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مۆنامۆرمۆنامۆر

ئارام حەمەئارام حەمە
)سلێمانی()سلێمانی(

شــەوێکی تاریــک بــوو، مانــگ خــۆی لــە پشــت کێوەکانــەوە حەشــار دابــوو، یــان ڕەنگــە مانــگ هــەر بــزر شــەوێکی تاریــک بــوو، مانــگ خــۆی لــە پشــت کێوەکانــەوە حەشــار دابــوو، یــان ڕەنگــە مانــگ هــەر بــزر 
بووبێــت، کــێ دەیزانــی مانــگ ئێســتا لــە کوێیــە؟بووبێــت، کــێ دەیزانــی مانــگ ئێســتا لــە کوێیــە؟

لــەو شــەوە ئەنگوســتەچاوەدا، لــەو ســەرمای زســتانەدا، کــە ســەرما وەک نەشــتەری دەســتی نوژدارێکــی لــەو شــەوە ئەنگوســتەچاوەدا، لــەو ســەرمای زســتانەدا، کــە ســەرما وەک نەشــتەری دەســتی نوژدارێکــی 
دڵــڕەق جەســتەی هەڵدەدڕیــت، دانیشــتبوو لوولــەی تفەنگەکــەی بــەرەو ســەرەوە بڵنــد کردبــوو، دڵــڕەق جەســتەی هەڵدەدڕیــت، دانیشــتبوو لوولــەی تفەنگەکــەی بــەرەو ســەرەوە بڵنــد کردبــوو، 
ــە  ــە ئەمســەر و ئەوســەری ل ــژدا، ک ــاو ســەنگەرێکی درێ ــە ن ــە شــانیدا هەڵپەســاردبوو، ل ــەی ب ــە تفەنگەک ــە ئەمســەر و ئەوســەری ل ــژدا، ک ــاو ســەنگەرێکی درێ ــە ن ــە شــانیدا هەڵپەســاردبوو، ل ــەی ب تفەنگەک
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا بــوو. لــە ژێــر ئــەو ســەنگەرەدا، کــە ســەرەکەی بــە پارچــە موشــەمای ســەوز گیــرا ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا بــوو. لــە ژێــر ئــەو ســەنگەرەدا، کــە ســەرەکەی بــە پارچــە موشــەمای ســەوز گیــرا 
ــە قاپقورئانێکــی  ــە ئازیزەکــەی دەکــردەوە و تەماشــای وێنــە بچووکەکــەی دەکــرد، کــە ل ــوو، بیــری ل ــە قاپقورئانێکــی ب ــە ئازیزەکــەی دەکــردەوە و تەماشــای وێنــە بچووکەکــەی دەکــرد، کــە ل ــوو، بیــری ل ب
بچووکــی شــێوە هێلکەیــی زیویــدا بــوو، دەســتەکەی تــری لەســەر پەلەپیتکــەی تفەنگەکــەی بــوو، ئــەو بچووکــی شــێوە هێلکەیــی زیویــدا بــوو، دەســتەکەی تــری لەســەر پەلەپیتکــەی تفەنگەکــەی بــوو، ئــەو 
ــە میوزیکــی  ــی ل ــوو، گوێ ــدا ب ــە گوێ ــی، هێدفۆنێکــی ل ــێ دەژەن ــی پ ــە میوزیکــی دەســتانەی ســەردەمانێک پانفلووت ــی ل ــوو، گوێ ــدا ب ــە گوێ ــی، هێدفۆنێکــی ل ــێ دەژەن ــی پ دەســتانەی ســەردەمانێک پانفلووت

ــۆر( دەگــرت. ــۆر( دەگــرت.بەناوبانگــی )مۆنام بەناوبانگــی )مۆنام
ئــەو ســەردەمانێکی زۆر شــەیدای میوزیــک بــوو، بەرلــەوەی جەنــگ بەرپــا بێــت و گەنجــەکان لــە پێنــاو ئــەو ســەردەمانێکی زۆر شــەیدای میوزیــک بــوو، بەرلــەوەی جەنــگ بەرپــا بێــت و گەنجــەکان لــە پێنــاو 
خــاک  و واڵت و نامــووس و شــکۆیاندا، لــە دژی ســوپای بێشــوماری ســەربڕەکان بجەنگــن، ئــەو جەنگانەی خــاک  و واڵت و نامــووس و شــکۆیاندا، لــە دژی ســوپای بێشــوماری ســەربڕەکان بجەنگــن، ئــەو جەنگانەی 
هەرگیــز تــەواو نابــن و هەمــوو جوانییــەکان دەشــێوێنن، لــە فێرگەکــەی خــۆی ســەرقاڵی وانــە وتنــەوەی هەرگیــز تــەواو نابــن و هەمــوو جوانییــەکان دەشــێوێنن، لــە فێرگەکــەی خــۆی ســەرقاڵی وانــە وتنــەوەی 
میوزیــک بــوو بــە فێرخوازەکانــی، ئەوانــەی دەیانەویســت ئاســۆیەکی گەشــتر لەگــەڵ میوزیکــدا بکەنــەوە، میوزیــک بــوو بــە فێرخوازەکانــی، ئەوانــەی دەیانەویســت ئاســۆیەکی گەشــتر لەگــەڵ میوزیکــدا بکەنــەوە، 
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دەالقەیــەک بــۆ بینینــی جوانییەکانــی سروشــت دەالقەیــەک بــۆ بینینــی جوانییەکانــی سروشــت 
و گــەردوون و مرۆڤایەتــی، گەرچــی جوانییــەکان و گــەردوون و مرۆڤایەتــی، گەرچــی جوانییــەکان 

دەگمــەن بــوون.دەگمــەن بــوون.
ــەوە  ــەو ش ــەدا، ل ــەنگەرە قووڵەک ــاو س ــە لەن ــەوە ناڵ ــەو ش ــەدا، ل ــەنگەرە قووڵەک ــاو س ــە لەن ناڵ
قووڵــدا  ئەندێشــەیەکی  لــە  زســتاندا،  قووڵــدا ســاردەی  ئەندێشــەیەکی  لــە  زســتاندا،  ســاردەی 
دەکــردەوە،  لــە خۆشەویســتەکەی  بیــری  دەکــردەوە، بــوو،  لــە خۆشەویســتەکەی  بیــری  بــوو، 
ــن  ــۆ یەکەمی ــە ب ــەوە، ک ــر دەکەوت ــەی بی ــەو کات ــن ئ ــۆ یەکەمی ــە ب ــەوە، ک ــر دەکەوت ــەی بی ــەو کات ئ
ــاوازی  ــوو، ئ ــووت ب ــی پانفل ــەرقاڵی ژەنین ــار س ــاوازی ج ــوو، ئ ــووت ب ــی پانفل ــەرقاڵی ژەنین ــار س ج
عەســرێکی  بــوو،  تەنیــا  و  دەژەنــی  عەســرێکی مۆنامــۆری  بــوو،  تەنیــا  و  دەژەنــی  مۆنامــۆری 
ــوو،  ــەر ب ــی نۆڤەمب ــز و مانگ ــی وەرزی پایی ــوو، درەنگ ــەر ب ــی نۆڤەمب ــز و مانگ ــی وەرزی پایی درەنگ
گــەاڵ ســوور و زەرد و پرتەقاڵییــەکان لــە باخچــەی گــەاڵ ســوور و زەرد و پرتەقاڵییــەکان لــە باخچــەی 
فێرگــەی موزیکەکــەدا ورشــە ورش، بــە هــەوادا فێرگــەی موزیکەکــەدا ورشــە ورش، بــە هــەوادا 
پانفلووتەکــەدا،  ســەدای  لەگــەڵ  و  پانفلووتەکــەدا، دەچەرخــان  ســەدای  لەگــەڵ  و  دەچەرخــان 
تابلۆیــە،  ئــەو  دەکــرد،  شــێتانەیان  تابلۆیــە، ســەمایەکی  ئــەو  دەکــرد،  شــێتانەیان  ســەمایەکی 
تابلۆیەکــی فــرە جــوان بــوو، هەنگــێ مامۆســتا تابلۆیەکــی فــرە جــوان بــوو، هەنگــێ مامۆســتا 
ناڵــە تەماشــای دیمەنــی خۆرئاوابوونــی دەکــرد، کــە ناڵــە تەماشــای دیمەنــی خۆرئاوابوونــی دەکــرد، کــە 
خــۆر چــون پرتەقاڵێکــی گــەورە خەریــک بــوو بــۆ خــۆر چــون پرتەقاڵێکــی گــەورە خەریــک بــوو بــۆ 

نــاو ئاســۆیەکی دوور غلۆردەبــووەوە.نــاو ئاســۆیەکی دوور غلۆردەبــووەوە.
ئــەو لــە وەســتانی پانفلووتەکــە بــەردەوام بــوو، ئــەو لــە وەســتانی پانفلووتەکــە بــەردەوام بــوو، 
ــاو  ــتی کــرد کەســێک لەن ــە هەس ــەی ک ــاو ئــەو دەم ــتی کــرد کەســێک لەن ــە هەس ــەی ک ئــەو دەم

ــتاوە. ــەدا وەس ــی فێرگەک ــتاوە.هۆڵ ــەدا وەس ــی فێرگەک هۆڵ
کاتێــک ڕووی لــە پەنجەرەکــە وەرگێــڕا، یەکســەر کاتێــک ڕووی لــە پەنجەرەکــە وەرگێــڕا، یەکســەر 
نیــگای ئاوێتــەی نــەی بــەژن زراڤ بــوو، کــە وەک نیــگای ئاوێتــەی نــەی بــەژن زراڤ بــوو، کــە وەک 
نەمامێکــی بــەژن بڵنــد لــەوێ وەســتا بــوو، جادووی نەمامێکــی بــەژن بڵنــد لــەوێ وەســتا بــوو، جادووی 
ــووناوییەکەی  ــەدا ئەفس ــە و س ــی فلووتەک ــووناوییەکەی نۆتەکان ــەدا ئەفس ــە و س ــی فلووتەک نۆتەکان
گوێچکــەی مرۆڤیــان دەزرنگانــدەوە و لــە خشــتەیان گوێچکــەی مرۆڤیــان دەزرنگانــدەوە و لــە خشــتەیان 

دەبــرد.دەبــرد.
ــماوییەکانی  ــگا تەلیس ــی نی ــە ئاوێزان ــگای ناڵ ــماوییەکانی نی ــگا تەلیس ــی نی ــە ئاوێزان ــگای ناڵ نی
ئەســپی  دوو  چــون  ئێســتێک  بــۆ  بــوو،  ئەســپی نــەی  دوو  چــون  ئێســتێک  بــۆ  بــوو،  نــەی 
سەرشــێت بــە حیلــە حیــل بــە مەزرایەکــی ســەوزی سەرشــێت بــە حیلــە حیــل بــە مەزرایەکــی ســەوزی 

بەرینــدا تێکــەڵ بووبــوون.بەرینــدا تێکــەڵ بووبــوون.
ئــەو دەمــەی نیــگاکان وەک دوو جەنــگاوەر، بــە ئــەو دەمــەی نیــگاکان وەک دوو جەنــگاوەر، بــە 
شــیری دەســتیانەوە ڕووەو یەکتــری وەســتابوون.شــیری دەســتیانەوە ڕووەو یەکتــری وەســتابوون.

بــە  کوشــندەیە،  دەنگییــە  بــێ  ئــەو  بــە ئیــدی  کوشــندەیە،  دەنگییــە  بــێ  ئــەو  ئیــدی 
ســاوێکی نــەی ڕەوییــەوە و کەوتنــە گفتوگــۆ، نــەی ســاوێکی نــەی ڕەوییــەوە و کەوتنــە گفتوگــۆ، نــەی 
سەرســامی خــۆی بــە ئاوازەکــە و میوزیکــە خەیــاڵ سەرســامی خــۆی بــە ئاوازەکــە و میوزیکــە خەیــاڵ 
بزوێنەکــە دەربــڕی و گوتــی »چــی ژەنینێکــی بزوێنەکــە دەربــڕی و گوتــی »چــی ژەنینێکــی 
سەرســامکەر بــوو!« ناڵــە بــە خــۆی و چــاوە سەرســامکەر بــوو!« ناڵــە بــە خــۆی و چــاوە 
ــادەیی  ــتی س ــەوە ویس ــە بریقەدارەکانیی ــادەیی هەنگوینیی ــتی س ــەوە ویس ــە بریقەدارەکانیی هەنگوینیی
بــۆ  »ســوپاس  گوتــی  بــدات،  پێشــان  بــۆ خــۆی  »ســوپاس  گوتــی  بــدات،  پێشــان  خــۆی 
ئێــوەی ئازیــز، چــۆن دەتوانــم کۆمەکتــان بکــەم؟« ئێــوەی ئازیــز، چــۆن دەتوانــم کۆمەکتــان بکــەم؟« 
ــوو،  ــە ب ــەرزی باریکەل ــااڵ ب ــی ب ــە کچێک ــەی، ک ــوو، ن ــە ب ــەرزی باریکەل ــااڵ ب ــی ب ــە کچێک ــەی، ک ن
ــی  ــی ڕەش ــی و بلوزێک ــی مارۆن ــی قوماش ــی پانتۆڵێک ــی ڕەش ــی و بلوزێک ــی مارۆن ــی قوماش پانتۆڵێک
ــی شــێوە  ــەورەی باریک ــاوی گ ــوو، دوو چ ــەر ب ــی شــێوە لەب ــەورەی باریک ــاوی گ ــوو، دوو چ ــەر ب لەب
بادامــی هەبــوو، لێوەکانــی وەک کچــە فریــودەرە پــڕ بادامــی هەبــوو، لێوەکانــی وەک کچــە فریــودەرە پــڕ 
لــە فیلــەرەکان گــەورە نەبــوو، دوو لێــوی ئاســایی لــە فیلــەرەکان گــەورە نەبــوو، دوو لێــوی ئاســایی 
بــە  ڕەش  گــەورەی  خاڵێکــی  هەبــوو،  بــە پەمەیــی  ڕەش  گــەورەی  خاڵێکــی  هەبــوو،  پەمەیــی 
ڕومەتییــەوە بــوو، کــە هێنــدەی تــر ســیحری ئەویان ڕومەتییــەوە بــوو، کــە هێنــدەی تــر ســیحری ئەویان 
دەرخســتبوو، جانتاکــەی بــە هــەردوو دەســتییەوە دەرخســتبوو، جانتاکــەی بــە هــەردوو دەســتییەوە 
شــۆڕ کردبــووەوە و قاچەکانــی جــووت کردبــوو، شــۆڕ کردبــووەوە و قاچەکانــی جــووت کردبــوو، 
ــرۆی   ــوو، دوو ب ــری خــاوی هەب ــی تێ ــرۆی  قژێکــی قاوەی ــوو، دوو ب ــری خــاوی هەب ــی تێ قژێکــی قاوەی
ــەرەو ڕاســت و چەپــی ناوچەوانــی  ــژ ب ــەرەو ڕاســت و چەپــی ناوچەوانــی باریکــی درێ ــژ ب باریکــی درێ

کێشــرابوون.کێشــرابوون.
زەردەخەنەیەکــی ناســک و ئەندێشــەئامێز لەســەر زەردەخەنەیەکــی ناســک و ئەندێشــەئامێز لەســەر 

لێوەکانــی بــوو.لێوەکانــی بــوو.
گوتــی »دەکرێــت نــاوی ئــەو پارچــە میوزیکــەی گوتــی »دەکرێــت نــاوی ئــەو پارچــە میوزیکــەی 
ــاوا وەک  ــم ئ ــر دەب ــن فێ ــا م ــم؟ ئای ــی بزان ــاوا وەک دەتژەن ــم ئ ــر دەب ــن فێ ــا م ــم؟ ئای ــی بزان دەتژەن
ــی دەســتی  ــە نەرم ــێ ب ــم؟« هەنگ ــەوە بژەن ــۆ ئ ــی دەســتی ت ــە نەرم ــێ ب ــم؟« هەنگ ــەوە بژەن ــۆ ئ ت
بــە پێکەنیــن، وەک گمــە گمــی کۆتــر و  بــە پێکەنیــن، وەک گمــە گمــی کۆتــر و کــرد  کــرد 
چەنــد هەنگاوێــک لــە ناڵــە چــووە پێشــەوە، گوتــی چەنــد هەنگاوێــک لــە ناڵــە چــووە پێشــەوە، گوتــی 
»بمبەخشــن، دەبــوو ســەرەتا خــۆم بناســێنم، مــن »بمبەخشــن، دەبــوو ســەرەتا خــۆم بناســێنم، مــن 
ــۆ  ــتی ب ــە خۆشەویس ــم ل ــە، باوک ــاوم ))نەی((ی ــۆ ن ــتی ب ــە خۆشەویس ــم ل ــە، باوک ــاوم ))نەی((ی ن
نــەی عاریــف و زاهیــد و تەنیــاکان نــاوی لــێ نــاوم نــەی عاریــف و زاهیــد و تەنیــاکان نــاوی لــێ نــاوم 
نــەی، هــەر خۆشــم زۆر ئــارەزووی میوزیــک دەکــەم نــەی، هــەر خۆشــم زۆر ئــارەزووی میوزیــک دەکــەم 
کورســییە  لەســەر  ناڵــە  فێرببــم«  دەمەوێــت  کورســییە و  لەســەر  ناڵــە  فێرببــم«  دەمەوێــت  و 
بەرزەکــەی دابەزییــە خــوارەوە و دەســتی بــرد، بەرزەکــەی دابەزییــە خــوارەوە و دەســتی بــرد، 
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تەوقــەی لەگــەڵ کــرد، گوتــی » من ناڵــە دەرچووی تەوقــەی لەگــەڵ کــرد، گوتــی » من ناڵــە دەرچووی 
بەشــی میوزیکــم و لێــرە مامۆســتام وانــەی میوزیــک بەشــی میوزیکــم و لێــرە مامۆســتام وانــەی میوزیــک 
دەڵێمــەوە. بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە گــەر لــە قوواڵیــی دەڵێمــەوە. بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە گــەر لــە قوواڵیــی 
ڕوحتــەوە ئاوێتــەی میوزیــک ببیــت، ئــەوە دەتوانــی ڕوحتــەوە ئاوێتــەی میوزیــک ببیــت، ئــەوە دەتوانــی 
نۆتــە و ئــاوازەکان بەرجەســت بکەیــت، ئــەوە بزانــە نۆتــە و ئــاوازەکان بەرجەســت بکەیــت، ئــەوە بزانــە 
هەمــووی بریتییــە لــە دوو شــت، حــەز و کۆڵنــەدان، هەمــووی بریتییــە لــە دوو شــت، حــەز و کۆڵنــەدان، 
مرۆڤــە کۆڵنــەدەرەکان هــەردەم بــە ئامانجەکانیــان مرۆڤــە کۆڵنــەدەرەکان هــەردەم بــە ئامانجەکانیــان 
دەگــەن، حەزیــش یاردەدەرێکــی بەهێــزە کــە بێــزار دەگــەن، حەزیــش یاردەدەرێکــی بەهێــزە کــە بێــزار 
ــەوەی دەتەوێــت فێــری ببیــت«. هەنگــێ  ــەوەی دەتەوێــت فێــری ببیــت«. هەنگــێ نەبیــت ل نەبیــت ل
ناڵــە باســی پارچــە میوزیکەکــە و ئاوازدانەرەکــەی ناڵــە باســی پارچــە میوزیکەکــە و ئاوازدانەرەکــەی 

بــۆ کــرد:بــۆ کــرد:
»ئــەم ئــاوازەی ئێســتا ژنەوتــت، هی مۆســیقاژەن »ئــەم ئــاوازەی ئێســتا ژنەوتــت، هی مۆســیقاژەن 
خواکیــن  ئیســپانی  بەناوبانگــی  ئاوازدانــەری  خواکیــن و  ئیســپانی  بەناوبانگــی  ئاوازدانــەری  و 
ــی  ــە واڵت ــیا ل ــاری ڤالنس ــە ش ــەو ل ــە، ئ ــی ڕۆدریگۆی ــە واڵت ــیا ل ــاری ڤالنس ــە ش ــەو ل ــە، ئ ڕۆدریگۆی
ــۆ  ــووە، ت ــک ب ــە دای ــۆ  ل ــووە، ت ــک ب ــە دای ــاڵی ١٩٠١١٩٠١ ل ــە س ــپانیا ل ــاڵی ئیس ــە س ــپانیا ل ئیس
ــا  ــە بەناوبانگــە نابین ــەم میوزیکژەن ــی، کــە ئ ــا دەزان ــە بەناوبانگــە نابین ــەم میوزیکژەن ــی، کــە ئ دەزان
بــووە، ببینــە چــۆن هــەر کۆڵنــادات و دەگاتــە بــووە، ببینــە چــۆن هــەر کۆڵنــادات و دەگاتــە 
هــۆی  بــە  ســاڵی  ســێ  تەمەنــی  لــە  هــۆی لووتکــە،  بــە  ســاڵی  ســێ  تەمەنــی  لــە  لووتکــە، 
نەخۆشــییەوە چاوەکانــی لەدەســت دەدات و بــە نەخۆشــییەوە چاوەکانــی لەدەســت دەدات و بــە 
شــێوازی  بــە  دوایــی  دەبێــت،  نابینــا  شــێوازی تــەواوی  بــە  دوایــی  دەبێــت،  نابینــا  تــەواوی 
ــە  ــت و ل ــک دەبێ ــدن و میوزی ــری خوێن ــل فێ ــە برای ــت و ل ــک دەبێ ــدن و میوزی ــری خوێن ــل فێ برای
تەمەنــی هەشــت ســاڵی دەتوانێــت ئامێــری گیتــار تەمەنــی هەشــت ســاڵی دەتوانێــت ئامێــری گیتــار 
ــی  ــەی میوزیک ــاوازی نۆت ــز ئ ــەو هەرگی ــت. ئ ــی بژەنێ ــەی میوزیک ــاوازی نۆت ــز ئ ــەو هەرگی ــت. ئ بژەنێ
دانەنــاوە، بەڵکــوو بــە شــێوازی برایــل نووســیونی، دانەنــاوە، بەڵکــوو بــە شــێوازی برایــل نووســیونی، 
ــتاکەی، فرانسیســکۆ  ــەو لەســەر دەســتی مامۆس ــتاکەی، فرانسیســکۆ ئ ــەو لەســەر دەســتی مامۆس ئ
ئەنتیــک لــە ڤالنســیا فێــری میوزیــک دەبێــت، ئەنتیــک لــە ڤالنســیا فێــری میوزیــک دەبێــت، 
چەنــدان نازنــاوی گرنــگ بەدەســت دەهێنێــت و چەنــدان نازنــاوی گرنــگ بەدەســت دەهێنێــت و 
ــاڵی  ــە س ــا ل ــت ت ــەرکەوتن دەبێ ــە س ــەردەوام ل ــاڵی ب ــە س ــا ل ــت ت ــەرکەوتن دەبێ ــە س ــەردەوام ل ب
ــدا  ــژووی میوزیک ــە مێ ــۆر ل ــە پرۆفیس ــدا  دەبێت ــژووی میوزیک ــە مێ ــۆر ل ــە پرۆفیس ١٩٤٧١٩٤٧ دەبێت
لــە کۆلێــژی فەلســەفە و ئــەدەب لــە شــاری مەدرید.لــە کۆلێــژی فەلســەفە و ئــەدەب لــە شــاری مەدرید.
)کۆنســیرتۆ  نــاوی  کارەکانــی  )کۆنســیرتۆ بەناوبانگتریــن  نــاوی  کارەکانــی  بەناوبانگتریــن 
ــوو،  ــە ب ــە میوزیک ــەم پارچ ــە ئ ــز( ک ــوو، دی ئارانخوێ ــە ب ــە میوزیک ــەم پارچ ــە ئ ــز( ک دی ئارانخوێ
مــن ئێســتا ژەنیــم و دواتــر ناوەکــەی گــۆڕا بــۆ مــن ئێســتا ژەنیــم و دواتــر ناوەکــەی گــۆڕا بــۆ 

هاوســەرەکەی  مەرگــی  بــۆ  خواکیــن  هاوســەرەکەی مۆنامــۆر،  مەرگــی  بــۆ  خواکیــن  مۆنامــۆر، 
داینــاوە و دواتــر گۆڕانــکاری زۆر زیاتــری بەســەردا داینــاوە و دواتــر گۆڕانــکاری زۆر زیاتــری بەســەردا 
هــات و چەنــدان ئامێــر و نۆتــەی تــری بــۆ زیادکــرا، هــات و چەنــدان ئامێــر و نۆتــەی تــری بــۆ زیادکــرا، 
ــە ســاڵی ١٩٩١١٩٩١ لەالیــەن پاشــای ئیســپانیا،  لەالیــەن پاشــای ئیســپانیا،  ــەو ل ــە ســاڵی ئ ــەو ل ئ
ــە ســاڵی ١٩٩٩١٩٩٩   ــە ســاڵی خــوان کارلۆســەوە خــەاڵت کــرا، ل خــوان کارلۆســەوە خــەاڵت کــرا، ل
لــە شــاری مەدریــد لــە تەمەنــی لــە شــاری مەدریــد لــە تەمەنــی ٩٧٩٧ ســاڵیدا گیانــی  ســاڵیدا گیانــی 
ســپارد، بــەاڵم لــە دوای خــۆی چەنــدان پارچــە ســپارد، بــەاڵم لــە دوای خــۆی چەنــدان پارچــە 
نموونــە  بــۆ  بەجێهێشــت،  نــاوداری  نموونــە میوزیکــی  بــۆ  بەجێهێشــت،  نــاوداری  میوزیکــی 
مۆنامــۆر ئــەو پارچــە میوزیکــە ناخبزوێنەیــە، کــە مۆنامــۆر ئــەو پارچــە میوزیکــە ناخبزوێنەیــە، کــە 

هەمــوو ســەردەمەکان دەبڕێــت و ناوەســتێت«.هەمــوو ســەردەمەکان دەبڕێــت و ناوەســتێت«.
ــۆ ناڵــە گرتبــوو،  ــۆ ناڵــە گرتبــوو، نــەی زۆر سەرســامانە گوێــی ب نــەی زۆر سەرســامانە گوێــی ب
ــەوت و  ــت ک ــی دەس ــاری گرنگ ــک زانی ــا کۆمەڵێ ــەوت و ت ــت ک ــی دەس ــاری گرنگ ــک زانی ــا کۆمەڵێ ت
ــۆ  ــە ب ــتا ناڵ ــوپاس مامۆس ــی »زۆر س ــر گوت ــۆ دوات ــە ب ــتا ناڵ ــوپاس مامۆس ــی »زۆر س ــر گوت دوات
دەمەوێــت  دڵنیاییــەوە  بــە  زانیارییانــەت،  دەمەوێــت ئــەو  دڵنیاییــەوە  بــە  زانیارییانــەت،  ئــەو 
ــەڕی  ــە بەوپ ــر ناڵ ــت«، دوات ــری میوزیکــم بکەی ــەڕی فێ ــە بەوپ ــر ناڵ ــت«، دوات ــری میوزیکــم بکەی فێ
خۆشــحاڵییەوە پەســەندی کــرد و لــەو ڕۆژەوە، خۆشــحاڵییەوە پەســەندی کــرد و لــەو ڕۆژەوە، 
پەنجەرەیەکــی نوێیــان لــە نێــوان خۆیانــدا کــردەوە پەنجەرەیەکــی نوێیــان لــە نێــوان خۆیانــدا کــردەوە 
بــۆ بینــی ڕوئیــا و ئــاواز و نۆتەی میوزیکــی جیاواز، بــۆ بینــی ڕوئیــا و ئــاواز و نۆتەی میوزیکــی جیاواز، 
ــی  ــز و دیمەن ــەی پایی ــوارە پرتەقاڵیی ــەو ئێ ــەر ئ ــی ه ــز و دیمەن ــەی پایی ــوارە پرتەقاڵیی ــەو ئێ ــەر ئ ه
وەرینــی ئــەو هەمــوو ســەدان گــەاڵ ســوور و زەردە وەرینــی ئــەو هەمــوو ســەدان گــەاڵ ســوور و زەردە 
ــە  ــک ل ــۆی میوزی ــە و تابل ــن نۆت ــە جوانتری ــوو ب ــە ب ــک ل ــۆی میوزی ــە و تابل ــن نۆت ــە جوانتری ــوو ب ب
نێوانیــان، کــە دواتــر ســەری بــۆ پێوەندییەکــی نێوانیــان، کــە دواتــر ســەری بــۆ پێوەندییەکــی 

ــا. ــێتانە کێش ــتییەکی ش ــووڵ و خۆشەویس ــا.ق ــێتانە کێش ــتییەکی ش ــووڵ و خۆشەویس ق
شــەوێک نــەی کورتــە نامەیەک بۆ ناڵــە دەنێرێت، شــەوێک نــەی کورتــە نامەیەک بۆ ناڵــە دەنێرێت، 
ــا  ــە، ئەه ــگ بک ــای مان ــێت )تەماش ــۆی دەنووس ــا ب ــە، ئەه ــگ بک ــای مان ــێت )تەماش ــۆی دەنووس ب
ئەمشــەو چەنــد جوانــە!( ئــەم وێنانــە زۆر درێژەیــان ئەمشــەو چەنــد جوانــە!( ئــەم وێنانــە زۆر درێژەیــان 
بــەری  و  هاتــن  و شەمشــەمەکوێرەکان  بــەری نەکێشــا  و  هاتــن  و شەمشــەمەکوێرەکان  نەکێشــا 
ڕووناکــی مانگیــان گــرت و نەیانهێشــت تریفەکانــی ڕووناکــی مانگیــان گــرت و نەیانهێشــت تریفەکانــی 
خــۆی بڕژێنێتــە نــاو دوو دەریــای مەنگــی چــاوەکان خــۆی بڕژێنێتــە نــاو دوو دەریــای مەنگــی چــاوەکان 
و دەوارێکــی ڕەشــیان بــە ئاســماندا وااڵ کــرد و و دەوارێکــی ڕەشــیان بــە ئاســماندا وااڵ کــرد و 

بــەری ئاســمانیان گــرت.بــەری ئاســمانیان گــرت.
ــاری و زەوی  ــوڕ دەب ــە خ ــاران ب ــەو شــەوەی ب ــاری و زەوی ئ ــوڕ دەب ــە خ ــاران ب ــەو شــەوەی ب ئ
لــە ئــاو ســیخناخ بــوو بــوو ، ناڵــە لــە بــری ژەنینــی لــە ئــاو ســیخناخ بــوو بــوو ، ناڵــە لــە بــری ژەنینــی 
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پانفلــووت و گیتــار، چەکــی بەرگــری کــردە شــانی پانفلــووت و گیتــار، چەکــی بەرگــری کــردە شــانی 
و بــەرەو شــاری کەرکــووک بــەڕێ کــەوت.و بــەرەو شــاری کەرکــووک بــەڕێ کــەوت.

نــەی بــە چــاوی پــڕ ئەســرینەوە لــە پەنجــەرەی نــەی بــە چــاوی پــڕ ئەســرینەوە لــە پەنجــەرەی 
ــرد،  ــای دەرەوەی دەک ــەوە تەماش ــەی خۆی ــرد، ژوورەک ــای دەرەوەی دەک ــەوە تەماش ــەی خۆی ژوورەک
ــک  ــە فرمێس ــڕ ل ــەوێکی پ ــەو ش ــەم ش ــی ئ ــک دەیزان ــە فرمێس ــڕ ل ــەوێکی پ ــەو ش ــەم ش ــی ئ دەیزان
و گریانــە و ناڵــەی ئازیــزی دەڕوات بــۆ جەنــگ، و گریانــە و ناڵــەی ئازیــزی دەڕوات بــۆ جەنــگ، 
بــە  ســوپایەی  ئــەو  ڕەش،  ســوپای  بــە جەنگــی  ســوپایەی  ئــەو  ڕەش،  ســوپای  جەنگــی 
ــی  ــنووری ڕووناک ــەرەو س ــەوە ب ــمێکی تاریک ــی دروش ــنووری ڕووناک ــەرەو س ــەوە ب ــمێکی تاریک دروش
دەهاتــن و وەک تاعــوون لــە شــارەکانیان دەدا، دەهاتــن و وەک تاعــوون لــە شــارەکانیان دەدا، 
نەدەویســت،  ژوورەوە  چوونــە  بــۆ  نەدەویســت، پاســپۆرتیان  ژوورەوە  چوونــە  بــۆ  پاســپۆرتیان 
لەگــەڵ خۆیــان ئاشــووب و مەرگیــان دەهێنــا و لەگــەڵ خۆیــان ئاشــووب و مەرگیــان دەهێنــا و 

شــارەکانیان وێــران و کاول دەکــرد.شــارەکانیان وێــران و کاول دەکــرد.
دەرەوەی  تەماشــای  پەنجەرەکــەوە  لــە  دەرەوەی نــەی  تەماشــای  پەنجەرەکــەوە  لــە  نــەی 
ــاری، وەک  ــە خــوڕ دەب ــەر ب ــش ه ــرد و بارانی ــاری، وەک دەک ــە خــوڕ دەب ــەر ب ــش ه ــرد و بارانی دەک
جەرگــی  چونکــە  دەگریــا،  ئاســمانیش  جەرگــی بڵێیــت  چونکــە  دەگریــا،  ئاســمانیش  بڵێیــت 
و  بۆنکــڕووز  دەســووتا،  شــەو  ئــەم  و دایکــەکان  بۆنکــڕووز  دەســووتا،  شــەو  ئــەم  دایکــەکان 

فەلــەک. کەشــکەاڵنی  دەگەیشــتە  فەلــەک.قرچــەی  کەشــکەاڵنی  دەگەیشــتە  قرچــەی 
ناڵــە و جەنــگاوەرە خــۆ بەخشــەکانی هاوڕێــی ناڵــە و جەنــگاوەرە خــۆ بەخشــەکانی هاوڕێــی 
ــوون  ــوڕاوی ب ــەربازی ق ــی س ــواری ئۆتۆمۆبیلێک ــوون س ــوڕاوی ب ــەربازی ق ــی س ــواری ئۆتۆمۆبیلێک س
ــدار  ــی دڵبرین ــەرەو کەرکووک ــلێمانییەوە ب ــە س ــدار و ل ــی دڵبرین ــەرەو کەرکووک ــلێمانییەوە ب ــە س و ل
کەوتنــە ڕێ، لەبــەر دژواریــی جەنگەکە و پێشــڕەوی کەوتنــە ڕێ، لەبــەر دژواریــی جەنگەکە و پێشــڕەوی 
ــە  ــان ل ــە ســوپای ڕەشــی ســەربڕ و ســڵ نەکردنەوەی ــان ل ســوپای ڕەشــی ســەربڕ و ســڵ نەکردنەوەی
ــە  ــەو دەســتیان ل ــە و ســەدانی وەک ئ ــەرگ، ناڵ ــە م ــەو دەســتیان ل ــە و ســەدانی وەک ئ ــەرگ، ناڵ م
پیشــەکانی خۆیــان هەڵگــرت و کەوتنــە ڕێ بــۆ پیشــەکانی خۆیــان هەڵگــرت و کەوتنــە ڕێ بــۆ 

ــری. ــودان و بەرگ ــری.بەرخ ــودان و بەرگ بەرخ
بانگــەواز بــۆ هەمــوو کەســێک باوکرایــەوە، کــە بانگــەواز بــۆ هەمــوو کەســێک باوکرایــەوە، کــە 
هــەر کــەس توانایــی هەڵگرتنــی چەکــی هەیــە، هــەر کــەس توانایــی هەڵگرتنــی چەکــی هەیــە، 

ــکات. ــودان ب ــت و بەرخ ــت بێ ــکات.دەتوانێ ــودان ب ــت و بەرخ ــت بێ دەتوانێ
پۆشــیبوو،  ســەربازی  جلوبەرگــی  پۆشــیبوو، ناڵــە  ســەربازی  جلوبەرگــی  ناڵــە 
و  پانفلووتێــک  کــە  بــوو،  پــێ  و کۆڵەپشــتێکی  پانفلووتێــک  کــە  بــوو،  پــێ  کۆڵەپشــتێکی 
کامێرایــەک و هێدفۆنێــک و کتێبێــک و مەتارەیــەک کامێرایــەک و هێدفۆنێــک و کتێبێــک و مەتارەیــەک 
ئــاوی فافــۆن و چەنــد کەرەســتەیەکی تــری تایبەتی ئــاوی فافــۆن و چەنــد کەرەســتەیەکی تــری تایبەتی 
خــۆی تێــدا بــوو، گەرچــی ئــەوان بــەرەو مەیدانــی خــۆی تێــدا بــوو، گەرچــی ئــەوان بــەرەو مەیدانــی 

جەنــگ دەچــوون، بــەاڵم ناڵــە بەوپــەڕی ســادەیی جەنــگ دەچــوون، بــەاڵم ناڵــە بەوپــەڕی ســادەیی 
ــی  ــیدەزانی چ ــوو، نەیش ــەوێ دەچ ــۆ ئ ــەوە ب ــی خۆی ــیدەزانی چ ــوو، نەیش ــەوێ دەچ ــۆ ئ ــەوە ب خۆی
ــی دەکات. ــڵ چاوەڕوان ــار و لێ ــی دەکات.چارەنووســێکی نادی ــڵ چاوەڕوان ــار و لێ چارەنووســێکی نادی
بەرەبەیانــی گەیشــتنە باشــووری کەرکــووک و بەرەبەیانــی گەیشــتنە باشــووری کەرکــووک و 
ــڵی  ــە س ــەزران ، ناڵ ــدا دام ــی خۆیان ــە ناوچەکان ــڵی ل ــە س ــەزران ، ناڵ ــدا دام ــی خۆیان ــە ناوچەکان ل
چۆلەکەیەکــی  وەک  و  نەدەکــردەوە  مــەرگ  چۆلەکەیەکــی لــە  وەک  و  نەدەکــردەوە  مــەرگ  لــە 
ــەدا خــۆی  ــۆف و ڕەهێڵ ــە شــەوێکی ت ــەدا خــۆی باڵبەســتە ل ــۆف و ڕەهێڵ ــە شــەوێکی ت باڵبەســتە ل

بــە پەنجــەرەی حەســرەتدا دەکێشــا.بــە پەنجــەرەی حەســرەتدا دەکێشــا.
القــە  بەســەر  ســەری  نــەی  شــەوە،  القــە ئــەو  بەســەر  ســەری  نــەی  شــەوە،  ئــەو 
هەڵپێکراوەکانیــدا شــۆڕدەکردەوە، بــە کــوڵ دەگریــا هەڵپێکراوەکانیــدا شــۆڕدەکردەوە، بــە کــوڵ دەگریــا 
و گوێــی بــۆ فلووتێــک هەڵدەخســت کــە لــە تاریکایــی و گوێــی بــۆ فلووتێــک هەڵدەخســت کــە لــە تاریکایــی 
شــەوەوە دڕی بــە تاریکــی دەدا و دەهاتــە بەر گوێی، شــەوەوە دڕی بــە تاریکــی دەدا و دەهاتــە بەر گوێی، 
ــن  ــۆن باســی خواکی ــردەوە، چ ــە دەک ــە ناڵ ــری ل ــن بی ــۆن باســی خواکی ــردەوە، چ ــە دەک ــە ناڵ ــری ل بی
و  ئیســپانی  بەناوبانگــی  میوزیکزیانــی  و ڕۆدرگــۆی  ئیســپانی  بەناوبانگــی  میوزیکزیانــی  ڕۆدرگــۆی 
دانــەری ئــاوازی مۆنامــۆری بــۆ کردبــوو، چــۆن ئــەو دانــەری ئــاوازی مۆنامــۆری بــۆ کردبــوو، چــۆن ئــەو 
بــۆ لەدەســتدانی هاوســەرەکەی ئــەو پارچــە میوزیکــە بــۆ لەدەســتدانی هاوســەرەکەی ئــەو پارچــە میوزیکــە 
ــۆن  ــە چ ــە دووری ناڵ ــش ل ــت، ئەمی ــرەی داڕش ــۆن نەم ــە چ ــە دووری ناڵ ــش ل ــت، ئەمی ــرەی داڕش نەم

ــت، ئاهـــ و حەســرەت هەڵبکێشــێت. ــت، ئاهـــ و حەســرەت هەڵبکێشــێت.دەبێ دەبێ
ــگ؛  ــە جەن ــای ل ــوت »ئ ــدا دەیگ ــی خۆی ــە دڵ ــگ؛ ل ــە جەن ــای ل ــوت »ئ ــدا دەیگ ــی خۆی ــە دڵ ل
ــت!«. ــۆی ڕادەماڵێ ــەڵ خ ــەکان لەگ ــۆن جوانیی ــت!«.چ ــۆی ڕادەماڵێ ــەڵ خ ــەکان لەگ ــۆن جوانیی چ
ئــەو ســەردەمانەی بیــر دەکەوتــەوە، کــە لەگــەڵ ئــەو ســەردەمانەی بیــر دەکەوتــەوە، کــە لەگــەڵ 
میوزیکیــان  میوزیکەکــە،  فێرگــەی  لــە  میوزیکیــان ناڵــەدا  میوزیکەکــە،  فێرگــەی  لــە  ناڵــەدا 
ــوم  ــردا نوق ــاوی یەکت ــە چ ــی و ل ــان دەژەن ــۆ ژی ــوم ب ــردا نوق ــاوی یەکت ــە چ ــی و ل ــان دەژەن ــۆ ژی ب
دەبــوون، ئەمێســتا جەنــگ ئەوانــی لەیەکتــر دابــڕی دەبــوون، ئەمێســتا جەنــگ ئەوانــی لەیەکتــر دابــڕی 

ــپارد. ــار س ــێکی نادی ــە چارەنووس ــەی ب ــپارد.و ناڵ ــار س ــێکی نادی ــە چارەنووس ــەی ب و ناڵ
ئــەو دەمانــەی پێکەوە پێ دەکەنیــن و قاقاکانیان ئــەو دەمانــەی پێکەوە پێ دەکەنیــن و قاقاکانیان 
هەمیشــە  دەڕۆیشــت.  دوور  بــەرەو  هــەوادا  هەمیشــە بــە  دەڕۆیشــت.  دوور  بــەرەو  هــەوادا  بــە 
ــا  ــادییەکان، ت ــی و ش ــەرە خۆش ــەو دەڤ ــوو، ل ــا واب ــادییەکان، ت ــی و ش ــەرە خۆش ــەو دەڤ ــوو، ل واب
ســەر نەبــوون و هەمیشــە لــە کاتــی خونچەکردنــدا ســەر نەبــوون و هەمیشــە لــە کاتــی خونچەکردنــدا 
ڕەشــەبایەک دەهــات و خونچەکانــی لەگــەڵ خــۆی ڕەشــەبایەک دەهــات و خونچەکانــی لەگــەڵ خــۆی 

ــان دەکــرد. ــان دەکــرد.ڕاپێچــی بیاب ڕاپێچــی بیاب
بــە  نەیاندەتوانــی  و  دەبەســتران  بــە باڵــەکان  نەیاندەتوانــی  و  دەبەســتران  باڵــەکان 
ئاســمانی بەرینــدا سەرکەشــی بکــەن و باڵــەکان ئاســمانی بەرینــدا سەرکەشــی بکــەن و باڵــەکان 
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لــە هــەورەکان بــدەن، دەکەوتنــە خــوارەوە بــۆ لــە هــەورەکان بــدەن، دەکەوتنــە خــوارەوە بــۆ 
ــە  ــروون ب ــەزار و هەپ ــە ه ــەزار ب ــدی ه ــاو خەرەن ــە ن ــروون ب ــەزار و هەپ ــە ه ــەزار ب ــدی ه ــاو خەرەن ن

دەبــوون. دەبــوون.هەپــروون  هەپــروون 
نــەی لــە ڕۆژەکانــی جەنگــدا ئــارەزووی لــە چوونە نــەی لــە ڕۆژەکانــی جەنگــدا ئــارەزووی لــە چوونە 
دەرەوە نەبــوو، ســەرقاڵی خوێندنــەوەی ڕۆمانــی دەرەوە نەبــوو، ســەرقاڵی خوێندنــەوەی ڕۆمانــی 
ــە  ــوو، ک ــێکی الو ب ــی(ی ڕۆماننوس ــەرەو تاریک ــە )ب ــوو، ک ــێکی الو ب ــی(ی ڕۆماننوس ــەرەو تاریک )ب
باســی جەنگــی دەکــرد، ســەرنجی ژیانــی ئاڤێســتای باســی جەنگــی دەکــرد، ســەرنجی ژیانــی ئاڤێســتای 
دەدا، لــە نەســتی خۆیــدا وێنــای دەکــرد کــە ئــەوە دەدا، لــە نەســتی خۆیــدا وێنــای دەکــرد کــە ئــەوە 
خــۆی بێــت، چونکــە تاڕادەیەکــی زۆر چیڕۆکەکەیان خــۆی بێــت، چونکــە تاڕادەیەکــی زۆر چیڕۆکەکەیان 
لەیەکتــر دەچــوو، ئــەو ســەروانی خۆشەویســتی لەیەکتــر دەچــوو، ئــەو ســەروانی خۆشەویســتی 
بەجێــی دەهێشــت  و بــۆ جەنــگ دەچــوو، ئەمیــش بەجێــی دەهێشــت  و بــۆ جەنــگ دەچــوو، ئەمیــش 

ناڵــەی خۆشەویســتی بەجێــی دەهێشــت.ناڵــەی خۆشەویســتی بەجێــی دەهێشــت.
وابــوو،  کردبێــت  لــێ  جــادووی  یەکێــک  وابــوو، وەک  کردبێــت  لــێ  جــادووی  یەکێــک  وەک 
حەپەســاو بــە دیــار کارەکتــەر و ڕووداوەکانــی نــاو حەپەســاو بــە دیــار کارەکتــەر و ڕووداوەکانــی نــاو 
ڕۆمانەکــەوە ڕامابــوو، بیــری کەوتــەوە، کــە ڕۆژێــک ڕۆمانەکــەوە ڕامابــوو، بیــری کەوتــەوە، کــە ڕۆژێــک 
ــوو، کــە هــی  ــۆ کردب ــەی ب ــەو ڕۆمان ــە باســی ئ ــوو، کــە هــی ناڵ ــۆ کردب ــەی ب ــەو ڕۆمان ــە باســی ئ ناڵ
نووســەرێکی هاوڕێــی بــوو، بــە دیــاری دابوویــە نووســەرێکی هاوڕێــی بــوو، بــە دیــاری دابوویــە 
و ئەویــش بــە دیــاری لەگــەڵ )ســی دی(یەکــی و ئەویــش بــە دیــاری لەگــەڵ )ســی دی(یەکــی 

ــوو. ــی داب ــۆردا، پێ ــیقای مۆنام ــوو.مۆس ــی داب ــۆردا، پێ ــیقای مۆنام مۆس
لــەو ڕۆژانــەدا، هەندێــک جــار بــە نامــەی مۆبایــل لــەو ڕۆژانــەدا، هەندێــک جــار بــە نامــەی مۆبایــل 
ئــاگاداری یەکتــری بــوون، ڕۆژێــک ناڵــە کورتــە ئــاگاداری یەکتــری بــوون، ڕۆژێــک ناڵــە کورتــە 
ــەی  ــدا نووســیبووی »ن ــارد و تێی ــۆ ن ــی ب ــەی نامەیەک ــدا نووســیبووی »ن ــارد و تێی ــۆ ن ــی ب نامەیەک
ئازیــزم ســاو، هیــوادارم بتوانــی ئــارام بیــت، مــن ئازیــزم ســاو، هیــوادارم بتوانــی ئــارام بیــت، مــن 
ئێســتا لــە ئامــادە ســازیداین بــۆ هێــرش بــۆ ســەر ئێســتا لــە ئامــادە ســازیداین بــۆ هێــرش بــۆ ســەر 
دەمانەوێــت  ســەربڕەکان،  ســوپای  دەمانەوێــت مۆڵگەکانــی  ســەربڕەکان،  ســوپای  مۆڵگەکانــی 
ــتی  ــتیاندایە بەدەس ــر دەس ــە ژێ ــەی ل ــەو ناوچان ــتی ئ ــتیاندایە بەدەس ــر دەس ــە ژێ ــەی ل ــەو ناوچان ئ
ــت  ــی من ــە زۆر قورســە، خەم ــەوە، جەنگەک ــت بهێنین ــی من ــە زۆر قورســە، خەم ــەوە، جەنگەک بهێنین
نەبــێ( نــەی پرچــە خاوەکــەی هەڵبــزڕکا بــوو، بــە نەبــێ( نــەی پرچــە خاوەکــەی هەڵبــزڕکا بــوو، بــە 

ــەوە: ــی دای ــرەتەوە وەاڵم ــەم و حەس ــەوە:غ ــی دای ــرەتەوە وەاڵم ــەم و حەس غ
) ناڵــەی گیانــم، مــن بــێ تــۆ چــی بکەم، ئــاگاداری ) ناڵــەی گیانــم، مــن بــێ تــۆ چــی بکەم، ئــاگاداری 

خــۆت بــە، تۆ و خــودا(.خــۆت بــە، تۆ و خــودا(.
ئیتــر بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک هیــچ خەبەرێــک ئیتــر بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک هیــچ خەبەرێــک 
لــە ناڵــەوە نەهــات، نــەی وەک دڵــی لــە نــاو لــە ناڵــەوە نەهــات، نــەی وەک دڵــی لــە نــاو 

ــە  ــە قازانێکــدا بکوڵێنــن، وەک باڵندەیەکــی ترســاو ل قازانێکــدا بکوڵێنــن، وەک باڵندەیەکــی ترســاو ل
ســنگیدا لێــی دەدا. هەراســان بــوو، نەیدەزانــی چــی ســنگیدا لێــی دەدا. هەراســان بــوو، نەیدەزانــی چــی 
ــرد و  ــە ک ــۆ ناڵ ــی ب ــک زەنگ ــد جارێ ــکات، چەن ــرد و ب ــە ک ــۆ ناڵ ــی ب ــک زەنگ ــد جارێ ــکات، چەن ب

ــوو. ــرا ب ــەی داخ ــوو.مۆبایلەک ــرا ب ــەی داخ مۆبایلەک
******

فەرمانیــان بــۆ هــات، کــە هەمــوو مۆبایلەکانیــان فەرمانیــان بــۆ هــات، کــە هەمــوو مۆبایلەکانیــان 
تەنیــا  ڕەش  ســوپای  ســیخوڕەکانی  تەنیــا دابخــەن،  ڕەش  ســوپای  ســیخوڕەکانی  دابخــەن، 
کەســانی بەربــەری و بکــوژ و خوێنمــژ نەبــوون، کەســانی بەربــەری و بکــوژ و خوێنمــژ نەبــوون، 
ســیخوڕی  و  شــارەزا  زۆر  کەســانێکی  ســیخوڕی بەڵکــوو  و  شــارەزا  زۆر  کەســانێکی  بەڵکــوو 
بــواری  شــارەزای  و  هاککــەر  و  بــواری ئەلیکترۆنــی  شــارەزای  و  هاککــەر  و  ئەلیکترۆنــی 

تەکنۆلۆژیایــان لــە تەکــدا بــوو.تەکنۆلۆژیایــان لــە تەکــدا بــوو.
پارێزەرەکانــی  سیســتمە  دەیانتوانــی  پارێزەرەکانــی ئــەوان  سیســتمە  دەیانتوانــی  ئــەوان 
کۆمپیووتــەر و مۆبایلــەکان ببــڕن و ئــاگاداری هــەر کۆمپیووتــەر و مۆبایلــەکان ببــڕن و ئــاگاداری هــەر 
ــەی  ــە وت ــەوان ب ــن، ئ ــان ب ــەی جووڵەیەکــی نەیارەکانی ــە وت ــەوان ب ــن، ئ ــان ب جووڵەیەکــی نەیارەکانی
ــەرگ  ــە م ــوون، ســڵیان ل ــاد هاتب ــۆ جیه ــان ب ــەرگ خۆی ــە م ــوون، ســڵیان ل ــاد هاتب ــۆ جیه ــان ب خۆی

نەدەکــردەوە.نەدەکــردەوە.
ــە  ــرد و کەوتن ــان خامــۆش ک ــوو مۆبایلەکانی ــە هەم ــرد و کەوتن ــان خامــۆش ک ــوو مۆبایلەکانی هەم
نــاو جەنگێکــی قورســەوە؛ ســوپای ســەربڕەکان نــاو جەنگێکــی قورســەوە؛ ســوپای ســەربڕەکان 
ــەرەتا  ــا، س ــیان دەهێن ــەوە هێرش ــد الیەک ــە چەن ــەرەتا ل ــا، س ــیان دەهێن ــەوە هێرش ــد الیەک ــە چەن ل
ماشــێنی خۆکوژییــان دەنــارد، تــا خۆیــان بــە ماشــێنی خۆکوژییــان دەنــارد، تــا خۆیــان بــە 

هێزەکانــی پێشــمەرگەدا بتەقێننــەوە.هێزەکانــی پێشــمەرگەدا بتەقێننــەوە.
وچــان  بــێ  بــە  گیانبــازەکان،  وچــان پێشــمەرگە  بــێ  بــە  گیانبــازەکان،  پێشــمەرگە 
بەرپەرچیــان دەدانــەوە، لــێ ئــەوان زۆر لــە هێــزی بەرپەرچیــان دەدانــەوە، لــێ ئــەوان زۆر لــە هێــزی 
پێشــمەرگە پڕچەکتــر بــوون، لــە دەیــان واڵتــی پێشــمەرگە پڕچەکتــر بــوون، لــە دەیــان واڵتــی 
ــۆ دەهــات و  ــەوە کەرەســتەی ســەربازییان ب ــۆ دەهــات و جیهان ــەوە کەرەســتەی ســەربازییان ب جیهان
ــن  ــاوە دەهات ــەواوی دنی ــە ت ــان ل ــن هــەزاران چەکداری ــاوە دەهات ــەواوی دنی ــە ت ــان ل هــەزاران چەکداری
و شــەڕیان لــە دژی گەلێکــی بەشــمەینەتی وەک و شــەڕیان لــە دژی گەلێکــی بەشــمەینەتی وەک 
کــورد ڕادەگەیانــد، ئــەو کــوردە بــێ دەوڵەتەی وەک کــورد ڕادەگەیانــد، ئــەو کــوردە بــێ دەوڵەتەی وەک 
عیســای مەســیح لــە چــوار الوە لــە چوارمێخــە درا عیســای مەســیح لــە چــوار الوە لــە چوارمێخــە درا 
بــوو. هەمــوو ڕۆژێــک بــە پاســاوێک کوردیــان کافــر بــوو. هەمــوو ڕۆژێــک بــە پاســاوێک کوردیــان کافــر 

ــردن. ــان دەک ــتوبڕ و پاکتاوی ــرد و کوش ــردن.دەک ــان دەک ــتوبڕ و پاکتاوی ــرد و کوش دەک
ســوپای بێشــوماری مێروولــە ئاســای ســەربڕەکان ســوپای بێشــوماری مێروولــە ئاســای ســەربڕەکان 
تــا دەهــات تۆکمەتــر و بەهێزتــر دەبــوون؛ بنکــەی تــا دەهــات تۆکمەتــر و بەهێزتــر دەبــوون؛ بنکــەی 
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ســەرەکی ئــەوان لــە حەویجــە بــوو، لەوێوە ئاراســتە ســەرەکی ئــەوان لــە حەویجــە بــوو، لەوێوە ئاراســتە 
دەکــران و هێرشــی بەردەوامیــان دەهێنــا، بــەردەوام دەکــران و هێرشــی بەردەوامیــان دەهێنــا، بــەردەوام 

پێشــمەرگە گیانبــازەکان ئەوانیــان تێکدەشــکاند.پێشــمەرگە گیانبــازەکان ئەوانیــان تێکدەشــکاند.
ناڵــە گەرچــی ئەزموونــی لــە جەنگــدا نەبــوو، ناڵــە گەرچــی ئەزموونــی لــە جەنگــدا نەبــوو، 
ــەو مــاوە کورتــەدا بەوپــەڕی ئازایەتییــەوە  ــەو مــاوە کورتــەدا بەوپــەڕی ئازایەتییــەوە بــەاڵم ل بــەاڵم ل
فێــری جەنــگ بــوو بــوو. ئــەو دەمــەی ئــەو دەبــوو فێــری جەنــگ بــوو بــوو. ئــەو دەمــەی ئــەو دەبــوو 
فلــووت بژەنێــت، بــەاڵم ئەمێســتا پەنجــە نازکەکانی فلــووت بژەنێــت، بــەاڵم ئەمێســتا پەنجــە نازکەکانی 
لەســەر پەلەپیتکــەی تفەنــگ بــوو، بــەرەو ڕووی لەســەر پەلەپیتکــەی تفەنــگ بــوو، بــەرەو ڕووی 

ــد. ــەی دەتەقان ــوپای ڕەش گولل ــد.س ــەی دەتەقان ــوپای ڕەش گولل س
لــەو شــەڕە دژوارەی ئــەو شــەوەدا، پێنــج هاوڕێــی لــەو شــەڕە دژوارەی ئــەو شــەوەدا، پێنــج هاوڕێــی 
پێشــمەرگەی ناڵــە شــەهید بــوون. ئــەو زۆر غەمبــار پێشــمەرگەی ناڵــە شــەهید بــوون. ئــەو زۆر غەمبــار 
بــوو، دەســتی کــرد بــە گریــان، لــە گیرفانــی یەکێک بــوو، دەســتی کــرد بــە گریــان، لــە گیرفانــی یەکێک 
لــە پێشــمەرگەکاندا دوو وێنــەی دییــەوە؛ كــچ و لــە پێشــمەرگەکاندا دوو وێنــەی دییــەوە؛ كــچ و 
ــوڕی  ــچ و ک ــوو ک ــار ب ــوون، دی ــداڵ ب ــی من ــوڕی کوڕێک ــچ و ک ــوو ک ــار ب ــوون، دی ــداڵ ب ــی من کوڕێک

پێشــمەرگە شــەهیدەکە بــوون.پێشــمەرگە شــەهیدەکە بــوون.
لــە ملــی یەکێکــی تــردا تەزبیحێکــی قــەزوان لــە ملــی یەکێکــی تــردا تەزبیحێکــی قــەزوان 
بــوو.  شــەهیدەکە  باوکــی  دیــاری  کــە  بــوو. هەبــوو،  شــەهیدەکە  باوکــی  دیــاری  کــە  هەبــوو، 
ئەمانــە ناڵەیــان تــەواو پەرێشــان کــرد و ماتەمینــی ئەمانــە ناڵەیــان تــەواو پەرێشــان کــرد و ماتەمینــی 
دڵ و دەروونیــان گوشــی و خســتیانە دۆخێکــی پــر دڵ و دەروونیــان گوشــی و خســتیانە دۆخێکــی پــر 
ــە  ــڕ ل ــان وێڵــی دنیایەکــی پ ــە تەمومــژەوە، ئەوی ــە ل ــڕ ل ــان وێڵــی دنیایەکــی پ ــە تەمومــژەوە، ئەوی ل

ــرد. ــە ک ــرد.ئەندێش ــە ک ئەندێش
ئەمشــەو  دەبێــت  گوتــی،  خۆیــدا  دڵــی  ئەمشــەو لــە  دەبێــت  گوتــی،  خۆیــدا  دڵــی  لــە 
جەرگــی چەنــد دایــک و بــاوک هەڵقرچێــت، لــە جەرگــی چەنــد دایــک و بــاوک هەڵقرچێــت، لــە 
پێنــاو جەنگێکــی بــە زۆر ســەپاودا، نیگــەران بــوو، پێنــاو جەنگێکــی بــە زۆر ســەپاودا، نیگــەران بــوو، 
ــردەوە،  ــەی ک ــک مۆبایلەک ــۆ تاوێ ــەران. ب ــردەوە، زۆر نیگ ــەی ک ــک مۆبایلەک ــۆ تاوێ ــەران. ب زۆر نیگ

نامەیەکــی بــۆ نــەی نووســی:نامەیەکــی بــۆ نــەی نووســی:
بــوو،  تــەواو  جەنــگ  گــەر  دڵــم،  بــوو، »ئازیــزی  تــەواو  جەنــگ  گــەر  دڵــم،  »ئازیــزی 
زەماوەنــدت لەگــەڵ دەکــەم«. پەنجــەی نــا بــە زەماوەنــدت لەگــەڵ دەکــەم«. پەنجــەی نــا بــە 
دوگمــەی دوگمــەی SENDSEND دا و مۆبایلەکــەی کوژانــدەوە،  دا و مۆبایلەکــەی کوژانــدەوە، 

نەکــرد.  هیــچ وەاڵمێکــی  نەکــرد. چاوەڕێــی  هیــچ وەاڵمێکــی  چاوەڕێــی 
******

کوردبــوون بــۆ ئــەوان ســەخت بــوو، ژیانیــان پــڕ کوردبــوون بــۆ ئــەوان ســەخت بــوو، ژیانیــان پــڕ 
لــە مەینەتــی بــوو، ئــەوان هیــچ دۆســتێکیان نەبــوو لــە مەینەتــی بــوو، ئــەوان هیــچ دۆســتێکیان نەبــوو 

ــژوو شــەنوکەو  ــان، زۆرینــەی مێ ــە چیاکانی ــژوو شــەنوکەو جگــە ل ــان، زۆرینــەی مێ ــە چیاکانی جگــە ل
بکەیــت، ئــەوان لــە چیــا ســەر بڵنــد و شــینەکاندا بکەیــت، ئــەوان لــە چیــا ســەر بڵنــد و شــینەکاندا 
بوون، هەمیشــە چیا ئەوانی دەپاراســت، ســاڵەهای بوون، هەمیشــە چیا ئەوانی دەپاراســت، ســاڵەهای 
ئەوانــی  کــەس  لــێ  بژیــن،  دەیانویســت  ئەوانــی ســاڵ  کــەس  لــێ  بژیــن،  دەیانویســت  ســاڵ 

ــردەوە. ــی ڕەت دەک ــان ئەوان ــردەوە.نەدەویســت و جیه ــی ڕەت دەک ــان ئەوان نەدەویســت و جیه
شــینەکانی  سەرکەشــە  چیــا  ســەیری  شــینەکانی نــەی  سەرکەشــە  چیــا  ســەیری  نــەی 
ــەی  ــە وەک ئەڵق ــرد، ک ــەی چــواردەوری ســلێمانی دەک ــە وەک ئەڵق ــرد، ک چــواردەوری ســلێمانی دەک
زیکــری دەروێشــان ســەمایەکی ئیالهییــان دەکــرد و زیکــری دەروێشــان ســەمایەکی ئیالهییــان دەکــرد و 
ــات،  ــەی ه ــات، شــاریان دەپاراســت، زرنگــەی مۆبایلەک ــەی ه شــاریان دەپاراســت، زرنگــەی مۆبایلەک
نامەیــەک بــوو: » ئازیــزی دڵــم، گــەر جەنــگ تــەواو نامەیــەک بــوو: » ئازیــزی دڵــم، گــەر جەنــگ تــەواو 

ــەم«. ــەڵ دەک ــدت لەگ ــوو، زەماوەن ــەم«.ب ــەڵ دەک ــدت لەگ ــوو، زەماوەن ب
ــە وەک گوڵێکــی ســیس گەشــایەوە،  ــەو نامەی ــە وەک گوڵێکــی ســیس گەشــایەوە،  ب ــەو نامەی  ب
زۆر شــادمان بــوو، کــە ناڵــە زینــدووە، لــە خۆشــیدا زۆر شــادمان بــوو، کــە ناڵــە زینــدووە، لــە خۆشــیدا 
چاوەکانــی وەک کانیــاو تەقیــن و ئەســرین وەک چاوەکانــی وەک کانیــاو تەقیــن و ئەســرین وەک 
ــە ســپییەکەیدا شــۆڕ  ــە ڕوومەت ــورات ب ــە و ف ــە ســپییەکەیدا شــۆڕ دیجل ــە ڕوومەت ــورات ب ــە و ف دیجل

ــەوە. ــەوە.بوون بوون
دیجلــە و فوراتێکــی خوێنــاوی، نــزای کــرد و لــە دیجلــە و فوراتێکــی خوێنــاوی، نــزای کــرد و لــە 
خــودا پاڕایــەوە، کــە ناڵــە بپارێزێــت. لــەو خودایــە خــودا پاڕایــەوە، کــە ناڵــە بپارێزێــت. لــەو خودایــە 
ــۆ  ــار کڕنووشــی ب ــج ج ــە پێن ــە ڕۆژان ــەوە، ک ــۆ پاڕای ــار کڕنووشــی ب ــج ج ــە پێن ــە ڕۆژان ــەوە، ک پاڕای
ــان  ــن و مزگەوتەکانی ــەوان دەهات ــەاڵم ئ ــەن، ب ــان دەب ــن و مزگەوتەکانی ــەوان دەهات ــەاڵم ئ ــەن، ب دەب
خاپــوور دەکــرد، کچەکانیــان دەکــرد بــە ســەبایا و خاپــوور دەکــرد، کچەکانیــان دەکــرد بــە ســەبایا و 
کەنیــزەک، پیاوەکانیــان دەکوشــت، کانیاوەکانیــان کەنیــزەک، پیاوەکانیــان دەکوشــت، کانیاوەکانیــان 

کوێــر دەکردنــەوە.کوێــر دەکردنــەوە.
نەی بە شــادمانییەوە دەســتی بە قــژە خاوەکەیدا نەی بە شــادمانییەوە دەســتی بە قــژە خاوەکەیدا 
ــد  ــەوت و چەن ــەی پاڵک ــەر چەرپاک ــا و لەس ــد دەهێن ــەوت و چەن ــەی پاڵک ــەر چەرپاک ــا و لەس دەهێن
جارێــک، نامەکــەی خوێنــدەوە، لەبــەر خۆیــەوە جارێــک، نامەکــەی خوێنــدەوە، لەبــەر خۆیــەوە 
دەیگــوت« زەماوەنــد، زەماوەنــد، زەماوەنــد.......دەیگــوت« زەماوەنــد، زەماوەنــد، زەماوەنــد.......

زە.....ما.....وە....نــد« خــەوی لــێ کــەوت.زە.....ما.....وە....نــد« خــەوی لــێ کــەوت.
******

چەنــد ڕۆژێــک دواتــر جەنــگ کەمێــک هێــور چەنــد ڕۆژێــک دواتــر جەنــگ کەمێــک هێــور 
بووبــووەوە، تاکوتــەرا دەنگــی تەقــە دەبیســترا، بووبــووەوە، تاکوتــەرا دەنگــی تەقــە دەبیســترا، 
شــەو داهــات، هــەر پێشــمەرگە و ســەرقاڵی کارێــک شــەو داهــات، هــەر پێشــمەرگە و ســەرقاڵی کارێــک 
کــە  پێشــمەرگەیەک،  چەنــد  لــە  جگــە  کــە بــوون،  پێشــمەرگەیەک،  چەنــد  لــە  جگــە  بــوون، 
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بــەردەوام پاســەوانییان دەکــرد. ناڵــە هێدفۆنێکــی بــەردەوام پاســەوانییان دەکــرد. ناڵــە هێدفۆنێکــی 
لــە گوێــدا بــوو، گوێــی لــە پارچــە مۆســیقای لــە گوێــدا بــوو، گوێــی لــە پارچــە مۆســیقای 
مۆنامــۆر دەگــرت، کــە جۆرجــی زامفیــری ڕۆمانــی، مۆنامــۆر دەگــرت، کــە جۆرجــی زامفیــری ڕۆمانــی، 

بــە پانفلــووت دەیژەنــی.بــە پانفلــووت دەیژەنــی.
نمــەی  وەک  زامفیــر  پانفلووتەکــەی  نمــەی دەنگــی  وەک  زامفیــر  پانفلووتەکــەی  دەنگــی 
لــە شــەقامیکی  دەکوتــا، خــۆی  ڕوحــی  لــە شــەقامیکی بــاران  دەکوتــا، خــۆی  ڕوحــی  بــاران 
تاریکــدا دەبینــی، کــە بــە تەنیــا بــەرەو ئەوســەری تاریکــدا دەبینــی، کــە بــە تەنیــا بــەرەو ئەوســەری 
ڕاســتە شــەقامەکە، بــەرەو ڕووناکــی دارتێلیــک بــە ڕاســتە شــەقامەکە، بــەرەو ڕووناکــی دارتێلیــک بــە 
ئەســپایی، لــە ژێــر بارانــدا هەنــگاوی دەنــا، جگــە ئەســپایی، لــە ژێــر بارانــدا هەنــگاوی دەنــا، جگــە 
لــە دەنگــی پانفلووتەکــە و شــڵپەی پێیەکانــی خۆی لــە دەنگــی پانفلووتەکــە و شــڵپەی پێیەکانــی خۆی 
هیچــی تــری نەدەژنــەوەت. لە ئەندێشــەیەکی قووڵدا هیچــی تــری نەدەژنــەوەت. لە ئەندێشــەیەکی قووڵدا 
ــرد  ــۆی ک ــواردەوری خ ــای چ ــک تەماش ــوو، کاتێ ــرد ب ــۆی ک ــواردەوری خ ــای چ ــک تەماش ــوو، کاتێ ب
ــەی  ــێ ئەندێش ــرا. وەخت ــەیر دەبین ــی س ــەی هێورییەک ــێ ئەندێش ــرا. وەخت ــەیر دەبین ــی س هێورییەک
پچــڕا، کــە چەنــد چەکدارێکــی ســوپای ســەربڕەکان پچــڕا، کــە چەنــد چەکدارێکــی ســوپای ســەربڕەکان 
بەخۆیــان و جلوبەرگــە ڕەشــە درێژەکانیــان و قــژ و بەخۆیــان و جلوبەرگــە ڕەشــە درێژەکانیــان و قــژ و 
ڕیشــە ئاڵۆزســکاو و چڵکنەکانیانــەوە، خۆیــان کــرد ڕیشــە ئاڵۆزســکاو و چڵکنەکانیانــەوە، خۆیــان کــرد 

بــە نــاو ســەنگەرەکەدا.بــە نــاو ســەنگەرەکەدا.
ناڵــە فریــای ئــەوەش نەکــەوت تفەنگیــان لــێ ناڵــە فریــای ئــەوەش نەکــەوت تفەنگیــان لــێ 
الی  دەڕوانــی،  لەوانــی  حەپەســاو  الی ڕابکێشــێت،  دەڕوانــی،  لەوانــی  حەپەســاو  ڕابکێشــێت، 
ــی  ــە هێڵەکان ــۆن توانیویان ــە چ ــوو، ئەوان ــەیر ب ــی س ــە هێڵەکان ــۆن توانیویان ــە چ ــوو، ئەوان ــەیر ب س
ــرد و  ــت ک ــووڵ بەس ــان ق ــڕن. ناڵەی ــەوانی بب ــرد و پاس ــت ک ــووڵ بەس ــان ق ــڕن. ناڵەی ــەوانی بب پاس
ــە نــاو ســەنگەرەکە بردیانــە دەرەوە، پێشــمەرگە  ــە نــاو ســەنگەرەکە بردیانــە دەرەوە، پێشــمەرگە ل ل
پاســەوانەکان تێكــڕا بــە شمشــێر شــەهید کرابــوون. پاســەوانەکان تێكــڕا بــە شمشــێر شــەهید کرابــوون. 
ئــەوان بــە پالنێکــی ورد و تۆکمــە بــە نــاو قامیــش ئــەوان بــە پالنێکــی ورد و تۆکمــە بــە نــاو قامیــش 
دزەیــان  نهێنییــەوە  قۆڵێکــی  لــە  زەلەکانــدا،  دزەیــان و  نهێنییــەوە  قۆڵێکــی  لــە  زەلەکانــدا،  و 
ــەو  ــمەرگە، ئ ــزی پێش ــنووری هێ ــاو س ــووە ن ــەو کردب ــمەرگە، ئ ــزی پێش ــنووری هێ ــاو س ــووە ن کردب
دەمــەی لــە قۆڵێکــی تــرەوە ســەرقاڵیان کردبــوون.دەمــەی لــە قۆڵێکــی تــرەوە ســەرقاڵیان کردبــوون.
دەمــەو بەیانــی ئــەو ڕۆژە، بــە ئۆتۆمۆبیلێــک دەمــەو بەیانــی ئــەو ڕۆژە، بــە ئۆتۆمۆبیلێــک 
ناڵــە و پێنــج پێشــمەرگەی تــری بــە دیــل گیراویــان ناڵــە و پێنــج پێشــمەرگەی تــری بــە دیــل گیراویــان 
ــی  ــە کونج ــەوەی ل ــاش ئ ــرد، پ ــە ب ــەرەو حەویج ــی ب ــە کونج ــەوەی ل ــاش ئ ــرد، پ ــە ب ــەرەو حەویج ب
زیندانێکیــان تونــد کــردن، بــۆ ڕۆژانــی دواتــر، زیندانێکیــان تونــد کــردن، بــۆ ڕۆژانــی دواتــر، 
ــتیاننە  ــان و خس ــردە بەری ــان ک ــی پرتەقاڵیی ــتیاننە بەرگ ــان و خس ــردە بەری ــان ک ــی پرتەقاڵیی بەرگ
نــاو قەفــەز، لــە دواوەی ئۆتۆمۆبیلــی ســەربازی بــە نــاو قەفــەز، لــە دواوەی ئۆتۆمۆبیلــی ســەربازی بــە 

نــاو شــاری حەویجــەدا گێڕایانــن، ئەوانیــان تەکفیــر نــاو شــاری حەویجــەدا گێڕایانــن، ئەوانیــان تەکفیــر 
کــرد، خەڵــک و مندااڵنــی نــاو حەویجەیــان هــان دا، کــرد، خەڵــک و مندااڵنــی نــاو حەویجەیــان هــان دا، 
کــە بەردبارانیــان بکــەن، ناڵــە ســەیری خەڵکەکــەی کــە بەردبارانیــان بکــەن، ناڵــە ســەیری خەڵکەکــەی 

ــڕا. ــۆ ئاســۆیەکی دوور دەگێ ــڕا.کــرد و چــاوی ب ــۆ ئاســۆیەکی دوور دەگێ کــرد و چــاوی ب
هــەر ئــەو دەمــە لــە گۆڕەپانــی شــاردا ئاگرێکــی هــەر ئــەو دەمــە لــە گۆڕەپانــی شــاردا ئاگرێکــی 
مەزنیــان کــردەوە، ئاگرێــک مەزنتــر لــە ئاگرەکــەی مەزنیــان کــردەوە، ئاگرێــک مەزنتــر لــە ئاگرەکــەی 
کــردەوە،  )ئیبراهیم(یــان  بــۆ  کــە  کــردەوە، نەمــروود،  )ئیبراهیم(یــان  بــۆ  کــە  نەمــروود، 
ــا  ــتان و جانت ــااڵی کوردس ــەرگ و ئ ــەرەتا جلوب ــا س ــتان و جانت ــااڵی کوردس ــەرگ و ئ ــەرەتا جلوب س
و کەلوپەلەکانیــان خســتە نێــو ئاگرەکــە، دوایەمیــن و کەلوپەلەکانیــان خســتە نێــو ئاگرەکــە، دوایەمیــن 
دەمــەی  ئــەو  بــوو،  ناڵــە  پانفلووتەکــەی  دەمــەی شــت  ئــەو  بــوو،  ناڵــە  پانفلووتەکــەی  شــت 
ــوو،  ــوو، پانفلووتەکــە لــە نــاو بڵێســەی ئاگرەکــەدا ب پانفلووتەکــە لــە نــاو بڵێســەی ئاگرەکــەدا ب
دواجــار  دەژنــەوت،  مۆنامــۆری  دواجــار ناڵــە مۆســیقای  دەژنــەوت،  مۆنامــۆری  ناڵــە مۆســیقای 
ــاو  ــتە ن ــەوە خس ــە قەفەزەکان ــمەرگەکانیان ب ــاو پێش ــتە ن ــەوە خس ــە قەفەزەکان ــمەرگەکانیان ب پێش
ئاگرەکــە و هــەر شەشــیان بــوون بــە قەرەبــرووت، ئاگرەکــە و هــەر شەشــیان بــوون بــە قەرەبــرووت، 
ــە  وەک ســووتەمەنی دەســووتا،  ــەی ناڵ ــەو دەم ــە  وەک ســووتەمەنی دەســووتا، ل ــەی ناڵ ــەو دەم ل
ســووتاوەکەی  پانفلووتــە  ئاگرەکــەدا،  نــاو  ســووتاوەکەی لــە  پانفلووتــە  ئاگرەکــەدا،  نــاو  لــە 
ــۆ  ــۆری ب ــی مۆنام ــی غەمگین ــرت و ئاوازێک ــۆ هەڵدەگ ــۆری ب ــی مۆنام ــی غەمگین ــرت و ئاوازێک هەڵدەگ
ــە  ــی ب ــە مەرگێک ــری ل ــی، بی ــار دەژەن ــن ج ــە دوایی ــی ب ــە مەرگێک ــری ل ــی، بی ــار دەژەن ــن ج دوایی

ئــازار و نــەی خۆشەویســتی دەکــردەوە.ئــازار و نــەی خۆشەویســتی دەکــردەوە.


