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  كورتة ضريؤك
  

  **قاسم سابريقاسم سابري ...   ...   بالَندة بالَندةلَلَ لةطة لةطةصصدةمةتةقدةمةتةق
  

 و ميزةك ي خةوتنم بوو، لةنيوان ضوار ديواردا قةرويلةيةك و كورسي ليي بووم ذووريئةو ذوورة
بة هةناسة سوارييةوة .  ثةجنةرةكةم دةكردي دارين دانيشتبووم، تةماشايبةرانبةر بةثةجنةرةو دةرطايةك

 هيضم زايت.  نةدةبردي طةرِابوومةوة دلَم هيض دريذخايةينيئةو وةختة لةسةفةريك. ئاخيكم هةلَكيشا
. دةستة سرِةكةم لةسةرم ثيضابوو.  توندم طرتبوويلةبةرخؤم كةوتبوومة دواندن ذانة سةريك. نةدةكرد

 يبريم لةدةرةوةش نةدةكردةوة لةضوارضيوة.  ئةسثرين دةست نةدةكةوتلةوانةش لةو ذوورةدا حةيب
 دةدا ي جوان دةنووكي ضؤلةكةيةكي ليلَدا مةلةم دةكرد لةثرِ ضقةضقيك هات سةرم هةلَربِيخةويك

 بينة نازانيت  بةدبةخت برِؤ وازم يلي هةص نووساو وومت ضيت دةويبةدةنطيك.  ثةجنةرةكةيلةشووشة
 بينة ضيت رِؤ وازم يل خؤمةوة دةتليمةوة دة بي ناكةم بةئازارص هاتووة هةست بةهيض شتوةك مردووم يل

 بةيةك بوون الَ طوشان تيكةالَزةردةخةنةيةك و د) جيك جيك جيك ( هاتي يةك دووجار جيكة جيكصدةو
  . ي طرمت يةك دووجار جيكاندي دةم و ضاوم ثةرت بوو رِةنطم زةرد هةلَطةرِا لةخؤمدا سام داخويين

  ـ جيك، جيك، جيك 
  :لةبةر خؤمةوة ثيم طووت

 من تاوانبارم، تاوانبارم وةرة بزانة تاوامن ضيية؟ وا ي ناكةالَةرةم بؤ ضؤناسيت بؤية بةر ثةجنـ ديارة دةم 
  : هات وا هةستم كرد طويي لةدةنطم بوو، بةئاسوودةيي ثيم طووتي كردووم، دووبارة جيكةجيكشةكةيت

  .  بطةص، وةرة ليم ت جواينيـ تؤ مةليك
 يبؤ خؤ.  هةلَفرِاندي هةية لةطيامندا ديت و دةضيت طيامنيلَ باي لةتؤ دةضص خؤشم دةويدةلَيم ئةوة

 تريش دةنووكي ي مةلة جوانةكة بؤم بدركينة، يةك دووجاري دةلَيي، ئةي نةيدامةوة، نا تؤضيبرد
  .  طظ كردةوةيلةشووشةكةدا خؤ

ةدا دةهاتة  ثةجنةرةكة بةشووشةكي وورد وورد دةرِذاية سةر ليوي دلَؤثة ئاويمن من بارانيش دةبار
  .  بةسةرما دةكرد ووشك دةكردةوة وادياربوو هةسيتي كردبوو، كة خؤي وادياربوو باران تةرِصخوار

 ثةجنةرةكةم كردةوة ضةند هةنطاويك ليي ص وةرة ذووري بؤ شةرم دةكةصـ دةوةرة ذوور:ثيم طووت
  .  نزيك بووةوةص دا يةك دوو بست هاتة ذووريدووركةومتةوة بازيك

  .  كرد هاتي شةرم مةكة لةثرِ فرِكةيةكصدةوةرة ذوور. ائ. ـ ئا
 ي كرد ضووة بن كاريتةو حةسريةكان لةكونيك دةطةرِا خؤي كتيبةكامن ئةو جارةيان فرِكةيلةسةر رِةفة

  وا دةست نةدةكةوت ئةو جارةيان يةك و دووجار بةئامساين سوود شويينصم بالَتيدا حةشاردا بة
 هات ي لةديواريدا دوايي هةلَنيشتةوة دووبارة لةسةر كتيبةكامن جيكة جيكيخؤ. ذوورةكةمدا هاتوضوو

  .  طةيشتملةمةبةسيت
 ي بدةم يان باس شتيك دةكات ئةويش يارمةيتي ئةو بالَندة بةستة زمانة هاتووةتة ذوورةكةم داوايبؤض
 بةئيش و ئازار لةدةرةوة هةست!  دراوة وا هاتووةتة ئيرة ئايا ئةزيةيتي ضي بؤم بكات لةترسيخؤ

 تيك دراوة ئةوةش ينةكةالَ يان هي قاضةكاينص طرتبص تي مندالَيك بةردلةدةرةوة ئازار ضيشتييت. دةكات
 خوراوة سوويي  يان هيلكةكاين هةية بةرانبةر كؤرثةكايني ناسك هةية هةسيتوةك بنيادةم طياين

 لييوة نزيك كةومتةوة ي هيدي هيدي توخودا برينداري هةلَطرتووة نا، نا برينداري سةريبووةتةوة لةخؤ
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  يلي و ئيش و ئازاري غةمبار برد ضاوةكاينيدةستم بؤ. ي برِي لةخؤي نةكرد قرِةي مت كرد جوولَةيخؤ
  . ينةم هيشت هةلَفرِ. توند طرمت دةستة مؤ بوو لةناو لةمث دابوو. دةتكا
  : طوومت

  طةم  بص باليت تالَـ ئازارت نادةم ثيم ب
 دةتكا تك تك دةرِذاية سةر  يلي سووري قاضم كرد خوينيكي دةطةم، سةيرص بالَندة دةزامن تمن زماين

 دادةهينا هيورم ي ووشك بوو، دةستم بةسةري بةزةيييةوة بؤم ثيضا تا خوينةكةيدةستم من بةوثةرِ
  :حةسابووةوة ثيم طوت دةدا دةحةسايةوة هةستم كرد ي ليك دةنا ثشوودةكردةوة ئةويش ضاوةكاين

 نةكةت لةكويية؟ لةكام دارستان؟ كواينالَ هاتوويت هيصت لةكام شار لةكام دالَ؟ لةكام وي هاتووصـ لةكو
؟  بطةيةينص ضيم ثي من خةبةريهاتوويت بؤ ئةو ذوورة.. هاورِيكانت بؤم بطيرِةوة ضيت بةسةر هاتووة

   ضؤنن؟ ئاووهةوايان ضؤنة؟ص شارو ديهةوالَ
 ثيت دةلَيم ي ضؤلةكةكة ئةوةيئا.. ي لةهاورِيكانت زوير بوويت يان شةرِت كردووة تيدا برينداربووئايا

  . ي ليي بوويبطةرِيوة ئةو شوينة بكة يرِةضاو
يةك . ص لةهةلَةكانت بنص بوردن بكة ئةطةر هةلَةت كردووة ث يليداوا.  هاورِيكانت ئاشت ببةوةالَلةطة

  .  طظ كردةوةي خؤ هاتيدووجار جيكة جيك
  ـ جيك، جيك، جيك

 دةدا ي تني و تاوصدةهاتة ذوور.  بووي خؤش بوو تةرِو باراناوي ثةجنةرةم كرد هةوا فينكيكيسةير
  :بةطيامن ئةو بالَندة بضووكةش زؤر بةزةييم ثيدا دةهاتةوة طومت

دةطةيتة .. جاران بفرِة بفرِة يبةئامسانةكة. ص بطةرِيوة ئةوي ليبوويئةو شوينة..  بفرِيتـ خؤ دةتواين
 تيدا بذينة نة بكة خؤيتالَئةطةريش نارِؤيت لةبن ئةو كاريتانة هي..  هاورِيكانت ئاشت ببةوة لةطةلَيانيالَ

  .  هاتييةك دووجار جيكة جيك
  ـ جيك، جيك، جيك

تييةوة جيكة  كرد بةسةربةسي فرِكةص بفرِ هيناو برد ويسيتيخستمة سةر رِؤخ ثةجنةرةكة كرابووةوة خؤ
  جيك. جيك.  هات جيكيجيك

  مةرِؤ بةجيم مةهيلَة تةنيام : ـ طومت
ي كةس وةك تؤ دلَ مينيتؤ هاورِيرة ئارام بطرة دلَةكةي غةممي خؤشتم دةويمن زؤر ي نةداوةتةوة لي 

 ي خؤمالَ برد ئةو جارة بيطرم، بةي مةرِؤ هاورِيي شريينم دةستم بؤصناسكة جيم مةهيلَة خؤشتم دةو
  نيو باخضةكة هةلَنيشت بةضاوة بضووكةكايني داري لةسةر لقي كرد هةلَفرِيبةدةستةوة نةدا فرِكة

  : دةكردم طومتيسةير
 مالَئاوا، الَوةك ب.  نةبوو طويم لةجيكةبووي قسةكانيشم سووديهةلَفرِجيم مةهيلَة دوايي . ـ توخوا مةرِؤ
دةرِؤم لةو ..  تر بتبينمةوةي جاريكي ئةوةصم ناطةرِيمةوة دةرِؤم بهاورِيي شريينم دةرِؤ. مالَئاوا مالَئاوا

م الَ بة دةمزايني، ئا تر ثيي نةزاينيدةرِؤم بؤ شوينيك.. دةطةرِيي.. يشوينة ون دةمب كة تؤ تييدا دةذ
  ..  سوود بووصم هةر بالَ نةبوو، زؤرم طوت ثيت بةيكةلَك

 الَ ئيش و ئازارةكةم هينا تيكةيلَستا دوايي بةتراذيدياكزة لةجةرطمةوة هة. كة لةضاو وون بوو
  : فينك بوو لةدلَةوة ئاخيكم هةلَكيشا و طومتيبةكزةبايةك

  ـ خؤزطةم بة 
 ـ خؤزطةم بة


