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 بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان

 ثَيشةكى
راطةياند لة  ةكانى كة ثةخشي كردبوو رؤذيَكى نويَىيخؤر بة هيََلة ئامسان
نيسان(ى جوان... من زؤر لة دَلةرِاوكيَدا بووم..  -ريلرؤذةكانى مانطى )ئةب

ناديار.. ئةوة يةكةم  كىكردؤتةوة و سةفةردةكةم بؤ شويَنيَئةوةتا من جانتاكامن كؤ
جار بوو لة ذيامندا كة سةفةر بكةم بة تةنها، و بؤ شاريَكيش كة يةكةم جاربوو لة 

لةطةلَ براكةمدا  كى نةخاياند سوارى ئؤتؤمبيل بوومضةند خولةكيَ ذيامندا بيبينم..
د. عةممار، كة طةياندمية فرِؤكةخانةى )مةليك عةبدولعةزيزى نيَودةوَلةتى( لة 

دةكرد لةسةر  تياربوون.. من هةستم بة ثةستانيَكىةكان زؤر هةسجددة، سات
طةدةم، وة هةروةها هةناسةتنيةكى بةردةوام، تةماشاى دةوروبةرم دةكرد.. 

ؤذة ضةند م كةس نةيدةزانى كة ئةو روو شتةكان وةك خؤيان وابوون، بةآلهةم
بكةم كة هةروةها ناتوامن وةسفى ئةو هةموو هةستانة  طرنطة لة ذيانى مندا..و

تيَدةثةرِيم ثياياندا، طةشتةكة زؤرى نةخاياند، و ئةوةندةى نةبرد فرِؤكةكة بارطة 
 لة جيهانيَكدا كة من نةمدةناسى و ئةويش منى نةدةناسى. و بنةى دانا

( قسةى ءعةال))ثشت بةخوا ماندوو نابيت لة طةشتةكةت( ئةندازيار 
بووين بؤ ئيَمة بةرِيَوة -ى خيَرى بداتةوةخواى طةورة ثاداشت–اكردم لةطةَلد

 دابوو كة كةسيامن نةدةناسى.يَك قوتابى تيَبةشى ناوخؤيى قوتابيان كة كؤمةَل
بوو وةك ورت نةبيَت، و سةرسام بوومن خةريكهيضم ليَوة نةدةبيسرتا تةنها ورتة 

خؤرة دةخيواردم، ئةو لةوانةية ئةوةى زانيبيَت، بؤية بة دريَذايى ريَطاكة بة 
 ة.بيَدةنطى مايةو
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طةشتينة بةشة ناوخؤييةك كة شويَنيَكى مامناوةند بوو، كة بريتى بوو لة شويَنيَكى 
نيشتةجيَبوونى تايبةت بة قوتابيانى رةطةزة جياوازةكان لة ) سوريا، ميسر، 

اتيَكى نزيكةى ىَ قات، هةر قيتيبوو سر( بيناكة بجةزائري، ثاكستان، فةلةستني...
و، هةموان بة سارديةوة ثيَشوازيان ليَكردم، و لة ىَ بودوانزة قوتابى تيَدا نيشتةج

دَلى خؤياندا دةيانوت: )قوتابيةكى نوىَ.. ئؤه خواى طةورة ثشت و ثةناى 
ريانةكةم اتيَك يان كةمرت دانيشتم، طةدة طبيَت(. لة هؤَلةكةدا نزيكةى سةع

هةرمابوو، ئةو هةستة ناخؤشة ئيَستاش هةندىَ جار بؤم دروست دةبيَت، لةثرِ 
من ئيَستا دةمةويَت برِؤم بؤ زانكؤ(.. اشاى الوةكامن كرد و ثيَم وتن: )متة

 هةموان ثيَكةنني كاتيَك كة ئةم الوة بضوكة خويَن طةرمةيان بينى.
ذةكةم.. هاورِيَيانى كؤليَيةكة يةكةى دةستم كرد بة خؤناساندن لةطةلَ 

، ضونكة من نازثيَدراو تةماشاى منيان دةكرد هةرضةندة هةموان بة قوتابيةكى
ك هةبوو لة فرِؤكةخانة ثيَشوازيم ىلَ بكات و مببات بؤ شويَنيَكى كةسيَ

ئامادةكراوى نيشتةجيَبوون..بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا رؤذانيَكى سةخت بوو بؤ 
 مان.وهةمو

وون سةبارةت بةو قوتابيانةى كة وة سةخترتيش لةوة زؤريى ئةو بةسةرهاتانة ب
كردبوو، بةَلكو لة هةمان  هةمان ثسثؤرِيى وةنديان بة هةمان زانكؤوة ويةث

سةر خويَندنةكةيان م نةيانتوانيبوو بةردةوام بن لةنيشتةجىَ بوون، بةآل داخليشدا
 و وازيان لة زانكؤ هيَنابوو.

رِامةوة بؤ ئةو ئةو ضةند ساَلة تيَثةرِين بة خؤشةكانى و ناخؤشيةكانيةوة، طة
نى ثيشةييمةوة و هةتا ئيَستاش ناو ذيارؤشتمة سةردةبرد تيايدا، شويَنةى ذيامن بة

ثامشاوةى ياداوةريةكانى زانكؤ رامدةكيَشنةوة بؤ ئةو رؤذطارة... بةرِاستى 
 خؤشرتينى رؤذةكانى ذيامن بوو.
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 تؤ خؤت نيت...!!

تيةكى نوىَ بة هةموو يتة حةرةمى زانكؤوة ئةوة دةبيت بة كةسايةكاتيَك ثيَدةنيَ
لة قؤناغيَكى دريَذى ذيانت،  ةافيزيت كردوو.. لةو رؤذةدا تؤ خواحماناى وشة

... ئيَستاش ثيَشوازى لة تةمةنيَكى نوىَ و ذيانيَكى كة ثرِبووة لة خةونى ثةرتةوازة
ةسيَكى تازةيت و بة ضةندين ثةرثرسياريَتى نوىَ و نوىَ دةكةيت... ئةمرِؤ تؤ ك

 كةن...!!متوحى نويَوة... وة هةموانيش ضاوةرِوانى شتى تازة و نوىَ لة تؤ دة
 

 ؟بؤضى زانكؤ
كاتيَك برِيارمدا ئةم كتيَبة بنوسم، دةستم كرد بة بينينى هةندىَ لة قوتابيانى 

ضى بة خةياَلياندا يةت، هةتا منيش قؤناغى ئامادةيى تا طويَيان ىلَ بطرم و بزامن 
ةالل( كة قوتابى بوو لة بزامن لةطةلَ كيَدا دةدويَم.. لةوانة قوتابيةك بة ناوى )ج

اراستة كردم، بةآلم ئازاراوى زى ئاوةندى كة ثرسياريَكى طاَلتةئاميَناوغى دقؤنا
هؤكارى ثسثؤرِيى من لة بوارى كؤمثيوتةر، لة ثشووى هاوينى  }وتى:  بوو،

وتةر لة بازارى دوكانيَكى ضاكردنةوةى كؤمثيثيَشوودا كارم دةكرد لةسةر 
وة  ،امةى زانكؤيان هةبووبوون كة برِوان طشتى، لة هاورِيَيانى كارم هةندىَ الو

يش هيضى نان هةَلدةستان كة من ثيَى هةَلدةستام، وة داهاتى ئةوبة هةمان ئيشى م
ويستة من ة بةو شيَوةية بيَت ئيرت بؤضى ثيَلةوةى من زياتر نةبوو .. ئةطةر كارةك

 {برِؤمة زانكؤوة؟!
خويَندن  طاى خؤيدا بوو.. بةَلىَ بة راستى ئةطةر ضوار سالَثرسيارةكةى لة جيَ

 هيض طؤرِانيَك دروست نةكات ئيرت ئةو فةوتاندنى تةمةن و ثارة و سامانة بؤ؟!
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ك لة قوتابيان بوو لة قؤناغى ئامادةييدا بة تابيةتى لة وآلتانى ئةوة بريؤكةى زؤريَ
بؤ دةرضوانى زانكؤ هةذارى عةرةبى كة دةبينن  بارودؤخى ماددى زؤر باش نية 

 يش نةبيَت..!!تةواو نةكردووة، ئةطةر خراث كؤيانلةطةلَ ئةوانةى كة زان
نني ضؤن سوود لة زانكؤ تةنانةت ئةو بريؤكةية طةشتؤتة ئةوةى كة ئيَمة نازا

وةربطرين؟ وة نازانني كة زانكؤ ضى زياد دةكات بؤ سةر ذيانى ئيَمة؟ لةوانةية 
 انوانةية زانكؤكامنةل بووبيَت كة كةس هةواَلى ئةوةى ثيَنةداوين، ولةبةر ئةوة 

 ئاستى لةوة نزمرت بيَت كة ئةو بريؤكةية بطةيةنيَت بة قوتابيةكانى.
بة راستى من دَلنيام لةوةى ئةطةر ريَطاى دروست بطرييَتةبةر ئةوة زانكؤ ثشت 

 بة خواى طةورة شتى زؤر بؤ ذيانى تؤ زياد دةكات... بة تابيةتى لةوانة:
نى تايبةتى خؤت(ى خؤتى برِوانامةيةكى باوةرِثيَكراوت ثىَ دةبةخشيضت كة )ذيا

 ةيتةوة.ثىَ ثرِدةك
ةخشيَت لة هةر بواريَكدا و بة شيَوةيةكى زانست و زانيارى بنةرِةتيت ثىَ دةب

 ثيَك و بةرنامة بؤدارِيَذراو.ريَكو
نكة جياوازيةكى طةورة كى كؤمةآليةتى جياواز.. ضوبارودؤخيَزيَتةوة بؤ اودةتط

ى كة برِوانامةى زانكؤى ةكةسان دةرضووى ئامادةيى و ئةو وهةية لة نيَ
 بةدةستهيَناوة.

طةشتنت دروست دةكات طةورة لة هؤشياريت و شيَوازى تيَ زانكؤ طؤرِانيَكى
ووداوةكان و سوكةوتت لةطةلَ ربة رووداوةكانى دةوروبةرت و هةَل سةبارةت

دانت بةسةر كاروبارةكاندا و شارةزاييت لة ضارةسةركردنى كيَشةكاندا.. حوكم
ئةم كتيَبة ضةندين ريَطا و تةكنيكت ثىَ نيشان دةدات كة بضيت  وة هةروةها

 ثيايدا.
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ى ةر دةبيَت بؤ ثةرةدان بة خودى خؤكةسى زانكؤيى فرسةتى جوانى بؤ دةستةب
يةك لة ئيَمة ذيانى ثيشةيى خؤى انرت ببيَت، هةرو طةشةثيَدانى تا ئاسؤى فراو

م تةنها سةرةتاية! ئةطةر ئةو ستثيَدةكات بة كاركردن لة شويَنيَكى سادةدا، بةآلدة
موو تةمةنى بةسةردةبات لة يةك ئةزموونى زانكؤى نةبوو ئةوة دةبينيت هة ةكةس

فةدا و بةيةك شيَواز مةطةر كةسيَك خواى طةورة رةمحى ثيَبكات )إال من يزوة
 رحم ربي(.

 
 ئةم كتَيبة بؤضى؟

ئةوة هةواَلى ار لة هةر كةسيَك بكةيت كة ئةزموونى زانكؤى هةبيَت يئةطةر ثرس
ةو ئةوةت ثيَدةدات كة ذمارةيةكى زؤر ئاستةنط و نارِةحةتى و كيَربِكىَ بةر

يَك.. باسى دةيان ئةزموون و رووى دةبيَتةوة بةبىَ ريَنمايكةريَك يان ريَبةر
ثسثؤرِيت بؤ دةكات كة ئةو دواى دةرضوونى لة زانكؤ زانيويةتى، و دةيبينيت 

م سوثاس بؤ خوا(. رت ئةوةم بزانياية.. بةآلمن ثيَش كة دةَليَت: ) ئؤه خؤزطة
بينيومة و بيستوومة لة دةيان بةسةرهاتى ئةو قوتابيانةوة كة لةبةردةم ئةو 

يش وة زؤربةى جارملمالنيَيانةى ئةو قؤناغةدا بةرطةيان نةطرتووة و كةوتوون، 
طومانى كةسوكاريشيان خراث بووة بةرامبةريان  ذيانيان طؤرِاوة بؤ خراثرت..و

اى ئةوةى كة ثيَشرت هةموان شانازيان ثيَوة دةكردن. زؤربةى ئةو كةسانة خوو دو
بة باشى  ةطةشتون لة سروشتى ئةو قؤناغة، ونراثيان نةبووة، بةآلم تيَخو نةريتى 

 نةيانتوانيوة مامةَلةى لةطةَلدا بكةن، لةبةر ئةوة من برِيارمدا ئةم كتيَبة بنوسم.
منايش  بةَلكو طرنطرتينى تةحةديةكانت بؤة، من ليَرة مةبةستم ترساندنى تؤ ني

توشى  وةك ضؤن ،دةكةم كة بةرةو رووت ئةبيَتةوة لة كاتى ذيانى زانكؤييت
كة منايشى هةندىَ بريؤكة و تةكنيكت بؤ دةكةم  كةسانى ثيَش تؤش هاتوون، و
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ثيَش تؤ تاقيكراوةتةوة بؤ رووبةرِووبوونةوةى ئةو تةحةديانة. ئةوةى كة ثاَلم 
ةنيَت بؤ هةموو ئةوانة حةزى زؤرى منة كة هةَلةكان بنةبرِ بكةين كة من و ثيَوةد

هةتا هاتنةدى  ؤناغة بة دروستى تةواو بكريَت، وهاورِيَكامن تيَيكةوتبووين تا ئةو ق
ئةوةى كة لة توانادا هةية بيَتةدى، وة تؤ لةم كتيَبةدة رةضةتةى سيحرى نابينيت 

تية لة طوشراوى يرقؤناغةدا بةَلكو بيبهيَنيَت لةو دكة سةركةوتنت بؤ بة
كؤمةَليَك ئةزموون و بريؤكة كة تا ئةندازةيةكى زؤر دةبيَتة ريَنمايى و 
دامةزراوةيى تؤ.. وة ) بةختةوةر ئةو كةسة كة ثةند لة كةسى ترةوة وةربطريَت، 

 يش ئةو كةسةية كة ثةند لة خؤيةوة وةربطريَت(.ةرو نابةختةو
كة لة ساَلى  طرين كة ئامارةكان ثيَمان دةَليَ:ب با طوىَ لة زمانى ذمارةكان

لة ئةمريكا ئاواتةخوازن %ى قوتابيان كة ئامادةييان تةواوكردووة 56ز 1002
 % )واتة لة دةرضوان،06% بؤ 00عدا كة زانكؤ تةواو بكةن.. بةآلم لة واقي

ناى بكة و بزانة ئةندازةى بة سةركةوتوويى..!! ويَتوانيان زانكؤ تةواو بكةن
ئيَمة نيان. ةةوتان و بةهةردان ضةندة كة ثاَلى بةوانةوة ناوة لة ذيانيان و لة تةمف

م هةموو ساَليَك ضريؤك طةليَكى ، بةآللة جيهانى عةرةبى ئاماريَكى وردمان ال نية
زؤر دةبيستني سةبارةت بة لةدةستدانى كؤمةَليَك قوتابى كة ناتوانن زانكؤ تةواو 

ةيةى لة نيَوان خويَندنى ئامادةيى و زانكؤدا هةية، بكةن بةهؤى ئةو بؤشايية طةور
بة من تا سةرقالَ ببم بة  وة منوونةى ئةو ضريؤكانة وزةيةكى طةورةى بةخشى

بؤ ماوةيةكى زؤر تا ئةم كتيَبةى لةبةردةستتداية بيَنمة بةكامن و الثتؤثةكةمةوة كتيَ
 بةرهةم.

 
 ثةيوةندى طرنطرت..
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ا طؤرِانكاريان كى زؤر لة ذيانتدكؤ ئةوة شتانيَدةنيَيت بةرةو زان كاتيَك هةنطاو
ضةندين جؤرى خةَلك دةبينيت.. بة هةَلويَستانيَكى زؤر  بةسةردا ديَت.. و

لة هةموو ئةم طيَذاوانةدا كاريَك سةيردا تيَدةثةرِيت كة بة خةياَليشتدا نةهاتووة.. 
تؤ لة هةموو  كى بةهيَزة بؤةميشة لةيادت بيَت، ضونكة سةنةديَهةية كة ثيَويستة ه

ريتية لة كيش رووبدات.. كة بكدا.. بؤ كوىَ بضيت.. و هةر شتيَساتيَ
كة ثةيوةندية بة خواى طةورةوة.. ئةو ثةيوةنديةى كة  طرنطرتينى ثةيوةنديةكان

 رى تؤدا.. ئةو ثةيوةنديةى كة هةرفوى هيممةت بةرزى و متوح دةكات بة بة
ةو ثةيوةنديةى كة زؤريَك لة رووبدات تؤ ثاريَزرا و سةركةوتوو دةكات.. ئ

 كى ناديار..دان بوون و رؤشنت بةرةو ضارةنوسيَالوانى ثاراستووة لة سةرطةر
ئةطةر سةرثشكيان كرديت لة نيَوان خودا و  ثيَويستة هةميشة لةيادت بيَت كة

هةموو شتةكانى تر ثيَويستة خواى طةورة و رةزامةندى ئةو هةَلبذيَريت و هةريز 
 وة.ثةشيمانيش نابيتة

 
 سةرمايةى راستةقينةى تؤ

يَت، دةست دةكات بة دانانى كاتيَك هةر كؤمثانيايةك كاآليةك بةرهةم ديَن
ردن بة و قةناعةتككى تةواو بؤ ثةرةدان بةو كاآلية و خستنة بازارِيةوة ثالنيَ

ا ئةو وة لةطةلَ ثالنى دروست و كارى ليَربِاوانةدخةَلكى و بة طرنطيَتيةكةى.. 
.. ئايا كى زؤر دةدات بة كؤمثانياكةتن بةدةست ديَنيَت و قاجنازيَكاآلية سةركةو

دةزانيت ض كاآليةك تايبةت بة تؤية؟ وة ئةو كاآلية ضية كة قاجنازيَكى زؤر بةتؤ 
 دةطةينيَت.. ئةو كاآلية بريتية لة:

تؤ.. كارةكةت.. شارةزاييةكانت... تواناى عةقَليت... و سيماكانى 
 كةسايةتيت..
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يةى تؤ كة بةهؤيةوة بةرةو رووى جيهانيَكى سةخت و قةيرانيَك ئةوةية سةرما
 دةبيتةوة كة بةزةيى بة كةسدا نايةتةوة.

ى ثىَ ةرترين شتة كة خاوةنى بيت و مافدارترين شتة ثةرةو طةشدا)تؤ( بةها
بدريَت... ئةوةتا تؤ ثيَكانت دادةنيَيت لةسةر سةرةتاى ريَطا.. و هةَلبذاردن بة 

 ى بكةيت يان وازى ىلَ بهيَنيت..!!وادةستى تؤية كة تةو
 
 ةر رَيطاس نماييكارانىرَي

( هاوسةرةكةى ثوورة )حةالو ان لةم كتيَبةدا بريتني لة مام )ساَلح(، ومنهاورِيَيا
 كة رةزامةند بوون بةشدارمان بن لةم كتيَبةدا دواى قةناعةتى تةواو!

نكؤ.. مام ساَلح سيستةم لة زا يةكيَكة لة بةرثرسانى ئاسايش و)مام ساَلح( 
ارةت بة قوتابيانى زانكؤ.. ئةو ثسثؤرِيةكى دريَذخايةنى هةية سةب بةكةم مةزانة،

ثسثؤرِة و ئةو شتانةمان تيَدةطةيةنيَت كة نايزان( و  ئامؤذطارى طشتيمان واتة )
 دةكات سةبارةت بة ذيانى زانكؤ بة زمانة سادةكةى بةآلم بة داناييةكى رةسةنةوة

ثرسياريَتى رةسافة و ذيانى بةسةربردووة لة ب ( ئافرةتيَكى دلَوم ثورة )حةالبةآل
تةنها و ى لة زانكؤى كضاندا.. راستة ئةو خويَندنةوة و نوسني نازانيَت يمةيدان
م من ئةوةى ويستم الى ئةو دةستم نةوةى قورئانى ثريؤز نةبيَت، بةآلخويَند

واَلى كضان بة تةماشاكة.. من هة }ةى خؤيةوة دةَليَت: راب كةوت، ئةو لة
خةَلكى دةيةم سةبارةت بة ذيانيان و قسةكانيان و نهيَنيةكانيان، ئةطةر بتةويَت 

بةآلم بة مةرجيَك: كة قسةكامن  شتانكيَى زؤر و طرنطت ثىَ دةدةم، ئةوة هةواَلى
خةفةتيان بؤ بطةيةنيت بة هةموو كضان.. بةخوا من هةميشة خؤشم دةويَن و 

 ان ريَكةوتني..!!رىَ طيدةخؤم(.. زؤر باشة ثو
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وة هةروةها لة الثةرِةكانى ئةم كتيَبةدا ئامؤذطارى كورت و تيَكةلَ دةبينيت كة 
كؤمكردؤتةوة لة زارى قوتابية كؤنةكانى  زانكؤوة، كة بة هةموو مانايةكةوة لةو 

بة ناوى هةموو ئةو  وونةت ثىَ دةدةن..ونةدا ذياون، و ثوختةى ئةو ئةزموئةزمو
ؤمشةوة ئاواتةخوازين ذيانيَكى زانكؤيى ئاسوودة بةريتة سةر كةسانة و بة ناوى خ

بوون بؤ خواى طةورة .. خيَر و زانست و طةشةكردن و ملكةضكة ثرِبيَت لة 
 خواى طةورة سةركةوتوو و سةرفرازت بكات..

 
 ثَيش ئةوةى دةست ثَيبكةين..

بان و بة ناتوامن دةست بكةم بةم كتيَبة هةتا سوجدة نةبةم بؤ خواى مةزن و ميهرة
ملكةضى و شكانةوةى لة نيَو ميهرى ئةودا.. خواى طةورة نيعمةتى خؤى ثىَ 

هةروةها  ستايشيَك قةرةبوو ناكريَتةوة.. وبةخشيوم كة بة هيض سوثاس و 
ةموو ئةوانةى كة لة دَلمدا منةتيَكى قوَلم ثيَويستة سوثاسى خؤم تؤمار بكةم بؤ ه

برييارى بةناوبانطى ئيسالمى  ،ة باوكمطرتوون.. وة لة سةرووى هةمويانةوبؤ هةَل
من بة بةخرتينيان ) د. عبدالكريم بكار( كة بريؤكةى دةيان الوى طؤرِيوة، بةآلم 

تةنانةت تا   ئةو بة هةموو توانايةكيةوة ثاَلثشتى من بووة بة دريَذايى ذيامن، بووم،
فةزَلى  وةهارةذيانى من ضؤن بيَت بةبىَ ئةو، وة ه نازامن ئةبىَ ئةم ساتةش، و

رة هيَزيَكى لةرِادةبةدةورى ثىَ دايطى طةورةم لةياد ناكةم كة خواى طةو
بةخشيوة لة ضاوديَريكردن و بةخشينى بىَ كؤتايى و بىَ سنوور، و سوثاسى 

 تايبةمت بؤ ئازيزى دَلم و خاتونى بةرِيَزم هاوسةرم) وةفْا (.
نى ئةوم ى زؤرى طرت لةسةرم.. كة ضةندين جار ثيَويستى بوويماكة ئار

دواخستووة وة ضةندين جار قسةى لةطةَلدا كردووم و من سةرقاَلى نوسني 
طةورة بووم بةبىَ ئةوةى تةماشاى بكةم، ئةويش كارى خؤى سثاردووة بة خواى 
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ى دةروونى كة ئارةزوومةندى خويَندنةوة و كة شووى كردووة بة ثزيشكيَك
م كة بة بريؤكةكة نوسينة! وة لة كؤتاييدا.. سوثاسى هةموو ئةوانة دةكة

هةموويان رووناكةكانيان و ثوختةى ئةزموونة قوَلةكانيان كؤمةكيان كردووم، 
حةماسةت و هاندان بوون بؤ من تا ئةم ثةيامة بطةيةمن بة تؤى خويَنةرى ئازيز، 

 كردووة.. دةى با ثيَكةوة دةست ثيَبكةين.يَئةوةتا من دةستم ث
 

 د. ياسر عبدالكريم بكار
Yaserbakkar@yahoo.com 

 رياض -سعودية
 ك2211 -رةبيعى يةكةم
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 خاَلى يةكةم

 ذيانَيكى نوَيية... بة باشى رَيكى خبة
خؤت ئامادةكردووة بؤ ئةم ساتانة، كة  هةذدة سالَى ذيانت بةسةربردووة و

يت تيايدا بةرةو ئةو نيَبة راستى ئةمة ساتانيَكى طرنطة كة هةنطاو دة
نني ناوى بنيَيت )طةشاوةترينى ضوار سالَى تةمةنت( بة اوشتةى كة دةت

راستى ذيانيَكى نويَية و ثرِة لة هةستى جياواز لة هةستكردن بة حةماسةت 
ستة هةو وروذاندن و هةورةها هةستكردن بة دلَةرِاوكىَ و نائارامى، ئةو 

ئةستةم بوو كاتيَك كة تؤ بة  كىهاتة ثيَشةوة كة بة الى تؤوة شتيَ
ت دةكرد كة بةرةو زانكؤ سةرساميةوة تةماشاى خوشكةكةت يان براكة

هةتا سةركةوتن بةدةست بهيَنيت لةم قؤناغةدا ثيَويستة دةست  دةرِؤن و
روبارةكانت.. ئيَمة لةم بةشةدا يةكةم جار بة ريَكخستنى كاثيَبكةيت 

يباتانةى كة ثيَويستة ك دةكةين بةسةر طرنطرتينى ئةو تةرتطةشتيَ
 لةسةرت ئامادةيان بكةيت.

 
 خواحافيز باوكة.. و خواحافيز دايكة

ئةمة ئةو سةربةستيةية كة ماوةيةكى زؤرة تؤ ضاوةرِوانيت دةكرد، ئةوةتا ئيَستا 
هاتووةتة ثيَشةوة بؤت، كاتى ئةوة هاتووة كة بة دايك و باوكت و براو 

ش ئةوةى برِؤيت بريت نةضيَت كة م ثيَوشكةكانت بَليَيت خواحافيز.. بةآلخ
ويت تيايدا، ضونكة اارى ئةو ماَلة لةطةلَ خؤتدا بةريت كة ثةروةردةكرطياد
م هةر سؤزت بؤ ماَلةوة و ةستى بيت بةآلبام ثيَبكة ضةندة تؤ تامةزرؤى سةربرِو

 بؤ ئةندامانى ماَلةوة دةبيَت.
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 َيكى مةترسيدار..!!بِريار طةل

تن لة ثريؤزة( كة دواى تةواوكردن و سةركةو لةطةلَ وشةكانى )ثريؤزة..
ؤىل دوانزة ئاراستةت دةكريَن لة هةموو اليةكةوة، تاقيكردنةوةكانى نيشتمانى ث

 بةآلم ثرسياريَكى قورسرت دةردةكةويَت بؤت كة ئةويش بريتية لة: 
ئةى ثاشان...دواى ئةوة ضى؟ بؤكىَ برِؤم؟  ضؤن ئةو كؤليَذة هةَلبذيَرم كة تيايدا 

يَنم؟ من ليَرةدا باسى بابةتى هةَلبذاردنى ثسثؤرِيةكانت بؤناكةم، ضونكة ئةو دةخو
بابةتة لة دةرةوةى ئاماجنةكانى كتيَبةكةية، بةآلم ليَرةدا هةندىَ شتت نيشان 

 دةدةم كة دةمةويَت تؤش بة طرنطيةوة تةماشايان بكةيت:
  لة خؤت بثرسة ئةو ثسثؤرِية ضية كة ئاواتةخوازيت ذيانت تةرخان

ى دة سالَ يان ثانزة بكةيت بؤى؟ ئاواتة خوازى خؤت ضؤن ببينيت دوا
ئةو ثسثؤرِية ضية كة حةزت ليَيةتى و تؤ رادةكيَشيَت بؤ  ساَلى تر؟ و

ت دةربارةى شت خبويَنيتةوة و قةسةى لةبارةوة يو حةزدةكةخؤى؟ 
 بكةيت و ثرسيار لة ثسثؤرِانى ئةو بوارة بكةيت و طويَيان ىلَ بطريت.

 بينى بثرسة: ئةو ثسثؤرِيانة ضية كة ثيَش ى خاوةن ثسثؤرِ و داناةسلة ك
نى ئايندةدا طرنطى زياترى دةكريَت طةشة بكات و لة ساآل

دةربكةويَت؟ بةَلىَ تؤ بة تةنها كارناكةيت لةم جيهانةدا! ثيَويستة ئةمة 
ك بؤ هةَلبذاردنةكةت، د بطريت، و لةوانةية نةيكةيت بة هؤكاريَبة هةن

 اوةيةكى بةهيَزة لة نيَوان ئةو ثسثؤرِيانةى هةَليدةبذيَريت.بةآلم سةرض

 
  لة خؤت بثرسة: بؤضى ئةو ثسثؤرِيةت هةَلبذارد؟ لةبريت بيَت كة

بذاردووة ضونكة ريَذةى لَةكؤ ثسثؤرِيةكانيان هزؤربةى قوتابيانى زان
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وك و امنرةكانيان هؤكار بووة بؤ ئةوةى ئةو بةشة هةَلبذيَرن، يان ب
بةشانةدا كاريان كردووة، يان سةرسام بوون بة كةسيَك  دايكيان لةو

لة هاورِيَيانى ئةو خيَزانة كة لةو بوارةدا كاردةدات، يان كؤمةَلطا 
ريَزى لة هةندىَ لةو ثيشانة ناوة، هةموو ئةو هؤكارانة لؤذيكيانة نني بؤ 
هةَلبذاردنى ثسثؤرِيةكةت، لةبةر ئةوة سةرلةنوىَ ثرسيارةكة لة خؤت 

ئايا بة راستى ئةو ثسثؤرِيةت هةَلبذاردووة كة خؤت  بكةرةوة:
 ؟ يان هؤكاريَكى شاراوة لة ثشت ئةوةوة هةية؟دةتةويَت

  ئايا هةست بة سةرسامى دةكةيت؟ نيطةران مةبة ضونكة ئةوة شتيَكى
ئاسايية، ضونكة ئةوة باودؤخيَكة زؤربةى الوان لة جيهاندا ثيَيةوة 

انةكةت و دةوروبةرتةوة ببةستة... طرفتارن. ثشت بة دانايانى ناو خيَز
بةآلم ئاطات لة اليةنطرييى هةنديَكيان بيَت، ضونكة ئةندازيار دةيةويَت 
تؤش ئةندازيار بيت و ثزيشك دةيةويَت تؤ ثزيشك بيت و تؤش ئاطات 

 لةوة بيَت.

 ت ئايا هيَشتا سةرسام بوون دةورى داويت؟ وة ئايا هيَشتا نازانيت ضي
يتةتة زانكؤوة؟ ئةمةش هةر شكة ضوواى ئةوةدةويَت هةتا تةنانةت د

روشتية.. ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت كة تؤ ثسثؤرِيةكى هةَلةت شتيَكىس
ت تا نطيةكةميان بؤ دةرناكةويَهةَلبذاردووة، ضونكة هةندىَ ثسثؤرِيى طر

 بة تةواوى رؤنةضني تيايدا.

  هةَلبذاردنةكان لةوانةية تةنطت ثىَ هةَلضنن و تؤش تةنها دةرك بة
يةك ةنديَكى كةميان بكةيت.. دَلتةنط مةبة ضونكة هةموو ثسثؤرِه

يَز ئةطةر بياندؤزيتةوة و ثةرةيان ثىَ بةه ثيَكهاتووة لة كؤمةَلىَ خاَلى
ى طةورة بةدةست دةهيَنيت.. ليَرةدا ثيَويستة سةركةوتنيَكبدةيت ئةوة 
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ةى كة ثةيوةنديت ثيَوة كردووة، و خؤت رازيى بيت بةو ثسثؤرِي
 تن و ثسثؤرِى تةواوى تيَدا بةدةست بهيَنيت.وةيتةوة تا سةركةبكيةكال

  َحةسرةت مةخوازة بؤ ثسثؤرِيةكى تر كة ئاواتةخوازبيت لةوى
بةتواناكان كة سةرةتا  ةمان بينى لة كةسبةبتخويَنداية، ضونكة زؤر

رازيى نةبووة بة ثسثؤرِيةكةى و بةآلم لةطةلَ طرنطى و ليَربِان رازيى 
 بووة بة خؤى..

 

 :مام ساَلح قسةتان بؤ دةكات
ضةندة سةيرة خؤشويستنى دايك و باوك بؤ كوِرةكةيان، ئارام دةطرن 
لةسةر ثةروةردةكردنى و ضاودَيريكردنى بؤ ساالنَيكى درَيذ، ثاشان كة طةورة 
بوو خةرجى دةكَيشن بؤى تا طةشت بكات بة مةبةستى خوَيندن، هةرضةندة 

دارايى هةية، بةآلم سةيرتر لةوة ئةوةية  خؤشيان ثَيويستى زؤريان بة ثارة و
كة ئةو كوِرة كة رَيزى ئةو قوربانيدانةى ال نية، وة ئةو بؤشاييةى كة بؤى 
دروست بووة دواى هاتنة دةرةوةى لة ماَل زيانى زؤرى ىَل دةدات، منوونةى 
ئةو جؤرة كةسانة با بةرزترين بِروانامةش بةدةست بهَينن لة باشرتينى 

 م هةر وةك مندالىى بَى كةلىك و سوود دةمَيننةوة زانكؤكاندا بةآل

 

 
هاورِيَكامن  ،كاتيَك خويَندنى زمانى عةرةبيم هةلَبذارد لة زانكؤدا] 

اتة ت: ) زؤر حةيف بؤ تؤ موتةنةببى! وطالَتةيان بةو بةشة دةكرد، دةيانو
بؤضى خؤت سةرقالَ كردووة بةوةوة.. ئةوة بةشيَكى مردووة( بةآلم من بة 
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نويَذى ئيستيخارةم بؤ ئةندامةكانى لةمشةوة حةزم لةو بةشة بوو، هةموو 
ى طةورة كرد و كاروانى دوور و دريَذى خؤمم دةستثيَكرد.. بة خوا

راشكاوانةوة ليَتان ناشارمةوة، كة من لة ميانى ذيانى ضةند سالَةى 
زانكؤمدا رةت دةبووم بة ضةندين هةلَويَستى زؤردا كة هةستم بة 

لة هةلَبذاردنةكةمدا، بةآلم زالَ دةبووم بةسةر ئةو  ثةشيمانى دةكرد
 حالَةتةدا و من ئيَستا ياداوةرى ئةو ساتانة دةكةمةوة كة ضةندة ضيَذم لةو

ةشة بينيوة، بة سةركةوتوويى بةكالؤريؤسم بةدةستهيَنا و ماستةر و ب
ضيَذ لة كارةكةم دكتؤراشم بةدةستهيَنا و ئيَستا من مامؤستاى زانكؤم و 

زؤر  ان ريَزم ىلَ دةنيَن، وو داهيَنان دةكةم لة كارةكةمدا و هةمو دةبينم
 [سوثاسى خواى طةورة دةكةم كة من لةو رؤذطارانةدا خؤرِاطربووم....

 قوتابيةكى زانكؤ..
 
 ن سادةبوو، كةس طرنطى ثَى نةدةدا.ةآلم سةركةوتوو نةبوو تيايدا، ياب

 انكؤيةكى تر لة يادت بيَت كة طواستنةوة لة زانكؤيةكةوة بؤ ز
برِياريَكة ثيَويستى بة بريكردنةوة و تويَذينةوة و راويَذكردنى زؤر هةية.. 
وة ئةوةش هانت نةدات كة طواستنةوة لة بةشيَكةوة بؤ بةشيَكى تر لة 
هةندىَ زانكؤدا ئاسانة، من قوتابى زؤر دةناسم باجى زؤريانداوة بؤ 

ثيَيان وابوو كة  تر، وبؤ كؤليذيَكى  طؤرِينى بةشةكةيان لة كؤليذيَكةوة
 باشيان كردووة، كة لة بنضينةشدا وانةبووة..!!

  لةو بريوئةنديَشانةى هيَرشدةكةنة سةر بريوهؤشت لة سةرةتاى ساَلى
انكؤ يان كؤليذيَك لة شارةكةتدا.. يةكةمى خويَندندا رؤشتنة بؤ ز

واتة لة منت كرد و هيضت لةدةست نةدابوو )ة ئةطةر تؤ زايئاساي
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باشةوة نةتطواستةوة بؤ زانكؤيةكى نزمرت، يان ناضار  زانكؤيةكى
رنا ئةوة ثيَويستة بة ثةلة واز ويت كة بةشةكةت بطؤرِيت( وة ئةطةنةب

تؤ ئيَستا لة ئةركيَكى طرنطدايت و  ،لةو بريوبؤضوونانة بهيَنيت
دةتوانيت سةردانى كةسوكارت بكةيت هةركاتيَك كة بؤت رةخسا، 

 ة ضةندة تام و ضيَذى هةية.ئةو كاتة بؤت دةردةكةويَت ك

 
 كى نوَى.. ذيانَيكى نوَى.قؤناغَي

وازيةكى طةورة هةية لة نيَوان ذيانت لة قوناغى ئامادةيى و ذيانى اجي
اوةوة دةرِوانيتة ركاوازيانةت زانى ئةوة بة ضاويَكى زانكؤدا..ئةطةر ئةو جي

ةيت لة نيَوان واقيعةكة و ئةو بؤشايية طةورةت بؤ ثرِدةبيَتةوة كة هةستى ثيَدةك
 ئةو دوو قؤناغةدا... لةم خشتةية رامبيَنة:

 خويَندن لة زانكؤ خويَندن لة قؤناغى ئامادةيى 
ى ةزؤرة و بةخؤرِايية ) ئةطةر شتيَكخويَندن ب

 تر هةَلنةبذيَريت(
 خويَندن ئةركة و خؤويستانةية

دايك و باوكت تةداخول دةكةن لة 
 ريَكخستنى كاتى رؤذنةتدا

لة ريَكخستنى كاتةكانى تؤ ئازاديت 
 رؤذانةت

ضاالكية ناثةرؤطراميةكان دياريكراون و 
ثيَويستة ثرس بة دايك و باوكت بكةيت بؤ 

 بةشداربوون تيايدا

ناثرؤطراميةكان زؤرن و ضاالكية 
تؤ ئازاديت و بىَ و  هةمةضةشنن،

 بذاردنيانداهَل سانسؤريت لة
مامؤستاكانت ليَثرسينةوةت لةطةلَ دةكةن 

ت بة ئةجنامدانى ئةركةكانى قوتاخبانة سةبارة
بة شيَوةيةكى رؤذانة و جار جاريَك يادت 

 دةهيَننةوة

امدانى كةس زؤرت ىلَ ناكات بؤ ئةجن
يادت  ئةركةكانت و تةنانةت كةسيش

 ناهيَنيَتةوة

يت ضرِتر بكةئايا دةتةويَت خويَندنةكةت تؤ خشتةيةكى خويَندنت هةية و هيض جؤرة 
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ئازاديت ) تا  يان سوكرتى بكةيت؟ تؤ رايةكى تؤى لةسةر نية
ئةندازةيةك( لة ذمارةى ئةو سةعاتانةى كة 

 دةتةويَت خبويَنيت تيايدا
ؤ يارمةتيدانت ب مامؤستاكةت يةتة ثيَشةوة

ئةطةر هةستى بةوة كرد كة تؤ ثيَويستت بة 
 يارمةتى ئةو هةية

كةس الناكاتةوة بةالتا، هةتا خؤت داواى 
ؤستاكةت و بة ةيت لة ماميارمةتى نةك

 ى دياريكراوشيَوازيَك
قوتابيةكان لة يةك دةضن لة خةمةكانيان و 
متوحةكانيان و ئوميَدةكانيان و ئةوةى كة 

 هةوَلى بؤ دةدةن

ن جؤر و طروثى جياواز دةبينيت دينتؤ ضة
لة كةسايةتية سةير و هةمةجؤرةكان و 

اريت كة هةَلسوكةوتيان لةطةَلدا تؤش ناض
 ياندا كةيت و بذيت لةطةَلب

ئةطةر ئاستى خويَندنت دابةزى، ئةوة دنيا 
ابةرى ثؤلةكةت دا، رخيَت بةسةرتدةرِو

بانط بكات  تناضار دةبيَت بةخيَوكةرةكة
 بؤ قوتاخبانة...و...هتد

ئاستى خويَندنت بةرةو الوازى  كاتيَك
.. كةس دةضيَت كةس ئاطادارت ناكاتةوة

ريَطةت ىلَ ناطريَت.. كةسيش سزات 
 نادات

ةيةكى دياريكراو قوتابى هةية لة ذمار
 ثؤليَكدا

كان بة ثيَى وانةكة جياوازة، ذمارةى قوتابية
م سةير نةبيَت بةالتةوة ئةطةر سةدان بةال

قوتابى قةرةباَلغى دروست بكةن لة يةك 
 هؤَلدا بؤ طويَبيستى وانةيةك.

مامؤستاكان راهيَنانيَكى طشتى وةك يةك 
 ةدةكةن لةو مادةيةدا كة دةيَليَنةو

مامؤستاكان مةشقى ثسثؤرِى دةكةن لة 
بوارى ئةو مادةى كة دةيَليَنةوة يان لة 

 بواريَكى نزيك لةوةوة
َلطرى برِوانامةى زؤربةى مامؤستاكان هة

 بةكالؤريؤسن
زؤربةى وانةبيَذةكان هةَلطرى برِوانامةى 
ماستةر يان دكتؤران يان خةريكن بةدةستى 

 دةهيَنن
كؤيى يان مةنهةجيَكى كتيَبيَكى زاننةوةى ئةو مامؤستاكان ثابةندن بة وتة
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كتيَبةى كة دياريكراوة لة سةرةتاى ساَلةوة 
 كة بوتريَتةوة

ية بةَلكو مامؤستاكة دياريكراو ن
هةَلدةستيَت بة راظةى بابةتةكة بة بىَ ثابةند 

 بوون بة شيَوازيَكى دياريكراوةوة
مامؤستا ثابةندة بة راظةكردنى مةنهةجة 

 و كةوةادياريكر
مامؤستاكة ثابةند نية بة راظةكردنى تةواوى 

 مةنهةجةكةوة
تؤ مةنهةجيَكى ئاشكرا و روونت هةية و 
زؤر بة دَلنياييةوة دةردةضيت و سةركةوتوو 

ا ديت تيايدا ئةطةر بة باشى سةعى تيَدةب
 بكةيت

مةنهةجيَكى ئاشكرا و دياريكراو نية بةَلكو 
كؤمةَليَك كتيَب و شتى كورتكراوة هةية 

لةوانةية بة زمانى ئينطليزى بن و  وة
 ثيَويستة تؤش ليَيان تيَبطةيت

 
 ذيانى رؤذانةت رَيكبخة

ضونكة سالَى  ،ى يةكةم زؤرترينى ئةو ساآلنةية كة طرنطى هةيةسالَ
كةوتنة لة زانكؤدا، زؤربةى ئةو كةسانةى كة واز دةهيَنن لة خويَندنى 

ر ئةوة هةستة بة يةكةمدا وازى ليَدةهيَنن، لةبة سالَىزانكؤ لة 
تا بة هيَزةوة دةستثيَبكةيت و ئامادةكردنى هةموو ثيَداويستيةكان 

بةردةوام بوون و سةركةوتن مسؤطةر بكةيت، ثشت بة خواى طةورة 
كاروبارى رؤذانةت ريَكبخة بة هةموو شيَوة جياوازةكانى..ئةمةش هةندىَ 

 بريؤكةى بةسوودة لةو بارةيةوة: 
 

 شوَينى نيشتةجَيبوون:
نطرتين شتيَك كة ثيَويستة طرنطى ثىَ بدةيت و ريَكى خبةيت لة ئيَستادا بريتية طر

ة دةختويَند كة ماَليشتان لةوىَ جيَبوونت.. وة ئةطةر تؤ لةو شويَنلة شويَنى نيشتة
طرنطى بةم مةسةلة قورسة ثيَويست بةوة ناكات  وبوو، ئةوة تؤ بةختت هةية 
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ةى خودا بوويت كة دوور لة ئةطةر تؤش لةو بةندة هةذاران بدةيت، و
ةست بة دواى شويَنيَكدا كة هئةوة ثيَويستة بطةرِيَيت بة ،كةسوكاريان دةخويَنن

 حةوانةوةى تةواو بكةيت تيايدا كة طرنطرتينيان ئةمانةن:
 بةشة ناوخؤيةكان: كة اليةنى باش و خراثيان هةية.. - أ

 دا.نيشتةجيَبوون لةطةلَ هاورِىَ يان كؤمةَليَك هاورِيَ - ب

 تةجىَ بوونت لة شويَنيَكدا بة تةنها.نيش - ت

باسى اليةنة باش و خراثةكانى هةريةك لةو جؤرانة  داهاتوودا، لة الثةرِةى
 دةكةين..

ى نيشتةجيَبوونت بة هةر شيَوةيةك بيَت ئةوة ثيَويستة ئامادةيى تةواوت شويَن
نا هةبيَت بؤ كةشوهةواى نوىَ كة ثيَشرت رانةهاتويت لةسةرى.. كة بيَطومان ئاش

دةبيت بة كةسانيَك لة رووى مةزاج و هةَلسوكةوتةوة جياوازيةكى زؤريان هةية 
ت كة لةطةلَ تؤدا.. وة هةروةها ثيَويستة رةضاوى هةندىَ لة ئاداب و زةوق بكةي

راكيَش. وة ثيَشبينى ئةوة تؤ وا ليَدةكات ببيتة كةسيَكى خؤشةويست و سةرجن
ياسايةك نية زامنى ئةوة  ضونكة ،تدامةكة كة كةسانى تر بةو شيَوةية بن لةطةَل

ةت بة وة بة دريَذى باس لةوة دةكةين لة بةشيَكى تايبةتدا سةبار بكات..!
 يةتى لة ذيانى زانكؤدا.بنياتنانى ثةيوةندى كؤمةآل

 
 ةكانيبةشة ناوخؤي

 اليةنة خراثةكانى اليةنة باشةكانى
 هةميشة بوونى نية خةرجى كةمة و زؤربةى جاريش بةخؤرِايية

زؤريى قوتابيةكانى لة هةموو ئاستةكان و 
 ثسثؤرِيةكاندا

 فةوتاندنى كات

زؤر ثيس و ثؤخَلة ) زؤربةيان بةو  ضاالكى قوتابيانةى هةمةجؤر
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 شيَوةيةن(
 ذوورةكانى قةرةباَلغن يكة لة زانكؤوةزن

تؤ ناتوانيت هاورِيَى ذوورةكةت هةميشة  بوونى ذةمى خواردنى ئاسان
 يارى بكةيتد

بة تابةتى وى ئاسايشةوة زؤر باشة )لة رو
 (بة نيسبةت كضانةوة

ثيَويستة ملكةضى ياساكانى نيشتةجيَبوون 
 بيت

 :طةَل كةسَيك يان ضةند كةسَيكدا و لة شوقةداةنيشتةجَى بوون ل
 اليةنة خراثةكانى اليةنة باشةكانى

نارِةحةتى لة طوجنان لةطةلَ  مامناوةندة لة خةرجيدا
 نيشتةجيَبووةكاندا

و هةَلبذيَريت كة جنادةتوانيت كةسانى طو
 بنلةطةَلتا

 زؤرى جياوازيةكان

سةختى لة دةسكةوتنى هاودةم و كةسى  ئازاديةكى زياترت ثىَ دةبةخشيَت
 طوجناو

ذيان لةطةلَ كؤمةَلة كةسيَكدا وادةكات 
كةمرت هةست بة تةنهايى و غةريبى 

 بكةيت

 فةوتانى كات

 رةبؤ هةندىَ قوتابى خةرجيةكةى زؤ 
 بةخؤداَيبوون بة تةنها لة شوقةيةكى سةرنيشتةج

 اليةنة خراثةكانى اليةنة باشةكانى
 خةرجيةكةى زؤر كؤنرتؤَلكردنى تةواوى ذيانى خؤت
كيةكانى كاتى زؤر بؤ سةعيكردن و ضاال

 تريش 
 هةستكردن بة تةنهايى و نامؤيى و غةريبى

هةَلبذاردنى ئةو شويَنةى كة دةطوجنيَت 
 داراييتدا لةطةلَ بارى

فرسةتدان بة نةفسى خراثةكار، بة تايبةتى 
لةطةلَ ئةم هؤكارة خراثانةى ئةم 
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ردةمةدا، فةرموودةى ) بة راستى سة
بة مةرِى الرِىَ دةويَريَت و  طورط

 دةخيوات(
الوازى طةشةكردنت لة بوارى شارةزايية  

 كؤمةآليةتيةكاندا.
 

 لة نَيوان  حةقيقةت و خةياَلدا
لة ماَليَكى باشدا ثةروةردة بووم، و ناترسم لةوةى لةطةلَ  طةجنيى من بة خةيالَ:

 هةر كةسدا نيشتةجيَببم بة هةر شيَوةيةك بيَت!
ضةندة متمانةت بة خؤت هةبيَت و بة رةوشتت و ثةروةردةت ئةوة  حةقيقةت:

يت و نيشتةجىَ دةبيت هةر كاريطةر دةبيت بةوانةى كة هاورِيَيةتيان دةكة
ةر ئةوة دووركةوةرةوة لة لةب لةطةَلياندا،

هاورِيَيانى خراث، ضةنكة ئةطةر ئةوان زيان بة 
رةوشت و ئةخالقى تؤش نةطةيةنن، ئةوة زيان بة 
كةسايةتيت دةطةيةنن.. لة يادت بيَت كة ثةنديَكى 
عةرةبى هةية دةَليَت: )الصاحب ساحب( واتة: ) 

اكيَشةرة(.. وة كورديش هاورِيَ كةسيَكى ر
رةنطى يةك  لة دؤَليَكدا بن، دةَليَت: ) دوو طا

 خووى يةك دةطرن(. نةطرن،
 

 هؤكارةكانى طةياندن:
لةو شتة طرنطانةى بؤ شويَنى نيشتةجيَبوون طرنطة 
كة رةضاوى بكةيت بريتية لةوةى كة لةبريت بيَت 

 هةنطاوى كردةيى
ثيَش ئةوةى شويَنى 

نيشتةجيَبوونت دياريى 
بكةيت ثرسيارى 

هؤكارةكانى 
طواستنةوة بكة كة لةو 

شويَنة دةتطوازيَتةوة و 
خؤت تاقيبكةرةوة لة 

بةيانياندا يان ثرسيار لة 
قوتابيةك بكة كة ثيش 

ئةطةر  تؤ لةو شويَنة بووة،
لةو كةسانةش بوويت كة 

رانيان باشةو طوزة
ئؤتؤمبيلت هةبوو، ئةوة لة 

بةيانياندا و لة كاتى 
قةرةبالَغيدا ريَطاكة 

 تاقيبكةرةوة
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 ضؤن بطةيتة زانكؤ و كؤليَذةكةت؟ ئةى ضةندة كاتت ثيَويستة بؤ طةيشنت؟
 ة دةطةيتة زانكؤ؟ئةو ئامرازة ضية كة بةهؤيةو

ضونكة ثيَويستة تؤ لة كاتى خؤيدا لة زانكؤ ئامادةبيت بة  ،ئةمة شتيَكى طرنطة
جناَلى هؤكارةكانى ةرةباَلغى شةقامةكان و كةميى و جةتايبةتى لة كاتةكانى ق

طواستنةوة.. بة نيسبةت خؤمةوة من كارةكامن سةقامطري نةبوون هةتا ناضاربووم 
نيشتةجىَ ببم، هةرضةندة من ناضار بووم كة لة نزيك زانكؤكةمةوة 

دووركةومةوة لةو هاورِيَيانةم كة ثةيوةندى توندوتؤَلم هةبوو لةطةَلياندا، بة هةر 
كارةكان ئاسايى  وحالَ من هاورِيَيةتيم لةطةلَ ضةند كةسانيَكى تردا ثةيداكرد، 

 .ندكارانى هةموو زانكؤكانى جيهان لةسةر ئةوة راهاتوونبوونةوة، وة خويَ
كة سادة نةبيَت بة التةوة و بة طاَلتة مةيطرة، ضونكة ئةو شويَنةى كة دوورة ةشت

بؤ لة زانكؤوة يان بة سةختى دةطةيتة زانكؤ ئةوة هؤكاريَكى سةرةكية 
مادةبوون لة موحازةرةكاندا بة تايبةتى لة كاتة دواكةوتنت و خاوبوونةوةت لة ئا

 ساردةكاندا و ئةو كاتانةى كة خةو خؤشة!
 

 اردن:خو
كاتى ئةوة بةسةرضوو كة دايكت خواردنى ئامادةكراو خباتة بةردةمت، ئيَستا 

يَوة، و خواردن لة اردنةية كة كارةكةت بؤ دةبات بةرِسةردةمى ئةو خو
ضيَشتخانةى زانكؤ يان خواردن لة ضيَشتخانةكانى دةرةوة.. هةر لة سةرةتادا 

نكة هةندىَ لة .. ضوئاطادارى هةر طؤرِانيَك بة لة عادةتةكانى خواردنت
نن لةطةلَ ن لةوةية نائاراميان كةم بكةنةوة و خؤيان بطوجنيَخويَندكاران حةزيا

توشى دةبن لة كاتى زؤر خواردنياندا، لةبةر ئةوة تيَبينى ثةستانى دةروونياندا وة 
ات، تؤش لةم ئةوة دةكةيت كة ضؤن كيَشى خويَندكارانى زانكؤ زياد دةك
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ةم خواردنةوة لة رؤذيَكدا و و كة ثابةندبيت بة سىَ ذبارةوة ئاطادارى خؤتبة 
 ذةمى دياريكراو و دووركةوتنةوة لة خواردن لة نيَوان ذةمةكاندا.

وة لة شتة ثيَشنياركراوةكان: خواردن لة ضيَشتخانةى زانكؤ بةو شيَوةيةية 
ذةمةكان سوكن لة هةندىَ زانكؤدا يان لة هةندىَ لة ضيَشتخانةكانى دةرةوةدا، 

ر ئةوة تؤ سوود وةردةطريت لة ثرسياركردن لة خويَندكارة كؤنةكان و لةبة
ئةوانةى لةو بوارةدا ئةزمونيان هةية، يان لةوانةية بانطهيَشت بكريَيت بؤ 

بيةكان لةو ماوةيةدا خواردنى خؤرِايى ..!! وة لة اليةكى كةوة زؤريَك لة قوتا
ةوة ضةندين ش لةو بارةيتؤ ن و هونةرى ضيَشتليَنان دةبن.. وليَنافيَرى ضيَشت

ةكانى ذيانى كةنيناوى دةبيستيت.. ئةوة بريتية لة خؤشيبةسةرهات و ضريؤكى ثيَ
بة كة لة كاتى بةهادار و سةنطينت نةبات، رةبةنى و سةَلتى، بةآلم ئاطادارى ئةوة

 نيت ضيَذمييةكةت، ضونكة تؤ بؤ ئةوة ليَرةو كارنةكاتة سةر خويَندنة ئةكاد
 واردن و فيَربوونى ضيَشت ليَنان.تةنها لة خ ببينيت

 
 ثةيوةنديةكان:

ر بةكار بهيَنيت، ئةمةش لةوانةية لة رؤذانى سةرةتادا كارتى مؤبايلى زيات
ى ئاسايية بؤ قوتابى غةريب و نامؤ، بةآلم ئاطاداربة لةوةدا زيادةرِةو حاَلةتيَك

تر ثةيوةندى ضةندبارة سؤزدارى زيا يت ضونكة خةرجى تؤ دياريكراوة، ونةب
ت بة ةت بؤالت و هةزاران بريؤكة ديَنيَيجار وةها شةيتان هةزار ردةكات و هة

خةياَلتدا، لة ثيَناو طةرِانةوة بؤ ناو كةسوكارت يان طؤرِينى شويَنى خويَندنةكةت 
 يان شتى تر.

 
 كَيشةكانى خةوتن:
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تادا خةوت تيَك بضيَت، ةبيت و لة سةرشتيَكى باوة كة توشى تيَكضونى خةوتن ب
 دواى ئةوة هةر وابيت.. كيَشةكانى خةوتن دوو جؤرة: يان

كةم خةوى و حةوانةوةى تةواو لة شةودا دةبيَتة هؤى ثةرتةوازةبوونى يةكةم:
ئاطابوون لةخؤ.. و تةركيز كةم دةكاتةوة و ناضارت دةكات لة كاتى 
موحازةرةكاندا خةوت ىلَ بكةويَت.. تؤش بطةرِىَ بةدواى هؤكارى ئةوةدا.. لةو 

كردوويت، يان ضةند خويةكى  انةئةو خةم و خةفةتانةية كة سةرقاَلىهؤكار
 خراث و ناتةندروستت هةية لةكاتى خةوتندا) تةماشةى ئةم خشتةية بكة(:

 
 بنةما ئالَتونيةكان لة ثيَناو خةوتنيَكى تةندروستانةدا:

 مةشقة وةرزشيةكان بة رؤذدا. -

 اوة.ركةوتنةوة لة خواردنةوةى ضا يان قدوو -

 ةى خةوتن زؤر مةخؤ و مةخؤرةوة.ثيَش واد -

 دةبىَ ذوورى خةوتن بؤ خةوتن بيَت نةك بؤ شتى تر. -

 با خةوى تةواوت لة شةودا بيَت. -

 وننةتةكانى ثيَش خةوتنت لةبرينةضيَت.دوعا س -

رييَكى طةرميش كى طةرمدا بشؤ و ثاشان و شثيَش خةوتن خؤت لة حةماميَ -
 خبؤرةوة.

ك لة جيَطاكةتدا دةميَنيتةوة و خةوت ك بؤ زياتر لة سيَيةكى سةعاتيَكاتيَ -
ليَناكةويَت، هةستة و بؤ ماوةيةك برِؤ بؤ شويَنيَكى تر ثاشان بطةرِيَرةوة بؤ 

 ت و خبةوة.كةسةرجيَطا

شة و ) باشرتين ئامؤذطارى بة نيسبةت منةوة( لةسةر جيَطاكةت داني -
 رايى خةوت بؤ ديَت.كتيَبيَكى بيَتاقةتكةر خبويَنةرةوة و بة خيَ

ليَرةدا  رنطرتينى هؤكارةكانى خةوزرِان، وطة كة لراميى يةكيَنائا -
 ثيَويستة تؤ ثيَش هةموو شتيَك مامةلَةى لةطةلَدا بكةيت.



29 
 

 (.Benzoe azepinesثشت نةبةستيت بة حةبةكانى خةوتن ) -

 
زؤر خةوتن.. بة شيَوةيةك دواى هاتنةوة لة زانكؤ سىَ سةعات يان دووةم:
 هيضى تيَدا نية لة كاتى هةندىَ زوو دةخةويت، خةويت و ثاشانيش شةوزياتر دة

ككردنى يت، لةم كاتانةدا هةستة بة ضاالةلة موحازةرةكاندا خةوةنوضكة بك
دنةوةى قاوة لة بةيانياندا بة خؤت لة ريَطاى ئةجنامدانى وةرزش و خوار

وةيةكى مامناوةند و مامةَلة لةطةلَ خةمةكانتدا بكة بة شيَوةيةكى دروستانة.. شيَ
 كة خةو هةنديَك جار راكردنة لة واقيع بةبىَ ئةوةى هةست بةوة بكةيت.ضون

حالَ، ئةطةر كيَشةكانى خةوتن دريَذةى كيَشا بؤ ماوةيةكى زؤر يان بووة بةهةر
ئةوة ثيَويستة راويَذ بة شارةزاى ئةكادميى يان دةروونى  ،هؤى نارِةحةتى دةروونى

 بكريَت ئةطةر ثيَويستى كرد.بكريَت لة زانكؤ يان سةردانى ثزيشكى دةروونى 
 

 يةكةم رؤذى زانكؤ:
انى يةكةمى زانكؤدا تة لةسةرت لة رؤذكى زؤر هةية كة ثيَويسشتانيَ

بؤ ئةو شتانة هةرضةندة سةختى و  بةةتانزانيت.. تؤش بة حةماسبي
ك ضونكة سروشتى سةرةتاى هةموو شتيَ تيش رووبةرِووت ببنةوة..حةنارِة

 ان دةبن:سةختة و ثاشان كارةكان ئاس
 

 ..نةدا لة ضاالكرتينى ضونكة تؤ لةو شويَ ئاشنا ببة بة زانكؤكةت
ؤرتر ضاالك و ساتةكانى تةمةنت دةبةيتة سةر و ئةو ساتانةى كة ز

يَوةيةكى ئةوة سووربة لةسةر ئاشنابوون ثيَى بة شتةندروستيت.. لةبةر
نةكانى خويَندن و بةشةكان و بزانة لةكوىَ باش.. ئاشنا ببة بة شويَ
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كة تؤ لة ئامادةييدا نيت،  موحازةرةكان ثيَشكةش دةكريَن.. ئةوة بزانة
ئةو ةكة هةر لة ثؤليَكدا مبيَنيَتةوة، بة شيَوةيةك قوتابيةكة بة دريَذايى ساَل

لة ثيَشوازى زانكؤدايت و  و ئيَستا تؤخواحافيزيان ىلَ كرا رؤذانة 
و ثيَويستة ةكان لة ضةندين شويَنى جياواز ثيَشكةش دةكريَ، موحازةر

بة باشى بيانزانيت هةتا دوانةكةويت لة مةوعيدى موحازةرةكان و 
 ى حةريج و تةريق بوونةوة.كخؤت نةخةيتة ساتانيَ

 نوسينةطةكانى ببة بة هةموو بةشةكانى زانكؤكة و بة بيناكانئاشنا (
كاروبارى قوتابيان و كاروبارى ئةكادميى و كتيَبخانة و ياريطا 

ارة ةندروستى و شتةكانى تريش...( لة هؤكوةرزشيةكان و بنكةى ت
ؤ ئةو كةسانةى لة تؤ كؤنرتن لةوىَ، ببردنة يارمةتيدةرةكان بؤ ئةوة ثةنا

و داواى يارمةتيان ىلَ بكة.. دةبينيت كة زؤربةيان ريَزى تةواوت ىلَ 
دةطرن و دةرك بة بارودؤخى تؤ دةكةن )لةوانةية لةبةر ئةوة بيَت 

ى خؤى ئةوانيش ضةندة طرفتار بوون ئةوةيان بريبيَتةوة كة كات
كةسانة؟!..  بةوةوة(.. بةآلم كيَشةكة لةوةداية ضؤن بطةيت بةو

مادةيى دةردةبرِن كة يارمةتيت بدةن.. ئةطةر هةنديَكيان خؤيان ئا
ر هؤيةكةوة بيَت ئةوة هيض كةسى لةو جؤرةت شك نةبرد بة هة

هةر خؤت رؤذ لة دواى رؤذ ئاشنا دةبيت بة  مةترسة و
نةكان..خؤت و هةندىَ لة هاورِيَكانت هةسنت بة طةرِان و رارِا شويَ

ن ئةوانيش مةبة لة ثرسياركردن، ضونكة هةموو ئةوانةى لةو شويَنةدا
 نةبوون بةو هةموو شويَنانة..!رؤذيَك لة رؤذان ئاشنا

  هةستة بة ئامادةبوون لة طةرِانةكان و لة وةرشةى كارةكاندا كة
تا  ن لة يةكةم سالَدا،بؤ قوتابية نويَكازانكؤكة ثيَى هةلَدةستيَت 
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بة بةشةكانى و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى و ئامرازةكانى  ئاشنا ببيت
تويَذينةوة تيايدا.. منونةى ئةو جؤرة طةرِان و سةردانانة كات و 
ماندووبوونى زؤرت بؤ دةطةرِيَنيَـةوة.. وة ئاشنات دةكات بة ثىَ خستة 

بةستيت بة سةردانى ةياندا ثشت دةكادميى  كة لة زؤربناو ذيانى ئة
ويَندنةوةى سةرضاوةكان.. و لةسةر كتيَبخانةكان و طةرِان بةناويدا و خ

جار كةسانى رؤح سوكيان تيَداية بؤ هاوكارى كتيَبخانةكانيش زؤر
قوتابيةكان بؤ دةستخستى ئةوةى كة ثيَويستيانة لة سةرضاوةكان و تؤ 

ى تايبةتدا بيَت ، وة كتيَبخانة اتيَكلة ثةنابردن بؤيان لة هةر ك رارِا مةبة
لة رؤذانى  ئةوةئةكادميية طةرةكان زؤر بة ئاَلؤزى ريزكراون، لةبةر

 تةوة.يةكةمى زانكؤدا بة سةختى سةرضاوةكان دةدؤزيَ

 بةَلكو بة بيَتاقةت نابيت لة هيض جؤرة نارِةحةتيةكى دةروونى ،
تاى خويَندنى ثيَضةوانةوة دَلخؤش و بة ثةرؤش دةبيت، بةآلم لة سةرة

زانكؤدا توشى نارِةحةتى جؤربةجؤر دةبيت.. لةوانةية توشى دَلةرِاوكىَ 
يان لةوانةية سؤزت  و طؤرِانة طةورةية لة ذيانتدا، وو تؤقني ببيت لة
و خةَلى طةرِةك و هاورِىَ كؤنةكانت و ذيانى ثيَشوت بؤ كةسوكارت 

ة هيض مةترسة زؤر حةزت لة طريان بيَت، ل يةدَلت بسوتيَنيَت، لةوانة
قوتابية  ئةوة شتيَكى سروشتية، ئةو حاَلةتة هاتووة بةسةر زؤريَك لة

رميَسكةكانت قةتيس مةكة و ةكانى تريش لة ثيَش تؤدا.. فسةركةوتوو
 طةيان ثيَبدة بيَنة خوارةوة ) بةس با كةس نةتبينيَت(!بةَلكو ريَ

 دن و و وةستان) هؤكارةكانى دةركردن ئاشنا ببة بة ياساكانى زانكؤ
ئةو بةرز دةكاتةوة بؤ باشرت( و ضةندان شتى تر.  ئةو ياسايانةى ئاستت

ظةكردن  هةية و ثيَويستتى بة را ياسايانة زؤر جار ئاَلؤزن و تةمومذاوين
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م نةزانينى لةوانةية ببيَتة هؤى كارةسات و ئةو بؤ ضةندين جار، بةآل
ارةكةشى كيَشةية بةرةو رووى زؤريَك لة قوتابيةكان دةبيَتةوة. هؤك

ئةوةية كة بة راستى ئيَمة لة خويَندندا لة قؤناغى ئامادةييدا شتيَكمان 
نؤ بة تةواوةتى نةبيستووة ناى ياسا بيَت، ئةى من سةرةتا ثيَم نةوتيت زا

 ذيانيَكى نويَية؟

 
زوو هةستم لة خةو و  ىئةم كارةم تاقيكردؤتةوة و ئالودةوى بووم، كة بريتية لةوة

و ثاشان بة هيَواشى مةشقى ثيادة رؤشنت ئةجنام بدةم بؤ ماوةى نويَذى بةيانى بكةم 
بيست خولةك و ثاشان نانى بةيانيم خبؤم و دةست بكةم بة سةعيكردن لة هةندىَ 

ت و وانةدا، ئةم ريَطاية تاقيبكةرةوة ئةو كاتة ضاالكى و زيندويَتيت ثىَ دةبةخشيَ
 ة دريَذايى رؤذةكةلة بةيانياندا بةلَكو ب بةرهةمت زياتر دةكات نةك هةر

 قوتابيةكى زانكؤ      
 

 سايتى ئةليكرتؤنى زانكؤ
سايتى ئينتةرنيَتى زانكؤ يةكيَكة لة طرنطرتينى سةرضاوةكان كة وات ليَدةكات 

سةبارةت بةو  زانكؤيةى بتوانيت زؤريَك لة زانيارية بةسوودةكان كؤبكةيتةوة 
ةى قوتابيان  شنا ببيت بة كيَشثةيوةندى ثيَوة دةكةيت. بطةرِىَ بة سايتةكةدا تا ئا

 وهؤشى ئةوانى سةرقالَ كردووة.. بةبىَ ئةوةىريئةوةى ب ،انو طرنطيثيَدانةكاني
ئةوةى هةواَليان ثيَبدةيت تؤ قوتابيةكى  ناسنامةى خؤت ئاشكرا بكةيت بةبآ

ضونكة ئةوة شيَوةى  ية ثةيوةندى بةو زانكؤيةوة بكةيت،ليَربِاويت و نيازت هة
دةطؤرِيَت بة شيَوةيةك لة شيَوةكان.. جوانرت لةو كارةدا ئةوةية وةآلمى ئةوان 

ئةوان حةزيان و ن هةية لة سايتى زانكؤدا دةردةكةون ئةو قوتابيانةى ئةزموونيا
 و خزمةتةية كة تؤ ضاوةرِوانى دةكةيت.ةلة يارمةتيدان و ئ
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 ى جيهانَيكى وروذَينةرة:يعازةب

ى دواييدا هةَليدةطريت) لةطةلَ ضةندين كى تازةية كة لةم رؤذانةعازةب نازناويَ
نوىَ فيَرى زؤريَك لة  ، ضونكة عازةبينازناوى تردا( تةنطةتاو مةبة

شؤردن و و ة كارامةيى ضيَشتليَنان و ثاككردنةوة نكارامةييةكانت دةكات، لةوا
ضةندين شتى تر لة كارةكانى ناومالَ، ضةند قوتابيةكم دواندووة ئوتوودان و 
و بوارةدا تواناى زؤريان ثةيدا نى زانكؤيان تةواو كردووة لةذيا ئةوانةى كة

كردووة؟ نازامن! ئةوةى من بة باشى دةيزامن ثيَويستة تؤ بة تةواوى ئامادةباش بيت 
نامؤ ببينيت، و خؤت  كىؤخيَك، وة ضيَذ لة هةموو ئةزمونيَبؤ هةموو بارود

 ةشياو دةكةيت..!!ك كة هةَلةيةكى نيت بة خؤت كاتيَنئامادةباش كة تا ثيَبكة
 

 سةرةتايةكى نوَى.. زاراوةى نوَى... و نازناوى نوَى.
 ن بة خويَندن و بةذيانةوة راوة نويَكان دةبيستيت كة تايبةتزؤريَك لة زا

لة زانكؤكةتدا .. لةبةر ئةوة ئامؤذطاريت دةكةم خؤت كراوة بكةيت 
كاتةش ئةو  ثةرِبوونى كاتدا و ئةواوة نويَكان و نامؤكان لةطةلَ تيَبؤ زار

 نة ناو زمانى رؤذانةت.زاراوانة دةرِذيَ

 
زؤريَك لةو ناوانةى قوتابى ئاراستةى دةكات لة زانكؤكاندا بؤ قوتابية نويَكان 
جياوازى هةية بة ثيَى جياوازى شارةكان و وآلتةكان، لة ئةردةن ثيَيان دةلَيَن ) سنفور( و 

و لة كوردستانيش )قاز( و ضةندين لة سعودية )ئوريا، موستةجيد( و سودان )برلوم(  لة
شتى تر، بيَتاقةت مةبة لةم ناوانة ضونكة تؤش تةنها يةك سالَ ئةو ناوةت ثيَوة 

 دةلكيَت..!!
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  ة زؤريَك لة زؤر باوة ل و ئةوةى كةتؤ قوتابيةكى تيَكؤشةريت
ة دةنيَن.. بيَتاقةت مةبة ةير و ثيَكةنيناويت ثيَوسزانكؤكاندا كة ناوى 

رازيى بيت يان نارِازيى  ،وة عورفيَكى كؤنى زانكؤيةلةوة ضونكة ئة
مبةر بة قوتابية اتؤش هةمان شت دةكةيت بؤ ساَلى ئايندة و بةربيت! 

نويَكانى زانكؤ..!! لةوانةية لةو كاتةدا بة ريَطاكانى زانكؤدا دةرِؤيت 
ثيَبكةنيَت ... ئةوة بة دَليَكى فراوانةوة و كةسيَك ئاماذةت بؤ بكات 

وانيش زؤر جار ئةوة دةزانن كة تؤ قوتابيةكى تازةيت، ئةوة وةربطرة ئة
 شيَوازى ئةوانة بؤ ثيَشوازى لة تؤ..!!

 
 كارى داراييت رَيكبخة

كاروبارى ة بريتية لة ريَكخستنى رة طرنطةكان كة رووبةرِووت دةبيَتلة لةمثة
دة هةرضةن –ك كة وةرطرياين فيَربوونى حكوميى كةم بوو داراييت.. ئيَمة رؤذانيَ

لة زؤريَك لة وآلتة عةرةبيةكان و زؤريَك   -ئاست بةرزيشى كةمرتة بةداخةوة
لة قوتابيةكان ثةنادةبةنة بةر خويَندنى ئةهلى كة ثيَويستى بة دارايى هةية و 
هةندىَ جاريش ثيَويستى بة دارايى زؤر هةية كة هةندىَ لة زانكؤ ئةهليةكان 

يةك سالَ.. ئةى ضةرةسةرى ئةم هةزار رياَلى سعودى بؤ  1ثارةكةى طةشتؤتة 
 كيَشةية ضية؟

 ةرةوةى وآلت.ة دمينحة حكوميةكان بؤ خويَندن ل -

 تة عةرةبيةكان.كة ئةوة زؤر كةمة لة زؤربةى وآل
نانى بكةيت و تؤية ئةوةية كة ثرسيارى بةدةستهيَوة هةموو ئةو شتةى لةسةر 

 ثيَويستيةكانى.
 وة خيَرخوازيةكانةوة.مينحةى ثيَشةكى لة اليةن دةزطاكان و دامةزرا -
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  كارى كةم كةم لة كاتى خويَندندا: هةرضةندة هةماهةنطى سةختة لة
لةو قوتابيانة ثةناى  و خويَندندا، بةآلم ريَطا ضارةيةكة زؤريَك نيَوان كار

مة شانازيان ثيَوة دةكةين ةم توانان لة بوارى مادييدا و ئيَبؤ دةبةن كة ك
 يَشن.ضونكة دةتوانن خةرجى خويَندنيان بك

 
 حةوت شتى طرنط داواكارم لةيادت بَيت لة بوارى داراييدا:

 ،كة كؤمةكى فيَربوونيستة هؤشيارى بآلوبكةينةوة لة نيَو خةَلكيداثيَويةكةم:
 بريتية لة وةبةرهيَنانى راستةقينة تةنها ئةطةر ئةو كةسة ليَربِاو بيَت و تيَبكؤشيَت.

مانى خؤت و طرنطرتيش لةوة زوو دةست بكة بة قسةكردن لةو بارةيةوة بة ز
ت و رةفتارتة.. ببة بةو كةسةى كة جيَطةى متمانة بيت و شايانى ئةوة كردةوة

بيت كة خيَزانةكةت خةرجيت بكيَشن و لة ثارووى خؤيان بطرنةوة يان هةندىَ 
 شتى خؤيان بفرؤشن تا خةرجى تؤ بكيَشن.

وة نازانن و نيَكمان بينى قةدرى ئةاخةوة لة ذيانى زانكؤييمانداكةسابةد
 ةزانن.ى بة خةسارةت و ئازار و فةوتان دئةجنامةكة

ا دةكريَت ريَكةوتنيَك بكةيت لة نيَوان خؤت و نيَوان باوكت كة ئاي ووةم:د
لة  كات بؤ تؤ لة كاتى زانكؤدا برييت بيَتهةموو ئةو خةرجيةى خةرجى دة

 )قةرز(  كة رؤذيَك لة رؤذان بؤى دةطيَرِيتةوة.
م با واز لة سؤز بهيَنني و بري ئةو بريؤكةية رةت دةكاتةوة، بةآل ةزامن باوكتمن د

لة شيَوازيَكى هؤشيارانةى رووت بكةينةوة.. ئايا تؤش ريَك نيت لةطةلَ مندا كة 
 ثرؤسةى فيَربوون )ثرؤذةيةكى وةبةرهيَنان(ى سةركةوتووة.

ؤراى ى ماستةر يان دتةلبكةين دةبينني ئةو قوتابيةى تا ثئةطةر حسابيَكى سادة 
كيَشراوة بيطةرِيَنيَتةوة لة  ىخويَندووة ئةوة تواناى ئةوةى هةية ئةو خةرجيةى بؤ
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ميانى سىَ يان ضوار ساَلدا دواى دورضوون لة زؤربةى ثسثؤرِيةكاندا.. ئةمةش 
ماناى ئةوةية باوكت سةرمايةكةى بؤ دةطيَرِدريَتةوة كة لةو ثرؤذةى 

ربوونى تؤ(، دواى سىَ يان ضوار سالَ بة وةبةرهيَنانةدا دايناوة )كة بريتية لة فيَ
%، كة ئةوةش ريَذةيةكى قاجنازى بةرزة بة 00% بؤ 16ريَذةى قاجناز نزيكةى 

 بةراورد لةطةلَ هةر ثرؤذةيةكى بازرطانى تردا.
 رامبيَنة لةم بريؤكةية ثيَشنيارى بكة بؤ باوكت ئةطةر تؤ ثيَويستت بةوةية.

ة قؤناغى بنياتناندايت نةك لة قؤناغى .. تؤ ئيَستة لثاشةكةوت بكة سَيهةم:
بةرهةمهيَنان.. ثيَويستة خؤت بةدوور بطريت لة زؤريَك لة كةمالياتةكان و 

ن.. من بانطةشةى ئةوة ناكةم تا ببيتة خؤشية بيَسوودةكان كة دةتوانريَت دواخبريَ
م هةوَلبدة كة لة خةرجيدا كؤنرتؤَلى خؤت بكةيت كةسيَكى رةزيل و رذد، بةآل

كى زؤر كة حةزمان لة هةموو شويَنيَك شتانيَتيَكدا ئيَمة لةم سةردةمةدا لة كا
 ليَيانة دةورةيان داوين.
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ة بة ئةو فرسةتانة بقؤزةرةوة ك ضوارةم:
دةستةبةر  هةوَليَكى كةم ثارةى زؤرت بؤ

دةكةن، لةو جؤرة ئيشانة كاركردن لة 
وةرزةكاندا و هةَلطرتنى هةندىَ شتى 

تةوة كة هةرزانن بةهادار لة شارةكةى خؤ
بؤ ئةو شارة طةورةيةى كة تيَيدا 

 دةخويَنيت.
دانيشتوى شارى  لةيادمة كة هاورِيَيةكم

ئةو هاورِيَيةم مةككةى ثريؤز بوو، 
كاتةكانى حةجكردن و عومرةى 

وةى دةقؤزتةوة بؤ كاركردن بؤ ئة
وةك  بتوانيَت خةرجى خؤى بكيَشيَت،

شؤفيَرى تةكسى كاريدةكرد و حاجيان و 
ةكارانى دةطواستةوة و بةو هؤيةوة عومر

 ثارةيةكى زؤر باشى دةستدةكةوت.
ئايا هيض عةيب و نةنطيةك لةوةدا 
دةبينيت؟ عةيبة ئةوةية كة دةستةوسان 
دانيشيت و بيَتوانايى و بيَزارى زالَ ببيَت 
بةسةرتدا..!! زؤر كار هةية كة تؤ 
بتوانيت ئةجنامى بدةيت )لة بةشيَك لة 

و هؤيةوة ثارةيةكى كاتةكانى خؤت( و بة
 ت دةست دةكةويَتباش

من كاتيَك كة لة زانكؤ بووم 
بةوة ناسرابووم كة رةزيل و دةست 

نوقاوم، بة راشكاوانةوة من زؤر 
مرتين سوووربووم لةسةر ئةوةى كة

ثارة لة ريَطاى باوكمةوة خةرج 
بكةم، ضونكة كاروانى خويَندنى 

من دوور و دريَذة و خةرجى زؤرى 
دةويَت، ئةم رةفتارةى من بةالى 
مةمحودةوة باش نةبوو، ئةو ثيَى 
وابوو كة مرؤظ ثيَويستة ضيَذ لة 

ذيانى و طةجنيَتى خؤى ببينيَت، 
كاتيَك كة زانكؤمان تةواوكرد 

ثةيوةندى بكةم بة  بةلَيَنمدا كة
خويَندنى باآلوة، ئةو شتةم لةطةلَ 

باوكمدا باسكرد، ئةويش 
هانيدام و لة دلَى خؤيدا دةيوت ) 

همم.. ئةم كورِةى من خةرجى زؤرى 
ثيَنةكردم، كاتيَك كة لة 
زانكؤدا دةخيويَند(.. هةمان 

بريؤكة هات بة خةيالَى مةمحودى 
هاورِيَمدا، ئةويش قةسةى لةطةلَ 

كرد، كة ثيَويستى بة باوكيدا 
هاوكارى ئةو هةية، باويشكى زؤر 

سةرسام نةبوو بةو ثيَشنيارةى و 
ثيَى وتبوو: ) ئايا بةس نية ئةو 

هةموو مالَ و سامانةم لة تؤدا 
 خوَيندكارَيكى زانكؤخةرجكرد..!!(
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بةشدارى لة طةلَ هةندىَ كةسدا بكة لة خةرجى هةندىَ ثيَداويستيدا  :ثَينجةم
كة بتوانريَت بةشدارى تيَدا بكريَت.. لة برى ئةوةى كة هةر يةكة و بيكرِيَت بؤ 
خؤى، وةك ضؤن نيشتةجيَبوونى بةكؤمةلَ لة سنوريَكى طوجناودا زؤريَك لة 

 كنت بؤ دةطةرِيَنيَتةوة.خةرجية
 ق

ئاطادارى قةرزبة، ضونكة قةرزكردن سةرنةويكردنةو سةرقاَلت  شةشةم:
قوتابيدا  دةكات و زؤر ئاطات لة ئاماجنةكةت ناميَنيَت، ليك بة دةمى هةندىَ

كة سةرضاويةكى ئاسامنيان دؤزيةوة بؤ قةرزكردن، و  دةهاتة خوارةوة كاتيَك
ان ضى ن، ئةوة هةر باسى مةكة كة خويَندنةكةيقةرزةكان كةَلةكةبوون لةسةريا

 !بةسةرهات
 

شئةوة بزانة كة مالَ و سامانى تؤ بؤ كوىَ دةضيَت.. هةستة بة باحةوتةم:
خةرجية طةورةكان( لة رجيةكانت بة شيَوةيةكى رؤذانة )تؤماركردنى خة

 خشتةيةكى جيَطريدا.
نينى ئةو شتةى كة ئةم ريَطاية يارمةتيت دةدات بؤ ضاككردنى خةرجيةكانت و زا

ا ريَكخستنيَكى جوان بؤ دةكات.. ئةمة و لةطةلَ ئةمانةشد داهاتى تؤ زياتر خةرج
يت كة كةى ئةو ز لةو ثرسيارة ضةند بارةية دةهيَنئةو كاتةش وا ،هةموو ذيانت

 ةرطرت.. و بةو شيَوةية.ت كرِى و كةى ئةو برِة ثارةيةت وشتة
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 خاَلى دووةم
 ذيانى ئةكادمييت

ةماشاى ثاسثؤرتةكةت بكةيت لة خانةى )ثيشة(دا، دةبينيت كة نوسراوة ئةطةر ت
ةرطاكانى ذيانيت كة ئاماجنى )قوتابى( ئةمة وةزيفة تازةكةى تؤية، تؤ لةسةر د

ناوى )قوتابى(  ئةمرِؤ ناوى )قوتابى(زؤر جياوازة لةفيَربوونة، بةآلم بوةستة  يةكةت
يَويستة هةست بةو جياوازية بكةيت و ؤناغى ئامادةييدا بوويت، ثكاتيَك كة تؤ لة ق

ويَت و هةروةها ئةطةرنا ئةوة طومان نابةم تؤ شتى زؤرت لة زانكؤ دةستبكة
زانكؤدا بيَتاقةتكةر دةبن... ) رؤشنت و هاتن(... ريَك وةك ئةو رؤذةكانيشت لة 

 رؤذانة كة لة ئامادةيى دةختويَند.
 

 42/7 فَيربوونذيانَيك بؤ 
و سةركةوتوان كؤدةكاتةوة لة جيهاندا  هةموو شارةزايان شتة بنةرِةتيةى كة ئةو

رى و اوى فيَربوون و وةرطرتنى زانياكارى بةردةواميانة رؤذ لة دواى رؤذ لة ثيَن
رؤذى يةكةمةوة ثيَويستة ئةو  كارامةيى كة سةركةوتنيان بؤ بةديدةهيَنيَت، لة

ر تيَبينةكةر و ويَستة بطريت ضونكة تؤ ليَرةيت بؤ ئةوةى فيَرببيت... زؤهةَل
نةوة فيَرببة.. لة خةَلكى طشتيةوة فيَرببة.. لة منداآلوريابة بة دريَذايى كات.. 

تيَطةشنت لة ثراكتيزة كردةييةكان.. ئةوة و ئامادةباش بة بؤ وةرطرتنى زانيارى 
ا و ةى بيست و ضوار سةعات لة رؤذيَكدوةزيفةى ئيَستاى تؤية كة بؤ ماو

لة برى ئةوة موضةيةكى  ورى تيَدا دةكةيت، حةوت رؤذ لة هةفتةيةكدا كا
 نةك ئيَستا بةَلكو لة ئايندةدا..!!طةورة وةردةطريت.. بةآلم 
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ئةمة هةندَى بريؤكةي بنضينةيية لة ثَيناوى سةرةتايةكى سةركةوتوو 
 بؤ ذيانى ئةكادمييت:

  خويَندن و وةرطرتنى زانيارى هةر لة يةكةمني رؤذى بؤ ئامادةباش بة
اى ساَلى شبينى ئةوة نةكةيت كة موحازةرةكانى سةرةتزانكؤوة، ثيَ
 ازةرى تةرفيهى و خؤناسني و سادةن!خويَندن موح

  لة زانكؤ بةرزةكاندا، موحازير هةَلدةستيَت بة دابةشكردنى ثالنى
بؤ ئةو مادةيةى خؤى بة دريَذايى بةشةكة كة  syllabusخويَندن 

ةوة كورتةكان بريتية لة : ناونيشانة وةرطرياوةكان و تاقيكردن
Quizzes ..ويستة ثاريَزطارى ئةو خشتةية ثيَ و ضةندين شتى تر

بكةيت و لةبةرضاوت بيَت لة ذوورةكةتدا و ئةمةش بريتية لةو 
 )نةخشة(يةى كة ثشت بة خواى طةورة بةرةو سةركةوتنت دةبات.

  لة رؤذى يةكةمةوة دةست بكة بة سةعيكردن بة ليَربِانةوة و
 و ةخت بؤ موحازةرة بة ثيَى خشتةى خويَندن،خؤئامادةكردنى ثيَش و

بؤ  تتؤ كاتى تةواوت دةست ناكةويَـكارةكان دوانةخةيت!! ضونكة 
ؤ سةعيكردن ئةطةر كارةكان دواخبةيت.. بة راستى مانطى يةكةم بؤ ت

ئةوة ئامادةباشبة و زؤر ضاالكانة و بة ئايندةى تؤ دياريدةكات و لةبةر
 حةزةوة دةستثيَبكة.

 ورتكراوةى مادة طرنطةطان بكة، رضاوةكان و كتيَب و كثرسيارى سة
ثشت  بةو قوتابيانة ببةستة كة ثيَش تؤ كةوتوون و ئةو قؤناغةيان برِيوة 

لة مةنهةج يان موحازير لةطةلَ حةزةركردن لة هةر طؤرِانطاريةك 
 ضونكة ئةوة هةموو مةنهةجةكة دةطؤرِيَت.
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 كةس دةبينيت  6 تا 2كة  مانةت بةخؤت لةدةست نةدةيت كاتيَكمت
مدانةوةى ثرسياريَك!! خؤت تؤمةتبار ؤ وةآلدةستيان بةرزدةكةنةوة ب

مةكة بةوةى كة كةم فام بيت تةنها لةبةر ئةوةى نةتزانى مامؤستاكةت 
تؤ بة زانايى دورست نةكراويت بةَلكو تؤ ليَرةيت تا  2وتى ضى!

ىَ لة فيَرببيت و هيَشتا لة سةرةتاى ريَطاكةدايت.. و طرنط ئةوةية ك
 كؤتاييدا ثيَدةكةنيَت..!!

 انى شكست لة خويَندنى هؤكارةكيب بوون يةكيَكة لة طرنطرتينى ائغ
يةكيَكة لة طرنطرتينى هؤكارةكانى هةستكردن بة دارِمان و  زانكؤدا، و

حةزكردن لة ثاشطةزبوونةوة و زياتر كةمتةرخةميى بة شيَوةيةك بة 
غائيب بووم.. نازامن ضيان تن و من وخؤت دةَليَيت: ) ئؤه..ثيَش من كة

وةرطرتووة و طةشتوونةتة كوىَ.. رات ضؤنة ثاشطةز ببمةوة لةم 
 وى بكاتةوة(..!!ومادةية.. يان مةطةر خواى طةورة قةرةب

  ريَكخستنى شويَنى سةعيكردن.. لة كوىَ سةعيدةكةيت و
تيَدةكؤشيت؟ ئةم ثرسيارة طرنطة... زؤريَك لة قوتابيان حةزيان لة 

ؤيانة.. بةآلم ئةوةت لةياد بيَت كة بة راستى تؤ هةندىَ جار ماَلةكانى خ
ماَلةوة دروست دةبيَت يان كة جةجناَلى لة  ة كاتيَكثيَويستت بة راكردن

يان كاتيَك داواكارى كةسوكارت لةسةرت  نيشتةجيَبوونتنى لة شويَ
زؤردةبيَت! لة زؤريَك لة زانكؤكاندا ضةندين هؤَلى كراوة هةية بؤ 

عاتةكانى شةو.. يان كتيَبخانة دةكريَتةوة تا دوا سةةعات س 12ماوةى 
كة دةطةرِيَيتةوة بؤ ماَلةوةت دواى كؤتايى موحازةرةكان  كاتيَك

 كةميَك ثشوو بدة و ثاشان برِؤ بؤ يةكيَك لةو هؤآلنة..
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ئةوانةى هاتوون بؤ  ،وة ئاطاداربة لة هةراسانكردنى هةندىَ قوتابى
 َلتةكردن يان حةسوودى.سةرقاَلكردنى كةسانى تر بة طا

ن و زانكؤيةكى ترى سةخت لة ئارادا نية.. بةلَكو قوتابي هةولَدةر و ازانكؤيةكى ئاس
 قوتابى كةمتةرخةم لة ئاراداية!

 كانى ترت ندا، خؤت بةراورد مةكة بة هاورِيَلة سةرةتاى  خويَند
ةوة بؤ كةسيَكى ندندا.. ضونكة ئاستةكان لة كةسيَكلة ئاستى خويَ

يَكةت ئاستى بةرز بيَت لة ازة.. ضونكة لةوانةية هاورِر جياوت
ادةيةكى تردا ئاستى الوازة!! تةنها تةركيز ، بةآلم لة مبريكارى

خبةرة سةرخؤت.. لةسةر خاَلة الوازةكانت و هيَزت و كارى 
 لةسةر بكة و طرنطى بة كةسانى تر مةية.

 اترينى سةعاتةكان لة ساَلةكانىيسووربة لةسةر تؤماركردنى ز 
لة توانات لةسةر وةفابوونت بة يةكةمدا بة مةرجى دَلنيابوون 

 ثابةندبوونةوة.

  من بة دريَذايى رؤذ دةخويَنم، وة ناتوامن تةواو ببم لة كؤتايى (
هيَنان بة ئةركةكامن يان ثرؤذةكة(. واقيعى بة لة طرنطى مادةكة و 

لة يادت بيَت كة طرنط  هةوَلى ثيَويست كةم مةكةرةوة.. و
ة كة سةعاتيَكى زؤر سةرقالَ بيت، بةَلكو طرنط ئةوةية كة ئةوةني

 سوودى ىلَ ببينيت و سةركةوتوو بيت تيايدا.

 
ضونكة  نةى لة سةرووى تواناى تؤوةن،ذمارةى سةعاتةكان تؤمار بكة يان مادةكان ئةوا

ةو تةحةديةى دات و هؤكارة بؤ زالَبوون بةسةر ئةحةدى هيَز و حةماسةتت زياتر ثيَدةت
 وة بؤ خؤت و مةترسة.. خواى طةورة ئاسانى دةكات.داتنا
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  دا. دةتوانيت موحازةرةكاننيَوان سوود لة كاتى فةوتاو وةربطرة لة
 ة يان بةشدارى بكةيت لة ضاالكى كؤمةآليةتى يانبرِؤيت بؤ كتيَبخان

ويستة دانةنيشيت و هةر لة م ثيَرؤشنبريى كة حةزت ليَيةتى.. بةآل
 انيدا بيت.ضاوةرِو

 ئيرت لةطةلَ سةرقاَلى خشتةى خويَندنةكةتدا ئةوة ئةوة مةبة  طومانى
تانةى بةهانةت هةية لة كةمتةرخةمى ئةجنامدانى ئةركةكانت يان ئةو ش

مامؤستاكةت داوات ليَدةكات.. لة قؤناغيَكدا دةطةيتة ئةو قةناعةتةى 
كة مامؤستاكةت ثيَى واية كة مادةكةى ئةو تاكة مادةية لةو 

ى، و هةوَلبدة.. و بيَتاقةت مةبة ليَو شتيَكى بآلوة  قؤناغةدا..!! ئةمة
ئةوةى داواى بةرزى بكات ثيَويستة شةوخنونى : لةياد بيَت كة

 من طلب العلى سهر الليالي(.بكيَشيَت ) 

  تؤ بةرثرسيت كة ثيَويستة ئةوة بزانيت كة لة زانكؤ دةخيويَنيت.. و
كةت.. لةبةرئةوة ئةو ثسثؤرِيانةى كة توشى تؤ دةبيَتةوة نةك مامؤستا

بة هةَلبذاردنى دروست لة دياريكردنى ئةو مادانةى زياتر  ةهةست
.. لةبةر ئةوة ئاطايى و طرنطن و ئةوانةى شتيَكت بؤ زياد دةكةن

 هةوَلى زؤرت بدة ثيَى.

  خويَندنى ليَربِاوانة لة ساَلةكانى يةكةمى طرنطى تايبةت هةية بؤ
تيَدا بنيات بنىَ لة هةموو  لةبةر ئةوة خاَلة بنةرِةتيةكانىزانكؤدا 

بابةتيَكدا. من هيَشتا ئةو موحازةم لةيادة لة ساَلى يةكةمى زانكؤدا كة 
.. تيايدا باسى ريَطاى طواستنةوةى شلةى دةماريى دةكرد لة ميشكدا

اةيةوة لة ضونكة خؤم ثرسيارم ليَكرا لةو ب دمة،زؤر بةباشى لةيا
يَك بوو لة بابةتة بنةرِةتية تاقيكردنةوةكانى دكتؤرادا! ئةو بابةتة يةك
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طرنطةكان كة ثيَويستة تةركيزى خبريَتة سةر لة دواتردا بنياتى لةسةر 
 بنريَت.

  لة مةزنى ئاينى ئيسالميمان ئةوةية كة ثايةى قوتابيانى ريَطاى زانستى
ى بؤ ضونيان بؤ وةرطرتنى زانستى كردووةبةرزكردؤتةوة، وة دةر

بةر ئةوة خويَنةرى بةرِيَز هةميشة هؤكاريَك بؤ ضوونة بةهةشتةوة.. لة
كة تؤ ليَرةيت لة ثيَناوى داواكردنى زانست و  تئةوةت لةياد بيَـ

نةى ئةم نيةتة وخزمةتكردنى موسَلمانان، منوو طةشةدان بةخؤت 
كة هةموو ساتيَك لة ساتةكانى ذيانت و هةموو وادةكات 

سؤزى نيَك يان نارِةحةتيةك و هةموو هةست كردنيَكت بة وبوماندوو
بريكردنةوةت بؤ كةسوكارت ئةوة لة ثيَناوى خواى طةورةداية و 
ثاداشتى لةسةر وةردةطريت ثشت بة خواى طةورة.. هةميشة 

نت بؤ كةم او ئةو كارة زؤريَك لة نارِةحةتيةكئاطادارى ئةو نيةتة بة 
 دةكاتةوة.

 
 شَيوازى تؤ لة ثرؤسةى فَيربووندا ضؤنة؟

لة ثرؤسةى فيَربووندا.. ئةو شيَوازةية هةية خؤى  ر يةك لة ئيَمة شيَوازى باشىهة
كة واى ليَدةكات زياتر كاريطةر بيَت و ضيَذ لة خويَندنةكةى ببينيَت، 
دؤزينةوةى شيَوازى تايبةتى خؤت لة زيادكردنى توانات بؤ فيَربوون يارمةتيت 

 دةدات كة ئةو لةمثةرانةى يةنة ريَطات تيَيثةرِيَنيت.
 

 كردووة بة سىَ بةشةوة بة ثيَى شيَوازى فيَربوون:زانايان قوتابيانيان 
 يةكةم: فَيرخوازى بينني
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نيت لة يةريتى تؤ لة خويَندندا بة شيَوةى بينني بوو ئةوة سوود دةبئةطةر ن
ئةو  و سةعيكردن.. وبةكارهيَنانى ويَنةكانى روونكردنةوة و ثالنةكانى فيَربوون 

باسى دةكةين  ى تركة ثاش كةميَك )نةخشةى فيَربوون( كاتة دةبينيت كة شيَوازى
 .شيَوازة باشةكةى تؤية

 .هةَلدةستيَت بة تؤماركردنى تيَبينيةكان بة دريَذيى 

 .حةزى لة دانيشتنة لة ريزةكانى ثيَشةوة 

 َك و ثاكوتةميزة.ريَكوثي 

 َكى بيَتةوة ياد.. ضاوةكانى دةنوقيَنيَت تا ويَناى شتةكان بكات يان شتي
 ياد لة شيَوةى ويَنةدا دةيهيَنيَـةوة يادى خؤى.كاتيَكيش شتيَكى يةتةوة 

 هةست بة بيَتاقةتى دةكات دةطةرِيَت بة دواى شتيَكدا تا  كاتيَك
 بيبينيَت.

 تحةزدةكات ئةوةى كة فيَرى بووة بة ضاوةكانى بيبينيَـ. 

 َكهاتوون لة ويَنةى روونكردنةوة ضيَذ دةبينيَت لةو موحازةرانةى كة ثي
 دا بةكارهاتووة.ئةو شتانةى رةنطةكانى تيَ نةكان وو خشتةكان و ثال

 ويَناكردن و ويَنةى  كة ثيَكهاتووة لة كةمةندكيَشى ئةو قسانة دةبيَت
 رةوانبيَذي.

 
 دووةم: فَيرخوازى بيستنى ) ئةوة شَيوازى منة(.

 َى ليَية بةدةر لةوةى كة لة ثيَشةوة لةو شويَنة دادةنيشيَت كة طوي
 روودةدات.

  ردةبيَت لة ريَطاى موناقةشة و خويَندنةوة و فيَبة شيَوةيةكى باشرت
 ذبينني لة موحازةرةكان.نوسني و ضيَ
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 ةية لةسةر وةرطرتنى وشةكان و تيَطةشنت لة توانايةكى تايبةتى ه
 ناكانى.ام

 طةلَ خؤى يان لةطةلَ ةهةست بة بيَتاقةتى دةكات، قسة ل كاتيَك
 كةسانى تر دةكات.

 بؤ  تراظةكردنى مادةكة دةبةستيَـ لةبةركردندا ثشت بة شيَوازى ئةو لة
 خؤى.

  حةزى لة قسةكردنة سةبارةت بة فيكرةكان و بريدؤزةكان و
 ضةمكةكان لة برى راستةقينة رووتةكان.

 .توانايةكى زمانةوانى بةرزى هةية 

 
ئةطةر شيَوازى تؤ بيستنى بوو ئةوة سوود دةبينيت لة ئامادةبوونى موحازةرةكان و 

بة روذاندنى موناقةشة لةطةلَ هاورِيَكانت و بينينى بابةتةكة خويَندنةوة، و نوسني و و
 ويَنة طشتيةكةى و هيَلَة ثانةكانى.

 
 سَيهةم: فَيرخوازى جوَلةيى:

  ثسثؤرِة لةو كارانةى كة ثيَويستيان بة جوَلة و هاوسةنطى و
 لةش. َلكردنى بةرز هةية بة ماسولكةكانىكؤنرتؤ

 ةستى لة برى خويَندنةوةى.حةزى لة ئةزموونكردنى شتةكة هةية بة د 

 ى يةتةوة ياد كة خؤى ئةجنامى داوة و بة نارِةحةتى بة ئاسانى ئةو شتانة
 ئةو شتانةى يةتةوة ياد كة بيستويةتى يان بينيويةتى.

 هةست بة بيَتاقةتى دةكات حةزى لة جوَلة و سةرقاَلكردنى  كاتيَك
 خؤى هةية بة هةر شتيَكةوة بيَت.
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 بة مامةَلة لةطةلَ شتةكاندا و  تشت دةبةستيَـحةزى لةو بوارانةية كة ث
 ئةمديوديوكردنى.

 و كة ئةزموونى كردووة  ىبةوة لة فيَربوونيدا ثشت دةبةستيَت
 .وةئةجناميدا

  لة ريَطاى بةركةوتنةوة بةردةوام دةبيَت، و حةزى لة هةر ثشتطرييةكة
كة بة شيَوةيةكى جةستةيى دةربكةويَت وةك كيَشان بةسةر شاندا يان 

 تنى دةست.طر

 َك شك نابات فيَرى ببيَت لة هةست بة بيَتاقةتى دةكات كاتيَك كة شتي
 ريَطاى دةستليَدان و كاركردنةوة.

 
هةرضةندة  –ئةطةر شيَوازى تؤ جولَةيى بوو ئةوة شيَوازى موحازةرات خؤش نية بةالتةوة 

ن دةبينيت و ثراكتيزةكردنى بة زياتر ضيَذ لة ئةزموونى شتةكا -طرنطيشة
شكةشكردنى ئةو زانياريةى دةتةويَت لةبةرى وةيةكى كردارى، هةستة بة ثيَشيَ

 وةى شانؤطةريةك يان منايشكردنى ضريؤكيَكى دياريكراو.بكةيت لةسةر شيَ
 

 بينيةكى طرنط:تَي
وازةكانى ثيَشوين بةآلم بة ريَذةيةكى ئيَمة هةموومان خاوةنى هةموو شيَلة واقيعدا 

يَطاى بةكارهيَنانى بنيت لة ثرؤسةى فيَربوون لة روة بيَطومان سوود دةجياواز، 
يَنةكان و كةوة كة كار لةسةر هةموو ئةو شيَوازانة بكات ) وة وضةند شيَوازيَ

 وةى كؤمةَليَك و مومارةسى شت لة برى خويَندنةوةموناقةشةكان لة ضوارضيَ
 زهيَنان بة يةك شيَوازى تايبةت.دةربارةى ...و ...( نةك تةنها وا
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 تا+ قوتابى = ثةيوةنديةكى باشمامؤس
لةو طؤرِانكارية بنةرِةتيانةى لة زانكؤدا روودةدةن بريتية لة ثةيوةندى لة نيَوان 

ثةيوةندى وشك  –بة ثيَضةوانةى مامؤستاى ئامادةيى  –مامؤستاى زانكؤدا، ليَرة 
هةندىَ  –كةسبةَلكو بة تايبةتى لةطةلَ بوونى دةيان بةَلكو سةدان  ،و فةرِمية

 لة هؤَلى خويَندندا كة موحازةرةى تيَدا دةوتريَتةوة. -جار
ة مامؤستاكاندا كة ياواز لهةست دةكةيت بة بوونى شيَوازى ج وةهارةوة ه

 ةباش بيت بؤ مامةَلةكردن لةطةَليدا:ثيَويستة ئاماد
 مامؤستاى خؤبةزلزان: بة داخةوة لة زانكؤكانى ئيَمة ذمارةيان زؤرة- 

ينيت يةكيَكيان وا دةرِوات بة ريَوة دةَليَى ةب! د -ئةمة بؤضوونى نوسةرة
ة شيَوةيةكى بةكةم تة.. تةماشاى مامؤستاكانى تر دةكات بسةرؤكى وآل

ضى دةكةيت كة ضؤن تةماشاى تؤ بكات..!!  يَى ضاوةرِ زانني، ئيرت
منوونةى ئةمانة هةوَلبدة دووركةويتةوة ليَيان و تةنها هةستة بةو شتانةى 

وا لة اد بوونةوةيةك.. و بةبىَ هيض جؤرة رووبةرِووكة دةيانةويَت ليَت 
خواى طةورة بكة كة كؤتنةكاتةوة لةطةَلياندا نة لة دنيادا و نة لة 

 رؤذى دواييشدا..!!

 بةو ثيشةيةى  تةستيَـةموو رؤذيَك يةت تا همؤستا فةرمانبةرةى هئةو ما
كة لةسةرشانيةتى ) حةشوى زانياريةكان!( لة سةرى تؤدا ثاشان 

اتةوة بؤ ماَلةوة و ضاوةرِوانى موضةكةيةتى لة كؤتايى مانطدا.. دةرِو
بيَجطة لة  ةك زانكؤ يان كؤليَذ كاردةكات، ودةيبينيت لة زياتر لة ي

هةندىَ وانةى تايبةت لة ئيَواراندا..!! تؤ سوود لةم مامؤستاية نابينيت 
بؤ  تىَ زانيارى طرنط نةبيـَةنها تيَطةشنت و لةبةركردنى هةندت

 ون لة تاقيكردنةوةكاندا.دةرضو
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  قوتاخبانةيةكى فيكرى لة  خؤى كردووة بةمامؤستاى مةزن كة
َلى بؤ تؤ دةوروذيَنىَ و وثسثؤرِيةكةى خؤيدا.. ئةو مامؤستايةى فز

ئاشنات دةكات بة  ن لة تيَطةشنت و فيَربوون.. وهةروةها حةزكرد
ين ت بؤ ضةندى نوىَ كة بة بريتا نةهاتووة.. و دةستت دةطريَئاسؤ

ريَطاى جوان لة بريكردنةوة و بينينى شتةكانى دةوروبةرت لة برى 
ؤش خؤت دةبينيتةوة وتنةوةى زانياريةكان و شتة لةبةركراوةكان.. ت

كة ئؤه..ئؤه(ةمة زؤر دةَليَيتةوة )ى ىلَ دةطريت ئكاتيَك كة طويَ
وازى سةسام بوونت دةكةيت بؤ تيَطةشنت لة مادةكة و شيَ طوزارش لة
فيَرى شيَوازى راوكردنت دةكةن ى.. منوونةى ئةوانة بريكردنةوة

ةلَ مامؤستاى طةورةمدا ) عمر .. لةطلة برى ئةوةى ماسيت ثيَبدةن
لة نةخؤشخانةى طاردى راويَذكارى ثزيشكى دةروونى منداآلن  املديفر(

شت نةبووم مانط زؤر فيَرى  2بؤ ماوةى  )رياض(شارى نيشتمانى لة
ووم بة تيَبينيةكانى و شيَوازى ـ بةآلم سةرسامى كردبلةالى 

كيَشةكان و ريَطاضارةكان، و ئةو تيَبينيانة بريكردنةوةى و ويَناى بؤ 
ريكردنةوةى وازى بزؤرنةبوون بةآلم بةس بوون تا ببيَتة هؤى ئةوةى شيَ

ضوار  انكارى دروستكرد، من لةومن بطؤرِن، و لة مندا زؤرترين طؤرِ
و  بينى بة بةراورد لةطةلَ مامؤستاسوودم  سالَ 2مانطةدا بة ئةندازةى 

نة دةبينيت انونةى ئةو مامؤستا مةزكاتيَك منوكانى تردا، فرةمانبةرة
يان بكة بؤ هةر اركدةى كاتةكانيانبة، ثيَشنيارى هاوبلكيَ ثيَيانةوة، ئاما

ئةوة تؤ هةر براوةى  ،يةك يان كتيَبيَك با بة خؤرِايش بيَتةتويَذيبنةو
 طةورةيت!
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مامؤستاكانى  َيكى طرنطة لة مامةَلةكردن لةطةَلَلئةمة ضةند خا
 زانكؤ كة ثَيويستة ياداشتى بكةيت:

 وت بؤ ةنيشتتدا رةت بوو بةبىَ ئةوةى سالئةطةر مامؤستاكةت بة ت
 تاقةت مةبة!ت ئةوة شتيَكى سروشتية و هيض بيَبكات يان ئاشنابيَت ثيَ

  كات لة ارت بمامؤستاكةت تا لة يادطةى خؤيدا تؤمفرسةت مةية بة
موحازةرةكانى بة شيَوةيةكى  كى نادروست وةك دواكةوتن لةهةَلويَستيَ

ةوام يان غائيب بوون و ثيَشكةشكردنى بةهانةى نابةجىَ يان بةرد
داواكردنى دواخستنى ئةرك يان تاقيكردنةوة يان ثرؤذةى داواكراو لة 

 تؤ، ضونكة ئةوة زيان بة تؤ دةطةينيَت لة حاَلةتة ئيحراجةكاندا.

 تا لة طرتنى مامؤسوون لة ساتةكانى طويَوربة لةسةر ئامادةبسو
بة قوتابيةكانى و لة ثرس و راويَذكردن ثيَيان، خويَن قورس مةبة 

طرنط و ناطرنط بةَلكو دةتوانيت ئامادةبيت و و ثرسيارى زؤر كردن 
ة ئامادةبوونى ئةو ساتانة وات ليَدةكات ضونك ،طويَبطريت و بةس

 طةشتنت بؤ مادةكة زياتر بيَت.تيَئاسؤت فراوان بيَت و 

 ةشةكة( ثيَى هةستة بة ئامادةبوونى بازنةى موناقةشة تايبةمتةندةكان كة )ب
تى ئةطةر مامؤستاكةت بوونى هةبوو يان موحازير هةَلدةستيَت بة تايةبة

راوة بؤ ئةوانةى لة تؤ ئاستيان بوو.. ئةم بازنةى موناقةشانة ئامادةك
و دكتؤرا( تؤ بة ئامادةبوون لةوىَ بة يةك  زترة )قوتابيانى ماستةررةب

كى بةرزتر لة كوذيت: يةكةم: ئاشنابوو بة ئاستيَبةرد دوو ضؤلةكة دة
كى ئاسةواريَتايبةمتةندى كة ئاسؤى تؤ فراوانرت دةكات.. و دووةم: 

جوان جيَدةهيََليت الى مامؤستاكانت كة تؤ قوتابيةكى ليَربِاو و 
 تيَكؤشةريت.
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 بيانى ماستةر ودكتؤرا لة هةمان ثسثؤرِيى ئةو مادةيةى ئاشنا ببة بة قوتا
كة دةخيويَنيت.. طوىَ بطرة لة طرنطرتينى ئةو خاآلنةى كة 
موناقةشةكانيان دوروذيَنن و طرنطيثيَدانةكانيان و ثرسياريان ىلَ بكة 

ئةوةى قورسة  سةبارةت بة سةرضاوةى سادة و كورتكراوة بؤ مادةكة و
اواى يارمةتى ت بيَت كة هةر كةسيَك كاتيَك دادلةي بةالتةوة تيايدا. و

، ئةوة ليَدةكةيت و تؤ هةستى ريَز و نرخاندنى ال دروست دةكةيت
 راوانةوة هاوكاريت ثيَشكةش دةكات.بيَطومان بة دَليَكىف

 
 سةرضاوةكانى فَيرخوازيى زانكؤ

تويَذينةوةكان بينيت لة سةرضاوةكانى زانكؤى فيَرخوازى.. بسوود هةوَلبدة كة 
لة قوتابيان سوود لة تواناكانى زانكؤ و ئاماذة بةوة دةيةن كة ذمارةيةكى كةم 

سةرضاوة فيَرخوازيةكانى دةبينن وةك كتيَبخانةى ئةليكرتؤنى و كتيَبخانةى فةرِمى 
تر.. ئةو سةضاوانة زؤر بةسوودن و تى ش و بينني و ياساكانى زانياريةكان و

رطرتنى قوتابيان ليَى زؤر م بةداخةوة سودوةخةرجى زؤرى دةويَت بةآل
 سنوردارة!

 
 شةبةحى زمانى ئينطليزى

بةو شيَوةية قسةى  يندةوةرزانية، هاورِيَكةم )رائيد(ئؤه.. ضةندة حةزم لة مادةى ز
 ثيَكردنى يةكةم موحازةرةى زيندةوةرزانى لة كؤليَذى ثزيشكىش دةسدةكرد، ثيَ

ةوةرزانى هاتة دلة زانكؤيةكى عةرةبى بةناوبانط.. مامؤستاى مادةى زين
نةبوو هاورِيَكةم يكرد بة موحازةرةكةى.. ضةند ساتيَك تيَثةرِذوورةوة و دةست

واو بوو، دةمى داضةقاند، زؤر هةستى بة تةنطةتاوى كرد تا موحازةرةكة تة
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ى، بةَلكو هيض شتىَ تيَنةطةيشت سبوو ئةميش هيض شتيَكى نةنوموحازةرةكة تةواو
مؤستاية ى نةبيَت.. زؤر بة سادةيى ئةو ماةكةها ناونيشانتةنةطةشت ، تيَنليَى

 بة زمانى ئينطليزى ثيَشكةش كرد. ىهةموو موحازةرةكة
ئةطةر تؤ دةرضووى يةكيَك لة قوتاخبانة ئامادةييةكاني حكوميت لة جيهانى 

 نى ئينطليزيدا، ضونكة كتيَب وامئةوة توشى كيَشة دةبيتةوة لةطةلَ زعةرةبيدا 
مامؤستا تةنها بة زمانى ئينطليزى دةتوانيَت  ليزين، وسةرضاوةكان بة زمانى ئينط

 مادةكة بَليَتةوة.
ت ئايا تؤ دةترسيت لةوة؟ لؤمةت ناكةم من دةزامن كىَ واز لة خويَندن دةهيَنيَـ

لة كؤليَذى ثزيشكى و شويَنةكانى تر، بةهؤى لةمثةرى زمان بة تايبةتى 
ك بةخةرج نادات بؤ هيض هةوَليَ -تةنها كةميَكيان نةبيَت –زانكؤكامنان 

ئامادةكردنى قوتابى لة زماندا.. وة ئةو كارة ثيَويستى بة ئارامطرتن و سرِينى 
ى كةمة و تؤ زالَ دةبيت ية لة تؤوة كة تةنها ضةند مانطيَكعارةقى نيَو ضةوان هة

 نة بكة لةطةَلمدا:وتابةعةى ئةم خاآليةدا.. مةبةسةر ئةو تةحةد
 ات..ك هةنطاو دةستثَيدةكار ميل بة يةيةكةم: رَيطةى هةز

ئيَستةش ئةو رؤذةم لةيادة كاتيَك كة الثةرِةى يةكةمى كتيَبى كيمياى زيندةييم 
 00ةية نزيكةى دنةوة و وةرطيَرِانى.. لةو الثةرِكرد بة خويَنو دةستمكردةوة 

وشةى نامؤم دةرهيَنا كة ماناكةيم نةدةزانى! لةطةلَ ئارامطرتن و نةفةس دريَذى 
سةر ئةو كيَشةيةدا و من ئةمرِؤ هةر سةرضاويةك هةبيَت دةخيويَنمةوة زالَ بووم بة

تةركيز خبةرة سةر ئةو الثةرِةيةى ئيَستة بونيَك.. ةولَ و ماندووبةبىَ هيض ه
ة.. ئةوانةى تؤقيون لة كيَشةى شاى ثامشاوةى كتيَبةكة مةكلةبةردةستاية و تةما

ك تةركيز خستنة سةر يةك نةزمان ئةوة تةركيز دةخةنة سةر هةموو كتيَبةكة ، 
 ى كتيَبةكة.الثةرِة
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دةفتةرَيكى بضوكت با ثَيبَيت و هةروةها فةرهةنطَيك دووةم: 
كرتؤنى سةر مؤبايل يان رةهةنطى ئةليةوةك كتَيب يان ف

و دةست بكة بة خويَندنةوةى كتيَبةكانت و هةموو ئةو وشة  كؤمثيوتةر..
دةوامى ثيَداضوونةوةى بكة لة كاتة نامؤيانة تؤمار بكة كة وةرتطيَرِاون و بة بةر

بةهةدةرضووةكاندا.. لةيادت بيَت كة دانةر ئاسايية كة هةمان ئةو زاراوانة و ئةو 
وشانة لة هةموو كتيَبةكةدا دووبارة دةكاتةوة، لةبةر ئةوة هةوَلدانى وةرطيَرِان 

 طةلَ تيَثةرِبوونى كاتدا كةمرت دةبيَتةوة.ةل
ؤشيت لةطةَل هاوِرَيكانت لة خ سَيهةم: بةشَيك لة كاتةكانى

زانينى ماناى وشةكان و زاراوة نوَيكان دا بةرةسةر لة كَيرِبكَي
 لة مادة جياوازةكاندا.

لة ماناى وشةى ت بةشدار بكة ى تةنيشتضوارةم: هاوِرَيكة
ضونكة و زاراوةى نوَى كة تازة فَيرى بويت..نوَى يان بنةِرةتى 

زانياريةك دةبيَـة هؤى ئةوةى لة بةشدارى كردنى كةسانى تر لة هةر جؤرة 
 يادطةتدا مبيَنيَتةوة.

تةنانةت ئةطةر مؤش مةكة..زمانى ئينطليزى فةراثَينجةم: 
سةبارةت بة زمانى  تزانكؤكةت ثيَويستى بة تويَذينةوةيةكى ضرِوثرِ نةبيَـ

ضونكة ئيَمة لة زةمةنيَكداين ناتوانريَت  ،ئينطليزى ئةوة ئةو كارة فةرامؤش مةكة
بة باشى زمانى ئينطليزى نةزانني.. هةر هةوَليَك ندن ئةجنام بدريَت هةتا طةشةسة

لةكاتى  تبةخةرجى بدةيت لةم بوارةدا ئةوة فرسةتى طةورةترت ثىَ دةبةخشيَـ
 دةرضوونتدا و طةرِانت بةدواى كاردا.

 
 ضؤن توانات دوو هَيندة دةكةيت لةسةر فَيربوون؟



54 
 

ةين كة تواناى تؤ زياتر دةكات لةسةر باس دةك دىَ ريَطا و تةكنيكليَرةدا هةن
ئةو تةكنيكانةم  لة زانكؤدا بووم ةى فيَربوون.. ئؤه.. خؤزطة كاتيَكثرؤس

يان سةعامت بؤخؤم دةستةبةردةكرد كة لة زانكؤ بووم، ئةوة دة بزانياية، كاتيَك
نينى ئةو تةكنيكانة ازةم تيَمثةرِاند، لةيادت بيَت كة ى ككة هةروا بة ئةجناميَك

نها بةس نية..بةلًَكو ثيَويستة ثراكتيزةى بكةيت بة شيَوةيةكى بةردةوام و رؤذ بةتة
واى ليَبيَت ببيَتة و لة دواى رؤذ، تا بة شيَوةيةكى دروست ئةجنامى بدةيت 

 ثيشةى هةميشةييت وةك ضؤن فيَربوونى شؤفيَرى هةرواية.
 

 و ثَيش هةموو شيَت: .. كار و ثاشان كار. يةكةم
نى ريَز و ثيَزانينن ئةوة ثيَويستيان بة كاركردن و هةوَلدان و ئةو شتانةى شايا

ةوتن ئاسان بواية ئةوة هةموو ئةطةر سةركنارِةحةتى و قوربانيدانى زؤر هةية.. 
كى سةركةوتوو دةبوون.. هيَشتا يةكةم ثةيامم لةبرية كة لة باوكمةوة خةَل

 -ة بيثاريَزيَتخواى طةور –د. عبدالكريم بكار ثرؤفيسؤر وةرمطرت مامؤستاى 
: ) كورِى خؤم.. بة زانكؤوة لة نامةكةيدا نوسيبوىدواى ثةيوةنديكردمن 

%ى 11%ى بةهرةية و 2وتةكةى ئةديسؤنت ديَنمةوة ياد كة دةَليَت: بليمةتى 
 هةولَ و عارةقى نيَوضةوانة(.

كة سبةينىَ لة كاتى طةرِانت بة راستى سةركةوتنى ئةكادميى بةَلطةيةكى بةهيَزة 
ى كاردا ثيَشكةشى دةكةيت.. بة راستىبةَلطةيةكى تةواوة كة تؤ تواناى بةدوا

كارت هةية بة ليَربِان و ثابةندبوون و هةوَلدانةوة.. هةموو ئةو تةكنيكانةى لةم 
ةت ريَك كتيَبةدا باسى دةكةم، يان كة تؤ دةيبيستيت ليَرةو لةوىَ ئةوة خويَندنةك

ة هيض بةهايةكى نية ئةطةر بة تةواوى بةآلم ئةم ،باتدةخات و بةرةو ثيَشةوة دةت
قؤَلى ىلَ هةَلنةماَليت و هةوَلى تةواو نةدةيت.. ئةطةر سةعات لة دواى سةعات 



55 
 

بةسةر كتيَبةكانت و دةفتةرةكانتةوة نةبيت.. خؤت سةرقالَ بكةيت و زانست 
وةربطريت .. هةندىَ لة ثسثؤرِان مةزةندةى ئةوة دةكةن كة تؤ رؤذانة ثيَويستت 

ة لة زانكؤ تا سىَ سةعات هةية لة بةرامبةر هةر سةعاتيَك موحازةرة كبة دوو 
 وةرطيَرِ(. -مة بة ثيَى بةشةكان جياوازى هةيةثيَشكةش دةكريَت ) ئة

ئايا ئةمة زؤرة؟ لةوانةية ... بةآلم وةك ومت كارةكة ثيَويستى بة هةولَ و ليَربِان 
رووى زيرةكى و كارامةيى و  لة و بيستومة لةو قوتابيانةوة كة هةية، زؤرم بينيوة

تواناوة هيضيان كةم نةبووة بةآلم لة يةك شتيان كةم بووة، كة ئةويش ئارامطرتنة 
لة بةرامبةر ئةوةدا زؤر شتيان  و هةَلدان و تيَكؤشان، و لةسةر كارى قورس

 لةدةستداوة، تؤش ئاطادارى ئةوةبة!

 
 ن.يت بةرامبةر بة ثرؤسةى فَيربووهةَلوَيستى دةرووندووةم:

فيَربوونى هةنطاوى يةكةم بؤ ئةوةى تواناى خؤت دوو هيَندة ليَبكةيت لة بوارى 
يَستى دةروونى خؤت وكة ئةوة بدؤزيتةوة كة بزانيت هةَل هةر بابةتيَك ئةوةية

ضؤنة بةرامبةر بةو مادةية. زؤر لةوة دَلنيابة كة ئةو مادةيةى ثيَت واية هيض 
ةية كة تؤ فيَرى ببيت، ئايا لةبريتة ئيَمة ين مادسوديَك لة ثشتيةوة نية و قورسرت

ريكاريةوة، كاتيَك ئيَمة ب كاتى خؤى ضةندة ماندوو دةبووين بةهؤى فيَربوونى
رسكردنى ئةو مادةية وقوتابى بوين لة قؤناغى ئامادةييدا؟ هؤكارى سةرةكى بؤ ق

ة تةنانةت بة نيسبةت منةو –و بيَتاقةتيمان ليَى ئةوةبوو كة ئيَمة لةو كاتةدا 
كة بؤضى ثيَويستة ئيَمة هةموو ئةو هاوكيَشة قورسانة لةبةر  -ئيَستاش هةرواية

هةتا  -سوك بيَت يان قورس -بكةين. تؤ ناتوانيت بة باشى بابةتيَك بزايت
هؤكاريَكى ذيرانة و قةناعةت ثيَكةرت نةبيَت. ئةطةر خؤت هان نةدةيت و حةز 
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ةى كة لةبةردةستتداية ئةوة لة خؤتدا دروست نةكةيت بؤ فيَربوونى ئةو مادةي
 هةرطيز فيَرى نابيت!!

لة ثيَناوى ئةوةدا و كاتيَك دادةنيشيت لةسةر ميَزى سةعيكردن و بةشيَكى 
 كتيَبةكةت بة دةستةوةية.. ئةم ضةند ثرسيارة لة خؤت بكة:

 ضؤن من دةتوامن ئةم بةشةى كتيَبة شارةزا ببم؟ 
 من ئيَستة ضى دةزامن سةبارةت بةم بابةتة؟ 

 ضى نازامن سةبارةت بةم بابةتة؟ ئةى 

 من ثيَويستم بة ضية لةم بابةتةدا كة بيزامن؟ 

 من ضؤن دةتوامن ئةم بابةتة لة ذيانى ثيشةييم و ئايندةمدا جيَبةجىَ بكةم؟ 

 نوسةر هةولَ دةدات هةواَلى ضى بة من بدات؟ 

اشان بة بة ليَربِانةوة و بة هؤشياريةوة وةآلمى ئةم ثرسيارانةى ثيَشوو بدةرةوة و ث
 حةماسةوة هةنطاو بنىَ تا فيَرى ئةو مادةية ببيت..

 

 : ببة بة فَيرخوازَيكى كاريطةر...سَيهةم
ندنةوةى كالسيكى كة زؤربةى قوتابيان بةو كاتى خؤت بة فريِؤ مةدة لة خويَ

شيَوةيةن.. ضونكة هيض سوود و قاجنازيَكى نية! ئةطةر دةتةويَت ئةوة بة باشى 
ويستة لةو كاتةدا كة مادةكة دةخويَنيتةوة و ت ثيَيبزانيت كة فيَرى بوو

لةبةردةستتداية راويَذ بة بريوهؤشى خؤت بكةيت لة ريَطاى ثرسياركردنةوة 
بةتة، لةطةلَ مندا ويَناى بكة تؤ بريدؤزى داروين سةبارةت بة زانياريةكانى ئةو با

ادة لة هةمان كاتيشدا كة ئةو م دةخويَنيتةوة لة هةَلبذاردنى سروشتى، و
دةخويَنيتةوة لة خؤت بثرسة: بؤضى ئةو بريدؤزة باسكراوة؟ ئةى بؤضى هةندىَ 

ريدؤزة ب كةس بةرةو رووى ئةو بريدؤزة دةبنةوة؟ شويَن ثىَ بةهيَزةكانى ئةو
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كامةية كة واى كردووة هةموو ئةو كاتة هةرةسى نةهينابيَت؟ ئةى باطراوندى 
دا تيَثةرِيوة كة ئةو بريدؤزةى خاوةن بريدؤزةكة ضية و ئةو شارةزاييانةى ثيَي

داناوة؟ ئةو ثراكتيزة زانستيانة ضية كة ئةو بريدؤزة ثشتى ثيَى بةستووة؟ بةو 
شيَوةية و دةيان ثرسيار كة وادةكات خويَندنةوة ئامانج و مةغزاى خؤيى هةبيَت 

مدانةوةى زياترت هةية بؤ دةستطريبوونى وةآلو خؤت دةبينيتةوة كة حةماسةتى 
 انةت.ئةو ثرسيار

 
بةشدار بكة لة ثرؤسةى  ضوارةم: هةموو هةستةكانت

 :فَيربووندا
هةتا توانات ضةند قات بكةيت لة ثرؤسةى فيَربووندا خؤت رابهيَنة كة هةموو 
هةستةكانت بةكاربهيَنيت بؤ فيَربوونى ئةو زانياريةى لةبةردةستتداية.. زانياريةكة 

ىلَ بطرة، و لةسةر كاغةز دابيبنىَ  وةك شيَوةى ويَنة ليَبكة، و بة طويَكانت طويَى
هةتا دةستةكانت هةستى ثيَبكات، ئةمة ضةند بريؤكةيةكة كة دةتوانيت بةكاريان 

 نانى هةستةكانت...فيَربوونى زانياريةكة بة بةكارهيَبهيَنيت بؤ باش 
  نوسينةوةى كورتةى طرنطرتينى دواى تةواوبوونى بابةتةكة، هةستة بة

رى بوويت بةبىَ ئةوةى برِؤيتةوة سةر سةرةكيةكان كة فيَ خاَلة
كتيَبةكة.. كاتيَك شت دةنوسيت ئةوة تؤ ضاوةكانت بةشدار دةكةيت 
لة بينينى ئةوةى كة نوسيوتة،و بيستنت بةشدار دةكةيت لة وتنةوةى 

دةكةيت ان بؤ ئةوةى كة دةخيويَنيتةوة، و جوآلنةوةش بةشدارى ثيَثةنه
 ةدا.لة بةكارهيَنانى دةستةكانت لة نوسينةو
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  تاووتويَى ئةو زانيارية بكة كة فيَرى بوويت لةطةلَ هاورِيَيةكت يان
كةسيَك كة لة تؤ بضوكرتة لة تةمةندا. ئةم ريَطاية ريَذةى فيَربوونى تؤ 

 بة شيَوةيةكى سةرسورِهيَنةر!بابةتة زياد دةكات بؤ ئةو 

 و هةستة  ؤستاى ئةو وانةيةيت كة خويَندوتة،خؤت ويَنا بكة كة تؤ مام
ةى لةبةردةمتدا دانيشتوون ة ثيَشكةشكردنى موحازةرةيةك بةو قوتابيانب

 باس بكة كة فيَرى بوويت. و ئةوة

  ئةو زانيارية دابنىَ لة ويَنةيةكدا و لة بريوهؤشتدا بيضةسثيَنة.. ئةطةر تؤ
دابةشبوونى دانيشتوان و ئاينةكانيان دةخويَنيت بؤ منوونة لة 

ى نةخشةى هيند و رةمزى مانطى هةيندستان، هةستة بة ويَنةكيَشان
لةسةر دابنىَ كة ئاماذةية بةو ناوضانةى موسَلمانةكان نيشتةجيَن تيايدا، 
و رةمزى مانطا دابنىَ بؤ ئةو شويَنانةى هيندؤسةكان دةذين تيايدا و بةو 

نةية بضةسثيَنيت لة بريوهؤشتدا و شيَوةية.. ثاشان دةتوانيت ئةو ويَ
 يى لة بريوهؤشتدا دةميَنيَتةوة!ثشت بة خواى طةورة بة هةميشة

  ( شيَوزاى )كة هةستيت بة  بةكاربهيَنة بريتية لةوةىنةخشةى فيَربوون
ا، و بابةتة دؤشةيةك لة ناوةرِاستى الثةرِةيةكوينةكيَشانى ضوارط

بنوسة و ثاشان ضةند تيشكيَكى بؤ راكيَشة كة ئاماذةبن بؤ  كةةتيةبنةرِ
وةك بةشبوونى دووةم و بةو ضةندين ضوارطؤشة و بازنةى بضوكرت، 
يت بؤ نوسينةوةى هةموو ئةو شيَوةية، لةوانةية هةست بة قورسى بكة

اوة لةبةرئةوة ئةوة بةكاربهيَنة كة نوسةران ئاشنان ثيَى و ناويان ن شتانة،
لة وشة زؤر كاريطةرةكان، كة ني )وشة دةروازةدارةكان( كة بريت

اريةكان يةتةوة بري و ك ئةو وشانة دةبيستيت زؤريَك لة وردةككاتيَ
هؤشت.. دواى تةواوبوونى ئةو نةخشةية ئةوة تؤ برِيَكى زؤرت لة 
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زانيارى كؤكردؤتةوة لة ويَنةيةكى بضوككراوةدا كة بة ئاسانى لة 
دواتردا لةبةردةكريَت و ثياداضوونةوةى دةكريَت )تةماشاى ويَنةكة 

نى بةكارهيَنابكة لة خوارةوة(. وة كارةكة زياتر ئاسان دةبيَـت لةكاتى 
ك و ضةند قةبارةيةكى جياواز. ئةم ريَطاية لةبةركردنى بؤ ضةند رةنطيَ

 زؤريَك لة قوتابيان ئاسان كردووة.

 

 ثَينجةم: ئةو مادةية كورت بكةرةوة كة لةبةردةستتداية.
رتكردنةوةى وانةم رةت دةكردةوة: ) ئؤه .. ومن ماوةيةكى زؤر بريؤكةى ك

 لةنوىَ نوسينةوةى ئةو شتةى كة لة كتيَبةكةىبؤضى كاتى خؤم بكوذم لة سةر
ة بريكردنةوةية م بؤم دةركةوت كة ئةو جؤربةردةستمدا نوسراوةتةوة؟!!( بةآل

و ثةشيمان بوومةوة لةوةى كة من هةَلنةستاوم بة كورتكردنةوةى  هةَلةية
تةواوى مادة بنةرِةتيةكان كة خويَندوومة؟ بؤية دةَليَم مادة بنةرِةتيةكان، ضونكة 

بةوة ناكات كورتكردنةوةيان  دةى ئاسايي دةخويَنيت كة ثيَويستتؤ ضةندين ما
 تيَدا بكةيت. لةطةَلمدا رةضاوى ئةم خاآلنة بكة:

  كورتكراوةكان ثيَويستة ثيَكهاتنب لة طرنطرتينى زانياريةكان كة
 بنةوة.ارتدا هةبن و بة شيَوةيةكى ريَكوثيَك نوسثيَويستة لة بريوهؤش

 خةرج دابيَت لة ئامادةكردنى كورتكراوةكاندا ئةوة  ئةطةر كاتيشت بة
لة تاقيكردنةوةكاندا قةرةبوت بؤ دةكاتةوة و دةبينيت مادةكة 

ةوة و بة ئاسانى لةبةردةمتداية و كؤكراوةتةوة و كورتيش كراوةت
هةروةها فرسةتت بؤ  سةعى تيدا دةكريَت و لةبةريش دةكريَت. و

ةزا ببيت و كةى بتةويَت دةرِةخسيَنيَت تا بة باشى مادةكة شار
 بطةرِيَيتةوة سةرى با دواى ضةندين ساَلى تريش بيَت.
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  ذمارةدانان بةكاربهيَنة لة ريزكردنى زانياريةكان بؤ ئةوةى بة ئاسانى
بهيََلة بؤ زيادكردنى هةر ةركريَن.. و هةروةها بؤشايى زؤر جيَلةب

 ةكة.زانياريةكى نوىَ كة لة ئايندةدا بيزانيت سةبارةت بة بابةت

 تةرة بدة كة كورتكراوةكةى طرنطى بة جؤرى كاغةز يان ئةو دةف
 لةسةر دةنوسيت، ضونكة ثيَويستة بؤ ماوةيةكى زؤر مبيَنيَتةوة لةالت.

 وكارى يةكرت دةكةن، ئةوة و هاورِيَكانتدا دةذيت و هانيَ ئةطةر تؤ لة
ورت دةكةنةوة لة ميانى دابةشكردنى ئةو كارةى كاتيش ك

 .لةبةردةستانداية

 ئةوة  ،نوغةزةكان زؤر بوون يان ئةو زانياريانةى هةَلتطرتوئةطةر تؤ كا
ت ضووبيَتةوة ريطرنطى بة شيوازى هةَلطرتنيان بدة، ضونكة ئةطةر لةب

ئةوة بة نارِةحةت دةتوانيت ئةو ثةرِانة بدؤزيتةوة لة كاتى ثيَويستدا، 
 ت.ئةمةش ماناى ئةوةية بةهاى ئةو هةوَلة زؤرةى تؤ بىَ بةها دةبيَ
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 [  نةخشة]  
 

ضؤن فيَرى ثاسكيل سوارى بويت؟ ضؤن فيَرى زمانى دايكت بويت و ئيَستا دةتوانيت 
قسةى ثىَ بكةيت؟ ضؤن فيَرى ئةتةكيَتى ثيَشوازى ميوان بوويت؟ لة هةموو ئةو 
هةلَويَستانةى ثيَشوودا و هةروةها لة شتى تريشدا تؤ لةوانةية نةتوانيت ئةوة بيَنيتةوة 

نياييشةوة بؤ فيَربوونى ئةو شتانة تؤ كة ضؤن فيَرى ئةو شتانة بوويت، و بة دلَيادى خؤت 
وةيةكى ئاسايى و لة تة هيض قوتاخبانةيةك يان هيض خوليَكةوة..تؤ بة شيَنةرِؤشتويتة

لة ريَطاى تيَبينى و موناقةشة و هةروةها  ةزموون و هةلَةوة فيَرى بوويت، وريَطاى ئ
زؤر كاريطةرن بؤ وةرطرتنى زانيارى و شارةزايى، و  ةطايانةندين شتى ترةوة.. ئةو ريَض

 ذيان دةطؤرِن بؤ زانكؤيةكى كراوة، و بة دريَذايى ذيانت ثيَويستت ثيَيان دةبيَت.
 
 
 



62 
 

 شارةزايى ئةكادميى
 مى ئامادةييدا نيت؟هةةنزواتؤ لة زانكؤدايت و لة ثؤىل د

ة ضونكة شيَوازى مادةكان و بةَلآ! ثيَويستة هةميشة بة طرنطيةوة برِوانيتةوة ئةو
خويَندن و وةرطرتنى زانياريةكان و ئةجنامدانى تاقيكردنةوةكان لة زانكؤدا بة 

نت بؤ تيَطةشنت شيَوةيةكى ريشةيى جياوازى هةية لة قؤناغى ئامادةيى، نةتواني
 كاردةكاتة سةر سةركةوتنت. لةو طؤرِانة، ناجؤريت بؤ دروست دةكات و

توشى )سةعيد( بوو، هاورِيَى خويَندن و فيَربوون، ئةو بةَلىَ هةر ئةمةبوو كة 
الويَكى تيَكؤشةربوو.. لة ذوورةكةيدا بؤ ماوةى ضةندين سةعات دادةنيشت و 

وم و سةعى تسةعى دةكرد، هةركاتيَك ثرسيارت ىلَ بكرداية ئةو دةيوت: ) دانيش
ةآلم دواى ساَليَك دةكةم(.. ئيَمة وامان دةرِوانية ئةو كة لةوانةية ببيَتة ئينشتاين، ب

نة يان دوو سالَ دةركمان بةوة كرد كة هةموو ئةو خويَندنة هيض بةهايةكى نية، 
و نة ئةو برِة زانياريةى كة نيشانى بدات ئةو  منرةكانى لة تاقيكردنةوةكاندا

 ئةوانةشدا زؤر بيَتاقةت دياربوو، جياوازة لة رووى زانستيةوة.. هاوكات لةطةلَ
م دةركى نةكانةوة، سةعيد طةمذة نةبوو بةآلدةست قورسى وادادوبيَدادى بوو بة 

بةوة نةكردبوو كة ثيَويستة ضؤن سةعى بكات.. ضؤن زانياريةكان وةربطريَت و 
 ضؤن لةبةريان بكات.

ك رادةميَنيت لة )تةقينةوةى زانيارى( دةبيت لةسةر ئةم زانياريانة كاتيَزياتر دَلنيا 
 لة هةموو ثسثؤرِيةكاندا.

زانكؤ رووبةرِووى ضةندين كتيَبى زةبةالح دةبيتةوة، ةكةمدا لة لة رؤذى ي
زؤر لة تيَز و  هاوكات لةطةلَ دةيان طؤظارى زانستى و ذمارةيةكى

هةموان ئةوة لة تؤ ضاوةرِوان دةكةن كة تؤ دةرك بة هةموو يان  تويَذينةوةكان. و
 هةنديَك لةو زانياريانة دةكةيت.
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شارةزاييةكى كاريطةرانة دةكةين بؤ  مة لةم بةشةدا موناقةشةى ضةندئيَ
بةهيَزكردنى خويَندنة ئةكادمييةكةت.. تيَبينى ئةوة بكة كة ئاماجنى ئةم 
كتيَبة ئةوةية ئاشنات بكات بة طرنطرتينى شارةزايية ئةكادميية داواكراوةكان 
و هةنطاوة سةرةكيةكان بؤ وةرطرتنيان بةبىَ ضوونة ناو دريَذةثيَدانةوة، 

 ضوارضيَوةى ئةم كتيَبةدا نية.ضونكة ئةوة لة 
 

 يةكةم: خوَيندنةوة لة سةرضاوة زانكؤييةكانةوة
لة رؤذى يةكةم لة زانكؤدا هةموو مامؤستايةكى وانةكان ليستى ذمارةيةك 

ويستة تؤ هةمويان خبويَنيتةوة، تةنانةت مامؤستاكانيشت بت ثىَ دةيةن كة ثيَكتيَ
 ةى ضارةسةر ضية؟هةموو ئةو كتيَبانةيان نةخويَندؤتةوة..!! ئ

ضارةسةر ئةوةية كة هةَلبذاردنيَكى باش ئةجنام بدةيت بؤ ئةو سةرضاوة و كتيَبانة 
كة تؤ لة خويَندنةوةتدا ثشتيان ثىَ دةبةستيت. بةَلىَ! ثيَويستة هةموو هةوَلت 
بةخةرج بدةيت لة رؤذانى يةكةمتدا لة طةرِان بةدواى سةرضاوةى طوجناو كة 

ئاسانى  -1كرايى لة شيكردنةوةدا، شروونى و ئا -2ى: ضةند مةرجيَك بيَنيَتةد
تيى بةبىَ ناتةواوى، و مامؤستاكةت ثشتى ثىَ بةستبيَت ) هةتا نرط  -0زمانةكة، 

 لة تاقيكردنةوةدا دةرضيت(.
ى ئةوةية كة تؤ ادةستخستى كتيَبيَك كة مادةكة شيبكاتةوة بة شيَوةيةكى باش مان

 زانياريةكة. نيوةى ريَطاكةت برِيوة بؤ وةرطرتنى
نانى لة هةندىَ بابةت يان بةشدا داهيَ لة هةندىَ كاتدا لةوانةية نوسةرةكة

بةآلم لة هةنديَكى تردا وانةبيَت و كةمتةرخةم بووبيَت، ئةوة دةتوانيت  ،كردبيَت
 كتيَبيَكى تر دةستبخةيت و ئةو ناتةواوية ثرِبكاتةوة.
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ت ئةو قوتابية كؤنانةن كة وة باشرتين كةسيَك كة ئةو زانياريانةت ثىَ بَليَ
 نى ثيَشوودا.رةزايى زؤريان كؤكردؤتةوة لة ساآلشا

دواى دياريكردنى سةرضاوةى طوجناو، دةستدةكةين بة خويَندنةوة بة رامان و 
 تةركيزةوة و ئةم ريَطاية )ريَطا ثيَنجيةكة( دةطرينة بةر.

 
 يةكةم: بريؤكة طشتيةكانى بابةتةكة خبةرةِروو:

نيشانة سةرةكيةكان و ناونيشانة الوةكيةكان و وخويَندنةوةى نائةوةش لة ميانى 
ويَنةكان و خشتةكانةوة، و تيَبينى ويَنةكان، و ضؤنيةتى ريزكردنى بةشةكان، و 
طواستنةوةى لة خاَليَكةوة بؤ خاَليَكى تر، و خويَندنةوةى بةشةكة و 

الَ ياريةك كؤتاييةكةى، بة مانايةكى تر الثةرِةكان هةَلبدةرةوة وةك ضؤن مند
 هةَلدةداتةوة ثيَش ئةوةى بيكرِيَت يان يارى ثيَبكات.

 
 دووةم: ثرسيار بكة:

ك لةطةلَ خويَندنةوةدا هةستة بة ثرسياركردن سةبارةت بة بابةتةكة و خؤت ضاال
دا، ضونكة بةرِاستى ثرسيار هؤكاريَكى طرنطة بؤ بكة لة طةرِان بةدواى وةآلمةكا

ت بؤ ئةوةى يئاماجنيَك دادةنيَ ى زانيارى، ضونكةربوون و وةرطرتنهاندان بؤ فيَ
بكاتةوة بؤ ئةو  ارمةتى ئةوةت دةدات ئاسؤيةكى نويَتكة فيَرى بويت و ي

 مادةيةى كة دةخيويَنيت.
 ويستة لة خؤت بثرسيت:ة طرنطانةى كة ثيَلةو ثرسيار

 ئةو زانياريانةى ئيَستام ضية سةبارةت بةو بابةتة؟ 
 َانياريةك بؤ من زياد دةكات؟نمةوة ض زئةوةى من دةخيوي 
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  ثةيوةندى ضية لة نيَوان ئةم بابةتة و بابةتيَكى تر كة من
 خويَندومةتةوة و ثةيوةندى بةمةوة هةية؟

  جيَبةجيَكردنى كردةيى ضية بؤ ئةمةى كة من دةخيويَنمةوة، ئايا
 كيَشةيةكى واقيعى سةبارةت بةم بابةتة رووبةرِووم بؤتةوة؟

تةوة كة لة خويَنةريَكى ئاساييةوة طؤرِاويت بؤ بةو شيَوةية خؤت دةبيني
طةرِيدةيةك بة دواى حةقيقةتدا و بيَطومان ئةم كارةشت دَلخؤشت دةكات و 

 شارةزاييت زياتر دةكات.

 
 سَيهةم: خوَيندنةوة بة ئاطاييةوة:

واتة خويَندنةوةى ناوةرؤكى بابةتةكة و وردةكاريةكانى، ئةو ثرسيارانة بهيََلةرةوة 
 دا وروذاندت و با لة بريتدا بن و هةستة بةم هةنطاوانة:وطاوى ثيَشوكة لة هةن
  قةَلةمى رةنطاورِةنط بةكار بهيَنة بؤ دةرخستنى بريؤكةكان و زانيارية

 طرنطةكان كة دةياخنويَنيتةوة.
 ا ئةو وشة يان رستة ميحوةرية؟ لة هةر دةقيَك كة دةخيويَنيتةوة وك

روازةية يان ضةقى بابةتةكةية وشةيةك يان رستةيةكى كورت هةية كة دة
كة نوسةر لة ميانيةوة طوزارش لة بريؤكة سةرةكيةكة دةكات كة 

 راظةى دةكات.

  تةركيز خبةرة سةر وشة بنةرِةتيةكان كة نوسةر بة شيَوةيةكى تايبةت
دايناوة وةك ئةوةى بة شيَوةيةكى مةيالن يان ثان نوسراوة يان خةت 

بان لة ضوارطؤشةى نوسيندا بان بة  هاتووة بة ذيَريدا يان لة خشتةداية
 رةنطيَكى جياواز نوسراوة.
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  دودلَ مةبة لة نوسينى هةر رازيَك يان زانياريةك يان بريؤكةيةكى طرنط
يان ناطرنط كة ثةيوةندى بة بابةتةكةوة هةية لة ثةراويَزى ئةو 
الثةرِةيةى كة دةخيويَنيتةوة.. بيَطومان ئةمة لة كاتيَكدا ئةطةر كتيَبةكة 

 خؤت بيَت..!! هى

  فةرهةنطيَك دابنىَ )كتيَب يان ئةليكرتؤنى( لةثالَ خؤتدا ئةطةر تؤ هةر
 مادةيةكت خويندةوة بة زمانى  عةرةبى يان ئينطليزي.

  تةركيز خبةرة سةر ئةو بةشانةى كة مامؤستاكةت تةركيزى خستؤتة
سةر يان ئةو شتانةى كة قوتابية كؤنةكان هةواَلتان ثىَ دةدةن كة 

 طرنطن.

 

 ضوارةم:  ئامادةكردنى كوتكراوة:

دواى ئةوةى بة باشى مادةكةت هةرسكرد.. ئيَستا كاتى ئامادةكردنيةتى بؤ 
لةبةركردن و سةعيكردن تيايدا.. هةستة بة ئامادةكردنى كورتةيةكى مادةكة لة 

يةكى ريَطاى تؤماركردنى بريؤكة سةرةكيةكان و رستة دةروازةييةكان بة شيَوة
خشتةى فييَربوون( كة ثيَشرت راظةمكرد.. بريؤكةى  ببةستة بة )ريَكوثيَك.. ثشت 
انةكةدا طرىَ بدة، ئةوةى مامؤستاكة باسى دةكات لة وكتيَبةكة لةطةلَ 

 تكاركردن لة سةر كورتكردنةوةيةكى باش وادةكات مادةكة لة نيَودةستتدا بيَـ
 بؤ هةميشةيى.

 تر ببةستم؟  ئايا من دةتوامن ثشت بة كورتكراوةى كةسيَكى ثرسيار:
ئةمةش وات رةت بازت داوة بؤ قؤناغى ضوارةم، و اكثيَم واية تؤ بةم  وةآلم:

 ى مادةكة لةدةست بدةيت.نى قوَلطةشتليَدةكات زؤريَك لة تيَ
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 ثَينجةم:ثياداضوونةوة..
%ى ئةو زانياريانةى لة بريوهؤشتدا هةَلتطرتوون 60هةر كة كتيَبةكةت داخست 
ة تيَثةرِبوونى كاتيش هةموو زانياريةكانى تريش كة دةكةونة خوارةوة..! وة ب

ةَلت نةخةَلةتيَنىَ كة دواى ماوةتةوة دةكةونة خوارةوة، ئةو هةستة ه
دنةوةى بابةتةكة وا طومان بةريت هةموو ئةو زانياريانة دةزانيت كة لة خويَن

 كتيَبةكةدا باسكراوة.. ضونكة ئةوة هةستيَكى فيََلكةرة و هةر زوو خيَرا ئةوةت
لةبري دةضيَـةوة كة خويَندووتةتةوة، وة ضارةسةر خؤى حةشارداوة لة 

تكراوةيةيةى ئامادةت كردووة، روةوة و ثاشان ثياداضوونةوةى ئةو كثياداضوون
وة لةم بابةتةدا بكةم؟ ئةطةر هةميشة لة خؤت بثرسة: ئايا من ئامادةم تا تاقيكردنة

ى تر بطةرِيَيتةوة سةر ية كة جاريَكتؤ ثيَويستيت بةوة هةمةكة )نةخيَر( ة ئةوة وةآل
 بابةتةكة و ثياداضوونةوةى بكةيت.

 
 دووةم: ئامادةبوون لة موحازةرةكاندا .. هونةرة.

موحازةرةكانى زانكؤ سةرضاوةى سةرةكية بؤ فيَربوونى فةرِمى لة زانكؤدا. وة 
سةرت سورِنةميَت ئةطةر زانيت ئةولةويةت دادةنيَت بؤ ئةوةى كة دةيَليَت لة 

وحازةرةكةيدا زياتر لة هةموو سةرضاوةكانى ترى فيَربوون. بؤت م
هةيانة زيرةك و شارةزاية و هةشيانة  ،دةردةكةويَـت كة مامؤستاكان وةك يةك نني

شارةزاييةك وةسف دةكةم كة سةعاتةكانى  دبيَتاقةت و نةزانة.. بةهةر حالَ ضةن
 يسبةت تؤوة:موحازةرة دةكات بة ساتانيَكى فيَربوونى بةرهةمدار بة ن

 
 طوَيطرتنى ضاالكانة:
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ريزةكانى ثيَشةوة جيَطا بطريت، ثيَويستة زوو ئامادةبيت لة موحازةرةكاندا و لة 
بة هةموو ئةندامةكانى لةشت ئامادةييت هةبيَت، لةكاتى وتنةوةى  و

 ومان بة نهيَنى!!( بؤمنوونة: ئةمبيَطموحازةرةكةدا ثرسيار لة خؤت بكة )
يةكةوة كة من ضى بَليَت؟ ثةيوةندى ئةمة ضية بة هةر زانيارمامؤستاية دةيةويَت 

كردنى اكتيزةرنةوة بؤ ئةم بريؤكةية ضية؟ ئةى ثنةى روونكردثيشرت زانيومة؟ منو
؟ بةو تكردةيى بؤ ئةم بريؤكةية ضية؟ ئيَستة ئةو سةبارةت بةم كيَشةية ضى دةَليَـ

ئةو ثرسيارانة و  م بؤرتنى وةآلوةرطبة شيَوةية بريوهؤشت سةرقالَ دةبيَت 
 هةروةها بة زانياريةكى زؤرةوة يةيتة دةرةوة.

 
 تؤماركردنى تَيبينيةكان لةكاتى موحازةرةكةدا:
ى ثيَدةكات لة ربيَطومان تؤماركردنى موحازةرةكة زياتر لة هةستيَك بةشدا

كرداى فيَربووندا. وة بيَطومان ناتوانيت هةموو ئةو شتانة بنوسيت كة مامؤستاكة 
 ، ضونكة ئةو كارة لة توانادا نية و كردةييش نية.. لةبةر ئةوة:دةيَليَت
 هةستة بة تؤماركردنى برِيَكى زؤر لة زانياريةكان بة كةمرتين وشة. -
 وشة و رستة ميحوةريةكان تؤماربكة كة مامؤستاكة راظةى دةكات. -

رةمز و كورتكراوةكان بةكاربهيَنة كة دةتوانيت لةمةودوا ئاشنايان  -
 ببيت.

خبةرة سةر رستة دةستثيَكيةكان وةك: )  هؤكارة سةرةكيةكان تةركيز  -
لة... بةَلطةى بنةرِةتى كة ثشتطريى ئةو بريدؤزة دةكات بريتية لة... 

 طرنطرتني سةرضاوة بؤ ئةم بابةتة بريتية لة...( و بةو شيَوةية.

نةبويت بة زاراوةيةكى زانستى يان بيانى كة مامؤستا  ئةطةر ئاشنا -
خؤى بينوسةوة و دواى ئةوة بطةرِىَ بة دواى باسيكردووة وةك 
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ضونكة تؤ  زؤر سةقالَ نةبيت بة نوسينةوةوة، ربةاماناكةيدا.. ئاطاد
ليَرةيت كورتةى بابةتةكة ئامادة ناكةيت با زؤر خيَرا و ريَكوثيَكيش 

 بيت لة نوسينةوةدا.

آلنى كؤتايى زانكؤدا فيَرى ئةوةبووم كة تؤماركردنى زانياريةكان لة سا -
موحازةرةكانةوة هونةر و كارامةيية و ثيَويستى بة ثةرةسةندن و  لة

دان هةية، هةست بة بيَتاقةتى نةكةيت ئةطةر لة سةرةتادا طةشةثيَ
ى سروشتية، بةَلكو بةردةوامبة لة ضونكة ئةوة كاريَك،نةيزانيت

 هةوَلدان و ئةجنامى ضاوةرِوان نةكراو بةدةست دةهيَنيت.

 
 هاوِرَيكانت: وروذاندنى موناقةشة لةطةَل

راستةوخؤ دواى موحازةرةكة وتوويَذ بكةيت لةطةلَ  زؤر شتيَكى باشة ئةطةر
ت بةو شتانةى كة مامؤستاكة وتويةتى و ثةيوةستدارى بكةيت رةهاورِيَكانت سةبا

بةو زانياريانةى ثيشووتانةوة، بة راستى موناقةشةكردن يةكيَكة لةو هؤكارة 
ت ؤشدا و دةوَلةمةندكردنى تيَطةشتنلة بريوهجوانانة بؤ جيَطريبوونى زانيارى 

 بؤى.
 

 ثياضوونةوةى موحازةرةكة:
ثيَويستة هةمان رؤذ بضيتةوة بة موحازةرةكةدا، و ثاشان ثةيوةستى بكة بةو 
كورتكراوةى كة دةينوسيتةوة و ئامادةى دةكةيت دواى خويَندنةوةى بابةتةكة 

شت دةبةستيت بة لة كتيَبةكةدا، ئةطةر تؤ بة شيَوةيةكى بنةرِةتى ث
ئةوة ثيَويستة سةرلةنوىَ كورتكراوةى موحازةرةكة بنوسيتةوة ،موحازةرةكة

 ضونكة ئةو كارة سوودى زؤرى هةية.
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 ة بة بريوهؤشت بدة:ةش: طسَيهةم

ش وةك ماسولكة واية، ضةندة زياتر بةكارت هيَنا طةشةدةكات و بريوهؤ
نيكى قةشةنط هةية كة كاركردنى باشرت دةبيَت بةدةر لة تةمةن، ضةندين تةك

دةتوانيت بةكارى بهيَنيت بؤ طةشةثيَدانى توانات بؤ لةبةركردن و يادطة، ئةمة 
 هةنديَكيانة:

 نامةى نادروستبة بؤى وةك: رةئاطادارى بو بة يادطةت هةبيَت  متمانةت
)من يادطةم زؤر الوازة.. من لة لةبةركردندا زؤر الوازم( بةَلكو 

بهيَنة بؤ زياتر جةختكردنةوة: ) من يادطةم دةستةواذة دروستةكان بةكار
 زؤر باشة.. دةتوامن هةرضيم بويَت لةبةرى بكةم..(.

  ناتوانريَت ئةو شتة لةبةربكريَت ئةطةر بةباشى تيَينةطةيت و حةز
 نةكةيت لة لةبةركردنى.

  هةميشة بطةرِىَ بةدواى جيَبةجيَكردنى كردةيى بؤ ئةوةى كة لةبةري
بة ى لةبةرى دةكةيت ثةيوةستدارى بكة دةكةيت..  ئةو زانيارية

 كى واقيعى.ئةزمونيَك يان ضريؤكيَ

  ئةوةى لةبةرت كردووة راظةى بكة بؤ كةسانى تر.. لةيادت بيَت كة
%ى ئةو زانياريانةى هةَلدةستني بة راظةكردنى بؤ خةَلكانى تر 10ئيَمة 

 بة باشى دةيزانني.

 نةوةى ى.. واتة نوسيهةستة بة ريَطاى طويَطرتنى نوسينى يان سةرزارةك
 كى تر.رت كردووة يان وتنةوةى بؤ كةسيَةطرنطرتينى ئةو خاآلنةى لةب

 عات و نيويَك جاريَك دة خولةك ثشوو بدة، و هةموو سةعاتيَك يان سة
واز لة سةعيكردن بهيَنة بؤ حةوانةوة و برِؤ دةرةوة كة هةواى كراوة و 



71 
 

ا قةسةمةكة، و نوىَ بيَت وةك بالكؤن، بةآلم لة ميانى ئةو كاتةد
تةماشاى تةلةفزيؤن مةكة تا سةنتةرةكانى ميَشك ضاالكيان بؤ 

 بطةرِيَتةوة.

 ك لة بدة شويَنى سةعيكردنةكةت بطؤرِيت، بؤ منوونة جاريَهةوَل
نوسينطة سةعى بكة و جاريَك لة كتيَبخانة و جاريَك لة مزطةوت و 

ةى جاريَك لة ماَلةوة و جاريَكيش لة ثؤلدا دواى رؤشتنة دةرةو
قوتابيةكان.. ضونكة ئةو كارة يارمةتيت دةدات بؤ يادهاتنةوة و ثابةند 

 بوون بة دانيشتةنةوةوة و بيَتاقةتى كةمدةكاتةوة.

 ت ثيَى.. بيةوة بة شويَنيَك يان رووداويَك كة ئاشنازانياريةكة ببةست
ثةيوةستكردنة سةير و درامى بيَت ئةوة بة  لةيادت بيَت ضةندة ئةو

 .تزانياريةكة لة بريوهؤشتدا دةضةسثيَـئةندازةى ئةوة 

 واتة سةرى وشةكان كؤبكةيتةوة  ،ةريَطاى كورتكردنةوةكان بةكاربهيَن
ئةو كاتة  ،ةكةيت و لة رستةيةكدا بةكارى بهيَنكة دةتةويَت لةبةرى ب

لةبةركردنى ئاسانة. ئاواز دانىَ بؤ ئةو وشة و باسانةى دةتةويَت 
ثيَشوو وايان كردووة، ئةوان  لةبةريان بكةيت وةك ضؤن زانايانى

زانستةكانيان لة شيَوةى دةق و شيعردا ريَكخستووة كة بريتية لة 
 ضةندين ديَرِى شيعرى كة بة ئاسانى لةبةركراوة.

 ضوارةم: نوسينةوةى توَيذينةوةكان و بابةتةكان:

ذينةوة و بابةتةكان كة قوتابيانى زانكؤ ثيَشكةشى دةكةن زؤريَك لة تويَ
طرنطى تويَذينةوةكان  .. ت لة ) ليَكردنةوة و ثيَكةوةلكاندن(تيَثةرِناكا

جياوازيان هةية بة ثيَى ئةو شارةزاييةى كة قوتابيةكة دةيطريَتة بةر بؤ دةستكةوتنى 
ئةو زانياريةى كة دةيةويَت.. وة ريَكخستنى ئةو بابةتة ليَكراوانة كة 
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م شيكردنةوة و كؤيكردؤتةوة، و هةماهةنطى لة نيَوان باسةكاندا..!! بةآل
 نةماى زانستى، ئةمةيان ئةستةمة لةموناقةشة  و بؤضونى تاكة كةس لةسةر ب

 زؤربةى قوتابيةكاندا هةبيَت.
منوونة لةسةر ئةوة: كاتيك داوادةكريَت لة قوتابيةك كة تويَذينةوةيةك ئامادة 

لةوةى كة سةبارةت بةم  يةك لة كةسايةتيةكان، بةدةرنيةبكات لةسةر كةسايةت
ة بنوسيَت: لةدايكبوونى، طةورةبوونى، طةرِانى بةدواى زانستدا، شتان

مامؤستاكانى، قوتابيةكانى، ثاشان ذيانى و طوزةرانى، و دواشت وةفاتى و شوينى 
ك د ثيَشكةش دةكات بؤ هةركةسيَئةسةثةردةكردنى.. ئةمةش مادةيةكى بةسوو

دةرك بةو كةسايةتية  كة بيخويَنيَـةوة، بةآلم رةواية قوتابى زانكؤ تةنها ئةوةندة
بكات؟ ئايا داوانةكراوة لة قوتابى زانكؤ ئةم كةسايةتية شيبكاتةوة و تويَذينةوة 

لة هؤكارةكانى سةركةوتنى  -دواى ئةوةى ئةو زانياريانةى كؤكردةوة –بكات 
ئةو كةسة، ثاشان سةبارةت بةو تؤمةت و هةآلنةى وتراوة دةربارةى ئةو و ئةو 

كردووة لة ة.. وة ئةو هؤكارانة ضيبوون كة كاريان رةخنانةى كة ليَي طرياو
نةوارة ضية كة ئةو كةسايةتية جيَى هيَشتووة لة بريكردنةوة؟ و ئةو شويَ

 كؤمةلطاكةيدا؟!
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 خاَلى سَيهةم
 دةروونيةكان كارامةيية

 
 ملمالنَيكان...ملمالنَيكان
هةست  و ساتانةت بؤ بكات كةباسى ئة تـهةموو قوتابيةكى زانكؤ دةتوانيَ

ئةوةندة قورس و بارطرانة لة  ردةم مةنهةجيَكى زؤر قورسداية، ولةبة دةكات
تواناى ئةمدا نية، بةَلكو ئةو لة ليَوارى دةرنةضونداية، بةَلكو ئاواتى بؤ 

ا رزطارى ببيَت لةو ديَوةزمةى لةسةر جيَطاكةشى وازى دةخوازيَت! هةت
ئةو و زؤربةى جار دةرِةويَنةوة  نةام هةواَلى خؤش ئةوةية كة ئةوليَناهيَنيَت، بةآل

كةسة وردة وردة هةست بة خؤشى و ئاسوودةيى و سةركةوتن دةكات.. ئةوة 
لة خؤشرتينى شتةكانى زانكؤية كة من بانطهيَشتت دةكةم تا ضيَذى ىلَ ببينيت، 
لة منوونةى ئةو هةَلويَستانة بريتية لة يةكيَك لة جؤرةكانى ثةستانى دةروونى كة 

ى ثةستانى رتزانكؤ بةرةو رووى دةبيَتةوة.. و لة شيَوةكانى  ار لةقوتابى زؤرج
 دةروونى لة زانكؤ:

  سةفةر و غةريبى و بريكردنةوةى كةسوكار و خةَلكى طةرِةك و
هاورِيَيان و نةبوونى ثشتطرييى خيَزانى كة ثيَشرت هةموو ئةوانة بوونى 

 هةبووة.
 تيَكى بضوك و ئازاديى لة برِيارداندا لة ذيانتدا.. لة هةموو ش

طةورةدا.. لة ناو زانكؤ و لة دةرةوةدا.. وة هةروةها هةَلطرتنى 
 بةرثرسياريَتى تةواوى ئةو كارة.
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  وبوونةوةى تايبةتى لةطةلَ بآلثةستانى ثابةندبوونة ماديةكان بة
 خويَندنى تايبةتدا كة خةرجى زؤرى دةويَت.

 تبةسنت ى لةطةلَ ثشبة تايبةت ،كيَربِكىَ بؤ بةدةستهيَنانى ريَذةيةكى بةرز
ردةكاتة سةر ئةداى تؤ لة هةموو اكبة ريَذةى كةَلةكةبوو كة 

 ساَليَكدا.

  ئةو هاورِىَ و دؤستانةى زؤرت ىلَ دةكةن بةشدارى بكةيت لة
 وةكانياندا.ةضاالكيةكانياندا و لة ضوونةدةر

  متمانة نةبوون بة ئايندة.. ئايا دواى تةواوكردنى زانكؤ كارم بؤ
وةك ضؤن زؤريَك لة  ،ردةبىَ بطةرِيَم و بطةرِيَمدةبيَت يان هة

 وودا وايان كردووة.درضواى زانكؤ لة سةآلنى رابدةر

 َلة زانكؤكاندا كة وةك  ادى زمانى ئينطليزى لة ساَلى يةكةمربوونفي
 زمانى خويَندن ثشتى ثىَ دةبةسرتيَت.

 َتة هؤى ثةستانى دةروونى شاراوة لة ثيَناو تيَكةآلوى كة دةبي
 تنى قبوَلكردنى رةطةزى بةرامبةر و رازيى بوونى..!!دةستخس

ئةو ثةستانة دةروونيةى رووبةرِووى قوتابى دةبيَتةوة لة زانكؤ مةسةلةيةكى 
وةيةكى سةرةكى كاردةكاتة سةر تةركيزى و ة شيَبنضينةيى تايبةتة و ب

 خويَندنةكةى.

 
 ئايا طرفتاريت بة ثةستانى دةروونيةوة؟

لةسةر ئةوةى تؤ طرفتاريت بة ثةستانى  نانةية كة ئاماذةنئةمة طرنطرتينى ئةو نيشا
 دةروونيةوة:
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 ،وةكو: ماندوو بوونى طشتى، و سةرئيَشة، و  نيشانة جةستةييةكان
 زؤربوونى نؤرةدَلىَ و ئازارةكانى مل و خوار ثشت.

 و  وةك زؤربوونى غازات و ئاوسانى سك ،نيشانةكانى قؤَلؤنى دةماريى
ى يان روودانى هةردوكيان بةدواى قةبز بةد هةرسى و سكضوون  يان

 يةكدا.

 .دَلةرِاوكىَ و زؤر بريكردنةوة و سةرقاَلى 

 .تيَكضوونى خةو و بينينى خةوى ناخؤش و هةراسانكةر 

 .تورِةيى و دةنطةدةطى زؤر بةهؤى سادةترين هؤكارةوة 

 ةريى زؤر و حةزكردن لة طريان.هةستةو 

 .سةختيى لة تةركيزكردندا 

 َكةآلوى لةطةلَ كةسانى تر و بةشداريكردنيان.حةزنةكردن لة تي 

 

 دة هةنطاوى كردةيى بؤ رزطاربوون لة ثةستانى دةروونى:
دانثيانان..! ثيَويستة دان بةوةدا بنيَيت كة تؤ كةوتويتة ذيَر ثةستانى  يةكةم:

ةى لةطةَلدا بكةيت. دةدةيت بة شيَوةيةكى دروست مامةَلدةروونى و هةولَ 
بةرمان و لةوانةية مبانبات وامان دةطؤرِيَت بؤ شتةكانى دةروثةستانى دةروونى ويَن

 بؤ ئةوةى ضةند برِياريَك بدةين كة دواتر ثةشيمان بني ليَى.
 ....ويست ناكات بيَتاقةت بني ثيَياندوو جؤر شت هةية كة ثيَ دووةم:

ؤ دةتوانيت شتيَك بكةيت دةربارةى، و ئةوةندةت يةكةميان: ئةو شتةى كة ت
ية كة ةتاقةتيةت بطؤرِيت بؤ بةرنامةى كاركردن.. دووةم: ئةو شتبيَلةسةرة ئةو 
لةسةرة وةك خؤى قبوَلى  يطةريت هةبيَت لةسةرى و ئةوةندةتناتوانيت كار

ة ألغري األشياء اليت ]اللهم.. امنحين القوبكةيت، رامبيَنة لةم دوعا جوانة: 
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احلكمة يف أن أفرق غريها.. و القبول لألشياء التى ال أستطيع.. و أستطيع ان أ
 بينهما..[

هيَزم ثىَ ببةخشة بؤ ئةوةى ئةو شتانة بطؤرِم كة دةتوامن ا..واتة: ]ثةروةردطار
بيانطؤرِم.. و ئةو شتانةش قبولَ بكةم كة ناتوامن بيانطؤرِم.. و داناييم ثىَ ببةخشة 

 تا لةيةكيان جيابكةمةوة[ .
يدا تةنها يةك شت نةبيَت: بةَلآ شتانيَك هةية كة هيض شتيَك سوودى نية لةطةَل

قبولكردنى وةك خؤى كة ضؤنة و رؤشنت و طوجنان لةطةَليدا بةبىَ بيَتاقةتى ثيَى، 
ونةش بؤ ضونكة تؤ لة واقيعدا ناتوانيت هيض شتيَك بكةيت سةبارةت بةوة، وة منو

قبوَلنةكردنت لة ثسثؤرِيةك بةهؤى  ئةوة: سيستةم و ياساكان لةناو زانكؤ.. و
ة زانكؤدا، مامؤستاى ديارةوة.. كةمى توانا دةستةبةركراوةكان لهؤكاريَكى نا

شة، فةرزكردنى خويَندنى مادةيةك كة حةزت ثيَى نية يان بة ئيَئيزعاج و سةر
 سةختى ليَى تيَدةطةيت.

فرسةت بدة بة كةسانى تر بؤ يارمةتيدانت: ثةيوةنديت بة هاورِيَ  سَيهةم:
مةتى و كؤمةكيت دةكةن ، قسةبكة يار تةوة مةثضرِيَنة، ئةوانةى كةدَلسؤزةكان

سةختةى رةت دةبيت  لةطةَليان سةبارةت بة نارِةحةتيةكان و ئةو بارودؤخة
 يان ثيَبدة.ئةطةر تؤ ثيَويستت بة كات هةبوو تا بةتةنها بيت ئةوة هةواَل ثيايدا، و

كارة ناطرنطةكان: زؤرجار ميَشكمان سةرقالَ دةكةين بةو شتانةوة  ضوارةم:
ني و طرنط نني، ئيَمة هةندىَ رووداوى بضوك دةبينني كة وةك كة الوةك

كارةسات واية المان، ئةطةر لة شويَنيَكى زؤر نزيكةوة تةماشاى بكةين.. تةواو 
وةك ضؤن طردة بضوكةكان دةبينني وةك شاخى زةبةالح واية المان كاتيَك كة 

ةردةكةويَت كة ئةو نزيك دةبينةوة ليَى، بةآلم لةطةلَ تيَثةرِبوونى كاتدا بؤمان د
كارة شايانى ئةو هةموو طرنطيثيَدان و سةرقالَ بوونة نية.. لةبةر ئةوة يةكيَك لة 
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نوسةرةكان ثيَشنيار دةكات كة ثرسياريَك ئاراستةى خؤت بكةيت: ئايا ئةم شتة 
مانايةكى هةية دواى دة يان بيست ساَلى تر؟ رامبيَنة لةم ضريؤكة: هاورِيَيةكم 

ة ضؤن توشى ثةستانيَكى دةروونى طةورة بووة بةهؤى ئةوةوة بؤى طيَرِامةوة ك
 كة بارودؤخى واى ليَكردووة يةك سالَ لة خويَندن دابربِيَت ، ئةو بة ئةندازةى

بريى ىلَ دةكردةوة، لةو كاتةدا شكاتى حاَلى خؤى برد بؤالى  ئةو زيانة هةر
بؤ كرد كة تا ئةم  ؤستاكانى كة ئةم زؤر بيَتاقةتة ، ئةويش قسةيةكىميةكيَك لة ما

ز 2111ساتةش لة بريوهؤشى خؤيدا هيَشتويةتيةوة و هةَليكؤَليوة: من لة ساَلى 
دكتؤرام بةدةست هيَنا، بةآلم لةطةلَ مندا بريبكةرةوة، ئيَستة ئةوة ض مانايةكى 

ز بةدةستم بهيَناية؟! جياوازيةكة زؤر بضوكة يان 2110هةية بؤ من ئةطةر ساَلى 
 لةبةر ئةوة دَلتةنط مةبة بةهؤى دواكةوتنى ئةو ساَلةوة!هةر جياوازى نية.. 

ثيَوةرةكانت سوك بكة.. لة هؤكارة بآلوةكان لة ثشت ثةستانى  ثَينجةم:
ثابةند دةكةن  دةروونيةوة الى هةندىَ قوتابى ثيَوةرى خؤيانة بؤ خويَندن و خؤيان

نةوة. و ئةوةى ةرانةش دةبن بة بار و ثةستانى دةروونى بةسةرياثيَيةوة.. ئةو ثيَو
 رايان دةكيَشيَت بؤ ئةوة هةندىَ قةناعةتة كة باوةرِيان ثيَى هةية لةوانة:

 يان ئةبىَ منرةيةكى بةرز بةدةست بهيَنم يان من شكستخواردووم. -
 يان ئةبىَ بة شيَوةيةكى تةواو كارةكة ئةجنام بدةيت يان ئةجنامى مةدة. -

و برِوات بةرِيَوة، وة هةر ى دياريكراهةموو شتيَك ثيَويستة بة ثيآ ثالنيَك -
 طؤرِانيَك لة ثالنةكةدا نيشانةية لة سةر شكست.

وة ضةندين شتى تر لة قةناعةتةكان و بؤضوونةكان كة بووة بة بار بةسةر 
 خاوةنةكةيةوة، لةبةر ئةوة ثياضوونةوةى طرنطرتينى ثيَوةر و بؤضوونةكانت بكة.

لة كاتى خؤيدا، بة  ثاريَزطارى هةر ثيَنج فةرزة نويَذةكة بكة شةشةم:
كان تةماشاى بكة، و ثيَش هةموو كارةكانى خبة، لة مزطةوت وةةدكرنطرتينى كر
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كى ئةو نويَذانة بريتني لة ريَكخةريَيان لة شويَنى نويَذطةى طوجناودا ئةجنامى بدة، 
ةرِاوكىَ و ثةستانى دةروونى سروشتى بؤ كاتةكان، مرؤظ لة كةشوهةواى دَل

يَوةيةكى ريَكوثيَك، تؤش بة ئاسةوارى نويَذ سوكى بكة واتة دةرةوة بة شدةرِ
 لةسةر شانت.

ئاطاداربة و ثةنانةبةيتة بةر كحول و مادةى هؤشبةر و يان  حةوتةم:
جطةرةخواردن بؤ ئةوةى رزطارت بيَت لة ثةستانى دةروونى، كة توشى 

كاردةكةن  -ى خوادا حةرامكراونهةرضةندة لة شةرع –بيت.. ضونكة دة
م كاريطةرى زؤر خراثيان هةية لةسةر ، بةآلكردنى كاتيى دةروونىلةسةر سوك

 هةموو ئةندامةكانى لةش.
بة شيَوةيةكى بةرنامة بؤدارِيَذراو هةستة بة وةرزشكردن، لة رووى  هةشتةم:

زانستيةوة سةمليَنراوة كة وةرزش كاريطةريى دروستى هةية بؤ كةمكردنةوةى 
 نائارامى و خةم و خةفةت.

ولَ بكة، هونةرى خاوبوونةوة ببة و مةشقى هةناسةدانى ق فيَرى نؤيةم:
راهيَنانى  نيةوة هونةريَكة و ثيَويستة مةشق ووازةكاخاوبوونةوة بة هةموو شيَ

لةسةر بكريَت، ساتانيَكى هيَمنى و وزة و زيندويَتى دةبةخشيَت بة لةش بؤ 
 بةرةنطاربوونةوةى قورسايية زؤربووةكانى ذيان.

طةورةدا بة و ثةناى بؤ بةرة.. لة بةردةميدا زةليلى  لةطةلَ خواى دةيةم:
وةندية خؤشة بكة لةطةلَ هيَزى مةزن و رةمحةتى ةيخؤت بنويَنة.. هةست بة ث

 فراوانى ئةو زاتة مةزنةدا.
ت دةكةيت لةبةردةم مةزنى و توانا و هةست بة ثيَويستبوون و هةذارى خؤ

ئارامي و هيَمنيت امةندى و دَلةمحةتى فراوانى ئةودا، و ئةمةش رةزر
 خواى طةورة باشرتين ثاريَزةرة و بة بةزةييرتينى بةبةزةييانة. ثيَدةبةخشيَت.. و
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لة كؤتاييدا: كاتيَك هةست دةكةيت كة هةموو تةكنيكةكانى ثيَشوو هيض 
هةستة بة سةردانى راويَذكاريَكى دةروونى يان ئةكادميى لة  ،سووديَكى نةبوو

 ثيَشكةش دةكات. زانكؤ و ئةو هاوكارى ثيَويستت
 

 قى هةناسةدانى قولَ بكة:شمة
دةستيَكت خبةرة سةر سينطت و دةستى دووةميش خبةرة سةر سكت كة  -

 بةرةو ناوةوة ئةرِوات لة كاتى هةموو هةناسةدانيَكدا.
خؤ هةتا ضوار بذميَرة، مذينيَكى قولَ بة هيَمنى و لةسةرهةستة بة هةناسة هةلَ -

ميَرة، ثاشان واشى تا ضوار بذةرةوة و بة هيَطتدا هةواكة بهيَلَثاشان لة سين
دةرةوة و وا ويَناى بكة كة هةموو هةموو هةواكة لةسةرخؤ فرِيَبةرة 

 ماندووبوون و بارطرذيةك لةطةلَ هةواكةدا لة جةستةت دةرِواتة دةرةوة.

 

 ضؤن تةماشاى خؤت دةكةيت؟ 
رامبةر بة ازمان هةبيَت بةضوون و هةَلسةنطاندنى جياوسروشتية كة ئيَمة بؤ

ةية بة ثيَضةوانةى و ه يَزى ىلَ دةطرين و ستايشى دةكةينئيَمة ر،هةية يةكرتى
و بطةرِيَيت و بريؤكةت م من دةمةويَت بؤ ساتيَك بوةستيت ئةوةوةية، بةآل

ت! ضؤن تةماشاى يش خؤتةتةوة، ئةوهةبيَت بةرامبةر بة كةسيَك كة دوور نية ليَ
بؤ فيَربوون و طةشةثيَدانى خؤت و  خؤت دةكةيت؟ تواناى خؤت ضؤن دةبينيت

سةركةوتن لة زانكؤ؟ ئةى ئايا كارامةيى خؤت ضؤن دةبينيت؟ ئةوانةى كة 
لة زانكؤ لة سةرةتادا وا هةستيان دةكرد كة ئةوان لة  نسةركةوتوو نةبوو

رة بؤ فيَربوون و لةبةركردن و تيَطةشنت. توانايان الوازتو قوتابيةكانى تر كةمرتن 
رن كة لةو زانكؤيةدا خبويَنن يان لة فآلن ثسثؤرِيدا، و دةيانبينيت لةوة الوازت و

بة بةردةوامى لةطةلَ خؤياندا دةدويَن: ) من كةسيَكى بةتوانا نيم، 
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نط، هيضم لة ك هةَلنةستاوم بة كاريَكى طرخواردووم، هةرطيز رؤذيَشكست
و دةيان شيَوةية  ناوة كة شايانى باسكردن بيَت...( بةوذيامندا بةدةست نةهيَ

يةك ئةجنام كؤتايى ديَت: ئةويش هةستكردنة بة شكست و وةسفى تر كة بة
 خؤخواردنةوة و الوازيى و بىَ توانايى.

م ثانؤراما دةروونية، كاتيَك كة )عيماد( و )عةدنان( لةبةردةم لةطةَلمدا رامبيَنة لة
 ياردانيَكى طرنطدا وةستابوون:برِ

ةوةى زمانى ئينطليزى كة وةرطرتنى زانكؤى ئةو برِيارة دانيشنت بوو بؤ تاقيكردن
ئاسان دةكرد بؤ هةر يةكةيان لة دةرةوةى وآلت، تةماشابكة بزانة 

 قسةكردنةكانى ناخيان بة ض ئاقاريَكدا دةرِوات.
ت تاقيكردنةوةى زمانى بكةين و بة خؤى دةَليَت: ) دةبيَدةستثيَ با بة )عيماد(
تة هؤى ئةوةى ئايندةيةكى باشم بيَيَثةرِيَنم، ضونكة ئةو كارة دةئينطليزى ت

 هةبيَت(.
وردة وردة هةستى بة دَلةرِاوكىَ و طومان بوويةوة لة خؤى، ثةناى بردة بةر 

: ) ئايا دةتوامن ئةجنامى بدةم؟ ئايا سةركوتوو راويَذثيَكردن كراو بؤياى هةستثيَدن
 دةمب؟(

سى قورويَنةى شكستخواردنى لة رابردوودا لةبةرضاوى دةردةكةوت، ثاشان 
ى وتبوو، وة هةروةها خةَلكى تريش هةر تاقيكردنةوةكة وةك ضؤن هاورِيَكةى ثيَ

وا باسيان كردبوو، ئةميش هةروا بيستبووى، دةنطى كؤنى مامؤستا و قوتابيان 
كة لة بةهايان كةم دةكردةوة و هةروةها لة توانا و كارامةييان كة ئةجنامةكةشى 

 ن ناتوامن.. من  .. نا.. نا.. نا.. نابيَت شتى وا(.ئةمة بوو: ) ئؤه..نا.. نا.. نا... م
يارةكةى بكات و سةرلةنوىَ تاَلى و تا ثياضوونةوةى برِة كى تر وةستايةوساتيَ

شكست لة تاقيكردنةوة هاتةوة بةرضاوى، سةرلةنوىَ ضاوى خشاندةوة بة 
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ةوةى طةى ئواى هؤكاريَكى قةناعةت ثيَكةردا كة ريَبرِيارةكةيدا، ثاشان طةرِا بةد
هةروةها لة طرنطى  بطريَت تا دةروونى خؤيى ثىَ هيَوربكاتةوة.. و ىلَ

ا طومان تاقيكردنةوةكة كةم بكاتةوة بةنسبةت خؤيةوة ) ئايا ئةوة طرنطة؟ و
راتر.. كاريطةرتر.. هةية من بةديليَك نابةم.. بة دَلنياييةوة ريَطايةكى ئاسانرت.. خيَ

كى ترةوة، و خةريك بيَت بة شتيَئةوة!( ثاشان هةستا تا  دةدؤزمةوة بؤ
 فرسةتةكةى خؤى فةوتاند!.

 ريكردنةوةدا.ب  بوو لة هةست ورتش)عةدنان( خاوةنى كارامةييةكى با
ياردانةكةى زؤرى نةخاياند: ) ثيَويستة تاقيكردنةوةى زمانى ئينطليزى برِ

 تيَثةرِيَنم، ضونكة ئةو كارة ئايندةيةكى باشرت بؤ من مسؤطةر دةكات(.
ية ثةناى برد بؤ عةقلَ و ؤةرِاوكىَ و طومان هاتة دةروونيةوة، بة دَلردوردة و

ى بة ؟(.. دَلهؤشى تا راويَذى ثيَبكات: ) ئايا دةتوامن ئةجنامى بدةم؟ ئايا دةردةضم
ن تيَيثةرِيَنم؟ ئايا كةسى تر ثيَش من ثةلة ليَيدةدا.. ) بؤ نا؟ ئايا ئةستةمة م

 ية ئةى ئيرت بؤ منيش ئةجنامى نةدةم؟(.مةكة بةَليَئةجناميداوة؟ ئةطةر وةآل
ةركةوتنةكانى ثيَشووى س ايةوة بؤ جيهانى هةستثيَكراوى.. ويَنةىدووبارة طةرِ

ئةو ثياهةَلدانةى طويَى ليَوة دةبوو لة اليةن  ولةبةرضاوى دةبريسكايةوة، 
مامؤستاكانى و دايك و باوكيةوة، بةخؤيى دةوت: ) راستة من توانايةكى باشم 

بؤ  كى تر ثيَويستى بة دوو مانط بيَتنى ئينطليزيدا، بةآلم ئةطةر كةسيَزمانية لة 
ويستم بة سىَ يان ضوار مانط هةية(.. خؤئامادةكردن بؤ تاقيكردنةوة، ئةوة من ثيَ

) ئةوةى من بة باشى دةيزامن ئةطةر من هةوَلى دروست و تةواو بدةم بؤ هةر 
ئةجنامى دةدةم... ئةجنامى دةدةم(  كاريَك بيَت ئةوة دةتوامن ئةجنامى بدةم(.. )

كردنى هةموو ريَطا ئةطةراويةكان بؤ سةرةتايةكى ثاشان رؤشت بؤ تاوتويَ
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مداوة، و دروستانة وةك راويَذكردن بةو كةسةى ثيَشرت ئةو تاقيكردنةوةى ئةجنا
 وارةدا.ب ى باش بؤ يارمةتيدانى لةوطةرِان بةدواى سةنتةريَك

هةستى ثىَ بكةين يان  -ئيَمةشدا روودةداتئةم قسةكردنة دةروونية بةسةر 
كدابني بؤ بةرةنطاربوونةوةى كاتيَك لةبةردةم هةر برِياردانيَ -هةستى ثيَ نةكةين
وةيةكى ثةرِاندنى لةمثةريَك. ئةم قسةكردنة بةرثرسة  بة شيَتةحةدايةك يان تيَ

ية نةراستةوخؤ لة بةديهاتن يان فةوتانى زؤريَك لة فرسةتة جوانةكان كة لةوا
 بةرزمانكاتةوة. ذيامنان هةَلطةرِيَنيَتةوة  بؤ ثلةى باآل

بةَلىَ، زانستى نوىَ سةملاندوويةتى كة قةناعةت و بريكردنةوةكانى نامخان و 
دةروومنان طرنطيةكى طةورةى هةية بؤ دياريكردنى ئاستى كاريطةرميان و 

يَت: ئاست ( دةَلBandura -تنمان لة ذياندا.. زاناى ثايةبةرز )باندوراوسةركة
و رادةى حةماسةتى مرؤظةكان و هةستةكانيان و دةستكةوتةكانيان ثشت بةوة 

يَى هةية لة دةروونياندا زياتر لةوةى كة حةقيقةت و ث ت كة باوةرِياندةبةستيَ
 راستةقينةية لةسةر ئةرزى واقيع(.

 با دووبارةى بكةمةوة: كة باوةرِيان ثيَى هةية لة دةروونياندا.
ز ياريزانى جيهانى ) رؤجةر 2162 مبيَنة لةم ضريؤكة: لة ساَلىرا لةطةلَ مندا

بانستري( ذمارةيةكى ثيَوانةيى تؤماركرد كة يةكةم كةس بوو مةوداى ميليك 
ساَلدا  كة لة ماوةى يةك بووخولةكدا..سةير لةوةدا 2رابكات لة كةمرت لة 

 خولةك وةك ضؤن 2داية بربِن لة كةمرت لة ( كةس توانيان ئةو مةو01)
)رؤجةر(وايكرد. ئايا ئةمة سةيرة، ئايا دةزانيت بؤضى توانيان ئةوة ئةجنام بدةن؟ 

ونكة ئيرت لة توانادا ضضونكة ئةوان زؤر بة سانايى بريوبؤضونى خؤيان طؤرِى، 
خولةك بربِدريَت، بةهؤى طؤرِانى ئةو  2هةبوو كة ئةو ماوةية لة كةمرت لة 
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انى ئةركةكةيان هةتا ئةو سةركةوتنةيان بؤضوونة لة بريوهؤشياندا هةستان بة طؤرِ
 بةدةستهيَنا.

زيَكى باشيت ئةوة تؤ هةميشة لةبريت بيَت: ئةطةر تؤ باوةرِت واية كة تؤ فيَرخوا
يشت وابيَت كة تؤ فيَرخوازيَكى الواز و شكست وادةبيت.. و ئةطةر باوةرِ

انة.. دروستكراوى بريوبؤضوومن نامنويت، ئةوة وادةبيت..!! ضونكة ذياخواردو
دةى لةمرِؤ بةدواوة هةستة بة ضاوديَرى بؤضوونةكانت و بريكردنةوةكانت كة 
لة سةرتدا هةَلتطرتوون بةرامبةر بة )خؤت(، بطةرِيَوة بؤ ساتةكانى سةركةوتنت 
و درةوشانةوةى لة بريوهؤشتدا و بيكة بة بةَلطةى برِاوة كة تؤ شايانى 

 سةركةوتن و دةرضوونيت ثشت بة خواى طةورة.
 
 ةكردن لةطةَل دةروونةكنيكَيكى كاريطةر.. قست

لة تةكنيةكة كاريطةرةكان بؤ طؤرِينى ئةو بؤضوون و بريؤكانة كؤنرتؤَلكردنى 
قسةكردمنانة لةطةلَ دةروومنان.. ئيَمة هةموو ساتيَك قسة لةطةلَ دةروومناندا 

منان لةطةلَ دةروومنان نةكا.. بةآلم بةداخةوة زؤربةى قسةكرددةكةين
ن كةس طةشتة كوىَ، تؤش يَكى نادروستة: ) تةماشا بكة فآلقسةكردن

اية و وام بكرداية(.. بةو ملةكويَدايت؟ من ضةندة طةمذةم؟ ئؤه! ئةطةر وام بو
موو متوح و شيَوةية و كؤمةَليَك قةسةكردنى ناوةكى و نادروست كة هة

ى لةسةر ك دةشكيَنيَت.. ئةو تةكنيكةى كة دةخوازم راهيَنانئوميَديَكى نامخان تيَ
طةلَ خؤتدا بكةيت ةبةريت و قسة لكة هةر رؤذيَك كاتيَكى كةم بةسةربكةيت 
ى اوددةستيت و وةيةكى جياواز.. بؤ بةيانى كاتيَك لةخةو هةَلبة شيَ
 بوةستة و )ثةيامةكانى دلنيابوون( نةدادةموضاوت دةشؤيت، لةبةردةم ئاويَئةوةى

كةرةوةكان لة ئيَستادا وةك : ) بنيَرة بؤ خؤت.. واتة ثةيامة دروستةكان و جةخت
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 من ئةمرِؤ زؤر باشم، هةست بة زيندويَتى و ضاالكى دةكةم(، ) من كةسيَكم
دةردةضم(، ) هةست مب و ثشت بة خواى طةورة توانام هةية فيَرببم و سةركةتوو

م(، )  من م.. هةموو رؤذيَكم باشرتة لة دويَنيَرايى ثيَشدةكةودةكةم كة بة خيَ
زانةكةماندا( كةوتوم لة ثةيوةندميدا لةطةلَ خيَ خؤشةويستم و سةرالى هاورِيَكامن

يةى اوهةستى ثيَدةكةم، سوثاس بؤ ئةو خ ، ) ئاى لةو بةختةوةريةى ئةمرِؤذانة
نوقمى نيعمةتىخؤيى كردووم( ، لة هةمان كاتيشدا لة بريوهؤشتدا 

دةروضون لة ئامادةيى و  0وداوةكانى سةركةوتنى ذيانت بطةشيَنةرةوةرو
يَرةوة كة ثياهةَلدان بوون وةرطرتن لة زانكؤ..( ، وة لة دةروونتدا ئةو وشانة بَل

ة، ئةم وتوويَذة دةروونية ىَ يان مامؤستاكانتةوت ليَوةبوون لة اليةن هاورِـو طويَ
ةوة بؤ ناخى خؤمان و هةستمان كو يةتبة هةوادا و بىَ هوودة نية، بةَل واتنارِ
 ن و متمانةبوومنان بةخؤمان.بةرزدةكات بةرةو دةروومناباآل
 

 ئومَيدى و ترسان لة شكستبَي
لةو لةمثةرة طرنطانةى كة لة ذيانى زانكؤدا رووبةرِووى دةبيتةوة ترسانة لة 

ستة ويَختى فيَربوون و قورسى مادةكان، و بنضينةى ئةو هةَلشكست و سة
 -ردنداينيارى هةَلبذائيَمة لةبةردةم برِ –راستى خؤمان دةروونية ئةوةية كة بة 

بري لة شكستمان دةكةينةوة لة رابردوودا و قسة كؤنةكانى هةندىَ لة 
مامؤستاكامنان و باوك و دايكمان: ) تؤ شكستخواردويت.. الوازيت.. 
طةمذةيت.. بىَ سووديت..!!( ئةوةى كة بةرةنطارمان دةبيَتةوة و هةستى 

بؤ شتة سووك و دان نامخاندا دةضيَنيَت و ثاشان هةوَلشكست و بىَ توانايى لة
 ئاسانةكان.
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كى ريؤكةيةم بؤ دةركةوت كة ئةزموونيَك كة ئةم بهةستم بة سةرسامى كرد كاتيَ
بةناوبانطم خويَندةوة لة اليةن مامؤستاى دةروونى بةناوبانطةوة ) مارتن 

كةوة كة دوو ذوورى تيَدا سةطيَكى ئامادةكرد و خستية سنوقيَسليجمان(: ئةو 
بة  –ايدا لة سةطةكة، سةطةكةش ووكى كارةببوو، ثاشان تةزوويةكى س

نى خؤى ضوو بؤ ذوورةكةى تر، لة ترسى ويَشلة  -شيَوةيةكى سروشتى
كة بة تةواوى كى ترةوة سةطةى بردة سنوقيَ تةزووةكة رايكرد، ئةو زاناية ئةو

طايةكى نةبوو رابكات لة تةزووة كارةباكة، كة بة داخرابوو وة هيض ريَ
يدةدا خؤى كرا، ئةو سةطة بة هةموو شيَوةيةك هةوَلتةى دةبةردةوامى ئاراس

نى ود بوو، بؤية لة ئةجنامدا لة شويَم بيَسو، بةآلرزطاربكات لةو تةزووة كارةبايية
 خؤى دانيشت بة شكست خواردوو و خؤبةدةستةوةدانةوة.

ى نةهاتووة، بةشة زؤر سةرنج راكيَشةكةى ئةوةية  شتا كؤتايتاقيكردنةوةكة هيَ
ورى هةبوو، وة تةزووى كة خرايةوة سنوقى يةكةم كة دوو ذوك سةطةكاتيَ

 بىَ لة شوينى خؤى مايةوة بة كةئةو سةطة وبوكارةباى ليَدرا موفاجةئات لةوةدا 
 يَك بدات بؤ راكردن لة تةزووة كارةبا ئازاراويةكة!يض هةوَلئةوةى ه

دا لة نةى ئاراستةى سةطةكة دةكرا لة ثيَشرتراظةى ئةمة ئةوةية ئةو بةركةوتنا
رى )شكست(ى سنوقة دةرطا ثيمكراوةكةدا ) شكستيَكى ثيَشوو بوو( فيَ

نةيتوانى  ك فرسةتى بؤ رةخسا ئةمكردبوو، كة ثةنابةريَتة بةر هةوَلدان ، كاتيَ
 تةوة.بيقؤزيَ

بةَلىَ! بة راستى شكست لة هةوَلدان لة رابردوودا كاريطةريةكى طةورةى هةية 
بذاردنةكامنان بؤ ئةجنامدانى ن، وة لةسةر هةَلانةكانى ئيَستامالةسةر برِيارد

ئةزموونى نوىَ، و قؤزتنةوةى فرسةتى نوىَ، ثيَويستة بةرةنطارى ئةو كاريطةرية 
ردوومان بارودؤخى خؤيى ك كة بريبكةينةوة كة رابة كاتيَناردروستة ببينةو
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واناى تؤ ت و ثةيوةندميان بة رابردووةوة نية،مة كةسانى تازةين هةبووة، و ئةمرِؤ ئيَ
ياداوةرى شكست( دةربازبوون و بوون لةو ياداوةرية ئازاراويانة )بؤ ئازاد

فرسةتة نويَكان بكةيت ناى دةكات بتوانيت ويَ ئازادبوونى راستةقينةية كة وات ىلَ
 وةربطريت. و سووديان ىلَ

ئةمريكى  ئةمةش منوونةيةكى ترة بؤ جةختكردنةوة لةسةر ئةم بريؤكةية: نوسةرى
 كات لة كاتى سةردانى بؤ هيندستان،بينيةكى جوان دةتريسى( باسى تيَ)برايان 

دةسنت بة ئةوانةى لة سيَركدا كاردةكةن هةَلئةو لةوىَ تةماشا دةكات 
بةستنةوةى فيلةكان بة ثةتى ئاسايى و بةكاريان دةهيَنن لة ياريةكانى سيَركدا 

ئةوةى دةربازبن لة تادا هةولَ دةدةن بؤ ةهةتا رانةكات.. فيلة بضوكةكان لة سةر
 ثةتةكة و رابكةن، بةآلم هةوَلةكانيان بىَ ئاكامة.

سةير لةوةدابوو فيلة طةورةكانيش بة هةمان ثةتى فيلة بضوكةكان 
 تةنانةت دواى ئةوةى كة بة تةواوةتىقةبارةيان طةورة بووبوو. ،بةسرتابوونةوة

ةربازكردن بؤ خؤد دانة شكستى ئةو لة رابردوودا و هةوَلئةزانى بؤضى؟ ضونك
بووةتة هؤى ئةوةى خؤى  ،ك كة جةستةى بضوك و الواز بوولةو ثةتة  كاتيَ

وةية ئةو بة  ئيرت و بةو شيَو بةدةستةوة بدات و ئةو هةوَلة ضةندبارة نةكاتةوة 
ى ئةوةشى هةية كة ئةو ثةتة بثضرِيَنيَت و اهةرضةندة توان ،كؤتكراوى ماوةتةوة
 خؤى دةرباز بكات!

 
ئةوة ئةو شتةى ئةمرِؤ  ادا هةية،ةوةمان كرد كة لة توانمرؤِ ئةئةطةر ئ

 جةودةت سةعيدئةستةمة سبةينىَ دةتوانني بيكةين!
 

 ئةو قوتابيانةى سةروةريان دروستكرد..!!
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ك حكومةتى يابانى قوتابى )ئؤساهري(ى نارد بؤ ئةلَمانيا بؤ خويَندنى ميكانيك، كاتيَ
ونى هةبوو كة بريتى بوو لةوةى ئؤساهري طةشتة زانكؤى هامبؤرط تةنها يةك خة

نيَت، ستا تةنها كتيَبةكانى زانكؤ خبويَك دروست بكات، بةوةوة نةوةنةريَضؤن بزويَ
طايةك شانديهيَنانى خةونةكةى، رؤذيَكيان سةردانى ثيَكو سووربوو لةسةر بةبةلَ

نةريَكى بضوك دةكرِيَت كة ويَكان، ئةميش بزةنةردةكات كة تايبةتة بة بزوويَ
كسان بوو بة هةموو موضةكةى، بزويَنةركة دةكرِيَتة و دةيهيَنيَتةوة بؤ ى يةنرخةكة

ؤم و خستمة سةر و قسةكانى تةواو دةكات: ) بردمةوة بؤ ذوورةكةى خ ذوورةكةى خؤي
ةوهةر، وة ك بكةم لة طم دةكرد، وةك ئةوةى تةماشاى تاجيَزةكةم، هةر تةماشاميَ

، ئةطةر منيش توانيم بزويَنةريَك دروست بة خؤمم وت ئةمةية نهيَنى هيَزى ئةوروثا
كى ضرِوثرِ و سةخت و بكةم وةك ئةمة ئةوة ميَذووى يابان دةطؤرِم( بةلَى دواى كاريَ

ن ببيَت ثارضة بة ثارضةى، و طةرِايةوة بؤ نةركاى دروستكردنى بزويَقورس توانى فيَر
نى برد بؤ كادامةزراند، يةكيَنةرى ني كارطةى دروستكردنى بزويَميابان و يةكة

ةناوبانطةكةى خؤيى وت دواى سةرؤكى يابان )ميكايو( كة ئةوش وتة ب
نةرةكة: ) بة راستى ئةمة خؤشرتين مؤسيقاية كة لة ذيامندا ئيشثيَكردنى بزويَ

 بيستبيَتم، دةنطى بزويَنةرة تايبةتةكانى يابان(.
 

 كوَيية؟ةطرَيى كؤنرتؤَلكردنى تؤ ل
( بةكاردةهيَنن بؤ Locus of cantrolدن )زانايان زاراوةى طريَى كؤنرتؤَلكر

داوةكانى دةوروبةرماندا.. ةر لة رووشيَوازمان لة ويَناى هيَزى كاريطةر و طؤرِ
كى ليَرة دوو جؤرن: يةكةم ئةو كةسةى برِواى واية كة طريَى وة خةَل

كة و بارودؤخ دياريدةكاتو هةروةها ؤَلكردن دةرةكية.. سةركةوتنى شتيَكؤنرت
كةسانى تر و يارمةتيدانيان.. وة منونةى ئةم كةسانة هةميشة بؤ  بةخت و حةزى

وانن ) كةسةكان، رووداوةكان، بارودؤخةكان( وة ضاوةرِوانى ةوة دةرِدةر
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تةوة دةذين و ةروةرِوانيشيان دريَذة بكيَشيَت، و زؤر جار بة بة حةسدةكةن با ضا
 نةفرةت لة ذيان دةكةن و بةردةوام بيَتاقةت و نائوميَدن.

ردن ناوةكية.. وا دةبينن ئةوة ؤرى دووةميش برِوايان واية طريَى كؤنرتؤَلكج
كى باآليان ئةزانن دةسةآلتيان هةية بةسةر رووداوةكانى دةوروبةرياندا، ودةستيَ

كردنى دواى هةية و كاريطةريى طرنطيان هةية لة طؤرِانى ئاراستةكان و كؤنرتؤَل
منوونةى ئةم جؤرة كةسانة ثشت بةسنت بة ويست و تواناى خواى طةورة. 

برِوايان واية كة طؤرِان لة ذيانياندا ناوةكية، واتة بةندة بةو هةوآلنةى دةيدةن لة 
يان.. ئةم بؤضوونة هةموو بةرزكردنةوةى ئاستى خؤيان و باشرتكردنى ئةركةكان

يَت بؤ فرسةت بؤ ثةرةسةندن و لة خولةكةكانى ذيانيان دةطؤرِ خولةكيَك
ينيت لة قوَلرتينى نبشيَوةية و لةطةلَ تيَثةربوونى كاتدا دةيا بةو طؤرِانكارى..و

 رووداوةكاندا كاريطةر و كاران.
 

 ضؤن دةَلَييت )نا( بةبَى ئةوةى هةست بة طوناه بكةيت!
ذيانى زانكؤدا بريتية  انت دةكات لةطةلَ سةرةتاىيةكيَك لةو دياريانةى ضاوةرِو

بة ة ئازادى و هةستكردن كى نوىَ كة ثرِيةتى للة دةستثيَكى قؤناغيَ
ندنى زانكؤشدا لة ماَلى خؤتان بيت و سةربةخؤيى.. با تؤ لةكاتى خويَ

ت ى ئةو شتةى كة هةركاتيَك دةتةويَدوورنةكةوتبيتةوة. تؤ ئازاد دةبيت لة كردن
و ضؤن دةتةويـَت بيكةيت، تؤ ئازاديت لة ئامادةبوون لة موحازةرة يان ئامادة 

ن بةبىَ سوود و درنيشنت بؤ خويَندن يان كات بةسةربانةبوون.. تؤ ئازاديت لة د
بةبىَ هوودة.. تؤ ئازاديت لة ئةجنامدانى ئةركةكانت يان ئةجنام نةدانى.. كةس 

كات.. بةآلم بؤ ساتيَك ئاطاداربة، ئةم ريت ناضاوديَبةدواتةوة نية و كةسيش 
قوتابيانى  ردانيةكانىهؤكارة بؤ زؤريَك لة سةرطة -بة جوانيةكةشيةوة –ئازادية 
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دةكةم ضونكة ئةطةر تؤ هؤشيار نةبيت زانكؤ.. ليَرةدا من طَلؤثى سوور هةَل
فةوزا(يةكى بىَ سةروبةردا و بةرةو وة لةثرِ خؤت دةبينيتةوة لة ناو )لةوةدا ئة

 تياضوون دةضيت.
 

ينى ياريةكانى خوىل ئينطليزى بةرِيَوة ك لة طرنطرتلة ئيَوارةدا لة تةلةفزيؤن يةكيَ
وة بةشدارة تيايدا، ناتوانيت بةرةو رووى ببيتة ،ئةو تيثةى كة تؤش هاندةريتىت دةضيَ

 ة مادةى فيزيادا، وش تاقيكردنةوةت هةية لو تةماشاى نةكةيت، هةرضةندة سبةينيَ
زؤر بة ئةستةم فرياى تاقيكردنةوة كةوتويت، ) ئؤه.. خؤشة(  نطيش خةوتويت، ودرة

كى ةرةقى هاورِيَكةت دةكةيت كة بة خةتيَك تةماشاى وئةوة بةخؤت دةلَيَيت كاتيَ
خؤش نوسيويةتى و دةتوانى تةماشاى بكةيت و مامؤستاكةشت سةرقالَى وةرقةكانى 

كةت يان نا؟ ةى دةستى هاورِيَدةستيةتى، ئايا ثةنا دةبةيت بةر قؤثيةكردن لة وةرةق
ت بة ت دةبيت تا بة خؤت بلَيَيت )نا( و ئةو كاتةش  هةساراى تؤ ضؤنة؟ ئايا توان

بةش دةكةيت بؤ سةرخستنى بةهاكان لة دةروونتدا و مندالَةكانيشت بيَبةختةوةرى 
دنيان ثيَ دةدةيت كة بة وانامةيةكةوة خوارةكةيت لة خواردنى حةرام كة لة برِد

 وردى بري لةمة بكةرةوة و برِيارى خؤت بدة..!!حةرامى بةدةستت هيَناوة..!! بة 
 

ة ثسثؤرِيى وادام لبرِ و ضونكة لةو رةدامن باس لة ئازادى دةكةم ليَ
بؤ سةرطةردانى و بيَهودةيى..  ك بوةستيت و بَليَيت )نا(، نادةروونيةوةية بؤ ساتيَ

كاتةكان بؤ ضوونة دةرةوة بؤ ئيَرة و ئةوىَ، بةبىَ هاوسةنطى..  بؤ فةوتاندنى نا
وخان و سةرةجنامة كاتيَك يةتة ثيَشةوة بؤت كة )نا( دةتثاريَزيَت لة دارِ

سرتين هاورِيَتدا، لة رووى خراثةكان.. بَلىَ )نا( تةنانةت لة رووى خؤشةوي
ذوورةكةتدا، لة رووى هةركةس كة هانت دةدات، دواى ضةندين  هاورِيَى

دواى ئةوةى ئةو سةعاتانةت بؤ سةعاتى تر هةست بة ضيَذى دةكةيت 
 ناون لة شتى بةهادار و بةقيمةتدا.طةرِاوةتةوة و بةكارت هيَ
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ني كاتى خؤى و شيَوازى خؤيى هةية.. ينب ةوة يادى ئةوة بكةينةوة كة ضيَذبا ثيَك
ةنها لةبةر دةسنت بؤ ضوونة دةرةوة تبةآلم ئةوةى كة زؤربةى قوتابيان ثيَى هةَل

ة بريتى و خؤ نواندن لة شةقامةكاندا! ئةو خاترى ضوونة دةرةوة و ثياسةكردن
شانازيكردنى راستةقينة بةخؤوة.. واتة هةطبةى خؤشيى و نية لة ضيَذ بينني و نارِ

 لةزةت بينني هونةرة..!! بةَلىَ
 

 و تواناى خؤطوجناندن.. نةرميى
بدةيت لة كةسايةتى خؤتدا ستة طةشةى ثيَلةو كارامةيية بنضينةييانةى كة ثيَوي

ضونكة خويَندنى زانكؤ زؤر جياوازة لة خويَندن لة قؤناغى  ،هةَلويَسيت دةروونية
طواستنةوةية  ثيَويستى بة تني.. ئةم وشرت لةسةر ئةوة ريَكةثيَئامادةيى، وةك ضؤن 

و ت كة هةموهوَلويَستيَكى دةروونى طةورة هةية.. ثيَويستة ئةوةمان لةبري بيَ
لة واكارى نويَى هةية كة وات ليَدةكات طؤرِانطارى بكةيتة اكى نوىَ دقؤناغيَ

يان و يَوازى ذشيَوازى ذيانت .. ئةوةى كة ثيَشرت راهاتويت لةسةرى لة ش
ت، خؤت ئازاد بكة و ثابةند مةبة ذيان لةوانةية بؤ ئيَستا نةطوجنيَسيستةمى 

 ثيَيةوة.
قوتابيانى نوىَ سةبارةت بة فيكرةكانى ثةرةسةندن زؤر  كاتيَك قسة دةكةم لةطةلَ

جار ئةم دةستةواذةية دةبيستم: ) من هةر لة منداَليةوة وام!.. ئةوة نةريتى منة و 
مة من ثيَشرت باسى ئةوةم كرد كة ئيَ بطؤرِم(.. تيبينى ئةوة بكة كة ناتوامن خؤم

توانني هيض هةندىَ جار ثيَويستة رازى بني بة كاروبارةكان كة وا طومان دةبةين نا
مة دةتوانني بيانطؤرِين، با بة شيَوةيةكى ين بةرامبةريان، و لة راستيدا ئيَةبك

 كةميش بيَت وة منوونة لةسةر ئةوة زؤرة:
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م ئةوة ئةستةم بوو لةو شارةى كة تيَيدا ةزم لة خويَندنى ثزيشكى بوو، بةآلزؤر ح من
نةبوو تةنها لة وآلتة دوور و  كيشم لةبةردةستاسةتيَدةذيام، لةبةر زؤر هؤكار، وة هيض فر

ك لة هاورِيَكامن و ئةندامانى ةدا برِيارى سةفةركردمن دا، زؤريَرهةذارةكان نةبيَت، ليَ
نيت.. ةوة: ) نةكةيت تةمةنى خؤت بفةوتيَووم بوونةوة بةهؤى ئةم برِيارةمخيَزامن رووبةرِ

م من هةر سووربووم و ئةو كارةم كرد، ئةو ىَ زؤر سةخت و نارِةحةتة( .. بةآلذيان لةو
ساآلنةم تيَثةرِاند بة نارِةحةتيةكانيشيةوة، بةآلم من ئةمرِؤ هةست بة شانازى دةكةم بة 

 كاردةكةم لة نةخؤشخانةيةكى بةناوبانطداخؤمةوة و من وةك ثزيشكيَك 
 قوتابيةكى زانكؤ      

 
) من يادطةم الوازة و حةزم لة لةبةركردن نية، حةزم لة خويَندنةوة نية، و من 

كدا بذيم لة يةك ذووردا، لةو سةروبةرم، و ناتوامن لةطةلَ كةسيَكةسيَكى بىَ 
بووة( و شتانيكى  كاتةوةى لة ماَلى خؤمان بووم من هةر رقم لةو خواردنة

 تريش.
شكةوتن لة ذيانى زانكؤياندا ان بيَبةش بوون لة سةركةوتن و ثيَزؤريَك لة قوتابي

من هةر لة منداَليةوة وابووم! من ناتوامن بةهؤى هؤطربوونيان بةو بريؤكانةوة ) 
نةبووة و تواناى  بةهؤى ئةوةى جواميَرى دةروونيان ان بةسةر خؤمدا بهيَنم(طؤرِ

شرت نةبووة لةسةر دةروونيان بؤ وةرطرتنى ئةو شتانةى كة ثيَ ثةستانيان
ية لةطةلَ ى قوَليان كة ئةوان تواناى رؤشتنيان نةرِباو بةرثةرضيان داوةتةوة. و
 اوةكاندا.بارودؤخة جياواز و طؤرِ

ت بطؤرِيَت يان نا؟ نوسةرى بةناوبانط ا ضؤن بزامن كة ئةو شتة دةتوانريَستئيَ
ى هةية بؤ ئةوة و دةَليَت: بؤ ئةوةى ئاشنا ببيت بةو ميَك( وةآلبرايان تريسى)

نيَك مى ئةم ثرسيارة بدةرةوة: ) ئةطةر مليؤانةى كة دةتوانيت بيانطؤرِيت وةآلشت
كخستى كات بطريتة بةر بؤ ماوةى مانطيَكى دؤالرت بةمىَ هةتا شيَوازةكانى ريَ
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ةكةيت؟( ئةطةر ئةو تةواو يان فآلن خواردن خبؤيت، ئايا ئةو ثيَشنيارة قبولَ د
ثيشنيارةت قبوَلكرد ئةوة تؤ تواناى طؤرِانكاريت هةية و ئةو تاكة شتةى كة تؤ 

 انكارى.يَويستت ثيَيةتى بريتية لة ليَربِان و كاركردن بؤ طؤرِث
 

 تؤ ضةندة ضَيذ دةبينيت؟!
سةبارةت بة ئةندازة هةست  ياسر( ئةوة باش بزانة كاتيَك كتيَبةكامن دةكةمةوة)

ازامن كى سةير دةكةم، وا هةست دةكةم من بةختةوةرم...و ...و ئؤه نبة شتيَ
بكةم..( م كات تيَدةثةرِيَت بةبىَ ئةوةى هةستى ثيَضؤن وةسفى بكةم بؤ تؤ، بةآل

 سةخت بوو بؤ )جيهاد(ى هاورِيَم كة وةسفى ئةو هةستة جوانة بكات كاتيَك كة
مة ناومان ناوة هةستةى ئيَ سةرقاَلة بة سةعيكردنةوة لة كتيَبةكانى زانكؤ.. ئةو

التدفق الشعوري( كة حاَلةتيَكة لة لةبريضوونةوةى خود و  -تيى)تاظةى هةس
بوون لة كاريَكدا كة هةموو هةستى كةسةكة بةريَت بؤ خؤى هةتا ئةو نوقم

ئةندازةيةى هةست بة جيهانى دةرةوةى خؤى ناكات.. ئةو مرؤظة لةو كاتةدا 
ةستى ناخى خؤى بة خؤشيى  و تواناى هةست بة وةستانى كات دةكات و ه

تةواوى بؤ تةركيز و كارامةيى لة ئةداكردندا، وة طؤرِانى شتى قورس بؤ شتى 
 ئاسان و سووك.

ةتيةكان بؤ سةركةوتن لة زانكؤ و هةوةها دواى ئةوةش ياريكراوة بنةرِلة شتة د
و  تةوةرى تؤية لةو شتةدا كة دةخيويَنيت..لة ذيانى ثيشةييدا ئةندازةى بةخ

ش كةميَك ثيَ (جيهاد)ثةرِبوونت بة ئةزمونى )رذاندن و تاظةكردن(  كة تيَ
 وةسفيكرد.
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ةين و خؤمان مة خؤمانني كة ئةو ضيَذبينينة دروست دةكلةسةر ئةو بنةماية.. ئيَ
و تاظطةية دروست بكةين.. لة بةشى داهاتوودا وةسفى ئةوة دةتوانني ئةو رذاندن 

 دنةوةت..دةكةم. تؤ بةردةوامبة لة خويَن
 

 ؟ضؤن هانى خؤت دةدةيت
ضةندة حةماسةتت زؤربيَت بؤ خويَندن لةو بوارةى كة هةَلتبذاردووة لة زانكؤ 
هةر رةت دةبيت بة ساتانيَكدا كة ئةو حةماسةتةت ناميَنيَـت و دةكةويتة ناو 

بكة بؤى و غةمبار وشتية و خؤت ئامادةرريايةك لة بيَتاقةتى.. ئةمة كاريَكى سدة
بدةيت ئةوةية حةماسةتت سةرلةنوى ى بؤ موو ئةوةى كة ثيَويستة هةوَل.. هةمةبة

كة اوى جار، ئةمةش هةندىَ لةو تةكنيطةشيَنيتةوة و خؤت هان بدةيت جار دب
 بةسوودانةية لةو بوارةدا.

 
 زى ئاماجنةكان:يةكةم: هَي

دةدات ئةوةية  كة ةتى تؤ زياد دةكات و حةزت طةشةثيَئةوةى لة حةماس
كةتةوة، ئةو كاتة هةست بة وةئاشكرات هةبيَت لة ثشت خويَندنةئاماجنيَكى 

 خؤشيى و شادى دةكةيت.
ةو و رؤذ بةردةوام دةكات شةكان دةمانبات بةرةو كاركردن.. و وامان ليَئاماجن

كى تاقةتى و بيَزاربوون.. )ئةنتؤنى رؤبنز( نوسةرى بةناوبانطى ئةمريبني بةبىَ بيَ
ة ناتوانني مئيَك ئةم ثرسيارةيان ليَكرد: بؤضى باسى ئةوة دةكات كة ضةند كةسيَ

وةكان بةدةستى دةهيَنن؟ ئةويش ثيَى نني كة سةركةوتوئةو شتانة بةدةست بهيَ
 .2م ئاماجنى شكستخواردوتان هةية(، بةآلوة تةمبةلَ ننيوتن: ) ئيَ

                                                             
 66أيقظ قواك اخلفية:  1
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ستكةوتةكان بةديدةهيَنن.. لة ئاماجنةكان بةرهةمةكان زياد دةكةن و دة
ز ثرسيار كرا لةو 2160 ة ساَلىكة ئةجنامدرا  لة زانكؤى )ييل (لذينةوةيةك تويَ

% 0كةى يزدةييان هةبوو وة نوسيبوويان، ريَذةى نى ئاينقوتابيانةى كة ئاماجن
بوون، وة هةموو ئةوانى تر ئاماجنى ئاشكرايان نةبوو، تويَذةرةوان موتابةعةى ئةو 

ئةوانةى كة توانيان  –ركةوت يى بيست سالَ ، بؤيان دةابة دريَذ وتابيانةيان كردق
بة دةسكةوتةكانى  %ية يةكسان بوو0دةسكةوتةكانى ئةو  -نوة بكةةنيان ثيَثةيو
 %كةى ترى قوتابيةكان.11

 ]ئيَوة تةمبةلَ نني، بةآلم ئاماجنى شكستخواردوتان هةية[

 
يى ئامانج بؤ سةركةتنةكان ارنةى كة خويَندم لة خولةكانى ئاشكلةو شتة جوانا

ى بةناوبانط باسيكرد (ماكدونالَدز)ة خاوةنى زجنرية ضيَشتخانةكانى ئةوةبوو ك
(م دةبينى  كة ماكدونالدز)تاى ثرؤذةكةيدا: من هةزاران ضيَشتخانةى ةلة سةر

 كدا!بآلوبووبوونةوة بة هةمووو شويَنيَ
 

 منوونةيةكى كردةيى:
لة  )سوَلتان( ئاماجنيَكى بؤ خؤى دانابوو ئةويش بةدةستهيَنانى دكتؤرا بوو

 بة شيَوةيةكى ئاشكرا)نانو(.. ئةو ن ى ئةندازةيى ئالؤز كة ثيَى دةَليَتةكنيك
ى وا.. ثيَويستة ضى بزانيَت لة ثيَنة كيَشانى ئةو ئاماجنةدةستيكردبوو بة ويَن

ئةوةدا؟ ئةى ئامادةكارية داواليَكراوةكان ضية؟ تابلؤيةكى طةورةى لة 
و: ) سوَلتان ذمارة يةك لة نوسيبوةرى ذوورةكةى خؤيدا هةَلواسيبوو لةس

 تةكنيكى ناتؤ(.
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كاتى  خؤيى بةسةردةبرد لة  –جارناجاريَك  –لةطةلَ ئةوانةشدا ئةو 
خؤحةواندنةوة و ويَناكردنى بةختةوةرى و خؤشيى خؤى كاتيَك كة ئةو برِوانامة 
بةرزة بةدةست دةهيَنيَت.. تةماشاى باوك و دايكى دةكرد كة ئةوان ضؤن بة 

خزمةتانةى دةكرد كة اشاى دةكةن.. ويَناى ئةو سوود و شانازيةوة تةم
 كى دةكات لة ريَطاى ئةو تةكنيكةوة.ثيَشكةشى خةَل

نة زيهنيانة و ئةو ايةتةوة يان خامؤش ببواية ئةو ويَهةركات حةماسةتى كةم بو
ى خؤى و ليَربِانى زياتر دةبوو و هةروةها ش ضاوهةستة جوانانةى دةهيَنايةوة ثيَ

 دةدا. ؤشا و هةوَلىزياتر تيَدةك
 

 دووةم: ثَيشةنطى باش:
 كى ريَنماييكةر.لةو هؤكارة كاريطةرانة دانانى ثيَشةنطى باشة يان رةمزيَ

لةبةرز دةناسيت لة هةمان بوارى ثسثؤرِى خؤتدا؟ ئايا ئايا كةسايةتيةكى زانستى ث
ناوبانط لة سةر ئاستى ناوخؤ يان جيهان كاربكات ةى بكتؤ سةرساميت بة كةسيَ

 دا بكةيت؟بوارةى كة تؤ خوازياريت كارى تيَ ة هةمان ئةول
بريكردنةوة لة منوونةى ئةو جؤرة كةسانة دةطؤرِيَت بؤ وزةيةكى زؤر و ثاَلت 

وة: ) ئؤه.. ئاوامت يى كات بريدةكةيتةاتن.. تؤ بة دريَذت بةرةو سةركةوثيَوةدةنيَـ
ط مب و رؤذيَك لة ى باش و بةناوبانكت.. كةسيَئةوةية وةكو فالن كةسم ليَبيَ

 ى ئةوةم هةية(.اوانئةو وامب.. من متمانةم هةية كة ترؤذان وةك 
سةعيكردن و هةوَلدان تا  رتتةوة حةماسةتت هةية بؤ زياك خؤت دةبينيكاتيَ

 نيت.ثةلةيةكى بةرز بةدةست بهيَ
كى ارةت بة هةوَلةكانى و ضؤن ساتانيَوةها ئةطةر بةسةرهاتى بزانني سةبةروة ه

ر ت، ئةوة زياكردووة بؤ سةعيكردن و بةدةستهيَنانى برِوانامةى بةرز زؤرى خةرج
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وانة وادةكات لة زيادبوونى نة زيندوةر دةبيَـت بؤمان.. منوونةى ئةم منوهاند
 امنان و بةهيَزكردنى تواناكامنان.ليَربِ

 
 سَيهةم: تؤ لةسةر كةلَينَيكيت!

ة لة هةموو ثسثؤرِيةكاندا، ضةندة ئوممةتى ئيسالمى ثيَويستى بة وزةى بةتوانا هةي
تةكةت بكةرةوة و هةستى خةَلكى بة لة ثيَويستى نةتةوةكةت و وآلبري 

وكردنى اشانازيكردن بةو دةستكةوتة مةزنانةى بةدةستى دةهيَنيت دواى تةو
خويَندنةكةت.. ئايا ئيسالم شايانى ئةوةية بارى نةزانني داطريَت لةسةر ثشتى 

يَنةكانى ئةم نةتةوةية، ةسةر كةليَنيَكيت لة كةلبةهؤى ثسثؤرِيةكةى تؤوة؟ تؤ ل
دنةوة لةو بةرثرسياريَتية و رت بة ثرِكردنةوةى ئةو كةليَنة؟ بريكئايا هةَلدةستي

واوت تيا دروست دةكات لة هةستثيَكردنى بة هةموو هةستةكانت ئةوة وزةى تة
 دان و بةخشني.هةوَل

 
 م: هاوِرَييةتى كةسانى ضاك:ةضوار

ت و متوحيان هةية.. ئةوانةى هةولَ دةدةن بؤ طةشةثيَدانى ئةوانةى حةماسة
خؤيان و باشرتكردنى، هةميشة باس لة ئةزمونةكانى سةركةوتن و نايابى 

ةتيكردنى ئةو كةسانةدا لةطةلَ يدةكةن.. جياوازيةكى طةورة هةية لة نيَوان هاورِيَ
ةيان هةَلطرتووة: ) ى و ئةم درومشئةوانةى دَليان ثرِة لة نائوميَد ةتيكردنىيهاورِيَ

 لة توانادا نية لةمة باشرت بني!(.
 

 تَيبينى كؤتايى:
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ندنى ناخت هاندان و بزواى ثيَشوو ثشت بة طاكانتيَبينى ئةوة بكة كة هةموو ريَ
يان اندنى كةسانى تر بؤ تؤ ) وةك خةآلت ودةبةسنت و نةك هاندان و بز

ةكانى  هاندان و بزواندن وايةدام كة باشرتين جؤرريَزليَنان( ضونكة من لةو برِ
ئةوةية كة خؤت هانى خؤت بدةيت و ئةوة كاريطةرة و بةرهةمهيَنة و ئةجنامى 

سانى تر لةو بوارةدا تا ريَزت ىلَ بطرن و باشى هةية.. بةآلم ضاوةرِوانى كة
 ئةوة زؤر جار بة ئازار و خؤخواردنةوة كؤتايى ديَت. ستايشت بكةن،

 
مان خؤمشان دةويَت .. ئةو لةطةلَ هةموو وو هةمو دكتؤر ئةمحةد مامؤستاى زانكؤية

وربوونى خؤى نيشان زانياريةكى تيؤرى كة بؤمان راظةدةكات خؤشةويستى خؤى و سو
بوارةدا، ئةو ئيَستاش وشةكانى لة ميَشكمدا  تواناى زانستى خؤى لةو دةدات لةطةلَ

ك رؤذيَكيان ثيَى وتني: )) ئايا دةزانن بؤضى من لةم ثسثؤرِيةدا لة دةزرنطيَنةوة كاتيَ
يةوة تةماشامان كرد و ضاوةرِوانى وةآلم بوين، وتى: ) وة باشرتم؟( ئيَمةش بة سةرسامئيَ

وةش ئةو نها هةر لةبةر ئةوةية ، ئةطةر ئيَدايك بووم، تةةوة لضونكة من ثيَش ئيَ
ن دةدةنةوة و هةروةها ثةلةى بةرزتريش بةدةست ثيَشى م ةهةولَةى من بةخةرج بدةن ئةو

 قوتابيةكى زانكؤ     (دةهيَنن
 

 كى كاريطةر.. هَيزى مةشقى زيهنى!تةكنيكَي
ية لة بدةيت؟ لةو هؤكارة كاريطةرانة بريتة ثيَكارامةييةك ثةر تئايا دةتةويَـ

ارةسةى شةى خؤتدا دميةنى خؤت ببينيت كة تؤ موممةشقى زيهنى.. كة لة ئةنديَ
ة هةموو ضؤن بة وردةكاريةوة ئةجنامى دةدةيت و ب ئةو كارامةيية دةكةيت.. و

ضؤن خةَلكى تةماشات دةكةن بة سةرسامى و بة  متمانة و توانايةكةوة، و
يةك ثيَشكةش نة هةستة بة ويَناكردنى خؤت كة موحازةرةوطةورةيى.. بؤ منو

ليذنةى اقةشةى و تةواوةوة.. و تؤش مون دةكةيت بة شيَوةيةكى زؤر بةتوانا
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دةستيت بة تاقيكردنةوة دةكةيت و وةآلمى ثرسيارةكانيان دةدةيتةوة ، و تؤ هةَل
ثيَكراوة، و كى متمانةوةيةؤستانة لةطةلَ كةسانى تردا بة شيَبةستنى ثةيوةندى د

 نيت!ى زؤر سةرسورِهيَنةر بةدةست دةهيَيَوةية.. وة ئةجنامش بةو
يان تيَبينى ئةوةيان كردووة ى هةية.. زانائةم تةكنيكة سةنةديَكى زانستى بةهيَز

مة هانى ضةندين دةستني بة ويَناكردنى جوَلةيةك ئةوة ئيَكاتيَك كة ئيَمة هةَل
ربكةن بة شيَوةيةكى راستةقينة، و بزواندنى ميَشكمان دةدةين  كة كا ىخانة

ان و هةروةها كةوةئاآلنيخانةكان دةبيَتة هؤى طةشةكردنى و زيادكردنى تيَ
ةوة زانستية اندا، وة بؤ دَلنيابوون لةم دؤزينكةن لة راثةرِاندنى ئةركةكانيطةشةدة

ذةرةوان هةستان بة تويَذينةوةى دوو تيثى يارى باسكة، لة طرنطة هةندىَ لة تويَ
تيثى يةكةم داواكرا كة لة زةوى ياريطاكةدا مةشق بكةن بؤ ماوةيةكى 

باسكة بكةن بةآلم لة ريَطاى ثى واش لة تيثى دووةم كرا يارى تؤادياريكراو، و د
و  باسكةكة( و رةتكردنةوةويَناكردنةوة، واتة لة ريَطاى ويَناكردنى ئاماجنةكةوة )

زةكان، ئةجنامةكة زؤر سةرسورِهيَنةر بوو، بة وااهةستان بة موناوةرة مةشقية جي
 شيَوةيةك ئةداى هةردوو تيثةكة زؤر لةيةكةوة نزيك بوو.

 
 سووربوون و موجازةفة

بوون، ئةوة وانة خبويَنيتةوة كة زؤر سةكةتووفرسةتت بؤ رةخسا تا ذيانى ئة ئةطةر
يشيان ارن لة ضةندين سيفةتدا، طرنطرتينبؤت دةردةكةويَت كة ئةوانة بةشد
وةيةكى ردةوام بوون لةسةر كاركردن بة شيَبريتية لة تواناى لةرِادةبةدةريان بؤ بة

ى كة ويستويان بةبىَ ئةوةى رؤذانة، و مانط دواى مانط بؤ بةديهاتنى ئةوة
دانى وة دةنيَت بؤ هةوَلزى سؤز كة ثاَلمان ثيَئةوة بريتية لة هيَ ،بيَئوميَد ببنن

بوونةوة.. لةطةلَ مندا ويَناى ثاشطةزتةواو و تيضكؤشان بةبىَ خاوبوونةوة يان 
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ة ن و تاقيكردنةووبكة ئةطةر )ئةديسؤن( زاناى بةناوبانط دواى ضةندين ئةزمو
هةموو و ت طَلؤثى كارةبايى دابهيَنيَـت انيَوداية كة ئيرت ئةو ناتبرِيارى ب

كى تر، ئةوة ئةوة هةموو هةوَلةكانى ئةو دةبوون بة شتيَ ،دةروازةكان داخراون
 مة و ئةويش ئةو داهيَنانة مةزنةمان لةكيس دةضوو.ئيَ

ربوون و ومةتيت دةدات بؤ زيارت سوارئةمة ضةند بريؤكةيةكى كردةيية كة ي
 ان:ربِليَ

 هةرطيز و ئةو زاتة  كى خواى طةورة بكة و ثةنابةرة بؤهةست بة كؤمة
 داواى كةس رةت ناكاتةوة.

 َبة نة تا دةطةيت دةروونت ئارامطر بكة و هيَمنى كةرةوة و بيبزوي
 ئاماجنى خؤت و مةبةستى خؤت بةدةست دةهيَنيت

 مىهةموو بةيانيةك بة شيَوةيةكى دروست لةطةلَ خؤتدا بدوىَ: ) ئةجنا 
نيام لة سةركةوتن.. دةدةم و من دَل دةدةم.. هةولَ دةدةم و هةر هةولَ

ت.. من ثشت بة خواى طةورة تواناى هيض شتيَك نية ريَطةم ىلَ بطريَ
 ئةوةم هةية(.

 ك بريكردنةوةى تردا دةطةرِيَم.. واتة تةماشاى جؤريَ من بة دواى
 اواز .. كيشةكة دةكةم لة طؤشةيةكى جياوازةوة و بة شيَوازيَكى جي

 دةَليَت:  (نيئينشتا)زاناى بةناوبانط 
ناتوانني كيَشةيةك ضارةسةر بكةين بة هةمان ئاستى ]

 ة كاتى لةدايك بوونى ئةو كيَشةدا[بريكردنةوة كة باو بووة ل

 زى ئةوة ناكةن كة هةموو شتيَك دةزانن، يان رةليَربِاون ف ئةوانةى
كراوةن بؤ موناقةشةى طاكانيان تاقيى كردبيَتةوة.. ئةوان هةموو ريَ
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هةموو طرميانةكان..) هةر دةبىَ ريَطايةك هةبيَت... ريَطةم بدة 
 بريبكةمةوة.. ريَطةم بدة هةولَ بدةم(.

 َاوةكان رازين بة فيَربوونى كارامةيى نوىَ .. يان ريَطاى داهيَنراو بؤ ربِلي
 يارمةتيدانى زياتريان.

 ئةمبارى  قاثى  ن.. واى ئةزموونى كةسانى تر دةكةليَربِاوةكان تةماش
 زانياريةكان كة ضى تيَدابيَت لة ضارةسةر.

 كةون لة داواكردنى يارمةتى لةو كةسانةى سووديان هةية اوانئةوان د
 ت يان نزم.بؤيان ثلةيان بةرز بيَ

 

مان شت جار لة ى ئةوة نية كة هةستيت بة هةوةى ليَربِاو بيت مانابؤ ئة
كو بري لة ريَطايةكى نوىَ ، بةلَوانى ئةجنام بكةيتدواى جار، و ضاوةرِ

بكةرةوة، و بطةرِىَ بة دواى ريَطاضارةى تازةدا..و ئامرازى داهيَنراوى 
 تردا.

 
 ئؤه.. دةرنةضووم..!!!

ت بؤ بؤردى ئةمرِؤ راطةياندنى ئةجنامةكانة..هةر لة بةيانى زووةوة رادةكةي
واندا و بةآلم ضتى دةرسيت بةدواى ناوةكةى خؤتدا لة ليئاطاداريةكان و دةطةرِيَ

 ى ئةوة دةدةيتةوة و هةربة داخةوة.. هيض شتيَك نابينيت.. ضةند جاريَك هةوَل
واى ناوى خؤتدا.. ئوميَدةكانت كز دةبن تا بة تةواوى بىَ دةطةريَيتةوة بة د

ةكاندا نيت.. ساتة سةخت و ئازاراويةكان.. وئوميَد دةبيت.. تؤ لة ناو دةرضو
 اآلويةكةى ضةندة سةختة.ئاى دةرنةضوون ضةند ناخؤشةو ت
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وى دةرنةضوون و ئازارةكةى كة ةياد بيَت كة كارى طرنطرت لة تاآلم لبةآل
ساتةكانى دةرنةضوون ساتانيَكى مةترسيدارن لة ذيانتدا و لةوانةية ئايندةى تؤ بة 

 تةواوةتى بطؤرِيَت.
كة دةرنةضوون  -وةك ضؤن هةندىَ لة دةرونزانان وادةَليَن –من وا ناَليَم 

ويستة ضيَذى ىلَ ببينيت..!! بةآلم دةَليَم ئاسايية و ئةزمونيَكى جوانة و ثيَيَكى شت
دةرنةضوون تاقيكردنةوةيةكى طرنطة كة توانيت بيكةيت بة وانةيةك تا 

ت وانةية ببيَةل ك خبةيتةوة، ووونةوةى خؤت بكةيت و سةلةنوىَ ذيانت ريَضثيا
وةى نةبيَت.. من كاتيَك ئةم وشانة بة ) ثةنارتيةكى بةهيَز( كة دواى ئةوة هةستانة

دةنوسم يادى ) خاليد( دةكةمةوة، ئةو الوةى رةت بوو بةو ئةزموونةدا 
وة  ،مان ضووةو دارِ)بكوذبوو بة نيسبةت ئةوةوة(. ضونكة ذيانى بة تةواوى بةر

كم نية.. ئةمة زانكؤيةكى هةميشة ديوت: ) ئؤه.. من ئيرت هيض سوديَ
 بةشةى خؤم نية.. ئايندةى خؤمى تيا نابينمةوة(.حةزم لةم  ماندووكةرة.. من

خؤى  رتى نادروست كة بووة هؤى ئةوةى زياك قسةبةو شيَوةية كؤمةَليَ
ى كةسانى بيَهوودة بكات از بهيَنيَت لة تيَكؤشان و هاوةَلكةمتةرخةم بكات و و

هةموو ساَلةكانى تةمةنى بفةوتيَنيَت..  لة و ثاشان وازيش لة زانكؤ بهيَنيَت 
ك لة زانكؤدا كةوتبوون بةآلم هةندىَ قوتابيمان دواند كة ساَليَرامبةريشدا بة

وةيةك تؤثةكةيان خستةوة بووبوو بة خاَلى وةرضةرخانى نوىَ بؤ ئةوان..بة شيَ
كؤشان و سةركةوتوو بوون، و ئةجنامى بةرزيشيان ياندا و تيَقاضى خؤيان و هةوَل

 بةدةستهيَنا.
ذيانت تيَكبشكيَنيَت.. مةهيََلة متمانةت بؤ خؤت شكست ناخؤشة، بةآلم مةهيََلة 

كةمبكاتةوة، توانات بؤ دووبارة هةوَلدانةوة و سةركةوتن. ضونكة بة راستى ئةوة 
 كؤتايى دنيا نية..!!
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باسى بريؤكةيةكى بؤ كردين  (د. سوعاد)ئيَستةش ئةو رؤذةم لةبرية كة 
بريتان بيَت كة بة تةواوى ئاراستةى ذيانى منى طؤرِى، ئةو وتى: ) لة

طرنط نية ض كيَشةيةكت بةسةردا ديَت، يان بةرةو رووى ض لةمثةريَك 
م طرنط ئةوةية تؤ ضؤن ة هيض طرنط نني، بةآلدةبيتةوة، هةموو ئةوان

 (وةآلمدانةوةى تؤ ضيدةبيَت بؤى؟ كت دةبيَت لةطةلَيدا، وكارليَ
 تيَكى بؤ دةرضوو بة بةهاىاى بكةن لةطةلَمدا كة كةسيَك خةآلويَن

سةد مليؤن دينار، ئةوة هةر لة بنضينةدا طرنط نية..!! طرنط ئةوةية 
ت لةطةلَى.. امةلَة دةكات.. ضؤن ئاويَتة دةبيَضؤن لةطةلَ ئةو رووداوةدا م

ى بةدةستهيَناوة ة ثارةيةيةمنوونةى ئةو برِضونكة زؤر كةمسان بينيوة كة 
ذةيةكى هةشبووة كردوويةتى بة ثرؤ يالكاضووني، وهو بووة بةهؤى بة

 وةبةرهيَنان و رؤذ لة دواى رؤذ زيادى كردووة(.
زؤر  بة تةواوةتى طؤرِى، من ة هةرضةندة زؤر سادةية ذيانى منىئةو بريؤكةي

و سةرزةنشتكردن و بةرثرسيارى خستنة سةر  كارامة بووم لة هونةرى شكات
يةوة ئةمرِؤ كة من وشةكانى بة هؤشيار ، بيَجطة لة )خؤم(، وكةسى تر

نى خؤم و كاريطةربوونى وى كؤنرتؤلَى هةلَضودةكةم، زؤر بة باش جيَبةجىَ
ةواوى بةرو باش بوون خؤم دةكةم لةطةلَ زؤربةى رووداوةكاندا، ذيامن بة ت

ئةو شتانةم بةدةست دةهيَنا كة خةونيشم ثييانةوة نةدةبينى،  رؤشت، و
 ئةى مامؤستا بةرِيَزة مةزنةكةم من بة دريَذايى ذيامن قةرزارى تؤم..

 كضة قوتابيةكى زانكؤ 
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رووبةِرووى قوتابى زانكؤ  ئةو تَيكضوونة كؤمةآليةتيانةى
 دةبنةوة:

 :(الرهاب اإلجتماعيتؤقينى كؤمةآليةتى )
( بة شيَوةيةك طرفتارن بةدةست )تؤقينى كؤمةآليةتىيةك كةس لة دة كةس 

كة لة هةر شويَنيَك  ون لة بؤنة طشتيةكاندا، ونةخؤش دةترسيَت لة بةشداربو
جىَ سةرجنى كةسانى تر بيَت، وةك ثيَشكةشكردنى موحازةرة.. ئامادةبوون لة 
بؤنة و شايى و ئاهةنطةكاندا، خواردن يان خواردنةوة لةطةلَ كةسانى تردا، 

بة كةسانى تر و ئيمامةت كردن، و ضةندين كارى  وةستان لة ريزدا، نويَذكردن
شى وبيَـت  كة تو كى سروشتىئةو ترسة لةوة دةردةضيَت كة ترسيَ، رت

مان دةبيَت، لةو جؤرة شويَنانةدا، بةَلكو نةخؤشانى تؤقينى كؤمةآليةتى وهةمو
توشى حاَلةتيَكى دةماريى دةبن كة خؤى دةبينيَتةوة لة بةثةلة ليَدانى دلَ و 

رةقكردنى ةسووربوونةوةى روخسار و لةرزينى هةردوو دةست و هيََلنجدان و ع
زوو بضن بؤ طةرماو، هاوكات لةطةلَ هةستكردن زؤرو ثيَويستيان بةوةية زوو 

بةوةى كة هةموان سةيرى دةكةن و ضاوديَرى دةكةن و هةَلسةنطاندنى بؤ 
 دةكةن.

ركةوتنةوة لةو نيشانانة نةخؤشةكة ثةنادةباتة بةر دووركةوتنةوة اوى دوولة ثيَن و
ة لةو شويَنة كاريطةرانة بة هةر نرخيَك بيَت، لةوانةية ئامادةش نةبيَت ل

كى تةماشاى نةكةن، ريَك وةك هاوسةرطريى ئامؤزاكةيدا! لة ترسى ئةوةى خةَل
ئةجناميدا كة قوتابى بوو لة كؤليَذى ئةندازةيى و لة  ئةو كارةى كة )ئةمحةد(

ى ومت: ) ئةمرِؤ كة ثيَم راسثيَرراوة سةركةوتووةكان بوو كاتيَك كة ثيَ كةسة
زؤربةى جار ئةو رؤذانة  ة، وش بكةم ناخؤشرتين رؤذى ذيامنموحازةرةك ثيشكة

مةوة، هةرضةندة ناضمة ذوورةوة، وا نيشان دةدةم كة نةخؤشم يان بةهانةيةك ديَن
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نى كؤتايى من لةو وانةيةدا.. سةنطاكارةم كاردةكاتة سةر هةَل كة من دةزامن ئةو
 م ضيبكةم؟!(.بةآل

ةر هةواَلى خؤش بؤ ئةم نةخؤشية ئةوةية كة ضارةسةرى كاريطةرى هةية لة س
هةردوكيان كاريطةرن،  دةرمان و لة رووى دةروونيشةوة. وبة  :دوو شيَوة

هةَلسةنطاندنى حاَلةتةكةت بة  ثيَويستة سةردانى ثزيشكى دةروونى بكةيت بؤ
وست و هةروةهابوونى ضةند نةخؤشيةكى جةستةييش دةبيَتة هؤى شيَوةيةكى در

نةخؤشى تر كة دةبنة وةك زياتر ضاالك بوونى طالندى دةرةقى و ضةندين  ،ئةوة
 هؤى دةركةوتنى ئةو نيشانانة.

دواى ئةوة ثزيشكةكة موناقةشة دةكات لةطةَلتدا بؤ ثالنى ضارةسةر، ئةو كاتةش 
 تؤ ئةجنامى باش و دروست دةدةيت بةدةستةوة ثشت بة خواى طةورة.

 
 خةمؤكيى

ةوةمان ئامارة جيهانيةكان و بينينةكانى رؤذانة لة عةيادة ثزيشكية دةروونيةكان ئ
ثىَ دةَليَن كة ثةتايةك لة ثةرةسةندنداية كة بريتية لة )خةمؤكيى(! وة مةترسى 
كةمرت نية لة كؤليَرا و ئةنفلؤنزا كة هيَرشى كردؤتة سةر جيهان لة سةرةتاى 

( WHOسةدةى رابردووةوة، ثسثؤرِان لة ريَكخراوى تةندروستى جيهانيةوة )
 –ةخؤشى خةمؤكى دةبيَتة ثةىل دووةم ز ن1010 ثيَيان واية كة بة طةشتنى ساَلى

لة نيَو ئةو نةخؤشانةدا كة توشى بيَتوانايى دةبن، واتة ئةو  -دواى نةخؤشى دلَ
نيان و ضيَذ لة ؤن بؤ سةر كارةكانةى كة ريَطة لة خةَلكى دةطرن برِنةخؤشيا

يهان اذة بةوة دةكةن كة ضارةكى ذنانى جهةروةها ئامارةكان ئام ذيانيان ببينن، و
% 6% بؤ 20 ى خةمؤكى بوون بة ثلةى جياواز )سووك، ناوةند، قورس( ووشت

 ن.ةدا لة ثياوان طرفتارى ئةم نةخؤشية هةراسانكةر
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 ئايا من توشى خةمؤكى بووم؟

مان رةت دةبني بة حاَلةتى خةفةت و بيتاقةتى بة شيَوةيةكى بةيناوبةين، وهةمو
ـ بؤ ماوةيةكى دريَذ )زياتر لة ةوام دةبيَبةآلم كاتيَك منوونةى ئةو نيشانانة بةرد

كاردةكاتة سةر ذيانى قوتابي لة رووى ئةكادميى و  دوو هةفتة( وة كاتيَك
نةخؤشى كة ثيَويستى بة ضارةسةر  ت بؤكؤمةآليةتى و كةسايةتيةوة، ئةوة دةطؤرِيَ

 اية:نيشانانةى تيَد دةبيَت، نةخؤشى خةمؤكى هةندىَ يان هةموو ئةم
  تةنطى و هةندىَ جار طريانيش. سينةو  بيَتاقةتىخةفةتو 
  و وى خةَلكى كؤمةآليتى و حةزنةكردن لة تيَكةآلثاشةكشة لة ذيانى

 دانيشنت لةطةَلياندا.

  نةبوونى طرنطيدان و ضيَذبينني لةو شتانةى كة نةخؤشةكة ثيشرت ضيَذى
 ىل َدةبينى لة ضاالكى و حةزةكانى.

 تى لة تةركيزكردن و الوازى يادطة.حةنارِة 

 تندا يان زؤر هةستان لة شةودا وواتة نارِةحةتى لة خة ى خةو،تيَكضوون
 يان زوو هةستان ) واتة ثيَش وادةى هةستان بة نزيكةى دوو سةعات(.

 َش دابةزين يان زيادبوونى ئيشتيها.كةمبوونةوةى ئيشتيها و هةروةها كي 

 ضوون.رِةبوون و زوو هةَلووزوو ت 

 .حةزنةكردن لة ثيَكةنني و سوعبةتكردن 

 تى و زوو ماندووبوون بة كةمرتين هةوَلدان.شةكة 

  هةستكردن بة ئازارى جةستةيى جياواز كة هيض راظةيةكى ئاشكراى
 ثزيشكى نية.
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 نةمانى ئوميَد  كى ليَى، وهةستكردن بة تةنهايى و دووركةوتنةوةى خةَل
 بة دنيا و ئاواتةخوازى مردن و بريكردنةوة لة خؤكوشنت.

 ان و سوودمةنيى.نةمانى هةستكردن بة طرنطيثيَد 

  لؤذيكى ) هةستكردن بةوةى و نالؤمةكردنى خود بة شيَوةيةكى زياتر
كة تاوانى زؤرى كردووة و خواى طةورة ليَى نابووريَت، يان ئةو 

هاوسةرى ذيانيةوة، يان  كةمتةرخةم بووة لة ثةيوةندى بة
 ثةروةردةكردنى بؤ منداَلةكانى(.

خؤش و ئايندةى دةطؤرِيَت، يانى نةكةتوو هةية بؤ خةمؤكى كة ذضارةسةرى سةر
 -تةنانةت ضينى رؤشنبريان و خويَندةوارانيش –كى بةآلم بةداخةوة هيَشتا خةَل
ضارةسةر رةت  تيَك باسى خةمؤكيان بؤ دةكةين، وهةست بة شؤك دةكةن كا

دةكةنةوة لةطةلَ هةموو هةوَلةكامناندا بؤ قةناعةتثيَكردنيان كة ئةمةش وةك 
شى كةسانى باش و خراث دةبن،هةر وةك نةخؤشيةكانى نةخؤشيةكانى تر تو
 شةكرة و رةبؤ واية.

 
 دَلةِراوكَى

ويَناى بكة كة تؤ شةقاميَكى ثان دةبرِيت و ضةندين ئؤتؤمبيلى طةورةى ليَية 
ى خؤيى بةرةو ئاراستةى تؤ ديَن بة خيَراييةكى زؤر شؤفيَرةكةشى كؤنرتؤَل

 لةدةستداوة.
كةت لةسةر ةت؟ ويَناى ئةوة بكة كة بةرِيَوةبةرلةو كاتةدا هةست بة ضى دةكةي
تؤ هةست بة ضى دةكةيت؟ شتيَكى  ئةو كاتةو كار بانطت دةكات و تورِةية 

شانةكانى جةستة بكةيت وةك: ينةست بة دَلةرِاوكىَ و هةندىَ لة شتية كة هورس
 و هةناسةدانى بةثةلة، و زيادبوونى ليَدانى دلَ، و بةرزبوونةوةى ثةستانى خويَن،
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كى تةواوى لةش، و ئارةق كردنةوة و ساردبوونةوةى ثةلةكانى لةش و لةرزينيَ
 ى تر.ةوشكبوونةوةى قورِط و سةختى لة هةرسكردندا و ضةندين نيشان

نانة دةكات تا ئةو مةترسية اوكىَ بووة هةست بةو نيشائةو كةسةى توشى دَلةرِ
امى خراث دةكات لة دةرةجن ةهةروةها هةست ب ت.. ووانكراوة ديارناميَنيَضاوةرِ

و  ةت بيستنى دةنطى تةلةفؤننبضوكيش بيَت ) تةنا وداويَك باثشت هةر رو
مؤبايليش دةيرتسينيَت ( لةطةلَ تورِةبوونى زياددا و شةكةت بوون بة كةمرتين 

دان و بةرطةنةطرتنى دةنطة بةرزةكان و سةختى لة تةركيز و زؤر هةوَل
 بريضوونةوة.

ضارةسةرى كاريطةريى  -بيَت ا ريشةكةشى زؤر كؤنب –تةنانةتة ئةم حاَلةتة 
 يانى تؤ بة تةواوةتى دةطؤرِيَت ثشت بة خواى طةوة.هةية و ذ
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 خاَلي ضوارةم

 ثةيوةندييةكي نوَيذيانَيكي نوَي ..
خوا ئيَمةي مرؤظي بة بوونةوةريَكي كؤمةاليةتي دروست كردووة كة حةز بة 

ةندييةكان يةكيَكة لة طرنطرتين تيَكةَلي ويةكرت ناسني دةكات،ضونكة ثةيو
سةرضاوةكاني بةختةوةري خؤمان  و رِةزامةندبوومنان..تةنانةت جوانرتين ثارضة 
خاكي سةر زةوي ) بيَ خةَلك  هيض خؤشيكي تيَدا نيية(،ئيَمةي مرؤظ بةم 
شيَوةيةين.بؤية يةكةمني هةنطاو بؤ تؤ دواي رِيَكخستين كاروباري ذياني تايبةتت 

ةكاني زانكؤتدا،ئةوةية هةولَ بدةيت هاوثيشةكانت لة يةكةم رِؤذ
بناسيت،لةنيَوانياندا باشرتينةكان هةَلبذيريت،بؤ ئةوةي رِؤذة جوانةكاني ذيانت 
لةطةَلياندا بةسةر بةريت،لة ثيَكةنني و هاورِيَيةتيان و طةشتةكانيان و 

ة خةونةكانياندا بةشدار بيت،بؤ ئةوةي ئةمة بيَتةي دةبيَت ليَهاتوو بيت ل
 بونيادناني ئةم جؤرة طرنطةي كةسيتيت و ذيانت.

 
 طةجنينةي ِراستةقينة..

زانكؤ جوانرتين و باشرتين شويَنة بؤ بونيادناني ثةيوةندييةكي هةميشةيي،دواي 
تةواوكردني خويَندني ئامادةيي هاورِيَكانت بة ناوضة جياوازةكاندا ثةرشوباَلو 

ا لةطةَلياندا خويَندوتة وردة وردة دةبنةوة،تةنانةت ئةوانةش كة لة هةمان شارد
ثةيوةنديةكانت بةرةو الوازي دةضيَت بؤ ئةوةي ثةيوةندي ديكة جيَطةكةي 
بطريَتةوة كة ثةيوةنديةكاني زانكؤية،ثةيوةندييةكاني زانكؤ طريَت دةدات بة 
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كةسانيَكةوة رِؤذانة كاتيَكي زؤرتر لةطةَليان بةسةر دةبةيت،طرنط ئةوةية ئيَوة 
 اوبةشتان هةَلبذاردبيَت بؤ ئةوةي هةموو ذيانتاني تيَدا بةسةر بةرن.بواريَكي ه

بيَطومان يةكيَك لةو كارة طرنطانةي لة زانكؤدا فيَري بووم ئةوةية ئةو 
دةستكةوتة رِاستةقينة ي بة هةميشةيي دةميَنيَتةوة ئةو بريةوةريية جوانةية لة دلَ و 

سني! بةَليَ هةموو ئةو سةركةوتنانة بريةوةري هةر كةسيَكدا جيَيدةهيََلني كة دةينا
لةبري دةكةين كة بةدةستمان هيَناوة،رِؤذةكاني كيَبةركيَ كة ماندووي كردوبوين 
تيَثةرِين،تةنها ئةو بريةوةريية جوانانة ماون كة ساتةكاني هاوكاري و ثشتطريي 

 يةكرت بوين،ئةمة ئةو طةجنينة باثيةخدارةية باسي دةكةين.
 

 يةخثَيدانةبريؤكةيةك شاياني با
كاتيك ئيَمة تةمةمنان كةم بوو لة زانكؤدا بايةمخان نةدةدا بة ناسيين كةساني 
نويَ،لةوانةية هؤكارةكةي ئةوة بووبيَت كة كامتان كةم بووبيَت،يان هةستمان بة 
بايةخي يةكرت ناسني نةكردبيَت،بؤية دةسيت ثةيوةندميان بؤ ئةواني ديكة دريَذ 

كةويَت ئةم كارة ضةندة شايةني بايةخثيَدانة،حةمتةن نةدةكرد،دواتر بؤمان دةردة
دواتر دةزانني برِوانامة باالكان و ئةو زانياريانةي لة زانكؤدا دةستمان دةكةويَت 
لةوانةية بةس نةبيَت بؤ دةستخستين ثيشةيةك مايةي رِةزامةندميان بيَت! لة 

 نينت بؤ برِةخسيَت.كاتيَكدا و بة هؤي ناسيين كةسيَكةوة لةوانةية هةليَكي ئاَلتو
بةجؤريَكي مةزن لةسةر ثةيوةندييةكان  _هةموو جيهان  –دواتر دةزانني جيهان 

بونياندنراوة،فةرموو با ئةم هاوكيَشةيةت بؤ خبةمةرِوو كة ثيَوستة لة هةموو 
 كاتيَكدا لةبرييدا بيت.

ضةنديَك كةسانيَك بناسيت تواناي كارتيَكردنيان ] 
 كار لةواني ديكة دةكةيت[ يت وهةبيَت،هيَندة بةهيَز دةب
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بؤية هةموو وزةيةكت خبةرةطةرِ و هةموو هةليَك بقؤزةرةوة بؤ ناسيين  
كةسانيَكي نويَ لة هةموو ضني و تويَذةكان،سوربة لةسةر ناسينيان و بة 
شيَوةيةكي شايستة ثةيوةندييان ثيَوة بكة،) لة جةذنةكاندا نامةيةكيان بؤ 

يَيدا سةركةوتوو دةبن ( ،هيض ثةيوةندييةك بة كةم بنيَرة،بةهؤي كاريَكةوة كة ت
مةزانة هةر ضؤن بيَت،ضونكة تؤ نازانيت ضؤن لة داهاتوودا لة ذيانتدا 

 ميواندارييان دةكةيت.
 

 فةرزة ..بانطةوازكردن بؤ ِرَيي خوا
يةكيَك لة ئةركةكاني هاورِيَيةتي ئةوةية رِيَنمايي ئةو كةسة بكةيت لة رِيَي رِاست 

وة يان نازانيَت،قؤناغي زانكؤ قوناغيَكي سةختة و زؤريَك لة مةترسي و طومرِا بو
 سةختيي تيَداية.

سةير نيية قوتابيةكي لةو قؤناغةدا بكةويَت، بةالم كاري ناياب ئةوةية كةسيَك 
 هةستيَت دةسيت بطريَت و بةرزي بكاتةوة.

دا من هةموو ئةو كةسانةم لةبري ناضيَت سوربوون لةسةر ئةوةي لة زانكؤ
ثابةندمب،ئةوان بوونة ثاريَزةر و سياجيَكي بةهيَز بؤم،لةوانةية هةنديَك جار ليَيان 
بيَزار بوومب،بةالم ئيَستا ئةوثةرِي رِيَز و ثيَزانينم هةية بؤيان بؤ ئةو هةوالنةي 

 لةطةَلمدا ئةجناميان دا بيَ ئةوةي ضاوةرِيَي هيض ثاداشتيَك بكةن.
اك لة كةسيَكةوة بؤ كةسيَكي ديكة بةسودترين جؤرة ئةوة سةمليَنراوة بانطةوازي ت

لة جؤرةكاني بانطةوازكردن و زؤرترين ئةطةري وةالمدانةوةي هةية..طةر 
دةتةويَت ئةو نورة بيت لة دَلي هاورِيَكانتدا باَلودةبيَتةوة ئةوة مةزنرتين و 

 نايابرتين كار ئةجنام دةدةيت.
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 يةكةمني نيطا..دوايني نيطاية!
وة خؤشحالَ بووم..( ) بةرِاشكاوي كةسيَكي بةرِيَز ديارة..( ) سويَند ) بةم ثيا

بةخوا بةدرؤزن ديَتةثيَشضاوم .. كةسييَت الواز ديار بوو..( )   ئم ئم نازامن بةاَلم 
خؤشحالَ نةبووم ثيَي ..( .ئةمة هةنديَك لةو طوزارشتانةية لة شةقامدا الي 

نيطا بة هةند دةطرن لةبارةي ئةو خةَلك دووبارة دةكريَتةوة،ئةوان يةكةمني 
كةسانةي دةيانبينن،بةم جؤرة يةكةمني ثةيوةندميان دةستثيَدةكةين،ليَرةوة 
دةطةرِينَي يان ضاوةرِيَي بةَلطة دةكةين بؤ سةملاندني يةكةمني نيطا،زؤربةي جار 

 ثيَشبينيمان بؤ يةكةمني نيطا رِاست دةردةضيَت،بؤية زةمحةتة بتوانني بيطؤرِين.
يَكؤَلينةوة سةرجنرِاكيَشانةي لةم بارةوة نووسراون، يةكيَك لة زانايان لةو ل

ستكردني يةكةمني نيطاوة،ضونكة ئةجناميداوة ) ناليين ئةمبادي ( ية لةبارةي درو
د لةوة دةكات شةش ضركة بةسة بؤ دروستكردني سةرجنيَكي رِاست جةخ

 لةبارةي ئةو كةسةي بؤ يةكةم جار دةيبينيت.
 

 ضؤن دةتوانيت سةرجنيَكي ئةريَ لة يةكةم ساتدا دروست بكةيت؟ة :ثرسيار ئةمةي
 

 ئةم خاالَنة بةهةند بطرة:
  رِووخسارت جوان بيَت،شيك ثؤش بة،ضونكة يةكةم نيطا بةشيَوازيَكي

 طةورة ثةيوةندي بة رِووخساري دةرةكيتةوة هةية.
 ة.زؤر قسة مةكة،دةنطت بةرز مةكةرةوة،بةشيَوةيةكي ناشايستة طاَلتة مةك 
  ناوي ئةو كةسة بزانة كة دةيبينيت و دووبارةي بكةوة دواي ئةوةي بؤ

يةكةم جار دةيبيستيت ئيرت وازي لييَبهيَنة ..بريت نةضيَت خةَلك ناوي 
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خؤيان خؤشدةويَت و ئةو كةسةشيان خؤشدةويَت بةو ناوةوة بانطيان 
 دةكةن.

  فاَلني هةنديَك كةس كاتيَك كةسيَك دةناسن بةمة دةستثيَدةكةن: ) تؤ
كورِ.... كضي فاَلنة كةسي ناسراويت ؟ (،لةوانةية ئةم جؤرة طوجناو 
نةبيَت،ضونكة كةسي بةرامبةر هةستدةكات تؤ بايةخي ثيَويستت بةخؤي 
نةداوة،بةتايبةت طةر هيض ثةيوةندييةك لةنيَوان ئةو و كةسي ئاماذة 

 بؤكراودا نةبيَت كة تؤ باسي دةكةيت.
 كؤمةاَليةتي و ليَهاتنةكاني ضوونة ناو طروثي  فيَري ليَهاتنةكاني طوجناوي

 نويَ ببة،كةميَكي ديكة باسي دةكةم.
 

 زانكؤ دةرطاي ذووري قوتابيةكى
 نزيك بوونةوة و لة دةرطادان قةدةغةية

 من زؤر سةرقالَم
 تاقيكردنةوةم هةية

 كاتي سةردان كردن تةنها بؤ كاروباري كتوثرِة و بؤ يةك كاتذميَرة
 

طوزارشتانة ويَنايةكي نةريَت ثيَدةبةخشيَت،بةمةش رِيَ ناطرييَت لة منوونةي ئةم 
 هةَلدةقورتيَنن لة كاروبارةكانت، كةواتة ثشتطويَيخة لةوانةي خؤيان

 
 طوجناوي كؤمةاَليةتي

ئازاد خويَندكاريَكي زيرةك بوو لةو كؤليَذةي من تيَيدا دةخمويَند،بةالم هيض 
ةوةي كة كةسيَكي زيرةك بوو،بةَلكو كةسيَك خؤشي ليَي نةدةهات،نةك لةبةر ئ
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لةبةر ئةوةي ثيَويسيت بة زؤريَك لة زاراوةكاني طوجناوي كؤمةاَليةتي 
 هةبوو،هةمووان كؤمةَليَك ناويان ليَنابوو وةك ) وشكة ،طري، بيَزاركةر،بيَتام (.

ئةم طوزارشتانة لة بؤشاييةوة نةهاتبوون،بةَلكو لة ئةجنامي كؤمةَليَك هةَلويَستةوة 
 رضاوةيان طرتبوو كة  ئاماذة بوون لةو بارةوة:سة

* لة كاتي موحازةرةدا زؤر ثرسيار دةكات،وةك بَليَيت ئةو تةنها كةسة لة 
 هؤَلةكةدا دانيشتووة،بةمةش هاورِيَكاني بيَزار دةكات بيَ ئةوةي بزانيَت.

* لة دةرطاي ماَلي هاورِيَكاني دةدا لة كاتي نةطوجناودا،بيَ هيض هؤكاريَكي 
 ذيكي هةَليدةكوتاية سةر هاورِيَكاني ئةمةشي بة ئاسايي دةهاتةثيَشضاو.لؤ

* زؤربةي كات قسةكاني لةبارةي خؤي و ئةو شتانة بوو كة خؤي بايةخي 
ثيَدةدا،هيض باكي بةواني ديكة نةبوو،تةنانةت كاتيَك ثرسياري بابةتيَكت 

ةَليَت ) لةم ليَدةكات ثرسيارةكةي ثيَشةكية بؤ قسةكردني خؤي،وةك بَليَيت د
رِؤذانةدا لة ضيدا سةعي دةكةيت ؟( ،كاتيَك دةست دةكةيت بة قسةكردني 
ثيَتدةبرِيَت :) قةسةم بةخوا من برِيارم داوة واز لةو وانةية بهيَنم ضونكة 
بابةتةكةي قورسة و ئةوة....(، بةم جؤرة ناضار دةبيت طويَي ليَبطريت بي 

 ئةوةي قسةكاني كؤتاييان بيَت.
ة لة هةر كاتيَكدا بيَت ثةيوةندييت ثيَوة بكات بيَ ئةوةي رِةضاوي * لةوانةي

 هةنديَك كات بكات،لة ئاماذةكانيشت تيَناطات كة دةتةويَت كؤتايي ثيَبهيَنيَت.
 * طياني طاَلتة و طةثي تيَدا نيية.

* دووبارة هةمان ئةو رِووداو و قسة و نوكتانة دةطيَرِيَتةوة كة ضةندين جار  
 بيستوتة.

 ة كاتي نةطوجناودا ثرسيار دةكات.* ل
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* لة ناوةرِاسيت موناقةشةدا دةستثيَدةكات بيَ ئةوةي لة ناوةرِؤكي موناقةشةكة 
تيَبطات.لة كاتي خؤشيدا بابةتيكي خةفةتاوي باس دةكات يان لة كاتي 

 ناخؤشيدا نوكتةيةك دةطيَرِيَتةوة.
كي خاوةن رِابردوو لة * ناتوانيَت ببيَتة ئةندام لة طروثيَكي نويَدا،وةك كةسيَ

طروثةكةدا مامةَلة دةكات،بؤية ثيَشنيار دةكات و رِةخنة دةطريَت بةجؤريَك 
 ئةواني ديكة بيَزار دةكات.

نيشانةكاني ئةم خويَندارةم بؤية هيَنايةوة بؤ ئةوةي تؤ وةك ئةم نةبيت،ضونكة زؤر 
 شت لةدةستدةدةيت.

 ةسةر رِابهيَنيت:ئةمة ضةند بريؤكةيةكي كردةكيية بؤ ئةوةي خؤتي ل
بوار بةواني ديكة بدة بؤ ئةوةي لةبارةي خؤيان و ثرِؤذةكانيان و  #

 خةونةكانيانةوة قسة بكةن.
ديل كارنيجي رِؤذيَك لة رِؤذان وتويةتي " ) من حةزم لة فراويلةية،ماسيش 
حةزي لة كرمة..كاتيَك دةمةويَت ماسي بطرم ئةوة كرمي بؤ دةنيَرم نةك فراويلة 

ثةندةكة تيَطةشتيت؟ بيَطومان هةر كةسيَك لة ئيَمة حةزيَكي قوَلي تيَداية  (،ئايا لة
بؤ ئةوةي باسي خؤي بكات و هةست بكات بةهاي هةية..طةر ويستت ئةم حةز 
و ثيَويستيية بهيَنيتةدي ئةوة دةبيتة يةكيَك لة خويَندكارة بةناوبانط و 

 خؤشةويستةكان.
بيَت لة بةرامبةرت دانيشتووة،زماني  ئاطات لةباري دةرووني ئةو خويَندكارة #

جةستةي خبويَنةرةوة،ضونك ئةوة رِاسرتين طوزارشت لة باري دةرووني ئةو 
 دةكات.
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قسةكةريَكي باش مةبة،بةلَكوطويَطريَكي باش 
بة،لةرِيَيةوة هاورِيَي زؤرت دةبيَت و خؤشةويسيت ئةواني 

 ديكةت دةستدةكةويَت.  
 هاوثيشةيةكت دةطريت ئةوة لةخؤت  كاتيَك طويَ لة هاورِيَيةكت يان

بثرسة : ئايا لةبارةي شتانيَكي رِاستييةوة قسة دةكات يان باسي بؤضووني 
خؤي دةكات يان باسي هةسيت كةسيي دةكات.كاتيَك هةر كةسيَك باسي 
هةسيت كةسيي خؤي دةكات ئةوة بؤ ماوةيةكي دورودريَذ طويَي ليَبطرة، لة 

ي بؤ دةربربِة و ثشتطريي بكة،لة هةستة هةستة ناخؤشةكانيدا هاوسؤزي خؤت
 جوانةكاندا خؤشحاَلي خؤت دةرخبة، نةكةي بة كةم سةيري بكةيت.

  بريت بيَت ئةوةي لة كاتيَكدا و بؤ كةسيَك طوجناوة بؤ كةس و كاتيَكي
 ديكة طوجناو نيية،كةشي طشيت خبويَنةرةوة و بؤ ئةمة هةستياربة.

 َشوازي ليَكردنت لة هةر كاتيَكدا وادامةنيَ هاورِيَكةت ئامادةية بؤ ثي
بيَت،بريت بيَت كاتيَك تؤ بةتاَليت لةوانةية ئةو ئةوثةرِي سةرقالَ 
بيَت،تةنانةت لة كؤتايي هةفتةشدا،بؤية ئاطاداري ئةمة بة بؤ ئةوةي بؤ 

 هاورِيَكةت نةبيتة باريَكي طران.
 

 لَيهاتنةكاني ضوونة ناو طروثَيكي نوَي
منالَ دةبينيَت خةريكي ياري دوو طؤَلني لة باخضةدا  كاتيَك مناَليَك كؤمةَليَك

حةز دةكةيت بضيَتة ناويان،بةالم ضؤن؟ ئةو دةترسيَت دةري بكةن!) نةخيَر 
نةخيَر ..نامانةويَت تؤ ياريكةيت..بضؤ دةرةوة ( ،ليَرةدا مناَلةكة هةموو توانا 

وبوونةوةية كةمةكاني دةخاتةطةرِ بؤ ئةوةي ياريبكات! بؤ ئةوةي ئةم رِووبةرِو
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بباتةوة،دةبينيت ضاوديَري طروثةكة دةكات،بؤ ئةوةي بزانيَت كيَ سةرؤكايةتي 
تيثةكة دةكات و كةسة ئازاكاني كيَن،ليَرةوة بةدواي رِيَطةيةكدا دةطةرِيَت بؤ 
ئةوةي سةرجنيان رِابكيَشيَت لةرِيَي سةرجندان لة يارييةكة يان لة رِيَي 

(، وةك هيَنانةوةي تؤثةكة يان هانداني ئةو خزمةتطوزارييةكي ) لةخشتةبةرةوة 
ياريزانةي كةوتؤتة سةر زةوي و خاويَن كردنةوةي ثشيت لةو تؤزةي ثيَيةوةي 
نيشتووة! بيَ ئةوةي  رِاستةوخؤ هةَلكوتيَتة ناو كؤمةَلةكةوة،بؤ ئةوةي 

 سةركةوتن بةدةستبهيَنيَت ) وةرة يارميان لةطةَلدا بكة ( !. 
 

 ؤ دةكات!قسةتان ب ثورة حةالو
لة زانكؤدا هةموو خويَندكاريَك لةزطةيةكي هةية،دةبيَت لةطةلَيدا 
بيَت،كضينة سةير بكةن ضةندة جوانة هةر كضيَك كؤمةلَيَك هاورِيَي 
هةبيَت ثيَيان خؤشحالَ بيَت،بةالَم لةزطةكةي هاورِيَت هةنديَك جار بيَبةشت 

الي كضان باسي دةكات لة شتانيَكي خؤش،بؤ منوونة هةر ضي بةدلَي خؤتة 
بكةيت،بةالَم ئةو ناضارت دةكات ئةمة نةكةيت،ليَرةوة وازهيَنان لةم 
لةزطةية كاريَكي زؤر طرانة،من ثيَمخؤشة هاوسةنط مب بةم هؤيةشةوة 
دةتوامن كضانيَكي زؤر بناسم،لةطةلَياندا خؤشحالَبم.بةلَام لةطةلَ 

 خراضةكاندا ئةوة ئيرت خؤتان دةزانن ضي دةكةن!
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لةوة دةضيَت كة ثيَويستة بيزانيت كاتيَك بيَتخؤشة ببيتة ئةندام لة  ئةمة زؤر
 يةكيَك لة طروثيَك يان كؤمةَلةيةكي نويَ: 

ثيَش هةموو شتيَك لةخؤت بثرسة: ئايا حةز دةكةيت بضيتة ناو طروثيَكي  -2
لةو جؤرةوة..ئايا تؤ لةطةلَ بةها و جؤري ذيان و خةمةكاني ئةوان و جؤري 

ا هةَلدةكةيت؟طةر وةالمةكة نةخيَرة ئةوة تؤ ناضار نيت بضيتة ناو كارليَكردنياند
طروثةكةوة،بةَلكو دةشيَت ثةيوةندييةكي ئاساييت لةطةَلياندا هةبيَت و سوربة 

 لةسةر ئةوةي كة نةبيتة بةشيَك لةوان.
كةسة طرنطةكانيان بناسة و سوربة لةسةر ئةوةي كة ثةيوةندييةكي تايبةت و  -1

 ةطةَلياندا.شياوت هةبيَت ل
 رِةخنة مةطرة..ثيَشنيار مةكة..طاَلتة و طةثي زؤر مةكة. -0
طويَطرتن لةطةلَ كارليَك كردندا بةشيَوةيةكي ئةرييَن،باشرتين رِيَطةية بؤ  -2

 دةستخستين ئةنداميَتييةكي سةركةوتووانة.
ئةم وتةيةي ثيَشو لةبري مةكة ) من حةزم لة فراويلةية،ماسيش حةزي لة  -6

 تيَك مبةويَت ماسيةك رِاوبكةم كرمي بؤ دةنيَرم نةك فراويلة (كرمة،كا
 

 هاوسؤزي لة ساتة سةختةكاندا
ئةوة تاقيكردنةكاني دةرضوون دةسيت ثيَكرد،هةمووان دةستيان لةسةر دَليانة،من  

لة يةكيَك لة تاقيكردنةوةكان هاتومةتة دةرةوة و زؤر نيطةرامن،تاقيكردنةوةيةكي 
هاورِيَكامن بةوة خؤشحالَ نةبوون كة من وةالمم  زارةكي بوو،هةستم كرد

داوةتةوة،برِيارة دواي ضةند خولةكيَكي ديكة تاقيكردنةوةيةكي ديكةي زارةكي 
ئةجنام بدةم،دانيشتووم ضاوةرِيَم لةم ساتةدا دةلةرزم! لةم ساتةدا هاورِيَيةكم لة 

دةكات،دةست الما دادةنيشيَت نايناسم و ثيَشرتيش نةمبينيوة،سةيري ضاوةكامن 
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دةخاتة سةر شامن،ئةمة وا دةكات نيطةرانيةكةم كةم بكات )  لة هيض 
مةترسة،هةموو كةسيَك كة لة تاقيكردنةوة دةردةضيَت وادةزانيَت بةثيَي ثيَويست 
وةالمي نةداوةتةوة،بةالم لةرِاسيتدا وانيية و باش بووة،من دَلنيام تؤ بةجواني 

ستةدا وةك ئاوي سارد وا بوو بؤم لة كاتي وةالمت داوةتةوة (..قسةكاني لةو 
تينويَتيدا،رِيَك وادةرضوو ئةو رِؤذانة بؤخؤيان تيَثةرِين،لة ميَشكمدا ئةو بريةوةرية 
نايابانة ماونةتةوة،بؤية ئةو كةسة وةك فريشتةيةكي نةناسراو وابوو،هةميشة 

 بةنهييَن نزاي خيَري بؤ دةكةم.
 ديكةدا بة تايبةت لةو ساتة ناخؤشانةدا! ضةندة جوانة هاوسؤزبني لةطةلَ ئةواني

بيَطومان قسةيةك كة ثشتطرييت بكات لةو كاتانةدا واتاي زؤر 
لةخؤدةطريَت،زياترة لةوةي ئيَمة دةيزانني يان باوةرِي ثيَدةكةين،ئةو قسانة 
لةهةموو ساماني دونيا بة بايةخرتة،بريت بيَت هاورِيَيةتي كردارة نةك ناو،واتة 

 يةخدانة بة ئةوي ديكة.هاورِيَبوون با
 

 تؤ لةم جيهانةدا كةسيَكيت بةالَم لةوانةية تؤ هةموو جيهان بيت!
 

طومان لةوةدا نيية زؤر بيَ باكانة ئةم بةها بااليانةمان لةبريكردووة،هةستيَكي 
كاتي يان خةندةيةكي جوان يان ثةروةردةيةك و ثشتطرييكردنيَك يان 

استطؤيانة ئةمانة ئةو كارة بضووكانان ئاماذةن طويَطرتنيَكي تةواو و ستايشيَكي  رِ
 بؤ بايةخدان و هاوسؤزميان بةواني ديكة.

 
 هونةري مامةَلةكردن لةطةَل هاوِرَيي ذوورةكةت
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زؤربةي خويَندكاران ناتوانن بةرطةي ئةركي بةكريَطرتين ذووريَكي تايبةت 
نت بةخؤيان بطرن،هةروةك سيستةمي نيشتةجيَبووني زانكؤ جؤريَك لة ذيا

 بةسةردا دةسةثيَنيَت لةطةلَ هةر كةسيَكدا بيت.
ئةمة سةرضاوةي سةرةكي زؤريَك لة كيَشة كؤمةاَليةتيةكانة كة دواتر لة زانكؤدا 

 رِووبةرِووي دةبيتةوة،بؤية ئاطات لةم خااَلنة بيَت:
 

باشرتين دةستكةوتيَك لة زانكؤدا دةستم كةوتبيَت ئةوةية كة فيَربووم 
 جياوازدا هاورِِِيَ مب.ضؤن لةطةلَ كةساني 

 قوتابيةكي دةرضووي زانكؤ 
 

* طةر لةطةلَ كؤمةَليَكدا شوييَن نيشتةجيَبوونت هةَلبذارد،يان ثةيوةنديت بة 
 بةشي ناوخؤيي زانكؤوة كرد ئةوة لةبةردةم دوو بذاردةدايت:

 يان لةطةلَ كةسيَكدا دةبيت ثيَشرت ناسيوتة. _
 سيوة.يان لةطةلَ كةسيَكدا دةبيت كة نةتنا -

كاميان باشرتة؟بةرِاشكاوي هةر يةكيَكيان باشة و خراثةي خؤي هةية،ئةو 
كةسةي كة ثيَشرت ناسيوتة زؤرتر بة هاورِيَيةتي خؤشحاَليت و لةطةَليدا هةست 

 بة ئارامي دةكةيت،) لة زؤر شتدا ثشيت ثيَدةبةستيت ( .
ةلَ هاورِيَياندا بةالم ئاطاداربة زؤر جار بةيةكةوة بوون لة بةشي ناوخؤييدا لةط

بؤتة هؤي دروستبووني جياوازي و لة يةكرت دووركةوتنةوة،زؤربةي جار بةهؤي 
شتيَكي بيَ بايةخةوة بووة كة شايةني باسكردن نيية،كةواتة ئاطاداري ئةمةبة و 
مةهيََلة شتانيَكي بيَ بايةخ لةيةكرتتان دوورخباتةوة،وةك ثلةي طةرما يان خاوييَن 
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كاريَكي ديكةي بيَبايةخ كة دةشيَت بة ئاساني بةسةريدا يان ذوور يان هةر هؤ
 تيَثةرِن و جيَطةي بايةخثيَدان نيية.

بةالم ذيان لةطةلَ ئةو كةسةي ثيَشرت نةتناسيوة يةكيَك لة باشيةكاني ئةوةية 
شةرمي ليَدةكةيت لةوةي شتانيَكي بؤ باسبكةيت كة بيَزات بكات،هةروةك 

وورةكة دابنيَن بؤ ئةوةي بةخؤشي ثيَكةوة دةشيَت بة يةكساني ياسايةك بؤ ذ
جيَبةجيَ بكةن ،) وةك كاتةكاني خةوتن و سةعيكردن و سيستةمي خواردن و 

 خاويَنكردنةوةي ذوور و ..هتد (.
طةر خوانةخواستة شتيَك لةنيَوانتاندا رِوويدا ئةوة ثةشيمان نابيت لةو 

ن حةز بةم جؤرة هاورِيَيةتية هاورِيَيةتيةي لةنيَوانتاندا هةية!زؤريَك لة خويَندكارا
 دةكةن.

* هةر ضؤن بيَت نةرمونيانبة لةطةلَ ئةو كةسةي لةذوورةكةدا ثيَكةوة 
دةذين.هةوَلبدة كةميَك ليَبوردة بيت و سةرسةخت مةبة،هةرطيز كةسيَكت 
دةستناكةويَت بةثيَي تةبيعةتي تؤ بيَت!بةَلكو كةسيَكي طوجناو و خورِةوشت 

ةكرتيش جيابوونةوة ئةوة بريةوةريية خؤشةكان جوانبة،تةنانةت طةر لةي
 لةنيَوانتاندا دةميَنيَتةوة.

* وا جوانة لةرِؤذي يةكةمةوة رِيَكةوتنيَك لةنيَوان خؤتاندا هةبيَت بؤ ئةوةي ذيان 
و كاروباري هاوبةشتان رِيَكبخات،لةوانة رِيَكةوتن لةسةر كاتي سةرداني 

بؤ ئةو شتانةي ثيَويستة بيكةن،وةك  هاورِيَكانتان و كاتةكةي و داناني ليستيَك
خةرجكردني ثسوولةكان و جؤري خاويَنكردنةوةي ذوورةكة،هيَناني 

 كةلوثةلةكان و بةكارهيَناني ئاميَرةكاني ضيَشتخانة و طةرماو و ..هتد.
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ليستيَكي ديكةتان هةبيَت بؤ ئةو كارانةي قةدةغةن وةك كاتي كوذاندنةوةي 
هيَناني تةلةفؤن لة كاتي درةنطاني طَلؤثي ذوورةكة لة شةودا،بةكار

 شةودا،شوييَن فرِيَداني ثاشةرِؤ و جلوبةرطة ثيسةكان.
بيَطومان رِيَكةوتين ثيَش وةختة لةسةر ئةم كارانة زؤريَك لة جياوازييةكان 

 الدةبات و بوار نادات رِووبدةن.

* هةميشة بريت بيَت ثاريَزطاري لة بواريَكي تايبةت بة خؤت و ئةواني ديكة 
بكةيت،ثةيوةنديةكانتان هةرضةندة بةهيَز بيَت لةطةلَ هاورِيَي ذوورةكةتدا دةبيَت 

 ضةند ياسا و رِيَسايةك بووني هةبيَت.
رِيَ بة خؤت مةدة ئةو ياسا و رِيَسايانة ثيَشيَل بكةيت،بؤ منوونة: بةكارهيَناني 
 كةلوثةلي كةسيي هاورِيَكةت ) بؤن، موجةفيفةي قذ ،كاسيَيت ظيديؤ ... (
،نةخواردني ئةو خواردنةي ئةو بؤ خؤيي هيَناوة،بيَطومان ثابةند بوونت بةمةوة وا 

 دةكات رِيَز لة خؤت بطريت و رِيَز لةوي ديكة بطريت.
ضةندين هاورِيَ هةية لة يةكةيةكي ناوخؤييدا ثيَكةوةن،بةالم بةهؤي 
 كةَلةكةبووني ئةم جؤرة كيَشة بضووكانةوة  بيَ بةئاطاهيَنانةوة كتوثرِ

 دةتةقيَتةوة!!
* نهييَن ثاريَزي / بوونت لةطةلَ كةسيَكدا لة ذووريَكدا بوارت ثيَدةدات 
ئاطاداري زؤريَك لة تايبةمتةنديةكاني ببيت،بؤية بة قسة و بة كردار دَلنيايي ثيَبدة 
ئةوةي لة ذوورةكةدا رِوودةدات تةنها لة ذوورةكةدا دةميَنيَتةوة،بة هؤي ئةمةوة 

 سوثاست دةكات.
 
 بةري نَيوان هاوِرَييانكةِر
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ركةبةري نيَوان هاورِيَيان لة خويَندندا كاريَكي جوانة و هةمووان هان دةدات بؤ 
ئةوةي ئةوثةرِي كؤشش بكةن و خؤيان ماندوو بكةن..بةالم بة دريَذايي كات 

 باردؤخ بةم جؤرة ناميَنيَتةوة.
نكؤ بة هؤي ضةندين جار ناكؤكي و طرذي كةوتؤتة نيَوان خويَندكاراني زا

رِكةبةرييةوة،تةنانةت ئةمة لةنيَوان خزمانيشدا رِوو دةدات،ئةمة دةروازةيةكي 
 طةورةية شةيتان ليَيةوة ديَتة نيَوان هاورِيَيانةوة ثيَويستة ئاطاداري بن.

لةوانةية ئةمة ضةند جؤريَك بيَت لةوانة: هةنديَك خويَندكار دةيانةويَت 
ةن يان ثرسياري تاقيكردنةوة كؤنةكان الي ثاريَزطاري لة ثوختةي بابةتيَك بك

خؤيان هةَلبطرن يان ثةيوةندييةكي نهييَن لة نيَوان خؤيان و هةنديَك لة مامؤستاي 
 دةروون نزمدا بثاريَزن و بة خراثي سودي ليَوةربطرن.

دواي ضةندين ئةزمووني تالَ كة خؤم و هاورَيكامن توشي بوين بةو ئةجنامة 
ة  دةروازةي شةيتانن و هيض بةهايةكيان نيية،ئةو طةشتوين كة هةموو ئةوان

رِكةبةريانة لةسةر شتانيَكي بايةخدار نةبووة،هةرضةندة لة كاتي خؤيدا تؤ بة 
 طرنطي دةزانيت.

هةر كةسيَك لة ئيَمة باوةرِي بةم ياسا ئاَلتونينة بووبيَت ئةوة براوة بووة :" 
 ت ".ئةوةي بؤ خؤت ثيَتخؤشة بؤ هاورِيَكةشت ثيَت خؤش بيَ

هةر كةسيَك لةطةَلتدا دةذي هيواي خيَري بؤ خبوازة بةو جؤرةي بؤ خؤتي 
دةخوازيت،لةرِيَيةةوة هةموو خيَريَكت دةستدةكةويَت،ئةوةش لةدةستت 
دةرضووة بة خيَريَكي نةبرِاوة بؤت قةرةبوو دةكريَتةوة،بةمةش يةكةمني براوة 

 دةردةضيت.
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 :مام ساَلح قسةتان بؤ دةكات
ر كاتيَك بة نزيك كافرتياكةي  زانكؤدا طوزةر دةكةم سةعيد  و هة

هاورِيَكانيم بري دةكةويَتةوة،ئةو شويَنة و ئةو ميَزة بارةطايةكي 
هةميشةيي بوو بؤيان،لة كاتي خويَندندا ثيَكةوة لةسةري كؤ 
دةبوونةوة،ثيَدةكةنني و نوكتةيان دةطيَرِايةوة و موناقةشةي ئةدةبي و 

تان دةكرد،لةو شويَنةدا هةر كةسيَكيان كيَشةيةكي سياسي و زانسيي
هةبوواية ئةوة بة ثشتطريي و رِاويَذكردن بةوان ضارةسةري دةكرد،طةر 
بتةويَت كةسانيَكي بةرِيَز بناسيت ئةوة لةسةر ئةو ميَزة 

دةيدؤزيتةوة،سةعيد جاريَكيان ثيَيومت:" مام سالَح بزانة سوضي ئةم ميَزةم  
خؤشرت دةويَت،ضؤن بريي مالَةوة دةكةم ئاواش بريي لة مالَ وخيَزانةكةم 

 ئةو دةكةم".
ئةوة ضوار سالَة سةعيد زانكؤي تةواو كردووة و نازامن ئيَستا لة كويَية يان 
بؤ كويَ سةفةري كردووة،بةالَم لةو شويَنةدا  بريةوةرييةكي خؤشي تؤمار 

 كردووة هةرطيز لةبريم ناضيَتةوة.
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 خاَلي ثَينجةم
 بخةانت ِرَيككاتةك

لة كاتي ليَكؤلَينةوة لة ذياني هةر قوتابيةكي جياواز لة زانكؤدا،ئةوة 
رِوون دةبيَتةوة كة لة كؤمةلَيَك خالَدا هاوبةشن،طرنطرتينيان ئةوةية 
كة رِيَزيان لة خؤيان و ئةو تواناية طرتووة كة بةنرخرتين خالَة بؤيان،ئةويش 

ة كاتيان وةردةطرن بؤ ئةوةي كاتة،ئةوان بةشيَوةيةكي بةردةوام سود ل
بة باشرتين شيَوة كارةكانيان ئةجنام بدةن و خويَندني ئةكادميييان تةواو 
بكةن.ئةم بةشة بواريَكي زؤرت ثيَدةدات بؤ ئةوةي بةجوانرتين شيَوة 
كارةكانت ئةجنام بدةيت،هةروةك نايابرتين تةكنؤلؤذيات ثيَدةبةخشيَت 

 يَكبخةيت.بةجؤريَك كاتةكانت  وذيانيت ثيَ رِ
من باوةرِي تةواوم هةية طةر تؤ بةجواني مامةلَة لةطةلَ كاتت بكةيت و 
بة باشي سودي ليَوةربطريت ئةوة دةتوانيت هةموو كارةكانت رِاثةرِيَنيت و 

 بطةيت بة هةموو ئةو خةونانةي لة ميَشكتدا بووني هةية.
 

 بؤضي باس لة كات دةكةين؟
 بيت ئةم بةشة خبويَنيتةوة:ضوا هؤكار هةية وات ليَدةكات ناضار 

كات كااَليةكي بةنرخة ناشيَت بثاريَزريَت يان بطؤرِدريَت يان يةكةم: 
بطيَردريَتةوة..كاتيَك كاتةكانت لةدةست دةدةيت ئةوة بؤ هةميشةيي لةدةسيت 
دةدةيت،هؤمشةندان زؤر ثةشيمان بوون لة بةفريِؤداني كاتةكانيان دواي ئةوةي 

 ركةوت،كةواتة ئةمةتان لةبرينةضيَت.بةنرخي كاتةكانيان بؤ دة
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بةرِيَوةبردني كات بةشيَوةيةكي ضاك ضةند كاتذميَريَك كاتت بؤ دووةم: 
 دةطيَرِيَتةوة بؤ ئةوةي لةو شتانةدا بةسةر بةريت كة حةزي ليَدةكةيت.

بةرِيَوةبردني كات و رِيَكخستين بة واتاي بيَبةش بوون نيية لة كاتي سيَهةم: 
بةهرة وةرطرتن لةثيَناو زياتر خويَندن،بةَلكو بة واتاي خؤشي بةسةربردن و 

ئةوةية كاتي ثيَويَست بةشيَوةيةكي زيرةكانة بةكاربهيَنيت،بؤ ئةوةي لة بواري 
 ئةكادميي و كؤمةاَليةتيدا بةرهةمدار بيت.

بةرِيَوةبردني كات ئةو فشارر دةروونيةت لةسةر كةمدةكاتةوة كة ضوارةم: 
ةسةرتدا دةيسةثيَنيَت،هةموو رِؤذيَكيش وزةيةكي نويَت سروشيت خويَندني زانكؤ ب

 ثيَدةبةخشيَت.
 

 ضؤن دةستثَيبكةم؟
  برِيار بدة لةمرِؤوة ببيتة كةسيَكي ليَهاتوو لة سةرةتا بلة برِياردانداية..

بةرِيَوةبردني كاتةكانتدا..بةخؤت بَليَ ) من كةسيَكي 
جؤر بةكار دةهيَنم  وانرتينرِيَكخراوم،كاتةكامن بةشيَوةيةكي باش  و بةج

   ) 
  ..لة هاورِيَ جياوازةكانتةوة فيَرببة ضؤن مامةَلة لةطةلَ كاتدا دةكةن

ئةو تةكنؤلؤذيا و هؤكارانة بةكاربهيَنة لة رِيَكخستين كاتدا بةكاري 
 دةهيَنن.

 

 لة نَيوان حةقيقةت و خةياَلدا
 : من كةسيَكي شثرزة و نارِيَكخراوم..ئةمة سروشيت منة! وةهم
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هيض كةسيَك شثرزة و نارِيَكخراو نيية،ئةمة ثةيوةندي بة سروشت و  يت:ِراس
بؤماوةوة نيية..ئةمة ئةو شتةية كة خؤمان دروسيت دةكةين،يان دايك و باوكمان 

 لة مناَليةوة لة ئيَمةدا ضاندويانة،كاتيَك ئةمةيان ضةند بارة كردؤتةوة.
تين كاتةوة هةية و دةتوانيَت ئةمة هةمووي ثةيوةندي بة ضؤنييَت بةكارهيَناني ليَها

 هةموو ذيانت بطؤرِيَت.
بةَلطة لةسةر ئةمة :طةر من يةك مليؤن دؤالرت ثيَبدةم بؤ ئةوةي ببيتة ليَهاتوو 

 لة بةكارهيَناني كاتدا ئةو كاتة ضي دةَليَيت؟
 

  ئةو كاتةي بةسةردةضيَت هي تؤية..طةر بةضاكي مامةَلةي لةطةَلدا
 اتوو نيطةران مةبة.بكةيت ئةوة بؤ كاتةكاني داه

  بةرِيَوةبردني كات ليَهاتنيَكة وةك ليَخؤرِييَن ئؤتؤمبيَل و ويَنةكيَشان و
نووسني،تؤ ثيَويستت بة كاتة بؤ ئةوةي طةشةي ثيَبدةيت و بتوانيت 
كؤنرتِؤَلي بكةيت،هةنوكة هةموو شتيَك مةطؤرِة،بةَلكو وردة وردة 

ت بكة و رِاهيَناني لةسةر دةست بة دةستخستين ليَهاتين بةرِيَوةبردني كا
 بكة.

  ورياي دوذمنةكاني كات و كاتكوذةكان بة! طرنطرتينيان هاورِيَيان و
بة مةبةست بيَت يان بيَ  _هاوثيشةكانن،ئةوانةي هةموو هؤكاريَك

بةكاردةهيَنن بؤ ئةوةي لة خويَندن دوور بيت،لة كات  _مةبةست 
 بةسةربردن و طاَلتةدا كاتةكانت بةسةر بةريت.

 ياري و ضاوديري بةردةوام بؤ ضؤنييَت كات بةسةربردن طرةنيت هؤش
 بنةرِةتني بؤ ناسيين ئةم طرفتة و خؤرِزطاركردن ليَي.
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  لةو تةحةدايانةي  لة سةرةتادا رِوبةرِووت دةبيَتةوة تةواو نةكردني ئةو
كارانةية كة دةستت ثيَكردووة،ئةم خةسَلةتة ناضارت دةكات 

يت و بيَباك خؤت بيَتةبةرضاو،هيَشتا بةطةورةيي هةست بة شكسيت بكة
زؤريَك لةو شتانةم لةبرية لةو ساتةدا سور بووم لةسةري ) 
ئامادةكردني ثوختةي بابةتيَك ، رِاظةكردني كؤمةَليَك دةستةواذة.. (، 
دةستم بةكاركردن كرد لةمانةدا،بةالم بة هؤيَ رِووكردنة بابةتانيَكي تر 

 كةشم بةفريِؤ ضوو.لةمانةدا سةركةوتوو نةبووم و كاتة
  هةر كاتيَك بةتةواوةتي كاريَك جيَبةجيَ دةكةيت ئةوة ثاداشيت خؤت

 بكة،دةبينيت ئةمة ضيَذيَكي تايبةتي هةية.
 

 ةتيي بؤ ريَكخستنى كات..ضةند بنةمايةكي بنةرِ
ليَرةدا طرنطرتين بنةما دةخةينةرِوو كة هاوكاريةكي خيَرات دةكات بؤ ئةوةي 

 _و سودي ليَوةربطريت:كاتةكانت رِيَكبخةيت 
 

 يةكةم : خويَندن بكة بة خالَي يةكةمي ذيانت!
كاتيَك كتيَب دةكةيتةوة يان لةسةر كورسيةك دادةنيشيت بؤ خويَندن،ئةوة 
بةلةثيَشرتين كارت دابينَ،وةالمي مؤبايل مةدةرةوة،لةطةلَ هيض كةسيَكدا مةضؤ 

ويَذ دةبيَت كارةكةت دةرةوة،بيَجطة لة خويَندن هيض كاريَكي تر مةكة،وةك ن
بةئةجنام بطةيةنيت،بةرةنطاري هةموو لةخشتةبردنةكان ببةرةوة هةر ضةند 

 بةهيَزبن،ليَرةوة تؤ براوة دةبيت.
 

 دووةم : ثالن بؤ كاتةكانت دابينَ.
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بيَطومان سةركةوتن لة رِيَكخستين كاتدا ثشت بةوة دةبةستيَت تا ضةند ثالني 
لة ثالنداناندا بةسةري دةبةيت كة ثيَويستة  رِؤذانةمان هةية،ئةو خولةكانةي كة

لةمرِؤدا ضي بكةم،ئايا ئةو ثالنة لةطةلَ لةثيَشرتينةكانتدا دةطوجنيَت و دَلنيابويت 
 لةوةي ناكةويتة ضاالكي ناوةندي..

ئةو خولةكانة طرنطرتين خولةكةكاني ئةمرِؤن،ضةنديَك ثالن دابنينَي هيَندةش 
مان كاتدا ثالندانان بؤ ئةوةي ثيَويستة ئةجنامي دةتوانني سودي ليَوةربطرين،لة هة

بدةين لةم مانطة  و لةم ساَلدا بوارميان ثيَدةدات بؤ ئةوةي بةرهةميَكي مةزن 
 بةدةستبهيَنني.

 
 (00/10سيَهةم: ياساي )

ان باوة ثيَي دةوتيَت لةو تيَبينية نايابانةي ذيانت دةطؤرِيَت ئةوةي كة الي نووسةر
% ي ئاماجنةكامنان و بةهاكامنان 00ة تيَبينيان كردووة ..ضونك (00/10)ياساي 

%  كارةكاني رِؤذانةمانةوة بةدي ديَت،زؤر طرنطة ئةم كار و 10بةهؤي 
 ضاالكيانة دياري بكةيت.

لةمرِؤةوة دةستثيَبكة،ثيَش هةر كاريَك لةخؤت بثرسة ئايا ئةم كارة دةكةويَتة 
اَليان هةية؟بةشيَوةيةكي % ؟لةو كارانةي طرنطن و بةهاي با10ضوارضيَوةي 

سةير دةبينيت دةيان ضاالكيت لةخؤت دوورخستؤتةوة كة كاتي خؤت و 
 هزرت ثيَوة سةقالَ كردووة بيَ ئةوةي ئةجناميَكي بةسودي هةبيَت.   

 
 :ى دروستانةضوارةم/ دواتر

طةر سةرجني بةرنامةي رِؤذانةت بدةيت دةبينيت دةتوانيت زؤريَك لة ضاالكي و 
خبةيت،ئةو كار وضاالكيانة كاتيَكي زؤرت بةفريِؤ دةدةن.ضؤن كارةكان دوا
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دةزانيت ئةو كارانة ثيَويسيت بةدواخستنة يان نةخيَر؟لةخؤت بثرسة: ئايا ئةو كارة 
ض كاريطةرييةكي طرنطي لةسةر ماوةي دريَذخايةن دةبيَت ئةطةر ئةجنامبدريَت؟ 
بيَطومان كات بةسةربردن لةخواثةرسيت،لةطةلَ خيَزان و 

 ةشةبةخؤدان،كاريطةرييةكي قوَلي هةية لةسةر داهاتووي ذيامنان.ط
لةكاتيَكي درةنطاني شةودا كات بةسةربردن لةطةلَ هاورِيَيان،طةرِان بة شةو لة 
بازارِدا،سةيركردني تةلةفزيؤن و بةشداريكردن لة هةنديَك ثرِؤذةدا ناضيَتة 

ةمي هةية لةسةر خزمةتي ئاماجني بنةرِةتيت،هةموو ئةمانة كاريطةرييةكي ك
 داهاتووت،بؤية ثيَويستة هةوَلبدةيت دواي خبةيت.

 
 ثيَنجةم/ كاتةكانت رِيَكبخة :

كاتيَك لة زانكؤدا دةخمويَند لة ئامادةكردني ثوختةي بابةتةكاندا زؤر خؤم 
ماندوو دةكرد،بةالم بةشيَوازيَكي رِيَكوثيَك ئةو بابةتانةم لةبةر نةدةكرد،لة ضةند 

وباَلودا بوون...كاتيَك كاتي تاقيكردنةوةكاتن دةهات خؤمم لة ثةرِةيةكي ثةرش 
بيَسةروبةرييدا دةبينةوة،كاتيَكي زؤرم ثيَدةضو تاوةكو ثوختةي بابةتةكامن 

 دةستدةكةوت لة دؤزينةوةي ثوختةيةك يان لة دؤزينةوةي بابةتيَكي طرنطدا.
ختةيةكي طرنط لة لةثيَناو ئةمةدا زؤرم لةدةستدا،ليَرةوة خؤت رِابهيَنة هةموو ثو

شوييَن خؤيدا دابنيَيت،لة منوونةي ئةو بريؤكة بةسودانةي كة دواتر زانيم ئةوةبوو 
كة دؤسيةيةك بةكاربهيَنم بؤ ضةند بةشيَك ثؤلييَن بكةم.بةجؤريَك ئةوةي 
خويَندومةتةوة و تةواوم كردووة بيخةمة شويَنيَك و ئةوةشي نةخمويَندؤتةوة 

 بةثيَي بابةتة جياوازةكان ثؤليَنيان بكةم. بيَخةمة شويَنيَكي ديكة،يان
 

 شةشةم / باشرتين كار بةردةواميية طةر كةميش بيَت 
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ئةمة ياسايةكي نايابة لة بةكارهيَناني كاتة كورتةكاندا بؤ ئةوةي بةرهةمي 
 طةورةي ليَوة بةدةست بهيَنريَت.

التةوة طرنطة و واخةيالَ بكة رِؤذانة دوو الثةرِة لة كتيَبيَك دةخويَنيتةوة كة بة 
ثةيوةندي بة بابةتيَكي دياريكراوةوة هةية،ئةو بابةتة سودي بؤ ذياني ثيشةييت لة 
داهاتوودا يان ئةو ثسثؤرِييةوة هةية كة حةزي ليَدةكةيت، ئايا دةزانيت طةر 
رِؤذانة ثابةند بيت بةمةوة ضيتدةستدةكةويَت؟ ئةمة واتة تؤ لةماوةي ساَليَكدا 

 0000تةوة لةو بابةتةدا،لة ضوار ساَلي زانكؤتدا نزيكةي الثةرِة دةخويَني 100
هةزار الثةرِة دةخويَنيتةوة..!! ئةمة ذمارةيةكي سةرجنرِاكيَشة و بةسة بؤ ئةوةي 

 26بةجواني لةو بابةتة تثيَبطةيت،بةرِيَزم دوو الثةرِة خويَندنةوة لة رِؤذيَكدا 
بةشيَوةيةكي ناياب ذيانت  خولةكي ثيَدضيَت يان كةمرت،بةالم لةوانةية بةهؤيةوة

 بةرةوثيَشةوة ببات.
 

 دواخسنت..سبةي ئةجناميدةدةم!!
دواخسنت يةكيَكة لة طرنطرتين ئةو طرفتانةي رِووبةرِووي قوتابي زانكؤ 
دةبيَتةوة،ضونكة ئةوةي دةشيَت ئةمرِؤ ئةجنامي بدةيت بؤ سبةي دواي 

 دةخةيت..بؤ ئةمة بيانووي ئامادة هةية لةوانة:
 خةريكي خؤئامادةكردمن بؤ كاركردن:* هيَشتا 

زؤر جار دةست بة خويَندن و كار دوادةخةين بةو بيانووةي هيَشتا ميزامجان بؤ 
كةشي كاركردن ئامادة دةكةين.ضونكة بؤ ماوةيةكي دريَذي خايةن لةسةر 
كورسي دادةنيشني،كامتان لة ثةرشوباَلوي ميَشكدا بةسةر دةبةين،لةطةلَ خؤماندا 

 جمؤرة بيَهيض بةرهةميَك كاتةكة طوزرة دةكات.قسة دةكةين،بة
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دواي ئةوةي قةناعةت بةخؤت  _سةرقاَلبوون بة ضةند كاريَكي ئامادةكاري 
طرنطة،وةك خاويَنكردنةوةي ميَزةكة و ئامادةكردني ثةرِةكان..هتد  _دةكةيت

 لةو كارانةن كة هةرطيز بةو واتاية نايةن كة دةستت بةكارةكانت كردووة.
 ارةكة بؤ دواساتةكان جيَبهيَلَم:*ثيَمخؤشة ك

ضونكة هةنديَك لة قوتابيان لةو باوةرِةدان باشرتين ئةجنامداني كار ئةو كاتةية كة 
 لةدوا ساتدا هةست بة فشاري دةرووني دةكةن.

دةتوانيت بةراورد بكةيت لةنيَوان كاريَك لة دواساتةكاندا بةثةلة ئةجنامت 
ئةجنامتداوة،ئةو كات دةبينيت طةر داوة،لةطةلَ كاريَكي ديكة كة بةزووي 

 لةسةرخؤ كاربكةيت ضةندة بةرِيَكوثيَكي ئةجناميدةدةيت.
كاركردن لةدواساتةكاندا بثيَبةشت دةكات لةوةي ثيَداضوونةوةي تثيَدا 
بكةيت،ضاويَكي ثيَداخبشيَنيتةوة،ويَنةي كؤتايي بؤ دابنيَيت،يان ثشت بة ضةند 

دني ضةند برِطةيةكي بةسود بؤ ئةوةي بابةتيَكي زيادة ببةستيت،يان زيادكر
 كارةكة بةجوانرتين شيَوة دةربكةويَت.

بريؤكةي خةَلةتيَنةر ليَرةدا ئةمةية لةدوا ساتةكاندا ناضارين كار بكةين و لةدوا 
ساتا ثاَلنةرةكان بةهيَزة،بؤية بةليَربِانةوة كار دةكةين بؤ ئةوةي بةرهةميَكي 

ة لةو باوةرِةدايت فشاري دوا ساتة بةبايةخ لةبةردةستماندا بيَت،ليَرةو
 سةختةكان هؤكاري ئةجنامداني كارةكةية.

 
 

كاتةكةت رِيَكبخة،كاتي ثيَويستت هةية بؤ ئةجنامداني هةموو 
كاريَك،هاورِيَكانت لة تواناكانت سةرسام دةبن بة بةشداري كردنت لة 

 هةموو ضاالكيةكان و هيَناني منرةي بةرز لة خويَندندا.
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 نكؤقوتابيةكي زا
 

لةرِاستيدا طةر ئيَمة ثاَلنةريَكي بةهيَز و وروذيَنةرمان هةبيَت بؤ ئةجنامداني كاريَك 
ئةوة لة كاتيَكي كةمدا ئةجنامي سةرجنرِاكيَشمان دةبيَت،لةرِووي ضؤنيَتييةوة 

 باشرت ئةجناميدةيةن  تاوةكو لة دواساتةكاندا ئةجنام بدريَت.
 :ةبك *ضاوةرِيَ ساتةكاني سروش و داهيَنان

لةبيانووة باوةكاني دواخسنت،ضاوةرِواني ساتةكاني سروش كردنة كة وادةكات 
وزة شاراوةكاني داهيَنان و هاندان بوروذيَنيَت بؤ ئةوةي كاريَكي جياواز ئةجنام 

 بدةين.
ئةم بريؤكةية لةسةر ئةو بنةماية بونيادنراوة طواية داهيَنان دادةبةزيَتة سةر 

بؤ دادةبةزيَت،وةك بَليَيت شاعريان يةكةم كةس بن داهيَنةران،ليَرةوة سروشيان 
ئةم بريؤكةيةيان دانابيَت! هةرضؤن بيَت هةَلةي ئةم بريؤكةية سةمليَنراوة،ضونكة 
بريؤكة سروش بةخشةكان و كارة مةزنةكان ئةجنامي ضاوةرِوانيكردن و 

 دووركةوتنةوة و رِؤضوونة ناخي دؤز و كيَشةكان نةبوون.
ةردةوام بووة لة هةموو بوارة دةرونيية جياوازةكاندا كة بةَلكو بةهؤي كاري ب

 ناوبةناو ثيَيدا تيَثةرِدةبيَت.
 * ثةرشوبالَوي تةركيز:

كاتيَك لةسةر كورسي دادةنيشيت زؤر بريؤكة بةميَشكتدا طوزةر دةكةن و 
بريت ثةرشوباَلو دةكةن،طةر بةرةنطاريان نةبيت ئةوة كاتةكات بةفريِؤ دةدةيت 

 ت لة تةواوكردني خشتةي خويَندني رِؤذانةت.و بيَبةش دةبي
لةساتيَكدا دةنطي مؤبايل دةبيستيت ) ئةم لةوانةية يةكيَك لة هاوثيشةكان لة 
كيَشةدا بيَت ( ،ليَرةوة ئةمةت بة بري داديَت ) دةبيَت ئيميََلةكةم بكةمةوة و 
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ئةوةي لةوانةية نامةيةكي طرنطم بؤ هاتبيَت (، ) كوثيَك قاوة ئامادة دةكةم بؤ 
 زياتر تةركيزم هةبيَت(.

بةجمؤرة زجنريةيةك كاري ثةراويَزخراو ديَنةثيَشضاوت كة هيض سوديَكيان نيية  
 شايستةي باسكردن بيَت.

 * ترس لة شكست:
لةوانةية لةثشت دواخستنةوة شكست خؤي حةشاردابيَت لةو كارةي ثيَويستة 

 ت..!!ئةجنام بدريَت..بةداخةوة دواخسنت كارةكان خراثرت دةكا
 

 -:بؤ رزطاربوون لة دواخسنت ضةند هةنطاويَكي كردةكي
ئاطات لةهؤكارةكاني دواخستين كار بيَت كة ثيشرت بامسان كرد،هةوَلبدة  -

 ضارةسةريان بكةيت.
كارةكة بؤ ضةند بةشيَكي بضووك ثؤليَن بكة،كاتي دياريكراو بؤ هةر  -

كارة بضووكانةتدا بكة،با  بةشيَكيان دابينَ،بةدواداضوون بؤ بةرةو ثيَشوونت لةو
ئةمة درومشت بيَت ) بهيََلة ببينم ضيم ئةجنامداوة( ،ثاداشيت خؤت بكة دواي 

 تةواو كردني هةر بةشيَكي بضووك.
 مةنتيقيانة بريبكةرةوة: -
بيَطومان سةرةتايةكي بةجؤش و خرؤش بؤ ئةجنامداني كاريَكي زؤر،دةبيَتة هؤي  

ار و خويَندندا وردبة و بزانة دةتوانيت دواخسنت و خؤتةمةَلكردن.لةبارةي ك
 لةرِؤذيَكدا ضي ئةجنام بدةيت.

طرنط ئةوةية دةستثيَبكةيت،ئةوة نيوةي رِيَطةكةية،ئيَستا هةستة ئةوة ئةجنام  -
 بدة كة لة قواَليي كارداية،دةبينيت تاوةكو كؤتايي ئةجنامي دةدةيت.
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و دواخسنت و خؤالدان و بةردةوام خؤت هانبدة،ئةمة دةتثاريَزيَت لة تةمةَلي  -
 رِووكردنة كاريَكي ديكة.

لة نيَوان خؤت و هاوثيشةيةكتدا كيَبةركيَيةك سازبكة لة تةواوكردني  -
ثيَداضوونةوة بة بةشيَكدا،خةاَلتيَك دابنيَن بؤ ئةو كةسةي يةكةم دةبيَت،بةردةوام 

 بن تاوةكو ئةمة ببيَتة هاندانتان.
يت ) كارة خوازراوةكاندا ( تؤماري هةركة بريؤكةيةكت بؤ ديَت لة ليس -

بكة،ئةم ليستة الي خؤت دابينَ،يان وةك دؤسيةيةك ئةذماري بكة،ثاشان خيَرا 
بطةرِيَوة بؤ خويَندنةكةت..بةرةنطاري هةموو كاريَك بكة بريت ثةرشوباَلو 
دةكات،يان لةخشتةت دةبات بؤ ئةوةي واز لةو كارة نةهيَنيت كة ثيَيةوة 

 سةرقاَليت.
 

 كاريطةر بؤ رِيَكخستين كات..!! تةكنيكيَكى * ضةند
ئةمة طرنطرتين ئةو تةكنؤلؤذيايانةية هاوكاريت دةكةن بؤ ئةوةي بة باشرتين 

 -شيَوة سود لة كاتةكانت وةربطريت:
 :ضةند جؤريَك لة رِيَكخةري كات هةية  رِيَكخةري كات بةكاربهيَنة

دةست دةسيت خؤتي خبة،دوو جؤر رِيَكخةري كات هةية ،هةية بة
 رِيَكدةخريَت،هةشة بذميَرة و خؤي رِيَكدةخات.

 ئةمةش هةر دوو جؤرةكة :
 : ( يةكةم/ رِيَكخةري كات ) دريَذ خايةن

ئةم رِيَكخةرة هاوكاريت دةكات و ثابةندبوون و ذوانةكانت بؤ ماويةكي دريَذ  
يان ديسثلني دةكات ) بؤ ماوةي يةك سالَ (..بريتية لة تيانووسيَك هةر الثةرِةيةك 
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دوو الثةرِةي بؤ رِؤذيَك دياريكراوة،ليَرةوة دةتوانيت ئةوةي ثيَويستة 
 ئةجناميبدةيت لةو رِؤذةدا تؤماري دةكةيت.

لةو رِؤذةدا ضيت ئةجنامداوة و ئاماجنت ضية لةو كارة؟ ضؤن كاردةكاتة سةر 
ئاماجني بنةرِةتيت،يان ئةو ثرِؤذةية ضية ثيَيةوة سةرقاَليت؟بؤ ئةوةي بةرِووني 

 ةميَشكتدا مبيَنيَتةوة و دواتر وةك بةَلطة بطةرِيَيتةوة بؤي.ل
 دووةم/ رِيَكخةري ماوة كورت:

واتة بؤ هةفتةي هةنوكة بةكارديَت،ضونكة رِيَكخةري كاتةكة بؤ حةوت بةش 
دياريكراوة و رِؤذةكاني هةفتة لةخؤدةطريَت،دةشيَت كاتذميَرةكاني كاركردنيت 

 ةيت..بؤ هةموو رِؤذيَك تيَدا دياريبك
ئةم ثرسيارة لةخؤت بكة:كاتيَك بؤ ثيَداضوونةوة خؤت ئاماد دةكةيت ..ئايا  -

 طرنطرتين شتيَك ضية كة ثيَويستة لة ئيَستادا كاتةكةمي تيَدا بةسةربةرم؟
ئةم ثرسيارة سةرقاَلبوونت بة دةيان كاري بيَسودةوة لةكؤَلدةكاتةوة كة بريت 

 ثةرشوباَلو دةكات.
ت بة خويَندنةوة دةكةم و ئةم ثرسيارة لةخؤم دةكةم..ئةوة بؤ منوونة كاتيَك دةس

وةالم بةجمؤرة دةبيَت: بةَليَ ئامادةكردني ثرِؤذةي ثالني دةرضوون طرنطة،ضونكة 
ئيَستا كاتةكةي نزيك بؤتةوة و كامت بؤ دةطيَرِيَتةوة،بةجمؤرة بةسةربردني كاتةكةم 

 كي زؤرم دةستدةكةويَت.لة ذمارةيةك كاري ديكةدا بةسةر نابةم،ليَرةو سوديَ
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 -كارة خوازراوةكان:رؤذانةى ليسيت 

ثيَش ئةوةي خبةويت ليستيَك دابينَ بؤ ئةو كارانةي ثيَويستة لةسةرت سبةي 
ئةجنامي بدةيت،ثشت بة بريةوةريت مةبةستة،ئةم ياداشتة كاتت بؤ دةطيَرِيَتةوة و 

 مي بدةيت.فشاري دةرونيت لةسةر كةمدةكات لةو كارانةي ثيَويستة ئةجنا
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 كاتي ئالَتونيت كامةية؟
لة رؤذدا، واتة ئةو كاتةى كة عةقَلى هةر يةك لة ئيَمة كاتى تايبةتى خؤيى هةية 

لة ضاالكى تةواوداية و تةركيزى تةواوى هةية بؤ كارةكةى، ئةو كاتة جياوازة 
الى خةَلكى، الى هةندىَ كةس لة دواساتةكانى شةوداية، يان لة ساتةكانى 

زوودا، و يان لة كاتانى تردا، بةسةربردنى دوو سةعات لة كاركردنى بةيانيان 
تةواو، لةوانةية يةكسان بيَت بة ضةندين سةعاتى دريَذ لة كاتةكانى سةرقالَ بوون 

 بة كةسوكار و فةرمانبةرانةوة.
 كاتة فةوتاوةكان بقؤزةرةوة..

ي مامؤستاي ضةنديَك كامتان بةسةردةبةين لة رِؤشنت و هاتنةوة و ضاوةرِيَكردن
وانةبيَذ و قةرةباَلغي هاتوضؤدا؟دةشيَت ئةو كاتة بةفريِؤضووانة بطؤرِِِم بؤ كاتيَكي 
بةنرخ،كاتيَك طويَ لة كاسيَتيَكي فيَركاري دةطرم لةبارةي ئةو بابةتةي دةخيويَنم 

 يان هةر بابةتيَكي ديكةي بةسود..
تكردم،لةو رِؤذةدا بةضاكي ئةو كاتةم لةبرية خوشكة بضووكةكةم ئايثاديَكي خةاَل

ئيرت خؤم رِزطاركرد لةو كاسيَتانةي كة ئؤتؤمبيَلةكةميان تةنيبوو،ئةمةم طؤرِي 
 بؤ) زانكؤيةكي طةرِؤك( 

 يسي ( دةَليَت..وةك ) برايان تر
ئةو تةكنؤلؤذياية بواري رِةخساندم بؤ ئةوةي طويَ لة دةيان كاتذميَر لة كتيَب و 

نةدةبووم لة قةرةباَلغي هاتوضؤ،بةَلكو موحازةرةي ناياب بطرم،ئيرت نيطةران 
زياتر خؤشحاَلدةبووم،ضونكة زياتر تةركيزم دةخستة سةر ئةو بابةتانةي طويَم 
ليَدةطرت..طةر بابةتي هةنوكةييت هةية بؤ خويَندنةكةت ئةوة دوودلَ مةبة 
ئةوةي هةية بة دةنطي خؤت تؤماري بكة،ئةو كاتة بةفريِؤدراوانة بةكاربهيَنة بؤ 
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ردنيان،يان ثيَداضوونةوة لةو بابةتانةي خويَندوتة،بةرنامةي زؤري لةبةرك
 كؤمثيوتةر هةن كة ئةم كارةت بؤ ئاسان دةكةن.

ثيَتواية لةمةدا زيادةرِةويم كردووة؟بريت بيَت ئةركي هةنوكةييت فيَربوونة و 
 -بةس،ثيَويستة هةموو كاتةكةت لةمةدا بةسةر بةريت..ئةمة بؤ خؤشي نيية

بةالم لةثيَناو بونيادناني داهاتوويةكي  -ا سةرضاوةيةكي نايابةلةطةلَ ئةوةد
 طةشداية كة خؤت و خيَزانةكةت بةخؤشطوزةراني و رِيَزةوة بةسةري بةرن. 

ئيرت لةو كاتةدا لةسةر ئةو خولةكانةي  ذيانيان طؤرِيويت سوثاسي خوا 
 دةكةيت.

 
 -:تةكنيكى  كاتي جيَطري

كاريَكي بضووك دياريبكةيت و رِؤذانة لة نايابةكان ئةوةية كة  لة تةكنيكة
رئان لةبةر بكةيت ئايةت لة قو 0كاتيَكي دياريكراودا ئةجناميبدةيت،بؤ منوونة 

وشةي ئينطليزي نويَ لةبةربكةيت ثيَش ئةوةي  6يان دواي ناني نيَوةرِؤ، 
 خبةويت،ئةمة بكة بة عادةت..

 
 -بة هةل بزانة: كاتة كةم هةراسانكةرةكان

كاتذميَرةكاني رِؤذدا قورس بيَت بةالتةوة لة شويَنيَكي هيَمندا  لةوانةية لة
خبويَنيت و كاربكةيت و ذاوةذاوت ليَدوور بيَت،وةك ثةيوةندي تةلةفؤني،يان 

 داواكاريية كتوثرِةكاني هاورِيَيان. 
بؤية ئةو كاتانة بةهةل بزانة كة خةَلك تيَيدا خةوتوون وةك كاتذميَرة سةرةتاكاني 

كاتذميَرة كؤتاييةكاني شةو،ئةم دوو كاتة بواتر ثيَدةدةن بيَ ذاوةذاو  بةياني ،يان
 كاربكةيت.
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طومان لةوةدا نيية خويَندن بؤ ماوةي دوو كاتذميَر لة بةياني زووي هةموو 
 رِؤذيَكدا دةتطوازيَتةوة بؤ رِيزي جياوازةكان لة زانكؤدا..
ن شيت تؤية..لةرِاستيدا لة كؤتاييدا بهيََلة با دووبارةي بكةمةوة: كات بةنرخرتي

تةنها يةك جؤر ؤ سرتاتيذ بؤ مامةَلةكردن لةطةلَ كاتدا بووني نيية كة بؤ هةمووان 
بشيَت و سودي هةبيَت،بةَلكو بةدواي ئةو سرتاتيذةدا بطةرِيَ لةطةلَ تؤدا 
دةطوجنيَت،بةكارايي زؤر نةبيَت رِازي مةبة لة بةكارهيَناني كاتةكةت بة باشرتين 

 شيَوة.
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 خاَلى شةشةم
لةثَيناو ذيانَيكي ثيشةيي 

 سةركةوتوودا

لةثيَناو ذيانيَكي ثيشةيي سةركةوتوودا،ئةم بةشة طرنطرتين بةشي ئةم 
كتيَبةية،هؤكارةكةشي ئةمةية بؤضي دةضيتة زانكؤ؟ئايا هيض هؤكاريَك هةية 

و بتوانيَت  بيَجطة لة شايستةبوونت بؤ ئةوةي كاريَكت دةستبكةويَت ثيَريِازي بيت
تيَضووني ذيانت دابني بكات؟بيَجطة لةمة ئايا هيض هؤكاريَكي ديكة هةية؟كةواتة 
دةبيَت هةميشة سةرجنت لةسةر هةموو ئةو بوارانة بيَت كة شايستةت دةكات بؤ ئةو 
كارةي تةماعةكانت دةهيَنيَتةدي،طةر تؤ ليرَبِاوانة تامةزرؤييت بؤ ئةمة هةية ئةوة لةم 

 دةستدةكةويَت. بةشةدا وةالَمت
 

 ي يةكةمةوة دةستثَيدةكاتطةشتَيك لة ِرؤذ
لةرِاستيدا بونيادناني داهاتووي كارت لة يةكةم رِؤذي ضوونة زانكؤتةوة 
دةستثيَدةكات..بريت بيَت تؤ نة بؤ خؤشي و نة بؤ يةكرتناسني و نة بؤ تةنها 

تؤ بؤيةك خويَندن لة زانكؤدا نيت،وةك ضؤن لة خويَندني دواناوةنديدا وابووة،
ئامانج ليَرةيت ئةويش بونيادناني داهاتويةكي ثيشةيي و جياواز و 

بؤ بونيادناني ئةو -كؤتا هةل نيية–سةركةوتووة.ساَلةكاني زانكؤ طرنطرتين هةلة 
 داهاتووة.

ثيَويستة هةموو رِؤذيَك و دواي هةموو موحازةرةيةك ئةم ثرسيارة طرنطة لةخؤت 
 بكةيت
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ؤ فيَري ضي بووم؟يان لةم موحازةرةيةي ئةمرِؤدا ضي  ) بؤ ذياني ثيشةييم ئةمرِ
 فيَربووم؟ضؤن دةكريَت ئةم زانيارييانة لة ذيامندا جيَبةجيَبكةم؟ (

طةر سوديَكي كردةكيت دةستنةكةويَت ئةوة تؤ نةك فيَرنابيت بةَلكو كات 
بةفريِؤدةدةيت.رِاستة هةنديَك بريدؤزي نةزةري هةن بؤ تيَطةيشنت لة 

ست زةرورن،هةنديَك داخوازي زةروري زانكؤش هةن ثيَويستة طةشةكردني زان
لةسةرت جيَبةجيَيان بكةيت،ثيَويستيشة فيَريان ببيت،بةالم ثيَويستة شتانيَكي 

 لةجمؤرة بةكاربةريت كة كاتيَكي كةمي بويَت.

 
بريؤكةيةك بَيكاريت بؤ دةستةبةر دةكات دواي دةرضوونت 

 لة زانكؤ..!!
زانكؤ شايستةت دةكات بؤ دةستخستين كاريَك دواي طةر تؤ ثيَتواية تةنها 

تةواوكردني زانكؤ،ئةوة بهيََلة با وةك ئةنداميَك لة ئةنداماني يانةي بيَكاران 
 بةخيَرهاتنت بكةم !!

ليَرةدا زيادةرِةوي ناكةم!ئةم بريؤكةية هؤكارةكةي ئةمةية زؤريَك لة دةرضوواني 
ت..!!ضونكة بةسادةيي ثيَتبَليَم زانكؤ دواي ضةندين سالَ كاريان دةستناكةويَ

ئةوان هةموو ئةو كارة ثيَويستانةيان ئةجنامداوة بؤ ئةوةي لة زانكؤدا 
سةركةوتووبن،بهيََلة بةرِووني دووبارةي بكةمةوة..زانكؤكامنان لة جيهاني 
عةرةبيدا دةرضووةكاني شايستة ناكات بؤ ئةوةي لة جيهاني كاكردندا كاريَك 

ةمة ناكات؟نازامن؟ ضونكة رِؤذيَك لة رِؤذان سةرؤكي بدؤزنةوة،بؤضي زانكؤ ئ
زانكؤيةك نةبووم تاوةكو وةالمي ئةم ثرسيارة بدةمةوة!بةالم بؤضي مةطةر خؤت 
وةالم بدةيتةوة ؟ ئةمة ئةو ثرسيارةية من ضاوةرِيَ دةكةم وةالمي بدةيتةوة. لة 

 منوونةي ئةمة :
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م ليَي دةوام دةكات كةسيَك داواي لةو كؤمثانياية كردووة كة براكة
 -دامبةزريَت،ئةم طفتوطؤية لةنيَوانياندا رِوو دةدات:

 بةوثةرِي خؤشحاَلييةوة ..ثيَتخؤشة بيَيت بؤ كؤمثانيا بؤ الم بؤ رِكةبةريكردن؟ -
 +باشة

 ساَلو،باسي خؤمت بؤ بكة؟ -
+سوثاس بؤ خوا دواي هيَناني ماستةر لة بةرِيَوةبردني كاروباردا ئيَستا بةدواي 

 ريَكدا دةطةرِيَم.كا
 ماشائةهلل..زماني ئينطليزيت ضؤنة؟-

 + هم ) بة دةنطيَكي نزم ( ئةويش باشة .
 واتة ضؤن؟-

+ بةرِاشكاوي ثيَتبَليَم ئةو زانكؤيةي من ليَي دةرضووم بايةخيَكي طةورة بة 
 زماني ئينطليزي نادات،لةبةر ئةوة ئاستم ئاسايية..!!

 ي ئيَمةدا ضةندة طرنطة؟بةالم تؤ دةزانيت زمان لة جيهان -
 +ضي بكةم؟ ئةوة طرفيت زانكؤكةي منة؟

كةواتة طرفتةكة لة زانكؤكةداية؟؟!! ئةمة رِوونة..بةالم تؤ لة بةرامبةر ئةم 
 طرفتةدا ضيت كردووة؟

ضاوثيَكةوتنةكة خيَرا كؤتايي هات،بةالم كةسةكة وةزيفةكةي دةست 
 نةكةوت،ثةيوةندي لةطةلَ براكةمدا نةماوة.! 

و ثةيامةي ثيَمخؤشة خويَنةري ليَ بة ئاطا بهيَنمةوة،ئةوةية كؤمةَليَك ليَهاتين ئة
بنةرِةتيي هةية بؤ بازارِي كار ثيَويستة،لةوانةية زانكؤكةت بايةخيَكي طةورة بةو 

 ليَهاتنانة نةدات.
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ليَرةدا هةنديَك لةو ليَهاتنانة بة كورتي دةخةمةرِوو،داوات ليَدةكةم ليَي 
 -ايةخي ثيَبدةيت و طةشةي ثيَبدةيت:وردبيتةوة و ب

 *  ليَهاتين ثةيوةندي دروستكردن لةطةلَ ئةواني ديكةدا.
 كاري بة كؤمةلَ.*  
 هونةري برِياردان.*  

 *  ليَهاتين فرؤشنت و خستنة بازارِ و قةناعةت ثيَكردن.
 *  ليَهاتين تةكنؤلؤذيا و زمانةواني.

 .كردن سةركردايةتي * 
 خؤبةرِيَوةبردن .*  

 * ليَهاتين ضارةسةركردني طرفتةكان.
 كات بةرِيَوةبردن و رِيَكخسنت.*  
 

 
 ةتي هاوينة..ِرؤذانَيكي ئاَلتونيمؤَل

من دذ بةوةم ضةند كؤرسيَك وةربطرم بؤ ئةوةي بةخيَرايي خويَندنةكةت تةواو 
 بكةيت.. لةو باوةرِةدام ئةوة هةَلةيةكة زؤربةي قوتابيان تيَي دةكةون.

 -ة لة ثيَناو:ة هةليَكي ئاَلتونيمؤَلةتي هاوين
نزيك بوونةوة لة واقيعي ذياني ثيشةيي و زانسيت و كردةكي و  -2

 سودليَوةرطرتين.
برِوانامةيةكي ثيشةيي يان خؤسةملاندن دةست خؤت خبة بؤ ئةوةي  -1

 بيخةيتة سةر ذياننامةي كةسيَتيت لةو بوارة خاَليةدا.
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رةكاندا دروست بكة،ضونكة ثةيوندييةكي ثيشةيي لةطةلَ خاوةن كا -0
ئةوان لةو رِيَيةوة لة كارو كؤششةكانت دةرِوانن و دواي خويَندن كارت 

 بؤ ثيَشنيار دةكةن.
بةَليَ! دةتوانيت هةموو ئةوانة بةدةست بهيَنيت،طةر ثالنت دانا بؤ ئةوةي 

لة كاري يةكيَك لة دةزطاكان يان  -يان بةشيَكي-مؤَلةتي هاوينةت
 ة سةر.دامةزراوةكاندا برد

طةر بواري خويَندني هةنوكةت و ثيشةي داهاتووت بة بةرامبةر يان بيَ بةرامبةر 
 بيَت ئةوة طرنط نيية،بةالم ئةوةي دةست دةخةيت زؤر دةطةيةنيَت.

بة ضةند مانطيَك ثيَش هاوين ثالن بؤ ئةمة دابينَ،ئةمة لة هاوثيشةكانت بشارةوة 
دةبيَت،بؤ ئةوةي هيض كةسيَك تاوةكو رِيَوشويَنةكاني قبوَلكردنت تةواو 

 دةستدريَذي نةكاتة سةر مافةكةت.
 

 لةنَيوان ِراسيت و خةياَلدا
خةيالَ : كاتيَك زانكؤ تةواو دةكةم و برِوانامة وةردةطرم،زؤريَك لة كؤمثانيا 

 و خاوةن كارم دةسدةكةويَت كة ثيَيان خؤشة دامبمةزريَنن.
 ئةو كاةر نيية كة حةزت رِاسيت: دةرضوون لة زانكؤ بة واتاي دةستخستين

 ليَيةتي.
خاوةن كارةكان لةمرِؤذانةدا بؤ دامةزراندني دةرضووة تازةكان ناطةرِيَن،بةلَكو 

 بةدواي كةساني شارةزادا دةطةرِيَن.
لةبةر ئةوةي ئيَمة بة باريَكي ئابوري سةختدا طوزةر دةكةين دةبيَت ضاوةرِيَي 

طةيةكي خراثي كار، هةموو شتيَك بكةين : ) موضةيةكي كةمرت ،ذين
كاريَكي دوورلة ثسثؤرِيت ..(،بةلَيَربِان و كؤششكردن و كاري بةردةوام و 
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فيَربووني زياتر و راهيَنان خؤت ثرِضةك بكة..ئةمة تةنها رِيَطةية و بيَجطة لةمة 
 رِيَطةي ديكة بووني نيية.!

 
ئةمة بريؤكةيةكي ناياب بوو ئةو كاتةي لة زانكؤ بووم ئاوامت دةخواست 

 مببزانياية.
ئةم ضريؤكةت بؤ دةطيَرِمةوة كة لةطةلَ مامؤستاي زانكؤم و هاورِيَم و ئةندازيار 

سةعد دويدرا ( دا رِوويداوة،ئةو دةَليَت :" براكةم ناوي خؤي  _و رِاهيَنةر 
تؤمار كرد بوو لة خوليَكي رِاهيَنان لةبارةي شيَوازي كاركردن لة 

ةتاي خولةكة ناضار بووة طةشت بكات و نووسينطةكاني فرِؤكةوانيدا،ثيَش سةر
ويستويةتي ثارةكةي وةربطريَتةوة،بةالم ثارةكةيان نةداوةوة و ثيَيان وتووة 
دةتوانيَت لةبري خؤت كةسيَكي ديكة دابنيَي،ئةويش بة براكةمي وتبوو،براكةشم 

 رِةزامةندي نواند بوو  ثارةكةي بؤ طيَرِابوويةوة.
دني ئاسانكرد بؤ واَلتة يةكطرتووةكاني دواي ضةند مانطيَك خودا طةشتكر

ئةمريكا بؤ تةواوكردني خويَندن هةر ضةندة ضةندين كيَشةي طةورةي دارايي لة 
ئارادا بوو،بةالم خوا بةخششي خؤي بةسةرمدا رِذاند.) ضونكة باوةرِبكة من بؤ 
ماوةي دوو ساَلي تةواو لة نووسينطةكاني فرِؤكةوانيدا وةك كاريََكي الوةكي 

 دةكرد بؤ ئةوةي بتوامن خةرجي زانكؤم دابني بكةم( .  كارم
 

: دةزامن تؤ بري لة واستة دةكةيتةوة  قسةتان بؤ دةكات مام ساَلح
ئةوةي كاريَكت دةستبكةويَت..بةداخةوة زؤر  ئةوةي هاوكاريت بكات تا بؤ

 جار طويَم لةالوان دةبيَت ئةمة دووبارة دةكةنةوة ) ظيتامني واو ضارةسةرة ( !!
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اتة واستة..بةداخةوة ئةمة شتيَكي زؤر خراثة،بةالم بريت بيَت لةوانةية واستة و
كارت بؤ دةستةبةر بكات،بةالم طرةنيت نيية بةردةوام بيَت.ئةو بريؤكة مةزنةي 
ثيَمخؤشة ليَي وردبيتةوة و جيَبةجيَي بكةيت،ئةمةية: زةرورة لةمرِؤوة 

تةنانةت طةر لة  -ي فيَري ببيتدةستبكةيت بؤ فريبووني ليَهاتنيَك يان بةجوان
بؤ ئةوةي لةو كاتانةي ثيَويستت ثيَيةتي بؤ  -ثسثؤرِييةكةي خؤشتدا نةبيَت

دابينكردني خةرجي دارايي زانكؤ هاوكاريت بكات،بؤ ئةوةي خويَندنةكةتي ثيَ 
تةواو بكةيت،يان خويَندني باالي ثيَ تةواو بكةيت،يان تةنانةت ئةو كارةشت 

 زي ليَدةكةيت.دةستبكةويَت كة حة
زؤر بوار هةية دةتوانيت بةضاكي فيَري ببيت،بريت بيَت ئةمة كاتيية،بؤية ئةم 
ثيَشنيارانةت بةالوة نامؤ نةبيَت كة شارةزاييت ليَيان هةبيَت ) ديزاينةر بةهؤي 
بةرامين كؤمثيةرةوة ، خؤشنووسي، هونةريي كؤمثيوتةر،وانةبيَذي زماني 

 ئينطليزي ،رِيَكخةري طولَ ...(
دةيان جؤري ديكة ثيشة هةية دةتواني بةخيَرايي و جواني فيَريان ببيت،ئةمة 
داهاتيَكي دارايي كةمت بؤ دةستةبةر دةكات بةالم بةسة بؤ ئةوةي بتوانيت 

 خويَندنةكةت تةواو بكةيت.
 يان تاوةكو كاريَك دةدؤزيتةوة كة رِةزامةند بيت ثيَي.

 

ي ئةو كةسانةبن ضينة ورياكقسةتان بؤ دةكات: ثورة حةالو
كة بةطويَتاندا دةضرثيَنن ) سبةي هاوسةردةطريت خةون بة كارةوة 

 كةت ثيَتدةلَيَت تةنها مالَةكةت..(ةمةبينة..هاوسةر
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ئةمة قسةيةكي هةلَةية،تؤ بة زانست و برِوانامة خؤت ثرِضةك بكة بؤ ئةوةي 
 رِووبةرِووي هةموو بارودؤخةكان ببيتةوة.

دةكةويَت،كاتيَكيش ديَت دةشيَت كاتيَك ديَت كاريَكت دةست
بوةستيت لةثيَناو مالَةكةت و خيَزانةكةتدا،تؤ ثشت بةخوا ببةستة و 
ئامادةبة،هيض كةسيَك نازانيَت سبةي ضي روودةدات،دونيا بةزةيي بة هيض 

 كةسيَك نايةتةوة .
 

 -هةشت خالَ لةثيَناو ذيانيَكي ثيشةيي سةركةوتوودا:
و ئةدائت بكةرةوة،طومان لةوةدا نيية هةميشة بري لة طةشةبةخؤدان  -2

هةستكردن بة رِةزامةندي و وازهيَنان بةوةي هةية جارِداني مردنة بةزيندوييَت 
! 

لةطةلَ هةموو بةيانيةكدا لةخؤت بثرسة: ثيَويستة ئةمرِؤ ضي بكةم بؤ ئةوةي 
باشرتمب ؟ لة ئيَوارةشدا ثيَويستة لةخؤت بثرسيت:لةمرِؤدا فيَري ضي بووم ؟  

 ؤ ضي زيادكردووة بؤ كةسيَتيم و زانياريم و ليَهاتنم.ئةمر
لةبارةي كتيَبةكاني طةشةبةخؤدان و ضاالككردني ليَهاتنة كةسي و  -1

كؤمةاَليةتييةوة خبويَنةرةوة،بةدَلنياييةوة كتيَبخانةكامنان ثرِن لة كتييَب ئةو 
رامطرتنةوة بوارة،ئةو جؤرة كتيَبخانانة ضاوةرِيَت دةكةن بؤ ئةوةي بةئةوثةرِي ئا

 بياخنويَنيتةوة..!

لة ئةزموونةكانت و هةَلةكانت و مامةَلةكردنةكانت لةطةلَ خةَلكدا فيَرببة.بيَرت 
بيَت ئةو هةَلةيةي ئةجناميدةدةيت لةوانةية هةليَك بيَت بؤ طةشةدان بة 

 ليَهاتنةكانت،لةوانةشة كةسيَتيشت تيَكبشكيَنيَت.
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خاكيبة..رِاستة  قسةتان بؤ دةكات: كورِةكةممام ساَلح  
تؤ قوتابي زانكؤيت و ثشت بةخوا دةبيتة خاوةن برِوانامةي بةرز..بةالَم بةسةر 
خةلَكدا فيز مةكة،بريت بيَت دةتوانيت لة هةموو كةسيَكةوة فيَربيت با 
بضووكيش بيَت.رِاستة ئيَمة بة نةخويَنةوار دةزانن و نازانني ناوي خؤمان 

تيَك فيَر بيت  كة لة مامؤستا بنووسني،بؤية دةشيَت لة ئيَمةوة ش
 ثرِؤفيسؤرةكةتةوة فيَر نةبيت..لةبةر ئةمة خاكيبة.!

 
متمانةت بةو ئةندازةية نةبيَت لة زماني ئينطليزيدا لة زانكؤكاندا  -0

 وةريدةطريت..ثيَويستة بيَماندووبوون و بيَزاربوون طةشة بة زمانةكةت بدةيت.
يَمم برية،كة لة زماني ئينطليزيدا لة كة ئةم وشانة بؤ تؤ دةنووسم حةساني هاورِ

من باشرت بوو، هةرضةندة من لةو ليَربِاوانةتر و زؤرتريش زانياريم 
دةستدةكةوت،بةالم بةالي ئةواني ديكةوة ئةو لة من باشرت بوو،ئةمة دَلتةنطي بؤ 

 من دروستدةكرد.
بريت بيَت كاتيَك زمانيَكي باش دةزانيت ئةوة خاوةن كارةكةشت 

كةيت و سةرساميدةكةيت.طومان لةوةدا نيية طةشيت فيَربووني زماني خؤشحاَلدة
ئينطليزي طةشتيَكي  زؤر دريَذخايةن و شاديبةخشة،هةروةك ثرِؤسةيةكي 
بةردةوامة و لةهيض ساتيَكدا ناوةستيَت،زؤر بريؤكةي داهيَنةرانة هةية 

 واتليَدةكات فيَربووني زمانت بةالوة شاديبةخش بيَت.
دان و قسةكردندا طةشة بة تواناكانت بدة..زانكؤ طوجناوترين لةبواري وتار -2

شويَنة بؤ خؤرِاهيَنان لةو بوارةدا..لة ضاالكيية رِؤشنبريي و يانةكاني وتاردان 
 ،..هتد بةشداربة.
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( TOASTMASTERارداني جيهانيدا بطةرِيَ كة بة )بةدواي بةشي يانةي وت
 ناسراوة.

ام تيَيدا.هةلي ثيَشكةشكردني موحازةرةيةك لة لة شارةكةتدا بطةرِيَ و ببة بة ئةند
بابةتيَكي الوةكيدا بؤ قوتابياني هاوثيشةت بقؤزةرةوة بؤ ئةوةي باشرتين ليَهاتنت 

 لةو بوارةدا خبةيتةرِوو،بة ئاسيت نزم رِازي نةبيت.
 

 لةنَيوان ِراسيت و خةياَلدا
اي منرة ئةو قوتابيانةي منرةي بةرز بةدةسدةهيَنن باوةرِيان واية تيَكرِ

بةرزةكانيان دةبيَتة ثاسثؤرت و بةهؤيةوة رِاستةوخؤ وةزيفةيةكي ضاك و 
موضةيةكي طةورةيان دةستدةكةويَت،طةر تؤ ئةمة بريكردنةوةتة ئةوة 
خؤت بؤ شكستيَكي طةورة ئامادة بكة كاتيَك بةدواي وةزيفةيةكدا 

ة،بةالَ ئةوة دةطةرِيَيت.رِاستة منرةي بةرز نيشانةي ئامادةباشي عةقلَيي ناياب
 هةموو داواكارييةكاني خاوةن كار دابني ناكات.

 
لةطةلَ ئةو كةسانةدا قسة بكة كة خةون بة هةمان ئةو ثيشةيةوة دةبيني كة  -6

تؤ خةوني ثيَوة دةبينيت و كاري تيَدا دةكةيت،هةوَلبدة اليةنة ئةريَ و نةريَكاني 
ي بؤ ئةجنامداني ئةو كارة ئةو جؤرة كارانة بدؤزةرةوة،ئةو ليَهاتن و زانياريانة

 ثيَويسنت ضني؟ئايا تؤ ئةوانةت تيَداية؟
 

 بكة، ركورِى خؤم ثرسياقسةتان بؤ دةكات: مام ساَلح
دةبينيت ئيَمةى راويَذبكة، سوود لة ثسثؤرِيى كةسانى تر وةربطرة.. 
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رخوازان و نافيَرخوازان( حةزمان لةوةية كة راويَذمان ثىَ بكريَت و طةورة )فيَ
ين ثوختةى ئةزموونةكامنان و هةلَةكامنان بدةين بةوانةى ريَزمان ىلَ ئامادة

بينى ئةوة دةطرن و هةست بة طرنطيمان دةكةن و ثرسيار دةكةن.. ثيَش
بؤ الت و شتت ثىَ ببةخشن.. بةس ثرسيا ربكة و  مةكة كة خؤبةخشانة بيَن

ار طوىَ بطرة و موناقةشة بكة و سوود وةربطةرة و تيَبينيةكانت تؤم
طةجنينةيةك لة  كة تؤ تى ئةوة دةبيـَنمكة هةتا لةبريت نةضنةوة و زاب

لةوانةية رزطارت بيَت لة تالَيى  ثسثؤرِى و ئةزموون كؤدةكةيتةوة، و
كةوتنة ناو هةلَةيةكى طةورةوة بةهؤى ئاطاداربوون لةوانةى كة لة 

ت كةس ثيَى يثيَش تؤوة بوون.. ئةوة من ئامؤذطارى خؤمم كرديت، نةلَيَ
 ومت....!!نة
 
كة لة زانكؤدايت هةوَلبدة شارةزايي تر بزانيت بةدةر بيَت لة بواري  -5

ثسثؤرِييةكةت،طومان لةوةدا نيية ئامادةبوونت لة موحازةرةيةك كة بةدةرة لة 
 ثسثؤرِيةكةت ضةند ئاسؤيةكي فراوانت بؤ دةكاتةوة.

هةروةك زانست ستووني طةشة دةكات لةرِيَي ثسثؤرِيَيت لة هةمان 
واردا،بةشيَوةي ئاسؤييش طةشةدةكات لةرِيَي موتوربةكردني ذمارةيةك ثسثؤرِي ب

 ديكةوة.
ذمارةيةك لةو بريؤكانةي لة بواري كاردا سةركةوتنيَكي فراوانيان 
بةدةستهيَناوة،بةسادةيي دةَلينَي ئةجنامي موتوربةكردني دوو ثسثؤرِي يان زياتر 

 بووة.
بكات بؤ سةر ثسثؤِريى ] ئةوةى ثسثؤِريى خةلىك زياد وتةيةك:

 خؤى، ئةوة تةمةنَي:ى زياد كردووة بؤ سةر تةمةنى خؤى[
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يةكيَك لة وةزيرةكاني عيَراق سةرجني رِاكيَشام  (حمةمةد جةمالي)وتةي دكتؤر 
كة دةَليَت:" ئةوة زانكؤ نيية بةَلكو جياكةرةوةي ثسثؤريةكانة (،ضونكة 

ذيَك لة كؤليَذةكةي ثسثؤرِيةكان لة يةكرت جياكراونةتةوة و هةر كؤليَ
خؤيداية،هةر اليةك سةرقاَلة بةو ثسثؤرِي و تويَذينةوة قوالنةي زةمحةت ليَيان 

 تيَبطةيت.
ضاوديَري جياوازةكان بكة لة كارةكانياندا،لةبارةي ذياننامةيان و جؤري  -1

كاركردنيان لةطةلَ كارةكانياندا خبويَنةرةوة،هةوَلبدة خاَلة بةهيَز و الوازةكانيان 
رِيَطةكانيان و شيَوازي كاكردنيان بدؤزيتةوة،هةوَلبدة السايييان  و

 بكةيتةوة،ضونكة خؤضواندن بة كةسة بةرِيَزةكان سةربةرزيية.
توانايةكي لةرِادةرةبةر خبةرةطةرِ بؤ دةستخستين زانياري لةبارةي بنةماكاني  -0

مامةَلةكردن لةطةلَ كؤمثيوتةر و بةرنامة باو و كارثيَكراوةكاني 
بؤ  word ) ؤمثيوتةر،خيَراييت لة داغَلكردني بةرنامةي نووسيندا طةشةثيَبدة.ك

 منوونة مايكرؤسؤفت ؤرد

ضةندين بةرنامةي نايابي جياواز لةم بوارةدا هةية،تويَذةران ثيَيان واية رِؤذانة يةك 
رِؤذ  00كاتذميَر رِاهيَنان كردن بؤ داغَلكردني زانيارييةكان بؤ ماوةي يةك 

غَلكردني زانيارييةكان و نووسينت ضةند قات دةكات بةجؤريَك بة تواناي دا
 خةياَلتدا نةهاتووة.

لة زانكؤدا ثةيوةندي بة يانةي كؤمثيوتةري ئاليةوة بكة،لةو جؤرة خوالنةدا 
ثرسيار بكة ) لةوانةية تيَضووني كةم بيَت يان بيَ بةرامبةر بيَت ( ،هةموو ئةمانة 

 زانيارييةكانت.هاوكاريت دةكةن بؤ طةشةدان بة 
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 خاَلي حةوتةم

 دوور لة خوَيندن
 ضاالكي قوتابي لة زانكؤدا كات كوشتنة!

ذمارةيةك لة قوتابيان وابريدةكةنةوة و ئةمة دووبارة دةكةنةوة..هةنديَك ئةوة 
و جؤرة ةدةكاتة بيانوو كة هاورِيَيةكي شكسيت هيَناوة بةهؤي رِؤضوني ل

يةكيان النيية بيَجطة لة نةرييَن و بيَباكي ضاالكيانةدا..هةنديَكيان هيض بةَلطة
 ..بةالم رِاسيت لة شويَنيَكي ديكةداية.

لةم ساالنةي داييدا ثةيامي زانكؤ لة فيَربوونةوة طؤرِاوة بؤ بونيادناني 
كامَلكردني كةسييَت تيَيدا،بؤية طرنطي ضاالكي قوتابي لة جؤر و شيَوازةكانيةوة 

 دةردةكةويَت.
ة رِِِاستةقينةكاني ضاالكي قوتابي لة زانكؤدا جؤريَكي جياواز لة باوةرِمثيَبكة وان

كةسييَت و هؤشياري و بريكردنةوةي رِوونت ثيَدةبةخشن كة لة هؤَلي 
موحازةرةكاندا بووني نيية،بةَلكو لةرِيَي ذمارةيةك لة ضاالكييةوة ئةمانة فيَر 

 دةبيت كة بةشداري تيَدا دةكةيت.
يان سةملاندووة ضاالكي دةرةكي هةليَكي بنةرِةتيية بؤ تويَذينةوة زانستييةكان ئةوة

طةشةدان بة ليَهاتنةكاني تاك و تواناكاني لة بريكردنةوةي رِةخنةطرانة و 
 شيكردنةوة و كاري بةكؤمةلَ و سةركردايةتيكردني ئةواني ديكةدا.

لةو جؤرة ضاالكيانةدا فيَر دةبيت ضؤن لةطةلَ ئةواني ديكةدا ثةيوةندي 
و موناقةشةيان لةطةَلدا بكةيت و ناكؤكيةكان ضارةسةر بكةيت و  دروستبكةيت

 سةركردايةتي كؤمةَليَك بكةيت.
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ئةم جؤرة ليَهاتنانة رِؤَليَكي بنةرِةتيي لة جيهاني كاردا دةطيَرِن وةك لة بةشي 
ثيَشوودا رِوومنان كردةوة،تةنانةت يةكيَك لة تويَذةرةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكات 

بةشداري لة ضاالكي دةرةكيدا دةكةن سةركةوتوترن بةراورد بة ئةو قوتابيانةي 
 خويَندني زانكؤيان.

 
 -ضةندين جؤر ضاالكي لةم بوارةدا هةية،ليَرةدا هةنديَكيان دةخةينةرِوو:

 
 ِرَيكخراوةكاني قوتابيان:

ئةمة طرنطرتين ئةو شويَنةية كة قوتابيان ضاالكي دةرةكي تيَدا ئةجنام 
قوتابيان رِيَبةري ئةو قوتابيانة دةكةن كة لةنيَو  دةدةن،رِيَكخراوةكاني

هاوثيشةكانياندا بذاردةن،لةذيَر ناوي ئةمانةدا ضةندين يانة و يةكييَت و كؤمةَلةي 
جؤراوجؤر كة لة زانكؤدا كؤدةبنةوة كار دةكةن،ئةمان دةنطي قوتابيانن و 
بةرطري لة مافةكانيان دةكةن لة بةرامبةر سةرؤكايةتي زانكؤ  و 

يَذةكاندا،ئةم رِيَكخراوانة دةسةَلاتيَكي طةورةيان هةية،لة هةنديَك زانكؤدا كؤل
سةرؤكي ئةم رِيَكخراوانة بؤيان هةية بةشداري لة دانيشتين ئةجنومةني زانكؤدا 

 بكةن و موناقةشةي برِيارةكانيان  بكةن ثيَش ئةوةي دةربضن.
كخراونة بةشيَوازيَكي خراث بهيََلن با دان بةوةدا بنيَم لة هةنديَك زانكؤدا ئةم رِيَ

بةكاردةهيَنريَن كة دوورة لة و ئاماجنةي ئةو رِيَكخراوانة بؤيان دامةزراون،لةبةر 
ئةمة طؤرِةثاني كاريان بؤتة ملمالنيَي سياسي و طةرِةالوذة.! لةبري طويَطرتن لة 

 قوتابيان دةمكوتيان دةكةن.!
يةوة ثيَكداداني سياسي لةم بوارةدا ضةندين ضريؤكي ئازاربةخش هةية كة بةهؤ

لةنيَوان رِةوتةكاندا لة زانكؤ عةرةبيةكاندا رِوويداوة لةثيَناو 
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سةرؤكايةتيكردنيدا،ضةندين كةسي بيَتاوان لةو ثيَناوةدا خوييَن رِذاوة.بؤية 
سروشتيية كاري ئةم جؤرة رِيَكخراوانة كاريطةرييان نةميَنيَت يان بطؤرِدريَن بؤ 

 بوكةَلةيكي بيَسود!
 

 ةكانئةكادميي يانة
خ بة بواري ئةكادميي دةدةن ) تيؤري يان كردةكي ( كة ةئةمانة ئةو يانانةن باي

قوتابيان دةخيويَنن لة زانكؤدا،وةك يانةي ئةندازياري كيميا ،يانةي زانستة 
كؤمةاَليةتيةكان و ...هتد. ئةم يانانة ثةيوةندي قوتابي بة ثسثؤرِيية جياوازةكانةوة 

وارةدا ضاالكي طشيت ئةجنام دةدةن،كؤليذةكان ئةمة بةهيَز دةكةن،لةو ب
ناكةن،وةك ميوانداريكردني مامؤستاي كؤليَذةكان بؤ قسةكردن لة 

 ئةزموونةكانيان لة ثسثؤرِيية جياوازةكان...هتد.
جوانة طةر ثةيوةندي بة يةكيَك لةو يانانةوة بكةيت كة لةطةلَ ثسثؤرِييةكةتدا 

 سوديَكي طةورةت دةستبكةويَت.دةطوجنيَت،ضونكة دةشيَت ليَرةوة 
 

 يانة وةرزشيةكان
ئةمانة لة ضاالكية جؤراو جؤر و بةرباَلوةكاني زانكؤدا بةشدارن،طةر تؤ لةو 
بوارةدا ليَهاتنت هةية،يان ليَهاتنت نةبيَت ئةوة لةم يانانةدا هةليَكت 
دةستدةكةويَت بؤ ئةوةي توانات لةو بوارةدا بةطةرِخبةيت،يةكيَك لة كارة 

ةكانيان سازكردني خول و كيَبةكيَية لة نيَوان زانكؤكاني واَلتدا،يان لةنيَوان جوان
 ضةند واَلتيَكدا،وةك واَلتاني ئةجنومةني هاريكاري كةنداو.
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ئةم ضاالكيية تاميَكي جياواز بة ذيانت دةبةخشيَت و لة رِؤتني رِزطارت 
و قةَلةوي  دةكات،طرنطرتيش لةمة لة كةوتنة تةَلةي تةمةَلي و طاَلتةجارِي

 دةتثاريَزيَت.
 

 يانةي شيعر و ئةدةب و هونةر
هةر كةسيَك خةميَكي ئةدةبي و هونةري هةبيَت دةبيَتة ئةندام لةم يانانةدا،لةم 
يانانةدا زؤريَك لة هؤطراني ئةدةب و هونةر كؤدةبنةوة،شاعريان ضيَذيَكي ناياب 

ت،يان بة هي لةئاَلوطؤرِكردني شيعردا دةبيننةوة،ض بة نووسيين خؤيان بيَ
شاعرياني ديكة،طةر تؤ لة هؤطراني ئةدةبيت ئةوة ببة بة ئةندام لةم يانانةدا،طةر 
ئةمةت دةستنةكةوت ئةوة بضؤ بؤالي بةرثرسي بةشي ضاالكي قوتابيان و داوا 
بكة بؤ ئةوةي يانةيةكي نويَ لةو بوارةدا دامبةزريَنيَت،كة ئةمةت كرد دةيان 

 ية و بةم كارة خؤشحاَلن.قوتابي هةية هةمان خةميان هة
طةر لة هؤطراني شيعر نووسينيشيت ئةوة ضاالكي سااَلنة يان وةرزانة 
لةدةستخؤت مةدة،ضونكة تيَيدا ضةندين قةسيدةي نايابي تيَدا دةخويَنريَتةوة و 

 دَلت خؤش دةكات و رِؤحت 
 ئاسودة دةكات. 

 
 ديدةواني

بونيادناني  ليَهاتنةكاني تاك ديدةواني ئةمةش جؤريَكة لة يانةكان كة كار لةسةر 
و كةسييَت دةكات لة كاردا دةكات،لةرِيَي بةشداريكردن لة طةشتةكان و 
خيَوةتطةكاندا،ئةم طةشتانة ضةندين جؤر ضاالكي  كؤمةاَليةتي و وةرزشي و 

 طةشةدان بةخود لةخؤ دةطريَت.
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ان ضةند تيمةكاني ديدةواني و يانةكانيان ياساي خؤيان هةية،هةروةك ئةندامةكاني
بةها و رِيَسايةكي دياريكراويان هةية و ثيَويستة ثابةند بيت ثيَيانةوة،وةك 

 كارابوون و طويَرِايةَلي و كاري بة كؤمةلَ.
 

 خزمةتكردني كؤمةَلطة ضاالكيةكانى
لة زانكؤدا طةجنانيَك هةن ثرِن لة زيندوييَت و ضاالكي و حةزكردن لة 

خؤياندا،ئةو زانكؤيةي شتيَك يان  دروستكردني جياوازي لة جيهاني دةرةوةي
شتانيَك نابةخشيَتة كؤمةَلطةكةي ئةوة بارة بةسةر كؤمةَلطةوة و هيض سوديَكي 

 نيية.
 

 -ضةند منوونةيةك لة ضاالكيةكاني خزمةتكردني كؤمةلَطةك :
* رِيَكخستين هةَلمةتي هؤشياركردنةوةي كؤمةَلطة لةبارةي بابةتيَك يان 

 ،خواردن دان بة مناالن،سةالمةتي مالَ ..(. كيَشةيةك ) جطةرةنةكيَشان
* بةشداريكردن لة كاري تةندروسيت و بانطةواز و طةشةثيَدان لةناوضة 

 طوندنشني و تازةثيَطةيشتووةكان.
 * بةشداري لةو كارة خيَرخوازييانةي كؤمةَلطة و نةتةوة ثيَويسيت ثيَيةتي.

كان و هؤشياركردنةوةيان و * بةشداريكردن لة فيَركردني قوتابيان لة قوتاخبانة
 ئارِاستةكرنيان لة بوارة جياوازةكاندا.

 لةو ثرِؤذة سةرمةشقانةي دةشيَت خويَنةري بةرِيَز سودي ليَوةبطريَت 
( Alpha phiomega  haditat humany and griclek ) 

تيَبيين ئةوة بكة دةشيَت هةر كؤليَذيَك لة كؤليَذةكاني زانكؤ بةشدار بيَت لة  
دان و خزمةتكردني كؤمةَلطة لةرِيَي ئةو ضاالكيانةي تايبةتة بة كاريَك و طةشةثيَ
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ثةيوةندي بةو كؤليَذةوة هةية،ئةمة رِاهيَنانيَكي كردةكيية بؤ ئةوةي فيَري 
بويت،واتة ) زةكات ( ة و ثيَويستة لةسةرت بيبةخشيت بةو كؤمةَلطةيةي 

 لةثيَناوتدا قورباني زؤريداوة.
 

 كاري ِراطةياندن
ة بةشداريكردن لة باَلوكراوةكاني زانكؤ،دةركردني طؤظار و باَلوكراوةي وات

سةر ديواري كة بايةخ بة قوتابيان و خةمةكانيان دةدات،يان بايةخ بة 
هؤشياركردنةوةي هةموو خةَلك دةدات. كة ئةم وشانة دةنووسم ئةو هةستة 

ي بةناوي ) جوانةم بريدةكةويَتةوة كاتيَك يةكةمني طؤظارم لة كؤليَذي ثزيشك
 شيفا ( ةوة دةركرد.

لةو كاتةدا خؤم نووسةر و ضاثكةر و ديزاينةر و دابةشكةري طؤظارةكة بووم بؤ 
 ئةوةي تيَضووني كةم بيَت.

هةروةك رِيكالمي ضةند كؤمثانيايةكي دةرمامن كؤدةكردةوة و باَلوم دةكردةوة 
نةريَكي طةورة بؤ ئةوةي تيَضوونةكةي سوك بيَت،هةرضةندة سادة بوو بةالم ثاَل

 بوو بؤ ئةوةي دواي تةواوكردني زانكؤ بنووسم و باَلوبكةمةوة.
 

 يانةي جيهاني قوتابيان
لة جيهاندا ذمارةيةك لة رِيَكخراوي جيهاني هةية كة بايةخ بة كاروباري قوتابيان 
دةدةن،بوونة ئةندام لةو رِيَكخراوانةدا متمانةت بةخؤت زياد دةكات و 

يةتي جؤراوجؤرت دةستدةخات و واتليَدةكات شانازي بة ليَهاتنةكاني سةركردا
 والت و نةتةوةكةتةوة بكةيت.
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ثيَويست بةوة ناكات بَليَني ثةيوةنديية جيهانييةكان رِيَساي طرنطي خؤي هةية و 
ثيَويستة ئاطات ليَي بيَت،لةوانة: ورياي فيََلي فيََلبازان بة،ئةوانةي ئةو 

 ؤ نيازة خراثةكانيان.رِيَكخراوانة دةكةنة رِووثؤشيَك ب
 

 يمنوونةيةكي كردةي
 ازا (ـرِيَكخراوي  ) ي

قوتابي زانكؤي ئةمريكي لة بةيروت  (تاريق عاسي)دا  2112لة ساَلي 
باشوري لوبنان  ئؤتؤمبيَلة تايبةتةكةي ليَدةخورِي رِووة و طونديَكي بضووك لة

ووداويَكي سةخيت ةغبني (، لة ناوةرِاسيت رِيَطةكةدا تووشي رِلةسةر رِيَطةي ) ص
اني بةهؤي ئةم رِووداوةوة هاورِيَيؤ هات و بووة هؤي طيانلةدةستداني، هاتوض

قوتابياني نكة هاورِيَيةكي ضاكيان لةدةستدا، ضوزانكؤي زؤر ئازاريان ثيَطةشت، 
ئةو ئازارةيان طؤرِي بؤ كاركردن،  بةَلكورِيَي بةطريان نةوةستان وةك باوة، هاو

بووة ثاَلنةري دروستكردني ةو قوتابيانة داطريسا بوو، ي الي ئئةو هؤشياريية
رِيَكخراويَكي بضووك كة بايةخ بة هؤشياركردنةوةي خةَلكي طشيت دةدات لة 
بواري ياساكاني هاتوضؤ بةطشيت و سةالمةتي طشيت بةتايبةت ) يةكيَيت قوتابيان 

ة كاركردن ردبؤ هؤشياركردني كؤمةاَليةتي (.ئةم رِيَكخراوة ليَربِاوانة دةستيك
لةرِيَي دةستكردن بة هةَلمةتي هؤشياري طشيت و لةو بوارة زيندووةدا، 

 ضاثكردني باَلوكراوة و سازكردني كؤنفرانس و موحازةرة لةو بوارةدا.
ئةو هةستة بةهيَزة بووة ثاَلنةري لةدايكبووني رِيَكخراوي ) يازا (، وردة وردة 

ني و رِووبةري ئةم رِيَكخراوة طةورة بوو لة جؤري ضاالكيةكا
جوطرافيدا،تةنانةت طةشتؤتة ئاستيَك كة يةكيَك بيَت لةو رِيَكخراوانة 
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جيهانيانةي لةو بوارةدا كار دةكةن،ضونكة لقي لة زياتر لة يازدة واَلتي جيهاندا 
 هةية،طرنطرتينيان:

( Internation  ),( Yasa Europe )هتد... 

 
 تَيبينيةكي طرنط

لة زانكؤ و يةكييَت و كؤمةَلةكاني قوتابياندا بردؤتة زؤربةي رِؤذةكامن ضاالكانة 
سةر وةك ئةندام و وةك سةرؤك،كاتيَك سةرنج لةو كاتة دةدةم خاَليَكي طرنطم 
دؤزيوةتةوة ثيَمخؤشة ئاطات ليَي بيَت،ضونكة زؤريَك لةو رِيَكخراوانة جؤريَكي 

ر ئةجنامي جيَطري لة كار ئةجنام دةدةن،سااَلنة هةمان ضاالكي و بة هةمان جؤ
دةدةنةوة،ئامادةسازي بؤ هةمان طةشت دةكةن بة هةمان بةرنامة،ئةوةي هاوثيشة 

 ديَرينةكانيان ئةجناميان داوة السايي دةكةنةوة.
طومان لةوةدا نيية ئةمة نةنطيةكي طةورةية و سرِينةوةي تاكايةتي و 
داهيَنانة،ضاالكي دةرةكي طوجناوترين شويَنة بؤ دةرخستين وزةكامنان و 

 ليَهاتنةكامنان و داهيَنانةكامنان و ئةجنامداني كاريَكي جياواز.
ثيَويستة باوةرِت بةخؤت هةبيَت و تةحةداي بكةيت لة ئةجنامداني نايابرتين 
كاردا،دةنطي حةسودةكان و خاوكةرةوةكان و الوازةكان كارت 

 تيَنةكات،ضونكة ئةوة بةَلطةية كة تؤ لةسةر رِاستيت.
نيم لةوةي بانطت بكةم بؤ بةشداريكردني كارايانة ) نةك لة كؤتاييدا دوو دلَ 

 ئامادةبوون ( لةو جؤرة ضاالكيانةدا.
ليَرةدا طرنطة جةغد لة هاوسةنطي بكةم لة دابةشكردني كات و وزة و 

 بايةخثيَدانت لةنيَوان خويَندني ئةكادميي و ضاالكية جؤراوجؤرةكاندا.
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ت،ئةوة بؤ دذي خؤي دةطؤرِيَت بريت بيَت كة) هةرشتيَك لة ئاسيت خؤي البدا
 ( واتة:) لةبري قازانج زيان بة خاوةنةكةي دةطةيةنيَت (.
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 خالَي هةشتةم
 خؤشةويسيت و سَيكس و هاوسةرطريي

خؤشةويسيت و سيَكس و هاوسةرطريي، من لةوانة نيم سورن لةسةر نووسني 
ةي ئةوة بيَت لةبارةي كيَشةكاني خؤشةويسيت و سيَكسةوة، لةوانةية هؤكارةك

من لة خيَزانيَكي ثاريَزكاردا طةورة بووم كة نكوليان لة وروذاندني ئةو جؤرة 
بابةتانة دةكرد..كاتيَك ضوومة زانكؤ هيض كةسيَك لةو بارةوة قسةي بؤ 
نةكردم،هةر وةك زؤربةي هاوثيشةكاني ئةو كاتةي منيش وةك من 

م طةر بةوردي باسي بوون..لةسةر ئةمة سةرزةنشيت دايك و باوكم ناكةم،بةالَ
ئةمة زيادةرِةوي نيية  –ئةمة بؤ تؤ نةكةم ئةوة بةتوندي سةرزةنشيت خؤم دةكةم 

خؤم ضةندين ضريؤكم بينيوة يان بيستوومة لةبارةي قوتابياني زانكؤوة،كة  –
بةهؤي سيَكسةوة ذيانيان ويَران بووة بةهؤي كةميي هؤشياري و بيَ ئاطاييان 

 لةم بوارةدا.
 

 لة زانكؤدا .. واقعَيكي ئازاربةخش خؤشةويسيت
حوسام قوتابيةكي زانكؤية ساَلي دووةم كؤليَذي ئاداب،لة ساَلي يةكةمةوة 
كةوتؤتة داوي خؤشةويسيت هاوثيشةيةكيةوة،نازناوي ) شييَت لةيالي زانكؤ ( لة 
حوسام نراوة،ئيرت لة موحازةرةكاندا ئامادة نةدةبوو،بايةخي بة هيض شتيَك نةدةدا 

لة بينيين خؤشةويستةكةي و تيَربوون لة سؤماي ضاوي،ئةو كضة بؤتة  بيَجطة
 خةمي هةميشةيي و بيَ خؤثاريَزي ئةمة رِادةطةيةنيَت.!

 كضةكة تيَر نةدةبوو لةو وشة غةزةالنةي ليَرة و لةويَوة دةيبيست.
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كاتيَك هاتة زانكؤ دةستيكردة ئةجنامداني هيوايةتةكةي كة برييت بوو لة 
ن بةجوانية نايابةكةي.لةمةدا لة هيض جلوبةرطيَكي تةسك خؤي خشتةبردني الوا

 نةدةثاراست،رِؤشتيين بةالر و لةجنة و ثيَكةنيين نازاوي خةسَلةتي بوو.
 -ئةم كضة بةم دوو خاَلة ئةوثةرِي خؤشحالَ دةبوو:

يةكةم : كاتيَك ثةيظيَكي خؤشةويسيت لة يةكيَك لة عاشقةكاني دةبيست،يان 
 ؤ دةهات.نامةيةكي دَلداري ب

دووةم : كاتيَك سةرجني غرية و ئيَرةيي رِق لة ضاوي كضة هاورِيَكانيدا 
دةبينرا،نازامن ضريؤكةكة ضؤن كؤتايي خات،بةالم ئةوةي باش ديزامن ئةمةية: ئةم 

 كضة هيض سوديَكي لة زانكؤدا نةبيين.
 

ؤشخانة حمةمةد قوتابيةكي زانكؤية لة كؤليَذي ثزيشكي لة كاتي رِاهيَناندا لة نةخ
كضيَكي فليثيين دةناسيَت،لة طاَلتةيةكةوة بؤ خةندةيةك و بؤ هاورِيَيةتي و 

 خؤشةويسيت.
كورِةكة هيَندة دَلي كةوتبووة الي ثةرستارةكة خويَندنةكةي هةَلثةسارد و 
بةدوايدا بؤ والتي فليثني طةشيت كرد بؤ ئةوةي قةناعةتي ثيَبكات هاوسةرطريي 

 لةطةَلدا بكات.
 

 ة كوَيداية؟كَيشةكة ل

لةنيَوان شةو و رِؤذيَكدا لة قؤناغي ئامادةييةوة دةطوازيتةوة بؤ قؤناغي 
زانكؤ،ئةمة قؤناغيَكي نويَية و لةرِووي سؤزداري و سيَكسيةوة بةم خةسَلةتانة 

 -دةناسريَتةوة:
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* هةستيَكي قولَ بؤ خؤشةويسيت يان خؤشةويسنت بوون،بايةخ بة كةسيَك لة 
و ئةويش بايةخ بة من بدات،لةرِووي سروسيت  رةطةزي بةرامبةر بدةم

 دةروونييةوة ئةمة كاريَكي ئاسايية.
* هيض ضاوديَري و بةدواداضونيَك نابيَت لة برِيارةكامن و ثالنةكاني ذيامندا 

 هةبيَت.
* ئارةزووي سيَكسي زؤرتر كَلثة دةسةنيَت و بة بريكردنةوة ليَي هةوَلدةدات 

 كؤتايي ثيَبهيَنيَت.
وبوون : ضونكة كورِان و كضان لةطةلَ يةكرتدا و بؤ ماوةيةكي دوور و * تيَكةال

دريَذي دةميَننةوة،ئةمةش كاريَكي نويَيةو ناباوة،ضونكة زؤربةي فيَركردن لة 
 قؤناغي ناوةنديدا تيَكةاَلو نيية.

هةموو ئةم طؤرِانكاري و تةحةدايانة دةختاتة بةردةم مةترسيةكي ترسناك و 
ة طةر هؤشيار نةبيت و ئاطات ليَيان نةبيَت ئةوة تؤ دةبيتة طران،باوةرِم ثيَبك

 يةكيَكة لةو ضريؤكة ئازاربةخشانةي بةداخةوة لة زانكؤكامناندا باَلوبؤتةوة .
 

 زانكؤ يان ثَيشانطةي جلوبةرط
كاتيَك سةرداني زؤريَك لة زانكؤكاني جيهاني عةرةبي دةكةيت،دةبينيت ضؤن 

بةرط طؤرِاون،ضونكة كض ) لة زانكؤ تيَكةاَلو ئةو زانكؤيانة بؤ ثيَشانطةي جلو
و نا تيَكةاَلوةكاندا ( جوانرتين و شيكثؤشرتين جلوبةرط لةبةر دةكات،وةك 
بَليََيت بؤ ئاهةنط دةضيَت نةك بؤ فيَربوون،تةنانةت هةنديَك لة مامؤستا ئةوروثي 
ا و ئةمريكيةكان سةرسورِماني خؤيان لةم دياردة نامؤية لة جيهاني عةرةبيد

 دةربرِيوة.
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بؤ ئةوة ليَرةدا نيم بةدواي هؤكارةكةيدا بضم،بةالم ئايا ئةوة مايةي نيطةراني 
نيية؟ ئةم كارة تةنها لةسةر كضان ناوةستيَت بةَلكو كورِانيش منوونةي نامؤ لةم 

 بوارةدا ثيَشكةش دةكةن.
قوتابي هةية ناتويَت بيَت بؤ زانكؤ طةر جيَلَ لة قذي نةدات،طةر كتوثرِ 

سةريةوة نةميَنيَت ئةوة بيَ ئةوةي ئاطاي لةخؤي بيَت ئامادةية لةو رِؤذةدا بة
 غياب بيَت.

 
 تَيكةاَلوي موسيبةتة

تيَكةاَلوي كورِان كضان لة ثالَ يةكرتدا لة هؤَلةكاني وانة خويَندن و 
طؤرِةثانةكان و كارطةكان وا دةكات هيض جؤرة شةرميَك نةميَنيَت،بؤ ئةوةي 

ئازاربةخش دروست بيَت كة بة سةرثيَضيكردني خوا كؤتايي ذينطةيةكي بةثييت 
 ديَت.

 ئةمةش الواز بوون لة ئاماجني سةرةكي زانكؤي ليَدةكةويَتةوة.
 

 ضريؤكةكاني سَيكس لة زانكؤدا
ضةندة ئازاربةخشة كة ضريؤكةكاني ثةيوةندي حةرام لةنيَوان قوتابياني زانكؤدا 

خواية ئةمانة ئةو كةسانةن نةتةوة بة  بةشيَوةيةكي ترسناك باَلودةبيَتةوة! ئاي
 ئةوثةرِي ئارامطرتنةوة رِزطاريان بكات لةوةي تيَيدان ؟

 

دةتةويَت باسي قوتابياني زانكؤت بؤ بكةم..سويَند  مام ساَلح:
بةخوا ضريؤكي حةرامي وام بيستووة خةريكة سةرم سثي دةكات..ئةمة كارةساتة 
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كي نيية بيَجطة لة ثةيوةندي لةطةلَ ئيرت باسي مةكة،قوتابي دةبينيت هيض خةميَ
رِةطةزي بةرامبةر و نامةي دَلداري و ظاالنتاين نةبيَت،سويَند بةخوا سةرسامي 
داتدةطريَت ضؤن ئةم طةجنانة لةوة تيَناطةن كة ئيَمة لة سةردةميَكداين 
دةستخستين ثاروة نانيَك ئاسان نيية،ئةويش لةسةرثيَضيكردني خوا و شيت 

 بووة..خوا هيدايةتيان بدات.ثرِوثوضدا نقوم 
 

ضةكامن هةموو رِؤذيَك قسةتان بؤ دةكات: كثورة حةالو
ضريؤك و بةسةرهاتي سةير دةبيستم باس لة ثةيوةندي نامةحرةم و 
خؤشةويسيت و دلَداري دةكةن،ئيَمة بةم باسانة رِانةهاتوين.وةك بلَيَيت 

هةرطيز بة باكيان نيية بة داهاتوو و شةرةيف خؤيان و خيَزانةكةيان،
خةيالَمدا نةهاتووة بةمرِؤذة بطةم و ئةمانة ببيستم! سويَند بةخوا ئةمة 
كارةساتة،سويَند بةخوا كضةكامن لة داهاتووتان دةترسم.. ضونكة 
الوانيَكي خراث و رِيَوي هةن دةشيَت بةقسةي خؤش  ثيَتان رِابويَرن،هيض 

اتر فرِيَيان ئاماجنيَكيان نيية بيَجطة لة تيَركردني سيَكسيان و دو
دةدةن..ئايا دةزانيت الو ئةو كضة دةكاتة هاوسةري خؤي كة ليَي 
دلَنيابيَت..حةمتةن طةر لةسةر حةرام رِاهاتبيت ئةوة ئامادة نيية مالَ َو 
منالَيت خباتة ذيَر دةستت،واتة كةسيَك ناكاتة هاوسةري خؤي كة كة بة 

خؤتان بيَت..خوا حةرامي لةطةلَيدا تيَكةالَو بووة..تكاية ئاطاتان لة
 هةموومان بثاريَزيَت.
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هةموو كؤت و بةندةكاني شةرم كردن الي كضان و كورِاني زانكؤ 
نةماوة،تةنانةت بة بةرضاو و بة ئاشكرا كارانيَك دةكةن و باكيان بة هيض شتيَك 

 نيية !
ثيَويستة هةموو ياسايةك دابنريَت بؤ دذايةتيكردني ئةو كةسانةي ئةم جؤرة 

 جنامدةدةن و بة كارة ضةثةَلةكانيان زانكؤ ثيس دةكةن.الدانانة ئة
 

 هاوسةرطريي ..بِريارَيكي سةخت
ئايا ثشتطريي هاوسةرطريي دةكةيت لة زانكؤدا؟ بةَليَ يان نةخيَر؟..ئةمة مةتةلَ  
نيية،بةَلكو يةكيَكة لةو كيَشة زؤر و ئاَلؤزانةي لة كاتيَكي سةخت و ئاَلؤزدا 

 -ةدا ئةم بابةتة كورت دةكةمةوة:بووني هةية..لةم ضةند خاَل
* تواناي دارايي ..واتة : بووني ثشتطريييةكي دارايي لةاليةن خيَزانةوة بةجؤريَك 
قوتابي بةهؤي هاوسةرطريييةوة ناضار نةبيَت ئةركي خيَزان لةئةستؤ بطريَت،يان 

 ناضار نةبيَت خويَندنةكةي بوةستيَنيَت بةهؤي دابني نةكردني بودجةي ذياني.
وسةرةكةت لةو جؤرة بيَت كة ثشتطريي خويَندنةكةت بكات و لةو قؤناغة * ها

 و داواكارييةكاني تيَبطات.
 وريابة ئةم خةسَلةتة لة زؤربةي كضاني ئةمرِؤدا بووني نيية.

 
* طةر ئةم هاوسةرطرييية بةهؤي ضريؤكيَكي خؤشةويسيت رِاطوزةرةوة نةهاتة 

كاني خيَزان هاتةئارا..بؤ خؤم ئارا،بةَلكو بةدةستخؤشي خيَزان يان حةكيمة
ضةندين حاَلةمت بينيوة قوتابيانيَك برِياريان داوة هاوسةرطريي بكةن هةرضةندة 
خيَزانةكانيشيان بةو كارة رِازي نةبوون،زؤربةي جار ئةجنامي ئةو هاوسةرطريييانة 
نارِةزايي ليَكةوتؤتةوة و بؤتة هؤي ناكؤكي خيَزان و كورِةكة يان كضةكة لة 
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طريييةكة ثةشيمان بؤتةوة،لةوانةشة كؤتاييةكةي بةشيَوةيةكي ئازاربةخش هاوسةر
 ) تةالق ( و تيَكضووني شريازةي خيَزان بووبيَت .

لةم بارانةي بامسان كرد ثشتطريي هاوسةرطريي دةكةم و ثيَمواية ثيَوستة ئةجنام 
 بدريَت،ئةمةش بة ئؤقرةيي و خيَر و بةرةكةت بؤ قوتابي دةشكيَتةوة.

 ضؤن قةبولَ دةكةيت باوكت خةرجيت بكيَشيَت؟  * ئايا
 ئةمة يةكيَكة لةو خاالنةي هةميشة لة كاتي هاوسةرطريي زانكؤدا دةوروذيَنريَت.
كة بري لةم خاَلة دةكةمةوة ثيَمواية هيض رِيَطرييةك لةمةدا بووني هةبيَت،بيَجطة 

 لةو خونةريتانةي كاتي بةسةرضووة.
ئارا و كاتي تةواوكردني خويَندن نزيك بوو و طةر مةرجةكاني رِابردوو هاتنة 

 قوتابيةكةش ئايندار و بة ئةخالق بوو ئةوة ئاسايية تؤ رِات ضية؟ 
 

 هاوِرَيكةم ئةوة خؤشةويستية !
 ) هةر كةس ضيَذي خؤشةويسيت نةضةشيَت ئةوة ضيَذي ذياني نةضةشتووة (..

خؤشةويسيت زؤر جار ئةم قسةية دووبارة دةكةمةوة كة خؤم تاقيمكردؤتةوة،
سؤزيَكي باالية و هةموو شتيَكي دةوروبةرت جوان دةكات،خؤشةويسيت وةك 
خؤر واية كاتيَك هةَلديَت دةضيتة دةرةوة بؤ ئةوةي بةهرة لة طةرمي و تيشك و 

 رِووناكيةكةي وةربطريت،كاتيَك ئاوا دةبيَت بؤ هةميشة دةخةوين.
 

 بةاَلم طرفتةكة لة كوَيداية ؟
زؤر بةهيَزة،طرفتةكة لةوةداية خؤشةويسيت ضاومان  خؤشةويسيت هةستيَكي

دادةخات و عةقَلمان بيَتوانا دةكات لةوةي بتوانني واقع ببينني و بةشيَوةيةكي 
دروست برِياري لةبارةوة بدةين،ليَرةوة ضةند برِيار و رِيَوشويَنيَك دةطرينةبةر نة 
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مة دَلنياين لة لة نزيك نة لةدوور لة بةرذةوةندمياندا نيية،لةو ساتةدا ئيَ
 برِيارةكامنان و بة توندي دذي هةر كةسيَك دةبني نةيارميان دةكات.

دةمةويَت لةبريت بيَت هةر برِياريَك تؤ لةبارةي خؤشةويستييةوة دةيدةيت 
لةوانةية دروست نةبيَت،بؤية رِاويَذ بة هاورِيَيةكت يان كةسيَكي نزيكت يان 

 ر هاوكاريت دةكات و نةنطيش نيية.كةسيَكي خاوةن رِا و شارةزا بكة،ئةمة زؤ
 

  
 خؤشةويسيت لة يةكةم نيطاوة

زؤريَك لةو قوتابيانةي بينيومن ليَمدةثرسن :) ئايا باوةرِت بة خؤشةويسيت هةية 
لةرِيَي يةكةم نيطاوة ؟ ( ، ئةمة دياردةيةكة لة زانكؤ تيَكةَلةكاندا باَلوة،ضونكة 

نيطاوة خؤشيدةويَت، لة ساَلي يةكةم  ابيةكي كورِ كضيَك دةبينيَت و لةقوت
يةكةمدا و بة نزيك بوونةوة ليَي دةستثيَدةكات و دةيةويَت خؤشةويسيت 

 دةستبخات.
لةرِاستيدا كارةكة ليَرةدا دةسيت ثيَنةكردووة..ضونكة ئةو قوتابية لة رِؤذي 
يةكةمةوة بيَ ئةوةي بةخؤي بزانيَت بةخؤي وتووة : ) ئم..بهيََلة با بزامن ض 

انكؤدا دةبيَتة دَلدارم؟ ( ناهؤشيارانة دةستدةكات بة طةرِان،طةر رِيَي كضيَك لةز
لة كةسيَك كةوت رِووخسار و ئوسلوبي بة دلَ بوو ئةوة بةخؤي دةَليَت :) 
دؤزميةوة..دةبينيت خةريكة دةست بةخؤشةويسيت دةكةم..بةَلي ئةوة 

 خؤشةويستيية لة يةكةم نيطاوة ( ..
ت و وا طومان دةكات ئةزمووونيَكي هةستيَكي قوَلي بؤ دروست دةبيَ

خؤشةويسيت وةك ) لةيال و مةجنون ( يان ) شريين و فةرهاد ( ئةزموون 
 دةكات.
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ئةجنام : دةشيَت هةموو شتيَك رِووبدات بيَجطة لة سةرفرازي ئةم قوتابية لة 
زانكؤدا ! ئةمة سيناريؤيةكة ليَرةدا بؤ تؤي دةنووسم تاوةكو بةئاطابيت لةوةي 

 ئةو داوةوة.بكةويتة 
 

 ذمارةكان دةدوَين..!
رِاثؤرتيَكي رِؤذنامةي ) كريستيان ساينس مونيتؤر ( ئاماذة بؤةوة دةكات 

 -هاوسةرطريي عوريف _كة دياردةي هاوسةرطريي نهييَن لة ميسردا 
طةشةي كردووة،بةجؤريَك ئةم دياردةية بةرثرساني حكومي و ئايين 

مليؤن  9يَت :" بةدلَنياييةوة ثيَكةوة نيطةرانكردووة،رِاثؤرتةكة دةلَ
لة ميسردا هةية،زؤربةيان لةنيَوان –نا شةرعي  -حالَةتي هاوسةرطريي عوريف

قوتابياني زانكؤدا تؤماركراوة،بةو هيوايةي رِؤذيَك بيَت بةثيَي شةرع 
ئاشكراي بكةن،بةالَم زؤربةي ئةو هاوسةرطريييانة لة ماوةي دوو سالَدا 

دا   4002ويَذينةوةيةي زانكؤي قاهرية لة سالَي كؤتايي هاتووة،بةثيَي ئةو ت
 ئامادةي كردووة.

بة ثيَي ئاماريَك كة ئةجنومةني نيشتةجيَبووني ميسريي ئامادةي كردووة 
لةنيَوان قوتابية  -ناشةرعي -ئةوةي ئاشكرا كردووة هاوسةرطريي عوريف

كضةكاني زانكؤي ميسردا بؤتة دياردة،بةتايبةت لةنيَوان قوتابية 
 ني زانكؤي ئةمريكي و زانكؤي قاهريةدا.كضةكا

هةزار حالَةتي هاوسةرطريي  200ئامارةكان ئةوةيان رِوون كردؤتةوة كة 
نهييَن تؤماكراوة،رِيَذةي هاوسةرطريي نهييَن لةنيَوان قوتابية كضةكاندا 

 % ي كؤي قوتابية كضةكاني والَتي ميسرة.6
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 بيانيداخوَيندن لة دةرةوة و هاوسةرطريي لةطةَل كضَيكي 

باوكي هيواي وابوو ببيَتة ثزيشك،لة كاتي ئاشكرابووني ئةجنامي كؤتايي 
دا تيَكرِاي منرةكةي هيَندة نزم بوو لة كؤليَذي  21تاقيكردنةوةكاني ثؤلي 

ثزيشكي وةرنةطريا،لةبةر ئةوة باوكي ناردي بؤ يةكيَك لة واَلتة ئةوروثيةكان بؤ 
 ئةوةي خبويَنيَت. 

دةرضوو بؤ جيهانيَكي فراوان كة هيض كؤت و بةنديَكي سةعد لة كؤشي باوكي 
تيَدا نيية! هةموو كاروبارةكان بة خراثي بةرِيَوةضوون، ضونكة كضيَكي قذكاَلي 
مةسيحي خؤشويست و كردية هاوسةري خؤي،مناَليشي ليَيبوو بيَ ئةوةي هيض 

يت كةسيَكي ئاطاي ليَي بيَت،نةيتواني لةنيَوان هاوسةرطريي و خويَندني سةخ
كؤليَذي ثزيشكي دا سةركةوتوو بيَت،بؤية دووبارة دةرنةضوو! خويَندنةكةي 
طؤرِي و ضووة زانكؤيةكي ديكة،بةالم سودي نةبوو،خويَندنةكةي بؤ بةشيَكي 

 ئاسان طواستةوة بةالم جاريَكي ديكة سةركةوتوو نةبوو.
اوكي بة تةواوي ضريؤكةكةي بؤ باوكي طيَرِايةوة و ضاوةرِيَي كاردانةوةي ب

بوو،بيَ ئةوةي باكي بةوة هةبيَت ضؤن هيوا و خةونةكاني و ضاوةرِواني ضةندين 
 ساَلةي لةباربرد.

كاتيَك ئةم ديَرِانةت بؤ دةنووسم سةعد لةطةلَ هاوسةرةكةيدا بة ئةزمونيَكي 
كارةساتباردا طوزةري كرد..سةعد تةنها طةزتين ثةجنةي ثةشيماني لةسةر 

 برِيارةكةي  بؤ مايةوة.
د دةَليَت :" ئاخ خؤزطاية هاوسةرطرييم نةكرداية ..تةمةمن بةسةر ضوو و ئةو سةع

 منااَلنةم لةدةستدا كة ئيَستا لة كَليَسادا ثةروةردة دةبن ..ئاخ ثةلةكردن!
ثيَمخؤش بوو باسي سةعد ليَرةدا تؤماربكةم،ضونكة لةمرِؤذانةدا خةَلكانيَكي زؤر 

ةت بؤ ئةوروثا،ئةمة كاريَكي ضاكة بةالم بؤ خويَندن رِوو لة دةرةوة دةكةن،بةتايب
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دةبيَت وريابني،بؤ منوونة دةشيَت هةر يةكيَك لة ئيَمة سةعد بيَت،ئةم طةجنة وةك 
لة سةرةتاي بةشةكةدا باسم كرد حةز بة ئؤقرةيي و خؤشةويسيت 
دةكات،دةكةويَتة داوي خؤشةويسيت كضيَكي بياني و دةيكاتة هاوسةري،لة 

ةريت و ئايندا هاوبةش نني،دواي ضةند ساَليَك بؤي كاتيَكدا لة زمان و ن
دةردةكةويَت برِيارةكةي هةَلةية و ثةشيمان دةبيَتةوة كاتيَك ثةشيماني دادي 

 نادات.
 

باوةرِم ثيَبكة زؤر هاوثيشةي ثزيشكم هةية لة ثيَشكةوتووترين نةخؤشخانةكاني 
ةمووشيان لة جيهاندا كار دةكةن،ئةوانيش توشي هةمان هةَلةي سةعد بوون و ه

 برِيارةكةيان ثةشيمانن.
ساَلة  و ئيَستا بة تةنها دةذي،ضونكة ذنة  60ئةوة ثزيشكيَكي دَلة و تةمةني 

فةرةنسيةكةي لةبةر خويَندني مناَلةكاني ثيَي خؤشة لة ثاريس بذي،يان لةوانةية 
 بؤ ئةوة بيَت طوزةرانيَكي باشرتي هةبيَت..

ي و بة تةنها بؤ ماَلةوة دةطةرِيَتةوة،ثاية و ئةم ثزيشكةي دلَ رِؤذانة بةدلَ شكاو
طوزةراني خؤشحاَلي ناكات.هاورِيَيةكي ديكة كضيَكي ئةمريكي كردؤتة 
هاوسةري و كضيَكي زؤر جواني ليَي بووة،كاتيَك هاوسةرةكةي سور دةبيَت 
لةسةر ئةوة لة واَلتيَكي موسوَلمان بيَت و لة واَلتيَكي ئيسالميدا 

تيَكي بؤ هةَلدةبةستيَت و بة هؤيةوة دةزطاي )  سي ئاي بذي،هاوسةرةكةي تؤمة
ئةي ( ي ئةمريكي ديَت بؤي و كضةكةي لة واَلتيَكي عةرةبيدا 
دةرِفيَنيَت..ليَرةوة دايكةكة ناوي كضةكة دةطؤرِيَت و ميَشكي دةشوات و بؤ 

 هةميشة لة باوكي بيَبةشي دةكات.
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 ت..هةشت خاَل ثشت بةخواى طةورة خؤتى ثَى دةثارَيزي
دةبيَت بزانيت تؤ حةز و رِةمةكيَكي سيَكسي ثاَليت ثيَوة دةنيَت بؤ  يةكةم/

ئةوةي بري لة سيَكس بكةيتةوة و لة رِةطةزي بةرامبةر نزيك بيَتةوة،ئةم رِةمةكة 
 ثيَويسيت بة ضاوديَري و زاَلبوونة بؤ ئةوةي بةرةو لةناضوون ثةلكيَشت نةكات.

 
 -ان بكة :ضاوديَريي نيشانة سةرةتاك دووةم /

هةموو ئةو كةسانةي كةوتونةتة كيَشة سيَكسيةكانةوة و تيَيدا رِؤضوون،كتوثرِ 
تيَي نةكةوتوون،بةَلكو هةنطاو بة هةنطاو بةسةر ئةم رِيَطةيةدا طوزةريان 
كردووة،سةرةتا  بة ناسيين طةجنانيَكي خراث دةستيان ثيَكردووة،ئةمة 

وة بكةن و دواتر بؤ ماوةيةكي دوور وايليَكردوون كضان بناسن و ثةيوةندييان ثيَ
ودريَذ ثيَكةوة قسةيان كردووة،ليَرةوة ذوانيَكي خاويَن لةنيَوانياندا دروست 

 دةبيَت و ئيرت مةثرسة ثةنا بةخوا ضي لةنيَوانياندا رِوودةدات.
طةر تؤ لة زانكؤيةكي تيكةالويت ئةوة بةقسةيةكي رِاطوزةر لةبارةي 

،ثاشان تيانووسةكان ئاَلؤطؤرِ دةكةن،ليَرةوة موحازةرةيةكةوة دةستثيَدةكات
 ثةيوةندييةكي زياتر و زياتر قولَ دةبيَت و ئةوةي ... خراثة رِوودةدات.

 
ضاوثاراسنت،ثاشان ضاوثاراسنت:ئةمة بة تةنها ضةكي الوان دةميَنيَتةوة بؤ  سيَهةم:

هةر كويَ بضن،ضاوثاراسنت لة بةشة وروذيَنةرةكاني ئافرةت،لة وروذاندني 
 ئارةزووت دةتثاريَزيَت،ليَرةوة فشارةكاني سيَكست لةسةر كةم دةبيَتةوة.

زاناي ثايةبةرز ) عةلي تةنتاوي ( سيَكس بة تؤثيَك سةهؤل دةضويَنيَت لةسةر 
شاخيَكدا..وةك خؤي دةميَنيَتةوة مةطةر يةكيَك بيجوَليَنيَت،طةر كةسيَك 

 ثةرة دةسةنيَت. بيجوَليَنيَت و تةقلةي ثيَبدات ئةوة طةورة دةبيَت و
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هاورِيَ ثةلكيَشت دةكات:رِازي بيت يان نةخيَر.جؤري هاورَيَكانت بة  ضوارةم :

كةم مةزانة،بريت بيَت تؤ ناضار نيت هاورِيَيةتي هةموو هاوثيشةكانت 
بكةيت..تؤي هاورِيَي خؤت هةَلدةبذيَريت ،ئةو هاورِيَيةي خؤشت دةويَت و ليَي 

ا مافة طشتيةكاني لةسةرتة وةك هةر نزيك دةبيتةوة،هاوثيشةكةت تةنه
موسوَلمانيَك،هةر وةك هةر تؤش كةسيَك لة هاوثيشةوة بؤ هاورِيَ 

 دةطوازيتةوة،كةواتة وريابة و تاوةكو دَلنيا نةبيت هيض كةسيَك مةكة بة هاورِيَ.
 

لة شويَنة خراثةكان دووركةوة..هؤكارةكان هةرضي بيَت مةضؤ بؤ  ثيَنجةم /
ني خراث سةرداني دةكةن وةك ئاهةنط و شةوانة مانةوة و ئةو شويَنانةي كةسا

يانة شةوانةكان...هتد.تؤ خاوةني برِياري خؤتي ئايا بؤ ئةو شويَنانة دةضيت يان 
نةخيَر؟تؤ ناضار نيت برِؤيت بؤ ئةو جؤرة شويَنانة؟هيض كةسيَك كاوربارةكان 

 بةرةو كويَ دةضن؟ 
 

ةية هةنديَك فريودةر ثةيوةندي بكةنة مةبة بة قورباني خةَلةتاندن..لةوان شةشةم/
هؤكاريَك بؤ لةخشتةبردنت و دزيين سامانةكانت و توشي مادةي هؤشبةرت 

 بكةن..جيهان ثرِة لة تاوانباران،ليَرةوة لة هةر جوَلةيةكي طومانليَكراو وريابة. 
 

ثارِانةوة..ثةنا بؤ خوا بةرة كة بتثاريَزيت و لة ئاينةكةتدا تاقيت  حةوتةم/
وة..داوا لة دايك و باوكت بكة نزات بؤ بكةن  خؤت و خيَزانةكةت نةكاتة

 بثاريَزيَت.
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ثاريَزطاري لة نويَذي بة كؤمةلَ بكة بةطشيت و نويَذي بةياني بة تايبةت ..خؤم 
كاريطةري ثارِانةوة و ثاريَزطاريكردمن لة نويَذةكامن بؤ دةركةوتووة،ضونكة لة 

 م بووة.ضةندين هةَلويَستدا توش بووم و رِزطار
 

بة ئاماجنة طةورةكانةوة سةرقاَلبة..لة بةشي ) ليَهاتنة دةروونيةكان ( دا  هةشتةم/
باسي ئةوةمان كرد،تؤ لةثيَناو ثرِؤذةيةكي طةورةدا ليَرةيت كة كارواني ذيانت 
دةطؤرِيَت.بيَطومان ئاطاداربوون لةمة و كؤششكردن بة ثيَي ديديَكي رِوون بؤ 

كات،ئةمةش بة ئاماجني طةورةوة سةرقاَلت دةكات و ثلة باالكان ثةلكيَشت دة
هاوثيشةكانت لة  -بةَلكو دةبينيت-دوورت دةخات لة كارة بيَ بايةخةكان

رِاكردن بةدواي سيَكسدا وةك مرؤظة بضووكةكان ذيان دةطوزةريَنن،هةذاريشن 
 ضونكة ضيَذي سةركةوتن و طةشة بةخؤدانيان نةكردووة.
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 ةمخاَلي نؤه

 بةم شَيوةية ذيانيان وَيران كردن
بةالم رِيَطة -بةداخةوة -لةطةلَ ئةو هةموو شتة جوانانةي لة ذياني زانكؤدا هةية

خؤشكةرة بؤ تيَكداني ذياني زؤريَك لة قوتابيان،يةكيَكيان حمةمةدةكة لة 
خيَزانيَكي ئاينثةروةردا ثةروةردة بوو..نةك هةر ئةمة بةَلكو لة ئاينداريدا 

ريبوون! كاتيَك خيَزانةكةي جيَهيَشت و سةفةري كرد بؤ ئةوةي ثةيوةندي توندط
بة يةكيَك لة زانكؤكاني واَلتة عةرةبيةكانةوة بكات،ئةم سةفةرة بؤ حمةمةدة 
دةرضوون بوو لة كؤشي باوكي..ئةو رِؤذ لةداوي رِؤذ بةرة وخراثرت 

زانكؤوة  دةضوو،ماوةيةك ئاطام ليَي نةبوو..دواي دوو جار كةوتن لةاليةن
ئاطادار كرا بوو كة دةركريَت،هةواَلي كارة خراثةكاني لةناو طةجناندا 

 باَلوبووبويةوة.
لةوانةية مةحةمةد منوونةيةكي توندطريي بيَت توشي قوتابي زانكؤ دةبيَت،بةاَلم 

 من منوونةي ترم لةو جؤرة بوارنةدا بينيوة.
نويَذةكاني بة كؤمةلَ  بؤ منوونة ئةو الوة ثاريَزكارةي لة قؤناغي ناوةنديدا

 دةكرد،ئيَستا ناو بةناو نويَذ دةكات!
يةكيَكي ديكة دةسيت كردؤتة جطةرةكيَشان،يةكيَكي ديكة ثةيوةندي ناشةرعي 
لةطةلَ كضاندا هةية،سيَهةم و ضوارةميش هةر يةكيَكيان كيَشةيةكي هةية..ئةمة 

ةسانيَكي ضاك و منوونةي ضةند حاَلةتيَكي باوة..دةزامن هةميشة لة طةردووندا ك
 خراث بوونيان هةية.
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خويَنةري بةرِيَز دةترسم تؤش ببيتة يةكيَك لةو منوونانة..با بة طيانيَكي طةجنانة و 
 دوور لة ئامؤذطاري باس لةم بابةتة بكةين .

 
 سةرةتا لَيرةوة بوو

ضؤن الوان لة زانكؤدا دةستيان ثيَكرد،لةم بارةدا تويَذينةوةم لةبةردةستدا 
م بةثيَي ضاوديَري دوور و دريَذم لة الواني دةروبةرم،دةتوامن هؤكارةكان نيية،بةال

 -بةم شيَوةية رِيز بكةم:
 

يةكةم / هاورِيَيةتي خراث : نازانيت هاورِيَ و دؤست ضةندة كاريطةرييةكي 
رِاستةقينةي لةسةرت هةية باش بيَت يان خراث،طةر هاورِيَيةتي كةسيَكي خراث 

جار بةرطري دةكةين،بةالم دواجار رِؤذيَك لة رِؤذان بكةين ئةوة جار لةدواي 
دةكةويت..طةر زيانت ثيَنةطات ئةوة  لةوانةية نازناوي خراثت بةربكةويَت،ئةم 
فةرموودةيةي ثيَغةمبةر )د . خ ( سةمليَنةري ئةو رِاستييةية :) هاورِيَي باش و 

ئاطر  هاورِيَي خراث وةك هةَلطري ميسك و ئةو كةسة واية فوو لة كورةي
دةكات،هةَلطري ميسك يان بؤن خؤشت دةكات يان بؤني خؤشي 

ت يان بؤنيَكي ناخؤشت بؤ ليَدةكرِيت،دووةميش يان جلةكانت دةسوتيَنيَ
 ( ئيمامي موسليم طيَرِاويةتيةوة.ديَنيَت

تةنانةت كاريطةري لةسةر نةستت لةسةر بريو باوةرِ و رِةفتارت 
 دروستدةكات،ئيَستا بيَت يان دواتر.
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ووةم/ ثةروةردةي توند كة خاَلي بيَت لة خؤشةويسيت و سؤز وةك ثيَشرت باسي د
حمةمةدي هاورِيَمان كرد،ئةو باوكي زؤ  توند و سةختطري بوو،باوكي لةو 

 باوةرِةدا بوو ئةوة باشرتين جؤري ثةروةدةية،بةالم ئةجنامةكةي ثيَضةوانة بوو! 
شدا طةورة بووبيت،ضونكة كةواتة لةسةرخؤبة طةر لة بارودؤخيَكي لةو جؤرة

ئةوة رِيَت ثيَنادات لة هةموو ياساكان و ديسثلينةكان دةربازبيت،بةَليَ دةزامن 
ئةو توند بوو لةسةرت،بةالم خؤت بطرة ضونكة ئةوة بةنرخرتين شتة كة تؤ 

 خاوةنداري دةكةيت.
 

 سيَهةم / فزولي ) هةموو قةدةغةكراويَك مايةي ثةسند كردنة (.
ة ئامرِازة دةروونيةكاني ثشت هةموو الدانيَك رِووة و كةندةالن ئةمة يةكيَكة ل

الي هةنديَك لة الوان،ضونكة تاقيكدةكاتةوة يان دةطةرِيَتةوة و تةوبة دةكات 
 يان بةردةوام دةبيَت.

ئةمة ئةوةية لة ثةيوةندي دروستكردن لةطةلَ رِةطةزي بةرامبةر لة كؤمةَلطة 
كاتي ئةزمووني جطةرةكيَشان يان مادة ثاريَزكارةكاندا دةيبينني يان لة 

 هؤشبةرةكاندا.
 

 -ضوارةم / فشاري دةرووني و هةَلهاتن لة واقيع:
هةموو قوتابيةكي زانكؤ لة بريةوةريدا ذمارةيةك لة هةَلويَست هةية كة تيَيدا 
هةست دةكات دونيا لة ضاوةكانيدا رِةش بووة،وةك بَليَيت شاخةكاني بة شان 

راوجؤري ئةو فشارة دةرونيةي لةسةري دروست هةَلطرتووة،بةهؤي جؤ
بووة،لةثيَناو هةَلهاتن لةو فشارانة و لةبريبردنةوةيان،هةنديَك لة الوان لةم 
بارانةدا ثةنا بؤ مادةي هؤشبةر يان كهول دةبةن،ضونكة هاورِيَيةتي ئةو كةسانة 
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دةكات ئةمةي بؤ ئامادة دةكةن،يان كارةكةي لةثيَشضاو جوان دةكةن،كةواتة 
 ئةجنام زانراوة: كيَشةي زياتر و قةيراني زياتر !

 
 كهول و مادة هؤشبةرةكان و جطةرةكَيشان

يةكيَك لةو بارة كؤمةاَليةتيانةي ناتوانيت ليَيَ بيَدةنط بيت لة جيهاني عةرةبيدا 
باَلوبووةنةوةي جطةرةكيَشانة،تةنانةت ئةو الوانةي جطةرة ناكيَشن بوونةتة 

 كةمينة.
زيانةكاي ناكةم ضونكة ئةوة زانراوة و لة زؤربةي شويَنةكاندا ليَرةدا باس لة 

باَلوة ) ثاكةتي جطةرة خؤي زانياري ثيَويسيت لةسةر نووسراوة( ،بةالم بؤية 
طَلؤثي سور هةَلدةكةم ضونكة ذياني الوان لة كةناري كارةساتيَكي 

 تةندروستيداية بةهؤي جطةرةكيَشانةوة..
ةَلةن ئةو كةسةي بكةويَتة ناويان بةدةطمةن مادة هؤشبةرةكان و كهول دوو ت

رِزطاري دةبيَت،ليَرةدا ثوختةيةك لة بارةي مادة هؤشبةرةكانةوة 
 -دةخةمةرِةروو:

 
 و خةو زِرَينةرةكان ضاالك كةرةوةكان

ضاالك كةرةوةكان جؤريَك لة هةستكردن بة بةهيَزي جةستةيي و ضاالكي و 
 وة وةك كؤكايني...هزري وريايي دةخبشيَتة ئةو كةسةي توشي بو

 
 ذمارةكان دةدوَين

* يةك مليار جطةرةكيَش لة جيهاندا هةية..لة سالَيَكدا شةش ترليؤن 
 جطةرة دةكيَشن.
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سالَيدا لة واليةتي يةكطرتووةكاني  42-84% ي الوان لة تةمةني 24* 
 ئةمريكا مادةي هؤشبةر بةكاردةهيَنن طةر جاريَكيش بيَت.

لة زانكؤ لة واليةتة يةكطرتووةكاني  * يةك لةسةر ضواري قوتابيان
 ئةمريكا هةنوكة مادةي هؤشبةر بةكار دةهيَنن يان هؤطري بوون.

ساالَنة لة واليةتة   42-84قوتابي زانكؤ لة تةمةني  8000* 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا دةمرن،بة هؤكاريَك كة ثةيوةندي بة 

 مادةي هؤشبةرةوة هةية.
ة شةودا رِوو دةدةن ثةيوةندي بة كهولةوة % ئةو رِووداوانةي هاتوضؤ ل02* 

 هةية.
ذمارةي حةشيش كيَشةكان لة واليةتة  4002-8991* لةنيَوان ساالَني 

 يةكطرتووةكاني ئةمريكا بؤ دوو قات زياديكردووة.
 89* لة بريتانيا بودجةي بةرةنطاري مادةي هؤشبةر و ضارةسةركردني لة  

لة بودجةي وةزارةتي فيَركردن و مليار جونةيهة تيَثةرِ دةكات،ئةم برِة 
 بةرطري زياترة.

 
لة ضاالك كةرةوةكاني ديكة ثيَكهاتةي ئةمي ظيتامني،ئةم جؤرة لة سعودية زؤرتر 
باَلوة،ثيَي دةوتريَت ) كابتجؤن ( ،زؤربةي ئةم جؤرانة وةك حةب واية و لة 

 شيَوةي ثييت ئيَسي ئينطليزي داية.
( دةكات لة دةماغدا،ئةم مادةية لةنيَو  ئةم مادةية كار لة مادةي )  دومالني

الواندا بةشيَوةيةكي بةرباَلو باَلوبؤتةوة،ضونكة هةرزانة و قوتابيان بةزؤري 
 بةكاري دةهيَنن.
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هؤكاري بةكارهيَنانةكةشي بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة ثيَيان واية مةترسي نيية و وا 
بةتايبةت لة كاتي لة قوتابي دةكات شةوخنوني زياتر بكيَشيَت بؤ سةعيكردن،

 تاقيكردنةوةكاندا.
 -لةرِاستيدا  ئةم مادةية كاريطةرييةكي خراثي هةية لةبةر دوو هؤكار :

لة ماالندا و لة ذينطةيةكي نا تةندروستدا دروست دةكريَت،بة برِي جياواز  -2
بةرهةم ديَت،ليَرةوة ئةطةر هةية حةبيَك ) بةهؤي زؤري كاريطةري مادةي 

ركيز ( كاريطةري زيانبةخشي هةية،لةكاتيَكدا حةبيَكي هؤشبةرة لةسةر تة
 هاوشيَوةي هيض كاريطةرييةكي خراثي نيية.

ضونكة كؤنرتؤَلي دةماريَكي زيندووي دةماغ دةكات،لةوانةية عةقلَ  -1
 لةدةستداني ليَبكةويَتةوة.

 بيَجطة لةمانة كاريطةري نةريَي تري هةية لةسةر عةقلَ و جةستة. 
 

 ولـــكه
وة مرؤظايةتي توشي ئةم بةاَلية بووة،لة جيهاني ئيَمةدا بةشيَوةيةكي زؤر لةميَذة

باَلوبؤتةوة،هةرضةندة هةموو تويَذينةوةكان جةغد لة مةترسيةكاني لةسةر تاك و 
كؤمةَلطة دةكةن،كهول بة هةموو جؤرةكانيةوة بة ثيَي ئامادةكردني و بةثيَي برِي 

الم شةراب خواردنةوةي حةرام ئةو كهولةي لة شةرابةكةدا هةية،ئايين ئيس
كردووة بة هؤي ئةو كاريطةريية ويَرانكةرةي شةراب دروسيت دةكات لةسةر 

 ذياني شةراخبؤر و لةناوبردني داهاتووي.
 

 ئةفيون
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بةناوبانطرتيين ) هريؤيني ( و ئةو ثيَكهاتانةية مادةي كودييين تيَداية ) هةنديَك لة 
تيَداية (، هةنديَك لة هيَوركةرةوةي دةرماني كؤكة و حةساسيةت ئةم مادةيةي 

وةك ) مورفني و سيدين ( هةمان مادةي تيَداية،لة سةرةتادا مرؤظ ضاالك دةكات 
 ئازارةكةشي هيَور دةكاتةوة.

 
 كةرةوةكانهَيور

طةراني و دَلةرِاوكيَ ناهيََليَت، هةرضةندة ئةم مادةية مرؤظ هيَور دةكاتةوة و ني
و بؤ ماوةيةكي  بةالم زؤربةكارهيَنانيية، لةرِووي ثزيشكيةوة كاريطةري هة

ست بوون و ضةند نيشانةيةكي دةرووني زؤر ثيَضةوانة درودوورو دريَذ هؤطر
 اليؤم ( و) راناكس ( و ) كلوزبام (: ) ظلةمنوونةي خاوكةرةوةكاندةكات، 

 
 مادة بؤندارةكان

ي ئةمة ئةو مادانة دةطريَتةوة كة هةَلمةكةي هةَلدةمذريَت يان بؤنةكة
هةَلدةمذريَت بؤ ضاالك كردني ميزاجي مرؤظ،ئةمة الي قوتابياني قوتاخبانةكان و 
زانكؤ باَلوة،ضونكة بة ئاساني دةستدةكةويَت و لة جؤرةكاني ) بؤية و رِؤن و 

 بةنزين و ..هتد (.
بةداخةوة ئةم مادةية زيانيَكي بةردةوام بةميَشك دةطةيةنيَت و زيانيَكي طةورةش 

 دةطةيةنيَت.بة هةموو جةستة 
 

 هَيَلة سورةكان..نيشانة سةرةتاكاني مادة هؤشبةرةكان
كاتيَك كةسيَك دةكةويَتة تةَلةي مادة هؤشبةرةكانةوة ئةوة زؤر ثيَويسيت بة 
هاوكاري و بةدةمةبووني تؤ هةية،ئةطةر وازي ليَبهيَنيت بؤ هاورِيَ خراثةكان 
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سةرةتاكاني هؤطر بوون بة  ئةوة بةرةو هةَلديَري دةبةن،ليَرةدا طرنطرتين نيشانة
 -مادة هؤشبةرةكانةوة دةخةمةرِوو:

 
 * دابةزيين ئاسيت خويَندن بيَ هيض هؤكاريَكي رِوون.

 * كةم بايةخدان بة خاوييَن و شيك ثؤشي و بايةخ بةخؤنةدان.
 * نةخةوتن لة شةودا بيَ هؤكاريَكي رِوون.

 * سوربووني ضاوةكان و فراوانبووني ثيََلوي ضاو.
 نامؤ و نامةنتيقي. * قسةي

 * ناسيين كةساني ناوبانط خراث .
 * سةرسةختانة بةرطري لة هاورِيَكاني دةكات.

 * كيَشةي خيَزاني زؤرة.
* بزربووني بةردةوام لة ضاالكيية كؤمةاَليةتي و خيَزاني و طشتيةكاندا،ثيَشرت لةم 

 ضاالكيانةدا بةشداري دةكرد.
 اد دةكات يان كةمدةكات(* حةزي خواردني كتوثرِ دةطؤرِيَت.) زي

 * لةم جؤرة ثرسيارانة هةَلديَت ) ئيَوارة بؤ كويَ د ةضيت؟ (
 * حةزدةكات بؤ ماوةيةكي زؤر لة ذوورةكةي خؤيدا مبيَنيَتةوة.

 * زؤري درؤكردن.
* لةرزؤكي لة دةستدا ) كاتيَك بؤ ماوةي دوو كاتذميَر لة ئةلكهول دوور 

 دةكةويَتةوة( .
يان زياتر لةم نيشانانةدا ئةوةي ثيَويستة زؤر ورياي ئةو لة كاتي بووني سيان 

 كةسة بيت،دةبيَت ئاطاداري بيت ضونكة لةوانةية لةكيَشةدا بيَت..!
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 تريؤر و زيادةِرةوي

دَلي باوةرِداراني رِاستةقينة كَلثة دةسةنيَت بؤ سةرخستين ئيسالم و 
نةية مرؤظ توشي موسوَلمانان،بةالم تةنها سؤز بيَ زانست و شارةزايي لةوا

لةناوضوون بكات،ضونك مرؤظ بيَ ئةوةي بةخؤي بزانيَت لةبري رِيَطة دؤزينةوة 
 رِيَطةكة ون دةكات.

لة زانكؤدا و لةطةلَ زؤري الوان و خراثي ئةو بارودؤخةي نةتةوةي ئيسالمي 
تيَداية،الوان رِووبةرِووي بانطةوازيَكي توندرِةوي دةبنةوة و بة وتةي خؤيان 

ةرعي بؤ دةهيَننةوة،يان ليَكدانةوةي نامؤ بؤ هةنديَك ئايةت و بةَلطةي ش
فةرموودة دةكةن،لة ثشيت هةموو ئةم ليَكدانةوانةوة قسةيةكي سؤزداري خؤي 
حةشارداوة و ورةي الواز بةرزدةكاتةوة،بةالم ئةجنام الدانة لة راِِستة شةقامي 

 يَ سةوزئيسالم و كةوتنة كارانيَك كة نةطبةتي نةبيَت هيضي ديكةي ل
 نابيَت.

 
 ضؤن ئاطات لةخؤت دةبَيت؟

لة هةنديَك لة زانكؤكاندا ثرِؤسةي ) بةسةربازكردني ( قوتابيان بة ضاالكي بؤ 
هزري توندرِةوي و طومرِايي و الدان رِووة و كاري ضةكداري و رِيَكخستين 

 تريؤرريسيت بةرِيَوة دةضيت.
م جؤرة كارانة كةم بووة،بةالم بةهؤي ئةو هةَلمةتة ئةمنيةي دذيان ئةجنامدراوة ئة

ليَرةدا ثيَمخؤشة هةنديَك لة نيشانةكاني ئةو كؤمةاَلنة خبةمةرِوو،بؤ ئةوةي 
بتوانيت بياندؤزيتةوة و ليَيان دوور بكةويتةوة،بةالم طةر لة سيَ نيشانة زياترت 

 -بيين ئةوة ثيَويستة وريا بيت :
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بة خؤيان،حةز ناكةن لة  * كؤبوونةوةي كؤمةَليَكي بضووك و داخراوي تايبةت
ضاالكي طشتيدا بةشداري بكةن ) ضاالكي رِؤشنبريي و كؤمةاَليةتي ( ،با ئةو 

 ضاالكية كاري خراثيشيت تيَدا نةبيَت.
* قسةكردني ضةند بارة لةبارةي ئةو زَلمةي لة موسوَلمانان دةكريَت لةاليةن 

ةسةر جيهاد تةنها ضار  -دوذمنانةوة،ئةو رِووداوانة بةمةوة طريَدةدةن :
وبةرطريكردنة بة ضةك،زؤر باس لة شةهادةت و شةهيدبوون دةكةن،هةميشة 

 ئةمة بؤتة بنيَشتةي خؤشةي سةر زمانيان.
* داخراوي لة هزردا،زةمحةتة قةناعةتيان ثيَبكريت يان برييان بطؤرِدريَت،بةدةر 

 لةمانة موناقةشة و طفتوطؤ كردن لةطةلَ باوةرِداران رِةد دةكةنةوة.
 ر بةيةك دةطةن و بة خانةي بضووك كار دةكةن.* زؤ

* زؤر جةغد لةوة دةكةن كة لة خانةكة دةرنةضن و ثابةن بن ثيَيةوة،هيض 
رِةخنةيةك كؤمةَلةكةيان ناكةن،رِةخنةطرتن زيان لة توندوتؤَلي كؤمةَلةكة 

 دةكات و ثةرشوباَلوي دةكات،ئةمةش بة رِاي ئةوان مايةي ثةسةند كردن نيية.

 

 كي زؤر طرنطةتَيبيني
دوذمناني ئيسالم برةو بةو هزرة دةدةن طواية هةموو باوةرِداريَك توندرِةوة 

 تاوةكو ثيَضةوانةكةي دةسةمليَت..! ئةمة بريؤكةيةكي هةَلة و زاَلمانةية.
خوا من و زؤريَك لة هاوثيشةكامني بةهؤي كةساني باوةرِدار وابةستة بة 

ين هاوكارم بوون و بةهؤيانةوة لة ئيسالمةوة ثاراست،ئةو باوةرِدارانة باشرت
 خشتةبردنةكاني جيهان و ئارةزووةكان رِزطارم بوو.

وةك دةبيستيت لة زانكؤدا كةسانيَك هةن برةو بةو بريؤكةية دةدةن كة 
مزطةوت النكةي ئةو توندرِةوانةية،بؤية هةنديَك لة قوتابيان  سلَ لة مزطةوت 
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ئامادة نابن،ئةمة هةَلةيةكي  دةكةن و ناضنة مزطةوت و لة موحازةرةكانيدا
طةورةية،ضونكة توندرِةوةكان زؤر هاتوضؤي مزطةوت ناكةن،حةز بة طويَطرتين 

 هيض موحازةرةيةك ناكةن مةطةر اليةنطري خؤيان بيَت.
 ثةيوةندي حةرام

لة بةشي ثيَشوودا باسيَكي هةستيارم هيَناية ئارا ئةويش خؤشةويسيت و ثةيوةندي 
قوتابياني كورِ و كضدا،ليَرةدا جاريَكي ديكة جةغدي ناشةرعي بوو لةنيَوان 

ليَدةكةمةوة،ضونكة لةو باسانةية لةم قؤناغةي خويَندندا الوان كؤنرتِؤلَ 
 دةكات.ئةمةش بة زيان بؤ خويَندن و بايةخدان بةداهاتوو دةشكيَتةوة.

ثةيوةندي ناشةرعي كتوثرِ رِوو نادات،بةَلكو دواي قؤناغي ئامادةسازي دةرووني 
ة قوتابي خؤي دروسيت دةكات لة طةرِان بةدواي خؤشةويسيت و سةركيَشي ك

 لةطةلَ جيهاني بةرامبةردا دروست دةبيَت.
لةو باسة طرنطانةي ناتوامن ضاوي ليَبثؤشم : بووني خؤشةويستيية لةنيَوان 

ئةم نةطبةتيية لةنيَوان قوتابيةكامناندا …هاورِةطةزةكاندا لة زانكؤدا ثةنا بةخوا
تةوة،لةم دواييانةدا بةجؤريَكي ضاوةرِوان نةكراو سةري هةَلداوة..تةنها باَلوبؤ

 دةتوامن بَليَم ئةمة رِاكيَشاني الوانة بةرةو هةَلديَر و تياضوون.
بيَطومان باسكردن لة ثةيوةندي حةرام بؤتة بابةتي سةرقاَليي زؤريَك لة 

ية طوازراوةكان ثسثؤرِةكان،نةك لةبةر حةراميةكةي بةَلكو لةبةر ئةوةي نةخؤشي
 ) بة تايبةت ئايدز ( لة جيهاني ئيسالميماندا بؤتة رِاستيةك ناكريَت بشاردريَتةوة.

داتاي دياريكراوم ال نيية،بةالم رِيَذةيةكي زؤر لة قوتابياني زانكؤ توشي ئةم  
نةخؤشيية ترسناكة بوون،ئةوان كةوتونةتة داوي ئةم نةخؤشيية ترسناكة بةهؤي 

ةي لة ثةيوةندي نيَوان هةر دوو رِةطةزدا هةية،بيَطويَدانة ئاين و ئةو بيَسةرو بةري
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ئةخالق و تةنانةت زياني بؤ تةندروسيت خؤشيان هةية..ئةوان تةنها طويَ بة 
 طةرِان و تيَركردني ئارةزووةكانيان دةدةن بة هةر نرخيَك بيَت..

 
 بةفرِيؤضووني كات

ني كاتة بة شيَوازي لةو خاالنةي الي قوتابي زانكؤ باوة بةفريِؤضوو
جؤراوجؤر،وةك ) ئينتةرنيَت و ضات و ياريية ئةلكرتؤنيةكان و شةوخنووني 

 لةطةلَ الوان و هاتن و ضوون..ياري وةرةق و سةيركردني تيظي..(
 

هةر  يَن تؤ كضيت،قسةتان بؤ دةكات: كة دةلَثورة حةالو
.. بيت و مؤديَالت خةريكى ميكياج و ثؤشاكئةوة نية بةس تةنها 

دكتؤرة رميا )تةماشاى ئةو كضانة بكة كة سةريان بةرزكردينةوة وةك 
خولة الكريع(، ثيَشةنطى خؤتان لةدةست مةيةن تةنها ( و )دكتؤرة البدر

وانة لة ئايندةدا توشى ةبة خؤ رازاندنةوة و طرنطيدان بة روالَةت، ضونكة ئ
 و كةم فامى و نةشارةزاييتان دةكاتتةنهايى و بةتالَى 

 
مة بةو واتاية ديَت كة من دذي حةوانةوةم؟ نةخيَر هةرطيز،بةَلكو حةوانةوة ئايا ئة

كاريَكي ثيَويستة،ضونكة حةوانةوة هونةريَكة و ئيَمة هرطيز بةجواني شارةزاي 
 نني..

ضونكة باوةرِمان واية بةتةنها واز هيَنان لة كةشي خويَندن ئيرت دةحةويَينةوة،ئةمة 
 هةَلةية.
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كةسيَكت دةستدةكةويَت لةطةَليدا بضيتة  لة زانكؤدا بة ئاساني
دةرةوة..زؤريَكت دةستدةكةويَت دةيانةويَت بضنة دةرةوة،ئامؤذطاريم ئةوةية بيَ 

 ئامانج مةضؤ دةرةوة،بؤ رِووثامايي مةضؤ دةرةوة) بؤ ئةوةي دَليان نةشكيَت (.
كاتةكاني حةوانةوة و طويَطرتن رِيَكبخة بةو جؤرةي خشتةي خويَندنت 

ةيت..هيض شتيَك بؤ رِيَكةوت جيَمةهيَلة،لةمةدا برِياري يةكاليي كةرةوة رِيَكدةخ
بدة،ضونكة طةر تؤ خشتةيةك بؤ خؤت دانةنيَيت ئةوة دةبيتة بةشيَك لة خشتةي 
خةَلكاني ديكة،لةو كاتانةي هاورِيَكةت دةحةويَتةوة ديَت بؤ الت بؤ ئةوةي 

 ثيَكةوة بضنة دةرةوة..!
 

 حةسودي
ةندي بوين لة جؤري ذياندا لةيةكرت نزيك بوين،خواردن و كاتيَك قوتابي ناو

تيانووس و جلةبةرط يةك ثؤش بوو،هةرطيز هةستمان نةكردووة قوتابيةك لة 
 يةكيَكي ديكة باشرت بيَت.

ثاش ضوونة زانكؤ ئةم ويَنةية بة تةواوي جياوازة،ضونكة بةشيَوةيةكي ضاوةرِوان 
ةية ئؤتؤمبيلي خؤي هةية،لة نةكراو جياوازييةكان دةردةكةون..قوتابي ه

خانوويةكي راقيدا دةذي،جلوبةرطيَكي طرانبةها لةبةر دةكات،باسي ثشوةكاني 
خؤي و شتانيَكي ديكةمان بؤ دةكات،لة كاتيَكدا بةشيَكي ديكةي قوتابيان لة 
دءَليَكي ديكةدا ذيان بةسةر دةبةن،هاتن و ضوون بة ثاس و تةكليف كردن لة 

طةياندن بؤ زانكؤ،لة شوقةيةكي سادةدا دةذي،لة  باوك و دايك يان برا بؤ
 كافرتياي زانكؤدا خواردنيَكي سادة و بة نرخيَكي كةم نان دةخوات.

هاوينةكةشي ضوونة دةرةوةي واَلتي تيَدا نيية ) لة ضوار ضيَوةي نيشتماني 
 خؤشةويستدا هاوينةكةي بةسةر دةبات! (
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كة بةرطي طرانبةها و ئةم جياوازيية الي كضان زؤرتر دةردةكةويَت،ضون
 ئيكسسوار و جانتاي دةسيت و زينةتي جؤراوجؤر دةكرِن.

 ة رِوونانة هةسيت حةسودي و رِق دروستدةكات.ئةم جياوازي
ئةو طرفتةي زؤرتر هةسيت ثيَدةكريَت ئةمةية ضونكة قوتابي هةذار زياني لةمةدا 

قاَليان دةكات ثيَدةطات،ضونكة هةستانيَكي نةريَ لةدايك دةبيَت تياياندا و سةر
و ئازارةكةيان زياتر دةكات،لةوانةية وايان ليَبكات واز لة زانكؤ بهيَنن،بؤ 
ئةوةي خيَراتر كاريان دةستبكةويَت يان بؤ ئةوةي رِزطاريان بيَت لةو 

 بةراوردكاريانةي زؤر ئازاري ثيَطةياندوون.
وا ئيَمةي بة باشة كةواتة ئيَمةي هةذار ضيبكةين؟ئامؤذطاري ئاَلتويين ئةوةية كة خ

جياواز دروستكردووة،بةالم بةدادوةري خؤي ضاكبووني بةزؤري دارايي و 
طوزةراني خؤش و رِةضةَلةكةوة طريَنةداوة،بةَلكو باشرتين كةس الي خوا 
تةقواكارة،ئةو باوةرِةي لة نامخانداية وامان ليَدةكات ببينة باشرتين كةس و هيض 

يَت،هةروةك وردبوونةوة لةوانةي كةسيَكيش ناتوانيَت باوةرِمان ليَبسةن
طوزةرانيان لة ئيَمة خراثرتة هؤكاريَكي كاريطةرة بؤ رِزطاربوون لةو هةستة 

 ئازاربةخشانة.
سوثاس بؤ خوا لةسةر ئةو نيعمةتانةي لةيادمان نيية،لةوانة تةندروسيت و بيَوةيي 

 و باوةرِ.
 

 كَيشة خَيزانيةكان
زانكؤدا ئةو كيَشانةية خيَزان ثيَيدا يةكيَك لة هؤكارةكاني شكسيت قوتابي لة 

طوزةر دةكات،ئةمة كار دةكاتة سةر خويَندن و ميَشكي قوتابي،لةم بارودؤخةدا 
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دةبيَت لةوة تيَبطةين كة هةر كيَشةيةكي خيَزاني كاريطةري لةسةر ئاسيت 
 زانستيش هةية.

ةخيَر؟طةر ثيَويستة بةرِووني ئةوة دياري بكريَت ئايا تؤ تواناي كيَشةت هةية يان ن
لة تواناتدا هةية ئةوة دةبيَت خيَرا ضارةسةري بكةيت بةجؤريَك زيان بة 
خويَندنةكةت نةطةيةنيَت،طةر نةخيَر ئةوة ض سوديَكي هةية خؤتي ثيَوة سةرقالَ 

 بكةيت؟
هةموو ئةوةي ثيَويستة ئةجنامي بدةيت ئةوةية كيَشةكة خبةيتة الوة و بوار نةدةيت 

 ةكةت بكات.كار لةسةر خؤت و خويَندن
 

 -هةميشة ئةم شةش خاَلةت لةبري بَيت:
نةنطي نيية طةر هةَلة بكةين،بةالم نةنطي ئةوةية نةطةرِيَينةوة و واز لةو يةكةم:

هةَلةية نةهيَنني تيَيكةوتوين..يةكيَك لة بةخششةكاني خوا بؤ بةندةكاني ئةوةية 
 هةموو كاتيَك دةرطاي تةوبة كراوةية.

بةندةكةي زؤر خؤشحاَلة،وةك لة فةرموودةيةكدا تةنانةت خوا بة تةوبةي 
هاتووة:) بيَطومان خوا زؤر خؤشحاَلة بة تةوبةي بةندةكةي لةو بةندةيةي لة 
بيابانيَكدا لةسةر وشرتةكةيةتي و دواتر ليَي وندةبيَت،لة كاتيَكدا خواردن و 

و خواردنةوةكةي لةسةر وشرتةكةية، دواي طةرِان بيَيهوا دةبيَت لة دؤزينةوةي 
لة سايةي درةختيَكدا ثاَلدةكةويَت،لة كاتيَكدا ئةو بةجمؤرةية وشرتةكةي ديَتةوة 
الي و دةيدؤزيَتةوة و زؤر خؤشحالَ دةبيَت و رِةشؤكةي دةطريَت و  
لةخؤشحاَليدا دةَليَت: تؤ بةندةي مين و من خواي تؤم،لة خؤشحاَليدا هةَلة 

 دةكات(. ئيمامي موسليم طيَرِاويةتيةوة.
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رياي ختورةي شةيتان بة،ضونكة رِيَطةي سةرثيَضيكردنت بؤ ئاسان و دووةم:
دةكات و رِيَطةي دةرضوونت لةبةر ضاو طران دةكات،من كاتيَك طويَ لة 
ضريؤكي هاوةاَلني ثيَغةمبةر ) د . خ ( دةطرم هةست بة خرؤشان دةكةم ضؤن 

 بوون ثيَش ئيسالم بوون و دواتر ضؤن بوون.
عومةري كورِي خةتتاب بدة سةير و سةمةرة  سةرنج لة ذياننامةي خةليفة

 دةبينيت.
بريت بيَت ذيان لة كؤمةَليَك برِياري بضووك ثيَكديَت ئيَمة  سَيهةم:

هةَليدةبذيَرين و ئيَمة برِياري ليَدةدةين..بهيََلة دووبارةي بكةمةوة..ئيَمة برِيار 
برِيارة دةدةين..ئةو ذيانةي ئةمرِؤ بةسةري دةبةين ئةجنامي كؤمةَليَك لةو 

 بضووكانةية لة رِابردوودا هةَلمان بذاردووة.
 داهاتووش بة كؤمةَليَك برِيارةوة بةندة كة ئةمرِؤ برِياري لةسةر دةدةيت.

هةميشة ئاطات لة سؤز بيَت كار لة برِيارةكانت نةكات..كاتيَك لة  ضوارةم :
ي سؤز كةناري وةرطرتين برِياريَك دايت لةخؤت بثرسة: ) لة ئيَستادا كاريطةر

لةسةرم ضية؟ ئايا ثيَويستة ئةم برِيارة بدةم؟ ( ..سؤز عةقلَ كويَر 
 دةكات،سةركردايةتي رِادةسيت دلَ دةكات بيَ ئةوةي بةدواي بةَلطةدا بطةرِيَت.

فيَري عةولةمة و كرانةوةيةكي مةترسيدار بوين،تةنها ئامانج لةم  ثَينجةم :
و ليَي بةهرةمةند دةبني و ليَي جيهانةداية تيَيدا دةذين، هةَلثةي بؤ دةكةين 

تيَرنابني.. ئةم ضةمكة زؤريَكي توشي كارانيَكي حةرام و خراث كردووة بيَ 
ئةوةي شتيَك هةبيَت رِيَي ليَبطريَت يان سةرزةنشت بكريَت..وريابة ئيَمة بؤية 
لةم جيهانةداين كة رِةزامةندي خوامان دةستبكةويَت و لةسةر هةموو كاريَكي 

 لة رِؤذي دواييدا ليَثرسينةوةمان لةطةَلدا دةكريَت. بضووك و طةورة
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ئةو تيَطةيشتنةي لةبارةي خؤمانةوة دةيبةخشني بة خةَلك كاتيَك لة  شةشةم :
زانكؤداين،بؤ ماوةيةكي دوور و دريَذي لة عةقَلي خةَلكيدا دةميَنيَتةوة و ئاسان 

رنط نةبيَت..بةاَلم نيية بطؤرِدريَت،لةوانةية ئيَستا قسة و رِاي خةَلكت بة الوة ط
باوةرِم ثيَبكة لة داهاتووتدا واتايةكي زؤر دةبةخشيَت..لةوانةشة كاريطةري 

 طةورةي لةسةر ذياني ثيشةيي و كؤمةاَليةتيت هةبيَت.
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 ةميخاَلي دة
 خوا حافيز.. ذيانت دواي دةرضوون

لة شةويَكي جواني شةواني مانطي ئازاردا لةطةلَ هاورِيَ ديَرينةكاني 
لة رياز ) ثايتةخيت سعودية ( دا كةشيَكي خؤمشان بةسةر زانكؤمدا 

دةبرد.. بيَوضان بةطورِوتينةوة بامسان لةو رِؤذة نايابانةي زانكؤ 
دةكرد،نزيكةي سيَ كاتذميَر بوو قسةمان دةكرد بةالَم هةستمان 
ثيَنةكردبوو..ئةمة باري ئاسايي زؤربةي دةرضوواني زانكؤية،ضونكة 

ية و ناوبةناو بة بريي خؤياني دةهيَننةوة بؤ ئةوةي جوانرتين بريةوةريان ال
ضيَذي ليَوةربطرن و بةهرةمةند بن،زؤر جار ئةمة بةسةر زمامناندا ديَت ") ئاخ 

 جوانرتين رِؤذةكاني ذيامن بوو..ضةندين بريةوةري تيَداية لةبري ناضيَتةوة ( .
ة جوانانة خويَنةري خؤشةويستم تؤش دةتوانيت لةمرِؤوة سبةيت وةك ئةو رِؤذ 

 ليَبكةيت بةجؤريَك ببنة بريةوةرييةك لة يادتدا مبيَننةوة.
 

 هاوِرَييةتي ِراستةقينة
طةر كةميَك سةرنج بدةين ئةوة دةبينني بةهيَزترين جؤري هاورِيَيةتي هاورِيَيةتي 
زانكؤية..ضونكة كاتيَكي زؤرتان ثيَكةوة بةسةر بردووة كة زؤريَك لة خؤشي و 

بيَبةشيش نةبووة لة دةمةقاَليَ و نة سازان..هةروةك  ناخؤشي تيَدا بووة و
 سةراثاي ذيانتان لة هةمان بواردا بةسةر دةبةن،هةرضةندة لة يةكرت دووريش بن.

ثشت بةخوا زانكؤ تةواو دةكةيت،لةوانةشة سةفةر بكةيت بؤ ئيَرة و 
ئةويَ،هاوسةر دةطريت و خيَزانت دةبيَت و كار و داخوازييةكاني ذيان رِووت 

دةكةن،هةموو كةسيَك بةخؤيةوة سةرقالَ دةبيَت.بةَليَ! هةموو ئةمانة لةوانةية تيَ
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رِووبدات بةالم يةك شت هةرطيز ناطؤرِيَت..ئةويش ئةو ساتانةية كة ثشتطريي 
هاورِيَيةكت كردووة يان هاوكاريت كردووة..ئةو هةستة جوانة لةناو ناضيَت كة 

 لة دَلي هةر كةسيَكدا جيَت هيَشتووة.
 مخؤشة ئةم وتةيةت بؤ دووبارة بكةمةوة: ثيَ

 خةلَك برييان دةضيَت ضيت وتووة
 خةلَك برييان دةضيَت ضيت كردووة

 بةالَم ئةوةيان لةبري ناضيَت ض هةستيَكت اليان جيَهيَشتووة.
 ئان هارظي                                                                         

 
طرنطانةي ثيَويستة دواي دةرضوون ثاريَزطاري ليَبكةين،ثةيوةنديية لةو ثةيوةنديية 

لةطةلَ مامؤستاي زانكؤدا،لةوانةية ئاسان نةبيَت ثةيوةندييةكي دؤستانةت لةطةل 
َمامؤستايةكدا هةبيَت كة تؤ الي دةخويَنيت،بةالم دواي تةواوكردني خويَندن 

 كارو بارةكان دةطؤرِيَن.
سودي هةبيَت بؤ رِاويَذثيَكردني لة ذياني ثيشةيي لةوانةية ئةم ثةيوةنديية 

داهاتووت.طومان لةوةدا نيية سوثاس و ثيَزانيين مامؤستاكةت زؤر خؤشحاَلي 
دةكات،زؤرمان بيبستووة كة هةنديَك لة مامؤستايان سكاال لة قوتابيان دةكةن 

كي دواي دةرضوون،ضونكة ساَلويان ليَناكةن يان سثَلةيي دةنويَنن..ئةمة كاريَ
خراثة و ثةسةند نيية،ضونكة هةر كةسيَك ثيتيَكم فيَربكات ئةوة دةمبة بةندةي لة 

 رِؤشنبريي ئيَمةدا باوة.
 

 تةَلةى طةورة
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كاتيَك زانكؤ تةواو دةكةيت و برِوانامةكةت وةردةطريتةوة،زانكؤ نازناويَكت 
ية و ثيَدةبةخشيَت،ئةمة ) ئةندازيارة و ئةوة ذميَريارة و ئةوي ديكةش مامؤستا

ئةوةشيان ثزيشكة ...( ،بةالم ليَرةدا ئاطات لة تةَلة بيَت..ثيَويستة ئةم نازناوانة 
ضاوةكانت دانةخات.. دةبيَت لة بينيين هةلة دةطمةنةكان بيَبةشت نةكات ليَرةو 
لةويَ..ليَمتيَدةطةيت؟زانكؤي رِاستةقينة ئةو زانكؤيةية ئامرِازةكامنان 

تربني لة بينيين هةلةكاني دةوروبةرمان و ثيَدةبةخشيَت بؤ ئةوةي بةتوانا
بةطةرِخسنت و دةست خستين بؤ بةرذةوةندي خؤمان..زانكؤي رِاستةقينة هةموو 
قوتابيةك ئامادة دةكات بؤ ئةوةي دةرضيَت بؤ ئةم جيهانة فراوانة،بةمتمانة بة 
خؤبوون و تةماع و تواناي بونيادناني داهاتوويةكي ثيشةيي واثيشاندةدات ذيان 

 ا ببةخشيَت.وات
باشرتين توانا و ليَهاتن و وزة شاراوةكاني دةخاتةطةرِ،بواري ئةوةي ثيَدةدات  

شتيَكي نويَ و جياواز بةهةم بهيَنيَت كة شانازي ثيَوة بكات،ئيَمةش لةبةردةم 
 هةموو جيهاندا شانازي ثيَوة بكةين.

ن بةَليَ كاتي ئةوة هاتووة من و تؤ و سةرجةم الوان واز لة رِؤتينةكا
بهيَنني..خويَندن ثاشان دةرضوون و دواتر طةرِان بةدواي كار و ثابةند بوون بة 

 كاريَكةوة تاوةكو خانةنشني دةبني و دةمرين !
كاتي ئةوة هاتووة رِزطارمان بيَت لةو وةزيفة بيَزاركةرةي ناضارت دةكات لة ) 

ت خبةيتةطةرِ ( بيَيت بؤ دةوام و ضي هةية بيخةيتةطةرِ بيَ ئةوةي تواناكان 0بؤ  1
و طةشةي ثيَبدةيت،دواتر بة ماندويَتيةوة دةطةرِيَيتةوة بؤ ماَلةو و تةنها بةدواي 
نويَندا بطةرِيَيت بؤ ئةوةي بؤ رِؤذي دواتر ئامادة بيت بؤ كاري رِؤذي دواتر،بةم 

 جؤرة بةردةوام دةبيت تاوةكو مردن يةخةت ثيَدةطريَت.
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رووني هةموو الويَكدا بؤ ئةوةي طؤرِانكاري ئيَمة ثيَويستمان بة رِاثةرينيَكة لة دة
ئةجنام بدةين،لةو ذيانة رِؤتينةي هةموومان بةسةري دةبةين بؤ ئةوةي ثالن بؤ 

 ذياني داهاتوومان دابنينَي.
بريت بيَت تؤ ناضار نيت لة بواري ثسثؤرِيتدا كار بكةيت..ناضار نيت ئةو كارانة 

ا ئةجناميانداوة..ناضار نيت كار بكةيت كة هاوثيشةكانت لة سااَلني رِابردوود
لةو بوارانةدا بكةيت كة ثسثؤرِةكاني هاوثيشةت كاري تيَدا دةكةن..طةر 
هةستت كرد لةطةَلتدا ناطوجنيَت يان بواريَكي ديكةت دؤزييةوة دةشيَت خؤت 

 و تواناكانيت تيَدا بة شيَوازيَكي باشرت خبةيتةطةرِ.
ةنطاوة سةرةتاكانت لة رِيَطةيةكي كة ئةم ديَرِانة دةنووسم طةشبينم ضونكة ه

دروستدا ناوة،كاتيَك ضويتة كارواني زانست و فيَربوون..بؤ ئةوةي 
 سةركةوتووانة قؤناغةكة بربِيت.

لةمرِؤوة برِياربدة كة ئاماجنت لة ضوار يان ثيَنج ساَلي زانكؤدا بونيادناني 
ياربدة عةقَلت و كةسيَتيت و ليَهاتنةكانت بيَت،نةك تةنها زانستةكةت.برِ

ئاميَريَكي دةرخةكر نةبيت بؤ زانياريةكان و بريدؤزةكان و هاوكيَشةكان،بةَلكو 
ثيَويستة لةسةرت عةقَليَكي بةرهةمهيَنةر و داهيَنةر بيت، بتوانيت هونةري 

 سةرسامكردن و فزولي و ديدت بؤ شتةكاني جياواز بيَت.
 

 ... بةآلم ثاشان ضى؟ثريؤزة دةرضوون لة زانكؤ
يانبةخشانةي لة دةرضوواني زانكؤدا تيَبيَين دةكةين ئةوةية لةو كارة ز

خواحافيزي لة كتيَب و زانست دةكةن لةطةلَ يةكةم رِؤذي كؤتايي 
خويَندندا،طةر كةسيَك ئامؤذطاري بكات خبويَنيَتةوة و خؤي رِؤشنبري بكات،ئةوة 

 وةالمدةداتةوة و دةَليَت :) زانكؤم تةواو كرد (.
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ان ئةوةيان سةملاندووة كة زانياري لة ثسثؤرِيية جياوازةكاندا تويَذينةوة زانستيةك
 نزيكةي دة سالَ جاريَك ضةند قات زياد دةكات.

ئةمةش واتة دةرضوويةكي نويَ زياتر لة تؤ دةزانيَت طةر طةشة بةخؤت 
نةدةيت،ئةمةش وا دةكات خاوةن كار كةمةندكيَش بكات بة تايبةت،ضونكة بة 

 يَت.موضةيةكي كةمرت رِازي دةب
جيهاني دةروبةرمان لة طؤرِانكاري بةردةوامداية،طةر ثةرؤشي و حةزي فيَربوون 
و طةشةثيَدامنان نةبيَت ئةوة ساتيَك لة ساتةكاندا خؤمان لة دةرةوةي جيهاني 

 كاردا بيَكار و  شكستخواردو دةبينينةوة.
ي واز لة بةَليَ ! ئةوة بة نامؤ مةزانة كة رِؤذيَك لة رِؤذان ناضار بيت بة تةواو

ثيشةكةت بهيَنيت..ضونكة تةحةدي زؤرت لةبةردةمداية و بازارِي كاريش 
بةزةيي بة كةسدا نايةتةوة..ناشزانني داهاتوو ضي بؤ حةشارداوين..! تةنها شتيَك 
دواي خوا طيان دةتوانيَت بتثاريَزيَت تواناي فيَربوون و ثيَشوازيكردنة لة زانياري 

يةكانة..ئةمةش نايةتةدي مةطةر قةناعةت بةخؤت نويَ و وةبةرهيَناني برية نويَ
بكةيت زانكؤ تةنها ويَستطةيةكة لة ويَستطةكاني ئةو فيَربوونةي ثيَويستة 

 بةدريَذايي ذيان بةردةوام بيَت.
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