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داوي خانة خوي 
 

 )٣(                                              تؤفيق كةرمي
 

 
 ئةنطوسـتة   ي هـةوابرِ  ي بةهؤلَيك يثاش ئةوة 

 يضاودا بـةِرييانكردين، بردينيانـة هؤدةيـةك      
طةورةوة، فةرمانيان ثيداين كة بةثيوة ِروو لـة        

 دوو  وديوار ِراوةستني، ِراوةستاندنةكة سـةعات    
 كيشـا،   يسةعات و دة سةعات نةبوو، دريذة     
ـ         كم بـؤ ِرةخسـا بـزامن كيلـة   ي د يهةلي 

ذوورةكةداية بةئاستةم بؤم دةركةوت جطة لة      
 عةبدوِرِرةمحان و مامؤستا دارا و كـاك        يحاج
 مامؤسـتاش    ثاريزةراين ي كاك مستةفا  ولوقمان

 بةلـةوح   يلةذوورةكةدان، بيناكةمان سـةر   
 تيـدابوو كـة     يةرةيـةك طريابوو، جيطة ثةجن  

 دةرةوةمان بؤ نةدةهات، جطـة لـة طلَؤثـة          ي ِرةش سوونةبِر كرابوو هيض ِرووناكي     يبةتةختةيةك
 شةو ِرؤذمـان يلَ تيكضـووبوو،    يةكجار زةبةالح داطريسابوو تيايدا كايت   يئاساييةكان بالجيكتؤريك 

 طةرميان لةو   ي ثيضوو ئاو  ينازامن ضةند و ِراوةستان تةواو تينيان ليضنيبووين،      ي ماندوي يوطةرماو برسيت 
 .تةمووزةدا هيناو بةزؤر ثيياخنواردينةوة بةوة شةكةتييةكةمان ضةند قات بووةوة

 كؤتاييان ثي نةدةهينا، نووستنيشيان يلَ زةوتكردين،       و ميش بةثيوة ِراوةستاندنيان ليكردين بةحيكايةيت   
ـ     يكطةر هةستيان بة وةنةوزدانيك كردبا، بةقيذةية       تونـد   ي كيشـانيك  ي زؤر سةخت يان كورس

 و بلَندكردنةوة وةنةوزةكةيان لةبري دةكردين    لَبةزةويةكةدا يان لةسةر يةك الق وةستان و هةردوو با        
 . خةو زِراندمنان دةداي ئةو حالَةتانة خؤمان هةولَيلةبةر دووبارة نةكردنةوة

 دةنط  و يةكجار بيزاركةر  يمؤسيقايةك هةر لةسةرةتاوة قسةيان يلَ قةدةغة كردين،        ي ئةوة لَلةطة
 ي دةدايةوة، ئةمانـةش ببوونـة دوو فاكتـةر        يبلَنديان ليدةدا كة بةجاريك هةموو ذوورةكة دةنط      

 ي دانيشـتنيك  زةمان لينةبِريت  ماوة ماوة مؤلَـةيت      يو ئةشكةجنة دان لةسةرمان، بةآلم بؤ ئةوة      يديكة
 .كورتيان دةداين

وردة ..) يو برسـيت  و نةخةوتن لَلةطة (يماوة دريذةو زؤر سةرجندامنان لي    ئةو ِرووثيكردنة ديوارة بةو   
، بالَنـدة،   لَ مرؤظ، ئاذة  ي سةيرو سةمةرة  ي لةبةر زةيندا دةخولقاند، وينة    ي سةير يوردة شتطةليك 

 دواندنيان، كةسـيك    و ئاشنابوون لةطةلَيان  ي دةبزوان، تا ئةندازة   ولةبةرضاو بةديوارةكةوة دةنةخشا  
 ليبيزارو ثةستبووم زؤرجار لةبةرضـاوم بةديوارةكـةوة دةنةخشـاو          ي زيندان زؤر  يةوةكة لةدةر 

 . دينا بةبةرماناي ئاهيكو ئازيزيكم ال بةرجةستة دةبوو يةكمان دةدوانديليمِرادةما، دةشطوجنا وينة
 بةسؤتر  وت ال بةرجةستة دةبي   ي ثةروةردطار  هيزو دةسةآليت  يو خؤ ي وةهادا زياتر ئاتاج   يمرؤظ لةحالَ 

 . بؤ دةباتيثةنا
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 ي ئةو ئةندازة قورئانـة    بةخويندين) دوايش زانيم هاوِرييانيشم هةروةك من بوون     (هةر لةسةرةتاوة   
ـ    و ثةروةردطار يلةبةرمانبوو خؤمان سةرقالَكرد، زيكر    بـةتاميان   ي حةوانةوةيـةك  ي ثاِرانـةوة لي 

 نازانيت بيطيِريتةوة، ِراستم    يلَةت دواي ، طةر بلَيم مرؤظ لةو ساتانةدا دةطاتة هةنديك حا        يدةبةخش
 .وتووة

 دي   هةموو ئةو شـتانةو زؤر وردة شـيت        ي دةخاياند كة فريا   ي وةستاندنةكة ئةوةندة  لَبةهةرحا
 . ليِربايبكةوين، ئةوةندة بةو حالَة ماينةوة كة لةمشان ثشوو

 ييشـة لةناوةنـد   ذوورة طةورةكةمان هةرطيز دانةدةخرا، ثاسةوانيك يان دوو بةضـةكةوة هةم         
 هةوا دةكرد، ثـاش     ي نةفةس بِربوو، بةئاستةم هةستت بةجوولَة     يدةرطاكةدا وةستابوون، ذووريك  

) ٨ ـ  ٦ (ي بؤ دةستشؤريةكةيان بردين، زانيم لةبينايـةك ي زؤر كة بةسةرو ضاو بةستراويماوةيةك
ةكة دةسووِرينيتةوة تا    زةبةالح هةوا طةرم   ي تيداية، ثانكةيةك  ي ديكةش ي داخراوداين، زينداني  يذوور
 . بكات هةموو ذوورةكاينيدابةش

 ثانكةكـةوة   ي مـاتؤرِ  ي ثانكةكة ئةوةبوو بةر لة ئاوثيدانةكةمان ماوةيـةك ال        ي ديكة يئةركيك
 ). زاينيئةمةيامنان دواي(ئاوةكةيان دادةنا تا طةرم دةبوو ئينجا بؤيان دةهيناين 

 ييكا داوايان ليكردين ِروولة ديوار وةرطيِرين بـةر لـةوة          لةثرِ بووينئيمة لةم حالَةتة ناهةموارةدا     
 باثرييان هيناية ذوورةكةمان، كة ديـاربوو لةئيمةشـةكةت تـر        مامؤستا عةيل  ، جةنايب يبلَيني ئؤخة 

دةربةستيكرابوو، بةآلم تا بلَيوة دياربووي ورة بةرزيو بيثي . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


