
 !مردنە سەیرەکانچیرۆکی 

 :جیهاد محەمەد 

، یەکێکە لە کێشە چارسەەرەەکروەککان، ەکەە ە رێر ەێ کێشەەۆ مەرێێ  ە ێە   مردن
کە چارکسەەەر ەەکرو ێەە ،  ەیچ  ەەەی کێشەەەیەک ەەەەەە، کە  ەەکەەن چارکسەەەرکردەن 
ەەدرو ێ  ە مرێێ پێەوو ێ  کە کێشەیەکن ئەالزرک ە لە ێ ەر ەییەمن مرێ ەیو ەەەەە ە، 

 ەرچ . ە، مرێ ەکاەن ئەچ جەهاەە ەاتووەن چارکسەریەبکەنمەحاکە چارکسەرکردەن 
ئەە مەەرێ ە، دک ێەە   ە ! مەەرێ ێکەئ ئەەک  اەکەیبێەە  کە کەشەەەکان چارکسەەەرەاکر  

مرێ ێکن پاسەڤ ە سارد ە سڕ ە  ە  ئەەرودک ە  ە ئاسەاەن  ەزۆ  ەودکسەمن کێشەەکان 
هەەاەە ، کە کێشەەەیەکە،  مرێ ەکەەاەن ئەچ جە(مەەردن) ەیچ جەە ە لە کێشەەەۆ. دککەەا 

ەەیەەاەمووەەوک چارکسەەەر کن  ەەز  ەەیێرەەەک، یەەان  ەەکبەەیکن  ەەز  ەە ڕکردەەەن، لە ەر 
ەکە ە مردن دەو خر  ،  ەیچ چارکسەر . ئەەکۆ لەەک تێ ەیشموەن کە  ەە ڕ ەاکر  

ەکەەە ە پریشەەکەکان ە روەیەەمن پریشەەکن  مووەێەە  مەەردن . ەاکر ەە   ەەز  ەتا ەتەەاین
ەکک دەویەهێەەەەان  ە ێیەەەاەن ( مەەەردن. )دەو خەەەا ،  ەیچ ەاتووەێەەە  مەەەردن ەو  ر ەەە 

 ەموەمەەان رانەەان لە مەەردەە ە، پێوییمەەشەەە ەانەەان . مرێ ەکەەان، ەا زرەەمریەن رەەمە
تەەەا رمێێ  ز ئەەکۆ اەرک وەۆ ئەە ەاەمان  ز  کاتەەک  زرەەییەمەەە  ەز . لێەبێ 
پێوییەەەمە مرێ ەکەەاەن ئەچ دەەەەەەایە  ێەەەەیک ێیەەاەن  زیەەەان  زرەەەبو   کە لە . ێیەەان

 ەرچ مرێ ێێ ئەمەۆ کرد ێ  لە .  نرن، ەەک لە پێەاەۆ مردەیو  ژینپێەاەۆ ێیاەیو 
ێیەەاەن  زیەەیو ە لەسەەەر ئەچ ەەلیەەەەەیە ێیەەاەن  ەەزۆ  وەەادەا ێەە   ە دکەەەەایەەەک 

 ەرکەسەەێێ تەەووەەبێمن  ێەەەیک .  ێەە دکمرێ ێکەەن سەەەرکەەتوە ە  ە تووەەەا ە  ە ئەرودک
ێیاەن  زربو   کە  ەمەشەە لە  ەە  ە کزرشەیو ێ   ەز ێیەاەێکن  ە ەمەەکر، ەکک 

، ەوتا  ەر لە مردن ەەکەاتەەک،  ەز ئەەکۆ دکسمەەسەان !ئەەکۆ کە  ەتا  ەتایە دکێۆ
ەە ێەە  ە ێیەەاەن لە  ەرچەەاە ەەکەە ەە  ە دەەەەا  ە دەەەەایەەکن پەەوچ ەەروەێەە ، ئەەک 

رک مرێ ەەاەە مەەردن  ە  ەرەەێێ لە ێیەەان دودکەەەێن ە، کاتێەەێ مەەردن حەتەەنەن ئەە جەەز
یە ەیەەەان پێەەەەیکەر  ،  ەە جەەەەزرک  ە ئاسەەەەاین ەکریەەەەیکەرن کە ەاترسەەەەن ە تەەەەر  ە 
دکەەوەک  ەایاە ر   ە  ە ئارویاەە  ەرکە ەەەۆ مەردن دک ەەەەک، ئەچ جەزرک مرێ ەاەە 

من لە کەەەەاتن ەە زرەەەەەەە کورەیککاەەشەەەەیو ئەەەەارو ە  ەەەەو ر دک ەەەەن ە  زیەەەەان ەودکسەەەە
لەەە  ئەماەەریو  اسکردەن مردن  زرەەەە  ەز مەرێ ە ئەارو ە . ەە زرەەکان ەاکەن

ێیەاەەئ  ەز  ەزۆ مەاەێکن .  و ر ە  ە ئەرودککەاەەئ، چەوەەکە کزتایەهێەەاەە  ە ێیەان
سرەرمەن ە ئاساین  ەرچ مرێ ێێ ە  ەرچ  وەەەەکر کە لە سەر ەەەۆ رکەیەیو، زیە 

ەە سەەەەیرککان دک ەمە ەەە  زتەەەان تەەەا  ە دوەوۆ لێبەەەوردەەەک مەەەن  ەەەەەی ێ لەمەەەرد
، پێکەەەەەەن  ە مردەەکەەەان ەەەەا،  ەککەەەو پێکەەەەەەن  ە سەەەادکین ە سەەەکارین ە !پێەەەبکەەن



ساەیلکەین مرێ کان ە، پێکەەەەن  ە ە کەەتەکەان، لە سەەردکم ەلێکن جەەاەوردو، کە 
 .  وکتە  زکارین مردەن مرێ  ەلێێ

 !مردەە سەیرککان

 ەەر کن رێەن  ووردەەەک لە  ەەەیکرۆ کاتێێ کاتژمێر کن  ە ەرخ دککەە مە ح
کاتێێ کە رەە .   ە چاەد رین دککا ێکر کار کن سادک  ەمە دکروە  ەسرکدو،

دود ەە  ئەچ کر کەەارک  ەەزۆ ەر ەەیکدوتە ەەەاە حەەرک اەەوکە پەەڕ لە رێەەکەەک  ەەز 
ئەەکۆ ئەە کەەاتژمێرک  ە ەەەر ە دکر هێەێەە   ەەز  ەەزۆ،  ەکەەبە  ەو دکروەێەە  کە 

مەلەۆ تەا کەا  ە  ەزۆ ەوانبکەا  ە  ە ئاسەاەن  ەکک حەەر کن ئاە دکتووەێ 
 ەیچ  ...  ەە مەلەکردەەۆ کە دکیروەێ   ێمە دکرکەک ە، کاتژمێرککە دکر ێەێە 

ئەچ . رێێۆ دەویەەەن یرەەەەۆ مەەەردەۆ ئەە کریکەەەارک دکدێرر ەەەمەەک لە حەەرککەدو
مەەردەە  زکەەارککەۆ ئەەک  ەەوەک، کە ئەە کر کەەارک  ەەەی روەەەاین ە روەەەەاریەەکن 

ەر روەیەەمن ەەریەەا، کە چڕیەەن ەێن کەممەەرک لە چڕیەەن ئەەاە،  ەەزیە ەە ەەوەک لەسەە
حەەرۆ رێەیو ە  کەە مە سەر  اتوەش ەاتووەێ  مەلە  کا  لە ەاەمەلەەوەن لێه

 !.ئاە

 چەرێکن مردەێێ لە کزلێژ کن ئەەیوریارین سەر ارین لە  ەغیود

  سەەەەەر ار ێ، دککر ەەەە   ە پاسەەەەەەوەن یەکێەەەەێ لەە ەەەەەرێکە جەە ەەەەەاەەۆ کە
دککەن ە،  کەەزلێژۆ ئەەەەیوریارین سەەەر ارۆ لێکەەزکەەەەکۆ لەسەەەر  و ەەەیکاروەن

ئەچ سەر ارک،لە رەەدو دکچێەمە . دک و ەن ە ەوەەۆ لەسەر ەکردکەرن لەسەرۆ
ەەەاە ەەەرێکەکەەک ە دکسەەمیککا   ە یەەاریکردن  ە  ەمەەوە دەەنەکەەاەن رەەو ەن 

 ەەز رێێۆ دەویەەن . .. ەیچ... کەەاپمەن ەەەرێکەکە،  ە  ەە  ئەەکۆ  ەزەەن لێبروەێەە 
ۆ دکدێرر ەمەەک،  ە  زکەارۆ ئەەکۆ کە پەەەدە دکەێە   ەە ەەکەۆ  ە مەردەیر

دەەەەنەیەدو کە کورسەەن دوەەشەەمەەکەۆ  ە توەەەەیۆ  ەرردککەەاتەەک  ەەز سەەەرکەک، 
ئەمەش دک ێمە  زکارین ەر ەیوەن سەەر ارککە  ە  ێر کەن ەەەرک  ە  ەنەزەن 

 !.ەرێکەکەدو ە، دەوجاریئ دککەە مە  وورکەک لە ەرێکەکە ە دکمر  

 "و لەلەو  "عەرۆ یوەاەنرا

  کاتێەەەێ کە کەیەەەەکێکن ەەەرک کە دوکێکەەەن ...  ە جەەەزر کن رێر سەەەەیر دکمر ەەە
ەەەرک  ەکە رتەەەەەەوک، لە  ەررویەەکەەەەەەن رێر  ەررکەک دککەە ەەەەەەمە  ەەەەەەوورکەک ە 

 !.دککێشێ   ە تەەان سەرۆ ئەچ راعەرکدو ە دکمر  

 " ا ا  ولین سێەەچ "



 ووردەەیو،  کەلە کەاتن کەاک ئەچ پەاەک ەاسروە  وە  ە ەەەسەن ە چڵێین،  زیە 
ەاەکێێ لە ەاەکن کاکەکەکە دکپەە مە اورەن ە دککەە   ەاە سەەەکاەەەەەک ە 

 !.دکینر ەێ 

 "ماەفریی "روەاۆ ئەمالن

  ئەچ روەایە  ەمەشە چاەد رۆ ەەیرککەکاەن دککرد، جار ێ لەە جاروەەۆ کە
چەەەەاەد رین ەەیرککەکەەەەاەن دککەەەەرد پەەەەارچەیەک ەەیەەەەرک کەەتە ەەەەوورکەک ە 

 !. دویبەسەرییو ە، مرد

 "سەکالەون "یاریروەێکن ەزکفن ئەمریکن

  ەموە جار لە یاریکردەەکاەیو  ە ئەەقەس   زۆ توەک دککرد ە دکسەمەیککرد 
جار ێ لەە جەاروەەۆ کە ...  لە  ەردکمن سەیرکەروەن یاریەکەدو ە جڕتوەڕ

 زۆ توەک کەرد،  ە دکسەمن ئەەقەسە  دورۆ ەەزلفەکەۆ رێر  ە  ێەر کێشەا  ە 
رکەیەکەد ە سەرک ئاسەەەەەکەۆ پەەۆ ە دوۆ  ە ەر ەن ملەەیو ە  ەوەک  زکەارۆ 

 !.دکسمبەج  مردەن

 "ئورەەمون "لە رارۆ  

 ئەچ ...یەکێەەەێ لە کر کارککەەەەان لە مەەدڵێکەەەن ەەەکر لە رەەەەکزیتە ەوانبەەەەوە
کر کارک  وەی رتبوە  ە لیمەەەکۆ رەلەۆ رەکزیتەکە جەار جار ەێ کە چەاەۆ 

ەێێ ێ کە  ەە وک ەر ئاەاۆ لێەە وە  زۆ ەورماەەەک  ز ەاە .. لەسەر ەە وویە
ەککەەک ە مەەدەکە ەەەرک رکویتەکە  ز لیمەەەکۆ،  ەکخروە کەەتە ەاە مەەد

 ! مرد

 " ەوررز "لە 

  ێەێەەێ توەرەەن دکەەوەکێەەکەەن رێر  ە ێەەر  بەەوە لەسەەەر ئەەکۆ کە مێەەردککەۆ
 ەەەەاەەتن لێکەەەردەک، ەێێ ەەەێ لە ەهەەەزمن دیەمەەک  ەەەزۆ ەر ەەەیویە  ەەەوورکەک، 
لەەکەەاتەدو مێەەردککەۆ دکەەەویەەک  ەەز مەەاکەەک کەە   ەسەەەر مێردککەیەەیو ە 

 ! پەاەککەۆ مرد ە  زۆ  ەزن لێەە ا 

 " ەریمئ جاس  "دوپەرک

 کاتێێ پەاسەۆ لەەە  سەەەکەییو دککرد تورن جەکیکیەکن  ە ێرۆ د   وە ..
کاتێەەەەێ تەنەەەەن ەریەەەەاکەەتن ەەیشەەەەمەە سەەەەەرۆ ەەیەەەەاەمووەن  اەکەەەەاریبکەن 



لە ەرئەەکۆ کە سەەەکەۆ  ە ەکەک ەکە دکیوسە   ەپار ر   ە  ێررن دککردک 
 !.سەر تەنەکە، ئەمەش  وەک  زکارۆ مردەن

 راەزەەرین لە لەەیکنسەرێکن سەەییکاۆ 

  چەەوە  ەەز ئەە رەەاەزەەریەەۆ کە لە پێشەەمردو  ەەزۆ ەک ەەەەۆ لێ رتبەەوە، لە کەەاتن
پێشکەرەەکردەن رەەاەزەەریەەکەدو، کە رەەاەزەەریەەکن کزمەەەیین  ەەوە  ێەەەیک  ە 
اااایەکن او  پێکەەن  ە  ەکیوکەەتە کزمەییەەکاەن ئەکەمەرک کزمەەییەەکان 

 !.دکن ەکسما ە لە لێیون کەە  ە مرد

 : "سوسن  رعي" جوتەار کن مەیرۆ ێەە

 دەوۆ ئەەکۆ .. کاتێەەەەێ لە رێێ کەەەەن رێر ەەرمەەەەیو کاریەەەەیککرد لە کێڵ ەیەکەەەەیو
 خووتەەک، لە کاتن ئاە  ووردەەەککەیەیو روەەن ە تەەو من رێرۆ  ز  ێەا چوە ئا
دو  وەکە اوتەن دوەک، لە ترسن ئەە مێەرەلەیە  ە ەکە مێرەلەیەک لە ەاە ئاەکک

کەەک، کە ەەیشەەەمە مەەەاکەەک  ەەەز چارکسەەەەرکردەن ئەە پەلە  ەەەزۆ ەەیاەەەەیک مەەەا
کێشەەەیە چەەەەی اومێەەێ لە ێک ەەرۆ پاکمەەاەکردەن مەەەرەۆ  ەەووردکەک،  ەەز ئەەکۆ 

 !. مێرەلەکەۆ ەاە ەەدکۆ  کوێ  ،  ەیچ ئەە کارک  وەک  زۆ مردەن  زۆ
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