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 درەنگە: ،هەستە دایکەکەم دەی

ڕایەوە سەر الیەکەی تری، پێ ەەوەکەی یەوە و ۆیی هەڵگ جوواڵگوڵە 
ی کە دونیێا بە تێایەەتکرد،  چاکی لە ۆیی ئااڵندەوە و ۆیی گرمیڵە بە

لەبەر ئەوە هەر گێێور  زۆر سێارد بێێوو و ۆەوەکەی زۆر ۆێیو بێێوو، 
 زانی ئەو دەنگ و قسەیە ۆەوە. ینوستەوە، وا

بە دەموچاوشێت  هێاتەوە، ه اێتا  ۆان لە ئەوەندەی پێ نەچوو مەلیحە
نەکردبووەوە و ۆەریکی قیڵ و فەقیانەکانی بێوو کە  ی ۆیی کیواوتە

دەنگ کێێی بەرزتێێر گێێوتی: ئەیە ۆ  جێێارە بە ا و ئەمدژوورەکێێ کێێردی بە
ئەوە ه اێێتا هەڵسەسێێتاویس هەسێێێتە کەێێئ هەسێێێتە، ئ سێێتە مسێێێداڵەکان 

کەیێێێ  و ب ەبێێێێ شێێێتیان بێێێی  ێێێازردەچێێێ  بێێێی مەکێێێتە ، دهەڵدەسێێێت  
ونیا زۆر سێاردە. دەسێت کی بێرد بێی ئاگرەکەیان بی بکەیسەوە، چونکە د

هەسێتە.  ،بێرد و گێوتی: دەی دەی درەنێگە الی ،پەتووەکەی سەر گێوڵە
م اڵ هنێایەوە، بێ گوڵەی نەگەەت چاوی کێردەوە و دیسێانەوە چێاوی ل ێ 

 ماوەی نەدایەوە و چەند جێارککی تێر بێانگی کێردەوە، ئەم مەلیحە ۆان
ئەوە  ،قورسێە ۆەوی چەنێد ،توو ەبوونەوە گوتی  ەی جارە تیزێ بە

 ەکەم!دلەکەیەوە بانگی 
هەر بێێرد بێێی دەموچێێاوی، بەاڵم ۆەو  دانیاێێو و دەسێێتی ،گێێوڵە هەڵسێێا

ە دوو سێێێێێێێ باوکاێێێێێێکی دا و وردەوردە دانیاێێێێێێتسەو ەدا. بەنەد بەری
کێێرایەوە، چێاوککی بە ژوورەکەدا گ ێێڕا و تێاوەکو بەیس ێێ  بیێێری چێاوی 
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  ناگە ک یچی لێل رە و ب دەکاتنەکەوتەوە کە ئەمە کوکیە و ئەو چی 
 کردنەوەی چی! ئەی ئەم ژنە ک یەسبی ۆیی بسوکو، مساڵی چی و ئاگر

ەدا. دەچێێوو، لەپێێڕ پەالمێێارککی دەهێێات و دژنێێی سێێا  ڵ مێێاڵی  هەر 
 ئەماێێەوئەمە ئەو مێێاڵەیە  کەوتەوە گێێوڵە هێێاتە هێێیو ۆێێیی و بیێێری

ا دناو ئوتومە لێ بوو، لە   کگهلەگەل باوکی هات  بی ئ رە، ئەوەندە کفتی 
یی ۆێێ هەر زوو ئاگێێای لە ،چووبێێوو و  شێێابووەوە ئەوەنێێدە دڵێێی ت ێێ 

 سکوا نەمابوو و نوستەوو، ئەی باوکی
نوکسەکانێێێێێو  ،ژنەکە گەیاێێێێێتەوە سێێێێێەری و گێێێێێوتی: دەی دایێێێێێکەکەم

کەرەوە، دەی بێێ سێێێ و بێێڕۆ زۆپاکێێان پێێڕان بلەو پەنێێایە دایێێ ،بپێێ ەەرەوە
وشێێێێە یە ئەوپە ی ئەو  ە، درەنێێێگە. پ اێێێی کەوت و بێێێردگیێێێانە دەی

کو دکمەوە،  تاوهدا و گوتی: دەی  گەورەیە و بەرمیلە نەوتەکەی پیاان
کە و بیه ێێێسەوە ئەو ژوورە. ژنەکە شووشێێێەی بێێێ ئەم دوو زۆپێێێایە پێێێڕ

ەیەێێێێێرد بێێێێێی مسێێێێێاڵە دەسێێێێێتەوە بێێێێێوو، دیێێێێێار بێێێێێوو کە د شێێێێێیری بە
 شیرەۆیرەکەی.

و دانیاێێێو دیێێێار تەنەکە و بەرمیێێێڵ و گێێێاڵین و زۆپاکێێێانەوە  گێێێوڵە بە
، دەهێێێاتانێێێی دهەنگڵێێێی و چێێێیقەی دبێێێ  تی ۆسێێێتەووە هەردوو دەسێێێ

ەگیێرا و سێەرقاپی ج ێی ، گاڵینە نەوتەکەی بێی هەڵسەدەیکرددهەرچەند 
بێێوو  سێێاردیەوە، چێێونکە زۆر دەکێێرات کردنێێی نەوتێێی زۆپاکێێانی بێێی نە

و  کێردایەکی پێڕ زۆپێ ، اڵ ێ  بێوو هەر ەشکا، دوایێی بەدنە توانای پێ
کێردەوە و  ر قو بەسێەری پێڕهەزا ۆەریکی ئەوی تر بوو، ئەویاێی بە

 هەندێ نەوتیای  شو.و دەستی دەرچوو  لە
دا کە  دایە زۆپێێا الەالدیێێسەکە و هەوڵێێی پێێێ و دەسێێتی هەسێێتایە سێێەر

 گرکو و بیەاتە ئەو ژوورەی کە ژنەکە پ ی گوتەوو. گوڵە گو یب هەڵی
کێێردەوە تێێاکو زۆپێێاکە  دەسێێتی بەرز زۆپێێاکەی هەڵەێێڕی و ،دایە ۆێێیی

ئەرز نەکەوکێو، چێونکە بێااڵی ۆیشێی ئەوەنێدە و  بکاتەوە و بەر بەرز
دوای ئەوەی چەنێێد  لە ،چین ێێ  بێێوودەبێێوو، هەری الەالدیێێسەکە کكنیێێو

ا و چەند جێاری  قەرایێی زۆپێا چەقیێیە دجارک  ک اای بە قاچ و قولی
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 مەلێێیحە ۆێێاننێێا.  ئێێاۆری گەیاێێتە ژوورەکە و دای ،ورگ و کەلەکەی
 دای پە ۆیەکێێێێو پیێێێێاگیرسێێێێاند و گێێێێوتی: ئەیە ۆ ئەمە بێێێێ هێێێێات و دای

هەمێێێێووی هەر نەوتە، پە ۆیەکێێێێی دایە دەسێێێێتی و گێێێێوتی:  ،نەه سێێێێاوە
 لێێێ انسێێڕەوە تێێاکو بێێینی نەوتیێێانهێێا بی هئێێاو ،لەمەودوا کە پێێڕت کێێردن

 نەیەت و فەرشەکان پیس نەب .
 گوڵە گوتی باشە و چینی پێ وتەوو وای کرد.

ئەویێ   دەی گیێانە دەی. ،بێڕۆ ئەوی تێری  ب ێسەوە وتێی دە مەلیحە ۆان
هات و بردیە ئەو شوکسەی کە پ ی  دیسان وەکو ئەوی تری بەسەر .چوو

بێێوو، یەکەم  ۆژی بێێوو ئەم مێێاڵە بەیسێێێ و هەر  گێێوت. بەاڵم زۆر دامێێاو
 بکات و بپرس و. ەوکرا قسەدەگ ڕا بی باوکی و نەیدچاوی 

سێێێەرماتەس  ،ەلەرزی  ڵ مێێێاڵ ل ێێێی پرسێێێی: ئەوە چیێێێتە وا دژنێێێی سێێێا
سێتە جلێی ئ  ،ۆوا افیزیێان ب ێو بەێ  بێی مەکێتە قەیساکا بێا مساڵەکێان 

 ەدەمێ، جلەکانو زۆر تەنک .دگەرمو 
کێات بەشێکئ ب و بە تە سەرئاو و تێیزێ دەموچێاوی تە دەیویسگوڵە 

نەیێێوکرا بڵ ێێو بەێێئ بێێی  ،دات، بەاڵم هەرچەنێێدە کێێردیبێێ ۆەوەکە بەری
 کوکیە. کوێ و ج ی سەرئاو و تەوال و لە

کێێو  و کە ێێ  چێێواردە و  ،ەسێێتانۆەو ه دوای یەل لە مسێێاڵ یەل لە
کە کیای هەر بەقەد گێوڵە دە سێاڵە و کو ککیاێی  ،شانزە ساڵ بوون

ەیقیڕاند و دگرموهو ، ئەمیان   ەوت ساڵە بوو، هەستان و کردیان بە
دەدا، کێەە گەورەکە هەڵێ و شەقی لە جانتا و شێو بوو تر توو ە ئەوی

ەم زۆر هێێ لکەک دەیێوتو  دەکێێردەیێوت هێێیا نێاۆیم، بێێراکەی شێە ی د
 و باوکیێان بەدەبێوو   ەیرانی ئەو کیان بەساقەی ئەم و بەیکواڵوە، دا

ا  و ئەویێێێێ  ۆەریکێێێێی ۆێێێێیی بێێێێوو، ۆەریکێێێێی گەرەلە هەسێێێێتا و پ
بەێێات بێێی مەکتەبەکانیێێان و ۆیشێێی  كان مساڵێێه ەکەی بێێوو کەئیتێێیمەیل

 بە تە سەر ئیاەکەی.
پەنێێا  لە و گێێوڵەی دامێێاوی  چێێاوی زە  بێێوو، ۆێێیی کێێزۆڵە کردبێێوو

 دەچێوو، ئەویێان دەکەوت بەری دەهێاترگاکە  اوەسێتابوو، ئەمیێان دە
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سێێەر  ەیگێێوت لەدەبێێوو و د  ەو، ئەویێێان تێێودا دەک اێێادەرگێێاکەی پیێێا
چێێاوت  ، کگەکەمێێان بێێی چێێاوت نێێابیسێس دە الچێێی لە ،کەمێێان الچێێی  کگێێه

 نابیسێس
بێێوون، شێوک  باوکیێێان کەوتێ ، سێێواری  مسێێاڵ  ێازر ،هەرچین ێ  بێوو

 ۆیات .بوون و   ئیتیمەیڵ
هێێاتەوە ژوورێ و دانیاێێو و ۆەریکێێی نێێان و بەرچێێایی  مەلێێیحە ۆێێان

نێێانەکەت بەێێی ئیساێێا بێێا  ،بێێوو، بەشێێی گوڵەشێێی دا و گێێوتی دەی گیێێانە
 بکەویسە سەر ئیاەکەمان.

ئەویێێ  بێێانگی کێێردە الی ئێێاگرەکە و گێێوتی ل ێێرە  ،ەلەرزیگێێوڵە هەر د
 بەگێێێوڵە زۆری بێێێی هێێێاتەوو، چێێێاری نەمێێێا و دیێێێارە  نێێێانەکەت بەێێێی.

 و گێێێوتی ئاودەسێێێو لە مەلێێێیحە ۆێێێانکێێێردە  یەکەوە  ووییکەساسێێێ
کێێێوکیەس ئەویێێێ  ئیاێێێارەتی بێێێی کێێێرد و گێێێوتی لەوکێێێیە، بەاڵم پیسێێێی 

کەیێێتەوە و ئاودەسێێتەکەو ب جێێوان ۆێێیت پێێال ،الیە ئێێاوت لە ،نەکەیێێو
 ئیساا وەرەوە. ،کەیو و دەستو پال بایدا بئاوی پیا
 ،پلی شێود و دەسێتووو ئیای ۆیی ج ەەجێ کێرهەڵەداوان چ گوڵە بە

سێێێاویلکەییەکی  چێێێاوککی گ ێێێڕا و بە ،گە ایەوە و چێێێووە الی ئێێێاگرەکە
 وەسووستکوێ ن وەس لەوستوتی باوکئ ه اتا نو مسااڵنەزۆر 

گێێوپی پێێڕەوە گێێوتی  ەکەی گێێرت و بەوگێێازککی لە پێێارو مەلێێیحە ۆێێان
 و ودەبیێ تی ئیتێر ل ێرە ،گە ایەوە بی ۆانەقی  ،باوکو  ۆیاو باوکوس

و و جلێێی جوانێێو بێێی دەبیێێ ئیتێێر لەم مێێاڵە ۆیشێێە ،ەێێی ئێێ مەبە ک دەبێێی
 .دەکەم

گێێوتی ئەی  ،گریێان بێوو لە دا و قێو گی پێێڕ گێوڵە پیێاڵە چێێایەکەی ت ێ 
 سدەب وئەوی  ل رە  باوکئ کەی دکتەوەس

پ ئ گوتووە زوو زوو ب ێو بێی  ،ەدای دکو سەرت لێ دژنەکە وتی دوای
بێی   هبێوو دڵێی پێڕ ،کرد گوڵە ۆەریێکە بگێری هەستی مەلیحە ۆانالت. 

کێرد و گێوتی ئ ێرە ئەوەنێدە  بێییە  ووی تێێ ،باوکی و نێا ە ەتە بێیی
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 ،ەکێڕمدەچی  بی گە ان و شتی جوانو بێی د ئیتیمەیڵیساا بە ۆیشە ئ
 ئ رە زۆر ۆیشە و شارککی گەورەیە.

 بەێێوو لە گێێوڵە دەسێێتی دایە پێێارچە نێێانەکەی بەردەمێێی و چاویاێێی پێێڕ
 ەیویسو لە، دداتە ها ەی گریانکە نەوەکو ب دەکردشەرمی  ،فرم س 

بێێرد بێێی چێێاوی و  بێێییە هەر گێێور  دەسێێتی ،ۆێێیی بەرکێێتەوە یبیێێر
 ەڵ   بەیدا.یەوە و گوتی دەزانئ ئ رە پ ی دفرم سکەکانی سڕی

 قسەی ۆێیو بێاوکی لە ویستی تیزک  دڵی بداتەوە و بە مەلیحە ۆان
ەسێتئ ئافەری  کەێی بێاو، هەر ئ سێتە هەڵد گوتی: هەی ،بەرکتەوە بیر

 نێاو کەنتێیری پێێ و چێوو لە ئ. هەستایە سێەردەه سو جلی جوانو بی 
 ،و بلێێوز و چێێاکەت کی بێێی ه سێێا مساڵەکێێان کراسێێ کی بێێازەی ئەسێێتوور

بێزانە چەنێد  ،ئێاوکسەکەدا کردیە بەری و گوتی: ها سێەیری ۆێیت کە لە
ئ. کێێەەکەو دەه ێێسی جوانتریاێێو بێێی یێێه ،ەیئەمە چیێێ ،جێێوان بوویێێو

 .دەبرد ەستی بی سەروپرچیتیزک  دڵی ۆیو بوو هەر د
ورکێێ  و یێێان چێێووە ژو ههەریەکێێ گە انەوە،مەکێێتە   نیێێوە ۆ مسێێااڵن لە

و  دەهێاتئەمێی   ،و هێات  بێی نێانەواردنهەڵدەدا ا دالیەک بەشتەکانی 
ئەویێ  لەژکێرەوە  ،ەیەێرددا و دەه سێێ دایکی مساڵەکان شتی پێ ،دەچوو

ی لەگەڵ ەتبە تێێایە ،ەیگێێرتو زەردەۆەنە د دەکێێردسێێەیری مساڵەکێێانی 
نەچێێوو کەوتێێسە قسێێە و  ئەوەنێێدەی پێێێ ،کێێەەکەی کە هێێاوالومری بێێوو

  اب و.دەبوو  وردە گوڵە ۆەری ، وردەپ کەنی  لەگەڵ یەل
 ئەگەرچی دیسان ۆەو هەر بەری ،داهاتوو زۆر باشتر بوو یبی بەیانی

و  ەساند تاکو ئاگرد سەالات   هەڵیان چونکە پ   مساڵەکان بە ،ەدانەد
سی نوسێێێتدوای دەبێێێوو کێێێات. ئ ێێێوارانی  ب  ێێێازر شێێێتیان بێێێی نێێێان و

ەو دیسێێێان مسێێێااڵن یئەو بەیێێێانی بسوکێێێو. دوو سێێێەالات   مساڵەکێێێان بە
چێێوونەوە بێێی مەکێێتە  و دایکیێێان دانیاێێو و بێێانگی گێێوڵەی کێێرد کە 

کێات و نێاوی مساڵەکێانی پێێ بڵ ێو کە ب هەندێ ئسوڵ و مەالریفەتی ف ر
 کێەە بە ،()چرا ۆێان بکات و کە بە کەە گەورەکەی بڵ و چینیان بانگ

سێاڵەکەی  کێو ە چێواردە بە ،)چیمەن ۆێان( هاوالومرەکەی ۆیی بڵ و
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کێێو ە  ەوت سێێاڵەکەی کە  بە ،کێێاکە پاشێێا(کە نێێاوی بەۆتیێێارە بڵ ێێو )
م ێێردەکەی  بە ،ۆێێیی بڵ ێێو ۆێێانئ بە ،کێێاکە ئایێێا() نێێاوی  زگێێارە بڵ ێێو

 ۆان(. دایە) دایکی بڵ و ئایای گەورە( و بە) بڵ و
ژکێر ل ێوەوە  ەگوڵەی قو بەسێەر زۆر شێڵەژا و هەر ل ،هەرچین   بوو

دەسێتەکەی تێری پەنێاە  کردبێووەوە و بە ەیگوت و لەپی دەستی پاند
 پاشا( نە نە... کاکە)ۆان(،  چرا) ەیگوتدەنوشتاندەوە و بەکیلەکانی د

ۆێێان، نە  تێێر کێێاکە ئایێێایە و دایە ئەوی ،گەورەکە کێێاکە پاشێێایە ،نەنە 
ەوە و دەسێتە زەالێیفە دەکێرد دەسێتی پێێ دیسانەوە سێەرلەنوێ ،ەیوانی

ەنوشێتاندەوە و کێاکە پاشێا دەوە و پەناەکێانی دەکێردبەکیلەکەی پان 
ە و چێێیمەن و چێێرا و لێێیکس و و کێێاکە ئایێێا و ۆێێانئ و ئایێێای گەور

ەگە ایەوە دو  دەچێوو بێوو هەر ل ێی ت ێ  بەاڵم دیێار ،ەژمێاردگڵیپی د
 بوو بە قیرت کی گەورە. سەری و ل ی
ەگێوت ئیتێر و شەو. ۆانئ چەنێدی  جێار هەر پ ێی دئ وارە  تاکو بوو بە
 ەدا و هێانیی دا هەڵدشان و باڵە کزۆڵەکانی بە ،کەی ئ مە تی بووی بە

ەدا کە زیاتر پەالماری ئیاەکان بێدات و بەو سێەرمایە بەو دەسێو و د
بەر دەرگێێا و پاێێو دەرگێێا و ئاودەسێێو و ه ێێزانەی  پەنێێاە سێێیس و ب

 کاتەوە.ب یەکانی بی کییپیسکاتەوە و زبڵ و ب پال ەوشە 
 دەک اێا و ئەو  ای دەکێردهەتێا درەنگێی  ئەم بێانگی  ،دەهاتکە شەوی  دا

دیێێاریەوە ب ێێو  بە ێێو مسێێاڵە شیرەۆیرەکەشێێی  اژەن ێێو و بەدەبێێوو  و جێێار
بەێێوات یێێا  نێێان بێێی ئەوەی دایکێێی بە ێێو بێێی  ەمێێام یێێا ۆێێیی بگی کێێو یێێا

ب اکەکەشێەوە ۆەوی  دیێار جێیالنە و جێار بە زۆر سەیری تەلەفزیین کات.
ەچڵەکێێێێی و گێێێێرمەی نێێێێاوچەوانی داد جێێێێاری  لە و هەنێێێێدێ دەکەوت لێێێێێ

وەۆتێێێێێی  اژەندنێێێێێدا کە ۆەو  ەبێێێێێووەوە کە لەپێێێێێڕ جێێێێێیالنەکە لەۆەبەری د
ئێێێێاۆری  ،بێێێێوو. ئیتێێێێر هەرچین ێێێێ  ، بەر دەموچێێێێاوی دەکەوتەیەێێێێردەوەد

 ەساند.د نسارد کە بسوکو و بەیانیانی  وا شەوەکی هەڵیانای ده
ۆیشێی نەیزانێی کە چێین بێوو  ،کەیەوە بسوکو ج گهە ناو شەوک  چوو

وانێێی تێێر ئەوەنێێدە ۆەوی  هچێێونکە شێێ ،مێێاوەی هەبێێوو بیرکێێ  بکێێاتەوە
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یەل دوو شێێەو  .ەێێاتبنوکسەکانیاێێی  ادەبێێوو هەتێێا تێێاقەتی نە ،دەهێێات
ا ۆەبەری بەێووەوە دسێەرما نیوەشێەو لە و هەروا وەکو گ ێ  کەوتەێوو

پ ێی نەکێراوە کە  ،ی ۆەو هێاتووە ووتی نوستووە و ئەوەندە کە وا بە
بەاڵم ئەوە شێێەوە مێێاوەی  .کێێاتەوە و بە ێێتە نێێاویب کەی چێێال ج گێێه

 .بیرک  بکاتەوە وست پ   نهەبوو کە 
بێێیچی وەکێێو کەێێی  ،کەمێێانس ئەی کێوا ەڵ ێو ئیتێێر بوویێێو بەدئەم ژنە 

بێێێاو و ۆیشێێێە نێێێانوومس ئەی   ج گێێێهسێێێەر ئەو  ئەو لەو ژوورە و لە
ئەی بێیچی  ،کتە س ئەگەر وەکێو کەێی ئەومبیچی مسی  نان رن بی مە

 بە دەداتمساڵەکێێانی و بێێیچی پاشێێماوەکەیان  بە دەداتنێێانە باشێێەکە 
 ناگەم. وەڵاڵ تێ سم 

 یە وەکێێو ئەم ژنەیێێوا ن اێێتەوو کەیگە ۆێێییەوە تێێێ ی یێێهگێێوڵە بەو مساڵی
 و و ئەم و مساڵەکانی ئەو ئەرز و ئاسمانیان فەرقە.دەڵ 

 ٭٭٭
 ،بێێێوونەوە مساڵەکێێێان بێێێاڵو ،ەمێێێوو شێێێت  دوای نێێێانەواردن و ه شێێێەو

و  (ۆێانئ)  و ئەوانی تێر ۆەریکێی دەرب بێوون. نوستهەندککیان زوو 
گێێێێو ە هێێێێیڵە گەرمو لە ،ەگێێێێوت دئایێێێێای گەورە( وەکێێێێو گێێێێوڵە پ ێێێێی )

زۆر نەبێوو . دەکێردسێەیری تەلەفزیینیێان دانیاێتەوون و ۆیشەکەیان 
نەکەوە دیێێێار جێێێیال گێێێوڵەی بەو ۆێێێانئ مسێێێاڵە بەکێێێیلەکەی نوانێێێدبوو 

باشێێێێێی ۆەوی لێێێێێێ بکەوکێێێێێو.   ەن ێێێێێو تێێێێێاکو بەب دانێێێێێابوو کە  ای
و پێێێاڵی دابێێێووەوە سێێێەر قەنەفەیەکێێێی نەرم و ۆێێێیو  م ردەکەشێێێی لە

بێێی ژنەکەی باسێێی ۆێێیی  ،ا دانێێابوودبەردەمیێێ پ ک کێێی بەکیلەشێێی لە
شێکاوە  چێین هەمێوو لەشێی ت ێ  ،چەند هیالل بووە مڕۆ ئهکە دەکرد 

چونکە میوانی ب گانەیان بێی  ،بووبوون دائیرەکان هەموو سەرقاڵ و لە
چێونکە  ،وەفدککی چەند کەسی  و سەەی شەو درەنێگ دکێتەوە ،هاتووە

. ئەوانی  دەالوەتیان کێردی  کە دەالوەتیان بی کردوون لە ئوت ڵ بەیدا
بووەوە و  چوار مانگی تر وەفدککی ئ مەو بەێ بی الیان، کابرا  اسو

شێێەوق کەوە  ەی بەژنەک ،دەب ێێودانیاێێو و گێێوتی سێێەفەرککی ۆێێیو 
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 ۆێێێوا بەبێێێێ مێێێ  نێێێاچی، م ێێێردەکەی قێێێوم کی لە  اپە ی و گێێێوتی بە
ە یو گوتی: کەێ تیی چێیس وەفێدی  ەسێمی یدا و پ کەنی پەرداۆەکەی

 ی  کومەتە و هەموو پیاون.یو ه
 مسێێێێتەکیڵەی ئەسێێێێپایی بەربێێێێووە م ێێێێردەکەی و گێێێێێوتی ژنەکەی بە

 س ۆمێا()یا بەی بێی تەن ەه ڵئ بەدئ ستە م  هیا ناکەم  .نەیەیی تاڵە()
ناچێارم  ،ەیکەیفی تی نیێ بووەوە و گوتی ۆی بە م ردەکەی قاقای بەرز

سێێێەر سێێێەریسەکەدا و گێێێوتی  دایەوە بە بێێێڕۆم. دیسێێێانەوە پێێێاڵیدەبێێێێ 
 ئ.دەه سقیندەرە و جانتای جوانو بی  ،لەجیاتیی هات 

م ردەکەی لەپڕ ئەو باسەی گێی ی و گێوتی تێی  ،ا بووند هلەو ماتومڕ
ۆێێوا گەورەیە تێێاکو چێێوار مێێانگی تێێر، تێێی جێێارێ  ،گە ێجێێارێ لەوە 

 کەڵکو هاتووەس هیا بە سچینە ،باسی ئەو کەەکەم بی بکە
و گێوتی وەڵێاڵ بڵێ ئ  دەکێرددەستەوە بوو پاکی  ژنەکەی پرتەقاڵ کی بە

نەبوو وەکێو بێاوکەکەی باسێی کردبێوو. کێو ە هەمێوو شێت    وا سچی
سێ  بێدە و ەم ژوورە گئ ئدەڵێ  جێار پ ێی زۆر .بەدەم پ ی بڵێ ئ دەب و
دانیاێێتووە لەگەڵ  دەکەمسێێەیری  ،ەدەمەوەدتێێاکو ئێێاو   ،دەکەمف ێێری 

تێی  دەسێتیەوە و ۆەریکیێه یا شت کی گرتووە بە ،دەکاتمساڵەکان یاری 
دا و گێێوتی  م ێێردەکەی قاقێێایەکی لێێێ .ا کەوتێێووەکێێدو گسێێکەکەو لەو

 ۆێوا بێاوکی بگرکێو. کێابرا دەسێتی ،کەێ ئاۆر قو بەسێەرە زۆر مسێاڵە
سێێەرککەوە بێێاوکی ژنەکەی مێێردووە و ئەم  گێێوتی لە پێێ کەکەی و دایە

ویەتیە ئەم ومێێاوە و تێێاکو گەیانێێد ا بەجێێێدمسێێاڵی بەسێێەری کێێەە هەر بە
ئ سێتە ئیتێر کێەەکە گەورە  ،ماڵی ۆزم کێی بێووە هەر  ۆژە لە ،الومرە

ە دەچ ێێێێێتو گوتەوویێێێێێان  دەکێێێێێردبەێێێێوو و ۆزمەکانیاێێێێێی قەوڵیێێێێێان نە
 ، ئەی بێاوکی چێینیێیە ولی نێابی  و هەقمێانئەمێالوئەوال و ئێ مە مەسێ 

 ۆی سبەواردایە یدیاریەوە دانیا و، ئەی چی بەنەیدەتوانی ۆی  سبکات
بە ۆژ نێان دەبێێ  ۆژیەل ئیا   بکێات. فەقیێرە و یبە و کاسەدەبوو 

ئیتێر کە  ،کات. مسی  ئەوەنێدەم ۆەڵێ   اسێپاردبوو بێی کەسێ  ب ادپەی
فە اشێەکەیەوە  زوو لە هەرۆێانەقی ( و )چووبێوو بێی  ئیەفور(ی مام)
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هەواڵی ئەم پیاوە و کێەەکەی زانیەێوو و ئیتێر بەرۆکێی بەرنەدان تێاکو 
 ه سانی.

بێێی  ،بسێێتەیەکی ۆسێێتە دەمێێیەوە و گێێوتی ئەمە وە وکڵێێکەیەكەئایێێا دەن
نەه سێێێاوە و سێێێەری  . ژنەکەی تریاێێێئ هەر واز لێێێێباشێێێە بەردەسێێتو
 ته سێا، ئەویێ نە ،ئ کێوا ژنەکەدەڵێ  کێردووە ئەوەنێدە پ ێی شەفەم کون

بیتان،  ئەیه سدهەر  ،زۆر لەو ماڵەم دەره ساوە ۆوا ئەگەر بە و بەدەڵ 
 پارەی چەند مانگی وەرگرتووە.پ اەکی جارێ 

، ئێێێێ مە نێێێێازککەوە گێێێێوتی باشێێێێە پێێێێارەکە چەنێێێێدە بە مەلێێێێیحە ۆێێێێان -
 ماڵەکە. ەیدەیسەوە بەد

نەگوتێووەس بەاڵم  بیچی م  وام پێێ سیو چیدەڵ  م ردەکەی گوتی: تی
دوایێێی نەوەکێێو بێێزان . کێێابرا  ،مێێاڵەکەو ئاشێێسای  ،و الەیێێەەدەڵ ێێ ەفەشێێ

ۆێوا  مێاڵە. بە هەروا بێزانە لە ،ناوکێو و گوتی ئەوە قسەی پێێ یپ کەنی
ئیساێا وەرە هەڵێدەگ ڕکتەوە، بێاوکی  لەشەفە بی چەند فلس   دایکیای 

 م  قەولی دەستێ جلی چال و پەناا دیسارم داب تێ.
 ٭٭٭

پرچێی کێو انە  ،ەوەدەناسییری  بوو ۆیی نەدوای هەفتەیەل گوڵە ۆە
وتێ گێوارەی یەکێی بەقەد دەنێکە نیسێک   کرابێووە گێوکی، وبڕابوو، جێ

ا هێاتەووە دشێانی ور بەوئەسێت یکراسی پال و تەمیز و چاکەتی ۆێوری
کینی ۆێانئ بێووە و کەوتەێوو، دیێارە چێاکەتە یکو ما  ت ێوە ،ۆوارێ

مێاڵەکەوە بێوو ئەم  دەسێتی ئەهلێی قیڵی هەڵمێاڵرابوون، وەکێو تێیە بە
 ەیایڕاند.دا و ئەو دەیقیڕاند بەسەریدەیەرد و ئەو دو ئەو  دەیه سا
ۆانئ بانگی گوڵەی کێرد  ،ەکیان دوای چوونی مسااڵن بی مەکتە یبەیانی

گیانە و هەی  جارککی تری  بە ،ی پێ  اسپاردیو دیسان هەندێ ب گار
ەجێ بکێات. دا و ناردی ئیاەکەی بی ج ە ئافەری  گوڵەی نەگەەتی هان

ه سێا و گە ایەوە  گوڵە بەهەڵەداوان چوو  اسێپاردەکانی ۆێانمی بەجێێ
مەجەلەیەکێێی  ،نێێان و چێێایەکەی بەێێوات، ه اێێتا ۆێێانئ لێێێ نەبەێێووەوە
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جێێار دەگ ڕایەوە و جاردەسێتیەوە الپە ەکێانی هەڵێ گرتەێوو بە یالەرەبیێ
 ەدا.دقوم کی لە چایەکەی 

 گوڵە گەیاتە الی ۆانئ و گوتی:
 ەوە.ۆانئ لێ بووم -

زووو ، زووپلی شێی  و سێوور هەڵگە ابێووندەستوا دسەرما لەگوڵە 
دوای ئەوەی ۆێێێانئ دەسێێێڕککی  ەوە. لەیەیسێێێڕیدەلوشێێێی و دلێێێوتی هەڵ

 قیڵی کراسەکەی بسڕکو. تی بەوویە و پ ی گوتەوو کە نابێ لودابو
 گوتی: ،ۆانئ بێ ئەوەی چاوی لەسەر مەجەلەکە البدات

وەرە الی زۆپێێێاکەوە، ۆێێێانئ کە  دە ،لێێێێ بێێێوویتەوەس هەی ئێێێافەری  -
 چێێونکە زۆر لە ،و سێێەرمایەتی دەلەرزیکێێرد گێێوڵە زۆر هەڵێێ هەسێێتی

 یو پێێێاک دەدادەرگێێێاکەی گسێێێ   دەرێ بێێێوو کێێێاتێ بەو سێێێەرمایە بەر
 گوتی: ،ەوەدەکرد

 چەند سەرمابردەڵەیە. ،وەی دایە -
 . وه هکرد دەستەکانی پان کردەوە و ۆیی گەرم ،گوڵە هاتە نزی  زۆپاکەوە

 دا و  ووی کردە گوڵە و گوتی: ئ مەجەلەکەی دەستی فڕێۆان
 یەسیچ (ڵقەو) دەزانی (.قەوڵ)بی  دەچئ مڕۆ ئه -

سێێەر دەمێێی  و دەسێێتی ۆسێێتە یمسێێااڵنەوە پ کەنیێێ یسێێاویلکەی گێێوڵە بە
بەرزی گێوتی: نێازانئ  ئەم جارە هەنێدێ بە ،ۆیی و دیسان پ کەنییەوە

 ە و چی بووە.یچی
 ، هەر دەکێێواڵ.ەیقەێێوڵ( چیێ)کە نەیزانیێوە  لەبەر پ کەنێی  بە گێێوڵەۆێانئ 

ناوی گە انێ کە هەمێوو  ۆژکێ   (قەوڵ)سەیرککی گوڵەی کرد و گوتێ: 
ە مێاڵی یەک ێ  و سێەەیسێ دەچێم مڕۆ ئێهە م  ئ ستوەکو  ،ە ماڵ  دەچس

دوایێێی ئەوانێێی   ،ە مێێاڵی یەک کێێی تێێر و  ۆژککێێی تێێر مێێاڵ کی تێێردەچێێم
 اڵی م .ەوە و  ۆژک  هەموویان دکسە مدەبس هەموو کی

 ا زۆربێێاو تێێێددڵێێ ئەگەرچێێی لە ،ئەوە ۆیشێێە ،گێێوڵە گێێوتی وەاڵ باشێێە
ی کە ئەمە گە ان و بەاڵم هەر زانیێێێێێ ،دەب ێێێێێوەگەیاێێێێێو کە چێێێێێین د

 مااڵنە.چوونە
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 ،ئەو  ۆژە ۆانمی هەر ۆەریکی  ەمام و ۆەریکی سەر و پرچێی بێوو
ک   و ئێێاوکسەوە دانیاێێتەوو. الی سێێەالات ودیێێار مێێو بە ،پێێ   ئەوەو

  ی لەوهوسێکووتر یتەل و جلێی کێوردی وارە ۆانئ ۆییێدا لەپ سای ئ 
ۆییەوە کرد، نەسیحەتی مساڵەکانی کرد  کرد و ئاڵتوونی زۆری بە بەر

 اسێێپارد و م ردەکەشێێی  ،دەبێێوو شێێانزە سێێاڵ  ، كێێهو کێێەە گەورەکەی
وایێان  و ئەگیسێا وا ،کردن کە ئاقێڵ بێ  هە ەشەی دەرب و دەوری لێ

 ئیتیمەیێڵدا چێوو سێواری  د و ل ێیدەکات. ئەوی  ۆیی  ازر کێر لێ
لەگەڵ  .کەوتێسە  ێ (ةبغێداد الادیێد)بوو، ۆانئ لە تەنیاتیەوە و بەرەو 

ەیگوت بیێرت دباب و م ردەکەی  و و کەوتسە قسە یم ردەکەی پ کەنی
ئەگەر کێێێرا  ،(باسێێێڵ)نەچ ێێێو  ووت زۆر ۆێێێیو ب ێێێو لەگەڵ دایکێێێی 

 ،ف ب س ێوباسێلی  تەشێریوو بڵێ ئەبو  ۆژی جومعەکە بی ب دەالوەتی
شێەو   ساێا زۆر بەیبەشکەم ئەمە ۆوایە ئەو ژنە ل ێو نزیێ  ب ێتەوە. ئ

ک اێیو ب ئەگەر  ای دەزانیکرد و گوتی  یەوە قسەکەی تەواویو گەرم
ە گیرفانمێانەوە. دەچ ێتس یەالسێی بێاوکی باسێڵ دەب والی ۆیتدا چی  بە

 کێێرد بە دەسێێتی ا.دتێێی نازانیێێو ئەو ژنە چەنێێد زاڵە بەسێێەر م ردەکەیێێ
کەب نیێێێێیە لە دائیێێێێرەکەدا کە ئەوە  ، ێێێێدان و گێێێێوتی زۆر سێێێێەیرەقاقال

ی  نێده وه ئههەر  ،نەزان و، ئەگەر تەنانەت یەک   داوای ئیاازەو بکات
ئیتێر تەواو. ئەم جێارە سێەری  ،(م باسێڵئێو)یەکی بێاو بەێات بێی یدیار

ۆێوا تەرفیعیاێی پێێ بکێات. ژنەکەو ۆێیی دەتوان ێو  بێادا و گێوتی بە
سێەندم  لێێ یبەاڵم چیێ ،یگێوت ئەوە لەسێەر مێ ەدەفرۆش و و دبەناز 
باشە مێ  بێی  ،ەیگوت ئاۆر ئەقڵەکەت وایەد. م ردەکەشی ەب کرمدپ و 

 و پ کەنێی  و قسێە کێرد بە ک مە بی تێی نەب ێو، هەردووکیێان دەسێتیان
، ۆێانئ کێردی (قەێوڵ)باسی تریایان کرد. گەیاتسە بەر مێاڵی سێا  ڵ 

جلێی کێوردی  ی وانێهلە اتدەهێا، ژووری میوانەکەیان جمەی دژوور بە
ە دەگەیاێێت قاوقریاێێکی ژنە میوانەکێان دا بێوو.بەر لە یێێانمیدەو جلێی 

ەکەنی . بەرزی قسێێێەیان دەکێێێرد و پ ێێێد سێێێەری کێێێیاڵنەکە ئەوەنێێێدە بە
وا هەبێوو هەر ئەودەمە لە  یپیاوی دنیایێان کردبێوو، هیێسێسووراو و 
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ی ەیزانێدهاتەووەوە و ۆواو سەروپرچ  ککەستسی و دەالل و  ەال  
چونکە ۆێیی کەوتەوو، لەسەری چەند کردنانە هەقی ئەو ۆیناشریس کە

کەپێر و یێا  ئەگەر ئەو پرچەی ۆیی وا نەکردایە بەدەبوو  زۆر جوانتر
سێەالمی کێرد و  مەلێیحە ۆێانقاڵەەک ێ .   بێهتر ئەگەر نەیکردایە  ئەوی

و کەوتە  گەرمێێێێێێی جوابیێێێێێێان دایەوە، چێێێێێێوو دانیاێێێێێێو ئەوانێێێێێێی  بە
بێێاب. قسێێەی جەمێێاالەتی   و ە و کەوتە قسێێەدابەشێێکردنی زەردەۆەن

بێێێوو لە قسێێێەی  هەمێێێووی پێێێڕ ،بگرتێێێایە چێێێاکی گێێێوکی لێێێێ یەکێێێێ بە
 وویی لەگەڵ یەل ۆیهەڵک اان و مەرایی و درۆ و دووهیەوپووچ و 

 و ۆیپیااندان.
و نەبێێوو دیێێار  (باسێێڵ)دایکێێی  دەگ ێێڕا،هەرچەنێێدە چێێاوی  مەلێێیحە ۆێێان

 ئەویێێ  گێێوتی وەڵێێاڵ ،ی پرسێێی هلە ژنێێی ۆێێاوەن ماڵەکێێ دوو سێێێ جێێار
ئەویێێ  لەگەڵ  ،بەاڵم هەر دەرنەکەوت. هەرچین ێێ  بێێوو ،ب ێێودەبێێوو 

و  دەکێێرد  پێێ کەوە قسێێەیان الەت ێێ  تێێ کەڵ بێێوو، هەرچەنێێد ژن ێێاجەم
وی شێفتە و کەبابیێان ەوە و شیریسی و کولیەە و پێارودەۆواردچایان 

ا دبەردەمیانێ ەگالند و ئەنواالی میوە و چەرەز و هەموو شێت   لەتێ د
و  دەکێردژنەکێان باسێی ئیاێکەر و کێارەکەری ۆییێان  وو. هەندێ لەب

باسێێی ئیاێێی مێێاڵ و  ،یەوەدەگ ێێڕاهەریەکەیێێان باسێێ کی  ێێاڵی ۆییێێان 
مساڵ و سەرقاڵی. ئەمی  هاتە جوا  و باسێی گێوڵەی بەسێەزمانی بێی 

ئەگەرچێی بێاو نازان ێو  ،بییێان ه سێاوە دەب ێوکردن کەوا دە  ۆژکێ  
بی بەردەسو و باسێی چەنێد کەتس کێی بێی بەاڵم هەر باشە  ،ئی  بکات

دەسێێێو  ۆ کێێێی لەچێێێین هەمێێێوو  ۆژکێێێ  قاپ ێێێ  و پەردا گ ێێێڕانەوە و
یێان دەنگێی ر دەستی شڕە و گوکگرەکانی  قاقاە ۆوارێ و زۆدەکەوکت

دەسێتی  هەندککیان ئاگریایان لە ،ادگازی پات   بەدەکەوتیەوە و دەدا
 .دەداگوڵە نەگەەت بەر

کە ه اێێتا تێێازە سێێواری  ،و باوکیێێان مساڵەکێێان دوای  ۆیاێێتسی دایێێ 
گێوکی  ی بەدکەوتسە ۆییان و هەرزوو چیمەن چرپانێ ،ونوبە ئیتیمەیڵ

کایەزی قومێێێێێارەکەی کە لە پەنێێێێێا نوکسەکێێێێێانیەوە گێێێێێوڵەدا و دەسێێێێێتە
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هێێاوالومری  یچێێیمەن()ه سێێا دوای ئەوەی  چێێوو دەری ،شێێاردبوویەوە
انیاێت  دژوورکێ   بەدوو چێوون لە، دووی بە گوکیداددیسانەوە چرپان

 کەنی . دهو کەوتسە یاری و دابەشکردنی کایەز و پ 
مێا و نە گێوڵەو ئامیژگارییەکێانی  بیر کت ەەکانی لە مەن دەرز وینە چ
نەچێێوو کە  ئەوەنێێدەی پێێێه اێێتا تێێازە دەسێێتیان پێێێ کردبێێوو و  .ۆێێانئ

ەیێێێکەم. دکێێێو ە  ەوت سێێێاڵەکە گەیاێێێتە سێێێەریان و گێێێوتی مسێێێی  
چێێی بێێڕۆ، کێێو ەکە پێێڕی کێێرد بە نێێا و گێێوتی ال ۆوشێێکی پێێاڵ کی پ ێێوە

یێێ  پەالمێێاری وچەپێێیل ت ێێی بەربێێوو، ئە ا و ۆوشێێکی بەدکایەزەکانیێێ
 بێێوو،بێێاو بێێوو گێێوڵە پرچێێی کێێورت  ،دەموچێێاوی گێێوڵەی فەقیێێری دا

 ،کێێێرد بە قاووقریاێێێ  ئەگیسێێێا پرچێێێی لە بێێێسەوە دەردەه سێێێا. دەسێێێتیان
ەیاێیڕاند، کێەە گەورەکەو کە کو ەکە گریا و گوڵە گریا و ۆوشێ  د

 و دەسێتەوە بێوو ماڵ بێوون ئەو تەلەفێونی بە تا دای  و باوکی لەه ا
لەگەڵ کە کی  ەفیقی قسەی دەکرد و کە کێاکە پاشێای بێرای قیڕانێدی 

زانئ بێێ وا ،یە دەنگێێی مساڵەکێێان دکێێویێێئەوە چ چێێرا ا و گێێوتیدبەسێێەری
یە. ۆوشێکی دەسێتی ۆسێتە سێەر دەمێی یێبێزانە چ یەکتریان کوشو ئێا

و ە وناچیێو ئیاێو چیێیەس کێو ەکەو تێ تەلەفونەکە و گوتی: بی ۆیت
تێێی ئەمە  .دەکەمگێێوتی: ئێێاۆر مێێ  سێێەالی  ،ادقیڕانێێدی بەسێێەری و بێێوو

 سەالات کە قسە دەکەیو. ۆوشکەکەشی گوکی نەدایە و هەر بەی  بەیێ 
یێێیە ئەو ەیگێێوت بەێێی. ئەوە چدەسێێتی دەۆسێێتە سێێەر دەمێێی تەلەفێێون د

ا د قانێێێ لە ،ئێێێاۆری کێێێاکە پاشێێێا کە نێێێاوی بەۆتیێێێار بێێێوو ،دەنێێێگەدەنگە
دوای ئەوەی دوو سێێێێێ  ،توو ەبێێێێوون کەوە دا و بە کت ەەکێێێێانی فێێێێڕێ
 .،  ای کردۆوشکی دا ۆانی چراجس وی چاکی بە 

و گێوتی  قیڕانێدی  ،دان لەیەکێی کێردنەوە پەالمێاری ،بەۆتیار گەیاتە سەریان
کێوێ  ئەمەتێان لە سیەیئەم کایەزی قومارە چ سدەکەن ئەمە بی وا سەیئەمە چی

 م  و ئەوە. یشکی گوتی: الی گوڵە بوو هیبووس چیمەنی ۆو
ەگریێێێێێا و چێێێێێی ی پەنێێێێێاەرەی ژوورەکە  اوەسێێێێێتابوو، دگێێێێێوڵەو ال

ل ێێێویەوە بێێێوو، هەر بە  یێێێای  ەوت سێێێاڵە بێێێوو بەئا ووکی کێێێاکەچڕنێێێ
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زیێێێاتر  ،دەکەوتۆێێوک   ەیسێێێڕی و کە چێێاوی بەدپەلکێێی کراسێێەکەی 
 ،هەرچین ێێێ  بێێێوو ،ەسێێێای گریێێێان و هێێێاواری لێێێێ هەڵد دەیێێێدایە هێێێا ه

ۆێێانی   و ەکە بێێرا و ۆوشێێکەکەی بێێردە ژووری الی ۆێێیی و چێێراکێێ
. بەۆتیێێاری  بە توو ەبێێوون کەوە چێێوو دەکێێرده اێێتا هەر تەلەفێێونی 

دەسو سەند و گوتی ئەمە چی بوو دە بەسە. ئەویێ   تەلەفونەکەی لە
ئیساێا ئەمێان بەربێوونە  .ک اێادا چەپێیک کی پیێا ،تا ۆوا ه زی دابێوویە

 مسێاڵەکەو ۆەبەری بێوویەوە، ئیساێا چێرا قڕە و دەنگەدەنێگ یەل و لە
دا  کرد و چوو بی گوڵەی قو بەسەر، ت روپڕی لێێ ۆان براکەی بە ەاڵ

گێێێوڵەو بە  ئەوە گوکێێێو لێێێێ نیێێێیەس ،و گێێێوتی هەی الەمێێێرت نەم سێێێێ
 الی مساڵەکە. کرد بی ەوە و  اییپڕوزێ فرم سکەکانی سڕیپەلە

و چێوونە  دەوری سەالات دوانزەی شەو دای  و باول گە انەوە مێاڵێ
دەفتەر و کت ڵ و کایەزی یێاری و مەمەی  ژوورەوە. ماڵ پەرشوباڵو،

پەرداخ و یەل دوو قێێێاپە چ اێێێو  شێێێیر و پە ۆی مسێێێاڵەکە و کێێێوە و
 و چێێیمەن( کە هێێاوالومری گێێوڵە بێێوو)، .نێێاوە کەوتەێێوو هەمێێووی لەو

 بی ۆییان ۆەویێان لێێ ،لەگەڵ برا  ەوت ساڵەکەی کە لەیەکیان دابوو
دیێێێێار جێێێێیالنەی مسێێێێاڵەکەوە لەگەڵ مسێێێێاڵەکە  بەکەوتەێێێێوو، گێێێێوڵەو 

 هەردووکیان نوستەوون.
 دوو گەورەکەو سێەیری تەلەفزیینیێان دەکێرد کە دایێ  و باوکیێان بە

 ا.دژوور ئەسپایی کردیان بە  ووی ۆیشەوە و بە
 ه اێێتا لە ،کێێرد بە بیڵەبێێیڵ ژنەکە چێێاوککی گ ێێڕا و  ەپەسێێا، دەسێێتی

 سمێاڵەکە کێردووە ەوە چیتێان لەە! ئی کوە بوو گوتی ئای ئێای ئەمە چیێ
ئەیە ۆ سێێەیری مێێاڵەکە بێێکەن چێێین  سئەی ئەوە کێێوا گێێوڵەی داوەشێێاو

کێێێردە کێێێا و  سێێێەروژکر کێێێراوە، چێێێووە ژووری تەلەفزیێێێین و  ووی
، ئەوە قسێەتان کێردم چال بە ،و ە گەورەکەی و گوتی هەی ماشەڵاڵك

 کورت.کوا گوڵەی الەمر
سێەیرکردنی  اێی لەو وازی دەهێاتکەەکەی چاوی نووسابوو، ۆەوی 

 .دەداا و براکەشی هەر وەنەوزی دەه سفیلمەکە نە
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 ،ە و تێێا هەڵسەسێێت ووونوسێێتترسێێی کێێو ە بەکێێیلەکەی کە  دایکیێێان لە
کێێردە م ێێردەکەی و گێێوتی   ووی ،تیزکێێ  دەنگێێی ۆێێیی نێێزم کێێردەوە

مێ   ەپێس بێئ و نەچێمە هێیا  دەب ێو سئاۆر ئەمە  اڵە سچاوت ل یەتی
ەکەن. م ێێێردەکەی دەسێێێتی وا کێێێاول دێ یێێێا ئەگەر بێێێڕۆم مێێێاڵەکە کێێێو

ۆوا سەەیسێ ئەم  ەلە ژنەکە  بە ، اک اا و گوتی ۆیت سەیڵەت مەکە
 التە.  لە

هەقێێی شێێەو  ەوت پ اێێەکی تێێی ناڵ یێێو  سژنەکەی گێێوتی ژنێێی چێێی
تێی ئەوەت لەسێەر  سەیمانگی وەرگرتووەس م ردەکەی گێوتی  ەقێو چیێ

ا واب ێێو، تێێا مێێسە کە سێێەەیسێ ژنەکەت بێێی به سێێی . ژنەکەی گێێوتی یێێاۆو
ئەوەندە ۆەویێان  ،کو  و کەەکەشیان چووبوون بسوون ،دایەوە ئاو ی
 هەر تاقەتی قسەشیان نەبوو. دەهات

 ،ئەسێپایی گێوتی هەسێتە هەسێتە ژنەکە چوو پەلی گوڵەی  اک اا و بە
ئەی پێێێ ئ  ،ئەوە بێێێی مێێێاڵەکە وا شێێێپرزەیە ،بێێێڕۆ لە ژوورەکەت بتێێێیپە

هەر  سگێوڵەی چێی و  ێاڵی چێیبەاڵم  سماڵەکەت ب و نەگوتی ئاگات لە
 ، ەوت ۆەوا بێێێێێوو وەکێێێێێو ب هێێێێێیو لە ،دونیێێێێێا نەبێێێێێوو ئاگاشێێێێێی لە

وورەکەی و تیزکێێێ  پاڵەپەسێێێتی گێێێوڵە بێێێرایە ژ بە ،هەرچین ێێێ  بێێێوو
داۆە و بێێڕۆ بسێێوو،  کەت ج گێێههێێاتەوە هێێیو و ژنەکە پ ێێی گێێوت دەی 

 دەسێت   و بە هەر بە ،و سەرمای بوو دەهاتۆەوی  گوڵەو ئەوەندە
نیێوەکراوەیی ۆێیی  وو نوکسەکانی  اک اێا و هەروا بەوستنچاوی نیوە

و سەری ۆستە ژکر پەتێووەکەیەوە  ۆیی گرمیڵە کرد ،بەردایە سەری
 و هەر زوو ل ی نوستەوە.

کەی چووە نزیکی و گوتی گوێ  هژنەکە چوو جلەکانی بگی کو و م رد
ەوە و ۆێیت نێا ە ەت دەکێرکت بەیانی پێال ،ب و با ماڵەکە وا ،مەدەرێ

تێی جێارێ وەرە قسێەم بێی بێکە و باسێی قەێوڵەکەم بێی بگ ێڕەوە.  .مەکە
لەوێ زۆرم قسێێە  ،گێێوتی تێێازە تێێاقەتئ نیێێیە و درەنێێگە مەلێێیحە ۆێێان

کێێردەوە و  ەمەوکێێو بسێێوم. دیسێێانەوە ملێێی ۆێێواردگ ێێ م و  ،کێێردووە
وباڵوی کێێێرد. م ێێێردەکەی دەسێێێتی ی هێێێیڵ و ژووری پەرشێێێسێێێەیرکک
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اڵەکێێان نێێاه ڵئ بسوویێێو سێێەری بەۆتیێێار و مس  اک اێێایەوە و گێێوتی بە
 ،ەگ ڕمەوەدمسی  دوایی قسەیەکی ۆیشو بی  ،تاکو قسەم بی نەکەیو

 .دەب وزۆر دڵو ۆیو 
گێوتی باشێە  مەلیحە ۆاننەوازککی زۆر دوای نازو لە ،هەرچین   بوو

وەل لە دەنگێێی  هنێێ ،لەبەر ئاسێێی گیێێان ،بەێێی  بێێی ژووری دانیاێێت  بێێا
 هەڵگڵیفێێو و گێێوتی واەی دەسێێتی ك. م ێێردەپ کەنێێی  ۆەبەری ب ێێتەوە

دەسێێتی یەکتریێان گێێرت و چێوون سێێەری  ،دیێارە قسێەی ۆیشێێو پ ێیە
 پیشی  و گە انەوە ژووری دانیات . دایان ،مساڵەکانیان دا
 کەوت و م ێێێردەکەی لە سێێێەر قەنەفەیەل پێێێاڵ چێێێوو لە مەلێێێیحە ۆێێێان

م ئێێو)دوو سێێێ مێێاچی کێێرد و گێێوتی دە بێێزانئ جێێارێ  .الیەوە دانیاێێو
تەمێای  ی و گێوتی وەڵێاڵ هەر بەیێپ کەن یحە ۆێانمەلکردس  یچی (باسڵ

ئیساێێا هێێات و پێێ   ئەوەی هەسێێتی ، سێێەالات  نیێێو چێێونکە بە ،نەمێێای 
الێێێوزری ه سێێێایەوە و گێێێوتی  ،زۆری جەمێێێاالەت لەبەر ئەو دانیاێێێتسەوە

 ،وە کتێێێێێوپڕ هێێێێێات  ێێێێێلە()ۆزمەکانمێێێێێان لە  ،ئیاێێێێێ کی زۆرم هەبێێێێێوو
و بێوو ئێاۆری بەاڵم بێا ،بوو هەر ۆەری  بوو نەیەم نەۆیش کیان پێ

 توانیئ.
ا دپرچیێێ و سێێەر سێێەر سێێەری و دەسێتی بە م ێردەکەی دەسێێتی ۆسێتە

ه سا و گوتی ئەی باشە تی چیێو کێرد. ئەویێ  هەسێتا و دانیاێتەوە و 
پەرۆشێەوە هەواڵێێی مساڵەکێانیئ پرسێی و ئەویێێ   گێوتی مسێی  زۆر بە

بەدری ۆێانی پرسێی  بێوو لە چێاوم لێێ ،بوو زۆر  ووی لەگەڵئ ۆیو
ک ێێێیەس ئەوەیێێێ  پ ێێێی گێێێوت ئەمە ژنێێێی موهەندیسێێێی  و گێێێوتی ئەمە

ەوکێێو. د تییێێان ۆێێیو و ابێێو باسێێڵ() ،ۆێێیی و م ێێردەکەی ،ئیاێێغالە
 ،دا ئەسێێێپایی لێێێێ قاقێێێایەکی بە ،م ێێێردەکەی کە نێێێاوی الوسێێێمان بێێێوو
 .ەوەدەکەیێێت ۆەبەر (ئاسێێی گیێێان)ژنەکەی دەمێێی گێێرت و گێێوتی کێێو ە 

 ،و گێوتی ئێێکێرد  مێاچ ،سێەر دەمێی بێوو ی ژنەکەی کە لەکابرا دەسێت
  هەێاتەوەس مەلیحێب دا کەوا نزیکتان هان هەی شەیتان بەدری ۆانو لێ

چونکە ئەوان زۆر لەگەڵ یەل ت کەڵ . الوسمان  ،ۆان گوتی ئەی چین
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و گێوتی  باوکاێک کی دا مەلێیحە ۆێانتوۆوا ئێ.  ،ئایا گوتی دەی دەی
بێێانگی کێێردمە نزیێێ  ۆێێیی و هەر چێێاوی بڕیەێێووە  (م باسێێڵئێێو)ساێێا یئ

کێێرد و  ساێێا مسێێی  دوای ئەوەی زۆرمێێان قسێێەیئ ،و شێێتەکانئ جلەکێانئ
پێێ ئ گێێوت دە  ۆژکێێ  تەشێێریف ب ێێسە بێێی  ،کێێرد یباسێێی جلێێی کێێوردی

کە و بێێ وەرە سێەیری ،ەۆەمە بەردەسێودماڵمێان و هەمێوو جلەکانمێو 
 ،دەکەم دڵ بێێوو موبارەکێێو ب ێێو. ئەویێێ  گێێوتی وەڵێێاڵ  ەز کێێامەت بە

 دەکەی نەوە دوایی تەلەفون با ۆزمەکانئ بڕۆ ،بەاڵم جارێ ئیائ هەیە
 ،جوانەکێێانئ ی و گێێوتی مسێێی  جێێلەیێێۆێێان پ کەن  هلەگەڵ یەل. مەلیحێێ

ەگرم و ئەوانێی تێری دەۆەمە بەردەسێو. ، هەڵێدئەوانەی ۆیشئ ئەوک 
کێوێ  ژنەکەی گوتی کێورە ئەو لە سدەب وم ردەکەی گوتی ئاۆر چین 

قەی هەر بێری ،یە و کامە باشێە و کێامە ۆێراپەیەزان و جلی کوردی چد
ژنەکەی گێێوتی هێێیا  ،بکێێات ب ێێو ئیتێێر بەسێێە. م ێێردەکەی ویسێێتی قسێێە

، م ێردەکەی دڵێی دەکەمئ چێی دەزان ۆیم ،مەکە الیلئ و مەالریفەتئ ف ر
 کێوە. بێزانە  ە وات بە، ئیامان دۆوا ئیتر تەواو گوتی بە ،بەوو ۆیو

وردەوردە دەبێوو  ،ئ. ۆێانئ گێوتی ئێاۆر چێی بێکەمدەڵێ  پارەوە پ ێو لە
کوتێایەتە سێەری. ب ۆیمەوە نەدیێو و نەناسێیو هەڵێئ وو لەب و. قابیڵ ب

 ئەوە یهیێێ ،چەیو گێێوتی ۆیشێی زۆر تێێڕزل و مڕومێ یژنەکەی پ کەنیێ
 ک ێێی تێێری لێێێ ،زۆر لەگەڵ ۆەڵێێ  بکێێرکتەوە. م ێێردەکەی وتێێی ئێێێ نیێیە

 لە ،زۆر زۆر بوون ،ویبوو، ژنەکەی ۆەری  بوو هەستێ و گوتی ئیه
ردە م ێێردەکەی و دەسێێتی کێێ  ووی ئیساێێاالەرەبێێی .  کێێوردی  و لە

گرت و گوتی کو ە تی وەرە باسێی ژنێی بێابەکری  ەسێەن ئایێات بێی 
 یچینییەوە تێێاکو ۆێێیی چێێاکوبەو ۆێێوایە تێێا بەیس ێێ  نەمساسێێی ،بێێکەم

هێاتووە  لێێ یچیێ دەزانێیکێرد و گێوتی  لەگەڵ کردم. ژنەکە ۆیی قیو
هێاتەووس بێی ئەویێ  دکێتە  ی لێێیۆوا. م ردەکەی گوتی چ وەی پەنا بە

ۆێوا  بە ،س ژنەکەی دەستی  اوەشێاند و گێوتی  ەی  ەیشوکسانەئەو 
ەیساسێێ . ژنەکە دەتگێێوت هەزار سێێاڵە د ،وا ت ێێی ئێێااڵبوون هەموویێێان

کێو ە  ،دەزانێییای چێال یو گوتی الەرەب یدەمی ۆیی گرت و پ کەنی
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 ،و  بێوووهەموو لەشی چریسکوه ،کاری ۆوا ما لە و وهەر سەرم س
هەمێووی سێورمەی فە ەنسێی  ،نهەموو جلەکێانی قوماشێی گێران گێرا

مەلێێیحە مێێرواری و هەیاسێێە ئەوە هەر بێێاب مەکە .  ئێێاڵتوون و ،بێێوون
 ،تێرت بێی بێکەمی سەری  اوەشاند و گوتی ئیتر نازانئ باسی چیێ ۆان

چێی و چێین  کرا کە بڵێ ئ سێوبحانەاڵ. ئەمە کێوکڕا و بە هەر ئەوەم پێ
 هات. وای لێ

بیسێتئ و گوتیێان کە  م ردەکەی گوتی وەڵاڵ مسێی  بەیس ێ  لەمەوپێ  
ما. ژنەکەی گێوتی   وزۆر دەوڵەمەند بوون، مسی  هەندک  سەرم سو

هێێات، ۆێێی سێێێ چێێوار سێێاڵ  چێێی وایێێان لێێێ باشێێە فەرمێێوو ئەمە بە دە
ەبوون و ماڵەکەیانو دی کە چێوویتە الیێان. دوو د لەمەوپ   هەر گە 

 ،و سوور، نیێوەی ماڵەکەیێان کومەێار بێوو سێ کورسی نایلینی سەوز
 دوبیال بەب دیوەۆانەکەیێێێان فەرشێێێ کی تیزکێێێ  باشێێێی ت ێێێدائەشێێێهە

هەر باسێێێی ب پێێێارەیی و قەرزارییێێێان  ،، تێێێاوەکو هەسێێێتای  اۆرابێێێوو
هات ۆەری  بوو چاکەشیان نەۆیمەوە ئەوەندە باسێی  وام لێ ،دەکرد

ۆی ۆەڵێ  گێا  ،، م ردەکەی گوتی ئیتر دونیایەدەکردالتی و ب پارەییان 
 . وه ه سسمنی  لە پ ست کدا ب

ژنەکەی  اپە ی و گوتی باشە ئەی بێیچی قو بەسێەری وا هەیە سێاڵ 
مەئمێێوری واو  ،کەچێێی نانیێێان نیێێیە بیەێێین ،دوانێێزەی مانێێگ ۆەریێێکە

 و هەیە چەنێێێد سێێێاڵە هەر الەیسێێێی ۆییێێێان  هیەیێێێان زیێێێاد نەکێێێردووە
 بێێی هەر لە سالاشێێەکەیان هەر بەشێێیان ناکێێات، ئەی ئەمێێانە بێێی وان همێێ

 انسدپ ست ک
سێێەری  پەنێێاەی هەڵەێێڕی و گێێوتی بە ،تێێر کێێردەوەژنەکە دەنگێێی نزم

ئەگەر مەئمێور بێ   .کەی  و بەیسیان هەیە ،ئەوانەی وان (د.خ)پ غەمەەر 
قوچ و ، هەزار ف ێێێێڵ و قێێێێاچوو ئەگەریێێێێ  کاسێێێێڵ بێێێێ  (دەکەندزی )

، بە چ مەاللوم تیاێارەتی شێتی قاچێاخ دەکەندەستەڕی  و قاچاۆە تی 
 و چەل و شتی وا ناکەن.
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چێێوار سێێاڵ لەمەوپێێ   تێێیو بەقەد  ،ەمێێام مەبەم ێێردەکەی گێێوتی بەت
، شێێێێەرت ۆێێێوا بێێێکە شێێێوکریە ئێێێاڵتوون و ناوماڵێێێو هەبێێێێووس ئ سێێێت

 زیادەوە هەیە. ئ مەو بەشی ۆیمانمان بە ،یەیسایلەش
ەبێوو، گێوتی ئێاڵتوونی هەڵگە ا و ۆەری  بوو توو ە د ژنەکەی سوو 

 دایکمێێ  لە یکێێین و نیێێوەی هیێێ یی ۆێێیم  هیێێیێێچێێیس نیێێوەی هەر ه
وەۆتێێێی ۆێێێیی   ێێێو کەدەزان هەمێێێوو الێێێالەم ،وە هەر هەیەێێێووقەدیێێێمە

 ڵ  و دکیان هەبووە.وچەندی ئاڵتوون هەبووە و چەند م
ۆێێی  ،ا گێێوتی بڵێێ ئ چێێیددڵێێی ۆییێێ م ێێردەکەی سێێەری  اوەشێێاند و لە

ڵکەکانی باوکیاێو هەمێووی وئاڵتوون و دکهات و م ،کەمب ناوکرم قسە
زۆر و  کە بە وتیاری الدکیێی قو بەسێەر بێوونو ەشو ووت و ج یهی
 ،پێێ و گێوتی گێوێ مەدەرێ کردوون. هەستایە سێەر ف ڵ ل ی داگیر بە

هەستە با بسووی ، دەستی یەکتریان گێرت و چێوون  ،ئیتر شەو درەنگە
 سیان.نوستبەرەو ژووری 

ئەسێپایی گێوتی تێوو  ی و بەپەنێا گێوکم ردەکەی دەمی ۆسێتە    کگه لە
م بێێی نەکەیێێو و قەبێێری باوکێێو ئەگەر باسێێی ژنێێی مێێودیری پیلیسێێەکە

 ،درکێێ ەبە ئەسێێپایی گێێوتی ئەوە دوورو. ژنەکەی دایە هێێا ەی پ کەنێێی 
هەر تێیزککی  ،بیه ڵە بی بەیانی. م ێردەکەی گێوتی ئێاۆر سێوکسدم دایێو

ی و گێوتی دیسێان هەر الەیسێی یێئەوی  دەمی ۆیی گرت و پ کەن ،بڵێ
چێین  کە دەکێردی ۆێیی یجارانی تێر هەر باسێی الەمەلیێات و نەۆیشێ

م ێردەکەی سێکی کێارەکەرەکەی  ،تە دەرێ ەستەۆانە هێاتووهتاکو لە ۆ
 کردووە. پڕ

تی بڵ ی ۆەڵکی وا ب سامووب هەب س  ،م ردەکەی گوتی چەند ب اەرەفە
 ێو. ئیساێا گێوتی ژنەکێێانی  دەزان ۆێێوا ،نیێیە ژنەکەی گێوتی ئەی چێین

 دەکێردەبوارد، هەر ئێاخ و ئیفیێان بێی دەیاندواند و بی ۆییان پ یان  اد
ئەوی  سوور و شی  هەڵگە ابوو، ئێارە   ،دەکردبە ئەقڵی  و گاڵتەیان

ەیقیڕانێد و دقێایمی  ە ۆوارەوە و بەدەهاتا دبەم سەرمایە بە دەموچاوی
کرد و  ئەم کافرە وای ،(م بەۆتیارئو)الەیسی نەسری ( الەیسی ) دەیگوت
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ی  و تێوو ە بێوو، تەقەڵەکێانی سێکی پیاێانی ژنەکێان دەکردباب  یبی
تەوە و چێێووە ۆێێیی  ووهی دوایێێی پەشێێیمان بێێچێێین م ێێردەکە کە دەدا
کێردووە و ئەویێ   ئەمی  چین دەری ،داوەتە سەر دەستوقاچی فڕێ

ەیانپرسێی ژنەکێان د ئیساێاا چووە کارەکەرەکەی دەرکردووە، دتاوان لە
 ئەی سکەکەی چینس ئەو مساڵە ب گوناهە چینس

 برد. یەوە لەباریانیدز بە ،مساڵەکە نەما ، ۆیاو دەیگوتژنەکەو 
 ٭٭٭

 اکێێردن چێێوو  گێێوڵە بە ،زەنگێێی دەرگایێێان دا الی ئ ێێوارە لە یبێێی  ۆژی دوایێێ
دوورەوە  لە مەلێێێیحە ۆێێێانا. دژوور کێێێردیەوە و ژن و پیاوکێێێ  کردیێێێان بە

کێردە  شێەوق کەوە  ووی بە ،ب یو کاکە شێەفە  اپە ی و گوتی یاۆوا بەۆ ر
 لەگەڵ کردن. یبەۆ رهاتسی کرد و چاکوچینی ،ژنەکە

دە ئیتێێێر بەرۆکێێێئ  ،ەنێێێوومدئیتێێێر  ئەماێێێەوگێێێوتی  ی ویێێێشێێێەفە پ کەن
کێال )چاوککی گ ڕا و گوتی ئەوە کێوا  . بدەن ئەوە ۆیت و شوکریهبەر

چێووە  ،گوتی وەڵێاڵ ئیاێی هەبێوو مەلیحە ۆانس نییە ماڵ لە (الوسمان
کەوتی. شەفە گێوتی  کەچی وا دوا ،دەرەوە و زۆری  چاوە کی کردی

کێێردە گێێوڵە و  دائیێێرە.  ووی ە الی لەدەچێێمسێێەەیسێ  ،کەواتە بێێا بێێڕۆم
ۆێوا  ۆێانئ گێوتی بە ،بێا بێڕۆم پەلەمە ،گوتی ئا کەەکەم ئاوککئ بدەرێ

 ەۆییتەوە.نا ۆیو چایەل د
 الەبێێاکەی ۆسێێتە سێێەر شێێانی و چێێاوککی بە ،و دانیاێێتەوو هشێێوکری

زەردەۆەنەوە گێێێێوتی  سێێێێەیرککی ۆێێێێانمی کێێێێرد و بە گ ێێێێڕا،مێێێێاڵەکەدا 
لەو مێێێاڵە  ،وەی ،ردنو کێێێو دەکەن کێێێوردی قسێێێە ئەمێێێان بە ،ئێێێیۆەی

ی و گێێێوتی قێێێایمی پ کەنیێێێ گێێێوڵەو بە ،ڵێێێئ شێێێەقی بردبێێێوورەبە دالە
یەالسێێی  ،کێێردەوە . ۆێێانئ چێێاوککی لێێێ سێێوورنیێێیە الەرە  ۆێێیومێێاڵە

 یۆوا ێافیزی ،مەکە. شەفە چایەکەی ۆێواردەوە بە و زۆر قسە ب دەنگ
 کرد و  ۆیاو.

کێەەکەی گێێوت کە الەبێێاکەی  و بەهەسێتایە سێێەر پێێێ ی  مەلێیحە ۆێێان
کێێردە گێێوڵە و گێێوتی لەگەڵێێی بەێێی و بیێێەەرە ژووری   ووی ،اگرکێێود
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پەالمێێاری تێێوورەکەکەی دەسێێتی دا و  ،بێێوو ۆیتێێان. گێێوڵە دڵێێی ۆێێیو
ئەوی  جانتاکەی ۆیی هەڵگرت و بردیە ژوورێ. الەبێاکەی داگێرت و 

کێێێێرد و  تیزکێێێێ  سێێێێەروپیتەاڵکی چێێێێال کێێێێردەوە، گێێێێوڵە  ووی تێێێێێ
وس وەی چەنێێد دەبیێێ ەئەوە ئیتێێر لەم ژوور گێێرت و گێێوتی ی شێێوکریه

و قسێەکردن  د بەکێر دەستی ، بە ۆ راییەنوویود ۆیشە ئیتر الی م 
ژوورەوە هەنێێدێ قسێێەی بێێی گ ێێڕایەوە و گێێوتی هەر بەو تێێیزە هێێاتسە

بێرد بێی  سەیرکە ۆانئ گوارەی بێی کڕیێوم و دەسێتی ،ئەوەتا نوکسەکانئ
 ،دایە کیسێێەیەل الی نوکسەکێێانی دا و دەسێێتی گێێوێ و گێێوارەی پیاێێان

وکە و ئەمی  ۆانمی گەورە بیی وها ئەمەو کراسی ۆانمی بە گوتی
ی و گێوتی یپ کەن  شوکریه ،برد کە ه اتا شو دەرب س و کڕیئ، دەستی

باسێی  شەو کە هاتی  بسووی  دوایی بە ،گرەب جارێ هەڵی ،باشە باشە
 جارێ بەی  بی الی ۆانئ. با .ی  كه ده

وسایی بوو. ۆانئ گوڵە چا ،ژوور شوکریە و گوڵە پ کەوە هات  بەرەو
قەد و قیێێێافەی کێێێەەکە تێێێیزێ   ا لەددڵیاێێێ بەاڵم لە ،دڵێێێی ۆێێێیو بێێێوو

ا ددڵی ۆییێ بوو. لە ادبەر سەرتاپا  ەشی لە ی کەبە تایەەت ،ەوەیسڵەمی
وەی دایە  ،گوتی وا دیارە ئەم ژنە فەقیێرە قەزاوبەاڵ کەسێ کی مێردووە

 ئەمە چی بوو.  ،سەرپیشەکەشی  ەشە ،دڵئ گیرا
دوای  ۆانئ پ ێی گێوت کە دانیاێ و، لە ،سەالمی کردکەەکەو هات و 

بێ کەسێ کو  گوتی ئەوە دوور ،تیزک  ۆانئ وەکو بیی نا ە ەت ب و
 ایە، یێاۆوا ۆێیت ۆێیودبەر ئەمری ۆوای کردووە وا جلێی  ەشێو لە

. هەموومێێان هەر ئەمێێری  ،ئیتێێر دونیێێایە ،ب ێێو بێێی و الەزیێێزت ۆێێیو
گوتی وەڵێاڵ شێکور کەب  ،ۆانمی داچڵەکاند و دا قاقایەکی لێ  شوکریه

هەمیاێە هەمێوو جلەکێانئ  ،دەکەم ەو  بەاڵم ۆیم  ەز لە ،نەمردووە
و مان کەوە گوتی بیچیس تێی جێوانی و ه اێتا وسەرس  ەشە، ۆانئ بە

  شێێێوکریهۆێێێیت کێێێردووە. دیسێێێان  ئ سێێێتەوە وات لە بێێێی لە ،گەناێێێی
. ۆێێێانئ شێێێان کی دەکەمی وەڵێێێاڵ هەر  ەز لەم جێێێالنە و گێێێوتپ کەنیێێێی 

 ،انێد و گێوتی باشێە هێێیا نەب ێو بێا سەرپیشێەکەت  ەو نەب ێێوهەڵتەک
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ی و یێێا و پ کەندسێێەری چێێاکی دایەوە بە دەسێێت کی دایە و بە  هشێێوکری
 ۆیشە. گوتی هەر وام پێ

سپیکەالن کی نە قەڵەوی وا کە ناشێری   ،دەبوو سیوپ سج ساڵ  شوکریه
 ،وجوانی هەبو یدەموچاوککی قوڵپسی سپی ،پڕ زیاتر بوو بەاڵم لە ،ب و

بەاڵم ۆەنەو جێێێوانتری  ،چێێێاوی  ەو و سێێێەروپرچی ۆێێێاو و  ەو
ول وت كێڕا زۆر  ەزاسێ ،هێاتەوو لێێ یوەکو  ەنگ کی بایساانی ،کردبوو

و ۆیشەویسو بێوو. ۆێانئ ل ێی پرسێی و گێوتی ئەی م ێردەکەتس ۆێی 
 شووت کردووەس

ۆێوا شێکور کە  ،ی و گوتی ئی الەمێری نەم س ێویدیسان پ کەن  هشوکری
 دام. و تەاڵقیکیڵئ بووەوە  لە

 ۆانئ گوتی ئەیە ۆ بیچیس ئەی مساڵو نەبوو ل یس
 ،سێەرپیو و چێاکی کێردەوە و گێوتی وەڵێاڵ ۆێانئ دا لە دەسێتی  هشوکری

ئیتێر کە کێو ەکەی  ،ەژیێامددایکێی  ڵمسێی  لەگە ،م ردەکەم الەسکەر بوو
کێێێردووە و وا  کە وام دەکێێێردئ ێێێواران هەر باسێێێی مسێێێی بێێێی  ،ەوەدەهێێێات

گێوتی ئێاۆر ۆێێانئ  ،بێوو تێیزێ مێێات  هەنیێوم. شێوکریپ ک اێتووم و وای ۆ
ئێێێ مەو ژوور و هەیوان کمێێێان  ،بێێێوودا زۆری تیێێێا یۆێێێانووەکە کرکەیێێێ

مێێاڵ کی  .ئەوانێێی  الەسێێکەر بێێوون ،دوو مێێاڵی دیکەشێێی تیێێابوو و هەبێێوو
تێێری  پیێێاوەکەی شێێاگرد نێێانەوا بێێوو، ژوور و هەیێێوان کی  پیێێرەژنەکەی 

کێو ەکەو دوکێانی سێەوزەی  ،وبێو داسا  ەی ۆانووەکە و کو ەکەی تیا
ایەوە بێێێی دایکێێێی و دەه سێێێل سێێێەوزەی زۆری  ههەمێێێوو ئ وارەیێێێ ،هەبێێێوو

کێێو ەکەی  ا. کەچێێی ۆەسێێووەکەم بەدبەسێێەرمان دەکێێردئەویێێ  دابەشێێی 
ئەویێێ   ،دەکێێاتچێێاوبڕکێ لەگەڵ ئەم کێێو  و پیێێاوانە   شێێوکریهەگێێوت د

د و هەمێێێێوو لەشێێێێمی  ەو و شێێێێی  دەکەنێێێێەکەی دایپاێێێێت سە الەسێێێێکەری
کێێرد.  یەکی لێێدووالێێائەوچێێاتر و دیسێان  .دام دوایێێ  تەاڵقێی .ەوەددەکێر

 گوتی باو بوو شوکر مساڵیائ ل ی نەبوو.
ۆێێوا  گێێوتی ئەیە ۆ ئەو پیێێرەژنە لە ،دڵێێی بێێداتەوە هەر وەلۆێێانمی  

کردی. باشێە کێو ەکەی بێێ ئەوەی بپرسێ و بی نەترسا ئەو بوۆتانەی 
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چێێین وای  ،تێێی یێێهکو بزان ێێو ئێێاۆر ئەمە  اسێێتە درۆیە یێێا ۆەیێێاڵی دای
هەزاران چەشسی تیایە. قەیساکێا لەشێو سێاێ ب ێو  ئیتر دونیا لە سدەکرد

 گوێ مەدەرێ و نا ە ەت مەبە. ،و ۆوا ئەجرت بداتەوە
 ەم زۆر ۆیشترە.ئ ستسەری تی ۆیو ب و  ،گوتی نەوەڵاڵ ۆانئ  هشوکری

 ٭٭٭
 وویەکێێی ۆێێیو  ئ ێێوارە ئایێێای گەورە هێێاتەوە و هەر لە دوورەوە بە

ات. ژنەکەی گێێوتی ئەرێ و گێێوتی ئەلحەمێێدولیال ژنەکەت بێێی هێێپرسێێی 
کە کێێێی شێێێان و بێێێازوو  ،ە ەسێێێ مەوەوەڵێێێاڵ شێێێوکر، ئیتێێێر ئیاێێێەڵاڵ د

ۆێوا، م ێردەو چێوو بەۆ رهێاتسی کێرد و  ئیتر لەسەر ،ئەستوور دیارە
 گوتی ئەمە ماڵی کاکی ۆیتە و مەلیحەو ۆوشکی ۆیتە و ئیاەڵاڵ بە

گێوڵەو  .الی ئیایەوە چوو بەکەەکەو سوپاسی کرد و  .دەب ودڵو 
 سێااڵنی پێێو م دەکێردا هەر بەدوایەوە بوو، هەر قسەی بی دۆیشیان لە
ئەمە کێێاکە ئایێێایە و ئەوی تریێێان  دەکێێردەناسێێاند و ناوەکانیێێانی ف ێێر د

کێێرد.  گەورەی هەمێێووی ف ێێرهیێێی  و بەێێوولکێێاکە پاشێێایە و ۆێێانمی 
 ،هێاتەوەا یێدا و بەزەیێی پیاسێووتو وەکو شتێ دڵێی بە گێوڵە  هشوکری

کەب و پەنای ۆیی داناوە و دڵە بەکێیلەکەی ۆێیی  زانی کە ئەمی بە
 ایە.ددڵ دیارە زۆری لە ،ەوەدەکاتبی ۆاڵی 

 ،پیێێێاوەکە دەسێێێتی ژنەکەی  اک اێێێا و بێێێردیە ژوورێ و گێێێوتی چێێێینە
بەاڵم ئەم  ،باشێێێە دڵەس ژنەکەی گێێێوتی وەڵێێێاڵ زۆر سەروسێێێەکوتیو بە

دڵێێێئ گیێێێرا.  ،کەوتی پ ێێێ هەر کە چێێێاوم ،دەکێێێاتجێێێالنەی دڵێێێئ تەنێێێگ 
ئەسێپایی  م ردەکەی گوتی قو بەسەرە ئاۆی ک ی مێردووە. ژنەکەی بە

 و ۆێێێیی  ەز لەدەڵ ێێێ ،زەردەۆەنەوە گێێێوتی کێێێو ە مردنێێێی چێێێی و بە
وا  ،بڵێێێێ مێێێاڵ کێێێاول گوڵ ێێێ  ۆەت ێێێ  دە ،،  ەشێێێی واودەکێێێات ەو 

وا  ،سێەرتاپا  ەشێێی سێادە. سێێەیرککی م ێێردەکەی کێرد و گێێوتی نێێازانئ
ا ددا بەیەکێ م کە تیزک  ش تیکە ب ێو، م ێردەکەی دەسێتیهاتە بەرچاو

ئەمە  ،لەسێێێەرۆی باشێێێترە وەل لە زۆرزان و ،و گێێێوتی یێێێاۆوا واب ێێێو
 کەیفی ۆیت بیه سی و بیەەیو بێ ئەوەی بڵ و بی. ی بەدەتوان
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جارکێ  گەشێایەوە و ئیتێر پەرژایە سێەر ۆێیی و هەر  بە مەلیحە ۆان
الی و ۆەریکێی  هێاتسەچێوونە گە ان و ۆەڵکێی   ،ۆەریکی ۆێیی بێوو

 بوو. (قەوڵ)دەالوەت و دەالوەتکاری و 
گێرت و  ۆێانئ هەڵێی ،دا زەنگێی تەلەفێون ل ێی ،چێوو چەند  ۆژککی پێێ

 الەرەبێی قیڕانێدی و گێوتی یێاۆوا بەۆ ێر هەالو هەالوی کرد و لەپڕ بە
تەلەفێێێونی  .ۆیشێێێحاڵ بێێێووی  پێێێێ .دەکەنۆێێێوا گەورەمێێێان  بە ،بێێێ  

رکێێێی  ەمێێێام کە م ێێێردەکەی ۆێێێیی دە پەلە چێێێووە بەر دانێێێایەوە و بە
و گێێێوتی دو ،بێێێوو (م باسێێێڵئێێێو) ،ەشێێێو و گێێێوتی کێێێو ە بێێێاوکی چێێێراد

 ،اێێەو دکێێی  بێێی التێێان. م ردەکەشێێی قیڕانێێدی و گێێوتی بێێی شێێەوسەەی
  و ۆیشێیەوە گێوتی کێو ە  شەو ەترسئ نیوە ۆی گوتەێ، ئەمی  بەد

 ەۆیی .د (الەشا) ،(شا هال)ۆی کە  نیئ بابە گوتی 
ئەو شێەوە هەر ۆەریکێی تەگەیێر و قسێە  دەرێ. هێاتە  ەمام م ردە لە

و گێێوتی  یسێێ  . ژنەکە پ کەنیێێب بێێوون کە چێێی بکێێڕن و چەنێێد شێێو لێێێ
 .(ی مێال سێلیمانیەڵبو هق) ،دەکەم (بوڵی هق) ەز لە  دەیگوتچەند ۆیو 
و  دەهێات  هسێەر چێاو. شێوکری وەی بەبتگوتێایە  دەیگوتم ردەکەشی 

بووە وا ۆێانئ و ئایێا  چی ەپرسی کە ئەمەدیەکتریان  لە ،دەچووگوڵە 
گێێوت کە  ەنێێگە  پێێێ ( ەنێێگەی)بێێووە، گێێوڵە دوو سێێێ  دڵیێێان ۆێێیو

 ۆیی پێ  انەگیرا و هەڵێی  هبەاڵم شوکری ،باوکیان ب و یا دایکیان ب و
 بێووە وا شێکور دڵتێان ۆێیو کوتایە سەریان و گوتی ۆانئ ئەمە چێی

 تەلەفێێونەکە چێێی بێێوو. ۆێێانئ چێێاوی ۆێێیی ۆومێێار کێێرد و بە ،بێێووە
ەوە گێێوتی کەوا میێوانی زۆر گەورە و ۆیشەویسێێو دکێ  بێێی ییشێیدڵە

مێێاڵەکە دەبێێێ کێێرد و گێێوتی سێێەەیسێ  ی هالیێێان. ۆێێانئ سێێەیری شێێوکری
بسمیەەکانی  هەموو پال  ،چاو سەر گوتی بە  هگوڵ. شوکری بە بکەی 
ەوە، گە ایەوە و گێێوتی توۆێێوا ئەمێێانە کێێ  س ۆێێانئ گێێوتی مێێاڵی دەکەم

ئەنێدازیارە.  و دەکێاتلەو دائیرەیە ئی   ئاۆر ئایات ،وەزیری ئیاغاڵ 
، بێێ (مەکێری قێازی ەڵێ   ئەویێ  لەوەکێو د)بێوو  دڵی ۆیو  هشوکری

 کرد. ەلە چییە، بەاڵم لەبەر ئەوان دڵی ۆیێ ۆیوئەوەی بزان و مەس
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بێێی سێێەەیسێ مێێاڵ سێێەروژکر کێێرا و بسمێێیا و پەنێێاەرە پێێال کێێرانەوە و 
ا یشێێو لەوکێێدزە و مریاێێ  و الەلیاێێی  و گکێێارتینە میێێوە و سێێەو

بی  ۆژی دوایی ۆانئ نێوقمی کێزە و کەبێا  و ئەنێواالی  .بوون کیمەڵ
 جارک  ۆییان ۆسکاند. ئیتر هەر بە ،ۆواردن بوو

 ،کێرد و ۆێیی  ازانێدەوە بەر بی وەۆتی هاتسیێان ۆێانئ جلێی جێوانی لە
 مساڵەکانیای هەموو گی ی و ئیاکەرەکانیای ئامێادە و  ێازری ئەمێر

هەر ۆەریێێێ  بێێێوو کە چ بییسەای ێێێ  لەم  م ێێێردە بەیس کێێێی زۆر .بێێێوون
ئێاۆری  .کەە هاوالومرەکەی گوڵەشێی کێرد بە یقاتەی دکو هەتا پرس

ۆ ێراکە  ،ژنەکەی ل ی تێوو ە بێوو و گێوتی دە یەک ێ  بەەسێتە و تەواو
درا، ژن و م ێرد بەپەلە  گوت و زەنگێی دەرگێا لێێ هاکا هات ، ئەو وای

ێ ئاشێسای ۆییێان پیریێانەوە ئەوانێی  دوو سێ ن بەوکێرد و چێو  ایان
 ی کە ئەو ئەم نزیکەێوونەوەی  کێ شێ كه هم ردو  بەدری ۆێان .ه سابوو

ئەویێێ  لە  ،ۆسێێو و کە کێێی هەژدە سێێاڵەو یێێا زیاتریێێان لەگەڵ بێێوو
کابرای سێا  ڵ مێاڵ ۆەریێ   ،ژووور هات  . بەرەودەچووئیاکەریان 

و بەۆ رهێێاتسی کێێردن و رکتەوە ئەوەنێێدە ۆێێیی چەمانێێدەوە وبێێوو بەێێو
، سێێەر سێێەری و لە ۆیشێێیاندا دەمێێی گێێیی نەدەکێێرد سێێتەەۆدەسێێتی د

سێێێێ کەوتێێێسە وا یێێێز بێێێوون و در بەر دەرگێێێا لە ئیتیمەیێێێڵدوو سێێێێ 
 چرپەچرە.

ئەمێێان  دەن کەبێێ پیاێێانیان ی وه وەل ئێێه کێێرد هەر ان بانێێگی هشێێوکری
دەسێێێێو و  کێێێێارەکەری ماڵەکەیێێێێان دایە .کارەکەریێێێێان هەیە  جووت ێێێێ

 ەیرککی جەمێێاالەتی کێێرد و بەسێێ  هشێێوکری .گوتیێێان بیێێەەنە الی ۆیتێێان
کە ئەو ژنەی ئەوسێێەرە ژنێێی وەزیێێرەکەیە و  یا زانیێێدورهاتسێێزۆربەدە

لە کێێێێێی   هەجێ شێێێێێوکریەئەو پیێێێێێاوەو م ردەکەیەتێێێێێی. هەر دەسێێێێێت
هەڵقورتاند و لەبەر ۆییەوە گوتی ئەیە ۆ سێێ  ۆژە ئەم مێاڵە ۆییێان 

دەمێی ۆێیی گێرت و  (ی کەرتە دکوەدەڵ  ورچە دکزەی)کوشو بی ئەم 
لەگەڵ گێێوڵە بردیێێانە الی ۆییێێان و  .میێێوانەکەی دایە پێێ   ۆێێیی کێێەە
سێێەر  لە ،کرابێێوو چێێوو لەو هەمێێوو شێێتەی کە  یێێز  ها. شێێوکرینێێ دایێان
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م ێێزی هێێیڵەکە پەرداۆێێێ شێێەربەتی بێێی کێێەە بێێرد و دانیاێێت ، هەمێێوو 
 سەوە و نەیەن و جێێووڵۆسێێتەوو وا ئەوەنێێدە نە شێت کیان  ێێازر و  کێێ 

 کردن هەست ، بییە شوکریە دانیاێو بەا بی وەۆتی شیوت نەچ ، تەنه
ە الیێێان و جێێار دەهێێاتدیێێار کێێەە ئیاێێکەرەکەی میێێوان و گێێوڵەو جێێار 

و لەگەڵ کێێەەی  ەفیقێێی ۆەریێێ   دەداسێێەرککی جێێیالنەی مسێێاڵەکەی 
ۆییێێان قێێایئ کردبێێوو، ژووری سێێەرەوە  بێێوو. مسێێاڵە گەورەکێێانی  لە

 بەوەۆو پێێێا ابوونەوە کە وەرن و باوکیێێێان پ اێێێ و هەرچەنێێێد دایێێێ 
وەل  هەر .بەاڵم ئەوان قەوڵیێێان نەکێێرد ،ۆێێزمەت وەزیێێر و ژنێێی بێێگەن

ئەو الومرەی ۆییان کە گاڵتەیان بەم نەوالە میوان و  یمساڵی کەللە ەق
 ۆەڵکانە دکو.

  هشێێێوکری ی کەبە تێێێایەەتکێێێرانەوە، و میێێێوانەکە لەگەڵ یەل   هشێێێوکری
 بە ەی ۆێێیی لەوەکێێو دەڵێێ  ، )ی دەیتێێوان. دەزانێێیاێێی یهەنێێدێ الەرەبی

کەوا م ێردەکەی  دەکێردباسێی ۆێیی بێی کێەە   شوکریه .(ئاو دەرب س و
 دەکێردباسێی ماڵەکێانی بێی  ،بوونەتەوە زۆر ۆراە بووە لەگەڵی و جیا

بەاڵم ئەمێێێان زۆر مێێێاڵی باشێێێ .  ،کە تێێێاکو ئ سێێێتە چەنێێێد مێێێاڵ چێێێووە
کەتێ اهەسێێتا و چێێوو قێێاپێ چەرەز و بستەشێێی بێێی ه سێێا و پێێ  شێێوکریه

 جگەرەشی ۆستە بەردەسو.
ی ئەم شێێتانە دەتێێوانی و گێێوتی ئەمە چێێین یێێاێێکەرە میێێوانەکە پ کەنیئ

دا و دوایێی وەکێێو  قاقێێایەکی لێێ  شێوکریهۆێانئ تێێوو ە ناب ێوس  سوب س ێ
چوو و  ا و گوتی ئای میوانەکانئ بیردۆیی ک اای بە ،کەوکتەوەب بیری

کەیفێی  کردە کەەکە و گوتی بیس پرسێی ۆێانمی چێیس وەڵێاڵ بە  ووی
 .دەکەم ەۆیم و چینیائ ویسو وای لێبەم و دۆیم دەیه سئ و دە

 ا و گوتی وای ئەگەر ۆانمی مێ دسەری ۆیی کەە میوانەکە ک اای بە
 ۆێێوای ویسێێتەێ کە کێێەە وەکێێو لە ئیساێێاەبێێردم، دهەر  ەیێێای  ،دەبێێوو

گێوتی ئەو هەمێوو ماڵەشێیان هەیە کەچێی  ،داۆی دڵی ۆیی هەڵڕک کێو
هەر  ،بەێێیمەوە ەچ ێو ئەگەر جارکێێ  پەرداۆە شێەربەت  د ۆ ێی دەر

و. کێێەەکەو هەناسێێەیەکی کێێەبڕمانگێێانەکەمی د لە ،پەرداۆێێێ باێێک سئ
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و  دەکەنهەڵک اێا و گێوتی هەمێوو شێەوک  بێی ئاشێساکانیان دەالێوەت 
ئەو باوکە پیرە قو بەسەرەم هەمووی ئەو  ،ەبرژکس کەبا  و گیشو د

ەی م رکو و یەل پلمێان دشی   ئەوی  شی  بە ،بییان دەکاتچاکی 
 ناداتێ.

 ،لەوێ دەکەنچێی  سبێیچی نێا ۆن ئیساانا ە ەت بوو، گوتێ   ریهشوک
 ،ەژیێ دا دباۆەکەیانێ هەزار شوک  هەیە، کەە میێوانەکە گێوتی ئێاۆر لە

اوکئ ەژیێێێ . بێێێدا دبێێێاوکئ تیایێێێ یێێێان داوە بەبەووکلەوێ ۆێێێانوویەکی 
هەر  دایکیاێئ ،دەکێاتوو شێت کیان بێی باۆەوانی و ئیای بازا  و هەمێ

باوکمیێان گوتەێوو کەوا  ە نەۆیشێە و بەئ سێتم بەاڵ ،ندەکردئیای بی 
 ئەگیسێێا بێێڕۆن و ۆێێانووەکە چێێیڵب ێێو، دایکێێی ی لەجیێێاتی ( لێێوە)دەبێێێ 

کێردن و جس ێوی  ی لێدووالاا ددڵی ۆیی بوو لە توو ە  شوکریهکەن. ب
ا بەبێێێ پێێارە دانیاێێتوون. وەکەدۆێێانو دان. کێێەەکە گێێوتی ئێێاۆر لە پێێێ

ئەمە چەنێێد کەب هێێات  و گێێوتی  شێێەربەتەکەی دا کێێەەکە قێێوم کی لە
 ،ەپە کسێێێەچێێی ۆێێانئ لەبەر ئیاێێی ۆێێیی دەریێێان دک ،دەکەنداواشێێئ 

بێاوکئ  ،کەەکە سەرککی  اوەشێاند و گێوتی هەمێووی ۆەتێای بێراکەمە
بێراکەم کە  ،ە ۆم و ئیتر ل رە نێابئجار گوتوویەتی د تاکو ئ ستە چەند

 ە داتوگوتێێێێێو ۆێێێێانئ پ ێێێێی ،تەوە ووهپێێێێارەوە لە الەسێێێێکەری هێێێێێات لە
و دەڵ ێ دەم ب تە دەرەوە و هەر ئەوی  ناه ڵێ ورتەمان لە ،کسئەمەزرد

 مەکەن. قسە
ۆییێێان قسێێێە و  و کێێەە میێێوانەکە هەر بێێێی  شێێێوکریهبەیس کێێی تێێری  

کە لە دەنگێێی ۆێێانئ  اپە ی و چێێوو  دەکێێردبەۆتێێی ۆییێێان  گلەییێێان لە
کەوت و بێێردیە  (م باسێێڵئێێو)پێێ    مەلێێیحە ۆێێانی ئەوکێێو. یێێبزانێێێ چ
سێێەر پاێێو، دوای ئەوەی  ۆژێ  یری ۆسێێتە  و کەنتێێنوسێێتژووری 

هەمێێووی بێێی  ،ئەوانەی مێێابوون ،لەوەوپێێ   بێێ اری جلەکێێانی کردبێێوو
 مەلێێیحە ۆێێانئەڵێێاڵ ئەڵێێاڵ کەوتە نێێاوی.  ژنەکە هەڵڕشێێو و ئەویێێ  بە

گەرم و سێێەوزەیەکی چێێاو و بێێرۆ ۆێێیی کەڵەگەت کێێی شێێیریسی ۆێێوکس
ژنە  و لە دەهێێێێێێاتەوە جلەکێێێێێێانی زۆر لێێێێێێێ لەبەر ئ ،مەسێێێێێێو بێێێێێێوو
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ەبەسێو و الگیێرە و ی دبەێووکجاربەجێار سێەرککی  ،زەوقەکان بێووبە
م ئێو)ەوە لەبەر ئزۆر زۆر جوان بوو پ وەی.  ،دەکردگوڵونگەی ت کەڵ 

کێێێرد وا  بەر کە ئەگەر ئەویێێێ  ئەم جێێێالنەی لە دەزانێێێی وای (باسێێێڵ
دڵێی  ی و لەدەیزانێشێەیتان بێوو  مەلێیحە ۆێانوی  دکێو. هەرچەنێد  هل

ی کێێوپەی بێێێ دەڵ ێێ تێێی ،نەگێێەەت دەیگێێوت و دەهێێات ا گێێاڵتەی لێێێدۆییێێ
شێێێێێەیتانی و بێێێێێی  ، بەاڵم بەدەکەیێێێێێوتێێێێێی چێێێێێی لەمێێێێێانە  ،سێێێێێەروبسی

ئەم کراسێە  دەیگێوتو  دەداا هەڵێدشان و باڵیێ ۆیبردنەپ اەوە هەر بە
پەالمێێێاری  دەدا ئەوی فێێێڕێ ئیساێێێا ،بەر ژنەکەوە ەیگێێێرێ بەدباشێێێە و 

دکێێو.  لێێێ بێێزانئ ئەمەت زۆر وا ،ئەڵێێاڵ دەیگێێوتو  دەدایەک کێێی تێێری 
 (ابێو باسێڵ)سێەەیسێ  ،کەیێوب بەر تی ئەوە لە دەیگوتەیکردە گاڵتە و د

 ەنیا و. ئەوی  ۆیی بەددیارتەوە دا وەزارەتی پێ ناکرکو و هەر بە
ەبورانێدەوە لەبەر پ کەنێی  و دەسێتە دو ۆێیی دەۆسو ا دسەر جلەکان

ئەنێواالی بێازنی گێران گێران و  کێورتە قەڵەوەکێانی کە پێڕی کردبێوو لە
ەوەشێێاند و  اد (ئەڵمێێاب)چەنێێد چەشێێسێ ئەموسێێتیلەی  ەکێێانی لەپەنا

گوکێێو لە  (و باسێێڵوبێێ ئێێه) دەیگێێوتو  دەکێێردلەوکێێوە بێێانگی م ێێردەکەی 
ەیێێدایە یەوە. ئەویێێ  لەوکێێوە ددەگ ێێڕابێێیی  سچێێی دەڵ ێێو (م چێێرایەئێێو)

 ،بەری مەکە لە، کەواتە دەسێێێتئ دام سێێێێو دەیگێێێێوتقاقێێێای پ کەنێێێی  و 
بەاڵم کیبێێوونەوەی  ،ی جومعەشێێەئەگەرچێێ ،بەێێئ دەب ێێوچێێونکە هەر 

ا ددڵێێێی ۆیشێێێی کێێێابرا لە .تایەەتیمێێێان هەیە لەگەڵ سێێێەرۆل وەزیێێێران
 ،کەیێێێوب بەر ۆێێێوا کراسێێێی مێێێرواری لە ، بەدەکەیێێێو اسێێێو  دەیگێێێوت

 دەیگێێوتو  دەکێێردژکێێرەوە سێێەیری ژنەکێێانی تێێری  فایێێدەی نیێێیە و لە
شمەوە. وتو ۆوایە بیچی چیئ کردبوو یەک كی وەل ئەمانەت نەکرد بە

ۆێێیی کردبێێوو  بەاڵم ژنەکە وای لە ،ی  هەر جێێوان نەبێێووییێێگەنا بە
کردبێوو کە  کە یەل  ۆژ ئەو پیاوە ئیقرە نەگرکو بەبێێ ئەو. وای ف ێر

هێێێێیا کێێێێوێ و لەگەڵ هێێێێیا ژن کێێێێی تێێێێر کە ئەگەر وەکێێێێو پەری و  لە
و  دەهێێاتا دور هد چێێونکە ئەوەنێێدەی بە ،کێێات ههەڵسێێ ،بێێوایە ی  ێێیری

و جلێێوبەرگ    کگێێهو   ج گێێه، دەک اێانێێازی وەکێو مسێێاڵ کی زۆر نێێازدار 
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هەرچێێی ۆێێواردنی ۆیشێێی دنیێێا  ،ەشێێودوەل مسێێاڵ  یهەتێێا سەریاێێ
ەیەستە بەردەمی میوانی و و د دەکرد ی و بیی دروسودەیزانهەبوو 

و وای  دەکێێێردنرۆ کێێێی زۆر کەم بێێێیی ج ەەجێێێێ  سێێێفرە و سێێێیسی بە
 دەم کێێێی  بێێێوو نێێێاو دەربکێێێات،نێێێاو ۆەڵێێێ  و ئاشێێێسایدا  کە لە دەکێێێرد

ۆێێێاوەن مێێێاڵ و ۆێێێانوو کە کێێێات کی زۆر سێێێادە بێێێوو و  کردبێێێووی بە
وەزیێێێر.  الێێێاو چەنێێێد دیسارکێێێ  بێێێوو چ جێێێای ئ سێێێتە بووبێێێوو بە همێێێ

قسێە  و هەمێوو شێت کی بە دەچووقسەی دەرنە پیاوەکەشی کوکرانە لە
 ا.د، ئیتر ژنەکەشی زاڵ بەوو بەسەریدەکرد

بێێوو،  زرکێێرا و سێێفرە  ازایەوە و  ێێا ا و نێێان تێێێردەسێێتەجڵ هەڵە کێێر
ۆێورا  (پاڵو)و  (قەبوڵی) ،مەتحی ژنی سا  ڵ ماڵ و سفرە و نانی کرا

و  هو لەگەڵ هەر پێێاروویەکی سێێەربادان و ئێێیب ئێێیب بێێوو، شێێوکری
جوانی و پاکی ۆێرایە    هەر وا بەیبەشی کەە میوانەکەی برد و باقی

ەوە کە کێێەە (م باسێێڵئێێو) ەکەیئیتێێیمەیلمەنێێاەڵەوە و ۆێێرایە پاێێتی 
 ،ئیتیمەیێێڵبێێوو کەوا مەنێێاەڵ بێێران بێێی نێێاو  ی لێێێکێێارەکەرەی چێێاو

ۆێوا ئەمە دوو سێێێ  ی و گێێوتی بەیێکێێرد و پ کەن ی شێوکریهسێەیرککی 
 و. ەک ادو ۆیی پێ هەڵ دەکات دەالوەتی پێ

لەم  ،بکەرەوە هەمووی یاپراخ و کەبا  و چ اتی ۆەڵێکە (سەهیڵەەند)
 تیزکێ  دانێ   و ڵەوە بەوەی چەند ۆیشێە بەشێی باسێدەک ا تو لەو 

، ئەویێێ  ەن ێێرنماڵەکەشێێی هەمێێووی بێێی دەۆەنە مەنێێاەڵەوە و بێێیی د
ێ و ئەوانەی ئێێێی  دەه سێێێ تەرازوو و مسێێێقاڵ دەری ەن ێێێو و بەدای د
 ا نایانداتێ.دبرسان بمرن لە ،الی لە دەکەن

چێاو  ۆژانێی تێردا هەنێدێ درەنێگ  بەیانی هەموو کفێو و هێیالل بێوون و لە
 زووتێر لە مەلێیحە ۆێانبێوو.  ی کە  ۆژی جێومعەبە تێایەەت ،ۆەو هەستان لە

مسێاڵە بەکێیلەکەی، دوایێی چێوو  ئەوی  لەبەر شێیردان بە ،وویان هەستامهە
 سەرککی ک اا و گوتی شوکریە و گوڵە ئیتر هەست  درەنگە.

ی   کگێێێه هێێێاتە دەرەوە و بە ،کێێێردەوە شێێێوکریە هەسێێێتا و ۆێێێیی کێێێی
شێێایەتمان کی ه سێێا و  ،ملێێی ئااڵنێێد  ەمێێامەوە سەرپیشێێەکەی چێێال لە
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دوایێێێێێی گە ایەوە و چێێێێێووە هێێێێێیڵەکە و سێێێێێەیرککی  ،ووە ژوورێچێێێێێ
و  ئەماێێێەو ۆێێێوا لە بە دەوروپاێێێتی ۆێێێیی کێێێرد و گێێێوتی وەی پەنێێێا

بکەمس تیزێ  اوەستا و  پێ کوکیەوە دەسو نازانئ لە ،ئەماەومیوانی 
 الی چ اتەانەکەوە. گوتی با جارێ بەئ بە

ۆێێانئ  گێێوتی وەڵێێاڵ  شێێوکریهس کێێوا الی و گێێوتی ئەی گێێوڵە ۆێێانئ هێێاتە
 ،ه اێێتا سێێەالات  ەوت و نیێێوە ،گێێوتئ بێێا تێێیزککی تێێر بسوکێێو گونێێا ە

ی و گێێوتی جێێێارێ وا مێێێ  یێێێ، پ کەننیێێێیە چێێونکە جێێێومعەیە و مەکێێتە 
بێێکەم ۆەریکێێی  جێێارێ چێێی سەفەرمێێوویدئ سێێتە چێێی  ،ەبێێئدۆەریێێ  

 چایەکە بئس
 ۆەریێێ  ئیساێێاۆێێانئ گێێوتی ئەرێ وەڵێێاڵ بێێا جێێارێ نانەکەمێێان بەێێیی  

ی بەڵێێێ باشێێە. ۆێێانئ چێێوو بێێی ژووری ۆێێیی و گێێوت  شێێوکریه ، دەبێێی
ەسێتا و بەدەم باوکاێکەوە گێوتی ئەوە هەڵددەبێوو  م ردەکەی ۆەریێ 

بێزانە چێین  ،جێومعەیە مڕۆ ئێهەسێتئ دگوتئ بەیێانی تیزکێ  درەنێگ هەڵ
کەچێێێێی  ،نێێێێاکەوکتەوە ۆەوم لێێێێێ دەکەمهەرچەنێێێێد  ،ۆەبەرم بێێێێووەوە

و مسێاڵ بەرم زوو هەسێتئ دەبێ  ۆژانی تری  چونکە دائیرەم هەیە و 
 ۆەو هەر بەرم نادات. ،بی مەکتە 

ۆوا کارەکەری چاکێو  بە ،الیەوە و گوتی هەستە هەستە ژنەکەی هاتە
 چێی ،پەرۆشێەوە گێوتی چێین کردووم ماشەڵاڵ. م ردەکەی بە ادبی پەی

 یە دەمی ژنەکەی.ییوس هەستا و دانیاو و چاوی بڕدەڵ 
و گێێوتی انیاێێو دکەی  ج گێێهسێێەر قەرایێێی  ەکەوە لەیمێێاتی ژنەکەی بە

ەگ ڕکتەوە، م ێێردەکەی گێێوتی دۆێێانئ هێێاتووە کەەتیوەکەشێێمان لێێێ هەڵێێ
ئ دەڵێ  ،دەکەمۆێانئ   شێوکریهس ژنەکەی گوتی باسی دەکەیوباسی کێ 

و توۆێوا گونێا ە ه اێتا دەڵ ێ ،ت ەەربوو هەڵسەستاوەبیچی گوڵەی ئاگر
وەڵێێاڵ هەر ئەمەمێێێان کەم بێێوو. م ێێردەکەی دەسێێێتی  ،زووە بێێا بسوکێێو

گیێێانە قەی چێێی  ئیساێێاو تێێیزێ مسگەمسگێێی کێێرد و گێێوتی  هەڵگڵیفێێو
 ئیساێا استە ۆێی جێومعەیە. پیێاوەکە گێور  گە ایەوە و گێوتی  ،دەکات

 لە دەکەمبێێێێێێڕۆم ۆەبەری بێێێێێێکەمەوە و هەر شێێێێێێ تی  دەکەیێێێێێێو  ەز
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و  دەکەیێێێویە زووە بێێێی وا ۆێێێیت نێێێا ە ەت یبەم بەیێێێان ،ۆەوەکەیێێێدا
و  و ڵسێێێە هەگێێێوڵە و بێێێاوکی گێێێوڵ سەدەیێێێود ت ێێێ   ۆژەکە لە ۆێێێیت

 بەر و  ۆبەکەی لەهەسێێتایە سێێەر پێێێ . دەهێێات و چێێاوی دەرهەڵسەسێێ
، گێێوتی دەی هەسێێتە و کێێردە ملێێی ووە نزیێێ  ۆێێانئ و دەسێێتیکێێرد، چێێ
ژنەکەشێی  .ای ی بتەیسئالاجزی و لە بەزووزوو  نییە تاقەتئ ،پ ەکەنە
ه اتا بینی ویسکی  ،نا و گوتی ئیی نازەوە پاڵ کی پ وە و بە یپ کەنی

لێێێێ دکێێێو. م ێێێردەکەی جێێێارککی تێێێر ۆێێێیی بەردایە سێێێەر  و ئارەقێێێو
 وەل بیێێێر لە زەردەۆەنە و  وویەکێێێی ۆیشێێێەوە هەر کەی و بە ج گێێێه

 ووداوککێی زۆر ۆێیو بکێاتەوە یێێا وەکێو پێاڵەوان کی زۆر ئیسسێێانی و 
دەسێتی  ،ی لێێ وەشێاب تەوەیسێکردبێ یێا هێونەرککی زۆر  ەنگ یپیاوەتی

ئەم چەنێێد کەسێێە  انێێیدەزۆسێێتە سێێەر نێێاوچەوانی و گێێوتی ئێێاۆر تێێی 
وە و  یسانەوە تیزێ  اوەسێتا و بیێری کێردهکرد، د ند قاپمان تەواو هچ

مێێسەوە پ ێێسج پیێێاو بێێووی  دوو  هەموومێێان بە ،گێێوتی  اوەسێێتە توۆێێوا
 بزانئ بوتڵە ئارە  و شێەرابەکەو نیێوە وا ،کرد ویسکیمان تەواو بوتڵ

چەنێدمان ی نێازانئ بە تەواوگێوتی بێڕوات ب ێو  ،بوو، کابرا هەستایەوە
کێرد.  ی و گوتی بەاڵم زۆر  ەشێرمان پێێیتەوە، کابرا پ کەن ووهۆوارد

ی ال بە دەستی ۆستە ناو گیرفانی  ۆبەکەیەوە و دوو هەنگاو  ۆیاو
الی ژنەکەی و گێێوتی ئێێای  لەپێێڕ وەرگە ایەوە بێێی دا،دەرگێێای ژوورەکە

 ری ۆێێان، مێێاڵی کێێاول ب ێێو ۆێێی بوتڵ ێێ بەد م ێێردەکەی یێێان لەگبێێاوکە 
 اسێێو ئەمە چێێی بێێوو  بە ،ا سێێاێ بێێوویەوەدواو بەسێێەر ئەوویسێێکی تە
ی و گێوتی یێەتگوت مەشکەی پیسە. ژنەکەشی پ کەندهەر  ،ئەو کابرایە
ەزانێێێ  مێێێاڵی ، وا دە دەالێێێوەتی وادەچێێێسهەنێێێدک  کەب کە  ،بڵێێێ ئ چێێێی

. م ێێێردەکەی دەسێێێتی دەکەنی هەر پیێێێا ،وەوکەوتێێێ بەالشێێێیان دەسێێێو
ووری  وومەتێی بێوو و سێند و دەموچاوی کرابووەوە، سوورە اوەشا

 نیێێیە ۆێێیتهیێێی    قەیساکێێا ئەوا کێێادەڵێێ  گێێوتی بڵێێێ مێێاڵ کێێاول دەردی
ئەوە چێێین شێێەقی نەبێێرد. دەسێێتی یەکتریێێان  ،ۆێێیتەهیێێی  بەاڵم کێێادان

 رێ. هد ژوورەکە چوونە گرت و لە
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 ای کێرد هەڵەداوان  دا، گێوڵە بە ئەو  ۆژە بی ئ وارەکەی لە دەرگایێان
کە بێێزان  کێێێ بێێوو، چێێوو ا دو بەدوایێێ هو دەرگێێاکەی کێێردەوە، شێێوکری

، مێێێێایەوە و گێێێێوڵە گە ایەوە ژوورێ و گێێێێوتی ۆێێێێانئ ۆێێێێانئ  شێێێێوکریه
ئ ۆەریێ  بێوو هەسێت و و گێوتی میێوان قەمەرەیە و میوانە، تێاکو ۆێان

ا. دماڵێ بە  وهو چێییە  انێ   جڵ کوردی و پیاوک  بێه  ، دوو ژن بهک یە
مێێێێام و ۆێێێێی ئەمە  ،و گێێێێوتی وەی ای کێێێێرد پێێێێڕوزێ پەلە ۆێێێێانئ بە
بێ  .  یێاۆوا بەۆ ێر ،کوکوە وەی پوورکایان لەگەڵە. ئەوە لە ،ئامیژنم 
وردە هێێات  و مسێێاڵە ،قاوقریاێێ  کێێردە ملێێی یەل و بێێوو بە دەسێێتیان
 کرد. چ و بەقوربان و بەساقە دەستی پێوماچومو
ەوە و یەبەزیسایە ژوور و گوڵەو هەر هەڵدجانتا و باوەڵی ه   شوکریه

هەڵگێێرت و   شێێوکریهشێێتەکانی لەگەڵ ئەویێێ  چێێوو  ،بێێوو دڵێێی ۆێێیو
شێێێتەکان بەرە ئەو ژوورە  ، شێێێوکریهه سێێێای. ۆێێێانئ گێێێوتی دەی دەی 

 سێ.ب دەی ۆ را الەالدیس   داگیرس سە و بیەە دای ،گەورەیە
ورەکە و کیسە و الەباکانیان دانا و دانیات . ومام و ئامیژن و پوور ت

ا و دگوکیێێ ی بەدپەلە ۆێیی گەیانێێدە چیمەنێی  ەفیقێێی و چرپانێ بەگێوڵە 
یە ئەوالیەوە و گوتی ئەمێانە گوتی ئەمانە ک  س ئەوی  دەستی  اک اا

گەورەیە، ورەی مێێس  و ئەوی تێری  ۆوشێێکی بێێابەگەدایەگەورە و بێابە
ەوە لەبەر ئبەاڵم گێێوڵە هێێیا جێێواب کی نەبێێێوو بڵ ێێو بێێاو یێێا ۆێێێراە، 

 ،نەگەیاێێو دیێێارە زۆر تێێێ ،ی کە گێێوڵە کەوتە ۆەیێێاڵەوەیێێکێێەەکە زان
 و گوتی ئەمانە دای  و باوکی باوکم . ئیساا گێوڵە تێێ ینیکەەکە پ کە

دا و  لێێێچەپڵەیەکێێی ئەسێێپایی  بێێوو، بە گەیاێێو و ئەمێێی  دڵێێی ۆێێیو
 ەورە.گوتی بابەگەورە و دایەگ

سێێەری قێێاڵ   شێێوکریهچێێونکە  ،ەوەیو دۆزیێێ  شێێوکریهگێێوڵە چێێووە الی 
و متیێڵ و   ج گه یزکێردن و سێەر ج گێهکەوتەێووە نێاو نێوک  و  و بەوو

ۆیشێێی  ،ەنێێادەگرت و ئەوی دادئەمێێی هەڵێێ ،ی کێێیمەڵ کردبێێوووتێێوپە
گێوکی و گێوتی  تیزێ ۆاووۆلیە  بوو. گوڵە چوو سەری ۆستە پەنێا

 ،دایێێێ  و بێێێاوکی ئایێێێای گەورەن ،(دایەگەورە و بێێێابەگەورەن)ئەمێێێانە 
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زەردەۆەنە گرتێی و و  ،نەبێوو چاوککی گ ێڕا هێیا کەب دیێار  شوکریه
 ک ێێیەس گێێوڵە قاقێێایەکی بە (بەتەیەسێێەر سێێە)لەسێێەرۆی گێێوتی ئەی ئەو 

ک اێا و گێوتی کەێێ ب ێدەنگ دا چەپێیک کی پیێا  شێوکریه لێ دا،بەرزی 
 کرد بە پ کەنی . دڵ دەستیان ئەسپایی و بە هەردووکیان بە .بە

هێاتەوە و گێوڵە هەر زوو مێ دەی  (ئایای گەورە)دوای دوو سەالات   
پەلە  ئەویێێ  بەدایەگەورە و بێاوەگەورە هێێاتوون.  (ئایێێا)دایە و گێوتی 

وچیێێێێان لەگەڵ ودوورەوە باوەشێێێێی بێێێێی کێێێێردنەوە و ماچوم چێێێێوو لە
گوتی یاۆوا  ،ۆیشی و پەرۆشەوە دانیات  کرد، بە پێ ئەوی  دەسو

ب اێێێێوا .  و ئەمە چێێێێین بێێێێوو هەروا لەپێێێێڕ بێێێێ ەەبەر ،بێێێێ   بەۆ ێێێێر
جێێاری  سێێەیرککی ژنەکەی بکێێات و جار چێێی دەزانیکو ەکەیێێان نەیێێ

شێوکور. بێاوکی  نیێیە ۆێی کەب نەۆێیوو دوایی گێوتی ۆ ێرە  دەکرد
بەاڵم  ،برد بی پیێاڵە چێایەکەی بەردەمێی و گێوتی شێکور ۆ ێرە دەستی

 دەزانێێیریاێێو ۆێێیت ودایکێێو دەمێێوددانی زۆر نێێا ە ەتی کردبێێوو، پو
انێی ک اێاوە و بەسێەزمانە ئەوە دوو هێاوی  بێوو ددوو ساڵە هەموو د

 سێتە بەم ئ .دەکەوتنە  ئیتێر بێیی  کێ ،دان بکاتدبی شار کە  دەهات
ئیتێر ئەویاێمان ه سێا  ،بێووی  ئ مەو لەسەر سەفەر ،سەرمایە هاتووە

 ،سێێل مانی وەل لە دەکەنباشێێتری بێێی هیێێی  ل ێێرە ،و گوتمێێان گونێێا ە
ی. کو ەکەیێێان تێێیزێ دانیاێێو و هەسێێتایەوە و گێێوتی دەکێێردبیریاێێی 

سێێەەیسێ  ،چێێاو سێێەر بە .ۆێێوا زۆر چاکتێێان کێێرد بێێ  . بە یێێاۆوا بەۆ ێێر
 و جێارککی تێری  چێوو دەسێتی دەکەمچاکیێان بێی سیراۆی دکتیری 

یێێێان ۆێێێانئ چووبێێێووە  مەلێێێیحە ۆێێێانکێێێردە ملێێێی دایێێێ  و پێێێووری. 
نێێێان و  ێێێازرکردنی چ اێێێتەانەکە و لەگەڵ ئیاێێێکەرەکانی ۆەریکێێێی 

 ۆواردن بوون بییان.
اەوە گوتی ئەرێ ۆانئ گیان ئەوە بیچی ئەم پوورە یبەدەم ئ  شوکریه

و سێێەر و  نیێێیە ورە هکێێو دایەگێێو، وە ێێەچدی الدکێێی یێێه جلێێوبەرگی لە
اس ۆێێانئ دە لە ملیێێیئەم چەنێێد تەسێێەیحە چیێێ ،سێێەرپ ەی زۆر گەورەیە

بێێێ ئەوەی کەب  ەسێێپایی لەێێی هەڵقورتانێێدئ اند و بەسێێەری  اوەشێێ
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زووەوە  ەژی، هەر لەدالدێ  گێێێێێێوتی ئەمە لە ،بکێێێێێێات هەسێێێێێێتی پێێێێێێێ
 دەژی ئیتێر هەر لەوسێاوە لەوێ .پیاوککی الدکیێی شوو بە یان بەودابو

  شێوکریهبەاڵم ئەمە یەل ب و بی بەیدا.  .جاربەجار دکو بی سەردان و
ئەم ۆێێێانئ و گێێێوتی ئەی  دەگێێێرتبەاڵم هەر ۆێێێیی  ،دەهێێێاتپ کەنیسێێێی 

ەکەوە گێێوتی ئەمە یب ێێزاری اس ۆێێانئ بەدملیێێ یە لەیێێهەمێێوو تەسێێەیحە چ
ۆێێێێیی زۆر ژن کێێێێی بەدیێێێێسە و زۆر فەقیێێێێر و  ،دەروکاێێێێی تەریێێێێقەتە

 ،بێوو ۆێانئ تێیزێ تێوو ە دیێار .وایەهەر  بەاڵم جلوبەرگی ،ساویلکەیە
 بووە. ۆیو بدات کە زۆر زۆری پێ و وا پیااندەیویسبەاڵم هەر 

و گوڵە و ۆانمی  لەبەر  ەمام و مساڵ و جلوبەرگ بێی   شوکریهشەو 
هەمێوو ئیاێێ    ،هەرچین ێ  بێوو .سێەریان قێاڵ بێوو مەکێتە  یبەیێانی
 وە ژووری ۆیی بسوکو.وهەر کەسە چ ،تەواو

چرپە کەوتێسە  و بە بە ئەسپاییژووری ۆییان  م ردەکەشی لەانئ و ۆ
، ۆێێی نێێاڵ ئ ۆێێوانەکردە شێێت   ،بێێ   ژنەکە گێێوتی یێێا ەبی بەۆ ێێر .قسێێە

ب ێێو و مساڵەکێێان بترسێێ  یێێا  دیسێێان  ێێاڵی لێێێ ێەترسێێئ پێێووربەاڵم د
 سەرککی تریاێەوە لە ،گوتی بڵ ئ چی .دابمیوان کمان بیەیس و سەری با

سێێێل مانی قێێابیلە بێێی  .یێێێهه ساانایە و نەیبێێو ۆ ێێێری پ ێێوەدەبێێوو  ئدەڵێێ 
 نەب وس م ردەکەی گوتی گیانەکەم تازە هاتووە و بەۆ ر دانسازی لێد

بەاڵم  ،دەکێاتقەی چێی  نیێیە ۆی  اڵل هات  الەیڵ و الێار ،گونا ە ،ب و
 نایەت. اەڵاڵ  اڵی لێیسئ

ئێامیژنئ دەبوو  ،ژنەکە گوتی سەرەکەشی و پ ەەکەشی زۆر گەورەیە
ی و گوتی ئ ێرە بەیێدایە یئ رە بەیدایە. م ردەکەی پ کەن پ ی بڵ و کەوا

پ کەنێی   کرد بە جووتە دەستیان کەیتەوە، بەبوول سەرت بەدەبێ و 
 کانیانەوە. ج گهو چوونە ناو 

دوای ئەوەی چەنێێێد  لە ،و گێێێوڵەو چووبێێێوونە ژوورەکەیێێێان  شێێێوکریه
 هەر کەسێە ئیاێ کی پێێ ،الیەن ئەهلی مێاڵەکە کرانەوە لە جارک  بانگ

دا و  دەرگێای ژوورەکەیێانی پ ێوە  شێوکریهەسپاردن. د ن و  ایدەکرد
دە ئیتێر ل مێان گە کێ  بێی ۆیمێان  ،ب ێو چیتێان کێرد گوتی ماڵتان ئێاوا
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سەالات  ەوت و نیێوەوە مێ  و ئەم مسێاڵە  لە ،تیزێ ئیسرا ەت بکەی 
کەی لەگەڵ  ج گه  شوکریه .دوانزەیە یوا ئ ستە نزیک ،پ وەی  داماوە بە

جێوانی  ابەێات و  کەی بە ج گهکردبوو کە چین  . گوڵەی ف ردانا گوڵە
  شێێوکریهەل دوو جێێاری  یجێێاری وا هەبێێوو  .پیشێێ وبچێێین ۆێێیی دا

 و ئەم دای دەچێێووسێێەر ال ەبێێووەوە و گێێوڵە نوکسەکێێانی لەدۆەبەری 
وەل دایێێ  و  هەر ،بێێوون یەوە. بەو مێێاوە کەمەی کە پێێ كەوەیەپیشێێد

چونکە  ،وژابووەوەوجارک  ب بەگوڵە هەر  .هاتەوو کا و ۆوشکیان لێ
هەمێێێووی ۆێێێیی  و ئیاێێێە قورسێێێەکان دەدای یزۆر یێێێارمەت  شێێێوکریه

 ەوە.دەهاتیدا و بەزەیی پیا دەهاتدڵی نە دەیکرد،
 و گاڵتەیێان بە دەکێردۆییان قسێەیان    بینوستهەموو شەوک  پ   

ی . دەکەنو ئیتێر پ ێ دەکردهەندێ  ەوشو و ۆووی ۆانئ و ئایاکەیان 
پێێوورێ  بە  شێێوکریهسێێەر،  هێێاتەوونە یماێێەو میوانەکانیاێێوا ئە ئیساێێا

زوو  اوییە،شێێێکڵی چەنێێێد پ کەنیسێێێفەقیێێێرە  دەیگێێێوتو  ییدەکەنزۆر پ ێێێ
دەمێێی قوپێێاوە و یەل  ،ئێێی ۆێێوایە تێێیبە لێێ ئ نەگێێری دەیگێێوتزووو 

پ دەکەنیی دەنگی بە ب   شوکریهو ئەو سەرە گەورەیە.  نییە دادانی تیاد
و دکێ    ێاڵی لێێدەڵێ  دەیگێوتا دوانات لە ،ادەك اا بە سسگیدو دەستی 

ن و ئەی ئەم هەمێێێوو بێێێاز ،و زۆر ئەهلێێێی دیێێێسە، بەقوربێێێانی دیێێێ  بێێێئ
ا. دۆییێێ یە کردوویەتێێی بەیێێەێێیلەی زیێێوە چئەنگوسێێتیلە و تیلتێێیلە و بیل

 ،الگیێرەی زیێو و گێیبەرۆکی زیێو دەیگێوتەژمێارد و شێتەکانی د ئیساا
فرم سێێێکی  چێێێاوی ۆێێێیی لە  شێێێوکریههەر دەسێێێتەی دوانێێێزە بێێێازن. 

هێو ی زرمو ،ب ێولێێ  ەنێگە کە  ێاڵی  دەیگێوتو دەسڕییەوە پ کەنی  
  کیەل بڕوات. ۆژە ۆاڵەکانی
یێێێدایە پێێێڕمەی پ کەنێێێی  و ەدکەیەوە و لەپێێێڕ  ج گێێێهە نێێێاو دەچێێێووگێێێوڵەو 

 لە دەکێێرد ەوە و گێێوپی پێێڕدەکێێردپێێێ و هەردوو دەسێێتی  ەسێێتایە سێێەرهەڵد
دوورەوە  ەوە کە لەددەکێێێێر (ئایێێێێای)ەپە انێێێێد السێێێێایی دهەوا و ورگێێێێی دەر

 بێ   یێاۆوا بەۆ ێر یەتی یێاۆوا بەۆ ێروچین چووە بی دای  و باوکی و گوتو
، تێیزێ هێاتەووە سێەر بەێوو هەناسێەی سێوارلەبەر پ کەنی  و  هب  . شوکری
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کێێوا یەکاێێار وا قەڵەوە و ورگێێی  (ئایێێا) ێەگێێوت کەێێدگێێوڵەی  ۆێێیی و بە
لەپێێێڕ  ،وە ج گێێێه ژکێێێر بە دەکێێێردونەوە و ۆییێێێان وەبێێێددەرپە یێێێوە. ب ێێێدەنگ 
 بەسە با بسوی . دەیگوتکە دی و ئەوی دەکردیەک کیان قسەیەکی 
  و مسێاڵ  ێازر دەهێاتا دهەر بەیەکێ ،بەێوو قەرەبێاڵ بی بەیێانی مێاڵەکە 

بی ئەوەی کییان  دەکرد پەلە جار  ای ن بی مەکتە . باوکیان بەدەکرا
ایکێی بێدات و دوو سێێێ بە ێو سێەری بێاول و ددەبێوو  جێار ،بکێاتەوە

دان بکێات ددانساز و دکتیری پوول و دبکات و باسی  ەیان لەگەڵقس
کات کە ئەم زۆر ۆەمێی هەڵگرتێووە و بدڵسیایان  وا پیاانی بدات و کە

 تەنیێا لە بیری نەچووە. هەروەهێا سێەرک  بک اێ تە الی پێووری کە بە
ژوورە بەکێێێیلەکە نوسێێێتەوو، چێێێونکە زۆری شێێێەو هەر شێێێەونوک ی 

نێابوو تێاکو  تەنیا دایێان بییە بە ،ەستادەڵەکی هو بەیانیان شەو دەکرد
 نە ئەو نا ە ەت ب و و نە ئەو ۆەڵکەی لەگەڵی .

بێی   كێه کردە م ێردەکەی چرپە بیڵەیەکی کرد و  ووی بە مەلیحە ۆان
 بە ،دەداەگە ا و هەر دەسێێێتی لە گیرفانەکێێێانی دەکەی ئیتێێێیمەیلکلیلێێێی 

م ێێزەکە  سێێەر پەلە جەریێێدە و کێێایەز و شێێەارتە و کەلوپەلەکێێانی لە
 مڕۆ ئێێهگێێوتی باشێێە  مەلێێیحە ۆێێانەگە ایەوە سێێەر گیرفێێانی. دو الدەدا 
چێین نەچێئس جێاری پ اێووو دیسێان  ،مێاڵی  ێاکئ الەبێدوڵاڵیە قەوڵی

وم. ئ سێتە ناڵ ێو ئەمە چێی وشت   و تەگەرەیەل هاتە پ اەوە و نەچێ
ەگرکێو. م ێێردەکەی کلێێیلەکەی دبێوو هەر بێێی نێێیرە قەێوڵی ئێێ مە بیێێانوو 

 ،دەکەیێێوگێێوتی  اسێێو  پەلە ەناسێێەیەکی هەڵک اێێا و بەیەوە و هیێێدۆز
کەوتەوە لەگەڵ کێێێو ەکەی ۆێێێاڵە  وی  نەچێێێووی. بیێێێرموجێێێاری پ اێێێ

ی کرد و هەموویان ل ێرە ۆانە کە سەفەر فڕۆكهبەی  بی دەبوو  الەبەم
 بوون. ژنەکەی گوتی ئەی چی بکەمس

دایێ  و بێاوکئ یەریێڵ نێی  مێ   ،ئ بڕۆدەڵ  م  ئیساام ردەکەی گوتی 
 تی بڕۆ ۆوات لەگەڵ بێ. ،کمەوە بی الیانزوو د

 یو گوتی تەلەفێون بێی تاکسێیدایەوە ژنەکەی  لەپیاوەکە گور  ئاو ی 
 بتەات و بته س تەوە. دەکەمشەریکە 
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یێێێ  ئەوژنەکەو دوابەدوای ئەو هێێێاتە دەرەوە و تێێێیزێ مێێێات بێێێوو. 
 ،ن و چەنێێد  ۆژککێێی ۆیشێێەدەکێێردوەیێێ  وەی گیێێان وەی گیێێانی بێێی 

هوو  هێات و ککی دایەوە و پوورک  بە ۆڕنگون و ئاچونکە ئ وە ل رە
دانەکەی دسەر و دەمی ئااڵندبوو بێی ئەوەی دەمێو و سەرپیشەکەی لە

ا دی بەسێەردووالێادەستی ۆستە سێەر سێەری مسێاڵەکە و  ،نەب و دیار
 کرا بە  اکئ بیو. دەسو پاتی و گوتی ۆوایە بە ۆوکسد و دەستیدا لە

 مەلێێێیحە ۆێێێانپرسێێێیار. و قسێێێە و بێێێاب و پێێێرب و  ۆواردننانوچێێێا
یان بێێی مڕۆ ئێێهبێێدۆزکتەوە تێێاکو باسێێی گە انەکەی و هەل ێێ  دەیویسێێ

  ێێاکئ کێێو ەکەی گێێوت ئیاێێەڵاڵ بە کە پێێوورێ بە یەوەلەبەر ئ ،بکێێات
زەردەۆەنەوە گێێێێوتی وەی چەنێێێێد  قسێێێێەکەی قیسێێێێتەوە و بە و،دەبیێێێێ

کەچێێی شێەوێ مێێاڵی  ێێاکئ  ،باسێێی  ێاکمی کێێرد ئەوە پێێوورێ ،سێەیرە
  ەز ،ب یێو بێی المێان مڕۆ ئێهدەبێێ نیان کرد و گوتیان الەبدوڵاڵ تەلەفو

مێێێامئ و  ،مسێێی  گێێوتئ ئەیە ۆ چێێین دکێێئ ،و میوانمێێان هەیە دەکەیێێ 
 ئامیژنئ و پووری باوکی چرا هاتوون.

سێێەر و دەسێێماڵی و گێێوتی  دا لە دایە و دەسێێتی وەکەی هەڵێێیوۆەسێێ
 سبێیچی ناچیێو ،بڕۆیێودەبێ هەر  (د.خ)مەرقەدی پ غەمەەر  ئەیە ۆ بە

مەلێیحە . دەبێ مێاڵ  مساڵەکێان لە و مێاڵی ۆیمێانە ،ۆی ئێ مە ب گێانە نێی 
ەهێێێ ڵئ، چێێێین بەج تێێێان د ،چێێێین دڵێێێئ دکێێێوئێێێاۆر  ،گێێێوتی وەی ۆێێێان

بەێێێی، ۆێێێی مسێێێاڵ نێێێی .  دەب ێێێوزاتێێێی ۆێێێوا هەر  ۆەزووری گێێێوتی بە
 ،کەبێ بێڕۆ ۆێیت  ێازر ،مەۆە هیا ۆیت دوا ،سووەکەی گوتی بڕۆ ۆه

دەبێێێ ئەگەر بەێێئ  ،ارێ زووەوکەکەی گێێوتی جێێوبێێیکە. بێێ دەکەیێێوچێێی 
 ،ری پ ێێێسج و شەشێێێی ئ ێێێوارە بەێێێئ. ۆەزووری گێێێوتی بێێێڕۆ کەێێێئدەو

زۆر ئیسسێێانی  مەلێێیحە ۆێێانو ۆەزووری  وۆەسێێو ۆوا ێێافیزت ب ێێو.
پ ەوپەنا بوون، زۆر دڵپال و ب  ،یەل باشتر بوون یەل لە ،باو بوون

ئەوەنێدەو  ،دەکێردی ۆییان و کو  و مساڵیێان یۆیش چەند  ەزیان لە
. ۆەسێووی ژن کێی زۆر بە ێورمەت و دەکێردۆ ری ۆەڵ   ان لە ەزی

بەاڵم ت روتەسێێەل  ،ۆوانێێاب بێێوو، ئەگەرچێێی زۆر دەوڵەمەنێێد نەبێێوون
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و هەمیاێە دەکێرد بوون، بەپ ی  اڵی ۆیی دایئ چاکەی لەگەڵ ۆەڵێ  
دەستی زۆر ب ێوەژنی ناسێیاوی  ،دەکردل قەوماو  ەوە ۆ ری بەیدزی بە

، هەروەهێا دەچێوولەیەل  انەوشێتی، لەگەڵ م ێردەکەی زۆری  دەگرت
  پێ کەوە پیێروۆە ۆ دەڵێ  وەکێو ،دەکێرد نه بەبێ یەکتری  قەت هەڵیان

بێوون،  وقیێوئەگەرچێی زۆر پیێری واو نەبێوون و ه اێتا قسا ،بەوون
ا دەکەی زۆر ژن کی ل وەشاوە و  ککوپ ێ  بێوو. لەگەڵ ئەوەشێوۆەسو

یزێ جێێێڵ و هەیێێێکەلەوە تێێێ و ەیێێێانزانی  ەنێێێگە پێێێوورێ بەو سێێێەردکە 
 ،دەکەوتسێێل مانی کە دەر چێێونکە ئەو لە ،کێێاتب ادان بێێی پەیێێیێنا ە ەتی

مسێێاڵەورتکە و هەروەهێێا ۆەڵکێێی تێێری   ،یێێا جارکێێ  بەێێوایە بێێی بێێازا 
ئەوی  ،(ۆیتێان الدەن وا هێات) دەیگوتەنا، یەک   دناووناتیرەیان لێ 

نێاو ئەم الەرەبێێانە  وەرە لە بەیێێدا و لە ئیساێا .(تەنزیالتێی قێێوڵیسەیە) تێر
ا دڵیێان نەهێێاتەوو کە نەیه ێس  یێا پ ێێی دچێی بێێکەن. لەگەڵ ئەوەشێبێێ دە

 وە. تهقیافەت بگی ە نەوەکو تەریق بەوایە و بڵ   سەر
ۆەسێێێێوو و  .کێێێێرد و ۆێێێێیی  ازانێێێێدەوە ۆێێێێیی  ێێێێازر مەلێێێێیحە ۆێێێێان

 ووکەکەیێێێان کەوت کەب بێێێوو کە چاویێێێان بە ۆەزووری دڵیێێێان ۆێێێیو
هەر  ،دکێێێو و جلێێێی لێێێێ  هو شێێێلوملە و ۆوکساێێێیریس نگ شێێێیخ و شێێێه

 ەتگوت تازە دیویانە.د ،ەبووەوەدو دڵیان  وون  دەکردسەیریان 
گەیاتسە قەوڵەکە، دیسێان   شوکریهو ژنە دراوس کەیان و  مەلیحە ۆان

بەاڵم ئاشێێسای  ،ەکی زۆر بێێوو، مێێاڵی  ێێاکمەکە کێێورد بێێوونیەبێێاڵغیقەر
ی و پ کەنی  و دەنگی پیاڵە و قرتەقرت الەرەبیان زۆر بوو، دیسان  یلە

 هەر (م باسڵئو)ئاسانی دەبیسترا.  ەز و دەنگی قاە و کەوچ  بەچەر
مەتحێی  ،ی بێی کێردەوەج ێکێردە الی ۆێیی و  ی بانگمەلیحە ۆانزوو 

زۆری هەڵێێێدا و  ووی  ،کێێێرد و باسێێێی چ اێێێتەکانی ئەو  ۆژەی کێێێرد
ئەوە لێێوتفی  دەیگێێوتیەوە و دەدابێێوو. ئەمێێی  جێێوابی  لەگەڵ ۆێێیو

هەیە کە وەل تی بزان ێو نێان  کێ  ەدی ،ۆیتە و ۆیت ژنی و ۆانمی
 نی فەلەل.ە کەشکەاڵدەگەیاتو چ او بکات، پ کەنیسی جەماالەتەکە 
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بێێرایە ژووری کارەکەرەکێێان و لەوکێێ  دوو سێێێ کەسێێی  و شێێوکریه
میێێێوانی لەگەڵ ۆانمەکانیێێێان هێێێاتەوون، ئەوانە  بێێێوون کە بە تێێێری لێێێێ

لەو ۆێێێێێیی کێێێێێزۆڵە کردبێێێێێوو و یالەرە  بێێێێێوون و کە کێێێێێی جێێێێێوانک
و  دەزانێێینە یکێێوردی بێێادیسی بێێوو یەل کەلێێیمە الەرەبیێێ  ەپەسێێابوو.

وە چێێێێو  شێێێێوکریهئیاێێێێکەری مێێێێاڵی  ێێێێاکمەکەو هەرە الەرە  بێێێێوو. 
 یزانیێ داسەر و جلێوبەرگی کێەە کێزۆڵەکە بە ،ژوورێ و سەالمی کرد

ل ێێی چێێووە پ اێێەوە و هەواڵێێی پرسێێی و گێێوتی   شێێوکریهکە کێێوردە، 
دامێێێاوەوە  چێێێاوککی زۆر مەلێێێوول و دایکێێێئ تێێێی کێێێوردیس کێێێەەکە بە

زەردەۆەنەوە  بە  شێێوکریهسێێەیری کێێرد و گێێوتی بەڵێێێ مێێ  کێێوردم. 
کێورد بێێ. دەبێێ هەر گێوتئ ئەم کێەە جێوانە ناسێکە  ،گوتی وەی گیێان

دەنگ کی نزم و لەرزۆل  ش وەی بادیسی و بە س کەەکە بەیۆەڵکی کوک
 ۆێێیی کێێردەوە و بە الەبێێاکەی لە  شێێوکریهگێێوتی ۆەڵکێێی الی دهێێیکئ. 

 وویەکێێی ۆیشێێەوە سێێەیرککی ئەوانێێی تریاێێی  ەجێێوانی دانیاێێو و ب
ئەوانێی  بێی  ،بەاڵم بێاو بێوو ،چاکوچینی و قسەی لەگەڵ کردن ،کرد

و باسێێی تێێیزێ گەورە بێوون الێومر  ئەوان بە .دەکێێردۆییێان قسێەیان 
 لە  شێوکریهەوە لەبەر ئ. دەکێردل و شە  و بەزمی ۆییێان وکو  و بو

ئەوەی  بێی ،ی  ب وۆوای ویسو کە ناچار نەب و لەگەڵ ئەوانی  ۆەر
 بکات. لەگەڵ کەە کوردەکە قسە

دوای ئەوەی پەرداۆە شێێێەربەتەکەی لە ئیاێێێکەری مێێێاڵەکە   شێێێوکریه
سوپاسێێێی  ،وەرگێێێرت و یەک کیاێێێی ۆسێێێتە بەردەمێێێی کێێێەە کێێێوردەکە

وی کردە کەە کوردەکە و وی  بە تەواوئیاکەری ماڵەکەی کرد، ئیتر 
 بیێر قسێە ۆێیی لەدوای تێیزێ  هەموو ۆەیێاڵی دایە و کەوتە قسێە، لە

کەوتە   شوکریهزانی کە هەر ۆیی و ئەو کەە لەوک ، ای و و  وهچووە
ی کێەە کێێرد کە ینێێا ە ەتی و نائێارام هەسێتی بە  وه دڵێه بەاڵم لە ،قسێە

و  یکێێێێرد کە ئەم کزۆڵێێێێێ دڵێێێێی کێێێێەە زۆر پێێێێڕە و هەرزوو هەسێێێێتی
. نیێیە ۆێی ایی  ، له هدەموچاوی ئەم کەە فەقیرەوە دیار ۆەمەارییەی بە

ەبێوو، ئەگەرچێێی ۆەم و دی بەسێەزمان هەر شێانزە  ەەێێدە سێاڵ  هکەێ
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مێابوو، پێرچە  داهەر تیێا یبەاڵم شیریسی و جێوانی ،ۆەفەت ژاکاندبووی
لەچک کی کینی  ش واوی و نا ککی لەژکر جوانە زەردەکەشی هەروا بە

 تێێی  و لەرزۆکەکەشێێی هەر ەوە، دەسێێو و پەنێێاە بشێێاردبوو داب ڕەنگێێ
ەی یترسێێێاب و لەوەی ئەم جێێێوانی كیەوە وەهەنگڵێێێ بێێێ ە یەئێێاۆسیزوو د
گێێورگی چاوبرسێێی و ب هەسێێو و   وو نەوەکێێا هەنێێدێ د نێێدە و بەێاتە
 کەن.دا بر پەالماری بدەن و پڕی پیاب اعو

گێێوتی کەی  ،دیمەنێی کێەەکە زۆر شێڵەژا و نێا ە ەت بێوو لە  شێوکریه
ئەوەنێێدەی  باوکیاێێو ل ێێرەنس هەر و مێێاڵی ک ێێیس دایێێ  هێێاتووی و لە
چێێێاوی کێێێەە وەل بێێێارانی پەڵە هێێێاتە ۆێێێوارەوە و    لەزانێێێی فرم سێێێ

هەرچەند کردی و الەبای ه سێا و فەقیانەکێانی کێردەوە و سێەری بێردە 
فرم سێێ  ئاشێێکرا بێێوون و  ،فایێێدەی نەبێێوو ،یەکێێی کێێردیئەوال و هەرچ

دا و گێوتی قوربانێو  پەرۆشەوە پەالمێاری بە  شوکریهۆوارەوە.  هاتسە
مێ   سدە پ ئ بڵێ چیتە سوە چیتەئە و،ەگریدبیچی  ،بئ ۆوش  و دایکئ

دەسێو ب ێو بێیت  یەکئ لەیێۆێوا هەرچ بە ،ۆوشکی تێیم و دایکێی تێیم
یەوە و سێێەیرککی ئەمێێال و ئەوالی کێێرد و یکێێەەکە چێێاوی سێێڕ .دەکەم

 بێا ،تێی قسێەم بێی بێکە ،گێوتی مەترسێە  شێوکریهەترسێئ، دگێوتی ئێاۆر 
ی دکێیەکە ترسێ   و شێەرم کەوە گێوتی مێ  لە بزانئ چیێتە. کێەەکە بە

ۆیمێێێێان بێێێێووم لەگەڵ دایێێێێ  و بێێێێاول و ۆوشێێێێ  و بێێێێرا و هەمێێێێوو 
بی ۆیمان وەکو ۆەڵکی تێر هەمێوو جارکێ  ۆەڵێ  و  ،ۆزمەکانئ بووم

  سێێێێێەوزە و میێێێێوە و تەمێێێێێاتەی زۆری دەهێێێێاتماێێێێتەری و لێێێێێیری 
 ەیانەرد بی موسڵ بی فرۆشت .دەوە و دەکرد یەکەمانیان کیدک

بێێوو،  ەکی پێێێیەوە و گێوتی پیاوکێێ  لێیرییکێەەکە دیسێێان چێاوی سێێڕی
و ، بێاوکئ کرککێار بێوو دەکردی لەگەڵ باوکئ یچینوو چاک دەهاتدایئ 

 ن.دەکرد بی بار یو لیری دەکردناوە ئیای  لەو
مێ  و  بێاوکمی گوتەێوو بێیچی ئەم کێەە نێادەی بە  ۆژکێ  پیێاوەکە بە

موسێڵ  و لێیریئ هەیە و لە، دوکێان مێ   ێاڵئ باشێە سبکێات شووم پێێ
 هەر گێوکی بێی کێەەکە و چاوی زە  بەێوو  شوکریهئیای باشئ هەیە. 
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 ،گریان و گێوتی پیێاوەکە کێورد بێوو بوو لە و گی پڕق. دیسان دەگرت
 ،ەکی شکاوی، کوردیدەکردکوردی قسەی   به بەاڵم ،نازانئ دوایی گوتی

 موسێڵ گەورە بەاڵم لە ،دایێ  و بێاوکئ کێوردن و مێ  کێوردم دەیگوت
 ،و دیێاری وو دەسێجێار هێاتوچی  دوای چەنێد ،هەرچین   بێوو بووم.

شێە ی زۆری  ،مسی دایە، بەاڵم دایکێئ  ازی نەبێووو بوو  باوکئ  ازی
 لە ،کێێەەکەم نێێادەم بەم پیێێاوە دەیگێێوت ،کێێرد و گریێێا و ۆێێیی کوشێێو

ل ێێرە  .دەچ ێێوف ڵەێێاز و درۆزن  ئ، زۆر زۆر لەدەترسێێسەروسێێەکوتی 
نە  ،بێێا الی ۆێێیم ب ێێو، بەاڵم فایێێدەی نەبێێوو ،شێێوو دەم بەەدکێێەەکەم 

دایکئ کاریێان نەکێرد و پیێاوەکە مسێی ه سێایە هیی  کی ۆیم و نەفرم س
 موسڵ دوای ئەوەی چەند دیسارککی دایە باوکئ.

بێوو لە فرم سێ  و هەمێوو هێیو و  ەواسێی الی  چاوی پڕ  شوکریه
بەردەمیێێێێان  مێێێێابوو نە ئەو شێێێێتانەی لە نە چێێێێای بیێێێێر ،کێێێێەەکە بێێێێوو

و گێوتی وە چاوی سڕییەسەرپیشە  ەشەکەی  بە  شوکریه. ندانرابوو
گەنێێج بێێوو پیێێر بێێوو. کێێەەکە گێێوتی وەڵێێاڵ ۆێێراە  ،پیێێاوەکە چێێین بێێوو

مسێی ه سێایە  ئیساێا ،ەبوو، شکڵیای ۆراە نەبوودچلوپ سج ساڵ  ،نەبوو
ۆانوویەل دانا و گێوتی  موسڵ مای  و مسی لە دوای ئەوەی لە .موسڵ

 .بەاڵم هەر دڵێێێئ تەنێێێگ و هەر ترسێێێئ لێێێێ نیاێێێتەوو ،ئەمە مێێێاڵی مێێێسە
 ەگریام.دجار هەر  و زۆر نییە م ئیاە  اسوەمزانی ئەد

دەبێێ  ،بێڕۆی  بێی بەیێدا هەسێتە بێا (فەیێروز) ۆژکێ  هێاتەوە و گێوتی 
مسێی  هەسێتام  ،بەیێدا وایە و وایە .ەبەمدلیری و شێو بێەەم و تێیو 

دەرێ  ی  و بەیانی ۆیی چێووەنوستژوورک   لەگەڵی هاتئ و شەو لە
، چێێونکە مێێ  ی ژن ێێ گێێوتی هەسێێتە بتێێەەمە ال .و الی نیێێوە ۆ هێێاتەوە

تەنیێا  بڕۆم بی شوکس   و بارم پ یە، تیو نابێ ل ێرە بەدەبێ  ئەماەو
بتێەەم بێی مێاڵی ئاشێسایەکئ، مسێی  لەگەڵێی چێووم بێی الی  دەب ێو ،بیو

ژن ێێ  و پیاوکێێ  و چەنێێد کێێا و ژنێێی تێێری  لەوێ بێێوون، الی ئ ێێوارە 
 .ن لەگەڵیاندەچووئەو ژن و کەانە  .ندەچوو  و دەهاتهەندێ ۆەڵ  

و ئەم ژنەی  هێات  وه ربازییه ی سێهجلێ  بێهپیێاوککی  دەکەم دوایی سەیر
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ژنەکەی کە هێاتەووم  .لەگەڵی هێاتووم بێی ئ ێرە مڕۆ ئهکەوا  لەگەڵ بوو
الەرەبێێێی قسێێێەی کێێێرد و مسێێێی دایە  پەلێێێی مسێێێی گێێێرت و بە ،بێێێی الی
هەرچەنێد گێوتئ ئەمە  .کرد ئیتیمەیڵئەمانی  مسیان سواری  .دەستیان

 الەرەبێێێی و بە بەاڵم گوکیێێێان نەدامێێێێ، بە ،ەچێێێی دە و بێێێی کێێێوێ یچیێێێ
ئیتێێێر هەر  .بە و مسیێێان بێێردە مێێێاڵی ۆییێێان ئیاێێارەت گوتیێێان سێێێوار

م و ئیاێێی پێێێ دەکێێردچێێاوە کئ کێێرد کەب دیێێار نەبێێوو. ژنەکە بێێانگی 
تێێێاکو چەنێێێد  ،ئدەگرتئیاێێێارەت مساڵەکێێێانی پێێێێ هەڵێێێ بە ،ەسێێێپاردمد ا

سێێووم. کێێەەکە بە ومێ کە لەوێ بشێێەوی  ژورککیێێان دابێێو بە . ۆژکێێ 
ی یئەسێێپا چێێاوی شێێاردەوە و دایە هێێا ەی گریێێان و بەومالەبێێاکەی دە

تە سێێێەر  ووهیەک ێێێ  هێێێات دەکەم سێێێەیر ،گێێێوتی شێێێەوی  نوسێێێتەووم
 ،بەاڵم فایێێێدەی نەبێێێوو ،کسئ  اپە یێێێئ و ۆەریێێێ  بێێێوو بقیێێێ ،کەم ج گێێێه

 ،دا ئیلەقە پەالمێێار ل و بەوچڕنێێو  ەپەسێێاوی بە بە ،دەرەقەت نەهێاتئ
ئیتێێێر لەو شێێێەوەوە  .دام شێێێکاند ئەوەنێێێدەی لێێێ ت ێێ  هەمێێوو لەشێێێمی

 هەمێێێێوو شێێێێەوک  ئەم پیێێێێاوە زابێێێێتەی م ێێێێردی ئەم ژنە وام بەسێێێێەر
 ەناسئ. نێازانئ بەێئ بێی کێوێ. بەد و. نازانئ قسە بکەم. نە کەب دەه س

ەوە ئیاێیان بێێی یچێاوی فرم سێکاوی ەسێێتئ بەدکێێ بڵێ ئ و بەیانیێان هەڵ
بەاڵم  ،ودەڵ ێ نازانئ چی ،وەڵ د ، ژنی پیاوەکەو هەر قسەم پێدەکەم

  شێوکریه .دەکاتو لەگەڵ م ردی شە   دەکاتەگەم کە باسی م  د تێ
فرم سێێکەوە  کێێوکیەس کێێەەکە بە  اپە ی و گێێوتی باشێێە ماڵەکەیێێان لە

. دەهێێات بێێی وام لێێێ ئ دەزانێێییێێان كێێهگێێوتی ئەگەر نێێاوی گە ەل و ماڵە
تێێا کەم و بێێ ا بێێوو کێێەەکە ئێێاۆ کی هەڵک اێێا و گێێوتی  ۆژکێێ  ۆەریێێ 

بێێێوون  بەاڵم سێێێەیرم کێێێرد هەر ۆەریێێێ  ،سێێێەری ئەوالیەو چێێێووم
چێێونکە الی ماڵەکەیێێان  ،و لێێ ئ ئێێااڵندوو سێێێ هەتیێێو و مەتیێێ ،بمەێێین

هەمێێووی بێێاۆی ۆورمێێایە و زۆر چێێیڵە، مسێێی  ترسێێام و گە امەوە و 
  .دەه س ئەمانی  چیئ بەسەر یێ دوایدەزان گوتئ ۆوا
ا، دالتێێ ت نەهێێاتەوە بەگێێوتی باشێێە ئەی ئەو م ێێردە سێێەگەابە  شێێوکریه

مێێ  زۆر گریێێام و  .بێێوو نیێێوە ۆ الی ،کێێەەکە گێێوتی بێێا، جارکێێ  هێێات



47 

 ،گوتی باشێە ئ سێتە دکێمەوە ،دەکاتئەم پیاوە وام لێ  ،گوتئ بمەەرەوە
بێزانئ پێارەی دایە  وا ،دەکردقسەی لەگەڵ  ،پیاوە زابتەکەی لەگەڵ بوو

 و  ۆیاو.دزییەوە و ئەوی  ۆیی ل ئ 
 ،ئێێارامی نەمێێا و گێێوتی هەسێێتە وەرە لەگەڵێێئ ،وهەر شێێ و بێێو  شێێوکریه

نەجێاتئ بێدە توۆێوا.  دەکەم کەەکە گوتی ۆیزگە، دەستو و قاچو ماچ
 بە ئەسپاییەگەسو و ل وی ۆیی د ،رککی کردەوە و شڵەژاشوکریە بی

هەسێتایە سێەر پێێ و   شوکریهو لەسەرۆی گوتی تی هەر ل رە دانیاە. 
و  یلکە و  کە لە چ کەیفدوورەوە  چوو سەیرککی ۆانمەکانی کرد لە

ئێێێێێاوات  ۆەڵکێێێێێی وا قو بەسێێێێێەری  هەیە کە مێێێێێردن بە ،بەزم کێێێێێدان
 ەۆوازن.د

زەردەۆەنەی دەسێێێتکردەوە چێێێووە نێێێاو   ەپەسێێێاوی و بە بە  شێێێوکریه
یەوە یزەردەۆەنەی ۆیشێ کردە الی ۆانمی. ۆێانمی  بە ژنەکان و  ووی

 .کردە دوو سێێ ژنێی دەوروبەری و گێوتی ئەمەیە شێوکریەی مێ   ووی
و گێێوتی ۆ ێێرە.   شێێوکریهکێێردە  یوئێێا دایکێێئ بێێزان  چەنێێد  ککێێوپ کە.  و

و  یگێێوتی ۆێێانئ زۆری مێێاوە بێێڕۆی س ۆێێانئ گێێوتی بێێیس پ کەنیێێ  شێێوکریه
زۆر   شێێوکریهدیێێار بێێوو کە پ ێێی گوتەێێوون کە  ،سێێەیرککی ژنەکێێانی کێێرد

 گوتە . ی تریای پێیو تیزێ ش تیکەیە و ئاۆی چ نییە تەواو
دەمێی ۆسێتە   شێوکریهتاقەتێو چێووس  ، وکریهشێگوتی بی  مەلیحە ۆان

ئەگەر م  بتێوانئ  ،ۆوا تیزک  سکئ دکاێ گوکی ۆانئ و گوتی بە پەنا
 تەنیان. ئ ستە میوانەکان و مساڵەکانی  بە ،بڕۆمەوە

ئ ێێرە  دەزانێێی ،زۆر دووریێێ  کەێێێ سە ۆیدچێێین  ئیساێێاۆێێانئ گێێوتی 
مەترسێە  ،ۆەمێو نەب ێوگێوتی   شوکریهماڵەکەمانەوەس  چەند دوورە لە

ۆێانئ گێوتی باشێە ژمێێارەی  هەمێوو کێونی بەیێێدا شێارەزام. ،گێوم نێابئ
 هەتا ،گوتی هەموویئ لەبەرە  شوکریهوەکو گوم بیو.  هتەلەفونو پ یە ن

دایە  دەسێێتی سئ. ۆێێانمی گێێوتی ئەی پێێارەدەزانێێ دائیێێرەکەی ئایێێامهیێێی 
کێێی دەره سێێا و ۆسێێتیە  چێێاوی ۆەڵێێ  پ ێێسج دیسارییێێه بەر لە ،جانتێێاکەی

 ئەوی  سوپاسی کرد و  ۆیاو. .شوکریەوەدەستی 
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کێێەەکەی گێێوت بێێڕۆ بێێی  رێ و دانیاێێتەوە و بەوچێێووە ژو  شێێوکریه
 ،بەاڵم قەیساکێێێا ،تەوال ێێو و هەنێێێدێ لەوێ بم ێێێسەوە. ئەگەرچێێی سێێێاردە

ەیەوکێێو بە ێو بێێی دکێردە ئیاێکەری مێێاڵەکە و گێوتی ئەم کێەە   ووی
ازان ێێو. بێێزانئ الەرەبێێی ن کێێەەکەی سێێا  ڵ مێێاڵی  گێێوتی وا .تەوال ێێو
گێێوتی ئەرێ وەڵێێاڵ بەسێێەزمانە هێێیا نازان ێێو. کێێەە کێێوردەکە   شێێوکریه

پ ێێی گوتەێێوو کە هەر لەوێ   شێێوکریهدوای ئەوەی  .چێێوو بێێی تەوال ێێو
دانیاێێێێتەوە لەگەڵ جەمێێێێاالەتی   شێێێێوکریهبم س ێێێێو. کێێێێەەکە چێێێێوو و 

ئیاێێکەرەکان و شێێتی ۆێێوارد و قسێێەی لەگەڵ کێێردن و دوای بەیس ێێ  
بێاۆی پاێتەوە هەردووکیێان  لە ،ە دەرێەوە و چوویئەوی  ۆیی دزی

ۆ رایێێێێی ۆییێێێێان گەیانێێێێدە  بە ،چێێێێوونە کێێێێیاڵن و ۆییێێێێان پ ەێێێێایەوە
 ،ەل  اگێێێرتیتاکسێێێی  لێێێهدەسێێێتی   شێێێوکریهسێێێەرجادە و  اوەسێێێتان. 

نزیێێ  ماڵەکەیێێانەوە  دا  ۆیاێێت . لەان گێێوت و ل یێێ ئەدرەسێێەکەی پێێێ
پێێێێ  ۆیاێێێت  و  ئەو مێێێاوەیەو بە .و دابەزیێێێ  پێێێارەی تەکسێێێییان دا

 بێێی ۆانمێێو بەجێێێ  شێێوکریهئەرێ  ،هەمێێوو  اپە یێێ  .چێێوونە ژوورەوە
بێڕی  ه اوس ئەوی  وتی وەڵاڵ ب تاقەت بووم. هەموویان چاویێان تێێ

 گێێوتی ئەمە وەۆتێێی ۆێێیی پێێ کەوە لە  شێێوکریهئەی ئەم کێێەە ک ێێیەس 
 الم لە ئەماێەو، وا ه سێاومە کە ەویسێود ماڵ   بووی  و زۆرم ۆیو

پێێ   کێێێەەکە کەوت و   شێێوکریه کێێرد. ب ێێو. ئەوانێێی  بەۆ رهاتسیێێان
 ،ی بێی دانێا و زۆپێای بێی داگیرسێاند ج گێه ،کەەی بێردە ژووری ۆێیی

ەۆەمە قەبێری دۆێوا سێەریان  بە ،کردە ملی و گوتی  اوەسێتە دەستی
کێێرد و گێێوتی بە ەاڵم  مێێاچ ی شێێوکریهکێێەەکە دەسێێتوقاچی باوکیێێان. 

شێێێوکریە شێێێ و  ،سێێێسگی دا و گێێێوتی  ەی مەکە. ئەویێێێ  دەسێێێتی لە
 ناناسی.

دا و هێاتە الی ئایێا و دایێ   دەرگاکەی لەسەر پ ێوە ،ه اتا چیو دیوە
کێێردن و هەواڵێێی  و بێێاوکی و مسێێااڵن و جێێارککی تێێری  سێێەالمی لێێێ

چوو تیزێ ۆواردن و چایەکی بی کەەکە برد. دەسو و قیڵی  ،پرسی 
پەلە چێێێوو ۆەریکێێێی نێێێان و  هەڵمێێێاڵی و پەالمێێێاری ئیاێێێەکانی دا و بە
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 ،بوو، م اکی شێ واو بێوو، بەاڵم هەر شڵەژاەماالەتۆواردن بوو بی ج
، هەر ئ سێێتە کێێرد. بێێیچی ئەوانەی لەوێ بێێوون کەرن ئەمە چێێین وای

چێونکە پێ کەوە  ،  کە ئەم کەە لەگەڵ ئەو  ۆیاێتووەدەزان ەپرس  ود
چێێاوی ئەو هەمێێوو  بەر دیێێار نەمێێان، ئەی لەناکێێاو گە انەوەی ئەم لە

دەرگێا. ئەی چێی   ێتە بەردەه س هەر ئ ستە زابتەکە پیلیسێی بێی ،ۆەڵکە
کەن. بێ ەنێگە ئەویێ  دەر ستێاقەتی ئەم بەاڵیەیێان هەب ێو سبەمێان بڵ ێو

 ،ەی، وەڵێێاڵ هێێیا وانیێێدەکەنل ێێرە هەزار کەب دەسێێتی مێێاچ  ،ۆەم ئیساێێا
 ەه ڵ ێێو بەێێمە مێێاڵیو کێێێ ئیتێێر هەر د دەچ ێێودزی و فڕانێێدن  ئەمە لە

ی چێین ئ سێتە مێ  ئە ،ناوم بکەوکتە ناو ناوان و پێیلیسس  ەی ر گه ئه
یێێ   هدانیاێێتمایە و گێێوکئ لەم کێێەە قو بەسێێەرە بگرتێێایە و بمگوتێێایە و

هێات، دوو سێێ قسێەی دڵێدانەوەی  ئەوە بێی وات بەسێەر ،فەقیری ۆوا
وە اتەوبه اێتایە بێڕ درۆم بکردایە و ئەو کێەە دامێاوە ب زمێانەم بەجێێ

و جێێێێارککی تێێێێری  ئەو م ێێێێردە  نێێێێاو چسگێێێێی ئەو گێێێێورگە ب اێێێێەرەفە
بهاتێایە و بیەێردایە بێی ۆەڵکێی تێر و تیاێارەتی  دانەیب وی  وسەب سامو

کەیفێێی ۆێێێیی هەمێێوو  ۆژکێێێ  نێێێامووب و  بەسێێەرەوە بکێێێردایە و بە
شێێێەرەفی ئەم نەگێێێەەتەی بەسێێێتایەتە بەردەمێێێی ئەم و ئەو و ئەویێێێ  

و ئێێازاردانی  وونرۆێی ئێێابڕ  كێێهەی گیرفێێانی گتەنێ  تهپێارەکەی بەسێێتایە
لەگەڵ ۆانمەکەم و بێی ۆێیم  ە ماڵێمسی  بی ۆیم بهاتمایەو بوو،  كەه

کەواتە فەرقی ئیسسێان و  ئیائ بکردایە و نانئ بەواردایە و بسوستمایە.
دان و دیێ  و بێڕوا  ئەی ویێ س  بەشێەردەڵێ  ەس ئەی بیچیی ەیوان چی

و ئیمێێان یەالسێێی چێێیس ئەی بێێیچی قێێانوون و  کێێومەت گێێوایە هەیە و 
ۆر و زۆرداری ئەی نێێێێاڵ   بێێێێی ئەوەی تەالەدا نەکرکێێێێو و ز ،دانێێێێراوە

دە  ،ی بپێێارکزنو ەقێێی ۆەڵکێێی بپێێارکزن و نێێامووب و ئێێابڕو ،نەب ێێو
کەواتە نێابێ شێتی وا بقەوم ێو، یێاۆود ئەمێانە هەمێووی  ،ئەگەر واب و

 تێێاکو بڵێێ   وەڵێێاڵ دونیێێا پێێ   دا ووی ۆەڵکێێ درۆن و پەردەیەکێێ  بە
مەنێێێد ەکەوتێێێووە و مەدەنێێێیەت هەیە و قێێێانوون فەرقێێێی فەقیێێێر و دەوڵ

 ناکات.
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 ەنێگە  ئیساێاگێرت و کێاولئ کێرد.  قو  اتە هەی ئەم مەدەنیەتەم بەکەو
ی مێێارەییەکەی دەرب س ێێو و  هئ سێێتە م ێێردە ب اێێەرەفەکەی ب ێێو وەرەقێێ

 .لەگەڵ پێێیلیس پەالمێێاری نەگێێەەتەکە بێێدەن و بیێێدەنە دەسێێتی بەۆ ێێری
تی. بیێدەنەوە دەسێتی و ۆێوا  یهچونکە م رد ،و هەقی هەیەدەڵ  قانوون

ا دۆییێ لەپڕ مسێتەکیڵەیەکی بە  شوکریهب س و.  ەری بەسیبزان و کە چ
ۆێوا  ۆەیاڵەکێانی  اپە ی و گێوتی بە لە ،وب ێووا بدبیر وەکو لەک اا، 

قیروسێێیا بێێا  ەپسێێئ بێێکەن.  ،ەبێێئ یێێا ئەم کێێەە بە ەڵێێاڵ نێێاکەمد  یێێا مێێ
ۆوا ۆیمی  بە ،شانی هەڵتەکاند و گوتی چ  با بمەەنە یەزەتەکانەوە

دڵێێی  دا و لە قاقێایەکی لێێ وەکێو شێێ و لەپێڕ  شێێوکریه .ەنێ ئدلەسێەر دا
ئەوەم بێی بیێر  ،بیێرم کەوتەوە ،قوربێانی ۆێوا بێئ گێوتی وەی بە داۆییێ

م اێکئ لە داۆانێدا  .نەما ۆوا ئەوەندە شڵەژام هەر هیەئ بیر بە ،نەبوو
بێێوو و تێێیزێ تێێرب و شێێڵەژاندنەکەی  ی وەسێێتا. دڵێێی ۆێێیوبە تەواو

ەیێەەمە الی بێاجی دسێتە ئ  ،ەوە و گوتی ئەمانی  قەوڵیان نەکێردی ەوی
 ،گەنایسەیەکێێی دۆزیە ێێتەوە ی وه ئێێه دیسێێان پ کەنیێێیەوە وەل .( هفەهیمێێ)

 ئەوە بێی سێەری دونیێات لێێ هێاتووەتە ، شوکریهگوتی هەی داوەش ی 
ئەوە بی ئەو ژنە باشە  سچوو بیر یەل. ئەوە بی باجی فەهیمە گیانو لە

ۆەڵێێێکە ئەو چێێێوو یێێێاۆوا هەزاری وەکێێێو  بیێێێر ۆ رۆێێێوازە مەردەت لە
 . ب یقوربان بە ب اەرەب و سەگە هارانە

 وویەکێی ۆیشێەوە نێان و سێێفرەکەی  بەو بێێوو  دڵێی ۆێیو  شێوکریه
ا هێێات و چێێوو و گێێوڵە دوریانێێ هد الیێێانەوە و بە چێێوو بە ،کێێرد  ێێازر

وەرە توۆێێوا مێێ  لێێیمەی  ا گێێوتی دەددڵێێی ۆییێێ ، لەدەکێێرد یبەردەسێێتی
 و ئەمێانئ بە دەکەن کە گوڵە مساڵە و ئیاێی قورسێی پێێ دەکردئەمانئ 

نێامەردی چێین  لەم دونیێایە ،سێەرم بە کەچێی وای قێو  ،ڕە ئ زانیب 
 ،قوربێێانی ۆەڵکێێی وەکێێو ئەمێێان بێێئ وەی بە ،. ئەیە ۆ تێێیبە ۆێێوایەهەیە
و گێوتی ک اێا گێوڵەدا  چەپێیک کی بە ،بە ورمەت و نەجیە  نییە بەب

 ا گێێێوتی وەی چەنێێێدددڵێێێی ۆییێێێ لە .زوو ئەو قاپێێێانە بەرە ،ۆ ێێێرا  اکە
 چاو ئەو قو بەسەرەی تردا. بەۆتیاری کە ل رەیو لە
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 سئایێام بێکەم ی چێی پرسێ   بەدەڵ ێ بیرککی کردەوە و گوتی  شوکریه
ئەوەی  پێ   دەکەم پرسێی پێێبە ۆوا  ،ۆوا پیاوککی بە ە ئ دیارە بە

یێا تێوو ە  ،دەکێاتو. ۆێی هەر قسێەیەل دەڵ ێ بێزانئ چێی ،ۆانئ ب ێتەوە
 کێرد و بە دڵێی ۆێیی قێایئ  شوکریه. دەداتیەکئ پیاان   کگهیا  دەب و

کێێردە ئەو ژوورە، پیێێاوەکەو  بانێێگ (ئایێێاکەی)بیێێانووی مساڵەکێێانەوە 
 ،دی ی شێێوکریهەوە کە چێێوو هێێیا مسێێاڵی نەدی و هەر یتێێیزێ سێێڵەمی

پ کەڵ چیێو دەوێ، تێێیزێ دەمێێی ت کەڵێێو  شێێوکریهیە یێێترسێا و گێێوتی چ
مێێاری زوو پەال نەیه اێێو زۆر ۆەیێێاڵی بێێڕوات و هەر  شێێوکریهبێێوو. 

بێێێوو لە فرم سێێێ .  کێێێرد و چێێێاوی پێێێڕ دا و مێێێاچی هەردوو دەسێێێتی
دەسێێتی و ئەسێێتەیفیروڵاڵ ئەسێێتەیفیروڵاڵ  پیێێاوەکە ۆێێیی  اپسێێکاند لە

گریێێێانەوە باسێێێی  بە  شێێێوکریهگێێێوت و شێێێڵەژا،  ۆوشێێێکئ کەمێێێی پێێێێ
کێێرد و گێێوتی ئ سێێتە ئەم  کێێەەکەی بێێی گ ێێڕایەوە و هەمێێووی بێێی بێێاب

ەفەرمێووی. دبزانئ چێی  ،ەه ڵئد ەجێی تی بیدان و پیاوەتئیاە بی وی 
دەسێتی هەڵگڵیفێو و چەنێد جس ێوککی  ،پیاوەکە شڵەژا و نا ە ەت بێوو

و گێوتی   شێوکریهکێردە  یوچووە دەرەوە و هێاتەوە ژوورێ و  و ،دا
بەاڵم ئەی چین ئ سێتە  ، استی ئەمە شت کی زۆر گوناح و ناۆیشە بە

ەکەمێێان بگە کێێ  و   و لەوانەیە پێێیلیس ب ێێس  و لەوانەیە ماڵدەزانێێ هەر
و  دەکێێێردپەلە قسێێێەی   ەنێێێگە شێێێتی ۆراپتێێێری  بێێێکەن. پیێێێاوەکە بە

ناوز ان و قسە و قسەڵیل و پیلیس و گونێاح و  ،ەزانی چی بکاتدنەی
، ئیتێێر ی کە کێێەەکەو کێێوردە و ییرەتێێی ئەوەوبە تێێایەەتبەزەیێێی و 

ۆەیێێاڵ و هەسێێتی  هێێات لە زەردەواڵەی لێێێم اێێکی کێێابرا وەل شێێارە
چێێێووە  ەمێێێام،  ،چێێێوو. چێێێووە  ەوشێێێە  ەنگێێێی ت ێێێ پ کەڵ و ت کەڵێێێو

ئێێاۆی ئەو چێێی  ئیساێێا ،ئ سێێتە ژنەکەی دکێێتەوە ،هەمووشێێی یسێێەرباقی
وەۆتێی وادا زۆر بەییێرەت و ژنێی  ەیساسێ و کە لەدهەرچەنێدە  سبکات
هەرا و هەر  ە ێێو و بیکێێات بەب و لەوەی تێێوو ە دەترسێێبەاڵم  ،چێێاکە

دڵێێێی  ەقە و جێێێار  چێێێونکە ئەویێێێ  زۆر ،و بکێێێاتە کێێێیاڵن هشێێێوکری
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زوو چێارەیەل  دەکردپیاوەکە  ەزی  .ەیهەندێ جاری  وانی ،توو ەیە
 ئەوەی ژنەکەی ب تەوە. بدۆزکتەوە پ  

 .بێێوو کێێابرا ئێێارامی نەمێێا و نازان ێێو چێێی بڵ ێێو کە چێێاوی لێێێ  شێێوکریه
ملی ئااڵندەوە و تیزێ دەمول ێوی پێێ  سەرپیشەکەی لەباو   شوکریه

وەل بە تە بەردەمێی  ۆوارەوە هەرداپیشی و قیڵ و فەقیانەی ه سایە 
کێێێردە ئایێێێاکەی و  مە ێێێکەمە و چێێێوو بەرەو ژووری مسێێێااڵن و  ووی

بێی ئەم کێەە و الی  ئەگەر م  شێوکس کی بێاو بێدۆزمەوە ،(ئایا)گوتی 
ەدەیێێو و ، جەنابێێو یێێارمەتیئ دسێێ ئب ژن کێێی ناسێێیاوی زۆر ئەمێێی  دای

 کێابرا بە سێەرم و بڵێ ئ نەمێدیوەس ەوە کە ئەگەر هێاتسەدەکەیێتلەسەرم 
دڵێێی   شێێوکریهشێێوکسی وات هەیەس  ،دەکەیێێوپەرۆشێێەوە گێێوتی  اسێێو 

سێێەری تێێی شێێوکس کئ هەیە تێێاکو پەناێێا  گێێوتی ئەرێ بە و بێێوو ۆێێیو
 ،سێێێاڵی تێێێر بێێێیی بگە کێێێ  نایێێێدۆزنەوە، ئەو ژنە ئەوەنێێێدە ۆواناسێێێە

بێاوکی. پیێاوەکە گێوتی ژنەکە  و دانانیا و تێاکو نەیێداتە دەسێو دایێ 
چاوککی پڕ ۆیشی و شەرمەوە گوتی ئێی  بە  یهشوکریەس  ە ژنی کیچی

م ێێێردەکەی  ،ژن کێێی فەقیێێرە ،ئەوەنێێدە ژن کێێێی باشێێەبە ۆێێوا  ،قوربێێان
بێێووە  ریێێئ سێێتە پ ،شێێەریکەی نەوت بێێوو وەۆتێێی ۆێێیی لە ، كرکكێێاره

کێێێێردووە دوو ژوور و  بێێێێی ۆییێێێێان سێێێێەریان کێێێێز ،نیێێێێیە مساڵیاێێێێیان
 ەسێێتی بەرززەردەۆەنەوە د بە  شێێوکریهیێێان هەیە. بەووکهەیێێوان کی 

قوربان تا ئ ستا چەنێدی  ۆ ێری وای کێردووە بە ۆوا کردەوە و گوتی 
توانئ ئێی  اەکەوم و نێەوم و یا نەۆێیو دەقدو مسی  هەرچەندە ل ئ 

 ئیساێاچاوی بڕیە ئەرز و سێەری داۆسێو و گێوتی  .ە الیدەچم ،بکەم
ی ۆ ێێرت دووالێائەوا تێێا مێاوم هەر  ،ئەگەر جەنابێو لەسێەرم بکەیێتەوە

یە کەوا کە کێێی فەقیێێری الی ۆێێواو زۆر ۆ رککێێی گەورە و دەکەمبێێی 
 کی کێێێێوردی نەگێێێێەەت لەم یەدرە نەجێێێێات بێێێێدەیو.وسێێێێومسێێێێاڵی ئ سک

دیسێێان ۆێێیی   شێێوکریه .ئەوە لەسێێەر مێێ  ،ئایێێاکەی گێێوتی زۆر چێێاکە
  شێێوکریهدایە سێێەر دەسێێتی و دیسێێان پیێێاوەکە ۆێێیی  اپسێێکاند.  فێێڕێ

ئایێاکەی گێوتی  .ریکەگوتی بڕۆم ئ ستە بیەەمس ئ ستە باشە و دونیا تا
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 ،چێێی دەزانێێیگێوتی  بە ئەسێێپاییدوایێی گێێور  گە ایەوە و  ،باشێە بێێڕۆ
دەرگێێێا لەگەڵێێێئ و  بڵێێێێ  اسێێێتە هێێێاتە بەر ،انیدونیێێێایە هێێێات  و پرسێێێی

  شێوکریهبەاڵم ئیتر م  هێاتئ و بەجێ ئ ه اێو.  ،کردم لێ ی افیزیۆوا
ە و دیسێان بێانگی کێردەو .بەاڵم ئایا هەر شڵەژابوو ،بەهەڵەداوان چوو

سێەری تێی  گێوتی بە  شێوکریهگوتی کە هێاتیتە دەرێ کەب تێیی دیس 
ەکێێێان کە ئیتیمەیلدەرکێێێی بێێێاۆەکەوە چێێێووی ،  لە ،کەسێێێی لێێێێ نەبێێێوو

دەرکێێی  بەر هەمێێووی لە بێێوون، ژنە میوانەکێێانهیێێی  ، اوەسێێتابوون
نەبوو. پیێاوەکە  چاکی سەیرم کرد کەسی لێ بە  ەوشە بوون و ۆیم

و بێێڕۆن. کەواتە مەڵێێێ لەگەڵێێئ هێێات تێێا  گێێوتی دە باشێێە کەواتە زووکە
 دەرگا و بڵێ نەمدیوە. بەر

وە   کگێه هەر لە .نەچێوو ۆێانئ گە ایەوە و هێاتە ژوورێ ئەوەندەی پێ
 بێوو بە چ بەزم و هەرایەل، م ێردەکەی چێوو بە ،بە ۆوا گوتی ئی پەنا
کێرد و گێوتی هێا  بەاڵم ۆێیی گ ێڵ ،ودەڵ ێ ی ئ ستە چییپیریەوە و زان
 دڵێێئ کەوتە مەراقەوە ترسێێام لەوێ شێت کتان لێێێ سرەنێێگگیێانە بێی وا د

 وویەکێێی  هێێاتەێ. گەیاێێتە الی ۆەسێێوو و ۆەزووری و ئەوانێێی  بە
ۆێێێیو بەۆ رهاتسیێێێان کێێێرد و مساڵەکێێێان ت ێێێی بەربێێێوون. ئەویێێێ  هەر 

 .بێێێا باسێێێ کتان بێێێی بگ ێێێڕمەوە ،ب ێێێس  لێێێێجێێێارێ  ۆڵە وازم  دەیگێێێوت
 ەسێتا تێاکو گێوکی لە انەو س شێوکریهسەرککی ک اا و گوتی ئەوە کێوا 

ە ژنێێی زابت کێێی کێێرد و گێێوتی  ۆڵ قسێێەکەی ۆێێیی تەواو ،ب ێێو اڵم وه
 لەوێ بوو ،زۆر باو نایساسئ و ئەمە دوو سێ جارە بیەیسئ  ، كهگەورە

کێێارەکەر  ،کە هەسێێتا بێێڕواتەوە .کێێارەکەرککی لەگەڵ ۆێێیی ه سێێابوو و
 دونیێێای بێێی گە ان هەر نەبێێوو. ژنەکە زۆر نێێا ە ەت بێێوونەمێێا. دیێێار 

دڵێێی  ب ێێو. م ێێردەکەی لە ی بەسێێەریێێئێێاۆی چ ،زمێێان نازان ێێو دەیگێێوت
 نایەت و یاۆوا ماڵیان کاول ب و. ا گوتی چاکی بەسەردۆیی

کرد و گوتی ژنەکە تەلەفێونی بێی مێاڵی ۆییێان  مەلیحە قسەکەی تەواو
 .گەی  ادیێیئ سێت دا بە پێیلیس و بە م ردەکەی هات و ۆەبەریان ،کرد

بە ێێتە  چێێاوی ئەو هەمێێوو الێێالەمە بەر ەبێێوو ل ژن و م ێێردەکە ۆەریێێ 
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دەیه سیێو گەڵ ۆێیت ئاۆر بی لە دەیگوتەیقیڕاند و دپیاوەکە  .شە یان
یە. کێێابرا یێێنەمێێاوی وا چوزان ێێو گە ان چبێێی گە ان و سێێەیران. الەمر

 دەیگێوتا ددڵێی ۆییێ ا و لەدتاوان بوو ل وی ۆیی بکرۆژکو لە ۆەری 
بێێێزان  کە چەنێێێد  ەنێێێگە ۆەڵکێێێی  وا  ،هەی نێێێامەرد ،ئێێێای ب اێێێەرەب

 بە ە مە و ئەوە بی کەەکە نا ە ەت بووە کە نەوەکو گوم بووب و.
. دەکێێێاتبێێێییە وا  ،کیسێێێی چێێێووە نێێێازان  لەبەر نێێێامەردی و کەیفێێێی لە

بەاڵم گە ایەوە و  ،مەلێێیحە چێێووە ژووری ۆێێیی تێێاکو ۆێێیی بگی کێێو
س م ێێردەکەی چێێوو لەگەڵێێی و تێێیزێ  هدیسێێان گێێوتی ئەوە کێێوا شێێوکری

پرسی و باسی دایکێی  ه سا و هەندێ قسە و باسی لێ ادقسەی بەسەر
و  دەکردگەرمیەوە بیی باب  باسلی کرد کە هاتەوو یا نەء، ئەوی  بە

و دوو سێێێ جێێار دەره سێێا جێێیالنە  چێێوو مسێێاڵەکەی لە .تێێیزێ پ کەنێێی 
گەورەی زۆر گێوت کەوا لەگەڵ دایە م ردەکەی پ ێی .کرد بین و ماچی

 کەوت و لەم قسانە. لێ ا ۆەوید ک  بوو و لە باوەشی ئەویا
 ،ا و ۆەریێێ  بێێوو بێێڕواتە دەرەوەدشێێانی کێێو ەکەی دا بە مەلێێیحە ۆێێان

وەڵێاڵ  ەنگێی  سسێکی چێین بێوو سکێوا  شێوکریهدیسان پرسی و گوتی 
چووبوو بییە ناردمەوە. م ردەکەی دەسێتی گێرت  زۆر زەرد بوو. ت  

ەمەوکێێێو شێێێت کو بێێێی بگ ێێێڕمەوە. ژنەکەی د ،و گێێێوتی جێێێارێ دانیاێێێە
 چوو و گوتی ۆ رە چی بووەس تیزێ ت   ،دانیاو

ا ه سێێێا و هەناسێێێەیەکی دسێێێەروگوکالکی ۆییێێێ م ێێێردەکەی دەسێێێتی بە
بەاڵم  ،ەگ ێڕمەوەەکەم ئ ستە شت کو بێی دقووڵی هەڵک اا و گوتی گیان

 ،دەکەم مێ  وا ،. ئەوسا تی چیو گوتەبمەوەد قسەکەم مەبڕە تاکو لێ
 هەر تی لەسەرۆی و نا ە ەت مەبە.

بێێووە بێێی پێێ ئ  گێێوتی توۆێێوا چێێی ،ی نەمێێا و سسێێو بێێووژنەکەی ئێێارام
بە  ییە کە پ وەنێدییێسێەری تێی شێت کی وان ناڵ  س م ردەکەی گێوتی بە

ی باسێێێی کێێێەەکە و درکێێێ  بە .بگێێێرە بەاڵم تێێێی گێێێوێ ،ئێێێ مەوە هەب ێێێو
بێێی کێێرد و هەمێێووی ۆسێێتە بەردەسێێو و گێێوتی ئ سێێتەو  ی شێێوکریه
 ای.چووە و بردوویەتی بی الی ئەو ژنەی ئاشس  شوکریه
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 هەر ،گێوتی وەڵێاڵ شێت کی باشێە ،هەسێتایە سێەر پێێژنەکە  ەپەسا و 
کێ ناڵ ێو ئەو کێەە  ئیسااپیاوفڕک  و  کگر،  بوو بەی  بە ئەوەمان کەم
 یسامووس . ئەگیسا پیێاوو وایەس ئەو کەسانە ۆییان زۆر ب درۆ ناکات 

. الەمێێری ئەو دەکێێات سێێا  ڵ ژن و مسێێاڵ و مێێاڵ کی گەورە چێێین وا
پیاوچال و  ۆییەوە ۆیی کردووە بە شوکریە ش تەو نەم سێ هەر لە

الیەنگێێری فەقیێێر و   ێێو و ۆێێیی کێێردووە بەدەه سۆێێیی دەر مەکێێر لە
 .ەیەێاتە قێاپی سێواڵکەرەکانەوەدەکەوکێو د سواڵکەر یا هەرچی دەسو

  ۆ ی دەرچ و تازە نایەتەوە بەم ماڵەدا. ،کوکرایی دایەت
و  دەکێاتجارێ ئیتر قسە  ،ەیساسیدچونکە  ،ەووم ردەکەشی ب دەنگ ب

ون کەوە وتوو ەبێێ سێێەیرککی م ێێردەکەی کێێرد و بە ،دەدات جس ێێوی پێێێ
 تی چیو گوتس ئیسااگوتی 

و  نیێێیە پیێێاوەکە گێێوتی مسێێی  پێێ ئ گێێوت وەڵێێاڵ تێێاقەتی بەزمێێی وامێێان
 و گێوتئ بێڕۆ جێارێ لەوێ دەکێاتو  اسو دەڵ  یو کێدەڵ  دەردی تی

بەسەرەوە. نێابێ دەقێیقەیەل  نییە م  هەقئ ،کتەوەبە تاکو دایکی چرا د
نێدی. م ێردەکەی چێووە الیەوە و  رە ب و. ژنەکە نا ە ەت بوو و بیاڵل

  وا هەردووکیان  ۆیاێت ،توو ەبوونی ناوکو ،گوتی گیانە شیریسەکەم
ئەویێێ  بێێڕوات  ناتەوکێێو بێێا ،دکێێتەوە  شێێوکریهەتەوکێێو و ل ێێرە نێێی . د

 .دەکەی  ادنە یەک کی تر پەیئەو  .دواوە ب و  ەوت بەردی لە
 .چێێرپە گێێوتی سێێەیری ئەم بەۆێێتەی مێێ  بێێکەن الێێاجزی و بە ژنەکە بە

 ،قیروسێێیا ،ئ سێێتە میێێوانئ نەبێێوایە و ئێێامیژنئ و ئەوان ل ێێرە نەبوونێێایە
قێێاچی  بەاڵم ئ سێێتە ئەو شێێ تەو ل ێێرەیە و ه اێێتا سێێەری ۆیمێێان لە

 ئەوی  بڕوات. ئیساا ،ناکەیسەوە ۆیمان جیا
هێێیا باسێێی  ،رۆی گێێوتی گیێێانەس کە تێێی لەوێ بوویێێوم ێێردەکەی لەسێێە

 ئەوەیان کرد کە لەگەڵ کەب  ۆیاتەێس یاۆود کەسێی لەگەڵ بێووبێس
ەوە یدەناسێیسەگ سێا  ەی ۆێیی نە سکەسی چی ،ژنەکە گوتی نە بابە

ەپرسێی دئیاێکەرەکانیان  جێارێ هەر لە سچی بووە کوێ ئاگایان لە لە
 کەب نگوت وەڵاڵ ئاگامان لەەیادەیانگوت الی ئ وە بووە، ئەوانی  دو 
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ا دالیەکێ بەاڵم هەرکەسێە بە ، استە دیمان ۆەڵکی تری  ل رە بوو .نییە
 ،ۆێی  ەرەسێی نێابئ ،چێوزانئ دەیگێوت ۆیاو و ئیاکەری مێاڵەکەو 

 نەبوو. باوکی ۆیمئ بیر ،م  ئەوەندە سەرم قاڵ بوو
تێێیزێ دانیاێێو، و چێێووە الی ۆەسێێووی و جەمێێاالەت  مەلێێیحە ۆێێان
کێرد  م ێردەکەی بانێگ ،هەستایەوە و چێووە ژوورەکەی .ئارامی نەبوو

و گوتی باشە ئ ستە چوونەتە کوێس ماڵەکەی بە تی گێوتس ئەی چێین 
 ئ ستە بیدۆزیسەوەس

ەتەوکو ئاسانە دئەگەر  ئیسااشەوقەوە گوتی  کابرا سەرکەوتوانە و بە
برد بی گیرفێانی کراسێەکەی و گێوتی هێا ئەهێا ئەوەتە نێاوی  و دەستی

 بێی ،مسێی  نووسێیئو پ ی گوتئ  ،وەو ەکەکەشئ لێ سەندماڵەکە و گە
ئەوەی نەوەکێا دونیێێایە ل پرسێێیسەوەی بەێێێ. ژنەکەی تێێیزێ  اوەسێێتا و 

بێێڕۆی   بێێا سکێێردە م ێێردەکەی و گێێوتی  ێێازری  ووی ،ب ێێدەنگ بێێوو
 یەسیبزانی  چ

 کابرا ئیاارەتی کرد کە  ازر و ئامادەیە.
و  وۆەسێو ە چوو بەپەل دەستیەوە و بە ژنەکە چوو الەباکەی گرت بە

تاکو ئەو ماڵە بێی سێەردانی نەۆیشێ   و  دەچ ۆەزووری گوت کەوا 
 ئ ستە دکسەوە.

ۆەسوو و ۆەزووریای دوای  ۆیاتسی ئەوان سەیری یەکتریان کێرد 
شێێت   بە ۆێێوا  سزۆر شێێپرزە بێێوو  مەلیحێێهە یو ژنەکە گێێوتی ئەوە چیێێ

 ،وەیەدەدادڵێێێی کەوتە مەراقەوە و م ێێێردەکەی ئەگەرچێێێی دڵێێێی  .بێێێووە
 کە شت   هەیە. یهەر زانی  وه دڵه بەاڵم ۆیشی لە

دەرگێێای ژنەکە کە  گەیاێێتە بەر و م ێێردەکەی مەلێێیحە ۆێێانی ئیتێیمەیل
 لە .ەکەی  اگێێێێرت و دابەزیێێێێ ئیتێێێێیمەیلگوتەێێێێووی. کێێێێابرا   شێێێێوکریه
دوایێێی ژن ێێ  کێێردیەوە و گێێوتی  ،چێێوو دا و مێێاوەیەکی پێێێ دەرگایێێان

  شێێوکریه سێ بێاجی فەهێیمەیەبەڵێێ فەرمێوون ک ێیەس مەلێیحە گێێوتی مێاڵ
 سێەر ژنەکە گێوتی بەڵێێ بە .بڵێ دایێ  و بێاوکی چێرا هێاتوون سل رەیە
بەاڵم شێێێڵەژا و  ،وای گێێێوت .بفەرمێێێوون دەکەن بێێێا بێێێزانئ.  ەز ،چێێێاو
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دەنگ کێێی  کێێردە  ەوشێێەکە و بە دەسێێتەپاچە بێێوو، هەر لەوکێێوە  ووی
ئێێا  یسکێێوک دەروکێێ  ئەوە لە .(چێێرا ۆێێان )بەرز گێێوتی دایێێ  و بێێاوکی 

 وەرە.
دەنگێێێی  و کێێێەەکەو ۆییێێێان مێێێات دابێێێوو و کە گوکیێێێان لە  شێێێوکریه

وا هێاتەووە ۆەیاڵیێان  .هەر زراویان چووبوولە ترساندا  ،دەرگاکە بوو
 ،نێێاوی چێێرا بێێوو گێێوکی لە  شێێوکریهەوە کە لەبەر ئ ،کە ئەمە پیلیسێێە

باوەشێی  ، اکردن چێوو یەکسێەر ۆێیی هەڵێدا بێی ۆێانمی  اپە ی و بە
بانگی کردنە  .کردە ملی و بەقوربان بەساقەی بوو دەستیکرد و دا پیا

یەوە فەرمێوو یێپەرۆو و گەرم ژوورەوە و باجی فەهیمە و م ێردی بە
 ،ئەوانی  هێاتسە ژوورێ و دەرگایێان داۆسێتەوە ،فەرموویان بی کردن

 ، ەوشە بەکیلەکەیێان بێڕی و چێوونە ژوورەوە. ژوورککێی بێاو بێوو
، الەالدیس کێێی کێێینی ناۆرابێێوو  بە ە و کومەێێارو نەبێێوو  بەێێوولزۆر 
چ کی ژوورەکە تەۆتەیەکێێێێی یەل نەفەری وسێێێێو و لە وتاوەسێێێێدتیێێێێا 

الیەکێێی تێێر هەنێێدێ  بێێوو و لە کێێینی لێێێ یدانرابێێوو، دوو سێێێ کورسێێی
اۆرابێوون و قێیری و پیێاڵە و سێەبەتەنان و هەنێدێ  نوک  و دۆشەل 
رچی ئەگە .ا دانرابوون. ئەوانی  چوون دانیات دتاق ک قاە و سیسی لە

ەمەوکێێو بێێزانئ دگێێوتی دانانیاێێی  درەنێێگە و هەر ئەوەیە  مەلێیحە ۆێێان
ئێا  ،ئیاارەتی کێەەکەی کێرد و گێوتی ۆێانئ گیێان  شوکریهە. یئەمە چی

 قوربێێان بە ،بێێا ۆێێیی قسێێەتان بێێی بکێێات دەکەیێێو  ەز .ئەمە کێێەەکەیە
ئەو  ،مدەکێێردبەربێێوو کە قسێێەی بێێی  ئێێاگرم تێێێ ،دەسێێو ۆێێیم نەبێێوو

ککی کەەکەی کرد و هەروەهێا م ردەکەشێی و لە مەلیحە سەیر ەگریا.د
چەشسی دانیاتسەکەی و کزۆڵی و تەریقی و ترسەکەی و  ەنگێی زەرد 

 (فەیێێروزە گیێێان)گێێوتی   شێێوکریهوتا، وسێێی و ژاکێێاوی زۆر دڵیێێان پ ێێ
باشێێی نەزانێێئ. بێێاجی  بێێکە نەوەکێێو مێێ  بە ی قسێێەدە تێێ ،ئەمەتێێا ۆێێانئ

ئەم لێێێ  ،ن کێێردنو م ێێردی بێێی جێێاری چێێوارەم بەۆ رهاتسیێێا  هفەهیمێێ
  هەوە. م ێێردی بێێاجی فەهیمێێدەکێێرد دەسێێتی پێێێ ئەوی تێێرەبێێووەوە و د

چێێێێونکە  ،یەوەدەکێێێراچێێێێاوی نە ،دەیکێێێردهێێێاتە پ اێێێەوە و هەرچەنێێێێد 
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سێەریەوە و  ەکی بەستەوو بەیبەسەزمانە چاوی کوتوکوکر بوو. ماکی
، یێێا بێێوو کەالنەیەکێێی کێێورت دیێێار. زەالیفبێێوو ادبەر ی لەیجلێێی کێێورد

دەسێێتەوە  بێێووبێ، دەسێێڕککی بە ەەماوەیی وا دیێێارپاێێت ەنێێگە لەبەر 
و م ێردی  مەلیحە ۆانکردە   ووی چاویدا. بە دەیه سازوو و و زووبو

 ،زات و سێیفەتی ۆێوا ئەوەتەی ئەم زەالێیفەیەم دیێوە و گێوتی ۆێانئ بە
کردەوە بی ئاسمان و  تەوە. دەستی بەرز ووهلەوساوە چاوم وش  نەب

 گوتی ۆوایە قەوڵی نەکەیو.
و  هبڕۆیسەوە و شوکریدەبێ ئ مە  ،گوتی هەرچین   ب و حە ۆانمەلی

 لێێ ارینەوەکو کەس   هەواڵێی بپرسێ و یێا بێ   پرسێی ،ب تەوە دەب و
و هەسێتایە سێەر پێێ گێور    شێوکریهماڵەوە ب و،  بکەن. بی ئەوەی لە

ۆەریکی ۆی ئامادەکردن بوو کە بڕوات لەگەڵیان. باجی فەهێیمە گێوتی 
، جێێارێ ب ێێدەنگ و هێێیا ۆەمتێێان نەب ێێو ودەب ێێکێێەەکەو الی ئێێ مە 

دایە  دەسێتی مەلێیحە ۆێانەوە. دەکێاتەنیای  تێاکو ۆێوا دەروویەل داد
و گوتی ئێاۆی کێەەکە پێارە و   شوکریهکردە  گیرفانی باۆەڵی و  ووی

 ب وس شت کی پێ
یەکە لەگەڵمێان وپێارو سباجی فەهیمە  اپە ی و گێوتی پێارەی بێی چیێیە

ۆێێوا  ،ر ۆیشێێەوە گێێوتی ۆێێانئ گیێێانزەردەۆەنەیەکێێی زۆ بە ،دەیەێێوات
کێێردە ملێێی و  چێێووە الی کێێەەکە و دەسێێتی  شێێوکریهەن رکێێو. د  ز 

پاتی بێاجی فەهێیمە و گێوتی  دا لە گوتی ئیتر قەت مەترسە و دەستی
بە ە دایکێێو. سێێەیرککی دەروکاێێی م ێێردی کێێرد و گێێوتی دەب ێێتئێێا ئەمە 

و باوکێو بێو چونکە وا دیێار ،ە باوکودەب تدڵئ نایەت بڵ ئ ئەمی  ۆوا 
ولەکی بێووە. بەاڵم کێاکە دەروکێ  زۆر پیێاوە. وزۆر کافر و ب دی  و پ

ەتێەەنە ژکێر سێایەی ۆییێێان. دشێوکر واو دیێارە کە ۆێانئ و ئایاشێئ 
لەپێێێڕ  داەکەئیتێێێیمەیلنێێێاو  ان کێێێرد و  ۆیاێێێت . لەییێێێدوایێێێی ۆوا افیز

 کە مێ  هێاتئ پێ ئ ،ەکەی شێکاند و گێوتی ۆێانئ گیێانیب ێدەنگی  شێوکریه
ئەوە کامیێان  ،مێ  نەبێوو ژنی زابتەکە چاوی لە ،ەوە ماڵێە ۆمگوتی د

 بووس
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 ئەوەنێدە تێوو ە ،ەنێایە بیسێیددەستی بێوایە دەسێتی  ی  بەمەلیحە ۆان
ئێێیف کی هەڵڕشێێو و گێێوتی   وه یێێهب زاری بەاڵم قسێێەی نەکێێرد و بە ،بێێوو

کێوێ  ی بێیچی هێاتووی و لەدەیزانێکێوێ  چاویای ل و بوایە لە ئیساا
هێێاتووی  دەزانێێیای و ،بێێوایە چاویاێێی لێێێ رهە .ەگێێاتد کێێوردی تێێێ

 ئیا کو پ مە.
 قوربانو بئ. بوو و گوتی دە باشە وەی بە دڵی ۆیو  شوکریه

گێوتی   شێوکریه .بێوون دابەزن ە بەردەمی ماڵەکەیان و ۆەری سگەیات
کەواتە کەب باسی مسێی نەکێرد کە بڵێ    ەنێگە لەگەڵ مێ   ،ۆانئ گیان

ند و گوتی: ماڵو  هژ دەست کی ت وە پەلە چووە نزیکی و هاتەێ، ئایا بە
لەم سێواڵ  یۆی ئەگەر کەسێ   بتەیس ێو و گێوک ،بە ب دەنگ ،کاول ب و

 .ەگێات کە تێی ئاگێاداری ئیاێەکەید هەر گور  تێ ،و شپرزەییەت ب و
 بە و هیا مەڵێ. ب دەنگ

ا و گێێوتی دە دماڵێێ توو ەبێێوونەوە کێێردی بە دابەزی و بە مەلێێیحە ۆێێان
 .دەب و وشەوەوت ان بەبەاڵی چینم ،وەرە توۆوا

بێێی ئیاێێارەت کی  ،ەکەی داۆسێێوئیتێێیمەیلم ردەکەشێێی تێێاکو دەرگێێای 
بە.  گوتی تی ئەوەندە قسە مەکە و ب دەنگ بە ئەسپاییکرد و   شوکریه
بە  ،سێەری ۆییێدا و گێوتی تەواو ئایێا چەپێیل کیاێای بە بە  شوکریه

 ب و. یا ەبی ماڵتان ئاوا ،ناکەم ئیتر هەر قەت قسەۆوا 
نەمێێابوو ئەوە نەب ێێو  کەیێێان بیێێردیدرەنگەشێێەوی  هێێیا شێێت کی تێێاکو 

 دەیگێێوت مەلێیحە ۆێێان ،ەدرادهەرچەنێد زەنگێێی تەلەفێێون یێا دەرگێێا لێێێ 
 سە دڵەۆورپێ.دەکەوتبەوە با باوکی چرا بە و و  ،کەب نەچ و

 بیێێر کێات و توو ەبێوونەکەی لەب کە دڵێی ۆێانئ ۆێیو دەدا هەوڵێی  شێوکریه
دەسێتێ ۆەریکێی مێاڵ و مسێاڵ  ، بەدەدای مسێاڵی دەستێ پەالمێار بە .بەرکتەوە

 وا بکێێات و کە وا دەدا و هەر هێێانی دەکێێردبێێوو، لەگەڵ گێێوڵە وردەشێێە ی 
هەموو ئیا   بووەوە و ئەوانێی تێری  ب ێدەنگ هەرکەسێە  بکات، ئاۆری لە

گێێوڵەی نێێاردە سێێەر   شێێوکریه .ئێێارام بێێوو چێێووە ژووری ۆێێیی و مێێاڵەکە
 تی بڕۆ بسوو. ،الی پوورێە دەچمکەی و گوتی م  تیزێ  ج گه
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و نێوک  و  دووالێادابوو، ۆەریکی  پوورک  دانیاتەوو، دەرگاکەی پ وە
 ،و گێوتی پێێوورێ گیێێان کێێرد سێێەالمی لێێ  شێوکریهسێاڵواتەکانی بێێوو. 

شێت کئ کێردووە بێزانە تێی بە ۆێوا  .م بێی بکەیێودووالاو تیزێ دەمەوک
ین ێ  هەرچ .چی ئەفەرموویس نازانئ باشئ کردووە یا ۆێراپئ کێردووە

دانیاو   شوکریهکرد،  ئ بی ۆیم و ئەم ماڵە دروسویدەردەسەر ،ب و
ر هێیا دەنگ ێ  زۆر یەدر و گوناح بوو، بەاڵم شێوکبکەم  و گوتی چی

دەمێی ئااڵنێد و گێوتی ۆ ێرەس  نەبوو. جێارێ پێوورێ سەرپیشێەکەی لە
و بێێێی ئەویاێێێی گ ێێێڕایەوە رودرکێێێ ی ودو دیسێێێانەوە لەسێێێەرۆی و بە

 ئەگەرچێێێێێی هەر هەنێێێێێدێ لە ،ەرسێێێێێ تێێێێێیزێ شێێێێێتی تریاێێێێێی ۆسێێێێێتە
و ئیسسێان و کێیمەڵ و  دەکێرد یەکەی مووی لەشێی ۆەڵکێی گێرژی است

هێیا ۆستسەسێەر  و پ ویسێتی بە دەکەوتهەموو شت کیای لەبەرچێاو 
 کەوا باشترە. دەزانی وای  شوکریهبەاڵم  ،نەبوو

 ەیێێێدا لەدچەپێێێیل  و جێێێار بە دەکێێێردپێێێوورێ هەر ئەسێێێتەیفیروڵاڵی 
و ۆڕنگوهێێێێوو ی الگیێێێێرە و ا دسێێێێسگی بەجێێێێار دەیك اێێێێا سێێێێەری و 

ل ێێی پرسێێی   شێێوکریه. دا دەنگێێی دەدایەوەژوورەکە وەکێێانی لەورمتومو
سێەر  توۆوا پوورێ گیان باشئ کرد یا ۆراەس پوورێ دەسێتی ۆسێتە

سەرپیشەکەشێێێێێی  ازی نەبێێێێوو کە دەمێێێێێی داپیشێێێێێیوە،  دەمێێێێی و بە
 ەوت  ەجێو بێی  ،دایێکەکەمبە ۆێوا کرد و گێوتی   شوکریهسەیرککی 
دا.  ئای کە ۆ رککی گەورەت کێرد و ئەو ب زمێانەت نەجێات .نووسراوە
و گێێوتی ئێێی بێێرد پێێوورێ دەسێێتی بێێی بەرۆکێێی کراسێێەکەی ئەم جێێارە 

 کەوکو وەکو فریای ئەم زەالیفە یەریەە کەوتی.  ۆڵە ۆوا فریات
 چێێونکە بە ،ا بەێێوکسەدم بەسێێەردووالێێاشێێوکری: توۆێێوا پێێوورێ گیێێان 

ئەم ئیاەم کرد و چێاوم تاریێ  بێوو دڵ  ا کە بەد استی لەگەڵ ئەوەش
 ئ.دەترسئ ستە ۆەریکئ  ،شتی تر نەکردەوە و بیرم لە

سێێەر  دەسێێتی ۆسێێتە .بێێڕۆ بێێی ۆێێیت بسێێوو ،پێێوورێ: نەوەڵێێاڵ مەترسێێە
ئەوی  دەسێتی  .ا ۆوکسددی بەسەردووالاو دوو سێ   شوکریهسەری 

کێێێرد و هەسێێێتا چێێێووە ژوورەکەی ۆێێێیی و تێێێا بەیس کێێێی  هەر  مێێێاچ
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دوایی دیار بوو  .ەوە بیردەهاتە و قسەکانی کەەکەی ەودەکردۆەیاڵی 
 کەوتەوو. ۆەوی لێ

 ٭٭٭
ناۆیشێی و پاێ وی و  بەوو بە دوو ماڵەکەی تری  هەر ئەو شەوە لە

ئەوانێی   ،دەنگەدەنگ. مێاڵی سێا  ڵ قەێوڵەکە کە  ێاکئ الەبێدوڵاڵ بێوو
 ای ا دترسێان شێە . ئیاێکەرە جرپسەکەیێان لە ژنە و م ردە کردیێان بە

بەێێوو و  ژنەکەی تێوو ە نێێد و لەدەیقیڕا ێاکئ  .اڵی دراوسێێێبێێی مێکێرد 
ەوە سێەرت یبەیێانی یە هەموو  ۆژکێ  لەیەوڵە چئەم قەوڵ و م دەیگوت

ەه ڵێێی بێێی ئەم د مێێاڵ و مسێێاڵ بەجێێێ ،بێێی ماڵەکانیێێان دەچیێێوقێاڵە تێێاکو 
. دیسێانەوە باسێی مسێاڵەکەی دەکات ۆژک  کەتس کمان پێ  .کەە جرپسە

ەوە و چێین هیشێی الی ئیتێیمەیلژکێر  بە کە ۆەری  بووە بەێێ دەکرد
پاێێتو بەو  ،هەمێێوو مێێاڵەکەت بێێی بە ەڵێێاڵ کێێردووە دەیگێێوتنەبێێووە، 

ەوە لەسێێێێەر یبەیێێێێانی ژن هەر لە دەب ێێێێو کەی ماڵێێێێداری وا ،وەوبەسێێێێت
لە ئ ێێوارانی  بێێڕۆن و تەلەفێێون ب ێێو یێێا ۆەریکێێی ۆی ککەسێێت  ب ێێو 

 بەر لە یکێێێ چیێێ ،ەێێسەوە و هەر ۆەریکێێی قسێێەی قێێی  بێێ ب کێێیماڵ ێێ  
ئ ێێوارەوە چەنێێد تەلەفێێونئ بێێی  لە ی تێێازەی کڕیێێوە.یێێکێێردووە و کێێێ چ

 کە ل ێێرە بێێووە و ون دەکەن کێێراوە و پێێرب و پرسێێیاری کەمێێان لێێێ
جێار ئەو زابێتە پیلیسێێی ه سێا و بێاخ و دەرودەشێێو و  بێووە. ئەمە دوو

 وەکو کەتس کمان کردبێ. دەکەن مان لێیار  و پرسدەگە کبەر ماڵمان 
 ٭٭٭

شێە ی دەم و قسێە ت ێپە ی  لە ،ای زابتی  هەر هەرا بووماڵی کابر لە
گرت  گەیاێێتەووە ل ێێدان و پەرداخ و قێێاپت گرت  و چڕنێێووک و بێێووکرد

 وەشاندن.ەیەکو قاپقاە و سیل للەیەل 
ئەم ژوور و ئەو  ،دەچێێێێووو  دەهێێێێاتپیێێێێاوەکە وەکێێێێو د نێێێێدەی هێێێێار 

بێیچی بێڕواتس ئەو  دەیگێوتا و دبەیەکێ دەداو دەسێتی  دەکردژووری 
یێێێا ویسێێێتو پیاێێێانی بێێێدەیو کە ۆێێێانئ  ،ەێێێوڵ و گە انێێێی بێێێیچی بێێێووق

 بەدوایەوە بڕوات.دەبێ وەسیفە و کارەکەری هەیە و 
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بێزانئ بێی دەبێێ  دەیگوتو  دەدا ەیایڕاند و چەپڵەی بی لێدژنەکەشی 
بەربووە. ئەمە تێومەز لەبەر ۆێیتە و  بی وا گڕت تێ ،وا دڵو سووتاوە

دڵی   ۆیاو چاوی دەریەت، بە سەییچ، ئەگیسا ئەوەی بی م  نەمزانیوە
ئیتر ئەم شە  و  ،نەبوو  ۆیاتووە و پڕ دەاڵڵەانەکانی بەیدا ئیاکەرە

زانێێێیئ  دەیگێێێوتەوەشێێێاند و یێێێیە. سێێێەری  اد ەر  و هەرایەی بێێێی چ
و ل ێوی  دەکێردسوور و شی  هەڵگە ابوو. دڵێی پەلەپەلێی  ئیساازانیئ. 

 دەیگێوتا و دیێ وومەت ەیک اێا بەد ،دەچێووو  دەهێاتو هەر  دەلەرزی
یەل یسێێەر کورسێێ لە ئیساێێاوەڵێێاڵ شێێەرەفەکەت دەرۆسێێو کە چەنێێدە. 

گوتئ بڕوام نەکرد و گێوتئ  چەندیان پێ ،ئاخ هەقتە دەیگوتو دانیاو 
. زۆر کەب کە ژنێێی ناکێێات وا ،ژنێێی ه سێێاپیێێاو   کە دەڵێێ  بێێی ۆیتێێان

ەسێێتایەوە ، . دوایێێی وەکێێو شێێ و هەڵددەب ێێوهەر چێێاولەدەر  ،هەب ێێو
ئەوە  ەسێێوودیو بەو کێێەە هێێات  دەیگێێوتبێێیی هێێات و  م ێێردە ئیساێێا

 ،نەکێردووە چ مەاللوم ۆیت پ و نەگوتێووە و دەرت بە ،کرد بییە وات
 م ردەکەی بڵ ئ. باشە سەەیسێ م  چی بە

مێ   دەیگێوتهاتوهێاوار چەپێڵە و ئیاێارەت  ژنەکەشێی هەر دیسێان بە
 لەزمێان هێاتووە اپیاویوس ئەگیسا قو بەسێەری وا ب  ەسوودمس یا تی ن

ەیه ێێسئ و دبەمێێالدا  ،دەکێێاتژکێێر دەسێێو و  ە مەتێێی مێێ  ئیاێێئ بێێی 
 ،دکو. ئەو ل رە ب و یا ل رە نەب و ی چیئ پێی ەسوود ،ەیەەمدبەوالدا 

 دەب ێوئێیال  دەکەیێو. تی وا ۆیت شێ و نییە ئیای تی ،ئەوە ئیای مسە
تێێێیوە هەب ێێێو وا داروبەردت ه سێێێایە ۆێێێوارەوە. ۆێێێی  یەکی بەیپ وەنێێێد

ە. ژنەکە لە کێی یئیتر چی ،دڵی نەبوو و  ۆیاو بە ،ددەکر ەپسمان نە
پ کەنیس کێێێێێی  هەڵقورتانێێێێێد و تێێێێێیزێ دەنگێێێێێی ئێێێێێارام کێێێێێردەوە و بە

 ،یەوە گوتی م ردەکەیس م ێردەکەی ئەگەر نامووسێی هەبێوایەیتەوساو
ە کێێێارەکەری دەیکێێێردا و دەه سێێێکە کێێی وا مسێێێاڵ و جێێێوان و یەریەێێێی 

م ێێردی بێێوایە و ۆیشێێی  اسێێتی   بێێهمێێااڵن. نەدیێێو و نەناسێێیوس ئەگەر 
بیس ێێرکتە کیاڵنێێان و  دەهێێاتەنێێا و دڵێێی نەد دایلە ژوورکێێ   ،بویسێێتایە

و  دەکێرد كرکكێاریی دەچێوو و کە چی . ۆیی دەزان ماڵی یەریڵ. ۆوا
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 نێێێامووب و بە بە ،ەبێێێرددایەوە و دوو کێێێول رەی بێێێی   ئ ێێێواران دەگێێێه
ەنێێێێا بەیەکەوە. ژنەکە دو سێێێێەریان  دەدادڵ کێێێێی ئێێێێارام دەرۆێێێێواردی 

ئەوە  ،ئەوە مەاللێێوم م ێێردی نەبێێووە دەیگێێوتنێێد و ا دەیقیجێێارککی تێێر 
ئەگیسێا چێین دڵێی  ،یەیێ ێو چدەزان پیاوککی زۆر ب  ەۆال  بێووە و ۆێوا

 بکات.ێ ن رگزە وا لدەتگوت چڵەئەو کەەی  دەهات
  . ژن چێێوو ۆێێیی کێێیدەهێێاتا دئیتێێر ئەوانێێی  تێێا درەنێێگ هەر بەیەکێێ

یە هەنێدێ داماڵە نەب و. دەستی سەەیسێ بڕوات و ئیتر لەم  کە کاتەوەب
 ،جێێێڵ و شێێێتی دیێێێکە، دوو مسێێێاڵی هەبێێێوو چێێێوار سێێێاڵ و  ەوت سێێێاڵ

، ژنەکە لەپێێڕ جێێڵ و دەگریێێان ادنێێاو دەسێێو و قاچیانێێ ئەوانێێی  هەر لە
 مێ  بێی مێاڵی ۆێیم جێێ ئیساێا دەیگێوتشتی مساڵەکانی هەڵڕشێتەوە و 

کێێردە  ەدەم. دیسێێان  اید ەهێێ ڵئ و ئیسێێرا ەتی ۆێێیم و مسێێاڵئ ت ێێ د
لەپێێێی  بە دەک اێێێاەرەوە و  ووی کێێێردە م ێێێردەکەی و مسێێێتەکیڵەی د

سێێێەر دڵێێێو  لە ،ەنیاێێێئدمێێێاڵی ۆێێێیم دا لە دەیگێێێوتا و ددەسێێێتی ۆییێێێ
یێار بە کەیفی ۆیت کەم تاکو ب م  بڕۆم ماڵەکە بی تی چیڵ .ەنیائددا

مێاڵی بێاوکئ دانیاێئ ۆەفەت بەێیم و  و دۆستەکانو ب سێی و مسێی  لە
 بە ،ۆەیاڵێو ۆێاوە سا بەێئدنێاۆی ئەرز  هبێا دتەریقیێ کە مساڵ کئ گریێا لە

 ەنیائ.دسەر دڵو دا لەسەری تی 
 ٭٭٭

کە بێ   نەبێوو کەب دیار  ،پە ی ا تێچەند  ۆژک  بەسەر ئەم بەزمەد
  شێوکریهەوە لەبەر ئ ،هەر هێیا ،بێکەن  شوکریهیا پرب بکەن یا باسی 
ی کە بە تێایەەت ،نیێیە بوون کە کەب هەر بیری و ماڵی ئایاکەشی دڵسیا

 گە ابووەوە ماڵێ. ۆەریێ  (ەوڵەکەق)ەو دوو سەالات پ   چیڵەوونی ئ
ی ۆییێێان و یەوە و کەوتێێسە سێێەرقاڵدەچێێووبیێێر  بێوو  ووداوەکەیێێان لە

ەل شێێێێەوەکی یهەمێێێێوو بەیێێێێانی  شێێێێوکریهمێێێێاڵ و مسێێێێاڵ و میوانیێێێێان. 
دەرودیێێێێوار کێێێێار  و ە ئێێێێی دەکەوتەماڵی و قێێێێیڵی هەڵێێێێد ،دەسێێێێتاهەڵ

و  ابک اێیو ا دالی ۆییێ وەی ۆێانمی بەەئ بی ،و لووسدان  وه هپاککردن
بگرکێو و  وە ۆژ زیاتر دەستی پ   هکات کە  ۆژ بب ۆیی ۆیشەویسو
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هەر  ،شێێت   کیسێی بە ێێو. ئەگەر ۆێانمی دەسێێتی بێدایە لە نەه ڵ ێو لە
سێێەری هەردوو ئایێێا دەسێێتی بێێی  بە دەیگێێوتەسێێەند و دگێێور  ل ێێی 

سێوو و ۆێیی کێرد کە ۆە ە ژوورێ. هەروەهێا وای لەدەچیێتنابەیو و 
هەر چێێێاوی لەگەڵ بگ ێێێڕن و بڵێێێ   یێێێا ەبی  مەلێێێیحە ۆێێێانۆەزووری 

ە دەهێاتکەکەیێان وب ێو. کە بو ماشێەڵاڵت لێێ ،کەەکە لەشو سێاێ ب ێو
قوربانو بێئ قەت ئەم  بە دەیگوتو  دەداۆەسووەکەی دامەنی با ،الیان

کێوێ شێتی وا دەسێو  لە ،کیسی ۆێیت نەدەیێو و دڵێی  اگێری کەە لە
ئەم هەمێێێوو ئیاێێێەو چەنێێێد بە ە ێێێئ و سێێێەرە ای  ،دەکەوکێێێوکەب 

جارکێێێ   . ۆێێێی پێێێوورێ هەر بەدەکێێێرددڵسێێێیزە. هەمیاێێێە مەتحیێێێان 
ی بێێی دووالێێاریاێێەوە ودو ەوە و جێێاری وا هەبێێوو لەیچووبێێووە دڵیێێ

کەێێی وا بێێاو و بە ە ێێئ و  دەیگێێوتو  دەکێێردو فێێووی لێێێ  دەکێێرد
 فیداکار و ۆواناسئ کەم دیوە.

زادە بێێرانە سێێەر و پێێوورە شێێ ە مەلێێیحە ۆێێانۆەسێێوو و ۆەزووری 
انسێاز درا. قاڵێێڵ ددانیێان پیاێانی دکتێێیر و  ەکێیئ و دددکتێیر و دەمو

ۆێێییەوە و  پێێوورێ لەگیرابێێووە دەمێێی پێێوورێ و تێێیزێ بێێرانە گە ان. 
 ی داگێرت و سەرپیشێی لە هۆێیی سێەرەک ،ئەوەی کەب پ ی بڵ ێو بێ

مڵ ئااڵند و گێوتی تیزکێ  بمێەەن بێی نێاو بێازا  و بەم سێەرەوە نێاچئ. 
 ی،ۆێێیی ئەقڵێێی پێێێ شێێکا و پ کەنیێێ ،تێێیری  سێێەرەکەی داگێێرتالی دک

 ە. یو ئەمە چیدەڵ  ەتیق و ل ئ وگوتی دایکئ دکتیرەکە د
پ   ۆەسوو و ۆەزوور و  مەلیحە ۆان  وه هل پاو چاۆواردنبەیانییە

پێێووری م ێێردەکەی کەوت و بردنێێی بێێی نێێاو شێێار و بێێازا  و سێێەری 
هەنێێدێ دوکێێان  نە. لەو ئەو نێێاوا (اەیشێێی )دوکێێانی کوتێێاڵ و بێێی نێێاو 

ی دوکێێانی قوماشێێێی جلێێێی بە تێێێایەەت ،دەگ ێێڕاەوەسێێتان و چاویێێێان  اد
ا ددڵێی ۆییێ و لەدەبێوو  تێوو ە (میێرزا ئە ێمەد)بێوو  ۆەری  .کوردی
دەروک  ۆانی ۆوشکمە، وەڵێاڵ دەروکێ   دە توۆوا چاوت لە دەیگوت
ڵە و پێارچە  ککێوپ کە دەسێو بێی وەرە لەو هەمێوو کوتێا ،دەب هەر وا 

  وویێان دکێو شێتی وا لە ئیسااوەڵاڵ کەی دوانزە ساڵی   ،ەباتچی د
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ە. وووروو ی ئەم هەمێێوو بێێازن و متومێێهێێڕنگوکەن. بێێ اگە لە ۆبێێ بەر
دەمیەوەیەتێێێی. ۆەڵێێێ  بەبێێێێ  ئەمە و داۆێێێی ئەم دەسێێێتەو کە هەر بە

گرتێووە،  وەرە وا دەستیاێی پ ێوە ئیساێا ،ودەڵ ێ گات چیان دەسو تێ
 دەیگێێێوتە ژنەکەی ۆێێێیی و دەکێێێرد یا  وودتاوانێێێ میێێێرزا ئە ێێێمەد لە
 ،هێێێیالل مەکەن  مەلیحێێێهزۆر ۆیتێێێان مەۆاڵف ێێێس  و  ،دایکێێی الوسێێێمان

 ەن  .یە ئەمە دادەگرن و ئەم دادشت کی باشی ژنانە هەڵگرن و ئیتر چی
کڕی  قوماشێێێ ۆییێێێان کێێێرد و لە تێێێیزێ پەلەیێێێان لە ،هەرچین ێێێ  بێێێوو

ە الی کێێرد ەکسێێەر  وویوە و چێێوونە دوکێێانی پێێ اڵو، پێێوورێ یبێێوونە
 نێێێایەوە، وت ێێێ  و دایودایە ج بەرزی ژنێێێانە و دەسێێێتینەپێێێاژ یپێێێ اڵو

گ ڕانەوە و سێەرەوۆواری کێردن  دەستی بی دوانی تری  برد و هەڵی
بێێااڵی  ،ا گێێوتی وەڵێێاڵ ئەمێێانە زۆر باشێێ ددڵێێی ۆییێێ نێێانەوە. لە و دای

 پێێ ت کی وا لەوە مسی  جێویبیچی چی ئیساا ،دەبێۆەڵکیای پێ بەرز 
و دەڵ ێ ا. ئەودک ێو ەمێکەن بەدهەر  ،ەوکرکێو وا بڵ ێودێ کەم، بەاڵم کب

 اتێێێددەم لە ددانو دەڵ ێێێ . ئەوچیێێێیە بێێێی الدێ ئەمەت بێێێی دەچیێێێوتێێێی 
یەوە یمسێێێاڵ نێێێازان  مێێێ  هەر لە ،دەکێێێاتچێێێی  سێێێەیر  ەز لە ،نەمێێێاوە
دڵئ بە ۆوا  ،کوا م  پیرم ئیسااانئ هەر ۆراە و هەڵوەریەوون. ددەمود

دایە  ورێ دیسێێێێانەوە دەسێێێێتیپێێێو کە کێێێی بیسێێێێو سێێێاڵ تە تێێێێرە. لە
کێرد  ۆێی کە بێانگی دەنگی براژنی هێاتەوە سێەر بەاڵم لە ،جووت کی تر

پ اڵوی ئ مەی ل یە. ئەوی   ،و گوتی دەروک  ش ەزادە وەرە ئەم الیە
 ناچێاری پێێ اڵوەکەی دەسێێتی دانێایەوە و چێێوو بێێی الی ئەوان. پ یێێان بە

ووبێێێوو پیێێێاوە دوکانێێێدارەکە چ دانیاێێێ و،سێێێەر کورسێێێی  گێێێوت کە لە
بوو و کێردیەوە و  یەکی پێوتووچەند ق ،پ اڵویان بی ب س و. کە هاتەوە

وت کیێانی ودەره سێا و ج ی  ەشی لە دوو سێ چەشێ نزمپاژنەپ اڵوی 
 کە و براژنەکەشێێی لەبێ پ ێێی لە ،دەسێو شێ ەزادە و گوتیێێان بێزانە دایە

 بە ئەسێێێێپاییپێێێێوورێ  ،پوورکیێێێێان پرسێێێێی کە چێێێێینە پ ێێێێی کێێێێرد. لە
بەرزەکێێانی بێێوو و وە پاژنەپێێ اڵ  اێێا و چاویاێێی لەهەناسێێەیەکی هەڵک

مەلێیحە بەاڵم ئاۆی نەوال کی تریێان هەیەس  ،نییە ۆراە ،ئێ باشە گوتی
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 ، ە ەت و باشێێ   نێێههەر ئەما ،دایە و گێێوتی پێێوورێ گیێێان هەڵێێی ۆێان
زەردەۆەنەوە گێێوتی  وی بەکەڵکێێی ئ ێێوە نێێایەن، ۆەسێێو تێێر بە ئەوانێێی

 ی هیەێێو لەدەڵ ێێ ،ک وچەنێێد سێێو وای ،وەڵێێاڵ دایکێێئ ئەمێێانە زۆر باشێێ 
 ،کێێردە پێێوورێ و گێێوتی ئەمێێانە بەکەڵکێێی ئێێ مە دکێێ   ووی .نیێێیە اپ ێێد

بە  پەنێا .(پاژنەالێانە)ەگوت تر پاژنەبەرزن وەۆتی ۆیی پ یان د ئەوانی
 ،تیزکێێێ  بەرزن و . هەنێێێدککیان باشێێێەدەکەنپ ێێێی  ئەوە چێێێین لەۆێێێوا 

سێێێەر  ی بەدەڵ ێێێ ،دەکێێێاتپێێێێ  بەاڵم ژنێێێی واو هەیە ئەوەنێێێدە بەرز لە
ە وات. پێوورێ هیەێی بێێی نەمێایەوە لەوە زیێاتر کە بتوان ێێو پەیێ ەوە د

 بڵ و وەڵاڵ ۆی زۆر جوان .
 ،( بی جەه ڵەکێان)توو ەبوون کەوە گوتی ئەوانە نیوە براکەی لەوکوە بە

 درەنگە. ،ئیتر ۆ راکەن
ۆێێێیی گەیانێێێدە  مەلێێێیحە ۆێێێانۆەسێێێووەکەی  ،کە گەیاێێێتسەوە مێێێاڵەوە

دوو  سبێووی گێوتی ئەوە بێیچی تێوو ە دیێار یبە ئەسپایم ردەکەی و 
بە سێ جار ئەو ۆوشکە فەقیرەت تەریق کردەوەس م ردەکەشێی گێوتی 

ئێێا لەو قوماشێێە سێێەوز و سێێوورە مسێێااڵنەیەی  ،ۆوشێێکئ بیێێوکرایەۆێێوا 
زۆر ژن کێێی  .کێێرد الێێانەیەی باسێێیلەگەڵ ئەو پێێ اڵوە پاژنە دەگرتهەڵێێ

  استی ۆڵەفاوە. ی هەر بەدەڵ  ،سەیرە
ئەم دوو  ۆژە هێێێاتووە  ،تی بەسێێێەزمانە دە ل ێێێی گە کێێێ ژنەکەی گێێێو

 ێێێو کەی دەزان ۆێێێوا ،ەوە بێێێی الدێدەچ ێێێتلەگەڵمێێێان و ئ سێێێتە دیسێێێان 
 کات.ب بەری ەیەیسسەوە.  ەزی لەو شتانەیە دەبا لەد

جێار ۆێیی  ،ناگێات کەب ل ێی تێێ ،میرزا ئە مەد گوتی وەڵاڵ بڵ ئ چێی
کەچێێی چەنێێد  ،سێێەر بەرمێێاڵە پیێێر و دایێێئ لە شێێەۆس و بە بە دەکێێات

و گێێوتی ئەیە ۆ ئەمە بێێی  یژنێێی پ کەنیێێ ی(لێێوتفی ۆێێان)اێێی تە ە. یدڵ
ی یەکەم جارە ئەم ئەتوارانەیێو دەڵ  ،ۆەیاڵو داوەتە ئەم فەقیرە مڕۆ ئه

بەو  .چێووە بێزانئ تێیزێ ت ێ  وابە ۆێوا بیچی هەروا نەبووەس  ،دیە و
 .(ش تی دی )  دەڵ  نەوالە کەسانە



67 

زەردەۆەنە گرتی و گوتی کەێ  ،گرتم ردەکەی کاڵو و جامانەکەی دا
کوێ  ەز لەم نەوالە شێتانە  ب دیسی  لەهیی  ش تی چی، ش تی دی  و

وتی شێێێ تی دیێێێ  داوای پێێێ اڵوی دایە پێێێڕمەی پ کەنێێێی  و گێێێ ،دەکێێێات
هێاتە سێەریان و   شوکریه. هەردووکیان پ کەنی  کە دەکاتباری  پاژنە

 گوتی فەرموون بی نانەواردن.
 ٭٭٭

 ،بسێوون وای ئەوەی هەمێوو ئەهلێی مێاڵ چێوونبی شەوێ دیسێانەوە د
یەوە، یێەکە کەوتەێووە مەترسێی و دوودڵیبەزمی کەە بادیسی لە  شوکریه

الی  بێێیبە ێێو تێێیزێ دەبێێوو   نوسێێتەێێوو پێێ   ب لەو شێێەوەوە ف ێێر
ا بەوکس ێو و دوو سێێ فێاڵی تەسێەیحی دی بەسێەردووالێاپوورێ تاکو 
 ێێورمەتی  الدێ چێێین هەنێێدێ باسێێی ۆێێیی بکێێات کە لە .بێی بگێێرکتەوە

کە   دەه ێێێسەگێێێرن و چێێێین دیوەۆێێێانی هەیە و دایێێێئ نەۆیشێێێی بێێێی د
، دکێ  جێامی ا بەوکس و و ئەوەی زۆر هیالکی  ب ودیان بەسەردووالا

ی دووالێێێاەبەن کە پێێێوورێ قێێێوم کی لێێێێ ۆێێێواردب تەوە و ئێێێاوی بێێێی د
زۆربەی شێەو  یەوە کەدەگ ڕاەکانی بی نا ۆوکسدبێ. باسی ۆەودبەسەر

 لە ە ئاسێمان و جلێی زابتێیدەچ تدایە و  بەر لەجلی زابتی  انیدۆەو لە
زوو زوو  ودەبێوو  و چێاوی زە  هشێوکریا یەالسی مەالئێیکەت. ندۆەو

روەهێێێا هەمێێێوو هە ،دەگێێێرت دڵ گێێێوکی لێێێێ و بە دەکێێێرد دەسێێێتی مێێێاچ
بەێێواتەوە و  ەبێێرد کە پێێوورێ قێێوم کی لێێێشێێەوک  جێێامێ ئێێاوی بێێی د

ئەگەر  .ەوەیەیسێێێێێێا بەسێێێێێێەردە ژوورەکەی و دەیەێێێێێێرددوای ئەویێێێێێێ  
چێێێێاوی  ەسێێێێاند و بەد ، هەڵێێێێییەوەاێێێێوواڵا بد هۆەوەکێێێێ لە (گێێێێوڵەو)

لە سێایەی دەم وردە . وردەدەدا ی ئەویاێیزۆر دەرۆوارد وو بەنوست
ناوبێێێێێێانگی پێێێێێێوورێ گەیاێێێێێێتە   و گێێێێێێوڵەوه  و چێێێێێێاالکیی شێێێێێێوکریه

 ل لەناکێێێاو ژن ێێێێ  بەبەیێێێانییەدەرودراوسێێێ  . پێێێ   هەمێێێێوو کەب 
. ئەویێ  کێردی بە ماڵێدا یحە ۆانمەلبیانووی بەۆ رهاتسی میوانەکانی 

ا گێێێوتی ددڵێێێی ۆییێێێ مێێێا و لە کێێێی هەڵقورتانێێێد و لە  وسێێێەری سێێێو
ئەمە چێی بێووس  ،کەوتەوە تازە بیێرت ،سەوەدەگە کمیوانەکانئ ۆەریک  
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و سێەری باێوات  ەمێام   هپوورێ چووبێوو ،بەاڵم بەۆتی سو پاکیزە
لەبەر . دەسێێتی لێێێ باێێوات ئەو  ۆژەدەبێێوو   ەمێێامی پێێوورک  ئەوە

ناچێێێاری هەنێێێدێ دانیاێێێو و قێێێاوەیەکی ۆێێێواردەوە.  ەوە کێێێەەکە بەئ
کێرد و مەتحێی  مەلێیحە ۆێانچەندی  قسەی ۆێیو و گاڵتەیێان لەگەڵ 

بەاڵم  ،ەەپ کەنی  و  ووۆیشەچەند  ککوپ کە و دەم ۆەسووی کرد کە
 بێیی بێاب  شێوکریهکەسی وای نەدی کە وەکێو  ،هەرچەند چاوی گ ڕا

 کردبوو.
تێاکو   شێوکریه ،کێردن لێێ یۆوا ێافیزی و تەوەسو پاکیزە هەستا بڕوا

چێێرپە پ ێێی گێێوت کە  بە   کگێێه لە .دەرکێێی  ەوشێێە لەگەڵێێی چێێوو بەر
 وەۆو بەم بڵ ێێێو تێێێاکو وای  کێێێ پ اێێێدەبێێێوو   ەمێێێامە، پێێێوورێ لە

 هەرچەنێێدە پێێاکیزە ئەمەی بە ،ۆێێزمەت پێێوورێ  تێێهبەسێێتایە کە بەوایە
ەوە و گێێوتی دڵێێی دای  شێێوکریهبەاڵم  ،ۆێێیی زانێێی ینیاێێانەی ب ەەۆتیێێ

ت دووالێێێانیوسێێێەالات  دەکەم وابە ۆێێێوا  ،لەسێێێەر مێێێ  ،ۆەمێێێو نەب ێێێو
ەوە یتەریقیێ دەستی زۆر موبارەکە. سێو پێاکیزە بە ،ا بەوکس ودبەسەر

کە دڵێێئ  دەکەمچێێونکە بەیسێێ کە هەسێێو  ،دەکەم گێێوتی وەڵێێاڵ زۆر  ەز
جار چوومەتە الی دکتیر  و هەموو لەشئ دکتە ژان. چەند دەب و تەنگ

 . زۆر بێڕوا بەنیێیە بەاڵم فایێدەی ، ەبیاێی بێی نووسێیومو دەرمان و 
 کە بە بییە هێاتەوومە الی شێ ەزادە ،دەکەمی ۆەڵکی موبارەل دووالا

دا و  دەرگێێێاکەی پ ێێێوە  شێێێوکریه ،دا و  ۆیاێێێو ۆزمەتێێێی بێێێگەم. ل ێێێی
 ا گێوتی بێڕوام پێێددڵی ۆییێ زەردەۆەنە گرتی و لە ورێ،گە ایەوە ژو

ئەوەتە بەشێێێێکەم لەبەر بێێێێی بە ۆێێێێوا کێێێێردی لەشێێێێو دکاێێێێێ. کەێێێێی 
کانی پوورێ ۆوا بەۆت کێو بێی گێرێ بەۆتێو بکێاتەوە و سێەری دووالا

 بادا و گوتی کەەکە هەموو کەس   بەشی زۆی زۆرزانە.
 ٭٭٭

جێارە ژنێی دوکانێدارەکەی  ئەم .دەرگێا بی الی الەسێر دیسێان دایێان لە
کێ   ەنێگە سێاڵی جار ،بەیێدان دراوسێ یان هێات کە ئەوەتەی ئەمێان لە

چینی و سێەالموالەلەی  دانیاێو، بەاڵم ی الیێان. دوای چێاکونەهاتەێ ب
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مەلێێیحە  بێێوو، دوای تیزکێێ  دانیاێێت  بە زۆر مێێات و نێێا ە ەت دیێێار
ب ێێزە مەت تێێاکو ئەو ژوورە لەگەڵێێی  ،ی گێێوت کەوا ئیاێێ کی پ ێێیەۆێێان

گێوتی   وهسێڵەمیسەوە بە مەلیحە ۆانەڵ و. د بە و دوو سێ قسەی پێ
سێێێەیر  ۆیاێێێو و تێێێاکو سەیرزوو ۆەیێێێاڵی بێێێی شێێێتی  هەر ،فەرمێێێوو

شێوکریه  ووداوەکەی  بیێری الی هەر ،گەیاتە ژوورکێ  لەگەڵ ژنەکە
نەوەکێێێا کێێێەەکەی شێێێت کی ۆراپێێێی کردبێێێێ یێێێا یێێێان  ،وبێێێوو پێێێیلیس 

 جارک  شڵەژا. ئیتر هەر بە ،کو ەکەی و یا م ردی
پەرۆشێەوە گێوتی فەرمێوو  بە مەلیحە ۆان ،چوونە ژوورێ و دانیات 

کێێێارم  و ورە کە لە ئێێێی وەکەوە گێێێوتی بەێێییمێێات بێێێکە. ژنەکە بە قسێێە
مەلێێیحە  ،نەبێێوایە ئەگەر الەیێێڵ .ئ نێێا ە ەتئ کردبیێێودەترسێێکردیێێو و 

بێکە دڵێو  و بڵ ێو دە زوو قسێەبقی کسێێ ا دبەسێەری دەکێرد ەزی  ۆان
 ،ی وا بڵ ێویبێی ژنەکە، بەاڵم لەجیێات ۆێوا  ەواڵە بە ،ۆستمە ۆێوارەوە

ەوکێو. دچیو  ێفەرموو بڵ ب یو و زۆر بەۆ ر ،پ ەەوانەوە بە گوتی نە
ی کێرد و گێوتی: مەلێیحە ۆێانژنەکە تیزێ  ووی کرایەوە و سەیرککی 

و مێێ  سێێێ کەێێێئ هەیە و دەزانیێێوەکێێو  ،بڵێێ ئ وەڵێێاڵ نێێازانئ چینێێو پێێێ
ۆەڵکێی کێوت و الەمێارە و  ،و ماڵی ۆەزوورانێئ الەشێایەرن نییە کو م

 ،وکەکەیێێان کێێو ی بە ێێووبدەبێێێ نێێاوەن و زۆریێێان ال مەتێێڵەبە کە  ئەو
ا دەترسێێهەر  ەپەسێێابوو و  مەلێێیحە ۆێێانتێێاکو ئەم قسێێانە  نەل کێێا.

ئیتێێر کە ژنەکە باسێێی کێێو  و  ،لەوەی ئێێاۆی ئەم ژنە باسێێی چێێی بکێێات
ا شێایەتمان کی ددڵێی ۆییێ هات و لەدا ئاه کی پیا ،کرد ماڵی ۆەزووری

 ئیساێاکێرد و گێوتی  ژنەکە قسەکەی تەواو ،ه سا و گوتی بەڵێ فەرموو
دەسێێو ۆێێییەتی کە  ەزانێێ  ۆەڵێ  بەد ئەوانە وا ،ەوەکێو بێێیم گ ێڕایتەو

کەی بە و یا کو . ژنەکە هەناسەیەکی هەڵک اا و گوتی توۆوا فەرقی 
 بەاڵم تی بڕۆ لەوان بپرسە. ،هەمووی هەر جەرگە ،چییە کو  و کا

چێێووە نێێاو  ،دەگێێرتویەکێێی ۆیشێێەوە گێێوکی ل ێێی و  بە مەلێێیحە ۆێێان
ی بە تێایەەت ،ەوەدەکەن ی و گێوتی هەنێدێ کەب وا بیێریقسەوە و پ کەن

، چیێێیە بەاڵم ئەم زەمێێانە کێێو  و کێێا فەرقیێێان . دەڵێێ  الەشێێایەر وەکێێو
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ە سا  ڵ مەالێاو و بێی دایێ  و بێاول دەبسەگەن و هەردووکیان پێ د
، بەاڵم کامیان بە ە متر بوو و کامیان دڵی دای  و بێاوکی نییە فەرقی

ن ا هەر دیسێێێادلەگەڵ ئەوەشێێێ .رەتئەو ۆیشەویسێێێتبە ۆێێێوا  ، اگێێێرت
 چێوو و کەوتە ۆەیێاڵەوە کە ئەم باسێە چ ت ێ  سەری لێ مەلیحە ۆان

 نە لە ،دکتیرە نە م ردی ،نە دکتیرە پ وەندییەکی بەسەرەوە هەیە. ئەم
ئەی ۆێێوایە  ،ژنەکەی شێێارەزاترە، بگێێرە ئەو الەرەبە و ۆەڵکێێی بەیێێدایە

 سچییە گیان ئەمە نیازی
و  ۆێێان مەلێێیحەکێێردە  باسێێی کێێو  و کێێا بێێووەوە و  ووی ژنەکە لە
ۆێێزمەت ئەو  ەبێێئ ئەگەر بتێێوانئ بەدزۆر زۆر مەمسونێێو  ئیساێێاگێێوتی 

چێێێونکە  ،ا بەوکس ێێێودیەکئ بەسێێێەردووالێێێابەشێێێکئ  ،پوورەتێێێان بێێێگەم
 ی یەکاویەکە.دووالابیستوومە کە زۆر ژن کی موبارەکە و 

کێێوێ  و مانەوە کە ئەمە لەوبەدەم زەردەۆەنە و سەرسێێ مەلێێیحە ۆێێان
 ەز  ،چێێێێاو سێێێێەر بە ئیساێێێێاگێێێێوت ژنەکەی  بە ،ئەم ۆەبەرەی زانێێێێی

 ،ۆێوا گەورەیە ،ا بەوکس ێودت بەسێەردووالاتاکو ل رەیە وەرە  دەکەیو
ئەم پوورەمان زۆر ژن کی بەسەزمان و . دەب وئیاەڵاڵ هەر کو یاو 

سێێێاویلکەیە و لەۆواترسێێێە. دەسێێێتی ژنەکەی گێێێرت و بێێێردی بێێێی الی 
ی ادووالێهێاتووە  ،سێ مانەوارێ و گێوتی پێوورێ گیێان ئەم ژنە درپوو

بێێێێی بکەیێێێێو کە کێێێێو ی بە ێێێێو و هەر کەێێێێی هەیە و م ێێێێردی و مێێێێاڵە 
 .دەکەنۆەزوورانی داوای کو ی لێ 

دایە سەرپیشێێەکەی و  ا بێێوو، دەسێێتیدبەردەمێێ پێێوورێ پیێێاڵە چێێای لە
پ ێی بڵێێ  ،بێ   شاردەوە و گوتی یێاۆوا بەۆ ێر دیسان دەمی ۆیی پێ

 ی  بێێی ژنەکەیمەلێێیحە ۆێێان، دەب ێێوجێێارە هەر کێێو ی  ئیاێێەڵاڵ ئەم
 تەرجومە کێرد و ژنەکە ۆێیی هەڵێدایە سێەر دەسێتی پێوورێ و مێاچی

ژکێێێر سەرپیشێێێەکەیەوە  کێێێرد و گێێێوتی توۆێێێوا تێێێی بڵ یێێێوس پێێێوورێ لە
دکیەکەمان، کەێی دایکێئ  بکەن بە ئ ئ رەشئ لێدەترسو گوتی  یەنیپ ک

پێێێوورێ ک ێێێیە و بێێێاپیری پێێێوورێ ک ێێێیە.  ،دەسێێێو ۆێێێوایە هەمێێێووی بە
بەاڵم تێیو  ،پێوورێ گیێان وایەدەسێو ۆێ گوتی دیێارە بە مەلیحە ۆان
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ژنەکە  ،بەشێێکئ ۆێێوا بیکێێاتە ۆێێاتری تێێێی ،و پێێاکی موسێێوڵمانژن کێێی 
وەرە دایکێێئ وەرە.  ،پێێوورێ گێێوتی باشێێە .هێێاتووە بێێا دڵێێی نەشێێک سی 

دەمێیەوە  پوورک  هەر دەست کی بە دا دانیاو.بەردەمی ژنەکە هات لە
یەل  بە ئەسێێپاییسێێتە سێێەر سێێەری ژنەکە و دەست کیاێێی ۆ و بێێوو

 ،دەبێێێێێوو یەل تەواودووالێێێێێا. کە ۆوکسێێێێێدندووالاکەوتە  ەسێێێێێەر یەلل
 . پێێوورێ بێێین و بەرامەیەکێێی زۆر ۆیشێێی لێێێدەکێێرد ویەکی لێێێوفێێ

  كێه بینی سێمڵ و مێ ەەل و  کحێانە و دوو سێێ شێتی تێری  ،دەهات
انەکەشی بێین کی پێال دا بوو، هەروەها دەمە ب ددگیرفان و ملی دایئ لە

ا دژکر دەستی کە تیزککی مابوو لەەوە ژنەلەبەر ئ ،دەهات و ۆیشی لێ
ی کە ژوورەکەشێێێی گەرم و ۆێێێیو و بە تێێێایەەتۆەوی لێێێێ بکەوکێێێو، 

سێەرککی  مەلێیحە ۆێان ،بێوون دووالێاتێا ئەوان ۆەریکێی  .ب دەنگ بێوو
ۆەسێێێووی دا و بێێێیی گ ێێێڕایەوە. گە ایەوە بێێێی الی پێێێوورێ و ژنەکە. 

ون. وکە ه اێێێتا هەر لەسێێێەر الەیسێێێی دیێێێمەن دانیاێێێت دەکێێێردسێێێەیری 
 بوو ۆی ئەم ژنە مرۆی لێێ ا گوتی ئەوە چیددڵی ۆیی لە یحە ۆانمەل

قێو گی وشێ   و کرد، پوورکی قو بەسەری  دەستی شێڵ بێوو ۆیو
ی دووالێا. ئێاۆری پێوورێ دوا دەکێردەی بێی نەجووڵژنەکەو  .بووبوو

پاێتی  دا لە بووەوە و دەستی دەنگ کی تیزێ بەرز ۆوکسدەوە و لێ بە
اۆوا مێێرادت  اسێێڵ ب ێێو و کێێو ی یێێ ،ژنەکە و گێێوتی باشێێە دایێێکەکەم

و هەسێێتایە سێێەر پێێێ کێێردەوە و  ژنەکەو دەسێێتی مێێاچ زۆرت بە ێێو.
 بە مەلێێێێێیحە ۆێێێێێانن. دەکێێێێێردی بێێێێێی دووالێێێێێاتێێێێێاکو کێێێێێیاڵنی  هەر 

 چییە و گوتی ئەرێ ئەم ۆەڵکە  شوکریهو مانەوە چووە سەر وسەرس
 ئەوە کێ پ ی گوتوونس دەکەن دووالاوا دک  و باسی پوورێ و 

انئ دوو سێ جێار دراوسێ کان ۆیەکەوە گوتی وەڵاڵ یۆیش بە  شوکریه
مسێێێی   ،دەچ ێێێودەروکێێ   لە چیێێێیە ل یێێان پرسێێێیئ و گوتیێێان ئەو ژنە

باسێێێی موبێێێارەکیئ بێێێی کێێێردن. گێێێوڵەو لەوالوە ۆێێێیی هاویاێێێتە نێێێاو 
قسەکەوە و گوتی ۆانئ ئەو  ۆژە کە  ەفیقەکەی چیمەن ۆان هات بی 

وو کەوا ژن کێێی سێێەر  ەفیقەکێێانی گوتەێێ بە ،کە چووبێێووە دەرێ ،المێێان
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 گەورە ل رەیە، دوایی چیمەن ۆانی  شە ی لەگەڵ کردن کە بێیچی وا
 شێێێە  و کەەکێێێان بە   و ئەمە پێێێووری بێێێاوکمە. ئیتێێێر بێێێوو بەدەڵێێێ 

ماڵی چێیمەنە و مێ    اکەن پیاوۆیرک  لە ،ەگوت وەی دایەیەکتریان د
 دان. و چیمەن ۆانی  بییان چووی  و ت روپڕ ل مان

 ،وا مەڵێێ ،بە و گێوتی: کەێێ وبک اێا گوڵەدا  بەچەپیک کی   شوکریه
 ئەوە پ ئ نەگوتی باسی مەکە.

 ٭٭٭
ئیزنێێی وەرگێێرت و   شێێوکریهئ ێێوارەکەی  ، ۆژی دوایێێی جێێومعە بێێوو

 بەسێەر یبەێئ سێەرککی ئەو کێەە بێدەم بێزانئ چیێ گوتی ۆانئ گیان با
 بەاڵم ئاگێات لە ،! گوتی باشێە بێڕۆدەکەنئەو ماڵە فەقیرە چی  ،هاتووە
بەدەم   شێوکریهئەمالوئەوال نەکەیو و کەتس کی تر نەکەیو. ،  وۆیت ب

هەر یەکسەر و بەبێ وەسێتان و  ،پ کەنیسەوە گوتی: نەوەڵاڵ ۆانئ گیان
 یە ۆم و زوو دکێمەوە. ۆوا ێافیزیدەپێ ەمەوە و زوو دجوانی  ۆیم 

 کرد و ل یدا  ۆیاو.
 ی کەبە تێایەەت ،بێاب و مەلیحە و ۆەسووشی دانیات  و کەوتسە قسێە
. قسێە چووبێووە دەرێ میرزا ئە مەدی ۆەزووریای لەگەڵ کو ەکەی

قسێێەدا هێێات و کەوتێێسە باسێێی ئیاێێکەر و باسێێی ئەو کێێەە و باسێێی  بە
 شوکری.

کێردە بێووکەکەی و گێوتی کە   ووی ،بکێاتەوە ۆەسووەکەی وەل بیێر
مسێی  لەگەڵ  ،زوو زوو کە ه اتا تێازە شێووم کردبێوو ،وەۆتی ۆیی

پەرۆشێێەوە گێێوتی  . بووکەکەشێێی بەومێێا ووداوککێێئ لێێێ قە کێێارەکەر
 کە.ب توۆواس ئەی بیچی قەت ل ئ نەبیستوویس توۆوا دە بیم باب

دەستی بی سەر و دەسماڵی بێرد و  ،ۆەسووی تیزێ ۆیی گور  کرد
الوسێمان  هەر دوای دوو سێ مانگ ێ  سێکئ بە ،م کردوگوتی: کە شو

نێدە ەبێووم، ئەوە، هەر شێانزە  ەەێدە سێاڵ د، مسێاڵ بێوومپڕ بێوو گیان
 مسێێاڵی زۆر نێێازدار بێێووم لە ی کە بەبە تێێایەەتتێێاقەتی ماڵێێداریئ نەبێێوو، 

ەه اێێو دەسێێو بێێدەمە هێێیا دایێێ  و بێێاول و نەنکێێئ و قەت نەیاندالی 



73 

مێارەو کرابێووم ه اێتا بە ۆێوا گێوتی  ی ویێشت  . لوتفی ۆێان پ کەن
سێێەر و ئەگێێریاەی و گێێوتی  ام. دەسێێت کی دا لەدەه سێێدایکێێئ سێێەری دا

کێێێئ بییێێێان هەر دایکێێێئ و نەن ،بێێێوو و زۆر پێێێڕ بێێێووپێێێرچئ زۆر  ئێێێاۆر
 .ەشتئد

ئێاۆی  ،ەاوکسی بێێ ئ سێتەو پرچێو هەروا جێوانەۆان گوتی ب  حەیمەل
ئەوسا چێین بووب ێو. ۆەسێووی گێوتی هەر ل ێی گە ێ کە ئەم پێرچە 

م، بێڕوات ب ێو ملێئ دەکێردی یجاری وا هەبێوو چەنێد تووشێی نێا ە ەت
ەه اێو بیەێڕم، نەنکێئ نەیاند، بێاوکئ و سەرباقی دەردانی  ،ۆوار بەوو

دایکێئ و  ،ب یێسەوە سێەر قسێەکەی ۆیمێان. ئیتێر هەرچین ێ  بێوو ئیساا
مێاڵەکە  م و ئاگایێان لەدەکێردنەنکئ پێوورککی مامێو قەت بە ەاڵیێان نە

و ژن کیاێێێمان البێێێوو  دەکێێێردی هەمێێێوو شێێێت کیان یسەرپەرشێێێت ،بێێێوو
ی  و کێو ککی شێ تیکەی زۆر دڵسیزیاێمان دەکێردچ او و نانی بێی 

یەوە پوورێ و باوکی الوسمان بەۆ ویان کردبێوو، یمسداڵ بوو هەر لەال
 اسێتی ماڵەکەمێان  بە ی .دەکێردئەوی  ئیای بێازا  و ئەمێالوالی بێی 

  کێێوە بە ەبێێاڵ  بێێوو و هەمیاێێە میێێوان و ۆێێزم و کەسێێوکاررەزۆر ق
 بێێوون. دوای دوو سێێاڵ الوسێێمان گیێێان ۆێێڕکەڵە بەێێوو و ۆلەۆێێلە بە

 دیسان سکئ بووەوە.و  دەچووو  دەهاتا دماڵەک
ئەوسێا وەکێو ئ سێتە و گوتی  یپ کەنی ،ۆەسووەکەی دەمی ۆیی گرت

ی مێێ  مسێێاڵ بێێووم، ئ سێێتە وا  ە  بە تێێایەەت ،ۆەڵێێ  شێێارەزا نەبێێوون
 هەیە و هەزار ف ڵ و بەزم هەیە.

بە ۆێێوا کێێرد و گێێوتی ئێێی  و قسێێەکەی بێێی تەواو یبێێووکەکەی پ کەنیێێ
  ێو پەنێادەزان ەۆێتە زیێاترژن کێی ئەو و دە دوانزە ساڵ لە ئ ستە کەی

 ۆوا. بە
وا هەیە هیێی  ،دەسو ۆییانە ئ ستە بە ،ۆەسووەکەی گوتی ئەی چین

کێێو  و کە ێێ  زیێێاترم  نێێاه ڵئ لەبە ۆێێوا و دەڵ ێێ ،بێێووکی نەچێێووە بە
ە زۆر زە ێمەتە و ئ سێت ،نییە ناهەقیان ،هەب و. ئەگەر  استیاو بوکو

ەکە ناکەوکێێێو و دایێێێ  و ۆوشێێێ  و ۆێێێزمی  هەری ئیاێێێکەر دەسێێێو
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ۆەڵ  ب  ی  ب  و ال  نییە ۆەریکی ماڵ و  اڵی ۆییەتی، وەکو جاران
و  دەکەنی ئ سێتە هەمێوو ژن و کێا ئێی  بە تێایەەت ،یەکتر بکەنەوە لە

 و گێێوتی دایکێێئ ئ سێێتە دنیێێا گێێی اوە.پ کەنیێێی لێێوتفی ۆێێان مەئمێێوورن. 
 وابە ۆێێوا  ، ۆڵە  ۆژککیێێان ئیساێێاگە ایەوە سێێەر باسێێەکەی و گێێوتی 

زسێتان  ،بیێرم بوو، سەری  اوەشاند و گوتی بەڵێێ هێاتە بزانئ زستان
ۆولە چوو کێردیەوە  .دا دەرگایان هەیوانەکە وەستابووم کە لە لە ،بوو

کە کێێێێی ۆرپسێێێێی  ،ادماڵێێێێ و کە کێێێێی پێێێێانزە شێێێێانزە سێێێێاڵ کێێێێردی بە
لەچک کێێی کردبێێوو و قیڵەکێێانی هەڵمێێاڵیەوو،  ،لوسێێپیکەالنەی  ەزاسێێو

سێەالمی  ،او و کەفێاو دەرهێاتەێنێاو ئێ کە تازە دەسێتی لە دەچوولەوە 
 ە  ەوشەکەتانەوەست ووهکرد و گوتی نازانئ کەڵەش رەکەمان نەهات

 ،و هەر زوو جێوابی دایەوە و گێوتی نە دایکێئ کەڵەشێ ری چێی(ۆولە)
ها ئەوەتێا  ەوشێەکەمان سێەیرکە. کێەەکە زەردەۆەنە گرتێی و گێوتی 

اتە مێاڵی زانێی هێ مکێرد. وا ا  ایدسەربان چونکە بە ،رنوباشە ل ئ بەو
 ی کرد و  ۆیاو.یۆوا افیز ،ئ وە

ی پەردەی دەڵ ێێ ،لێێوتفی ۆێێان سێێەری  اوەشێێاند و گێێوتی ئێێای دونیێێا
 ، ۆڵە سێەرت نەیەشێ سئ ئیساێا ،دەکەیێو استی چ زوو  ا بە ،سیسەمایە

مێێاڵی  لەو ا گێێوتئ ئەمە کەێێی ک ێێیە ددڵێێی ۆیمێێ لە ،کە کێێەەکە  ۆیاێێو
 هەیە اسێێێێێێێتی بەۆتیێێێێێێێان  ۆییێێێێێێێان بە وەی ۆێێێێێێێیزگەم بە سک ێێێێێێێیە

 گیڵیان هەیە.کڵکەیەکی وا پال و پوۆو و گورجووەرو
 لە و بێانگ کی ۆێێولەم کێرد و گێێوتئ ئەرێ ۆێولە گیێێان ئەمە کەێی ک ێێیە

 ماڵی ک یەس
زمێێانە الڵەپەتەکەی گێێوتی یێێاۆوا  جێێگەرەکەی دا و بە ۆێێولە م ککێێی لە

و. دەبیێ ئیاێەڵاڵ شێارەزای گە ەل و دەرودراوسێ کان ،ب یێتەوە بەۆ ر
دایە فێاتمی دایکێی کێرد کە بەۆ ێوی کردبێوو و گێوتی: بانگ کی پێوورە 

و نازان ێێ ،ەپرسێێ و کە ئ سێێتە هێێاتەوووەرە بێێاجیئ هەواڵێێی ئەم کێێەە د
ئاۆ کی هەڵک اێا  ،لوتفی ۆان ،کوکوە هاتووەس ۆەسووەکەی لە ک یە و

ژنێی چێال و بە ۆێوا  ،و گوتی وەی پێوورێ گیێان  ە ێمەت لە قەبێرت
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پێێوورێ هێێات و  ئیساێێا. ەویسێێود وای مسێێی چەنێێد ۆێێیو ،دڵسێێیز بێێوو
و گێوتی پ کەنیێی بڵێ پوورێ و  ،مەڵێ باجی  مەلیحه بە ،گوتی نە  ۆڵە

ۆێێولە بێێیی  ،دەکەنئەیە ۆ دوو الێێومری ئەوت هەیە ئەوە باسێێی چێێی 
گ ڕایەوە کە م  نازانئ ئەو کەە کێ بێوو و پەنێاەی هەڵەێڕی و گێوتی 

ئ دەڵێێ  بکەیێێو پ ێێی بێێێ هەر پ ێێی بڵێێ ئ بێێاجی و زۆریێێ  قسێێە شێێەرت
پ کەنێی  و پێوورێ گێوتی باسێی  کێرد بە  قی تی. دەسێتمان رێ لەپوو

الی  سێێ مانە. دوو سێێێ سێێاڵ کە لەواۆێێانی در الی ۆەجە ئەم کێێەە لە
تی و بەۆ ێوی کێردووە و ۆیشێی هەر  تانەی سەرەوە ه ساویهئەو دکها

چەنێد سێاڵە ب ێوەژنە و وا ئ سێتە ۆەریێکە  ،ئەو دوو تاقە کێو ەی هەیە
. کێو ەکەی تریاێی دەرچێووە بە موالەلیئ ەگات و تازەد کو ەکەی پێ
 اسێتی ژن کێی بێاو و  مەکتەبە ۆوا ئەجری بداتەوە. بە ه اتا هەر لە

ەکەی دەرۆسێو یوکەاڵویێودانە زەردە ددو پ کەنیی بە ورمەتە. ۆولە 
و ئەمە کێێێ دەڵ ێ کەچێی ،ومێان بەیێێسەوو گێوتی ئەی هەمێووی دوو ۆان

دایە و  پوورک  هەڵێی کوکوە بزانئ. مسی  گوتئ ئاۆر نەمدیوە لەبوو. 
و نەوەکو دەڵ  ،ۆان ناوکرکو زۆر کەەکە بس رکتە دەرەوە گوتی ۆەجە

 بییە کەم دکتە کیاڵن. ،بەر و ل ی هەڵگ ڕنەوە تەماالی بەەنە
دڵ ۆەیاڵی دابووە قسێەکانی ۆەسێووی و زۆری ال  ی  بەۆان  همەلیح
ئەی  ،قسێەکانو بەلەزەتێ بە ۆێوا  ،ەگوت بەڵێدبوو و هەر پ ی  ۆیو

 وۆوا دوایی چی بوو.ت
 ،چێوو کەی ۆیم بڵ ئ چەند مێانگ کی پێێ بە ئیسااۆەسووەکەی گوتی 

چێێونکە  ،کێێرد گە ەکەکە و پوورکیێێان بانێێگ هەاڵ لە  ۆژککیێێان بێێوو بە
ی ۆەجە ۆێێێێانەوە زۆر  ەفیێێێێق بێێێێوون لەگەڵ یمسێێێێاڵی پێێێێوورێ هەر لە

 بوون، بەاڵم م  ماڵی بێاوکئ لە یەوە پ کەوەیمساڵ دراوس مان و هەر لە
هەڵەداوان  بێییە زۆر شێارەزا نەبێووم. پێوورێ بە ،گە ەک کی تر بوون

بەێێێێێێوو بە چ  ،چێێێێێێوو و دوای سێێێێێێەالات   گە ایەوە و گێێێێێێوتی ئێێێێێێای
دەرکێێێرد. مێێێ  ۆێێێیی کێێێەەکەی الی  ۆەجە ۆێێێانئەوەتێێێا  ،فەرتەنەیەل

 ئەو کێێەەی ئەو جێێارە هێێات بێێی ،ئەوەم بیسێێو  اپە یێێئ و گێێوتئ چێێین
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ە ماڵی دەهاتە پوورێ گیان وەی ۆیزگ سئەیە ۆ چین دڵی هات سالمان
بێی چیتێان بێوو.  ،ەباڵ  بوونۆی ئ وە قەر ئیسااکەکەی گوتی وئ مە. بو

، بەاڵم ئەو قەرەبێاڵغیە هیەێی ئەو دەکەیێوۆەسووەکەی گێوتی  اسێو 
 دەهێێاتچێێونکە قەت  ووم نە ،ەوەدەکێێردکێێیڵ مێێ  نە ئیاێێانەی لەوردە

و یێا ئەو دەسێ  هانەم بەریێبانگی پوورێ بێکەم و بڵێ ئ توۆێوا ئەو پە ۆ
شتووە بڕۆ بیڕک ە یێا دەسێتئ گیێراوە دا لەگەنە ئاوەی کە مساڵەکانئ تیا

 ،ی ئێێاوە گەرمەم بێێدەرە دەسێێوریێێمساڵەکێێانمەوە ئێێا توۆێێوا ئەو کت بە
نەنکیائ بڵێ ئ کە زۆری  بە دەهاتو نە دڵئ  دەهاتهەروەها نە  ووم 

مێێێێێێاڵی بێێێێێێاول ب ێێێێێێو.  وەل لە ،دەبێێێێێێوو مێێێێێێاڵی ئێێێێێێ مە وەۆێێێێێێو لە
ەوە زۆر لەبەر ئدیسێێێێێان ژن کێێێێێی گەورە بێێێێێوو. چ اتکەرەکەشێێێێێمان 

کە کی مساڵکێار بێوو کە  ووم بهاتێایە ئەو وردە ئیاێانەی  پ ویستئ بە
 بکەم. پێ

گوتی دایکئ جێاران  ،پ کەنییلوتفی ۆان دیسانەوە دەمی ۆیی گرت و 
لەم دەوروزەمێانە، ئ سێتە ئەوە بە ۆێوا  هەبێوو. پەنێا بەێوولگەورە و 

بە ۆێوا  ،دەکێرامێاڵ هەزار  سێابی بێی جێاران گەورەی  ،کوێ مێاوە لە
ئەگەر  ،ۆیم کە چەند الی دایێ  و بێاول و نەنکێئ ۆیشەویسێو بێووم

دە بەو ۆوایە کە  ،ەش وادهەر هەموو ماڵەکە  ،بمگوتایە سەرم دکا و
 ەوشێێێە و  ە ۆیاێێێتئ بەدقێێێایمی نە هەتێێێا بە ،ە مێێێاڵەوەدەهێێێاتبێێێاوکئ 
قەت  .قاپەکەم ب وتەقەی قاپ ەمگوت نەوەکو باوکئ گوکی لەد ،ماڵەکەدا
دەسێتی  اوەشێاند و   مەلیحێهچاوی نان بەێیم.  بەر لە دەهات ووم نە

سێێووراو و سێێپیاو و  چێێاوی باوکیێێان بەر ئ سێێتە لە ،گێوتی  ەی  ەی
 هەر باب ناکرکو. ،کڵ و ئارایای وا دەکەن

راو و وۆەسێێووی هەناسێێەیەکی هەڵک اێێا و گێێوتی ۆێێیزگە هەر سێێو
 (د.خ)سەری پ غەمەەر  و گوتی بە پەناەی هەڵەڕی ،بوایەو کڵ سپیاو 

بێێزانئ  وا ،چیێێیە راو و شێێتی واوک سیئ نەمزانیێێوە سێێووتێێاکو  ۆژی بێێو
 دەزانی ئەوی  وام ،ه سا وکردنئ بەکارموهەر ماوەیەکی کەم دوای ش

دا و گێوتئ  و گێوتی دوایێی هەر زوو فێڕکئپ کەنیێی  وابێ،دەبێ بوول 
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ەکە یەمە چ جێوانیئ ،و سپیاوە دەسێتکردە نەم سێێ اوالەمری ئەم سوور
ئەگەر ئەوانەی  دەکەمەوە ب ێێو. دە گێێرەو یبەم  ەنێێگ و سێێوور و سێێپی

ئەگەر بێێێوکرن  ،  جێێێواندەڵێێێ  ۆییێێێان و پ یێێێان ەدەن لەدئەم  ەنگێێێانە 
بێا  ئیساێا ،دەرێ و بەێسە دەرەوە  ەمام ب ێسە بێ ئارای  و لە بههەروا 

و کەچی بە ،هەندێ کەب ۆییان جوان بە ۆوا  ێپ یان بڵ   جوان. کە
یێاتر  قێئ ەمێوو زه لەبە ۆێوا  ئێی پەنێا .دەکەن ەنگانە ۆییان ناشری  
 ی پیاویان ۆواردووە. بووکەکەی گێوتی ئیتێر لەو لەە سوورانەیانە ئەڵ

س  بێێی دەسێێتەڕی  و تەفرەدانێێی ه ێێ دههەمێێوو ئەم شێێتانە دا ،بڵ ێێی  چێێی
 ێێێو کە چەنێێێد ۆێێێراپە و دەزان هەمێێێوو کەسێێێی  ،زۆر سێێێەیرە .ۆەڵێێێ 

 ،دەکێاتو ئەو کێڵ و قەڵەمە پیسێە چاویێان کێوکر  تدەدا پ ستیان ت ێ 
ب ێێو  زیێێاد ۆێێوا بە ەشێێیکەن. ۆەسێێووەکەی گێێوتی ئێێی لەدبەاڵم هەر 

 ناکەیو. تیو ئەوەندە  ەزی لێ
توۆێێوا  دە ،بیێێر چێێوو و گێێوتی ۆێێی قسێێەکەمان لەپ کەنیێێی بێێووکەکەی 

بیێێێری بێێێردیسەوە.  کە. سێێێوراو و سێێێپیاو لەبێێێ ئێێێامیژن گیێێێان تەواوی
  اسو گەیاتیسە کوێس بەۆەسووەکەی گوتی 

وە وکڵکەیەل  کە پ ویستو بە دەکردوکەکەی گوتی باسی کەەکەت وب
ئی  بەوانی تێر بکەیێو، لێوتفی ۆێان دەسێت کی  دەهاتبوو و  ووت نە

کێێیکەیەکی ، وردەکێێردەوە ا ه سێێا و دەسێێماڵەکەی  اسێێودەموچاویێێد بە
ۆێێیزگە ئەم کێێەە  وت پێێوورکئ  ۆڵە گیێێان کە بە ئیساێێاکێێرد و گێێوتی 

 ۆەجە ۆێانپوورێ تیزێ وەستا و گوتی ئاۆر نەوەکێو  ،ە الماناتدەه
ی دەڵ ێ دەکێات ۆی ئەو هەر دەری ئیسااالاجز ب و. دوایی گور  گوتی 

  زۆر پێێێاك و تەمیێێێز و دەڵێێێ  ،دەکەنوەڵێێێاڵ زۆری مەتێێێ   ،بڵێێێ ئ یپ ێێێ
 گیڵە.گورجو

ئ بێێی گێێرت و و كێێو گێێوتی مسێێی  وەکێێو مسێێاڵ پ کەنیێێی لێێوتفی ۆێێان 
توۆێوا پێوورێ  ،کیسمان بە ێو و گوتئ نەوەکو لەپوورێ  پا امەوە لە

 سوەوکێرد یگیان بڕۆ پ ی بڵێ. دوایی گوتئ باشێە ناڵ یێو ئەو کێەە چیێ
و تێاکو ئ سێتە دەڵ ێ پوورێ تیزێ مسگەمسگی کرد و دوایی گوتی وەڵێاڵ
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پێرچ کێەەکەی ه سێاوەتە  ج گەی کو ە گەورەکەیدا بە دوو سێ جار لە
گێوتی ئەیە ۆ  ،گریێا الی مێ زۆر نێا ە ەتە و زۆر  ۆەجە ۆاندەرێ. 

 چەنێێێد سێێێاڵە جێێێوانی و ۆیشێێێیئ لەسێێێەر ئەم دوو کێێێو ە دانێێێاوە و بە
 ،ئ ستە کو ەکەم ۆەیاڵ بداتە ئەم کەە ،ب وەژنی لەسەریان دانیاتووم

ئ و هەموومێێان هەر الەبێێدی ۆێێوای  و دەترسێێۆێێوا  قەیساکێێا ۆێێی مێێ  لە
 ەی نێاکەم بێی ئەم کێو  ەزبە ۆێوا بەاڵم  ،الی ۆێوا فەرقێی کەب نیێیە

بە ێێو شێێوک   ،ەکئ پ ێێوە بەسێێتووەیهەمێێوو ئوم ێێد و هیێێوا و ۆیشێێی
 ، ێو ئیاێکەر و کێارەکەرم بێووەدەزان کە هەموو دونیێا کە   بکەوکو

لەی ۆییێدا بێیی پێ دڵی ۆیم کە   وەل ۆیی و لە کە بە دەکەم  ەز
نێێاو چێێاوی دۆسێێو و دوژمسێێدا بێێیچی چەنێێد کێێو م هەیە لەو  ب ێێسئ. لە

تێی  ،دەب وئەیە ۆ ئەمە چین وا  و گوتئ مسی   ەپەسام سدوانە زیاتر
ەل ب و تی مەهێ ڵە یبڵ یو ئەمە  اسو ب وس باشە پوورێ گیان هەرچی

 کیس بە و. ئەو کەەمان لە
 .چێێوو و گە ایەوە نیێێو سێێەالات کی پێێێ ،پێێوورێ هەسێێتا و  ۆیاێێتەوە

 ۆەجە ۆێانوە گێوتی   کگێه پیێریەوە و هەر لە پەلە چێووم بە مسی  بە
ەدەم و هێیا ، ۆێی مێ  هەر ئیزنێی دالتان ا ب و بیب ، ازیئ تی گوتوویه

ا دۆیشێیان  ۆڵە مسێی  لە ئیساێابی بە تە ماڵی یەک کی تێر.  .الاجز نابئ
پەالمێێێاری پێێێوورکئ دا و مێێێاچئ کێێێرد و دوای دوو سێێێەالات   دیسێێێان 

 .ه سا بوۆەە و شتەکانیەوە چووەوە و کەەکەی بە
 ا جێ ئ بەدیانۆیشێ مسێی  لە ،ی گی ابە تەواوهەفتەیەل ماڵەکەمان  بە

 دەکێردهەر ئیاێی  ،تێی دەتگوت ماۆیالنیهئەوی  دایئ  .دەگرتۆیم نە
بە گوڵ و ۆیشی پاکوتەمیز  دەکردبوو، دایئ ئەم ماڵەی  و دڵی ۆیو

و جوان بوو. دۆاڵ  و تا  و کەنتێیری جێڵ هەمێووی وەکێو دوکێان و 
 هەر شێتە لە .رانكێ وکێرانەوە و ئوتێو هەمێووی جیێا ،هێات کیگێای لێێ
ئیتێر نێازانئ باسێی  ،ا دانێرا و جێڵ و پە ۆ و کەلێوپەلی مسێاڵدتاقی ۆیی

ەه اێو کەب هێات تێاکو نەید دوای بەیس ێ  وای لێێ چیو بی بێکەم. لە
بێی  ەمێام  دەچیێوەگێوت باشێە مسێی د بە ،دەسو بی جلوبەرگ بەرکو
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 جلەکێان ت ێ  ،نابێ تی بەیێو ،ئدەه سم  بیت دەر دەکەیوبەر  لەچی 
 ەدەیو.د

ئەو بە ێو و دەبێوو  ،دەسو بی شێت کی بەرکێو دەبووهەتا مامیاو نە
جێێڵ و  ،بێیی دەرب س ێێو. بەیانیێێانی  پێ   ئەوەی مامێێو بە ێێتە دەرەوە

کەی.  ج گێهەۆێرایە سێەر ی بێی دراو و جووتێ گێیرەویكودەسڕی ئوتو
ئیتێێر شێێتی وا هەر نەبەێێوو، وا الێێومرم گەیاێێو بەم الێێومرە شێێتی وام 

ئەو  قێی  ،کەرمانکەوتیێسە بەزمێی بێاجی مەنیاێی چ اێت ئیساانەدیوە. 
هێات وا هەمێوو هەر مەتحمێان  وەکێو شێت    ەسێوودی پێێ ،بووی ل 

ان. الی هەمێو دەکێردۆیی زۆر ۆیشەویسێو دەبوو  و ۆەری  دەکرد
و بێاجی  دەکێرد  و شێە یان دەهێات ادەوە ئیتر زوو زوو بەیەکێلەبەر ئ

 .دەکرد مەنیج دایئ گ ەەڵی پێ
 ۆڵە  ئیساێاا و گێوتی دگێازی پاێت کەوت بەلەبەر پ کەنێی  لوتفی ۆان 

هەی نەرمە ) دەیگێێێوتەکە یگێێێیرانی ،بێێێوو یەل بێێێاویئەو وەۆێێێتە گێێێیران
بێێێاجی مەنیاێێێی  زۆر وشێێێ  و  ە  و  (نەرمە گاێێێو گیێێێانی نەرمە

ە دەکێرد ەمە گیێانی  ،کەەکەشمان کە نێاوی زکێڕی  بێوو ،زەالیف بوو
و  (چ اێێتەانە)ە الی پەنێێاەرەی سێێەر تەنێێوورەکە دەیەێێردبێێاوەو و 

بێاجی  ئیساا (هەی  ەقە  ەقە گاو گیانی چەقە)ە بڵ و ک دەکردف ری 
هەی چەتیێێوە  دەیگێێوتو بێێیی دەردەپە ی کەوگیێێرەوە  مەنیاێێی  بە

 ەبێێێرد و  ایوە تێێێی ف ێێێرت کێێێردووە. زکێێێڕەو  ەمەی دئە (ۆێێێوکڕییە)
 بەزمی تازەمان بوو.  مه ئه ، ئیترە کیاڵندەکرد

 .دەرکێێی  ەوشێێە بێێوو سێێەر دااڵنەکەی سێێەر ژوورککمێێان هەبێێوو لە
پیتێێاڵی ۆونێێوک  و جێێڵ و پە ەمێێوو شێێەوک  ئەم کێێەە متیێێڵ و بەرگەه

و مێێ  ئوتێێو ، نوسێێتشێێەو کە ئ ێێوە  دەیگێێوتو  دەکێێرددونیێێای کێێیمەڵ 
و  دەدا ا هەڵمێاندشان و باڵی هەر بە ،بوو ، ئ مەو دڵمان ۆیودەکەم

چەنێد میێوان و ۆێزم و کەسێمان  .شێ و بێی  ادۆیشیان لەبوو  ۆەری 
ەبێردی  کە چ کە کمێان دهەموو بەییلییێان پێێ   وه دڵه بگرە لە ، دەهات
 الیە.
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 ئەو شێێەوانەی لە .نەنکێێئ زۆر ژن کێێی ئاقێێڵ و شێێارەزا و دنیادیێێدە بێێوو
کێێێێردەوەی ئەم  بە ،ادژوورککێێێێ لەگەڵ پێێێێوورێ لە ،نوسێێێێوەدالشێێێێمان 

ە ئەو دەچ تەوە و دەکات کەەی کە هەموو شەوک  ئەم هەموو جلە کی
، تێێێومەز دەکەم ووئوتێێ چێێئدەمێێ   ، نوسێێتو کە ئ ێێوە دەڵ ێێ ژوورە و

 .هەردووکیان کەوتەوونە بیڵە و ۆەیاڵ لە دڵی ۆییاندا
 ەو  ئەرێ دایکێێئ ئەم هەمێوو ئوتێێودەڵێ  نەنکێئ و پێێوورێ  ۆژکێ  پ ێێی

بێی ۆێیت بسێوو.  ،تیو هیالکێی ،دە با چەند شەوک  جارک  ب و ،چییە
. ئەوانێێێێی  نیێێێێیە ئەویێێێێ  گوتەێێێێووی ئیاێێێێی ۆێێێێیمە و کەب هەقێێێێی

ا ب ێێو و دشێێت کی لەژکێر سێەردەبێێ کە ئەم کێەە  تەێوونە مەراقەوەوکە
چووبێوو. چێونکە دونیێاو زسێتان  ۆەجە ۆێانۆەیاڵیان بی کێو ەکەی 

 ،جێار گێێرمەی هەور و  ەشێەباو بێێوو زۆر ،بێوو و بەرەو بەهێار بێێوو
بێێکەن و بێێزان   یچێێاکی چێێاودکری ی بەدەتوانبێێوون نەیانێێ ریێێئەوانێێی  پ
 ،هەرچین ێ  بێوو ەیە.بەاڵم هەر زانییان کە شێت   ه ،دەکاتئەمە چی 

بەاڵم  ،دایکیاێێمیان گوتەێێوو ئەوەی مێێ  بێێزانئ و بە بێێێ بێێهبەو  ێێاڵە و 
چێونکە دایکێئ مێاڵی ۆێێیی  ،ی هیەێی لێێ ئاشێکرا بکێاتدەتواندایکێئ نەیێ

 ی ۆیی و ۆ زانەکەی بوو.یهەبوو و سەرقاڵی ئی  و گرفتار
دابوو کە ئەم ۆولەی ال زۆر کێو ککی  پیاان کەەکە لەگەڵ ۆولە وای

تەمێێای کردبێێوو.  بکێێات و بە و  ککێێوپ کە و لەوانەیە شێێووی پێێێقێێیز 
 دەیگوتۆولە  ،دەیگوتهەرچی ئەم و هاتەوو  ۆولەو وەل کەری لێ

بەگێێ  نەنە و پوورکێێدا و  وەچێێودزۆر جێێار لەبەر ئەو  .دەکێێات اسێێو 
 چێێێونکە قسێێێەی پێێێێ ،لەگەڵ بێێێاجی مەنیاێێێی  ئەوە هەر دوژمێێێ  بێێێوو

 ،چیێێیە هەقتێێان دەیگێێوتو  ەشێێاردەوەدەگێێوت. ۆێێولە کەتسەکێێانی بێێی د
، چیتێێان بەسێێێەریەوەیە، دەی دەکێێاتبەسێێەزمانە مێێرد ئەوەنێێدە ئێێێی  

هێێاوی  و ۆەڵێێ  چێێوونە سێێەربان و  تێێاکو بێێوو بە ،چین ێێ  بێێووهەر
 ەوشێێێە    و ئێێێ مەو لەنوسێێێتەد ەوشێێێە  هەنێێێدێ لە ،چیغیێێێان گ ێێێڕا

دارودرەۆتێی میێوە و  ،ی ،  ەوشێەکەمان گەورە و ۆێیو بێوونوستەد
 .بێێێوودا و ۆیشیاێێێی تیێێێا ، هەنایرککێێێی زۆر گەورەبێێێوودا ترکێێێی تیێێێا
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الیەکێی  نوکسەکانیێان  الیەکی ئەو  ەوشێەیە و لە پوورێ و نەنەو لە
ە دەچێێێێوو  لەگەڵ بێێێێاجی مەنێێێێیج و ۆێێێێولەو نوسێێێێتەدەۆسێێێێو و ددا

 .نوسوەدسەربان لەوێ 
وكردن بێووەوە و کەوتە سێەر بەزمێی جلاێت  ئوتو کەەکەو لە ئیساا

پریاێێکی جلهەڵەسێێتسی ئەو کێێەە  لەشێێەو. زۆر شێێەو  اێێت  بەو متیل
 ەبێێێووەوە. زۆر جێێێار مامێێێو بەو نیوەشێێێەوە ل ێێێی تێێێوو ەۆەبەرمێێێان د

نەگێەەت بێی  ،چێووە ت ێ   ۆڵە تی شێەو و  ۆژت لێێ دەیگوتو دەبوو 
س سێێێەالات دووی شێێێەوە و تێێێی تێێێازە جێێێڵ نێێێاچی بێێێی ۆێێێیت بسێێێووی

 ەۆەیو.هەڵد
و  هاوی  پیالنی زکڕی  ۆێانی ئاشێکرا کێرد و پێوورێ ،هەرچین   بوو

ەبێووەوە و د کە زۆر درەنگ لێێ ،ئەو ئیاانە دوایزانی کە  نەنە پ یان
ە دەچێێێێووو  دەکەوتسێێێێەر اد هسێێێێەر پەی ەکێێێێ بە ،ی نوسێێێێتەدهەمێێێێوو 

ەپە ی و د تێێێ (ۆێێولە پاڵەوانێێدا)سێێەر ورگێێی  سێێەربان و لەوکێێ  بە
 بەر ژوورێ لە . زسێێێێتانی  لەۆەجە ۆێێێێانە الی کێێێێو ەکەی دەچێێێێوو

کە هەمێێوو  .سێێان وا درەنگەشێێەوەئەویێێ  دی كێێرد،دەوی وگێێا ئوتێێردە
 .دەچووە الی دەرکی  ەوشەوە ەکوژاندەوە و لە ، چراکانی دنوستەد

بەر  ی لەدەتوانکەسێێێیان نەیانێێێ ،ەویسێێێود بەاڵم مێێێ  ئەوەنێێێدەم ۆێێێیو
ە ئەقڵمەوە کە ۆەڵکێی دەچووە و نەیەمگوت وانیهەر د چاومی بەەن و

پ ێی ۆییێان  وا هەب  وا ب ترب و ب اێەرمانە بێوکرن وا بێکەن و وا بە
 بە  ئابڕووی ۆییان بەرن.

ه اێێتا  .بەاڵم پێێایزککی تێێازە ،وتیێێسە پێایزەوە هبێێوو و کێێ ویسی  تەواواهێ
چاومێان و گێوتی  هەر گەرم بوو لەپڕ  ۆژک  زکڕی  ب دەنگ هاتە بەر

زوو گوتمێان  و هەر  وه ههاتێیێدا ئێ مەو بەزەییمێان پیا .وەڵاڵ نەۆیشئ
یەل  ،مێێ  زۆر ۆەمێێئ بێێوو .کەت داۆە و بسێێوو ج گێێهبێێڕۆ ژوورەکەت 

بێی  ۆژی  .ە سێەرئاودەچوودا و زوو زوو لێ  دوو جار چووم سەرم
ۆێولە ئێارامی  .پەرۆو بووی  ئ مەو زۆر بیی بە ،دوایی ۆراپتر بوو

ئ بێا بەێی  بێی دەه ێسدە هەسێتە الەرەبێانەت بێی  دەیگوتنەمابوو، هەر 
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ئەوەتێێێا  ،ەمگێێێوت هەسێێێتە بەێێێی بێێێی الی دکتێێێیرۆەسێێێتەۆانە. مێێێ  د
ەبێمەوە. دئ ستە چال  ،نییە هیا دەیگوتئەو هەر  ،ەی نزیکمانەالیادەک

 چووم سەری بدەم.دیسان بی نیوە ۆ 
دایە  لێێوتفی ۆێێان دەسێێتی بێێی دەموچێێاوی ۆێێیی بێێرد و دوایێێی دەسێێتی

 لە ،تێیبە ۆێێوایە ،کێردە ئاسێمان و گێوتی ئێێی ۆێوایە یەۆەکەی و  ووی
ی کەی و کەب وابێێێ دوور  ۆڵەی هەمێێێوو کەسێێێ کی بە  ۆڵەمێێێان و لە

کێێرد و گێێوتی  ۆڵە کە چێێوومە  قسێێەکەی تەواو ئیساێێانەیەت.  بەسێێەر
 بیێێێێر ئەو هەمێێێێوو سێێێێاڵە ئەو دیێێێێمەنەی لە ،هەر  ەپەسێێێێام ،ژوورەوە

ەتگێێێێوت چێێێێوومە الی کێێێێەە. کەێێێێی چێێێێیس هەر د کە .ومەتەوەونەبێێێێرد
ژکێری  وەل تەۆتە وش  و ب اێووڵە، ۆێوک  لە ،زەرد ی ەنگ ،مردووە
ەبێوون. مسێی  کە چێێاوم دەڵ مێ   ۆەریێ  بێێوون کێیم ،گێیم بەێوو بە

وەل شێێێ و  اپە یێێێئ و گریێێێام و بێێێانگی نەنکێێێئ و  ،بەو  ێێێاڵەی کەوت
دا   اکردن هێات  و پەالماریێان ئەوانی  بە ،پوورێ و ئەوانی ترم کرد

بییێان ه سێا و هەرزوو  ،بوو الەرەبانە بوو ئیتیمەیڵبیرم نییە  ،و ۆ را
بەاڵم  .گریامەمسی  هەر بیی د ۆسو و بردیان بی ۆەستەۆانە. ت یان

ئەگەرچێێی وەکێێو ئیسسێێان   نێێا ە ەت  ،دەکێێردپێێوورێ و نەنە بیڵەیێێان 
ەگوت و جس ویێان پێێ د قسەیان پێلە بەیسی ۆییاندا بەاڵم  ،بوون بیی

کێێاری ۆێێوا کە چێێین ئەم بەشێێەرە جێێوانە  . مێێ   ەپەسێێابووم لەدەدا
 هەڵپەی دوو سێ  ۆژ لەمەوپ   و بەهەڵپەپاکوتەمیزە قڕەقڕکەر و بە

 بە ووا کەساب و ب دەسەاڵت ئا ،وا پەکی بکەوکوئا کی وا کەمماوەیە
ۆێیی کە  ەێاتەوە لەب م   و مەگەز ت ی ب اڵ   و نەتوان و دوریێانو 

ەتەکانێێێد و دپەلەپیێێێتکە ۆێێیی  هەمێێووی دوو سێێێێ  ۆژ لەوەوپێێ   بە
 ەباری.د بینی گوڵ و گوڵزاری لێ

 ئیساێاکێرد و گێوتی:  لوتفی ۆان پیاڵە چایەکەی بەردەمی ۆیی چی بڕ
لەێی دابێوو  ،چوو ۆولە گە ایەوە مێاڵێ دوو سەالات کی پێ ، ۆڵە گیان

گێێوتئ و پیێێریەوە  پەلە چێێووم بە بێێییە بە .بێێوو ا و تێێوو ە دیێێاردبەیەکێێ
 بوو ۆولە گیان. توۆوا چی
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گێازی  ۆولە گوتی ئەوە بی وا ۆیتێو شێپرزە کێردووە. لێوتفی ۆێان بە
دەبێێوو  وو ەوکە تێێ ،و گێێوتی ۆێێولە ۆێێیی الڵەپەتە بێێووکەوت ا دپاێێت

زۆر  ،وەکێو گێوتئ ئیساێاەمێا. ر ئەوە هەر هیەی بەسەر هیەەوە نەدئیت
چێێێێاوی )پ کەڵ بەێێێێوو و گێێێێوتی بێێێێوو و دەمێێێێی ت کەڵێێێێو تێێێێوو ە دیێێێێار

تێێومەز ئەوە مسێێاڵ بێێووە  .سێێەگی سێێەگەابەی ب سامووسێێە (دەهێێاتدەر
 چووە هەر  ەیامان چوو لەو ۆەستەۆانەیە.  لەباری

بێێوو  چێێاوت لێێێ ،تی چێاوت  وونبێاجی مەنیاێێی  هێێاتە دەرەوە و گێێو
سەر ورگتێا  ی و بەدەکرد ەوە و چین ف ڵی لێدەکرد وچینو لەسەری

 ەتگوت تی شە ی پێێ، تیو بیت دادەپیشی و ددەچووەپە ی و د تێ
 دکو. ێپەفرۆشی و  ەسوودیو د

ەوەی بێێیی دەرکەوت کە لەبەر ئ ،بێێوو دڵێێی پێێڕ بێێوو ۆێێولەو وا دیێێار
ی ۆیی پێ ج ەەجێ بکات، ئەوەتێا تاکو ئیاەکان دەکرد ێزکڕی  ف ڵی ل

ەوە هەر بێاجی لەبەر ئبێووە.  دەرکەوت کە ئەو لەگەڵ ۆەڵکی تر  کێ 
:  اپە ی و بێیی چێووە پ اێەوە و گێوتیبێیی  ۆێولە ،گوت مەنیج وای

 ەمگێوت گونێا ەدمێ   ستەوە ووهتی چیتە. م  کەی لەسەریئ کێرد ئیساا
تە  ووهتۆسێێ (گلێێو)چیێێتە ئەوەنێێدە  ،دەکێێاتئیاێێمان بێێی  ،زەالێێیفەیە و

 ژکری.
بێڕۆ  دە ،و گوتی دە باشێە گێڕم ۆسێتەووە ژکێریپ کەنیی باجی مەنیج 

ساقەسەری تیزێ نوقوڵمان بی بکڕە، بەب نەبوو شکور نەمرد. ۆێولە 
و دوو سێێێ  (بکلێێئ)فیاەکەشێێ تە و گێێوتی مێێ  بێێی نوقڵێێو بێێی  بە بێێوو

باجی مەنێیج دا و  ۆیاێو  جس وی بەلەژکر ل وەوە هات و  بیڵەی ل وە
 ەکەی ۆیی.بی ژوور

، دیسێێان ه سێێایە دەرەوە ۆەسێێتەۆانە دوای دوو سێێێ  ۆژ زکڕیسیێێان لە
 لە کێێینەوە هەر لە ،ژن کێێی ۆ رۆێێوازی باشێێمان هەبێێوو دایەنمێێان بێێوو

ئیتێر ئەو بێردی  .مساڵەکانی بی دایکئ بەۆ و کردبێووو ماڵی باوکئ بوو 
بەاڵم  .ۆێوا و گونێاح بێوو نا و گوتیان لەبەری ماڵی ۆوشک کی دا و لە

کێرد و گێوتی چێین ئەمەتێان  هەرا و شە ی کردی بە ی،امو کە زانیم
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ئیتێر مسێی  نەمێوکرا  ،و قسەتان نەکردووە، زۆر نا ە ەت بوو دەزانی
ئیتێر  ،دوای بێوو هەرچەنێدە هەر چێاوم لە .ب ێتەوە الی ۆیمێان بڵ ئ بێا

کێێێو ککی الەسێێێکەری  شێێێوو بە دوایێێێی دایێێێان بە ،مێێێایەوە بەیس ێێێ  وا
 نساسێی و پ یێان گوتەێوو کەوا وەۆتێی ۆێیی لەەیاد  كه فەقیری ب کەب

ئەمێێی   ،پیێێاوککی پیێێر شێێوو بە الدێ بێێووە بێێاوەژنەکەی داویەتێێی بە
 الی بووە و پیرەم ردەکە مردووە. مانگ   لە

ەوە. یمەزرانێێد و ئابڕوویێێان کێێڕی بێێاو بێێوو ۆ ریێێان بسووسێێ و دایێێان
کەر و ب  ەقێڵ  ،لوتفی ۆان سەری  اوەشاند و گێوتی هەرچین ێ  ب ێو

 ،و. ئەمەو  ەکێێایەتی مێێ ، دەسێێتی  اوەشێێاند و گێێوتی ئەی  ۆڵەبێێو
کێەە بێادیسییە هیێی  هەزارەها  ەکایەتی وەکێو ئەوەی مێ  گ ێڕامەوە و

هەمێێوو زەمێێان  زووەوە هەن و لە هەر لەئەم شێێتانە  ،نەگێێەەتەکە هەیە
 دان و بەدۆوو و چال و ۆراە هەبووە. و دەورککا ب وی

چێین  ووداوی  ،ەڵێاڵ سێەیرەبووکەکەی هەستایە سێەر پێێ و گێوتی و
ی فیلمێێێی دەڵ ێێێ  اسێێێتی وات زانیێێێوە و قەت بێێێیت نەگ ێێێڕاویسەتەوە! بە

 سیسەمایە.
پ کەنیێی ۆەسووەکەشی هەستایە سەر پێێ و بەدەم کەوا هەڵکێردنەوە 

کێرد و گێوتی بەێئ  پێێ سیسەماو سێەیرترە. پ اڵوەکێانی لە و گوتی لە
بێووکەکەی کێردە  ی بەسێەر هێات.  ووییبزانئ دەروکای ش ەزادە چ

گوتی توۆوا بەسەزمانە جێاری وا هەیە لەسێەر بەرمێاڵ  بە ئەسپاییو 
بێێئ گرفتێێار و  قوربێێانی ئیتێێر هەر کەسێێە ۆێێوا بە ،دەکەوکێێو ۆەوی لێێێ

وا ئەمی  ۆوا ئەم بەهرەیەی داوەتێێ. ئەی  ،سەرقاڵی شت کی کردووە
ە دەچ ێێتپێێ اڵوەوە    هەر بەدەڵێێ  وەکێێو ،ئەمە بەهێێرەیەبە ۆێێوا  ،چێێی

 فەقیێرە ،دەکێاتنە دڵێی کەب الێاجز  دەکێاتباسێی کەب  بەهەشێو. نە
 ،نەیێدەیتێ هەر باسێی ناکێات ،ەیەێواتەیتێ دنانی بێد ،لەیەوی پەپودەڵ 

 بەسەزمان.و ب دەنگ 
ی و دچرپانێ ،ی ۆەسوویپەنا گوکو سەری ۆستە پ کەنیی بووکەکەی 

گێێێێێێێوتی هەر ئەوەیە دڵێێێێێێێی تە ە و  ەزی لە سێێێێێێێەوز و سێێێێێێێوور و 
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چێێوونە  پ کەنیسێێی لەسێێەرۆی لە ژوورەکە ن بە. هەردووکیێێا(گ لگێێ لەیە)
 .دەرێ

دوای دوو سێ سەالات   شوکریە گە ایەوە کە چووبوو سێەری مێاڵی 
چێێونکە لەو  ،پێێوورە فەهێێیمە بێێدات و هەواڵ کێێی فەیێێروزی  بپرسێێ و

ترسێێێی ئەوەی  زۆریاێێێی لە ،الیێێێانەوە شێێێەوەوە ئیتێێێر نەچووبێێێوو بە
دڵسیێایی  شوکریە بەبییە  .هاتوچی ج ی کەەکە ئاشکرا ب و نەوەکو بە

ی کە پێێوورە فەهێێیمە بە تێێایەەت ،ماڵێێدا و  وویەکێێی ۆیشێێەوە کێێردی بە
 گەیانێێێدبوو کە کەب ل ێێێی نەپرسێێێیون و نەهێێێاتوون بە ەیێێێروزی تێێێێف

 الیانەوە.
 مەلیحە ۆانۆیی کردەوە و چوو بی الی  شوکریە بەپەلە الەباکەی لە

 ێتەل ۆی هێیا مە ،پەرۆشەوە هەواڵی پرسی و گوتی: ۆانئ گیان و بە
لەبەر میێوان و  ،دڵێئ هەر التێان بێووبە ۆێوا نەبوون کە ل رە نەبێوومس 

ەکی یۆێاولی بە ،باوەشەوە بوو کە کو ەکەی بە مەلیحە ۆان ،(قەوڵەکە)
بەدەم ئەو کارەیەوە دایە پێڕمەی  ،سڕی  بووۆەریکی دەمول و بەوول

 ه اێتا لە ،کەیەدیێپ کەنی  و گوتی: ئەیە ۆ میوان و قەوڵی سێ  ۆژی 
 ئ بڵێێ جەمێاالەت پێ کێرد و گێوتی ئێێ دە دوایی قسەکەی تەواو .تەکوک

 هاتووەس چین بوون چییان بەسەر
شێێوکریە بەدەم بەقوربێێان و بە ەیێێران و ۆیشەویسێێتی دەربێێڕیسەوە 

سێێایەی ۆێێوا و سێێەری تێێی و ئایێێاوە زۆر  گێێوتی: وەڵێێاڵ ۆێێانئ گیێێان لە
 ۆیی. فەیروزە تیزێ هاتەووە سەر ،باو بوون

دەسێتێ  ،زۆر سێەری شێتەوو نی سێەالمەت ب ێو بەپوورە فەهیمە ئیمێا
یە بەری. شێوکریە زەردەۆەنە گرتێی وکردبێوو و کردبێو ادجلی بی پەیێ

 و بەتەوسەوە گوتی:
ۆوابئ نەمکرد دەستێ جلی ۆێیمی بێی بەرم. پێوورە  ئەیە ۆ  ەواڵە بە
. پێوورە فەهێیمە کێورت و دەب ێوکوێ جلێی بێی ئەو  فەهیمەی فەقیر لە

یێێف و ئەم کەڵەگەت و بێێااڵبەرز و چوارشێێانە. دامێێاو و بەکێێیلە و زەال
 ی  بیی سەندەوە و گوتی:مەلیحە ۆان
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بەاڵم ئێێ مە ئەوەنێێدە  ،جلێێی بێێی بس ێێری دەبێێوو  وەڵێێاڵ ،دەکەیێێو اسێێو 
 وامێان ،دەدائەم چەند  ۆژە هەرچەند زەنگی دەرگێا ل ێی  ،شڵەژابووی 

 بیێر کابرای زابو پیلیسی ه ساوەتە سێەرمان. بێیچی جلمێان لە دەزانی
 ابووسم

 گوتی: بە ئەسپاییو  مەلیحە ۆانشوکریە  ووی کردە 
هەر کەب ناوکرکێو نێاوی  ،ئەو نەگێەەتە ئەوەنێدە تیقیێوە دەزانی ،ۆانئ

 ماڵی باوکیای به س وس
پ ی گوتەێوو کە ناونیاێانی مێاڵی  ،م ردی پوورە فەهیمە ،مام دەروک 

 بەدهیل تاوەکو بە و پ یان بڵ ێو کە کەسێ کیان بێ    باوکی بداتێ لە
ئ ئەو پیێێاوە دەترسێێو دەڵ ێێ ەگێێری ود و و دەترسێێکەچێێی  ،هانێێایەوە

دوایێێێی بمێێێداتەوە  ،باوکیاێێێئ زۆر ترسێێێسیکە ،پێێێیلیس ب س ێێێتە سێێێەرمان
 توندی گوتی: هەڵەوو و بە مەلیحە ۆاندەستی. 

بەبێێێ پێێرب و  ،ئەگەر بێێاوکی پیێێاو بێێوایە ،بێێاوکی بەرب ێێو ئێێیو ئێێاگر لە
ایە دەسێێو ئەو د هدە نەی چڵێێی ن رگێێزدەڵ ێێ ئەم کێێەە مسێێاڵەیپرسێێیار 

موسێڵ  لە دەچێئیەتی وگوتێو لەوێ مارەشی نەکردووە،سەگەابە، تاکو 
ناو کەسوکارم، توۆوا باول هەیە یا دای  هەیە ئەمە  لە دەکەممارەی 

بێیچی  ،نێابی  تێاکو ل ێرە مێارەی نەکەیێو پ ی نەڵ    ازی سکاتب قەوڵ
یەل دوو  یێاۆودموسڵ هەیە،  هەر لە نییە الی ئ مە مە کەمە و قازی

 ،س کەێێێ مێێارەی چێێیدەکێێرامێێارە لەوێ کەب بڕۆشێێتسایە لەگەڵێێی تێێاکو 
کێێەەکە نەیگێێوت کە گەیاێێتی  دوای نیێێو سێێەالات چێێوو دوو کێێابرای 

درۆ مارەیێێان کێرد. ۆێێی  ی ه سێا و بەیدەسێتەڕ و سێاۆتەچی وەکێێو ۆێی
یێێێا ەبی دایێێێ  و بێێێاوکی  ،مێێێارەکە نەبێێێراوەتە الی مە ێێێكەمە و قێێێازی

 دوایان بڕکو.
گێوتی  ،کێەەکە گێوتی: کە پرسێیئ ئەی کێوا دایێ  و کەسێو ئەی نەبوو

ف ێێڵ دیێێار نەبێێوون، ئەم ئیاێێە هەمێێووی فرتوکەچێێی هەر  ،دوایێێی دکێێ 
سێێێەندوون تێێێا دوایێێێێی  ئەو نێێێامەردە کێێێەەی بەو جێێێێیرە لێێێێ ،بێێێووە

 بیفرۆش و بەم و بەو و تیاارەتی پ وە بکات.
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 دەیگێوتا ددڵێی ۆییێ و لە دەکردشوکریە هەروا سەیری دەمی ۆانمی 
و و دەڵ ێێ سێێەیریکە ئ سێێتە چێێی ،ی دوو کەسێێی جیێێاوازەدەڵ ێێ ئەم ژنە

 ،ەوەدەکێێاتویەتی و لەسێێەر ئەو کێێەە بەسێێەزمانە وچێێین ییێێرەت گرتێێ
ڕەقە و چێێین کەچێێی بەرامێێەەر بەم گێێوڵە مسێێاڵە قو بەسێێەرە چەنێێد دڵێێ

ا کە هەرزوو دکات کێێێ لە ،شێێێەو بە ێێێو بسوکێێێونێێێایەڵێ تێێێاوەکو درەنگە
 ،گیێان  اسێتی ۆێوایە بە  بسوون. بەەن رکو دزۆر  مساڵەکانی ۆیی بە

 دەکێات بێی هەر  ەز ،ئەوەی بەدەسێەاڵتە ،ئەم بەشەرانە چەند سەیرن
هەموو شت   بی ئەو ب و و بی مساڵەکانی ب و و ج ی ئەو ۆیو ب ێو 

بیرکێێ  لە ۆەڵکێێی  ،و پێێارووی ۆێێیو بێێی دەمێێی ۆێێیی و مسێێاڵی ب ێێو
و دامێێێاوی وەکێێێو ئێێێ مە نێێێاکەنەوە کە نەسێێێیڵ و قسێێێمەت و  کێێێکەوت 

بێێێێی   ەێێێارەکێێێردووی  کە ئەوەنێێێێدە ب   ووداو و بەدبەۆتێێێی وای لێێێێێ
 دەکەنبکەویێێێسە ژکێێێر  ە ێێێمەت و دەسێێێەاڵتی ئەوان و وا سێێێەیرمان 

هێیالل نێابی   ،نیێیە ی ئ مەو وەکو ئەوان نی  و ئ مەو هەستماندەڵ 
 ئیب ۆوایە بەقوربانی بەشو بئ. ،و بەردی 

 کێێرد و لەدا یێێاگێێو  ۆێێیی گەیانێێدێ و باوەشێێی پ لەوکێێاتەدا گێێوڵە بە
کێێێرد و گێێێوتی: ئێێێیۆەی ئەوە  یەکەوە  ووی تێێێێیۆیشێێێ ۆەیاڵیێێێدا بە

 ،ە ۆیێێتە شێێوکس  دەبێێئ کە ، تێێی نێێازانی مێێ  زۆر ب تێێاقەت دهێێاتیتەوە
ئەی ئەو  ۆژە نەتگێوت لەمەوال کە  سبیچی مسیاو نەبرد لەگەڵ ۆێیت

 ەبەمسدچووم بی شوکس   تیو 
جێێارە  ئەم ،قەیساکێێادڵێێی گوشێێرا بێێیی و پ ێێی گێێوت:  ،شێێوکریە مێێاچ کی کێێرد
بە ۆێێوا ا گێێوتی: ئەی ددڵێێی ۆیشێێی جێێارککی تێێر. لە ،چێێونکە میوانمێێان هەیە

بی شێوکس   بێزانە هەر سێەری مێ  بەرم ئ با گوڵەو لەگەڵ ۆیم دەڵ  ئەگەر
س  دەبیێێێ بێێێیچی ئەوان هەر دانیاتسیاێێمان پێێێ  ەوا ،تێێیو ناتاشێێ هیێێی  و

باشێە دڵێەە ە ئ  تاکو بەێی  بێی گە ان و سێەیران. ئەمێانە بەۆ ێرێ کە هەرە
بەزەییەکەوە سێەیرککی گێوڵەی کێرد و دەسێتی  بە  شوکریهدانەکان . و بەوی 

 لەبەر ،کێێاتب بێێڕۆ نەوەکێێا ۆێێانئ بانگێێو ،ه سێێا و گێێوتی بێێڕۆ گیێێانە سێێەردا بە
 چەند ساویلکە و فەقیری. ،ۆیشیەوە گوتی ئای نەگەەت
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 ەوە و پەلەی کێێرد لەیپاێێتی دەسێێتی فرم سێێکەکانی سێێڕی بە  شێێوکریه
 الی ئیاەکانیەوە. بە چوون

 ادبێێوو کە هەر بەیەکێێ هەمێێوو ئەهلێێی مێێاڵەکە ئەو  ۆژە سێێەریان قێێاڵ
سەری بەستەوو و ۆیی هەڵکردبوو و چەند پە ۆ و   شوکریه ، دەهات
پاێێت سەکەی نێێاوقەدیەوە کردبێێوو، سێێەر کورسێێی و م ێێز  اێێی بەیۆاولی

ی سڕی  و پاککردنەوەی دیوار و دەر و پەناەرە و ۆەریک و کەوتەوو
هەر مێاڵەی ئەو  ۆژە دەبێوو  بوو لەبەر میوانەکێانی سێەەیسێ کەسمیا ب

 دەکێێردۆییێێان  وایێێان لە ،ایەری تیێێا بگ ێێڕ(قەێێوڵ)وەکێێو میوانێێداری و 
و دەیویسدەرپە اندن کە هەرکەسە ئەوی  لەبەر ۆیهەڵک اان و سسگ

بەوەی پ یێێێێێان بڵێێێێێ   مێێێێێاڵەکەی چەنێێێێێد  ککوپ ێێێێێ  و پێێێێێاکوتەمیزە و 
زەت بێوون و چەنێد ت روتەسێێەل و بەلە ۆواردنەکانیێان چەنێد ۆێیو و

و ئەو  ۆژە زۆر ۆێیی و دەیویسێ مەلیحە ۆێانبییە  ،باو بوون اڵ 
میوانەکێانی بسێەلم س و. ی ۆەڵکی ماڵەکەی هیالل بکات تاوەکو ئەوە بێ

دروسێێێێتکردن بێێێێوو و ۆێێێێیی ۆەریکێێێێی ۆەسێێێێووی ۆەریکێێێێی کولیەە
 وهێاتەووەوە بێازا   جیرککی تێری شێیریسی و بێیرەل بێوو. م ێردی لە

 یکیسێێەی میێێوە و ۆێێواردەمەنی کردبێێوو لە ی بێێی پێێڕئیتێێیمەیلپاێێتی 
ی ژنێێی وەزیێێری  سێێەەیسێ (م باسێێڵئێێو)ی کە بە تێێایەەت ،جیراوجێێیر

ئەو  دەکێێردو هاتسەکەیێان زۆر ال گرنێگ بێێوو. گێوڵە ئەم بێانگی  دەهێات
ەیسێێاردە الی دەنێێا و د کە پێێاڵی پ ێێوەدیێێ ئەوی ،دەگرتکیسێێەی پێێێ هەڵێێ

 ئیتر هەرایەل بوو نەب تەوە. ب اکە و جیالنەی مساڵەکە.
 دەزانیمێابوو و نەیێ  ولەملی  سێەری سێوپوورە ش ەزادەی تەسێەیح

ا و ئەو دالیێێ بە دەچێێوونەئەوەنێێدە ، چێێونکە کەب دەکەن ئەمێێانە بێێی وا
لەگەڵ ئەوەشێێا  ەزی  ،کێێانی بێێوودووالاهەر زۆرتێێر ۆەریکێێی نێێوک  و 

 ە.و ئەم ۆەڵکە بی وا سەریان قاڵ چییە بزان و کە ئەمە دەکرد
و  دەکێێێێرد و  ایهەڵێێێدەبەزی  کێێێکەوت گێێێوڵە کە هەر بەمێێێالوالدا  بە
جارکێ   قسێەی کامیێان بکێات، کێاتێ سێێ چێوار کەب بە بە دەزانینەی

انی کەیان کە تاقەتی هیەی نەبێوو و ۆ ی چرابە تایەەت ،دەکردبانگیان 
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ئەویێ  هەر یەکسێەر  ،باول و دایکێی ئەگەر ئیاێ کیان پێێ بسێپاردایە
 ،وەرە ئەو کێارە بێکە  ێوککەوە کەسو ج دووالێا بە ،دەکێرد گوڵەی بانێگ

بەردەمێێێێێی   کێێێێێکەوت گێێێێێوڵە بە دەی زوو. پێێێێێوورە شێێێێێ ەزادە کە بە
پەرۆشێێەوە ئیاێێارەتی بێێی کێێرد و  ئەویێێ  بە ،پە ی ژوورەکەیێێدا تێێێ

 گوتی ئا وەرە.
ەکەدا و دوای ئەوەی چڵمێێێێێی ۆێێێێێیی ژوور ئەویێێێێێ  ۆێێێێێیی کێێێێێرد بە

بێوو هەنێدێ  دیێار وا یەوە،یقیڵی کراسێەکەی سێڕ وشی و لوتی بەهەڵل
ئەوە شێوکریە ف ێری  سگوتی بەڵێ فەرموو چیو دەوکو ،سەرمای بەوو

سێێەر دەمێێی ۆێێیی کە  وا بڵ ێێو. شێێ ەزادە دەسێێتی ۆسێێتە کردبێێوو کە
باشێێی  ی بەدەتوانبێێییە نەیێێ ،انەکەی بێێی تەواو بووبێێوودد یتێێازە تێێاقم

کێێردە گێێوڵە و گێێوتی: گێێوڵە  هەنێێدێ پتەپێێتەوە  ووی بکێێات و بە قسێێە
 سکێ دکو سوە بی وا هەموو سەریان شپرزە بووەگیان ئە

 وویەکی ۆیشەوە جێوابی دایەوە و گێوتی: چێین  گوڵە هەڵەەزی و بە
نێێێازانیس ئەی پ یێێێان نەگوتێێێووی کە سێێێەەیسێ ۆێێێانئ میێێێوانی دکێێێو و 

و  چیێێێیە ەوڵەێێێانەس پێێێوورە شێێێ ەزادە الی وابێێێوو ئێێێاۆی ق(ەوڵەێێێانەیەق)
 ،بێێرازایەکەوە هەب ێێوی بە کاروبێێاری ی ەنێێگە میوانێێدەرک  ب ێێو پ وەنێێد

دە دایێکەکەم  ،ۆێوا  زقتێان بێدات ،زوو گوتی: ئێیۆەی  ەبێی بییە هەر
دەوری  ی کرد و فێووی بەدووالاالی ئیاەکەتەوە و دوو سێ  بەبڕۆ 
وتی بێێاو بێێوو پێێ    ۆیاێێتسمان ئەم ا گێێددڵێێی ۆییێێ و لە كێێرد ادۆییێێ

 بڕۆیسەوە. ئیساابیەیسی   با ئ مەو ،ەوڵەانەیە کراق
ۆێانئ و ئایێاوە تێاکو میێرزا و  ۆەڵکێی مێاڵەکە هەر لەبی  ۆژی دوایی 

ەکو مسێێاڵ و ئیاێێکەرەکان هەموویێێان میرزاژنێێی دایێێ  و باوکیێێان تێێاو
چێێاوە کی  و دراون، وەکێێو الەسێێکەر وەسێێتابوون وئوتێێو ەتگێێوت لەد

لەتێاو هەبوو گوڵەی نەگێەەت  ه سانی میوانەکان بوون. جاری واتەشریف
وکرا هەناسێێەو بە بەرزی نەیێێدەئامیژگێێاری و هە ەشێێەکانی ۆێێانمی 

 هەراو و گەورەبدات و بکیک و و بپ م و، بەاڵم شوکریە چونکە دەمێ
پێڕ تەجێرووبە و  جیرە ۆەڵ  و ۆانمە ۆیپەرسێتانە و لەگەڵ ئەم بوو
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بییە ئامیژگاری و هە ەشەکانی ئەوان لەم گێوکیەوە  ،تاقیکردنەوە بوو
ر نە دەرێ، هەرچەنێێێێدە زۆدەچێێێێووە ژوورێ و لەوی تێێێێرەوە سدەهێێێێات

بەاڵم ئەوەنێدە گێوکڕایەڵی  ،کە کی دڵسێیز و ئیاێکەرککی ل هێاتوو بێوو
 یانە نەبوو.یئەو جیرە ئامیژگار

 ازاوەیێی و  بوون و میوان بە  یز ئیتیمەیڵسیوە ۆ بەرەبەرە الی پاش
 ێئیهێ دەیگێوت، بێوایە ئەوی چاویێان لێێکردیان بە ماڵدا. هو ەوە تریقو

ی دونیێێا هەر بێێی ئەوان دەڵ ێێ ،ئەم ژنێێانە چەنێێد ۆیشێێەەۆو و دڵەیشێێ 
 ،کە بەشێێی هەرە زۆریێێان وانێێی  دەزانیکەچێێی نەیانێێ ،کێێراوە دروسێێو

هەر لەوەی وەکێێو ژنە  ،یەکێێی چەنێێدەها تەگەرەی جیراوجیریێێان هەیە
زابێێتە گەورەکەی کە م ێێردەکەی بەو هەمێێوو نەجێێمە و نیاێێانانەوە و 
بەو ژنە باشە و کیشێ مساڵەوە ئەوەندە نزم و سوول و نێامەرد بێوو 

پەالمێاری ئەو فەیێروزە بەسێەزمانەی  دەچێووبەبێێ شێەرم شەوان  کە
نامەردککی تر وەکێو فرۆشێت  پ ێی  هاتەوو وناوی ئیاکەر  کە بە دەدا

 فرۆشتەوون.
چێاوی ۆەڵێ   بەر یاۆود یەک کی وەکو ژنی ئەو دکتیرە کەوا ۆیی لە

ی کە زۆریێان بەۆیلیێ دەداتو ئەم ژنانە وا بەۆتیار و دڵەیو پیاێان 
یاێێی ڵ ا ،بێێ اگە لەوەی م ێێردەکەی دکتێێیرککی بەناوبێێانگەەبەن پێێێ د

 کەچێی لە ،پێاوەیەات بێی سێەفەری ئەورودهەموو ساڵ   و زۆر باشە 
پوۆتی یەنێێی مساڵەکێێانی و کەیەێێانووی دەسێێتوەکێێو دا ا هەردیاێێی است

جێار  زۆر . ێودەزان  و و ژنەکە ۆیشی زۆر باو ئەوەدەزان ماڵەکەی
گوکێدانانە بێیچی ئەو هەمێوو ب    تێیدەڵێ  ۆوشک کی یان برایەکی پ ێی

 ئیتیمەیێڵهێاتووە کە لەگەڵێی سێواری  تێاوەکو وای لێێ سدەکەیوقەوڵ 
لە کێاتی ل ەو یسێدا ی توۆێوا دەڵ ێ تێی پ ێی ،کە بە  بی شێوکس   دەب و

سێێێێەر  ئەگەر لەبە ۆێێێێوا  ،ئەوەنێێێێدە سێێێێەیری ئەمێێێێەەر و ئەوبەر مەکە
هەر  .کەیبێێ ئ کە سێێەیریدەڵێێ  ،شێێەقامەکە یەک کێێی بەنەوالێێ کئ دیە ێێو

، باوکی شەپیل باوکی شێەپیل ،کەیو دکتیرب ەگەیو کە بانگیدبەوەدا 
لەپێ ، وا کە کێێێی زۆر جێێێوانی پێێێانتیڵ اسێێێتو کەسێێێەیری الی دەستە
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ەگێوت: دو پ ێی دەبێوو  ۆوشکەکەی ل ی تێوو ەهات. بەرەو پیرمانەوە 
 ژن چێێین وا سبێێیچی تێێی دایێێ  و ۆوشێێکی یێێان ژنێێی ،زیێێاد نەب ێێو بە

 .کاتدەو ئەمە قەوڵ  دەکات
 ،وەڵێێال کەیفێێی ۆێێییەتی دەیگێێوتیەوە و دەدائەویێێ  وەاڵمێێی ۆوشێێکی 
 و بە نیێیە هیەمێان کەم ئیسێرا ەتدای  و لە ۆیم و ماڵ و مساڵەکەم لە

 ،دەبا ئەوی  هەر چێاوی زاۆێاو بێدات ،ەۆیی و د دەکەی دڵی ۆیمان 
گێێوایە ئەم ژنە  .شێێەرمەزاری زیێێاتر لە دەکەوکێێودەسێێو  یبێێزانئ چیێێ

 نیێێێیە ناچێێێاری ۆێێێیی وا  اه سێێێاوە بەب تێ و بەدکتێێێیرە گێێێوێ نێێێادا
نەوەکێێێێێێو ژنێێێێێێی ئەو کێێێێێێابرا  ،نیێێێێێێیە هیەێێێێێێی کەم ت روتەسێێێێێێەلە و لە

دەوڵەمەنێێێدەی ۆێێێاوەن ئەو شێێێەریکە گەورەیە کە لەچێێێاو هەمێێێوو ئەو 
 ،دەکێاتکەچی ملیێین ر بەگ تێا کراسێ کی بێی  ،ژنانەی تر ژنە ملیین رە

ێ تێاوەکو ه سێدە ۆ ێی مێاڵ و مسێاڵی دەر ،دەب ودوا   ەوت شە ی لە
تێی و فلسێێ  یێهئەوەندە پیسکە و  ەزیلە فلسێێ دایک ،ێدەداتدیسارککیان 

ا دوو کراسێی هێتەن دەچ ێوباوکی. ئەم ژنەو بی ئەم هەموو گە انێانە 
ا نێێێێاوی دۆییانێێێێ نێێێێاو هەیە کە هەنێێێێدێ ژنێێێێی قیشێێێێمە و گێێێێاڵتەچی لە

ئیتێر ئەمە هەر  کراسەکانیان ناوە سێەدریەی مەکێتە  یێاۆود  ەسێمی.
یە ئەوەندە لەم جیرە ژنانە بەو هەمێوو یەڵە ژنە سی چڵ کەسلەو کیم

تەگەرەی  ناو کیمەاڵنی گەورەتر چەنێد  ووداو و ئاۆی لە ،تەگەرانەوە
کە زۆرتێێری  دەکێێاتژن  ا پیێێاو یەدر لەسێێەیرتر هەب ێێو کە نەك تەنهێێ

پ ێێێی دەبێێێ ژنێێی وا هەیە کە  اسێێتەوۆی  دانێێاو ژنانیاێێ بەاڵم لە ،وایە
ئەوەنێێێدە بەد ەفتێێێار و بەدۆێێێوو و نێێێدککیان چێێێونکە هە ،بگێێێوترێ ژان

کەچێی نێاو و  ، ابڕوون کە کیشێێ کێو ی زەبەالح و کەیاێیان هەیەب 
ەۆەنە دناوبێێانگی ئەو م ێێردە قو بەسێێەرەیان و کەسێێوکار و مسێێداڵیان 

ەی ئەو ئ ێوارەیەو ی. ئێاۆری ئەو میوانێدارینییە ژکر پ یان و باکیایان
 کرد. دوایی هات و هەموو باڵوەیان لێ

 ،زووەوە هێێاتەوو بێێی یارمەتیێێدانیان کیزەی دراوس اێێیان کە هەر لەپێێا
شێێیریسی دروسێێتکردنی پ اێێی  هێێاتەوو و ۆەریکێێی بگێێرە  ۆژێ لەوەو



92 

فرسێێێێەتی ژانێێێێی ئیاێێێێارەت کی  دوای  ۆیاێێێێتسی میوانەکێێێێان بە ،بێێێێوو
شێێوکریەی کێێرد کە بیەێێات بێێی الی پێێوورە شێێ ەزادە تێێاوەکو هەنێێدێ 

و دانیاێێو بەردەمێێی پوورکێێدا  ا بەوکس ێێو. پێێاکیزە لەدی بەسێێەردووالێێا
بوو لە فرم س  و گێوتی:  چاوی پڕ .کرد دا و ماچی پەالماری دەستی

 پێوورک  دەسێتی ،دی کانێو دکێسەدووالاۆەریکێ  بە ۆوا  ،پوورە گیان
 ،گێێرت و ه سێێا و بێێرد لێێێ دانە تێێاقمەکەی هەنێێدێ گێێازدکێێردە ملێێی و 

ۆوا چێێونکە ه اێێتا بێێاو  انەهێێاتەوو لەگەڵیێێان و گێێوتی: دایێێکەکەم یێێا
 م   ەدم ،ی چاکان بێیه ی م  نەبێ بەدووالا بە ،مرادت  اسڵ ب و

 دی. ئیاەڵاڵ ئاواتو دکتە ،ئەوە ۆوای گەورە  ەزای لەسەرە ،چییە
کو ککی دراوس یانەوە بێوو و زۆر  ەزیێان لەیەل  سو پاکیزە دڵی بە

کێێێو ەکەی  تەگەرە و بە بەاڵم دایکێێێی کێێێو ەکە بووبێێێوو بە ،کردبێێێوو
 ی سێێێ سێێاڵ لەهەمێێووپێێاکیزە  ،یدەه سێێکەە رەدەگێێوت چێێین ئەو پیێێ
 کو ەکە گەورەتر بوو.

دیار میێرزا  هیڵەکە بە شەو دوای هەموو کارک  هەموو ئەهلی ماڵ لە
ەگە انەوە بێێێێی دی  کە سێێێێەەیسێ بە تێێێێایەەتدانیاێێێێت ، و میێێێێرزاژنەوە 

ە بێوو، ۆەسێووی مەلێیحە یباسی  هەر باسی ئەم میوانێداری .سل مانی
کردە بێووکەکەی و گێوتی ئەگەرچێی زۆر   وویپڕمەی پ کەنیسەوە  بە

بەاڵم ئەوە چێێێی بێێێوو هەمێێێوو میوانەکێێێان  ،نێێێاگەم بێێێاو الەرەبێێێی تێێێێ
یێان (مێدیر المێال)  بەمالوالدا لەبەر پ کەنی  و زوو زوو نێاوی دەکەوت

سێێسگی  ک اێێای بەبەدەم پ کەنیێێسەوە کەکەی وبەسێەر دەمەوە بێێووس بێێو
ریاێی وی و ۆەزوسەیری دەوروپاتی ۆیی کرد کە م ێردەکە ،ادۆیی

 مەلێیحە بە .گە ێ کە چی قەومێاوە لەوێ بوون و گوتی: ئەوە هەر لێ
: ئەوە ئەو ژنە باسێێی کەوتە گ ێێڕانەوەی باسێێەکە ەوەیشێێەو  و گەرمیێێ

گێوتی کە  ،قوبەشێاری بێا کە چووە سەری ماڵی باوکی بدات لە دەکرد
بێێووەوە کە مێێاڵی  نێێاو مێێاڵە مەئموورەکێێان دەنێێگ بێێاڵو لە ،لەوێ بێێووم

انەو کە بەووکێلەو شێارە  .ککی ش تیکە هاتوون بێی ئ ێرە(ر المالمدی)
هەمێوو مێاڵە مەئمێووری ئەوێ  ،تازە دکێوهیی  ەگی کو ومەئمورک  د
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گێوایە  دەکەنبی بەۆ رهاتسی، ۆەڵکی وا هەیە دەالوەتیاێیان بێی  دەچ 
 ەمەزرکس .تاوەکو ماڵەکەیان داد

د ماڵ ێ  ئەوانێی  چەنێ ئیساامەلیحە لەسەر قسەکەی  ۆیاو و گوتی 
یاۆود سێێ  ،(مدیر المال)نەتەوە و چوون بی بەۆ رهاتسی ماڵی وبو کی

 چێێونکە بیسێێتەوویان کە هەنێێدێ تەواو ،پەلە چێێوون بەشیاێێی کەوا بە
 ئەوەی بی ۆییان پ یان  ابوکرن. نی  و بی

کێێێێردە ۆەسێێێێووی و گێێێێوتی ئەو ژنە ۆیشێێێێی چووبێێێێوو  مەلێێێیحە  ووی
ڵەکەشێی ئەوەنێدە سێەیر و کەوتێئ باسێەکەو و ما تێێ دەیگێوت ،لەگەڵیان

نێێاگیرێ کە پ سەکەن ێێو پ یێێان و باسێێیان  پێێێالاجەێێاتی  کە ۆەڵێێ  ۆێێیی 
کە کێێی بیسێێو سێێاڵە  ،دەرگامێێان دا ژنەکە گێێوتی کە چێێووی  و لەنەکێێات. 

، کێێێەە کەوت هەر کە جەمێێێاالەت چاویێێێان بە .هێێێات و دەرگێێێای کێێێردەوە
لە تێازە  دەچێوو ەنگە ئەم ماڵە شت کیان هەب ێو. کێەەکە لەوە  زانییان کە

متیل ێ   بگێرە بە ،لەچ ێ  نەل بە ،سەری بەسێتەوو ،هاتە تە دەرێ ەمام 
کراسێ کی درکێ ی فاێی  ،ئەوەندە لەچێکەکەی ئەسێتوور و گەورە بێوو  كه

بێێوو لەگەڵ چێێاکەت کی  بەردا سی بێێازە ئەسێێتوورەکان لەنوسێێتهیێێی  وەکێێو
کە هەڵێدەلەرزی ا دسێەرمان چەسپی کورت کە زۆر بەوول بێوو بێیی، لە

هەرچین ێ   .ەبێاریدچی بارانی  ئەگەر ەوە ئەوەندە سەرما نەبووئەو ش
ئیاارەتی ژووری میێوانی کێرد و گێوتی   ،کەە ئ مەی بردە ژوورک ،ب و

 .دەکەمبانگی  دەچئبڕۆن ل رە دانیا  تاوەکو دایکئ دکو وا 
 انزۆربەی قەنەفەکێێان قێێاچ کی یێێا دوو قاچیێێ ،گێێوتی چێێووی  دانیاێێی 

ر و زۆپێێێێای قوپێێێێاوی ب سێێێێەر و شێێێێکابوو، ۆاێێێێت کی ۆرابێێێێووە ژکێێێێ
بەاڵم  ،بێێێێوودا مەکێێێێتەبەیەل لە ژوورەکەدا بێێێێوو هەنێێێێدێ کت ەێێێێی تیێێێێا

جامەێێێانەکەی شێێێکابوو، هەروا ب اووشێێێە بێێێوو، بیفیەکیێێێان دیسێێێان 
 یبێێوو و چەنێێد بەلەم و کاشێێی داژکێێر قێێاچ کی شێێکابوو و ۆاێێت کی لە

گواسێێتسەوەدا کێێاتی ماڵ ەتگێێوت لەدهەر  .کرابێێوو زیێێ  دالەتکێێراوی تیێێا
هەرچێی شێتی ئەم  ،سەر شاۆ کەوە ۆراوەتە بسێی شێاخ ەکیان لەییرلی

 ها بوو. هژوورە بوو ئاو
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کێێەەکەی ۆێێیی  هەر وەلنەچێێوو دایێێ  هێێات ئەویێێ   ئەوەنێێدی پێێێ
 ەمێام هێاتە تە  لە بێکە دەم   بێوو دەچووبەاڵم ئەوە لەوە  ،پ ەابوو

 ژن کی بەمەالریفەت بێوو، زۆر بە ،ژنەکە سەکوتی ۆراە نەبوو .دەرێ
وردنی ی ل ەمی بەۆ رهاتسی هەموومانی کرد و هەر گورجی  داواگەر
کێێێاتی  ۆێێێاو بێێێوون لە  کەوا هەمێێێوو شێێێتەکانیان وا وردوکێێێردی لێێێێ

کوکێێێوە  ژن ێێێ  ل ێێێی پرسێێێی لە ئەوەی کە گێێێوکزراونەتەوە بێێێی ئ ێێێرە.
ۆێێوار ۆێێوارووی  ،شێێامیەوە ئەویێێ  گێێوتی لە ،گێێوکزراوەتەوە بێێی ئ ێێرە

ەچەمانێدەوە و ان و هەر ۆێیی دکەوتە باسێی شێتەکانیبەیدایە. ژنەکە 
 ا.دەه سا شتی شکاوی دەردژکر کورسی و قەنەفەکان لە

ئەوی  الەیسی ۆوشکی  ،کەیان هاتدینەچوو کە کە کی  ئەوەندەی پێ
تێاوەکو  ،بەاڵم چێای چێی ،ە چێاوەیسێیسی لەچێ  و دیاداشێەوە و بە بە

ونە نێێاو ژکرپیاڵەکێێانەوە. و ژابێێو پیاڵەکێێان نیێێوە بووبێێوون  ،ه سێێابووی
 ،رنوبێێێوو. کێێێەە گێێێوتی لێێێ ئ بەێێێو ەکەشێێێی ئێێێاوککی زۆری پ ێێێوەییسیس

هەمێێوو  ،تێێاوەکو لەوبەر هێێاتمە ئەمێێەەر ، ەوشێێەکەمان زۆر گەورەیە
ە و یچونکە  ەوشەکەمان قەدیمیێ ،باران بوون لە و پڕ دچایەکانئ  ژان

 ەزمێان لەم  ،دەکەیێ ۆانووی قەدیمێی  ئ مە  ەز لە ،سەرداۆراو نییە
هەموویێێان ۆەریکێێ   انە نیێێیە. میوانەکێێانی ۆێێانووە سێێەرگیراوە قەبێێز

سەرککیاێێێێێەوە  لە .ەگێێێێێرنرن لەبەر پ کەنێێێێێی  و هەر ۆییێێێێێان  ادبمێێێێ
ئیسسێان ن هەر هیەیێان نەمێاوە بەاڵم دەچوو  کە دەهاتدا بەزەییان پیا

 .دەهاتدەستی ۆیی نەبوو هەر پ کەنیسی  بە
 ،کێولیەەکەی ئەو ۆێراە نەبێوو ،بێوو کە کی تریان هات کولیەەی پێێ

دابێێێوو دا یەزەتەیەکێێی پیێێاو ە ئەو دیێێارە لەوانیتێێر ئێێێاقڵتر بێێوو چێێونک
میوانەکێان سێەیری یەکتێری  یتاوەکو ه سابوویە ژوورێ. دایکی کە دیێ

قسێێە و چاوت ەڕیسەکانیێێانی  دەکەنچێێاو قسێێە لەگەڵ یەل  و بە دەکەن
بەاڵم یەل  ،شەو کەئ هەیە ،بڕی  و گوتی: شکور م  کەئ زۆرە پێ

یێێان بێێی دووالاهەمێێوو  .ەدەنێێاوی مێێحەم و ەۆزمەتکارتێێان ،کێێو م هەیە
 یان بی ۆواسو.یکرد و ئاواتی ۆیشەەۆت
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کێردەوە و بێردیە دەرێ کە ئەوەنێدەی  کە هات پیاڵەکانی کێیدیکە کی 
، بێێوو بە دااڵنەکە کە میوانەکێێان بەوکێێدا هێێاتسە ژوورێ نەچێێوو لە پێێێ

 ،جیرکێێێێ  بە ،بردن و تەپەتەەشێێێێااڵو و بێێێێوو بە ماێێێێتومڕککی قێێێێایئ
 دەکەنکە سێێەیر  .پێێێ ترسێێان و هەنێێدککیان هەسێێتانە سێێەر میوانەکێێان

سێێەرەوەیە و  لەبەرک  کە لەچک کێێی زۆر گەورەتێێری بەئەوا دیاداشێێە
قێێیڵەوەیە و هەرچێێی ئەو شێێەو کێێەە هەیە ناویێێانەتە  زەمیلەیەکێێی بە

ژکێێێر ۆییێێێان و ت ێێێی بەربێێێوون. میوانەکێێێان  اپە یێێێ  و گوتیێێێان وەی 
ن کە زۆر تەبیعی و لەسێەرۆی دایکی کەەکا ،بیسمیلال ئەمە چی قەوما

 ەردەۆەنەیەکەوە گوتی: هێیاز کردە میوانەکان و بە  ووی ،دانیاتەوو
 ،ەیەوکو بە و بی ئەو دوکانە میێوە بکڕکێود ،گیانە محەمەدئەوە  ،نییە

چونکە لەم نزیکێانە تێا  ،ەسپ رن کە چی ب س ود ئەوە ۆوشکەکانی  ای
 یە.درەنگی  دوکانی میوە و ئەو جیرە شتانە هەر هە

ا و ددەسێت دا بە هێاتە قسێە و دەسێتی مەلیحە ۆێانمیرزای ۆەزووری 
گوکدانەوە و زەردەۆەنەوە گوتی: وەڵاڵ بابە ئەمە ئەم قسێانە ئەگەر  بە

کەکەی دایە وبێێێو هەر سێێیسەمایەکە بێێی ۆێێیی نەل گێێاڵتە. ، اسێێو بێێ 
ژنە قورئێانی  ،مێامە گیێانبە ۆێوا گێوتی  بە ئەسپاییپڕمەی پ کەنی  و 

. نیێیە ەگ ێڕمەوە وایە و یەل  ەرفێی درۆدی چینتێان بێی ۆوارد و گوت
 اسێێتی  ئێێێ توۆێێوا بەو گێێوتی: پ کەنیێێی دڵ  جێێارە م ێێردەکەی بە ئەم

هەقە  ،ئەمێێانە هەر سێێیسەمایەک  بێێی ۆییێێان ،ەفەرمێێوێددەردی بێێاوکئ 
 ەنگە کەب باوە  نەکێات بە ۆوا فیلئ. ژنەکەی گور  گوتی.  بیکەن بە

تە لەم الەسێێر و زەمێێانە ۆەڵکێێی وا چێێین ئ سێێ ،بێێڕۆن بێێابە و بڵێێ   دە
 ۆ رێ مەئمووری  ب . ماون و هەن کە بە

کێێردە جەمێێاالەت و گێێوتی ئ ێێوە جێێارێ  ۆەسێێووی  ووی یۆێێان لێێوتفی
 ب دەنگ ب  با هەموویتان بی بگ ڕکتەوە.

ژنەکە گێێوتی:  ئیساێێا ،قسێێەکانی دا بە ەوە درکێێ ەییۆیشێێی مەلێێیحە بە
 ادپەلە  اکێێردن پەیێێ تەە و بەنەچێێوو تەقەی دەرگێێا و تەپە زۆری پێێێ

تەوە، دوای  هێێاتووه بێێازا  لەو ە مێێحەمەدبێێییە زانیمێێان ئەوە  ، وهبێێووە
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وشێێار کێێرا و یەل دوو  بەیس ێێ  قسێێە و باسێێی ماڵگواسێێتسەوە و شێێاره
 ،ە میوە هێاتە ژوورێ ئەویێ  ۆێورایژنی  باسی ۆییان کرد کە سیسی

چێێاوی ۆیتێێان بتانێێدیایە  ە و بەونێێایوێ بو هۆێێیزگە لێێ دەیگێێوتبەاڵم 
لەبەرە بەو هەمێوو سێەر و ئەو هەمێوو کێەە زەبەال ە دیاداشێە چین

و چێێین ئەو میوەیێێان دابەو  دەکێێردیێێان یلەچێێکەوە چێێین بێێوون و چ
ئیتر میوانەکێان هەسێتان  ،هەموو شت   تەواو ،هەرچین   بوو. دەکرد
 و ژنەکێێان کە زۆر گێێاڵتەچی بێێێوو یەکێێێێ لە ،هەر کە هەسێێتان .بێێڕۆن

نێێێاو  نەکردبێێێوو. ژنەکە گێێێوتی: لەه اێێێتا شێێێووی  و پیێێێرەکەی  بێێێوو
سێەیری  دەکەیێ  زۆر  ەزبە ۆێوا گوتی  دایە و ا ئەو هەڵیدهەموویان

  زۆر گەورە و ۆێیو و قەدیمیێیە. ژنە دەڵ  ۆانووەکەتان بکەی  کەوا
  مەلیحێهبەێی .  فەرمێوون بێا ،چێاو سێەر ۆاوەن مێاڵەکە گێوتی وەی بە

هەمێێووی  ەا و گێێوتی ئەمەیێێان لدسێێسگی ۆییێێ دیسێان دەسێێتی ک اێێا بە
 بێییە هەر ،ەبێاری، بێاران دۆیشترە. ژنەکە گوتی کە چێوویسە  ەوشێە

ۆواری  ەوشەکەشی چ اێتەانە و  لە ،زوو بڕیمان و چوویسە ئەوبەر
مام بوو،  ەمامەکە ه اتا چراکەی دەسێووتا و ۆەڵکێی تێر ۆییێان  ە

ەشو. جەماالەت گەیاتسە ژوورەکان و دایکێی کەەکێان گێوتی یەکەم د
 باشێێێی  کێێێ  بەاڵم ه اێێێتا بە ،ەمێێێحەمەدبێێێاوکی  ئەوە ژووری مێێێ  و

چاوتێێێان بەد  ،ادژوور دەی فەرمێێێوون. هەر کە کردمێێێان بە ،نەۆێێێراوە
هەمێوو  ،قڕەقێڕ و فێڕی  نەبیس و یەکسەر مریاێ  هەڵێەەزی  و بێوو بە

 چیێیە سەری ۆییانەوە گێرت ئەیە ۆ ئەیە ۆ ئەمە ژنەکان دەستیان بە
ەسێێێەر ئاسێێێسی قەراێ ل هەمێێێوو مریاێێێکەکان دەکەنسێێێەیر  .بەقوربێێێانە

 ،یەکەیان هەڵسیاێێێێتوون، کە ئەمێێێێان چێێێێوونە ژوورێیجێێێێ گە دووکەسێێێێ
، ۆێێاوەن مێێاڵەکە گێێوتی بێێاوکی فێێڕی  ترسێێان و هەمێێوو بەمێێالوئەوالدا

و   ج گێێهبێێارانە و  ئەماێێەودەوێ.  مێێحەمەد مریاێێکەکانی زۆر ۆێێیو
ژوورەکەمێان.  نی بێیبییە ه ساو ،کوالنەیان ه اتا بی دروسو نەکراوە

پیسێێاییەکەیان  سئەی  یقێێسە نێێاکەن ،دەب ێێویێێان ئێێاۆر چێێین هەمێێوو گوت
بێێاوکی مێێحەمەد بە ۆێێوا  ،، گێێوتی بڵ ێێی  چێێیدەکەن چێێین و چێێی لێێێ
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ئەمێێانە لەوکێێوە لەگەڵمێێان  .ەوکێێودمریاێێکەکانی لە مساڵەکێێانی ۆیشێێتر 
ۆێێیی بەۆ ێێوی کێێردوون. ئیتێێر و هەموویێێان جوچێێ  بێێوون  ،هێێاتوون

وە زیێێێاتر کە تێێێا زووە ژنەکێێێان هیەیێێێان بێێێی نەمێێێابووەوە کە بیڵێێێ   لە
 اکەنە ماڵەکانیێان و  کیاڵن بەو شەوە ت ر پ ێەکەن ،  اکەنە دەرێ و لە

 ئەوە بەشەری واو هەن و ماونس ،بڵ   یا ەبی تیبە ۆوایە
 ٭٭٭

کزەبێێایەکی هەنێێدێ تونێێد  ،بێێوو دونیێێاو سێێارد و ئ ێێوارە درەنێێگ بێێوو
وە ونەوو . مسێێاڵ و باوکیێێان گە ابێێۆێێکردبێێوو لەگەڵ بێێاران کی بە هەڵێێی

ەکانی ۆییێێان یکردنێێی پ ویسێێتیمێێاڵێ و هەریەکەیێێان ۆەریکێێی ج ەەج 
بوون. شە ەشەقی مساڵ و هە ەشەی دای  و باوکیێان کە ب ێدەنگ بێ  

هەمووی ت کەڵی یەل بووبوون. کا  ،و ۆەریکی دەرب و دەورتان ب 
، یێێێان بێێێوونۆی یو کێێێو ە گەورەکێێێانی  ۆەریکێێێی بەزمێێێی هەمیاێێێەی

 وەکو هەموو جێارککی  چێرا .ککانیانئەوی  تەلەفونکردن لەگەڵ هاو 
ە سێێەری و وەچێێودزوو و بێێراکەی زوو دەداۆێێان تەلەفێێونەکەی بەرنە

ەبێێێێووە شێێێێە یان و دزووکە مسێێێێی  ئیاێێێێئ هەیە، دیسێێێێان  دەیگێێێێوت
 بی یەل. بردنشااڵو

ئەم بێێێانگی  .دەسێێێو هەموویێێێانەوە گێێێوڵە وەکێێێو تێێێیپی فتەێێێیڵ بێێێوو بە
ئەویێێ   .ادبەسێێەری ەیاێێیڕانددئەم  ،چەپێێیل ەیێێدایە بەرئەو د ،دەکێێرد

ەدەن یەکێێێانی بێێێوو کە کەی بەرۆکێێێی بەردکێێێایەزە یاری هەر چێێێاوی لە
ا یاری بکەن. شوکریە دیسان دتاوەکو بە و لەگەڵ کەە هاوالومرەکەی

چێێێونکە  ،چووبێێێووە الی پێێوورە فەهێێێیمە و فەیێێروزەو مێێاڵ نەبێێوو  لە
ۆێانئ و ئایێاو کەوتەێوونە مەراقەوە و  ەزیێان  .ادویان بەدوایێوناردب
مەلێیحە زوو بگە کێتەوە تێاوەکو بێزان  چێی قەومێاوە. مێاڵەکەی  رددەک

ەە و وردکە و بەو هەمێێوو شێێریبەو هەمێێوو شە ەشێێەقی مسێێاڵە ۆێێان
بێاری کێردووە  شاتەی کا و کو ە گەورەکەوە دەتگوت الیەکی ماڵەکە

و  میێرزا و میێێرزاژن بەیێانییەەوەی ئەو لەبەر ئئەویێێ   ،و چێیڵ بێووە
 وونەوە سل مانی.لەمڵ گە ابش ەزادەی تەسەیح
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یە، الوسێمانی م ێردی دەسێتی ی: وای چەنێد ج یێان ۆێاڵدەیگوت  مەلیحه
 مێێاڵەکە بێێووە بەبە ۆێێوا  ،گە ێ : هەر لێێێدەیگێێوتا و ددەسێێت بە دەدا

یێێان زۆر  ج گێێه اسێێتی  بەتێێاڵە. بە یئاشێێدەڵ ێێی ئاشێێی ئێێاوکەوتوو و 
چێونکە گە اونەتەوە  ،کەوتێووە تێێ یدیارە. ئ ستە ماڵی ۆییان ۆیشێی

هەر کە  . اسێتی ژیێان زۆر سێەیرە بە . مەو وا نێا ە ەتی  بییێانو ئ
مێێ  ، هەر کە گەیاێێو ،یەک کێێی ۆیشەویسێێو دکێێو بێێی سێێەردانی ئێێ مە

ەگوشێێێێێرێ، مێێێێێ  ەوە و دڵێێێێێئ ددەکەمگە انەوەکەی  گێێێێێور  بیێێێێێر لە
 .دەب وئ ئ ستە دک  و دڵئ ۆیو دەڵ  چونکە ،چاوە وانیئ ال ۆیشترە

کێردە  یوو ەییەوە  ووهەنێدێ تێ لەپڕ قسەکەی گێی ی و بە مەلیحە ۆان
ب سێتوونی مامێو تێاوەکو کەی ل ێرە  ، اسێو م ردەکەی و گێوتی: ئەوە بە

ئەمە چ  سمێێێا و گێێێوتی: بێێێیچی  و. م ێێێردەکەی سێێێەری سێێێو وه هەم س تێێێد
ب سێێێێتوون کەیفێێێێی ۆێێێێییەتی و مێێێێاڵی ۆێێێێییەتی و چ  ،پرسێێێێیارک  بێێێێوو

ەر ه ،ە واتەوە دەرێ  جێێار دکێێو و دهەنێێدک .یەکێێی لێێێ نەگرتێێووی   کگێێه
کێێێێاری ۆێێێێیی و  و کەسێێێێی  پ ێێێێی نازان ێێێێو ئەو هێێێێاتووە لەبەر ئێێێێی 

 سپەکی کەوتەێ المان بم س تەوە یا لەسەر ئ مە دوکانەکەی، نەهاتووە لە
 لەم وەاڵمە دوورودرکێێ ەی م ێێردەکەی ئەوەنێێدەی تێێر لە مەلێێیحە ۆێێان

کێێردەوە و گێێوکی نەدایە  بێێییە تێێیزێ دەنگێێی بەرز تێێوو ە بێێوو.  وه هدڵێێ
 ەوە و گێێوتی: تێێی ئاگێێات لەدەب ێێتەکەی ۆەبەری ئەوەی کێێو ە بەکێێیل

ئاشێێکرا  لەگەڵ شێێوکریە شێێ و هەر بە سمێێاڵی ئایێێا تێێی کەی لە سیەیێێچ
ت ەەربووە کە . ئەو شێێێ تە ئێێێاگردەکەنچێێێاوبڕکێ لەگەڵ یەل ۆەریکێێێ  

بیانکێاتە کێیڵ ئەوەنێدە  دەب وۆەری   ،کو ک  و پیاوک  دکسە ئەم ماڵە
زۆری  هەر بە ،دەکێێێێات ە وات و ۆزمەتیێێێێاندا دکێێێێو و ددەوریانێێێێ بە

هەرچەنێێد . دەداتەۆێێاتە بەردەمیێێان و دەرۆواردیێێان دزۆرداری شێێو 
 ،ت ێێر ت ێێرم ،پێ ئ ناۆورکێێو دەکەمئەو کەسێە پ ێێی بڵ ێێو زۆر سوپاسێێو 

ەنووسێ و و دوەکو بس او پ یێانەوە  ،واز ناه س وو  نییە بەاڵم فایدەی
جارکێێێ   ی بێێێی ب سێێێتوون هەر بەبە تێێێایەەت، دەداتهەر دەورۆولیێێێان 

ە یسێێیسیکێێاتێ ب سێێتوون کێێردی بەماڵێێدا، ئەو ئ ێێوارەیە  .هیشێێی نەمێێاوە
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، بە پیێێاڵەی پێێڕ لە چێێاوە لە بێێی مێێام و ئێێامیژنئ دەیەێێردچێێایەکەی کە 
 .دەسو بەربووە ۆوارێ

الوسێێمانی م ێێردی ئەوەنێێدەی تێێر سێێەری لەم  ەکێێایەت و باسێێێانەی 
 ،توو ەبێوونەوە گێوتی: کەێێ بێی ۆێاتری ۆێوا و بەسوو  مێا ژنەکەی 
دەمێێو  بێێی ۆێێاتری ۆێێوا قسێێەی وا لە ،ن کەی لەو کەسێێانەیەب سێێتوو

و  دەچ ێێودوایێێی  ەیامێێان  ،نەیەتە دەرەوە نەوەکێێا بەر گێێوکی بکەوکێێو
ا، ئەوە مێ  زۆرم دتاوەکو ماوی  جارککی تر سەر ناکێات بە ماڵەکەمانێ

ئوت ێێڵ و  دەیگێێوت .ئێێ مە یەویسێێو ب ێێو بێێی مێێاڵکێێرد ئەگیسێێا نەید لێێێ
 ،ماڵەکەتێێێان دوورە ،ئیاێێێەکەمانەنزیکێێێی  و ناوشێێێار باشێێێترە بێێێی مێێێ 

چێاوپ کەوت   لەجێار  زۆر   کگێهو  ئیتیمەیڵ یبەیانیان لەبەر قەرەباڵغی
، شێێوکریەی قو بەسێێەر ۆێێیی . دوای ئەوەدوا دەکەوم و مەوالیێدەکانئ

 ،ەوکێێودەەپ کەنێێی  و بەۆێێزمەتە و هەمێێوو کەسێێ کی وا ۆێێیو وا دەم
یە کێرد و چێین یو کێەە بێادیس هبێی ئێچیێی بێزانە  ،زۆر دڵسیز و دڵپێاکە

دەسێێو مێێاڵی ئەو  بێێوو بێێیی بە ێێتە  ەپسێێەانەوە هەر ئەو لە ئامێێادە
کێ   تێی لە سەوەدەکەیێت. ئەوە تێی بێی وا بیێر  زگار بکات زابتە نامەردە
 دانی. بەدی  و بەوی ۆیت ژن کی
ا ددا بەیەکێ بوو و دەسێتی توو ەلەم قسانە ئەوەندەی تر  مەلیحە ۆان

دی  و بوۆتانکەریاێێێئ. مەلێێێیحە دان و ب ێێێ و گێێێوتی: کەواتە مێێێ  ب ێێێوی
ە ئ ستۆیزگە  ،ناکەم م  درۆبە ۆوا دەستی  اوەشاند و گوتی: کو ە 

ئامیژنئ ل رە بوایە تاوەکو ل و بپرسیایە کە بێیچی سێیسی و پیاڵەکێانی 
 دەسو بەربووە ۆوارێ. لە

بەدەم  ، مانەکەی ۆێێێیی مێێێابووەوەوالوسێێێمان کە هەر لەسێێێەر سەرسێێێو
مێێاڵەس بێێاوکی سێێێ ب ەرزەکێێارەس ب ێێ ن و نەوە گێێوتی: ب سێێتوون هوهەڵەێو

  مەلیحێه. قسەی وا هەر کفرە ۆەڵ  بیکێات بە ۆوا کو ە باوکئ سنییە مساڵ
بەری  لە ێو وەاڵمی م ردەکەی دایەوە و گێوتی: ئیهێپ کەنیی تەوسەوە  بە

وە. کێێ بێوو کە باسێی تەدەناسێیهەموو کەب زیاتر ب ستوون  مرم. تی لە
بێوو لەگەڵ  کە لەوێ چێین ۆەریێ  دەکێردکەۆانەکەی  ۆژی چوونە فڕۆ
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ەوەی ب سێێێتوون لەبەر ئدوو پیێێێاوی الەرە  بە ێێێتە شێێێە  و لەیەکهەڵێێێدان 
تەووە چاوبڕکێ و شوکسکەوتسی ۆوشێکی یەکێێ لەو دوو کەسێە. وبەگ کە

ڵێێ بکەن و  ەیای تیو بەرکێو. دە پێ ئ ب ۆەری  بوو پیلیستان بی بانگ
 وویستی نەب سدەی ئەوە کێ بوو کە ئەم قسانەی گ ڕایەوە

 وندی وەاڵمی دایەوە و گوتی:الوسمان بە ت
کەێێێ ئەوە کەی وابێێوو و کەی مێێ  وام گوتێێووە. مێێ  گێێوتئ کێێاتێ کە 

 اوەسێتابووی ، ئەشێهەدوبیلال کێەەکە شێە ی  لەگەڵ ئەو ۆەڵکە زۆرە
کە ب ێتە  دەکێردئێ مەو چێاوە کی بەۆتیێاری برایمێان  .پێ دەفرۆشێتی 

ۆێی کەێی ئ سێتە  ،تی ەفرۆشێدئیتر ئەو کەە هەر شێە ی پێێ  ،دەرەوە
کەەکێانی ئەم  ن لەترکو ەکان بەشەرم ،ەفرۆش دکو   ئەوان شە  بە

نێێێێامە  زەمێێێێانە. ئیتێێێێر ئەم قسێێێێەیەت بێێێێی وا گەورە کێێێێرد و کێێێێردت بە
 سەرپ وە گوتی:بەدەم هەستانە مەلیحە ۆان ەکایەت. 
ۆیشێێو شێێەریکی بوویێێو و هەردووکتێێان  ،کەبێێ بێێیی پیێێسە ،دەی دەی

 بوون. پ کەوە
چێێێاوە کی چێێێووە دەرێ، ژوورەکە  دا و لە گێێێوت و ل ێێێی یوا  مەلیحێێێه

چێێونکە  ،دەبێێوو وەاڵمێێی م ێێردەکەی نەکێێرد کە ب گومێێان زۆر تونێێدوتی 
  اسێێێتیدا الوسێێێمان وانەبێێێوو، بە کێێێرد کە لەبێێێیی  بێێێوو بوۆتێێێان  هئەو

بەاڵم ب سێێێتوون هەنێێێدێ  ،ئەۆێێێال  نێێێاوی دەرکردبێێێوو  ێێێورمەت و بە
 چاوبڕک کەر بوو ئەگەر بیی بلوایە.

و فەیێروزەوە   هیمێه فهماڵی بێاجی  لە  شوکریهاتی ئەو ماتومڕەدا ک لە
 بە ،دەنگی بەرزی قڕەی ئایا و ئایێاژنی بێوو کە گوکی لە .گە ابووەوە

 ای کێێرد هەڵەداوان  و گێێوڵەو بە اوەسێێتا دااڵنەکەدا   ەپەسێێاوی لە
 کرد.دا الی و باوەشی پیا بی

س ۆێانئ و ئایێا چیێیە کە ئەمە یشپرزەیی و چرپەوە پرسێی بە  شوکریه
 یانەسبی توو ەن و شە 

و گێوتی   شێوکریهی پەنێا گێوکسێەری نێایە  ،وشیگوڵەو لوتی ۆیی هەڵل
کە  دەکەنەکە ی. باسێێی سێێیسیدەکەنباسێێی کێێاکە ب سێێتوون و باسێێی تێێی 
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دەسێێێتو کەوتە ۆێێێێوارێ و پیاڵەکێێێێان شێێێێکان و مێێێێ  هێێێێاتئ  ئەو  ۆژە لە
ات کە شێوکریە گێوڵە ه اێتا ویسێتی لەسێەری بێڕو .کردنەوە کیملەگەڵتا 

ک اێێێا و گێێێوتی: بەسێێێە دا توو ەبێێێوونەوە چەپێێێیک کی ئەسێێێپایی پیێێێا بە
  شێوکریها هەڵتیقیێوە. ددەمێ ی بە ووت لەدەڵ ێ ،کێرد بەسێە چیێو ،کەەتیو

ویسێێتی   شێێوکریهبێێوو.  لەسێێەر سێێەری  ێێازر مەلێێیحە ۆێێانوای گێێوت و 
 ،ادماڵێێ هێیا نەبێێووە و تێازە کردوویەتێێی بە کێات کە ئاگێێای لەب ۆێیی گ ێێڵ

 وویەکێێی  ۆێێیی کێێردەوە و ۆسێێتیە سێێەر قێێیڵی و بە الەبێێاکەی لە بێێییە
ۆیشەوە گوتی: ۆانئ وەڵاڵ شکور هیا شێت کی ۆێراە نەقەومێابوو، بێییە 

ا چێێونکە شێێکور دایێێ  و کەسێێی فەیێێروزە هێێاتەوون. دناردبوویێێان بەدوامێێ
انێدی  یەل شێریەە قی کێات و بەب نەیه اێو قسێەکەی تەواو مەلیحە ۆان

ەشێێکا. ، ملێێی تێیو و ئەوانێێی  دکێێو هێیا بێێزانئا و گێێوتی: نامەودبەسێەری
 دا چووە  ەوشە بەرەو  ەمام. گوت و ل ی وای

شێێێێپرزەییەکەوە لەگەڵ گێێێێوڵە شێێێێوک  یەل کەوتێێێێ  و  شێێێێوکریەو بە
 چوونە ژوورە بەکیلەکەی ۆییان.

تێاوەکو مساڵەکێانی   ،ئەو  ۆژە ماڵەکە تا چەند سەالات   ب ێدەنگ بێوو
بەجێار گێوڵە دەرێ، هەرچەندە جار ەدەمەوە ب ت نەیان ەوکرا ورتەیان لە

. دەکێێردئیاێێارەت بانگیێێان  ئەوانێێی  بە ،ندەکێێرد ڵ گێێه سێێەرەتاتک ی له
و هەنێێێدێ  ی كێێێرد نگی چێێێرا ۆێێێانئ بێێێانگی گوڵێێێه یس   ب ێێێده دوای بێێێه
کێردە گێوڵە و گێوتی:  دەموچاوککی گرژەوە  ووی بەاڵم بە ،لەسەرۆی

وە قسێەکەیەس بەدەم دەکێرددای  و باوکئ بێیچی شێە یان  سچییە ئەوە
سێەری  یەل چەپێیکی ک اێا بە ،دەستی هەڵەڕی و تێا ۆێوا ه ێزی دایە

گێوکئ  سوەوگوڵەدا و گوتی: ئەوە دیسان چیو کێردووە و چیێو شێکاند
 باسی شکاندن بوو. لە

ۆەریێ  بێوو  چێاوی دەرپە یێ ، کرد و فرم س  لە گوڵەو لەی شی 
مێرت نا و گێوتی بێڕۆ بێڕۆ الە بکات و شت   بڵ و کە پاڵ کی پ وە قسە

کێردە ژووری ۆییێان  ا و بەدەم گریێانەوە  ایدترسان نەم سێ. گوڵە لە
دا و گێوتی:  ها ەی گریێان. شێوکریە پەالمێاری الی شوکریە و دایە بی
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مەکەرەوە. گێوڵە دەسێتی  بە دەنێگ بەرز بی بێی چێی بێووەس کەێێ وب
 ێڕایەوە دام و بی شێوکریەی گ ۆان ل ی نایە سەر سەری و گوتی چرا

سێێسگی  پ ێێوان کەوە سێێەری گێێوڵەی نێێا بەکریە بە دڵکە چێێی بێێووە. شێێو
  دەڵێ  ئەوەیە کە ،دەسێتی باێک و ێژکر ل وەوە گێوتی: ئیهێ ەلۆییەوە 

 کورتان ش ری. بە یکەر ناوکر بە
، ئەگەرچێێێێی ئەو ئ ێێێێوارەیەو مێێێێاڵەکە هەروا ئاسێێێێایی و تەواو نەبێێێێوو

 شێێوکریەو بە . اکە و یێاری و بەزمێێی ۆییێانمسێااڵن کەوتەێێوونە  اکە
و  دەکێێێێردئیاێێێێەکانی ۆێێێێیی هەمێێێێوو ج ەەجێێێێێ  دەچێێێێووی ب ێێێێدەنگ

. دوایێێێ  چێێێووە ژوورەکەی دەکێێێرد ەکانی مێێێاڵەکەی ئامێێێادەیپ ویسێێێتی
ی ۆێیی. گێوڵە هەر  ج گێهۆیی، شەو داهات و هەرکەسە چووە سێەر 

و بیێری لەم  دەکێردشێوکریەو هەر ئەمێدیو و ئەودیێوی  ،نوسوزوو 
ەوە و دەکێردەی ا ئەم ۆەیێااڵنددڵێی ۆییێ ەوە. لەدەکێرد مڕۆ ئهشە ەی 

 .دەماڵڕا ادسەری ی  زوو زوو وەکو کوتەک   بەمەلیحە ۆانقسەکەی 
 باشێە ئەم ژنە بێی وا ملی تێیو و ئەوانێی  باێک و. ،نامەوکو هیا بزانئ

 پیێێاڵە و سێێیسی لە س کەی لەبەر ئەومسێێی چێێی و ب سێێتوونی چێێی سدەکێێات
 کە کێێێێو ەکەی بە ،وەرە چێێێێاکە بێێێێکە تە ۆێێێێوارێ. دە دەسێێێێتئ کەوتێێێێووه

ەدات و ەکە نیسێێێێیسی ترسێێێێی ئەوەی ۆێێێێیی لە لە ، ای کێێێێردا دەممێێێێبەرد
 ەکەم لەیئیتێێر ۆێێیم الدا و شێێڵەژام و سێێیسی ،ا نە ژکێێویدبەسێێەر چایەکێێان

گیێێان ئەم ۆەڵێێکە بێێی ئەوەنێێدە ب ێێدی  و  دەسێێو بەربێێووە ۆێێوارێ. ۆێێوایە
دان ، مسێێێی چێێێی و ب سێێێتوونی چێێێی، مسێێێی نەگێێێەەت دایێێێئ قێێێیڵئ  ب ێێێوی

 ،ەفێڕێدیێانئ لێێ ابۆن و پیاز و کێزە و کەبهەڵماڵراوە و بینی چ او و  
و ئیاێێئ  دەکەنجێێوانی باێێیم ئەوەنێێدەم بانێێگ  سەریاێێئ بە نیێێیە مێێاوەم
 سدەکەمچاوبڕکێ لەگەڵ ئەو کو ە  دەچئئ ستە م  دەدەن. ا دبەسەر

بێێیچی بێێی ئ مەمانێێان ۆیشەویسێێتی و دڵپیێێاچوون  ،ۆێێی ئەگەر وابێێێ
 نیێیە هەسێتمان سەنیێی وەکو ئەوان دڵمێان س ەرامە، ئ مەو بەشەر نی 

کراوی ، م اکمان  دار و بەرد دروسو لە سنییە ئارەزوو و ئاواتمانو 
و ژکێێر پێێێ بێێ   فەقیێێر و ب ەێێارە لەدەبێێێ  داۆێێراوە یێێا چێێیس یێێا هەر
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سێێەرەوە بێێ  و هەمێێوو  ڕۆیاێێتوو لەدەوڵەمەنێێد و دەسێێەاڵتدار و دەست
 شت    ەاڵڵی ئەوان ب و.

ت ێر گریێا و شێەرت و  داەیێک ج گێهنێاو  شوکریە زۆر دڵی تەنێگ بێوو و لە
قەول کی لەگەڵ ۆێیی بەسێو و گێوتی: ئێێ ۆێوا یێار ب ێو بێا بەیێانی ب ێو. 

و کەوت، بەیێانی زوو هەسێتا  ئیتر شوکریە بەدەم فرم سکەوە ۆەوی لێێ
هەستا ئیاەکانی هەموو کرد و نان و بەرچێایی  .کردەوە گوڵەشی ۆەبەر

کێێرد و  امێێادەی  چێێوو کەلوپەلەکێێانی ۆێێیی و گێێوڵەی ئیێێدوا .کێێرد ئامێێادە
جێووتە  گوڵەو پریاسکە و کیسێەکەی هەڵگێرت و بە .دەستیەوە گرتی بە

کردن بێوون و لەگەڵ ی ۆێانئ و ئایێا کە ۆەریکێی بەرچێاییچوونە بەردەمێ
شێە ی  ،وەل نە بایێان دیەێێ و نە بێاران هەر ،یەل قاقای پ کەنیسیان بێوو

کێردن و گێوتی ۆێانئ و ئایێا  چی و  اڵی چێی، بێییە شێوکریە  ووی تێێ
ۆانئ پیاڵە چایەکەی دەستی  .بڕۆی دەبێ ئیتر ب و ئ مە  ماڵتان ئاوا ،گیان

یێو دەڵ  و گێوتی: ئەوە تێی چێیهەستایە سەر پێێ  ،دانا و چاوی زە  بوو
 ،ە ۆیێو کەیفێی ۆێیتەدۆێیت  سدەبەیو س گوڵە بی کوێدەچیو بی کوێو 

س ە ۆیێودتێی بێیچی  ،بەسێەر ئەوەوە نیێیە تێی هەقێو سەبەیودگوڵە چین 
 اوەسێتی تێاوەکو ۆەڵکێی تێر دەبێێ  سەه ڵیبیچی بەج مان د و ەچی بوو

 هات. ئیتر ۆانئ وەل ش تی لێ ،دەکەی  ادپەی
کە بێیچی  دەداجار پەالمێاری م ێردەکەی  و کردە شوکریە جار  ووی

کێێ ئیاێی  و قسەیەل ناکات و چین ئەمان بڕۆن، ئەی ئەو چی بکێات
ێ مێێاڵی بێێی کێێ کێێێ نێێان و ۆێێواردنی بەێێاتە بەردەمس بێێی  اپە کس ێێوس

وکراوی بیەێاتە وقەدکێراوی و ئوتێ بل س تەوە، کێ جلی بی باێوات و بە
ۆێیی هەڵک اێیو ۆوشێکەکانی الی هاو ێ و دەستە لەچین الی. ئیتر 

. ئیتێێێێر ۆێێێێانئ هەر ئەوەی بکێێێێات ادو فەرمێێێێان بەسێێێێەر کارەکەرەکانیێێێێ
شوکریە و گوڵەو هەر وا سەیری بەوورکتەوە. ا دداۆان نەمابوو کە لە

 و ماوە نەبوو کە شوکریە قسەیەل بکات. رددەکدەمیان 
سوپاسێێتان  ،وەڵێێاڵ ۆێێانئ گیێێان دایە ۆێێیی و گێێوتی: شێێوکریە گێێو ی

ەدەنێێ باشێە ناشێمدەنێ دم ئەگەر مانگێانەکە ،ب و ماڵتان ئاوا و دەکەم
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، دەکەمچێێونکە شێێوو  ،بێێڕۆمدەبێێێ ب ێێو. مێێ   هەر دیسێێان ماڵتێێان ئێێاوا
دی و گوتی ئەی گوڵە بێی ان . ۆانئ قیدەکەنمارەم لە مە کەمە  مڕۆ ئه

س شێوکریە لەسێەرۆی گێوتی: ئێاۆر چیێیە تی هەقێی ئەوت سەبەیدکوێ 
ە ۆیێسەوە بێی دو هەرسێ کمان دەکەم بێاوکی گێوڵە  ۆانئ گیان شوو بە

 کردووە. باوکی گوڵە لەوێ ئیا کی باشی پەیدا .ۆانەقی 
کێردە م ێردەکەی و گێوتی: پێ ئ   ووی ،ادئاسێمان چێوو بەۆانئ دیسان 

ە دەب ێێت ،رچەنێێدە بێێاوکی گێێوڵە دکێێو بێێی سێێەردانی کێێەەکەینەگێێوتی هە
کە  دەب وچرپیان لەگەڵ یەل، ۆانئ هەر ۆەریکی سفرە و سیسی چرپە

و دوکس    دەهاتباوکی گوڵە زووزوو  دالەم ماوەیە .بیەاتە بەردەمی
 فتەی جارک . هئ ستە ه ،دەهاتهات. ئەوسا دوو مانگ جارک  

یێێان دەمێێ کە ئەو تەگەیرەمێێان شێێوکریە لەسێێەرۆی گێێوتی: وەڵێێاڵ ۆێێانئ گ
گەنێاە  ،کردووە. پیاوەکە زۆر کو ککی باو و بە ێورمەت و پێاکوتەمیزە

مێێ  گەورەتێێر ب ێێو و   ەنێێگە پ ێێسج سێێاڵ   لە ،و مێێسەهەر وەکێێو الێێومری 
وەکێو و ەوکێو د ی کە کەەکەیاێیئ زۆر ۆێیوبە تایەەت ،دڵمە زۆری  بە

بە ە گێێوتی: ەویۆیشێێی کێێرد و بەدا کەێێی ۆێێیم وایە. گێێوڵەو باوەشێێی پیێێا
ەوکێو. ۆێانئ هیەێی بێی نەمێایەوە و وەل شێ و د مسێی  تێیم ۆێیوۆێوا 

 .دەکەمپیلیسو بی بانگ  دەچئبەرەو تەلەفون و گوتی:  ای کرد 
، ۆوانەۆواسێتە چێیئ لێێ و گوتی: بی ۆێانئ گیێان چێیئ کێردووەپ کەنیی شوکریە 
ی ۆێێانئ و م ردەکەشێێی پەالمێێار .دا و  ۆیاێێت  و گێێوڵە ل یێێان  شێێوکریه دزیێویس

 .دەکەمپیلیسو بی بانگ  دەچئەوەی گوتی لەبەر ئدا  یەکیان
دوای ئەوەی  ماڵەکە چێوونە دەرێ لە هەڵەداوان لە شوکریە و گوڵە بە

 چێێێێاوی ۆێێێێانئ و ئایێێێێا بەر هەمێێێێوو جانتێێێێا و پریاسکەکانیاێێێێیان لە
ئیتێر پە یێسەوە، جێادەکە  . شوکریە دەستی گوڵەی گێرت و لەهەڵتەکاند

 بوون و  ۆیات . چاو گوم بەر لەوردەوردە 
 

 گەالوک 
 لەندەن

٤/٧/٧٨٩٧ 
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