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 خوێنەرانی بەڕێز

 
چیرۆکككی دایككک و کكك ێ ھەنكك ن لە نیككدنی چەنكك  کكك ردێکی خەبككد کەری 

 دەدات.ن ی کۆنەپەرستی پێش وی عێراق پیشدیدەوری پدشدیە 
زۆر وەک ک شككتنی ێككک کە ئەوسككد لەچككدو زو  كك دەکەوئێسككتە بۆنككدن دەر

کكردن و بە چەکكی کی یكدیی و  ەخت ک ردسكتدنھەزاران خە کی بێگ ندھی 
ی سەدان گ ن  و دێھدت و گ اسكتنەوەی سكەدان ھەزار ننكد  و  نس و دن

پیر و نن و پیدو لە نیشتی دنی چەن  ھەزار سد ەیدنەوە بۆ چكۆ  و بیدبكدن 
بكێ  بكهبكێ نكدن و  بكه ،بێ جل بەرگ به، كردنو ش ێنی نددیدر، بێسەروش ێن

لە دیکتكككد ۆرە ھەرە دێنككك ە خككك ێن ێژە   نككك ێن کە لە دەوری ھكككی  یەکێككك
ێكک کە دەکەو، بۆنكدن دەرووی نەداوەێ بەدندوەکدنی نێژووی  دزە و کۆن

 ...ا چدو ێنێ ی ئێستەی سەددانن( ب وە لەئەوسد )سەیرا
ی ێنێ كی گشكتییدنەسكن ورە و بێ  ێنەم  دوانە بێك ئهی  وهچ نكە جگە لە

 ا اەرقیككككدن ئدسكككك دن و ئێسككككتدی سككككەددام کە لەگە  دەوری پێشكككك وی
 دەگكرتزۆری ھەر ئەو کەسدنەیدن  ئەوسد بە ،ێس دنە، خۆ ھی  نەبێێ

ن دەھكككد ن و ئەو کكككد ەی کەوا دەکكككردکە گ نكككدنی خەبد کردنیكككدن لكككێ 
چكی   كد دوو  بكۆ  لەبەر بڵكێ دەیتك انیخە كک  ،بیگرن و نكد ی بششكکنن

 ،یككدن کەسككێک بگیككرایە . نبككبۆ ەبككۆ  بككکەن و چەنكك  نككدێەزاییەک دەرب
کە  .دەکكككرارا بزانرێكككک بە درۆ یكككدن بە ێاسكككک ن  كككدکەنەیەک دە ككك ان
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ەن  بك الی و سكەری لكێ بچن بۆ ، کەس کدری دەیدنت انی  ک یش ب رایە
 پكككۆلی  و و جكككد ئەگەر خ اردنیشكككیدن بكككۆ ببكككردایە ،ەنبو شكككتی بكككۆ بككك

و نیك ە و  جگەرە و لە کە کیشیدن بخستدیەبە ندوی پشکنینەوە ئەننەکدن 
دوور  یكككد ئەگەر کەسكككێکیدن ،یكككدپرا  و شلەشكككیدن  ێکە كككی یەک بکكككردایە

خكۆی لەون  ئەوا ئیتكر ئەو کەسكە بكۆ ،بخستدیە ەوە بكۆ خك ارووی عێكراق
، وەکكك  ئێسككتد لە ھەبككێ لەسككەری بێ ئەوەی ھككی  نە رسككییەک بككهەنیككد د

یكد  ،نێكر ئ  ك نبێلەوە ەبك و بەدسەربدنی ند ەکەی نە ن ید لەن ست نووری
نیكدزم لەم قسكدنە  دەکكرا.و شەربە ی ێنێكم دەرنكدنخ ارد نە قدوەو  چد بە
کۆنەپەرسكتە دوابك اوە و  بكۆ ئەو ێنێك ە نیكیە ھی  جۆرێک پدکدنەکردن بە

پكدکی و  و بە کە ئەگەر ئەوان خراپ نەب وندیەنییە لەوەدا  ھی  گ ندنیشم
 ەندنەت بەپێی  ،یەوە بەرانبەر بە گەل و نیشتی دنەکەیدنیو د سۆز ێاستی

وە و   ككهاڵندیەوبج  ،ەنككددئەو قدن ونككدنەش کە ئیسككت  در یككد خۆیككدن دایككدن 
دەسككككتکەو ی خۆیككككدن و  ی و نككككدای ێەوای گەل وئكككك ێهگۆییككككدن بكككك ایە 

 ،اقەوەگەالنككی عێككر یپكێش بەرنەوەنكك ی   هئی شریكدلیزنی ئدادیككدن نەخسككتدیە
ئككێ ەش  و نە ەھێنككرادیككدن پككێ جككۆرە دوای ەوان خۆیككدن بەوئ  نككه نبێگ نككد

 دار نە :مدە كێ ننكیش ،بۆیە پێشكیندن و ەنكی دەگەیشک.ێۆنندن بەم ێۆنە 
 !ھەردوو نەعلەت لە ،پەردوو بێ و نە

 نگ مەم ێنێ ە خ ێن ێژەی ئێسكتەش سكەرھی ام ھەیە بەم نزیکدنە و ئ
و عیبككرەت و ببێككتە   ئەنككیش ببككێ بە ھەزاران  کككدیە ی پكك  پەنكك ،ببێككک

یی و ێووێەشكی بكۆ ئەم سكەردەنی ئە كۆم و کۆنشیك  ەر ێیس ا ندیەی
 و پێشكككككككکەو نەی ئەو دەو ە ە گەورانەی خۆیكككككككدن بە و نەدەنكككككككیەت

پككككدرێزەری نككككدای نككككرۆخ و پێشككككکەو نخ از و دەسككككەاڵ  اری ھەرە 
و دێنك ەیی  چدویكدن ئەم ھەنك و اەدر بەر ن و لەدەزانگەورەی دونید 

 کەچكككی لەبەر ،ندەکكككرێسكككن ورانە و بێ  ێنەبێكككتدرە و ک شكككک و ک شككك
ەپۆشكن، دنی خۆیدن ور ە ندکەن و چدوی لێ دو دەستکەو ەک نصدلح()

چەک و بە  و بە دەگككككرنبە کكككك  لەنێككككرەوە پشككككتیدن  ،نەک ھەر ئەنە
 .دەدەنیدن یپدرەش یدرنە 
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بە پەلە  یدنەکككككدنی ھێنككككدیەوە خكككك ارن و ككككریەە بەدەم بۆ ەبككككۆ ەوە اەق

الی بێشكككکەی  ێای کكككرد بكككۆ ا سككك ی و سكككدب ون ف وکە دەسكككتی لە
ئدسككۆی  ،گكك رد دەسككرازەکدنی کككردەوە .   دەگریككدككك  هبكك ننككد ەکەی کە

و  و بەسكدقە دوو سێ نكدچی کكرد، و ئدرەقەکەی س ی ک ێی دەرھێند
الی عەزیكككزی  ،ھێنكككدیە ھەیككك انەکە بەق ربكككدنی بككك و، گكككر یە بكككدوەش و

و  نەنکكی دەرھێنكد ،سكنگیەوە نێردیەوە دانیشكک و کك ێەکەی گكرت بە
 .خ اردننند ەکەش بێ ەنگ کەو ە نڵچەنڵ  و شیر ،خستیە دەنیەوە

پەرداخككێ ندسككتدوی  ،و سككیینیەکەی الدا وەوە خ اردن بككنككدن عەزیككز لە
 پد ی لكێ ،یەکەی دەستی س ییخدول و دەنی بە بەسەریەوە سدردی ند

 :و گ  ی دایەوە
ێ و چكك وە نزیككک پكك ئینجككد ھەسككتدیە سككەر .گەرنە ن ۆ ئككه کە ...ئەھككد -

 ،سككەگبد  ھككد :و گكك  ی ێوونە ككی )ئدسككۆ( و دەسككتێکی دا لە  ككریەەوە
 .ەگریدیکدبۆیە ئەوەن ە  ،دیدرە زۆرت برسی ب و

"سككەیرێکی دەبكك و ەوت ندنككگ  ئدسككۆ ش کەوا عكك نری ھەر شككەش ،
خەپە ۆ ە ج انەکكدنی بكرد بكۆ دەسكتی، بەاڵم ھەر گك رد  و دەستە کرد

و  گەدنككك هچكك و لێكك  و دەم ریکردن بەو کەو ە یككد دەسككتی ێاکێشككدیەوە
 .نلی دایکی سنگ و

   نێكردەکەی  .بك و نۆچ دیدروو ن  ێەو ریەە لچی داب و بەیەک ا زۆر
 :پەرۆشەوە گ  ی بەو سەیرێکی کرد 
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 وا ند ی  بۆ قسە ندکەی  ئەرن  ریەە گیدن ئەوە بۆ -
 :گ  ی ، ریەە بێ ئەوەی سەیری بکدت

نیكك ێکە نككن شكك وم  وی سككد  وھە ككشەێم  ھەنكك  دە ەونچككی بككکەم  -
 سككككێ گەێەکتككككدن کككككرد  لە  ككككدن گككككۆێی وووە ئەنە سككككێ خدن وکككككرد

 لە ، ێکخسكككتنمند   اندن ویكككدنییەوە نكككن دیسكككدن ھەر خەریکكككی شكككتبە
 یکی نند ەکەم، ئەنە کەی نیدنە رالیەکی  ریشەوە خە

و   ەوشكە و چدوێکیشكی بە ھێنكدخۆیك ا  نلی عەزیز ھەن ن دەستی بە
نەخكراون، ھەنك ن   پەلەکدنیكدن ێێكکی ھێشكتد کەلدیك ھەی انەکەدا گێ ا،

و چەنككك   یەک دوو قككك  ینە شكككک و لە چەنككك ین کكككدر ۆنی پككك  نككك ێن و
 لەگە  ئەنەشك ا بە .و  ەنەکەی زەخیرە ھەر لەوێ ا کەو  ون ێەکەو  

 :کەوە گ  ید سۆزییە
 ،سكككبەینێ جككك ن ەیە ،ئەی گیكككدنە پكككێم نەگككك  ی خكككۆت ئەزیەت نەدە -

ئەوانكی دیكکەش  خستنی شتە زۆر پێ یسكتەکدن وینە ێێکدەکەوپێکەوە 
 ان چكدرەی ھەنك ێكنەوە، ئەوسكد بەدەگەێو دایکكم  ەھێڵینەوە  كد خك لەد

 .نە بێكككنەوەواالم وایە ئەوانكككیش بەم ز .دەکەیكككنپەلەکكككدن ھەنككك و کەل 
 :و گ  ی ند ە، ئۆاێکی کرد  ریەە ھەر ی عەزیز  کە دی

 ک ا  کەی ێۆیشتەوە  بدشە ئەی   دڤگە  -
ی دەزانكككنیكككیە، بەسكككەزندنە ئەویكككش زۆر ندنككك وو بككك و، خكككۆت زۆر  -

م ھەرچەنكك ە دایکكك ،بككۆیە ھەر نەراقككی الی دەرسككەکدنیە ی ،ئیک دلیشككە
ھەر نكككدردب وی کە  و نەختكككێ نەخۆشكككیش بككك و، بەاڵم د كككی نەھكككد ب و

 .یدرنە ی دن ب ات
"و گ  ی   وێەییەوە سەیرێکی ئدس دنی کرد  ریەە  بە: 

ئەو  ئیتكر ئەم گەێەک وو   د ە دوایی دێكک خ ایە ئەوە کەی ئەم ئۆ -
و دەسكككتێکی خسكككتە سكككەر  الیەوە کكككۆاڵن نكككدکەین  نێكككردەکەی ھكككد ە

 :گ  ی سەروپرچە نەرنه ج انەکەی و
د ككككی خككككۆت نككككدێە ەت نەکە، ھیكككك ام ھەیە کەوا ئەم  ،دەی گیككككدنە -

خكك ا بككرادەران  ب ێنیككنەوە، بە یزۆر  یككد خدن وەنككدن زۆر بككدش بێككک و
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ا بككك ون لەبكككدرەی دراوسكككێ و خە کكككی  سكككۆراخ سكككێ ھەاكككتە لە دوو
ھە كككد بكككدش د نیكككد  دەوروبەرنكككدنەوە کە چكككۆن خە کكككێکن و چكككۆنن و

 !هێشت وە بگ ێزینەوە بۆ ئێرە، نەیدننەب ون
 و گ  ی  ریەە لچێکی ھە ق ر دن: 

خك ا ئەو  ،  ك دەگك تبۆ خدن وەکەی نە کەن ی وا دن  ،وابێکید خ ا  -
 :ئەسشدیی گ  ی    اەزیز  بەخدن وە خۆشە اەریحە عەیبی چی ب و

گیككدنەکەم ێاسككتە ئەون خۆشككتر بكك و، بەاڵم دەوروبەرنككدن دەشككک  -
ی خدن وەکەنككدن یچككدودێر دەیككدنت انیبدشككی  ئەنككن بە پككۆلی  و ،بكك و

دراوسێکدنیشك دن  درێكژدایە و کكۆاڵنێکی  ەسكک و بکەن، بەاڵم ئێرە لە
شەێن بك  كێ بەو خ ایە ھی  ئەننێک نكد  انێ بێكرەدا ھەن و ند ی بدشن،

وای گككك ت و سكككەیرێکی  .و ێیسكك ای بكككکەن بكككێ ئەوەی بیندسكككنەوە بككه
کەوێكک، ب و دوود  بك و لەوەی کە بچێكک  كۆزن پكد  سەعد ەکەی کرد

 :و گ  ی ننەکەی دایەوە دوایی ئدوێی لە .یدن شتێکی  ر بکدت
کەس نەھككد  وە  ھیچیككدن بككۆ نەھێنككدوم   ككریەە  ن ۆ ئككه ككریەە گیككدن  -

 سكك ی و ،لێكك یەوە بكك و و ئەو شككیرەی بە دەمو  کكك ێەکەی ھەسككتدن 
 :گ  ی ،ا، ئینجد وەک  ئەوەی بیری کەو بێتەوە سەر شدنی دای بە

کكداەزێکی بكۆ   پشکۆ  نزیکەی سەعد ێ کدک وە اڵ دوای  ۆ بە ،ئۆی -
 .بچم بۆ ی بێنم ھێندی، ێاوەستە بد

 :عەزیز گ  ی
 .مندەیهێ دەچمک ێیە خۆم  قەیندکە  ۆ ھە  ەستە ھیالکی، لە -
 .یدەیبینندو بێشکەکەی ئدسۆدا، ھەر دۆشەکەکەی ھە ب ە  ئەوە د لە -

ەو ە خ ێنك نەوەی، ھێشكتد لكێ و ک کكداەزەکەی دەرھێنكدبە پەلە عەزیز 
 : ەوسێکەوە گ  ی ب وەوە کە بەنەب و

بە  ...ھەر ئەنەنكدن کەم بك و ،ئەشەوبیال ئەنە بەزنێکكی زۆر خۆشكە -
 :و گ  ی گەیشتە الی  ریەەپەلە 

دوێنێك ە نكد ێکی  كدزە  یە ی کەوا لە ن وسكیداەزی  ەنەی بكرانە، ک -
زانی یكككدنە کە زاوایەکیكككدن ھەیە  ن ۆ ئكككه ەکەیكككدنەوە ووھكككد  ونە ە خدن 
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بكدش  لەون نەنێنێک، برادەرانیش وایدن بەبە پەلە ئەم  دەبێو  سەیپۆل
کەی بكۆ دیلە سبەینێ ە بێتە ئێرە الی ئێ ە  دوەک  ش ێنێکی  زانی ە کە

 .دەکەنا  پەی
و گ  ی عەزە سەری ێاوەشدن  ،پدش نەختێ بێ ەنگی: 

چكك نکە  ككۆ  ،خك ایە گیككدن بیشدرێزیككک، ئینجككد خككۆ ئێككرەش خككراپە بككۆی -
 !ئەننک بەدواوەن خۆشک دایم جدس وس و

 ٭٭٭
الی عەسكككر، نزیكككک سكككەعدت پێكككنی، دایکكككی عەزیكككز بە زەنكككیلەیەک و 

بەرەو  . ھكدتبك و ، زۆر ندن وو دیكدرکردی بە ند  ا جلەوە كب خچەیە
 :پیریەوە گ  ی پەلەوە چ و بە بە ک ێەکەی بە پەرۆش و و نوور

ی ئیشكەکە دن دە ێك زوو ھكد یتەوە  چیكیە دایە گیدن ئەوە  ۆی  بۆ وا -
 و دانیشككک، خككۆی کككردەوە دایکككی عەبككدکەی لە .پككێ جێبەجككێ نەکككراوە

ئیشككككككككدرە ی  لکككككككككی سەرپۆشككككككككەکەی سكككككككك ی و سككككككككەروچدوی بە
 :و گ  ی شەربەئدوەکەی کرد

 .جدرن ق نێ ئدوم ب ەرن -
 سكەریەوە  دەستی، ئەویش ندی بە و دایە کرد جدنەکەی بۆ پ بە پەلە ک ێەکەی

 :و گ  ی ئەوالی خۆیی کردۆێب ی ک د، ئەوسد سەیرێکی ئەنالو د چ
 .ئەوە  ریەە ک ا  وای ێۆ م دەرچێ د م ھەر الی ب و -
وەرە ەن ێنێككک، جككدرن  ككۆ دنوورن کكك ێەکە   ككریەە لە :عەزیككز گكك  ی

 وا زوو ھد یتەوە  بکە بزانم بۆ بدسم بۆ
و بە چكككككرپە و بە دایكككككکە دیسكككككدن سكككككەیرێکی ئەنكككككالوئەوالی کكككككرد 

وە ككاڵ شكك کر ئیشككەکەندن جێبەجككێ  :زەردەخەنەیەکككی خۆشككەوە گكك  ی
و کەسكككیش ھەر پێكككی  و لەگە  خككك لە دەعبدکدن كككدن گ اسكككتەوە کكككرد

دەسكتی  شەوقەوە دەستی کردە نلی و ک ێەکەی بە خۆشی و .نەزانی
 :و گ  ی ا پشتی دا بە

چ ارنشقی دانیشكک  بە پەرۆشەوە .خدن گیدنکچێ ھەر بژی شەنە  -
 خك ا چیكک کكرد بدسكم بكۆ   ... ئێ دەی :ئەسشدیی گ  ی و بە الیەوە لە
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و دەسكتی درێكژ کكرد بكۆ  سەری کردەوە بکە، دایکی سەرپۆشەکەی لە
و  کكرد خكۆی  كێ  ۆزێکی  كر ئكدوی بكۆ ،نزیکیەوە ب و لە شەربەکە کە

 :گ  ی
- ک ێەکكككدن  ،شكككەو کەنكككن گەیشكككتمدوێنێ ،بكككن وە كككاڵ ێۆ ە سكككەراراز

 ننككیش بككۆ و شككەوەکی خۆیككدن ئۆاریككدن کككرد، وەوە شككتەکدنیدن پێچككدب
چ وم بۆ بكدزاێ لەگە  خك لە دوو شك و یم   وه هخ اردندوای چد بەیدنی

 .دەرگكدکە ب وین  كد گەیشكتینە بەر عەرەبدنەیەکم گرت و س ار ک ی و
 گرت و چ وین لەگە  خ لە دوو بەستە ن ێنەکەنكدن ھێنكد اندنلەون ێ

خك لەش بە زەنكیلە بكدنێ و  .و خست ە بەردەنی خۆم لە عەرەبكدنەکەدا
ەکەوە دانیشكک، یلە  ەنیشكک عەرەبكدنەچیچ و و ش و یەکدنەوە   ەند ە

کە دەرکكی نوورەکەم داخسكک و  ئەوە بك وئینجد لە ھەن وی سەیر ر 
چكۆن  دەبك وی گك  چین، خكۆزگە چكدوت لكێ کلیلەکدنم دایە دەسک بكدج

و  ئەو شكككەوەش ب ێكككن ەوە ەپكككدێایەوە کەکكككردە نلكككم و لكككێم د دەسكككتی
 و ھەر م کەوا سبەینێ ئەب بەکری کك ێی دێكتەوەدەخ اردس ێن ی بۆ 

ننیش پێم گ ت بدشە  .ەگ ێزێتەوەبە کۆ ی خۆی ھەن و شتەکدنم بۆ د
 ەوە بكككۆ ێكككدەگەێدووسكككبەی  و سكككبەینێ ،ێکیدن بەرم جكككدرن ھەنككك بكككد

 خەریک ب و بگری، دراوسكێکدنی لكێ کكۆ .ەنێن ەوەدئەوسد  ،ئەوانی  ر
 :دەنگك تخۆنك ا  د كی کردنەوە، ننیش خ اخك ام بك و زوو بك ۆم و لە

ە زانكی ئەو دوو بەردە بكد زوو بكۆی دەرچكم، ئەگەر د  نەگبەت بەرۆکم
 . دەکردھەر زی ەت  ،بەستە ن ێنە چییە

یەردەخەنەیەکی خۆشەوە گز عەزیز بە  : 
سككتی ێا بە .ددەوەسككتد یشككی ێا ،دەکككردئەرن وەاڵ نەک ھەر زیكك ەی  -

 بڵێ خكۆ شك ێنە  كدزەکەت بە جدرن پێم  ۆ ،كھدی ە  بد رسنۆکی وام نە
 د  ب و 

 گ  یدایكی: 
وە اڵ ش ێنێکی زۆر بدشە، ند ەکە ھەر خۆیدنن و ند ەکكدنیش  كۆزن  -

   چۆ ...باڵون لەیەک، بەاڵم ھەر ئەوەیە کە  ۆزن چۆ ە
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 بەاڵم ئەگەر وا ،و دوورە خككككككۆ ئەوە وایە دایە، شكككككك ێنەکە چككككككۆ ە -
  چۆنێك، ھەردەکكرایەکێکی وەک  کدک قددر چۆن خدن وی پێ  ،نەب ایە

  خدن وی خۆیدنە ،بێک
ئینجككد خككۆ ننەکەشككی وای گكك ت، وە ككاڵ کە لككێم پرسككی ئەوە چككۆن  -

 ەب ،و بككدزاێەوە نككدو شككدر   خدن وەکە ككدن زۆر دوورە لەدەکەن ئیكك ارە
خۆشككییەوە گكك  ی  قەینككدکە بەق ربككدنە، بەس نیككیە ێزگدرنككدن بكك وە لە 

 :  شەنسكە دەسكتی ێاوەشكدن  و گك  ی.کرێچێتی و شەێی ننكد ەوردکە
ھەن وشكیدن  ا و کك یكهخ ایە ھەقیشیە ی، سێ چ ار نكد  لە خدن و بەو

و  نن ا كككك ار، ئینجككككد ننككككد یش خكككك ا سككككەالنە یدن کككككد، یككككدن قیژەقیككككژ
، ھەنكككك ن جككككدر زۆر لە شككككەێ دەکەن ە  یەکیككككد لەگ ،دەنگەدەنگیككككدنە

شەنسككە  دەبككن. و قكك ە ھككۆی ئەوانەوە   وشككی شككەێ گەورەکككدنیش بە
 :ئەوجد بە پێکەنینەوە گ  ی ،نەختێ بێ ەنگ ب و

سكككككەری کكككككۆاڵنەکە  دوورەوە کكككككدک قكككككددرم دی لە لە ی کەدەزانككككك -
 رسكی  سڵەنی ەوە، وەک  زەالنێکی  ر ھد ە پێش چكدوم، لە ،وەستدب و
بێكک  ەشكڵەنام، بەاڵم کكدری خك لە ێاسكکدیەکە نەب ایە زۆر یعەرەبدنچ

   ئینجكد زانكیم دەگكرنکدکە قددر نیك ان ێاھەر لە دوورەوە بدنگی کرد  
دیككككدرە  نككككدزانم  وا :یزەردەخەنەیەکەوە گكككك   شەنسككككە بە .ئەنە ئەوە
 ...جدرە وام بەسەر دێک وود ب وە، چ نکە ئەوە یەک چدوم کز

عەریز گ  ی: 
شكككك کر چككككدوت زۆر بدشككككە، بەاڵم ێەنككككگە  دایە گیككككدن، بە خكككك ا نە -

یەوە بە اکككك ێەکەی دەسكككتی د .زۆریكككش ھەقكككک بككك وە شكككڵەنابیک، کە
 :و گ  ی ا پشتی

ئەو  و یەکێکككی  ككر بكك ایە بە خكك اندشككە اڵ بەایككرەت و بەجەرگككی،  -
 و دەچك ویەکجكدری  ێكک  بە ھەن و کەل پەلە خە ەرەی پێ ب ایە، ھەر

ا  جەرگتك ی کك ن لەدە ێك د كک ئكدوا بێكکەشكێ ا، بەاڵم  كۆ نسەری لكێ د
 !نییە، کچێ ھەر بژی
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 ەوێرێكک دێاسكک چكۆن  کكدک قكددر، ئەوە بە وە اڵ سەد ئداەرین بكۆ -
 .بێككکند كك ا  و ئەو شككتە خە ەرانەشككک لە وەرە پۆلیسككی  کكك نەت بە

 گەردنكم ێاسكک ئۆبد  بە :گ  ی عەزە دەستی خستە سەر نلی خۆی و
ێاسكككتی کككك رد ێۆ ەی  بە .ایە ییكككهئەوە زۆر ئكككدزایە ی و نەرد دەکەی

 .د سۆزی زۆرە
و گ  ی ا گدزی پشت دایکی لەبەر پێکەنین کەوت بە: 
 دوێنێك ە نێشكکی سكەری کك ن  بێكک  ێۆ ە لە خك لە  ەوا ەی خك ائۆھك

و ئەم شككتدنە  ئەم ن ێنككدنەبككۆچی یە  یككچ ئەوە :ەیگكك تددووم، ھەر رکكك
بەکدنی بككۆ یە  سككد ێیككەبەیككن بككۆ نككد ی کككدک قككددر  ئككێ ە ھەق ككدن چد

و بیكدن وی بكۆ بهێككنەوە، ئەو  نكدیبەن  ئینجكد وەرە درۆی بكۆ ھە بەسككتە
 .ەھێنددارەش ھەر وازی لە پرسیدرکردن نەدک

 :عەزیز به پێکەنینەوە گ  ی
کردبیككک و چككۆن  ەبككێ چ  ەشككرێکی پككێد .وای خكك ا ارسككە ک بكك ا -

 بەرۆکی بەردابیک 
رسككدرەکدنیم ئیتككر ھەر نەپرسككە، زنككدنم سكك  بكك وە ئەوەنكك ە جكك ابی پ -

قسكككەکدنم  ا بككك وای بە د ككك خككك ا الم وایە لە ا بە لەگە  ئەوەشككك .داوە ەوە
 ی نەسكەلە چیكیە. ەزاننەیك و ئەویش شكڵەناب و ،ھەرچۆنێک بێک .دەکردنە

م دەزانكككبەاڵم بەوە دەنکككك  م کكككرد کە گككك  م ننكككیش ھەر ئەوەنككك ەی لكككێ 
ئیتككككر خككككۆت  .بکەیككككن سككككشدردووم کە ئەنە بکەیككككن و ئەوە عەزیككككز ێای

 .ەینی و قسەی  ۆ ھەر سەری پێ ە چۆن بۆ ئیش کدر یندسی کەەد
 :و گ  ی عەزیز سەری ێاوەشدن 

ەکككدت، بەاڵم چككدر نەبكك و، ئەی کككێ د وات لككێ ەشككزانم کەدخكك ا  بە -
ئەو بێككككک، ھەر  دەبكككك و ی بكككك ایتدیە  ھەرییە لەگە ككككک و یككككدرنە دبهد كككك

و  ۆە رسدین سەرنجی ێاکێشكدیە، بەاڵم  كد ،کەسێکی  رت لەگە  ب ایە
عەزە ئیسككتێکی  .الی ھەنكك و کەس شككتێکی ئدسككدییە ،بككن خكك لە پككیکەوە

 :و گ  ی کرد
 بدشە ئەی ئەو بۆ ک ن چ و  بۆ لەگە ک نەھد ەوە  -
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سەرپێ ە گ  یی بەدەم ھەستدنەدایک: 
وەکككك   لە دوێنێككك ە دەکەیكككک  ئەی نكككدزانی کە چكككۆن ئەم پرسكككیدرە -

بە ننكی گك ت  كۆ  ،ە ەپ  واب و لەگە كم، ئیتكر ھەر گەیشكتینە ئەم نكدو
 .و دێ ەوە دەکەمبۆ چدیخدنەکە  ۆزن دۆنینه  دەچمنن  ،ەوەب ۆر

 :و گ  ی شەنە ێووی کردە عەزیز
ئەوە  ۆ بۆچی ھیچكی پكێ ند ێیكک  بكۆ ھەر ئیشكێک بچێكتە  ،ێاسک بە -

دوو  سككككەرێکی چدیخككككدنەکە نەدات و دەسككككتێ  ككككدک  نەچێككككک ،دەرەوە
وەکكك  ێۆنەکەی نككد ی نككدیە ەوە،  ،ەنل نەکككدتكو ئەسكك دەسككک دۆنیككنە

بچێكک ھكێلکە و کك لێرە بک ێكک، بە پەلە وەستد عەلی لێرە ب ون، ندردم 
، ێەنكگە گەیشكتبنە نیك ەی ێێشك دن کكردن بە و ند ەکە ندنیشیدن خ ارد

 ، کەگەێایەوە و ھككێلکەوە ی ھە ەبككجەش، ئینجككد ئداككد بە کكك لێرە ێێگككه
نلككی  کكك ن بكك وی بە ئەوە  ككد ئیسككتد لە :وێە بكك وم و گكك  م لێشككی  كك

وە سەرێکی چدیخكدنەکە  هویستم لە ێێگ :پەند گ  یبێ پێچ  شکدوت  به
م  وهھەر گەێانە ،بكك ەم و ئیتككر ئەوەنكك ە بە یككدریکردنەوە خەریككک بكك وم

 !ئێستە بیر نەکەو ەوە  د
، ھەنككك و اەقیكككرە دەکكككدتخككك ا وازی لكككێ بێكككنە دایە،  ەزی لكككێ   ككك  -

ی لەسككەر  ە سككەر ئەوە، ھەنكك و ق ندرەکەشكك خۆشككیی دنیككدی ھككد  وه
 !خۆ لەسەر قەرەدیندر نییە .چدیە چدیەک، دوو

دایکی بە زەردەخەنەیەکەوە گ  ی: 
، بەاڵم جكككككدری وا ھەیە دەکككككدتئەرن وە ككككاڵ زۆر زۆری  ەز لكككككێ  -
و  دەچێكککەوا بكۆ ئیشكێکی پەلە  دەبكێ ك وێە  و خە ك  دەکدتتدنی بێ

شەنسككە دیسككدن دەسككتی بككرد بككۆ ئەننككۆی و  .ئەوەنكك ە درەنككگ دێككتەوە
 :و گ  ی ھێنددا بە پێ ە نەختێ دەستی پیدھەر 

   دەکدتوای بدوکەێۆ ئەننۆم چەن  نان  -
 .دە دانیشە جدرن پش ویەک ب ە ،ئدخر زۆر ھیالک ب وی -
سككرا ەت نككدکەم یخكك ا ئ چككۆن  بە :ئەویككش سككەری ێاوەشككدن  و گكك  ی

 .نەکەنەوە  دک  ئەم ند ە کۆ
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دیی گ  یبە ئەسش الی دایکی و گەێایەوە بۆرعەزە لەپ  وە: 
شەو دێک بكۆ النكدن  ئیتكر سبەی دە ێ ەوی کداەزی  ەنە ھد  دەزان -

 .بدسەکەی بۆ گێ ایەوە
گ  ی دایکی سسک ب و و: 

 ا بێک  ئیستە لە چ  د ێکئدخۆ وەی دایکی ب رێک،  -
و گ  ی ش ێنی خۆی دانیشتەوە لە: 

  بكككۆچی خسكككتیە دەھكككدتنشكككەو نە ئهئینجكككد چكككی بکەیكككن  ئەی بكككۆ  -
دایکككی ێۆ ككی دەرچێككک ئەوە لەم شككەش نككدنگەدا چەنككك    شككەوسبەی

 ! ش ێنی گۆێی
 ٭٭٭

عەزیزیش نیك ەێۆ زوو  .خرا و ێێک کرایەوە بۆ سبەینێ ند ەکەیدن کۆ
دایکككككی و .  کدری خككككۆی وسككككین و ئیشككككگەێایەوە نككككد ێ و کەو ە ن

 و الکێشككیدن لككێ ێاخسككک و بەێە ، ككریەەش ھەی انیككدن ئدوێشككێن کككرد
 و پكككدک  ون  ەنككدنی خۆشككیدن کككردچكك ،دۆشككەک و سككەرینیدن دانككد

نگی  ەنكدنی پێك ە دیكدر  ریەە ێە .و دانیشتن ند چێشتیدن لێ ،ەوەب ون
، دیكدر بك و دادن  یكدی چدوە ج انەکدنی ھەنك ێک ندنك وێتییچب و، ئەگەر

خ اردنەوە ب ون،  كریەە ھەسكتد چكدیەکی  و خەریکی چدب وک و خەس
  ئكۆف لە :گك  ی خۆیك ا د كی دەستەوە بۆ نێردەکەی بەرن، لە گرت بە

خ ێنككك نەی  ەواو نەبككك و   لەکكككن  دەسكككک ئەم پیكككدوە، ئەم ن وسكككین و
و چككدکەت  بڵككێ  ككۆش لەگە  ككدن دانیشككە خككۆی ئەنكك ۆ جكك ن ەیە، دە

 جككد وا و گكك  ی   دنكك دوایككی ھەروا بێكك ەنگ لچێکككی ھە ق ر .بخككۆرەوە
الی  زوو بكككككك وا ەوە بە کە دەکككككككدت خككككككۆ ئەوەنكككككك ە پەلە ،ھككككككد یش

لەبەر کككدکە  ەنەشككی  .ەسككەر ئككدگر ی دایككم لەێككدە  ،نەکدنیەوەن وسككی
   ھەقیشیە ی .خۆی نییە ئدگدی لە

پید ە چدیەکەی دایە دەسكتی و گەێایەوە  ، ریەە گەیشتە الی نێردەکەی
 .گدیدن دادەر وە لە  وهھێشتد دانەنیشتب ،الی خەس وی
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نوور ھكككككككككد ە دەرن و ئیشكككككككككدرە ی  ھە ەداوان لە بە عەزە ێاپەێی و
 رسكەی ئەو نەچێک و خۆی چ و دەرگكدی کكردەوە، کە ننەکەی کرد کە

س وک نەنجە ێکی اكداۆنی سداڵنەی ێەزا  پدنزه  چ اردهکچێکی  ،دەکدت
 کككی پككدکی بە گر كك وە، خدولییككه دەسككتەوە سككەر سككیینیەک بە پككدکی لە

ی چكی  ەزانپێکە  بك و، نەیكو دەنی  ێکە   عەزیز شڵەنا. سەردا دراوە
 !ی بڵێکچ ەکەی لێ وەرگرن یدینیبکدت، سی

 ەوشكە ئدوێێکیشكی لە .گ  ی اەرنك و، اەرنك وو ئدخری چدری نەند  
 !یەکێکتدن وەرن ،دایە   ریەە ئد :و گ  ی  انەکە دایەوەیھە و
کچەکە گ  ی: 

رن کە وک ببك دە ێك و دەکكدتکدکە عەزیز ئەوە دایکكم سكەالنتدن لكێ  -
 کدە ێكك نەھككد  وم بككۆ الیككدن، وا ئەم نەخككتە کەككتەیەی بككۆ نككدردوون و

 .دەکدتزۆر بەخێرھد نتدن  .ئیشە اڵ زووش دێ ە خزنە یدن
بە و  کكككچەکە وەرگكككرت یەکەی لەین، سكككیدایکكككی گەیشكككک عەزەش  كككد

زۆر س پدس، ئەوە بۆ ئەم ئەزێتە كدن کێشكد، ئەنەت  :گ  ی پەرۆشەوە
ئیتكككر دایکكككی  .چككۆن بكككۆ ھە گیكككراوە  زۆر ق رسكككە، سككك پدس سككك پدس

و  ی لەگە  کكچەکە کكردیگەرنییەوە خۆشكی و چكۆن گەیشک و زۆر بە
 :ت و گ  یدەستی گر

نەنكككرن  بككك ە  وەی دایکكككک كپشككك ویە ،اەرنككك و وەرە نوورەوە دە -
 ەو ئەزیە ەت کێشد بەق ربدن ئەنەت چۆن بۆ ھد  وە  بۆ ئ

زۆر  ،ورن گیدن ئەزیە ی چكی  ئەو دەرگكد ئدسكنە نكد ی ئكێ ەیە پ نە -
کككچە  .ی ھەیەدایکككم ئیشكك ،بكك ۆنەوە دەبككێ ،ئیتككر خكك ا  ككدایز ....نككزیکین

و بككك وکەکەی  كككدک   ، بەاڵم شكككەنە و کككك ێشكككکئەنەی گككك ت و ێۆی
چەنكك   دەبككێ د کە ەکێشككبەینێکككیش ھەر ئككد  و ئۆایككدن بككۆ کككچەکە ھە 

 ندن وو ب وبێ 
نەێناوە  ئەوە چكككۆن ئەو ھەنككك و کەتەیەیكككدن بەو ی بەس نەبككك و پیكككد

ەو   ئەوەشكككك ا زۆریككككدن بە شككككدن و بككككد ی ئلەگە .وەوننككككد ەدا نككككدرد
 .ندوە ئەم کەتە خۆشەی لێ وەدا ھە  ا کە کەیبدن
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بە نكدوی کدسكە دراوسكێیە ییەوە ندنیكدن بكۆ  ئەنە دووھەم ند  بك و کە
 .ند یدن ھد ب وە کۆاڵنەکەیدن  چ نکە  دزە .کردب ون

جككدرە  ئەوەنكك ەی پككێ نەچكك و دیسككدن دەنگككی دەرگككد ھككدت، بەاڵم ئەم
لەسكەر یەک،  یەوە، سكێ  ەقەیچ نکە لێك انەکەیدن ندسك ،ششرزە نەب ون

ئەم چەشنە لێ انەیدن بۆ ئەھلی نكد ەکە دانكدب و بكۆ  .کە خ لەیە یدنیزان
 .خۆیدن بێک ئدگدیدن لە ،جۆرێکی  ر لە دەرگد درا ئەوەی ئەگەر بە

دیدر ب و   وێەھیالک و  ،ند  ا کردی بە خ لە کە. 
ێاپەێی و گ  ی یخدنی پ وری لێ شەنە: 

ێاسكككتی زوو  سكككدێ بێكككک، بە ێۆ ە لەشكككکیكككد خككك ا بێیكككتەوە،  بەخێكككر -
خكككك لە  ەریككككە و دەسككككتەپدچە، دەسكككك ەکەی دەرھێنككككد و  گەێایككككتەوە 

ێووی نەیەت سككەیری  دەن چككدوی خككۆی سكك ی، وەک ئەوە وابكك و کە
ەوە بۆ ئیشكێکی نیك  سكەعد ی ێۆیشكتب وە یپ وری بکدت کەوا لە بەیدنی

 ێ کەدەبینككككێككككتەوە و دەگەێو ئێسككككتەش وا ئێكككك ارەیە  ككككدزە  دەرەوە
ئەو بە خۆھە کێشككدنەوە پێككی گ  بكك ون دەسككک نەدەن لە  ەنككد ەکەش ک

خۆیكدن  ێدەبینك و شتە ق رسەکدن  دک  خكۆی دێكتەوە،  ەنەکە زەخیرە
ئەنە یەکەم جككدر  ،ێككک بێككکھەرچۆن .خسككت وە ھەنكك و شككتێکیدن ێێككک

یش لەگە ككی ێاھككد ب ون و ئەو بككۆیە ئەوانكك ،بکككدت نەبكك و کە خكك لە وا
وی  خكك و ێەوشككک بەشككێک لە ون و دواکەو نەیككدن البكك و بە چككلەبیر

ا گەورە ب وبكك و، چكك نکە  وریك نككد ی پ ننككد یەوە لە خك لە، کەوا ھەر لە
 ک، لەوانەی کەدەبێكككوشكككی دەردێکكككی گرانكككی ننكككداڵنە  بە ننكككد ی   کە

و ئەم  ێكی بێكزار بك وەلھۆشی ننكد ، دایکكی  ەنن بەدەگەیھەن ن زیدن 
جككد  ،کككردووەیە یە خككۆی، وەک ننككد ی خككۆی بەخێكك ی وەی گر كك پكك ور

ھەرچەنكك ە بەرەبەرە ئەقككه و ھۆشیشككی بككدش ب وبكك ون، بەاڵم خكك لە 
 .ددەھێنا بەکدری  وەختی پێ یست لە بە بیدن و و ئەوەی کردب و

یخك لە بە  ەریقكیەوە دانیشكک، بەزەیكی پیكد یدیك پ ورە شەنسكەی کە 
 :ھد ەوە، کەتەی خستە بەردەنی و گ  ی
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ەیكككک و زوو ندک جكككدرێکی  كككر ئیشكككەاڵ وا دەی نكككدنەکەت بخكككۆ، بكككۆ -
 .دێیتەوە

عەزەش ھەر خەریکكككی پیدسكككەکردن و سكككەیری سكككەعدت و ننكككدردنی 
وبككدن بكك و، چككرای  ێێگككهی یو بیرکككردنەوە لە درێككژی و کكك ر  دەقككیقە
کردنی و بە بێئدرانی کەو نە چدوەێێ و ھەی انیش ک نێنرایەوە  ەوشە

 . ەنە
شكشرزەیی دەسكتی خسكتە سكەر  پەێی، شكەنە بە دە  كێ سەعدت لە کە

ت و ئەو بكۆی دەیگك  ئەم. چكرپ و لەگە  کك ێەکەی کەو كنە چرپكهد ی 
خكك ا  بە :عەزەی گكك ت چككرپە بە بە بە پەرۆشككەوەشككەنە  .ەسككەن ەوەد

قەت لەم وەخكتەدا اكیکەی پۆلیسكک گك ن  .اكیکەی پكۆلی  بك و گ ێم لە
  م ئەو ک ێەیككدن بەدی کردبككێ یككدن ندسككیبێتیدنەوەدە رسككلككێ بكك وە  

 قسككككەی خككككراپ نەکككككدت و سككككکدەی یی لەبەر ئەو ئەگەرچككككعەزیككككز 
 شكككشرزەیی سكككەیری ا بە ی خكككۆی دەرنەخكككدت، لەگە  ئەوەشكككینە رسكك

 دەبكێ بكدوەێ نكدکەم، کك ا اكیکەی پكۆلی  د، ن :و گ  ی سەعد ەکەی کرد
 :ند ییەکەوە گ  ی گ ێچکەت زرنگدبێتەوە  دایکی بە

 .م ند ەکەش نەدۆزنەوەدە رسئینجد  -
ی بككۆ دۆزیككنەوە، خەنككی ەکەخككدن و دایە، اەرەیكك وونی لەگە ە کەنككد  -

 .گەیشتن دھدک ،ئەوەت نەبێک
بە پەلە و عەزیكز  ئەسشدیی لە دەرگدکەیدن درا ئەوەن ەی پێ نەچ و، بە

زوو دەرگكدی لكێ  ،و ئەوانكن  ەنە یو کە زانیكچ و  دەنگەکەوەم  دهبە
 .سكتەوەخدەرگكدی داخك  بێك ەنگ  ،ند ك ا کردیدن بە  كه و ھەر کردنەوە

 بێكك ەنگی بدوەشككی کككرد بە و بە ۆشككەوەبە پەرشككەنە خككدنیش گكك رد 
- و گك ێالکی کكرد و بكۆنی سكەر  ێر  ێكر نكدچی کكرد ،ا  ەنەی ک ێی

 ێەق و ھە ەشككەی نككدو ككۆزن لەوەوپككێش بە کەلككلە عەزەی براشككی کە
دە گك ت چەنك  سكد ە  ،کكرددا و بدوەشكی پیكد خۆی بۆ ھە ك ا وا -دەبرد

 . ی ەنەی
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نی  ن بەخێرھككككدو ھەنكككك ئینجكككد بێكككك ەنگ بردیككككدنە نوورەکەی عەزیككككز 
ێوویەکی خۆشەوە  ئەوە شەنسە خدن بەاەرەی وونیشیدن کرد، دوای 

 ی  سدردی دەخۆنەوە ک ێینە  چدچی  :گ  ی
پكككێ  بككك وین، زۆر بە زۆر ندنككك وو ،خككك ا الم وایە سكككدردی بدشكككە بە -

 .ھد  وین
و ھەسكتد بچكێ سكدردییدن بكۆ  ئەم قسكەیەی کكرد سەر چدو  ھەی بە -

نوورەکەی  ر خەریکی ن ان نی کك ێەکەی  د لە د ئەوس  ریەە کە .بێنێ
خەسكك وی  بەخێرھككد نی کككردن و بەبە پەلە و  ادنوور بكك و، کككردی بە

 .ێکدەھێندن بۆ یسدردی دەچێکئەم  ،ئەو دانیشێک گ ت کە
ەوە، بەاڵم، ئەلە ریکككی بكك ونو ھەیكك ان ک نا ی چككرای  ەوشككەئەگەرچكك

ەلە ریکككی  ت ئ، دە گككەخسككتە  ەوشكەکەیدنەوەدکكۆاڵن شككەوقێکی وای 
، ئەو دەکكردو ئیشكیدن  ئدسكدنی شكەوان ھكد  چۆ ند ی خۆیدنە، بكۆیە بە

و  بیككدن وی نێشكك ولە چەنك  شككەوەی ھككد ب ونە نكد ەکەوە، ھەر زوو بە
ھككد  ی دراوسككێكدنیدن وه وه چراکدنیككدن دەک نانكك ەوە، بككۆ ئككه شككتی واوە

ە ییككدن و نهێنككی و  یزبدی  و ئككیش و كككدره ی ئككه زۆربككه  ێابككێن. چ نكككه
 .دەکردشەو  ێن و ک ێەکدنیش ھد  چۆیدن ھەر بەھدو

دوای ھەنككك ێک پشككك ودان، ھكككدوێێکەی  ەنە ێۆیشكككک و  ەنەش کە 
ی دایکككی و بككراکەی کە یككدوای دوود  دەنێككک بكك و خككۆی نەشككتب و، لە

خسككک  بەو شككەوە خۆشككتن بككدش نیككیە، لەبەر د ككی  ەنە وایككدن ێێككک
 .بێ ەنگ بچێک خۆی بش ات و بێک بن ێک

 ٭٭٭
ز و  سكككتد خكككۆی گكككۆێی و كداكككه زوو ھه  زه بككك و، عكككه  ن ه یدنی شكككه بكككه

 ی. كه ر ئیشككه ێن بككۆ سككه  و ككه را كه و سككه ره و بككه  وه زی كككۆ كككرده نداككه
ھكدواری   رگكدوه ر ده بكه  رز لكه نگێككی بكه ده  ن  جدرن به ی چه وه دوای ئه

 دایكی كرد و گ  ی:
رن بككۆ  بككه  ك بگككرن و خ لككه یككه بدنه چێک  ككۆزێكی  ككر عدره بیككرت نككه -

و  ری، دوێنێشكه سكه  وه ی بێتكه كه سككه ك  دیسكدن نانه وه ، نكه خدنه سته خه
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  كككه دكتۆره  ر ندسكتیش بخك ا، بزانكه ن ۆ ھكه شكری پكێ ككردین. بكد ئكه  ه
 و بكدت. ی ئه قسه   ێ، به چیی پێ ده

 :تدەیگ دەنگێکی بەرز  ئەویش بە دەدایەوەدایکیشی ج ابی 
 ە چككدوی، ئەگەر ھەروا  هخەو چكك وبدشككە، ێۆ ە بدشككە، جككدرن  ككدزە  -

 ، ەوە ووهازیككدنەکەی خكك ارد ە ێیككددەیككبەم، ئەوە ەی پ ،نككدێە ەت بكك و
ئەنەی گك ت  .د ک الی ئێ ە نەبێک ،ب ۆ خ ات لەگە   ۆ ...ب وە بدشتر

 ا چكد پێش الی ئیشەکدنیەوە، لە و گەێایەوە بە دەرگدکەی داخستەوە و
و  ە نوورەوەو بككككۆی بككككرد کككككرد بەرچككككدیی بككككۆ کكككك ێەکەی  ككككدزر و

 :ک ێەکەی گ  ی
 خ ایە جدری وا بەو ی چڵکنی ندخۆشە،بە ێاست م ن ست  ێر نشەو ئه -

کەس نكككد ێم و یەکسكككەر  ئێسككتە بە دەنگككك ت دەھككدت ھەبكك وە وام لكككێ
 !ە  ەندنی بدزاێدەچ 

 الی  ەنە دانیشككتب ون، ھەروا قسككەوبدس و خكك لە بككرانن و دایككک و
 دیكدر بك ولێ انەکەدا  بە ،ھدتدەنگی دەرگد  ، کەدەکرد ەگبیری خۆیدن 

 یە کە هجێگك بچێكتە نكدو ئەو شەنە ئیشكدرە ی خك لەی کكرد کە .بێگدنەیە
خۆیشكی  .یە نەخۆشكەاگك  ب و کەھەی انەکە بۆیدن داخسكت ھەر زوو لە

یككد خكك ا گكك  ی خۆیكك ا  د ككی و لە خ رپێكك ە چكك و دەرگككد بکككد ەوەد ە بە
ی کەوا ئەو یككددەرکككی کككردەوە،   ئەنككه کێككیە بەم بەیككدنیە .بەخێككر بێككی

و بە ند كك ا کككردی  ،دیكك اری یەکەوەیە دی اریككدن بە خككدنەی کە اككد ی ە
 :گ  ی

بێكككككک کكككككدکە خككككك لە چ خێریە كككككی، شكككككەون ئدگكككككدم لە  ئەوە دوور -
بەیكككدنی عەزیكككز ئەاەنكككی،  و کە کەو ككك ە نەراقەوە .دەنگەدەنگتكككدن بككك و

چكی بك وە،  ئەوسكد زانكیم کە ،گ  ی بیبكنە خەسكتەخدنە ،خ ا دایزی بێ
 .بچم بزانم چۆنە بدگ  م 

بكك و، بەاڵم زوو خككۆی  پێشككەوە ھەرچەنكك ە نەختكێ شككشرزە شەنسكە لە
 دە ...بێیكک بەخێكریكد خك ا : ێوویەکی خۆشەوە پێكی گك ت بە و گر ەوە
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 دە ....نەختێ دانیشكن شك کر ئێسكتە بدشكترە ،اەرن ون وەرنە سەرەوە
 :دەنگێکی بەرز گ  ی و بە اەرن ون  ئینجد ێووی کردە ھەی انەکە

 .خدنە ھد  وە بۆ ھەوا شرسیک خ لە گیدن ئەوە اد  ە -
چككككدوت لێككككیە شككككەوی  :گكككك  ی بە زەردەخەنەیەکككككی دەسككككکردەوە() -

 ئەوانیش دن ندێە ەت کردووە 
کەی  جێگككهسككەر  لە ،خكك لە خەریككک بكك و شككەق بەرن و ندچككدریش بكك و

 :گ  یو دانیشک 
ا وبكکەن شكەون  بكدوەێ ،رنولێم ببك  ،ند تدن ئدوا بێک ،زۆر س پدس -

ندگەنە  ، م پێ ە بێگ  م  ەوت ێۆ ،ەھدتئو د م  ێکە   ەیەشدسکم ئ
 .بەیدنی

 لەوبەری جكێگەکەی  ،ھەر بە سەرپۆشەوە ھكد ب و ،بێ عەبد بهنی انەکە
 :خ لەوە دانیشک و گ  ی

-  نككككدوەیە لەنەوپككككێش  ،ھەر شككككتێکی خراپككككک خكككك اردبێ دەبككككێئەوە
دەری  ،وانیکە چكك وینە بنج بنككد . سككیروان ی ک ێیشككم وای لككێ ھككدت

ئینجككد وای لككێ  ،وەوبكك ی کەوا لەسككەر سككکی برسككی چكك الەی خكك ارد
ھەر بەو شكككەوە  ،نردوو ب وبككك ودوور لە گیكككدنی ھەر نیككك ە ،ھكككد ب و

ئیتر اد  ە خدن کەو ە گێك انەوەی بدسكی دەیكدن  ...بردندنە خەستەخدنە
 .کەش کە سەبدرەت بە خ اردنی خراپ وایدن بەسەر ھد  وەدیخە کی 

بە  ،چكك وین خكك ا  ككدزە  یككد  ت  بەدەیگككھەر خۆیكك ا  خكك لەش لە د ككی
بككدوەێ نككدکەم  ككد نیكك ەێۆ جكك و ە  ،ا وا دیككدرە زۆر درێككژدادێە قسككەکدنی

لەکكن  ،بەاڵم ئەو اەقیرە لە نوورەوە  ەپسكە ،ئەوە نن قیروسید .بکدت
 ھد  وە بۆ ئەوەی پش ویەک ب ات و نەختێ سكکی بخ وسكێتەوەخۆی 

تكككێ دەردی د كككی خۆی كككدن بكككۆ و  كككۆزن لەگە  كككدن ێاب ێرێكككک و نەخ
 ە  نوور نەھكد  وهئەوە شەش ندنگ وەک   ەپ  لە کك نی  ،ھە  ێژێک

 ".خ رپێ و  رس و خە ەری  ربێجگە لە د ە ،دەرن
ەوە گككك ێی لە قسككككەکدنی یشەنسكككەش بە دانككككدوی و  كككرس و بێككككزاری

 كد لە  ، ەلەقدنكدجدر بە پێکەنینێکی دەسکردەوە سەری بكۆ . جدرگر ب و
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کككككككردە  ككككككریەە کە لە نوورەوە بە چككككككرپە لەگە  ھەلێکكككككك ا بككككككدنگی 
 .دەکردننەکەیدن  یچەنەبدزی و ش وبراکەی بدسی ھد نی ندکدو

وەرە  ئەوە ئدسككۆ خەوی لككێ نەکەوت  دە ، ككریەە ،ئەرن ێۆ ە :گكك  ی -
 .ئەو اد  ە خدنە ھد  وە بۆ ھەوا  پرسینی خ لە

ێ ە ەکەی پنوورسشدیی دەرگدی  یەە بێ ەنگ ھد ە دەرن و زۆر بە ئه ر
ئەویكش  .لەگە  نی انەکەیدن کرد ییبەخێرھد ن و چدکی و چۆن ،دایەوە

چەن شكككە اڵیەکی کككككرد و خكككۆزگەی بە شەنسككككە خكككدن خ اسككككک کە 
ب وکێکی وا ج ان و ێێک پێکی ھەیە و خەریک ب و بدسكی بك وکەکەی 

 ككریەە  :شەنسككە خككدن بە بێككزاری و ندچككدری گكك  ی .خككۆی دانەزرێنێككک
نككن سككەرێکی سككەر  ەنكك ورەکە  یشككە  ككدگیككدن  ككۆ الی اككد ی ە خككدن دان

 :گ  یو  گرت و دەستی ێاکێشد اد  ە خدن ێاپەێی و قۆ ی .دەدەم
ھەر ئێسكتە  ،ھكی  نكدخۆم ،بە نەرقەی  دجی کكدک ئە ك ەدی شكێا ندچیكک -

 :ھێشتد پید ەکدنم ھە نەگر  وە  شەنسە خدن گ  ی ،چدم خ اردووە
- بەاڵم قەینكدکە  ،شكتێک بخكۆیتەوە دەبێیک  ھەر دە ێ ئەیەێۆ چۆن وا

بە الی شككۆربدی  دەچككمنككن  ،ەھێنێككکد ككریەە بككۆت  ،لەبەر سكك ێنەکەت
ئەنەی گكك ت و بە  .نیكدزم ھەیە نەختككێ شكۆربدی بكۆ لككێ بنكێم ،خك لەوە

گەێایەوە  ،چككك وبێ بیكككر و وەک شككتێکی لە  ەنككك ور پەلە چكك وە سكككەر
 ،کردنەد  ە خككدن لەگە   ككریەە خەریکككی قسككەاكك یدیكك و کە ھەیكك انەکە

نکە ھەن ویدن اێری ئەو چەشنە ئەویش چ  ،خ لەی کرد  ەندشەیەکی
ششكکنینەوە و گكر ن و ند  ھۆی خۆشدردنەوە کەوا بە ،ێووداوانە ب ون

کە  ،چكدو ێب ینەکەی پك وری گەیشكک خك لە زوو لە ،بەسەریدن ھد ب و
ئیتككر  .قككد  کككدت کە ئدگككدی لەو نەنێنێككک سككەری نیكك انەکە وا دەیەون

شەنسكە  ،کردە سكەر اكد  ە خكدنخ لەش شدن بە شدنی  ریەە سەری 
خككككدنیش لەم کككككد ەدا بێكككك ەنگ خككككۆی گەیدنكككك ە الی  ەنە کە خككككۆی 

 كد  درزێکكی خسكتب وە پەردەکەوە کە  خزان ب وە پەند ن ێنەکدن و بە
 .ە بخككك ێنێتەوەیبتككك انێ کتێكككبەکەی دەسكككتی لەبەر ئەو  كككۆزە ێوونكككدکی

 :بە چرپە گ  یو ا  دایکی کێشدی بە سنگی
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-  ی بخ ێنیتەوە دە  انە چۆن ییکئەوە بەو  دریدایکک ب رن  ئۆھك! 
- وا بكد ،بك ۆرەوە بكۆ الی نیك انەکە ،نكدێە ەت نكیم ،قەیندکە دایە گیدن 

کككن خككۆی ئەو اەقیككرە لە ،ال ككدن پێككک ندخۆشككە کە ھككد  وە بككۆ نەزانێككک
 :گك  یبەنگین  دایکكی بە چكرپە ۆبەگك زانێ ئێ ە واچ  ،چدکەی کردووە

 ،د کەسكێ بەیدنیككدن نەھككد  وە بككۆ النككدنھێشككت ،پێكنی ێۆنە ئككێ ە لێككرەین
 نەبێک  سەیری بەخک کە  ن ۆ ئه
- خۆ  كد .تدەێوانەختێکی  ر  ،و گ ێی نەدەرن خۆت ندێە ەت نەکە 

 ...دنید دنیدیە لێرە ندبێک
 و نی انەکەش لەگە   كریەە و خك لە  دەکردئەندن ئەم جۆرە قسدنەیدن

ەاەی قسكەکردنی قەد دە گك ت ،وەوە بە جدرێک کرابك ،گەرنی کردب و
 یجكدرن لە نێكردەکەیەوە پیكد .و ئێسكتد لەسكەری الچك وە لەسەر ب وە

ا  و چكككۆن جدرێكككک لە سكككەیرانێک گر ككك وە یھكككدت کە چەنككك  نەخۆشكككی
ئیتكر  ...و سەیرانی لێ کردوون بە نەھكری نكدر   وشی نانەسک ب وە

 .ئەم جۆرە بدسدنە
گ  یو  شەنسە خدن بە نەل ولی سەیرێکی ک ێەکەی کرد: 
- بنێم  بۆت لێ دەکەی چی بۆ نی ەێۆ  ەز لە    خ ا 

- ... 
شەنسكە خێكرا لە  ،دەنگی دەرگد ھدت ،بەر لەوەی  ەنە ج ابی ب ا ەوە

لێك انی یەک لەسكەر  ،و چ و بەرەو دەرکی  ەوشە نوور ھد ە دەرەوە
ب کێ ەبە ھەندسك ،یەک و خێرای دەرگدکە بە  ەواوی ششرزەی کردبك و

کكرد ننێکكی گەنجكی  سكەیری کە ،بك و و چكدوی زەق کكردەوە ی هدەرک
بەنە . بەر دەرگككد وەسككتدب ون پێككنی سككد ە لە و ننككد ێکی چكك ار ێازاوە

 :گ  یننەکە  ،بەاڵم پێش ئەوەی ئەو قسە بکد ،ئدھێکی ھد ەوە بەر
 چۆنن  چدکن شک ر  بێزە  ەت دایکم لێرەیە  -
اد  ە خدنی نی انیدن لە ھەی انەکەوە قیژان ی: 
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- ئێسكتە  ،وەرە نوورن  ۆزێكک دانیشكە ەوە  كۆی  دەپەخشدن گیكدن ئ
دەی  ككۆزن  ...شەنسككە بە ندچككدری کەو ە دە اەرنكك و .ننككیش دێكك ەوە

 .بێیک بەخێرید خ ا  ،دانیشە
بەاڵم  پەخشدن  سەرنەکەوت و ھەر لە  ەوشەکە گ  ی: 

ھەنك ن ئیشكم  ،بچم بكۆ بكدزاێ دەبێزۆرم پەلەیە،  ند  انم، ،بە خ ا نە -
بێ  كدک  دێك ەوە، اكد  ە  بد الی  ۆ ،)سدندن(م بۆ ھێندیبەاڵم وا  ،ھەیە

ئەویكش  ،و بەق ربدن و  ەیرانی نند ەکە ب و خدن بدوەشی بۆ کردەوە
ئككدخری دایکككی خككۆی  .ننككیش دێككم بككۆ بككدزاێ :تدەیگكك و دەگریككد ھەر 

ێاپسككکدن  لە دەسككتی و ئەو گریككدن و ھە ككاڵیەی بەسككەر دایکككی و ئەو 
نند یش ێقكی گر بك و و سك ور  .شکھێشک و ێۆی ند ە اەقیرەدا بەجێ

 ككریەە بە  ..و شككین ب وبكك وەوە، کكك ێەکەی  ریەەشككی خەبەر کككردەوە
 وەی  :تدەیگككك ەیبۆاڵنكك  و دخۆیكك ا  لە د ككی ،ێاکككردن چكك و بە الیەوە

کە دنید چەنك  عەکك  و  ە پ  خێروبەرەکە ە  سەیریندشە اڵ لەم بەیدنی
بككزانە  ،لێككرەیە ۆن  ئككهپككێچەوانەیە  ئەنە چكك نکە ئەو کكك ێە بەسككەزندنە 

   کدتب ەوە، خ ا ێە م دەێواچی قەوند، ئیتر  دک  
 و پێكككی  ەوەدەکكككردننەکەش ھەسكككتدب وە سكككەر پكككێ، کكككچەزاکەی نیكككر

ی لێككیە  ئككد ۆ وەرە سككەیری ئەو یكك ئەھككد وەرە ئەم نوورە چ دەگكك ت:
کەیككن چكك وە ئەو نوورەوە، وەی کە جكك انە  چ نكك وکیش لە بپشككیلەیە 

 . خە ک ندگرێک
گ ێی لەم قسدنەی نی انەکە بك و، ھەر ئەوەنك ەی نەنكدب و  شەنسە کە

 دەکكردکە د ی ێاوەستێک، چ نکە ئیشكدرە ی بكۆ نووری پشكتەی انەکە 
بكك و، خكك لەش لە  رسككد گكك رد پەلككی ننككد ەکەی  کە  ەنەی کكك ێی لككێ

 :گرت و گ  ی
وەرە گیكككدنە وەرە  بكككزانە لەنێكككر خكككدنەکەم چەن ق  ككك وی جككك ان و  -

 .، وەرە بت ەنێ بۆ خۆتئۆ ۆنبێلی بچ وکم ھەیە
  ا ونەنکككی و شەنسككەش بە دوویدنكك .بككدش بكك و ننككد ەکە لەگە ككی چكك و

ی  وا ككهخر كك پرت و وردە ئەویككش کەو ە نككدو .چكك ونە نێرخككدنی خكك لە
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کكككردن  كككدک  دوو سكككێ  دیككك ئەو و  ی ئەوەنككك ەی ئەنكككبە پەلە  .خكككۆی
ەسك ی ئۆ كۆنبێلی و یەک دوو ێ ەوەیق   وی بە د ی بكۆ ننكد ەکە دۆزیك

نەنکی پەلی گكرت  ،ا کرد و نند ەکەی پێ خدااڵن  و بێ ەنگ ب و یبۆ پە
و بردیەوە ھەی انەکە دانیشتەوە، نند ەکە خەریک ب و دەسكک بکكد ەوە 

 نەنکیشكككی بە .بكككد بچیكككنەوە نكككد ی خۆنكككدن، نكككدیەم :بە گریكككدن و گككك  ی
 ئەنككدنیش لە  .ەوە نككد ی خۆیككدنێۆیشككتی کككرد و یخ ازدووعككدندچككدری

زۆر  ی خێریككدن بككۆ ننككد ەکە کككرد کەوا بەووعككددھەزار   اد ككی خۆیدنكك
 .کۆ یدنی کردەوە و لە ێنەنکی بردەوە ند 

 نی نن و ننكككد ەکە، چككك ون بكككۆ خۆیكككدن لە دەوری کككك ێە ێۆیشكككتدوای
 بەپێكی   انكد و لە   انكد دەی یسكکقدچداەکەیدن دانیشكتن، ھەریەکەیكدن 

ئینجككد ھككد نە  .بكك ونی پیشككدن بكك ازیككد ریش خۆشەویسككتی و بە ەنگەوە
سكككەر بدسكككی دراوسكككێ و خە کكككی گەێەک کە چەنككك  نكككد ی بدشكككن و 

یدن یچەن یدن  دک  ئێستە سكەریدن لكێ داون و چەنك  کدسكە دراوسكێیە 
دایکیشككی ھەر خەنكككی  .و بدسككدنە لەگە  کككردوون و ئەم جككۆرە قسكككە

بە بكك ا ێ بیخكك ات  ئككدخری  ینێككک و چیككب ی بككۆ لككێیككچ ئەوەی بكك و کە
ریکكی شكتێک بێكک، گەیشكک و چ و بەرەو سەر  ەن ورەکە کە خەپەلە 

 ا بكك و لەگە  قی ەقیكك ی نریشككک لە نەگەیشككک کە ھد  ھدوارێككک پەیكك
 ھەر لە .دەکكككردا ێای   ەپكككی یەکێكككک کە بەدوایكككسكككەربدنەکەیدن و  ەپە

و  ا نریشكككکە بكككۆرین خكككۆی ھە ككك ایە  ەوشكككەکەیدنەوە  روکدنێکكككچدو
خككۆی بە پەلە بەدوایەوە بكك و،  کكك ێێکی بیسككک بیسككت پێنی سككد ەش کە

شەنسكە   هو لەوێ ە بەدەم زەردەخەنەوە ھدواری کرد دن ە پەیژەکەگەی
 :ستدب و و گ  ی هکە بە  ەپەسدوی لە  ەوشە ێاو خدن

- ئێك ارە دەب یورن ئێ ەش دن سەاڵەت کرد، ئەوە نریشکم سەر بب ،
کككردە  نی ان ككدن ھەیە، کەچككی ئەم ھدرەیككدن لە دەسككتم دەرچكك و و ێای

 .ئێرە
و  اوە خككۆی کككرد بە نێرخككدنی خكك لەداھەر نریشككکیش بە قی ەقیكك  و

بكۆچی  ێ کەدەزانك دە  تە ھەی انەکە، ێای کردلەوێشەوە دەرپەێی و 
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و ھەردوو بكد ی شكۆێ   وه هدەکكرد ڤک بیگرن  جدرن خۆی گیكدەیدنەوێ
ا،  و پەنجەرەکدنككك بە دیككك ار دەدا ەاككك ی و خكككۆیدجكككدرن  ، وه هدەکكككرد
وری بە نو ب کێ ە خكككككۆی کكككككردێای کكككككرد و بە ھەندسكككككەش یدوایككككك

سكەری  و چ وە نێر ئەو قەرەوێڵەیەی شكەون  ەنە لە پشتەی انەکەدا
خكككۆی   ەنەش خكككۆی خزانككك ە پەنكككد ن ێنەکكككدن و نكككقەی لە .ن سكككتب و

 و کككدر ۆنە وا نریشككکەکەش خككزاوە ە پەنككد سككەبە ە یدیكك ب یبكك و، کە
 ئكدی نریشكکی  :گك  یخۆیك ا  د ی پ شت نەکەکدنی بن چدرپدیەکەی، لە

ی دە ێك یەوە ئەم نوورەی نكن نەبێكک یكەدۆزنەگبەت، نوورێکكی  كرت ن
 بەزەیكی بە  ە کە خە کكی  كریش ھەیە لێكرەدا خكۆی شكدردبێتەوە  ی زان

ی ئینسكدن دەعبكدیەکی سكەیرە  بە ێاسكت  :و گك  ی یشکەکەدا ھكد ەوەرن
ئەوە ھەنكك ن  بە ێاسككک،بیخككۆن   ەرب ن وسككوەرە ئەم  ەیككرە اەقیككرە 

  ەی اندنە سكەرب ن  و ئەو   نەێو نریشک  کە دێککەس چۆن د یدن 
 بیكككرم نكككدیەت  كككدک   :گككك  یخۆیككك ا  د كككی و لە  ەنە بیرێکكككی کكككردەوە

 ە ئەم ع نرە، جدرێک   انیبێتم نریشک یكد چكۆلەکەیەکیش   ونهگەیشت
، دەکەم ەزیشككی لككێ  م ودەخككۆی خۆیشككم گۆشككک ئەگەرچككسككەرب م  

بەر چكككدوم  ببككك م، یكككدن کەسكككێک لە نبەاڵم قەت د كككم نكككدیەت سكككەرید
خك لە لەپكك    شكت وە   دنیكد ھەروا ێۆیچیككیە بەاڵم چكدر .سكەریدن ب ێكک

یشكككككکەکەی دوورەوە نر خەیكككككد ی دا، وەک لە و لە انوورد کكككككردی بە
 ئەوەی کە لە دوایو  برووسكکه پەالنكدری دا وەک  بەدی کردبێ، ھەر

 ،ندێەزایی خۆی بكۆ  ەنە دەربك ی ئیشدرەت ندێە ە ی و چدو و بە بە
 لە شەنسە خكدن برد بۆ ک ێەکە کەو بە قدرەقدر نریشکەکەی بە پەلە 

 .قسە سەرقد ی کردب و ندوەێاستی  ەوشەکەدا بە
 ی ورزەیی ھكككد ەوە نكككد ێ، ھەندسكككەیەکی قككك ششككك نیككك ەێۆ عەزیكككز بە

، وەکك  دەکردلەگە  خ لە قسەیدن  کردە براکەی کە و ێووی ھە کێشد
 :ئەسشدیی گ  ی بێ ەنگ ب ون، ئەنیش بە ،ئەنیدن دیبێ

و  و بەو نووری سككەرادا بەو نوور دەکەمیەک سككەعد ە نككن خككۆم  -
نەیخككدنەوە  ككد  دوکككدنێ، ھەر لە لەوێشككەوە چكك ونە ە چەنكك  شكك ێن و
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و خكككۆم لەو  ەرۆش،  كككد  ككك انیم دەراە كككێ بككك ۆزنەوەدوکكككدنی کەوشككك
ێک ھەرچۆنش ێن ەوە ب و، بدش ب و  ھەر بە سەگبدبە نەجدت ب ەم کە

ھەر ، نككككد ەکە کە کككككی نیككككیە ...ئككككدخری خككككۆنم لككككێ گكككك م کككككرد ،بكككك و
کكك ێین، یەکێکیككدن  بەاڵم ھەر بدشككە کە ھێشككتد نككدزانن لە ...ەدۆزنەوەد

وندنە ەوە کكك ن   نككدردب و بككۆ نككد ەکەی پێشكك وندن کە بزانككێ گ اسككت
نەگ  بك ون، ھەروەھكد  بەو ندوەوە کە خزن دنن، بەاڵم کەس ھیچی پكێ

 ی ئكككدزادی نكككدنم، بەدوکككدنکەشككیدن چ وبككك وە دییەکی ئەننكككی یخكك ێ 
ی نككد ی عەزیككزی دە ێكك :، پێككی گ  بكك و ەنككد ە دنێ وبككک ینككی بیككدن وی 

ای رسككێ کككدب ئككدنۆزات گ اسككت ویدنە ەوە، ئەوە چكك ونە ە کكك ن  دوو
سككەری  ككۆ  بە :ئەویككش پێككی گ  بكك و .اندەگەێالدێیككی بككۆ ند ەکەیككدن 

ئدگدشكم لككێ  قسكەیدن لەگە  نكدکەم، بكۆیە ھەر نكدنگێکە لێیكدن عكدجزم و
تم  عەزیكككز دەیبیسكك ككۆ  دزە لە ەوە، ئەنە  كك نیككیە کە ند یككدن گ اسككت وه

و ھەنك و ندسكیدو  ادی ەی نیكیە، شكدرەکە بچك وکە: و گ  ی سەری بددا
خۆشككدردنەوە  و ی نهێنككیکردنبە ێاسككتی لێككرە ئیشككن، خزنككی یەکكك ی و

ەدۆزرێكككتەوە، ئەوە چەنككك  جكككدر ند  كككدن دزۆر زە ككك ە ە، خە كككک ھەر 
 !بڵی یەکجدر زۆرنگ استەوە ادی ەی نییە، خە کی زۆر

 :و گ  ی گ رد قسەکەی قۆستەوەخ لە ھەر 
ئینجد خۆ کدکە عەزیكز، ھەنك ن ھەر بكۆ خۆھە کێشكدن، نەک خە کكی،  -

پكككدر کككك ێەکەی  بڵكككێکە  ئەوە نەبككك و ننە زۆردەکەنخۆشكككیدن  ككك وش 
پێكككی  ،وبككك و لەگە  دراوسكككێکەیدن شكككەێی ب د  کەرخكككۆی  ككك وش کككك

گ  بكككك و ک ێەکككككدنی  ككككۆ ھیچ پكككك وچن،  ەنە سككككد حی نككككن نككككدوی 
و شكككک  ەوەدەخككك ێنێتبەیكككدنی  شكككەو  كككد، ە   یەزایكككه و ل دەرکكككردووە

 ،ەوندێاسككتک  :و گكك  ی   عەزیككز ھەندسككەیەکی ھە کێشككد...ێکدەن وسكك
کك ێەکە دایکكی  كێ  دەب وێوودانی ئەم چەشنە شتدنە گ ندھی ئێ ەیە، 

 یی کدرەکكدنی   یزبكدیە ی یکد ەوە لەبدرەی نهێنێتببگەیەنێک و وریدی 
و  بێكككک، کە اێكككرت کكككرد ەگشكككت وخكككۆیەوە، خە كككک چەنككك  نەزان و  ێن

و  دەبكككد ئەو ننە .کدەبێكككو ھەر اێكككر  شكككتێکی  كككرە ،ت پیشكككدن دا ێێگكككه
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زروواكككی  کكككرێن و لەبكككدرەی وەز  وب ئەوانەی وەکككك  ئەو ننەن، اێكككر
بگەیەنكرێن،   كێ بکرێكک و بكۆ و بەشكخ راوییەوە قسكەیدننیلە ەکەندن 

، دەبكن کتردوەکدنی چدالیپ و لە بە ئدگر دەبن بزانە ئەوسد چۆن ھەن و
و  ێنەگەشكت ون   بەشكی  اەدرلێکراوەی ئێ ە چەنك  ھەنار م نیللە ە هئ

ھەر بن ێک و بخ ات و وەک  کەر ئیشكی  ێک کەدەزان ھەرە زۆریدن وا
و  دێهككدت و ئەو ج و یككدر بچەوسككێنرێتەوە   ككۆ بكك ۆ ئەو بکرێككک و پككێ

و  ی نیكدن الی ئەوان نەعنكدی چیكیەدەزانكننە ج و یدرانە ببینە، ئینجكد 
 .ندەچێژ ن ودەبینچەن  بەدبەختی 

و پێکەنیككی ئەسككشدیی  نوورەکەدا، بە  ەنەی بككرای، بەدەم پیدسككەوە لە
 بۆچی ھەر الدن وایە  ئەی ندو شكدر  ئەی ئەم ھەنك و کرێکكدر :گ  ی

و خزنە کدرە  ئەی ئەم ھەن و  و عەنەلەیە  ئەی ئەم ھەن و کدرەکەر
بە کككككۆ ەوەیە  کكككۆ ی یكككک کەدەبین ق ێبەسكككەرە  ننكككد ی وا  ەنكككد  و

ێک، ئینسككدن ھەر د ككی  ەگرت و شككتیدن بككۆ ھە ككدەێواا  بەدوای خە کكك
نەکككتە  بێككک و اێككری  لە دەبكك و ا کە ع نرێکكك بە ئككدو بككۆی، لە دەبككێ

بەشككخ راوی،  عككیلم و زانككین بێككک، بەاڵم لەبەر نەبكك ونی و ھەناری و
)سكككەری  یدن بكككۆ بکكككدت ییە کدسكككشین بەو ننكككد دەینێكككردایكككک و بكككدوکی 

هككك و  بدسكككی چكككی بکەیكككک و چكككی ھەیهككك و ھەی :و گككك  ی ( ێاوەشكككدن
 ...و خەبدت نەکەیک  چدر نییە، چدری ئەوە ھەر خەبد ە

و  ھەن ێک دەرد دەبێھی  شتێک نە رسین، ئیتر ھەر ئەوەیە،  لە دەبێ
سكەربەرزی بكژین و  ب كرین  كدک  بەشكی زۆری گەل بە ئدزار ببینین و

و ێووی  ادبە نوورو ئكككدوات  لێكككرەدا دایکیكككدن کكككردی  ھیككك ا بكككگەن بە
 :پەرۆش و دەنگێکی نزنەوە گ  ی و بە کردە عەزیز

)بە پەلکكككی سەرپۆشكككەکەی ئكككدرەقەکەی  بێیكككتەوە ھكككد ێۆ ە، بەخێكككر -
دنیكدش گەرم  و رەوە ھكد ب ووسەر  ەن  سەروچدوی س ی، چ نکە لە

وای ێۆ ە، ئەم   :کككردەوە ئینجكد قسكەکەی بەم جككۆرە دەسكک پكێ .بك و(
ھەنكككك و گەێەکەکە  دە گكككك تزم بكككك وین  بەیككككدنییە   وشككككی چەنكككك  بە

 بە . لێكرەیە ن ۆ ئهخەویدن دیب و کە دایکی ب رن،  ەنە گیدن  نشەو ئه
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کككك ر ی ێووداوەکكككدنی بكككۆ کككك ێەکەی  زەردەخەنەیەکكككی خۆشكككەوە، بە
ئەی  :لە عەزیككككككزی پرسككككككی ،بكككككك وەوە لە قسككككككەکدنی کە .گێكككككك ایەوە

  تەوەدەنگ بدسی  ۆ چییە  خۆ ش کر کەسكک بەدواوە نەبك و کە ھكد ی
و دنیكد  و ھیچكی  كدزە نەقەونكدوە ک ێەکەی د نیدی کرد کەوا ھی  نیكیە

 کەوا ە بكككد :بێككك ەنگە  دایکكككی وەک پكككدێانەوە بە نەلككك ولییەکەوە گككك  ی
و  عەزیز دەستێکی برد بۆ سەر .الندن بێک ئەنشەویش  ەنە گیدن لە

 :و گ  ی النلی خۆی و  ۆزن وەستد
 .نییە یە رسیم، بۆ دوو سێ شەو ھی  ندە ێ ننیش وا -

 :گ  ی و دایە  ەنە ھە ی
گ  یكدن کەوا شك ێنیدن  ئەوە قەیندکە، بەاڵم ئەگەر ھدوێێکدن ھكد ن و -

د  بككك و لە دایکكككی دوو .بكككزانم ێۆیشكككتنم بدشكككترە ا کكككردووە، وا پەیككك
و   وشككی شككتێک  د نەوەک لەون ب ێنێككتەوەدە رسككقسككەکەی خككۆی، 

 :ببێک، بۆیە دەستی ھە ب ی و گ  ی
الیە،  وەک  ئێككك ارە خككك ا گەورەیە، ھەزار دەرووی لەدەی جكككدرن  كككد -

عدسكتی ئێك ە، چك نکە ئێك ە لەسكەر  لە دەکكدتئینشد اڵ ئەننەکكدن کك ێر 
بكۆ کەیكو و  ەوە، خكۆدەکەننیللە ی خۆ كدن  ھدوواڵ ی و ھەقن، لەسەر

 و نككد  و بككرادەر گیككدنی خۆ ككدن و نككدکەن وا ێابكك اردن و ندپیككدوی وا
بنیككددەم  ،گك ن نەدەنككێ دێە ە ییەوە نكك  ە نە رسكی و  وهنند تكدن خسككت

ھەر  نەوە ككاڵ کە .شككۆێی ێۆنی نككردنێکەدەنككرن و نیككدن بە سەرھەر 
 كد ی خكۆم ئدنكددەم بكۆ  سكەربەرزی ب كرم  نكن بەش بە بكد بە ،ەنرمد

 بە ننككككی بككككکەن  دوو کكككك ێەکەی بە ھەنككك و ارنككككدن و خزنە ێككككک کە
 :و گ  یدن دا ئەسشدیی چەپڵەیدن بۆ لێ

 بۆیە ئێ ەش سەر شۆێ ندکەین  ،واندن ھەیە ئدخر ئێ ە دایکێکی -
 :عەزیز گ  ی

پێكی  نددی، وەکیل ن  ەسكەریو ننكی بكردە الیەکەوە و ئەو شەوە لە -
 :گ  م
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 و واز لەم بەزنە بهێنێک،  ەنەی برات بێتەوە  هبنێر ،ک ێی چدک بە -
ن بكۆ ئەو شك ێنەی خكۆی دەینێكربە قدی قدم و  دەیکەنخ ا یەکسەر  بە

  و  كدک دەکەنوەرندگەێن  ەرای ی پكێ  سد ێکیش  ێک و ھی  دەیەوێ
نككن بككۆ ی  ،ەوند ككۆ خۆیشككک ھەرچیككک   اندوەسككتێکێ ن  ەسككەریەی

 ،ج ابم ب ەیتەوە نشەو ئه دەبێ :ی  و گ ئیتر وازی لێ نەھێندم ،دەکەم
ننیش پكێم گك ت بكۆ  .بد بیری لێ بکەنەوە ،سەر چدو دیسدن نە ێیک بە

و  نەوەدەخكۆدانیشكت وم ئكدرەق  ەاەرن ویک، ئەوە كد لەگە  ئێك ەدنن 
و کێ بدوەێی پكێ  دەکرن، خە کی وا چۆن سیدسە ی پێ دەکەمق ندر 
لە کكك ێیە،   هبككکەن ئەگەر ب زانیدیكك   بككۆ  ەنەی براشككم، بككدوەێدەکككدت

 ،ەنھێنككدیە سككەر ئەم نێككزە لەگە  ككدن دانیشككێکدبككددان خككۆم بە گ ێچکە
م، دەزانكوا یشكی م لە کك ێیە و نە ھەدەزانسەری جەندبتدن نە  بەاڵم بە

 :گ  یو خۆشییەکی زۆرەوە  دایکیدن بە ب وا
 ...ئۆھ ق ێبەسەری، بتگ  دیە ندندق و یک کردووە -

 .ھەرسێکیدن بە د  دەستیدن کرد بە پێکەنین
شەون  بۆ چ نکەنەھد ب وە دی، شەنسە خدن دیدر ب و ئدوا ەکەی  وا

 ككر کە  و بردب ویككدن بككۆ شكك ێنێکی ا یككادوبرادەرانكی  ەنە ھككد ب ون بە
بك و، ھەروا  خۆێێکی وریكد و لەسكەرکك  .ند ە ھكدوێێیەکی خۆیكدن بك و

بكككك و، سككككێ ننككككد ی ھەبكككك و،  ی بچكككك وک بچكككك وکخەریکككككی کدسككككشی
پێکەنینكی ھەبك و، بەننێکكی ێووخۆشكی دەن ،گەورەکەیدن دە سكد  بك و

ئەوەن ە قسكەی  ،ھەستێک دەکردالی،  ەزی نە لە کەنیشخە ک کە داد
وکێکی سشیکەالنەی خرپنی چدووبرۆ  ێەزاس ،جگە لەنەش ،خۆش ب و

زوو لە نەکكككتە  دەریكككدن  چككك نکە دایكككک و بكككدوکی ھەر .نەسكككک بككك و
ی ی زێككك ین  خ ێنككك ەوار .ی هنێكككرد مھێنكككدب و و داب ویكككدن بە شككك و بە

و کەوا نێككردەکەی سككەری  بككوبەاڵم اێككری ئەم نەوعە نیككدنە ب  ،نەبك و
 ە دەکەو و دەچك وا ھەنك ن جكدر  كدقە ی  پێ ە قد  ب و، لەگە  ئەنەش

کە سیدسككەت  دەبككردگلەیككی لە بەختككی خككۆی و خككۆزگەی بەو کەسككدنە 
 .ندکەن
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کە بكككۆ ئەوەی  نكككدب و ھەر زوو دای اەاككك ورکە  ەنە ھكككد ە ند یكككدن، 
 ێك کە ھكی  گۆێینئەوەیە لە ھەن و شكتێک بدشكتر کەس پێیدن نەزانێ، 

 ،نەبێككک، بككۆیە کە بەیككدنی نككدن و چككدی خكك ارد  اە ھە سككدن و دانیشككتنیل
ننەکەی کكرد پكدش  یۆ سەر ئیشی خۆی، دوای ئەوە ئدنۆنگدریچ و ب

کكد ەوە نند ەکكدن بەرێكک و بچكێ بكۆ ب کردن، ئەویش خكۆی کكۆرچدییبە
بكككۆ ئەوەی  ،سكككەردانی نكككد ی بكككراکەی و ئێككك ارە درەنكككگ بگەێێكككتەوە

خۆی  یدەرودراوسێ نەیەنە سەریدن و نی انەکەیدن  ۆزن سەربەستی
 .گرێکبوەر

ئەم چەشكككنە کكككدرە  یو چدوبەسكككتی وەجكككدر بكككۆ شكككدردنە زێككك ین زۆر
 و جلككی جكك ان لە وا خككۆی بكك ازێنێتەوە دەبكك ویككدنەی نێككردەکەی، ینھێن

ن بككۆ نككد ی خككزم و ئدشككند، دەچكك وبەر بکككدت و نند ەکككدنی بگۆێێككک کە 
پكككێ بكككبەن و ھەر کە  یکردبككك و ھەنككك و بەایلیككك لكككێ دراوسكككێکدنی وا

ت چەنك   دەیگكو زێك ین بك و، ئەو  اەاك ورئیتر بدسی  ، نە یەکدەکەو
ئەم ننە ھەر زوو  ،و چككۆن ھەر ق ندشككێک دابێككک دەنیككن ەسككەل  ێرو

جكككدری وا ھەیە بەشكككی دوو دەسكككتی لكككێ ەنە ە بكككدزاێ و دەگەیخكككۆی 
ی عەبككك یە ی، چەنككك  بە دە ێككك ەک ێكككک، وەی خكككۆ ئەو نێردەشكككی ھەرد

ە دەنگیككدن ھێشككتد جككدرن گ ێ ككدن ل ،ەنكرنڵككێ ب ككرە، د  بدەکككدتقسكەی 
ییە ئەم ننە خۆی نەدا ێۆن ن :دەیگ ت ر  ویئە نەب وە، ئەوەن ە ێێکن 

جككدری وا ھەیە شككەویش  ،چێككک بككۆ گەێان و نككد ە خزنككی لە  ەل و نككه
 !ندیە ەوە

 :دەیگ تلە سنگی و  دەدا و دەستی دەدایەکێکی  ر لەوالوە سەری بد
کچێ خ شکم، ھەن وی ندوچەوان و بەختە  ئەوە د نەگبە ێکی وەک   -

،  كككدک  کەلككك پەلی بەیكككدنی کكككۆ و ێۆن لە نكككد ەوە  ەپسكككم نكككن شكككەو
ور کە ، ننكد ەەوەدەبك ندنی نی ەێۆ دێتە پێشەوە،  كدک  لەوە  ،ەوەدەکەن

برسكیە ی،  دەکكدتیەکەیدن لە الیەکەوە ھدوار و ھەر  وه دێنهلە نەکتە  
و نكدنەکەی  كدزر  بدوکەکەشیدن لە ھەن ویدن خراپتكر، ھەر کە ھكد ەوە

و  یكككدپراخم پێچكككدیەوە ە بەر شكككەق، پێكككرندەدا  و دیككك ار دار ،نەبككك و
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عیسك ەت  :گك  یند ك ا و  خەریک بك وم بكیخەنە سكەر ئكدگر، کكردی بە
 نەنجە كی دی ،بێ ئەوەی قسكە بككەم به ،دەی ك ا یدپراخەكەت ،برسی ە

ێۆ ە ئۆھكك  ،وەوك اڵنك كرد ھێشكتد نەن سەیری كە ،و سەری ھە  ایەوە
وە ئە :گكك  ی نەنككجە ە یككدپراخی قڵككو كككردەوە و ،چدو ككدن بەد نەبینێككک

كە  چەنك  بك كەم بكۆ  كدزرو نكدنەم زودە كێ جدر    چەن ك اڵوەھێشتد نە
ئەنە   ك  خك ادە  .ە دەرنێۆیشكتو  و نەنجە  ھە ك ا شەقێكی لە كدسە

و نیدن و خۆشی ھەن وی ھەر  الی ئەو دنید نیدنە لەگە  پیدوی وادا 
و شكەو    ننكیش نكدزانم ێۆن چكۆن دێكک و كەكتە بێكک خك اردنی یكدپرا 

ننەكەی  كر   و نەنكجە ەوە بكم  رسد ھەر بە دیدر ئدگر لە ،دەێواچۆن 
ھەنكك ن پیككدو  ،زۆر سككەیرە: و گكك  ی یەكەوە ئككۆاێكی كككردی ە بە نككدێە

 ێكی  كریش ھەن ئەوەی بدسكی ھەن شتێكە،و خ اردن الیدن ھەن   وان
 ،ەك كەو ە بەردەسكتیدنیھەرچیك و،ب  یبرسی كە .خ اردنە ،نەبێ الیدن

  یدنەستنە سەر پێ خۆن و ھە دەی
 ٭٭٭

یدداشكتی دەخ ێنك ەوە  چك نكە دایكم  ،ككدكە نیك ان بە  و ەنە نكدوی بك 
بەیەكی زیرەك كە وا خۆی ئدنكددە ەخێراش كرا بە  ەل .ن وسییدن دەی

ئەنەش بككۆ ئەوەی  ،و قكك رس لە بەاكك ا ێكی گەورەدەكككدت بككۆ ئی تیحككدن
و  اەاك ور .ا و سكەری لكێ  ێك  نەدەن كەس لە نند ەكدن نەچن بە الی

و ھەشككككک  ھەر زوو ئەم بدسككككەیدن بككككۆ دوو ننككككد ە دە سككككد زێكككك ین 
سیحە یشككیدن كككردن كە الی كەس نككدوی كككدكە سككد ەكەیدن كككرد و نە

و نیر ب ون و اێری جۆرە نی انی  نی ان نەبەن، ئەوانیش چ نكە ئدقه
و  ە بێقككك یھەاتەیەكككك .دەككككردو بدوكیكككدن  بە قسكككەی دایككك  ،وابككك ون

ر لە ش ێنی پێشكتر ال ۆكەی زكدكە نی ان ش ێنە .بێ ەنگیدن بردە سەر
 وبدشكی ھەبك  نكدوەی ،وو  رستر ب  و بێ ەنگ  ەنیز رو پدك  خۆشتر

 .نن وسیو  و بیركردنەوە بۆ خ ێن نەوە
بە   وزێكك ین بە د ێكككی داخ رپككدوەوە چكك ،ێۆیەك لە دەرگككد درادوانیكك ە

 :ا گككك  ی لە ج ابككك  ننێككك   هیە ئەوالی دەرگكككدكەوە و بكككدنگی ككككرد كێككك
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و د ێككی خۆشكەوە  زێك ین بە پەرۆش .گیدن خۆندنین ین ێبیكەرەوە ز
و بدوكیشكی  ا وەسكتدوە دەنیكا دایككی لە بەرو یدی .دەرگدكەی كردەوە

دەم ئەویكككش دەسكككتی ككككردە نلیكككدن و بە ،لە عەرەبكككدنە دێكككتە خككك ارن
ئەوە  ،بكێن بە خێرید خ ا  ،و بدبە گیدن وەی دایە گیدن :گریدنەوە گ  ی

 :بدوكی گك  ی .نلی و ندچیدن كرد ئەوانیش دەستیدن كردە  كەی ھد ن
ككرد  و پریدسككەوە خۆیكدن ە  ورەكئیتر بە  ،ینوگەیشت  نییە ئەوەن ە

ھەر بەدەم دەسكتەنالن و كك   دای  و و دەرگدیدن داخستەوە.ند  ا بە 
زێككك ین لەپككك  ككككدكە  .شیدكردنەوە ێۆیشكككتن ھە كككد الی نوورەوەبدوەشككك

و  ی شكككێ انێشككككو. و لە جێكككی خكككۆی سككك  بككك  نیككك انی كەو ەوە بیكككر
جكد  ،ئەیەێۆ :گك  یخۆی ا  د ی و لە ب ونەوە باڵوھەست ھۆشی پەرش 

بدوكیشم لەو كەسدنە نین كە بدسكی  دای  وی ئەگەرچ  ...بكەم نن چی
بەاڵم   بككێ خكك ازەاڵ كە بككۆ ننككیش خككراپنە ،شككتی وا الی كەس بكككەن

و  علك م بە ھكۆی ئەوانەوە خكزمنە ،دەبكن بەشەرە  ئدخۆ  د چەنك  لێكرە
نككككدزانم نیكككك انەكە  ككككد چەنكككك ی  ككككر  ،دەكەنچۆنككككدن ھد   ندسككككیدویش

و بیكككری  ەنككك اعی خەیكككد ئ روكدنێككك  ، بە چدوبەم جكككۆرە  تەوەدەنێنێككك
یەی یو خۆشك پەرۆشكی وو ئەو ھەنك ھكد ن ا ی بە نێشك خراپ و چدك

 ا لە د یشكیو و  بكدوكی دەری ب یبك دایك  وانبەر بە ھكد نەكەی ركە بە
ھەرچەنكك   ،دردوسكك  بكك ونەوەو نەراقككی نی انەكەیككدن س لە  ككرس و،بكك 

 .ت انی، بەاڵم نەیزۆریشی لە خۆی كرد كە وەك  خۆی ب ێنێتەوە
  ەنە لە پەنككككجەرەكەوە چككككدوی لە نی انەكككككدن بكككك و، دەیزانككككی كە لە

ھد نی خكككككككدوەن  ادەوریدنكككككككن و بە پەرۆشكككككككەوە بەودوورەوە ھككككككد  
 ،ویسككتی بككنو خۆشە خزنككی زۆر نزیكك  دەبككێی كە یككا زان ند ەكەشككی

بێككككتەوە و  گەردان دیسككككدن ێەنككككگە سككككەر :گێككككژاوەوە ئەویككككش كەو ە
خك ا  ،گ اسكتنەوەین و شك ێپەیك اكردنی ھە شكی برادەران بكیكەنە ھە شە

چەنكك   كەی بككۆ بكك ۆزنەوە یككدن نە  دیككشكك ێنێكی  ندە كك انێ كە دەزانكك
كتێككبەكەی  یی كك وێەبە .  وە  وهبو  ۆزێكك  نێشكككی  ەسككدێۆنێكك  بكك 

 :گ  ید ی خۆی ا   لهو  دەستی داخستەوە
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جگەرەیەككی دەرھێنكد لە پكدكە ەكەی    كەب سەیری ئەم بەزنە دە وەرە 
نە  وەاڵ ئە :یەكەوە گككككك  یسككككتیە بەینككككی لێكككك ی و بە زەردەخەنەو خ

و خكزم  ند یدنە ،ن ند  لە ند خۆ  ەرانەدە ێ نەیە كەئە  شتێكی خۆشە
   خۆ ئیشەاڵ دەریدن ندكەن .ن بۆ الیدنوو كەسیدن ھد  

 ننەكەی وو ھەر زو یش ھككد ەوەاكك وراەئەوەنكك ەی پككێ نەچكك و كككدك 
بەاڵم چكدری  ،ئەویش نەختێ شكڵەنا. بەرەكەی دایەخە بە پیریەوەچ و 
. خەزووری ككككرد و وھكككد نی خەسككك و بە گەرنكككی بەخێرچككك و  ونەبككك 

ویەككككككی زۆر خۆشكككككەوە وبە ێ ئەوانكككككیش دەسكككككتیدن ككككككردە نلكككككی و
دشكككرا سككەری قككد  زێكك ین ھەرچەنكك ە بە ئ .دن لەگە  كككردیككچدك چۆنی

و شاڵو بەاڵم ھەر خەیكككد  ،و خككك اردنەوە كردنی نكككدنو بە ئدنكككددەكردبككك 
 عەاك ورككدك   ێادەم ئیشكردنەوە بكۆ چكدرەیەك دەگەبە ،ب و ششرزەد 

وی كككردە وو ێ ھەسككتد ،ھككد نو بككدس و بەدەوردا ن قسككە دوای ھەنكك
بە چكككرپەوە و كە بكككۆ الی ننەكەی رەوو چككك وە سكككەر  ەنككك   ەوشكككە

 ،زندنە بكەینكی ئەو نی انە بەسەجدرن بد چدرێ ،ئەرن وەرە  ۆ :گ  ی
، بەاڵم بدوكككک دایكك  وەوە بە ھككد نی وبكك  نوخكك ا د ككم زۆر ێو خككۆ بە

 ندزانم ئەگەر دییدن چی بڵێین 
 :و بە پەرۆشەوە گ  ی گیرەكەی دەستی داندننەكەی كەو

ەكەم لكێ یخ ایە لە دو ئەو برایەنكدن خۆشكی بەو .نییە لە د ی نن ئدگدت
دیك ە و ە سد  زید رە كە دای  و بكدوكم نەكا  لەگە  ئەوەش . د  ب وە

  ستە چی بكەینێئ ،نورەوە ھد  ودو  ێێگهلەو 
تی خسكتە سكەر نكدوچەوانی خكۆی، و دەسك نێردەكەی بیرێككی ككردەوە

  كەشی بەرانكبەری ێاوەسكتدب و، بە پەرۆشكەوە چكدوی بك یە دەنكیننە
 :و بە چرپە گ  ی سەیرێكی ننەكەی كرد اەا ور

وا ە ھكی   ،و ێینەوە وەك  ھەیكن ئەوەیە وا بجم بدشترین شک دە ێ نن
بككۆ  ،پێیككدن بڵێككین كەوا پكك ورزایەكم نی ان ككدنەو دەیككن خۆنككدن  ێكك  نە

ێۆنێك  نك   . چه ند كه نچه چه  د یكدن لكه. ندكتۆرر  سه   ه ھد  وهخۆشی نە
ھەنك ێ  نێشككی  ،بك ۆرەوە دە كێ ەكەی پێكیدكتكۆربێک  كد  دن دهالن  له
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ەی انە خكۆی بە  ەنیكد ھەر لەو پشكت ونكدن، بكۆە نكدیە ە ندۆیبك ، هندێە ە 
 كەو  وە.پد  

 دەكەی ەز : ی گكك  ییسككشد و بە ئككه سككەیرێكی ننەكەی كككرد اەاكك ور
 :  ننەكەی گ  ینییە ین  ۆزن  ەواودە ێ

 ،بكككۆ خكككد ری خككك ا عەیكككبە  ر لەو بڵێكككین شكككێتەوكەوا ە دو ،ئەیەێۆ -
  بێکەك ێەكە بزانێک عدجز د

 ،ئێسككتە لە خۆیشككی بشرسككیکنككدبێ.  عككدجز ھككی  ،بككێخەنككی ئەوت نە -
بە گیككدنی  ككۆ وا  ،ا الیكك  هچێككک بكك ككدك  كەس نە بڵككێ، وایككدن پككێ دە ككێ

 .ترەسەالنە 
 :زێ ین بە  ەپەسدوی گ  ی

دەنیكدن دەرچك و بە یەكێك  لە  بدشە ئەی ئەگەر بدوكم یدن دایككم لە -
  ئەوسد چی بكەین ،ید بدسیدن الی كدكم كرد ،یدن گ تنكدن دخزنە

 :بە چرپە گ  ینێردەكەی 
 ،گ نكد ە الی كەس بدسككی نەكەن ،بەر كك ێەكەكە لە یندە ێك پێشكیدن -

 و یكدن یدن سەرو ھەندسەی قھەردووكبەنە  . ەز ندكدت كەس بزانێک
بیرە د یكدن خكۆش و  ەك الن. بەم پ ژی و نەختێ ھد نەوە سەر خۆھە 

و زۆر بە  ری و ئەوانووز هدا چككككك وە الی خككككك لێكككككی اەاككككك ور .بكككك و
ەسكتدیە وی ھیكدن، ئكدخری خەسك لەگە و بكدس  كەو ە قسكە ەوەیگەرنی

دیسكدن كەو ە    ینێكئەوە كك ا ز ،وەی دایكک ب كرن: و گ  ی سەر پێ
 :و گ  ی شی كردە زاواكەیوێو ،زێتەوە بۆندنئە
 !ب ەم یک ێیە  بد بچم یدرنە ی ئەوە لە -
 خەریکكی ،دانیشە، ھیچی وای نەکردووە ،   ۆ ھیالکیدەچیک ن  بۆ -

 .دانیشی دەبێھەر  ،خ ا ندچی ەکەیە، بەسەندوەر
 بەالی دەسككككتن ێژەوە  ئیتككككر ئەم خەریکككككی قككككۆ  و دەچككككمکەوا ە  -

 :گ تدەنگێکی نزم پێی  بە اەا وراەقیدنەکدنی ب و کە 
 قسەیەک ھەیە ئەنەون بدشە، بەاڵم زە  ەت نەبێ نەختێ ێاوەستە، -
 : ی بڵێمنو ند  ۆ بە
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 !بیڵی بەق ربدن دە -
و ێووی کكككردە  و ئەوالی خكككۆی کكككرد کی ئەنكككالیش سكككەیرێاەاككك ور
 :چرپەوە گ  ی وەک پدێانەوە بە خەس وی، و خەزوور

زایەکم نی ان دنە پ وربدشە نند ەکدن لێرە نین، قسەکەم ئەوەیە کەوا  -
 و چ وبككك و ی نێشكككکی ھەیە، بەینێكككک زۆر  ێكككکینەختكككێ نەخۆشككك کە

تد ھەر ، بەاڵم ھێشككدەێوادکتككۆر، ئێسككتە بەرەو بدشككی  ھێندیككدنە سككەر
، بەاڵم دەێوانوورە، ئێسككككككتە بەرەو بدشككككككی  ، ئەوە ە لەونیككككككیە  ەواو

کكك نی  نوورە، بەسككەزندنە ھەر لە ، ئەوە ە لەونیككیە ھێشككتد ھەر  ەواو
کەی دیكك)اە سككێکی(  ھێشككتد  ەنگ و سككەنگە،نوورەوەیە و زۆریككش بێكك

  دە ێ دکتۆری ندوە بزانین دکتۆرەکە چی
 :یو گ    ند ی سەری ێاوەشدن بە اەا ور

بدسكی  ھەر ،نجكد چ ک ێێكک بك و  ئەوەنك ە پیكدو و بە ك رنەت بك ویئ -
و  ا خۆیك ارنێسكک و کێشكدی بە بك و لە خەس وی چكدوی پك  !ندکرێک

 :گ  ی
  وە لێ ھد ئەوە بۆ وای  ،دایکی ب رنئۆھك  -
 ،ەپرسكیندندکكدت، چەنك  نكن و دکتكۆر و کەسك کدری لێكی  قسە  ھی -

 ". وەلێ ھد خۆنەوە وام  ھەر لە" دە ێ
کككرد و  یەکی بككۆدووعككدو چەنكك   خەسكك وەکەی ھەندسككەیەکی ھە کێشككد

 :چرپه گ  ی و بە الی زاواکەیەوە سەری ھێند بە
بككۆیە  ، ەزی لە کچێككک کردبكێ و بككۆی نەبكك وبێ دەبككێئەوە  بە خك ا -

، دوور لەم لكككێ ھكككدتشكككەقاڵوەش ک ێێكككک وای  بێكككک، لەلكككێ ھد  وای
ک کردب و بدوکەکەی کچێ ەوە،  ەزی لەدەبەست زنجیر ئەویدن ھەر بە

بككك و، کكككچەکە زۆر جككك ان . دەو ەنەنككك  و دای بە پیكككدوێکی نەیككك ا بەو
 .ھەردووکیدن د یدن بەیەکەوە ب و

 زووریشی گ  ی: خه
 ".ق ە ە ئیال بیال  خ ا ێە  ی پێ بکدت ال ەولە وەال  -
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ا بێكک  بەینكی خۆندنك ئدنۆنن گیكدن و نكدنە گیكدن  ئەنە ھەر لە ئینجد -
چكك نکە کە  الیەوە، اشكك دن نككدوە کە ھەر نككن بچككم بەد ...نەزانێككک کەس

و ئەوەن ەی  ر نكد ەنینی دای  تەوەدەبێزۆر  ەریە  ،ێدەبین خە کی  ر
 .ێکدەگر

 :خەزوور گ  ی
خ ا ھە نكدگرن ئینسكدن    ھەردەکەینچۆن بدسی  ،نە، ئەستەاەیرە اڵ -

 !بدسی شتی وا بکدت
 :خەس وش گ  ی

 چككۆن د  ككدن دن بدسككی ،نکەیەنەکككد  دایکككی ب ككرن، جكك ا ئەیەێۆ خكك ا -
 !بکەین 

ک بچێككتە دەیەوێككخەسكك وی  یو دیكك قسككەکەی بكك وەوە کە لە اەاكك ور
پێشی کەوت، زێ ینی بۆ بدنگ کكرد و پكێکەوە بەجێكی ھێشكتن  ، ەوشە

 و بە پیككریەوە چكك و بەنوورەکەی  ەنەدا،  ەنەش  بە و خككۆی کككرد
 :زەردەخەنەیەکەوە گ  ی بە ئەسشدیی

ێوویەکكی  یش بەاەاك ور  چیكیە چكدر ئینجدە  دیدرە نی انتدن ھد  و -
ئەسكككشدیی  و بە قككك نبنێکەوە کێشكككدیە خۆشكككەوە دەسكككتی گكككرت و ێای

 ! ەواو ھەن و شتێ ب ایەوە :گ  ی
 :ەکی زۆرەوە پرسییپەرۆش و خۆشی  ەنە بە

   چیتدن کرد چۆن -
 گێك ایەوە کە لەبككدرەی ئەوەوە بە یش ھەنكك و ئەو قسكدنەی بككۆاەاك ور

 ەنە بە پێکەنینێکكی  دسكێنراوەوە  وننی گ  ن نی دایک و بدوکی زێ ی
 :گ  ی

ەوەشكێنم یكدن ، بەاڵم دەسكک دبدشكە . شكێتم  یەکەیییەعنی بە کك رد -
 ! دن

 :پێکەنینێکی بێ ەنگەوە گ  ی یش بە کۆ ێاەا ور
 لە ئینجكد ،ەوەشێنندەسک د شێتێکی لەسەرخۆیک، لەوانە نیک کە ،ند ند

 ەییتی و بێتككدقە یێو ندنكك وخەسكك وم بە ئەوە بكك وھەنكك وی سككەیر ر  
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 ا، دە چەپككۆکی کێشككدبێ بە خۆیكك دەبككێشككیەوە  ێككر بككۆت گریككد و  ێێگككه
 ، لێشکدەکردالی  هی و ال ەولەودەکردی بۆ دووعدخەزووریشم ھەر 

گ ت ئەوە نەعلكككك م  ەزی لە کچێككككک دەشككككیندشككككدرنەوە خەسكككك وم 
شكككەقاڵوەش الی ئەوان،   وە، چككك نکە لەلكككێ ھكككد وای  بكككۆیە ،کكككردووە

 ! وە لێ ھد کردووە و وای  ەزی لە کچێکک ێێک  
 ٭٭٭

ێۆنان ھكككد ەوە نكككد ێ، ھدوێێیەکیشكككی  نیككك ەێۆیەک عەزیكككز زوو كككر لە
شكتێک ھەیە  یب و، شەنسكەی دایکكی لێك ی خكۆی گەسكک، زانیك لەگە 

زوو چككككك و بە ئەوەشككككك ا وە، لەگە   ە ھكككككد  وهزوو  کەوا کككككك ێەکەی
الی  کككككككردن و ھككككككد ەوە بە و بە گەرنككككككی بەخێرھككككككد نی پیریككككككدنەوە

 :کەکەی گ تو، بەدەم ئیشکردنەوە بە ب  وه هئیشەکدنی
 ئەوەنك ە ن ۆ ئكهالی  كۆ کەوا یەە گیدن  عەزیز ھی  بدسی کردبك و  ر -

 دێتەوە  و زوو نییە ئیشی
 .ھیچی پێ نەگ  ب وم ،ن گیدنپ ورنەوەاڵ  -

 بە ،ای ئیشكككككەکە پەل لەسكككككە سكككككەرێکی ێاوەشكككككدن  و کەو ە پەلەشەن
 :یەکەوە گ  یسیکەسد

 بە دا، خەیكد ی لێكرەدا عەزیكز لە ..ئیتر لەسەر خ ا ،دەی خ ا ێە ی ە -
 :زەردەخەنەیەکی خۆشەوە ێووی کردە دایکی و گ  ی

 !قسەیەکی خۆشم پێیە بۆ دن -
 :شەوقێکەوە گ  ی پێ و بە  ریەە ھەستدیە سەر

 بە قسكەیەکی خۆشكیش ببكیەین، خكۆ  كد ید بك ،بیڵێ خ ا زوو دەی    -
  ا بكین  زارە كرەک بك ویند ەکك  ێ و د ەخ رپێك ەھەر ل ،بداڵندن بك اوە

 .دەنگ بدسی ندخۆشەوە کدەس بە
ئەم  چدوی ب یە دەنكی نێكردەکەی بزانكێ بە پەرۆشەوەئەنەی گ ت و 

 کە بۆی ھێندون  چییە قسە خۆشە
  ینی ئدگری نەنجە  و سەندوەریش دەن چكدوی ،دنید خۆی گەرم ب و

 ئكدرەق جك ان ب وبك و، ئەوەنك ەی  كر ،ب و  ریەەی وا س ور ھە گەێانك
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ا ھككد ب وە خكك ارەوە، دەسككک و پەنككجە ندسككکە  بە الجدنككگ و سككەرونلی
بەاڵم  ،بك ونو ئكدگرکردنەوەوە ھەنك ن ێەش ب و بە خە  ز ج انەکدنی

 دە گككك ت ،جككك ان بككك وئەوەنككك ە دەسكككک و پەنكككجەیەوە  بە یەکەیێەشككك
یجە جكك انەکەی ەگكرئدەسكتی پكرچ و  خەنەیكدن پێك ەیە   كریەە بە پشككتی

زوو قسە خۆشكەکە چیكیە  خ ا دەدەی    :و بە نێردەکەی گ  ەوە الدا
 :ب یب و گ  ی لێ وەک  نەسک چدوی نێردەکەشی کە پێ دن بڵێ 

  دەکككردبدسككی چككیم  بە ێاسككک ،چكك وەوە مبیككر قسككەکەم، وە ككاڵ لە -
 :عەزیز گ  ی .ب وک دەستیدن کرد بە پێکەنین و خەس و

 بۆ دوو سێ ێۆنێک .ەینھد بیرم کەو ەوە، داندن ندوە سەیرانێک بک -
 .ندوە ێەش و ئەوبچینە ئەزن  و ق و ە

 و سەری ھە ب ی و سكەیرێکی شەنسەی دایکی ئیشەکەی دەستی داند
خككككۆزگە  ەنە  :ولەوە گكككك  ی دەنگێکككككی نەلكككك کكككك ێەکەی کككككرد و بە

ئەوە نككدکرن  !ی لككێ نككدبینمیبككێ ئەو خۆشكك بككه ،دەبكك وگیدنیشكك دن لەگە  
 ئەویش بێک 
 :عەزیز گ  ی

ێكك ەنگ بككن و بدسككی نەکەن الی کەس،  ەنككدنەت بە خكك لەش جككدرن ب -
 .نە ێن  د ێۆنی خۆی

دوای  گەێایەوە الی ھكككدوێێکەی،بە پەلە و  عەزیكككز ئەم قسكككدنەی کكككرد
 ككریەە  ،دنەیبرسككی تکككدب  ككێ زوو ندنیككدن بككۆ دایکككی گكك ت کە بە ئەوەی

 :ەکەوە گ  ییند ی ێووی کردە خەس وی و بە
 ە دیسكككككدن کۆب ونەوەیكككككدن بەالم وایە ک بە خككككك ا  پككككك ورن گیكككككدن -

نكدوە  خكۆ جكگە لە  لە ئەزنك  و ئەو دەکەنسكەیرانی چكی  دەستەوەیە،
خكۆی نەخەەرێکكی   ئەزن   ھەر، و بدنە  ێێگهئەو  ھد  چۆکەری زۆری

خە کی وەک  ئەنكدن شكتی  دەبێک  چۆن دەبێ پۆلیسی لێیە، ئەنە چۆن
  انە نكك، خۆبەگر سككەری ئەوان دوور لە ،نیككیە بككکەن  ئەوە سككەیران وا

 :و گ  ی  ێاوەشدن و سەرێکی ھەندسەیەکی ھە کێشد
 ".بد نەچین ،پ ورن گیدن نەھێڵە    خ ا 
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 :زەردەخەنەوە گ  ی خەس وی بە
 لە ەدا پكككۆلی ھەنكك و شككد  و دا  و ھەوراز و نشككێ لەو  ...ئۆھككۆو -

 خكۆ ھەروا نكدێۆن، ،دەکەنن چكی دەزانك ۆزێتەوە  ئەنكدنیش دەیدنک ن 
 كككد ئێسكككتە زۆر  ،نیكككیە ئەنە یەکەم سكككەیرانیدن ،شكككدرەزای شككك ێنەکدنن

ئەوان  ،بەق ربككدن ،نوایككدن کككردووە کەسككیش پێككی نەزانیكك  سككەیرانی
 .خۆیدن، لەو دێهد دنە خە کیشیدن ھەیە شدرەزایی بێجگە لە

 ەک شەنسكەیپەێی، بەیكدنی ھەشک نۆ ێۆنێک بەسكەر ئەم قسكدنەدا  كێ
 خێكرا کەو كنەو  و خە کی ند ەکەی خەبەر کردەوە خەو ھە سد لە خدن

 خك لە. چكنبشكدر دەر ھە كدوکەو ن لە ئەوەی بەر لە خۆکۆکردنەوە، بۆ
دا و خسكتیدنە سكەر  یكدنێە  دنی ئۆ ۆنبێلچی پەالندری کەل پەلەکدن و

و خۆیدن س ار بك ون و بكدنگی ئەوانكی بەستیدن بە گ ری   و پدسەکە
ەوە کكك ێەکەی گككر ە وپۆ ەاڵکی خەوا كك سككەرو بە  ككریەە ،کەیككدن کككرددی

بكك ون و پككدس  ھككد ن و ھەنكك و سكك ار شككی و عەزیككز و دایکیشككیبدوە
 .ێن کەو ە

نێككككزی  هر هگككككرنەی پكككك جككككگە لە ،شككككدر ھێشككككتد کككككو و بێكككك ەنگ بكككك و
شكەقدم و کۆاڵنەکكدنیش چەنك  عەنەلەیەکكی بەسككەزندن  ،خدنەکكدنندنەوا

 لە .نەبكك و کەیككدن پێكك ەدیکەسككی  ،گسككک انی بكك ون نەبێككک کە خەریکككی
الی  .ئینجككد ێۆنھەاڵت ،دنی ئەزنكك گەیشككتنە پێچەکككو شككدر دەرچكك ون 

و  ا پدسكەکە ێاوەسكتد گردێکك یپەنكد چێشتەنگدو گەیشكتنە شك ێنێک، لە
شتەکدنیدن داگرت و پدسەکە گەێایەوە، ھەریەکەیدن کۆ ێکی  دابەزین و
ن،  ریەە ھدواری ێۆیشت ریەەش ک ێەکەی، دوای ندوەیەک  ھە گرت و

ە دەھكد ا  ەم و چدویكکەو ب و، ئكدرەق بەد لێ ھەستد، ھەندسەب کێی پێ
 :جێی خۆی لێی دانیشک و گ  ی و لە خ ارەوە

 !کەومب  ئیتر ند  انم سەردەکەنچیم لێ  -
و دەن چكدوی  و کكۆ ەکەی خكۆی دانكد ككردنێردەکەی ئكۆاێکی درێكژی 

 :گ  ی س ی و
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 ھەقكككتە، ننكككیش ھكككیالک بككك وم  ێووی کكككردە دایکكككی و بە بە خككك ا -
 یدیە وا ق رسكە   ییی نن چیە ئەم کۆ ەئەرن دا :خەنەوە گ  یزەردە

ک، بەدەم دەێۆیشككككو زۆر ھێكككك اش  دەھككككدتدایکككككی خیككككزەی سككككنگی 
، ئەی چەنكككك  ێۆنێككككک لەم کكككك ێم :ھەندسككككەب کێ و کككككۆکەوە گكككك  ی

بنێككرین شككک  نیككیە ی لككێدوکككدنو  دەرە چككی بخككۆین  خككۆ بككدزاێدەشككت 
 !لە ئدوایی دەبینیک دوور دە ێ ە  ۆشكی بە  دیبە بک ین، 

 :ییو پرس ک، کۆ ەکەی دانددەێۆیشە پێشیدنەو لە خ لەش کە
 .کدکە عەزیز زۆرندن ندوە یدن کەم -

 :عەزیز بە پێکەنینەوە گ  ی
شككك ێنەکەی زۆر  ..سكككەعد ێکی  كككر بككك ۆین دەبكككێھێشكككتد لە کككك ێتە   -

کدنی و  نییە ەرەوەسیەکی بە ێێگهو ھی   سەختە، بەاڵم یەکجدر ئەنینە
ن چەنكك  بە د تككدن ن، بككزاندەیبیككنن و دەچككیئككدوێکی زۆر خۆشككە، ئەوە 

 :گ  ی ،ب کێی نەندو ھەندسە دایکی کە کۆکە  کدەبێ
ین، دەکكردت، نەختێ بدری س وک انەھێڵین کدکە ێە  دن ب و دەب و -

 ...ێۆوەی بدوکە
 :عەزیز گ  ی

، بەاڵم ئەی چكۆن پدسكەکەی لەون بەجكێ دەکكردخۆ خۆیشی  ەزی  -
کەوا خە كک  ەیزانكید ،هێشتدیە  پۆلیسێک، ێێب ارێک پدسەکەی بك یدیەب

 .ھد  ون بۆ ئەم ندوانە
ئێسكتە بكرادەران لەوێكن، ئەگەر  :و گك  ی دا عەزیز قسەکەی درێژە پكێ

 .دێن بۆ یدرنە ی دن ،بزانن
وای لككێ  ن بەو شككدخە سككەختەدا بە ننككد ێکەوە ككریەەش کەوا سككەرکەو 

 :تدەیگ و  ەیبۆاڵن دھەر خۆی ا  کردب و دەسک بکد بە گریدن، لە د ی
وا بێككک   دەبككێکێشككدن  وە ككاڵ سككەیران ھەر دن ێۆ  ئەنە سككەیرانە یكك

خە كکە  كدک  ئەنەنكدن وەک ئەوان  یكینجد بۆچی ئێ ە چی دن وەک  ھئی
ێکی بۆ ەبكككۆ بە ندنككك وێتی و ئدرەق شكككتن و  ،ێكككک بككك وھەرچۆن  بێكككک 

دوور  شككككدخەکەدا ھە ككككگەێان و داکشككككدنە ئەودیكككك ی و لە بەزۆرەوە 
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کە دینككككی، کەو ە  درنكككدیی چەنككك  کەسككككێکیدن لكككێ دەرکەوت، عەزیكككز 
بەر لە ھەن ویككككدن  ەنەی بككككرای گەیشككككک و  .ھككككدواری ھدوێێکككككدنی

پەالنكككدری بكككرازاکەی دا، ھدوێێکدنیشكككی کكككۆ  و بكككدری ئەوانكككی  ریكككدن 
، بەاڵم ھێن ەی پكێ بەرەو خ ار ب ونەوە و بە د ی خۆشەوە پەالندر دا

و  لە دار بككك و، کە  ەقەی نكككد ی واڵخیكككدن گككك ن لكككێ نەچككك و خشكككە و
وشک بك ون   ا، ھەن و لە جێی خۆیدندەھدتبەریدنەوە درەختی دەورو

ا سككەری دوو پۆلیسككی سككك اری دەرکەوت  بەاڵم  دییككدن لە پێچێکكك کە
کككككردن و بە  گكككك رد عەزیككككز ێاپەێی و لە دوورەوە سككككەالنێکی لككككێ

و وەک یەکێکی ندسیدو چۆنی  ە پێشەوە وێوویەکی خۆشەوە لێیدن چ
 :گ  یکردن  یەکێک لە پۆلیسەکدن    گه هی لیو چدک

دیدرە ھد  ون بۆ سەیران  چۆن ئەم ش ێنە دن دۆزییەوە  جێیەکی  وا
 .کەی سەخک و ندخۆشە، بۆیە کەم کەس دێتە ئێرە ێێگهبەاڵم  ،خۆشە

 :عەزیز بە پێکەنینێکی دەستکردەوە گ  ی
 ككدیبە ی نككد  و  ئككێ ەش زۆر ھككیالک بكك وین، بە ،ئەوی ێاسككک بێككک -

 (.یە ێکەری خكدنەخ ن )نیك انێدە ك نند یش دن لەگە ە، بڵێكین چكی وەکك 
ئێ ەش نی انی ک ێخد  ەسكەنی نەال سك دیلین، ئەو بكۆ ئێكرە دەعك ە ی 

 .کردووین
الیەن  ا لە کككككككردنەی پۆلیسككككككەکدنقسككككككەوە خەریک نككككككدوەی ئەم بە لە

 پەنكد دار دن، لەدە رسعەزیزەوە، ھەن و ئەو برادەرانەی کە لە خۆیدن 
دیبە ی  ەنەی بكرای کە   ا خۆیدن ون کرد، بە و دەوەنی دەوروبەریدن

 .ھەر زوو خۆی گەیدن ە پەندیەک
اەرنكك ون  :عەزیككز پككدکە ە جككگەرەکەی بككۆ پۆلیسككەکە ێاگككرت و گكك  ی

 !جگەرەیەک بکێشن
 .ەکكۆکمد جكگەرەی وا بە م،دەکێشس پدس نن سیغدر  :یەکێکیدن گ  ی

 !س پدس ،نن جگەرە ھەر ندکێشم :کەیدن گ  یدی ئەوی
 :گ  ی ،ە الیدنشەنسە خدن کە لێرەدا گەیشتب و

  بن الندن   بۆ داندبەزن و  ۆزن لەدەچنک ن  ئەوە ئۆار بۆ
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ئیشك دن ھەیە،  وە اڵ بدصی دەوریكیەین، :پۆلیسەکەی پێشەوەیدن گ  ی
 .ندبێ دابەزین

 :خۆشییەکەوە گ  ی بکدت، بە شەنسە ویستی  ۆزن خۆی گێل
دوور نیكككیە  ەوە کەدەکككردئەو  رسەشكككم نەنككد، ھەر بیكككرم  ،ئككۆخەی -

شكەو ئێكرە زۆر  بە دەبكێی بە ێاسكتلە  رسد خەو نەچێتە چدوم،  شەو
ئینجكد ێووی  . اڵ بە شكەو ێ نەخ ازهدە رسێۆن خە ک  بەسدم بێک، بە

 كۆ بڵێكی بە شكەو گك رگ و نك رگ نەیە ە  :ییکردە پۆلیسەکدن و پرسك
 سەرندن 

 .ۆلیسەکدن دایدنە قدقدی پێکەنینپ
 :و گ  ی عەزیز ھەر زوو قسەکەی دایکی قۆستەوە

ارانەی ک ێخككد  ەسككەن چككین  و چەکكك  ە دایە  ئەی ئككهبە ێاسككتئەوە  -
 شەو   خنی ئێرە بکەوێک   ەوێرێک بەھەر کێ د

 :یەکێک لە پۆلیسەکدن گ  ی
 بە .دادە، کە نیككك انی ک ێخكككد  ەسككككەن بكككن، خەنككككی ھیچتكككدن نەبێككككک

 كد لە چكدو ون  ... كنە ێنوو کە دن کكردیێوویەکی خۆشەوە خ ا دایزی
ئەوجككد شەنسككە کێشككدی بە  .دەنەوە نەھككدت  ەی لەکەس ور ،نەبكك ون
ی ن ویكدن بكۆ دە ێك کكۆی زووخكد  بكن، خكۆ ئەیەێۆ  بە :گ  ی خۆی ا و

ەک ووزێنی، قەت لە دەسككككتیدن نەجد  ككككدن ندبێككككک، بە نەرقەدی ھە كككك 
کەللەیدن کەوت، خەریككک بكك و کە چككدوم بە سككەرو  ككدجی کككدکە  ەنە،

 .سەریدن بە ب ین چێئۆھك د م ێاوەستێک  
 :ز گ  یعەزی

ی بە  ككدیبە و اەقیككرن،  نە ككێ گ نككد ە، ئەنككدنە سككدویلکە وا ،دایە نە -
لیسككی سكك ارە ھەر خەریکككی ورگككی خۆیككدن و ئككدلیکی واڵخەکدنیككدنن، پۆ

ھەنككك و خە کكككی  ،، جكككگە لەوەشنیكككیە کەیكككدندیئیتكككر ھەقكككی ھیچكككی 
دەوروبەری ندچەی خۆیكدنن و زۆریكدن ھەر ئەلەك بێش نكدزانن، چكدوت 

خەاڵ یكدن  دە گك تێخدنكدن بكرد چكۆن گەشكدنەوە  نكدوی ک  بك و کە لێ
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ئیسكتێکی  .ی ئەننەکدنیكدنبە  كدیبە ، ئەوانەی ندوشدر خراپن ئكد، دەکەین
 :و گ  ی کرد

ا ئینسكدنی چكدک  ەوێک،  ەندنەت لەوانیشكدئەگەر ھەقک  ،دایە بە خ ا -
 :شەنسە خۆی گ رد کردەوە کە ب وات و گ  ی .ھەیە

بدشكی  کەنە ئەندنەشكیدن کە  كۆ بەیەخك ا بەو  یک چكیدە ێ  ۆ ک ێە -
یكک دە ێ   ئیتر  كۆ چكیدەدەنبۆ  خە ێک  خەبەر لە بدوکیشیدن  ،یدەزان

 .انە و ێەزایدن نرنێ، ھەر بە ئەنری خ ا ێەزایدن گربیڵ
کەو ككككككنە ێن و گەیشككككككتنە الی جەنككككككدعەت، ئەوانككككككیش ھەنكككككك ێکیدن 

پۆلیسككخدنە  بكك ون و  ک نە كك ا ینێككر چككدودێریچكك نکە لە ،شككڵەناب ون
کەوا خەریکكككی کككك ردایە ین، بەاڵم بكككۆ ئەوەی بدشكككتر  دەیزانكككیش بكككد

کدن ببن و ندسیدو دۆسک و ھدوکدرەکدنیكدن بندسكن، چدالکییەشدرەزای 
 !نرا ھەن ویدن بگ خۆیدن لێ ندت کردب ون بۆ ئەوەی لە ھەلێکی بدش

قۆ یككدن لككێ ھە  ككد ی و کككۆ  و  و بكك وکێ دوای پشكك ودانێک، شەنسككە
و  دنی  كككر کەوا خێزانكككی برادەرانكككی  ەنەبدرەکەیكككدن بكككردە الی ننەکككك
ێبەری گەیشكتب ونە جكێ و لە نێكر سك  وه هعەزیز ب ون و لە پێش ئەندن

ا ێایە  و الکێشككككككیدن  پككككككۆپ اراوانككككككشككككككد  ویەکی زۆر گەورەی لق 
ھێندب و، لە نزیکیكدنەوە  و بێشکەشیدن داخستب و، یەک دوانێکیدن النکە

قدپ و نەنكجە  دانرابك و و دەوروپشتی،  ەق اڵ، لەکدنییەکی د گیر ھە  
و بەرچكنە  ەکی گەورەیچەنك  شك و ی ،دەھكدتالوە سەندوەر گیزەی  لە

یەکەوە، چەنككك  بككك  ڵێ ئكككدرەق و شكككەرا  و ینیككك ە خراب ونكككه نكككدو کكككدن
بەسككتی نككدو ئككدوەکەدا ێیككز کرابكك ون بككۆ چدو لەدیككکەش  خكك اردنەوەی

و  خ اردنەوەبزانن بۆ سكەیران و ئكدرەق وا و خە کی اەریب کە ێێب ار
سككككەری  ،ا  ككككد گەێاشككككنەوە لە ێاسككككتی کەیككككو و ێابكككك اردن ھككككد  ون.

ش وشككەیەک نەکككرایەوە  الی ئێكك ارە پیدوەکككدن کەو ككنە خۆیككدن، پككدچ و 
کكرد،  و دوو شك ێنیدن  ەخكک و خكۆش خدکەندزیدن گكرت بە دەسكتەوە

بككككۆ دانیشككككتن و ن سككككتنی خۆیككككدن و یەکێکككككیش بككككۆ نن و   یەکێكككك
 .ئەوننند ەکدنیدن، کەل پەلیدن گ استەوە 
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خۆیككدن لە دەوری  ننەکككدن دوای ئەوەی لە ئیشككەکدنیدن بكك ونەوە، بككۆ
بككك و، دەوروبەریكككدن  ندنگەشكككەوێکی زۆر خكككۆش .سكككەندوەر دانیشكككتن
نەبكێ کە لە ئكدوایی دوورەوە  ەپە ەپكی سكەگ و  کش ندت ب و، ئەوە

دەوروبەری کكدنی و جكۆگەلەکەش  ، لەدەھدتجدرەش زەێەی کەر جدر
نند ەکدن ال  و پد  لێكی کەو بك ون،  .ۆیدنبۆق کردب ویدن بە ێۆنی خ

کكككك ولەکە قر دنكككك ن و و بككككدس و دەنکە ننەکككككدنیش کەو بكككك ونە قسككككە
 .وەنەوزدان

کردبك و شك ویدن بە دوو بكرا  بك و کەدا ا دوو خ شکیدن  ید ننەکدن لە
عەزیز ھدوخەبكدت بك ون، ھەروەھكد خەس وشكیدن  کەوا لەگە   ەنە و

کەشككیدن دی ئەوی ،ودوای ھەبكك ولەگە  بكك و، یەکێکیككدن دوو ننككد ی بەر
خ ێی ی خككدنەاەاكك ور سككد ی ھەبكك و، ھەروەھككد زێكك ین و کچێکككی دە

ننێکكككی  كككریش بككك و، ئەو ھەر  .ھكككد ب ون  ەنەش لەگە  نند ەکدنیكككدن
، دەبككككك وخكككككۆی و نێكككككردی ھكككككد ب ون، ننەکە عككككك نری چكككككل سكككككد  

 و دیككك ەن و ، سكككەردیكككدر بككك وبەێە كككم  پێكككک وگ رج گكككۆ ێکی ێێک 
گك رجی پەالنكدری  بەئەوەشك ا د، لەگە  دەکێشكجل بەرگی سكەرنجی ێا

ئێكك ە  دەیگكك تد كك ارەکدن ھككی  بككکەن، ک ننی ەھێشككو نە دەدا ئیشككەکدنی
الی نند ەکدنتدنەوە بد نەگكرین  ئەوەنك ە بەکكدر بك و، ھەر زوو  ب ۆن بە

دابەشككکەر، شەنسككە خككدن وگیربەدەسككک و شكک کە و کكرا بە کەیبككدن و
 :گ  ی یو دووعدی لەشسدای بۆ کردنکەو ە نە ح

ھەن و ئەھلی  دەکەملە دنیددا قینم لە بەشبەشە، زۆر ندخۆشە،  ەز  -
پككێ  کە ھەر  جدرێككک نككدنەکە بخككۆن و ھەسككتنە سككەر نككد ەکە بككێن و بە

الی  لەن ن بچككۆ بە، ئینجككد وەرە سككەرتە دەرندێككکەسككە لە کكك نێکەوە 
 ...نەنجە  و کەوچکەوە

سكككەری  ،نكككدوی ئدسكككکۆ  خكككدن بككك و خەسككك وی دوو خ شكككکەکە کە
ایە، بەو خك ایە  د ی نن بەشکردن ھەر لەداخی بەش :و گ  ی  ێاوەشدن

ن دەھێكننكدو جكێ دەرم  بن دێنە سكەرم لە قەزاھەن ن جدر ک ێەکدن بێ
 !ھد  وین بزانین چی دن ھەیە بیخۆین ،ێەایق دن لەگە ە :ندە ێ و
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 :گكك  ی سككنگی و خەنەیەکككی خۆشككەوە دەسككتی دا لەشەنسككە بە زەردە
ند ێیكككک بكك ۆن بە ننەکدنتكككدن بڵكككێن   كككۆ بكككۆچی وەی ئینجككد بكككۆ پێیكككدن 

ھكككد ە نزیكككک  ،خككك ای ویسكككتبێک ەسكككتیک  ئدسكككکۆ  خكككدن وەک لە ھە 
و لە نێكككرەوە دەسكككتی  و ئەوالی کككرد و سكككەیرێکی ئەنكككال شەنسككەوە

 :چرپه گ  ی و بە سەری لێ ھێندیە پێشەوە گ شی و
ان  ەنكدی ئەو ئەگەر بە ...نەکد، بەو خ ایە یک  ئۆ خ ادە ێ ننەکدنیدن -

ێكككككنەوە، ک ێەکكككككدن بەو ھیالکكككككی و دەگەێ برسكككككێتی دێكككككن و بكككككن، بە
خ شككکی  بە ...دەکەنھێشككتد ئەنككدن ئككیش بەوان  ،یە دێككنەوەیندنكك ووێت

 لە جێكك ا کەو بكك وم، ئدگككدم لككێو ئەو ێۆنە نەخككۆش بكك وم  ،خككۆم بڵككێم
 :گ  یو ی وون دایکەکەی ب رێک، ھد ەوە  هب و اەر

سنگی  ئدسکە خدن کێشدی بەئەرن گێالس گیدن ھی  ھەیە بیخۆین   -
 :ا، ئینجد بە چرپە گ  ی خۆی

 شەنسه کە ...کرد ی پێیئەو ننە چ کە دەب و خۆزگە ئدگدت لێئۆھك  -
هە  شككتن نككدبێتەوە، داخككی د  زوویككی لە و بە ی ننە زۆر د ككی پكك ەیككزان

ویستی بدسەکە بگۆێێک نەوەک  ب وکەکدنی بكزانن کەوا بدسكی ئەوانكی 
ی کە ھەن ویككدن لە شكك ێنێک بە  ككدیبە ی، و ببێككتە ندخۆشكك دەکككدتبككۆ 

الیەکكی  كرەوە خەریکكی قسكەکردن  ی ئەوانكیش لەئەگەرچكدانیشت ون، 
ب ون و سەریدن قكد  بك و، بكۆیە بە زەردەخەنەیەکكی خۆشكەوە ێووی 

ئەوە نككدزت  ،گكك ن نەدەرن :کككردە ئدسككکە خككدن و بە چككرپە پێككی گكك ت
ی چكۆن دەبینك، ەنیكی بكزانن کەس و د بنه ەن ، ئەگیند بەدەکەن دابەسەر
 .دەخۆنو ھەن و نش رێکی خۆیدن و نێرد و نند یدن  ەوەدەبن گ رد

ئەم قسككدنە ھككی   ،دا  بكك وبەئدسككکە خككدن ئەوەنكك ە  دیككدر بكك و بەاڵم وا
لەسەر بدسی ب وکەکدنی ب وات، چ نکە  دەی یسکەدا، ھەر ددادێکی نە

ئەو دەسكتی بككرد بككۆ  بكك و کە ا قسككەکەی لە دەنكشەنسككە خكدن ھێشكتد 
 یەک و بە لێكك ی خككۆی ھێنككدیەوە  ككۆزن دەم و ەسكك د ەکەی وسەرود

 :و گ  ی دا ئەسشدیی سێخ ێنەیەکی لێ
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گەورەکەیككدن ھەر بدشككترە خ شككکێ  بچ وکەکەیككدن ھەر ێۆنی لككێ  -
ئەو دوو نند ەشكی  ،و بە کۆاڵنكدنەوەیە ا سكەری بە دەدا تەوە، عەبكددەبێ

 .کێەھێڵدا بەجێ  بەسەر نن و خ شکەکەی
و  سكەکە بك وەە خۆی زانكی کە ئەویكش  ێکە كی بدێ بکد شەنسە خدن 

و بككككۆی  دەکككككدتپرسككككیدری لككككێ  .و ئككككۆف و ئككككدخیە ی ھەر ئەیەێۆ
 تە کككك ن  چكككیدەچیكككئەی ئكككدخر کەس پێكككی ند ێككک ئەوە  :ەسككەنێتەوەد

ئیشی ند ەکەت  ھەر ھی  نەبێكک نوورەکەی    ئەی نند ەکدنک دەکەی
ن نكد  ننی خدوە دەبێچۆن  ۆت و جلی خۆت و نند  و نێردەکەت خ

 و نند  ئەوەن ە کۆاڵنک ت بێ 
و  و دەسككتی گككرت بە الدەنككیەوە کككۆکەیەکی کككردئدسككکۆ  خككدن نەرنە

ھد یشكەوە  کە بە خك ا ک دە ێك بۆچی پكێم ،لێشم پرسی ئینجد وا :گ  ی
ە نێر عەبدکەی و ید اڵ بكۆ دەخد و کیسەکدنی  ند ێ، وەک  دز   ورەکە

 ھكككی  نەبككك و  :کدە ێككك ،مدەپرسكككش لێكككی ینوورەکەی خكككۆی، کە دوایككك
بكدش  ،ئەوە کراسكەکەم بك و، بكردنەوە بكۆ سكەر عدسك ە خكدن ،ئدنۆنن

و ب وبیكككككككدن وی وا    خ شكككككككکێ دەنێکكككككككی پێككككككك ەیە.نەیككككككك رووب و
ە سككەر ئككدو و ئدویككدن دەبككد سككەدی وەکكك  نككن  ،بەدەسككتی ھەیە دزر

 !هێنێتەوەدەیدننددا ێ و 
 :شەنسە گ  ی

ەز لە و   سكككككەر و د یكككككدن گەرنە ،جەھكككككێڵن ،دەی گككككك ن نەدەرن -
و  ھەر کەسككككككككەئەوەشكككككككك ا ، لەگە  دەکەندەرەوە و گەێان چكككككككك ونە

 ەبی ە ی خۆیشی کەو  وە، ئدارە ی وەھد ھەیە  ەز لە چ ونەدەرەوە 
ا، ئیتكككر بە ق ربكككدنی خككك ا بكككم  ندکكككدت، ھەشكككە  كككدقەت نكككدگرن لە ند ككك

بكككکە کە  دجۆرێكككک دروسكككک کككردووە   كككۆ ھەر دووعككك ھەرکەسككەی بە
 !بن و خ ا خراپتر نەدا ەدوورک ێەکدن دن لە چەپۆکی دوننن ب

الی   ئەگەر ێاسككتک ئەون، ئدسككکۆ  خككدن، بە :و گكك  ی ئیسككتێکی کككرد
نكككنەوە ئەو نەوعە ێووداوانە بكككۆ ندونكككد  و خێكككزان  كككرش و خككك ن و 
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و دەنە ەقێیكدنەی  یكد نەبێكک،  و ق ە یی هھە ەشئەگەر ئەم وردە !ئد ە ن
  ..یەک کە ئەوەش خۆش نیدەبێو بێ ەنگ  و س  نیدن زۆر سددە

ەک یئەنككدن لەم قسككدنەدا بكك ون کە ئەوەنكك ەیدن زانككی یەکێككک بە سككینی
 :چدوە گەیشتە الیدن و بۆی ێاگر ن و بە دەنێکی ھەراشەوە گ  ی

ئەنكدنیش   .اەرن ون چدی  دزە بخۆنەوە ھەر ئێستە دەنكی کێشكدوە  -
چدی خۆی ھە گكرت و کكچەش بە قسەکەیدن ب ی و ھەرکەسەیدن پید ە

یش چكدیەکی الی ئدسكکۆ  .و بكۆ الی ئەوانكی  كرێوویەکی خۆشەوە چ 
و بە ئەسكشدیی  نك  هن وەو لە نێرەوە دەستێکی لە شەنسە خۆیەوە داند

 :گ  ی
ی ێەشكەبدیە  ھكد سكەیری دەم و دە ێك ب و چۆن ئەنە د، چدوت لێ ئد -

 ەق ر ێنێ  قسەی کە خۆی لە ھەن و شتێک ھە 
 :شەنسە بە زەردەخەنەوە گ  ی

هەراش و گكككد تەچی و لە خە کكككی وا دەنككك  نكككن  ەز ەوندێاسكككتک  -
تیكككنم خككۆش نككدون، ھەنككك ن ، خە کككی ن ونككۆچ و بێدەکەمێووخككۆش 

 .ی پدپۆێەکەیدن ن قم ب وەدە ێ یک ھەنیشەدەبین
 : ێک انەوە گ  یئدسکۆ  بەدەم چد

 واش و نە ەاەرن ویككككک خە کكككی واش ندخۆشككككن، بەاڵم نەێاسكككک د -
ئەی بك وکەکەی  كۆ   :وەک  گێالسكی ب وکیشكم  ئینجكد بە چكرپە پرسكی

 ".لێک نەسێنێک چۆنە  ندشە اڵ زۆر ج انە خ ا
خككۆی  دەوری گەێێككم،  ككریەە ھەر لەئۆھككك ندشككە اڵ لە عەزیككزت بككێ   -

ئەوەنكك ە  ،دەرن  ە ھككد  وهی لە پەێەی د كك ەوە دە ێكك بە خكك ا ككریەەیە  
ەرەوە، ھككی  جككدر بە پككدێانەوەی نككن نەبێككک نككدچێتە د کچككی چككدکە، زۆر

 .نییە دەرەوەینە دقە ی گەێان و چ و
 ،خ شككکم  ەبككی ە ە  ەبككی ەت :و گكك  ی شەنسككە قكك نێکی لە چككدکەی دا

 !و  ەبی ە ێکی ھەیە ھەر کەسە
 ٭٭٭
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کە شككك ێنەکەیدن ھەنككك ن بەینكككی ھەبككك و لەگە  شككك ێنی  ،پیدوەکكككدنیش
و بدسككی خۆشككی خۆیككدن بكك ون،  ننەکدنكك ا، دانیشككتب ون خەریکككی قسككە

ن وسككككككین و بدسككككككی وەزعككككككی واڵت و کدروبككككككدری  یزبككككككدیە ی و 
رد، ھەروەھكككد ەکكككدو ئەو جكككۆرە شكككتدنەیدن  باڵوکكككردنەوەی بەیدننكككدنە

ەگێككك ایەوە کەوا چكككۆن لە نێكككر ھەرکەسەشكككیدن بەسكككەرھد ی خكككۆی د
کەن، بك ا بك ون و چكۆن   انی یكدنە خۆیكدنی لكێ ێزگكدر ئەننك یچدودێری

سیدسككی  ینی یككدنە چككدالکیاکە چككۆن    دەکككردھەنكك ن بدسككی ئەوەیككدن 
ن کە  ككد ئێسكتە کەس شك بهەی لكێ نەکككردبن  خۆیكدن بە چەشكنێک بكکە

 لە ھدوێن بێ نن و ند ەکدنیدن بە گەرنی بدسی  د ی خۆی بۆ  یەکێ
 ،خككدن ەکە چككۆنە بە ێاسككکئەرن  :یانەوە، لەپكك  یەکێکیككدن پرسككیدەگێكك 

ھەنكك و دایككدنە قدقككدی پێکەنككین،  ە  ەنككدیە کە بیهێنیككک ئێسككتەش ھەر ب
 .ێێکەیكككدنی بیسكككتب وچككك نکە ھەریەکەیكككدن بە جۆرێكككک  یکكككدیە ی ھدو

 :و گ  ی ا ک ێەکه کە ندوی وشیدر ب و، دەستی دا بەیەک
ئێكك ارە و ئێكك ارە  ،ێاھككد  وم ئەوە نككن ھەر ھككی  پێككی کكك ێە کككدکە  -

، بەاڵم دایكككکە بەسكككەزندنەکەنی ھەر شكككێک دەکكككد سكككەرە د کێیەکم لكككێ
کكدت،  كد ئێسكتە چەنك  جكدر بو خەریكکە گەێەکەکەی بكۆ چكۆ   کكردووە

ئەوە نكدکرن ئەم کەالوەیەنكدن بەرۆشكین و  ،ەرن ک ێمئ  :پێی گ   وم
ا  لە وزەنك بە خ او ھەی انێک بک ین،  بچین لە گەێەکێکی دوور نوور

 ەواوی سەرشكككێتی کكككردووم، لە سكككەرێکی  نەنكككدوە  ئەم کكككچە ھەر بە
 ی:یەکێکی  ر پرسی  دێتەوە  ی ا ریشەوە بەزەییم پید

خك ا ئەگەر نەختكێ    کچی کێیە  نن ھێشتد ندزانم،  بە ێاسکئەرن  -
 !بۆندن بدس نەکەی

 :وشیدر به پێکەنینەوە گ  ی
ئێستەش بە  ەواوی ندزانم چكدرەی ئەو نەگكبە ە  بە خ اک ێە بدوکم  -

چككۆنە  ئەو کككچە خ شككکی اەرەجە شككەلە، ھەر سككد ێک الی نێككردەکەی 
ەی، جكد بكۆ یالی ئەو بكرا خك ێ ی  ە ھكد  وهو  ب وە، نێردەکەی نردووە

سكێ و دیك ار بە وب وین، درا شەوە ئێ ە پێکەوەیە نند یھەر ل ،نەگبە ی
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 كككك رنەت و اەقیكككر بكككك و، بدوکەکەیككككدن پیكككدوێکی زۆر بە ...دیككك ارەوە
ەوە خكك ێ ی و یننككد ی خەیككد ی جلككی الدێیككی بكك و، ھە ی ەکەشككی ھەر لە

یی کكرد، دایكم ئەو نە کدسكش و نەکتەبكی  ەواو کكرد سەرسەری ب و، نە
ئەم کچەش ھدوع نری نن ب و، بەاڵم ەینداڵن ، یەوە دبدوکەی بە دەست

یەکەی لە ئێ ە گەورە ر ب و، پدش ئەوەی ئەم پیدوە بدشكەی یبرا خ ێ 
ە ب بكك وش ،و خكك ێ ی بكك و بكدوکی نككرد، اەرەد ھەر بە جككدرن بەێە كاڵ

 .دەدا پیدوی ئەنن و خەبەری لە خە ک
 :ێێیەکیدن گ  یوھد
  س ب وەوندن کەوا ە اەرەجە شەل ھەروا بێ -

 :گ  یبە دەنگێکی  ۆزن بەرز  ن لەوالوەکەیددیئەوی 
و ھەنك و   ك رنەت بك وەکە بكدوکی وا بە  کدەکەیك ئێ ئدخری چكی -

  ئیتر بۆچی ندیهێنیک ،ند ەکەشیدن ند ی بدش بن
 :گ  یو  دایە عەزیز ھە ی

 .ئینجد نۆرەی خ شکی اەرەجە شەل دنە وە اڵ خراپ نییە، -
 :گ  یلەوالوە  کەدییەکێکی 

  یەوە  ەزی لێ کردووییلە نن ا دیدرە ئەنە  وا -
 :گ  یو پێکەنیی وشیدر 

  ێەنگە وابێک  بڵێم چی -
بكراکەی خەبەرت  ،کەوا ە نە رسكە :گ  ی ەنە بە ێوویەکی خۆشەوە 

 .دەکدتخ شکی شەادعە ک بۆ  ،لێ نددات
 :گ  یو نلی و  و دەستی برد بۆ سەر وشیدر بدوێشکێکی دا

بە وشككیدر بڵككێ ئەو شككەوەی  بكك و گ  ۆنە ھككد ب و بە دایک ككی ێ ئەو -
لە چك و  و ن وسكیاەرەجی بكرام نكدوی ھەن ویكدنی  ،نی انتدن ھەب وە

و لەون سكككەیری  ەکەی خكككۆی دانیشكككتب و، چكككراکەی ک نانككك ەوەنوور
  .نن وسیو کەو ە شت ھد ە دەرەوە نپدشد ، لەدەکرد ەوشەکە دنی 

کرابكككككككككك و بە کەیبككككككككككدن و و  گككككككككككۆ ەکەی کەنێككككككككككردی ننە گ رج 
نككدوی  ،خۆ بكك وپیككدوێکی کدنككه و لەسككەر ،جەنككدعەت دەسككتیکەوگیربە
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پكدکە ە  دەسكتی دایە ،کە گ ێی لەم قسدنە ب و ،ئە  ەدی ئدسنگەر ب و
 :گ  یو  جگەرەکەی

 یدانیو بێككك یژ دەدا ی ئەم دنیكككدیە شكككتی سكككەیری  یكككد ێووبە ێاسكككت -
گ نككدھی وەک ئەو کككچە بێ کە چەنكك ەھد خە کككی ،کدەکرێكك دازۆری  یككد

 .بە ق ربدنیک دەکرێھەنارەی  ید 
لەو الوە  ،کە وا دیدر بك و خەیكد ی الی قسكەی پیكدوەکە نەبك و اەا ور

 :ییپرس
  وەک  کێ کە ب وە بە ق ربدنی -
، کەوا خكككۆی دەکەنئێسكككتد ئەو کكككچە ق ێبەسكككەرەی بدسكككی   چكككۆن -

بكدوکی و ھەنك و ند ەکەیكدن نكد ێکی بدشكن،  ەنهكد  کچێکی زۆر بدش و
وای کكككردووە کە ئەوانكككیش بە  ،کە بككك وە بە ئەنكككن ئەو بكككرا ندپیكككدوەی

ی بێ کە داوای وو نە ێو زات بکد کەس نە ێن وس و ب  هئدگری ئەوەو
 خككۆی وەکكك  وشككیدر ئەو کككچە ھەر خ شككکەکەی بکككدت  دە بدشككە ئەی

لە سكد ێ کەنتكر  .بە شك و ا دراوە لە ع نری )پدنزە شدنزە( سد ی دە ێ
ەبن و لە نەکكككت ن ھێشكككتداع نری ئەوھكككدوو ئەوانەی  الی نێكككرد بككك وە

 ئەی گ نكككدی نیكككیە ئەم پێكككی بگككك  رن ،خەریکكككی یكككدری و چدوشكككدرکێن
 ! سد ە ك بیسک یدن بیست یهخێرن ع نری   دزە بە بێ ەنن کە

 خۆو لەسكككەر کەی چككدکی لە جككگەرەکەی دادیككکككدک ئە كك ەد نژێکككی 
 :گ  یو  کە ەکەی باڵو کردەوەودو
 بکككد  چئەو کكچە نەگككبە ە چكی  ،تر نیككیەھ بە دیكنم الی نككن لەوە گ نكد -

یكككدن چ دەسكككتێکی   ا دەسكككەاڵ ێکی ھەیە بەسكككەر ئەو نكككدنەردەی برایككك
  ادی ئەویھەب وە لە خراپ

 :گ  یەکەوە یوشیدر بە ند ی
 زۆر گ نككدھە، ئینسككدنێکی بەسككەزندن و بە خكك ا ،مدە ككێ ننككیش ھەروا -
  کەوە بس و ێ و  دوانبدر بکرێكکدی ەسەاڵ ی وا بە گ ند ی یەکێکی بێ
دراوسێ ھەر ب وە بە ندوی، ە ێی ئەوە الی دەرود ،ەکەشییبێ ەننی بۆ
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 ن کكچە بێك ەننەکەی بكدجی خەجكێ کەدە كێ پێكی  اندو خۆیدنك لە ھەن و
 .ایەدیدن لە ع نری ئەوبچ وککیدن نند ی ھەن ێ

 :گ  یخەنەیەکەوە دوێێیەکی  ریدن لەوالوە بە زەردەھ
  یدەخۆدیدرە خەاە ی بۆ  وا  بدشە ندوی چییە -

 :گ  یوشیدر 
 ئەرن وە كاڵ دەکەن بدنگی  ، کەچی ھەر بە  بێ ەنن زینەخد  و ندوی -

  و بەرەوە سەری ێاوەشكدن ەنە لەو  ئەی چی،  وه ی ا دێتهبەزەییم پید
 :گ  یخەنەوە بە زەردە

  ندوەکەشی چەن خۆشە ...ئێ ئێ -
 :پرسی ی کردە وشیدر و لێیوئینجد ێو

بەزەیكككی  بدشكككە کكككدکە گیكككدن، بەاڵم نەسكككەلەکە ھەر بەزەیكككیە یكككد لە -
 زید رە 

 :گ  یخۆ وشیدر لەسەر
  شتی  ری چی ،نە بدبە -

 :گ  یھدوێێیەکی  ریدن 
و  ی خ شككک دن بەزەیككیەیككدیككدرە ھ ی ئەم ھەر بەزەیككیە، بەاڵم وایككھ -

 .شتی  ریش
 :گ  یکەیدن لەو الوە دییەکێکی 

 د بڵكێ سكەالم و عەلەیكک و ئێك ارە هوە اڵ ھەر لەوەم کەنە کدکە اەر -
 !دەدەمکم بڵێ سەری خ ش

 .ھەن ویدن بە جدرن دایدنە قدقدی پێکەنین
 

ۆن پكككككدش گەێانەوە لە سكككككەیران، خ شكككككکێک و ننێکكككككی ێ دوو سكككككێ
ھكككد ن بكككۆ  ،بككك و کەرکككك وکشەنسكككە خكككدن کە ند یكككدن لە  پككك ورزای

نەی کە ئەو چەنكك  ێۆ .زۆریككدن پككێ خككۆش بكك و سككەردانیدن، ئەنككدنیش
خۆشكككی و  .بە دیدریكككدنەوە دانیشكككتب و ەوە، شەنسكككە ھەرالیكككدن نكككدن

ا نزیككک بكك ون  چكك نکە لە  ەنەنكك ،ندەبكك ییی خككۆی بككۆ دەرخۆشەویسككت
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بە شكەویش  ،ھەر ێۆن نەک ،دن زۆر بك وو بدسكی ندوخۆیك لەیەک قسە
ێووداوانەی لە  و لەو جۆرە قسكە ،دەکرد د درەنگ ھەر بدسی کۆنیدن 

و ووزوز  كككریەەش ،هێنكككدنەوە بیكككری یەکتكككریدەیدنبیریكككدن نكككدب و یكككد 
 قسكە زۆر ،ە الیكدندەکردو ێای   ەگرتخۆی ھە  دەستی لە ئیشەکدنی

 .یی ەکەنگەلێكككک بە ن کتەکدنیكككدن پێككك ،و بدسكككەکدنیدنی ال خكككۆش بككك و
خۆیككككدن  شككككەوێک دیسككككدن کەوا دانیشككككتب ون لە دەوری یەک و بككككۆ

 :گ  یە نی انەکەی و پ وروی کردە و، خ لە ێدەکرد قسەیدن
ە پكۆلی  ە ئدیشێ ئەوە  ۆ ئێستدش ھەروا  رسكنۆکی و لپ ورئەرن  -
جككدرەی کە ھككد ین بچیككنە بەاكك ا بككۆ  بیككر ە ئەو  یدە رسككعەسككکەر  و

 کەرکك وککدکە عەزیز کە لەون  ەپ  ب و، ئینجكد شكەو لە  سەردانی
شەو  د بەیدنی لەو گەرنكدیەدا لە  ەوشكە جێكک  ،الندن دا لە ند ی ئێ ە

ربدن، ئێكرە بدشكترە لە سكە ،بەق ربكدنە دە گك ت دیدە رسبۆ ێاخستین، 
  پۆلیسە نەوەک  بتدنندسێتەوە نیراوسێ دن ن عدوکدبرای د

 ە  ككدنیێ یككدنە قدقككدی پێکەنككین، پكك ورە ئدیشككێ بیسكك یالیجەنككدعەت دا
 :گ  یو  ی کرددووعدو سێ وو د ێە ی ێکی کرد

 وەی لە ێێی خ ادا ، ەوە، ید قەت نەیبینینەوەێک و نەیەێۆ ە بچئۆھك  -
وە   هن بندسكككیدیەئێ ەیكككد ،ئەی چكككۆن نە رسكككدندیە ..بیكككرم هێكككنەرەوەنەی

 گ تدەیككككدنو ەوە یخسككككتە نێككككر چككككدودێری دهعەلیشككككیدن(  ) ەسككككەن و
شەنسككەی خ شككکی  .نەبكك و ھەر بشككیدنگرن ئەنككدنیش لەوانككن، دوور

 :گ  ی
 بك و کەوا بەو شكەوە  كدریکە بزانكێ ئكێ ە بدشە ئەو پیدوە اەیبی پكێ -

ی خ لە خەریکە قسە بکدت، دەستی بكۆ ھە بك ی و یکێین و چین  کە د
 :گ تو پێی  کرد  ێ ێووی

  كد ئێسكتدش ھەرچەنك  بیكرم ،بیبك ەوە ،خ ا ئەم بدسە نەکە بەسە    -
 ئەوەنك ە  رسكنۆک دەبێ، ئەیەێۆ چۆن خە ک دەبم   وێە ،ێتەوەدەکەو

 ! بێک
 :گ  یە ئدیشێ پ ور
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 !بە دەستی خۆم نییە ،مدە رسنن  ،چی بکەم دایکم -
 :گ  یخ لە 

ک ایككرەت دەبێككم خە ككک بەاڵ ،ێکدە رسككن گیككدن ھەنكك و کەس پكك ور -
ی بەرانكبەر بە بە  كدیبە  ورەی خكۆی بەھێكز بکكدت،خكۆی و  بەر بخد ە

 .نەک سەرشۆێ ،دەکەنخە ک سەربەرز  وداو کەوھەن ن ێ
 :گ  یە ئدیشێ پ ور

ھەقكی ننكک  ،بە نن نەکە،  كۆ خكۆت وەھكد قسەی وا بۆ ،بەسە بەسە -
 .نھەن و دەستیدن کرد بە پێکەنی م و  ەواو دە رسنن  ،نەبێ

 بككۆ نككد ی کككدکی، بكك ونخككدن و ئەوان چ و ئدیشككە ،نزیككک ئێكك ارە بكك و
لەپك   ەوە،دەکكردد بیری لە  كد ی خۆیكدن شەنسەش دانیشتب و بە  ەنه

دا، ئەنككككیش ندچككككدرانە چكككك و بە  یەک لە خەیككككد ی هلەدەرگككككددانی بێگدنكككك
و پەچەوە کككردی بە  ننێككک بە عدبككد ،ھەر دەرگككدی کككردەوە .دەنگككیەوە

شەنسكە بەنە زۆر  .چدوەێوانی اەرن وی ئەو بکدت بێ ئەوەی بهند  ا 
و بە  کە داگیكككرابەپەلەننە  .گیكككری خككك ارد ا و قسكككە لە دەنیككك شكككڵەنا

 :گ تششرزەیی بە شەنسەی 
  یشەنسە خدن ۆ  -

 .م پێتەپەلەبەئیشێکی  ،بێزە  ەت بد بچینە ئەو نێرخدنە
ی کە سككەروو بە  ككدیبە نككد  سكك وێ شەنسككە دەسككتەپدچە بكك و، سككەری 

 ی جك انی لەیجلێکكی کك رد پێکی و ێازاوەیكیە،ننەی دی بەو ێێک  قیداە ی
ع نریشكی  . ەشدوەننێکی قۆزی لێ ،ھەن و لەشی بریسکەی دن بەردایە،

 :گ  یا ب و، بە دەنێکی  ێکە  پێکە   پێنی سد چل  لە دەوری
نەوە ێۆیشكككتبەدەم  ...و خێكككرە ئینشكككد اڵ ،بێیكككک بەخێكككر ،اەرنككك ون -

 ،کە چ ونە نێرخدن ە قسدنەی لەگە  کرد.لەم جۆربەرەوە نێرخدنەکە 
بەاڵم ننەکە زۆر  .لە ننەکە کككككرد کە دانیشككككێک شەنسككككە اەرنكككك وی

ە دەھكد ا   چدویكو ئكدرەق بە دەن ھە گەێابك و روسك  .ششرزە دیدر ب و
 ،و ئەنگ سككككتیلەکدنی گككككۆ و پكككك  بككككدزن دەسككككتە خككككرپنە بە ،خكككك ارەوە

 :گ  یچدوی س ی و دەن 



 

57 

 نكن ،بگەێێك ەوە نكد ێ دەبكێ م پەلەنە،داندنیشك ،بیک سد ێب اەرن و -
نیك ەێۆ ن  ەرسكەیو و نك دیری پكۆلی  و ئەوان  ن ۆ ئهندوم ئداتدوە، 

 گ تدەیكدنگك ێم لە قسكەیدن بك و  ، ەت بك ونئێ ە لەسەر دەعك لە ند ی
لە بەاكك اوە نەئ كك ورێکی گەورەی ئەنككن دێككک بككۆ گر نككی  کە سككبەینێ

بككکەم  ەنزانكی چكیننككیش ھەر ن ،پشكکنینی ند ەکدنیكدن خە کێکكی زۆر و
و بە  خك ارد و نلیكدن شكکدن ، ئیتكر خكۆم پكێ نەگیكرا  دک  نەھرەکەیكدن

چ نکە لە قسكەکدنی نك دیری پكۆلی  وا  کەم،ب پەلە ھد م کە ئدگددار دن
 كد  ..دووعكدعەزیزیش ندوی ھد بێک، ئیتكر بە  ھد ە بەر گ ێم کەوا کدکە

  چۆن و چی گ  یشەنسە خدن 
 قسكككەکدنی ننەکە د كككی شەنسكككە بە ،ب وکكككۆاڵنەکەش نەنكككد ننە ھەر لە

داخ رپكككد و ێەنگكككی ھە بزێکكككد و دەن لێككك ی وشكككک بككك و، بكككۆ ئەوەی 
شككككڵشێ ئككككدوی دا بە  ،وە  ەوشككككەکە ، چكككك وهنەیبینێككككک وا بكككك وکەکەی

 ،و سكەرێکی دەرکكی  ەوشكەی دا خك اردەوە دەن چدویەوە و قك نێکی
و ھكد ەوە نوورن و سكەرکەوت  کرد و سەیرێکی کۆاڵنەکەی کردیەوە
پەلی و کەلككككك  پەێۆ ھەنككككك ن کكككككد ەدا بە  كككككریەە لەو یككككك انەکە،بكككككۆ ھە

 ،چك وە  ێک ی خەس وییکە د نند ەکەیەوە لە نوورەکەی ھد ە دەرن،
 :و پرسی بە پەلە ھدت بە پیریەوە

 بۆ ێەنگک ھە بزێکدوە  پ ورن گیدن ئەوە چیتە  -
 :گ  یشەنسە 

 .ھەروا لە خۆنەوە گێژ ب وم بەق ربدن، نییە ھی  -
 :گ  ی ریەە 

 ئەوە کكێ بە ێاسكک گك ێم لە دەنگكی دەرگكد بك و، ،ەن ان کە ئدسۆم د -
  دەچ وب و  لێ انەکەی لە خۆندنە نە

 :ڵۆاک و گ  یخەس وی بە ششرزەیی دەستی خۆی ھە گ
لە  و نككدوەوە کەس بككه گكك تا، پككێم دەگەێئەوە ننێككک بكك و بككۆ ند ێككک  -

ەر ئەنەی گككك ت و دانیشكككک و پكككدش نەختێكككک لەب .نیكككیە ا دنكككکۆاڵنەکەن
 :گ  ی خۆیەوە
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 :کردە ب وکەکەی و گ  ی ێووی ئینجدئەوە خ لە بۆ نەھد ەوە    -
 یە چ وە بۆ ک ن خ اندزانی ئەو  ەوا ەبە -

و لە  ەنیشكككككتیەوە   ەپەسكككككدوی شكككككتەکدنی دەسكككككتی دانكككككد  كككككریەە بە
 :گ  ی و ھە ترووشکد

 شكتێ قەونكدبێ، دەبكێپ ورن گیدن چی ب وە  پێم بڵێ  ھەر     خ ا -
 !بە خۆێایی وات لێ ندیەت ئەگیند  ۆ

، بە زەردەخەنەیەکككی دەبككێ ككریەە خەریككکە نككدێە ەت  یدیكك شەنسككە کە
 :گ  ی کد ەوە

 بەاڵم سككەری بدوکككک، نەشترسككە ھككی  نەقەونككدوە، ھككی  نەبكك وە بە -
 !گرنبگ اید سبەینێ ێەنگە خە ک  ە ێند

  گ تکێ وای  :یو پرسی ب و  ریەە ئەوەن ەی  ر س 
  ككریەە چكك نکە ھەر چەنكك  بككۆ گێكك ایەوە،خەسكك وەکەی بدسككی ننەکەی 

بەم چەشكككككنە ێووداوانە   ە د كككككیەوە،دەکەوندنگێكككككک خككككك رپەیەکی وا 
 .نەچ و بۆیە ئەوەن ە  ێک ێاھد ب و،

 :گ  ی ،بکد ەوە شەنسە وەک  بیر
 ،بیری کردەوەدیکەش  ندیە ە بیرم دیبێتم  بەینێکی ئەم ننەم نەدی ە، -

 :گ  ی ئینجد
 بیككرم   ككۆ بڵێیككک ئەنە ئەو نەبێككک   ككۆزنئێسككتە ھككد ەوە  ...ئككێ ئككێ -

 :گ  یو  و دوایی سەیرێکی ب وکەکەی کرد ێاوەستد
 !ئەو نەبێک نییە کەس ،بەو خ ایە خۆیە ی -

ئەوەی  ن پكك ورکككدم نن  ی:یەوە پرسككیی ككریەە بە کەسدسككی و پەرۆشكك
 ھد ب و 

 :خەس وی سەری بۆ لەقدن  و گ  ی
ئەنە ننككی کەری ككی  ە،و نەجیككب ی ننێکككی نەردبە ێاسككت ،ئەگەر وابككێ -

ێەس  ە کە ئەو جدرە بدسم بكۆ کكردی، کەوا سكد ێ لەگە   ەنە  نیرزا
بیدن وی اەرششتنەوە، نێكردی ئەم  بە چ وینە سەرچندر و ھدوێێکدنی

 نەت نەئ ك ورێکی  کك دەع ە ی کردبك و بكۆ چەنك  ننەش لەون ب و،
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ش لەگە   ەنە و ئەوان ب و بە دەنەقد یكدن، ئداكد کە ئیشی پێیدن ب و،
پیدوی خۆی نكدرد بۆیكدن  یگەجەر و گ جەرێکی سەرسەری چ و چەن 

وە ككاڵ ئەنكدنیش نەیككدنکردە نككدنەردی  ئەوان بكك ەن، و کە گ ایكد لە  ەنە
کەشكیدن دیو بەرب ونە گیكدنی ئەوانكی  یەک دوانێکیدن خستنە ئدوەکەوە

شەنسە دەسكتی  ،ئەم ننە ننی ئەو پیدوەیە ئینجد ،دان  ێروپ یدن لێو 
 :گ  ی خۆی ا و سنگی دا بە

نێككردەکەی  ...ی بێككکشھەی ئككداەرین نن، ێووی بككدوک و دایکككک سكك -
 ەکەشكككككی بەیھەنككككك و دەو ەنەن ی ،ندە كككككێ دەو ەنەنككككك ە، وەکككككك  زۆر
ئەنەی  .کردنیكدن پكێکەوە نكدوەو دەع ە  لە نەئ  وران نزیککردنەوەخۆ

 ئینجكد کەو ەوە نە كح و سكەندی ئداتكدو خكدن،دیكکەش  گ ت و جدرێکی
نەوەک ئەو  ،بكیەون کەس گكك ێی لكێ نەبككێ وەکكك  ،ردەوەدەنگكی نككزم کك

خكككۆی و  كككریەەش  ئەگەرچكككی ھەر   وشكككی بەاڵیەک ببكككێ، ننە چكككدکە
 :ب ون، لەگە  ئەوەش ا زۆر بە ئەسشدیی گ  ی

ەوە ھككد  وە  ئەگینككد نێككردە نككدنەردەکەی ھەر یلە سككەدا سككەد بە دزیكك -
 .نەت ندکدتکە گەوادی بۆ کدربەستەکدنی  ک  ئەوەیە

 :ەوە گ  ییستێکی خستە سەر ێوونە ی خۆی و بە ند ی ریەە دە
 چ وزانی ئەوەشیدن بۆ ندکدت  ئینجد -

 :شەنسە گ  ی
و ێاپەێی  گك ت، ئكێ ە چك وزانین  ئەنەی یكکدە ێ وە اڵ کچم ێاسكک -

 :و ھەستدیە سەر پێ و گ  ی
 ئكێ ە، ئككدخۆ عەزیككز لە ،بکەویككنە خۆنككدن بكد ،نیككیە ئەم قسكدنە ادیكك ەی -

بنێكرم کە  اەاك ورچم بە ک ێەکدن بڵێم و ج ا  بكۆ ب دەبێبێک   ک ن
 ،و پێاڵوەکكدنی دا پەالنكدری سكەرپۆش و عەبكد .لە خۆیكدن بێكک ئدگدیدن
سكشدرد  ێای ،ی  كریەەی کكردیخۆکۆکردنەوەوە ھەن ن ئدنۆنگدر بەدەم
 :و لە د ی خۆی ا گ  ی دەرەوە دا چ وە و لێی

  وون،بدشكككككە بە پەلە خكككككۆم بگەیەنكككككك ە کتێبخكككككدنەکەی اەرەیكككككك وا -
 ،دەی خكككك ایە لەسككككەر  ككككۆ .دەداتخەبەر بە ھەن ویككككدن  اەرەیكككك وون
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جكددە  ە سكەر خكۆی گەیدنكبە پەلە و  پێچكدب وەوە ج ان خۆی  شەنسه
ا بەشككک  ئەنە خكك ایە دەگێكك چدویشككی  بەدەم ێۆیشككتنەوە. گشككتییەکە

خۆیكك ا  لە د ككی ،بككکەون پككێ چككدو یككد ندسككیدوێکی بككدوەێپێکراوی ،خكك لە
ە ئەو دەچك ێۆنانی  كر  كد  !کەو ە چەن  ندلەبدرەبزانە ئەم ێێ گ  ی )دە

ج ابكككك انەوەی خككككزم و  و چككككۆنی و یھەر خەریکككككی خۆشكككك ،ەدوکككككدن
 یەکێككک دیككدر ی دونیككد بە قكك ێ گیككراوە،دە ێكك کەچككی ئەنكك ۆش ،ندسككیدوم

 بەر،و خەریككک بكك و بشەێێككتەوە ئەو گەیشككتە نزیككک کتێبخككدنەکە .یە(یككن
سكككەری ێاوەشكككدن  و  دی. بەردەنكككی کتێبخكككدنەکەدا کكككی لە ییكككهقەرەبد غ

 :گ  ی
 خەریک ب و نزیک بێكتەوە،  دیدرە کتێب و اەزە ەی  دزە گەیشت ون -

یەکێکیكككدن اەرەجە شكككەل  ین،دەیندسكككکكككرد کە  ێۆ ە ئەننكككی بەدی دوو
بكككك و لەوەی کە بتكككك انێ خككككۆی بگەیەنێككككتە  شەنسككككە ندئ نێكككك  بكككك و.

ی دوکكككككدنو چككككك وە  الیەکكككككی  كككككر کكككككردە بكككككۆیە ێووی اەرەیككككك وون،
 :گ  یو  بە پیریەوە ھدت دوکدنسد ێب  کەوە،ارۆشێقۆن ەرە

رم و چدک دن پێاڵوی زۆر نە ،اەرن و شەنسە خدن، چدک ب و ھد ی -
 یئەگەرچككك ،کەنبكككھەر زوو ننكككدن  ەواوی بككك و  لەوانە بكككۆ ھكككد  وە،
 . ۆ ھەر ھە گر  وە ج و ێکم بۆ

 :شەنسە خدن گ  ی
 لە، دوێنكككێ دەدا بككێ، قككدچم زۆرم ئەزیەت ئەوچككد ر، عەنككرت درێكككژ -

دوو سكێ جكدر دانیشكت وم، بەاڵم  كۆ جكدرن   ەعزیەی ئەو ند ە ێێگەی
، سككەیری جكك و ێکی نیككیە نككن پەلەم ،نەع یلەکدنككک ێایككی بككکە اەرنكك و

 .دەکەم جەھێاڵنەش
 ھككد ە نزیككک شەنسككەبە پەلە و  ێن کككرد  ارەکە نەع یلەکككدنی بەدوکدنكك

 :و گ  ی خدنەوە
  مبزانم چیک بۆ ھێندو

 ،ھیچم بكۆ نەھێندویكک: ەوالی کرد و گ  یشەنسە سەیرێکی ئەنال و ئ
د ئەوە ھەیە کەوا سككبەینێ لە بەاكك اوە چەنكك  نەئ كك ورێکی ئەنككن  ەنهكك
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 نككككككدوی عەزیككككككز و ئەوانككككككیش لە ،دەگككككككرنخە کێکككككككی زۆر  دێككككككن و
 .ایە لیستەکەیدن

 :گ  ی ئینجد ، ۆزن سسک ب و ،ب و کە ندوی ) ەھد(  ارەکەدوکدن
 تە بە ێاست -

 :شەنسە گ  ی
ێكک ھەرچۆنی چكی  ئیتكر بكد نكن بك ۆم بدشكە، بكزانە  كۆش ئە ،ێاسكتە -

 ،نن نەنت انی لێی نزیک بکەونەوە خەبەرەکە ب ە بە اەرەی وون، ب وە
شكككشرزەیی دەسكككتی خكككۆی  ەھكككد بە  .ەکەی زۆر قەرەبكككد و بككك ودوکكككدن

و  دەخەمەکەم دادوکككدنھەر ئێسككتد  ،خەنككک نەبككێ :گكك  ی ھە گڵۆاككک و
 .ەران کە زوو بككکەونە خۆیككدنبە ھەنكك و بككراد دەدەم خەبەرەکە دەێۆم

 نەیككك ادبككك و   ككك وی پكككێاڵو نو  ككك و  ھەروا ق ،پەل ەھكككد کەو ە پەلە
ھە شككی بكك و، و ھەر ھە شە ێای کككرد چككدکە ەکەی ھێنككد ،ا بەسككەر یەکكك

 :شەنسە خدن گ  ی
 .ێ ەوە ند ێدەگەێ ،ئیتر نن خ ا  دایز -
 .ب ۆ خەنک نەبێ ،بدشە خ ات لەگە  -

پێاڵو بە  وی   ەکەدا ب و، کە  ەھد قدندوکبەر  لە شەنسە خدن ھێشتد
 :بدنگی کرد ن و بە دەنگێکی نەختێ بەرز دەستەوە خۆی گەیدن

 چ وە  بیر پێاڵوەکدنک لە ، ق   وەشەنسە خدن نەێۆ -
و بە  وەرگكككرت وەکەی لكككێ  ككك و چكك و ق دایەوە لكككێ شەنسككە ئكككدوێی

 :ئەسشدیی گ  ی
ا دبەسكەر ەم  ھێشكتد نكن ئەوانكی کدابدشە ق ێی ک ن بکەم بە سكەر -

نزنی   ەھد بە .وا ئەنەشی ھد ە سەر ،بکەم دن لێیندزانم چی ،کەو  وە
 :داندوانە گ  ی و
بچككم  یکەیككتەوە  ككدک  بە د نیككدیبکككۆ   ئەنككدنەم لە دەبككێ ،نیككیە چككدرم -
 .بگەێێم و ئدگدداریدن بکەم  او دۆستەکدن دن برادەر ھەن و دوایبە

 دن لەیەک کكردیكایزیخ ا دجدرێکی  ر  .دەکەملێ ی واو ی شەنسەش 
بە  و کداەزەکدنی خستە بن ھەنگڵی و خۆی بكدش ەشرەپ  ن وە و ق  
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عەبكككدکەی پێچكككدیەوە و بەرەو نكككد  بككك وەوە، ھەر  كككریەە دەرکكككی بكككۆ 
 ،نە ەوەودی عەزیكز و خك لەش ھكد   .ند ك ابە  ئەم خۆی کكرد ،کردەوە

ھە بزێکكككككدوە، ئەویكككككش ێووی کكككككردە  بەاڵم ھەردووکیكككككدن ێەنگیكككككدن
 :گ  ی و ک ێەکەی

  ریەە پێی گ  ی  -
 :عەزیز بە زەردەخەنەیەکی کد ەوە گ  ی

د ككی خۆ ككدن  ،نیككیە ھككی  . وهنككن لە نیكك ەێۆوە ئەم قسككەیەم بیسككت  -
بكێن و چدویكدن  ،بەسرە دێكن ون دیری ئەننی بەا ا  ،نەکەن ندێە ەت

ەکەوە ییبە کز ،بن ھەنگه ب و ەکەی لەودایکی کە ھێشتد ق    !دەربێک
 :گ  ی

و  دەکەنھەن و كدن ێاپكێ   بە خك ابێكک و چكدوی دەربێكک  چۆن بد  -
بكزانە  ،بكکەونە خۆ كدن  هزوو ن،  كددەھێنزانێک چیتدن بەسەر دە شا خ

 ،ا نەیهكێڵن دەسكتبەر ێن،  كد زووە لەدەگەێئەوان بۆی  کە چیتدن ھەیە
ی لە خكۆی کكردەوە و پێچكدی لە گ ت و عەبدکە خێراکەن خێرا  ئەنەی

 :و گ  ی  وه كهوەق   
و  ئكككدوێی لە کككك ێەکەی دایەوە ،ی  ەھكككد بككك وندوکكككدنئەنكككدنەش لە  -

 :ییپرس
 و  ەنە  اەا ورخەبەرت ندرد بۆ  -
 نەبكك وم لەوەی کە  ەنە دەربككدز  ككد د نیككد ،کەو ككم ئكدخر بككۆیە وا دوا -

 ،نییە لەسەر یخۆی ھی  نە رسی اەا ورھەرچەن ە نەھد  ەوە.  ،ب وە
خەبەرنككدن بككۆ ھەنكك و  ئككێ ە .بدشككترە وا ھەر ێۆیشككک، بەاڵم ئەویككش

ئەوان   ەھكككد نەیزانیبێكككک  ێەنكككگە کە دەبكككێ چكككۆن بكككرادەرانیش نكككدرد،
 .وبێتەوە نكد ێ چو نەب وبێک  دوکدنلە  ئەو ،بردبێک خەبەرەکەیدن بۆ

و بە عەزیكككزی  ب ونی  ەنە د كككی کكككرایەوەدایکكككی بە خەبەری دەربكككدز
 :گ ت

 ک دەکەی بدشە ئەی  ۆ چی -
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 ،نیكیە ئیتر ھی  . رسن و نەشڵەنێنئێ ە ھەر نە م.ننیش  دزر  چی -
ھەنكك ێکی دا بە خكك لە  کەو ە نككدو کداەزەکككدنی،بە پەلە و  ھەسككتد ئینجككد

ئەوانكككی  ریشكككی خسكككتە   ەنكككدنەکەدا بیدنسككك و ێنێک، لە کككك ورەی کە
وی    كككئەویكككش الی ق دایکكككی، تیدایە دەسككك و ەوەبچككك وکجدنتكككدیەکی 

 :یو پرسی ن ەرەکەوە دای ندۆق
  دچدک گەێای  ھی  نەن -

 :گ  یعەزیز 
 خك لە کەنكدن لێكرە ھەبێكک،دینكدکەم شكتێکی  زۆر چدک گەێام، بدوەێ -

 :گ  یو دایە  ھە ی
 یشككت و جككدری وا ھەیە خە ككک کككداەز نككدو کتێبەکككدن بككدش بگەێێككن، -

 .ێنێتەوەهب دەری دەچێکبیری  و لە ە ندوەوەدەخد وای 
 :عەزیز گ  ی

  دابێكک، ننكیش بكۆی . بكد  ۆزێك   دریك ندوه ێاوم، ھكی  نكه ن و گكه ھه -
 چم. رده ده

 گ  ی:  وه كه رۆشییه په  به   ریەه
 نێر چدودێری ا بێک. ندن له كه  رسم ند ه و ده له -

 ی گ  ی: كه نێرده
 کەوا دایكككم زۆریە بكككۆ کۆاڵنەکەنككدن بكككک دووعكككدبەاڵم  ،زۆر ێاسككتە -

و ھكدواری  بكێجگە لە شكد ە بەر دەرگكدیە، دراوسێکدن دن نەجلیسیدن لە
 .دەسک ک ێ و ب وکەکەیەوە نەنیی بە پ ورە

 :خ لە گ  ی
 قك وت ی ێادیۆیدە ێ کدولەکردووە، ند  ی ئەو ننە ندخۆشیبە ێاست -

 و دایككم سككەری کۆاڵنەکەشككی گر كك وە، ئەو ێۆنە یەخەی ننیشككی داوە
ێتەوە کە چكۆن دەگێ گر  وم بدسی ک ێەکەیم بۆ  زۆر ێای گرت و بە

و  ق نكدر  كی بە ویكهکردو ی  هو بردووی لەنێر سەری دەرھێندوە پدرەی
 .دەکد نن و نند یشی ھەر ئەم بەخێ یدن

 :عەزیز گ  ی
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ن نسیبە ی ھەنك ن بكۆ ھەنك ێکی  كر قكدزانجە  پك ورە دە ێ ئەوەیە کە -
 .ی  ەرەسی کۆاڵنەکەیەدە ێ نەنیی دایم

 ٭٭٭
 یکەلكك پەلدنیككد بە  ەواوی  دریككک بكك و، عەزیككز کەو ە خككۆی و ھەنكك ن 

 و ھەن ن جدر دەدا ییبەجدر یدرنە یەەش جدر ر .کردەوە پێ یستی کۆ
و دەسكتی کكردە  ئدخری عەزیكز چك وە نكزیکیەوە . ەگرتک ێەکەی ھە 

 :و گ  ی ک ێەکەی ندچ کرد نلی و
چككی نەعلكك نە خەبەرەکە ێاسككتە، ێەنككگە  خككۆت نككدێە ەت نەکە، بە -

 بکەنەوە   كریەە باڵو بۆ  رسدن ن و شڵەنان نی خە ک خەبەری وا ھەر
 :یەوە و بە ھەنسکەوە گ  ییخۆی س  ارنێسکەکدنی

 .بڵێم چی  ب ۆ خ ات لەگە  بێ و ئدگدت لە خۆت بێ -
ئەنجككد بەبككێ قسككە لە  ،کككردەوە نزیکككی و بدوەشككی پیككد عەزیكز چكك وەوە

بكك و بككۆ نن و  ئەویككش د ككی پكك  دیككدر بكك و .نوورەکەیككدن ھككد نە دەرن
سكک لە ارنێسكکە وەک پل و ی ئەو ھەنك ویكی کە دبە  دیبە  ،نند ەکەی

نەراقی ئەوەشی بك و  ھەروەھد ،ە خ ارنچدوە ج انەکدنی  ریەەوە دێن
ێەنككككگە ھەر بككككۆ  نەی ئێسككككتە الی وایە کەێۆیشككككتی ئەم  ەزانکە نەیكككك

 چككۆن دوایككی دێككک بەسككەر دێككک و یشككەوێک یككد دوو شككەو بێككک، چیكك
کە ھەر شككەوە لە  دەبككێدن ندچككدر  لككێ یككدخ د ئەویككش وەکكك  بككراکەی

بەدەم ئەم بیكرانەوە چك وە الی  .وەا خكۆی بشكدرێتە لە ک نێکك ند ێک و
کكرد، دوای  لێ یبە ئەسشدیی خ ا دایزی :دەستی کردە نلی دایکیشی و

اێككری کككرد کە ئەگەر ھككد نە سككەریدن چككی بڵككێن و  ئەوەی پێككی گكك ت و
دوور لە رت کە دووراوکیسككككەکەی بككككۆ ھە گكككك خكككك لەش .چككككی بككككکەن

پك ورە  پك ورە ئدیشكێ و و دەرگكد بەر  یشتنه گهئەوان  .پێشیەوە ب وات
 پكك ورە. و ل و یككدن بكك و بە لكك و ی یەکەوە دەرگككد بەر  یشككتنه گهئككدنین 

 :ئدیشێ بە ێوویەکی خۆش و دەنگێکی ھەن ن بەرزەوە گ  ی
  دەکەی ق ربدنک بم ئەوە بۆ ک ن ئۆار ئدی ئەوە عەزیز گیدنە  بە -

 :و گ  ی خ لە ج ابی دایەوە
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 ،ییێپدوو سكككێ قسكككەی سكككەر لە دوای .ن بكككۆ سكككەر دەعككك ەتدەچكككی -
ننەکكككدن ھكككد نە . کكككردن و بكككۆی دەرچككك ون لكككێ یخ ا كككدایزی عەزیكككز

چدوەکكككدنی سككك ی و  گككك ێی لە دەنگیكككدن بككك و، کە  كككریەە ھەر نوورن،
 دەیزانكیبێتەوە سەر خۆی، چك نکە  ا  دک  خۆی خڵەادن  لە نوورەکەی

ئەم  دەبكێبەرن، ندچكدر  کە شكتەکدن کكردووە خەس وشی خۆی  دزر
 .دیدریدنەوە بێک بە

کكككككككرد و  شەنسكككككككەش لەبەر د كككككككی ئەوان ێووی خكككككككۆی خكككككككۆش
 :گەرنی کردن و گ  ی بەخێرھد نەوەیەکی

ئەوە بكككۆچی  .ندەکكككردکكككرد ھكككد نەوە، گەلێكككک بیكككرم  زۆر بدشكككتدن -
ی  ەزاننەیكو ا زۆر ندێە ەت ب و   و  لە د ی خۆشیچ پێ ئەوەن ە دن

ئەگەر بەیككدنی ئەنككن ھككدت بككۆ ند ەکەیككدن، ئەوە  خككۆ  یككدن لككێ بکككدتیچ
ویەک، چككی بکككدت بە بیككدن  ک،دەبێككزارە ككرەک  شككێی خ شككکی ھەرئدی

 !!خۆ دەریشیدن ندکدت ،ئەی چی ندکرن، نێرێتە ش ێنێک،بیدن
 یكدنیە ئدیشێ عەبدکەی داگرت و کەو ە بدسی ند ی براکەی کە چپ ور

 :شەنسەش گ  ی. یدن بۆ نەکردوونین و چوبۆ کردو
 و ھەر ئێسكتە چكمدە د ئەو ند ە  ،بدشە ننیش ئیشێکی بچ وکم ھەیە -

الیكدنەوە و خۆیشكی شكتەکدنی  بە کبكدنگی  كریەەی کكرد کە بێك .دێ ەوە
و  عكدودا ێۆیشک، لە کكۆاڵنەکە ھەنك ێک دو ی و لێینێر عەبدکە خستە

)نكد ی  الی گەێەکكی شكێخدن بك وەوە بكۆ رخك ا ،خ ێن  ییئدیە ەلک رس
نككد ەی کە بككۆ الیككدن ھككد ب و،  گەیشككتە ئەو .بكك و( خۆیككدن لە دەرگەزێككن

ھەنیشكە  و قەرەبكد و، گەوره بك و، نكد ێکی گەورە یقەدی ی یک یهدن وخ
نی انی شدرستدنی و الدێكی، بكۆیە دەرگكدکەی    چۆکەر ودب و لە ھ پ 

 ،سكد ێبی خكدن وەکە نكدوی شكێا  سكەین بك و ،ھەر لەسەر پشک بك و
و نككد  و  بە كك رنەت و بێكك ەنگ بكك و بككۆ خككۆی زۆر پیككدوێکی بككدش و

بد کەرەکككدنیش بكك و، بە خۆشككی و خە دەزۆریككش د ككی الی کكك ر .ننككد ی
و ندخۆشكككییدن د گیكككر و  بە  ەنگككك چە ەنە خكككۆش وسكككەرکەو نیدن د 

 ،دەسكک بهد كدیە شكی لەیبە بێك ەنگی و چی بەاڵم ھەر ،دەبك وندێە ەت 
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پێیكككدن اێكككر شەنسكككە خكككدن  لەبەر ئەوە .ندەدایكككدرنە یی  ەوەیبە دزیككك
ش بۆیككدن ئەوانككی ن،دەبككردشككتی وا قەدەاەی بككۆ  زۆر جككدرو ب وبكك و 

 .دەکردبۆیدن جێبەجێ  ،شی لێ ب ویستندیەیو چی ەشدردەوەد
 ٭٭٭

 بە نەراقێکكی زۆر و د ێکكی نكدێە ە ەوە، .شەنسە خدن گەێایەوە ند ێ
 خككۆی د خككۆش پیشككدن بەاڵم بە سككەرزاری و لەبەر خ شككکی و ئەوان،

ییش دنیككد و بەیككدن ئەو شەوەشككیدن بككردە سككەر ،ێككک بكك وھەرچۆن ،دەدا
ششككکنین و کەس ھككدت بككۆ ند  بكك و بە ئێكك ارەش نە .ندت بكك وھەر کشك 

جدرێکیش خ لە چك و سكەری   چەن دا، یش لە دەرگدیسگر ن و نە کە
 :و گ  ی و گەێایەوە دەرەوەی دا

 ئەوانكیش ھەر ،ی خۆیكدننیو کدسكش و برادەران لەسەر کكدر نییە ھی  -
شەنسككە خككدن و . ەقەونێككکن و چككدوەێوانن و نككدزانن چككی دا نەراقكك لە

نی انەکككدنەوە ھەر ور ەیككدن بكك و،  ككد دنیككد  ی ولە بە دزیككخكك بكك وکی و
درەنكككگ  ونانەوە و شكككەویش  كككد ەبكككدزیكككد ر  ئەوان ،دەبككك ودرەنگتكككر 

 .بكك ون شككتەگێ انەوە هگ ز ەکككدیەت و سككەر خەریکككی قسككەی خككۆش و
 .ی خۆی بن ێک جێگهسەر  ئەوجد ھەر کەسە چ وە

 ی کككردوەاڵ عەزیككز ێاسكت دەیگك تخۆیك ا  یەوە لە د ككیی كریەە بە خۆشك
ئەوە ە . ەوەدەکەن بككككاڵوئەم قسككككدنە بككككۆ شككككڵەنان نی خە ككككک  :و ككككی

وە نككككدو  ئیتكككر بە د نیكككدیی چككك .شككك کر ھكككی  نەقەونكككد ئەلحەنككك ولیال
چدوی و  شەنسە خدنیش شدیە  دنێکی ھێند . سکو لێی ن جێگەکەیەوە

 .ھەستد لێ زوو پرخەی و ھەر ند لێک
نێکی زۆر ب و کە شەنسككە لەسككەر دەنگككی لێكك اشككەوگدر نیكك ەی ێۆیشككت

و بە شككڵەناوی خككۆی گەیدنككك ە  وە  وهدەرگدکەیككدن خەبەری بككك قككدی ی
 یە وا، ئەوە کێكھد م ھد م، وا )ئێ ئێ وا ھەر نگەیشتە ئەو  د دەرگدکە،

کكۆنە ێ پكۆلی  لە بەر  یو دیك ئكدخری دەرگكدی کكردەوە .بك و ی(ھد م
وەسككتدون و ھەر سككەلکە و دێككتە پێشككەوە  بەر لەوەی ئەم دەم  دەرگككد

 :ییو پرس یەکێکیدن ھد ە پێشەوە ،بکد ەوە
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 ئەنەیە ند ی عەزیز بەکر  -
پۆشكككەکەی و بە دەنگێکكككی شەنسكككە دەسكككتی بكككرد بكككۆ سكككەر و سەر

 :نی ەلەرزۆک گ  ی
 .و نن دایکی ئەوم بە ێ ند ی ئەوە -
 :گ  ی ،پۆلیسەکە وەک اەرندن دەربکد -
 بدنگی بکە   ک ا خۆی -
 !نییە وە اڵ لە ند ەوە -
 چ وە بۆ ک ن  -
 .کەرک وکچ وە بۆ  -
 .ئەنرندن پێیە ند ەکە دن بگەێێین ،بدشە ێێگەندن بکە -

 :زەردەخەنەیەکی  ەوسدوی و ێقەوە گ  ی بە شەنسە
بكد بەیكدنی  ،دەکكردشكەوە  خكۆ ێانكدن نەبۆ بەم نی ە ئینجد .اەرن ون -

 ون  ن ستخە ک ھەن و  ە ۆقێنن،دند  و نند ی خە ک  !ب ایە
 :کە لەوالوە گ  یدی یەکێکی

 !ئەنری  ک نە  دن پێیە ،قسەی پێ ندون -
 گ  ی )ئدخر  کك نەت وەھكدخۆی ا  شەنسە ێێگەی بۆ کردن و لە د ی

ئكدوێی  کە. (دەخكدتی خۆی بەرانبەر بە خە كک دەرزیپیدوە ی و د سۆ
و  كریەەش بە شكشرزەیی لە ھەیك انەکە  خ ولە لە پشتیەوە یدی ،دایەوە

 ئینجدھەن ن قسەی کرد و لە پۆلیسەکدن بە عەرەبی  یەکێک .وەستدوە
پكككێش ئەوەی بكككگەنە ندوەێاسكككتی  ا، بە چرپەچكككرپەوە کردیكككدن بە ند ككك

کەو ەوە، لە  ەکی عەزیكككككزی بیكككككری ەوشكككككەکە، شەنسكككككە ئدنۆنگكككككدری
 :دەنی پۆلیسەکدن ا وەستد و گ  یبەر

 ئێ ە بگەێێم  دەبێننیش پێشەکی  -
 :الوە بە ک ردی گ  ییەکێک لەو

 گەێانكی ،نە رسە ننیكدن لەگە كم ،م ۆایقی ن ختدر ،شەنسە خدن نن -
 .ندوێک

 :شەنسە گ  ی
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 دەبكێنكن  یكک یكد لەگە  نیكک،گە لەبەسەر ئەوەوە کە  ۆیدن  نییە ھەقم
یە کە خۆیككدن بەیدننككدنە و شككتی وایككدن پككێ یككن دوور چكك نکەبیككدنگەێێم، 

بڵكككێن لێكككرە  گێككك نەوەب ھە كككی نپدشكككد بكككیخەنە نكككد ەکەوە و لە بێكككک و
 .دۆزی ندنە ەوە

 :ییرەبی پرسیەکێک بە عە
 ک دە ێ ئەوە چی -

 و قەیندکكد بكد گ  ب پێی دیدر ب ون ختدرەکەش بۆی گێ ایەوە، ئەویش 
یەکكێ لە پۆلیسكەکدن ھەردوو دەسكتی بەرز کكردەوە  ئینجكد .گەێێکب دن

 :گ  یو شەنسە  بەرانبەر بە
 اەرن و ب گەێن بزانە ھیچم پێیە 

نی کككرد و نێکیككدواشەنسككە ھەروا بە ندچككدری سككەیری گیراككدنی یەک د
و  دەھكدتخكۆی  ا گكد تەی بە خۆشی ب ۆن  لە :گ  ی دوایی بە ندچدری

 دن پكێ بك و، خكۆیوا قەدەاە كرین کداەزیشك ،خدنم گیدن ئینجدت  دەیگ 
 ،خ ێنكك ەواری چەنكك  خۆشككە ن وسككراوە، ئككد  دا یككد ی ككۆ نككدزانی چیكك

ەوە لە یکكككدبرایەک کە بە جلكككی ئەاەنككك ی .خكككۆزگە خ ێنككك ەوار ب ونكككدیە
و  کككردە شەنسككە یوکككرد و ێو ، سككەیری خكك لەیشككکیەێۆدپێشككەوە 

 یە ئەنە کێ :یپرسی
 .ێدەزانھەن و کەس  .ەوە نەخۆشەیئەوە برازانە ھەر لە نن ا ی -

 ا پێشكك سككەرکەون یككد لە اە بیككدن کەکە گەیشككتە پلیکككدنەکە، بكك وە اە بە
 لە ئدخری ھەن ێکیدن سەرکەو ن و سێ چ ارێکیدنبچنە نێرخدنەکدن  

 . ەوشەکە ێاوەستدن
 پكككك ورە ئدیشككككێ و پكككك ورە ئككككدنین، کە لە نووری پشككككتەی انەکە الی

دەنككگ ێاپەێیكن، پكك ورە و دەنگەتن، لەسككەر قسكە دەن سكشەنسكە خككدن 
بە پەلە  ەندشدی جێگەکەی شەنسەی خ شكکی کكرد چكۆ ە   کە ئدیشێ
کە دا.  كه هە سەر ھەی انب ەی وانید گەیدن ە الی پەنجەرەکەوە کە خۆی

سكەری  بە ھەردوو چكۆک دای بە ،یەوەیۆلیسجلی پ بە زەالنەکدنی دی
 :و گ  ی  اخۆی
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 !!ئدی بدوکەێۆ   خۆ ئەوە پۆلی  و  ک نە ن ھد  ون -
 :ئەنەی گ ت و شداڵوێکی برد بۆ ئدنەی پ ورزای و گ  ی

   کچكێ ھەسكتە بكزانە پكۆلی  داێناوە ەدەکەی لەێێی خ دا چیم لكێ -
 !!ند ەکەوە

 د ككی ۆیەوە، بە  كك وێەیی لەیەی خككیككنەزانئكدنین بەو سككدویلکەیی و ھیچ
 :گ  یخۆی ا 

 جكدرن خەنكی دێكک، ند ێ ند ە اەقیكرەکە چییكدن بەسكەر ،دە سەیرکە -
 ئككدنین کۆن کككێ ھەقككی بەسككەر  ككۆوە ھەیە بڵككێ ھەنككدنە خككۆیە ی  دە

بەاڵم لە ێقككی پكك ورە ئدیشككێ کەوا لە  ،ھەرچەنكك ە خۆیشككی شككڵەناب و
 :و گ  ی کردەوە و خۆی کۆ بێبدکدنە ھەستد دەرکردب و،  دنی

 وا پككۆلی  بكك ون  ھەقیككدن ئینجككد ی دە رسككئەیەێۆ  ككۆ بككۆ ئەوەنكك ە  -
 :کردەوە و گ  ی بەسەر ئێ ەوە  ھەردوو دەستی بەرز چییە

 !ب ەین  ین نی انین و ھد  وین سەریدندە ێ ھد ھد ئێ ە چی دن پێیە  -
خكۆی دا بە  ،وەک  گ ێشكی لە قسكەکەی ئەو نەبێكک پ ورە ئدیشێ ھەر

و  ە ئەرزەکە ، دەنكی چەقدنكدەبكدتا سك ج ە دت لە نك ێژدە گ  ،ادئەرز
 :دەیگ ت ،گیرابێکدا گەروو وەک یەکێ شتێکی لە بە دەنگێکی  دسدو

 ید کدکە ئە  ەدی شێا  ید اەوسی بەاك ا  یكد ئی كدم قدسكم  یكد ئی كدم -
خێككر ئەم  سككەبە ەیە نككدنی گەرنككک بككۆ بككکەم بە ،عەبدسككی سككەرگەرم

 الدەدەیک  بەاڵیەندن لێ
 :تدەیگ ویش بەندندو

نلی شکدوم ئیشكم چكی بك و ھكد م   بڵێ بە بەربێک، دەھەی ئدگرم  ێ -
پكك ورە ئككدنین  !بككد ئێسككتەش نەھد  ككدیە ،ھەنكك و وەخككتە نەھككد ب وم ئەو

 ێووی  كێ بك و دوایكی ندچكدر ندب و، و واقی وێ دەکردھەروا سەیری 
 :و گ  ی کرد

 کكێ  كۆ  کكردووەئدخر  ۆ چیک . الی  ۆوە کچی دایکم کەس ندیە بە -
ھەر  ەیكككدت  ،ئێسكككتە شەنسكككە بزانێكككک بە خككك ا ،ێ  بێككك ەنگ بەدەندسكك
ئەو بكك وکە  ئەیەێۆ بككۆ ئەو کكك ێە نككدزدارانەی خەاەت نككدخ ا، .دەبككدت



 

71 

ی پەێەی گكككك  ە، ئەو ھەنكككك و لككككۆزەنگەرە ێناونە ە دە ێكككك جككك انەی کە
  دەکەنئەو بڵێ چی  ئدخر چی لە نن و  ۆ  ئەی ،نوورەکەیەوە

 ، وازی لە  ەکەنككسككەری ئككدنینی ھە  ،بكك ایەدەسككتی  پكك ورە ئدیشككێ بە
 :گ  ی و چ و و بۆی ھێند دووعد

خككۆت لە نككن کككرد بە ێۆسككتەم و بە پیدوچككدک  دەنككک  وا چیككیە ئەوە
ک، چكككۆن نێیككك   بدوانكككک شكككێ ن و سكككەرت لە قككك ێبەس بڵكككێ و داخە

لە ک ێك ە ھكد  وی بكۆ ئێكرە  بكۆچی ھكد  وی و  نە رسم  ئێسكتە نكد ێن
 ی دەزانچی 

 :ییەوە لێی ێاپەێی و گ  ی  وێەئدنینیش بە 
خ ا ھەقک لكێ بکكد ەوە، ئەوە چكۆن د كک دن لەبەر سكەری ئەو ئۆھك  -

یككد خكك ا  یككک نێ بڵێیككک بدوانككک شككێ ن و سككەرت لە قكك ێ کكك ێەم، دوو
 !بیکە دەکەی چی سد دەگرنزەن ەقک چێک، وە اڵ دەسد ئێ ەش 

 . وه ەدەیگ و ئەو  دەیگ ت من ، ئەبەم جۆرە کەو نە نشت 
 ٭٭٭

 سككتنی عەزیككز و  ككریەە بكك ونەوە،پشككکنینی نووری ن  پۆلیسككەکدن لە
 ھەنككك و شكككتەکدنیدن بكككاڵو ،و کەنتكككۆر و کتێبیكككدن ھە  شكككتب و بككك خچە
 یەکێکیكككدن ، ون بچكككنە دەرنبكككنوورەکەدا خەریكككک  و لە ەوەوکردبككك 

چەکكككك ەجەی نێككككزی  ەوالێتەکەیككككدن کە لە نزیككككک  دەسككككتی بككككرد بككككۆ
بك و،  ئەو شتدنەی  یدو ن روو ھەن ن نت  کێشد، ێای ،دەرگدکەوە ب و

 یشكتێک  ب ی بزانكێ کداەزێك ھە ی   ویەک و کدبرا دەستی برد بۆ ق
 :، لەپ  گ  ینییە ادنێر لە
 بە دەسككتی بككرد سككنجدقێکی سككنگی گككرت  ھككدی ھككدی وە ككاڵ چككدکە -

 :دەستەوە و گ  ی
ئەنەشكككتدن ھەیە  دایە دەسكككک شەنسكككە خكككدن و لێكككی  ،زۆر چكككدکە -

 :پرسی
 تدنە  کێ ھێندویە ی بۆ ئێرە ھینی کدن ئەنە -

 :ا و ی د  ھدت و لێ ی خۆی گەسک و لەدا شەنسە ن چ ێکێکی پید
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 بیر نەب وە  سەر نەبێک  ئەندنەندن چۆن لە ئدی ق ێم بە -
 زەردەخەنەیەکكی دەسكتکردەوە و بە نەختێ خۆی گ رد کكردەوە ئینجد
 :گ  ی

  چییە بۆچی ئەو چۆلەکە بچکۆلەیە ئینجد -
 یە  ئەنە نەنن عە یە خدنم  ید کۆ ری ئدشتئەنە چۆلەکەی -

 :خۆی گێل کرد و گ  ی شەنسە
 ەکەی بد کە ەشێری ئدشتی بێ د    ەزچییە ئەوە خراپەی ئینجد -

خۆی  بە نپدشد ا کە بڵێ خ لە دۆزی یە یەوە، لە بیری شەنسە ھدت بە
ەگككككرن، بدشككككتر ئەوەیە بڵككككێم خككككۆم دچكككك نکە ئەو کكككك ێە  ،گكككك ت نككككد

 :گ رد گ  ی ،ئەم ب یدرە یشتەدۆزی نە ەوە، کە گە
زۆری لكێ  خە کێکكی ،ئەوە جدرێک چ وب وین بۆ سكەیرانی قلیدسكدن -

ەکەی یبەاڵم ئۆ ككۆنبێلچی ،ئێكك ارە خە ككک کەو ككنە گەێانەوە ینزیکكك بكك و،
ئەم  ،بشككۆم لە گكك ن ئككدوەکەننككیش چكك وم دەسككتن ێژ  ،کەوت دوا ئكێ ە

  وم لەو خە کەشككككم پرسككككی کە ھێشككككتدیەوە، چككككدۆزیكككك چككككۆلەکەیەم
ننككیش د ككم نەھككدت  .نیككیە ی ئككێ ەیككگ  یككدن ھ ھەنكك و ب ونەوە،ێۆیشككتنە

ەشككێری ئدشككتییە و ئەنە کە   زانمبە بكك وکەکەم، چكك  ەم، دامبككا ێككی 
   ھە گر نی قەدەاەیە

 دیكدرە ندنۆسكتدیەکی بكدش دەرسكی داداوی  دایكک، خكۆ وا :کدبرا گ  ی
ەنە بۆ ێاستی ند ێیک کە ئ ،الی خۆت ننێکی نس   دن و ن ێژکەری  ۆ
 ا داویدنە ێ  ک ێەکە ە لە کۆب ونەوەی ئدشتیخ ازەکدن یھی

شككەربە زلەکەی  ،دەسككتی بكك ایە بە ،بكك و شككەق بەرن شەنسككە وەخككتە
دە ت( دەیگكك خۆیكك ا  ەدا بە  ەپڵككی سككەری کككدبرادا، )لە د ككید الیەوەی

لە بككدوکی  کكك نە ی وا نەکە  بدشككە بێشككەرەاینە،  ھەزار نەعككلەت وەرە
 ا بكژین و کكۆ ری ئدشكتی ە ئدشكتی و برایە یكل بكن و خە ک ئدشتیخ از

یدن شەێ و دونننكدیە ی و دێنك ەیی  چ  ێتەوە چدکترەس وێبە دنیددا ب
و ئەو  دەدەنجككككك انە بە ک شكككككک  ئەو بەشكككككەرە یەکی  یكككككدیە یخۆشكككك

خككك ا داویە كككی بە  و درەخكككک و خێكككر و بەرەکە ەی دار و زارویككك زە
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بەو  نكككراوە،ھێ یەی بە سكككەدان سكككد  پێكككکشدرسكككتدنێتی ئینسكككدن و ئەو
 ببكرێن  ، لەنكدوکكردووەچەکە  رسندکدنەی بدزرگدندنی شەێ دروستیدن 

 :و گ  ی کدبرا لە خەید ی دا
 !زوو قسەکەت  ەواو بکەی بدشترە -
ئیتكر  بەسكەری  كۆ لەوە زیكد ر نكدزانم کە پكێم گك  ی، ،قسەم پێ نەند -

 .ندیکەن کەیەی خۆ دنە ،بیکەن دەکەن بدوەێ
 !سەرا بینراوە ک ن  دوێنێ لەبدشە ک ێەکەت چ وە بۆ  -
بككككزانم بكككككۆ ئیشككككی نە كككككکەنە لەگە   ، واکەرکككككك وکچكككك وە بككككۆ  -

 .چ وە نەع یلەکدنی
 نەع یلەکدنی کێ ب ون  -
  نن چ زانم -
 .دەکەینبد ننەکەی بێک پرسیدری لێ  ،بدشە -
 .ندزانێک و ئەو ھی  ننەکەی نەخۆشە -

 :کدبرای ئەاەن ی گ  ی
ە ە ی دانیشكێک و ئیسكرا ەت لە خكۆی ێ بۆ بە ک ێەکەت ند ێیک بە -
 !ی کە ئەو ننە ج انەشكككی ھەیەبە  كككدیبە نكككد  و ننكككد ی  ێكككک نەدا   و

 سكككەر و دەن چكككدوی شەنسكككە ھەسكككتی کكككرد کەوا خەریكككکە خككك ێن لە
 :یی گ  ی  وێە ب کێ ە بەدەپەێن و بەدەم ھەندسەدەر

 .و نن نەن ی ە ھیچی خراپ بکدت کردووەک ێی نن ھیچی نە -
وەکككك   لەگە  شەنسكككە، نیكككیە یكككدن ادیككك ەییەکكككدن زانپكككۆلی  و ئەنن

ئیشكی  ریكدن ھەبك و، لەبەر ئەوە کۆ رەکەیكدن بكرد و چك ونە  شتێکیش
گەێان و ێوویدن کردە نووری پك ورە بە پەلە  ،پشتەی انەکە ھەی ان و

  نوورن. پك وره  چ ونكه  نسكه   شه گكه   له كۆنكه  وان و بكه و ئكهئدیشێ 
خۆیك ا  ەیکێشد بەر ور ەور ی ب و، دپێ و ھە سەر ھەستدب وەئدیشێ 

چككدوی بەو ھەنكك و  کە ،خ  ەیككدن بكك و و گە  پكك ورە ئككدنینە بككۆ ە لككه و
شدنەوە، ئیتكر ین و ۆنیسەری و خەتق ی وجلی پۆلیس خە کە کەوت بە

نكدب و  سك وێخۆیشی سكەری  رێتەوە ووھەر ئەوەن ەی ندب و کە بب 
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ھككۆش  ۆزگە لەخكك !!ئەوە چككۆنە نككدنرم  :گكك  یخۆیكك ا  لە خككۆی، لە د ككی
یەکێکیكدن  لەسكەر دەنگكیم  دک  چدوم بەنكدنە نەکەو كدیە.  دەچ وخۆم 

 :  ن ی لە شەنسەی پرسی داچڵەکی کە بە
 ئەندنە کێن  -
 :شەنسە گ  ی -
 .خزنی خۆنن ھد  ون بە نی انی -
 :لە ک ێ ە ھد  ون  ند یدن لەم شدرەیە  شەنسە گ  ی -
 .ونە بۆ سەردان ھد  کەرک وکند یدن لە  ،ند -

 دە گكك تپكك ورە ئدیشككێ ێەق ێاوەسككتدب و، ێەنگككی وا زەرد ب وبكك و، 
 .ا نەندوە لەشی لە خ ێن

 و پریدسككکەی خ ار کككرد، بكك خچەئەننەکككدن ئەو نوورەشككیدن سككەرەو
 دا چكك ون بككۆ پشككکنینی ھە  شككک و لێیككدننككدوەدا  یككدن لەوشەنسككە خدن

یەکێکیكككدن  ،سكككەریدن کكككرد بە نوورەکەدا ھەر کە .نێرخككدنەکەی خككك لە
 :  یگ
 ئەرن ئەنە نوورە ید نەع ەلی ق   وەشکدو  ەنەکەشکدوە   -

 :کەیدن گ  یدی یەکێکی
 !ایتەرچی بێ دەبێ نوورە ھەر خدوەنی ئەم -

 :ند ی گ  ی بەشەنسە خدن 
 .نییە و  ەواو گ  م نەخۆشە ئەنە نووری برازاکەنە کە -

 .خ لەیدن بدنگ کرد ئینجد
و سەروسكككەک  ی د ككككر كككر خكككۆی گێكككل  و ئەوەنككك ەی ھكككد ە پێشكككەوە

ا و دارودیك ارەکەد بن یچكی نوورەکە ھەروا چكدوی بە .کرد خێ خ ارو
و  کەس لە نوورەکەدا نەبێک بۆ ئەوەی بڵێن نكد ەواو ھەروەک  ا،دەگێ 

گەورەکدنیككككدن لەگە   ككككۆایقی ن ختككككدر  ،دی ئەنەیككككدن کە .شككككێتۆکەیە
ی و دەپرسككیككدن لككێ بدسككی خ لە کە دیككدر بكك وچككرپ، چرپەکردیككدن بە 

ن ختدریش ئەوەنك ەی  دەرکەوت کە  ۆایقی ،ھێند وازیدن لێ ا کەبەوەد
کكۆ ری  ئەننەکكدن گەورەی ئینجد .خ لە ی  شێتی  ە سەر  وهخست  ری
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و  بكك وەوە و لە قۆنیسككەرەکە نزیككک یەکەی لە گیراككدنی دەرھێنككدیئدشككت
 شكك ێنی  ەنە و ەیەکیككدن کككرد و دیسككدنەوە لەبككدرەی سككەرچەنكك  چرپ

بەیككدنی  و چكك ونە دەرەوە. سككە خككدن کككردچەنكك  پرسككیدرێکیدن لە شەن
ی بە  ككدیبە بكك ون،  خە ككک زۆر شككشرزە ،و بێئككدرام بكك وشككڵەناو  شككدر

شكككككەوەش  خكككككزم و ندسكككككیدویدن گیرابككككك ون کە ھەر بەو ئەوانەی کە
ێەوانەی ن سككه و بەاكك ا کردبكك ون کە بە زۆری  ننككدرەیەکی زۆریككدن

زوو  کتێبخكدنەکەی اەرەیك وونیش ھەر .ھدوێێی عەزیز و ئەوان بك ون
لە ێەوانەکراوەکككككدن، ئەوانەی  خۆیشككككی یەکككككێ بكككك و .کرابكككك و نككككۆر

دن دە رسھەن ێکیدن  .سەریدن لێ شێ اب و ھەر ،کەسیشیدن نەگیراب و
ئەوەی  .گیرابككك و ەوە لەو نكككداڵنەی خە کیكككدندەخسكككتو خۆیكككدن دوور 

ەپكدێانەوە د ن و لێیكدندەکكردنەسكیحە یدن  ،ک ێی ھەرزەکكدری ھەبك و
 کەسككدنەی کە گەێەک و  ەنككدنەت دوکكدنی ئەو الی نكد  و کە نەچكن بە

داوە  نككدوانەدا خۆیككدن نككدت را گكك ایە ئەنككن لەودەگكك  چكك نکە  ،گیككراون
ھەن ێکی  ر بەایرەت  .ەیگرند ،ھد  چۆی ئەو ش ێندنە بکدت ھەرکەس

وە اڵھكی  گرن قیروسكید،)دەنكدن گ تەیدندو  ەگیرادپێ نە خۆیدن ،ب ون
ی ننكدن بە  دیبە خۆ  .ببێ( دەبێسەردانی ئەو نداڵنە، چی  نەدەچیھەر 

ھە ەداوان  ن و بەدەکككككككراەدایە ئەم قسككككككدنەی دنە زۆری گ ێیككككككدن بە
و لە خەنككككك ا  دەدا کەسكككككیدن و ودن سكككككەری خكككككزم و ندسككككیدەچكككك و
 :گ تەیدندن و دەکردیدن یھدوبەش

 ئەی ئەگەر خە كككک الیكككدنەوە   عەیكككب و شككك ورەییە، چكككۆن نكككدچین بە
کەی لێیككككدن  ،وسككككێ نەپرسككككێدەرودرا دووا ككككی ندسككككیلە ەنگككككدنەدا ھە

ی بە ێاسكتا    ھەر لە شدیی و سەیران و داوەت و خۆشی  بشرسێتەوە
 :دەیدنگ تندئینسدنییە   ھەن ێک بە ئدشکرا ، ئدب ووییەبێ  هئەو

خكۆ لەوان چكدکتر  .دەگكرتئێ ەشكیدن  دەکردخ ای  ،الیدن ن بۆدەچی -
ی یێێككككككگەی خزنە ككككككی واڵت و سككككككەربەرز ئەوانە ھەنكككككك و لە ن.نككككككی
دەگیكككرێن، خكككۆ لەسكككەر دزی و بكككۆیە  دەکەن ا خەبكككدت لە ەکەندنكككنیل

 ەنككگ خۆیكككدنەوە  ھەر بە کەنككیش کە بەشكككێکی .ک نی نەگیككراونپیككدو
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و  بەرانكككبەر بە ێووداوەکە بككك ون، خۆیكككدن کەێوال  و کككك ێر کردبككك و
نكككین کە  ا  ەشكككو واڵ ھەر لەو شكككدر دە گككك ت ،کەسككك کدریدن و گیكككراو

 ھەبككك و ھەر ێۆنێكككک پكككێش وایكككدنھیكككی  ن، ئەگەرچكككیدائەوانكككی  یكككد
 یكككد و خە كككکە گیراوەکكككدن راونكككد ە پشكككکن ێووداوەکە لەگە  ھەنكك ن لە

 ،کەسكك کدریدن ێۆ یككدن لەسككەر سككەری یەک بكك و، کەچككی پككدش ئەوە
نەوە و ئەگەر بەێێکەو ككیش چدویككدن دەخسككتخۆیككدن دوور  وەک گكك ل

خۆیدنیدن لكێ  ران و وەک پیدوخۆدەگێ وەر ێوویدن لێ ،پێیدن بکەو دیە
 رسكككككنۆکە ھدوبیرەکكككككدنی خۆشكككككیدن ا بەیەک  کە لەگە  ن اسكككككتدەپدر

 :پێگ  نیدنو قسە ئەو خە کە  نە سەرزەنشتیدەکەون، دەگەیشت
چیتكدن کەنە  بكۆ داندنیشكن و واز لەم بەزنە  بڵكێ لە ک ێە بدوکم دە -

کككردووە، نككدیە ن خە کككی بە  ی ئەنككدنە دنیدیككدن نككدخۆشبە ێاسككت !بێككنن 
 بکەن خۆشیدن  یێە ە ی کدر و کدسشی

پەێی، شەنسككە  ششككکنین و خە کگككر نەدا  ككێدوو ێۆن بەسككەر ئەم ند 
 عەزە و  ەنەی بكككۆ نە رسكككی دەرچككك ونی سكككەالنە ی لە خەبەری بە

کردبكك و دایکككی  لككێ ھككدت لەگە  چەنكك  ێاسككشدردەیەک کە عەزیككز داوای
و  گەشدنەوەبەم خەبەرە خۆشە  و  ریەە شەنسە .بۆی جێبەجێ بکدت

 الی کكككردەوە و چككك و بە یەوە خكككۆی کكككۆد نیكككدی شەنسكككە ھەر زوو بە
 ی کككۆاڵنەکەی هجێبەجێکردنككی ێاسككشدردەکدنی کكك ێەکەیەوە، ھێشككتد نیكك 

کككرد بەرەو ێووی  بەسككەری بەدیدوورەوە ننێکككی عەبد لە ،نەب یبكك و
دایکكی وشكیدری ھكدوێێیی ک ێەکكدنی  بداڵی لە و قیداەت و قەد ،دەھدت

یەکی ینئەوەنكككك ەی پككككێ نەچكككك و گەیشككككتنە یەک و چككككدک چۆ .دەچكككك و
دایکككی وشككیدر سككەیرێکی ئەنككالوئەوالی  ئینجككد گەرنیككدن لە یەک کككرد،
 :گ  یخۆی کرد و بە چرپە 

 .ھەن ن قسەم ھەیە ،ئێ ەھیی  بگەێێیینەوە بچینە ند ی ئێ ە ید بد -
 :شەنسەش بە زەردەخەنەیەکەوە گ  ی

 بچین قسەی خۆنكدن بکەیكن و بد ،ند ی ئێ ە ئەوە ە ھەنگدوێکە ئینجد -
 ک.بێی زۆر بەخێر ،اەرن و ...ر ند ی خۆ دنەئەویش ھە
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 :دایکی وشیدر گ  ی ،کە گەیشتنە ند ی شەنسە
بككۆ   ه اڵیكك هکەم کە ئەم گككر ن و ھككبككھەر بككۆ ئەوە ھككد م کە د نید ككدن  -

 !!ەبن ئینشد اڵدێ ھەن و بەرچند زۆر کەنە، ئەوەن ەی پێ ندوەیەکی
 خێكرتێەبكی ھەر نكژدەی ئۆھكك  :شەنسە بە ێوویەکی خۆشەوە گك  ی

 !ک وابێک خۆشە، جد  ۆ بڵێی بە خ اب ەنێ، 
 و سەری لەقدن  و سەرپۆشەکەی ند بە دەنیەوەپێکەنیی دایکی وشیدر 

 :گ  ی و
 .نشد اڵیئ دەبێبە ێ ێاستە، ێاسک  -
 کێ ئەم خەبەرەی دایتێ  ھدندم کردە دەنک، ئەوە -
تە ئێس :گ  ی  (زەردەخەنەیەکی خۆشەوە )بە پێیدن گ  م ..ئیتر زانیم -

  ن  ۆ کد ەکخۆری ید بێستدن
 :و گ  یپێکەنیی شەنسە 

ئەم خەبەرە  ئەوە بككككۆ بیككككرم نەبكككك و کە دادە خككككد  وزین ،ئككككێ ئككككێ -
و  کكرد نكزم دایکی وشكیدر دەنگكی  ێ، ئیتر چیک ئەوندەدا خۆشدنەت 

 :گ  ی
 بە  یككرۆکەوە خكۆی کككرد و بەیكدنی زوو بە بیككدن وی پكنە ،ئەرن وەاڵ -

 :گ  ی ند  ا و
د ێکككی خۆشككەوە  بە و ، دوایككی ننككی بككردە پەنككدیەکەوەەیككندەکنككدن  -

چەن  ێۆنێکی  ر ھەن ویدن  بە خ اێە  ە خدن خەاەت نەخۆ،  :گ  ی
پێككی  ،دەکكردگك ێم لە  اەرەد   بكك و لەگە  ێەایقێکكی قسككەی  .ەبكندبەر

لەم ێۆنانەدا نەلیكک و خكد ی دێكن بكۆ  بكۆیە گیكراون کە ئەندنە :دەگ ت
دەرەوە نەبێككک  ككدک   کەسككی وا بە ک کەدەیەوێكك  کكك نە یش ئەم نككدوە،

دوای  ،نكككككدوەیەدا کە ئەوان لێكككككرەن و شكككككتێ نەنێكككككتەوە لەو ئكككككدناوە
 .دەدەنگەێانەوەیدن ھەن ویدن بەر

 ئەوە ێەوای ھەقە، ھەر ئینجككدێۆ یكدن چێككک و بتكۆقن  یكد خكك ا ئۆھكك  -
گەند ێکیدن بێک بەم نكدوەدا ئەم شكدرە بشكێ ێنن و خك رپە بكخەنە د كی 

گ ندھككك و کەسكك کدرە ندزدارانەنككدن بێ ە ككکەوە، ئەو کكك ێننككد ی خ نكد  و
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لەو  دووعككد  دوور لە نەلیككک، ...نلككی شككکدو بككێن بە خكك ا یككد بگككرن، دە
 ، بەاڵم ئەوانكی  كر یكدنیكیە و ئدگدی لە ھی  نند ە ندکەم گ ند ە، ھە ی ە

  شەنسككە دەکەنوەک وا لەم عككدلەنە  ھەپككروون بككن خكك ا ھەپككروون بە
 :گ  ی ،ھد بێتەوە بیر شتێکی وەک  نەختێ بێ ەنگ ب و،

 ی ھەر بكككۆ بەھكككدنەدە ێككك بەو خككك ایە دایکكككی وشكككیدر، ئەم سكككەگبدبدنە -
ئەوە نەب و ئەو سد ەش شتێ ندزانم  ێن کە خە کی پێ بترسێنن،دەگەێ

بككزانم شككەێەکەی نیسككر بكك و،  وا ،نیككیە ب و، چككدک بیككرمکكك ن قەونككد لە
 ،ر نگككك شكككەوەکی دایكككدن بەسكككەر ئەو خە كككکەدا، زۆریكككدن لكككێ دیسكككدن

، عەزیكككز و ئەوانیشكككیدن کەرکككك وکن سكككه و  ھەنككك ێکیدن نكككدردن بكككۆ
دیككدرە  ی دایکككی وشككیدر وایككد کە شەنسككە خككدن ..کككرد ێەوانەی بەاكك ا

ەوە یخۆشككككی ئەسككككشدیی و قسككككەکەی بكككك ی و بە ،وەشككككت خەیكككد ی ێۆی
 :و گ  ی  نەن سیخ رنەیەکی  ێ ە

  مدەکەبدسی کەی  نییە ی بیرتدە ێ ەوە تدەکەی چی ئەوە بیر لە -
 ئەو شەوەم لە ،ندەکەوبەردی ئەلحەد  سەرم لە ،  دنییە چۆن بیرم -

ەبیەم، ن چ ێکم ێتەوە ید بدسێکی ددەکەوندچێک و ھەرچەن  بیرم  بیر
 :و گ  ی ھەندسەیەکی ھە کێشد .ەنبد ەوە دس د ک ودا دێپید
 ێۆن   دووھكد  وە ە زانكی ئەو شكەوە نكن چكیم بەسكەرجد خۆزگە د -

ی ئەوانەوە یكدز وشكیدر بە نی انی كدن، ۆ ب ون بكب و نن و نێردێک ھكد
گ  ب وم کە نی انەکدن كدن کك ردی ئەودیك ن و زۆر ھدوێێ كدنن و  یپێ

ش یزۆر ئدگككدم لێیككدن بێككک و ئەگەر دەرودراوسككێ دەبككێقدچككدان،  لێككرە
شك ێنێکیدن بكۆ  ەنێنكنەوە النكدن  كد، ندوەیەک دخزن دنن بڵێم ،پرسییدن

چكك نکە سككدردی  ەرخككدن کككردن،نوورێک ككدن بككۆ   ئیتككر ،ەدۆزیككنەوهد
بكۆیە ھەر لە نوورەکە  ،یەک دوو سد ەشیدن پێ بك و نند ێکی ،کردب و

، گك رد درا   ن ی لە دەرکكی  ەوشكەکەندن بە ن، نی ەشەوێکن ستدە
دەنككگ و چكك ونە پێشكەوە، بە دەنگە ێاپەێیكم و بە ھێ اشككی لە دەرگكدکە

ەرە ئەو کەس نەیبینێككک، وئۆھككك ا زانككیم کە پككۆلی  و ئەنككنن،  قسككەیدن
چككدوەێوان بككن، ئەو نن و  دەرگككد بەر سككە لۆزەنكك ەرانە لەیھەنكك و پۆل
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ھەر  ،دەرگدیككدن دایەوە لە بن  کەن سككتنوورەوە  نێككردە قدچككداەش لە
نسككك   دن و  ،نەختكككێ ێاوەسكككتن بكككدوکەکەم :کكككرا کە بڵكككێم ئەوەم پكككێ
 پۆشككككتە ئێسككككتدکە خككككۆم ھەر .ەینیكككك ادبەر ھیچككككی وام لە ،نكككك ێژکەرم

 پشک، زە  ەت نەبێ دەقیقەیە ە سەردەخەن دن بۆ ەوە و دەرگددەکەن
قۆنیسككەرێک  ،ندسككینەوە داا یەکككێکم  یككد دەنگكك بككدش بكك و بە !ێاوەسككتن

ی، خۆیشككی ھەرچەنكك ە دەندسكك، نككد ی بككدوکیم بكك و کككۆیە بكك و خە کككی
کككدری ێاسككک بككێ  ،کكك ێێکی زۆر بككدش بكك و بەاڵم ،لەگە  ئەوان بكك و

 :گ  ی
 !ب ۆ زوو ،قەیندکد وا ێاوەستدوین -
ووزن گەیشككت ە سككەر نی انەکككدن و پەالنككدرم دان و پككربە پەلەنككیش ن

 :گ  م
بەر دەرگكككدن، ھكككد  ون نكككد ەکە  ێێكككی خككك دا  پكككۆلی  لە ھەسكككتن لە -

نەگبە كككی، پیكككدوەکە  ئەوانكككیش ق ێبەسكككەرانە ێاپەێیكككن، بكككۆ ،بگەێێكككن
ئیتكر نكدزانم چكۆن شكتێکی  ،جلەکدنی ھەن و داکەن ب و ،ێووت ب ونی ە

گدگۆ کێ وەک ننكد  بكردنە بەر  و بە  ەوشە یەیو دەرپەێ کرد بەر لە
، بك اا خكۆی نەاڵس  سكەربدن و لە پەندیەکك و پێم گك ت بچێكتە پەیژەکە

 .خزن ە مدە ێ ،قەیندکد بۆ ننەکەی گ  م
 ،خەید  وا بردوویە یدی ،کە سەرنجی دایە دایکی وشیدرشەنسە خدن 

 ی ئێسككتەی ئەوسككدیە ئەوەنكك ە شككڵەناب و، ھەندسككەی سكك اردە ێكك  ككیو
بكك و، بەبككێ   وه هسكك ین خەریکككی ئدرەقككه سەرپۆشككەکەی ھەر بە ب وبك و،

 : ێ ردب ونەوەی ئەم، دایکی وشیدر گ  ی ئەوەی گ ن ب ا ە
 ،بیكر بك و ند م لە لەبەر ئەو نی اندنە نە ئینجد ،خ شکی خۆم بڵێم بە -
ئككدخۆ  ،ب ون سككتکككداەز و کتێبككی قەدەاە،  ەنككدنەت ک ێەکەشككم کە  نە
ێە سككەرکەو ە سككەربدن، چككرای ھەیكك انەکەم بككکەن، کە کكك  ی لككێیككچ

سەر وشیدر، دایکكی ب كرن خەبەرم کكردەوە، ئەو  داگیرسدن  و چ ونە
و  کككرد دەرگككدکەم لە پۆلیسككەکدن کككردەوە ێام کەو ە خككۆی و ننككیش

 ،زلیشككیدن لەگە  بكك ودوو س ێڵ ،نوورن ئەوانككیش ورووننیككدن ھێنككدیە
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نننی ئی دنكک بێكک، ەوە ھد  ون، ئیتر دوکەرک وک لە دوایی زانی دن کە
 ھیچیككدن بەسككەر ھككیچەوە نەھێشككک، لە ،نككد ەکەوە چەشككنێ داێنانە بە

وشكیدر، سككەر و نێریكدن کككرد، دوایكی ھككد نە  ا چكك ونە نوورەکەی پێشك
خۆنككككدن  یككككد کككككزۆ ە کردبكككك و،  نووری نی انەکككككدن کە نككككن و ننەکە

 :سەیرێکی ننەکەیدن کرد و گ  یدن
 :یە  ننیش گ  مئەنە کێ -
 .الم بۆ سەردان د  وە بۆھ ،خ شکەزانە -
 یە ک ێ ند ی لە ،بدشە -
 .دەنینلەون  ،ەینێردەکەی بدیەزی ی -

 :یەکێک لەوالوە گ  ی
 ە ككدنیئەم بددیندنی ،چككۆن گەیشككتنە بددینككدن  ئێكك ە خە کككی سككلێ دنی -

 یەوە یچۆن دۆز
 !سیبن ئدشندندن ب ون، ئیتر قس ەت و نبڵێین چی، ند ەکە خۆید -

 و دەستی برد بۆ جلەکدنی نێكردی رەکەدا گێ ایەکێکیدن چدوی بە نوو
 :بەری کد ەوە، گ  ی رناب و لە هپەلەپەلی ا نەیش ننەکە لە

 ئەنە جلی کێیە  -
 :وشیدر گ  ی

 .جلی ننە -
  دەکەی بەر  ۆ جلی ئەاەن ی لە ،وەک  نن بزانم -
 .دەکەم بەر یش لەیبەندو جلی ک رد، بەاڵم ندوێاستە -
  نییە نووری خۆت ئەی بۆچی لە -
 !نییە   نەگەر ھەن وی ھەر ند ی خۆمدەکدتچی  ئەوە قەی ئینجد -

 :زەردەخەنەیەکی  ەوسەوە گ  ی گەورەکەیدن بە
 زیككد ر بكك ۆین، لەوە بككد ، ككۆ پێشكك دن کەوە ،دەی گكك ن نەدەرە ئەوە -

ئەنەیكدن گك ت و دایکكی نكرن  ،کەنكدن زۆرەدیئیشی  ،نەعتەل دن نەکە
شەنسككە خككدن گیككدن،  ئینجككد، و ێۆیشككتن دا پككێش خۆیككدن وشككیدریدن

 !ەوە دەچێت بیر لە ئینسدن چۆن شتی وای



 

81 

 خك ا ە د  كدنەوە،دەخەنوەک خك رپە ید خك ا  ،خ شکێ ھەقتە بە خ ا -
لێككرەدا  .خكك رپەی گەورە ككر بخككد ە د ككی عەزیككز و خۆشەویسككتەکدنیدن

 ،سكەروچدی بكۆ دانكدن .نووردا ەک چكدوە خكۆی کكرد بەیسینی بە  ریەە
ێۆنی دوای ئەو  .ن پكككككێکەوە چككككك ونە دەرنھەسكككككتد و خ اردیككككدنەوە

کردنەوەی كپكد نژدەیەی دایکی وشیدر بۆ شەنسەی ھێند، نیكری کەو ە
دێكككتە  شكككەقدنە گەورەکەیو ێازانككك نەوەی ێاستە شكككەقدنەکدنی شكككدر

 ،اقی و چیک و گ  ی ێەنگدوێەنكگئداڵی عێر بەردەرکی سەرا بە  دق و
نن بۆ سكلێ دنی )نەلیک و خد ی(  ەشریو دێ جدێیش درا کەوا سبەینێ

ێۆنی  .یەوە بە پیریدنەوە بچنیداوا لە خە ک کرا کە بەوپەێی خۆش و
 ەوە  ەلەبەی نەکكككتە  بكككران بكككۆ سكككەریبەیكككدنی ھكككد نی نەلیكككک، ھەر لە

 ەکی  دیبە یكككدن اێكككریپكككدش ئەوەی چەنككك  گكككۆرانی ی قلیدسكككدن لە ێێگكككه
خە کكی ھە  ە ەکدسكە و  ندسەبد دنە دانرابك ون، کە بۆ ئەو ن کردب ون

نن و  ھەنككككك و بە ،ێووو خە کكككككی دوو کدروبكككككدری گەورە  ێبیسكككككد
چەپکەگككك   و  چككك ون بە پیریكككدنەوە بەو  بككك وننكككد ەوە خۆیكككدن گۆێی

کە  ێێگككهو ئەوبەری  بەرئەنكك ھەنكك ێکیش وەکكك  سككەیران .ن قڵەوەقككدپە
 خۆیككدن دابكك و لە ھێنككدب وە جككۆش و نن و کچەکككدن سككەندوەریدن لككێ

 ئكككككد ت ون و خشكككككه وکردبككككك و لە   ەل و وەکككككك  کەر خۆیكككككدن بكككككدر
ک، خكككۆ کەوای دەێۆیشكككێێیەک وێیكككدن سكككەعد ە نگ ھخر نت نككك روو،

 لە ،دەھككدتدوورەوە بریسككکەی  کراسككی پكك ولەکە ھەر لە و رنەوسكك 
سد ێبەکەی کردب و بە سینەند، چ نکە ھەن و ئدوە کراس  نزیکیشەوە

ھەنك وی  ، لەدیكدر بك ونێر کراسكە  ەنكکەکەیەوە  لە و سنگ و نەنکی
ییە چكدوە سكین بەرگەشەوە بە د  و جل  بەو کە ە ب وئەوسەیر ریش 

کە بدوکیشكككككیدن دەسككككك وێانەوە نەندسكككككیدوانەدا  نكككككدو ئەو خە كككككکە بە
ا دابەش دچدیككدن بەسككەر ،وەوەکككردنا نكك ێژی  نزگەو ێکكك ا لە لەگە یدنكك
زاخكككدودانی چكككدوی  بگكككرە بكككۆ ،ن و ئەوانكككیش نەک بكككۆ چكككدیەکدەکكككرد

ننەکكدنی  ن کە ئەنەگكر دەوەر چدیكدن لكێ ێیكز خۆیكدن، ھەنك ن جكدر بە
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 یەکتككری و ھەر بكك ەن بە خسكتە پێشككب کێیەکەوە گەشككتنە ئەوەی جنێك 
 !بن دەرھێنن ئەوەن ەی نەندب و  یتکی یەکتری لە

ی یکەنكككز کی کەم بككك ون لە خە کكككی شكككدر، ئەوانبەاڵم، ئەنكككدنە بەشكككێ
بكككك ونە سككككەر و ک ێیككككدن چ و پیككككدو ،زۆری خە ككككکەکە بكككك و زۆربەی

نكككد  خزابككك ون و  کككك نی نند یشكككیدن لەنن و  شی خۆیكككدن،یکدروکدسككك
ئەوەی خۆیكككدن زیكككد ر لە  بكككۆ دەکەن کەوا دەدا جنێ یكككدن بەو کەسكككدنە

ھەنكك ن بككۆ ئەوەی خۆیككدن  پێشككەوە،  کكك نەت و کدربەدەسككتدنی بككبەنە
ھەنك ن بكۆ ئەوەی  پێشكەوە،  ک نەت و کدربەدەسكتدنی بكبەنە زید ر لە

ئەوەی کە  ن بكۆکەشكیددیو ھەن ێکی  بکرێتەوە یدن بەرز رپلەی وەزیەی
نككككدوەی کدروبككككدری  ،بككككۆ  کكككك نەتو خۆدەرخسككككتنە  بەم د سككككۆزی

 ئەوەی زیككد ر نككدوە بێككک، ھەن وشككیدن بككۆ خۆبەێێ ەبردنیككدن زۆر ككر
ئەو  دە گككك توێوو كككی اەقیكككر و ھەنار، دەسكككتب ین و ێاو بككك رێن بكككۆ

چ ونەسەر نكداڵنەی چەنك  ێۆن لەوەپكێش، ھەقكی نەبك وە و گر ن خە ک
 دە گك ت د ی لەرزان ب ون،  ێک داب ون و نە یبەسەریدنەوە، نە خەید 
ن ئككككدوبردب وی یككككد سككككەگ یككككد واڵ یوھككككد و یکە ھەسككككتی ھككككدودەرد

 ،گەێانەوەی نەلیككككک و خككككد ی لە دش دوو سككككێ ێۆنخ اردبكككك وی، پكككك
اوەکكدن بەردران یرھەنك و گ قسەکەی )خد  وزین( ھكد ە دی، بەرەبەرە

ھەروەھكد خۆیكدن،   كد یند   و و خە ک گەێانەوە سكەر کدسكشی و کكدر
جكككدرێکیش  ی چەنككك ئەگەرچكككعەزیكككزیش ھكككد ەوە سكككەر ئیشكككی خكككۆی، 

لە  (ھێندیكككككدن و بردیكككككدن و لەسكككككەر دۆزیكككككنەوەی )کكككككۆ ری ئدشكككككتی
 ا  کك نەت ھیچكی پكێ داشیدن بە نە کەنە، بەاڵم لەنەش ،ا نوورەکەی

ێۆنی نە ككکەنەی ئەم، قەرارێکككی نە ككکەنەی  چكك نکە بەر لە ،نەکككرا
کرایەوە کەوا  باڵو کەسێک لە بەا ا ەراری گر نی چەن ق  ەنیز لەسەر

 کككككۆ ری ئدشككككتی  ئەو کەسككككدنە  قەدەاەکردنككككی ھە گر نككككی قككككدن ونی
بەر لە دەرچ ونی قدن ونەکەیدن گیكراوە، بكۆیە  کك نەت  کە ندگرێتەوە

ێزگككدرکردن لە خەبككد کەرانی وەکكك  نەسككەلەی گككر ن و خۆ بە ندچككدری
 و بە ێككک و تریككدن بككۆ ھە کەنق ی ككدوەک  چككد ێک خسككک، عەزیككزی دوا
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زاری ھەنك ن لە سكەر ئەم نیكدزە بە و بكۆ خكدتب ا ھەن ویدنی  ێدسەر
و  كرەوە کەو ە زۆرکكردن  ەکكیلە الی ،کكردەوە زو م و زۆرەکدنی کەم

 کەسدنەی گ ندنیدن لكێ کردنی ئەو  ن کردنی جدس وسێتی و چدودێری
 .ێکدەزانئدگری بن کدیدن  و بە دەکد

 لەدیككككككکەش  ە بەینێکككككككی ەن ،دوای بەردان و گەێانەوەی خە ككككككکەکە
ا  الیەکككك نكككدوە نكككدیەوە  كككد ن  كككدکەنەکەی عەزیكككز بە سكككیتەک  و ئەو"

، ێزگكككدرب ونی اەاككك ورئەویكككش گەێایەوە نكككد ی کكككدکە  کەوت، ئەوسكككد
گەێانەوەی  ەنە، شەنسكككككەی د خكككككۆش و  عەزیكككككز لە ن  كككككدکەنە و

بە  ،بكك و ا ھێشككتد ھەر  رسككیدن لە د كك ەوە، ھەرچەنكك ە  ككریەەی گەشككدن
وە،  اێكری کۆاڵنەکەیكدن بك ەستیدن کرد جدس وسی ئەنكنھ ی کە دیبە 

گ ێیككككدن لە   ەواوی لەوەوە بككككۆ دەرکەوت کە ێۆنێككككک ئەنەشككككیدن بە
جنێك ی  و کكدبرایەکی بە ھدوار ی بە ھد   ک کردوویهدەبێنەنیی   هپ ور

 بە ێكككکدەیبین، چككك نکە ئەوە چەنككك  جكككدرێکە داگر ككك وە پیسكككی ئكككدودار
ی یە نیككدزی دزی یككد بێندن وسككو دیككدر دەچێككکا دێككک و  کۆاڵنەکەیدنكك

ھەنكككككك و  ،کە نەک ھەر عەزیكككككز و نكككككد ەکەیئەوەشككككك ا لەگە   ھەیە،
بەاڵم  ،یدەزانكككككھدوبیریشكككككیدن ئەنەیكككككدن  دەرودراوسكككككێ و خە کكككككی

واڵنەوەی جكك  ،لەگە  ئەو  ككد ە ھەو  بكك ەن دەبكك و ،چدریشككیدن نەبكك و
ێۆنگدریدن بکەن، چ نکە  لە ەشت انن قدزانیخۆیدن بگ نجێنن و ھە د د

 کككككك نەت  پكككك  دیسككككدنلە بككككك و کە ا نێشككككک ەنیشككككە ئەوەیككككدن لەھ
 بككۆ و ھەر دەداتکەیككدن دیێككک و پەالنككدرێکی دەگربیدن ویەکیككدن پككێ 

 ا کەنینككك   لەبە  ەوت چكككدو، بەشكككک کكككردووەئەوەشكككە کە چكككدوێکی 
چك نکە ئەو ھەنك و گكر ن  ،و بك وبەاڵم  ک نەت خەید ی خد ،گرێکبیدن

نەک ھەر نەیتكك انی سككەر بەو  ئككدزاردان و لێكك انە، و و دوورخسككتنەوە
 ئەوەنكك ەی سككەری دەرزییەکیشككی لە کككدت، بە کكك ب خەبككد کەرانە شككۆێ

و سكدردی  نەخسته د یدنەوە و  رسی بیروبدوەێیدن پێ کەم نەکرایەوە
زۆر كر  و د سكۆز زۆر خە کی ،دەھدتھە د  ، وهپێچەوانە نەکردنەوە، بە

شكككی ۆج ن و ھەسكككتی کككك ردایە ی و ایككك اکدری ئەوەنككك ی  كككردەبككك و
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 ێنگەرم، و خە کكی خك سەدان گەنكی و الو و بە ا د ی خە ک ەسەن  لەد
ە دەخسكككتپدر كككدیە ی بككك ون و خۆیكككدن  ینهێنكككی خەریکكككی چكككدالکی بە

ئینسككككدنی بككككدش و  چەنكككك  .یەدەداو گ ێشككككیدن نە گەورەوە یینە رسكككك
ە بككككك ونبدنكككككگ و ایككككك اكدری سكككككد ێب وەزیكككككەەی گەورەش كەو بەندو

 دەگككرتوەر كەیككدنیككدن لە وەزیەەككە  و لە ھەنكك ن چدالكیكك ا یبەشكك ار
كككك نەت چككك نكە ن چەخككۆری   قە غكككدن بۆیككدن، بە ب وبكك و  ێككك ا كە

ئەنكككدنیش  .ندەككككردلكككێ  شككك بهەی لەبەر ئەوە )ئەنكككن( كەنتكككر ،بككك ون
كە ھككككدوێن قدچداەكدنیككككدن دا كككك ە بكككك ەن و لە  ھەنیشككككە ئدنككككددەب ون

ھە  اسكككین  شكككی دوو هھەبككك و بككك جكككدری وا شكككدرنەوە،بیدن ا ند ەكدنیدنككك
 چككككدوی نێككككزی لە یككككد گیراككككدن و كككككداەزی یدسككككدایدن لە نككككدنەەیدنب

 سككلەی دنی وا ئینجككد وەنەبێككک ئەنە ھەر لە   ەگرتھە كك ا دایەرەكدنیدنكك
بك ون بكۆ  ھەن  شدرەكدنی ك ردسكتدن خە ك  ئدنكددە بگرە لە بێک،وب 

 ھەر اەرندنێ  )پدر ی( بدوەێیدن،لەسەر بیرو ب ون كدری و س ورای ا
جێبەجێیككدن  یەوەیو شككدندز بككدوەێ جێ خە كك  بەبەبكككردایە، دەسكك یردە

 ھەبكك وە، یپككدر ی چككدالكی ا، ی بەا اشكك هجەرگككندو ھەروەھككد لە .دەكككرد
 دەھككدتیش  ككد  ككك نە بككۆیە  بكك و، زۆر ید سككۆزالیەنگككری  و ئەنكك ام

ن و  ەپسكی دەگكر وی پكێ  بیكدن  كرو زۆرئداڵنك ن  ده زیكد ر گەێی  كێ
نكككككككدوی  بە و جكككككككدر یەوە شكككككككی عێتینكككككككدوی   ن، جكككككككدر بەدەكككككككرد

كەو بك وە قەراێ  لێ ب و، كە  ەنەی اەا ور. ند ی یەوە خ ازی ئدشتی
دەرگدكەیكككدن زۆری دەشككككتدیی بككك و، دنیكككدش بەرەو پككككدیز  بەر، شكككدر

 و وش  ب وب ون،  ێك ا خە كی ئەو گژوگیدی دەشتەكە زەرد ،وەچ د
بە ایكەایككككی  بكككد ،ئێككك اران بە بدعە نكككداڵت بككك ون،نكككدوە خكككدوەن نەێو

ی جككك انی الدێییكككدن ەوە دی ەنێككككبككك ونەن بەرەو نكككد  دش انەكدنیشكككید
دیەوە بیكككر، یەككككێ لەم ئێككك ارانە  ەنە چكككدوەێوانی ھكككدوێێیەكی دەھێنككك
نككد ی ئەنكك انێكی  ەوەیەكی نهێنككی لەبكك ونبككۆ كۆ تبیبككد کكە بێكك دەكككرد

و  دەرەوەونەوەكككك   ەپككك  و دیكككل كە پەلەی چككك  جكككد كەیكككدن،ییەپدر 
 ەنە  ێكك ا  و.ەچك و د دەھدت ەكەدانووری بێ، بە پەلە بە ب ونێزگدر
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بك ایە، بەو  بك و ئەگەر نكدنگی جكدرێكیش خۆش ەوانەی پێب ونئەم كۆ
خكۆی  كدزر  ،گكۆێیبۆنەیەوە ێۆنن لەوەوبەر خۆی دەشک و جلی دە

)زێككك ین( كە وا  زۆر جكككدر ر،وبكككۆ سكككەاەرێكی دو وەكككك  بچكككێ دەككككرد
م ێۆ كئۆھكك  :دەیك تخۆیك ا  لە د كیو  لە ئدو وەب ، چدوی پ  دیبینیدە

سككەیری ێەنگككی  ،ە دەرەوەدەچێككتدەرچێككک، چەن د ككی خۆشككە چكك نكە 
 كدوی بەر ەوەیە، ھەنوورھەر لە  گەێاوە چكۆن سكشی و زەرد ھە ك ،كەب

  ەدابچككك وكە نووروبێ لەم  چەنكك   كككدقە ی چكك دەبكككێئككۆف  .نككدكەون
بزانێكككک ێای نوورەكەی چەنككك  جكككدر ننكككدردبێ  و دارە لەوانەیە ھەنككك

ی  ێی له قسهئێستە كە گ  چەن  بستە   یو پدنی چەن  ھەنگدوە یدرێژی
ویش  وا ئككه ز بكككدت كككه زۆر  ككه  نگككه بككێ، ێه ده  كككه  كی پشككک دی اره خككه

و پیدسككە  و گەێان بیككری نككدو بككدزاێ ئككدخۆ ئێسككتە چەنكك  ،بكك ایە  لەون
 :تدەیگ و لە بەر خۆیەوە زێ ین چدوی خۆی دەس ی  بكدت 

- و لەبەر  ەنیككككی شككككك ر  ەپكككك  نیككككیە دەی خكككك ا خراپتككككر نەدا، بەس
 ،ھێكنن ن، نینكۆكی خە ك  دەردهدە كێ وەكك  ،نیكیە پۆكی ئەو ككدارانەداچە

 بێ  ێەبی ند یدن كدول
بدن چۆ  ب و، ھكدوێێیەكی  ەنە ھكدت و ێێگهھدت، ئێ ارە دنید  دری  دا

 كد گەیشكتنە  كەیكدن گكر ە بەریە چۆ ەدەشكتدنی  ێێگكهو پكێكەوە  ا بەدوای
 ەبكجە پەێیكنەوە ەی دنی و ھەوجد لە جكددەی بەینكی سكلسەر قەبران، ئە

یی جككدر جككدر بە ئەسككشد ،و چەنكك  دەشككک و شككی  كۆاڵنێكیشككیدن بكك ی
كككۆاڵنی نككد ەكەی بككۆی  و بككگەنە زۆری نەنككدب .دەكككردور ێكیككدن ور ە

 ب ەسكتە نەێۆ   زەالم كێیک :و یەكێ  گ  ی  ەپەی پێ ھدت .ون چدە
 ایكككككیو ایكە دەنككككگ ا، دەنگەو ھدوێێكەیكككك دانەوەی  ەنەئككككدوێ گە لە

 نككدری  ەنە و ھدوێێكەیككدنسككێ الوە پەال و لە كككردی بە ھەرا پككۆلی 
ئككدخری  ،بەاڵم ادیكك ەی نەبكك و كككرد، یككدن ێایككدندا، ئەنككدنیش  ككدك    انی

بردیكدنن  و بێلیدن ككردنو یەكسەری س اری ئۆ ۆن یدن گر نھەردووك
 .بۆ سەرا
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 ن،دەكككرد نككد ەكە دانیشككتب ون و ھەر چدوەێوانیككدن لە ھدوێێكدنیككدن كە
ئكدخری یەكێكیكدن نكدرد . ەشكڵەناند نەكەیدن زیكد ر لە دواكەو دەھدت د 
و  و بۆچی نەگەیشتن  كە ھەن ن ێۆیشک چییە بچێ بزانێ نەسەلە كە

بەر  لە  ەرا خە ككككی بەدی كككككرد كە كككدك  گەشكككتە سكككەری ككككۆاڵنەكە،
كەوت   كە پێچكی ككردەوە، چكدوی بە ننێك ،ب وندەرگدكدنیدن ێاوەسكتد

و ئككۆایە ی و لەگە  یەكێكك  قسككە  ئككد  روچی دەرگككدیەكەوە ھە لە سكك
 :دە ێ و ھەر نییە و دیدر ەوەیەورەكد كە لە نود
كك ێەكەش  ن یدن لكێ بككەئدخۆ ئێستد چی ،ێۆ م دەرچێ بۆیدنئۆھك  -

و  كككرد سككاڵوێكی لككێ و ە پێشككەوەوەوە لێككی چكك ید یككونەختككێ بە دو
 :ییپرس

 خۆیكك ا وی كێشككدی بە یسككشد هننەكە بە ئكك  ەوخ شكككم ئەوە چككی بكك  -
خۆرانە دوو ێۆ ە  ۆزن لەنەوپێش ئەو پیدو ،دایكیدن ب رنئۆھك  :گ  ی

كك ێەكە بە شكڵەناوی  .ن لە ك ێە كك ردە بدشكەكدنندە ێ ك ێیدن گرت،
 :گ  ی

  كەی لە ك ن  -
- خككۆ اككیكەی پككۆلی  دنیككدی كەێ  ،ا ەی بەردەندنككیھەروا لەو دەشككتدی

 .وكردب 
گەێایەوە بككۆ الی بە پەلە  ،ككك ێەكە كە ئەم خەبەرە ندخۆشككەی بیسككک

ئیتككر ئەوانككیش بە  ،و ێاسككتەوخۆ بدسككەكەی بككۆ گێكك انەوە ھدوێێكككدنی
و بە پەلە ھەریەكەیكدن چك ون  باڵوەیدن لێ كرد یناوی و ششرزەیشڵە

كە  ،ئەو ھدوێێیدنەیككدن كەوا  رسكی گر نیككدن لەسككەرە كردنیبكۆ ئدگككددار
 ەوەگ ازنبیكدن ،ادنەی كە ھەیدنەخۆیدن بشدرنەوە و ئەو شت نەكە قەدە

و  اەاك ورو  كردنی عەزیكزشیدن بە  كدیبە ی نكدرد بكۆ ئدگكدداریەكێكی و
 .كەی  رند ی ك ێە گیراوە

ئەم خەبەرە زۆر  ەیكك ایبەرزیو ئككدزایی و ورە نسككە لەگە  ئەو ھەنككشە
وە  خەو نەچك ،ھە كد ێۆن بك وەوە ،بەر ب یی لەكرد و ئدرانی كدری  ێ

زی ك ێیشكی بە عەزیك .دەگریدو  دەدا چدوی و ھەن ن جدر لە خۆیشی
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 .لێشكككێ او، بێككك ەنگ و سەرنكككد ی و نەلككك ولی بەرانكككبەری دانیشكككتب و
زۆر ، شەوە  كد بەیكدنی خەو نەچك وە چدویكدن و زێ ینیش ئەو اەا ور

 ەنیشكتەوەخكۆ زێك ین ھەر قك  شی گریكدنی نەد و د گیر ب ون، ندێە ەت
 ن ۆ ئكهكە وا  ی د كم خەبەری دابك وێكە د ،ئۆف خك ایە :گ تو ھەر دەی

شەنسكە ھەر  دەخك ارد ھد ەوە و خەاە م بۆ  دها   ە بەزەییم پیدیئەوەن
شكككک بەرەو سكككەرا و ێۆی ای سكككەر ا عەبكككدی دا بە كەو نكككلەگە  ھە دو

 ەندشكدی ككرد  ،كە گەیشكتە سكەرا .ھەوا ێكی ك ێەكەی بزانێک بەشك 
پۆلیسێكیش ھەر وا دێن و   و چەن ا وەستدوە جێبێ  لە بەر دەرگدكەی

و بە  لێیككدن نزیكك  بكك وەوە ،بچككن بككۆ شكك ێنێ  وەككك  بیككدنەون ،ەێۆند
پەرۆشككككەوە ھەوا ككككی ككككك ێەكەی پرسككككی، بە  ككككدیبە ی كە پۆلیسككككێكی 

ی یكبین ،بەر لەوەی ج ابێكی پرسكیدرەكەی بك ەنەوە دین، داندسیدوی  ید
و بەرەو  ە دەرندنوا  ەنەی ك ێیككككدن دەسككككک بە كەلەپككككچەوە ھێندیكككك

دەسككتی ھێنككدیە  ،شەنسككە عەبككدكەی لە خككۆیەوە پێچككد جێككبەكە بردیككدن،
 :و گ  ی و ێای وەشدن  دەرن

 ،چكككۆن بە بیسكككک زەالم دەوری یەكیكككدن داوە كە  بكككزانە سكككەیریدن -
چك نكە  ،ن نكدكەن ك، ئێك ە وا لە پیكدوبەاڵم نە  ی پیدوی ك شكت وە،دە ێ

 .لە خۆ دنن
  ر شكككدنی دایككككی و بكككه سكككه  سكككتی خسكككته ده  وه پچكككه له كه  بكككه  نكككه  ه
 : یگ   وه كه یه نه خه رده زه
خكۆت  گك ن نەدەرن، یكک و رسكنۆك ب  ئەوە  ۆ كەی وا ،دایە گیدن -

ئەگەر خكۆت وا نكدێە ەت  دەبكمعكدجز  .. ەت نەكە و ب ۆرە نكد ێندێە
 .بكەیک

پەلكی د كی پەلە ،دە كێ ی چكی ەزاننەیك شەنسە وەك  شێتی لكێ ھكد ب و،
 ا یكی  وێەلە  ،و دەن چكدوی و بۆ سكەر ننی بردبوخ ێن ورو ،دەكرد

ون  ەچكدو ئەوانەی بەو بەیكدنی زووە  ێێب ار ،ەلەرزید  و لەشیھەن
ككك نە   و ئەوبەری جككددەكە خەریكك  بكك ون لەنككبەر ،بككۆ سككەر ئككیش
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ەیكبەن دئكدخر پكێم بڵكێن  :گ تدەیو  قی ان شەنسەش ھەر دەی ،دەب ون
 :بۆ ك ن  یەكێ  لە پۆلیسەكدن گ  ی

-  دەبككك ۆ     دایككككم ئیتكككر ھەرا ھەرای چیكككتەدەكەنێەوانەی ن سكككڵی
 رۆك دن بەردەن بە

 :گ  ی ەوەیخەنەیەكی  ەوسی قیندویەردەشەنسە بە ز
قتكدن  هنك  دەك زه  ید  رسدی چیتە سەرت گێژ ب و  ،ھەراھەرا ندكەم -

و بە  ا شكككدنی ككككردە كككك ێەكەی و دەسكككتی دا بە ویوبچكككێ  ئینجكككد ێ
و خ ا كدن  بێكک ب ۆ خ ا دن لەسەر :ب وا گ  یو پ  ی دلێرانەشێ ەیەك

 بكۆ ئیتر  ەواو، ، ۆیدن گرت ن كەدەزان وا ،سەریدن بە ق ێ بێک  لەگە 
د تككدن   ككر دێككتە پێشككەوە،  ەنەیەك بگككرن سككەد  ەنەی  دەچككنككك ن 

و  یەك دوو ھەنگكدو ێۆیشكک ..كدبخ ا خەجد ە تدن   بەوە خۆش نەبێک
 و شتیشكک پكێ و جكل پەلخكۆ كەلك  :و گ  ی ئدوێێكی لە  ەنە دایەوە

   نییە
- ەیك مدبێ  م پێ یسکچی ،پدرەم پێیە، قەیندكد. خەاەت نەخۆ. 

دەرگككد كككرایەوە ھككدوێێكەی  ەنەشككیدن بە  كە دەكككردئەم قسككدنەیدن  
 :و گ  یدن كەلەپچەكراوی ھێند

 .بن دەی س ار -
ە پێشكێ و بە وێاپەێی و لێكی چك  ،شەنسە كە ھكدوێێكەی  ەنەی دی

  دەبەناەرھكدد گیكدن ئەوە  كۆش : یەوە گك  ییو خۆشەویست د سۆزی
و  پۆلیسەكدن دەستێكی پێك ە نكد كێ لە. یەبكد ەوە ھەقیدن لێخ ا ئۆھك 
 :گ  ی

 .دەی درەنگە .بن س ار -
وو پكككككۆلی  و دسككككك ار بككككك ون  ا و ھكككككدوێێكەی لە ندوەێاسكككككت  ەنە

كەشكككیدن ھەر چییەبێل، ئۆ ۆنەوەو پۆلیسككێكیش لە پشككت الیككدنەوەواللەن
 و.ب  پۆلی 

ا  دەنكك ەو شەنسككە ئیتككر ھەر جنێكك ێكی ب جێككبەكە  ەرەكە ێكككی كككرد
 وە گەراد یەكسكەر چك .یسكەكدنی داو ئەنكن و پۆل نەت ك، بە  دەھدت
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ھەنككك ن بە پەلە  و چككك وە نكككد ەوە،بككك  گكككرت و سككك ار و قەنەرەیەككككی
ھەنك ن پكدرەی ھە گكرت و  کەل پەلی پێ یستی خسكتە بك خچەیەکەوە و

 کككرد و لەگە  خكك لە سكك ار لە نەسككەلەکە ئدگككددار بكك وک و کكك ێەکەی
کە گەیسكتنە  .ی پۆلیسەکدن کەو ن بەرەو ن سهب ون، ش ێن ئۆ ۆنبێل

ووی کكككككككردە دایەرەی ئەنكككككككن، ئەنكككككككدنیش ێ ، جێكككككككبەکەکەرکككككككك وک
 .ئۆ ۆنبێلەکەیدن لە ش ێنێکی نزیکەوە ێاگرت

بەر دەرگككد پۆلیسككێک لێككی  شەنسككە دابەزی ویسككتی بچككێ بككۆ الیككدن، لە
 :و گ  ی ھد ە پێشەوە

-  پۆلیسەکە  ینیشەنسە کە زا  ک  چیک ئەوندەچیھد دایکم بۆ ک ن
 : ۆزن خۆی کزۆ ە کرد و گ  ی ،ک ردە

- د ئەنەون ، کكك ێنە، خێككرت دەگككدت  ەنهككئەو کكك ێەی لە جێككبەکەدایە
 !بزانم پدرەی پێیە  نەوەکد برسی بێک

 بە دەنگێکككی  ،ی شەنسككەی دیپۆلیسككە کكك ردەکە کە شككشرزەیی و  ككد
 :نزم گ  ی

- ەوە ھد  وی یلە سلێ دنی 
کی گیراو گ  یشەنسە بە دەنگێکی لەرزۆ: 
- بە ێ. 
دەرکەوت، دوایكككی   اە ە ی لە دەن چدویكككپۆلیسكككەکە ندخۆشكككی و نكككدێ

 :گ  ی
- ،ەپسككەکدن  یاوەسكتە بكد بچكم پێیككدن بڵكێم، پۆلیسكەکە کە دیكێ بدشكە 

بكككككۆ نكككككدنخ اردن و   نووری سكككككەردااڵنی دایەرەکە، گ ایكككككه بكككككراونە ە
 :و گ  ی سەالنێکی بۆ کرد  ،پش ودان، چ وە الی قۆنیسەرێ

- لەو  ەپسكككدنەیە،   دەرگكككدیە، دایکكككی یەکێككك بەر ق ربكككدن ئەو ننە لە
 .ھەنككككك ن پكككككدرەی بككككك ا ێو ە کككككك ێەکەی بكككككکەون چكككككدوی ب دەیەون

 :قۆنیسەرەکە بە ک ردییەکی  ێکشکدو گ  ی
- پێی بڵێ بد پدرەکە ب ا بە  ۆ،  ۆ بۆی بەرە، ندبێ ئەو بێتە نوورن. 
- وە ھد  وەیەوە بۆ ئەیبزانم لە سلێ دن ق ربدن وا. 
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 ویسكتی پۆلیسكەکە لە .کدبرای قۆنیسكەر سكەری قكد  بك و دیدر ب و وا
بك و  ا بەردەسكت کۆ  خۆی بکد ەوە  چ نکە کۆنە ێ کداەز و اكدیلی لە

بكۆیە  .کك  بكۆ شكتێک بكگەێن ، ھەر وهندەکكردئەودی ی و ھەر ئەن ی  
 :کەوە گ  یت، بە نی ە   وێەب ونێبێ ئەوەی سەیری پۆلیسەکە بکد

-  دوایی ..دواییبڵێ. 
نێ ی ھد ەوە الی شەنسە و گ  یو بە ندئ پۆلیسەکە د ی گ شرا : 
- خ شکم ئە ین دوایی..  

 :ب و لە گریدن و پرسی شەنسە ق ێگی پ 
- ۆ بڵێی ندنێ شتێکیدن ب ەنێ   

 :پۆلیسەکە گ  ی
- ئەگەر  ێ،دەدەنككێ و چدشككیدن دەدەنككۆن دایکككم  ئێسككتد ندنیككدن ئەی چكك

ەکك ن،  كۆ دەنێرن بۆیدن د ،بک ن  شتێ كجگەرەیەخۆشیدن ویستیدن 
 چی ھد  وی  ئیسرا ەت بکە، بە و ب ۆ بۆ خۆت دانیشە

و کككرد شەنسكە ارنێسككکی سك ی و دەسككتی بكۆ ئۆ ۆنبێلەکەیككدن درێكژ 
 :گ  ی

بەو قەنەرەیە. 
 یەکی ئدشکراوە گ  ییپۆلیسەکەش بە ندێە ە: 
- ە و پككدش خككۆت لە شكك ێنێک پشكك ویەک بكك  بكك ۆ بككۆ ،خ شككکم بدشككە

 . ر وەرەوە سەعد ێکی
و کەسدسی گەێایەوە الی ئۆ ۆنبێلەکە شەنسە بە کز. 
خ لە و ئۆ ۆنبیلچییەکە بە پەرۆشەوە گ  یدن: 
-  ھد چی ب و ھێشتیدن بیبینیک 
- ، ن دوای سەعد ێکی  ر وەرەوەدە ێ نە. 
ئۆ ۆنبێلچییەکە گ  ی: 
- ئەو ئكك  ێلە  یككنەبككد بچ دەکەی بدشككە، ئێسككتە بككۆ کكك ن بچككین   ەز

 ئینجككككدلەوبەر دانیشككككین،  ككككۆش پشكككك ویەک بكككك ە و بەرچككككدیی بككككکە، 
 .ێینەوەەگەێد
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گ  یو ایە د خ لە ھە ی: 
- خككۆ  كۆ چدشككک نەچك وە ە سككەر دەکكدتاسككک ێ ە  كدنێ وەاڵ کكدک ،

 .زندن
ئۆ ۆنبیلچییەکە گ  ی: 
- ئینشكد اڵ  ،ە ەت نەکەک خك ا، ئەوەنك ە خكۆت نكدێدەی بیدن ەرە دەس

 .دەکەنزوو بەرەاڵیدن  و نییە ھی 
و بە گەروویەکی گیراوەوە گ  ی  اوەشدنێ شەنسە سەرێکی: 
-  خكۆ ننكیش ھەر داونكنە ە دەس خك ا، لەو زیكد ر کێ ككدن ھەیە!  بەاڵم

 ە نێككری و  . گ ێکككی زۆریككدن خسككت وهمدە رسككلە  ەنە زۆر  بە خكك ا
 !اندەگەێا  زۆر بە   ن ی و وردی بەدوای

- ئەوەنك ە  ،ی، چەنك  زیكد ر گك ی بكخەنە نێكرھەن وی سەربەرزییە بۆ
 ،، گكك ن نەدەرندەبككێا خۆشەویسككتتر و بەنرختككر  لە د ككی نیللە ەکەیكك

 !نییە خۆ  ۆش یەکەم جدرت
و گ  ی شەنسە ئدخێکی ھە کێشد: 
- نككككن اێككككری ئەم شككككتدنەم و قەت واشككككم لككككێ  .دەکەی خككككۆ ێاسككككک

 ..سكدوە ر جدرە بۆ  ەنە زۆر د م لەم سكەگ و کكدارانە نەھد  وە، ئەم
لە  تکكككدب زگكككدرێ خككك ا  ەخكككک و بەختیكككدن وەرگێ ێكككک و ئەم خە كككکە

 .دەستیدن
و خ لەی برازای گ  ی ئەنەی گ ت و لەبەر ئۆ ۆنبێلچییەکە: 
- کیش بخۆینێب ەین و شت كبدشە بد ب ۆین پش ویە. 
 دەم بكۆ  شبخك ات، ئەوانكیھكی  لە ئۆ ۆنبێلەکەدا شەنسە نیدزی نەب و

ەبەر د كككی ئەوان پكككدرچەیەکی بچككك وکی ھكككی  نكككدبەن، چكككدری نەنكككد ل
 .سەن ونی بە چدیەکەوە خ ارد

ئۆ ۆنبێلچییەکە  ەندشدیەکی سەعد ەکەی کرد و گ  ی: 
- و ێە  كدن  خك لە .نكزیکەی سكەعد ێک دن ێابك ارد .تكر بك ۆین بدشكەیئ

ایەوە شەنسككەس گەێ .چكك ونە الی ئۆ كۆنبێلەکەوە وەسككتدنھەسكتدن و 
 بەر پۆلیسكككە کككك ردەکەی دی بە  هودایەرەی ئەنكككن، ھەر لە دوورە بكككۆ
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پۆلیسكككەکە بە  ،ەوەوکە لێكككی نزیكككک بككك  .دەچككك وو  دەھكككدتدەرگكككددا 
 :ئەسشدیی گ  ی

- ند ەوەم ب و، لەبەر  ۆ نەێۆیشت ەوە، خۆت نكدێە ەت نۆرەی چ ونە
دا و  ئەنەی گك ت و شەنسكەی پكێش خكۆی .ئینشد اڵ ھی  ندبێک ،نەکە

ە چدوی بە دایکكی کەوت  ەن ،کە گەیشتنە  ەوشەکە .بردیە نوورەوە
 :و بە  ەپەسدوی گ  ی

- خك ا ئێسكتە  كۆ   نەگیرێكک، دە  ك ق ێ دایە  ئەوە ھد ی  ئەی ند ک بە
  دەکەی بۆ وا

 شەنسكككە لەبەر د كككی  ەنە و ھكككدوێێکەی، داخكككی خكككۆی کكككرد بە نێكككر
 :و گ  ی زەردەخەنەیەکەوە

- ئەی چۆن ندیەم  
 : تی گێپ ،یەکێ لەو پۆلیسدنەی لەگە یدن ھد ب ون

-  بەین بۆ ن سه دەیدنئەی پێ دن نەگ  ی 
- ھەر لەگە ی دێم ،چییە  ن سه بێک یدن عەندرە بێک ئینجد! 

یەکەی بە ھەن ن   ن ی و بەاڵم د ش ی ا ھد ەوە،  ەنە بەزەیی بە دایکی
 :یی دەرب ی، گ  ی  وێە

-  مدەن وسکچێ ئدخر بۆچی دێیک  بگەێێرەوە، دوایی کداەزت بۆ. 
و لەبەر خۆیەوە گ  یپێکەنیی ەسشدیی شەنسە بە ئ: 
- کدەبێپێم بە پێتەوە  بە خ ایک، دە ێ بۆ خۆت.. 
و  ەپسكەکدنیدن کكردەوە نكدو  بك ونەوە دیسدن پۆلی  و ئەننەکكدن کكۆ

 لە ەیەکیشیدن ش ێن کەوت و ێێی ن سكڵیدن گكر ە بەر هن س ،جێبەکە
نككككدو شككككدری  کە بە .و قەنەرەی شەنسككككە و ئەوانككككیش بەدوویككككدنەوە

وبەرەوە،  ئككهو لەنكبەر و  سكەر جككددە پەێیكن، خە كك  لە ا  ككێکەرک وکك 
و ھەسكک و ھۆشكیدن زیكد ر الی  نتدەێۆیشكدزێكک ھەر کەسەیدن بە نی

ی کە ئەوە  ەزانوایدن ھەب و ھەر نەشیھیی  ئیش و کدری خۆیدن ب و،
ەپەێی، ێ دگەچ بكك و کە بە الیدنككد  كك و بەرد یپۆلیسككە یككد لككۆری جێبككی

 ا ئۆ ۆنبێكككل و پۆلیسكككەکدن الی کە سكككەرنجیدن بەبەاڵم ھەن ێکیشكككیدن 
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ەوە لە نێر لێك زانی کە نەسەلە چییە، بۆیە ھەن ێکیدن دەیدن ،رادەکێشێا
 دەگكككك ت:بە  کكككك نەت و بە یەکتریككككدن  دەدا بۆاڵنكككك  و جنێ یككككدندەیدن

نككككدو  چككككدوت لێككككیە دیسككككدن ک ردیككككدن گر كككك وە، سككككەیرکە لە ،ئەوە ە
 ەرانكككزادە ئەوەنككك ە زۆرداون  ئەننكككی   ا چۆنیكككدن دەورە جێبەکەشككك

یەوە بك ات، ھەر ئەوەنك ە زانییكدن یھەندسەش بە دز دەبێب ون، خە ک 
 دێكک، زوو پیالنێکكی بكۆ ێێككک ی لكێیھەر بكۆنی نیشكت دنشەروەر  یەکێك

یككدن ببككین بە خزنە کككدری  دەبككێ  وا دیككدرە دەکەنو ێاپێچككی  دەخەن
 . ک نەت، ید دایم شەق بخۆین و لە  ەپسخدنەدا بژین

گ  یو ج ابی دایەوە  ھدوێێکەی: 
-  دونننیككدن زۆر ككر و  ،بككکەن ھە ككد وا بە خكك اسككەریدن،  بە ێھەی قكك

 ۆ زۆر ،   ھی  دوور نەێۆیندەبن و خۆیدن بێهێز ر و گاڵو ر ز رێبەھ
ئەوە د هكلە ھی  پدر ی و کۆنە ێک ا نەبك وم،  ەننن خۆم یک دەزانبدش 

ی وەک زۆر  ان ە ھەن ن جدر نەنك ،یدەبینکە ئەم زو م و زۆرەم  ب و
ھكككی   ،، ھەرچەنككك  گەێاندەکكككردێکم بۆ ەبكككۆ  كككر خكككۆم بگكككرم،  کەسكككی

ھككۆیەکی سیدسككییدن نەدۆزیككیەوە بككۆ گككر نم، ھككد ن بڵككێ لەسككەر چككی 
ننیكدن گكرت، گ  یكدن دەسكتی  ،گر یدنم  کدبرایەک لە )شد رل و( کك نرا

سككێ نككدنگیش  ككد دوو  ،دام لە  ەپسككخدنە  ككۆی  یككدیە  ئەوەنكك ەیدن لككێ
دنەی ئدزاردان بە لەشك ەوە نكدب و، خكۆ ئەوە ھەن ن نیش دوای بەردانم

ھی  کە ھەر یەکەم شەو ئەم دەستەیدن شکدن م و ھە د ئێستەس بدش 
بە  ،ئیشی پێ ندکرێک، ننیش لەو کد ەوە س ێن م خ ارد کە ھە د نكدوم

بەسكەریش کە نكی عەبدد  و گیدن دونننی ئەم  ک نە ە بكم  ھەنك ن ن
لە  دەبكك وت، چدویككدن پكك  دەکەوپسككە چدویككدن بە دی ەنككی ئەو دوو  ە

بە  دەکكككردارنێسكككک و ئەوەی کككك ێ یكككد بكككرای الوی ھەبككك و، دەسكككتی 
خكك ایە کەس  :دەیككدنگ ت خۆیدنكك اکردن لە  کكك نەت و لە د ككی دووعككد

کەوا دیكکەش  ھەنك ێکی ندو ئەم زا  كدنەدا  نەبینێک لە عەزیزی خۆی وا
بە ن ھەبكێ، دیندسیدویدن ھەب و کە چدالکی نهێنی کەس کدر ید دۆسک و
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پێیدن ھە گرت  د زوو بچن پێیدن بڵێن کە شتێکی وایدن دی ە نەراقەوە 
 .بۆ ئەوەی ئدگدداری خۆیدن بن

شككشرزە بكك و، د كك ا بەاڵم لە  ،ە سككەر خككۆی ەبرد ەنە ئەگەرچككی نەیكك
 :تدەیگكك خۆیكك ا  و لە د ككی ەوەدەھككد ا  شككی بە دایکیككیھەروەھككد بەزەی

ک  دێككك بەسكككەر یندنە چیكككئكككدخۆ ئەگەر شكككتێک لەم بكككکەن، ئەو بەسكككەز
 دەکكككردور ێکیكككدن جكككدر بە جكككدر لەگە  اەرھكككدد ور ە .لەوانەیە ب رێكككک

 .نە بەرچدویككدندەھككد لەبككدرەی ئەو دیكك ەن و شككتدنەوە کە لە ێێككگەکەدا 
نەوەکككككد  ، ەوە کە بێكككك ەنگ بككككن بدشككككترەدەکەوبەاڵم گكككك رد بیریككككدن 

ەن، کبك و بێك ەنگیدن بكبن و  ەریقیكدن بكکەنەوە  ك وێەپۆلیسەکدن لێیدن 
ھیكی  دن گكۆێی ویپۆلیسەکدنی سلێ دنی کەرک وکی چ نکە لە بە  دیبە 

دن لەوەی قسككەیەکی دە رسككین و  ەندسكك دزەیككدن لەگە  نككدردن کە نەیدن
 .بۆیە ئیتر ور ەیدن لێ ە نەھدت ،س وکیدن پێ بڵێن

یە گك ەکەی کە ی ەنە چكدوی بك  ،پەێیكن ا  ێدالی بدوە گ ێگ ێ کە بە
 دەرەی وا ێوونككككدک و ئككككدوەدانەو دەورو، ئ ەچ وا ھە كككك بە ئدسكككك دن

ێكككک، لە دەبینو ێازاوە  ھەزار خە کكككی شكككدییکەر دە گككك ت ،وەوە کردبككك
بە چكدو بە  دە گك تنێرەوە سەیرێکی اەرھددی کرد و بەبێ قسە ھەر 

ھیكككی  وەرە  خككك ا ئەم ئەرز و خكككدک و خێكككر و بێكككرە ن دە كككێ یەکتكككر
کە  دەبككێ بدپیرانككک بێككک، بككۆچیسككد ەی بدوونیشككت دن و خككدکی ھەزار 

 دەبكككێێیتە زینككك انەوە  بكككۆ رێژیە بڵێیكككک بگیرێیكككک و بهكككدویئەم ێاسكككت
ەنگینەت و ئەوەی کە بیڵێیكک ێ خۆشەویستی و پەرستنی ئەم نیشت دنە

و کكك ردیش ھەقكی خككۆی ئەون، لەسكەر ئەنە سككزا  ئەنە واڵ كی کك ردە
  ب رێک 

گ  یخۆی ا  و لە د ی کردە الیەکەی  ر وویێ  ەنە: 
- ک ردە، شێک و ھدرھیی  ئەنە ،بنەوەب   ب رن و لێکسەر دن ق ێ بە 

کەی دنیكد دیكک ردە  ێۆنێكک دن کك ردیش وەک گەالنكی ھیی  ببن ھەر
نێككككر دەسكككتی دوننككككن گكككدت بە ھەقككككی خكككۆی و خككككۆی و خكككدکی لەب

   دەچندەربهێنێک و ئدزاد و شدد بۆ خۆی بژی  بۆ ک ن 
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 :دە ێ  ەنە لێرەدا دوو دێ  شی ری ھد ەوە بیر کە
و ھەر ندوە دەنێنێک رد   ید تدن خدوەب رن خە 
دەنێنێگەل نەنرە و ھەر   ک رد بەەو ێنێ نییە ھێز 

 
 ٭٭٭

دوایككدنەوە بكك و   ككدنیش گكك ێی دابكك وە خككۆی و ھەر بەقەنەرەکەی ێە
ا، یككدن کە  لە ھەنكك ن پێچككئەوەشكك ا لەگە   .بككۆ ئەوەی لێیككدن ون نەبككن

، نەختكێ لە یەک یدەپەێ ا  ێ الیدن و بە دەھدت ییک بە خێرائۆ ۆنبێلێ
 . ەوە ش ێنیدندەکەو نەوە، بەاڵم ھەر زوو دەکەودوور 

خەیكككد  بردبككك وی،  ،بككك وسككك ار ب و شەنسكككە کە لە پشكككتەوە بە  ەنیكككد
نەخۆشكككككككییەکدنی،  : ەنەی ال ب وبككككككك وەوە بە ننكككككككد ەکەی جكككككككدران

چدکییەکككدنی، قسككەی خككۆش و پێکەنینەکككدنی، ھەنكك وی وەک پەردەی 
ا پێڵ وەکككدنی  ێتیككجدروبككدر لە ندن و .نیككدەپەێ ا  ككێی سككینەند بە نێشككک

ی، دەبینككا ھەر خەوی پێكك ە   رووکدنەشككیەك، لەو چدو نە سككەردەچكك و
ەچەنی کەوا جنێ ی بە  کك نەت داێ ب ونەکدنید لەسەر دەنگی   وێە 

و  دەکككردا  ەنەی نككدچ  لە خەوەکەیكك د، یككدخ دەدا و دەسككتەودایەرەی
  ككككۆنبێلەکەسككككەی ئۆ د و لەسككككەرت یە دەسككككتی کە بیخكككك ادەدا شككككتی

 .یدەپەێاێ
 ی کە دەزانكک ێەکدنیش ندت و بێ ەنگ لە پێشكەوە دانیشكتب ون، وایكدن

 .بنك ن دەکكرد ەزیكدن  و  وه هدەھد ك ی ا وە، بەزەییدن پیدن ستشەنسە 
زۆری  ، بەدەکكردیدن خۆ بكۆ خۆیكدن قسكەجدروبدر بە دەنگێکكی لەسكەر

خە کكی یەکەیدن بەسەرھد ی خكۆی یكد ، ھەردەب یندێەزایی خۆیدن دەر
و خراپەکدنیكدن  ایەوە بە دەسكتی  کك نە ەوەدەگێ ندسیدوی  دۆسک و

 .ندەھد دەنندرد کە لە ب انەوە نە
 ٭٭٭

بەر دایەرەی  درەنكككگ گەیشكككتنە ن سكككه، جێكككبەکە لە الی ئێككك ارەیەکی
ا وەسككككتد کە لە سككككەرا گەورەکەی ن سككككڵ ا بكككك و، شەنسككككە و  ئەننكككك
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و  دەبەن ێیكككدن دوایكككدنەوە بككك ون  كككدک  بكككزانن بكككۆ کبە ئەوانكككیش ھەر
لەو ێووەوە د نیككد بكك و، بە  پككدش ئەوەی شەنسككە .شكك ێنەکەیدن کكك ێیە

ێە  ككدنیش  بخكك ێن بككۆ نككد ە ئدشككندکەیدن کە ێە  ككدنی گكك ت کە لككێ
ب و، چ نکە زۆر جدر ئەو شەنسە خكدنی ھێنكدب وە ند یكدن بكۆ  شدرەزا

چككك ونە ) ەنكككدم عەلیكككل( کە زووزوو لەبەر ئكككدزاری قكككدچ و ئەننكككۆی، 
بەاڵم وەختكی خكۆی  ،ند ەکە خە کی ن سه ب ون .دەب و ندچدری ھد ن

بە نەئ كك وری ھككد ب ونە سككلێ دنی و دراوسككێی نككد ی بككدوکی شەنسككە 
خێزانەوە سككە  ككدزە شكك وی کردبكك و، جككد بە خككدووئەوسككد شەن .بكك ون

یەکە اێری ی ەندنەت ند ە ن ساڵو ،ئەوەن ە لەگە  یەک  ێکە  ب وب ون
ک عەرەبكی ب وبك ون و  ێنەختێ ک ردی و ند ی شەنسەش اێری ھەن

ھكككۆگری شەنسكككە و نكككد ی بكككدوکی ب وبككك ون، بەبكككێ  بە ئەنككك ازەیەك
لەبەر ئەوە ئێسكككتەش دوای ئەو ھەنككك و  .دەخككك اردری ندنیكككدن نەیەکتككك

ب ون و نند یدن پێگەیی ن و ب ون بە پیكدو،  الیدن پیر سد ە کە ھەردوو
 !بگرە گەرنتریش ب و ،ئێستەش ئەو ئدشندیە ییەیدن نەک ھەر ندب و

دەرگكد، کك ێی نكد ەکە  شەنسكە دابەزی و دای لە ،گەیشتنە بەر ند ەکە
خە کكككی نكككد ەکە بە  ولێكككی کكككردەوە و ھكككدواری کكككردە دایکكككی و ھەنككك 

خۆشی و پەرۆشەوە ھد ن بە پیر شەنسە و ئەوانەوە، کە شەنسكەیدن 
چ ون و کەو نە پرسكینی ھكۆی  ندێە ەت و ششرزە دی، ئەوانیش  ێک

انەوە و نككد ەکەش گەلككێ ر ی بككۆی گێكك کكك  یەکەی، ئەویككش بەنككدێە ە ی
دا و پیدوەکەشككیدن  دەنككگەوە بكك ون و د سككۆزییدن پیشككدنپەرۆش و بە

 ،خەنک نەبێک، ئەگەرچی خۆم ھكیچم پكێ ندکرێكک :و گ  ی د ی دایەوە
بەاڵم خكككزم و دۆسكككک و ئدشكككندی دەسكككەاڵ  اری زۆرم ھەیە، بەیكككدنی 

ێەکدنیشكی  ھەروەھد ک .دەکەنزگدری ێ بە خ اە سەریدن، پشک دەچ 
بە ێنیكككدن دایە کە  ،بككك و کە یەکێکیكككدن دکتكككۆر و ئەویکەیكككدن نەئ ككك ور

 .درێخی نەکەن ،دەسک بێک ھەرچییەکیدن لە
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 شەنسكككە بەم قسكككدنە نەختكككێ د كككی کكككرایەوە و ئەو شكككەوە بە د نیكككدیی
و خككۆی و خكك لە  ، بەیككدنی ێە  ككدنی نككدردەوەن سككکسككەری نككدیەوە و 

 .ندنەوە
 ٭٭٭

کە بە ھەو  و  نەپەێیبكك و شەنسككەدا  ككێ ھەاككتەیەک بەسككەر نككدنەوەی
لەگە  ننكككی سكككد ێب نكككد ەکە بە  یخ ێکەی،  ككك انی ەقەالی نكككد ە خكككدنە

و نەنكككجە ە چێشكككتەوە سكككەری  ەنە و  کكككۆ ێ خككك اردەنەنی و نیككك ە
 كپێکەو نە بە دوو ێۆن، ئێكككك ارەیەدوای ئەو چككككدو .ھككككدوێێکەی بكككك ەن

لەگە  چرپێکككی و چرپە کكك ێە نەئ كك ورەکەی نككد ەکە بە نككد ی ھككد ەوە
پككدش نەختككێ،  گككر ن، لە و ھەنكك ن نككد ەنینی دای بككدوک و دایکككی کككرد

ی خەبەرێکكی ندخۆشكە  بە ێاسكت :و گ  ی بدوکی ھەندسەیەکی ھە کێشد
 :چۆن بەو ننە بەسەزندنەی بڵێین  ێووی کردە ننەکەی و گ  ی

-  ۆ پێی بڵێیک دەبێچدر نییە   
 :ننە ێاپەێی و گ  ی

-  کێ نن  وەی چۆن د م دێک! 
- یەکێ پێی بڵێ دەبێخۆ ھەر  ،ئەی چۆن! 
- گ  ی  ک ێەکەیدن ھە ی دایه: 
- ئێكك ە  .مدە ككێ نككن خككۆم پێككی :نككد پێ یسككک بە کەس ندکككد،  ەنە گكك  ی

 .ھەر بدسی واشی ال نەکەن
کكۆ  بك وەوە،  گ  نیشكی لەشەنسە خدن ا کە ئەرکی بە  دایکی لەنەش

سككككەبدرەت بە ھەم ، بەاڵم ھەم لەبەر ئەوەی کە خۆیشككككی دایككككک بكككك و
ی چەنككك  سكككد ەی لەگە  نكككد ی شەنسكككە، زۆر یكككخۆشەویسكككتی و  ێکە 

خەنبكككدر و د تەنكككگ بككك و، خەریكككک بككك و بەو داخەوە بچكككێ بنككك ن، کە 
 :ک ێەکەی پێی گ ت

-  بەیككدنی زوو بكك ۆن بككۆ ئەوەی چدو ككدن بە  ەنە  دەبككێچكك نکە ئێكك ە
بەیكدنی  دەبكێبڵێیكک کە شەنسە خكدن بکەوێک، پێ یستە لە ئێستدوە بە 

 !زوو ھەستن
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 ن بە ن سككتپككێش  ،ا چككدری نەنككد پدشكك ، لەدەچكك وو  دەھككدتننەکە ھەر
 :گ  ی ێوویەکی خۆشەوە  ەندشدیەکی شەنسەی کرد و

ت دیسدن دەیگ ئۆ شەنسە خدن  خۆ بیریشم نەب و پێک بڵێم، عەلی  -
 !بچین سەر لە کدکە  ەنە ب ەین ێئیزنی بۆ وەرگر  وین کە سبەین

 ی خێری بۆ کرد و گ  یعددووشەنسە بە خۆشییەوە: 
- زەردەخەنەوە گ  ی ننەکە بە  بۆ زوو ر پێک نەگ  م ئینجد: 
- زوو ككر پێككک بڵككێم، داخككم نككدچێ بیككرم  دەبكك و، دەکەی شخككۆ ێاسككتی

 :و گ  ی سەرێکی بددا. چ و
- دەی قەیندکككككككد، ھەروا نەختككككككێ  .. ككككككدزە اریككككككدی ھككككككی  نككككككدکەوین

 .ەوەدەکەین پردەیدن بۆ کۆوردەو
چدیككدن  و سككەربە پەلە و شەنسككە و خككدنەخ ێکەی و خكك لە بەیككدنی زو

 .ێن و کەو نە خ اردەوە
دەرگكدی  ەپسكخدنەکە  بەر بك و، لە ننە سد ێب ند ەکە کكداەزێکی پكێ

دان کە بچككنە نوورن و  و ئەوانككیش ێێیككدن دا پیشككدنی نۆبەچییەکككدنی
کكككردن و لە  و دوو سكككێ ێاێەو و پێچكككی پكككێ یەکێكككک پێشكككیدن کەوت

 ۆیشكک، نكزیکەی نیك  سكەعد ی پكێێ دا و خكۆی لێكی ندن نوورێک دای
و بەر لەوەی  وە یكككهو پۆلیسكككێک بەدوا ادچككك و،  ەنە کكككردی بە نوور

،  ەندشككدیەکی سككەعد ەکەی کككرد و بەجێككی بهێڵككێ الی دایکككی و ئەوان
 . بككۆیە چیتككدن ھەیە زوو بیبكك نەوە. نیككیە لە چككدرەکێ زید ر ككدن گكك  ی 

لە شەنسككە  .ە ێاوەسككتدچكك وە الی دەرگككدی نوورەکەو ئەنەی گكك ت و
 دا، ئیتكر  ەنە لەگە ی خكۆی و گەورە ەوە چەنك  جنێك ێکی بەنێر لێك 

یەکی گەرنیشی لەگە  یدایکی دەستیدن کردە نلی یەک و چدکی و چۆن
دەسككتیدن کككردە نلككی  شا کككرد، لەگە  خكك لە ننە خككدنەخ ێکەی دایکیكك

 .یەک
ەکەی پرسیێ شەنسە لە ک: 
-     خ ا چۆنە  ئەی ئەوە اەرھدد بۆ نەھدت 
 ب و، بۆیە دوای ئیستێک گ  ی ششرزەد  ا  ەنە لە: 
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- ئەو  ،نەیدنهێشكک بكدنگی بكکەم، قەیندکكد ،بك و اەرھدد لە نوورێکكی  كر
 .ش کر چدکە شێۆنە دێک و ئێستە

 :و گ  ی کدبرای پۆلی  سەیرێکی سەعد ەکەی کردەوە
بە خ ێکە نەختكێ بە   نك ی و ەنگە خێراکەن  ئەم جكدرە ننە خكدنەدر -

 :دنە گ  یییەکی ن ساڵوییعەرەب
چككی بكك و  خككۆ ھێشككتد ئككێ ە دانەنیشككت وین  قیككدنەت ھەسككتدوە دنیككد  -

 :گ  یکدول ب وە چی   پۆلیسەکە 
 !دەکەنب وات داوای  دەبێ ،درەنگە -

 د كی داخ رپكدئەوەشك ا شەنسە کە بە بدشی لێی  ێ نەگەیشک، لەگە  
  دەکەنئەوە بدسی کێ  :گ  یو 

 :گ  ینەیەکەوە دەستی خستە سەر شدنی دایکی و  ەنە بە زەردەخە
 خكۆ  دە دیسدن د ی خكۆت نكدێە ەت نەکە، ئەنكدنە ئدگدیكدن لە چیكیە -

 .ب ەیک ندکەم وا خۆت  رسنۆک پیشدن  ەز ،ەرگی ۆ زۆر بەج
پككرت و بە  ەپەسككدوی چككدوی لككێ زەق بكك و، د ككی کەو ە پر ەشەنسككە 

و زنككدنێکی و بە دەم و لێكك ێکی وشككک   ەندشككدیەکی کكك ێەکەی کككرد
 :گ  ی ،ادەگەێا خەریک ب و نە ق رس کە لە  رس و سەرسدنی

 : ەنە بێبدکدنە گ  ی  دەکەن بۆچی چ ب وە  چیک لێ -
 !خرێ ەوەبنن دوور  دەبێن کە دە ێ ئەم بەشەرەادنە -

 :گ  یا و سنگی   دا ھدت و دەستی دا بهچ ێکێکی پیدشەنسە ن 
 !گەێێکند یدن کدول بێک و  ەختیدن وەر  ک ن بۆ -

 :گ  یئینجد  و شەنسە نەختێ بێ ەنگ ب و
و  ندنێکی ھێنككد   دیهشكك .ا نەبێككک ھەر لە بككدزاێی نەرگكك ،دەی قەینككدکە -

 :گ  ی
 زوو دەبك ووەی بدوکەێۆ  یدێەبی  ۆبە  وای چی خەید ێکم کردەوە   -

 .پێم بڵێیک
 .ئدخر ندوە نەب و، دەی ئیتر د ی خۆت ندێە ەت نەكە -
 .بن ک ێک بنێرن  بەکۆی زووخدو بۆ دەیدنەون بدشە، -
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 :زەردەخەنەیەکەوە گ  ی  ەنە بە
 لێككرەدا پۆلیسككەکە کككردی بە ...بێككک خەنككک نەبێككک كبككۆ ھەر کكك ێیە -

 :و نەختێ بە   ن ی گ  ی ادنوور
 !دەی ھەستە بەسە، ندوەکە  ەواو ب و -

پككێ، بەدەم ھەسككتدنەوە دیسككدن شەنسككە لێككی  ھەنكك و ھەسككتدنە سككەر
 ەنێرن دک ئێستە بۆ ک ێ :پرسی

 : ەنە بە دەنگێکی نزم گ  ی
 .ەنبەن، بۆیە د ک ھی  نەکد، لە زاخۆوە ددەکەنێەوانەی   رکیدم  -

ا  خەنبدری ارنێسكک لە چدویك سەیرێکی ننەکەی ئدشندیدنی کرد کە بە
 :قە ی  ندب و و گ  ی

 .دەکدتئیتر ئەو بدسک بۆ  ،لە کدک عەلی بشرسە -
 :  یگ خۆی ا وکێشدی بە  ،شەنسە وشک ب و

 کككدبرای پككۆلی  ھككدواری لككێ ...سككەرم بە ئەیەێۆ قكك ێ بككۆ   رکیككد   -
 .کردن و ێاوەستد

نككككدچکردنی  چدوشەنسككككە چككككدری نەنككككد، کەو ەوە سككككەرونل و دەن
دشندکەشككككككیدن ئئینجككككككد  ەنە لەگە  ننە  کكككككك ێەکەی و بككككككۆنکردنی،

و چك نکە  ا کرد، ئیتر لەگە  خ لە بدوەشیدن کرد بەیەکك یخ ازیدووعد
ھەن ویكدنی گر بك و، بە بێك ەنگی لێكک دوور کەو كنەوە،  گریكدن قك ێگی

 یی لكێخ ازدەسكک جكدرێکی  كر دووعكد و بە دانەوە  ەنە ئدوێێکی لكێ
 .ب و ن و ئیتر لە پێچی ێاێەوەکەدا ونکرد

د ككككی  ەنككككگ و چككككدوی پكككك  لە ارنێسككككکەوە  و ئەوانككككیش بە شەنسككككە
 .گەێانەوە

 ٭٭٭
ێێكككی زاخكككۆوە  ھەر ئەو ێۆنە، چەنككك  پۆلیسكككێک بە ن سكككەلە ەیەک لە

نەخككەەری سككەر سككن وری نێكك ان عێككراق و  ەنەیككدن گەیدنكك ە دوایككین 
 .بکەن ی  رکید،  دک  لەوێ ە  ەسلی ی نەخەەری   رکی
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و  ەنەیككككدن بە  گەێانەوە ،پۆلیسككككەکدنی کە لە ن سككككڵەوە ھێندب ویككككدن
 .پۆلیسەکدنی نەخەەر سشدرد

بككك و، چەنككك  دێیەکكككی  ا ی سكككەختینەخكككەەرەکە لە شككك ێنێکی شكككدخدو
، ھەروەھككد دیككدر بكك وقەدشككدخەکدنەوە لێكك ە  وکی پرشكك باڵوی بەبچكك 

ران کە دەبینكككوا  و شكككتی و نیككك ە ندوبەنكككدو زەالم و واڵ  و بكككدرەدار
 .یندەپەێا  ێ  بەنالوبەوالی

بكك و، بەاڵم کە چككدوی  ادێۆنی لە خە ەردوا کەئەوەشكك ا  ەنە لەگە  
دنگكدی لە ک ،دەکەنبە کك ردی قسكە  ی پۆلیسكەکدندەیبینو کە  کرایەوە

ی ئەگەرچككیككدن، گە لە دەکككردەک یا ھەسككتی بە پەی ەنكك ی و  ێکە یكك د یكك
پۆلیسەکدن ھی  شتێکی واشیدن پیشدن نەداب و کە بچ وکترین نیشدنە 

 .بێک بۆ ئەم پەی ەن ی و  ێکە ییە
بك و ھەر خەریکككی ھەالو  ادزۆری لە کككدر ھەرچەنك ە بێتەلەکەشكیدن بە

 ەنە لە ھەنك و ێۆنەکكدنی ا  ھەالو و شەرەندردن بك و، لەگە  ئەنەشك
 .ب و بەن یخدنەی ن سڵی د نید ر

ێیش  ا یەکێکكككی کە ەگە كككی بەع نراچككك وی سكككەروۆلیسكككەکدنپنكككدو  لە
و  بك و، لە قسكە ب و ندوی )ی سكو(دا دن  یدیسشییی س وروندش برنج

یەکەم  ، لەدیككدر بكك وو بە كك رنەت  ا پیككدوێکی لەسككەرخۆ ج واڵنەوەیكك
کككرد،  و ھەنكك ن پرسككیدری لككێ ەکككردەو ا خككۆی لە  ەنە نزیككک ارسككە 

ا وەکك  بلبكل لەگە   ەنە  دو بەاڵم لە ،ئەگەرچی پۆلیسەکە بددینی ب و
 .شێ ەی سۆرانی بددینی و ئەم بە ، ئەو بەدەکردقسەی 

 ەنە دوو شەو لە نەخەەرەکە ندیەوە، ێۆنی سێیەم پێیدن گ ت کەوا 
کككككدت  ككككدک  بیككككبەنە ئەوبەری پككككردەکە و  ەسككككلی ی بخككككۆی  ككككدزر 

ئەنە نەختكێ نكد ی کكرد، بەاڵم  .کدنی نەخكەەری   رکیكدی بكکەنپۆلیسە
کەی  هد ی سككو و پۆلیسككێکی  ككری لەگە  دێككن، ند ەنینییككهكك ەن یکە دیكك

 .ێەوییەوە
 یكككدن دوور هەکكككھەنككك ن لە نە ەەرکەو كككنە ێن، بە پەلە ھەرسكككێکیدن 

چكككرپ، ی سكككو بە کە كككنە چرپە ھكككدوێێکەیی سكككو لەگە   ..کەو كككنەوە
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چككی بككد شككتێک بككۆ ئەم کكك ێە بەسككەزندنە ی دە ێكك دەگكك ت:وێێکەی دھكك
ئەویكش کك ردە وەکك  ئكێ ە، ئێسكتە بچكین ھەروا ئەم  ،بکەین   گ نكد ە

بەسكەر  یێكک چیكدەزانالوە ب ەینە دەسک ئەو   رکدنە، ھەر خ ا خۆی 
 ی چی دە ێ ک ردە  چەن یدن ێق لە ی ئەو سەگبدبدنەدەزانخۆت  دێنن،

 :و گ  ی سەێی ێاوەشدن  ھدوێێکەی
ێ،  ەز سكك و ەو ێۆنەوە کە دیكك نە، زۆر د ككم بككۆی دننككیش لە وە ككاڵ خككۆ -

م ئككدنر نەخككەەرەکە دە رسككدەسككک بێككک بككۆی بككکەم،  ەکەم لەیھەرچیكك دەکەم
ی چەنككك  سكككەگ و سكككەگبدبە  کە لە ن سكككڵەوە دەیندسكككخكككۆت  ،پێكككی بزانكككێ

 ...ی ئەستەاەیرە اڵ لە خ اوە بۆی ھد  وەدە ێ ئەنرێکی بۆ ھدت،
 :ی سو گ  ی

 رسكی، م کە چەنك  بەدیكن و لەخ ادەندسك  نكن  كۆ جدرن لەوە گەێن -
بتك انین شكتێ بكۆ ئەم  دا  كۆم لەگە  بكێ  كد ھەر لەبەر ئەوەشە ھەو كم

ک نە، ھەر بكككۆیە ێقیكككدن لكككێ و نە پیكككدو دزە نە .کككك ێە بدشكككە بکەیكككن
  ک ک ردمدە ێ ھە گر  وە کە

 :و گ  ی ی سو سەیری ھدوێێکەی کرد
 ین، خك اش ئەوەی پككێایرە  ككدن ھەبكێ و نە رسك دەبكێچكی   یدە ێك -

 ھكككدوێێکەی لە .کەیكككنب ێزگكككدرگ ندھكككك خۆشكككە کە جككك انکەیەکی وا بێ
د لەوەی نەوەکكد لە دە رسسەرێکیشەوە  و لە دەکردی سەرێکەوە  ەز

ببكێ، ئەوسكد  کك ێەکە لە شك ێنێک بگیكرن و نەسكەلەکە ئدشكکرا نپدشد
 ئدخۆ چی بەسەر ئەندن دێنن 

و  ھككدوێێکەی کككرد ی سككو سككەیرێکی .و ێاوەسككتدن گەیشككتنە پككردەکە
و لە پەنككدیەک خككۆت نككدت دە، ننككیش بەم   ككۆ ھەر ھككی  نەکە :گكك  ی

، دوایككی دەکەمەبەم  ەسككلی ی یەکككێ لە خزنەکككدن ی ددۆ ەدا کكك ێەکە 
 ێینەوە ش ێنی خۆندن، چیک گ ت دەگەێدێ ەوە الت و پێکەوە 

 :و بە ششرزەیی گ  ی ننگێکی کردوێێکەی ننگەھد -
 ی   رکیدیكككدن پرسكككی، ئەوسكككد چكككیبدشكككە، بەشكككکم لە نەخكككەەرەکە -

 یک دە ێ
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چكی   دینەخكەەری   رکیك :ئەسكشدیی گك  ی ی سو د ی گ شراب و، بە
 !ەارۆشندندسی بە گڵۆسێ جگەرە دایک و بدوکیدن دنبۆچی ندی

ی بكۆ گكر ن بە  كدیبە  ەێۆن  دئەم ھەن و قدچدخچییە لە ک ێ ە دێن و 
دوور بكن، ە بە، خك ا خ ایكدنە لە گێرەوکێشكنییە  دقە یدن و  ەپ  ھەر

قككدبیلە بككێن بڵككێن  ەپسككێ ھەبكك و بككۆچی بۆ ككدن نەنككدردین   دوای ئەوە 
 ەرگر ن و ەکەنكككدن نە رسكككە، ئەو لەبەر بەر یلكككھكككی  لە ئكككدنر نەخەەر

یش بە  كككدیبە بیكككرە    ی لەیكككو ن عكككدنەلە لەگە  قكككدچخچی، چ سكككەودا
سككەدا سككەد ئیشككەکەم بككۆ  ێككک کە لەدەزان وا و دەکككد واش بە نككنبكك 

 .وەکردوجێبەجێ 
 :گ  یی  ھدوێێكه

ئەگەر یە، یئیشككێکی زۆر پكك  نە رسكك ئەنە بە خكك ابڵككێم چككی  بەاڵم  -
  ھەر یەکسەر ب دنک ننێەنگە زانییدن، 

ی سەی داندو سەیرێکی کرد کەوا ندت و نەلك ول و بێ ەسكەاڵت لەبەر 
 ێ و پێشكکەوە پكێشدەوەست، ێاوەستە ێادەێوان ب ۆ دە ێ ایە، دەستیدن

و لێ ەشدوەشككە   چەنكك  پیككدوێکی قككۆز :گكك  ی ا خۆیكك لە د ككی .ێككکدەکەو
بۆچی چكدو   بن ا ئدخۆ ئێستە دایک و بدوک و کەس کدری لە چ  د ێک

ە ینیك واڵ ی و ھكدوێەگەزی   دووروھكد یبشۆشێک لە ایرەت و پیكدوە ی
و ئەو دۆ ە نككد و لە خۆیككدنی بككکەنەوە یکككۆ  ئەو   رکككدنە ھەر زوو لە

چكككی لەوانە    نكككێن،ب پێككك ەا گككك لەیەکی دبەرچككك انەی ک ردسكككتدنی ئەو
 :ێێکەی و گ  یوکردە ھد ی سو ێووی

 سكێ سكەعد ی  كر چەنك   ەقەیەک بکەیكن و وەرە شتێک بکەیكن، دوو -
و خكۆی لكێ ون کكردین، لەوسكدوە بكۆی  لە دەسكت دن( ێای کكرد) بڵێین

 !ێیندەگەێ
 .م س ێن ندن ب ەندە رسبدشە، بەاڵم  بزانم ئەوە وا :ھدوێێکەی گ  ی

ە نلكككی خكككۆم، سككك ێن یش دەخەنرن، نكككن ھەنككك وی  كككۆ گككك ن نەدە -
 !نییە درۆ س ێن خ اردن گ ندی م، بۆ ئیشی وا بەدەخۆ

 .مدە رسبدشە بڵێم چی  بەاڵم زۆریش  :ێێکەی گ  یوھد
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دانیشكە  كدک  نكن   کەوا ە  ۆ ب ۆ بۆ خۆت لە شك ێنێ :ی سەیش گ  ی
ئەنەی گكك ت و  ەنەی بدنككگ کككردە نزیككک  دەکەم.ئیشككەکە جێبەجككێ 

 :گەیدن  و گ  ی پیالنەکەی خۆی  ێ و خۆیەوە
)زاخكۆ(،  ە گەیەنێكتەدە بەم دە  ەنە دەسک بدوکم، ئەویش د ،ک ر ی بە

 ەنە پەالنكدری دەسكتی ی سكەی  .ئیتر ئێ ە لەوە زید رندن پێ ندکرێكک
ھە ككد  ی کككدک ی سككو  ككۆ پیككدوێکی زۆر نەردی بە ێاسككت :و گكك  ی دا

ەنزانككی  كككۆ لەو دکە بككدوەێ بكك .نككدوم ئەم چككدکەیە م لە بیككر نككدچێتەوە
چدوی ھەردووکیدن پ   .کەسدنە نیک کە نن ب ەیتە دەسک ئەو   رکدنە

نكككدو ئەو دۆ  و شكككی ە قككك و  و  بككك و لە ارنێسكككک و کەو كككنە ێن بە
 ەنە گ ێی لە دەنگی نند  و قسكەی خە كک  ،کد ێ ھد نە دەرن .چ ەدا

 .کە گەیشت ونە ە ئدوەدانی یزانی .ب و
خكككۆی کكككرد بە نكككد ێکی بە پەلە و  دانكككد  شككك ێنێ ی سكككو،  ەنەی لە

کكدبرایەکی پیكری  .و ھێنك ەی پكی نەچك و گەێایەوە ادپەێبچ وکی سەر
بە پەلە ی لەگە  بكك و، دەسككتی  ەنەی دایە دەسككتی و خككۆی یێیشسككش

 ھكككد ە بەر وێێکەی کەوا ھەنككك ن نكككدت و  رسكككدوگەێایەوە بكككۆ الی ھكككد
 :چدوی و گ  ی

د  خكك ا ئیشككی وای جەوھەر، لەو ئیشككە چككدکە پەشككی دن نەبیككتەوە ھكك -
پەرسككتی، ئینجككد خۆشككە، خككۆ  ككۆش پیككدوێکی ن سككڵ دن و خ ا زۆر پككێ
بكككۆ چككك ونە ئەوبەری سكككن ور و  ئەوەنككك ەی پێ یسكككتە دەبكككێئێسكككتە 

خۆنككدن  بككۆ گەێایككنەوە، لێككرە دهو  درەکككدبكك ون  ككد ئیشككەکەندن خەریک
 .نەوە بۆ نەخەەرەکەی خۆندنین، ئەوسد بگەێێدانیشی

 :ێێکەی گ  یوو ھد  و جگەرەیدن لێ داگیرسدن سەر
ن دێهد ەکككدن بگەێێككن و ، بچككێای کككردم کە بڵێككین کكك ێەکە دە رسكك -

 !مدە رسزۆر لەوە  بە خ ا ،نەوەزبی ۆ
 :ی سو بە د نیدییەوە گ  ی

ھی  خەنک نەبێک،  د سكەعد ێکی  كر ھەر لەم نكدوەش ندنێنێكک ھە كد  -
 .بۆی بگەێێن
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وە ی درۆیکككككك  ێی ێاسكككككک و نكككككد ەنینەد  ی سكككككو و ھكككككدوێێکەی بە
و ی سكككو چككك وە  گەیشكككتنەوە نەخەەرەکەیكككدن و  ەەنگەکدنیكككدن دانكككد

سككەیرکردن و ننككدردنی  سككەری قككد ە بە ینووری ئككدنر نەخككەەر، دیكك
و  ە الیەکەوەدەخسكككككتەنەرەزەی وپە ككككك  .دەسكككككکەو ی ئەو ێۆنەیەوە

و ئەو کیسكەی   ەگرتق   وە پەردا  و پید ەی زەێلی و گ  ك اری ھە ك
 ەریقییەکككی دەسككتکردەوە  سككو بەی   ەێشككک و ئەوی ھە  دەدا گككرن

جككدرە بەخككتم  ئەم بە خكك اسككەعی  ئداككد   :و گكك  ی کككرد سككاڵوێکی لككێ
ەنندسككی ئەوە چەنكك ین دەسككک دەرچكك و، خككۆت د هێنككد، ئیشككەکەم لەینە

ھێشككتد قەت دیكك  ە ێۆنێككک  ،دەکەیككنسككد ە پككێکەوەین و پككێکەوە ئككیش 
 بکەم  كخە دیە

الی ئەو قكدزانجە بك و ک ن خەید ی الی ئەو ب و  بیری  سەعی  ئداد لە
ەوە چكككی دەکكككردیەکكككدن دەسكككتی کەو بككك و، بیكككری لەوە یکە لە قدچدخچ

و چككیش بنێككرن بككۆ گەورە کدربەدەسككتدنی  ھە گككرن بككۆ خككۆی چەنكك 
 :بێ گ ێ انە قسەکدنی ی سو گ  ی بهن سڵی  لەبەر ئەوە 

 ھكككد ی سكككو  چیكككیە دیسكككدن قەونكككدوە  ند کكككدول شكككک چەنككك  گەورە -
خەریكک  ،لە ق   وەکكدن  ی برد بۆ یەکێك  ئەنەی گ ت و دەستدەکەی

 .ب و بیکد ەوە
چۆنک پێ  ،زۆر  ەریقم ندزانم :و گ  ی ەوە سەری بددایی سو بە ند ی

 جكدرە سكەری بەرز سكەعی  ئەاكد ئەم .بڵێم  قەت ئەوەنك ە کەر نەبك وم
 :و گ  ی و سەیرێکی کرد کردەوە

  ۆ چیک لێ قەوندوە  بۆ  دوور لە بۆ -
ێای  ەپسكەکە  :و گ  ی ا یەکو دەستی دا بەداخەوە ھەردو ی سو بە

ت بد بكزانم ئەو ێەشكدییە چیكیە ئەوەن ەی  د بە جەوھەرم گ    ھەرکرد
کككك ێ  ،و ئدوێنكككدن دایەوە و دووربیكككنەکەم دەرھێنكككد بەرەوە دیكككدرەلەو

 !ندزانم ،ل وشی ئدس دن ھە ی ،نەند، ئەرز ق  ی دا
بە پەرۆشەوە و  سەعی  ئداد ھەن ن ششرزە ب و، شتەکەی دەستی داند

  ی دلێتدن ون ب و یدن لەو ی  جدرن پێم بڵێ بزانم لەن :پرسی
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ر  كككۆزێکی و ھە پكككردەکە پەێیبككك وینەوە ی چكككی، لەی بكككدبە ئەنككك  نە -
 . رکندب و بگەینە نەخەەری  

ئەلحەنككك ولیال، ئەگەر لە  :و گكك  ی ھككد ەوە اێكك سككەعی  ئداككد ئككدھێکی پ
بە ایەوە، دەگیككریككی زۆر خە ەر بكك و چكك نکە دوا ،دیكك ی خۆنككدن بكك ایە

ەیگككرن و ھەر زووش دە، ئێسككتە ینیكك ی کە شككدرەزای ئەم نككدوە ككدیبە 
خۆیك ا  د كی سكەری  ی سكو لە  ێ بەبكه ق ربكدنی گك لەیەک، قك دەیکەن

 :گ  ی
ئێستە دانیشت وە، لەگە  بكدوکم نكدن و گك ێز  بە خ ا ێ بەسەر  ۆ ق  -
 .ەخ اتد

بڵكێ  نەکە، ھەر بدشكە، الی پۆلیسكەکدنی  كر بدسكی :سەعی  ئداكد گك  ی
ھەریش بڵكێ ئدگكدداری دەنكی خكۆی وجە بردندن و  ەسلی  دن کرد، بە

 !بێک
پۆلیسككەکدنی بدنككگ  ،سككەعی  ئداككدی ئككدنر نەخككەەر لە نوور ھككد ە دەرن

یەک  .پككككردەکە بككككکەن یو پێككككی گكككك  ن کە بە نككككۆرە چككككدودێری کككككرد
 .ندردە سەربدنی نەخەەرەکه بە  ەەنگ و دووربینەوەوانێکیشیدنی د

 ٭٭٭
ە وزوو  ەنەی بردبكك  عەبكك و اڵی بككدوکی ی سككەی پككۆلی ، ھەر نككدم

کردبكككك و و  بەر ی لەیو دەسككككتێ شككككد  و شككككەپکی بددینككككدن نوورەوە
خۆیككدن بەسككتب و، بە بكك وکەکەی و نند ەکككدنی گكك ت  سەریشككی وەک

ەچككێ د ،ئیشككێکی بەپەلەی ھەیە لەو دێهد ككدنەی نزیکیككدن  یەکێك کەوا لە
 .بۆ ئەون

، ھەن و نیكدنی ھەر لەو دەکردەک  بدنگیدن م عەبۆ(، ودلەبەر ئەوەی )ن
وبككدن شككدرەزا بكك و،  ێێگككهبسككک بە بسككتی  ،نككدوچەیەدا بەسككەر بردبكك و

و  دەێوادا ێێبكك اری کەم پیككد  ێێگككهو کككدم  کككدم ێێككگە بدشككە دەیزانككی
 .کدنەیدن سەالنە ە

ا کەو ككنە ێن  ككد  دریككک  قەد شككدخەکدن  ەنەی دایە پككێش خككۆی و بە
 .دا و ئدوێکی خۆش دانیشكتن پشك ویەکیدنداھدت، ئەوسد لەسەر کدنی 



 

116 

 کرد و سەبیلێکی بۆ خۆی  ێ و سەبیلەکەی دەرھێند کیسە )ندم عەبۆ(
و   و خسكككككتیە بەینكككككی لێككككك یەوە،  ەنەش جگەرەیەکكككككی داگیرسكككككدن

ێوویەکككككی  و بە کككككردە  ەنە نككككدم عەواڵ ێووی .دا نەاەسككككێکی لككككێ
 :خۆشەوە گ  ی

 كدک  سكبەینێش  . یندەنئەوەن ەندن نەندوە، شەویش لە دوویە  ئیتر -
 .خ ا کەری ە

ێکەاڵو  ك رم و  رس و خۆشی، ھەن و لە د یك ا ەنە، کە  ەریقی و شە
 ، ەواوی شككشرزەیدن کردبكك و، سككەیرێکی ئەو کككدبرا پیككرە بە ،ب وبكك ون

ئدسک بەبێ وچدن ئەم ھەن و دۆ  ئەو دسدلەیەی کرد کە چۆن وەک  
کك ێەزای ئەو  و بە و ئەویكش لەکكن خكۆی الوە دەب ن و شد  و داخە

خك ا   ك  دەگك تپێكی  ،یە اکەچی ھەن ن جكدر پێكی عەیكب نەبك ،ەشێکد
 !ندنە گیدن بد  ۆزن دانیشین

ێووم نیكیە  ،ندنە گیكدن بە خ ا :و گ  ی بەم خەیداڵنەوە سەیرێکی کرد
ێەبككی ند تككدن ئككدوا  ی زۆرم ئەزیەت دان، یككدبە ێاسككتسككەیر دن بككکەم  

نتكككدنین و لە چدکە كككدن بێكككک، ھە كككد نكككدوین خكككۆم و کەسككك کدرم نەنن 
 !دەرندچین
 و  ەندشكدی  ەنەی کكرد دوو نژی چدکی لە سكەبیلەکەی دا ندم عەبۆ
و  ا نیدن ككك کككك ێم بكككدوەێ بکكككه ئەنككك ۆ خۆشكككترین ێۆنە لە :و گككك  ی

ی زۆر پێكی سكەربەرزم بە ێاسكتبدشترین ئیشە کە ک ێەکەم کردبێتی، 
  خەنک دەسک ھدت، ئیتر ھی پیدوە ییەی لە و ئەم کە ئەم ئیشەی کرد

 کكك ێی خۆشەویسككتی ننككی،  ككۆ بككۆ نككیللە ەکەت وات بەسككەر ،نەبێككک
یدرنە یكک بك ەین، ھكی  ننە كی  دەبكێ ،بكین ھد  وە، ئەگەر ئكێ ەش پیكدو

 .نییە دا ید
 :و چەن  جنێ ێکی دا بە  ک نەت و گ  ی سەرێکی ێاوەشدن 

چككك نکە  ، ەنە دەسكككک  ككك رکتكككویدنە ب ئەم سكككەگبدبدنە، بكككۆیە ویسكككت -
 ونننی ک ردن  ئەگیند بۆچی ش ێنێکی  ریدن نەگ ت ن چەن  ددەزان

 : ەنە بە زەردەخەنەیەکی  د ەوە گ  ی
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ئێستە ئەوەیدن بۆ ھە بەست وم کە گ ایە بكدپیرم زابتكی  ك رک بك وە  -
ن کەوا ە بكدوک و دە كێ ئەنەیدن کكردووە بە بیكدن و، ،شەێی یەکەن ا لە

، ن كككۆش بچیكككتەوە ئەو دەبكككێبكككۆیە  ،بكككدپیری  كككۆ کككك ردی   رکیكككدن
، ئەوە د ھەن و خزنكدنم، بكدوکم نییە ھەرچەن ە ھدوارم کرد کە ئەنه وا

و نككدنم و ئككدنۆزام و خۆیشككم ھەنكك و خە کككی ئێككرەین و لێككرە لەدایككک 
دەرکككردن و ، ھەر گ ێشككیدن لككێ نەگككر م، ئەنربكك وین، ادیكك ەی نەبكك و

 .وانەکردنم ھەن وی بە دوو ێۆن ب ایەوە هێ
و بە زەردەخەنەیەکككككی  نككككدھێ  انككككدم عەبككككۆ پەنككككجەی بە سككككەبیلەکەی

ئینجد خكۆ بەر لە شكەێی یەکەم، زۆربەی واڵ ەکەنكدن  :خۆشەوە گ  ی
سككەدان کەسككی ئەم نككدوە زابتككی  و بە لەنێككر دەسككتی ع سكك دنی ا بكك وە

 ،کكك ێی عەزیككز بككکەن   نككد ع سكك دنی بكك ون، کەوا ە ھەن ویككدن وا لككێ
 . ینننە بیدن و ب وە بیدن و، کدارن، بێئە

لە ھەنككك و کەس زیكككد ر خەنكككی دایکكككم  :گككك  یەکەوە ی ەنە بە نكككد ی
و  ی ننێکكككی زۆر ئكككدزائەگەرچكككم، ئێسكككتە ێەنكككگە ھەر نردبێكككک، دەخكككۆ

، بەاڵم گكككر ن و  ەپككك  و دوورخسكككتنەوەکەم ئەوەنككك ە بەجەرگیشكككە
 .م وەک  شێک بەرەو ئەم ندوەش ھد بێکدە رسب و،   پ کت

 :ندم عەبۆ بە ێوویەکی خۆشەوە گ  ی
ک  ئەنەی دەبێكێكک و د كی خكۆش دەزان ئێستە ھەوا كک ،خەنک نەبێک -

 :خۆی و گ  ی گ ت و گ ێی دا بە
 .بێنین دەی ک ێی عەزیز ھەستە بد ندوی خ ای لێ -

 :دوو ھەنگدو ێۆیشک و لەبەر خۆیەوە گ  ی
 .بیک وەک  ئەم ئیشە پیدوانەیەت کرد ی سو( سەراراز) ێەبی ێۆ ە ید -

 ٭٭٭
 تنە ن سكككه و لەداوان گەیشكككھە ە عەزیكككز و ھەنككك ن لە خزنەکكككدنی بە

و کەو نە  ەگبیرکردن لەگە   ب ونەوە ند ی ئدشند ن ساڵوییەکەیدن کۆ
شەنسكككە ھەر بە  .دەسكككک دێكككک نكككد ەکە کەوا چكككی بكككکەن و چییكككدن لە

 .چدو  دریک ب وب و بەر دنیدی لەو جدرێک پەکی کەو ب و 
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ەوە کەوا ب وا بكۆ زاخكۆ دەکردشێ اب و، جدرن خۆی گ رد  سەری لێ
ەیبەن بۆ سەر سن ور، جكدرن ەنە گ  ب وی لەوێ ە دو ئەو ندوە کە  

ھكۆی  کە بە دەدا ک ێەکدنی نكد ەکەش ھەو یكدن .ەوەدەکردپەشی دنیدن 
ی لەبەر ئەگەرچكككخكككزم و ندسكككیدویدنەوە ھەوا ێکكككی بكككزانن، ھەنككك ێکیدن 

ە د یكدنەوە، دەخسكتو ھەر ھی ایدن  دەکردو ئەوان، قسەیدن نە شەنسە
 نەوەدەھد جدر کە ک ێانی ند ەکە  ۆرز .بەاڵم خۆیدن ندئ نێ  ب وب ون

بەرەو پیریككككدنەوە،  دەچكككك وارنێسككككک و شەنسككككە بە پەرۆش و چدوبە
کێیكدن نكدردووە  ایەوە کەدەگێك د ی ئەو ھەن ن دەنگ بدسیدن بۆ  لەبەر

الی ن دیری ئەنكن و بەم قسكدنە ھی ایەکیكدن  بۆ زاخۆ و کێ چ وە بۆ
 .ە د یەوەدەخست

گەێایەوە سلێ دنی، پكدش ئەوەی کە دوای دوو ێۆن، عەزیز بە ندچدری 
شەنسككە خككدن لەگە  نككد ە  ەگبیككری ئەوەیككدن کككرد کە ێۆنیككی دوایككی 

لەگە  یەکكككێ لە خزنكككدنی نكككد ەکە بچكككێ بكككۆ زاخكككۆ، چككك نکە پیكككدوێکی 
ەکكككك ی، نككككداڵ ی ددا نەێوجە ەبچككككی کە لككككه بەینككككی ھەردوو سككككن ور

وەعككك ێکی دابكككك ونێ کە شەنسكككە لەگە  خككككۆی بەرن، بەشككككکم لەون 
بەنە شەنسكككە  .بكككزانن )بەر یكككل و دیكككدری( ھەوا ێکككی  ەنە بتكك انن بە

نەختككێ د ككی خككۆش بكك و و ئككدھێکی ھككد ەوە بەر بەوەی کەوا سككبەینێ 
 .تدەێوا

 .دەرگد، ننی سكد ێب نكد ەکە چك و کكردیەوە الی ئێ ارە یەکێک دای لە
 .بەر دەرگكدیە دی کدبرایەکی ئەاەن ی بە بەرچنەیەک و کداەزێکەوە لە

 .کەی دایە دەستیکداەز ،ھەر ئەنی دی
ی کە زەراەکەش یككككزان ،بكككك و  ێنكككك ەوارخەگەرچككككی نەختككككێ ئننەکە، 

ندنەوە سككك وێسەر بەئەوەشككك ا سكككەرە، لەگە   ئەدرەسكككی ئەوانكككی لە
 !و لێی پرسی ند ی کێتدن ئەون برا  سەیرێکی کدبرای کرد

 ند ی دکتۆر عەلی  -
 :ننەکەش گ  ی

 اەرن ون ، ئد -
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 ک ێەکە گ  ی:
 .ئیشم ھەیە ،نەخێر زۆر س پدس -

ی لە پیدوەکە یو خ ا  دایز ننەکە بەرچنەکەی خستە ئەم دی  دەرگدکە
ەکەی کە  كككدزە ھكككد ب وەوە نكككد ێ و چككك وە الی کككك ێبە پەلە و  کكككرد

 .دەکردیشتب و بدسی سەاەرەکەی سبەینێی بۆ شەنسه ناد
 ی و گ  ی: كه ستی ك ێه ده  ی دایه كه زه كداه  كه ننه

 !یەک  ەند ەک ێێک ھێندی لەگە  بەرچنە -
و  و سكەری بككددا و چكدوێکی پیكد خشكدن  کك ێەکە کكداەزەکەی کكردەوە

جككدرە بە دەنگێکككی  یش خ ێنكك یەوە، ئەمرجككدرێکی  كك   ككێ نككدگەم :گكك  ی
 ..ن وسراب و داھەن ن بەرز، ندنەکە بە عەرەبی ئەنەی  ید

 
 !دایە گیدن

ەپرسككم، خككدن وی  ككدزەم گر كك وە، وا دنككن زۆر بدشككم زۆر ھەوا تككدن 
سككەالم لە ھەنكك و  .عدایە تككدن بێككک ،نككدردن نككد ەم بككۆ هیەک  ككبەرچككنە
زاخكۆ،  (٧١) خدن وەکەم لە گەێەکی  گ نك ک ە ننكدرەی دەکەم.خزندن 

 .ئیتر خ ا دن لەگە 
 ک ێت
 سلێ دن

 
، بەاڵم بە شكڵەناوی دەگەیشكکئەگەرچی شەنسە بدش لە نكدنەکەش نە

م د ككی، بەاڵ وە دەنكی کكك ێەکە و دەسككتی خسكتب وە سككەر چكدوی ب یبكك
و دایە ھدێەی  قریشکەیەکی کرد ،ب و ھەر کە گ ێی لە ندوی )سلێ دن(

و پەالنكدری دەسككک و  وەکكك  ننكد  بدوەشككی کكرد بە کكك ێەکەدا گریكدن،
نكد ەکە لەنە شكڵەنان و  .گكر یە بدوەشكی و نكدچی کكرد ،کداەزەکەی دا

و بكۆچی  کە چ بك وەکەوت و لە شەنسە خكدن ئكداڵن  قدوقریشکیدن  ێ
نەختكێ ھكد ەوە سكەر خكۆی و بە دەنگێکكی نزنككی     شەنسكەدەکكدتوا 

 .کداەزی  ەنە گیدنە، )سلێ دن( ندوی ئەوە :لەرزۆک گ  ی
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نككردوو ھیككی  زەردەخەنەیەکككی وەک ئینجككد ارنێسككکەکدنی سكك ی و بە
، چك نکە زوو دەکكردبە نند ی ھەن ن جدر بۆ گد تە وانكدن بدنكگ  :گ  ی
 خكككۆش سكككێ دن بككك و زۆریوجكككد ننێکكككی بكككددینیش درا ،ە كككۆرادزوو 

)سكلێ دن(،  وا ە )سلۆ( تدەیگ ەویسک، ئەو اێری ئەم ندوەی کردین، د
ن، ئەو خۆیشككی بكككه زۆری وای دە ككێ یەکێکككی  ۆرینككۆک الی ئەوان بە

لككێ وە، شەنسككە وەکكك  بێهۆشككی  قسككەکەی بكك وه کە لە .دەکككردبدنككگ 
ننە سكد ێب  . انەوەیو کەو نە د خۆشی دا ند ەکەش دەوریدن .ب وھد 

 :ە پێی گ تند ەکە بە شەوقەو
خككككك ایە ئەگەر لە  رسكككككی  ئەوە  كككككۆ چیكككككتە  بەو ،شەنسكككككە خكككككدن -

ا دەسكتم  سێکدن نەب ایە کە ندنەون ھی  بزانن، ئێستە لە خۆشیدنودرا
 !کێشدنبە ھەلهەلە دەکرد

 چی بکەین  دەبێبزانین  جدرن بێ ەنگ بن بد :نزم گ  ی
 بد سكبەینێ نكن بچكم بكزانم چیكیە، سكبەینێ :ک ێە نەئ  ورەکەی گ  ی

 .م بەیدنی بچم و ئێ ارە بگەێێ ەوەدە  ان ،ج ن ەشە
 :بدوکی گ  ی

پێككی  یەکككێ بچێككک کە بتكك انێ چككدوی دەبككێ ككۆ ندکرێككک،  بەھككی  نە ،  -
 .م لەگە  خۆشی بیهێنێتەوەكبکەوێک و بەش

ن و بك وای دەکكردشەنسەش چدوی زەق ب وب و، ھەر سەیری دەنكی 
لە نێكر   دەکەن ئەم قسدنە ێاستن و بدسی  ەنەی ک ێی کە دەکردنە

 ێب نكككككككد ەکە بەلێ یشككككككەوە ھەر ور ەور كككككككی بكككككك و، ننكككككككی سككككككد 
 :کردەوە و گ  ی زەردەخەنەیەکی خۆشەوە دەستی بەرز

  ن کێ بچێ بدشەدەزان -
 :و پرسی نێردەکەی قسەکەی قۆستەوە

 !کێ  دایکی عەلی -
م، نككن و عەبكك ولکەری ی زاوانككدن بچككین لە ھەنكك و کەس دە ككێ نككن -

 .کەس سەیری ئۆ ۆنبێلەکەی ندکدت ئەو زابتە و .بدشترە
 :گ  ی ،و لەسەرخۆ ب و ک ێی، کە پیدوێکی نیر یدکتۆر عەلی
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بچێ بكۆ ئەو پێشەوە یەکێک  ھەرا، بد لە جدرن ێاوەستن، نەیکەن بە -
 ئەدرەسە بزانێک چییە 

 :گ  ی ، وکتر ب وچلەو ب برا نەئ  ورەکەی کە
لەگە  خككدن شەنسككە  یبدشككترین شككک ئەوەیە، سككبەینێ نككن لەجیككد ی -

بكم و بچكم، خكۆ ئەو ندزانێكک کەوا  رایەکەوە سك یپكێش لكۆر نحێ ین لە
نین اکە ئكێ ە نكد   بە  كدیبەتدێک،  بۆیە ئەو ھەر ،ندێواتشەنسە خدن 

 خكزاوە  چ ق نبنێك ێكک ئێسكتە لەدەزانخەبەری ب ەینێ کە نەیەت، خ ا 
دێكک  کەس نددۆزرێتەوە، بۆیە ئەو ھەر کەین بەینێکە  بە و خەریکی چ

 .دەێۆمو ننیش بێ ەنگ لەگە ی 
 :و گ  ی بدوکی سەری بددا

زۆر وریككدی خككۆت بیككک، نەخە ە دبیككک ھیچككی ال  دەبككێبەاڵم کكك ێم،  -
و  و پكك ولەکییە بكك رکێنیک، بیككرت نەچێككک کەوا پیككدوێکی زۆر  ەندابككدز

 .ھی  جێی ب وا نییە
ەبەزم ددا  ێێگه م، ھەر لەدەندسزۆر چدکی  ،لەوە نە رسە ،بدبە گیدن -
 .لەگە ی ندچم بۆ زاخۆ و
 . زه چێ بۆ دھۆك، دابه ی ده كه دووێێیدنه  ، له زۆر بدشه -

 گ  ی:  وه كه بێزارییه  لی به دایكی عه
چككن،  دین ده نسكه شه  نحێك ین و نككه    نككه ی بككۆ چییكه وه ئكه  بدبككه  كك ره -

ر  لی ھكه . بكد عكه پرسكم بكزانم چییكه وا ێ  ده چم، ھه لی ده   عه گه خۆم له
 وێک. كه ش نه كه كه ێه نی گه  خ

 و ن. ێێ  كه  نه ر ئه سه له
ی    خ لككه گككه وت. له كككه ده وی لكێ نه خۆشككیدن ا خككه  خكدن لككه  نسككه شه  وه و شككه ئكه

  ككرد ككه ده  بدشكه  م ند كه ككرد و دووعكدی خێریكدن بكۆ ئكه یدن ده ر قسكه برازای ھكه
 گ  ی:  ن. خ له وه  كه نگی خه  ه  ن  به ردن و چه ت و نه ایره ن  به چه
ایقیكدن خۆیكدن و  ر ئدشكند و ێه بكه له  م ند ه كدت ئه    خ ا كێ ب وا ده -

پشككنی، چكۆن  ند یدن ده    ئدگدت لێ ب و كه وه  رسییه نه  نه ك ێیدن بخه
 ند  دن ا   وێرا بێن به یدن ه ینێ نه ن ێ  خزنی نزیكیش دن  د به ھه
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شكتێك دن لكێ     ككه ب وه روا نكه ن و جدرێ  ھه ی ھه . ئه بیره  چدكم له -
 ۆزێكك  دونیككدش خككۆش   و كككه  وه شككدرنه ونێک، خۆیدن ككدن لككێ ده قككه ده
 وێک. رندكه به  كه بێک، ند ه ده

 ٭٭٭
  رگرت و د نید بك و ككه ی وه نه ری  ه به خه  نسه ن  ێۆنێ  شه پدش چه

ھدوێن   كێ  له ند ی یه   ه رك وك و براوه كه   ه نراوه یه  ی گه النه سه  به
  ویش ند ئكدوایی لكه ، ئیتر ئكه  ه النه ی بدش و سه كدنی و جێگه ره بد كه خه

  وه دووعككد و س پدسككێكی زۆره  ی كككرد و بككه ئدشككندكه  ن سككاڵوییه  ند ككه
  كێكی گیكراو و دوورخكراوه ك دایككی یكه سكلێ دنی و خكۆی وه  وه ێایه گه

ریكككدن دا و و دزی و ئدشككككرا ده     دا. خكككزم و ئدشككند بكككه پیشككدنی خكككه
س    دیكدر بك و ككه وه دایكه كرد و د یدن ده ردیدن ده م و ده شیی خه ھدوبه

   وه  ه و خۆی شدردووه  جد ی ب وه نه  نه زانی  ه ی ه نه
 ٭٭٭

شكككدری  بككك و لە ێێکەی  ەنە لە گەێەکكككی )ئكككدخر  سكككەین(ونكككد ی ھكككد
 یارۆشكیی سەوزەدوکكدن بك و، ھدوێێکەی ندوی ) ە سكین( ،کەرک وک
بك و،  و بەجەرگ و کك ردێکی د سكۆز  كد بڵێكی کك ێێکی ئكدزاھەب و، ھە

و  ا بەیدننكككدنە سكككەوزییەکدنی و ھەنیشكككه لەنكككدو بكككدرە سكككڵە و خەیكككدر
 بككۆ باڵوکككردنەوە، زۆر جككدری وا دەبككردد و دەھێنككن سككراوی قەدەاەی 

ھەب و لەبەر ئكدزایی و چدونە رسكی ھەر بە ێێكکەوت لە   وشكب ون و 
ھەر لە دایكکە  ،ەش کەسكی ھەبك وخێكزانەکە شك  دەبك وگیران ێزگدری 

 .و بەجەرگ ب ون پیرن ننەکەیەوە  د نند ەکدنی ھەن و ھەروا ئدزا
گۆ  و زیكرەک بك و، خەیكد ێکی لبەری ننی، نەک ھەر ننێکی گ رج دو

ت لەبەر ھكد  چۆی دەکەوزۆر چكدکیش بك و، ھەنیشكە ند ەکەیكدن بەرنە
 .نە الیدەھد ئەو نندنەی بۆ دروونی جلی ک ردی و نۆدە 

ەیبككردە نووری ەوە، ھەر زوو دولككبەر ددەھككد ە ئێكك اران نێككردەکەی ک
و دەنگ بدسككككدنەی بككككۆ  خەیككككد ییەکەی و بە وردی ھەنكككك و ئەو قسككككە

ایەوە کە ننە ھد  چۆکەرەکككككدنی بۆیككككدن گێكككك اوە ەوە یككككد لێككككی دەگێكككك 
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ی قسككەی ننككی بە  ككدیبە نكك نی شككەیتدندنەی خككۆی، وادەرھێنككدون بە د
د دەھێنككو زوو زوو جلككی بككۆ  دەکككردقۆنیسككەرێک کە زۆر ھككد  چۆی 

دنككك ە دەگەینێردەکەشكككی پككك ختەی دەنگ بدسكككەکدنی  .بكككۆی بككك وورێک
 .دەکككرددولككبەر ھدوکككدرییەکی بدشككی نێككردەکەی  ،جككگە لەنەش .پككدر ی

و  دیكككو و ئەو  و کەرەسكككەی قەدەاە سكككراو و بەیدننكككدنەوھەنككك و ن 
ەنككدن و دو بككۆی دا ەدۆزیككنەوەجككۆرە شككتدنە، دولككبەر ێێ شكك ێنی بككۆ د

 ا نكككدو و لەگە  نێردەکەیككك .ندەکكككردی یو سەرپەرشكككت ردنەوەەیشكككدد
 .ا کد ی پێ یست گەیشتن لەقسەی  دیبە یدن ھەب و بۆ لەیەک

 ٭٭٭
ھكد ەوە، بەاڵم  كد نكدوەیەکیش دا ھەرچەن ە  ەنە لەم نكد ە ئكدھێکی پیكد

ئەنە  کە دەکككردی، بكدوەێی نەدەپەێێا ،ەوەدەبك وشكەو خەبەری  کە بە
ەجككككد ی بكككك وە  زۆر جككككدر و  رسككككە ن  ەپسككككی و دیلككككی لەو ئەوە وا

سن ور و  و سەر ەیبردەوە بۆ نەخەەرو خەید  د ەزێاخەوەکەی لێ د
ەی یەوە کە ئەگەر کككدک ی سككو بترسككدیە و ئەو پیككدوە یدەکككردبیككری 

  زۆر جكدر دەبك وک ن و لە چ  د ێكك ا  لەگە  نەکردایە، ئدخۆ ئێستد لە
نێكک چكدکەی کكدک ت   ۆ بڵێی ێۆنن لە ێۆنان بت ادەیگ لە د ی خۆی ا 

  !ی سو و ندم عەبۆی بدوکی ب ا ەوە 
ە   ەوە لەگدەکەوپێکەنینەی بیكر ە خۆشەکدنی ئەو پیرەنێردە دەنبەقس

بەر  یەکەی ھەر لەیگكۆ ی و ێیشكە سككشنەسكیحە ە بدوکدنەکكدنی، گ رج 
 ا، ھەروەھكد سككەروچدوە ھێ كنەکەی کككدک یككوادن بەدەھكد چكدو بكك و کە 

ئەوەی لە نكد ی  .ندەکردە د  بیری ب و، ب بەر چدو یشی ھەر لەی سە
 و کەوا نكد ێکی چكدک  ە سین د ی  ەنەی کردب وەوە، ھەر ئەوە نەب

ھەنك ن جكدر  دەکردپەروەر ب ون و ئەوەن ە خزنە یدن و بدش و ک رد
یکكككی وەوە، بە کككك  ئەوەیكككش بككك و کە )نكككی کە بەگكككم(ی دا ەبككك ەریكككە د

خەنكی زۆر  ،خۆش و بەخكزنەت بك وھكدوێێكەی، پیرێژنێکكی زۆر قسكە
 ایەوە،دەدھەن ی جدر  كد  ەنە ئكدوێی  ،، بە ئەن ازەیەکدەخ اردئەنی 

دەھێنككد و ا، ئیتككر ھەر چككدی بككۆ دەیکككرد بە نوورنككی کە بە سككینییەوە د
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ەھێنككد،  ەنەش ھەرچەنكك ە ھككدواری چەرەزی بككۆ دەھێنككد، نیكك ەی بككۆ د
 شکەێۆیدسینی ھێندنی خۆی  سەر ادی ەی نەب و، ئەو ھەر لە ،دەکرد

 .ھێنكدنەکەی لە الیەکخۆی، ھەن وی لە الیەک و چدبی ەبێدت دەیگ و 
، ھەن ن جدر دەگرتلێی وەر ەھێند و ئەم بە ندچدریئەوەن ە چدی بۆ د

کە گكك ێی لە دەنگككی پێككی نككی کە  .دەچكك وبیككری  ەوە یككد لە ەخ اردنەیكك
پیككد ە بە پەلە ی و دەپەێشككتێکی  ككری بككۆ بھێنێككک، ێا دەھككدتکە  دەبك و

ھەروەھككد نككی کە  .شككۆرەکەی  ەنیشككتیەوەدەێشككتە نككدو دەستچكدیەكەی 
  کە بككۆی بشكك ات، دەکەنككدوو سككێ ێۆن جككدرن جلككی بە  ەنە دا ھەر

 ،بەرم کكردووە  دزە لە بە خ ان گیدن، پ ور بە خ ات دەیگ ھەرچەن  
ھەنكك ن جككدر  ەنە  .ھێشككتد گەردیككدن لككێ نەنیشككت وە، ادیكك ەی نەبكك و

یە دەسكک و دەدا خۆی بگۆێیک، جلە پدکەکدنی ئەوەن ە دەب و دقە ی نە
ت ئەنە د جلە پیسەکدن  ھەر بۆ ئەوەی نكی کە نكدێە ەت نەبێكک، دەیگ 

و ئەو ھەن و بە  ەنكگەوە بك ون و  خۆشە ئەو وای پێ دەیزانیچ نکە 
 .کدەب ێبەدەورھد نەی، خۆشەویستی و بەزەییە کە بەرانبەری دەری 

 ٭٭٭
ای ئەوە د نیكككدیی نكككدیەوە، دو سكككێ نكككدنگێکی پێچككك و کە  ەنە لەو نكككد ەدا بە

الی ئككیش و  بكك و بەوێۆنێككک پككدش ندشككتدکردن، خێككزانەکە ھەر کەسككەی چ 
 پیكد ەشكتنی و  وشی خەریکكی نكد کۆکردنەوە س هکدری خۆیەوە، دولبەر و خ

 دولكبەر :و گك  یند ك ا و قۆری بك ون، بە پەلە دراوسكێیەکیدن خكۆی کكرد بە 
 ،یە كیزۆر پەلە ،دەکكدتخدن، خێراکە کكدک  ە سكین لەسكەر  ەلەاك ن بدنگكک 

بكێ، ئكدخۆ  خێكریكد خك ا   :ە د ی خۆیك ا گك  یو ل زووکە  دولبەر د ی داخ رپد
و پەالنكدری عەبكدکەی  بە پەلە شكتەکەی دەسكتی دانكد چی قەوندوە پەلەیە ی  

 :گ  یو  ەلەاۆنەکەی ھە گرت و  و بە لۆقێک خۆی گەیدن ە ند ەكە دا
 ھەالو   ە سین چییە خێرە  -
نند ەکككدن و دەاككتەر و کتێبیككدن بەرەو چككدک گكك ن بگككرە، ھەر ئێسككتد  -

ئێكك ەش  دەعك ە ێکی زۆر گەورەیكدن کكردووە و ،بك ۆن بكۆ نكد ی خد كک
 :و گ  ی ب زکدلەون بن  دولبەر ێەنگی ھە 
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 ە ئەی ێەس ە گەورەکە چی لێ بکەم بدش -
دولكبەر  .ئەویش بە دیدری بەرە بۆ ئەوان، ھەر بۆ ئەوانیشم ک یبك و -

و ند ئككدوایی  خككۆی ھككێ ن کككردەوە ،راکكك لەبەر نككد ەکە ئەوەنكك ەی پككێ
و بە ێ و ھەر لە ێێكك ە خەسكك وی بدنككگ کككرد لێکككردن و گەێایەوە نككد 

 :ششرزەیی گ  ی
ک شتێکی گەورە قەوندبێک و ێەنكگە دەبێ بە خ اسەرم   ئدی ق ێ بە -

ئینجككككد نككككدزانم کككككدکە  ،ھەر ئێسككككتد پككككۆلی  و ئەنككككن بێككككنە سككككەرندن
و  ە الی  ەنەی کككككردێاکەم  ئینجككككد بكككك نی انەکەنككككدن چككككۆن دەربككككدز

 .کدتب بە پەلە خۆی  دزر گەیدن   د نەسەلەکەی  ێ
ا و چككك و بككۆ نكككد ی بكككرازاکەی کە  نككی کە زوو عەبكككدکەی دا بە سككەری

. ھەروا دوو خكككدن و لێیكككدنەوە دوور بككك و، ئۆ كككۆنبێلێکی شككك ی ھەبككك و
پكك ووزن ھككد ەوە بە پەلەو  نككی کە چرپەچرپێکككی کككرد لەگە  کكك ێەکە

 .ەگد ە الیدندکەوا برازاکەی ھەر ئێستد   تگند ێ و بە ب وکەکەی 
 ،کكككداەزی خسكككتە کیسكككەکەیەوەدولكككبەر بە شكككشرزەیی ھەنككك ێک وردە

 ەنەی بدنگ کرد و خێرا خۆیدن گەیدن ە ئۆ كۆنبێلەکە، ئەنكدن خەریكک 
بن و )ن سەلە ە( یەک و جیبێکی ئەنكن و پكۆلی  گەشكتنە  ب و س ار

ن و پككۆلی  نوورننەوە و گێ ایكد بەر دەرگدکەیكدن و ئەندنیكدن دابەزانكك 
ھەر زوو قۆنیسككككككەرەکەیدن لە  .و ئەنككككككن داێنانە  ەوشككككككەکەیدنەوە

 :دولبەری پرسی
 ككۆیە  دولككبەر عەبككدکەی بككدش لە خككۆیەوە  ی ە سككین عەبكك و اڵ چیكك -

لەو ھەنككك و پكككۆلی  و ئەنكككنە  کە لە  دەکكككد گككك ایە شكككەرم ،پێچكككدب و
بك و،  داەزەکە بك و کە پێكیا خۆپێچدنەوەکەی لەبەر کیسكە کك شیێاستی

 :و گ  ی ورەی خۆی بەرز کردەوەدولبەر 
ئەنكیش  :گ  یو  نن خێزانی ئەوم، دەستێکیشی بۆ نی کە درێژ کرد -

 دایکیە ی.
 :گ  یو  ەنە قۆنیسەرەکە ئینجد ێوی كردە 

  ئەی ئەم ک ێە چیتدنە -
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ا بچكین سكەرێک لە خزنێکكی نەخۆشك دن  نزانە، ھد ب و بە دواپ ور -
و سككەرکردنە سككەرەی دولككبەر، لە  پرسككیدر ئەم .بكك ەین لە خەسككتەخدنە

الیەن کككدبرای قۆنیسككەر و ئەنككنەوە، ھەنكك و لەشككی کككرد بە ئككدرەق و 
دانكی بێكک، دب و چكۆقەی   خەری ،ا لە ندوسکی دەکردھەستی بە لەرز 

 ی بەسككەریككچ ،زۆریشككی لە  رسككی  ەنە بكك و کە ئەگەر ئێسككتد بیگككرن
 .بێجگە لە کداەزەکدنی نێر ھەنگڵی .بێنن

ەخ ێنك  و د ھەر دووعكدید ك ا نگی نردووی لێ نیشكتب و، لە نی کە ێە
و لە خۆیكدن زیكد ر خەنكی  ەنەی بەسكتەزندنی  دەکكردھدواری خ ای 

 .ب و
 .ئەنن و پۆلیسەکدن ێوویدن کردە ھەی ان و نوورەکدن

دولبەر ھەر ئەوەن ەی نەندب و گەشکە بکدت کە بینی وازیكدن لە  ەنە 
بە ی، دەندسككر بكك و  ەنەیككدن نەویككدن کككردە نوورەکككدن، دیككدوو ێ ھێنككد

لە  ەپسكحدنەی   رکیكد  دەبك وئێسكتد   نەتکكەنە الی  ی کە   كدیبە 
بكۆیە  ەنەش زانكی کە نەیدنندسكی، لە  .ید لەون لەندویكدن بردبێكک .بێک

 چ نکە ،ا، بەاڵم ھی  ندوەی نەب ودەگەێبۆ دەراە ێ   ەوشەکەدا ھەر
لە  ەوشككە  پككۆلی  لەبەر دەرکككی  ەوشككە ێاوەسككتدب ون، ھەنكك ێکیش

 ەنیكد  ندسكنەوە، بەوەستێک نەوەکك  بی ەنە داندب و لەگە یدن ێا .ب ون
ندچدر لەگە   ،ەشدرێتەوەە نوورن دانیشێک ێەنگە بڵێن خۆی دبچێک ل

 کەی بككككرازاکەی نككككی کە لە الیەکككككی ھەیكككك انەکەچییەکكككك ێە ئۆ ككككۆنبێل
، پۆلی  و ئەنن ھەنك و نوورەکدنیكدن دەکردور یدن اوەستدن و ور ەێ

باڵو ویكدن پەرشك ھەن  ،نێر کكرد و ھەرچكی لەو نكد ەدا ھەبك وسكەرەو
یەوە، یەکێکیككدن بە دەنگێکككی وەک ھەێەشككە یككو ھیچیككدن نەدۆز کككردەوە

 :گ  ی
کكككد ەوە  ئێسكككتد بدەبكككد ئیتكككر لەگە  سكككڵە و کەرەوز نەشكككرە بكككاڵو  -

 :گ  یی کردە دولبەر و ووێ ێک نەشرە باڵوکردنەوە چۆنە دەیبین
 ھد ...دوکدنی چدکتدن داندب و -

 : ن ی گ  یو نەختێ بە   دولبەر ێقی ھەستد
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خەنەوە سككەیری کككرد و سككەری دوکدن ككدن چییە ككی  کككدبرا بە زەردە -
 :ێاوەشدن  و گ  ی

 ئەوسكد پێكک ،یكک  کە ھكد ی سكەری بك ەیک لە  ەپسكخدنەدەزانئێستد  -
پشككکنینی لە  .کە  ە سككینیدن گر كك وە یزانیكك ،بكك و دولككبەر سكك  .کدە ێكك

ەریک بك ون بك ۆنە دەرن، کە یەکێكک لە ئەننەکكدن و خ نوور ب ونەوە
و لە نوورەکە ھكد ە دەرن کكرد  چرپێکی بە گ ێی قۆنیسكەرەکەداەچرپ

قۆنیسكككككەرەکە  .نە بەر دەنككككی  ەنەوکیككككدن بە جكككك و ە چككككك وھەردو
 :سەیرێکی کرد و گ  ی

قككددر  :پێکە  بكك و، گكك  ی نككدوت چیككیە   ەنە ھەنكك ێک دەنككی  ێکە كك -
 .نستەاد

 ک ا ھەویەکەت  -
ھەویەیەکكی بكۆ دەرھێنكد کە .  ەنە دەستی برد بۆ گیرادنی بەربكدخە ی

 .یەكە بۆیدن دروسک کردب ویند ە ن ساڵو
  دوکدنی چیک ھەیە لە چەنچەند  -
 .ەرۆشتندوکدنی ک  د  -
 .بێیک لەگە  دن دەبێ -
نن بە نی انی، بەیدنی ھكد  وم و ئدگكدم لە ھكی    بۆچی چیم کردووە -

 !نییە
 .دەکەیننکە ھەن ن پرسیدرت لێ چ  ،بێیک دەبێ -

کە ئەوەی چرپدنككك ی بە گككك ێی قۆنیسكككەرەکەدا، شكككێ ەی  ی ەنە زانیككك
و ھكككد ەوە بیكككری کە ێەنكككگە ئەو دەن چكككدوەی   ەنە شكككڵەنا .کكككردووە

 .دیبێک
 .ۆیشتنێ و و برازاکەی نی کەشیدن برد  ەنەیدن س اری جێب کرد

ەس بە ھەرچەنك ە ک .دولبەر و خەس وی بە جدرێک سەریدن لێ شكێ ا
ھەنگڵككی دولككبەری نەزانككی، بەاڵم لەبەر نێككردەکەی و  بككنپریدسككکەکەی 

دەسككككككتیدن  بەسككككككتەزندن کە بە ھەزار اەالکەت لە ی ەنەی قدچككككككدخ
 !ئدخۆ چ بەاڵیەکی بەسەر بێنن  ،و، ئێستد بیندسنەوە بونەجد ی ب 
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خككۆی بە پەلە دولككبەر کەو ە ھە شەھە ككو لە ندسككیدو و خككزم و کەس و 
ھكۆی نێكردەکەیەوە  سەرەکەی ئدشندی کە بەشکم بەگەیدن ە ننی قۆنی

 .ھەوا ێکیدن بۆ بشرسێک ،ھی  نەبێ
 :ھەر زوو کەو ە د  انەوەی دولبەر و گ  ی ،ننەکە ھەن ن شێتۆکە ب و

و  پەالنكدری  ەلەاكۆنی دا .یدەزانكخەنک نەبێک ھەر ئێستد ھەوا یدن  -
ک دوای نیكك  سككەعد ێ .و بككۆی گێكك ایەوە لەگە  نێككردەکەی قسككەی کككرد

 :و گ  ی ئەویش  ەلەاۆنی کردەوە
 .مدە ێ پێتدن ئێستە دێ ەوە ند ێ و -

دولبەر داند کە خەبەر بنێرێک بۆ دایكک و کەسكی  ەنە یكد چكی بکكدت  
 .ئدخری ندچدر ج ابی بۆ ندردن

وەوە  جككدرێکی  ككریش سككەری نككد ی قۆنیسككەری دایەوە، پیككدوەکە ھككد ب
 :گ  ی کەوە ھەن و شتێکی گێ ایەوە و ییهند ێ و بە ند 

وەاڵ چیككک لككێ بشككدرنەوە، چكك ونە بنج بنككدوانی، نەسككەلەکە ئەوەیە  -
 ر سكهدن لەییاستێ و ئدزارا، و لەنێر ئەشکەنجە ھەن ن گیراون لە بەا ا

ش گر كك وە و نككدوی نێردەکەشككتیدن ھێنككدوە، لەبەر ئەوە  چەنك  کەسككێ
گیككراوە، ئەو  ەشككڵێن زۆر شكتی لكێوا لەپك  چ وبك ونە دوکكدنەکەی و د

ئەویككش زۆر شككتی  ،ووەێای کككردن لە  ەپسككحدنە دە ككێ واکكك ێەش کە
 .ا اش کران بهو  دزە ێەوانەی  لەسەرە

 :و گ  یخۆی ا  دولبەر گەێایەوە ند ێ و بە ھەردوو چەپۆک کێشدی بە سەری
 !ک نندەیدنچ ون،  اێ ھەردووکیدن   ، دزە  ەواو بە خ ا -

داوان و پەرۆش و د ەکكككككك  ێ گەیشككككككتە شەنسككككككە دیسككككككدن بە ھە ە
شەنسككە  .بكۆ نكد ی دولككبەر، ھەردوو الیكدن پەرێشكدن بك ون رکك وککە

ت  كدزە ئیتكر دەیگك ھكی  ئ نێك ی نەنكدب و،  ،رەی بەرداب وجدرە و ئەم
 ! ەنە چ و، ێەنگە ئیتر نەیبین ەوە

ت و نككی کە دەیگكك شەنسككە  .دوو شككەوی زۆر ندخۆشككیدن بككردە سككەر
 و، ھكد ب ەسەن ەوە، دولكبەر قسكەی نەنكدب و، وەک بێھۆشكی لكێدبۆی 

 !ا کراوەدخۆ ی نردووی بەسەر دە گ ت



 

119 

ئەوەش ا و لە ک ێەکەی، بەاڵم لەگە   وب ئ نێ  بی شەنسە بێئەگەرچ
 :گ  یشەون ێاپەری و 

کەسكككێکەوە،  ھكككۆی ندسكككیدوێک، ەنككك ە بەاككك ا، بەدەگەیبەیكككدنی خكككۆم  -
 :دولبەر گ  ی .ھدت بەشک  ھەر بزانم چییدن لێ

دنی زوو خكككۆم و خكككۆت بڵكككێم، کەوا ە بەیككك ننككیش خەریكككک بككك وم وا -
 .ینە ێن ئینشد اڵدەکەو

 ٭٭٭
بەیدنی شكەبەقی ھەسكتدن ن ێژەکدنیكدن کكرد و خەریکكی خۆیكدن بك ون، 

ی ند ەکەی ئەویش  ەزانو ندێە ە یەوە کە نەی نی کەش بەو د ە شکدو
 نی انیكدنەشەنسكە خكدن بیر نەچ و کە    بەاڵم ئەوەی لەدەکەنچی لێ 

ئەوە سەێەرای  د ی خۆی، ھەر بە ارنێسکە، لەبەر و بێئدرام و چدوبە
ئەو بەیكككدنییە بە  .و ھەنیشكككە خەنكككی ئەوی بككك و دەھكككدتا ددەوری ئەو

ئینجكد بكکەونە  ،ندچدری و زۆری نی کە دانیشكتن نكدن و چكدیەک بخكۆن
و د سۆزە، چكدیەکی  کراوەسە لەبەر د ی ئەو پیرێژنە دەروونێن، شەن

 ،نەل ولنككد   .ھە كك انیخسككتە بەردەنككی خككۆی و دەسككتی کككرد بە  ێک
و  ان یەوەسكك وێاكك ادا  هخەیككد  بككردی و بە دەوری  ەپسككخدنەکدنی بكك

دو کە ێەنككككككگە ئێسككككككتد لەنێككككككر چ چكككككك ە بەردەھككككككد  ەنەی کكككككك ێی 
کە بە ھەزار بەدبەختكی و شكەونخ نی و بدانێک ابێک  وەرە خ ایە ئدزار

ەنیككک، کەچككی ھەروا بە دەگەیی  ككد پێككکكك ێ گەورە زە كك ەت و ھیالکككی 
بكێ ھكی   كدوان و  و بكهە لە بدوەشتی دەربھێكنن ئدسدنی زۆردار و دێن 

ھەروا  .بە کەیەككی خۆیككدن ئككدزاری بكك ەن یككد بیکكك نن بیككبەن و گ ندھێككک
گیكككدن یكككد و سككك وک و بێ بەھكككدوەک شكككتێکی بێ بكككێخەم و بێبكككدک، ھەر

جدنەوەرێکیككككدن کەو بێككككتە بەر دەسككككک  بیككككر لەوە نككككدکەنەوە کە ئەو 
ویسكک و نكدزدارە چەنك  خۆشە ەیکك نن،دو  دەدەنکەسەی وا ئدزاری 

ەوەشكێنن، یەکێكک ئەو دارەی ئەوان بێبدکدنە بكۆی ێادالی کەس کدری  
 ارە بە ارنێسككکی چككدو بشكك ات و د ككی خككۆی بکككدت بە ەیە ئەو جێككھ
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ئەو کە ئەو  یجیكككد ی كككد دارەکە بەر د كككی ئەم بكككکەون لە قە غكككدن بكككۆی
 .کەسەش دایکیە ی

رد بۆ لکی سەرپۆشەکەی ارنێسکەکدنی س ی و دەستی ب شەنسە، بە
 کە دراوسكێکەی ئەودی یكدن لە سكەربدنەوە سكەری شكۆێ .پید ە چدکەی

 :و بە پەرۆش و ششرزەییەوە قیژان ی ا سەر  ەوشەکەیدن کردەوە بە
 یدە ێكك ادیككۆ بككکەنەوە، بەاكك ا ھەرایەکەێ خككدن  خككدن  دولككبەر دولككبەر 

 .قیدنەت ھەستدوە   ئەنەی گ ت و ێای کردەوە خ ارن
و بە  كرس و  ادیۆکەی کكردەوەێ چ و ردێای کدولبەر بە  ەپەسدوی 

دەسككتێکی لەرزۆکەوە خسككتیە سكككەر بەاكك ا، د یشكككی کەو ە پەلەپەل و 
ی  ەزانچك نکە نەیك ،ھۆش خۆی بچێک چدوی زەق ب و، خەریک ب و لە

 ایكدن کكرد بكۆێ و نكی کە شەنسكە .چییە  ھەر ندرشكی عەسكکەری بك و
کە جكدرن  الی کە بزانن چی ب وە  دولبەر  ەپەسدب و، ئیشدرە ی کرد

نۆسكككیقدی عەسكككکەری  ەواو بككك و، یەکكككێ بە گەرنكككیەوە  .بێككك ەنگ بكككن
 :ھدواری کرد و گ  ی

ە خۆشەویسككككتەکدن، وا ێۆ ە د سككككۆزەکدنتدن بنككككداەی یھدونیشككككتی دنی 
 خیدنە یكككدن ھە تەکدنككك ، خێكككراکەن وەرن لە دەوری شۆێشكككەکە دن کكككۆ

در، لە و پدش دوەی ئیستی   ببنەوە، وا بەا اندن پدک کردەوە لە نۆکەر
 ".خدئیندنی نیللەت

 و خەسك وی داشەنسكە خكدن دولبەر یەک قریشکەی کرد و پەالندری 
 :و گ  ی

پێكە  بكككك و ھەر ، ئەنە چیككككیە  دەنككككی  ێکە كككك ئككككدی ھككككدوار خكككك ایە -
ەوە، وو لەوالیككدنەوە دەنگككی ھەلككھەلە بەرز بكك  ئەوەنكك ەیدن زانككی لەنككال

و بە بە پەلە  ككۆزێکی پككێ نەچكك و بكك و بە ھەرا لە کككۆاڵنەکەدا، یەکێككک 
و دراوسككێ  ئدشككند ،دا، دەرگدیككدن کككردەوە نسككتەکۆ ە لە دەرگدکەیككدنی

 ین و ھەنكك ێک سككاڵوا یدن ەپەێداێنانە  ەوشككەکەیدنەوە، ھەنكك ێک ھە كك
گرااكككككی  هپەیتكككككد  ەلكككككادیكككككۆش پەیتدێ ،و ھەنككككك ێک  ەپەسكككككدب ون دەدا

 .ەخ ێن ەوەدس پدی عێراقی  یپشتی انی
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خۆیكككدن  ا جێیكككدن بەشكككیدن ە جدرێكككک وروونا، ھەنككك ێک لە خۆشكككدر ب
جدرێكک   ر کە سكەر بە ێنێ كی نكۆکەری بك ون، بە ، ھەن ێکیدەگرتنە

ەوێرا بێكنە  و نەیدنك ا خكزانە ند ەکدنیكدنەوە کۆستیدن کەوت و لە  رسدن
نكككدنەیەکی وو سكككەعدت پكككدش باڵوکكككردنەوەی بەیدنھەروا یەک د .دەرن

ش ی شكۆێیش بروسکەیەکی پیرۆزبدیی بۆ سەرکردایە یشۆێش، پدر ی
دوای چەنك   .ی پدر ی و گەلی ک ردی بۆ دەربك ینیا پشتی ان ندرد،  یدی
بككۆ ھەنككك و  یی شككۆێش لێخۆشككب ونێکی گشككتییسككەکردایە  ێۆنێككک

ان خە کكككی دو  ە سكككین و سكككە یە سیدسكككیەکدن دەرکكككرد،  ەنەیبەنككك 
گیراوی  ریش کە چەن ین سد یدن لە بەن یخدنەکدنی ئەو ێنێ ە پیسەدا 

ردران کە  ەنكككدنەت ھەنككك ێکیدن ێۆیشكككتنی بردبككك و، ھەنككك و بە بەسككەر
خۆ یككد زۆر لەسككەر دەکككردوەوە  یككد ێایككدن  بكك وبیككر چ ئدسدییشككیدن لە

 !ندەێۆیشت
شەنسە بە د ێکی پ  ھی اوە گەێایەوە سلێ دنی و خكزم و کەسكی  ێكی 

بكككن وابككك و، دەسكككتیدن  ا ا وەک لە جەننككك ئكككداڵن، ھەنككك و لە خۆشكككیدن
، بە  ككدیبە ی دەکككردگە  یەک ئدزاییككدن لەە نلككی یەکتككری و گەردندەکكرد

و  و خكككككزم و کەسككككك کدریدن لە  ەپسكككككخدنە ئەو نكككككداڵنەی كە كككككك ێ
 .ب وخۆشدردنەوە ێزگدریدن ب و

نندرەیەکی زۆری کك رد و پدش دە دوانزە ێۆنن، عەزیز و برادەرانی 
بە نككدوی وەاكك ی ک ردسككتدنەوە لە ھەنكك و شككدرەکدنی ک ردسككتدنەوە 

کككك رد  ییری و د سكككۆزیبكككۆ دەرب ینكككی پشكككتگ ویكككدن کكككردە بەاككك اێو
ۆنەدا کە خۆپیشكككدن انی وەاككك ی ھەر لەو ێ .بەرانكككبەر بە شۆێشكككەکە

 ی عێكككراقیش بكككاڵویری کكككد وا کكككرا، دەسكككت  سكككتدن لە ئێ ارەکەیكككک رد
عەرە  و کكككك رد لە  ا گ  رابكككك و  یەنیکككككرایەوە کە لە نككككدددەی سككككێ

  .ەنكككێدا  دان بە ھەقەکدنیدنكككدا ھدوبەشكككن و ئەم دەسكككت رە  نیشكككتی دن
سكتدن کە گ ێیكدن لەم دەنگ بدسكە خۆشكە بك و شدرەکدنی ک ردخە کی 

کكككردەوە، دیسكككدن کردیكككدنەوە بە جەنن و شكككدیی و  ادیكككۆ بكككاڵویێ کە
 .ھە شەێکێ
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 دەھكدت كرس  بكێ بكه ەنە گەێایەوە سلێ دنی، ئەنجد بە سەربەستی و 
چك نکە  ،زۆر سكەری قكد  بك و و دەکكرد، بە ئدشکرا خەبكد ی دەچ وو 

خەریکكی ێێخسكتنی کدروبكدری پدر ەکەیكدن  ھەنیشە لەگە  ھدوێێکكدنی
ببینێككک لە پدراسككتنی  بدشككی دەوری خككۆی بكك ون،  ككدوەک  بتكك انێ بە

شەنسكككەش سككك ورە . ا گەیدنككك نی ئدندنجەکكككدنی خۆیكككشكككۆێش و بەجێ
ی ک ێەکككدنی، خكككۆی و کككك ێی ئەو یسكك وری ێونە كككی بكك و لە خۆشككك

ی نككككككداوەی کە بە خەووھەنكككككك و خە کككككككدنەی  ككككككر و ئەو وەز  و ێو
 وپەێككک دان دەزگككدی ئەو زوو بە گ وا ،دەھككدتا نەدبە بیككرشككەوانیش 
ن گم ەری بێگكدنە، کۆشكک و  ەالری سكەرەوپەرسكتەی نكۆکێنێ ە کۆنە

 .ببێک
بكككۆ  دەکكككرددانیشكككتب و چكككدی  كككێ  دابەر سكككەندوەرەکە لە شەنسكككە کە

ان، شەنسككە دەگێكك کیشككی بككۆی وو کەسككی و  ككریەەی ب  ھەنكك ن خككزم
و بە  ا ھێنككد دەسكك د ەکەیو  پككێ و دەسككتێکی بە سككەر ھەسككتدیە سككەر

 :و گ  ی ێوویەکی خۆشەوە سەیرێکی جەندعە ی کرد
چەرخكی چكۆنی الیە  دوو ندنكگ لەنەوپكێش ئەم  ،خ ا بە ق ربدنی بم -
 !بچێ و نەیە ەوەئۆھك ەختە، لە چ  د ێک ا ب وین، و

 :و گ  ی ەنە پێکەنیی 
 ۆ ەندم  ەاتەی داھكد  و سكەرێکی نكدم عەبك بە  دایە ندیەیک لەگە م -

خۆم زید ر خەنی ئەوانكم  لە ،ی کە گیرانەوەدەزانو کدک ی سو ب ەم 
 ب و 

سككەرێکی نككد ی زبێكك ەخدنیش  دەبككێبەاڵم  ئەی گیككدن  چككۆن نككدیەم، -
 .ب ەین زۆر چدکەیدن بەسەرندنەوەیە

ا و لە  ەدەیكن، لە چ ونیشك، دوو جدریش سكەری ئەوان دنەک جدرن -
ی یكھ نەوە چدکەی ئەوان لەالی ن بە .ەبەین ا دیدرییدن بۆ دگەێانەوەش

 ،ند ی کدک ی سو گەلێک زید رە، چك نکە ی سكو و ئەوان ھكی  نەبێكک
ووی وەاككككد و ێ د لەاڵم ئەوان عەرەبككككن  چدکەکەیككككدن  ەنهككككکكككك ردن بە

 .ەوەیەیپیدوە ی و بەشەردۆستی
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و لە د ی  كردەوە و پید ەكدنی كۆ یەوەتەکەی گرت بە دەسی ریەە سینی
 :خۆی ا گ  ی

ەوەیە کە ئیتكككر لە گیكككدن  لە ھەن وشكككی خۆشكككتر ئئكككۆخەی خككك ایە  -
 زگدرنكدن بكك و.ێ گۆرکێ و ئەم گەێەک و ئەو گەێەککكۆچەرێتی و نككد 

 كریەە   نكردین ..بد ئكێ ەش بكۆ خۆنكدن دانەزرێكین و پشك ویەک بك ەین
سككەر ک رسككییەکەی  لەم بیرکككردنەوانەدا بكك و کە عەزیككزی نێككردی لە

کكككردەوە، وەک  ربەوالدا خككك او ھەنككك ن خكككۆی بەنكككالو بەرز بككك وەوە
 :کردە دایکی و گ  ی و ێووی کد ەوەببیەوێک خۆی گ رد 

 دەبكێبیرم نەب و پێتدن بڵێم، کەوا پدر ی قەراری داوە کە  دایە  ئەوە -
ئكیش بكکەم و پێ یسكتە ھە كد دوو ھەاككتەی  کەرکك وکدوا نكن لە ەنەول

 .کەرک وک ر بگ ێزینەوە بۆ 
 ٭٭٭

 
 
 

  ەواو ب و
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