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 پێشەکی

 

تاا  ەخخەەە بەرەخساک  ە "سەر باڵی سیمرخ لە"وا  ،نەرانی بەڕێزخوێ

 ،نەخڵاێی وخ او بە ڕاست .ێک ەخ ات ۆنفرانسباس لە ڕووەاوی چوونە 

ێن و خەڵاااااااااک بە  ەڵەەاوا  و ەخگیااااااااارساااااااااانەی نزۆری ئەو  ۆنفرا

و  ەڵباارارەخ  بااۆرە  ساانەرخرڕەڕانرنەوخ بااۆی ەخچاان  ە گااوارە ناااوەار

ی لە ڕاساااتیرا بەزااای زۆری ئەو چااا ە ، اااۆنفران بانااار  اااراو  باااۆ 

و ەێااای وێاااراننر و زۆری ئەو  ەساااانەی   ۆنفرانساااانە ونااااوی گەورخ

راا  لاب بەساەر "ساەر بااڵی سایمرخ لە"وخک ڕاڵەوانە اانی  ،بۆی ەخچن

 .ەێک
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ڕەتای  یر   ە  تێابە ە  ەرساا  بە  اورەرولێم بباو ،خوێنەرانی بەڕێز

ونکە چا ،خساتووخئەو وزە و  ەلیمە تازخ سەررانە  تب نە و نووسیوخ

بۆرە ەاوای لێبورەنتاا  لاب  ،ناگە  و حەزرشیا  لب نا ە  ەن لێیا  تب

 .ەخ ە 

 

 

 گەالوێر
٠٢/٤/٠٢٢٤ 

 سلێمانی
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 سەر باڵی سیمرخ لە

 

م  ە  ەەااوو ەخڵااێە الرااا  و ڕێیااا  ەخگەە ەر ئێسااتە  ،خۆزااەبە خااوا 

کە خەررکیااا  ەراائەو  ااارانەی ئەگەر رە ێکاای  . ارخ ااا  تەواو بااوو 

با بزانن ەن چەنر بە ارخ   . ەخبووبە ەخ ڕۆژی تررش تەواو نە ،ارەبو

ناو زاەقاەی   رزاە ڕێچی  رەخوهبەەخ  ئە  قسانەوخ زێ .و چەنر ئازا 

ی ەاااااڵی باااارا گەورخ ەی ئوتااااوەبیلە ەی لە بەرەخەااااڕاسااااتی و ەخستە

 ەی ەا و لە ەخسااااااتییەڕەالەاااااااری  انتااااااا  بە خۆزااااااییەوخ ،ڕاگاااااارت

ەرسااا   ،چەنار  ەنەااو بەرخو ەااڵە ە چاوو .ئوتاوەبیلە ەی  ااتە ەخر 

خۆرەوخ گاوتی  بە چا ی سەرری  رە و لەبەر ،گەڕارەوخ الی ئوتوەبیل
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 . ەچی ەازم خستبوو ،  زانی ەا  نەخستبوواا ورخۆزیان لە

 ،گااوڵزار خااانمی براژنیشاای لە ژووری نوسااتنە ەی سااەری قااا  بااوو

سااک لە ەڵێکاای خۆزاای ڕااو لە ئوەێاار  انتااای  لە ااانی ەاخ ئەورااش بە

زرااەخوخ تااب  ەوای ئەوخی  ە ەڵنیاا باوو  ەەااوو زاتە ڕێورسااتە انی بە

ئەو زتانەی  ە بۆ چوونی زوێنی رەک ڕۆژی رااخوە چەنار  .خستووخ

الی  چ  ااای بااۆ ئە  سااەەەرخ  ە بە ،ەوخەخبااووننە سااەتاتی لااب  یااا

 .ەخچوو ەەەوخ  ەەتەرە ی ڕب 

ەوتە ڕشااکنینی ئینجااا   ، اای ژوورخ ەی ەانااا بااۆرە  انتااا ەی لە ڕەناراا 

 :ە ەی ەخستی و لەبەر خۆرەوخ گوتیبچوو  انتا 

ئەەەش  .ئەەە لیستی زتی ەناڵە ا   ە ەاوارا   ارەووخ بۆراا  بێانم -

 ،ی ڕخقاااایبوونبنیسااااکە سااااا .نیڤیاااا ی ررماااا .و ەخرەااااانی ەەا  ەااارچە

 .قااااڵبێکی تەڕنە اااراو  ڕێااایە رانااااو  انتاااا گەورخ ەزااام  ەرچەنااارخ لە

 . لینکسی تەڕ .ەخسو .قەڵە  .ە ە بچوو ئەەەش ەخەتەرخ 

گوڵزار خانم  ێشتا  ەر خەررکی ژەاارەنی زاتە انی باوو  ە ئەحامەە 

 : ی خۆزەوخ گوتی ور ڕو بەگی ەێرەی  رەی بە ژوورەا و بە

 ئاەاەخ  رە؟ کخۆت ؟ایرچی  ا گیانە لە -

 :گوتیو وخ وخراەی ەارەوخ گەرەییە گوڵزار بە
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بەرااانی  .و ئاەاااەخ  تە حااازرئێساا . ەەااوو  ارخ ااانم  اارە اڵ، وهئەر   -

و ئیتاار  ەخ ە نااوێرخ ە   ،خزااۆ ە ەر ەخ  و چاااو   ،زوو  ە  ەساتا 

 .تەواو

 :ئەحمەە بەگ گوتی

 ،ەنااایش  ەەاااوو زاااتێکم حاااازرخ .زۆر چاااا ە ەخساااتک خاااۆش بێاااک -

گاوتم ئااب ەونیااارە  .تەناانەت حەباای سەرئێشاە و ئەو زتانەزاام  ێناااوخ

 ،هااتنێکەێکەڵتەرگێرخ و ەڵ، ساڕۆژێاکە ،زاەوێکە ،ڕێورستما  ڕێیا  باوو

 .ەخباین ەانااو ەخرراا  ەەا  بە ڕااڕۆڕخ و لە ڕێە زێکی بە تاربەتی  ە بە

و ەخرەاانی  زاتی وا ەاناو ەوۆ ە و ڕاڕۆڕ و ئەو زاوێنانە ئەگەرچی لە

ئەحامەە بەگ  .بازترخبب بەاڵ  خۆەا  ڕێما   ، ەخ ەوکەش ەخسک ەر

 :لەسەر قسە ەی ڕۆزک و گوتی

ئینجااا  اااتە نزراااک  .سااەر نەەخبەرااۆژێکاای خااۆش ەنر ڕچاڵ ئینشااائ  -

ەوخ ەخساااتێکی ژنااایەوخ و بە ەڵساااۆزانە و ەڵوێوخباااوون گاااوڵزار خاااانمی

 :ەەتی و گوتیوخستە سەر الەل و ڕو

رک و  ەناار  لە قااوخ و وورەک باارخبااا چەناار ڕۆژێااک بااۆ خااۆت ڕشاا -

ی بە ڕاساات ،بێااک ەاڵااک ئاااوا .کەورااتەوخب وروتەگەرخی ەااا  و ەنااا  ە

 ااو تااۆ ئەوخناارخ خۆزاای و ژرااانی خااۆی و  ەەااوو  ەساام نەەرااوخ وخ

نەوخی  ەانەخاااوازخ لە ئێساااتە، الی ەناڵە اااانیەوخ بێاااک  ەساااتی  ەر بە
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وتما   .ر ارێک خۆتک ەەوتان ئیتر  ەر بە، سەر تە  اتووهزەرتانیشی 

ک باووا بە خۆراا  ەخبێائەوخ زکور ەنا   ەەاوو گەورخ باوو  و ئیتار 

ە ە یەەساااەلە ئەڵماااانی  ەچااای ،باااکە  و ئاااێمەش  ەنااار  ب ەساااێینەوخ

ە و  ە بچااوو تەگەرخ و ەوزکیلەزاایا   ،نبچااوو تااا ەنااا   :گااوتەنی

 .ک لەگەڵیا ەخبێەوزکیلەزیا  گەورخ  ەخبن،گەورخ 

ساەر ڕووەەتای خاۆی  گوڵزار خانم بە نازێکەوخ ەخستی ەێارەخ ەی لە

 :البرە و گوتی

بەری  ،ەە بە زاایریوورە گرتااووتااازخ خاا ،بەس لە  قسااانە  بااۆ ب ااب -

 بە ەخسااک خااۆ  ،خەێاانمەاان  ەر وا  و وا ە ،، ناااگۆڕێمخ  بە ڕیااریناااە

، الی ەااان ئەوخ کەخبێااائەو ڕۆژخی گاااوێم لە ڕێکەنینااای ەنااااڵێکم  .نیااایە

 ە  .کەخبێاڕەڕی بەختیااررم ەخ ێنێاک و ئەو ای ەونیاا   ەەوو خۆزایی 

 ،ەونیا  لب تاررک بووخ ەخ ە گورج  ەسک  ،مەخبینرە ێکیا  بە ەاتی 

ئەوخ  ەر بە  . ە رە ێکیاااا  ببێاااک بە خااااوخ  ەناااا  اڵئینجاااا نەخاااوازخ

  ەر .نەتە ەخر ونااو ڕەڕخی ەڵامەوخ  ااتو م ئەوانە لەەخزان تەواوی وا

 .ەن الولر اال ولر الولر ەاەی اتز :کەخڵێیە ە یوخک ەەسەلە تەرخب

 :کەنی و گوتیئەحمەە بەگ ڕێ

 ی؟ەخزانئەەە ئە  ەەسەالنەش  -
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 بەەخسااتیەوخ سااتنی  انتااا ەی گااوڵزار خااانم بەەخ  ڕێک سااتن و ەاخ

 :زخرەخخەنەوخ گوتی

 ە خەڵکاای  ی؟ەخزاناای  ەر تااۆ  ەەااوو زااتێک ەخزانااوا  ،ئەی چااۆ  -

ێک و  ەەوو ڕۆژێک زاتێکی تاازخ ەخزان ەەوو زتێک  ،خوێنرخوار بوو

ی خوێناار  و خوێناارنەوخ وخک بە ڕاساات .کەخبێااو بیرێکاای تااازخ ەێاار 

ڕ و   ەس ساااورەااان ساااەر  لە  ەنااا . ڕووناااا ی و چااارای ژراااا  وا

و  ەر ئەوخناارخت زاناای  ک لە ەااڵەوخەخچێاان تاقەتماا  ەخڵااێب  ە ەخەێنا

، و گەڕا  و ەااااڵی ئە  و ئەو و ناوباااازاڕ ختە ەخرخوخو اااوڕ چاااوەو و

الی ەونیااا ئاااخر  لە ،وارااا   ەرە ئەگەر ڕۆژێااک نەچێااتە ەخرخوخ یاای 

 ەچاای ەناایش خواخااواەە  ە  ەناار  ەاااوخ   ەبێااک و  .کەخبێاازخەااا  

خ ە  و چەناااار ژوور   بێااااک بااااۆ ئەوخی تااااۆز  بچاااامەەخسااااتم بەتااااا

 .الڕەڕخرەک ب وێنمەوخ

 :و گوتی ئەحمەە بەگ ڕەلی ڕا ێشا

 تێااب بازااتررن  .نیاایە خۆزااتر  وه  ەخسااتک خااۆش بااب و لە خوێنرناا -

 وا .بەاڵ   ااار   ەسااتە بااوۆرن باازانین ، اااوڕ  و  اااوەخەی ەاارۆ ن

و بلیاک و   یزخ خوا بکات  ارخ انی .بزانم گوێم لە ەخنەی زێرزاە بوو

رە ی ەوۆ سایو ئا  .ئەگیناا ەرراا ناا ەورن ،ئەو  ارانەی  ێبە ب  رەباب

ی  ە بە تاااربەت ەخ اااتە ە ەخسااک ڕااب  ۆنفرانساای ەاناار وەو .ەااانەە
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لە ەخبااااب رە ە   ااااار  ،ەوۆ ە ەەااااا  ڕاسااااتەوخۆ ناچێااااک بااااۆ ئەو 

 .ن بااااااۆ ئەو ەخڕۆرااااااوخ بە ڕاااااااڕۆڕ ێاااااا زراااااارخرەک ەابەزراااااان و لەو

 .بلیتە انیش بەو  ۆرخ بورابن ەخبب ،ب نوسراوخناەە ە وای لتوختەخ

و ڕوورا   اتنە ەخر  تە لە ژوورخ ە ووئەحمەە بەگ و ژنە ەی بە  

 .ەخ ات رەخ ئەو ژوورخی ەخنەی زێرزاەی لب 

خ  ەوتبووخ قساە لەگە  ڕەرورنای بارازای و باسای ە ەژزێرزاە  ەژەخ

زاری  اارەووخ و چەناار ئااا یچیاا ەوۆ ئاا خگێااوارەوخ  ە ەئیشااە انی بااۆ 

وشاکنب بەرێارخی خەڵاک وخ و توانیورەتی ئەو ڕرازخ ەوورووخ تاونوانر

بەااارخ  ،ی بااارخ  ڕێەااا نەک لێیاااا  بوااااڕێتەوخ  ە  ،کەوێاااکبو ڕێشااایا  

رااا  ەاوخ  ە ڕااێش  ڕێەاا ی خۆراانەوخ رخەڵاکە ە بە خۆزاای و ڕخزاەەناار

ڕەلە بەااااتە بەرەخ   اربەەخساااتانی  یااازخ و  کەوێاااک و بەب ەەووراااا  

ئەوخی زانییااا  ەاان  ااورە  و  ااورە لە  لەبەر ،ارانەڕاسااوۆرت و ئەو  اا

وو  ەەا ،وڕا چەنر خۆزەورستن و چەنر بەزخریا  ڕێماا  ەێاتەوخوئەور

 زااێرزاە بە .نەخزانااکرەنی  ااورە باساای  ەڵەبااجەی زااە یر و ئەنفااال

گێاااوانەوخی باااوو  ە وەاو  و ڕوووخ لەساااەر  ەەاااا   ەڵچاااوگەرەیااایە

 .الی گەورخی و براژنی گەرشتنەرائەحمەە بەگی ب

وانە ەخساتی ەارە گیرەاانی ، ساەر ەوتزێرزاە  ەر چااوی ڕێیاا   ەوت

 :و ەوو ڕاسوۆرت و ەوو بلیتی ەرۆ ە ەرانی  ێنارە ەخر  و گوتی
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نااا ێنم تاااوخ و  ەاان واز ەوۆ ئاا  ،وت ەڵتااا   اایک نە ااات، نەەاائەوختە -

 .یا  نە ە  ێبە ێ

 :برا ەی گوتی

بەاڵ  زۆر  ، رەباووی  ەرچەنارخ خۆەاا  ئاەااەخ بە ڕاسات ، ەر بری -

ی بە ڕاساات ،کرێااکب ااب زوو  ێبە ەڵنیااا نەبااوو   ە ئەو  ارانەەااا  وا

 . ەی ئاەەررن

 :ی و گوتییئەحمەە بەگ ڕرس

 ئەی  یزخ و  اری ئەوانی تر؟ -

 :گوتی خۆزییەوخبو ب و زێرزاە بە  ەناسە

وخ ەاوەەتە ێاالە ڕێر ،بااوو ئەوا   ەر زوو بااۆ  وخرگرت،  یاای ئۆ ااۆ -

چااونکە  ،  ئەەەی ئێااوخ خەتااای ڕاسااوۆرتە انتا  بااوو بەاڵ .ەخسااتیا 

 ەڵواای ەاان خااوا ڕخحماای  اارە ئەورااش  ەڵوە .رەوختااازخ  رانااا ەخبااوو

وا  ،نااەە ە  باۆ بارە چەنر  ار چووەە ساەررا  و ەختوخت  ك  نەبوارە

 .نەوخەخ رازوو تازخ نە

زااێرزاە ئەوخناارخی تاار گااوڕی ەارە خااۆی و  ەوتە باساای لێورسااراوی 

حساااابی  رەتیووخ و چاااۆ  گوتاااووگوتااا یچیااا ی  ەناااانۆساااەەارختی ر

ئەحامەە بەگ   هەن لە زووخو ەخ ەرن،کانی ێبۆ ئەحمەە و  اوڕ تاربەتی

 اتب لە سەەارختی خۆەا  بوو  لە  .خناسم و ناوبانەیم زۆر بیستبووە
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و ەو ،بەغرا و  ێشتا بەرنی  ورە و حکوەەتی بەغرا وا تێک نەچووبوو

 و ا ئەحاااامەە بەگاااام ەربااااووەو زخەاوخناااار ەوخبااااوونسااااب  ااااار لە  ۆ

ەی خاۆی و قساە ەی ەرێارخ ڕاب زێرزاە ەخستێکی ەا لە سن .خەناسیە

 :وتیەا و گ

 ە  ،لێورسااراوخ ە وتاای خەبەرەااا  ەاوخ بەوانەی ەێاان بە ڕیررااانەوخ -

ا  لاب باکە  و یگەرەای ڕێشاوازر یا  باۆ باکە  و چاۆ  بەیچ ،گەرشتن

ەەاا   اورە  و چاونکە ئ ،کە بچۆ  ڕ  و  ێی تاربەتیا  بۆ تەرخا  

 .ڕخەتاری تاربەتیا  لەگە  بکرێک ەخبب ،لێقەوەاو 

خگەرشاااااک  ە لە بەرنااااای قساااااە انی گاااااوڵزار خاااااانمیش  ەر بەوخەا ە

 :ب ێک  ،خرکرەەەا  ە ەزێرزا

ئەو  اارخ زخحامەت و بە خاوا  . ەر برراک . ەی ەخستک خۆش بێاک -

بەاڵ  ئەحاامەە  .نەخ اارێقورسااانە  ەر لە خااۆت ەێاان و  ەر بە خااۆت 

چونکە  .زۆر ەڵی خۆی خۆش نە رە بە قسە انی زێرزاەی برای بەگ

و چەناار  ەخ اااتخناسااب  ە چەناار قسااە گەورخ ەرە ە  باارا ەی خااۆی 

ارخت و ئەو  ااۆرخ زااوێن و  ەروخ ااا سااەە .باوخڕرشااەەڵواااک و خۆز

چەناار بەڕێاای ەەساا ەحەتی خۆرااا   ااار خناساان  ە ئەوا   ەسااانەش ە

بەاڵ  لەگە   .نیاایە و زااتانەئەوخناارخ گوێیااا  لە ناساایاوی و ئە ،خ ە ە

زاێرزاەی  ،ا ئەحامەە بەگایش خەرراک باوو  ەنار  باووا بکااترئەوخز
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وخ ااو  ەخ اارە،قسااەی  خۆزااییەوخگەرەاای و  چااونکە ئەوخناارخ بەباارای 

 .وخ چۆ ا  بۆرا و ارێک  ێناب ەەسەلە ە و بە اری بە

وخ لە ای بە  انتاااا كاااا   مەە بەگ و ژنح سااااەتات  ەزااااک ئاااا بەرااااانی 

لە ئوتوەبیاال ەابەزربااوو  و زااوێن  ااا ە    نااره ل  ەروەگااای  ێاارروی

ی ساااااەرر رەنی بەرخو زاااااوێن باااااوو واساااااتیا   ەوتزاااااێرزاەی ەخە

کاانی تررشایا  ێ اوڕ .ژوورخوخ باۆ ساواربوو ڕاسوۆرتە ا  و چاوونە

ەی  ە لە  ۆنفرانساگەرشتبوو   ە ئەوانیش ەختوخت  رابوو  بۆ ئەو 

ی    ۆەەڵەا .ەخبەسترا وکراناوی ەرفاع لە  ەقی گەالنی زۆرلێ رۆنا  بە

ەابااوو و گەلااب  ەی ساااز ۆنفرانسااا ئە  ئەورووڕااحقااوقی ئینسااا  لە 

لەو  ،و  ونەرەەنااااری باناااار  رەبااااوو خەڵکاااای ناسااااراو و نووسااااەر

 ە بررتااای باااوو  لە باااوو  ێکاااانی  ەساااانەش ئەحااامەە بەگ و  اوڕ

نەزراارخی ژناای  ە  اااتی  ووس زااەو ەت  ەوراەاای و خاااتوونااچیرۆ 

ە ساورر ئاگاای لە ڕیرخەێارە و ئێساتە ل و مە باوویل  توخۆی لە واڵت ە

ئەو لە  ، اای تررشااا  ناااوی ە تااۆر تاااە  بااوو  اوڕێیاا  .ڕیاارخژ  بااوو

 ااتبوو باۆ ئەو ،  ااتی خاۆی لەگە  ژ  و ەوو  اوڕی  .ەخژراا   هنر  ل

ژنە ەزاااای ەوو ەناااااڵە ەی  . یااااا ببااااووخوخبەاڵ  ئێسااااتە لە ژنە ەی 

اتی خااۆی ئەو ە تااۆرخ  اا .ەخژرااا  یااا خااۆی چووبااوو بە برەبااوو و بااۆ

وخ زاخ گوارە لە ەخساک حکاوەەتی بەغارا ڕای  رەباوو باۆ نااو وچووب
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شای ییوێچو  ەنار  تای ج و بررن وڕێشمەرگە و بەرنێک لەگەڵیاا  ەاابو

  ەرەوخ خااۆی گەرانااربووخی و  ەرزوو بە بیااانووەواراا ،بااوو بااۆ  رە

نااااوی ە تاااۆری  اااورەی  ئەوراااش  ەر بە ،وخوخوو لەو  ەااااب   ناااره ل 

ئەو ڕۆژخ ئەورش خۆی گەراناربووخ  ێاررو  .ەوەاوخوخ بانر  رابوولێق

 .ە ۆنفرانساااتااااوخ و لەگە  ئەوانەی تااار ڕاااێکەوخ بوۆزاااتنارە باااۆ ئەو 

ئەوراش  ، ەولێاری باوو و ەران باوو  رفا   اوڕێی سێیەەیشیا  ناوی س

اڵت و باااااۆ و  باااااۆ ەخرخوخی ەخڕۆ چااااااوی لەو خەڵاااااکە  رەباااااوو  ە

ەو اا   و خ لە  ەولێر حااڵی بااش باوو ەرچەنر ،ا و ئەو ناوخئەورووڕ

لە ەائیرخ اانی حکاوەەت  كژنە ەی لە رە ێا ،ئوتێلی  ەباووو و خانوو 

 وی  ەولێر گیراباو ئەورش ئەوخت  ،ێکەریبەاڵ  لەبەر چاولەاەور بوو، 

لەگە  ژ  و  ،ی ساااااااەەاەەوخرالرە  ڕاااااااارتی و حەرخس  مهاااااااور لە

 .وخ سورروەناڵە انی خۆی گەرانرب

، بە ا  بااااااۆ  اااااااتبوو  ە بی ااااااۆ ینانیشاااااا .وخوخوباااااا ەااااااوۆ ە بەرز

ی گوڵزار خانم و خاتوو بە تاربەت ،  ڕارا  بوارەر وارەنە ەش  ەننان

بازاای نانە ەرااا  ب ااۆ  لە ترساای گۆزااتی  خوێرا بەرنەزراارخ  ە نەراناا

،  ەرچەنرخ ەراررش بوو  ە ئەوخی بەرەخەیا  گۆزتی ەررشاکە ،بەراز

ناا  و  ەرخ و خاوارەنی ە ونباوباۆرە  ەوت ،ەنەیا  باووبەاڵ   ەر ەنەە

 .و ئەو زتانەی تر زخاڵتە
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 انە زااارخزارانە قاوخخااانە و سااانرورچ   ی خاااوهەرن   ەرچەنارخ سااەرف

باۆرە  و،بەاڵ  ەارارخی نەباو  ە ئەەە ەررشاکە،  وه  بوون رە  وبۆی ڕو

چونکە ئەوا  بەزاە گۆزاتە ەی  ،وخ ڕۆنەوخوڕیاوخ انیا  نانیا   ەوتب

ەوای ئەوخی ەیوانااراری ەااوۆ ە خوارەنە ااانی  .ئەوانیشاایا  خوارەبااوو

 .و باس لەگە  رە تر ئیتر ئەەانیش  ەوتنە قسە ، رەخوخ  ۆ

ساااینی و ەررە ەراااا  قساااە و نو ،بەرە ەوخ ووڕیاوخ اااا  ساااەررا  نااااب

، رااا  ەر  اایک نەبێااک ە ە بی ااوێنێتەوخ ۆنفرانسااحااازر  رەبااوو  ە لە 

ی حااڵی  اورە  راباوو ا ساکااڵررارەتە ەخستیا   ە تیارابیانتوانیارە بیان

  ئااوارخ  ەرەو  اانوو و بێ و چە  ەەقیار ەخژرن ە حاڵی حازر چۆ  

ەنفااا  و باساای ئ ،چااۆ  ەێهااات و ەاااڵی خەڵااک  ەەااووی  اااو   ااراوخ

، رخراەەتەناااڵی  ەتیاااوی بێسەرڕەرزااک و بێاارخرەا  و بێااا ، ەڵەبااجە

بە  ،شاای  رەبااووی ەلە تررکیتاااوخ و  ەناارێکیا  باساای  ەە اااوی و بێ

مەە بەگ و ەاەۆستا زەو ەت رە ی ەخ ەوانازخ الڕەڕخراا  ی ئەحتتاربە

و  وسااااینە انی ەخر ێنااااابووو ەررە ەرااااا  ن ەا اااااتە لەو .وساااایبووون

 .خەاەکەی ەرشانی ئەوی ڕی

زاناانە ساەررێکی ، زۆرش باوویگااڵتەچیو خۆش قسەنەزررخ  ە خاتوو 

 : رە  و گوتی
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ڕۆژێکااای  وساااراوی  ەررە ەتاااا وی ن وه  ئەرەڕۆ خاااۆ  ەر خوێنرنااا -

ئێساتە  ؟خ ە تەرخاا  ە ئەەە چۆ  ئەو  ەەاوو ەاوخرەتاا  باۆ .خوێکە

 ،ڕخنااەە سااەەا   ەس وخ ااو ئێااوخ  اااغەز و سااکااڵی خااۆی  ێنابێااک

 .خوێک  ەر بۆ خوێنرنەوخی ناەە انتا ە ەواتە ساڵێکی 

 :ە تۆر تاە  گوتی

بەاڵ  وخ او  ااک  .کەخبێائیتر بزانین چۆ   ،خربەرنەن و ەخڕۆرئێمە  -

ەخ ە  و ئەو گااوتی چاای حسااابی زۆرەااا  بااۆ  ،ە ڕێاای گااوتینزااێرزا

 .کەخبێەەسەلەی  ورە تاربەتی  ،وسنوسن بنوخنوە

 :و گوتی بس  ەڵی ەارونوزەو ەتی چیرۆ 

ەخساااتی بااارەخ  .باااکە باااۆ ئاااێمە حساااابی تااااربەتی  ەخباااب ،وارە وارە -

سااب  تێباای ەخر ێنااا و گااوتی ئەەانەزاام  ێناااوخ  ە  وەو و بەرەخەاای

 ە ڕێشکەزیانی بک

 :و و گوتیوزۆری خوارەب وبو ەرار وا ،ەرن باوێشکێکی ەا  سەرف

 زانن  ورەی ب وێننەوخ؟وئینجا ئەوا  چو -

 :ڕانرخوخ ناو  یسە ە و گوتی زەو ەت  تێبە انی گ 

یای لاب خ ە  و چەن چای ەخزانائیتار خۆراا   ،خبە ە ا ە ەن بۆراا   -

 .خ ە ە
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 بە ،و ەت  ەوتگااوڵزار خااانم  ە چاااوی بە  تێبە ااانی ەاەۆسااتا زااە

 :وخ گوتیگەرەییە

، ئەی باۆ ئاێمە وسایوخوی  تێاب و چیرۆ ای تاازخت نەخڵێاە یئەوخ چی -

 زانیوخ؟نەەان

ەاەۆسااتا زاااەو ەت ورسااتی تاااۆز  خااۆی وخک  ونەرەەنااارێکی زۆر 

 :بۆرە لەسەرخۆ گوتی ،زێورن ڕیشا  براتەخستوڕەنجەقورس و 

 ،نااوی تاازخ بەنوسایوخ   تێب و چیرۆ ێکی تاازخ  ەالە  بەرنە ،بەڵب -

 ،ێااااتە بااااازاڕخوخەخ ەوک و ەخچێااااەخر ،وا  ەەااااتەرە ە لەژێاااار چاڕاااارارە

 .خنێر ەبۆت  اڵ ئینشائ 

 :و گوتی گوڵزار خانم وخاڵەی ەارەوخ

ئەوخ  اەیاانە  .زۆر بازک  ارەووخاڵ  ، وهڕخبی ەخستک خۆش بێک را -

 .ڕەلە سەررێکی بکە   ەروا بە ،بێزخحمەت ئەگەر بمرخرتب ،تازخ ە

و  ەخستی برە ،چاو سەر ا زەو ەت بە نابەەڵی گوتی بازە بەەاەۆست

 :یە ەخستی و گوتینەا ،و  تیبی بۆ ەخر ێناوە

ساااااەر   ئەوراااااش لە ،ەاخەوخ  ەر ئە  چاااااوار ژەاااااارخرە  ڕێااااایە بە -

 .بۆرە ناتوانم بترخەب ،وسیوخ و ڕێشکەزم  رەوو ون

 :گوڵزار خانم گوتی
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 ەاەروا چاوێکیااا  ڕیاااگاوتم   ،ەخ ە زۆر سوڕاسااک  ،مەخزاناام ەخزانا -

 .خخشێنمە

 بە ،ڕێش ئەوخی  تێابە ە بکااتەوخ تێبە انی لب وخرگرت. گوڵزار خانم 

 :زخرەخخەنەرە ەوخ گوتی

تاااو ئە   تەوخ لەەخچێاااساتی ئینسااا  خەررااکە خوێنارنەوخی بیاار ڕ بە -

و  ەلایمە ساەررانەی  تە ەۆەخی ئێستە و ئە  وزاە وون بابەتانەی  ە ب

 زۆر ،حەرا  بااب ،خ ەنەوخەزااتانەی ڕااب ڕااو   تێااب و ڕۆژناااەە و ئەو

 ، وێنمەوخەخسااتمەوخ  ە بیااان خگاار  بەە ااار غەزختە و  ەناار   تێااب 

یە یی ئەو  ەلیمە تازانە چبە ڕاستم ەخڵێ ەخ ە ،وڕخ  وبەاڵ  ئەوخنرخ ت

 ەخ؟ۆلم  ئە  نوسەرخ تازانەی ئە  سەرەخەە  رەوورانە بە ت

 :ەوخ و گوتیەاەۆستا زەو ەت ەرسا  تالمانە وخراەی ەار

 .وسینیش بەۆڕ  بۆ چەزنێکی تازخون ەخببئاخر ەونیا گۆڕاوخ و  -

ساەروبەرانەی بە اار بێ   خنەە لەو وزاڕ  ە ئەورش یگوڵزار خانم زانی

 :بۆرە گوتی . ێنابب

 ،ش ڕێشااتر بکەوێااکیوسااینون ەخباابقەرنااا ەونیااا گااۆڕاوخ و اڵ  وه خااۆ -

و  ەلیمەرااا   خ وزااەئەو  ەسااانە لە خۆرااانەو .بەاڵ  نەک لە خۆرااانەوخ

خزێوێنب و  ەرفی خۆرا   ە سەر لە خوێنەوار ەبە  و ەروسک  رەبب



 

21 

بورسیک  ە ەەتنای ئەو  ەلایمە  ییک تاوخ و لێێک بۆ رە ێک بەەڕەخبێ

 یە؟یو وزە چ

 :و گوتی ئەحمەە بەگ  اتە قسە

ی ئەو زااااای رخ ئەی باااااۆ باسااااا .وخو اااااات  ەەاااااووی  ەروای لاااااب -

زاتێکم  ەابوواتا  بێک لەو ڕۆژانە ؟ ە ە ناانتاز  تەالک زکاوهۆسەروڕ

 ڕو ەر ساەر  ساو ،ن زای رەخڵاێخوێنرخوخ لەو باابەتە تاازانە  ە ڕێای 

تە  ووهولە ەش چااو اا ،نەبااوو ب ێیااک باااەب خااوێنی ڕژاوخ  ەر ئەوخ .ەااا

ەەسااینەی ەاااڵی ەراوسااێکەەا  ەڵاای زۆر تەناار بااووخ  ،حەڕساا انەوخ

 .بۆرا 

   اارە بە ڕێکەنااین و ەخسااتیا رخ ەی ئەحاامەە بەگ یبە زاا ەەوورااا  

 و گوتیا  ئەەە چ بوو؟ ەوتن بە گازی ڕشترا 

 :ئەحمەە بەگ بەەخ  ڕێکەنینەوخ گوتی

بە قەبری باو م زی رخ ە ئەوخنرخ ەەرقای نەباوو لەگە  ئەەەی اڵ  وه -

لە  ەەووزاای  .ەخگاااتبەاارخ ئەەەی ەاان زراااتر ئینسااا  لێاای تااب  .ەاان

لە  بابەتااانە سااب ەێااوی  وو ەو خۆزااتر ئەوخرە  ە  ەر ەس  ەسااتا

ئەو ڕۆژخ  ااک  .و زااتیر ساەروبە ئەەراب و نو بێک ەهناوی  ،وسیون

بە چەناارخ ا  تێااب لە   نیاایە خرەااوت ڕۆژە ،گەڕابااووخوخ بە اار لە واڵت

لەوێاارا   ەربە خااوا بەاڵ   .نەبێااتەوخ سااین و زاای رانە باا وو ااۆرخ نو
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تەت بە  ا ەەاا .کاااتبسەرررشاایا   نیاایە  ەر تاااقەتی   و  ەسەخ ەو

 ەنااارێکیا  چاوراااا   ،باساااانە ساااەری خۆراااا  قاااا   رەباااوو و قساااە

  باۆ ەخساک بە ئااو  ەنارێکی تار  ەساتا  چاوو ،رەک چووبووخ ساەر

 .سەر  ە  اتە ەرا  بەرنە ەخ رەحەزرا   .شتنگەرانر  و ەخست

 :و گوتی ەا یلێ  ەوای ەاوخرەک زخنەە بچکۆلە ەی بەرەخەیا

 .گەرشتین ،خبەزێکەوا ەوۆ ە ە ەا ،ڕشتێنە انتا  ببەستن

 . ەوتانە خۆراا  لەگە  خەڵکە اانی تارو  ەەووراا  ەڵیاا  خاۆش باوو 

 :گوڵزار خانم  تێبە انی ەارەوخ ەخستی ەاەۆستا زەو ەت و گوتی

 زااکور  ەر بە ،و  تێااب سااەرقاڵیا   اارەرن باساای زاای ر ،ئااۆخەی -

 .خۆزما  نەزانی  ەوا گەرشتین

لەو  زرارخرە بەساتن و باسای ئەوخی ئااخۆ چەنار ئینجا  ەوتانە ڕیشتێن

 و ڕاڕۆڕخ ە؟ باتە الی ەخررا ب بیان ەخبب ؟ەخبنبەنر 

 :ە تۆر تاە  گوتی

خەڵااک  ،بەزراان ەهی ەااوۆ ە ە ەالە بەرەخەاا ،قسااەی  اااک زااێرزاە بە -

تاۆ  اار  باا  .نەخڵاێو  ەەاوو زاتێکما  ڕاب  ەخ اتلەو  چاوخڕێما  

 .خوا گەورخرە ،ەابەزرن

 .تات ەرخنەتااار باااووبەاڵ  لەبەر ەەرقااای ساااە ،نیوخڕۆ باااوو اااات ڕازااا

 .بااااوو ۆلە ەرااااارکاااابچو لە ەااااوۆ ە ەوخ زۆر  ەی زراااارخ ە لەو بەرزراااا
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ەاابوو  ە  وڕوساەررا  سا ،ەخ ارەئەوانەی لە ڕەنجەرخ ەوخ ساەرررا  

 ؟ە ەابەزێااکبچااوو سااەر ئە   زراارخ  ختوانێااک لەەچااۆ  ئە  ەااوۆ ەرە 

نااو ەخرراا ە  یک ئێستە لەبە خوا ەخڵێڕەنا  ەخگوترە تررا   ژنە ا  بە

 بە ،ورەخ ەاااوۆ ە ە خەررکااای ەابەزرااان باااووئیتااار ورەخ .خنیشاااێتەوخە

و ئەو  زراارخ خااوخ  ەرمەناای ئەو ەخررااا ،خخااوالرەوخەەخوری  زراارخەا 

 ،ئااخری  ە ەابەزران .و زاخاوی و  وانە رە جاار ەڵفاوێن باوو سەوز

و وخ و باۆی ونەب بچووک سەرررا   رە  یک ئەو  زررخرە ئەوخنرخ وا

زااک و  ەەااوو زااەقاەی ڕااا  و بەرراان و   و ئەەە  ەەااوو ەخەخچااوو

و ەااا  و  وخااانو ،و وڕرااانەو گااوڵزار و باااخە و ئوتوەبیاال ەو  گااو 

ەابەزرااااان و زاااااتە انیا   .خەڵکێکااااای زۆر بە  ااااااەخ و زاااااەقاەەوخ 

و نە  ەسایش  ەخ ااتسەرررا   ارە نە  ەس چاوخڕێیاا   ،وخرگرتەوخ

وارااااا  زاناااای  ە لە ەخر   ،الرااااانەوخ و چااااوونە ەخر   ەر  ااااات بە

 ااتنە ەخررشاەوخ  ەس  .ەخ اات ەسێک بۆرا  وخستاوخ و چاوخڕێیا  

 .شااتنەخڕۆر  و ەخبااوووو  سااواری تا ساای و و  ەر خەڵااک باانەبااو

 :رە ێکیا  گوتی

بازە ئێمە ئێستە بۆ  و  بچین و لە  ب بورساین؟ بە تا سای ب ێاین  -

 بمانباتە  و ؟

 :گوتی ،ە تۆر ورستی خۆی بکات بە چاوساغیا 
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و خڕرسااااااام ەەگاااااااا ە رولە  لێورساااااااراوخی ە ەخچااااااام ەر ئێساااااااتا 

 .خەخ ەناەە ەەانی ڕیشا  ەختوخت

ئەەاااانی  ، ااااتەوخو تاااا ئەو چاااوو  .چاااوو اورالی لێورسااا ە تااۆر بەرخو

 .و ورتەورت تررش  ەوتبوونە قسە

 :ەڵی خۆررا گوتی ئەحمەە بەگ لە

ب  ەەاوو زاتێک ەخزانا واو  ەخ ااتەوت زاێرزاە قساەی گەورخ نەە -

 .کەخبێو شا  و قسەی ئەیبە ە

و  لەبەر خااۆرەوخ ،گاوڵزار خااانمیش  ەناسااەرە ی  ەڵماری و  ەڵوزااک

 ،گااوتی خاۆ بە قسااەی زاێرزاە بااوارە ،باب ئەوخی  ەس گاوێی لااب بێاک

 .رنوخبوەرە ێکەوخ  ی ۆڵ ئێستە  ەر رە ێکما  بە

 . ەررە ەراااا  قساااەرە ی  ااارە ەرن رف  سااا و  نەزرااارخااااتوو ەاەۆساااتا و 

وخ او ەراکەش  خەڵکای ،وۆ  زۆر ئاسانەب :ە تۆر گەڕارەوخ الرا  و گوتی

ەخرگاا ساواری  بەرنااەە ە وارە  ە لە بەر .ئێمە بۆ ئەو  ەختوخت  اراو 

تا سای بااین و بچااین بااۆ ئوتێاال و لەو  لەو ئااوتێلە نااا  ب ااۆرن و ڕشااوو 

 .ن باۆ ئەساکەلە تاا ساواری ڕااڕۆڕ بباینەخڕۆرابۆ سەتات زەش  .ەخەخرن

ەخگەرااانە وئەساااینار و ەخ  بەراااانی ساااەتات ،ەخباااینا ەلە ڕااااڕۆڕ ەشاااەو ئ 

 .نەخڵێبە  بۆ ئوتێل و لەو   ەەوو زتێکما  ڕب لەوێشەوخ ەخەان

 :ئەحمەە بەگ وتی
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؟ کەرااانەوخب رە اااو  ڕاااارخ و لە ؟ئەی بازاااە باااۆ ڕاااارخ چااای بکەرااان -

 .با بچین ،ەوەا  لێرخش و لە ئوتێلیش بانک  ەرەبێ

 :ە تۆر گوتی

ی لەساەر حساابی ئوتێل و خوارە   ەەاوو .ڕارخەا  ئەوخنرخ ناوێک -

 .ە ەرە ۆنفرانس

نە بەرەخ  ئاوتێلێکی ڕێان  تا سی بوو  و ەوای بەرنێک گەرشات سواری

وای ئەوخی  ااااااغەزی ەو چاااااوونە ژوور   .ئەساااااتێرخی زۆر ناراااااا 

ئەوانیش برەرااننە ساب  ،ەا شانی لێورسراوی ئوتێلە ەەختوختە ەرا  ڕی

 ،ارژوورێکاا لە ،ەرن رف  ساا ە تااۆر تاااە  و  ،ڕیاااوخ سااەڵتە ە وەو .ژوور

نەزراررش خااتوو ئەحمەە بەگ و گوڵزار خانم ژوورێاک و ەاەۆساتا و 

 ەر  ،ژوور و ئاااوتێلە ە ئەوخنااارخ خاااۆش و ەڵەیااار باااوو  .ژوورێاااک

چاونکە  ەر  ، وه ب واتا  نە ناا  ب اوات و نە ئااو ەخ رەئینسا  حەزی 

 .ەخبووی ئەو ەرمەنە  وانانە ئیتر تێر كرەنبە سەرر

ەروسااک بەرەخاڵ  و ڕاااک و ەڵەیاار  لاا  اای   یااسااەر بەرزار ئااوتێلە ە لە

 .ەا ەخرووانی ی زینی بێسنوور ری ە سەر ەخرراب ە  رابوو 

ئەوخناارخ  ەسااتی بە  ێمناای  ، ەسااێک  ە لە ژووری ئەو ئااوتێلە ەانیشااتارە

 .ساااب حەبااای  اااالیۆەی قاااوت ەاوخەختەاااوت ەوو  ە  ەخ ااارەو خۆزااای 

تاان و ەخ ەو انە  ە زااوێن رەکیااو  ەەاور  وڕی ئەو زااەڕۆلە بەرززاا وو
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 ەرسااااانەوخ بە ،لەو بەرە و بەرزاریااااانەی ئەو ناااااوخ ەخەا ڕەلە خۆرااااا  بە

 .ەخناێن ەساێک بە تاێ وخ ڕاوراا   ەختەاوت ،نەوخ ناو ەخررا ەەخگەڕاڕەلە 

و گاااۆرانی  ک و زااای رارە ساااەر ئەوخی ەانیشاااێەخ ێنااانەخوێنرخواررشااای 

چااوو   ئەوخناارخی ڕااب ناا . ەڵباارات و ب ێااک ەاو ەراامەنە بەسااەر ئەو ەخررااا

بااێن نااا  ب ااۆ  و  تاااناااو ژوورخ انیااا   ە لە ەخرگا انیااا  ەرا    اتبووناا 

 .بنب ئیتر بوۆ  بەرخو قەراغ ەخررا تاوخ و سواری ڕاڕۆڕ

 :نەزرر گوتیخاتوو 

 ساەتاتە لێارخەوو  خاۆ  ئە  رەک ئەگەر لاێم گەڕێان ەان باۆبە خوا  -

وتی وخک ڕاڕانەوخ ڕووی  رەخ ەێرەخ ەی و گ ،کە  ناو ەر یچی  ،بم

کەو  و ساەرری ئە  ەخرراا  اوانە بابا لە  ژوورخ خۆزاە ڕاا   تو خوا

 . م لەگە  خۆت بۆ بێنە ور ڕارو ، ە  اتیتەوخ .تۆ بوۆ .بکە 

وخوخ و  ەناااار  وەێااارەخ ەی  ە لە ەخسااااک و ەخ  و چاااااو زاااتن بباااا

 :گوتی ،خوخوحەسابو

 :بە ڕێکەنیانەوخ گاوتی .ڕارووی چیک باۆ بێانم ،کەخچێ چب حەراەا   -

ئەی چاا نااخۆرتەوخ؟ بە چ  .لێرخش ەە ر ەەناوێنە ،وخرخ لەگەڵم  ەستە

 .نییە  وارەنە ەزی  ەر تەرنی ئە  ەرمەنانە ەراری نانەەتلو  زوێن

 ۆڵەرە ی بە گاااڵتەوخ ەسااتە  ەسااتا و بە ،نەزراارخ چاااری نەەاااخاااتوو 

 :و گوتی ا  ێشارەێرەخ ەر
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 ؟خقەوەبەچی  ،ەخبا ئەەە  بۆ بکەرک -

 ەەوورااا  سااواری  .الی ئەواناای تاار خر  بااۆئیتاار ڕااێکەوخ چااوونە ە

 .ێستۆرانە ەی لب بووڕ ئەسانسێر بوو  بۆ چینی خوارخوخ  ە

بە ڕرااز ەانرابااوو سااەر ەێزێکاای زۆر ەرێاار  ە ی زۆر لەیخااوارەخەەنی

ەخوری  خەڵکێکاااای زۆر لە .و قاااااوخ و چااااا لەگە  قااااائ و ئەو زااااتانە

بااۆ  و ووەخسااتەوخ گرتباا  ەررە ەی قاااڕی خااۆی بە ،بااوو و ااۆەە  بو

 ئینجاا بچێااک لە ، ااتە نااو قاااڕە ەرەوخیب ،ەیحەزی لە چیاا وخباوەخاۆی 

ئەوا   یای  ەراارخ خوارەنە انیاا  وخک .سەر ەێز ەانیشێک و بی اوات

خااوارەنی ئەوا  بررتاای  و،و راااڕراخ نەبااو و  فااتە باارن  و گیااوە و،نەبااو

بوو لە چەنر  ۆرخ زخاڵتەی خۆش و گۆزتی ەررشک و گۆزاتی گاای 

 اراو و بارژاو و  وهرخوو چەنرخ ا  اۆری ڕەتااتەی ساو راو  وهرخوسو

کراوی و چەنرخ ا  ۆر  ێک و زایررنی ساغی و ڕا   ێلکەی  واڵو بە

 .و سوی و ە ەلەبی و چا و قاوخ و نانی بۆر و  استەر

 وارەنە ەراااا  ەەڵە خەڵکاااانەی  ە ەخوری ەێااازی نان ەنااارێک لەو  اااۆ

تە ەخ ەونیاوخی  ،خ ەنە سەر ەێزەخچووتا  .ەخ رەقاڕە ەرا  ڕو  ،ەابوو

وا  ەباوو  یای  ،ەباوونلە ەخەی گاا بەر ەختەوت اوخنتەچی و  .خوار 

 ەنەاای لە  ەختەاوت ،خوخەخ ارەو ساب  ااررش قاااڕە ەی ڕاو   اارو ەو

ی نەباااوو  و ئەورووڕاااباااوو ئەو  ەساااانەش  ەراااار .وخوخوەارا ەۆزربااا
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ناسااکی نااا   ی زۆر بەئەورووڕااچااونکە  ،خەڵکاای ەیلەتااانی تاار بااوو 

کە  با ە ڕاوی  نیایە ن  ە ەەتیرخرا  ەەزکە و  ەەاانەخزانەو  ەخخۆ 

لە  ەەااااااتەتی  .ی خۆراااااا یو گاااااو  نەەخنە سااااای ەت و تەنرروسااااات

 اااار و و ەو  ااارە یخۆررزۆر زرااااەخ ەرن رف  سااا  ورەخ اااانیش تەنیاااا 

وخ و  ،ڕێکی  وانی و بە بەاڵ  ئەوانی تر زۆر بە ، رەخوخ قاڕە ەی ڕو

 ات  ە خەڵک باۆ ورگای  یا  لبو زەرە نەەی و بری ڕەالەاررا  نەەا

 .وا حەرای خۆی بەرێک

و    باۆ قەراغ ەخرراابوۆ ەخبووئیتر  ،و قاوخش تەواو  وارە  و چانان

رخرەا  ێویشاانڕ ەوەاا  لەو  ەەووراا  گوتیاا  بێ .سواری ڕاڕۆڕ بابن

چااونکە لێاارخ ڕێورسااتی بە  .ک و ڕخنااەە لەو  چاوخڕێمااا  بااکە ەخبێاا

 .ا  بووو  ەەوو زتێک ئاس وزانینی نەبو

ی ەخررااری   ەرسا  سواری تا سی بوونەوخ و  ابرا برەنی بۆ ورساتە

ەابەراان و  ەر  ەساااە  انتااا ەی خساااتە بەرەخەاای خاااۆی و  . ەزااتی

 .حەڕەسا  و چاورا  زخق بوو ،چاورا  گێوا لە ەخوروبەری خۆرا 

 ،ەیزاارێکی چەنار چینیا ەختەاوت .ڕاوخساتابوو ڕاڕۆڕ لە قەراغ ەخرراا ە

 ،نە نااااویەخچاااوووخ خەڵاااک و ئوتوەبیااال ێااا ە لەوەخرگاااای خاااوارخوخ 

وخرخ  اناا ەااا  و ئەزااکەوتی ئەژەرهااا و ەێااو و ئەو چەزاانە   تختەااوە

ەخروازخ ەوو  ی ئەو ەخرگااااا ئاساااانەلە بەرەخەاااا .ساااااەانە و بە گەورخ
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 .رە ەوخ ا بە سااەەا  خەڵااک وخسااتابوو  و چووبااوونە ناااوئەژەرهااانەە

و و باناری ی  ەڵهاتوو تەەەلە و خەڵک  ەرخ زۆررشیا   رێکاربەزی 

  ك وخک ەەسااەلە ،قوێکیااا  ەخسااک ڕااب  رەبااووقوخ و قاچاااغچی بااوو 

 .ەوخەخناسییسەگ ساحێبی خۆی نە ،گوتی

ی رخزانو ژنە ا   ەر سو بووبوو  و نەرانانی  اوڕێکئەحمەە بەگ و 

بچانە نااو ئە  لێشااو و  ەخ اراچی باکە  و چاۆ  ئێساتە ئەەاا  ڕێیاا  

 لەوالش   ولەەااا ،وخک ئەەاااا   ەر ،ەخراااا  و ئە   اااۆرخ خەڵکاااانەوخ

 ە ۆنفرانسااوخستابوو   ە بۆ ئەو ڕ و لێوخزاوخ سیماوسەرخەڵکی بە

 ە ئەەە چای  ەخ ارەەوخ ساەرری رە ترراا  یەاەااور بە .بانر  راباوو 

ەە زۆرخەا خۆراا  ەخربااز باکە  ناو ئە  تەزا بکە  و چۆ  بتوانن لە

وخ ێاو  ە  ەەاوو لەوا ەخرگاا باوهائەوخش تەن ،نە نااو ڕااڕۆڕخ ەوخو بچ

ئاخری ناچار وتیاا  چای  .بچن و لەوێشەوخ بچنە سەر  بۆ ناو ڕاڕۆڕ

 و ورساااااک باااااوۆرن، نەزمانباااااوۆرن و وا ب ێااااین ەخباااااب ەر  ،بکەراااان

بچین ساواری  نییە خۆ تا سی ؟چۆ  بەەڕێینەوخ ەوۆ ە ،بشەەڕێینەوخ

 .بین و بەەڕێینەوخ

لەرەک تااوخ و حەڕەساوی ەخستی رە تررا  گرت  و ناچار بە بۆڵەبۆ 

 .و  نەبنلەرەک و   یا نەبنەوخ
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و  غەڵاااب و قیاااوخ ەوتباااووخ ناوراااا ، ئەوخنااارخ غەڵبەڕۆلیساااێکی زۆر 

 . ەر ەس گوێی لەوی تر نەبوو ،بوو زاتزاتە

ووی  ارەخ ەێارەخ ەی و بە  ەەاوو ڕو  گوڵزار خانم گوڕی ەارە خۆی

 :گوتی ،و توانای قیوانری  ە بەزکە  ەێرەخ ەی گوێی لب بێک  ێز

ەاابەر و ر ەاان  ەر ئێسااتە بە سااەری ڕێ ە ،قااوڕ بەسااەرەا  نەبێااک -

خقیاوێنن ئە  ئەەە بۆ ئەوخنرخ ە .خەر  و ناگەەە  یک  و ەخستبە ب ە

 .بەربوانەتێئاگر

وخک ئەو قیوانااری و  ئەوراش  ەر ،ئەحامەە ەخساتی خساتە ڕەناا ەخەای

 :گوتی

و لەبەر قاچااغچی و  لێارخ ،کەخ رێاخێر  ڕاسوۆرت ساەرر  ئەەە بە -

 .ەرتوەێڵ ئە   ەەوو ڕۆلیسەش لێرخرە

و خەررااک بااوو  راساای خااۆی  وبااووبو تااووڕخنەزراارخ  ە زۆر خاااتوو 

 :بە  ەەوو  ێزی قیوانری و گوتی ،ەاەڕێک

بە خااوا  ،ی وا   اااو   اارە ۆنفرانساا ، ااورخ باااو م بااا بەەڕێیاانەوخ -

 .ڕێم نارەتوباو م ەن ەو

 ەكتۆر تاە  گوتی:

خچاام ەاوای رااارەەتی لە  ئێسااتە ە،  ەر لتااا   ەبێااکوە  ئێااوخ تەحاا -

و ئااێمە ڕیااررن و  ەەااوو  م نەخۆزااما  لەگەڵەەخڵااێو  ەخ ە ڕۆلیسااانە 
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ەەا تااب یناااو ئە   ەەااوو تەزااا  و قەرخباااڵ ی ناااتوانین بە ،سااوینسەر

 .بەزکە  چارێکما  بکە  .ڕەڕرن

ڕاساوۆرتە انی  ەەووزایانی بارە  ،ناو خەڵاکە ەەا ە تۆر خۆی  رە بە

 اۆی ئە  ڕۆلیساەوخ خاۆ  بەەرەنامە  بەزکە  بە :لەگە  خۆی و گوتی

 .زوێنی سەرر رەنی ڕاسوۆرت

 :گوتی ەرن رف  س 

ین ەختاوانو ماا   ەر وبە  ەرە ،ەنیش ەێام لەگەڵاک ،بازە زۆراڵ  وه -

چااو و  بااوو  و   یاا  لەو اناارنێک  ەرەووبە چاوترو .زاتێک بکەران

یا  باااوو بە نیاااو ساااەتاتێک  ەر  ەسااا .ە ەوخی ەوتااانە نااااو قەرخبااااڵ ی

ئەەاااانی تاااررش لە  .باااوو بە ساااەتاتێک  ەر نەباااوو  ەراااار ،نە ااااتەوخ

بە  ەرن رف  سا ەوارای ساەرررا   ارە وا  .خەررک بوو زێک ببن ارەاخان

ڕۆتەال ی زااێواوخوخ وو سااەر زااە  و لێااو و چەناااگەی ئاوساااوزەلە

وختەوخ و  ەەاااااوو بە ولە حەر  و غەزاوخ  اااااات ەختەاااااوتگەڕارەوخ، 

وخ و بە بەرزی گوتیااااا  ئەوخ چیتااااا  حەڕەساااااوی چااااوو  بە ڕیااااررە

 .خزەلیەبەسەر  ات؟ ئەوخ بۆ وا 

 :و بە بەرزی گوتی ا  ێنارەخسوخ ەی بە ەخ  و لێور ەرن رف  س 

ڕۆنای  ، ەەووی ڕۆنی ڕیاا ڕژاباوو ،ئەرزی ڕاڕۆڕخ ە    ەوتم ، ەوتم -

 ، ەوتاام ارەخەاا ئیتاار نەەزاناای و خلیسااکا  و بە .و ئەو زااتانە ەە یاانە
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چاااونکە زۆر ەێشاااب و نااااتوانم لەساااەری  ،نم زاااکاوخبااازا قاچیشااام وا

 .ڕاوخستم

 خۆرا  بۆ ەخربوی و گوتیا  ئەی  وا ە تۆر؟ ی ەەوو ناڕخحەتی

 :گوتی و ەخستی ەا لە ئەژنۆ و قاچی ەرن رف  س 

 .بزانم ڕاسوۆرتە انی گو   رە وا ،لب  ات ی ەر نازانم چی -

 :ڕەرۆزەوخ گوتیا   ەەوو  ێشارا  بە ەخستی خۆرا  و بە

ئەی  ڕاسوۆرت و  بوو ؟ ئەی باو ە گیا  ئینجا چی بکەران؟ ؟ییچ -

ە الی ڕااۆلی  و ەخچاامخااۆ ئەو گااوتی  .الی ڕااۆلی  بااۆچی نەچااوو بااۆ

 .ەخ ە لب  یا ەاوای رارەەتی

 تاااۆر لە ە اااوتێیەەا باااوو   ە ساااەری و بااااس و ەڵە ئەوا  لە  قساااە

ە   ەخ ارەو ئیشارختی ەخر ەوت  بە ەخسک ڕاوخزانرنەوخو ەوورخوخ 

 .بان ڵان ساوار ر ڕاسوۆرت ەۆر نا رێک و نا ،تاوخ و ئێوخ نەرە  ،وخر 

لەوخ  و ەخساااتەوخ باااوو بااااش باااوو ە تاااۆر  ەەاااوو ڕاساااوۆرتە انی بە

 ەەاتەت  ەوتنە خۆرا  و  ەر  ەساە  انتاا ەی  .ەۆزرابنەوخ ەخچوو

بە  ایک  ۆرێاک  لەبەر قااچی نەبێاک  ە ەرن رف  سا و  ەڵەارت  ڕا ێشا

الرەوخ  ە ەرای وا  لەڕاو زخالەێاک  اات بە .نەەاابووتوانای ئەو  اارخی 

 ااااتە الرەوخ بە  ،خ و ناتوانێاااک  انتاااا ەی  ەڵەرێاااکووقااااچی زاااە  بااا

 :گوتی ،ەخچوولە ەەغرربی   ك  ی سەرر  تەرخبیی 
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 .ەن حەەاڵم ؟رارەەتیک برخ  -

وسااێک و وخێاارت بناڵ  وه گوتیااا  ئەر  ،ڕێیااا  خااۆش بااوو  ەەوورااا 

و  انتااای گااوڵزار خانمیشاای خسااتە  ی ەاەرن رف  ساا ڕەالەاااری  انتااای 

 و  اابرا ڕێشایا   ەوت .ی ڕاب باووبچوو چونکە ڕخوڕخوخرە ی  ،سەر

 ەەووراا  چاوو  و  .کەو  بۆ الی لێورسراوی ڕاساوۆرتبگوتی ەوا  

ەخنەایش بازاتر  .ووک بووباوە ە  ە  ەنار  ساوی ەوتنە ناو قەڵەباڵ ی

 .انتا اااا  ەرارەاااا و نە    ە لەڕاااو ساااەرررا   ااارە نە  اااابرا ووباااوبو

 .و گاوڵزار خااانم ەرن رف  سا ی بە تاااربەت ،ڕرتیاا  ڕاب  ەوت ەەاوو ڕرتە

ڕاساوۆرت ڕانەوخساتا و  ەوتە ڕەلەقااژ  و ڕا ارە   لەسەر ەرن رف  س 

بە ئیشااارخت و سااورری ئینەلیاازی و  ااورەی  ،بااۆ ڕااۆلی و  انااابرە  

ە اااا  تاااب باااەە   ە  ەنااار  یکااارە   ە بەزاااکە  ڕۆلیساااە رۆنانیێکەڵت

 یبااازانن لەبەر ئەوخی ئەو زاااوێنە  ێااا ەخباااووی و ەخزانااانەلیزریاااا  ئی

ی بە تاااااربەت ،کەری  ۆراو ااااۆری ەیلەتااااا  بااااووو سااااەررانگەزااااک 

ڕارااا   بااارانی واڵتە انیااا باو و تاااو زسااتا  و بەەاار ی  ە لەئەورووڕاا

 .ەخ رە

را  بە بب گوێ ب بە ەخسک و بە ەخ  و چاو بە زەلەزە  و  ەرن رف  س 

خزاناای  ااابرای ە یاوو  ەخەا ڕەالەاااری ئە  و ئەوی ەر  ،ئێشاای قاااچی
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 بە ەرن رف  س  ،و گو  بوو  ەچی ئەو  ەر وخ و بەەر توارەوخ ،ەاڵن  ح

 :ەخرەوتڕەرۆزی و زورزخریەوخ بە  ەولێری و  ۆریانە 

بەرەا باااوو؟  ی لەیاااو چ چماااا  ەر ەخەزانااای ەخ  و چاورشااای چاااۆنە -

وا  لااب بەسااەر  ەوۆ  ئاائەەە بااۆ  ،رخسااەاڵت نەبااوورمەئەەاان قەت وا بێ

ئەی ئەەاان لە  .ناااو ئەو  انتااارەەارە لە ، اام  ەرە  ااات؟ خااۆ  ەرچییاا 

 .بەر بکە  ە ەی چی لە ۆنفرانس

ناو قاوقررشک و ڕاڵەڕەساتۆی خەڵکای ەخوروبەری  گوڵزار خانمیش لە

 :ەخرەوتلەبەر خۆرەوخ 

 ەرچەناار  ،ەخبااا خااۆ  ڕا   ێشااارە ،ەخ ب ااب ەاان بااۆ  انتااا ەەم ەارااب -

 ؟ئێسااتە ەاان چاای بااکە  .بەاڵ  بااا  ەر بە خااۆ  بااوارە ،بااووقورساایش 

بە خێاااار  تاااااوخ و ڕۆژی  ،را ، لەوێاااا ەرچاااای  اااالە بازااااە انم  ەرە

 .واوچۆنی وابرێیک  ۆنفران ە ە بیکەەە بەر  بۆ ەوای  ۆنفرانس

 :ئەحمەە بەگی ەێرەرشی بە تونری ڕێی گوت

 ،ژ ئەو  انتاااا زلەت باااۆ چ باااووۆساااب ڕ ەاڵاااک  ااااو  بێاااک باااۆ ەوو -

بۆ سەەەری حەج و ەە ە و  ؟ی بۆ سەەەری  زررخی واق واقخچووە

 .ئە   ەەوو  ەلوڕە  و  لەت بۆ چ بوو ؟ەەەرنە

 :و ەخرەوترەوخ ەخەا ئەورش بە تووڕخبوونەوخ وخراەی
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راانە ئە  ڕۆژخ؟ بااۆچی ەخ ەوواەااا  بەسااەر ەێااک و  چااووزانمەاان  -

وخ و ئێارخ  ەر لە لەنارخنەوخ تاابە خوا  ،یەخەزانئەگەر  .بوو غەربم ڕب

 .ڕێم نەەخ ات ،ئاڵتونیا  بۆ  ەڵوزتبا 

 .یشایا  وخرگارتەوخەرن سەرف  یای  .ڕاسوۆرت تەواو بوو  و وخرگیرا 

را ەوای  اااابرای حەەاڵاااتاااۆر و ەاەۆساااتا چووباااوو  بەئەگەرچااای ە 

 و حەڕەسااااااااوی  ەر یێت ە لەبەر قەرخبااااااااڵ ی و ەاناااااااروبەەڕێااااااان 

 .بەرەا بوو ی لەیی  ێیە و چرخزاننەزیان

و ە تااۆر گەرشااتنە الی  ەرن سااەرف نەچااوو لە ەوورخوخ  ناارخی ڕاابئەوخ

ئەوانای تارخوخ لە ئەحمەە و ەوو ژنە ەی  ە بە ەرار  انتای خۆرا  و 

 ەەوورااا  بە ڕەرۆزااەوخ  ەر لە ەوورخوخ  .ا ڕاوخسااتابوو ر اا ڕەناراا 

 چیتا   رە؟و ا  چی بوو یڕرسی

 :گوتی و قیوانری ەرن سەرف  -

وخاڵ  :، تاااوخ و  اااتە نزرااک ە تااۆر گاااوتیەۆزرمااانەوخ ەۆزرمااانەوخ -

ناااو  ااۆەەڵە  انتا ااانی   ااابرای قوڕبەسااەر لە ، انتا انمااا  ەۆزراایەوخ

 .سەر الی ڕێولیکەی سەر ەوتنە خەڵکی ەانابوو لە

 :بە بەزریەوخ ەوخ گوتی ەرن سەرف 

چەنااار ەلسێکیشاااما    اااات و لاااب ینازااازانم چیااا ئەو نەگااابەتە  ەر -

 .نەەارب
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ڕخباای   ااات؟ رااا ی بەسااەریاائەی زااەو ەت چ :یینەزراار ڕرسااخاااتوو 

 .ەۆزریەوخ انتا  انتا   ك زکور 

 :ە تۆر گوتی

 ،کە و بااەخی زو ،ەرااار  انتا ااانەوخ ەااارەوخ ەاەۆسااتا زااەو ەت بە -

ئیتار ئەوخنارخی  ، ەستن با ئیتر بوۆرن و سەر ەورن، وا ەخنەیشیا  ەا

 .نەەاوخ  ە  ەزتییە ە بکەوێتە ڕ 

ە تااااۆر  ەوتاااان،  یو زااااوێن ە ەی ەا ەر ەسااااە ڕەالەاااااری  ەلااااوڕەل

 ەەاااوو ساااەر ەوتبوونە  ،ک بووباااووو ەرچەنااارخ قەرخبااااڵ ییە ە ساااو

   ێشاااتا  ەنااار   اااار  ەر تووزااای بەاڵ ،ساااەر  باااۆ چینااای ەووخ 

 .ی الی ڕێولیکانە ا بە تاربەت ،ەڕەستۆ ەخ اتنڕاڵ

 اااار خلیساااکا و  خااااتوو نەزرااارخ ەوو ،تاااا گەرشاااتە الی ڕێولیکانە اااا 

نە ی  ە ڕااێ وخ ەی لە ڕاااژبە تاااربەت ،بکەوێااک ارەاابااوو بە ەخ خەررااک

ەاااڵ  و ساەر ەختاوخت و ئەو  اۆرخ بەرزخ ا  بوو  ە  ەر بۆ چوونە

ڕا ە و ، نەک باااااۆ ساااااەەەری وا  ە ڕا ە ەڵاااااک ەخ ااااات زااااوێنانە بە

ی  هبەاڵ  خاتوو نەزررخ تازخ ئەو ڕاێ و .ەخوێک ڕۆرشتنی زۆری بە ڕب

ئەوخی  ،و تاااااانەی  ەسخەارە تەەە  و لاااااۆەە ەگاااااوێی نە و  ورباااااوو

 ەرچەناارخ  ەناار   ،ەخ اارەخ بەری و ڕێاای  ە خااۆی حەزی ڕااب ەخ اارە

تاااوخ و  ، ااار ئەو حەزانەی زۆر زخق بااوو  بااۆ تەەە  و تااوەری ئەو
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تاااوخ و  ،ەخ اااتا گاااڵتەی ڕااب رەخرووناای خۆراا نزرکتااررن  ەساایش لە

بااوو و ەنراڵاارار  ا  ە بەزااوورچەناارخ ا  ااار لەگە   ااچە گەورخ ەزاای

، بە ەشاااتوەورا  لەساااەر ئەو  اااۆرخ خۆڕازانااارنەوانەی ەخباااوو ،باااوو

 ە خەڵک چەنر ەڵی  .خەارە  ەس و ەڵی زۆر تەڕ بووئەورش گوێی نەە

لااۆەە و  یخااۆی نە ااات  ە ببێااتە  ێاا وا لە ەخبااب اایک نەبااب  ،تەڕ بێااک

رێااک  ە ەخبینا ڕیرێرناای وا ئەورووڕاا، ئەگەرچاای لە تاار تااانەی  ەسااانی

 ەچی بەو  ،ۆی بکەوێکنی بەر ئەژتولو   ڕشتی وا چەەاوختەوخ خەررک

و  ەخ ااتحا  و چرچی و لۆچی و ەاەاوریەوخ  ێشتا لچە ەی ساوور 

خناب و  ەساب بەو ووەەتە اانی ەاەڕ سەر وراورش لەوەوو تەڕۆلکە س

ەڵیاا  بەوخ  تاو خاواەێاتەوخ و ەخڵاێن  ایانربەزخریا  ڕێبیانبینب، حاڵەوخ 

خاتوو نەزررخ ڕیاری  بەاڵ  .ەخبا وا بکە  ،خۆزە چەنر ڕۆژێکیا  ەاوخ

تەەەنای نزراک  ،وا نەبوو و  ێشتا بەگوڕ و  ێز و توانا و لێهاتوو باوو

بەر   لی  چۆڵەی بیساک ساااڵنە لە ەخ رە ەچی حەزی  ،زەسک بوو

 ەخسااااک ئەو ڕاااااێ وخ ڕااااااژنە بەرزانەرەوخ ۆژخ بەڕ باااااۆرە ئەو .بکااااات

 .ەاەابوو

ناااک  ەبە  ەنکە ەەااااتەت خۆرااا  ەخربااااز  اارە و  ، ەرچۆنێااک بێااک

، چونکە خستە سەر   انتا و  ەلوڕەلە ەرا  سەرزوێن رەک  ەوتن، 

 ،تەساکیش باووو  ەەاووی ئاسان باوو ، لەباار باووڕێولیکە ەش زۆر نا
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خزانی  ە ربەاڵ  نەتا ،ی تری ئاسانتری  ەبوو ڕێە ئەگەرچی ڕاڕۆڕخ ە 

 .وخ بچنە ژوور ێخەڵک  ەەوو لەو ەخبووبۆچی  ەر 

کانەی لە خوار  بەساەر رە ارا ڵخەسەرێی چی؟ ئەو  .گەرشتنە سەر 

ساەر  بە  اۆەەڵی بەزی  ەرخزۆررا  لەو  ۆڵە گەورخرەی  ، اتبوو 

ر و و ،  ەسااارەتییە ناسااراوخ ا   ە باناابااوو تێااک خزابوو  ڕاوخسااتا

سااەر  انتااا و  لەو  ەەااوو ەاەاااو  ،ەختااوخت  رابااوونە ئە   ۆنفرانسااە

لە وو  ەلوڕەلە انیااااا  ەانیشااااتبوو  و  ەرچاااای ئەوخی ڕراااازی گرتباااا

 تییە ە و  ەرری  ەزاان وئیساات  ەاتەخڵااێلێورسااراوانی وخ ااو  بەرەخ 

ەخگااااری بااااۆ الی ئەوانەوخ  لیاااال وخر ئوتێلە ااااا   ە لە یاااای  وخ ااااو

ئەوانای  ، ەەوورا  باناری قاچاخچییە اا  باوو  ،ناو ژوورخ ا چوونە

 ایک  اۆر  تواناای ئەوخراا  نەباوو  ە ڕێشایا  باکەو  و بچان   تر با 

بە  ، ەنر  ڕشوو بارخ  و زوێنێکو وۆنە ژوورێک ەر  و بب لیل وخر

ڕیرخەێرە و ڕیرخژنی وارا  تێرا باوو  ەر خەرراک باوو بە ڕێاوخ  تاربەت

 . وبوئەوخنرخ ەانروو و  ی ک بوو ،ڕۆحیا  ەخربچێک

 :خۆررا و گوتی نم  ێشای بەاگوڵزار خ

ەخچاین وا  ،باو ی باو م، خاۆ وتماا  ئیتار تەواو یسەر قوڕ بە ائا  -

 .سەرری ئە   ە ەنمەی ئێرخ بکە ،  ەچی سەرر ە،یشینخنەاە
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ا و رئەواناای تااررش  ەر سااو بووبااوو  و  ەر ەسااەرا  لە ەڵاای خۆراا

واراااا   یاای  ،خباااویەڕخری خااۆی ەخروخوخ نااااڕخزاری و تااولەژێاار لێااو

 :ەخرەوتو ەا  ەها ر وەێری ەخستی بە ەخست ەبوو بە بێ

 .مەخنیشبۆ خۆ  ئیتر  ەر لە  ڕەنارە ەاوخاڵ  -

 :چرئ ا   ەوتنە چرڕەژنە

، خاۆ  وێاوخ بچیانە حەەاەێاک ساەرئاوێک لە ،ەاڕێای خاو  چب ەارکم لە -

 .وا ئێستا زەوخ ،ئێوارخ بوو لە ئوتێلە ە ،ختەقبخەررکە بەرەیزخڵرانما  ە

ک ێسااەە  ەساانەوخە  ە  ،ئەو خەڵکااانە  ە بااۆ  ۆنفرانسااە ە  اااتبوو 

بااوونەوخ و ەک نزرااک لەربە سااەرر رەنی رە تااری ورەخورەخ ،  ەخبااوو

نااو  لە .خاوتە و باسای ئە   ۆنفرانساە سەرروساەەەرخرە ەوتنە بۆڵەو

ررکاریا  تێرا بوو، چەناررن ڕیااوی   ئەو  ەسانە چەنر ژ  و ڕیاوی ئەە

 ەنار  ڕیااو و  ،لە  ەەووراا  سەرنجرا ێشاتر ،گەن  و ڕیاری ساورری

 انتای رە ێکیا   ،بەسەربوو  لەگە  چەنر ژنێکی لەچک یێرانگەنجی ئ

نی ەخر ێنا و  ەوتە ەەح  ێڕێوانی خوراستی  رەخوخ  ەلوڕەلی ەشەخ

بااوو لە زەااانی  ەرااار .و ەشااارڕێوانی  ااچە گەنااجە ەی لەگەڵیااا  بااوو

بە  ،غا و سەال  خانم لێیاا  ئەەانیش  ەوتنە سەال  ئا ،ەارسی گەرشتن

 :الرا  و گوتی ی ە تۆر تاە  ڕێش  ەەوورا   ەوت و چووختاربەت

 .م رارەەتیتا  برخ  ئەگەر ەوزکیلەرە تا   ەرەنەختوا ،ەن ە تۆر  -
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 :ە تۆرخ ژنە ە سوڕاسی  رە و گوتی

ورارەوخ و ەشااااری خاااوێنی بەرز وچاااووخ و بااا ئە   اااچە زۆر تێاااک -

 ااتوورن، نارخوخ   بووختەوخ، ئێمە ڕێش ئێاوخ بە ەوۆ ەرە ای تار لە  ۆڵا

 . وێوخ  اتوو  ئەەانی تررش نازانم لە

  وه ە ئەەااااا  بەو حاااااڵە خچااااووەسااااەتاتێک  خەررااااک بااااوو بااااۆ ەوو

 نە ،ورساراوت بچنە ڕێشاەوخ باۆ الی لێەخ ەوبەررا   نە ،ڕاوخستابوو 

ئیتاار بێاازاری و ناااڕخحەتی  .الرااانەوخ ب ااب چیتااانە بە ەخ ااات  ەس  ەر

سااکە ەی ەخسااتی اخەرراک بااوو بەااتە ئەوڕەڕی  ە خاااتوو نەزرارخ ڕرر

ەارتن و وخک بچێاک باۆ زۆران ەارە ەێرەخ ەی و خۆی گورج  ارە  ەر

ی ەوژەنێکاای سەرسااەخک  ە گااوڕی ەارە خااۆی بااب ئەوخی ەانڕەالەااار

وخک گااوللە و برووسااکە و بە  ەەااوو  ێاازی  ، ەساایش ئاگاااەار بکااات

اتەرا  زااو   ەر قااوخ ،ئەوانەی ڕرزراا  گرتبااوو ،ڕااڵی بەو خەڵااکەوخ نااا

ەوخ نااا و گااوێی ڕاااڵی بە  ەەااوو  ەساا .بااوو لەگە  ەاەورخ ااانی ئەو 

ێوخناا  و  ەەاوو زاتێک تااوخ و خاۆی گەرانارخ الی ونەەارە  نێو و ڕاڵ

زاااتانەی گااارت بە   ااااغەزی ەختاااوخت و ڕاساااوۆرت و ئەو .ولێورسااارا

ە بەرەخەاای ەاااەورخ ە و وڕخبااوونێکی زۆرخوخ باارەرو بە توەخسااتیەوخ 

 :ا و گوتیرقیوانری بەسەرر
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 اان خۆەااا   ئەوخ چیاایە؟ ئە   ە ەناام و ناااو ئاااگرخ چیاایە؟ ئااێمە لە -

حکوەەتی رۆنانی  ەەوو  ارخ انی بۆ  رەوورن و  لەسەر ەختوختین و

ئاێمە لە سااەتات  .قەو  باوو خەڵااک باێن و ڕ  و  ێمااا  ڕیشاا  باارخ 

رەک  ،وخرنێاڕ بە راناو تەرارخ و ەوۆ ە و تە سای  ەزتی بەرانییەوخ لە

 ، ەر ئێسااااااتە ەخەاااااار   خەررکاااااا ەوو  ەس لە ەیوانە ااااااانی ەخوڵەت 

 .ن وخر ەخڵاێۆچی بە خەڵاک با ، ە حاڵتاا  وارە .ی ەڵیا   ەرەینەخۆز

 یو  ێ   ئەەە قەبرخ، ڕاڕۆڕەا  ەروخ خۆزتررن زوێن ؟ڕاڕۆڕ  ەی وارە

 .زتی واەا  قەت نەەروخ و نەبیستووخ ، ەرفە

و ەڵاااای خلەرزی ەەخسااااتی  ، ەڵەەرابااااوو خاااااتوو نەزراااارخ  ە سااااوور

 ، اااتبوو  ە ئەگەر ڕێای بکاارارە ا وای لابرلە تووڕخریاا ،ەخ ارەڕەلای ڕەلە

 .چەڕۆک رە بەرەخەا سراوی ابرای لێور

 :لەسەر قسە انی ڕۆزک و گوتی  هنەزررخاتوو 

 ؟ەخ ە  ەس ەانیشتوو  و ڕاریا   بۆ ئە   ەەوو خەڵکە ەوو -

 ابرا ااانی ناااو  ۆزااکی  ارخ ەرااا  بە حەڕەساااوریەوخ ساااەرری  ەوو

 ەنااار  زاااو  كی یااا رە ێکیاااا  بە ئینەلیزر .ەخ ااارەراااا   هنەزرااارخااااتوو 

 :تیا و گورقیوانری بەسەرر

 ەر  ؟خ ەیئەوخ چیااتە ئەوخ بااۆ وا ە .سااتۆئ ..، سااتۆئبەس بقیاوێنە -

 .ەخ ە ئێستە ڕۆلیسک بۆ بانر 
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نێکەوخ وخراەااای ەارەوخ  ە ەخەااای گاااۆی وبە  ەڵچاااو  هخااااتوو نەزرااار

 :ا گوتیرلە تووڕخری ەخ رەنە

باۆ ساەەارخت  تەلەەاۆ ەن ئێساتە وخاڵ ؟ ەخ ەی تۆ ڕۆلیسم بۆ بانر -

 ە ئااێمە بااۆ سااەر  ەخ ە حقااوقی ئینسااا  و حکااوەەت و لێورسااراوی 

 .ەختوختی ئەوا   اتوورن

 ەناار  سسااک بااوو و  ەوتە قسااەی  ، ە  ااابرا گااوێی لەو قسااانە بااوو

 :نەر  و گوتی

ەوێناب  .ئەوختا ئێمە  ەر ەوو  ەساین ؟یەخبینتۆ  ەەوو ئە  خەڵکە  -

 .و ئەەوۆ  ەر تەتتیلە

ەژناای  ەژناای ئەرسااتەر و   ،ی گااوتبچااوو ناااوی ەوو سااب  ەژناای 

وای بەسااەر و ی ڕساااوخ  هگااوتی بااۆرە وا  ەەااوو زااتێک زاایراز ،چاای

 . اتووخ

 :گوتی  هنەزررخاتوو 

ئێمە زوێنما  باۆ  ،کەخ ەر ا  ە تۆ باسی نییە ئێمە  ەقی ئەوانەەا  -

 .گیراوخ لە  ڕاڕۆڕخەا و ژوورەا   ەرە و ئەەە ژەارخی ژوورخ ا 

خاۆی  ارە  ە لە  ابرا اا  ساەرری  ەنار   ااغەزی بەرەخەای  كرە ێ

باوو ڕێیاا  گوتراباوو  ە ئەو خەڵکاانە ەێان و  ەر زوو ژوورراا   ەرار

ی ئەو  ەەوو  ەسەی  ە بەزی  ەرخ زۆررا  ربەاڵ  زۆر ،بۆ گیرابوو
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یە یکاااااارخ باااااوو  لەگە  قاچااااااغچو و بێخەڵکااااای قاچااااااغ و  ەڵهااااااتو

سااەر ئەو قەراغ  ە ا  و ئەوا  وخک بانااری ەاەیااا وابااوو  لەیسااەرخ ی

 و ەراااررش انە بااۆ ەخرباااز رەنی خەڵااک بە ڕااارخساانوور و سااەر ەخرراا

ەتە اانی ئەو زاوێنانە ناو ئەو چەزانە  اربەەخساتانی حکوە بوو  ە لە

ی رختوان اایک  ەس و  اایک ڕۆلیساایش نەراناا ،و کااار بااوزااەررک و  ەە

چاونکە لە  ەەاوو زاوێنێک زاەررکیا    ،لێشاوی  اتنیاا  بەار  ب  بەر

 . ەبوو

و زخحامەت خۆراا  گەرانارخ  بە ڕاڵوەساتۆ و  ابرا ەرسا  نەزررخاتوو 

 .خوخەخ اارە ەر ئاااگری  و بووبااوو تااووڕخەێاارەخ ەی  ،الی ئەواناای تاار

ررکاااای و   و ئەەااا یئێرانااا  هڕێباااوار .خوخەخ ااارەئەوانااای تااار خاوراااا  

و  اابرا  نەزرارخااتوو  ە  ەخگوتک زتێکی ێە انیش  ەر  ەسریسورر

 .گەرشتنە الرا 

 ااابرا و  بەواناای تااررش ەرا ،رااا  ەراراابژوور  ورەخ ااا   لیلاای سااب

و  ەساایا  چااوو ئیشااای لەگە  ەو   وباارە كااانی هڕاسااوۆرت و  اغەز

خااتوو ا ەوتارا  بۆ ر ەەوورا  لە ەڵی خۆران .کاتب ب ئەوانیش  ێبە

ساب ئااەەررن و ەوو  ،بووباوو  هوڕوەێرەخ ەی  ە ئەوسا ت .نەزرر  رە

 .بۆ  رە لەگە  ئەوانی ترا ی ۆزیەخست
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ەارە  ەلوڕەلە اانی خاۆی و بەەخ  ئەو  اارخرەوخ  گوڵزار خاانم ەخساتی

 :گوتی

، تااۆ نەبااوارە یئااازارەتیبە خااوا  ،بێااک ئااا خوزااکم ڕخباای ەاڵااک ئاااوا -

 .خەارنەوختاوخ و سبەرنێش  ەر لێرخ ە

خسااک و  ەوتاانە  ەال ی خااۆی ڕێااکسااەروڕۆتنەزراار  ەناار  خاااتوو 

ەرساااانەوخ ساااەر  .زاااوێن رەک باااۆ ئەو زاااوێنەی  اااابرا ڕێااای گاااوتن

ر ەوتە سااەر  و بە نەزراارخ سااەخاااتوو  .رە اای تاار  ەوتاانەوخڕێولیکە

 :و گوتیڕا ێشا  اربەەوای خۆر انتا ەی  ەنک  ەنکە

ڕخ باااوو  و لەرزرااام و ەڵااام وبااارا ئەوخنااارخ تاااوبە خاااوا  ،ئەی چاااۆ  -

قورباانی  ڕۆحام بە ،یەیابە ەەرقەەی ئەو غەوزی گەر ن ،ڕەلەڕەلی  ارە

  و ەخ ەوە گاااااوتم  ەر ئێساااااتبووباااااوو ،  تاااااووڕخئەوخنااااارخ  ،بێاااااک

ساەتاتێک  ،چاونکە ئەەە حاا  نەباوو ،خوخستێکە ەڵناستمەوخ و ەڵم ڕا

قوڕبەسااەری و  بە  ەزار ،لە خااوارخوخ  ەر تەرناای بەز  ،ەوا  ساایا 

تاااوخ و گەرشااتینە  ،بااوو و  و  انتااا ونبااو ەوتاان و خلیسااکا  و ون

خێااار  واڵتااان و  ەخ ئەەاااانە بە ، ەچااای وخرخ لێااارخش وابێاااک ،ساااەر 

ئەگەر ئاااااێمەی  اااااورەی  ،و ساااااەەارختن ساااااەەیر خااااااوخ  ەخوڵەت و

و  یبەەبەەخااک  ەر چااارخک چااارخ ی ئە   ااۆرخ واڵتااانە سااەربەخۆر

لە  ەەووراااا  بە خاااوا ئیتااار  ،سەربەساااتی و  ەق و ەاەماااا   ەباااوارە
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 ااورە بەو چەناار سااا  و لەتە و بەو  ەەااوو  .رنەخبااووتر ڕێشااکەوتوو

ەڕی و بەو  ەەااوو زاا  ەڕخزااە و گوڕخزااەرەی حکااوەەتە ەی بەغاارا

ن ەخوڵەت و ەخڵااێ ە ڕێیااا   ی ان زااوێن وە  ێشااتا لەیناااوخۆ و برا ااوژر

 .بازتررن ، ەاڵ  ەاڵ

 :و گوتی و بۆی تەواو  رە ەاەۆستا زەو ەتی ەێرەی  اتە قسە

 ەر ئەو  ، ەڕخزاااە و گوڕخزاااەش قەرنا اااابە خاااوا  ،گەڕ   ەر لاااب -

ر  و رەک ە و  ەەووەا  وخ و رە ە   اار رە ازەڕی ناوخۆرە نەبوار

باازانە ئێساااتە ئەو  ورەسااتانەەا  نەبووبااوو بە بە ەزاااک؟  ،بوورنااارە

 بیاار بەاڵ  ئاااخ نااازانم بااۆچی  ورەخ ااا  و سااەرۆ ە انیا  ئەوخرااا  لە

 ،و ئەگەر خۆراااا  ڕشاااتی رەک نەگااار  کەساااە ە  اااورە چەنااار بێ نیااایە

بە گاری  ەخ ە ئە   .ەخ ە ەوژەنە انیا   ەروا تەڕاڵ و تۆڕێنیاا  ڕاب 

 ئینجاااا بە ،و لەنااااو چاااوو ەگەر رە ێکیاااا  نەەااااکەەا ئینجاااا ئەرااائەوی 

ئاااااخ خاااااۆزگە قەت  ،ئاااااخ .خبە ئاسااااانی ئەو الرەی تااااررش لەنااااااو ە

 .بیر نەچوارە  ورەخ ا  ئەوخرا  لە

 :لە ەڵی خۆررا گوتی ،ە تۆر  ە لە ەوارانەوخ بوو

 .رەک برخرنوو ڕشو ک ر  ار  لێما  گەڕێن با بەەرنە ڕەنا -

ئەحاامەە و  ٠٠٢نەزراارخ ژووری و خاااتوئینجااا ەاەۆسااتا زااەو ەت و 

ڕاێکەوخ  ەرن رف  سا ە تۆر تاە  و و  ٠٣٢بەگ و گوڵزار خانم ژووری 
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 ژوور بە ،لە ئاوتێلن ەختەاوتەاک  ەر  وتو .رگارت را  وه٠٣٤ژووری 

ەاەۆسااتا  .خو و ەااڵ  و  ااۆ  و  ەەااوو زااتێکتەنیشااک رە ەوخ و ڕاڕ

زار ژووری گااوڵ .نەزراارخ چااوونە ژووری خۆرااا خاااتوو زااەو ەت و 

نوساتنیا   ی ورسایەوو  و ئەحامەە بەگ ژوورێکای گەورخ باوو، خانم

، شااااۆرێکی خنجاااای نەوو لەگە  حەەااااا  و تەوالێااااک و ەخستباااا ەاتیااااا

و  و  ۆ اا بوو  ە ئااو و بەەارەا کۆلەی تیا ەروخ ا سە ۆڵبەنرێکی بچ

و خاوارووی ژوورخ ەش ەو .ەانراباووەا و ئەو زتانەی تیاا ئاوی ەیوخ

 .شی لب بوو لەگە  ەێزێکی ناوخڕاسکیب  ورسیسەوو  و تاک قەنەەە

ی باااڵکۆنێک رەساا  باا  خروواناای ە ە ڕەنجەرخزاای  ەبااووەوو  ژوورخ ە

یەەا  ااتبوو وخ او یو  ەزت ەخوری ئەو ڕاڕۆڕ ەرێر  ە بەخوی ەوورو

باااوو و ڕەنجەرخ اااانیش  و ەخرخوخ ەراااار ڕشاااتێن و لەوێشاااەوخ ەخرراااا

 . رابوو ڕێوخ ا ری بازیوڕەرەخرە ی ئەستو

ک باوراوخ خۆراا  بەرەارە ساەر  هو نەزرارخ  ەرخاتوو ڵزار خانم و گو

 ە لە  .ەانیشاااتنلە ژوورخ انیاااا  تەوخ وخاااوبەەخ  بۆڵە اااا  و   ێەااا 

 . ەەووی  ێشتا نیاو ساەتات نەبووباوو گەرشاتبوو  ،ەخرگا ەرا  ەرا

 ئب ئب ئەوخ  ێیە؟ :گوتیو ئەحمەە بەگ چووخ بەر ەخرگا 

 :رۆزەوخ گوتیڕە  ەنر  بە و بوو ەرن رف  س 
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ەوای ساەتات  ڕێستۆرانە ە لە ،بوۆرنە خوارخوخ ەخبب ،ئەحمەە بەگ -

 ،بااێن تاااوخ و نااا  ب ااۆرن ەخبااببااۆرە  .خخرێااک ەزااک و نیااو ئیتاار ەاە

 .ە ژوور ەخچینو  ەخەخرنناەە ە ڕیشا  ،  ەر ەختوختڕارخزی ناوێک

ەاڵاک   :ا گوتیرلە ەڵی خۆر ،ئەحمەە بەگ ڕێش ئەوخی وخراەی براتەوخ

ئەوخ  ەی گەرشاااتی و چ زوو ئە   ەەاااوو ەخنەوباساااەت  .وا بێاااکئاااا

 :ەواری ئاوڕی لب ەارەوخ و گوتی .بیسک

ڕخنااەە  ەر  ،تاااقەتمو بێ ئەوخناارخ ەانااروو ەرن رف  ساا  ااا ە بە خااوا  -

 . ەر  یچیشم ڕب ناخورێک ،نەتوانم بێم

 : اواری  رە و گوتی لەوێوخ گوڵزار خانم

ئەوخنارخ ساەر  ژا   ،اڵەرەک چاابۆ ڕیا ەخبم ئەگەرچی خەررکە زێک -

 م لەسااەر تاااڕۆشاایزنارۆیە انی ی ەزاات  ەەااووبە خااوا بەاڵ   ،ەخ ااات

 .ە  ااابەخگەرااان ەنەااااو  لە  ژوورخ ناااارەتە ەخرخوخ تااااوخ و  ،کە بااا

بەر ەخرگااااااا ەوخ لەگە  ئەحاااااامەە بەگ ڕااااااێکەوخ   ەر لە ەرن رف  ساااااا 

نە  ەختەااوت ،ەخ اارەگەرەاای و بەڕەرۆزااەوخ قسااەی  بە ،ڕاوخسااتابوو 

بەو لێااو و ەخ  و چەناااگە ئاوسااااوخوخ و بەو  ،بااای ەرااوخ و نە بااارا 

چاااونکە  ،قاااچە زااەلەوخ ئەوخناارخی ڕەلە بااوو  ە بااووات نااا  ب ااوات

 :گوتی ،زۆری حەز لە خوارە  بوو و نەوسن بوو
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لە ئێساتەوخ تااوخ و بەراانی زۆرتاا  برسای  . ورخ  ا ە بێن بازترخ -

لە  ەزااتی و  .ۆرااکبچیااک زااک بکورااک و ب  نیاایە خااۆ زااار .کەخبێاا

تاوخ و  ەشەو ئ  ،وا  ەوتە ڕێش ،لە ناوخڕاستی ەخرراەارن و ڕاڕۆڕەارن

نە ناا   ەرە تااوخ و بەراانی ئیتار  ،ەخبنڕێوخ  ناو ەخرراەا بە بەرانی لە

 ،ک تاااوخ و  ەزااتی بەرااانیەخخرێااێسااتۆرانە ە ەاڕ چااونکە ،و نە  اایک

 . بە ەخگەرنسەتات ەخش  .ین بوۆرن نا  ب ۆرنەختوانئەوسا 

بەاڵ  گوڵزار خاانم نەرتاوانی و  بووات، بوو لەگەڵی ئەحمەە بەگ ناچار

چاونکە ڕاااڕۆڕخ ە  ەوتبااووخ ڕ  و  ەناار   .بااوو گێااررش بێااک خەرراک

 ەوتبااووخ لەبەر زااەڕۆلی بە ێااز و بەگااوڕ بااۆرە  ،بااارە ەش قااارم بااوو

نەزراار خااۆی خاااتوو  .بااوونەوخو نزە  وه تەک  ەڵااتەک و بەرزبووناا  ەڵاا

وی  ە ناچێک و  یک نااخوات و زۆر وچیش گوتبئەگەر .گورج  رەبوو

ئەورش چینێاک لە  ،ەوای ئەوخ .چوو ا لەگەڵیا ریكۆتاربەاڵ  لە  ، ی  ە

گااوڵزار خااانم ڕاااڕارەوخ  ە بچێااک لەگەڵاای و ڕێشاای گااوت  ە ئەورااش 

گااوڵزار  .بەاڵ   ەر چااوونە ە بازااترخ ،بێتاااقەتە و ووخ ااو ئەو ەاناارو

وڕارەوخ و وخساێار بێاک و ساەری ەباوو ئەوخنارخی تار گخانم خەررک 

 یچااای لە ڕااااڵکەوتن زرااااتر لێیاااا  ڕااااڕارەوخ  ە وازی لاااب بێااانن و ئەو 

 .کەی ناوێکەر
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ئەگەرچای ئەوخنارخی  ، ەەااتەت زاوێن رەک  ەوتان باۆ ڕێساتۆرانە ە

ی نەوساااان  ەر ەرن رف  ساااا بەاڵ  بە  یمەتاااای  ، رێااااکبنەەااااابوو  ە ەا

 .خۆرا  گەرانر  و ەررا  ەوتن

 ای وخ او ژوورخ اا   ر ال ، ۆڵێکی بەررن و خۆش بوو ێستۆرانە ەروڕ

 بە .ەاسەر ەخرراابە  ەخرووانیو سەر ڕشتێنە باڵکۆنە ەی بە  ەخرووانی

و  چااوار چااوار و زااەش زااەش و بااۆ ەواناازخ  ەساایش ەێااز و  ااۆەە 

و نااا  و  خااوارە  ڕرااز  رابااوو لەگە  زخاڵتە . ورساای ڕرااز  رابااوو 

 ەرخی لەگە  باب  ەخباب ،را ە ناا  ەانا .یئەورووڕ  و  ەرخی وسەەو

الی ناا   وارا   ەرە خۆزاتررن خاوارە  لە یی  ،بۆ  ەر سب ژخەە ە

وازایا   ەرە لە ترسای قەڵەوی،  یای  ،ی ەناڵە اا بە تاربەت ،و  ەرخرە

 .خبرێر ریە ا   ەڵرچەور ۆرخ  ەە

 ، اارە قاااڕی خااۆی لااب ڕااوبە ڕەلە ڕااێش  ەەوورااا   ەوت و  ەرن رف  ساا 

ساەر  چاوو  لە .خی ەرسەتە نەوخ ا  ەڵەیر  ەر وخک ئەوخی ب ێک ە

ئەگەرچاای خۆزاایا  ڕێاان  ەانیشااتن، ەێزێکاای ەرێااری ەواناازخ نەەەری 

بااۆرە  ،بااوو ینەزراارخ  ەر خەەاای گااوڵزار خااانمخاااتوو  . ەس بااوو 

ناوخڕاساااتی ساااەەونێکی بە چەقاااۆ لەت  ااارە و نااااوخ ەی ڕاااو  ااارە لە 

 ەنار    اێلکەی  اواڵو و ەوو ،گۆزتی ەررشک و زخاڵتە و ئەو زتانە

 ەەاااووی خساااتە  ،رشااای الی  اااێلکە ەوخ ەاناااا راو سوورخوهڕەتااااتەی 
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، لە بااوو را ەرەخسااتییەناااو  انتااا  لە  كاا   یسااەرە ی ڕاااک و  ااوانەوخ

 .نااااا و گااااوتی ئەەەش بەزاااای گااااوڵزار خااااانمرەا سااااوچێکی ەێاااازخ ە

 :و گوتی ەێرەخ ەی سەرری  رە

 خر ؟تۆ ب ێی بهێ ن نا  بەررتە ە ؟ و  ەخر ێنا ئە   یسەت لە -

 :و گوتی بوواوخ سەرری  رە نەزرر بەخاتوو 

کەوێک را  تواناای نەبێاک بێاتە بئەگەر  ەسێک نەخۆش  ؟ئەی قابیلە -

 ەان خاۆ  لە ڕیااوخچۆ  ناا  ب اوات؟  ،بمرێک لە برساناو ئە  زوێنە 

ی و  ەنار   ەس ئەگەر نەتاوانن ەختاوانگاوتی  ،یی  ڕرسا ك  هلێورسراو

 ەچاای تااۆش  .خەبەرەااا  باارخنب ن ئەگەرەخبەرااخۆەااا  بۆرااا   ،بااێن

 اام  وراا وڕار ،زراارخ ە  ە گاوتم ناااتوانم بااێملە   .قااوڕ گاارت ەونیاات بە

 .سەری ەنیات لب  اتەوخ رەک ،لەگە  خۆت بۆ بێنە

،  ەەووەااا  ەخسااتەڕاچە و باااو م  ەی ئاااەەررناڵ  وه  ەەااوو گوتیااا 

 .بوورنئێستەش لەو  ۆڵە چەقیبە خوا  ،ورتارەوتۆ نەب ،رخسەاڵتینبێ

 ،رخسەاڵت بەزای خاوراوخی و گوتی ئە  زخەانە بێنەزرر ڕێکەنیتوو خا

خااتوو  .خەڵک نە ێ ێک  ەقای ب ورێاک و لەساەر خاۆی بکااتەوخ ەخبب

رچاااڵ   نەزرااارخ ەرێااارخی ەا بە قساااە ەی و گاااوتی وخ اااو ەساااتەر چااا

 ڕیاوخ ا  ڕێکەنین و گوتیاا  "."ا  لم تکن ذئبا ا لتک الذئا  ورەتیوگوت
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و  خەررکاااان  ەر بە ڕەناااارخوێناااارخوارانە  ئە  خوزااااکەباااااو م اڵ  وه

 . ەنە  ونەوخاو ەخەانهێنا  تەوەەسەل

 : ەڵی ەارب و گوتی بە خۆزییەوخئەحمەە بەگ 

، ئیتاااار ەخ اااااتئێسااااتە نیااااوخی ەونیااااا ژ  حااااو می  ،ئەر  باااااو م -

ی اچەرتااا زسااائەوختاااا ە .و ڕاسااااری چااای هێنانی چااای و ڕەنااااەەساااەل

رش لەساااەر رەک  اااارو باااۆ ەوتوزەاااا وخزرری بەررتانیاااای ساااەرۆ 

 . می بەررتانیاای  ارەوسا  حا  هەوانز ی  را و نزرکربرەرەوخ و  ەڵبرێ

ڕخئاای   ،ەەلیکاای چەناار زااوێنێکی تاار  ەر ژنە ی  ۆڵەناارخ،ئەی ەەلاایکە

 زساوخزررانی  نرساتا  ە، ساەرۆ  مهوری چەنر زوێنی تار  ەر ژنە

 حیاااز ، یاناااری  ەر ژ  نەباااوو؟ باااێجەە لە ەاااررر تاااا  و ساااەرۆ گ

 .اتی گەورخ گەورخی ەنیا سەرۆک زەررک

 ڵی ەارب و گوتی: ت    وك  ەاەۆستا ز 

بە خاوا  ،ئەوراش لەبەر ەارکام ،خئیم لەسەر ژ  باش بووخڕ ەن  ەەیشە -

ی ئەو  هو ئەو وئااازاری و غیرختاای وابااو ەارکماام ەرااوخ،ئەوخی بە ەناااڵی لە 

 ەەووەاا   ،و  چای بەخێاو  ارە ەخ  اوڕ ،ەخ ارابە چوار ڕیااو نە ەخرکرە،

ئەو ئیشاە  ەخرەاوترن و ەخ ارە ە چاوی لب ەاۆڕ  ،وورن بە ڕیاورشبووب

و  چاای  ەخ  ااوڕ ، ەسااما  زاتمااا  نەبااوو ڕێاای ب ێااین نە  ،نابێااک وابێااک

زا  و و خوێناارخوار و سااەن ەت باااش گەورخ  اارە  ەەوورااا  بە ناوبااانەی
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ئەو  .ورنوباو مااا   ەر ئاگازاای لااب نەبااوو  ە چااۆ  گەورخ باا ،ڕێااکڕێکو

باااو م زۆر  ،ئیتاار  اایک ،خراارارە ەخسااتیەو  ەخ اارە ی اسااوی ەخچااوو ەر 

 . ە  بووەارکم  و  هبەاڵ  ژنی و ،رخسەاڵت بووو بێ ەەقیر

رە اای زااتێکیا    بەەخ  چاااخوارەنەوخوه و ە تااۆر تاااەلیش ەرن رف  ساا 

نەزراار ڕەرەاخااب چازاای بااۆ خاااتوو  ،بااوۆ   ئیتاار  ەسااتاگێااوارەوخ، 

ت و ڕۆرشااتن گااوڵزار خااانم وخرگاارت و لەگە   یسااە ەی  ەڵاای گاار

خاتوو  یەخست و چارە ەی لە ئەحمەە بەگ  یسە .بەرخو ژوورخ انیا 

و گااوتی ئیتاار تااۆ ئەزرەت ەە ێشااە و  سوڕاساای  اارە ،نەزراار وخرگاارت

 .م ئەوخ نەزررخ خانم بۆی  ێناویەخڵێو  ەخبە  خۆ  بۆی

ڕخنەااای بووباااوو بە لیماااۆی  ،گاااوڵزار خاااانم لە ژووورخ ەی  ەوتباااوو

وخوخ و حاااڵی زۆر وچەناار  ارێااک ڕزااابو لێااوی سااوی بووبااوو  ،زخرە

 ، ەی  ێەاا ساەر   وهخوگەڕاباو و وەخساک و ڕلاای زاتبو .ڕەرێشاا  باوو

و خەررااک بااوو ڕااا   ەوتبااوو  ەڕانااربوو، سااەری بە لەچکێکاای سااوی 

ی ەخر اای   خ ساەر رەک و  ەناار  ەااات بووباوو  ە تەقااەخچااووی چااو

اوخ یساە خاوارە  و ڕەرەاخە چاژوورخ ەرا   ات و ئەحمەە بەگ بە  

 :ڕەرۆزەوخ گوتی بە ،الی  گەرشت 

 بازتر بووی تۆز  نوستی بۆ خۆت؟ ؟چۆنی -
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زۆری لە خااۆی  اارە  ە بتااوانب  ک نیااوخ بێهۆزااێكگااوڵزار خااانم وخ

و بە زەاااانێکی  ەنااار  قورساااەوخ  چااااوی  ااارەخوخ ،وخراەااای باااراتەوخ

 :گوتی

 ،ەەوخاو گەڕ  ەر گەرشااتمە قەراغ قەبااربە خااوا  ،ئااۆ  ەر لێاای گەر  -

رااخوا  ەرچای  . ارێاک ڕە ام  ەوت بە ر ە ،خ حاڵم خرائ بووئەوخنر

خاااۆ خەڵاااک نیاااوخڕۆ   .گااارا  بێاااک، ساااواری ڕااااڕۆڕی ڕخزا ااااەر  ەرە

 .ەخ ات

 :ێکەوخ گوتیبوونەڵوێوخ ئەحمەە بە

ئەوخ باۆ وات  .ە خۆ ڕخنەک ڕێوخ نەەاوخیئەوخ چی  ،ەاڵک بە قوڕ نەگیو -

وا  ،قەاڵەەتک ببینێاکو  ئەوخی سەر ،خۆ تۆ بەرگەی  یک ناگری ؟ ات لب

  ات؟ ی لبی ەچی نازانن بە نیو سەتات چ ،ێک ڕاڵەوانیکەخزان

حاامەە بەگ زۆر ناااڕخحەت بااوو بااۆ ژنە ەی و بەزخراای بە ڕخناار و   ئاا

نەرزانای  ،ە ەی  ااتەوخ و ئااراەی نەەاای ااڵیو لەچکە ەی و بە بێ سەر

 :و گورج گوتی زتە انی ەخستی ەانارە سەر ەێزخ ە ،چی بکات

نەزرااارخ باااۆی خااااتوو ئەوخ  . ااای گەر  و خۆزاااە رااا چا ،چاااارەئەوخ  -

ئێساتە  ،ەخ  ەستە قاوەب چاا ب اۆرخوخ .وزی بۆ  ێنایووا ڕار ، ێنای

 .ەخ  ەستە ەخی ،ەڵک ەێتەوخ سەر خۆی
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 ئەحاااااااااامەە بەگ ڕانەوخسااااااااااتا لەسااااااااااەر وخراەاااااااااای ژنە ەی و بە

 :یە ەوخ گوتیرڕاچەەخستە

بەزااکە  ە تۆرێااک بااا بچاام ب ااێم  ،ئەگەر زۆر بێتاااقەتی ؟ی چاایەخڵێاا -

 .کە بنەزررخ بانر خاتوو  ەبێک با  ار  بوۆ  

و خەرراکە  باووخ   ە  ەستی  رە ەێرەخ ەی زۆر زاورزه گوڵزار خانم

 گااااااوڕی ەارە خاااااااۆی و بە ەونیااااااای لاااااااب ەێااااااتەوخ رەک،سااااااەری 

زۆری لەبەر ەڵای ئەو   با و  ەساتا ەانیشاک تیانەوخ زخرەخخەنەرە ی بێ

 :گوتی

بەو  ؟نەزرااارخی بەساااەزەانی چااای خااااتوو و ئەرەڕۆ ە تاااۆری چااای -

 ەر  ،نیایە  ایچم ،ەان زۆر بازام .یە بێک چی بکااتێتی ی  ی و ەانرو

ئەگیناا  ەنار  گێار باوو ، بوو لەبەر  ەڵتەک  ەڵتە ای ڕااڕۆڕخ ە  ئەوخ

 :و گوتی تەواو  رە یقسە ە ،بۆ ەڵنیاری ەێرەخ ەی .ئێستا زۆر بازم

خر اۆەەوخ و ئێستە ە  ەر . ارێکی بازتا   رەووخاڵ  وه ؟ئەەە چارە -

 .ەوخەخبم ئیتر  ەر بە تەواوی چاک

 :گوتی بە خۆزییەوخئەحمەە بەگ  اتەوخ سەر خۆ و 

 .خشوئەەە ئەو بۆی  ێنای لەگە  ئە  ەوو ڕارو ،اڵ وه ئەر  -

 :بە سوڕاسەوخ گوتی و گوڵزار خانم چارە ەی لە ەخسک ەێرەخ ەی وخرگرت



 

55 

ەرراای  ەوۆ ئا  .ئاازارە و زۆر ژنێکای ەەرەبە خوا  ، اری ڕاسک بێک -

 .خوا چا ی بۆ بکات ، ەەووەا   ەوت

و و چاااااوی خەواڵااااو بە .خوخوخەبەری بااااو ەرن رف  ساااا بەرااااانی زوو 

و ەانیشااک  ەی   ێەاا سااەر  لەو ڕەرۆزااەوخ  ەسااتا  بەو  راوخ نیااوخ

 :لەڕو ڕاڕەڕی و گوتی .ەخستیەوخچاوی نا بە سەتاتە ەی 

 ،خەبەر  باااووخوخ ئەوخ چاااۆ  باااوو وا ەرخنااار ،خاااۆ زۆر ەرخناااەە -

ڕووی  اارەخ  ،و  ەسااتارە سااەر ڕااب ا  ێنااارسااە وتیوەخسااتی بە سەر

 :ە تۆر و گوتی

 .ەخبب  ەستین ئیتر ،بزانم زۆر ەرخنەە وا ، ا ە ە تۆر -

 .ئەورااش سااەرری سااەتاتە ەی ەخسااتی  اارە ،ە تااۆر خەبەری بااووخوخ

خوخ وزەااااانی خەواڵااااو ەوای ئەوخی تەراااانە ە ەی  اااارەخ چاااااوی و بە

 :گوتی

 . تات ڕێن  و نیوه س  خۆ  ێشتا ؟ەرخنەی چی ،بێک ڵک ئاواەا -

قاوەب ئاااوی  . ە لەگە  ە تاۆر ئە  ژوورخرااا  بەر ەوتباوو ەرن رف  سا 

 :و گوتی خوارەخوخ

تاوخ و  ەڵرخساتین و خۆەاا   ،سەری تۆ زۆر ەرخنەە بە ،نا نا  ا ە -

 ەر  ،نەخخاۆرێساتۆرانە ە ناانی بەراانی ڕ و ەخچاین باۆ  ۆ ەخ ەرانەوخ

 .را نا ەورنەر
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خااۆی و خااۆ  ەڵەێااوارە سااەر  ە تااۆر ڕااێ ەوخ ەی ڕا ێشااارەوخ سااەر

 :بەەخ  ئە   ارخرەوخ گوتی ،ەوخنوستالرە ی تری و 

تاااوخ و سااەتات نااۆ  ؟نی چاایت  ااورخ  ااا ە ەرخنەاای چاای و ەررانە اا  -

ەوو  ،ەنیااا ئاااخر نابێااک ،ە ە  ااراوختەوخ، وا گررمااا  ەازاا راڕێسااتۆران

، خر اۆرنەکاورن و رخە ەخچاین ،ی  ەرەساانرورچ یسب چار اانە و  ێا

 چییە؟ ڕەلەی بۆئیتر ئە  ڕەلە

وخراەای  ، ە  ەر ڕەلەی بوو باۆ  ەساتا  و خۆئاەااەخ رە  ەرن رف  س 

 :ە تۆری ەارەوخ و گوتی

ەخبێااتە  ،تاااوخ و ئااێمە  ەڵرخساتین و ئەواناای تااررش ەێاان ، اوڕخ بااابە -

کااورن و بااۆچی بچااین لە چار ااانە و ئەو زااوێنانەی ەی نااا  ب ،ەرخناار

ی  ۆنفران  ناین؟ خۆزاک ەخزانای ئەەی ئێمە لەسەر ەختوخت ؟بی ۆرن

ئەو ئێساااااااتە  ەر  ااااااایک ناەێنێاااااااک و  .خبااااااااڵ ەرۆڕخ ە زۆر قەڕااااااااڕ

 . ەەووی وخ و حەڵوا  ەڵرخلوزنڕخزوڕووتانە 

 ەر  و  وه ن ەاراااااا ە تااااااۆر لەسااااااەر  ەەااااااا  ڕاااااااڵکەوتن و نوساااااات

ەسااااەرخۆ  ەر ل ،ی ەارەوخەرن رف  ساااا بەاڵ  وخراەاااای  ،واڵرەوخوجنەزاااا

 :گوتی ،زڕێکبوخک بیەوێک خەوخ ەی 

 اایک  ،باازانم بااۆ خااۆت  ەناارێکی تاار بنوورااک بازااترخ وا ، ااا ە گیااا  -

بەاڵ  قەرناا  ،نەبێک باا حەوت  ەساتین ئەگەرچای ئەوسااش زۆر زووخ
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ی ڕخزااوڕووتو  ەڵلوزااینی  ، ئیتاار نااا  و بەرچاااری چاایلی و مااوئەل 

وانن بچاااان لەو ە قوڕبەسااااەرانە ەختااااڕخزااااوڕووتچاااای؟ بااااۆچی ئەو 

ەخزانای  باۆچی تاۆ وا ؟ او  باوو ڕارخراا  لە ؟ە  نا  ب اۆ ڕێستۆران

خاوارە بە چەنارخ؟ ئەوخ  رانەی زەو  نانما  لابۆژخەی نا  لەو ڕێست

 ەسانەی  بۆرە ڕارخرا  لب نەسەنررن،  ەر ئەو ،ئێمە لەسەر ەختوختین

چااوت  .ەا  و لەگە  ئێمە ەختوخت  اراو ولب بوو  ە لە  ۆڵە ە ەربو

ڕاارخ بارخ  چەناررا  ەا؟ ە تاۆر  ەخباوو ە  بوو ئەو چەنر ەاڵەی تر لب

 :بە  ەنر  بێزارریەوخ گوتیو لە ەڵی خۆررا تووڕخ بوو 

 ااار  بە خااوا  .ەناایش ەواراای ەێاام ،ختەوێااک بااوۆە ااا ە ئەگەر تااۆ  -

 . ەڵناستم ،زووخ

 :چاری نەەا و گوتی ەرن رف  س 

بەرخو حەەاااا  و وای گاااوت و چاااوو  ..لەبەر تاااۆەە ، ەرفااای خاااۆتە -

 .تەوالێک و خەررکی خۆی بوو

چااووخ لە ژوورخ ە  ،س ەا و  لاای گااۆڕیولوخااۆی تاسااو ەرن رف  ساا 

لە  ،رە سەر بۆ بەرەخر ی ەاەۆستا زەو ەت و خاتوو نەزرار و ەخر 

 :ەخرگا ەرانی ەا و گوتی

 .ەرخنەە ئیتر ،ەخی  ەستن ،ەاەۆستا زەو ەت -

  رەخوخ و گوتی: خەبەر خاتوو نەزررخ خەبەری بووخوخ و ەێرەخ ەی
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ک  ەسااتن ەخڵێااەخرگااا  لە بەر ،ەێااک ەرن رف  ساا  ەسااتە ەخنەاای  اااک  -

 .ەرخنەە

 :یسیەاەۆستا زەو ەت ڕر

 ؟بۆچی سەتات چەنرخ -

 :گوتی ،خاتوو نەزرر ەوای ئەوخی سەرری سەتاتە ەی  رە

ەخرگااارە،  بەر ڕیاااوخ ە لە ،ئەرەڕۆ  ەسااتە ،سااەتات زااەش و نیااوخ -

 :ەخرگا و گوتی ڕاڕەڕی و چووخ بەر وای گوت و بە ڕەلە

 ی؟ووخەەرەەچی  ەرن رف  س  اک  -

 : وابی ەارەوخ و گوتی ەرن رف  س 

بااا زوو بچااین بەرچاریە ەەااا  ب ااۆرن و  ،م  ەسااتن بازااەەخڵااێوخاڵ  -

 :لەسەر قسە ەی ڕۆرشک و گوتی ەرن سەرف  .خۆەا  ئاەاەخ بکەرن

 ،وانە باااکە ساااەرری ئە  ەرااامە  و ەخرراااا  ااا ، اااورخ باااابم  ەساااتن -

خااۆ ئااێمە  یچمااا  نەەرااک لە  ،سااەرری ئە  زااارخ  ەزااتییە زلە بااکە 

 .وستن زراترو نزەڕخزەق 

 :نەزرر گوتیخاتوو 

 .ەوخەخ ەرن خستین و خۆەا   ۆ، وا  ەڵرکەخ ەر اسکڕوخاڵ بازە  -

 .وازی لە ئەحمەە بەگ و گوڵزار خانم  رە ەرن رف  س 
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گاوڵزار خاانم  .اەاەخ بکە ئەوانیشی خەبەر  رەخوخ بۆ ئەوخی خۆرا  ئ

بەاڵ  ەرااامە  و زاااک ی  ،خاااۆی  ااااتبوورەوخ ساااەرو بازاااتر بووباااوو 

 . وه ت ی چەنر ڕۆژخ  ەستاوخ   ییلە نەخۆز ەختەوت

 ،ە ە ڕاوخساتابوو ڕێساتۆرانبەر ەخر ی  سەتات  ەزک  ەەوورا  لە

 رەباوو و  زاتێکیا  ئاەااەخ  ەرچەنار  ەەاوو .چونکە  ێشتا ەاخرابوو

 .ەوو بە گور ی خەررک بوو ئیشکەرخ ا   ە

 ێشاااتا  ەر بە  .اەەخرگاااا  ااارارەوخ و  ەەاااوو خۆراااا   ااارە بە ژوور

ە تاۆررش گەرشاتە الراا ، ە تاۆر  .انەوخوڕخساوەا رەخوری خوارەنە ان

 بەرانی بازی لب  رە  و بە زخرەخخەنەرە ی وخک ڕێکەناین ڕووی تاب

ی خەبەر ەرن رف  ساا لە سااەتات ڕێاان  و نیااوخوخ  اااک  : اارە  و گااوتی

ە ە ڕێساتۆران ەچای ئەوختە  ،ەرخنەە  ەساتە ەخرەوتوخ و  ت ەەو رەو

 .لە خۆەا  و ئەو ەاڵە ئێرانییە زراتر  ێشتا  ەس نە اتووخ

ەوەا باوو لەگە  وچاونکە لە ەشات ،خەراڵی الی ە تۆر نەبوو ەرن رف  س 

نازانێاک  .خۆی  ە چی  ەڵەر  و چی  ەڵنەگار  و  اا  ڕەنیار خۆزاە

نااو ئەو قااڕەەا  ئەی ئەوخی لە ،ڵەرێک را  ەوا رەک  ێلکەی  واڵو  ە

 ،با  ەنارێکیش لەوخ  ەڵەار  ،کەخچێئەورش لە  ێلکەی ز ەقاو  ؟چییە

ساەەوو   ،ئینجاا  ەوتباوورە نااو نانە اا  .خرائ نییە بزانم تاەی چییە

لە  ەررە ەرااا   ەر  ا،ناا ،بااب  ااونجی باا بااب رااا  ااولێرخ بە  ااونجی رااا 
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باااا بچێاااک  ،ۆ ڕانا ااات لە ەخساااتیخااا ، یچااای تیااا نیااایە ، ەبێااک بازاااە

ی  اارێکی تار و ەوو  ااری ەختوان، تررش نەبووی ی  ئەگەر .ەانیشێک

وریەی ەااااەی باااۆی ێباااا ئەو زاااوانە خاااو ،تاااررش بێیاااتەوخ، بەاڵ  ئااااخ

 ی یااااااتیشاااااەرخەە ئە  ەوو سااااای ڕۆژخ لەئەگەر ئەو بێ ،ڕاوخساااااتێک

ەرنای    ما  ی نا   یایو رارەەت ااری بکارەارە زە  ی ژنی لە ەو انە ە 

ک و بااۆ خااۆی  ەناار  ڕابوێرێااک ێاائەوسااا زااە  ش ەخرتااوانی ب ،باارارە

 ەا ە تاۆر لە خەرااڵی .نە و ئە  نانە خۆزانەی ب اوارەارەوخ و ئە  ژنا

 :گوتی و

 ێشتا  ەسای   وێیە چاوت لێیە ئەوخ خەراڵک لە ،ەرن رف  س  ا  اک  -

 وا نە اتووخ؟

و برارەناااای بەەخ   ێشااااتا چاااااوگێوا  و گااااورج بااااووخوخ  ەرن رف  ساااا 

 :گوتی  وه  خوارەنە ان

ناااو ئە   گااوتم بااا  ەناارخک زوو  ەسااتین و بە ،ئاااخر  ااا ە گیااا  -

 . ەر ەخڵێی زارێکی تەواوخ ،ڕاڕۆڕخەا بەەڕێین

 :ە تۆر گوتی

ئەوسااا  ،بچااین ەانیشااین نااا  و چارە ەەااا  ب ااۆرن بااا ،زۆر بازااە -

شاتن و و ەانی ڕێکەوخ چوونە الی ئەوانای تار .خگەڕێینە ەنر   ەخچین

بااۆ  و  ،و خااۆش بااوو ڕێسااتۆرانە ە زۆر ەڵەیاار . وارە  ەوتاانە نااان
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 ،خوخەخ اااارەو نااااانی گەر  ئیشااااتهای خەڵکاااای   ەڵماااای چاااااو و قاااااوخ

لە  ەخچاان و ەخرراااەا زۆر تێااک ناااو ڕاااڕۆڕ ئەگەرچاای زۆر  ەساایش لە

زەڕۆلە ا   ااتب  ە  بۆنی ەخررا و  ەڵچوو  و بەرزبوو  و ەابەزرنی

وخ و زاەوی  ،ەخ اتڕۆڕ زە ا  زە انی ڕب و ڕا رخ اتبای قارم  ەڵ

یە یبەاڵ  ئەو بەراان ،نەخاۆش  ەوتو گوڵزار خاانم  ە زۆر تێاک چاوو 

و  اێمن   ەوا ەزی  ز .ەخررا و زەڕۆلە انی ئارا  و لەسەرخۆ بوو 

 .بوو رخ  اتب  ە سوار بووڕێچەوانەی ەوێنب ئێوا بە ،بوو

نەزراار  ە خااتوو ی ی لەبەر ەڵاابە تااربەت ،زۆر  اااتبوو گاوڵزار خاانم بە

چەناار  بە .و حەزی  رەبااوو  ە ئەورااش بێااک وا  اااتبورەخورراا زۆر بە

 یچەنار ڕارخوێاک بەساەر رە ەوخ باوو  و  ورسای ،ا تب ڕەڕرنەڕاڕخو

و ئەوالش  ەر ەخرگاااااا بااااااوو  و  ەر   ، لەەااااالاااااب ڕراااااز  راباااااوو

 ەوخ و لەباااوونب و بخەڵاااک ڕەرزاااو .خ زاااوێنێکەخچاااوو كیشەخرگاااارە

بە  اااۆەە   رشەوا  و سااایا  و چاااوار راو ڕاساااارر و لە ڕەناااا راناورااا

ر و بە ێااز وئەسااتوووزۆررااا   اوڕی گەناا  و ڕیااوی باز ،ەانیشاتبوو 

ە ای یو  ال و  ەرچی رە ی  ۆڵێکی بە  ۆڵەوخ بوو  ەر لە لێفە ،بوو 

ەااا  و حاااڵی  ەر ئەوخ بااوو  ە بە  ااۆڵیەوخرەتی و  ەختەااوت ، ەبااوو

 وەخنەیاا  لاب بەرز  رەباو ئەوانە ەرساا  ،بوو ناوەا  ەەوو زتێکی لە

 ،خراناارارە قاقااای ڕێکەنااینەراااخوە  ەناارێکیا   ،ار  بەگاار رە ااەخچااوو و
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بااوو  کەزاایا  ەرااارەر یاای  ،ار  بەگاار رە ێکااەخچااووچەناار  ەسااێک 

كرە،  ەهە ا  یو  ب و ڕێیا  لەگە  قاچاغچی ەوی حسا  و ڕارخەشتو

باوو  خەڵکاانێکیش  ە .راخوە باسی نهێنی و بەڵێنیا  باوو لەگە  رەک

ئەوخی  ،یانە ەانیشااتبوو یسااەر ئەو  ورساا خۆرااا  لە بێاارخنەی بااۆ بە

ئەوخی چااای  ،و ئەوخی  تێباای ڕااب بااوو وەخسااتەوخ بااو ی بە  غەزختاا

و زااتێکی  وەخسااتەوخ بااو ەخوخ و ئەوخی ڕااارچە  اااغەزێکی بەەخخااوار

لەڕاو  .ەخ ارەئەوخی لە ڕەنجەرخ اانەوخ ساەرری ەخرراا ەی  ،یەخنووس

 :گوتی ەرن رف  س 

 ساەرر ،کەخچێی رو ئاوا لە زار ک ی ررخوخ ڕخزاولە ەواڵ  وه ،ەو ائ -

 .و ەونیا ەابواورن لە ئەرز ،خی لە  ڕاڕۆڕخەارنربکە  خۆ ئەوخن

 :گوتیا  و سەرررا   رەەرکەش  ئەوانی

 . ەواتە نزرک  ەوتینەوخ ،وارەاڵ  وه -

 ،و چاوونە ەخرخوخ ناو ڕاڕۆڕەا ڕیاسەرا   ارە بەرنێکی تررش  ەروا بە

ڕاوخساااااتا  و ساااااەرری ئەو ەراااااامەنە  راە قەراغ زاااااورا ئاسااااانە ەرل

و ەخرراای  ەر ئااو  ،ەخ ارە ەرچەنر چاوراا  باوی  ،ەخ رەێنەرا  ەڵوە

بیاری لەو ەێشاک و    وەخباوو ەنارێکیا  ەاات  ،بوو سنووربێبن و بێ

 ،خوخ  ە ئە   ااۆرخ زااتانەی ەروسااک  اارەووخەخ اارە بیاارخ بلیمەتااانە

و ەەااوو خەڵاااک و ەاارۆ ە بە ەناااا  وخک ەااوۆ ەی ئاسااامانی  ە ئەو  
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 ەوخسااانو  ەلااوڕەلە قور و  انتااا گەناا  و ڕیاارخوخ و بەو  ەەااوو بااار

خەوێاک ەو خاانووخ ئاسان و تەنە ەرەوخ و چاۆ   ە ناو ئەو ژوورەخچن

ێاک ەخڕەڕ تاب ەاو زااخ و ەاخ و ەخرراراانە سەر ئەو  ەەوو ئەرز و بە

 .ئەوڕەڕی تەێاانەخگەرەڕەڕی ەونیاااوخ چەناار سااەتاتێک ەاارۆ  لەو و بە

 نەک  انتاا ،ینەخربیناا رۆ  و ەخنار و باسیشارناو تەلەەز وخک لە  ەر

تە ەخخارێو ئوتاوەبیلیش  بەارخ ەخباابە ،ریسااەوو  ەلوڕەلی ڕێباوار و ە

 خگوێزنەوخ باۆەو چەک و تفاقانە  ناوی  اتب زەڕ ەرخ ا  ئەو ەخبابە

 .الی زوێنی ڕێورستیا 

کراوی زۆر ەروسااااتو  خەەر ئەوخ  ەر ەخسااااەارئوتوەبیاااال و زااااەەەن

تااۆ وخرخ ئێسااتە ئە   .ئاسااانن لەچاااو ەااوۆ ە و ئە   ااۆرخ ڕاااڕۆڕانەەا

بە   ،یەیەەا  بە  ەزار قورساااووخ چەنااار چیااانە ئەژەرهاااارەی ساااخاااان

و    و زوێنی حەساانەوخ   ت  و زوێن و ڕێستۆرا  و ە ژوور ەوو ە

ناااو ئە  ەخررااارەەا  حەەااا  و چەناارخ ا  ااۆر چار ااانەرە بااۆ خااۆی لە

 .نازانێک بە خۆزیێک و ەخڕەڕ تب و ەخڕوات

خوخ  ە خاوای گەورخ بە ەرۆ ای ەاوخ ەخ ارەبیررا  لە ەێشکی بلایمەت 

 ە بتاوانن خۆراا   ەاوخ یزەانیشوخر و حەروانی بێ ن و  ەروخ ا بە  ا

ولەوخ  ە و ەر لە ەێاار .باابە  ڕێااوخ باارێنن و ئاایش و  اااری خۆرااا  بە

 .تررن گیانلەبەرخ تاوخ و ەیلبچوو 
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 ،خوخەخ ااارەی و ئەو بیااارانەی ەخبینااا ەباااوو ئەەاااانەی  وازااایا  ی یااا

 ەخرەاااوتو  ەخ ااارەو ساااەررێکی ئاسااامانی ەخەا  اربە ەخسااات ەخساااتی

ی   وازااایا   ەباااوو  ە ئە  ەرمەنانااا یااای  .ڵ  ساااوب ان  ڵ ،  ب انوسااا

 ەوخ  رااا ڕەا  و بوواوبە سەرساااو ،خوخەخ ااارەی و ئەو بیااارانەی ەخبیناا

خوخ و چەناار  ارێااک  اارەەخەخسااتی بەرز  ،ەخ اارەسااەررێکی ئاساامانی 

 :ەخرەوت

 .خااوای گەورخ ئەو ەێشااکەت چااۆ  ەروسااک  اارەووخ .ڵ  سااوب ان  -

، لە  ەەاوو ەخساەاڵتێک بێاک لە  ەەاوو گەورخرەک گەورختار ەاڵک ئاوا

ترو انێک گەورختاررن و بە ساەروخت ی بە چاوەختوان ە  .تربەەخسەاڵت

و  کەراااکبولی وو سااااەانتررن  ەس بە ژانێاااک ڕێچااای ڕاااب بااارخرک و لااا

 .خوارە چەنر گەورخی .بیرخی بە ئەرزەا

 ،لە زاارخ گەورخ اانی رۆناا  كگەرشاتبوونە رە ێا ەخبوونیو سەتاتێک 

خرا   ەبااوو و ەوای ویشااانر، باااش بااوو لەو  ڕێ ەەااوو ەابەزربااوو 

چاونکە  .خبارانە  اۆڵێکی چااوخڕوانیە ،و ئەو زاتانەسەرری ڕاساوۆرت 

و ڕۆژی  وی باااوڕێکی ەخرراااارورە ااای ڕێکااا ئێساااتە  ،ئەو  زاااار باااوو

  ەر لە ڕێباوار ، ەخ ارانە ئەو زوێنە و بەتا  ەخگەرشتچەنرخ ا ڕاڕۆڕ 

و ئوتوەبیاااال و  ەەااااوو زااااتێکی  و سااااەررانکەرخوخ تاااااوخ و ەە یاااانە

 ەەااتەت ەرسااا  زاوێنی رەک  ەوتاان باۆ ناااو  اۆڵە ە بااۆ  .بازرگاانی
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بەەخ  ڕۆرشاتنەوخ بەرخو  اۆڵی  .ەوێزنەوخ بۆ ئوتێلبیان لەوێوخ ئەوخی

ری و خباااوی باااۆ رە تاااەی خۆراااا  ەخری ەەااااتەت خۆزااا ،وانیچااااوخڕ

 یە ەرااااا  بەی ی  اااای و ناڕخحەت ،ارورت لەگە  رە اااا ەوتبااااوونە ورتە

نەبااوو  ئەوخ ،چاااوت لە  زااوێنەرە؟ ڕاسااتیا   اارە ،خااۆڕاری نەڕۆرشااک

 اێن  ورسی ەختوختکراوخ ا خرانەە ە و یخ ناو  ەزتیووخەڵکیا  نارەب

و نااااۆرخی  ەخ ە خ ئیتاااار  ەراااا  ەرااااار وا .بااااا بفەرەااااوونە ئە  الرە

 .یانەیخۆز

وسااینە انی  ە ساابەرنب چااۆنی وئەحاامەە بەگ خەراااڵی چااوو بااۆ الی ن

وخ و  وێنێتەوخ راااانەاااوخی باارخنب خااۆی بیاا تااۆ ب ێاای .ڕێشااکەش بکااات

لەوخش زراااتر و  ەرااکە نەزراارخ گااوتەنی ئێسااتە ەخرااا   ەساایخاااتوو 

 ک  ە رە ەێاەخ ەوئەوخ چاۆ  بەر  ەەووراا   .وخسکااڵناەەرا  نووسی

 .زۆر زخحمەتەبە خوا  ،رە ە بی وێننەوخ  ب 

 :ەخرەوتو لە ەڵی خۆررا  ەاەۆستا زەو ەت بە بزخرە ەوخ

رە اای ەووسااەە الڕەڕخ  ،ەرێااررش نااینورو تێاابە  زۆر ەوەوو  ئە  -

چەنار  ،چەنار زەانێاک ەە باکە  بە  ر ا  ت  بۆ یئینجا ئەگەر ەوار ،نابب

 ەر  ،ەخ اراەە  ر ا  زەاانیش ت  بە رەک ەخ ارەخاوای اڵ  وه ،زەانی چی

 .خەخنەوخی ەخنەێکی زۆر گەورخ ەبە ڕاست ،سوڕاس بۆ خوا
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ی ئااەۆزای   یش لە ەڵی خۆررا  ەر  نێوی ئاوەاری بۆ زاوانەرن رف  س 

لااااب  ەقاااای ئەوخی  ،بااااوو  ە گەڕارەوخ خناااارە و  ەر خەررکاااای ئەوخە

ەر لەوانەرە  بە خاااوا  .نەرهێشاااک زاااە  ی ژنااای بێنێاااک  كااا   وه بكاتااا 

خەبەری لاااب بااارات  ە ئەەە بە ەێاااڵ  ااااتووخ و ڕاااارخش لە حکاااوەەت 

 ەر  ،ەخ اااتو ەرۆ  ەخ اااتەوو سااب ئاایش یەوخ رااەز بە ،خگرێااکەوخر

 یئەگەر ساااختەچی ،باا باۆی ڕاوخساتێک ،نیایە نەخاۆش و ەخرەخەارراش

 .ڕیاو نەبێک ،وای نەنارەخوخ  ەولێر

وخ او  ،نەزرارخ ساەررا   رەباووخ ساەر ە تاۆرخااتوو گوڵزار خاانم و 

قسااەرا  بااۆ  تاااوخ و لە بااابەت ئە  سااەەەرخوخ روژانااوورەخرانزااتب 

 .بکات

، ئێساتە ڕاساە ا  ڕێیا  گوترا لێرخ ەانیشان .وانیگەرشتنە  ۆڵی چاوخڕ

 .بە  بۆ ئوتێلەێن ەختان

 ەەااااااتەت ساااااەرری ەخوروڕشاااااتی خۆراااااا   ااااارە خەڵکاااااانێکی زۆر 

 ەە  ەس زراااااترسااااسێ ە سااا ەوو .ەخ اااارەچاوخڕێیااااا   و  وەانیشاااتو

،  ەر لە ساااایما بااااوو ەاااااقو  و بەسەروزۆررااااا  خەڵکاااای  . ەخبااااوو

و  ەوقاات  باوو تااوخ و زابتای  اۆ  و تاەا وخزررانی  ۆنیاا  تیااسەرۆ 

ئەوا   ،    اراوخینقئیو   راو  ە  اتب لە واڵتە انیا   وەختارەخلە ار

ەخر اراو   لە الرە  حکوەەتە انیاانەوخ راا ،تە واڵتانی تر ووهڕارا   رە
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ی یااااااتێکااااااوا ئەو  ەسااااااانە بااااااوو   ە ەژارەت ،راونەتەوخخاااااا و ەوور

لە  و  ەروخ ا خەڵکی گەن  لە ڕیااو .حکوەەتە انیا  و ناحەزرا  بوو 

 .باوو ەا اۆری ەیلەتانیشایا  تیااە ڕارێزخری  ۆراوو ل ژ  و لە ە تۆر

یا  ەخسااک ی ەرچەناارخ  ورساا .ەانیشااتنو ئەەااانیش چااوونە ناورااا  

یااا  یناار زخالەێکاای نزرکیااا   ە زانبەاڵ  چە ،یەوخرنە ەوت الی رە تاار

چاااو ی نازااین لەەخڵێاائەەااا  ڕااێکەوخ  و لە زۆر زااارخزاش ناااچن و 

 ،رەسااتانەوخ  اااتبوو تااازخ لە ەێهاتە ااانی  و ەختەااوت ،اەئەواناای تاار

و  ەوش و   زای  وە تۆر نەبێاک  ە ئەو  ەر زوو لە خاۆی گۆڕاباو

ۆڕخ ەەا وخک  ە  ێشااتا لە ڕاااڕ وخوخ  ەروبیاار برەباا بااابە گەورخی لە

گوڵزار خانم  ،ی بە ار  ێنابووروزەی ئینەلیزو  ئەوخنرخ  ەلیمە .بوو 

لە  ،اربااوو  رەخەی خۆرااا  ەاەڕ  لە ڕقاناا نەزراارخ خەررااکخاااتوو و 

و  ڕەناااوخ  ەوتبااوونە گاااڵتە رە  بە خااۆی و بە زەااانە ەی  ە خااوار

ا تااوخ و ەخ ێنا بە اار یانەیاو ئەو  ەەوو قسە ئینەلیزر ەخ رەچەوتی 

 :و ڕێی ب ێک کاتەوخبنەزررخی ناچار  رە  ە تەررقی  خاتوو

ئەی چای بەو  ؟تەوخ ووهچا ی  ورەراک بیارەخڵێا ،ئەرەڕۆ  ا ە ە تاۆر -

؟ خااااااۆ ئااااااێمەش و ەخباااااانەنااااااااڵنە ب ێااااااین  ە لە  واڵتااااااانە گەورخ 

بە خااوا بەاڵ   ،رن بااۆ سااورروەناڵە انیشااما  لە ەخەااب ساااڵەوخ  اااتو

زراە  ەناڵە انیش لە خوا بە .بازی قسە بکە  باو م ئێستەش نازانم بە



 

68 

کەرانەوخ بوونی ەوێنااب لە ساااەخڵێاا ،ە ەرااا  بازااەیبێااک ئەوخناارخ  ورەر

 ەرچەناار ەاەۆسااتا زااەو ەتی ەێاارەی چاورشاای لااب ەااۆڕ  . اااتوو 

بەاڵ  ئەو  ،ەی رەبوو  ە بۆچی ڕیاوخ ەت تەررا   ارەخوخ و  ەقاک چیا

ەاااای اە تااااۆررش وخر .شااااک ەر لەسااااەری ڕۆرو رب وگااااوێی نەەابااااو

 :یوخوخ و گوتبووەابو

لە ەاڵیشاەوخ  ەر  ،ەخ ە ەرێراری ڕۆژ لەگە  ئینەلیزەا  ار  ئاخر بە -

 لە ەااڵەوخ  ەسام .یەرلە تەلەەزرۆ  و غەزختەش  ەەاووی  ەر ئینەلیاز

 . ورەی قسەرا  لەگە  بکە  بە نییە

و لە  ونەزراارخش ڕشااتی تااب  رەبااوو و لچاای لااب  ەڵقورتانااربوخاااتوو 

 :ەڵی خۆررا گوتبووی

یەوخ ییە انک ەر   ە بە  ڕیاری و ساەری ساویلەبەر چاوبازقاڵ ئۆ ا -

و  تاۆ .ک ەر خەررکی چاوبازاقاڵی و چاوبو ێیا   نره ل  ن لەەخڵێوخ و 

 بەرنێکاای تااربە خااوا  .ئەوانەی وخ ااو تااۆ  ەر حەرااای  ورەرشاایا  باارە

وخ ساااختەچی و وئە   ەاڵتاا ،ت ب ێااک  ااورە  نااەە  ەس ڕووی نەراا خڕ

 .ەخ ە و ەزی و بلوف و  اری خرائ  ەخراڕئەوخنرخ ەخستبوانە 

الی ئەو     ەر  ەس نە ااااات باااا ،چااااوو ەاااااوخرە ی چااااا ی بەسااااەرەا

خەررک بوو ەانیشتوا  بێزار  .خەڵکەوخ ب ێک  ەستن وا ڕاسە ا   اتن

 ەناارێک  ەسااتابوونە  . ااۆک ە  و  ۆ ە   و  ەوتبااوونە  ەەاا ەخبااوو
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باوو   ە ەو وو ەشت سەرقاڵی قسە نرێك    .ڕب  ە بچن بورسن سەر

 ەر الرە یاا  لەسااەر حزبێااک و  ااۆەە  و ڕخنااەە لەسااەر حکااوەەتێکی 

ئەوا   ،ەینیااا ا  ە وار  بە گرراناااەخچاااووئەوانااای تاااررش  .خوخەخ ااارە

و  ارخچوو  بە ئاسامانرەیراو و خۆەرۆزن و ئەوانای تاررش  ەڵا رێبە

و  ئاا هبر  بێما و ەیاراو رێبەاڵ  وه ،خرانەوت نەخێر ناەاقوڵیتاا   ارەووخە

خی رساەر  او ک نەباوونە لەسرۆزنی وخ و ئەوانی تر  ەر ەروو ە ەز

 ، وه هو زین و ەاۆر  رەباووسوور خۆرا  وا  ەرانە ئە  قوخقو .زخەین

ێاک بە ەخ ەوک و ەخچێا ەر ئێستە رە ێکیا  لە  اۆش  ەخرەوتەرۆ  

ەوانەش بە تەرخبااای باااوو  و ئەو وو ەشااات ەراااارخ ئە  قساااە .ئەرزەا

بااۆرە  ،غررااب و ئەو ناااوانە بااوو   ەااو  یاارئزا   ەسااانە تەرخباای الی  اا

و ن و  ەروخ اااا بە قیاااوخ ەخگەرشاااتئەەاااا  لە  ەنااار  قساااەرا  تاااب 

و گااااوێنەەا  بەوخی  ەخنەاااای بەرز و ەیشاااای  ااااەەرخ  قسااااە رە  باااا 

ئیتر را  ،ڕۆژ ەاڵتی بن ەخبوو ەر  ، ێشا  قەەخغەرە لەو زوێنە ەەرخ

 . ورە بن را تەرخ  را ئێرانی ەخبوو

وخر   ،و گاوتی  ەساتن ڕاساە ا  گەرشاتن ەەا رەی بە  اۆڵە  ك ێ  ر

. خاۆیڕەلی وو  ەلا خەڵکە ە  ەر  ەساە ەخساتی ەارە  انتاا .بن سوار

ئە  بیناارەی تەنیشاک، ئەو    نا ەەرەوو :ێیا  گوتراڕ ،چوونە ەخر   ك 

 .وخستانی ڕاسە انە ێ
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نە الی ەخ اااتڕاسااە انیش رە ەرە ە  ،ئە  خەڵااکە  ەەااوو ڕرزرااا  گاارت

ە ەخ اااتڕاساای ەواوخ  ،تاانە ڕ ەخ ەوو  ەخ اارەڕااو  ا و خەڵکیاا ڕراازخ ە

و   ەەاووی گەورخ گەورخ ،اوخساتابوو ڕ ڕراز ڕاساە انیش بە .زوێنی

 .و تەرارخ  ەوۆ ە ەختەوتبوو  خۆش  ا  وه ،و ڕاک بوو  تازخ

 ،ئەوانایش ساوار باوو  و ڕاساە ە ڕاو باوو ،رەخ انیش  ااتونۆرخی  

ەی ڕااا  و زااەقا ە ڕ ،ەا  ەوتناااو زااارێکی ئاااوخەا  و ەڵەیاار ئینجااا بە

بەری  ەەاوو ەرخخاک و ساەوزاری و ئەو بەرەراوا  و چەنر ڕرزی ئەە

 و ا ەااانەی ڕێاان  بااووئەورووڕاا ەرچەناارخ لە  .بااوو و گااو  و گااوڵزار

بەاڵ  چاونکە  ، ێشاتا ەرخختە اا  نە راباوونەوخ و  ێشتا ساەرەا باوو

ڕۆڕیاا  ک  ەەوو  راباوونەوخ و باا  و لقوو ەرخخ ەار ،لەو  گەرەترخ

کەرخوخی بە وخوخ و ەرمەنێکای  ااوا  و ئاااراەبەو نااوانەەا باا و  رەبااو

ەوای بورنای چەنار زاەقا  و  لە .و خەڵکای زاارخ ە بەخشایبوو ڕێبوار

ئیتار  ،ئوتێلێکی خاۆش ڕاوخساتا لە بەرەخ ڕاسە ە  ،ک  ییبەرزی و نزە

ێلی رەک ەوو ئااوت لەو ناااوخ ،بااوو ی رەک بووخەڵکە ااا   ەەااوو تێکەڵاا

و بااخی  و ئەوبەر باوو  و ەلاکە بەر ەەاوو  ەر ئەەاتری لب باوو  ە 

ەراااربوو خەڵااکە ە  .نەوخ لەرەکەخ اارەی  ااوا   یااای بچااوو  بچااووک

 .سب ئوتێل ەارا  بەزانربوو ەوو  لەبەر ئەوخ لە ،زۆر بوو 
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 ەەوورااا   ، ەخچااووتێکااوا ئە  ئااوتێ نەش لە ئااوتێلە ەی  زراارخ ە 

وخ ااا باۆ ەابەزااکرەنی  ەر .باوو و ەرمەنای ەڵەیررااا  لێاوخ ەرااار ەخرراا

 . وارەنیش  ەر وخک رەک بوو و نان ێستۆرا ڕ وژوور 

بۆ سەتات  ەزک ەرساا  ەخبوو  ،الی سەتات چواری ەوانیوخڕۆ بوو

وناارەتە  ۆباوونەوخرەک  ە وخۆرا  ئاەاەخ باکە  باۆ ئەوخی ئێاوارخ بچ

 .ەخ اتە ە ئیتر ەخسک ڕب  ۆنفرانس

 :ا  گوتنەزررخ بە ڕیاوخ انیخاتوو گوڵزار خانم و 

بەەخررا  و ئەگەر زاااار بئەگەر ەونیاااا  ەسااات ،رنووئەوخنااارخ ەانااار -

 .رن ر ئێمە نا ،رنو رەو

 :و گوتی تا زەو ەت بەسەر ژنە ەررا  ەڵشاخاەاەۆس

خێر  ئەنراەی وخەاری  ناوت ەراوخ بە ؟بۆ  اتی ، ا  ە حاڵک وابوو -

 ی بنورک؟و ەچی تۆ  اتو ک،ئاوارخر ی ورەر

 :ەڕی و گوتینەزررخ لێی ڕاڕخاتوو 

ەاناااروو  و   ، ، ناراا و وئەگەر  ەر ئێسااتە حەڕسااایا   اارەبە خااوا  -

ئێاوخ  .نیایە زۆرراش بە ،  ،  ەەوو لەزم ئێشب و نارا  ێز  تێرا نەەاوخ

 ەشااەو ئ ئاێمە  .ساین و خوتبە انتاا  ەخربێانن و بی اوێننەوخوباوۆ  نو

 ەخبابسبەرنب لە سەتات ەخوخ ەرسا   .و سبەرنب ەێین ەخەخرنو وڕش

 .ناتوانین بێین و بوارەوخ ەوۆ ئ ئێمە  .ە ە ۆنفرانسوۆرن بۆ ب
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 :و گوتی گوڵزار خانمیش بۆی سەنرخوخ

ڕێاااوخ  ە بەیبە قەباااری ئەو غەوسااای گەر نیااا ؟ئەرەڕۆ چاااوونی چااای -

باۆ خااتری خاوا  ەر خۆتاا   ، ەر  ێاز  لاب باواوخ ،کەخچێاڕۆحم ەخر

 .بوۆ  و واز لە ئێمە بێنن

 ەەوورااا   ،ە لەو چەنار ئااوتێلەەا باوو    ااۆنفران کراوخ اانی ەختوخت

  ە  ە حکاوەەتی رۆنااانی بە نارهەرساا  گاوێزرانەوخ باۆ زاوێنی زخەاوخ

چەنر ەونەەەزخرەک بەرڕارا   رەبوو بۆ ئەو ەیواناانە و ئەو  یرارەەتی

 وارە  باااوو  و وخ اااو ەختاااوختی نااانئێااوارخرەش الی ئەوا  لەساااەر 

ە ڕار ێکی زۆر خۆش و ەختوختە ە ل .زخەاوخنرێکی رە ترناسین وابوو

 ،زۆر لەو نااوخ با و  راباوونەوخ یو  ورسای ەێاز ، رابوو ساز بەررن

 . ەخ اارەا  یڕێکەوخ ەیواناارارروەخرااا   ەس بە  لاای سااوی و ڕێکاا بە

ەرساا   .ناوراا ۆەەڵە خەڵکانی تر گەرشتن و چوونە ئەەانیش لەگە   

چاوسااااغیا  باااوو  و چاااوو  ەێزێکااای زاااەش  ەرن رف  سااا ە تاااۆر و 

ا  ە ژنە اااا  نە ااااتبوو  و رلەگە  ئەوخزااا .ی بازااایا  گااارترااارنەەە

ەیوانرارخ انیش لە چاال ی و ئیشرا باوو  و ساینییا   ،چوو  ەانیشتن

خااوارەنەوخ و سااارەخەەنی و ئەو زااتانەرا   ،سااەر ەخسااتەوخ بااوو بە

 .بچاااااووک بچاااااووکخاااااوارەنی رەخولەگە  زخاڵتە و  ەخ ااااارەەابەش 

 .ینرخ ەنن وارەخوخ و ڕێاااخۆراااا  ەانیشاااتبوو  و ەخراااا خەڵکااایش باااۆ
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زۆری ڕااب  .بەر  رەباوو  االە بازاە انیا  لە ،باوو ەەاوو خۆراا  گۆڕر

 :و گوتی نەچوو ە تۆر  اتە قسە

 ەچاای  ەر  ، وارەنەەلەی رە ترناسااین و نااان  خااۆ گوتیااا  ئەەە حاا -

تە الی   ەس نەچاووه   وو یاا ەانیشاتو بە ا وڕە باۆ خۆراوتاقم و گر

ورن و وبااۆ خۆەااا  لەگە  رەک ەانیشااتئەوختااا وخ ااو ئااێمە  ەر  . ەس

 .نییە  ەقی  ەسی ترەا 

 :و گوتی ەاەۆستا زەو ەت وخراەی ەارەوخ

ەان  .ارەوخ لە ساەرەانەخبام لە  ەەووی ناخۆزتر خەررکم ڕخقاڵ  وه -

و ئوتێال  بەنە قااتەا  زانای ەخەاانو ،زانینەە .بەرەارە  لە تەنکە انم لە

سااەر  ڕااارک و باااخە و لە هێننە ئە ەخەااانزاناای ،  ەچاای نەەو زااتی وا

 .و بەحر قەراغی ەخررا

 :و گوتی ئەحمەە بەگ بۆی سەنرخوخ

حاڵیاااا  زۆر بە خاااوا  .خااوا بەوخ ڕخحمااای  اارە  ە ژنە اااا  نە اااتن -

ەاڵیا   ،زۆر سارەخ ،ەن خۆ  خەررکم لەرز  لب ەێک .ەخبووڕەرێشا  

نەخااۆش بە خااوا  .ڕێمااا  ب ااێن  ە زااوێنە ە وارە ەخبااوو اااو  بێااک نە

 .ن ئەگەر زۆر لێرخ بەنر ببینرەخ ەو

 :لەبەر خۆرەوخ گوتی ەرن رف  س 
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 بەاڵ  ڕاساک ەخ ە  بە ؟ئەەی تاوخ و نانب نەخۆرن  و ەخبی بوۆرن -

 .خوەای خەررکە زۆر سارەی ەخ ات

 ،زۆررا   ەر باا ی  ایک ساەرەارا  نەباوو ،لەو خەڵکانەی لەو  بوو 

بەاڵ  ئەوخنارخ  ،الراا  و بەسااڵچووخ انیش زوێنە ە سارە بوو لە ڕیر

ئەوخی ڕۆەاتیز  و  چونکە ئەوانە بەبب سەرەاش لەبەر ،بێزار نەبوو 

 وزرا  لەوو بل سب چوار ەانیلە ،ش و سێبەنرخی بەژانیا   ەبوو ێڕشت

 ڕێاارا و ڕانتۆڵیشاایا  لە ەرێاار یسااب ەخرڕێااەوو   ەروخ ااا ،بااوو بەرەا

 .بوو

 .ێلە ااا و ەواناازخ  ەەااوو گەڕانەوخ ئوت رااانزخ تات ساا  زااەو ەرخناار

ەاەۆسااتا زااەو ەت ەخر اای ژوورخ ەی  اارەخوخ و چاااووخ ژوور  و 

 :ەخرەوتەژێر لێوخوخ ل

خوا ڕخحام  ،ئەوختا لە ئێستەوخ سنەم قورس بوو ،زانیم وا  لب ەێک -

 یەخرەااااانزااااکور  ەرچەناااارخ  . ە  نەرەتەوخ سااااەر ۆبکااااات  ە ڕخباااا

 . ەڵمررنە ەزم ڕێیە

و ورتە  چااار ەتررن بچاااوو بە  ،وک باااووونەزرااارخ خەوی ساااخااااتوو 

ری وواڵااو  ەخنەاای گااوی خاا چاااوی  اارەخوخ و بە .وخوخوخبااەخەبەری 

 :گوتی
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 تێبە انااک  ؟زخەاوخناارخ ەتا  خااۆش بااوو .خێاار بێاانەوخ  اااتنەوخ بە -

 ەانب؟

ک و ەخساااتێکی بە یە ە ەانیشااایساااەر  ورسااا ەاەۆساااتا زاااەو ەت لە

 :و گوتی ا  ێنارەخەوچاوی خۆر

وەاا  نەخاۆش  ەوتاین ئاێمە  ەەو .زخەاوخنری چااک و  تێبای چااک -

و گاوڵزار  لەو   ەر زکوری خواەا   رە  ە تۆ .ئەوخنرخ سەرەا بوو

 .ەخبووحاڵتا  ڕەرێشا   ،بهاتنارە .خانم نە اتن

ەانیشاااک، ەخساااتێکی بە  ەی   ێەااا نااااو  لەو نەزرااارخ  ەساااتا خااااتوو 

 :انەوخ گوتیو بەەخ  باوێشکر ا  ێنارسە وتیسەرو

 ؟ و  بوو  ئێوخ لە ؟ئەرەڕۆ بۆچی -

 ،باوو   ارەو ڕۆ  لەبەر را ەنار  و بێجااەەرکی  لەێرەخ ەی  ە خەر

 :و گوتی وخراەی ەارەوخ

لە قەراغ  ،لە باااخێکی  ەناار  ەوور لە زااار بااوورن ،گەڕ   ەر لااب -

 ەخبااوو ،بەاڵ  زۆر سااارە بااوو ،زااوێنە ە رە جااار خااۆش بااوو ،ەخررااا

 .بەر  رەارە وری ترەا  لەوزتێکی ئەست

 :یینەزررخ ڕرسخاتوو 

  وارەنە ە چۆ  بوو؟  تێبە انک ەانب؟ئەی نان -

 :ەاەۆستا زەو ەت بە  ەنر  تونری گوتی
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، بەاڵ  ەخ ااارەخزەەتااای چا یاااا   ،نااا  و ئەو زاااتانە زۆر زۆر باااوو -

 ەوخ وییەخناساساەگ سااحێبی خاۆی نە ااتی ناان وارە   ،نەخڵاێوخ و 

ئیشااااکەرخ  ،خەڵااااکە ە ئەوخناااارخ زۆر بااااوو  .بە  ەس نەبااااوو س كاااا 

ۆرشاک و ڕ ەاەۆستا لەسەر قساە ەی .تنەخ ەوا  ەررا نەقوڕبەسەرخ 

 :گوتی

 او  و چۆنیاا  باۆ  نازانم ئە   ەەوو تەزا  و خەڵکە زۆرخراا  لە -

ی چاای و ، حەەاالەی ناسااین ەر  ەس بە  ەس نەبااوو ، ااراوختەوخ  ااۆ

 ەنارێک  ، ۆرێک بانار  اراوختە ئە  زاوێنە  ەر  ەسە بە ؟حاڵی چی

ەرکەش   یی ،وخ و بە ئێمە گوتراوخ ی حقوقی ئینسانە ۆنفرانسن ەخڵێ

ن زۆری ئە  خەڵکااانەی تاار  اااتوو   ە لە ەژی ئەو حکوەەتااانە ەخڵااێ

قسە بکە   ە گو  ناەخنە تێکارا  و زاێوانرنی  اۆری ژراانی ئاساما  

و ن ەخ ێاااانو زخەااااین و  ەر ئەتااااۆ  و ئەو زااااتە خەتەرنااااا ە بە ااااار 

 .ەخ ە ەروسک 

ئیتار بازانین سابەرنب  ، ەس بە  ەس نەباوو ەشاەو ئ  ، ەرچۆنێک بێک

 .کەخبێچۆ  

 :ینەزررخ ڕرسیخاتوو ەرسا  

 ئەی سکااڵناەە انتا  چی لب  رە؟ ؟ئەی  تێبە انک ەانب -

 :ەوخ گوتی   یربێزار ەاەۆستا زەو ەت بە
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سااااااەگ خاااااااوخنی خااااااۆی  ،ین  ەس بە  ەس نەبااااااووێااااااخڵەڕێاااااک  -

و نە   ێاااااااایە نە ەختزاناااااااای خاااااااااوخ  ەختااااااااوخت، ەوخیەخناسااااااااینە

ئەوخرە  ە  .بە انک و ساکااڵناەە انتا یک  تێەخڵێڕێم  . کراوخ اەختوخت

 .ک بیرۆزەەخڵێم نێرخ ئەو ەخڵێەن  :نەخڵێ

بێارخنەی خاۆی  بە ،نەزرارخ خەرراک باوو باراتە ڕاوەەی ڕێکەناینخاتوو 

 :ا و لەبەر خۆرەوخ گوتیر ەر  ێە ژێر   رە بە

یە ە تا باااتی ۆنفرانسااراااخوا لەزااتا  ساااغ بێااک بااۆ خۆتااا  و ئە   -

 .نەرەوێبێ

هەڵمررنەوخ و ەخرەااان ناااڵەو ااۆک و ئا ەاەۆسااتا زااەو ەتیش بە  ۆ ە

ڕۆبە ەزای ەا  ، ەی و ڕاا   ەوت و خاۆی ەاڕۆزای  ێەا ووخ ساەر چ

 :سەر لێفە ەوخ و لەبەر خۆرەوخ گوتی لە .اربە قاچ و قولی

نم بچاااامە اخترساااام نەتااااوە ، ەروا بمێاااانم تاااااوخ و بەرااااانیبە خااااوا  -

، باااۆ ڕێتاااا  نەگاااوتین  ە قاااوڕ گیااار  ەرااااخوا ەاڵتاااا  ب .ە ە ۆنفرانسااا

 .بەنە ئەو زوێنە قەراغ ەخررارەەخەان

ئەحامەە بەگ  . ەر خەررکی خۆی بوو  ك  ر ر     .بەرانی زوو  ەستا 

 .بوو  و گوڵزار خانم ڕێش  ەەوورا  ئاەاەخ

رانی نە بەر ەخرگا ەراااا  و خەررکااای  لیلااایش  ااااتەرن رف  سااا و  ە تاااۆر

سەالەیا   رە لەرەک و خانم ڕۆژباش  لەگە  ئەحمەە و گوڵزار .بوو 
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 ەەوورااا  ڕەرۆزاای ەاەۆسااتا زااەو ەت  .و  ەواڵاای رە تررااا  ڕرساای

بە  ،چاااونکە زاااەو  لە  ەەووراااا  خراڕتاااری بەساااەر  ااااتبوو ،باااوو 

 . ەبوو و سنەی تەواو نەبوو یرۆی  ە ئەو وڕخبتاربەت

ی ەخر ای ەاەۆساتا زاەو ەت و   ەوخەا باوو   ە تەقائەوا  لەو ەشتو

 .ئەوانیش گەرشتنە الرا  .نەزررخش  اتخاتوو 

بەاڵ   ەر  ،بااوو لە زااەو ەگەرچاای ەاەۆسااتا زااەو ەت بازااتر بووئ

بەرخو ڕێساتۆرانە ە  بەەخ  ڕۆرشاتنەوخ . ەنر   ەناسەی بااش نەباوو

ژنە ااانیش  .باااس  ەر باساای زااەو  بااوو ، ە بچاان بەرچاااری ب ااۆ 

 :ەخرەوتئەو  ، ەوتنە رەک

 .باش بوو نەچوورنبە خوا  -

 :ەخرەوتکە ەر یئەو

 چۆ  خەررک بوو بە زۆری زۆرەاری بمانبە ؟ -

 ڕەلە نانە ەرا  خوارە و خۆرا  ئاەااەخ  ارە ێستۆرانی ئوتێلە ە بەڕ لە

باانەوخ  ە بیانبااات بااۆ بەخرگااای ئوتێاال سااواری ڕاااس  و چااوونە بەر

 .ە ە ۆنفرانسزوێنی بەستنی 

وخوخ وناربزۆرراا  خۆراا  ڕازا .ەوخباوونخەڵکێکی زۆر لەو ناوخ با و ب

بااۆ  ەختەاوتبااوو  ەاوازاایا  تیاا یای  .بەر  رەبااوو و  لای  وانیاا  لە

 وخرززاکارانەی لەو  لای وا ساوۆرت ،   اتووهەارخوانی و زاخەوانی 
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ەا بوو بە  لی ڕاا  و زاۆڕ شیا  تیایچەنر ژنێکی ئەەررقی .بەر  رەبوو

یەوخ و سەررشاااااایا   ەروخ ااااااا بە تەرناااااای قوەازاااااای یەااااااوڵو گوڵ

چەنر ژنێکای  ناری  .و ڕخنەی تر بەستبوو قوەازی تر راسە انیا  را 

 .بەر  رەبوو ئەوانیش  لی خۆرا  لە ،بووەا شیا  تیایو ڕا ستانی

بە  ەناااار  و ڕشااااتی خااااۆی  اااارە ێکی ەخورونەزراااارخ سااااەررخاااااتوو 

 :یەوخ گوتیيتونر

ئااااخری  ،ەوەا  باااوووئەرەڕۆ رەک ساااەتات لەگە  ئە  ڕیااااوخ ەشااات -

ی ئاێمە ي لای  اورە تاو خاوا .کە با ەرب یە اانم لەينەرهێشک  الە  ورە

ی تااۆڕە قوەازااە و لە خۆرااا  ەخڵێاا ، ااوانە راااخوە ئە   االە تا باتیااانە

 .ئەوخنارخ قەڵەو  ەخبانکە رە ی بە قەە ەیلێکایش ب سەرررا  ،ئااڵنرووخ

 .ە ا  قەرنا  لە انیا   وانەيئەوخ  نرر

 :نەزررخ لەسەر قسە ەی ڕۆرشک و گوتیخاتوو 

 .کە ب یبەر ی بچم لەەخڵێاڵ  وه -

وڕخ بوو لەبەر سنەی وا ترەاەۆستا زەو ەتی ەێرەی  ە خۆی لە خۆر

ڕخباوونەوخ وتو باۆرە بە ،و نەوخ ا نەتوانێک سکااڵناەە ەی ب وێنێتەوخ

 :و گوتی سەررێکی ژنە ەی  رە
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 لای  اورەی چای  ،وا ڕاسە ا   اتن ؟ەیەوخ چیەخچیت ، چب ەانیشە -

خبای بە ە ەر  ؟و  ەێیاکزاۆڕانەوخ باۆ  اوبەو  الە زەڕ ،و حاڵی چای

 .سینەەا

 :و گوتی ئە   ارخ گوڵزار خانم وخراەی ەارەوخ

لە  لای  اورەی  اوانتر  ؟بە ساینەەا ەخباینئەرەڕۆ ەاەۆساتا باۆچی  -

 چاوت لێیە ئەو ،ەخ تۆ سەرری ئەو ئەەررقی و خەڵکانەی تر بکە ؟ ەرە

؟ ئەوا  ورااااا او ەخرابااااانەی سااااەر ەخەوچ سااااب ژنە بەو تەباااااەوو 

ئەرەڕۆ ئەی ئەوا  بااااۆ بە  لاااای  .لاااایجنەڵکاااای خلاااای  و ەەەتلااااو  خ

 .ەخ ە بەری  سبەرنب ەنیش لە اڵ وه خۆرانەوخ  اتوو ؟

 :گوتی ،خ ە  ۆتاری ڕب بێنێکەشتوەوئەحمەە بەگ بۆ ئەوخی 

بەر باااکە  و  خۆتاااا  لە یااای  سااابەرنب ئێاااوخش ،بازاااە باااابە گیاااا  -

 .بەرۆ ما  بەرەخ 

و بەراانییە ەرسااا  سااواری ئەو  ەەاوو خەڵااکە چاین چااین و بە ڕرااز بە

 . ەوتنە ڕ  بەرخو زوێنی  ۆنفرانسە ە ، ەخبووڕاس 

، چەنار  اۆ  و قااتەی زوێنی  ۆنفرانسە ە زوێنێکی زۆر گەورخ بوو

ی  ەزار  ەسااایا   اساااانی  ەر رە ااا ەورخی  ەباااوو  ە بە ئئێجەاااار گ

 ی  قاتەرااااو  ئاااا  .چراخااااانە ەختەااااوتبەو ڕۆژخ ڕوونااااا ەش  .خگاااارتە

راز ڕ ەای نەرەای تیاای ورس ،ڕازابووخوخ ،خبەسراە ەا ۆنفرانسە ەی تیا
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 رکرۆەۆ ر وا ەی چەنارخ ا وەاۆزاان ، رابوو بە ڕخنەی ساەوزی  اوا 

 ۆر بە ڕەرەخی سەوزی  ااڵەوخ، لە ەخرێای و ۆرا یو ڕوونا ی ب نرگۆ

و   وارە  و چاازوێنی ڕشووەا  و حەسانەوخ و ناان قاتە ە چەنرخ ا

تابوو  باااۆ ەخرگاااا ڕاوخسااا ربە قااااوخی لاااب باااوو، ڕۆلیساااێکی زۆر لە

چاونکە  ،و ەەترسای یکراوخ ا  لە ەخساتررێرڕاراستنی خەڵکە ەختوخت

بوو  بەو زی حکوەەتە انیاااا  باااوو  و  اااات  زۆری ئەو  ەساااانە ناحااا

 .بیانوانە قسە بە حکوەەتە انیا  ب ێن

باۆ خۆەاا   ،بوۆرنزوو گوتیا  با  ەر زوو و ە تۆر تاە   ەرن سەرف 

 .رن تااوخ و چاوەاا  لە  ەەاوو زاتێک بێاکرەازوێنی بازی ڕێشەوخ ب

ڕیاااوی  .ناااو قااتەبە ڕاڵەڕەسااتۆ و ڕرزگارتن باۆ چوونەەرساا  باووخوخ 

بەر ەخر اای قاااتە ە ناااوی خەڵااک و  ارتە انیااا  سااەرر  ئاسااارش لە

بە ڕەلە  ەرن سااەرف  . رابااووخوخ  ە لە ئوتێاال بەسااەررانرا باا و ەخ اارە

گارت و ڕەلەی  یخۆی گەرانرخ ڕرزی ڕێشی ڕێشاەوخ و زاەش  ورسای

 لە كکە  باا نەگیرێاک،  ەەااتەتیش رەبا لەوانی تر  رە  ە وخر  زوو

ئیتار  ەروا خەڵاک باوو بە  ،ەانیشاتن  اتن و چوو  بە ڕرزك  ر ەوای 

 .ەخ اتە ژوور  لێشاو

سااەررێکی ئە   ەەااوو  ،بااووخوخ ەاەۆسااتا زااەو ەت  ااۆ ی و  ە لااب

 :قەرخباڵ ییەی  رە و گوتی



 

82 

ئەەااانە بە چاای  ،راونەتەوخكاا خەڵااکە چااۆ   ااۆ ئە   ەەااوو ،زۆر سااەررخ -

 ڕێی خوەا؟ ن لەەخ رێئەەانە بە چی تێر  ؟ی ەاو  ڕێە ئەەە  ب  ؟ اتوو 

خخسااک  ە ئە  لە  ەەوورااا  ەە تااۆر زااارخزارانە  ەر وخک وای ەخر

 :ێک، وخراەی ەاەۆستای ەارەوخ و گوتیەخزانزراتر 

  لاااا  زۆر بەاڵ  ،ئەەە  ەەااااووی ڕااااارخی ەااااونەزخەە خێرخوازخ ااااانە -

 ۆو سااب بەزاای باا ەخ ە  اربەەخسااتانیا  بە  ەرفاای خۆرااا  سااەرەی 

ە ەخساتی ەخگااتبەزاێکیش   ،خباوەخۆرا  و ەاەور و  ارەەنارخ انیا  

 .ئەو خەڵکانەی بۆرا  نێرراوخ

 :گوتی و  وه ر ئەحمەە بەگ وخراەی ەا

ئەوختاااااا نەتەوخی  . ەر وخک ڕاااااارخ ەی نەوت بە خاااااۆرا ی ئاااااێمە -

بە ەەتازااای  ارەەنااارخ انی و ت ەخەا زۆری رخرە ەرتاااوو بەزااای  ە

تێراقااای بێچاااارخ ئینجاااا چاااارخ ێکیش بەر  ،وتەتاااورزاتر قاااۆڵە وقەرزو

ەک گوێچکەرە ماا  ، لە گاارنەخڵێوخک  ،بە  ورەی خۆزما  ،کەخ ەوێ

 .خەرۆزنەنەوتما    خێر ێک، ئەوخ بەەخ ەوبەر

 لەو  اااارانە بە نەخاااوێنەوار ەخژەێااارا و ساااەری ەرن رف  سااا ئەگەرچاای 

باۆرە ئەوراش  ەڵای ەاراب  ،، بەاڵ  بەزی خۆی زررخک بووەخ رەەخرنە

 :و گوتی
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جااارخت و قاااازان  و یئێسااتە  ەەاااوو زااتەک باااوورتە ت ، ااورخ باااابم -

ئەنەاااۆ  ، ەر لە وختەنااایەتەوخ تااااوخک و ەرااان و ئیماااانیش ،ەخساااکەوت

 .ئاگاتا  لە چییە

 .ڕێکەنین ەرن سەرف ی  ك  ەەوورا  بە ئەسواری بە قسە

،  ەر ەخبااووڕۆڕ و زلە خەررااک بااوو ڕااو ڕااو وگەورخ و ڕااان ئەو قاااتە

ەوارانەوخ باوو  و ئیشکەر و  ارەەنرانی قاتەش بە نەخ اتخەڵک بوو 

ڕرز ڕرز ئە  خەڵاکە  ێیاا   ، ەخەا ن و ڕ  و زوێنیا  ڕیشا ەخ اتو 

ەخناااەە ە  ە  ب و ەخنەەغەڵااائیتااار خەرراااک باااوو غەڵبە .خەراەڕیشاااا  

 . ەوت ڵەی تااابونۆ ەش  اااواو زااا خوخ و خەڵاااکە ە ەاەەزرا ەخباااوو

بااوو  بااۆ ئاااو  اااتن و چااوو  خەررکاای ەانااانی ەۆلااکە و بوت ە  ەناار 

 ەرخ ا ، ئەحااااامەە بەگ و ەاەۆساااااتا و ە تاااااۆررش خەررکااااای قساااااە

 یای  ،ساەرررا بچێاتەوخ خەررک باوو بە كرە ێ .سکااڵناەە انیا  بوو 

 ەوتە  ،تااازخ نووساایورەتی و نااازانب چەناار الڕەڕخرە ەختەااوتکەرااا  ەر

خوخ  ەوتە لەژێاااااار لێاااااااوئەوی تررااااااا  بە ئەسااااااواری و  .ژەااااااارەنی

ی  ە زەوی ئا ەنەە ەی سەر ەخرراای زاەوی بە تاربەت ،خوێنرنەوخی

ی ڕرسی  ە ئەوا  سکااڵناەە انیا  بە   ر رەوو  ە ە تۆر لە  ابراوڕاب

 ک؟ەخبێئارا  ، ورەی نووسیوخ
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 ،ێاکنەختوا ەر  ەسە بە زەانی خاۆی  ، ابراش ڕێی گوتبوو ئەی چۆ 

بە ب باااۆ  ەر ەخسااات .ەاااا   ە وم و تەر یلێااارخ چەنااارخ ا ەاااوتەر 

ە تااۆررش  .ک بە ئینەلیاازیەخ رێااتێکااوا  .کەخ رێااخەڵااکە ە تەر ەەە 

و  ەخ ە ڕووی نە اتبوو بە  ابرا ب ێک خۆ ەن چوار قساە بە  اورەی 

م ەختااااوانبەاڵ  ەاخە ە  ئینەلیاااازریە ە   ەر  ،ڕێنجاااایش بە ئینەلیاااازی

 ،چۆنێاک بێاک ەر .وساین نااتوانم و لێای ناازانموباۆ ن .قسەی ڕب باکە 

ە تۆر ەڵی ئەحامەە بەگ و ەاەۆساتا زەو ەتیشای خاۆش  رەباوو  ە 

 ن بە  ااورەی سااکااڵناەە انیا  ب ااوێننەوخ، ئەوا  لە  خەرااا  وەختااوان

 :سەرقاڵییەی خۆرانرا بوو   ە  ابرارەک گەرشتە سەررا  و گوتی

چاونکە ئێارخ  ێای  ،تار لێرخ  ەستن و بچنە زوێنێکی ەخبب ،ر وببو -

 .خەڵکی ترخ

 :خەررک بوو  ەڵچێک و گوتی ەرن رف  س 

 ؟ئەەە چ قسەرە ە ،لۆ  ەستین -

ە  انتاا خساک و خساتی ەاەۆستا زاەو ەت  اغەزخ اانی ەخساتی ڕێاک

 :ە ەرەوخ و بە حەڕەساوی گوتیبچوو 

 بۆ  ەستین؟ -

 :ئەحمەە بەگ لەسەرخۆ گوتی
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اتوورن و لە خۆەاانەوخ  ەڵماا   ا ە گیا  ئەڵبەتە ئێمە بە سە وو   -

ئەگینااا خااۆ لەوساااوخ ئە  خەڵااکە زااوێنیا  ڕیشااا   . وتااارە سااەر ئێاارخ

 .با حەراەا  نەچێک ەستن، ن، بێرخنر ەخنیشخەخ  ئینجا ەاە

 .را گێااواە ەخوروڕشااتی خۆراناابچاورااا   ژنە ااا   ەر زوو  ەسااتا  و

 :ڕەانەوخ گوتیوبە سەرسوگوڵزار خانم 

 و ؟ئەرەڕۆ ئینجا بچینە   -

 ،لە  ەەوورااا  ەرخنەتاار ە تااۆر  ەسااتا .ڕااب  ەەوورااا   ەسااتانە سااەر

لە ڕرااازی  ەخ ااارەحەزی  ،رخرڕەڕانر  باااووچاااونکە ئەو حەزی لە سااانە

ژنێاک بە  اڵبوونەوخ  ە چەنار ڕیااو ووئەەا   ێشتا نە و .ڕێشەوخ بێک

ەە ااا  لە ەرااار بااوو زخال . ێناارا  وربااا ققوربااا  و ەەرەااوو ەەرەااوو 

 اابرا  .بوو ، ئیتر ئەەانیش  ێیاا  باۆ چاۆ   ارە  ەسە ناسراوخ ا  

گااوتی ەەرەاوو زااوێنتا  باۆ ڕەراارا ەخ ە ، بااش بااوو و ڕێشایا   ەوت 

 .سااەروو زااوێنە  ۆنە ەرااا   ێیااا  ەخسااک  ەوتڕرااز زوو ەوو سااب 

ی ساەروڕۆتەاڵک زاکاو   یا ر ابرای  ارەەنار بە ئەەخبەوخ و بە ئینەلیز

ەااااااانەی  ە  اااااااتنە ر  و ئەو زخالوببااااااو ەخباااااابگەراناااااار   ە  یتێااااا

ئەو زااوێنە بااۆ ئەوا  ەانرابااوو و ئەوانە رە ێکیااا   ااۆنە  ،زااوێنە ەرا 

ڕخئی   مهوری سوەا  باوو و ڕیارخ ەی تررشایا  ڕخئای   مهاوری 

سەرساااوییە  .تاااای لاااب  ااارا و ەخر اااراێ اااۆنی ئەنەاااۆال باااوو  ە  ۆە
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 ،بیااار  نیااایەبە خاااوا  اااورتە ەش،  اااوڕخ ە تاااۆز  ڕاوخساااتا و گاااوتی 

 . و ئەوانی تررش رە ێکە وخوئە

، زااوێنە ەرا  زۆر لە ڕشااتەوخ نەبااووئەگەرچاای  . ەەاااتەت ەانیشااتن

ا باوو و ئەگەر  ەساێک بیورساتارە  ەساتێک بچێاتە ربەاڵ  لە ناوخڕاست

 ، ەاەی لە ڕراازخ ەانئەو  ەەااوو  ەساا ەخبااوو ،سااەرئاوێک رااا زااتێک

 .وەڕێااکب خۆرااا  الەخ  تاااوخ و ئەو  ەسااە تااب و خەررکاای خۆرااا  باان

 .ڕ  وابوو بۆرە وخک حە

ژنێکای  ەنار  ڕیاری بەەقەوارخی قەڵەوی  . ارە  ۆنفران  ەخستی ڕاب

 ەختەااوت راو بە چااا ەت و ڕااانتۆڵی ژنااانەوخ  ە  ەر ڕرچکااورتی بااۆرە

ەۆنە ە و بەخێر اتنی ەیوانە انی  رە ۆرکرەا اتە بەر  ،بەەررنەرەزێرخ

 اوراو ەخساتی ڕاب  ارە و باسای حقوقی زۆر تالمانە   ی رو بە ئینەلیز

باسااای  ،ەا  ناااو زۆر  ۆەەڵەاا شاایلکراوی ئینسااا  و ەرۆ اای  ااارە لەڕێ

و و باااورن  نلێکاااراوی  ااارە و باسااای  وزاااتزوڵم ەیللەتاااانی غەەر و

لااوغم و  اۆی چە ای ڕای  و خەتەرنااک و  ونیاانی  ارە  ە بەوچلەناو

 .لەناو ەخچن  وهسازریەەین

، ئیتااااار نە الڕەڕخرەک نە ەوا  نە سااااایا  و نە چاااااوار و نە ڕێنجااااایش

و  رخچوولەبەر قسااە انی  ەڵاا ،اررش  ە ئی ساساااتی ەخبااوو اا اربە

باۆرە زوو  ،بکەوێاتە خاوارخوخلە ەخەای ەانە ەی ەتاقمە  ەخبووخەررک 
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 اڵنارخوخ لەوخ و ااررش تەرنە ە اانی ە ،خبرە بۆ ەخەایزوو ەخستی ە

 ااررش گاو و بەرز  ،ەخباووەخنەیشی  اروبارێک باررک  ،سەر چاوی

 :گوتیو ا خۆی ڕب نەگیر ەرن سەرف  .و نز 

ەاڵی بابتا  خەراباب ئەوخ  ەسای ەرکەراا  نەەۆزرایەوخ لە  ڕیارخژنە  -

ەخەای  .ەێنە ەخرخوخ نەگبەتە زراتر، وخی بابە ئەو قسانەی  و لە ەخەی

 . اەانەەخڵێی ڕخزازی بێ

چااونکە قسااە ەی  ، ەەاااتەت خۆرااا  گاارت  ە نەەخنە ڕااوەەی ڕێکەنااین

ەڵاای خۆراناارا  ەر   ەروخ ااا خۆزاایا  لە ،زۆر ڕاسااک بااوو ەرن سااەرف 

،  ەەااوو نزرااک بااوو   كاا بەاڵ  لەبەر خەڵااک  ،خوخەخ اارەئەو بیرخرااا  

ەخناار بکااات، بااۆرە ئیشااارختی زۆر تەرااب بااوو ئەگەر  ەسااێک ەخنەە

 .یا   رە  ە بێرخنر بێکەرن سەرف 

 ،لە نااااو  ۆنفرانساااە ەەا ەخچاااووبەرز كەساااێکی زۆر ڕاااارەڕیااارخژ  لە 

ئینجااا قااوەب ئاااوی  ،و  اارەتەوا یالڕەڕخی زەزااەەین و حەوتەەینیشاا

ەا  ە  خەڵکی  ۆڵە ە چەڕ ەرە ی وارا  بۆ لاب .خوارەخوخ و تەواو بوو

ئەحامەە بەگ بە ئەساواری  .ەخ اترەوخ و لە بوانەوخ نەەخەا  ەر ەخنەی

 :ڕووی  رەخ ژنە ەی و  اوڕێکانی و گوتی

لە خۆزای  ،ەا ا ئە   ەەوو چەڕ ەرا  بۆ لبرئەەە لە خۆزیانبە خوا  -

 .بەرۆ ی بەرەارنو ەواو بوو ئەوخی ت
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زخالەە ەی سااەر زااانۆ بە ەااارکرۆەۆ  ەاوای ناااوێکی  اارە و گااوتی بااا 

چەئ ڕراااازی الی ەخسااااتەلە  .بێااااک ناااااەە ەی ب ااااوێنێتەوخو ێااااک وبفەرە

ڕێااک  ەسااتا و چااووخ ڕێکوی زۆر یبرنجڕاارچ ەازااوشاایکی  ااابرارە ی  ل

 ا ڕاوخساااااتا و بەرو قساااااە رەن  وه  لە  ێااااای خوێنرنااااا .انۆ ەزاااااساااااەر 

 .ەانیشااااتوا   اااارە  سااااەالەێکی لاااا   واوخزااااانررە  و ەخستخوار ەرساااا

 . وه  رەوخ و ەخسااتی  اارە بە خوێنرناا،  اارەەخەتەرێکای بە ەخسااتەوخ و بااوو

یا  یخنساا ااارخ بە زەااانی ەەڕخنساای، لەبەر ئەوخی ئەو  ەسااەی ەەڕ ئە 

رخ انی  رەخ سەری و نای بە گوێچکەرەوخ  ە  ەر گورج گوێە ،یەخزاننە

رت لە تەر ەەەی باۆرە  ەەاوو گوێیاا  گا ،ی ڕێاوخ باوورە ێکا ك ورسییە

 اابرا  ەەاوو زاتێکی ڕێکوڕێاک  .خنسی باۆ ئینەلیازیقسە انی  ابرای ەەڕ

 ،ەوای بەرنێک گاوێەرتن لە .ی وه   ۆری قسە رە  و خوێنرن ،ەخنەی ،بوو

ە تااۆر ڕاااێش  ،ەانەوخ ساااەرری رە تررااا   ااارەسەرسااووڕ  ەەاااتەت بە

 .ئەوانی تررش چاوراا  لەو  ارە .ەاەاڵیسەری   ەەوورا  گوێەرخ انی لە

خرەوێک زتێک ب ێک، ە تۆر سەری بارەخ نزرکیاا  ەزانیا   ە ئەەە ە تۆر 

 :و ەخەی برەخ ڕێشەوخ و بە چرڕە گوتی

 ، غااااازات و بۆەبااااا و تێکاااارا  و  ااااورخ بااااابە ئەەە باساااای ەوو ە -

كا   خراڕاا   خۆزاایی  ن   بۆراا   كات كاا  ئاا ر ئااۆزۆ بااوونی ڕشااتێنی و ون

 . را  كرەووهزراە
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كااو  و   حقااوقی ئینسااا  لاا  . چییاا   ەاا  ئ   كاا   وه گێااراوه  وتناا  ەوو ك   اا 

ەێشاك و نااو   ر گاورج لا  بوو  ا  اڵ   یی وارا     كو ؟ ب   ل  ئۆزۆ 

خوخ لەژێار لێاوو و حقوقی ئینسانی ڕاێکەوخ بەساک ر ئۆزۆ روونیرا و ەه

 :بە خۆی گوت

حقاااوقی ئینساااا  و حەقااای چیااایە بەساااەر ڕاراساااتنی  ئاااۆزۆ چاااۆ   -

ئەی ئینساا  نیایە لەبەر  .ەیلەتانی زۆرلێکراوخوخ،  ەر زۆر  ەقی  ەرە

 ؟ەخببتێکرانی ئەو توێک ە تووزی ئە   ەەوو نەخۆزییە خراڕە 

و  ئااۆزۆ ی   شااتێننەرتااوانی خااۆی بەرێااک و ڕ ەرن سااەرف ەرسااانەوخ 

 ەناار  ەێشااکیا  زااێوانر و  ، ە ە تااۆر باساای  اارە ئااۆزۆ ڕەرەخی 

بە تاااربەت ئەو لە  ااورەی و  ،ەخ ە نێااک ئەەە باساای چاای ورسااتی بزا

 ی سااەروڕۆتەاڵک زااکاوچااڵ و  ەناار  سااورررنیوخ ی ەناار  تەرخبیاا

 :یبۆرە بە چرڕە ڕرسی .یەخزانزراتر  یک زەانێکی تری نە

 ؟چییە رئۆزۆ ەی وبێزخحمەت ڕشتێن -

ەوخ    یاار اارە و بە بێزار ڕووی تااب ،ەوخ بااووئەحاامەە بەگ لە تەنیشااتی

چااونکە ئەحاامەە بەگ ڕیااوێکی خوێناارخواری زەااانزانی  ،ارەوخوخراەای ە

باۆرە بە  ،زۆررش حەزی لە ڕاگرتنی راساا و نیازا  باوو ،ڕێکوڕێک بوو

 :ئەسواری و ڕەلە گوتی
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ئەرزخ،  یەخوری خوراا ئەو تااوێرخرە  ە لە ئااۆزۆ و ڕەرەخی    ڕشااتێن -

ڵێاااک ڕاساااتەوخۆ بەر  رااا و نا  ەخڕاااارێزئەرز لە تیشاااکی ەژواری ڕۆژ 

،  ەتااااوخ ە ئەوخنااارخ تیااار و نەبێاااک  هئەگیناااا ئەگەر ئەو ،ز بکەوێاااکئەر

 ،چەناار قااازانجی  ەرە .،  ەەااوو زااتب لەسااەر ئەرز ەخەەوتێناابرمەقااا

ەرێااری وئەحاامەە بەگ بااۆرە وا بە ەوور .کەخبێاائەوخناارخش خااراڕەی 

خرناسای  ە ەخساتبەرەار نابێاک و واز ەچاونکە  ،گەرانار ی تبەرن سەرف 

زانی ئەگەر رە ێکای تار ەخزای ەروخ اا  .گەرەنننا ێنێک تاوخ و تێی نە

 تەوخ باااۆی نەرە بە ەخنەااای بەرز و تەتلیااا  و ناااولەوا ،تێاای بەەرەنێاااک

بەێاااوێتەوخ و گاااو  نەەاتە ئە   ەەاااوو خەڵاااکەی ەانیشاااتوو  گااااو  

 .ەخگر 

 :ەاەۆستا زەو ەت لەبەر خۆرەوخ گوتی

 .لەوانەرە ەوای ئە  زخالەە ئیتر بانەی ئێمە بکە  ،با حازر بین -

 ،خاتوو نەزررخی ژنی سەررێکی  رە و ەخساتی ناارە ڕەناا ەخەای خاۆی

قساااە ەە ە  و ڕااارس و  تااارزۆری لەبەر ئەحااامەە بەگ  ە گاااوتی چی

 :بۆرە زۆر بە چرڕە گوتی .ڕرسیار ەە ە 

ن  ە ئێااوخش نووسااین و سااکااڵناەەتا   ەرە و ەخزاناائەوا   ،بازااە -

 ن؟ەخزانناوتا  

 :گوتی ە ەی وەاەۆستا سەری برەخ الی گوێچکەی ژن
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 .لێارخش  ەر ەاەااننب ،ەاو  لە سورررش ناوخ انما  ڕاب ؟ئەی چۆ  -

ەرااار  ئەی نەتااری ەاان و ە تااۆر و ئەحاامەە بەگ چەناار ڕاوخسااتارن بە

تر و لێورساااراوی ئە   اااۆڵەوخ تااااوخ و بەرەاااا  ا اااابرای وئیسااات  ە

ەوای  لەوانەرە لە . ەوت، سااکااڵناەە انما  ەانااب و ئێسااتا لە ڕراازەارن

 .وخ رە ێکما  بانر بکە  وهایئە  ڕ

 خاتوو نەزررخ بێارخنر باوو و ساەررێکی ەخوروڕشاتی خاۆی  ارە و لە

 :ەڵی خۆررا گوتی

ناااو ئە   ەەااوو خەڵااکەەا بەر ئێاااوخ   اایک باااوخڕ ناااا ە  لەبە خااوا  -

لەبەر خاۆرەوخ گاوتی رااخوا و بە زخرەخخەنەرە ی زااراوخوخ  .بکەوێک

 .یکەخڵێوابێک وخ و 

ئەەاااا   . ەر لەساااەر قساااە انی بەرەخوا  باااوویش یخنسااا اااابرای ەەڕ

 ەر ەسااااە  .بەاڵ  ەڵیااااا  الی نەبااااوو ،بێاااارخنەیش بااااوو  یئەگەرچاااا

 ی ەر الڕەڕخ ااانی  ااابرای ەەڕخنساای ەرن سااەرف  ،خوخەخ اارەخەراااڵێکی 

 ،خژەارە  ە ئەەە چەنری خوێنارخوخ و ئەەە چەنار الڕەڕخی  ەڵارارەوخە

 .اتی ناانی نیاوخڕۆچونکە خەررک بوو ببێک بە نزرک سەتات رەک و  ا

الی  یک زتێکی تارخوخ  زی بەۆئیتر   ،ەخبوویش  ە برسی ەرن سەرف 

گاوڵزار خاانم  ،بوو ژنە انیش خەررک بوو تاقەتیا  بچێک ەرار .خەاەنە

 :وڵەی ڕب  ەوت و ەخەی برەخ نزرک ەێرەخ ەی و گوتیو 
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لە  ،وا ەخەاتەرخ ەی تەواو  ارە ؟ئەەە ئە   ابرارە  ەر لب نەباووخوخ -

 .ەخ ااتووزی خۆزتر ئاگاەا  لب نییە و نازانین  ەر باسای چای  ەە

 ەر  یک نەبێک  ەنارێک  ،ەخ ەرنئینەلیزریە ەەا  بە تە ا  قسەی ڕب 

خنسی چۆ ؟ سەررێکی سەتاتە ەی ەخساتی  ارە و ، بەاڵ  ەەڕینەخزان

 نەرانەوت  ەی  اتی ڕشووەانە؟ :گوتی

 :و گوتیئەحمەە بەگ بە خێسەرە ەوخ وخراەی ژنە ەی ەارەوخ 

 .و باااای   ەر حەراەااااا  چااااوووخاڵ  ااااارخ نااااۆرخی تااااۆرە،  ەخی ئە  -

 .لەڕێی خوا بێرخنر بن و بەس بۆڵەتا  بێک ،ینەخ اتبمزانیارە  ەر نە

ری وخراەاای تااووڕخ ەرااار بااوو و بە تااووڕخلەبەر ئەوخی ئەحاامەە بەگ 

نەربینای قساە ی ڕاکە لە خاۆری ەراچیا ەرن رف  سا ئیتر  ،ژنە ەی ەارەوخ

ری ئەەااابەر و واڵرەوخ و ساااەروخ اااەا  ەر ررە لە بێتاقەتیاااباااۆ ،بکاااات

خڕاڕارەوخ  ە ئە  ڕیاوخ ەەڕخنساییە را لە خوا ەو لە ەڵی ەخ رەبەری ئەو

ەوای  و  ەر الڕەڕخ لە ەخ ااارە اااابراش  ەر قساااەی  .زوو بیباااوێتەوخ

تەرا خەڵاک وتا  ،خەارەوخ، سەتات لە رە یش تێوەڕی  رەر ەڵ یالڕەڕخ

ا  و بە رخسااااالوخ ەوا   ەڵو لەو ز رە اااابلەو ڕراااا ،لە  سااااەر رە ااااب

 ەرن ساەرف ، نە ەخر ەخچاوولە  اۆڵە ە خەزرایەوخ و ەئەسواری خۆراا  

 ە  وخ او ئەو ەراکەش   یای  ە وا یزانیاو  ەرچەنر ەڵی خۆش بوو 
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زاتاای لەبەر ئەحاامەە بەگ  ، ە تاقەتیااا  بچێااک، بەاڵ   ەر چەناار  اارەی

 .بکاتتری تووڕخ ەخ رەچونکە حەزی نەنە رە  ەستێک، 

لە  خەرااااڵنەەا بااوو  ە سااەرری  اارە خەڵااک بە چەڕاا ە و  ەرن رف  ساا 

ڕب و ئیتار  ەەاوو  ەوتانە نااو رەک  را  ەستانە سەرزلەگە  چەڕ ە ە

ا  ە بچان بەرخو  اۆڵێکی لەوێشەوخ ڕێیاا  گاوتر .بەرخو ەخرێی  ۆڵە ە

 وارە ، لە ەوو ساب الوخ ەێازی ەرێار ەرێار ڕراز  راباوو ، تر بۆ ناان

چااک و وسااەر ەانرابااوو لەگە  قاااڕی بەتااا  و  ە ارەنی لەچەناارخ ا خااو

و  و قاااوخ و خااوارەنەوخ و سااارەی چەقااۆ و ئەو زااتانە تاااوخ و چااا

بە ناۆرخ قاڕیاا  لاب ڕراز و بە ڕرز ڕاوخستابوو  خەڵک ،  ەەوو زتێک

نە ەخچااووخگارت و ە ەڵیاا   ،خرانورساکەو چاا و ئەو زاتانەی  ەخ ارە

ڕااێش  ەەوورااا  و بە  ،اورااا  ەەاااتەتیش  ەوتاانە ن .زااوێنی ەانیشااتن

ئەگەرچاای خوارەنە ااا  زااتی  ،چااووخ ڕێشااەوخ ەرن سااەرف  ەڵەەاوا  

و زخاڵتە و ڕەتاتەی چەنر  اۆر  سانرورکوخ و  ،سووک و ورەخ بوو 

 ەرن سااەرف  ااارخش  و  ەر  ااۆری خااوارەنی ئوتێلە ااانی تاار بااوو، ئە 

وا  ،ی  ە زۆری برسااای باااووبە تااااربەت ،ڕەلەڕروزێااای ڕاااب گەرشاااتبوو

وا تەساکەر  ەختەوت ەخ رەقاڕی لب ڕو و  ەخەا الەاری خوارەنە انیڕە

باۆرە تاا زووخ باا ڕاو   ،و لەزکری بەسەرخوخرە و ئێستە ەێنە ساەری

خاااتوو و ات تااا لە  یساای نەچااووخ، گااوڵزار خااانم كااب رابە خوارەنە اناا
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هەڵەرتن ە ەوخ باوو  و ئەوانایش خەررکای نااننەزررخ  ە بە تەنیشاک ر

بااکە   ە  ەرن سااەرف  ە سااەرری  ەخەا لە رە ااریساای ورەەرا   ،بااوو 

 .ینرخ ەنو بە ئەسواری ڕێی ڕێ ەخ اتچی 

باۆرە ئەو  ، اوێر باووو وت ەنار  ەاەۆستا زەو ەتیش چونکە چااوی 

و  ەلااااوڕەلی ەخسااااتی  بچااااووک یر  انتاااااارااااسااااەر ەێزێااااک بە ە لە

و بە ژنە ەی گاااوت  ە خاااوارە  باااۆ ئەوراااش ەانیشاااک  ەەووراااانەوخ 

 . ەڵەرێک

قساەی و قساەرا   ارە، لە ژ  و ڕیااو ەراکەش  چەناررن  ەسایئێوارخ 

 ەر رە ەرااااااا  چەنااااااررن الڕەڕخی ڕخش  ،و بێاااااازار ەر ەووروەرێاااااار

 رەبووخوخ و الرا  واباوو  ە ئە  قساانەی ەخراکە  و چەنار ڕۆژ باوو 

ڕا ئەوخنارخ ەخزەوانیش  ەنارێکیا  خەوی زاو  ەخ رەخۆرا  بۆ حازر 

خسوریەوخ و قساەی و قسەی لب ەخوخ ەخ رەا خەراڵی ر ەر  ێە ناو  لە

ئیتااار تەگەرخی ەنیاااا  ،تەواو ەختەاااوت ،ەخ ااارەکەی لەساااەر زرااااە ەرااا

 ەر  ە خەڵاک گاو  لەو  و ەخبب ەەووی بەو قسە و ەێوانەی ئاسا  

 .تە وەاسااتی ەەرااور و زاااەی زااەررفیشەخبێااەنیااا  ەخگاار ،قسااانەرا  

وو  ە خوارا  با، خوانەخگرتی  ە ئەوانەی گوێیا  لب رخزانئەوا  نەران

بباانەوخ و  ەەوورااا  ئەو قسااانەی  ە چەنااررن  بە زووتااررن  ااات لااب

 ،بەاارخ ڕۆژ ئەزرەتیااا  لەگە   ێشاااوخ تاااوخ و نووساایورانەو سااەتات 
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تە ژوور  و لە  گوێیاا  ەێاتە ەخرخوخ ەخچێالە  گوێی ئە  ەانیشاتوانە 

و بەزاااااااای  ەرخ زۆری ئە  ەانیشااااااااتوانە بە ەزراااااااایەوخ سااااااااەرری 

 ەستن و  ەخ ە نر تاقەتیا  چووخ و حەز و چە ەخ ە سەتاتە انیا  

 ەواتە باۆچی  ااتوو ؟  ە  :رە ب نییە بەو  ۆرخ  ەسە بێازارانە ب ێاک

بەزااااااراربووخ انی  و تاااااااقەتی گااااااوێەرتنی قسااااااە ەرخ حاڵتاااااا  وارە

ەخروڕشاتتا    با  و، ئەی بۆ نماارش  ااتوو ؟ تاا وخ ا ۆنفرانستا  نییە

ن باااۆ ەخ ااارێبانااار ڕێشااان و چەنااار ناسااراو و لەب ااێن چاوتاااا  لێیاااانە 

کیش بە ێ ؟  ەروخ اااااااا خاااااااۆزگە  ەسااااااا ۆباااااااوونەوخ و  اااااااۆنفران

ئە   ەەااااوو الڕەڕانەتااااا  ڕااااو  ،بااااابە گیااااا  : ەرخ انی بەوتااااارەقسااااە

جاااب  ەر و بێلە قساااەی بێااازارتااااقەتی خەڵاااک  ، ئااااخر زۆریەوخەخ ەن

 ئەو  ەەوو وخخاک و  ااتە ەانیشان بە ەرارتاانەوخ گوێتاا  لاب .کەخچێ

 ؟گااو  لە قسااەتا  بەرێااک و بێاازار نەبێااکختانەوێااک خەڵااک ەبەاار ، 

 ی ە ڕەروخنارربکە  ڵک     ورت و باسی ناوخڕۆ ی بەتا  و بەقسەی 

 ەبێک بەسەر ئەو  ۆنفران  و ئەو تەگەرانەی خەڵک بۆی  ااتوو  و 

 .ەوخ  اتوو ناور بە

  اتن لە ئوتێلە ااا  و لەغەڵبەغەڵااب و بەرە ااراساابەرنب بەرااانی بااوو بە 

بەنە   تاااوخ و بیااانونی ڕاسااە ایاارا بااۆ سااواربوڕرااز گ ،بەر ەخرگا ااانی

 ااارخ خەڵکە ااا  خۆرااا   بااۆ ئەوخی سااواری ەااوۆ ە باابن، ئە  ەروەگااا
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و زتی وارا  ڕب باوو  بچووک انتارە ی  یباش ئاەاەخ  رەبوو و رە 

و قسااەرا   ورتەورتلەگە  رەک ەوو  ەس و سااب  ەساایش ڕااێکەوخ 

خبە  و  وێیاا  ەچوونە بوو  ە ئەەە باۆ  ئەو یباسیش  ەر باس ،بوو

واش  ەباااوو بە ەڵ ۆزاااییەوخ  یااای  بچااان؟ ەخبااابباااۆچی بە تەراااارخ 

 :ەخرەوت

ئەی  ەەااااوو  ەسااااب بە  ؟ەانەی بااااۆ چیاااایەسااااووڕئینجااااا ئە  سەر -

بە  ،بە ئۆتۆەبێاال ەوورخ ،تەرااارخی ناااوخۆ لە  زااار ناااچێتە ئەو زااار

 یئینجااا چاا .تەرااارخ ڕخنااەە  ەەااووی چارخ ێااک رااا نیااو سااەتات بێااک

 رە؟خۆزتر لەوخ  ە

ڕراز  لەوێشاەوخ بە ،ی قەراغ زااربچوو ەگارە ی رو ەەوو گوێزرانە ە

و ناوخنری بوو  ،ەوۆ ە ە زۆر گەورخ نەبوو .ڕاوخستا  بۆ سواربوو 

لەڕێشاا ەر ، زراارخک و خۆ ەوتاان بااوو  و ئەوانەی ەررااا  ااا  ڕااو  ێەاا 

چەناار  .ەواوخ ەااانەوخ بااۆرە خاااو و خلیچااک و لەسااەرخۆ ا  لە ،بااوو 

 .خەەزرانااریکەی تەرااارخ ە باوو  و خەڵکیااا  ەاەڕێولا سااەر  اابرارەک لە

کەوێک و گوتیاا   ەر بهێشاک خەڵاک ساەر، ئیتار نەرانباووو بۆرە  ە ڕا

خەڵاکە ە ئەوخنارخ  .خگەڕێاتەوخ باۆ ئەوانای تارەخباات و ەئێستە ئەەاانە 

 و ەوانای تاررش تەواو  ە بە  ااروانێکی تار ەخچوولەوخ نە ،بوو  زۆر

و  ک باۆ ساەەەری قەنارخ ارەخچێا وتەختەەاەۆستا زەو ەت  ە  .بنب
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 وا خااۆی ئاەاااەخ ،کەخبێااوخ  ڕێەاا  ەوت ڕۆژی تاار بەححەوت زااەو و 

تەنیشااااک  لە ترساااای ئەو زااااەوخش وا خااااۆی ڕێچااااابوو بە ، رەبااااوو

ەخنەاای زۆر قەڵەباااڵو و ەخنەەلە ژوورخوخ ، ئەگەرچاای ژنە ەرەوخ بااوو

بەاڵ  ئەوخی ساااەرنجی  .باااا باااوو ، لە ەخررشاااەوخ  ەنااار  ڕخزااا باااوو

 ە  ەخگەرشاااکتاااب  ،نەزرااارخی بااارارەخااااتوو ساااتا زاااەو ەت و ەاەۆ

ئەوخی ڕەلەرااا  نە اارە  لەبەر ، یانەوەخنوو لەژێاارخوخ زااەڕخ  هەشااتوەو

نەوخ اا ئە  ەوا ەوتانە  .بان و ئەوختاا  ەوتانە ەواوخ  ە ئەوانیش سوار

 ،نێاااااک ساااااکااڵناەە ەی ب اااااوێنێتەوخای ئەوخی نەتووببێاااااک بە بیاااااانو

 :ەخگوتو ڕێی  ەرن رف  س ە تۆررش سەری  رەبووخ سەر 

خۆتااک ڕیااا نە اارە وخ ااو  ەەااوو  ەرن رف  ساا ئەوخ چااۆ  بااوو  اااک  -

ێش  ەەووراا  ئاێمە ڕاخزانای ە ەان وا  ؟کەورنب  ێشتک ەوا  ارێک و

 .ەخبینسوار 

 :ەخرەوتو  رەوخەخەا ئەورش وخراەی

بااۆرە گااوتم بااا  ،ەاان  ەناارخک لە تەرااارخ ەخترسااێم ،ەخوێااک تا تڕاساا -

 .با ئێمە ەوو ە   اروا  بین ، ار  ئێمە نەچین

ەراارخ ڕیشااا  ە تااۆررش  ە  ەەیشااە ەخرورسااک خااۆی بە تااالم و ەنیا

 :بۆرە ڕووی  رەخ  ەەوورا  و گوتی ،برات

 .ترخ لە ئوتوەبیل، تەرارخ زۆر سەالەەتەینی وا ،نە  ا ە -
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 :گوڵزار خانم  ەڵی ەارب و گوتی

 را  لەو سااەالەەتترخ لە ڕاااڕۆڕی ئێسااکە زۆررااش خۆزااتراڵ  وه ئەر 

ی ئەگەر بە تااااربەت ،ختاااۆقبەخەڵاااک  ەر  .و بەحااارخەا نااااو ئەو ەخرراااا

رااخوا ەوژەنیشام ئەوخ  ،ساا ئەوخ  ەر  ایکوئە ،و تۆەاا  بێاک ڕخزەبا

 .نەبینێک

 :و گوتی ئەحمەە بەگ سەرری  ەەاتەتی  رە

و  باۆرە ڕااڕۆڕ ،زی ڕخزەبا و تۆەانێاک باووخوئەەە خۆی  ارێک تو -

 .لە ڕاڕۆڕ خۆزتر نییە ەگینا الی زۆر  ەسئ .ەخررای لب بووخ بە گر 

ەوخ لەساەر قساە ەی ڕۆرشاک زائەحمەە بەگ بە زخرەخخەنەرە ای خۆ

 .زۆر  ات و گوتی ئە   ارخش بە و سەررێکی گوڵزار خانمی  رە

 :ڕەرۆزەوخ ڕووی  رەخ گوڵزار خانم و گوتی نەزررخ بەخاتوو 

 رک؟وزی چی بووتو ب،ب بۆ ەوور -

 :سەر سنر و ەڵی خۆی و گوتی گوڵزار خانم ەخستی خستە

 ،ێاتەوخەخ ەو ەر  اتب ئەو ڕۆژ و ساەەەرخ  بیار  ،بە خواوخی ڕەنا  -

ئەوخ نزرک چەنر ساڵیشی بەسەرەا تاب  .ک ەڵم ڕاوخستێکەخبێخەررک 

 . م ڕیا ەێکرچەو ، یشتا  ەر  ە ەێتەوخ بیر  ،ڕەڕروخ

 :گوڵزار خانم  ەوتە گێوانەوخی ڕووەاوخ ەی ئەوسای و گوتی
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رە اب لەو زاارانەی ساەر بەحاری   ، لا لەەەوڕاێش باوو ێكساڵنر  چ  -

ئێمەش ەان و ئەحامەە بەگ  .سورر ئازنارە ما  ئەەری خوای  رەبوو

ی  ە بە تاااربەت ،و  ااوڕخ ەی ەەر اااەی  وڕرشااما  باارە لەگە  خۆەااا 

 ،ەناایش ەێاام ئاایل و گااوتی   اارەی بە  ەرا ،نەخڕۆراای بە ڕاااڕۆڕ یاازان

ک و ەخگرراالەو   ،  ەەراا ،وربانااک باامق  ااوڕ  بە : ەرچەناار ڕااێم گااوت

 .و گوتی  ەر ەێم گررا ،کەخچێتاقەتک 

 :و گوتی یئەسواری ڕێکەنی گوڵزار خانم بە

 ،ی سااەری ئەو  ااوڕخوخرە  را وەناایش ڕۆ  و گیاانم بەسااەر ەوئۆ اا  -

وخ ااو زااااتیری تەرخ  گااوتەنی ووەال اااب اال  .چااونکە رە ە  نەوخەە

 .لل بیب االولیر

ی زۆر چااک یابەاڵ  تەرخب ، ورەی ئێرانی باوو ئەگەرچی گوڵزار خانم

 :یینەزررخ ڕرسخاتوو  .ی زۆر باش بووکێی و خوێنرخوارەخزان

ەنایش نەوخ اانم وا بە خاوا  .تەەەنی چەنر باوو؟ خاوا لێاک نەساێنێک -

 ە  ،بوواتااا  بێااک لە ەارکە انیااا  .بۆرااا  ەخباام و زااێک ەخوێااک خااۆش

 .خوێنەخۆزتر   ، چمن

 :و گوتی  وه ر و ئەوانی تری ەا نەزررتوو خاگوڵزار خانم وخراەی 

بە  ،ئیتاار برەەااا  و چااوورن .ئەو  اااتە سااوارخ گیااا  ەخ سااااڵ  بااوو -

زۆر خااۆش  ،سااەر  ە چااوورنلەە .ی  ە وچااانی ەە تەباایش بااووتاااربەت
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ڕۆژخ ەش خااۆش  .شااکەخڕۆرو بە ەەنەاای  ڕاااڕۆڕخ ە لەسااەرخۆ ،بااوو

 ،هێناایسااک نەەم ئە ااا ەارە گااوڵزار ەختورەخگااوتزووش ڕێاای ، زووبااوو

 :و ئە  گوت ەخ رە ەائە ا چەنر خۆزە؟ ەنیش باوخزم ڕیا

 . ەخباووا زاێک رخۆ نە اتیتاارە لە ەاخانا ،قوربانک بم بەاڵ  وه ئەر  -

و خەررکای قساە  ئیتر  ەروا ڕاەا  بوارە .زۆر خۆزە ،کەخ ەر ڕاسک

ی  ەناار   ااورەی تااررش  اااتبوو  و لەو ڕاااڕۆڕخەا بە تاااربەت ،بااوورن

 ەەاتەرەک  .زەو گەرشاتین . ەخچوویش  ەر بۆ ئەو ەاڵە ئەوان ،بوو 

بۆرە چەنر ڕۆژێکایش  .چونکە ەاڵی خزەێکیشما  لەو  بوو  ،ەارنەوخ

 ەوا خااۆش  ،بەەڕێیاانەوخ ەخبااووئەو ڕۆژخی  .لە ەاااڵی ئەوا  ەااارنەوخ

بەو  ااورنەش خەررااک  ، ەور بە ئاساامانەوخ باوو ڵەڕە ،نەباوو ەنار  

 ،بەاڵ   ەەاااوو  ەەااااتەت ،ترسااااەڵااام  ەنااار   .خبااااریەباااوو باااارا  

گوتیااااا  ئێااااارخ چاااااونکە  ،نەوخ ساااااتۆ هۆڵمەخگەڕائەوانەی لەگەڵمااااا  

 .باۆرە  ەوا ە وارە ،و ئااوخ ڕشتی  ەر ەخررااو  ەەوو ەخورو  زررخرە

تەوخ ەخبێااا ەوا ەی خاااۆش  ، ەوتەوخ لێااارخ ەوورڕااااڕۆڕخ ە بەاڵ   ە 

 .وخ و ئەو ڕۆژخی  ە  اتین

 :و گوتی ارە سنەی خۆرگوڵزار خانم ەخستی  ێشارەوخ ب

 ،ار ە ئەو ڕۆژخ ەاان نەەاارە  لە ترسااان ،تااۆبە خااوارە گیااا  رااا ڕخباای -

 .ئیتر باوخڕ نە ە  بە  زوانە بمر 
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 :و گوتی ڕەرۆش و گەورخریەوخ قسە ەی ەرێرخ ڕب ەا بە

و  ەناار  ەڵمااا   خواحاەیزرمااا  لە ەاااڵە ە  اارە ، ەرچۆنێااک بااوو -

خوخ  ە ەریاااا  ورااا  بەرز بااوورخئەواناایش بەسااەزەانانە زۆر  .ەانەوخ

 و  ااااوڕ  و  ەس و  ارخراااا  لە ەخورراااا   اااۆ ئەو  ەەاااوو ئازااانا

ئیتار ڕۆرشاتین و ساواری ڕااڕۆڕ  .ەخ ااتی ەڵیاا  روروساەب ،ەوخبوونب

 .لە خەڵاااک و ڕێباااواری  ۆراو ااااۆر ەخ اااااتڕااااڕۆڕ  ااامەی  .باااوورن

لە  .خباارەو ە اەخ ێناا ەوری و ڕەڵە ەخبااووزراااتر  ،ەخ اااتبااارە ەش تااا 

خنێااک و لە ەبااارە ە  ەورخ ااا  ڕاو  ەختەااوتزااوێنی ئاسااما    ەناار 

ڕاااڕۆڕ  ەوتە ڕ  و بەرنێکاای ڕااب  .ڕارااا  ەخ اارە و  ەرای ەخسااک گااڤە

 . ات و  ۆالنەی لب ڕاڕۆڕ وخک بێشکە .چوو  ەوا خراڕتر بوو

 ەەاااوو لە  اااۆ  و زاااوێنی  ،ئەوانەی لە زاااوێنی نااازرکەوخ  ااااتبوو 

وا  ەباوو  یای  بەاڵ  .ەوخوونباوخوارە  و راری و ئەو ناوانە با و بو

ڕۆژ بوو لەو ڕاڕۆڕخەا ەوو  زەو وەوو  و لە زوێنی ەوورخوخ  اتبوو

ەاان و ئەحاامەە بەگ و  ەناار  لە  ورەخ ااا  لەگە  سااوارخی  .بااوو 

ئەحااامەە بەگ و  ەنااار  لە  .ورنوخۆزەورساااتم لە  اااۆڵە ە ەانیشاااتب

ڕیاوخ ااا  ەرسااانەوخ وخ ااو ڕیشااەی  ەەیشااەری  ااورە خەررکاای باساای 

 سااب ژناایش لەەوو  ەاان و .لە بااوو  ه اااەوو ە ەشااتوەوسااەت و سیا

ئەگەرچای  ەەاوو ە  و  ،خەررکای قساە باوورن ،الرانەوخ ەانیشاتبوورن
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و  ەخ ااتبەوالەا  و  ، چاونکە بەەا ۆش و حەواسام الی ساوارخ باوو

 ەنار  ڕیااو  .ەخباوویش وخزتای  ەەووەاا  خارائ ەخ ااتتا و  ەخچوو

 ەناار   .لااب  اااتیمااۆی زخرەی ڕخنەیااا  وخک ل و زوو گێاار بااوو  ەر

 ەخبااووخەررااک  مەاان  ەر ڕە اام  ەوت و زەااان . ەسااتا  بوزااێنەوخ

 :و گوتم وخ سەررێکی ئەحمەە بەگم  رەلەبەر ئە .ەخگەڕانە

ئاگاتاا  لە  ،خەر وا خەررکە ە ،لە بەسە ه اەوو ە ەشتوەوڕێی خوا  لە

 ااا  بااوو  و  ەروا سااەر  و بێ تااووڕخی زۆر بە ڕاساات . ااوڕخ ە بێااک

و  ەانیشااتنەوخ سااەر  خااوار  اارە ە بەرناای  ەرەوو ەخسااتم و بەخساات

ا  ەەاوو ەڵیشاام الی سااوارخ ەلەگە  ئەوخ .لە  اۆش بچاام بااووخەرراک 

بەاڵ  ئاگاا   ،ئەگەرچی سەر  خاوار  رەباوو و چااو  نوقااو باوو .بوو

 ەختەااوتڕااڕۆڕرش  ەر  .و  ااتوچۆ و ڕاارس و ڕرسایاری بااوو لە قساە

 .بەرنێاک لە بێ اڵیارا ەاات باوو  .ئاو ک لەەخبێک و ڕو ەخبێم ئێستە نوق

وخک زاێک ساەر  ڕاساک  ارەخوخ و  و خاۆ  لەڕو  ۆزام  ااتەوخ بەر

 :ڕاڕەڕرم و بە ئەحمەە بەگم گوت

  وا سوارخ؟ -

 :و گوتی ئەحمەە بەگ سەررێکی ەخوروڕشتی خۆی  رە

 .ئێستە لێرخ بوو ،نازانم -
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قیوانار   .تامەخ ەو بەوالزارا و بەەا  ،ڕاب ڕاڕەڕرم و  ەستاەە ساەر -

ڕااێم  ،بااوو مااا بەسااەر ئەحاامەە بەگ و  ااوڕێکی خزەیشااما   ە لەگەڵ

ئێساتە  ااتی لاب  اات؟  یئەی چیا ؟ی ئێستە لێرخ باووەخڵێچۆ   :گوتن

 کەرک؟بئەوخرە  وڕخ ە بەرخاڵ 

 :ئەحمەە بەگ گوتی

 و تە رە اب لە  ژوور چاووه ،ەرسا  خۆت ەە وژخ و خۆت ەەتۆقێنە -

 .ئێستە ەێتەوخ .خبوێر ەڕا و ەخ اتبۆ خۆی سەرر و  ۆاڵنە 

ئەواناایش  .چااوو  بەرخو ئەو زااوێنانە ،ەاان لەسااەر قسااەی ئەو ڕانەوخسااتا 

ساوارخ گیاانیش  .نیایە خگەڕێام ساوارخەو ئەوال   ئەەا . ەستا  بۆی بەەڕێان

باۆرە خاۆ   .زۆر بزێاورش باوو ڵ   ەازا ،وک و  اوا  باوووەناڵێکی ئێسکسا

و  ە ئاسااااانە ە  ەاو وخک زااااێک و  اااااار ڕەالەاااااری ڕێولااااایک  ااااێش  ااااارە

ا گاااوتم نەوخ اااو رلە ەڵااای خۆەااا .ساااەر ەوتمە چینااای ساااەرخوخی ڕااااڕۆڕخ ە

و تۆەاانە ە  ەڵای  ەنااڵە ناازانب و باا .بێتە سەر  و ەخرگاای  ارەبێتەوخوچو

ە خەرااا  و ەخ اااتئیتاار  ەزار خەراااڵی ناااخۆش و  وزاانرخ  .ەابێااتە خااوارخوخ

، نەبااوو سااەر   ەساای وای لااب .گەرشااتمە سااەر ە یبەو ڕەرێشااانی .بیاار 

ئەگەرچاای لە  .ە ا ین بااۆ حەەااا  و تەوالێااتە گشااتیەخ اااتتەرا خەڵااک تااا و

 . ەەوو چینێکی ڕاڕۆڕخ ەەا  ەبوو 
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بۆرە زۆر بەررن و گەورخ نەباوو وخک  ،ئەو چینە سەری سەرخوخ بوو

و ڕێسااتۆرا    ااانە ەی خااوار   ە  ەەااوو  ەر  ااۆ  و چارەوو چیاانە

رسەوخ لەڕو ساەرر   ارە ەن بەو حا  و گێری و ناڕخحەتی و ت .بوو 

 .ەا ەخروواناااایسااااەر باااااڵکۆ  و ەخررااااا ەبە ەخرگااااارەک  اااارارەوخ  ە 

باارە ە وا ڕااڵی  نڕیاوێکی چوارزانەی لب ەخرڕەڕرو ەخرگا ە  رارەوخ 

 .کەنێاکبخەررک بوو ەخرگا ئاسنە زلە ەش  ەڵ ، هبۆ ژوورخو نا ەه ڕێوخ

 ەر لە ڕخزاەبارە ە  ی اۆری قاارمی ەن چااو  بە ڕیااوخ ە  ەوت و بە

ا گااوتم ئە  بااارە  ە ئە   ااوڕخ رزااوێنی خااۆ   ەوتاام و لە ەڵاای خۆەاا

لااب  یەناااڵێکی چیاا ەخبااب ، اارە گەنااجە چوارزااانە زخبەالحەی وا لااب

 ەڵای ەاوختە نااو  بچاووک ەر وخک تاۆڕێکی  ببا ئێساتە ەوور . رەبب

 ااوڕێکی بیناایم  ، اااتب بە  ااۆش  ااتم .گااا  لە خااۆ  نەەااائ .ەخرراا ەوخ

ژوور  لە ،توەری ەەر اااااەی  ااااوڕ  بااااوو اااااوگەنجاااای ئینەلیااااز  ە 

وخرخوخ   ک تکااارە تااۆزەخڵێااو  ەر  سااەرەەوخ ەانیشااتووخ و خەررااکە

 ،ارچاوتاا ە بە ەخ  ووێااک بااكائ ، ەسااتە بااوۆ بااۆ تەوالێااک ، ااۆش خااۆت

ئێساتە  .کە بابچام بانەیاا  باا  ؟ەیناوراا  چیا ؟ اوێن خز  و  ەسک لە

ەرێار  تەەاری ئیتار  اوڕخ .ەخ ە ە تۆری ڕااڕۆڕخ ەت باۆ بانار  ەخچم

خزانی لەبەر گێری وا  لب  ااتووخ و ە یئەو وا .بێک  ەر خەررکم بوو

 .ۆحام بێاتە ەخرخوخ لەتااو ساوارخ گیاا ڕ خزانی خەرراکەرنەرا ،نەخۆزم
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ە ب . ەرچۆنێااک بااوو قااۆڵی گاارتم و ەناای  ێنااارە خااوار  بااۆ  ااۆڵە ە

سەر ڕێولیکە بەو حااڵە   ۆش  ەر  ێشتا لەەاخراو و نیوخچاوێکی نیوخ

تەنیشااااک بااااابە  سااااوارخ لە ەخ ە سااااەرر  ،شااااانەوخ چاااااو  گێااااواڕەرێ

لە  یساااااااەی  ،ەخساااااااتەوخرە و زاااااااتێکی بەەانیشاااااااتووخ گەورخرەوخ 

 ا بەرلە خۆزایانو  ەوت  یەان چااو  ڕێا .خخاواتزاک ە و رارەبەرەخە

ئەحامەە بەگ و ئەوانای  .بێرخنەی ەرەێسکم وخک ڕلوسک  اتنە خوار 

سوڕاسااای و ڕاااب  ەر ەساااتانە سااا ەراااک،  وهتااار  ە ەنیاااا  بەو حااااڵە

ی ەخزاناگوتیا  ئاێمە واەاا   .و بۆ ەن ناڕخحەت بوو   وڕخ ەرا   رە

 ەچااای تاااۆ وات  ،گرتنوورتە حەەاااا  بااۆ ەخساااتنوێرلەگە  ژنە ااا  چااا

ئیتر  ۆزم  اتەوخ بەر خۆ  و زاو ری خاوا   ارە و  .بەسەر  اتووخ

 :مەخگوت ەچی ئەو ڕێی  .سوارخ گیانم ەاچ  رە

ەەز وتاا . ااو  بااووی ەاان زۆر بااۆ تااۆ گەڕا  ەارە گااوڵزار ئەوخ تااۆ لە -

لە  یااررۆ و تەلەەزرااۆنی و ەناااڵە ە بااۆ خااۆی  ەر لەو زااوێنانە بااوو 

 .سەرری ەیلمی  ارتۆنی ەخ رە  ۆڵە ەوخ

و  ەخگاااارتبااااوونەوخ گوێیااااا  لە گااااوڵزار خااااانم  ەەوورااااا  بە ەڵوێوخ

نەزررخ سەری خۆی خاتوو ڕێش  ەەوورا   ، ەررە ەرا  زتێکی گوت

 :تیو گو ڕاوخزانر
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ی  ەر بە ڕاساات .نا ەقااک ناااگر بە خااوا  ،خااوا ەرسااەتک باارات ،ئااۆی -

ی ڕااڕۆڕی بە تاربەت ،ەخ ات ەر وای لب بەسەر  ، ەسێکی تررش بوارە

ڕاوخ لە ساەرخۆش و ترراا چی  و بۆ ئەو  زررخرە  ەەاووی ئەو خەتە

چاونکە ئەو  زرارخرە زاوێنی سایاحەت و گەڕانە و زۆر  . ێشو چەقۆ

 .ڕووی تب ەخ ە  ا خەڵک  اتی وچانە انی

 ەوتااانە خۆراااا   ە  ەساااتن  .گااارەەی گەرشاااتنی ەاااوۆ ە ە لە خەرااااڵی ەا 

چااااونکە  ،ەااااوۆ ە ە نیااااو سااااەتاتێکی ڕااااب چااااوو تاااااوخ و گەڕارەوخ .باااوۆ 

لە ەااوۆ ە ە  ،خوخەخ اارە ەر ەخر اای  ۆڵە ەرااا   ،بااوو بچااووکەرۆەگااا ە 

ئەوخ لەبەر  ،یش  ااۆڵە ە  ەەااووی زووزااە بااوویبە تاااربەت ،بااوو رایانابەرەخە

لە  ەروخ ااا ەوۆ ەرە ااای تااررش  اااات و  ،چاورااا  لە  ەەاااوو  ارێااک باااوو

 .ی ئەو خەڵکە بوو وه  ئەورش  ەر بۆ گواستن ،یا  نیشتەوخبەرەخە

خەڵاااک گوڕراااا  ەارە خۆراااا  لە ترسااای ئەوی نەوخ اااا ئە   اااارخش 

و  ااۆنە ڕخئاای   مهااور و  بچااووکئیتاار گەورخ و  ،بەررااا  نە ەوێااک

 ناا  رێکار و  ەەوو  ەوتنە نااو رەک و ڕاڵ خەڵکی ناوەار و تەەەلە و

 :ەخ رە ەرچەنرخ  اربەەخستا   اواررا   ،بەرە ەوخ

، رەک رخی نەباااوورااا ەر ەا ،ی  ەەووتاااا   ەرەێااا  ،خۆتکاااارە لەساااەر

،  ەر بۆ ەیلمی ڕێکەنین بااش کەی ەوۆ ەرەمە  بوو لەسەر ئەو ڕێولیەر
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ە لە   ااتە و خ رە  ەەنین  ەس باوخڕی نەكبشکرارە بە ەیلمی ڕێ ،ووب

 .را زتی وا ەخقەوەێکبارلۆویوتەر و ەەزا و ەەزخەانی  ۆ

 ەخرەاوتو ناربوو اۆ ە ە خاۆی چەقوولایکەی ەاسەر ڕێ ژنێکی قەڵەو لە

ەێااارە  ێشاااتا الی ەخر ااای  .رنا ەو  تاااا ەێرەخ ەزااام نەگااااتە ال ساااە

ە ەخ اااتحااا  ەخنەاای  بە و ڕیرخەێرەێکاای نەگاابەت بااوو و  ااۆڵە ە بااوو

 ااێم سااتی ڕاەخوخزااانر بااۆ ژنە ەی  ە ەەڕۆ بەەخ ئەورااش  ەر ،ەخر 

ەێااوخ و نە  ەرتە ەختەااوتە الی ژ   ە ەخگەرشااتنە ڕیرخەێاارە  .ەە ااێ ە

 .ی خەڵااک باارات بااوۆ  ڕێەاا کەوێک تاااوخ و بخبەزی رااا  سااەرەژ  ەا

ئەوراا   نێاوی  ،اەخ ێشائەو  راسای ڕا ،ەخگاوتخەڵکیش قسەرا  ڕاب 

خ و ونەباااوو و تاااابەرەار ، بەاڵ  ئەو بە  ااایک  ۆرێاااک ەخساااتەخەا ڕاااب

تاااوخ و  ،بێاک نەرهێشااک رەک  ەس تێاوەڕ ،نەەارە ەخساتی راا ڕیرخەێرە

بەاڵ  ئەو لە  ێاای  ، اااڕتنی لێ ااوڕی تەرااارخ ەش  ااات تکااای لااب  اارە

رەوخ و گااوتی ساەر  ببااو  تاااوخ و ئەو ەێاارەخ  نەەخنە  ااوواڵخاۆی نە

 .ئە  ڕێولیکەرە بەرخاڵ نا ە  ،ەخستم

 ەر لە ژێااااار ڕێولااااایکەی کاااااانی لەگە   اوڕێ ە  ێشاااااتا  ەرن ساااااەرف 

انای تاری  ارە و ساەرری ئەحامەە بەگ و ئەو ،ارخ ەوخ ڕاوخستابووتەر

 :سەری خۆررا و گوتی ێشا بەچەڕۆ ی  
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ا چ رقەت لە سینەەازااا ،  یااا، بە خاااوەای ئەەەی لە  ساااەەەر  ەرتیئەی باباااا -

ڕرشم بە رە جاارخ ی  بە خوەای  ەەوو ەووی سەر و .ەیزتی وخ ا  نەەرتی

 !؟ران  و  ۆبوونەوخ  ەی وخ ا ەخبێکلە ڕێی خوەاەا  ۆنف سوی بوو،

 :ەاەۆستا زەو ەت گوتی

وا ئێساتە  ،ەااوخ ەوۆ ئا تازخ ناەە و سکااڵ انیشما   یک، خۆی  ەر  -

 ێینەوخ ئوتێلە انما ؟ەخگەڕ و  ەی ەخگەرنئیتر  ەی  .رانزخ و زتێکە

 :وتی  وه وسێك  ت خاتوو نەزررخی ژنی بە بزخ و 

 .تۆز  تەحەەولتا   ەبێک ، ەو ەاڵ ەررا ەخنشائنە ئی -

ئەحمەە بەگ بەەخ  ڕۆزتنی لەساەرخۆ لەبەر ڕراز و قەڵەبااڵ ی بەرخو 

 :ڕێولیکەی ەوۆ ە ە گوتی

رانەوخ ەخگەڕا ،وخ ئوتێلە ەەاا   رناەخگەڕابە ساەالەەتی  ەخ ارەخوای  -

 ، وڕخ  ا ە  اب بە  ێایە .ینەوخ، ەخبا ئە  ناەانە  ەر نەخوێنەاڵە انما 

ی ئە  خەڵااکە باناار  ااراو   ە ەخڵێاا ەر  ؟سااکااڵی چاای ەی چاای وناااە

 . ەر نا  ب ۆ  و  یچی تر

گەرشاااتن و ەاەەزرانااار   ەەاااووی  ئااااخری بە ساااواربوو  و ەاااورن و

رۆچکەرە ی نزرااک لەو ، زااوێنی اە زاانگەرشاات .سااەتاتێکی ڕااب چااوو

رانسااە ە  ەر چەناار  ەنەاوێااک لە ەروەگااا ەوخ ەوور بااوو، ەوای  ۆنف

، ەرساا  وڕێکەڵی بەڕاڵەساتۆ اتووی تێکەڵاراڕەلەی بەرە ا  وارەنێکینان
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 ەەوو ئەو خەڵکە لە  ۆ  ەانیشتن و ەخسک  رارەوخ بە قساە، رەک لە 

  ااااارخ ئەحاااامەە بەگ و ئە  .ەوای رەک و ناااااەە و الڕەڕخ خوێناااارنەوخ

و ە تااۆر لە ڕشااتی ڕشااتەوخ  ەرن سااەرف ەاەۆسااتا زااەو ەت ژنە ااا  و 

اڵ  چار بە ، رە ا بۆڵیشیرێکیا  بۆڵە ەرچەنر  ەن . ەوترا  بەر  ێە 

 . ەەوو زوێنە ا  ڕو بوو  و گیرا  ،و ئاوڕرا  ەارەوخنەبوو، تاوخ 

یش ڕووی  اارەخ ەواراا ،و ئەوالی خااۆی  اارە ە تااۆر سااەررێکی ئەەاا 

 :کانی و گوتی اوڕێ

لااب بااوو  ااات؟ چاوتااا   وارااا  لااب ئەوخ چیاایە ئەوخ بااۆ ئە  خەڵااکە -

بە  ،ی قەراغ ەخررااا ە ئە  خەڵکااانەناسااینە ەزااەوی زخەاوخنااری رە تر

چااۆ  بە سااەنەینی و قورساای  ،ی  ەسااە ناسااراو و ناوەارخ ااا تاااربەت

لە  ئەو زااەوخ بە بەرزی قسااەی بکاارەارە كەانیشااتبوو  و ئەگەر رە ێاا

ڕشتە ەرا  خێسەرا  لب ەخورو ئەوا  و ،راخوە ڕێبکەنینارە، خنزرکیانەو

 ئەوخنارخ بە ،ەوخ چکاب لە خاوار ەەلایکە ت  ێشاتا لەو ەختەو  ەخ رە

 ەچای باازانە  ،ەخ ارەەانەوخ ساەرری ئەو خەڵکاانەی ترراا  ساووڕسەر

بە  ناا بە  ەوو ڕۆژخ چییا  بەسەر  ات و چاۆ  ئەوانایش  ەوتانە ڕاڵ

 .گرتنو زوێن ۆخەڵکەوخ 

 :ب و گوتیرڕێش  ەەوورا   ەڵی ەا ەرن سەرف 
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و ڕێشام  ە ەاابوو  و  ریەی ساەروئەەی ەن نەەەوت ئەو تۆزخ ەاو -

ئە  ەوو ڕۆژخ و لە  ساەەەرخەا ساوی باوو ؟ نااڵێم  ،ی نەبووباوو سو

ئیاااری خەڵکااای نااااوەاری چااای و  ،لە ەیلمە اااانیش زاااتی وا  نەەراااوخ

 سەرخ کۆەار و وخزرری چی؟

گاااوڕی ەارە خاااۆی و قساااە ەی بە گەرەااای تەواو  ااارە و  ەرن ساااەرف 

 :گوتی

ی ەباری باابم وا بازانم وخزررێکاقبە  ،ژوور  باۆ ئە   اۆڵە   ە  اتن  -

نا و بە ەخەارا  ەوت و خەرراک باوو ببێاک  ڕاڵە یا  ڕێوخ ،ەیسری بوو

 ااو وخ ااا ؟  ئەەە  ااۆنفران  و  ۆبوونەوخراا  .بە ژێاار ڕێااوخ و بمرێااک

 . ەس ئاگای لە  ەس نییە ،ساحێبە؟ ئەەە ەخڵێی زاری بێەخبب

 .ا بەر رەا  بە خۆتانەخاتری خوا  ئەحمەە بەگ  اتە قسە و گوتی بۆ

 .ک و ئەوخناارخ لەساااەری ەەڕۆ ەخبێاااڕزگارەااا   ەااااوخ و ەوۆ ئاا  ەر 

 اربەەخساااااااتا  و  ،قەڵەبااااااااڵ ییە ە ئێجەاااااااار زۆرخ و ڕەت ڕسااااااااوخ

ەخسااتیا  ەخرچااووخ و ئە   ەەااوو  بەڕێااوخبەرانی  ۆنفرانسااە ەش لە

غەڵەتێاک و  ،ئەەە  ەبێک و نەبێک .خەڵکە زۆرخرا  ڕب  ۆنتر  نا رێک

وخ تاااێکەاڵوی باااووخ و ەوو  اااۆنفران  بە ەوو ەەبەساااتە ک ر ووساااە 

رەک بوونە، چونکە  ەر  ەساە قساەرەک ەخ اات  ە  ەر ەاوی بەساەر 

 .کەوخ نییەەر ئەوی
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 ەوخ  ریاا بە  ز  وه  ەاەۆسااتا زااەو ەت بەەخ  ڕێک سااتنی نووسااینە انی

 :گوتی

ساااااەی ئەحااااامەە بەگە و خەڵاااااک و خاااااۆ وخاڵ ەخەاااااێکە زانیاااااوەە ق -

ەس کراوی ەوو ڕێک اااراو تاااێکە  باااوونە و ئێساااتە  ەس بە  ەختاااوخت

رە ێکمااا   ە ەاوخرااا  باارارە  ، اایک نەبێااک ەخ اارەەاان  ەر حەز   .نیایە

 .ناەە انما  ب وێنینەوخ

 :خاتوو نەزررخ ەرسانەوخ گوتی

قااابیلە بانەتااا   .ەخ ە ئێسااتە ئێااوخش باناار  ،خەەتااا  نەبێااک ،نە نە -

 نە ە ؟

ئینجاا  ،خوخ  اوێنێکی بە زاێرزاەی زاووبرای ەالەژێر لێوگوڵزار خانم 

 : رەخوخ و گوتی ەخنەی بەرز

رە ە  ڕۆژ ئێاااوخ قساااەتا   ەخباااوو ،خاااۆ بە قساااەی زاااێرزاە باااوارە -

 .بکرەارە

 :ئەحمەە بەگی ەێرەرشی لە ەڵی خۆررا گوتی

ئێساتە  ەخباوو ،بە قسەی ئەو بوارە .چاک رە ە  ڕۆژ قسەەا  نە رە -

ەن زوو زانایم  .سەر ئەرز ی یاتیسەر باڵی سیمرخەوخ بوورنارە لە بە

 .سەی ئەو ەشە ەرخ نابێکوا نییە و بە ق
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 ەرخ ا ، گاوڵزار ە ناچاری لە قسەڕاش بەرنێکی بێرخنەی و گوێەرتن ب

ی رە ترراا  ساەرر ،خانم و نەزررخ  ە بە تەنیشک رە ەوخ ەانیشاتبوو 

رە ەراا  الی خاۆرەوخ باراتە ڕاوەەی ڕێکەناین  رە و خەررک بوو   ەر

شااتنەوخ بە ەانی ەوت  ە چااۆ  خەررااکە  ەرن سااەرف  اااتب چاورااا  بە 

و  ەخباوونە سەر رەک و ەلی خوار ەخچووچاوی  ێک،ەخ ەوخەوی لب 

ەوو ساااب  ەسااای  ،ەرن ساااەرف باااێجەە لە  .تەخ ەولەڕاااو بەەااا والەا 

ت و چەنار ەخ ەو ە خەررک بوو  خەورا  لب لب بوو کەزیا  چاو ەر

سااتبوو ، خاااتوو نەزراارخ تەواوی نو ڕیرخەێرەێکاای تاار لەوالوخ  ەر بە

 :گوڵزار خانم و گوتی  ڕووی كرەه ێرخنەەوخبەەخ  ڕێکەنینێکی ب

و ەابەزرنای ەاوۆ ە ە ی زەڕخزەقی ساواربوو  اوە نا ەقیا  ناگر  لە -

ک بەبااب ەخچێاائێسااتەش ئەوخ بااۆ ەوو سااەتات  ، وارە و گەرشااتن و نااان

نەوخ، ەخخااوێن ەرانە ەێاان و رە ای ڕێاان  زاەش الڕەڕخ ڕشاووەا  ئە  قساە

 .را  ەێکخەوو تاقەتیا  چوو  ،بکە  ئەوانیش چی

او و ساااااووربەرنااااای ەاەۆساااااتا زاااااەو ەت و ژنێکااااای  ە تاااااۆررش لە

ی تەەە  ڕەنجاا  راوی تەڕڕیاری ەەغرربیاررکی باۆرەبااسویاو ەری برۆ

رەوخ و ژنە ەش ەخەا زوو ئاااااااوڕی لە ژنە ەزوو ،ساااااااڵە ەانیشااااااتبوو

چرئ و ڕرس و ڕرسیار لەگەڵی، ئەوخنرخی ڕاب نەچاوو  ەوتبووخ چرڕە

 :ستا زەو ەت و گوتیە تۆر سەری برەخ نزرک ەاەۆ
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 .مەخ ێشە ەخر   ەەرخرەک ەخچموا  .حەز  لە  ەەرخرە -

 :یئەحمەە ڕرسی

 ئەوخ ە تۆر بۆ  وی چوو؟ -

ساەری ەاەۆستا گوتی چوو  ەەرخ بکێشێک، ئەحمەە بەگ بە بێرخنەی 

 ،ەخ ااااتی  ە ە تاااۆر لەبەر  اااەەرخ نەچاااوو و ەرۆ یاااو زانڕاوخزاااانر 

 اوو  لەگە  بو ب و  ووڵەباوو  ە  ەوتباووخ چااوچونکە چااوی لاب 

 . ەروخ ا زارخزای ڕخوزک و خوو و ناوبانەیشی بوو ،ژنە ە

 :ەاەۆستا ڕووی  رەخ ئەحمەە بەگ و گوتی

 لە  وی بیرۆزرنەوخ؟ ،بەزکم ئێستە بانەیا   رە قسە بکات -

 :ئەحمەە بەگ بە زخرەخخەنەرە ی زاراوخوخ گوتی

باۆرە  .ر ناا ە کەزاما  باناەربانر نا رێک و  ەسی  ،خەەک نەبێک -

ئیتااار ئێساااتە  ،ئەوخنااارخی نەەااااوخ ،، وا ئێاااوارخرەەڵنیاااا بە لەو ڕووخوخ

ساەتات  ،یەخزانبەەڕێینەوخ ئوتێلە انما ، وخ و  ەخببش ورزە ،تەواو

 ،بۆ  زررخ ە و لەوێشاەوخ بە ەاوۆ ە ەخبینەخی بەرانی سواری ڕاڕۆڕ 

 .کەخبێئیتر نە اتما  

 :ەاەۆستا زەو ەت گوتی

خۆزگە رە سەر بوۆزتینارە و ەرسا  زەو و ڕۆژێاک  بەاڵ  ،مەخزان -

 .ناو ڕاڕۆڕەا نەەارنارە لە
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 :سواری گوتی ئ ئەحمەە بەگ بە بێزارریە ەوخ و بە 

 .واش بەەڕێینەوخ ەخبب ،چۆ   ێناورانین ،ەخسک خۆەا  نییە بە -

و  ەساتا  ەا باوو   ە ژنە ەشانەو  ئەەا  لە  قسە و باس و بیر رەن

 .چووخ ەخرخوخ

 :گوتی وخوخ بۆاڵنری لەژێر لێوتا زەو ەت ەاەۆس

 لە چاااو نەچااین رە ااب خەوی لااب .اڵ  ۆنفرانسااما  تەواو  اارە  ەازاا -

 ەنااایش ەااارە  بە .چااااوبو ب و ەێباااازی تە  ەوتاااووهرە اااب  ، ەوتاااووخ

و  ەخ ە تاوتوێیاا  و خراان وێنمەوخ ئەوخنرخ ە .ەخسک ئە   اغەزانەوخ

 ەەااوورم لەبەر  ،لێیااانە خرااان ەەە  انتاااوخ و ەخررااا  ەێاانم و ئاگااا ە

حەرف حەرف،  ەچاای  ەساایش بااانەی  و  ەلاایمە و  ەلاایمە ، اارەووخ

ەاااانەێکە چااااو  ئەوخنااارخی تااار  اااوێر باااوو   .نە ااارە  بیاااان وێنمەوخ

بااراری  تێااب و  ئەوخناارخ وەوستەەسااە مر ڕەراارا  اارەووخ و ئەوخناارخ

م باااۆ ئە  و ئەو تەلەەاااۆننااااەە   ااارەووخ و ئەوخنااارخ ڕۆژناااەە و بەڵەە

  ەر اووکبۆ ئەوخی قسە انم ڕاسک بن و ژەاارخی ئااوارخی   رەووخ

ئێساااتا لیساااتەی بە خاااوا  ،و خاااانەقین و  ەەاااوو گەرەیاااا  تەواو بااان

 ب چەنرخ؟ەخزانخوا  ،بێتە سەر  تەلەەۆ 

ووی  اااارەخ ڕ ،گااااوڵزار خااااانم  ەناسااااەرە ی  ەڵمااااری و  ەڵوزااااک

 :و گوتی ەێرەخ ەی و ئەوانی تر
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و گااااوتی  یەسااااواری ڕێکەنیاااائ وورن، بەچااااناوبااااازاڕی چاااااک اڵ  وه -

 . ارەووخ  ە لە  واڵتە بۆراا  بکاو  ا ەناڵە انم  ەررە ە ەاوای زتێکی

تاار  وی  ئاا ،ئەو گااوتی ئاااڵتونی زۆر  ەرزانە ئەنەوسااتیلەرە م بااۆ بێاانە

 ەر بازاڕەاا  نەەراک  ، ەچی نەک باۆ  نە اورن ،ەاوای زتی تری  رە

 . وێیە لە

و   ااااتی نااااەە لە نەباااوو  ە باااۆچی تاااووڕخئەحااامەە بەگ ئە   اااارخ 

، باووباوو ئەوراش تااقەتی چوو ەرار وا .قسە ەخ ە ەا  وه  خوێنرنسکااڵ

بارەخ ساەر  رهبۆرە نەرا ،زەر  بووبەاڵ  ڕیاوێکی زۆر بەتەحەەو  و بە

کااات، بخەڵااک و  ەس سااەغ ەت و ناااڕخحەت  ەخ اارەو حەزی نە یخااۆ

باس ێەرخ ااانی  ااۆڵە ەش  ەوتبااوونە قسااەو ەروخ اا ەانیشااتوا  و گو

 :و گوتی بۆرە ئەورش گوێی نەەارب و  اتە قسە ،رە تری لەگە 

بەراانیش ساەتات  .نیایە ئیتر زەوخ و  ایک  او  ،تازخ  ە گەڕارنەوخ -

 او  بۆراا   ا  باۆ بکاوی و لەیائیتار چی ،ا باینەنااو ڕااڕۆڕ لە ەخببەخ 

 .زتی  ەزار ئەوخنرخی ئێرخ  وانتر  ەرە   نره ل  بکوی؟ لە

 :نەزررخ گوتیخاتوو 

بااۆ  ،خەەرەااووی، بەاڵ  خەڵااک  ە سااەەەرێکی  اارەڕاسااک ەاڵ  وه خااۆ -

بە  ەناار  زااتی ئەو زااوێنە لەگە  خااۆی حەز ەخ ااات  ،ش بێااکیالەێاا

 .بباتەوخ ەراری
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 ەناار   و خوخوخەبەری بااو ،ەراان  ە بااۆ خااۆی ئیتاار نوسااتبوو  ەرفساا

ساااەررێکی ەخوروڕشاااتی خاااۆی  ااارە و ساااەررێکی  ،چااااوی  ەڵە اااۆەی

 و  ە ڕاساااک بەراەااابەری باااووساااەتاتە ەی ەراااواری  اااۆڵە ەی  ااارە 

 :گوتی

 ئەوخ  ێشتا تەواو نەبوونە؟ ،زۆر ەرخنەە -

 :گوتیەارەوخ و ئەحمەە بەگ وخراەی 

 .بۆ خۆت چاک نوستی ،راخوا خەوی خێرت بێک -

 :ەخستی ەا لە ەلی خۆی و گوتیەا و باوێشکێکی  ەرن رف  س 

نااو ئە   ەەاوو قاوخ و  ێاک بنوێاک لەەختوانخەوی چی، خەڵک چۆ   -

ڕووی  ارەخ  ەەااتەت  .رکرۆەۆ  و ەخنەەەا، ئەوختاا ەلام ڕخق باووخاە

 :و گوتی

 .نەەخبوو بێ ن خەو  لب بکەوێک -

 :ەاەۆستا زەو ەت  ەڵی ەارب و گوتی

 .ەخ ات ەچی  ەر نوستی، ەرارخ زۆرت خەو  ،چەنر  ارێک بانەم  رەی -

 :ییڕرس ،نییە  ەی ە تۆری  رە  ە لەو   ێە سەررێکی  ەرن رف  س 

  ات؟ لب یئەی ە تۆر چی -

 :ڕێکەنینەوخ وخراەی ەارەوخ و گوتینەزررخ بە نیوخخاتوو 

 .ەخ رەەەقیرخ سەری ژانی  ،چووختە ەخر   ەەرخ بکێشب -
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گە  ەراارخ لە ،رە سەر چووباووخ چینای ساەر  ،ە تۆر  ە  اتبووخ ەخر 

لە ساەر  چارچاانەرە ی خۆزای لاب باوو  ژنە ە ئەو تە بیرخرا   رەبوو.

تێکاااوا  ، ەەاااووی  ورسااای و ەێاااز و قەنەەەی نەر  نەر  باااوو ەخوریو 

 .بوو  ر گەورخ ەسانەوخی ەیوانی ئەو  ۆ  و بیناەا  و حوزوێنی ڕشو

و   ااااااۆنفران ن بااااااۆ گاااااارتن و بەرڕااااااابوونی ەخ ااااااات ئەو خەڵکااااااانە

 ۆباوونەوخی گەورخ گەورخ بااۆ  ەەااوو  اۆر و نیازێااک، ئەو زااوێنەی 

گوزار و وەاااۆەێرنی گەزااات  ااایر  وەێیااا ،ەی لاااب  راباااوو ۆنفرانسااائەو 

 .حەسانەوخ بوو

وخوخ، وڕااڵی لاب ەابا ییە نەرەە خۆزانەسەر رە ب لەو  ورس ە تۆر لە

سەر ەێزی بەرەخەی ەانرابوو، ژنە ەش  لە ییە چاسینو قۆری و ڕیاڵە 

ە تۆر ەختاوختی  ری ەانیشتبوو.لنەی خستبووخ سەر لنر و لە بەراەبە

یااااا  وا  ەوتبااااوونە و و ەرە .خوارەنەوخ رەبااااوو بااااۆ  ێااااک و چااااا

 .نەخناسلە ەخەب ساڵەوخ رە تری  ەختەوت ،قسەوباس لەگە  رەک

 :یەخڕرسلێی  ژنە ە

 ک؟ەخژر  و  خەڵکی  وێیک و لە -

شکاو  ە  ار  ار  ی تێک ری بەاڵ  بە زێوخی ەیسر ،ە تۆر بە تەرخبی

 ە ئەو ە تااۆرخ و ناااوی  ەخ اارەباساای بااۆ  ،ەخ اارەتااێکە   یشااەربەغرا

 .خژێکە ەزک ساڵێکە لە لەنرخ   ،رەستانی تێراقەتاەلە، خەڵکی  و
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، ئینجاااا ەخساااتی بااارە باااۆ ڕاااا ەتی ەخگااارتژنە ەش بە ە  گاااوێی لاااب 

ە تااۆررش بااب ئەوخی قسااە انی  . ەەرخرە اای ەخر ێنااا و  ااەەرخ ەی

ەخسااتی ەارە گیرەااانی خااۆی و چەرخە ەی ەخر ێنااا و  ،خااۆی ببوێااک

 . ەەرخ ەی بۆ ەاگیرسانر

ەخسااتێکی لە  ،چاا ی لە  ااەەرخ ەی ەا ژنە ە سوڕاسای  اارە و ەرێکاای

خ رحە ا  زاانزهبە ناازی  چاۆڵەرە ی  ڕرچە زخرە اراوخ ەی خاۆی ەا و

 :ساڵەوخ گوتی

 .مەخژرا ەخەب ساڵە لە ڕارر  ،خەڵکی ەەغرربم ،ەنیش ناو  لەتیفەرە -

 .بووەەتەوخ  یا ،لە ەێرەخ ە   ە ەەڕخنسییەەوو سا  لەەەوڕێش 

 بەرەخەی و گوتی ەنراڵک  ەرە؟ە  رە و خستی ە تۆر چارە ی بۆ تب

 :کرەخوخ گوتی ی ەخست یی لەتیفە خانم بە ەات

 :گوتی ەاخەوخ ەنراڵم نییە، ەرێکی تری لە  ەەرخ ەی ەا و بە ،نا -

ەوارای  ،ەنرا ەنرا  گونااحن ی اراەیژرانی بێ  ل  ،سەرێکەوخ بازتر لە -

ە چونکە ەن قەت نا ەوەە ەا  و سەر  قااڵە ب ەخچن،سەرلێشێواو ەخر

 .ئیشی خێرخوازریەوخ

 .ەرارخ خێرخوازی چا ی :ە تۆر لە ەڵی خۆررا بە بزخرە ەوخ گوتی

 :گوتی لەتیفە لە خەراڵی ەا و

 ئەی تۆ ژنک  ەرە؟ ەنراڵک  ەرە؟ -



 

119 

 :وخراەی ەارەوخو خۆ  ە تۆر  اتەوخ سەر

 بەاڵ  لەگە  ژنە ە   یاا ،ەن ژنم  ەبوو و ەوو  وڕرشام لێای  ەرە -

 .را ەخژرن لە لەنرخ  وڕخ انم لەگەڵی بوورنەتەوخ و ئێستا

 ااارخ لنەاای تااری خسااتە سااەر  ئە  .لەتاایفە باااری ەانیشااتنە ەی گااۆڕی

ن ەخڵااێکە و چااونکە بە  لاای ەیللاای خااۆرەوخ  اااتبوو  ە ڕێاای ەراا ئەوی

 ەە لە نەقش و نیەااری ساەر سانر  ،رازە وارەزو  بییەر  ە وخک ە

ەناار    ،ەانیشااک  ااارخ بااۆرە  ە ئە  ،الوخو ئەو و ەرزی گەورخ لەەاا 

وت بە ئەنقەسااک وای  اارە تاااوخ و ختەااەلە ڕااوز و ڕاناای ەخر ەوت و 

 .کاتەوخبو ا ەر ە تۆر تاقی 

رەی ەاارس  ەرچەنرخ ئەو چاوبازقا  باوو ەخ ،ە تۆر  ەنر  حەڕەسا

بەاڵ   ێشتا  ەساێکی وخک ئە   ،لەەخر بووواتەنی چشم چرانی و چاو

خسک و ەخساتەەۆ، بەباب بەەوقارم و حازربوو وا ڕووزی نەبووژنە تو

بزانێک و  ەەووی ەوو ساەتات نەبێاک  ە لەو  اۆڵە  ئەوخی  یچی لب

 ەرچەنرخ سەروسە وتی  ،ڕێکەوت بە تەنیشک رە ەوخ ەانیشتبوو  بە

قەاڵەەت و  ەراکە  باوو ڕێکوڕێاک و بەە تۆر خرائ نەبوو و ڕیااوێکی 

، بەاڵ   ەر بەو ەوو ساەتاتە ،ی زەسک ساا  باوو و تەەەنیشی نزرک 

و ئەو ژنە وا  ات بەراەبەری ەانیشاک و ڕاوز و قااچ و نەەرو و نەناسی

بە  و،ر  زۆر باااوالی ئیشاااێکی  ەنااا انااای باااۆ ەخرخساااک، لەڕ  ااای رااا ال



 

121 

 اان خااۆی  لە ،تاااربەتی  ە خااانم  اااتبوو بااۆ  ااۆنفران  و ئەو  ااارانە

 .باوخڕرش بووخاوخ  بیرو

 :ییلەتیفە ەرسا  سەری  رەخوخ سەری و ڕرس

 ااورە ؟ ئەواناایش بااۆ  ن،ژنەی لەگەڵیااانەوو  ئەو  اوڕێیااانەت و ئەو -

 ا بە ڕەنااابەری  اااتوو ؟ ئەوخ چااۆنە زااێوخی ەیسااری قسااەئەورووڕاا

 ەیسری بوو؟ ؟ لە ەیسر ژراورک را ژنە ەتکەخ ەر

ساااەەا   ەوتە ڕااارس و ڕرسااایار و یتااار لەتااایفە بەباااب وچاااا  و  ەنائ

نااااااوی  ئەو بەلێااااارا  و باسااااای  اااااۆنفران   ە باااااۆچی  ااااااتووخ قاقا

 ااتووخ لەساەر ا ە ۆەەڵەرە ی خێرخاوازخوخ لەگە  چەنار  ەساێکی تار

زۆرەا  وچارخری ژنی ئەە انی بکەنەوخ  ە چەنر لەژێر ەشار و زوڵمابێ

 .و چۆ  لەو  وخک لە  ە ەنمرا بری وارە

 :ە تۆر سەری ڕاوخزانر و سەررێکی  رە و گوتی

ەوانە باکەنەوخ ا  خۆش باب  ەوا  ااتوو  لەساەر ئتاستی ەخستبە ڕ -

 .ەیا  بۆ ەونیا ڕوو  بکەنەوخوزروو و ەخنەیا  

رە ە ەا و ڕووی  ارەخ ە تاۆر و بە زخرەخخەنەوخ لەتیفە قوەێکی لە چا

 :گوتی

ک  ە ەخ ەرا ئەوخ چۆ  ەیسری قساە .نەەاەەوخ  وابی ڕرسیارخ ەت -

 ؟یکەخڵێلە ەیسر نەژراورک وخ و 
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 :ە تۆر تاە  وخراەی ەارەوخ و گوتی

 .ی زۆر  ێنارا  باۆ تێاراق  ە لەو   اار باکە را ەیسررا انلە  ەزت -

ەااڵی  . ەروخ ا  اتن بۆ  ورەستانیش و زۆر زۆر خەڵکی باش باوو 

ئیتر ژ  و ڕیااوێکی  ،زۆر گەورخرا   ەبوو ی ی قەەرمی باو م خانوور 

ەارکیشاام ژوور و  .بە  اار  ەخ اارەەیسااری  اااتبوو  ەاوای ژووررااا  

ژنە ە  .چاونکە زۆر ەااڵی بااش باوو  ، و ڕێای ەاباوو ەروانێکی  ەباو

بااۆرە  .ەخ اارەەێرەخ ەزاای لە چار ااانە ئیشاای  ،ەخەا ەارکماای یرااارەەتی

وخ اااو خەڵکااای  تااااوخ و ەوای رەک ەوو ساااا   ەرلاااب  اااات واراااا  

ەناڵی خوزاکە م وا ەێاری ەیساری تاوخ و ەوو  ،لب  اتخێزانە ەرا  

ەراارخ  :یو گاوت یە تاۆر ڕێکەنیا .لە ەیسر ژرابوو  ەختەوت ،بوو بوو

بە  ،ەیلمااای ەیساااررش ەخساااتیا   ەرە لەوخی خەڵاااک ەیساااری بااازانن

 .ی ەن بە گەنجی زۆر  حەز لە ەیلم و سینەەا بووتاربەت

وچێکی چار ااانە ەوخ وا بااوو  ە لە ساارەخەاا  ێشااتا ە تااۆر قسااە ەی لە

 ە بە ڕەرۆزاااەوخ چااااوی بەەااا وبەوالەا ەرن ەخر ەوت  ساااەری ساااەرف 

، بە گااوڕێکەوخ گەرشااتە و ژنە ە  ەوت  ەر  ە چاااوی بە ە تااۆر .ەخگێااوا

 :بب سەال  و  یک قسەرەک ڕووی  رەخ ە تۆر و گوتیسەررا  و بە

وا  ؟ەخگەڕێاااین ارواتاااە ەرەوخ بە  اااوێی؟ لە باااابم ئەوخ تاااۆ لە  ئەر -

ئەوخ لااۆ  .ەرسااا  تەرااارخ ە بە ێمااا  ەێ ااب ،شااتنر ەەااوو خەڵااک ڕۆ
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 ەەاااتەتتبااووت ەخچاام  ااەەرخرەک ەخ ێشاام،  وئەتااۆ گ ،نە اااتیتەوخ

ئێساتە نەەاررتارە وخاڵ ێان، ەخگەڕ وێنێک بۆت ەەوورا   ەر ەس لە ز

 .ەخ ێشتی  ێما بە

بەاڵ   ،کەخڵێا ەرچەنار ژنە ە خاۆ نەرارخزانی چای  ،ە تۆر زورزخ بوو

گەرشااک  ە ئە  ناااڕخزاری خااۆی   تااب ەرن سااەرف لە زاێوخی قسااە انی 

 .ەخ اتزەڕ لەگە  ە تۆر ەخرەخبوێک و نیمچە

 :و گوتی ە تۆر چاری نەەا

ئە  ژنە ناازانب چای  ،بێازخحمەت  ەنار  لەساەرخۆ ەرن ساەرف  ا ە  -

 .خەخیبزانب  نێو ە ڕخنەە وا ،یەخڵێ

 :بە  ەڵچوونەوخ گوتی ەرن سەرف 

 .ەخبا بزانێک ،ئینجا قیروسیا -

 :ا و گوتیرەخستی ەا بەرە  ەرن سەرف ئەو ا 

وا  ؟ئەەی گوێتاااااا  لاااااب نیااااایە  ەەاااااوو خەڵاااااک چاااااوونەتە ەخر  -

 . انە ەش  ەڵەیرا، بە قەبری بابم واەا  زانی ڕەێنراورکچار

 :توزری بۆ لەتیفە خانم  ێنارەوخ و گوتی ،ە تۆر چاری نەەا

ەوخ براەرخ انم ەڵیا   ەوتووختە ەەراقەوخ و واراا  زانیاوخ زاتێکم ئ -

 .ێنەخگەڕ ئەوختا  ەەوورا  بەە وبەوالەا بۆ  ،بەسەر  اتووخ

 :یگوت ڕب و لەتیفە  ەستارە سەر
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 .بازاای قسااەەا  نە اارە ەاخەوخ ەاوخ ەەااا  زۆر  ە  بااوو و بە بە -

 ین رە تری ببینین؟ەختوان ،ئاخۆ  ە گەڕارنەوخ ئوتێلە ە

 ااااەەرخ و زااااقارتە و  انتااااا تی  ڕاكاااا ی  وه  ە تااااۆر بەەخ   ۆ رەناااا

 :گوتیەخستیەوخ ی   ە بچوو 

 ی تۆ؟ئە .سەتات ەخ لە ڕاڕۆڕەا بینەخبب نازانم، ئێمە بەرانی بە خوا  -

 :لەتیفە گوتی

ەوو سااااب  .یااانەوخەخەێنئاااێمە چااااوار ڕۆژی تاااررش لێاااارخ  ،باااابە نە -

 . ۆنفران  و  ۆبوونەوخی ترەا   ەرە

 :ە تۆر بە ەاتی و ناڕخحەتییەوخ گوتی

 ی زۆر بەبە ڕاساتخۆزگە زووتار رە ترەاا  بناسایارە،  ،ەاخم ناچیک -

 .ەاخەوخ

 :گەرەی وخراەی ەارەوخ و گوتی لەتیفە بە

ە ەتم تەلەەاااااااۆنتااااااۆ  ،بەاڵ  گااااااو  ەەەخر  .ەاخەوخ وخاڵ بە  ئەر -

 .خەخ ەرخ  وو سەری لەنزوەن زو ،برخر 

ی لەنارخنی باۆ تەلەەاۆنە تۆر ەخستی بارە قەڵەەای ەخر ێناا و ژەاارخی 

 :نووسی و ەارە ەخستی و گوتی

ەنیش زوو زوو  ،برازارە م لە ڕارر  زووی  رەووخ ،خەەک نەبێک -

 .ەێم بۆ ڕارر 
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ەا و ەخستی خستە ناو ەخستی ە تۆرخوخ   ی ئەسواری لب قار لەتیفە قا

 :بۆ خواحاەیزی و گوتی

و ەا سااە ە ،  تەلەەااۆ ئەەەش  .نیەخبیناازووتااررن  ااات رە تااری  بە -

 ،ەوخت وه ە چووبوو بە  ەەاتەت ب ێاک  ەوا ە تاۆری ەۆزرا ەرن سەرف 

 :خۆرەوخ گوتی  ارێکی تر بە ڕەلە سەر ەوتەوخ سەر  و لەبەر

ئە   ابرارە لۆ وا ەخ ات؟ خۆ  ەەووەانی ەرۆزک باۆ ئە  ژنە  ئەەە -

 . انبازخ تەرارخ

تااااری لەگە  لەتاااایفە  اااارە و رە سااااەر  یڕەلە خواحاااااەیزر ە تااااۆر بە

 . ەەوورا  چوو  بەرخو ڕێولیکە ە بچنە چینی خوارخوخ

ئەوانایش بە ڕەلە  ،خەڵک تا وتەرا لە  ۆڵە ە ەاابوو  ،گەرشتنە خوار 

و ەگاااا ە  ە زۆر ەوور نەباااوێشاااەوخ بەرخو ەرو، لەونە ەخر ەخچاااوو

خەڵاکە ە  ،گ اۆئ ەاگیرساابوو  ،ەخ ااتیانەوخ، خەررک بوو ئێوارخ ەالێ

ڕەلەراا  بااوو  ە نە ااا تەرااارخ ە بە ێیااا  بهێ ێااک،  ەررە ەرااا   ەوڵاای 

ارای ئەەاانیش گەرشاتنە باۆ  ااروانی ەو .تە ەواوخ ە نە ەوێا ەخەا خۆی

 ،ەسااتۆ و ڕاڵوێوخنااانێکە نەبێااتەوخەڕەرسااا  ڕاڵ ەخ ە رر  ە سااە .الرااا 

 :گوتی سەری خۆررا و  ەر لە ەوورخوخ  ێشای بە ەرن سەرف 

زااااەڕ؟ چاوتااااا  لەو  ااااابرا  خااااۆ  رەرشاااایا  بە ،بە گیااااا ئاااااه بااااا -

 .لەبەرخرە چۆ  تەگالە ەرا  خستووختە ەلیەزرازە



 

125 

 :گوڵزار خانم بە حەڕەساوریەوخ گوتی

ێااک؟ ئینجااا چاای ەخ ەوسااەرەا  نەبێااک، ئەوخ چااۆ  بەرەااا   قااوڕ بە -

 .بکەرن

 :نەوخ گوتیوخاتوو نەزررخ بە  ەڵچو

سااەری ڕێ ەەاابەر و ر ڕخنااەە  بە .ی وا ببوێااکرانسااەوای  ۆنفئۆ ااا  -

لە  چااۆڵییەەا ڕۆژ بکەراانەوخ و بەرەااا  نە ەوێااک  ە سااوار  ەشااەو ئ 

 .ببین

ەرۆزاااااەوخ ساااااەرری ئەو ئەەاااااا  لە  قسەوباساااااانەەا باااااوو  و بە ڕ

ەرارراااانەوخ  ە  و ەاەاااابوو  بە ەخ ااارەا  وێوخنانەرااازەڕخزاااەق و ڕاڵ

سااەری  یاا  وا ەوو  ەس لە ەخر ای تەراارخ ەوخ  ااتنە ەخر  و لەیبین

کەنەوخ، باسەرێی ڕێولیکەی تەرارخ ە ڕاوخساتا  گاوارە خەڵاکە ە  اێمن 

ی ڕێاوخ یرە ێکیا  ساەرقۆڵی  اا ەتە ەی ەوو ساب خەتای زخرە و ساو

ابرای تاااررش لە  ،  اااەخچاااوولە  ااااڕتن و لێ اااوری تەراااارخ ە و باااوو 

؟!! ئەحاامەە بەگ و ئەواناای تاار و زۆری چاای ، بەاڵ ەخچااوورارراارخەخر 

تاوا خەررک بوو  بەاررن راا بارخنە  انەی  ە ڕاوخستابوو  لەخەڵکئەو 

تەراارخ ە چونکە  ااڕتنی لێ اوری  .قاقای ڕێکەنین بە ەرمەنی ئەو ەوانە

بوو و  ەەااوو قااۆڕچەی چااا ەتە ەی لاااب رەخەی  راسااە ەی ەاق یشااا

ک وا بار  ی نەەابوو، ڕرچی  ەر تااڵێکی چووباووخ الرا نەوخ و ڕێوخبوو
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ر رە  و زکا  زاکانێکی زۆری یرەخە گ ەخسک لە ەخچووەوخ ل .ببوو

 ئەو چاا ەتی لە .ری لاب  ااتبووتاراررارخەخرخ ەش لەو خراڕ .ڕب  رابب

و قااۆڕچەی  ەەااو .قااۆڵێکی  راسااە ەی لااب ببااووخوخو بەرەا نەەااابوو 

ەخرخوخ باااوو ، وا    و ەاااانیلە و ورگااای بە راسە ەزاای  ەڵکەنراباااوو

ە و ئەوانەی كبرەبوو بۆ ناو ەاوۆ ە ا وژەیوت  ە خەڵک ورەخ ەوەخر

راااا  نەباااوو لە   ێەااا لەگە  ئەوانااای تااار  ە  ،راااا  گرتباااوو  ێەااا زوو 

زااااااەڕ و   رەبوورااااااا  بە ،تنەخ ەوڕەرتااااااا سااااااەرەااااااوۆ ە ە و ڕەرتا

  ئەوانەی وورا ااااتب ەیوانااارارخ انی ەاااوۆ ە ە ورساااتب .هەڵااارا لەرە 

نەوخ ەخرخوخ و  اواررااا   رەبااوو  ە تکااارە بەس ێااەەڕزاوێنیا  نیاایە ب

، زوێن  ەەوو گیراوخ و ئێستا ەوۆ ەی تار ەێاک باۆ ئێاوخ ،بێنە ناوخوخ

 اڕتنی لێ وڕی نەگابەت لەگە  راررارخەخرخ ەش  .بوو بە زەڕئیتر بوو

و ،  ەچای واراا  بەساەر  ااتبوو وخ  خیر  لەرە یاا  بکەنا  اتبوو  بە

، بەو حاااااا  و  ەرچۆنێاااااک باااااوو .انیا  خوارەباااااوورڕاااااو تێهەڵاااااێروت

و  ااڕتن و ەیوانارار تەراارخ  ی ڕێباوار هزاکاو و ڕۆتەال ە زاێواوسەرو

 .وخوخ و ەویوب زبەر

و  ەگاا ەروتووڕخریەوخ چوونە نااو ەو بە ەاەاوی  ،ئەوانەی ەابوونەوخ

ساااحێب ک زاااری بێ ها ەش وەروەگاا . ەنرێکیشاایا  لە ەخرخوخ ەااانەوخ

و  چااا ،نە ژوورخوخەخچااووو نە ەخرخوخ ەخ اااتئیتاار بااۆ خۆرااا   ،بااوووا
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ئەورش  ەەاووی  ،تەخ ەوو و زتی وا ەخسک وو زیررنی و ڕار قاوخ

ە  ۆنفرانساڵەت و ئەو خەرا بە خەڵک لەساەر حساابی ەخوەخۆڕاری  بە

 .وێنەرەتا باتی و بێ

 ەرن سااااااەرف  ەر زوو  ، ەەاااااااتەتی  ورەخ ااااااا  لە ەخرخوخ ەااااااانەوخ

لەساااەرخۆ لە بااااخە ەی تەنیشاااتی ەانیشاااک، ساااەری و  ەشاااقیچوار

و خەررکااای  ڕاااا ەتە  اااەەرخ ەی ەخر ێناااابااارە ڕاوخزاااانر و ەخساااتی 

  وەێر لە ساواربوونی تەراارخ ەتاە  بێ ە تۆر .ەاگیرسانر  بوو ەەرخ

 بەئەورااش  ،ە ەەایناااو قەڵەباااڵ ی و لە ەۆزراانەوخی لەتاایفەی ئازاانای لە

چێکی تەرخبااانەرەک وسااوەر ەوخ لە سااەرن سااەرف لە نزرااک چااوو ەاااتی 

 انی سەوزخەرۆزااااە ا  ەخسااااتییەە راااانەار  ە لە تەرخبااااانە ەانیشااااک

 ،کێنااو خاۆ  ەانیشا کاات و لەبئەو ەڵی نە ات  لە انی ڕی   .ەخچوو

 ە  ەر  ەسااب  ەخچااووەاەۆسااتا زااەو ەتیش لەوخ  .ەرن سااەرف وخ ااو 

خ یەویاختەقەبە ئاسامانرا و  رخچووئەو وخ و باڵۆ   ەڵا ،کەوتارەببەری 

و سکااڵناەە انی  ە  ەس گاوێی نەەاراب و  ەس باانەی  تاو ناەیلکە لە

 .ەوخ  ەر لێشیا  نەڕرسییەوختنە رە بی وێنێ

ئەحمەە بەگیش لە ەڵی خۆررا  ەر خەررکای  ەڕخزاە و گوڕخزاە باوو 

 :ەخرەوتخوخ لەژێر لێولە زێرزاەی برای و 
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بەساەر ئینجا بزانە چیاک  .ەوخ لەنرخ  بۆتەخگەەئب نەەر  خۆ  ەر  -

ەاران و وات بەساەر  ێناارن، ئەەە  وخ و بە ەیشاڵە انک  ەڵاک ،مەخ ێن

 ۆڵەوخ لە  ئوتێل باۆ ئەو   انتا بە ،چوار ڕۆژخ ئێمە وخک قەرخج وارن

 ەس ئاگاای  نە ، ەس بە  ەساە نە ،لە  زوێن بۆ ئەو زاوێن و ئوتێل

ی ئە   ەەاااوو خڵێاااەلە  ەساااە لە ناااان وارە  و لەوخڕرااان زرااااتر،  ەر 

 !! ەسە بۆ ئەو  اتوو خەڵک و 

ڕااااش بەرنااااب  . ژوور باااوونەووگاااوڵزار خاااانم و خااااتوو نەزرااارخ چ

 .باااوو ڕاروورە یاااا  بە ەخساااتەوخ چاااا ورە ااای ڕەرەاخاااب  و گەڕانەوخ

 ب و بەەخ  خۆ ەڵتە انرنەوخ لە خۆ ڕ گورج  ەستارە سەر ەرن سەرف 

 :گوتی

 ئەوخ چا  ەرە لە ژوور ؟ -

 :خاتوو نەزررخ گوتی

 ، ەەاوو زاتێک ،ساانرورک ،ساارەی ،قااوخ  ەرە ، ەرە ئەر  وخاڵ چا -

ا  ااارتی بەزااراربوونی  ۆنفرانسااە ەرا  هااخااۆڕاری تەن  ەەووزاای بە

بااۆ خااۆی زااک ای  اارە و چااوو ڕ بە ڕەلە ەرن سااەرف  .رخرکبااا  شااڕی

ی ژنی  هبێنێک، ەاەۆستا زەو ەت بە بوغزێکەوخ سەرری خاتوو نەزرر

 : رە و گوتی

 ەش نە ێنا؟بۆ ئێم  ئەوخ بۆچی زتێکتا -
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ەتی لە قخەرۆزااێک و تااارە و زااەڕ ەتااووڕخی  ە یااخاااتوو نەزراارخ زان

 :بۆرە وخراەی ەارەوخ و گوتی ،ەخەوچاوی ەووەۆچی چوو بوو

 ەر توانیمااا   ، ەررە ەەااا   ەر ەوو ەخسااتی  ەبااوو ؟ب ێااین چاای -

 ،مەخ ێاانبااۆ خااۆ   ەخچاام .بەاڵ   ااا ئەوخی ەاان بااۆ تااۆ .ئەوخناارخ بینااین

 .ەشەرە ەەوو زتێک زۆرخ و 

ە چااا و ڕەراەخ بەبااب سااوڕاس و  اایک قسااەرەک ەاەۆسااتا زااەو ەت

 .ە ەی لب وخرگرتسانرورچ

 ؟نی ەواتە بااۆ ئااێمەش نەچااین لە ژوور  ەانیشااگااوتی ئەحاامەە بەگ 

ی  ەڵەزاێر و قااز و ەاراورن، ە تاۆررش ەخڵێازکاورن وووا  ەڵتر لێرخ

زۆررشای  یلە ژوور   ورسی .کەخ ەر  اتە قسە و گوتی وخاڵ ڕاسک

 .با بچین .ێیەل

ەاەۆساتا  . ەەوورا  گوڕرا  ەارە خۆرا  و  ەساتا   ە بچانە ژوور 

ڕەرەاخە چااااااا و ڕاااااااروو و  انتااااااا و  اااااااغەز و   یش باااااا زااااااەو ەت

 .ستا    سکااڵناەە انیەوخ

ی ئەوخی  ەەووراا  ەوا سەر چەنار  ورساییەک ەانیشاتن لە چوو  لە

را   ەڵەااااارت و  ەوتااااانە خاااااوارە  و تانەو زاااااو ڕااااااروو و ئە چاااااا

ە  و انەی لەو ناااوخ بە  ااۆەرناااو ئەو ڕێبااوا  ەڵقوڕاناار   ە لەڕااو لەچا

ەخنەێاک بەرز باووخوخ و چەنار  ەساێک بە ەخنەە ڕرز ڕرز ەانیشتبوو ،
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زورزخری ەاوای ە تۆررا   رە  ە  ب ە تۆرخ ەررای ئە  ژنە بکەوێک 

را  ووا لە  ۆش چوو، گوڵزار خانم و ئەحمەە بەگ و ئەوانی تر  ەەو

 و رەوخ اوواڵە تاۆر نە ،ە تاۆر  ە ئەەە چای باوو بازانن ڕوورا   رەخ

 .ەخ رە ەاڕیا و چای ەخەا  ەر قەڕاڵی لە ڕارووخ ەی

 :خاتوو نەزررخ خۆی ڕب نەگیرا و گوتی

 ،ئااخۆ چای قەوەابێاک .ەخ ە ە باانەی ە تاۆر خەڵاک اک ە تاۆر ئە   -

 ەەوورااا  ەلیااا   .باازانم ەخچاامڕااب و گااوتی وا  ە تااۆر  ەسااتارە سااەر

ەواوخ خااوار  اارە و بە ڕەرۆزااەوخ ورسااتیا  باازانن چاای بااووخ،  و رهبە

خااااۆی گەراناااارخ ناااااو بە گااااوڕی ڕااااوخوخ  ەرن سااااەرف  ،ڕااااێش ە تااااۆر

 .خر اوارەەچونکە  ێشاتا ڕاارووخ ەی بە ەخساتەوخ باوو  ،قەڵەباڵ ییە ە

 ،گەڕارەوخ و گااااوتی چ نەبااااوو چ نەبااااوو ەرن سااااەرف تۆزێااااک لە ەوای 

اڵ   ەر زوو ەوو ە تااااۆر بە ،و بورابااااووخوخ ژنێکاااای ئەەررقاااای بااااوو

ئەوخی  ،رە ێکیا  لوبنانی باوو لە قساەی گەرشاتم .گەرشتبوونە سەری

 .باوو ەرکە نازانم خەڵکی  و  بوو، باش بوو ەخرزی و ەخرەانیاا  ڕاب

خااۆ و  خ بەرولێاارا  بااوو  و  ۆزاای  اااتبوچااوو  خەررکاای ەخرزر  ە

 .ە تۆرخ ا  خەررکی بوو 

 ارە  ەرن ساەرف اگررنی لە ەاەۆستا زەو ەت لە ژێارخوخ خێساەرە ی ئا

 :و لە ەڵی خۆررا گوتی
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تەوخ و چ زوو  ەەااوو ئە  ا و چ زوو گەرشااتی و چ زوو  اااتی ااوێو -

 .راەەت زانیەخنەوباس و تەلەگ

ڕارووخ انی  ارەخوخ و  ەوتەوخ ەانیشتەوخ و  یسە نارلۆنی  ەرن سەرف 

 . وارە نان

 :ە تۆررش گەڕارەوخ و گوتی

لەبەر  ،باووەابەزر ەشااری خاوێنی ،وژنە ە نەخۆزی زە رخی  ەباو -

بااش باوو ەوو ساب ە تاۆری لاب باوو ەرراای  ،بوو ۆش چوو ئەوخ لە

 :و گوتی ەرن سەرف ە تۆر ڕووی  رەخ  . ەوتن

و  ،  ەەاوو  ەلاوڕە ئەو ە تۆرخ لوبناانییە زۆر زرارخک و بااش باوو -

 . ەەوو خەڵکە ە ئاەەررنیا   رە .بوو ەخرەانی لێقەوەانی ڕب

 :و گوتی ەارب ەت  ەڵیەاەۆستا زەو 

ی  ەهبازانن ئاێمە لە ساەتات  ،رێنەوخو ورخ بابم نا ەقی خەڵک نییە بباو -

 رە وخاڵ ەنایش  ایک  .بەرانییەوخ تاوخ و ئێستا چەنر ئەەبەر و ئەوبەرەا 

 .ەوور نییە وا  بەسەر بێک ئەگەر بە  زوانە نەگەڕێنەوخ ئوتێلە ە

 ،نیشااتنەوخ بااوو و  وه  انسااووڕگااڤەی ەااوۆ ە ە گەرشااک و خەررکاای 

ەڵیا  خۆش بوو و  ەەوورا   ەستا  و خۆرا  گاورج و ئاەااەخ  ارە 

بااوو  ە خەڵکە ااا  ئێااوارخ سااەتات لە  ەزااک تااب ڕەڕر .تنبااۆ ڕۆرشاا

ەق و  ەرارەی لەو زاااااااااااگەڕابااااااااااوونەوخ ئوتێلە اااااااااااا  و لەو زەڕخ



 

132 

لە  .باوو، نە اتیاا  بووباووکەرەی  ۆنفرانسە ەی لب بەرڕا بووارۆچز

خستانی ئەو   ەر زوو خەبەررا  ەابوو بە الرەنە ئەوخی  اربەەەوای 

هەڵااارا  و ئەو ڕووەاوانەراااا  لەرە لێورساااراوخ ا  و باسااای زاااەڕ و 

بااۆرە بە ڕەلە  ێاازی ڕااارێزخر و تەرااارخی وارااا  نااارەبوو  ە  ، رەبااوو

بەرخ نیوخزی بە بەتااڵی گەڕانەوخ،  ،زوێنی  ەەوو ئەو  ەسانە بێتەوخ

خ و ەوای ڕشااااااووەانێک لە ژابااااااوونەووباااااۆرە خەڵااااااکە ە  ەنااااار  بو

 .ەنی ئێوارخ انیا   اتبوونە خوار  بۆ نان وارئوتێلە

ەرسااا   ەرن سااەرف بەاڵ   ، ەەاااتەتی  ورەخ ااا  زااەش نەەەر بااوو 

بااۆ گااارتن لە ڕرساااتۆرانە ە و ڕاااێش  یچااوو ەێزێکااای  ەزاااک نەەەررااا

 ەوخ چااوو لەزااەو ەت بە  انتااای سااکااڵناەە انی ەاەۆسااتا ەەوورااا  

ەێاازی نااا  و  ناای تااررش خەررکاای چااوونە سااەرئەوا .ەانیشااکسااەری 

 خوارەنە ااا  بااوو   ە  ەر ەسااە بە ەڵاای خااۆی خااوارە   ەڵەرێااک و

 .بۆ سەر ەێزخ ەی خۆرا  بهێنێک

 :و ەت و گوتی  تا زسە تۆر ڕووی  رەخ ەاەۆ

 ی بێیک بزانیک حەزت لە چییە؟بۆ تۆش  ەڵناس ،ەاەۆستا -

باااوو لەگە    ئیتااار زاااەڕی بووژووری خۆراااا خااااتوو نەزرااارخ  ە لە

باۆرە  ،ۆستای ەێرەی لەسەر  ێنانی ئە   انتا زلە بۆ ڕێستۆرانە ەەەا

 :ڕووی  رەخ ە تۆر و گوتی
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نەوخ ااا  ەسااێک لێاای  ،ئاااخر لەبەر  انتااا ەی ەڵاای نااارەت  ەسااتێک -

 .برزێک

 :ەاەۆستا بە خێسەرە ی ئاگررنەوخ سەررێکی ژنە ەی  رە و گوتی

 ەەاام  ؟لەسااەری نەبێااکئەی بااۆ ناەزرێااک؟ ئەی بااۆ نەترساام و ەڵاام  -

 انەی ناوی  ێشاوخ؟نئەزرەت لەگە  ئەو نووسی

 :و وخراەی ەارەوخ و گوتی ەارب ە تۆر  ەڵی

ی ناسااااراو  و خەڵکاااا ەەااااوو  ،ئەەااااانەی لێاااارخ  ،ەاەۆسااااتا گیااااا  -

 ەس باااۆی نیااایە بێاااتە  ، ەەووراااا  بە  اااارتی  ۆنفرانساااە ە نەبێاااک

ە ەوخ زخرەخخەنەر  چاااۆ  لێااارخ زاااک ەخەزرێاااک، ە تاااۆر بااا  .ژوور 

 :قسە ەی تەواو  رە و گوتی

تۆش وخرخ باۆ خاۆت خاوارە   ،خگر ربێنە ەن بۆت  ەڵ ەخ ەی حەز -

ک و ەخخۆرااا ەر بە  ەرفااای ئاااێمە ناااا   ، ەڵبرێااارخ، ئەوختەی  ااااتوورن

 . ەڵناسیک لەبەر ئە   انتارە

گااارت و خساااتیە ساااەر  ەاەۆساااتا ەخساااتی ەا لە  انتاااا ەی و  ەڵااای

 :ڕووی  رەخ ە تۆر و گوتی .ووری ەانیشتب  س  ورسییە ەی  ە لە

 .ئێوخ خۆتا  زتێکم بۆ بێنن .زۆر سوڕاسک ەخ ە  ،ەن نارە  ،نە نە -

 :خاتوو نەزررخ سەرری ە تۆر و  ەەاتەتی  رە و گوتی
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راتە ەخسااک  ەس، بااۆرە بااا ێم؟  انتااا ەی بە ااب نا ێ ێااک و نازاینااڵ -

 .ەن زتێکی بۆ ەێنم .ئێمە بوۆرن

 ەت ەوو سب  ار زوێنی  انتا ەی ەاەۆستا زەو ،ئەوا  ڕۆزتن  ە

 ،الی چەڕای خساتیەەوارایش  ،اساکڕ  ار  ێناارە الی . رە ئاڵوگۆڕ ڕب

نیشاکێکی خساتە ئا ،ئینجا ەوای ئەوخی ەڵنیاا باوو  ە  اا  ال بااش باوو

 خااۆرەوخ  ەوتە چاااوگێوا  بە  ێاای  ێشااک و لەسااەر و لەو زااوێنە بە

  گرتباوو باۆ سەرری ئەو خەڵاکەی  ارە  ە ڕرزراا ،ناو ڕێستۆرانە ەەا

 ەەااااتەتی خۆزااایا  رە ە  نێاااكرەوای بە لە .ا  ەڵەرتنااای خوارەنە ااا

گەڕانەوخ رە ە بە قاااڕی ڕااو لە زااک و خااوارەنەوخ و سااارەی و چاااوخ 

گەرشاک،  ەرن ساەرف  ە بۆ ئەورشیا   ێنابوو، لە ەوای  ەەوورا  الی 

لەبەر ئەوخی ئەو ەوو  ،ەانەوخ ساەرررا   ارەسووڕسەر  ەەوورا  بە

 .ەخستەوخ بوو ڕوی بەقاڕی ڕو 

چااونکە  ،سااەری خسااتیەسااەرفەەرن بە ڕەلە خااۆی گەراناارخ ەێاازخ ە و 

  ەر ،باااێجەە لە ەوو قااااڕە ە ،گرتباااوو ئەوخنااارخی زاااک بە ەخساااتەوخ

شاای  ە یبەربباانەوخ خااوار ،  ەروخ ااا زانیخەررااک بااوو   ەەوورااا  

، باااۆرە نەرهێشاااک  ەس ساااەرری ەخ ە  ەانەوخساااووڕسەر  ەەاااوو بە

 :خۆی  اتە قسە و گوتی و یچی لب بورسێک 
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گااوتم نەباااەا  ەناارخک لە  خوارەنااانە خااۆش  ،ئەوخ ەوو قاااڕم  ێنااا -

 .هێنمبۆرە گوتم با لە  ەەوو نەوتە ی بنەبن، 

 :ەوخ گوتینڕێکەنیخاتوو نەزررخ بە زخرەخخەنەی نیوخ

 .چا ک  رە ،لەزک ساغ بێک را ڕخبی -

 :گوتی  وه  ەرتن لە ڕارووخ ەرە تۆررش بەەخ  قەڕاڵ

، ، ەاسااییە ەرا  زۆر خۆزااەەخ ە وخاڵ ەاان  ەر حەز لە ەاسااییە ە  -

 .سووری  رەووختەوخ ناو ترش و خوێرا ی  ورە لەێخڵە

بااب قسااە خااانمی ژنیشاای زۆر لەسااەرخۆ و بەئەحاامەە بەگ و گااوڵزار 

 .ەەخخوارنانە ەرا  

ەاەۆستا زەو ەتیش بەەخ  سوئ و زۆربا  ەڵقوڕانرنەوخ خێسەی لە 

ئەر   :ەخەاای ەخرچێااک و ب ێااک بااوو لە خەررااکو  ەخ اارە ەرن سااەرف 

ئێساتە  .خاۆتە یای  بەاڵ  ەاڵکاو  خۆ  ااەانە ە ،ئەوخ  ا بەالزە مباو 

 .خوخ قسەی  رەلەژێر لێواڵ  باش بوو خۆی گرت و  ەختەقی، ب 

ئینجااا  ەوتاانە باساای  ،خوارەنەوخ و ڕشااووەا ڕاااش نااان وارە  و چااا

تێلە ە وەخر اای ئاابەر  لەسااەتات  ەزااتی بەرااانی  ەخباابساابەرنب  ە 

بااااۆ ئەوخی بیااااانەوێزنەوخ بااااۆ ئێسااااتەەی ەخرراااااری بااااۆ ئاەاااااەخ باااان 

 .ەخ رەسواربوونی ڕاڕۆڕ،  ەر  ەسەرا  قسەرە ی 

 :ئەو گوتی
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 .ەوخ  زررخ ەەخگەرنائەاڵ بۆ ئێوارخرە ی ەرخنر ئینش -

 :ئەوی تررا  گوتی

 ەخبابچاونکە زاەو  ؟تۆ ب ێای ەرساا  بماانبەنەوخ ئەو ئاوتێلە خۆزاە -

 .نورن و بەرانی زوو سواری ەوۆ ە بینلەو  ب

 :ئەەیا  گوتی

باووا ناا ە   ە ئیتار ئەوخ ڕاساتە و  ،تاوخ و ساواری تەراارخ ە نەبام -

 .لە  زەڕخزەقە ڕزگارەا  بوو

 :ئەحمەە بەگیش سەرری  رە  و گوتی

بەت و ناخۆزاااای یەخسااااا ئە  سااااەەەرخی ئێااااوخ وا بە بەاڵ و ەوسااااوخاڵ  -

 ر ،  ا تە راەگاارریە ی ئەوخنارخ خاۆشەخبێتر  ەوای چەنر ەانەێکی لە ،نەخزان

گەرچای تووزای  ،ڕرنێکی خاۆش باووۆگا .بارخ  ەخی سا واتی لاب .نەبێتەوخ

 .بەاڵ  تیکوا گۆڕرنێک بوو ، ی ناڕخحەت بوورن ر  ه ی  ی و  ات و بەر

چاااااوی  ەرن سااااەرف ، ەخ اااارەلە   اااااتەەا ئەحاااامەە بەگ ئە  قسااااانەی 

لەڕااو  .کای نزرکیاا  ەانیشاتبوو سااەر ەێزێ بورباووخ چەنار  اابرارەک لە

 :سەری  ێنارە نزرک  ەەاتەت و بە گەرەییەوخ گوتی ەرن سەرف 

ئەەە ئەوخ بااااوو لە ناااااو زااااەڕی بەرەخ   .چاوتااااا  لەو  ااااابرارەرە -

ڕااو لێااارانی خاااوارە، وا تەگالە ەراااا  خسااتبووخ ەلااای و تێروتەرااارخ ە 

 .ەخ اتئەورش سەررەا  
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 .ەر  ەساتا و  ااتە نزرکیاا لەب اابرای ەرشرازاەئەوخنرخی ڕب نەچاوو 

 :بەغراری گوتی یبە ڕوورە ی خۆزەوخ سەالەی  رە و بە تەرخبی

 ئێوخ  ورە ؟ -

راا  وەەرەو وئەەانیش وخراەیا  ەارەوخ و  ێیا  بۆ  ارەخوخ و ەەرەاو

 :بۆ  رە،  ابرا  ات ەانیشک و گوتی

رەک ەوو  ااار بە  اوڕێکااانم  ،ەاخەوخ ەرخناار ئێااوخ  ەۆزراایەوخ بە -

و  ەنر  لە قسە انیا   ەخچن وا ئەەانە لە برا  ورەخ انما گوت بە خ

 .  بوو ەر لێم گو ەچی لە   ەرا و قەڵەباڵ ییەەا   .ەخگە 

 : ابرا بە بزخرە ەوخ گوتی

ەارکاام  ،بەاڵ  بە ڕااێچەوانەوخ ،ەاخەوخ  ااورەی نااازانم  ەرچەناارخ بە -

 بە ەخ ااتبە ڕیااو و ڕیااو  ەخ اات  ئێساتەش ژ .تەرخبی باش نازانێاک

 .ە ەر وو خەڵکی  ،ئاخر ەارکم  ورەخ .ژ 

ەاەۆسااتا زااەو ەت لەژێاار تەراانە ە ەرەوخ سااەررێکی  اارە و لە ەڵاای 

 :خۆررا گوتی

 ،نەخبیان ەر تۆ ەابووی ەارکک  ورە نەبوو،  ەەووتا   ااتب  اورە  -

بەاڵ   ااورەی بێچااارخ  اایک  ، ااورە ەخباانەارکتااا  و بااابە گەورختااا  

 .بینێکخێرێک و قسەرە ی خێر لە ئێوخ نا

 :یش خەررک بوو ڕێی ب ێکەرن سەرف 
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  رەرک؟ ئەوخ بۆچی وارا  لب -

 :بەاڵ  لەبەر خۆرەوخ گوتی

ێاک  ە ەخزان ئێساتە وا .تەوخ تەربەەخبێتەرر   ،ناڵێم وای ڕب ،بابە نە -

ەوخ و بەر ەسااتە ۆڵە و روخ چااۆ  تەگالە ەرااا  خسااتبووخ ەلاایرنەەاناا

 .بۆ سیا  ەابوو

 : ابرا گوتی ،ال لەگە  رەک وو ەرە و اەەالتیر  ەلە ەوای  ەن

تاااارخزخی ولە  ەەااااتەتی ە .خەڵکااای بەغااارا  ،ەااان نااااو  حەساااەنە -

 اااوڕێی زۆررشاام  .مەخژراا لە لەناارخ و لەگە  ەااا  و ەناااڵم تێااراقیم 

زۆری ڕژێماای وەخسااک زوڵماا ئەواناایش وخ ااو ەاان  ەەووەااا  لە ، ەرە

باب ە ارە بەباب وخساتا  و ب  اابرا ەخساتی ڕاب .ڕاەا   ارەووخ سەەا 

و خەررکای چیایە  ەخ ات ەناسەەا  باسی خۆرانی  رە  ە ئێستە چی 

بااو ی خااوخنی چەنارخ ا  و لە بەغارا چەنار ەخوڵەەەنار باوو ،لە لەنرخ 

نااااوی چەنااار گەڕخ ێکااای بااارە  ە  ە زۆری ئەو  ،ڵاااک و ەاااا  باااوووە

 .خزی باو ینڕ ڵک و باخ ووگەڕخ انە  ەەوو ە

ەخستی ەارە  انتاا ەی رە و ەاەۆستا زەو ەت سەرری سەتاتە ەی  

ئیتااار  ەساااتین و  باااا :ک،  ەر وخک ب ێاااخساااتەوخ ەوخ و ەایو  ااارەر

 .بین بۆ ڕۆرشتن زوو ئاەاەخەخبب سبەرنب  ،ەرخنەە
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سااەر  ااێەە ەی بەرز  و  ەناار  لە ییرەک ەوو  ااار  ااۆ  ەرن سااەرف 

بەاڵ   ەر  ،سااەررێکی  ەەاااتەت و ەخوروبەری خااۆی  ااارە ،بااووخوخ

باب ڕشااووەا  ازاەلەبەر وخک ەخسااتوێر بە ااابرای ەزر .ەارارخی نەباوو

 ەرن ساااەرف  . ەوتباااووخ قساااە و گێاااوانەوخی بەساااەر اتە انی خۆراااا 

 :ڵی  ەڵمری و  ەڵوزک و لەبەر خۆرەوخ گوتیو ەناسەرە ی قو

خااوەای  بە . ەڵەوخرخ بااوورن ، چاااک تووزاای ئە   ااابراوخاڵ ئەر  -

  ابراش با  ا .ەخباب باوۆرن ،ئێستە ڕێی ەخڵێم  اا ە گیاا  ئاێمە ڕەلەەاانە

تبااووخ باساای ئەو ەوو سااب  ااابرارەی وی ڕانەوخسااتابوو  ەباساای خااۆ

 ،خگێااوارەوخو ە ەخ اارەبااۆرە  ەر  ە باسااێکی ئەواناای  .لەگەڵیاارا بااوو 

 لەوێاوخ و ەخ ارەنەوخ و ئیشاارختی ئەو  ەساەی ەخەا گورج ئاوڕی لب

 :ەخرەوتو  ەخ رەەخنەی بەرز 

 ا  بەساەربیارتە چیما وا نەبوو؟ تەبرولکەررم خاۆ لە تو خواەاروق  -

  ات؟

تەبرولکەررم و ەااروقیش باب ئەوخی بە تەواوی بازانن  ە ئەەە باسای 

ە ە گەورخ بااوو و خەڵکاایش  ەر چااین ڕێسااتۆران، چااونکە ەخ اااتچاای 

لەبەر ئەوخ  ،شاتنەخڕۆر  و ەخباووتەواو ەراکەش   یای ن وەخ اتچین 

ەخنەاااای قااااائ و ڕەرەاخ و  بااااێجەە لە ،و قەڵەباااااڵو بااااوو غەڵبەغەڵااااب

بۆرە تەبارولکەررم و ەااروقیش  .چک و چەقۆ و چەتا وچەقی  ەەچەق
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 بەڵااب ڕاسااک ،خرااانەوت بەڵااب وارە ەر سااەررا  بااۆ ڕاەخوخزااانر و ە

 .کەخ ەر

 ااابرا  ەوتە باساای ئەوخی  ە بااۆچی  اااتوو  بااۆ ئە   ۆنفرانسااە و 

چاای بە ەزرازاااە و تەگااالەوخ  ااااتووخ، چااۆ  ورساااتوورەتی بە  لەبەر

بەاڵ   .رب ات و زکاتی حاڵی خۆرا  بکاتئازکرا و بە زخقی خۆی ەخ

بەەاخەوخ بەری نە ەوت و ەاوخرااا  نەەارنااب  ە قسااە بکااات،  ااابراش 

 :ا و گوتیرەخستی ەا بەرە 

 ەچاای  ەەااووی  ،نیااازی چاای  اااتبوورن بااۆ ئە   ۆنفرانسااە ئاێمە بە -

 . ەر باسی ئاسما  و  ەور و گاز و ەوو ە  بوو

  و خوێنارخواری تەواو ڕیشاا  ورستی خۆی بە لێازا ەرن سەرف لێرخەا 

چااااونکە گرێاااای  ەبااااوو لەو ڕووخوخ و لەبەر ئەوخی ئەوخناااارخ  ،باااارات

 :بۆرە  ەڵی ەارب و سنەی ەخرڕەڕانر و گوتی ،خوێنرخوار نەبوو

،  ەچاای  ەر ئاێمە باۆچی  ااتبوورن .کەخ ەراا اساکڕ  اورخ  اا ە تاۆ -

 .زۆنیا  بووۆزۆ  ئئۆ

 ەتو خەررااک بااوو باارای  اارە ەرن سااەرف ژێاارخوخ سااەررێکی   ە تااۆر لاا

 :بوویڕرسی ەرن سەرف چونکە ڕۆژ  لەوخڕێش  ،ڕێکەنینڕوەەی 

، ئاۆزۆ   ەر ئۆزۆ  ئۆزۆنیاانە ەخ ە ڕێی خوەا ئەوخ باسی چی  لە -

 چی؟ ەخبب بە و چییە
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 .ناسیو زخەین ئاسما  و  ەواڕسوۆڕی  ەچی وا ئێستە خۆی  رە بە 

رب  ە خەررک وابووا گوێی ەو گوێی لە  ابرا گرتبوو وا ئەحمەە بەگ 

ا  یاابکااات، ئاااخری  ە زانی تااووڕخمیش نگااوڵزار خااا بااوو  اوڕێکااانی و

بێنێاک و  ەساتێک تااوخ و رەک   ابرا نیازی نییە باسە انی  ۆتاری ڕب

رەوخ و  ااوواڵبااۆرە ەاەۆسااتا زااەو ەت  ،ە ەاااببڕێسااتۆرانزخال  لەو 

 :ەخستی ەارە  انتا ەی و گوتی

لەبەر سابەرنب  ،و شێک و ەانرو ەنر  سەر  ەێ . ەخڕۆ  ەەاتەت ەن -

 ەر ەسااە ەرااکەش  بکەراانەوخ، ئەواناای و سااەەەررش ەخبااب خۆەااا   ااۆ

لەبەررش چااری ڕب، ئیتر  ابرای ەرشرازاە زتێکی گوت و  ەستارە سەر

خااۆی بەراەاابەر  یخۆزەورسااتیەخربورناای بەەخ  و ئەورااش  ەسااتا  ،نەەااا

 ە  خڕزاااکرو ەاخااای  ەڵەخەا ا ربەرە ااا بااارا  ورەخ اااانی و  ەر ەخساااتی

 .ەرخنر ئەوانی ەۆزروختەوخ و ئە  چەنر ڕۆژخی لە  ی  چووخ

 . ەەوورااا  ڕوورااا   اارەخ ئەحاامەە بەگ . ەوتەوخ لێیااا   ااابرا ەوور

وێاااک لە ە  گ  ە ئەوخ چ باااوو وا بە ی ەر ەساااە الی خاااۆرەوخ ڕرسااای

 گرتبوو و وا گوێک بۆ زل  رەبوو؟  قسەی ئەو  ابرار 

 :ێکەوخ گوتیبوونئەحمەە بەگ بە ەڵوێوخ

 .خەورسک گو  لە قساە و ەاخای ەڵای ئەو  اابرارە بەار ەستی اڕ بە -

تەگەرخ و بەاڵی  ەەوو تێاراق بە  ەختەوتنەگبەتە زۆر ەڵی ڕو بوو و 
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 ،ەەخخااوارخەەەتاای بااۆ حاااڵی تێااراق و تێراقاای  . ااۆڵی ئەوخوخ بااوو 

و  ەخەا كانی یاا زوو زوو ڕەالەاااری حکااوەەتە تەرخبیلااب بااوو چاوتااا  

و ەخراوت ئێساتە ئەو ڕێوەتیایە  ەخگوتخلیجییە ا  قسەی بە  وخرک و 

 بلاررکاای   ا و ئەەائەورووڕا ۆرانە بوو  بە زک و واڵتیا  وخک  رە

و ا  ە ئاێمە واڵت باوورن رلە  اتێکا ،واڵتی ئاێمەش وا  ااو  باوو ، ات

یا  رئەوا  ئاوی  رەاو ،اری  وا  و بازاری ئاوخەا  بوورنخاوخ  ز

ن بااۆ بەساارخ و و ئەگەر بتااوانن بااێەخوخ و  ەر خواخوارااا  بااوەخخااوار

 .ارخ انی تااری تێااراقزانەک بەغاارا و  ،ئەو نااوخ بااۆ گەڕا  و ساەررا 

 :اوخزانر و گوتیڕ ئەحمەە بەگ سەری

 ،تاوی خاااا ی واڵتە ەی باااوووی  اااابرارە ی ساااەرر و ساااوبە ڕاسااات -

 .ەوو سب  ار چاوی ڕو بوو لە ەرەێسک و گررالب بوو چاوتا  

ەە بەگ  ەناااار  خاااااو بااااوونەوخ و  ەەاااااتەت بەو قسااااانەی ئەحاااام

 ااااتەوخ و باااۆ خۆزااایا  ەخر ەوتباااوو چەنااار  ەاشااایا  بە  اااابرایبەزخر

 .بەخەەە و چەنر ەڵی ڕو بوو

گەرشاتبوونە و باوو رانی  ەەوو  ارخ انیاا  تەواو بووسەتات ەخی بە

چااای ە ژووری خااۆی ڕیشاااا  ەرابااوو، ئەگەر ەر ەسااا .ناااو ڕاااڕۆڕخ ە

  وخ ااو ئەوسااەر نەبااوو  ە  اااتن، اڵ  باا ،بااوو ڕاااڕۆڕخ ە قەڵەباااڵو و ڕااو

و  ەخ ارەخەڵاک بە  ێمنای باۆ خۆراا  ڕیاساەرا   ، ەبوو  ڕێە  و   ێە 
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 ەنرێکی تار بە  اۆەە  و بە چەنار  ،ەخ رە انە انی ناورا  ەوسەرری 

سااەر  ورساای و قەنەەەی   ەسااب لەگە   اااوڕ  و ەااا  و ەناڵیااا  لە

 و انە لەەا ەانیشاتن یزۆری ئەو  ورسای و  ێا . ەانیشتبوو  ۆڵە ا 

ڕاااڕۆڕخ ەش ڕەنااجەرخی  بە ڕرااز بە ەرێراراای .ئەوالی ڕاااڕۆڕخ ە بااوو 

 ە ەانیشااتوانی سااەر ئەو  ورساای و قەنەەااانە    ەبااوو گەورخ گەورخ

 .ەخ رەچاورا  لە ەخررا و زەڕۆلە انیا  

ئەو  ،نەر  و لەسااااەرخۆ ەرااااار بااااووی  ەوای ئەو بەرااااانییە بە تاااااربەت

و ژووری  ااااااب  ،تنخنیشااااااەخەڵکااااااانەی لەو زااااااوێن و  ااااااۆاڵنە ەا

 . ەسەش بەڕێی توانا و حاڵی گیرەانی بوووستنیشیا   ەبوو و  ەرن

مەە بەگ و ەاەۆساااتا ئەحااا یااای  ی وخ اااوبە تااااربەتژووری بااااش و 

 ،جز و ئاەااەخ  راباوو یەتی  ۆنفران   ە بۆرا  حزەو ەت و  ەەات

چاونکە لەساەر حساابی ەختاوخت و  ،باب ڕاارخ باووئەوا  بە یی  ەرارخ

بەاڵ  بۆ خەڵکی ڕێبواری تاەی و ئاساری بە ڕارخ بوو  ،  بوو ۆنفران

ەەرخ  و  ەنار  لەو ژوورانە ەوونەەەری و  .و ڕارخرە ی بازیش بوو

 ەناارێکی تااررش وخ ااو  ،بااووەا تاای تیاااخااۆش بااوو  و حەەااا  و تەوالێ

 یا  ێاهتەن ،ڵەی نەبوووو  یژووری حەڕس انە تەسک و تەنر و  ێ

 .بۆ ئەوخی بتوانن بنوو  رەک  ەر ستن خرابوونە سەرنو
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چاونکە تیکاوا  ،ەراررش باوو باۆرە لەەساەر وا قەڵەبااڵو و زالۆغ نەباوو

سااەر زۆرتاار بااوو   ە اچاااخچی و  ەڵهاااتوو و بێکااارخ و بێ اایش لەوق

تەوخ بە واڵتاانی  ر ابوونب رزوب و    بۆ رۆنا  تاوخ و لەوێوخ ڕەخچوو

 ااەە لەو  ،بااووبەاڵ  لەەسااەر لەو  ااۆرخ  ەسااانەی تیااا نە .اەائەورووڕاا

اخوە خەڵکاای رۆنااا  بااۆ گەڕا  و سااەررا   اااتبوو  راا  ی كاا انەخەڵکاا

رااااوخ و ئە   ،خرانورساااک گەزاااک و گەڕا  باااکە خۆراااا  باااوو   ە ە

 . ەەاتەتانە بانر  رابوونە  ۆنفران 

 ەخبااوورەوخ و  ەوتە ڕ   ە  ااوواڵالی سااەتات ەوو ئینجااا ڕاااڕۆڕخ ە 

باوو و  ەر تاقەتیاا  چووخەڵاک  .ڕ   تا سەتات ەخی بەراانی بکەوتارە

ئیتار  ەر  ؟بێاکچی قەوەا ەخبب ەوت؟  ورسی ئەەە بۆچی وا ەواەخران

ڕاااێش  ،ی  ورەخ اااا بە تااااربەت ،خباااویەنی خاااۆی ەخرو ەساااە بۆچاااو

ئەورااش چااونکە زۆر لە  .بااۆ وورااا  گااوڵزار خااانم  ەوتبااووخ بۆڵە ەە

رەوخ و سااااەرری ەخەا بااااۆرە  ەر ئاااااوڕی .اەخترسااااڕاااااڕۆڕ و  ەزااااتی 

و   اااررش لە ڕەناجەرخ ەوخ ساەرری ەخررااا .ەخ ارەخاۆی ەخوروبەری 

 :ەخرەوتبەرە را ەخەا و  و ەخستی ەخ رەزەڕۆلە انی 

ئاساامانیش زااکور ساااف و  ،ەخررااا ە زۆر  ااێمن و بازااەوخاڵ خااۆ  -

م ڕااڕۆڕخ ە ەخترسابە خوا  ەوتبین،  بۆچی وا ەوا ەخبب ەواتە  .ڕوونە
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 .کەورااکبەااا  ئەی  اااوار خااوارە گیااا  ەررا ،زااتێکی سااەقەت بااووبب

 .ب و بێکەسین لێرخغەرر

 :ەخرەوترەوخ و ەخەا نەزررخ ەڵیخاتوو  -

هێشاااک ئە  ەخرانئەگیناااا چاااۆ   .بااااوخڕ ناااا ە  ڕااااڕۆڕخ ە زاااتێکی  ەبێاااک -

ڕاااێش ئەوخی  .نیااایە سااااحێب؟ خاااۆ زااااری بێ ەەاااوو تاااالەەە ساااوار بێاااک

  و خەڵکااای لێورساااراو ەێااان رنااار   اااوبە ەخراااا  ە ،ێتەوخجاااووڵڕااااڕۆڕخ ە ب

خ اااااو تەراااااارخ، ئەەاااااانە واڵتااااای و  ەر ،ەخ ە ەەاااااوو زاااااتێکی ساااااەرری  

ئەوانە لەبەر قاااااازان  و  ؟خبە ەچاااااۆ  حەراااااای خۆراااااا   ،گوزار گەزاااااتو

ناوبانەی خۆراا  و واڵتیاا  لە ەان و تاۆ زرااتر بەتەناەەوخ   ە ڕاڕۆڕخ انیاا  

 .تۆ مە و باش بن و ڕێبوار بە سەالەەتی بەەرەننە زوێنە انیا 

و لەژێارخوخ  وواڵنار تی وساەر لاو ی لە  ەاەۆستا زەو ەت تەرنە ەك

 .ە خاااوار ەخ اااات ەاەوخ  ە تێکاااوا ەرەێساااکیا  ڕیاااایچاوخ اااانی ساااور

 :ەاەۆستا بەەخ  ئەو  ارانەوخ گوتی

چااونکە بەرناای ەخ تاااوخ و ەوو چااوار سااەتات  .زااتێک  ەرەبە خااوا  -

 ،سااەتاتێک بااوو، ەوا ەوتناای تاااەی وا چارخ ەئەورااش زۆرخ ،ەخ ااات

 .زتێک  ەر  ەرە .ۆر زۆرخبەاڵ  چوار سەتات ز

 :لە ەڵی خۆررا گوتیەا و ئەحمەە بەگ سەری خۆی با
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ئێساتە گاوڵزار  ەر بە تەواوی  .ەخ وخرخ تۆ سەرری ئە   ابرارە بکە -

ەوخ ەەت ی  ەزاتی و ڕااڕۆڕی یخۆی ڕۆحی چووخ، لە بەرانی .ختۆقێکە

کە  ئەەایش ب  ەچی سەرر ،ەخ ەرنبۆ  ییو باسی سەالەەت ەخ ەرنبۆ 

 ەخ ب ب  ابرا ئەوخ قسە بوو  رەت؟ .کڵێەخچی 

و بە ڕااێچەوانەی بیاارخ ترسااە انی گااوڵزار  ەوتە ڕ  بازاای  ڕاااڕۆڕ بە

خق یشاانرخوخ و شک و سنەی ەخرراای ەەخڕۆر ڕێکوڕێکزۆر  .خانم بوو

خەڵکاایش بە ەڵنیاااری و  .خوخەخ اارەبەوالەا باا و بەەاا  و زااەڕۆلە انی 

و ڕاباوارە    وارە ناانخەررکای  ااتوچۆ و ساەرر رە  و  خۆزییەوخ

ئیتر  ەر  ەسە چووخ زوێنی حەسانەوخ  ،زەو یبوو  تا  اتی ەرخنە

و حە ارەتیاااا   نیشااتن و ساااەری ڕاز ەهرااااخوە ڕااایکەوخ ەا ،و نوسااتنی

 .برەخ سەر ەهەەزرانر و  اتیا   ەهەا

 ای ساەر ەێازی  را وخوخ و لەبەر چراوڵزار خانم ڕاسک بابەرخبەرا  گو

ڕاڕەڕی و لەبەر تاتە ەی  ااارە، ساااەررێکی ساااە ااازی ژوور ساااەررا  

 :خۆرەوخ گوتی

 ، ەساتین ەخباب ،خاۆ ەرخناەە ،تە ساەتات زاەشەخبێاخەرراکە  ،ئۆ ا -

 .ئینشائەاڵئەوخنرخەا  نەەاوخ  ە بەەرن 

رەوخ و خاااااۆی  اااااوواڵ ،لە تەنیشاااااتیەوخ نوساااااتبوو ە ئەحااااامەە بەگ 

 : ەڵەێوارەوخ سەر الرە ەی تری و گوتی
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وا زوو ر  گاااا  ئ  .کەوخبااااا  تااااۆزێکی تااااررش ڕاااا ، ێشااااتا زۆر زووخ -

 ەر  .زااتە انما   ەەااوو ڕێچااراو و ئاەاااەخرە ؟چاای بکەراان ەسااتین، 

 ؟ئیتاار بااۆ وا زوو  ەسااتین .نەخڕۆرااە  انتا انمااا  و ەخەخراانەخسااک 

 .ە  زررخ ەەخگەرننزرک ەخ 

بە  ، ێشتا بنوێک ەخ رەبوو و حەزی  وگوڵزار خانم  ە  ێشتا خەواڵو

بە بااۆرە  ،ڕااڕۆڕخ ە بە ەڵای ئەو باووی  ە ترساە ەی نەەاابوو و تااربەت

 :گوتی خۆزییەوخ

ئەگەرچای  بناو ،سەتاتێکی تاررش حەز ەخ ە   ،خۆ بە ەن بێکوخاڵ  -

و  ورەتناای چاااوێکم نوسااتو ، ووخک  ەروێشااک نوسااتو  ەر ەشااەو ئ 

  و ونااااو  اااۆالنەەا نوساااتو لە ەختەاااوت ،چااااوێکم  اااراوخ و بەخەبەر

زرااااە بێاااک  لە خاااوا بە .رنەخ ااارەەخنەااای ڕااااڕۆڕخ ەش الرااا رەی باااۆ 

 . ارخ زۆر خۆش بوو ڕاڕۆڕخ ەەا  ئە 

گوڵزار خانم چووخوخ ناو  ێەە ەی و خۆی ەات  ارە تااوخ و ەنیاا بە 

ا ەرساا  ئەو ا .و لە ڕەنجەرخ ەوخ ەراار باووڕووناک بووخوخ تەواوی 

 ەسااتارەوخ و ڕەرەخ ەی الباارە و  ەناار  سااەرری ەخررااا و ەخرخوخی 

 رخوخی ەا و بە هی ەنج ی سااااەرچااااا  ەناااار  ەااااات بااااوو و بە . اااارە

 :وڕەانێکەوخ ڕووی  رەخ ئەحمەە بەگی ەێرەی و گوتیسوسەر
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ئەوخ چیاایە خااۆ ئەوخ لەو زااوێنە  ،تااۆش وخرخ سااەرر ە تااو خااوا ئااا -

 ک  ە ەوێنب لێوخی  ەوتینە ڕ ؟ەخچێ

 ەنار  چااوی  . ااتە تەنیشاتیەوخ ڕاب و ئەحمەە بەگ  ەستارە سەر -

 :تی ەڵە ۆەی و گوخۆی 

  ە ڕااڕۆڕ بە ەشاەو ئ ی راراەرێ ک، بەەخ ەرا ەوخ تۆ باسی چیئ ؟ وا -

 .ە  بەخگەرنئێستە  ،وخ بووێڕ

 :گوڵزار خانم ڕەنجەی ەرێر  رەخ ئەوالرە و گوتی -

م  ایک ەراار نیایە لە ەخزاناخاۆ  ، ا ئە ا، تۆ سەرری ئەو زوێنە ەوورخ باکە -

زاتێکی تار  کاات  ەر ئااوخ و  ایکب ئەوختا تاوخ و چاو بو ،ئاو و ەخررا زراتر

بەاڵ  تۆ وخرخ ساەرری ئەو بەرزارایە ەوورخ باکە  ە ەوێناب لەگە   ،نییە اررە

 و ەاان گاوتم  ە لە  ەخرراا زاینە زراااترساەررەا   ارە تاۆ لە  ڕەناجەرخرەوخ 

 ەچی تاۆ گوتاک ئا اا چااو  ، ەر بستب ئەرزرشما  لب ەرار نییە ، یک نابینی

بێاااااک رااااااخوە ئەەە ڕخناااااەە زااااااخێک  ،ەوورخخزااااااریە ەووربباااااوخ ئەو ڕ

 ەچای لە ڕەڵەرە ای ڕخش ەخچێاک،  .تی وا بێاکزازاخێک و  ەناەە  و ڕرزخ

 بازە ئەی ئەەە ئەو زوێنە نییە  ە ەوێنب ڕیشانک ەا ؟ ەخ

ی  كاا ەوو سااب  ااار تەرنە ەەا و ئەحاامەە بەگ بە  ااوانی سااەرنجی 

ەوارااااای بە  ،نااااارخوخ و ڕاااااا ی  ااااارەخوخ و  ااااارەریەوخ چااااااوی وواڵ

 :حەڕەسانەوخ گوتی
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 بەاڵ  ڕخنەە ئەەە زوێنێکی تر بێک؟ .کەخ ەر سکڕاوخاڵ  -

ا زۆر الی ئازاکرا باوو ربەاڵ  لە ەڵا ،چی ئەحمەە بەگ وای گوتئەگەر

ئەوا  ساەرررا   ، ە ئەەە ئەو زوێنەرە  ە ەوێنب ڕااڕۆڕخ ە  ەوتە ڕ 

ئە  ڕەڵە ڕخزااەرا  ەرااک و زۆررااش سااەرررا   اارە و زۆررااش  ەخ اارە

 .ەشتوەورا  لەسەر  رە

ڕاااڕۆڕ  ی ئەەشااەوراائەی بە ەرێرا ؟ک ئەەە چ بێااکەخبێاا ،خااوارە گیااا  -

 ئەی ئەەە چییە؟ ،گرەەی  اتووخ و  هڕێوخ بوو  ەر بە

 ارەخوخ و  نەچوو گاوڵزار خاانم و ئەحامەە بەگ خۆراا   اۆ زۆری ڕب

چاااااونکە  ، انتا ەراااااا   ەڵەااااارت  ە باااااوۆ  و ئیتااااار نەرەنە ژوورخ ە

سااەتات ەخ ۆگراەاای سااەەەرخ ەرا  ڕر یبەڕێاا  كاا ئەوخناارخی نەەااابوو 

ەخر اای ژوورخ ە  ە ە تااۆر تاااە  و  گەرشااتنە بەر .بااەەنە  زراارخ ە

ەانەوخ ڕوورااا  سااووڕسەر ئەواناایش بە .ن بااۆ الرااا ەخ ااات ەرن سااەرف 

 : رەخ ئەحمەە بەگ و گوتیا 

 ن ئێمە گەڕاورنەتەوخ زوێنە ەی خۆەا ؟ەخزانئێوخ  -

 :گوتی و راتسیەوخ ەخستی ەا بە ەخیبە ناڕخحەت ەرن سەرف 

رانەتەوخ وگەڕانارو ارێکی تار ڕ  و  یڵێن ڕاڕۆڕخ ە گەرشتە نیوخەخ -

باااۆ زاااوێنی خاااۆی، ەخڵاااێن زاااتەک قەوەااااوخ لە  زرااارخ ەی  ە باااۆی 

 .ەخچین
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 :ە تۆر بۆی تەواو  رە و گوتی

لە  زرااارخ ە ن ئەەاااوۆ و سااابەرنب ەخڵاااێ ،نەخێااار  ااایک نەقەوەااااوخ -

 ی ئەویباااۆرە لەبەر سااااەالەەت ،تەوخەخبێاااا تەەەرێکی  یهااااانی  اااۆەاااوئ

چاااونکە ناوباااانەی  ،ی ەخرراریاااا  ەاخساااتووخ ڕێەااا ساااەرخ رخوڵەتانە 

لەبەر ئەوخی زۆری قاچااااخچی و  ، ەزاااتییە ا  بە خااارائ ەخرچاااووخ

باناااااری ەاەیاااااا و تررااااااک و حەزیشاااااە و ئەو زاااااتانە بە  ڕااااااڕۆڕ و 

باااۆرە واراااا   ،خڕۆ ە انەی ەخرراااا و ئاوخ اااانی رۆناااا  ەێااان وی ەزاااتی

 . رەووخ

 : ا و گوتیگوڵزار خانم ڕخنەی  ەڵبزڕ

 ؟ەخبینناو ئە  ڕاڕۆڕخەا   ەواتە تاوخ و ەوو سبەی ئێمە لە ؟چۆ  -

ەڵاای بااراتەوخ راااخوە ەرۆرە اای ەڵ ۆزااکەری بااۆ  ی یاااتیلە ەرن سااەرف 

 : ەچی گوتی ،ب ێک

نێاو ئە  ڕااڕۆڕخەا  ەخبب تاوخ و ەوو سبەی لە ،وخاڵ ئەر  ؟ئەی چی -

 .وخک ەخستبەسەر و حەڕ  وابین

 :خوخ گوتیلێولەژێر حمەە بەگ   ئ

 .ڕخش بێک وخ و ئەەەت بەسەر  ێناارناەی برا  ڕووت زێرزراخوا  -

زاێرزاە  :، گاوتینشتی خۆی بکاات هش لە ەڵی خۆررا وخ و سەرزیەوار

خێااار  بە  ئاااێمە بە .نیخاااۆ ئەو ڕێااای نەگوتباااوورن  ە بێااا ؟ب ێاااک چااای
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الی ەااونەزخەەی حقااوقی ئینسااانەوخ باناار  رابااوورن و  ڕخساامی و لە

ین و لە خواەاا  ورسااک  ە بێا ەخبااوو ەر  ،  باۆ  ااتبووەختوختناەەەاا

 اااری  یاازخ و بلیااک و ئەو زااتانەی بااۆ  ێبە ااب تەنهااا ئەو  ە  .بێااین

 ەخ ە و گوتی ەێن بە ڕیرتانەوخ و واتا  بۆ  زۆر ەیشاڵی  رە ، رەرن

خێار   اورەرن،  چاونکە بە ،و ناا ەورنە ساەر ئەرز ەخ ە و واتا  بۆ 

 .اڵ لە چاو نەچینەازە

نەزررخ ئەحمەە خاتوو ی باش و ڕۆژ بازی ەاەۆستا زەو ەت و بەران

 .ەوخ سەر خۆان ێنارەا و بەگیا  لە خەرا  

بە  ،ەخسااتەوخ بااوو ەاەۆسااتا زااەو ەت  ە  انتااا نااازەارخ ەی  ەر بە

 :وخ گوتیێبو  ەناسە

ەوو سااب  ەسااما  ڕااب گەرشااک ئێسااتە  ؟ئەر  ئەەە چاای قەوەاااوخ -

ڕێیاا  گاوتین  انتاا  ،ەخ رەارا  باسی ەوا ەوتن و گەڕانەوخ و زتی و

 .خۆ ناچینە ەخر  ؟خبەنە  و ەو زتە انتا  

ڕێش  ەەووراا   ەوت  ،ەرن  ە  ەەیشە وخراەە انی حازر و لەسەرڕب بوو   ەرفس

 : ەڵی ەارب و گوتی  ك  و  ەر گورج و  ێشتا قسە ە لە ەخەی ەاەۆستاەا بوو

بە اب بهێ این و و ڕااڕۆڕخ  یتازخ تاوخ و ەوو سبەی نابب ئە   ەزت -

ەخبااب  ەر لە ناااوی بااین لەبەر ەااوئتەەەرخ ەی ئەو  زراارخرەی بااۆی 

 .ەخچین
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ەخسااتیەوخ خاااتوو نەزراارخ  ە  انتااا زلە ەی  اال و  ەلوڕەلە ااانی بە 

بە زورزخریەوخ  ەخستی لب بەرەا و ،اشخ ێی ەەوای خۆررا ڕابوو و بە

 :گوتی

 بۆ؟ ئەرەڕۆ بۆ؟ چییە زرنرانی  راورن؟ -

 : رە و گوتی خ ەخستی ڕب ار ە تۆر ئە 

  ارەووخ ن لە  زررخ ە ئەەوۆ ەوئتەەەرێکی  یهانی ەخستی ڕابەخڵێ -

 رخوڵەتا  لەو   اۆ، چونکە زۆری ساەرخ خخارەنبەتاوخ و سبەرنب  و

نااااارەڵن لەبەر سااااەالەەتیی ئەوا ، ئە  ەوو ڕۆژخ ن ەخڵااااێ .بااااوونەتەوخ

 . ەزتی و ڕاڕۆڕ بچێک بۆ ئەو 

 :ری و تونرریەوخ گوتیووڕختبە و خاتوو نەزررخ  ەڵچوو 

ئینجاا ئاێمە  ،باۆ خااتری ڕێ ەەابەر و ر ،زرااە نەباب لە تەەرراا  ئەرەڕۆ بە -

و ئەو  ەەاااوو خەڵاااکە لێااارخ زرنااارانی باااین تااااوخ و  ەنابیاااا  لە ەاااوئتەەەر 

 ەر  اایک  ؟وتاار قسااەرا  نە اارە بە ەلاای زااکاورا وئەی بااۆچی ز ؟ەوخەخباان

 . وه  خەارنەخۆەا  لە زارخ ە و لە ئوتێلە ە  نەبێک بۆ

 :نەزررخ خا  ورستی  ێشتا ەوتا و قسە بکات  ە ەێرەخ ەی گوتی

لەوخ زرااتر  ە  .و  نێوەا   ارخ ەەاا  ئاساا  نابێاک بوو تووڕخبە  -

ئەوانایش لەو   ،خبیاک لێارخەتووزای ەڵە اوتب و خبیاک ەتۆ نااڕخحەت 

 .ئاگازیا  لە  نێوی  ەس نییە .رانەو ە ورستو ەخ ە  ەر ئەوخ 
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 : ەوخ گوتی ەگ بە ەەلولیی ئەحمەە ب

خاااۆ  ەروا بە ڕێاااوخ  .ەخی باااا  اااار  باااوۆرن لە زاااوێنب ەانیشاااین -

ەااڵنە ەش زۆر  .ی خەڵکیشاااما  گرتاااووخ ڕێەااا ئەوختاااا  .ڕاناوخساااتین

 .تەسکە

زاکاوخوخ زاوێنی رەک  ەوتاان بەرخو ی  ەەااتەت بە ەاەااوی و بە ەڵا

ۆ  و با، ئەوانایش بۆڵەەخ ااتش وکەزایا  تاوەرە ە، خەڵکای ستۆرانڕێ

سااتۆرانە ە و ڕێ لە بەرەخ بااۆ رە تااری،  ەخبااویناااڕخزاری خۆرااا  ەخر

ئەگەرچای  .رابەو بەرانییە زووخ ژ  و ەێرەێک قوخراا  باوو لەگە  رە ا

چونکە لە رۆنانی و ئیسوانی و ئەو  ،نەگەرشتن لە قسە انیا  ئەەا  تب

و ەخنەاااای  ی قسااااە رەنیا  هبەاڵ  لە زااااێو ،ەخچااااوو ااااۆرخ زەانااااانە 

 بێەوەااا  .زااەڕ ەخ ە  ەرااار بااوو  ەااڵوبرە  بااۆ رەک بەرزرااا  و زاا

ئەورااش لەسااەر ئەو ەوا ەوتاان و ەواخسااتنە بااوو، ژ  و ڕیاااوخ ە ەوو 

 ا  بەەخگرراساا   ت اوڕ و  چای ەخ ساا  و حەو ،ەناڵیا  لەگە  باوو

ئاخری  .بترسن  ە لە زەڕی ەارک و باو یا  ەخچوولەوخ  ،ەراررانەوخ

ڕیااوخ ەش  ەر  .ەی ەا و ڕۆرشاکژنە ە ڕەالەاری ەخستی ەوو ەنااڵە 

بەر  سااتۆرانە ە و لەێڕبااۆ خااۆی چااووخ  .وخی خە  ،چااش :وخک ب ێااک

سااەەوو  و  ەڵەرتناای ڕاوخسااتا و ەخسااتی  اارە بە  نااان وارە ەێاازی 
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سااەر ەێزێااک  یش چااوو لەرااەوا .و قاااوخ  ااێلکە و ڕااارچە ڕەنیاار و چااا

 .نان وارە ەخستی  رە بە 

 :وزک و گوتی ەڵ گوڵزار خانم  ەناسەرە ی  ەڵمری و

بە  ،ەەرقای ەاراک و بااوک ،کە باسەرری ەەرقای ژ  و ڕیااو  ،ئەوختە -

ەانیشاااێک ئە   ەخ ااااتکوزاااتارە ەڵااای نە، بشیانئەوخ ژنە ە باااوارەخاااوا 

ات بە خااوارەنی  ە بکااەخسااک و نێااک بخااۆی ەا لە بەرەخ  ەەااوو نااانە 

گرراااااانەوخ گەڕانەوخ ژوورخ ەی  بشااااازانێک ەناڵە اااااانی بە برسااااای و

 .خۆرا 

 :ەارە و گوتی نەزررخ  ەڵی خاتوو

زەاا  چەوسااوخ و   ئەی بۆچی ڕیاو قەت ڕیر نابن و  ەر ژنای بەسا -

 ژا او ؟

 :ەاەۆستا زەو ەت  اتە قسە و گوتی

باۆ نەچووخ بۆ زاوێنێکی تار زانی ژنە ە لەگە  ەناڵە انی وئینجا چو -

لێااایە،  یناااان وارەنی   ێەااا خاااۆ لە  ڕااااڕۆڕخەا ەوو ساااب  .ناااان وارە 

خاۆ چاوتاا  لاب باوو چ ەخەێکای ڕێاوخ  ؟ای ژنە ە نەباوووزانی خەتوچ

 . ەربەزخرە ەختەوتبوو  ەر 

ئەو  بەەخ  ڕەالەاااارەانی قااااڕی  اااێلکە و ناااا  و قەرمااااغ و ەرن ساااەرف 

 :زتانەوخ گوتی
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خەررکان ئەنەۆش خۆ  .اڵواتی لب برخ  و نانە ەتا   ەڵەر  ەخی س  -

 .زەڕ بیکە  بە

 : رە و گوتی ەاەۆستا زەو ەت بە خێسەرە ەوخ سەرری

 .ەشووری خۆت ب ۆ ،تۆ  ار  خەەی زەڕی ئێمەت نەبب -

قااڕە ەی  ،تااو خوارەنە اا   ەر گوێشای لە  ەس نەباوو لە ەرن سەرف 

 :ڕو ڕو  رە و برەی بۆ سەر ەێزێک و بەەخ  ڕۆرشتنەوخ گوتی

 .ئەەن لەبەر ئەنەۆەە . ەرفی خۆتانە -

ووک و ەخنڕخبە زاەئەحمەە بەگ و ە تاۆررش لەژێارخوخ خەرراک باوو 

 ە باارخنە ڕااوەەی ڕێکەنااین  ەرن سااەرف ەرتناای ەاەۆسااتا و تااوان  لەرە 

 .تاقەتیا  لە ڕخەتاری رەک چووبب ەخچوولەوخ 

بااوو  لە ەوای وو  ەراسااا  بو تااووڕخخەڵکاای ناااو ڕاااڕۆڕخ ە  ەەااوو 

تاوخ و سبەرنب سەتات حەوتی ئیاوارخ لە  ەوۆ ئ یا  لە ی ە زان یئەوخ

الی  .خ ەراااا   ەر لە باااوانەوخ نە ااااتن، ڕۆژەخەێااانزاااوێنی خۆراااا  

 ،رەوخ اااوواڵخەیباااوو و نەلە زاااوێنی خاااۆی چەقساااەتات  ەنااارێکیا  

 .تە ئێوارخ و زەوەخبێ ە  ەی  ەخ رەئەوخنرخ بە بێزاری سەرررا  

چاااوی چووبااووخ ڕشااتی سااەری و لە تووڕخریاارا وارااا   ەبااوو  یاای 

خ ەخبااووخ سااەر  اربەەخسااتانی ڕاااڕۆڕخ ە و بە ەسااتە ۆڵە بەرەخچااوو

 :ەخرەوت ەێزی بەرەخەیا  و
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ئاااخر چااۆ ؟ بااۆ وا ەوارااا  خسااتین، ەاان ئەگەر ساابەرنب سااەتات  -

بلیتای ساب  ،وتێکوخساەبلیتە انماا   ،حەوتی بەرانی نەگەەە ەوۆ ە ە 

،  وهە حەڕسا انەەخچمبۆتا   ائەگین ،ێر بربۆەا  ب بە خوا ەخببنەەەر، 

 :ەخرەوتوانر و خرشیرا و ەخرقیوانر بەسەررانەالرە ی ترخوخ  ژنێک لە

ئەگینااا زااەررکە ە ەخر   ،ساابەرنب ئێااوارخ بااەەەە لەناارخ  ەخباابەاان  -

 ،ئەی خاوارە گیاا و  ەخرەاوتساەری خۆرارا  خرکێشا بە، ئینجا ەەخ ات

 ئێستە ەن چی بکە ؟

ئەەیااااا  بە  .خرانقیواناااار بەسااااەر  ابرا انااااراییش ەەوو ڕیاااااوی ئێااااران

 :ەخرەوت ،اتەخ بە ەارسی قسە  تختەوە ،ئینەلیزریە ی تێکشکاو

لەو  چاارخرە ی  ؟رانەخ ەوبۆچی زوو لەو  ڕێتا  نەگوتین  ە ەوا  -

ی تاار  ڕێەاا ەخرااا   .شااتینەخڕۆرالرە اای تاارخوخ  لە .خەۆزراایەوخەترەااا  

ەختااااااوا و  . ااااااری زۆر گرنەماااااا   ەرە  ەباااااوو ، ئاااااێمە ئاااااایش و

 زکاتما  لاب  اراوخ ئەگەر سابەرنی بە ەەحاکەەەەا ،ەەحکەەەەا   ەرە

راخوا ەاڵی ئێاوخ و خااوخ  ەاوئتەەەرخ ە  .کەخبێ   او  ەاڵما نەگەرن،

 .و ڕاڕۆڕخ ەرا   او  بێک

ئیتر چەنرخ ا زەڕی وا لەگە   اربەەخستانی و لێورسراوانی ڕاڕۆڕخ ە 

خەاااا  ە بە ەار و بەرە و بە ە ەر ئەوخنااارخ نەبەرڕاااا ەخباااوو و ەخ ااارا، 
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، بەاڵ  ئاسارشااای نااااو ڕااااڕۆڕخ ە ەررااااا ڕەالەااااری رەک بااارخ  زاااەق

 .نەوخەخ رەتن و لەرە ی  ەوەخ

ی  ێناااااا  و برەناااااگراف و   باااااوو بە تەتەری تەلااااایش بووەرن ساااااەرف 

ار  خەرو بچێاتە نااو خەڵاکە ە و بە ەخگەرشک ەر بەوخەا  ،ەخنەوباس

ساااەررخوخ بەەڕێاااتەوخ الی  ەەااااتەت  ە چااای وەخنااار و باسااای سەرر

بااووخ و چاای قەوەاااوخ، ەوای بەرنێااک ەرسااانەوخ بە  ەەااا  زاااێوخ و 

 تاووڕخڕخنەی  ەنرێک ڕەڕرباوو و  ،باس،  ارێک  ە گەڕارەوخ ەخنر و

 .ەرار بوو

 :اڕەڕرن و لێیا  ڕرسیڕ  ەەوو ڕێکەوخ

 ؟ەخچیکخ و بێتاقەت وڕلە تو ەرن سەرف خێرخ  اک  -

 :خۆی گورج  رەخوخ و سنەی  ێنارە ڕێشەوخ و گوتی ەرن سەرف 

را  زاەڕ ،ەوو  ەتیمی سەگ و سەگبا  لێم ڕەررا بوو  ؟ئەەی  وو -

لاااۆ ئەوخنااارخ ساااەرری  چە اااانی  اوڕێماااا   :ڕاااب ەرۆزاااتم و گوتیاااا 

ک ناا ە  ئەەان  ای .ساەرتا  ەاوخ لە بەرەا  ەخ ەرک، ەنایش ڕاێم گاوتن

ئیااری بااوو بە  ؟ وزااترخی ئەنەااۆ ەخ ە سااەرری ئەو ەوو چەتاایمە لچ

 .ئەوانیش  ەاڵتن ،ەا  زەڕەا  ئەەنیش تێر و ڕو لێم

 :ییە تۆر ڕرس



 

158 

و ئەوا   و  و چاااۆ  لە قساااەرا  گەرشاااتیئەوانە خەڵکااای  اااو  باااو -

 چۆ  لە  نێوخ انک گەرشتن؟

 :گورج  ەڵی ەارب و گوتی ەرن سەرف 

بەاڵ  ناازانم تەرخبای  ،ئەوا  تەرخ  بوو  ؟چۆ  لێیا  نەەخگەرشتم -

 .تەرخبییە ەرا  خەڵک لێی حاڵی نەەخبوو ، وێنرخر بوو 

 :بە خۆزی و زخرەخخەنەوخ گوتی ئینجا

 ،بە قەباری باابم  ەر رە ە  زاەقم لاۆ ەاوخزاانر  ،تەەررا  نەەێناب -

 .رە سەر ڕارا   رە ئەوخنرخ ترسنۆک بوو 

 :ئەحمەە بەگ بە گوێرانەوخ گوتی

ئیتر ەەڕۆ بە  زوانە،  ەر  یک نەبێاک ئیتار بە تەنهاا  ، ەواتە ەانیشە -

 .ەەڕۆ

لە  ۆڵێااااک بە  ااااۆەە  بااااۆ خۆرااااا   ،الرااااا  ەانیشااااک لە ەرن سااااەرف 

سااااەررێکی سااااەتاتە ەی  ،ەانەنیشااااتن نیشااااتن و ەر ەا .ەانیشااااتبوو 

 :ەخستی خۆی  رە و گوتی

 .ی نیوخڕۆنان وارەنئەوخنرخزما  نەەاوخ بۆ  اتی  -

 :ەاەۆستا بە ئەسواری سەری باەا و لە ەڵی خۆررا گوتی

 ەر واز لە  ،باارانیش  رابێاکوا قەسە  ئەگەر ئەو  ابرارە گولەبە خ -

 .کەخبێگی خوارە  نا ێنب و خەەی  ەرخ گەورخی ور



 

159 

ا بە  ەخ ێناابە ناچاااری ڕێبااواری  ەزااتییە ە خەررااک بااوو  خۆرااا  ڕا

 :ا سەڕێنراوخ و  ەر وخک ب ێن و گوتبێتیا ەزۆر بەسەر ەوا ەوتنە بە

زاەڕ باوو  رەەاا  لەگە  رەک لە تووڕخری و بێزارررا چارەا  نییە،  -

ئێساااااااااتە  ،و لەگە   اربەەخساااااااااتانیش و لەگە  ەار و ەرواررشااااااااارا

خااۆ  ،ئیتاار چاای بکەراان ،ئە  ەخررااارەەا ینیاایە لە ناوخڕاساات ەخسااەاڵتما 

 .ەا  بە خۆەانا بەررن تاوخ و سبەرنبە ەخبب ەر  ،خۆەا  نا وژرن

ەخنر و قاقای ، ڕێبوارخ ا  قاووقررشک و ەخنەەئیتر  ە بوو بە ئێوارخ

 .گو  ە بەرەخ اتخوخ و ەخبووڕێکەنینیا  لب بەرز 

نااااو   رە  لەتباااوونە ڕیاساااەە  خااااتوو نەزرااارخ  ەوگاااوڵزار خاااانم لەگ

نەوخ خاوار  و ساەرری ەخچاووتنە ساەر  و ەخ ەوڕاڕۆڕخ ەەا و ساەر

 . ەنین كرە و ڕێره را  ەهو قسە كرە یا  ەهخەڵک

بەاڵ   ،ا لە ڕااڕۆڕ و ئااو و ەخررااەخترسا ەر   وه گوڵزار خانم  ە لە ەڵ 

بیااار خاااۆی بەرێاااتەوخ و  ە   ە ترساااە ەی لە ەخ ااارەخاااۆی  زۆری لە

 ە چااۆ  وا  ەخ اارە ەەااوو خەڵااکەی ەخروڕشااتی خااۆی سااەرری ئە  

ی لە خۆزاااتررن زاااوێنی  ەرااا  و ڕابوارەنااارا ، ەخڵێااا ،ەخ ە ڕخەتاااار 

و خەررکاااای  ەاوختەوخ و قاااااچی ڕا ێشاااااوخ  ەناااارێکیا  وا ڕاااااڵی لااااب

سەر ەۆزەک و ساەررنی ڕەڕی  لە ەختەوت ، ەڵ ستنەڕشووەا  و خۆ

 . ۆش ەرارخباک و ەڵە و ئاوررشم ڕا   ەوتووخ وا بێقوو و لۆ 
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ا باۆڵەی رلە ەڵی خۆر ،گوڵزار خانم  ەر وخک سەرزخنشتی خۆی بکات

   ەەاوو خەڵاکە بازاتر و تەزرزتار نیایە؟  لا ە  ئخاۆ  لە خۆی بوو  ە

 :ڕەرسک بێک  ەر بیر لەوخ بکاتەوخ و ب ێکبۆچی ەرۆ  ئەوخنرخ خۆ

وخی خاوارە  نەوخ ا زتێک لە  ەزاتییە ە بقەوەێاک؟ ،وخی باو ە ڕۆ -

بە  بیار و  وخ او ەخڵاێن، وخرنەگەڕێاک؟و اڕۆڕخ ە ناوقم نەبێاک ڕ ،گیا 

خاۆی بکاات بە چەرەای چاۆلە ە، باۆرە  ترس و قسانە ەونیا و ژرا  لە

خرورساک و ە ەخ ارەانە خاۆی گاورج و  گوڵزار خانم ەوای ئە  بیر رەن

تە قساااەی ەخ ەولەبەر ئەوخ  .ڕاااب لەو بیروبۆچاااوونە خراڕاااانەی بنێاااک

خوزااااکی  ە ئە   اااااوڕ  و ەخستەگە  خاااااتوو نەزراااارخی خااااۆش لە

 .سەەەرخ رە جار نزرکی خستبوونەوخ لەرەک

 رە   ە لەڕااو بااۆ خۆرااا   ەوتاانە ڕیاسااە  وهبەەخ  ئە  قسااە و بیاارانە

خاتوو نەزررخ لە زوێنی خۆی ڕاوخستا و ڕووی  رەخ گوڵزار خانم و 

 :بە حەڕەساوی گوتی

ئەو  اااااۆەەڵە  ە لە ەخوری ئەو ەێااااازخ ەرێااااارخ  ،ئاااااا تاااااۆ ساااااەرر ە -

؟ گااوڵزار خااانم راناوراناا لە نیاایە باازانە ئەوخ ە تااۆر تاااە  ،ەانیشااتوو 

 :بە زخرەخخەنەوخ گوتیەا و رنجی   و بە چا ی س سەرری  رە

 .ئەوخ ئەوخوخاڵ ئەر   -
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ەانەوخ سااەرری رە تررااا  سااووڕ یااا  بەەخ  ڕێکەنااین و سەرو ەرەو

 :ب ێن  ەر وخک رە 

 ؟ەوخی او  ئەەاانەی ەۆزرا ئەەە ئە   اابرارە لە ،بە خاوائەرەڕۆ ڕەنا  -

ی  ەزار ەخڵێا ،و ڕێکەنین لەگەڵیا  تە قسە ووهتوکە  چۆ   ەبسەرری 

 .ساڵە ئازنای رە ن

زار ، ەخستی گوڵلەڕوو بوونەزررخ  ە  ەنر  ەخەهەراش و قسەخاتوو 

 :و گوتی خانمی ڕا ێشا

 یە؟یبا بوۆرن بزانین ئەەە چ -

ە ب ،و ەانیشااتبووی ژ  و ڕیااایڕێبااواری رۆنااان كە تااۆر لەگە   ۆەەڵێاا

 ئینەلیزی  ەوتبووخ حە ارەت و نو تە و باسی خاۆی و لەنارخ  بۆراا 

زۆر  ،بازاڕ و ەو انی وارە .ەرختەەو ە لەنرخ  چۆ   ەەیشە بارانە و 

ئااااااااوخەا  و خۆزاااااااە و نااااااااوی بەوخ ەخر ااااااارەووخ  ەر لە زووخوخ 

و ڕێباواری  کەرتررن بازاڕی ەونیای  ەرە بۆ گەزاتخۆزتررن و ئاسان

 ەروخ ااا باساای ئینەلیاازی بااۆ  ،خەخ ەە  ە ەێاان سااەری لەناارخ  بێەااان

ا بازاتر  و  ە ئەورووڕا   ە چەنر بازن و لە خەڵکای واڵتاانی ەخ رە

 ،کێو زااوێنێکی لەناارخ  نەزانااب و لە رە ێکیااا  بورساا  ڕێەاا ڕێبوارێااک 

ێاک و تااوخ و ڕیشاانی نەەات وازی لاب ەخ ەوچۆ  ئەو  ەسە زاوێنی 

تااار  ە رە ێاااک  ییااائەورووڕکااای واڵتااانی بە ڕاااێچەوانەی خەڵ ،نا ێنێااک
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 بە بوغزێکەوخ گرەەرە یاا  لاب ەێاک و  چۆ ،ێکەخڕرسزوێنێکیا  لب 

ئیتاار ە تااۆر بە  .ی ئەڵمانە ااا بە تاااربەت ،گااوێش ناااەخنە  ەس ، ەخڕۆ

 ەختەااوت ، رەبااوو تاارەانیشااتنە ەی گەرە ەخ اااتتااا ڕاسااک و بە چەئ 

لاب  رەباوو  بە حەەتا ڕشتی باوک و باڕیررشی ئینەلیز بوو  و خۆی 

 .نەخڵێگوڵی ەە لی  وخ و 

لەڕاااو ە تاااۆر ساااەری  ەڵباااوی و بە ڕوورە ااای خۆزاااەوخ ساااەررێکی 

 : ەەاتەتی  رە و گوتی

خەڵااکە ە  ەوتاانە  . ەخ اارە ااا ئەەااانە  خزەە ااانم  ە باساایانم بااۆ  -

 ، ەناار  بە ئینەلیاازیو رۆنااانی   باا  ەناار   ،بەخێاار بااێنو  ەلەو  ەلەو

وا ئیشارختیا   و ە انیا  بەرز بوونەوخیسەر  ورسی رەک ەوانێکا  لە

و  رە  ە ەەرەوو  وخر  ەانیشن، ئەوانیش  ەوتنە ساوڕاس ساوڕاس 

 ،ە تاااۆررش  ەر  ەوڵااای ئەوخی باااوو  ە ەانیشااان .لەو  اااۆرخ قساااانە

چاونکە  ،ەخ اات ەرخ  بەساەر ئااوی حەەااەەوخ  ،نەخڵاێوخ و  ەختەوت

ە بە ڕێاوخ یە ەی خۆی ەانیشاتووخ و ەوو ڕیااوخ یسەر  ورس خۆی لە

 ە باێن  نەزررخی  ارەخاتوو  ەچی ئیشارختی گوڵزار خانم و ەانەوخ، 

 . ێی ەوو ڕیاوخ ە ەانیشن لە

ی  ە ە تاۆر حەز نا اات  ەساتێک و یازان .نەزرارخ زۆرزا  باووخاتوو 

بیساک سااڵەی زۆر  اوا  و تەنیشک  چێکی ناۆزەخ  چونکە بە ،بووات
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ەسااااتێک و ئەو ا لەوخی  ەخترسااا ، ەوخ ەانیشااااتبوووساااوگەلاااب ئێسک

نەزراارخ ورسااتی خاااتوو بااۆرە وخ ااو زااتێک  ،رەی لە  اای  بچێااک  ێەاا 

 :و گوتی  رە ووی تبڕ وخلەبەر ئە ەنر  سەری بکاتە سەر، 

ەاەۆساتا  .ەخ ە  ەەاتەت چاوخرێک  ؟ک بوۆرنەوخر ر  اک ە تۆر نا -

وا لااب  ااات  یە تااۆر چیاا ەخرەااوتو  ەر  ەخگەڕاا رەواتاازااەو ەت بە

 .نەگەڕارەوخ

 و ەزرارخی ەارەوخنخااتوو وخراەای  ،ناچار  ەستارەوخ سەر ڕابە تۆر 

 :ڕێکەڵەوخ گوتیبە ەخەێکی تێکەڵو

خرانەوێاک ە .زای ئەەاانە باوو وباۆ  گەڕا؟  اا ب اێم چای، تو تو خاوا -

 ،بااێن بااۆ لەناارخ  و زااوقە بەاار  بە  اار  بااۆ  ەەااتەرەک ەوو  ەەااتە

زەااا     ە  ااار  وه  ێتااەخەێنێاانەوخ و  چە ەرااا  ەخگەڕ چااونکە خۆرااا 

 .ش ب وێنێکیەوار و ەێر بێک

نەزراارخ ساای ورەەرە ی ئەسااواری لە گااوڵزار خااانم ەا و ڕووی خاااتوو 

 :قسەی  رەخ ە تۆر و گوتی

یاا   ە یبەاڵ  چۆ  زان .تخگاەەێررا   ە خێرت  ،زۆر بازەوخاڵ ئب  -

 ک؟ەخژر   هتۆ لە لەنر

بااوو  ە نە ااا  ەسااتێک   ە بە ڕێااوخش چاااوی  ەر لە  ااچە ە ە تااۆر

 :نەزررخی ەارەوخ و گوتیخاتوو ت، وخراەی بووا
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ەنااار و  اااارخ  ەوتە ەنەە ئااااخر قساااە  اااات بە قساااەەا، ە تاااۆر ئە  -

چاونکە  ،ەەرەاوو  باوۆنەوخ ،ئەگەر ەانانیشان :هەڵە ۆەین و گوتیەخست

 ەر ئە  ئەەرخس و  .بە ڕێاااااوخ، ەنااااایش  ا اااااا  ااااااتم ەخبااااان ااااای ک 

 .خەخەب و ەێمەوخەرا  ەتەلەەۆن

نەزراارخ گەڕانەوخ الی ڕیاوخ انیااا   ە ڕااێکەوخ و خاااتوگااوڵزار خااانم و 

و بۆڵە و  ورتەورتبەەخ   و لە ڕەنارەک ەانیشتبوو  ەرن سەرف لەگە  

 ە ژنە ااا   .رەبااووقااا   گلەراای ئە  ەوا ەوتاانە بااۆ خۆرااا  سااەررا  

 ەخ ە ساااەرر  ،گەرشاااتنە زاااوێنە ەی  ە لەو  بە ێیاااا   ێشاااتبوو 

تاتە ەی خاۆی  ارە بە نەزرارخ ساەررێکی ساەخااتوو  . ەسی لاب نیایە

 :زخرەخخەنەرە ی زۆر خۆزەوخ سەررێکی گوڵزار خانمی  رە و گوتی

ووبنە وخرخ بتاااابە  باااازانە ئەگەر نەچاااا ،تە  یچاااای ڕااااب ناااااو  هئەو -

ئێساتا  ،ئەوسا ب اب ئەوختاا ساەتات ەوانازخ و چاارخ ێکە ،ستۆرانە ەڕێ

 :رەتیو ەڵی ڕێچاورن و گوتو ەرن سەرف  اک 

 .نا  ب ۆرنەخی ەرخنەە با بوۆرن  -

و ە تااۆرخوخ  ەرن سااەرف و یااا  بەەخ  ڕێکەنااین و گاااڵتەڕێکرەنی و ەرە

 ە ئەەیاااا  لەبەر چاوبازاااقاڵی و ئەوی ڕێساااتۆرانە ە   ڕووراااا   ااارەه

 و باسی گۆزاک و  ەباا  و  ەی نان وارە کەرا  لەبەر ەشووری ەر

 ، ەس نا رێتەوخ ئیتر ەخرگا لە ،ەخ رێتەوخ و سەتات چەنر ڕێستۆرا 
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نەزرارخ خاتوو  .کە نییەەرراتر ئەو ەوو زخالەە ئاگارا  لە  یچی لەوخ ز

 :ئەوخنرخی نەەابوو ب ێک

وا ەاەۆستای ەێرەرشی لەبەر سکااڵناەە انی و  انتاای  ااغەز و  ە -

بەاڵ  قساە ەی  .کەی نیایە لەوخ زرااترەراسینە انی ئەوراش خەەای ونو

چاونکە  ،نەرورساک ەێارەخ ەی ب ااتە ڕرازی ئەوانای تار ،ژێرخوخ رە بە

 ە باسااێکی  ەخ اااتبیاار و  تێااب   اایک نەبێااک ئەو باساای نووسااین و

و ئەوخنارخ  ەخ اتئەگەرچی ئەورش ئەوخنرخ باسی  ،نرخەبە ەڵک و بە

ئە  نووساااااین و ساااااکااڵناەەرەی  خباااااۆڵێنب  ە ەااااااوخی نەەراوختااااابە

خەڵاک بێازار  ،نااربوێتەوخ و ەخڕواتب وێنێتەوخ و ئەوخنرخی لەساەری 

 :کەخڵێۆررا ک لێی و لە ەڵی خەخبێ

کااڵناەەرەت وورتاارە و ئە  ساباو م خۆزگە  ەر نەخوێنرخوار بئۆ ا  -

 .ەخ بەسە ئیتر ،ەڵما  بوو بە سکااڵناەە .نەنووسیارە

 :ەا و گوتینەزررخی لە خەرا  خاتوو گوڵزار خانم 

ە ە ڕێسااتۆرانراەاابەر   باا سااەرر  ە ئەوختااا لە .اسااتک  اارەڕ بە خااوا -

 .ەخ ە چاوخڕێما  ەانیشتوو  و ئەوخ بێەوەا  

 ەسااتارە  ، ە چاااوی ڕێیااا   ەوت  ە وا ەێاان بەرخو الرااا  ەرن سااەرف 

 :بەەخ  ئە  قسانەوخ و ڕب سەر

 .کەخبێئاخر خەررکە ەرخنر  ،ەرارخ ئەوانیش برسییانە .وخاڵ ئەوخ  اتنەوخ ئەر  -
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 :ەاەۆستا زەو ەت وخراەی ەارەوخ و گوتی

 ا ە نە راوختەوخ؟ئەوخ نییە  ێشتا ەخرگ ؟کەخبێەرخنەی چی  -

 :بە گەرەییەوخ گوتی ەرن سەرف  -

ئەەە چەنار چاین چاوونە ژوورخوخ  ؟ او ەخرگاا نە ارارتەوخ ەاەۆساتا -

 .ئاگات لب نییە ،و ەخنووسیوئەت

ڕااێش ئەوخی وخراەاای  ەرن سااەرف  .و سااەالەیا   اارە نژنە ااا  گەرشاات

 :و گوتی چاوی گێوا ،سەالەە ەرا  براتەوخ

 ئەەی  وا ە تۆر؟ -

 :نەزررخ گوتی خاتوو

بااانی و ڕێەاا لەگە   ەەاتەتێااک ەانیشااتووخ  ،تەەااای ەەباان ە تااۆر بە -

 .ەخەا لەنرخنیا  ڕیشا 

نااا  خااورا و  ەر  ەس چااووخ ژووری خااۆی،  ااارێکی تاار  اااتنەوخ 

ئەحااااامەە بەگ ساااااەرری  .ەانیشاااااتنلە ەخوری رەک ەخر  و ڕاااااێکەوخ 

 :ەخوروبەری خۆی  رە و گوتی

 ەناارێکیا  چەناار  ،ری خەڵااک بااکە سااەر .ەخی ئەوخناارخەا  نەەاااوخ -

 ،ئیتار وا زاەو ەا اات ،ات حەوتەئێستە سەت ،تاقەتیا  چووخ و بێزار 

 .بەرانی لە  زررخ ەرن اڵ ئینشائ 
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ەاەۆسااتا زااەو ەت ەخسااتێکی ەا لە تەرنە ە ااانی و  ەناار   ااۆ ی و 

 :ەواری گوتی

م ەرساا  زاتێکما  ەخترس .باوخڕ نا ە  ،تا نەگەەە  زررخ ەبە خوا  -

 .برۆزنەوخبۆ 

 :وخراەی ەارەوخ و گوتی  وهگوڵزار خانم بە ترس و س ەەینەوخ

و باااۆ  سااەتاتێکی تاار .ئێسااتە سااەتات حەوتە ،ئەرەڕۆ خااوا نە ااات -

نااو  و سابەرنێش  ەر لە ەشەو ئ وخاڵ  .ێتە ڕ ەخ ەو ەزک ڕاڕۆڕخ ە 

 . ۆخەر  بۆ خە ارێک  ەن تەواو  ەر بە ،ئە  ڕاڕۆڕخەا بمێنین

 :ریەوخ گوتیتووڕخ  و و ەنر   ەڵچونەزررخ بە خاتوو 

 .ی ناخۆزایا   ارەبە ڕاساتبەاڵ   ،وخی خاوا نە اات  یچاک لاب بێاک -

 .ە بە خوا بنڕخبی حەواڵ

 :ئەحمەە بەگ سەرری  رە  و بە زخرەخخەنەرە ەوخ گوتی

 .وخک ئەو خەڵکەتااا  بەسااەر بێااکئێااوخ وا ەرااارخ ئەوخناارخی نەەاااوخ  -

چاااااوو  لەو ەو اااااانە  ،خر ە ە  ااااااتینە ەڕێساااااتۆراننیاااااوخڕۆ  ە لە 

ەوو ڕیاااو بەربووبااوونە  .رچەرە اای ەەا  بکااو وتااوورەک  لیاانک  و ەق

 ەروخ اا ژ  و ڕیااوێکیش ەرساا   ،رە تررا  ەا رە تری و تێر و ڕو لە

 ە  ئەەەنرخ ئە  ەرکەش  ا،  ەچی خەڵکیەخگررزەڕرا  بوو و ژنە ە 

خۆزاەەا لە ناوخڕاساتی ئە  ەخرراا  .ەوا ەوتنەرا  ڕب خۆزاە نەبێاتەوخ



 

168 

 لەبەر ئەوخی ەوا ،بە بەالش ناان وارە ئە   ەەاوو ەرامەنە  واناانە و 

ڕشااووەانی زۆر و ئیتااار بااۆچی ناخۆزاااە، ەخ تاااۆز   ی ەوتااین و  ێااا

 .ەن  یک سەغ ەت نیموخاڵ  .سەبرتا   ەبێک

بە ڕوورە ااای  .و ە تاااۆر ەخر ەوتااان ەرن ساااەرف لەو  ااااتەەا ساااەری 

ەخنەاای بەرز  ەرن سااەرف خۆزااەوخ گەرشااتنە الرااا  و  ەر لە ەوورخوخ 

 : رەخوخ و گوتی

 .رنە ڕ ەخ ەوئێستە  زکور -

 ەەاوو ەڵیاا  خاۆش  . ەوت ی ڕاب اووڵە ووڵئەو وای گوت و ڕاڕۆڕ 

 .بوو

سااااەر ەوتوانە  ە قسااااە ەی ڕاسااااک ەخرچااااوو، لەسااااەر  ەرن سااااەرف 

 :قسە ەی ڕۆرشک و گوتی

خوەای تاوخ و  ن لێ اوڕخ ەش چاوو  و چااو  لێیاا   بە ،ئەەی  و -

 ەچای وا  ،ئەوا  گوتیا  سەتات  ەزک . ە خۆرا  ئاەاەخ ەخ رە بوو

 .سەتاتێک زووترزکور  .حەوتە

 :گوتی ،ەاەۆستا زەو ەت  ە ەرار بوو ەڵی الی قسە انیا  بوو

ن ەخڵاێبۆ  ەەاوو زاتێک  ،ئەوختی ەونیا  ەرە . ارخ وا بێک ەخبا ئە  -

ابێاک و نخۆرارا   ااتی  ەچی  یچای لە ،کەخ رێک و ئێستە ەخبێئێستە 
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ئە  ەخباااا  . ەخ ەوچاااواررش ەوا  ساااەتات و ەوو ساااەتات و ساااب و

 .بە ڕێچەوانەوخ بێک  ارخ

نزرکااانەوخ  و ااۆەەڵب  ااک و  ااوڕی  ەرزخ ااار لە .خەڵااکە ە ەڵیااا  خااۆش بااوو

ڕااڕۆڕ  .لێارا ،  ەوتانە قررشاکە و چەڕ ەرەوخ اوواڵ ە ڕااڕۆڕ  ەوتە ڕ  و  .بوو 

 :بەو  ەەوو  ەسە ب ێک  ەر وخک ،گوڕی ەارە خۆی و بە ڕاسک رەی 

بەس  ،وا  ەوتاااامە ڕ  ، ااااۆڵم باااانەوخ لە ئیتاااار بەرۆ اااام بەرەخ  و -

ئیتر  ،خەبە ەخەهێنن و ەزخالەە انی خۆتا   ؟خەتای ەن چییە ،ببۆڵێنن

 ەاخەارخنە بەر چەڕاۆک و زاتم ڕیااەخەخ  و ەبۆچی ئەوخنرخ بەر لەقە  

 .بە  ورتا  زێری ،ن بە  ەر ناوێریەخڵێئەوخرە  ە  .نەخ ێش

تاااا ەرخنااار باااوو  و  ناااان وارە  ەەااااتەت و خەڵاااکە ەش خەررکااای 

کەوتن و  ەنرێکیش ورستیا  بچنە زوێنی ڕاڵئیتر  . ەنر  ڕارا  بوارە

 .ئەەانیش  ەر  ەسە چووخ ژووری خۆی .ا نووستنە ەر

نە ژوورخ بچکاااۆلە تەنەە ەراااا   ە  ەر ووو ە تاااۆر  ااااتب ەرن ساااەرف 

ی باوو  ە بتااوانن نەی تیاائەوخنارخ  اب باووخوخ ئەو ەوو زاوێن نوسات

 :گوتی  وه ی ڕێ و و گۆرخوخرەا ەنرنی ەخ  بە ەرن سەرف  . بنو

 ،ئااا وو .وا ئیااری  ەوتیانە ڕ  .ەاڵاک ئاااوا باب خااوارە گیاا  راا ڕخباای -

ەنااارا  و ئەو ئااایش و  اااارخ  بە اااب  ئەەە چەنااار ڕۆژخ ئەەااان ژ  و

 . ێشتییە



 

171 

انە ە و زێااانەباااوو و ەڵااای الی خ یە تاااۆر ەراااار باااوو زۆر خەرااااڵی ال

بااۆرە بااب ئەوخی  .خرانورسااک بااێن بااۆ لەناارخ ەوا ە ەرااا  بااوو  ە چ

 یئەورش خۆزای راا  ناخۆزای بێک و ەرن سەرف تێکەڵی بۆڵە و گلەری 

ساەررێکی ساەتاتە ەی ەخساتی  ەخرببوێاک، خۆی لەسەر ئە  ساەەەرخ

 : رە و گوتی

 ەنار   ەخچم، ت  ەن ئێستە خەو  نار .وستن ێشتا زووخ بۆ ن ،ئۆ ا -

 .ەخسووڕێمەوخ ناو ئەو خەڵکەەا بە

بەرگ باااوو و خاااۆی باااۆ و ە  ەر خەررکااای خاااۆی و  لااا ەرن ساااەرف 

 :بەەخ  ئەو  ارانەرەوخ گوتی ەخ رە،ئاەاەخ  ڕاڵکەوتن و نوستن

ئەەان باۆ  .ڕەڕراوخ راازەخ تاب ١١سەتات لە  ؟ ورخ بابە زووی چییە -

 .خۆ  ەخنوو 

 :ە تۆر گوتی

 .ەخچمە ەخر  ،نوو بەاڵ  ەن نا ،راخوا خەوی خێرت بێک -

 .ەخر ی ەخر ەی  رەخوخ و چووخ ەخر  ە تۆر وای گوت و

 :بەەخ  باوێشک و ڕاڵکەوتنەوخ و لەبەر خۆرەوخ گوتی ەرن سەرف 

الی ئەو ەااڵە ەخچای و  خاوەای باۆ بە .ەخزانم بۆ ەخڵێی و بۆ چووی -

 .لەبەر ئەو  چەرا  ەخچی
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 ەر زوو  ،خااۆی ڕەتااووخ ەی ڕا ێشااارە سااەر وای گااوت و ەرن سااەرف 

 ،بەر بااووەاناارووی ئەەاابەر و ئەو ئەوخناارخ  فااک و . ەوت خەوت لااب

 .ئەوخنرخش ئەو ئیوارخرە نانی خوارەبوو

یی ڕۆرشااتن خەورااا  لااب لە خۆزاا ەختەااوتڕێبااواری ناااو ڕاااڕۆڕخ ەش 

وا  یی  .بۆرە تازخ ەانیشتنیا  بە  ۆەە   ۆەە  گەر   رەبوو ،بووزڕا

بەاڵ  ە تااۆر  .رانیشلێااو قاقاو چەڕاا ە ەااوتن  ەبااوو  ەوتبااووخ گۆرانی

و خێااازا  و  چە ەراااانی لاااب  ەخگەڕاچاااونکە  ەر  ،ئااااواتی نە ااااتە ەی

رەک  .سااەری ڕاااڕۆڕی  اارە،  ەرچەناارخ ئەەسااەر و ئەوگااوو  بووبااوو

بە  .بەاڵ  ەارارخی نەباوو ،ەوو  ار ساەر ەوتە ساەر  و  ااتە خاوار 

 ،ەیەخساتی ەارە ڕاا ەتە  اەەرخ  ،ەانیشاک ک را ناچار بۆ خاۆی لە ڕەنا

بەرناااای لێااااورەوخ و بەەخ  خەراااااڵی  خسااااتیە ەەرخرە اااای ەخر ێنااااا و 

ڕەرزاااااوب ورەوخ ەخساااااتی گێاااااوا باااااۆ زااااا ارتە ە  ە  اااااەەرخ ەی 

 :گوتی بەەخ  ئەو خەراڵەوخ سەری باەا و ،ەاگیرسێنێک

 .ن باۆ لەنارخ ەخ اات ازکی ئەوانیش بە ەوۆ ە و تەرارخ ەەاا   ،ئاخ -

 .ئەگەر ڕاێکەوخ بوورناارە ەخباووسەرری ئەو ڕێکەوتە بکە چەنر خاۆش 

 ەتا  ، ەخ رەب   ەەوو  ارخ انیانم بۆ  ێبەبە چاوترو انێک بە خوا 

رەنە باااخەە .زوقەزااام ەخساااک نە ەوتاااارە ڕەلە ەااا ت وئەگەر بەو ڕەلە
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و   وه  ننااەخەێئەوا  ساای ڕۆژ لە  زراارخ ە  ،بەاڵ  ئاااخ .ەاااڵە ەی خااۆ 

 .اتەخ وارا  حجز  رەووخ لەبەر ئەو خزەەرا   ە لەو  ئیش 

 ەژەخ بیسااااک  یرلێاااارا   ە وڕۆزخە تااااۆر بەو ەانیشااااتنە  ەوتە خەراڵ

سااااڵەی  چیاااا  ئازاااقی خاااۆی  ااارە و ئەوخنرخزااای نەەاااابوو بیهێناااب 

رشاااای بیاااار چااااوو  ە بەراورەی تەەەناااای بکااااات لەگە   هتاااااوخ و ئەو

ئەوخ  .الی  ەەەوخ چااال سااااڵیا  ەەرق باااوو  ە بەخۆرااارا  تەەەنە ەی

اڵ  ئەوخ بااوو  ە وخ ااو زۆر ڕیاااوی بە ،بااێجەە لە زااتی نالەباااری تااری

 ،ائەورووڕاخگەرانارخ واڵتاانی ەەێڵ خۆرا  ور ەرتاز    تری  ورە  ە بە

تااانە ەخ ەورە ساااەر  ، ەەااوو  ااارەخوخ و ڕیاااوختییەک یئینجااا لە یااااتی

ی  ە  ەنرێکیا   ەر ئەورووڕگێوانی  ک و ژنی چاوبو ب و چاوبەەوو

ە لە زااااوێنی شااااەرەان  و زۆر بێەخبااااووڕاسااااک بەقەە نەوخ انیااااا  

 خەەر رااخوە زاوێنی چاوی تار لەرقەڵەباڵ ی وخک ئێساتەە انی زاەەەن

خوخساتا  تااوخ و ساەرری  ورسییەک را بە ساەتات بە ڕێاوخ ڕاەسەر 

نە بە  ارێااک ئیتاار ئەو  ااابرا چاااوبو ێکەرانە  .ئەو  ااک و ژنااانە بااکە 

زەەساە و ناا ی ەراکەش  خەاا و نە ئەوانایەبیر  خە ی  خانی ژنی لە

 . ە ژنە بێچارخ ەانرووخ انیا  بوو  ەا ا  بیر ەهر هو ەونیر

 .خاااتوو نەزراارخش بەزەێکاای تاار ڕووی ەابااوو لە ژووری ەاەۆسااتا و

ئەەای  ەڵەارت ئەوی  .تباووخ نااو  ااغەز و نووساینە انیوەاەۆستا  ە
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 ااارێکی تاار بااۆ ەڵنیاااری ئەوی  ،ەخ اارەئەەاای قەە  ،خڕێچااارەوخەتااری 

ت و چاوی وسەر لو  ە ەی لەو  ارێکە  ە تەرنە  هخوەخ رەکەرانی ەر

خخساااااک و بە  اااااوانی ەرساااااا  نااااارخوخ و ڕێکااااای ە وواڵخخاااااۆی ە

خر سااااتنە ناااااو ەەوخ و نەخ اااارەرخوخ و قەەی ەخخوێنااااساااەرەێوخ انی 

تە ڕشاکنین ەخ ەوخڕزاتنەوخ و ، بەاڵ   اارێکی تار  ەڵای ە انتا ەرەوخ

نەزرارخی ژنیشای خاتوو  . وه  خوێنرن رەنەوخ و ڕێچانەوخ و سەرەێو و

و ەخەا ا رەخسات و بە ئەسواری ەخستی بە ەخ رەوخ  ەر سەرری لەژێرخ

 :ەخرەوتلە ەڵی خۆررا 

ئە  ەراامەنە بتااوانە وخرخ  تااو خااواەخ  ،ق لە  اااری خااوا هئاەااا  دااەە -

 .بەر چاوت بب  ەر لە

 :بە  ەنر  تونرریەوخ گوتیو  رە  ڕووی تب ،ئاخری چاری نەەا

خاااواەا خەررکااام  ڕێااای ئەوخ بەس نیااایە؟ ئەوخ ەاناااروو نەباااووی؟ لە -

 ێیک؟ەخگەڕ ئەەە تۆ بۆچی .رەخەی  راسە ە  ەاەڕ 

ەاەۆساااااتا زاااااەو ەت ساااااەری  ەڵباااااوی و ساااااەررێکی  ااااارە و بە 

 :تووڕخبوونەوخ گوتی

ئە   ارخی ەن چەنار حەقای  ؟یکەخڵێچی  ک وەخ ەر ئەوخ باسی  ب -

ەم  رەووراااک  ە بێااای  اغەزخ اااانم باااۆ ڕێاااک ؟ باااان ەرە بەساااەرتەوخ
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 ااااراس  یئە  بااااۆڵە و رەخە ؟باااارۆزرتەوخ ونبااااووخ ە  بااااۆ ؟ ەرااااکب

  ەس ڕێی لب گرتووی؟ ؟ورکوخۆت نان بۆچی بۆ ؟ەاەڕانەت لە چییە

 :نەزررخ  ەنر  ەخنەی نز   رەخوخ و گوتیخاتوو 

ئەەە ڕاااازەخ  اااار  ، اااورخ باااابە ئەەە ئەوختااای  ااااتوورنەوخ ژوور  -

چاۆ   ەانیاوخ لە  ژوورخ ەوو بساک و ،ڕوت  رەخوخ ، انتات  ەڵوزک

راقەی زخنێیاک و ەەای  و تۆ ئەوخنارخ  ااغەز  ەڵەاری و و وبنم نەختوا

ی ەخزانااوا  ،وێچیااتەوخرخەخشااوەی  یسااەی نااارلۆ   ە تیاراناارا   انتااا و

خاۆ تااۆ ئە   .فوێنێاکەخرانو  ەخ ااات ەائێساتە رە ێاک ەێااک و ڕوراا  ڕیاا

ساااەەەرخ چەنااار ڕۆژرااایە ئاگاااات لە خاااۆت نەباااوو لەبەر ئە  نووساااینە 

 .وسیوتنگەو ەر و زێورنانەی نو

 ،باب تووڕخباوو  لە قساە انی ژنە ەی با  و بب گوێارا  ب ەاەۆستا زەو ەت 

 :گوتی ،سەرر رەنی  اغەزخ انی بب ئەوخی سەر  ەڵبوێک لە ب 

یک چیم لب و  باووخ ەخزانوا بزانم بۆ خۆت بنوورک بازترخ، ئەگەر  -

 .تۆش وخ و ەنک لب ەێک ،ێمەخگەڕ و بۆچی

و سااەررێکی ژنە ەی  اارە  ەرەوخ ژێاار تەراانە ە ەاەۆساتا زااەو ەت لە

 :گوتی

 ،ەان و تاۆش یای  ،ی بلیتە اانی تەراارخ ە  گاوو   ارەووخەخزاناتاۆ  -

لااێم ڕرساایک  ە  بااۆرەش چەناار  ااار ،نەەخەااب کئەوخ گااوتم بااا خەەەتاا
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بازااای  واباااک  تاااۆ  ەر بە ،ا نیااایەرەخساااتییە ەت بلیتە اااا  لە  انتاااا

 .نەەاەەوخ

 :نەزررخ بە حەڕەساوریەوخ گوتیخاتوو 

ئەحامەە بەگایش  ؟ئەەە چەنر  ار ڕێم گاوتی ،رەڕۆ بۆ خاتری خوائە -

 ەەووەاا  الی ئەوخ و ئەو ڕۆژخی گەرشاتینە  اب  یای  ڕێی گوتی  ە

 ەەاااوو  ،قەڵەبااااڵ ییە ە باااوورن و  ڕێەااا و تووزااای ئەو زەڕخزاااەقی 

بلیتە ا  الی ئەو ەاانەوخ و  ەەاوو ڕێماا  گاوت  ە باا الی رەک  ەس 

 و ئیتار بلیتای چای .وات بە بااش زانایبێک لەبەر ونبوو ، تاۆ خۆزاک 

 .ونبوونی چی

 :گوتی و بوو اڕەڕی و ەڵی خۆشڕ ەاەۆستا زەو ەت

بە زاتاای خااوا بیاار   ،راااخوا ەاارەخی خێاارت باارخنب ە؟بە ڕاسااتئەوخ  -

 .ەڵاام ئااارا  بااوو ،ئااۆخەرش .ی  ە گااووەم  اارەوو ەخزاناا  او .نەەااابوو

 .خنوو ەخگۆڕ  و ە لم  ەخچمئیتر وا ەنیش 

 :خوخ گوتیلەژێر لێوو ەت رەک ەوو  ار ەاەۆستا زە

 .بلیتی تار بکاورن تااوخ و ساتۆ هۆڵم ەخبوووا نەبوارە  ،ئەل ەەرولی  -

 ، ئینجاا  اوا ەخباووخرزانای بااری چەنار خاوا ە . ەر ئەوخەا   ە  باوو

 .و لە  و  ڕارخ  بهێنارە ەخبووڕارخەا  ئەوخنرخ ڕب 
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خ  ئەحاااااااامەە بەگ و گااااااااوڵزار خااااااااانمیش لە ژووری خۆرااااااااا  بەە

خەررکای ەشاتوەو و قساە و بااس  خۆئاەاەخ رە  و  انتا ڕێچانەوخوخ

 .بوو 

 :گوڵزار خانم  اتبوورە قسە و گوتی

 ،  ە گەرشاااتینە  زرااارخ ە و ەوۆ ەخاااانە ەیئەاڵشاااانبااازانم سااابەرنب ئی -

خی ەووروەرێارەاخای ئە  لیساتە  .بەزکم لەو  زتێک بکو  بۆ ەناڵە اا 

 .یا  بۆ بکو بچوو ی ک زتێکەخبێ یک نەبێک  .بۆرا   رەوو 

 ەی بااوو  ە ڕااا    ێەاا ئەحاامەە بەگاای ەێاارەی  ە خەررکاای ڕەتااۆ و 

ەوخ بەەخ  ئەو  اااااارخرەوخ بە زخرەخخەنەرە ااااای تەوسااااااوری ،کەوێاااااکب

 وخراەی ژنە ەی ەارەوخ و گوتی:

ئاخر تۆ نازانی زێرزاەی ڕاڵەوانی ەاەیا  چۆ  باسای ساەەەرخ ەی  -

ەناارێکیا  ب ااێن خۆزگەەااا   ەر ئەوخناارخی نەەااابوو  ە   . ەخ اارەبااۆ 

 ەواتە  گوتیاا  بوو ئیتر ئەوخ .، ەخبا ئێمەش بەر  لەگە  خۆرا بەوا 

 ، اااتن نابێااک .زااتما  بااۆ بێاانن ەخ ەراانلیسااتەتا  بااۆ لە یاااتیی  اااتن، 

 .ەختوخت  راو  چونکە ئێوخ بە ناو و بە ژەارخ

 :و گوتیخۆررا  گوڵزار خانم ەخستی ەا بە سنەی

خاۆ  .خۆەاا  ەختاوخت و بە ژەاارخ و ناوەاا  ن بۆیلە چاو نەچئۆ ا  -

بیاار چااووخوخ لەتاااو  ورن و ناااوی خۆزااما  لەڕۆ  بااو ەەووەااا  نیااوخ
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و   اۆنفران رااخوا  ەر ەوژەانم بانار  ارێتە  .ئە  سەەەر و ەختاوختە

 .ەختوختی وا

 :ئەحمەە بەگ ڕاڕەڕی و گوتی

الی ەااان ئەوخ نەباااب  ە خەڵااااکە ە وخاڵ  ،نە رەک  اااار وا ؟باااۆ باااۆ -

ن ئەو  ەەوو ەخ اتزۆر بوو  و  ەس نەرتوانی و ەخرخقەت نە رە جار

ی ڕێکااوڕێکو چااین بااوو  بە  لێشاااوی خەڵااکە ە لە  ەەااوو  ااۆر و ڕاالە

ەەاوو ئەو   . ەس بە  ەس نەەابووو بوو ، بۆرە ڕەت ڕسائیرارخ بکە 

بااوو  ەاکۆەاری  ااۆنی واڵتانیااا  تیااا ااۆرخ خەڵااکە  ە  ەر لە سااەرخ 

  و ڕیاار لەگە  خەڵکاای  ەرزخ ااار و تاااوخ و وخزراار و  ەنەراڵاای  ااۆ

خێار  بە نااوی لێقەوەااوخوخ بانار  راباوو   رش  ە بەوورزێک و ز

ەری ەتااااوخ و ە تاااۆر و ڕرۆەیساااۆر و نووساااەر و گاااۆرانیبێر و باااازر

 ؟ەخ راچۆ   ۆنترۆ   ؟ەخ ئەەە ئە  حاڵە .سینەەای واڵتا  و ەیللەتا 

چاا ی  ارراا   بەڕێکای ئاگااەاری ەیوانە اا  بان و  را بەەختوانبۆرە نە

 ەەاوو خەتاای ئەو  ەساانە باووخ  ە ورساتبوورا   .بۆ  ێبە ب باکە 

 ،کە باا ااارێکی بااب ەەرق و  یاااوازی و لە  ەەااوو  ااۆر  ەس بەرڕااا 

گوارە ئەەە  ۆنفرانسی حقوقی ئینسا  و لێقەوەاوانی ەونیا بوو، بەاڵ  

  ەر .نەچاوو ی خۆزای لەبیر تە راەگارریا ەخبێبەرنێکی تر  ،وخ و گوتم

بزانم تا بەرنێکی زۆر  ەر باسای  وا ، اتبب بۆ ئە   ۆنفرانسە ێك ەس
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بە الی  .ەخگێاوێتەوخ و ڕووەاوخ انی بۆ  ەسو ار و ئازانا انی ەخ ات

خاۆی ەرمەنەاۆڕرن  .ەخ ە وخ و ئێوخ باسای  نییە ەنەوخ ئەوخنرخ واش

 .وێنە بووو بینینێکی  ەە

 :گوڵزار خانم ەارە ڕوەەی ڕێکەنین و گوتی

 .وێنە بوو  سینەەا و گۆڕرن و بینینێکی بێبیلەوئەزهە -

وخوخ و گااورج وخەبەری باا ەرن سااەرف نزرااک سااەتات ڕێنجاای بەرااانی 

ی گااااو  بااااراتە  هبااااب ئەو ،وریوڕاڕەڕی و بە ەخنەێکاااای گااااوی خەواڵاااا

 :گوتی و،ە تۆری نوستو

 ەی   ێەاا سااەر  خااۆ خەررکااین ەخگەراان، لە ،بااا ئیتاار  ەسااتین ،ئااای -

 ەرانرخ ڕەنجەرخ ەی ئەوالرا  و چاوی ڕێوخ ناڕەلە خۆی گ  ەستا و بە

 :گوتی خۆزییەوخو بە 

 .خۆ وا چرا و گ ۆئ ەرار  ،قوربانی خوەا بم ئەی بە -

 :گوتیو   وه ر ەا وستوئاوڕرشی لە ە تۆری نو

ورەخورەخ ئەگەر  .زااااکور خەررکاااین ەخگەراااانە  ااااب ، ااااک ە تااااۆر -

 . ەستی بازە

بە بااۆڵەی  ورە اای تاری رەوخ و خاۆی  ەڵەێااوارە ساەر ال ااوواڵە تاۆر 

 :وریەوخ گوتیوخەواڵ

 .بۆچی سەتات چەنرخ؟  ورخ  ا ە  ێشتا زۆر زووخ -
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ییە  ە  ەر چااااااااوی بورباااااااووخ ئەو چااااااارا و ڕووناااااااا  ەرن ساااااااەرف 

 :گوتی ،ەرار بوو لە  ەنر  الوخ حا   ەوورانەی بەەوور

ەخ ەرانەوخ و تااوخ و خۆەاا   تاا خۆەاا   اۆ .سەتات نزراک زەزاە -

 .بزانم  ەستی بازە وا .ەخبێتە ەرخنر ،ب ەخخۆرنەخگۆڕرن و نان

 .خ ەی  ەڵرات و بۆی  ەساتێکوریرا خەررک بوو ڕەتوتووڕخە تۆر لە 

لاااب  ەخ ااارەو حەزی  ەخ ااااتچاااونکە زۆری خەو  ،بەاڵ  خاااۆی گااارت

 :بۆرە بە  ەنر  تونرریەوخ گوتی .گەڕێک  ە بنوێک

 .زاااەوخو ؟  ێشاااتا نیوخ اااورخ  اااا ە باااۆچی واز  لاااب ناااا ێنی بناااو -

تات رااانزخ و  تااا ساا  ئااێمە ڕخنااەە ؟سااەتات زااەش  ەسااتم چاای بااکە 

خاۆەم  ؟باروبارخانەەا  ڕێایە ؟ی چی وه   ۆ رەنەوانزخ ەانەبەزرن، خۆ

 .و ەخستە  لە ەی بەر  و ئەو  انتا بچکۆلەرە 

 .ە تۆر بۆڵەرە ی تری لێوخ  ات و سەری ەاڕۆزی و نوستەوخ

 :بوونەوخ گوتیتووڕخبە نیوخ ەرن سەرف 

وەە، ەخنااا وتااۆ لااۆ خااۆت  ەر بنااوو، ئەەاان لەبەر ئەتاا ،ە بااابە ە بازاا -

 .ەیئەەن  ەقم چی

بە و   وه  ڕێچاناو خۆحاازر رە  و خۆ  وه   ۆ رەن ەوتە خۆ ەرن سەرف 

 :لێیرا چووخ ەخرخوخ و لە ەڵی خۆررا گوتی انتاوخ و بە رە جاری 

 . ەر لێرخ بمێنەوخ بۆ خۆت .کەەەوخب زەرت بب نەرە  خەبەرت -
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باۆرە  ،بوو، زۆر زوو  ێشتا  ەس ەرار نەبوو .چووخ ەخر  ەرن  سەرف

ەوای بە ە ەزاایبچوو و ئەوال و  انتااا   ەر  ااات و چااوو بااۆ ئەەاا 

ئاخری ناچار لەبەر قەراخی زوێنێکی ەراوانی خۆش  .اەخ ێشڕا راخۆر

 .نااار  ڕاوخساااتا را ەخرووانااای،   ەخرراااا ە و ەخوروبەررااا ر سااا   بااا  ە 

ی  ەوا ەزاای زۆر بە تاااربەت ،و ەڵااوەێن بااووەراامەنە ە رە جااار  ااوا  

، ئەو بەرااانییە ئاسااما  ساااف و سااا ار بااوو .بااوو خۆ ااێمن و لەسااەر

باااۆ  اااوانکرەنی  ەختەاااوت ە ئەوراااش  ب ەوری ساااوی نەباااچەنااار ڕەڵە

 ی ەرچەنارخ ڕووناا ی ،ئۆخری باوووەانار ئااخر .ا ەااو ێرئاسما  لەو

ناوخڕاساتی  لەبە اارە گەو ەرێکای گران ەختەوتبەاڵ   ەر  ،زۆر نەبوو

 ەرچەناارخ ەنیاا  ێشااتا تاررااک  .و ئەساتێرخ انیرا  هئەو ئاسامانە سااا ار

بەاڵ   ەر ەرمەنی ئەو ەخرراا  ،بە بازی ەرار نەبوو ەرمەنە ا  بوو و 

بە تاااربەتی  ە چاارا و گ ۆڕە ااانی  ،وارااانە و زااەڕۆلە انی ەرااار بااوو بێ

 .خرەوەخەا ا ڕاڕۆڕخ ە لە  ەنر  زوێنەوخ ەرار بوو  و زەوقی

 . اارە یبە ەاااتی ڕاوخسااتا و سااەرری ئەو ەراامەنە  وانااانە ەرن سااەرف 

بەاڵ   ەر وخک لە ەڵاای خۆراارا سەرزخنشااتی خااۆی بکااات  ە ە تااۆر 

باۆرە زۆر  ەس بە  ،ئەوختە  ەس ەراار نیایە ئەو نەبێاک ەخ ارەڕاستی 

خەرراااک باااوو بچێاااک لە  ،ی ەخرەانااایشیساااەرباق ،ەخناااێنەڵەزاااەی ەا  

خااتوو ار خاانم و ەاەۆساتا زاەو ەت و ەخرگای ئەحمەە بەگ و گاوڵز
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  ەر بە ،بەس نەباوو نەچاوو ،نەزررخش بارات و ب ێاک  ەساتن ەرخناەە

 ؟اتیا  نیاایەبازااە ەەگەر ئەواناایش سااەت .اەخرااانکرە بە  ێااوتەواوی ە

زوو  ،کەو باائەواناایش بە تەناار ئەوخوخ نااین  ە زوو  ەسااتن و ەررااا 

 بەە  و زوو ەخرڕەڕ  و بوۆ ؟

ت   و و تەبی ەتە نا ێنی و ەخرخقەتی خاۆی نارائەوخ بۆچی واز لەو خو

ەرێک و ئەوخنرخ خۆی نەخاتە ئیش و ب ە  ەنر  خۆی ەوورخڕەرێز ڕا

  اری خەڵکە ەوخ و ئەوخنرخ لە  ارخ انیا   ەڵنەەاتب؟

ناگۆڕێم  ،رائا  و  ارە ابرا گوتەنی ب ێک ئیتر وئاو ەر وخک  ەرن سەرف 

ەڵام ڕاا ە  ،ساەغ ەت ناا ە گو  ناەخەب و خۆەی ڕب  ،و تەبی ەتم وارە

بااۆرە ەرسااا  گااوڕی ەارە  .ەخبااا وا  ەڵەوخر باام ،و  اایک خااراڕە  نیاایە

ەڵێشی بەوخ خاۆش  ارە  ە ئەگەر وا  ،ا بوواتەی تر  ر خۆی  ە بە ال

ی و ئە  ەرکاۆر و ەخبینائە  ەرمەنە  وانە ەڵوەێنەی نە ،زوو  ەڵنەسارە

وستی  رەوو  ەری  ە خوای گەورخ ەخبینتابلۆ نارا  و نازەارانەی نە

و  ێشااااونی  ە  ەر ئەو نەقاااش و نیەاااار و  اااونەرخ بەرز بەرزانە لە 

، ئیتار خەرراک ەخ اتەروسک  ێک چۆنیا ەخزانخۆی تەنیا  ،خۆی ەێک

 .خوخەخبووورەخ ەنیا ڕوو  بوو ورەخ

 .ەخبووڕەررا  ەخبووورەخ خەررک خشوە و تەڕە و ەخنەەەخنەیش ورەخ
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الی  ەساەوخ و  ەقای   ە نەچێک بەلە ەڵی خۆررا وای ەانا  ەرن سەرف 

لە  ەەووزااای بازاااتر  ،بەساااەررانەوخ و  ەس خەبەر نە ااااتەوخ بااابەن

لە سەر ئەو  ورساییە رانە ە ۆستێئەوخرە  ە بچێک بەراەبەر ەخر ی ڕ

بێاااااک  ە لە  چاورشااااای لەو ەرااااامەنە  واناااااانە ،ەانیشاااااێکخۆزاااااانە 

خزاتوانێک باۆ خاۆی چاورشای لێاک ە ەروخ اا  ،ڕەنجەرخ انەوخ ەراار 

 .بنێک و بنوێک

 ورساااای و زااااوێنێکی بااااۆ خااااۆی  ەرن سااااەرف ئەوخناااارخ نەبااااوو  ە 

 و ە ە بااووڕێسااتۆران ەڵبرارەبااوو  ە  ەر ڕاسااک بەراەاابەر ەخر اای 

یشاکی خساتبووخ نتەنیشک خۆرەوخ ەاناابوو و قاۆ  و ئا  انتا ەزی لە

  ەچی  ەر ەوای تۆزێک ەلی خوار ببوو و باۆ خاۆی خەوی لاب ،سەر

ەخر ااای  ،خەڵاااک  ااااتن و چاااوو  ،ک باااووخوخەونیاااا ڕووناااا . ەوتباااوو

بە و بااۆ خااۆی خااۆی  اازۆڵە  رەبااوو  ەرن سااەرف را   اارارەوخ، ۆسااتێڕ

الی سااەتات  ەزااک و نیااو ەاەۆسااتا  . ەتبااوو ەانیشااتنەوخ خەوی لااب

خااتوو  ەر لە ەوورخوخ  .نەزررخش گەرشتنە ئەو خاتوو زەو ەت و 

 :نەزررخ ەاەۆستای ەێرەی ئاگاەار  رە و گوتی

وا ەرااارخ زوو  اااتووخ و ئێسااتە  ،ەەرن سااەرف ئەوخ بە خااوا  ،یەچاااوت لێاا -

چااااوی  ااارەخوخ و  ەرن ساااەرف  ەوتاااووخ، ئەو وای گاااوت و  خەوی لاااب

ی خۆزەوخ  ەساتارە   ر بە ڕوو ، ە چاوی ڕێیا   ەوت .خەبەری بووخوخ
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 ،اتنی  ارە  و  ەواڵای ڕرساینرڕب و  ەر لە زوێنی خۆرەوخ بەخێر اسە

 .ەای نا  انتا انی ەا  و لەگەڵیا  ێی بۆ گرتن و ڕەالەاری 

 :ەانێکی ناەرارخوخ گوتیسووڕسەر ەاەۆستا زەو ەت بە

 ئەی  وا ە تۆر؟ ؟ ەوتووخ ئەوخ خێرخ وا لێرخ خەوت لب -

 :ەخستێکی ەا لە ەلی و ڕشتی ەلی و گوتی ەرن سەرف 

گااوتی ئەەاان خەو  و لە ژوورخ ە بااوو  . ااب  ێشااکە تااۆر  بەوخاڵ  -

 .ە  و ئێستا  ەڵناسم

گاوڵزار خاانمیش بە  انتاا و  ەلوڕەلیاانەوخ  لەو  اتەەا ئەحامەە بەگ و

خۆرااا  ئاەاااەخ و و ئیتاار  ەەااوو خەڵااکە ە ەڵیاا  خااۆش بااوو گەرشاتن 

خوارەنەوخ و بااۆرە بەزااێکیا  بەرخو زااوێنی چااا . رەبااوو بااەەنە  ااب

ئەحاااامەە بەگ و  .نەخ اااااتو   ەخچااااوورانە ە ۆسااااتێ ورن و ڕوڕااااارو

ی خۆزااااەوخ ڕوورااااا   اااارەخ   راااا ڕووبە  ،ژنە ەی سااااەالەیا   اااارە

 :و گوتیا  ەرن سەرف 

 ئەوخ بۆ لێرخ نییە؟ ؟ئەی ە تۆر  وا -

رەتی ەان خەو  ەێاک وبۆ ئەوانیشای گێاوارەوخ  ە ئەو گوتاو ەرن سەرف 

 :ەا و گوتیا  سووڕئەوانیش سەررا   .و  ەڵناستم

 .ڕخنەە ەررای بەرچاریش نە ەوێک ،خۆ ئەوخنرخەا  نەەاوخ ؟چۆ  -
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 اااار   ەڵااابەزی و  بە ناااان وارە بە باسااای بەرچااااری و  نەر ساااەرف 

 :گوتی

 .، خۆ تازخ ەخرگارا   رەخوخ وو؟ ەررای نانی ەخ ەورن -

ڕااب و گااوتی ەخی بااا بچیاانە ژوور  چااا و نانە ەەااا   سااتارە سااەر  اا 

ەارە  ەلوڕەلە انیا  بۆ ئەوخی بچنە نااو   ەەاتەتیش ەخستیا  .ب ۆرن

 .نە ژوور وەخچو خەڵک  ە ئیتر بە تاربەت ،ە ەڕێستۆران

 :ەاەۆستا زەو ەت گوتی

 ؟نابب خەبەرێکی برخرنب ؟ ب بهێ ینئەی ئەو  ابرارە چۆ  بە -

 :بە  ەنر  تونرریەوخ گوتی ەرن سەرف 

 ارە   ڕب یئەنەۆ نازانن چی .ئەەن ڕێی ناڵێم ،ئەگەر بە ب ەارەوخاڵ  -

 .بکەرنەوخ وا ئێستە ەخگەرن  ە گوتم  ەستە ئیتر با خۆەا   ۆ

ناااااو ی  ەڵەاااارت و ڕێشاااایا   ەوت بااااۆ چوونە انتااااا ە ەرن سااااەرف 

 ەەوو ڕێیا  خۆش باوو و  ، ە سەری ە تۆر ەخر ەوت .ە ەڕێستۆران

بااۆچی وا  .ارتاااڕێیااا  گااوت خەررااک بااوو ئێسااتە رە ێکمااا  بێااک بەەو

 ەچاای بە  ،گااوتی خەبەر   اارەووختەوخ ەرن سااەرف ؟ خااۆ  اااتیەرخنار 

 .تونری  وابک ەاوختەوخ

 ە چا ی خۆی ڕێک خساتبوو و باۆنێکی زۆررشای ەاباوو لەە تۆر  ە ب

 ، ۆر   ە  ەنر   ەسای نزرکای لەوانە باوو ڕێای تێاک بچان بە ،خۆی
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 ،باااوو زاااتبووی ەراااار و ەخ ااااتساااەر و ڕرچیشااای  ەنااار  باااررقەی 

ئەگەرچای  ،ەاباوو  ێڵ و ڕۆ  و ئەو زتانەزی لب و خەررکی بووبوو

 ااااتبوو و  یبەاڵ  لێااا ،زۆر ساااوی باااوو و باااوو یبرنجوڕرچااای ەازااا

و باااوو چاااو بەرن زۆر لەەخڵااێسەروسااە وت و قەە و قیاااەەی وخ ااو 

   خااااۆی لەاڵبە ،ەخچااااوو ەەیشااااە ەرمەناااای لە ڕیاااااوێکی لێوخزاااااوخ 

، زۆر ڕیااااااوێکی  ااااااونتەچی و چاوبازاااااقا  و ا وا نەباااااوورناااااوەخرو

خراانەوت  ە ئەگەر  ەسای نزرکای ە  ەر وخ و ئازنا و ،لەەخر بووچاو

خوخ و ەخ ارەی   را ال ،ەخساتی بێاک بە ،وەڕێکب ا تبرالی ەروارێکیش بە

 .بوارە ەهەەزرانر و ڕێی ڕا ەهخۆی ەا

 :ە تۆر وخراەی ئەحمەە بەگ و ئەوانی ەارەوخ و گوتی

ری  رەەەوخ و گاوتی ن سەتات چەنر بوو  ە خەبەەخزانبازە ئێوخ  -

  ەستە ەرخنەە؟

سااتی  اارە و گااوتی ئێسااتە سااەتات  هە تااۆر سااەررێکی سااەتاتە ەی ە

 .ساانر  خرورساک  ەساتم و  ەڵایە ێشاتا ڕێان  نەبووباوو  ە  ، ەزتە

ڕێشاام گااوت  ؟ڕااێش چاایم بکاارەارەوبازااە ەاان سااب چااوار سااەتات لەوخ

ڕاێش  ؟چیما   ەرە ؟و ئاەاەخ رەنی چی  وه  ڕێچان، خۆ ورخ  ا ە گیا 

 .رخستینسەتاتێک  ەڵ
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 ،لە ڕێشای ڕێشاب بااوو ەرن سااەرف  .بەەخ  ئە  قساانەوخ چاوونە ژوور 

ئەو چوو بەرخو ەێزێکی  .ی  ەڵەرتبوو  ە ئەەا  گەرشتنزتە انی خۆ

ەراااار  انتا اااانی    ەاەۆساااتا زاااەو ەت بەازاااەش  ەسااای  ە ەرسااا

ی چاوخڕێو یش چوو لەو  ەانیشک ەرن سەرف  .ەانیشتبوو  ەەوورانەوخ

 .بەرخ گەرشتنە  بئەوانی تررا   رە ئەوانیش بەرخ

 ەر وخک  ،ەی  ارەرن ساەرف رێکی ە تۆر زتە انی ەخستی ەاناا و ساەر

باراتەوخ  ەرن ساەرف خباوا وا وخراەای بیری لب  رەبووخوخ  ە نەە ەواری

 : ە خەبەری  رەخوخ، بۆرە بە زخرەخخەنەوخ گوتی

؟ ئەی نەەەاوت  ێشاتا چەنر ساەتاتە  ەساتاوی ؟ەرن سەرف  ا  اک  -

 . ەرەوخ  ەستاوی و چاوخڕێی بزانە لە ؟وخزو

 :ەوخ گوتیوخ ەروڕار  ل  ەرتنبەەخ  قەڕاڵ ەرن سەرف 

باۆ خاۆ  ئیتار ساەرری ەرمەنای  . یک ڕەزیما  نایم  ە زوو  ەساتا  -

 . وانم  رە

 :ەاەۆستا زەو ەت  ەڵی ەارب و گوتی

 .تازخ خەبەری بووخوخ ، ە  اتین .بۆ خۆی تێررش نوستبوو -

 :خ ەی قوت ەا و گوتیوەوێکی گەورخی لە چارە ەی ەا و ڕارو ەرن سەرف 

زوو خاۆ   ەخ ە ڕۆژی ساەەەر حەز  . ەن ئاو اابە خوا  ؟ب ێم چی -

 .حازر بکە  و ئاراەم لەبەر ەخبوێک
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 ؟ئینجاا  ەر باۆ ساەەەر واراک :ەاەۆستا زەو ەت لە ەڵی خۆررا گاوتی

لەوێش  ر ؟گ نڕێستۆرا  و ڕارووو  نان وارە ئەی بۆ  اتنە زوێنی 

ا گاوڵزار لەو  ااتەە .خەخرکە ەر ڕەلەتە و ڕێش  ەەوو  ەس ڕەالەاری 

ەەی ڕێکەنااین و گااوتی خزەێکمااا   ەرە لە ەسااواری ەارە ڕااوخااانم بە ئ

،  ەر  ەس ناگااااتە ئەو بااۆ خۆزاااورزخ رە  و خزەااای باااو مە ،ئێاارا 

 ارێک  ە ەاڵی باو م لە  .ڕە  ئەگەر ڕۆژ  سەەەری لە ڕێش بێکڕەلە

ەە ەەااا   اااتبوو بااۆ الەااا  بااۆ سااەرەا  و سااەر زو خ  تااارا  بااوو

، وخ بەەڕێااتەوخ بااۆ ەهاباااە ە ڕۆژی سااەەەرخ ەی نزرااک بااووخ ،ە تااۆر

بە ڕیاوی ەاڵە ەەاانی  ، ە گەڕارەوخ ەاڵب .بوو بۆ ناو زارڕۆژێک چوو

گااوت بێاازخحمەت بااوۆ لەو نزرکانەتااا  قاااڵبب بەەاار بکااوخ و ئەو چەناار 

زووزەرە ڕو باکە لە ئااو و لەگە  بەەارخ ە بای ەرخ نااو سانروقە ەوخ 

و بکاااوخ  ەنااار  ەیاااوخش  .لە ڕشاااتی ئۆتوەبیلە ەەااارارە و  ە  وراااوەە

رانە ڕ ؟ ەخ ەو ەی  ؟ ئاێمەبی ەرخ ناوی، ژنە ەی گاوتی بازاە باۆچی

 .ەوو سبەی ەوای نیوخڕۆ :گوتی

بازاە ئەو ئااو و بەەارخ چاۆ  تاا  :ئەو  اتە گاوتی ،باو م  ە لەو  بوو

حەر  و  زەڕ و ؟ێک،  ا ە گیا  لە چۆڵی قوڵفەەارکەخەێنەوو سبەی 

خخەراااااتە بەەااااار ە وچاااااۆ  لە ئێساااااتەوخ ئااااااو  .ڕەالەاااااارەا  و غەزارە

یتااااار باااااوو بە  ەرا و ڕێکەناااااین و ئ ؟ئۆتاااااوەبیلەوخ باااااۆ ەوو سااااابەی
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ڕای  ارەخ  ترسی  ابرای خزەماا  لە رە ەەا  ەخەی خۆی گرت و ەر

 .زوێنێک لەبەر ڕێکەنین

ئیتار ئەوخنارخی  ، ەەاتەت بە ڕەلە نانە ەرا  خاوارە و  ەوتانە خۆراا 

 . ەەوو ەابەز  نەەا  ە ڕاڕۆڕ ڕاوخستێک و

و  ر سااەتاتێک  ەەااوو لە  ااۆڵی ەوۆ ەخااانە ە ەانیشااتبوو ەوای چااوا

ەاوۆ ەی  .کە با ە بانەیاا   ەخ ارەێی چوونە نااو تەرارخ انیاا  چاوخڕ

 .ەااوۆ ەی سااتۆ هۆڵم باااووەوای ئەوانااایش  .رە ە   ااار بااوو لەناارخ 

ئاارا   ن وێخڵاەگوڵزار خانم  ەنرێک ەڵی ئاوی خوارەباووخوخ و وخ او 

زاتی نااو ەوۆ ەخاانە ەەا چەنار ورەخ لەبەر ئەوخی لە بازاڕی ،بووبوو

خر سااتەوخ ەنەوخ و ەخرکاارەبااۆ ەنااراڵە انی  وربااوو و ەانیشااتبوو  ەر 

انە زئە  ەوو سەر .ەخ رەەابەزی   ناو  یسە و  انتا انی و بە خەرا

و ە  اال سااووو ە ئێسکنرسااتانییە بااۆ ەوو  ااچە ەی و ئە  باای   نكاا  ت 

و سااااااەتاتە ئەو نەوخ  ااااااوانە ەی و  ڵبڕەڕ و  ااااااوانە بااااااۆ  اااااااڕەڕ

لەو  .لێرخرخش باااۆ نەوخ  اااوانە ەی تاااری  ە نااااوی زاگااارۆزخەۆسااایقا

ر  ە ر  ئێروهوخوخ  ە ڕێبواری ەوۆ ەی وبررتش و اتەەا ەخنر بەرز ب

ڕاب و  ە تاۆر تااە   ەساتارە ساەر .باێن ساوار بان ،ک بۆ لەنرخ ەخچێ

 وا  بااۆ سااورر و  ەەخچااووخوازی لەگەڵاام ئەواناای تاار  ە  ەوتە ەوتااا
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گاوڵزار خاانم ڕووی  .نەوخ لەرەکزۆر نزرکی خساتبوو ئە  چەنر ڕۆژخ

 :نەزررخ و گوتیخاتوو  رەخ 

ڕ  و بە خااوا  .ک بااۆ الەااا  بااۆ لەناارخ رااەگەر نەرەتااو ئەو خااوارە ئ -

 .ررنەخبوێبۆ خۆەا  ڕا ، ێیە ی خنجی نەەا   ەرە

 :ەخرەوتو رررش چاوی خۆی  ەڵە ۆەک لەبەر گررا  زنەخاتوو 

 .ئە  ەاااوخرە زۆر ڕااێکەوخ بااوورن .خ ە ەزۆرت بیاار بە خااوا وخرااش  -

 اورنااا  سااورر  .وخ بفەرەااوونە الەااا  بااۆ سااوررئێاا ەخ ە حەز وخاڵ نە

ەاڵە ەەااااا   ەەااااووی  ەنااااەە  و بێشااااەرە و ەخوری  ،زۆر خۆزااااە

 .ە و زۆر نزرکەلە بەرەخەما  زئاوخ ە

خواحاەیزریااااا  لەرەک  اااارە،  ەرن سااااەرف لەوالی تررشاااەوخ ە تااااۆر و 

 :ی گوتەرن سەرف خۆزەوخ بە ی   ر ە تۆر بە ڕوو

 .وڕخ   رەرکورخ ئە  بەرانییە توولێم بب ەرن سەرف  ا ە  تو خوا -

 :ەخرەوتو ەخستی گرتبوو بە گەرەییەوخ یش ەرن سەرف 

بە خااوەای  ەر لە  .ئەوخ  ەر لە بیااری خااۆتی باابەرخوخ ، ااورخ بااابم -

 . زۆرت بیر ەخ ە ،بیررشم نەەارە، بە ڕێچەوانەوخ  ە گەڕاەەوخ سورر

 :ە تۆر گوتی

 .لەگە  رەک بکەرن تەلەەۆ با  ەر  تو خوا -



 

191 

ەاەۆسااااااتا و ئەوانااااایش بەەخ  قسااااااەی   ەروخ اااااا ئەحااااامەە بەگ و

 .بوونەوخ ال لەرەک  یاو تی ەخربورنەوخ بۆ رە تری،  ەرەوسخۆزەور

ە تاۆر تااە ، ئەحامەە بەگ و گاوڵزار  . ات نزرکی ەووی نیاوخڕۆ باوو

و ەاوۆ ە بەرز باووخوخ وای بەرنێک ە .خانم سوار بوو  بەرخو لەنرخ 

 . ەوتە ڕ 

خوارەنەوخ و چاا و قااوخ ناان وارە ڕێبواری نااو ەاوۆ ە ە لە ەوای  -

 ەنااااار  لەوانەی الی  .بااااوو ك ەساااااەرا  خەررکاااای زاااااتێئیتاااار  ەر

 ەوتانە ساەرری ەخزاک و زااخ و ەاخ و ئااو و  ،ڕەنجەرخ انەوخ باوو 

و  لەو  ەەاوو ا ێش و  اوا  باووەخررا  ە رە جار ەرمەنێکی ساەرنج

یە ەخباااور ە ەااارۆ  چااااوی  بە تااااربەت ،بەرزارااایە  ەزار بە  ەزارخوخ

 ەواتە ئاسااما  و  .ەخبااووزخەیناای بااۆ ئازااکرا  یەوور و گااورج خوراا

  ؟ەخبووزخەین چۆ  ەرار 

،  ەر  ەسااە بەڕێاای یەخبینااار بااوو ئەو  ەسااانەی ئەو ەرمەنانەرااا  رااە

وا  ەبااوو یاای   خوخ،ەخ اارەی خااۆی بیااری لااب ری و خوێناارخوارلێزاناا

چاااوی  بەر  راا اەخ ێنکەرانەرااا  یلمە  ۆزااهێنەر و ەڵووونگااورج ئەو ەاا

لمە ناراااااا  و یئەو ەااااا ،خەرێااااانەا ڕیشاااااا  رخۆراااااا   ە لە تەلەەزرۆنااااا

و ن ەخ اارێک سااکەرانەی  ە  اااتب ەااانەی ەخسااتکرە ەروەانسااووڕسەر

  ،باۆ ئەو نێێاررخن، راخوە ئەو ئێساتەانەی ەنەخ رێی ئاسما    ڕخوان
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رە بە چەنااار ەانااار بە سەرنشاااینە ڕاڵەوانە انیاااانەوخ لەو  ااااری وا  ە

کرەنەوخ و ەۆزرنەوخی سەەا  چاارخ و تایلم و ن بۆ تاقیەخەێنئاسمانە 

  اناا م، ئەوانەی ئەو ەیل هڕووی ەەزا و زخەیاانەو ڕێشااکەوتن لە زانااین و

لەەابەر و ئەوبەر و لە ڕشاک  .ەخ ە و ڕخوانەی ساەر زخەینای  ەخگار 

 رانی تررش خەررکی  اۆری تاری ساەرقاڵی وڕێبوا ،ڕێشی ەوۆ ە ە و

ە  ەخوڵەت و ئەو ەخوڵەت و ئەو ب ی سیاساااەت و قساااەگوتنەشاااتوەو

 ەنر  تررش  یک باسێکیا  ال باس نەباوو باێجەە  ن،حز  و ئە  حزب

ر و وو ەشاو   ێەاڕ ڕەرارا رە  و ەۆزرانەوخییجارخت و ڕارخلە باسی ت

 . ۆر بۆ ەخستکەوتی زراترو ونەر و بلۆەی  ۆرا

تەەەلیاات و تای ج  باس  ەر باسی نەخۆزای و الرا  لە شکەەر  یی

ەرکەراا  لە چەنار ڕۆژ  ئەوی ،ئە  زە رخ ەی زۆر بەرز باووخوخ .بوو

، ژنێکایش لەوالوخ  ااواری اتبوورە خاوار تە ەی  ازخخ  وه لەوخوڕێش 

ەاوختەوخ و  نێاوی بە  ساەەەر و  ە ەی  ەڵایەقاچی بوو  ە ڕۆەاتیز

الی  اوڕخ ەی  ە لەو  باۆ  کە ەانەێکە  اتووخچون ،ەخەا  زررخرەئەو 

خ و نماااوریە و بااۆ ڕۆەاااتیز  ڕو  زراارخ ە  ەوا ەی تە ەخ اااتئاایش 

ئەوختااا  ەر بە تەواوی زااە  بااوو  و  ەەااوو ئێسااقانم  ،خاارائ بااوو

لەژێارخوخ  ،ەخچاووژنە ەی تەنیشتیشی  ە لە ناسایاری  . اتووختە ژا 

ئێساتە  ەرچییە یاا   :ەخرەاوتخقر انار و لە ەڵای خۆرارا ڵرلچی لاب  ە
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تۆ سەەوونە ەی ەنیشک خاوارە  ، ەر  ەەوورک خوارە ،بۆ ەانابوورک

ک و  ەر ەخ ەراا لە بەرااانییەوخ قساە ،لەگە   ەرخ ەی ساەر ساینییە ە 

، ەخ ااتخەخرک  ە ەاانەێکە خزەەتاک و ە قوڕبەسەرخ ەت ە نێو بە بو

 ەچاای وا لەڕااو  ،لەوساااوخ ەانیشااتووی تەرااب و تاااری لااب ەخرەێناای

وخ  ە ڕۆەاتیزەااک  ەرە تاازخ بیارت  ەوتە ، ااوار ارە بە  اتو کەخسات

ک ە تاااۆرخوخ ساااب ژ  لە ساااب  ورساااییە ەی ڕشااا . ۆ  ەی  ەەاااانە

و ەخەەقاڵیااا   ،  ەر ڕرتەوبااۆڵەساااوخ  ە  اااتبوو لەوو ەانیشااتبوو  

وتی وزوو لاااا، زووالی ڕەنااااجەرخ ەوخ بااااوو گەنجە ەرااااا   ە لە .بااااوو

 ە ەخگرراا   وه  ە اانی تەنیشاتیانخساوریەوخ و بە ەزرای رە اب لە زخالەە

و قسااااەی لەگە  خااااوار ەخ اااارە ا رالی ژنە اناااا زوو زوو سااااەری بە

الراانەوخ و  بە ەخ ارە ەر ەلی خاوار و خ ەرار بوو وڕزۆر تو ، ەخ رە

ەوو ژنە ەش  ەر  .ەخ ارەری قساەی تاووڕخخوخزاانر و بە ەاڕ ەخستی

ە چااااوت لێااای ،خۆ لەساااەرخۆن  ە ڕێااای ب اااێن لەساااەرەخگەرشاااتبەوخەا 

ڕاب و  خ ە  ەساتارە ساەروڕئاخری ڕیاوخ تاو .ەخ ە  ەەوو سەررەا  

لە سب ژنە اانی گاوت  ە  ەساتێک بێاتە  ێای ئەو و ئەو لە  كبە رە ێ

 .ی  اارە وخ ااو ڕێاای گااوتاژنە ە  ەسااتا و و .ێکەخنیشاازااوێنی ئەو ەا

الی   اااااااابرا ەانیشاااااااک و ەانەنیشاااااااک لە ناوخڕاساااااااک و ژنە ە  ە لە

برا  ەرچووخ ئەو زاوێنە و ساەری بارەخ  اەخگررا، ڕەنجەرخ ەوخ بوو 
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گااوت و ەخسااتی بەسااەر و  الی گااوێچکەی ژنە و چەناار قسااەرە ی ڕااب

زاانی و ژنەش  ەر گاورج  ڵی خساتە ساەرۆیش قارئااخر ،ا  یناارڕرچی

ەخەەقاااڵێکە  ی ە سااەرقاڵ بێاارخنر بااوو ەرااکەش  ئەواناای .بێاارخنر بااوو

 یای  ،شاتنی واراا   ەساتا بچێاتە زاوێنی ەخستوڕل یا .بوو  لەگەڵیا 

ەرکەزااایا   ەوتە ئەوی  .ناااا اوی لێاااکچاااکە ەلااای خاااوار  ااارە و ەرااا

 . تێبی  وه خوێنرن ەخر ێنا  و 

 :بە ئەحمەە بەگی ەێرەی گوتو ب بوونگوڵزار خانم خەراڵی ەا

بێااک؟ خااۆ خەررااک بااوو لە  ڵە خەڵااکە قەوەاچاای لە   ااۆەە ەخباابئەەە  -

بەر لەقە و  نااو ئە   ەەاوو خەڵاکە رە تاری باارخنە بەرزارای ئاسامانە و لە

بااب ئەوخی  ەر باازانن بە چ  باا نە رەخەی رە تااری؟  رهزااەق و ەخسااک باا

چاو  لە ەیواناراری ەاوۆ ە ە باوو ەوو ساب بە خوا  .ەخ ە زەانێک قسە 

چاورا   ەر چاوراا  انر  رە و  اتن و چوو  و بە ڕشتە ار رە تررا  ب

 .قەوخ ەوتبوونە ەەرا خ ەرا وتاو زەڕ و قوخق ەرار بوو لە .بوربوو  تب

 اارە و بە ئەحاامەە  ەلاای خااوار ،را  ەانیشااتبووڕسااەرڕە ە تااۆر  ە لە

 :بەگی گوت

کیاا  بە رەک ەوانێلب بوو ، چاو  ەخ اتگوڵزار خانم ڕاسک بە خوا  -

ەرارخ ڕێیا  گوت و ڕرسیا  ڕاب  .ی لێ ورخ ەوخ  ڕەلە چوونە ناو  ابین

 زەڕ؟  رە  ە چی بکە   ە ئەگەر  رەرا  بە
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 :و گوتی اربحمەە بەگ  ەڵی ەئە

ا رنااو تەرارخ انا خۆ ئاگاتا  لێیەتی لە  بەرانە لە .ئاخر نا ەقیا  نییە -

 .ڕەانر  تاوخ و تەقینەوخ و زتی تررش ەر لە تەرارخ .خقەوەێکچی ە

 :گوڵزار خانم بە ڕەرۆزەوخ گوتی

ەااااڵی ئەوانە  ااااو  بێاااک  ە ئەو  راااا ڕخبااای ، ەوورئەرەڕۆ قەزاوبەاڵ -

 ەقیاا  چیایە  اەونا اێتاوا  و ببێی ڕێبوار و ئاخر خەڵک .ەخ ە  ارانە 

 .بەسەر ئەو  ارخ ەڕنرانەرانەوخ

 :گوڵزار خانم بە ئەسواری سەررێکی ەخوروبەری  رە و گوتی

ڵکە لە  ەوۆ ەرە ەانیشاتوو  و خواخواراانە  ا ئێستە ئە   ەەوو خە -

خژەێااار   ە بەەرااان و ەەخقااایقە و ساااەتات  .زوو باااەەنە زاااوێنە انیا 

، ڕیاار و سااەر ە تااۆر  تاا ی نەخۆزاای تیااارە  ە  اتوونەکااخەڵ .ەابەزراان

ە ئەو ژنە بەساااەزەانەی ئەوالەاااا  ئەوختااای تئەوخ . ەەتە ارراااا  تیاااارە

ەنااڵیش  .خرەێورکەو    ئەو ەناڵە ەی بە باوخزەوخر ،ئێمە سوار بوورن

سااوخ ئە  ژنە حااڵی وارە و بە لەو .کەخچێالە نەخاۆش  ەخگری و ەر 

نە رەخ ئێساتە ب اێن ەوو ،  ەچای خاواەێو خرەنۆرخ لەگە  ەێرەخ ەرا  

 ەس بە چەقااااۆ و ەخەااااانچەوخ چااااوونە سااااەر سااااەری لێ ااااورخ ە و 

ەخەانچەراااا  خساااتە ساااەر ساااەری و گوتیاااا  ەخی ڕووی ەاااوۆ ە ە 

خااااانم بە  گااااوڵزار .خەانەوێااااکەوخرگێااااوخ بااااۆ الی ئەو الرەی ئااااێمە 
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گەرەیااایەوخ لە ڕەناااجەرخی تەنیشاااتییەوخ ساااەررێکی ئاسااامانی  ااارە و 

 : رەخوخ و گوتی ا ەخستی ڕ

و ناارانە لەناااو بەرخ و ڕشااتی خۆرااا  ڕوخرخ ە ناا اخااوارە، ئەو  ئۆ ااا  -

و تاارس و لەرز و زرااوخ  ەخەخ  وا ئەزرەتاای خەڵااکئاغارااا  بشااکێنە  ە

 .خزێورننەسەر لە  تالەەە  و خخەنە ەڵیانەوخە

 :خوخ گوتیلەژێر لێوگوڵزار خانم  ەنر  ەخنەی نز   رە و 

 .وخا  بن ۆی ز راخوا بەئۆ ا  -

ی ناااااو ەااااوۆ ە ە  ەوتاااانەوخ ەوای بەرنێااااک ەرسااااا  ەیواناااارارخ ان لە

ئیتار  .چاا و ڕااروو بەساەر ڕێبوارخ اناراەابەزکرەنی نا  و ێ تەرخبانە

ەش ئەوخنااارخی ڕاااب نەچاااوو زخنەااای چااارا ناااان وارەنەوای ئە  ژخەااای 

ا   ە ڕشاااتێن ببەساااتن وا خەررکااان ەر ە اااانی بەرەخەیاااا  لاااببچوو 

 :بەستنەوخ گوتی  ڕشتێن هەگ بەەئەحمەە ب .خبەزرنەاە

 .ارەوخوو  ابرای ەارس گوتەنی ئەەیشما  بەخی وخ  -

 :بە خۆزییەوخ لەبەر خۆرەوخ گوتی یشگوڵزار خانم

 .خبەزرنەن ەایخۆ خەررک ،کورزرخبی سەە  ار  را -

ا و وگێاخۆرارا  ا و چاوێکی بە ەخوروڕشتیشە تۆر  ەناسەرە ی  ەڵکێ

 :لە ەڵی خۆررا گوتی
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ۆزخر و ەاراک و باو یشاما  ئیساتە ئەگەر وڕ ەخباوونر خۆش ئاخ چە -

ەخەباارەنە  ەشااەو ئ  ەر رە سااەر  .ەرلەگە  بوونااارە و ڕااێکەوخ ەابەزرنااا

ئێساااتە  یچماااا  ەخساااک  ،خەەاااوت تاااازخ زاااەوخزاااوقە ەی خاااۆ  و ە

 ،ەاخاام ناچێااک ،اڵ  ئاااخ  باا .خەۆزراانەوخەم بااۆ   راا وئیتاار بیانو .نا ەوێااک

 .نە ەوت كڕێو ئەوخ نەبوو 

 :ەارەوخ و لەبەر خۆرەوخ گوتی ی خۆیتۆر ەڵ ۆزیە 

اڵ ئەوساااا ەێااام بە  ئ نشاااائی .ەخی  ەەاااوو سااای ڕۆژی ترراااا  ەااااوخ -

 .ەخ ە  ب رانەوخ و  ەەوو  ارخ انیا  بۆ  ێبەڕیر

تااازخ  ،ئەو  ااتەی ەاوۆ ە ەی ئەەاا  خەررکاای ەابەزران باوو لە لەنارخ 

لە  نەزرااارخخااااتوو و  ەرن ساااەرف ەاااوۆ ە ەی ەاەۆساااتا زاااەو ەت و 

 .ە بۆ ەورن بەرخو ستۆ هۆڵم بۆ سورروتبووخ  ووڵ ە زررخ ەوخ 

 :خحەتییەوخ  اتە قسە و گوتیڕبە نا ەرن سەرف 

 اات  ی  ەسیک ەوتای لب  رەرنە، ئە  سەەەرخ ئاو ای بەسەرێخڵە -

 ەچاای وا  ،ورنااارەوڕۆحای ەخر ێنااارن، ەخباوو ئێسااتە لە ساتۆ هۆڵم ب و

لااۆ ەرسااا   ،گەر ەوتااا نەبێااکئە. تااازخ سااوار بااوورن و تااازخ ەخەااورن

ۆژخک ەوا  ەوت ڕ تەرارخ ەەا  ئەوخنرخ ەوا ەخ ەوێاک، ڕااڕۆڕ زاەو و

 راا ڕخبای . ەوت ەوا شتەراارخ ،نااو ەخرراا ەاارنەوخ لەو وخ و زرنرانی 

رێکی تر ەنیااش  ا ،مڵالی ژ  و ەنا، خوارە  ەر بمەەرەنیتە زوێنە ە 
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 ە ەخراانەوت نی ئاو اا،  ایک ەنای نەەخ وزاک  ەستیک ناچم باۆ زاوێ

 .ەختوخت  راورنبۆ  ۆنفران   ، ۆنفران   ۆنفران 

، باۆ  ااری چەنارخ   ەر ەاەۆستا زەو ەتیش  ە بە تەنیشاتیەوخ باوو

ەوخ و ننااارخەررکااای لەچااااو رەنی تەرااانەک و گاااۆڕرنی تەرنە ااای خوێ

 ەر بەو ەاااااوخ  ەەەی  ە سااااوار بااااوو  و تااااازخ  ،سااااەرر رە  بااااوو

ە و رخ اااەەرری نوسااینە انی ئەو  ەر ساا ،ەوۆ ە ەرااا  بەرز بااووخوخ

تانە ەخ ەو یلە ەخستیشا  اری وا  ەبوو  ەنارێکیا  .خژەارەەالڕەڕخی 

و  ەخەا یرەەتیاراا ەرن ساەرف بەاڵ   ،خزاێواەئینجاا ساەری لااب  ،خاوار 

 .ئەوالی  ورسییە ا  و تنە خوار  را ئەە ەخ ەوا  ە ەخ ێنبۆی ەخر

و ەاەۆساااتا لە نەزرااارخ  ە الی ڕەناااجەرخ ەوخ ەانیشاااتبوو خااااتوو بەاڵ  

ئەو قەراری ەاباااوو  ە گاااو  نەەاتە  ،بااوو راەرن ساااەرف ناوخڕاسااتی ئەو و 

و  انتااااا  اااارەنەوخ و ەاخسااااتنی و ڕخەتارخ ااااانی ەێاااارەخ ەی و  اااارەار 

و ئازاکرا باوو  ە ئەو  اۆرخ خاوو و  چونکە الی ڕوو  ،الڕەڕخژەارەنی 

 ە لەبە ئاساامانەوخ بێااک راااخو ناااو تەرااارخ لە ، چتەباای ەتەی قەت ناگۆڕێااک

 کات؟ب ەواتە بۆ خۆی ناڕخحەت  .ی نووستن بێک  ێە ناو ژوور و سەر

نەزرااارخ خۆزااای  ەنااار  بێبااااک و ەخەبەڕێکەناااین و خااااتوو  ەروخ اااا 

 ،خرورساکەڕوو و زۆرزا  بوو، باۆرە ئەو قساانەی ڕووخۆش و قسەلە
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ئیتار  ،ە ئەو  ەساەی خوازرااری باوارەەخگارتو توانجی خۆی   ەخرکرە

 .ەخ رەی خۆزی نەیرڵشک و بێەخڕۆرری نەگو  نەئەەارب و لەسە

زااێرزاەی باارای ئەحاامەە بەگ لەگە   وەگااای  ێااررولە لەناارخ  لە ەرو

لە نەوخ  ەرخ خۆزەورسااتە انی گااوڵزار خااانم و ئەحاامەە بەگ  كرە ێاا

 بە گەرەاااااای سااااااەرریو بوو  ، ڕاوخسااااااتا ە نااااااوی سااااااوارخ بااااااوو

ەخ اااتنە   اااتب  ە بە تەرخباانە و  انتا انیااانەوخ ەخ اارە ا ێبوارخ انیاڕ

 ١١زێرزاە بە گەرەی ڕووی  رەخ سوارخی برازای  ە تەەەنی  .ەخر 

 :ەخرەوتو  ەخبووزانزخ سا  

چەناار ەانااروو ، بەاڵ  چەناار ەڵیااا   وتااۆ باازانە ئێسااتە ەێاانە ەخرخوخ  -

 . ااراوخ ەاناارخەی  ە باساای  ااورەی تیااالەبەر ئە  سااەەەرخ بە خۆزااە

 ە  ڕێە خۆ ەرک  .زیتازخ ەوۆ ە ەرا  ەابە ،نیباش بوو زووتر گەرشت

لە  ن خۆی زەەمەزە  ە  .چەنر ناخۆش بوو چەنر قەڵەباڵو و تراەیک

 . ەنر  چۆڵتر بێک لە ڕۆژانی تر  ڕێە  ەخبوو

 :ەخرەوتخسەنرخوخ و ەسوارخ بۆ ەاەی 

 ەن بەختم  ەباوو ، ەرچۆنێک بێک بەاڵ  .کەخ ەر ئەر  وخاڵ ڕاسک -

بە  .یررااانەوخڕبااێم بە ەرە و ەە ااتە  نیاایە و تااوانیم مزااەە ەوۆ ئاا  ە 

 .ڕاستی ئە  چەنر ڕۆژخ ەاڵە ەرا  چۆ   رەبوو
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رەوخ و ەخەا و ئاااوڕیخااوار ەخ اارە زااێرزاە  ە  ەر ەلاای بەەاا والەا 

ڕاو ، لەخ ڕێشاەوخەخچاووزرااتر  و اەخگیار اری وا  ەبوو خۆزی ڕب نە

 .انر و گاااوتی ئەوخ ساااەری ە تاااۆر تااااە  ەخر ەوتزاااەخساااتی ڕاوخ

 .اژنیشم لەگەڵینبێەوەا   اک ئەحمەە و بر

 :سوارخش ەخستی بەرز  رەخوخ و بە خۆزییەوخ گوتی

 .وا بابە ئەحمەەرش ەخر ەوت ،وخاڵ ەارە گوڵزاررش ەرار بوو ئەر  -

ڕێباواری ەوو ساب  ەخچاوولەوخ  و ڕێباوارا  زۆر چاو باوو یقەڵەباڵ ی

 .ەوۆ ە  ەوتبنە ناو رە ەوخ

گاوڵزار  .تارینی رە ێناچۆنی و بەخێر ا وئاخری گەرشتن و  ەوتنە چ

خی خۆزەورساتی ەا و تێار راساوخانم ڕاێش  ەەاوو زاتێک ڕەالەااری 

ی چۆنیوچاااا  .تێااار الەااال و ساااەروگوێ  ی باااۆ   ااارە و ەااااچ  ااارە

 .برای  رە و سەروەلی ئەورشی ەاچ  ارەگەرەیشی لە زێرزاەی زوو

 .ئەحمەە بەگیش  ەروخ ا

 :زێرزاە گوتی

 .بێل بینبا بوۆرن سواری ئوتۆە ،کەو بەخی ەەرەوو  ڕێش  -

 ە تۆر گوتی:

چونکە ئێوخ لەەسەری  ،بۆ تۆ زخحمەتە . ەخڕۆ ەن خۆ  ،نا سوڕاس -

و  ەووروەرێاااارئەوخش زۆر  .ی لەناااارخنمر ساااا ەناااایش لەو ،لەناااارخنن
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خەەەرەنێاتە و ە ەخبام خەەرخ ەرەن ئێستە سواری زەەەن .ئەزرەتە بۆت

 ااۆاڵنە ەی    خەەەرەنێتااو ە ەخباام لەوێشااەوخ سااواری ڕاااس .زااوێنێک

 .ی خۆەا ەاڵ

، بەاڵ  ە تاۆر لەگەڵماا  ساوار بە ،نە قەرنا ە : ەرچەنرخ زێرزاە گوتی

ئەەاانیش چاوونە  .ی خۆرارا ڕۆرشاک ڕێەا و بە   ارە  لب یحاەیزرخوا

 .الی ئوتۆەبێلە ەی زێرزاە و سوار بوو  و  ەوتنە ڕ 

وخ و زێرزاە بە گەرەی و سەر ەوتوانە  ،ە ووڵ ەر ئوتوەبێل  ەوتە 

 اۆ ەرە ی باۆ  ارە ، ورەخ ارێکی زۆر خۆش بکات ی ئەنجاەیچاوخڕێ

 :و بەەخ  لێ وڕرنەوخ گوتی

ساەەەر و  ۆنفرانساە ەتا  زۆر  اڵ ئینشاائ  .راخوا بەخێر بێانەوخ ،ئب -

 سەر ەوتوانە و بە ە  بووخ؟

، رەوخ باااووساااەر و ەلااای ساااوارخی نەوخ ەبگاااوڵزار خاااانم  ە ەخساااتی 

ئەسااواری لچای خااۆی  بە  كا  ا باوو لەگەڵاایرە ناا ل ەخسات  ێشاتا  ەر لە

 : ەڵقرچانر و  ەناسەرە ی  ەڵمری و گوتی

بچێاااتە ساااەەەر و  ،ڕۆڵە رااااخوا  ەرچااای حەزی لاااب نا ەراااکئۆ اااا  -

 . ۆنفرانسی وا

 :انر لەگە  ەخستی و گوتیگوڵزار خانم ەخستی ڕاوخز

 . ەس نەررروخ را قەتلە سینەەا انیش ،ئەوخی ئیمە لە  سەەەرخەا ەروەانە -
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ا و خۆزااییە ەی  ە  بااووخوخ و بە ڕەرۆزااەوخ زااێرزاە ەڵاای ەاخورڕاا

 :یڕرسی

 زوو ڕێم ب ێن؟ تو خوا ؟بۆ؟ خوا نە ا چیتا  بەسەر  ات -

 :ئەحمەە بەگ  اتە قسە و گوتی ئە   ارخ

ی زۆر ەانروو باوورن و زۆر تووزابەاڵ  رە جار وا نەبوو،  ،بابە نە -

 . ێشمە ێش و قەڵەباڵ ی و  ەرا بوورن

 :یەوخ گوتیحەڕەساورزێرزاە بە نیوخ

لە چ ڕوورە ەوخ؟ خااۆ ئەوا  بە ەنیااا  گااوت  ە ەێاان بە  ؟چاۆ ؟ بااۆ -

 .چونکە  ورە  ،ڕیرتانەوخ و ڕخەتاری تاربەتیتا  لەگە  ەخ ە 

ەوخ نڕێکەنیاڕاوەەی  گوڵزار ڕێش ئەحمەە بەگ وخراەای ەارەوخ و بەەخ 

 :گوتی

؟  اااورخ باااۆچی  ەر ەخ ە  اااورەرن و ڕخەتااااری تاربەتیماااا  لەگە   -

وراااا ؟ وی ەێاااوێکیش لەو نووساااینانە ب اااورنێتەوخ  ە برەبیوان ەس تااا

 ئێمە  ێین و چین؟ یبۆچی  ەر  ەس زانی

 :گوڵزار خانم قسە ەی تەواو  رە و گوتی

ژێاار  تێااک بااوو  بەی چاای؟ سااەرخ وخزررانی  ااۆنی چەناار واڵئااێمە -

 . ەر خەررک بوو  بمر  و ب نکێن ،خەڵکەوخ



 

212 

انر بە ساااانەی ەارە سااااوسااااوارخ ەارە قاقااااای ڕێکەنااااین و سااااەری نو

 گوتی: گەورخرەوخ و

ژێااارخوخ؟  ەواتە ئەەە چ  ۆنفرانساااێک  ؟ ئەوانە باااوو  بەبە ڕاساااک -

 بووخ؟

گاااوڵزار خاااانم بە خۆزاااییەوخ ڕووی  ااارەخ نەوخ خۆزەورساااتە ەی و 

 گوتی:

 .بۆچی  ەر ئەوخ؟ خۆزگە  ەر ئەوخ بوارە -

ئەحاامەە بەگاایش  اااتە ڕێکەنااین  ە لە ڕێشااەوخ لە تەنیشااک زااێرزاەی 

 :گوتی و برارەوخ ەانیشتبوو

بازانم تاا  وا .ا ی باۆ ڕخخساانریچاانۆ و حە اارەتی زوا ەرارخ خوا  -

 .خبوێریڕاە یێڕک و ەخ ەر ساڵێکی تر  ەر باسی

سەر و ڕرچی و تاۆز  ڕێکای خساتەوخ و  گوڵزار خانم ەخستێکی ەا لە

 :بەەخ  ئەو  ارخوخ گوتی

 .نەوخ ەاڵەوخ ار   یک  ین با بەەر ؟ ئەی نا ەقمە؟ئەی چۆ  -

 ەرن ساەرف و   هنەزررخاتوو  ەگای ستۆ هۆڵمیش ەاەۆستا زەو ەت ولە ەرو

 .الرا   ەسیا   اتبوو  بە ڕیررانەوخ ووبوو  لە ەوۆ ە ە و  ەرەەابەزر

 اتبوو بە ڕیررەوخ.  ەرەوخ  هبە ئوتۆەبێلە زوزوانەی ەاەی  ەرن سەرف 

 وو  ە زاەڕیسوێنری خوارەبا و لێی تا ز بوو ەرن سەرف  ەرچەنرخ 
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ڕۆژخ  رابووخوخ  ە ئە  چەناااچاااا ی لەگە  بکاااات  ااااتب  ە لێااای ڕااااڕ

 ی انە ە بێاااااک و راااااارەەتیی زاااااە   ئاگاااااای لە ساااااانرورچلە یااااااتی

نە مەەرنی برای برات تااوخ و ژنە ەزای بەرێاک لەگە  خاۆی باۆ ئە  

ەوارای لە  .گوتباووی  ە ناتوانێاکو  ەچی ڕازی نەبووبوو  ، ۆنفرانسە

لەو  و لەو ئاااااوتێلە خۆزااااااەی  ەرن ساااااەرف  . ئیشاااااە ە ەخری ەخ ە

ی و ەڵاای بە ەخبیناا زراارخ ە ئەو  ەەااوو خااوارە  و نااانە خۆزااانەی 

ە  ە ەخخاوارخسووتا و ساوێنری لە زاوانەی ئااەۆزای زە  ی ژنی ە

ەواریارا  ە تووزای  بەاڵ  لە بکاات. بکاات و وای لاب ارەوخ وای لبگەڕ

لە  ەرن سااەرف  ،چەقیانەوخ بااوو  و ئەو  ەەاوو ناخۆزاای و زەڕخزااەق

 :ەخرەوتەڵی خۆررا 

 وو بەز  و  ەرارە نەبوو.ئۆخەرش زە   نە ات و تووزی ئە   ەە -

بە  ،باااۆرە  ە چااااوی بە زاااوانەی ەااااەی  ەوت  ە  ااااتووخ بەەوارااارا

 ورساینیا   رەخ ەلی رەک و  ەوتنە  ەواڵگەرەی ڕەالەاری ەا و ەخست

ە ەاەۆساااتا کرە  لەوای خواحااااەیزر لە ەرن ساااەرف  .رخربورنو خۆزااای

 ەوت و ساواری ئوتۆەبێال    زاوێن زاوان ،نەزرارخخاتوو زەو ەت و 

 .بوو  و  ەوتنە ڕ 

لە  ەەاوو  ۆرێاک،  بەبب وخساتا  ەخساتی  ارە بە ڕرسایار ەرن سەرف 

 :گوتی ەرن سەرف  .ڕرسیارێکی لب بکات  ەر نەرهێشک  وڕخ ە
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؟ نە ێنااا   چااۆنن؟ ئەوخ بااۆ ئەوانیشااک لەگە  خااۆتزااە   و ەنااااڵ -

 ڕۆ ؟ ئەوخ لااۆ  ە ڕااێم ه ێااررنی باارا   ااووخ؟  ارخ ااانی بە بازاای ەە

گاااوتی لە یااااتی زاااە  ی بمێااانەوخ باااا زاااە  ش بێاااک لەگەڵااام ڕازی 

 ووی؟  ەر خەررکی  وباش بوو نە ات، ئەتو ،اڵ  قەرنا ا  نەبوورک؟ ب

خااۆتی؟ لەسااەر  اااری خااۆت ەاااوی؟ رااا ەخر ااراوی؟  یساااختەچییەتی

 :خ ەش وخراەی ەارەوخ و گوتیڕ و

 انە ە  و  اااک ە لە سااانرورچ  بااۆرە نە اااتن چااونکزااە   و ەنااااڵ -

ەناایش  سااەرەای بااووخ و نەچااووخ بااۆ سااەر ئاایش.ە ێااررن  ەناار  

 .ئیشێکی بازم ەۆزریەوخ

 :ەانەوخ  ەڵی ەارب و گوتیسووڕبە سەر ەرن سەرف 

 ئەی ئیشە ەی خۆت؟ -

 :زوانە گوتی

 .ەخررا   رە  -

 :بە گەرەییەوخ گوتی ەرن سەرف  -

 ؟ا ؟ ەخبااب چ  ەتنێکااک  رەبااب ئە   ااارخساارلااۆ ە    اارەی؟ەخررااا -

 تەلەەزرۆ  راخوە  ەنتۆر و ئاوێنە؟ ؟چیک لۆ زکانر 

 گوتی:زوانە بەەخ  لێ وررنەوخ زخرەخخەنەرب گرتی و 



 

215 

ئە   اارخ  ااارتۆنب ورسااکیم لە ەخساک  ەوتە خااوار  و  ەەوورااا   -

ساااەر  ەئیتااار ل ،چاااونکە زاااوقەی ەااااڵە ە قااااتی ەووخ  باااوو ،زاااکا 

 .انم  ەوتە خوار سەر ز ڕلیکانە ا  لە

 :گوتی ەرن ەخستی ەا بەرە را و  سەرف

را  ۆزاک لە  ، ەڵنەەخگیرا بۆ زۆری تیا بوو؟ گوارە چۆ  ئەوخت ڕب -

 .کی تر بووزوێنێ

 .چەنر گاڵتەرە ی بە زوانە  رە و سەری  رەخ سەر ەرن سەرف 

 :بوونەوخ گوتی وڕهزوانە بە  ەنر  بە تو

 ،ەا ام حەەاا  باوو .حەەااڵی ەخزانام  ەر ئەوخنارخ لە ؟بکە  یئیتر چ -

 بابم حەەاڵە؟

. ئەەی کەراتەوخب ش بکەراک و ئاوەخساتانیش ڕااکیەخبب حەەاڵی .ەخسا وارە -

بە  ؟ا م؟ لۆ  ااتی؟ لاۆ لە  ەولێار نەەاارتەوخ وخزرر و ح هسەر خۆ ناتکە  بە

ی ەاک نااازەار ،اوی چەناار  ەس لە ەخساتک بااووچا بااووی، حاورەەت قەەر و

ەەحەلااااای  خااااااوخنی ەو اااااا  و باااااووی، و باااااا  و  ەەاااااوو  ەساااااە انک

، ئاوەخساتا  ڕااک ب اۆ ەخی، ئاو اا حەەااڵی باکە ەخباووی، فرۆزاتن ئوتۆەبێل

 .ئەوخی ب ێن زوانە بەگ لە خاررجە و لە سوررخ کەرخوخ  ەر بۆب

 ە خەررااک بااوو  ، ۆرێااک بە ،بااوو تااووڕخ ەڵااەەرا و  زااوانە سااوور

 وڕێاااک  ە  ە  ب ترساااا  ە بەو حااااڵە لاااب اگرێاااک وڕ ئوتاااۆەبێلە ەی
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 رنە ەزای ە  ئیجاازخی لێ وڕ ،ئوتۆەبێلە ەی زو و زۆر بااش نەباوو

ا ساااختە و زاارلەوخ .ی بااووێ ااوڕێکی  اااوڕ یاای  و خااۆی نەبااوو یاای 

 ە سورر بەوخ ناوی ەخر رەووخ لە  یهانرا  ە زخحمەتە  ەخ رەەێ یا  

 ،جاازخی لێ اوڕرنو قورستررن تاقیکرەنەوخراا   ەرە باۆ وخرگرتنای ئی

ورااا  و ەچاای تااورک و ئێراناای و  ااورەی ساااختەچیی  ەڵهاااتوو توانیب

 .بلۆف و ساختە بنوێنن و بکە  لەو  ارخزرا ەێڵ و

زاااوانە ئوتاااوەبێلە ەی لە قەراغ  ااااەخ ە ڕاوخساااتانر و ڕووی  ااارەخ 

 :و گوتی ەرن سەرف 

خاۆ  ەر  لاۆ  ااتی؟ وئەەی ئەتاو ،ئەوخنرخ  ە خارر  خاراڕە  ك ئەوخ  -

 .اخچی ەخربازراا  ەخ ە ، ڕۆژی ساەەا  و ەخراا  قاچاەەن نە اتوو ئ

 ا لۆ ەنک  رە بە تەرب و تیللەت؟هئەوخ لۆ تەن

 :بە گەرەییەوخ ەخستی  ەڵبوی وگوتی ەرن سەرف 

ئەو  ااتەی باوو  وو،ئەەن بۆچی  اتوو ؟  اتنی ەن وخختیکای تار با -

 . اواتەخباا ئەوراش بی . ە  ەولێر گیرا و زۆررش خەتای زاە   باوو

ەوو  ەس  .ەوخ، ئاوراا  ەخ ارە بە ەخەایلە  ەولێر ئەوخنرخ ناازەار باوو

ەرااانی ساااەتات ڕێااانجەوخ بە بئێسااتە لێااارخ  ەر لە  .خزەەتیااا  ەخ ااارە

ی ەو اانە  وه  و زاتن و ڕا کرەنا وو ڕاارو سانرورکڕێوخرە و خەررکی 

نرروساااتی ەێااان باااۆ ە و تە ەەاااوو ڕۆژێاااک  اربەەخساااتانی بەلەەر ە 
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سەر ەڵمانە باۆ ەوو ەناڵە ەەاا   م ەخستما  لەیەائ یش.ڕشکنین و تەەت

وبنەوخ ەااااڵب راااا  ەر لە وئاااخۆ چااا ، ە ئیسااتە گەڕابااانەوخ لە ەە اااتە 

ی ەخەزاناەان ئەگەر  . ۆاڵ  بن تاوخ و بە ڕەلە رە ێکما  ەخگەرنە الرا 

ەا  و حاڵی خۆ   ب ەخ ێشاک؟ ئە   اتناانە  ،وارە و وا  بەسەر ەێک

ازاە  ە لە  ورەساتانیش بێکاارخ و  ایچن و بۆ  ەنار  الت و لەوات ب

باۆ ئەوانە  ،بەرخ خااوخنی ەراوارێکیش ناین ،خاوخنی نەک ەا  و خانوو

و ڕیااو بەاڵ   ک.ەخبێالێرخ بن و لەو  بن  ەر تەرنی  ارراا    ك  بازە

باااش و خاااوخ  خااانوو و ەااا  و گااوزخرا  ئااا بە   اااتنە خەڵکاای حااا  

 اار لە ساەر سانوورخ ا   لێارخ رە ە  ،زۆر ڕو لە زاوورخریە  ە ەێان

نە سەرسانوورا  و قاچااخچی  ە ئەگەر بەختیا   ەبێاک باەەەخگیرێن 

خگەنە ەخێااار   ە  ئینجاااا بە .بەرخو ەەوتانیاااا  نەباااات را  وبە نوقمااا

 ائەوختا .نە ئۆرەوگا انەوخێخخرێن و ەەخگیرئەوخ  ،سنوورخ انی واڵتا 

چااۆ   ۆ  وناااو تەلەەزراا لە  بەراانە ڕخساامە انی  ەناارێکیانما  بیناای لە

 و چاۆ  وخک ەز و  ەرەخ ەخ اراا ەابەش ەساەەوو  و نانیاا  بەساەر

خنااااااەە ڕیاااااااوی ناسااااااراوی وخک ڕ  ە زۆررشاااااایا ەخور ەرابااااااوو  

ی ی ەنابیشااتیا  تیااا بااب  ە چەناارخ ا  ەزار ەۆالری ەابااب بە قاچاااخچ

ووزاای بااۆ وازاایا   ەرە خان یاای  .ەخسااتبو بااۆ ئەوخی ەخربااازی  ااات

چەنااار ەااااانەێکە لە تور یااااا گیررااااا  وخ ااااو ئەو ەاااااڵەی  ،خەرۆزاااێکە
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ەخساک  ،انەوخ. ئاخری گیارا  و گەڕک قاچاخچییەوخسەخ خوارەووخ بە

 خاااارج نااا باااب خاااانوو و باااب  اساااوی  ە باااۆ چوو ،لە ئەژناااۆ ەرێرتااار

لە تور یاا نیوخراا  خەرج  ارە ئەو چەنار ەاانەە   ەەوورا  ەرۆزتبوو،

 ؟ەخ ە ەخ ئەەە زۆر بازە وا  .چی برەیبلوە یچاخچیو قا

نەاای بەرز ڕووی  اارەخ زااوانە و  هو بە ە بااوو تووڕخەراان بە   ەرفساا

 :گوتی

 ەر  و مەان ڕەزایمان ،چەنر  اار  اوابم باۆ ناارە   ە نەخەڵەتابیاک -

وا  ەرە  ە  یااای  بە خاااوەای .تاااوانیم بە زووتاااررن  اااات ەخگەڕێااامەوخ

، ەوارەوخ ەخڕۆ  ەلەخ  ەس  ،ڕێااااوخ لە  ورەسااااتا  بااااووات بە ئەگەر

،  ەچی لێرخ ەخبینی ئەو  ەساە لە خگیر  و بەڕێزخئەوخنرخ ڕێزی لب ە

لە  انااا  وخک حەەااا   ارتۆنااا   ەڵاارخگر  رااا سااەبەتەی ەاناااوخ ەو

 .سەوزخ و تەڕخڕیاز ەخەرۆزێکو ی ۆی خبەرەخە

 :گوتی خئاخێکی  ەڵوزک و بە  ەڵچوونەو ەرن سەرف 

لەگە  ئیستە و ئە    یا بوو ،ەانا   اتین  مبابم ئەو  اتەی ئێ  ئەر -

 را ااورە لە ژرانیاا ،ئێسااتە زااکور وخزع ئەوخناارخ باااش و خۆزااە اتااانە. 

لە ساارەی خاوا و گاورزی ئەو واڵتاانەی نەەروخ  اتی وای بە خۆرەوخ 

ەخساااک  خڕاااارێز  لەە ااااەر  اااورەی ەوسااالما   .ڕێیاااا  ەخڵاااێن  ااااەر

نااااو ەخەیاااا  بااارات باااۆ خۆراااا  و  خاااوا لە .ەوسااا ما ەوسااا مانی نا
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خوەای ئەوانە نااوی ەوسا مانی  بە ،حەر  و خەسار  .ا یەوس مانێتی

 .تیا  ڕی  و گ و  رەسخۆزەور

و زوو بەەنە  اب و لە  خوای بوانە  ەوتبووخ ناو گێراوخوخ و خوازو

زااوانە  .ی ئاااەۆزای ڕزگاااری بێااکەرن سااەرف هەڵوزااتنەی قسااە و تیلم

لە  ن خاۆی بە  ەرن سەرف خوخ  ە ەخ رەبەەخ  لێ وڕرنەوخ بیری لەوخ 

وازی  ،خەرێک چونکە ەە تەبی تەواو نە رەبووەە  ڵنەخوێنرخوار لە قە

چاونکە ەخوڵەەەنار و حاا   ، ەوتبووخ  اساوی لەگە  بااو یو  ێنابوو 

قساەی چاۆ   ەخباوو ،  نرخواری باش بواراێ ەواتە گەر خو ،باش بوو 

و لە  ڕاوخزااانرزااوانە بەەخ  ئەو بیاارانەوخ بە ئەساواری سااەری  .بکاات

 :ەڵی خۆررا گوتی

وبە و زرارخک لەگە  خوێنارخواری و اساوی ڕاو تە ار ،ەخ ە ڕاسک  -

 .چەنرخ ا ڕلە زارخزا و زۆرزانتر 

 :زوانە بەەخ  ئەو بیرانە و لێ وڕرنەوخ گوتی

  انە؟سانرورچئێستە بچینە ەاڵی را  -

 :وڕەانەوخ وخاڵەی ەارەوخ و گوتیسوبە ڕەلە و سەر ەرن سەرف 

نااار ڕۆژخ چە . اڵو ەنااارا      ااان زااا ،بمااابەرخ ەو اااا  ؟ەااااڵی چااای -

 .لۆ ەنرااڵ  ەخبم خەررکم زێک .نەەررو 
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کاات و قساەی گااڵتە و ڕێکەناین بکاات بزوانە ورستی  ەنار  خۆزای 

 .ی ئاااەۆزایەرن سااەرف و ەی بەرناای خااۆی و وەخنی ئە  زااەڕخلە یاااتی

 :ی خۆزەوخ گوتی  ر بۆرە بە زخرەخخەنە

ئەەی  ؟  خەررکااای زاااێک ببیاااک و بیرراااا  ەخ ەراااکاڵ ەر لاااۆ ەنااارا -

 خا ؟زە   

 :و گوتی یخۆی و ڕێکەنی  ەنر   اتەوخ سەر ەرن سەرف 

وو  ەر لااۆ چەنەبااازی ئەتاا ،زۆر چەنە ەەەخ ،خڕخااو خ لاابخااوڕ لااب -

 .ا یچ

 :ە گوتیزخزوانە وخک  ەڕ

 .ئەگەر بە زە   خانم نەگوت ،ئب لۆ  ڕاوخستە -

 ەاەۆسااتا زااەو ەت و نەزراارخ خااانمیش گەرشااتبوونە ەاڵە ەرااا   ە لە

ووی چاوی و قەڵەبااڵ ییەوخ ڕ وبانەی باش نەبوو لەانگەڕخ ێکی  ەنب 

ڕەنااااااابەری  ی  ەەااااااوو بێەااااااانە و ك    ە زۆربەی زۆری ەانیشااااااتوان

و  ەچزۆر  ار لەو نااو . ورە و ئێرانی  ۆر بوو  لە تەرخ  وو ۆرا

 وخ او زاەڕ و ەزی و  اار و ،خقەوەا ەسەرر گەڕخ ە ڕووەاوی سەرر

ۆرە  ەەیشاااە ڕۆلیسااای بااا .ە و ەرتوەێاااڵ و ەخساااتبورنغی قەەخی اساااو

و سورری خەررکای ئەو نااوچەرە باوو  و ئەوانە بووباوو  بە تەگەرخ 

 ە  ەر  ەساەرا    ای ەاڵارخەانیائەر ێکی گرا  لەساەررا   ە ساەرخڕ
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، و ەخلەسااااااە خااااااۆی گەرانااااااربووخ ئەو بە  ەزار ەرتوەێااااااڵ و ەرۆ 

 ،چااونکە ئەوخناارخ واڵتە ەرااا  ڕاااک و تەەیااز و خااۆش بااوو سااورررش

 ەخ ارەرە بۆرە حەزراا  ۆب ،ا  ئەوخنرخ نفوسی زۆر نەبوویەیللەتە ەز

 ە   ە بێەانە بێن بۆ واڵتە ەرا  تاوخ و ئەو  ۆرخ ئیشانەرا  بۆ بکە 

،  ەرچۆنێاک بێاک بایکە . ەخ ااتخەڵکی خۆرا   ەنر   اار بێزراا  نە

 چیناای ساێهەەی بینااارە ی چااوار چیناای ونە زااوقە ەرا   ە لەگەرشاتبو

ەخرگاااا بە  .لە زاااەش حەوت زاااوقە باااوو،  ەر چیااانە بررتااای باااوو 

ڵێکیااا  اە   ئیتاار  اا ،رەک و لە تەنیشااک رە ەوخ  ەخرگاااوخ و بەراەاابەر باا

زااای ووکانی تێلەگە  ەراوسااا ،ە ەخر ەخ اااتخوخ و ەخ ااارەەخرگااا ەی 

تانە ەخ ەو ،ارە ڕاێکەوخبوونائەگەر ڕراک  و اری وا  ەبو . ەخبوورەک 

ەسااەرا    و  ەر  ەخبااووسااواری ڕاااس ، شااتنە خااوار ەخڕۆرقسااە و 

 ەنار   اار وا  .شاتن باۆ ئیشاە انیا ەخڕۆرخ زوێنێک و ەخ رەڕووی 

و ئیتار  ەخ رەک ئیشیا  ێ ەوت  ە ئەو رەک ەوو  ەسە لە زوێنك ڕێ

انەوخ ڕخگەەچاوونە ساەر ئیشاە ەرا  و  ەروخ اا ڕێکیشاەوخ  هەڕێکەوخ 

بە ەخرگااانەوخ و ەخرگااا  ب ەناار   ااار ئەو ەراوساابەاڵ   .ەاڵە انیااا 

بە تااربەتی ئەگەر  ، ەخباووخ وقا و ی زاەڕوزاوت ،ەخبوورەک ڕقیا  لە

 .ەناڵی ورە را گەورخ و  ەرزخ اررا   ەبوارە
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ساەر قەنەەەرە ای  ەنار   اۆ   ا لەەە ەبچوو نەزررخ لە  ۆڵە خاتوو 

خگێاوارەوخ ەباسی ساەەەرخ ەی باۆ ەوو  اچە گەورخ ەی ەانیشتبوو و 

انی زخرااانە . یااا باو  ە لەگە  ەناراڵە انیا   اااتبوو  باۆ ەاااڵی ەاراک و

ەخسااتب بە ەاااڵە ەەا بێاانن و نانیااا  بااۆ  ەخبااووخگەنە  ااب و ە ەوۆ ئاا 

 .خوتەی باو یا  زارخزا بوو ولەبەر ئەوخی لە بۆڵە ،کە بحازر 

نەزررخ و ەاەۆساتا زاەو ەت  ە نااوی بە ارخ خاتوو  چە گەورخ ەی 

سااب ەناااڵی ەخ سااا  و حەوت  ،و ئااازا بااوو گور وگااۆ  چێکاای  ،بااوو

بەاڵ   ،ەێرەخ ەی  وڕێکی بازی ئێرانی بوو .ساڵی  ەبوو سا  و ڕێن 

 ،نەخڵاێخساتبوورە  اونەوخ و وخک  را،بە رخ ئەوخنرخ زا  بوو بەساەرر

ی ر اااااتی خااااۆی بە  ااااۆی ڕەنااااابەر .ەاااازخ بکاااااتلەبەری ختوانی رنەراااا

ا را  ڕەرایال ئازنارەتیو  ورەخ انی تێراق بۆ ئێرا  ەاڵی باو ی  ەرەو

و   ەوتباوو ك لەگە  رەک ڕێاو ەەر اەرش  بە رخا رلە ەواری . رەبوو

 ااۆی ەاەۆسااتا زااەو ەتەوخ لە  بەئەواناایش  . رەبااوورگیرریا    اوساا 

 و لەوسااااوخ لە ساااورر ەخژراااا . ئێااارانەوخ خۆراااا  گەراناااربووخ ئەو 

بەاڵ  ئەو  ، ەرچەناارخ ەەر اااە  ااوڕێکی خوێناارخوار و ڕێکوڕێااک بااوو

ی بە ڕاساتنە  ەر چاونکە ئەو ژ ،ەخ رەڕخەتارانەی بە رخی ژنی قبو  

تێکااوا خەڵااک   ە زۆر  ااار و رایااگور وگۆڵبە اارخ بااوو لە ئااازاری و 

تاررااا  لااب وئینجااا تەرب ،ەخ ااات یەریا  ڕێااوو حەسااو ەخ اارەباساایا  
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ولە ییە، خااۆی  وزااک ئەوخناارخ ئاایش ووخی چەناار ڕاا :  ا  ااەخ ێنااەخر

مە بە بااۆ ەخرساای  ااورەی بە ەنااااڵنی یلاا  تااورخ  ە  ە هتااۆ و ،ەخ ااات

و  ا لە خەستەخانە ئیش بکە بە زەو و  ە  ەرسا  زەەم  ە  ، ورە

ئەوی  .شاااەەما  لەو ساااۆڕەرەار ێتە گەورخ بەناوباااانەە ئااایش باااکەرە 

ی تار بەرنێکا ،تۆ بوۆ سەرری ەا  و خاانوو و حااڵی باکە ەخرەوتکە ەر

. باۆرە بە ارخ زۆر بە اارخ و ک بکوێک ڕخنەە بۆ  ەر ەنراڵێکی خانوور 

رەی ڕەنااابەری وخ ااو خۆرااا  باساایا  ەوو بااوو و ئەوخناارخ  ااوچاااولە

 ە  ەر خوا خاۆی لە بەاڵ  ،خبرەەوەی و بەغیلییا  ڕب وحەس و ەخ رە

بەاڵ   ااااچە ەی تااااری نەزراااارخ خااااا  و  ڕاراسااااتبووی. قەەخروو قەزا

 ،نااک باووونااوی ڕو ،ەاەۆستا زەو ەت بە ڕاێچەوانەی خوزاکی باوو

ئیشاای تاااوخ و  ،ئەو ئەوخناارخ تەەە  بااوو .ڵی  ەبااووارااش ەوو ەنااوئە

ە ەزی بە تە ا  و زەڕوزاۆڕی ەێارەی  ە زۆری  ەەاوو زاتێک ڵەا

بە  ،و نە  اااار ەخ ااارەئەو  اااچە نە ئیشااای  .ەخرکااارە ەر ەێااارەخ ەی 

ی ە تااۆر و  ڕێەاا ڵی ورەی  ەرە زااەو و ڕۆژ بە ابیااانووی ئەوخی ەناا

ەا  ەانیشاێک و ڕاارخ لە  بۆ ئەوخی لە ،خەستەخانەوخ بوو  ە نەخۆزە

ەێارەی  .ک ئیش بکات و نەخۆزاەێرە ناتوانەرێک  ە گوابحکوەەت وخر

ئەوراش بە سااختە خاۆی گەراناربووخ  ،ڕووناک  ە خزەای خۆراا  باوو

 .ەخ ارەی و لە قەسااب انەرەک ئیشاسورر و لەوێش ڕوونا ی  ێناابوو 
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ڕۆژ خەررکای ەاا  و ەوو  لەبەر ئەوخ بە ،زۆری ئیشی بە زەوا  باوو

. باۆرە ئەو ەوو انەوخو ەخرهێنا ١وەاگیازر باۆخربرە  ەەنراڵە ەی بوو  ە 

 ەچااااای ەاراااااک و  ،کە زۆر زۆر ڕاااااێچەوانەی رە تاااااری باااااوو خوزااااا

باو یشاایا  زۆر بووارااا  بە ەیشااا  و ەرۆی ڕووناااک بااوو  ە تەەە  

خوخ و نااازەاری ەاەۆسااتا ەخ اارەم لەسااەررا  ینیاایە و نەخۆزااە و ەائاا

 .زەو ەتی باو ی بوو

 ااارەخ نەزرااارخ ڕووی خااااتوو ڕاااو را لەلە گەرەەی قساااە و باساااە انیان

 :بە رخ و گوتی

بە خاوا  ؟ یک خەبەرێکی تە اای خوزاکەزا  نەباوو ،بە ڕاسکئەر   -

الراا   ساەەەرخ  ەر ەڵام لە   ئا ڕۆژخی  رنابە ەرێرارای ئە  چەبە خوا 

تاۆ  ؟ ااتبب بەساەر یەە و لێورسینیا  چیا  حک  خەەوت ئاخۆ ەەبوو و 

 نە  رابنەوخ و ەخرنە رابن؟ب ێی ڕخوا

 :ڕێش خوزکی  ەوت و بە گەرەی گوتیو بووخوخ  جووناک گورڕ ئە   ارخ

قبااو   اارا  بە  زااکوراڵ ، وخبیرەااا  چااوو ڕێااک ب ێااین  ااا،ئوئۆ ااا  -

قبوڵیااا   اارە و  ،ی  ە  وڕخ ەراا  بیناای وا نەخۆزاەبە تاااربەت ،ڕەناابەر

 .رە سەررش ئاواتی  وڕرا  نارەبووخ خەستەخانە

                                                             
1

نی بچووک  ە  ێشتا تەەەنی ەە تەبیا  اڵڕخوزخ و زوێنی حەوانەوخی ەنا 
 .نە اتبوو
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 گوتی:و ڕی  و ڕاڕ  خ ەڵی خۆش بوورو نەزرتوخا

.  ەر خباای زااکور بااۆ خااواڕ رااا .ب ەاارەانەت  ەوتە سااەر زااەرت باا -

 ،ەوخلەبەر ئەو  اااوڕخ نەخۆزاااە بێچاااارخرە بەو ئیفلیجااای و بەساااەزەانی

رناااک و خەتە   ێەااڕ رااا  بەو  ەەااووورە  ێنابو ڕێەاا چااۆ  ئەو  ەەااوو 

ەونا ەرااا  ، ئەو ەنااراڵە بێتێبەربووخ ااا ەەترسااییەی قاچاااخچییە ئاگر

ێن ەخگیارحەڕسان و  ،لەو ئۆرەوگاارە ئەەە چوار ەاانەە لە  ئۆرەوگاا و

لەبەر خااتری خۆراا   ەخەخ  ە ئەزرەتخ ا  و ئەو ەناڵسنوورسەر  لە

 .ا و خارجئەورووڕ ە بێن بۆ 

 :نەزررخ  ارێکی تر گوتیەوخخاتوو 

 ەااڵی ساورر ئااوا . ەر لەبەر ئەو ەنااڵە بەساەزەانە ،خبای زاکورڕ را -

 یێو چەناار گااو ەخ ە ێااک ئێسااتە چەناار چارخسااەری ەخزانخااوا  ،بێااک

ئەوخ زۆری ڕخناااەە لەبەر خااااتری ئەو ەناااراڵە بە خاااوا بەاڵ   .بەخەخنااا

 .ئەوانیا  قبو   رەبێک

ەوخ ڕووی  اارەخ ەارکاای و نبەەخ  ڕێکەنیاا ،بە اارخ  اااتە قسااە ئە   ااارخ

 :تیگو

ی یائەی بۆ ناڕرسیک خە ە خانی خەسووی  اک تە ا چۆ  بوو؟ چ -

 خۆی  رەبوو؟ لە

 :ێکەنین و گوتیەەی ڕنەزررخ ەارە ڕوخاتوو 
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  اتبوو؟لب ی یچ ؟بوو یبۆ ئەو چی -

 :بە رخ  ەر لەسەر  ەەا  خەنرخ و ڕێکەنین وخراەی ەارکی ەارەوخ و گوتی

ەوو سب ساڵە  ەر  ەختەوتسەری باو م  ڕەنا بە خوا، بە خوا و بە -

ا بااووخ و ئەو نەبااووخ  ە ەوو ەااانەە لە ئۆرەوگااا ئەورووڕاالە سااورر و 

سااااەر  ئەوخ چااااوار ەاااانەیش نیااایە لە .خبەساااەر باااوو  و ەخستحەڕااا

. ەخساک قاچااخچی گیاری خوارەبااوو نااو  ەزاتی و بە لە سانوورا  و

ڕۆڵە ئەو خە ە خاانە  :و گاوتیخۆرارا  ا بە سانەیبە رخ ەخساتی  ێشا

ەوو سااب  اااررش  و  ااار بەغاارای ەربااووەوو  ا وا باازانمر ە لە ژرانیاا

ی ەوور ر ەەااااااوو ژرااااااانی  ەر لە گەڕخ اااااای ەەڵکەناااااا ،وکو ەر اااااا

 . ەوتبووخوخنە

بە  یە ەوخ ەخسااتی  ەڵبااوی ورنەزرااری ەارکاای بە بێاازارخاااتوو لێاارخەا 

 : چە ەی گوت

ئەوخناارخ بااۆ  ؟ اااتبوو لااب یچیااخە اای  خااا  ەخ زوو ە ڕااێم ب ااب  -

 ؟ەاەڕیەرێر

 گوتی:و سوریەوخ بە رخ چاوی خۆی لە ەرەێسکی ڕێکەنین 

 خە ای  خاا  بە قەڵەوی و . رەباوو یاوخساتە ە چیاڕ ەخ تۆ  اار  -

ڕاب  رەباوو  ە وخ او ەیال  ورگ و قەوارخرەوخ رەک ڕانتۆڵی  ینزی لە

ئینجا  .سەر بەستبوو ابووخوخ و رەک ڕشتێنی  ابۆرە انیشی لەتیا  ەڕ
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خ بەری را  رەباووساەرر یاا  بەو چا ەتێکی ڕیاوانەی ەشای قاوخر بلوز

 .ەوخ بەستبووسەرر و لەچکێکی گوڵەوڵیشیا  بە

 یک ەنی نە وزاتووخ  انتاا ەی نەبێاک  ە ەا و گوتی ب رەک قاقای بەرزی ل

 ە  :خاۆی و گاوتی وخ ساەر  تائینجا   .کارخ ا   رەبوورە  ۆ رزز هوخ و و

 ەر  لاای  ،ڕااێش چااوورن سااەررا  باارخرن لە ئۆرەوگااا ەەوو  ەەااتە لەوخو

و  ۆڵاااوانە و سەروبەساااک و  اااراس و  ەوا  ،بەرەا باااوو خاااۆی لە ی ااورەر

ەاڵ  تاۆ ب اب خوخ، بەخبووی ڕوو  خەڵک ەڵ ڕێکوڕێک ،سەررەوخ بە سەرڕۆش

 وخ بۆ ڕەررا  رەبوو؟بەو ڕۆژخ و بەو ڕەلەڕەلە ئەو  لەرا  لە  وێ

 :بە رخ گوتی

  بااۆ ارا ناا ناارخ ا  ئەو  ال و  ەلوڕەال  ئااخر ئەوخ لێورسااراوی ڕەنا ا -

 .ەخ ە  یا ەابەزربەسەررانو خبە  ە

 گوتی:نەزررخ بۆ  چە ەی تەواو  رە و خاتوو 

ئینجا  .وارا  بۆ  رەرن ،ەی نەبوو  ە ئێمەش  اتینئ ،کەخ ەر اسکڕ -

ئەی قەنەەە و   :گاوتیو سەری ەانیشتبوو  ەخستی ەا لە قەنەەە ەی لە

 .ئەوا  نەبوو  ە تازخ  اتین وخرگیرا  یی   ەلوڕەلەی ئێمەش  ەر

  ە لەو ااواری لاب  ەساتا ەاەۆستا زەو ەت لە ژوورخ ەی خاۆرەوخ 

کی ڕشاکنینی نووساین و  تێاب و ەرسا  خەرر ب، اتەی گەرشتبووخ  

 :بۆرە  اتە قسە و گوتی . ەلوڕەلە انی بوو
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ئەوخ باۆ  ەڵناسان نانێکماا  بارخنب؟  ؟چای ئەوخنارخ ڕێکەناین ئەوخ بە -

 ەەاوو  ،ساەر چااو  ەرەوو  چە ەی  ەستانە ساەر ڕاب و گوتیاا  بە

 .زتێک ئاەاەخرە

وخ ەی نووسااینە انی هەاەۆسااتا زااەو ەتی باو یااا  بەەخ  خشااەی الڕەڕ

 :گوتی

لااب  ی ااب چیاا ؟ ەناان رهباازانم ڕێتااا  نەگااوتم لەوساااوخ بە چاای ڕێاا -

 قەوەاوخ؟

 :زوێنی خۆرەوخ بە بەرزریەوخ گوتی نەزررخی ژنی  ەر لەخاتوو 

زاااکور ئیشااای  .ەخ ااارەاەیا  زئەوخ باسااای ەااااڵی تە اااای خوزاااکە -

ەخۆزە ەزاای  ااوڕخ ن .قبااو   اارا و ە ەراا   ێبە ااب بااوو یڕەنابەرێتی

 ەر ڕخوانەی خەساتەخانە لە ئۆرەوگاا ەش  نە  را.ڕخوانەی خەستەخا

  رابوو.

 :گوتیگەرشک و ەەا بە رخی  چی بە سینییە خوارەنەوخ تلەو  ا

 ،ی  ااک تە اا ڕێکەناینو بابە گیا  ئەوخ بە خە ە خاانی خەساواڵوخ -

ڕاااب  رەباااوو ڕشاااتێنی  رە ە  ڕۆژخوخ ڕاااانتۆڵی  ینااازی لە چاااونکە لە

 .ەوخبەستبوو بە ڕشتی  اوبۆی

زۆر  ،یتاتا زەو ەت  ەنار  لێاوی ڕشاکوت و زخرەخخەنەی گرەاەۆس

 :و گوتی ی ە  ڕێکەنی
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ئەوخ  ڕشااتێنی  ااابۆی بەسااتبوو؟ و ڕااب  رەبااوو ڕااانتۆڵی  یناازی لە -

 .ئێوخ ەوتا بکە  وبۆی ەرێنرێکیشر نەگرێک بازە . یک نییە

 وڕخبوونەوخ گوتی:نەزررخ بە  ەنر  توخاتوو 

وخ وای ڕاااب ارەڕۆ ئەو لەوخەا ەااائەەخڵێااای؟ ئەوخ باااۆ وا بەو ەەقیااارخ  -

 .ەە ە ؟ گوناحک ەخگات قسەی واب ێیک

 گوتی:رێکی  رە و رەاەۆستا زەو ەت گەرشتە الی و سە

لە ڕب بکاات و  ەی  ە ئەو ڕازی بێک ڕانتۆڵی  ینزبۆچی وا نەڵێم؟ ئ -

ی   باااۆچی ئەوانااا .باااۆچی ئەوخش نا اااات ،ڕشاااتێنی  ااااوبۆی ببەساااتب

  اتوو  وارا  نە رەووخ؟

 :ڕب و گوتی تارە سەرسنەزرر بە  ەڵچوونەوخ  ەخاتوو 

ئەرەڕۆ سااەرر ە چاای بەو  ؟خرکەرااکەئەوخ قسااەرە  تااو خااوائەرەڕۆ  -

 .کەخڵێەاەاوخ 

ی بە تااربەت ، چە انیا  ترسا  لەوخی ەارک و باو یا  بایکە  بە زاەڕ

باااۆرە  اااچە  .و باساااەرا  ەاەەزرانااار  ە خەتاااای ئەوا  باااوو ئەو قساااە

لێیاا   ااتە ڕێشاەوخ و بە  ،ی بااو ی باووە ەرا   ە خۆزەورستبچوو 

 :ەارکی گوت

 .ک بۆ ئەوخی ڕێبکەنینەخڵێەارە گیا  ئەوخ باو م بە گاڵتەوخ وا  -
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 ە  .نەزراارخ چااوو ەخسااتی بشااوات تاااوخ و بێااک نااا  ب ااواتخاااتوو 

بە زخرەخخەنەرە ااااای و ساااااەرری ەێااااارخ ەی  ااااارە  ،گەڕارەوخ الراااااا 

 :تەوساوریەوخ گوتی

  گەنجاان و ئەوا ، اااتوو  و وارااا   اارەووخ ئەرەڕۆ ئینجااا ئەوانەی -

ڕیااوخ ە  .ەتەوخباوون خبن و  یاە و  ار ەخچن   ەێرەخ انیا  تێک  گ ل 

وازایا   یای  ێک و ژنە ەزای زاوێن ڕیااوێکی تار،ەخ ەوزوێن رە ب 

ێاااانەوخ الی رە تااااری ەوای ئەوخی زااااوقەی ەخگەڕ  ەرە بەرنێکاااای تاااار

ب ەخەخنا زاوقەرە ی ،خەوبوون  ر ، چونکە  ە  یا بە ەخەخ  رە ێکیا 

بێااااک ڕیاااااوخ ەش ەرااااارخ زااااوقەرەک راااارا بااااۆ خااااۆی و ەناااااڵی  ە تیا

ێاانەوخ بااۆ الی رە تااری و ەخگەڕ و ەخ ە ئیتاار ەواراای وا  .خگرێااکەوخر

جااارخت وا یئەەەش بااۆ  اسااوی و ت . اار  بە ەخەخ  زااوقەی رە ێکیااا 

 .ەخ ە 

 :و گوتی بە رخی  چیا   اتە قسە

سااەری خۆتااا  بەو  ااۆرخ  . ەخی  ااار  وخر  و نانە ەتااا  ب ااۆ -

ئەورووڕای  ،ەوت  اورەرنخەانە.  ارا   ە انەوخ گێر ەە ە یساختەچی

ووی ڕ خەڵااکبە خااوا بەاڵ  ئێسااتە  .ا ەخگرراا  بۆەااا  ەخبااووخەررااک 

زااتی ئەوخناارخ ڕەرچیااانە وئەو بلااوەچی و  ەرچی ،نااارەت ب ێااک  ااورە 

 .خبە ەو ئابوووی  ورە  ەخ ە خرائ 
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 :و گوتی ارربە رخ ەخستی ەا بە سنەی خۆ

خ اات ە ە تەر ماانی  کەخبێئەگەر گوێتا  لەو  چەی  اوڕێم  ،ئۆ ا -

بەەخساتانی حکاوەەت  ە ڕەناابەر ربەرنی ئەو ڕەناابەرانە و بەرنای  ا لە

 بنەوتاا ،ەاار ب ەر بااۆ ئەوخی وخررااا   ەخرەااوتبە خااوا  ،ەخگاار وخر

 زۆری ەخرەوت چە ە  .بەخەێنڕ ووسری  س خەڵک  ەر  ،ەخ ە قسە 

ەانیشااک و  نااان وارە ە ەی بچااوو سااەر ەێاازخ  لە .یە بی ااێموو  نیااڕ

ساەری بە ئەسواری  ،تێکرە قائ و  ەوچک و  ەوتە برنجەخستی ەارە 

 :خۆرەوخ گوتی لەقانر و لەبەر

ئەوانە بە ئاێمە چاار ناا رێن  .نانی خۆتاا  ب اۆ  ،ەخی گو  ەەەخنب -

 .ی ئەوانە  ەر نابوێتەوخیو باسی ڕیس

 ک.ە ااااو ە چە گ ناااار وو ڕارو ان وارە ناااائیتاااار  ەەوورااااا   ەوتاااانە 

 :ەاەۆستا زەو ەت بە گوڕی ڕوخوخ ڕووی  رەخ  چە انی و گوتی

 ؟ناااوخ ئەەە  اەتااا  ئە  ڕاا وخ خۆزااەتا  لااب .ەخسااتا  خااۆش بێااک -

 .و  یک خخورێک بەبب زلەڕووتی ە  ەر بە

 :و گوتی یڕووناک ڕێکەنی

 .ناوخ ەرارخ بە رخ لێی -

 :و گوتی ەا و سەررێکی  رە خ ەی ەخەی قوتوەارکیشی ڕارو

 .ەازەڵ   ەەوو  ارێک  ەر لە خۆت ەێک ،ئۆف ەخستک نەناڵب -
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 :بە رخش بە ەڵێکی خۆزەوخ گوتی

 و زاەەمە باوو ەوۆ ئا بااش باوو زاکور  .راخوا نۆزی گیانتاا  بێاک -

 ،ئەگینااا ەا  نااابوو ئەگەر  اتنە ەتااا  ڕۆژێکاای تاار بااوارە .تااوانیم بااێم

 .شەر  لە ئیبئیز  وخر ەخبوو

ەخرگا  ارارەوخ ەێارەی بە ارخ و  ، اتەەا چر ەی  لیلی ەخرگا  ات لەو

خااااتوو ەێااارەی ڕوونااااک و  اااوڕخ گەورخ ەی ەاەۆساااتا زاااەو ەت و 

 .ار رەرا  بە ەاڵ  هنەزرر

ە   و ێنانی رە تری و ەخساتلەگەرەی  ەوتنە بەخێر   ەەوورا  بە -

 . ەرارە ی زۆر

ئەو  ،گەرشاااتبوونە ەاااا  باااووو زۆر نە  وه ا  لە ساااەەەر  اتبوونااا ئەەااا

ساەر سافرخ   ەەااتەت لە . وڕانەش لە ەخرخوخ و لە ئیش  اتبوونەوخ

ئێسااتە  . ێیااا  بااۆ  اارەنەوخ و گوتیااا  ەخی ئێااوخش وخر  نااا  ب ااۆ 

 ٣٢نەزررخ  ە تەەەنای نزراک خاتوو نەورۆزی  وڕی  .زۆرتا  برسییە

 ە ەارکی  ااتە ڕێشاەوخ و ەخساتی  ،و  وڕی گەورخی بوو ەخبووسا  

 :ەخ ەلی، نەورۆز بەەخ  ەاچکرەنی ەارکیەوخ گوتی ر

چەناار  ەختەااوت ،بااوو  ێتااا  ئەوخناارخ ەرااار .راااخوا بەخێاار بێیااتەوخ -

 .ەانەێک بوو ەوور  ەوتبوونەوخ لێما 
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لەوێش ەخساتیا   ارەخ ەلای  ،چووخ الی باو یەا و نەورۆز ەارکی بەر

 .رەک

 ەستا  و  چە انیش  .مەخزانەانروو   ،وخر  ەانیشن ،وخر  باو ە -

و چاووخ   ێیا  بۆ  وڕخ ا  چۆ   رە و  ەر  ەسەرا  قااڕە ەی بارە

 .زوێنێکی تری ژوورخ ە

 :و گوتی نەزررخ سەررێکی  وڕخ ەی  رەخاتوو 

ەخسااک و ڕلااک  ؟ئەوخ بااۆ ئەوخناارخ چ کاان ەراااری ،ەارکااک بماار ئۆ ااا  -

 ؟ئەەە چیک  رەووخ ،زانک ،قۆڵک ، ێشتا  ەر ڕۆنی ڕێوخرە

 :گوتیو  یەورۆز ڕێکەنین

 ،تەوخ و ەخسااک و ڕلاام زااتووخ ووهئەەە لە  ەرەوخ خااۆەم ڕاااک  اارە -

 .نەخڵێ ەچی سەرر ە چیم ڕب 

 :و گوتی نەورۆز قسە ەت تەواو  رە

خگاااۆڕ  و ەۆنیاااا  ڕ یاااانمراااانیەوخ لەژێااار ئوتاااوەبێلم و خەررکلە بە -

 نەورۆز سەررێکی ەارکی  ارە .ەخبم ەخ ەرارخ وا ەرار .خگۆڕ ەتارەرا  

 :گوتی خۆزییەوخو گەرەی  و بە

ە تااۆرخ ەلیااۆنێرخ ەی ئازاانا   ە  ەەااوو  ارێااک  ەوۆ ئاا  ،قەرنااا ە -

 :گوتی ڕب گوتم؟ یچی ەوۆ ئ ی ەخزان ،ەوخەخ ەەئوتوەبێلە ەی بۆ ڕاک 
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قەرار  ەاوخ بیارخ  بە  .کەخچێە ە  ەرسا  ڕۆنی لب بچوو ئوتوەبێلە 

 .ەڕێکوڕێکچونکە ئەوخنرخ ئیشک  ،تۆ

 :ینەزرری ەارکی گوتخاتوو 

  و  بوو؟ ڕارخت لە ؟ختراتبەئینجا بە چەنر  -

 :گوتی خۆزییەوخنەورۆز بە 

بااۆ ەخەااراتب ڕااارخی چاای و باااری چەنااری چاای؟  ەروا بە خااۆڕاری  -

 نرخ؟  ی ئەو ە تۆرخ چەنر ەخوڵەەەخزانتۆ  .خۆ 

 .را  ەڵیا  خۆش بوووو نەزررخی ەارکی و خوزکە انی و  ەەوخاتو

 :ەارکی  اتە قسە و گوتی

 ،ئەەە چاۆ  ە تاۆرێکە .خوا سەە ئەوخنرخی تری براتب را ڕخبیا ئۆ  -

 .خەڵکی وا  وا ەاوخ و  وا  ەرە لە  زخەانەەا

ساتۆ هۆڵم  یەێارەی بە ارخ  ە ئەوراش لە  تێب اانەی گشاتی ر اەی ە 

 :گوتی ولە ڕارو گرتنەوخبەەخ  گاز ،ەخ رەئیشی 

 .ەرارخ ئوتۆەبێلە ەی زۆر  ۆنە -

 :وخ و گوتی ەر خۆی وخراەی خۆی ەارە

 . ەر ەاڵی ئاوا بێک ،ئینجا با  ۆنیش بێک -

 :ەانەوخ گوتیسووڕسەر و بە ینەورۆز ڕێکەنی
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نێرخ ، بەاڵ  ئەو ە تاۆرخ ەلیاۆڕاستە تازخ نییە ؟ ورخ  ا ە  ۆنی چی -

بیلە وەئەوخ ئە  ئوتاااا .سااااواری ئوتااااۆەبێلی  ااااۆ  و ڕە ااااکەوتە نااااابب

 ەخۆزاە انیساەری نو خ خەساتەخانە ەی ەخچاوو ەڵە بوو ڕێای وسو

 .ڵە بوو   وچونکە سو ،ەخەا

ەاەۆستا زاەو ەتیش  ەوتە قساە  ە لەوسااوخ زۆرتار  ەر گاوێی لاب 

 :رەنەوخ گوتیا و. بەەخ  ناننەخگرت

ئینجاا . ئێمەش سوڕاسی باکە ی یاتیوخاڵ بابە  اری ڕاسک بێک و لە -

خ ەی  ارە و  ەرە، ەاەۆستا زەو ەت ساەررێکی  اوڕلەوخ بازتر چی 

 :وتیبە خۆزییەوخ گ

 .بمبەی بەبب وخستا  ەخبب ، ەتیو ئیتر بۆ  وێم ورسک -

 :ەەرخرروونی ەێرەی ڕووناک بە گلەریە ی گاڵتەوخ گوتی

تازخ  ات  ۆنە خەاڵت؟ ئەی ەااەە گیاا  ەان  ەەاوو  اار  نااتبەەە  -

؟ لەڕااااو ەخچیااااکئەو ەاااااڵی ئازاااانارانەت و بااااۆ ئەو زااااوێنانەی بااااۆی 

 :ەەرخرروو  باسە ەی گۆڕی و گوتی

ئێاااوخ باااۆ ئەو  .ێاااوخ  اااار  باسااای ساااەەەرخ ەتانما  باااۆ باااکە ەخ ئ -

 .باازانم  ەر باسیشاای نااا ە  ، ۆنفرانسااە گەورخرە ەختااوخت  رابااوو 

خۆەا  باۆ ئەو باساە خۆزاە حاازر  ،ژخوخ  ە ڕۆرشتبوو ە لەو ڕۆئێم

 . رەووه رەبوو  ە بزانین چیتا  بۆ  ورە  
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 :وچێکی ژوورخ ەوخ  اتە قسە و گوتیونەزررخ لە سخاتوو 

 .یک؟ ئەو باسە بە   اۆرخ بااس نا رێاکەخڵێباسی  ۆنفرانسە ەەا   -

رەنەوخوخ ا  چاااااخو هبەە، ببیاااانەوخ و ەانیشااااین نااااان وارە  لە ەخبااااب

 ۆنفران  بۆ نە وچوو  ئ باسی بکەرن، باسی ئەو سەەەر و لەسەرخۆ 

 .ەانیشتنی تاربەتی ڕێورستە

  ەساااااێکیا   ەر . ەەاااااوو ەانیشاااااتوا   رەراااااا  بە  ەرا و خۆزااااای

 نااان وارە لە  بە ڕەلە چاااوخڕێی گێااوانەوخی بااوو . قسااەرە ی  اارە و

ڕیااڵە  و ساوارەوخ و ساینی نان وارە سفرخ  ەڵەیرا و ەێزی  ،ەوخبوون

و بااوونەوخ  ت  ەەااوو  ااۆ   ەەاتاا .سااەر ڕرااز  اارا و ترەاازخ چااای لە

خاااۆی گاااورج  ااارە و ەخساااتی  ااارە بە  ڕوونااااک  ەنااار  .ەانیشاااتن

ە  رەابەزااااک ە ڕراااازی چا .انراەنی بەسااااەرررکە  و ەابەزااااركتێچااااا

ە ەی و ی باو ی، باو ی ەخستی برە بۆ چاارگەرشتە ەاەۆستا زەو ەت

ووناااا ی  چااای  ااارە  ە زۆر بە ڕ رە ااای خۆزاااەوخ ساااەررێکیوبە ڕو

باااو ی سااەررێکی  .ناااوی ەخر رەبااوو ووگرتەەبەڵاای و ەخەااررێر و بیااان

 :گوتی ،ەانیشتوانی  رە و  ەر وخک ڕقیا   ەستێنب

ەخباا  ەر ب اێن ئە   اچە  اوانە   ،تە انک خاۆش باببێنە  ەی ەخسا -

ن بااۆ خۆرااا  وا ەخڵااێئەوانەی وا  . ەرخو تەەە  و قوخقااو رخە    ەەتاا
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 ،وئ و ڕیاااڵە ڕااا ەوەخ سااەرری ئە  چااارە  ااوانە بااکە و ئە   اا ،نەخڵااێ

 .ەڕێکوڕێکبزانە چای ەخستی  ب وا بەتا  و 

 :گوتیەارب و بە زخرەخخەنەوخ  ەەرخرروونی ەێرەی ڕووناک  ەڵی

تاااۆ  ێشاااتا چاااارە ەت خاااوارەخوخ وا  ەوتیاااتە  ؟باااۆچی ەااااەە گیاااا  -

 ەەەحی؟

  وه ەارا لێرخەا ڕووناک بە سینییە چارە ەوخ رەک ئااوڕی لە ەێارەخ ەی 

بە رەک زاااارر ە قیوانااااری  .خااااۆی گەورختاااار بااااوو  ە ەخ ساااااڵێک لە

 ا؟ریک؟ ئە  ەاخە چییە لە ەڵتەخڵێئەوخ بۆ وا  :گوتی ا وربەسەرر

ڕووی  ااارەخ  ااااتە قساااە، خ بە  ەنااار   ەڵچاااوونەوخ نەزرااارخااااتوو 

 : چە ەی و گوتی

بۆچی  ،ئەوخ چییە  چم، ڕەنا بە خوا قسەی گاڵتە و خۆزیش نەەاوخ -

 ؟ی گوتیوو  چەەرخرر

ەخسااااک  چاااارە ەی لە ،چی بااااوووخاااۆش و گااااڵتەنەورۆز  ە زۆر ڕو

و بە ئەسواری سەری لاب بارەخ ڕێشاەوخ و وخرگرت ڕوونا ی خوزکی 

 :ڕێی گوت

ی لە   اونەرخەا رە ەەای لە بە ڕاسات .ررێریئاای بارا  ە  اار و ەخەا -

 .تاوخ و ئاەە  ەنررەەزک ناگاتب .چاو نەچی
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بە قساەی بارا ەی زۆر  ،بە ڕاێچەوانەوخ ،خ بێکڕتوو ی یاتیڕووناک لە

، چاااونکە لەگە  بااارا ەی زۆر ڕێاااک باااوو  و زۆری خاااۆش یڕێکەنیااا

 :ی گوتبۆرە بەەخ  قاقای ڕێکەنینەوخ بە برا ە .خورسکە

 ە؟ئاەە  ەنررەە  ێی -

خ ەی وخراەااای ڕ ااو یو لە یاااتی راابنەزرااری ەارکاای  ەڵااای ەاخاااتوو 

 :ەارەوخ و گوتی

ئااەە  ەناررەە ژنێکای  ااری  ەربەزخ باوو لە گەڕخ ای قەزازخ ااانی  -

خرااااانوێرا بە ر ئاااااەە  ەنااااررەە زۆر  ااااار  ە   ەس ەلەبە .ساااالێمانی

ن و زااەڕی ڕااب رتەخگاای ڕااب ووەڕ  ئەوخناارخ بیااانوباا  ااۆاڵنە ەەا تااب

 .خەاەال یلێ ا شرا خەڵکی خۆرریقەرسەر ناو بازاڕ و لە .خەرۆزتنە

 :ەاەۆستا زەو ەت قوەێکی لە چارە ە ەا و گوتی

 رەتنی الی ئێوخ ڕووناک وارە؟ ئەوخنرخ  ارخ؟ -

 :نەورۆز بە ڕێکەنینێکی لەسەرخۆوخ گوتی

 .بب تۆزێکی ەاوخ وای لب ؟وخاڵ ب ێم چی -

  وه بەەخ  بۆڵەبۆڵاا ڕە چااارە ەی باارە و و ااو ،ڕووناااک قسااەی نە اارە

 .چووخ چێشت انە

 ،خرانورسک ئەو باسە  ۆتاری ڕاب بێاننە  ەر وخکبە رخ و ەێرەخ ەی 

ەوای رەک ڕەلەی گێاااوانەوخ و باسااای  ۆنفرانساااە ەرا   باااۆرە رەک لە
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و نەوخ ەاڵە ەراااا   ە ەوور باااوو ێااابەەڕ ەخباااووی  ە بە تااااربەت . ااارە

 .نەخگەرشت  تاوخ و ەوو زەەەنەەەر بەۆڕ ەخبوو

 :نەزررخ سەررێکی ەێرەخ ەی  رە و گوتیخاتوو ئاخری 

 .ئیتر ئێمەش ناخۆزما   رە .بکە بۆ باسیا  ەخ -

 :ەاەۆستا زەو ەت سەررێکی  رە و گوتی

. خگێااورتەوخا ەرااک، تااۆ لە ەاان بازااتری ەئەی تااۆ بااۆ باساایا  بااۆ ن -

 .یکەخزانبابەتە انیشی بازتر ورەخ

 :ەخخەنەوخ گوتینەزررخ بە زخرخاتوو 

و بێاک ڕووناا یش باا بەاڵ   ،خگێاوەەوخەبازە ەان ئەو باساەتا  باۆ  -

 .چونکە باسی تۆزێکم بۆ  رە  لەگە  بە رخ .گو  بەرێک

 ەر  ، ااات ەانیشااکبێارخنر  ارە و ڕوونااا یش  ینەورۆزی بارای بااانە

 .خ بووبێکوڕتوخۆی   ل ا رەخروونی لە وخک

خقیااوێنم ەبااۆ ئەوخناارخ  . ەخ ەخەررکاام لە تاااەی ەخر ەخ ە ڕاسااک  -

ئەو  .خەخ  وا نە ە ەوخاڵ ئیتااااار  ەو   ؟بەساااااەر  ەەاااااوو  ەساااااێکرا

را و زاااااتانر  وا چااااوو  بە گرراااا ەەرخرااااروونە ەاەاااااوخ چیاااای گااااوت

 .ارسەرربە

 :نەزرر سەررێکی ەانیشتوانی  رە و گوتیخاتوو 
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 ەس نەبااوو ەیلمێکاای  یااررۆریما  بااۆ بەرێااک، تاااوخ و  ؟ەاراارخی چاای -

 .خبوارەەە چۆنما  ڕاارە  یبتانرر

 :ۆزی  وڕی بە گەرەییەوخ ەخستی  ەڵبوی وگوتینەور

، ئەوسا ئیتر  ەر خەررکای ڕخسامەرتن وەارەوئاخ خۆزگە لەگەڵتا  ب -

 . ەخبووگرتن و  یررۆ

زخرەخخەنەوخ  ەاەۆساااتا زااااەو ەتی باااااو ی سااااەری ڕاوخزااااانر و بە

 :گوتی

 .ەخ تۆ  ار  ڕاوخستە با باسە ەتا  بۆ بکات -

 :ەێرەی بە رخ بە خۆزییەوخ  اتە قسە و گوتی یەەر اە

کرە  باااۆ ئە   اااۆرخ ی باااانەبە ڕاسااات . ەی ەخساااتا  خاااۆش بێاااک -

ئینشائەاڵ  ؟ێکەخ ەوئینجا ەخسک  ب  . ۆنفرانسانە زۆر قازانجی  ەرە

 . ورە بەختی  ەستاوخ

ریە تااااقەتی ەووروەرێااارڕەناااا و وزاااەو ەت لە   ەەاااوو ڕێچ ەاەۆساااتا

 :نەوخ گوتیوبە  ەنر   ەڵچو ڕووی  رەخ ژنە ەی و ،چوو

 .کەبەخ بیبوێنەوخ و قسە ەت تەواو  -

خاااتوو ەسااە قسااەرە ی  اارە و چاورااا  بااوریە ەخەاای كەانیشااتوا   ەر 

 .نەزررخ



 

231 

 بە ڕێکەنیاانەوخ ەخسااتی  ێشااا بە ساانەی ،نەزراارخ چاااری نەەاااخاااتوو 

 :و گوتیخۆررا 

 ەر  ۆنفرانسی چی؟  ،ڕۆڵە راخوا  ەس  ۆنفرانسی وا نەبینێکئۆ ا  -

 .ئەوخنرخەا  خۆش بوو تا و گەرشتینە  زررخ خۆزە ەی نزرک رۆنا 

وخاڵ  :گااوتی یەواراا ، اارەخوخ ینەزراارخ تااۆز  ڕاوخسااتا و بیاارخاااتوو 

تااا  ،ەخی  ەرچۆنێاک بێاک ، ناااوی  زرارخ ە  ەنار  قورسااە.بیار  نیایە

 ااەر بە حاڵماا  باوارە، بە خاوا ێاوخ ڕەناا وئیتار لە ،ئەوێما  خۆش بوو

حەواڵە بە  ،وخژێااار ڕێااا   بەەخباااووخەڵاااک  ،نەباااوو  ەر  ەس بە  ەس

لە  ەەاوو زاوێن و  ەرت و  ،خوارانە ئەوخنرخرا  خەڵک بانر  رەبوو

تەوخ، ئەزاهەەوبی   ەر رێ ەر بااس نا رێاک و نااگێو ،قوژبنی ەونیاوخ

 . یچی  ەو نانی زۆر  ەبوو و خوارەنی زۆر و ەشە  ەبوو 

 :و گوتی ەانەوخ سەرری  رەسووڕسەر نەورۆزی  وری بە

 ە باااو م بەسااەزەانە   وه  خوێنرنناااەە و سااکااڵ ئەی باساای  ااورە؟ -

 ەانەێک بوو خەوی لب حەرا  بووبوو؟

 :ی و گوتیینەزرر بە ئەسواری ڕێکەنخاتوو 

تاۆ  ەر ب اب بااش باوو  ؟ڵە و  اغەزی چیوناەەی چی و ڕسوسکااڵ -

ا  ەاانااو ڕااڕۆڕەا گیر ئەەە ەوو زاەو بااوو لە .بە ساەالەەتی گەڕارانەوخ

 .ەابەزرن ەخبووبوو و نەخوارە
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 :ەاەۆستا زەو ەت بە گەرەییەوخ گوتی

ناەە انتا  بە ڕۆسک بنێر  باۆ  اب  ەنرێکیا  گوتیا  سکااڵ ،نا اقەر -

 .بئەەرخسە ەزیا  ەارن ،گشتییە ەی حقوقی ئینسا 

 :ڕب و گوتی نەزرر  ەستارە سەرخاتوو 

ڕخناەە ئەوسااش  ، ە را  ڕب ناباوخڕبە خوا بەاڵ   ،خوا وابێک را ەخ -

گااااوت و ڕووی  اااارەخ  نەزراااار وایخاااااتوو  . ەس سااااەرررا  نە ااااات

زۆر قەرزار   ،بااا  ااار  بچاام نوێرخ ااانم بااکە  :حەەاااەە ە و گااوتی

 . ەەوورم لەسەر  ۆ بووختەوخ

 ەناار   .ەااا سااووڕخ ااا  و  چە ااا   ەەااوو سااەررا  لەو قسااانە ڕ و

و  تەوخ و گاەا   ە  ەی  ەس  ەبووخ لەسەر ەەقیار بکاا ڕب ا  نێور

 :کەزیا  ڕێکەنین و گوتیا ەر یی  . انی بەرێکلە سکااڵ

بااۆ خۆتااا  سااەەەرێکتا   اارە و  ، ەر چۆنێااک بێااک .گااو  ەەەخنااب -

 .گۆڕرنتا   رە و بینیناوچە

لیش لە لەنرخ   ەر سەتات و ڕۆژی ەخژەاارە  ە  ەی ڕۆژی ە تۆر تاە

وخ و یەبچێاااک بە ڕیااار ڕۆزخ و ەاراااک و بااااو  شاااەەمە ەێاااک تااااوخ وڕێنج

ی تەلەەاۆنەوو سب  ار گەڕابووخوخ، نفران  ۆی  لە سەەەرلەوساوخ  ە 

ەرە مشااەەاڵ  ئە  ڕێنج . باا تەخ ەوبااۆ  رەبااوو  و  اتنە ەرااا   ەر ەوا 

  ە تااۆر سااەری خااۆی قااا ەخگەنە لەناارخ .رەتناای ەوو ڕۆژی تاار  ،تەواو
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،  ەر خەررکی زاوقە ەی خوخوئەو چەنر ڕۆژخ و ئەوختی گەڕابو . رەبوو

سااەال ە بااوو ڕو رەناای سااەررن و  ورناای بەرگە نااوێن وی بەرگەو زااتن

 . ەخ رەسەر ئاگر چاوخڕێی  لەبەر ڕۆزخ و ەارک و باو ی، بۆرە لە

 ،وورەگای  ێروە تۆر تاەلیش گەرشتە ەر .شەەمە گەرشکڕۆژی ڕێنج

بە ڕەرۆزااەوخ  ،س ەابااوو و زاایک  رەبااووولووخۆزاای بە چااا ی تاساا

و ژەارخ و ناوی ەوۆ ە انی  رەەخ ەگای و ەر سەرری تەلەەزرۆنی ەر

 .نرخوخ و بە خەرا   ەەوو  ارێکی بۆ خۆی ئاسا   رەبووێخخوە

وخ،  هئێساااتە ەاااوۆ ە ە نیشاااتەوخ و ڕۆزخ و ەاراااک و بااااو ی ەێااانە ەخر

خرانباااتە ەاا ت و زااوقە ەی خااۆی تااا ەو  ەخ اااترە سااەر سااواررا  

و لەنااارخنیا   خرانبااااتە ەخرخوخ. ەوارااای ەڕشاااوو بااارخ  و ناااا  ب اااۆ 

کات زوێنی  ر  نەگر  و لە ەا تە ەی بیا  رڕخنەە  ەر ڕاز ،گێو خە

 :ئەوەا بن، لەوانەرە ڕێشیا  ب ێک

، ئەی باۆ ەخبام بە زەو لەگە   ااوڕێکە  ەخچمئێوخ لێرخ بن و خۆ   -

خۆزایا   لەوخ بازتر؟  ەەووی ەوو  ەەتەرە، بۆ ەن ئاسانە و باۆ ا؟ن

خراکە  و  اارانەی ەان ە ێتەوخ، ئەو  ەەووەخەێنڕارخ ەرا  بۆ  .قازانجە

 .ی ڕۆزخی  وا   ر ەخ ئەوخنری تررش  ەر نا اتە زخرەخخەنە

ە تااۆر تاااە  لەو خەرااااڵنەەا بااوو  ە لەڕااو سااەری  ەڵبااوی سااەرری 

ک  ک، ە تااۆر راا ەخڵێااتەلەەزرااۆنە ە بکااات  ە لیسااتەی ەوۆ ە ااا  چاای 
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ەااوۆ ە ە نیشااتووختەوخ و وا  ی ااات  ە بینیاا ەاەااوچو ی خۆزاای ڕیااا

ە تاۆر تااە  وخک  .وخرگرتارا  لە  ۆڵی  انتاا و  ەلاوڕە ڕێبوارخ ا  

و  ەوتە چااااوگێوا  و ڕاوخساااتا  و لاااب  اااات ەنااارا  و  ەرزخ ااااری 

بەاڵ  ڕااارچە نووسااینە انی  ،نە ەخر ەخ اااتڕیاسااە، ڕێبااوار بە لێشاااو 

کی تاارخوخ  اااتوو  و بە زااوێنێ سااەر  ەلوڕەلە انیااا  ەرااار بااوو  ە لە

ی ڕاو   یا یو چاوخڕوان ی ڕەرۆزایەوا ەوۆ ەی تر  ااتوو ، ئااخری لە

ئەەە ڕۆزخش  ،سااااەری ەارااااک و باااااو ی ڕۆزخ ەخر ەوت ، ەراسااااا 

یەوخ وا بە گەرەااای قساااەی لە تەنیشاااتئەی ئەەە  ێااایە  .بەەواراااانەوخرە

؟ ڕخناەە رە اب لە خزەە اانی ئەوێیاا  بێاک  ە ئەو چەنار ەخ اتلەگە  

ە تاۆر  چاوی بەلە ەوورخوخ ڕۆزخ  ەاڵیا  بوو  لە  زررخ ە. ڕۆژخ لە

واوخزااااانر  بااااۆی بەەخ  و ەخست  وه   رەن ەوت و  ەوتە ەخسااااتبەرز

گەرشتنی ەاراک و بااو ی باوخزایا    ب  .زخرەخخەنە و ڕووی خۆزەوخ

 .بە گەرەییە ی زۆرخوخ  ەواڵیا  ڕرسیو  رە بە ە تۆرەا 

ڕۆزخش ەخستی ەارە ەخستی ە تۆر و ەخستی گوزای و باوخزای ڕێارا 

 . رە و ەاچیشی  رە

وخک سەرخۆزای و ڕێشاکەی  ارە وڕێشکەلە خۆزایانرا اوی ە تۆر چ

 . ات لب

 ئەی  اوار خوارە گیا  ئەوخ چ بوو؟ -
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 .تینەلێوخ گەر  و بە وای لەو ەخ  و -

 . اوار  اس بوو  لە بۆنی تەتر و گواڵوی -

خاۆی و سسااک باوو  ە ڕۆزخ ڕووی  اارەخ  ە تاۆر لەڕااو  ااتەوخ سااەر

 .رە و بە رە ی ناسانر سەررێکی ە تۆری   ، وڕخ ەی لەگەڵی بوو

ئەەە واونکاالر وەااا  رااا خااا ر ە تااۆر تاااەلە و بە  :بە  ااورخ ەی گااوت

 .ەخستەیرانمە یئەەە  ێنرر :ە تۆر تاەلیشی گوت

 :گوتیو سوڕاسی ە تۆری  رە زۆر بە گەرەی باو یشی 

ەخساااک  نااااو لەنااارخ  ئاااوتێلێکی بااااش و  ەرزانماااا  لەبە تەلەەاااۆ   -

ەوارااایش  .نەخڕۆراااخۆەاااا   ،ە ێشاااە، باااۆرە ئیتااار تاااۆ ئەزرەت ە ەوت

لەگە  ئە   .بااااۆ ئەوخی رە تاااار ببینااااین ەخ ەراااانلەگە  رەک  تەلەەااااۆ 

زااوێن  ااوڕخ ە  ەوتاان  ە رە ااب لە ناساایاوخ انی و قسااەرە لێیااا  ەا 

 .ار وڕخ ە  اتبوو بەەواران

و  حەڕەساااااوی ڕاوخسااااتا بەسااااو بااااوو، ە تااااۆر لە زااااوێنی خااااۆی 

ێکی بێتااین و لەسااەرخۆ و . ڕازااا  بە ەەلااولی و  ەنەاااورەوخ ااوواڵنە

 ا  ڕووی  رەخ زوێنی ڕاگرتنی ئوتاوەبیلە ەی و وخک نەخۆزێکی بێ

 .ی  اتبووێگەڕارەوخ ئەو زوێنەی ل

 گەالوێر

 ٠٢٢٣لەنرخ  
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