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، وەکوو هەموو پادشایایی& جیهان خوێن خۆر. لەوەی کە ئەم پادشایە لە کوێ پادشایی� کردووە،بووک ەۆژێ، رۆژگارێ، پادشایر
) وو نووسەکان بڕوایان یەک ناگرێتەوە. ئەگونێج* 5 (، مژێ(6 ( وە یا ئەگونێج* تێیک پان و بەریین& لە ژێر دەسا بوویی*

>
هەموو پادشایایی&، ئەو واڵ

 دەرکردووە.جۆریبەجۆر
@

. ئەم پادشایە، بە هەزاران ناو، ناوبانیک & Cئەم سەرزەوینە وەکوو یەک، خوێن خۆر و خوێن مژ بووبێنت 
& ٠ئێمە لە نێو ئەم ناوانەدا بە بارامشا  ئەی ناسنت6

( وەکوو تاریکایی�،سەردەیم ئەودا لە سەر بەرد هەلکەنراوەلە  کە،لە هەزاران پەیکەرەی بارامشا  تەنیا چاوەکایی& ماونەتەوە، چاوایی&
م لە پێوارەوە، سووری سووری، سوور وەکوو خوێن. چاوایی& هێشتا هەر زیندوو دێنە پێش چاو و ئەیانەوێ دیسان

>
شەو، بەاڵ

ێژن لە سەر ئەو  ، خوێین& بەستەزمانان و هەژاران. پتو پژێ6 & Cو خوێن ڕشنت )  کە تا ئەو کاتەی خوێین&ەنیبڕواچاویان لە کاول بوون یی*
( گونایان ئەڕێژڕێ، چاوایی& پەیکەرەکەی بارامشا هەر زیتەی دێ ٠سووری سووری یی*

یان توند گرتووە و Cهەزاران کەس پیشان ئەدا کە یەکژێ Cماوە کە دەسین ) لە تەنشینC نەقیش5 چاوەکایی& بارامشاوە  وێنەیەک بەێج*
(وەکوو تەنا . چاوەکایی& بارامشا قەت سەیری ئەو دەستانە ناکەنێف& ) ٠ دەچن کە لە هەزاران هەودا بەدی هاتین*

( کەوتووییی&پەیکەرەکایی& خاوە Cشقار یی Cن و دەسین
>

( ماون، دەسینC منااڵ  ئەو دەستانەش کاڵ بوونەتەوە. تەنیا دەستەکان بەێج*
( کە ستەم و بێدادی شا داێج& کردوون. چاوەکایی& بارامشا قەت نانواڕنە ئەم دەستانە. Cپەترۆ بەستوو، دەسین Cێژنان، دەسین پژێ6

( هەن ایی& & تا، بژێ6 و باوڕیان وایە،شاعژێ(6  نەخیش5 ئەم دەستانە رۆژبەڕۆژ لە زیاد بوون دان وە گرێ دەسەکانیش تونگ تر دەبن، ئەڵنت(6
٠ زیاتر دەبنشەدەستانئەو کاتەی کە هەژاران لەگەڵ زۆرداران لە شەڕ دان، ئەم 

( بەزەیی� بارامشا زیندوو بوون و لە نێو دەم و چاوێکدا زەق زەق تەماشایان ئەکرد کە چۆن چ ،رۆژێ رۆژگارێ  ،شانانەقاوایی& یی*
) (،پەیکەرەی ئەو لەسەر بەردەکان دەکێشن. بارامشا ئەیویست کە لە هەموو جێگایەکدا یی* ٠ تا چاوی لە جیهان  یی*  

 وێنەیەیک بارامشا هەڵ کەنرابوو. خەڵیک بە ترسەوە، لە سەر دیواری شارەکان و دێ یەکاندا، لە هەموو جێگایەکدا،بەم بۆنەوە 
) oئەپەڕین و ئاگایان لە دەیم خۆیانەوە بوو کە لەو جێگایە ورتەیەکیان لەدەم دەرنەێج ) Cئەم نەقشانەوە یی C٠لە تەنشین  





       



، ئەوەندە بە ئەسپایی� بوو خوشیان بەئەستەم دەیان ) ٠بیست ئەگەر قسەشیان بکردایی�
ییC خۆی

>
 با، باران، سێبەری داران، دەیم ئاسنگەران، جریوەی مەل و مۆران :دا هەموو شتێیک بە یه خۆی دەزایی& بارامشا لە واڵ

ییک خانوویەکەوە تێپەڕ،و ... بە هەڵکەوت بولبوێل( & با و بیخوێندبا، یا لەو خانووەدا، دارێ سێبەری هەبا، وە ئەگەر با لەوی لە نژێ(6
، یا باران لەو ماڵە باریبا، خاوەیی& خانووەکە ئەبوا سووروساییC بە بارامشا دابا. پیاوایی& بارامشا لەهەمووڕی کردباماڵەوە تێپە

 یا باران باریبا، یا سێبەری دارێ هەبا، یان جریوەی مەێل( هاتبا، یان جوتیارێ یان،جێگایەک دا بوون، لەهەر کوێ با هاتبا
 کە، لە پارەی خەڵیک، ئەدا و عەرابەکانیانانپیشەوەرێ هەبا، کوتووپڕ سەروگوێالیک سەربازایی& بارامشا، شمشژێ(6 بە دەست دیاری

ەهاتە پێش چاو و هەر لەو کاتەدا کۆشکەکایی& بارامشائ نان وەکوو خەو ، پڕ دەکرد. لە هەموو شار و دێ دا،بەزور سەندرابوو
ەکانیان ( بەزەیی� تر وە شمشژێ(6 ئەگەر کەێس( لە.   بە خوێن تینووتر ئەبوون،رۆژبەرۆژ لە زیاد بوون دا بوون وە سەربازەکایی& یی*

، سێبەری دارەکەی سوور ئەکرد ، خوێین& ) ٠سێبەرێک دا پاڵ کەوتبا و پارەێس5 نەبایی�  
ابایتە ،بارامشا جیهایی& وەکوو پارە دەهاتە پێش چاو ێیک دەرباری.کەیەوەەخەزان کە ئەبوا بهێژێ& ( شاعژێ(6 Cڕۆجیاری، تەنانەت کایی 

( بۆ خەزانەکەی پاشا !  درا تا "سکە"ی رۆجیار بهێین& ( ئەسپژێ(6 oچووە بەرزترینئەئەو کاتەی کە شاعژێ(6 جا چواندبوو بە "سکە"، یی
( ئەدا تا لەگەڵ سەربازانکرائەنەلووتکەی کێو تا ڕۆجیار بهێنێتە خوارێ و پین(6  oێکیان یی  خەڵیک هەژاروبەستەزمان،، شمشژێ(6

ەش لە سەربازان جوێ بکەنەوە، پێیان نەکراتربار. خەڵیک قەەبڕوتێنێتەوە و هەزار سکە بداتە خەزانەی د  چوونکوو، ئەو شاعژێ(6
ەکان هەر یەک بوون لە تەشک و چۆنایەییC خوێن رشتنیاندا ( یا،شمشژێ(6  جا فەرقیش ناکات شمشژێ(6 لە دەسینC سەربازێکەوە یی*

ێ ٠شاعژێ(6



ییک خەزانە بەرفرەوانەکایی& دا &  بەندیخانەی زۆری بوو. ئەوانەی کە گومانیان وەها نەبوو کە باران و،بارامشا لە نژێ(6
ەداانسێبەری داران و کوتیک ئاسنگەران و جریوەی باڵداران یه بارامشایە، جێگایان بەندیخانە بوو. لە نێو ئەو بەندیخان

م گەڕانەوە، ناەوە کەندڕی رەش و تاریک زۆر بوو، کە کەندڕی لە بژێ6
>

& بۆ ئەم کەندڕانە هەبوو بەاڵ Cچووان بوو. ڕۆیشنت.

توند ئەکرا، لە سەرەتاوە هاوارێیک لێوە دەهات، پاشان ئەو هاوارە ئەبووە چووانەوە ئەو کەسەی لە کەندڕی لە بژێ6

oو کین 
@

( دەنیک ٠نووزەیەیک بەعاستەم دەرهاتوو، وە دواجار، یی*
، ێیک کو ی بارامشا بوون، شمشژێ(6 پڕکینە کە بە هێواێس5 لەسەر پێسینC لەش توندئەکرال و ئەم کەندرە ڕەشانەش شمشژێ(6

٠بە ئەسپایی� لە پێست و گۆژد و دەمارەکانەوە تێدەپەڕی تا دەگەیشتە سەر ئێسک و ئەوەش بە ماوەیەیک دوور و درێژ
( لە ( هەبوو کە ناویو ئەژماری سەرباز و پیشەوەر  سەر زەویین& بارامشا دا، لە نێو گەلێیک یی* جوتیار و شوان دا، شوایی&

 سەربازێیک بارامشای، ڕانەکەی ئەبردە شوێنێیک دوور بۆ  لەوەڕ، بۆ ئەو جێگایە،عەێل بوو. عیل شوان هەموو رۆژێ
م لین(6 روون بوو رۆژێکیش دەگات کە تووێس5 سەربازەکایی&ایەی نەبووێل

>
. عەێل شوان قەت پارەی بە بارامشا نەدابوو بەاڵ

) . عەێل شوان بە هەمووایی& دەووت: »پارەیەک کە بە ئەستەم، بەئارەێفC نێوچاوان وە چنگمان دەکەوێ نایی* ) بارامشا یی*
(ێبدرێتە سەربازان«. دەیووت : » قەت تاقە پەنابات کیش نادەمە سەربازان، ئەگەر خوێنیشم بڕێژن«. عەێل شوان بە یی*

( دەپەڕی،ترس و دڵەخۆرپە Cنەخیش5 بارامشاوە یی Cترس چاوی ئەب، لە تەنشین ) (ڕ یی* یە نێوچاوایی& نەخشەکان وە یی*
٠هێنایە سەر زمانیئەوەی مچوریک پێدا بێت، ئەوی کە بەدیڵ< دا دەهات، ئە

( گیانن، ئەوە سیخوڕ   وە،و خائینەکانن کە بە جێگای ئەم نەقشانە ئەبیسن ئەیووت: » ئەم نەقشانە، نەقشێیک یی*
«،بەجێگای ئەوان & ٠ ئەبینت&







تێیک تازە. خەڵیک گوندەکە، دوورکەوتووەکەی عەێل شوان یە دێ،وردە وردە
>

  گوێ یان بۆ قسەکایی& عەێل، بوو بە واڵ
(،ڕادەگرت ، دژ بە سەربازەکان ئەوەستان. ئەوان یی* ) وچان کاریان دەکرد وە هەموو شەوێ  بۆ ساتێیک کەمیش ببوایی�

نەدەخەوتن تا عەێل لەدەشت بگەڕێتەوە بلوێر یان بۆ ێل( بدا.  هەموو شوانەکایی& ئەو گوندە بەباێس5 بلوێریان ێل( ئەدا،
م کەسیان وەک عەێل، بلوێری باێس5 ێل( نەئەدا. عەێل هەموو ژیایی& دەکردە کویی& بلوێرەکەی دا، لە بە دونیا

>
بەاڵ

، هەموو بەسەرهاتە تاڵ و کوێرەوەریەکایی& ژیایی& ایی& هاتنیەوە تا سەردەیم الوی، هەموو بەسەرهاتە تاڵەکەی باو باپژێ6
�،لکەکایی& تریش کە بیستبووی وە هەموو قسەکایی&ەخۆی و هەموو بەسەرهاتە تاڵ و سوێری خ

 لە بلوێرەکەیدا بەگویی(
( لەگەڵ زۆرداران و ستەمکاران ٠خەڵیک دەگەیاند، قسەی خەبات و بەربەرکایی&

 بلوێرەکەی عەێل خەڵیک شاد ئەکرد
@

 و دەستیایی& ئەکردە مست و،، ئەی هێنایە جۆش و خرۆش و پەروشدەنیک
( عەێل بلوێری ێل( ئەدا، وەکوو ئەوە وابوو کە یسەربازەکایی& پێ Cری سەربازەکانت لە دەستیانێششم دەترساند. کایی

 ئەم بلوێرەیوەئەستاندووە. سەربازەکان شەوانە لەو گوندە دوور ئەکەوتنەوە و بەترس و دڵەخۆرپە
@

 ئەیانووت: دەنیک
٠سەر دیوارەکانەوە کاڵ دەکاتەوەە  نەقشەکایی& بارامشا ب،عەێل شوان

هەواڵ بە بارامشا گەیشت. تووڕە بوو، وەها قەڵس بوو کە کەس تا ئەو کاتە بارامشای وەها تووڕە نەدیبوو. خوێین& زۆر
م بارامشا ئەهوەن نەبووەوە. ئەو عەێل شوایی& ئەویست، جا سەربازی زۆر و زەبەندە کەوتنە دووی عەێل

>
ا بەاڵ رژێژێ&

م هەرکە گوێ یان لە بلوێرەکەی ئەبوو
>

 هەڵ ئەهاتن و تەنانەت بڕێکیشیان شێت ئەبوون، ئەیانووت :،شوان، بەاڵ
&  بلوێرەکە دەبیستنت6

@
«شم ،»کە دەنیک & ەکان بە دەستمانەوە سوور ئەبنەوە وە دەستمان ئەسووتێنت& ٠شژێ6

 ) ، ئەو شوانەش ئەیی* &  بارامشا دەیووت : »هەروەها کە با و باران، سێبەری داران، جریوەی بولبوالن یه منت&
» ) ٠بۆ من یی*    

٠« » ئەم شوانە خۆی هیچە، هەرێجo هەیە لە بلوێرەکەی دایە، بلوێرە سەحراویەکەی : ەیووتئ
� سەد سەربازیان کەڕ کرد و ناردنیان بە شوێن عەێل دا

ی گەورەپیاوایی& شا، گویی( ٠بە گوێرەی تەگبژێ6







عەێل شوان لە بیابانێیک چۆڵ دا خەرییک بلوێرلێدان بوو، 
 بلوێرەکەی دڕندە کێوی یەکایی& 

@
 دەکرد وە گیا کایی& کەویدەنیک

 عەێل شوان مەقایم نەرم و لە سەر خۆ دەخستە گەشە.
بیابایی& ێل( ئەدا و سارا ش مەقایم وی، وە هەردوو بەتێکڕایی� 

 
@

دەبوونە یەک بەستە و یەک مەقام و لەو چۆڵە، دەنیک
 سەربازە تەوەزەلەکایی& بارامشا بەئەستەم ئەدایەوە، وەها کە

٠ەعەێل شوانیان ناسیەو

٠دەردەستیان کرد و بە دییل بردیانە الی بارامشا  

شا فەرمایی& دەرکرد بلوێرەکەی بدەنە دەست گەورەترین بلوێر 
ژەیی& دەربار. گەورەترین بلوێرژەن لە بلوێرەکەی تووڕاند، 

دەنگێیک ئاسایی� شوایی& بوو، جا بارام شا بۆی دەرکەوت، هەر 
ێجo هەیە لە هەناسەی بلوێر ژەنەکەدایە. بۆ ئەم کارەش ێل( بڕا 

ک، سووک بکات تا کەس ڵبلوێر ژەنەکە، لە پێش چاوی خە
٠ بۆ ڕانەدێرێگوێ





، کارێکم پێت نەداوە، بەو مەرجە، هەر ( پارەیەک  بارام شا ووییC : ئەتۆ شوانە! تۆش لە پیاوایی& مین& جار کە بلوێر ێل( بدەی ئەیی*
٠بدەیە خەزانەی من

 ، ) عەێل شوان ووییC  "من بەندەی خودام و ئازاد. تۆ پارەیەکت لێم ناوێ، تۆ کارت بەمن نەداوە، من کارم پێتە! تا ستەیم تۆبین*
ێتەوە" � 6

ۆیک ئەو ستەمە بۆ خەڵیک ئەگژێ( ٠ئەم بلوێری منە، چژێ6

� عەێل شوان 
بە فەرمایی& بارام شا، عەێل شوانیان خستە کەندڕێیک ڕەش و تاریکەوە و بلوێرەکەشیان دایە بلوێرژەیی& دەربار. دیی(

ییC وی، تووێس5 خەفەت بوون
>

٠خەم و پەژارە دای گرت. هەموو دێهات و شارەکایی& واڵ

( ئەکردەوە. ئەیزایی& ڕێگا کەی  ی لە بەربەرەکایی& عەێل شوان لەو کەندڕە ڕەشە دا، لە نێو تارییک هاوار و دادی بەند کراوان دا، بژێ6
 & ( خۆی بداتە دەسینC چارەنووسەوە، جا کەوتە هەوڵ و تەقاال، نیوەشەوێ پارچە زەلێیک شنت6 ( نەهاتووە، ئەیزایی& نایی* oکۆتایی� یی

٠بووی، لە قەدپایڵ< دیواری کەندڕە ڕەشەکەدا، بە دی کرد



 ب
@

 بلو ێری عەدابوو، دەیان دیاری نەبەرەهێشتا گزینیک
@

کا یی& پڕکرد وەشەرە موو کەندڕەندیخانەو هە ب،ێل شوانەنیک
 تەد

@
٠کۆشیک بارامشاەوە بۆ نێو شار وچوو هەتا گەیشتەنییەنیک

ن وە هات. هەموو بووبوونەدەنە ی لێوەکان ئیژێC نووزەشەرە کەندڕ
>

هاوار، هاوارێیک قورس و قۆڵ، کووچە و کۆاڵ
٠رزەەلیە قام و کۆشیک بارامشایان هێناەش

ری داران وەیی& با و بۆران و سێبەبارامشای خاوە ستان، وەربازان وەر سەرامبەوژم بەتە ، بەژا، پیاوان تووڕە شار شڵ
 بلبالن، لەترسان زراوی چوو بووەد

@
٠نیک

 بلوێرەو دەدا ئ ستووریەبارامشا د
@

نە نیک � ە و،کانەشەرە ندڕەو کە ندیخانەر بەبە الماریان بردەربازان پەوە. سەبژێ*
چۆکردن و عەێل شوانیشیان بردەموویان قەه

>
٠ بۆ الی شاەوەاڵ

لەەو زەستاند و شکاندی. شوان چاوی بڕیەنێو چاوایی& شا و  ووییC : » کابرا! شکاندیی& ئئەی ێل( ەکەبارامشا بلۆێر
 لەنێوەوانەی ئەوەروکاری ئە سەیەروێ. هەموو ژیانیشت بکەێل زۆر ئەرفراوانە دا، زەبە م جیهانەهیچت بۆ ناکا. ل

( سوودەب ( و ەات ئڕ اولکە. سەرئەنجام زەری، دیسان یی* ٠وقمت دەکا«نکێیش5

. لەگۆڕەری بپەن و سەری عەێل شوان دە لە س،ی شارداەورە گەرەپایی& هەرمایی& دا تا لەگۆڕەبارامشا ف & پایی&ەڕێنت&
یانەوە ئەییەربڕیین& ڕا خست. ژنان و پیاوان بەتووڕەی سەلالد سفرەی بارامشا، جەرەیکەپەر بەرانبەی شاردا بەورەگ

(ەێل و جەی بۆ عڕنوا ٠شابارام بۆ پەیکەرەی ،لالد، وەئەش گونێج*
 عەێل شوان

@
 ئاڵو گۆڕێیک تێدا بەدی ئەهێنا،، سەیری هەرکەێس ئەکرد، ئێستەهاتبووە نۆاڕیین&،سیحری دەنیک

، زمانیان بڕیەوەبۆیەچاویان هەڵ کۆڵی ، سیحرەکە چووە نێو جووڵەیەوە. سیحری بلوێرەکەچووەنێو وتەکایی&
، ب ( یان بڕیەیەدۆئەندامەکایی& لەشین6 oیان کردەەوە و هەموو خو ێنەکەدوا جار سەریان لەلەێس5 جیا کردە، وەس و یی

٠وەەکوو بارامشا بیخواتەوە تا وەیەکەکۆپ

( لەخوێن o٠ر خاکەوتەسەی کەکەتەنیا دڵۆیی

 







& و شە وتنەخەڵیک ک ییC بارامشایانە و بە جووڵەکایی& هێنایەشە ڕەورە ه،النە بای ز،ڕۆپەشنت6
>

ری ئاسمایی& واڵ
& کرد. سێبڵ ناەستیان بەکان ڕشت. بولبوالن دین فرمێسۆن هۆوە و هەنییەت  یەو رستەکان، چپەرە خویناوییەنت6

وەوەیایی& نەکوژرانە بوو. مەشخەڵەکان تا بەکانیان لەخۆیانا تۆمار کرد. تەنیا کۆشیک بارامشا پڕ لەتروسکەپیاو
دا و شایش خوێین& عەێل شوایی&ەی عەێل شوایی& ێل( ئەکە بلوێر،یایی&ە تا ب،ربارەکەی دەنگینەس رەنە دەبلوێرژ
٠وەەی خواردەراب کردبوو ئەیک شەیەلەپیال

م لەنێو جەزیقایی& بوو و جیهایی& بەئاواییC خۆی دەبارامشا پل
>

 شەدی. بەاڵ
@

پایی& شارەێس5 تارییک دا، لەگۆڕەو دا، لەبا وەریک
( لەگۆڕی دا بوو کەتەنیا شەو هەسینCە کەت،دا & بوویی& نیا پەیکەرەی بارامشا بەئەستەم وەبەر چاو ئەکەوت، شنت6

٠بەوەدەکرد
 زەێل(،ڕەپایی& روون کردەوە، بەرانبەربەچاوایی& بارامشا، لەجیگای دڵۆپەخوێنەکەی عەێل داۆ هەر کەتریفەی مانگەشەو گ

بنێج* کردبوو وە لەهەڵ چوون دا بوو. پاش ئەوەی بارامشا لەخواردنەوە و رابواردن بوەوە، خەوی ێل( کەوت. پیاوێیک
ڕەپایی& گەورەی شار میل رێگای گرت. هێشتاۆهەژاری ستەم ێل( کراو، لەیەیک( لەزنجەکایی& شارەوە وە دەرکەوت و بەرەو گ

& بووە کەوت. دا نیشت وە لەبنجەوە بڕی. کەسەیری پێسینC زەلەکەی هەتاو هەڵ نەهاتبوو چاوی بەو بنجە زەلە شنت6
ادی دەکرد.  & کرد، سەری سووڕ ما. چوونکوو لەپێسینC دەسینC ئادەمژێ6

 عەێل شوان بوو:
@

فووی کرد بەزەلەکەدا، بەجێگای بلوێر هاوارێ هاتەبەر گۆێ، دەنیک

اڵەی جەرگە کەمئڵەو دڵۆپە خۆینە 
( گومان ( بلوێرێ ئاخر یی* & دەیی* شنت6

لێدە بەو بلوێرە کاکە تا دەنگم
ن

>
( تا دەگاتەکەشکەاڵ بەرزەوە یی*

 ئەو بلوێرە ناڵەی صەد هەزار
@

دەنیک
رۆژ ڕەش وداماو ودییل دەسینC شان

) ئەۆ دەنگەبەر پا ئەکا یەک شۆرێس5
( کۆشیک شا وخۆین خۆرەکان تێک ئەڕوێج&



( خوێن، لەبلوێرەکەوە داکەوتە سەر خا کەکه. پیاوەکە oعەێل شوان بەگوڕ دەی خوێند تا ئەوکا تەی، دیسانەوەدڵۆیی
�ەکەی دا لەبەر پەیکەرەی بارامشا و سەربازەکان ترێس ێل( نیشت، لەحەیبەتان بلوێرەکەی لە ژێر داوێین& کراسە رس5

& بوو ت. هەر لەو جێگایەوە کە خوێنەکە رژا بووە سەر خاک، دیسانەوە زەلێیک تر شنت6
>

شاردەوە، وە لەگۆڕەپانەکە هەاڵ
و هەڵ چوو. پیاوەکە چووە نێو زنجەکان دەسینC کردە بلوێر ێل( دان. ئەوندەی لێدا و لێدا، تا هەموو خەڵکەکەی هێنایە

جووڵه. هەزاران دڵۆییo خوێن لەبلوێرەکە دا کەوتن و بوونە بنێج* هەزاران زەل و دەوروبەری زنجەکان  بوونە
قامیشەالنێیک بەر فراوان. لە هەرکام لەو زەالنەوە دڵۆپێیک تری خوێن داکەوت و ئەوانیش بوونە هەوێین& بەدی هاتین&
ییC  پان وبەریین& بارامشایان داگرت. ئەو زەالنە هەموو بوونە بلوێر و

>
یی& تر کە هەموو واڵ

>
هەزارها و هەزارها قامیشەاڵ

 عەێل شوانیان لێوە دەهات، کە هاواری لە جەور و ستەیم شا بوو
@

٠دەنیک
 
ت     ە، بەش     ەو و ب     ەرۆژ، گ     وێ ی     ان لەس     تەم و بێ     دادی ش     ا ب     وو. نەخیش5 پەیک     ەرەکایی& بارامش     ا ل     ە ک     اڵ

>
ه     ەمووی ئ     ەو واڵ

، ئی     ژێC س     ەیری چ     اوایی& خ     ەڵکیان ) بوون     ەوەدا ب     وون. س     ەربازەکان ک     ە وەک     وو وەی دەچ     وون جیل ترس     یان لەب     ەر ک     ردیی*
ەکایی& خۆی  ان ب ە خ ەڵیک  بلوێرەکە نەبیسن ت  ەنیا ل  ە دوورەوە شمش ژێ6

@
نەدەکرد. ئەوانەش کە کەڕ کرابوون بۆ ئەوەی دەنیک

٠پێشان ئەدا

 بل   وێر ل   ە دیوارەک   ایی& کۆش   یک بارامش   اوە تێپ   ەڕی و چ   ووە ژوورەوە. بارامش   ا ت   ووڕە ب   وو و چ   ووە س   ەربایی& ب   ەرزترین
@

دەنیک
 ع  ەێل

@
 ع  ەێل ش  وان ب  ەر گ  وێ دەک  ەوت. دەنیک

@
م ل  ەوێش ه  ەر دەنیک

>
ییک ه  ەوران ب  ەرزبوو. ب  ەاڵ & ک  ەوە ک  ەتا ن  ژێ(6

>
ب  ورێج* قەاڵ

شوان کۆترەکانییش5 لەحایڵ< فڕین دا ئەهێنایە خرۆش. وەکوو ئەوە دەچوو ئ ەوانیش پ  ەیایم ع  ەێل ش  وان ب  ۆ ئ ەم ال و ئ  ەو
٠ال دەبەن

ن و شەقا مێک دا، زۆڕنا و دەهۆڵ ێل( بدرێ. دەنگ خۆشەکایی& هان دا بوو پیایا
>

بارامشا فەر مایی& دەر کرد، لەهەر  کۆاڵ
( سوود م ئەو کارەش یی*

>
� کەس نەگات. بەاڵ

 عەێل شوان بەگویی(
@

، بەشکو دەنیک &  بەرز گۆرایی& بڵنت(6
@

& و بە دەنیک هەڵ بڵنت(6
 زۆرنا و دەهۆڵ و دەنگ خوشەکایی& گوێ ێل( نەئەبوو. جا بارامشا

@
 عەێل شوان هەر مایەوە و کەس دەنیک

@
بوو، وە دەنیک

ێ درێ و کۆ بکریتەوە و بسووتێژێ& � تا هەیە، بژێ*
>

٠ێل( بڕا، هەر ێجo زەل لەواڵ





ویان کردەسەر خەڵک و زۆریان کوشت. زۆر ماڵیان کاول کرد و تێکیان رووخاند تا زەلەکان  کۆ 
>

سەربازان شااڵ
 دا، لە بەر یاساوڵەکان دا هەموو زەلەکانیان کۆ کردەوە. بارامشا جیل جەشین& لەبەر کرد و لە نێو ئەنجامبکەنەوە. لە

م کەس نەهاتبووە ه ٠هەیوانێک دا، دا نیشت تا سەیری ئەو بەر نامەیەبکات
>

ەموو مەیدان لە زەل پڕکرا بوو، بەاڵ
( دەنگ کزیان کرد بوو. لەوەی دە کرد  لەو ،نێو مەیدان. خەڵیک بە پەرۆش دەرکەیان لەسەر خۆیان دا خستبو، یی*

ن. زەلەکان زەلەکا زیندەوەر نەماوە. ئێوارێ ئاورێکیان کردەوە و ئاوریان بەر دایە ، جگەلەشا و سەربازەکایی&،دنیا یەدا
 ،دەسووتان و دەیان خۆیند و هاواریان دەکرد. چاوکایی& پەیکەرەکایی& بارا مشا سوور هەڵ گەڕا بوون. سەربازەکان

 کەوە، کەسەری لەهەوران ،هەموو
>

 تن و بارا مشاش بەپەلەخۆی گەیاندە لووتکەی بەرزترین بورێج* قەاڵ
>

 هەاڵ
٠دەسوو

یی& تاریک و و زەلەکان دەسووتان و دەبوونە خۆڵەمێش وە لە نێ،لەگۆڕەپایی& شاردا
>

 شاردا، نووتەیک کووچە و کۆاڵ
دەنگ خۆشایی& نەنارساو گۆرایی& یان بۆ خۆ دەووت. دەیان خوێند بارامشا چەند گەورەیه، چەن بەورەیە و چەن 

وە. ئەیان خویند
>

 :دەس باڵ

بارامشا خێوی هەموو جیهانه، خێوی با و باران، سێبەری داران، دەیم ئا سنگەران و جریوە و جووکەی پەلەوەرانه. 
لەگۆڕەپان دا زەلەکان دەسووتان و دەبوونە خۆڵەمێش وە زایڵەی عەێل شوان نزمژێC و هێدی تر ئەبووەوە. گڕەکان 

& وەپەیکەرەی بارامشا وردەوردە لە چاوان وون بوو C٠دا ئەمرکان و بەرەو تارییک دەرۆیشنت







ییC بارامشادا، فانوسێیک بەدەستەوە
>

ێژیی& داماو و تەنیای واڵ ێژنێیک تەنیا و هەژار، لەنێو هەزاران پژێ6 هەر لەو کا تەدا، پژێ6
ێژن لەدووی گڕێک دا دەگەرا، چووە نێو گۆڕەپان، بۆ ئەو جێگایە کەدوا گڕی گرتبوو وە لەزنجەکەی وەدەر کەوت. پژێ6

& لیقC زەلەکان چڵۆسکێیک هەڵ گرت و فانو سەکەی دایی� سا ندەوە. ئەو زەلەکان  لە دامرکان دا بوون. لەدوا گڕی دواینت6
زەلەش لەبڵێسەکەوت و دا مرکا. گۆڕەپان لەنێو تاریکیدا نوقم بوو. تەنیا شەوێفC فانوسەکەبوو و بەس، کەشەوقێیک

ییC بارامشا دا
>

 وەهای لەواڵ
@

ێژن بۆی ساق نەبووەوە ئەو شەوقە چ رەنگه؟ چوونکو تا ئێستە،کەس رەنیک سەیر بوو. پژێ6
، هەموو لەێس5 دا گرت، وەلەگەڵ خوێین& دا لەدەمارەکایی& دا ها توو چووی ئەکرد. ئەو ێژن، ترس و خۆێس5 نەدیبوو. پژێ6

ێژن وەکوو ئاورێ، بڵێسەی  ێژیی& روون کردبووەوە، وە پژێ6 ٠سەند بووشەوقە دەماری پژێ6

ێژن تا گەیشتەوە زنجەکەی، ئاڵو گۆڕی بەسەر دا ها تبوو،  وە بە تەواوی گۆڕابوو. فانۆسەکەی  لەسەر پژێ6
( چاوی کردەوە هەموو زنجەکەی، لەو تۆزقاڵە شەوقە، رووناک و پڕلە  Cدانا و لەسەرخۆی چوو. کایی ) سەکویی�

� دایساند بوو
٠ورشەی دی. ئەو شەوقە هەموو زنجەکەی وەکوو چرایی(

ێژن تیشیک هاویشتبوو. ئەو خەڵکە وردە دا نیشتووایی& زنجەکایی& دیکەسەریان لەو شەوقە سووڕ مابوو کە لە مایڵ< پژێ6
ییC خۆ بوو، ئەگەر هەموو

>
ێژن وا نوقیم خەیااڵ ێژن دا کۆ بوونەوە و لەدەرکەیان دا. پژێ6 وردە لەگرد و پەڕ ی مایڵ< پژێ6

خەڵیک جیهان لە دەرکەیان دابا گوێ ێل( نەدەبوو. خەڵکەکە، بۆ خۆ، چوونە ژوورەوە و چاویان بە شەوقەکە کەوت.
کوتووپڕ مناڵێیک چکۆلە لە نێو حەشامەتەکە دا، وە هاوار هات و سێبەرهایەیک بەسەر دیوارەکانەوە پیشان دا. ئەو

سێبەرانه، لەو شەوقە سەیرە، بەسەر دیوارەکانەوە بەدی هاتبوون ... بەڕاست ئەو سێبەرانەێجo بوون؟ ێجo تێدا بوو کە
( دەنگ کە پشکووتین& گوڵەباخێیک نێو با خچەیەیک  دوورە دەستیان ( دەنگ کرد، وەها کپ و یی* دانیشتوایی& زنجەکایی& یی*

 هەڵگرسایی& گڕێیک تازە!؟
@

دەبیست، وە دەنیک
    

ئ       ەو س       ێبەرانە پ       ڕ ب       وون ل       ە بارامش       ا. نەت       ەنیا وێن       ەی بارامش       ا، ب       ەڵکو ه       ەموو بەس       ەر ه       اییC بارامش       ا ل       ەو س       ێبەرانە
ۆکی        ان ای        ەوە. ه        ەموو س        تەمەکایی& بارامش        ا و یه ه        ەزاران پادش        ایایی& خ        وێن خ        ۆری ت        ر. ئ        ەو س        ێبەرانە چژێ6 دەخویژێ&
ت  ه. س   ێبەرەکان ل   ەو جێگای  ەدا ک   ە دەگەیش   تنە س  ەر کوژرانەک   ەی

>
ۆیک ع   ەێل ش   وان و یه خ  ەڵیک ئ   ەو واڵ ای  ەوە، چ  ژێ6 � 6

ئەگژێ(
٠عەێل شوان سوور هەڵ دەگەران







خەڵکەکە گەڕانەوە ژوورەکایی& خۆیان، هەر کا م فانۆسێکیان هێنا و لەگڕی ئەو فانۆسە هەڵیان کرد و بەم جۆرە ئەو
ایەوە � 6

ۆیک ستەیم بارامشایان دەگژێ( ییC بارامشای گرتەبەر. لەهەموو خانووەکا یی& شاردا، ئەو گڕانە چژێ6
>

٠ئاورە هەموو واڵ

( درا ت     ا ل     ەگۆڕەپایی& هەرەگ     ەورەی oه     ەواڵیان ب     ە بارامش     ا دا، ه     ەموو هونەرمەن     دایی& دەر باری     ان ک     ۆکردەوە، ف     ەرمانیان یی
ۆیک ش       انۆ، س       ەبارەت بەگ       ەورەیی� ئ       ەو، ش       اردا، گ       ەو رەت       رین )) ش       ا ن       وی س       ێبەر (( بهێنن       ە کای       ەوە و گ       ەورەترین چ       ژێ6

٠بەڕیوەبەرن کەپادشایەیک گەورەیه

وا و
>

لەمەی   دایی& ش  ارەکان دا، پ   ەردەها ب   ەرپا ک  را، وە )) ش   انۆی س   ێبەریان(( ب  ەڕێوە ب  رد. س   ێبەری ک   ابراێیک پی   او چ  اک و داڵ
( ئ ەدا. oبارامش ا دا ب وو و ه ەر ک ەس کەدەهات ە س ەیری ئ ەو ش انۆیه، پ ارەی زێڕی ان یی Cب ەورە. پاڵ ەوایی& س ێبەرەکان لەڕواڵ ەیی
م ک    ەس ن    ەدەهات. تەنان    ەت س    واڵکەرێکیش ن    ەهات. ت    ەنیا س    ەربازەکان ب    وون کەلەس    ەر ف    ەرمایی& ش    ا دەه    اتن ب    ۆ

>
ب    ەاڵ

ای    ەوە. س    ەربازان ل    ەتارییک و لەت    ەنیایی� دەترس    ان وە ن    ەیان دەوی    را � ۆکی    ان دەگژێ6 ن دا، گ    ڕو بڵێس    ەکان، چژێ6
>

تەماش    ا. ل    ەمااڵ
& ٠بچن زێڕەکان بهێنت&

( هەبوون کەخۆیان بەتەواوی دا پۆشیبوو وەتەنیا کونێکیان لەنێو دەستیان دا هیشتبووەوە بۆ وەرگرتین& سەربازایی&
. سەربازەکان وەخۆ کەوتن، ماڵ بەماڵ، کەوتنە کۆ & زێڕەکان. بارامشا فەر مایی& دەرکرد هەموو گڕو بڵێسەکان دا مرکێنت&

( یان ێل( برا. تا چاو کاری ئەکرد گۆڕی  چۆ کردیی& خەڵک. گرتووخانەکان و گۆرستانەکان ێج*
>

کردنەوەی چراکان و قەاڵ
مردوان بوو کە وەکوو  گیا سەریان هەڵینابوو. سەربازەکان چراکانیان دەخستە بەندەوە و دەرکیان بەدەیان قوفڵ

. میعمارەکایی& دەربار، گەێل( گرتووخانەیان کردەوە، تا هەموو گڕو بڵێسەکان لەگرتووخانە توند کران. & Cلەسەر دا ئەخسنت
( دا خست oتیان کۆ کردەوە و ئەو دەرکانەیان یی

>
٠نیوەی هەموو قوفڵەکایی& واڵ

پارێزەرایی& بەندیخانه، بە چاو قووچاوی وەستان تا هەموو گڕەکان دامرکان و بوونە خۆڵەمێش. بەفەرمایی& شا، تا هەموو
 هەڵکا. نە لەچیشتخانەیەکدا، وەنە لە سەرمای دەمەوە بەیانیەکێئەو گڕانەدا نەمرکان، کەس ماێف& ئەوەی نەبوو ئاور

٠دا



ێ و بەدەستێیک خنجەرێیک گرتب  وو، وە تەنانەت کۆشیک شاش نوقیم تارییک بوو. شا لە ژوورێک دا بە دەستێیک، شمشژێ(6
. گ  ڕو بڵێس  ەکان س  ووتان و س  ووتان، ت  ا بوون  ە خۆڵ  ەمێش. ب  ەیان ی  ەیک زوو، س  ەربازەکانی ت  ا ب  ەیایی& خ  ەو ن  ەچووە چ  اوایی&

ێ، بای  ەیک تون  د ه  ەیڵ< م پێش ئ  ەوەی ه  ەمووی خۆڵەمێش  ەکە داپۆرس5
>

( چ  اڵ ک  رد. ب  ەاڵ خۆڵەمێش  ەکانیان ل  ەنێو گۆرس  تایی&
( وا ب     وو لەدەس     ینC ع     ەێل ش     وان رزگ     ار ب     ووە، oخۆڵەمێیش5 دای     ە پێش و ب     ردی بەئاس     ماندا. بارامش     ا ک     ەیی ) ک     رد و توس     قایڵ<

( وەهەر کەس ناوی ))عەێل ((  ( ناوی مناڵەکەی ))عەێل (( بین& ( بیگۆڕێەفەرمایی& دا کەس نایی* ٠، ئەیی*

. وە س ەر ەکانیان ل ەکێالن دەرهێن ا و دیس انەوە ئەڕاب ەکانیان ل ە زێ ڕ ئ اخین& سەربازایی& بارامش ا دیس ان کەوتن ە رێ. شمش ژێ6
ت

>
ل  ەنوێ ب  او ب  ۆران و س  ێبەری داران و دەیم ئاس  نگەرەران و جری  وەی م  ەالن، بوون  ەوە یه بارامش  ا و ع  ەێل ن  اویش ل  ەواڵ

٠نەمایەوە

یی& ش ەش رۆژە
>

ئەو نەختە خۆڵەمێشە کە ب ا بردب ووی، تێک ەیڵ< ب اێفC ب ا ک ایی& ترب وو. ئ ەو بایان ە ل ەبوولێیڵ< رۆژێک دا، کەمن دااڵ
ن

>
ێ، چوونەنێو هەموو مااڵ  ٠چاوەڕێ ئەوە بوون ناو یان ێل( بژێ&

ن دا، ناوێکیان چرپاند بەگویان دا، ئەوەیش ناوی )) عە
>

بای سیحراوی، لەو کاتەدا کەبانگیان ئەدا بەگوی منااڵ
ن بێجگە لەو ناوە، هیچ ناوێیک تریان نەبیست

>
٠ێل شوان(( بوو. وەمندااڵ

ییC بارامشاوە وە ژوور کەوتن، چوونە سەر جۆالنە و النیک ))عەێل((
>

باکان، لە هەموو کون و دەالقەی خانووکایی& واڵ
٠ناوەکان  

٠جۆالنە و النکەکانیان راژاند وە دەستیان کردە الیەالیه :   

دە الی الی الی گویڵ< ریحان
( خۆش بڵێم بۆت داستایی&
عەێل شوایی& دوا رۆژان

ۆەد  الی الی الی گویڵ< هژێ(6
ییC ئێمەخوار و ژور

>
واڵ

پڕە لە شیوەن و ڕۆ ڕۆ



دە الی الی الی گویڵ< خۆشبۆن
لەدەسینC جەوری بارامشا

هەموو دڵ پڕ لەداخ و سۆن

دە الی الی الی گویڵ< هەنجژێ6

� 6
دایی& شۆڕشگژێ( کەڵەمژێ(6

هەموو کەوتوونە نێو زنجژێ6

 الی الی الی گویڵ< پەرژینەد
یڵ< خوێین& بێدادە

>
شەاڵ

عەێل شوایی& هۆمێدی ژین

 الی الی الی گویڵ< نەعناەد
بەویسینC پڕ تەوژیم گەل
( کۆشیک بارامشا دەروێج&

 الی الی الی گویڵ< بادامەد
عەێل شوایی& دوارۆژان
هومێدی ژین بنۆ ئارام



( ئەم هەواڵە بە بارامشا  گەیشت، دەستووری دا هەموو کون و رۆچنەکایی& Cن بەو الیەالیە گەورە بوون. کایی
>

وە منااڵ
نەکان دا، کەوتە

>
م با، لەدرزی دەرکەکانەوە، چووە ژوورە. لەنێوان هەیوان و دااڵ

>
رێ. بەاڵ خانووە کان بەقوڕ بگژێ6

( بەرپا بوو سەربازایی& بارامشای تێک شکاند ٠جووڵه. لەنێو پلووسک و بن میچەکان دا، کەوتە ویزەویز. تۆفایی&

می   ان نە
>

ن گ   ەورە ب   وون، بەه   ەر ن   اوێ بانگی  ان بکردای   ه، وەاڵ
>

هاتن وئەەدای  ەوە. ه   ەموو تێک  را ب  ەدەنگ ئوردە وردە، من   ااڵ
یانئەیانووت ایەوە بۆ باوک و دایک و باوا و نەنکیان، کە لەبژێ6 � 6

ۆکەیان گژێ(  ناوی ئێمە)) عەێل شوان ((ە. ئەو جا، ئەو چژێ6
ن و شەقام.

>
((. وەهەموو کەوتنەکۆاڵ & چوو بووەوە. وە وێکڕا ووتیان )) ئیمەعەێل شواننت6

 پ  ڕ
@

، ب  ەڵکو ه  ەزاران دەن  گ، وە کۆش  یک پادش  ایان هێنای  ە ل  ەرزە. دەنیک ) @
ه  ەرا ب  وو! ه  ەرای ع  ەێل ش  وان، ن  ەک ت  ەنیا دەنیک

ەوەچووی سەربازان. ین سووێجo کەندڕەکانیش چوو، وەتا دەروویی& چۆیڵ< ویژدایی& لەبژێ6 Cخرۆێس5 خەڵک تا قووڵژێ

ن و ش  ەقام پ  ڕ ب  وو ل  ە)) ع  ەێل ش  وان((. ه  ەموو ت  ووڕە، ئ  اڵۆز، بەمس  ینC ق  وو چ  اوە. س  ەرەتا تەق  ەیان ێل( ک  را، زۆری  ان
>

ک  ۆاڵ
( ی  ان واب  وو، ئەوان  ە دەک  وژرێن و زین  دو ئەبن  ەوە. ج  ا oم ع  ەێل ه  ەر دەم  او نەدەبڕای  ەوە. گ  ەێل( لەس  ەربازان، یی

>
ک  وژران. ب  ەاڵ

تن و هاتنەرێزی عەێل شوانەکان و بارامش  ا ت ەنیا خ ۆ ی مای  ەوەو
>

لەترسان شێت بوون و کەوتنەکیوان وە زۆریشیان هەاڵ
کۆشکەکەی.

چووانیان لە بەندیخانە ئازاد کرد. کۆشک بەمسینC عەێل شوانەکان رووخا. دەریک بەندیخانەکان شکێندرا وە لەبژێ6
ت ک ە ل ەوەپێش یه بارامش ا ب وو، ب وو ب ە

>
ت ە ب وون، وە واڵ

>
تە و ه ەموو خ ەڵیک ئ ەو واڵ

>
عەێل شوانەکان ، گەنجایی& ئەو وواڵ

ت دا زۆر ن   ەما، س   تەم
>

یه ع   ەێل ش   وان. ئ   ەوان س   تەمیان لەریش   ە دەر هێن   ا. کۆش   یک س   تەمکارانیان روو خان   د. وە ل   ە واڵ
اد مایەوە و ئازادی. & نەما، بر سیەییC و هەژاری نەما. ئادەمژێ6

لەیەیک( لەرۆژەکان دا، لەگۆڕەپایی& هەرەگەورەی شاردا، بۆ بارامشا پەییC سێدارە هەڵخرا. چووە سەر دار تا دەالقەی
ا بوو، وە بە تەواوی لەبەین چوو . کۆشیک( کەبنەڕەییC لەزۆر و ستەم بوو وە  ئێستە لە بنیات دەر هێژێ& ) کۆشکەکەی ببیین&

ییC )) عەێل شوان(( بوو
>

٠بوو وە نەما بوو. ئەوەی ما بوویەوە، واڵ








