت  ت هةردةبصت أؤذصك     ؤبةدايكتم طـ  
بؤ    مندالَةكاندا، بةهةرزان ياريةكانيان ثصفرؤشتم، ضونكة هةستيان  بةبةربوونةوةي من دةكرد             

كاتصكيش ثصمطووتن بؤ   .  يانبةخشيم و قاقا ثصدةكةنني    نصو ضالَي دنياي ئةوان، بؤية بةهةرزان ثص        
 ئةوان.   لةنصو بةختةوةريةكاين خؤيدا مةلة دةكا     يةوئةو مندالَةم دةوصت كةهصشتا لةسكي دايكيدا      

وةكو طةورةكان منيان بةشصت لةقةلَةم نةدا و  سةريشيان نةسوأماو باش لةوة تصطةيشنت                           
ثصش من لةوة تصطةيشتبوون    .  ةلَخؤدا هةلَطرتووة كةجيهانة لةدايكنةبووةكان سيحري خؤييان لةط    

كةشوشة وخلخلؤكةي  وكة ساتةكاين ضاوةأواين لةدايكبووين جيهانةكان هةر بةياري كردن بةبو        
 جةهةنةمصكة  يوانيأأةنطاوأةنط و ئؤتؤمبصلي نايلؤين أةنطني تصثةأ دةبصت، بةبص ئةوة، ضاوة            

ة سافةكاين دةمووضاويش دةضرضصنص،      هةموو تالَةأةشةكاين قذّت سثي دةكا و هةموو ثصست             
كة بةلَي ئةوان لة سيحري جيهانة لةدايكنةبووةكان تصدةطةيشنت، ئةوان ئةو فةيلةسوفانة بوون                

جةوهةري ئةو ساتانةيان ال ئاشكرابوو، هةربؤية قاقاي نةرميان لصدةدا، دةيانزاين شتصك نية                    
ئةو ساتة مصذووية     .  يةكي توند بصت   لةجوانيدا جيدي بصت، شتصك نية لةم جيهانةدا أاستةقينةي            

 و مندالَةكان حيكمةيت بضوك               ينةي مةميوين ثةأؤ       وتامي أةنطةكامن كرد، لةحةمةوسو          
وصنيةنيةكاين ثصكةنني وأةنط  فصر بووم، فصر بووم بةضةند هةنطاوصك لةخؤم دوور                                

 ...بكةومةوة، بةإلم ئاي ضؤن دوور كةوتنةوةيةك
كةم لصكردن طووتيان ئةوة بؤ فرؤشنت نية، ئةوة           ينيةونة ثةأؤ  سةير لةوةدا بوو كةداواي مةمي      

تةا لةطةلَماندا هاتووة و بةشدارة لةم فرؤشتنةدا، بةإلم كةهةستيان بةو غةمبارية تصثةأةكرد                
قةيناكة هةروا بةخؤأايي دةتدةينص بةإلم دةبصت خؤشت          :   طووتيان ,هاتووضؤكةوتة  بةأوومدا  

و حةمةوسووم بةبةدلةسوورو قاضةدرصذ و بلوسةشينة             ..باش:  بوصت باشة؟؟، منيش طوومت         
 . لةباوةشناوو دوور كةومتةوةةوةخةختةتيةدةرياوانيةكةي

 ثصش ئةوةي من وئازيزي هاوسةرم و تؤي بةختةوةر لةثاركةكة بصينة دةرةوة ، لةنصو ذاوةذاوي               
ةبوةستني، من   ك كردين لصدة يمؤسيقاو هةراي ثشتمانةوة طوصمان لةدةنطي مندالَصك بوو هاوار          

كة ينةتاوةكو هصز لةقاضةكامندا هةية هةلَبصم و مةميونةثةأؤ                         بريم لةوة دةكردةوة،       
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لةثةشيمانبوونةوةي فرؤشيارةكةي قوتاركةم، ضار نةبوو، تازة مندالَةكة لة ثشتمانةوة بوو،                  
 كوأم   ، دلَم داخورثا، بأوابكة   ان ثيبةخشني كةئاوأمان دايةوة مندالًَصك بوو لةوانةي حةمةوسووي     

لةجةنطي ئصران ئصراق و هةموو جةنطةكاين دواي ئةوةشدا ئةوةندة دلَم دانةخورثاوة، ضونكة                  
ذصوان بوونةوةي ئةوانيش ماناي      ثة،  ةذصوان بوونةتةو ثةئيدي مةزندةي ئةوةم كرد مندالَةكان         

 بوو  بصبةشيكردين من دةبوو لة دنياي أةنطة نةبينراوةكان ياخود بةشصوةيةكي دي بلَصم فأإصدامن             
بؤ دةرةوةي جيهاين خؤيان، أةتكردنةوةي من بوو وةك خودصكي خةوبينةري قبولَكراو لة نصو                

  و توأدامن بوو بؤ نصو دنياي أةقي أيالَي بص يؤتؤبيا، هةر لةو ساتةدا كوأم،               داأةنطةكاين سادةيي 
ختةوةريةم تؤ تةمةنت ضوارمانطي دايكي بوو، نةك دنيايي،  بريم  لةوة دةكردةوة ئيدي  ئةو  بة                  

 با و شنةيةي لةكايت           ي و ياريةكان، ئةو سروة          ينةبةكأيين حةمةوسووي مةميووين ثةأؤ       
 هةستمثصكردبوو، بؤ ئةبةد دةبنة هةلَم وتصكةلَي              دادؤزينةوةي دنياي أةنط و ماناي شتةكان           

ئةو مةميونة  لةوساتةدا بريم لةوة دةكردةوة كة        .  حةسرةت دةبن و سيةكامن زووتر دادةأزصن       
لةداهاتوودا ، هةرلةدايكبوونتةوة تاوةكو هةرزةكاريت لةطةلَتدا دةخةوصت و لة دواي           نةية  ثةرؤي

تؤش كاتصك من خؤم لةو سةري ذياندا دةبينمةوة، لةوانةية لةخانةيةكي ثرياين ئةم مةنفاية                      
، دوا    داياوةكو ذوورصكي كرصي ئوتصلصكي نيشتمان، يا لةشوقةيةكي يةك ذووري بةلةدية                           

 لةطةلَدا بةسةربةرم، ئةوساتةي   لةبةشي دوواوةي ثاثؤأي ذيان و لةقايت                       أؤذةكاين خؤمي  
هةرضةندة .  تةا بؤ ئةوةي تةنيايي نةمكوذص      ..بؤ هيض نا   ..  خوارةوةي تةمةن و  ذياندا دةمب            

 قاضدرصذ   نةي ثةأؤي  ةثصش ئةوة بريم لةوة دةكردةوة كةثريبووم  حةمةوسووي مةميون                       
 ثصدةطات، لةساراي   ةدةمةناسةكاين تؤم وةك نةسيمي سوحب      لةتةنيشت خؤمةوة دةخةوصنم و ه      

ثريي وخرفيمدا لةنصو دوا بةشي ثشتةوةي ئةم ثاثؤأة شأة و ثريبووين مةنفاكاين أؤحيشدا                     
  ،ن دوومان بكةوصت و أامانطرصت       اهةرضةندة ثصش ئةوةي مندالَةكة بةهةلَةداو       .  لةطةلَمدا دةذي 

ضصذي خؤي لةدنياي     اراوةو مانايةكي ديكة هةبصت،   كةدةبصت سيحرصكي ش  :  بريم  لةوة دةكردةوة   
 مين طةورة ،     ،   حةشار دابصت، سيحرصك    ي ئةوهادا  قاض درصذ  نةيةكي ثةأؤي ةشتصكي وةك مةميون  

بةناضاري ذيامن لةنصو دنياي طةورةكاندا بةسةردةبةم، هةستم ثصنةكردووة و دةبصت ثريصتيم           وا  كة
ةكي طةورةي فأنصكي زةبةالحي مردوو             و تا دوا هةناسة وسووتاندمن لةنصو ضةكمةجةي                  

 ..سووتاندين بيانيدا ، هةولَي دؤزينةوةي بدةم
كةشووشةية لة تؤي      و  لةوساتةدا مندالَةكة هات و منيش لةترسي ئةوةي مندالَةكة ئةو بو                      

خةوبينةري نصو سكي دايكت و مين هةبووي خةوبينةر  لةدةرةوةي دنياي طةرمي تؤ نةسةنصت،                   
 توند بةخؤمةوة نووساندبووم، بةإلم كةمندالَةكة لصمان هاتةثصشةوة                 بصئةوةي بةخؤم بزامن    

بريت نةضصت ئةم مةميونة ثةأؤية زؤر حةزي        :  وهةناسةيةكي هةلَكصشا و ئيستصكي كرد ، طوويت         
ياوةكو وازيلصبهصنن لةسةر      لةئامسانة، أؤذي جارصك بيبةرة دةرةوة و أووي بكةرة ئامسان،              

ئةو ..  باش  ..بريت نةضصت ..سةر ثشت أاكشص وسةيري ئامسان بكات       تاقي ثةجنةرةو بةلكؤنةكة لة   
 ..حةزي لةئامسانة

 ..ئةمة كاتصك أوويدا كوأم ، جةرطم ، كةتؤ تةا ضوارمانطي  دايكي بووي 
 
 

 ئيسماعيل حةمةئةمني                                                             
  نورنبصرط   -                            ئةلَةمانيا                              

                                                        4. Dezember 2002    
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