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پیاڵە چایەکی بە دوو قووم تەواو کردد و بە پەۆشیری و  ئاتە خان

ا پەخشرانی کە هێشر  ،هەڵەداوانەوە خۆی گەیاندە سەۆ پێپلیکەکران
بە گەۆمرررری و هەۆ وەڕ پررررا انەوە  کچرررری نەگەیشرررر ەووە نیرررروەی

 هاواۆی کددە کچەکەی و گوتی:
خروا  لە دەوۆت گە ێم. بیدم نەبوو تو  اوەس ە پەیە گیانئا  -

 ناوی مەلیحی ئامۆزایمی تێەخە. 
دێکی پاۆچە کراەەزەکەی دەسر ی کردد و یپەخشان  اوەس ا و سە

 بە سەۆسوو مانێکەوە گوتی: 
ئەۆێ بە اسرررا دایە گیررران ئەمە ترررۆ چررری دەکەیرررا و نیرررازت  -

سەوت قەمەۆە  بەیررمان -چیرریەب بەم سیبررابەی تررۆ یررە 
ناکررات. قررابیلە هەۆچرری خررنم و ئایررما هەیە هەموویرران هەۆ 

 بێن.  ائەبێ
 ان دیبانەوە وەڕ پا انەوە گوتی: ئاتە خ
یح گونررراسە، ئێبررر ا دڵررری بە خرررۆی خررروا  شلە گیررران مەلررر ترررو -

چررونکە قەقیرردم و سرراڵم بررا  نیرریە.  ئەوە،وتێا و ئەڵێررا دەسرر
 وەکو ئەوانی تد بۆیە ممیان نەبدد. 

و  کە پەخشان قەڵەمەکەی دەۆهێما ،بە بکاتئاتە خان هێش ا ویب ی ق
 گوتی: 
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بە  ،بەاڵم ئی رد تەواو چاو، ئەمە  مەلیحە خران  بایە بەسەۆ -
ئی رد نراوی کەسری  ،سەۆی باوکم و بە سەۆی سەسەن خرۆی

ڵاڵ بە کررددئ ئێبرر ا خۆیرران ئیمشررەتررد نانووسررم. بەسررە چیررا 
  ، ئەمەی بۆ چییەئەیمینەالمەتی ئەگەنە جێ و هەموو ئەیانس

سرەاات و  شیی  ی لێ بڕابوو. سدەوتی نەمرابوو.ە خان ئاۆامیئات
 شیی جومعەی لرێ بووبروو بە  ..ئەیماۆد کە کەی  شیی جومعە دێا.

 ساڵ و هەۆ لە بڕانەوە نەدەهات. 
قەۆ  و قررراڵیی تیرررا  ووۆمررراڵ هەمرررووی ئامرررادە کدابررروو، ی

داخدابرروو. یووۆی سەسررەن گیرران و بررووکی نررازداۆی و دوو کررو ەزا 
هەمروو ااڵنە  دممر یتاوەکو کەلوپەلی یراۆی ،خدابوون  ێکجوانەکەی 

انرر  لە دوو م ە سررووچێکی یووۆەکەدا  یررن خدابرروون.ابرروون و لکڕدۆ
ینرری سررێ -گررو  برروو، هەمیشررە دووپررێئ ئەوە ئرراتە خرران مرراڵی گەۆمو

ئایرما ننیکەکررانی لە دەوۆی بروون، بررێ شە لە یرراگددەکانی  نخرنم، یررا
بە ێرررروە برررروون و داخرررروازییە شررررە کە هەمی ،مێررررددی یمیرررردزا اەلیرررر

دەنرکە  ،ببر ە ،پراقووە ،ەکدد، کرولیچەلەبممەهاتووەکانیان بۆ جێەەجێ د
کررروولەکە و ئەو جرررۆۆە یررر انە، چەنرررد هەقررر ە لەوە و پرررێئ هەمرررووی 

زوو  ئامادە کدابروون. هەۆچەنردە میردزا اەلری و پەخشرانی کچری زوو
ەگرررووت: هێشررر ا زووە برررۆ وا خررررۆت ەچررروون بە گایررردا و پێیررران دد
. هەنردێک دان ەوەەبن تاوەکو ئەوان دێم، ئەم ی انە کۆن دەیڵەیێمیاد

 بە خۆتدا بشدە ئەم پەلەپەلەی بۆ چییەب 
ەمرین خروا ئەمە برۆ چەن یاخود وەکو پەخشران پێری گروت: ترو

جاۆە ئەچێا تۆ ئەم ی انەت دۆوسا کدد و خۆت یرپدزە ئەکەیرا و 
گرروێن ئرراخدیئ هەمرروو هەۆ خۆمرران ئەیخررۆین. ئەوەتررا خررۆت ئەزانرری 

دڵرا وێرا و چەنرد جراۆ ئەیمێردی ەوە و بەچەند بە زەسرمەت چمر  ئەکە
 ا هەمووی  ە  و پووچەڵ و کوێدن. ینابێا و ئەڵێ

میررردزا اەلیررریئ وەۆامررری کرررچەکەی دەدایەوە و بە هەنررردێک 
 ەیشوت: توندییەوە د
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ئاخد بڵێ چی، خۆ ئەو ئاگرای لرێ نیریە کە بە ە یە ەیرەقێک  -
 ئەم گوێنە پەیدا ئەکەم. 

 هەۆ لە بەۆ خۆییەوە دەیشوت:  دواتد
بررۆچی ئەم بێشررەۆەقانە داۆگوێنیرران هێشرر ووەبئ ترراکو گرروێن  -

ویادانە ێرجراۆانە. ئەم سکرومەتە ب اهەبێا لە برازا . وا ئەزانێر
بۆچی چییان هێشا تاوەکو داۆگروێن بێرێڵن، هەموویران برڕی 
و سوتاندیان،  ەبی ماڵی ئەوانیئ وا ببووتێا و کاول بێرا. 

 ا تاوەکو داۆگوێن بمێمێائ بۆچی دێیان هێش
ەپە ی لێیرران و ،  ادئرراتە خرران لەم بررۆڵە و خۆتررانەدا بێررناۆ دەبرروو

 دەیشوت: 
اسرری مەکەن، وای ئەوەنرردە لەسررەۆ یررا مە شن و ئەوەنرردە ب -

 بۆڵ ئەکەن و چەند یا گەوۆە ئەکەن. چەند سەز لە بۆڵە
 مێددەکەیی سەۆێکی با دەدا و دەیشوت: 

بایە با  هەمووی قبەی تۆیە. تۆ ئەوەنردە خرۆت سرەەڵەت  -
ڵاڵ ئەیرررانەیمی و تۆزێرررک دان بە خۆتررردا بشررردە. ئیمشرررەمەکە و 

تێدیشرریان لررێ ئەخۆیررا و  ەنررشە بەیمێکرری تررد لێشرریان ترروو ە 
 بیا و یە یشیان لەگەڵ بکەیا. 

 ئاتە خان کێشای بە سیمشی خۆیدا و بە گەۆمییەوە گوتی: 
ئەیە ش ئەم قبەیە چی بوو کددتئ ئۆه زمانم الڵ بێرا ئەگەۆ  -

  شیێک لە  شیان پێیان بڵێم بەۆی چاوتان کلی پێوەیە. 
 پەخشان بە پێکەنیمەوە گوتی: 

 خوا نەکا دووۆ لە تۆ، بەاڵم با بینانیا.  -
بە زەۆدەخەنەیەکی خۆیەوە سەیدێکی پەخشرانی کچری  ئاتە خان

 میدزای کدد و گوتی: 
 ەسوودی ان دێا. بنانم س وا -

 مێددەکەی بە بنەیەکەوە گوتی: 
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ئەی بۆ نا ئاتە خان گیان. ئەمە چرواۆ مرانشە نران و ئراوت لرێ  -
سەۆام کرددووین. هەۆ خەۆیکری مرراڵ  ێکخبر می و ئەمررەەۆ و 
ئەوبەۆی و بە جاۆێررررک ئررررێمەت قررررڕێ داوەتە الوە و هەۆ لە 

ئەوێرررن و کەس ناپدسررری ەوە. ئرررێمە  وەکرررو ترررۆ خۆیرررمان 
 بەاڵم تۆ خۆتا کویا ماڵا ئاوا بێا.  ەکەین چاوە ێیان ئ

 ئاتە خان بە نازێکەوە پەلی میدزای  اکێشا و گوتی: 
قەمەۆەکانمان بۆ ئامرادە برکە،  زشۆ قبە مەکە و بڕش یەاڵ یەاڵ -

 کددن ئەکەویمە  ێ. دوو سەەی ئیمشەڵاڵ، دوای بەۆچاییبۆ 
 میدزا چاۆی نەما و گوتی: 

 بایە چەند کەسین و کێ و کێ دێنب -
 پەخشان زەۆدەخەنە گدتی و بەدەم پێکەنیمی نادیاۆەوە گوتی: 

وەاڵ  ەنررررشە یررررە  قەمەۆە  بەیررررمان نەکررررات. پاسررررێکی  -
 بچووکیئ پەیدا بکەیا بایە. 

 ساجی بە سەۆسوو مانێکەوە و بە هەندێک سەپەساوی گوتی: 
 یە  قەمەۆە و پاسێکئب بۆچی چی بووەب -

و بە گرروو   ئرراتە خرران دەسرر ی بە سررم  و بەۆشکرری خۆیرردا هێمررا
هەسر ایە سرەۆپێ و خێبررەیەکی لە مێرددەکەی کردد و بە هەنرردێک 

 یەوە گوتی: یلە توند
ئەی چۆنب کو ەکەم لە دوای ئەو هەموو ساڵە بێر ەوە لەگەڵ  -

خررۆت بچررین بە  هەۆ خررۆم و اا، تررۆ ئەتەوێرردین و ممداڵەکانیرر
 پیدییەوەب 

 گوتی:  ،میدزا کە خەۆیک بوو هەڵەچێا
خررۆم و خررۆت و  کچررووین. یەکێرر ئەی چرریب وا دوو قەمەۆە -

 پەخشان، یەکێک ماڵی سەمەی بدام و هەندێک لە مماڵەکان. 
خردپمە بە برازن و گۆکرانی  ئاتە خان کلکی کەواکەی هەڵکردد و دەسر ە

  اوەیاند و بە تەوسێکەوە گوتی: 
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مایررائەڵو خررودا هەڵماگدێررا هیچررا نەهێشرر ووە. کررو ە ئەم  -
م و کررچەکەی و بەهێرری خویررک بە خرروا بە خررواقبررانە چیرریەب 

دوو کرررررچەکەی و دوو کرررررو ە  قرررررومدی خرررررانی خررررراڵۆینم و
نرازداۆی برداینم  گەوۆەکەی و سەالوی پووۆم و کو ەکەی و

 .. و هەۆدوو خویکی و هێش ا ناوی تد بەسەۆ دەممەوە بوو.
کە میرردزا  هەۆ وا سرررەیدی دەممرری دەکررردد و واقرری و مرررا بررروو، بە 

 سەۆسوو مانێکەوە گوتی: 
 هەۆ ئەوەندە یان هێش ا ماونبئ  -

 ،ەتدسراهەم لە یە ی بەیمری دایرک و براوکی دپەخشانی کچی کە 
چرونکە  ،چێا و بداتە پڕمەی پێکەنرینبهەم خەۆیک بوو لە دەس ی دەۆ

 ەنررشە لە  دایکرری هەۆ نیرروەی ئەو ناوانەیرری بە تەواوی پررێ نەگرروت و
برۆ وەاڵمیشری هەۆوەها  ،بیدیشی نەمابێا کە بەمی گوتەوو بیمووسێا

 جومعە ئامادە بن بۆ چوونە بەەدا.  یوا بەیانی خەڵکەکە ناۆدبوو کە
 ساجی هاتە قبە و گوتی: 

ئیم ا ئەمە ئەم هەمروو خەڵرکە بە خێرد و سرەالمەتئ  ئڵاڵمایە -
لە کررررروێ دادەبەزنب لە کررررروێ ئەو یرررررەوە دەنررررروونب ئەوە 

 خواۆدن ئاسانە، بەاڵم ئەی جێشە و  ێشەب 
 د و گوتی: میدزا دەس ی  اوەیان

کچرێ برۆ کو ە باوکم هەۆ لە تەیاۆەخانەکە ئەبین بە سریمەما،  -
بەەدای چری و سراڵی چری  خاتدی خوا ئەمانە بۆ کوێ بەەینب

 چۆن وا دەبێابو قەمەۆەی چیب ئەمە 
 گوتی:  ی ویلێی  اپە  ئاتە خان

مررن ئەم قبررانە نرراچێ ە مێشررکمەوە، ئەمررانە هەموویرران دێررن و  -
خۆیررریا بێرررا و  برررۆ ئەگدیرررا ترررۆ  قەمەۆە و ئۆتۆمەێلیررران

تدییا بێا، وا بنانە کو ەکەم تازە ینری هێمراوە و برووکە لە 
 یشرررروازیمەوە، تەواو جێشەیررررمان هەیە.بەەرررردایە و ئەچررررین ئە

ئەچیمە ئوتێلەکەی ئەسمەدی ئامۆزام و لە خوایی ئەوێ، ئەو 
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 شیە کە هاتەوو بۆ سلێمانی، کە پێم گروت و ئەوەم برۆ براس 
کدد گروتی: وەی بەسرەۆ چراو یەڕ دەنرک خەمرا نەبێرا. کرێ 

 دێا با بێا و بەخێد بێا، لەبەۆ خاتدی سەسەن گیان. 
ساجی قبرەی پرێ نەمرا، هەۆچەنردە لە دڵردا زشۆی پرێ گردان بروو، 

خەڵررکەکە تی کە ەەاڵم چرراۆ نەبرروو کە دەبرروو بە قبررەی بکررات، بەتررایبە
بەەرردایان کەوتەررووە دەارروەت کدابرروون و کەڵررکەڵەی چوونەهەموویرران 

سرررەۆ. لەبەۆ ئەوە بە ناچررراۆی سرررەیدێکی پەخشرررانی کررردد و هەۆدوو 
 دەس ی دا بە یەکدا  و گوتی: 

 بایە  شلە بایە با وا بێا. هەموو گە ەکەکە  بێنئ  -
 پەخشان سرەیدێکی براوکیکە دایکی بە توو ەییەوە  شیش ە سەۆەوە، 

 : کدد و بە دڵ پێوەبوونێکەوە گوتی
وەاڵ بابە گیان خۆ ممریئ زشۆم پرێ گروت کە وا نابێرا و ئەو  -

 هەموو خەڵكە بۆ کوێ بێن.
 پەخشان هەس ایە سەۆ پێ و قبەکەی تەواو کدد و گوتی: 

ترۆ  گروێی مەدەۆێ.  بەاڵم قایدەی نەبوو، دایکرم ناناسریا و -
 ە و با لێی تێک نەدەین. دڵی خۆی

 ا دا و گوتی: باوکی سەۆی ب
ئەمە هەمررووی چرراولێکەۆییە. ئەوە  بە خرروابەاڵم  بێررا، بررا وا -

ی وایان کدد چەند مانر  لەمەو پرێئ، چونکە گوۆوونە ئەقەند
بەاڵم هەی هررراواۆ خەڵکیرررمە ئەوان  ئەمررریئ برررۆیە وا ئەکرررات،

 چوون بووکیان گواس ەوە. 
 پەخشان وەڕ پا انەوە گوتی: 

وا دڵری بەوە خۆیرە برا بابە گیان قەیماکە گروێ مەدەۆێ، توخر -
 لێی تێک نەدەین و با وا بێا. وەکو ئەڵێا. 

**** 
 شیی جررومعە بەیررانی، ننیررک سررەاات هەیررا، قەمەۆە  یررن 

. هەۆ ین بوو بە  ازاوەیی ئاتە خانبوون لەبەۆ دەۆکی میدزا اەلی و 
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وایریان ی ەیرانکدد بە یووۆدا، هیردو خڕن  و هوو ی مێخەکەەنردەوە 
جلی تدی لەگەڵ خۆیدا هێمابوو، هەموویان دوو دەس یئ -هەبوو یەڕ

بە کرررررۆمەڵ لە سەویرررررەدا  اوەسررررر ابوون، چررررراوە ێی سرررررواۆبوونی 
 لیان دەکدد. ێئۆتۆمە

ەکرردد، هەۆ اەلرری کە سررەیدی ئەو هەمرروو خەڵررکەی دمیرردزا 
ئرراۆەقەی دەسررڕیەوە لە داخانرردا خەیرراڵی پەۆ  و برراڵو برروو، لە دڵرری 

ەکەن، بەاڵم لەبەۆ د ەکەن و چررۆندخۆیردا دەیشرروت: ئراخد ئەمررانە چری 
 چاوی خەڵکەکە خۆی بە کەیف و دڵئاۆام پیشان دەدا. 

یە  ساڵێک لە خۆی بچرووک د بروو، -سەمەی بدای کە پێمج
 بە ئەسپایی هاتە الیەوە و چدپانی بە گوێیدا و گوتی: 

 ئەۆێ کاکە ئەمە چییەب ئەمانە هەموویان دێنئب  -
مرری دایەوە و میرردزا هەناسررەیەکی بە کررووڵی هەڵڕیررا، ئەویررئ وەۆا

 گوتی: 
چیریەکم  ئەۆێ وەاڵ کو ی باوکم ئەمانە هەموویران دێرن. هەۆ -

 کدد قایدەی نەبوو. ئی د باسی مەکە با سەیامان نەچێا. 
 ئەسمەدی بدای سەۆی  اوەیاند و گوتی: 

هەموویرری قەیمرراکە، تررۆ وەۆە ئەم هەمرروو ممرراڵە، هەۆ ینە و  -
کرروێ  ە. دە بڵررێ ممرراڵی وا بررۆنێکرری گدتررووواد-دەسرر ی یەڕ

 بئەبەن
ئاتە خانیئ خرۆی دابروو لە تەل، سرەۆوپێ  و الگیردە و دەسرماڵی 

ۆی قرراڵ برروو، خەڵررکەکەی دابە  دەکرردد بەسررەۆ ەەدۆەویرراندەوە. سررد
ئۆتۆمەێلەکاندا، کێ و کێ بەیەکەوە بن و کامی تد لە کوێ بێرا و کرام 

بررا بداینرری و دوو خویررکەکەی  ،قەمەۆە برۆ خرراڵۆین و مماڵەکررانی بێرا
برررا پەخشررران بچێررر ە قەمەۆەی مررراڵی  ،و میررردزا سرررواۆ برررنلەگەڵ ئەو 

مرررامیەوە. ئی رررد هەۆ وا خەۆیکررری ئەو جرررۆۆە قبرررە و تەگەیررردانە بررروو. 
 بچووکەکە  پڕ بوو.  ئاخدی هەمووی دامەزۆاند و پاسە
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دەۆودۆاوسێئ هەموو  یابوونە کۆاڵنەکەوە، هەندێک یاۆمەتییران 
سرەتڵە ئاویران دەدان و هەندێک لەگەڵیان سرەقەۆی بروون، هەنردێکیئ 

ئاو بە دوایانردا بڕێران. برۆ  ،بە دەس ەوە بوو بۆ ئەوەی کە کەوتمە  ێ
 ئەوەی توویی خێد و خۆیی بن )بە قبەی خۆیان(. 

 قەمەۆەکان کەوتمە  ێ بە دوای یەکدا. 
چرروو،  هێشرر ا ئەوەنرردەیان پررێ نەچرروو کە هەنرردێکیان دڵیرران تێررک

کەوترمە مڵچەمڵچری یان بروو، سەۆیان گێرا بروو، هەنردێکی تدیران بدسری
ەکران ئۆتۆمەێلکە  ێچرکەی  .اڵەکانیانەوەدخواۆدن بە بیانووی ممرتێشوو

 انری ترد  ادەوەسر ان برنانن چری برووە،دەوەس ا و ناچاۆ دو یەکیان  ا
ەپە ین و ئەوانەی لە ناویردا بروون دنەوەس ان و تێا بەاڵم هەندێکیان  

تن. شررررروان گەۆم بووبررررروو، کەوتەررررروونە چەپڵەلێررررردان و گۆۆانیسرررررەۆی
یرررران لە مەکرررر ە  بەتررررایەەتی کررررو ە هەۆزەکاۆەکرررران کە نیوەیرررران خۆ

 چوونەی خنمەکەیان کددبووە بیانوو. دزیەووەوە و ئەم بەپیدەوە
ئەوانەی لە پاسەکەدا سواۆ بوون، بەیی زشۆیران کەمردەۆامەت و 
دەس کوۆت بوون، لە پلەی مەلیحەخانی ئامۆزای ئاتە خان بوون. ئراتە 

ەوە بەپێرری توانررای خررۆی یهەمیشررە بە دزیررخرران دڵرری زشۆ بررا  برروو. 
ئەو جرۆۆە کەسرانەی دەدا و سروۆمەتی دەگردتن و ئەوانرریئ  ییراۆمەتی

ییان پرێ دەبردد. دوانێکان سەسروود-خۆییان دەویبا. ئەگەۆچی یەڕ
ەکەوترمە چدپەچردل لەگەڵ یەک رد، ئەو هەۆچەندە پێکەوە دابمیشر مایە د

 دەیشوت: 
دابرراۆی. هەمررووی کرروێڕا ئەم مرراڵ و سررەۆوەتەیان بەسررەۆدا  -

چواۆ ساڵ لەمەو پرێئ هەۆ هیچری وایران نەبروو. میردزا -سێ
سررێ  ادیرررۆ و -اەلرری دوکررانێکی زشۆ بچررووکی هەبرروو. دوو

دوو دانە مەکیررمەی دانررابوو و -سررێ زشبررااەالدین و یەڕ-دوو
دەیفدشیررا، ئەوە چررۆن لەم مرراوە کەمەدا وایرران لررێ هررات و 

  با  نایەت.یئێب ا ماڵ و موڵک و پاۆەیان لە س
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کەیرران وەۆامرری دەدایەوە و دوای ئەوەی سررەیدی ئەمرروو دیئەوی 
یئ یالی خۆی دەکدد کە بنانێا کەس گوێی لە قبەی نابێرا، بەترایەەت

دەبررددە ی دەدا بررۆیە بە دڵمیررایی سررەۆی یکە گررڕەی پاسررەکە  یرراۆمەت
لێررروی خرررۆی دەهێمرررایەوە یەڕ و بە  ننیرررک ینەهررراو ێکەیەوە و لررر  و

 چدپەوە دەیشوت: 
ایە و زانێا ە قدتوقێڵێکیان لە یێرد سرەۆخوا دە کچێ خویکم -

بەاڵم دە چررری بکەیرررن، بەس نیررریە  لەیێررردەوە خەۆیکررری چرررین،
ینەکەی وا با  و بە ەسمە و کە یەکێک  ێری ترێکەوت کەس 

ەێررررا. ئەی ات. دە یرررراخوا خەڵکرررری وا هەۆ هەیاننرررراموۆاد ناکرررر
 خەڵکی وەڕ ئاق اوی بداینم هەیانەێاب 

ئرراخێکی زشۆ قررووڵی هەڵڕیررا و  ینەکە لەسررەۆ قبررەکەی  شیشررا و
 گوتی: 
سررەۆێکمان دان. دوای ئەوەی ئەو ئێررواۆەیە لەگەڵ مماڵەکانرردا  -

مماڵ با بچین سەۆێکی ماڵی خاڵ ران بردەین بیدیران  :پێم گوتن
لە اس یدا زشۆم بۆ هاتەوو وتم بەیکم  بە خوابەاڵم   دەکەین

خۆت ئەزانری باوکیران  ،بچین و کاکم ی ێک بدات بە مماڵەکان
ئەوەتەی نەخۆیرررە و نررراچێ ە سرررەۆ ئررریئ چەنرررد دەسررر مان 

ێرررواۆەیە دەاوەتیررران ترررومەز ئەو ئ ،کررروۆتە. ئی رررد کە چرررووین
یەکبرررەۆ برررداینم  ،ادایە کە کددمررران بە ماڵرررهەبررروو. بەو خرررو
سرررڕ گدیومرررۆن کرررددین و ئەوەنررردە ساۆدو دەموچررراوی لرررێ

، لەگەڵ واڵیەوە، هەۆ مررن بررووم بە تمۆکێررک ئرراوولەگەڵمرران جرر
ی یئەوەیررردا کە ئەو هەمررروو گۆیرررا و مدیشرررکە لەبەۆ برررۆۆ

ئرراوەکە برروو، خررۆی خەۆیکرری یرر مەوەی برروو. هەۆوەهررا دوو 
کەسرریئ دانیشرر ەوون لە دەوۆی سرریمییەکی گەوۆە، بدن یرران 
دەبررااۆد. ینێکرریئ بە دیرراۆ بررامێوە دانیشرر ەوو قمچکرری ئەکرردد. 
ە. ممیئ هەۆ زوو پەلری مماڵەکرانم گردت و هەسر این برڕشیمەو

لە دەمی دەۆنەهرات بە دۆش  بڵێرا: ئەیە ش بەم ئێرواۆەیە برۆ 
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کرروێ ئەچررن. ئەم هەمرروو نرران و خێررد و بەۆەکەتە لەم نرراوە 
ۆوویەڕ کەوتررووە، دە ئێرروە  لێرردە بررن. دوای میوانەکرران پررا

ەێرراب دە یرراخوا لە بەیرری ئەوان بخررۆن، ئەی خەڵکرری وا هەیان
دوو  بخاتە سرەۆ بەیری ئراتە خران و میردزا اەلری، بەس نیریە

 پیاوەتی لەسەۆ ئەکەن. 
لەکررررانیئ هەۆ وا لەگەڵ یەڕ ەێ ێەواۆەکررررانی نرررراو پرررراس و ئۆتۆم

 یخەۆیکی قبە و باسی جۆۆاوجۆۆ بروون. ئەوەی باسری دەۆدەسرەۆی
ەگێررڕایەوە و ئەوەی باسرری یررە ی خررۆی و داڵەکانی دخررۆی لەگەڵ ممرر
ەکدد، ئەوەی باسی نەخۆیری و اەمەلیراتی خنمێکری دماڵە خەزوۆانی 

جلری  ،قومرا  ،کوتراڵ ،برازا  باسری وا  هەبرووی ەگێرڕایەوە، هیردبۆ 
 زیویان دەکدد. ، ئاڵ وون و زێڕوکوۆدی

ەکران یروێمی یەڕ ئۆتۆمەێلگەیشر ە کەۆکرووڕ و  هەۆچۆنێک بوو
ەکانیمررا برروون لە ئۆتۆمەێلکەوتررن بە نررۆۆە خەۆیکرری یرروێمی  اگدتمرری 

چررونکە لەوەو  کەی یرراۆەکە،دەوۆی ئرروتێلەکەی سررەۆ یررەقامە گەوۆە
پررێئ تەگەیدیرران کددبرروو کە لە کەۆکررووڕ  اوەسرر ن بررۆ پشرروودان و 

ەبرروو  انەوەسرر ن ترراکو دنرروێاکددن و نررانخواۆدن، لەبەۆ ئەوەی ئی ررد 
 بەەدا. 

ەەڵر  و یکی دابەزین بوون و بروو بە ەەڵەەجەمااەت هەموو خەۆ
دەنرشە دەنرر . هەۆ زوو پەخشرران کەوتە پدتەوبرۆڵە کە بررۆچی ئەوەنرردە 

ەوۆوبەۆی ئرررروتێلەکە ەۆزەکرررراۆ و پیرررراوانەی سررررەۆ یررررەقام و دئەم ه
 کەسیان نەدیوە.  اەڵێیچاوبایقاڵن و د

چررراوت لێررریە. هەۆ کەس بێررردەدا تێررردەپە ێا ئاو ێرررک دەداتەوە و 
 هەندێکیان هەۆ خەۆیکن بمانخۆنئ 

 باوکی هەڵی دایە و گوتی:  یمیدزا اەلی
ناهەقیان نییە، ئەم هەموو ینە جل سەوز و  بە خوائەی  شڵە  -

سووۆ و بدیبک و هرو ە بە جاۆێرک دابەزیرن و هراتن. چرۆن 
 خەڵک سەید ناکات. وەاڵ ممیئ بوومایە هەۆ وام دەکدد. 
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 ەد دەنشی ننم کددەوە و گوتی: مسەموکاڕ م
 ئەمە زشۆ ئیشێکی بێمانا بوو.  -

 سەۆی بادا و لەسەۆ قبەکەی  شیشا و گوتی: 
وایرررری ئەی رررروانی نرررریمچە یرررراییەڕ بکررررات و وەڕ بررررداینم د -

دەاوەتێکی گەوۆە بۆ هەموو خنم و ئایرما و کەسروکاۆ. ئەم 
ە بەزمرررو ەزم و قڕکوهرررو ەی پێویبرررا نەبررروو. ئێبررر ا  ەنرررش

سەسرررەن خۆیشررری زشۆی پرررێ نررراخۆ  بێرررا، بەاڵم برررا ترررازە 
خێدی پێوە بێرا  ساڵواتی لێ بدەین، هەۆچۆنێک بێا هاتوون

 و گوێ مەدەنێ. 
 انی ینی گوتی: یەمبەخ

وەاڵ ممرریئ سررەۆم سرروو ماوە لە هرراتمی ئەم هەمرروو خەڵررکەئ  -
بەاڵم دەۆدی تۆ دەیڵێیا ئراخدی خێرد بێرا و برا چی رد باسری 

 نەکەین. 
یوانی کو ی کە لە هەۆزەکاۆە  اکددووەکان بروو، بە قێرخ خرۆی 
نەخرۆ  خبرر ەوو بررۆ ئەوەی نەچێررا بررۆ مەکرر ە  لەبەۆ ئەم سررەقەۆە. 

 وڕ و پەخشانی ئامۆزای و گوتی:  ووی کددە دایک و با
 سای ئیم را چری برووەئ وەاڵ کراکە سەسرەن هەۆ زشۆیرئ پێری -

هەمررروو خەڵرررکە  خرررۆ  دەبێرررا. چرررۆن پێررری نررراخۆ  دەبێرررا
 ئاخد هەموو چەند ساڵە نەیاندیوە.  ،ەوەیهاتوون بە پیدی

 باوکی سەۆی بۆ لەقاند و گوتی: 
دەی دەی تررۆ  لەبەۆ خررۆتەوە بررا دەۆسودەوۆەکانیشررا لەو  -

 بڵێ. سەوزەڵێ گیانم وە بکەون و هەۆ نا
 هەۆ سێکیان دەس یان کدد بە پێکەنین. 

جەمااەت ئامادەبوونەوە و چوون سواۆی ئۆتۆمەێلەکان بروونەوە 
 و کەوتمە  ێ. 

یوان بە خۆیییەوە یدی ێکی  یکۆۆدەۆی دایە دەسا براوکی کە 
 گوتی: ەکە دانیش ەوو، ئۆتۆمەێللە پێشی 
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بابە گیان ئەم یدی ەم بۆ بخەۆە  یکۆۆدەۆەکەوە با گوێی لێ  -
 بشدین. ئەوەی تیاییایە بیدەۆەوە دەس م، خێدی خۆت. 

الی لێخررو ەکەوە دانیشرر ەوو، یرروانی  برراوکی لێرری وەۆگرردت کە لە
کو یشرری لە پشرر ەوە لەگەڵ دایکرری و پەخشررانی ئررامۆزای، برراوکی بە 

 زەۆدەخەنەوە گوتی: 
 لە قبە و نەسیحەتەکانم بوو.  وەاڵ مایەڵاڵ چاڕ گوێا -

 و گوتی:  ییوان بە ئەسپایی پێکەنی
 یاب وقبەم نەکددو وم و بەو، چیا پێ وتبۆچی بابە گیان -

 ەکەوە، گوتی: ئۆتۆمەێلباوکی بەدەم یدی خب مە ناو  یکۆۆدەۆی 
لە ماڵیشررەوە و لە  ێرررشە و  باسرری دەۆسرررودەوۆەکەت دەکەم. -

بانیئ  ادیۆ و  یکۆۆدەۆەکەت هەۆ بەدەس ەوەیە و هەمیشرە 
 هەۆ گدمەیان دێا. 
 یوان هەڵی دایە و گوتی: 

ئیم ررا گررۆۆانی و  ادیررۆ و ئەو یرر انە هەقیرران چیرریە بە سررەۆ  -
 دەۆسەوە، من ئەوە  ئەکەم و ئەمیئ ئەکەم. 

 پەخشان دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 
کرررررررو ە  اسرررررررا دەکرررررررات، ئەوە هەقررررررری چیررررررریە بەسرررررررەۆ  -

دەۆسرودەوۆەوە، ئەوە نیریە نمردەی چەنرد بایری وەۆگدتررووە. 
 مایەڵاڵ لە چاو نەچێا. 

 یوان سەۆی بادا و گوتی: 
نمرردەم چییەترری پەخشرران خررانئ ممرریئ ئەگەۆ سەز بررکەم بە  -

قدتوقێخ و بەۆتیلدان بە مامۆس اکان و دەاروەتکددنی گیرپە و 
 وەکو تۆ نمدەی با  وەۆدەگدم. کف ەی سابونکەۆان 

پەخشررران و ئەوانررری ترررد دایرررانە قاقرررای پێکەنرررین و هەۆ یەکەیررران 
قبەیەکی کدد، بە هەموویان لە یوان بەۆبوون کە ە دەمێکی پێروەیە، 

ەپە ێمێرر ەوە و کەتمەکررانی خررۆی دگوناهەرراۆیئ بێررا خررۆی  ەهەۆچەنررد
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ەخرررراتە ملرررری خەڵکرررری تررررد. هەۆ وەڕ ئەو بوخ ررررانەی بە پەخشررررانی د
 مۆزای کدد. ئە

جەمرررااەت گەیشررر مە دەوۆوبەۆی بەەررردا. قەسرررخ،  ننیرررک ئێرررواۆە
پررایینێکی تەواو برروو. دنیررا سرراۆدی کددبرروو.  شی کرروۆت برروو. لەبەۆ 
ئەوە هەۆ زوو چرردا و گڵررۆپی دەوۆوبەۆی بەەرردا دەۆکەوت و تررابلۆ و 

کردد و براخە خوۆمرا و  پڕوپاگەندەکانی قەۆاغ یرەقامەکان دەسر ی پرێ
اۆە و مررررنگەوت هرررراتمە پێشررررەوە. ئەوەندەیرررری داۆ و دۆەخررررا و ممرررر

یەقامەکان بروون و  ی سەۆئۆتۆمەێللەکان تێکەڵی ەێپێمەچوو کە ئۆتۆم
و سررررووۆەوە دیمەنرررری  دوکررررانی میرررروە و قەسررررا  بە چرررردای سررررەوز

ەگە انەوە دیرررررەقامەکانی جررررروان و گەۆموگرررررو  کددبررررروو. خەڵرررررک 
ە شیشرررر ن. هەمرررروو کیبررررەی نرررران و دماڵەکانیرررران. ئەوانەی بە پررررێ 

 اڵیان. دەددەوە بۆ ماڵ و ممدەیانموون و سەوزەیان پێ بوو. سە
وا ئەو هەمروو میروە  ئاتە خان کە چراوی بە دوکانەکران کەوت کە

ئ یجوانە پاینەیە بە  ێکی دانداوە و دوکانی پێ  ازاوەتەوە، بەترایەەتی
هەۆوەهررا  ،کە گڵررۆل و چرردا  ئەوەنرردەی تررد دیمەنرری جرروان کددبرروو

هررراتە  ێ کە گۆیررر ی بەۆخررری ترررازە و چەنرررد دوکرررانی قەسابیشررریان 
ئۆتۆمەێرررل هەنررردێک بە جوانیررران هەڵواسررریەوو. لەبەۆ ئەوەی  ێچرررکەی 

دوو جرراۆ -لەبەۆ قەۆەبرراڵ،ی، بررۆیە ئرراتە خرران یەڕ سبرر ی دە شیشررا
 گوتی: 
کە گە ایررمەوە، ئیمشررەڵاڵ هەنرردێک لەم گۆیرر ە جرروانە ئە ررڕم.  -

ڵرررر  وگۆیرررر ی بەەرررردا زشۆ جرررروان و ناسررررکە هەۆ بە دوو قو
 دەکوڵێا. 

 لەبەۆ خۆییەوە گوتی: 
لەم میوە و سەوزە جوانانە  بکرڕین بیدمان نەچێا هەندێک  -

 هەۆ لە دووۆەوە خەڵرررررک  ا لەگەڵ خوۆمرررررا. چررررراوت لێررررریەئ
سەیدئ چاوت لەم هەمروو دوکرانی پراقووە ا. تۆ سەیددەکێشێ

 و ییدیمییەیەب 
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ەوە ەبرووخۆی دڵی پڕ بوو، خەۆیک بوو لێک د مێددی کە یمیدزا اەلی
لە دامەزۆانررررردنی ئەم هەمررررروو خەڵرررررکە و بە دۆێاایررررری  ێرررررشە بیررررردی 

ین چۆن بن و پیاو چۆنب ئێبر ا چرۆن  ،ین و مێددەکانیان ،ەکددەوەد
ئەسررمەدی خنمیرران، خررۆ هەۆ وا ئەم قەۆەبرراڵ،ییە بەۆنە سررەۆ وۆگرری 

ئاسان نییە وەکو ئاتە خانی ینری بە دوو کەلریمە برڕانیەوە. لەبەۆ ئەوە 
نی ینەکەی بوو، باسی گۆیر ی ناسرک و سرەوزەی کە گوێی لە قبەکا

 جوان لە دڵی خۆیدا گوتی: 
بشررررردین و بکەویرررررمە  ا ئۆتۆمەێرررررلوەاڵ هەۆ ئەوەمررررران کەمە.  -

: ئەوانریئ بڵرێن ،کەۆەکانیئ هەموو دابەزنی کڕین و دەاوەت
 لەوێئ بەین بە سیمەما.  ئێمە  بنانین بەیکم ی ێک بکڕین،

 یەوە گوتی: یێک تونددهەن لەبەۆ ئەوە میدزا خۆی گوۆج کدد و بە
ئەیررێەدوبیلو هەۆ ئەم بەزمەمرران کەمە. بررۆچی لە سرررلێمانی  -

کەم میوە و سەوزەی جوان هەیە، خرۆ وەسر ا اوسرمان هەۆ 
   ی ناسکا بۆ ئەنێدێا هەموو جاۆێک. بە نیوەالیە مە

 ئاتە خان بە زەۆدەخەنەی تەوساوییەوە گوتی: 
و ۆی و ئەئررۆه لەبەۆ وەسرر ا اوسررمانی قەسررابا مرردم بررۆ خرر -

ۆه سەواڵەی خروا بێرا. ئر گۆی ە نەکڵرۆکەی بۆمرانی دەنێدێرا،
وۆد ئەکرراتەوە و هەمرروو جاۆێررک بە بیررانووی ئەوەی بۆمرران 

هەۆچی ئێبقان و بەز و چەقی هەیە قڕێری  ،خاتدمان ئەگدێا
دەداتە نرررراوی، کە ئەو جرررراۆە  پررررێم گرررروت ئەوە چیرررریە ئەو 

یبرا گراڵ ە و دەیو یپێئەکەنی ،گۆی ە بێکەڵکەمان بۆ دەنێدیا
 بکات و گوتی: 

ئررای چررۆن ئرراتە خررران ئەگەۆ ئێرروە ئەوەم لررێ قەرررووڵ نەکەن  -
 موی ەۆی بێشانە چۆن لێم قەووڵ ئەکاتب 

 ەیررید ئی رد تراوەکو ئەو یرەقامە دۆێاەیران برڕی ننیرک یرەقامی 
خەۆیکری بووەوە کە ئوتێلەکە لەو ناوانە بروو، میردزا و ئراتە خران هەۆ 

  ێشدتن بوون لە یەڕ. مش ومڕ و وۆدەقڕە و توان 
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جەمرررااەت هەمررروو  یابررروونە هرررۆڵی ئررروتێلەکەوە و بە سررررەۆ و 
ەگدیران و هەنردێک بە داڵ هەنردێک دمم ،کۆتەڵەکی یێواو و ماندووەوە

انەوە خەویران لرێ کەوتەروو. کراڕ ئەسرمەدی خراوەنی باوە  دایکەکانی
ئوتێلیئ دەس ەپاچە بووبروو. هەۆ برانشی ئەمری دەکردد و برانشی ئەوی 

، سەپەسررابوو بەو هەمرروو خررواۆدەیی و دڵفررداوانییەوە لە دڵرری دەکرردد
 خۆیدا دەیشوت: 

ئای ماڵا ئراوا بێرا ئراتەی ئرامۆزام ئەوە چیرا کرددووەئ مراڵ  -
ئراوا بیرردت نەکررددەوە هەۆ خەبەۆێکرم برردەی ێ. خررۆ ئرروتێلەکەم 

ب ا من ئەمان یان مشر ەۆییەکانم چری لرێ چۆڵ چۆڵ نییەب ئێ
  بکەم.

جێیان بۆ کردایەوە و هەمروو دامەزۆان  ئاخدی بە هەۆ ساڵێک بوو
 و نان و چا  خوۆا و ئی د یەو هەموو بێدەن  لێی نووس ن. 

نە تەوالێرا  ،بۆ  شیی دواتد هەمروو  اپە یرن و کەوترمەوە خۆیران
خۆئامرررادەکددن برررۆ چررروونە  نە ئررراوێمە لەبەۆ مرررام بەۆدەکەوتو سە

 قڕشکەخانە. 
انەکە دەوۆی ی ئێرواۆە جەمرااەت لە قڕشکەخر٧-٦بوو بە سەاات 

ۆڵەکەی کە چاویررران بڕیەرررووە دەۆگرررای هررر ،یررروۆا ئاسرررمەکەیان دابررروو
 ەهاتە دەۆەوە.  ێەواۆی قڕشکەکانی لێ د

ئاتە خان کیبەیەکی پڕکددبروو لە نوقرخ و پراۆەی وۆدە کە هەڵری 
هەۆوەهررا یوویررەیەکی گواڵویشرری دابررووە  ،دات بە سررەۆ کو ەکەیرردا

دەس ی ینێکی ئایمای کە وەخ ێک کرو ەکەی هراتە دەۆەوە و گەیشر ە 
اڵەکەیردا. ئیم را دالیان، ئەو گواڵوەکە بپدیێمێ ە سەۆ خرۆی و مراڵ و مم

هەۆوەهررا قوۆئانێکیشرری دابررووە  ،بەسررەۆ ئەو خەڵررکەی کە  اوەسرر اون
ن هرراتمە دەۆەوە کە وەخ ێررک سەسررەن و ئەوا لرریحەی خنمرریدەسرا مە

 کاتەوە تاوەکو لە یێدیەوە تێەپە ن. بلە هۆڵەکە قوۆئانەکە بەۆز 
دەدا و بە پەۆشیرەوە چراوی بڕیەرووە  یتوند لێئاتە خان دڵی توند

 دەۆگای هۆڵەکە. لە پڕ ئاتە خان بانشی کچەکەی کدد و گوتی: 
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پەخشان گیان ئرا توخروا  اکە و جروان سرەید برکە، برنانە ئەو  -
 کەی پێیە ینی سەسەن نییەبینەی اەۆەبانە

 پەخشان پێکەنی و گوتی: 
ئەۆێ دایە گیرران ئەوە تررۆ چیرر ە، ئەڵێرری لە دووۆەوە دووۆ لە  -

تۆ با  نابیمی، ئەیە ش ئەم ینە دێرنە اەۆەبە خەڵکری ئێردەیە. 
ینەکەی سەسررەن مایررەڵاڵ ئەڵێرری بەقرردی کوێبرر انە. بررۆچی 

 نازانیب 
 ەکەوە گوتی:یئاتە خان دەس ێکی دا لە چاوی خۆی و بە کنی

ئەو کەسررررانەی دێررررمە دەۆەوە، لە  بە خرررروابڵررررێم چرررری کچررررم،  -
 دووۆەوە دەبمە سەسەن و مماڵەکانی لەبەۆ چاوم. 

 پەخشان گوتی: 
دووۆ بێررا ئەڵێیررا دایە گیرران تررۆ خررۆت ئەوەنرردە مەیررڵەیێمە.  -

دووۆ لە )نەخۆیرریا وا  ەنشررا تێررک چررووە. ئێبرر ا سەسررەن 
ەخۆیریا. چیر ە دڵری ن هەۆ دەتۆقێا. وا دەزانێا ئاخۆ (گیانی

ئەوەنررردەی نەمررراوە، هررراتمە دەۆەوە و ئی رررد  خرررۆت قرررایم برررکە
 دەسا دەکەیمە ملیان. 

قیمج کددبرروو، کەوا و چرراکەت و چررۆەەی یئ خررۆی قی ررومیرردزا اەلیرر
لەنرردەنی لەبەۆ کددبرروو. سررەۆوجامانەکەی پرراکوتەمین و خۆیشرری لررێ 

ئەو وۆترری برروو. لەگەڵ برردا و هەۆ وۆتە وەیرراوە و ئەویررئ یررڵەیابوو.
جررراۆ جررراۆ  ادەوەسررر ا و جررراۆ جررراۆیئ  کەسرررانەی لەگەڵررری هررراتەوون

ەچروو بەو الو بەو الدا، وەکررو یرر ێک ئەویرئ ئرراۆامیی لەبەۆ بڕابرروو. د
کرۆمەڵ  اوەسر ابوون یئ هەۆ وا دوان و سیان و چواۆ بەینەکانی تد

 و لەگەڵ یەڕ وۆتەوۆتیان بوو. ئەویان بەوەی تدی ئەگوت: 
ا خۆیرران کویررا بررۆیئ ئەیە ش وبررا بررنانین ئەم بررووکە چررۆنە  -

ئەوە کچرری الی خۆمرران برروایە برراوە  نرراکەم  ئەکەنچرری بررۆ ئ
 نیوەی ئەویشیان بۆ بکددایە. 

 کەییان هاتە قبە و دەیشوت: دیئەوەی 
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کچێ خویکم ئەوان ئەمە بۆ کو ەکەی خۆیران دەکەن. چەنرد  -
 ساڵە لەو واڵتە دووۆانەیە و نەیاندیوە. 

 وتی: ئەوەی تد هەناسەی هەڵکێشا و گ
سرێ یرەهادەی -ووبە د خوا لێیان نەسێمێا. وا بۆیان هاتەوە -

ا نەیەرررڕێ برررووە بە موهەندیبرررێکی زشۆ بەۆزەوە. ئەڵرررێن خرررو
ئی رد نرازانم باسری  گەوۆە. بووە بە دک رۆۆی موهەندیبرەکان.

 دک ۆۆیشیان دەکدد. 
کچێررررک وەۆامررررری دایەوە کە لە خوێمرررردەواۆ و تێشەیشررررر وو دەچررررروو، 

 دەیشوت: 
دک ررۆۆی موهەندیبررەکان نرررا، ئەوە دک ررۆۆای وەۆگدترررووە لە  -

 هەندەسە. 
دوو ینە سەسوودەکە  دیبانەوە پێکەوە بۆ خۆیان وۆتەوۆتیان 

 دەکدد و یەکێکیان هەناسەی هەڵدەکێشا و بە چدپەوە گوتی: 
ا دای، اەبردیئ نەسێمێا، ئەمەیە کە دەڵرێن: کە خروا لێیان خو -

 دوو چمشی دەخاتە سەۆ. 
 یان دیبان بە چدپەوە وەۆامی دایەوە: کەیدیئەوی 
وەکو کرو ی  ەسرمەی خویرکم بێراب ئەو خویرکە  ئئەی چی -

بەسرر ەزمانەم چررری نەکرردد برررۆ ئەو کررو ەئ ناۆدیرررانە لەنررردەن، 
خانوویرران بررۆ قدشیررا و ئرراخدیئ هەۆ وا هرراتەوە و هیچرری 

و   . ئەڵرررێن لەوێ هەۆ یررروێن کچررران دەکەوتنەکررردد بە هررری
ەیررری لرررێ ئەبرررڕا، ئەچرررووە کە پاۆ ،ووەبرررهە شیی دشسررر ێکی 

چێشرر خانەکانی ئەوێ قرراپی یرر ووە و گبررکی داوە. خۆیشررا 
دەزانی چۆن بەخێو کدابوو. تاوەکو ناۆدیشریانە لەنردەن، هەۆ 
خویکم و ئەوان ئاویران دەکردد بە دەمریەوە. ئەوەنردە نرازداۆ 
بوو لە الیان. ئەوەتا لێدە ئێبر ا هەۆ وا ئەسروو ێ ەوە و هەۆ 

بیررانوویەکی لررێ دەدشزێرر ەوە و بە  ەکەنێکی بررۆ پەیرردا ئئیشرر
 نیوەچڵێ بەجێی دەهێڵێا. 
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ئرراتە خرران بە تەواوی ترراقەتی چرروو برروو. دەتشرروت لەسررەۆ ئرراگدە. دڵرری 
 هەزاۆ خەیاڵی چاڕ و خداپی دەکدد. لە دڵی خۆیدا دەیشوت: 

ئرررۆه خررروایە گیررران لەو بەۆزی ئاسرررمانە ئاگرررات لێیررران بێرررا،  -
تەیاۆەیە چەند تدسرماکە، داومەتە دەس ا... ئای باوکە شئ ئەو 

نرراو ئەو یووۆە تەنەکەیەدا دابمررێ  وەۆە ئەم هەمروو خەڵررکە لە
نرراو  و بەو ئاسرمانە بەۆزەوە و بەسررەۆ ئەم هەمروو خەڵررکە لە

 دەۆیرررا و بیابرررانەدا تێرررپە  دەبێرررا و ئەو بەسررر ەزمانانەی لە
 ناویدا دانیش وون هی  دەسەاڵتێکیان نەبێا. 

لەبەۆ ئەم خەیررراڵە ە خررران دووۆبرررا یررر ێک بقەومێرررا، ئرررات ئەگەۆ
هەۆ ئەوەنرردەی پررێ کرردا کە بە  ،ناخۆیررانەی خەۆیررک برروو زیررڕە بکررات

دزیی خەڵکەکەوە بکێشێا بە سیمشی خۆیدا و بڵێا: ئۆه دایکا بمدێرا 
سەسەن گیان. ئاخۆ خۆت و ئەو مماڵە سەوز و سووۆانەت و ینەکەت 

کە ئێبر ا ساڵ ران چرۆن بێرائ ئیم را بە تدسرێکەوە برانشی میردزای کردد 
بشراتە  ٧::٧ئەویئ یرپدزە بووبروو، چرونکە دەبروو قرڕشکەکە سرەاات 

ی و هەۆ هری  دەنشیران نەبروو، لەبەۆ یجێ، کەچی وا نەبوو. کات تێپە 
 ئەوە بە پەۆشیەوە گوتی: 

ئررررا ئەو کررررو انە بمێرررردە بپدسررررن بچررررمە الی ئەو ینەی سررررەۆ  -
تەلەقۆنەکرررران. بەیررررکم بنانێررررا کە بررررۆچی قررررڕشکەکە وا دوا 

 کەوت. 
چرروو، پەخشرران هررات. خویررکەزا کەوتە پرردس و برردازا کەوتە میرردزا 

هەڵپەهەڵررپە و پرردس و پدسرریاۆ و خوێمرردنەوەی لەوسەکرران کە نرراوی 
قڕشکەکانی تیا نووسداوە، کە کراڕ مروسەممەدی مامیران بە خۆیری و 

 گەۆمییەوە گوتی: 
 ئەۆێوەاڵ ئەوە سەسەن گیانە...  -

سەسرررررررررررررەن لە دووۆەوە دەۆکەوت.  ێکوپێرررررررررررررک پررررررررررررراڵی بە 
بررانەیەکەوە دەنررا کە جان ررا و کەلوپەلەکانیررانی تێخبرر ەوو، کررو ە اەۆە

سێ ساڵەکەیی لەسرەۆ دانرابوو. سەسرەن چراوی دەگێرڕا -بچکۆلە دوو
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لە دووۆەوە و بەنرررررراو خەڵررررررکەکەدا کە لە پررررررڕ دەسرررررر ی  اوەیرررررراند 
 زەۆدەخەنەی خۆیشی کەوتە سەۆ دەموچاوی. 

لە دوای ئەویررررئ ینێکرررری بررررااڵبەۆزی ئێبکبررررووکی قاکرررراڵ بە 
ینری  یجیمریویلکەیەکی  ەیرەوە هراتە دەۆەوە، دیراۆ بروو ئەویرئ چا

برروو، ئەویررئ پرراڵی بە اەۆەبررانەیەکی ترردەوە دەنررا. کە چەنررد جان ررای 
ساڵیشرری لە  ٧-٦کچێکرری  ،برروو بچررووڕ و گەوۆە و کرراۆتۆنی لەسررەۆ

 تەنیش ەوە دە شیشا. 
ئاتە خان هەۆ لە دووۆەوە کەوتە بەقوۆبران و لەدەواۆان گە ان و 

خۆیری بە چاویردا دەهراتە خرواۆەوە، هەۆ ئەوەنردەیان زانری قدمێبکی 
ی و یرپووۆە سەبیەی دۆاوسێیان کە لەگەڵ خەڵکەکە  اوەس ابوو،  اپە 

بەسەۆ یرووۆە ئاسرمەکەی کە کەوتەرووە بەیمری ئەوان و  ێەواۆەکرانی 
قررڕشکەکە هەڵررشە ا و بە چاوتدووکانێررک بررازی دا و بە  اکررددن چرروو 

دانەوەوە خەۆیرررک بررروو پەالمررراۆی واتدا. بە سررراڵ پەالمررراۆی سەسرررەنی
یررئ برردات، کە دوو اەسررکەۆ بە هەڵەداوان  ایرران کرردد و چرروون جیمری

قۆڵیرران گرردت و قیڕانرردیان بەسررەۆیدا: .مممررو"... مممررو". میرردزا اەلرری 
خەۆیررک برروو هەۆ لە هررۆ  بچێررا ئەوەنرردە بەم کررددەوەیەی پررووۆە 

دێک سەبێ ناخۆ  بوو. ئاتە خران سرڕ بروو، خەڵرکەکە سەپەسران. هەنر
، هەنردێک دەمی خۆیان گدت و دەس یان کردد بە پێکەنیمری بە ئەسرپایی

تررایەەتی پیرراو و کررو ە انی ئایررکدا و هەنرردێکی تدیشرریان بەلێرردبە قاقا
کە قەیچێکرررررا  ،هەۆزەکاۆەکررررران تررررروو ە بررررروون و کەوترررررمە بۆڵەبرررررۆڵ

ئەوە قەدەەەیە و ئەم چەنرررررد اەسرررررکەۆە  ابەسررررر ەزمانی وا چوزانێررررر
یررررانە و وا گدتوو ،دا بە .مممررررو"... مممررررو". لررررۆزەنشەۆە وا پەالماۆیرررران
 مەسکەمەی لەگەڵ ئەکەن. 

 ێکیان گوتی: دوان-یەڕ
وەاڵ ئەڵێرررری بچررررین پێیرررران بڵێررررین بررررۆچی بەو جررررۆۆە و بەو  -

 انایدیمییە لەو پیدێانە قەقیردە بەۆبروون. ئەو لەکروێ ئەزانێر
 کە ئێدە قەدەەەیە یان نا. 



 
 

24 

 وتی: گیەکێک  .دوانێکی تدیئ لێیان توو ە بوون-یەڕ
بررۆچی هەڵەیررەیەکی وا  خرروا ئیم ررا نررۆۆەی ئێرروەیە. دەی تررو -

، هەۆ یەکبررەۆ سررەۆ یررایی و گە اننرراکەن کە لەجیرراتی هاتمە
ب ئەم ...بررۆ کرروێ اا  ئەزانێررهەموومرران  اپررێ  بررکەن و خررو

 ەگە ێن. سەگەابانە خۆیان لە بیانوو ئ
 ئاتە خان کێشای بە خۆیدا و گوتی: 

 بۆچی وات کددبئبڕاو ئەیە ش پووۆە سەبێی دوا -
 میدزای مێددی بە توندی و نا ەسەتییەوە، وەۆامی دایەوە و گوتی: 

برۆ ئەم  اهەمووی خەتای تۆیە. ئەگەۆ تۆ خڵەقاوی وا نەهێمی -
ئ وا کو ەکەییان  اگردت. وا ایوێمە، بۆچی ی ی وا ئەقەومێ

 بنانم پدسیاۆی لێ ئەکەن. 
هرراتە خرراڵۆینی ئرراتە خرران کە ینێکرری سررەالۆی ئاقررخ و لەسررەۆخۆ برروو. 

 قبە و گوتی:
دەی گروێ مەدەنرێ و خۆترانی پرێ سرەەڵەت مەکەن. قەیچرێکە  -

 نەینانی وا اەسکەۆەکانیئ وازیان لێ هێما. 
 خاڵۆین پێکەنی و گوتی: 

بنانم سەۆوسەکوت و چرواۆ تەزبریحەکەی ملیران بیمری، ئرا  وا -
پێررئەکەنن بە قبررەکانی. وا سەسررەن سررەید بررکەن وا ئەوانرریئ 

 وا هاتن یکووۆ.  ...گیانیئ کەوتەوە  ێ
دایکرری بە گدیررانەوە پەالمرراۆی خررۆی و  ،سەسررەن گەیشرر ە الیرران

 ،خررنم ،خرراڵۆزا ،پررووۆزا ،خرراڵ ،مررام داڵەکانی دا، پررووۆ،ینەکەی و ممرر
ەیشردت و ئەم هەموویران لێیران کرۆمەڵ بروون. ئەم ددۆاوسێ و ئایرما 

 یجیمررررری ، نەبێرررر ەوەئبە ەەڵەەەەڵرررر  و بەزمێرررررکبەۆی دەدان. برررروو 
اڵە بچکۆلەکەیان هەۆ زوو دەسر ی کردد بە دقوۆبەسەۆ سەپەسابوو. مم

گدیرران و گەوۆەکە  چرراوی زەقەرروو برروو. تونررد خررۆی بە دایکررریەوە 
نوسرراندبوو. جیمرری هەۆ بەوە  ادەگەیشررا زەۆدەخەنە دابە  بکررات و 

 بە کوۆدییەکی تێکشکاو بڵێا: 
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  بەخێدهاتی... ...چۆنی ..سوپاس. -
لەو چەند کەلیمەیەی کە سەسەن لە لەندەن قێردی کددبروو، گروایە 
وەخ ێررک میررروان و خنمررری بیمرری وایررران پرررێ بڵێررا. ئەویرررئ ئی رررد ئەو 

 کامیان پێئ کامیان بڵێا.  اەبێا دقبانەی دەکدد بێ ئەوەی بنانێ
ینرری کەوتررمە نرراو جەمررااەت و  اڵەکانی و جیمیرریدسەسررەن و ممرر

ەوە و هەمرررررروو ئۆتررررررۆمەێلکەلوپەلەکەیرررررران خرررررردایە  ،دەۆەوەهرررررراتمە
سرررواۆبوونەوە بەۆەو ئرررروتێلی کرررراڕ ئەسررررمەد، کە ئەویررررئ لەگەڵیرررران 
چووبرروو بررۆ قڕشکەخررانەکە. لە ئوتێررل کەسررە زشۆ ننیکەکررانی سەسررەن 

 لێی کۆبوونەوە. 
ئاتە خران هەۆ سەسرەن و ین و ممرداڵەکانی بەۆ نەدەدا و جاۆێرک 

 ئەمی ماە دەکدد و جاۆێ ئەو. 
ەن کە کەوتەووە ناو خویرک و بردا و ئرامۆزا و پروۆزای و زلەی سەس

کەی برررا دەدا و سرررەۆی دیررەکێشررا و گررروێچکەی ئەوی بەمرررا دگرراڵ ەی 
سو مابوو لە هەندێکیان کە وەخ ێک ئەو  شیشر ەوو برۆ لەنردەن چەنرد 

ۆ ئەو دۆێررا برروون و نیرروە پیرراو و دە ا چررۆن بەقەبررممرراڵ برروون و ئێ
ە جیمررری دەناسررراند و لە هەمررروو کچەکرررانیئ نیررروەینن. خنمەکرررانی ب

 الیەکەوە تێیان ئااڵبوو. 
ۆە سەبیەیئ لە الیەکی تردەوە دانیشر ەوو باسری خرۆی دەکردد وپو

ەکرددن کە دون. باسری ئەوەی برۆ وبۆ کۆمەڵێک کە لە دەوۆی دانیشر ە
کە  کچۆن توانیی خۆی  زگاۆ بکرات لە دەسر ی اەسرکەۆەکان وەخ ێر

 نی گوتووە:  ایان کدد بیشدن و چۆن بە اەسکەۆەکا
 مای خالف، مای خالف.  -

ەنردێک لە ین لەیێردەوە ئەوانیئ دەس ەەجێ بە ەاڵیان کددووە. ه
دەکەنین و هەندێکیشیان پدسیاۆیان لێ دەکدد و هانیان دەدا کە پێی پێ

هەۆ قبرەیان برۆ بکرات. پررووۆە سەبرێ لەم قبرانە برووەوە و مەلرریحەی 
 تی: ئامۆزای ئاتە خان هات بە الی ئاتە خانەوە و گو
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ئامۆزا گیران ئەوە چری بروو، نوقڵێەڵردان و گواڵوەکەمران هەۆ  -
 بید چووب لە

ئرراتە خرران وەڕ بیرردی کەوێرر ەوە دەسرر ی دا بە یەکرردا و بە پەۆشیررەوە 
 گوتی: 
 ئەیە ش ئەۆێوەاڵ  اسا دەکەیا. هەۆ بیدیشمان نەبوو.  -

 لەیێد لێوەوە بۆڵەیەکی کدد و بە ئەسپایی گوتی: 
 توو چی لەبید هێش ینببۆچی پووۆە سەبیەی خواگد -

سرراجی کە لە باسرررەکەیان گەیشرررا دەسررر ی بە  یشررری خۆیررردا هێمرررا و 
 گوتی: 
ێا کە وای کردد، خێدی پرووۆە سەبیر  بمووسر بە خواکەواتە  -

بید بچێا. ئەیێەدوبیلو هەۆ ئەوەمران کەم تۆ ئەو ی انەت لە
 بوو. 

 دەکەنی و گوتی: سەسەن پێ
برررۆچی برررابە گیرررانب هەنررردێک لەو اادەترررانە لە ئەوۆووپرررا و  -

 لەندەنیئ زشۆ باوە. 
 یەوە گوتی: یسەسەن دەس ی  اوەیاند و بە خۆی

وی و رررووڕ ئەگررروێننەوە هەۆچررری تەنەکە و قلە کررروێ کە بررر -
ی ئۆترررۆمەێلبەتررراڵ و یررر ی خە ەکەیرررکاو هەیە هەمرررووی بە 

ەتی هەنێرک اراد بە خرواەواسن. ئبووکوزاواوە ئەبەس ن و هەڵ
 کۆنی وایان هەیە ئەیکەن کە الی ئێمە الدێیئ نایکات. 

 باوکی بە سەۆسو مانەوە گوتی: 
 چۆن ئەوان بەو هەموو پێشکەوتووییە ی ی وایان هەیەب -

 سەسەن گوتی: 
ئەۆێ وەڵاڵ ئەوەندە اادەتی سەیدسرەیدیان هەیە. هەۆ براوە   -

ی یررین و  شیی یررووم و  شیی خێررد ۆوودخررۆ مررناکەیررا. 
 ەسوودی و بەخیلی هەۆ زشۆ زشۆە. چاوی بەدی س

 یەوە پێکەنی و گوتی: یئاتە خانی دایکی بە خۆی
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ون، کە لە سرەۆ جادەکران سەسەن گیان هێشر ا ئەوان هەۆ مرا -
هراتەوون برۆ الت برۆ  ، بیدتە جاۆەکەی تردەکەنیەک دی ماە ئ

لە ئێرررنگەی یرررەمەندەقەۆەکە چرررۆن کررر  و کو ێرررک  ،لەنررردەن
ئەو هەموو خەڵکەدا یەک دیان ناو  بەیەکەوە نووسابوون و لە

بررێ ئەوەی  ئەکرردد و دەمیرران نررابوو بە دەمرری یەک رردەوەمرراە ئ
گررروێ بررردەنە کەس و ئەتشررروت ئەو هەمررروو خەڵرررکە مرررێئ و 

و بەوالیانررررردا  مەگەز بررررروون کە بە بەۆدەمیررررران دا و بەمرررررو
 تێدەپە ین. 

 سەسەن دایە قاقای پێکەنین و گوتی: 
تە چرۆن  ووت لرێ بیرد ئەی چۆن بیدم نەمراوەئ ئەی ترۆ  لە -

تررۆ خەۆیررک برروو  ،جیرراتی ئەوان تەۆیررن بەررمەوەوەۆگێررڕان و لە
بررن، ئەوە  دبەرروۆێی ەوە لە یررەۆمانا و گوتررا: .ئەیە ش بە پەنرر

نررراو  لە اپەنرررا دیواۆێرررک و پەنرررا یررروێمێک ان دەسرررا ناکەوێررر
 قولی ئەم االەمەدا بەم ئێواۆەیە وا ئەکەن.. قاچو

اسری وا مەکە. بووکەکەمرران میردزا چراوی لە ئراتە خرران هەڵ ەکانرد کە ب
 پێی ناخۆیە. 

 سەسەن پێکەنی و گوتی: 
ئەو ئیبرر ا وا  ،باسرری چرری ئەکەیررن ابررابە گیرران ئەو چوزانێرر -

 گوێنی بۆ ئەیمێدین.  ائەزانێ
 ئاتە خان هەڵی دایە و بە پەۆشیەوە گوتی: 

ئەیە ش  شڵە چررررۆنب ئەی بررررۆت نەنووسرررریەووین کە ینەکە و  -
قبررە ئەکەنبئ ئەی ئەوە مماڵەکانیشررا وەڕ بولەررول کرروۆدی 

من چۆن قبەی لەگەڵ بکەم، ئەوە بۆیە لەوەتەی هاتووەتەوە 
هرریوکە و بررا بچێررا  ەمرری نەکررددووەتەوە. ممرریئ هەۆ ئەڵررێمد

 خۆیان هەندێک پشوو بدەن.  بەالی مماڵەکانیەوە و بۆ
 سەسەن دیبان پێکەنی و گوتی: 
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دایە گیررران خەمررری پرررێ مەخرررۆ، ئێبررر ا خۆیررران قێرررد دەبرررن لە  -
ناومانرردا. مررن ئەوەنرردە سررەۆم قرراڵ بررووە، ئەوەنرردە مانرردوو و 

خرروام بروو بررۆ ، ئێررواۆان کە ئەهراتمەوە مراڵ، خواهریوڕ برووم
خۆم پشروو بردەم، تراقەتی ئەوەم لە کروێ هەبروو ین و ممراڵ 

 قێدی کوۆدی بکەم. 
دایکی پەالماۆی سەۆ و ملی دا و چەند ماچێکی کدد و بۆنی کدد و بە 

 :  وویەکی خۆیەوە گوتی
 هەی کاقدی قێڵەاز. ئەی بۆ وات بۆ ئەنووسینبئ -

 کەوت بە گازی پش دا لەبەۆ پێکەنین بە قبەکەی دایکی و گوتی: 
ن خررۆ  برررکەم کە ئەوەنررردە ئەمویبررا دڵ رررائەی چرری برررکەم  -

 لێم. کە ئەم کچە ئیمشلینەم هێماوە.  توو ە نەبن
 باوکی سەۆی لەقاند لەگەڵ دەس ی و گوتی: 

. هەمووی چاڕ ئەبێا و ماوەیەکی تد ەڵاڵئاسانە ئاسانە ئیمش -
 لە من و تۆ  جوان د کوۆدی قبە ئەکەن. 

 یەوە گوتی: یپەخشان هەڵی دایە و بە یەوق و گەۆم
ئەی من چریمئ ئێبر ا وا قێدیران ئەکەم نەبێر ەوە. قازان یشرمە  -

چونکە جیمی قێدی ئیمشلینیم ئەکات و ئیمشلینییەکەیرم بەهێرن 
 دەبێا. 

خویررکی ئرراتە خرران و یەمبررەی هێرروەینی  لە الیەکرری ترردەوە بەهێرری
 بەهێ دەیشوت:  یان دەکدد،دانیش ەوون و دووبەدوو باسی جیمی

بووکەکەمان چەند ناسکۆڵە و جوانە.  ەن  بێرا کە دەسر ێک  -
 ەڵاڵ. بکات هەۆ لێی بێا بە نەقئ، مای جلی کوۆدی لەبەۆ

 بەهێ بە ئەسپایی سیخوۆمەیەکی لە یەمبە دا و بە چدپەوە گوتی: 
 اس ی بووبێا بە ئیبومب چونکە ئەگەۆ وا ا بەم تۆ بڵێیبەاڵ -

 نەبێا، ئەبێا سیبابی ەەیدەدیمی بۆ بکەین. 
 یەمبە بە بڕوایەکەوە وەۆامی دایەوە: 
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ئەیە ش خویکم هەۆ زوو بووە بە ئیبوم. ئەگیمرا مرام میردزا  -
 چۆن ئەمەی قەووڵ دەکدد. 

 بەهێ گوتی: 
ەکرردد. بیرردتە ئنەوڵی وبەو یررەۆتە نەبرروایە قەرر  اسررا ئەکەیررا -

 ددیان بە ە هەۆایەڕ وەخ ی خۆی...ب لەگەڵ ئاتەی خویکم ک
 یەمبە دایە پڕمەی پێکەنین و بە ئەسپایی گوتی: 

 بە خوابەاڵم  خێدی پێوە بێا و پێ و قدومی خێد بێا،یاخوا  -
 هەۆ بررۆ نررایەت و زووزوو لە بیرردم ئەچێرر ەوە: مررن نرراوەکەیم

 جیمی... جیمی... 
 ی و بە چدپەوە گوتی: بەهێ سەۆی بددە ننیک

دا بیرردت جمررۆکەکچررێ زشۆ ئاسررانە، هەۆ کە بیرردت چررووە بە  -
 بکەوێ ەوە...

 هەۆدووکیان دەس یان کدد بە پێکەنیمێکی بە کوڵ و دڵ. 
*** 

اڵی برۆ یرەوی دوایری کفرا و دجەمااەت و سەسەن ین و ممر
هرریوڕ و مانرردوو گەیشرر مە سررلێمانی. دەاوەتکەۆەکرران یەکبررەۆ هەۆ 

ماڵی خۆی، ئەمرانیئ هەنردێک سرەۆیان سرووڕ بروو و کەسە بدایەوە 
 اڵەکەیدهەۆ خێنانەکە مانەوە لەگەڵ مامیان و ماڵ و مم

دوو ممررراڵەکەی سەسرررەن و جیمررری کە لە  ێرررشە خەویررران لرررێ 
کەوتەرروو، بە نووسرر وویی برردانە چیمرری سررەۆی یووۆەکەیرران کە هەۆ 

 زوو بۆیان ئامادە کدابوو. 
ەوە یە خررواۆ اەقرراۆیخررانووەکەی میرردزا اەلرری و ئرراتە خرران ل

لەسرەۆ چەیرمی مرۆدەی لە دەی اییەکی هەندێک بەۆز و دڵشیرددا  ،بوو
چرونکە سرەۆدەمانێک بووبروو بە چراولێکەۆی و  کدابروو، دۆوساتازە 

باو کە خەڵک خانووی قەدیمی خۆیان بەجێ دەهێشا و دەچروون لەو 
 سەسەن هێشر ا ئەو خرانووەی نەدیەروو،قەۆاغ یاۆە خانوویان دەکدد. 

هێشر ا مراڵی براوکی  ێک ناۆدبوویان برۆ لەنردەن بخوێمێرا،ە وەخ چونک
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 بروون. ئەم خرانووە لە گە ەکری گرۆیاە لە خانووە کرۆنە قەدیمەکەیانردا
هەۆوەهررررا یووۆی زشۆی تیررررا  تازەیەیرررران گەوۆە و دوو نێررررۆم برررروو،

. سەۆ چەیمی  شیئاوایی و  شیهەاڵتریلەگەڵ دوو سەمامی لە کدابوو،
ن لەبەۆ وسررر مەکان هەمرررووی باڵەکۆنیرررالە چیمررری سرررەۆەوە یووۆی نو

داخ و دیمەنری جروان و دەمدا دۆوسرا کدابروو. کە دەیرانڕوانییە یراخو
ییدیمی کوۆدس ان، کە دڵی دانیش وانی ماڵەکەی پێ  وون دەبووەوە. 
 دەوۆی خانووەکە  هەمووی کدابوو بە باخ و چیمەن و گوڵوگوڵناۆ. 

یووۆەکەیان پیشران زەق بوو کە جیمی هەندێک سەپەسا و چاوی 
 خەیاڵی پەۆ  و باڵو بووەوە:  دا،

هەۆ لە  ئەوەنردە گەوۆەیەمراڵەکە بێراب  ەئەم خرانوو اتۆ بڵێی -
  ئئوتێل و ی ی وا ئەچێا

 سەسەن لە خەیاڵیدا و بە بنەیەکەوە گوتی: 
 ها .مای الیڤ. خۆیەویب ەکەم... ئەو یووۆ و مراڵە چرۆنە لە -

 التب ئایا بە دڵ ەب 
یەوە وەۆامری یێکی ماندوو و یێواوە، بە خۆیرجیمی بە سەۆوچاو

سەسەنی مێددی دایەوە: کە زشۆ زشۆ الی خۆیە و تەنیرا مراتییەڕ کە 
لەوەی ەتدسرا و، پەۆ  بروو، لەبەۆ ئەوە بروو کە دلە چاۆەیدا دیراۆ برو

سەسەن بشە ێر ەوە یراۆ و واڵتری خرۆی و خرنم و کەسروکاۆ و کچری 
ەینانررری ایەەتی کە دلەبەۆ چررراو بکەوێرررا. بەترررێمێرررا و ئەوی ێخنمررری ب

ین بێێمن. برۆیە جیمری بە خۆیرییەکی دیراۆ و  ئەوان بۆیان هەیە چواۆ
 ماتەمیمییەکی نادیاۆەوە گوتی: 

مرن  ئ زشۆ خۆیە، ی ێکی نایابە.ئۆه ئەمە خانووە یان قەسدە -
قەت نەدەهرررات بە بیدمررردا کە واڵتەکەتررران ئەوەنررردە خۆیرررە و 

 خانووی واتان هەیەبئ 
 و گوتی:  یسەسەن پێکەنی
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ئەی چۆنررررا بیررررد لررررێ ئەکررررددیمەوەب تررررۆ  وەکررررو زشۆبەی  -
قەومەکەت وات ئەزانررررری کە لە بیابررررران ئەییرررررن و سرررررواۆی 

 سوی د ئەبین و پێمان پەتییە. 
 ئیم ا بە پێکەنیمەوە گوتی: 

ئەوانە اەۆەبرری بیابررانن کە وایرران پررێ ئەڵررین.  ەنررشە ئەوانرریئ  -
وۆدین و ویرا ئرێمە کروئێب ا وا نەمرابن. وەکرو باسرم برۆ کدد

واڵتمان زشۆ خۆ  و جوانە. ئێب ا یرەوە و هری  دیراۆ نیریە. 
 تۆ بەیانی سەید بکە ئەبیمیا ە دڵشیدە. 

جیمی هەۆ سەیدی ئەمرەەۆ و ئەوبەۆی دەکردد و برڕوای نەدەکردد، 
 ررووە یررقاۆتەوە لە خررانوویەکی بچررووکی یووۆی وەڕ قچررونکە ئەو 

یررررەوە و کە هرررراتەووە ئەم مرررراڵە و ئەو یووۆە گەوۆە و دڵشیررررد و خۆ
 ،پێشی ئەڵێن ئەمە ئی د یووۆی تۆیە. زشۆ سەۆی سروو ما و دامرابوو

. لەگەڵ ئەمەیرردا لە دەزانی لە خۆیررییاندا چررۆن وەۆامیرران بررداتەوەنەیرر
 دڵی خۆیدا دەیشوت: 

ەسرررەن ئەم هەمررروو خرررنم و کەسررروکاۆەی سەسرررەن وا لە س -
 ررد ممرری نەوێررا. ئەوە هێشرر ا نەکەن ممرری بیررد بچێرر ەوە و ئی

چۆن دەوۆیان داوە. ئەمیئ چۆن دڵی خۆیرە و  یەکەم  شیە
چرررۆن تێکەڵیررران برررووە، بە دۆێاایررری ئەم دوو  شیە هررراتووین 

ێمە، هێشرر ا دوو قبررەی لەگەڵ مررن نەکررددووە. هێشرر ا لە کررو
  خوا ئەزانێ دوایی چۆن ئەبێائ

بررا بررنانم جرراۆێ بررۆچی لە خررۆمەوە بەم بیرردانە سررەۆ لە خررۆم  -
سی چریم برۆ ئەکەن و بشێوێمم، ئەوە نییە دایک و باوڕ و کە

چەنررررد خۆیەویبرررر یی خۆیررررانم بررررۆ دەۆدەبررررڕن، ئەوە نیرررریە 
گەیشرر وومەتە جێرری خررۆم و مماڵەکررانم نرراکەونە سررەۆ ئەۆز، 

دا و هەۆ دەوۆ بەتایەەت پەخشان هەۆ یێا بووە لە خۆیریان
ەدات و هەمیشرررە ئامرررادەیە برررۆ یاۆمەتیررردانم، وەی و خرررولم ئ
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بەس نیررریە  بەخررر م هەیە، .چەنرررد دڵرررم پێررری  وون ئەبێررر ەوە
 ئەزانێا ئیمشلینی قبە بکات. 

جیمی نوقمی ئەم بید و خەیااڵنە بووبوو کە پەخشان گەیش ە الی 
 ،اڵەکان کە نووسرر ەووندئەسررپایی لەبەۆ ممرر و بە دڵبررۆزییەکەوە و بە

 بانشی کدد و بە ئیمشلینی گوتی: 
، چرونکە ا لەگەڵرم بێیر ە خرواۆەوەئەبێبێنەسمەت جیمی گیان،  -

 چاوە ێا ئەکەن.هەموو لەوێ 
 پەلی گدت و بددییە خواۆەوە لەگەڵ خۆی. 

وە بە کفرر ەی سررابوونکەۆان، کە هەۆ لە خررواۆەوە سررفدە  ازابررووە
لەگەڵ  ئەبوون، کە سەسەن سەزی لێ ئەکردد  بە قەد ق ەۆڵێک دانەیەڕ

یرر ی تررد و تدیرریات و کاسررە ماسرر او و هەۆچرری ئەو  چەنرردەها وۆدە
کددبرروو، لە بەیررانییەوە  یرر ەی کە وەخ رری خررۆی سەسررەن سەزی لررێ

شرەوە خەۆیرک یلە بەیانی ،دیراۆ مراڵەوە مرابووەوە پووۆە ئاق اوی کە بە
کرۆیی  دەۆدی ،بۆ دۆوسا بکاتکف ە بە داڕ و بابەی بووبوو کە ئەم 

 گوتەنی.
 جێی بۆ کدایەوە لە بەیمی خەسووی و پەخشاندا.  جیمییئ

پررێئ مرراڵی، خوایرران لررێ هێمررا و قۆڵیرران لررێ هەڵ جەمررااەت نرراوی
هەمرروو کەس خەسرروو دەسرر ی برردد یەڕ کفرر ەی بە قەد نیرروە تررۆپێکی 

یمی خبررر ە قررراپەکەی جیمیررریەوە و خەزووۆیرررئ لەو سرررەۆەوە ەرررۆڵقوت
کەوچکرری دایە یەڕ پررلە گۆیرر ی گەوۆە و هرراواۆی کررددە ینەکەی کە 
ئەوە  بخرراتە قرراپەکەی جیمیرریەوە. جیمرری نەگررەەت سررەیدی قرراپەکەی 

 ناسەیەکی هەڵکێشا. بەۆدەمی خۆی کدد و بە ئەسپایی هە
ئەم هەمروو  اکە ئەوە چرۆن ئەتوانێر جیمی سەۆی سرو ما و دامرا

ئەو  ەنشە بە هەقر ەیەڕ  ، بیخوات.ی ەی کە بۆی خداوەتە قاپەکەیەوە
نەتوانێرررا ئەوەنررردە خرررواۆدن بخررروات، ئەی هررراواۆ ئەی چررراۆ چیررریە، 
 بەتایەەتی بە هەموویان و هەۆ یەکە لە الیەکەوە چاوی ئەکەنە سەۆ. 
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قوۆبرران نۆیرری گیانررا بێررا، ئەیە ش پەخشرران دە  بخررۆ بەدە  -
کف ەکەی بۆ لەت بکە و ئاوە سڵقاوەکەیی بۆ پیا بکە. دە لێی 
بپدسررررە بررررنانە سەز ئەکەی ئرررراوەکەی بررررۆ بررررکەۆە قرررراپێکی 

 جیاوازەوە نەوەڕ وای پێخۆی د بێا. 
 ەۆچەنرردی کررددی و کۆیررای لەتررێ کف ەیرری پررێ نەخرروۆا.جیمرری ه

کە بەیررررکەم  ،ەکررررددە سەسررررەندووی هەۆچەنررررد بە کەساسررررییەوە  
ناخوۆێرا،  سەیدێکی بکات و تاوەکو پێیان بڵێا ئی د هیچی دیکەی پرێ

بەاڵم سەسەن لە کوێ ئاگای لە سەیدکددنی ئەو مابوو، سەسەن قۆڵی 
بە دەسرا  و لێ هەڵماڵیەوو کەوچک و چەتاڵی قڕێ دابووە ئەو الوەوە

 یدەهەیدە قبرەتێشون و هە  وەکو ئەوانری ترد کەوتەرووە پراۆووو چم
ەگەیشا ماسوولکە بخاتە . هەۆ بەوە دو گاڵ ە لەگەڵ خنمەکانی دایکی

قرراپەکەیەوە و پررووۆی پەۆداخە ماسرر اوی بررۆ تێەکررات، برراوکی کفرر ەی 
 تدی بۆ بخاتە قاپەکەیەوە و بڵێا: 

 ئەمەیان ئەڵێی گیپەیە.  -
دوو سرەەی لە مراڵی  :ەگروتدمام و ئرامۆینیئ لە ئێبر اوە پێیران 

 ئەوانن لەسەۆ دەاوەتی گیپە. 
 ئاتە خان لە پڕ ئاو ی لە جیمی دایەوە و گوتی: 

 ئەیە ش بووکەکەم خۆ هیچی نەخواۆدووەئ  -
دەس ی بدد بۆ قاپەکە و لە بەۆدەمی البدد و قاپێکی پاکی بۆ دانرا 
و یەڕ کفررر ەی گەوۆەترررد و بایررر دی خبررر ە نررراو، بەدەم بەقوۆبررران و 

 بەسەدەقەوە گوتی: 
 اوکل ... اوکل... بخۆ بخۆ جیمە گیان  -

پەخشررران دایە قاقرررای پێکەنرررین و خەۆیرررک بررروو نرررانەکەی لە برررین 
 تی: بشیدێا و بە گوپی پڕ لە کف ەوە گو

 ائ بداینم چوزانێ ،اەۆەبییەاوکل اوکل ئەیە ش دایە  -
 ئاتە خان پێکەنی و گوتی: 
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سەز  ،ئەی دایکم نازانم چۆنی تێەشەیەنم دڵم برۆی ئەسرووتێا -
 ئەکەم هەموو ی ێک بخوات. 

 : یەوە پدسییسەسەن ئاو ی لێ دانەوە و بە خۆیی
 ئەوە چی انە بۆ وا پێئەکەننب  -

 پەخشان پاۆووەکەی دەمی قووت دا و گوتی: 
کاکە گیان دایکم ئیشراۆەتی جیمری خران ئەکرات و پێری ئەڵێرا:  -

 شڵە اوکرررل... اوکرررل. بە کفررر ەکەی پێشررروو   ازی نەبررروو وا 
 دانەیەکی تدی بۆ خب ووەتە قاپەکەیەوە، ئەڵێا نەوەکا ئەوی

 ئەمیان جوان کواڵوە.  ،بە دڵ نەبووبێا تدی
سەسرەن جیمری تێشەیانرد کە مەسرەلەکە  ،ەنینهەموو جەمااەت پێک

و وای نیشررران دا کە ئەویررئ جررۆۆە قبرررە و  یچیرریە، ئەویررئ پێکەنیرر
 نیکەتە و هەالنەی ال خۆیە. 

هەۆچۆنێررک برروو جیمرری بە سررەیدکددنی وەڕ پررا انەوە سەسررەنی 
تێشەیاند کە لەوەی خواۆدوویەتی زیاتد، هیچی دیکەی پێ ناخوۆێرا و 

ئی رررد خەوی دێرررا، چرررونکە یرررەو زشۆ  اوازی لرررێ بێێرررمن برررا هەسررر ێ
 دۆەنشە. 

و پەلە چرووە سرەۆەوە  جیمی .گودنایا.ی لە جەمرااەت کردد و بە
ت و هەۆ زوو پراڵ کەو ،شرۆ یمەوەبە الی دەسا و دەموچاوی ن و جل
ەهرات و ئەوەنردە کفرا و مانردوو برۆ خرۆی نووسرا، ئەوەنردە خەوی د

 بووم. 
 دەن و گوتی: سەسەن کەوتە باسی جیمی و لەندەن و خەڵکی لەن

دایە گیان ئەوان ناتوانن وەکرو ئرێمە بخرۆن، ئەوەی ئێبر ا ترۆ  -
دەۆخواۆدت داوە  ەنشە بە چەند  شیێرک ئەو بیخروات، ئەوان 
قێرررردن  شیی یەمێکرررری بررررا  بخررررۆن و ئەوی دیررررکە هەۆ وا 

 بەسەۆ پێوە ی ێکی سووکەڵە ئەخۆن. 
 و گوتی:  یسەسەن پێکەنی
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چرراکە، تێکررڕا لەگەڵ نرران و کەۆەیرران هەبێررا ئی ررد ئەوە زشۆ  -
 هەموو خواۆدنێک ئەبێا نان و کەۆەی لەگەڵ بێا. 

 گوۆج باوکی سەیدێکی ئاتە خانی ینی کدد و گوتی: 
بەیررانی زوو بمێردە بیکرڕن، کەواتە بررا  بئراخۆ کەۆەمران هەبێرا -

 ئی د لە ماڵەکەمان نەبڕێا لەبەۆ جمە خان. 
 ئاتە خان لەبەۆ خۆیەوە گوتی: 

 سەیدی ئەم پیدەمێددە بکەن لە ئێب اوە چۆن خۆی خمکاند.  -
*** 

جیمی کچێکی ئاقخ و بێدەن  و کچی خێنان بروو، دایکری زشۆ 
ێرا، ەەهێشرا وەکرو کچەکرانی ترد زشۆ بە ەاڵ بدەکردد و نەیدئاگاداۆی 

هەۆوەها خۆیشی کچێکی بەسوۆمەت بوو لەچراو ئەوانری ترددا، براوکی 
دایکێکری هەبروو لەگەڵ خویرکێکی لە دوو سراڵێک بروو نەمرابوو، تەنیرا 

اڵی هەبروو. سەسرەن دخۆی گەوۆەتد، ئەویرئ بە یروو بروو و دوو ممر
ا بەخ ررری هەبررروو، چرررونکە زشۆی هاو ێکرررانی توویررری کچررری دلەوەیررر

ەکرددن و سرکی خۆیران ددواییئ قێڵیران لرێ  ،هاو ێی بە ەاڵ بووبوون
ەبرروو بە چەنررد دەکرردد ترراکو سررکیان دەکررددن و قبررەیان نەدپررێ پررڕ 

ەکرررددن و داڵەکە ناچررراۆ ماۆەیررران دشێرررک، ئی رررد زشۆیررران لەبەۆ ممرررمان
ەبررروون بە ددوایررریئ توویررری هەزاۆ بەزم و قەالکەت و گیدوگدقرررا 

ەگردت و ئی رد دهەندێکیشیان سرەۆی خۆیران کرن   دەسا هەندێکیانەوە
اڵیانەوە دادەنیشر ن و ینری زشۆ برا  و قیرداکاۆیان دبەدیاۆ مێدد و ممر
 لێ دەۆەچوون. 

ەنووسررررررا و دهەبرررررروو کە بە کررررررو ەکەوە  شرررررریانهیرررررری تدی
ەکێشرایەوە دپاۆەوپوول و هی  ی ێکی پێ نەدەهێشا و هەمرووی لرێ 

 ەهێشا. دو دواییئ بەجێی 
ەچروو دسەسەن دۆاوسرێی مراڵی جیمری بروو، دایکری جاۆوبراۆ 

ەیرا. دبە پراۆە جرل و کەلوپەلەکرانی برۆ  ،ەکرددەوەدماڵەکەی بۆ پراڕ 
ەکرردد و ئی ررد ناسرریاوی لەگەڵ سەسررەن لە دوکانێررک ئیشرری د جیمیرریئ
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 ەویررا و خررووی  . دوای بەیمێررک ناسرریاوی سەسررەنپەیرردا کددبرروو
برروو. ئی ررد لەگەڵ  کررچەی بەدڵ برروو، هەۆوەهررا ئێبکیشرری زشۆ سررووڕ

مرراۆەی کرردد و تررا مرراوەیەکیئ نەیوێدابرروو بە دایررک و  توویرری برروو
الی خۆیرران چاویرران  برراوکی بڵێررا، چررونکە پێیرران نرراخۆ  برروو و لە

کە نررامەی بررۆ دەنرراۆدن و باسرری ەۆ چەنررد کچێررک دانررابوو بررۆی، لەسرر
ینێێمانی بۆ کددن، لێی توو ە بوون و وەۆامیران دایەوە کە برۆچی ترۆ 
بۆ خوێمدن چوویا یان بۆ ینێێمان. لەو بەیمەدا توویی زشۆ گێردمە و 

 داەکرردد لە بەیمیانررو هەۆ نررامە و تەلەقررۆن برروو، ئیشرری دکێشررە برروون 
اڵەکەی بررۆ نرراۆدن، دچروو بە بێرردەن   ەسررمی ممر ،تراوەکو مماڵیرران برروو

ئاتە خانیئ کە چاوی بە وێمەی مماڵەکە کەوت دەس ی کردد بە گدیران 
و سەیرردان و لە دەوۆی گە ان، جوابیرران بررۆ نرراۆد کە تررازە قەیمرراکە و 

ئەگیمرررا نابێرررا بێررر ە  ،ەبێرررا بەێرررا بە ئیبرررومدبررراۆەکی بێرررا، بەاڵم وم
وێمەیەکدا لە منگەوت برووە بە  ناومان، ئەویئ نامەی بۆ ناۆدن لەگەڵ

 ئیبوم، ئی د بێدەن  بوون و چاۆیان نەما کە پێیان خۆ  بێا. 
*** 

مررروو هیوکررری و  ێرررشەیەوە لە ئررراتە خررران ئەو یرررەوە بەو هە
ەدەکەوت و هەۆ ئەمررررردیو و ئەودیررررروی هەۆ خەوی لرررررێ ن خۆیررررریاندا

ەکرددەوە کە سرەەیمێ چری بکرات و چییران دەکدد، خەیاڵ و بیدی لرێ د
لە  شیانری داهراتوودا چری بکرات و چرۆن  ەق راۆ  ،مێا کە بیخۆنەبۆ لێ

ئی ررد دوایرری ئرراتە خرران بەدەم  ،بکررات بررۆ ئەوەی دڵیرران خررۆ  بکررات
 کەوتەوو.  خەیاڵەکانیەوە خەوی لێ

ئەوەنررردەی پێمەچررروو کە خەو چووبرررووە چررراوی لەسرررەۆ دەنشررری 
و  یگدیررانی کررو ەکەی سەسررەن خەبەۆی بررووەوە، ئرراتە خرران  اپە یرر

 ایە سەۆ پێ و بە هەڵەداوان چرووە بەۆدەۆکری یووۆەکەی گوۆج هەس
 سەسەن و جیمی و بە پەۆشیەوە بانشی کدد: 

 سەسەن گیان ئەوە چی انەب  -
 سەسەن وەۆامی دایەوە و گوتی: 
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 دایە گیان قەۆموو وەۆە یووۆەوە.  -
اڵەکە بە باوەیری دئاتە خان خۆی کدد بە یووۆدا سەیدی کدد ممر

 . اەزۆیکێمێدتوند باوەیی پیاکددووە و هەۆ یەتی و تونددایکیەوە
ئرررراتە خرررران بە چرررراوی خەواڵرررروو و یررررپدزەوە دەسرررر ی کرررردد بە 

لە  قووکددن و یا خدۆی زیمدە و یا ەەوسی گەیونی... دوااخوێمدن و
 سەسەنی پدسی: 

  بئەوە ئاالن گیان بۆ وا ئەکات اوای بمدم  شسم دەۆچێ -
، بەاڵم کە ننیکرری اڵەکە بچێرر ە باوەیرری ئەوەوەدهەوڵرری دا کە ممرر

ا، داڵەکە ئەوەندەی تد دایە زۆیکە و باوەیی کدد بە دایکیردکەوتەوە مم
 بە ئیمشلینی بۆڵەبۆڵێکی کدد بەدەم زۆیکەوە. 

ەزانی چرری بکررات. جرراۆێکی تررد دئرراتە خرران دەسرر ەپاچە برروو نەیرر
 : یپدسی

ئەۆێ دە سەسررەن گیرران بڵررێ ئەم ممرراڵە بررۆ وا ئەکررات، ئەوە  -
 گۆ اوە بۆیە وا ئەکات.دیاۆە جێشەی لێ 

 سەسەن دەس ی هێما بە دەموچاو و سەۆ و الملی خۆیدا و گوتی: 
دایە گیرران یررپدزە مەبە، هرری  نیرریە ئەوە لە دەنشرری ئەم بررانشە  -

ئەتدسررررررررێا، ئەوەتەی ئەم مەالیە بەم دەنررررررررشە بەۆزە و بەم 
ئەمیئ لە خەو  مایکدشقۆنە بەۆزە دەس ی کددووە بە بانشدان

 ووە.  اپە یوە و  قی گدت
اڵەکە و دئررراتە خررران بە پەۆش  و نرررا ەسەتییەوە  ووی کرررددە ممررر

 گوتی:  
قوۆبانرررا بێرررا ئررراالن گیررران، بانررر  موبررراۆەکە لێررری  نەنە بە -

 مەتدسە. 
 دواییئ لەبەۆ خۆیەوە بۆاڵندی و گوتی: 

کوۆە وەڵڵە مماڵەکە  اسا ئەکات بە قوۆبانی خوا و بان  بم،  -
وەڵرراڵ ئەمە هەق نیرریە، نررازانم ئەم بەزمە چیرریە دایرران هێمرراوە، 

ی نەبرروو. بەو پێ،ەمررەەۆ )د.خ( بە قوۆبررانی بررم خررۆ مررایکدشقۆن
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بەیرررانە لە چەنرررد الوە بانررر  ئەدەن، دەنررر  زلرررکەۆانە بەم بەۆە
ئاخد ناڵێن مماڵ نووس وون. نەخرۆ  و گونراهن، ئەوە چیریە، 
بررۆچی وەکررو جرراۆان بانرر  نررادەن ئەوەی مەتڵەبرری بێررا زشۆ 

ناگیدێرررا و  خرررۆی پرررێ چررراڕ کرررات و سرررەاات ئەزانێرررا و
ئەم دەنررشە زالنە  ،هەڵئەسرر ێا و ئەچێررا بە الی نوێاەکررانیەوە

پەۆسرر ن و نەبێررا ئەو گرروێ نرراداتێ، چررونکە خواهەبێررا یرران 
نوێا هەمروو دڵ و دەۆوونری گدترووە، ئی رد برۆ چریمە ترۆبە و 
اسرر ،فداڵڵە یرررا ەبی خرروای لرررێم نەگررردی، وەڵرراڵ خەڵرررک کررراقد 

 دەکەن. 
 دد و بە تەوسێکەوە گوتی: ئاتە خان قبەکەی تەواو ک

بۆ نەگەەتی دەنشی ئەم مەالیەی منگەوتەکەی تەنیش مان هەۆ  -
زشۆ ناخۆیرررە، خرررۆزگە دەنشخرررۆ  بررروایە، هەۆ ئەمررران وت 

 قەیماکە. 
ئاتە خان لە بۆڵەبۆڵ بووە و مەال  بان  و سەالمەی تەواو کدد، 
کو ەکە  بە باوەیی دایکیەوە بێردەن  بروو، خەۆیرک بروو خەوی لرێ 

 تەوە. دەکەو
 سەسەن باوێشکێکی دا و بە ئەسپایی گوتی: 

بررڕش دایە گیرران بررۆ خررۆت بمرروو، خررۆت نررا ەسەت مەکە ئی ررد  -
دێا و قێدی بانشیئ و منگەوت دەبێرا. ترۆ خرۆت  ئەویئ  ا

 ئەوەندە سەەڵەت مەکە. 
 ئاتە خان گوتی: 

الی  بررررررم نووسرررررر می چرررررری ئەچررررررم بە بە قوۆبانررررررائەیە ش  -
 نوێاەکانمەوە. 

*** 
زووەوە ماڵی ئاتە خان زەنشی لێ دا و میدزا اەلری لە بەیانی 

ەهراتن برۆ دخنم و کەسوکاۆ و ئایما و دەۆودۆاوسرێ  .کەوتەووە گە 
 چاو وونی و بەخێدهاتن، کە هێش ا سەسەن خۆی لە خەودا بوو. 
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بە  وویەکری  .سەسەن هەس ا و خرۆی گرۆ ی و هراتە ناویران
 یخۆیررری بررروون وۆ هەۆیەکەیررران ئەوپە ی بەتەنشەوەخۆیرررەوە و بررر

خرۆی  یەکددە ملی و ئەویان خۆیحاڵیدپیشان دەدان. ئەمیان دەس ی 
 وا هاتووەتەوە.  بۆ دەۆدەبڕی کە

سەسەن کو ێکی زشۆ کوۆدانە هەڵکەوتەوو، ئەو هەموو سراڵە 
گۆ ابوو. سەزی لە خواۆدنی کروۆدی دەکردد لە لەندەن ییابوو بەاڵم نە

یە )وەڕ خرررۆی ، بە لفرررکەی یرراۆ نەبررواەخررواۆدەوەو بە پیرراڵە چررای د
ەیشرروت( نەدەچررووە سەمررام و خررۆی نەدەیررا، ترراوەکو نرراۆدبووی کە د

شرریان بررۆ نرراۆدبوو و هەمیشررە یدایررک و برراوکی کرراڵ  و جلرری کوۆدی
ە لەسرررەۆوو یووۆەکەیررررانەوە یهەیەررروو. بەۆمررراڵ و سرررەماوەۆ، قرررۆۆی

داندابرررررروون، جەینرررررران هەزاۆان هەزاۆ ئیم یحرررررران و ترررررراقیکددنەوەی 
 یبی و کشمیئ و پاڵو لێەمێا و بیخوات. و یلەی قەوەب، دهەبوایە

لەبەۆ ئەوە ساڵ و  شی و دەقیقەی ئەیماۆد بۆ ئەوەی بشە ێر ەوە 
 واڵت لەسرەۆ ئەم  ەویرر انەی لەنردەن زشۆی هاو ێکررانی گاڵ ەیران پررێ

دیکەیران پێری دەگروت کە یەکێک بیویب ایە سەۆی بردات ئەوی  ،ەکددد
 ەیشوت: ئەوە دەچیا بۆ کوێب ئەویئ د

چرروونە سەۆیررەقام و مەڵکەنرری و دەۆگەزێررمم زی وەڵرراڵ نیررا -
 هەیە. 
ەیەوێررا بچێررا بررۆ مررراڵی دەگرروت مانررای ئەوە برروو کە دکە وای 

 سەسەن. 
 سەسەنیئ لە وەۆامی تانوتەکانیان پێی دەگوتن: 

ئەی نەڕ وەڕ ئێرروە بە دوو  شی خۆترران گررۆ ی و برروون بە  -
دوو کەلرریمەی ئیمشلیررنی -کە قبررە  ئەکەن یەڕ .ئەوۆووپرری

تێئەخەن و ناوی یا و ویرە و کەلیمرات بە ئیمشلیرنی ئەڵرێن 
و هەنرردێک جرراۆ .ئررم.. ئررم.. ئم.یشرری بررۆ ئەکەن. بررۆ کدسرریم  

شمان یخۆتان لەمان زیاتد سەۆقاڵ ئەکەن، کەچی جەینی خۆ
وا  ی ان لێی نییە. وەڵاڵ اەیەە خەڵکدێا و دە وات هەۆ ئاگا
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بشۆ ێرررا و ئرررایین و  ەویرررا و خررروو و ئەترررواۆ و  لە خرررۆی
 بە خرواکەو  و کاڵیی باوکوباپیدی لەبید خرۆی بەۆێر ەوە. 

کاکە من لە باپیدی لەندەن بم لە خۆم ناگۆ ێم، ئی د ئێوە چی 
 ئەڵێن بیڵێن. 

 هەندێک لە هاو ێکانیشی بە تەوسەوە پێیان ئەگوت: 
ی نەخێررررد کرررراکە سەسررررەن قەت ناگۆ ێررررا، ئەوە نیرررریە ینەکە -

خەڵکررررری سرررررابوونکەۆانە، ئەوە نیررررریە ین و مماڵەکرررررانی وەڕ 
 بولەول بە کوۆدی قبە ئەکەن. 

زەۆدەخەنە و  ەکدد بە پێکەنرین، سەسرەن بەدەمهەموو دەس یان د
 ەیشوت: پێکەنیمەوە وەۆامی دەدانەوە و د

ترای باسی ینەکەم کە هێماومە ئەوەتان  اسر ە، بەاڵم هەۆ خە -
ناوی، ممیئ هاتمە ئێدە و  یبدیمن نییە وەکو گەن ێکی نەدیو

چرراوم بەو هەمرروو سەۆبەسرر ی و بە ەاڵیرریە کەوت و کەوتررمە 
وتررد والی مررمەوە ئەبرروو ز نرراوی، ممرریئ ترروو  بررووم کە بە

گوناهی مماڵەکە چییەب  ،بەاڵم کە مماڵ بووبیدی لێ بکەمەوە، 
چەنررد لە دڵرردا  هەۆ ،ئیمبران ئەبێررا ویررادان و ەیدەتری هەبێررا

نابێررا لەو کرراتەدا پشررا  ،نررا ەزایی بکرراتهەسررا بە خەتررا و 
ە کە توویرری دوا شیێکرری بکرراتە ئەو ینە و ئەو ممرراڵە بێخەتررای

ش ان ناوبانشی جیمی ان بیبر ووە و یپەنا بەێا. خۆتاۆیک و بێ
زشۆیشرر ان ئەزانررن کە چەنررد بررا  بررووە بررۆ مررن و چەنررد بە 

 تەن  ممەوە بووە. 
ۆ خنمری زش  شیی سێیەم سەسەن گیان و ماڵی باوکی و هەندێک

. سەۆ دەاوەتی گیپە ننیکی بۆ نیوە ش لە ماڵی مامی بان  کدابوون بۆ
بۆنی سەۆوپێ و گیپە بەو داو و  دیبانەوە هەموو لەوێ گددبوونەوە.
پرڕ مراڵەکە بووبروو. گەیشر ەووە  دەۆمان و مرێخەڕ و زەۆدەچەوەیەوە

سولحرولی و بەۆ دەۆگا و کۆاڵنیئ. مرامی سەسرەن هەنردێک دوودڵ و 
 ەگەیشا کە بچێ ە سەۆ ینەکەی و بڵێا: وو، هەۆ بەوەدا د ا ا ب
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 تەسەل بن.امانا گیپە و میپەکانا با  و تێدودەس م د -
 سوکەدا کەلە و پێچکە ،ەکدددسەیدێکی مەن ەڵی سەۆ ئاگدەکەی 

ەکرررواڵن. ینەکە  لەگەڵ بررروو، د و زمررران و ئەو نەواە یررر انەی تیرررا
ەیرردووۆن. چەنررد و د تررددا دانیشرر ەوون. وۆگەکانیرران پررڕ دەکررددینێکرری 

اڵەکە بوون، کەچری ئەو کەسی خنم و خویکەزا و بدازا  خەۆیکی م
 ەدا بە یەکرررردا و لەسررررەۆ سررررەۆی ینەکەی  اوەسرررر ا وهەۆ دەسرررر ی د

 ەیشوت: د
الم وایە ئەمە زشۆ کەمە و بەیررمان ناکررات. هەۆ پررێم  بە خرروا -

 قبەت نەکددم.  دوو سەلک و وۆگی تد بکڕە. بە-گوتی یەڕ
بە قیشررەکە یررێ ە و بە توو ەبرروونەوە دەسرر ی  ەبرروودینەکەیرری 

 ەیشوت: دەوەیاند و دچەوۆی  ا
ئەهررا بە مەۆقەدی پێ،ەمررەەۆ )د.خ( نەچرری بەوالوە و لە کررۆڵم  -

نەبی ەوە، هەۆ ئێب ا یەخەی کداسەکەم دادەد م لە داخی ترۆ. 
پیاوەکە من ئەزانم چەند کەسن و چەندمان بە  ئەکات و بە 

بەیرری دۆاوسێیەکیشررمان  وابە خررزیررادەوە هەمررووی کررداوە، 
پرردتەت لە ێئ لێری ئەخررۆین. دە ئی رد ئەم پدتەئەکرات و سررەەیم

 چییەب زوو بیەڕەوە. 
ووە ئەوالوە و دووۆ ەچرررکرراڕ مرروسەممەدیئ چررراۆی نەدەمررا و د

یپەکە کەم بێا و بە  نەکات، ەتدسا کە نەکا گدەکەوتەوە، دڵی هەۆ د
اۆد و گیررپەی وانەکررانی دەیمررلە دڵرری خۆیرردا می ،ەچررووهەۆ دەهررات و د

ەکەوێرا وەڕ ، کە هەۆ کەسرە چەنردی بەۆ دەکدد بەسرەۆیاندادابە  د
 خۆی هەمیشەیی کە بۆ هەموو دەاوەتێک ئەمە ساڵی بوو. 

 ەەڵ  و دەنشەدەن : یش ن و بوو بە ەەڵەەمیوان گە
بەخێد بێن یراخوا بەخێرد برێن. جرمە خران مراڵەکەم پێشکەیرا  -

ئەهرا برۆنی گیرپە مراڵەکەی پرڕ کرددووە و دەممران ئراوی  ،بێا
 کدد. خێداکەن جەمااەت بدسیمانە. 

 وەی بەسەۆ چاو هەۆ ئێب ا. ئا کچیما  اکەن با نان تێکەین.  -
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ئەم قبررانە و قبرررەی ترردیئ لەگەڵ قاقالێررردانی هەنررردێک و تەقەی 
 وی لە ماڵەکەدا دەنشی دەدایەوە. قال و کەوچک و سیمی هەمو

ەررروو، هەوڵررری دەدا خرررۆی دڵخرررۆ  جیمررری خرررۆی گۆ یهەۆچەنررردە 
پیشررررررران بررررررردات و لەگەڵ .سررررررروپاس. و .چرررررررۆنی. و .بەخێدهررررررراتی. 
زەۆدەخەنە  دابە  بکرررات بەسرررەۆ میررروان و دانیشررر وانی مررراڵەکەدا، 

، کرررررنی و ەی بە چررررراکی سرررررەۆن ی پرررررێ بررررردایەلەگەڵ ئەوەیرررردا ئەو
و ەکردد، چرونکە وەکرو کە  دا هەسرا دماتەمیمییەکی نادیاۆی لە چاۆەی

ڵۆین و هێروەینی و خویرک و خرا ئاتە خان .ا دانیش ەوودالڵ لە ناویان
برۆ خۆیران قبررەیان دەکردد و پێردەکەنین، ئەمرریئ دەتشروت گروێنی بررۆ 

یررران نررراوی  ،ادەیمێرردن، جررراۆ بە جررراۆ کە نررراوی بێاترررایە لە قبرررەکانید
ا، ئەو سەسەن کە  ەن  بووبێرا باسری سەسرەنی دۆاوسرێیانی کددبێر

، هەۆوەڕ ەکەوتە سررەۆ لێررویۆدەخەنەیەڕ دسررەۆی  ادەوەیرراند و زە
ەزانی دەکەن، هەۆچەنردە نەیرا باسری ئەو دەزانێرتێیانەشەیەنێا کە وا د

برروو کە هرری   بە بررا  باسرری یەکەن یرران بە خرردال، بەاڵم لەوە دڵمیررا
 ەبێا باسەکە با  بێا. ئاتە خانی خەسووی د نەبێا لەبەۆ چاوی

کە نررراوی  پەخشررران سرررەۆی خرررۆی قررراڵ کددبررروو بە بررردازاکەیەوە
ەهرات، ی  ادو خەۆیک بوو لەگەڵر وەەبووەسۆزان بوو. کچەکە لێی نەد

، بکرررراتەتوانی بە ئیمشلیررررنی قبررررەی لەگەڵ دبەتررررایەەتی کە کەس نەیرررر
دڵ و بە گیان دڵری  ادەگردت و یراۆی و قبرەی خۆیری برۆ  ئەویئ بە

 ەکدد. د
سررۆزان وا یرروێمی پەخشررانی پررووۆی کەوتەرروو، کە بررۆ هەمرروو `

دوایەوە برروو، پەخشررانیئ وەکررو یرر ێک  هەۆ بە یووۆێررک و یرروێمێک
نراو  وا لە ئەوەی زشۆ پێ خۆ  بوو، هەندێک سمشی دەۆپە اندبوو کە

ەزانێرررا، برررۆیە بررردازاکەی و یئ دو ئیمشلیرررنی ا مەدەنی ررردەدهەموویانررر
بداینەکەیی وا پێوەی نووساون و سەۆی زمران و بمری زمانیران هەۆ 

 پەخشانە. 
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ەدا ە لەوێ برررروون، هەوڵیرررران دکە ئەو  شیئەو ین و خنمانەیرررران 
کددبروو بە تەۆجومران،  سۆزان بدوێمن و مراچی برکەن، پەخشانیشریان

 ەگوت: یەکێک پێی د
خرروا پەخشرران گیرران لێرری بپدسررە ئێرردە خۆیرر دە یرران  ئررا تررو -

 لەندەنب 
ئرررا لێررری بپدسرررە ئررراتە خرررانی نەنکررری خۆیررر د دەوێرررا یررران  -

 بابەگەوۆەیب 
لەبەۆ ئەوە چەند جاۆێرک کو ەکەی لە یووۆێکی تد نواندبوو،  جیمییئ

ەچررووە ئەو یووۆە دەچرروو سررەۆی لررێ دەدا. هەۆچەنرردە دەسرر ا و دهەڵ
ەنیشرررا کە کرررو ەکەی لەسرررەۆ هەنررردێک لەسرررەۆ لێرررواۆی تەخررر ەکە داد

 ە شیشا: نووس ەوو و خەیاڵی د
 شی زیرررراتد  بە بە اسرررر ی لەوەتەی هرررراتووم بررررۆ ئێرررردە  شی -

ئ لە دوا شیی خرررۆم لەگەڵ ئەمرررانە، هەۆوەهرررا ممررریەتدسررم د
ناکەم کە ب وانم ییرانم بەم جرۆۆە بەۆمە سرەۆ، خرۆ هەۆ  بڕوا

ەوەتەی گەیشررر ووین ا سەسرررەن بە دیررراۆمەوە دانانیشرررێا، لو
لەگەڵ بررراوڕ و مرررام و خنمررری باسررری کاسرررەی و وەزیرررفە و 
چوونە بەەدا و چوونە ئەمەەۆ و ئەوبەۆ ئەکات،  ەنرشە وەکرو 

مررن لەوێ پێری گوتەررووم بە هەقرر ە  نەیەتەوە مرراڵەوە، ئیم ررا 
وەڕ کە  و الڵ لێدە چری برکەم، چرۆن گروزەۆان بەو چەیرمە 
لەگەڵیررران هەڵ ئەکەمب لە هەموویررری ناخۆیررر د ئەم کرررچەی 
ئەمررڕش کە پێرری ناسرراندم و گرروتی گررواڵڵە کچرری خرراڵمە و لێرردە 

... هەۆ ئەمەم نەبرووە، بررۆیە نەهرراتووە بە پیدمررانەوە بررۆ بەەرردا
ی خرررۆ سەسرررەن لە بەیرررانییەوە هەۆ دەوۆ و خرررول کەم برررووئ

ا هەۆ دئەدات و هەۆ قبررررە لەگەڵ ئەو ئەکررررات و لە خۆیرررریان
قاقای پێکەنیمێ ی، کچەکە  خروێمشەۆمە و چراوم لرێ بروو کە 
کرررچەکە سرررفدەی سرررازۆ ئەکررردد لەگەڵ ئەوانررری ترررد، سەسرررەن 
زووزوو ئەچررروو برررۆ الی و لە چێشررر ەکەی کە بەدەسررر یەوە 
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ەوەتەی ل ئەگدت و ئەیخب ە دەمری خرۆیەوە.بوو، تۆزێکی هەڵ
تەنیررا چەنررد زەۆدەخەنەیەڕ  ،ن بۆسررەۆ ئەم دەارروەتەهرراتووی

لەگەڵرری کررددووم و چەنررد کەسێکیشرری پررێ ناسرراندووم، ئی ررد 
 نەهاتووە بە المەوە. 

کە لەسررەۆ دەنشێررک یرران تەقەی  ،جیمرری لەم خەیررااڵنەدا نرروقم برروو
ی، کە برڕواتە یووۆەکەی یردەۆگایەڕ بوو هراتەوە سرەۆ خرۆی و  اپە 

ا دگەڵ ئەم جررررۆۆە خەیااڵنەیرررریتررررد الی خەسررررووی و خەڵررررکەکەی لە
 ی خۆی بداتەوە، ئەوە بوو دونیا وا تاۆیرک برووە لەیەیویبا دڵخۆید

ەوە هەۆ پررراۆدەوێرررا و لە  ئەو لە کرررن خرررۆی سەسرررەنی خرررۆ  الی.
مشوۆیانە و هەۆ خەۆیکی ی کڕین و بیدلێکرددنەوەی ئەوەن کە چرۆن 

ەکرات بچێرا برۆ الی کەسرروکاۆی دو کەی برڕشن و چەنردە سەز  نبرڕش
سەسرەن هەمروو یر ێکی تێشەیانردبوو، باسری  .ن و بۆ واڵتەکەیسەسە

برررۆ کددبررروو، هەۆ لە  ەویرررا و خرررووەوە تررراوەکو هەمررروو یررر ێکی 
ەویبررا کە  شیێررک دای د ابررواۆدن و خررۆۆاڕ و ییانیرران، ئەو لە خررو

زووتد بچێا ئەم جۆۆە ییان و خەڵکە بەیمێا. ئەوە برۆچی دونیرای وا 
هەۆ لە تەمەنرری هەی برراڵییەوە ال گررۆ ا. ە زوو بیرردی چررووەوە کە  لە

بەو سەۆما و سەهۆڵ و براۆانە و بەو تەمەنە  ،ەگە اد ادئەو بە کۆاڵنان
بچووکەوە تاوەکو ەەزەتە دابە  بکرات بەسرەۆ مرااڵن و گە ەکرانەوە، 

سررراڵ و ، هەۆ لە تەمەنررری دەپرررێ برررداتبرررۆ ئەوەی چەنرررد پاوەنێکیررران 
لەگەڵ ەبرررروو هەمرررروو مشررررووۆێکی خۆیرررران بخررررۆن یازدەسرررراڵییەوە د

و یەواویەو بێر ەوە و بەیانیرانیئ وەبد ەکدد و، ئیشی دادخویکەکەی
ەبیمن و ئەویئ ، تەنیا یەکشەممە دایک و باوکیان دبچێ ەوە سەۆ ئیئ

 ی دەکرردد بە خررواۆدنەوە و لەبەۆ ئەوەی  شیێررک وچانیرران برروو دەسرر
ە یرە یان لەسرەۆ پراۆە ەبروو بسەۆخۆ  دەبوو، ئیم ا لەگەڵ دایکی د

ەبوو بە پەالماۆدانی یەڕ و تاکە پێاڵو و قال و قاچاغ و مەسدەف و د
شررردتن، لەبەۆ ئەوە کە خەڵکررری بە ئررراۆەزووەوە چررراوە ێی  شیی لەیەک

ەکرردد کە هەۆگیررن و هرری  ، ئەم و خویررکی ئاۆەزوویرران دوچرران برروون
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ەتدسرررران و لە نە نەبیررررمن و نەبێررررا، ئەوەنرررردە لێرررری دکررررات ئەم وچررررا
 ەهات. دناوە اس ی هەق ەوە خەمیان لێ 

ە ایەوە لە ئررریئ و قررراپێکی ەگدئەگەۆچررری باوکەکەیررران یرررەویئ 
اوەی خواۆدنەوەی لە یێد هەنشڵدا بوو، بەاڵم یرەوان چرونکە سەۆنەکد
ەکردد برۆ خرۆی دکف ی ئیشی  شی بروو، هەۆ قراپەکەی تەواو  و ماندوو

ەکەوت، بەیانیرررانیئ یرررەوەکی و هێشررر ا دبە دانیشررر مەوە خەوی لرررێ 
دەتشروت ەچرووە سرەۆ ئیشرەکەی و دەسر ا و دئەمان نووسر ەوون، هەڵ
مشررەو ئەو قرراپە خررواۆدنەوەی سررەۆنەکداوەی ئەوە ئەم نەبررووە کە ئە

ەتشرروت ئرراوی خررواۆدووەتەوە، دهەمررووی  یرر ووە نرراو گەۆوویەوە، 
هەۆ ییانی  شیانی، وچانی دوای هەق ەیان وا نراخۆ   ائیم ا وە نەبێ

مەتدسری بێدیکەیریان الیان. بشدە  شیانی  بوو لە بوو وەڕ مۆتەکە وا
ەگە انەوە بەسرەۆ دو ئاۆام نەبوو، بەتایەەتییئ ئێواۆان کە لە مەک ە  

مررراڵێکی ساۆدوسرررڕدا و بەو تەمەنە بچرررووکەی خرررۆی و خویرررکی کە 
ەبرروو مشررووۆی خۆیرران بخررۆن لە دهەیررا سرراڵ و دە سرراڵ برروون، 

یررا خرران و جێررو ێ و نررانخواۆدن و جلرروبەۆ  هەمرروو  وویەکەوە، تەن
ەکرردد ترراکو ئەوانەیرران بررۆ دایکیرران دەچرروو ئیشرری دنەبێررا کە ئەویررئ 

تەئمین بکات، جشە لە هەق انەی چەند پاوەنێک کە سکومەت بڕیەووەوە 
کڕین و ئەویئ هەۆ بەیی وۆدەخەۆجری و نروقڵاڵێک کە دبۆ هەموو مم

ئەی کە ئێررواۆانی  یئ سرراندوێج و یاپرراۆ و کدیمێکرری دەکرردد.جاۆجرراۆ
، لە  ێرررشە کە لە دسرررانەتەوۆ و تاۆیرررک و سررراۆدی زسررر ان چەنرررد ده

ەگە انەوە مرراڵەوە و کە بە بەۆدەم ئەو کەنیبررە گەوۆە و مەکرر ەبەوە د
ەپە ینب چەنررد تدسریان لررێ کرۆنە چررۆڵەی لە  ێشەیانردا برروو تێرد  اقە و

وبررران دە شیشررر نب ئەگەۆچررری  ێشەەنیشرررا کە بەو نررراوچە چرررۆڵەدا د
ەڵ و خۆیران لەگهەمیشە لەو کاتەدا تەلەبەی وەکر ،ئەوەندە چۆڵ نەبوو

ەهراتن بە دووی هەنردێکیان بە ێروە بروون، بەاڵم دایک و کەسیان کە د
بەۆدەم ئەو  ئەو چەنرد هەنشراوەی لەاڵی لە تەمەنی ئەمانردا دبۆ دوو مم

 ەچڵەکاندن. کەنیبەیەدا دەیانەڕی، زشۆ دڵی  اد
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 ،اڵیئدئەوەتررا ئێبرر ا  لەم تەمەنەدا کە بررووە بە دایکرری دوو ممرر
 شیەکەی کە خویرکی  ،دێر ەوە بیردی هێش ا موچڕکی پیا دێا. کاتێک

بروو برۆ کەوتەوو، ناچراۆ خرۆی بە تەنیرا چوونەخۆ  بوو و لە ماڵەوە 
مەکرر ە  و لە  ێررشەی گە انەوە بررۆ مرراڵەوە کە پیرراوە سەۆخۆیررەکە لە 

و پەالمراۆی دا و خرودا بەوە  یپەنا دیواۆی کەنیبەکەوە لێری دەۆپە یر
ەهانرک سرەۆەویێد یلبرواۆێک بە هانککدد لەو کراتەدا پاسک  ەسمی پێ

گرروۆج گەیشرر ە  ،ەبررووەوە، کە گرروێی لە زۆیررکە و هرراواۆی ئەم برروود
سەۆی و  زگاۆی کدد بە سەالمەتی لە چمشری ئەو د نردەیە، هەۆوەهرا 

چرۆن  .وازی لە سەۆخۆیەکە  نەهێما تاوەکو نەیردایە دەسرا پرۆلی 
تررررا مرررراوەیەکی زشۆیررررئ خەوی لررررێ نەدەکەوت بە یررررەوان و ئەگەۆ 

بەدەم زۆیررکەوە، ترراوەکو  یخەو، لە پررڕ  ادەپە یررچاویشرری بچرروایەتە 
وای لررێ هررات دایکرری بررۆ مرراوەیەکی بررا  نەچێرر ە سررەۆ ئرریئ، لەبەۆ 
ئەوەی ئەوەندە تدسابوو نەیدەوێدا بچێ ە مەک ەبریئ بەبرێ ئەو، چرۆن 
ئەو دیرررمەنە د نررردانەیەی ئەو پیررراوە بەدخررروە سەۆخۆیرررە، مێشرررک و 

 دەۆوونی وۆوویاندبوو. 
پرررری  و قێررررنهێمەۆەکەی هەۆ لە لوتیرررردا  بررررۆن و بوخرررراۆیهەۆوەهررررا 

مرابووەوە، هەۆوەهرا لە ییانیرردا و پرێئ ناسریمی سەسررەن، جرشە لەمررانە 
چەندەها تەگەۆە و تەن  و چەڵەمەی ییانی بیمیوە، ئەوەتەی سەسرەنی 

ییرران کررددووە، ئی ررد ئەم بررۆ وا  یدیرروە و ناسرریوە، هەسرر ی بە خۆیرری
و دواکەوتررروو،  دونیررا و ئەم خەڵررکەی ئێررردەی لررێ بررروون بە جررانەوەۆ

بەم پێشررکەوتووداب  خەڵکرری بێشررە لەچرراو ئەوێرری مەدەنرری و هەۆوەهررا
 ەکدد و دەیشوت: بیدکددنەوانە سەۆزەنش ی خۆی د

ئەۆێ مررن بررۆ ئەوەنرردە سررپڵەمب سەسررەن کررو ێکی دڵپرراڕ و  -
دڵبۆزە و سەز ئەکات  ووخۆ  بێرا لەگەڵ خەڵرک، لەوێرئ 
هەۆ وا بررروو، چەنرررد جررراۆیئ یرررە مان ئەبررروو لەسرررەۆ ئەو 
 ەوی ەی کە میوان و کەسێکی بدیایە ئی رد بە جاۆێرک خرۆی 
و دونیا و ماڵی لەبید ئەچووەوە لەبەۆ ئەو کەسە، ئی د بۆچی 
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نەهێما، لێدە برۆم  ەویا و خووەی لەوێ وازی لێ  لێدە ئەم
 ااۆئ کددووە بە اەیەو

یران یو سۆزان خۆیان کدد بە یووۆدا و خەیاڵەکرانی جیمپەخشان 
 باڵو کددەوە، بە  وویەکی خۆیەوە پەخشان گوتی:  و پەۆ 
ئەوە لێدەیررراب هێشررر ا ئررراالن گیررران نووسررر ووە، کەواتە برررا  -

سرر ێا لە خەو، چررونکە تررۆزێکی تررد دانیشررمەوە ترراوەکو هەڵدە
 بڕشیمەوە.  ائەبێ

 ویمی دایە خۆی و گوتی: جیمی بە دەۆوونێکی ئاۆامەوە وۆ
ئەیشرردمە برراوە  بررا بررڕشیمەوە مرراڵی  ،قەیمرراکە بررا نووسرر ەێا -

 خۆمان. 
*** 

اڵەکان دەوۆی سرررفدەی دبەیرررانی ئررراتە خررران و میررردزا و ممررر
هراتەووە بەۆچاییان دابوو. بەو بەیرانییە  پرووۆە سەبیەری دۆاوسرێیان 

هەۆوەهررررا کررررچەکەی مرررراڵی  ، لەگەڵ دوو خنمرررری تدیشرررریان سررررەۆیان
 خاڵیشی هاتەوو کە پێیان بڵێا سەەی لە ماڵی ئەوان لەسەۆ دەاوەتن. 

کرررددن، ئەوانررریئ بە  سەسرررەن هررراتە الیررران و  شیبایررری لرررێ
انیشرررا لەگەڵیررران و ئەویرررئ د . وویەکررری خۆیرررەوە وەۆامیررران دایەوە

 خواۆدن بوو. خەۆیکی بەۆچایی
کرری باسرری مرراڵی خرراڵی بررۆ کرردد کە ناۆدوویررانە سررەەیمێ لە دای

 ماڵی ئەوان لەسەۆ دەاوەتن. 
 سەسەن قومێکی لە چایەکەی دا و گوتی: 

لەگەڵ مررامم و ئەوان بچررم بررۆ  ابەداخەوە مررن سررەەی ئەبێرر -
 بەەدا. 

 ئیم ا کددی بە گاڵ ە و لە دڵیشیدا بە اس ی گوتی: 
کویرر انین بە  ،اناوێرا ماڵ ران ئرراوا بێر کروۆە برابە ئەمەی پررێ -

ئێبررر ا  قرررردقێمەی گیرررپەی دوێمررررێ  بە خررررواگیرررپە و کفررر ە، 
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بێێررررمن بررررا هەنرررردێک مەایرررردە و ناوسررررکمان  ئەدەمەوە، واز
 بحەسێ ەوە. 

  ووی کددە دایکی و گوتی: 
خوا دایە ئەمڕش ی ێکی سرووکمان برۆ لێەمرێ، وەڕ پەڵپیرمە  تو -

 بەتد . 
دێکی کردد دایکی بە بنەیەکی پڕ لە خۆیەویبر یی دایکرانەوە سرەی

 و گوتی: 
ئەوەنردە  بە خروابایە بەسەۆچاو، بەاڵم چی بکەم  شڵە گیان  -

خررۆم کررددووە بە زەهرردی مررراۆ و  ئەو نەواە خواۆدنررانەم لە
ئەوەنرردە لە قوۆگمرردا گیرردی ئەخررواۆد بە بررێ تررۆ، لەبەۆ ئەوە 
هەۆ ئێب ا سەز ئەکەم هەۆچی ئەو یر ە خۆیرانە هەیە برۆت 

 لێەمێم تاوەکو بیخۆیا. 
 و گوتی:  یکەنیسەسەن پێ

لە لەنرردەن  ،لەبەۆ چری دایە گیران خرۆ لە چررۆڵی قروڵفە نەبرووم -
هەۆچری ترۆ  بە خوابووم لەندەن. ئی د کە وتا لەندەن تەواو. 

ەمخواۆد، جاۆێ لەوێ گە ەکێرک ێ ئلێدە ئەتخواۆد ممیئ لەو
و ناوچەیەکی لێیە هیی هیمدییەکانە، پێی ئەڵێن .سراو  هرۆڵ.، 

اەترراۆی الی خۆمرران هەیە و لە هەۆچرری لە دوکررانی بەقرراڵ و 
یۆۆجەی بەەردا  هەیە، لەوێ بە دە قرات دەسرا ئەکەون و 

  .هەۆ لە بدن ی گددەی کوۆدی وەکو خۆمان پێی ئەڵێین
 و گوتی:  یسەسەن پێکەنی

ئەمدیکرررررایە، کەچررررری هەۆ ئەو  بررررردن ەکە گرررررددەی ئی اڵیرررررا و -
  انەی ئەوێ پێی ئەڵێن بدن ی کوۆدی.کوۆد

 و گوتی:  سەسەن قبەکەی تەواو کدد
بررامیەی وۆد و جرروانی تررازە و نیبررک و نررۆڕ و لەتررکە نررۆڕ،  -

بنانە لە اەجەمبر انی  ئەوەی ئێوە پێی ئەڵێن هیی اەجەم، وا
شی ی ی وا جوان دەسا ناکەوێا.  شنی کەۆە، هەۆچری یخۆ
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بدن ری نایرابی هیمدسر ان و پاکبر ان هەمرووی وا لە لەنردەن. 
ەۆچەنرردە زشۆ تررۆ وات ئەزانرری لە جەزیرردەی واقررواق بررووم. ه

کەم الم مرررای ەوە ئەو سررراڵە، بەاڵم خرررۆ دیەررروت چەنرررد یررر ی 
نایابی هەیە، چواۆ قەسرخ لە لەنردەن هەیە و پەیرا ئەبێرا و لە 

 هەموو واڵتانی دونیاوە سەۆویێدی ئەوێی ئەبێا. 
 ئیم ا بە پێکەنیمەوە گوتی: 

مەگەۆ کو ەکەیا ناناسی، کو ەکانی هاو ێم بە ماڵەکەمیران  -
 م و سابونکەۆان. دەگوت سەۆیەقا

 گوتی:  بە دڵبۆزی و بە دڵ پێوەبوونێکەوە ئاتە خان
 ناڵێا.  بڵێم چی دڵی دایک وا -

 میدزای باوکی هەڵی دایە و گوتی: 
 ا بیا و کراۆت  اسرا بێرا کەیاخوا  شڵە سەۆقدازی الی خو -

ا، ییانی لە وا هاتی ەوە و ئێمەیا  زگاۆ کدد لە دەسا دایک
ونە سەمررام و وئەم هەمرروو سرراڵە چرر هەموومرران ترراڵ کددبرروو.

 ەوا نەدەبیمرین. جراۆی وا هەبروو دەیشروت:  سەۆی میشی پرێ
دەی دەی خۆتررران لە سەمرررامی گەۆموگرررو ا بشرررۆن، دوایررریئ 

ئرۆه  کێشن.وەۆنەوە بەۆ سۆپا و لەسەۆ قەۆ  و قاڵی قاە  ا
کرروێ بیررا بەم  دایکررا بمدێررا سەسررەن گیرران، ئرراخۆ ئێبرر ا لە

 ەنررررشە ئێبرررر ا  ،الی خۆتررررانسررررەۆمایە و بەقررررد و برررراۆانەی 
هرراتەێ ەوە لە خوێمررردن و مانررردوو و هرریوڕ، بەسرررەۆ مررراڵێکی 
ساۆدوسڕدا ئاخۆ چری هەبێرا بیخروات و کرێ هەبێرا نرانێکی 
گەۆموگررو ی بررداتێب ئێبرر ا چررۆن ئەچێررا بررۆ سەمررام و بەم 
سەۆمایە بۆ ناو ئەو بانیۆ و مانیۆیە، نازانم چی پێ ئەڵێنئ کە 

وی. بەتررایەەتی بە سررەۆما کە ئەڵێرری قەبرردە خەڵررک ئەچێرر ە نررا
 گوێنانی بەۆدەکەوێا.  الەیی خەڵکی بەۆدەکەوێا ئەڵێی
 سەسەن دەس ی کدد ملی دایکی و گوتی: 
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ەنیشررررم و ئدیرررراۆتەوە دا تررررازە تەواو هرررراتوومەوە و ئی ررررد بە -
 وڵێمەوە. وناج

برررررراجی سەبررررررێئ هەۆ مررررررای لە جررررررشەۆەکەی دەدا و سررررررەۆی 
کررردد بە دەد و قرررووی ەخوێمررردەوەیررراند برررۆ قبرررەکانیان، دوارررای د ا

ەدا کە هەنرردێک لە اۆوبرراۆیئ سرراڵواتێکی وا بە بەۆزی دج .یووۆەکەدا
ئررررررراتە خرررررررانیئ هەۆ بەوە دانیشررررررر وانی یووۆەکەی دادەچڵەکانرررررررد. 

  ادەگەیشرررا کە چرررایی وەڕ مدەکەبررری بخررراتە بەۆدەم و پیررراڵەکەی لە
بەۆدەم هەڵەشدێررا، چررونکە چاخواۆدنەوەکررانی پررووۆە سەبررێ بێامرراۆە 

 بوون. 
 وێ پێئ نووس ن سەسەن  ووی کددە جیمی و گوتی: یە

( جان اکەم بۆ ئامرادە honeyهەنی )بە ئیمشلینی واتا هەنشوین  -
بکە بەیرانی دوای چراخواۆدن ئە شم برۆ بەەردا لەگەڵ مرامم و 

 ئەوان. 
و  یهراتە ننیکر .ادشۆ ین برووە و  شبەکەی دا بە یرانیجیمی لە جل

 ئاو ی لێ دایەوە و گوتی: 
 وا زوو سەەیمێ ئە شیاب خۆ هێش ا دە  شی نییە هاتووینب  -

 سەسەن گوتی: 
 بدەمەوە.  دیبان کەوتی ە پدسیاۆ، ئەتەوێا قەوانەکەت بۆ لێ -

 ەکەوە گوتی: یجیمی بە کنی
 چەند  شیت پێ ئەچێاب  -

 سەسەن گوتی: 
 ، بەپێی ئیشەکەمە. ائەوە ئیشەکەم ئەینانێ -

 جیمی بە ماتییەکەوە گوتی: 
 ئاخد من بە تەنیا چی بکەم، پەخشان ئەچێا بۆ مەک ە ب  -

 سەسەن لەسەۆخۆ گوتی: 
م لە لەنررررررردەن دابرررررررووی ەوە و ئەم پدسررررررریاۆانەت وەۆامررررررری -

کددنەوەی دایرردەی نیرریە، خەۆیکرری مماڵەکانررا ئەبیررا، دووپررات
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دایکیشررم لەگەڵ رران ئەبێررا ترراوەکو پەخشرران دێرر ەوە، خررۆ مررن 
نێک بێا ئی د خرۆت لێدە  بم هەمیشە لەگەڵ تۆ نیم، هەۆچۆ

  ابێمە. 
 سەسەن وای گوت و خۆی کدد بە یێد لێفەکەیەوە و گوتی: 

گواڵڵە  قەولری داوە کە ئی رد زووزوو بێرا برۆ الت، ئەویرئ  -
 ئیمشلینی ئەزانێا و ئی د لەمە زیاتد چیا ئەوێاب 

جیمی دڵی داخوۆپا بە هاتمی ناوی گواڵڵە، نا ەسەت بروو و زشۆی 
ناخۆ  بوو، بەاڵم نەی وانی هری  بڵێرا، چرونکە ئەینانری کە گرواڵڵە  پێ

چەند خۆی و دایک و باوکی خنمێکی خۆیەویبا و لێوەیاوەن الی 
هەۆوەها الی سەسرەن  ،و میدزای مێددی ئاتە خانهەموو خێنانەکەی 

بیدی نەدەچرووەوە کە چرۆن  ،شی و ئەو  شیەیی لەبەۆ چاو بوویخۆ
وێی دەدایە، ئەگەۆ چرری چەنررد سەسررەن گررلەگەڵ سەسررەن پێرردەکەنین و 

 ەکەن. زانی باسی چی دەددەگەیشا لێیان و نەیکە ئەم تێمە
 نەگیدا و گوتی:  جیمی خۆی پێ

ە یئیم ا کروا ئەو کرچە ئەزانێرا ئیمشلیرنی قبرە بکرات، ئەو  ش -
 کە چوویمە دەۆەوە هەۆ پەخشان قبەکانی بۆ تەواو ئەکدد. 

بدد و چاوی کددەوە و  سەسەن لێفەکەی لەسەۆ خۆی هەندێک ال
 گوتی: 
برا  نیریە هەۆ ئەوەنردە  ئەزانێرا، هەۆ ئەوە ئەزانێرا کە لە  -

 مەک ە  قێد بووە، ئەگەۆ ئەوە  نەبوایە چیا ئەکددب 
 جیمی گوتی: 

 وا دیاۆە گوێ ئەدەی ە ئەو کچەب  -
 سەسەن گو ی دایە خۆی و هەس ا و دانیشا و گوتی: 

 یابئەوە باسی چی ئەکەیاب باسی گواڵڵە ئەکە -
 جیمی قبەی نەکدد و سەۆی خۆی یۆ  کدد. 

 سەسەن سەۆی  اوەیاند و گوتی: 



 
 

52 

خەیاڵرررا خررراوە، مرررن گرررواڵڵە و دایرررک و بررراوکیم لە هەمررروو  -
خنمەکانم خۆی د ئەوێا، خەیاڵی وا نەکەیا ها، جاۆێکی ترد 

الی ئێرروەیە کرر  و  اقبررەی وا نەکەیررن، بررۆچی تررۆ وا ئەزانیرر
  نەکەنب الی ئررێمە وا بە ەاڵ بررن و سیبررا  برۆ هرری کرو  هەۆ

ئەگەۆ کچێرک بەدەم پیراوێکەوە پێەکەنێرا ئی ررد ترا مراوە نرراوی 
دەمررێکە مررن ئەم  .ئەز ێررا و هەۆ بە سررووکی نرراوی ئەبدێررا

قبررانەم بررۆ کددوویررا. ئیم ررا ە جررای کچێکرری بە ێررنی وەڕ 
هەمررروو خنمەکرررانم سررروێمد بە  ،گررواڵڵە بە ێرررن و بەسررروۆمەت

جرۆۆە نەبەیرا سەۆی ئەخۆن. جراۆێکی ترد نراوی گرواڵڵە بەو 
هەۆوەهررا نرراوی هرری  کچێکرری ترردیئ  ئ ئەوە پررێم گوتیررا،هررا

نەبەیرررررررا، ئەمرررررررانە هەموویررررررران وەڕ خویرررررررکم وان و لە 
 پەخشانیئ زیاتدن. 

هەۆچۆنێک بوو جیمی بێدەن  بروو، بەاڵم تراوەکو دۆەنر  خەیراڵی 
نررقەی لە خرۆی بڕیەرروو، گرروایە لە  نرراو جرێشەکەدا لە .برراڵو بروو و پرد 

یررررانی سەسررررەن ئامررررادە برررروو بررررۆ  شیشرررر ن. سەوت خەدایە. بررررۆ بە
خواساقینی گەۆمی لە جیمی کدد و دەمی نایە ناو دەمی و گوویی بە 

اڵەکانیشررررری مررررراە کررررردد، دهەۆوەهرررررا مم ،خرررررۆیەوە و دڵیشررررری دایەوە
خواساقینی لە دایکی و ئەوانیئ کردد. براوڕ و دایکری دەسر یان کرددە 

 ملی و دایکی گوتی: 
دڵا  ،یاڵا ئاسوودە بێابەساقەت بم، بڕش خوات لەگەڵ و خە -

تراوەکو ترۆ بە خێرد  بە خروا ،الی جمە گیان و مماڵەکان نەبێرا
ڕێم و ئەیرررررانخەمە ێررررردێیرررر ەوە هەزاۆ یررررروێمیان دەبەم و ئەگ

 سەۆچاوم. 
 و گوتی:  یسەسەن پێکەنی

کچررێ دایە دڵرری چرریم لە الیرران بێررا، ئەو قەقیرردانە بررۆچی لە  -
ترررۆ چررری  ئوایررران دیررروە بە خۆیرررانەوە یییانیانررردا قەت خۆیررری

 ئەڵێیا. 
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سەسررەن کەوتە  ێ و ئەوەنرردەی پێمەچرروو بەهێرری خویررکی ئرراتە 
ا. بەهێ خان خۆی گۆ یەروو، بەاڵم بە چەیرمە جرلە دخان کددی بە ماڵ

 ەیەکانیدا دیاۆ بوو کە ئەیویبا بچێرا برۆ مراڵە تەارنێ، هەۆچەنردە 
الگیدەکانیشرری داپۆیرریەوو لەیێررد سررەۆوپێ  و سرردکەییەکەیەوە، بەاڵم 

 هرررراوەهەۆ ،دوو پلررررپلەی دەۆخبرررر ەوو-هەۆ الیەکەوە یەڕدیبرررران لە 
 یدەسررماڵ و کۆڵرروانەی بدیبررکەداۆ و جرروانی کددبررووە کررۆڵ و دابرروو

وا  ەینانری کەدەکردد و وە دبەسەۆدا. دیاۆ بوو ئاتە خانیئ چراوە ێی 
 دێا بۆ الی تاوەکو پێکەوە بچن بۆ ماڵی تەانێکە. 

وا  د، کەبەهێ خانیئ دانیشا و خویکی باسری سەسرەنی برۆ کرد
 ەچێا.  شیشا بۆ بەەدا و چەند  شیێکی پێد

خوێمرردن و قررووکددن بەۆەو پووۆیشرری کەوتە دوارراکددن و دواا
  ێشەی بەەدادا، ئیم ا  ووی کددە ئاتە خانی خویکی و گوتی: 

 وە، یە چونکە دۆەنشە. هەس ە خۆت کۆ بکەۆەدەی ئی د  -
ئرراتە خرران هەسرر ایە سررەۆ پررێ کە بچێررا خررۆی ئامررادە بکررات بررۆ 

تەنیرا لە مراڵ  اڵەکانی بەد شیش ن، لە پڕ جیمری بیرد کەوتەوە لەگەڵ ممر
و  قوتابخرررانەن اڵەکانی ترررد هەمررروو لەدەمێمرررمەوە و پەخشررران و ممرررد

 تەنیرا جرێ میدزا  چووە بە الی ئیشری خرۆیەوە، ئەی جیمری چرۆن بە
ن کەسرێک لە دەۆگرای دا، ئەوسرا چرێ بێێڵێا، بەیکم میوانێک هات یرا

انێررا بکررات و بیڵێرراب لەبەۆ ئەوە ئرراتە خرران بە ەتودەبێررا و ئەو چرری د
 دەس ەپاچەییەکەوە گوتی: 

 تەنیا  ئەمێممەوەب  ئەی جیمی و مماڵەکان چی لێ بکەمب کە بە -
 خویکی بە گوۆجی وەۆامی دایەوە و گوتی: 

ئەیە ش ئیم را ئەوە دەسر ەپاچەیی و دامراوی برۆ چیریەب بمێردە  -
مەنریج و کرچەکەی پووۆە سەبیەە بێا بۆ الیان. بمێردە پرووۆە 

بێن بۆ الیران، ئەوەترا بانر  ئەکەیرا جروا  ئەدەنەوە ئەوەنردە 
نررررنیکن لێ ررررانەوە، بررررۆچی چەنرررردمان پێئەچێررررا ترررراوەکو وا 

 ب ابشڵەیێی
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 ئاتە خان دەس ی دا بەیەکدا و کێشای بە سیمشی خۆیدا و گوتی: 
قوۆبررانە پررووۆە سەبیرر  هەۆ نررا، چررونکە ئەتدسررم  ئەیە ش بە -

 شی هەۆ ب ۆقن لێی... ۆیکان و جمە خساڵی لێ بێا و مماڵە
 بەهێی خویکی دایە قاقای پێکەنین و گوتی: 

 وەاڵ  اسا ئەکەیا، ئەی لەپڕ ساڵوات لێدانەکەیب  -
 ئاتە خانی داماو گوتی: 

باجی مەنیج و سەۆگوڵی کچی با  بوون، بەاڵم ئەوانریئ لە  -
، جرررررووتە  شیشررررر وون برررررۆ مررررراڵی کرررررو ەکەی یرررررەوەوە بە

 ەوونە. ا و لەسەۆ مماڵبووکەکەی یان ئەیشدێ
 ئاتە خان لە پڕ  ووی کدایەوە و گوتی: 

وەاڵ بررا بمێرردم مەلرریحەی ئررامۆزام، یرران ئاسررکۆڵی دیررم بررێن،  -
هەۆچەنرررردە ماڵەکانیشرررریان دووۆە، بەاڵم ئەی چرررری بکەیررررن، 

 ئێمە  ئەوەندەمان پێ ناچێا. 
خۆی گۆ ی و بەاڵم زشۆ  ێکوپێک د و سرەالۆتد لە خویرکی ئاتە خان 

هی  پلپلە و سلبلەی دەۆنەخبا وەکرو ئەو، بشردە لە دڵیشریدا لرۆمەی 
 کدد، گوتی: 

ئەمەی بۆچییە، هەموو کەس ئەزانێا الگیدە هەیە، چوونە سرەۆ  -
سوۆمەتی خۆی هەبێرا، ئی رد ئەمە چیریە هەنردێک  اتەانێ ئەبێ
یەویرروۆەیی، هەۆ بە اسرر ی ئەچررن بررۆ یررایی اە اکەس ئەڵێیرر

هەندێکیان ئەڵێیا بۆ  ابواۆدن و قبەوقبرەڵۆڕ ئەچرن ئەوەنردە 
 چدپەچدل لەگەڵ یەڕ ئەکەن، باسی ئەم و ئەو دەکەن. 

 ئاتە خان دەس ی دایە اەباکەی و گوتی: 
هەنرررررردێکیان هەۆ ئاگایرررررریان لە تەاررررررنێ و کەس نیرررررریە لە  -

 جدتوقدت. 
وات، جیمی دانیش ەوو چووە یووۆەکەی جیمی کە پێی بڵێا وا ئە 

ەکرردد و خەۆیکررری دەگررۆ ی، کررچەکە  )سررۆزان( یرراۆی داڵەکەی دممرر
 کەلوپەلی یاۆییەکانی. 
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جیمرری کە چرراوی بە خەسررووی کەوت هەسرر ایە سررەۆ پررێ وەکررو 
سەسەن قێدی کددبوو، کە ئەگەۆ دایرک و براوکی هراتمە یووۆەوە، ئەو 

 هەۆوەهررررا لەبەۆ  ەبێررررا هەسرررر ێ ە سررررەۆپێ لەبەۆیررررانددانیشرررر ەوو 
چاویشیان جشەۆە مەکێشرە، خرۆ خرواۆدنەوە ئەوە قەدەەەیە، مەگەۆ بە 

 ەوە و لە یووۆی نوس میان. لەگەڵ سەسەن خۆی. یدزی
چەند جاۆێک لەسەۆ یەڕ بە قوۆبران و سەیدانیران بروو،  ئاتە خان

ئەویررئ بە  وویەکرری خۆیررەوە چرروو بەپیررد خەسرروویەوە، بررێ ئەوەی 
د دەڵرێن، تەنیرا جیمری لەوە چری بە یەک رکەسیان لە کەسیان تێەشات کە 
بچێررر ە دەۆەوە. ئەوەیررری بەوە  اەیەوێررردگەیشرررا کە ئەوە خەسرررووە 

 کزانی کە ئاوا خۆی گۆ یەوو اەباکەی بەدەس ەوەیە. ئاتە خران تۆزێر
کررررردد بە  ئامررررایەییەڕ و بە دەسررررا  وەدەمولێرررروی خررررۆی هێمررررایە
 گوتی:  ،کوۆدییەکی  ەوان و پاۆاو

ارنێیە ئەوەنردە بەنرد نرابم جمە گیان من ئە شم بۆ ئەو ماڵە تە -
سرراقەت بررم دڵررا  لەگەڵ بەهێرری خویررکم و زوو دێیررمەوە. بە

هی  نەکات وا مەلیح ئێب ا دێا و لەالتان ئەمێمێر ەوە تراوەکو 
 دێیمەوە. 

جیمرری هەۆ دەتشرروت گرروێنی بررۆ ئەیمێرردن و بە هرری  جۆۆێررک لە 
خەسووی ساڵی نەبوو. لەگەڵ ئەوەیدا چەند .شکەی... شکەی.یەکی برۆ 

 کدد. 
ەڵێا، لەبەۆ ئەوە دئاتە خان زانیی کە بووکەکەی نازانێا ئەو چی 

ئەم جاۆە قبەکانی هەندێک خاو کددەوە و دەس ی دا لە سرمشی خرۆی 
 دەۆگاکەی کدد و گوتی: ئامایەی و 

 جمە گیان من ئەبێا بڕشم.  -
 دەس ی دا لە چاوی خۆی و گوتی: 

 بۆ ئەو ماڵە تەانێیە دووۆ لە تۆ.  ئەچم -
 وا قدمێبک دێ ە خواۆەوە.  چاوی خۆی کدد کەئیشاۆەتی 

 جیمی نەگەەت سەۆی سو مابوو: 
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شررێا و دەبێررا بچێررا بررۆ ئێخررودایە ئایررا خەسررووی چرراوی دە -
کە من  شیش م تۆ مەگردیب یراخود  االی دک ۆۆب یاخود ئەڵێ

 ئەڵێا تۆ  وەۆە لەگەڵمب 
جیمی هەۆ وا  اوەس ابوو نەینانی چی بکات. دوای گوۆج برووە و 

خب ە سرەۆ جلەکرانی و چروونە دەۆەوە و هەمروو پێاڵوەکرانی دەس ی 
 گدت بە دەس ەوە و بە ئیمشلینی گوتی: 

 ممیئ بێمب  -
 اڵەکانی و گوتی: ددەس ی دۆێا کدد بۆ مم

 سۆزان و ئاالن، ئەوانیئ بێنب  -
 خەسووی پێکەنین گدتی و گوتی: 

قوۆبران، ترۆ لە مراڵەوە بە، نابێرا ترۆ بێیرا، مماڵەکران  نا نرا بە -
 سن .گدیان... گدیان.. ئەتد

لەم مش ومڕەدا بوون، کە بەهێری خویرکی هراواۆی لرێ هەسر ا لە 
 : گوتیە بۆ الیان و سەۆەو ەخواۆەوە و گو ی دایە خۆی و سەۆکەوت

 ئەیە ش ئەوە چیا ئەکدد وا نیوە شیە.  -
 خویکی بە دەم پێکەنیمێکی نادیاۆەوە وەۆامی دایەوە و گوتی: 

  شڵە جمە خان تێماگات من چی ئەڵێم لە یەڕ ساڵی نابین.  -
با بنانم بەیکم من ب وانم هەۆ بەم چەند  شیەی کە هراتوون  -

سێ کەلیمە برووم لێیرانەوە، هەۆوەهرا ترۆزێکیئ لە -قێدە دوو
قیلمە اەسابەکانەوە کە زشۆیان سەز لێ ئەکەم خۆیشا ئەوە 

 ئەزانی. 
 ئاتە خان بە زەۆدەخەنەوە گوتی: 

 اتە دەی تۆ  وەۆە، خۆت تاقی بکەۆەوە. کەو -
بەهێ هاتە یووۆەوە و چاکوچۆنی گەۆمی لەگەڵ جیمی کدد و دەس ی 

 خب ە سەۆ خۆی و خویکی و گوتی: 
 جمە گیان من و خویکم .گۆ. ... -
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دەسرر ێکی خبررر ە سررەۆ سرررەااتەکەی دەسرر ی و پەنررر ەی هەڵەرررڕی و 
 گوتی: 
 ئەچێا. تەنیا یەڕ سەااتمان پێ -

 دەس ی خب ە سەۆ یانی جیمە و گوتی:  هەۆوەها
 تۆ و مماڵەکان دانیشن لە ماڵ.  -

مەلرریحە  لەو کرراتەدا گەیشرر ە جررێ، ئەویشرری بانرر  کررددە الی و 
 دەس ی خب ە سەۆ یانی و  ووی کددە جیمی و گوتی: 

 مەلیحە  لێدە ئەبێا الی ئێوە.  -
جیمی هەندێک تێشەیشا و دیبانەوە: .شکەی... شکەی. بۆ کددن و 

 یئ چوونە خواۆەوە بەدەم پڕمەی پێکەنیمی بێدەنشەوە. ئەوان
 ئاتە خان هەناسەیەکی قووڵی هەڵڕیا و بە ماتییەکەوە گوتی: 

خوا  شڵە کرو م برێقەزا و برێ بەاڵ بێرا، ئەگەۆچری گونراهە  یا -
بەاڵم  ،دەوێرا سکم بۆی ئەسووتێا و بەقەد پەخشانم خۆ 

 خوا ئەمە کوۆد بوایە بای د نەبوو.  تو
هەناسرەیەکی تردی هەڵكێشرا و لەسرەۆ قبرەکەی  شیشررا و ئراتە خران 

 گوتی: 
 وەی باوکە ش چەند هیوڕ بووم تاوەکو تێمشەیاند.  -

 خویکی سەۆێکی  اوەیاند و بە گەۆمییەوە گوتی: 
تەمررای تررۆ بوومررایە ترراوەکو  ئەگەۆ بە بە خررواشەیانرردب تررۆ تێ  -

سەەیمێ هەۆ ئەتشوت و ئەتشوتەوە و ئەویرئ هەۆ سرەۆی برۆ 
 ەوەیاندیا و پێی ئەگوتیا: .شکەی... شکەی.. ئ ا

هەقرررر ەیەڕ تێپە یەرررروو بەسررررەۆ سررررەقەۆی سەسررررەندا و هێشرررر ا 
 .لەو ماوەیەدا ئاتە خان برووکی بردد برۆ چەنرد گە انێرک ،نەگە ابووەوە

ئەگەۆچی دونیرا  زشۆ سراۆدی کددبروو، پرایینێکی زشۆ دۆەنر  بروو. 
ئەو سرران و ە سررەۆچماۆ و قلیاسررێ جرراۆ بررددنی-ەوەیرردا دوولەگەڵ ئ

لەگەڵ مەن ەڵە یاپداخ و یف ە و ناوساجی و قۆۆی و سرەماوەۆ  ،ناوە
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ەهرراتەوە و ، چررونکە بەزەیرری پیررادا دهەۆ بررۆ ئەوەی دڵرری تەنرر  نەبێررا
 دەیشوت:  کهەموو جاۆێ

 خوا ەەۆیەە ئەبێا زشۆ قەدۆی بشدین.  تو -
شیان وا بروو، ە جرای ینری یتێکڕا ئاتە خان لەگەڵ خەڵکی الی خۆ

 و ەەۆی  و بێنمانیئ بێا، دەۆدی خۆی گوتەنی. سەسەن بێا 
یەویبر ی بەترایەەتی ئەو هەمروو خۆ ،جیمی خەۆیک بوو  ادەهات
وۆ و وەکررردد لە الیەن خەسررروو و خەزو بەتەنشەوەبررروونەی هەسرررا د

داڵەکانیئ کدابروونەوە و خەڵکەکەی دەوۆوپش ی خۆیەوە، هەۆوەها مم
پەخشررران لە مررراڵ بەاڵم کە  نەنرررک و بررراپیدانیەوە، ەچررروونە باوەیرررید

، توویری  ووداوی سررەید و ەبروو، سراڵی هەۆدوو الیران یرڕ دنەبروایە
 ەبوون لەگەڵ یەڕ. پێکەنین د

ەچرروو لەو تەۆجومررانییە و لەبەۆ هەنرردێک جرراۆ پەخشرران ترراقەتی د
 خۆیەوە دەیشوت: 

مباڵ من بم و پێ نانێمە سمفێکی تدەوە. لەبەۆ ئەم ئە بە خوا -
 تەۆجومانەیەتان. 

پدسرریاۆی ترردیئ کە خررنم و ئایررما  دەهرراتە  وزشۆ جرراۆ پرردس 
ەگەۆ گروێی لرێ بروایە وا جیمری قبرە ەیشروت: ئسەۆی وەڕ یەکێکیان د

 ەپدسی: ، لە پەخشانی داڵەکانیدەکات لەگەڵ ممد
خروا پەخشران گیران ئەوە برداینەکەت ئەڵێرا چری و باسری  تو -

 چی ئەکاتب 
 یان ئەوی تدیان هەڵی دەدا و دەیشوت:

ترراقەتی نەچررووە و بیرردی دایررک و کەسرری بررنانە لێرری بپدسررە  -
 خۆیەب  ناکاتب ئاخۆ ئێدەی پێ

دیاۆە پەخشانیئ بە کەیفی خۆی قبەکانی هەڵەااۆد و ئەوەی پێ 
ەزانێررا نررا ەسەتی ناکررات، هەۆوەهررا بە کەیفرری خۆیشرری دەگرروت کە د

 ەکددنەوە. دەدانەوە و لە کۆڵ خۆی دوەۆامی 
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ەوال ەهررررات دەۆسررررودەوۆی لدهەنرررردێک جرررراۆیئ کە زشۆی بررررۆ 
ۆێررررک لەسررررەۆ سررررەای و مەیررررقەکەیان یرررران بررررۆ چەنررررد جا ،ەکەوتد

 ەساند، لە دڵی خۆیدا دەیشوت: هەڵد
 خۆزگە ئەم دوو کەلیمە ئیمشلینییەیم نەزانیایە.  -

ەکەوت ئرراتە خرران و خررنم و ئایررمای ننیکرری دجرراۆ جرراۆ وا  ێررک 
، لە بەیمری خۆیانردا قبرە لە برابەت سەسررەن و ینەکەیەوەدادەنیشر ن و 

 ەکددە ئاتە خان و دەیشوت: کەسە  ووی د یەکێک لەو
قبررررەی خۆمرررران بێررررا ئەمە ئەگەۆ لە قبررررەکانمان  اخررررو تررررو -

بشەیش ایە بای د نەبووب نە ئەزانرین قبرەیەکی لەگەڵ بکەیرن، 
بەاڵم قابیلە کر   ،نە لێمان تێئەگات، یاخوا تازە موباۆەکی بێا

قات بوو الی خۆمان، ئەو هەموو کچە جوان و جوانرانە هەیە 
خواخوامان بوو سەسەن گیان  ،خوێمەواۆ و دەۆهاتوو هەموو

و الڵە  ین بێێمێرا کەچری ئەمەترا ینەکەی، ئەڵێری دووۆبرا کە 
 ناوماندا. لە

کچرێ خویرکم ئەم کو انەمران ئەچرمە ئەو مەملەکەتررانە و ئەو  -
هەمرروو کررچە ئێبکبرروکە ئەبیررمن، اەیرر  و سەیررا نیرریە، ئی ررد 

و  ێررک  ال یئ بەئەوانرریئ ئەی چرری بررکەنب ئەڵررێن هەمرروو
 یبررررێ  ەزامەنرررردین و ئەو پەیوەنرررردی و  ێککەوتررررمە بەبرررکەو

کچەکە نەبێا. ئەوە نییە کو ەکەی وەس ا خدۆ ئەویرئ لەوێ 
ینرری هێمرراوە، ئەویررئ ناۆدبوویرران خوێمرردنەکەی تەواو بکررات، 

 ،ن ینێکی دەسا کەوتووە هەۆ بە خرۆ ایی و بێمەسردەفێئەڵ
، هێشررر ا کرررچەکە  ئەو بەخێرررو ئەکرررات و مەسررردەقی دەداترررێ

گرروایە دوو سرراڵ برروو  ەقیررن برروون و پررێکەوە ئەییرران و هەۆ 
ماۆەی نەکددبروو، تراوەکو کرو ێکی بروو. ئیم را دوایری چرووە  

مررن برراوکی کررو ەکەم.  ێبررۆ خەسرر ەخانە و گوترروویەتی: بەڵرر
ئیم ا ینەکەیری مراۆە کرددووە بە ناچراۆی. یرێدزادی بردازام 
کە هرررراتەووەوە ئەم هرررراویمە، ئەو بررررۆی گێررررڕامەوە و گرررروتی 
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چەنرررد یە یشررری لەگەڵ کرررو ەکەی وەسررر ا خررردۆ  ێرررکوەخ 
کرددووە و پێری گوترووە: بررۆچی مراۆەی ناکەیرا و بیەەیرر ەوە، 
چونکە هەۆاسی پرێ هەڵشدترووم و هەۆ دێر ە سرەۆم و ئەڵێرا 
بەیکم قبەت لەگەڵ بکەم، کەچری بە یرێدزادی گوتەروو: مرن 
چررۆن ئەمە مرراۆە ئەکەم و لەگەڵ خررۆمی ئەبەمب ئەمە هەۆ وا 

 ئەبوێدم تاوەکو خوێمدنەکەم تەواو ئەکەم. لەگەڵی  ا
ینێرررک لە دانیشررر وانی ننیرررک بە ئررراتە خررران هەڵررری دایە و بە هەنررردێک 

 ەیشوت: دیەوە یتوند
دە سا وەاڵ ئەمە پیاوەتی نییە و پیاوەتی پرێ نراڵێن. ئەو کرچە  -

هەۆ چییەڕ بووبێرا، وازی لرێ نەهێمێرا و وا خنمەتری بکرات 
بە ناچراۆی مراۆەی بکرات.  و مماڵیشی لێ بەێا، ئیم ا جەنرابی

ئەی بررۆچی ئەو هەمرروو کرراتەی لەگەڵ برروو سەزی ئەکرردد و 
بنۆ. ێ و بچێ ە سەۆ مراڵ و سراڵی سرازۆوپێی خۆ  بوو لەو

 خوا ئەمە پیاوەتی و ەیدەتی پێ ئەڵێنب  ئەی تو
 ینەکە لەسەۆ قبەی  شیشا و گوتی: 

کەواتە ین لەو واڵتانە  هەۆ بەیرخوۆاو و ەەدۆلێکرداون بە  -
زانی هەۆ الی دەمریاوی زشۆداۆ و بێویادانەوە، من وادەسا پ
لە دوای ئەوەی  ن ین وا مەەرردووۆە بەدەسررا پیرراوەوە،خۆمرا

 ماچکددنێرک ئەیێێمێا. جراۆی وا  هەیە بە ە سراڵ و دەسرا
کەچرری دوای چەنررد سرراڵێک هەمررووی بیررد ئەچێرر ەوە و ینەکە 
ئەکەوێ ە یێد باۆی قوۆسی مماڵەوون و ممراڵ بەخێروکددنەوە 

 ،ەسەۆکددنی هەموو کەموکو ییەکی ییانی خێرنانەکەیو چاۆ
کە جرراۆی وا هەیە مێررددە ئاەرراکەی سررەۆی مانرر  و سررەۆی 

چەنرد دیمراۆێکی برۆ قرڕێ  (یاخود بە هەق ە، یان  شیانە)مان  
دەداتە بەۆ دەم و ئەڵێررا: هەۆ ئەوەیە بررڕش خررۆت و ئیررداۆەی 

 ەزمان بەو پرراۆەیە وۆگرری مرراڵەکەی پررێ بررکە. ئی ررد ینرری بەسرر
مماڵی پێ دەمکروت  پێ پڕ بکات، میوانی پێ  ایی باکا، ئەوی
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ئاەررا  بررۆ  ،دیرراۆە هەۆ خێررنانە بەپێرری توانررای خررۆی ..بکررات.
ەداتەوە و ئەڵێرررا ممررریئ ئررریئ و کاسرررەی ان برررۆ ئخرررۆی پررراڵ 

ئەکەم. نازانێا کە هەۆ سرەااتێکی ئەۆڕ و زەسرمەت و  ایری 
و جێەەجێکددنرررررری داخوازییەکررررررانی ییررررررانی خێررررررنان بەقەد 

نە هرررریوڕ و مانرررردوو ئەکررررات و ی کاسررررەی ئەو یهەق ەیەکرررر
 وس ی و یاد ئەبێا، ئەیاکێمێا. تەندۆ

 دوای ئەو ینێکی تد ئەهاتە قبە و ئەیشوت: 
ئەۆێوەڵاڵ  اسا ئەکەیا. ین زشۆ داماوە، بەاڵم نایەراتە سرەۆ  -

خرررۆی و چررراو لە هەمررروو یررر ێک ئەپۆیرررێا لەبەۆ خررراتدی 
 پاۆاس می ییانی مماڵەکانی و خێنانی. 

 یکە دەس ی هەڵەڕی و گوتی: ئەوی د
ە کە چی ئەقەومێرا یکچێ ئێمە چوزانین و لە کوێ ئاگامان لێ -

و چەند ەەدۆی لێ ئەکدێا و چەند ینری وا هەیە دڵری ئەبێر ە 
ەوە قدمێبررک ئە ێاێررا بە دەسررا یهەۆ بە دزیرر ،ئرراو و خرروێن

لەبەۆ چررررراوی خەڵکررررریئ  ،مێرررررددی خررررردال و بەدخرررررووەوە
 بە خرواەخ یاۆتدین کەسە. ب اپێئەکەنێا و خەڵکیئ وا ئەزانێ

وا هەبێررا کە  ینرراو ئەم خەڵررک و خێنانررانەدا نێێمیرر  ەنررشە لە
ئەگەۆ  شیێک ئایکدا بێا خەڵک هەۆ یاخی لرێ دە وێرا لە 

 تاوانا. 
و  نیریێەڵڕیر مە تراقەتی چروو و پێکەۆیئاتە خان لەم هەمروو دەۆدەسە

 گوتی:
قبرررەکان ان هەمرررووی  اسرررا و بەجێررریە، بەاڵم خرررۆ  ، اسررر ە -

هەمرروو پیرراو وا نررینب هەمرروو ینرریئ وا بررا  و قیررداکاۆ نررین. 
ینی وا  هەیە دنیا ئەداتە بەۆ کلکران و کە مێرددی مردد یران 

یرروو ئەکرراتەوە و گرروێ نرراداتە هەسررا و  اتەاڵق دۆا، ئەچێرر
 ییانی مماڵەکانی. مماڵی قوۆبەسەۆیئ ئەبێا کەسوکاۆ و ئەم

هەۆوەهررررا پیرررراوی وا  وایە زشۆ  ،کەنبررررو بەخێویرررران و ئە
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ین و ممررراڵی ئەپەۆسررر ێا و  ندڵبرررۆز و زشۆ لەخۆبررروۆدوو
 ییانیان بۆ بێێمێ ە یووۆەوە.  یهەوڵ دەدا خۆیی

 دوانێکیان دایانە قاقای پێکەنین و گوتیان: -یەڕ
بەاڵم لە  ،ترررۆ   اسرررا دەکەیرررا و پیررراو و ینررری وا  هەن -

 چاو لەدەۆ و چاوبایقاڵن. %ی ئەو پیاوە چاکانە  هەۆ ٥٩
 ینێک لە دانیش وان دەس ێکی بە سم  و وۆگیدا هێما و گوتی: 

بە بیررررردو ای مرررررن ئەو کەسرررررەی ئەیەوێرررررا بچێررررر ە دەۆەوە  -
بخوێمێرررا هەقە لێرررردە ین بێێمێررررا و لەگەڵ ینەکەی بررررڕوات. 

 تاوەکو لەوێ توویی ئەو جۆۆە دەۆدەسەۆییانە نەبێا. 
 هاو ێیەکی وەۆامی دایەوە و گوتی:

دایکم خۆ هەموو خەڵک یران ئەو کرو انەی ئەچرمە دەۆەوە برۆ  -
مرررررراڵی وا ئەناسررررررم بە هەزاۆ  ،خوێمرررررردن دەوڵەمەنررررررد نررررررین

کرررولەمەۆگی ئەییرررن برررۆ ئەوەی ب ررروانن پررراۆە برررۆ خوێمررردنی 
کو ەکەیرران بمێرردن. ئیم ررا وەۆە خررۆی و ینرری بەخێررو بررکەن. 
دایکررم خەڵکرری لە کوێیرران بررووب بەتررایەەتی کچرری ئێبرر ای الی 

کە یررروو ئەکەن پشررر ی مررراڵی زاوای  بە خرررواخۆمررران. پەنرررا 
قو بەسررەۆ ئەیررکێمن ئەوەنرردە داوای خشررخ و ئرراڵ وون و نرراو 
مررراڵ ئەکەن. ئەڵێررری کررر  ئە رررڕن و کررر  ئەقدشیرررن. کرررو ی 
بەس ەزمان ئەگەۆ بیەوێرا ین بێێمێرا تراوەکو تەپڵری سرەۆی 

، وەاڵ چیررریە ین می قەۆز بێرررا و بکەوێررر ە یێررردیئەبێرررا نررروق
نەکەی تەواو بکات. کە بیەوێا خوێمدئەوەی ە جای  ئەهێمێائ

ێێمرررران بەالیررررە و هێشرررر ا ئەوان یرررروێمی لەوێررررئ کرررر  و ین
 کو ەکانمان ئەکەون. ئی د بۆچی لەوێ نەیێێمن. 

ننیکررررری یرررررە  مانشێرررررک بەسرررررەۆهاتمی سەسرررررەن و جیمررررری و 
ماوەیەدا ئاتە خان و میدزای مێددی برۆ  اڵەکانیان تێپە ی کدد. لەمدمم

چەنرررد جاۆێرررک توویررری قرررڕە و مشررر ومڕی بێررردەن  بررروون لە بەیمررری 
خۆیاندا، لەبەۆ ئەوەی سەسەن پێی نەزانێا، سەسرەن دەسر ی کددبروو 
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بە کاۆ و کاسەی خەۆیک بوو سەۆی قاڵ ئەبوو. گەلێک جاۆ ئاتە خران 
 بە مێددەکەی ئەوت: 

وت لە بررووکی پررووۆە خرروا وەۆە دڵررا خررۆ  بێررا چررا دە تررو -
یاخود بووکی کێی تدە کە چەند جوان و  ێکروپێکن و  ،میمەیە

و خەزووۆیرران دێررن و دە شن، کە  چررۆن بە دەوۆی خەسرروو
خۆیرران دەگررۆ ن ئەو جررلە کوۆدیانەیرران لررێ ئەبێررا بە نەقررئ، 
ئەو بانشیرران ئەکررات و ئەو پدسرریان پررێ ئەکررات. لە مرراڵەکەدا 

 وەوە لە خۆییاندا. وۆیشیان هەۆ گە  ئەبمەوو خەز وخەسو
 ئاتە خان هەناسەیەکی هەڵەکێشا و قبەکەی تەواو ئەکدد و ئەیشوت: 

نەڕ وەکرررررررو کە واڵڵەکەی الی ئرررررررێمە. کە هەۆ ئەبێرررررررا بە  -
دڵررری خرررۆ  برررروو  ئیشررراۆەت قبرررەی لەگەڵ بکەیرررن، دایررررک

 کو ەکەی ینی هێماوە. 
هەنرردێک جرراۆ دڵرری  ،ەهررات بە گایرردا لەسررەۆ ئەو قبررانەدمیرردزا 

 بوو بە قڕەیان، دەیشوت: دەەدایەوە و هەندێک جاۆیئ د
ئرررێمە  ئەبێرررا خۆمررران  ،ئی رررد ئەمە وا برررووە و برررڕاوەتەوە -

 تە ناومرران.کەوتررووە  ابێێمررین. ئەویررئ زەارریفەیە و ەەۆیررەە
ەبێرررا. چررراوت لێررریە بەیمێکررری ترررد بە بایررری قێررردی کررروۆدی ئ

دوو مررررانشی تررررد هەۆ وەڕ  بە خرررروامماڵەکرررران وا خەۆیکررررن، 
 وۆدی قبە ئەکەن. بولەول بە ک

ئراتە خران هەنردێک بێردەن  ئەبروو و بیردی ئەکرددەوە و دوایری بە 
 ماتییەکەوە دەیشوت: 

هەۆوەهرا  ا شرا ئەزانیریخۆ ،ەوێاد خۆ زشۆم خۆ  بە خوا -
زشۆیررئ دڵررم بررۆی ئەسررووتێا، بەاڵم وا نابێررا لەگەڵرری و لە 

 قبەکانی ناگەم و ئەویئ هەۆوەها. 
 ەیشوت: مێددەکەیی بە دڵ پێوەبوونێکەوە د

ەزمانە  قێدی هەموو یر ێکمان ئەبێرا، بەسر ا،ئێب ا قێد ئەبێ -
 لی زمانی کوۆدیب ولەوبە ب ابە یە  مان  بەێ اتۆ ئەتەوێ
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یویبررررا هەمرررروو داخرررری دڵرررری خررررۆی دەئرررراتە خرررران هەۆ وەڕ 
 ەیشوت: ، دهەڵەدێاێا

ە ئراخد تێکەڵمران نابێرا تراوەکو قێرد بەێرا، هەۆ میوانێرک  کو -
یرران گرروێی لە زەنشرری دەۆگررا ئەبێررا یەکبررەۆ  ائەکرراتە  ،بێررا

 چۆنی قێد ئەبێاب ، لەبەۆ ئەوە چۆنیۆیووۆەکەی خ
 ەیشوت: مێددەکەی بە نەۆمی و دڵبۆزییەوە د

 وۆدە لەسەۆخۆ، تەنیا تۆ خۆت نا ەسەت مەکە.  وۆدە -
 ەیشوت: ییەوە دو بە گەۆم یەپە یمیدزا لە پڕ  اد

 یب ئیم ا تۆ  جلی کوۆدی ناکەی ە بەۆ -
ەکررردد و دئرراتە خررران بە نیررروە خێبرررەیەکەوە سرررەیدی مێرررددەکەی 

 ەیشوت: د
بە ب ابررۆچی جلرری کرروۆدی نرراکەمە بەۆیب ئەوە بررۆچی نازانیرر -

 جوان دین جلم بۆ بددووە بە سوخمە و گۆبەۆشکەوە.  خوا
ەکدد و دئاتە خان دەس ی دەدا بە سمشی خۆیدا و قبەکەی تەواو 

 ەیشوت: د
بۆ ینی سەسرەن گیران نەبێرا  ئیم ا جلی جوان و ی ی جوان -

مرررن یررر م برررۆ کێررریەب بەاڵم کرررو ە نایکررراتە بەۆی. ئەو  شیە 
لەبەۆی کردد، دواترد  کپەخشانم بدد و پێمان گروت هەۆ تۆزێر

گەۆ زوو دایکەندەوە و چرووەوە پران ۆڵەکەی لەپرێ کرددەوە و 
. پەخشرران پێرری گرروت خررۆ دایکررم ۆن نرراتوانمولررێم بەررو.گرروتی: 

جاۆ کە چروویمە  کهەندێ اکە، ئەڵێبناو ماڵ لەبەۆی  اڵێا لەن
کەچرری وەۆامرری پەخشررانی دەدایەوە: .بە گە ان و سررەیدان... 

دایکرررا بڵرررێ زشۆ سوپاسررری ئەکەم، بەاڵم مرررن بەو جرررونەوە 
سەز لە جلی دۆێا ناکەم.. ممریئ بە پەخشرانم  ،نا ەسەت ئەبم

وت پێی بڵێ خۆ ئێروە  جلری دۆێرا لەبەۆ ئەکەن برۆ یرەو و 
 ا نینب سەقلە ئەی ئەوانە دۆێ

 ەیشوت: دەکێشایەوە و دئاتە خان دیبان هەناسەیەکی هەڵ
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بڵێم چی، هەۆ کەسرە و تەبیعەتری خرۆی، ئەوەتە سرەیدی برکە  -
 اەسکەۆە بەو پان ۆڵ و بلوزە قشەوە.  اهەمیشە ئەڵێی

ەیەیمررری ینەکەی وا نرررا ەسەت و دامررراوە و دبررراوکی سەسرررەن کە 
 ابێا و وا بنانێ نەوەکو گوێی لێ ،لەبەۆ کو ەکەی ناوێدێا هی  بڵێا

اڵەکانی، کە وا  نەبرروو. ئەمررران دئەمرران تاقەتیررران چررووە لە ین و ممررر
سەزی  ئراتە خرانا، بەاڵم دانیدونیایان هەۆ لێ  وون بووەوە لە خۆیری

، کێشررایەەخررۆی هەڵ و ناسرریاو و ئایررمادا تۆزێررک نرراو خررنم ەکرردد لەد
نەڕ  ،و هەمیشە جلی جروانی لەبەۆ بکرددایە بووکەکەی  ێکوپێک بوایە

ئاوەهرررا مرررات و مەلررروول، وەکرررو خرررۆی گررروتەنی هەمیشرررە دەیشررروت 
 .یررراخود تەنرررووۆە و بلرررووزێکەوە ،اەسرررکەۆە بە پررران ۆڵ و بلرررووزەوە

ۆ جیمری زشۆ ئەگە ،پدچیشا کوۆت کوۆت تۆزێ لە هیری پیراو دۆێاترد
اە پێبرر ی و قرر ئێبکبررووڕ و بررااڵبەۆز و ناسررک و جرروان برروو، خررۆ

بەاڵم لە  ،ەخررواۆدچرراوە گەیررە سررەوزەکانی ملرری خەڵکرری د کرراڵەکەی و
الی ئررراتە خررران و ئەوانەی بیدوبررراوە ی ئەویررران هەبررروو، ئەو جرررۆۆە 

ەکررددە ئرراتە خرران و بە دجرروانییە زشۆ پەسررەند نەبرروو، میرردزا  ووی 
 ەگوت: دنەۆمییەکەوە پێی 

مماڵەکرررانی  ەۆێ هەۆ سەسررەن و مرراڵ و مماڵەکررانیگرروێ مەد -
سررراڵێکی ترررد ئەم سەلە مەگەۆ  بە خرررواەالمەت برررن تدمرران سررر

بەزشۆ لە یەک رران جیررا بررکەمەوە، ئەوەنرردە بررۆ خۆترران  ادێررن 
لەگەڵ یەڕ و ئەوەنررردە قبرررە و سیکرررایەت برررۆ یەک رررد ئەکەن، 
چرراوت لێرریە چەنررد ئێبررکی سررووکە خررۆ کە میوانررا دێ هەۆ 

 سەیدی ئەکەن و ئەکەونە چدپەچدل. 
ەخبرر ە سررەۆ یررانی ینەکەی و بە زەۆدەخەنەیەکرری دمیرردزا دەسرر ی 

 ەیشوت: دخۆیەوە 
ەکە پێری  وەکو ئەڵێن مراڵ ئەوەیە مراڵخۆ لێری  ازی بێرا. کرو -

خۆیرررە و خۆیررری ئەوێرررا، ئرررێمە هەۆ ئەوەمررران لەسرررەۆە کە 
دڵیان  ابشدین و ئاگامران لێیران بێرا وا برنانم بیردت چروو کە 
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 ەکەم چەندت قدمێبک بۆ ئە ی ن و ئەتشوت: خوایە هەۆ کو
بررردەی ەوە دەسرررا بە سرررەالم ی و برررشەنە الم، لەگەڵ مررراڵ و 

 مماڵەکانی ئی د هیچێ کەم ناوێا، 
و  یەیشردت و بە ئەسرپایی پێکەنیردئاتە خران هەنردێک زەۆدەخەنە 

 ەیشوت: د
 اس ە وەکو ئەڵێن ئیمبران زاڵرمە، ئەۆێ وەڵراڵ هەۆ لە  بە خوا -

خرررررروا ئەپررررررا امەوە، کە هەۆ کررررررو ەکەم بەیررررررممەوە و ین و 
 بۆڵ. ی ئێب ا کەوتوومەتە بۆڵەکەم، کەچبمماڵەکانی تێد ماە 

 مێددەکەیی وەۆامی ئەدایەوە و ئەیشوت: 
ئەی مررن چرری ئەڵررێمب خرروا ئەکررات هەمرروو سررەالمەت ئەبررین و  -

چاومان لە بااڵی سەسەن ئەبێرا و ئەم ممراڵە جوانرانەی ئی رد 
ئەگدیمە باوە  و ماچیران ئەکەیرن، ئی رد برا جرمە سەز ئەکرات 

هەقری هەموویران  اواڵ لەبەۆ بکات، تۆ خۆ  بیەج گوێمی و
جیراتی ئەویرئ ۆ  هەۆ جلی جوان لەبەۆ بکە، لەت ،ئەکەی ەوە

 جلی جوان لە خۆت دێا و قابیلی خۆتن. 
 ەیشوت: ێدەکەنی و لەسەۆ قبەکەی دە شیشا و دمیدزا پ

چری  و بە کرچەوە کە تۆ بۆ خۆت نا ەسەت ئەکەیا بە بووڕ -
ئیررد یرروکدی خرروا بررکە کە  اکەنبلەبەۆ ئەکەن و چرری لەبەۆ نرر

جەواڵ و تررررووۆەکە لەبەۆ نرررراکەن، وەکررررو ئەوانەی ئەو  شیە 
 هاتەوون بۆ سەۆچماۆ. 

*** 
بەیانییەکیرران ئرراتە خرران سررەۆی قرراڵ برروو، جررل و ئرراڵ وون و 
 سوخمە و دەسماڵی لەسەۆ جێشەکەی هەڵخب ەوو، پەخشان کەوتەووە

کات و ە ملوانکەیە لە بلەبەۆ  ، کە چیبۆ خۆی جلی هەڵەااۆد ەناو ئەو
 مل بکات بۆ ئەم یاییەی ئەمڕش. 

دوو کەسررریئ لە هەیررروانەکە دانیشررر وون و چاوە ێیررران -یەڕ
ەکدد کە ئاتە خان کداسی جوۆجێا و قەدیفە برداتە کامیران و کەوای د
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پێیرران کە ناۆدبوویرران بررۆ الی  ،سرووۆمەی سررەوز بمێدێررا بررۆ کێرری تررد
ئەویرئ  ،ڵی لەبەۆی برکەنبە ئەمانەت بۆ ئەم یاییەی کرو ی خرا بدات

ئەوانریئ سوپاسریان  ،بۆی خب ە بروخچە و کیبرەوە و دایە دەسر یان
 کدد و  شیش ن. 

 پەخشان سەیدێکی دایکی کدد و گوتی: 
، بۆ ئەوەنردە سراویلکە یەئاخ لەم دڵەی تۆ نازانم ئەو دڵەت چی -

و بە ەسمە، کچرێ  شڵە بەس جلەکانرا بردە بەم و بەو، ئراخد 
یرران بیررانوویەڕ  و خررۆم لەبەۆی ئەکەمب ا نیرریەبڵێیرر اناتوانیرر

 بدشزی ەوە و دەۆدی ئەڵێن: دەمە چیا لە چیا کەمە. 
 دایکی سەیدێکی کدد و گوتی: 

خروا  شڵە قەیمراکە تروو ە مەبە، ئراخد کرچەکەی مەلرریحەی  ترو -
 ،ئررامۆزام نرراۆدبووی بررۆ کداسررێکی جرروان چررۆن بررۆی نەنێرردم

گوناسە گەن ە دەس یان کوۆتە، با ئەو چەند سەااتە دڵی پرێ 
خۆ  بێا. کەواکەیم ناۆد برۆ برووکی ااسرمە خران ئەویرئ 

کەڵکرری یررایی بێررا، ااسررمە خرران  نیرریە بەی گونرراسە جلرری وا
هەزاۆ چاکەی بەسەۆمانەوە هەیە، ئەوەترا پەنر ەی یەکێکمران 

ئەوەنردە  ،گەۆم بێا بە سەق ە دێا بە دیاۆمرانەوە دادەنیشرێا
 دڵبۆزمانە. 
 پەخشان گوتی: 

ئ بامێردە کە جلری وای نیریە برۆ یرایی تدی یخوا هی دەی تو -
و گونررراسە، ئیمشرررەڵاڵ جلەکانرررا بەسرررەۆ گە ەکەکانررردا دابە  
 ئەکەیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا. 

، ئەمە چەنرردەها تررۆ ئەناسرم یئراخد بایرە مررن دڵری تررۆ و پراکی
و کە بۆیرررا ئەهێمرررمەوە برررۆنی ئەکەیرررا و  جرراۆە وا ئەکەیرررا

ۆی بۆنی ئراۆەقی لرێ دێرا و مەالروم ئێبر ا دەسر ی ئەڵێیا: ئ
ان دەیر ەوە بە چەوۆیشی بەۆکەوتووە، قڕێی ئەدەیا یران ئەیر
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کەی ەوە بەۆت و دوایررری ئەیەەخشررری بە خۆیررران و یررران نایررران
 . کیەکێ

 ەوە گوتی: یئیم ا نەخ ێک بە توندی
بە اسررررر ی ئەمە خررررروویەکی زشۆ خرررررداپە و ارررررادەتێکی زشۆ  -

چونکە هەۆ کەسە  ،ک د لەبەۆ بکاتنابەجێیە کە خەڵک جلی یە
 ەنشە نەخۆیییەکی هەبێا ئی د ئەم اادەتە خرداپە چیریە هەۆ 

 وازی لێ ناهێمن. 
گدمررۆڵەی  ،دایکرری سەۆپۆیررێکی تەنکرری زشۆ جرروانی بە دەسرر ەوە برروو

 کدد و بە نازێکەوە گدتیە دەموچاوی پەخشانی کچی و گوتی: 
انە بررا دە برڕش خرۆت بشرۆ ە و ئەوەنە قبررە مەکە، یرکوۆ هەمر -

 ئێمە  دڵی دوو کەسی پێ خۆ  بکەین. بۆ کوێی ئەبەین. 
پەخشررررران یررررر ە هەڵەااۆدەکرررررانی خرررررۆی هەڵشررررردت و گدتررررری بە 

 باوەییەوە و گوتی: 
 قایدەی نییە هەۆچییەڕ بڵێم.  -

 دایکی کەوتە گازی پشا و لەبەۆ پێکەنین گوتی: 
کچێ ئەڵێم بڕش خۆت بشرۆ ە و بەس مەسرکەمەم برکە، چراوت  -

خەسررروومە، وەاڵ خەسرررووی قەقیرررد قەت ئەم  الێیەتررری ئەڵێیررر
 بابانەی لەگەڵ نەکددووم. یس

 پەخشان زەۆدەخەنەیەکی گدت و گوتی: 
ویەڕ گیرردا بە ودەی دیبرران قبررە نەسرر ەقەکانا بڵێرردەوە: .خرر -

 ییدی.... 
 دایکی بۆی تەواو کدد و گوتی: 

 بە پیدی.  اتەۆڕ نابێ -
 هەۆدووکیان دەس یان کدد بە پێکەنین. 
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کە  بشۆ ێرررا،ئەوەی بچێررر ە یووۆەکەی و خرررۆی پەخشررران پرررێئ 
و بە  وویەکرررری زشۆ خۆیررررەوە  بداینرررری یچررررووە یووۆەکەی جیمیرررر

 کدد و گوتی:  ەایی لێبەیانی
ئەوە خۆت ئامرادە ئەکەیرا برۆ چروونە سرەۆ یرایی، بە اسرا  -

چرررێ ئەکەیررر ە بەۆتب ئەم جرررلە جوانرررانەت ئەوێررراب یررراخود 
 کداسەکەی خۆت کە ئەو  شیە بۆت تەواو بووب 

جیمی پدە ویککەۆەوەکەی کویانردەوە و ئراو ێکی لە پەخشران دایەوە 
 و گوتی: 

 ... .سشواۆە.بەوۆە با  گوێم لێ نەبوو، لەبەۆ گڤەگڤی ئەو  -
 پەخشان قبەکەی بۆ دووپات کددەوە. 

 یەکەوە گوتی: یجیمی بە کن
سەسەنیئ وام پرێ ئەڵێرا و سەز ئەکرات جلری کروۆدی لەبەۆ  -

وڵێمەوە وئەبم و نراتوانم پێروەی ب ربکەم، بەاڵم من نا ەسەت 
ەکەم سەپبررم، چرراوت لرێ برروو ئەو یررەوە لە مرراڵە ئ و هەسرا

 دەاوەتەکە لەبەۆ دەۆگا چۆن کەوتمب
 پەخشان گوتی: 

 نا ەسەت مەبە سەز لە چی ئەکەیا ئەوە لەبەۆ بکە.  -
ترروو ەییەوە لە یووۆەکەی هرراتە دەۆەوە و  کپەخشرران بە هەنرردێ

کە سەسەن لە سەمرامەکە هراتە دەۆەوە، نیازی بوو بچێ ە سەۆ دایکی، 
بە هەڵرم و هررااڵو و بررۆنە خۆیررەکەی خۆیرر مەوە پەخشرران پیدشزبررایی 

 لێ کدد و گوتی: 
کاکە گیان توو سەۆی خۆت جیمی نا ەسەت مەکە لەبەۆ جلی  -

کوۆدی، گوناسە بەو جرلە یەپویرۆ انەوە  انەهراتووە، خرۆی 
 اڵ. جلی ئەوەندە جوانی هەیە ئەوەندە  لێی دێا مایائەڵ

 سەسەن دەس ێکی لە  وومەتی خویکی دا و گوتی: 
 بایە کەیفی خۆیەتی چی لەبەۆ ئەکات وا ئەچم پێی ئەڵێم.  -

 پەخشان دڵی خۆ  بوو گوتی: 
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 زشۆ سوپاسا دەکەم.  -
شرۆ ین و خرۆ وە سەۆ دایکری کە ئەویرئ خەۆیکری جلپەخشان چو
 ئامادەکددن بوو. 

 ەوە گوتی:یدایکی سەیدێکی کدد و بە گەۆمی
 گیانە بە بداینا گوت بۆ جلی کوۆدی. ها  -

 ەوە کە نەی وانی خۆی پێ بشیدێا، گوتی:یپەخشان بە توندی
ئەۆێ دایە ئێوە ئەم جلە کوۆدییەتران برۆ لەم قەقیردە کرددووە  -

بە خررروێمی سررریاوە ب سەزی لرررێ ناکرررات، پێررری نرررا ەسەتە و 
کداسە هەگرەەیەی نیریە، دوای ئەوە م قەقیانە و ئاوەڵتاقەتی ئە

یررران  ووچررری هەیە جلررری کررروۆدی و بدیبرررک و هئێبررر ا هەۆ
دا. بە پرێچەوانەوە قەۆەباڵ،رلەبەۆدایە، کێ بە کێیە لە یرایی وا 

ی جیمییران لەبەۆدا نیریە. دە ئی رد واز لەو یرکەس جلی وەکو ه
یررێ  ان کرردد ئەی جلرری  ،دەنبررێررمن و بەۆشکرری بەۆێقەقیرردە ب

 کوۆدی لەبەۆ ناکات ئەی جلی کوۆدی لەبەۆ ناکات. 
 دایکی بە سەپەساوییەوە گوتی: 

وا دیرررراۆە لەگەڵ سەسررررەن یررررە یان بررررووە وا تررررۆ ئەوەنرررردە  -
 نا ەسەت و توو ەیا. 
 ەوە گوتی: یمڕومۆچی پەخشان بە هەمان توندی و

ئریون و  پێری لە قو بەسرەۆەکە کرددووە کەو ، بەڵێ ئەویئ -
قبررەی کررددم و  لەبەۆی بکەیررا، بررا  برروو بە ابرریون ئەبێرر

 وازی لێ هێما. 
پەخشرران بە توو ەبرروونەوە جلەکررانی بە دەسرر یەوە هەڵرردایە سررەۆ 

 کوۆسییەکە و گوتی: 
هری  میللەتێرک  اچی ان کدد ئەم جلە ااجەایەتییەی ئێوە ئەڵیی -

و ئەو کەوا لێفانەتران  کداس و جلی نییە لەم جرلە خێچوخرواۆ
 زیاتد. 



 
 

71 

ئررراتە خررران هەۆ وەڕ ویبررر ی هەنررردێک خررراوی بکررراتەوە و وەڕ 
 گوتی: کدد و گاڵ ەی لێ

وا بڵێیررررا. ئەۆێ وەاڵ جلرررری  ائەیە ش ئەوە چررررۆن دڵررررا دێرررر -
کوۆدی لە هەۆچی جلی دنیا هەیە جوان دە و زشۆ خەڵکی پرێ 

دیراۆە ئەبێرا برێ شە لەوەی کە جلرێکە سەیرا و  ،دێ ە بەۆ چراو
 . اسوۆمەتی لێ ئەباۆێ
دایکررررررری کررررررردد و بە زەۆدەخەنەیەکررررررری  پەخشررررررران سرررررررەیدێکی

 تەوساوییەوە گوتی: 
سەیررا و سرروۆمەتی چرراکی لررێ ئەباۆێررا، لەبەۆ ئەوانە مرردم کە  -

کداسرری یرریفۆن و بدن ررۆڕ لەبەۆ ئەکەن و هەمرروو سررم  و 
 مەمک و ناقەکی دەۆپێیان بەدەۆەوەیە. 

 ەوە گوتی:یدایکیشێ توو ە بوو بە توندی
کچێ خوای ئەکدد بە پان ۆڵ و بلوزە تووۆەکەکەیەوە ئەهرات،  -

بڕش خرۆت  ،با  بایەکەمب . ئیم ا من بۆ وا لە خۆم ئەچئ..
 بشۆ ە دۆەنشە. 

ەهات لە یاییکەۆ، سەوز دسەویەی ماڵی خاڵی ئاتە خان  جمەی 
و الگیردە و بە کرۆمەڵ لە هەیروان  و سووۆ، چدیبک و هروو  و سرەۆ

 ەکدد بە هەۆ یووۆێکدا پڕ بوو. ن، سەۆت دو یووۆ دانیش ەوو
ئەگەۆچرررری بەهرررراۆ برررروو تیشررررکی یررررکابوو، بەاڵم ئەو  شیە 

ساۆد و کنەبایەکی هەبوو، ئاتە خان لەگەڵ کۆمەڵێرک خرنم و  کێهەند
ی  ەکدد لەگەڵ کچی مراڵەکە یرکە  ئیشی دناسیاوی دانیش ەوو، کچە

ەگە ا بەسرەۆ خەڵرکەکەدا و دا و  ەسردزوو هەڵ ەگێڕا، ئراتە خران زوود
ەدا و مشررووۆی ئامررادەکددنی نرران و چێشرر ی دسررەۆی چێشرر خانەی 

 ەخواۆد. د
پیاوان لەگەڵ زاوا لە دیوەخران  ووڕ هات.بەۆەو ئێواۆە بوو ب

ی سەسررررەن برررردازای زاوا برررروو، ئەویررررئ سەۆپەۆیرررر ی ،دانیشرررر ەوون
براوکیئ لەگەڵ  یمیدزا اەلی ووۆی دەخواۆدن.ەکدد و مشپیاوەکانی د
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لەگەڵ برررررراوکی زاوا لە سررررررەۆووی  ،چەنررررررد کەسررررررێکی هرررررراوتەمەنی
 دیوەخانەکەدا دانیش ەوون. 

 ،فدە داخرردا بررۆ ینررانمشررەما و سرر ،برروو بە کرراتی یررێوکددن
ئەگەۆچی زشۆی یاییکەۆ گە ابوونەوە ماڵی خۆیان، بەاڵم هێش ا هەۆ 

 وکاۆی زاوا و بووڕ بوون. ، زشۆیشیان خنم و کەسقەۆەباڵغ بوو
هەموو ینەکران دانیشر ن لە دەوۆی سرفدەی نرانخواۆدن، ئراتە 
خان بە پەۆشیەوە جیمی بان  کرددە الی خرۆی و و جێری برۆ کرددەوە 

قوۆبررران و سەیدانررری بررروو. جیمررری هەۆچەنررردەی کررردد و کۆیرررای و بە 
میشرررررێا وەکررررررو ئەوان لەبەۆ تەنررررررووۆە بنەی ررررروانی لەسررررررەۆ ئەۆز دا

تەسررررررکەکەی و گررررررۆۆەوییە ناسررررررکەکانی و پررررررێاڵوە پرررررراینە بەۆزە 
 لەندەنییەکانی، با  بوو پەخشان قدیای کەوت و گوتی: 

دایە گیان بداینم جلەکانی خەساۆ ئەبێا و خۆیی نرا ەسەت  -
 ناتوانێا دانیشێا.  ،ئەبێا

هێما و تەپڵەکێکری خبر ە بەۆدەم و  پەخشان چوو کوۆسییەکی بۆ
قبەوقبرەڵۆڕ و چدپەچردل و تیرد و بەیی تێکدد و خب ییە سرەۆی. 

هەۆ لە ننیک رردین کەسرری  ،ترروان ی نادیرراۆ لە یێرردەوە دەسرر ی پررێ کرردد
 ەوە کە بەهێی خویکی بوو تاوەکو خنمی دووۆ و ئایما. ئاتە خان
لە  ،جلررری جوانررررا نەکررررددە بەۆی کێ ە ش ئەوە برررۆ دەسررررئەی -

 ا. دناو ئەم جلە تەسکانەی بەیانییەوە قەقیدە وا قەتی  بووە لە
اوی لەمرری ترررد دادەگررردت و چررر یەکەنیئەوی تررد پێرررد

 تێشوندنەوە دەیشوت: بەدەم پاۆوو
خۆ بووکەکە ماۆە کداوە. جمە خان ئەڵێیا قرازییە دانیشر ووە  -

 لەسەۆ کوۆسی. 
 ئەوی تد دەیشوت: 

ەزمانە لە بەیرررانییەوە دوو قبرررەی لە دەم نەهررراتووەتە  بەسررر -
 کە  و الڵە.  ادەۆێ ئەڵێی

 ئەگات لێمان کە قبە ئەکەین. کچەکە تێ -
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 ئەوی دیکەیان پاۆووەکەی دەمی بە پەلە قووت  دەدا و دەیشوت: 
ەی پرێ ئەۆێ خویکم ئەڵێن جوان کوۆدی قێد بووە بەاڵم قب -

 پش ەکەی چی ئەڵێن. وۆنێا دەۆوناکات، تاوەکو بنا
، ئەویرئ بووڕ لەسەۆ سفدەی ینران دانیشر ەوو لەسرەۆ ئەۆز

 یەکەنی، پێردەکردددهەیدەهەیدە قبرەی  ،خواۆدن برووخەۆیکی نران
کە بۆیررررران  ەدایەوەوەۆامررررری تررررروان ی ئایرررررما و خنمەکرررررانی دو 
کە لە کرررررراتی  ،ەهاویشرررررا و لە هەنرررررردێک تررررروان ی زشۆ بە ەاڵد

، تەۆیررن دەبررووەوە و بە خەیرراڵی خەڵکرردابووکشواسرر مەوەدا دێررن 
بررررووڕ جررررروان  دەگە ا.ەکررررردد و سررررووۆ هەڵرررررسررررەۆی یررررۆ  د

ی پەمەیرری کرراڵ و تێرردی لەبەۆ جلرری کرروۆدی ، دەسرر ێک ازابررووەوە
و  و ناسری کددبروو، بە خۆیرداگۆبەۆشڕ و پشر ێمی لیردە  کددبوو.
دەسرر دا برروو. سررەۆی  ووت و پدچرری  بررازنی جرروانی لەتاکە چەنررد

شری یخۆ ،ڕ و جوانی لەسەۆ یان بەۆدابووەوەدۆێای خوۆمایی پ
خدپمێکری خرروێمشەۆمی دەم و لێرو قررولپمێکی جروان برروو، هەۆ ئەوە 
کە هەنرررردێک کرررروۆت برررروو، خوێمرررردەواۆ و تررررازە لە جررررامیعەیەڕ 

 دەۆچووبوو. 
ەدا و زوو زوو دخررۆ  پیشرران ئرراتە خرران ئەگەۆچرری خررۆی دڵ
ەکرردد بررۆ دەبرروو، زشۆی مەتررح دبە قوۆبرران و بە سەیدانرری جررمە 

 جەمااەت کە دانیش ەوون لە دەوۆی سفدەکە: 
ی جرروان ئەزانێررا و دۆوسررا ئەکررات، و یچەنرد کێررک و یرریدیم -

هەمررررووی  ،کەبررررو دشاڵ  و کەن ررررۆۆی  بررررڕش سررررەیدی یووۆ
 رررروت داوە ئەوەنرررردە بە  ێکررری یرررر ەکانی خررررۆی و ا ئئەڵێیررر

ەگدێا، کەوا چۆن مماڵەکانی قێدی داڵەکانی هەڵدسەسەن و مم
ئەو ممرااڵنە کە یراۆی ئەکەن و کە لرێ  .ووەخووی جروان کردد

کەنەوە و بررر ئەبێرررا هەمررروو ئەو کەلوپەلەیررران کرررۆ ،ئەبرررمەوە
بە ێکرروپێکی بخرردێمەوە یرروێمی خۆیرران، و کە ە قرروۆەتە ئەو 
دوو ممرراڵە کاەەزێررک یرران ترروێکلە میرروە و یرران یرر ێکی وا لە 
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دەسررر یان بکەوێرررا و یررران قرررڕێ بررردەن، هەۆ کە چررراوی لرررێ 
ەەن و ئەیرخەنە نراو یرەگدن و ئەدن هەڵری ەکا ،سووۆکددنەوە

ئەوە هەۆ  ەهادەسررەەتەی زبررڵەکەوە. خررۆ ارریلم و زانررین و یرر
بررێ شە لە  .برراس ناکدێررا کە چەنرردی هەیە و چەنررد یرراۆەزایە

 ئیمشلینییەکەی دوو سێ زمانی کە  ئەزانێا. 
وایە، بەاڵم لە  و ئی د ئاتە خان دەس ی پێ دەکردد برووکەکەی وایە

و هەۆ هەناسررەی بررۆ بررووکێکی وەکررو ئەم دڵ یرر ێکی ترردی دەگرروت 
 ەیشوت: دەکێشا و دبووکی خاڵی هەڵ

سەیدی بکەن چەند  ووخۆیرە خروایە گیران، خرۆزگە برووکی  -
داخداوەی برررێ زمرررانە. ممررریئ وەڕ ئەم بررروایە، نەڕ ئەم دەمررر

ئێب ا قێدی بەزمێکی تازە  بووە سەۆباقی دەۆدان، کە هەۆ 
وا ئەزانێررا یررە ە و  ،بە بەۆزی قبررەی کرردد ککەسررە هەنرردێ

یەکبرەۆ ئەچێر ە یووۆەکەی و دەسرا ئەکرات بە گدیرران و بە 
 خۆی.  دوو سێ  شی نایەتەوە سەۆ

هەۆچۆنێرررک بررروو ئررراخدی نررران خررروۆا و سرررفدە هەڵشیررردا و چرررا و 
بەیمێکی تدیئ دانیش ن و بەۆە بەۆە خنمری دووۆ  .ییدیمییئ بڕایەوە

کرددی بە خرۆی و ننیکیئ خەۆیک بروون براڵوەی لرێ برکەن، سەسرەن 
کێ و ینەکررران، یووۆدا و دەسررر ی زاوای بە دەسررر ەوە هێمرررایە الی برررو

ویرران ەکررددە ملیرران و ئەخررنم و کەسرریان تێیانئررااڵن، ئەویرران دەسرر ی د
وبراۆەڕ و پیردشز و پرێکەوە پێکەنرین و م ،ەکرددنیان و سەۆی ماە د

بررروون هەمررروو ترررێکەڵ یەڕ بررروو، بشررردە ئەوەنررردەی زاوا  پیدوخە ش
یان برۆ خۆ یو دڵخۆیی و خۆیەویب ی دەئااڵن ندانیش وان لە سەسە

 ،گررو دەدەبرڕی، بووبرروو بە ەەڵەەەەڵرر  و خۆیری و یررادییەکی گەۆمو
جیمری نەبێرا کە تەنیرا  ،هەموو کەسی یەڕ بوون و ننیکی یەڕ بروون

ەهررات ، بەاڵم تررا دخەنەوە لە خۆیررانبررەدا ننیکرری هەۆچەنرردە هەوڵیرران د
دڵرری نەدەکرردایەوە و  ەکەوتەوە لێیرران، بە هرری  جۆۆێررکد دئەو دووۆترر

وی ئەو خەڵررکەی دەوۆوبەۆی و ەویررا و خرر نەدەگون ررا لەگەڵیرران، بە
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هیررروای بەو ییرررانە  ،ەبررروونەدەهرررات و  شیبە شی دڵ ەنش رررد د قەت  ا
بررۆی بەرردێ ە  ئەم سرراڵەی کە تیررایەتینەدەمررا کە ترراوەکو سررەۆ ب وانێررا 

، هەۆ لە هەمرررروو یرررر ێک هەۆ گدیرررراوی و ئرررراڵۆز برررروو لە الی سررررەۆ،
. خەڵررررکەکە دەۆەوە و گە ان و سررررەیدانوە ترررراوەکو چرررروونەخررررواۆدنە

 هەمووی هەۆ پێ بێشانە بوو.  کڕین وخۆیان و بازا  و ی 
شری کە یئەو خەسوو و خەزووۆە چاڕ و دڵبۆزەی، سەسەن خۆ

ەیایەوە و دڵی  ادەگردت دەویبا و چۆن دڵی دچەندیان یەک د خۆ  
ی هێشرر ا هەۆ جیمرر ،اڵە جرروانەی کە بەسرر ەوونی پررێکەوەدو ئەو دوو ممرر

لە پەخشرران زیرراتد هەە  ،ەزانرریخررۆی بە ەەۆیرر  و تەنیررا و بررێکەس د
خویررکێکی ترردی نەبرروو دڵرری بە کەس نەدەکرردایەوە، دیرراۆە بررێ شە لە 

 اڵەکەی. دسەسەن و دوو مم
هەۆچەنرردە سەسررەن ئەو یررەوە بە بررۆنەی یررایی و زەماوەنرردەوە 

ی ئەو پیرررررررراوە لەگەڵ زاوا و چەنررررررررد هرررررررراو ێی تدیرررررررران بە دزیرررررررر
چوانەدا خواۆدبوویانەوە، بەتایەەتی سەسرەن هەنردێک سرەۆی دااەمدەب

زوو دەهررات بررۆ الی و  خەیرراڵی دابررووە جیمرری و زوو برروو،گەۆم برروو 
، دەسرر ی بەۆ ەکێشررادەسرر ی  ادەکێشررا و مبرر ەکۆڵەی گرراڵ ەی پیررا د

زاوا و بە هەموویررران قبرررەی خۆیررریان نەدەدا و دەیەرررددە الی بووکرررو
ە دیوەخرران و دەسرر ی  اکێشررا و بررددیاوەکو سەسررەن ەکرردد، تررەگەڵ دل

 بەاڵم ئەو هەۆ بە دڵرری نەبرروو و بە نررابەدڵی ،الی برراوڕ و خرراڵی ئەوان
خرۆی دڵخرۆ  پیشران دەدا بە دۆش  ،یەکەنیزەۆدەخەنە دەیشردت و پێرد

وت ، دەتشررررشرررردا نائرررراۆامی هەمرررروو دەۆوونرررری هەڵ ەنیەررررووی اس یو لە
ان برروو، ەکەن خەیرراڵی هەمیشررە الی خەڵکرری الی خۆیررا پررێ دبێشاۆیرر

دوای ئەو  و یرراۆەکەی و الی دایرک و کەسرری برروو.خەیراڵی الی واڵت 
خنمێکی ئەوەندە ننیکیان بروو کە دەبروو  ئەوەندەی پێمەچوو ،بۆیاییە

خێنانەوە بچرررن و بە یرررەویئ ئەو مررراڵە بەجرررێ نەهرررێڵن و بە خررراوو
میشرررن و ببەدیاۆیرررانەوە برررن، ئەو چەنرررد  شیی تەارررنێیە ئەوانررریئ دا
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و براوکی لەگەڵ پیراوان برن، دایرک و خویکیشری بەیداۆ بن. سەسرەن 
 لەگەڵ ینان. 

دیبانەوە جیمی بوو بە تەگەۆە بۆیان چی لێ بکەنب بیرەەن لەگەڵ 
بەو گدیرررررران و الوانرررررردنەوە و  خۆیرررررران ئایررررررکدایە کە هەڵماکررررررات و

کاتە کرۆاڵنب بەجێری بێرێڵن بیەپۆ ە لەوانەیە هەۆ یێا بێا و  اییمو
بررێ شە لە قبررەی دیرراۆییەوە بێررا  دیبرران خەڵکرری بە الە مرراڵەوە ئەبێرر

 کاۆ ئەو بڵێا: خەڵک و خنم و کەسو
 ئەیە ش ئەوە بۆ بووکەکەیان دانەنیش ووە. -

 ئەم بڵێا:  هەۆوەها
 ن نەهێماوەب ایەئەیە ش ئەوە بۆ بووکەک -

برکەنە سرەۆ ئراتە خران و نرا ەسەتی  پدسیاۆ و سرەۆمقۆ و بکەونە مقۆ
 گدتن بۆی: بکەن و ئەویئ بکەوێ ە بیانوو

 ،وزانێررا تەاررنێ چیرریە، ئەوان وا نرریندایکررم ئەم بێشررانەیە چ -
ئەویررئ  ەنررشە هەۆ بررۆ ئەوان کە ئەچررمە تەانێرری خۆیرران کە 

ان بێررا، ئەگیمررا بە کرراۆتێکی شرریزشۆ ننیکی سررەقەۆیان بێررا و
سەۆخۆیرررری و دوو قبررررە بە نووسررررین و یەڕ .سررررۆۆی. و 

و  ەنرشە  وو تەانێ و ییوەنیان تەواو ئەبێرا.بەداخەوە. هەم
بچێرر ە مرراڵە  اوو سرراڵی ترردیئ وای لررێ نەیەت کە ب وانێرربە د

 ئەو هەموو خەڵک و گدیانە بەیمێا.  ،تەانێی الی خۆمان
لەسررەۆ چرروونە تەاررنێ دیبررانەوە ئرراتە خرران و مێررددی توویرری 

هەۆ ا و دپەخشرران دامررابوو لە ناویانرر ،قررڕە و دەمەقرراڵی برروون کهەنرردێ
بە گرا دایرک و براوڕ  ایشا لەسەۆ جیمی بکاتەوە و بچێربەوەدا دەگە
جرراۆ نەبرروو کە ئەو بەسرر ەزمانە هەڵمەچێررا و ترروو ە  .ادو خنمەکانیرر

 . انەبێا و توویی دڵەکوتێ و نا ەسەتی نەبێ
و  سەسرررەن هەمیشرررە سرررەۆی قررراڵ بررروو، لە هررراتوچۆ و ئەمبرررەۆ

پێی نەدەکدا کە بنانێا ینەکەی چری بکرات و برۆ کروێ  ،ئەوسەۆدا بوو
وو لە دایک و خویکی کە لە خرۆی بچێا لەبەۆ ئەوەی پش ئەس ووۆ ب
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ی جیمرری بەپێرری توانررا  بێرردڵی ،اڵەکانیدو ممرر دڵبررۆزتد برروون بررۆ ین
بشدێرا و سیبرابی ەەۆیەری و ەدا کە دڵی  انەدەکدد و هەوڵی زشۆی د

و ەچوو ک جرراۆ هەڵرردبەاڵم ناچرراۆ هەنرردێ زمررانمەزانیمەکەی بررۆ دەکرردد 
 ەگوت: پێی د ەبوو لێی وتوو ە د
براس کددبرووی، لە یەکەم  شیەوە  وەخ ی خۆی هەموویم بۆ -

کە من هەۆ خوێمدنەکەم تەواو کدد،  اپێم گوتی کە تۆم ناسی
لە تررراقەت نررراگدم هررری  جۆۆێرررک  گە ێرررمەوە واڵتەکەم و بەدە

بەم سرراڵ و ییررانەی خەڵکرری ئایررا  ازیرراب  ،یرروێمی تررد بررایم
کە ئرێمە چرۆنین و  ابرۆ براس کددبوویر یمو هەمروو واڵتەکەم

اۆ و کدداۆیران چرۆنە، دە ئی رد ئەم کوۆد چرۆن ئەییرن و  ەق ر
 بۆڵەبۆڵەت لە چییەب 

برروو وەکررو دەبرروو هەنرردێک جرراۆیئ وا ترروو ە دەسەسررەن ترروو ە 
دەڵێن دشودشیاوی تێکەڵ دەکدد، بەاڵم ئەوەندەی پێمەدەچروو بەزەیری 

ئەم پێررری  بەو ئەنررردازەیە نرررا کەەدایە، بەاڵم پیرررا دەهررراتەوە و هەقررری د
 سەەڵەت بوو. 

خررانوو و گرروزەۆان و خررواۆدنکددن کە ئەو لێرردە تەنررانەت مرراڵ و 
ەیەیمێررررا،  ەنررررشە لە یررررایی دایکیشرررریدا یرررر ی وای قەت دەیکررررات و د

، ئەو لەو .قرروت.ە کررونە گرروۆگە ترراۆیکە ناخۆیررەوە هرراتووەتە انەدیەێرر
الی ئەوان هەیە  ئەم خررانووە دڵشیررد و گەوۆە و خۆیررەوە، هەۆچرری لە

شررر ن و مەکیرررمەی جلەکرررو .قدی ررردید. و .قدێرررنەۆ. و لێررردە  هەیە، و
تەلەڤنیۆن و  ادیۆ... بێ شە لە قەۆ  و نروێن و ناومراڵی زشۆ چراڕ و 

 جوان. 
ەبەن، چەنررد جاۆێررک لەگەڵ بررۆ سرریمەما دەچێررا و بررۆ سررەیدانی د

زشۆ جراۆ سەسەن چرووە برۆ بەەردا و موسرخ. بە بیرانووی خۆیرییەوە 
اۆدنەوە و بە دزیررریەوە ەکررردد لە خررروبە یرررەو پەۆداخیشررری برررۆ پرررڕ د

 .  ەیدایەد
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اڵەکانی نەدەکەوتمە سەۆ ئەۆز، ئەوەندە نازداۆ و خۆیەویبرا دمم
بوون و هەق ەی جاۆێکیئ لەگەڵ دایک و خویکی بە تەلەقۆن قبرەی 

ێشیان نەدەدا بەوەی کە چەنرد قبرە دەکرات و چەنرد تاوەکو گو ،ەکددد
ەدات، و ئرراخۆ پراۆەی تەلەقرۆنەکە چەنررد بێر ە سررەۆیانئب دۆێراەی پرێ د

داڵەکانیشررری قبرررەی و لەگەڵ خویرررکەزا و ممچرررونکە جررراۆی وا هەبرررو
ۆێاەیان پێ دەدا و نوک ەییان ەکدد، ئەوانیئ لەوێوە و لەسەۆ خۆ دد

 ەگێڕایەوە، کەچی لەگەڵ ئەوەیدا  انەدەهات و دڵی نەدەکدایەوە. بۆ د
پەخشران سرەۆی قراڵ  ێکی دۆەنر  بروو، دنیرا گەۆم بووبروو.بەهاۆ

مییئ هەندێک دڵری خرۆ  . جیتاقیکددنەوە بوو، خۆی ئامادە دەکدد بۆ
کە بیدی کەوتەوە ئەوەندەی نەماوە وا هراوین گەیشرا وەکرو  ،بووبوو

، ئەو سەسەن بەڵێمی پێ داوە لەم هاویمەدا ئەگەۆ خۆیشی پێی نەکدێا
نی کەسرروکاۆی، جیمرری ەنێرردێ ەوە بررۆ لەنرردەن بررۆ سررەۆداو ممررداڵەکان د

 ەیماۆد ئاخۆی کەی ئەو  شیە دێا.  شی و سەااتی د
ەزان ئەوەنرردەی نەمررابوو، خەڵکرری خۆیرران بررۆ ئامررادە مررانشی  ەم

کددن ین، ماڵ پاککددنەوە، یا کەڵەکەکددن، ناندەکدد، بە کەلوپەل کڕ
کەڵکیران دەهرات و ۆە پێداویب ییانەی لەو مرانشە پیردشزەدا بەو لەو جۆ

ن بکدێررا و ەیانویبررا ترراوەکو پێیررا، دلەبەۆ ئەوەی بە شیوو دەبرروون
و توانررای خررۆی ئەو ئیشررانە  ایرری بکررات کە  هەۆ کەسررە بەپێرری سرراڵ

 خۆی ماندوو نەکات پێیانەوە.  ،وەخ ی بە شیوو و تەنشەتیلکە بوو
یادگراۆییەکی خرۆ   ئەو مانشە پیدشزە و دڵشیدەی هەموو کەسێک

ەکەوێر ەوە بە بیرد د ی، لەگەڵ هراتمی هەمرووو ناخۆیی لەگەڵی هەبوو
ەخشرین و دڵپرا ی ەمرانشی خێرد و بەۆەکەت و ی و دێ ەوە بەۆچراوی، 

 لەگەڵ یەڕ. 
مررانشی هەسررا و بیدکررددنەوە لە خەڵکرری بدسرری و دەسررر کوۆت، 

ەبێرا ترا بیرد لەوە ەسی دەوڵەمەند و تێدوتەسرەل بدسری دکاتێک کە ک
سری بکاتەوە کە  ەنشە خەڵکی وا هەبن بە دۆێاایری سراڵ و کرات وا بد
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ی چەنررد سررەااتێکی تررد دوا ،ەبررووبررن، ئەگەۆ چرری ئەو کە بە شیوو د
لە چەنرردەها جررۆۆی ەکررات ی خررۆی پررڕ دەکررددەوە و خررۆی مررڕ دوۆگرر

خۆ ، بەاڵم قەقیدی وا هەیە هی  جیراوازییەکی لە خواۆدەمەنیی خۆی
ەکەن یرران نەیررکەن، چررونکە بررۆ یرریە کە ئەو چەنررد سررەااتانە تێررپە  دال ن

 ئەو هەمووی وەڕ یەڕ وایە. 
 ،ئەگەۆ چی ئەو مانشە پیدشزە گەلێک چاکەی لەوە زیاتدیشی هەیە

جراۆیئ هەنردێک  کەچری زشۆ ،ۆ خاوێمکددنی دڵ و دەۆوونری خەڵکریب
ئەوانەی لە دەۆەوە و نرررررراو بررررررازا  و بشرررررردە خێررررررنان و  بەتررررررایەەتی

ەبەۆ ئەوەی بە شیوو دەۆودۆاوسررێئ توویرری یررە  و قیرراە دەبررن. ل
ی لەبەۆ ئەوەی ئەمرررڕش بە شیووە و ە، ئەوبررروون و تەنشەتررریلە بررروون

ی جرررشەۆەکەی، هەی هررراواۆ بەۆامەە لە دووکەڵ و بۆنررروبررروو بێرررەە 
ئەمرررڕش مرررای لرررێ نەداوە و سرررییەکانی پرررڕ نەکرررددووە لە دووکەڵە پرررڕ 

دوایریئ وەڕ لروولەی ترونی  ،مەتدسی و کویرمدەیە و هەڵری نەمایروە
ەبێا یرە  بە داۆ ووتەوە دەۆیمەهێماوە، کەواتە دسەمامەکان لە کونە ل

 ێک بشدێرا، یرراخود ئەوەیو بەۆد بفدشیرن و بیرانوو  لە هەمروو یر 
بە شیووە و  شیانری ترد  ەکات بۆ چاییەڕ چرونکە ئێبر اسەۆی یان د
قو ێمێرا ەەگەیشا کە چەندەها پیاڵەی خەسا و خۆڵی هەڵهەۆ بەوە د

 و هەۆ بە خۆیشی نەزانێا. 
برۆنی ئەو کرولێدە  ،خۆ ئەوی بە بەۆدەمی نانەواخانەدا تێردەپە ێا

یررەیدا و ەوە و کرری دەهێمێرر ە خررواۆیخۆیررە گەۆموگررو ە، ل بەکررون ییە
ەەجێ دەچرررروو بیرررردی سەیدانرررری ئەو بۆنرررروبەۆامەی دەکرررردد و دەسرررر 

 دەکددەوە و چەند دانەیەکی دەکڕی. 
  بررۆ ئەوەی یررا بکررڕن بررۆ بەۆبانرر ، ئەوانەی دەیررچوونە بررازا

بە هەۆ یرررر ێک بکەوتررررایە، سەزی لررررێ بررررکەن،  ەچرررروون و چاویرررراند
ا بەپێررری ەبێرررەکەنەوە کە ئەوان دەیرررانکڕی و تررراوەکو بیرررد لەوە  ند
بررکەنەوە، بەاڵم بیررد لە سررەەیمێئ  اەبێرروانرای خۆیرران یررا بکررڕن و دت

 لەو کاتەدا بیانووی بە خۆی نەدات و نەڵێا:  زشۆ کەمیان هەبوو
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 دەی خوا گەوۆەیە، بۆ سەەیمێ چاۆێک دەدشزمەوە.  -
ئاخدی مانشی  ەمەزان گەیشا، یەکەم  شیی بوو ماڵی ئاتە خران 

ک هەموویرران وەکررو یرر ێ. سەسررەن پررێئ نهەموویرران بە شیوو برروو
 قەڵەو بروو کبشرکێمێا، یەکەم هەنردێ ەەیویبا بە تیدێک دوو نیشراند

لە سررەۆێکی  ،سەزی دەکرردد خررۆی الواز بکررات و وۆگرری پەیرردا کددبرروو
تدیشررەوە دەیویبررا بڵررێن وەڵرراڵ کرراکە سەسررەنیئ بە شیووە. چرراوت 

یرانەدا نراو ئەو ئەجمەبی لێیەتی ئەو هەموو سااڵنە  لە دەۆەوە بووە لە
بیررد  دیررمە و چررۆن ئررایین و خرروو و  ەق رراۆی خررۆی لەکەچرری چەنررد بە
 نەچووەتەوە. 

اڵەکەی و دا جیمرری و دوو ممرریررەدا تەنقەۆەبرراڵ،لەو مرراڵ و خێررنانە 
 کو ە دە ساڵەکەی ئاتە خان بە شیوو نەبوون. 

نە دەنرر  و گیررنی سررەماوەۆ مات برروو، ئەو بەیررانییە مرراڵەکە کشررو
هەمرروو بێ رراقەت و خەواڵرروو  برروو، نە مشررووۆی چێشرر ی نیرروە ش برروو،

 بوون. جیمی لە  شیانی تد مڕومۆچ د دیاۆ بوو.  دیاۆ
وا دایکرم و هەموویران بە شیوو  پێی گوتەروو کە کسەسەن یەوێ

برڕش برۆ  ،ەبین و ئەوە چێشر خانە و هەمروو یر ێکا لەبەۆ دەسر  دایەد
 اڵەکانا یا دۆوسا بکە، ئەو ی ەی خۆت پێا خۆیە. دخۆت و مم

سەسرەن بررۆ سرەۆ ئیشرەکەی، ئرراتە خران دەچررووە دوای  شیشر می 
قوۆبان و سەیدانی دەبوو کە بچێا  سەۆ جیمی و لێی دەپا ایەوە و بە

 اڵەکانیدا. دبۆ خۆی ی ێک بکات، تا وەکو بیخوات لەگەڵ مم
ەچرروو بررۆ بررازا  کیبررە و تررووۆەکە و زەمرریلەی دمیرردزا اەلرریئ 

ۆ خررۆی دەنرراۆدەوە مرراڵەوە. کەچرری جیمرری گرروێی نەدەدایە هرری  و هە
خەۆیرررک دەکررردد و خرررۆی دەخاڵقانرررد لە یووۆەکەی خۆیررردا. دوایررریئ 

ەچررووە چێشرر خانە و نرران و هررێلکە و یرر ێکی سررووکەڵەی دەهررات و د
ەکرردد داڵەکانی و کوپێررک قرراوەی بە ییدیشرری دەبرردد بررۆ خررۆی و ممررد

 ایە سەۆ پێ سووڕ و ئاسان.  سدەبەسەۆدا و هەڵ
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کە  ،و ئررۆف ەکەوتە ئرراخو د ەبرروودئرراتە خرران دیبرران نررا ەسەت 
 چۆن هی  نەخۆن و چۆن خواۆدنیان هەۆ ئەو پاۆووە بێا. 

 ەکەوتەوە بەین و هەڵدەچووە و دەیشوت: دپەخشان 
بایە دایە گیان، تۆ بۆ سرەۆی خرۆت دەیەیرێمیا. ئەوەترا ئەو  -

هەموو ی ێکی لەبەۆ دەس دایە. خرۆی دەڵیرا مرن سەز دەکەم 
تررد  ئەو یرر ە سررووکانە بخررۆم و ئێررواۆە  لەگەڵ ئێرروە یرر ی

بخررۆم. ئی ررد تررۆ بررۆ وا دیبرران سررەۆمان لررێ دەیررێوێمیا و 
چررونکە جیمرری کفرر ە و  ئ، ئرراخد زەمررانەەدەڵێیررا دنیررا  ووخرراو

کەبرررابەکەی نەخرررواۆدووە. ترررۆ برررۆ ئەوەنررردە خرررۆت سرررەەڵەت 
بررنانم ترراوەکو  ەمەزان تەواو دەبێررا دووۆ لە تررۆ  ئەکەیررا وا

 دڵا دەتوێ ەوە. 
ەچرووە چێشر خانەکە و د شیی وا  هەبوو ئاتە خان بە دزییەوە 

اڵەکانی، بە  ێکرکەوت دخەۆیکی نان دۆوس کددن دەبوو بۆ جیمی و ممر
ەهرراتەوە بەسررەۆدا و ترروو ە دەبرروو و دەچرروو بە گررا دلەپررڕ سەسررەن 

 ینەکەیدا و پێی دەگوت: 
دایکررم بە شیووە تررۆ بررۆ ناچیررا بررۆ خۆترران یرر ێک دۆوسررا  -

 بکەیاب بۆ دیبان بوەنت گدتووە. 
شیە جررراۆێکی ترررد توویررری قرررڕە و برررۆڵە و ئی رررد خێرررنانەکە ئەو  

 هەموویان بە یەکدا دەهاتن. لەسەۆ ئەوە ەبوون و دخووتە 
ەچروونە دەهات، یان ئەمان دیەوانی دوای بەۆبان  میوانیان 

 ەکددەوە. ا و خنم، پدس و پدسیاۆ دەس ی پێ دماڵی ئایم
 ئەوە جیمە خانیئ بە شیووەب -

 گدتن: ووەکەوتە بیاندئاتە خان 
 شیوو چیرریە، ئەگەۆچررری  ادایکررم ئەو قەقیرردە چوزانێررئەۆێ  -

ۆ موسڵمانە و هەمووی لە منگەوتی لەندەن قێد کداوە، ویکو
میشررە باسری هەمرروو یرر ێکی بررۆ هە بررم بەسراقەی سەسررەنیئ
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بەاڵم هێشرررر ا بررررا   انەهرررراتووە، دووۆ لە ئێرررروە  کررررددووە،
 هەندێک نەساەیشە. 

 یەڕ دوانێکی تد لەوالوە دەکەوتمە چپەچ : 
بە ئیبروم. ئێبر ا یر ی  ا ەنشە هەۆ نەیرەووبێ ە خوابکچێ  -

 دەس یشی سەۆامە، چونکە ەەیدەدیمە. 
ە بررابە بررووە بە ئیبرروم، بەاڵم وا زوو قێرردی هەڵبرران و  کررو -

ەگراتە ئەوەی ددانیش می ئێمە نابێا، مراوەیەکی ئەوێ تراوەکو 
 وەکو ئێمەی لێ بێا. 

 هەندێکیئ دەیانشوت: 
هەی بە سرەۆە،  خەیاڵ ران داوە بەومروو ئەۆێ دایکم بۆچێ هە -

 بە خرررروا سررررڵمانەکانمان هەمرررروو بە شیوو دەبررررنببررررۆچی مو
 لەوانەیە چواۆ یەکی ئەو خەڵکە بە شیوو نەبن. 

*** 
پررا  چەنررد  شیێررک و یررەوێک ئرراتە خرران میرروانی هەبرروو، 
دشسا و خنم و ئایمای ننیکی هراتەوون برۆ الی ئەو بەۆبانشیران 

 کددبووە. 
ی یدانیشررر ەوون هەۆ یەکێکیررران باسررری ممرررداڵی بەۆبانررر  اود

ان دەکرردد. یررخررۆی دەگێررڕایەوە کە چررۆن بە شیوو دەبرروون و چی
قرررای لرررێ دا و لەبەۆ پێکەنرررین کەوت بە گرررازی ئررراتە خررران یەڕ قا

 گوتی:  پش دا،
دوازدە سراڵێک دەبروو. بروو بە  ەمەزان. دایکرم -اەمدم یازدە -

برکەنەوە،  و نەنکم هەموویانم سوێمد دەدا کە پاۆیێو خەبەۆم
، هەۆچەنرردە دایکررم ئەیشرروت ئەمویبررا ممرریئ بە شیوو بررەم

بەاڵم قایررردەی   بە شیوو بەیرررا، ئەمدیرررا اکچرررم ترررۆ ناتوانیررر
ا هەڵررررررم ببررررررێمن. ناچرررررراۆ نەبرررررروو، هەۆ ئەمشرررررروت دەبێرررررر

دەسرراندم، ممرریئ هەسرر ام بە چرراوی خەواڵررووەوە، زشۆ هەڵیان
جاۆیئ هەۆ هی  خەبەۆم نەدەبووەوە، ئیم ا ئەو یرەوەی بە 
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ۆ هەسرر امایە، ترراوەکو بەیمێررک هەۆ بە نووسرر ووی لەسررەۆ زش
جرررێشەکە دادەنیشررر م، دواترررد بەۆە بەۆە خەو بەۆی دەدەم، کە 

و و قال و چەقەچەقی کەوچک و پیراڵە  یگوێم لە دەنشی سیم
هەۆوەهرا گردمەی دەهرۆڵ  گینەی سەماوەۆ ئەهاتە بەۆ گروێم 

ێرد ئی رد  اسرا دەبروومەوە. ئیم را  شڵە ت وە،کە ننیک دەبووە
تررراوەکو  وی نیررروە نووسرر ووەوە نرررانم دەخررواۆدو پررڕ بە چررا
و   رررا هەسررر ام دەچرررووم دەمررروددانم دەیرررادەم ررروانی. ئیم

هەزاۆ نرراز و برراز و  دەنووسرر مەوە. بەیررانی کرراتی مەکرر ە  بە
سەدەقە و سەیدان خەبەۆی دەکرددمەوە و هەۆ ئەییکێشرا بە 

 خۆیدا و دەیشوت: 
بشرچێا  ائەبێر وەی دایکا بمدێرا. خرۆ کرچەکەم بە شیووە، -

 بۆ مەک ە . 
 ئیم ا لێی دەپدسیم: 

بەسرراقە بررۆ بەۆبانرر  سەز لە چرری دەکەیررا بررۆت لررێ بمررێمب  -
 ی ێک بڵێ کە سەزی لێ بکەیا. 

 ممیئ دەمشوت: 
گوێ مەدەۆێ دایە گیان هەۆچی تۆ لێی بمێیا من دەیخرۆم و  -

سەز لە  ابررنانم ئەزانێرر یرران دەموگررا: کەیفرری خررۆتە بەاڵم وا
 چی دەکەم. 

کددن، ئەویرئ دەیشرروت: وەی ەکەوتە نراوی خرواۆدن یمراۆەدئی رد 
بەسرەۆچاو... بەسرەۆچاو. نیروە وان دەگە امەوە لە مەکر ە  برێ سرراڵ، 

کەوە، بردایک و نەنک دەوۆەیان دەدام، ئەو دەیشوت بڕش بۆ خرۆت پراڵ 
ئەو دەیشوت: ها ئەوە پاۆە و بڕش بۆ خۆت بۆ بازا ، ی ێکی بە کەیفری 

 خۆت لێ بکڕە. 
دەزانی کە کرررررررچە بە شیووەکەیررررررران مانانە نەیانرررررررزئەو بەسررررررر ە
برۆ خرۆی چرووە لە کرون و قرویبن و لە  ێرشە و بران  ،خواساقینی بێا
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ەوە خررواۆدووە و ئرراوا بررۆ خررۆی الی ئەوان یتێررد و پررڕ یرر ی بە دزیرر
 بوۆاندووەتەوە و خۆی کددووە بە بە شیوو. 

کەنرررین و قدمێبرررک لە دایە قاقرررای پێ ەیررراناهەمررروو دانیشررر وان د
لەتاو ئەم قبەیەی ئاتە خان، ئیم را ئەوی تدیران  یدا دەۆدەپە یچاویان

 باسی خۆی دەکدد و دەیشوت: 
ممرریئ وەڕ ئرراتەی پرررووۆم دەڵێررا، دوازدە سرراڵێک برررووم و  -

هەڵدەسرر ام و پاۆیررێوم دەکرردد لەگەڵ دایررک و برراوڕ و مرراڵی 
 شیێکیان الی نیوە ش بوو، زشۆم تیمروو بروو، چرووم خۆمان، 

دەوە. ئیم رررررا قیڕانررررردم و بە برررررۆ خرررررۆم تێرررررد ئررررراوم خرررررواۆ
نررا ەسەتییەکی دەسرر کددەوە گرروتم: وای دایە گیرران خررۆ بیرردم 

 چوو وا ئاوم خواۆدەوە. 
دایکم و پرووۆم هراتن و دڵیران دامەوە، پرووۆم بە پەۆشیرەوە 

 باوەیی پێدا کددم و گوتی: 
قەیمررراکە بەسررراقەت برررم،  شیووەکەت بەوە نایرررکێا خرررۆ بە  -

ترۆ لەبیردت چرووە. ممریئ چراوی  ،ئاۆەزوو نەتخواۆدووەتەوە
ۆ ئەوەی نەوەکررو یەوە کە گرروایە دەگرردیم. لەبەیخررۆمم دەسررڕ

هەۆوەهرررا کە ئەیررچوومە الی دوکررران   شیووەکەم یررکابێا،
 الی باوکم گەلێک جاۆ پێی دەگوتم: 

لێدە نییە بە ئیئ ناۆدوومە، دانیشە لە دوکرانەکە  کچم، سەاە -
 تاوەکو ئەچم نوێاەکەی اەسدم ئەکەم. 

سەڵررروای  ە بررراوکم ئەکەوتە  ێ ممررریئ ئەکەوترررمە نوقرررخ وئی رررد ک
خررررررررواۆدن، بەوە   ازی نەدەبررررررررووم گەزش و مەسررررررررکەت و لەبنیمە

گیدقانەکانیشرم لرێ پرڕ ئەکردد و تراوەکو ئەیشەیشر مە مراڵەوە لە  ێرشە 
هەۆ ئەمخواۆد و کە ئەگەیش مە ماڵێ خۆم ئەبوۆاندەوە و خۆم هیوڕ 

 پیشان دەدا و هەۆ ئەمپدسی: 
ە چەندی مراوە برۆ بەۆبانر ب ئەوە چیریە  شی چەنرد دایکە ئەو -

 دۆێاە هەۆ تەواو نابێا. 
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ئەویررئ هەۆ دڵرری ئەدامەوە و هە ەیەیرری لررێ ئەکررددم کە ئی ررد نررابێ 
 بە شیوو بم، چونکە  ەنشم پێوە نەماوە. 

دایکرررم هەمیشرررە مەتحررری دەکرررددم و الی دەوۆودۆاوسرررێ، لەبەۆە ئەو 
 بووبوو و پێی گوتەوو:  جاۆێک ینێکی دۆاوسێمان لە کچەکەی توو ە

ترۆ سراڵێکیئ  اچاوت لە سەپبەیە چۆن بە شیووە داوەیرێی -
لەو گەوۆەترررردی کەچرررری بەم  ەمەزانە هەمیشررررە هررررۆقەیەڕ 

 بمێشا لە دەم ایە. 
 کچەکە  کە هاو ێم بوو گوتەووی: 

وەاڵ مایەڵاڵ بە شیووی چاڕ بە شیووە، وەاڵ دۆش ئەکرات و  -
 یەکی لە دەمدا بوو. بە شیوو نییە، هەۆ ئێب ا دیم هەڵوویە

 سەپبەخانی قبەگێڕە ەوە دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 
ئاوەها ئەو کرچە هراو ێیەم سەیرای برددم و هەمروو دۆشکرانی  -

ئایکدا کددم، دواییئ کە بەیەڕ گەیش ین لە  ێشەی مەک ە  
  یەک دمان دا و تێد لە یەکمان دا. پەالماۆی

ئەم جاۆە نۆۆەی بەسەۆهات گێڕانەوەی هراتە سرەۆ دۆاوسرێیەکی 
 ننیکی ئاتە خان و هەموویان  وویان تێکدد و گوتیان: 

 دەی لوتفی خان قەۆموو بنانین تۆ چیا کددووە.  -
 و  ووی کددە جەمااەت و گوتی:  یلوتفی بە دڵ پێکەنی

 لوتفی خان قەۆموو بنانین تۆ ە کەتمێکا کددبوو.  بڵێ -
 دەس ی پێ کدد و گوتی: لوتفی خان

ممرریئ ئەو کرراتە تەمەنررم هەۆ وەڕ ئەوانرری تررد برروو، مررانشی  -
 ەمەزان بررروو، مررراڵی ئرررێمە بە گەوۆە و بچرررووکەوە بە شیوو 
برررررروون، ممرررررریئ بەخێرررررردێ بە شیوو ئەبررررررووم، ماڵمرررررران لە 
سابونکەۆان بوون، ننیک ئێواۆێ دەیانەددم بۆ بازا  و باوکم 

دەگرردت و هەمیشررە  دوکانررداۆێكی ئایررمای هەبرروو کە خرراتدی
بایررر دین یررر ی برررۆ ئەنررراۆد، ئیم رررا ممیررران ئەنررراۆدە الی ئەو 

ەیشروت: .دە برڕش ئدوکانە بۆ ئەوەی ماسر یان برۆ بێرمم. دایکرم 
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ا یەیرر ەوە ئەبێرر ە اڵقێمرری و تررخدایررکەکەم لە  ێررشەوە خررۆت ئە
هەۆوەها پاۆەییان ئەدامێ برۆ نوقرخ و ئەو  وەخ ی بەۆبان . 

. ممرریئ ئەچررووم و سررەتڵە نەواە یرر انە کە بررۆ خررۆمی بکررڕم
ماس ەکەم ئەبدد، کابدای دوکانداۆ بۆی پڕ ئەکددم لە ماسر ی 
چرراڕ و سررەۆتوێا و ئەیرردایەوە دەسرر م و هەمرروو جرراۆێکیئ 
یەڕ  ین ئامۆیگاۆی ئەکددم کە ئاگرام لە خرۆم بێرا لە کراتی 

پەلە نە شم نەوەکو بکەوم یان  پە یمەوەدا لەبەۆ ئۆتۆمەێل. بە
برررۆ خررررۆم ماسرررر ەکەم ئەهێمررررا و ماسررر ەکە بڕیێررررا  ممرررریئ 

ئەهرراتمەوە کررۆاڵنە و کررۆاڵن ئیم ررا لە یرروێمی چررۆڵ و پەنررادا 
ئەکررررردد بە خرررررواۆدنی سرررررەۆتوێا و  مدادەنیشررررر م و دەسررررر 

ام و  ەسررئهەڵقررو انی ماسررا و خررۆم مررڕ ئەکرردد. ئیم ررا هەڵ
ئەکەوتمە  ێ بەۆەو مراڵەوە و ماسر ەکەم برۆ ئەبرددن. براوکم 

سررێ جمێرروی بە -دووهەمرروو جاۆێررک کە ماسرر ەکەی دەبیمرری 
 بەقاڵە قو بەسەۆەکە ئەدا و ئەیشوت: 

کەوچکررری نەبرررووە و بە  ائەمە ە ماسررر ێکە، نرررانەجیەە ئەڵێیررر -
 دەسا تێی کددووە. 

 باوکم  ووی ئەکددە من و ئەیشوت: 
 ئەۆێ  شڵە لەبەۆ چاوت ئەم ماس ە تێ ئەکاتب  -

 ممیئ چاوی خۆمم مۆ  ئەکدد و ئەمشوت: 
 چونکە پش م تێئەکات.نەوەاڵ بابە گیان نایەیمم  -

 باوکم ئەکەوتە بۆڵەبۆڵ و ئەیشوت: 
ئەوەتا ئەیماسم، ئەوەتەی دوو پولی پێکەوە ناوە خەۆیرکە برێ  -

دیرررن و ئیمررران ئەبێرررا و ئەویرررئ بررردادەۆ و هررراو ێی لەبیرررد 
 ئەچێ ەوە. 

 زشۆ جاۆیئ ئەیشوت: 
سەەی بچرمە سرەۆی و خرۆم ئەزانرم  ابا بۆم  اوەس ێا ئەبێ -

 چی پێ ئەکەم. 
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ەۆی خررۆم کررن ئەکرردد و بێرردەن  ئەبررووم و ئەمنانرری کە ممرریئ سرر
برراوکم سررەەیمێ و نە دووسررەەیئ پێرری ناکدێررا بچێرر ە سررەۆی، چررونکە 

، هەۆوەهررا ئێررواۆان کە ئەگە ێرر ەوە مرراڵەوە بە شیوو و کفررا و هرریوکە
کروێ تراقەتی  لە دوکرانی بەقراڵەکەوە و لە جێ ئیشەکەیی زشۆ دووۆە

 ەۆ بشاتەوە ماڵەوە. ئەو خواخوایەتی ه ،ئەبێا بچێ ە سەۆی
بەاڵم  شیێرررک لە مرررنگەوت یررران لە یررروێمێکی ترررد لەگەڵ بەقررراڵە 

ا بەیەڕ ئەگەن و بررراوکم گلەیررری ماسررر ەکەی لرررێ ئەکرررات. دئایرررماکەی
دێرا  ئەویئ هەۆ وەڕ ئەوەی لە برانێکی بەۆدەیر ە خرواۆەوە، وای لرێ

و ئەڵێررا بەمەنرردە سرروێمد و بەوەنررردە دیررن و ئیمرران هەمرروو جاۆێرررک 
هی  قبە ناکرات و ئەگە ێر ەوە  تایەەتیم بۆ ناۆدووی، باوکیشمماس ی 

بە دایکم ئەڵێا برا ئی رد لروتفی نەچێرا برۆ ماسر ەکە، چرونکە  بۆ ماڵەوە
کرابدای ئایرمام خرۆی بە یراگددێکدا  ،هیوڕ ئەبێا گوناسە بە شیووە
 بۆمان ئەنێدێا هەموو  شیێک. 

ێاەوە ئی د کە یراگددەکە ئەهرات و ئەو ماسر ە چراکەی بە سرەۆتو
)کە دەتشوت قەیماەە( دەدایە دەس مان، هەموو سەۆیان سوو  ئەمرا و 

بروو،  ان کە بۆچی ماسر ەکەی ئەوسرا وایهەموو خەڵکی ماڵەکە  زانی
 بەاڵم تەۆیقیان نەکددمەوە و نەیاندا لە  ووم. 

جەمااەت هەموو بە جاۆێک دەسر یان کردد بە پێکەنرین و کددیران 
ی میردزا اەلری خرۆی کردد بە ماڵردا و بە هەاڵ. لەو کاتەدا کو ێکی خنم

سرررەالمی کررردد و هەنررردێک کررراەەز و قایرررل و جان رررایەکی دایە دەسرررا 
 پەخشان و گوتی: 

 ئەمە ی ەکانی کاڕ سەسەنن، مەیخەۆە بەۆدەس ی مماڵ.  -
 و گوتی:  یپەخشان پێکەنی

 ئەمد دەکەیا.  -
ینەکررررانیئ هەمرررروو هەواڵیرررران پدسرررری و وا دەۆکەوت کە ویبرررر یان 

ە گرررراڵ ەچی و قبررررەخۆ  برررروو، هەۆوەهررررا زشۆی بیرررردوێمن، چررررونک
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دانیش وانیئ خنم و پوۆزا و ئایمای بوون، بۆیە  ووی تێکرددن و بە 
 یەوە گوتی: یخۆی
بمری کررۆاڵنەکە  وکەئەکەنن دەنش رران تراوئەوە چیریە ئەوەنردە پێر -

 ئەهات.
ئەکەنن. ئراتە خران بە یرەوقەوە وانیئ باسیان بۆ کدد کە بە چری پێرئە

 و گوتی:  ی اپە ی
اڵی لە باسی مم خوا خولە گیان تۆ  ی ێکمان بۆ بشێڕەوە تو -

 و  ەمەزان... 
 خولە چواۆمشقی لە تەنیشا سەماوەۆەکەوە دانیشا و گوتی: 

جاۆێ بدسیمە نانم بدەنێ. خرۆ نابێرا هەمروو یر ێک هەۆ برۆ  -
ئێوە بێا چونکە بە شیوون. ئێمە  هیوکین و لە بەیرانییەوە 
پش مان یکاوە ئەوەندە لەگەڵ کدێکاۆ و اەمەلە  اوەس اوین 

 و ئەوەندە کیبە چیمەن ۆ و نیدە ئاسممان داگدتووە. 
 و گوتی:  یپەخشان  اپە ی

 ،ئەچم هەموو یر ێکا برۆ ئەهێرممچاو هەۆ ئێب ا وەی بەسەۆ -
 تۆ  تەنیا باسێکی خۆتمان بۆ بکە. 

و بە قاقررایەکی بەۆز هەمرروو  یخرولە جامررانەکەی داگرردت و پێکەنیرر
 جەمااەت پێکەنین و گوتیان: 

 خۆ تۆ هیچا نەوتووە ئەمە ە بووب  -
 خولە هەۆدوو دەس ی دا بەیەکدا و دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 

ئەم  ەئەم هەمررروو سررراڵە  هەۆچەنررردبە زاتررری خررروا لە دوای  -
 باسەم بید ئەکەوێ ەوە، ئەدەمە قاقای پێکەنین: 

 ەمەزان برروو تەمەنررم پررازدە سرراڵێک ئەبرروو،  شیێکیرران دایکررم کفرر ەی 
 کددبوو، ننیک بەۆبان  سەتڵێکی قاقۆنی جوانی بۆ پڕ کددم لە کف ە و گوتی: 

بم خولە گیان، ئەم کف انە بەۆە بۆ مراڵی خاڵرا  بە قوۆبانائا  -
دوو  شیە بەڵێررمم پررێ داوە کە کفرر ەی بررۆ بررکەم، کفرر ەی ممرری 

 زشۆ بەدڵە وەکو ئەزانی. 
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چاو هەۆ ئێبرر ا دەچررم بۆیرران ئەبەم. ممرریئ گرروتم بایررە بەسررەۆ
ماڵەکەمرران لە ئەسررحابە سررپی برروو و مرراڵی خاڵیشررم لە یررێخان برروو، 

هەیا کف ەی زشۆ گەوۆە و خۆیی -دایکم سەتڵی دایە دەس م سەوت
پررررڕ لە ماسرررروولکە و ئێبررررقان و تێکددبرررروو لەگەڵ ئرررراوێکی خەسرررر ی 

 بەۆامێکی ئەوەندە خۆیی هەبوو نەبێ ەوە، گوتی: بۆنو
  شڵە گیان ئەگەۆ بدسی ە جاۆێ وەۆە بەیەکەت بخۆ ئیم ا بڕش.  -

 ممیئ گوتم: 
مرررن تێررردم، برررا جررراۆێ کفررر ەی مررراڵی خررراڵم بەۆم، ئیم رررا کە  -

 ە ئەوسا نان ئەخۆم. گە امەو
 چەند جاۆێک دایکم گوتی: 

بم ئاگات لە خۆت بێا، لەسەۆخۆ برڕش نەکەویرا،  بە قوۆبانا -
 ئاوەکەی نە یێا. 

 ممیئ هەۆ گوتم: 
 بایە بەسەۆچاو.  -

کەوتررمە  ێ ترراوەکو گەیشرر مە الی دوکررانی بەۆدەۆکرری سررەۆا و 
سرەتڵە دەمردا،  خەۆیک بوو برپە مەوە، کە قراچم هەڵمشروت و کەوترم بە

هەۆ یەکە بەالیەکردا  ،کف ە پە ی لە دەس م و کف ە بۆۆیئ گل بوونەوە
ئاگررام لە ئەینررۆی  وویرراوم و پەلە هەسرر ام  وەکررو تررۆپی قوتەررۆڵ، بە

شیەکەوە، بوو، لە تدساندا کفر ەکەم کرۆ کرددەوە و خبر مە نراو پە نەما
سررررێ ناوسرررراجی تیررررابوو بررررۆ خرررراڵم، -کە ئەویشررررم پررررێ برررروو و دوو

و سەتڵەکە هەندێک ئاوی کف ەی تیرا  ت بە دەس ەوەناوساجییەکانم گد
زوو خررررررۆڵ و قررررررو ەکەم لە دەوۆی ال برررررردد بەپەلە  مررررررابووەوە زوو

 شیشرر م، بررا  برروو هەنرردێک  ێررشە و برران چررۆڵ برروو، چررونکە ننیررک 
بەۆبانرر  برروو. یەکبررەۆ خررۆم کرردد بە منگەوتێکرردا و چررووم کف ەکررانم 

کە خبرر مەوە نرراو هەمرروو پرراکوتەمین یرر مەەوە لەبەۆ ئرراوەکە و یەکەیە
سەتڵەکەوە و دەوۆوبەۆیم هەمروو پراڕ کرددەوە و پە شیەکرم قرڕێ دا، 

پەلە کفر ەکەم  تاوەکو گەیش مە ماڵی خاڵم خەۆیرک بروو برانشی ئەدا، بە
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دایە دەسررر یان لەگەڵ ناوسررراجییەکان و  ام کررردد هەۆچەنرررد بانشیررران 
 کددم: 
 وەۆە لەگەڵمان نان بخۆ...  ،میشەبە  شڵە وەۆە دا کو -

م مرررن گررروێم نەدانرررێ و  ام کررردد و گە امەوە مررراڵی خۆمررران. بەاڵ
 دوایی خاڵم بە دایکمی گوتەوو: 

ئەۆێ قەیررمە ئەوە ە کفرر ەیەڕ برروو ئەتشرروت بە ئرراوی بەلررواە  -
ەچروو، نە ترامی هەبروو ئلێا نراوە، قەت ئەوە لە کفر ەی ترۆ نە

 نە ئاوی هەبوو. 
جەمااەت دیبان کەوتمەوە پێکەنین بە کاکە خرولە و کەوتمری 

 کف ەکەی.  و
برۆ  یەچروو، تێردەپە یجیمی جاۆ بە جراۆ بەالیانردا دەهرات و د

ئیشی خۆی، هەۆ ئاو یشی لێ نەدەدانەوە و ئەو هەموو قبرەگێڕانەوە 
مەامرا و  ەنشە لە دڵیشیدا بە ئیشێکی بێالیەوە هی  بوو،  و پێکەنیمە بە

قڕەقڕێکی نابەجێی زانیەێا، الی ئەمانیئ ئەو قبرە و باسرانە ئەوەنردە 
 خۆ  بوو، کە هەموویان بەم الو ئەوالدا دەکەوتن لەبەۆ پێکەنین. 

لەبەۆ ئەوەی مەسررەلەکە گرروتەنی )ئەمرران لە دشڵێکرردا و ئەوان 
لە دشڵێکرری تررددا برروون(، بیدکررددنەوە و خەیرراڵ و  ەق رراۆ و کررددەوەی 
ئەم و ئەوان هەزاۆان میل دەۆیرا و بیابرانی بەیرن بروو، بە قەد دووۆی 
واڵتررری هەۆدوو ال لەیەڕ، ئەوەنررردە بیدکرررددنەوە و مێشرررکیان لە یەڕ 

 دووۆ و جیاواز بوو. 
هەۆچەندە جیمی قێدی هەندێک قبەی کوۆدی بووبروو، بەاڵم 

 بوایە هەۆ بە دادیردا نەدەگەیشرا و تەمووالی ئەو دە ئەوەندە  قێد ب
اڵەکانی سەسررەن دو ترراۆیکی و دڵ و دەۆوونرری  وون نەدەکررددەوە، ممرر

ەبررروون، ئەویرررئ چرررونکە دخەۆیرررک بررروون بە بایررری قێررردی کررروۆدی 
ەیشێرڕان و دیج بروون و ئەو ۆە مەنوزشۆبەی کات لەگەڵ سەۆگوڵی پو

 یەددن. دەیێێمان و دە
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وچانی مەک ە  دەس ی پێ کدد، جیمری خرۆی ئامرادە کددبروو 
اڵەکانی بچن بۆ لەندەن، هەۆوەها پەخشرانیئ لەگەڵ دلەگەڵ مێدد و مم
 خۆیاندا بەۆن. 

 شیی سەقەۆ کەوتمە  ێ بەۆەو بەەدا، بە خۆیران و براوڕ و 
و دیاۆی کڕیەوو بۆ دایک و خویرک دایکیانەوە لە بەەدا، جیمی دەسا 

شروت تەی، دەکەنیییاندا وا کدابرووەوە و پێردو خنمەکانی، دڵی لە خۆیر
ئەوە هەۆ ئەو نییە و کەسێکی تد هاتووەتە یروێمی. ئەو ئەوەنردە دڵری 

ەگە ێر ەوە واڵتری خرۆی، ترا وای لرێ هراتەوو ئراتە دخۆ  بوو، چونکە 
 خان لە یێدەوە دەسا بدات بە یەکدا و بڵێا: 

یاندا چۆن گۆ اوە، ئەوە بۆ ئەوسرا یەنا بە خوا بنانە لە خۆیپ -
لە یاۆ هەۆ  شیێکریئ نەمران دیرا وا دڵخرۆ  و  ووخرۆ  

ەتشررروت دیرررلە و لە دهەمیشرررە مرررات و مەلررروول بررروو،  ،بێرررا
بەنررردیخانە قرررایم کرررداوە و هررراتووەتە نررراو خەڵکررری کێررروی و 
پیاوخۆۆ، ئەوەندەی سخ لێ ئەکددیمەوە و ئەوەنردە بە نرابەدڵ 

 اڵیەوە. وق اۆی ئەکدد و ئەجو ە
ەکددە ملری دزوو دەس ی  پەخشانیئ خۆی ئامادە کددبوو دایکی زوو

 ەکدد کە: دی یو ئامۆیگاۆ
ئەوێ سراۆدە و هەمیشرە براۆانە ئاگرات لە خرۆت بێررا، قەت و  -

هی  کرات لە سەسرەن و جرمە جیرا نەبیر ەوە. ئەڵرێن لە لەنردەن 
سررواۆی تەکبرری نەبیررا،  تەنیررا زوو ون ئەبررن، بە خەڵررک زوو
لە برازا  و یروێمان لە یەڕ ون بروون لە یروێمی  ئەمە دنیایە
ڵێیرا و هەۆ لەوێ  اوەسر ە تراوەکو ئەگە ێرمەوە وخۆت نەجو

بەاڵم ئەگەۆ لە یرروێمی خررۆت ب ووڵێیررا و بڵێیررا بررا  ،بررۆ الت
بچم بۆیان بشە ێم، ئەوە ئی د هەۆ یەڕ جاۆە و گوم ئەبیا و 

میشرررە یمررراۆەی تەلەقۆنەکەیررران و هەۆ یەک رررد نرررادشزنەوە، هە
ا بێا. لە خەڵک نەپدسیا دئەدۆەسی ماڵەکەیان با لە جان اکەت

 ا لە پۆلی  بپدسە. یبڵێیا گوم بووم، تەن
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 پەخشانیئ هەۆ سەۆی بۆ  ادەوەیاند و دەیشوت:
ئررێ دایە گیرران بایررە بەسررەۆچاو، ئەۆێ ئەزانررم ئەزانررم ئرراوا  -

 ئەکەم ئەی چۆنئ 
ا لە سررواۆبوونی قررڕشکە، چررونکە ئەمە ەتدسرردلە دڵیشرریدا هەنرردێک 

یەکەم جاۆی بوو لە ییانیدا کە سواۆ بەێرا، بەاڵم خرۆی زشۆ دڵخرۆ  
پیشان دەدا و تدسەکەی هەۆ لە دڵ و دەۆوونیدا یراۆدبووەوە و پێری 
یەۆم بوو باسی بکات. بەترایەەت لەبەۆ جیمری، نەوەکرو لە دڵری خۆیردا 

 گاڵ ەی پێ بکات. 
جلررری جررروانی لەبەۆ  ،ادە کددبررروولەبەۆ ئەوە پەخشررران خرررۆی ئامررر

ەکررددەوە و نرراو جان ررا و کەلوپەلەکررانی ئەمرری د کددبرروو و کەوتەررووە
ەیخبررر ە نررراو ئەوی دەخبررر ەوە و یررر ی لەم دەۆدەهێمرررا و دئەمررری دا

دیررکەوە، جان ررای دەسرر ەکەی دەپشررکمی و دوایرری دایدەخبرر ەوە، هەۆ 
ەیویبررا سررەۆی برروو کە یررپدزەی ئەم سررەقەۆە برروو، د وەڕ ئەوە وا

 خۆی قاڵ بکات تاوەکو دیاۆ نەبێا. 
ئررراخدی چررروونە قڕشکەخرررانەکە، کەلررروپەل و جان اکانیررران کێشررردا، 
 ەوانەی ناو باۆ کدا و ئاتە خران یرپدزە بووبروو، لەبەۆ دواراکددن و 

کە نەمابوو،  ێەواۆەکران بانر  دەکردان کە دیقووکددن ئاگای لە هیچی 
اڵەکانی مرراە کررردد و دو ممررربررێن سررواۆ برررن، ئرراتە خررران تۆزێررک گدیررا 

سررەۆوگوێوکی سەسررەنی کررو ی بررۆن و مرراە کرردد، کە گەیشرر ە سررەۆ 
 جیمی ئەویشی ماە کدد و گوتی: 

یرکا بڕش دایرکەکەم خواتران لەگەڵ بێرا، هەواڵری دایرک و خو -
جیاتی مرن زشۆ سرەالمی ممیران بپدسە و سەالمیان لێ بکە، لە

الن بێرا خوا ئاگات لە خۆت و لە سۆزان و ئا پێ بشەیەنە، تو
 و چاوێکیشا لە پەخشان بێا. 

جیمرری بررێ ئەوەی تێەشررات خەسررووی باسرری چرری دەکررات بە ئیمشلیررنی 
 گوتی:
 شکەی شکەی...  -
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 ئاتە خان دەس ی کددە ملی پەخشان و بە قو گێکی گیداوەوە گوتی: 
ا بیرا، ئاگرات لە خرۆت بێرا، کە گەیشر ی ە بڕش لە پەنای خواد -

 جێ تەلەقۆنم بۆ بکەن. 
ەکەدا هەۆ کەسە و یوێمی خۆی پیشان دۆا و هەموو ناو قڕشک لە

دانیشررر ن و دامەزۆان. سەسرررەن و ینەکەی و کرررو ەکەی بە تەنیشرررا 
تەنیشا یەکەوە، پەخشان سرەیدێکی  یەکەوە، سۆزان و پەخشانیئ بە

 دەوۆوپش ی خۆی کدد و سامی  ەوییەوە و لە دڵی خۆیدا گوتی: 
وەڵرراڵ خررۆ تەیرراۆە زشۆ خۆیررە ئەوە نیرریەئ ئەیە ش مررن بررۆ وا  -

 ئەتدسمب 
*** 

دا و  دەسا پێ کدد و زەنشێکی بچووکی لرێ قڕشکەکە گدمەگدمی
، جررشەۆە مەکێشررە. دەمیرردا نووسرردا: پشرر ێن بەەسرر ەبەۆ هەۆ کەسررە لە

ەەس ن دەس ی پێ کدد. پەخشانیئ خەۆیرک بروو لە چدقە چدقی پش ێم
ەبێرا بیەەسر ن دەکردد کە چرۆن دیێدەوە سەیدی دەس ی ئەوانی تدی 

نەینانرری چررۆن هەۆدوو  و و برردد دوو جرراۆ پشرر ێمەکەی هێمررا-و یەڕ
بە برداوەییەکەوە پشر ێمەکەی  یەخدێ ە ناو یەڕ. دوایی زانیردسەۆەکە 

پێخۆ  بووبێا، خرۆی  یو پاڵی دایەوە، هەۆ وەڕ ئەوەی زشۆ ابەس
 و ناچاۆ نەبوو لە کەس بپدسێا.  تزانی بیکا

وڵەی دەسرا پرێ کردد و لەسرەۆ خرۆ کەوتە  ێ، لەو وقڕشکەکە جر
کرررراتەدا دوو کچررررری میوانرررررداۆ لەم سررررەۆ و ئەوسرررررەۆی قرررررڕشکەکەدا 
 اوەس ان و  وویان کددە  ێەواۆەکان و دەس یان کدد بە ئامۆیگراۆی 

و دواوە، بەدەم قبررەکددنەوە پێشررەوە  ئامررایەیدەسررا کەوتررمە  و بە
کەکە کە لەم بەۆی قرڕش دواییئ دەس یان دۆێا کدد برۆ ئەم بەۆ و ئەو

ا  ێەواۆەکررران و ئەگەۆ مەتدسرررییەڕ  ووی د یررروێمانەوە دەۆگرررا هەن
ەکرری کیبررەیەکی لەوێرروە  ابررکەنە دەۆەوە  هەۆوەهررا دەسرر یان برردد و ی

ی پێروە دەۆهێما و هەنردێک وایەۆیران پیشران دان، یر ێکی ترووۆەکەیەک
برروو، ئیشرراۆەتی بەۆدەم و یێدسررەۆی  ێەواۆەکانیرران کرردد کە لە کرراتی 
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پێویبررررر دا هەوای پررررراڕ نامێمێرررررا برررررۆ هەناسرررررەدان. ئەم وایەۆە بەو 
هەۆوەهرررا  ی رررد ئۆکبررر یم ان برررۆ دێرررا و نررراخمکێن یررروێمەوە بمرررێن ئ

یێررد کوۆسییەکانیشرریان کرردد و گوتیرران لە کرراتی پێویبرر ی و ئامررایەی 
، برریکەنە بەۆترران و ئاوەهررا اۆبوون هەیە لەوێمەتدسرریدا چرراکەتی  زگرر

لە بەۆزیریەوە  و ەکەن بۆ ئەوەی کاتێرک  اتران کرددە دەۆەوەقووی تێد
هەۆوەهررا ئەگەۆ کەوتررمە نرراو ئرراو و  ، ئەوەنرردە ئازاۆترران نەبێررا کەوتررن

هڵێررا دەۆیایررەوە ئەو چرراکەتە قررووتێکداوانە سررەۆئاوتان دەخررات و نا
 ەکەن. نوقم بەن، تاوەکو  زگاۆتان د

ئەگەۆچری کرچە میوانرداۆەکان ئەو قبرەیەیان بە ئایرکدا نەدەکردد، 
 اسررر یدا نیازیررران لەو جرررۆۆە برررادا  ێەواۆەکررران ب دسرررن، بەاڵم لەکە نە

ەنرررردێک  ازاوەتررررد  ێەواۆەکانیرررران یررررێوەیەکی ه  ووداوانە برررروو، بە
دەگەیاند، هەۆ وەڕ بڵێن ئەمە ئاوەهایە و ئەه... ئی د نە ئێمە دەن  و تێ

هەنررردێک سەپەسرررا، ئامرررایانە . پەخشررران بەو قبرررانە و نە ئێررروە دەنررر 
ئەگەۆچرری بررا  لە هەموویرری نەگەیشررا، بەاڵم سررڵەمییەوە و کەوتە 

 گێااوەوە و لە دڵی خۆیدا گوتی: 
ن. ئەی برۆچی ی ێک هەیە برۆیە وا ئەڵرێ وای باوکە گیان ئەمە -

 ئەبن وایان پێ ناڵێنئ کە خەڵک سواۆی ی ی تد

 ەوە دەس ێکی بۆ دۆێا کدد و بدای لە کوۆسییەکەی پش سەسەنی
 بە  وویەکی خۆیەوە گوتی: 

 ها پەخشان لە چیایاب قڕشکە خۆیەب  -
 پەخشان بە هەندێک کنییەوە گوتی:

ئەۆێ وەاڵ زشۆ خۆیە، بەاڵم زشۆ با  تێمەگەیش م ئەم دوو  -
 کچە باسی چییان ئەکددب 

 و گوتی:  یکەنیسەسەن پێ
 ێەواۆەکان دڵمیرا برکەن، ئەم ئامۆیگاۆییانە اادەتە. بۆ ئەوەی  -

 بەاڵم گوێی مەدەۆێ و مەتدسە لەو قبانە، قرڕشکە زشۆ دڵمیرا
 )ئەمین(تدە لە ئۆتۆمەێل. 
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ا ەوێرریبەچرروو دسەسررەن بە زەۆدەخەنەوە قبررەی تەواو کرردد و لەوە 
 خویکی دڵمیا بکات و تدسەکەی بڕەوێمێ ەوە، گوتی: 

 ڕۆ یە شیانە چەندەها ئۆتۆمەێل لەم دونیرایەدا بە اتۆ ئەزانی -
ەمرردن، یرران یررەل و ئدا یررائەکەون و وەۆدەگە ێررن و خەڵکرری ت

کرررروێد و گررررۆج ئەبررررن.  ووداوی ئۆتۆمەێررررل هەۆ لە یمرررراۆدن 
بەاڵم ئەوەیە کەس  ووداوی ئۆتۆمەێررل برراس ناکررات،  ،نررایەت

چررررررونکە ئەوەنرررررردە زشۆە، بەاڵم ئەگەۆ سرررررراڵێک دوو سرررررراڵ 
قڕشکەیەڕ خوانەکددە ی ێکی لێ بێا، هەمروو دەنر  و براس 

لەبەۆ ئەوە  و تەلەقنیرررۆن و ەەزەتە باسررری ئەکرررات.ادیرررۆ و  
 گیانە، قڕشکە زشۆ ئەمین و چاڕ و خۆیە. 

ە شیشررررا، دهێشرررر ا قررررڕشکەکە لەسررررەۆ ئەۆز برررروو، وۆدە وۆدە 
هەندێک و دڵی کدایەوە.  ەندێک دڵمیا بوو بە قبەکانی کاکیپەخشان ه

لە پەنررر ەۆەکەوە سرررەیدی دەۆەوە و قڕشکەخرررانەکەی دەکررردد و جررراۆ 
 ەکدد. یئ سەیدی خەڵکەکەی ناو قڕشکەکەی ددێک جاۆهەن

سۆزانی بدازای هەۆدوو پەن ەی خبر ە گروێچکەی خرۆیەوە و بە 
 پێکەنیمەوە  ووی کددە پەخشان و گوتی: 

 ئێب ا گوێچکەمان کە  ئەبێا.  -
قرررڕشکە لەو کررراتەدا گررروو ی دایە بەۆ خرررۆی و ئەم جررراۆە زشۆ بە 

 قایمی  شیشا و لەپڕ لوتی کددە ئاسمان و بەۆز بووەوە. 
 پەخشان لە دڵی خۆیدا گوتی:

 ایە ئاگات لێمان بێا... یا ۆسول اللە خو -
تررراوەکو ئەو لە دوااکرررانی برررووەوە سرررەیدی کررردد، خرررۆ ئەوەترررا 

ئەوەنردە  دااڵنی لرێ دەهراتیراۆی ممرئۆتۆمەێل و خانوو ئاوەدانی وەکو 
ەبررووەوە، ترراوەکو ن و وۆدە وۆدە قررڕشکە هەۆ بەۆزتررد دبچکررۆلە برروو

وای لرررێ هرررات  ێرررشە و یرررەقامەکان وەڕ خەتررری دۆێایررران لرررێ هرررات. 
ئۆتۆمەێلیئ لەسەۆ ئەۆز وەکو قالۆنچە. باخەکان وەڕ پاۆچە چیمەنی 

 بیماکان وەڕ ق ووە یقاۆتە.  ،بچووڕ
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 گدت و گوتی:پەخشان گوێچکەی خۆی 
 وەاڵ سۆزان  اس ی کدد خۆ کە  و کاس بووم.  -

ئامرایە و  دوای ماوەیەکی کەم هەمان زەنشی بچکرۆلە لێری دایەوە،
ێشران نەکچدای پش ێمەەس ن کویایەوە و پێئ ئەوە  ئامایەی جشەۆە

کددنەوە دەس ی پرێ کردد و ەەڵەەەەڵر  کویابووەوە. چەقەچەقی پش ێم
بەۆەو توالێرررا چررروون، و کەوتە نررراو  ێەواۆەکررران، هەنررردێک هەسررر ان 

اڵەکانیان بررددە ئەوێ. میوانررداۆەکانیئ سررەۆیان قرراڵ برروو دهەنرردێک ممرر
کەوترررمە اەۆەبررررانە و سررریمی سررررازۆکددن، برررۆ ئەوەی نرررران برررردەن بە 

  ێەواۆەکان. 
برررووەوە، هەۆ  ئەوەندەیررری پرررێ نەچررروو برررۆنی قررراوە و چرررا بررراڵو

 ێەرررواۆە سررریمی و خرررواۆدن و خرررواۆدنەوەی خرررۆی دۆایە دەسرررا و 
ئەویرررئ برررۆ خرررۆی خبررر ییە سرررەۆ مێرررنە بچکرررۆلەکەی کە بە پشررر ی 

 کوۆسییەکەی بەۆدەمیەوە نووسابوو. 
قررڕشکە بە تەواوی بەۆز بووبررووە و  اسررا و خررۆ  و بێ ررووڵە 
 دە شیشررا و ئەو هەمرروو ئەۆز و بیابرران و دەۆیررا و یرراخوداخەی لە

. برررۆ خرررۆی وا یدەپە ید خۆیررردا بەجرررێ هێشرررا و بەسرررەۆیدا تێررریێررر
و بەقڕنردەیە هەۆدوو براڵی براڵو کددبرووەوە.  دە شیشا دەتشوت تەیرد

دەتشروت  ی،دەپە یناویردا تێر لوتکەی پەڵە هەوۆی تێک ئەیێو و تیا بە
بەهەزاۆە سەۆبەسرر ە و  زگرراۆ وا لەم بەۆزیرریە هەزاۆ دڵرری خۆیررە کە

ی ئەو خەڵرررکەی سرررەۆ ئەۆز و یی و بێشررراۆقەۆەبررراڵ،برررووە لە قرررڕە و 
ەیەوێا تاوەکو بۆی بکدێا ئەو باۆە بە بەها و بەقیمەتەی کە لە نراو د

سررکیدا دانیشرر وون، بپاۆێنێررا و بە سررەالمەتی و دڵمیررایی بیررانشەیەنێ ە 
هەۆ وەڕ ئەوان ییرانی خۆیانیران داوەتە دەسر ی و بە  ،یوێمی خۆیان

ئەویئ  ابێدەن و بێدەسەاڵت و دڵمیاییەوە هاتوونەتە ناوی، دانیش وو
تراوەکو پێری بکدێرا بیانپاۆێنێرا و پررڕ برڕوا و ئاۆامیران بکرات و گرروێ 
نەداتە ئەو ئەزێررا و قوۆسرراییەی کە هەڵیشرری گدتررووە. پەخشرران دڵرری 

 زشۆ خۆ  بووبوو، زوو زوو لە دڵی خۆیدا دەیشوت: 
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هەی ئرررراقەۆین بررررۆ ئەو ئەقررررخ و مێشررررکەی ئەم قررررڕشکەیەی  -
ە ە بلیمەتێررک برووەئ هەی  ووی دایررک دۆوسرا کرددووە، ئەم
خررۆزگە پررێم بکرردایە هەمرروو خۆیرری و و برراوکی سررپی بێررا، 

خۆیەویبرررر ی و سەۆسرررروو مانی خررررۆمم بررررۆ ئەو کەسررررانە 
دەۆبەڕیررررایە کە ئەم یرررر ە چاکەیرررران بررررۆ ئیمبرررران دۆوسررررا 

 کددووە. 
سررررررۆزان و پررررررووۆی کەوتررررررمە گرررررراڵ ە و یرررررراۆی لەگەڵ یەڕ بە 

قڕشکەکەیران دانیش مەوە، هەندێک جاۆ سەیدی  شینامە و گۆڤاۆی ناو 
پێکەنررین. هەۆوەهررا و ەکەوتررمە قبررەوباس دەکرردد، هەنرردێک جرراۆیئ د

ئەوانرریئ هەسرر ابوون و چووبرروون بررۆ توالێررا و دەسرر وپل یرر ن و 
ینێک پێدەکەنین کە ئەوەنردە گە ابوونەوە بۆ خۆیان لە یێدەوە بە پیدە

 پید بروو، لروتی گەیشر ەووە سرەۆ ئەینرۆی، کەچری سرووۆا و سرپیاو و
 کل و کل ووۆی دنیایی دابوو لە دەموچاوی. 

کە هەنرررررردێک کەوتە لەو کرررررراتی پێکەنررررررین و خۆیررررررییە قررررررڕشکە
جررووڵ، وەڕ هەڵرر ەڕ پەخشرران بێرردەن  برروو، دڵرری داخوۆپررا و جووڵە

خۆیررردا کەوتە .ئرررایەتول  سرررەیدی دەوۆوپشررر ی خرررۆی کررردد، لە دڵررری
زەنشرررری بەۆدەم کوۆسرررری. خوێمرررردن، کە ئەوەندەیرررری پررررێ نەچرررروو 

چرونکە هەوا لەم نراوچەیەدا  ،کەوا پش ێن بەەس ن  ێەواۆەکان داگیدسا
 با  نییە. 

ەەس ن دەس ی پێ کدد، پەخشانیئ بە دەس ێکی چەقەچەقی پش ێم
تەزیوی لەۆزشڕ پش ێمەکەی بەسا و چاوی زەق بوو، لێوی ویک و 

 سەیدی دەوۆوبەۆی خۆی کدد. 
سررۆزانی برردازای پشرر ێمەکەی بەسررا و بە پێکەنررین و خۆیررییەوە 

  ووی کددە پووۆی و گوتی: 
 من ئی د بۆ خۆم ئەنووم.  -

سررۆزان بە دانیشرر مەوە پرراڵی دایەوە و ملرری خررواۆ کررددەوە و هەۆ زوو 
 بۆ خۆی خەوی لێ کەوت. 
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دوایرریئ قررڕشکەکە  تررا دەهررات هەڵرر ەڕ هەڵ ەکرری زیرراتد دەبرروو، 
 یەکێک بە مایکدشقۆنی ناو قڕشکەکە بە دەنشی بەۆز گوتی: 

لەوێ ئێبرررر ا ئررررێمە بە نرررراوچەیەکی یرررراخاویدا تێرررردەپە ین،  -
 هەندێک هەوا خداپە، بۆیە تکایە پش ێمەکان ان بەەس مەوە. 

ەۆیکرری قبررەی خررۆ  و پێکەنررین و سەسررەن کە لەگەڵ ینەکەی خ
انەوە نووسرر ەوو، دەسررا برروون، کو ەکەیرریان لە تەنیشرر یدەسرا لەناو

وا دەۆدەکەوت هەنرررررررردێکیئ خواۆدبرررررررروویەوە، زشۆ بە خۆیرررررررری و 
 وویەکی گەیراوەوە سرەۆی لە پەخشرانی خویرکی هێمرایە پێشرەوە و 

 گوتی: 
 ها پەیە گیان دونیا چۆنە لە الت، خۆ بێ اقەت نەبوویاب  -

 پەخشان بە خۆیی و زەۆدەخەنەی دەس کددەوە گوتی:
ئەۆێ وەاڵ کاکە گیان قڕشکە زشۆ خۆیە ئەڵێیرا لە یووۆەوە  -

دانیشررر ووم، بەاڵم نرررازانم ئێبررر ا برررۆچی دەسررر ی کررردد بەم 
 هەڵ ەڕ هەڵ ەکە. 

 بداکەی بە یەوقەوە گوتی: 
ئەوە هی  نییە هەواکە لە هەندێک یوێن ساۆدە و لە هەندێک  -

یوێن گەۆم، لەبەۆ ئەوە وەکرو تاسرەی ئۆتۆمەێرل کە  ێرشەکە 
دەبێا، ئەمریئ وایە لەبەۆ تاسرەی گەۆمری و سراۆدیی نا ێک 

 هەوا وا ئەکات. 
پەخشران وای لە خرۆی کرردد کە تێشەیشرا و برا  برروو دڵمیرا برروو 

 بەاڵم لە دڵی خۆیدا گوتی: 
کانا تێمەگەیش م، تاسەی چری و وەڵاڵ کاکە گیان هی  لە قبە -

ا ئ پەنرا بەخروا ئی رد خروچری لەم ئاسرمانە بەۆزەوە یچۆڵیچاڵو
  ەسم بکات. 

ئراخدی قرڕشکەکە گەیشرر ە سرەۆ ئاسرمانی لەنرردەن.  ێەرواۆ هەمرروو 
اڵی برکەوتەوونە خۆیران، ئەوی جان را و کیبرەی پێچرایەوە و ئەوی مم

بەخەبەۆ کددبووە، کە هەس ێا و لە پەن ەۆەوە سەید بکات وا قڕشکە 



 
 

99 

جێ، بەترایەەتی یی گەیشر مەدادەبەزێا، هەموو گەیرابوونەوە، لە خۆیر
نرراو ئەو یرروێمە تەسررکەدا دەقیرران  دە چەنررد سررەاات برروو، لەکە ئەوەنرر
 گدتەوو. 

وهرو  ەۆز و دابەزی و دەسر ی کردد بە گدمقڕشکە گەیش ە سەۆ ئ
 و هەاڵیەکی زشۆ بەۆز هەۆ وەڕ بڵێا: 

جەمرررااەت سرررەقەۆ سرررەالمەت، ئەوا ئێررروەم گەیانررردە یررروێمی  -
خۆتان بە سەالم ی. دە ئی د برڕشن دابەزن و لە کرۆڵم بەرمەوە، 

ی گەیررررررابووەوە و هەیدەهەیدە کەوتەررررررووە قبررررررە و جیمرررررر
 ئامۆیگاۆی و تەگەید لەگەڵ سەسەن. 

پەخشران هێشر ا دانەبەزیەروو خەمری گە انەوەی لێێراتەوو، لە دڵری 
 ەهێما و دەیشوت: دتمانی یەخۆیدا یا

،  م قررڕشکەیەی دۆوسررا کررددووە هەۆ بایررییررا ەبی ئەوەی ئە -
بە چرواۆ پێرمج  بە اس ی ئەمە کاۆێکی ئێ شاۆ گدنشە، تۆ وەۆە

سەاات لە بەەداوە بشەی ە لەندەن. ئەگەۆچی زشۆیئ تدسام، 
 یەکەم جاۆم بوو.  هیی ئەوەیە بنانم بەاڵم وا

 ێەررررواۆان هەمرررروو کەوتررررمە یەڕ و هرررراتمە دەۆەوە و بە دااڵن و 
 ا ەودا تێدەپە ین و دوای پاسپۆ ت سەیدکددن و کەلوپەل وەۆگدتن 

جۆۆێرک چرووەوە بەپێری کراۆی چوونە دەۆەوە و لەوێ هەۆ کەسرە بە 
کاۆ ودا، ئەوە خرنم و کەسرخۆیەوە. ئەوەی خەڵک هاتەوون بە یروێمیان

ی پرێ کردد و ئەوەی هەۆ ملری  ێرشەی دەگردت و مون دەسر و دەسر لە
، خویرررکی جیمررری و دایکررری ەچررروو سرررواۆی یررر ێک بێررراهەۆ خرررۆی د
لەو یروێمە جیمری خرۆی برۆ هەڵردان و باوەیریان  ،ەکرددنچاوە ێیان د
اڵەکانی، لەگەڵ دهەۆوەهرررررا لەگەڵ سەسرررررەن و ممررررر ،کرررررداکررررردد بە یە

 پەخشانیئ زشۆ  ووخۆ  و گەۆم بوون. 
*** 

بررررا   لە دوای بەیمێکرررری ،ێکی خویررررکی جیمرررریئۆتررررۆمەێلبە 
چی وچکەیەکی خررررڕی سەۆسررررولێخررررو ین گەیشرررر ە بەۆدەمرررری برررراخ
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یرررەقامێکی گشررر ی و  اوەسررر ا، کە  ینێرررک دوکرررانی لرررێ بررروو. وەڕ 
انی قەسرررررا  و نانەواخرررررانە و وکررررردەۆمانخرررررانە، سرررررۆپەۆماۆکێا، د

فدشیێک. لە دوای  ینی دوکانەکان، پیپلشەیەکری ئاسرمی ترۆکمە ییدیمی
هەیرروانێکی  ،برروو. هەمرروو بە سررەۆیدا سررەۆکەوتن و چرروونە سررەۆیهە

ەیرڕوانییە سرەۆ یرەقام و دەۆەوە ددۆێای سەۆکداوە بوو، کە الیەکری 
 بررووۆگررای یرروقە و قرروت برروون، دیرراۆ و الیەکەی ترردی بە  یررنی دە

لەو  کبەۆدەمری یەکێر یوێمەکە سەۆی دوکانەکە بروو، دایکری جیمری لە
ەوە و هەموویرررران چرررروونە یووۆەوە، و کررررددی دەۆگایررررانەدا  اوەسرررر ا

قوتەکە بچکۆلە بوو، دوو یووۆی نووس ن و چێش خانەیەکی بچرووڕ 
دۆێررا و باۆیررک.  هەۆوەهرراەبررووەوە، دکە هەۆ جرێشەی دوو کەسرری تیررا 

لە خواۆدن برروو، الیەکرری مێنێکرری بچررووکی نررانیشرر ن و یووۆێکرری دان
بوو، کە هەۆ جێشەی  بەۆانەەۆی ئەو یووۆە  تەوالێ ێکی پێکەوەی لێ

ەلررروپەل لەسرررەۆ دانررران و زەالمێکررری تیرررا ئەبررروو، دوای پشررروودان و ک
یرررررر ن، هەمرررررروو هرررررراتن لە یووۆی دانیشرررررر ن دەسررررررا و دەموچاو

ەوۆ بروو، گددبوونەوە. کات ننیکی یەڕ و دووی نیوە ش بوو. دونیرا ه
 نمە نمە باۆانیئ دەباۆی. 

جیمی پەخشرانی بە دایرک و خویرکی خرۆی ناسراندەوە و مەدسری 
 کدد و گوتی: 

 داوم.  یئەمە زشۆ کچی چاکە و زشۆ یاۆمەتی -
یران برۆ کردد و خۆیریی خۆیران .القلری القلی.ئەوانیئ جاۆێکی تد 

 بۆ دەۆبڕی.
لررێ  ی.سرروو.ی خویررکی جیمرری هەسرر ایە سررەۆ پررێ و خواسرراقینی

 دن و گوتی: کد
من ئەبێا ئی د برڕشم لەبەۆ مماڵەکرانم، تراوەکو بیرانێێممەوە لە  -

 مەک ە . 
 پەخشان لە دڵی خۆیدا گوتی: 
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ئەیە ش لە کەیەوە الی ئێمە وچانی مەکر ە  و هراویمی گەۆمرا  -
دەسرر ی پرررێ کررددووە. کەچررری هێشرر ا لێررردە مەکررر ە  هەیە و 

ە و بررراۆانیئ دەباۆێرررا و هەمررروو قررراپووتی باۆانیررران لەبەۆدای
 چەتدیشیان بەدەس ەوەیە. 

یررەوێک پەخشرران نەی رروانی بموێررا، چررونکە جررێشەی لررێ گۆ ابرروو، 
هررو  نەیێێشرر ەوو چرراوی بچێرر ە لەبەۆ پدخو جیمیرریئهەۆوەهررا دایکرری 

خەو، لەبەۆ بچووکیی پوتەکە، ناچراۆ لە یووۆی . ی را.ی دایکری جیمری 
اڵەکانیشی لە یووۆەکەی تد. پەخشان دنووس ەوو. سەسەن و ین و مم

 هەۆ ئەمدیو و ئەودیوی دەکدد، لەبەۆ خۆیییەوە دەیشوت: 
بەیانی بە دزییەوە بە سەسەن دەڵێم، کە بەیکم چاۆەیەکم بۆ  -

 بدشزێ ەوە. 
 هەندێک جاۆیئ دەیشوت: 

 ،ئیم را سەسرەن دەتوانێرا چریم برۆ بکرات، مرراڵەکە هەۆ ئەوەیە -
ا بۆ مرن بێرا و خراوەن مراڵەکە بچێرا یقابیلە یووۆەکە بە تەن

لە یووۆی دانیشرررررررر ن لەسررررررررەۆ قەنەقەکە بموێررررررررا. ئەمە ە 
 قبەیەکەئ 

ەکەوتە سەۆزەنشررررر کددنی خرررررۆی و لە دڵررررری خۆیررررردا دجاۆێرررررک 
 دەیشوت: 

دە ئی ررد هەۆ چۆنێررک بێررا بمررروو و ب ررۆپە. خررانم خەوی لرررێ  -
ناکەوێررا چررونکە قێرردی یووۆە گەوۆە و بەۆیررمەکەی خررۆیەتی 

ئێردە  سررلێمانییە، دە بەس بۆڵەبرۆڵ و ئەمرردیو  ئەزانێرا  وا و
و ئەویررو بررکە. لە کررن خررۆت هاتوویررا بررۆ سررەیدان و گە انرری 
لەنرردەن. لەنرردەن خەڵررک خەوی پێرروە دەبیمێررا، ئیم ررا چیرریە بررا 

 چەند یەوێک جێشەکەت بچووڕ و سەەڵەت بێا. 
هەنرردێک جرراۆیئ لە سەۆزەنشرر کددنەکانی پەیرریمان دەبررووەوە. 

 ەوە دەیشوت: ئەم جاۆە بە یێد لێو
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ئەم پیرردەینە ناهێڵێررا چرراوم بچێرر ە  بە خرروائەی برراوکە گیرران،  -
 ،دێرا خەو. ماڵەکەیی بۆنی یێی تە ی بۆ ساۆد و کۆنی لێ

چۆن هاتەووە کۆیییەوە بنانم بۆنی سەگەکەیەتی. ئەیە ش  وا
و چۆن لەسەۆ قەنەقەکە نووس ەوو. کە هاتیمە یووۆەوە با  

بررررنانم  تدسررررام وا برررروو یررررکوۆ لەبەۆ ئەوەی هەنرررردێک لێرررری
نرین و نراتوانین سرە  لە نراو  پێی گوت کە ئرێمە قێرد جیمییئ

قولمانرردا بێررا. بررۆیە دایکرری تێشەیانررد کە ترراوەکو لێرردەین قاچو
 سەگەکە بمێدێ ە ماڵی کچەکەی. 

 پەخشان هەناسەیەکی هەڵکێشا و بە پاڵکەوتوویی لە دڵی خۆیدا گوتی: 
ئێرررواۆە  بە خررروامررری گیررران خێررردت بمووسرررێا. یئرررۆه  ەبررری ج -

نانەکەیررم بە قێررن و بێررنەوە خررواۆد. وا ئەهرراتە بەۆ چرراوم کە 
مێررن و کوۆسرری و قررال و قاچرراخ و هەمرروو یرر ێکی ئەم مرراڵە 
پررڕە لە تررووکی سررەگەکە. ئەوە چررۆن ئەو سررەگە و خویررکی 

سرەگە و  جیمی و مماڵەکانیئ دەمیان ئەخبر ە نراو دەمری ئەو
لررروتە ەدا لەو دەموچررراو و ئەو ماچیررران ئەکررردد و دەسررر یان ئ

 یررا ەبی بە ئتە ەی، وای دایە گیرران چەنررد دڵررم تررێکەڵ دەهررات
کە دەمولوتی سەگی سەۆام کددووە. خۆ  قوۆبانی ئیبوم بم،

یرردا دێررا، بەاڵم نە وا لە سرەگم خررۆ  دەوێررا و بەزەییشررم پێ
 قول و دەم و دەس مان بێن. ناو قاچو

پەخشرران خررۆی هەڵشێررڕایە سررەۆ الیەکرری ترردی و لەسررەۆ گلەیرری 
 و گوتی:  بێدەنشەکەی  شیشابۆڵەبۆڵە 

ئای خودایە چەنرد ارادات و  ەویرا و خۆمران لەگەڵ ئەمران  -
واڵنەوە لەگەڵ ئەو سرەگە و وجیاوازە. دە بنانە ئەوان وا ئەجر

وا  ەق اۆیررران لەگەڵ ئەکررردد هەۆ وەڕ لەگەڵ کەسرررێکی زشۆ 
خۆیەویبرر یان بێررا. کەچرری ممرریئ نانەکەیررم پررێ نەخرروۆا و 

قەقیردیئ برۆیە  یبرە، ئراخد جیمیرەزانی ماڵەکە گراڵو و پیئوام
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 ەویررر مان لەگەڵ یەڕ زشۆ جیررراوازە و  .الی ئرررێمە  انرررایەت
 ئەۆز و ئاسمانی قەۆقە. 

 بەم بۆڵەبۆڵە وا ناچاۆ ئاخدی خەوی لێ کەوت. 
 

بوو جەمااەت لە لەندەن بروون. پەخشران چەنرد دەدە  شیێک 
جاۆێررک بدابررووە نرراو لەنرردەن و سررواۆی یررەمەندەقەۆی سررەۆ ئەۆز و 

ئەۆز کدابررروو. سرررواۆی پررراس و تەکبرررییە  ەیرررە تایەەتییەکرررانی  یێرررد
 لەندەن کدابوو. 

لە نیشررانە  بیمرر  بانرر  انەی وەڕ کرراتامێدەکەییئەو تەکبرری
 ناسداوە هەۆە بەناوبانشەکانی لەندەن بوون. 

 پەخشان بدابووە یەقامی بازۆگانییە ناوداۆەکەی لەندەن. 
وە و جیمررری هەۆ وەڕ ویبررر ەووی سەق برررۆ پەخشررران بکررراتە

هەنرررردێک پادایرررر ی ئەو چاکررررانەی و بەدەوۆ هرررراتمەوەی لە سررررلێمانی 
برررررررداتەوە و هەوڵررررررری دەدا کە بە پەلە هەمررررررروو یررررررروێمە گدنررررررر  و 
بەناوبانشەکانی لەندەن بشێڕێا، بەتایەەتی لە .وی ممبمد. بددیە کۆیکی 

جرروان و پررڕ  ئێ شرراۆ زشۆ کررۆن وپەۆلەمررانی ئیمشلیررنی، کە کۆیررکێکی 
هرررررررونەۆە و لە دیرررررررمەنە سەۆسررررررروو مانکەۆەکانی دونیرررررررایە. لەگەڵ 

 کە هەمررووی لەسررەۆ  ووبرراۆی .ترریم .ن، بیمرر  بانرر کرراتامێدەکەی 
هەۆوەها جیمی پەخشانی بددبووە بەۆ کۆیکی .پاڕ بم  هەم پرااڵس. 
کە یروێمی ییرانی .مەلریکە. و خێنانەکەیەتری و کەوترووەتە ناوە اسرر ی 

ە اەسرکەۆە ەموو دیمەنێک خۆی د ئەو کراتە بروو کلەندەن. لەوێ لە ه
برررررووۆ و کاڵو ەیرررررە بەۆزە کوۆکەکرررررانی ئێشرررررکشدی بەۆدەمررررری جل

بەۆچرراوی ئەو هەمرروو خەڵررک و  دەکرردا. لەپررێ کۆیررکەکە ئاڵوگۆ یرران 
 هەموو  ادەوەس ان و بە خۆیییەوە سەیدیان دەکددن.  ، ێەواۆە

ونەوە ئەو ئێواۆەیە هەمروو لە دەوۆی یەڕ کرۆ برو ،لەو کاتەدا
لە ماڵی دایکی جیمی، پەخشان دیاۆی بۆ دایکری و ئەوان کڕیەروو، هەۆ 
زوو چووە یووۆەکەی و لێی دەنووسا و خرۆی بەۆ دایە سرەۆ جرێشە 
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نووسرر مەکەی و بررۆ جرراۆی سررێیەم پرراۆچە قومایررەکانی کە بررۆ دایکرری 
کڕیەوو، بۆ کداس و پش ە کەوا و ی ەکانی تدیئ هەمرووی هەڵڕیر ە 

و ددنەوە و قەدی کرددنەوە و هەڵری دەگرردتن سرەۆ جرێشە و سرەیدی کر
لەوە دەچروو دڵ ەنشری و بیدکددنری دایکری و مراڵی خۆیران  دایدەنانەوە،

 ابررواۆدنە  هەمرروو گە ان و کەیرف و چرروون وبەوە بشراۆێ ەوە و بەو 
گدیا و زشۆ جاۆیئ لە دڵری خۆیردا دەەچووە سەمامەکە دهەندێک جاۆ 

 دەیشوت: 
بررنانە مررن هەمررووی دە  ،ووقەقیررد نرراهەقی نەبرر یخرروا جیمیرر بە -

کەم. چەنررد ئە شی نابێررا هرراتووم. کەچرری چەنررد بیرردی دایکررم 
ەکەم. لە کن خۆم هاتووم برۆ ئەم لەنردەنە ئبیدی الی خۆمان 
ۆ خرواکەچی بیردی یرەقام و کرۆاڵنە خێچو خۆیە و اەجایەە،

 ەکەم.و تەپوتۆز و  ەیابەیەکی خۆمان ئ
نراو  جێشیرد کردد، لەپەخشان دیاۆییەکرانی دایکری و مراڵی خۆیرانی 

جان اکەیرررردا و گە ایەوە الی بررررداکەی و ئەوان، بررررداکەی کنییەکرررری بە 
ما لە الی و بە گەۆمری و ی، بۆیە دەس ی  اکێشا دایدەموچاوییەوە بیمی

 خۆیییەوە  ووی تێکدد و گوتی: 
م لە گە انری ئەمرڕش کروێ و کوێرا ئەی پەیە خان وەۆە برنان -

 دڵ بوو. بە
ان دا و وەۆامری برداکەی دایەوە و پەخشان خۆی بە دڵخۆ  پیشر

 گوتی: 
ی ەوەاڵ لەو گە انانەی ئەم چەنرد  شیە، هیچری بەقەد پێشرەنش -

پۆلیبررەکەی  بە خرروا بە خرروا.مررادام توسررو. سررەیدتد نەبررووئ 
زانی پۆلیبی  اسر ە، کەچری  لەبەۆ پیپلکەکە  اوەس ابوو، وام

.پەیرررکەۆی. پرررۆلی  بررروو. بە اسررر ی ئەو یررروێمە یررروێمێکی 
چرۆن ااجەاتی و سەۆسروو هێمەۆە. ئەمە ئەم هەمروو خەڵرکە 

  ب هەۆ ئەڵێی  اس ینئ دۆوسا کداون
 سەسەنی بدای دەس ێکی خب ە سەۆ یانی و گوتی: 
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ئەی چررۆن .مررادام توسررو. یرروێمێکی جیێررانی زشۆ بەناوبررانشە.  -
و کەسررانەی ترررۆ دیرر ن، هەموویررران لە مررۆم دۆوسرررا ئەوە ئە

کررداون و هەۆ اەیمرری خۆیررانن و بە ئەنرردازەی خۆیررانن. یررانی 
 هەۆ قاڵەی ئەو کەسانەن. 

 پەخشان دەس ی دا بە یەکدا و بە زەۆدەخەنەوە گوتی: 
 خۆ نمایششەۆی سیمەمایی لێیە.  -

بداکەی دەس ی لەسەۆ یان البدد و لەپی دەسر ی خرۆی پران کرددەوە 
 ن ەکانی یەکە یەکە نووی انەوە و گوتی:و پە

ئەی چررۆنب مرراۆلین مررۆندشی لێرریە، بدچیررا برراۆدووی لێرریە،  -
 سەۆشڕ وەزیدی ئێدە .مبن تاتچەۆ.ی لێیە... 

سەسررەن ویبرر ی نرراو بامێدێررا. کە جیمرری بە پێکەنیررمەوە بە ئیمشلیررنی 
 گوتی: 
ئەوە باسررری چررری دەکەن نرررراوی مررراۆلین مرررۆندش و بدچیررررا  -

 باۆدووتان بددب 
سررەن هەسرر ایە سررەۆ پررێ و  ووی کررددە جیمرری و بە خۆیررییەوە سە

 گوتی: 
ەکررات و ئەڵێررا زشۆ ئئەوە پەخشرران باسرری مررادام تووسرروو  -

 تدس و خۆییشە. 
 سەسەن سەیدی دانیش وانی کدد و گوتی: 

برڕشین برۆ مراڵی سرەۆداۆی  اخۆتان کۆ بکەنەوە سرەەی ئەبێر -
هررراو ێم. سرررێ  شیە سرررەۆی کرررون کرررددووم، هەۆ تەلەقرررۆن 

ەبێا هەمووتان بێن یەوێکیئ لە ماڵی ئێمە ئەڵێا ئەکات و ئ
 ن. وبمو

 جیمی هەڵی دایە و گوتی: 
ئرررۆه سرررەۆداۆ بە اسررر ی مررراڵێکی زشۆ بەوەقرررا و دڵبرررۆزن،  -

 تەلەقۆنی کدد و هەۆ اەیمی قبەی کدد.  کینەکەیی یەوێ
 جیمی لەسەۆ قبەکەی  شیشا و گوتی: 
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ەچرین و ئیرانی بایە زشۆ پێی خۆیە، بەاڵم لەوێ نانووین. بە -
 یمەوە. یەئێواۆە 
 سەسەن گوتی: 

ئررراخد ماڵەکەیررران زشۆ دووۆە. ئرررێمە لەم سرررەۆی لەنررردەنین و  -
 ئەوان لە خواۆوو. 

 هەۆوەها دەیشوت:
خررانووی تررازەی کڕیرروە و زشۆ گەوۆە و خۆیررە، بررۆیە سەز  -

 ەکات ئەو الی ئەوان بمووین. ئ
 جیمی گوتی: 

 ماڵەکەیرران وابررا جرراۆێ بررڕشین، ئەگەۆ زانیمرران یرروێمەکە و  -
 ەگە ێیمەوە. ئنییە، یەویئ بێا 

 سەسەن لە دڵی خۆیدا گوتی: 
ماڵەکەیرران هەۆ چۆنێررک بێررا لەم مرراڵە کررۆنە سررەگەی دایکررا  -

خوا یوێن و مراڵ و جرێ  ێ ئەکرات.  بای دە. دە تۆ بنانە تو
 هەۆ وەڕ ئێب ا لە کۆیکی سپی ئەمەۆیکا دابەزیوین. 

و ئەوان لە کررررراکی  پەخشرررران  ووی نەهررررات لەبەۆ جیمررررری و دایکرررری
 بپدسێا: 

 خوا کاکە ینەکەی هاو ێکەت کوۆدەب یان ئیمشلینەب  تو -
ئەگەۆچی پەخشان ناوی سەۆداۆی زشۆ دەبیبا لە کراکی و ئراتە 
خان و دایکری و ئەوان، بەترایەەتی کە مراڵی براوکی سرەۆداۆ دۆاوسرێی 

ی کوۆدە یان ەکەەزانی کە یندبەاڵم نەی ،ماڵی خویکی ئاتە خان بوون
اڵ برروو، هەقرری ئەو جررۆۆە دەنرر  و باسررەی دوەکررو یرر ێک ئەو ممررنررا، 

سررراڵ بررروو هررراتەوو برررۆ لەنررردەن، ئەو کررراتە  کنەبررروو. سرررەۆداۆ دەمێررر
بررابی خررۆی یسکررومەتی اێداقرری قوتررابییە پێشررکەوتووەکانی لەسررەۆ س

دەناۆد بۆ لەندەن و یوێمی تد بۆ خوێمردن. ئیم را لەو سراوە، سرەۆداۆ 
لەگەڵ سەسرررەن پرررێکەوە هررراتەوون و ئەوە بررروو سەسرررەن خوێمررردنشەی 
تەواو کدد و گە ایەوە، بەاڵم سەۆداۆ هەۆ زوو وازی لە خوێمدن هێمرا 
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و کەوتە ئرریئ و کاسررەی و مرراڵی باوکیشرری توویرری تەگەۆە کرردد، بە 
وە، چررونکە وازی لە خوێمرردن هێمررا. ئەوانرریئ پرراۆەی دەسررا سکررومەتە

 مەسدەقەکەیان لە ماڵی باوکی سەندبوو. 
اڵی لە دئی ررد زیرراتد لە دوازدە سرراڵ برروو کە سررەۆداۆ و مرراڵ و ممرر

لەنرردەن دەییرران. ینەکەیرری خەڵکرری سررلێمانی برروو. خنمێکرری دووۆی 
 خۆی بوو. 

*** 
داۆی برۆ سرەەیمێ سەسررەن و ئەوان کەوترمە  ێ بەۆەو مراڵی سررەۆ

هاو ێیرران،  شیی یەکشررەممە، یررەقام و  ێررشە و برران هەنرردێک چررۆڵ و 
بررا  برروون. جیمررری لەبەۆدەمرری بەننیمخررانەیەکی زشۆ گەوۆەی سرررەۆ 
 ێشەکەیررران  اوەسررر ا و لەگەڵ سەسرررەن دابەزیرررن، بەننیمیررران خبررر ە 

ەکەیرررانەوە، دوایررریئ بە باوەیرررێک گررروڵ و ق ررروو چوکلێرررا و ئۆتۆمەێل
ەکەیان و دیراۆ بروو ئەو ئۆتۆمەێلڵکی ناو ییدیمییەوە گە انەوە الی خە

 ی انەییان بۆ ماڵی سەۆداۆ کڕیەوو. 
اڵەکەیان دگەیش مە ماڵەکە، سەۆداۆ و بەهاۆ خرانی ینری و سرێ ممر

موە بەخێدهراتن و نەوە، دەسا کدایە ملری یەک رد، مراچوهاتن بە پیدییا
قبەی کوۆدی و ئیمشلینی تێکەڵ بروون، هەۆ لەبەۆ دەۆگراوە پەخشران 

 خۆیدا گوتی:  لە دڵی
ئۆخەی مراڵەکە کروۆدن چەنرد خۆیرە، برنانە چەنرد بە گەۆمری  -

هاتن بە پیدیمانەوە. برۆنی چێشرا و خرواۆدنی کروۆدی چەنرد 
خەڵک  ا ئەکێشێا. ئەمە پازدە  شیە زیراتدە مرددین ئەوەنردە 

و ماسری و پەتراتەی سرووۆەکداوەوە   ساندوی  و ماکردشناڵ
بدنج و برامێکەی  و ئەم جۆۆە ی انەم خواۆدووە. چەند بیدی

خۆمررران ئەکەم. هەۆ وا  بررروو، وەکرررو پەخشررران ئررراۆەزووی 
چررونکە مراڵە کرروۆد کە دەاروەتی کرردد یەامری ئەبێررا  ،کددبروو

بررامێ و برردنج گرروڵی سررفدە بێررا. خررۆ یرراپداخ ئەوە هەۆ هرری  
 کوۆد.. -یاپداخ... یاپداخ-دەۆدی سەسەن گوتەنی: .کوۆد
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بەترایەەتی کە  ئەو  شیە هەموویان  شیێکی خۆیریان برددە سرەۆ.
پەخشان دڵی زشۆ کدابووەوە، هەۆ زشۆیئ بەهاۆ خان چووە دڵیریەوە 

دانی و بررددن و کەوتە یاۆمەتیرر و لەگەڵ یەڕ کەوتررمە قبررە و برراس و
 هێمانی قال و چا و میوە و لەو جۆۆە کاۆانە. 

ئێواۆە لەبەۆ پا انەوەی بەهراۆ و سرەۆداۆ، پەخشران و برداکەی لە 
اڵەکانی و دایکررررری، ئەوان دجیمررررری و ممررررر بەاڵم ،مررررراڵی ئەوان مرررررانەوە

گە انەوە مررراڵی خۆیررران. وەکرررو یررر ێک جیمررری دەیویبرررا هەنررردێک بە 
سەۆبەس ی قبە لەگەڵ دایکی و خویرکی بکرات و تەکەیدێکیران لەگەڵ 
بکات. لە بابەت مرانەوە یران گە انەوە لەگەڵ مێرددەکەی برۆ واڵتەکەی. 

دڵیردا سەزی  بەاڵم لە کانشای ویبا، هەۆچەندە مێددەکەی زشۆ خۆ 
کە بەیررکم لە لەنرردەن  ،دەکرردد ئەگەۆ مێررددەکەی ب وانێررا  ازی بکررات

چررونکە  ە ێر ەوە واڵتەکەی خررۆی،بمێمێر ەوە و لەوێ ئرریئ بکررات و نەگ
ئەو هەۆچەندی دەکردد نەی روانی وا بکرات کە ب وانێرا لەوێ دەسرا بە 

یرری و بەخ یرراۆی بکررات و هەمیشررە چرراو و هەسررا و هۆیرری الی خۆ
و یاۆەکەی بوو. بۆیە ئەو یەوەی بە هەل زانری و  کاۆ و واڵتکەسو

 لە خودای ویبا کە هەۆ خۆیان بشە ێمەوە ماڵەوە. 
سەسەن و هاو ێکەیی کەوتمە قبە و باسی واڵت و ئیئ و کاۆ. 

 بەهاۆ و پەخشانیئ کەوتمە قبە و باسی خۆیان. 
بەهاۆ کەوتەووە باسی ییرانی لەنردەن و بەسرەۆهاتەکانی و باسری 

و ئایررماکانی و دەسرر ی کددبررووە پرردس و پدسرریاۆ لە  بیدکددنرری خررنم
 پەخشان. 

ەتشرروت دهەۆدووکیرران لەو  شی و یررەوەدا هررۆگدی یەڕ برروون. 
دەمێررک سرراڵە هرراو ێ و هرراودەمی یەک رردن. لەبەۆ ئەوە هەنرردێک جرراۆ 

ەکەوتن بە گرازی پشر دا لەبەۆ پێکەنرین و هەنردێک جراۆ دهەۆدووکیان 
دەبرروو بشرردین، بەتررایەەتی ەبرروو لە قدمێبررک و خەۆیررک دچاویرران پررڕ 

بەهاۆ کاتێک باسی دایکی خۆی برۆ پەخشران دەگێرڕایەوە، ئەو سراڵەی 
کە دایکرررری بە نەخۆیرررری هرررراتەووە ئێرررردە و چررررۆن دوای دوو مانرررر  
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خرۆی ئەمردی خروای کددبروو. بەهراۆ دڵری وا پرڕ  گە ابووەوە. ئی رد برۆ
ەتشرروت خرروا پەخشررانی لە ئاسررمانەوە بررۆ نرراۆدووەتە خررواۆەوە. دبرروو، 
 کو داخی دڵی خۆی بۆ هەڵەڕێاێا. تاوە

 خواۆدن، سەسررەن لەگەڵ هرراو ێیەکی چرروونەبررۆ بەیررانی دوای چررا
وە تررراوەکو ئەو لە خەو هەسررر ا، دەۆەوە. پەخشرران لەگەڵ بەهررراۆ مررایە

بەهرراۆ مماڵەکانیشرری بددبرروو بررۆ مەکرر ە  و گە ابررووەوە. دانیشرر ەوون 
لەسەۆ سفدەی بەۆچایی، پەخشان چایەکی لە دەس ی بەهراۆ وەۆگردت 

 و بە دڵ پێوەبوونێکەوە گوتی: 
اڵەکانا بدد بۆ مەک ە . بایە یاخوا لەیا ساغ بێا. ئەوە مم -

 خو یاب ئۆتۆمەێل لێ ب ایکووۆ ئەزانی
 بەهاۆ وەۆامی دایەوە و گوتی: 

لێخرو ین برووم. کە  ئۆتۆمەێلئەۆێ وەاڵ یکوۆ دەمێکە قێدی  -
دەسررا  زشۆم سررەەەڵ ی دی، بەتررازە هرراتەووم بررۆ ئێرردە لێرردە 

ا  و کیبررررررررررررررە و تررررررررررررررووۆەکەی هررررررررررررراتوچۆ و برررررررررررررراز
 ێەڵشدتمەوە و مماڵ بددنە الی دک ۆۆ... خواۆدەمەنی

 شا و گوتی: ی ش بەهاۆ هەندێک مات بوو، لەسەۆ قبەکەی
برکەم. ئەوە هەۆ  ئۆه... ئەگەۆ باسی خۆم و هاتمە لەندەنا برۆ -

لەم  ە چیم دیوە و چەندم اەزێا کێشاوەک قەت تەواو نابێا،
یاۆە و لەم ەەۆیەی و دەۆبەدەۆییە. کە هاتم سراۆا و سرامان 
زشۆ مماڵ بوون، چواۆ ساڵ و دوو ساڵ بوون، دوایی سردود 

ساڵم زشۆ یڕ بوو، چرونکە ئەبروو  دایک بوو، کە هاتم لێدە لە
مررررن هەمرررروو ئیشررررەکان بررررکەم. سررررەۆداۆ لەبەۆ ئیشررررەکەی 

یشرررری زشۆ نەیەتررروانی هرررری  یرررراۆمەتیم برررردات، هەۆوەهررررا خۆ
ەڵە برررۆ ئەو جرررۆۆە ئیشرررانە. لەبەۆ ئەوە کەمررر ەۆخەم و تەنرررە

هەمرررروو ئیشررررەکان کەوتەررررووە سررررەۆ یررررانی ممرررری بێچرررراۆە. 
لە واڵتری  ازانیربەتایەەتی کە قێدی ئەو کاۆانە بووم خرۆت دە

ئاخ و سەد خنم و ئایما بەهاناتەوە دێرن  اخۆمان هەۆ ئەڵێی
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چری  او لە دەوۆت کۆ ئەبمەوە، بەاڵم لێدە کێ بە کێیەب ئەڵێیر
قبرمەت و نبری . ئیشرەکەمان کەوتە ئێردە و هەۆ ئەبروو بررێم 
بررۆ ئێرردە. ئەگەۆچرری سررەۆداۆ چررونکە تاقررانە برروو، هەۆ زوو 

شری هەۆ هێشر ا یخۆ ،هێمرادایکی خوا ااقووی بکات، ینی برۆ 
مماڵ بوو. ممیئ هێش ا مماڵ بووم. بۆیە من هەۆ لە سرلێمانی 

بەاڵم چاۆ نەبوو هەۆ ئەبوو بێم  ،مامەوە لەگەڵ دوو مماڵەکەم
دەسا  بۆ الی. ئیم ا مەپدسە کە هاتم چەندم اەزێا دیا بە

لەوە زیرراتد کە لە مەکرر ە   ،بێنمررانئیم ررا ئەو دوو ممرراڵەوە. 
ۆدی دەڵرێن: .زیر  ئر  ئە برووڕ. ئیم را بەو قێد بووبروو، دە

خرو ین کردد و لێ ئۆتۆمەێرلساڵە و بەو بێنمانییە خۆمم قێدی 
اەزێ ێکرری زشۆ لە ترراقیکددنەوەدا  لە دوایبررا  برروو یررکوۆ 

دەۆچووم و لەوساوە بە بێمرمەت هەمروو ئیشرێکی  )ئیم یحان(
 خۆم و مماڵم ئەکەم.

پەخشرران دیبررانەوە خۆیەویبرر ی و دڵپێوەبرروونەکەی بررۆ دەۆبررڕی و 
 گوتی: 
هەی ئررراقەۆین یرررا ەبی لەیرررا سررراغ بێرررا. کەواتە ترررۆ زشۆت  -

دیررروە. لەوێرررئ الی خۆمررران  ەنرررشە خەڵرررک بڵرررێن لە  ااەزێ ررر
 لەندەن  ا دەبوێدێا و کەیف دەکات. 

ی، کە ئایرا الی خۆمرانی یی بداینی لێ پدسریبەهاۆ خان باسی جیم
 ،  اهاتووەب چۆن  شیگاۆی دەباتە سەۆب پێ خۆیە

، پەخشرران قبررە و باسرری بررۆ کرردد کە چررۆن جیمرری هەۆ  انررایەت
دەگات کە هەۆچەنرردە زشۆ بێرردەن  و بررێ بۆڵەبررۆلە، بەاڵم هەۆ لێرری تێرر

پێرروە دیرراۆە، پەخشرران  یدڵرری خررۆ  نیرریە و هەمیشررە کررنی و مەلرروولی
 لەسەۆ قبەی  شیشا و گوتی: 

ەو خۆیەویبرررر ییەم دەوێررررا و  ەنررررشە ئ مررررن زشۆم خررررۆ  -
بەزەییشی تێکەڵ بێا. بۆیە هەموو جاۆیک ئەچم بە گرا مراڵی 
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خۆمان و ئەو کەسانەی سەۆی دەکەنە سەۆ، یان باسرێکی بە 
 خداپە دەکەن و یان لۆمە و سەۆزەنش ی بکەن. 

 بەهاۆ وەۆامی دایەوە و گوتی: 
دە وایە بنانە من ئەم چەند سراڵە لێردەم و ئەییرم و ئێبر ە لە  -

یەکەوە سرراڵم بایررە، کەچرری هەۆ چرراوم لە دووی هەمرروو  وو
 واڵتە. 

بەهرراۆ خرران یەڕ قاقررای بەۆزی لررێ دا و خررۆی خبررا بە گررازی 
 پش دا و گوتی: 

ا ناو لەندەن هەندێک جاۆ توویی ینی اەبر تۆ ئەڵێیا چی، لە -
بەسررەۆ دەبررم. کەچرری دڵررم وا  وون ئەبێرر ەوە کە زشۆی ئەو 

  ی پێپەتین کەبەسەۆانە سعودی و کوێ ین و خەڵکی خلیاەبا
ئەچێرا وا ئێب ا وایان لێ هاتووە و هەۆ واڵتە ئەوۆووپییەڕ 
 ،لەبەۆنهاویمررررران هەمرررررووی هەۆ اەبابەسرررررەۆ و دیدایرررررە

ە نەگرررررەەت بە دواوە. ب یکررررراۆەکەۆ و خنمەتکررررراۆی قلیپیمیررررر
خررۆۆ و پێپەتییررانە دنیایرران قوۆبررانی خرروا بررم، ئەو خلرری ە بۆق

خواۆد. کەچی ئێمەی کوۆدی خاوەن ئەو هەمروو واڵت و ئراو 
و نەوت و خێد و بەۆەکەتە  ئاوەها بێەەیرین و بەیرخوۆاو 

 و خاوەن هی  نین. 
 بەهاۆ دەس ی دا بەیەکدا و گوتی: 

بە اەبرا و پەچەوە کە  اوۆچری دێرنی وا ئەبیمیربە خوا کەۆتە -
ایە و هیی خەڵکری دەوۆی بەۆدە دە ەب اهیی هەندێکیان ئەڵێی

ا هررررراتووەتە دو ئەو دە ابە  ەیرررررانە بەسرررررەۆ دەموچاویانررررر
خررررواۆەوە، بەخێرررردێ ترررراوەکو کەس ئەو دەموچرررراوە دێررررنە 
نایررررردیمەیان نەبیرررررمن. برررررۆنی گۆیرررررا و  شن و چەوۆی و 

ی وا ئەبێررا لە .بررم .کەبابیرران لررێ دەقڕێررا. کەچرری سررواۆی 
 بێا بۆی. .بم .ی وا دادەبەزێا خەڵک هەۆ ملی خواۆ دە

 بەهاۆ قاقایەکی تدی لێ دا و  ووی کددە پەخشان و گوتی: 
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ەبێرا نە برۆ ئەو وۆچە ئخەڵک بۆ مێدسێدێبەکەی ملی خواۆ  -
 دێنە  ەزا گدانانە. 

 پەخشان دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 
بڵێن چی، دەۆدی وەس ا اەلری نمایشرشەۆی کروۆدی گروتەنی:  -

 .ئی د... ئی د.. 
ااڵن لە مەک ە  بەهاۆ سەیدی سرەااتەکەی دممننیک کاتی گە انەوەی 

 دەس ی خۆی کدد و گوتی: 
ێررررممەوە لە ەهتاقەتررررا هەیە بێیررررا لەگەڵررررم، ئەچررررم مماڵەکررررانم د -

بررڕشم، ترراوەکو یرروێمێک بررۆ  اپررێئ کررات ئەبێرر کمەکرر ە . تۆزێرر
ەکەم بررردشزمەوە، کررراتی بەۆبررروونی ممرررااڵن ئەوەنررردە ئۆترررۆمەێل
 ین دەبن ئەمەەۆ و ئەوبەۆی یەقامەکە هەمووی هەۆ  ئۆتۆمەێل

 پەیدا دەکدێا.  ئۆتۆمەێلئەگیدێا، زشۆ بە زەسمەت یوێن بۆ 
 ەوە گوتی:یپەخشان بە خۆیی

برێم لەگەڵرا. برا مەک ەبری لەنرردەن ئەۆێ وەاڵ زشۆ سەز ئەکەم  -
 و تەلەبەی لەندەنیئ بەیمم. 

گەیشرررررر مە بەۆدەمرررررری مەکرررررر ەبەکە و هەۆ زوو یرررررروێمێکی بررررررۆ 
 ەوە و  ای گدت. یەکەی دشزیۆتۆمەێلئ

کددن بەدەم قبرررە و یررران هررراتمە دەۆەوە و کەوترررمە پیاسرررەبرررۆ خۆ
هەۆوەهرررا دایکەکرررانی تررردیئ کرررۆمەڵ کرررۆمەڵ برررۆ خۆیررران  ،باسرررەوە

 اوەسررر ابوون و هەۆ کەسرررە لەگەڵ ئەوی ترررد کەوتەرررووە دەمەتەقرررێ. 
تدیشرری پررێ برروو. هیررری وا  داڵیزشۆی ینەکرران یەکرری اەۆەبررانەی ممرر

ەتشرروت هەقرر ەیەکە لە دایررک داڵەکەی ئەوەنرردە سرراوا برروو، دهەبرروو ممرر
اڵە ساوایانە سرەۆن ی پەخشرانی زشۆ  اکێشرا و دبووە. دیمەنی ئەو مم

 بە سەۆسوو مانەوە گوتی: 
دوو  شیە ممراڵەکەی  اوەیئ ئەم ینە بەس ەزمانە هەۆ ئەڵێیر -

ی چەنررد زەۆدە و بررووە، بررنانە چەنررد پێرروەی دیرراۆە و  ەنشیشرر
 چەند مماڵیشە. 
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 بەهاۆ یاۆەزایانە وەۆامی دایەوە و گوتی: 
هەنررردێک لەم ینە بەسررر ەزمانانە  ائەی چرررۆن ترررۆ وا ئەزانیررر -

وەکو الی خۆمان ئەکەوێر ە نراو جرێشەوە و سەڵروا و یریدیمی 
دەۆخررواۆد دەدەن و ئەڵررێن زەیبرر انە و سەق ررانە ئرراهەنشی بررۆ 

سررۆپەۆماۆکێ ەکە ینێکرری  لە بە خرروائەکەنب لێرردە ئاوەهررایە، 
برررررررررنانم دوو  شی بررررررررروو لە  مماڵکررررررررراۆم دی، ئەو  شیە وا

خەسررررررر ەخانەکە هررررررراتەووە دەۆێ و ممررررررراڵەکەی بووبررررررروو. 
وو بررۆ خررۆی یرر ی خررواۆدنی مرراڵ بەسرر ەزمانە ناچرراۆ هرراتە

ی خۆیررران هەیە. ئۆترررۆمەێلبەاڵم بایرررە لێررردە تێکرررڕا  بکڕێرررا 
و  ەدەنیی ینرری وا ئخەسرر ەخانە و سکررومەتیئ زشۆ یرراۆمەت

هەمرررروو خەسرررر ەخانە و دەۆمانیرررران بەالیررررە. هەۆوەهررررا ئەو 
ممررررراڵە  لەو  شیەوەی ئەبێرررررا لە دایرررررک، هەق رررررانەی برررررۆ 

ەۆدەچێرررا و یرررید و ڤی امیمیشررری دەدۆێ رررێ بە بەال . هەۆ ئ
ی مماڵە  شیی دوو ب خ یریدی ترازەی پراکی هەیە. دیراۆە ممراڵ

جیراتی دایکری ئەیخرواتەوە و وا بچووڕ یید وا نراخواتەوە، لە
ۆیررری ینە ئەوۆووپررری یررریدی خۆیررران دەدەن بە مماڵیررران. زش

چررررررونکە یرررررریدی دایررررررک قررررررازان ی هەیە بررررررۆ ممرررررراڵەکە و 
 بێمەسدەقیشە. ئاسان و پاکیشە. 
اڵەکانیاندا، یەکی سەگێکی مدهەندێک لەو ینانەی هاتەوون بە دوا م

اڵەکەی گەوۆەتررد لەگەڵ برروو. کە قررایئ و پەترری لە ملرردا برروو، دلە ممرر
. پەخشران کە داڵەکەیەوە بەسر ەووەۆەبانەکەی ممسەۆی پەتەکەی بە ا

 داخی سەگەکەی دایکی جیمی لە دڵدا بوو، بۆیە گوۆج: 
ئەوە چیررریە دیررراۆە ئیمشلیرررن زشۆیررران سەز لە سرررەگەب چررراوت  -

ن و دەسرا بە سرەۆ کەانە، چۆن ئەو سەگە گاڵوانە ماە ئەلێی
ەهێرررمن. سرررەیدکە سرررەگی ئەو ینە دەسررر ی دەم و لوتیانررردا ئ

 مماڵەکەی لب ەوە، کەچی هەۆ هیچی نەکدد. 
 ی و گوتی: یبەهاۆ پێکەن
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ئەوە ئەگەۆ لە  ێرررشە کەسرررێکا پرررێ گەیشرررا، کە سرررەگەکەی  -
ەبات بۆ پیاسە و تۆ دەس ا لێ نەدا و یاۆیرا لەگەڵ نەکردد، ئ

و هەمرروو هەۆ خێبررەت  اخداپیررئەوە واتررا تررۆ زشۆ دڵررڕەق و 
  لێ دەکەن.

 بەهاۆ سەۆی  اوەیاند و گوتی: 
سە  بددن بۆ پیاسرە یەامری  ائۆه سەواڵە بە خوا بن، ئەزانی -

چیب یەامی لە  ێشە و بان و سەۆیەقام و سەۆ یۆس ەکان 
پیبررررایی بررررکەن و خۆیرررران خرررراڵی بررررکەن بررررۆ ئەوەی مرررراڵی 
خاوەنەکانیررران پررری  نەکەن. ئەوەترررا کە خەڵرررک لەسرررەۆ ئەم 

 ،مێراەوۆیرای هەنشراو هەڵ یۆس ە و یەقامە ئەبێرا بە چراکی
تاوەکو پێی نەکەوێ ە پیبایی سرەگەوە. ئەمە واڵتە مەدەنری و 

ەوترروو و کێرروی و الدێررین. پێشررکەوتووەکەیە و ئررێمە  دواک
 چاو ئەواندا. گوایە لە

 بەهاۆ دەس ی دا بەیەکدا و گوتی:
و پرراۆڕ و یرروێمە خۆیررە نررازداۆانە بررۆچی ئەم هەمرروو برراخ  -

یی سررە ب بەاڵم هەۆ چۆنێررک ەبیمیررا لەبەۆ پیبرراخێرردی لررێ ئ
بێررا لەنرردەن زشۆ لە پرراۆی  بررووکی دنیررا بایرر دە. لە پرراۆی  

ەبێا چاوت هەۆ لەبەۆ پێ ئ ئەگەۆ  شیش می بە پێ هەبێا، بە
ئەبێرررا .بە زیرررک زاڕ. بڕشیرررا بە  ێررروە.  .پێررری خرررۆت بێرررا

سکومەتیئ ناوێدێا هی  بڵێا لە تدسری ئەوەی دوایری کەس 
دەنشیان بۆ نادەن لە کاتی هەڵەرااۆدن و دەنشدانردا. لەنردەن ترا 
ئەنرردازەیەڕ سکررومەت قەدەەەی کررددووە و لە هەمرروو کررۆاڵن 
و یەقامێک تابلۆی هەڵواسیوە، کە خاوەنی بشیدێا لە کاتێرک 

اڵم بە ئەکات، سرنا دەدۆێرا و سەپر  دەکدێرا،ا سەگەکەی و
ە یێرد ترابلۆی قەدەەەکە ەدەنرێب بە سرەۆی ترۆ لبۆچی گوێ ئ
 ەکەن و تێدەپە ن.ئەو کاۆە ئ

 بەهاۆ هەناسەیەکی هەڵڕیا و گوتی:
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ئررررۆف داخرررری ئەوانە لە دڵرررری ممرررردایە.  شی نیرررریە مماڵەکررررانم  -
نەگە ێررمەوە مرراڵەوە و پررێاڵوی یەکێکیرران پیبرریی سررەگی پێرروە 

  ەبی مەدەنییەت و پێشکەوتمی وا دوای بەڕێا.  ێا. دە یانەب
بەهرررراۆ دوایرررری وەڕ ویبرررر ی باسرررری چرررراکەی ئەم واڵتە و ئەو 

 کەی تەواو کرردد و بە زەۆدەخەنەیەکەوەخەڵکررانە  بکررات بررۆیە قبررە
 گوتی: 
تررراوەکو بڵێیرررا خەڵکررری لەنررردەن تێکرررڕا هەمررروو  بە خررروابەاڵم  -

ئیمشلین زشۆ زشۆ با  و میێدەبانن. دیاۆە لە هەموو یوێمێک 
چررراڕ و خررردال هەیە، بەاڵم بە خررروا لەم واڵتە خەڵکررری چررراڕ 
هەۆ زشۆ زشۆە، خەڵرررررک کفرررررد ئەکرررررات ئەگەۆ لە ئیمشلینێرررررک 
بپدسرریا: قررراڵن گە ەڕ، یررران قرراڵن یرررەقام لە کررروێیەب ترررازە 

ەڵرێن ئەمەترا ئەدەن، ئەمەندە پێا ئەۆشکا بەۆ تەواو، بە چی ب
ا تررۆ بە دەسرر ی چەپرردا پررێ  بررکەۆەوە و نررازانم یررلێرردەوەیە  تەن

، چرری بررکە و چرری بررکە. ترراوەکو وای لررێ دێررا: بایررە برراوکم
ە... ئەمە ئەگەۆ ئەو کەسە دایکم... زشۆ سوپاس بەۆشکم بەۆ ب
وەسرررر ێا. ئەگیمررررا یرررروێما بپەلەی بێررررا و نەتوانێررررا زشۆ  ا

ا ترراوەکو نەتشەیەنێرر ە ئەو یرروێمە وازت لررێ ناهێمێررا. ئەکەوێر
ئیمشلیرررن لە هەمررروو ئەوۆووپییەکررران بایررر د و میێدەبررران دن. 
ئەڵمانی و قە ەنبی هەۆ زشۆ ویک و اەبووس و بێڕەسمن. 
لە سەد کەس بپا ێی ەوە و بڵێیا گروم برووم، قراڵن یروێن لە 
و کوێیە، بۆڵەیەکیان لە دەم دێ ە دەۆەوە و پشر ا لرێ ئەکەن 

ئە شن گوێشا نرادەنێ و هەقیران نیریە ئەگەۆ خەڵرک نەڕ ون 
بێررررا، بشررررردە ئررررراویئ بیەرررررات  بەاڵم ئیمشلیرررررن وا نرررررین، زشۆ 

 ابۆ مماڵەکانیئ زشۆ بایرن، ئاوەهرا وەکرو ئەبیمیرمیێدەبانن. 
لە تەمەنرری یرررە  سرراڵەوە تررراوەکو دوازدە و سرررەۆووتدیئ 

 ئاوەها ئەیانێێمن و ئەیان بەن و بە ەاڵیان ناکەن. 
 پەخشان بە دڵ پێوەبوونێکەوە گوتی: 
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ئەی  بئەی بررۆچی ئەڵررێن ئەوۆووپرری گرروێ نررادەنە مماڵەکانیرران -
خرۆ  ،ئەوە نییە ئەم هەمروو دایکرانە هراتوون لێردە  اوەسر اون

سررەیدی ئەو دوو  ،ئەڵێیررا بەۆدەمرری ئەم مەکرر ەبە مررناهەۆەیە
پەلە دێررن، ئەو یەکەیرریان سررکی  ینەی ئەوسرەۆ بررکە چررۆن بە

 انشی خۆیەتی. پڕە و ئەڵێیا م
 بەهاۆ خان یاۆەزایانە وەۆامی پەخشانی دایەوە و گوتی: 

بە هاوین و بە بەقرد و  بە خواچۆن گوێ نادەنە مماڵەکانیانب  -
سررررررررەهۆڵ ئەم بەۆدەۆکرررررررری مەکرررررررر ەبە هەۆ وایە، ئەوانەی 
دایکەکانیشرریان نەخررۆ  بررن، ئەو  شیە یرران لە ئیشررێک بررن، 

 ۆاوسێکانیان. نەنک یان باپید دێن بە دوایاندا، یاخود د
بەهرراۆ بەدەم پیاسررەکددنەوە چرراوی گێررڕا بە نرراو دایررک و کەس و 

 قوتابییەکاندا کە  اوەس ابوون. بە کۆمەڵ گوتی:
ئەم  .ەدەمنانم دیاۆ نیریە ئەمرڕشکە، پیشرانا ئپیدەینێکی لێیە ب -

 ،ئەبێررا سرراڵ ٧٧. تەمەنرری پیرردەینە کڵررۆڵە لە پرراۆەوە ئەیەیررمم
ی هەۆ یرە  سراڵ ئەبێرا، بەیانیان لەگەڵ کو ێک دێا تەمەن

و پرراڵی پێرروە ئەنێررا، کررو ێکی  اەۆەبررانەی مماڵەکانیشرری پێرریە
دوو سررراڵی تیرررایە، ئێرررواۆانیئ هەۆ اەیمررری یرررا دێررر ەوە بە 

بررررااڵنەکەیدا بە هەمرررران ممرررراڵە ممرررراڵە قوتررررابییە یەیدووی 
بچووڕ و اەۆەبانەکەیەوە کە دێا و  ادەوەس ێا. زشۆ جراۆ 

اڵی نراو اەۆەبرانەکە تراقەتی تاوەکو مماڵەکان دێمە دەۆەوە، ممر
ئەیەوێررررا دابەزێررررا، ناچرررراۆ نەنررررکە بێچرررراۆەکەی ئەچێررررا و 

ەبەزێمێا، مماڵ دەسا ئەکات بە  شیش ن لە ناو سەویری دایئ
مەکررر ەبەکەدا بەم الو الودا. لە هەمرررووی سرررەیدتد ئەو ممررراڵە 
لەسرررەۆ نرررووکی پەنررر ەی پێررری ئە وات بە ێررروە و  ا دەکرررات 

بحان الررلە نررازانم ئەم ممرراڵە سررو ،وەکررو سررەماکەۆەکانی .بررالێ.
بەسررەۆە  بە چررۆن ناکەوێررا و ئەم پیرردە ینە قو  دوو سرراڵە

دوایدا  ا دەکات، مات و مەلوول.  ەنر  زەۆد و بێردەن  قەت 
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نایەیمم لەگەڵ کەس هەۆ دوو قبە بکات، زشۆم بەزەیری پێیردا 
دێ ەوە، ماندووی و کەساسریی زشۆ پێروە دیراۆە، جلەکانیشری 

، بەاڵم دیرررراۆە بێرررابررررا   یسررراڵ ئەچێرررراوە پێکن و لە ێکرررو
تەگەۆەی هەیە، هەندێک جاۆ ئەڵرێم  ەنرشە ئەمە ممراڵی کرو ی 
بررن و ینەکەی  شیشرر ەێا، بەاڵم لێرردە وا نیرریە، ممرراڵ یەکبررەۆ 
ئەدۆێررا بە دایررک، مەگەۆ یرروو بکرراتەوە، یرراخود  ەویررا و 
خووی با  نەبێا، ئەوسا مماڵەکانی لێ ئەسێمدێن و ئەدۆێرن 

، هەندێک جاۆیئ ئەڵێم  ەنشە مماڵی کچی بن بە نەنک و باپید
و دایکیرران ئرریئ بکررات، ئەوە  وا نیرریە، چررونکە لێرردە ین کە 
مماڵی زشۆ بچووکی هەبێا، ئەبێرا ممراڵەکەی بەخێرو بکرات و 

 سکومەت پاۆەکەی دەداتێ. 
مماڵەکان خەۆیرک بروون وۆدە وۆدە دەهراتمە دەۆەوە و  لەم کاتەدا

ی کرررررررددە پەخشررررررران و بە کە لە پرررررررڕ بەهررررررراۆ  وو ،ەبررررررروونبەۆ د
 زەۆدەخەنەیەکی خۆیەوە گوتی: 

زمانە چررۆن پرراڵ کە بەسرر ەبرر سررەید ،هررا ئەوە پیرردەینەکە هررات -
کە  ،ەنێرررا و چرررۆن پەلەیەتررری لە تدسرررانبەو اەۆەبرررانەیەوە ئ

 نەوەکا مماڵەکان بەۆ بووبن. 
بروون و  ئۆتۆمەێرلئاخدی مماڵەکانی بەهاۆ خران هراتن و سرواۆی 

ان بە گەۆمیریەوە  ووی کرددە بەهرراۆ و هەموویران کەوترمە  ێ. پەخشر
 گوتی:
هەی ئاقەۆین یا خوا لەیا ساغ بێا کە ئەم کاۆانە هەمووی  -

هەۆ خرررررۆت ئەیکەیرررررا و ئەم هەمررررروو کرررررۆاڵن و یرررررەقام و 
پەنایە قێرد بوویرا. بە خروا مرن برم هەۆ گروم ئەبرم، ئەمە ێچوپ

چییە خۆ هەموو یرەقام و کرۆاڵن و خرانووی لەنردەن هەۆ لە 
 یەڕ ئەچن. 

 ی و گوتی: یبەهاۆ پێکەن
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ئرراخد تررۆ یەکەم جرراۆتە ئەگەۆ چەنررد جاۆێررک بێیررا و بڕشیررا،  -
سرراڵ ئەچێررا کە دێررم لە  ٢١تررۆ  قێررد ئەبیررا، ئەمە مررن بررۆ 

 ٩بەۆدەمی ئەم مەک ەبە  ائەوەسر م، لەم مەکر ەبە لە تەمەنری 
سراڵ کە ئی رد ئەبێرا برڕشن برۆ  ٢١ساڵییەوە تیرایەتی تراوەکو 

ی خۆمان، ئێب ا ئەوەتا سراۆا لە وەکو م ەوس ە و ناوەندی ال
مەک ەبێکی تدە ئەبێا بچین بە دوای ئەویشدا. ئەو دوو سراڵ 

 ئەم مەک ەبەی جێ هێش ووە. 
 بەهاۆ بەدەم لێخو یمەوە گوتی: 

لە مرررراوەی ئەم چەنررررد سرررراڵەی لە بەۆدەمرررری ئەم مەکرررر ەبەدا  -
 اوەس اوم، بە سەدان خەڵک و ممراڵ هراتوون و  شیشر وون، 

اون و مماڵەکررران گەوۆە بررروون. وەکرررو چەنررردەها جررراۆە گرررۆ 
مماڵەکەی من و ئەو مەک ەبەیان جێ هێش ووە بۆ مەک ەبێکری 

 ان و بەهررراۆ و هررراویمم دیررروە و ترررد. چەنررردەها پرررایین و زسررر
 ەم قوتابخرررررررررررررانەیەدا. پە انررررررررررررردووە، لە بەۆدەمررررررررررررری ئتێم

هەنررردێک جررراۆ توویررری ئەو ممررردااڵنە ئەبرررم، کە زشۆ سرررەیدە 
م برروون و پررێکەوە لێرردە هرراوتەمەن و هاوسررمفی سرراۆای کچرر

بررروون و ئێبررر ا کچررری چرررواۆدە و یرررازدە سررراڵن و مایرررەڵاڵ 
نیررروەینن. ئەو ینەی پێرررداۆ  ئەهرررات و ممررراڵەکەی ئەهێمرررا برررۆ 
مەکرر ە  و سررکی پررڕ برروو بە ممرراڵێکی تررد. پرراۆ ممرراڵی سررکەی 
خررردایە اەۆەبرررانەوە، ئیمبررراڵ وا دەسررر ی دەگدێرررا و لەگەڵ 

 خۆی دەیێێمێا. 
مێرررک ئەکەوێررر ە دواوە و چیمێرررک پرررێ چیمێرررک دێررر ە پێشرررەوە و چی

ئەگەن و چیمێرررک لە کررراۆ ئەکەون و چیمێرررک لە دایرررک ئەبرررن و چیمێرررک 
ئەمدن.  اس ە کە ئەڵرێن دنیرا وەڕ چەۆخ وایە و هەمروو یر ێکی وەڕ 

 چەۆخ وایە. 
لەو هەمرروو سررراڵەی لەبەۆ ئەم مەکرر ەبەدا  اوەسررر اوم و ئەم 

شۆیررران هەۆ هەمررروو خەڵرررکەم دیررروە و ئەو هەمررروو دایکرررانەم دیررروە، ز



 
 

119 

چاۆەیرررریانم بیررررد نەمرررراوە، بەاڵم چەنررررد کەسررررێکیان وا سررررەۆن یان 
  اکێشاوم کە قەت و هەۆگین لە بیدم ناچن. 

 پەخشان بە خۆیی و گەۆمییەوە گوتی:
خوا ئەگەۆ باسیانم بۆ نەکەیا. بنانم بۆچی وەکو  ئەڵێیرا  تو -

 بۆ وا سەۆن یان  اکێشاویا، کە هەۆگین بیدت نەچن. 
 بەهاۆ دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 

 کەواتە بڵێ تاوەکو سەەیمێ باسیانم بۆ بکە.  -
 پەخشان وەڕ پا انەوە گوتی:

ترازە بە خرروا چررووە مێشرکمەوە ئەگەۆ چەنررد  شیی ترردیئ لە  -
الت ماوم و نەچوومەتەوە ماڵی دایکی جیمی ئەبێرا هەۆ برۆم 

 باس بکەیا. 
 پەخشان لەسەۆ قبەی  شیشا و گوتی: 

 ەک ەبەکەی ساۆا گیان دووۆە لێدەوەب بایە م -
 سدودی کو ی بەهاۆ پێئ دایکی کەوت و گوتی:

 ئەۆێوەڵاڵ چاۆەکە سەااتێکی تدیئ ناگەین.  -
 بەهاۆی دایکی گوتی:

وا بێا بە نیرو  ئۆتۆمەێلی قەۆەباڵ،ئەۆێوەڵاڵ ئەگەۆ تداقیک و  -
سررەااتی ترردیئ نرراگەین. ئەگەۆ چرری مەکرر ەبەکە خررۆی زشۆ 
نررنیکە، بەاڵم ئێررواۆان کرراتی بەۆبرروونی هەمرروو مەک ەبەکرران 

ێرا ئاوەهرا لە هەنردێک یروێن یەقامەکە ئاوای لێ دێرا و ئەب
ە چاوت لێیەتری، لەگەڵری یروێمی پە یرمەوە ینە چونک بچەقین،

اوەکو مماڵەکران تر مەێلەکران  ادەگردن اون، ئۆتۆپۆلی   اوەس
ەپە ن. لەبەۆ ئەوەی ئۆتۆمەێرل زشۆ و لەبەۆ و دایکەکانیان تێئ

 بوونی تەلەبەکان ئیم ا  ێشە و بان وای لێ دێا. 
پڕ وەکو قبەکەی پەخشانی بید کەوتەوە کە گوتی: چەند بەهاۆ لە

کەوم لە التران هەۆ ئەبێرا ئەو باسرانەم برۆ بکەیرا. ب شیی تدیئ دوا 
 کددە پەخشان و گوتی:  بۆیە بە گەۆمی  ووی
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ەب سەید ئەبێا من بێێڵم  اس   ئەوە گوتا چی چیب ئەوە بە -
ە. ڵم برررڕشی ەوهێ بە هەق ەیەکررری تررردیئ نرررا بە خررروابرررڕشی ەوە، 

ەگە ام و لەسرەۆ ئەۆز ترۆم وەکو ئەڵێن من لە ئاسمان برۆت ئ
دشزیررررریەوە، مرررررن دونیرررررام لە دوێمرررررێ ئێرررررواۆەوە لرررررێ  وون 

 ێڵم بڕشی ەوە وا زووئ بووەتەوە. ئێب ا هی  ناکەم ئەه
ەکەوە هاتمە قبە و بە پەۆش  ئۆتۆمەێلدوو کو ەکەیی لە پش ی 

 و وەڕ پا انەوە گوتیان: 
ەکررات و نابێررا تررۆ خرروا برراجی پەخشرران دایکررم  اسررا ئ تررو -

 بڕشی ەوە. 
 پەخشان گوتی: 

خرررۆ وەاڵ ممررریئ لە دوێمێررروە ئەڵێیرررا لە سرررلێمانی و لە مررراڵی  -
بەاڵم ئەگەۆ ئەو باسانەم بۆ  م. ئەوەندە دڵم کداوەتەوە،خۆمان

 نەکەیا ئە شمەوە. ئێواۆە ئە شمەوە لەگەڵ کاکە سەسەن. 
چێرا برۆ بەۆەو مەک ەبری سراۆای وە ناو یەقامەکەی کە دەپێچی کددە

 کچی و گوتی:
چاو، بە خروا قبرەی زشۆت برۆ ئەکەم، نە ئێبر ا، بایە بەسەۆ -

چرررونکە باسرررەکان زشۆ دووۆودۆێرررران، یرررەو کە بۆخۆمرررران 
 هەموویا بۆ ئەگێڕمەوە. دانیش ین 

*** 
یررەو پەخشررران و بەهررراۆ بە دیرراۆ یەکەوە دانیشررر ەوون بەۆانرررەەۆ 

لە بەۆدەمرری خۆیرردا دانررابوو. لە نیررۆنەکە و یەکرری پیرراڵە چررایەکی ڤتەلە
 .ینی و مراڵی خەسرووی یدوای ئەوەی سەسەن گە ابووەوە الی جیمی

یی بەهرراۆیئ چووبرروون بمرروون. لەبەۆ زووهەسرر انی بەیرران داڵەکانیممرر
مەکررر ە . برررۆیە برررۆ خۆیررران بە دڵمیرررایی کەوتەررروونە قبرررە و بەهررراۆ 
بەڵێررمەکەی خررۆی بررۆ هێمررابووە جررێ و کەوتەررووە باسرری ئەو دایکررانەی 
سررررەۆن یان  اکێشررررابوو. هەۆگیررررن لە بیرررردی نەدەچرررروونەوە، بەهرررراۆ 

 قوومێکی لە پیاڵە چایەکەی دا و گوتی: 



 
 

121 

ئەو وا بنانم ئەگەۆ ئیمبان بیەوێا هەۆ بۆ سەۆسوو مانیئ  -
چەیمە خەڵکانە لە بیرد خرۆی نەبراتەوە و بشردە ئەگەۆ بۆیری 
بکدێررا، بیانخرراتە سررەۆ کرراەەز بررۆ ئەوەی تێەشررات کە چەنررد 
 ەویرررررا و تەبررررریعەت و کرررررددەوەی جۆۆاوجرررررۆۆ هەیە لەم 
دونیرررایەدا، جرررا ئەمە مرررن هەۆ لەم سرررمووۆە بچرررووکەی ئەو 

ونیررا بەۆیررن و گەوۆەیەدا مەکرر ەبە ئەوانەم دیرروە. ئرراخۆ لەم د
و چەنررد هەبێررا و چەنررد خەڵکرری بررا  هەبررن و  هەبێررا چرری

 ایەتکاۆ و د ندە و بەدخوو  هەبنب چەند خەڵکی جیم
بەهاۆ وەکو بیرد بکراتەوە، تۆزێرک خەیراڵی  شیشرا، دوایری  ووی 

 گوتی:  و یکددە پەخشان و پێکەنی
با لە ینە سەۆتایرداوەکەی ئەم کرۆاڵنەی تەنیشر مانەوە برۆت  -

 باس بکەم. 
 بەهاۆ قوومێکی کەی لە چایەکەی دا و گوتی: 

ئەکەم، تەمەنررری هەۆ چرررل سررراڵ   شڵە ئەم ینەی برررۆت بررراس -
ئەبررروو، لە برررااڵ و قەڵەوی و هەمررروو یررر ێکدا ناوەنررردی بررروو. 

یشدا ئەم ینە پدچی هەۆ اەیمی پیراو تایرداو یتاوەکو لە جوان
بوو. ئەمە چەند سراڵ بروو دەمەیمری، ئەم پردچەی هەۆ اەیمری 

 ان و بە هرراوین و چررواۆ قەسررڵە و بە بەقررد و یررکخ بە زسرر
بەۆدایە، سرەۆ ئەینرۆی و  سەهۆڵ کداسێکی کوۆت کروۆتی لە

هەندێک جاۆیئ سەۆ و  انی و یاخود یۆۆتی لە پرێ دەکردد 
و هەۆ یەڕ تۆز بە ساڵ دونیا  خۆیی بکرددایە، پە شیەکری 
بە سم  و پش ی بە دوو پەتی تیلماسک ئەبەسا. بە جۆۆێک 

ەبوایە کە لێدە وەکو واڵتانی تد نیریە و ئەگەۆ ئەگەۆ قەدەەە ن
خەڵک لە دیمەنی قرانوونی الی دا پرۆلی  برۆی هەیە بیشدێرا. 

برنانم ئەم ینە  ئیم ا ئەگەۆ تیپی قانوون و پرۆلی  نەبروایە وا
بەو  یقررررووت ئەسرررروو ایەوە و ئەوەنرررردە یررررانازیهەۆ  ووتو

 لەیوالۆە نموونەییە ئەکدد. 
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 گوتی:بەهاۆ دایە پڕمەی پێکەنین و 
بە خوا وا بنانم ئەمشرەو مرۆتەکەی ئەم ینرانە دێرمە خەوم، لە  -

دۆش  نرراکەم.  بە خررواگونرراهی ئەوەی وا باسرریان ئەکەم، کە 
 هەۆ وەڕ هەیە و چۆنم دیون وا باسی ئەکەم. 

 پەخشان بە خۆیییەکەوە سەیدێکی کدد و بە پێکەنیمێکەوە گوتی: 
اڵیران بچێر ە خوا ئەم باسانەم بۆ بکە، سەز ئەکەیرا برا ئۆب تو -

وا بررراس  ملرررم، بەاڵم خرررۆ ترررۆ بوخ انیررران پرررێ ناکەیرررا و هەۆ
 ئەکەیا. 

 بەهاۆ گوتی: 
ئەی چی کچێ، بە خروا زشۆیشرم هەۆ لە بیرد نەمراوە، لەوە   -

 خداپ د بوو. 
 ئیم ا گوتی:

ینی دووەم سەۆن ی  اکێشاوم، ینێکی گەن ی ئێبکبرووکی  -
بروو. کەڵەگەتێکری کراڵ بروو. ئەم ینە دوو کچری  خۆیەویبا

سرررراڵ برررروو. هەۆدوو کررررچەکەی بە  ٨-٧هەبررروو، لە تەمەنرررری 
برروون و هەۆ ک ومررا  جمررکسررکێک لە دایررک بووبرروون. یررانی 

سێوێک بوون و لەگەڵ دایکیان کدابوون بە سرێ کەۆتەوە. لە 
ییانمدا کەسم نەدیەوو دایک و ک  وا لە یەڕ بچن. ئیم را ئەم 

پێئ ئەوەی مماڵی مەک ەبەکە بەۆ بەن، لە دووۆەوە ینە تێکڕا 
 اڵیەوە و ی ێکی ئەخواۆد. وسەۆی دەۆ دەکەوت و دەم ئەجو

چەنررد جرراۆ گرردەوم لەگەڵ خررۆم ئەکرردد کە بررنانم ئیمررڕش  کە ئەو 
وڵێ ەوە و یر ی لە دەمردایە و ئەیخروات یران نراب وینە هات، دەمی ئەجر

 سررێ دووکررانی لررێ-ووبەاڵم هەۆ ئەوەنردەم دەزانرری وا لە پررێچەکە کە د
کو ئەگەیشر ە بەۆدەمرم، بوو، وا سەۆی دەۆکەوت بە دەمی پڕەوە تراوە

مەێلرردا دەبرروون ئەمەیمرری هەۆ اەیمرری وەکررو هەمرروو  شیێررک کە لە ئۆتۆ
سێ چروکلێ ی گەوۆەی کڕیروە، یەکێکری وا خرۆی ئەیخروات دوانەکە  
بررۆ کررچەکەی. کە هەۆ اەیمرری خررۆی برروون. ئیم ررا ئەچررووە سەویررەی 
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خرواۆدنەوە تراوەکو ڵر  و چوکلێ م ائەوەس ا و بە دەم مڵچەک ەبەکە مە
مماڵ ئەهاتمە دەۆەوە لە سرمفەکانیان، ئیم را لەگەڵ کچەکرانی پەالمراۆی 
یەکیرران دەدا و یەک دیرران تێررد مرراە ئەکرردد، دوایرریئ چرروکلێ ێکی دەدانە 
دەسررا و هەۆ سررێکیان قۆڵیرران ئەکرردد بە قررۆڵی یەک ررددا و ئە شیشرر ن 

انیئ هەۆ ئەو کچەکررانی ئەهێمررا بررۆ مەکرر ە  بە بەۆەو مرراڵەوە. بەیانیرر
سرررەۆما و بە بەقرررد و بە تۆقررران ئەو ینە هەۆ وای ئەکررردد و ئەو دوو 
کرررچەی یەڕ هەنشررراو بە ەاڵ نەئەکررردد. تێکرررڕا دیمەنررری خرررۆی و دەمە 

 پڕەکەی و دوو کچەکەی زشۆ خۆ  و پێکەنیماوی بوون. 
 بەهاۆ هەناسەیەکی هەڵکێشا و گوتی: 

نێکرری چررل سرراڵ ئەبرروو، بررااڵ و قەد و ینرری سررێیەم، ئەویررئ ی -
قەڵەویی ناوەندی بوو. جلی با  و دۆێرا و بە ێرنانەی لەبەۆ 

بەاڵم پدچی کوۆت کوۆت بوو، ئەتشوت پیاوی سووۆ، ئەکدد. 
سرراڵ ئەم ینە ئەم پرردچەی نە  ئەتشرروت  ەنشرری خەنەیە، چررواۆ

دۆێا بوو نە کوۆت د بوو. وە نە  ەنشیشێ گرۆ ا، اەبرووس و 
ویک دەموچاوی هەمیشە ەەزەبی لێ ئەباۆی، هەنردێک جراۆ 
ئەمەیمرررری لەگەڵ هەنرررردێک ین قبررررەی ئەکرررردد و  ادەوەسرررر ا 
لەگەڵیان باسی  ابواۆدن و گوزەۆانی دەکدد، بەاڵم قەت قەت 

مەکررری لە چررراودا بررروو. لێررروی نەدەپشرررکوت. هەمیشرررە  اەی
چاکەتەکانیشررری بە زسررر ان و هررراوین سرررپی بررروون. لەم ینە 

 زشۆم هەڵبا، دیمەنی دڵی خەڵکی ئەگدت... 
 و گوتی: یبەهاۆ باوێشکێکی دا و پێکەنی

هەسرر ە برررا ئی رررد بررڕشین بمرررووین. بەسرررە بررا ئەوانررری ترررد برررۆ  -
 یەوێکی تد بمێمن. 

بررررە ەیەررررددەوە لە ترررراو ئەو قدپەخشرررران کە خەۆیررررک برررروو خەو 
ەتشرروت الی الیە و سیکررایەتی پرررێئ دگێررڕانەوە خۆیررانەی بەهررراۆ کە 

 ەکات. گو ی دایە خۆی و گوتی:دنووس می بۆ 
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بررم، کرررێ ئەڵێررا جرراۆێکی ترررد مرراوەی وامررران  بە قوۆبانررانە  -
دەسا دەکەوێرا، ئیمشرەو وا ماوەمران هەیە یرەوی داهراتوو 
تۆ ئەڵێیا کاڕ سەۆداۆ میوانی هەیە، کاکە سەسەنیئ دێا و 

ا بررڕشمەوە، چررونکە ئەبێررا خۆمرران کررۆ بکەیررمەوە مررن و ئەبێرر
کاکە سەسەن بۆ گە انەوە جیمری ئەمرڕش تەلەقرۆنی برۆ کرددم، 
خرۆی و مماڵەکرانی جراۆێ نرایەنەوە. تراوەکو هەۆ سرێ مررانشی 
وچررانەکەی تەواو دەبێررا، بەاڵم کرراکە سەسررەن ئرریئ و کرراۆی 
هەیە، ممررریئ خەۆیرررکە تررراقەتم ئەچێرررا و بیررردی الی خۆمررران 

 ئەکەم. 
 و گوتی: یەهاۆ پێکەنیب

 اسا ئەکەیا ئەگەۆچی زشۆم پێ ناخۆیرە کە ئەگە ێیر ەوە،  -
بەاڵم بڵرریم چرری چرراۆ نیرریە، ئەتدسررم کرراڕ سەسررەن ب ەرراتەوە، 
دوایرری نررا ەسەت ئەبررم و هەۆ لە دڵمرردا دەمێمێرر ەوە و ئەڵررێم 
بۆچی هەموویم بۆ نەگێرڕایەوە. برۆیە هەۆ باسری دوانری تردت 

  بۆ ئەکەم کە هەۆ لەبەۆ چاومن.
 بەهاۆ هەندێک کۆکی و قومێک ئاوی خواۆدەوە و گوتی:

ەکەم نرراتوانم ئبایررە باسرری ئەم ینەت بررۆ بررکەم کە هەۆچەنررد  -
و لە کە بە اسرر ی ئەو لە یان ئەچرروو وەکررپێرری بڵررێم ین، چررون

ینئ ئەم ینە یانە  ەزاگدانە بااڵی هەۆ بەقەد کچێکی دە ساڵ 
قرراچی ئەسرر ووۆ برروون بررۆ ئەوەی ئەو اەیرر  و ئەبرروو، بەاڵم 

کەمیرررریەی داپۆیررررێا پێاڵوێکرررری پرررراینە بەۆزی وەڕ پەیرررراە 
ئەکددە پێ، هەمیشە سم  و مەمکی ئەخبر ە  وو و نیوەیران 
بە دەۆەوە بوون، چونکە هەندێک سرم  و مەمکری قردە جروان 
بوون، تێکڕا کداس یان هەمیشە تەنووۆەیەکی کروۆت کروۆتی 

ەکدد، تەسرک تەسرک بە سراڵ ئەی روانی .میکدشجۆ .ی لەبەۆ ئ
هەنشاو هەڵەێمێا،  شیێرک پدچری سرووۆ بروو،  شیێرک پدچری 
زەۆد بوو، پەچی دۆێا بروو بەسرەۆ یرانیدا ئەهراتە خرواۆەوە، 
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( ئەتشرروت کەپرردە کددبرروو، وۆد )کشررمیئهەۆوەهررا لوولیشرری 
ەکەی ئەکردد ئۆترۆمەێلبەسەۆ سەۆیەوە، تێکڕا یراۆی بە کلیلری 

وەس ا و قبە و باسی لەگەڵ ئەکددن، و ئەو کەسانەی  ایئە
هەۆ ئەوانررریئ لە چدپمەکرررانی وەڕ خرررۆی بررروون، بەاڵم هەۆ 

 ی ئەو. کەس کەسی نەئەگەیش ە چدپمی
زشۆ جاۆ بیدم لەو ممراڵە جروانە قەقیردانە ئەکرددەوە، ئەمشروت 

 ەوە چۆنیرران بەخێررو بکررات و چررۆنشیئەبێررا ئەم چرردپمە تیرراتد
ەونە ەزمان برک ی بەسرشونراهئاگای لێیران بێرا، وەۆە ممراڵی بێ

پرررووچەوە. قەیمررراکە ئێررردە یێرررد دەسررر ی ئەم سرررەماکەۆە هیچو
 ،یاۆی سەۆبەس ی و بە ەاڵییە، بەاڵم هێش ا کەسرم نەدیەروو

نررراو ئەو سرررەدەها دایکرررانەی لەو نررراوە کرررۆمەڵ  بەترررایەەتی لە
ئەبرروون، کەسررێک لەم ینە یانە بچرروایە و یرران هەۆ تررۆزێکیئ 

ە یرەکەی کە یەکرم کەس لێردە بە الیدا تێپە یایە، جشە لە بەی 
 بۆم باس کددیا. 

 بەهاۆ دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 
ئەمیرران گوناسیشررە، بەاڵم خررۆی وای لە خررۆی ئەکرردد خەڵررک  -

 لەجیاتی بەزەیی،  قی لێی هەس ێا. 
ئەمیان دیبان ینێکری سرەۆوو چرل سراڵ بروو، خردال نەبروو، 

و، زەایرف ئەچروو. وەڕ قەڵەهەندێک برااڵی هەبروو، زیراتد لە 
پێررک برروو، بە سرروۆمەت دیرراۆ برروو، بەاڵم جرراۆێکی جلرری  ێکو

دیررکە  ئەم نەگررەەتە هەۆ  اسررا سررەۆی لرروتی بدیمێکرری لررێ 
هررراتەوو، یررراخود سرررووتابوو، هەمیشرررە کررردێم و دەۆمررران و 
پوسررر ەۆی پێررروە بررروو. پدچیشررری کررروۆت و زەۆد و لررروولی 
کددبروو.  ەنشری پێبرا و دەموچراوی زشۆ سرپی نەبروو، هەۆ 

بێررررررا، ئەم ینە کە بەۆ هەترررررراو سررررررووتا وەڕ سررررررپییەڕ لە
وا خررۆی بررا ئەدا بە اللررووتەوە سررەیدی  ئە شیشررا بە  ێرروە،

ئەتشررروت خەڵکررری دەوۆووپشررر ی خرررۆی ئەکررردد، هەۆ  اسرررا 
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مررراۆلین مرررۆندش مرررددووە و ئەمیررران خبررر ووەتە جرررێ و ئەو 
خەڵرررکەی ئەو نررراوە  هەمررروو مەیمررروونن لەبەۆچررراو ئەودا، 

 ێرروە، ممرریئ سررەۆم ئەوەنرردە بە قیررن و دەایرریە دە شیشررا بە
سرروو  ئەمررا، لەو سرریکمەتە کە ئەم ینە بررۆ وا ئە وات و بررۆ 

 ئەوەندە بە قینە. 
بەهاۆ گو ی دایە خۆی و دەس ی پەخشانی گردت و  ای کێشرا و 

 گوتی: 
وانرری تررد کە هەوڵ دەدەم بررڕشین بمررووین، ئە هەسرر ە ئی ررد بررا -

هەندێکیانم لە  بە خوادەم ئیشەوە بۆت باس بکەم، سەەیمێ بە
 بید چوونەتەوە و خەما نەبێا هەموویانا بۆ باس ئەکەم. 

یررەو باسرریان لە یەڕ کرردد و هەۆ کەسررەیان چررووە یووۆەکەی و 
 سەۆ جێشەکەی و هەۆ زوو خەویان لێ کەوت. 

سەەیمێ دوای ئیئ و کراۆ بەهراۆ سرواۆ برووەوە لەگەڵ پەخشران، 
شر مە بەۆ مەکر ەبەکە، اڵەکان بێێممەوە لە مەک ە ، هەۆ کە گەیدبچن مم

 پەخشان زەۆدەخەنە گدتی و گوتی:
ە، ئەبێرررررا دیبررررران باسررررری دایرررررکە ئەۆێررررروەاڵ بیررررردم کەوتەو -

ڕاکێشاوەکانم برۆ بکەیرا. ئەوە لە مراڵەوە بیردم نەبروو سەۆن 
گڤررری گبرررک و قڕەقرررڕی مەکیرررمەی ڤەلێرررا بپدسرررم و لەبەۆ گ

 ش ن و قاپش ن کەس گوێی لە قبە نەبوو. جل
 اگدتمەوە گوتی: ڕئۆتۆمەێلدەم بەهاۆ بە
یررررێونەکە ئەی بررررۆچی باسرررری گدموهررررو ی مەکیررررمەی کف ە -

... ئێبرر ا هەمرروو یرر ێک هەۆ ئەو دەنررشە بە خررواناکەیررا، پەنررا 
ناخۆیررررانەیان لررررێ دێررررا و هەمررررووی هەۆ مێشررررکی خەڵررررک 

سەۆ گێا دەکرات، بایرە تراوەکو مماڵەکران دێرمە  دەیێوێمێا و
 بۆ بکەم. تدت دوانی -دەۆەوە با باسی یەڕ

 ەس ی پێ کدد و گوتی:بەهاۆ د
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پررررێئ ئەوەی باسرررری ئەم ینەت بررررۆ بررررکەم، ئەمەوێررررا بڵررررێم  -
سوبحان اللە ئەوە خەڵکری وا  هەیە کە بە دەسر ی خرۆی وا 
لررێ بکررات، وا خررۆی بکررات بە ایەرردەت، بە اسرر ی زشۆ جێرری 

وای سەۆسوو مانەئئ نرازانم ئەو ینە دیمری وا بروو، مەزهەبری 
ک بێررا هەمرروو .. هەۆچۆنێررپررێ دەگرروت کە وا لە خررۆی بکررات.

جاۆێرررک کە ئەمەیمرررری دەسررر م ئەخبرررر ە سرررەۆ دەسررررا و بە 
 سەۆسوو مانەوە سەیدم دەکدد: 

ینەکە گەنررج برروو، کررو ە گەوۆەکەی دە سررااڵن برروو. ئەوی تدیرران 
بچووک د، ینەکە هەندێک وۆد ئەندام بوو، بۆیە  وا یەک اۆ دیاۆ 

ەزانرری ئبرروو،  ەنشرری سررپی سررپی برروو. دەموچرراوی بە بایرری نەت
چررۆنە، هەۆ تێکررڕا دەموچرراوێکی سیبرری کرراڵ دیرراۆ برروو. سررەۆی 
تایرردابوو. وەڕ اەسررکەۆی الی خۆمرران نمرردە سررفد. لەبەۆ ئەوە 

ەکددە پێری ئسەۆی بچووڕ و زەۆد دەچووەوە، پان ۆڵێکی جیمنی 
لەگەڵ قەمبررەڵەیەکی اەسررکەۆی، کو ەکانیشرری هەۆ وەڕ خررۆی، 

وانرریئ دوو سررەلکی اەیررمەن وا سررەۆیان تایرردابوو. لەبەۆ ئەوە ئە
ەچرروونەوە. دوو قەمبررەڵەی وەکررو دایکیشرریان ئبچررووڕ و زەۆد 

و بەسررررەۆ جلرررری تررررایەەتیی مەکرررر ەبەوە. دیرررراۆ بررررو برررروو لەبەۆدا
 دازە گەوۆە:بە سررێ ئەنرر قەمبررەڵەکانیان لە یەڕ یرروێن کڕیەرروو،

 ناوەندی، بچووڕ... اەیمی  ەن . 
بشدیرا بیمی، دەمشوت ئێبر ا لرووتی ئەکە ئەم ینەم  زشۆ جاۆ
و قیا و بەگو  بروو. دەسر ی ئەچێا، کەچی زشۆ زیا  شسی دەۆ

ئەگدت و زشۆ جاۆیئ دەسر یان ئەخبر ە یێرد هەۆدوو کو ەکەی 
سرراڵەکەی هاوسررمفی  ە شیشرر ن پررێکەوە. کررو ە دەبرراڵی خررۆی و ئ

ساۆا بروو. جاۆێرک هرات برۆ ماڵمران، چرونکە جەینری لەدایکەروونی 
اڵێررررک جەینرررری سرررراۆا برررروو، لێرررردە اررررادەتە هەنرررردێک جرررراۆ کە مم

بۆ زەماوەندەکە. ئیم را  ەوونی دەبێا سمفەکەی بان  دەکاتلەدایک
کە ئەو کرررو ە هرررات برررۆ ماڵمررران، ئەوەنررردەی نەمرررابوو برررڕشم، بە 



 
 

128 

ئەسپایی لێری پدسریم: ئەی کرو ەکە گیران، ئەوە دایک ران برۆ وایەب 
برردا گەوۆەکەتررانە، چررونکە لە دووۆەوە کە ئەو ینە و  اهەۆ ئەڵێیرر

 ن ئەتشوت سێ بدان. دوو کو ەی ئە شیش 
 و گوتی: یپەخشان بە دڵ پێکەنی

ئەۆێ مایرررەڵاڵ ئەوە چرررۆن ئەوانەت لە بیرررد مررراوەئ بە اسررر ی  -
 هونەۆە، یاخوا هەۆ خۆ  بیا. 

 ی و گوتی: یبەهاۆیئ پێکەن
دە  اوەسرر ە، بررا باسرری ئەمەیرریانا بررۆ بررکەم و ئی ررد تەواو.  -

 ئیم ا گوێ بشدە. 
برکی سرووڕ بروو، پدچری  ە  بوو، بەاڵم ئێئەمەیان ینێکی قولە

دیرراۆ برروو دامرراو بووبرروو بە  و پررڕ برروو، ڕوەکررو قولە ەیررەکان چرر
ە ەکررردد ئەگەۆ ئەویرررئ بی وانیرررای ەزمانە سەزی ئەوە، بەسررردەسرر ی

بەاڵم لەجیاتی  ێکی بخرات بە  وەکو ئەو خەڵکانەی تدی لێ بکات،
زیاتد بە قرو ی گدتەروو. چرونکە چووبروو پدچری کددبروو بە سرێ 

 ئەوالی  ەنر  کددبروو بە زەۆدێکری پدتەقراڵی وبەیەوە، ئەمو و 
جررێ هێشرر ەوو. دیمەنرری زشۆ ناوە اس ەکەیرری هەۆ وا بە  ە  بە

ۆ کە دیرم لە دووۆەوە، وام زانری کراڵوی اەجایە  بووئ یەکەم جرا
وەوە سررەیدم کرردد ئەمە ڕەنشی لە سررەۆدایە. ترراوەکو نررنیکم برروسررێ

کە ەەزە  لە  خررروا اوای لرررێ کرررددووەئ ئەڵێیررر پدچررری خرررۆیەتی
ئەمە ئەم مەسرەل و پەنردە  وولە ئەگدێا باڵی بۆ پەیردا ئەکرات،مێد

 ە  و  هەۆ  اسررا و لەو ینە نەگررەەتە  ووی داوە. خررۆی پدچرری
ێ کددبوو بە دەس ی خرۆی کددبروو لوول و با، چوو بوو وایی ل

 بە تەمایاچی ئەو هەموو خەڵکە. 
خررۆی و پەخشرران دەسرر یان کرردد بە پێکەنررین بە باسررری ئەو 

 ینانە. بەهاۆ هەناسەیەکی هەڵمای و گوتی: 
ئرررۆخەیئ ئی رررد ئەمرررڕش دوا  شیی مەکررر ەبە و لە سرررەەیمێوە  -

 ئەکات و هەندێک پشوو دەدەین. وچان دەسا پێ 
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 پەخشان بە سەۆسوو مانەوە گوتی: 
ی پرێ زشۆ سەیدە الی ئێمە لە کەیەوە وچرانی مەکر ە  دەسر  -

 کددووە. کەچی لێدە  هێش ا هەۆ مەک ە  هەیە. 
 بەهاۆیئ وەۆامی دایەوە و گوتی:

چی، لە زشۆی ئەوۆووپا  دەمێکە وچانی مەک ە   اتۆ ئەڵێی -
دەسر ی پرێ کرددووە و قە ەنبرا و سروید و یروێمی تررد، هەۆ 
ئێررردە نەبێرررا. ئێررردە قرررانون و  ەویرررا و خرررووی کرررۆن زشۆ 

ەنرررد خاڵێرررک بشرررۆ ن، لە چ ائەپررراۆێنن، لێررردە ئەگەۆ بیانەوێررر
قانوون و یان لە یر ێکی کۆنیران کە لەگەڵ ئەم کرات و  شیە 
 ێ ناکەوێا و ئەوە هیری ئەوسرای کرۆن برووە، ئەوە هەۆ بە 

ێا، ئی رررد دەۆدی کررروۆدی خۆمررران ئەسرررجاۆێرررک قیرررامەت هەڵ
ەکدێرا ئگوتەنی، ئەبێا یف ە بشدیمە سەۆمان. ئەوەندە باسی 

وەکو ئەبێررررا، ترررراو یررررەو و  شی دەنرررر  و برررراس هەۆ ئەوە 
لەمان  ازی نابێا کە بشۆ ێا، ئاخیدی یان ئەیشۆ ن، یان پەۆ

هەۆ وەڕ خۆی دەمێمێ ەوە. مماڵی قەقیردیئ تاقەتیران چرووە، 
و  ێرروە، خررۆی ت لێیررانە هەنرردێکیان وا بێررناۆانە ئە شن بەچرراو

سەۆخۆین. ئێدە ئەگەۆ چری تێکرڕا هەوۆ و  اجان اکەی ئەڵێی
ە خۆ  ئەکات دونیا بە تەواوی بەاڵم چونکە هاویمە ک ،باۆانە

گەۆم گەۆمە، چاوت لێ بروو ئەو  شیانەی خرۆ  بروو، چەنرد 
گەۆم برروو. لێرردە ئەوەی ناخۆیررە، کە خەڵررک خۆیرران ئامررادە 

مرران بررۆ گەۆمررا ترراوەکو پررانکە  نەکررددووە و وەکررو الی خۆ
تەۆا هەیە، چونکە هەموو گەۆما بخەی ە سرەۆ یەڕ مانر  تاکو

 سەۆما و هەوۆ و باۆانە. نابێا ئی د ئەوی تد هەمووی 
 پەخشان هاتە قبە و گوتی: 

 ەزمانە هەۆ کە  شیەکەی خررۆ  ئەبێررا ئەوە بررۆیە ئەم خەڵررکە بەسرر -
هەمررروو خۆیررران وا نیررروە  ووت ئەکەن و خۆیررران لەبەۆ ئەو هەتررراوە 

 هەڵئەخەن و دڵیان وا خۆ  ئەبێا، ئەوە ئەوەندە اەزۆەتین. 
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دایکرری جیمرری، دوو سررێ  شیێررک برروو پەخشرران گە ابررووەوە مرراڵی 
بروو لەگەڵ سەسررەنی مێررددی کە  جیمری مررات و دڵشیرد دیرراۆ بروو، دیرراۆ

سەسرررەن کررراۆەکەی هەۆ لێررردە  بکرررات و ەکەن ئەگەۆ ب وانێرررا سەز د
، بەاڵم ەگە ێ ەوە. هەۆچەنردە نەیرانوێدابوو هەۆ  اسر ەوخۆ پێری بڵرێنن

ەۆ وا بکات. سەسرەنیئ شەیاندبوو کە پێیان خۆیە ئەگبە جۆۆێک تێیان
 پێی گوتەوون:  ،بووبوو ەەۆوو و تێیانهەڵچووب

ئ مررررن مررررن چررررۆن وا ئەکەم ،مەگەۆ لە خەوتانرررردا ئەوە بەیررررمن -
 ،خرروام برروو زوو خوێمرردنەکەم تەواو بررکەم و بشە ێررمەوەخوا
یشررر ان ئەوە ئەزانرررن و پرررێئ ینێێمررران و هەمررروو یررر ێکم خۆ
شەیانررررردبوون و ئێررررروە نەڕ  ازی بووبررررروون، ممەتیشررررر ان تێ

یەڕ  شی لێردە  و بچمەوبچمە چیریەببددبوو. ئێب ا ئەم مەکە 
ئریئ نراکەم و نراگە ێمەوە ئێردە و کرێئ دێر ەوە برا بێر ەوە و 

 کێئ نایەتەوە کەیفی خۆیەتی. 
 کەنیەوو گوتەووی: سەسەن بە تەوسەوە پێ

میشرم، بسەید ئەبێا نەگە ێمەوە و برێم لێردە بە دیاۆترانەوە دا -
مررررن کە تەلەبە بررررووم، نرررراوی قرررروتە بچکۆلەکەمیرررران نررررابوو 

 سابوونکەۆان و دەۆگەزێن. 
 کڕین بررۆ ئایررما و خنمررانییلەبەۆ ئەوە سەسررەن کەوتەررووە دیرراۆ

ە ێرررمەوە برررۆ ەبررروو دوو  شیی دیرررکە بشلەگەڵ پەخشرررانی خویرررکی، د
ەناسرری چررۆن کو ێررک واڵت. جیمرری لەوە تدسررابوو، چررونکە سەسررەنی د

ەویبا ییشی دهەۆوەها خۆ لە قبەی تایەتە خواۆەوە،بوو، کە چۆن 
برروو. برررێ شە لەوە  سرراڵ برررا  و  و زشۆ میێدەبرران و کررو ی چررراڕ

شەۆم بوو، بۆیە لەسەۆ ئەوە  ێک کەوتەوون کە ئەگەۆ سەسرەن گیدقان
ئەوسرررا ئەو  ،ەبێررراە ێرررا تررراوەکو وچرررانی مەکررر ە  تەواو دلرررێ نەگ

ڵەکانی، چرونکە زشۆ ادنەیویب ەوو هەموو دەۆگرایەڕ دابخرات لەبەۆ ممر
هۆگدیررران بررروو، زشۆی خرررۆ  دەویبررر ن، بەاڵم لە دڵررردا زشۆ  قررری لە 

ن گێچەڵری پرێ دەکەن و جیمی و دایکی هەس ابوو، کە وا ئێب ا خەۆیکر
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ەێ ەوە و اڵەکانی جیا بدەبیمن کە سەسەن ناتوانێا لە ممقدسەت لەوە د
 ەهێمن تاوەکو بە قبەیان بکات. ئەم چەکە لە دیی بەکاۆ د

اڵەکانی لێردە د ێککەوتن لەسەۆ ئەو بڕیاۆە کە جیمری و ممر ئاخدی
کە هراتیئ دایکری لەگەڵ خرۆی  ،ترا کراتی کرددنەوەی مەکر ە ەوە بمێمم

جیمی و دایکری ئەو تەگەیدەیریان کددبروو  ، بەیمێک لە الی بێا.ێمێاێب
کاۆ و دایکی بێرا و سراڵ و گروزەۆان و کەسروهەۆ وەڕ ئەوە بوو کە 

ێرا. سەسرەن و پەخشران گە انەوە واڵت و ئەو واڵتەی سەسەنیئ بەیم
گەیش مە سلێمانی، چەند  شیێک ئاتە خان هەۆ گدیرا و دڵشیرد بووبروو، 

ە و مەسررکەمە، نی چەنررد جاۆێررک بە نررۆۆە کررددی بە قررڕاڵەکادجررمە و ممرر
 ەبروو ئیم راسەسرەن بە قبرەی ئەو دڵری ئراۆام نەد هەندێک جاۆ لەگەڵ

ان کرردد، ئەی یرریدانی دایررک و خویررکی چییرران گرروت و چکەوتە سرروێم
 یانب خەقەتیان نەخواۆدب یاڵەکان نەگددمم

ەکرررررددە ئرررراتە خررررران لە پەخشررررانیئ دەبرررررووەوە ئیم ررررا  ووی د
 و تێکڕا لە یووۆەکەی خۆیان هەۆ مشر ومڕی جرمە ومێددەکەی خۆی 

ەگەیشر ە ا هەبوو لەگەڵ میردزا اەلری مێرددی دجاۆی و. اڵەکان بوودمم
دەسرررررووتا و دەکەوتە یرررررە  و هەاڵ و جررررراۆی وا  هەبررررروو دڵررررری 

دڵدانەوەی، کە قبەی چری دەکرات و ئەو ینە گونراسە بیردی واڵتەکەی 
و کەسوکاۆی دەکات، ئریئ و کراۆی نیریە لێردە، مەکر ە  نەکرداوەتەوە 

ەکرات و بە ، ئی رد برۆچی ئەوەنردە خرۆی سرەەڵەت دلێدە، لەبەۆ سۆزان
اڵەکان لە لەنرردەنی خررۆ لە سررەسدا و دەکررات، ممررداڵ دخررۆ ایی بیرردی ممرر

 یێد گوللە تۆپدا نین. یابان و ب
ئەوەی ئەوەندەی تد ئاتە خانی سەەڵەت کددبوو، دیبانەوە پردس 

ەبررروو ئررراتە خرررانی ۆی خرررنم و ئایرررما و دەۆودۆاوسرررێ کە دو پدسررریا
ی لررێ دایەوە، بررۆ ەزمان  شیی چەنررد جرراۆ ئەو قەوانە و یرردی ە بەسرر

 پدسی: هەۆ یەکەیان کە دەیان
 مماڵەکانیب ئەی ئەوە جمە بۆ نەهاتەوە لەگەڵ  -
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بەدەم زەۆدەخەنەوە کە گرروایە  ،گدتنئرراتە خررانیئ دەکەوتە بیررانوو
دڵرری خۆیررە و هرری  نەبررووە و هەۆ وا بررۆ کەیررف جررمە سەزی کررددووە 

 بمێمێ ەوە. 
ەکەوتە ئەو قبرررررانە و چەنررررردەها قبرررررەی خۆیررررری ددیبرررررانەوە 

انیان کرددووە و سرێ ەگێڕانەوە کە لەوێ لەگەڵ پەخشرداڵەکانی بۆ دمم
دەن برەخب ە سەۆ. هەۆ بۆ ئەوەی ئی رد بەۆشکری بەۆ ۆ دئەوەندەیی ب

پدسرریاۆی لررێ نەکەن. کەچرری بە پررێچەوانەوە، ئەو خەڵررکە کە   رردو چی
ەگەیشرررر ن و قدسررررەتیان دەسررررا دەکەوت، بشرررردە هێشرررر ا لە یەڕ دبە

ەنررایە دەکررددە یەڕ و دەسرر یان دا برروون،  وویرران دئرراتە خانررمرراڵەکەی 
 چدل لەگەڵ یەڕ: دەکەوتمە چدپەپەنا دەمی خۆیان و 

کچررررێ ئەڵررررێن لەوێ پۆلیبرررری هێمرررراوەتە سررررەۆ سەسررررەن و  -
گوتوویەتی هەۆ ئێب ا تەاڵقم دەدەیا و من نایەمەوە ئی د برۆ 

 واڵتی ئێوە. 
 ئەوی دیکەیان دەیشوت: 

 ئەڵێن وا میدزا اەلی و ئاتە خان ئە شن بۆ لەندەن بەدوایدا.  -
 یە ێک لەو الوە هەڵی دەدایە و دەیشوت:

چوونی چیبئ بۆ چروونە لەنردەن خویکم، بەدواداکچێ دایکم،  -
ینەکە سەزی کرددووە بەیمێکری ترد  ئبقڕگەیە، ئەم قبانە چییە

لە الی دایکرری و ئەوان بمێمێرر ەوە و دوایرری دێرر ەوە. ئەمە ئەم 
 هەموو سیکایەت و قبانەتان لە کوێوە هێماب 

 ەیشوت:ئەوی تدیان لچی هەڵەقوۆتاند و د
ەیشوت: گوایە جرمە دی نانکەۆ وەکو من بیب م لە باجی پیدشز -

گوترروویەتی مرراڵ و خررانووبەۆەی جیررام دەوێررا و مررن لەگەڵ 
 دایکا و ئەوان دانانیشم. 

الۆۆە ئی د تاوەکو ننیک تەواوبوونی وچانی مەک ە  لەم بەیا و ب
هەۆ ئەم خەڵررکە پێرری  ادەبررواۆد و ئرراتە  ،و قبررە و باسررە تەواو نەبرروو

و ئێررواۆەیەڕ ئۆتۆمەێررل لە خانیشرریان زشۆ پررێ سررەەڵەت دەکرردد، ترراوەک
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اڵەکانی لرێ دبەۆدەۆکی میدزا و ئاتە خان وەسر ا، جیمری و دایکری و ممر
دابەزیررن، لەگەڵ سەسررەن کە چرروو برروو بررۆ بەەرردا بە پیدیررانەوە، ئیم ررا 
ئەو قبررە و قبررەڵۆکە نەمررا، بەاڵم ئی ررد باسرری تداکبررود و پرران ۆڵ و 

 ەوە. جشەۆەکێشان و دانیش ن و  شیش می دایکی جیمی هاتە پێش
گە انەوەی جررمە و نەوەکررانی خررۆی، هەۆ  یئرراتە خرران لە خۆیرری

بشردێ ە کرۆڵ. دەهرات و  جیمیریئخەۆیک بوو نەڕ ئەوان، بشدە دایکری 
زوو  دەسرر ە خرردپمە سررپییە  ەچرروو دەسرر ی دەکررددە ملیرران و زوود

 ەوەیاند و بە دایکی جیمی دەگوت: دبەبازن و گۆیەکانی  ا
یررراخوا بە خێرررد بێیرررا و خێررردت هێمابێرررا. دونیرررام لرررێ  وون  -

  بووەوە. ماڵەکەم پێشکەیا، مماڵەکانم خنمەتکاۆت. 
ەیمێردن. هەۆ نەینانری ئەوە دەتشروت گروێنی برۆ د جیمیریئدایکی 

 باسی چی دەکات. 
 هەندێک جاۆیئ بە پەخشانی دەگوت:  

 توخوا  شڵە دە پێی بڵێ چیم گوت.  -
 کەوت بە گازی پش دا و دەیشوت: ەی و ددەکەنیپەخشانیئ پێ

وەاڵ دایە گیرران ئەو قبررانەی تررۆ ئەیڵێیررا تەۆجومەیرران نیرریە.  -
ئەوە ئەبێرررا قامووسرررێکی تایەەتییررران برررۆ دۆوسرررا بکدێرررا. 

یئ ئەو قبررانە تێمرراگەن. یرران  اسرر  د دووۆ لە تررۆ، یررئەوۆووپ
کە پێی بڵێیا مراڵەکەم پێشکەیرا بێرا،  لەم دۆشیانە تێماگەن،

ەزانێا  اسرا ئەکەیرا، یەکبرەۆ پێرا یانی بۆ خۆت بێا. وا ئ
 ائەڵێررررا: ئررررۆه زشۆ سرررروپاس تررررۆ ینێکرررری زشۆ میێدەبانیررررئ

ئی رد  .بە اس ی ماڵێکی خرۆ  و بایرە، زشۆ سوپاسرا دەکەم
 وا ئەزانێا کە تۆ خانووەکەت دا بەو و تەواو. 

 ی دا بە سمشی خۆیدا و دەیشوت:ئاتە خان بە سەپەساوییەوە دەس 
ئەیە شئ ئەمە ە قبرررەیەکە، ئەمە ارررادەتە لە کوۆدەواۆیررردا، لە  -

 خۆییدا بۆ .م امەلە. خەڵک وا ئەڵێا. 
 ی و دەیشوت: یپەخشان دیبانەوە پێدەکەن
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ئیمشلین و ئەوۆووپی ئەو اادەتانە نرازانن، لەبەۆ ئەوە واز لەم  -
 ێمە. ێقبانە ب

 ی ررای دایکرری جیمرری، سررەۆی لررێ یررێوابوو و دونیررای لررێ تێررک 
چووبوو، ئەم جاۆە کچەکەی بوو بوو بە چاوساەی و ی ی برۆ  وون 

ەناساند و ماڵ و خانوو و سرەۆ دەکددەوە و خەڵکی دەوۆوبەۆی پێ د
ەکرردد و پێرری دەکرردد، لەسررەۆ سررفدە چێشرر ی بررۆ تررێ دو خررواۆی پررێ 

جررراۆە جێررری  ە، ئەمەگررروت کە ئەمە چیررریە و لە چررری دۆوسرررا کرررداود
پەخشانی گدتەوو، کاتێک کە ترازە هراتەوو، وەکرو کە  و اڵڵ بێنمران و 
نایرراۆەزا هەۆ سررەیدی ئەمررو و ئەوالی دەکرردد، پەخشررانیئ برروو بە 

 چاوساەی. 
یووۆێکرری خررۆ  و گەوۆە بە قەۆ  و قرراڵی  ازاوەی دۆابرروویە، 

خررۆی نەدەکرردد. هەۆ یاندا بررڕوای بە چرراوی یکە لێرری بموێررا. لە خۆیرر
 چدل لەگەڵ کچەکەی و گوتی: زوو کەوتە چدپە

ێمیرررا. سررراڵی ێئەم خێرررد و بەۆەکەتە واز لرررێ ب انەخەاڵتابیررر -
جاۆێرررک دێیرررا برررۆ المررران، سررراڵی جاۆێرررک دێرررم برررۆ الت و 
ماوەیەکی زشۆ الت دەمێممەوە، ئی د قبەمان نەمرا. ئەم جراۆە 
برررا خرررۆت و مماڵەکرررانیئ برررێن، هەموومررران بە نرررۆۆە دێرررین و 

یرە  -ئی رد چیریە، لەنردەن هەمرووی پێرمج دە شین بۆ الیەڕ،
سەااتێک لێدەوە دووۆە، کو ەکە  هی   ێی لێ نەگدترووین 

 و دۆێ،یشی نەگدتووە. 
 ی ررا بە  شی ئەبرردایە بررازا  و دەۆەوە و گە ان و سررەۆ دەارروەت، 

یرران میوانیرران دەهررات، لە سررەۆوو مەجلیبررەوە  .یررەویئ بەهەۆوەهررا 
ەکرردد میردزاوە و دەسر ی ددادەنیشرا و جراۆی وا  هەیە لە تەنیشرا 

بە قبررە و پێکەنررین نە ئەمرران دەیرراننانی چرری دەڵێررا، نە ئەو دەینانرری 
یرررکاوەکەی، یررران  ەڵرررێن، ئەگەۆ جیمررری بە نیررروە کررروۆدییەئەوان چرری د

ایە قدیا بکەون قبەکانیان بۆ یەک د تەۆجرومە برکەن. پەخشان بیان وانی
برروو، کە  ی را گرروێی لرێ دە، بەاڵم نە یچرواۆ قبررە ،ئەویرئ لە دە قبررە
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ەنرا کە تێدەگەن یان نا، هەۆ قبەکانی دەکردد و ئەمرانیئ پێیران لەوە د
ەڵررێن بە ئیشرراۆەت انی قبررە بررکەن خررۆ ئەو نازانێررا چرری دترراوەکو بەیرر

 نەبێا. زشۆ جاۆ ئاتە خان لە دڵی خۆیدا دەیشوت:
ئەم  تۆ بنانە ئێمە و ئەوۆووپی چەند جیاوازیمان هەیە، ئێب ا -

دیرو و نەنراس، کەچری چرۆن پراڵ ینە چەند  شیێکە هراتووە نە
ئەداتەوە و یانەەیرررانی میررردزا و ئەو پیررراوانە دائەنیشرررێا و 

بە بیررانووی قیشرری جررشەۆەیە و لمرر  دەخرراتە سررەۆ لمرر . قیشە
جرررررراۆی وا  هەیە قرررررراچی دەخرررررراتە سررررررەۆ قاچئێشررررررانەوە 

. دە ئەوە ئەو پیررراوانەدەخررراتە بەۆ دەمرری لمشرری  ،تەپررڵەکەکەی
 ەنرایە وا برکەم، هەۆچەنردیەکی وەکو من بێرا، بشرمدم  ووم 

ەنیشررم و هەمرروو دەوۆووبەۆم نرراو پیرراودا دائ هەمیشررە  لە
، هەۆ پیررراوی خررنم و ئایرررما و ناسرریاوە. خررروا اخرروا نەیەڕێرر

نرراو ئەو هەمرروو  زیادیرران بکررات. چرراوت لررێ برروو ئەو  شیە لە
پیررراوانە لە سرررەۆچماۆ، چرررۆن پررراڵ کەوت و گوێشررری لە کەس 

 نەبوو. 
 

ئاتە خران و سەسرەنی کرو ی بە تەنیرا  بەیانییەکیان وا  ێک کەوت
شۆ زوو هەسرررر ان لە خەو، لە یووۆەوە بررررن، چررررونکە هەۆدووکیرررران ز

بایی لە دایکی کدد و سەیدێکی کردد و بە زەۆدەخەنەوە سەسەن  شی
 لێی پدسی:

 دایە گیان دونیات چۆن دێ ە پێئ چاو.  -
 ی و لەسەۆ قبەکەی  شیشا و گوتی: یسەسەن پێکەن

دە بدەین بە یوو، برا ئەویرئ ئی رد ێل ئەڵێیا چی دایکی جیمی -
 نەگە ێ ەوەب 
تێکددنەوە و ئامررادەکددنی بەۆچرراییەکەوە ئەویررئ ئرراتە خرران بەدەم چررا

 دایە پڕمەی پێکەنین و گوتی: 
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بەسرەۆە چری پێروە مراوە، قو  تۆ بڵێیا یوو بکاتەوەب ئەیە ش -
 تاوەکو یوو بکاتەوەب 

ێرک بە سەسەن دانیشا لەسەۆ سفدەکە و خراولییەکەی چەنرد جاۆ
 سەۆ و مل و دەموچاویدا هێما و گوتی: 

ئۆه دایە ئەمە چرۆن ئەناسریاب ئەمەنە دڵری تە ە وای مەبیرمە،  -
ای هەبرروو، وەکررو ئیمشلیررن گرروتەنی: .بررۆی لەوێ پیرراوێکی ئایررم

ی هەبررروو. یرررەممە و یەکشرررەمموان لەگەڵررری دەچرررووە قدێمرررد.
 دەۆەوە و گە ان. 

 سەسەن دایە قاقای پێکەنین و گوتی:
 ئەی چی، یەکێکی با بۆ پەیدا بکەین.  -

 ئاتە خان دەس ی دا لە سمشی خۆی و بە چدپەوە گوتی:
 کو ە لە  ێی خوا، با گوێی لێ نەبێا جمە ااجن دەبێا.  -

 بە گوپی پڕەوە گوتی:سەسەن قەپێکی لە پاۆووکەی دا و 
 گوێشی لێ بێا چوزانێا ئەڵێین چی. -

 سەسەن لەسەۆ قبەکەی  شیشا و گوتی:
نە قو  بەسەۆە، یرووی چری و سراڵی چری، ئەمە کراتی خرۆی  -

دەسرا  کە جیمی و خویکی مماڵ بوون، زشۆ زشۆ اەزێ ی بە
دەس وپلی  امێددەکەیەوە دیوە و زشۆی نەگەەتی دیوە. نابیمی

 ئەڵێیا هیی سەماڵە، ئەوەندە  ەن ی داوە و چەوساوەتەوە. 
 دایکی وەۆامی دایەوە و گوتی:

 ووخررۆ  و بایررە، تێەشررات و تێمەگررات وەاڵ خررۆ زشۆ ینێکرری  -
 هەۆ پێئەکەنێا، بە پێچەوانەی جرمە، مماڵەکانیشری زشۆ خرۆ 

چێررا ئرراالن کەوت بە بەوێررا، بەاڵم ئەو  شیە کە  شسررم دەۆئ
دەمدا و دەمی پڕ بوو لە خوێن. ئەو هیچری نەکردد، لەوە زشۆ 

  قم هەس ا. 
 سەسەن وەۆامی دایەوە و گوتی:
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ە و ئەوان ئەوەیە، ئەوان نایکەن بە ئاخد بنانە دایە قەۆقی ئێم -
ڵرێن هری  نیریە، هەۆا و مماڵەکەیان کەوت و ... نای دسرێمن و ئە

ەهێررررمن بە یررررانیدا و کەچرررری تررررۆ  قەیمرررراکە دوو دەسررررا ئ
بەۆبووی ە سەۆ سمشا و هەۆ خۆتا نیوە مددوو کردد. چیریە 
ئاالنی سەگەا  کەوت و لێوی خوێمی لێ هرات، ئەوان ئەهرێڵن 

کەین و کە ئەخۆی بێا. مماڵەکانمان نازداۆ  مماڵەکە بڕوای بە
مماڵەکە گەوۆە بوو، برڕوای بە خرۆی نابێرا و هەمیشرە پشرا 

ەچێررا وەکررو ئەبەسرر ێا، دوایرریئ دەسرر ەپاچە دەۆئبە دایکرری 
 من. 

و هەسرر ا دەسرر ێکی کررددە ملرری دایکرری و  یسەسررەن بە دڵ پێکەنیرر
 گوتی:
جرررێشەکە  نررراو ەکررردد و لەئبیررردتە هەنررردێک جررراۆ پە شت تە   -

دەسراندم برۆ مەکر ە  و ئەتشروت: ەموچاوت دەی م، کە هەڵ د
بررررا سررررەۆمات نەبێررررا. دوو ملپێچررررا لە ملررررم دەئااڵنررررد، تررررا 

و  ەکرررر ە ، خەۆیررررک برررروو بخمکررررێم. پرررران ۆڵدەگەیشرررر مە م
کررددە پررێم. ئەتشرروت ەیرا لە یێررد پرران ۆڵی مەکر ەبەوە ئەبی ام

ئیمشلیرررن و ئەم  ادونیرررا زشۆ سررراۆدە  شڵە، بەاڵم ترررۆ ئەزانیررر
ەکەنب بەو زسررر ان و ییرررانە چررری لە ممررراڵی خۆیررران ئئەوۆووپ

بەقرررد و سرررەهۆڵە لە مەکررر ە  پررران ۆڵی کررروۆت و قرررانیلەیەڕ 
کەن و  یرازە برکەن  کە کەوتیشرن ب ا ائەکەنە بەۆیان و ئەبێ

ئەڵێن هەس ە هی  نییە، بەو بەقد و سەهۆڵە تەلەبەی بچووڕ 
دەبەن بررررۆ سەوزی مەلە. مەلەیرررران پررررێ ئەکەن و بە سررررەۆی 

 مەک ە . بۆ ەیانێێممەوە تە ەوە ئ
 و گوتی:  یسەسەن پێکەنی

 ئەی چۆن وا بایە نەڕ وەڕ ئێمە.  -
 

*** 
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ەبوو بەێا بە ننیک مانشێرک، کە دایکری جیمری و کر  خەۆیک د
خردتە و لە سلێمانی بەسەۆیان دەبدد. ترا دەهرات برۆڵە و اڵەکانی دو مم
چدپرری خویررک و کەسرری ننیررک ئرراتە خرران زیرراتد بە جۆۆێررک کە چدپە

خەۆیک بوو کاۆ بکاتە ئاتە خران، خۆیشری کە هەمروو چەنرد  شی لەوە 
و پررێئ خررانوو و مرراڵی پێشررکە  کددبرروو، کررو  و کچرری بە خنم کرراۆ 

 کددبوو. 
ەخبرر ە پەنررا دەمرری و سررەیدێکی بەهێرری خویررکی دەسرر ی د

 ک خویکی و دەیشوت: ئەمو و ئەو الی دەکدد و سەۆی دەبددە ننی
دین و ناپررراکە، ش ئررراتەی خویرررکم، خرررۆ ئەم ینە ەەیررردەئەیە  -

تەوە، کە ئەچێرر ە سەمررام و یررەوان نیررو قررال یررەۆا  ئەخرروا
گەیاندن وەکو ئرێمە خرۆی نایروات و خرۆی پراڕ دەسا بەئاو

ناکرررراتەوە، ئەوەتررررا دوێمررررێ لە پەخشررررانی ئەپدسرررری و وەکررررو 
ێررروە پەخشررران برررۆی تەۆجرررومە کرررددم: ئەۆێ لەم یررراۆەی ئ

 کەنیبە هەیەب 
 پەخشانیئ گوتی، پێم گوتووە: 

ئەی چرررررۆن، الی ئرررررێمە گررررراوۆ زشۆە و زشۆیررررران  ەقیرررررن و  -
 ەوێن. ئئایمامان و خۆیمان 

 کەچی بە پەخشانی گوتەوو: 
 دە بنانە ئەم یەکشەممەیە سەز ئەکەم ممیئ بچم بۆ کەنیبە.  -

ی و یررئەگەۆچرری ئرراتە خرران هەۆ چرروو بە گررا خویررکیدا و لێرری  اپە 
 : گوتی
ئیم ا هەۆ کەسە و دیمری خرۆی و هەۆ کەسرە ئەچێر ە قەبردی  -

ئەو ئەوۆووپراییە و قێرردی خرواۆدنەوە و یرر ی وایە،  ،خرۆیەوە
ئیم ررا ئێبرر ا ئەمە چررۆن ئەکەیررا بە تررانە بررۆ ئەوب خررۆ ئێبرر ا 
زشۆی ین و کچرررری الی ئررررێمە هەۆ ئەخررررۆنەوە و ئەوە  بە 

ەڵێیرا نیشانەی پێشکەوتن و ئەلمۆدەیی دائەنێن. ئەی بەوانە ئ
چرریب بررۆ چرروونە سەمررام و سررەۆئاویئ خررۆ ئیمشررەڵو نرراچم 
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قێرردی بررکەم، چررۆن قێررد بررووە وا ئەکررات. ینەکە هرراتووە دوو 
مانشێک لێدە ئەبێا، ئیمشەڵاڵ ناچین  ەویرا و خروو و دیمری 
بشۆ ین. خوا خۆی بە قوۆبانی بم، قەۆموویەتی: .ال اکرداه قری 
 دیررن.  و هەۆ کەسررە دیمرری خررۆی خررۆ  دەوێررا. کررچەکەی
یووی بە کوۆدی ئێمە کددووە و بددوومرانە برۆ مرنگەوت و 
کددوومررانە بە ئیبرروم و خۆیشرری سەزی کررددووە و سەقرری 

 دایکیمان چییەب 
 بەهێ بە یەی انییەکەوە لچی هەڵقوۆتاند و دەیشوت:

ئەوە اەمدم نەمێمێا برۆ خرۆی و بروونە ئیبرومی، ئەوە نیریە  -
 نوێای ناچێا. مایەڵاڵ سەۆی بچێا 

هەڵررردەچوو و بە تونرردییەوە وەۆامرری خویرررکی دەدایەوە و ئرراتە خرران 
 دەیشوت:
 یشررەیان ئیبرررومە اڵ خرروا هەڵماگدێررا کچەکانرررا کە  ەگووە -

نررروێای چررراڕ ئەکەن، زشۆی ئەو خنمرررانەی دەوۆووبەۆمررران 
پێررمج -ایرران ناچێررا. لە دە کەسرردا چررواۆسررەۆیان بچێررا نوێ

کەم سررەۆیان  ووتە و کەم دەموچاویرران سررواغ  کەس نەبێررا
لە ئاۆایشررررررا، ئەوە بررررررۆچی باسرررررری ئەوانە ناکەیررررررا،  دۆاوە

هاتوویررا لررۆمە و تررانە ئەگرردی ە ینێکرری ئیمشلیررنی، بە واڵت و 
هەموو یر ێکمان بێشرانەن، ئەوە ئێروە برۆچی ئەوەنردە سەز لە 

 قبە و قبەڵۆڕ و سەکایەت دۆوس کددن ئەکەنب 
لەگەڵ ئەوەیرردا کە ئرراتە خرران ئەم قبررانەی دەکرردد و تێكررڕا 

واندا، وەکو خویکی ئەم قبرانەیان ئەکردد، لەگەڵ ئەچوو بە گا ئە
ئەوەیدا ئەویرئ خەۆیرک بروو دڵری کدمرێ دەبروو و زشۆ جراۆ کە 

سێ جرام ئراوی پێردا دەکردد -دەچوون بۆ سەمام و سەۆی ن دوو
 و هەندێک دواای دەخوێمدەوە، ئیم ا دادەنیشا و سەۆی دەیا.
هەۆچۆنێک بێا، زشۆ جاۆ لە دڵدا گلەیی لە کرو ەکەی دەکردد 

 و دەیشوت:
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ئررررراخ کرررررو م، ترررررۆ ئەم ینەت لەو واڵتە برررررۆ هێمررررراب دە برررررا  -
 اوەسرر ای ایە ترراوەکو ئەگە ایرر ەوە و لێرردە لە خۆمرران ینێکررا 

خەقەت و  ئەهێمررررا و ممیشررررا توویرررری ئەم هەمرررروو خەم و
پررردس و پدسررریاۆی ئەم دانەوەی بەزەیررری و دوودڵررری و جوابررر

ا بەاڵم ترازە لە دەسرا دەۆچروو... ئرۆ بە خررو خەڵرکە نەدەکردد 
ئەوەی باسرری جررمە بە خداپرری بکررات، خررۆم ئەزانررم چرری پررێ 

 ئەکەم. 
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