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 پێشەکی

 
ەدرێکتە کتێک  دتووەکان زۆر گکو  اڵتە تازەپێشککەولە ئەوروپا و و

منککدا   سککاڵییەوە حەوت-اری منککدااڵنب بەککرە لە تەمەنککی شککە و گۆڤکک
ەتوانێکککچ بچێکککتە کتێانانەککککان تکککاوەکو کتێککک  و گۆڤکککار و کەلکککوپەلی د

 پێی تەمەنی خۆی بکڕێچ.بە دڵی خۆی و بە خوێندنەوە و نووسین
لە شکککوێنی کتێاشرۆشکککتن پڕیرۆشکککترین کتێککک  کتێاکککی منکککدااڵنەیەب 

نکە گوێدان بە خوێندنەوەی کتێک  نیشکانەی زیرەککی و لێوکاتووییەب چو
ئەو نووسکککککککین و کتێکککککککاە نکککککککدنەوەی ێوککککککککانە بە خووئەو تەمەنە بچ

جۆراوجکککۆرانە مێشککککیان دەککککرێتەوە و شکککارەزایی زۆر پەیکککدا دەکەن 
 گەورە دەبن. ککاتێ

جککارە ئە  چیرۆکەتککان بککۆ بنووسکک  و  کککرد ئە  بککۆیە منککیز حەز 
ە بۆچی من هەر دەبێچ چیکرۆ  و ۆۆمکان بکۆ گەورە بیر  لەوە کردەو
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؟ ئەی بۆچی شتێکیز بۆ مێرمنکداڵە شکیرینەکانیز نەنووسک ؟ بنووس 
و  ئەگەرچی ئە  چیرۆکە لەسەری نووسراوە کە چیرۆککی مێرمنکدااڵنە

بکککۆ ئەوانککک  نووسکککیوەب بەاڵ  دیکککارە بکککۆ ئەو تەمەنکککانە نووسکککراوە کە 
 بتوانێچ کتێ  بنوێنێتەوە.

الپەۆانەتککککککان ال خککککککۆ  بێککککککچ و دەمێککککککک لەگە   بە هیککککککوا  ئە 
بە خەیکا  تێکەڵیکان بکنب ئیتکر یەوە و کانپاڵەوانەکانی بچنە ناو ۆووداوە

بککککککن و  سککککککەرکەوتووخواتککککککان لەگە  و هیککککککوا  هەیە هەمیشککککککە لە 
 جوانتر بکەن. بە دیمەن و بۆنتان ستانی ۆەنەیندکور

بە ئومێککدی پێشکەشکککردنی بەرهەمککی تریشکک  بککۆ ئێککوەی ئککازی  و 
 خۆشەویسچ.

 
 گەالوێژ
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 چیرۆکی لولو

 
وکی دڵککی ولە گەۆەکە خۆشککە دڵەیرەکککانی شککاری کەرککک کلە یەکێکک

یە  و قەرەبککاڵو و  و و مککاڵێکی ن یککک و دوور لەوکککوردب چەنککد خککان
چڕوپککڕ هەبککوون لە ۆووی خێکک ان و منککدا  و کککە و کککوۆی گەورە و 

ە  لەو منکککدااڵنە پکککێکەوە دەچکککوونە ی هەنکککدێککە کی زۆرەوەب وبچکککو
ی گەورەتککککریز لە پککککنەی خۆیککککان کە بریتیاککککوون لە یککککقوتابنککککانەب ه

ونە وەچککککدهەنککککدێک کککککوۆ و کچککککی تککککریز قوتابنککککانەی ناوەنککککدی و 
 و زانکۆ. ژدواناوەندی و پاشتر کۆلێ

کەسککە  هەر ەبانەو قوتککابی و دایککک و بککاو  و گەورتێکککڕا هەمککوو ئ
دایککک و بککاو  خەریکککی ئککیز و یەرمککانی سەرشککانی خۆیککان بککوونب 

یکککککی ئیشککککوکار و کاسککککای و مشککککورخواردن و بەخێککککوکردن و خەر
هەروەهکککککا دایککککککە  ن.کانیان بکککککووپێەەیانکککککدنی منکککککداڵە خۆشەویسکککککتە

جکاری وا هەبکوو کاریکان دەککرد لە دەرەوەی ئەوانیز  بدڵسۆزەکانیز
یاخود یەرماناەر بوون  بواتە یان مامۆستا بوون لە قوتابنانەکان بما 

خەسکتەخانەکان یکان کۆمنانیکا  بلە شوێنانی وە  یەرمانەەی حککومەت
 و شوێنانی تر.
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ەچککوون بککۆ سککەر ئیشککەکانیان دوای ئەوەی دپەلە  دایکککان بەیانیککان بە
بچکووکتر بکوون الی ەککردن و ئەوانەی دمنداڵەکانیان ۆەوانەی قوتابنکانە 

جاری وا هەبوو ئاشنا یکاخود ئەگەرچی  بەهێشچد جێدایک و کەسیان بە
ەکەوتکککن کە بەقەد دایککککک و د سکککچشکککوێن دە هەنکککدێکی وا لە ێدراوسککک

بە د  و بە لە خۆیککان چککاکتر ەبککوون و ددڵسککۆز  خوشکککی ئەو کەسککانە
ب ەکککرددی هککاوۆ  و ئاشککنا و دراوسککێکانیان گیککان ئاگککاداری مککا  و منککداڵ

ەبکوو دکە  بو ئەر  لەسەرشکان بکوون وچونکە دایکەککان هەمیشکە مانکدو
لە انیان بککدەن هاوسککەرەک یبچکن بککۆ ککارکردن بککۆ ئەوەی بتککوانن یکارمەتی

 ۆووی بەخێوکردن و بەۆێوەبردنی ژیانی ما  و منداڵیان.
لە ئکیز بە پەلەپە   تەواوبکوون ەبکوو دوایدلە سەرێکی تریشکەوە 

گەۆێنەوە ماڵەکانیان بۆ ئەوەی خکواردن و نکان و چێشکچ بکۆ منکداڵە ەن
جاری وا   ببکەنەوە ماڵەکەیان کۆ و خۆشەویستەکانیان ئامادە بکەن

وت بکا گەدان وا کەمتەرخە  و بێاکا  بکوون نەیانکیمنداڵ هەندێکهەبوو 
ە نەبێچ نوێنەکان  هەڵاەکر  و هی بدایکە ماندووەکە  بدە  یارمەتییەکی

 بکەمەوە و ژوورەکە  ئەوەندە پەر  و باڵو نەکەمەوە. کە  کۆەجێە
هەبکککوون ئەوەنکککدە بەهەسکککچ و  (چ ککککە یکککان ککککوۆ)منکککداڵی تکککریز 

کارێککک نەکەن تککا ناۆەحەتیککان  بپەرۆ  بککوون بککۆ دایککک و باوکیککانبە
ئەگەر جارێککک ئیشککێکی خراپیککان بکککردایە و دایککک و باوکیککان  ببکککەن
ئەو ۆووداوانەیککان لەبیککر  بهەسککچ و ئککاق نونککایەب ئەوانەی بەوە باۆتککوو
 ەدا جارێکی تر نەبێتەوە.دوەوە و هەمیشە هەوڵی ئەوەیان وەچدنە

ۆێنمکایی و  ەدایە ئەودچی وا  هەبوون هەر هکیە گوێیکان نەکوۆ و ک
ەچککووە ژوور  و لە گکککوێیەکەی تکککرەوە دیککانە و لە  گکککوێیەوە یئامۆژگار

دیککارە ئەو جککۆرە منککداڵە بێاککا  و کەمتەرخەمککانە هەمیشککە  .ەهککاتە دەر د
هەمیشکککککە تووشکککککی پەشکککککیمانی  بەبکککککووندتووشکککککی ۆووداوی نکککککاجۆر 
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بەاڵ  ئاقککو و گککوێڕایەڵی دایککک و باوکیککان زۆر سککەرکەوتوو ەبککوونەوەب د
 بەبکووندە ککار و وانەکانیانکدا و هەمیشکە سکەریراز و سکەرب ند ەبکوون لد
 ەبوونە ژن و پیاوی ناودار و لێواتوو.د بەبووندگەورە  اتێکیزک

شکککتێک و  لە نکککاو ئەو منکککدااڵنەی گکککوێڕایە  نەبکککوون و بکککۆ هەمکککوو
ۆەیی دایککک ونکاۆەحەتی و تکو ەدایەدک بێاکا  بکوون و گوێیکان نەێکۆووداو

ەهەسکچ و ئاقکو و کە منکداڵی ب بنەنکک و باپیریکان یزتکایاەتیو بکاو  و بە
ەبکککوو لە دایکککک و باوکیکککان زیکککاتر گکککو  بکککدەنە نەنکککک و ددڵنۆشککککەر 

وانکای وەککو زۆریکان تو تەمەن گەورەتکر بکوون لەبەر ئەوەی بە بباپیریان
 ی نەوە و منداڵەکانیان بوو.یەما و پێویستییان بە یارمەتدجارانیان نە

بککداتە هەمککوو   مککرۆگ گککو چەبێککد بەڵکککو بنە  هەر بککاپیر و نەنککک
یککککان بککککدات و ئیشککککوکاریان بککککۆ یو یارمەت گەورە و پیککککر ێکککککیتەمەن
بە قککڕە و شاتەشککات و هککاوار  سککەە ەت و گێژیککان نەکککات بنەۆێنێککچبۆا

ەیتکار بککات و ۆخەڵکی بۆ هەمکوو مرۆڤێککی بەتەمەن وا  چەبێد هاوارب
ی نەنک و باپیری حورمەتیان بەرێچ و ناۆەحەتیان نەکاتب ئینجا چ جا

منداڵی بێوەسکچ و  هەندێک بکرد لە پێشەوە باسمان خۆیب بەاڵ  وەکو
 بەدۆەیتار و هار لە  کار و کردەوە باشانە بێاەشن.

لە جوان و ۆەیتککارو برایەکککی زیککرە  و بککا   ۆۆژێکیککان خوشککک
تەمەنککی چککواردە  بکککچەکە نککاوی تککریشە بککووب ەوەهککاتنە دەرماڵەکەیککان 

ەبککووب دە سککا  دزبراکەشککی نککاوی وریککا بککوو تەمەنککی پککاەبککووب دسککا  
ۆیشکتن بکۆ مکاڵی خ مێککی نەخۆشکیانب ۆەدبکوو  یەکی کیسەیەکیان پێ
چککونکە خککۆی ناسککاپ بککوو پێککی نەکرابککوو بچێککچب  بدایکیککان نککاردبوونی

خککانی دایکیککان خەمککی ئەو خکک مە  یککاتمە بخککۆی ینەخۆشککیسککەرەۆای 
بکدەن و  ن سەریبچتا نەخۆشەی بووب بۆیە کە و کوۆەکەی ناردبوو 

 .یانەشی بۆ بەرنیئە  دیار
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 و دەرگکای حەوشکەکەیان پێکوە ەوەتریشە و وریای برای هکاتنە دەر
و کەوتککنە ۆ  کە لەپککڕ تککریشە ۆاوەسککتا و بە گومککانەوە ۆووی  دایەوە

ەیە چیککککیە لەو ڕئەر  ئە  هەرا و قکککک"کککککردە وریککککای بککککرای و گککککوتی: 
 "بێچ؟خوانەکردە شتێک نەقەوماخوارەوە دێچب 

 ...بککڕۆ بککڕۆ"ی گککرت و بە زەردەخەنەوە گککوتی: ێگککو هەنککدێکوریککا 
ەنکین ب گوێکچ لە زریککە و هەرا و پێکدیسان خۆتچ کرد بە مکامە خەمە

 !"نییەب هەمووی هەر پێکەنینە
بکا  باسچ دەکەیچ دەنەی پێکەنیکنە"ۆوتی: گتریشە بەدە  ۆۆیشتنەوە 
 ..؟"بڕۆین ب انین ئەمە چییە.

نە ککککککککۆاڵنی ەککککککککرد و وەرگەۆادپەلەیکککککککان لە خۆیکککککککان کەمێکککککککک 
ەهکات لە دوورەوە سکەیریان دوە ێکدەنکەەکە لەو اتێکک باستیانۆدەستە

منککککککداڵی هککککککاری بێوەسککککککچ دەوری پشککککککینەیەکی  ککککککککرد کۆمەڵێکککککک
یەککی دارێکک و چینکەیەککی بە دەسکتەوەیە و بە بەستەزمانیان داوە و 

ەکەن بە ورگ و پشککچ و چککاوی دهەموویککان ئەو دار و چککینکەیە  هەر
چ و بەمکددا ێەبەزدا هەڵکتاوانئەویز لە دابەاڵتدەسبێپشینەی بێ مان و 

یوار و ئەو دەرگکا و دار و ەپەۆێچ و بەر ئە  ددەکات و بەوالدا ۆاد ۆا
 .ەکەوێچدبەردە 

تریشە و وریای برای بە ۆاکردن و قیڕە و هەۆەشە گەیشکتنە الیکان 
خوێنی پێوەیە و زۆر پەرێشکان و سەیریان کرد لێوی پشینەی بێەوناه 

 .و بەدحاڵە
ونێکی وەبککککوون و هەڵچککککۆریککککا قیڕانککککدی بەسککککەریاندا و بە تووو

هەی خەجککاڵەت "گککوتی:  زۆرەوە داری لە دەسککتی یەکێکیککان ۆاکێشککا و
سککووکە ئەوە بککۆ وا لە  ئککاژەڵە ئێسک ...مانەبککنب هەی دڵککڕەب و بێشککەر

 تریشە  بلە الیەکی ترەوە ."ا ناترسن؟دئەوە لە خو ؟ەکەندبەستەزمانە 
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بکوو بکۆ خک مە  ێداشتی ت هەندێکە میوە و ک بەوەبە کیسەکەی دەستی
ئەوە "کێشککان و تێیککان بەربککوو و گککوتی: ێیککدا پ بهێنککابووی نەخۆشککەکەیان

 ؟اتە و قڕەیەتکان نکاوەتەوەشککەن ئەو هەمکوو قاقکا و پێکەنکین و ەر  ناش
 ؟" ەکەندکەچی ئەمە وا لە  پشینە بێ مانە  !ئاخر چی قەوماوەتمان وگ

 بکە یەکیککان نکککاوی نەورۆز بکککوو بهکککارانەمنکککداڵە اونێککک لەو د-یە 
 بەبکککووب ئەوی تریشککیان نکککاوی کەمککا  بکککوودە سککا  دزە و دوادزسککیا

ئینجکککا ئێکککوە "گوتیکککان: و بکککووب قیڕانکککدیان  داەو تەمەنەهەر لئەویکککز 
 "خۆ پشینەی ئێوە نییە؟ بەوەیحەقتان چییە بەسەر

سککتی بککوو کە دەمککی گککۆی نەدەکککرد و دەە بووۆوریککا ئەوەنککدە تککوو
ا دلە خکو"ۆاپەۆیکن و دارەکەی هەڵاکڕی و گکوتی:  ێیوانا لەلەرزی لەتاد

تیاتانککدا ایە ئێسککتا ئە  دارە  دنەترسکک  و لەبەر یەیککاە نەبێککچ بەو خککو
لەجیکاتی  ەکردب پشکینەی ئکاژە  و قوۆبەسکەر و بێ مکاندپارچە پارچە 

کەچکککی  بێکککننوو دەسکککتی بەسکککەردا ب بکککدەنپکککێ ئەوەی نکککان و ئکککاوی 
 ؟"ەکەند کە چی لێبسەیریان 
پیککاوێکی ۆێکوپێککک و کککاتەدا دەرگککایە  لەو مککااڵنە کککرایەوە و  لەو
 بەوە کە لە دکتکۆر دەچکووهکاتە دەرەوە بە جانتکایەکی دەسکتی ۆێکنۆ 

ەیوسکچ سکواری ئۆتکۆماێنەکەی بێکچب دبکوو و  کنینی ئۆتۆماێنەکەی پێ
 ئەو هەرا و قکککککککڕەیە ۆاوەسکککککککتا و بەبەاڵ  لەبەر دەنکککککککەە دەنککککککک  و 
ئەوە "و ۆووی کردە وریا و گکوتی:  سەرسوورمانەوە سەیرێکی کردن

 " تۆی وریا گیان ئەوە چیتانە؟
کاکە دکتۆر "هێمن بووەوە و سەیرێکی کرد و گوتی:  هەندێکوریا 

لەگە  تریشەتی خوشکمدا لێکرەوە تێکنەۆی  و گوێمکان لە هەرا و قکڕە و 
ئە  منککدااڵنە وا لە  پشککینە کەیککن دەپێکەنککین بککووب کە گەیشککتین سککەیر 
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 ...بکوونب هەریەکەیکان دارێکک یکاخود چینکەیەککی پێکیە بەسەرە بەرۆقو
 .." ەیکرد بە چاویدا.دا و ئەو دەیکرد بە سکیدئە  

پشکینە دامکاوەکە خکۆی کک ۆڵە بینیکی وۆە بوو کە ودکتۆر حەپەسا و ت
   .ە پەنا بەردێکی زلەوە لە ن یک وریاوەوکردبوو و خۆی خ اندبو

ێیکان بکدات و بە هەر خەریکک بکوو ل بدکتۆر ئەوەندە نکاۆەحەت بکوو
ەخەنب ئەوە دئککاخر ئەوە ۆەوشککتی خۆیککان دەر"وۆەبککوونەوە گککوتی: وت

ن وا لە ئککاژە  و سککەگ و پشککینەکان نەزادواکەوتککوو و هیچکک میننەتککانی
بەقەد  ارسکتانی سکەگ و پشکینەکانیانشەکاتب خەڵکی پێشککەوتوو و د

وە یێریکان وب ئەوە ئەمانە کەسکیان نەبکەوێچد منداڵەکانی خۆیان خۆ 
 ۆەح  و بەزەیی بناتە دڵیانەوە.بەراناەر بە ئاژەڵی بێ مان  بکات

 بتەواو کردبکککووپ یشککککی لەنکککدەن کککۆلێژی  دکتککۆر حەسکککەن کە لە
هککاتاووەوە واڵتککی خککۆی خکک مەت بکککات کە ناسککیاوی بککاوکی وریککا و 

سککەیرێکی ئەو کککۆمەڵە منککداڵە دڵڕەقککانەی کککرد و دەسککتی  بتککریشە بککوو
ەچکن دلە ئەوروپکا خەڵکک " ە گکوتی:تکۆماێنەکەیەوۆبە کنینکی ئ وەشانداۆ

ەیکنەنە یەرەبکانەوە کە دبۆ ماڵەکەیان نان و گۆشچ و شتی وا بکڕنب 
تووە گۆشچ و خواردنی پشینە الیەکی یەرەبانەکانیان ق چەکەیدسەیر 

 " و سەگەکانیانە.
ەڵکککککێن سکککککەگەکانمان لە دتککککانە پیکککککرەژن و پیرەمێردەکانیکککککان لەو واڵ

لەو   .هەروەهککککا پشینەکانیشککککمان ببە ئەمەکتککککرنبۆمککککان منککککداڵەکانمان 
کە  بەبێککچ بککۆ منککداڵەکەید پشککینەکەی یککان سککەگەکەی ون کیەکێکککاتێککک 

ئەوەنکدەت زانکی هەر  هەرەککاتب دەکات بکۆ ئەوانکیز وا دەبێچ چی د ون
درەخککچ و کککۆاڵنەوە هەڵواسککراون کە پشککینە  ەزە بە دار و دیککوار وەکککا

بە  بینیتکککان ەگەر تککککایە ئ ...ۆەنەکککی وایە و شکککێوەی وایەو بکککووە  گکککو 
 .ەدەینپێ دەندیمان پێوە بکەن و مژدانەشتان پەیو نانەۆژمارە تەلەی
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 !"یز چەند گوناحەەو"یەکدا و گوتی:  دکتۆر حەسەن دەستی دا بە
 ؟شتێک نییە بینەینە ناوی"ئینجا سەیرێکی وریای کرد و گوتی: 

 تەلەیۆنی بۆچ بیاە  بۆ ییادەکە  دکتۆرێکی ئاژە  هاوۆێمە  ێەمەود
 "ەکە  بێچ چارەسەری بکات.د

دکتۆر حەسەن خۆی دانەواندەوە و دەستێکی بە پشینەکەدا هێنکا و 
 "  .ەئەمە پیشەی خەڵکی دواکەوتوو"گوتی: 

تکککریشە  کیسکککەیەکی لە وریکککا دەسکککتی بکککرد پشکککینەکەی هەڵەکککرتب 
 "ە ژێر پشکینەکەب وریکا گکوتی: ەتا  کرد و خستیکیسەکانی دەستیانی ب

ئەو  چ ودەخوۆیک چکونکە تکۆ ئۆتۆماێکێ لکێ بەکەتبۆ ییکاددێ   دالەگەڵت
 "  ەپەۆێچ.دەترسێچ و ۆاد

تککریشە  "باسکچ دەکە پوەاڵهکی زۆریکز سو"دکتکۆر حەسکەن گکوتی: 
خکۆ  دەتکوان   بگکو  مەدەر  تکۆ بکڕۆ"سەیری بکراکەی ککرد و گکوتی: 

 " بڕۆ  بۆ ماڵی خ مەکەمان زۆر دوور نییە.
جکار تکۆ  یەکە  ببە سکوارلەگەڵمکان دکتۆر حەسەن گوتی: تۆ وەرە 

 .ەۆۆیندەگەیەنینب دواتریز ئێمە د
لەو شککککەیتانە  ێکککککهەر یەک بهەر زوو ئەو دەورە چککککۆ  بووبککککوو

یان بۆ ماڵەکانیکان و هەندێکپەنایە  و  بە شوێنککردبوو دڵڕەقانە ۆای
بەاڵ  ب ەکرددن سەیری وریا و دکتۆر و تریشەیا لە ژێرەوە بە دزییەوە

دوورەوە  لە بن بەسەر تکریشە و وریکادادوانەکەی هاتنە قسە و قیڕاندیا
ەهێنکایە ن یکک یەکتکری دسەریان ەکردن و دۆاوەستابوون و سەیریان 

 چرپ.ەکرد بە چرپەدو دەستیان 
شکککیان چکککوونە یئکککاخری تریشەیکککان بکککردە مکککاڵی خ مەکەیکککان و خۆ

و دکتککۆر سککەرکۆی ونەچکک ئەوەندەشککی پککێییککادەی دکتککۆر حەسککەنب 
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کەب دکتکۆر حەسککەن و پشکینە هاوۆێشکی گەیشکچ و کەوتە سککەیرکردنی
ب دکتۆر سەرکۆ هەر چکاوی بە پشکینە یەوە وەستابوونوریا  بە دیار

 !ئەی دەسکککتیان بشککککێچ"بەدبەخککتەکە کەوت بە نکککاۆەحەتییەوە گکککوتی: 
یککان وخکۆ نیوەمردو؟ هێنکاوە داان بەسکەر ئە  ئکاژەڵە بێ مککانەیکئەوە چی

 "کردووەب باوەۆ ناکە  چا  بێتەوە.
 دەسکتی لە ژێکرەوە بکە دکتکۆر وای گکوت یوریا خەریک بوو بەریک

پشککککینە ایە ۆەحکککک  بە  دخککککو"و لە دڵککککی خۆیککککدا گککککوتی:  هەڵە ککککۆیی
چاویشککی خەریککک بککوو پککڕ باێککچ لە " بەسککتەزمانە بکەیککچ و نەمرێککچ

ئەودیککوی بە  و دکتککۆر سککەرکۆ ئەمککدیو یتککایاەت کە بینیککبە .یرمێسککک
 کککردب هەروەهککادەسککەیری لێککوە هەڵا یشککاوەکەی ەکککرد و دپشککینەکە 

و قاچەکەشککی کە  ەوەەهککاتە خککوارددا چاویشککی کە ئککاو و خککوێنی پێکک
 .ەوەالیدا هاتاووە خوار وە  پەۆۆ بە ببووکاش

ەبککککووب د ێکککککمانە تەمەنککککی هەر هەشککککچ بپشککککینەکە منککککدا  بککککوو
زۆر جکوان  بکوو.یشکی تکێکە  بووۆەشسنیکەالنەیە  بوو چەنکد پەڵەی 

ەوەنککدە بەر ئ دا کێشککابوو وێککپ یانو ئێسکسککوو  بککووب بەاڵ  ئەوەنککدە
 بوو. پێستی پێستی خۆاڵوی و چ کن دیار بدار و بەرد کەوتاوو

 پشکککینەکەی پکککا  یدکتکککۆر سکککەرکۆ بە پەۆۆ و کەلکککوپەلی پ یشککککی
بکۆ  یشکیدەککرد و چاوەکە چارەسکەری کردەوە و خەریکی لێکوی بکوو

 .تێکرد کردەوە و دەرمانی بۆ پا 
 دکتۆر سەری هەڵاڕی و سەیری دکتۆر حەسکەن و وریکای ککرد و

زۆر ۆووشکاوە و ا وکنەهکاتووەب تەن چاوی بیناییەکەی هیچی لێ"گوتی: 
و بککۆی پێچککایەوەب دوایککی  قاچەکەشککی بککۆ بەسککچ ".داری بەرکەوتککووە

 "وێچ.وەندەبێچ و دئارا   ائێست" :دا و گوتی دەرزییەکی لێ
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ئەی "گککوتی:  یەوەیوۆگێکی گیککراو و بە پککیز و نککاۆەحەتوریککا بە قکک
 "چۆن نان بنوات؟ ئەی ؟برسی بێچ ابەشک  ئێست

ەکە  بە دبە لوولە شکیر  اخەمچ نەبێچ ئێست"دکتۆر سەرکۆ گوتی: 
 "دا.یقوۆگ

ا کککاکە دکتککۆر دەسککتەکانچ دخککو یککا" :بککوو گککوتی وریککا دڵککی خککۆ 
 ".ە  پشینە بەستەزمانەت کە  کردەوەخۆ  بێچ وەکو ئازاری ئ

ەبێککچ و کککێ دئینجککا ئەمە لە کککو  "بککووەوە و گککوتی:  دکتککۆر لککێ
 اکاکە دکتۆر منب من هەر ئێست"وریا بە پەلە گوتی:  ەبێچ؟د ئاگای لێی

ەکە  و ئاگککا  لێککی دشککی بککۆ ییەکککی خۆەەیککاەمە مککاڵی خۆمککان و جێەد
 .  "ەبێچد

هەی ئکایەرین دەسکتچ خکۆ  "دکتۆر حەسەن هکاتە قسکە و گکوتی: 
 ". بێچ

 چتککۆ ب ێیکک"دوای دکتککۆر حەسککەن سککەیرێکی وریککای کککرد و گککوتی: 
 "دایکچ و ئەوان ۆازی بن؟

ا ئەوەی دخکککو بە !ئەی چکککۆن"گکککوتی:  و وریکککا بە گەرمکککی هەڵیکککدایە
بەاڵ   ەوە.ەچککمە دەردشکک  لەگەڵککی یخۆ بەکە بێککچڵازی نەبێککچ لە مککاۆ

ۆەحمکن و دڵیکان زۆر پکڕ لە دایک  و بکاوک  و نەنکیشک  زۆر بە نەخێرب
 ."بەزەییە

بەدە   بدکتۆر سەرکۆ دەستی شچ و خەریکی وشککردنەوەی بکوو
ئەگینکا لە ئەوروپکا و  بنکادەنە ئکاژە   الی ئێمە گکو" ئەو کارەوە گوتی:

لە خەسککککککتەخانەی ئککککککاژە   ئێسککککککتاواڵتە پێشکککککککەوتووەکان بککککککوایە 
  دەماننەواندب بەاڵ  لێرە شتی وا نییە!

 لێککرە ککوا ئەوەنککدە گککو "دکتکۆر حەسککەن بکۆی سککەندەوە و گکوتی: 
دکتکۆر حەسکەن  "بدەنە ئکاژەڵی قوۆبەسکەر  ەدەنە مرۆگ تاوەکو گود
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ۆی بککا  بککڕۆ دەی کککو"قسککەکەی ۆۆیشککچ و بە وریککای گککوت:  لەسککەر
 .وە بۆ مکاڵەوەبینەینە ناوی تاوەکو بیاەیتە با ێنەوە بڵئەو کارتۆنە بەتا

 ". ەتەەیەن دبڕۆ خۆ  
و  داپکێ مکانی دەر وریا سوپاسی کردب هەروەها دکتکۆر سکەرکۆ 

ە بککە بە قوۆگیکدا و ئە  ۆۆنە  بکدە بۆۆژی دوو جکار ئە  حە" :گوتی
هەر کارێککککک و  ...بە  لککککوولەیە  شککککیر بکککککە بە قوۆگیککککدا بێککککویلە ل

 لێ بدە".  بۆو زەنە  ەکەمە تەلەیۆنپرسیارێکچ هەبوو ئەوە ژمارەی 
وریککا وریککا و پشککینەکە لە ئۆتککۆماێنەکەی دکتککۆر حەسککەن دابەزیککنب 

ەکەی پشکینەکەی بچکووکدە  سوپاسی زۆرەوە بە ئەسنایی کارتۆنە بە
یە  کککردب دکتککۆر گەۆایەوە   ییککان لەاحاییدو خو یهەڵەککرت و دابەزیکک
وریکککا  بە ککککارتۆن و پشکککینەوە ککککردی بە مکککاڵی  ببەرەو یەیکککادەکەی

  خۆیاندا.
لە سکەردانی خک مە  ڵەوە وگەۆایەوە مکا تکاڤەە بگەیشتنی وریا پێز

هەمککککوو شککککتێکی بککککۆ دایکککککی و مککککاڵی خۆیککککان  بنەخۆشککککەکەی بککککوو
نائکارا   کهەنکدێ ەوە وچکووە ژوور  لەبەر ئەوەی وریکاگێڕابووەوەب 

ۆازی  ەڵێککچ دایککک  و ئەواندجککا کککێ نیئ"بککوو و لە دڵککی خۆیککدا گککوتی: 
 ."لەوانەیە بۆڵەیە  بکەن بەزەییز بنهەرچەندە بە بەبند

 کەسکێکیان نکاۆەزایی پیشکان وریا لە دڵی خۆیدا بڕیکاری دا کە هەر
بەاڵ  بە پکێچەوانەوە دایکک و خوشکک و بە هەراب  ەنیکەد انئەو ببدەن

یەوە پکێز هەموویکان یەموو بە پەرۆشەوە چوون بەپیربراکانی تری ه
ب هەموویکان بە گەرمکی هەواڵکی پشکینەکەیان پرسکی و تاڤەەی خوشکی

ە بێدەسککککەاڵت و بچککککووککککککرد کە ئەو پشککککینە  دەستنۆشککککییان لککککێ
 ئەو هار و بێوەسچ و دڵڕەقانە. بێەوناهەی ۆزگار کرد لە دەسچ
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ئەوەی یکاتمە  یدوا با یکپشینەکەیان دانا لە شکوێنیکی بێکدەن  و ب
چکوارقەدی ککرد و  انی دایکیان چوو پەتوویەکی نەرمکی بکۆ هێنکان وخ

ئیتکککر بە  ".ککککارتۆنەکە ۆەقە !گونکککاحە بدابکککنەن دالە ژێریکککئەمە "گکککوتی: 
 خۆیککان بککۆ پشکککینەکە هەر یبەزەیککی و نکککاۆەحەتیهککاتن و دەا ددەوریکک

 کەسە و بە جۆرێک دەربڕی.
ی یکچکونکە دەرز بێکچخکۆی بنو بوکێ ن بکا بکۆ جێیوریا پێی گوتن بە

 .و وە  بێوۆ  و بێدەن  کەوتاوو درابوو ئازاری لێ
لە بکازاۆ هکاتەوەب نەچوو باوکیشیان  ئەوەندەی پێ بدنیا ئێوارە بوو

بککۆ ئێککواران  و ەۆۆیشککچدبەیانیککان  .ڵی هەبککووەچککونکە دوکککانی کککوت
ناوبانەێکی زۆر پکا  و  بب ئەویز پیاوێکی با  بووەگەۆایەوەماڵەوە د
  بوو. "ئەمین ئەیەندی"و ناویشی هەبوو و بازاۆدا نا لەچاکی 

ئەویکز نکاۆەحەت بکوو  یبئەمین ئەیەندی کە باسی پشینەکەی زانیک
کوۆ و ککە و منکداڵەکانی تکری دایەوە  یو دڵنۆشی بەزەیی پێدا هاتەوە

ا وککککەبێککککتەوەب تەندجککککا  چککککا   ئێسککککتا بخەیەت مەخککککۆن"و گککککوتی: 
پککێ ان و شککیرەکەی بوێککنن و دەرمکک ۆاسککناردەکانی دکتککۆرەکە بەجککێ

 ".  بدەن
پێککنج جککار خەبەریککان -هەتککا بەیککانی وریککا و تککریشە چککوار چەبێککد

و ئاگاداری بکووبنب کە  چبووبێتەوە و چووبن سەری پشینەکەیان دابێ
زار ا هەدخککو کە بە دان دایکککی بەڵێنککی پککێ ببز چککوونە مەکککتەیبەیککانی

ەداتب دەبێککچ و هەمیشککە سککەری دئیشیشککی هەبێککچ هەر ئاگککای لێککی 
ر بە قوربککان و بە ەچککوو هەدتککاوەکو بەردەرا  کە  تککاڤەە  انەتتەنکک

خکوا شککیرەکەت بیککر نەچێککچ بیکەیککچ بە  ەبککوو کە تککودحەیرانکی دایکککی 
  ەمرێچ.د ادقوۆگیدا ئەگینا لە برسان
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 یکچ خوا نەنە گیان نەهێ تو" :وتەیەدەکردە نەنکی و دئینجا ۆووی 
 ی زۆر زۆر خۆ نەنکیشی کە نەوەکان "مندا  و میوان بچن بە الیەوە

تکایاەت تکریشەی بە بویەکی سەریان بکوووگیانێکی لەسەر مەویسچ و د
 بە" نەنکککی گککوتی: .بککووەویسککچ چککونکە زۆر کچککی چکا  د زۆر خکۆ 
چاوەکانکچ لە تکۆ بە  ببکڕۆ بکۆ خوێنکدنەەکەتتکۆ  ەوەبدڵنیکایی قوربان بە

 ."ەبێچ تاوە  و دێیتەوەدزیاتر ئاگا  لێی 
و نەخۆشکییەوە  اتر دەبوو بەو حکا ۆۆژ زی دە-پشینەکە هەیتەیە 
و  دوای ئەو مککاوەیە وردە وردە چککاوی کککرایەوە .لە مککاڵەوە کەوتاککوو

 واڵندەوە.وەجدک بوو قاچی وسایەوە  و خەریولێوی پێکەوە ن
 بوریککا و تککاڤەە و هەمککوو خەڵکککی مکک ەکە ئەسککەندە دڵیککان خککۆ  بککوو

تەوە پشککککینە وردە وردە کەو .نەۆن لەخۆشککککیاندااککککهەر ئەوە مککککابوو هەڵ
یز وردە یکککککدوا .و ووڵەجکککککوج وەکەوتە بخواردنەوەنکککککاننواردن و ئکککککاو
واڵنکدەوە وەجدەبینکی کنککی دکە تریشە و وریکای  بپێ وردە هەستایە سەر

 بکات. داەکرد یارییان لەگەڵدەکردن و حەزی ددەستی بۆ درێژ  و
لەبەر ئەوەی لێکککوی لەت  بو بێوێککک  بووبکککوو هەرچەنکککدە زۆر الواز

کێشکککابوو و لێویکککان یایکککدا منکککداڵە هکککارە داریکککان پئەو  کبووبککوو کاتێککک
لەبەر ئەو خکک مەتە چککاکەی تککریشە و وریککای بککرای و بەاڵ   بیاووۆهەڵککد

 .ەبکوویەوەدبکوو چکا   زوو خەریکک هەر زوو بماڵە باشکەکەی خۆیکان
لە دواییکدا  بسکێ ناویکان گکوت-دوو "بنێکین بکا نکاوێکی لکێ :تریشە گکوتی

 اوی بوو بە لولو.ناوی لولویان بەد  بووب بۆیە پشە ن
کە چکا  بکووەتەوە و  ەوەداوی ئەوەی دڵنیا بوو هەروەها تریشە لە
 بنککاو مککاڵەکەدا و کەوتککووەتە یککاری و هەڵککنەۆین کەوتککووەتە گەۆان بە

و شکریتێکی ئاوریشکمی پەمەیکی دۆزیککیەوە و  بکۆیە نکاو شکتەکانی گەۆا
نکا ناو وردەواڵەککانی دایکیکدا دەرهێ شی لەجوانیی بچووکزەنەۆڵەیەکی 
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ککۆنەوە بکووب  یو لێی سەند کە ککاتی خکۆی بە پشکتێنێکی جنکی ککوردی
 زەنەۆڵەکەی کرد بە شریتە ئاوریشمە پەمەییەکەوە کردیە منی لولو.

ی و یەبەزدەچکککوو و هەڵکککدەهکککات و دئیتکککر لولکککو هەر بە مکککاڵەکەدا 
وردە وردە لولکککو ئیکککدی  .ەهکککاتددەنەکککی زەنەکککۆڵەکەی  ی...ەپەۆیدهەڵککک

 بێچ. خەریک بوو خرپن و جوان
 تککریشە و وریککا و هەمککوو خەڵکککی مککاڵەکە ئەوەنککدە لولویککان خککۆ 

ەکەیەب تەنککانەت لە خوێنککدنەە  ئەوەنککدە ڵەتەککوت گککوڵی مککاد ویسککچەد
یکان ڵەیانناسکی و هەوادئەوانکیز  بتریشە باسی بکۆ هاوۆێککانی کردبکوو

ەگکرتە بکاوە  دلولویان  بەچوونە ماڵی تریشەدجاروبار کە ەپرسی و د
یککا  دیسککان ئەو ەککردب وردان لەگە  یککەهێنکا و یارید ێککداو دەسکتیان پ

 ەویسچ.دب ئەوانیز خۆشیان ەکانی کردبووباسەی بۆ هاوۆ  کوۆ
هەرچەنککدە ئەو منککداڵە هککارانەی وا ئەزیەتککی لولویککان دابککوو و وایککان 

زۆریکان کە بە شکەو  لە دڵی خۆیانکدا تەریکب بووبکوونەوە ببەسەر هێنابوو
یکان کە بکۆچی وایکان ەهکاتەوە بیردب بنکوونتکا کانیکان ەەچوونە سەر جێەد

هەر  بدۆنکککدە بە هەموویکککان وبککۆچی وەکککک ؟ەزمانە ککککردتلەو پشککینە بەسککک
ت و اڵەککککرد و ئەویکککز بێدەسکککەد ێکککداکەسکککەیان لە الیەکەوە دارێکیکککان پ

و ئەوی تککر بککۆی  ەکککرد بەمککدوالدادەکککرد و ۆای دبچککوو  هەر هککاواری 
 ەبوو.د تێی بەرەگرت و دەهاتە ئەمدتر ئەوی تر بەرۆکی دەچووب د

ژێکککر لکککێشەکەوە لێویکککان  ەبکککوونەوە و لەدیان زۆر تەریکککب هەنکککدێک
ەیانەوت ئەوە بۆ دەبوو بەرین و لە دڵی خۆیاندا دەلەرزی و خەریک د

قابینە هیە گەمە و یاری و کاری باشتر نەبوو لەوە زیاتر  ؟وامان کرد
د نەگکککاەتە هەر بەقەکە ئکککازاری ئەو ئکککاژەڵە بەسکککتەزمانانەمان بکککدایە؟ 

ەپککاۆێتەوە و دەتەککوت لێمککان د بەکککردیندجنەێککک بککوو چککۆن سککەیری 
 من زۆر گوناه و بێدەسەاڵت . بمەکەن خوا منداڵینە وا  لێ ەڵێچ تود
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و گککژ تککریشە و وریککادا ەکە کە کککاتی خککۆی چووبککوون بەۆدوو کککو
ئەوانە ماڵیان هەندیک ن یک مکاڵی تکریشە  بناویان کەما  و نەورۆز بوو

ینەکەیان لە دەرودراوسکێیان بیسکتاوو کە چکۆن باسی پشک بو وریا بوو
چەنککککدیان خککک مەت کککککردووە و چەنککککد   بککککووەتەوە و ئەو مکککاڵە چکککا 

خۆشەویسکککتە الی هەموویکککان و چەنکککد جکککوان و دڵەیکککر بکککووەب بکککۆیە 
ەکەوتکککککککنە قسکککککککە و بکککککککا  و دەگەیشکککککککتن دیە   ئەوانکککککککیز کە بە

ە بچککووکئەو پشککینە  بەرانککاەرنککدانەیەی ۆدەربڕین لەو کککارە دپەشککیمانی
 بەستەزمانەیان کردبوو.

ۆوو  لەو ۆۆژەوە ا دخکو بە"ەگکوت: دنەورۆز زۆر جار بە کەمکالی 
ەیاناین  خۆمیکان لکێ دکە لە دوورەوە  بنییە سەیری وریا و تاڤەە بکە 

خککوا  بە بورنوچککی بککڕۆین پێیککان ب ێککین لێمککان باکک چەڵییککدەشککارمەوەب د
 ..؟" ئیتر قەت کاری وا ناکەین.

ب ێکککین لێمکککان پێیکککان جکککا ئەوەی بکککۆچییە ئین"  ەیەکککوت:دکەمکککالیز 
 ؟ ئەوە نیککیە منککیز پشککینەیەک  پەیککدا کککردووە و زۆر  خککۆ رنوباککو
چ وانەککککککان  ڵێکککککە مکککککاڵەوە ئەوەنکککککدە خۆشەویسکککککتە نایەچ و لێکککککەود

ەنیشک  ددا اتێکک ؟ەکاتد  و دەیتەرەکان  و یاری بە قەڵە بنووسمەوە
ۆژەیکان ۆو ئە .شکان  ەداتە سکەردوانەکان  بنووسمەوە لەپکڕ خکۆی هەڵک

تە ێککخەریککک بککوو بکەو ب سککەر خککۆی هەڵککدایە سککەرخککوا ۆەحمککی کککرد 
 ."چونکە سەرما  بوو لە ن یک زۆپاکە دانیشتاوو  بسەر زۆپاکە

ەککککرد و دبە ۆوویەککککی خۆشکککەوە سکککەیری کەمکککالی نەورۆزیکککز 
ەخێکککوکردنی ئەو خەریککککی بئەوە نیکککیە منکککیز لەو ۆۆژەوە " :ەیەکککوتد

گکککوایە بکککۆ  بوە بکککۆی هێنکککاوینێکککگیسککککە  کە خککک مەکەی بکککاوک  لە الد
ا یە  دخکو بەب بەاڵ  مکن ککرد  بە هەرا و گکوت  ەسەربڕین و خکواردن
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 بەکە د باڕێچ دنیاتان بەسەردا ککاو  بدات و سەری کە  دەستی لێ
 ."ەکە دەبێچ لێرە بێچ و من بەخێوی دئەمە هەر 

مککن  یقەت بێککدڵی چبەناسککیدخککۆ بککاوک  " :و گککوتی ینەورۆز پێکەنیکک
ی یکککالیەوە و گکککوتی تکککازە ئەمە ه ێ ێکککچ کە  بچێکککچ بەناککککات و ناه

ەکەی بووە بە پارێ ەری مایی ۆکو چەزانێد ب باوک  یەقیرە وانەورۆزە
ئاژە ب نازانێچ ماوەیە  لەمەوپێز کوۆەکەی چ بەاڵیەککی بەسکەر ئەو 

 "هێنابوو! داەبچووکئاژەلە 
نەورۆز بە زەردەخەنەیەکی خۆشەوە سەیری کەمالی هاوۆێی کرد 

زانیمکان و  ا شکور لەو ۆۆژەوە ئاقو بکوویندسوپا  بۆ خو": و گوتی
ب نەورۆز لەسکککەر "ئەوە ککککارێکی دۆنکککدانە بکککوو و پەشکککیمان بکککووینەوە

سککەرخ  ئەوەنککدە  بوا  کککردهەر ئککاخری " :قسککەکەی ۆۆیشککچ و گککوتی
 بهەبێکچگیسککەکە  بە  نێکی تکایاەتێشکو تاسەر دایک و باوک  خستە 
الی لەبەر بکاران و سکەرما لەکەی الی بکاخچە بچککۆبکوو   ناچکار باوک

 ."وسچ بکاترورێکی بچکۆلەی بۆ دودەرکی حەوشەوە ژ
 چەزانیکک"د :و دەسککتی دا بە یەکککدا و گککوتی ینەورۆز دیسکان پێکەنیکک

" شەوی بارانە زۆرەکە گیسک  لە کو  دانا و ئەو شەوە لە کو  بوو؟
 "چ دانا؟ێدە ب ێ لە کو"کەما  گوتی: 

نکککککککی اڵدالە الی  وری ژوورەوەهێنکککککککابوومە ژو" نەورۆز گکککککککوتی:
ئەو شککەوە لەو  مککایەوەب  یدامنککاب تککاوەکو بەیککانی ەوەوری دانیشککتنوژ

بەاڵ  بەیککانی دایککک  کککردی بە "نەورۆز دایە قاقککای پێکەنککین و گککوتی: 
 ."کردبووەوە چونکە پشانێکی زۆری بەو ناوەدا باڵو دابشەۆ لەگەڵم

ئە  بکاران و  نازان  کەی"نەورۆز سەیرێکی ئاسمانی کرد و گوتی: 
 ر بێچ و دەشتودەر سەوز بێکچ تکاچ زوو بەهاێەمەود بهەورە نامێنێچ

 ."تاوەکو تێر گیای تازە بنوات بئە  دەوروپشتەگیسکەکە  بەرمە 
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بە بکاران و تۆیکان و زستان بڕایەوە  بچەند مانەێکی بەسەردا چوو
بەهککار هککات و دەشککتودەر هەمککووی سککەوز و  ...وەیەکەبروسکککەهەورە

ە چرۆکردن و خۆئامادەکردن ب درەختەکان دەستیان کرد بجوان بوون
 .گکککککو  و میکککککوەی جۆراوجکککککۆر هەڵڕشکککککتن دەرککککککردن و اڵبکککککۆ گە

سەرماوسۆڵە خۆیکان پێچکایەوە و بە مکۆن و گکرژی لەبەرچکاو نەمکانب 
خەڵک کەوتنە خۆئامادەکردن بکۆ گەیشکتن بە ۆۆژی نەورۆزی جەژنکی 

 کورد.
ن بککۆ ئەو ۆۆژە پیککرۆز مککادەکردهەر مککاڵە الی خککۆیەوە کەوتە خۆئا

بککککککاتە دەشکککککتێکی دەوربەری  هەرکەسکککککە ویسکککککتی ۆوو بیکککککرەو دڵە
نەورۆز هات و هەمکوو خەڵکک بە  ستان.کی شیرینی دڵی کوردوکەرکو

 یهەروەهکککا  بە جنکککی مەدەنیککک بخۆۆازانکککدنەوە و جنکککی ککککوردی جکککوان
ۆێکوپێککک کەوتککنە ۆ  بە خککواردن و چێشککچ و یککاپرا  و کشککتەوە لەو 

 رین و دڵەیککککرانە خەڵککککک و سککککەیرانکەر بککککاڵودەشککککتە بەریککککن و شککککی
 بوونەوە.بوو

پەۆین و ئەوانەی بە ەدبە دیککککار نەوار و گککککۆرانییەوە هەڵکککک ئەوانەی
تایاەت ئەو منکدااڵنەی ەچوون بەدەهاتن و دەگەۆان و دکۆمە  کۆمە  

 هەنکدێک ن و هاوپۆلی یە  بکوون چ ککوۆ چ ککەهاوۆ  و هاوتەمەکە 
)واتککا  ابککردووۆکککرد کە شککەوی ەدباسککی ئککاگرکردنەوەی نەورۆزیککان 

دەیکانەوت لە بکاخەکەی  هەنکدێکککو  داگیرسکاوەب  لە (شەوی نەورۆز
دەیککککککانەوت منککککککداڵی  هەنککککککدێک مککککککاڵی خۆمککککککان دامانەیرسککککککاندووە.

بووە بکەوێتە ناو ئکاگرەکەوە و لە مکاڵەکە بکووە  کەمان خەریکێدراوس
ووب ەگوت بۆ ئاگات لە منکداڵەکەت نەبکدب باوکەکە بە دایکەکەی ۆشە بە

ەکککرد تککۆ بە دیککار دئککاخر مککن ئیشکک  ەگککوت ددایکککەکە بە بککاوکەکەی 
 ەبکککوو ئاگکککاداری منکککداڵەکانچ بیکککچبدتکککۆ  چباگرکردنەوەکەوە بوویکککئککک
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ەهێ ێککچ منککداڵی دەیەککوت ئککاخر چککۆن خەڵککک دەیایڕانککد و دبککاوکەکە  
ئیتککر مککاڵەکە تککاوەکو درەنکک  هەر  ەوە...ن یککک ئککاگر بکەوێککتدووسککاڵە 

 شەۆیان بوو.
لەپکککککڕ وریکککککا بە  بو قسکککککەی خکککککۆ  و ۆابکککککواردنەوە پێکەنکککککینبە 

سکەیرێکی  یبەپەۆیدکە بەوێدا لەگە  هاوۆێکانیدا تێک سەرسوۆمانێکەوە
؟ ئەوە بک ان  گیسکک و ئاژەڵکچ بە چئەوە تۆیک"نەورۆزی کرد و گکوتی: 

وریکا " ۆۆژی بەزمەکەیکچ؟ دەستەوەیە؟ بەۆاسکچ ئەمە تکۆ ئەو ککوۆەی
ەزانیککچ باسککی چ د  خککۆت بککا چیتککر نەڵککێ"زەردەخەنە گرتککی و گککوتی: 

 ."ەکە دۆۆژێک 
ی وریکککای ککککرد و گکککوتی: نەورۆز بە ۆوویەککککی خۆشکککەوە سکککەیر
و زۆریکککز  بیکککر نکککاچێتەوەلە ئەرێکککوەاڵ وریکککا گیکککان ئەو ۆۆژە  قەت 

بەاڵ  ئەوە بوو بەۆاستی هەر ۆووش  نەبوو سەیرت بکە ب  بپەشیمان 
 چبینیککەد ار  بککۆ مککن و هاوۆێکککانی تککر ب ئەوەتککنککزۆر بەوانەیەکککی بە 

و ئەوەتککککا پەتەکەیکککک  بە  گیسکککککەکە  هێنککککاوە بککککۆ سککککەیرانی نەورۆز
 ."بێچ دەستەوە بەستووە نەوەکو لێ  گو 

هەی ئککککایەرین کە پەشککککیمان "وریککککا دڵککککی خککککۆ  بککککوو گککککوتی: 
لەو کارە خکراپە دۆنکدانەیەب جکارێکی تکریز هەی ئکایەرین  بوەتەبوویتە

 ."و هەر بژیچ
ریککای کککرد و گککوتی: نەورۆز بە گەرمککی و خۆشککییەوە سککەیرێکی و

پشککینەیەکی پەیککدا کککردووە کە  ئێسککتاا وریککا گیککان کەمککالیز دخککو بە"
کوۆەککککانی هەروەهکککا دێکککتەوە لە خوێنکککدنەە هەر بە باوەشکککیەوەیەتیب 

تەریککب بککوونەوەب ئەو ۆۆژەی ئەو خەتایەمککان  و پەشککیمانتککریز زۆر 
 چەند شەوێک هەر خەومان لێبە سەری باوک  چەند کەسێکمان  بکرد

وا وەککو ئکاژەڵی کێویمکان  چیلە داخانداب نکازان  ئەو ۆۆژە بکۆ نەکەوت
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ێکی زۆر بەد و ئیشک  هکیە بە بیرمانکدا نەدەهکات کە ئەمە !هکاتاوو لێ
بەاڵ  تککۆ و تککاڤەە و دکتککۆر حەسککەن ئەوەنککدە بککوو   دڵڕەقککانە و خککراپ

پەالماری ئەو پشکینە بەسکتەزمانەتان دا و بردتکان توۆە بوون لێمان و 
ی پکککی  و خکککراپ ۆزگارتکککان ککککردب دوایکککی وەککککو و لە دەسکککتی ئکککێمە

ککردەوە کە ئێکوە ۆاسکتن و  بیرمکان لکێهۆشمان هاتەوە بەرخۆمکان و 
 .ین"ئێمە خەتابار و بێویژدان

راوەکەی بە پەتکککی تنەورۆز بە پێکەنینێکککی خۆشکککەوە دەسککتە بەسککک
 بچککککی چەڵێیکککک"دو گککککوتی:  ەوەوە دای بە دەسککککتەکەی تککککریگیسکککککەکە

ئکازاری بینیکی ەیکن ئەگەر کەسکێکمان ەکدخەریکین کۆمەڵێکک دروسکچ 
 ."ئاژەڵێک بدات شوێنی بکەوین و بەردەبارانی بکەین

بکارانکردنیز هەر یەیکاە ەڵکک بەردەنکاب خ .نکا.."و گکوتی:  یوریا پێکەنی
بککەنەوە و خەڵککی  ەتوانن شوێنی ئەو کەسە بکەون و تەریاکیدو نابێچب 

 ."بە ئاژە  بەراناەر بکەنەوە کە ئیشێکی دۆندانەی کردووە کۆ لێ
زۆر دەستنۆشککی لە  بوریککا بە  قسککانەی نەورۆز دڵککی خککۆ  بککوو

وەرن ەبینکینب دباشکە دوایکی یەکتکر " :خۆی و هاوۆێکانی ککرد و گکوتی
ەبینکککین بکککۆ ئەوەی قسکککەیە  لەو دیکککان لە شکککوێنێک یەکتکککر  ببکککۆ ال 

ۆاوچییانە بکەین کە ئەو هەموو گۆشچ و مریشک و ماسی و بکازاۆ و  
انی سەیران و پشوو تشەنەەکانیان ۆۆژپێ پڕ نابێچب دوکانانە ورگیانی 

و ۆاو  انە دەککککوژنیکککەبەن ئەو ئاسکککک و کەروێشکککک و باڵکککدارە کێوید
ا بە دخو ەینۆن یادەکوژن و دنەنۆشانە ەکەنب ئەو کەوە نازدارە دەد

 ."ژەهریان بێچ
ئەوە  بەکەیکچداسکچ ۆا دخو ئەر  بە"نەورۆز سەری بادا و گوتی: 

 اتێککئێکواران کبکۆ ۆاوب  وەچکودەبکوو زوو زوو یاوێکی دراوسێمان هپ
 ەهککاتەوە یە  سککەبەتە باڵنککدە و چککۆلەکە و قەتککێ و ئەو شککتانەی ۆاود
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بکا  دە بەشککادنە ب من ئەوسکا ئەق ک  پکێەوەماڵبۆ ەیوێنایەوە دەکرد و د
ەدەیکککنە بەر دا مککن و هاوۆێککککان  ماڵەکەیکککان دخکککو بە ببککککات ئێسککتا وا

 ."بەرد
دوایکی هەر گکور   !"سکان گوتکچ بەرد بەرددی" :گکوتی و یوریا پێکەنیک

بەرد کە ئەویکز دوایکی لەگە  دایکک و  دەرگکادانە بەر ەئێ قەینکاک"گوتی: 
 بدانە بەر بەرد ئەوە زۆر خکراپەب خەڵککەیککەن بە شکەۆدئەو مکاڵە باوکتان 

چکککونکە بەردەکە بەر  چبهەرچەنکککدە ئەو کەسکککە ککککاری خراپیشکککی کردبێککک
 ."ەبندو تووشی بەاڵ  ەبێچدەکەوێچ و بریندار دسەروچاوی 

باشککککە کەواتە  دە"نەورۆز بە زەردەخەنەیەکککککی خۆشککککەوە گککککوتی: 
یەکێکککککک ئەزیەت و بینیمکککککان ا کە وکککککتەنکە  بەردەبکککککاران نکککککاکەینب 

ەکەیکن و دهووهای لکێ ەکەوین و دشوێنی  بەداتدئەشکەنجەی ئاژە  
چکونکە حککومەت  بەکەیکندەبەین و شکاتیشکیان لکێ دی ۆاوچی وئابڕو
 ."بێچ کردووەب بۆ ئەوە دەستیان خۆ اوی قەدەەە ۆ

الیەککدا  یەکتر کرد و هەرکەسەیان چوون بە یان لەیئیتر خواحایی 
  .بۆ سەیری سەیرانکەر و هەڵنەۆکێ
کەسکە چکووە الی دایکک و بکاو   ئیتر کاتی ناننواردن هات و هەر

 .نان بنۆنبچن کردن  و کەسوکاریان کە بانەیان
مککاڵی خۆیککان بککردب دوای  ینیو سککی ەرنەورۆز گیسکککەکەی بەرەو سککش

الی وریککا بککۆ ئەوەی کککۆمەڵی  ئەوەی بڕیککاری دا لەگە  هاوۆێکککانی بچککنە
لەو  هەنکدێک دوو ۆۆژ-وسکچ بککەنب دوای یە در "لەسەر ئکاژەڵکردنەوە"

لە بکاخێکی  تکری( سکێ هکاوۆێی-بەتکایاەت تکریشە و دوو)کوۆ و کچکانە  
وریکا  بووشکینهەواڵنرسکینی یەکتکری و دەستەدوای  .بکوونەوە گشتی ککۆ

ککوۆینە  ئێسکتا"ککرد و گکوتی:  پکێ دەسکتی ببوو وەکو قسەزان و لێ ان وا
نێککین و نککاوی ب وسککچ بکەیککنەمانەوێککچ کککۆمەڵەیە  دردئککێمە  ...کچیککنە



31 

 هەنکدێک هەموویکان گوتیکان زۆر باشکەب ".کۆمەڵی لەسەرکردنەوەی ئاژە 
 چۆنی دەبێچ؟ڵیاندایە و گوتیان باشە ئەمە چۆنهە

باشە "گوتی:  بوۆێی نەورۆزی خاوەن گیسک بووکوۆێکی تر کە ها
وا ئاسککانە؟ وەککو بکک انن ئکێمە قسککەیەکی وا بکەیککن کە  ئینجکا ئەمە هەر

 یبکەیکن یکاخود بە ککابرای الدێیک وەکو سەرزەنشتی ئازاردەری ئکاژە 
ب ێین وا بۆچی ئەو هەموو بارەشی لەسەر پشکتی ئەو کەرە گوێکدرێژە 

شککی یە  تێکری نەخککواردووە خۆبەو بەوکککردو الوازە بەسکتەزمانە بککار
ەکێشککێچ و ێککدا دزووزوو  داری پ بسککواری بککووە بەسککەر بککارەکەوە

 ەکات.د هەچەهەچە و هوهوی پێ
کە لەگە   بینکیەی کە ئەو دیکمەنە  بە چکاوی خکۆ  وەککو ئەو ۆۆژ

کیسکە و  هەنکدێکو  ەوەمکاڵبکۆ نەوە ەگەۆایکدبکوو  ئێکوارە بباوک  بکوو 
قیڕانککد  یکمەنە نککاۆەحەت بککوو  و بککووب لەو د کەلکوپەلی ماڵەوەمککان پککێ
 بەدەیککچدبککۆ وا لەو گوێککدرێژە قوۆبەسککەرە "بەسککەر کککابرادا و گککوت : 

ئەوەتککا بەمککدوالدا  بشککی هەڵەرتککووەیای ئەو هەمککوو بککارە و تۆۆسککەرە
 "؟چەکێشیدخەریکە بکەوێچ و تۆ  هەر پیایدا 
سەیری هەموو ئەو کوۆانەی ککرد و  بکوۆەکە کە ناوی نەوزاد بوو

یکدامە بەر دەو  یەبەزیکدنکن ئەگەر بکاوک  لەگە  نەبکوایە دازاە"د :گوتی
کوۆ  تکۆ حەقکچ چیکیە "گوتی:  بوۆە بوووت باوکیش  لێ هەر بۆیە  بدار

 ؟"ەکەیچ!دوشی شەۆمان وتبۆچی بە  ئێوارەیە  ببەسەرەوە
و گکککوتی:  ییەککککدا و بە تەوسکککێکەوە پێکەنیککک نەوزاد دەسکککتی دا بە

؟ گکککوتی وا خەریککککە شکککەو گکککوت یەزانکککن خکککاوەن گوێکککدرێژەکە چیککک"د
ەە ب ئەمکیز وردە وردە و لەسکەرخۆ ەمەوێکچ خێکرا بکددوورە  بدادێچ

 ."خەوتووە و تۆپیوە چەڵیید بۆێوە ەۆوات بەد
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ەسکەرەکە چەنکد قورسکە و بکاری قوۆب چنابینیک"گوت:  باوکیش  پێی
خککۆ یەرەبککانە و بکککاتب  ەتەوێککچ ۆادو  دانیشککتوویچ تککۆ  لەسککەری
 ."هەستە ون ئەویز گیا بئۆتۆماێێ نییە

وا ئاسان  ئە  کارە هەر :نەوزاد جارێکی تر سەیری کردن و گوتی
وشی لێدان و شکەۆ بکینب تکریشە و دوو وجار ت هەندێکنییە و لەوانەیە 

وجکوان و ئەوی تریشکیان نکاوی وککچەکەی کە یەکیکان نکاوی ۆ هاوۆ 
ە سکا  دزپکا-ەدواتە چکوار ببوودە تریشەبەقەدەر شیدن بووب تەمەنیان 

شکیدن  بهاتنە قسکە و هەریەکەیکان بۆچکوونی خکۆی دەربکڕی بنەبوود
هککاتنی ئەو ەبککوون و لێککدان و بەگژداۆووئەگەر ئککێمە لە ت ئینجککا"گککوتی: 
بککا بچێککتەوە مککاڵی  هەرکەسککەمان ...کەواتە هککیە بابککارانە بترسککینخەت
 ."خۆی
کەواتە  بەکاتدشیدن ۆاسچ "جارە تریشە بە گەرمییەوە گوتی:  ئە 

 گککو  نەدەیککنە هککیە شککتێک ئەگەر چەبێککدکەیککن؟ ەدئککێمە باسککی چککی 
 .بکەوێکچ بمانەوێچ ئیشەکەمان و کۆمەڵەکەمکان نکاو دەربککات و سکەر

 ".  ە و لێدانڕوشی شەۆ بووینب دوو جاریز قوت کیانجارێ
ککرد  ەی تەواوشبە پێکەنینەوە هاتە قسە و بکۆ تکریوجوان ولێرەدا ۆ
ن و دوو جکار وشی شەۆ بکوویوجارێک ت بەڵیچدوەکو تریشە "و گوتی: 

ەکەیکن و دن بکووینب بەاڵ  بەو ککارە نکاو دەرتوشی لێکدان و قژۆاکێشکا
بک ان   کە ب ێن مندا  و گەنجی وا داهکاتوونب وا بەکاتدخەڵک باسمان 

هەروەهککا ۆەنککەە گەورەکککانیز  بەدەندئەوسککا زۆر کە  یارمەتیمککان 
تەریب باکنەوە و ئەوانکیز لەسکەرمان بککەنەوە و وەککو ئکێمە خەریککی 

 کارە بن.ئەو 
ە اندا و هەریەکەیککان دایکک ەیەکیککان لککێ چەپ وریککا و کوۆەکککانی تککر

 وەڵکاڵ ئەو کچکانە ۆاسکچ" :گوتیکان بدەربڕینپێکەنین و خۆشحاڵیقاقای 
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یەکەوە دایککان لە  کچەکککان بە ."ەکەنەوەدەکەن و لە ئککێمە باشککتر بیککر د
ەزانکککن هەر خۆتکککان دئێکککوە وا  !ئەی چکککی"قاقکککای پێکەنکککین و گوتیکککان: 

 ."سەرمانداەئەو ئیشانە بکەن و خۆتان هەڵکێشن ب ەتوانند
هەشکککچ -مان لە تەمەنکککی حەوتهەنکککدێکئکککێمە "گکککوتی:  ۆووجکککوان

لە کچەککککان  هەنکککدێکەخکککوێنینەوەب بکککۆیە دییەوە کتێککک  و گۆڤکککار ڵسکککا
مێشکیان پکڕ بکووە زۆریان پەیدا کردووە لەو خوێندنەوەیە و  یزانیاری

 لە شارەزایی.
یەکککدا و گککوتی:  و دەسککتی دا بە ینەورۆزی خککاوەن گیسککک پێکەنیکک

وەککککو مامۆسکککتاکەمان  ببکککوونەتە یەینەسککوو لێمککان بەڵککێ کچەککککان "
ەڵێکککچ تکککۆ هەر بوویکککچ بە دلە پۆلکککدا بە خکککولەی مکککا  یەلکککی  گکککوتەنی 

وگرتن و ۆاککککککردن لە وژمکککککاردن و بیکککککان ییەینەسکککککوویی نەخۆشکککککی
 ."خوێندنوانە

یاەتی تککابە بهەمککوو دەسککتیان کککرد بە پێکەنککین و هەاڵبەو قسککەیە 
ێمە وایککن و گاڵتەمککان پککێ ئککواتککا  :و کچەکککانی تککر گوتیککان ۆووجککوان
 ؟" دەکەن

ا باوک  سەکانتان زۆر ۆێکوپێکە دخو بە نە"وریا هەڵیدایە و گوتی: 
 .و زۆر جێی باوەۆن

یککان بکرێککچ خەڵککک ێتککاوەکو پنە بڕیاریککان دا ااڵئەو منککدلە کۆتاییککدا 
ە و کۆتر و چکۆلەکەی بدەن نەهێ ن ئازاری پشینە و سەگ و باڵند هان

لە دەشککتودەر و شککاخوداخیز بچککۆلەی بەسککتەزمان بککدەنب هەروەهککا 
کە چاوجوانکانە ەکرن و ئەو ئاسککە بکاریااوککردن هەڵۆخەڵک دەسچ لە 

و  و وسکککی خرپنککی ئێسکێشککلەگە  کەرو بنەکەننەکککوژن و ۆاویککان 
 کی تر.ێهەموو جۆرە ئاژەڵ
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او  و مککاڵی بڕیاریککان دا هەرکەسککەیان یەکە  شککچ بە دایککک و بکک
بککەن و پشکتەیری لەو بیکر  بکدەن وا خۆیان ب ێن تاوەکو ئەوانیز هان
وشککی شککەۆ و وجارێککک یەکێکیککان ت و هەسککتەیان بکککەن تککاوەکو ئەگەر

 .سەریان بکەنەوە ئاگاداریان بن و لە بقڕە بوو
بککوونەوە لە  دیسککان ئەو مێردمنککداالنە کککۆ بدوای دوو هەیککتەی تککر

رە هەموویکان سکەرکەوتوانە جکا ئە  بویانوجارەی پێش هەمان شوێنی
ییەوە کەسەیان بە خۆشک هەر بووەبەکرد و ورەیان بەرز بوودقسەیان 

ەکرد کە چەنکد دڵیکان خکۆ  بکووە بە  دباسی باو  و برا گەورەکەی 
تەوە و ووەەی ئە  کوۆەیکان کە چکۆن بیکری ککردوی و ئکارەزوداواککار

ە ککاری چەند کوۆەکەیان دڵنۆشککەر و پکڕ هەسکچ و نەسکتە و حەز ب
 خراپ و دۆندانە ناکات.

جکار گەورە   هەنکدێکی و هاوۆێکانی ئە  بڕیارەیکان داوە کە ۆخ
بیککری لە ئیشککی وا نەکککردووەتەوەب بە پککێچەوانەوە بککاو  و کەسککیان 

کککککردوون بککککۆ ئە  بیککککر و هەسککککتە بەرزەی کە  ان لککککێیدەستنۆشککککی
ویککانە ئککێمە بککۆیە نیککازی وکە وا گوت ەوەبهککاتووەتە خەیککا  و مێشکککیان

ەکەیکککن هەمکککوو دچکککونکە حەز  بوسکککتکردنی ئە  کۆمەڵەیەمکککان هەیەرد
هەمککوو کە   بکە  بە خۆشککی و بە ئاشککتی و بە سەربەسککتی بککژین

ان خککککۆ  بوێککککچ تککککاوەکو دار و بەرد و درەخککککچ و ئککککاو و یککککیەکتری
سەروو هەمووشکیانەوە و لە پکا   بوێچب دیارە لە کانیاویشیان خۆ 

 خۆ  بوێچ. ای گەورە  میننەت و واڵتەکەی خۆیاندخو
ەبێکچ دیشکە سکەریراز و خۆشەویسکچ و دڵنیکا ئیتر ئەو کەسکە هەم

ەوەنککدە ویژدانککی ئکارا  و پککڕ بککڕوا ئ بکەی بنوێکچەجککێە کە چکووە سککەر
خۆشترین خەو بککاتب بە  بەبێچ کە سەری کردە سەر سەرین بنوێچد

 نبئککازاردەری مککرۆگ و ئککاژەڵ کەەب ڕدڵککپککێچەوانەی مرۆڤککی خککراپ و 
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ەبیکنن و دلەتکاو گوناهەکانیکان ناخۆشکترین خەو  بەچکن بنکووند اتێکک
تکککاو ئەو تاوانککککانەی بچێکککتە چاویکککان لەتکککوانن خەو بە زەحمەتکککیز ئە

 ویانە.وکرد
خەڵککک  بنەۆناکککوێیەکککدا تێ ئەمککانە بە شککەو و بە ۆۆژیککز بە هەر

ەدەن. ئەوانەی وا دن پککێ ایککەنێککچ و لە ژێککرەوە جنێود چەمۆڵەیککان لککێ
 ڵکدا ۆیسوا و سەرشۆۆن.ناو کۆمەاڵنی خە خراپن هەمیشە لە
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 مانگە شەوی مەستان و سابێ

 
 چەشکنی ئە  چیکرۆکە ۆووی بلە سااڵنێکی زۆر دووری لەوەوپکێز

نکاو کەژ و  لە ئاوایی و شار وەکو لە بتایاەتی لە شوێنی دووربە بەداد
جککار هەر ئاسکککەکێوی و بکک ن و  هەنککدێککێککوی زۆر بەرز و سککەختدا 

بە ەیککانتوانی بەو نککاوانەدا دوکەڵە و قەدباریکککانە رە ئککاژەڵە سککئەو جککۆ
چکونکە  بەژیکادب بەاڵ  مرۆگ لەو نکاوچە سکەختانە ئاسانی بێن و بڕۆن

 بوو. کوێستانی خۆ  و دڵەیری پڕ لە خێر و بەرەکەتی لێ
وسککککککککە ئکککککککاوی پکککککککا  و خکککککککۆ  و شکککککککیرین و وکانیکککککککاو و پن

دار و بکووب بکێجەە لە هەزارەهکا  نکەرەوە و دارمیوەی تری لێوچاوۆو
درەخچ و دارگوێ  و بادەمی نایاب و میوەی جۆراوجکۆری پکڕ چێکژ و 

 ژیان.کە بووبوونە خۆشترکردنی 
و و کەسککککککانە  هەر لەو  ژیککککککابوون و ێککککککئەو یەشککککککرەت و خ

یکان انپیاو ەوە.ئەوەندەی تر ئەو ناوچانەیان ئاوەدان و خۆشتر کردبوو
و خەریککککی مەۆ و مکککااڵت  ەکانیزشکککوان .خەریککککی ۆەز و بکککا  بکککوون
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دنی منکککدا  و مکککا  و بکککوونب ژنکککیز خەریککککی بەخێکککوکر داریئاژەڵککک
ەژیکان و زسکتانانیز دبە هاوینکان لە نکاو ۆەشکمااڵندا  .خێ انیان بکوون

ەچکککوونە خکککانووی لە قکککوۆ دروسکککتکراوی د لە ترسکککی سکککەرمای زۆر
چ جای  بب چونکە کوێستان خۆی بە هاوینان سارد و خۆشەەوەبچووک
 !زستانان

لە زۆر شککککککوێنی کوردسککککککتانی  بەانزبەر و سککککککەخچئەو شککککککاخە 
تککککایاەت لە نککککاوچەی بادینککککان کە لە ن یککککک بەب خۆشەویسککککتمان هەن

وری وسەرسەن  و زاخکۆن لەسکەر سکنشارەکانی دهۆ  و ئامێدی و 
دسکککتانی ئێکککران و کورو  وی نێکککوان کوردسکککتانی یێکککراب دروسکککتکرا

 . کوردستانی تورکیا
بەاڵ  کککاتی  بکوردسککتان هەر یە  پککارچە و یە  خککاکەلەۆاسککتیدا 

ئە  دەوڵەتککککانی زۆردار لە  هەنککککدێکپککککێز چەنککککدەها سککککا   بخککککۆی
جیککککا وریان بککککۆ وکککککردووە و سککککن کوردسککککتانەی ئێمەیککککان وا دابە 

لەو نکککاوچە و  ئینجکککاوری دەسکککتکردب وەڵکککێ  سککندبکککۆیە  بکککردووەتەوە
و لەو لەو سکککا  و ککککاتە دوورانە  بهەزارانەاخە سکککەخچ و هەزاربەشککک

ت و خککێاڵنە ژنێککک هەبککوو نککاوی مەسککتان نککاو ئەو دێوککا نککاوچەیە و لە
 بوو.

ئاقککو و زیککرە  و زۆر مەسککتان ناوبککانەی دەرکردبککوو کە ژنێکککی 
کەسککێکە ئیتکککر قەت  .لە هکککیە شککتێک ناترسکککێچ لە خککوا زیکککاتر بئککازایە

وکی بە قەد و بککااڵ وسککانەی ئێسکشککمەسککتان ژنێکککی چوار ناترسککێچب
 بوو.

وەککو  بهەبکوو دیارە لەو ناوچە شاخاوی و سەختانە ئاژەڵی کێوی
ە هەر ک یکێوی و دۆنکدانە ورچ و گورگ و پ ن  و ئەو چەشنە ئاژەڵە

ئەویکککز خەتکککای خۆیکککان  بەیکککاننوارددشکککتێکیان بەردەسکککچ بکەوتکککایە 



39 

پێ بووبوون و کە  نەبوو هیچیان ئەوان لەو ناوچە سەختانە  بنەبوو
 بینۆن و یێری بن. بدات

کە هەر  بداری و زەالمکی تشەنەکچەترسان لە ۆاودهەروەها زۆریز 
گولە و ییشە  داهاتنیز  ییشک پێز ببە گولەچاویان پێیان بکەوتایە 

بۆیە هەمیشە لە ترسدا بکوون لە دەسکچ  بەیانکوشتندکەوان  بە تیر و
 .مرۆگ و ئادەمی اد

سکککێک نەیکوشکککتنایە و گەر شکککتێک هەبکککوایە بینکککۆن و کەئەئەگینکککا 
سککی ژیککانی و لە ترەبککوون دئەوانککیز وا دۆنککدە نە ببککدات ێیککان پککێگو

ەخوارد وەکککو مەۆ و دشککتێکیان بەردەسکچ بکەوتککایە نەیانک خۆیکان هەر
 و ب ن بەرە تاوەکو مرۆڤیز. گا

انە لە شکارە یکئەو ئکاژەڵە دۆنکدە کێوی لە شکێوەیئەگینا ئەوەتا هەر 
و و ژوور و وپکککار  و خکککان بگەورەککککان و لە واڵتە پێشککککەوتووەکان

ەژیکن دئاقکو بێکدەن   وەکو ئاژەڵی جکوان وشوێنی حەوانەوەیان هەیە 
ەچککککنە الیککککان بککککۆ دەوێککککچ کە د تککککاوەکو خەڵکیککککان ئەوەنککککدە خککککۆ 

بککۆ درێککژ  ن دەسککتیانویان وەکککو ورچ و مەیمککوهەنککدێکب سککەیرکردنیان
ەکەن بەتککککایاەت یککککاری لەگە  منککککداڵەکان دەکەن و یارییککککان لەگە  د
 ەکەن.د

کراون  وێچونکە لەو  بەخ بئەمانیز بۆیە وا باشن و مرۆڤدۆستن
 ەککاتدخواردنیان بۆ  یو حکومەت خەرجی ەدرێچپێ دنانیان  و لەو 

ەچێکچ سکەیریان ددکتکۆر ب ەکەندو سەدان کە  لەو بکاخە خ مەتیکان 
ەکککاتب ئیتککر ئەوانککیز وە  ئککاژەڵی دەکککات و نەخۆشککیان چارەسککەر د

 دێچ. دەستەمۆ و ماڵییان لێ
 دابئککاژەاڵنەی کە هەیە لە دنیککاەی یەکێککک لە گەورەتککرین ئەو بککاخچ

 مەیموونلەو  سەدان  ".زوو"ەڵێن دی ئاژەاڵنی لەندەنە کە پێی باخچە
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و  بچککککوو ی زۆر ەلێککککیە تککککاوەکو باڵنککککد شککککێر و گککککورگیو ورچ و 
تەنککانەت مککار و دووپشککک و کیسککە  و قککرژا  و ماسککی و  بگەورە 
 .وێنی خۆیان هەیەشئەمانە هەموویان ژوور و  ...تیمساح

 ژوورداە و شککککلە یە  حەونی خککککۆی شککککنە لەگە  چەشککککهەر چە
ەکککککانیز بچووککردنی باڵنککککدە گەورە و ب بککککۆ بککککاڵەیڕنەژیککککدپککککێکەوە 

کی ێبککککاخهێنککککدەی  ێکیککککانیەکهەر کە  بتەلاەنککککدی گەورە گەورە هەیە
بەاڵ   هەسککچ نەکەن لە زیندانککدانب تککا تەواون بککۆ ئەوەی ئەو باڵنککدانە

یانەی یلەبەر ئەوەی ئەو ورچ و گککورگ و پ نەککانەی لەو نککاوچە شککاخاو
و هەمیشکککە ژیانیکککان لە  ەاڵۆوا بە ن هەرککککردەدان پکککێز باسکککملەوەو

الیەن  لەبکککووە لەبەر کوشکککتن و ۆاوکردنیکککان ئەمە   ەبترسکککدا بکککوو
بکوون و لەتاوانکدا پەالمکاری هەمکوو  وا دۆنکدە بۆیە ئەوانیز بمرۆڤەوە
 .ەدادشتێکیان 

 یاخاوی و سەختانەی کە باسمان کردب ئکاژەڵی کێکویشئەو شوێنە 
بکوو کە نککاوی  شککوێندا ئەو ژنە ئکازایەی لکێلە هەمکان بکووب  زۆری لکێ

 وەمەستان بکووب ۆۆژێکیکان لە ۆێکەەی ککانی و ئاوهێنکان بکوو بە گکۆزە
ئککاو  ماڵەکانیککان تککابککۆ  ەگەۆانەوەدچەنککد ژنێککک پککێکەوە  .بکۆ ماڵەکانیککان

تن و شککککان بککککۆ ئککککاوخواردنەوە و دەموچاوبەرن بککککۆ مککککا  و منککککداڵی
 ببکوو دامەستانیشکیان لەگەڵک ئەو کۆمەڵە ژنە ...چێشتنێنان و ئەو کارانە

 ی خۆی.ڵئەویز ئاوی هەڵەرتاوو بۆ ما
ب لە ۆێککەەی کککانی لە بژنەکککان هەموویککان هککاوۆێی یەکتککری بککوون

 بەکەنیندو پێککەکککرد دەکانیککان هەمیشککە بککۆ خۆیککان قسککەیان ماڵ ۆێککەەی
کی تککر ێایەوەب هەنککدڕەگێککدبککۆ یەکتککری  پێکەنیناوییککانقسککەی نککوکتە و 

یەکێککی تکر باسکی ەککردب ددراوسکێکانیان  ەڵمکا یباسی شەۆ و نکاکۆکی
 ەککککانی ێبارەگو بارشکککنکککاو بکککۆ ەککککرد دنی مێکککردی یەکێکیکککانی وچکککو
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تەوە چەند جێ و کەلکوپەلی جکوانی بکۆ ووەبشرۆشێچ و لەوسەر کە هات
 دایک و باو  و ژنەکەی و منداڵەکانی کڕیوە.

هەر  بەڵەنککاەکە  ئەوەنککدە تەدەیەککوت منککیز مێککردیەکێکککی تریککان 
لەناو ئەو قسانە و ئەو پێکەنینەدا بوون  ."بمیشە شەۆمانەچ و هەێەنود

سککاەینێ بەیککانی تاریککک و ۆوون بیرتککان نەچێککچ  لە"مەسککتان گککوتی: 
ە  تککاوەکو جنککی مککا  و منککداڵمان بشککۆین و چبچککین بککۆ سککەر  ێککچەبد

 .بشۆین یز سەرماندواتر
هەموومکان ککۆ  و  بئەی چکۆن لە بیرمکان نیکیە"هەموویان گوتیکان: 

ونیشککککمان وکککککردووە و تەشککککچ و سککککەتو و سابئامککککادە  بارەکانمککککان
 .ئامادەیە"

دوو  بەکەنیندەککککرد و پێکککدلەو ککککاتەی ئەو ژنکککانە ئە  قسکککانەیان 
خوشکککککک و بکککککرا بکککککوون و زۆر لە مکککککرۆگ  ورچکککککی ز  و گەورە کە

ئەو ەوە و ولەو ئەشککککککەوتە ن یککککککانە خۆیکککککان شکککککاردبو بەچکککککووند
نە گوێچکەیکان زۆر اڵ  ئەو ورچکاویان بووب بەوئەشکەوتانە ما  و خان

رەوە لە ترسی ژیانیان گوێیکان لەو قسکە و ولە دو هەندێک بووبهێ  بە
کەمێککک ەیککانتوانی دووب هەروەهککا زۆریککز یێ اککاز بککوونب ەبککدباسککانە 

 بو وەکو مرۆگ بە ۆاوەسکتان و بە پێکوە بکڕۆن شێوەی خۆیان بەۆۆن
ێکککنن والسککایی خەڵکککیز بکککەنەوە و دەنکک  لە خۆیککان دەربکەمێکککیز 

 .ەکەندقسە کاتێک 
وا  کە بئەو دوو ورچە گەورەیە گوێیککککان لە قسککککەی ژنەکککککان بککککوو

ەچککن بە شککوێن یەکتریککدا تککاوەکو بککڕۆن بککۆ دتاریککک و ۆوون  انبەیانیک
شتنب چکونکە لەو نکاوانە یێکری گەرمکاوی بۆ جنشتن و سەر سەر چە 

و لە  کاتانەشکککککککدا کە ژیکککککککان زۆر  ئێسکککککککتابەکککککککرە  بگەر  نەبکککککککوون
ات و زەمکککانەی پکککێز چەنکککدەها سکککا ب چ جکککای ئەو کککک بپێشککککەوتووە
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  زۆری خەڵکککی بادینککان گەرمککاوی گەرمیککان نیککیەب گەرمککاوی ئێسککتا
یەکەی گەر  نککاکەن یککو زەو "سەرشککۆر "ەڵککێن دردیان هەیە پێککی اسکک

و موسکو  کەرککوو وەکو ناوچەکانی تری وە  سنێمانی و هەولێر و 
 بەخەڵکککی بادینککان زۆر ۆقیککان لە گەرمککاوی گەرم .ی تککرکانو شککوێنانە
الد  و لە نککککککاوچە شککککککاخاوی و لە ار وایە چ جککککککای شککککککئەمە لە ناو

ونە وەچککدژنە وەکککو هەمککوو جارێکیککان  بککۆیە ئەو کککۆمەڵە ەکان!سککەخت
 شتن.رستن و جنە  بۆ سەچسەر 

بە ئەسکککنایی  بەبکککوودان کە گوێیکککان لە قسکککەکانی ژنەککککان ورچەکککک
ورچە خوشکەکە زلێکی زۆر توکاوی  .ەکەوتنە قسەکردن لەگە  یە د
ی ئەوەنککدە لە  و هەمیشککە ئاگککای لە خککۆی نەبککوو لەبەر ئەوە بوبککو

چکونکە پکڕ بکوو لە ئەسکنێ و قکالۆنچە و  بەخورانکددپرچە چڕوپڕەکەی 
بە  کەبۆیە هەمیشە دەستی بە سەریەوە بکووب ورچە بئەو جۆرە شتانە

ان یکککبکککوو ئەو ژنکککانە چی خکککۆ گوێکککچ لکککێ"ئەسکککنایی بە بکککراکەی گکککوت: 
 ەچک  یێ یکان لکێدەهێکن ب دان بەسکەر یکەزانک  چیدخوا خۆ   بە بەگوتد
چککککونکە زۆر   بەدە دەگککککر  و قککککوتی دیەکێکیککککان  قەپککککا  لەەکە ب د

لە  کککککون و  ەوەدەر ئە  خەڵککککک و مرۆڤکککانە نککککاهێ ن بێیکککنە .برسکککییە
ئککاخر ئککێمە   بئەشکککەوتانە و بککۆ خۆمککان هەوڵککی خواردنێککک بککدەین

 ". خۆمان تێر بکەین چەبێدبرسیمانە و 
وا بکەیچ و بچیکتە  چەتوانیدکچێ تۆ چۆن "ورچەکەی برای گوتی: 

پیاوەکانیککان  بننێەقیککژدەتناسککن و دخککوا هەر زوو  بە !الی ئەو ژنککانە
هەقکی ئەو  چەکەیکدی مکن ەەتککوژنب بە قسکدن و ێەنکد گولەیەکچ پێوە
ێکیشکی بە دەستپکێ و  ورچەی خوشکی هەستایە سکەر "ژنانەت نەبێچ

و ۆشککککک و  ەتەککککوت هککککێدنەی ئەسککککنێدسکککەرە هککککێدنەکەیەوە بککککوو 
ەبک  یکان ئەو دشەو یان مکن خوا ئەم تۆ ۆاوەستە بە"گوتی:  بنچەیەۆلاق
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پیایککککدا ەکەن و دی مەسککککتانە و هەمککککوو کە  هەر باسککککی ژنەی نککککاو
 ."ەکاتدنەۆێچ هەر باسی ئەو اهەر کە  بێرەدا تێ بەدەنڵدهە

کەیشکککی خکککۆتە مکککن نکککایە  بە دەنەکککتەوە و "ورچەی بکککرای گکککوتی: 
. ورچەی خوشکک "ەدەندمنکیز بەر گکولە لەسەرت نکاکەمەوەب چکونکە 

ب مککن چککی  دەسککتکەوت بەشککی ەوەەر.. نککا تککۆ هەر مەیەرە د.نککا"گککوتی: 
 .چ"ەهێن  بینۆیدتۆ  

ۆژە بەیرێکی ۆئەو چەند  .دنیا زۆر سارد بوو بزستان بوو یوەرز
زۆر باریاووب بەاڵ  کردبکووی بە سکایەقە و ئەو شکەوە مانەەشکەوێکی 

و بەرد  ئاسکککمانەوە نەبکککووب بکککۆیە دارور بە ە هەڵیە  پە بخککۆ  بکککوو
یککر و ەۆوونککا  و دیککمەن دڵمانەەشککەوێکی زۆر  .هەمککووی بەسککتاووی

 جوان بوو.
ا  و شککبەسککەر ئەو  بیەکەییونککاکییە زیککووۆ مککانەەکە بە شککەوب و
و ئککارامی و هێمنییەکککی  بووبککووەوە بککاڵو دادۆ  و هەوراز و نشککێوانە
ئیشککێک  بککۆاتێککک کب بککۆیە خەڵککک دەوروبەرەدازۆری بەخشککیاوو بەو 

 بە بچکککۆلە ن مانەیکککانەوەولەو خکککانو ەوەبواتنککایەتە دەردەبکککوو ناچککار 
ەزانی هەر ۆۆژی ۆووناکەب ورچی سەرهێدنە لە خوای ویسچ دوایان 

ەکەونە ۆ  بەرەو د ئێسککتاژنەکککان بێەومککان  بگەشککە و شککەو وا خککۆ 
چە  و سەرئاوب بۆیە هەسکتا خکۆی گرمکۆڵە ککرد و پەۆۆیەککی هەبکوو 

 اتێککککوبکوو وبیکری چلەسکەر چەمەکە لە ژنەککان  کۆی یەکێکککاتی خک
وبوون جێ بشۆنب بۆیە ورچەی سکەرهێدنە بردبکووی بکۆ خکۆی و وچ

 دانککککاو ئەشکککککەوتەکە ئەو شککککەوە چککککوو دەریوێنککککا کە لە پەنککککایە  لە
 اردبوویەوە.ش

خەڵککککی ئەو دەمێکککک بکککوو  بەی شکککەو بکککوودزسکککەیات  ن یکککک دوا
انیکان زۆر زوو لەگە  چکۆلەکە ەیچکونکە ئەوان ب بوستاوونودێواتانە ن



44 

بکۆیە  بوسکتنوەندلەگە  ئەوانکیز زوو هەر ان و تەسدندەکان هەڵڵو با
 بدادا یبەسککەرە پەرۆکەی چئەویککز پککار .بککوو کە خککاڵی و بێککدەن یەدێکک

لە خککۆی پێچککایەوە و بە دزیککیەوە خککۆی  بپەۆۆکە  زۆر گەورە بککوو
تە درێکژە بە دەسک بچکووە ن یکک دەرگکاکەگەیاندە الی ماڵی مەسکتان و 

 وکاوییەکانی تەپ تەپ لە دەرگای داب مەسکتان چکونکە خکۆی ئامکادەوت
ەبککوو هەسککتێچ و دلەبەر ئەوەی  بپچککڕ بککوو کردبککووب خەوەکەی پچککڕ

لەبەر ئەوە  ببکڕۆنتکا ژنە هاوۆ  و دراوسکێکانی بە دوایکدا دێکن  ئێستا
باشکە وا  ...ئکێ ...ئێ"و گوتی:  یهەر گوێی لە تەپەی دەرگا بوو ۆاپەۆی

 ." هات
لە  کورچەی سکککککەرهێدنەی یێ اکککککاز دەنەکککککی خکککککۆی وە  یەکێککککک

دەی مەسکتان "گوتی:  ببوو سابێکە ناوی کرد  هاوۆێکانی مەستان لێ
ۆۆیشککتن و گوتیککان ئککێمە پککێز ئێککوە  هەسککتە ۆۆڵە ئەوانککی تککر هەمککوو

تکاوەکو تکۆ و مەسکتان دێکن.  ەکەیندئاگر و ئاگردان حازر  و ەکەویند
  سەرولەچکی توند بەسچ و هەسکتایە بە پەلەپە ووڵمەستان چاوخەوا

بکووەوەب  ئەیەۆۆ بۆ وا درەن  خەبەر "لەبەر خۆیەوە گوتی:  بپێ سەر
ە هەموو جارێک سکەیات پێکنج ەچێچ ئێمدخوا هێشتا لە زوو  بەاڵ  بە
 ."ەۆۆیندو شە  

بچێککچ شکککتەکانی بککدات بە کۆڵیکککدا  تکککامەسککتان گکککوۆی دایە خککۆی 
و بە  ێکی داکشککککککککککباوێ بەاڵ  ب  بککککککککککوووهەرچەنککککککککککدە خەواڵککککککککککو
ن یکک دەرگکاکە کاتێکک ککردەوە  بەرزکەمێک زەردەخەنەیەکەوە دەنەی 

ئەر  "و گککوتی:  سککتاوونووبککووب چککونکە مککا  و منککداڵەکانی هەمککوو ن
ەکەمەوەب بە  دورەوە تکککاوەکو خکککۆ  ککککۆ وئەوە بکککۆ نکککایەیتە ژ سکککابێ

   "؟چسەرمایە بۆ لەو  ۆاوەستاوی
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 ی هکاوۆێی لکێورچەی سەرهێدنە دیسان دەنەی خۆی وەکو سکابێ
 ."کە با یریا بکەوینب ووتۆ هەر ز . نا نایە .نا."کرد و گوتی: 

یی دەرگکاکەی لە لەگە  ئە  قسانەدا مەستان هاتە دەرەوە و بە ئەسنا
ی ۆئکاو اتێککک !سەیری کرد کە  لە بەردەرگا نیکیە بدوای خۆی داخسچ

لە دوورەوە وەسکککتاوەب مەسکککتان دیسکککان  سکککابێەککککات ددایەوە سکککەیر 
دە مەۆۆ جار   بئەیەۆۆ ئەوە بۆ وا دوور کەوتوویتەوە" :و گوتی یپێکەنی

ەترسکا مەسکتان د. ورچەی سکەرهێدنە "با منیز بتەەمێ و پێکەوە بڕۆین
 بەکاتد و ئەوە یێ ی لێ لە ن یکەوە و ب انێچ ئەمە هاوۆێکەی نییە چبیاینێ
لەبەر ئەوە بە مەسکتانی گکوت:  بێنێکچەهەزانێچ دوایی چی بەسکەر ددخوا 
 . "ت بۆ خۆ  بکە ەتاوەکو ۆێە ەۆۆ د  بەیرە من لە پێشەوە ەینا ماداق"

بەاڵ  دڵکی  بمەستان سەری سکوۆماب هەرچەنکدە ئەویکز کەوتە ۆ 
تککایاەت بە دابمێشکککی بە ەوتە مەراقەوە و ئەو قسککانە نەچککووک کتۆزێکک
ەڵیچ مکن سکابێی هکاوۆێت  هەر دپێی سەیری کرد ئەو زەالمەی  اتێکک
ی هکیە یشکۆیشتنۆ و اڵقەد و بکا بن یک بێتەوە لێکیەکات و نایەڵیچ د ۆا

هەنەککاوی  بەۆواتدلە سکابێ ناچێککچب ئەمە زۆر زلە و بە خێچوخککواری 
ی داوە بە سکەریدا؟! مەسککتان شککەهاوێکچ و ئەو متکینە زلەدزۆر گەورە 

کە  ەککککردەوەد لکککێەۆۆێشکککچ و بیکککری داری نەمکککابوو ئەویکککز هەر چککک
ۆەنکەە ئە  شکتەی  ەوەمکاڵ بکۆبککاتەوە  اۆبایژێنێچ یاخود  ئێستائەگەر 
بەتککایاەت  بخککۆی کککردووە بە سککابێی هککاوۆێی پەالمککاری بککدات ئێسککتا

  ؟باشە هەنەاوی زۆر خێرا و گەورەیەب ئەی چی بکات اتێکک
لە دڵکی  بمەستان هەروەکو پیشەی خکۆی کە زۆر ئکازا و ئاقکو بکوو

بککا جککار  وردە وردە لە دوایەوە بککڕۆ  تککاوەکو بیرێککک "خۆیککدا گککوتی: 
ەکککردەوە دتەدا مەسکتان ئە  بیکرەی لەو ککا ..؟بککە . ە کە چکیەکەمەود

ۆاوەسکتا و  بلە دوورەوە دێوە زلەکەی خکۆی کردبکوو بە سکابێ دالەپڕ
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تکۆ  کە ئیتکرو بکدەی مەسکتان زو"منەەوە گوتی: بە دەنەێکی وەکو منەە
ەۆۆ . مەسککتان لە دڵککی خۆیککدا دکەوە مککن لە دواتەوە بکک لێککرەوە پێشکک 

ۆنکدە و ئەمە دەیاکایەکی د بو وە  بکۆی چکوو ئەرێوەڵاڵ وا بکو"گوتی: 
خکککوا تەواو  بە بدیکککوی مرۆڤنکککۆرەڵکککێن دکێکککوییە کە زۆر کە  پێیکککان 

نەشک ەژاند و بە دەنەێککی  ەداتب بەاڵ  مەسکتان خکۆیدپەالمار   ئێستا
مکن  بئاخر من بار  قورسە نکاتوان  وەککو تکۆ خێکرا بکڕۆ "تی: بەرز گو
مەنککجە  و سککەتو و  انەوەیە لەگە  تەشککچ وشککجنکک  بەسککەر  ککۆڵێکک

هێشکتا داری وشکب بۆیە من ناتوان  وەکو تۆ بڕۆ ب هەروەها  هەندێک
 چەمەکە ماوەیەکی ماوە تاوەکو بەەین.

کەیشککی "دێککوە کێککوی دیسککان دەنەێکککی لە خککۆی دەرهێنککا و گککوتی: 
چەمکی  ەڵێ  تاوەکو زوو بەەیکنە الی هاوۆێکانکچ وا لەسکەردخۆتە من 

 "ەکەن.دئاوەکە چاوەۆێچ 
ی چکی  هاوۆێ"رد و گوۆی دایە خۆی و گوتی: خۆی ئازا ک مەستان

 ن تککۆ شککەوت لککێووسککتووهەموویککان ن ئێسککتاوا  !چەمککی ئککاون لەسککەر
 ".بەرەبەیکککانە ؟ ئەوەتکککاککککوا شکککەوەورچەکە  گکککوتی: " ؟چکککووە تێکککک

ئەمە لەبەر مەسککککککککتانیز وەاڵمککککککککی قسککککککککەکەی دایەوە و گککککککککوتی: "
زۆر زووە  ئێسکتا بچکووە تکۆ لێکچ تێکک بمانەەشەوەکە وا دنیا ۆووناکە

دا کە  مەسککتان وای پیشککان ".ەی شککەو نەبککووەدزهێشککتا سککەیات دوا
وەب بککۆیە وکککرد هککاوۆێیەتی و بککڕوای پککێ ێیۆاسککچ دەکککات ئەوە سککاب

 دالەگە  هاوۆێیەکیکقسەی لەگەڵدا دەکرد هەر وە  ئەوەی  مەستان وا
بێکککچ و وا ب انێکککچ  بکککۆ ئەوەی ئەو دۆنکککدەیە دڵکککی خکککۆ  بقسکککە بککککات
 .چستان بنەڵەتێنێتوانیویەتی مە

بکەەنە چەمکی ئکاوەکەب مەسکتان کی تر ۆۆیشتن و زۆری نەما ێهەند
 بچکووە تێک نەمەوت تۆ شەوت لێ ائەوەت"و گوتی:  دیسان بانەی کرد
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 دێکوە چە  کەسی لێ نییەب کوا کە  لێرەیە؟ ککوا ئاگرەکانیکان؟ ائەوەت
ی و دانە کەڵکککاە یکککژێکککر پەۆۆ زلەکەی سکککەر سکککەریەوە پێکەن وی لەێکککک
.. نکا دڵکچ هکیە نەککات ئەگەر لێکرە .نکا"و و گکوتی: وسک یە  ککانی لەزلە

سەریشککی  هەر  ۆکەی سککەرۆژێککر پە لەدێککن بککۆ المککانب  ئێسککتانەبککن 
 ەخوراند. ئاخری گەیشتنە سەر ئاوەکە ودەکڕاند و لەشی دسەری هەڵ

ەکەن تکۆ زۆر دۆاسکچ "وی لە مەستان هاتە پێشکەوە و گکوتی: ێدێوە ک
شکچ یکەچکی خۆ و زانیکچ مکن هکاوۆێکەت نکی هەر زو چبئازا و زیرەکی

نککاکە  ئەگەر  ب بەاڵ  مککن هیچککچ لککێهاتیککچ دالەگەڵمککنەدا و هەر  تێککک
 سەر  پا  پا  بشۆیچ و لەش  بۆ بشۆیچ.

شککێوا کە ئە  دێککوە  مەسککتانی دامککاو سککەری سککوۆما و سککەری لککێ
سا  گرتی و ترسکاب بەاڵ  دیسکان خکۆی خۆی  بەراناەرلە بینیب زلەی 
 ببێیکچ بەسکەر چکاو خێکر بە ێکەقەیچک ئینجکا"ا و گکوتی: د پیشکانبەهێ  

نی ۆشککک و ئەسنێشکک  پێککیە بککۆت پێککوە ەشککۆ  و دەرمککادسککەرت پککا  
ەبین بە دەکە  و دێکچ بۆ تشهەموو  ێکەقەیچ بەکە دەکە  و جوانچ د

خکککوا بە  ئەر  بە"ی خۆیکککدا گکککوتی: ڵکککلە د کەوە زلەێکککهکککاوۆێی یە . د
ەتکە  بە یە  قەپکا ب دخۆت هەر سەرمچ شچ و تەواوت کرد  سەری

گککوتی:  سککەیرێکی مەسککتانی کککرد و ئینجککاب "وەسککتەبتککۆ جککار  بککۆ  ۆا
 ."ەبین بە هاوۆێی یەکتریب هەر تۆ سەر  بۆ بشۆدئەی چۆن ئیتر "

جککێ و مەنککجە  و تەشککتی داگککرت کە بە کککۆڵیەوە  کمەسککتان کۆڵێکک
چکوو  .وسکتکردنئاگردان در کردن بۆبە پەلە کەوتە بەرد کۆمەڵ .بوون
ئکاگری ککردەوە  بکردەوە و بە دارە وشکەکانی کە هێنابوونی ۆداری ک

و داری کۆکراوەشککی خسککتە سککەر و بککوو بە ئککاگرێکی زۆر گەورە و 
مەسکککتان مەنجەڵکککی ئکککاوەکەی لەسکککەر دانکککا و بە جکککا  کەوتە خکککۆ . 
ە وەترسککا و دڵککی کەتاککودمەنککجە  پککڕ بککووب مەسککتان زۆر  .دنککیپڕکر
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ەکککرد و هەر لە دڵککی خۆیککدا دو ئککازا بەهێکک  بەاڵ  هەر خککۆی پەلەپە ب 
جیاتی ئەو پەالمار  بدات لە ئێستاخوا  بە بقوۆی بەسەر هئۆ" ەیەوت:د

ەبێکچ دبترسک  و بشک ەژێ ب  چەکە ب نابێکد و بمنوات ب انە من چی لکێ
مەوەب هەرچەندە ئەو دۆندە ەبک بە ئەقو و بیرکردنەوە هەقی خۆمی لێ

بێکککچ مکککن خکککۆ  ا ناوککک  مکککرۆگ ئکککاق ترەب تەناڵبە بز  و کێکککوی بێکککچو 
جار  ئاو و ئاگرکردنەوە بووب خێ . مەستان خەریکی وبترسێن  و بڕو
هەروەهکککا  بککککرد لە ئکککاوی شکککنەتێن تێک سکککەت ێکی پکککڕشکککپکککێز هەمکککوو 
  زوو زوو اڵبەکرد و جامێکی زلی خستە ناو سکەت ەکەب  تەشتەکەشی پڕ

و مەنکجەڵە زلەکەی سکەری ەککرد کە زود ەکەی خکۆ ڵئاگری ژێر مەنجە
  زۆر کو  بێچ هەر وە  ئاوی کتنی و سەماوەری چالێنان. بێتە کو  و

قکوۆ " ەیەکوت: دیکرد لە دڵی خۆیکدا دەمەستان لەگە  ئەو کارانەی 
بککا جککار  ئە  ئککاوە  دابنیشککێچ لە بەردەممککاببەسککەری بککا جککار  بێککچ د

مەسکککتان خکککۆی گکککور  ککککردەوە و قکککۆ  و  ..."بککککە  ێکککداشکککنەتێنانەی پ
دەی دەی وەرە "ێوەی کرد و گوتی: و سەیرێکی دیەقیانەکانی هەڵکرد 

و بککەمەوە  سەرت بشکۆ  و ئە  ئەسکنێ و قالۆنچکانەت لە ککۆ با تێر 
وککاوی وبە لەشە ت یەکەویێوە کێدەرمانی ئەسنێ و قالۆنچەش  پێیە. د

و سکککەروپرچە وە  هکککێدنە ئەسکککنێ و قکککالۆنچەکەیەوە هکککاتە ن یکککک 
بە هاوۆێچ  تۆ سەر  پا  بکەرەوە ب انە چۆن دەب "مەستان و گوتی: 

شکیدا سکەیری یلە دڵکی خۆ "ەکە دبکوو چیکچ بکۆ  و ب انە کە ئیشچ پێ 
خککوا زۆر  برسککییە بە سککەری خککۆت  بە" :ەیەککوتدەکککرد و دمەسککتانی 
 ."ەبە دەتنۆ  و بەشی براکەش  دەدە  و دولچ وئێستا ل

وەکککو مککن هەو  ترەب بەاڵ  ئەو تەمەڵە و ئەو لە مککن برسککی ئێسککتا
ترسنۆکیشککککەب ئەو  ب بەڵکککککوەڵە  هەر تەمەن ەوەنککککادات و نککککایەتە دەر

 ە  و تەوەزە  پکا نکاهەر وە  تەبنکێنب  چ نەوەکو گولەیەک  پێکوەێەڵد
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ەڵیچ دەی بڕۆ خواردن  بۆ پەیکدا بککەب ئکاخر بکۆیە دچ و بە من ێەکەود
چکونکە مکاوە  نیکیە دابنیشک   بوا سەر  پڕ بکووە لە قکالۆنچە و ئەسکنێ

لەبەر  بو مشککک و مککاردا   ودانککاو دۆکک خکۆ  پککا  بککەمەوە و هەر لە
 ەڵە .نائەو برا تە یترسنۆکی

 مەسککککتان یچککککووە بەردەمکککک کەبەدە  ئە  بیرکککککردنەوانەوە دێککککوە
و و وسک یە  ی لەەککاناندخکۆی گکور  ککردەوە و د هەندێکدانیشچ و 

 .بیناتە ژێر خۆیەوە وگور  پەالماری بدات 
وەیکز بەسکەر "وی خۆی خۆ  ککرد و گکوتی: ومەستان بە درۆ ۆ

ئیتکککر بکککۆ خکککۆت  بادهەر ئێسکککتا یە  قکککالۆنچە نکککاهێ   لە سکککەرت چکککاو
 یچ.وەنودیتەوە و تێر ێەحەسد

 بجامێکی لە ئاوی سەت ەکە کە شنەتێن و خۆ  بوومەستان دەستی برد 
انە  کەوتە و بە شک هێنکا ێکداپ یسکابوونئینجکا دا و کەسەری دێکوە کردی بە

ی تریشی پیکا ککرد جامێکئەو دەستەی تەواو کرد و  .قالۆنچە و ئەسنێ گرتن
 هێنا و دیسان کەوتە قالۆنچە و ئەسنێ گرتن.  ێدانی پووسابو دیسان 
 بە ئکارامی و خۆشکییەوەووتاکوبکوو وا کە خۆ  ئەوەندەی پێ کەدێوە

ون و کەیکی بە سکەر و ەکرد و سکابود ێداکە مەستان ئەو جامە ئاوانەی پ
ب بککوو ەهێنککا و خەریکککی ئەو هەمککوو قککالۆنچە و ئەسککنێیانەدمککێ و لەشککیدا 

و لە دڵکی خۆیکدا  یبکوو بەریک خۆ  بکوو خەریکک پێ یدێوە زلە ئەوەندە
ا دیەکە  جککارە لە ژیانمکک ببێککچ وای مەسککتان دەسککتەکانچ خککۆ "گککوتی: 

قکوۆگی پکڕ بکوو لە گریکان و لە دڵکی  کەدێوە ."وا بکە  یهەسچ بە خۆشی
ەبێچ من دڵ  بێچ شتێکی خراپ لە مەستان بکە  و دسەیر "خۆیدا گوتی: 

وانەوە دەسکچ بە پکێچە بناکە  خوا هیچی لێ ری بدە  و بیکوژ ب بەپەالما
ەی کە ئەوەنکدە  ئکازا و چۆن دڵ  دێچ ئە  ژنە باشەکە ب د و قاچی ماچ
 بۆ  دانابوو.ئەوەی وەکو  ببکە  من وای لێئاقو بێچ 
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بە ئەسککنایی دەسککتی بککۆ چاوەکککانی بککرد کە لەبەر کەیککی  کەدێککوە زلە
چکاوی هەڵە کۆیی. کەمێکک  بەک انەوەد ەکرد ودنەکە یرمێسکیان وسابو

سێ جکامە -ئەو دووئەوەی  دوای بمەستانیز کە خەریکی سەری بوو
 بهاتە بەرچکاویدەزۆر کەسا  و گوناح   کەدێوە بکردبوو ێدائاوەی پ

 بەتایاەتی کە مووەککانی لەشکی هەمکوو تەۆ بکوون و ئێسکاان و لەشکی
ئەوسا گوایە نب اوودەرکەوت یهەموو بوون و الواز و ۆەب و ۆەگاوی

ب کەچی خکۆی زۆر گونکاح ەوکەکانی وا ز  و گەورە دیار بووولەبەر ت
ەەورە و ن و دڵکابکەمەسکتان کە خکۆی ژنێککی زۆر میورە بوو. ڵو ۆەقە
و لە دڵککی  ییککی بککووب ئەویککز بە ئەسککنایی خەریککک بککوو بەریککەبەبەز

 ؟ی وا خکراپ  لە  قوۆبەسکەرە ککردەوەئەیەۆۆ چۆن بیکر"خۆیدا گوتی: 
 !" ەقەب نەگاەت و برسیۆهەمووی چوار ئێساانی  کەب سەیری

کی هەڵڕشچ و لە دڵی خۆیدا ێمەستان هەناسەیەکی هەڵمژی و ئاخ
نککد ەخاڵیادسەرشککتنەکەوە هەڵ هەر خککۆم  بە !وەیککز نەگککاەت"گککوتی: 

ە ڵەمویسکچ ئەو مەنکجەدەهاتە کو ب دتاوەکو ئاوەکەی سەر ئاگرەکە  
سکتان زۆر لە خکۆی یکاج  مە ئاوە کواڵوە بکە  بە سەریدا و بیککوژ .

چکۆن  ؟ۆن بیر لە ئیشی وا خراپ دەکەمەوەچ"گوتی:  بو ناۆەحەت بوو
ێککچ خەڵککک ئەوەنککدە ەبدچککۆن  ؟ەهککات بەو ئککاوە گەرمە بیسککوتێن ددڵکک  

 ێچ؟"دڵڕەب و خراپ ب
 ئاخر بۆیە ئە  بیرە خکراپە  ککردەوە"مەستان بەژێر لێوەوە گوتی: 

هەق  نەبکککوو ئە  بیکککرە ەزانی وایەب هەر چۆنێکککک بێکککچ نکککادچکککونکە نەمککک
کەچککی  و  و خککۆی دێککو و دۆنککدەیەوکککرد چککونکە یێ ککی لککێ ببکککەمەوە

بە   بلە مککاڵەکە  ەوەو منککی هێنککاوەتە دەرخککۆی کککردووە بە هککاوۆێ  
خەریککک  بککۆی  ئێسککتاو بە  بەیککر و سککەرمایەب هەرچەنککد  ەتاریکشککەو
 بەاڵ  کککێ ناڵێککچ دوایککی شککتێک  لککێ بێککتەوەبو بەزەیککی  پێیککدا  بەککری 
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ا و سکەیرێکی مەسکتانی کککرد و بە ۆوەرگە کەلەو ککاتەدا دێکوە "؟ناککات
 بکە یان بماچبا بێنە دەسچ و قاچچ  بورەوبا لێ "کەساسییەوە گوتی: 

نککاوت بەر ب زۆر  نیککاز  زۆر خککراپ بککوو لەگەڵککچ و خەریککک بککوو  لە
الیەککی تکرەوە  بەاڵ  لەب چکردیک پەشیمان  کە هاتمە سەرت و یێ   لکێ

پیاوکوژ و ئکاژەڵکوژ  ێکدەرکەوت هەموو مرۆڤ بۆ کە زۆر با  بوو 
 .ییەن

با  و میورەبان و بە بەزەیی و ئەوەتا مرۆگ هەیە وەکو تۆ ژنی 
ەبکککمە دتکککاوەکو مککاو   بەۆاسکککتی زۆر سوپاسککچ دەکە  و یەبەەورەدڵکک

ەکە  الی هاوۆ  کێوییەککان  دچاکەت  ی دڵسۆزت و هەر باسیێهاوۆ
ژ نککین. مەسککتان بە دەسککچ و ئککاژەڵکووی تشەنکک  بەوکە مککرۆگ هەمکک

منکیز  بوریکچوتۆ  لکێ  با چەبێ"دبەزەییەکەوە سەیری کرد و گوتی: 
 ەمویسکککچ حەقکککچ لکککێدزۆر لێکککچ ترسکککابوو  و  بنیکککاز  بکککا  نەبکککوو

سەری  ب مەستان دەستیکی هێنا بە"کۆ  خۆمچ بکەمەوە بکەمەوە و لە
 مانسککوپا  بککۆ خککوا کە کەسککمان هیچمککان لە کەسکک"دێککوەدا و گککوتی: 

خکوا  وین بە هکاوۆێی یەکتکرب منکیز بەووکمان بکوهەرد ائێستنەکرد و 
و چێشککچ و  هەرچککی نککان کهەمککوو ۆۆژێکک چببمێنێککتێککدا تککاوەکو هێکک   

کەت و قەت ەهێککنمە بەردەمککی ئەشکککەوتەدخککواردنی زیککاد بێککچ بککۆت 
 . نواردنچ ناکە ێب

هەرچەنکدە تەۆ  بەوەدەستی مەستانی گرت و نکای بە سکنەیدێوەکە 
قوربانیشککچ  بەکە دزۆر سوپاسککچ "گککوتی:  ئینجککاناوی بککووب وو سککابو

 ..".ۆزگکککارت ککککرد  لە  قکککالۆنچە پیسکککانەەبککک  کە سکککەرمچ شکککچ و د
. "ەشکۆ دبا سەرت تەواو بکە  و لەشیشچ بۆ دانیشە "مەستان گوتی: 

 بی بە خۆیکداوبە پەۆۆ گەورەکەی کە دابومەستان دێوەی پا  شچ و 
 وەوە.وب داینا تا وشک دالەبەر ئاگر هەندێکوشک وشکی کردەوە و 
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 چەبێک"دی: ککردەوە و گکوت مەستان ئاوەکانی ۆشکچ و جنەککانی ککۆ
بککا بککڕۆمەوە بککۆ ئەوەی کە   بهێشککتا زۆر زووە بککۆ بەیککانی ببکڕۆمەوە

نەوەکو کەسێک بێتە سەرت و ئکازارت  بئە  بەزمەی من و تۆ نەزانێچ
ەکە  د بکرێکککچ وا ئەگەرچکککی مکککن نکککایەڵ  و ئیتکککر تکککاوەکو پکککێ بکککداتب 
ئێککوە  بککا  بککن لەگە   چەبێککدبەاڵ   دابڤەکککان بککا  بککن لەگەڵتانککمرۆ

 ."خەڵک و پەالماری کە  نەدەن
کە هەر ئکێمە بایکنن چکونب ەترسکیندئاخر ئێمە لێیکان "گوتی:  کەدێوە

خکۆزگە "ب دێکوە سکەیری مەسکتانی ککرد و گکوتی: "ەنکێندگولەمان پێوە 
  لە ەبکوو ئەگەر کەدوایەب دنیکا چەنکد خکۆ  هەموو کە  وەکو تۆ ب

و هەمکککوان بە خۆشکککی و ئاشکککتی ژیانیکککان باکککردایەتە  کە  نەترسکککایە
هەمککوو . دێککوە پەالمککاری کککۆ  و مەنککجە  و تەشککچ و سککەتو و "سککەر

ەگر  دخوا من هەموویچ بۆ هەڵک بە"کەلوپەلەکانی مەستانی دا وگوتی: 
 ."لە هیە دەسچ نادەیچتۆ 

ۆی کەلوپەلەککانی دانکا و خک کەدێکوە بگەیشتنە ن یکک مکاڵی مەسکتان
کککرد و بە دەمە پێککدا خسککتە سککەر قککاچ و قککولی مەسککتان و باوەشککی 

و   ەمکردتاوەکو "گەورە و دانە کەڵاەکانی مەستانی ماچ کرد و گوتی: 
هەمکوو ". مەستانیز گکوتی: "ەکە دەکە  و سوپاسچ دهەر دویات بۆ 
ەیکککنەمە دەهێککن  و دمککن خککواردن  بیەکە بێککدەن  بکککووێککۆۆژێککک کە د

 ."بەردە  ئەشکەوتەکەت
زوو مەۆۆرەوە بککا چککاو  پێککچ بکەوێککچب ئیتککر خککوا  تککو"ێککوە گککوتی: د

. کە مەسکتان گەیشکتە مکاڵەوە ن یککی بەرەبەیکان چونکە ئیتکر بیکرت دەکە 
مێککردەکەی لە تەقەی دەرگکا بەخەبەر هککات  ەوەوروژهەر کە چکووە  ببکوو

ەتویسکککچ دئەوە "کەوە بە مەسکککتانی گکککوت: ێسەرسکککوۆمان و هەسکککتا و بە
 "خۆ هێشتا زووە سەیات چواری بەیانی نەبووە؟ ببڕۆیچ بۆ سەر چە 
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 :ەزانی چی ب ێچ و هەر گکوتیدنەی بمەستان دەمی تێکەلوپێکە  بوو
 "وە!ووەڵاڵهی نەم انی هێشتا ز ؟ها"

مێککردەکەی هەسککتایە سککەرپێ و سککەیرێکی مەسککتانی کککرد کە زۆر 
لە شکوێنێکی  چەڵیید بو دیارەوچووە و زۆر ماند ۆەنەی تێک بش ەژاوە
کەلوپەلی بە دەستەوەیەب مێردەکەی ش ەژا و گور  ە ووهاتو دوورەوە

مەسکتان ئەوە چیکیە؟ چیککچ "هەسکتایە سکەرپێ و بە پەرۆشکەوە گکوتی: 
 "هاتووە؟ قەوماوە زوو قسەبکە ب ان  بۆ وات لێ لێ

دیار بووب مێردەکەشی هەر  ومەستان حاڵی زۆر پەرێشان و ماندو
اککککووە مەراقەوەب ەپرسککککی و بککککۆی کەوتدهەر لێککککی ەهێنککککا و دوازی نە

 یەکە بە مێردەکەی ب ێچ.یمەستان ناچار بوو ۆاست
بکا منکداڵەکان خەبەریکان  بکەب تۆ جار  دەنەچ ن  " مەستان گوتی:

ا وکککەگێککڕمەوەب تەندهەمکککوو سککتێکچ بکککۆ  ئێسککتانەبێککتەوە و نەترسکککنب 
چککونکە قککوۆگ   بێککنە تککاوەکو چککایە  بنککۆمەوەوئککاوێکی گەرمکک  بککۆ ب

مێککردەکەی دەسککتی گککرت و ر دێشککێچ. یە  و سککەر  زۆ وەتەووەهککات
ئکاوی گەر   ئێسکتاهەر " :ویەکی پیکادا و گکوتیوداینیشاند و لێشە و پەتک

چکونکە  بەهێن ب مێردەکەی زۆر ترسا و نکاۆەحەت بکوودشچ بۆ ییو چا
زۆر ژنکی چککا  بککوو بککۆ  لەبەر ئەوەیەویسککچ د مەسکتانی زۆر خککۆ 

خەڵکککی بککۆ هەمککوو تەنککانەت مەسککتان  بمێککرد و منککدا  و کەسککوکاری
 .  با  بوودێیەکە

وشکی وکەسکێک ت ەویسکچ و هەرد کی خۆ ێمەستان هەموو کەس
کێشکە و تەگەرەکانیکانەوە و هەوڵکی پیکر بە وەچکود بناۆەحەتییە  بوایە

پێکی ەدا بەدهەمکوو کەسکێکی  یەدا بۆیان چارەسکەر بککات و یکارمەتید
ەویسکچ و زۆر سکەری د خۆشیئێجەار بۆیە مێردەکەی توانای خۆیب 

زۆر  بوە و هەستە بەرزەککانی و بە ئیشکە باشکەکانی ب نکد بکووبە کردە
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بککوو بە  بمحککۆەگککرت. مێککردەکەی مەسککتان کە نککاوی دۆێکک ی ژنەکەی 
پەلەپە  چککاو ئککاوی گەرمککی بککۆ هێنککا و هککاتە الیەوە و بە پەرۆشککەوە 

ویتەوە و وبککەمێکک بکا  ؟ چهکا گیکانە چۆنیک"هەواڵی پرسی و گکوتی: 
 "گەرمچ بووەوە؟
 بچ مێککردەکەی زۆر نککاۆەحەت و نائککارا  بکککاتویسککدەمەسککتان نەی

دڵککچ هککیە نەکککاتب تککۆ  بزۆر باشکک مککن کور ئەر  شکک"بککۆیە گککوتی: هەر 
   ."ەبمەوەدا  چا  چئیتر ەخۆمەوە و دو ئاوە گەرمە یی ئە  چا ئێستا

زوو پکێ  "ەوە دانیشکچ و بە ئەسکنایی گکوتی: مێردەکەی لە تەنیشکتی
 "هەرا؟ەیکە  بە دچیچ بەسەر هاتووە ئەگینا  بب ێ
 ەکککرد و هککیە شککتێکی لککێدەسککتان کە زۆر بککڕوای بە مێککردەکەی م
 ئێسکتا بنکاۆەحەت مەبە"بەدە  چا بردن بۆ دەمی گوتی:  بەشاردەوەدنە

 بڵێیکچەکە  نە ببکدە  بەاڵ  بەڵێکن  پکێ بەگێکڕمەوەدهەموو شتێکچ بکۆ 
بە  و . محکککککۆی مێکککککردی بە پەرۆ "ا خکککککۆ  و خکککککۆت بیککککک انینوککککتەن

اوی تککۆ لە دەمک  نککایەتە دەرەوە و بە چکا بە خککو بە" گەرمیکیەوە گکوتی:
 ."کە  ناڵێ 

و  ەوەکککرد اکی لە چککاییەکە دا و دەنەککی نکک  چککمەسککتان قککومێکی 
یز یکدوا .ۆی و دێوەی بۆ مێکردەکەی گێکڕایەوەداوەکەی خوهەموو ۆو

بەاڵ  تکو ئەو خکوایە "بە پاۆانەوەوە سەیرێکی مێردەکەی کرد و گوتی: 
کە باسکک  بککۆ  چو ئەشکککەوتەکە بککدەیوەی نککاێککئەو دوو دئەگەر ئکازاری 

 ."کردیچ
کچکێ هەر "بە مەستانی ژنیدا و گوتی:  کرد محۆی مێردی باوەشی

بە  ووە ونەهکککات بژیکککچ و سکککوپا  بکککۆ خکککوای گەورە کە هیچکککچ لکککێ
مشکەو ەتە و ئەوەی ئوکچێ ئەمەی تکۆ ککردو .وەتەیتەوسەالمەتی گەۆا

ۆ ئکککازا تککک هکککیە قارەمکککان و پاڵەوانێکککک ئەوەنکککدەی بهکککاتووە دابەسکککەرت
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 چنەکردیک خوا لەبەر خاتری ئەوەی ئەو دێوە زلە هیچی لێ بەب ەنەبوو
یکان ێبکرێکچ ئاگکا  ل و بە سەالمەتی تۆی گەیاندەوە ناومکانب هەتکا پکێ 

ە  و نکککایەڵ  کەسکککیز ەبدشکککمیان بکککۆ یوی دەمکککی خۆوپکککارچ و ێکککەبد
 چتە نابێککککوخککککوا ئەو کککککارەی تککککۆ کککککردو بەاڵ  بە  اتئازاریککککان بککککد
چکۆن  بکەمکان ب کێ یەسکاەینێ بە هەمکوو خەڵککی دێ چەبێد ببیشارینەوە

بێچ ئە  کارەی کردبێکچ و  وا ئازائاکی وە  تۆ ێەگرێچ یەکدا هەڵدخو
ا بەیکانی بە هەمکوو کەسکێک خکو تەوە و کە  پێکی نەزانێکچ؟ بەێبیشار

 ."ەڵێ د
ەترس  بچن دکە  مەڵێ  خوا بە تو ان"مەستان بە ترسەوە گوتی: 

 ئازاریان بدەن.
بۆ باات  خوا ئەوەی دەستیان بە بچی چەڵییدتۆ "تی: مێردەکەی گو

ە چەنککد الی بە پککێچەوانەوە تککۆ بکک انەبککڕ ب دو ئازاریککان بککدات دەسککتی 
بک انە چەنکد نکان و  !ەبن ئە  دوو دێوە زلەدخەڵکی دێکە خۆشەویسچ 

 !"  ەبەندخواردنیان بۆ 
دوامککدا  بە هاوۆێکککان  دێککن ئێسککتادە باشککەب بەاڵ  "مەسککتان گککوتی: 

 ."بچ لەگەڵیان ب پێیان ب ێ کە من نەخۆش  و ناتوان  ێ بشۆینبچین ج
 ."ئەوانی تر لەسەر منو بدە  وشوپ وبتۆ هەر بنو"محۆی مێردی گوتی: 

هاوۆێکانی مەستان بە کۆ  و بە بەیانیب  وبو ونەچو ئەوەندەی پێ
 بارەوە هاتنە بەردەرگا و بانەی مەستانیان کرد.

گکوتن  ککردنەوە و پێکی ی لکێیکانەوە و دەرککیپیرمێردەکەی چوو بە
ب هاوۆێککانی لەگەڵیکان بێکچوە و ناتوانێچ وکەوت نەخۆ  مەستان شەو

کە چیکتە خکۆ  بیکان پرسکیڵەوامەستان هاتن بۆ الی و بە پەرۆشکەوە ه
دا نەچککککینب ژنە  زۆر بککککا  بوویککککچب ئککککێمە  بڕیارمککککان تککککۆ دوینککککێ



59 

بککێ ن بککۆ جنشککتن و دڵیککان نەهککات بەوهاوۆێکککانی مەسککتانیز نەچککو
 بڕۆن. مەستان

خەڵککەکەی  بیەکەێکە ۆۆژ و مێردی مەستان چکووە نکاو ددنیا بوو ب
وە زلەی ێکوداوی مەسکتان و دولە ناو مک گەوتەکەدا و ۆکردەوە و  کۆ

چە  و سکەیری شکوێنی ئکاگر  وتن بڕۆن بۆ سکەرگبۆ گێڕانەوە و پێی 
 وە زلەکە بکەن.ێو  و سەرشتنی دوو ت

بکککژی  ب هەربکککژی مەسکککتان"هەمکککوو خەڵککککەکە دەسکککتیان ککککرد بە 
ویکان وانەوە الی مەستان و هەمۆژنە هاوۆێکانی بە پەلە گە ..."مەستان

 یماچیکان ککرد و خۆشەویسکتیدا و دەستیان ککردە منکی و  پەالماریان
 خۆیان بۆ دەربڕی.

ە سککککەر چەمەکە و دککککر ی بە پەلە ۆایککککانێیکککخەڵکککککی الد هەنکککدێک
ەڵە تککۆپیککان بینککی و کەو شککوێنی شککتنی سککەری دێوە بینککیئاگرەکەیککان 

 وەکە هێشککتا ۆشککک و ئەسککنێی پێککوە بککووب بەاڵ  قالۆنچەکککان بککاڵوومکک
ە شکوێنێک و ژێکر بەردێکک وکردبکو یەکەیان ۆووی ونەوە و هەرووبوب

ویکی لەو نکاوە وبە مردیز هەنکدێکئەگەرچکی  بلە ترسی سەرما و بەیر
 .کەوتاوونب دیارە کە بە ئاو و سابوون مردبوون

وژمیان بۆ مکاڵی مەسکتان وریەکە و هەموو وێانەوە دۆگەدە یخەڵک
ن بکۆ دەربکڕی و خۆیکا یبرد و هەموو دیاریان بۆ هێنا و خۆشەویستی

 ومەالکککککانی مکککک گەوت هەمککککوسککککنی دێککککیەکە و پیککککاوی گەورە و ۆیش
بە ئاقو و پرسکنێکراوی  بیەکەێمەستان بکەن بە کوێنای ددا  بڕیاریان

قککو ئەوەنککدە قارەمککان و ئککازا و ئا هەمککوو خەڵکککی دێککیەکە لەبەر ئەوەی
 بوو.
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لەگە  اسنارد ۆخەڵکەکەی  ەوەبپێز هەموو کارێک بۆیە مەستان لە
بەردە  ئەشکەوتەکە بۆ  لەنان و خواردنیان بن و   وە باێئەو دوو د

پەالمککاری کە  نککادەن و  ببرسککی نەبککنبە  شککێوەیە  ئەگەر ب دابنککێن
ەبکککنە هکککاوۆ  و هکککاوەڵی ئەوانکککیزب دەکەن و دبەبکککێ تکککر  هکککاتوچۆ 

ندیان خککوارد کە ێو بڕیارەیکان پەسکەند ککرد و سکوو ئەکەکە هەمکوڵکخە
 بێ نان و خواردنیان نەکەن.

ەمەڵەکە  بککۆ خۆیککان تدوای مانەێککک دێککوە زلەی خوشککک و بککرا 
ککو مەۆ و مانەکا و وە بهکاوۆ  ویەکە بوون بە ئاشکنا ێلەگە  خەڵکی د

ان یکیەکەدا و یاریێون بە ناو دوەچدەهاتن و دیەکە ێئەسپ و واڵخی د
 یەکە  زۆریکان خککۆ ێکەککردب خەڵککی ددیانکدا بچووکو لەگە  گەورە 

ناویکککان  و بە  جکککۆرە و بکککوون بە دڵنۆشککککەری یەکتکککری ەویسکککتند
 .دەرکرد

ککانی یەێلە هەمکوو د بکرد و بکوو بە بەهکار دنیا خۆشی اتێکئیتر ک
بەو هککۆیەوە خەریککک بککوو  .ەهککاتندتککرەوە خەڵککک بککۆ سککەیرکردنیان 

ەنککدە خەڵککک و ۆێاککوار بە ئەوەبککوونب دەکەی مەسککتان دەوڵەمەنککد ێدیکک
ورەکە خواردنیشککەوە بککۆ وەهککاتن بککۆ الی مەسککتان و بە تککددیککاریەوە 

 هەردوو دێوە زلەکان.
چککاکە ەبێککچ بککا  بێککچ و د  گەورە و میورەبککان بێککچ و دمککرۆگ 

ەز و دوژمکنەکەی ەکەی لە نکاحبەرانکاەراکەی ککرد چکچونکە کە  ببکات
ن بککک انە چکککۆن ەڵکککێدلە دڵکککی خۆیانکککدا  بەبکککنەوەدشکککەرمەزار و تەریکککب 
ەکە  کە ئەو ئەوەنککدە د  دو وا شککەر  لە خککۆ   شککەرمەزاری کککردین

کەچی من چەند خراپ و ناپا  و دوژمکن  بگەورە و میورەبان و پیاوە
 .داو  لەگەڵیوب
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چەنککد  "چککاکە بککە و بیککدە بەدە  ئکاوەوە"ویکانە: ووە  پێشکینان گوت
 ئەوەنکککدە ببێکککچ ەو لێاکککوردبێکککچ گەورە  یخەڵکککک چکککاکە بککککات و دڵککک

اکە و چککئەو  بکە  وەبێککچ الی هەمککودو خۆشەویسککچ  وسککەرکەوتو
 ەشی دێتەوە ۆێی.یپیاوەتی
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 حەوت هاوڕێی پاڵەوان

 
بە  بنهەبکوو وار سینەما لە سکنێمانیچ-سێ بپێزلەوەو  پەنجا سا

سککککیروانب  ی سکککینەما گککککۆیژە و سکککینەما ۆەشککککید و سکککینەماەککککانناو
ڵێکی گەورە و ە  کە هەروە   هکۆند سینەمایەکی هکاوینهەروەها چە

یککان ێپ ببەاڵ  هککۆڵەکە سککەری نەگیرابککووب تێککدا بککوونپککڕ لە کورسککی 
 ەکرد.دبە هاوینان ئیشیان  سینەمایانە ئە  "بسینەمای هاوینە"ەگوت د

ب چکونکە وسکچوەندزۆر لە سکەربان  ینە خەڵکاڵئەو سەردە  و سا
یە هاوینکان بکۆهێشتا ئێرکۆندیشن و یێنککەرەوەی وە  ئێسکتا نەبکووب 

ئەو مکااڵنەی ن یکک  .وسکتنوەندسەربان و لە حەوشە گەورەکانیان  لە
سککەربان بککۆ خۆیککان هەمککوو شککەویک  لە ببککوون یزاوینەکککانهسککینەما 

 بوو.دەگوێیان لە گۆرانی و قسە و هەرای ئەو سینمایانە 
ە ونەگەیشکککتاو ب هێشکککتاهێشکککتا نەهکککاتاوو تەلەڤ یکککۆنئەو کاتکککانە 

وی واسککچ و خککوارۆناوەە نەگەیشککتاووە بەککر بشککارەکانی کوردسککتان
ی تەلەڤ یکککۆن ئەویکککز بلە بەەکککدا هەبکککوو تەلەڤ یکککۆنا وکککیێکککراقیزب تەن
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ەکککردب هەروەهککا بە د سککتەەی بەەککداوە کککاریێهەر لە ئ بنککاوخۆیی بککوو
شکککەو و ۆۆژ و بیسکککتوچوار سکککەیات  ئێسکککتاوەککککو  ۆۆژیکککز نەبکککوو

 ەتکککوانین دەیکککان ئێسکککتەەی جۆراوجکککۆری دنیکککا باینکککینب ئەوسکککا بە د
 شەوانە بوو.

لە  بی هەبکووتەلەڤ یکۆندا پێز هەمکوو ئە  واڵتکانەی دەورەبەر ەبە
چککککاو ئەو واڵتککککانەی دەوروپشککککتمان بەەککککدا و تێکککککڕای یێککککراب زۆر 

تر و پکڕ خوێنکدەوار و زانسکچ و زانکین بکووب تر و دەوڵەمەندوپێشکەتو
پاشکایەتی بەڵککو ۆژێمکی  بهەروەها دەوڵەتیز ئەو کاتە کۆماری نەبوو

دوای  ببککوو یەیسککە شککای یێککراب نککاوی درد و یەکە  پاکککەدحککوکمی 
 بوو. ەازیی کە ناوی ەەکوۆەکەی هاتە جێ بمردنی
 ببکووهەو بوو کە ەازی با  بکوو حەزی بە چکاکەی مکیننەت باڵوا 

ەویسکچ و دڵسکۆزان و دەوروبەری زۆریکان ککورد د کوردیشی خکۆ 
ەککککرد دبەاڵ  وەککککو باسکککیان بکککووب هەبکککوون و زۆر بکککڕوای بە ککککورد 

و گوتیککان کککرد و کوشککتیان  کودەتایککان لککێ بچککونکە ەککازی بککا  بککوو
چۆنێککککک بێککککچ ئەو هەر بئۆتککککۆماێنەکەی بەر داری کارەبککککا کەوتککککووە

 کردەوە. باسەیان باڵو
ی ککککۆلێجی سکککەربازی بکککووب ودەرچکککو بازی ئەیسکککەر بکککووشکککا ەککک

زۆر  ئەوە لەبەر ...ای ئۆتۆماێکێجک چ بەخوۆید هەروەها یڕۆکەشی لێ
 . بێچکردبێچ و لەناویان بردبەسەردا تایان کودە وەچودۆێی تێ
بە  بەجێما ناوی یەیسە  بوو ا ەازی مرد کوۆێکی منداڵی لێشکە 
لەبەر ئەوەی یەیسکککە   بنرابکککوو یەوە نکککاوا یەیسکککەڵی بکککاپیرشکککنکککاوی 
وەسکتن تکا باێکچ بە بەبکوو ۆاد بحەوت سااڵن بوو-شە  ببوو بچوو 

ەبوو دشا ەازی بوو ب چونکە کوۆی ەکرا بە پادشاد ئینجاهەژدە سا  
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ئەو بکرێککککچ بە پادشککککاب بککککۆیە خککککاڵی کککککرا بە لێنرسککککراوی دەوڵەت و 
 .بچوو هەروەها کرا بە چاودێری یەیسەڵی 

و دایکککککی لەگە  نەنککککک  ببککککوو یەبککککدول یدئەو خککککاڵەی کە نککککاوی 
ەککرد و ئامادەیکان دو ێکورەکانی یەیسەڵیان بەخوو پ بچوو یەیسەڵی 

بە هەژدە  ێککچبدەتەمەنککی  اتێکککک بای یێککرابشککباێککچ بە پادتککا ەکککرد د
 سا .

نککدنەەی سککەرەتایی تەواو کککرد ناردیککان بککۆ ێکە خو ئیتککر یەیسککە 
کککککاتە لە لەنککککدەن و ئەو واڵتە پێشکککککەوتوانە  لەنککککدەن بنوێنێککککچب ئەو

وی خوێنککدنەە ولە پشکک بچککوو بککۆیە کە یەیسککەڵی  بهەبککوو تەلەڤ یککۆن
 تەلەڤ یکۆن لەبەر ئەوە اکووبگرت تەلەڤ یکۆنککی بکۆ ۆو بگەۆایەوە بەەکدا
یککان تەلەڤ یۆنواڵتککانی دەوروپشککتیز  لە کاتێکککدا تەنککانەت بهککاتە بەەککدا

تر ووزۆر دواکەوتک (بە کوردستانیشەوە)لە چاو بەەدا و یێراب  بنەبوو
 بوون.

 لەبەر ئەوەی بئەسکککککا زۆر ئکککککاوەدان و خکککککۆ  بکککککوو کەرککککککوو 
ەبککرد و هەر دبکوو و ئینەنیک  بەۆێکوەی  کۆمنانیکای گەورەی نەوتکی لکێ

 و گوڵ ار بوو.  اری گوشئەو کاتە  کەرکوو ت ەتەود
اییان شککحککوکمی پاد بوز بەرپککا بککوومککوی تەم 21ان شۆۆشککی شککپا

ەوناه و بێدەسکەاڵت زۆر بێ بچوو ا یەیسەڵی شبەاڵ   بکرد سەرنەو 
خاڵی شا و دەستوپێوەندی حکومەت خراپ بوون لەگە  هاواڵتی  ببوو

 .داو میننەت
ی 21ۆۆشکککی ش (ەوەیشکککرەببە ککککورد و یە)بکککۆیە هەمکککوو مکککیننەت 

لەبەر  ان گێککڕاببە شککاییبەو بککۆنەیەوە  بخککۆ  بککوو یککان پککێوزموتەم
و لەو دەسکەاڵتدارە خراپکانە  بکوودەو ئکازاد ی میننەت سەربەسچ ئەوە

دا زۆربەی خەڵکککک بکککۆ شکککا یەیسکککەڵی شکککلەگە  ئەوە .بکککوودەۆزگککاری 
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 هچکونکە بێدەسکەاڵت و بێەونکا بناۆەحەت بوون و بکۆی گریکان بچوو 
 لەگە  حکومەت و هەموو بنەماڵەکەیان لەناو چوو.بەاڵ  ئەویز بووب 

گەیشککککتە هەمککککوو  تەلەڤ یککککۆنک ێئیتککککر دوای ئەوە بە چەنککککد سککککاڵ
ستەەکانی ناوخۆیی و ێب بەاڵ  هەر ئیزارەکان و گەیشتە کوردستانش

ەبککوونەوە د کککۆلە دەوری  بخککۆ  بککووان پێیکک یخەڵککک ببککوون بچککوو 
ریککی و ەخۆشی ئینەنیک ی و ئەملەبەر ئەوەی سینەما  هەبوو یینمی 

خەڵکک هەمیشکە بەۆێکوە بکوون و  لکێ نمکایز دەککرابیەرەبکی  هیندی و
رەوە بکۆ سکەیرکردنی یینمکی وژوونەواکڕین و چکت بۆ بنیتەگردن ایۆی 

 خۆ  خۆ .
ەککردب بەاڵ  د زئەویز یینمی پەخک بیز هەبووتەلەڤ یۆنهەروەها 

 ئێستا نەبوون. هەر وەکو لە پێشتردا ئاماژەمان پێداب هەرگی  وە  
 

ەویسککچ و د ان خککۆ یککچەنککد هککاوۆێیە  هەبککوون کە زۆر یەکتری
کیشکیان خەڵککی ێهەند ک بکوونبێکخەڵکی گەۆەک .هەمیشە پێکەوە بوون

زۆر  ببەاڵ  چونکە لە خوێنکدنەە پکێکەوە بکوونگەۆەکی دوورتر بوونب 
 هۆگری یەکتر بوون.

ە ککککۆ پکککێکەو بی هکککاوینە و ۆۆژانکککی هەینیکککداوو لە ککککاتی پشکککو تێککککڕا
ەبژارد و دەکردەوە و یینمێکی خۆشکیان هەڵکد کۆ نونەوە و پارەکانیاوەبد
 و زۆر دڵیان پێی خۆ  بوو. ەکرددلە سینەماکان سەیریان  کیەکێ لە

 .ە سککا  بککوودزۆێیککانە تەمەنیککان چککواردە سککا  و پککائەو کککوۆە هاو
الن و بروسک و ۆێاوار و هیوا ناویشیان ئاسۆ و بەختیار و کاوە و ئا

ەدا خکککۆی بککککات بە دزۆر هەوڵکککی  بە سکککا  بکککوودزێاکککوار پکککاۆ .بکککوو
ەکەوتە ۆێنماییککان وا بککککەن و وا مەکەن و وا دگەورەیککان و هەمیشکککە 
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خکۆی ەپەۆانکد و ددەرخکۆی سکنەی  ...خراپە ئەمە مەکەن و ئەوە بککەن
 ەکردەوە.بەسەریاندا د یز

بەاڵ  تککر بککوو و یککان درێژوولە هەمب ە سککا  بککوودزبروسکککیز پککا
پککێ یککان یچ هاوۆێکککانی هەر .نیچککک و کەمککتەرخە  بککووخاووخکەمێککک 
 "باشکە باشکە قەیناککا بکا نەۆۆیکن" :ەیەکوتدبە دڵیشکی نەبکوایە  ببەوتایە

 . لەو کەسککانە نەبککوو کە خککاوەنی بیککرورای خککۆی بێککچ(یکان بککا بککڕۆین)
ب ێکچ نکا وانیکیە وا  بئەگەر کارێک بە دڵی نەبێچ یکان بە باشکی نەزانێکچ

 بکەن و وا مەکەن.
نکدنەە  لە ێلە خو بگکۆ  بکووبەاڵ  گورجو باردە سا  بووکاوە چو
ەیککرد دلەگە  هاوۆێککانی  بد  نەبکوایە کی بەێئەگەر ککار .پێشەوە بوو

ب هەمووی هەر بە قسەی ئێکوە نابێکچەیەوت وا با  نییە و دقڕە و  بە
کەچککی زۆر جککار  بتر بککووڵئەگەرچککی ئەو لەوانککی تککر بە سککاڵێک منککدا

 ەکرد.دو ناچار بە قسەیان  ەسەپانددقسەکەی خۆی بەسەر ئەواندا 
ا ۆاۆ یکززۆر بترسکنۆ  بکووکەمێکک ئەو  بئاسۆ چواردە سکا  بکوو

زوو بەاڵ  هەر  ەبن بکۆ یکاڵن جککێەبچکی ەیەکوت باشکە بکادبکووب جارێکک 
 بککا بوۆە بککنوئککاخر نەوەکککو لێمککان تکک" :ەیەککوتدوەوە و وەبککدیمان شککپە

 دالەگەڵتانککب یککان دەیەککوت وا باشککترە مککن "بچککین وانەکانمککان بنککوێنین
ۆ سککەیری ئەو بککاخی گشککتییە یککان بککیککان بککۆ  بنەیە  بککۆ ئەو دوکککانە

ەیەوت دەی قەیناکا منکیز دێک  دوەوە و وەبدیتاۆڵێنب دوایی پەشیمان 
 لەگەڵتان.

دە  :ەیکانەوتدگژیکدا و  ەچوون بەدلەبەر ئەوە هاوۆێکانی هەمیشە 
  ب تۆ لە سکەیاتێکدا شکەلەسەر قسەیە  ۆاوەستە یان بڕۆ یان مەۆۆ

 ."ب ئەوە چییە خۆ تۆ مندا  و بەبە نیچچەگۆۆیدجار قسەت 
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ب بەاڵ  ەکانیانسککۆزچککا  و دڵهککاوۆ  یەکێککک بککوو لە بەختیککاریز 
ی هکاوۆ  و لە ال ەکەی بەناوبانک  بکوویسکنیونە ببکوو ئەوەندە نەوسن

ئەو هەقککی هککیە مشککتومڕ و  بە سککا  بککوودزخ مەکککانیب تەمەنیشککی پککا
وڵی و ولە باسی کەباب و پارە و قاک بدەمەقاڵێ و ئەمدو ئەوالی نەبوو

 ەکات.دپراخی دایکی کە چەند خۆ  دروستی گۆشچ و کشتە و یا
ە و مککککاڵەوبکککۆ  یاککککردنەوەدەەپێچا و دو  هاوۆێککککانی هەڵکککوزووز

دەی دایە گیککان مککن و هاوۆێکککان  "ەیەککوت: دە سککەر دایکککی و وەچککود
ب دایکیشکی زۆر زۆر ژنێککی "بکدەپکێ دەی شتێکی خۆشکمان  ببرسیمانە

ی ێوا سککەیری ئەو کککوۆانەی هککاوۆ بوککاتوو و بککا  و میورەبککان بککووێل
 ەتەوت ئەوانیز کوۆی ئەون.د بەکرددبەختیاری کوۆی 

ەککردە چێشکتنانەکەی و بە د بۆیە یاتمە خانی دایککی بەختیکار ۆای
ەخسککتنە سککەر دەکککرد و بککۆی دەلەپە  شککتێکی بککۆ کوۆەکککان ئامککادە پ

بکێن  ەککردندۆانەوە بکانەی سینی و بەدە  گیان و قوربان و لەدەورگە
سینییەکەیان بەرن و نانەکەیان بنۆنب بۆیە بەختیکار لەبەر نەوسکنی و 

 ببکوو یئاگکای لە هیچکی تکر نەبکووب هەمیشکە برسکی بری خواردنومشو
 خرپن بوو. هەندێککەچی قەڵەوی وا  نەبووب بەاڵ  

 
بێینە سەر باسی هیواب هیوا چکواردە سکا  بکوو لە وانەکانیکدا  ئێستا
قسکککککەی گکککککاڵتە و  بشکککککەۆانی بکککککووکەمێکککککک بەاڵ   ببکککککا  بکککککووزۆر 

کردب هەرچەندە هاوۆێکانی خۆشکیان ەدەنو  وخواروخێچی لە کە  قا
بککەنب  داجار ۆەیتاری چۆن لەگەڵ هەندێکەزانی دبەاڵ  نەیان بەویسچد

گژیانکدا و لە  بە وەچکودو  وەچودو هەڵک وەبکودوۆە وزوو تچونکە زوو
 ەترسا.دکە  نە
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زۆری حەز لە  ببکککا  بکککوو ئێجەکککار ێکی یتاکککۆڵیهەروەهکککا یکککاری ان
تیمکی خوێنکدنەەکەیان لەگە  تیمکی خوێنکدنەەیەکی  ێکککات ب.یتاۆ  بکوو
چەنکدین ئکایەرین و  ەوەبەو تەمەنە بچکووکەی خکۆی بەکرددتر یارییان 

 .ەوەومەدالیای بردبو
تەنانەت  بئەویز هەموو گۆ  و هۆ  و هەستی الی یتاۆڵێن بوو

جکاری  ەبکردبدەهێنکا و دبەمدوالدا  قاچەکانی بەۆۆیشچد ەداۆێە کە بە
شکی یوە جەەرەیەککی بەتاڵوتکیکاخود ق بچکوو وا هەبوو بەردێکی زۆر 

لە کککاتی یککاخود  بۆیشککتنەوە بککۆ خوێنککدنەەۆەکککرد بە یتاککۆ  و بەدە  د
اندن و قاچ بەمدوالدا بردن بەو شەکەوتە شەقوەد ەوەانەوە بۆ ماڵۆگە

  .نەەرە بەتااڵیان بەو پاکەتە جە ەببچووکبەردە 
کەمکدوو  هکێمن و زیکرە  و بکوو. ە سکا دزکی تەمەن پاێئاالن کوۆ

لە ئەگەرچی بکاوکی  .ەب نەبووچەقە چە و ڕبووب واتە زۆر حەزی لە ق
ەککرد و هەر دبەاڵ  زۆری حەز لە جنکی جکوان  بنەبکوودەوڵەمەندەکان 
وشککیان زیککاتر حەزی لە سککینەما وو قککژی بککووب لە هەم خەریکککی سککەر

 بوو.
ونە سککککککینەما و چککککککولە  یککککککانحەز زۆر بهاوۆێیککککککانە ۆەکککککککو ئە 

 بەچکوون بکۆ سکینەمادبکووب ۆۆژانکی هەینکی هە تەلەڤ یکۆنسەیرکردنی 
 بەبکووداو ایان تەوشکدەر  و مە ببکوودەدەستیان بەتکا   ککاتێ  اڵبە

ی مککاڵی تەلەڤ یککۆندیککار تێکککڕا بە  خوێنککدنەەوی ویککاخود ۆۆژانککی پشکک
جککککۆری ری یینمککککی جۆراوەنیشککککتن و سککککەیدبەختیککککارە نەوسککککنەوە دا

حەزیان لە یینمی هینکدی   کردب لە سینەمادەیان یو ئینەنی  ئەمەریکی
ئەوانەی لە  سکککەربانەوە  ببکککوو ێکککداە ئکککازای زۆر تۆکە ککککوچکککون ببکککوو

 ەدایە سەر بینا و سەربان و بەرزایی تر.دخۆیان هەڵ
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لە مکککاڵە حککککا   تەنوکککا بی نەبکککووتەلەڤ یکککۆنئەوسکککا هەمکککوو کە  
وەککو  بسکنی بکوویز ئەو ککاتە هەر ۆەشوتەلەڤ یکۆن ەکاندا هەبووبشبا

شێکی شکککبکککاوکی بەختیکککار کا لەبەر ئەوەیۆەنککک  نەبکککووب ۆەنەاو ئێسکککتا
یشکی هەبکوو کە گۆشکتی یهەروەها دوککانی قەساب بو بووودەستڕۆیشت

 .ی کڕیتەلەڤ یۆنزوو  ەیرۆشچب بۆیە هەرد
بەتککککایاەت کە بەختیککککار وە  تاقککککانەی دایککککک و بککککاوکی وابککککووب 

بککراو خوسکیشککی هەبککوو بەاڵ  سککێ خوشکککەکەی شککویان  ئەگەرچککی
هەروەها دوو براشی هەبکوو یەکێکیکانژ کردبوو لە ماڵی خۆیان بوونب 

ی کەرکککووکخوینککدنی تەواو کردبککوو بوبککو بە کارمەنککدی حکککومەت لە 
چونکە لە دڵککی کککورد و ئەوی تریشککیان لە کککۆلێج ئەینوینککد لە بەەکککدا

دستان زانکۆ و کۆ ء  نەبکوو ساڵەکانی پەنجادا و لەوەپێشیز لە کور
و  ئەبوو هەموو کەسێک بچێچ بۆ بەەدا خوێندن و ککۆلێج تەواو بککات

باێکککچ بە دکتکککۆر یکککاخود دادوەر و پکککارێ ەر تەنکککانەت بکککۆ مامۆسکککتای 
 خوێندنەەی سەرەتایز هەر وابوو.

دواناوەنککدی هەبککووب ی ناوەنککدی و خوێنککدنەەلە کوردسککتان تەنوککا 
چکککونکە  بازی بکککوونۆحکککاڵی خۆیکککان نکککاککککورد لە  اتێککککک تکککرببەاڵ  دوا

هککیە مککایێکی ەکککرد و دحکومەتەکککانی ئەوسککا هەر کککوردی سککەرکوت 
یان یحی ب یبە دزییەوە کوردایەتی و چاالکیب هەر بۆیە تەواویان نەبوو
 بکۆیە ککوردیز بەگیکراند الیەن حکومەتەوە و هەمیشە لەئەنجا  دەدا 

 نی خۆی.وێنانی مایەکاور بوو لەسەر خەبات و بەدەستوهەر س
هاتن دەئیتر حککومەت کەوتە لێکدانیان و سکەرکردەی ککوردیز هەڵک

و کێکککوە خۆشەویسکککتەکانی کوردسکککتانی شکککیرین و لەو   بکککۆ شکککا 
کککرد و  شککەۆ دەسککتی پککێ 2692سککاڵی  بکککرددە پککێ ۆۆشککیان دەسککچش

ەر پیککککاو و کککککوۆی کککککوردی حکککککومەت کەوتە بۆردومانکردنیککککان و ه



71 

ەککرد بە شۆۆشکەوە دان یدیەکرد بۆ شا  و پەیوەند ایانۆدڵسۆز بوو 
 .دەبوون هێ بەو 

سەرکردەیەکی کورد کە ناوی مامۆستا ئیاکراهی  ئەحکمەد بکوو ئەو 
هێکک ەی ناونککا هێکک ی پێشککمەرگەب ئیتککر ئەو هێکک ە قارەمککانە بەرە بەرە 

نکاوی خۆی کۆکردەوە و بوو بە هێ ێک کە حکومەت سامی لێ ەکرد و 
 ا.پێشمەرگە زیڕەی بە سەربازەکانی حکومەت ئەهێن

ۆ تانکەککککککانی حککککککومەتی بەەکککککدا پشتاوپشکککککچ ەاخی ئەزمشکککککلە 
ەگەۆانەوە لە ترسکککککی تشەنەکککککی پێشکککککمەرگەی قارەمکککککانب لەبەر ئەوە د

 هەنکدێکلە کۆتاییکدا گشتوگۆ و  ەحکومەت چەند جار لەگە  کورد کەوت
ارەکانی شککککلە  لەو مایککککانە ئەوە بککککوو کدا بە کککککوردب یەکێکککک ماییککککان

لە   یەکە  زانکککککۆ .رێتەوەکوردسککککتانیز زانکککککۆ و کۆلێژەکککککان بککککک
بکۆ بەەکدا بکۆ  سنێمانی کرایەوەب چونکە پێشتر خوێنکدکار دەبکوو بچێکچ

 تەواوکردنی خوێندن لە زانکۆ و کۆلێژەکان.
داخوازییەککانی ەچووب دختیار لە ماڵەکەیاندا لە تاقانە لەبەر ئەوە بە

یە تێکککڕای هاوۆێکککانی بە دڵنیککایی ەکککراب بککۆد ویککی بککۆ جێاەجککێوبە ز
ە خکککانی یکککاتم ەنیشکککتن ودەوە داتەلەڤ یککۆندیکککار ەبکککرد و بەدو ەهێنککا د

 ەدان.ددایکی شتی خۆشی دەرخوارد 
لەبەر ئەوە ب کردبککوو دەسککتی پکێ خوێنکدنەەانی چککوەرز هکاوین بکوو و

 و تەلەڤ یکککۆنهەر بیریکککان لە سکککەیرکردنی یکککین  و انە ۆئە  هکککاوۆ  ککککو
ی بە دڵیکان ێککۆڵینەوەی ئەو یکینمەەکەوتنە قسکە و لدەکردەوە و دسینەما 

ەیەکوت چاوتکان دتکر  ب ئەویە ئکازاۆەیەوت هەی ئایەرین ککودئەو  .ەبوود
بەسکەر ئەو هەمکوو بە سکواری ئەسکنەکەیەوە لەو ئەسنسوارە بوو چکۆن 

ئەویتریککان  ؟!ەدادرد و تاشککە بەردە زالنەدا خککۆی هەڵککئککاو و جککۆگە و گکک
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چکککۆن دەرەقەتکککی ئەو  ئەیەکککوت ئەی ئەو چکککوار کەسکککە سەرداپۆشکککراوانە
 و لەشکری چەکدارە هاتن و چۆن تەیروتونایان کردن.هەمو

زۆربەی ککککات ئەو قسکککە و باسکککانەیان یکککانە ێە هاوۆۆئیتکککر ئە  ککککو
ەکککککردەوە ئەو یینمککککانە زۆریککککان یێ ککککی دئەوان بیریککککان لەوە  .ەکککککردد

سککینەمایی بککوون و ئەوە شککارەزایانی سککینەما هەزارەهککا یینمککی وایککان 
ەکەن و دهکونەرە دروسکچ  سەیرکەر ئەو جۆرە هەیە کە بۆ ۆاکێشانی

هەمکوو سەیرکەریز کاتی خۆ  بە سەیرکردنی ئەو جۆرە یینمکانە و 
ەبکوارد و دڵیکان د ەبەنە سەر و بۆ خۆیان ۆایکاندجۆرەکانی تری یین  

 ەبوو.دپێی خۆ  
ئەگەر ئەمە  کە ەکککردەوەدئەو کککوۆ و مێردمنککدااڵنە بیریککان لەوە نە

ەتوانێچ وا بە د پەرمانسۆەڵێن دچۆن ئەو کوۆەی کە پێی  بیێو نەبێچ
داتە اکککهەزارە خکککۆی هەڵوە بشڕێکککچ و لە  بینکککا بەرزە هەزاربەئاسکککمانە

سکەر ئەوی تکر و بەسکەر ئەو شکاخە بەرزانەوە خکۆی و ئەو پەۆۆیەی 
 بێچ؟ ئەوەی بکەوێچ و شتێکی لێ چ بێنێبشڕێبەسەر شانیوەیەتی 

دنی ئەو جکۆرە یینمکانە هەر وایکان ئەو هاوۆێیانە لە خۆ  سەیرکر
ە ۆەبککوو و زۆر ئەو کککودئەوە ۆاسککتە و زۆریککان پککێ خککۆ  زانککی ەد

بە جۆرێککک ئەگەر لە ۆۆژنککامە و گۆڤارێکککدا  بەچککووە دڵیککانەوەدئککازایە 
ەککککردەوە و لە د ئەو وێنەیەیکککان لکککێ بوێکککنەی ئەو پاڵەوانەیکککان بکککدیایە

 ەواسی.دورەکەیاندا هەڵیان وژ
ەیرۆشککککرا لە دئەو ئەکککککتەرانەی سککککینەما وێنەیککککان  زۆر جککککاریز

ور سەریان وەیانکڕی و لە ژدون وەچدئەمان  بدوکانی کتێاشرۆشەکان
ەیاننسکتە نکاو الپەۆەی دبکوایە  بچوو یان ئەواسیب ئەگەر وێنەکە ڵهە

کتێاەکانیککانەوەب کە زۆر جککار ئەگەر مامۆسککتاکەیان لە نککاو پۆلککدا ئەو 
 :ەگککوتد پێککی بەبککوودە ۆوولە خوێنککدکارەکە تکک ببکککردایە وێنککانەی بەدی
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ئە  وێکنەی ئەککتەرانە لە مکاڵی  بخوێنکدن و یێربکوونەوانە یئێرە شکوێن"
 ."دابنێن و سەیری بکەنخۆتان 

 بئەگەر ئەمە بە درۆ و یێکو نەبێکچەککردەوە دنە ئەوان بیریان لەوە 
وژن ەتوانن ئەو هەمکوو لەشککرە بککدچۆن ئەو چوار سەرداپۆشراوانە 

 اری بێ خاوەنە؟شو لەناویان بەرنب بۆچی دنیا 
ەیانکککدی هەمکککووی دورەی ویکککان کە ئەو خکککوێنە سکککڵاهکککاتە خەیدەنە

ۆەنەککی دەسکککتکرد بکککووب ئەو هەمککوو دەسکککتڕێژی گکککولە و تەقەمەنیکککیە 
تککایاەتی بە)ب ئەگینککا لە هەمککوو واڵتەکانککدا هەمککووی ییشککەکی درۆ بککوو

ئەگەر یەکێکک هەر  ریککا و ئینەنیک ەئەو واڵتە پێشکەوتوانەی وەکو ئەم
بەرچکککاوی بە ەقا  و شکککدات لەسکککەر اکککشکککەقێکیز لە یەکێککککی تکککر هەڵ

ەینکاتە بەنکدیننانەوەب دەیەرێکچ و دهەر دەسکتاەجێ پکۆلی   ەوەبخەڵک
 خوێن بڕژێچ لەسەر ۆێەە و بان.نە  خەڵک بداتە بەر گولە و 

  دااڵنە هەمیشە مێشککیان بەوەوە قکالەبەر ئەوە ئەو کوۆ و مێردمن
ئەویکز  ککرد ئەگەر بکۆی بنکوایەدەیان بە د  حەزی هەنکدێککردبکوو و 

رمان بیتوانیککایە بەسککەر بینککا بەرزەکانککدا بسککوۆایەتەوە و پەو سککۆوەککک
و بینسککتایەتە پیککاوی خراپککی بە دیککێ بەرتککایە  بخەڵکککی ۆزگککار بکککردایە

سککەر بکککاڵی و بشڕیکککایە و پیکککاوە خکککراپەکەی بنسکککتایەتە ئەشککککەوتێکی 
  تاریکەوە و لەو  بەندی بکردایە.

 کبۆ یەکێک کرد بڕۆن ۆۆژێکیان ما  و خێ انی ئەو کوۆانە حەزیان
و شوێنە خۆشانەی کوردستانی خۆشەویسچب بۆیە ئەو  ەلەو سەیرانە

بە خکواردن و چێشکچ و مااڵنە بڕیاریان دابکوو لەگە  مکا  و منکداڵیان 
هەموویکان پکێکەوە بە پکا  و بە ئۆتۆماێنەکانیکان  بمەنکجەڵە یکاپراخەوە

ئەو شکککوێنە یێنکککک و  بن و مێرگەپکککانوبکککڕۆن بکککۆ شکککاخی پیرەمەگکککرو
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بککککۆ ژێککککر ئەو دارگککککوێ  و بککککۆ سککککەر ئەو کککککانی و ئککککاوە  ...دڵەیککککرانە
 نکەرانە.وچاوۆو

ککککردەوە و ۆۆژی پێنجشکککەممە بەیکککانییەکەی  هەمکککوو خۆیکککان ککککۆ
-واشکیان دانککابوو دوو .ۆ  بە هەمکوو مکا  و خێ انەکانیکانەوە کەوتکنە

سککککێ شککککەو و ۆۆژ لەو  بمێنککککنەوەب لەبەر ئەوە نککککوێنی چاکیشککککیان 
 شەو زۆر سارد بوون. چونکە ئەو شوێنانە بە ببردبوو

هەموو خێ انەکان گەیشتن و دەستیان کرد بە کەلکوپە  داگکرتن لە 
 بهەر مککاڵە و لە شککوینێکئۆتۆماێنەکانیککان و بەۆە و یەر  ۆاخسککتنب 

دانکان یز کەوتکنە بەردهەنکدێکیە ب  لە هەموو کۆ و ن یک بوون بەاڵ 
نانب سکککەماوەرەکانیان کردن و خکککواردن و چێشکککتنێدروسکککت دائکککاگر و
 کران لەسەر سینی. پیاڵە چا هەموو ۆی گی  و ەوتنە گی ەک

لە کککوۆ و پیاوەکانیککان کەوتککنە کککۆکردنەوەی داری وشککک  هەنککدێک
 .کەسککە و خەریکککی ئیشککی خککۆی بککوو هەر یزبککۆ چێشککتنێنانب ژنەکککان

یان کەوتکنە یەریکککە هەنکدێکبکوونەوەب  منکداڵەکان لەو نکاوە خۆشکە بککاڵو
ئەو  کردنیە یکاریکردن و سکەیریی تریکان کەوتکنیگوێ  کۆکردنەوە و ه

و  بچکککوو جکککۆگەیەکی  یبەپەۆیدبەردەمیانکککدا تێککک لە ەی کەجکککۆگە ئکککاو
ئککاوەکە وا نەبککوو کە ترسککی ئەوەی بێککچ منککداڵە  بباریککک و جککوان بککوو

کە  بچکۆلەکان بکەونە نکاوی و بننککێنب بکۆیە دایکەکانیکان دڵنیکا بکوون
 وە.جێەەی خراپ و پڕ مەترسیدار نییە لەو ن یکانە

یە   ی تریشککیان کە هککاوۆێی هەمیشککەیی بککوون و کە  لەەکککانکوۆ
و کەوتککنە قسککە و زوو یەکیککان گککرتەوە  ەبککوونەوەب ئەوانە هەردجیککا 

ت ەگەیشککچ چەنککد قسککەیە  بکککادا ەدبەختیککار هەر بەوباسککی خۆیککانب 
تەوە لێیان و بچێتە سەر دایکی و ێلەگە  هاوۆێکانی خۆی و خۆی بدز

 برسیمە؟ ؟گاتەد ب ێچ دایکە ئەوە کەی نان پێ
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ەیەکوت: ککوۆ  دی و ێەنکایە پەنکا گکوددایکیشی بە ئەسنایی سکەری 
 بەووشککتپێنەگەی هەمککووی سککەیاتێکە گەیشککتووینەتە جککێب هێشککتا هککیە

ەڵککێن وای ئە  ددوایککی ئەمککانە  بئەوەنککدە مەیە و ب ککێ برسککیمە برسککیمە
بک انە ئەمە چەنکد جکار هکاتە سکەر دایککیب دوایکی  .ەنکد نەوسکنەچە ۆکو

 ەکەن.د گاڵتەت پێ
ەکککرد و بە دونێکی بێککدەنەەوە سککەیری دایکککی وەبککۆووبەختیککار بە ت
 ەیەکوت: ئکاخرد یەوە وی دایکێەنا بە بناگودئەو سەری ئەسنایی وەکو 

ە باشکککە شکککدە با" :ەگکککوتەوەددایکیشکککی پێکککی  .کەو بکککدە زو !برسکککیمە
نوقکککو و  هەنکککدێکنکککاو ئەو جانتکککا ۆەشکککە  ئەوەنکککدەی نەمکککاوەب بکککڕۆ لە

 ."ەگاتد ڕۆ بینۆ تا نان پێایە بێدی تەکولیچ
لە بەردب هەر بەمککدوالدا بککوو هەڵککدان ەب شککهیککوا  هەر خەریکککی 

ەککردەوە دۆاسچ  ەچەماندەوە و خۆیدەکردەوە و خۆی دخۆی خوار 
ب ئککاخریز گکوتی کککوۆینە بکا بککڕۆ  یتاککۆڵەکە  و خەریککی یتاککۆڵێن بکوو

 ێن  و لە  شوێنە تەختاییە یاری بکەین.وب
و یەکێکیکککان گکککوتی: الیەکەوە هەڵیکککدایە  لە و هاوۆێککککانی هەر یەکە

تکر گکوتی  ئەوی "نیشکە بکا نانەکەمکان بنکۆینبدا !تۆپێنی چی جار تۆپ"
 !وێڕا تۆپتۆپێن بکەینک !ا گەیشتینێڕجار  بیسمید کو

تکۆ جکار   تکۆپێنلە تۆپ بنەوێە جار  واز بۆکو"تریان گوتی:  ئەوی
 ین سکککەربکککا بکککڕۆ بداخە دڵەیکککرە بکەیکککنووەرن بکککا سکککەیری ئە  شکککاخ

خوا ئە  شکاخە بەرزەیکان  بە ...تا کو  بڕۆین ەتوانیندین ب انین وکەب
کککوۆە  ێسکک-کە ئەو دووەچێککچ داخی یککینمەکەی ئەو ۆۆژە شککزۆر لە 

ەککرد و داخەکە گیریکان شکلە  ب پاشکانتەناییان بە خۆیکانەوە بەسکتاوو
ی ەجکێە ؟ەنکد سکەخچ بکووچ تان بینکیچونکە شکاخەکە بەکەوتند سەر
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خکۆی پێکوە لە کاتی سکەرکەتندا خەڵک بیتوانیایە تا وو دەستی پێوە نەب
 بەرێچ.
  نانەکەمککان ئککێمە بککا جککار"ەیەککوت: دەهککاتە قسککە و دتریککان  ئەوی

ب ئاسکۆی ترسکنۆ  "ەکەویکند ەۆۆیکن و سکەردبنۆین ئەوسا یەکسکەر 
دن خەڵک بکەوێکتە نواردوای نان .. نا با  نییە لە.نا"هەڵیدایە و گوتی: 

نیشککێچ و بدا چەبێککدک دوای نککاننواردن سککەرکەوتنی شککاخودا ب خەڵکک
 پشوو بدات. ێکهەند

ەیویسکچ خکۆی بە لێک ان ب انێکچ دۆێاوار وەکو هەموو جارێکی تکر 
 ؟هێنکاوە  ت لە کوئەمە ئە  قسانە"گوتی:  بو خۆی بکات بە کوێنایان

 ە؟وئەمە چ زانا و دکتۆرێک وای گوتو
ن ەزانککدکە خۆتککان )وەڵاڵهککی چککونکە خککاڵە شککێرکۆ  ئاسککۆ گککوتی: 

ئەو ۆۆژە وای گوت کە مکرۆگ نکانی خکوارد  (زۆر لە پێشەێکی یاری ان
پشوو کەمێک  چەبێدچونکە با  نییەب  بگور  بڕوات بۆ یتاۆڵێن چنابێ
 بدات.
باسکککانەیان  و ێیکککانە هەر خەریککککی ئە  قسکککەۆوئیتکککر ئە  ها تککردوا

نەچکککوو سکککشرە داخکککرا و هەمکککوو منکککدا  و  بکککوونب ئەوەندەشکککی پکککێ
و کەوتکککنە نکککاننواردن و  بکککوونەوە سکککشرە ککککۆلە دەوری  ککککانگەورە
 وگدندن.وپار

  یە  بکوون و نکان و چێشکتیان لەگە یان ن یکک لەهەنکدێکماڵەکان 
پکککێکەوە چەنکککد ماڵێکیشکککیان نکککان و چێشکککتیان ەککککردب دوگۆۆ ڵیە  ئکککا

  ەخکککوارد و لەگەدا بەیەکەوە نانیککان ڕێکککان تێککککۆە هاوۆدانککابووب ککککو
و نانیککان پککێکەوە بێککچب دیسککان  دانککا کە سککشرە دایککک و کەسککیان وایککان

خانی دایککی بەختیکار  ورەکراوی یاتمەوس خواردن و مەنجەڵە گۆشتی
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وی سشرەکەوە بووب چونکە ماڵە قەساب بوون تاوەکو بەشکی  وسەر لە
 سشرەکانیان دوورتر بوو. ککە تۆزێ بئەوانیشی دا

زانکککی کە لەمەودوا دوو سکککشرە   ئکککاخری هەمویکککان وایکککان بە بکککا
هەمککوو پککێکەوەب چککونکە ژنەکککان التککر و ژنەکککان  ەکککان لەوپیاو بدابنککێن
ئەو  بیان بککککوونەکانیککککان هەبککککوو هەر خەریکککککی منککککداڵبچووکی ڵمنکککدا
 ەگریا.دتریان  ەیەوت ناخۆ  و ئەوید

بککۆیە پیاوەکککان و ژنەکککانیز وایککان دانککا کە پیککاو و ژن سککشرە و 
دا ێکو کۆنیشیان ت ژنی قەدی  هەندێکچونکە  بخواردنیان پێکەوە نەبێچ
ەککرد لەگە  در و ئەو جۆرە ژنکانەی شکەرمیان وبوو وەکو نەنک و پو

تەمەن بککوون و کیان بەێچککونکە بەسککتەزمانانە هەنککد بپیککاو نککان بنککۆن
ەتوانی بە باشکی وەککو ئەوانکی تکر نکان دنەیانک بدەمودانیان بکا  نەبکوو

 ەیەرتن.دبەر چاوی پیاو شەر   بەتایاەت لە ببنۆن
 نواردن و بەو کە دەسکتی کککرد بە نککانە نەوسککن بککویەکە  کە  بەختیکار

 کەسککیز بککوو کە لککێ دا و دوا  وورکراوەکانی دایکککی لککووپەلە گۆشککتە سکک
 بوونەوە. وو هەموو لێێتەوە لە چاو کوۆە هاوۆێکانیب هەرچۆنێک باب

و یی ویککان چککاوسککەیات بککوو بە ن یککک چککواری دوای نیککوەۆۆب هەم
و هەر چەنکد  پکێ هەستانە سکەر ئینجا بشیان خواردیشیرینی و ساردی

کککچە گەنککج و جوانەکککان نب دایکەکککان و بککوو کخەریکککی کارێکک ێککەسک
شتن بکوون لەسکەر ک و مەنجەڵچخەریکی سشرەهەڵەرتن و قاپ و کەو

 و سەماوەر بوون.یی تریز خەریکی چا ئەوانی جۆگە ئاوەکەب
دوور کەمێککک پککێ و  کککۆمە  هەسککتانە سککەرە هاورێکککانیز بەۆکککو

هیککوای یکککاریکەر کەوتکککنە تەگایککرب  .یککان ان و ماڵەکانێککلە خ کەوتککنەوە
سککەر  ایەوە بکا بککڕۆینڕبکک کدەی نانمککان خککوارد و هەمکوو شککتێ"گکوتی: 

 ."نوەن چاڵە بەیرەکان لە سەرەێەڵد ببکەوین ەکەاخش
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 دەکاتب ە بەیر لەو سەرە چیڵچا"ترسنۆ  گوتی:  هەندێکئاسۆی 
 ب ئەو کوۆەی خ ممان لەگە وەڵاڵ لەسەر لوتکەی ئەو شاخە بەرزانەن

ەڵککککین د ەوەبەهێنککککندوە بەیککککر ێککککەۆۆن بە واڵ  لەودشککککەریکی خککککۆی 
 ". خەتەرناکەکەی زۆر ترسنا  و ەۆێە

 بئینجکا بکا بەرز و ترسکنا  بێکچ"نکا هەڵیکدایە و گکوتی: ێۆێاوارە کو
ەوردکەوە ڵئەی خکککۆ نەهکککاتووین بە دیکککار منکککا بەبێکککچ بچکککین بیاینکککیند
سکتیان ککرد بە نب هەمکوو دەبکۆ دایکەکانمکا بان بکەیکنینیشین و ژیربدا

 ". پێکەنین
 بدابنیشکیندەهکێ ن ئەی ئەوە بۆ "لێدانەوە گوتی: بەختیار بەدە  قاقا

و ئامۆژگاریمککان  کککانی وانەشککەهەر باوکەکانمککان قسککە بکککەن و هەۆە
خکۆ وانەکانکچ  گکوتی بئێسکتااندی بەسکەرمدا ڕەنب وەکو باوک  کە قیبک

 بیکر نەچێکچبگوتیکچ کتێاەکانکچ  هێناوە لەگە  خۆت؟ لە ماڵیشکەوە پکێ 
 پککێ دەسککچکە گەۆایککنەوە ئەوەنککدەی نامێنێککچ تککاقیکردنوەی ئیکمالیککچ 

 .چ"ەکات لە دوو وانە ئیکمالید
ەزانککن تککاقیکردنەوەی "ددا و گککوتی:  بەختیککار قاقککایەکی بەرزی لککێ

کەچککی  بئیکمککالی هێشککتا چەنککدی مککاوە؟ مانەێککک و سککێ ۆۆژی مککاوە
ب هەمککوو دەسککتیان "چێککایککنەوە ئەوەنککدی نامێنۆکە گە چەڵێککد بککاوک  پککێ 

 کرد بە پێکەنین بۆ قسەکانی بەختیارە نەوسن.
ەڵکککێن ئەهنکککی دککککاوە کە لە خوێندنکککدا زۆر پێشککککەوتوو بکککوو وککککو 

کور مکن شک ئکۆخەی سکوپا  بکۆ خکوا"سە و گوتی: قهاتە  بزانسچ بوو
خوێنککدنەە زوو بکککریتەوە و بچککمە هککیە خەمککێک  نیککیە لەوە زیککاتر کە 

 پۆلی نوێوە.
وەکو اتکئیشکەڵاڵ "گوتی:  بەتی لەو قسانەیان چووهیوای یاریکەر تاق

وا ۆۆژەکەمککان تەواو بککوو و هەر  بەکەندشککەو ئێککوە هەر ئە  قسککانە 
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خەریکککی مشککتومڕ و هیچمککان نەکککرد لەوە زیککاتر کە نانمککان خککوارد و 
ئەی کەی "ب هیککوا دەسککتی هەڵاککڕی و بە گەرمیککیەوە گککوتی: "قڕەقککرین
 "ا  بکەوین؟شسەر 

سەیات ن یکەی شە   بوارەیەێتازە وا ئ": ئاسۆ هاتە قسە و گوتی
لێمککان بکککات بە  ونەوەککک بیریککا نککاکەوین ؟بککڕۆین ئێسککتاو نیککوەب چککۆن 

 "بکەین؟ ەوب دوایی چیش
تککاەکو سککەیات  بهککاوینە ئێسککتاۆۆڵە "ۆێاککوار زۆر زانایککانە گککوتی: 
زسککتانە  چەزانیککدبککۆچی تککۆ وا  بونککاکەوهەشککچ و نککۆ  دنیککا هەر ۆ
 ؟"بێچدسەیات چوار دنیا تاریک 
کەویککن هەر بککۆ ب سککەرکەمێککک بککا  ئێسککتا"بروسکککە درێککژ گککوتی: 

ەۆۆین و خکواردن و د نواردنەوەییاکردنەوەب ساەینێ هەر دوای چتاقی
 ەبەین لەگە  خۆمان.دشتیز 

 کەیچ با جار  بۆ تاقیکردنەوە بڕۆین.دەهەموویان گوتیان ۆاسچ 
ڵەکە  با بچ  جانتای کەلوپەلی یوتاکۆ"گوتی:  و وەوەوب هیوا ۆاسچ

تەرمککۆزێکیز  بومککان بێککچوتین وهەمککوو شککتێکی تێککدایەب نەوەککک ببوێککن 
 .دا"ەخەمە ناوی لەگە  پەرداخێکد

 یتەرمکۆزە بدا انەکەیشکی سەرکەپەالماری جانتاو ای کرد ۆهیوا 
خکۆی  لە بشی تێنسچب خوشکەکەی هیوا کە نکاوی شکادان بکووەکەئاو

 بسکوو  بکووکی لێوکاتوو و زیکرە  و ئاقکو و ئێسکچێکک بگەورەتر بوو
ەچیککتە دبککۆچی چ! ەدەیککدوە چیککتە هیککوا وا پەالمککاری جانتککا ئە"گککوتی: 
خکککۆ بکککاوک   بنەکەونەوە لەگە  هاوۆێکانکککچ زۆر لێمکککان دوور؟  ککککو
 بخوا کە بکانەی کردیکچ وەاڵمکچ نەدایەوە و دوور بوویکچ بە !ەناسیچد
  .چ"گوتی ئەوە پێ  ەوەبا دیسان لە لوتمان نەیەتە دەربە هەراب  تەیکاد
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ئککێمە "گککوتی:  بیککوا بەدە  داخسککتنی جانتککاکەی و دانککی بە کۆڵیککداه
ان و نەهککککاتووین بە دیککککار بککککاوکمەوە ۆهککککاتووین بککککۆ سککککەیران و گە

 بباوک  لەگە  هاوۆێکانی خەریکی دۆمینە و کاەەزی یکارییەنیشینب بدا
هاوۆێککان  تکا نکاوقەدی ئەو شکاخە  لە کو  ئاگای لە ئکێمەیەب وا لەگە 

 ."ەۆۆیند
نەوە هکا ێکزوو ب"ی ککرد و گکوتی: یئامۆژگکار کان ۆی ێکشادان دیسک
 ."وەکو پێ  گوتی
وەاڵمکککی خوشککککەکەی  باککککردن بکککۆ الی هاوۆێککککانیۆهیکککوا بەدە  
. هاوۆێکککان شککوێن "ناچێککچ باشککە بککا  زۆرمککان پککێ"دایەوە و گککوتی: 

ونە داوێنکککی شکککاخەکەب یە  دوانێکیکککان یەکسکککەر ویە  کەوتکککن و چککک
 .دەمیدا کۆمە  بوونسەرکەوتن لەو شوێنەوە کە لە بەر

 وەرن لە "گوتیککان: کککردن و  هاواریککان لککێ سککۆۆێاککوار کوێنککا و ئا
دیکککارە ئاسکککانترە بکککۆیە خەڵکککک لێکککرەوە  یەەە ۆێکککەئێکککر بالیەوە بکککڕۆین

 ."ەۆۆند
ن الکە بروسکک و ئکا بدوانەکەی تکر کە خەریککی سکەرکەوتن بکوون

گکوت و شکوێنی  ککردە الی ئەوانەی وایکان بە بکێ قسکە ۆوویکان ببوون
 هەموویان بەدە  گاڵتە و قسەی خۆ  و پێکەنینەوە. بناوو  کەوتیە

یەکتکککریب  نەچکککوو ۆاوەسکککتان و ئاوۆیکککان دایەوە  لە ئەوەنکککدی پکککێ
ەکانمان یبکا سکی !ی لەو دیمەنە جوانە"وبەختیار پێز هەموویان گوتی: 

ککرد بە  ب بەختیکار دەسکتی"و بۆن و بەرامە خۆشکە پڕ بکەین لە  هەوا
ان و هەناسەدانەوەب چەند جارێک لەسەر یە  شو  هەڵکێوهەناسەی ق

 کرد. وای
ئاسککۆ سککەیری بەختیککاری کککرد و پێکەنککی و گککوتی: دە بەسککە ئەوە 

 ئەبورییتەوە هەموو هاوۆێکان دایانە قاقای پێکەنین. ئێستاچیچ کرد 
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ئەوە چیککیە ئەمە  "کککردە بەختیککار و گککوتی:  یوپاسککان ئاسککۆ ۆو
 "ین زۆر باشککککە؟گککککوتی کە هەناسککککە هەڵمککککژ ێرکۆت پێککککیشککککە ڵخککککا

مکی هککاوۆێکەی دایەوە و گککوتی: اڵبەختیکاریز بەدە  سککەرکەوتنەوە وە
مامۆسککتای وەرز  ئەو  بەو  وای نەگوتککوڵخککا بەوانڵنەخیککر ئاسککۆ پککا"
تی چەنکککد جارێکککک پکککێز یوتاکککۆڵێن وا بکەیکککن و خۆمکککان شکککۆژە هێۆ

ئەوە چکککۆن بیکککرت  بتکککۆ  لەو  بوویکککچخکککۆ ئامکککادەی یکککاری بکەیکککنب 
 "  نەماوە؟

 ببکا ککاکە ئەو لەو  بکوو"یکەر بەدە  قاقالێکدانەوە گکوتی: هیوای یار
شتە و کەبککاب بککووب لەبەر نەبککووب خەیککاڵی الی شکک  بەاڵ  خەیککاڵی لەو

 ."وەویان گوتچیلە مامۆستا نەبوو کە  ێیئەوە گو
بە ئاسککۆ و بەختیککار و هیواشککەوە. ئە   بهەمککوو پێکەنککین ەوەدیسکان
کەوتکککککن و بەرز ەد انە بەدە  قسکککککە و گکککککاڵتەوە هەر سکککککەرهاوۆێیککککک

 ەبوونەوە.دەکەوتن و بەرز د ونەوەب هەر سەروەبد
ۆێکوپێکککک بکککووب  یکە پکککاکوتەمی  و جنکککوبەرگ هاوۆێیکککانبروسککککی 

بکک ان  زۆر  کککوۆینە وا"و گککوتی:  ۆاوەسککتا و سککەیری خککوارەوەی کککرد
خکوا  نەوەکو بانەمکان بککەنب بەاڵ  بکانەکردنی چکی بە بوینوکەوت سەر

ۆژیککز درەنکک  ۆوا  بیککان نابێککچێن لمککاێسککەد جککار بانەمککان بکککەن گو
 "ەڵێ  با بەەۆێینەوە؟دمن  .ەبێچ سەیات بوو بە ن یک حەوتد

وەڵککاڵ بروسککک ۆاسککچ "بەختیککاریز هەڵیککدایەوە و بککۆی سککەندەوە: 
 بەوێککچدەگەۆێیککنەوە ئەوەنککدەی کککات دوین تککاوەکو وەکککاتب زۆر هککاتد

 ."ینێاخواردن دچهەر دوای  بەرین بۆ بەیانیائیتر درەنەە با هەڵی
 !اڕهێشککتا کککوێ"ئەو گککوتی:  بمیککان دایەوەاڵهەموویککان بە جککار  وە

 ."هەمووی دوو سەیات نابێچ هاتووین
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چیککیە برسککیچ بککوو "ئەوی تککر سککەیری بەختیککاری کککرد و گککوتی: 
 "دیسان؟

 بشککاخەکە و ۆاوەسککتا کککاوە بە هەناسککەبڕکێ سککەرکەوتەوە سککەر
 ربکککا هکککیە نەبێکککچ تکککۆزیکی تکککریز سکککە"دانەوە و گکککوتی:  ی لکککێۆئکککاو
خکوا هیکوا زۆر   تکو"یز سەیرێکی هیوای کرد و گکوتی: یب دوا"کەوینب

 ."هەی ئایەرین ببە  نەبوو ئاوت هێنا لەگە  خۆت بەوتینو
کەی بکوو ب هیکوا  خەریککی جانتکای خکۆی ۆاوەسکتاێکج کەسە لە هەر

 و کککردیەوە و تەرمککۆزە ئاوەکەشککی لککێ ەوەلەگە  خککۆی هێنککایەوە خککوار
 تەرمۆزەکە و دایە دەستی. ە کردە سەریئاوی بۆ کاو هەندێک بدەرهێنا

 وۆاسکتی زۆر  تینکوسکوپا  بە"کاوە ئاوەکەی خواردەوە و گوتی: 
سکەیر  اتێککک .تێککرد و خکواردیەوە یئکاوی بکۆ خکۆ کهیکوا تۆزێک "بوو
 کتۆزێک"ککرد و هەر یەکە لە الیەکەوە گکوتی:  ەکات هەموو دەستیان پکێد

 ."بوو ت پێدەستچ خۆ  بێچ بە  نەبوو ئە  ئاوە ...بۆ منیز
بەشی کردن  با  بووهیوا  کەوتە دابەشکردنی ئاو بەسەریانداب 

مکای ەئیتکر تەواو بە ت"نەماب بۆیە هیوا گکوتی:  ێداو ئیتر تەواو چۆۆی ت
چاوتککان لێککیە یە  "و گککوتی:  تەرمۆزەکەشککی ق ککپ کککردەوە ."ئککاو مەبککن
 دوایککی چککی ببکا بەەۆێیککنەوەەکەن دنەمککاب کەواتە ۆاسککچ  ێککدادڵۆپیشکی ت

 ؟". وەوەوومان بوەین ئەگەر تینبک
ئە   ائەوەت بیە  باینینیکان ئێستا  بەشک"ئاالن هاتە قسە و گوتی: 

بک ان  هکیە ئاومکان نەبینکیب هەر  کەوتین و هکاتین یە سەرەۆێە وهەمو
 "کوانێ؟ ...ەیانەوت ئێرە پڕە لە پنوسک و کانید

ۆێاوار دیسان سکنەی دەرپەۆانکد و هەر وە  ئەو مامۆسکتا بێکچ و 
سککەری سککەرەوە کککانی و پنوسکککیز  دیککارە لە"گککوتی:  بەوان قوتککابیئ

 .بیەەینپێی بەاڵ  هێشتا زۆری ماوە هەیەب 
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 بککوون سککەیریوۆەووەکککو تکە  ەوەدەنەککی بەرزکەمێککک ئاسککۆ بە 
دەی لەسکەر باسکی ککانی و ئکاویز لێکرە ۆاوەسکتن و "کردن و گکوتی: 

 بکەویکنب سکەرئیتکر بکا  بوا بوو بە ئێوارە ئێستاسەیاتێک باسی بکەنب 
ێنککین لەگە  وکە هککاتین شککتی پێویسککچ بسککاەینێ و یککنەوە ێیککاخود بەەۆ

بککۆیە شککوێنی  بزانککی کە بەەۆێککنەوە  ویککان وایککان بە بککاوهەم خۆمککان.
ون و وەچککدخککوار  جککارە بەرەو چککونکە ئە  بیە  کەوتککن بەرەو خککوار

ەکەنینب دەکککرد و پێککدەبککوونب بەاڵ  هەر قسککەیان دئەوەنککدە مانککدوو نە
دەنەیکان  پێکە  ومشتومڕ و قڕەیان ئەوەندە تێکەڵو بووهە جاری وا 

کەچکی  بنەی یەکتکری بەکرنئکێەتەوت خەریککن دهەر دەکردەوەب بەرز 
بوون لەگە  یە  و دڵنۆ  بوون  زۆر ۆێکوپێک یانهەموووا نەبووب 

 .ونوەچدە برا و خەمنۆری ۆاستەقینەی یە  پێکەوە و هەر ل
ەکەن سککێ زەال  لە دەیر ئەوان لەو قککڕە و پێکەنیککنە بککوون کە سکک

 ببەردا بکککککوو ان لەیکککککدوورەوە دەرکەوتکککککن جکککککێ و شکککککەۆواڵی کوردی
کەمێککک ەمیان نەبێککچ یب سککێەبککوود   یکەی پەنجککا سککانککتەمەنیشککیان 

منککککککداڵتر بککککککووب کە چاویککککککان بە کوۆەکککککککان کەوت هەر لە دوورەوە 
الی  هکا ککوۆینە ئەوە لە ککو  بکوون؟"ککردن و گوتیکان:  سەالمیان لکێ
 "ان بوون؟چاڵە بەیرەک
وە وەاڵمکککی سکککەالمیان دانەوە و یەکەیکککان لە الیەکە هەر کوۆەککککان

 بکەوتنوین بکۆ گەۆان و سەرشکاخو هکاتلاڵوە"انێکیان گوتیان: ود-یە 
 .نەبینی." و هیە چاڵە بەیرێکیشمان ەوەبەاڵ  نەگەیشتینە سەر
دیککارە  بینککی"ایە گککوتی: هەر هککیە ئاویشککمان نەکککاوە دیسککان هەڵیککد

 ی بوو.ووکاوە دیسان تین
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 نانێک لە هاوۆێکان بە ۆوویەککی خۆشکەوە سکەیریان ککردود-یە 
ئککاوت  ئێسکتادیکارە ئەمککڕۆ شکتێکی سکوێرت خککواردوە ئەی "و گوتیکان: 
 "نەخواردەوە؟

خککککوا دیسککککان  بە"کککککاوە بە زەردەخەنەوە سککککەیریکردن و گککککوتی: 
. پیاوەککککان بە "مەوەڵکککێن دیسکککان تینکککودومەب دیکککارە وەککککو ئێکککوە وتینککک

یککان بککرای خۆیککان دیاێککچ  بهەر وەکککو کککوۆی خۆیککانکەوە ونێودڵنێوەبکک
 ب بەاڵ  ئێکککوە لەلێتکککان نککک یکەئکککاوەکە  یگوتیکککان وەرن خکککۆ ئەوە ککککانی

: لە پیاوەکان دەستی درێژ کرد و گکوتی ێکنب یەکوالیەکی ترەوە هاتو
هەر ئەوەتکا  بکەوتنکایەب ۆشتنایە و سەرڕاستەوە بۆلە  دەستە  چەبێ"د

 ەبوو.دتاندا وتر لە بەردەموسەر هەندێک
وتککککانە ئەوەنککککدەمان وەکەن و تیندپیاوەکککککان گوتیککککان ئەگەر حەز 

یککککان کککککردب یهاوۆێکککککان سککککەیری یەکترنەمککککاوە وەرن بە دوامانککککداب 
وەڵاڵ کەواتە ن یکە با برۆین ئەو شکوێنە  باینکین "یان گوتیان: هەندێک

چکونکە  بەککرد بەەۆێکنەوەدیشیان حەزیان هەندێکب "و ئاویز بنۆینەوە
ەبووب بەاڵ  وەکو شکتێک لەبەر قسکەی پیاوەککان دوو درەن  خەریک ب

هات ب کێن نکاچینب هەرچەنکدە دەۆوویان نە و پیاهەڵدانی ئاو و کانییەکە
 ەکرد بچن.دلە دڵدا حەزیان نەکاتەکە  یلەبەر درەنەی
شوێن پیاوەکان کەوتنب نک یکەی نیکو سکەیاتێک گەیشکتنە  کوۆەکان

بککوو کە  رد و خۆشککی لککێئککاوێکی زۆر سککا یئەو شککوێنە خۆشککەب کککانی
دوایکی ئککاوی  ن.ردی زلکی پکا  لەو نکاوە ۆیک  کرابکووبەچەنکدەها تاشکە

اخە شکککالیەککککی ئەو  و بە بچکککوو ەبکککوو بە جکککۆگەلەیەکی دەکە یککککانی
هەر ەچکووب دکو   نەبوو بۆ و دیار یەپەۆیدبەرزە سەختە دڵەیرەدا تێ
انانەدا درەختە جو ژێر ئەو دارگوێ  و کە لە لە ن یکیانەوە وا دیار بوو

 .یەپەۆیدتێ
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 یەککککککی پریاسککککککەیەکینب وەچکککککودو ودزەالمەککککککان زۆر لە مانککککک
 .گەورەشیان بە کۆڵیانەوە بەستاوو
ونە سکەر کککانی و دەسککتیان کککرد بە وهەر زوو ککوۆە هاوۆێکککان چکک

زۆر دڵیکککان  بخواردنەوەاو شکککتن و بە چنکک  ئکککاوچکککدەستشککتن و دەمو
 خۆ  بوو و زۆر سوپاسی سێ زەالمەکەیان کرد.

ز هکاتنە یدوایک .تن و دەسکتنوێژگرتنکانیز کەوتکنە دەستشکزەالمە
انککککانە و دەسککککتیان کککککرد بە جوسککککەر ئەو  تاشککککەبەردە ز  و پککککانە 

ئەو دیکککمەن و ئکککاوە جکککوانە  یکوۆەککککانیز هەر لە خۆشکککی .نکککوێژکردن
ب ەبککڕیدخۆیککان بککۆ یەکتککری دەر یوەوە و هەر خۆشککیوچکک خۆیککان بیککر

تی خۆشکککیز ین خکککواردن و شکککێکککەیەکککوت سکککاەینێ زۆر زوو ددئەو 
 ەهێنین لەگە  خۆمانب تازە یێر بووین.د

دەسککککتیان دایە پریاسکککککەکانیان و  .زەالمەکککککان لە نککککوێژ بککککوونەوە
ە ۆدەی ککو"بکانەی کوۆەکانیکان ککرد و گوتیکان:  بدانیشتن و کردیکانەوە

ویەکمککان لەگە  بنککۆنب ویەکککی پار بنیشککنبخۆشەویسککتەکان وەرن دا
 ."هەر باشەنییەب بەاڵ   ئەگەرچی شتێکی واشمان پێ

یەکێکیکان  .پریاسکەی پیاوەکان بریتی بوو لە ککولێرە و نکانی تیکری
ۆەقککی لەتنەکککراو و  هەنککدێک هێشککوەتر  و چەنککد تەمککاتەیەکی هەنککدێک

نەزانکرا کە پەنیکری ککوردی بکوو  بشتێکی سنی لە کیسەیەکی تردا بوو
 ورەکە بوو.ویان ماستی ت

ی بکاوک  دەی دە"پیاوەکەی تریشیان پریاسککەکەی ککردەوە بەدە  
وەرن "ەیەکوت: دەوە کوۆەککانبکانەکردنی و  "وەرن یەکی شکتێک بنکۆن

 ."باوکە ئەوە هێنکەی کواڵو و ئەوە ناوساجی و تەۆەپیاز و تەماتە
ئەویکز  بەمیز کە لە دوانەکەی تر منداڵتر دیار بکوویپیاوەکەی سێ

کەن بکککک دەی خێککککرا"هەروە  ئەوان پریاسکککککەکەی کککککردەوە و گککککوتی: 
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ەرن خککواردنی مککن خۆشککترەب مککن حەڵککوای گککوڵەزەردی دەی و ببککاوک 
زۆرب کیسەیەکیشککککی گککککرت بە  یلەگە  نککککانی تیریکککک "هەڵەبککککجە  هەیە

دەی وەرن  بوەشکک  پێککیەاڵئە  هەمککوو هککێنکە کو" :دەسککتیەوە و گککوتی
 ."کەنو بباوک  دەی زو

ەکککرد دیان حەزیککان هەنککدێکچککونکە  بکوۆەکککان بە جککار  شکک ەژان
 رب بەاڵ  هەر خکککۆی گکککرت و حەزیتکککایاەت بەختیکککابە بشکککتێک بنکککۆن
ب ە نانی ئە  کرێکارە مانکدوانە بنکواتوەهات کە تێشودنەکرد و دڵی نە

خۆتکان  بخکوا تێکرین سکوپا  سکوپا  بە"هەروەها ئەوانی تکر کەوتکنە 
ئەوەی  پیاوەکان بێ بودی نەبوووسب بەاڵ  "بینۆن نۆشی گیانتان بێچ

 تککی خککوا ئەگەر هەربە زا" :گوتیککان بتیکەیەکککیز نککان بککنەنە دەمیککانەوە
ئکێمە  ئە  نانەمکان  بیز نەخۆنبچووکیەکی زۆر ووریەکەتان هەر پا

 ناخۆین.
خکوا  ئاالن و ۆێاوار و کاوە پێز هاوۆێکانیان کەوتکن و گوتیکان بە

لە خککوار  چککونکە دایککک و بککاو  و کەسککمان بەبێککچ بککڕۆیندنککاتوانین و 
ێکیان تشکنکان و هەمکوو  و ەکەندچاوەۆیمان  ئێستائە   شاخەوەن و 
 ەەکەوێککتددڵیککان  ئێسککتا بەبێککچدخەریکککە درەنەککیز  .ئامککادە کککردووە

   زوو نەگەۆینەوە.ئەگەر مەراقەوە 
بە  ئێسکتا بو گەنجکن  وە منکداێماشەڵد ئ ەقەیناک"پیاوەکان گوتیان: 

ەبێچ تامی ئە  خواردنە د بەاڵ  بالیان وەەگەنەدسێ لۆب هەنەاو -دوو
ەە مکاوە کە بیاکڕین تکا ێکرمکان ۆب ئکێمە هێشکتا زۆیەقیرانەی ئکێمە بککەن

 ەگەینە شوێنەکەمان.د
دەورەیکان دان  کوۆەکانانەوەی پیاوەکان ۆئاخری لەسەر داوا و پا

و خرایە دەستیانەوە و کەوتکنە خکواردنیب  ویەکیان بۆ کراوو یەکی پار
کککردەوە لە ئککاو و  زوو چککوو تەرمککۆزەکەی پککڕ هەروەهککا هیککوا  هەر
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 وتکنە سکوپا  و دویکاخوازی و جیکاکە ئیتکر بە نکاو جانتکاکەیەوەخستی
 بوونەوە لە پیاوەکان.

کککردن و  یپککێ و ئامۆژگککاری لە زەالمەکککان هەسککتایە سککەر کیەکێکک
تککاریکی دابێککچب  ونەوەککک ببککاوکەکەی مککن خۆتککان دوا مەخەن"گککوتی: 
 .""چی یەکێکمان بچین لەگەڵیان چەڵیی"دتریان هەڵیدایە و گوتی:  ئەوی

خکککوا  نە بە"ن و گوتیکککان: وازی نەبکککوۆ کوۆەککککانککککاوە و نیکککوەی 
ەگەین د ئێستاۆن ڕئێوە ب .ئەوەتا لەو بنە ...ەزانین ماڵەکانماند بئاسانە
 .المەتیبە سە

اکەی ئە  سێ پیاوە کە چەند چبەدە  باسی  بکەوتنە ۆ  کوۆەکان
نب بەاڵ  خەریککک بککوو دڵیککان گەورە بککوو و چەنککد دڵسککۆز و بککا  بککوو

 ەبوو.ددنیا  تاریک 
 :کەوتاککوو و دایککک و کەسککیان هاواریککان پککێ لە خواریشککەوە بککاو 

دایکک و بکاوکی  "هات؟ بۆ ککو  چکوون؟ ان لێیکوۆەکانمان کوان؟ چی"
بکاو  گکوتی: یان بەربوونە سەری یەکتری و بکوو بە شکەۆیانب هەندێک

ەیەککوت: مککن دەیایڕانککد و د دایککک "ەکەت بککوو؟ۆااڵ ئاگککات لە کککوشککما"
وی هەر ووسککاوە هککاتئەی تککۆ بکۆ لە بەکانی تککر اڵخەریککی ئککیز و منکد

 ەکەت نییە؟ۆتۆ بۆ ئاگات لە کو چبەزی یاری و قاقالێدانیەخەریکی کا
لە یەرمانەەکککککانی  کێککککککی ۆێاککککوار کە کارمەنککککد بککککوو لە یەبککککاو
مکاڵێکی  بدایکی ۆێاواریز مامۆستای خوێندنەەی کچان بکوو بحکومەت

هکککککۆگری  بکککککوونب هەر وە  گوزیکککککدە خکککککانی دایککککککیو تێەەیشکککککتو
ەی انکککی ئەو تەمەنەی وەککککو ۆێاکککواری ککککوۆی د بوخوێنکککدکارەکانی بکککو

ەکەنەوە و یێکری زۆری ئەو د چکۆن بیکر (ە سکا دزچواردە سا  و پکا)
 وداو و کردەوانەی ناو مندااڵن بوو.وۆ
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پکێ و  و دڵنێوەبکوونەوە هەسکتایە سکەر بۆیە گوزیکدە خکان بە بکڕوا
 شکییئەگەرچکی خۆ بکردە دایک و باوکە ترساو و هەڵچووەکان یۆوو
و  لە دواکەوتنکککککی ککککککوۆەکەی ەحەت و ترسکککککابووۆزۆر نکککککا اڵکککککدلە د

نە بککدات و اڵئەو هککاوۆ  و مککا ییککارمەتیەیویسککچ دبەاڵ   بهاوۆێکککانی
 یان کە  بکاتەوە.یناۆەحەت
گککوتی: هەڵیککدایە و بە زەردەخەنەیەکککی دەسککتکردەوە ئەویککز بککۆیە 

  لە بەز  و ییتککککی ئەو شکککککەیتانانە خککککۆ بخۆتککککان نککککاۆەحەت مەکەن"
انەدا نککووۆەیی و هەڵچووتکک  بە کەنەوە پککێزبککئککارا   ارەزا ب خۆتککانشکک

ئاسککان نابێککچ و هککیە شککتێک  ەوەیەی یەکتککربونوچککدا بەگککژبە   بەککرن.
 ئێسکتائەزانک  خکوا  بە ...بکا بیکر بکەیکنەوەبکن لەسەرخۆ  .چا  نابێتەوە

دانیشککتوون و باسککی سککینەما و بککۆ خۆیککان ک ێوێنشککئە  شککەیتانانە لە 
ەکەنب ئەوە دو کککوۆە ترسککنۆکەکە  ئککازاکە یککین  و سککۆپەرمان و کککوۆە

 ..!" ەیانناس .دمن 
وەککو شکتێک لە مەراقکی  بدایککی ئکاالن لە شکوینی خکۆی دانیشکتاوو

نکی تکر ای توانایکان نەمکابوو کە هەسکتێچ وەککو ئەوککانەکەی ئەژنۆۆکو
خککانی دایکککی ئککاالن هەر بە  حەالوەقسککە بکککات و بەمککدوالدا بچێککچب 

کی بێتککین و لەرزۆ  ێبە لێککو و ەوەەهککاتە خککواردی کبێککدەنەی یرمێسکک
 ەپارایەوە.دەکرد و لە خوا دای یهەر دو

 و بینکککا ووەسکککتایەکی خکککانو ببکککوو مێردەکەشکککی کە قکککادری نکککاو
سکککەرێکی لە و ەهکککات د ئەویکککز هەر بدروسکککتکردنی بەناوبانککک  بکککوو

هکککککککا هەر ئەوەنکککککککدەیان زانکککککککی کە  بەدایەوەدەدا و دڵکککککککی دژنەکەی 
یدا خەریکک بکوو دڵکی بوەسکتێچ شیلە دڵی خۆو هاتنەوەب  ەوەدەرکەوتن

  .ەکەیداۆلە مەراقی کو
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ویکان وسکەری لە هەمئێجەکار ئەوە  بەبکووددنیکا تکاریکتر دەهکات تا 
   شێواندبوو.

  کە  بکوون کە دایک و باوکی هیوای یاریکەریز ئەوە هەر یەکە
گکککات لە اەیەکککوت: تکککۆ بکککۆ ئدیەکتکککرب ئەو کی اڵبەربکککوونە سکککەروپۆتە

 ەوت ئەی تۆ ئیشچ چی بوو؟ەیدتر  ئەوی ەکەت نەبوو؟ۆکو
سکککااڵوبردن بکککۆ  ێکککتەبکککاوکی ئاسکککۆ هەر لەوانە بکککوو بکەودایکککک و 

الی هیە  هەر هۆشیان بە بتیژ بووب ئەوەندە شەۆەکەیان توندویەکتری
قسەی وا بە یەکتر  چنابێ بوا بکەن چکەسێکەوە نەمابوو کە یەیاە نابێ

 ئاسککۆی تککاوب بەاڵ  لەداب ککێن لەبەر چککاوی خەڵککک و هککاوۆ  و دراوسککێ
 ەتەوت مێشکیان داخرابوو.د وبوبکوۆیان کە دیار نەما

ی تریکان هەندێککایەکدا ۆۆیشتن و  لە باوکەکان بە هەندێکئاخری 
ۆێاککککواری ئەو  هەنککککدێکلەبەر شککککنرزەیی و هەرا  .الیەکککککی تککککرەوە بە

 بیەکانیکانێبەرەو د پەۆیندەوەوە کە بەوێدا تێوب دەوروپشتەیان لێ کۆ
 ەوە و یارمەتیدانیان.ئەوانیز کەوتنە دڵدان

ن یکک سکەیات دە و نیکو و کەوتنە  بوو.ئیتر دنیا تاریک تاریک بوو
 ەیکەسکهەر ەکانی ئەو خێ انکانە بچووکەی شەوب خوشک و کچە دزیا
یرمێسکک و لە ترسکی  بە چکاوب نوەچودەهاتن و دالیەکەوە پێکەوە  بە

 ەحەت و تۆقیو بوون.ۆبراکانیان نا نەبوون و نەگەۆانەوەیدیار
ەککککرد دی تریکککان کە دایکککک و باوکیکککان شکککەۆیان هەنکککدێکروەهکککا هە

ەککککککرد و دشکککککەرمیان  بەیانایڕانکککککد بەسکککککەر یەکتکککککردادلەگە  یە  و 
 خکوا ەگەیشکت  ب کێن تکوددا هەر بەوە بەکەوتنە بەینی دایک و باوکیاند

بک انە وا هەمکوو  ...خوا دایە گیان شەۆ مەکەن تو بکەنەبابە گیان وا م
شکککەۆ و  بکککوو بە و مکککااڵنە سکککەیرانیان لکککێئیتکککر ئە !ەکەندسکککەیرتان 

 ەیکککانەوت سکککەیرانەکەیان لکککێدیان هەنکککدێکوەککککو  بناخۆشکککی و تکککر 
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و  وینککایەوورەوە بوبککوو بە ژەهککری مککارب کاشکککی هەر لە کککونی ژبوو
 نەهاتینایەتە دەرەوە.

ەیەکوت: هەمکووی دەیایڕانکد بەسکەر دایککی ککاوەدا و دباوکی کاوە 
سەیران ناکە ب مکن ئەوەنکدە ئکیز  ەمن ئەوەندە حەز ل بخەتای تۆ بوو

لە نکککاو لە سکککەیات حەوتکککی بەیکککانییەوە  و وەکە  و ئەوەنکککدە مانکککدد
و پشککو ژێکککۆۆەەی بەەککدا و موسکک ەوە ب خواخککوامە بە ۆێکک ئۆتۆماێنککدا

تکاوەکو هەمکوو  چکەچی تۆ دانانیشی .کەو   بپاکەمێک  ببۆ خۆ  بدە 
 .چێنیەهجارێک ئاوها  بەسەر د

 بچکوو ککی ێوەکو گەراج بماێنی هەبووئۆتۆ ێس-باوکی کاوە دوو
ەککردنب یەکێکیشککیان هەر خککۆی دپێککوە  ییاکاسککەککردن و د ئیشکی پککێ

: هەمکوو جارێکک تکۆ هەر خەمکی انکدڕیایدەبکاوکی ککاوە  .ەخکوۆید لێی
 .. ان و سەیرانتە.ۆگە

و  ەکەشاخسەر لە باوکەکان و ئەو کەسانەی گەیشتاوونە  کزۆرێ
الیە  و بەدە  ۆۆیشتنەوە  لە هەریەکەیان بخەریکی سەرکەوتن بوون

ب بەاڵ  هەر هککیە دەنکک  دەهێنککاننککاوی  ەکککرد ودی کوۆەکککانهککاواری 
 دیار نەبوو. ب کە نەبوو

ەگککوت بککا دئەمیککان بەوی تککری  بتاوانککدالە دوای بەینێکککی زۆر و لە
ەیەکوت دتریان  نەوەب ئەویگەۆاب ئێستاک  ئەمە خوایە شینەوە بەبەەۆێ

بە  تککاریکییە چککۆن  ئێسککتانەهاتاێککچ  کککوۆە بککاوک  هەر هیچیشککیان لککێ
ەیکێشا بە دەستی د ئینجاەچن؟ دەزانن بۆ کو  دەبینن و چۆن د ەۆێە

هاوار خوایە گیکان یریامکان هەی  !ەیەوت: هەی هاوار  هەیدخۆیدا و 
 ! بکەویچ
 سەربە چراوە هەر و  نەدانپێ یان گوێیان هەندێکار پیاوەکان چنا
قککاچ و ئەژنککۆ بەر دار و تاشککە تککریز بە تککاریکی و  ب ئەوانککیکەوتککندە
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بەشکککککک  ئەمە خکککککوایە  بەککککککرد بەەۆێکککککنەوەدپەلەیکککککان  ببەردکەوتکککککن
ەگەیشککتنە دامێنککی دون ولە پیاوەکککان خەریککک بکک هەنککدێک .نەوەێتککابۆگە
ککرد و  و وە  شکێچ ۆای ادانی خوشکی هیکوا قیڕانکدیکە ش ەکەاخش

 ."قوربانچ ب  بە خوا ئەوە الیتی هیوا گیانە خوایە بە"گوتی: 
و ەگریکان د بشکێوابوو بوون و سەریان لێاوەستاۆموو ئەوانەی هە
ئەوە تکۆ چکی "دا و گوتیکان:  ادان و پەالماریکانشکەکرد بۆ الی د ۆایان

 بە ...قوربکان ؟ بەەکەیچ؟ بۆچی هیوا الیتی پێکیەداسچ ۆەڵێیچ؟ ئەوە د
 "ساقە؟

خکوا ئەمە  بە"یاندا گکوتی: یەککرد لە خۆشکدکە دەمی گۆی نەشادان 
ی ئەو الیکککتەی هەمیشکککە لە جانتکککا بئەوە الیتکککی هیکککوا گیکککانەئەوانکککن و 

ەکککانی یزیککادەی پێککیە نەوەکککو پاتری ییوتاۆلەکەیککدایە و هەمیشککە پککاتری
ەوێککچ و د ۆ ەناسک  ئەو الیکتەکەی زۆر خکدتەواو بکنب مکن الیکتەکەی 

 ."تیژەکانە یەوناکیولە هەرە ۆهەمیشە 
ان گکوتی: ن و یەکێکیکاڵککانی تکر لێکی ئکاڵادان و هەموو خەشدایکی 

ۆۆڵە بە بەختکی چکا   هئکۆ"تر گوتی:  ئەوی "قوربانی دەمچ ب  بە هئۆ"
کە  بوەستن جار  نەوەکو پیاوەکان بکنبدە ۆا"ب یەکێکی تر گوتی: "بیچ
ان گککوتی: یەکێکککی تریکک ؟"تا نەگەۆاونەتەوەشکبککن خککۆ ئەوانککیز هێ چکوو

 !ەڵیچ الیچدشادان  یان پێیەبیسی ئینەنی ۆئەوان یان ؟!پیاوەکانی چی"
ب "ۆێکی خککوا جککار  بێکدەن  بککن بکک انین چیککیە لە"تککر گککوتی:  یەکێککی

ەوقی الیکتەکە لە بەرزایککی شکن لەو پەرۆشکییەدا بکوون کە دیسکان ئەمکا
 وەوە و نەمایەوە.وب شاخەکە دەرکەوتەوە و دیسان ون

ەککککرد د بە پەرۆشکککەوە سکککەیری باوەسکککتابووۆلە پیاوەککککان کە  کیەکێککک
شککککککەوب و  یئە  نەمککککککان بۆێککککککوەخککککککوا ئەوە دێککککککن بە قیڕانککککککدی: ئەر  بە

ب ۆڵەچککککئەوەیە کە ۆێککککەەکە دیککککارە پککککێە پککککێە و چککککا  و  وەیەیدەرکەوتکککنە
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نکککاکییە بکککڕۆین و بکەویککککنە ۆووگوتیکککان کەواتە بکککا بەرەو ئەو  "بکیانێهەنکککد
اکککککردن بەرەو ۆبە  هەنککککدێکیریایککککانب تککککا ئەو کەسککککە وای گککککوت دیسککککان 

کە ئەو الیکتە  ببێکچەدئایکا ئەمە ۆاسکچ  :و ترسکەوە هیوا بە ۆۆیشتن ەکەشاخ
 یە.ین ب خۆ هەر ئەوان الیتیان پێبنخەڵکی تر  یی ئەوانە یاخود هییه

بککابە  ەیەککوت: نەدەدایەوە کە دی خککۆی بەوە شککیی تککر دڵنۆهەنککدێک
 ەحککمەۆچککونکە وەکککو  بەناسککێچدالیککتەکە  یونککاکیوکککچەکەی گککوتی ۆ

ئەو سکاڵە لە بەسکڕە  مێکیکان خانی دایکی گوتی ئە  الیتە تکایاەتە و خ
کەچکی  بهەر بیریشکیان نەمکابووچەند ساڵە هەڵیانەرتووە و  بیوکڕیاو

ێکدا و پکڕی پ اووکەوت ەگواستەوە هیوا چاوی پێیدوریان وئەو جارە ژ
 ."وەاڵ ئەمە بککۆ مککنە ؟کککو  بککوو ئە  شککتە جوانەتککان لە" کککرد و گککوتی:

 لە جانتاکەیدایە و زۆری حەز لێیە.بەردەوا  ئیتر 
ەبککوونەوەب کککوۆە دون زۆر بەرز بەدە  ئە  قسککانەوە خەریککک بککو

 گکو  ەشکێوا و ۆێەەیکان لکێد بکوون سکەریان لکێ کانیز خەریککێهاوۆ
 و.ووبوبەتایاەتی کە دنیا تاریک ب بوووبوب

 بە"ەسا و ئەیەکوت: دهەڵ ەترسا و زووزوو هاواری لێدئاسۆ زۆر 
جککارە  بککوو ئە  ب ئاسککۆ دیککار"ەکەوێککچدکمککان بککۆ دەرێئێسککتا گورگخککوا 
 هەزارە ۆێکەە ونهەزاربە ەتایاەتی لە  شاخە بەرزەب بووبترسا زۆرتر

  شەو تاریکە و کە  کە  نابینێچ. ب چونکەکەنب
ەککککرد کە ئە  الیکککتە تیکککژ و دهەموویکککان هەر ئکککایەرینی هیوایکککان 

ەیەکی بکاریکیز بکووب ڵئەگەرچی الیتەکەی درێژککۆ ێ بووبوناکەی پوۆ
ککککار  ب بکککۆ ئەوە  بەلە چاکەککککان بکککووب یەکێککککیز بکککووقکککور  بەاڵ  

بتوانێککچ  بەۆێک بککووشککەالمککار و پوشککی وخککاوەنەکەی تئەگەر ەهککات د
بەاڵ   بدارکککوتە بەو الیککتە بەرگککری لە خککۆی بکککات هەروەکککو تککێاڵ و 

 ەبوو.دالیتەکە بسچ و نیوێک  یدرێژی
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ئاسککۆ قککۆڵی گرتاککوو و  ببککوو پککێ ینککاکیوهیککوا چککونکە الیککچ و ۆو
بە تونکککدی  بکککۆڵەوەب ککککاوە بەدە  هکککاوار و بۆڵە بەۆۆیشکککچدلەگەڵکککی 

گکککوتن بکککا بکککڕۆین و  پێمکککان"ەیەکککوت: دویانکککدا و وگکککژ هەم بە وەچکککود
ان یکککئەو پیکککاوە یەقیکککرانە  چەنکککد ۆێنمکککایی و ئامۆژگاری بنەوەسکککتین

دیکاریەوە  ەبینکی نیکو سکەیاتێک بەدوە هەر بەردێکتان ێکردین کەچی ئ
 ."ەکرد بە کوۆە ئازاکەی یینمی هیندیدەوەستان و خۆتان دۆا

ئەو  ەبوی قەینکککاکوهەمککک" :ەیەکککوتدندەوە و ئکککاالنیز بکککۆی ئەسکککە
لەتەوەب  ویەی بووبککوو بە دویککهەمککوو کککاتە بە دیککار ئەو شککاخە بەرداو

ەتانویسکچ داریەوە ۆاوسکتان؟ هیچکیز نامکوژێکچ خوا چەنکد بە دیک تو
پەت و گکوری  ێکنن و بە وگکوری  ببچنە سەری و ساەینێ تەنکا  و 

دەن اکتکان هەڵوە  سکۆپەرمان بەسکەریدا خۆ و ەوەکەونە سکەربک سەر
ەزانێککچ دخککوا ئەمە قسککەیە و ئەمە حککاڵە؟ خککوا  تککو بککۆ الیەکەی تککریب

 ؟" ەکەندباو  و دایک و کەسمان چی  استێئ
 ئامۆژگکککاری و کوێنکککایەتی بۆێاکککوار زۆر نکککاۆەحەت و ترسکککا بکککوو

قسکانە  جکار  وەختکی ئە "ەیەکوت: دنەمابووب بۆیە بەدە  ۆۆیشکتنەوە 
 ."نەشێوێنین با ئەوەندەی تر سەر لە خۆمان بنییە

دایککی لە  ینە نکان و نە قکوب ی بخۆ بەختیار نە نەوسی لەبیر مکابوو
قوربانتککان بکک  دەسککتی  خککوا بە ەیەککوت تکودلەوە زیککاتر کە  ببیکر مککابوو

ەبێچ چی بکەیکن؟ ئەوان لە  قسکە و دخوا  یەکتر بەرن با نەکەوینب تو
ی: قیڕانکدی و گکوت و یاپەۆیکۆڕانەدا بوون کە بروسکە بااڵبەرز مشتوم

ە یچیکک"یککان ترسککان و گوتیککان: بەزۆر "نیککیە؟ گوێتککان لککێ ببێککدەن  بککن"
ەبکوونەوە گکوتی: ۆووبروسک بە ت "خاتری خوا؟ یە بۆیدەنەی چ ؟ەیچی
وە بێدەن  بن ئەوەتا گوێ  لە دەنەێکک بکوو وەککو بانەمکان ێکوۆە دە ئ"

 .بکەن
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لە شککوێنی خۆیککان  بهککات و بێککدەن  بککوون هەمککوو وە  بتیککان لککێ
: ەکککرددەیایڕانککد و هککاواری دلەپککڕ دەنککەەکە هککاتەوە کە  بنبووۆاوسککتا

 ببەختیککارب کککاوەب ئککاالنب کککوۆینە هەرچەنککدە دەنککەەکە زۆر دوور بککوو"
مە ێ: ئەوەتکا ئکیاندا هەموویکان بە جارێکک کەوتکنە هکاواریبەاڵ  لە خۆشک

 ."کردووە رەین ۆێەەمان ونێل
ەکککردە د یوجارێککک ۆو ببەمککدوالداسککوۆاندن کەوتە الیککچ   هیککوا

و  ەککردە دەستەۆاسکچ و چەپ و سکەرد یوۆو کەپشتەوە جاریکی دیک
هەر بە دەنەککی بەرز بەرز  ببککوو خککوارب ئیتککر کوۆەکککان دڵیککان خککۆ 

 ەکردن.دبانەیان 
بووب ئیتکر وردە وردە  یان پێیپیاوەکانیز چرایەکی دەستی ئینەنی 

 ینکککاکیولەسکککەر دەنەکککی یەکتکککری و بەرەو دەنەەککککان چکککوون و بە ۆو
 یە .ە ئەوەندەیان نەما کە بەەن الیتەکەی هیوا
هەمککوو  بب پیاوەکککان گەیشککتنبککوو ەی شککەودزن یککک دواسککەیات 

ب هۆشککیان الی خۆیککان دەموچککاو و لە  ئارەقککاوی بو ترسککاو ومانککدو
 بەکانیککککانب ئەو پیککککاو و باوکککککانەی کە نەهککککاتاوونۆلەبەر کو نەمککککابوو

دوانێککککک لەو باوکککککانە -الیەکککککی تککککردا بەەۆێککککن و یە  چووبککککوون بە
شککا  بکککەون و بککۆ  ەتوانی سککەردوایککان هەبککوو کە نەیانکک یخۆشککینە

 بان. وماوەیەکی زۆر ماندو
ە بچکووکشەوقی ئەو الیکتە  روەکان گەیشتن و بە تاریکی و لەبەپیا

اوو ەکانیککان داب وایککان بەسککەر هککاتۆو چککراکەی دەسککتیان پەالمککاری کو
ی ۆئەوەی بککک انن کامیکککان ککککو ەدا بکککێدەکانیکککان ۆهەر پەالمکککاری کو

هەر ئەوەیککان لە  تەنوککاان ال نەمککابووب یککیککانە و هککیە بیککر و جیاوازیکام
گوێیککان لە دەنەیککان بێککچ و بکک انن کە  تەنوککاکە  هککۆ  و هەسککتدا بککوو
 دۆزرانەوە و سەالمەتن.
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بە کککۆمە  هەموویککان ئیتککر  هککاتنەوە سککەر خۆیککانب ئەوەی لە دوای
 وی تێکەڵکیوهەم ...قسە و بۆڵە و گنەیی و تر  و خۆشی .پێشکەوتن

نکککاو ئەو  لە بەکانیکککان گرتاکککووۆپیاوەککککان دەسکککتی کو .یە  بووبکککوون
باوکی ئاسۆب باوکی بروسککب بکاوکی ۆێاکوارب بکاوکی هیکوا  :ادشپیاوانە
ب ئەوان نەبکوو دابووب بەاڵ  باوکی ئاالن و کاوە و بەختیاریکان لەگەڵکهە

 .وبوونوالیەکی تردا چ ی دەوروپشتیان بەەکانلەگە  خەڵکی دێوات
 بوە ژنەکککککان و دایکەکککککان ئاهیککککان بەبەردا هککککاتەوەلە خواریشککککە

الیککککتەکە  یۆوونککککاکیچراکەشککککیان بینککککی لەگە   ینککککاکیۆوو اتێکیزککککک
یانداب دایکککی وا هەبککوو یلە خۆشکک و هەرایککان تێکەوتاککوو ەڕئەوانککیز قکک

 یاندا.یەگریا لە خۆشدهەر 
لە ۆێاوارەکانی  کیەکێ بالیەکی تردا چووبوون پیاوەکانی تریز کە بە

کردبوون بەەۆێنەوە کوۆەککان سکەالمەتن و  نە هاواری لێێشو ن یک ئەو
دوو -ئەگەرچککککککککی یە  .پەلە گەۆابککککککککوونەوە ئەوانککککککککیز بەدۆزرانەوەب 

و پۆلی  بدەن بکۆ بە حکومەت تا هەوا  ار شکەسیشیان ناردبوو بۆ ناو 
 بەەۆێن.بۆیان و ئەوەی ئەوانیز هێ  بنێرن 

 ر گریکان و بەو پیاوەککان هەمکوو گەیشکتن بە یە  و هە کوۆەککان
بککککاو  و دایکەککککککان نە  .سککککاقە و دەسکککککتنەمدن بککککوو قوربککککان و بە

 یلە خۆشکی بووبمکا ۆۆیان لە بیرشوۆنە شە بووبما بیر ەیان لەشهەۆە
 یان.ەوانانەاڵئەو کوۆە هاوۆ  شەیتانە پ

چکی  چەزانێکدەکە  بایکن  خکوا ۆەیەوت هەر ککودوایان هەبوو  یهی
ەی زۆری شەۆی تر وا بکاتب هەخەڵەتابێچ جارێکنەتا  بێن ەهبەسەر د

ئەوە دیکککارە کە هێشکککتا بککککاتب  بکککدات و وای لکککێێکککی ەککککرد کە لێ دلککک
یککان کوۆەکانلە ترسککی  ببەاڵ  کە دنیککا تاریککک بککوو بنەبووبککوو بە شککەو

 هاتاوو. ئیتر وە  بێوۆشیان لێ
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ونەتە الی دایکک و وەکرد گەیشتدیاندا بڕوایان نەیەکانیز لە خۆشۆکو
چککونکە )اڵی وا هەبکوو هەر بەو شکەوە درەنکەە بەکرە مکک ببکاو  و کەسکیان

 ببڕۆنەوە و بەەۆێنەوەتا کردەوە  خۆیان کۆ (بوو ئۆتۆماێنی خۆیانیان پێ
 بڕیاریکانلە خۆشکییان دا  یانو هەموونەوە ویدا پەشیمان بویاود بەاڵ  لە

 دا ساەینێ بیکەن بە خۆشی و هەڵنەۆکێ و زەماوەند.
ە نەکەن و ژیکککانی شکککەڵەلەمەودوا ککککاری هبکککوون  هاوۆێککککانیز یێکککر

وشکی ئەو ودایکک و بکاو  و کەسیشکیان تخۆیان نەخەنە مەترسکییەوە و 
ەحەتی و ئککازار و خەیەتە نەکەن و کارێکیککان کککرد بە چککاکی ۆهەمککوو نککا
 داوی نالەبککاری وا نەبکککن و بەۆووی شککووتککاوەکو ت ببکککەنەوە بیککری لککێ

 دا.یانبن لە ژیانو خۆشی و سەربەرزی بژین و هەمیشە سەرکەوتو
شێوەیە  السایی یێو و درۆی سینەما نەکەنەوەب  بە هیەهەروەها 
ەنکوێنن دخەڵک بە یێ ی سکینەما خۆیکان وا ابواردنی انە بۆ ۆچونکە ئەو

ەتوانێکچ لە  شکاخەوە خکۆی هەڵکداتە سککەر ئەو دینکا لەۆاسکتیدا ککێ ئەگ
یە   یکاخود تەقە لە بو لە  سکەربان بکۆ ئەو سکەربان بکاز بکدات اخەش

ئەگینکککا ککککێ  بوی یێ کککی سکککینەمایەوێکککژنب ئەمە هەمکککن بڕێبککککەن و خکککو
ڕێژ وەکو لە پێشەوە گوت  خکۆ شکاری تەتوانێچ خەڵک بداتە بەر دەسد

و  چەگیرێککککدکککککرد هەر گککککور    بێنککککاوەن نیککککیە و ئەو کەسککککەی وای
 ەخرێتە بەندیننانەوە.د

خوێنڕشکتن ناککات  حەز لە شکەۆ و بو زیکرە مرۆڤی بەهۆ  و ئاقو 
خککۆی  یەکککات هککۆ  و ئەقککو و زیرەکیککدەز ح بەکککاتدو حەز لە ئاشککتی 
 ونە وودەربنکات و لە خوێنکدن و پێشککەوتندا باێکچ بە نمکلە کاری باشدا 

 هەی بژی هەزار جار بژی. :کێشن و ب ێنباۆهەموو دەستی بۆ 
 

 19/2/1002-12شەوی 
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