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بۆ دایکم
ـ دایــە گــەورە ،ئهمانەمــان لە ناو
یەخانەکەی ژێرخاندا دۆزیهوه؟
لە بەر پەنجەرەکەی ژووری دانیشتن
وەســتاوم .پەنجەرەکــە بەرانبــەر
دهرگــ ه کۆنەکــەی ماڵــی باوکمە.
کــێ ئــەو دهرگهیــهی دانــا؟ کەی
دانــرا؟ چ ڕێکەوتێــک بوو ،کە ئیتر
لێوەی تێپەڕ نەبووم؟ چاوم لێاڵیی
بەسەردا هات.
ئاوڕێکــم بۆ دەنگەکە دایەوە .کچە
وردیلە زیتەکەی ژاڵەی کچم بوو ،کە
خــۆی بە هەموو کــون و قوژبنێکی
ئەو ژێرخانەدا دەکرد .جار نەبووە
پەری کەریمی نیا شتێکی تێدا نەدۆزیبێتەوە.
ســەیرێکی دهرگهکــەم کــردەوە،
دهرگهیەکــی دووتاکی داری گەورە.
لە مێژ بوو بە دەســتی خۆم قوفڵم
کردبوو .نەمدەهێشت کەس لێوەی
بچێتە ژوور.
چــل ڕۆژ دوای کۆچی دوایی باوکی
پایەبەرزم ،خــزم و کەس لە دایکم
هااڵن ،کــە دەبێــت ئازیەتی باوکم
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بشــکێنێت .دایکــم خەنەی لە گــەڵ توێکڵی هەناری هــاڕاوە تێکەڵ
کرد و داوای لە من کرد ،کە بیساومە قژی .منیش بۆ شکاندنی ئەو
ئازیەتییــە ،لەچکەیەکی گوڵ وەنەوشــەییم بۆ کڕی .دەســتم لە ناو
خەنەکەدا بوو ،کە دایکم هەناســەیەکی قووڵی هەڵکێشــا .چاوەڕێم
کرد ،کە هەناسەکە بداتەوە دەر ،ئەوجا من خەنەکە لە سەری بسووم.
هەناســەی نەدایەوە دەر .تۆزێکیتــر چاوەڕێم کرد .دایکم بەالداهات.
دایکم ئەو بەالدانە ،کە بەالداهات ئیتر هەڵنەستایەوە.
ـ دایکم ئێژێ ئێوە کایەتان بەمە کردە .هەلوو ..هەلوو ..هەلوو..
ناوەکەی بۆ ڕاست نابێتەوە.
ـ نازانم چی ...وەلێ تۆ خودا دایە گەورە فێری منیشــی بکە ،دەی
تۆ خودا دایە گەورە ،دەی دەی دەی.
دهرگهکــە پێــش ئــەوەی قوفڵی بدەم ،دەســتێکم بە تــەق تەقەکە
ئاســنەکەیەوە گــرت .دەســتەکەی دیــم بە قوبە شــینەکانی ســەر
دهرگهکەدا هێنا .دڵنیام ئەو ڕۆژەی ،کە دهرگهم لەو داخست دەستی
پێوە گرتبوو .دەســتی بە تەق تەقەکەشــەوە گرتبــوو ،کە ئایا لەم
دهرگهیــە بدات ،کە من لێم داخســت بــوو .ئەو بەو هیوایهی ،کە من
دهرگهی بۆ بکەمەوە دەستی لە قوبە شینەکان دەسوو.
ـ دایە گەورە هەلوو...
ـ هەلووکێن ،کچم!
سەیرێکی تری دهرگهکەم کردەوە و بیرم لەوە دەکردەوە ،کە ڕۆژێک
ئەو دهرگ ه کراوە بوو.
من کچێکی دوازدە سێزدە سااڵنم ،کە لە بەر ئەو دهرگهیەدا کراسەکەم
خســتووهتە ناو پزووی دەرپێکەمەوە و خەریکی هەلووکێن کردنم لە
گەڵ مندااڵنی گەڕەک.
****
تازە بنکی مەمکم دانابوو ،لە گەڵ کوڕانی گەڕەک هەلووکێنمان دەکرد.
نامەوێ ناوی هیچ کام لەو کەسانەی ،کە هەلووکێنم لە گەڵ دەکردن
لێرەدا بزڕێنم .ڕهنگ ه خۆیان ڕەزامەندییان لە سەر نەبێت ،بەتایبەت
یەکێکیــان؛ یــا بە کورتی ڕهنگ ه ناونەهێنانیان بــۆ ئەوە بگەڕێتەوە،
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کە خەســرەوخان ،ئەو کەســەی وا لە داهاتوودا دەبێتە هاوســەرم،
کەســێکی دەسەاڵتدار ،شکۆدار و بە قەولی کوردیی نامووسپەرەست
بوو .خەسرەوخان نەیدەویست نامووسەکەی ،کە دەکاتە من ،هەستی
بۆ پیــاوی تر جوواڵبێت .ئەگەر بێتوو جوواڵبێتیش ،دەبێت دیزە بە
دەرخونەی پێبکات .خۆشم هەر ئەو خۆفە گرتمی .بۆیە ناوێکیان بۆ
دادەنێــم ،کە کە لەو ڕۆژانەدا زۆر باو بوو؛ حەمەمین ،حەمەســاڵە و
حەمە سەعی.
لە گەڵ حەمەمین ،حەمەساڵە و حەمەسەعی ،هەر کە ڕۆژ دەبووەوە،
ئێمــە دەســتمان بە هەلووکێن دەکــرد .مەال بانگیشــی دەدا بە زۆر
وازمان لە کایەکردن دەهێنا.
ـ کچ بەر لە خۆرداکەوتن دەبێت لە ماڵ بێت.
ئەمە نەنکم ،دایکی باوکم بوو ،کە بە گوێی باوکمدا دەیخوێند .باوکی
پایەبــەرزم بــەس بۆی گرینگ بوو ،کە من لە بەین هەلووکێن کردندا
بچم و وانەی ڕۆژانەکەم الی خۆی بخوێنم .پاشان دەگەڕامەوە بۆسەر
هەلووکێنەکەم.
تــا مــن دەهاتمــەوە ،حەمەســاڵە الی دار و هەلــووک و شــارەکەی
بەرنەدەدا .دارەکەی لە سەر دووبەردەکە هەر ڕاستە و پاستە دەگرت.
دەوروبەری بەردەکەشــی جوان جوان خاوێن دەکردەوە .حەمەســاڵە
پانزدە سااڵن دەبوو .لە من هەڵکشاوتر بوو .دەنگی گڕ ببوو .تووکی
تۆزێ لێهاتبوو .باوکی ئەم ســێ کوڕە شــوانی مەڕومااڵتەکەی ئێمە
بــوو .کایەکــردن لە گەڵیان لە الیەن ماڵەوەمان ،بەتایبەت لە الیەن
نەنکمەوە ،بە شتێکی ئاسایی وەردەگیرا.
حەمەســاڵە لە ســەر من بــەردەوام باڵی فش دەکــردەوە .بەو باڵە
فشانەوە بە دەورمدا دەهات .دەماری ملی دەردەپەڕاند.
ـ خودا دەســت بە باڵییەوە بگرێت .بەورە! ئەوە دەبێتە پیاو ،جا چ
پیاوێک!
نەنکم ئەمەی وەک تەشەر بە گوێی باوکمدا دەدا.
هەرکەســێک بەو ناوەدا هاتووچۆی بکردایــە ،یا بەحاڵێک و دووبەاڵ
بە الچاوەوە ســەیری منی بکردایە ،خۆی لە بهرانبهر حەمەســاڵە دا
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دەبینییەوە .حەمەســاڵە دار هەلووکی دەگرت بە دەســتیيەوە و بە
دەماری دەرپەڕیوەوە دەوەستا.
من کارم بە ورەکەی نەبوو .کارم بە ســوور و ســپییەکهی بوو .کارم
بە تووکە تازە لێهاتوەکەی بوو .کارم بە دەنگە گڕکەوتووەکەی بوو.
ئەمــەم پێنــەدەوت .بەاڵم کاتێ لە کایەی هەلووکێنــدا دەمڕەتان لە
پشــتەوە ســەیرم دەکرد و بیرم لەوە دەکردەوە ،کە لە چەند ساڵی
داهاتوودا دەبێت چ هەیکەلیییەکی لێدەربچێت" .هەیکەلیی" وشەیەک
بــوو ،کــە دایکم و ژنانی گەڕەک لە پەنای وشــەی پیــاودا بەکاریان
دەهێنا.
ـ پیاوێک ،کە هەیکەلیی نەبێ ،حەیفە هەر لچێکیشت لێبدات.
کەواتــە تەنیــا پیاوی هەیکەلیی بۆ ئــەوە دەبێت لچم لێبدات ،بۆ نا
منیش لچێکی لێبدەم.
حەمەســاڵە زۆر دڵی نەدەهات من بڕەتێنێت .بۆ چی؟ نازانم .ڕهنگه
لــە بەر ئــەوە بێت ،کە نەیدەویســت کاتێک بــە دوای هەلووکەکەدا
ڕادەکەم و مەمکە خڕەکانم دەجووڵێن ،کوڕانی دی ،سەیری هەڵبەز و
دابەزەکەی بکەن .من خۆم هەستم بەوە کردبوو .بۆیە جلی کوردیی
زۆر هەراوم لە بەر دەکرد .جلی زۆر هەراویش کێشــەی تری هەبوو:
لە بەر قاچم دەگیرا .نەیدەهێشت بە دوای هەلووکەکەدا ڕابکەم .هەر
ئەو ســەر دەبوو و هەلووکی دەخست .حەمەساڵە ،کە ئەمەی زانی،
بەجێی ئەوەی ســێ هەل لە هەلووکەکە بدا ،بەس هەلێکی لێدەدا و
ئەو هەلەشــی وا بە هێز لێنەدەدا ،کە من تووشــی ڕاکردنی زۆر ببم.
هەلەکەی وابوو ،کە دەتوت قاچ بە چاوی چۆلەکەدا دەنێت .قســەی
خــۆش با ون نەبێت .شــیعرێک هەبــوو ،کە لە کایــەی هەلووکێندا
دەمانوت .پێم وابوو ،یەکێک لە هۆکانیش ،کە بۆ دووری نەدەخست
هەر کاری ئەو شیعرە بوو .کاتێک ،کە کەسەکە هەلووکەکەی بە هەر
چــی هێزی خۆیەوە دەخســت و هەلووکە ،تا چــاو هەتەری دەکرد،
دەڕۆی ئەو کەســەی ،کە دەچوو بۆ هەلووکەکە بە دەم ڕاکردنەوەوە
بەردەوام ئەم شیعرەی دەوتەوە:
باریک بە چەچەم
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قەوی بە قوونت
منیش بۆ یەکەم جار کە جلە کوردییە هەراوەکەم لە بەر کرد و ئەو
هێشــتا نەیدەزانی کــە ناتوانم باش رابکەم هەلووکــەی بۆ زۆر دوور
خست و منیش بە هەر چی هێز و تین خۆمەوە هەڵدەهاتم و هەر بەو
هێز و تینەیش دەمقیژاند:
باریک بە چەچەم
قەوی بە قوونت
کە هەلەم خست بۆالی شارەکە و خۆم گەڕامەوە؛ دیم ،کە حەمەساڵە
ســەری داخستووە و سوور ســوور بووەتەوە .خۆی چەند سوور بوو
سـێ ئەوەندەی تریش سوور هەڵگەڕابوو.
ـ چۆنەرە سوور( .لە دڵی خۆمدا وتم)
ئەو جار زانیم ،کە شەرمنیشە .ئیتر ئاوا بوو ،کە بە خشکە دەیخست.
ئەوەندە بە خشکە ،کە بە مێروولەیش دەگیرایەوە .من هاوارم لێبەرز
دەبوویەوە.
ـ کایەت لە گەڵ ناکەم ،بۆ وا بە خشکە دەیخەی؟
بۆ ئەوەی ،کە ئیتر بە خشــکە نەیخات من کراســەکەم کۆ کردەوە و
تەپاندمــە بەر پزووی دەرپێکەمەوە .ئەوەندە توند و تۆڵ ببووم ،کە
ئیتر سێ هەلی باش لێبدات .کە دی من خۆم کۆ کردووهتەوە ،ویستی
گوێم نەداتێ .بەس هەلی یەکەم ،تا هەر شوێنێک بڕۆیشتایەت وازی
لێدەهێنا و لە حەوادا داری تری لە هەلووکەکە نەدەسرەواند .بەاڵم،
کە دی من بە ئیشتیای خۆم دەیڕەتێنم و دوو هەلیتریش لە حەوادا لە
هەلووکەکە دەدەم ،قینی هەڵدەستا .من بە هێز و تینی خۆم لێمدەدا
و ئەو ئەوەندە دەڕەتا و ڕای دەکرد بە دوای هەلووکدا ،کە ســوور و
سپی نەدەما و ڕەش و شین هەڵدەگەڕا .هەناسە بڕکێی پێدەکەوت.
ئارەقەی دڵۆپ دڵۆپ بە سەروگوێالکیدا دەهاتە خوار.
ـ دڵم نایە بووڕەتێنم واز لە خۆت بێرە!
تەنیا لە سەرەتاکاندا بوو ،کە ئەم ڕستەی پێدەوتم .هەرچەند الی من
واز و ماز نەیدەخودارد.
ـ کایە کایەیە ،تەواو.
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کە حەمەمین و حەمەسەعیش دەهاتن بۆ هەلووکێن ،لەگەڵ حەمەساڵە
دەبووین بە یەک دەســتە و تا ئەو شــوێنەی ،کە بۆمان بکرایە ،هەر
دووکیانمان دەڕەتاند .من هەلووکم لێدەدا و حەمەساڵەیش لە شارەکە
دەوەستا و هەلووکی دەگرتەوە .هەلووک لێدان بۆ من ،کە کورتەبااڵ
بووم ،خۆش بوو .هەلووکم لە سەر بەردەکە دادەنا و بە دار هەلووک،
یەکەم هەلم دەکێشا بە ژێریدا .ئەگەر ئەوەندە بەرز بوایە ،کە بتوانم
بــە دووهــەم هەل بیخەم ئەوە باش بوو دەنا بە ســێ هەل لێمدەدا.
لە هەمان کاتیشــدا دەمدی ،کە حەمەســاڵە لە ژێر چاوەوە ســەیری
من دەکات و بزەیەک دەیگرێ .بە چاوێکی تریش ،ســەیری براکانی
دەکات ،کە چۆن هەڵدەێن بە دوای هەلووکدا.
حەمەمین لە حەمە ســاڵە بچووکتر بوو ،بەاڵم لە من گەورەتر بوو.
کــە پێکەوە کایەمان دەکرد ،چــاوی لە قووتی مەمکم هەڵنەدەگرت.
دووبەشــی لە بەر ئەو کراســی هەراوم لە بەر کرد .بە حەمەســاڵەم
نەوتبوو حەمەمین کە ڕادەکات بە دوای هەلووکدا ،ئەو شیعرە بە دەم
خۆیەوە دەڵێتەوە .ئەوەشــم پێنەوتبوو ،کاتێک ،کە من هەلووکەکە
دەخەم بۆ الی شــارەکە ناچێت بە دارهەلووکەکە بیپێوێت ،بە منی
دەپێوا .منی لە نێوان هەلووکەکە و شــارەکەدا پاڵدەخســت .ئەگەر
من ئەو نێوانەم پڕ بکردایەتەوە ئەوا ئەو دەسووتا ،دەنا دیسان هەر
ئەو کایەی دەکردەوە .کاتێک ،کە من لە نێوان هەلووک و شارەکەدا
ڕادەکشــام تۆزێک بە ســەرمەوە ڕادەوەســتا .هیچی نەدەوت .بەس
سەیری دەکرد .ئەوجا دەیوت نا وا حەساو نییە ،دەبێ بە دارەکەش
بیپێوم .ئەم قســە ،کە دەیکەم ،هی ســەرەتاکان بوو ،ئەو کات ،کە
هێشتا نەمدەزانی کایەی هەلووکێن چۆن بوو .حەمەمین ئەوجا دەهات
منی هەر وا بە ڕاکشــاوی واز لێدەهێنا و نێوان شــار و هەلووکەی بە
دار هەلووک لە سەر لەشی منەوە دەپێوا.
ـ یەک دارهەلووک ...دوو دارهەلووک ...ســێ دارهەلووک ...و چوار
قامک.
تەواو بوو و ئەو دەسووتا .هەڵبەت ئەمە هەموو جارێ وا نەبوو جاری
وا بــوو ،بە یەک دوو دارهەلووکیش هــەر دەبڕایەوە .هەڵبەت ئەگەر
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من ڕابکشــابایەتم و ئەو لە ســەر منەوە دیسان بیپێوایە .ئەمە زۆری
نەخایاند.
ـ پاڵ بکەوە.
پاڵ نەدەکەوتم بۆ ئەوەی ،کە نێوان شار و هەلووک بە من بپێوێت.
دەستم دەخستە کەلەکەمەوە .تۆزێکیش لە حەمەساڵە دەترسا .ئەو
جــارەی ،کە وتی دەبێت هەر ڕاکشــێیت ،من بە هەاڵتن بەرەو ماڵی
ئەوان ڕۆیشتم بۆ ئەوەی بە حەمەساڵە بڵێم .حەمەمین کەوتە دوام.
ـ گووم خودارد! گووم خودارد! گووم خودارد!
زانیم ترساوە ،ئیتر هیچ کات بە حەمەساڵەم نەوت.
کە هەلووکم لێدا و حەمەســەعی برای چوو بە دوای هەلووکەکەدا و
حەمەمین چەپڵەی لێدەدا.
ـ هەڵێ! هەڵێ! توندترهەڵێ!
حەمەساڵە هاتە پەنام .کەس چاوی لە ئێمەوە نەبوو .زۆر بە خشکێ
هات .من ســەیری ئەوم زۆر نەدەکرد ،سەیری هەاڵتنی حەمەسەعیم
بە دوای هەلووکەکەدا دەکرد .تۆزێک دڵم بۆی سووتا .لە هەموومان
منداڵتر بوو ،دەبوایە تۆزێک سووکترم لێبدایە .حەمەساڵە ،کە هاتە
پەنام وەستا ،پشتی لەوان بوو .ڕووی لە من بوو.
ـ مەستوورە!!!
ئــاوڕم دایەوە بۆ الی .پێم خۆش بوو ،زوو ئاوڕی بۆ بدەمەوە .بەاڵم
بیــری دایکــم کەوتمەوە ،کە کاتێک باوکم بانگــی دەکرد دوای چەند
جار وەاڵمی دەدایەوە .پێش ئەوەی ئاوڕ بدەمەوە ،حەمەسەعیم دی،
کە خەریکە هەلووکەکە بەرەو شــار دەخات .بۆی نەگیرابوویەوە .کە
هەلووک کەوتە عەرز هەڵیگرتەوە قاچی چەپی هێنایە پێش و قاچی
ڕاســتی بردە دواوەوە و دەستی ڕاستی حەوا دا و هەلووکەی خست.
چاوی حەمەمینیش لە سەر هەلووکە بوو و لە گەڵ خستنەکە دەڕۆی.
کە حەمەســاڵە وتی "مەســتوورە" من هاتم وەاڵم بدەمەوە گوێم لە
دەنگی حەمەمینەوە بوو.
ـ باریک بە چەچەم
قەوی بە قوونت
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من الم وابوو ،کە حەمەساڵە نەیبیستووە .پشتی لەوان بوو و ڕووی
لە من .وەاڵم دانەوە لە دەممدا بوو بە چاڵە ،بە بەفر .حەمەســاڵەم
دی ،کــە ویــژەی هات بە المدا و هەتا تەپی نەدایە ســەر حەمەمین
رانەوەســتا .حەمەسەعی لە گەڵ خستنی هەلەکە بە ڕاکردن هاتەوە
بــۆ الی شــارەکە بزانێت پێکاویەتی یا نا .چاوی لە حەمەســاڵەیش
بــوو ،کــە ئەویش بەرەو الی ئەو ڕای دەکــرد .ڕهنگ ه الی وابێت ،کە
ئەویش دەچێ بۆ الی شــارەکە .بەاڵم ،کە بە الی شــاردا تێپەڕی و
لە حەمەسەعیشــی الدا ،یەک بە خۆی وەســتا و ئاوڕی دایەوە ،کە
حەمەساڵە بەرەوە کوێ ڕادەکات .هەموومان وازمان لە هەلووک هێنا.
حەمەمینی چاودەرپەڕیوو لە جێگهی خۆی وشک ببوو .حەمەساڵە،
ســوور هەڵگەڕاو ،گەیشتە ســەر حەمەمین .من و حەمەسەعیش بە
هەاڵتن بەرەو الیان چووین .حەمەمین لە ژێر حەمەســاڵەوە دەگریا،
دەپاڕایەوە.
ـ تۆ خودا! تۆ خودا! تۆ خودا!
سەیری منیشی دەکرد ،بە گریانەوە شتێکی دەوت .گریانەکەی لەگەڵ
دەنگە تازە بۆڕ بووەکەی ،لێکدەئااڵن و من لە هیچ تێنەدەگەیشــتم.
کراســەکەم ،کە لە پووزووی دەرپێکەمەوە هاتبووە دەر ،خســتمەوە
بەر پزوەکەم .دەمویست شتێک بە حەمەساڵە بڵێم.
حەمەمین هەر مشتی بەردەکەوت .حەمەسەعیش هاکوو دەست بکاتە
گریان .حەمەساڵە گوێی لە دەنگم نەبوو .تۆزێک قیژاندیشم بەاڵم کەڕ
بوو .کە دیم حەمەســاڵە کەڕە ،منیش کراســەم لە پزووی دەرپێکەم
دەرهێنا و دەستم خستە کەلەکەم .کراسە خۆی کۆ کردەوە و لە سەر
سنگم تەسک بوویەوە .پشتم کردە هەموویان و دەست لە کەلەکە و
ســنگ دەرپەڕاو ســەرم بەرز کردەوە و چوومەوە بۆ ماڵەوە .بێدەنگ
بوون .من ئاوڕم بۆ نەدانەوە .هەر درێژەم بە ڕۆیشتنی خۆمدا .سەرم
هەر بەو شێوەی ،کە حەوادابوو ،یەک تۆزقاڵیش نەسووڕاند .تەپەی
قاچێکم بیست لە پشت سەرمەوە .گەیشتە الشانمەوە.
ـ مەستوورە!
من بانگەکەییم نەبیست .یا نەمدەویست ،کە بیبیسم .کراسەم زیاتر
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لە ســنگم توند کرد .شــان بە شانم دەهات .من ئیتر کچێکی دوازدە
ســێزدە ســااڵن نەبووم .هەســتم دەکرد دایکمم .دایکمم کاتێک ،کە
باوکــم کوناوکونــی ژوورەکان دوای دەکــەوێ و ئــەو هــەر لووتی لە
حەوایە .هەتا بەردهرگهی ماڵەوە هات.
ـ من لە بەر تۆ وام کردووە .قسەی بێنامووسانەی...
نە گوێم گرت ،کە بزانم کۆتایی قسەکەی چی دەبێت و نە وەاڵمێکی
لە زار منەوە بیســت .من دیسان هەر دایکمم ،کە بە جێگهی ئەوەی
وەاڵمی لەرزینەکانی باوکم بداتەوە ،دەچێتە بەر دیوەخان و لە بەر
دهرگهی دیوەخاندا دەوەستێ .من لە بەر دهرگهی دەرەوە وەستاوم،
ئەویــش لەگەڵ من گەیشــت .من لەم دیــوەوە و ئەویش لەو دیوەوە
ڕووبەڕووی یەک وەســتابووین .قســەی لە سەر لێو بوو ،کە بیکات.
هــاوکات مــن و دایکم دهرگهمان پێــوەدا ،باوکم لەودیــو دیوەخاندا
ڕاوەستا و حەمەساڵەیش لەو بەری دهرگهی حەوشەوە بۆ هەتاهەتایە
مایەوە.
****
ـ کچم ،ســەرەتا هەلووکەکە لە ســەر بەردەکە دادەنێی ،ئەوجا بەم
دارە لێی دەدەی .توند.
قەندانەکە ،قەندەکەییم ڕۆ کردووهتەوە سەر پەڕۆیەک و هەلووکەم لە
ســەر داناوە .هەلووکە بهرانبهر پەنجەرەکەیە .بە دارەکە بە هەرچی
هێزەوە کێشــام بە ســەر هەلووکەدا .کچەکەی ژاڵەی کچم ســەیری
دایەگەورەی دەکات ،کە چۆن بۆ لێدانی هەلووکە خۆی چەمانەتەوە.
ـ ئافەرین دایەگەورە ئافەرین.
هەلووکە بە تیژی خۆی کێشــا بە پەنجەرەکەدا .شووشــەکەی هێنا
خوارەوە .بە پەلە چوومە بەر پەنجەرەکە .هەلووکە لە بەردەم دهرگه
دارییەکەدا لە سەر عەرز کەوتبوو.
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