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  موكةِرةم ِرةشيد تالَةباينموكةِرةم ِرةشيد تالَةباين... ... ! ! ! ! ؟ ؟ ؟ ؟ دا دةخنكيتدا دةخنكيت) ) ئةلَوةنئةلَوةن ( (ئةحالم مةنسوور لةئةحالم مةنسوور لة
هةنديك جار   دةركردووةويكة زؤرتر بةو شارة ناو،  خانةقينةي شاريئةحالم مةنسوور ضريؤكنووسيك

 و عريو ضريؤكنووسابؤية زؤر ش! !  نييةيريت كة شايستةن دةهيي ئةلَوةن ناوي ِرووبارشان بة شاين
 يبةرهةمةكانياندا تؤمار  ئةو ِرووبارةيان لةسةر زارةو لةي شارةكة هةية ناويتةنانةت ِرؤماننووس

 ئةلَوةن هةر لةسةر زارةو لة يجطة لةوةيش ناو،  بةرهةمةكانياندةكةن تةنانةت دةيكةنة ناوونيشاين
بؤية ، و دة بارة دةبيتةوة دووبارةي ناوضةكةدا ناوةكة طؤرانيضِرايني نويي و طؤرانيي فؤلكلؤريطؤراني

كةبةر لة ثتر لة ،  هةلَبذاردووةي خؤ ِرؤمايني بؤ يةكةمني بةرهةمي) نئةلَوة(ي ئةحالم مةنسووريش ناو
 206 ي تويو ئاراس لة دويوكردنةوةالَ ضاث و بي دةزطة2004 ي و سالَبيست و ضوار سالَ نووسيويةيت

 بة يريؤكيك كؤمةلَة ض1981 يؤكنووس سالَجطة لةوةيش ضري، كرديثا مامناوةنديدا ضيالثةِرة
لة ، كراوةتةوةوالَ كوردييةوة ضاث و بيوكردنةوةالَو بي ِرؤشنبريياليةن دةزطةلة) ثرد( ناوونيشاين
  . ووة كرديدا تةواو1980 يؤمانةيش بةردةوام بووة تا لة سالَ ئةم ِرنووسيين
 لة شارةكةدا ثيش  ضينايةيتي بلَيت ملمالنيدا ئةحالم مةنسوور دةيةويت ثيمان) ئةلَون( لة ِرؤماين

 و مةينةتييانة يِرؤمانةكة لةمةِر ئةو دةرديسةر،  هةبووة1958 ي سالَي تةمووزي ضواردةيشؤِرش
 لة ِرؤمانةكةدا هةية ض ي يةكيكة لةو ثالَةوانانةو بةشداريكة بةخؤ، دةدويت بةسةر ثالَةوانةكان هاتوون

 ثةراويزكراوو  هةلَيبذاردوون لة كةسايني ئةو ثالَةوانانةيةرةوةو زؤربةوةك ثالَةوان و ض وةك طيِر
ئامة  ( لة ِرؤمانةكةداي سةرةكثالَةواين،  لييان دةبيتةوةيهةذارو نةدارو ئةو كةسانةن كة كؤمةلَ بيز

و دةكات كاتيك نووسةر لةناو كتيب يةوة دةست ثنِرؤمانةكة لةو شوي،  ضريؤكنووسداياين، ة) ِرةش
 تا بيست و ضوار ي بؤ بيست و س و دايانةكةيةيتي خؤيوينة، طؤظارة كؤنةكانيدا وينةيةك دةدؤزيتةوة

ةهينيت و بري دةكاتةوةو بؤية واز لة كتيب و طؤظارةكان د،  ِرؤمانةكة دةطةِريتةوة ثيش نووسيينيسالَ
كة زؤر كةس خؤشيان وو كةسة بوئامةيش ئة.  دةكاتي دةست ثيتةوة ئةو سةردةمةو ِرؤمانةكةدةطةِري 

 ي نيو ِرؤمانةكة و ثالَةواين زؤر كةسايةيتو ييني خؤيك طةِرةي زؤر ئافرةت و كضثيدا نةدةهات و يين
 لةطةلَ ئةوةيشدا، م دراوةتةوةالَم هةر بة خراثة وةالَ ضاكة بووة بةي كاريكة زؤر جار سةرقالَ، لة ال بوو

 ي داوةتة تلياك كيشان كة تةنيا خةسلَةتيكة لة باوكييةوة بؤي ديوة خوو و ثةتثةيتيئةوةندة دةرديسةر
هةر كةسيك ، ش سووكةوة تةماشايان كردووةو ثييان دةطوت تلياك كيي بة ضاويككة ماوةو خةلَكةيبةج
ريليشتة مندالَيمالَ بوويتة ئةويش وةي ثرسيباية بؤ فيناطةيتيتو يت  دةدايةوةو دةيطوت هي !  
و ي أهللا ويرديحاج:  لةم ِرؤمانةدا بةرضاومان دةكةون و لة بةسةرهاتيان ئاطةدار دةبني ي ثالَةوانانةلةو

و ي موختارو حةسةن ئاغاو هةر ضوار ذنةكةي فةحتولَالَو ِرةشيد بةطي دؤندرمةفرؤش و حاجيعةبدولَالَ
 ي كة دايكي خؤيكارةكةرةكةمنة اكردنة سةر خي ئافرةتان و دةستدريذو هةتككردينيكارو سةرةِرؤييةكان

بؤية ي،  خزمةتكاري) ةقال ( حةسةن ئاغا يان باوكيةيتيلةطةلَ مستةفادا كة نازانيت ك، مستةفاية
 و تاووس خان و نةرطس ي حةسةن تووتنض وةك كضايني ديكة ثالَةواينيويِرا،  ذيانيان ئالَؤزةيِرووداو
  .  حةسةن ئاغا ذينخاين

 و ثالَةوانةكاين) ئامة ِرةش(ي  سةرةك ثالَةواينيانةكةدا وردة وردة لةسةر زار ِرؤميِرؤماننووس لة كؤتاي
يةكة يةكة ثالَةوانةكان لةناو دةبات ،  دةخاتة ِروو ثالًَةوانةكان ئاشكرا دةكات و ِراسيت ذياينيديكة يني

 ية ئةو حةسةن ئاغادةلَيت طواي،  ِرؤمانةكةدايكة لة كؤتاي، ية) مضة (و دةيانكوذيت كة دوايةمينيشيان
  يلي ئاوينةي ئامةو داوايكاتيك دةضيتة مالَ، بكوذيت) ئامة ِرةش( كة ئةميش ويستوويةيت، كوشتووة
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،  دةكوذيتي بكوذيت خؤة ئامي ئةوة بة ثارضةيةك لة ئاوينةكة لة جيايت ودةشكينيتئاوينةكة دةكات و 
،  ثؤليس و دةلَيت من حةسةن ئاغام كوشتووةيم مضة دواتر دةضيتة بنكةالَبة، ثؤليسيش دين ئامة دةطرن

 ئامةدا بنيذيت و كةس ثييان ي ينييةكان لة ميشكيرا خؤيداية تا تؤميئةويش لةبةر مةبةستيك لة دلَ
ات طواية  بك يل ليبورديني داواي بة ئامة بكةويت بؤ ئةوةي ضاوتبؤية داوا دةكا، نةزانيت و ئاشكرا نةبن

 ثؤليسيك و دةيفِرينيت و يو دةخينكينيت و ثِر دةداتة تفةنطي دةداتي ثِريكةض،  ئةو طرتوويانةلة جيايت
 ي بةو هةموو ينييانةي سارد دةكاتةوةو كؤتايي خؤيةوة دةنيت و خؤي تةويلَيطوللةيةك بة نةخش

  ! !  ديكة نةيانزانيتيدةهينيت تا كةس
و ضةند 1958 ي سالَي تةمووزي ضواردةي شارمان لة ثيش شؤِرشي نيطةتيظاليةين ئةلَوةن ِرؤماين
شةرمةزارو هةتك كراوو   ورةو ثةراويزو يبي كةسانيككة ذياين،  ثاش شؤِرش بؤ باس دةكاتيسالَيك

 دةستثاك و ِرةوشتثاك و  شةرةفمةندو سةربلَندواينوةك بلَييت شار كةسقسة لة دوومان بؤ باس دةكات 
 ئةو كةسايةتيية  توخينيخؤ،  هةتك كراو بيت وو كضايني سؤزانا نةبيت و ثِر لة ئافرةيتد تيياودارن

 يو بريي ستةم و داطريكاري و ِرؤشنبريو هؤمشةندانة نةخستووةتةوة كة لةو ماوةيةدا بة طذيةيتالَكؤمة
 ي طرتووةو بة خراثيشار ي خةلَك ذيايني نيطةتيظكو ضووة اليةينبةلَ، كؤن و كؤنةثةرستيدا دةضوون

 ئافرةتة لة  ذياينئةويش اليةين،  يةكيكة لةو اليةنةي نووسيوة كة خؤي كؤمةلَي طرنطيلةسةر اليةنيك
 خراثدا دةطةِرين و خيانةت لة ميردو باب و ي كاري شار هةموويان بة دواوةك بلَييت ئافرةيت، شارةكةدا

  ئافرةتاينيسةر، ايةد هةلَبذاري ِرؤمانةكة بة ثالَةوايني ئاوهادةبوو نووسةر ئافرةيت، برايان دةكةن
 نيطةتيظ كة كةس  خبستايةتة سةر اليةينينةك تةنيا تيشك،  لةبةردةم دنيادا بةرز بكردايةتةوةيشارةكة

ئةطةر هةشنب ئةوة ،  نووسةردا هةبوونةو زؤربةيان دروست كراوني لة ئةنديشةتةنيا،  نييةوي ثيبِروا
  .  كردوونينووسةر باسبةو شيوة نيية 

بيضووة زارو   بةكارهينايني لة ِروو ئةوة لة نووسةر دةطرييت بة تايبةيتيجطة لةوةيش ِرةخنة
 شارةكة يكة بة زارهةن  كةسةكاندا ي لة دايةلؤطينةالَكةوتووة و ئةو هةي تيينةالَزمانةوةو ئةو هة

  وشةو دةربِرينةكان لة كايتبِرطة بِرطةبووين وشةو زاراوةكان و ي ضاث و دووري هةلَةيويِرا، دةدوين
 ي شيوةزاري هةلَةضن شارةزاي سةرثةرشتياريداو ضاك نةكردنةوةيان لةبةر ئةوةكؤمثيوتةركردن
لةطةلَ ،  لة مةبةستةكان نةطاتت دةكا يلير دةشيوينيت و واةئةوةيش سةر لة خوين، شارةكة نيية

  تازة ِروويان داوةو طياينووداوةكاين واقيعةوة نزيكة وةك بلَييت ِرؤمانيكة لة ئةلَوةن ِرا ِرؤمايندئةوةش
 بيسةرو ي دةذميرريت كة سةرجني ئاساييلةثالَ ئةوةشدا بةطيِرانةوةيةك، ِراستةقينةيان بةبةردا كراوة

 ي نيطةتيظ و تاريك خستووةتة سةر اليةينيضونكة نووسةر تةنيا تيشك،  ِرابكيشيتي خؤيخوينةر بؤ ال
 و  لة كةسانيك بووبيتةوةو ئةو مةينةيتيت كة ِرقِرةنطة ئةوةيش لةبةر ئةوة بي،  ثالَةوانةكانذياين

بؤية ،  كاريطةريان لةو بارةوة هةبووبيتي هاتوون ِرؤلَي لة ذيانيدا تووشيئازارو ئةشكةجنانة
 ي ئةوة نني ببنة بنةما خستووةتة سةر بةسةرهاتطةليك شايةيني بةو ئاستةدا بردووةو تيشكيِرؤمانةكة

 نووسةر نةيتوانيوة مةلة لة يمنابؤية خ،  وةك خانةقني بنووسريت ديرييني شاريكيِرؤمانيك لة بارة
 ِرووبارةكةيةو ي قوولَيدا خنكاوة كة طؤميك) باوةطةزي(ي  قوولَي لة طؤمئةلَوةندا بكات و بة تةواوةيت

  ! ! ! ت دةويي خؤينة باجالَسا
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