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 ئاواتة ثريؤزةكان

 
لة يةكةم وانةى سةةةةرىتسى سةةةسَلداس مسمةسةةةرس ئة ةد راووى ة سةةةيسرى لة 

 قوتسبيةكسنى ك دس ليَى ة سني:
 دىخويَنن.ة هةر يةكةتسن بسس لةو ئسواتةتسن بكةنس كة لة ةيَنسويدا 

س بةم رىوئسزاد طوتى: دىمةوىَ كةليَذى ئسين خبويَنمس تس ببمة زانسيةكى طة
 هةيةوى خزمةت بة طةلَ و وآلتةكةم بكةم.
س زيشكىس تس ببمة ةزيشكيَكى ةسثةراس وى طوتى: دىمةويَ بضمة كةليَذى ة
 خزمةت بة ذنسنى ميللةتةكةم بكةم.

كوردىس تس زمسن و ئةدىبى ئسزيز طوتى: حةز دىكةم ببمة مسمةسرسى 
 ميللةتةكةم بة نةوىى نويَ راوون بكةمةوى.

 عةىل طوتى: حةز دىكةم سيسسةت خبويَنمس تس زانسريسنة سيسسةت بكةم.
هةَلة طوتى: حةز دىكةم ببمة ئةندازيسريَكى ليَهستووس شسرو طوندو 

 شسرؤضكةكسمنسن ئسوىدان بكةمةوى.
س تس ميَذووى طةلةكةمسن لة شيَوان و سسرا طوتى: حةز دىكةم ببمة ميَذوونووس

 نستةواوى رازطسر بكةم.
وآلتةكةم لة هةراىشةى  تس سىمةويَ كةليَذى سةربسزى خبويَنمرازطسر طوتى: د

 .بثسريَزمدوذمنسن 
زامن وشيسر طوتى: حةز دىكةم بضمة كةليَذى ةةليسس تس ئسسسيشى وآلتةكةم 

 م.بكة
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ةموويسن ةريؤزنس هةموويسن بة طةل مسمةسرس ئة ةد طوتى: ئةم ئسواتسنةتسن ه
داواكسرمس  ميه ىبسنس لة خواى سوودنس بةية ئيَوى جيَى شسنسزينو وآلتةكةمسن ة ا 

 هةمووتسن بة ئسوات بطةينيَت.
 
 

 
 ار تووةكةى بةرماآلند

ض  ضووى دىرىوى   يَئسزيز ك سسَلةس كة دوذمن لة طوندىكةيسن  زؤر  سكى تةمةن دى 
دَلخةشبووس ضونكة بينى خةي و دايك و بسوكى سةالمةتنس بةآلم كة بينى ئةوان    

 ة سيسري ليَك دن: !!دَلرةنطن سةرسسم بوو
 ة ئيَوى بة غةمبسرن ؟! خة دوذمن راؤشت و هيض زيسمنسن ليَنةكةوت.؟!
 بسوكى وىآلمى دايةوى: ئسخ  كضى خةم دار تووىكةى بةر مسآلنيسن ب اى.

: بةآلم ئةو دار تووى خة موَلكى ئيَمة نةبووس ئيدى بةض بةي بة       ئسزيز ة سةةة  
 ةةرؤش بني؟

كسنى ت يى هى            ئةم دارىو دارى نس..  نس كضةةةى خةم  يةوى:  بسوكى وىآلمى دا
ن.. بةرى خةش و سيَبةرى شريين و ضةندين سوودى     ىكةمسنهةموو خةَلكى طوند

ت يسن بة هةموو خةَلكى ئسواي  بةخشةةيوىس هةربةية دىبيَتس ئيَمةش هةموومسن 
رةوى                 جمسرى دوذمن دَي ئة نس  ئةطي كةين..  يسن ليَب طسري ةسريَز ةةرؤش بني و  يسن  بة

دىى  يَتس دىفةوت كسنيسوىكسنيى كويَ  دىكستةوىس ئةو كستة لة بَ  ئسويدا ذيسمنسن                
 دىبيَت بَليَني كسنيى هى ئيَمة نييةو ةسريَزطسرى ليَنسكةين؟! 
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بنكةى   رم.. درىخرةكسنى ئسواي .. كسنى و    وتى: ئيَسةةةرس تيَطةيشةةة   طئسزيز  
ة لة طوندىكةمسننس هى  ك سهةموو شةةةرةكسنى ت يى تةندروسةةةرى و قوتسخبسنةو

 س دىبيَت هةموومسن ةسريَزطسرييسن ليَبكةين.هةموومسنن
 

 
 

 رِىَ نابتة كورِيَكةس لة ث
 

)ئة ةد( يةك لةو منداآلنة بووس كة كسرى دىك د.. مسمةسرس )شسزاد( كة بةم 
ضونكة خويَندنةكةى دىفةوتىَ و ئيش َ شيَوىيةى دىديتس بةي غةمبسر دىبووس 
ب اطةورىى قسةى لةطةلَ  وضو سئةوىلةبةردىكسس ئةو ئيشة هى تةمةنى ئةو نيية! 

س ئة ةديى وىكو قوتسخبسنةس بة ئةوىىس بينيَ يَرة ك دقةنسعةتى ةيَك دو ئة ةد 
 لة خويَندن بيَبةش نةبيَت. منسآلنى ت س

سسلَ      سسَلة بووى قوتسب .. دواى  شت  شيَوىية ئة ةدي هة شى فيَ ي  بةم  يَك كة
سينى نسوى خةي  سسدى بوو.. ئةمة     نوو سرةواذىى  شةو دى س خويَندنةوىى هةنديَ و

بسش بووس بةآلم بة الى ئة ةدىوى ن خيَكى بة الى مسمةسةةرسكةى شةةريَكى زؤر  
ئةوتةى نةبووس ضةةونكة كة خةي لةطةلَ ئةو هسورايَيسنةى ت ى بةراورد دىك دس كة 
لة ةةلةكسنى ةيَنج و شةةةةش بوونس وايدىزانى ئةوىى خةي زؤر كةمةو نستوانيَت          

 نة.نةطةراايةوى قوتسخبس سبطستة ئةوانس لةبةر ئةوى سسردبوويةوىو لة سسَلى نويَدا
شوو         سسَلى ةَي شبووس زؤرى هسندا كة ئةوىى  شسزاد( ئةوىى ةيَنسخة سرس ) مسمة
فيَ ي بووىس كةم نييةو سةةسلَ بة سةةسلَ زيست  فيَ دىبيَتس تس دىبيَرة خويَندىواريَكى 
ضيرت نةطةرايَرةوى      سوور بوو لةسةر ئةوىى  طةورى.. بةآلم )ئة ةد( ب اواى نةك دس 

 بكست. ئيىقوتسخبسنةو بة خةي وىكو جسران 
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شسزاد(    سرس ) سسنى نسطةرايَرةوى بةر خويَندنس بةية   سمسمة زانى )ئة ةد( بة ئس
 ةيَ  طوت:

ةةةة بسشة رؤَلة من لة مسَلةكةى خةمدا ذووريَك دروست دىكةمس تةش وىرى لة     
 هةنديَ كسرى ئسسسندا يسرمةتيم بدى.

ك و س َ  س بة بةيسنى ضووى مسَلى مسمةسرسس بينى وىسرسية   )ئة ةد( راازى بوو 
ك يَكسر كسردىكةنس ئةم راؤذى تس ئيَوارى كةميَكى ديوارى ذوورىكةيسن بةرزك دىوىس 

د.. وىسرسو ك يَكسرىكسن راؤشنت بةآلم بة بةيسنى و دوو بةيسنى ديوارىكةيسن تةواوك 
 مسمةسرس )شسزاد(يى راووى لة )ئة ةد( ك د: و

بةم شةةيَوىية ديوارى  ةةةةة كوراى خةم.. يةكةم راؤذ كة هستى لةو ب اواية بووىس
 ذوورىكة تةواو بيَت؟!

 )ئة ةد( وىآلمى دايةوى: نةخيَ .
 مسمةسرس ة س : ئةدى ضةن تةواو بوو؟!

)ئة ةد( وىآلمى دايةوى: وىسةةرسكة خشةةت خشةةت هيَنسنى بة رايَكى لةسةةةر  
 ديوارىكةي تةواو ك د. سيةكى دانسنس تس طةيشرينة ئيَسرس

ةم.. خويَندنيى وىكو ديوارىكة وىهسية.. مسمةسةةرس طوتى: دى ئسواية كوراي خ
ئةطةر قوتسب  هةنطسو بة هةنطسو ئةجنسميداس هةرضةندىى هةنطسوىكسنى بضوكيى 
بنس بةآلم سةةةةرىجنسم دىبيَرة خويَندىواريَكى طةورىو بة ئسواتةكسنى دىطستس هةر   

 بةية بسو بسةريانى كورديى طوتويسنة: )كةس لة ة اىَ نسبرة كورايَ(.
سرسكةى بة دىركةوت.. بةية      )ئة ةد( ب سةكسنى مسمة سرى ق ريي ك دىوىس راا

سةر ئةو هةم      سرسى ك دس لة س  مسمة سةزييةى لة بةي سوةس دا شي س ب ايسريوو دَل
 بةيسن  بطةرايَرةوى قوتسخبسنة.
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 هاورِيَيــةتى

)نةةةوزاد( منةةداَليَكى ئةةسزابووس بةيةةة زؤر لةةةوى وىراس بووس كةةة دىيبينى 
لة دىورى قوتسبيسن )ئة ةد(ى هسورايَ  الى منداآلن خةشةةةويسةةرةو هةميشةةة  

كةدىبنةوى.. كةضى خةي وا نييةس منداآلن ليَ  راادىكةن و كةسيسن يسرى لةطةَلدا  
يسريدا ئسزارى بدات..      ى راق  زؤرى لة )ئة ةد( هةَلسةةةسو     نسكةن!! لةبةر ئةو      ب ا

 ئةوىبووس بة بةيسنى رايَ  بة )ئة ةد( ط ت و ليَ  ة س :
ةةةةة ةيَم نسَليَ  لةطةلَ ئةم هةموو ئسزاييةى منس منداآلن بة لة من راادىكةن؟! 
كةضةةةى تة وىكو منيى نيتس ئينهس هةموويسن بة دىورت كة دىبنةوىو يسريت           

 لةطةَلدا دىكةن!!
 )ئة ةد( وىآلمى دايةوى:

ة ب اي خةم )نةوزاد(.. ئةمة لةبةر ئةوىى تة بةو ئسزاييةت ئسزارى هسورايَكسنت 
دىدىيت.. كة بسش واية يسرمةتييسن بدىيتس طةر بينيت يةكيَكيسن كيَشةةةةيةكى 
هةية بةى ضةةسرىسةةةر بكةيتس هةرضةة  منيشةةم دىنس هيضةةم بة نةك دوونس هةر  

سةزى هةموويسن دىزان ئةوىندىية  سرييةكيسن  س ئةطةر يخةم بة دَل ةكيَكيسن ةيَوي
 هةبووس بة دىميسنةوى دىمب.. بةية ئةوانيى ليَم نزيك دىبنةوىو خةشيسن دىويَم.

)نةوزاد( ئةم قسةةةيةى بة الوى جوان بوو.. بةية ب ايسريدا لةمةوال ئةويى نةك 
هةر ئسزارى هسوراَيكسنى نةداتس بةَلكو يسرمةتييسن بدات.. ئةوىبووس بة بةيسنى               

سخبسنة دىهستس بينى سةةةطيَك لة ضةةةق  رايَطسدا وىسةةرسوىو ضةةةند  كة بةرىو قوت
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هسورايَيةكى لة ت سةة  سةةةطةكةس نسويَ ن تيَثةران.. )نةوزاد( ئةمةى بة هةَلزانىس 
 يةكسةر بة سةزىوى بة ئةو هسورايَيسنةى هست و ةيَ  طوتن:

 ة بووىسنت ئيَسرس ئةم سةطةتسن بة دوور دىخةمةوى.
ةكة هيَنسو رايَطسكةى ة َ ضةةةَلك د.. هسورايَكسنى دواى ئةمة هيَ شةة  بة سةةةط

بةمة ت سةةةةكةيسن راىويةوىو بة ئسسةةةسنى بةرىو قوتسخبسنةكةيسن هستن.. بةية                   
 هةموويسن سوةسسيسن ك دو خةشةويسرى خةيسن لة بةي دىرب اى.

)نةوزاد( بةمة هةسرى بة خةشييةكى زؤر ك د.. رااسرى قسةكةى )ئة ةد(ى     
   طوتن:بة دىركةوت!! بةية ةيَ

ة هسورايَكسن.. ئةطةر تس ئيَسرس ئسزارم دابنس مببوورن.. بةآلم لةمةوال هةمووتسن 
 خةشدىويَت و يسرمةتيرسن دىدىم.

! بةية هسورايَكسنيشةةة  ئةم هةَلويَسةةةرةى )نةوزاد(يسن يةكهسر ة َ خةشةةةبوو!
سيت       سرة نيَو دى سريسن خ ش  و  ودى  بة يةكةجمسر ب ايسريسنداس كة لةمةوال بة خة

 شسدييةوى لةطةَل  بكةونة يسريك دن!
  
 

 ثارةى دؤزراوة
لة كستَيكدا ضةةة ؤ بةرىو قوتسخبسنة دىهستس لة راَيطسدا ةيَنج دينسرى دؤزيةوىس              
بةمة دَلخةش بووس ب ايسريداس بةو ةسرىية ئةو ملوانكةية بك ايَتس كة دىميَك بوو              

 حةزي ليَ  بوو.
دىسرة خوشكى كةوتس ئسزيز بة   ةسش كةميَك لة قوتسببخسنة ضسوى بة ئسزيزى  

 غةمبسرييةوى ليَ  ة س :
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 ة ض ؤ.. ةيَنج دينسرت نةدؤزيرةوى؟
اسةةةرى وىآلمى آلم كة بريي ك دىوىس ئةطةر بة راضةةة ؤ ويسةةةرى بَل َ: بس.. بة

س بةمةش حةزىكةى لةبسر دىضةةةيَت و         س دىب َ ةيَنج دينسرىكةى بداتةوى    بداتةوى  
يَ      زيست   ى شةةةةسرىكة   .آلم  دايةوى: نةخيَ   ت.. بةية وى نستوانيَت ملوانكةكة بك ا

 شسردىوى.
 س ئةويى راووى ئسمةذطسرى لة قوتسبيسن ك د: مةسرس هستة ذوورةسش ئةوى مس
سر  ةةةة كضة    ةكسن.. ئسزيزى هسورايَرسن ةيَنج دينسرى ونكدووىس ئةوىى خةشةوي

كة هى ئسزيزى بة يةكيَكة ديكة سوودى   سدؤزيريةوى بس بيداتةوىس دىنس ئةو ةسرىية
 بةَلكو زيسنى ةيَدىطةينيَت!! نسبيَت.

ةسرىكةى هةر  وبةآلم ضةةة ؤ بةمةش دَلى نةرم نةبووس ئةجمسرىش حسشةةةسى ك د 
نةدايةوى ئسزيزس بةَلكو شةةسردييةوىو واى ةيشةةسن نةدا كة ةسرىشةة  دؤزيبيَرةوىس  

طومتسنس حةزىكةى وىدي بيَنيَت و ملوانكةكة هةموو ئةوىش هةر بة ئةوىى وىكو 
بة خةي بك ايَتس كةضى لةطةلَ ئةوىشداس حةزىكةى ئةويى وىدى نةهستس ضونكة    
كة طةراايةوى مسَلس ديرى ةيَنج دينسرىكة لة الى ئةويى نةمسوىو ليَ  كةوتووى!!             

ض ؤ زؤر غةمبسر بووس بةي دىركةوتس   سرى طوت:    بةمةش  سرسكةى راا كة مسمة
هى يةكيَكى ت  بووس بةية ئةو سةةوودى ليَنةديت.. لةبةر ئةوى ةةشةةيمسن  ةةسرىك

ئسز                تةوى  يدا رةوى ب بدؤزَي ةسرىكة  يسريدا ئةطةر  زو جسريَكى ديكةش   يبوويةوىو ب ا
 كسرى بةم شيَوىية نةكست. 
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 هةولَدان

يةكةم                    بة  نةدا زي ىكةوس هةميشةةةة  لة قوتسخبس يةس  يس ئة ةد منداَلَيكى ور
هةمووان خةشةةةيسن دىويَت و بةمةش بةردىوام ئسسةةةوودىو دىردىضةةةيَتس بةية 

 دَلخةشة.
مسَل              يةوى  طةراا بسرى  بة غةم ئة ةد  كسنى     لةة ا راؤذَيكيسن  لة ئةوىى ج .. ب َ 

شةكسنى دايكى         بطةرايَ و شرة خة ضَي شوو ةةالمسرى  ب َ ئةوىى وىكو راؤذانى ةَي
ى بداتس ضةةةووى ذوورىكةى خةي و دىرطسى لةسةةةةر خةي داخسةةةت.. مسوىيةك

ةيَضووس هةر نةهستة دىرس ئةمة سةرجنى دايكى رااكيَشس!! ت سس كوراىكةى شريَكى 
 بةسةر هستبيَت!! بةية بة سةزىوى بةدوايدا هست و ليَ  ة س :

 ئسزيزم بة بيَرسقةتى؟ ..ة ئة ةد طيسن
ى ل َ دووبسرىو سةة َ بسرى ئة ةد وىآلمى نةدايةوى.. بةآلم دايكى ة سةةيسرىكة

زؤرى ةيَدا طوتس تس بة قسةةةى خةش هيَنسية قسةةةك دنس ئيرت وىآلمى   وك دىوى
 دايكى دايةوىو ةيَث  طوت:

ةةةةةةة ئةم اؤ نةمزانى يسرى تةةَين بكةمس بةية قوتسبيةكسن طسَلرةيسن ةَيك دمس             
ئةوىش منى بيَرسقةت ك دس ضةةونكة لةبةر ضةةسوى ئةوان شةةكسمةوىس بةية من   

 رت نسضمةوى قوتسخبسنة.نسمةويَت تسزى ب ادىرىكسن ببينم و ضي
شتس بةية بة زىردىخةنةوى    ستس لة غةمى كوراىكةى طةي دايكى كة ئةمةى بي

 ةيَ  طوت:
ة نس كوراى خةم نس.. ئةوىى شريَك نةزانيَتس بةي بة نةنطى نسذميَ دريَتس بةآلم  

هةوَلى فيَ بوون نةدات. بةآلم     هةي ئةو نةزانينةى وازبيَنيَت و     نةنطى ئةوىية بة    
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بدى خةت بة بسشةةة  فيَ ي يسر      تة كورايَ ى بكةس ئةوسةةةس    كى ذي ىس وىرى هةوَل
نسكةنس بةَلكو ضةةةةَلةشةةت بة س ب ادىرىكسنيشةةت نةك هةر طسَلرةت ةيَدىيبةيرةوى

 ن.ليَدىدى
 ئة ةد بةوى ورىى بة بةردا هستةوىس لة دايكى ة س :

 ة يسنى دىتوان فيَ ي يسري ببم؟!
 دايكى وىآلمى دايةوى:  

ضةن كو  راى خةمس كةس لة زطى دايكى هيض نسزان َ و هةموو كةس ةةةةة ئةدى 
 دىب َ هةوَلبداتس ئينهس فيَ ي هةر شريَك دىبيَت كة مةبةسريةتى.
اردس نسنى خو ئة ةد بةو قسسنةى دايكى دَلخةشبووس رااةةراى جلةكسنى طةراى و  

ةسش ئةوى ضةند راؤذيَك كةوتة مةشق ك دنس تس واى ليَهست فيَ ي يسرييةكى جوان   
ه          نةى وىرزش  جمسرى وا ئة كة  ية  يةكى زؤر جوانى ك د    بووس بة يسري تةةيَىس  س س

سةةةرىجنسم بة طةلةكةى خةي بووى هةي ب دنةوىى خةي و دؤسةةرةكسنىس بةمةش  
 هةمووانى سةرسسم ك دوس ئسفةرين و ةريؤزبسييسن ليَك د.

ضونكة بةي دىركةوتس         س  دايكى ك دس  سوةس شبووس طةراايةوى  ئةويى دَلخة
 دايكى رااست بوونس ئةوىى هةوَلبدات دىتوانيَت سةربكةويَت.قسةكسنى 

 
 ثاشةكةوت كردن
شكى يةكرت بوونس بةيسنيسن     سرةخو ض ؤ دى كة دىهستنة قوتسخبسنةس هةر  سئسزيزو 

َلةوى دوو        لة مس يسن وىردىط  هةزار  يةكةو  نسر ئسزيز  دي نسرى خةرج   هةزار  ت..  دي
كة بة ةسشةةةكةوت  سوقةىدينسرىكةى ت ى دىخسةةرة نسو ئةو سةةندهةزار س دىك د
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دينسرىكسنى خةرج دىك دن و هةزار بوو..ضةة ؤش هةردوو  يك دنس بسوكى بةي ك ا
 هيضى ةسشةكةوت نةدىك د.

دايكى ض ؤ ئسمةذطسرى ض ؤى كضى دىك دس كة ضسو لة ئسزيزى دىسرةخوشكى       
ض ؤ نةيدىتوانى    هةزار بكستس وىكو ئةو راؤذانة  شةكةوت بكست.. بةآلم  دينسر ةس

س وايدىزانى ةسشةةةةكةوتك دنةكةى كستس بةية بة قسةةةةى دايكى نةدىك دئةوى ب
 ئسزيز ب َ بسيةخة.

بةم شةةيَوىية سةةسَلى خويَندن تةواو بووس ئسزيز سةةندوقةكةى هةَلثضةة ايس بة    
ةسرىكةى دىسةةيتَ جلى جوانى ك اىس بةآلم ضةة ؤ هيضةة  ةسشةةةكةوت نةك دبووس  

بوو بروان َ جلى نويَ  مسنةئةو ةسرىيةى بة دىسةةرةوى هةذار كةوتبووس بسوكيشةة  
يَتس بةية وىكو ئس       ةم هةيةش  زيز بة جلى نويَ شةةةسد نةبوو.. ب    هسوينةى بة بك ا

ةةشةةةيمسن بوويةوىس ئةويى ب ايسريدا لةمةوال ب ايَك لة راؤذانةكةى ةسشةةةةكةوت  
 بكست.

 
 

 خؤزطــــــة
ئسزاد و هيوا بة يسريك دن دواى نيوىراؤيةك لة مسلَ هستنة دىر.. لة راَيطس ئسزاد           

يزدانيَكى بضةةةوكى ة ا لةةة ةةةسرىى دؤزيةةةوىس هيوا داواى ليَك د بةةة دواى  ط
طةراَي        يدا ب كة نة نةط ت و طوتى: )بة         ن وخسوى ئسزاد طويَ  لَي بةآلم  تةوى..  يدا ب
 خةمى خةرج دىكةم(.
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ةنديَكى و و جيسبووىوىس ئسزاديى بةرىو بسزارا هستس هلةسةر ئةمة هيوا توراىبو 
زؤربةى بووس ةسش كةميَك  شةة  كةيس ئةوىندىى ت بة خوداردن و شةةرى خةش دا

 و لة كويَ ونيك دووى؟!س نةيزانى ض  ليَهستووىبينى لة طريفسنى نةمسوى سطةراان
مسَلةوىشةةيسن هةموو  سبينىسةةسردى طةراايةوى مسلَ.. كةضةةى بةم هةيةش بة دَل

 غةمبسرنس دايكى بة غةمبسرييةوى راووى تيَك دو ةيَ  طوت: 
يزدانيَكى راىش  بضووك نسوىوس ونى طةةةة بسوكت مووضةى ئةو مسنطةى لة نيَو 

سكيلةت بة بك اينس كة وادىمسن   ك دووىس ئةوىش واتس ئةو مسنطة نستوانني ئةو ةس
 سبيَتس بيكةينة خةرجيى.ةيَت دابووس جطة لةوىش هيضمسن بة دىسرةوى ن

بةم قسةةةسنة كسةةةثة لة دَلى ئسزادىوى هستس بةي دىركةوت ئةو طيزدانةى             
شيمسن بوويةوىس خةزطةى خو دؤزيريةوى هى بسوكى بووى. سةى   بةية ةة ستس بة ق ا

هيواى بك دبووايةس بةآلم تسزى هيضى بة نةدىك او ئةو مسنطةيسن زؤر بة نسخةش    
 بةسةرب د.


