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 وةك ، كيشابوو بةسةر يانداي بالَيبيدةنط
 هةركةسيكيان رامبايتاية ي لة ناوضاويي

 ي ئةو ثةتاية كةس لةبرييلة بآلوبوونةوة
 دانيشتووان جةنةرالَيان بةفرياد رةسيك 

 ئةو ثةتايةيان  دانيشتووان سةرهةلَداين
هةموان :ِرش طيِرةكانةوة طولة باران بكريت

ةلَك  خيو تةواوي لة خؤي ئةويش رق،نت
 كؤتربازو بةزؤر ي فرياديكوتاية سةر مالَ

- :بةدةم كروزانةوةوة دةيطوت،شك نةدةبرد
ئةطةر -: بةرز دةكردةوةو دةيطووت دةسيت
 ئةم قسانةدا فرميسك بةسةر  وتينلَ لةطة

 ، نةدةزاينيبازةوة هيض كؤتري فرياديوس
  هةمووتان دةكةونة بةرنةفرةيت،ةسةربيت

 لة ، شةو بةسةر سرووشتا دادرابؤوةياريك
 زؤر ي خةلَكيك، كؤتربازةوة بةرزبؤوةيياد

 ي كوِرمدا مبنيذن ئةي فريادينازةثةنا جة

 وةك ، ليك نةدةنا سوور هةلَطةِراوةكاين
 ضةند بةياندا يازيوة كلَ لةطةينةكة دينةد

 يدارةدا كة لة دؤلَةكةدا بوو جةنازةكة دوو
ةيان  جةنازةك، بةطولة كون كون كرابووية

 ي فريادي ئةوجيية،دا بةخاكيان بسثيرن
 يسانيك باسيان لة نوريك دةكرد كة تةواو

 ماآلن دةدةن و ديار ي دين و تةقة لة دةرطا
 لة ، بيتي كؤتربازوو دايكي فريادؤحيانةيت

 هةنديك كةس ثييان ،اردا لةناو ضووننادي
 ي طولة باران كردووةو دواتر خؤةظالَةكاين

ند  خووداو ثةسةن دةطيِرايةوة بؤ نةفرةيت
Omerbarznji78@yahoo.coNin@@@@ ô−ŒŠói@âîŠóØ@ŠóàíÈ @@ 
 ،دان دةكر بةتاسةوة ضاوةِروانيان كة هةمولَ جةنةراينامةكة بةر لة طةيشتين
طايةيضاوةِريك بكةن هةموان ضاويان بِريبووة ئةو ريخوار ئاواي فرياد رةسي 

بةر.. .  ضارةنووس و ئايندةراينة نيط،ؤر دةكرد زيهةستت بةترس و نيطةرانييةك
ي تةواو، ئةو ثةتايةداي داكةوتن و بآلوبوونةوةلَ لةطةوةيل جةنةرالَدا نةبوو
ية زؤرب، دةخستة خةلَكةوةي خةريك بوو قِريئةوثةتاية،دةهاتة ثيش ضاو

 لةاليةن شؤي بةرلةوةي ئةو فريادة، كؤتربازي فرياددةطيِرايةوة بؤ رؤحيانةيت
 دةطةيشيتي منةك بةحةرام و ناثاك ي و بةكةسيكبةطومانةوة لييان دةِرواين

ن ا دةستةيةك لة شؤِرش طيرةكان هةلَي، هاوينداي لة سثيدةيةك وةيل،دةبؤوة
 ي تري جطة لة فرياد كةسيكيئةو ذنة’ دايكة كزؤلَةكةيدا دةريان هينايلةذير ضنك

يقورئانةكة ، مةسينندةبةن توخوا فريادم يل ي تاقانةم بؤكويتوخوا فرياد
هةمووتان لةناودةضن، خودا دةكةونهةمووتان بةر نةفرةيت.. .  بسيننفريادم يل

  .  سوور بوونةوةو لةهؤش ضوو ضاوةكاين، بةستيروخساريدا شؤالوطة
 ضارةنوي جطة لة ورتةورت هيض كةسيك لةبارة، درةنطيو ئيوارةيةكتا دةمة

 بي دةوت طةربيتوو كورةكةم شتيكي فرياديش بةهةركةسيك بطةيشتاية ثييدايك
 تي درةنط كة ثةردةيرةيةكئيوا: هةموان طالَتةيان بةوجؤرة قسانة دةهات،خودا

 فري ضةند دةستِريذيك بيسترا هاواريك لة مالَي خوار ئاواييةوة دةنطيدؤلَةكة
تكاية لة-:بةدةنطيكة نووساوةوة دةيطوت، فريادي دايكية ثريةذن،رذانة سةريان

  .  نةفرةت ليكراويهؤز
 ضاوة جيابؤوة وةيلي لة جةستة ماندوو شةكةتةكة ئةم قسانة طياينيلةدوا

 ثرييذ قسةكايني هةنديك كةس ثييان وابوو ئيد، كةسيك بيتي ديدارضاوةِرواين
 لةبن ئةو ، ليوةهات تةقةكاينيكةسيك روةو ئةو دؤلَة رؤيشنت كة ئيوارة دةنط

 جةستي تةواو، بةخوين سوور بووبووي سةرتاثا، كؤتربازيان دؤزييةوةيفرياد
بِريارياندا هةر لةو جيية دا كفنيان كردن وييك داي جةنازةكةلَبردةوةو لةطة

 كةي ئةوان بؤ شةوةكة بةخاك سثارديني لةدوا، طولة باران كرابوو يليكؤترباز
ية دةكرد كة دوو تارماي تريش باسيان لةوي كةسانيك، رؤشن دةكردةوةيدؤلَةكة
 ئةوة ر، ئةوةيان دةكرد طوماين، بوو ئةو تارماييةيان بييني ئةو كةسانة،نامينن

 ي فرياديان طولةباران كرد لة كارةساتيكي ضةند هةفتةيةك ئةو مةفرةزةيةيدوا
 خؤيدا ه ثاسةوانييت كردووةو لةكايتيوابوو يةكيك لة شؤِرش طيِرةكان ناثاك

 ئةو مةفرةزةيةيا ديكةيش لةناوضووينيكةسانيك:  كردووةلَتةسليم بة جةنةرا
  .  ثرية ذنةكة لةاليةن خوداوة نزاكاينكردين
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كةمكةس هةبوو بويريت لة نزيك ئةو جةنازانةوة ، زياتر دةكردي ئاوايي خةلَكي لة اليجةنازةكانيان ترس و دلَة خورثة
 ةوةضكةيانةم و لوت و طوي خوين لة د، كوشندة دةهاتنيتايةك ثةي بةويدا طوزةريان دةكرد دووضاري ئةوانةيش،طوزةر بكات

 لة قةبارةدا  طيانداريك لة شيوةدا لة مشك دةضوو وةيل، دِرندةي خؤيان دةبووة طيانداريكي هةر ئةو خوينة،دةهاتة دةرةوة
 ي دةخواردوو ئيسكةكةيشيمردووةكان و هةموو طؤشتةكة ي ئةو طياندارة دةكةوتة ويزة، دةهات يلي ثشيلةيةكيهيندة

 ، ئةو طياندارانة بكرداية دةبووة خواردينيةويدا طوزةرهةر كةسيك ب :دةكِراندةوة
 ئةوةدابوون كةسيك  يةك كؤبونةوةو لة ضاوةِروايني لة دةوري ئاوايي خةلَكي تةواو، جةنةرالَداي نامةكة طةيشتينلَلةطة
 ،كيشةكةيان ضارةسةركات ي ئةوان ثييان وابوو ئةو نامةية دةتوانيت تةواو، و نامةكة خبوينيتةوةي نامةكة هةلَضِرزةريف

لةو تاقيطةيةدا دةبيت كةسانيك  ذيان تاقيطةيةكةو لَ جةنةرابةبؤضوين.. .  ئةوةدا بضيتي بةاليكةم كةس هةبوو بري
لةثيناو ئاماجنة   كردبوويني ئةوةيةيدا ئامؤذطار نامةكيلة سةرةتا، لة ثيناو طةيشنت بة ئاماجنةكانداببنةقورباين

 ي ئةويك لة ثيناو هينانةد،لَ جةنةراي هةموان بةطومانةوة دةيانِروانيية ئةو بؤضوونة،ةبني ببينة قورباينثريؤزةكاندا ئاماد
 طةليك جار بةرلة كوشتنيان دةست و ، ديلةكان دةبيين لة كوشتيني زؤري ضيذيك، خاثور دةكردوويخةونةكانيدا مةملةكةتيك

 ، قوربانييةكان درووست دةبووي ئةتك كراوي لة جةستةيةو فوارة خوينة دةبِرينةوةو سةرمةستانة دةيِروانيية ئيقاض
 طيان سةرشيتانة لة دوادميةين.. .  تيبةردةداني ديلةكاندا دةرشت و دواتر طِر بةطياينهةنديك جاريش دةبةيةك بةنزيين
 ي جةنةرالَةوة ضةند ضريؤكيكييبةزةي و بي دلَِرةقي كةم كةس هةبوو لة بارة، ثيكةننييسثاردنيان رادةماو دةيداية قاقا

 هيض كةسيكدا خؤشةويست ي لة دلَيئةطةرض.. .  مندالَةكانيان دةترساندلَ جةنةرا زؤر لة دايكان بةناوهيناين،نةبيستبيت
 بةدرؤ ي نامةكةيدا ئةوةيلة بةشيك:  مالَةكانةوة هةلَواسرابووي ذوري زؤربةي بةسةر ديواري وينةكة وةيل،نةبوو

 يئةوة  طوماين، طولة باران كردبيت و ثاشان تةسليم بةو بوبيتةوةخستةوة كة كةسيك لة شؤِرشطيِرةكان هةظالَةكايندة
 ي داثرية مرديني طةليك كةس ضريؤك، كراوةي ذةهراويهةبوو لة يةكيك لةو كانيانةدا ئاويان خواردبيتةوة كة ئاوةكة

 ي سثي تارماييةك درةنطدا كاتيك دةضيت بؤ كايني لة نيوةشةويكيئةو ثرية ذنة  تاقانةيفامت ، كؤتربازيان بيستبوويفرياد
 ئاوِريك بؤ دواوة بداتةوة تا دةطاتة ي ئةوةبةيب ، بةرةو مالَةوة هةلَديتيبةثِرتاوو شثرزةي.. . دةبينيت لة كانييةكة ديتةدةر

 ي ليدةكةنةوة دةبينن لة هؤش خؤيكاتيك دةرطاكة:  ليدان دةكةويتة دةرطاي مالَةوة هةلَديت زؤر بة شثرزةييبةر دةرطا
 ي بةبةردا ديتةوة جطة لةوةي ثاش ضةند ساتيك كةهؤش، دةخةني ثالَي خةوتنةكةي ثيادةكةن و لةسةرجيطاي باوةش،ضووة

 قورس دةبيت يزوو تايةك لةري لينابيستريت توشي ديكةيهيض) خيووووو.. . خيوووبووو.. . خيوبوو (:لةبةر خؤيةوة دةلَيت
 لةوة دةترسان ، ضيتر شةوان كةس نةدةضووة سةركاين تاقانةي فامت مرديني لة دوا، سيهةمدا طيان لةدةست دةداتيلة رؤذ

ن لةو ثؤلة  كانيةكان دةستياي ئةوةيان دةكرد خيو هةربؤية طوماين؟! بوةشيين خيوةكة دةستيان يلئةطةر بضنة سةركاين
  . ؟!ندبيتتيكؤشةرة وةشا

  وةيل، ئةو ترس و طومانانة دةِرةوينيتةوةو لةو ثةتا كوشندةية رزطاريان دةكاتلَ جةنةرايزؤر كةس ثييان وابوو نامةكة
 ي دةكرد هةموو ئةو روداوانةي ئاشكراي ئةو نامةية، داطري كرد هةموايني ترسناكتر دلَي نامةكةدا كةشيكي خويندنةوةلَلةطة

 هةنديك كة دةبيت لةثيناو بةدةست هيناين.. .  بةوة دابووي ئاماذةلَ جةنةرا، ضةكة كؤكوذةكانةيةوةيةكرووياندا تاقيكردن
 نامةكةيان خويندبؤوة جطة لة هةآلتن ي ئةوانة، تاقيطةكان دةبييني وةك مشكي ئةو ئيمة، بةزؤرشت بدةينشتدا قورباين

 تاك و يئةو ثةتاية.. . بؤ رزطار بوون لةو ثةتا كوشندةيةطايةك بوو  هةآلتن تةا ري،هيض ريطة ضارةيةكيان شك نةدةبرد
ك لةوانة، دةرباز بوبونيتةرا خةلَك ليزن هةستيان بةطةرم داهاتيني زؤرييان وابوو بة هةآلتن دةتوانن خؤيان بثاريكة ثي  

  .  ئةو ثةتاية بوونيشانة سةرةكييةكاين ئةمانةش ن،لةشيان دةكرد و سةريان قورس دةبوو دةكةوتنة هيلَنج دان و رشانةوة
 ي، ثشت ئاوايي ثييان وابوو بة هةآلتن دةتوانن خؤيان رزطار بكةن رويان دةكردة ئةو دارستانة ضِرةيضةند كةسيك لةوانة

 يس ئةودارستانةدا طوزةريان كردبوو باي بةنزيكي ئةوانةي بكردايةتة ئةو دارستانة نةدةطةِرايةوة زؤربةي روي ئةوةوةيل
.. .  دةيان وت ئةو تارماييانة خيون، دةكردي سثي تارماييةك هةنديكيش باسيان لة بينيين، ئةو طوزةرةيان دةكرديترسناك

خوار دؤلَة خيوة  ئةو كانييةوة كة دةكةوتة يكةمكةس هةبوو لةبارة: هةر بؤية ئةو دارستانةيان ناونابوو دؤلَة خيوة
 ي دةكردوو لةاليةن زؤر كةسةوة دةطيِردرايةوة ضريؤكي كة دةماو دةمي ئةو ضريؤكة، ئةفسانةيةكيان نةبيستبيتيضريؤك
 و لةخؤ ي جواميري بةهؤي، ئاواي وةنةوشة يةكيك بوو لة طةجنة ئازاو بويرةكايني كازم، وةنةوشة بووي كازميمةرط

 ي ناودةويست ي خؤشي ئةوكضة،وشة وةنةي بؤية ثيشيان دةوت كازم، خؤشيان دةويستي ئاوايي خةلَكيبردوييةوة زؤربة
 مةست و حةيران  جاحيآلن بةبينييني تةواوي ئةو كيذة تاقانةية،و قةد باريك و ضاوشينة ئةوكضة بةذن زراظ وةنةوشةبوو

 ، بةردةميدا مةلة دةكاتي هاويندا دةضيتة سةر ئةوكانيةو لةحةوزةكةي نيوةِرؤيةكي وةنةوشة لة قرضة قرضي كازم،دةبوون
 ئةوة ي ضةند ساتيك دوا، دةكات بةتةنيشت كانييةكةداي سثي ضةند تارماييةكمةلة كردندا هةست بة تيثةِريين لةكايت
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 ي لةرزيكي كؤترباز توشي فريادي داثرية كاتيك دةطاتة مالَةوة ضةشين، دةبيتي سثي داطري دةكات و رةنطي زؤر ناخيترسيك
 تةرمةكةيان شتبوو باسيان لة ضةند جيدةستيك دةكرد كة ي ئةوانة،دةسثيريت ضةند كاتذميريك طيان يدوا: كوشندة دةبيت

 كة خيوةكان ي ئةو جيدةستانةيان دةطيرايةوة بؤ ئةوة، وةنةوشةوة بووةو جيدةستةكان شني هةلَطةِراوةي كازمبةثشيت
  .  وةشاندبيتدةستيان يل

 كةسيك نةبوو تةرمةكان بةخاك ، كرمي بوبوو بةئؤردوويي ئاواي تةواو،تا دةهات مةملةكةت ضؤلَ و خامؤشتر دةبوو
 لة سةربازطةكةيدا لَ جةنةرا، فرياد رةسيكيان دةكردي مةرطدا ضاوةِري لة كةنارةكاينن مابوويئةو ضةند كةسةيش.. بسثيريت
ويلَن بةشوين نيضرييكداو  هةميشة ي ئةو تاجنييانة، بةردةستيدابووي طؤظارةكةيتاجنييانة رادةما كة لةبةرط  ئةويلةوينة

 دةطويزيتةوة بؤ  جةنةرالَ نيطاكاين، تاثِرةكةيدا دةبينيتي ذيان لة لولة ماناكاينيدةيطرن و دةيهيننة بةردةم ئةو راوضيية
 طةليك شت بكةيتة ، ئةجناميك بةدةست بينيت دةبيت كةسانيكيبؤئةوة-: سةرؤك و لةبةر خؤيةوة دةلَيتيسةر وينةكة

  . قورباين
  بؤين، كوشندة دةبيتي لةرزوو تايةكي تووشلَجةنةرا.. . ئاآلكة دةكةويتة خوارةوة.. . بايةك ديت و ئاآلكة رادةوةشينيت
 .  بةسةر سةربازطةكةدا دةكيشيتي بالَيثاش ضةند ساتيك خامؤش.. خوين سةربازةكان رادةضلََةكينيت
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