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-1- 

ــرە   ــ ەی   ــنەی وردی ــانە ەەن ــوان ەەننەك كرێمســتی لە نێ
ــو لەو ــوێتەوەە مكێ ــوێتەوە و    دەت ــو لەمە كرێمســتی دەت مكێ

 :لێویان دەنە شێنێە بە یەكتر دەڵێ 

 !ئەها وێنەیەكی جوان بە لێوتەوە 

ــ ەكە ــ  دارب ــانەوە  ەلە ب ــی ەەننەك داری كرێمســتی لە كەلێن
ــر  ــوا بەســتووەە بە یەكت چــاواویەیەكی ســووری بە ســەر یەردن

 :دەڵێ 

 !یەردن شت بووەتە وێنە ەناب نی 

ــا  ــاواویەیەد دن  ــەرمەاڵویتی داە ئەو هەر بە چ    هەزار س
سەر یەردنەوەیەە یەوەد یاوانی دن ـای بە سـەردا هـاتە  لێو و

بەیم چالەكەكــانی داربــی هەر ئەو چالەكــانەن كە بە ســەر دوو 
ــوە كــێ هەیە دەن ــی  ــواڵی كرێمســتی لە دەســت دەیاننریوان من

 !چالەكەی منواڵی نەناسێتەوە

 :رسێكوو مكێو لە كرێمستی دەدا و دەە 

 ئەو چالەكانە چ ان لێمان دەوێ؟
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 :كچ  كرێمستی لە سەر لێوە

 .حەزیان لە كرێمست ە

ــاە    ــوو روو لە رۆژهەیتە روو لە زوورچ و چ  ــانووێ ی اڵ  
ـــی ســـ ەینان  ـــو لە وەرزی كەســـ اییە دان ـــی بەژن ب ن دارب ەك

سەر حەوشـەی مـاڵی كـوودا  و فێنو بە كاین و سێ ەرێ ی چڕ
ــی لە  ــی دارب ــتا بە اڵەد بەژن ــاتەوەە لەودەمەی رۆژ هێش باڵودەك

ەیـاتە سـەر دەریـای زووریەكـان بەرز نەبـاتەوەە سـێ ەرەكەی د
بەو سێ ەرەی مـاڵی  ایـان رانەدەیەیشـتە  ماڵی كچە بەیم كچ

تا لە  ەو هەڵوەستاە سێ ەر نەدەماە دانی ئێواران ش مـاڵەكەی 
ەلەی شـام ناكررۆ   ەنـی دەبـێ لە سـێ ەری ئەوبەرە ماڵی ش

 :داربیە كوو دەڵێتە كچ

 .حەزموەكرد ماڵی ئێوە بەران ەرمان با

 :كچ دەڵێ

 .من ش حەزمنەدەكردە ماڵمان لە ەشتەوە با

 انوو كەوتاتە سەر كەنوێوە زستانانە بەهارانە بە بارینی  
زۆرە كەنو هەڵوەستێە جاری وایە ئاو دەریای ماڵی كوو دەیرێ  

دەیاتە ب  دارب ەكە و سـەكا  ەریـ ە بـ  ئـاو دەكەوێە جـار  و
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هەیە ئاو بەو دیـودا دەسـوووێتەوەە خ  ـانوو بە سـەر  ـانووی 
ماڵی كووەوە ن ەە لەو دەمانەداە لە دوورەوە  ـانوو لە شـێوەی 
ــوو  ــی ك ــاوی یەوەد دەداتە دای  دووریەیەد  ــای ن شــانی چ

ەڵ ێشـاوەە لەیەڵ هەستانی كەنوە مشەمایەكی ش نی لە  ای ه
نــای انێ ی ســپی كــردۆتە كــاڵوە ەێاڵوێ ــی  ســت  ی رەشــی لە 
ەێــ ەە هەتــا ســەر چــاد  ــای هەڵ ــردووەە  اكەناســی بە 
دەستەوە و بە دەوری  انووەوەە ەتر اڵـوو و  ـاڵ دە ـاتە بـ  
دیوارەوە و ئاو دوورتر دە اتەوەە دوو سێ  ژن و ە اویش دێـ  

بە  ـاو  ەیەوەكەبە هانایەوەە)یوڵێ(  كە ماڵ ان لەو سـەری 
ــاكە منــواڵە بە  ــاكە كە  و ت  اكەناســە اڵــوتەكەوە یەیشــتە ت
 اكەناسەوە بە هاناوە بێتە  انزاد كـەە تازەەێ ەیشـتووەكە  
یەیشتە كوو بە دیتنی  انزاد دڵخا  دەبێە دەزانێ بە هـاتنی 
 انزاد ە اوی یەوەد هەموو ەەیوادەب  و دەیەنە فریای دای یە 

رەشـی درێـكە لە بەر  ە ب  سـااڵایەكیەویوە  لەو  وەە لمام ی
یەتیە وەەكـو وبارانە  ـای بەسـەر یاچـانەكەی داداوە و ەەكـو

رەە مـام یەویـوە لە سـاتی  فـاو اڵایشی رادیاكە بە م ـ ەوە دیـا
ــێ ــاتاڵە ــی  ەو لە ب رب  ــا و تەســن  ە یەــ ەكە كە لە بەوك رادی

جــێ ەی دەبێــتەوە لە ب رناكــاتە چەنــو كاســێتێ  ش لە نــای ان 
دەیخاتە ی رفانی سااڵاكەیەوەە مام یەویوە جار جارە دەەێەێ و 

ەێــ ە شــەلەكەی لە  ەرد دەكــاتەوەە اڵــووی زۆر یرتــووەە بــا  
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بای ب نو نـابێە لە بـ  اڵـاڵی سااڵاكەشـ ەوە لە دوو ەەنـنە لە 
جوولە كەوتووەكەیەوە ئاو چاواویەی بەستووەە مـام یەویـوە لە 

رامــاوەە بــ  چــاوی  ەوە بە تــاكە چــاوێ لە  ــانووی نــاو  فــاو 
ژنەكەی شـەلە چەنـو هەوڵــی لەیەڵ دەدا ب  ـاتە مـاڵی  ایــانە 
ــاو ئــاوێ  ــووكەكەی لە ن ــەە نــاچێە ب ــوووكردنێ ی بە ش  امان
بەجێناهێ ێە دایو ناوە ناوە سـەیری ئاسـمان دەكـاتە كـووە  
لەیەڵ وی ســەیر دەكــاتە تێــوەیات كە دای ــی داوا لە ئاســمان 

وە و بنــی روون دەكــاتە  اشــی ب ــاتەوەە هەورەكە دووربخــاتە
ــی لەو هەورە  ــێە رك ــارە دەب ن ــی لەو ب ــوو كە دای  ــاتەوەە ك ب 
ــ ەە ئەو هەورانەی  اشــوەوێ كە  ــتەوە كە بــارانی زۆر ەێ دەبێ
بایی ئەوە باران ان ەێ ە ئـاو نەیـاتە بـ  داربـ ەكەە شـەوان هەر 

 :كاتێ یوێی لە یرمەی هەور دەبێە دەەاوێتەوە

ـــ  ـــو هەڵنەس ـــا كەن ـــارێنەە ب ـــودایەە كەم ب  ـــم   تێە دای 
 .مانووومەكە

 :یان دەڵێ

 . ودایە كەنوەكە هەنوێو لە ماڵی ئێمە دوور بخەوە

 :جاری وا  هەیە دەڵێ
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 ودایەە ماڵی ئێمە  وەد ماین وەد ماڵی شەلە ب نو ب ە 
 .تا ئاو نەی اتێ

هەرچەنــــوە  فــــاوی یەورە بە بەرەكەتەە چەم بەرد و وردە 
ەە و كووە بە چەم چەوی رەن او رەنگ دێنێە دوای ن شتنەوە ك

وەردەبەن و خ بەردی جوانە  ڕدەكەنەوەە ماڵێ ان ەڕكردووە لە 
 :بەردە دای ی زۆر جار ەێ انوەڵێ

 .ئێوە ماڵ بە بەرد دەكەن 

بەوەی باشــە دیــوی ەشــتەوە تەن ــاوەە ئەهــا كــچ بە دیــوی 
تەن اوداە ەێی  ـای هەڵ ـردووەە رـاردەداە ەـێاڵوەكەی لە اڵـوو 

ــــــوەمێنێە دەیەوێ  ــــــێە ەەبەجێ ــــــوەبێتەوەە ژیوبەجێ  هێ  ان
دەیەوێتەوەە تا  اوێنی دەكاتەوە و لە ەێـی دەكـات و دەیـاتە 
ــی  ــتنەوەیەە دەن شــێتەوەە یەكە یەكە وا ەێ ــو لە ســەر ن ش كەن
 ایان دادەدەنەوەە لەو دەمە كوو چـاوی دەكەوێـتە سـەر ەێـ ە 
هەڵ راوەكانە دەب نێ هی دای ی زۆر سپ ە لە هەمووان سـپ ترە 

كچ هێنو سپی بـێە كـووە لە ەێـ ە هەڵ راوەكـانەوەە مەیەر هی 
ــاو یەرمــاوی هــاتنەوە بەر چــاوە ئەو دەمەی  وێــنە رووتەكــانی ن
دای ی سەری دەشووشتە لە ب  كەفەوە چاوی دەیێڕاە ژوورێـو 
ــواڵە لە چــاوی وی  ــتە لەشــی ژن و من ــی دەدی لەشــو ری رووت

 .لەشی كەە لە هی هەموویان سپ تر بووە لە هی  انزادیش
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رتەیان لێ ـردە كـچ نەوۆیشـتە چاوەوێـوەكەن بـ  بـ ەكە ەە 
ـــاو  ـــا  ف ـــان دەســـتپێ  ەنەوەە ت ـــا یەمەی  ای ـــزربێتەوەە ت ك

 .بن شێتەوە و بەردی رەن اورەنگ  ڕب ەنەوە

لە ناو كەنوێ ریزە بەردێ ـی یەورەە بە دوورایـی شـەاڵاوی   
ـــازی كـــاینی  ـــراون و بەو بەردانە دەیـــوترێ بەردەب ـــواڵ دان من

 ان ن ەە ئاویش هەستێە رێی اڵوتابخانە نـای رێە دارب ەكەە  ەم
بە سەر ئەو بەردانە دەەەونەوەە لەو دەورو بەرەە با ناس نەوەی 
ــانەیەە بە  ــ ەكە ن ش ــوە كەســێوە شــتێوە دارب ــوە ماڵێ كاینێ
داربــی دەی  نــنەوەە دەیناســنەوەە منــواڵ بزربــووە لەو دوورەوەە 

 :دەروێش برایم لە مزیەفتەوە بان ەوازی كردووە

 .ب هێننەوە مزیەفت یان ب  ەنەوە ك  دارب ەكە 

دارب ەكەی ەێش ماڵی كوو یان ەێش ماڵی مام یەویوە لە خ 
دارب ان ناچێە كەسو كەسوە كەس  ەد كە  لە چـاوی كە  

مەیەر مام یەویوە لە چاوی ستی دیت یە اڵەد ب نـو و  ەنەیویت ە
رێوە خ ژن بەژن و بایی وای نەبووەە مەیەر دای ی كووە ەەلو 
ەــان ودرێــك زۆر درێــكە دەت ــوت ەەرچەمــی كــەەیە بە ســەر 
چاویەوەە داربی هەم شە باڵنوەی بە سـەرەوەیەە لە خ وەرزێـو 

ێ مـام وەیەد دە ـوێنبێ جریوە و یمەیم نەبووەە داربی بە شـێ
 .خ درە تێو وای نە وێنوووە :یەویوە یاتەنی
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زۆر كە  دارب ان بەو دارب ەی هەم شە دە وێنێ ناودەبردە  
 وێنـــونی ســـەر لە ســـ ەینانە لە هـــی ن وەوۆیـــان و ئێـــواران 

 :نەدەچووە  وێنونی شەوان هەر زۆر تای ەت بووە دایو دەی وت

ــت  ــی ناب س ــاران ی دارب ــرە دوورە و ی ــان لێ  ە ئەوانەی ماڵ 
  چان  ەویان لێوەكەوێت؟

وێــنەی بــ  داربــ ەكە كە دوو منــواڵی كرێمســتی لە دەســتەە 
ــای  ــێش دەری ــرایەوەە لە ە ــنەكە لە زۆر جــێ باڵوك ــریش وێ دوات
ســ نەماە لە كتێ ــی اڵوتابخــانەە لە یانــاری منــواینە لە فــ  مە 
ــانێ ی ج ــاە بەیم  ــ ش بە ناون ش ــانە لە هەر جێ ەك كارتان ەك

) كرێمســتی لە كەلێنــی اســت نەی وێــنەكەاون شــانی بننــی و رن
 ەە نەبوونی و ئەو وێنەیە كانتری  وێنەی منواڵ ەەننەكانەوە(یەە

 ســـتیدوو كرێم ئەو وێـــنەیەی كێشـــاە ئەیەر ەـــارەكە هەژاری
ەێهات اە ەەننە وردی ەكان تێ ەڵ نەدەبوونە لێوەكان تامی جێی 

 :یەكتریان نەدەكردە كچ دەڵێ

 .جێی لێوی تا زۆر ش رنە

 :دەڵێكوو 

 …هی تا 
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ئەودەمانێ ه ە ان تامی لێویان نەكردبووە شـتێ  ان لە لێـو 
و تامی لێو نەدەزانیە بەیم لەو كرێمست ەوە زان ـان جێـی لێـوە 
ئەو شـــتەی لێـــوی ەێـــوەكەوێتە خ تامێـــو دەداە دوو منـــواڵی 
وردیــ ەە هێشــتا نەچــوونەتە اڵوتابخــانەە لە وەرزی كرێمســتی لە 

با یەكەم جار كرێمست ەك ان بە سەر سەكای سێ ەری دارب ەد 
ــارەباوەە بەیم   یەكەوە  ــواردە دواتــریش چەنــو جــار ئەوە دووب
تەنها یەكەم ان بووە وێنە و باڵوباوەە ئەو دوو منواڵە كرێمستی 
ــرنە كــچ  لە دەســتەە لە دڵڕایرتنــی یەكتــر یەد لە یەد یەورەت

كوویش لە دڵرایـرت  لە  دڵی  ای دەش ێنێە بەیم هی كوو ناە
كەترەە ئەو دوو منواڵە هێنو هـایری یەكتـرنە سـاوا هێنـوە كچ 

هایری مەم ی دایـو نـ ەە ماڵ ـان هێنـوە لێ تـر دوور نـ ەە لە 
ــەكایەكەن و  ــی هەم شــە لە ســەر س ــێ ەری دارب ــانی س وەرزەك

ێرووانــێ دەكەنە یەمەی ساەســاەانێ و ەێننووكــانێ دەكەنە م
لە بـ  كـووە فێـرە یەمەی كەـانە بـاە  ووچەدەئەو كەە نەبا ەێن

ــا لەیەڵ ئەو  ــەە تەنه ــێ دەكەنە ك ــانێ و زۆران ــ ەكەە كە ی دارب
كــووە یەمەی كــووانە دەكــاتە لە بــ  داربــ ەكەە لە كــاینێە 
هەردوو كــــاینە هەرچــــی یەمەی منــــواین هەیە لە منــــواینی 
دارب ەوە تەماشایان ب ەە هاووێ ەتی ئەو دوو منـواڵە لەیەوەكـێ 

 :دێ ە داك ان دەڵێ دەن  واباوەە كاتێ دوو منواڵ بە شەو
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 .دافەتێ ە دە وەد یوڵنار و هاوار ب ە چاو لەوان ب ەن 

كە  نەیـــویتووەە نەی ســـتووە ئەو دوو منـــواڵە داربـــ ە لە  
 یەكتر تاراب ە ئا لە كاینێ بەو كوو و كەەیان دەیوت: 

 .منواڵەكانی داربی

 :هەبوو دەی وت 

 .ئەو دوو منواڵە دەڵێی لەو دارب ە لە دای  وون 

رێــو تەنهــا جارێــو كەــی داربــی لە كــووی داربــی دڵــی جا 
ــیە  ــانەی نەزان ــان كە  بەو دڵڕەنن ــاە بەیم جــ ە لە  ای رەنن
رەنـــ ە دای ـــی كـــووە  شـــتێ ی لێزان  ـــێە كەـــی داربـــی لە 

یەمەی بەجێهێشـتە كـووی  رستەیەكی كووی داربـی زویـر بـووە
سەد جار ەتر چووە دەریایـانە كەـی داربـی یەد هەفـتە  بیدار

 :ب  دارب ەكەە كە هاتەوە  ەێ  وت نەهاتەوە

 .جارێ  وی ئەو اڵسەیە نەكەیتەوە 

 :كووی داربی دەڵێتە دای ی 

)كەر(ی یوڵنـار بە اڵسـەیەد تـوووە دەبـێ كە باچی ەدایە +
 تێوا بێ؟
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 تا چ ت یوت؟ -

تاەانێمــان دەكــردە یوڵنــار تــاەێ ی هاویشــت بە ســەری  +
تەاڵانـویە ە اوێو كەوتە ە ـاوە تـاەەكەی یـرت و بە اڵەڵەم ـڕ 
 !من ش یوتم: ئەیەر لە كەر كەرتر نەبێ تاپ دەدوێنێ

ئای ئەو رۆژەی یوڵنار هاتە دن ـا كەتـا تەمەنـت سـاڵێو  -
ەترە كەمتر دەبووە بابی لە سەر اڵسەیەكی ئەوها كـوژراە دیـارە 

 دای ی بای یێڕاوەتەوە؟

 .ئایە چانەبوو م  نەكوژرام +

راوەستەە تا ناكوژرێیە ئەو رۆژەی یوڵنار هاتە دن اە ساڵ  -
ساڵی كەری ـران بـووە ەـال ە كەریـان دەیـرت و لە زینـوانێ ان 

بە جـادەی دەكردە بـابی یوڵنـار دەچێـت بە دوای مامـانە رێـی 
 :لە بەر  ایەوە دەڵێ زینوانی كەران دەكەوێ و

 …ئەوەی لە كەر كەرتر نەبێە چان كەر زینوانی

ــاڵســەكەی تە  ــێ واو ناك ــول ەیەد بە ســ ن  ەوە دەن ە اتە ی
 .ئ وی یوڵنار بێ باب لە دایو دەبێ

 كەریان لا دەیرت؟ +
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 .ف شەد و شەكریان با بابت دەیواستەوە  -

 لا كێنوەرێ؟ +

 .لا ئەو چ ایانە-

 بابم لەوێ یە؟+

دای ی ەەننەی  ای دەیەزێە اڵسە دەباتە  یەك ویە كووی 
دەی ــاتەوەە كــووی داربــی  داربــی دادەمێنــێە چــاو دادە ــات و

ــارێ ی  ــوەوە كە لە رۆژهەیتەوە زســتانان رووب ــێە لەو كەن دەب ن
وە دەوژانــوە شــارەوەە كەنــوی تەن شــت مــاڵی  ایــان نــاە كەنــ

لە تاری ایی ئێـوارەدا كەنـو  دوورەكەە دەب نێ شە  حەفت كەر
ریەكـــانە ســـەرەو چ ـــا و كەنـــو هەڵوەكشـــێ ە ســـەرەو زوو

ــێ ە ــتوەكات بــاری  هەڵوەكش ــێ هەس ــەە دەب ــوێ  ان اڵورس هەن
ف شەد بێە باری هەنوێ  ان سووكترە دیارە شەكر و چاو ئـارد 
و ئەو شــتانەیەە لە  ــودا دەەــاوێتەوەە كەرەكــان مانــووو نەبــ ە 

ننەبنەوەە كەرەكان نەی رێ  و بـ ەنە  ی بـابیە ژیواكەرەكان ەە
لە ەڕ هاواردەكاتە دەب نێ رەوەكەرێو لە ناو تەل ەنونە دای ـی 

 :سەریدەیاتە 

 .خ بوو! كووم با هاوارت كردە هاە ئاو بخاوە
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 :جامە ئاوەكە لە دای ی وەردەیرێ 

 .دایەە كەرەكان زینوانی كران

كەری  اشویست و راڵ شی لێ اوەە  لەو رۆژەوە كووی داربی
)كەر(ی بە زاردا نەیەە نویش خوارد لە ك  كەی داربی وشەیسوێ

ی  ایـان دەەێـواە منواینی داربـی نـاوە نـاوە بە داربـ ەكە بەژنـ
رێو لە ب ەكە رێ تر رادەوەستاە  ەكەی داربی لە تەن شت ب ەكە

كووی دارب ش بە ەارچە یەچێ بەرزی ەكەی ن شانوەكردە ئەوجا 
ــردە نە  ــر نەدەك ــتێە فێ  شــ ان لە یەكت ــووەیە راوەس ــارەی ك ن
ـــردە  اڵەدی  ـــو دەك ـــان ب ن ـــووە نە ەاژنەی ـــێ ب ـــان لە ە ەێاڵوی

ەر ن شـانوەكردە بە مـوو ب نـو و ب ەكەش ان لە ئاستی تەواڵی س
) كرێمسـتی لە كەلێنـی تێوا نەبووەە ئەو هـاوینەی وێـنەی نەوی

كووی داربی سێ ەەنـنە  ەەەننەكانەوە( ی راە بە ەێوانەی داربی
لە كەی داربی درێكتر بووە بەیم ئەو هاوینەی  ایان با چـوونە 
ــا  ــانی تەنه ــاوازیی ن وان  ــ ەكە ج  ــادەدەكردە دارب اڵوتابخــانە ئام
ــوو بەو  ــ  ەران ب ــو ن ــی كەمێ ــووی دارب ــنەیەد ن شــانواە ك ەەن

 :هەڵنەدانەی  ایە بەیم لە دڵی نەیرت و لە دڵی  ای یوتی

اڵەیناكەە  ا هەڵنەدانم بەران ەر  ەڵ ی ن ەە بەران ەر كەـی 
 .دارب ە
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منواینی داربی ەێ ەوە دەچنە اڵوتابخـانەە كـووی داربـی بە  
ــو ــی زۆر  اشــەە دەب و دوو ســاڵ ەێشــتر چــوونە اڵوتابخــانە دڵ

یەیشـتوونەتە ەـاڵی  ەچووباە ئاوزەكانی ئەو ئێستا  وێنـوەوارن
 :سێ ەمە كووی داربی لە ب ریەتیە دای ی دەی وت

 .كوومە تەس ەرەت ن ەە وەرتنایرن

ــوە بە  ــام یەوی ــانە ئەیەر م ــووە اڵوتابخ ــاڵ ش نەدەچ ئەو س
كووی  ای ناونووسی نەكردباە كـووی داربـی لە ب ریەتـی كەـی 

ــ ش  ــووە اڵوتابخــانەە بەیم دارب ــر چ ــتێو درەن ت ســاڵێو و ش
دواكەوتنی وی ەەیوەنـوی بە تەسـ ەرەوە نەبـووە لە ب ـری نـ ە 

 :هایەكە چی بووە هەر لە  اوە دەڵێ

 !رەن ە لە سەر م  راوەستابێت 

ــنەوەە   ــ  و دێ ــان بە شــانی یەد دەچ ــا لە شــانە ش جانت
ــزێ ە  ــاە بەیم لە ری ــوارەوە ن ــوار بە دی ــان دی ــو اڵوتابخانەی و لێ

ـــوە هەنـــوێ كەوەت یوێ ـــان لە زەن ـــی یەكتـــر دەبـــێە   نزی
ــتەوە مــزیەفتەكەی  اڵوتابخانەكــان لەو ســەر جــادەیەن كە دەچێ

زۆر  اشوەوێە هەر جارێ  كەی داربی ەدەروێش برایمە دەروێش
ــات و  ــاچی دەك ــرێە م ــی دەی ــو لە باوەش ــێە تون ــی دەب تووش

 :چوك ێتی دەداتێە كەە چوك ێتەكە كەرت دەكات
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 .ە با تارتئەو كە +

 .نا ام-

 .نەیخایت من ش نایخام +

دەروێش برادەری بابی كەی داربی بووە بە دەستی  اشـی  
 :تەرمەكەی شووشتووەە جارێوە كەی داربی دەڵێتە دەروێش

 .مام دەروێشە هاواریش ماخ ب ەە برادەرمە

لەو رۆژەوە دەروێش برایم هەردووك ان دەیـرێتەوە بـاوە  و 
دوو ەەننە تووكنەكان ش دوو چوك ێت لە ی رفـانی دەردەهێـن ە 

ــــەربازێ  ش دوو  ــــو س ــــرت ە بەیم جارێ ــــا رای ــــوك ێتی ب چ
 :نەیرتە دای ی كووی داربی یوت وویوەریان

لە سەربازەكان و لە یوڵ ن وارەكان نزیو نەبنەوە و شت ان  
 .یرنلێ وەرنە

منواینی داربـی لە اڵسـەی دایـو دەرنەدەچـوونە تـا بایـان  
دوور لە ســـەربازەكان دەوۆیشـــت  و دەهـــاتنەوە ســـاكە  ەكرابـــا

یاوەكەی ئەو بەری كەنوێ كە تا نزیو اڵوتابخانە و نزیو مـاڵی 
یوڵ ن ـــواران درێكدەبـــاوەە هەمـــووی ســـەرباز بـــووە چادریـــان 

ســـەربازەكان  هەڵـــوابووە لە منـــواینی یەوەد تەنهـــا یـــوڵێ لە
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وای  ەچـانی ویسـت ا ەنەدەیەوایەوە و بە اڵسەی كەسی نەدەكرد
دەچــووە رۆژانە  ەدەی ــردە كــوێی ویســت ا ەدەكــردە چــی ویســت ا

دەچـــووە نـــاو ســـەربازەكان و كەرتـــ ە ســـەموون و  ـــواردنی 
دەهێنــاوە بــا بــزن و اڵازەكان ــانە یــوڵێ زۆر جــار بە منــواینی 

 :داربی دەیوت

انە مەترس ە چمـان لێنـاكەنە ئەیەر وەرن بە نە ناو سەرباز
 .م  چەاڵام ەێ ە ەاڵسە  ب ەن

 :بە كووی داربی دەیوت

 !تا دار ست  ت هەیەە لە چی دەترس ت؟

یوڵێ هەم شە چەاڵایەكی لە بەوكی كراسە درێـكەكەی بـووە 
تااڵە كەی یەوەك ش بوو كە كراسەكەی ی رفـانی هەبـووە ئەیەر 

ەری نەدەكــردە تــا دای ــی كراســێ ی بــێ بەوكــی بــا كڕی ــاە لە ب
 .ی رفانێ ی با تێنەیرت ا

( یەوەد و شــاریان و)حــای و حــوســەربازەكان ســ ەینان بە
بەئایادەهێناە منواینی داربی شـ   و واوەیـو و لە  ـادانی ئەو 

ــانە ــانە زۆر دەترس ــوەە دەترس ــەربازانەیان دی ــی  س ــووی دارب ك
 :جارێو یوێی لە مام یەویوە بوو دەی وت
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ــری  و حو ــێ  دەی ــا حوس ــێ  و ب ــێمە  راودەن ســێنەكانی ئ
 .دەكوژن

یەد  )حوسێنەكانی ئێمە( تێنەیەیشتە دەبێكووی داربی لە
 .شەرم  رد لێی بپرسێ لە حوسێنەكان بابی وی نەبێ!

ــان دەدا  ــر لە  ای ــەربازەكان بە زنن  ــەرباز س ــاواری س و ه
ماڵی كووی داربی و یڕەی ەەلەمێزی  ناو سەرشارکیدەیەیشتە 

 :ی وتە كەی داربیدەبڕیە كووی داربی دە

لە نـاو  ەیریانی سـەربازەكان لە دەن ـی ەەلەمێـز یەورەتـرە 
 .یوێم لە ش   و رۆوۆیان بوو سەرشارک

 :كەی داربی دەڵێ

 ؟ش   دەیێڕنبەو شێوە ئەوانە كێ ان مردووەە وا 

 :كووی داربی دەڵێ

 .حوسێ  مردووە

 :كەی داربی دەڵێ

 حوسێ ! ئەها ئەو حوسێنە نەبێە ئەوەی:

 ...حەسەن و حوسێ  كوژرانە لە كەنوەكی فڕێورانە 
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 :كووی داربی

 .وا بزانم

منـــواینی داربـــی هەر لە ســـەرباز نـــا لە منـــواڵی یەوەكـــی 
یوڵ ن ــواران ش دەترســانە ئەوانەی ە ــاو و كووەكان ــان كــاڵوی 
یوڵ ن واریان لە سەر بووە یوڵ نگ بە سەر یوێ انوا شاوب اوەە 

وە بە بەردەاڵـانی ەە مـاری یەوەكـی منواینی یوڵ ن وار ناوە نـا
ــار بە  ەرد  ــو ج ــو كە دوای چەن ــو بەردێ ــان دەداە جارێ دارب 
كەوت  و هەڵ ەز و دابەز بە سەری كووی داربـی كەوت و  ـوێ  
هـــاتە هەر ئەو بەردە بە یـــازین ی یوســـر ش كەوت و زیـــڕەی 
یەیانوە ئاسمانە یوسف ماڵ ان لە  وارەوەی ب رەكە لە كاینی 

ە لەیەڵ كووی داربی هاوەال بـوونە كەـی داربـی )ماس ا( بوو
ــەر  ــای لە س ــڕەكەی   ــای دەستەس ــانی   ــتە نەرمەك بە دەس

 :برینەكەی كووی داربی دانا و دەی وت

ــــەی ابە دەكەمەوەە  ــــا لەو س ــــاڵەی ت ــــێە ت ــــت نەب  ەم
دەیناســمەوەە بەردەاڵــانی رەشـــەكە بــووە زرتە زە مە چ مـــنە 

 .ە سەكەە ناوی حەسایە

 :یوتییوڵێ بە سەرداهاتە 
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ب ێ كـێ سـەری شـ انووویت؟ ئەیەر م ـری یوڵ ن ـواران ش 
 .بێتە چەاڵایەكی لێوەم

یوڵێ ئازا بووە هەرچی ویسـت ای لە دەسـتی دەهـاتە تـااڵە 
چەاڵاكێشـــی یەوەد بـــووە لە هەنـــوێ جـــێ یەوەد بە یـــوڵێ 
ــااڵە  ــەكەە ت ــەە چەاڵاكێش ــی ك ــان وت یەوەك ــرایەوەە دەی دەناس

ێوا نەبێـتە یـوڵێ و یەوەد بوو لە شار كە چەاڵاكێشی كووی ت
 .بە 

بەیم ەێ اننەیوتە سەر ش انەكەیان شاردەوە و نەیانهێشـت  
 .ماڵێ بزانێ

منواینی داربی تا فێـرە  وێنـوەواریش بـوونە رۆژی جارێـو 
زۆرانێ ان دەكردە سەرەتا بە زۆری بای كووی داربی بووە دواتـر 
بای كەـی داربـیە كەم منـواڵ هەبـوو لە زۆرانـێ لێ ـوی تـوووە 

ە منـواڵی بن ەوتــووە راڵێ ـی لە دڵ هەر هەڵــوەیرتە بەیم نەبـ 
منواینی داربی لەوەدا منواڵ نەبـوونە بەر لەوەی واز لە زۆرانـێ 
بێن ە ش وكوت دەبوونە بەیم كە  ەشتی بە  ەرد نەدەكەوتە 

 :باوەی یەمە كاتایی بێە هەر جارەی یەك ان دەی وت

 .دەی بردتەوەە م  وا كەوتمە بنەوە
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ـــاە بەیم حەزی شـــە بە اڵســـەی  ـــێ هێن ـــان لە زۆران لە وازی
زۆرانـــێە هەرمـــاە زۆر كەوەت بە ن ــــازی زۆرانـــێ باوەشــــ ان 

شــەلەی شام ناكررۆشــ ان  دەبوونەوەە اڵســەیدەكــردەوەە ســارد
 :ب ردەكەوتەوە

 .نەكەنە نابێ كچ و كوو زۆرانێ ب ەن

و و كـچ زۆرانـێ بـ ەنە لەیەڵ خ تێنەیەیشت  باچی نابێ كو
 .وازیان هێنا ئەوە 

س ەینانێو لە رێـی اڵوتابخـانەە شـام ناكررۆ  بە تەوسـەوە 
 :دەڵێتە منواینی داربی

ئێوە چەنو لە یەد دێ ! یەكتان دەڵێی شام ناد و یەكتـان 
 .لاب ا

ــی  ــی دارب ــا تێنەیەیشــت ە كە ــام ناد و لاب  ــەرەتا لە ش س
نازانمە بەیم كووی داربی ئەورۆژە خ ئایـای لە وانە نەبـووە هەر 

دەكــردەوەە لە ەــڕ كــووی داربــی هەســت  رد ب ــری لەو اڵســەیە 
خ ەرسـ ارێ ە و لە  یەن  رس اری لێ ـراوەە بەیم تێنەیەیشـتە

كێە بێوەنگ بووە ەرس ارەكە دووبارە بـاوەە هێشـتا بە شـوێنی 
ــوو  ــ ەە دەب ــ ار چ ــوێ ە و ەرس ــی لە ك ــای نەكەوتەوەە نەیزان  
ــێە تووشــی  ــتێو ب ــێە كەوتە بــارێ ەوە ئەیەر شــتێو نەڵ ش
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ەیمەە كـوو تەنهـا و ەو كێشـەیەەبێە با دەرچـوون لكێشەیەد د
ــرد ــاو ب ــەری هێن ــوی س ــەیەك وی  چەن ــەە وش ــ ە لە دوو وش ج

نەدیتەوەە كوو وشەی ەێنەماە لە دن ـا وشـە نەمـاە هەیە و نـ ە 
هەر ئەو دوو وشــەیەیە كە لە ســەر زاریەتــی و لە ســەر فــڕین ە 
 هەست  رد اڵوتاب ەكەی تەن شـتی دەیەوێ یـارمەتی بـواتە بەیم

 :وشەكانی فڕانو  وی چار ن ەەێڕانەیەیشتە ئ

 .شام ناد و لاب ا

ەالێو ەێ ەن   و زل ەیەد كووی داربی هێنایەوە ناو ەـالە  
زل ەكە تونو بووە ب  یوێی اڵـاوەیی هەڵ ەوانـوە بەیم سـەیربووە 
هاوار هاواری لێهەڵنەستاە نەشـ ریاە سـەری  ـای دا سـتە بە 

شام ناد و لاب اوە تا زەنـگ  ەیاڵ سەری  ستە ناو مەننەڵی 
لێورا كەسی نەدیتە كووی داربی لەیەڵ زەنگە لە ناو مەننەڵی 
 ەیاڵ ی شام ناد و لاب اوە لە مەبەسـتی شـەلە تێ ەیشـت كە 

كەی داربی شام ناكی سـپ ە و  ایشـی لاب ـای رەشـهەڵ ەواوە  
كووی داربی ەەست ەەستە كـڕ كـڕە تـا یەیشـتنەوە مـاڵ كەـی 

ە لە دەوری دەســـــووواە لە ەێشـــــی داربـــــی وەد  ولخولـــــاك
رادەوەستاە رێی لێـوەیرتە جانتـاكەی رادەكێشـاە كـووی داربـی 

 .زل ەی ماماستای با كەی داربی نەیێڕایەوە
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ــاوی ەەن  خــواردۆتەوەە كەــی  ەهــاوار  ــا لە هەن هــاواری دن 
داربــی رەنــ ە هەر لە دەریــاوە جانتــاكەی تێهەڵــوابێە ەێنــاچێ 

ی كووی داربیە كووی داربی لە ت  ە نانێ ی  واردبێە هاتە ماڵ
ك  دای ی بەسەر  ای ناهێنێە باران نم نـم دەبـاریە داربـ ەكە 
ــ   ــواینی داربــی لە ب ــ ەە من ــڕ ن ــ وەچێتەوەە بەیم زۆر ە كەس
دارب ەكەە دڵاەە باران دەیرنەوەە كەی داربی زۆر لەكووی داربی 
دەكاتە كووی داربی ەشت لە كەی داربی دەكات و بە شەرمەوە 

ی زل ەی با دەیێڕێتەوەە كەی داربی بە بازێ دێتە ەێش سەرهات
 :كووی داربی و تەماشای روومەتی دەكات

 .سەی اب ماماستا

هەزار جوێ  با ماماستای زل ە دەنێرێە لە یەمەی ب  داربی 
كــووی داربــی هەنــوێ هێوربــاوەە بە رۆیشــتنی كەــی داربــی 

ــاوی یهێــور  ش رۆیــیە شــەو درەنــ ەە هــاوار لەبەر هــاواری هەن
 ەوی لێنــاكەوێە دای ــی دەزانــێ شــتێو بــووەە بەیم هــاوار خ 
ــاە  ــاتەوەە ئەیەر لێرەب ــابی دەك ــر لە ب ــی ب  ــووی دارب ــاڵێە ك ن

ە رە  مام یەویوە  ەزل ەكەی با دەیێڕایەوەە تا تاڵەی ب اتەوە
 .و توانای تاڵەكردنەوەی ن ە

 شەو درەن ە لە دەریا دەدرێە مام یەویوە هاوار دەكات:  
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 …كەم دەریایە

سەرەتا ئامێز بە مام یەویوەدا دەكاتە دێتە ژوورێ  ە اوێو 
كــووی داربــی تەنهــا لە وێــنە دیتــوویەتیە ە ــاوێ ی كەڵەیەتــی 
ــرۆ رە ە بەر لەوەی دای ــی ەێ  ناســێنێە  رەشــتاڵەی چــاو و ب

 :دەیناسێتەوە

 تا بابەی؟ +

 .م  بابەم -

 س ەی تا لە اڵوتابخانە دێمەوەە ناوۆی؟ +

 .و هەموو شەوێ لە ماڵێمم  ئ وی بەجێتانناهێ-

كووی داربی چەنو رستەیەكی لە یرتویای ئەو شەوەی مام  
شـتێ ی  هەینـێیەویوە و بابی تا ئێستا  لە یوێ ەە رستەیەد 

 :تێنەیەیشتە مام یەویوە ئەوتای

تــورد لەو رێ  ەوتــنە نــ  ەرانەە مــ  بە  ەلە رادیــا ب ســتم 
 .ن  ەرانی تورد  اشحاڵم

 :باب

 .ە ن  ەران ب یا وا دوژمنت هەم ش
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ــردەچێتەوەە  ــ ەی لەب  ــاوكی زل ــی ب ــی لە باوەش ــووی دارب ك
دەچێــتە  ەوێ ــی اڵــووڵەوەە ســ ەینێ زووتــر لە رۆژان دەچێــتە 

تــا هەواڵــی هــاتنەوەی بــابی ەێڕاب ەیەنــێە  ەدووی كەــی داربــی
ــتێ ی  ــاوەە ش ــی لێوەنەهێن ــاە هێشــتا دەن  بەیم لە ســەر دەری

ـــوەبێتەوە لە یـــوتژیواب ـــردەكەوێتەوەە ەە ـــابیە ن ـــی ب نی هەواڵ
دڵخا  دڵخا  دەچنە اڵوتابخانەە هەر كووی داربی نـاە چەنـو 
منواڵێ  ـویش دوێنــێ باب ــان هــات اوەە دوێنــێ رۆژی هــاتنەوەی 

 :بابەكان بووە ماماستای زل ە یوتی

مافی وەریرتە ەێشمەریە دێنەوە ماڵی  ایانە شەو  م   ەت
 .نەما

ــی دادەن شــتە  ــاب ەد كە لە ەشــت كــووی دارب دەســتی اڵوت
 :هەڵ ڕی

 ماماستا ئەتو  بە دار و زل ە لێمان نادەی؟ 

لە  زل ە هەبوو لە ب  یـوێی داە منـواڵماماستای زل ەە هەتا 
هەڵـ ەواە ە هاوژنی داە روومەتی سوور سوور وەد یویڵە سـوور

اڵوتــاب ەد لەو ســەرەوە لە تەن شــت یوســرەوە كە لە هەموویــان 
 :یوێی سووكەبا اشتر بووە بە چرەەە بەیم ماماستا 

 …شەو ماوە
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ەـێش تە تەرەشـەكەە  منـواڵەی بـان  ردە ەماماستای زل ە 
 :یازدە راستەی لە سەر تی لە دەستی دا و یوتی

 .یازدەی ئازار با ەێشمەریەە یازدە راستە  با تاە كەرباب 

منواینی داربی سەیوان ان هەڵواوە و بە ب  بارانوا بەرەو ماڵ 
ـــنەوەە ـــتوەكات دێ ـــی هەس ـــی دارب ـــان كە ـــەیوان لێ   ە دوو س

 :دووردە اتەوە

 .وەرە ب  هی م  ەسەیوانەكەی  ات هەڵ رە+

 .ناە یوڵنارە تا وەرە ب  سەیوانی م -

ــوەن و  ــەیوانێو ورد ورد بەرێ ــ  س ــاتە لە ب ــەی دەك بە اڵس
كەــی داربــی  بــاران ش لە ەشــتێ  بــا  ــوارەوە تەویــان دەكــاتە

 :دەڵێ

 .) ئەی رەاڵ ب(مان یوتئەووۆ ئێمە یارانی+

 .ێمە  یوتمانئ-

تا ئەو رۆژە منـواینی داربـی لە اڵوتابخـانە یوێ ـان لە )ئەی 
 :رەاڵ ب( نەب ووە كچ دەڵێ

 .لە ەالی ئێمە چوار كچ دوێنێ باب ان هات اوە +
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 .لە ەالی ئێمە -

 .ئەیەر ئێمە  بابمان بمایەە دوێنێ دەهاتنەوە +

بابی م  نەمردووە و ئێستا  كووی داربی هاتە سەر زاری ب ێ
لە مــاڵەە یێــڕایەوەە لە ەــڕ لە ەــڕمەی یریــانی داە كەــی داربــی 

 :سەیوانەكەی لە دەست وەردەیرێ و دەڵێ

 .نەمزانیە مەیریە ئێ  ا من ش بابم ن ە و ناش ریم +

 .با  ام ناە با تا دەیریم-

 .با م  مەیریە م  یریانم ناوێ +

داربـی دووركەوتەوەە كووی داربـی بە كـوڵتر یریـاە لە كەـی 
باران و فرمێسو لە سەر رووی كووی داربی تێ ەڵ بوونە كەـی 
داربی  ای ەێڕانەی راە فرمێس ی  وو  وو تێ ەڵی باران بـووە 
منواینی داربی لەیەڵ بارانێ دەیری ە لە ەێش دەریـا فرمێسـو 

 .وش وەبێتەوە

كووی داربی لە سەر دەریـاوە ژنێـو دەب نـێە بە شـێوەیەد 
ـــووكی بەو رازاوەیـــ ە نەدیتـــووەە تـــا ورد لێـــی رازاوەتە وەە ب

ــی فریشــتە ــی لە بەری ــاوە نەیناســ ەوەە دای ــی دەڵێ یەە وردنەب
لە تەمەنی  انزادەە كووی داربی  دای ی جاحێ تر باتەوەە دەڵێی
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هەستوەكاتە دای ی لە هەموو دای ان كەمتەمەنترەە لە جوان ش 
ەوەی بـابە خ كچ و ژنێو شان لە شانی نادەنە ەێش ەەیـوابوون
بەر  ـایەوە دایو ج  ی جوانی لەبەر نەدەكردە كـووی داربـی لە

 :دەی وت

 .بابم زووتر دەهاتەوە ی از 

كەــــی داربــــی دوا ەــــارووی هێشــــتا لە زاریەە بە ج  ــــی 
الەە ســەر بە حەوشــەدا اڵوتابخــانەوەە دێــتەوە بــ  داربــ ەكەە چــ

رانە مریشـ ێ ی بە دەسـتەوەە دەیـواتە  بـیدار یودەیرێە كودا
ـــوووبووە ـــی لە  كەـــی داربـــیە هەتـــا وەری ـــرت مان كەـــی دارب

 :ەەننەرەوە ە اوێو دەب نێە دەەرسێ

 ئەو ە اوە كێ ە لە ماڵتان؟ +

 .دای م دەڵێ دەی ەمە باوكت-

دیارە ئەو رسـتەیە وا بە ئاسـانی بە مێشـ ی كـووی دارب ـوا 
دا زۆری ویستە با  بوو نەهاتە تا رێ  خست و بڕیاری یوتنی 

كەی داربـی ەـێش ب سـتنیە یاشـتەكەی  واردبـووە دەنـا دوور 
ــی  ــووی دارب ــاە ك ــاە زۆر دام ــتەوەە دام ــتی بەربێ ــوو لە دەس نەب
هێنوەی نەمابوو باوەشی ەێوا ب اتە كەی داربـی هەیتە كـووی 
داربــی كەوتە دوایە ەێ نەی ــراە یەوایەوەە شــەرم وەكرد بەێــتە 
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هەر لە  نەچـووبێتە مـاڵی كەـی داربـیە ماینە رەن ە سـێ جـار
رۆژی دوایــی لە ســەر ســەكای بــ   ســەر دەریــاوە بان  ــوەكردە

 :دارب ەكە

 .من ش یوتمە دای م بابم دەوێ+

 بابی چی؟ -

 .هاوار بابی ەەیواكرد +

 .ئەوها ن ەە كەم-

 :كەی داربی دەڵێتە كووی داربی

 .ئەوها ن ە كەم(( چ ە؟ تێنەیەیشتم ))

 :تەن  ەوەبە دڵ كووی داربی

 .نازانمە لە دای ت بپرسە

كەنــو هەســتاە كــووی  ەچەنــو رۆژێــو دوای هــاتنەوەی بــاب 
ــو وەد ەێشــان  ــردە هەرچەن ــانی ك ــی دەســتی بە ەاوانەوەك دارب
نەترساە دیتـی بـابی ەـێمەوەی هەڵ ـرت و ەەویەوەە لەو بەرەوە 
ـــونی  ەردەكەە دوو ســـێ  ـــو كەوتە هەڵ ەن رۆ ـــاو رۆ ـــی كەن

ە كــووی داربــی چەنــوی ســەر دێنــێ و ە ـاویش چــوونە یــارمەتی
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ــابی ەرســیە بەیم لەبەر  ــاتە لە ب ــابی تێنای ــاری ب ــات لە ك دەب
ـــارەكە نەەەویەوە و  ـــی لە رووب ـــاران دەن  ـــار و ب ـــی رووب دەن 

 :نەیەیشتە لە دای ی ەرسیە دایو یوتی

 .بابت كەنوەكە دووردە اتەوە 

یەكێو لە ەاوانەوەكانی یەیشـتووەە بـاب  ەكوو ئاسوودە بوو
سێ ە اوە دوو سێ رۆژ درێكەیان بە ەێمەوەكاری داە ئ ـوی دوو 

ــ   ــاو نەیەیشــتە ســەر ســەكای ب ــوی ئ ــاو دووركەوتەوەە چ   ف
 .دارب ەكە

دەمەو ئێوارەیەە ئەیەر لە سەر بانەوە تەماشاب ەیتە رەنـ ە 
تــازە رۆژ یەیشــت ێتە ســەر منــارەی چــالیە هێشــتا بە اڵەدیــوا 

ی ەكەە جێــی تاەــانێە دانەبەزیــوەە لەو بەری كەنــوەكەە لە یــاوا
ئایرێگ كراوەتەوەە یەوەد ئایری وای بە  اوە نەدیوەە ساینی 
ەێشتریش ئایر دەكرایەوەە بەیم ئایری ئەو ئێوارەیە ج ـایەە لە 

ەكە ب نـــوترەە  واینی داربـــ ەوە ب ێســـەی لە دارتـــێچـــاوی منـــ
ـــایر و  ـــار ئ ـــاری ئەســـتێرەە بە دی ـــ ش یەیشـــتاتە ئااڵ دووكەڵ

 :ئاسماندووكەڵەوەە چاو لە 

 .ئەوشەو ئەستێرە هەڵنایە +

 لەبەر چی؟ -
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 .لە ترسی دووكەڵ +

 !ئەستێرە بە دووكەڵ كوێر دەبێ-

ـــــوو   ـــــایرەوەە لە هەم وردو درشـــــتی یەوەد بە دەوری ئ
ـــرەد  ـــازەیە(ی حەســـەن زی ـــرۆژی ســـاڵی ت  یەك شـــەوە) ئەم
ـــــایردا  ـــــواین بە دەوری ئ ـــــوترێتەوەە من دەب ســـــترێ و دەی

 و نەوەی دەوری ئـایریش منـواینی داربـی بە دە ولێنەوەە لە 
ــــتێ ــــو نەوەیەك ش دەس ــــت یەكەوەن و لە هەر   لە  وتەن ش

 :ەشتێنی بابی كووی داربی دەدەنە بەب ری دێننەوە

 !س ەی زوو دەمان ەیتە نەورۆز +

 .زوو زوو دەچ  -

باوكانە دەست بە سەرهەردووك انوا دێنێە ئەو ە ـاوە لە نـاو 
راوەستاوەە لە تەن شت بـاب ەوە كە  ـای  ە اوان دەڵێی دارتێ ە

بە سەر یاچانوا داوەو چاوی زیتی لە ئایر بڕیوەە جـ ەرە بە   
لێویەوەە دەمانەە بە نێ  ەوەە ت ود  وارە ەاشـتەە ئەو ە ـاوە 
ــتێ   ــوو بە تاڵەس ــا ب ــووە هێشــتا هەر لە چ  لە یەوەد لە مێكب

تەوە بەیم تـا نەهـا ناوی رۆیشت ووە كووی داربـ ش ب سـت وویە
ــی دەی  ســتەوەە لە  ــاوك ەتیە كــووی دارب ــی تاڵەســتێ  ب نەیزان
منواینی یەوەد سەرهاتی تاڵستێنی دەب ستەوەە بەیم تا كەی 
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داربــی لە رێــی اڵوتابخــانە تاڵەســتێنی نەهێنــایە نــاو اڵســانەوەە 
كـــووی داربـــی لێـــی نەبـــووە مەرائە ئەو رۆژی ئـــایركردنەوەكە 

ــی یــرتە بــابی بــای نەدەیێــڕای ەوەە بــا كەســی یە ەی دای 
داوای ێ ــرد كە بە وردی بــای ب ێــڕێتەوە و لێــی  نەدەیێــڕایەوەە

 :ەرسی

 دایەە ئەوەی  ەڵو دەی ێ راستە؟ +

راســتە زۆری راســتەە تــا یەــ ە بــوویە جاشــێ ی یەورە  -
هەبووە خ جا ە جەریی چەنوان ژنی سوتانوبووە چەنـوان ژنـی 

 .بێوەژن ئێخست ووە چەنوان منواڵی بێ باب كردبوو

  .ێە دەزانم جا  چ ەئ +

 چ ە؟ -

ج و و چەك ان وەكو هی بابمەە بەیم دوژمنی بابم بوونە  +
 .ەێشان لە سەر جادە دەمویت ە ئێستا بزرن

ئاە رۆژێو ەێشمەریە لە اڵەراخ شـار رێـی لێـوەیرن چەنـو  -
 .جاشێ ی لێوەكوژنە بەیم  ای بەر ناكەوێ و دەردەچێ

 بابم لەیەڵ ەێشمەریەكان دەبێ؟ +
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 .اڵسەم ەێمەبڕەناە -

كووی داربی دەستی لە سەر زاری  ای ناە دای ی ەێ ەنی و 
 :دەست پێ ردەوە

جاشەكە شێت و هار دەبێـتە سـ ەینێ لە مـاڵ دێـتە دەرێە 
سوێنو دە ـوا هەر كەسـێو ران وچـا ەی لە بەر بـێە جـ ە لە 

كە یامێشـەكە  ژێە لەب  ئەو ەردەوە دەسـتپێوەكاتجا ە ب  و
بــات هــات و زیڕانــوتە تــا دەیــاتە ســەر ئەو ەــردە یەــ ەكەی 
شووشە لە ەێـت راچـوو و  ـوێ  نەدەوەسـتاە حەنـوە یەنـ  لە 
 وێ  دەیەوزێنێتە شە  رۆژ  یەوەكی نێوان دوو ەرد ش ن ان 
یێڕاە شار رەشی ەاشیە رۆژی حەفتەم بابـت تـاڵەی یەوەد و 

 .شاری ستانوە جاشەكەی لە  وێ  یەوزانو

ـــــی لە  اشـــــ واە لە ســـــەر زەوی  ئ ـــــوی  كـــــووی دارب
 :جێ نەدەباوەە دەیویست بررێ و لە ئاسمانەوە هاوارب ات

 .م  كووی تاڵەستێنم 

 :دەیویست بە ماماستای زل ە  ب ێ

 !بابم تاڵەستێنە
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كە لە هـ چ جێـ ەدە لە كـ   بەیم بابی زووە ئاماژیاری كرد
مەكێشـەە كە  نەڵێی تاڵەستێ  بابی مـنە و  ـات بە مـ  هەڵ

ئەیەر منــواین ش باســ ان كــردە تــا یوێ ــان لێڕامەیــرەە كــووی 
 .كرد داربی نەیزانی مەبەستی بابی لەمە چ ەە بەیم بە اڵسەی

رۆژ لە سەر ئـاوابوونەە ئـاوابووە لەو   و لەو   بـووە تەاڵەە 
تەاڵە ەتـر  ەهێشتا تاریو دانەهاتووەە ئـایر جـوانتر ب ێسـە دەدا

 :دارە تاڵەستێ  دەڵێبووە ئاسمان ەڕبوو لە یڕ

 .با بە نەوە ماڵێ 

دەسـتی لە دەسـتی بـابە كـەە  دەسـتی لە دەسـتی بـابی 
ویە ەەننەكانی كووی داربی نەرم دەیوشێە رەنـ ە ەەننەكـانی 
كەی دارب  ش ب وشێە خ ئارام ە ش ە دەست لە دەستی بـابە 
لەو ساتە ئارام ە ش ەە كووی داربی هەستوەكاتە دەستی بابی 

ی! بــابی دەكەوێــتە بە هێواشــی ەشــتاو ەشــت شــد دەبێــتە ئــا
 :دەكەوێتە  وێ  بە س ن  ەوەە یوێی لە باب ەتی

 !ئای لە تەاڵەی  اشی

 .كووی داربی  وێ  دەب نێە هێنوە و تەواو 



35 
 

 ـوێ  لە سـەر  ەرۆژ باتەوەە كـووی داربـی چاوهەڵـوەی افێ
 :س ن ی بابی دەب نێە هاوار دەكات

 بابەە بابمە لە كوێ ە؟ +

 .لە  ەستە انەیەە دێتەوەمەترسەە  -

كە باوكی  ایەوە دەیوشێ و سوێنوی با دە واتدای ی بە  
نــامرێ و چاكــوەبێتەوەە بەیم كــوو بــاوەو بە دای ــی ناكــاتە لە 
بــارەی بــاب ەوە درۆی زۆر لە دای ــی دیــوەە ەــێش هــاتنەوەە بــا 
ەرس اری))دایە بابم لەكوێ ە؟(( هەر جارەی جێ ەكـی دەیـوتە 

ئەو جێكنە ناە جێكنەیەك ـویە زۆر جێـكنە  )) كەی دێتەوە؟(( 
هات  و چوونە باب نەهاتەوەە كووی داربـی دوا درۆی دای ـی لە 

 :ب رە

 .بابت چاتە حەجێ +

 لەیەڵ حاج ەكان دێتەوە؟ -

نــاە درەن تــر دێــتەوەە بابــت حەزی لێــ ە زۆر لە حەجــێ  -
 .بمێنێتەوە

كــووی داربــی لە ب ریەتــیە دای ــی درۆی بــا دەكــرد و درۆی 
 :ەكەردە دەی وتەێو
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لە ك  كە  نەڵێی باوكم لە حەجێـ ەە ب ـێ لەمێـكە  ەكووم 
 .مردووە

لە مــام یەویــوەی  كــووی داربــی جارێــو ەرســ اری بــابی
ــوە باە ریشــی كــردە ئەویــش هە ــام یەوی لە   وەكردەیاســر بە م

یەوەكێە لە شار ورد و درشتە یار و نەیـارە  ـزم و بێ ـانە بە 
ــ ش  ــوەە كەم كەس ــام یەوی ــوت م ــان دەی ــووی دارب  ــاە ری ك ب
دەیزانــی ئەو )یەویــوە(یە كەی و چــان بەو ە ــاوە بە تەمەنەوە 

 :نووساوە

 مام یەویوەە بابم دێتەوە؟ 

 :مام یەویوە

 .بابت رۆژێو دێە ەەیوابێتەوەە بەیم نازانم كەی 

مام یەویوە درۆی لەیەڵ نەكردبووە چووە  یە لێپرس ەوەە  
 :یوتی

 .دڵن ابەە بابت چاكوەبێتەوە 

ــووە   ــر چ ــووە دوو رۆژ دوات ــا نەب ــی دڵن  ــووی دارب بەیم  ك
 ەســتە انەە بــابی لە ســەر ەشــت راكشــابووە كەوتنــی كــ  
ئایرەكەی ب ركەوتەوەە اڵسەی لەیەڵ بابی كردە بەیم هێشـتا لە 
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ڵن ا نەبـووە ەێ وابـوو لەوە  درۆدەكـات و بـابی اڵسەی دای ی د
 :چاكنابێتەوەە بە بابی یات

 بابەە دای م درۆناكات؟+

 درۆی چی؟ -

 .دەڵێ تا چاكوەب تەوە +

ناە دای ت لە بـارەی مـنەوە زۆر درۆی بـات كـردووەە بەیم -
 .لەوەیان راستوەكاتە م  نامرم

ئەو نەورۆزە یەوەد هەمــووی لە رێــی  ەســتە انە بــووە  
كە  نەچووە نەورۆزە ماڵێو لەو سەر نەبێە كە ە اوەكە نـاوی 
ــا  ــووی حەفت ــووە یەوەكــی تاڵەســتێ  هەم ــی ب ــرام هەمەدان بەه
مــــاڵێ ەە لەیەڵ دوو حەســــاری یەورەی بەرانــــ ەر یەكتــــرە 
ماڵەكــان ش ەەرتــ  كەم ــان بان ــان بە ســەر یەكەوەیەە بەیم 

ی هەموویان سـەردانی یەكتـر دەكەنە كەـی داربـی دەڵێـتە كـوو
 :داربی

 .بابت چاكوەبێتەوە  ەم مە ا +

 .ئاە چاكوەبێتەوە -
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 .كە هاتەوە من ش دەبمە كەی ویە باب ویم ناوێ +

 .چەنو  اشە-

تا تاڵەستێ  لە  ەستە انە نەهاتەوەە كووی داربی بـاوەوی 
نەبوو چاك ێتەوەە وا چووبووە مێش  ەوە كە  ەستە انە جێـی 

ــون كە  لە  ــردنەە زۆری ب ســت وو كە ف ــانی م  ەســتە انە ی 
ــووی  ــوی ك ــاڵە ئ  ســپاردە ئەو رۆژەی تاڵەســتێ  یەیشــتەوە م
داربی نەد هەر لە درۆكـانی دای ـی  ـا  بـووە ب ـرە یەیشـتە 
ـــردووەە باب شـــی بە  ـــز درۆی نەك ـــی هەری  ـــاوەوەی دای  ئەو ب
راست ایی ناسیە بەیم لە هەمووی ەتر بە راست ای ەكەی كەـی 

 :داربی سەرسام بووە ەێ  وت

 زانی بابم چاكوەبێتەوە؟چانت  +

 . ەونم دیتە لە  ەونێ ئەتو یاتت بابم نامرێ -

منواینی داربی لە دوای ەەیوابوونەوەی تاڵەستێ ە هەست ان 
بە زۆر یاوان ـــاری كـــرد كە بە ســـەر اڵوتابخـــانە و یەوەد و 
دەوروبەر و سروود و یاران وا هاتە ەێشـتر سـروودەكان اڵاچـاخ 

یەویـوەوە بە  شـە ش و هـانی رادیاكەی مـام  بوونە تەنها لە
هــان ەوە دەب ســترانە بە دەن ــی نــزم و نەدەبــوو بــ ەنە دەرێە 

 :دایو دەی وتە كوو
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 .لە ك  كە  نەڵێی یوێ لەو یاران انە دەیری 

) شەه وان(ی یرتووە و بە دەستی )ەێشمەریە(ئێستا ئەوە 
)ئەی رەاڵ ب(ەوە بە یاوەەانی اڵوتابخانە و ناو ەال و كـاین و 

ــــــان ێنەوەەجــــــادە  ــــــوونە و ورد و درشــــــت دەی دوای  وەرب
سـروودی نـوێ ەەیـوا بـووە یـاران ی  ەەەیوابوونەوەی تاڵەستێ 

ە و مــاڵی تــازە وونەوچەنــو  انووێ  ــوی لە یەوەد اڵ ت ــ تــازەە
زیادی كردە یوڵ ن وارەكان كە  نەیزانـی ئاسـمان  هات ە منواڵ

ــێ كە لە ــانە لە رێ  ــوەڕ نەم ــوانە كت  هەڵ  ێشــانە زەوی اڵووت 
ماڵێوە دەچ ە اڵوتابخانەە بە  ی چەەوا یەد ەارچە كەس ای ەە 

كە دەڵێـی بـڕكە  ایە و بەژن ان كـردووەە كەـی داربـییەنم و ج
 :دەڵێ جایە راوەستایەە

یوڵ ن ــــوارەكان لە ەــــڕ بزربــــوونە تــــاڵەم لە چ مــــنەكە 
 .نەكردەوە

 :كوری داربی بە بڕكە یەنم دەچێە دەڵێ

 .ەی  نمەوەلێ  ەوێە لا  امی لێ ەوێە هەر د

 :كەی داربی دەڵێ

 .حەزموەكرد م  تاڵە ب ەمەوە
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 :كووی داربی دەڵێ

ـــت و  ـــ  بە دار س ـــردەوەە م ـــاڵەی ك ـــانەە ت ـــابم بە دەم ب
 .دەی ەمەوە

كــووی داربــی بە دار ســت و  ــای بــادەداتە وا دەب نــێ كە 
دار ست و چەكێ ی باشـە بـا  اەاراسـت  و تـاڵەە ئەو رۆژەی 

 : ی هەبێ  ەنی بووە یوتیمام یەویوە رێ وا دار ستێ

 .مەرجەكەت لە سەر چاوم

مام یەویوە بەو مەرجە مالەتی هەڵ رتنی دایە كووی داربـی 
ــی و یەد بەرد  ــاتە دارب ــت  ی نەك ــاڵتە  رووی دار س كە بە ی

 :چ ە نەی رێتە باڵنوەە مام یەویوە دەڵێتە كووی داربی

ئەو دارب ە ە رۆزەە بابـت بە دەسـتی  ـای چانـویە دای ـت 
ـــا  لە ئاو ـــ ەە ت ـــارێزم لە بەردی منـــواڵە ورت ـــواە مـــ  دەیپ ی

 .سێ ەرەكەی یەمەدەكەیت

مام یەویوە ئێش  ری دارب ەە بایە باڵنـوەكان بـێ تـر  لە 
سەری دەن شنەوە و بە ئاسـوودەیی دە ـوێن ە باڵنـوەكانی نـاو 
ــابێ لە  ــی م ــا دارب ــی لە تەاڵەی ســەربازەكان ش ناترســ ە ت دارب

 . وێنون ناكەون
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ــاب ش كە ب ســ ــوە ب ــام یەوی ــالەتی م ــی بە م ــووی دارب تی ك
دار ســـت  ی هەڵ رتـــووە و مەرجەكەشـــی نەشـــ انوووەە رێـــی 
لێنەیرتە تەماشای دەست و دار ست   شی دەكرد كە زۆر جـار 
دارتـــێ ەكەی ئەو بەری كەنـــوێی دەكـــردە ن شـــانە و كەم جـــار 
هەبووە زرین ەی لێوە نەهێنێە بابی تا دار ست  ی لێوەرنەیرت 

ــێ ە لەو و ســێرەی ل ــووەكەی یەك ــی ك ــرتە نەیزان ــد نەی ە دارتێ
ن شانش ێنانەی نە منواڵ و نە یەورە بای نابەنە باب دە بەردی 
دەهاویشتە دارتێد ئەیەر بەردێ ی ەێ ەوت اە بەیم كووی داربـی 

 :لە دە بەرد نایانی مسایەر بووە كوو دەڵێتە باب

 .ئەوجا دارتێد چ ە! راوەستە لە تێ ەكەی بوەم

ە دوا دارتێد لە سەری رۆژهەیتەوەە تێ ێ ـی باریـو دارتێ ەك
لە ســەری دارتــێ ەوە بە  ری هــات ووە نــاو  ەردە كــووی داربــی 
دار سـت  ی هاویشـتێە دەن ـی نەهـات بەیم بەرد هەڵەـازیەوەە 

 :باب كووی یرتە باوە  و ماچ ارانی كردە كوو دەڵێتە باب

ــوەمە لە كــات ــەرەوە ب ــەر س ــو لەو تەلەی س ی ئەیەر بەردێ
 یەوانەوە نابێتە كارەبا؟

 :باب دەڵێ

 ...ناە لێ وە
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چوونە ب  تێ ەكانە هاویشتیە بەرد رۆیشـتە رێـو بە تەلـی 
 .سەرەوە كەوت و لە تەن شت  ایان كەوتەوە

 :مام یەویوە دەڵێ

 .بڕنای بوەیتێە دەرزی هەڵوەیرێ

رۆژێو لەو بەری كەنـوێ ە ـاو ن شـانەیان دانـایەوەە منـواڵی 
بە   ش لەوێ بـووەراوەسـتابوونە كەـی داربـلە ەشت ان یەوەد 

 :زۆر تاڵەستێن ان بردە ئەو ە اوە دەی وت

 .شانەدانانەوە م  باوەوم نە بە تەاڵەی  اش ەە نە بە ن

ئەو رۆژە ن شانە ج ەرە بووە هەمـوو هاویشـت انێە جـ ەرە  
بەیی نەیەیشتێە تاڵەستێ  ن شانەی لێ ـرتە هەیهەیی كـردە 

ــ ە و ف  ەكێشــان ــووە چەە ــان ب ــی لە ناوی ە دەن ــی كــووی دارب
 :دیارە) بكی بابەە بكی بابە(ە كووی داربی دەڵێ

 .من ش تێ وەیرم

 :ە اوێو دەڵێ

 .دان شە بەر مە تا چوزانی تەاڵە ب ەیت

 :باب دەڵێ
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 .چەكی وی دار ست  ە

 :ە اوەكە دەڵێ

 .ئافەری ە ئەیەر لێتواە ن و دینارت دەدەمێ

ی لە ڕەردێ ی رەشی  كوو ب باب ج ەرەیەكی بای دانایەوەە
ی رفــــانی دەرهێنــــاە ســــێرەی لێ ــــرتە تــــازی لێهەســــتانە 
تەماشادەكەن ج ەرە هەی هەی بـووەە منـواین كردیـانە چەەـ ە 

 لێوان و درووشم هەڵوان: 

 .بكی هاواری كووی تاڵەستێ 

ــی   ــی دارب ــوونەوە هێشــتا)بكی(ی كە ــوو كڕب  ــواین هەم من
 :دەهاتە ە اوەكان دەڵێنە تاڵەستێ 

 .ئەیەر كووەكەت بت اتێوەی 

كووی داربی زۆر دڵخـا  بـووە ە ـاوەكە دەسـتی لە بەوكـی 
ــی  ــووی دارب ــردی ك ــوی ك ــاە چەن ــاری دەرهێن ــو دین ــردە ن  راك
ــوو كە  ــان  ــا  ب ــ ش ەێ  ــی دارب ــرتە باب شــی و كە وەرینەی

 .وەرینەیرت
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ســەربازەكان چادریــان دەەێەــایەوە و لە زی  ــان بــاردەكردە  
ەربازەكان  ەنـی بـووە ئـا ر رێـی كووی داربـی بە بـاركردنی سـ

تااڵە دار ورماكەیـان یرت ـووە كـێ دەیـوێرا لێـی نزیـو بێـتەوەە 
ــەربازەكانەوە  ــاو س ــاتێ لە ن ــوونە هەر ك ــان لەو ب رووی یول ەك

 :دەن ی تەاڵەیەد هات اە مام یەویوە دەی وت

 .ئەو ترسناكانە دیسان دار ورمایان كردە ن شانە

كـووەوە جـوان دیـار بـووە دار ورمایەد لە سەر بانی ماڵی  
چەنو حەزی دەكرد لە نزی ەوە دیت ایە كووی داربی دیتی: دوو 
ــێش  ــات  لە ە ــات ە ه ــووەە ه ــان هەڵ رت ــەرباز فەردە ئاردێ   س
دەریا لە نزیو دارب ەكەیان دانا و رۆیشت ە مـام یەویـوە چـاوی 
لێ ــووە تەئ تەئ بە یاچــانەوە هــاتە یاچــانی یەیانــوە فەردەە 

 :ەرسی

 چ ەە ئەو سەربازانە چ ان هێنا؟ئەوە  +

 ئارد - 

 ەرەب وەد هـی  ینەكەنە ئەو ئاردە نەكەنە نـانە سـەرباز+
 .ە ه ە ان لێوەرمەیرن جێی متمانە ن  ەتوركە
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ــووی  ــانەكەی ك ــتێ ە اڵوتابخ ــوابوونەوەی تاڵەس لە دوای ەەی
ــووە مــاڵی ەێشــمەریەیەكی  ــ ش بە اڵوتابخــانەیی نەمــاە ب دارب

ــــان وت زۆر  ــــرە لە یەورەە وەد دەی ــــی یەورە یەورەت لە جاش
تاڵەســــتێن ش یەورەتــــرە اڵوتابخــــانە بــــووە مــــاڵ و چەنــــو 

و سەر دیوارەكان ەاسەوان ان لێی  ەێشمەریەیەد لە ەێش دەریا
دەكردە كووی داربی لەوە توووە بووە چان دەبـێ لە سـەردەمی 
باودە سەردەمی تاڵەستێ ە اڵوتابخانەكەی ب ێتە ماڵی كەسێوە 

 :بە بابی یوت

 ە لا  اڵوتابخانە بووە ماڵی ەێشمەریە یەورەكە؟بابە +

 .خ ب ێمە من ش نازانم -

 .م  دەمەوێ لە اڵوتابخانەكەی  ام بم +

اڵەینــاە اڵوتابخــانەی ئێستاشــتان نــزی ەە لە هــی یوڵنــار  -
 .تا لەوە یەوێە با بزانم ەهێنوە دوور ن ە

كووی داربی هەستوەكات باب دەیەوێ بابەت ب ـاوێە  ـای 
 :وی برداڵسەی بە  یەك 

 تەنهـابابەە لە بەر تـا كە  لە یەوەد نەچـوونە سـەیرانێە 
 .ماڵی هەمەدان ەكە چوون
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 :بابی یوتی

 .دەچووم ەمن ش لە جێی وان بام

 :كووی داربی دەڵێتە بابی

 لا؟

بە چـاو هەرچەنـوە بـاب  ەباب خ وەیم ناداتەوەە بەیم دایو
 : ای ەێنای رێ ەێ وەڵێ كە خ نەڵێە

ە اوە لە ترسی بابت هەڵـوێ و هەتـا  كوومە كاتی  ای ئەو
دەنا  ەڵ ـی  ەهەمەدان ی رنابێە هەر لەوەشەوە باتە هەمەدانی

 .یەوەكی  امانە

 :كووی داربی دەڵێ

 لەبەرچی راوی دەنێ؟

 :دایو دەڵێ

ئەو بارام هەمەدان ەە كاتی  ـای زۆر بـرادەری بابـت بـووەە 
 .بەیم لە ەڕ دەبێتە دوژمنی

 :ێڵكووی داربی دە
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 ....لە ەڕ

 :باب دەڵێ

 .چ وی نامەوێ یوێم لەو سەربردەیە بێت

ــێ و  ــی هەرچــی دەڵ ــوەكاتە كــووی دارب ــی لێ ــو اڵڕواڵەە دای
 .دەەرسێە دایو وەیمناداتەوە

 :باب دەڵێتە كوو

 لە باتی نەورۆزەكە بت ەمە كوێ؟

 :كووی داربی كەمێو ب ردەكاتەوەە دەڵێ

 .بم ە ك  شەمەنوەفەر

 :باب دەڵێ

 تا ئێستا نەتویت ە؟

 :كووی داربی

لە دوورەوە دەن ــ م ب ســت ەە لە نــزی ەوە بە راوەســتاوی  
 .دیتمەە بەیم حەزدەكەم لە رۆیشتنێ ب   نم
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ــ ەچێشــتانێ ــاكەە ە ی درەن لە دوورەوە  یەیشــتنە  ی یاری 
 :دەن ی شەمەنوەفەر دێە كووی داربی دەڵێتە كەی داربی

 .ئێستا دەیات ە ێرا بڕۆ

 :دایو دەڵێ

 .رارمەدەنە یەیشت  

ــوەەەون و  ــی هەڵ ــواینی دارب ــاركەوتە من ــەمەنوەفەر بەدی ش
چەە ە لێوەدەنە شەمەنوەفەر هات و تێـپەویە وا بە جـێ ەێـی 
شــەمەنوەفەرداە بە ســەر هێ ــی ئاســن  ە هەن ــاو دەنــێ  رووەو 

دەب نـێ دایـو و  ەماڵی شەمەنوەفەرە كووی داربی ئاوودەداتەوە
ە  دەسـت ان باودە هەر یەكەیان بە سەر هێ ـێ ەوە و جارجـار

دەیاتە دەستی یەكترە وەد ب ێی یەكتر دەیـرنەوەە ئەو یەمەی 
دایو و باود سـەرننی رادەكێشـێە چاویـان لێـوەكاتە دەسـتی 
كەی داربی دەیرێت و فێری یەمەكەی دەكـاتە بە یەمەی سـەر 
هێ ی ئاسن نەوە لە ماڵی شەمەنوەفەر نزی وەبنەوەە یوێی لێ ەە 

 :ەیێڕێتەوەدایو لە دای  ونی  ای با باب د

لە  ەم  هەر جارێ كە یـوێم لە دەن ـی شـەمەنوەفەر دەبـێ 
 :دای  وونی  ام ب ردەكەوێتەوەە دای م دەڵێ
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ئەو رۆژەی تا  هات ە دن اە شار با یەكەم جاری یوێی لە   
 .دەن ی شەمەنوەفەر بوو

 :باب دەڵێ

وایەە تا ساڵی شەمەنوەفەر لە دایو بوویتە م  ئەو ساڵەم 
ـــزا ـــرەە وا ب ـــابملە ب  ـــووە ب ـــاە هەر لەو ســـەروبەنوە ب بە  نمە ئ

 .مەهاباد یەوایەوە دڵش اوی و برینواری لە

لە یەوانەوە دەن ی )یازدەی ئـازار( هـاتە دایـو بـان   ردە 
ـــرتە  ـــەر تەەەدۆرەكەدا ی ـــەریان بە س ـــی كە س ـــواینی دارب من
هەردووك ــان یــازدەی ئــازاری رەنــگ ســووریان هەڵ ــرتە كــووی 

بـاە یەد كرێمسـتی و دارەكەی لە  داربی حەزیـوەكرد كرێمسـتی
 ...كەلێنی ەەننەكانەوە

و یازدەی ئازاریان بە دەسـتەوەە كـووی دایو و باوك ش سەر
 :داربی یوێی لێ ە دایو دەڵێ

 .یازدەی ئازار باتە ناوی ساردەمەنی منواین ش

 :باب دەڵێ

ـــازدە  ئەیەر تـــاڵی تێنەكەوێـــتە یـــازدەی ئـــازار وەد ئەو ی
 .ئازارەی دەستمان ش رینە
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 .كووی داربی لە ئەیەر و تاڵی تێنەیەیشت

لە یەوانەوە  بە  ەیـــــاڵ هەر  ی یەمەی ســـــەر هێ ـــــی 
شــەمەنوەفەر بــووە دەســتی لە دەســتی كەــی داربــی بــووە ئەو 

 .دەست رتنەشی لە ب ر ناچێتەوە

ــتێ  ــاتنەوەی تاڵەس ــاڵی  ەبە ه ــاتە م ــاویش ه ــوو ەی ئ بەل
ە ســتو و منـواینی داربـیە ەـێش تاڵەســتێ  دای ەكـان دەبـوو ب

تەنەكە بە  لەو بەلوو ەیە ئاو بێن  كە لە نزیو حەسارەكەە لە 
ێ ی یەورە زۆر كات یەد اڵامو ئـاوی لێـوەهاتە جـار وب  دارتو

جارە  دەت وت ەە م زەیە تا تەنەكەیەد ەڕ دەبووە دەچـوویە 
ـــتی ئەو  ـــاوی یەوەد لە دەس ـــات ەوەە ئ  ی حەســـەنارا و دەه

رەكە زۆر بەســت ووە ب ــ حەسـەنە بــووە ب ســت تەنەكە  ریزیــان
ئەو  ـانووەی كە زاواكەی نەنە ـان  دوور بووە كەوت ووە ەشـت

 :بارەیای لێوامەزرانوبووە ژنێو دەی وت

 .ئاوەكە بەرناداتەوە ەتا یونی با نەشێ   

بە راكێشانی بەلوو ە با حەوشـەە كـووی داربـی نەیـوەزانی  
نە دڵخا  بێە نە  ەفەت بخواتەە دەبوو دڵخا  بێتە دای ی 
لە كاڵی ئاوكێشان باوەە چوار وەرزەی ساڵ لە رێـی ئاوكێشـان 
بووە ج ە لەوە  حەزیوەكرد سانوەی ئاوێ بە دەستەوە ب رێ 
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ــواە  ــ ەكە هەڵ ــا دارب ــاو ب ــێنێ و ئ ــا بڕش ــێش دەری ــوو و ە دەب
 ەفەت ــار بێــتە یەمەی رێــی ئاوكێشــانی لە دەســتەووە چەنــو 
 ا  بوو كە لەیەڵ كەی داربی بە جـووتە سـت ێ ی یە ەیـان 

 ...بە دەستەوە دەیرت و

بە هاتنەوەی تاڵەستێ ە نەنە ان ش هاتە یەوەدە لە نزیـو 
ــوە  ــام یەوی ــان اڵ ت ــردەوەە نەنە ــان ش بە م ــاوەكە  انووێ   ئ

ن ـان رەنـ ە لێـو نزیـو بـێە نەنە ـان دەڵێ مام یەویوەە تەمە
ــاتەوەە  ژنێ ــی تــا دەســت هەڵ ــڕی كەڵەیەتە كەمێــو كــووو ب
كراســــێ ی رەشــــی ئــــاودامەنی لەبەرەە ژنــــێ ە رەشــــتاڵەیەە 

 :رەشتاڵەیەكی روونە دەیان وت مام یەویوە یوتوویەتی

 .رەن ی لە رەن ی مێوژ دەچێ

ــوونەنە  ــوە ب ــام یەوی ــاووێە ن ــان زوو لەیەڵ م ە زوو زوو ه
ەهاتە ب  دارب ەكەە منواینی داربـی لە  یەد و مـام یەویـوە و د

باســی كــان  بــی یــوێی لێــ ەەنەنە ــان ش لە  یەدە كــووی دار
بایەكتر دەكەنە باسـی شـار و جێ ـان دەكەنە شـەوی تـورد و 

ــاد و دە ــزە باســی مەهاب ــ ە ئ ن    ــوێی لێ ــی و...ی رســ م و یران
 : ان دەڵێنەنە
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تنی دەن ی ئەو باڵنـوانە زۆر م  لێرە لەو ب  دارب ەە بە ب س
 .ئاسوودەم

 :مام یەویوە دەڵێ

 .ئەو دارب ە زۆر تای ەتە

ــا   ــت ب ــیە چوك ێ ــ  دارب ــایەتە ب ــت ن ــێ چوك ێ ــان ب نەنە 
 .منواینی داربی

بە هاتنەوەی تاڵەستێ  منواینی داربـی یـاوانی جوان ـان بە 
ســـەرداهاتە تاڵەســــتێ  تـــاڵەی زۆر شــــتی بـــا كــــردنەوەە 

ەەیوابوونەوەی بـابە كـچ   رناچێتەوەە ەێشووش ا ەزەكە لە بە
و كوو هەرچ ان دەكردە دای ەكان بایان درووستوەكردنە  ایان 
درووســت انوەكردە جارەهــا كا ەزیــان بەكارهێنــاە ەووشــ ەی 
باریو و ئەستووریان تااڵ  ردەوەە دایانە دەست هەمـوو بـایەدە 

ــ ەكەوە هەڵ ــوەداە ەووشــ ا ەز ســوێنوی هەر جــارەی لە جێ  ان
لە بــ   ەلە دارتــێ ەكەی ئەوبەری كەنــو ب نــوتر نەبێــتەوە د ــوار

داربــــ ەكە تاڵەســــتێ  بە تەن شــــت مــــام یەویــــوەوە بە دەم 
یێــڕانەوەی ســەرهاتانە لە یـــك درووســت ردنی ەووشـــ ا ەزەە 
منــواینی داربــی بە دەوریەوەە چاویــان لە دەســت و ەەنــنەی 
 تاڵەســتێ  بڕیــوەە كەــی داربــی نــازانمە بەیم كــووی داربــی لەو
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ســاتە تەنهــا هەســتی ب ن نــی لە كــارەە چــاو لە ســەر ەەنــنە و 
ەووشـــ ا ەز هەڵنـــایرێە یـــوێی لە ســـەرهاتان نـــ ەە ئـــێە بە 

 رستەیەد هەستی ب ستن شی با یەوایەوە: 

 .تەواوە با هەڵ وەی 

ەەوینەوە ئەو بەرە لە نزیـو دارتـێ ەكە تاڵەسـتێ  سـەرێو  
اری كـردە با  ی چەپ سەرێو راستە دواتر بـا دواوە نەرمە رـ

ــی  ــی یەد و دووە ەووشــ ا ەز یەیشــتە ســەر تێ  ــوەی ب ێ هێن
 :دارتێدە تاڵەستێ  دەڵێتە كووی داربی

 .بڕۆ چەنو  ری ە لە ماڵێ هەیە هەموویان بێنە 

رۆیشت تا هاتەوەە ەووش ا ەز لە ئاسمان بـووە داویـان لە  
ــتەی ــمان و بە ئاراس ــەرەو ئاس ــ ا ەز س اڵەیت  دووی داە ەووش

ەێش هەڵوان كە هێشتا  ەڵ ـی  ە ەووش ا ەزهەڵ شاو رۆیشت
سەر زەوی بووە لە جانتاكەی كەی داربی یەورەتر بووە ج ە لە 
ك  ێ ی درێـك كە لە چـاوی كـووی داربـ ەوە زۆر لە كەزی كەـی 

ــی دەچــووە ــوی بە  دارب ــان نەوەە ئێســتا كە ەەیوەن لە ســاتی ه
زەویەوە نەماوە و  ەڵ ـی ئاسـمانەە لە چـاوی كـووی داربـ ەوە 

هێنــوەی نــاو لەەــی كەــی داربــی دیــارەە لەو ســاتە چــاوی  هەر
لێ ـووە كەــی داربــی هەر دوو دەســتی رووەو ئاســمان كردبــاوەە 
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وەد ب ێــی دەەــاوێتەوە ەووشــ ا ەزەكە بەییەكــی بە ســەردا 
ـــواڵی یەوەد رژاونەتە ئەو  ـــتەوەە من نەیەت و بە ســـا ی ب ەوێ

هێنوە ساكە یاوە و چاویان بە ئاسمانەوەە كووی داربی هەری ز 
ە دەیەوێ هاوارب ـاتە ەدڵخا  نەبووەە هێنوە لە  ابایی نەبوو

ب ێ ئەهـا بـابی مـ  چتـا ەووشـ ا ەزی درووسـت ردووەە بـابی 
ــو لە ەووشــ ا ەز  ــوتە ەەلە هەورێ ــێ؟ نەی  ــوە ئەوە دەزان ئێ

ئەوەیە لە  نزی وەكەوێتەوەە دەیەوێ سـێ ەری لێ  ـاتە لە سـەر
 :چاو بزر بێە باب دەڵێتە كوو

 .دوورب نەكە بێنە ێرا 

یەكپێ رۆیشت و هێنایە تا چاو لە دوورب   بە ەووش ا ەز  
دەكەوێــتەوەە كــاتی دەوێــتە منــواینی داربــی بە نــارە چــاو بە 

 :دوورب نەوە دەنێ ە باب جار جارە دەڵێ

 دیارە؟ چەنوی لێ ماوەتەوە؟ 

 :كەی داربی دەڵێ

 .هێنوەی چاوێو

 :كووی داربی دەڵێ

 .هێنوەی لێوێو
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 :منواینی داربی دەڵێی  ەم ار دیارنە كەی داربی دەڵێ

 نایەتەوە؟

 :تاڵەستێ  دەڵێ

ـــــیە  ـــــتەوەە بەیم ئەیەر ئەوە  رۆی ـــــمەتە بێ ـــــاە زەح ن
 ...ەووش ا ەزێ  تر

بــاب دەبــێ  ەم ــاریی لە ســ مای منــواڵەكان  وێنــوبێتەوەە 
 :بایە یوتی

ــ ا ەزەكە  ــا ەووش ــامە ب ــن ە ن ــا ەز بێ ــوو  و ك ــڕۆ ەێن ب
 .بنووس 

یان لەو اڵسەیە سوووماە نامە چان دەیاتە ئاسمانە باب سەر
 :بای روون ردنەوەە هێنایان نووس ان

 .وەرەوە ب رت دەكەی  

 :بە اڵسەی باب ئەوەش ان نووسی 

 .بە هەورەكە ب ێ نەرمە بارانێو ب ارێنە 
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كـونێ ی  شــت ان لە ناوەراســتی ەەوەكــا ەزەكە كــرد و بە  
ا رۆیشـت كە ەووشـ ا ەز داوەكەیانەوە كـردە كـا ەز بەو رێـ ەد

 :ەێوا رۆیشتە منواینی داربی دەیانپرسی

 یەیشت؟ كەن ێ دەیات؟ وەیممان ناداتەوە؟

ــێ   ــووە داوێ ــی ب ــاوەیەد داو لە دەســت ســوود ب ــا  م ە
ەووش ا ەز و نامە بە دەستەوە ماە زۆری نەبـرد تـاوە بارانێـو 

 :دای ردە منواینی داربی لە ب  باران هاواریان دەكرد

 .ە یەیشتە ەووش ا ەزە هەوریش بە اڵسەی كردنامەك 

بــابی سەرســووومانی  لەو دەمە كــووی داربــی لە ســ مای 
 ! وێنوەوەە تێ نەیەیشت با

بە هاتنەوەی تاڵەستێ ە منـواینی داربـی بە سـەر اڵەراتـ ش 
كەوت ە بە كاینە تەسـو و تریسـ ەكانوا یەوانە لە سـێ چـوار 

ن كـردە لە هـاتنە  وە تەماشای شـار و چ ـا و دەشـت و دن ایـا
 وارێشوا یڕنایەیان یـرتە بە اڵسـەی تاڵەسـتێن ان نەكـردە بە 
ـــی  ـــی ئێســـتا  رێ ـــووی دارب ـــاتنە  ـــوارێە ك  شخشـــاكە ه
ـــاتنەوەی تاڵەســـتێ  چـــوونە   شخشـــاكە دەناســـێتەوەە بە ه
س نەما ە چەنوان شـەو  ەون ـان بە فـ  مەكەوە دەدیـت و بـا 

 ...یەكتریان دەیێڕایەوەە ئەدی ب  لەی ووكان
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ی داربی رۆژ دوای رۆژ ەتر هایری بابی كوو دەبێە جێـی كە
بابی با یرتاتەوەە هەر ماوە ەێ   ـێ بـابەە لە دوورەوە ب   نـێ 
راردەدا و  ای داوێـتە باوەشـیە كـووی داربـی كە منـواڵێو لە 
باوەشی بابی دەب نێە زۆری ەێنا اشـەە بەیم بـا كەـی داربـی 

ە هەر یەكەیـان ه ەی لە دڵ ن ەە ەێ ەوە دەچـنە باوەشـی بـابی
لە سەر رانێ ی دادەن ش ە باب زۆر جار كەی داربـی بە )دنـ ە 

)هەنن ــرەكەم(ە ووی داربــ ش بەهەنــارەكەم( بانــگ دەكــات و كــ
كووی داربی اڵەت ئەوەی لەب رناچێتەوە كە جارێـو م وەیـان لە 
ەـێش بـووە بـاب اڵـ ە هەنن رێ ـی رەشـی بـا دایـو رادەیــرێ و 

 :دەڵێ

 .بزانە چەنو لە ماچی هاوار دەچێ ەتامی ب ە 

 :دایو یەزەیەكی لێوەدات 

 .ئای چەنو ش رینەە دەلێی روومەتی هاوارە 

بـاب هەنن رێـو دەداتە دەسـتیە لەو دەمە كەـی داربـی بە  
 :سەردا دێە باب دەڵێتە كوو

ــرە رەشــە  ــو شــ رینیە ئەو هەنن  ــی چەن ئەیەر دەتەوێ بزان
 .بخا
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 :كچدەیخواتە ش رینەە باب دەڵێتە   

 .وەرە دن ە هەنارەكەمە هەنار و هەنن ر بخا

 :هەنن رەكە دە وات و دەڵێ  

 .ئایە چەنو ش رینە ئەو هەنن رە رەشە 

 .لەو دەمە كووی داربی هەست بە ش رین ی  ای دەكات 

تاڵەســـتێ  یەد منـــواڵی هەیەە بەیم لەوەتەی هـــاتاتەوەە  
وە مـاڵە جارێو نەبێە هەر جارەی بە دیاریی منـواینە یەوابێـتە

ـــ ش هەر ئەوەی  ـــووەە كـــووی دارب ـــاری بە دەســـتەوە ب دوو دی
ویستووەە بێ كەی داربی ه ەی وەرنەیرتووەە ئەو جارەی بـابی 
بە بانەی یەكەم بوونی ەایس  ی با كڕیە سـوێنوی  ـوارد ەـێ 

 :نا اتە سەریە تا با كەی دارب ش نەكڕێە كوو دەڵێ

 .یوڵناریش وەد م  یەكەم بووە

 :ا ش اوەە بە كووی دارب ی یوتباب بە سەر  ایو 

ـــا   ـــا تـــا ب ـــڕمە ب تەواوە دڵن ـــابە لەمەودوا هەرشـــتێو ب
 .یوڵناریش دەكڕم
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تا  ەایس د با كەی دارب ش نەهاتە كووی داربی ەایس  ی  
 ای نەهێنایە دەرێە زوو زوو دیاری با منواینی داربی دەهاتە 

اتە  ا لە جەژنان و لە كاتایی ساین دیاریی یەورەیان با دەهـ
 .ئا ر منواینی داربی هەموو ساڵ بە یەكەم دەردەچوون

كووی داربی هەرچی با  ـای ویسـت ای بـا كەـی دارب شـی 
ـــی  ـــی دای  ـــویت زی ـــانەی كە دەی ـــتە  ئەو رۆژ و مان  دەویس
ــرایەد بە  ــ ێوە ب ــت كە  وش ــووە تێ ەیش بەرەبەرە یەورە دەب
رێوەیەە تێ ەیشت ئەوە  لە سایەی هـاتنەوەی تاڵەسـتێنەە لە 

ــاە دڵ ــی یەورە ب ــ ش زی ــی دارب ــی كە ــت كە دای  ەوە دەیخواس
 :جارێو كەی داربی یوتی

 .ئەیەر من ش بابم ماباە دای م زیی دەبوو

 :كووی داربی دانەماە یەكسەر

 .ئەوە ن ە تا برایەكت هەیە

 :كەی داربی

 ...وایەە بەیم

ئەو سەر لە ئێوارەیەی دایو ژانی یرت و باب چوو بە دووی 
داربی بە دەوریەوە بووە كووی داربـی زراوی  مامانە دای ی كەی
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ــی  ــی دارب  ــابی كە ــوژرانی ب ــارەی ك ــی لە ب چــووە اڵســەی دای 
ب ركەوتەوەە ترسـا باب شـی بە دەردی بـابی كەـی داربـی بەـێە 
ەاوایەوەە بە دزی لە ەەنای دەریای حەوشە لە  ودا دەەاوایەوە 
ـــانەوە  ـــی بە مام ـــێ و بە زووی ـــاوكی تووشـــی بەییەد نەب كە ب

وەە مام یەویوە دیـارە هەسـتی بە ن  ەران ـی كـووی داربـی بێتە
 :كردبووە بان ی كردە    ایە ماچی كرد و  ەێی یوت

 .ه چ ن ەە كەمێ  تر  وش ێو یان برایەكت با ەەیوا دەبێ

كووی داربی دەیویست ب ـێە مـ   ەمـی بـابممەە لەو دەمە  
ــووە  ــی ب ــوو  ەن ــی بە تەمەنەوە هــاتە ژوورێە ك ــاب بە ژنێ  ب

یش باب بە سا ی هاتەوەە ئێستا باب و كوو لە ژوورەكەی ئا ە
مام یەویوە دان شتوون و چاوەووانی رزیـاربوونی دایـو دەكەنە 
زۆری ەێەووە زیڕەی منواڵ نەهاتە مام یەویوەە ئاهێ ی اڵـووڵی 

 :هەڵ ێشا

 .ئاخ! ستی نەماە دەنا لە مێكبووە رزیاری كردبوو

 :باب كە زۆر ش ەژابوو

 .ب اتە دای م وایەە مامان نەبوو
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كووی داربی ئێسـتا لە  ەمـی دای  ـوایەە ب سـت ووی كە ژن 
هەبوو بە سـەر منـواڵەوە چـووەە ترسـاە زۆر ترسـاە چـاوە  ی 
دەریا و دەستی بە ەـاوانەوە كـردە ەـاوانەوە بـا دایـوە هـاواری 
دای ی دەب ستێە ئااڵرە نـایرێە لەودەمە كەـی داربـی هـاتە بە 

ب بـان ی دای ـی كەـی داربـی اهـاتنی وی كەمێـو ئـارام اوەە بـ
 :ەێ وەڵێت دەكاتە

 نەی ەینە  ەستە انە؟

)نـا( بــووە دەچــنەوە ژوورەكەی مــام یەویــوەە زۆر وەیمەكە 
ناباە اڵ كەیەكی ناسوە  اشی بە ماڵوا دەەكێنێە كـووی داربـی 

 :یوێی لە دەن ی دای ی كەی دارب ە

 ...كەێ ی جوان زۆر جوان

یرێە كەـی داربـی كووی داربی لە  اش وا جـێ بە  ـای نـا
 :لەو دڵخاشترە و دەڵێ

 . اشەە  وش ت هەیە

دایو لە هـاوار ناكەوێـتە ژان بەری نـاداتە كـووی داربـی لە 
 :ب ری نەماوە چەنوی بردە یوێی لێ ە ژنێو دەڵێ

 .كەوت  وشو ەێش برا
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كووی داربی ئەیەر مام یەویوە نەی رت اە لە  اشـ وا بـاڵی  
و دەوڵەمەنوە لە تەمەنی دەیرتە ئەو شەوە خ شەوێ ی تای ەت 

ــی لەو  ــووی دارب ــابێتەوەە ك ــارە ن ــیە شــەوێ ە دووب ــووی دارب ك
ــا هەر  ــاتە ئ ــا ه ــمانەوە ب ــی لە ئاس شــەوەدا  وشــو و برایەك
تەماشــای ئاســمان و ئەســتێرەی دەكــردە وای هەســتوەكرد دوو 
ئەســتێرە رژاونەتە حەوشــەكەیەوەە كــووی داربــی دەب نــێ كەــی 

هەڵـوەداە لە ەـڕ كـووی داربـی و لە  ـا  دارب ش چەە ە لێـوەدا
یوێی لە دەن ێ ی سەیر بوو لە خ دەن ان نەدەچووە نە دەن ـی 
مرۆڤ نە هی ئاژەل و باڵنوانە نەهی ی انوار نە هی بـێ ی ـانە 

 :دەن ەكە لە شێوەی ەرس ار بە كووی دارب ی یوت

 هەردوو ئەستێرەكە با  ات؟ 

كــووی داربــی ترســاە لە دەن ــی ئاســمان ی لە هــ چ دەنــگ  
 :ەچووە ترساە لەرزیە بابی لە باوەشی یرتن

 .چ تە كووم! دەبێت دڵت  ا  بێ  وشو و برات با بوو

 :كووی داربی بە دەم لەرزەوە

 ئەستێرەی دووەم با با یوڵنار بێ

 :باب بە ش ەژاوی
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 .چی دەڵێی تا؟! ها ئاو بخاوە و بخەوە

كووی داربی دواتـر چەنـو جارێـو بە  كەـی دەیـوت كە مـ  
ەە حەزدەكەم براكەم با تا بێتە بەیم كـچ بەوە  وش ێ م بەس

بەیم بــا هەر  ی ئێــوە بێــتە كەــی  ەرازی ــرد كە بــرای وی بــێ
ــرا ســاوەكەی كــووی دارب ــی زۆر  اشوەویســتە رۆژی  ــی ب دارب

بە  چەنو جارێ دەچووە سەر  ن ەكەی تێر تێر ماچی دەكـرد و
ەشی لە سەیرانەكان ش هەر لە باو برا جوانەكەم بان  وەكردە  ا

دێناە هەتا دەی ـرت  تروم ێ ێکی یەورەیوی بووە باب نەورۆزان 
دەر و دراوسێی تێوەكردە مـام یەویـوە لە ەێشـەوە دادەن شـتە 
ــاوە هەر لەیەڵ  ــوڵێش بە چەاڵ ــاتە ی ــان ش ه ــو نەنە  نەورۆزێ
ــی بە  ــواینی دارب ــتەە من ــرە هەی ــوەیوتە نێ ــوو ەێ ان ــووە هەم ب

اربــی لە كاشــی تەن شــت یەكەوە دادەن شــت ە بــراكەی كــووی د
كەی داربی بووە منواینی داربی لە ناو یـك و ی ـای نەورۆزدا بە 
ــا  ــاو بڕدەك ــا چ ــاری ت ــی ئااڵ ــوەكردە راكە راك ــوا رایان دوای یەك

 .كەسوە لە چاوی كووی داربی هەر كەس ە و ناچێتەوە

 ە دەكــاتە ەەلــو ەەرزەكــان یەمە بە داربــی دەكەنە یــاو 
دەكاتە ەڕ ەڕە كەسو كەسوە شـنە بـایەكی لێـوە دێ  فێنـو 
فێنوە زەرد هەڵوەیەوێە بـایەد دێ یەیی وەریـو بە كاینانـوا 
ــاریش  ــوەكاتەوەە جاروب ــی رووت ــو دارب ــاتە نەرمە بارانێ وەردەك
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بەفر دەیرێە منواینی داربی لە ب  ەەل ی وەریوی بیە سـەریان 
 :ردی ە بە سەر وێنەكانەوەبە سەر كتێ ەوەە ەەننەی و

 .ئەها ئەو كەە بە تا دەچێ +

 !ئەو كووە  دەڵێی تای -

 .ناە ئەو كووە سپ ە +

 تا لەو جوانتری -

 ...ئەدی شەلە نەی وت +

و  بەیم لاب ا  اشەە م  زۆر س ەینان لاب ا دە امە لاب ا -
 .هەنن ر زۆر  اش 

لە  كووی داربی اڵسەی شام ناكررۆشـەكە زۆر كـاریتێ ردبووە
دڵی دەرنەدەچووە نە ش رین ی هەنن ر نە حەزی كەی داربی با 
لاب ا و هەنن رە لە دڵی دەرنەدەكردە ئازاری دەداە بەو هـایەوە 
ــی لە  ــوونە زۆر راڵ ــێ اڵەدەرە كردب ــی ل ــەوە كە زۆرانێ و بەوەش
شەلە دەباوەە بەو با مەننەڵـی شـام ناد و لاب ـای لە دەسـت 

د دەكەوتــنە ســووچێ ی بەردەبــاوە و هەر اڵــ ە نــاد و لاب ــایە
ــی هەســت وەكرد كــاینە شــەلە رەدرێ ــی یەورەی  ەكــووی دارب

ــاڵەی لە  ــابی ت ــاڵە ب ــاتەوەە وەد چــان ب ــێ ت لێ ــردووەە دەب
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جاشی یەورە كردەوەە كووی دارب ش ئاوا دەبێ تاڵە لە شەلەی 
ــوی كــووەوەە شــەلە وەد جاشــی یەورە  یەورە ب ــاتەوەە لە دی

ه ار بـووە زۆر جـار دەهـاتە یەورە بووە وەد جاشی یەورە یونا
سەری بە بابی ب ێ و بەێ بە یـول ەیەد لە  ـوێنی ب ەوزێنـێە 

 :ەەش مانوەباوەە اڵسەی بابی ب ردەكەوتەوە

 . ات بە م  هەڵمەكێشە 

جـــ ە لەوە  ب ریـــوەكردەوە لەوەی ئەیەر شـــەلە بمـــرێە  
شـێە ئەیەر لاب ـا نەمـاە كەـی ئەدی كێ شام ناد و لاب ا بررۆ

ئەدی  ـای چـی بخـوات! دەزانـی  ی بخـوات!داربی س ەینان چـ
ــافرۆ  و  ــی یەد لاب  ــووی دارب ــام ناكەە ك ــوی حەز لە ش چەن
شام ناكررۆشی لەیەوەد دیت وو ئەویـش شـەلەیەە ئەیەر شـەلە 
ب وژرێە نە لاب ا دەمێنـێ نە شـام نادە بەیم دەبـوو تـاڵە لە 
شەلە ب اتەوەە بە رژانی شام ناك ش بێە دەبێ تـاڵە ب ـاتەوەە 

ناە نابێ لاب ا بڕژێە كەی داربی حەزی لە لاب ـایەە دەبـێ لاب ا 
تاڵە ب اتەوەە ئەیەر بە سەر ش انونێ  ش بێە دەبـێ تـاڵە لە 

 .شەلە ب اتەوە

ســ ەینێ ەكی بارانــاویە كەمێــو زووتــر لە وادەی رۆیشــت ە  
جانتای هەڵ ـرت و رێـی اڵوتابخـانەی یـرتە بەرە نەدەبـوو كەـی 

ـــی لەو ســـ ـــێە دەیزان اتانە لە كـــوێ تووشـــی دارب ـــی لەیەڵ ب
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ـــ ەی  ـــی یە ـــێە دار ســـت  ەكەی لە بەوك ـــام ناكررۆ  دەب ش
ە تووشــی بە تووشــی اكەی نــابووە رێــو لەو ســەرە كــاینەجانتــ

شەلەوە بوو كە لە نە شەكەی  ـای بـووە ئەو سـەرە كـاینەی 
ــوەی  ــاوی ئەو دی ــاكە ی ــیە س ــاكەیاوەكەدا دەیڕوان ــەر س بە س

دیتنی شـەلەە دەسـتی مزیەفتی دەروێش برایمە كووی داربی بە 
بەی رفان ـــوا كـــردە مـــابوونە هەر ســـێ بەردە دار ســـت ەك ەكە 
ــ ابێە  ــی ش ــێ بەردەە ئەیەر دەست ش ــاوە لەو س ــابوونە داین م
ــی  ــووی دارب ــ ێە ك ــەری دەكەوێ و دەش ــان هەر بە س بەردێ  
دایناوە ن شانە لە ب  كاڵوەكەی ب رێە شەلە كاڵوێ ی لە سەرەە 

لووتی كـردووە و  ەە سێ ەری لەهەر ئەوەتە تەواڵی سەری یرتوو
دەیەوێ لە شـەلە رەت  چـاوی تەو ب ـاتە رێی لە باران یرتـووە

 شــانە لە ەشــتی ســەری بــێ و لە دواوە لە ەەنــای دیــوارەوەە ن
ە شــەلە دەڵێــی بەوەی زان ــوە! روودەكــاتە كــووی ب رێــتشــەلە 
 :داربی

ــەە  + ــایە ئەدی ك ــتێ ە ئەوە بە تەن  ــووی تاڵەس ــای! ك ئ
 !شتووە؟جوانەكەت بەجێهێ

 .ناە ئێستا دێ- 

ەە بەردەكانی ساردباوەە  اوباوەە ەەش مان او ەكووی داربی
رارە رارە دەیویست ب اتەوە كەـی داربـیە  بەوكی فڕێواە یەكپێ
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كەی دارب ی دیتە  اتەوە ماڵە دیتیدەیویست دار ست  ەكەی ب 
ـــــتایەە  ـــــوەكاتەوە راوەس ـــــوێنەی ەێە لە دەو چەمەكەە لەو ش
چەترەكەی هەڵوایەە رەن ە هەر لە ی چەترەكە  كووی دارب ی 
ــی وا لە  ــی دای  ــویتە لەو دەمە  دیت ــاردبێتەوە و زوو نەی لێش

 :س  ەی  انووە راوەستاوەە لە دوورەوە

 ار؟كوومە ئەوە لە كوێ بووی؟ چما نەچوویە دوای یوڵن+

 باە نا-

 :كوو زمانی تێ ئایە بەیم كچ فریای كەوت و یوتی

 .بەو دیوەدا هاتە م  نەمویت وو

لە رێ ێە كچ وازی لێناهێنێ و سەد جار ەتـر ئەو رۆیشـت  و 
بــان نەكردن و هــاتنەوەی لێپرســیە كــوو هەر))نــازانمە چــوومە 
ــایبووە  ــا؟((ی دەیــوتەوەە وەهــا شــێوابووە دەوی تێ ئ هــاتمە ل

سەر زمانی راست ەكەی ب ـێە دەی ێـڕایەوەە نەیـوەیوتە دەهاتە 
كە  ب زانێە بە  ەوە نهێن ەكی ترسناكە و نابێ كە ەێ وابوو ئ

ــــ ەنە اڵوتابخــــانەە ــــایە ب ــــوو  كەــــی دارب شــــەوەە زۆر نەم ك
دار ست  ەكەی ب ردەكەوێتەوەە نـاكرێ ب  ـاتە اڵوتابخـانەە چمـا 
ـــاتە هەڵوەســـتەیەد ـــێ حەســـ رمەیوانی ناك  ماماســـتای ب   ن

 :دەكاتەكچ دەەرسێ
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 خ بووە چ ت لەب ركردووە؟ +

 .دار ستێو -

 دەتەوێ دار ستێو بهێن ە اڵوتابخانە؟ +

 ناە لە ناو جانتاكەمە-

 .ئای! بێنە لێرە لە ب   اڵ ب شارینەوە +

توون و بە دارووچ ە ئەها منواینی داربیە لە دەو  رێ دان ش
ــوەك كەســێو    و چاوێ  شــ ان لە دەوروبەرەە نەداڵزەوی هەڵ

 .چاوی لێ ێە شاردیانەوە

ــووە   ــی ب ــی دارب ــری كە ــی هەر لە ب  ــووی دارب ئەو رۆژە ك
هەست وەكرد درۆی لەیەڵ كـردووەە شـتێ ی لـێ شـاردۆتەوە كە 
ەێویســت بە شــاردنەوە ناكــاتە بەیم لە نــاو ەــالێش ئایــای لە 

 . ای بووە دەترسا بە دەردی یاری  بەێ

نەكەوتـنەوەە زۆر چاویـان لە هاتنەوەە بە جێی دار سـت و  
ویتەوەە ئەو نـاوە یەد ەـارچە نـیێڕاە ب نـوای ەد ب  نـنەوەە نەیا

 :كچ دەڵێ اڵوو و ئاوەە باران باری ووە

 .دەبوو جێ ەكەی ن شان ب ەی  +
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 .وازی لێ ێنەە نای  ن نەوە-

 :لەو دەمە یوڵێ ەەیوابووە بە ەێ ەن نێ ی ش رینەوە یوتی

 .چەنو جوان لێ وی دێ 

ــوو بەوە  ــر ك ــوڵێی ەت ــووە لەو رۆژەوە ی ــا  ب ــی زۆر   دڵ
 . اشویست

دوو بەهار بە سەر شاردنەوەی دار ست و تێپەویـوەە كـچ لە 
ب ریەووەتەوەە بەیم كـوو لەیەڵ ئەوەی دار سـت  ێ ی باشـتری 
ـــوەبنەوە چـــاو لە  ـــ ە نزی  ـــارێ لەو جێ ـــی هەر ج هەیەە كەچ

 :دار ستێو دەیێرێە كوو دەڵێتە كچ

 .نەدیتەوە حەیفە دار ست  ەكەم

 :كەی داربی دەڵێ

 ئەرێ دار ست و بەێنی ناووێ؟

 :كووی داربی دەڵێ

 ئەیەر بڕوێە بەردەدا؟

 :كەی داربی دەڵێ
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  .لەوانەیە ئەیەر بەر بواە بەرد ب رێ

ـــوەكەە ن ـــتێ  ان لە لە یەوانەوە لە دەو كەن ـــاڵێ ش ـــو م زی
ە ەێشتر نەیانویت ووە رەن ە دیت ێت انە بەیم وەد ئاسمانێ دیت

جارە نەبووبێ و چاویانی لە ئاسمان ی رنەكردبـێە منـواینی  ئەو
ــاوەە لە ســەر  ــان بە ئاســمانەوە بەســترا و لێنەدەب ــی چاوی دارب
كەنــوەكە كە كەمێــو ئــاوی ەێــوا دەوواتە بە تەن شــت یەكەوەە 
ــان بە  ــاە برژان   ــر لە دەســتە روو لە چ  ــا لە شــانە چەت جانت

 :ئاسمانەوە داكوتراوەە كەی داربی دەڵێ

 !نیە چەنو جوانەدەب 

 :كووی داربی دەڵێ

 ەێشتریش ئاسمان شتی وای هەبووە؟

ـــا ســـەری ـــات ب ـــی دەســـت دەب ـــر كەـــی دارب دێ ەكەی و اڵ
 :تەوی دادێنێ لێوەكاتەوەە دەست بە اڵكی

 .نازانمە لەوانەیە

 :كووی داربی تەماشایەكی كەە دەكات و دەڵێ

 .زۆر جوانەە زۆر
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ە تەماشـایەكی لەو ساتە دای ی كوو دێـتە دەرێ و لەو بەرەو
 :ئاسمان دەكات و دوایی لە منواینی داربی دەووانێ و دەڵێ

ئەوە با راوەسـتان و نـاەەونەوەە تەماشـای ەرچـی ئایشـە و 
 !فاتمە دەكەن

كووە ەێشتر )ەرچـی ئایشـە و فـاتمە( ی لە زاری دای ـ ەوە 
ــ ە لەو  ب ســت وو ــت حەز لێ ــرچ  و هەر رەن ێ  ــوانتری  ە كە ج

ەیم نەیـــویت ووە یـــان بەو جـــارەی ەـــرچە دەیـــان  ن ەوەەە ب
نەیـــویت ووە ەتـــر لە ئایشـــە و فـــاتمە وردبـــاوەە كەـــی داربـــی 

 :هەڵ وایێ

 چما ەرچی ئایشە و فاتمە لە ئاسمانێ ە؟

 :دای ی كووە دەڵێ

 .ەرچی ئایشە و فاتمە لە  ەرد بووە دوایی چووە ئاسمانێ

ەاوێ ی دەكەوێتە سەر ەرچی كەـی كووی داربی لەو دەمە ت 
ــان ئەو  ــمانێ هەنە هەم ــانەی لە ئاس ــێ ئەو رەن  ــیە دەب ن دارب
رەن انەن كە لە ەرچی كەە  هەنە جـوانتر ورددەبێـتەوەە وایە 
ەرچی ئایشە و فاتمە هەر لە ئاسمانێ ناە لە سـەر زەویشـ ە لە 
ــتەوەە  ــر دەبێ ــوەكەە بە تەن شــت  ــایەوەە هەیەە وردت دەو كەن



72 
 

ە ئایـا ئەوەی لە ئاسـمانە ەرچـی ئایشـە و فـاتمەیە لێ تێ وەچێ
یان هی ئەوەی لە تەن شت ەوەە ەرچی كەی دارب ەە كوو دەب نێ 
كەزیەد لەوەی ئاســمان شـــاودەبێتەوەە چــاوی لێـــ ە دێ دێە 
سەری دەیاتە سەر كچە لە كەزیی كچ دەئاڵێە بە بەر چـاویەوە 
 كچ بەرزدەبێـتەوەە كـوو دەشـ ەژێتە  ـای هەڵـوەداتە دەسـتی

ب اتە جێ ەكی كچ و نەهێ ێت برڕێـتە دەسـت نەیەیشـتێە كـوو 
دەمــی داەەــڕی هــاوار ب ــاتە دەنــگ نەهــاتە دەرێە ئەوە كێــ ە 
اڵوویی یرتووەە دەست دەباتە اڵورچ ه ەی ەێوە ن ەە لە چاوی 
كووەوە كچ ئێستا باتە باوەشێ كەزیە باتە بەشـێو لە ئایشـە 

چەاڵ ـوەە نە  و فاتمەی ئاسمانێە كوو وااڵووماوەە لە جێی  ـای
جــوولەی هەیە نە دەنــگە هــ چ ناب ســتێە تەنهــا  كەــی بــوو بە 
كەزی لە ئاســـمانێ دەب نـــێە هەســـتوەكات دەســـتێو لە ســـەر 

 :شان ەتیە بە ئاستەم دەب ستێ

 !هاە چ ت بە سەرهات

 :كوو دەن ی كەی ناس ەوەە بە هەناسەبڕكێوە

 كەی هات ەوە؟

 :كەی داربی

 م ؟
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ــ  ــی بە شــەرموا كەوتە س ــووی دارب ــی ك ــڕی دای  ەری هەڵ 
 :بەران ەریان وەستاوەە تری اڵووتواە دەڵێتە دای ی

 ؟دایەە ئەوە ەرچی ئایشە و فاتمە ن ە

 :دایو دەڵێ

  .باە ەەل ەزێڕینەشی ەێوەڵێ

دایــو لە مەبەســتی كــوو تێنەیەیشــتە كــوویش وەد ب ێــی 
شەرم  ردە نەی وتە ەرچی كەی دارب ەە كـوو دەڵێـی یـوێی لە 

ەل ەزێــڕینە بان  انــوەكاتەوەە بەیم تێ ەڵــی ەدەن ــی دای  ەتــی 
هەردوو چـــاوی بە ئاســـمانەوەیە و لە  بـــوونە و دابـــڕاونە كـــچ 

رەنگە لە ەرچی ئایشە و فاتمە بزربووەە بەیم كوو كە سـەرەتا 
هەردوو چــاوی بە ئاســمانەوە بــووە دابــوویە رەن ەكــانی ەرچــی 
ئایشـــە و فـــاتمەە دواتـــر چـــاوێ ی لە ئاســـمان بەجێهێشـــت و 

وەكەیــوی  ســتە ســەر ەرچــی كەــی داربــیە ئێســتا هەردوو چا
 :چاوی تێ ەڵی ەرچی كەی دارب ەە ئاسمان ناب نێە كچ دەڵێ

 .نەماە ئاسمان ەرچی ئایشە و فاتمەی ەێوەنەماە با بڕۆی 

ــی  ــی كە ــەر ەرچ ــاوی هەر لە س ــێە بەیم چ ــوو رادەچ ەك ك
 :دارب ەە بە ش ەژاوی دەڵێ
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 .ناە هێشتا ماوەە م  دەب نم

 :ت حریت ەێوەكەنێكچ حری

 تا شێت بووی! كوا ەرچی ئایشە و فاتمە؟

كـوو خ نـاڵێە دووریــش نـ ە لەو سـاتە ەەل ەزێــڕینەی ەە لەو 
ساتەی لەیەڵ ەرچی كەی داربی و ئایشە وفاتمە تـێ ەڵ ب ـووە 
تێ ەڵ شێتایەت ش بووبێە كوو دەب نێ دایو لەو بەرەوە چـاوی 

 :لە سەریانەە ورد لێ انوەووانێە دایو دەڵێ

چەنو جوان ە  ازیە كامێراكەی بابت لێرە دەبووە وێـنەیەكم 
 .دەیرت 

 :كچ ەرچی رادەوەشێنێ و دەڵێ

ــووایە ــاتمە دەربە ــنەكە ەرچــی ئایشــە و ف زۆر  ەئەیەر لە وێ
 .جوان دەبوو

 :دایو دەڵێ

 !ئای یوڵناری یوڵ چەنو جوانی لێوەزانی
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هێشــتا هەر لە نــاو رەن ەكــانەە بەیم  ەكــوو هەر بێــوەن ە
د ب  رنە بە اڵسـەی وێنەكە ئەوەی دای ی وكەی داربی حەزیان ر

 : ای یوێی لە اڵسەی  ای بوو هێناە بەیم 

ئێمە و ئاسمان جـوان  ەئەیەر بابم لە دواوە وێنەی یرت ای  
 .دەردەچووی 

لەو رۆژەوە كوو لە هزری  ـای وێنەیەكـی وای كێشـاە زوو  
لە چـاوی   ای دەداتەوەە جار لە دوای جـاریشنی زوو  ە شا

كوو وێنەكە جوانتر و ەڕ رەن ترەە ئەوەتا دوومنواڵ بە تەن شـت 
ران بە شێوەیەد تێ ەڵی یەكەوەە بە دیار  ار و لە ناو نمەی با

ەرخ بوونەە ناناسـرێنەوەە هـ چ شـتێو ناناسـرێتەوەە  رەن ەكانی
اوی كـووەوە ئەو ب ە لە چوووەد ب ێی زەوی و ئاسمان تێ ەیوب

وێنەیە بێ هاوتایەە وێنەیەد ن ە لەو بەـێە دواتـریش وێـنەكەی 
 یەورە بە  لە زۆر جێ بە هەڵواسراوی دیوەە دەب نـێ بە ەـانی و

اڵەراتەوەیەە لە سەر باری ی بە منارەی چال ەوە هەڵواسراوەە بە 
ویەتیە جارێ  ش  منارەی مزیەفتەكەی دەروێش برایم شەوە ب ن

تای ف زیاوە دیتـیە كـوو لەو رۆژەوەە لە رۆژی بە یە ەی ماماس
ەەل ەزێڕینەوەە هایری ەرچی كەی داربی بووە لە یاریە لە رێی 

ەاوێ ی لە سەر ەرچی كەـی لە دوورەوە ت  ەاڵوتابخانەە لە نزیو
  .دارب ەە رەن ە كەی دارب ش هەست پێ ردبێ
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لە رۆژی ەرچی ئایشە و فاتمەوەە كووی داربـی رۆژ رۆژ ەتـر 
بەو با هەم شـە لە ەـێش چـاوی  ەرچی كەی داربی بووەهایری 

دەستی لێواباە زۆر كەوەت لە دەمی یەمە دەیویست دەست  با و
دەی ێشـایەوەە سـ ەینانێو لە درزی دەریـای  ەب ەیەنێتە ەرچـی
لە ناو دەستی دای ی كەە و  ەرچی كەی داربی ەحەوشەوە دیتی

داهێنـانی  حەزی ەرخ  و نەرم نەرم دایوەهێنێە لەو س  ەنێ ەوە
 :چووە دڵیە لە دڵی  ایەوە دەی وت

 .جار ەرچی كەی داربی دابهێنم بەسمە یەد 

دارب وا بێنێە کەی شانەیەد بە ەرچی  كووی داربی بڕیاریوا 
بە  ەتە ماڵ ان دەچوو شانەیەكی دەهێنـازۆر كەوەت كە كچ دەها

ــاە لە كــەە نزی ــوەكەوتەوە  ــار كــەەوە ەرچــی  ــای دادەهێن دی
ا شانەكە دەیەیەنێتە ەرچی  اوی كـچە دەچـووە ئێستا نا ئێست

ەلەرزیە دەكشـایە دواوەە ەێشە بەیم زا ی نەدەكردە دەستی د
كووی داربی دا ـی لە رۆژانـی ەـێش شـەرم دە ـواردە ەزەحمەتە

ئەو رۆژانەی بە ئاسانی دەیتوانی دەسـت بە اڵـكی كەـی دارب ـوا 
ـــاوی  ـــارانەی لە یەرم ـــردە ئەدی ئەو ج ـــا وای نەدەك ـــێە ب بێن

نزاد( ئەوەی ب  اڵەراتە  ـا بە تەن شـت یەكەوە ئاویـان بە ) ا
 ایانوا دەكردە بـاچی دەسـتی بە نـاو ەرچـی كەـوا نەدەیێـڕا؟ 

 !حەیف
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ئەووۆ رۆژی چوونە یەرماوەە دن ـا یەرمەە لە هاوینـان ژنـان 
حەفتەی جارێو دەچنە یەرمـاوی دەرێە بەیم بە كـووی داربـی 

اربـی دەسـتی بە چی! ئەوەتـا ژن و منـواڵ بەرێ ەوتـ ە كەـی د
دەســتی  ــانزادەوەە مــاوەیەكە دایــو كــوو لەیەڵ  ــای نابــاتە 
یەرماوێە كووی داربـی لەوە تێنەیەیشـتە دەیویسـت لە دای ـی 
ــام  ــ ەكەە دەیەوێ لە م ــ  دارب ــووە ب بپرســێە شــەرم وەكردە چ

 :یەویوە بپرسێە یوێ بە رادیاوە ناوە

 مام یەویوەە دای م م  ناباتە یەرماوی  انزادە لا؟

 :یەویوە دەن ی رادیاكە ەتردەكات مام

 !چی چی

 :كووی داربی دەڵێ

 ...دەڵێم

 :مام یەویوە دەستی لە رادیاكە شد دەبێ

 ...ە ئایە نابێوەەكو

ـــووەە لە  ـــوە زۆر تێ ە ـــام یەوی ـــێ م ـــی دەب ن ـــووی دارب ك
 ەرس ارەكەی ەەش مانوەبێتەوە؟
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 .اڵەیناكەە ناچم ناچم

 :لەو ساتە لە رادیاكەوە یارانی

 سێ و چوار هەڵم  رن بە

 بم ەن با یەوەكی  ی  وار

 ش نم با ب ەن ناسو و نازدار

 ...هەی بە ناز بە ناز بە ناز

 :مام یەویوە دەڵێتە كووی داربی

كووم ب ستت! ئەو یاران ێكە مردە حەسەن زیرەدە حەسـەن 
 .زیرەد

كووی داربی یەرما و ەرس اری لە ب رچاوەە بـووە هاوبەشـی 
ــا كەــی  ــوە و ت ــام یەوی ــاتەوە بە  ەمــی م ــاو ه ــی لە یەرم دارب

تەن شت مام یەویوەوە دان شت و یوێ ان بە رادیاوە نـاە كـووی 
داربی لە ب ریەتی هەر مام یەویوە ناە هەمـوو یەوەد  ەفەت ـار 
بــــوونە زۆر كە  هەنســــ  ان دەداە فرمێســــ ی بە چــــاوی 
 انزادەوە دیتە كووی داربی لە ب ریەتی بابی و چوار ەێن  ە او 

ــادە ــان لە م ــووە نەنەوری ــوە داب ــت ووە لە م یەوی ــان ش دان ش  
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ب ریەتی مام یەویوە اڵسەی هێنابووە سەر كاماری مەهابادە هەر 
یەكەو هەڵەیەد لە هەڵەكانی كامـاری دەژمـاردە جـوانی لەب ـرە 

 :كە مام یەویوە یوتی

 .هەڵەیەكی یەورەتان لە ب ركرد+

 چ ە ئەو هەڵەیە؟-

ی دووربـوو كامـار حەسـەن زیرەكـی نەناسـیە بسـتێو لێـ +
ــراوە ســروودی)ئەی  ــوار چ ــوایە لە چ ــویت و نەیناســیە دەب نەی

ــاە ئەیەر ئەی رەاڵ ــ ــاە كــورد رەاڵ  ــی( چڕی  ب بە دەن ــی وی ب
رەاڵ ــب نەدەترســا و ەتــر بەریــری لە كامــار دەكــردە  هێنــوە لە

ئەودەمانێ من ش لە مەهاباد بـوومە بەیم منـ ش بەشـێو بـووم 
 .لە كامار بایە نەمناسی

ب ریەتــی ە اوێــو فشــەی بەو اڵســەی مــام  كــووی داربــی لە
 :یەویوە هات و یوتی

 !حەسەن زیرەد دەەارێزرا بە یارانی تەح! كامار

 :مام یەویوە بزەیەكی ژەاڵ  ئاسای با كرد

تا خ لە كاری ەری یارانی دەزانی! جاری وا هەیە یـاران ەد 
 .كاری سەد بڕنا دەكات
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 :مام یەویوە یوتی

 .رەد دادەنێمم  حەفتەیەد ەرسە با حەسەن زی 

ـــوو بەـــنە مزیەوتـــی نزیـــو   ـــووی داربـــی چـــاوەوێ ب ك
یاوســتانەكەە بەیم وا نەكەوتەوەە ئەو حەفــتەیە شــەو و رۆژ لە 

ــرەد هــات و  دەن  ــرەکەی ــوەوە دەن ــی حەســەن زی مــام یەوی
 :یوتی

 .حەسەن زیرەد ەرسەی ئەوهای دەوێ 

ــ ەكە   ــ  دارب ــاتە ب ــی زوو زوو دەه ــتەیە كەــی دارب لەو حەف
ــوو ــان دەدایە لەیەڵ ك ــی یوێ  ــارانیی دارب ە نەنە ــان ش هەر ی

براكەی كەی داربـی هەر  ڵێش بە چەاڵاوە دەهاتەلەوێ بووە یو
مـاڵێە بە دیت ای لە دەرێ ە بـان ی دەكـردەوەە دەبـوو بەێـتەوە 

وای لێهـات كـووی داربـی حەزیـوەكرد  اڵسەی نەكردبا لێی دەداە
ر ەـێ ەوە اڵوتابخانە زوو بێتەوەە هەرنـا لە رێ ـێ لە هەردوو سـە

ــردە ــان ان دەك ــر اڵس ــوون و تێ ــووی  ب ــاوی ك ــو بە بەر چ جارێ
دارب ەوە ت ت ی راكێشاە كەـی داربـی یریـاە كـووی داربـی بەوە 
 تێ ەووە بڕیاری دا تـاڵەی ب ـاتەوەە لە چـاوی كـووی داربـ ەوە

 ـان دەچـووە رۆژی ەێشـترە یریانەكەی كەی داربی لە هی نەنە



81 
 

ەن شت مـام یەویـوەوە بە دیتی وا نەنە ان لە ب  دارب ەكە بە ت
 :كوڵ دەیریە سەر مەچەكی ن شان دەدا و دەڵێ

 .ئەها ئەوە سولتانە شێتی كەم لێ وام

 :مام یەویوە تەماشای دەستی دەكات

 ەەكوو! لەسەرچی لێ وای؟

 :نەنە ان بە دەم هەنس ەوە

 .دەڵێە نابێت بە تە دەرەوە

ــ ە ــ  دارب ــی لە ب ــووی دارب ــوەی ب ســتە بەیم ك كە هەر هێن
وایە نەنە انی دای ی حەز دوایی لە دای ی ب ست كە سولتان ەێ 

 .لە مام یەویوە دەكات

وارەیەد هێشتا كووی داربی تاڵەی كەی دارب ی كردەوەە ئێ 
لە س  ەی  انووی  ایانەوە باسەی بـا بـرا  تاریو دانەهات ووە

ــایەوەە دیتــی جــ ەوی چێ ێ ــی بە دەســتەوەیەە ســێرەی لە  دان
برای داە بەیم   ی تێ رت و رێو لە یوێیدار ست  سەری یرتە

لە ترسی ئاشـ رابوون نەیـوێرا وەیمـی وجـوێنەكەی بـرای كەـی 
 :داربی بواتەوە
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  ......ئەوە كێ بوو؟ هەی لە   

كووی داربی بەو تـاڵەیە زۆر دڵـی  ـا  بـووە بەوە  كە  
ــوو كە لە  ــی ب ن شــانەی راســتەە ئەوە یەكەم بەردی كــووی دارب

 .هاویشت ێتی ەێناوی كەی دارب وا

س ەینێ ەی كەی داربـی بە هەڵەداوان هـات و یـوت ە كـووی 
 :داربی

ئێمە چێ مان كڕیوەە ماستمان دەبێە هەموو رۆژێو جامێ ی 
 .یە ە  با تا دێنم

 .لە ەێش تا دیتم :كووی داربی ویستی ب ێ

 .براكەت سەری نەش ا :یێڕایەوەە ویستی ب ێ 

ــڕایەوەە ترســا لەوەی بەردەكە ئاشــ راب  ــوەی یێ ێە هەر هێن
 :یوت

 .ێڕمن ش دەڵێمە بابم چێو ب 

وا تـاڵەی نەنە ـان ش ب ـاتەوەە دەب نـێ كووی داربی بڕیاریـ
سولتان لە ەێش دەریای ماڵی كەـی داربـ ە لە سـەر رۆیشـتنەە 

لە س  ەی  ـانووەوە  ە ای دەیەیەنێتە ەشت ماڵی كەی داربی
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دار سـتێ ی ن شانەی لێوەیرێە ترەن ی تاڵەسـتێ  هەڵە ب ـات 
كــووی داربــی هەڵە ناكــاتە رێــو لە ســەر چــاكی چەەــی دەداە 

 :سوڵتان دەست بە چاك ەوە دەیرێ و بە ئای و وایەوە

ئەوە خ تو مە سەیێو بووە بە دەستی  ام ئاوی بـا یەرم 
 .ب ەم

ــــاو ــــو مەكە تێ ەیشــــتە بەیم لە ئ ــــی لە ت ــــووی دارب  ك
 .یەرم ردنەكە ناە دواتر دای ی بای روون ردەوە

 :چێ ی لە ب ری كووی داربی بردەوەە باب یوت ە كوو رەمنا

 تا چوویتە ناو منارەی چالی؟

 :كوو بە سەرسام ەوە

 .چماە منارە ناوی هەیە؟ م   هەر لە دەرێوە دیتمە

 :دایو دەڵێ

 .وەی من ش هەر جاری یاری 

كووی داربی ویسـتی ب ـێە بـا كەـی داربـ ش بـێە دەت ـوت 
 :نایەوە هاتشەرمی كرد یێڕایەوەە باب بە ها

 .هەر ئێستا هەر چوارمان دەچ   
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دایو دەسـتی بە زیـی  ایـوا هێنـاە بـاب بزەیەكـی شـ رنی 
 .هاتێ

هەر سێ  ان بە رێ ەوت ە دایـو نەچـووە لەو جـادەیەی كە  
ســەرباز انە و  هــاتنەوەی تاڵەســتێ  ســنووری نێــوان ەــێش

یوڵ ن وارەكان بووە سواری ەا  بوونە هەرسێ  ان بە تەن شت 
ســـوار بـــوونە كـــوو و كـــچ و  ایـــان كـــورژدەكردەوەە  یەكەوە

نەیانوەهێشت لەش ان بەر یەكتر ب ەوێـتە دابەزیـ ە كـوو و كـچ 
و بالە انەكان ـــان  بە دەن ـــی نـــزم تـــاب ای ســـەر فرۆشـــ ا

كانێو شەربەتی مێوژ دە انەوەە لە سەری ودە وێنوەوەە لە دو
بە  ەتێ ی درشت نووسراوە) مـام اڵـادر(ە كـووی داربـی دیتـی 
ســەری كەەــووی كەــی داربــی بە ئــاوی مێــوژەە جــوان ەكی وای 
دابووە كەەـووە كـووی داربـی لە ب ـری نەچێـتەوەە بە دەم رێـی 
منارەوە لە نێوان منواینی داربی با  هەر باسی شەربەتی مـام 

 :اڵادرەە باب یوتی

 .م  زۆر جار لە چ ا  ب رم لەو شەربەتە دەكردەوە

یەیشــــتنە منــــارەە ەــــێش چــــوونە ژوورەوەە بە دەوری دا 
ســوووانەوەە دوو دەریــای بــێ دەریــای هەیەە دەریــایەد روو لە 
رۆژهەیتە دەریایەد رووەو رۆژاواە ناو منـارە ەـ ە دیـارەە ەـڕ 
ــی  ــ   ە دەڵێ ــوونە ژوورێە ەێ ــپ ەە لە رۆهەیتەوە چ ــو و اڵش ری
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بە مـــاری ەێەـــاو ەـــێەەە بە ئاســـمانوا چـــووەە كـــووی داربـــی 
 :حەەەساویەوە دەڵێتە باب

 !ئەوە چ ە! كێ ئەوهای كردیە؟

 :باب بە ەێ ەن نەوە دەڵێ

 ئەوە ەێ   ەی شەیتانەە دەوێرن ەێ وا سەرب ەون؟

 .منواینی داربی دادەمێن ە وەیم نادەنەوە

 :باب دەڵێ

مــ  یارمەت تــان دەدەمە دەچ ــنە ســەرێە ەێــ   ە تــا ســەر 
 .سەرێ دەچێ

 .ەترس ە بەیم خ اڵسە ناكەنمنواینی داربی دیارە د

 :باب دەڵێ

ــا  ــوە یەد رێ  ــارەە ئێ ــەر من ــوونە س ــا چ ــا هەیە ب دوو رێ 
 .دەب ن 

ــی ــواینی دارب ــاب  من ــن  و خ لە اڵســەی ب هەر یەد رێ دەب 
تێنــایەنە چاویــان مــالەاڵە و دەم ــان داەەڕیــوەە بــاب بە كەــی 

 :داربی دەڵێ
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 .دێمە  وارەوەە هەوکە تا لێرە بە

دەدات و سـەر دەكەونە تەواوێـو  كووی داربـی ەـێش  ـای
 :سەردەكەونە دەڵێتە كووی داربی

 .لێرە نەجوولێی هەتا دەچم یوڵناریش دێنم

كووی داربی  ای بە دیوارەوە یرتـووە و جـوولەی لە  ـای 
بڕیوەە چاوەووانە بابی بە كەی دارب ەوە سەركەوێتەوەە بـاب بە 

 :تەنێ هاتەوەە كووی داربی بە ش ەژاویەوە دەڵێ

 !وڵنارئەدی ی

 :باب بە ەێ ەن نەوە

 . ەمت نەبێ ەێش تا دەیاتە سەرێ

دەسـت ان بە  ەكووی داربی سەری سوومایە و نـازانێ خ ب ـێ
هەڵ ەوان بە ەێ   ەی شەیتان كردەوەە رێ نا اشەە ەێ   ەكان 
لە زۆر جێ ش اون و روو اونە دەبێت زۆر ئایات لە  ات بێتە 

ر بە ســەر  ــای بەیم زۆ كــووی داربــی دەترســێ زۆر دەترســێە
 ناهێنێ.

 :یوتی ە بابەوەسەرك ەسەركەوە
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 .لێرە دان شە و مەجوولێە دەچم یوڵنار سەردە ەم

 :كووی داربی دەڵێ

 .بابە ئەو جارە بەجێ مەهێ ە ب هێنە

 :باب بە ەێ ەن نەوە

 .م ئەو بەجێناهێ ەكووم بە  وا تا بە جێ هێ م

چـاوەوێ ەە  بەو سوێنوە بـاوەوی بە بـابی كـردە كووی داربی
ئەو جارە لە جاریوی درەن تـری ەێەـووە هـاتەوەە دیسـانەوە بە 
تەنــێ هــاتەوەە كــوو تــوووە بــووە دەیویســت بە بــابی ب ێــت تــا 

انی لەوە نەمـا كە باوك شـی درۆزنیە یێـڕایەوەە بەیم هـ چ یومـ
 .درۆزنە

ە رێ ا سە تەە دەترسێە ب ری  ی هەڵکشێە هەڵکشێئێە  
ە؟ كووی داربی نازانێ بـابی بـاچی كەەە چی لێهات! دەی  نمەو

ی دە ات بەو دەردەی دەبات! باچی بە ەێ   ەی شەیتانوا سەر
هێنــو تــوووەیە دەیەوێ یەد بە  و كەــی دارب شــی بەجێهێشــتە

دەن ی  ـای یەد بە اڵـوویی منـارە بە سـەر باب ـوا بە كێنـێ و 
ــ ەوە  ــوارێە ــێ بم ــڕایەوەە ەێ   ــیە یێ ــ ەوە كــ  كەــی دارب  بم

ووە كە ئەوەی دەی  نــێ  ەونەە نەیــوەوێرا یومــانی بــا ئەوە چــ
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دەست شــی لە دیــوار بەرداە چــاوی هەڵ  ــافێە تــا ئەیەر  ەون 
بێە بە ئایابێتەوە و لە ەێ   ەی شەیتان بێتە  وارەوە و كەـی 
دارب ی لە دەست نەچێە ئای دەڵێی بە ئایاهـاتەوەە دەب نـێ وا 

نە كەی داربی لە سەر سەری منارەیە لە تەن شت یەد دان شتوو
كووی داربـی ترسـا ئەوەیـان  ەون بـێە ەـاوایەوە ئەیەر  ەونە 
بەئایــانەهێتەوەە تــا بــاب ســەرهاتەكەی بــا نەیێــڕایەوە بــاوەوی 
ــ چ  ــ ە لە ه ــای هەیەە ئەو دوو رێ ــارە دوو رێ  ــردە كە من نەدەك
ــار  ــر بە دی ــێ ەیەد لێ ت ــ چ ج ــایەنەوە یەد و لە ه ــێ ەد ن ج

انی دوو رێ یەكتـر ناكەونە تا نەیەیتە سەر سەری منارە رێ ـوار
 .ناب ن 

 :كووی داربی یات ە كەی داربی 

 تا  نەتزانی دوو رێ هەیە؟

 :كەی داربی

 .باە بابت بە منی یوت

كووی داربی دواتـر نـاوی لەو دان شـتنەی سـەری منـارە نـاە 
 .ژوانێو لە ئاسمان
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ــ ە تڕوم ێ ێــو هەڵ  ــرت ە لە چایخــانەیەد  لە منــارە دابەزی
ـــوارێ ـــ ە لە ســـەر  دی ـــو دابەزی  ی بە  ەتێ ـــی درشـــتی ناوێ

 :نووسرابوو) چایخانەی بایز(ە باب دەڵێ

ــان  ــواردن حەزم دەچــووە   لە ســەری ســەف نێ لە دوای ن
چایەی ئەو چایخانەیەە بخانەوە چایەی ئێرە زۆر بە تامەە دوای 

 .چد ساڵ ویش تامی هەر دەمێنێ

 .كووی داربی تامی چایەی چایخانەی بایزی هەر لە زاریە

بە ەێش چایخانەكەدا تێپەویە باب  ای یەیانوێە یاوانێو  
كوو چاوی لێ ە باب كامەڵێو ەارەی لە ی رفانی دەرهێناە دیتی 
ــاوی  ــو ئ ــا نزی ــاوەە ت ــی نەدەب ــو لێ ــرتە یال ێ ــان ی چێ ێ  

ەوە ل ااوان هات ە لەوێ بە  ا و چێو و یـكەس وسار لەیەڵ ی
 :لە یاوان دابڕانە لەوێ دەن ی

 .ەكر و ش رە كرێمستیكرێمستی یای كرێمستیە ش 

باب سەرو كرێمستی بایان كڕیە كرێمستی سـپی دەرچـووە  
باە حەزیوەكرد لە ج ـاتی  كووی داربی حەزیوەكرد رەن ی سوور

دوو كرێمستی یەد كرێمستی باە تەماشـای دەسـت و كرێمسـتی 
ـــان  ـــ ەكەە ەەننەك ـــ  دارب ـــردە یەیشـــتەوە ب ـــی ك كەـــی دارب 

رەوە هاتنەوە ماڵە نازانم تێ ەڵ وونەوەە بە ەێ ان لەو سەری شا
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كەی داربی بەیم كووی داربی هەستی بە مانوووبوون نەكردە لە 
   اش ی چێو بوو!  ەیاڵی كرێمستی بوو

ئەو شەوە لە مـاڵی كـووی داربـی بـا  هەر باسـی منـارە و 
ەێ   ەكانی شەیتان بووە كووی داربی ەرس ار لە دوای ەرس اری 

 :لە هەمووانی ەرسیلە باب و دایو و مام یەویوە دەكرد 

ــەركەوتی یەورە  ــەیتانوا س ــ   ەی ش ــار كە ەێ ــا یەكەم ج ت
 بوویت؟

مام یەویوە چاوی  ەكەی دادەیرێە چاوە لە دەسـتەووەكەی 
 :دەسڕێ

زە م بوومە ژنی یەكەمم هێنابووە لە یران ـی یەورە كەوتـمە 
ـــارەە لە دووی چـــوومە بە  ـــاو من دوای كەروێشـــ ێوە چـــووە ن

 .لە دووی نەبوومەوەە لە دوا ەێ   ە یرتمەێ   ەكانوا هەڵ ەواە 

 :باب لە ب  جەمەدان ەكەیەوە سەری دە ورێنێ

م  هەر لە تەمەنـی تـا دەبـوومە دە سـاڵێوە بـابم وا بـزانم 
لە ی مەهابــــاد بــــووە لەیەڵ  ــــاڵم بە ەێــــ   ەی شــــەیتانوا 

 .سەركەوتم

 :دایو ەەننە دە اتە سەر لێوی  وارەوەی
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هێشـتا تـام نەكەوت ــوویە  ئەو سـاڵەی بابـت بە چ ــا كەوتە
زچە لەیەڵ بابت هەر یەكە بە  یەكوا سـەركەوت  ە لە سـەرەوە 

 یەكترمان دیتەوە

 :كووی داربی بە شەرمەوە

 .وەد م  و یوڵنار

 :دایو بە دوو ەەننە یانای كوو دەیوشێ

 ...ئاە ئا

 :كووی داربی دەستی دە اتە سەر رانی دایو

 تا چەنو مانگ لە بابم یە ەتری؟ ەدایە

 :باب نەیهێشت دایو وەیم واتەوەە بە ەێ ەن نەوە

 كوومە دای ت هەشت نا دە ساڵێو لە م  یە ەترە

 :كووی داربی

 !ئای

 :مام یەویوە كا ەیەكی كرد

 .م  ب ست ساڵێو لە دای ی بابت یەورەتر بووم
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 :كووی داربی بە چەەاد لە سەری  ای دا

 !وەی! وەی

كوو ەرسـ اری لە  دایو اڵسەی بە ی چێ ەكەدا راكێشاە دەنا
 .و تەمەنەوە نەدەبڕیەوە بارەی منارە

چێ ەكان با كووی داربی  ێریان داوەە لەیەوەكێ سێ چوار 
انــونە ومــاڵ چێــو و مایت ــان هەبــووە منــواین دەیــان ردنە لەوە

یــوڵێش جــار جــار ســێ چــوار بــزنەكەی دەهێنــایە لەوەوانــونە 
ار هەم شە چەاڵاكەشـی بە دەسـتەوەیەە كـوو و كەـی داربـی جـ

جارە سـەر لە سـ ەینان زووە یـان  ەسـرانێ ی درەنـگ چێ  ـان 
ئەو نـاوە هاوینـان سـەراەا  ەبردە دەورو بەری تااڵە دار ورمـاەد

اڵەسەر و ەوو  وەە   بـووە بەهـاران ش كەسـو كەسـوە تەو 
ــتە ئ ــریێ ە لە بەهەش ــوت مێ ــی بە تەوە دەت  ــووی دارب ەیەر ك

و و شـتێ  ش   و بەهارێـیبێە رەن ە ەتر لە هـاوهەڵەدا نەچوو
نـــاوە نـــاوە بە چـــێ ەوە هـــات نە ئەو نـــاوەە هەمـــوو  ەلە ەـــایز

ــاوزەی  ــان لەیەڵ ئ ــێ ی ــاكە بە تەن ــ  دار ورم ــارێ  شە لە ب ج
 ایان یەمەی اڵااڵایانێ ـان دەكـردە بەیم چەنـوی بایـان كرابـاە 

انەوەە دوو بە دوو تێ ەڵـی منــواین نەدەبــوونە دوو بە دوو دەمــ
ەاڵاوێو بەریـــ  دەبـــووە كە وەكەدا كە شـــ بە ســـەر دیـــواری

ـــوە  ـــام یەوی ـــردە ئەو كە وەیە بە اڵســـەی م ـــان دەك راررارانێ 
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سەردەمانێو كاشو و تە ری ەڕ لە باخ و با ەە بـووەە لە بـ  
زووریەكــانەوە جــایەی ئــاوی بــا هــاتووەە جێــی جــایە ئــاوەكە 
ئێستا  دیارەە لەو بەری ماڵی كووی دارب شـەوە ئەو شـوێنەی 

مـام  ەوە جـایەكە شـوێنەواری مـاوەسەربازەكان لێ ـان هەڵـوابو
 :یەویوە زۆر جار دەڵێ

ــووە تە ر و ەادشــای بەرــوا  ئەو تە رە زۆری ویســت تــا ب
 .سەردانی دەكرد

 :تاڵەستێ  دەڵێ

ئەو رۆژەی ئایری یرت و تاین كراە با ەەوی ن وە سووتاوی 
 .كتێ ەكانی لە شار دەیێڕا

داربـی بە ئێستا  تەنها چەنو   دیوارێ ی ماوە و منـواینی 
 .سەریوا راررارێنی دەكەن

دار ورمـــا تـــا ســـەرهەڵوەبڕی ب نـــوەە كـــووی داربـــی هەر  
 :مام یەویوەی ب ردەكەوێتەوە اڵسەكەی ەكەوەتێ لێ وەووانێ

ئەو دار ورمایە ە رە تەمەنـی منـی هەیەە ئەوەیە مـ  كـووو 
 .بوومەتەوەە بەیم ئەو وەد سەردەمی  وی بە اڵ تی ماوەتەوە
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ئەستوورەە زۆر ئەستوورە كچ لەو دیوە كوو اڵەدی دار  ورما 
ــاتە دار  ــو حەزدەك ــوو چەن ــوا دەكەنە ك ــی ەێ ــوە باوەش لەو دی

بـاوەی سـەر ەەنـنەی دەیەیشـتە  ە ورما هێنوە ئەستوور نەبـا
ەەنـنەی كــچە نەیەیشــتێە ویســتی فێ ێــو ب ــاتە بە ی راســتا 
هەنوێو بخزێە نە زیە شـەرم  ردە ئاشـ رادەبووە ئەوە یەكەم 

 .اینی دارب ە لە ب  دار ورمایەمەی منو

بـێە  اڵەدی  ورما كون كونەە ەێوەچێ هەمووی جێی یـول ە
ەیـان منواینی داربی لە یەكەم دیواری دار ورمای ـان كـونی یول 

 :دەژمارد

 ...یەدە دووە دە

لێ ان تێ وەچووە نەدەژمێردراە ە اوێو كە ماڵ ان هێنوە لە  
 :دار ورماكە دوور نەبووە جارێو بە سەردا هاتە لێی ەرس  

 ئەوە چی دەژمێرن؟

 :كەی داربی وەیم وایەوە

 .جێی یول ە دەژمێری 

 :ە اوەكە بە ەێ ەن نەوە
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 ا مانووو مەكەنە ناژمێردرێە ئەوە  ی  وارەوەتان ژماردە 
 .ی سەرەوە  ا نای ەنێئەدی  

 :كووی داربی  ای كڕكردووەە كەی داربی ەرسی

 وەیە؟تا  نەتكماردووەە نازانی جێی چەنو یول ەی ەێ

 :ە اوەكە

كەم كێ دەزانێ! هێنوە یول ەی با ئەو دارە هـاتووەە مەیەر 
 !مام یەویوە هێنوەی با هات ێ

 :كووی داربی بە سەر سوومانەوە

 تا مام یەویوە دەناسی؟

 :ەكەە او

 .كە  هەیە مام یەویوە نەناسێ

كووی داربـی لێـی بـووە مەرائە دەبێـت بزانێـت جێـی چەنـو 
یول ە بە دار ورماوەیەە كەی داربی رێی با داناە بە ەێی اڵسەی 
ە اوەكە ئەیەر بزانێت مـام یەویـوە چەنـو یـول ەی بـا هـاتووەە 
ئەوا جێ یول ەی دار ورماكە دەزانـرێە كـووی داربـی رێـ ەكەی 
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ب ی بە با  زانیە لە مام یەویوەی ەرسیە مام یەویوە كەی دار
 :شتێ ی وای یوت

نازانمە رەن ە هێنوەی ەەل ـی داربـ ەكە یـول ەم بـا هـات ێە 
 .بەیم تەنها حەفت انم بەركەوتووە

وەیمــی مــام یەویــوە مەرااڵەكەی ەتــر كــردە كەــی داربــی لە 
كووی داربی ەتـر مەرااڵـی ژمـاردنی كەوتە سـەرە ەەل ـی داربـی 

وا كونەكـانی دار ورمـا ێردرێە كـچ و كـووی داربـی بڕیاریانـناژم
بكمێــرنە ســەریان هێنــاو ســەریان بــرد ئەو هەمــوو كــونە چــان 
ــارەی  ــتەوەە هەرج ــ ان دی ــی باش ــوا رێ ەك ــرنە لە بەهارێ  بكمێ
هەنوێ  ان دەژماردە بە اڵەڵەم ڕ  ەتێ  ان لە نێـوان ژمێـردرا و 

دی دار  ورمـاكە لە نەژمێردراو دەكێشـاە ژمارەكەیـان هەر لە اڵە
ب   ەتە كێشراوەكە دەنووسیە رۆژی یەكەم نزی ەی یەزێـو لە 
اڵەدی دار ورمایان  ستە ناو  ەتی ژمێردراوەوەە ەێـوەچی ئەو 
یەزەی بەژنی دار ورما كە  ـوارەوەیەە سـەر زەویەە لە هەمـوو 

ەتـر جێ ەد كەمتر یـول ەی بەركەوت ـێە لەو یەزە بـا سـەرەوە 
 .ن بووەجێی ن شانەی سەربازەكا

ب  دار  ورما با كـووی داربـی ەڕەـڕە لە سـەرهاتی ناسـو  
ناسوە وەد دەن ی كەی داربی ناسوە كووی داربی لە ب ریەتی 
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كەی داربـی لە بـ  داربـی مەم ـی كـردە بەیم لە بـ  دار ورمـا 
 .ەڕی رد

رۆژێ ی ەایزی بانی باران كـاینی ەڕكردبـووە كـووی داربـی  
ەشتی بە داربی داوەە دیـارە لە چـاوەووانی كـێ راوەسـتاوە! بە 
ب  تاوە بارانێو كە خ لە بارانی ەایز نەدەچووە كەی داربی تەو 

بە لە ش ەوە نووسـابووە چـاوی كـووی  کراسەکەیتەو یەیشتە 
دوو شـتی  ـڕ بە  داربی كەوتە سەر س ن ی كەی داربیە دیتـی

 کراســیدوورایــی ســێ چــوار ەەنــنەیەد لە یەكتــر دوورە بە بــ  
نارنن ەوە اڵ ت بوونەتەوەە شێوەیان لە هەناری یە ەی دەكـردە 

ە شەرمی لە هەنار كردە ئ ـوی لەوەدوا بە ت ەـاو سەری دا ست
 .چاوی نەدەدایە س نەی كەی داربیە نەبا

بـــ   رەنـــ ە بەهـــاری دوای ەـــایزی مەم  ـــردن بـــووبێە لە
دار ورماە دوو بە دوو بە بەردی بەستێ اڵااڵایانێ ان دەكردە كوو 
ــانی بەســتێ ئەوانەی  ــی هەم شــە بە بەردە جوانەك و كەــی دارب
ــوونە  ــش دەب ــرد كە تەواوی ــان دەك ــانە اڵااڵایانێ  ــار دەیهێن رووب

و لە ب   اڵ ان دەشاردەوەە تـا كە   دەیانخستنە ەەوۆكێ ەوە
  بەردی وا جوانی نـ ەە لە نەیانوزێە بەردەكان زۆر جوان ە كە

هەڵ كاردن و دیتنەوەی بەردی جـوانە كـێ دەیەیشـتە منـواینی 
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داربـــیە لە ســـاتی اڵااڵایـــانێە بەردێـــو لە بەردە جوانەكـــان لە 
 :دەستی كوو دەرچووە نەی راوەە بە تونوی س ن ی كچ یرت ەوە

 !!وەی س ن م

 :كووی داربی ش ەژا

 .ئەیە نەمزانی

ی نەیزانـی چـی ب ـاتە كـووی كەی داربی لەبەر ئێشی س ن 
داربــی چــاوی لێــ ەە كــچ دوو دویــمە لە ســێ دویــمەی یە ەی 

سووری لەبەر بـووە ەەنـنەی بە جێـی بەرددا کراسێکی كردەوەە 
دێناە كە نێوان هەردوو مەم ـی یرت ـووە هەسـت  رد هەنارەكـان 
تەواوێو یەورە بوونەە نێـوان هەنارەكـان سـپی بـوو زۆر سـپیە 

ی وای نەدیتووەە لە بەفری سـەر لـو و كوو لە ه چ شتێو سپێت
ەـــای داربـــ ەكە  ســـپێتی وای نەدیتـــووەە ســـەری دا ســـتە 
ــواڵی جێــی بەردەكە مــاخ  ــوەكرد وەد ســەردەمی زۆر من حەزی
ب اتە تا ئـازارەكە كەم ب ـاتەوەە هـاتەوەب ری جارێـو بە هەڵە 
ــی كەوتە  بەردێ ــی هاویشــت و بە راســتی بە اڵــاڵی كەــی دارب

كووی داربی كە لە جێی بەردەكەی كردە  یریاە بەیم بە ماچێ ی
یریان نەماە  ازیەی  واست ئێسـتا  وەد هەینـێ بـاە تـا بە 
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ماچێو ئـازاری سـ ن ی شـ انوبا و چـی لە دڵ نەهێشـت اە كـچ 
 :دوای نەمانی ئازار بە ەێ ەن نەوە

 .تاڵەی كووە یوڵ ن وارەكەت لە م  كردەوە

 :كووی داربی هێنوەی نەمابووە ب ریێ

 .م لێوەوەهاە سێ بەرد

 :كەی داربی

 .دڵم نایەە دەی با یەمە ب ەی 

ەــاویش شــەرم وەكرد لە ســ نەی كــچ و رۆژەوە كــوو بە ت لە
 .بڕوانێ

دەژمێرنە ئەو رۆژانەی بە تەنێ ە منـواینی داربـی كونەكـانی 
ـــــێ  ـــــرنە دەســـــت ان نایـــــاتێە دەب اڵەدی دار ورمـــــا دەژمێ

ــ ــ ەە ەەت  ــان ن ــا ئاس ــ ەوان بە دار ورم ــواهەڵ ەوێ ە هەڵ ی ەێ
دەوێە چەنو بزمارێ ی یەورە  ەێویسـتەە لەو جێـ ەی دەسـت 
دەی اتێە ەەتـو بە تونـوی لە بەژنـی دار ورمـا دەئـاڵێن ە دوو 
سێ بزماریشی لێوەكوت ە ەەتو نـابزوێە بە سـەری شـاوباوەی 
ەەت وا هەڵ ەوێە ئێستا تا ئاستی ەەتو و بزمارەكان كونەكـان 

ژمـــاردنی  ژمێــردراونە ئەو ئاســـتە بـــووە جــێ ەی ەـــێە لەیـــك



100 
 

سەرەوەترنە ەەتێ  وی لە سەرەوە دەئاڵێن ە منواینی داربی بە 
نارە بە دار ورمادا سـەردەكەونە ئێسـتا نـارەی كـەەە كـوو لە 
 وارەوە لە سەر ەشت راكشـاوەە مانـووو دیـارەە تەماشـای كـچ 
دەكات دەڵێی سمارەیە هەڵـوەیەوێە چـاوە وای لە چـاوە جێـی 

ە دەچێە بە جێی ترسـناكوا سەیر دەب نێتەوەە چاویش لە سمار
هەڵــوەیكێە چــاوی كــوو ئێســتا لە نێــوان رانەكــانی كــەەە زوو 

 .دایخستە نەیهێشت خ ب  نێ

 ــوی لە جارێ  كەكــووی داربــی ترســاە لەرزیە تــابەی كــرد 
بە دار ورمــاداە لە ســەر ەشــت  ســاتی هەڵ ەوانــی كەــی داربــی

 .رانەكشێ

وێـــنەیەد لە وێنەكـــانی بـــ  دار ورمـــای بە  كـــووی داربـــی
ـــنەی  ـــتووەە مەیەر وێ ـــاڵی ەاراس ـــوە و  ەی ـــێوەیەد لە دی ش
كرێمســت ەكەی وا ەاراســت ێە  ەســرانێ ی درەنــ ەە كــچ چــووە 
ــا لە ســەر ەشــت  ــ  دار  ورم ــوو لە ب ــڕێتەوەە ك ــان ب ێ چێ ەك
راكشاوەە سـەری بە بەردێ ـی درێككـالە كـردووەە ئەیەر بەریـی 

بــال رێ ی بــاری ەلە دەداتە دن ــا كەمێــو  تێهەڵ ێشـیە شــێوەی
یەرمەە دوو اڵاەەەی لە كراسـە شـ نەكەی كـردۆتەوەە یـوێی لە 
دەن ی ەێی كـەەە وەد ب ێـی ەێـی شـەرمە سـ ن ی رووت بـێە 
اڵاەەەكانی دادە اتەوەە چـاوی لێـ ە كـچ دێ دێە لە تەن شـتی 
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رادەكشێ و سەر دە اتە سەر سەرینە بەردین ەكەە سەری  جێی 
ێوەبێتەوەە كچ دەست بە اڵسەدەكاتە بەیم كـوو خ دوو سەری ل

لە اڵســەكانی تێنایــاتە لە شــەرمان دەلەرزێــتە كــوو كە تەنهــا 
شانی بەر شانی كچ كەوتـووەە چەنـو تـالە اڵـكێ  ش ەەویـونەتە 
سەر شانیە لە شانەوە یەرمایی لەشـی كـچ دەوژێـتە لەشـ ەوەە 
ـــی لەو  ـــای ەتەە كـــوو جـــاری یەكەمە یەرم  ئەو یەرمـــ ە زۆر ت

ــێ وەیە هەســت ەێ  ــاتە بەریە نــایرێە دەیەوێــت راب ــاتە ش
اڵكەكان بەسـترابێتەوەە كـچ اڵسـان داوە ناتوانێتە وەد ب ێی بە 

دەكات كوو هەر دەنگ دەب ستێ و وشـەیەد چـ ە تێنەیەیشـتە 
ــز دەداتە  ــای  ــوو بەســتراوەتەوە و  ــای رادەەســ ێنێە هێ ك

و هەڵوەستێ و كەمێو دوور دەكەوێتەوەە كچ هەر راكشـاوەە كـو
نــاوێرێ تەماشــای ب ــاتە دەچێــتە  ی چێ ەكــانە تــا كــچ اڵ ــت 

 .نەباوەە كوو نەهاتەوە ب  دار ورماكە

)شــ ری  بەهــارە(  بە تەن شــت یەكەوە ئەو رۆژەی چوونە
ردبـاوە دەترسـا جێ ەكـی دان شت وونە كووی داربی  ای كورژك

كەی داربـی ب ەوێـتە بەیم لە سـاتی چەە ەلێـوان  بەر جێ ەكی
ــاڵ و باســ  ا ــی دەیویســت اڵ ــووی دارب ــر دە شــاە ك ن لە یەكت

چەە ە لێـنەداە بەیم شـ ری  بەهـارە بەردی دەهێنـایە جـا  و 
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ــێ و  ــوە بەو تەمەنەوە هەڵوەســتاوە ســەر ە ــام یەوی  ــرۆ ە م
 :چەە ەی لێوەدا كووی داربی یوێی لێ ە دەڵێ

 .ئای! زیرەك ش لێرە باە ئەوجا  ا  دەبوو

اربـی دەب نـێ لەو دایو و بـاود هەر رانەدەوسـتانە كـووی د
 وە  انزاد دەسماڵ رادەوەشـێنێە دەب نـێە یـوڵێ تەزبێحێ ـی 

ـــی د ـــوووێنێەاڵەزوان ـــنە هەڵوەس ـــك بە ســـەری ەەن دیـــوار  رێ
كە لە ەـاڵ لە تەن شـتی تاوەتەوە و ف  ە لێوەداتە سە ح هەس

دادەن شتە چاتە سەر شـانی ە اوێـو ودەسـت هەڵوەشـەاڵێنێە 
هارە ب  نـێە هەر لەوە  كووی داربی یەكەم جاری بوو ش ری  بە

رۆژەوە منواین ناویان لەو ە اوە نا ش ری  بەهارەە ئەو ە ـاوەی 
یەورەكــان ەێ ــان دەیوت) ــارە تــایەر( ئەو ە ــاوەی شــاری 
ـــ ەكەی لە شـــێوەی  هێنـــاوەتە  ـــرۆ ە ئەو ە ـــاوەی جەمەدان
تاڵەستێ  بەستووەە بە دەن ێو دەڵێی لە ئاسـمانەوە هـاتووەە 

 :دەچری ێنێ

 ...بەهارەە بەهارەە بەهاری شادانش ری  

كووی داربی لە نێوان ش ری  بەهارە و كەـی داربـیە دێـت و 
تەوە  ی دەچێــتە دەمێــو لەیەڵ ئەودا دەووات و دەمێــو دێــ

ەـاوێ ی دەداتـێە نـاوێرێ لە سـەری كەی داربـیە جـار جـارە ت 
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راب رێتە وەد ب ێی بەریەی سەیركردنی دەم و لێو و روومەتـی 
ێ ەن   و شادی شێوەی دن ە هەناریان یرت ووە نایرێت كە لە ە

ەتر تەماشـای دەسـت و ەەنـنەی دەكـردە چەنـو ناسـو بـوونە 
 :چەە ە ناس تری كردبوونە بە ئاستەم یوێی لە بابە

 .م  لەو ش ری  بەهارە تێر نابم

 :دەب نێە دایو بزەیەد دەكات

 !چون ێ ناوی منی تێوایە

 :باب بە ەێ ەن نەوە

 هەر وایە

ــتانو ــنەیەد لەیەڵ شــ ری  بەهــارە دەیــرنە لە لە هەس ا وێ
وێـــنەكە منـــواینی داربــــی لە ەێشـــەوە لە تەن شـــت یەكتــــر 

 .راوەستاونە یوڵێش لە وێنەكەدا دەردەچێت

یەوەد رۆژ دوای رۆژ ئاوەدانتر دەبـێە مـاڵی یـوڵێ دوورتـر 
دەكەوێتەوەە كەمتر دەب نرێە بەیم هەواڵی دەیاتە حەفـتەیەكە 

اوەە دەڵــێ ە ماماســتایەد لێــی تــوووە وازی لە اڵوتابخــانە هێنــ
 :دەبێت و دەڵێت
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 .اڵاحپە هێنوە دەمورێكی مەكە

 :یوڵێ بێ و وەیم نەداتەوە! دەڵێ

 .بە داكت ب ێ دەمورێكی نەكات و  اشت اڵاحپەی

ــتی  ــاب ەكەی تەن ش ــتە اڵوت ــای دەچێ ــتا بە دارەوە ب ماماس
ئایــای لێــ ەە یــوڵێ  ێــرا تەنــوورەكەی كەمێــو هەڵــوەداتەوەە 

ناو رانی  ایوا دەكات و چەاڵایەد دەردەهێنـێ و بـا  دەست بە
ەوێە ماماســتا دەچێــتە ماماســتا دەاڵ كێنــێ و هەڵــوێە دەردەە

بە سەر دیـواردا ئـاودیو دەبـێە  دەریای حەوشە دا راوەە یوڵێ
 .هەر ئەو ئاودیوبوونەیە و نایەوێتەوە

ـــوێ بە ی   ـــیە لەو بەری كەن ـــی دارب ـــاڵی كە ـــت م لە ەش
ەنـــو  انووێـــو اڵ تنەبێـــتەوەە ئەو  ـــوارەوەدا حەفـــتە نـــ ە چ

 ــانووانەی  ــوارەوەە ئەوانــی نزیــو جــادە اڵ ــڕەكەە كە دەڵــێ  
ـــ  لەو دەوروبەرە  ـــان دێ ـــادەوۆنەە تێ ـــوەدرێ  و  اوەنەكان  زی
ــاە لە یەوەد  ــاڵێو ناب ــڕواە س ــا ب ــتوەكەنە ئەوه ــانوو درووس  
ــی  ــی  ەم ــووی دارب ــامێنێتەوەە ك ــاڵی ن ــارچە زەویەد بە بەت ە

ــ ــی تەن شــت م ــانووە ئەوەیەت ــرێتە   ــ ش ب  ــێ ەی اڵی ئەوان ج
لە لە ەشــت مــاڵی كەــی داربــی  تاەانێ ــان لــێ ب  ــرێە ئێســتا

بنا ەی  انووێو لێوەدرێتە هێشتا تەواو نەبووەە هێشتا مـاڵی 
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ــووەبرادەرە اڵەت  ــان ب ــی لەیەڵ كووەكەی ــووی دارب ــاتاتێە ك نەه
كــووی داربــی نەبــووەە وا زوو لەیەڵ كە  ب ێــتە بــرادەرە بەیم 

چاوی دیـوار نهێن ەكـی تێـوایە رای ێشـا و بـوونە بـرادەرە دیارە 
رەن ە لە رێی دیوار و كووی دارب شـەوە بووبێـتە باب ـان بـوونە 
برادەرە بابی دیواریش ەێشمەریە بووە بەیم كـووی داربـی كەـی 
داربی بە كە  ناداە سـاتەكانی بـێ كەـی دارب ـی لەیەڵ دیـوار 

 .دەبردە سەر

ام یەویوە و نەنە  انە منواینی داربی ئاوەدانەە ج ە لە م  
داربیە جارجارە  دیوارە  وشو و بـراكەی كـووی داربـ ش كە 
سەرەێ ەوتوونە  وویان بە بـ  داربـ ەكە یرتـووەە تـا دەیەنـێ 
 ایان لە اڵوو و چ پاو وەردەدەنە دێ  وەد دوو كـاتر لە سـەر 
ســـەكایەكە هەڵوەن شـــ ە دەمەو بەهـــارە زۆری نەمـــاوە نەورۆز 

ە نەورۆزێە بـێ و سـوار بـ  و بەـن تـروم ێ ەکەی بێتەوەە دەن ـ
ێــو لە ســ مای مــام یەویــوە  ەفەت كــووی داربــی هەســتوەكات

ــێە ــ ە و ناشپرس ــازانێ چ ــارەە ن ــەوە  دی ــ مای نەنە ان ش بە س
 ەفەتەكە دەب نــێە دواتــر  ەفەتەكە ەەویەوە ســ مای دایــو و 
باوك شیە كووی داربی كەوتە یومان لە چـاوی  ـایە ەێ وابـوو 

وتاتە هەڵەیەكەوەە دەیویسـت بپرسـێە دەی ێـڕاوەە بە چاوی كە
 ای نەوەستا لە كەی دارب ـی ەرسـیە وەیمـی ویـش زۆر روون 
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نەبووە كـووی داربـی چ ـوی بەریەی نەیـرتە لە مـام یەویـوەی 
 :ەرسی

 ...هەموو  ەفەت ار دیارن +

 .ه چ ن ەە رادیا اڵسەی نا ا  دەكات-

 !رادیا +

ـــی   ـــوارەیەد لە چـــاوی كـــووی دارب ـــاڵ و یەوەد بە  ئێ م
ــوو  ــكدەداە هەم ــوا یێ ــوت لە یەردەلوول ــ ەژا دەت  ــێوەیەد ش ش
تێ وەسوووان بێ ئەوەی شتێو لێرە هەڵ  رن لەوێی دانێ ە بـێ 
ئەوەی اڵســەیەكی روون بــ ەنە مــاڵی كەــی داربــ ش هــات وونە 
ماڵ انە تاڵەستێ ە ترەن ەكەی  اوێنوەكردەوەە چاوی لە سـەر 

ام یەویوە چاوی لە تاڵەستێ  ژن و منواڵەكانی هەڵنەدەیرتە م
 :بڕی ووە دەی وت

دەمزانــی وای لێــوێە  ــازیە منــ ش لە ســەر شــنگ و تــ   
 .دەبووم

دایو ئەو دایـ ە سـوور وسـپ ەی لە هەنـار هەنـارتربووە ئەو 
شــەو رەن ــی  اڵەمێشــی یرتــووەە چــاو لە ســەر تاڵســتێ  
ــاتەوەە ســێ  ــایرێە لە دەوری دەســوووێە كەنتــاوەكە دەك هەڵن
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با دێنـێە نـازانی كام ـانی بـا دانـێە یـاریەی بـا  چوار كراسی
 .دێنێە ەێاڵوی با  اوێنوەكاتەوە

باب دەبێت بڕواتە  وا دەزانێ ئەو جارە چەنوی ەێوەچێتە 
ــام  ــامێزی بە م ــاب ســەرەتا ئ ــووە ب ــوی هەشــت ســاڵێو ب جاری
یەویوەدا كردە منواینی دارب ی ەـێ ەوە لە ئـامێز یـرتە منـواڵە 

 :و یوتی دایو لە ەێشی راوەستایە ەكانی یوش ە  ایەوەە 

 . ەمی منواڵەكانت نەبێە ئایات لە  ات بێت

 .یەكتریان ماخ كردە دایو یریاە بە كوڵ یریا

 :باب دەڵێ

 .مەیریە زوو یەكتر دەب ن نەوە

باب رۆییە هەر باب ناە براكەی كەی دارب ش رۆیشتە ە اوە 
ــوڵێش  ــتە ی ــتێنوا رۆیش ــات و لەیەڵ تاڵەس ــ ەكە  ه هەمەدان

ـــــورت ـــــاو ك ـــــووە ەرچـــــی لە ن ەد و شـــــەرواڵێ ی لەبەركردب
ــو  ــوی  ەڵ ــووەە چەن ــوت ك ــاوەە دەت  ــ ەكەی  ڕكردب جەمەدان
هەوڵ ان دا نەوواتە رۆیشـتە یـوڵێ  ـای كـردە ە ـاو و لەیەڵ 

 شازدە و  او لە یەوەد نەماە كووی سەرەوەیە اوان رۆیشتە ە
حەنوە لە یەوەد نەماە هەموو هات  و بەیەڵ تاڵەستێ  كەوتـ  
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رێــ ەدا رۆیشــت  كە بە تەن شــت جــێ جــایەی ئــاوەكەوە  و بەو
بــووە ئەو جــایەیەی زوو لە بــ  زووریەكــانەوە ئــاوی دەهێنــایە 
شارەوەە هەمـوو رۆیشـت ە ئەوەی لە یەوەد مـایەوە تەنهـا مـام 

 .یەویوە و شەلەی شام ناكررۆ  بوو

ئەو شەوە كووی داربی نەنووستە لە ەێش دەریا تەماشای  
دەكردە دەیویت شار هەر هەموو شار بەو  رێی ئەو بەری كەنوێی

ــــا  ــــان رووەو چ  ــــوێ   و رووەو زووریەك ــــار بەجێ ــــ ەدا ش رێ
رێ ان رتووەە كووی داربـی كە رۆژبـاوەە تێ ەیشـت شـار ە ـاوی 
تێوا نەماوەە بە چەكوار و بێ چەكەوەە بە ەێشمەریە و ەـال ە 
ـــتاوەە هەر  ـــان ەر و زۆر ماماس ـــار و فەرم ـــێ ك ـــار و ب و كرێ 

ێی چ ایان یرتووە و لە شار نەماونە منواینی داربی هەموویان ر
لەرێــی ئەو بەری كەنــوێ شــتی ســەیریان دەدیــتەوەە كـــاڵوی 
ەـال ەە كاســ ێتە كاســێتە ەــاكەتی جــ ەرەە ەــاكەتی ەەن ــرە 
ەاكەتی ف شەدە ج  ی بنەوەە ەێنوو ە زۆر شتە دەفتەرێ ـی 
كە ەی بەرچ اڵاوەی شە كووی داربی لە شتە كەوتووەكانی سەر 

و دەو رێ  تەنها دەفتەرەكەی بە  وە یرنگ بووە بـردیەوەە  رێ
 .هەنوێ ی با مام یەویوە  وێنوەوە

كووی داربی دەب نێ شار  اماشـەە دەڵێـی  ـاڵ و دۆی بە 
سەردا كـراوەە شـار چـالەە تاڵەسـتێ  رۆیشـت و شـاری لەیەڵ 
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 ای بردە بەیم رۆژی دواتـر دەیـویت  ەلـو اڵـد اڵـ ە دێـنەوەە 
ەب  یەیی تەوی دارب ەكەوەە دەیانكماردنە یەد منواینی داربی ل

دوو سێە وردە وردە شار ە اوی تێ ەوتەوەە ە او ەەیوابوونەوەە 
ژیان جارێو جوولەی تێ ەوتەوەە كووی داربی یوڵێی دیـتە بە 

 :و لە كاینی بە دەن ی ب نو دەی وت توووەیی هاتەوە

 .ەێ  ان نەكردمە چەك ان نەدامێ

ۆر  اشوەویسـتە بـان   رد و دڵـی مام یەویوە كە یوڵێی ز
 :دایەوە

یوڵێە كەە ئازاكەمە اڵەینـاكەە یەوەد ە ـاوی تێـوا نەمـاوەە 
 .تا ئایات لێمان بێت

چاوەرێی باب و برا بوون بە دیـاركەونە بەیم مـام یەویـوە  
 :زوو كووی دارب ی لە باری چاوەووانی دەرهێنا

 .لەیەڵ ئەو  ەڵ ە نایەتەوە ەكوومە بابت زۆری ەێوەچێت  

ــاە بە   ــوە هێن ــام یەوی ــەی م ــاوەوی بە اڵس ــی ب ــووی دارب ك
رۆیشــتنی تاڵەســتێ  و زۆریــویە زۆر شــت یــاواە هەر زوو ئەی 
 رەاڵ ب و ەێشمەریە و شەه وان و زۆر سـروودیوی لە اڵوتابخـانە

و و كــاین و بــازاو كــاكرانەوە و بە ەەڕەەــڕی و ەــڕ لە ركەرــك 
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ــام ــاكەی م ــان  چــوونەوە رادی ــوەە شــەوان بە دزیەوە یوێ  یەوی
لێوەیرت ە كـووی داربـی یەكەم رۆژی چـوونە اڵوتابخـانەی دوای 
بزربوونەوەی تاڵەستێنی لە ب رناچێتەوەە لەیەڵ كەی داربـی بە 
تر  و لەرزەوەە بە  ەفەت اریەوەە رێی اڵوتابخانەیان یرتە لەو 
ــر ترســانە وەد جــاری جــاران لە  ــوونەوەە ەت ــ ەی لێ نوداب جێ

 :ەانەكە ریزبوونە حەسەنە فەنویی بەرێوەبەر اڵسەی كردیاوە

 .لەمەودوا ئەو سروودانە ناڵێ نەوە كە ەێشتر دەمان وتەوە

لە  یەكەوە )ئەی رەاڵ ب( بەرزباوەە بەیم حەسەنە فەنوی  
وجێ رەكەی  بە دار بێوەن  ان ردە لەو دەمە كووی داربی یوێی 

 :لە ماماستایەد بوو

 .ێئەی رەاڵ ب بێ دەنگ ناكر

كـــووی داربـــی چـــاوی لە برادەرەكـــانی یێـــڕاە هەنـــوێ  ان  
نەمابوونە ماماستای زل ە  دیار نەماە لە هاتنەوە دیتـی كەـی 

 :داربی بە كوڵ دەیری

 خ بووە؟ +

 .دوو برادەرم چ وی نایەنە اڵوتابخانە-
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منواینی داربی لە رێ لە نێوان  ایان یرتوی ـان لە ئەیەری 
 .ان دەكردهاتنەوە سەرباز و یوڵ ن وارەك

بە چــوونی تاڵەســتێ  زۆر شــت چــووە ئەوە نەورۆز هــات و 
كە  لە ماڵ دەرنەچـووە كە  دیـاریەكی نەهێنـا كـووی داربـی 
هەســتوەكات دەشــت و دەریــشە ئااڵــاری ئەو بەری كەنــو تــا 
دار ورمــاكە  كەســ ایی بەهارەكــانی ەێشــووی نــ ەە دای ــ ش 

ان ش  ــج ــ ە جوانەكــانی هەڵ ــرتەوەە نەنە  ــای نــاوازێنێتەوە
تـــر  دای رتـــووە و بەردەوام لە چـــاكی  ـــای دەدا و وەیـــش 

ــام یەو ــی دەداتەوەە بەیم بە شــەەوەیشــ ەتیە م ــوە دڵ زۆری  ی
نەبــــرد چێ ەكــــان ش نەمــــانە دار ورمــــاكە وەد ســــەردەمی 
ــی  ــوتە كە ــی دەی  ــووی دارب ــایەوەە ك ســەربازەكان بە دووری م

 :داربی

 تا چەنو ژمارد؟ ئەرێ كونەكانمان +

 .ن ەە بەیم هێشتا زۆری مابوولە ب رم -

دوای بزربــوونەوەی تاڵەســتێ  چــی وەد  ــای مــایەوە؟ لە 
چاوی كووی دارب ەوە تەنها داربـ ەكە وەد  ـایەتی یـاوانی بە 
سەردا نایەە باڵنـوەكان لە  وێنـون نـاكەونە ەەل ەكـان كەسـو 
كەسوە لە ناو ەەل انەوە بارانێو دێتە  وارێە دەڵێی لە ەرچی 
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دێە كووی داربی هەستوەكاتە ەرچی كەی داربی كەی دارب ەوە 
ەرچێ ە خ ەرخ نای اتێە نە ەرچی دای یە نە ەرچی  ـانزادە نە 

 . ەرچی ئایشە و فاتمە..

ب  داربی هەر ئاوەدانەە چال چال بێ شـە  كەسـی لێـ ەە 
 وشــــو و بــــراكەی كــــووی داربــــی كە بە دەوری داربــــ ەكە 

ن  و دەیـری ە دە وڵێنەوە و دەكەون و هەڵوەسـتنەوەە ەێـوەكە
ئەوان ش ەێوەچێ هەست ان بەو یاوانە كردبێ كە بە سـەر مـاڵ 
ـــانە و كە   ـــابە بابە(ی ـــ ە هەر) ب ـــاتووەە ئەوە ن ـــوا ه و كاین
وەیم ان نـاداتەوەە لە دوای ئەشـە ابوونەوەی تاڵەسـتێ   ـاڵی 
ـــووە زوو زوو  ـــاوی دەركردب ـــ ایی ن ـــی كە بە ماس ـــووی دارب ك

نـایەە دەسـت بە سـەر  سەردەداتە هـ چ جـارێ  ش دەسـت ەتاڵ
منواڵەكانــوا دێنــێە لە باوەشــ ان دەیــرێە چوك ێت ــان دەداتــێە 
بەیم كــێ جێــی بــاب دەیــرێتەوەە كــووی داربــی هێنــوە حەز لە 
چــارەی  ــاڵی ناكــاتە دێــتە ب ــری جارێــو بــاب و  ــاڵ بــووە 
ــاب  ــ ە ب ــوی راكێش ــانەە لێ  ــابوو دەم ــوە نەم ــان و هێن اڵڕەاڵڕی

 :دەی وت

 .و سەدامیتا بەكرێ  راوی رووس ا 

 : اڵ دەی وت
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 .تا بەكرێ  راوی ئەمری ا و شای

هەســتا و نەهــاتەوەە تــا تاڵەســتێ   ماســ ایی بە تــوووەیی
كووی داربـی ئەودەمـانێ لەو  نەوۆیشتە ەێی نەنایە ئەو ماڵەوەە

هەموو بەكرێ  ـراوانە تێنەدەیەیشـتە بەیم بـێ چەنـو و چـوون 
 . اڵی ناكات یەن  ری بابی یرت و لەودەمەوە حەز بە چارەی 

لە چاویان دیارە دایو و مام یەویوە لە سـەر ئـاو و ئـایرنە 
كووی دارب ش هەم شە چـاوی لەو رێـ ەیە كە تاڵەسـتێ  ەێ ـوا 
ــا نزیــو  ــ ەە بەیم  ت رۆیشــتە لەو شــەوەی دەرچــوو هەواڵــی ن
دڵن ایی دڵن ایە كە باوكی زینوووەە ئەوەی شـەوان یـوێ بـواتە 

ێشـمەریەیەد شـەه و بـووەە رادیاكەی مام یەویوە دەزانـی خ ە
ناوی شەه و دە وێنورێتەوەە ژمارە و زۆر جار نـاوی سـەرباز و 
جاشی كوژراو دە وێنورێتەوەە كووی داربی دڵی زۆر  اشـە بە 
ژمارەكانە بەران ەر یەد ەێشـمەریەی شـەه و ب سـت و ەتـریش 
سەرباز و جاشی كوژراو هەیەە لەو ساتانەی رادیا دەبێـتەوە تـا 

ورێنەوەە دەستی لە سەر دڵ ەتی و دەەـاوێتەوە ناوەكان دە وێن
كە نــاوی بــاوكی تێــوا نەبــێە كەــی داربــی لە ن  ەران ــی كــووی 

 :داربی تێوەیاتە ەێ وەڵێت

 . ەمی بابت نەبێتە ناوی نا وێنورێتەوە
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بەو اڵسەیە ئاهێ ی دێتەوەبەرە اڵسەی كەی داربی بـا كـووی 
 .داربی وەد دەرمانە

ـــوەكە بە دوای  ســـتائێ  ـــێش وا لە كەن ـــ ە ە بەرددا دەیەوێ
كەمێــوە كەمێـــو ەرووشــانویە هەورەكەی رەوانـــوەوەە رۆژ بە 
دەرەوەیەە لە ناو كەنوێە كەنـوی وشـوە لە بەرانـ ەر یەكتـر لە 
سەر دوو بەردی تەواوێو یەورەی دوو شەاڵاوی منـواینە لێ ـوی 
دوور دان شـــتوونەە نـــازانم كەـــی داربـــیە بەیم كـــووی داربـــی 

ــارە و یەواوەتەوە ســەردەمی تاڵ ەســتێ ە ســەركەوتنی ســەر من
ە اســـەی نێـــوان هێ ـــی ئاســـن   و راررـــارانێی ســـەیرانەكانە 
 شخشاكەی سەر اڵەراتە كەی داربی بە رستەی )كەنو بێ ئاو 
جوان ن ە( دەیهێنێتەوە نـاو كەنـوێە لە هەسـتانوا خ ب  ـن ! بە 
ەانایی كەنو و بە ب نوایی ئەو بەردانەی لە سەری دان شـت وونە 

لە ســەر چنــگ بە نەرمە رــار دێــتە ەــێ بە ەــێ  ئــاوی شــێ وو
وش ایی دادەەاشێە منواینی داربی یەكەم جارە شتی وا ب  ن ە 

دوورەوە و لە بەر  بێ باران هەستێ و سـەرەتاكەی لەرووبار بە 
چــاوانەوە دەســتپێ  اتە ترســان و هەیتــ ە تــا یەیشــتنەوە بــ  

كتـر بـووە دارب ەكە رووبار تێـپەویە رووبـار لە هەیتنـی ئەوان ت 
 :مام یەویوە یوتی

 .مەترس  خ ن ە دیارە لە زووریەكان بارانە
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زۆری نەبرد ئاو یەیشتە ب  دیـوارە كـووی داربـی ترسـاە لە  
 :بەر  ایەوە دەی وت

 . ازیا بابم لێرە با 

ــەكەی   ــراوەتەوەە ترس ــو دوور   ــاتەوە كەن ــری ه زوو بە ب 
ــ ــڕا   ــاوی یێ ــوێە چ ــواڵ رژانە دەو كەن انزاد رەویەوەە ژن و من

نەبووە سەری سووماە چان دەبـێ رووبـار هەسـتێ و  ـانزاد بە 
ــێ لەبەر  ــووەە دەب ــتی وا نەب ــتر ش ــتێە ەێش ــاریەوە رانەوەس دی
ئەوەبــووبێ كە  فــاوەكە لە  ــاوە هەســتا! دواتــر كــووی داربــی 

 :ناوی لەوە نا

 .ئەو  فاوەی لە  اوە هەستا 

لە بەرە بەرە كەنــو ن شــتەوەە منــواینی داربــی ەەلەیــانە  
ن شـــتنەوەە چەنـــوی زووتـــر بن شـــێتەوە زووتـــر دەیەنە بەردە 

 :جوانەكانە یەیشتنێە كووی داربی دەی وت

ـــا  ـــێە ت ـــار ب ـــڕب ەینەوە لەوانەیە ئەوە دوا رووب ـــا زۆر   ب
 .ساڵێ  تر نەی  ن نەوە

 :كەی داربی بە ەێ ەن نەوە
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 ــوا ئەو رووبــارەی لە بەر  ــاتری مــ  نــاردە چــون ە حەزم 
 .لێ  وو

لەو اڵسانە بوون لە  ی حەسارەكەوە دەن ی دوو سێ یـول ە 
ــــارە یەورەكەوەە ئەو  ــــرد یەوەد رژانە حەس ــــاتە زۆری نەب ه
حەسارەی مـاڵی  ـانزادی تێـوابووە منـواینی داربـی ناویـان لەو 

 حەسارە نابوو حەساری  انزادە خ بووە خ بوو؟ 

 . انزاد  ای كوشت

وەد ئەو رســــتەیە بــــووە رســــتەی یەوەدە هەمـــــوو یە 
 :دەی وتەوەە تەنها یوڵێ رستەیەكی ج ا لەو رستەیەی هەبوو

 . انزاد  ا ناكوژێت

ــی   ــوان هەردوو مەم  ــول ەی بە نێ ــانزاد دوو ی ــان وت   دەی
حەسار سوور بـوو  ایەوە ناوە و یول ەیەك ش بە ناو دەم ەوەە 

 ـــانزدا  ـــانزادە یەوەد هەمـــوو  ـــانزاد  لە  ـــوێنی  ـــانزادە
 انزادی بووە كووی داربی لە ب  فرمێس ەوە تەماشای هەر كێی 

یو  یریاە مام یەویوە یریـاە دەكردەدەیریاە كەی داربی یریاە دا
 ان یریاە كـێ نەیریـا! یەوەد هەمـووی بـا  ـانزاد یریـاە نەنە

ی تەرمی  انزادیان لەو یاوستانە ناشـت كە دەكەوێـتە سـەر رێـ
دار ورماكە و لە سەر ك  ەكەشی ه ە ان نەنووسیە ەرسەش ان 
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جەباری اڵورئـانخوێ  لە سـەر  ـانزدا بـووە  با دانەناە حەمەد و
شەویانە بە ئایەت و فەرموودە بەربوونە ی انی یەكتـرە جەبـاری 

 :اڵورئانخوێ  دەی وت

 . انزاد دۆزە  ەە چون ە  ای كوشتووە 

 :حەمەدی اڵورئانخوێ  دەی وت 

 ەە  انزدا دوور ن ە بەهەشتی بـێە چـون ە كوشـتنەكە وا ن 
  دیار ن ەە كەس ان نەبەزی

 :ش برایم لێ ی كردنەوە و بە رستەیدەروێ 

 ئێوە چ   تا  ەڵو با بەهەشت یان دۆزەخ بنێرن!

دارێ ی بە نێوان انوا هێناە كووی داربی لەو رۆژەوە دوژمنی  
 .بووە جەباری اڵورئانخوێ 

سەر دێن  و سەر دەبەنە سەرەدەری  منواینی داربی چەنوی
لە  اكوشتنی  ـانزاد دەرنـاكەنە بـاچی  ـای كوشـت؟ چـان 

ــرد ــرای تەاڵە لە  ــای ب ــات؟ چــی وای ك ەرســ اریان لە ... وێ
یەكتر دەكـردە وەیمـی چـی! لە دای  ـان ەرسـیە  ـانزد بـاچی 
 ای كوشت؟ لە مـام یەویـوە و نەنە ان ـان ەرسـیە لە كێ ـان 
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اڵوتابخـانە لە ماماستایەك شـی ەرسـی نەەرسیە كەی داربـی لە 
 . انزدا باچی  ای كوشت؟ وەیمێ  ان دەستنەكەوت بووە

دوای چەنو رۆژێە لە رێی نانەوا انە كەتازە لە ەشت ماڵی  
نەنە ان كراباوەە كووی داربی لەژنانی ەێش دەریـا رسـتەیەكی 

 ترسناكی ب ست: 

 . انزاد بە دەستی براكەی كوژرا

ئەو رستەیە كووی دارب ی هەژانوە لە ب ریەتـی نـانەكەی كە  
 ست ووە سەرنانەوە لە دەست كەوت و كەوتە ناو چ  ـاوەكە و 
ــی لە دای ــی  ــاڵە بە ەرســ ارێو رێ ــرتنەوەە یەوایەوە م هەڵ نەی

 :یرت لە نان و سەرنان بپرسێ

 دایەە براكەی باچی  انزادی كوشت؟

 :دایو یرت ە باوەشی

 ؟ئەوەت لە كێ ب ست

منواینی داربی تا ەێ ەوت   انزاد بـاچی بەدەسـتی بـراكەی 
كــوژراە مــاوەیەكی ویســتە كەــی داربــی لە ەــێش كــووی داربــی 
ەێ ەوتە لە رێی اڵوتابخانە مەی ەو بە شەرمەوە با كووی دارب ی 

 :یێڕایەوە
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دەڵێ   انزاد زیی ەڕبووەە لە كووەكی حەسارێە لایە براكە 
ەێشـمەریەە دەڵـێ  بـراكەی  كوشتیە كـووەكە هەیتـ ەە بـوویتە
 . انزادیش رۆیشت ە ب ێتە ەێشمەریە

كووی داربی كەمێـو ب ـری كـردەوە تـا لە واتـای زیپڕبـوون 
تێ ەیشـــتە تـــوووە بـــووە هەڵەـــووە جـــوێنی دا بە كـــووەكەی 
حەسارێە بە براكەی  انزادە كووی داربی جارێ  وی شەوی دوو 
 اڵورئـــانخوێنەكەی دیـــتە لە ەــــێش دەریـــای مزیەفتــــێە ئەو

ــت رابووە  ــتانەكە درووس ــت یارس ــازە لە تەن ش ــزیەفتەی لە ت م
جەباری اڵورئانخوێ  دوو سێ ئایەت و فەرمـوودەی دە وێنـوەوە 

 :و ئەوجا دەی وت

ــایر  ــاو ئ  ــانزاد دۆزە ــ ەە ئێســتا بە ەرچــی  ــایەوە لە ن
ــەر  ــادەن م لە س ــ  ئام ــی دۆزە ەە م ــاكەر جێ ــراوەە زین هەڵواس

 .یاوەكەی ئایەتێ  ش بخوێنم

ی اڵورئــــانخوێن ش دوای  وێنــــونەوەی ئــــایەت و حەمەد 
 :فەرموودە

ه چ وا ن ەە تـا چـووزانی ئەو زینـای كـردووەە دەزانـی زینـا 
چ ە!! م  دەڵێم  انزاد ئێستا لە بەهەشتێ ە اسە دەكاتە مـ  

 .ئامادەم هەموو اڵورئان لە سەر یاوەكەی بخوێنمەوە
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ــی ــر راڵ ــی ەت ــووی دارب ــاە  ك ــتی ب ــاوەە بە دەس ــار ب لە جەب
ــرایم ش لەوێ  ــش ب ــردە ئەو جــارە دەروێ رەوانەی دۆزە ــی دەك
نەبوو دارێو بە بەین انوا بێنێە با  بوو دوو سێ ژن یەیشـتنە 
یارستانەكەە دیاربوو اڵورئانخوێن ان دەویسـتە اڵورئانخوێنەكـان 
 ـــانزاد و دۆزەخ و بەهەشـــت ان لە ب رچـــووە بە دوای ژنەكـــان 

 .كەوت 

ــولێلە ــەیەكی ی ــوو لە جەبــاری  و رۆژانە اڵس ــە ب كە هەوەش
 :اڵورئانخوێ  بە یەوەكوا باڵوباوە

ـــانی  ـــ ەە بە اڵورب ـــانزاد دۆزە  ـــت   ـــوی ب ێ ئەیەر جارێ  
 .چەاڵایەكی دەكەم

كووی داربی ه ەی لە دەستنایەە هێنـوە نەبـێە هەم شـە لە 
ـــاتە بەهە ـــانزاد ب  ـــاوێتەوە كە   ـــودا دەە ـــاتە   ـــت و نەیخ ش

تـا لە  ەحەمەدی اڵورئـانخوێ  یش واە ەارە بواتەدۆزە ەوەە بڕیار
 كووی داربـی دەەـاوایەوە ر یاوەكەی  انزاد اڵورئان بخوێنێەسە

ە كە ه چ كەێو تووشی زیپڕی نەكاتە  انزادی لەب رنەدەچـاوە
ە  ـوێنەكەی ەێش چاوی بووە اڵسـەی لەیەڵ دەكـرد هەم شە لە

دەبریســــ ایەوەە لە  ەوێــــش لێــــی دانەدەبــــڕاە زۆر  ەونــــی 
ەێوەدەدیـــتە دای ـــی زۆر هەوڵـــی لەیەڵـــی داە لەب رب ــــاتە 

 .لەب رنەچووە نامەكەی بابی هێوری كردەوە
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سەر لە ئێوارەیەد ژنێو هاتە ماڵ انە كـووی داربـی ەێشـتر 
چەنو جارێ دیت ووی ناوی  اتوون بووە نامەی بابی ەێ ـووە لە 

 اشــەە نێــوان مــام یەویــوە و دایــو دان شــتووەە خ هەواڵێ ــی 
ـــامەكە ب ە كـــووی داربـــی لە ەشـــت ەوە ە دەســـتی دایـــ ەوەیەن

تەماشای دێرەكان دەكاتە دەستخەتی بـاب چەنـو  اشـەە بـاب 
لە چ ــای ســەف نەە لە ناوەراســتی  ەەوەكە  ەتێــو لە هەمــوو 

  ەتان درشتترە: 

و تـا حەمرینمـان لە  هەر دیتتان بە سەركەوتوویی هـات نەوە
 .بێ انە ەاك ردەوە

ە هەمەدان ەكشـەوە هێنـابوو كە  ـاتوون نـامەیەكی لە ە ـاو 
ئەویش لە اڵاڵی تاڵستێنەە دایـو بـای بـردنە دەبـوو نـامە بـا 
تاڵەســتێ  بنووســرێتەوەە دایــو نووســیە اڵســەی  ــای و مــام 

 :یەویوەی نووسیە دایو رووی لە كووی داربی كرد

 تا دەتەوێ چی با بنووسی؟

 :كووی داربی یوتی

 ؟ئەدی بە یوڵنار ناڵێ 

 :كی ش رینەوەدایو بە زەردە ەنەیە
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 .باە بەویش دەڵێمە بەیم تا هی  ات ب ێ

 :كووی داربی كەمێو داما

ــــاری  ــــوژەە كە لە حەس ــــمەریەیە ب  ــــابەە ئەو دوو ەێش ب
 . انزادەوە هاتوونەتە  ت

بەو اڵسەیەە كووی داربی دیتی دایو فرمێس ی هاتە  وارێە 
 .مام یەویوە داماە  اتوون حەەەسا

ە كە هـات زیـی لـوو ە تەوەكووی داربی  اتوونی لەب رناچێ
كاتێو با ماوەیەد لەیەڵ دایـو  دای ی لووسترە لە هی ئێستای

لە ژوورەكەی مام یەویوە دوو بە دوو مـانەوەە لە هـاتنە دەرێە 
زیی یەورە زۆر یەورەە لە زیـی ئەو كـاتەی دای  شـی یەورەتـر 
كە دوو منــواڵی تێــوابووە ســەیرەە بەو كتــوەڕەە زچ چــان و لە 

وی  اتوون بە زیپڕی رۆیشـتە كـووی داربـی بە چی ەڕ بوو! ئ 
چاو لە دای ـی ەرسـیە دایـو هەر بە چـاو تێ  ەیانـو كە واز لە 
ــــتە  ــــا و نەیپرســــ ەوەە حەف ــــێە وازی هێن ــــ اركردن بێن ەرس
ــابووە كــووی  ــواباوەە زیەكەی دان وەرنەســوووایەوە  ــاتوون ەەی
داربی چاوەوێ بوو نامەیەد بواتە دەسـت دای ـیە نەبـووە شـەو 

ـــایەوە ـــوەوە و م ـــام یەوی ـــوونە ژوورەكەی م ـــان چ ە هەردووك 
دەریایان لە سەر  ایان دا ستە دیسان بە زیپڕی هـاتە دەرێ 
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ـــــرەوە رۆیشـــــت و  ەبە زیێ ـــــی لە جـــــاری ەێشـــــی یەورەت
ــاتوون  ــوونی   ــی زیپڕب ــی لە نهێن ــووی دارب ــتە ك تێنەدەیەیش
تێنەدەیەیەشتە دەبێ خ جـادوویەد لە ژوورەكەی مـام یەویـوە 

بە ســانایی و لە چەنــو چــركە ســاتێ وا زیــی  لە جــوولە بــێ و 
ــی  ــان لێ ــوە ئەو نهێن ەی ــام یەوی ــی و م ــات! دای   ــاتوون ەڕب 
ـــی  ـــی لە كەـــی دارب ـــش شـــاردنەوەكەی ئەوان شـــاردەوەە ئەوی
ــوتە لە  ــی نەی ــی دارب ــی بە كە ــرت و ه ە ــای ی ــاردەوەە   ش
هاتنەوەی جاری سێ ەمی  اتوون كە دوا جار بووە كووی داربی 

تی بە زۆر لەیەڵ دای ـی و  ـاتوون بەێـتە  ای ەێنەی راە ویسـ
ژوورەكەە بەیم مام یەویوە دەستی یرت و بردیە ب  دارب ەكە و 

 :ەێ  وت

 .ەەلە مەكە دواییە ئێستا ناە م  هەموو شتت ەێوەڵێم +

 باشە-

بـێ ئـارامەە  ـای ەێڕانـای رێ بـا دوایـیە  ـاتوون بە زیــی 
اڵـوژبنی  وا كـون وی داربی  ی  ـای بڕیاریـەڕەوە رۆیشتە كوو

ژوورەكەی مام یەویـوە بپشـ نێە لە دوای هەڵێـو دەیەواە هەر 
و ئەو رۆژە با  رێ  ەوتە دایو لە ماڵ دەرچووە مـام یەویـوە 

وەد دزێـو  ـای كـرد بە  نەنە ان ش سەریەرمی اڵسان بـوونە
ژوورەكەی مام یەویوەە  ا بە  ی كەمی رۆژی جارێـو هـاتاتە 
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ـــ ـــایەە هەس ـــارە ج  ـــر  و لەرز ئەم ژوورەە بەیم ئەمن ت بە ت
دەكاتە دەلەرزێە وەد ب ێـی ئێسـتا دەی ـرن و تێـر دەی ـوت ە 
یان رادەستی ەال سـی دەكەنە زۆر دەترسـێە ژوورەكە شـتێ ی 
وای تێوا ن ەە كانتاوێ ی یە ەی سێ دەریـا كە ه ە ـان ك  ـد 
ــاخ و  ــاپ و اڵاچ ــوێ اڵ ــووە لەو  یەوە هەن ــوێ بزی نەدراونە هەن

ــو ەەردا ێــوە ل  ــی ژوورەكەە دۆڵــ ەیەد و چەن ادێــو بە درێكای
جێــی  ەوتنــی مــام یەویــوە  كە دۆشــەكێ ی تەنــ ە كەوتــاتە 
ــــ   ــــا  بە ی چەپ و لە ب ــــاكەوەە  ی دەری ــــ ەر دەری بەران
ــوەە كەم  ــام یەوی ــاڵە هەم شــە را ــراوەكەی م ــنەرەكە بەرم ەەن
بەرماڵەكە هەڵوەیرێتەوەە بە دیوارەكان شەوە سێ چـوار وێـنە و 

دوو ســـێ  ەنـــنەری یە ـــاكە هەنـــوێ یوڵ نـــگ و تەزبـــێ  و 
ـــ ەوێ و بە دوای چ ـــوا  هەڵواســـراون و تەواوە ئ ـــوی كـــوێ ب

ەكە  ـول  ـول دە ـولێتەوەە ب ەوێە ه ەی نەدیـتەوەە لە ژوور
ــازانێ  ــوە یەوا و ســووواە ســەری ن ــوا دەیەوێە هێن بە دوای چ 

یێكی  واردە چەنو جار بە سەر بەرماڵەكە  كەوت ـووە ە سـی 
 :دە دای ی دەی وتكردبووە با  بوو هەست پێ ر

یوناهی یەورەت دەیاتێ ئەیەر بە ەێاڵوەوە بە سەر بەرماڵ  
 .ب ەویت
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هەڵ  رتەوەە  اوێن  ردەوەە ماچی كرد و سێ جار لە سەر  
یەدە )تــابە(ی كـــردە دەیویســت بەرمـــاڵەكە لە جێــی  ـــای 
دابنێتەوەە لە ن  ایەكوا جێی بەرماڵەكەی ج ا هاتە ەێش چـاوە 

 ەردی بــ  بەرمــاڵ و  ەردی ژوورەكە جێــی بــنە مەننەڵێــو لە 
نەدەچووە وەد ب ێی تازە هەڵ ەنورابێ و ەـڕ كـرابێتەوە وابـووە 
سەرێ ی بە دەرێوا یرتە مام یەویوە و نەنە ان وەها چـوونەتە 
ــەیەد كەوتە  ــابنەوەە بە ش ش ــوارێش لێن ــا ئێ ــانەوەە ت ــاو اڵس ن
هەڵ اڵ  ە نەرم بووە هەڵ ەنە هەڵـ ەنە  ێـڕا  ێـرا هەڵـ ەنەە 

ی دەریای حەوشە هاتە تـێ ەوەە ەـڕكەوەە ەێڕانەیەیشـتە دەن 
 :كەی داربی لە سەر سەری راوەستا

  ئەوە چی دەكەیت؟ +

ه چە ئەوەە ه.. تا لە دەریا راوەستەە ئەیەر كەسێو هـات -
 .ەێم  ێە دوایی تێتوەیەیەنم

 باشە +

ـــی  ـــتەوەە بە  ێرای اڵـــارت یەیشـــتە ســـا ە و ه ەـــی نەدی
ەڕی ردەوەە بەرماڵەكەی لە سـەری را سـتەوەە وەد بەڵێنـی بە 
كەی داربی دابووە سەرهاتی زیپڕبوونی  ـاتوونی بـا یێـڕایەوەە 



126 
 

بەیم ەێ  وت كە با كەسی نەیێـڕێتەوەە كەـی داربـ ش سـەری 
 .سوووما و ه ەی تێنەیەیشت

یەویوە هەر لەیەڵ ەێ  ستنە  كووی داربی چاوی لێ ەە مام
سەر دەریـاە هەسـتوەكات ژوورەكەی ەشـ نراوەە چـووە ژوورێە 

 :زۆری نەبرد هاتە دەرێ و رووی كردە كووی داربی

 !ەەلەت كرد

 :كووی داربی

 .ەەلەم كردە بەیم خ تێنەیەیشتم

 :مام یەویوە

 اتوون بە بـ  بەرمـاڵەكە زیـی ەـڕ دەبـووە ئ ـوی زیـی ەـڕ 
 .نابێ

 :كووی داربی

 بە چی؟

 :مام یەویوە

بە ف شەدە ئەو ف شـەكانەی بابـت لە شـەوی رۆیشـت  بـای 
 .دەرنەچوون
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دایو سەركانەی كووی كـردە كـوو شـ ایەوە و هەسـت پێ رد 
ــوە بە دوای  ــام یەوی ــوو لە ژوورەكەی م هەڵەی كــردووە و نەدەب
شــتوا ب ەوێــتە دایــو كــووی تێ ەیانــو كە  ــاتوون و ف شــەد 

وڵنـاریش نـابێ بزانـێە ئاشـ رابوون نهێن ە نابێ كە  بزانـێە ی
وێران ردنی ماڵ و یرت  و كوشتنی بە دواوەیەە دایـو بە كـووی 

 :یوت

ب ەی  كە لە بازیە یومان لە  اتوون نەكرێ  نزالە سەرمانە 
و دەست لە زیی نەدەنە ئاش رابێ ئێمە  تێوەچ  ە نازانم بـا 

 .ئەوجارە دڵم دەترسێ

ێ نەبـێ ترسـێ لە كووی داربی لە ترسی دای ـی ترسـاە هەبـ
رێ ە دەنا دایو لە  اوە ناترسێە ئەو رۆژە كەی داربی ەێ ەكی 
هەر لە ماڵی كووی داربی بووە كووی داربـی بە چـرەە دەی ـوتە 

 :كەی داربی

 .كە شتی  راپ روونەدا نزابکەی ەێویستە  

 :كەی داربی ەرچی لە سەر چاوی  دەدات  

 چیە بە م  ناڵێی خ لە رێ ە رووبوات؟ نزای

 :ووی داربی هەناسە هەڵوەكێشێك
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نازانمە ه چ نازانمە بەیم با هەر بپاوێ نەوە كە هـ چ بەییەد 
 .روونەدات

ەر ســێ تاریــو داهــاتە بە فەرمــانی مــام یەویــوە دایــو و ه
یـوێی لێـ ە مـام یەویـوە دەڵێـتە  منواڵەكەی لە ماڵ دەرچوونە

 :دای ی

مـاڵە كەمە كێشەكە  اتوون ن ەە ب ستمە هەڵوەكوتنە سـەر 
 .ەێشمەریانە كەەكەی نەنە ان ش  ای شاردۆتەوە

چوونە ماڵی دەروێش برایم كە ماڵی بە مـزیەفتەكەوە بـووە  
ماڵێ ە كووی داربی هەستوەكات بانی اڵورئانی لێوێە دیوارەكان 

رامی  ســتە دەروونــ ەوەە  بە ئــایەت رازاونەتەوەە جارێــو لە ئــا
ــەوە ــوا دە ئەو ش ــری بە دەوری زیپڕبوون ــوو ب  ــولێتەوەە هەم  

دای ی كەی داربی ئەیەر لەو ساڵە زیی ەـڕ نەبـاە بـاوكی كەـی 
ــوژراە  ــاە نەدەك ــڕ نەب ــی ە ــانزاد ئەیەر زی ــوژراە   ــی نەدەك دارب
 اتوون ئەیەر زیی  ـای بە ف شـەد ەڕنەكردبـاە بـازیە چ ـان 
لێوەویستە چەنـو شـەوێو لە مـاڵی دەروێـش مـانەوەە ئـااڵرەی 

یەویوە بواتەوەە سـەر  نەدەیرتە دەیویست سەر لە ماڵە لە مام
لە داربی بـواتەوەە دایـو نەیهێشـتە بەوەی بـا  بـوو لە ەـێش 
اڵوتابخانە كەی دارب ی دەدیتە لە هات  و رۆیشـتنەوە یەكتریـان 
دەدیت و لە یەكتریان دەەرسـیە كەـی داربـی ەێـوەچوو بزانێـت 
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باچی نایەنەوە ماڵە بایە لەو بارەوە ەرس اری نەدەكردە كـووی 
ارب ەكەی دەكـردە كەـی داربـی ەێ ـوەیوت كە داربی ەرس اری د

 .مام یەویوە و نەنە ان بە  ەم اری لە بنی دان شتوون

كاتایی ساڵی  وێنون هات و وەد ساین منواینی داربی بە 
یەكەم دەرچــوونە بەیم كــوا تاڵەســتێ  جــوانتری  دیاریــان بــا 
بێنێە ئەو هاوینە نە چێو مابووە نە رێی ئەوێ وەد جـاران بـێ 

ــە  ــایی كێش ــاكەە یەمەی دار ورم ــ  دار  ورم ــنە ب ــا بە ــوو ت ب
دەستپێ  ەنەوەە ژماردنەكە تەواوبـ ەن كە ئێسـتا رەنـ ە كـونی 
ــــول ە لە  ــــت  رووی ی ــــار دەب س ــــێە زۆر ج ــــی تێ ەوت  نوێش
دار ورماكەیەە بەیم تا داربی مابێ منواینی داربی  ەم ان ن ەە 

 .یەمەكانی سێ ەری داربی لە یەمە جوانەكان 

مردنـی  ـاتوون هـاتە كـووی داربـی  ژێـری هەواڵـیژێر بە  
 :سەرهاتی مردنی  اتوونی لە مام یەویوەوە ب ست

لە بازیەكــان دەرچــووە ف شــەكەكانی یەیانــوە ەێشــمەریەە  
ــی  ــاڵێ  تر لە یەوانەوەە لە هێ  ــی م ــاە ه ــێمە ن ــەكەكانی ئ ف ش
سنووری شار  و ح ومەت دەبێتە تەاڵەە یول ەیەد بە س ن ی 

 .هەر لەوێ دەنێكرێ اتوون دەكەوێتە 
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هەر لەو ســـەروبەنوە لە رادیـــاوە هەواڵـــی لە ســـێوارەدانی  
)لەی ە(یەد باڵوبـاوەە  ەڵـو هەمـوو فرمێسـ  ان بـای رشـتە 

ێ وا دەكـرد )لەیـ ەە لەیـ ە( سەرت بە هەر كاینێ وا بە هەر ماڵ
بەیم كووی داربی لەی ەی نەدەناسـی بـا  ـاتوون دەیریـاە بووە 

حەیرـی  ڵ  نە با  ـاتوون ش ب ـری ەدەیویست هاوار ب اتە  ە
هات كە كە  نازانێ  ـاتوون ش شـەه وەە حەیرـی هـات كە لە 
ـــو  ـــاوی  ـــاتوون نە وێنـــوراوەتەوەە دەب نـــێە دای ـــاوە ن رادی
هێنــویریاوە هێنــو یریــاوەە چاوەكــانی بــوونەتە دوو یــام   ەی 
 وێ ە سەرەتا وای زانی ئەویش با لەیـ ە دەیـریە بەیم یـوێی 

ە نێـوان هەنسـ ەكانی  ـاتوون  ـاتوونی بـووە لە دای ی بـووە ل
كووی داربی بە كوڵ با  ـاتوون یریـاە دوا وێـنەی  ـاتوونی لە 
ـــرە بەیم بە بەژن  ـــی یەورەت ـــێ ە لە تەمەن لە دای  ـــاوەە ژن چ
هەنوێو كورتترە كراسێ ی مەی ەو شـ نی درێـكی بە بـا ەڵی لە 
بەرەە كەوێ ەكی رە ە چەف ەكـی سـپی و رە ە زیـی یەورەیە 

ب ێــی لە ســەر مانــگ و رۆژی  ــایەتیە هێــوا  شــەاڵاوان وەد 
داوێە یران زۆر یران دەوواتە كووی داربی فرمێسـو بە چـاوی 

 :كەی دارب ەوە دەب نێ و ەێی دەڵێ

 تا با لەی ە دەیری یان با  اتوون؟

 :كەی داربی بە شەرمەوە
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 .كە دەب نم تا دەیریە فرمێس م راناوەستێ

 :چاوی  ای دەسڕێ 

 .دەیریمم  با  اتوون 

كەــی داربــی  ــاتوونی نەدەناســیە بەیم وەد كــووی داربــی 
ــا  ــاوا  ب ــانە ئ ــا  ــانزاد یری ــان وەد چــان ب ــاە یری بــای یری

 : اتوون یریانە مام یەویوە لە چاكی  ای دەدا

حەیفە حەیـف بـا ئەو ژنە اڵارەمانـانەە بە راسـتی اڵارەمـان 
بوونە ئ وی شارشەە  اتوون ش شەه و دەبێ لەیـ ە  شـەه و 

 .دەبێ

 :كووی داربی دەڵێتە مام یەویوە

 ئەدی  انزادیش شەه وە؟

 :مام یەویوە كەمێو داما

 ...ئەویش

لەو ســاتە تروم ێ ێــو لەو بەری كەنــوێ ئ ســتاەێ ی یــرتە 
دەن ی تایەكانی دەن ی مام یەویـوە و چالەكەكـانی نـاو داربـی 
 ن انوە هێنوەی یەردەلوولێـو تـاز و  ـاڵی بـا كـاین هێنـاە 
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ر دابەزی ە بە بێ سووكردن هاتنە ب  دارب ەكەە كامەڵێو چەكوا
كووی داربی زوو بە كەی دارب ـی یـوت بەێـتەوە مـاڵی  ایـانە 
ـــی  ـــوێ  ان ج   ـــوارەكان كە هەن ـــردە چەك بەیم بەاڵســـەی نەك
سەربازی ان لەبەر بووە بە  ەرەبی چەنو اڵسەیەك ان لەیەڵ مـام 

 .یەویوە كرد و رۆیشت 

ـــان بـــردەوەە نە یانهێشـــت ەێ  ەوێـــت چەكـــوارەكان لە ب ری
شــەه وە یــان نــاە بەیم ئەوەی لە ب رنەبــردەوە كە لەیەڵ كەــی 
ــ ەنە ئەو دووە  ــاوەكەی ب ــەردانی ی ــوو س ــان داب ــی هەرێ  دارب
حەفتەی جارێو دەچـوونە سـەر یـاوەكەیە ئەووۆ رۆژی چـوونە 

ا ئەو رۆژە كـادەكردەوە و لە سەر یاوستانەە رۆژانەی  ایان بـ
دەكــردە تــا لە ســەر یــاوەكەی حەمەدی اڵورئانخوێن ــان  مســتی

دیت ـان  ە انزاد اڵورئان بخوێنێ و  ودا لە بەهەشت ب هێ ێـتەوە
د و لە ەێش دەریـای مزیەفتـی  ی یاوسـتانە لە نێـوان  حەمە

 :حەمەد بە هێواشی دەڵێ جەبار مشتومڕەە یوێ ان لێ ەە

دووبــارەی دەكەمەوە هەر كەســێو لە رێــی ن شــتمان بمــرێە 
 .خ ژن خ ە او كە دەكوژرێ شەه وەشەه وەە بایە ەێشمەریە 

 :جەبار بە توووەیی 
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وا مەڵێە یوناه ار دەب تە ەێشمەریە  ا لە رێی  ودا شەو 
 ناكات شەه و بێتە شەه وی چی؟

دەدا تـاڵەی لەو ساتە ەتر لە جەبار بە راڵـوا دەچـێ و بڕیـار
ــات ــی لێ   ــاتەوەە حەمەد بە دیتن ــی لێ   ــاڵەی ەێشتریش ەوەە ت

ێوێ ێ و بەرەو یاوەكەی  انزاد هەن اوی جەبار بە جمنواڵەكان 
حەمەد چەنوی دەن ی ب نوتر دەكردە كـووی داربـی ە یورج داوێ

 .دڵخاشتردەبووە وایوەب نی  انزاد بەهەشت ترە

كەی داربـی تێـوەیات كـووی داربـی ن ـازی  ـراەەە دەیەوێ 
لەیەڵی بمێنێـتەوەە رێنـاداە تێ ـوەیەیەنێ ئەیەر لەیەڵـی بێـتە 

دەرەوەی یاوسـتان ەـێ ەوە دێـ ە كەـی داربـی ئاش رادەب ە تا 
 :دەڵێ

ـــوا لێ ـــوەیە یوناهـــت  بەیم نەكەی لە ســـاتی اڵورئانخوێنون
 .دەیاتێ

تی دەبێتەوە و بە ەشت مزیەفتەكەوە  ـای دەیەیەنێـتەوە  
بە نێوان كێ ەكانـوا دێ و بە یاوستانە بە ەێوزە و كوووە كووو 

 ــوێنێە جەبـار دەب نێـتەوەە لە ســەر یاوێـو اڵورئـان دە دەنـگ
كووی داربی  ای لە ەەنای كێ ێـو نـاوەە چـاو دەیێـرێە كە  
لێی نزیو ن ە و ناب نرێە با  رێ  ەوتووەە لە نێـوان كـێونەوە 
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 یەكـی دەموچـاوی جەبـار جــوان دیـارەە هێنـوە دووریـش نــ ەە 
بەردێ ی رەشی لە  یەكەوە اڵرنناو دە اتە دار ست  ەكەیەوە و 

وو لە   لێوی دەیرێە كووی سێرەی لێوەیرێە سێرە لە ب  كەە
داربی ئارەزوویەتی ددانی جەبار بش ێنێە اڵسـەی كەـی دارب ـی 
ب ردەكەوێتەوەە نابێ لە ساتی  وێنونوا لێـی داە جەبـار دەلێـی 
ــرێە  ــوونەوە دەك ــاوەوێی لێ  ــراوە و چ ــێرەی لێ   ــویەتی س زان 
لێنابێتەوەە درێـكی دەكـاتەوەە كـووی داربـی  ـای ەێنـای رێ و 

اوەووان ەدا كەسـێو بە سـەریوا بـێ و ئاشـ را دەشترسێ لەو چـ
دەكات كە  ی ت كی بەردەكەی نزابێتە ناوی  ودای لێوەهێنێە 

 ەێ  ەوێە كەمێو دەستی دەلەرزێ و دەیهـاوێە بەرد سـەردەكا
ــوە لە  ــای  ــار هێن ــتە جەب ــرۆی دەكەوێ ــا بە   ب ــو ن و  بە لێ
هەڵـــوەداە اڵورئـــانی لە دەســـت دەكەوێـــتە ســـەر یـــاوەكەە 

 :ە سەر ەێهەڵوەستێت

  ئەوە خ دێ ە سەیێو بوو؟

 :لە بەر  ایەوە دەڵێ 

 .ئەوە تاڵەی  انزادە راوەستە هێشتا ماوە

بەردێ  وی تێوەیرێ و رێو لە سـەری ئەو ەەننـانەی دەدا  
ــووی  ــر ك ــانزادە دوات ــی بەردی   كە  كە  ســت وون ە ســەر جێ
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داربی ناوی لەو جێ بەردە ناە بەردی  انزادە جەبـار بە دەن ـی 
 :ب نو

 .هەی اڵاحپە دایوە نابێ بسم وت لێ كرابێت

 :كووی داربی بە هێواشی یوتی 

ــاوەە  ئەوە  تــاڵەی شــەه وە راوەســتە تــاڵەی دای  شــم م
 !دای ی م  اڵاحپەیە

بەردی ســـــێ ەمی لە چەنەیەی ی ركـــــردە ئەیەر چـــــاوی 
ــارەوە  ــاوی جەب ــوێنی بە دەموچ ــێە   ــ ەی نەكردب رێش ەوەێش

اڵورئـانخوێ   ەیت و یـوێی لەوەدا كـوووە كـووو هدیتە بە ەشتە
بووە جوێنی ە ە ە سی دەداە لە ەڕ ە  ی كـووی داربـی كەوتە 
ناو دەسـتێوە چـاو هەڵـوەبڕێ كـووێ ی جـاحێ ە ەێشـتر چەنـو 

 :جاری لە نزیو حەسارەكە دیت ووی

 ئەو دار ست  انەت با لە اڵورئانخوێ  دا؟

 ای راەس انوە بەیم لە نـاو دەسـتێ ی وادا نەبـووە هەلـی  
 :دەربازبوون لە ئارادابێتە كەمێو بێوەنگ بووە یوتی

 .ئەو اڵورئانخوێنەە دەڵێ  انزاد ناچێتە بەهەشت
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 :ە  ی بەردا و ەێ  وت

 .زوو بڕۆ با نەت  نێ

ێـو بـا لە هاوینەكەی لە ساین یەرمتر دیارەە بەیم هەر كات
 :فێن وەبێتەوەە بە  ای دەڵێت  ی سەف نەوە هەڵوەكاتە

 .مەوە بێە فێن ە زۆر فێن ەبایەد لە  ی باب

بەو  بـاە بــا هەم شـە لە ســەف نەوە هەڵ  ردبـا و بە ەــێش  
دەریای ماڵی كەی دارب ەوە بەرەو مـاڵێ و داربـ ەكە هات ـاە بە 
كووی داربی بـا هەمـوو بایەكـان سـەر بە سـەف   بـانە شـەوان 
ـــا  ەوی  ـــان دەنووســـت ە ت ـــا لە ســـەر ب ـــائ نەب ئەیەر تەاڵوت

وەســتایەوە ســەرەێ و تەماشــای لێــوەكەوتە چەنــو جــار هەڵ
حەوشە و سەربانی ماڵی كەی دارب ی دەكـرد و بە تاری ای شـوا 
رووەو ســــەف   ســــەری هەڵوەبڕی..شــــەوێو لەو شــــەوانە كە 
هەیوەشەوێو بوو دەرزیـت لە سـەر  ەرد هەڵـوەیرتەوەە چـاوی 
كەوتە سەر زیی دای ی كە لە سەر ەشت راكشابووە ئـایە زیـی 

ــاوەوی بە چــاوی  ــای نەكــردە یەورەیەە دەڵێــی زیــی هەیە ! ب
چەنــو جــار چــاوی دا ســت و كــردیەوەە زچ یەورەیەە لە جێــی 
ــا  ــری ب ــوە زچ یەورەیەە ب  ــوووایەوە ئەو دی ــتاە س ــای هەس  
 واردنی ئێوارە چووە  واردن چی بوو؟ رەن ە دای ی نـانی زۆر 
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 ــواردنی زۆر زچ یەورە دەكــاتە  دەســتی بە زیــی   ــواردبێە
رە نەبــووەە نـاە رەنــ ە دایــو تووشــی  اشـ وا هێنــا بزانــێ یەو

ــووی  ــوەەەنمێنێە ك ــی هەیە زچ هەڵ ــووبێە نە اش ــی ب نە اش
بردی نەیەیشتە ه چە رۆژبـاوەە  و  داربی ئەو شەوە چەنوی هێنا

ەــاوێ ی لە ســەر زیــی دای  ەتــیە دوای حەفــتەیەد ەتــر زچ ت 
ــا كە  ــانی نەم ــووە یوم ــر دەب ــووە رۆژ بە رۆژ یەورەت ــر ب یەورەت

ە  ای دەەرسی چان دەبێ؟  ا باب لێرە ن ەە دای ی زیپڕەە ل
ترسا زۆر ترساە ئەو زیپڕبوونە لە كوێوە هات؟  ا وەد و هـی 

تێنایاتە دەڵێ  ە ەاشالێو ف شەكی تێپێەابێتە ناە اتوون ن ە
ی دای ـی ەڕكـرد! نـاە تا ب ێی وەد زیەكەی  انزدا بێە كێ زی

ی دادەماە كەمتـر یەمەی لەیەڵ  وشـو و بـراكە شتی وا نابێە
دەكردە كەمتر دەچووە ب  داربـ ەكەە كەـی داربـی زۆر هەوڵ ـوا 
شتێ ی لێوەربێنێ بە   بووە دەبێ دایو هەستی بە ن  ەران ی 

كـردە تـا ئێوارەیەد لە سەر بانە اڵسـەی بـا  كوو كردبێە بایەە
ــوو بە  ــوی ك ــاوك ەتی زۆری ویســتە ئ  ــو زیەكەی لە ب تێ  ەیان

 .ئاسوودەیی نووست

ە ئاســایی بــووەوەە ەووشــ ا ەزێ ی ســ ەی لەیەڵ داربــ ەك 
ــتێنەوە  ــتوەكاتە لە تاڵەس ــوان درووس ــت ردە ج یەورەی درووس
فێربـــووەە بـــان ی كەـــی دارب ـــی كـــردە هەڵ انـــوا ب نـــو بـــووە 
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حەزیوەكرد رووەو سەف   هەستێە بەیم كەی بووە بایەد هەبێ 
لێرەوە رووەو سەف   هەڵ  اتە ەووش ا ەز بەرزباوەە دوو سێ 

ە چـووە  ەیـاڵەوەە ئەهـا تاڵەسـتێ  لە سـەری دارتێد بەرزباوە
ســـــەف نەوە بە دوورب ـــــنەكەی ەووشـــــ ا ەزەكە دەب نـــــێ و 
ــی  ــووی دارب ــ ەە هەر ك ــووی دارب ــی ك ــێ ه دەیناســێتەوەە دەزان
ەووش ا ەز لە شێوەی ەووش ا ەزی تاڵەستێ  درووستوەكاتە 

 :ەێویستە نامەیەد با بنێرێە دەڵێتە كەی داربی

 .ەز دێنمداوەكە ب رەە ەێنوو  وكا 

 هێنای و نووسی:

 .بابەە دای م زیی هەیە 

بە داوەكەیەوە كــرد و رۆیشــتە كەــی داربــی شــتێ ی یــوتە  
نەی  ستە لەبەر دەن ی بـابی نەی  سـتە یـوێی لێـ ە لە سـەری 

 .سەف نەوە نامەكە دە وێنێتەوە

ساڵی  وێنون داهـاتەوەە تاڵەسـتێ  دیـار نـ ە تـا منـواینی 
داربــی ب ــاتە بــازاو و بە دڵــی  ایــان جانتــا هەڵ كێــرنە كــووی 
داربی ەار ئەو دەمانەی  ای هاتەوە بەر چاو و چـاوی ەـڕ بـوو 
لە فرمێســوە بــاب هەردووك ــانی بــردە لە ســەری ئەو كــاینەی 

ووە لە جانتا اڵەیسەری كە رووی لە مزیەفتی حاجی لەاڵ ەاڵەكە ب
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فرۆشێوە كەی داربی جانتایەكی رەنگ رەشی هەڵ رتە  ایشی 
جانتایەكی سپیە باب دیاربوو سەری سووما لەو هەڵ كاردنە وبە 

 :ەێ ەن نەوە یوتی

 م  خ لە ئێوە نایەم

 :كەی داربی یوتی

 .م  زۆر حەزم لە رەن ی رەشە

 :كووی داربی بەشەرمەوە

 .من ش رەن ی سپی

سروودەە بێ سروودی یەرم و یـووەە هەنـوێو اڵوتابخانە بێ 
ســروود بە  ــاوی و ەەڕەەــڕ دەیــوترێتەوەە بەیم كــووی داربــی 
ـــــ ە و حەزی  ـــــروودانەی ئەزبەر ن ـــــتوەكات كە  ئەو س هەس
ئەزبەركردن ش لە كەسوا ن ەە  وا ـوایەتی زوو بەێـتەوە و زوو 

ام یەویــوە یــوێ لە ســروودی ئێــوارە دابــێە تــا لە رادیــاكەی مــ
 .ی رەاڵ ب( و ئەوان وی ب رێت)ئەسروودان

رۆژ دوای رۆژیش چەكوار ەتر دەب  و ناوە نـاوە بە تڕوم ێـد 
ــرەو لەوێ بە  ــەرباز لێ ــرت دەكەنە س ــرت و ف ــوا ج بە كاینەكان
دیاردەكەونە بەیم  چادریـان هەڵـنەداوە و جێ  ـر نـ  ە كـووی 
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داربی ب ستی لە دوور زۆر دوور لە ەشـت دار  ورمـاكە و چەنـو 
انواوەە شەوان ش تەئ و تائ هەیەە نازانرێ كـێ جێ ەیەد هەڵ 

 :لە كێی دەكاتە دای  ش زوو دەڵێ

 .مەترسە ئەو تەاڵانە روو لە ئێمە ن   

كــووی داربــی دەب نــێ مــام یەویــوە رۆژ دوای رۆژ دڵخاشــتر 
ــارەە ەێویســت ناكــات بپرســێە دەزانێــت دڵخاشــ ەكەی هــی  دی

ە نـاوە رادیایەە رادیا اڵسەی  ا  ب اتە مام یەویـوە دڵخاشـە
 :ناوە دەڵێتە كووی داربی

كووم زۆر نەمـاوە بابـت بێـتەوەە بە سـەركەوتوویی دێـتەوەە 
هەر دیتت شار لە جا  و سەرباز و ئەم  ەاك اوە و ەێشمەریە 

 .هاتنەوە و بووینە ح ومەت

كوو لە  اش وا لە  ای هەڵـوەدا و كەـی دارب ـی بە سـەما 
 .دە ست

ە چـاو دەداتـێە لە سـەر بـانەو زستان داهاتە كـووی داربـی
سەف   سپی سپ ەە بابی لە ناو بەفـرێ ەە بەفـر هـاتە یەیشـتە 
لو و ەای دارب ەكە ە سـااڵا اڵـاوەی ە درێـكە تـوكنەكە دەكـاتە 
بەر كەمێــو بـــای تەســـ  اتەوەە ســااڵا ەەم ەیـــ ەكەی كەـــی 
ــری  ــتە ب  ــی دێ ــیە كــووی دارب ــڕ بە بەریەت ــوكنە و ە ــ ش ت دارب



141 
 

لە بەرواوە با هێنان  زستانەكەی ەێشوو بابی ئەو دوو سااڵایەی
و یوتی لە شـێوەی رووسـ  ە زسـتانی ەـار هەردووك ـان ەـڕ بە 
بەریان بووە بە  ای دەیـوتە دەبـێ كەـی داربـی هەڵ نەدابـێە 

 :یان م  زۆر هەڵموابێە یوت ە كەی داربی

 .لە مێكە  امان نەەێواوە

كەی داربی ەێ ەن نێ ی كردە كێ دەزانـی تـا كەی لە یـوێی 
ەیی مــایەوە! ەێ ەن نێ ــی كەــانە و شــ رن كــووی داربــی بە تــاز

ــی  ــی وای نە لە كە  و نە لە كە ــی ەێ ەن ن ــووی دارب ــووە ك ب
داربـــی نەب ســـت ووە چەنـــو لەمێـــكە ئەو ەێ ەن ـــنەی لە كـــوێ 
شــاردباوەە ەێ ەن نێ ــی درێــكە زۆر درێــك لە اڵــكی كەــی داربــی 
درێكترە زۆری برد تا ەێ ەن نەكەی وەستاە نەوەستاە لە كەلێنی 

 :ەساوەوە یوتی ەێ ەن نی

 ئەوە دەن ت با وا یڕ بووە؟

كووی داربی سەری سووما! باشە دەن ی چـی لێهـاتووەە بـا 
یڕ بووەە كەی داربی بە ەێ ەن نێ  وی دەن  ڕی لە ب ری كووی 

 :داربی بردەوە و یوتی

 .دەی با بە    امان بپێوی  
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چوونە ب  داربـ ە تەوەكەە ئەو جـارە بزماریـان لە بـری یەخ 
اە لەو ەێوانە كـووی داربـی لە ئاسـت كەـی داربـی دوو بەكارهێن

ەەننە كورتی هێناە كەمێو دڵتەنگ بووە كەی داربی لە چاویـوا 
 :دڵتەن  ەكەی  وێنوەوەە ەێ ەن نێ  وی با كرد و یوتی

 .تا دایتە اڵەڵەوی م  بەژنە  ەمت نەبێ دەیەیتە م 

بەفــر  ەردی ســپی كــردە ەتــر كەوتە ورد و درشــت هــاتنە 
ــراكەی كــووی دەرێە لە  یشــت  وە شــەوە بەفــرەە  وشــو و ب

دارب ش بە دەستە وردیونەكان ـان بەفـر هەڵـوەیرن و دەهـاوێ ە 
نەنە ــان ش هــاتە لەیەڵ مــام یەویــوە دوو ســێ تاەەل ــان بــا 
یەكوی هاویشتە منـواینی داربـی شـەوەبەفرێ ی جوان ـان كـردە 
لەو دەمە كــووی داربــی  ــانزادی ب ــركەوتەوە كە ەــار زســتانێ 

و  وەبەفری لەیەڵ دەكردنە كەی داربـی لە  ەیـاڵی دەرهێنـاشە
 :یوتی

 ...وەرە با بووكە بەفر

اڵسەكەی تەواو نەكـرد دای ـردە بارانێـو هێنـوەی تـا ب سـت 
بكمێرێە  ەرد سپێتی ەێوە نەماە بووە یەد ل تاو مەەرسەە لەو 
دەمە براكەی كەی داربی هات و  ای لێ توووە كرد و بردیەوەە 
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ی سەیر بووە ئـا ر دەمێـو بـووە وازی لە كەـی كووی داربی ەێ
 .داربی هێنابوو

ــرە 1974-12-12ئەووۆ )) ــابم لێ ــی یــرتە ب ە دای ــم ژان
ی ن ـوەوۆ كـووێ ی بـووە مـام 12كـاتكمێر  نەبوو مامـان بێنـێە

یەویوە ناوی نا ی ڤاراە ئەیەر بە دەستی م  بێە ی ڤارا دەدەمە 
 ((ماڵی كەی داربی

ــادەوەریی   ــ نەوەی ی ــتپێ ی نووس ــتەیە دەس ــو رس ئەو چەن
نووسـی و بە  (كرێمسـتی)كووی دارب ەە كە دواتر لە ژێـر نـاوی 

 .دن ادا باڵوی ردەوە

زۆری نەماوە ساڵ وەرسوووێتەوەە لە رۆژمێری كـووی داربـی 
ی ئازارەوە دەسـتپێوەكاتە چـون ێ لەو رۆژە 11ساڵی نوێ لە 

بـابی هـاتەوەە هەر لەو رۆژە بـابی بابی با ەەیوا بووە لەو رۆژە 
ــام  ــاكەی م ــا ئێســتا نەیەواوەتەوەە بە اڵســەی رادی رۆیشــت و ت
یەویوە بێ نایاتە ساڵی نوێ تاڵەستێ  دێتەوە و لە هـاتنەوەدا 
ـــوی  ـــاتەوە و ئ  ـــ ەكان دەك ـــاڵێو دووری و نا اش ـــاڵەی س ت

 .لێ وابڕان كاتایی دێ

مـام چەنو رۆژێ ی ماوە با ساڵی نوێە كووی داربی دەب نێ 
یەویـوە برۆكــانی لێ نــاوە و ئــایر لە چــاوی دەبــارێە تــا هێــزی 
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ــوار داداە كــو ــاە تێــوابوو رادیــاكەی بە دی وی داربــی لەرزیە یری
كاتایی دن ایەە مام یەویوە رادیا بش ێنێە ن شانەی  هەبێ نەبێ

ــا  ــای لە رادی ــایی دن  ــی هەر كات ــووی دارب ــایەە ك ــایی دن  كات
ی با ناكرێە كووی داربی ش انەكە  وێنوەوەە دایو كزە و اڵسە

زراوی چووە یومانی ن ە كە باب تووشی بەییەكی یەورە بـووەە 
مردووەە بە هاوارەوە دەەرسێە كە  وەیمێ ی روونی ناداتەوەە 
لە ناو فرمێسو و هاوارەكانی  ای تەنها كەـی داربـی دەب نـێە 
ئەویش دەیـری و دەیەوێ باوەشـی ەێـواب اتە شـەرم دەی ـرێە 

یاتێە دەسـت لە م ـی دەكـاتە مـاچی دەكـاتە لەودەمە  اڵ دە
 :فرمێس ەكانی دەسڕێت و ەێ وەڵێ

تەواوە شتێو نەما بە نـاوی شـار  و ەێشـمەریەە چـاوەوێ 
 .ب ە بابت دێتەوە

اڵــد اڵــد دەهــاتنەوەە ە ــاوە بە چ اكەوتووەكــان دەهــاتنەوەە 
ە ــاوە رۆیشــتووەكانی حەســار هــاتنەوەە بــراكەی  ــانزادیش 

انی ئەو بەری كەنـوێ هـی ەشـت مـاڵی هاتەوەە هاتنەوە ە اوەكـ
كەی داربی هی سەرەوەی ماڵی شەلەی شـام ناكررۆ ە هەمـوو 
هاتنەوەە بابی دیواریش هـاتەوەە ئەوەی دیـار نـ ە تاڵەسـتێنەە 
ئەو كــووەی زیــی  انزادیشـــی ەڕكــرد ســـارا ی نــ ەە دایـــو 
منواڵەكانی بردە ماڵی كەی داربیە لەیەڵ مام یەویـوە و كـووی 
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ــزی ــی بەرەو م ــرایم رۆیشــت ە ب ســت ان دارب ەفتەكەی دەروێــش ب
ـــوە  ـــانهێننە ئەوێ و لەوێ ـــمەریەیەە دەی ـــڕ ەێش ـــزیەفتەكە ە م

اوی سەر دەیاننێرنەوە ماڵێە یەیشت ە كووی داربی كامەڵێو ە 
لە حەوشـەی مـزیەفتەكە لە سـەر  و ریش هاتووی چ  نی دیتە

چ ە ان دان شت وونە س مایان رەن ی مردووی یرت ووە دەت وت 
ـــ ـــو كەوو ڵ ـــی كامەڵێ ـــووی دارب ـــردە ك  ە اڵســـەیەك ان نەدەك

ەال س شــی لە ەــێش دەریــا دیــتە بەیم نــایەتەوە ب ــری چ ــان 
دەكردە لە ەڕ دای ی بە دەن ێو خ لەو دەن ەی نەدەچوو كە لە 

 :دای  ەوە ب ست ووی

 !كووە حوسێ  ئەوە تای

سەر و ریش هاتووە ەڕ لە داوی سپیە جەمەدان ەكەی لە مد 
  دیوار لە  نێوان دوو ە اوی وەد  ای لە سـەر ئاینوبووە لە ب

ــام  ــو و م ــی لێراكێشــابووە دای ــارچە یوشــێو دان شــت ووە ەێ ە
یەویوە راریان دایێە رێ نـ ە كـووی داربـی ب  ـاتێە كەلێنێ ـی 
كردەوە و  ای بە باوەشی داداە هەو بووە باب بووە سەیرە باب 

ە با هەڵناستێتە سەر ەـێە دایـو دەیـریە مـام یەویـوە دەیـری
باب دەیریە اڵ ت ان كـردەوەە ئـای دوو دارشـەاڵی لە بـ  ەـ  ەە 
كووی داربـی بە دیتنـی دارشـەئ لەرزیە لە هەن ـاوی یەكەمـواە 
كــووی داربــی چــاوی كەوتە ســەر دەل ن ــی چەەــی بــابی كە بە 



146 
 

با  ـوارەوە شـەرواڵ بە بەتـاڵی  باشی دەجوو یەوەە لە چاكی
ــاب ر ــاوژنی داە ب ــی لە ه ــووی دارب ــو یەوەە ك ــتاە بە دەج اوەس

 :یریانەوە بان   ردە لە سەر دارشەاڵەوە لە باوەشی یرتە یوتی

هاوارە كووم مەیریە شارشێو چووە ەێـی مـ  هەر  مەیریە
 .ه چ ن ە

 :هاوار ەتر هاواری كردە بابە هەناسەیەكی اڵووڵی هەڵ ێشا

مەیــریە كــووەكەمە بە یەد  اڵــ ش دەتــوانم بابایەت ــت بــا 
 .ب ەومب ەم و بە سەر منارەی چال ش 

كەمێو ئارام بـاوە و هێـوا  هێـوا  بە ەێـی تاڵەسـتێ ە  
و چاوی لە  یشتۆوبوونەوەە كووی داربی لە دواوە دەبەرەو ماڵ 

سەر دەل ن ە بەتاڵەكەی تاڵەسـتێ  هەڵنەدەیـرتە ئەو شـەوەی 
دەهاتەوە ب ر كە بابی  ای بەست و دەمانەە لە نێـوە ترەنـگ 

و ەێــی ســا ەوەە لە شــانە ریشــی تراشــی و اڵ ــت و اڵــاز بە دو
یورج وەد شێر لە ماڵ دەرچووە ئێستا  بە یەد ەێ و بە دوو 
دارشەاڵەوە و بە بێ چەد رە تە بە شـەلە شـەل بە بـ  نـمەی 

ــ ــتەوەە نەیەیش ــاڵ دەبێ ــوا بەرەو م ــێ ەكەی ئەو باران ت وونە دارت
ەیەد دای ـرد نەبێـتەوەە لەو باران تونوی كـردە رێـكن بەری كەنو

هـاتەوە بەر چـاوە ئـاهێ ی اڵـووڵی ەێ  و ەـێمەوەی بـابی ساتە 
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هەڵ ێشــاە ئ ــوی بــابی كــاری ەێمەوەكــاری بــا ناكرێــتە بە  ی 
ــــا یە ــــنەوەە ت ــــازەكەوە ەەوی ــــان بەردەب یشــــتنە ژوورێە ئاوی

 ـاوی  ەێـی بـابی ب  نـێە کدەیویست لە سـاتی ج  لێوەچاواوەە
ــابی لە كــاتی شــەرواڵ یــاوی   ــڕاو چــانەە بەیم ب بزانــی ەێــی ب

ـــ   ـــتە ب ـــانی  س ـــێە ەێ ەك ـــت كە  ب   ن ـــێرەوە و نەیهێش ل
منواڵەكان لەیەڵ كەی داربـی و دای ـی هـاتنەوەە بـاب سـەرەتا 
كەی دارب ی لە باوە  یرت و ماچی كرد و بە س ن ی  ـایەوە 
نووسـانوە  وشــو و بـرای لە ئــامێز یــرتە دایـو ســاواكەی بــا 

 :رایرت و یوتی

 .ئەوە  هی تایەە ی ڤارای ناوە

ــاتە چــا ــو دەك ــاب تەماشــای دای ــتەوەە دەم ب وی زەئ دەبێ
دادەەەرێە باوە  دەكاتەوە واڵسەی بانـاكرێە مـام یەویـوە بە 

 :ەێ ەن نەوە

 .كووم ئەو كووەمان لە تا شاردباوە

باب ماچێ ی نەرم لە ساوەكە دەكاتە لە سەر كاشی  ـای 
ـــەر  ـــوەوەرێنێتە س ـــ ی هەڵ ـــاەە فرمێس ـــو دڵ ـــێ و چەن دادەن

 .بەروان ەكەی
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وەكەی بابی بـووە بـا نەمـا! ئەو شەوە لە ب ری ەێ ە رۆیشتو
دەبێ لە كوێ كەوت ـێ! كـێ هەڵ  ـرت ێتەوە! ب ـری دەكـردەوەە 

ەەننەكــانی چ ــان لێهــاتووەە ئەدی ن ناكەكــانیە باشــەە بــاچی  
ــڕاو  ــی ب ــرێتەوەە ەێ ــو تێ خ ــاوەە بەڵ  ــابم لەیەڵ  ــای نەیهێن ب
تێنا رێتەوە! باشە فرێ واوەە یان لە یاوی ناوەە ئـای ەێـ ەكەە 

هێزەكەی بابمە ەێـ ە ەـڕ مـووەكەی بـابمە چ ـت  ەێ ە یەورە بە
بەسەرهات! ئەدی ەـێاڵوەكەی! بـابم لە مەودوا یەد لـن ە ەـێاڵو 
دەكڕێە لن ی راستەە باشە ەێاڵوفرۆشەكە یەد لنگ دەفرۆشـێ! 
ــ ە  ــا ەێ ــوەداە بری ــی چەەە فڕێ ــڕێ و ه ــاد دەك ــان هەردوو ت ی
 بڕاوەكەی دەهێنایەوەە بە شتێو تێمانوە ستەوەە یـان لە مـاڵێ

هەڵمانــوەیرتە نەمانوەهێشــت ســەرمای بێــت یەرمــای بێــتە 
ەێـ ە بـڕاوەكەی  ەنەمانوەهێشت شتێو ەێـوەی بـواتە لە كـوێی

 ؟بابم لە كوێی

دەهــاتە ســەری ەرســ اری ەێــ ە بزربــووەكە لە بــابی ب ــاتە 
 .ەەش مانوەباوە

كــووی داربــی هەســتوەكات بەهــارەكەی لە یەوەد بە بــێ 
بەهــاری تێــوا نــ ەە نە بەهــاری تێــوەەەوێە چــون ە دڵــی كە  

كە  دەچێتە دەشت و دەر نە شایی بە دۆڵ و زوونـا دەیەوێە 
ــێ ان هێنــوە هاموشــای یەكتــر دەكەنە بەیم بەوەی  نە دراوس
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باشە داربی هەروەد  ایەتیە كەسو كەسوە باڵنـوەكان شـەو 
ــ ش هەر كــاتی  ــاكەونە كەــی دارب ــان ن ــونی  ای و رۆژ لە  وێن

ــتە ــێ دێ ــاڵ نەب ــراكەی لە م ــێە ب ــرا  لەوێ  هەب ــو و ب  وش
ــراە  ــاتە  وشــو و ب ــان ب ــابنەوەە ئێســتا ئەو دوو منــواڵە ناوی ن
یەوەد بە  وشو و برا بان  ان دەكەنە ئەیەر تەن بە تەنـێش 
بان  ان ب ەن هەر بە  وشـو و بـرا بان  ـان دەكەنە دیـواریش 
ــام  ــێ م ــتە دەب ن ــاژ دێ ــاژە ل ــان ش بە ل ــتە نەنە  زوو زوو دێ

وێو اڵسـەی  اشـی بـا دەكـاتە بە یەویوە ەرزەی لێ ڕاوەە هەن
هەر ئەودەمەە نەنە ـــان دەووات مـــام  مەێ ەن نـــی دێنـــێە بەی

ــەری  ــاوە س ــاوە ن ــێە ن ــوێتەوەە دادەمێن ــای لێ ــوە وەد   یەوی
یاچــانەكەی لە  ەرد دە شـــێنێە وەد ب ێــی  ەرد  ورشـــتی 
ــوەچێت زۆر  ەم لە  ــوە ەێ ــام یەوی ــای دە ــورێنێە م هەیە و ب

 .تاڵەستێ  بخوات

لەیەڵ دەدەن بێتە دەرێ و بایەد لێ  ـواە نـایە زۆر هەوڵی  
تاڵەســتێ   ــای لە ژوورێ ەەســتایە و نــابزوێە هەمــوو دەڵــێ  
تاڵەستێ  تاڵەستێنی ەێشان ن ەە كوا نە اڵسـەیەد دەكـاتە نە 
بابەتێــو دەكــاتەوەە نە وەیمــی ەرســ اران دەداتەوەە ئەوە كەی 

ان دەزانـی وەیموانەوەیە!) ئاە ناە وایەە نازانم( تاڵەستێنی ەێش
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چەنـــو  زموۆســـت و مێوانوۆســـت بـــووە ئێســـتاە هەر ئەوەتـــا 
 .بە ێرهاتنت دەكات

كووی داربی هەستوەكاتە تاڵەستێ  تەماشای كە  ناكاتە 
ــی هەرێــی زۆری بە  ــووانەە دەڵێ ــاوبەرەژێری هەم ــی چ وەد ب ێ
 ەڵــو داوە و ه ەــی نەیەیانــوۆتە جــێە یــان بەرانــ ەر نەیــار و 

لەب ریەتـی ووە و اڵسـەی نەمـاوەە م ورت دەرهـاتناحەزەكانی دە
ـــای  كە  ـــاڵی هـــاتە كنـــی و بە رێـــزەوە ســـووی لێ ـــرد و ب
نووشتایەوە و روومەتەكانی ماچ ردە بەیم باب سارد و سـڕە بە 
ناچــــاری دەســــتی تەواڵەی درێككــــرد و بە ێرهاتنەكەشــــی لە 

 :من ەیەد زیاتر نەبووە  اڵ بە سەر  ای نەهێناە  اڵ یوتی

مە اە م   ەت لە سەركردەیەد و حوسێنی تاڵەستێ ە  ەم 
حزبێو و بـزووتنەوەیەد یەورەتـرەە ئەوان دێـ  و دەوۆنە بەیم 

 .م   ەت دەمێنێ

ــاڵ  ــوتە   ــی نەی ــرد و ه ە ــ ەەكەی ك ــای بنم ــاب تەماش ب
 :دەستپێ ردەوە

 ەم لە اڵاچ شــت مە ــاە چــون ێ لە رێــی مــ   ەت بە تــت 
 .كردە هەموو  زمەتێ  ش لە منەوە
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بڕی ـووە وەد ب ێـی كە  لەوێ نـ ە و باب متەاڵی لە  ـای 
 .ه ەی نەب ستووە

منواینی داربی كارت ان بە دەستەوەیە و دێـنەوەە هـی كەـی 
داربــی هەر وەد ســاینە) دەرچــوو بە یەكەم( بەیم هــی كــووی 
داربی) دەرچـوو بە سـێ ەم(ە اڵـوویی ەـڕ یریـانەە كەـی داربـی 

اوەوە اڵسەی با دەكاتە دڵی دەداتەوەە بەیم كووی داربـی لە نـ
برینوارەە وا دیارە بە اڵسەكانی كەی داربـی سـارێك نـابێە كەـی 
داربی لە دەوری دەسـوووێە خ نەمـا نەی ـێە ەێـوەچی ئەوە دوا 

 :رستەی بووبێ

بە  ودای بمزان ایە تا سێ ەم دەبوویتە من ش  ام سێ ەم 
 .دەكرد

لەو ساتە ئەیەر شـەرم نەدەبـووە لە باوەشـی دەكـرد دەمـی 
لە دڵەوە ەێ ەنیە وەد ئەوەی بەو اڵسەیە ماچوەكردە ەێ ەنیە 
 :یەكەم بووبێە یوتی

 .كەێە بە اڵەستی  ام  ەفەت ار ن شان دا

بە ەێ ەن نەوە هـاتنەوە مـاڵە بـاب بە دای ـی یـوتە ئێسـتا 
لە ب ریەتـی دایـو بە  بازاو و سـەرو دیاریـان بـا ب رێـتە بەێتە

كی جـــوان بـــا كەـــی داربـــی و ەدیـــاریەوە یەوایەوەە بـــووكەلەی
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ــاەێ  ــراە ت ــا  وشــو و ب ــیە اڵەمەرۆكە  ب ــا كــووی دارب  ش ب
ــو ــان مش ــواو دەرم ــوە و حەل ــاتە لە دەرێ  ...لەیەڵ م  لەو س

دەن ی )یـازدەی ئـازار( هـاتە بـاب ەـارەی دا كـووی داربـی كە 
ــازدەی  ــواردنی ی ــێە بە دەم   ــا بێن ــان ب ــازدەی ئازاری ســەرو ی
ئـــازارەكەوەە چـــاوی لە دەرمـــان مشـــ ەكە بڕی ـــوو كەلە ســـەر 

 :سەرەوە دانرابووە بە ەەننە ئاماژەی با كردە یوتی تااڵەكەی

 ش ری  ئەوە چ ە؟

 :دایو سەری با تااڵەكە هەڵ ڕی

 .مش مان زۆربووەە ئەوە دەرمان مش ە

 :باب هەناسەیەكی هەڵ ێشا

نــاە دەرمــان مشــو نــ ەە ەێــی ب ــێ شەشــی ئــازارە دەزانــی 
یازدەی ئازار وەد ئەو یـازدەی ئـازارەی دەسـتمان شـ رن بـووە 

 .م شەشی ئازار وەد ئەو دەرمان مش ەیەبەی

كوو لە شەشی ئازارەكە تێنەیەیشتە بەیم زۆر دڵخا  بـوو 
بەو اڵسەیەی بابیە ئا ر لەوەتەی هـاتاتەوەە ئەوە یەكەم جـارە 
 ای سـەری اڵسـە ب ـاتەوەە دواتـر ەـێ ەوت شەشـی ئـازار ئەو 

 .رۆژەیە كە شارشی تاڵەستێ  تێ ەوو
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وە هەر یەكەم رۆژ رای ەیانو مان ی رەمەزان داهاتە مام یەوی
  :كە

 .ئەو ساڵ كورد رۆژی لە سەر ن ە

سەریان سووماە مـام یەویـوە چـ ە لە  ـاوە فەتـوا  هەموو 
ەی منواینە! هەبێ نەبـێ ئەو دەدات! چما فەتوادان فشەیەە یەم

 ەرەفاوەە دەنا اڵسەی ئەوها دەكاتە مام یەویوە  شێواوەە ە رە
كەوە اڵوم لە ج ەرە دەدات و یوێ لە كە  نایرێە لە ب  دارب ە

 :بە دەن ی ب نو فەتوای  ای دەڵێتەوەە تاڵەستێ  زوو یوتی

 .وازی لێ ێن  هێنوە لەیەڵی ەێوامەچ  

بەیم زۆر كە  یوێ ان نەدایە تاڵەستێ ە ئەو رەمەزانە كە  
كەوت ووە یەرمایی هاوینەوەە سێ ەری دارب ەكە هەم شە جـمەی 
دەهاتە دەهات  یوێ ان دەدایە اڵسەكانی مام یەویـوەە منـواینی 
داربی جێی یەمەیان تەس   اوە و نەیانوەتوانی بە دڵی  ایـان 

 .یەمە ب ەن

ــ ــوە یەیش ــام یەوی ــوای م ــار فەت ــانە جەب تەوە اڵورئانخوێنەك
 :دەی وت

 .ئەو ە اوە كافر بووەە ئەوی ب  وژێ دەستی كەسو دەبێ
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 :هەرچی  حەمەدە دەی وت

ئەو ە رە رەن ە هاشی لە دەست دابـێە نەد هەر بـا كە  
 .ن ە ب  وژێە دوور ن ە اڵسەكانی بە یوناه ش با نەنووسرێ

 ـایەوە كووی داربی كە ب ستی جەبار وای یوتووەە لە دلی 
 :یوتی

 .تاڵەی مام یەویوەشت لێوەكەمەوە

رەمەزان رۆیشت و جەژن هاتە مام یەویوە نە رۆژێ ی یـرت 
و نە ش وی جەژنانەی  واردە س ەینێ ەی وەد رۆژانی ئاسـایی 

 .چایە و ماستی  وارد و  جەژنانەی لەیەڵ كە  نەكرد

كووی داربی دەب نێە مـام یەویـوە رۆژ رۆژ لە كـورتی دەداو 
دەچێتە ب  دارب ەكە و ەتـر لە ژوورێ دەمێنێـتەوەە وازی كەمتر 

لە رادیا و یارانی و هەواڵ هێناوەە بەیم ەتـر لە جـاران حەزی 
لە اڵسەیە و سەرهاتی كـانی  ـای دەیێـڕێتەوەە  ـوا  ـوایەتی 

كەسێ ی دەست  ەوێ تا سەرهاتی كـان ب ێـڕێتەوەە تاڵەسـتێ   
ــوێی  ــتە ژوورەكەی ی ــەل دەچێ ــاوە بە شەلەش ــاوە ن ــد ن ــا ش ب

دەكاتە منواینی دارب ش دەچ ە كووی داربی چەنـو رسـتەیەكی  
 :سەرهاتەكانی مام یەویوەی لەب رماوەە مام یەویوە دەڵێ
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هێی دن اە چاوێ م لە ەێنـاوی بـزووتنەوەی شـ و سـە  وی  
ە ران داناە ت ـری تـورد بـردیە دەسـتێ م لە رێـی كامـارەكەی 

ەمـی لە كــار ەێشـەوا دانـاە ت ـری فارســی ەـێ ەوت و سـێ ەەنن
 ستە ەێی چەە شم  ەرەب ن وە ەێی كردە كووەكەشم ەێ ەكی 

 ەتەواوی لەو جوو نەوەیە دانـاو  ەرەب لە بـ  چـاكەوە فڕانـوی
دا وا كووی كوومە خ ئەنوامێ ی لەشی دەكاتە اڵوربـان ی كـێ و 
كێ دەی ات! بوومە یەویوەی شاخ و شارانە لە هەر حەفت ساڵ 

ـــێ م دوور لە ژن و ئەیەر ســـاڵێو بە مـــاڵ كەوتـــ مەوە ە تەمەن
 .منواڵ بەسەربردە ه ە شم بە ه چ نەكرد

كووی داربی چەنو رسـتەیەكی مـام یەویـوەی وەد  ـای لە 
یوێ دەزرین ێتەوەە كە ەێوەچێت هی سەرەمەرچ بـووب ە كەـی 

 :دارب شی لە تەد بووە مام یەویوە زۆر بە  اوی دەی وتنەوە

 ـات بێـتە  كووەكەمە تااڵە كـووە ەـێ بـڕاوەكەمە ئایـات لە
ــ  لەو  ــێ ەەە م ــواڵەكان بەجێمەه ــتە من ــووكەكەم بێ ــات لە ب ئای

 .دن ایە باردەكەمە ست ە جوانەكەمە هاتم

كووی داربی دێتە ب ری دای ی دەسـتی یـرت و لە ژوورەكەی 
دوور ستەوە و نەیهێشت چاوی لە سەر مام یەویـوە بـێە زۆری 

 .نەبردە بووە یریان و زانی مام یەویوە ی انی سپارد
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ڵەستێ  لە ەرسەكەی مام یەویوە هاتەوە ئاوەدانیە كووی تا
زكـردنەە داربی لە سـەر دەریـای مـزیەفتەوە كە لە یـك ەـێاڵو ری

لە تەن شــت حەمەدی اڵورئــانخوێ  كە دەب نــێ بــابی لە بنەبــانێ 
نــاوە نــاوە چەنــو ئایەتێــو دە وێنێتەوەەدان شــتووەە دەڵ ــنەیە 

ــردۆتەوەە دارشەاڵەك ــای  ڕك ــێش   ــاڵەكەی لە ە ــی لە بەت ان ش
تەن شتیە  اڵ شی لەو سەرە راوەستاوەە كـووی داربـی لەوێـش 
دار ست  ەكەی لە بەوكی شـەرواڵەكەیەتی و نـاوە نـاوە ئـاوو لە 
 ی یاوستانەكە دەداتەوەە ئێ ئەوە  وایەە جەباری اڵورئانخوێ  
ب  نێە تـاڵەی مـام یەویـوەی لێ  ـاتەوەە چـان دەبـێ ەێ   ـی 

 !كافرە

وە با یاوستانە با  ی  انزادە كووی بە باركردنی مام یەوی
داربــی هەســتوەكات مــاڵ مەیــ ەو چــالەە داربــ ەكەە ئەنــوامێ ی 
ــێ  ــایەە دوو س ــان ش ن ــت داە نەنە  ــای لە دەس هەم شــەیی  
جارێو هات لە سەر سەكایەكە كەمێو دان شت و هەنوێو وردە 
فرمێس ی هەڵوەرانو و رۆیشتە بەیم تاڵەستێ  ناوە ناوە دێـت 

سەر كورسی دادەن شێە ش رین ش زوو زوو سەری  ماوەیەدە لە
ــرا  لە دەوری  ــو و ب ــتێە  وش ــاریەوە رادەوەس دەداتە بە دی
ـــوە انەوەە دارشـــەاڵەكانی دەبەنە دەل ـــن ە بەتـــاڵەكەی   ول
رادەكێش ە هەرچی منواینی دارب ە بێ داربی هەڵناكەن و هەلـی 
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هات  لە دەستنادەن و حەفتانە  سەر لە یاوستان نابڕن و ئەو 
ەارەی دەیانوایە حەمەدی اڵورئانخوێ  دوو هەنـویان كـردووەە لە 

 :رێی چوون با یاوستانە كووی داربی دەڵێ

دەزانی ئەیەر بە ەێی تەسـ ەرە بێـتە مـ  نەبـابم هەیەە نە 
 . زۆر بێ كەسم .دایوە نە  وشو و براە نە  اڵ..

 :كەی داربی بە ەێ ەن نەوە

 !ئەدی برادەر

  .ا دەكاتتەماشای دەكات و بزەیەكی ب 

 :كەی داربی دەڵێ

 .م  لە هی مام یەویوە  بەشواری دەكەم

كووی داربی رازی نەبووە بەیم كەی داربی سوێنوی لێخوارد 
ناچار م ی داە لە  نەكاتە لە بنی اڵسەی لەیەڵ ناكاتەئەیەر وا 

 :هاتنەوەداە دەڵێ

ئەوەتا جەبـاری اڵورئـانخوێ ە لـێم ەوێە تـا زووە بـا تـاڵەی 
 .لێ  ەمەوەمام یەویوەی 
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ـــی دەیەوێ دەســـت و ـــێە وەد ب ێ ـــی رازی دەب  كەـــی دارب
ن شانەی ب  نێە لەمێكە نەیویتووەە  ایان  ستە ەەنای دیواری 

 :مزیەفتەكەە كووی داربی دەەرسێ

 ئەتو ب ێە حەزدەكەی لە كوێی بوەم؟

 :كەی داربی دوودڵی ەێوەدیارەە دەڵێ

 .لە سەر چاكی 

اڵورئـانخوێ  بە ەێـوە  سێرەی لێوەیرێە با  هەڵ ەوتـووەە 
راوەســـتاوە و رووی لە وانەە دەیهـــاوێە بەو جێـــ ە دەكەوێ كە 

ــاوی  ــی لە ســەرەەچ ــی دارب  ــوێنێ ی یەورە  كە ــانخوێ  ج اڵورئ
 :دەدات. كەی داربی دەڵێ

 .شانش ێنی بە راستی ن

كووی داربـی كەیرـی بە  ـای دێـتە بەو دیـودا رـاردەدەنە 
تە ژوورێ و م وەیـان دەیەنەوە ب  دارب ەكەە دایو بان  ان دەكا

 :لە ەێش دادەنێە لە دەریا دەدرێە دایو دەی اتەوە

 .فەرمووە فەرموو ماماستا
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ئای ئەوە جەباری اڵورئانخوێنەە دادەن شـێە منـواینی داربـی  
ژوورەكە بەجێــــوێ  ە بە ئاســــتەم یوێ ــــان لەاڵورئــــانخوێنە بە 

 :تاڵەستێ  دەڵێ

ژان كــووەكەت دار ســت  ێ ی لە ســەر چــاكم داە ئێســتا  
 .دەكات

ــان ی كــووی داربــی دەكــاتە كەــی داربــ ش لەیەڵــی  بــاب ب
 :دەچێتە باب دەڵێ

 كووم تا دار ست  ت لە جەبار داوە؟

 :كوو بە شەرمەوە

 .م  بووم

 :باب بە سەرسام ەوە

 لەبەرچی؟

 :كوو بێ تر 

ن ێ یــوتی مــام یەویــوە كــافرە و هەركەســێو ب  ــوژێ وچــو
 .دەستی كەسو دەبێ

 :باب دەڵێتە جەبار
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 اڵسەی وات كردووە؟  

ــای   ــوووەی ەوە تەماش ــاب بە ت ــتە ب ــ چ ناڵێ ــانخوێ  ه اڵورئ
 :دەكات و دەڵێ

 .لە سەر ئەو اڵسەیە هەاڵت یول ەیە نەد بەرد

كـــــوو لەو رۆژەوە هەســـــتوەكات هەمـــــوو ئەو بەردانەی لە 
ــوونە  ــوونە رەوا ب ــوونە بەردی هەئ ب ــت  ەكەیەوە دەرچ دار س

 .بەردی ناوەوای نەهاویشتووە

ــار ب ــوڵێ جەب ــاتە هەر لەو ســەروبەنوە  ی ــا نەدەه اشــی ب
چەاڵــای لە ســەر رایــرتە چەاڵــاكەی یــوڵێ لە چاویــوا بریســ ە 
دەداتەوە كە لە ەەنــای چێــورمەیەد لە ســەر شــانی جەبــاری 

 :رایرت ووە یوێی لێ ەە چاوی لێ ەە یوڵێ دەڵێتە جەبار

 شت ت لە م  دیت ە؟ەوڕاڵورئانخوێ  بێ 

 :اڵورئانخوێ  بە حەەەساویەوە 

 .شتی چی كەمە خ بووەبێڕەو

 :یوڵێ بە توووەیەوە

  شت با  دەكەیت؟ەوڕئەدی لا م  بە بێ
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 :جەبار دەڵێ

ــڕاویەت ەوەە  ــا یێ كەــم اڵســەی وام نەكــردووەە ئەوەی وای ب
 . تانی كردووەە  ودا لە دوو دەوی بواوب

یوڵێ دەست با ی رفانی دەباتە رەنـ ە ب ەوێـت چەاڵـاكەی 
 :دەربێنێ

 : ەە سەرم كاتە ام ب ستمە تەماشام 

 :جەبار

 بەڵێ

 :یوڵێ

 لن م رووتە؟

 :جەبار

 ئەستەرر رو ە بەڵێ 

 :یوڵێ چەاڵاكەی لە دەستە

ەری كات بێە لن ی ئەدی تا ناڵێی هەر ژنێو هەر كەێو س
 !شتەە م  بێڕەوشتم؟رووت بێە بێڕەو
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جەبار دوو سێ ئایەت دە وێنێتەوەە یوڵێ چەاڵاكە لە سـەر 
  :خ لە دەن ی یوڵێ ناچێتشانی دادەنێ و بە دەن ێو كە 

 .بە كوردی اڵسە ب ەە بە كوردی بێڕەوشت م بسەلمێنە

ــات و  ــاتە حەمەد دەی ــوڵێ لەو س ــتی ی ــ  دەس ــار لە ب جەب
 :دەردێنێە یوڵێ دەڵێ

شـت بە اڵوربـانی دوو چەاڵـات جارێ  وی بە مـ  ب ێـی بێڕەو
 ..دەكەم

هەر ئەو رۆژە  بوو یوڵێ سەچ یرتیە كەلـپەی لە بەلەكـی 
ەنــوێو ێە ســەیەكە  دوو چەاڵــای  واردبــووە هبردبـووە  ــوار

اڵورئانخوێ  بوو وای بە سـەرهاتە  كە  ەێ انوابووە ئەوە  وای
 :چان دەبێت چەاڵای لێهەڵ ێشێە دەیان وت

بەیم ئەو نێرە هەیتەیە لە خ دەترسێتە ئەها جێی كەلپەی  
 .سەچ بە بەلەك ەوە دیارەە هەر دەبوو لەبەر ئەوە  اڵی داەاشێ

 :ی وتكەچی یوڵێ دە 

دەبوو دوو چەاڵا  لە جەبار بوەمە هەر كێ ەە مـارم بـوات 
 .بەر چەاڵای دەدەم
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كووی داربـی لە ب ریەتـی هەر لەو رۆژانە دایـو مەك نەیەكـی 
ــتێ  كە  ــو دەدوورێە تاڵەس ــا  ەڵ ــو ب ــڕێە ج  ــان دەك درووم

هەنوێ شووشـەی ئەسـتوور دەب نێ ش ری  كار دەكاتە دەنێرێ 
دەسـتوەكات بە تەزبـێ  درووسـت ردنە كەرەستەی بـا دێـن ە  و

ئ ــــوی لە ماڵ ــــان دەن ــــی مەك ــــنەی دروومــــان و تەزبــــێ  
درووســـت ردن نـــابڕێتەوەە كـــووی داربـــی دڵـــی بەو تەاڵەتەئ و 

ن ێ جوولەی  سـت ووە مـاڵەوە و وج ن ەج ن ە دەكرایەوەە چو
ە وەد ەێشــوو نەمــا كە هەم شــە چــاوی لە کــاربــاب كەوت ــووە 

ەنتێ ی نادیار دەبڕیە لە ماڵ دادەبڕا و اڵسەی نەدەكردە ئێسـتا 
بە دەم ئ ش ردنەوە اڵسە دەكـاتە اڵسـەی  ـا ە بەیم ئەوەی 
تــا ئێســتا جێــی ن  ەران ــی كــووی داربــ ەە تــاكە ەــێاڵوە رەنــگ 
اڵاوەی ەكەیە كە بابی لە ەشـت سـەری  ـای داینـاوە و لە ەێـی 

بەیم ئەوەیان هەر نـرت وەە تاكەكەیوی لەوەیە كان بێت نەكردو
 .و نوێ ە

 ەونـی ەێ ـانەوە  زۆر شـەوانەێ و ەێاڵوی باب لە ب رناكاتە  ە
دیتـــووەە دەب نـــێ بـــاب بە دوو ەێـــوەە بە دوو تـــاكە ەـــێاڵوی 

اڵاوەی ەوە اڵ ت اڵ ت دەوواتە رۆژێو ئەو  ەونە دەبێتە راسـتیە  
لە ەـــێش دەریـــا اڵ ـــت  لە اڵوتابخــانە دێـــتەوەە دەب نـــێ بــابی

راوەســتاوەە دەمــێ ە بەو اڵ تــ ە نەیــویتووەە یەكســەر تەماشــای 
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ەێ ەكانی دەكاتە ئای!  ا هەردوو تاكە ەێاڵوی لە ەێـ ەە ئەوە 
چ ە! تەماشا دەكاتە دارشەاڵی لە ب  هەن و ن ەە كووی داربـی 
چــاوی هەڵــوەی افێتە  ەونەە راســت ە! جــوانتر تەماشــادەكاتە 

ــوانی  ــانێ ی ج ــاب یاچ ــتەوەیەە لە یب ــام بە دەس ــانەكەی م اچ
 :بە  ای ناوەستێە هاواردەكاتیەویوە ناچێە ئایە 

 بابەە ەێت هاتەوە؟

 :باب بزەیەد دەكات

بــوومە  ــاوەن ەێ ەكــی واە ئەیەر یول ەشــی بەركەوێــتە نە 
 .ئێشی دەبێت نە  وێنی لێوێت

ـــێ و ســـاڵ  ـــاودیو دەب ـــگ ئ ـــوەەەونە مان ـــتە تێ رۆژ و حەف
دێ ەڕتر و ەڕتر دەبـێە كـاینی مـاڵی  دەسوووێتەوەە یەوەد تا

ـــایەوەە  ـــاڵ نەم ـــارچە زەویەد بەت ـــاوەە ە ـــی ەڕب ـــووی دارب ك
ــنوورەوەە لە  ــو لەو ەەوی س ــانووە ماڵێ ــووە   تەن شت شــ ان ب
نزیـــو اڵەنـــوی ەوە هـــات و لە تەن شـــت ان  ـــانووێ ی  اشـــی 
اڵ ت ردەوەە اڵەمەرەیەكی جوان ش ان لە ەـێش دەریـا رادەیـرتە 

امەنو بـووە هەر ئـاوزەی كـووی داربــی كووەكەیـان كە نـاوی سـ 
 :دەبووە بای دەیێڕایەوە
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ــووە هەرچــی   ــێمە رەز و بــا ێ ی یەلەد یەورەمــان هەب ئ
م وەت دەویست لە رەزی ئێمەدا دەتویتە حەفتا بنەیـوێز بە  

 .داریوێزمان هەبووە ح ومەت ەارەی داینێ و دەری ردی 

مــاڵەكەی تەن شــتە وان  لە ەشــت اڵەرەچــووخە لە دوواریــی 
 :اڵەراجەوەە هات وونە ژنەكە یوت ووی

دیشواشە لەبەری ەێخوا ە رەشـماڵ ان لە ەـێش دەریامـان  
ــواە ســەربازەكانی لەیەڵ ــان ترەن  ــان راكێشــا بە  ەرەبــی  هەڵ

 یات ان: 

 .سێ رۆژتان لە ەێشەە بارنەكەن اڵڕتان دەكەی 

و ئەو چەنو سەربزنەی هەمان  بە ەڕەەڕ بزیوومان ەێەایەوە 
 .و فرۆشتمانبووە هێنامان 

ماڵەكەی سەرەوەی ماڵی كەی داربیە ەێوەچوو  زمی ماڵی 
ـــردە كە   ـــان اڵســـەیان دەك ـــوان  ای ـــ  كە لە نێ نەنە ـــان ب

 :تێ اننەدەیەیشتە كەەكەیان با كەی دارب ی یێڕاباوە

 ئەم  دەوری یەوەك ان داە یوت ان: 

 .ئێوە هی ئەو ویتە ن  ە سنوور بەدەرتان دەكەی 
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و  بابم ئەمنێ ـی دەناسـیە شـتێ ی دایـێ و  امـان دزیەوە 
 .هات نە ئێرە

یەوەد لە ەڕ یەورەبووە دڵـی بەوە  اشـەە  ی كەنـوێ تـا 
دەیاتەوە ئەو بەری دارتێ ەكە چالەە یەوەد  تێ ەڵەیەكە كە  
كە  ناناســـێە مـــاڵە كانەكـــان بزربـــوونە كـــووی داربـــی تـــا 

ــتە هەر ل ــتەوە زۆری دەوێ ــواڵێ  ان دەب نێ ــەروبەنوە  من ەو س
ــ ــار نەدەم ــو دی ــاوە یەننێ ــاوە ن ــی بە ن ــوەزانی چ اە كە  نەی

لە ب ریەتی ە ـاوی هەمەدانـ ش ئێـوارەیەد هـاتە  ی سەرهاتە 
بابیە سەریان لە ب  یوێی یەكتـر نـابووە ئ ـوی بزربـووە كـاین 
جمەی دێـت و داربـی هێمنـ ەكەی جـارانی نەمـاوەە چالەكەكـان 

ـــاوە لە   ـــاوە ن یەكەوە بەردێـــو دێـــت و لە دە ـــوێن ە بەیم ن
 وێنــون ان دەكــاتە بەردیــش لە نــاو ەەل ــانەوە بەردەبێــتەوە و 
چەنــو بەردێــو بە ســەری تاڵەســتێ  كەوتــووەە بەیم ئــازارێ ی 
وای نەبووەە یەوەد ەڕبووە لە دار ستێوە هەمووشـ ان روویـان 
ــــا  ــــانە تەنه ــــوەی ســــەر دار و دارتێ ەك ــــوەكانەە باڵن لە باڵن

دارب ە وەد  ـای مـاوەتەوە و تـا ئێسـتا  دار ست  ەكەی كووی
بەردێ ی رووەو باڵنوە لێ دەرنەچووەە كووی داربی ناوە ناوە لە 
ــاتەوەە  ــاڵە لەو دار ســت  هاوێكانە دەك ســەربانەوەە بە دزیەوە ت

 .سەری چەنو منواڵی ش انوووە
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ماوەیەكە كەی داربی كەم زۆر كەم دێتە ب  داربـی و مـاڵێە 
لێ وی دەكەنە رەن ە ەتر لە ترسـی  دەڵێی یەورەبوونە و شەرم

براكەشی بێە بـراكەی ئێسـتا چەكـوارەە  ەڵـو دەڵـێ  بـووەتە 
ئەیەر چــان    ســتا رێــی اڵوتابخانەشــ ان یەد نــ ە وجــا ە ئێ

بە یی لە رێ تووشی یەكتر ب ە بەیم كووی داربی هەموو ب ر و 
 ەیاڵی هەر  ی كەی دارب ەە لە هەمـوو جێـ ەد چـاو لە كەـی 

ێڕێە لە رێە لە سەر بانە لە ب  داربیە لە سەر جێە داربی دەی
ەێــی  فزیــانە تــازە تەلەفزیان ــان كڕیــوەەلە نـاو كتێــبە لە تەلە

 سەیربووە بابی تەلەفزیانی با  ایان كڕی با ماڵی كەی دارب ی
 .نەكڕیە شەرم شی دەكرد ەێ   ێ

لە تەلەفزیان ش لە دوای كەـی داربـی دەیەوێە تەلەفزیـان  
ــ ەوە ه ە ــان ەــڕ لە كەــی جــوان ەە بەیم لە چــاوی كــووی دارب

نایەنە كەی داربـیە دەزانـی كەـی داربـی چەنـو جـوانەە بەژنـی 
دەڵێی شەن ەب ەە ەرچی درێك درێك  او  اوە لێوەكـان ی سـوور 
سوورە چاوی یە  یە ە روومەت ناسـو ناسـوە كەـی داربـی 
ئێواران جار جار لەیەڵ دای ی دێ و سەیری تەلەفزیان دەكەنە 

ەاوێ ی دەداتێە ئـایری ارب ش بە شەرمەوە ناوە ناوە ت د كووی
ــوایە لە  ــانیە ســوورای ەك ان تێ ــا لێوەك ــای ەتی ب ــووەە بە ت یرت
ســووری خ لێوێــو نــاچێە دێــتە ب ــری رۆژێــو كەــی داربــی لە 
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ماڵ ان بووە كووی داربی لە حەوشە لە  ەیاڵی كەی داربی بووە 
 :یوێی لێ وو دای ی دەی وت

 سووردەكەیت؟كەم ئەوە لێوت 

كووی داربی بە ەێوزە  ای یەیانوە ەەننەرە یە ەكەە كەی 
 :داربی بە شەرمەوە دەڵێ

 .ناە هەر بە  ای ئەوهایە

ـــی   ـــاتە لێ ـــاوەو ناك ـــی ب ـــو وەد ب ێ ـــ ەە دای ـــاوی لێ چ
و ەەننە بە لێویوا دێنێە تەماشای ەەننەی  ـای  نزی وەبێتەوە

 :دەكات

 .كەێ  ا راستوەكەیت سووراوت لێنەدایە 

و ساتە هەزار  ازیەی بە دای ی  واستە  وا  وای بووە لە
كەی داربی زوو بڕواتە تـا ب ـاتە دای ـی و ئەو ەەنـنەیەی مـاخ 
ب ــات كە بە لێــوی كەــی دارب ــوا هێنــاە لە بەدبە تــی ئەو كــچ 

 :دان شتووە و هەڵناستێە یوێی لێ ە دایو دەڵێ

 .كەە جوانەكەمە من ش كاتی  ای وەد تا جوان بووم

 :بە شەرمەوە دەڵێ كەی داربی
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 .دادە ش رنە ئێستا  زۆر جوانی

دادە ش ری  لە ئامێزی دەیرێە كـووی داربـی هێنـوە نەمـایە 
 :ئایر ب رێە  ای ەێنای رێە كشاوە دواوەە یوێی لە دای  ەتی

مـ  كە شـووم كــرد هەر لە تەمەنـی تـا بــوومە بەیم تـا تــا 
  وێنــون تەواو نەكەیــت ب ــر لە شــووكردن مەكەوەە هەینــێ مــ 

 .كووێ ی بە دڵی  ات با دەب نمەوە

ــا   ــاتە ت ــی نەه ــی اڵســەكەی دای   اشــی لە بەشــی یەكەم
 وێنــون تەواو دەكــاتە تــازە ەــاڵی یەكەمــی ناوەنــوی ە بەشــی 

 .دووەمی اڵسەكەی بەدڵ بووە هەر دەبێ ئەوی بەدڵ بێت

لە اڵوتابخانە دێتەوەە كارتی ەێش كاتایی ساڵی لە دەستەە  
ەكـان بە شـراوەە بەیم لە وانەی دڵی  ا  نـ ەە لە هەمـوو وان

 ەرەبی دەبێت بەێـتە تـااڵ  ردنەوەە چەنـو حەزدەكـات تووشـی 
كەی داربی بێتە  ای یەیانوە سەری ئەوكـاینەی كە رێـی وی 

 رد ئەو لە هەمـوو وانەكـان نزایبووە دیتی سوووایەوەە نەی رتە 
كەی ی ربــووە زۆری نەبــرد كەــی داربــی هــاتە نــزابە شــرابێتە 

واڵەكەی هێناە كە زانی كووی داربی وانەیەكی ماوەە ماڵ ان و هە
 :دیاربوو  ەفەتی  واردە بەیم ه ەی نەیوتە تاڵەستێ  دەڵێ

 .دیاری ان با ب ڕە ەش ری 
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دایو رۆژی دوایی بە كاتكمێرێ ی كەانەوەە یەكـی كـووانە لە 
بازاو هاتەوەە كەی داربی دیار نەبووە دایو دیاریەكەی هەڵ ـرت 

وە نەهــاتەوەە  وشــو و بــرا بە جــووتە بە و چــووە زۆری ەێەــو
دوایوا چوون و هاتنەوەە دەمەو ئێوارە بووە خ هاتنەوەیەد! كوو 
لە ســ مای دای ــی  وێنــویەوە كە شــتێ ی نــا ا  لە یــاوێ ەە 

و  چووە ەێشی و چاوی لە چاوی بڕیە بەیم دایو  ای لێ  دا
ه ەی نەیوتە كوو بە بێوەن ی كشـایەوەە كـوو تەن ەتـاو بـووە 

ەكسەر چووە سەربان تەماشای حەوشەی مـاڵی كەـی كـردە خ ی
لە یاوێ ن ەە كوو ئاهێ ی وەبەر هاتەوەە دیارە ن  ەران ی دایو 
ەەیوەنوی بە ماڵی كەی دارب ەوە ن ەە كوو یوێی لە دای ە اڵسە 

 :با باب دەكات

 !ئا ر ئەو منواڵە هی مێردە

 :باب دەڵێ

 دایانە كێ؟ یوڵنار! مارەش ان كردە

 :ێدایو دەڵ

ئاە لەو دوو سێ رۆژە  دەیـ ەنە شـەوێ مارەیـان كـردووەە 
 .براكەی بە مێردی داوەە دای  شی هێنوە ئایای لێ ن ە
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وەی! هاوارە وەد ب ێی ەش ای ئـایر بـخەنە سـەر دڵـێە لە 
ــایری یــرتە هەناســەی  ــایر ئ ــاتە بە ئ ــا كــرووز ه ــووی ەوە ب اڵ

ی سواربووە چاوی رە  بووە ه چ ناب نێە بە دوای سەت ێو ئاو
ســارددا دەیەوێ بە  ایـــوا ب ـــاتە  ـــای ب ـــوژێنێتەوەە ئـــاو 
ناب نێتەوەە هاوار لە سەر ئەوە بوو یەد بە ماڵ و كـاین هـاوار 
ب اتە  ای یرتە رێی هاوارەكەی یاویە ئاراستەی هـاوارەكەی 
بەرەو نا ی  ای یاویە لە نا ەوە هاوارێ ی كردە ئەیەر دایو 

ـــول ە   ـــری ی ـــتایە بە زەب ـــاود ب ان  س ـــان و ب ـــایە یوڵناری ب
ــــار ب   ســــتایە  ــــراكەی یوڵن ــــو ئەیەر ب دەیێــــڕایەوەە هاوارێ
دوورنەبووە ەەش مان ێتەوەە ئەیەر یوڵنار ب   ستایەە بـێ تـر  
دەهات دەستی لە مد دەكرد و سەری  ایان هەڵـوەیرتە كە  
نەی  ســتە جــ ە لە هــاوار كە  هــاوارەكەی هــاواری نەب ســتە 

ووە بـ  داربـ ەكەە كە  رووی  ای ن شانی دایو باب نەداە چـ
دیار نەبووە دڵاپ دڵاپ فرمێس ی هەڵوەوەرانوە دەن ی ەێـ ەد 
هاتە هەسـتا چـووە سـەر بـانە روو لە مـاڵی یوڵنـار راوەسـتاە 
كە  لە ەێش دەریـا و حەوشـە دیـار نـ ەە یریـاە هـاوار بە دڵ 
یریاە هێنو یریا هێـزی تێـوا نەمـاە سـ نەی كەمێـو سـاردباوەە 

ە چـووە سەرشـارد ئـاوێ ی بە  ایـوا هاتە  ـوارێ تاریـو بـوو
ــان  ــواردن هەنــوێو  كــردە بە ســەر  ــای نەهێنــاە لە كــاتی ن
یەمەی بە كەوچو و ش وەكە كردە هەوڵی دەداە دایـو و بـاود 
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هەســت بە ن  ەرانــ ەكەی نەكەنە هــاوار باشــی لە ب ــر نــ ە ئەو 
 .ئێوارەیە چان یەیشتە شەو و چان رۆژ باوە

ــ ە ســەد جــار  ــوو رەن ــاوەە ك ــوا رۆژ ب ــالی كە بە كــاینی م
هاتوچوو بێتە كچ سەرێ ی بە دەرێوا دانەیرتە لە سەر بـانەوە 
تەماشای حەوشەی ماڵ انی دەكردە كچ جارێو رێـی بە حەوشـە 
نەكەوتە چەنوی حەزیوەكرد منواڵ باو بێ لە دەریادان  ای بە 
ــی  ــتووەە چ ــوێ دان ش ــار لە ك ــایە یوڵن ــاە ب زان  ــوا كردب ماڵ ان

ان ن  ەرانەە هاوار لە سەر ئاو و ئایرە و دەكاتە دڵی  اشەە ی
لە ه چ جێ ەد ئااڵرە نایرێە بایی هێنوە ئایای لە دەور و بەرە 
ــا  ــا ب ــاوار ەەن ــتێو نەكەنە ه ــت بە ش ــاود هەس ــو و ب كە دای
یاوستان دەباتە دەچێتە سەر یاوی  انزاد و مـام یەویـوە كە 

ر هـاوا لە نێوان هەردووك ان دان شـتووە وبە تەن شت یەكەوەنە 
 :هەنوی لەاڵسەكانی  ای لە ب رە كە بای دەكردن

 ــانزدادە كــەە جــوانەكەی یەوەد تــا ئایــات لێــ ە! یوڵنــار 
ــا لەیەڵ ــان  ــێە ب ــێ بە یوڵنــار ب  ــوا ەێــی ب  دەبەنە دە تو 

 .نەچێت

ــایەتە بــ   ــوووەیەە ن ــوەە یوڵنــار دەڵێــی لــێم ت ــام یەوی م
ەێ   ـێ و نـایەتەوەە  دارب ەكەە دەڵێ  یوایە بە یەكنـاری دەووا

 .نەووات
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ــە  ــا دەدات و اڵس ــانە لە دەری ــاڵی نەنە  ــتە م ــاوار دەچێ ه
 :رێ وە اتە ئەیەر نەنە ان دەریای ب اتەوەە ەێ وەڵێ

نەنە ــان بــ  ە  ــاتری یــاوەكەی مــام یەویــوەە بــڕۆ مــاڵی 
 .یوڵنارە ەێ  ێ نەوواتە تەن ام نەكات

 :نەنە ان دەریا دەكاتەوە

 هاە هاوارە كووم چ ت دەوێ؟

 :ی تێ وەئاڵێە اڵسەی با نایەە نەیزانی چی ب ێتهاوار زمان

 .ه چە ت نوومە

 :نەنە ان جامە ئاوێ ی با هێناە ن و دیناریشی لە ی رفان نا

ــام  ــو ئایەتێــو لە ســەر یــاوی م ــا چەن ــانخوێ  ب ــوە اڵورئ ب 
یەویـــوە بخـــوێنێە هـــاوار دەیویســـت ن ودینـــارەكەی بـــواتەوەە 

 .نەنە ان  ای لێ توووە كرد

 :یوڵێ بووە بە یاڵتەوە بە هاوار دەڵێلە هاتنەوە تووشی 

 .ئەوە یوڵناریان بە مێرد دا! م  با تام دانابوو
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یوڵێ تەماشـایەكی ەڕ یریان دەبێە ه چ ناڵێە  هەوکیهاوار 
دەكاتە وەد ب ێی لە اڵسەكەی  ای ەەشـ مان ێتەوەە لێ نزیـو 

 :دەكەوێتەوەە دەڵێ

ــای نەویســتە تــا  ئەوت  ــوێ مەدێە ئــازابەە كە ئەو ت ی
 .نەوێ

ـــوڵێ  ـــارێنێە ی ـــو دەب ـــای رێ و فرمێس ـــای ەێن ـــاوار   ه
لە دەو كەنــوەوە ەووشــ ا ەز هەڵــوەداتە دەیەوێــت ە بەجێــوێ ێ

برڕێتە سەر حەوشەی ماڵی یوڵنارە چەنوی ئەوسـەر و ئەوسـەر 
دەكاتە ناچێتە بایەد ن ە ب  ـاتە ئەوێە دێـت لە سـەر بـانەوە 

بە  دەیرڕێنێە ەووش ا ەز لە ئاسمانی حەوشە لەنـ ەر دەیـرێە
 ەرتاو بە  ەتی درشت دەنووسێت: 

 با وات كرد با؟

ەێوەی كرد زوو یەیشتە بەیم یوڵنـار دیـار نـ ەە ب   نـێە  
ەووشــ ا ەز و نــامە ب  نـــێە هەوڵــوەدات ەووشـــ ا ەزەكە لە 
حەوشەیان بەربێتەوەە داو تونو دەكاتە ش ی دەكاتە دەیـواتێە 

ــە ــت لە س ــارەی دەیەوێ ــ ا ەز هەر ج ــێتەوەە ەووش ر رایوەكێش
بانێو لە حەوشەیەد بن شێتەوەە بەیم وەد ب ێی هێزێـو هەیە 
ـــتی بە  ـــاتەوەە ویس ـــار دووری دە  ـــاڵی یوڵن ـــەی م لە حەوش
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دار ســت و یوڵنــار ئایــادار ب ــاتەوەە تــا بەردێ ــی لە ی رفــانی 
دەرهێناە ەووشـ ا ەز لە دارتـێ ەكەی دوو مـاڵ سـەرەوەتر ی ـر 

 .بوو

ــا ــای حەوشــەی م ــانەوە تەماش ــەر ب ــاوار لە س ــار ه ڵی یوڵن
ـــت  ـــازیەی  واس ـــواڵە   ـــت لە ژن و من ـــمەی دێ ـــاتە ج دەك
دوورب نەكەی باب مابا تا لە دوورب نەوە تەماشا ب ات و یوڵنـار 
لە نزی ەوە ب  نێە بەیم كوا دوورب  ە هەر شتێو ەەیوەنوی بە 
ەێشمەریایەت ەوە بووبێ لە ماڵ نەماوەە تاڵەستێ  مەتارەكشـی 

  اڵەمەرە لە  ی كەنــوەكەوە نەهێنــاوەە زۆری نەبــرد چــوار ەێــن
هات  و لە ەێش ماڵی یوڵنار وەستانە هاوار جـ ە لە فرمێسـو 
هەڵوەرانون چی لە دەستوێ! بەیم شتێو نەكات دڵی دەتەاڵێە 
 ەری ە یوڵنار دەبەنە بە ەرتاو هاتە  وارێ و لێ ان نزی  اوەە 
كەســی نەدیــت جــ ە لە یوڵنــارە بەیم خ یوڵنــارە دەســت و 

كردبـووە لێوەكـانی لە ەەننەكـانی  سـوورترە  ەەننەكانی سـوور
هاوار یەكسەر كرێمستی ب  دارب ەكەی هـاتەوە ەـێش چـاوە ئەو 
سووراوە چەنو لە كرێمست ە سوورەكە دەچووە هاوار سەری یێك 
دە واتە لە سەر ئەوەیە ب ەوێتە هێز دەداتە بەر  ایە نابێت 

زاواە ب ەوێتە ئ شی بە ەەلەی هەیەە كاتی نەما تـا چـاو بـواتە 
 ای یەیانوە ەەنای ئەو   ارەبانەی تراكتارە كە ماوەیەد بـوو 
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لە  وار دارتێ ەكەی ئەوبەر لە نزیو رێە لە تەن شت  انووێ ی 
تەواو نەكراو رای را بووە اڵەمەرەی بووكێ لەو  وە هـاتە بـوود 
و زاوا لە ەشتەوە سـواربوونەە بـا  رێ  ەوتـووەە زاوا كەوتـاتە 

ـــا ەـــارچە  راوەتەوەە ی هـــاوارەوەە جـــام ش كـــ هـــاوار بەرد ن
ەێ ـوەڵێ  جـامی فـڕۆكە ئەوەی بـابی  ەشووشەیەكی مەی ەو  ـڕ

تەزبێحــی لــێ درووســتوەكاتە دە ــاتە دار ســت  ەكەیەوەە ئــای 
ئەوە خ دەب نـێە زاوا یوڵ ن ـوارەە هـاوار هەڵەی نەكردبـێ ئەوە 
حەســایە حەفــت ســاڵێو دەبێــت نەیــویتووە بەیم ناســ ەوە بە 

ـــ ەوە ـــووتی ناس ـــو ل ـــت  ەكەی چەن ـــت  ی دار س ـــاوار  س ە ه
راكێشابووە لەبەر  اتری حەسا ەتری راكێشاە هاویشتی رێو لە 
ــووی داە ویســتی شووشــەیەك وی تێ ــرێە ویســتی  ســەری كەە
ب  نێە  وێ  ب  نێ كەڵ ی نەبووە اڵەمەرە راوەستاە دەبـوو بەو 
دیودا هەڵێ و  ا بزركاتە دواتر ب ست ەوەە مسـتە  وێنێـو لە 

 .زاوا هاتووەە كراسی  بووكێش ەەلە  وێنی بەركەوتووەلووتی 

حەفتەیەكە هاوار لە سەر سەر دەسـوووێە بـا وەی دایـو و 
باود هەستپێنەكەن و ن  ەران نەب ە كەم بە مـاڵ دەكەوێـتەوەە 
ئەو كاتانەی باب لە ب  دارب ەكە ن ەە لەوێ كات بەسەر دەباتە 

ەكەی دەروێـش ناوە ناوە دەچێتە یاوستانەكەە دەچێـتە مـزیەفت
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بــرایمە زۆر كــات ش دیــوار لەیەڵ ەتــیە دیــوار زوو بە دەردەكەی 
 :زانیە دڵی دەداتەوەە بە شەە دیوار توووە دەبێت و ەێ وەڵێ

ـــت اە وای  ـــای ویس ـــتە ئەو ئەیەر ت ـــات دەكوژی ـــاچی   ب
 .نەدەكردە بە ی كەمی ەرسێ ی ەێوەكردی

 .هاوار ه ەی بە یوێوا ناچێ

ە لە هەینـ ش هـاتەوەە یوڵنـار بە یوڵناریان برد ەهەینی بوو
دیاركەوتەوەە هاتەوە ماڵی هاوارە لە حەوشە سووێ ی لە هـاوار 

ــاری  ــرد و ر ــێ ك ــاوار دەب ن ــوە ه ــی دای ــار بە دایە باوەش یوڵن
حەفـــتەیەد زۆر یـــاواوەە لە كەێ ـــی منـــواڵ ارەوە بـــاتە ژنە 
ــانەیەە ســوراو و ســپ اوی لە  ــای داوەە  اڵســەیە رۆیشــتنی ژن

سوور سوورە دیسـان كرێمسـت ەكەی منـواڵ ی دەست و ەەننەی 
دێتەوە بەر چاوە لە چاوی نابێتەوەە هاوار زۆر لە  ـای دەكـات 

اوی هەڵنـاهێنێە و ورد تەماشای دەكاتە بەیم یوڵنار هێنوە چـ
ب   نێە لە رۆیشتنێ لە سەر دەریـاە یوڵنـار وەد ب ێی نەیەوێ 

 :بە هێواشی كە  یوێی لێنەبوو

 .كردەوەە اڵەیناكەە ەێمنا ا  نەبووتاڵەی  ات لە حەسا 
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ــانی  ــاڵەی تــام لێ ــردەوەە زم هــاوار ویســتی ب ــێە كەــێ ت
بەستراە ب ست ووی لە شەوی بوود و زاواە لە نـاو رانـی بـووكێ 

  وێ  دەوژێە لە ەێش  ایەوە دەی وت: 

ئای حەساە سەری منت بە  وێ  هێناە نـاو رانـی یوڵنـارت 
ێناهێنمە تا زۆر اڵەرداری بە  وێ  هێناە بە دار ست  ێو وازت ل

 .منی

هــاوینێ ی ســە ت بــووە ئەو ەشــووە بــا هــاوار مانــوووتری  
ێتی بووە لە مـاڵ ئـااڵرەی نەدەیـرتە لە خ جـێ ئـااڵرەی ومانوو

نەدەیــرتە لە یەوانێ ــی هەم شــەی وا شــەو و رۆژی دەكــردەوەە 
شەوان ش لە یەوان بووە چاوی دەچووە  ەو ەێ ەكـانی هەڵ ـان 

ــــــان ردەو ــــــرت و دەی ــــــانەی بە رۆژ دەی ــــــوو ئەو جێ  ە هەم
ــوار بەیەڵــی  ــاوار بە تەنــێە زۆر جــاریش دی ــەری ێوابوونە ه س

ــوە و  ــانزاددەكەوتە هــاوار دەچــو ە وە ســەر یــاوی مــام یەوی
ــوا  ــردە بە اڵەرات ــاو اڵەیســەری دەك ــاكەە ن ــ  دار ورم دەچــووە ب
ــواردەوەە بەیم  ــادری دە  ــام اڵ ــەربەتەكەی م ــوەیەواە لە ش هەڵ

نی منارەی دەكردەوەە ەێـوا هەڵـوەیەواە تامی لێنەدەكردە سەردا
ئێ ئەوە  وایە لە سەرەوە یوڵنار ب  نـێە سـەری دەسـووواە بە 

ێتی بـووە وەڕەەڕ دەهاتە  وارێە ئەو هاوینە ەشووێ ی ەڕ مانوو
هــاوار چــی نەدەب ســتە چــی نەدەدیــتە ەێــوەچوو باڵنــوەكانی 
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خ یــوێی لە  وێنــون ان ربــی لەو ەشــووەدا یەشــت ان كردبــێە دا
ە رۆژ نەبـوو ســەرێو نەچێـتە ەــێش دەریـای اڵوتابخــانەی نەبـوو

یوڵنـارە نــاوە نــاوە لە سـەربانەوە تەماشــایەكی مــاڵی یوڵنــاری 
دەكردە یریانی دەهاتە خ ماڵێ ی چالەە بێ یوڵنار خ كاینێ ی 
چالەە بێ یوڵنار خ شارێ ی چـالەە بـێ یوڵنـارە هـاوار ب سـتی 

وێ ەە ت لە كـــــیوڵنــــار لە دەرەوەی شــــارەە بەیم ەێــــنەكەو
ــرد بپرســێە  ــاڵی شەرم شــی ك ــاینی م رۆژی ب ســت جــار بە ك

یوڵناردا تـا ەشـت مـاڵی نەنە ـان دەچـێ و دێـتەوەە ئـێ ئەوە 
 وایەە یوڵنار هـات ێتەوە و لە سـەر دەریـا ب   نـێە نـایەتەوەە 
ــارێ  ش  ــتە ج ــاری دی ــار لە دوورەوە یوڵن ــووە یەد ج لەو ەش

اری دار ورماكەە هات ووە ماڵ انە بەیم ئەو وە تە چووبووە دیو
 .دەستی  ای دەش انوەوە چان لە ماڵ نەبووە

رێی یرتووەە تەوەە هاوار بە كزیە بە مەلوولی اڵوتابخانە ها 
كتێ  ان وەریرتە ئەو سـاتانەی ب ـركەوتەوە كە ەـێ ەوە لەیەڵ 
یوڵنار كتێب و دەفتەریـان بەرچ دەكـردە كتێ ەكـان هەنـوێ  ان 

ـــاتە  ە ـــون ب ـــان  وێن ـــوونە یوت  ـــی ب ـــاوار  ەرەب ـــیە ه رەب
تەماشــــادەكات لە كتێ ەكــــان بــــێن ە لە  ەرەبــــی و ئــــای  ە 
ەەروەردەی كــامەییەتی وجویراف ــا و مێــكوو بــوونەتە  ەرەبــیە 
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هەنــوێ  ان لێــوە وێنێتەوەە فڕیــان تێنایــاتە لە ســەری  ــای 
 :دەداتە لە بەر  ایەوە دەڵێ

خ ساڵێ ی سە تە ئەوساڵە یوڵنار رۆیشت ێە كتێب بووبێتە 
اشترە واز لە  وێنون بێنمە یازدەی ئازار یان شەشـی  ەرەبیە ب

 .ئازار بررۆشم

بە ناوهێنــانی یــازدەی ئــازار كرێمســت ەكەی ب ــركەوتەوەە لە 
ــاری  ــاویی یوڵن ــنەی  ەن ــو و دەســت و ەەن كرێمست شــەوەە لێ
هــاتەوە بەر چــاو كە بــا حەســای جوان ردبــوونە چەنــو دڵــاەە 

ـــانە لەو دە ـــوە ســـەر كتێ ەك ـــارە فرمێســـ ێ ی هەڵوەران مە دی
ماماستایەد فرمێسـ ەكان دەب نـێە بە نەرمـی دەسـت دە ـاتە 

 :سەر شانی و بە ئەسپایی دەڵێ

 كوومە با دەیریە خ بووە؟

ەرس ارەكە زۆر لە ەـڕ بـووە هـاوار نەیزانـی چـی ب ـێە بـای 
 :هات

 .م   ەرەبی نازانم

 :ماماستا دەست بە سەریوا دێنێ و دەڵێ
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 وەنە بەرە بەرە فێـر هەر تا ناە كە   ەرەبی نازانێە هەوڵ
 !دەب ە خ دەكەی لەیەڵ ئەو ح ومەتە

 :اڵوتاب ەد ەرسی

 ماماستا كاچەرە ح ومەت لا كتێب دەكاتە  ەرەبی؟

 :ماماستا

 ...لای دەچێتە سەرە لایە

 .لەو دەست بە سەرداهێنان و اڵسانەوە چووە دڵی هاوارەوە

ئێــوارەیەە لە ســەر  ــوانە كــوو بــا دایــو و بــاب باســی بە 
 ەرەب  ردنــــی كتێــــب دەكــــاتە بــــاب هەناســــەیەكی اڵــــووڵ 

 :هەڵوەكێشێ

ــوبەرچ  ــان و ج   ــاتە  ــاد و زم ــوو شــت دەك ســەدام هەم
 .دەكاتە  ەرەبی

 :دایو دەڵێ

 .تا سەر بای ناچێتە سەرە ئای ب   نم ەەت ی بە م ەوەیە

هاوار زۆر لە سەدام بە ركوا دەچێە مەیەر هێنوە لە حەسـا 
ـــا دار ســـت  ەكەی چـــووە چـــووە  بە ركـــوا چـــووبێە ب ـــری ب



182 
 

ـــوە  ـــو بە ەێ ـــەر تڕوم ێ ێ ـــەدام لە س ـــێ س ـــاڵەوەە دەب ن  ەی
راوەستاوە و سوو لە  ەڵو دەكـاتە هـاوار لە سـەر بـانێ ەوەە 
ـــتاتە  ـــكی  س ـــنێ ی ت  ـــارچە ئاس ـــرێە ە ـــێ دەی ـــێرەی ل س

ەیەوەە تێ وەیرێە رێو لە نـاو لەەـی دەدا و  ـوێ  دار ست  ەك
بە اڵاڵ وا دێتە  وارێە چەكـوارێو دەی  نـێە  ەریـ ە دەكەونە 

بەیم دایو بە رستەیەد نەیهێشـت چەكـوارەكان بە دوای  ەدوای
 :ب ەون

 .یوڵنار هاتەوەە تە اڵورا

تە ئ!! هــاوار ئەوە یــوێی لە چــی دەبــێە  ەونەە  ەیــاڵە! 
ئەوە خ وشـەیەد بـوو لە زاری دایـ ەوە  چ ە؟  ا راستی نـ ە!

دەرچووە هاوار بە زۆر  ای یرتە دەیویسـت دای ـی لە بـاوە  
ان یـاكردە ب رێ و لێوەكانی ماخ ب اتە ئەو لێـوانەی )تە ئ(یـ

 ی هــاوار شــ رینتری  وشــەیە كە لە  لەو ســاتەوە وشــەی تە ئ
زاری شــ رینی دایــ ەوە بەر یــوێی كەوتە ئــا ەیشە یوڵنــار 

دەســت ەرداری حەســا بــووە هــاوار بە جــێ نەدەكەوتە هــاتەوەە 
نەیزانی چان نانەكەی  واردە باڵی یرتە چووە سەر بانە هاتە 
 وارێە سـەركەوتەوەە حەوشـەی مـاڵی یوڵنـار روونـاكە زۆر لە 
شەوانی ەێشتر رووناكترەە لە چاوی هاوارەوە ی اپ ناە مانگ لە 
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ــ ــو ج ــ ەە چەن ــار ن ــار دی ــراوەە بەیم یوڵن ارێ بە حەوشــە هەڵ 
 .بە دەرێوا نەیرت كەیانوا هاتو چووە یوڵنار سەرێ یكاینە

ــێ  ــار دەرنەكەوتە ئەو س ــرد یوڵن ــەو و دوو رۆژ راب ــێ ش س
ــەو نە ەوتە كەلەكەی بە  ەرد  ــو ش ــوەی ن  ــاوار هێن ــەوە ه ش
نەدەكەوتە رۆژی ســـێ ەمە ســـ ەینێ ەی زووە هـــاوار دەچـــووە 

ــ ــی اڵوتابخ ــارەە ج   ــێ! ئەوە یوڵن ــانەە خ دەب ن لە  انەیاڵوتابخ
ئایە منواڵ باتەوەە لە سـەری كـاین سـوووایەوەە هـاوار  بەرەە

 :چاوی كەسی نەدیتە یەد ەێ راریواە یەیشتە تەن شتی

 دەچ ە اڵوتابخانە؟ 

 :یوڵنار سەری  ای نەوی كردە بە شەرمەوە

 .ئاە دەچم

هەر هێنوەی یوتە هاواریش اڵسەیوی با نەهـاتە بەیم دوور 
ــای اڵوت ــێش دەری ــا ە ــتە لەو بە دووری ت ــانە لە دوای رۆیش ابخ

رێ ەە یوڵنار یەد جار ئاووی دایەوەە ئەو ئـاوودانەوە بـا هـاوار 
هەموو شت بووە ئ وی ناوە نـاوە یەكتریـان دەدیـت و دوو سـێ 
اڵسەی ئاسای ان دەكـردە چەنـو حەزدەكـات هـای تە اڵـوانەكەی 
ــێە  ــی بپرس ــو ویســتی لە دای  ــێە جارێ ــێە یــان ب زان لێ پرس

زاری دای ی یوڵنارەوە شتێ ی ب سـتە ئەوە  نەیپرسیە بەیم لە
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لە ماڵێ دای ی یوڵنار بە دەن ی نزم با دای ـی اڵسـەی دەكـردە 
 :لەو دیو دەریاوە چەنو رستەیەكی ب ست

حەسا ەێش یوڵنار سـێ ژن ـوی تەیاڵـواوەە هـ چ ژنێـو لە  
سێ مانـگ ەتـر  ی نەبـووەە ئەو كـووە هەر شـێتە شـێتە  ـوا 

ەو كەربــابەی لە كــوێ دیــتەوەە كــووەكەی مــ  ب رێــتە نــازانم ئ
 .فرۆشتیە بە ەارە فرۆشتیە من ش خ دەسەیتم نەبوو

ئەو رۆژە لە اڵوتابخانە لە ەێش هـادەی بەرێـوەبەر هـاوار لە 
رارەوەكە دەب نـــێ لە نێـــوان دوو ماماســـتا دەبێـــتە اڵـــڕە اڵـــڕە 

 :ماماستا چوارشانەكە دەڵێ

  وێنون بە  ەرەبی زۆر باشەە منـواڵەكانمان فێـری  ەرەبـی
 .دەب ە هەر كەسێ دژی بوەستێە نەزانە

 :ماماستا باری ەلەكە

ــ ەە بە  ەرەب ــردنەە هەر كەســێ  ئەوە فێربــوونی  ەرەبــی ن
 .ەشت وانی لێ  اتە ناەاكە

ماماســـتاكان لێـــو ب نـــو دەبـــ ە هـــاوار لەو دەمە ئا ێـــو 
 هەڵوەكێشێ: 
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ئای ئێستا دار سـت  ەكەم لە كـ  بـاە چـان ن شـانەیەكم لە 
 .چوارشانەیە دەنە شانونێوچەوانی ئەو 

ــردە  ــی نەب ــاوبكیە حەفتەیەك ــنە ن ــتایەد كەوت ــو ماماس چەن
ماماســتا بــاری ەلەكە دیــار نەمــاە یوت ــان یواســتوویانەتەوە بــا 

 .دەرەوەی شار

ـــتەوە ب ـــریە  ـــی  وێنـــون هـــاوار جـــوان دێ بە  ەرەب  ردن
جەبار و حەمەدیشە هاوار لە سەر یاوی مام یەویوە یەیشتەوە 

ــاتەو ــانزاد دەه ــنە و   ــێ ەوە بە ــوت كە ە ــی ی ەە بە یوڵناریش
یاوستانە لەیەڵی نەچووە بەیم ەارەی اڵورئـانخوێنی هەر دەداە 

ە زۆر هی ئەو سێ چوار مان ەی كە لە ك  حەسا بوو ئەویشی ب
 :جەبارە دەڵێ دایە هاوارە هاوار یوێی لە

 وێنـونی كـردە  ەرەبـیە ح ومەت كارێ ی ە رۆزی كرد كە 
اڵورئـــانەە زمـــانی ئەو دن ـــایەە زمـــانی ئـــا ر  ەرەبـــی زمـــانی 

 ...بەهەشتە

 :هەرچی حەمەدە دەڵێ

وایەە بەیم كە  مەرج ن ە لە سەری لە سـەر دن ـا  ەرەبـی 
بزانێتە لە سەر دن ا  ودا رێی بەوە داوە هەر كەسـە بە زمـانی 

 . ای اڵسە ب اتە بە زمانی  ای بخوێنێت
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ی تونـو هاوار ەێ وایە لە سەر ئەو اڵسەیە جەبار دار ست  ێ 
 :اڵەردارەە بەیم اڵسەی بابی ب ردەكەوێتەوە

كووم  ات لە جەباری اڵورئانخوێ  و شەلەی شـام ناكررۆ  
 .و براكەی یوڵنار مەیەیەنەە ئەوانە لە ح ومەت نزی  

هـاوار خ ب ــات باشــەە جەبـار بەردی هــاوار دەناســێتەوەە لە 
ـــاوارەە  ـــی ه ـــتە هەر ه ـــا بێ ـــت  ی ب ـــاوە  دار س ـــی دن  بن
ــــار  ــــێە لەوەتەی یوڵن ــــنەدەداتە دەتەاڵ دار ست  ێ  شــــی لێ
تە اڵــوراوە و حەســای بەجێهێشــتووەە  ول ــای تــاڵ ردنەوە لە 
سەری هاوار یڕ یڕ دەیەوێ و تاڵە نەكاتەوە  ەوێ لێناكەوێتە 
دەنا ئەو مـاوەیەی یوڵنـار لە كـ  حەسـا بـوو جـ ە لە حەسـا 
بە یەوە هێنوە یرنگ نەبوو تاڵە لە  ەڵـو دەكـاتەوە یـان نـاە 
هاوار ەێـوەكەوێت یوڵنـار لە وانە  ەرەب ەكـان بـا  نـ ەە بەوە 
ەتر لە مامامسـتا چوارشـانەكە و جەبـاری اڵورئـانخوێ  بە ركـوا 

وار ناناسـێتەوەە بەردی هـادەچێە ماماسـتاكە ئاسـانەە چـون ێ 
جەبــارەە هــاوار دوای زۆر لێ ــوانەوە و تــاوتوێ ردن  یــرفتەكە

 .یەیشتە ئەوەی بە یول ە لێ  وات

هــاوار یوڵنــار دەب نــێە جــار جــارە دێــتە ماڵ ــان و لە رێــی 
اڵوتابخانە  جاروبار تووشی یەكتر دەب  و چاكوچان ەد لەیەڵ 
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ەی یەكتــر دەكەنە داوای لێــوەكات كە ف شــەكێو دوو لە بــراك
 :بوزێ و بای بێنێە یوڵنار دەڵێ

 با چ تە؟

 :هاوار دەڵێ

تا لە وانە  ەرەب ەكـان  ـراپ ن ـت؟! كەچـی جەبـار دەڵـێ 
 . ەرەبی لە كوردی باشترەە نابێ لە سەری بەێ

ــا  ــا بێنــێە بەیم ت ــوەدات كە ف شــەكی ب ــی ەێ یوڵنــار هەرێ
دەیهێنێە هاوار لە ب  دارتێ ەكەی ئەو بەری كەنوێە یـول ەیەكی 

 شەد دەب نێتەوەە هاوار لە دوای هەلێو دەیەوێە دەبێـت بێ ف
لە جــێ ەیەچ باســە بنێــتەوەە جەبــار یومــان لە هــاوار نەكــاتە 
دەب نێـتەوەە ئەو جێ ـایە دەب نێـتەوە كە اڵورئـانخوێ  مـووچەی 
لێوەردەیرێــتە لە نــزی ە وێە لە رێ  دەی  نێــتە درە تێ ــی 

وەد سـمارە  كورتە بنەی یەی ەـڕ هەیەە هـاوار دوور لە چـاوان 
بە در تەكەدا هەڵوەیەوێە دەچێتە ناو لو و ەاپ و ەەل انە لە 
ــێ  ــاوار دەڵ ــفە ه ــرێە حەی ــار دەی ــانە لە جەب یەوانەوەداە ن ش
ـــاو ســـێرەوەە لە  حەیـــفە لە ەێشـــەوەە نێـــوچەوانی نەكەوتە ن
تێپەوبوونــواە ســێرەی لێ ــرتە رێــو لە ەشــتی م ــی داە جەبــار 

ەد فڕفــڕۆكە بە چــوار هــاواری لێهەســتاە هــاوار چــاوی لێــ ەە و
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دەوری  ایـــوا دەســـوووێتەوەە كەســـی نەدیـــتە چـــاوی لێـــ ە 
 :یول ەكە  هەڵوەیرێتەوەە یوێ لێ ە دەڵێ

لە بنــی دن ــا تەاڵەیە یــول ە بەر مــ  دەكەوێــتە بــا  نەبــوو 
 .ساردبووەتەوەە دەنا ساردی دەكردمەوە

هـــاوار ەێ ەن نـــی دێە ەێ ەنـــ   بەری نـــاداە لە ترســــی 
 .سەكەی دە اتە دەم ەوەئاش رابوون لە ی كرا

ــاە لە  هــاوار دەزانێــت كە یوڵنــار هەر لە وانە  ەرەب ەكــان ن
ماتمات   ش نمرەی  راەەە چی ب ـات باشـە! ە ـاوی ماتماتێـو 
لە كوێ ب  نێتەوەە كێ ماتمـات  ی داهێنـاوە! هەرچەنـوە  ـای 
زۆر زیرەكە لە ماتمات و و هەم شە سـەدی مسـایەرەە بەیم لە 

ـــار د ـــو لە بەر  ـــاتری یوڵن ـــاتەوەە رۆژێ ـــاڵەی لێ   ـــت ت ەبێ
 :ماماستای ب ركاری دەەرسێ

 ماماستاە كێ ب ركاری درووست رد؟

 :ماماستا دەڵێ

 !ئەوە خ ەرس ارێ ە؟

 :هاوار
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 و كردیە وانە؟ دەمەوێ بزانم كێ ب ركاری داهێنا

 :ماماستا كەمێو دادەمێنێە لە هاوار نزی وەبێتەوە و دەڵێ

زۆر باشـــە بەیم زۆر هەرچەنـــوە تـــا لە ماتمات ـــو نمـــرەت 
 .كەری

تا هێزی تێوایە زل ەیەد لە ب  یـوێی دەداتە هـاوار دن ـا لە 
ەــێش چــاوی ژێــراوژوور دەبێــتە دەكەوێــتە بە  ــا دێــتەوە لە 

 .ژووری بەرێوەبەرە راكشاوە و سەر و س ن ی تەوە

هاوار بڕیار دەدات تاڵەی ماتمات و لە ماماسـتای ماتمات ـو 
نـابرێە دەب نـێ ەـارچە ەەوۆیەكـی  ب اتەوەە بەیم حەفـتەیەد را

رە  بە دەریای اڵوتابخانەوە هەڵواسراوە وماماسـتای ب ركـاری 
چووەتە بەر دۆلانان ی  وداە هاوار بە دیتنی نـاوی ماماسـتاكە 
لە ســــەر ەەوۆ رەشــــەكەە راچ ەكــــی و ەەشــــ مان اوە لەوەی 
ویست ووی تاڵەی لێ  ـاتەوەە لەبەر  ـاتری مەریـی ماماسـتای 

اماســتایە   ــا  بــوو كە  ەرەبــی لە كــوردی ب ركــاری لەو م
 .ەێ اشتر بوو

و ن وی ساینی ەێشوو سـەری بە سـەر  هاوار ئەوساڵ ه نوە
كتێ ەوەیەە كتێ ە  ەرەب ەكانە خ  ەرەبی نازانێە بـایە دێـر بە 
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ـــێە ماماســـتای  ـــش دێن ـــات و نمـــرەی تەواوی ـــر ئەزبەر دەك دێ
 :جویراف ا جارێو لێ پرسی

 ی بووە؟تا ەێشتر  وێنونت بە  ەرەب

 :هاوار بە سەرسام ەوە

 نە ێر

 :ماماستا دەەرسی

 ئەدی چانە لە جویراف ا نەوەت و هەشت دەهێنی؟

 :دەن ێو لە ریزەكەی  ی ەەننەرەوە بە من ەوە یوتی

 .اڵاە ە دەكات

هاوار دەن ەكەی ناس ەوەە لێی بە ركـوا چـووە ب ـری چـاوە 
 ی دار ست  ەكەیە ویستی ب ێە ماماستا  ا مـ  لە رۆژانە  
با  وەیم دەدەمەوەە ویستی ب ێ ماماستا نمرە بەرزیی مـ  بە 

های هاتنەوەی یوڵنارە نەد اڵـاە ەە نەی ـوتە چـان دەی ێـت!  
ی جویراف ــایەە بە ەێویســتی نەزانــیە رۆژی دواتــر تــااڵ  ردنەوە

ــــاتە بەر دەم  ــــزەوە دەب ــــی و مێ ــــاوار بە كورس ــــتا ه ماماس
تە تەرەشــەكە و جــوان جــوان بەوكەكان شــی دەەشـــ نێە بە 



191 
 

ـــ  تە ـــتەرە  و ســـەر تە ـــتەرە  و  ـــواری ب وردیـــش لە دی
ــو دەبــا و نابــاە هــاوار  ــتەكانی ورد دەبێــتەوەە چارەیێ تەن ش

 ــاكەی لێــوەبێتەوەە ماماســتا لێ وەردەیرێــت و دەینێــرێتەوە جێ
 ایە ماماسـتا ەێنووسـەكەی دەرهێنـاە ەەوەكە دە ـوێنێتەوەە 
ماماســتا بــان ی هــاوار دەكــات و لە ەــێش تە ــتە رەشــەكە لە 

 :تەن شت  ایەوە رایوەیرێ و بە اڵوتاب ەكان دەڵێ

 .ەێنووسەكانتان دانێ  و تەماشای م  ب ەن

ماماستا دەست دە اتە سەر شانی هاوار و ماچێ ی دەكـات 
 :ان دەدات و دەڵێو ەەرەكە ن ش

ب  ن  سەدی هێناوەە هاوار زیرەكتری  اڵوتـابی اڵوتابخـانەیەە 
 .چەە ەیەكی تونوی با لێوەن

 :ماماستا رووی لە هاوار كرد و یوتی

 .لەو اڵوتاب ە  ب وورە كە ەێ وابوو اڵاە ە دەكەیت

ــڕێتەوە كە لە  ــار ب ێ ــا یوڵن ــاوار دەیویســت ئەو رووداوە ب ه
ار ناوە ناوە دەهاتە ماڵ ان و هاوار تەن شت ەوە دان شت ووە یوڵن

ماتمات  ی با رانە دەكردە هاوار لە ماتمات و توانایەكی سەیری 
هەبووە اڵورسـتری  هاوكێشـە  ی وی ئ شـی یەد  ـولەد بـووە 
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ئاو  واردنەوە بووە ماماستای ب ركاری سەری لـێ سـووومابووە 
هەر ەرس ارێ ی لێوەكردە هـی ەالەكـانی سـەرووتریشە لە چـاو 

وكانێــو وەیمــی دەدایەوەە لە هەنــوێ هاوكێشــە رێــ ەی وای ترو
دەدیــتەوەە ماماســتا وااڵــی وودەمــاە ســاب ر  ــانەاڵ نی كە دوای 
ــال بە  ــرتەوەە لە ە ــی وی ی ــوە جێ ــتای ماتمات  ــی ماماس مردن

 :هاواری یوت

تــا لە ئەوروەــا بایــتە دەبــوویتە زانــایەكی یەورە لە بــواری 
ان یاوەی ئێمەە یەجەر ماتمات وە بەیم ئەو ح ومەتە باود كەر

و یــوجەر لە ســەر دەســت رادەیــرێ و بەهرەمەنــو دە ــاتە بــ  
 .ەێوە

ــــەر  ــــایە س ــــاواری دەهێن ــــار ه ــــاب ر زۆر ج ــــتا س ماماس
 :تە تەرەشەكە و  ای لە جێی وی دادەن شت و دەی وت

 .هاوار ماماستایە

هاوار بووەتە ماماستای ماتمات  ی یوڵنارە جێی دان شتن ش 
ەزیوەكرد لە ەەنایەد دوور لە چاوان دوو بە بەر چاوانەە هاوار ح

دوو دان شت انە بەیم وەد ب ێی بای دیاری رابێت بە حەزی وی 
نەدەهاتەوەە بە شێوەیەد بـای رانەدەكـاتە یوڵنـار بە ئاسـانی 

 :تێوەیات و دەڵێت
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 .ماتمات  ی تا زۆر ئاسانەە هی ماماستا اڵورسە

نی هـاوار  لە ساتی رانەكردنـی ماتمات ـوە ەەنـنە رەشـتاڵەكا
بــــزۆزنە ناوەســــت  و دەبــــزوونە نزی ــــوەبنەوە لە ەەنــــنە 
سپ وســالەكانی یوڵنــارە نزی ــوەبنەوە و دەكشــێنەوەە چەنـــو 
ــی  ــوا زا  ــێتە بەیم ك ــو ب ان وش ــاتێ و تون ــاتە ب ان  حەزدەك
ئەوەی هەیەە جارێو لەو جارانە ەەننەی هاوار بـزووتە رۆیشـت 

ر كەوتە بەیم و نەكشاوەە یەیشت و بەر ەەننەی نەرمـی یوڵنـا
ئەو دەســـتی  ـــای كێشـــایەوەە هـــاوار بە شــــەرما داكەوتە 
ــواە  ــزۆزەوە رووی ــنەی ب ــی ەەن ەەشــ مان اوە لەو هەڵەیەی لە رێ
دووبارەی نەكردەوەە بە  ای دەڵێت با وا ب ەمە ئ ـوی یوڵنـار 

ەواوكرد لێ وی مارەدەكرێ  ە یوڵناری  امەە كاتێ  وێنونمان ت
شی شـوو بە كە  ناكـاتە دڵـم م كەس وی ب  اتە ناە  ایلنایە

دەڵێە یوڵنار ج ە لە م  كەسی ناوێە لە چـاوی دیـارەە ئەهـا 
جـــار جـــارە چـــان تەماشـــام دەكـــاتە ئەو تەماشـــاكردنە هـــی 
حەزلێ ردنەە هەر دەبێ هی حەزلێ ردن بێە كوا ه چ كەێ  ـوی 
بەو شێوە تەماشام دەكات! نا دەسـتی لێنـادەمە مـاچی نـاكەمە 

ی یواسـتنەوەە ئەو شـەوە تــاڵەی هەمـووی هەڵـوەیرم بـا شــەو
 سەردەرێ و بەردەرێ دەكەمەوەە ناە نابێ دەسـتی لێ ـوەمە زۆر

 .ناكەم حتەماشاشی ناكەمە  ام تووشی یونا
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)نەزەر و زینا( دەترساە ئەو دوو شتەی هەردوو هاوار زۆر لە
جەبــار لە بــارەی  كــاد بــوونە حەمەد واڵورئــانخوێ  لە ســەری 

هەمـوو شــتەكانی هەردوو دن ــا كێشـەیان هەبــووە نەدەیەیشــتنە 
یەدە بەیم لە بارەی )نەزەر و زینا( هەنوێ جار هێنـو كـاد و 

تەبا بوونە لە باتی یەكتر اڵسەیان دەكردە چەنـو جـار یـوێی لە  
 :حەمەد بووە

یونــاهە دەســتتان بە  یونــاهە تەماشــای ژن و كەــان بــ ەنە
و دەسـت ەمەیان لەیەڵ بـ ەنە ئەیەر دڵتـان بە لەش ان ب ەوێ 

 .كەێ وا چووە تا مارەی نەكەن لێی نزیو نەبنەوە

ــوتر   ــاه(ەكەی تون ــوتە بەیم )یون ــاریش هەر وای دەی جەب
 .یادەكرد

ــار  ــی یوڵن ــی بەر جێ ەك ــنەدەدا جێ ەك ــاوار هەوڵ  ــوی ه ئ 
ب ەوێتە بەیم بە  ەیاڵ هەم شـە لە باوەشـی بـووە ب سـتی بە 

ر لە لەشــو ری كەــی  ەڵ ــی ب ەیــتەوە هەنــوێو  ەیــاڵ ش ب ــ
 .یوناهت دەیاتێە بەیم هاوار یوێی بەو یوناهە نەدا

هاوار دێتەوە ب ریە دیواری هاووێیە ئەو دیـوارەی كە هـاوار 
ەێ وابــوو تــاكە كەســە كە شــتێو لە كەینــوبەینی ئەو و یوڵنــار 
بزانێە چەنو جارێ بە یوێی هەڵوا كە ەێ   ێە بە یوڵنار ب ێ و 
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 ای لێ ئاش را ب ات كە حەزی لێوەكاتە هاوار اڵسەی دیواری 
ون ێ ەێ وابـــوو یوڵنـــار لە  ـــای جـــوانتر وبە دڵ نەبـــووە چـــ

هەســت پێ ردووەە ئەوەی رووشــ واە شــووكردنەكە بە حەســا لە 
ناچاریەوە بووەە ئ وی تەواو ه چ بەربەسـتێو لە نێوانـوا نـ ە و 

 :دیوار یوت وێنون تەواوب ەن با یەكتر دەب ە ئەوەشی بە 

 .واز لەو اڵسانە بێنەە دووبارەی مەكەوە

ساڵی  وێنـونی  ەرەبـی یەیشـتە رۆژەكـانی دوایـیە كـارتی 
ـــان  ـــەرجەم وانەك ـــاوار لە س ـــرایەوەە ه ـــایی وەری  ـــێش كات ە
بە شراوەە لە هاتنەوە ب ر لە یوڵنار دەكاتەوەە دا وا نمرەكانی 
چـان بـێە دایـو و بــاب كارتەكەیـان لە دەسـتە و دەستخاشــی 

 :ێوەكەنە باب هەنوێو ەارەی با رادەیرێ و ەێ وەڵێل

 .دڵت چی دە وازێە ب  رەە ئەیەر بەشی نەكرد داواب ە 

كوو بە نابەدڵی دەستی برد و ەارەكەی وەریرتە هاتە سـەر 
زاری ب ێە بابە ەەلەت كردە هێشـتا یوڵنـار نەهـاتاتەوەە لەیەڵ 

توایەوە و نەی ردە كوو  ەمی وتوانەوەی ترێو اڵسەكەشی اڵوواڵو
 واردە ن  ەران بووە چان دەبێە باب یوڵنار لە ب رب ـاتە ئایـا 
بەهـــای مێردكـــردنەكەوەی دیـــاری بـــا نـــاكڕێە تێنەیەیشـــتە 
چــاوەوێ ە یوڵنــار بە  ــاو كــارتەوە بــێە كــات بە ســەر چــووە 
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نەهاتە چووە سەر بانە تەواوێو تەماشای ماڵ انی كـردە نە لە 
حەوشــە نەیــویتە بە ەــێش ماڵ ــان تــا ئەو ەــێش دەریــا نە لە 

سەری كاین رۆیشـتە یەوایەوەە نەبـووە ئـااڵرە نـایرێە  ەسـر 
داهــاتە یوڵنــار هەر نەهــاتە دەیویســت بە دای ــی ب ــێە بەــێە 

 :شەرم  ردە دایو دەڵێی دڵی كووی  وێنوۆتەوەە دەڵێ

 .یوڵنار دیارە نەهاتە با بەمە بزانم

 :باب دەڵێ

 .وانی با ب ڕەلە ب رنەكەیت دیاریەكی ج

دایــو دەوواتە كــوو یەكســەر دەچێــتە ســەر بــانە بەڵ ــو لە 
ساتی دەریا كردنەوە یوڵنـار ب  نـێە لە دوورەوە  هەر باشـەە 
دیتی یوڵنـاری دیـتە بەیم لەو دوورەوە سـ مای دیـار نـ ەە تـا 
ـــان ەـــڕە لە شـــادیە هـــاوار  بزانێـــت  ەفەتـــی هەڵ رتـــووەە ی

مرەكانی بەرز ب ە لە رێـی دەەاوێتەوەە لە  ودا دەەاوێتەوە كە ن
ـــ چ وانەیەد  ـــمەتە لە ه ـــێ زەح ـــوویەوە دەزان ـــانی ەێش نمرەك
ب ە شــرێە هەر نەكەوت ێ..تــا دایــو هــاتەوە ب ســت جــار ەتــر 

 :چووە سەربانە دایو دەڵێ
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ــەر هــاتە لە  ــەە زیــرەكە وای بە س وانە  زۆرحەیــف ئەو ك
ــەرەوەی  ــان لە س ــە هەمووی ــێە بەیم باش ــووەە هەر دەیری كەوت

 .ێنێت ەڕیانوەكاتەوەچ ەە بخو

 :هاوار بە  ای نەوەستا

 !لە ماتمات   ش

 :دایو بزەیەكی ش رینی كرد

لە ماتمات و دەكەوێتە دەزانی چتـا ماماسـتایەكی ناە چان 
 !هەبوو

ـــانی  ـــواتەوەە بە ەەننەك ـــی ب ـــار و دڵ ـــاتە یوڵن ـــان ب  چ
فرمێس ەكانی بسڕێە ناە اڵسـەی مە كـانی ب ـركەوتەوەە نابێـت 

ەكی كەـی  ەڵـو بـ ەوێە خ ب ـات باشـەە دەستی بە ه چ جێ 
نەی  نــێ دڵــی دەتەاڵێــتە ســەر بــان دەكــاتە دەچێــتە كــاینە 

 .نەیویت

 رۆژی دواتر یوڵنار  ای هاتە داوای لە هاوار كرد كە ك ما 
. ەێ  ێە هاوار هێنوەی نەمابوو ەڕ بە دەم ەێ   ـێە وەی بە .و.

ــاو   ــڕایەوە بەیم بە چ ــا و وانەە یێ ــاوم هەر ت ــەر هەر دوو چ س
هەمان رستەی یوت و یوڵناریش ەێوەچوو رسـتەكەی ب سـت ێە 
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ئەو چەنــو رۆژە یوڵنــار زوو زوو دەهــاتە ماڵ ــانە هــاوار هەمــوو 
ــوتنەو ــای وەد ماماســتایەد لە وانەی ــای   ە بەكارهێنــاە توان

ــــارت  ــــوێرایەڵەە یەیشــــتە رۆژی ك ــــاب ەكی ی ــــاریش اڵوت یوڵن
وەریرتنەوەە هاوار چووە لە س  ەی جادە راوەستاە نەدەبوو كوو 

 نزادەکـاتلە ەێش دەریای اڵوتابخانەی كەـان راوەسـتێە هـاوار 
ــی لە  ــی  ێرێ  ــت و لە ب ریەت ــار ســەركەوێت و نەكەوێ كە یوڵن

رە نـایرێە دەسـت و ەێـی  ای یرتە لە سەر ئاو و ئایرەە ئااڵ
ــوەهات!  ــاە هەر وای لێ ــا ژوان و رامووســان ش ب لە جــوولەیەە ب
ئەهـا كەــان وا دێــنە دەرێە هەنــوێو حریــت حریــت ەێــوەكەن ە 
هەنـــوێو كـــز دیـــارن و دەڵێـــی دەیـــری ە ئـــاە ئەو دوو كـــەە 

 :نزی  وونەوەە  وو  وو فرمێسو دادەبارێن ە هاوار دەڵێ

ەوە نەب ـنمە  ـودایە بە  ودایەە فرمێسو بە چاوی یوڵنـار 
 .ەێ ەن نەوەە بێتە دەرێ

هــاتە بە تەنێــ ەە نزیــو بــاوەە ســەیرە نە ەێــوەكەنێتە نە  
 :دەیریە هاوار دەچێتە ەێشی

 ؟خ بووە ب ێ

 :یوڵنار بزەیەكی ش رینی كرد

 .سوەا  با تا سەركەوتم
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ـــا ەی ـــاوار هەناســـەی ئ ـــو  ه ـــی ب ن هەڵ ێشـــا و بە دەن 
ی ش رینتری با كرد و بە چاو )ئا ە(یەكی كردە یوڵنار بزەیەك

 :ەێ  وت

 .وا باشترە ەێ ەوە نەچ نەوە 

 ا چاو اڵسەشی نەكردباە هـاوار ئەوەی دەزانـیە ئەو ەێـی  
و رۆیشــت و هــاوار دوور بە دوور بە دوایەوەە تەماشــای  هەڵێنــا

بەژن و بایی زرانی دەكردە  ای بە ەـرچ ەوە هەڵواسـی كە لە 
یەیشــت وونە ســەر ســمتیە خ كەزیە درێــك دواوە كردبــوویە دوو 
ەكانـــتە ئەوە یەكەم جـــارە لە ســـمتی  ســـمت! هـــاواری راچ

وردبێتەوە و حەزی بەێتێە اڵسەی مە ی ب ركەوتەوە و هەوڵ ـوا 
حەزی سمت لە دڵی دەرب اتە دوورای ەكی دیاری راوی لە نێوان 
 ــای یوڵنــار دانــاە بە ەێــی ئەو دەرۆیشــتە وای دانــایە ەــێش 

ــێش ــاتە ە ــار ب  ــاینێە  ئەوەی یوڵن ــ  ەی ك ــاتە س ــاە ب  دەری
دانانەكەی تەواو هاتەوەە یوڵنار لە سەر دەریا ئاووێ ی دایەوەە 
ـــو  ـــاڵە چەن ـــتەوە م ـــاوەە بە دڵخاشـــ ەوە یەیش ـــاوار فێن   ه
حەزیــوەكرد ب ێــتە دای ــی كە یوڵنــار دەرچــووەە شــەرم دەمــی 

 .بەست
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رێو ەێەەوانەی هاوینی ەێشووە هاوێنێ ە فێنـوە ە هاوینێ ە
لە ئاسوودەییە هاوار دەیەوێت ئەو هاوینە كرێ اری  ەشووێ ە ەڕ

 :ب اتە باب رێی نادا و ەێ وەڵێ

 .لە ه ەمان كەم ن ەە تا با  ات ەشووبوە

ە ســ ەینێ زوو كــوو حەزی لە كــارەە دای ــی رازی دەكــات ك
بان    ــاتە بەو تــاری  ە دوو سـێ نــان و ســێ وانێ لەیەڵ بان ـ

ــوار و چــوار هــ   ەی كــویوی  ســتە ك ســەیەكەوە و  لەیەڵ دی
ە حەزیـان لێـ ە انی كرێ ـارانس امەنوە دەردەچ  و دەچنە مەیـو

هەرسێ  ان ەێ ەوە ب ە رێ ناكەوێـتە هەر وەسـتایەد دێ یەد 
یــان دوان ــانی دەوێە لە كاتــایی رازی دەبــ  كە تەن ــا تەن ــا  
بە ە هاوار بە تەنێ بەیەڵ وەستایەد دەكەوێـتە سـواری شـڕە 

ڕۆ بڕۆە هێشـتا رۆژ هەڵنەهـاتووەە تروم ێ ێو دەب ە تەئ تەئە ب
ئەوە دەچێتە كوێ! هاوار سەر هەڵوەبڕێە ئێرە ماڵی نەنە انەە 
ســوووایەوەە رێــو لە ســەر ئەو ەــارچە زەویە راوەســتا كە تــاكە 
زەویە لەو ریزە بە بەتاڵی مابێتەوەە لە تەن شت ماڵی یوڵنـار و 

رەوەە دوو رۆژ ەێشــتریش هــاوار ەشــت بە ەشــتی مــاڵی دیــوا
هـاوار  ـازیەی   بنارە لێوەدەنەكە سێ چوار كرێ ار  ی وودیت

بە   واست كە ئەو چوار كرێ ارە با ئەوان كار بـ ەن و ماڵ ـان
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) ماڵمان ماڵێ ە دیوارمان بەینە( ماڵی یوڵنارەوە بێت و یارانی
 .ب ێتەوە

هاوار ویستی بە وەسـتاكە ب ـێ كە توانـای ئ شـ ردنی نـ ەە 
ی بوزێتەوەە بە شتێ ی شەرم  ردە هاتە سەری بە بێ ەر   ا

جوانی نەزانیە ئێ خ ب ات! ئاسای ە دای ی بـێ و لە بـ  ئ شـێ 
ب   نێ! ئەدی یوڵنار چی دەڵێ! بەیم  اشە یوڵنـار دەب نـێە 
هەر بێتە دەرێ دەی  نـێە م ـی دا كە بمێنێـتەوە و كـار ب ـاتە 
بەیم بە جەمەدان ەكە جوان  ای دەمامو داە هەر كونی چاوی 

وو ئەیەر وەستا یان كرێ ارێـو بپرسـێە بـا وات دیاربووە دایناب
لە  ات كردووەە ب ێ دەموچاوم دوژمنایەتی لەیەڵ ت ش ی رۆژ 

 هەیە. 

ـــا دەكێشـــێەدوو ەەاڵ  ـــی لە دەســـتە و چەمەنت ئەوە  رەج
یوڵنــارە بە تەن شــت ەوە تێــپەویە بە  ی كەنوێــوا ســوووایەوەە 

نەبـێە  هاوار هێنوەی نەمابوو ەەاڵرەج توووهەڵوا و تا ماڵێ ی ـر
ــو رۆژە  ــانەە چەن ــار وا لە ماڵ  ــتا یوڵن ــای ئێس ــرتە ئ ــای ی  
نەچـووەە هەر دەبـێ بـا دیتنـی هـاوار چووبێـتە هـاوار نازانێــت 
چان چەمەنتا تێوەكات و دەی ات و دێتەوەە زۆری نەبرد یوڵنار 
ــووتی  ــەر ل ــ ەكەی لە س ــاوار جەمەدان ــاتەوەە ه ــنەو ر ه بە لەن

چـاوی یوڵنـار دەكـاتە كەمێ  تر هەڵ ێشـایەوەە تەماشـای نـاو 
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دەب نێ سەری دادە ـاتە ەێنـاچی بەو تەماشـاكردنەی زان  ـێە 
هــاوار چــاوی لە ســەر هەڵنــایرێە ت ــك دێ و  ــای بە ژوورێــوا 

ی ئـاوێوە دێـتە دەرێە دەكاتە دوای كەمێـو یوڵنـار بە سـانوە
دەدات لە تێری تەماشای ب اتە خ دەب نێت  ـودایە! هاوار بڕیار

ەو دن ـایەە هـاوار تـا ئێسـتا یوڵنـاری دەبێت جوانی وا هەبێت ل
جوان نەدیت ـووە شـەرم  ردبووە ترسـابووە بە وردی لێ  ڕوانـێە 
بەیم ئێستا لە بـ  دەمـام ەوە لە تێـری لێـی دەووانـێە یوڵنـار 
ەێنــاچێ هێنــوە ئایــای لەوە بێــت كە كەوتــانە باســەی ن  ــای 
كووێ ی دەمام وراوەوەە جارو بار سەر هەڵوەبڕێە بەیم رەنـ ە 

ە لە سەرێ ی بە جەمەدانی داەاشراو خ چاو نەب نـێە هـاوار ج 
لە ساتی چەمانەوە بەشێو لە س ن ی یوڵناریشی دیـتە چـاوی 

) چەمەنتـــا كەلێـــنەكە رایـــرتە یـــوێی لێـــ ە وەســـتالە ســـەر 
چەمەنتا( یەتیە ئەوە یەكەم جارە وەسـتا چەمەنتـای لێ  ـڕێە 

  ئ شـی هاوار هەرچەنوە رۆژی یەكەمی كرێ اریی بووە بەیم با
 دەكردە  ای كوشت ووە چون ێ دیوار زوو ەێ  وت وو:

یـت و ئەیەر دەتەوێت وەستا بت اتەوە ئ ش دەبێ ئ ش ب ە 
 . ات نەینخێن ت

س ەینێش بێتەوە ئێـرەە هاوار  ای نەدەینخانوە دەیویست  
وێتی نەدەكـردە چـاوی یوڵنـاری وهەسـتی بە مانـوج ە لەوە  



203 
 

وەســتا هەر چەمەنتــا لێــوە دیــار بێــتە چەمەنتاكێشــان چــ ە! 
ــا ســەیریچەم كەلێنــی دوو مەم ــان  ەنتــایەتیە بەیم  هــاوار ت

هەبێە دەست با دوو ەەاڵرەجە چەمەنتا دەبـاتە هـاوار ئ رەیـی 
بە حەسا برد كە سـێ چـوار مانـگ چـان كەوت ـووە نـاو رەز و 
م وەی بەهەشتێە ئەو رۆژە هـاوار جـوان ی یوڵنـاری دیـتە ئەو 

شای كـردە كە لە كـوێ ب   نـێ بە رۆژە هاوار بە شێوەیەد تەما
ـــ ما ب ناســـێتەوەە ەێشـــتر ەتـــر بە دەنـــگ دەیناســـ ەوەە  س
ــایەوەە بەیم لەو  ــان هەر لەوێ م ــی لەیەڵ كرێ ارەك ن وەوۆكەش
مــاوەیە یوڵنــار نەهــاتە دەرێە لە ســاتی دەســتهەڵ رتنێ هــاوار 

 چاوەوێ بوو وەستا ب ێ:

 .س ەی وەرەوە 

بەیم هەیهووە دیوار تەواو ب ووە بەیم ه وابڕ نەبووە یـوتی  
كاری دیوار تەواو بووەە هێشـتا ئ شـی زۆر مـاوەە بەڵ ـو لەیەڵ 
ــابەدڵی رۆژانەكەی وەریــرتە  ــرەە بە ن ــتەوە ئێ وەســتایەك وی بێ
كرێ ارەكان رۆیشت ە ئەو  ای بە م زكردن و دەستشووشتنەوە 

ە  ێـرا  ـای دەمامـو  ەری ردە هەست  رد یوڵنار هـاتە دەرێ
ــــووە چــــووە  ــــاوەە هەوب ــــتەكە نزی   ــــی  ەف دایەوە و لە جێ
دوكـــانەكەی ئەوبەر و شـــتێ ی كـــڕی لە یەوانەوە ســـاتمەی لە 

ە م كەوتە هــاوار دەیویسـت رـاری داتــێشـتێو كـرد و دەمـاودە
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و لە هەســتانەوە  بەب ــری هــاتەوە كە دەمام ــوراوەە هەســتایەوە
ی نەیــرت و رووی دیســان چــاوی كەوتەوە ســەر ســ ن ی بەریە

ــش  ــار ئەوی ــوونە ژوورەوەی یوڵن ــوووانوە لەیەڵ چ ــای وەرس  
بەرەو مــاڵ بــاوە و لە دەو كەنــوێ دەمــام ی كــردەوەە رۆژێ ــی 
 ا  بووە رۆژێو بـوو ەـڕ لە دەسـت ەوتی چـاوە بڕیاریشـی دا 

 .بەو ەارەیەی ئەووۆ دیاریەكی جوان با یوڵنار ب ڕێت

 رت ـوو ئایـای لە ئەو شەوە جـوان ی یوڵنـار وەهـا دای هاوار
هــ چ نەبــووە لە ســەر جــێ راكشــابووە دایــو و بــاود رەنــ ە وا 

دایـو نـاوە نـاوە  ووەەتێ ەیشت   زۆر مانـوووە بـایە وا كرـت بـ
 :دەی وت

 .كووم مەچا ئ شە تا هی ئ ش ن ت

كوو نەیوەویست كچ لە  ەیـاڵی بەێـتە دەرێە بـایە وەیمـی 
 :دای ی نەدەدایەوەە دوا جار یوتی

 .وو هەڵمستێنەە دەچمە مەیواندایەە س ەی ز

 ای وەریێڕایە سەر زچ و چاوی بڕیە سـ نەی یوڵنـار و لە 
 ــودا ەــاوایەوە كە ســ ەی وەســتایەد ب هێنێــتەوە جێــی ئەووۆە 
بەیم ەــاوانەوەكەی نەیەیشــتە زۆربەی رۆژەكــانی ئەو هــاوینە 

ئێ رۆژێو ئ ش ب ەوێتە كاینی ماڵی یوڵنـار  ەیەرمە چووە كار
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وینە  لەو كـاینە سـێ چـوار  ـانوو تێ ـورا و نەكەوتە لەو ها
 .چاك رایەوە

ــاوینە زۆری  ــاوار ئەو ه ــاره ــڕ  ک ــی   ــارەیەكی باش ــردە ە ك
ە دیاریە نادیارەكەی با یوڵنـار کارەوەە هەر رۆژێو دەچووە كرد

دانابوو یەورەتر و یران ەهاتر دەبووە نەیوەزانی چی با ب ـڕێ و 
ووە دەمێـو بـا چان ب واتێە دەمێو ب ری بـا بـازنی زێـڕ دەچـ

كاتكمێری زێرە دەمێو با  ەناوكەیەد ه چ ژنێـو لە یەوەد لە 
م ی نەكردبێە باشەە ئەوە كڕی بە نـاوی چـی و چـان ب ـواتێە 
شەرموەكاتە دەترسێە ئەیەر وەرینەیـرتە یـان ئەیەر كەسـێو 
زانیە ناڵێ ئەو زێڕەت لە كوێ بووە ئێ هەر دەشـزان ە دایـو و 

ــ ە ئەدی خ ب ــاتە ــراكەی دەزان ــاریەكی جــوانی  ب هەر دەبــێ دی
 .بواتێە دیاریەد لە جوان ەكەی  ای بێت

هاوی  رۆیشتە ەشوو تەواو بووە س ەی دووەی اڵوتابخانەیەە 
دیاری نەكڕاە ەارەیەكی زۆری ی واوەتەوە و دەسـتی لێنـاداە بـا 
دیاریەە بەیم كەی؟ دیار نـ ەە رۆژێـو ئـازایەتی یرتـی و چـووە 

بــوو بە  ەنــاوكەیەكی داە بە نــاو زێڕن ــرانە هەرچــی ەــارەی هە
دزی هێنـــایەوە مـــاڵە دەیویســـت لە هەڵێ ـــوا ب ـــواتە یوڵنـــار 
رێ نەدەكەوتە ئەو ساتەی هاوار بـوێری دەی ـرتە یوڵنـار دیـار 
ـــاوار چـــاوە  ـــاریش دەهـــاتە ه نەدەكەوتە ئەو ســـاتانەی یوڵن
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ــە؟ دەترســێت دای ــی  ــوێریەكی تێــوا نەدەمــاە خ ب ــات باش ب
 ــێە ب ــێ هــی كێــ ە بــا كێــ ەە  ەنــاوكەكە ب  نــێە هەینــێ خ ب

باشترە چەنوی زووە ب واتە یوڵنارە بەیم كـوا زاخ! ب ری ـردەوە 
تا دەیواتێ لە جێ ەد بـا  بـا  تەاڵەتـی ب ـاتە كـوێ باشـە! 
كوێ باشە! ب  بەرماڵەكەی مـام یەویـوەی بە  ەیاڵـوا هـات كە 
ئێستا ەەستراوەتەوە لە ج ـاتی بەرمـاڵ ش كـانتاوێ ی یەـ ەی 

ــێ دانــراوەە دو ور لە چــاوان بســتێو ەتــر  ەردی هەڵ ەنــوە ل
 .و  ست ە ب   اڵەوە زێڕەكەی لە دەستەسڕێو ەێەا

هاوار لە سـەر سـەكای بـ  داربـ ەكە دان شـتووەە یـوێی بـا 
 وێنونی داربی هەڵخستووەە چاوی لە سەر  وشو و بـرایە كە 
بە دەوری دارب ەكەدا راررـارانێ دەكەنە ب ریشـی  ی یوڵنـارەە 

و براوە  ای و یوڵناری دێتەوە بەرچاوە ئەها لە یاریی  وشو 
 وشو و برا زۆرانێ دەكەنە ەرچی یەكتر رادەكێشـ ە هـاوار لە 

 بەر  ایەوە دەڵێ: 

ــاینەوەە  ــ ە دەم ــ  دارب ــووی  و لەو ب ــواڵ دەب  ــازیە هەر من
چەنــو  اشــ وو منــواڵیە ەــڕ بــوو لە زۆرانــێە لە تاەــانێ و 

ێردكردنـی تێـوا اڵااڵایانێە كرێمستیە چەنـو  اشـە منـواڵی نە م
 .بووە نە دووركەوتنەوە
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بەیم بە سەرێ  ش یەورەبوونی ەێخاشەە ئا ر هەر  وێنون 
ــار ــرێتە دا ــوازیی یوڵن ــرا یەمە  ەتەواوب ــاتە دەنێ  وشــو و ب

هاوار رۆژانـی مـام یەویـوە و  ەدەكەن و هاوار ئ رەی ان ەێوەبات
نەنە ـــان و  ـــای و یوڵنـــاری بە  ێرایـــی بە بەرچـــاودا وەد 
كاســێتێو كە ب ــوەیتە ســەر  ێرایــیە ئــاوا ت ــك بە بەر چاویــوا 
تێوەەەون و یرتەكانی با نـای رێە چەنـو یرتەیەكـی ئاینـوەییە 
ــاو  ــ ەوە لە ن ــا بە ج  ــی زاوایەت ــێە ئەوەت ــی دەب ن هــی یەورەی

شـــت یوڵنـــار دان شـــتووەە یوڵنـــار بەریـــی اڵەمەرەیەد لە تەن 
فریشــتەی ەاشــ وە لێــو و ەەننەكــانی لە رەن ــی كرێمســت ەكە 
سوور كردووەە ئەها یەیشتنەوە ماڵە شـەو داهـاتە لە تەن شـت 
یەد راكشاونە وەد ئەوجارەی لە بـ  دار ورمـاكە راكشـابوونە 
ــ نەی  ــەر س ــاتە س ــت دە  ــەرمناكاتە دەس ــارە ش بەیم ئەو ج

دە ەون لە باوەشــــــی یەكتــــــر  ...وســــــێیوڵنــــــارە رایوەمو
 :دە ەون...باب نەبا وەها زوو بە ئایا نەدەهاتنەوە

 .كوومە وەرەوە شەو داهات 

دوو رۆژە اڵوتابخانە بـاتەوەە سـێ رۆژە یوڵنـاری نەدیتـووەە 
نە لە ماڵ و كاین نە لە رێی اڵوتابخانەە یا   ێر! دەبێـت چـی 
روویوابێتە سەر بان دەكاتە كاین دەكاتە یوڵنار دیار ن ەە لە 
سووچێوە لە سـ  ەیەد دەرناكەوێـتە هەر دەبێـت لە دای ـ ەوە 
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ناچار دەبێت بە دوای شتێو ب  ستێە شەرم ش دەكات بپرسێە 
دای  ەوە بێتە  ای لێ ب رێتە ئێە ئەوە  ـوایەە اڵسـەیەد لە 
زاری دەردەچــێ كە ەەیوەنــوی بە یوڵنــارەوە هەبــێە دەرچــووە 

 :هاوار یوێی لێ ە دایو با باب اڵسە دەكات

ن ێ دای ــی بــای ورەنـ ە ئەو جــارە بە ــت یــاری بێـتە چــو
 .دۆزیوەتەوە

 :باب دەڵێ

بە ســەر هــاتە لەو تەمەنە و دوو ئەو یوڵنــارە منــواڵە چــی 
 !جار مێردكردن

ە ە اڵوتابخانەیەهاوار چاو هەڵوەبڕێە ئێرە كوێ ەە نە ماڵەە ن
نە ب  داربـ ەە نە بـ  دار ورمـاە نە سـەر منـارە و بـازاوە ئێـرە 

ئەو ژوورە یەورە بە هەردوو دیـــــودا ئـــــاوودەداتەوەە  كـــــوێ ەە
ی دەب نـێ ەڕی اەە كوێ ەە ئەو هەموو ەەوۆكە سپ ە چـ ەە دای ـ

لە سەر سەریەتیە سەری سـووودەمێنێە بـاب دەیـاتە سـەری و 
 :دەڵێ

 .ڵێخ ن ەە كوومە ئێستا دەچ نەوە ما
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هــاوار شــتێ ی ئەوتــای لەو رۆژ و حەفــتە و مان ــانەی دوای 
 ەســتە انەی ب رنــاكەوێتەوەە جــ ەرەی بە دەســتەوەیەە دایــو 

 :دەڵێ

 !ئەیڕۆە كووم ج ەرە دەكێشی؟

 :ییوێی لە دەن ی باب ەت

 .لێ  ەوێە وازی لێوێنێ

لە رێی كارتەكەیەوە كە یەكەم كـارت ەتی مـابێتەوە دەزانـی  
نمرەكانی زۆر  راە  و بە جڕەجڕ سەركەوتووە و ەاڵی سێ ەمی 
ناوەنـــوی بڕیـــوەە وەد  ەون ئەوەشـــی دێـــتەوە ب ـــرە لە بـــ  
دارب ەكە دان شـتووەە دڵـی ەـڕەە یریـانی دێـتە دای ـی دێـت لە 

دەكـات و فرمێسـ ەكانی دەسـڕێتە لە  ئامێزی دەیرێـتە مـاچی
ــنە ئە ــازەوە دێ ــردی ت ــار بە مێ ــاوینی ەاشــتر یوڵن ــی ه و ب ریەت

بە دەمام ـوراوی رۆژێـو كرێ ـاریی تێـوا كـردووەە   انووەی كە
ئەو  انووەی ەشتی بە ەشتی ماڵی دیـوارەوەیەە دێـتەوە ب ـری 
لە سەر بانەوە رۆژانە ەووش ا ەزی با سـەر بـان و حەوشـەیان 

نامەی با یوڵنار دەنـاردە بەیم هەری ـز لە نامەكـانی  هەڵوەدا و
نە ناوی  ای نە هی یوڵناری نەنووس وەە دێتەوە ب ری داوا لە 
دیوار دەكات كە لە شەوێ ی مان ە شەوی سەربانەكەی  ایـانی 
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بە اڵەرد بــواتێە دیــوار هەرێــی ەێــوەدات هەر كاتێــو كە وادەی 
ــاوە دەچــوونە ســەردا ــاوە ن ــانی ســەردان هــاتە ئەوان ن نی  زم

دەرەوەی شار و شـەو نەدەهـاتنەوەە ك   ـی دەریـای حەوشـەی 
بواتێە دیـوار بێـئەوەی بپرسـێ چ ـت لە بـ  سـەرە؟ هەرێـ ەی 
دەباتە سەر و ك   ی لە مست دەنـێە هـاوار شـەوێو نازانێـت خ 

هەڵەی نەكردبێ  ەكاتی شەوە لەب ریەتی مان ەشەوێ ی ئاوینەی ە
)شـەوتری  تەمـووز( بی بەشەوە بوو كە برادەرەكەی بـا هەر ئەو

ناوی هێناە ئەو شەوەی سـەدام لە تەلەفزیـانەوەە لە جێ ـریەوە 
 ای كردە سەرۆد كامارە تاڵەستێ  كە ئەوەی دیـت و ب سـت 

 :یوتی

 .هەم شە سەرۆد بووە ەئەو ە اوە اڵەت جێ ر نەبووە

 :برادەرەكەی یوتی

وایەە بەیم لەمەودوا لە تـــاوان یەرمتـــر دەبێـــتە بەراســـتی 
 .شەوتری  تەمووزە ئەوشەو

هاوار لە شەوتری  تەمووز  ای لە ماڵ دەدزێتەوەە ب  دیوار 
و ب  دیوار دەیاتە ب  دارتووەكەی ەێش دەریای مـاڵی دیـوار و 
ــاتە  ــا كەوت ــوا دەیێــڕێە باشــە دەری چــاو بە كــاین و دەریاكان
سێ ەری درە تەكەە دەریا دەكاتەوە و بە هێواشی بە اڵادرمەكە 
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ــاتی  ــواری  ــانووەكەی اڵ ــای دی ــوەیەوێە  ــای دەداتە ەەن هەڵ
دیـواری سەرێە باشە ەەنایە و تریرە لێی نـاداە كە  نـای  نێە 

چاو دەیێـڕێە سـێ چـوار ب ـاد لە سـووچەكە ستارەكە ب نوەە 
دەب نێە دەچێت ب اد بێنێە لەو ساتە لە سـەر بـانی ئەو   كە 

واڵە  ـای لە ستارەكەی نەویەە زاوا یە ەلە دەب نێ دەڵێـی منـ
ن ێ زۆر منــواڵە یەوەد وچــوكێ نــاوەە ئەو زاوایە باوەشــی بــوو

و ناویان نا زاوا یە ەلەە هـاوار زوو رووی  ـای وەردەیێـرێە دو
 .ب اد دێنێ و دەیانخاتە سەر یەد

ئێە لە تەن شت یەكتر لە سەر ەشت راكشاونە سەر لە  ی  
ـــ  دار  ورمـــاكەی ب ـــركەوتەوەە  ویە ەـــێ لەو  ە راكشـــانی ب

سەربانی بەجێهێشت و یەوایەوە ب  دا ورماە دەسـتەكە نەبـا وا 
زوو نەدەهــاتەوەە ە ــاوەكەی  ــای وەریێــڕایە ســەر تەن شــت و 
ــاوار یەیشــتەوە دار  ــانە ه دەســتی  ســتە ســەر ســ   و مەم 
ــووڵی  ــا ێ ی اڵ ــەربانەكە ئ ــاتەوە س ــت ەجێ ه ــاكە و دەس  ورم

 :هەڵ ێشا

ایە لە لە دەستمەوو دەسـتم نە سـتە سـەر سـ نەتە هەر بـ
 .دەستمەووی

هــاوار چــاو لە ســەریان هەڵنــایرێە دەب نــێە دەســتی ســەر 
ـــی  ـــواری شـــاوباوە لەیەڵ ســـەركەوتنەوەە لە  ـــا   ســـ نە ب
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كراســـەكەی لەیەڵ  ـــای هێنـــاە جـــووتێ ران كە دەت ـــوت لە 
بەفرەوە هاتوون كەوتنە بەر تـریرەی مان ەشـەوە هـاوار بەریەی 

تەوە بـاچی نەیرت و سـەری دا سـتە ویسـتی بـڕواتە ب ـری ەو
هــاتووەە دەســتی بە ی رفــانی شــەرواڵەكەیوا كــردە دار ســت  ی 

و بەردێ ی جـوان لەو بەردانەی یوڵنـار حەزی لێ ـوونە  دەرهێنا
 ستە ناویەوەە رای ێشا سێرەی لە سەری یوڵنار یرتە دەستی 
لەرزیە هەناسەی سوار بووە دەست و ەێ شـد بـوونە هێنـوەی 

ـــرتەوە ـــێرەی ی ـــتەوەە س ـــابوو بەربێ ـــ نەم ـــەری ئەوج ارە لە س
لە سەرە ا سووواە سەركەوتە هاویشتیە مێردەكەیە لەو دەمە 

بە اڵەد یـول ەیەد دەن ــی هــاتە هەڵـێە  ایشــی لە ب ــری نــ ە 
چان دەریـاكەی ك  ـد دایەوە و چـان یەیشـتەوە مـاڵ و چـاوە 
سەر جێ ـاكەە لە سـەر بـانەوە یـوێی لە رەلـ ە رەلـ ەە سـەری 

ەكـــوت ەتیە رەنـــ ە هەڵ ـــڕی لە مـــاڵی یوڵنـــارەە دڵـــی كوت
 .نە ەوت ێ

بە ب ری دێتەوەە یوڵنار دێتە ماڵ انە لە هەڵێ وا بەردەكەی 
 :با هەڵوات و دەڵێ

 .هاوارە چ وی منواڵ مەبە! واز لە هاوار بێنە

ئـــاە لەو رســـتەیەوە هـــاوار ب ـــری ەوتەوە كە مێـــردەكەی 
وازی لە هـاواری  ئەوینـواریوڵناریش ناوی هاوارەە ئ وی هاواری 
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كە زۆر  ای  ژنوارەوەهێناە هەر هێنوە ناە لە رێی هاواری  ژنوار
دەكردە  ئەوینواردەهێنایە ەێش و لە دوورەوە سووی لە هاواری 

ئەو دوو هاوارە بوونە ناس ارە دوو سێ جارێ چووە ماڵ شـ انە 
جاری دوای ان لە مان ێ ی باراناوی بووە هەر ئەو مان ە بـوو كە 

 ســومی بەوە بە ب ــری دێــتەوە ئێــران لە شاهانشــای ەوە بــووە ئ
رۆژی دواتــر بە شــەلە شــەل دەچــووە یاوســتان و لەوێ كێشــە 
كەوت ـــوو نێـــوان دوو اڵورئـــانخوێنەكە ئەو دووە نە بـــێ یەكتـــر 

 :هەڵ ان دەكرد نە ەێ ەوە ە جەبار دەی وت

شــــ ەە كەی موســــ مان ە كامــــاری ئ ســــومی چــــی! هەر 
 .شاهانشاه ە

 :حەمەد دەی وت 

 .ت ئەوە باشەوا مەڵێە كێ با  بێ

هاوار و  دوو سێ دراوسێ وی لە ماڵی یوڵنـار  شەوی ەێشتر
دۆم نەیان دەكـردە هەردوو هـاوار بەرانـ ەر یەكتـر دان شـت وونە 

ەـاوێ ی دەدایە ەهات و دەچووە هاوار جـار جـارە ت یوڵناریش د
یوڵنــارە لە ب ریەتــی لە ســەر دەریــا ســ نی لە دەســتی یوڵنــار 

ە ــاڵەیە دەشــ ێ ە هــاواری مێــرد دەكەوێــتە هەرچــی ەەرداخ و 
 :دەڵێ
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 .خ ن ە هەمووی بە اڵوربانی  ات بێت

 ئەوینـوارشەو درەن ە بەیم دۆم نە درێكە دەكێشێە هـاواری 
دەچێت دەست بە ئـاو ب ەیەنێـتە لە هـاتنەوە لە سـەر دەریـاە 
ەێی بە شووشەدا رادەچێتە  وێ  ف ەەە دەكاتە هاواری مێـرد 

 : ای لە یوڵنار توووە دەكات

ــاچی  ڕینــاكەیتەوەش ــ ێتە ب ــە دەش ــای  ؟ووش هەر زوو ب
 .ب ەستەوە

ــاواری  ــواره ــوووە  ئەوین ــرد ت ــاواری مێ ــوونەكەی ه لە توووەب
 ـا لە یوڵنـار تـوووە ب ـاتە زۆر  ەفەت  تدەبـێە چـان دەبێـ

دە واتە بەیم دەسەیت چ ەە یوڵنار هەر ەەكوو ەەكوویەتی و 
 :دەڵێ

 .دەستم بش ێە نەمزانی

 :ەڵێد ئەوینوارهاواری 

 .خ ن ەە نە

دەسـت دە ــاتە  ەنـار ەەوۆكێـو دێنـێە دەرمانێــو دێنـێیوڵ
دەیەوێ نەوەد شووشــەی تێــوامابێتە هــاوار  ســەر بــرینەكەە

حەزدەكــات ئەو یەوانە بەردەوام بێــت و ەەننەكــانی لە بــرینەكە 
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ــویتەوەە ەێ ــوادەكات و دەیپێەــێە یوڵنــار  نەبــنەوەە یەوا و نەی
ســـتی بـــ  داربـــ ەكەی دەســـتی بە  ـــوێ  دەبـــێە هـــاوار كرێم

ب ردەكەوێتەوەە رەن ـی  ـوێ  چەنـو لە كرێمسـتی دەچـێە هەر 
سوورێو بە لێو و ەەننەی یوڵنـارەوە بـێە ئەوە كرێمسـتی بـ  
ــاوی  ــاركردن چ ــاتی ت م ــواڵیە لە س ــتی من ــ ەكەیەە كرێمس دارب
ــارە ەێــوەچوو كــونی دویــمەیەد  ــتە ســەر ســ نەی یوڵن دەكەوێ

راچ ەكیە با  بوو یوڵنار  یەورە بووبێتە لە  اوە ترازاە هاوار
 .زوو هەستی ەێ ردە دەستی  ستە سەری و دایخستەوە

ــریە ــتەوە ب  ــاوار وەد  ەون دێ ــار ه ــانەە  یوڵن چــاو بە یری
دەڵێ  هاواری مێردی لە تروم ێد وەریەوایەە ەتـر بە  ی مـردنە 
كەمتر بە  ی مانە نازانێ چان بەێتە  ی و خ ب ێە دەچێت لە 

هەڵــوەدات و نــامەیەكی بــا دەنێــرێە  ســەر بــانەوە ەووشــ ا ەز
 :نامەكە لە یاران ەكەوە وەردەیرێ

 سا بە  با رەاڵ ب ش   و فریاد كە

 جارێ  ش دۆستی كانە یاد كە

ەووش ا ەزەكە بە سەری ماڵی یوڵنارەوەیەە هاوار لە ب ـری 
ن ە لە كوێ ن شتەوەە یوڵنار دیتیە نەیـویتە بەیم لە ب ریەتـی 

هـاوار ئەوەشـی لە  ەشـەل یەوایەوەەی یوڵنـار بە شـەلە مێردەك
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ب رە ماڵی یوڵنـار بە مێـرد و دایـو و بـراوە لە ەـڕ بـزر دەبـ ە 
دەب ســــتێ بــــراكەی كەســــێ ی كوشــــتووەە ئ ــــوی بە هــــای 

 .دوژمنایەت ەوەە هەر یەوەد نا شاریش ان بەجێهێشتووە

هــــاوار لەو ســــاینە لێــــرەو لەوێ رســــتەیەدە یرتەیەكــــی 
ــاوی  ــا ە  ــردەكەوێتەوەە ئەه ــ ە لە چ ــا ب  ــك ن ــی لەمێ هەمەدان

هــــاتاتەوەە تــــازە  لەیەڵ تاڵەســــتێ  ەێ هــــاتوونەتەوەە لە 
 :تەن شت یەكتر لە ب  دارب ەكە دان شتوون و یوێی لێ ە دەڵێ

ئای! تا ەێ ەكت لە سەف   بەجێهێشت و من ش چـاوێ م لە 
 .هەكاری دانا

ــاڵە ماســ ای ەكەی دێــتە دایــو  ــیە شــەوێو   لە ب ریەت
 ت و باب ماچی دەكاتە  اڵ دەڵێت:ئامێزی ەێوا دەكا

 .چار نەما دەبێت بەمە چ ا 

 :باب یریان اڵوویی دەیرێت

 من ش ەێم ماباە بە چ ا دەكەوتمەوە

لە ب ریەتی تاڵەستێ  جێی مام یەویوەی یرتاتەوەە رادیای 
ــوەیەە ئێــواران ش بە دزیەوە یــوێ لە ســروود و هەواڵە  بە یوێ

 .اڵاچا ەكان دەیرێت
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ــ ــو دێ ــو مان ێ ــاوەی چەن زۆربەی یەنــ  و تەوە ب ــری لە م
ـــازەیەد  ـــاوە دارەب ـــاوە ن ـــوونە ســـەربازە ن جـــوامێری یەوەد ب

 :دەهاتەوە لێی نووسرابوو

 .شەه وی اڵادس ە 

لە ب ریەتی لە یەوەد یەد  انووی اڵوو مابووە ئەویش ماڵی 
 .تاڵەستێ 

یوڵێ و چەاڵاكە هەر زینـووونە رەنـ ە هەر لە سـەروبەنوی  
ی یوڵنار بووبێتە  ەسرانێو هەواڵ هـات یـوڵێ مێـردی بزربوون

كــــردو بردیــــانە كە  بــــاوەوی بەو هەواڵە نەكــــردە هەمــــوو 
 :دەیان وت

 نێرە هەیتەو مێرد!  

س ەی زوو هەواڵ هاتە شەو یوڵێ هاتاتەوە ماڵە یـوێی لە 
ــووە  ــاو كــووان ب ــوو وابێــتە هەم شــە لە ن ــێ : هەر دەب ژنە دەڵ

ا كـێ بـێ بنـی كــردووە! رۆژی كەسـی بە ە ـاو نەدەزانـیە دا ـو
دواتر بە هەموو یەوەكوا باڵوباوەە زاوا برینوارە و یوڵێش بـراوە 
بــا ەال ســخانەە دوای حەفــتەیەد یــوڵێ هــاتەوەە لە جــاران 
ســەرب نوتر بــوو بە زاری  ــای ســەرهاتەكەی بــا ەــال ە و بــا 

 : ەڵو ئەوها یێراباوە
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مە ئـێە ب ە بە نابەدڵی رازی بوومە بابم زۆر ت ای كرد مێرد
شەو زاوا هاتە ویسـتی دەسـت لە كەمەرم بئـاڵێنێ یەكەم شـت 

 :كە بەر دەستی كەوت چەاڵاكە بووە سەری سووما

 !ئەوە چ ە! چەاڵا! با +

 .ه چ ن ەە م  هەم شە چەاڵام  یە -

تا هێزی تێوا بووە زل ەیەكی لە ب  یـوێم داە سـەرم سـووواە 
تەمەنــم چــاوم تاریــو بــووە منــ ش نەم ــردە نــامەردیە مــ  لە 

لێراكێشـاە دوو چەاڵـای  م  ەچ م نەنوانوووە ناش نوێنمە چەاڵام
وانـوێ و بــو ەەكەم كە ج  ــی ئاســایی تێــوا بــووە ێمەردانەم  

هەڵ رت و هەیتمە لە كاینێە لە ەەنـایەدە هەر لە بـای رـارێە 
كراسە درێكەكەم بە سەر ج  ی بووكێن وا هەڵ ێشـا و هـاتمەوە 

 .ماڵێ

 :دەیان وت

ابرایەكی تێ ەیشــتووەە زوو یــوڵێی لە زینــوانێ بــابی زاوا كــ 
 .دەرهێنا و ه چ لە ه چ

سەدام ش هی لەب رچوونەوە ن ەە لەیەڵ سە حی هاورێی لە 
یاری ــــای یەورە دەهــــاتنەوەە دەب ــــن  هەردوو بەری جــــادەە 
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ســەربانەكان هەر هەمــووی چەكــوارە و چەد ســوارەە ســە ح 
 :دەڵێ

 .م  بزانم سەدام دێت

 :هاوار دەڵێ

 ب ەمە جێ ەكی ب نو؟ چان

 :سە ح

 . ات كەر مەكەە ئەوە یووی یەمە ن ە

وا دیـــارە  ـــای كەر دەكـــات و یەمەكە دەكـــاتە لەو بەری 
یاری اە چەنو ماڵێو دوور لە جادەە لە دەریایەد دەداتە ژنێـو 

 :دەریا دەكاتەوە

 چ تان دەوێ كووم؟

 :هاوار زۆر بە رێز و سەن  ن ەوە

بانتـانەە ئەیەر رێ بـوەی ب هێـنمەوە ە ەە كـاترێ م لە سـەر 
 .دەستەكانت ماخ دەكەم

ــاوار نایە ــان دەداتە ه ــتە لژنە رێ  ــی بەێ ــت ســە ح لەیەڵ ێ
ــت كە  ــەربانەكەی تەن ش ــتە س ــ ەە دەچێ ــاو ن ــەربانەكە یونن س
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درە تێ ــی ب نــوی ەــڕ چەنــو لەێ ــی بە ســەردا شــاوكردۆتەوەە 
ــا  ــو و ە ــوێو وردە ل ــتەكەە هەن ــاو درە  ــتە ن ــای دەیەیێنێ  

شــ ێنێتەوەە كەلێنێــو دەكــاتەوەە ئێســتا جــادەی جــوان لــێ دە
ـــاتنی  ـــارەە چـــاوەوێی ه ـــاتە ئەیەر لە ســـەر  ســـەرۆکدی دەك

ترۆم ێ ەكە بە ەێوە راوەستابێە دەسـت راوەشـێنێە وەد چـان 
لە تەلەفزیان ن شانوەدرێە زۆر باشـە و هەرچەنـوە دوورە بەیم 

مەڵێـو ن شان دەەێ ێە لە ەڕ هاتە كاروانی تروم  ون هاتە كا
تروم ێد لە چاوی هاوارەوە وەد یەك  یەد رەنگ و یەد جـارە 
هەموو جام ان دا راوەە ئەوە  راپ بووە ئ وی بە تەمای  وداە 
جامی یەكێ لە تروم ێ ە زەبە حەكانی كـردە ن شـانەە بەردێ ـی 
ـــی  ـــابێتەوەە دەن ێ  ـــوێی نەزرین  ـــكی هاویشـــتێ و ئەیەر ی ت 

 :ە رێ ێ سە ح دەی وتیەورەی لێهاتە  ێرا هاتە  وارێ و ل

 .ئەووۆ سەرۆد لە هەوڵێ ی كوشت  رزیاری بوو

هاوار لە ب ریەتی  وشو و برا كە جانتایان بە شانەوە بووە  
لە ب ریەتـی  ەلە رێی اڵوتابخانە زۆر لە منواینی داربـی دەچـوون

دیواری بـرادەری باسـی ەەیوەنـوی  ـای و كەێـو دەكـاتە كە 
ــت ە د ــاوە ژوان دەبەس ــاوە ن ــان  ن ــر و چ ــنە باوەشــی یەكت ەچ

ــوی لەیەڵ  ــوەدات كە ەەیوەن رامووســان دەكەنە ئەوە هــاوار هان
كەێو ب ەستێە رەن ە ەتـر لە راڵـی یوڵنـاریش بـووبێە كەێـو  
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ماڵ ان لەوسەری كاینە لە مێك نـ ە هـاتوونە لە تەمەنـی  ـای 
شتێو یە ەترەە زۆر ش ری  و نـازدارەە روو روون روون دەڵێـی 

ناویشی بەیانەە كە دەچێت با اڵوتابخانە لە لە بەیانەوە هاتووەە 
بـای لێـورابێتە ە یوڵنار دەكاتە هاوار دوور ن ە دواوە كەمێو ل

زۆر جار لە كاتی هاتنەوە لە اڵوتابخانە هـاوار لە دەو كەنـوێ لە 
ب  دیواری ماڵی شەلەە رادەوەسـتێ و لێ ـوەووانێە بەیم بەیـان 

ێ ی نـاداتێە ەـاوە سەر ب نو ناكـاتە لە ژێـرەوە  ت جارێو چ 
ــو كە  ــتێە جارێ ــاكردن رانەوەس ــار دەدات بە تەماش ــاوارە بڕی ه
نزی وەبێتەوەە ئازایەتی دەی رێ و ماچێ ی تونوی بە دەن ی با 
ــی  ــواتە ترێ  ــێ ئەوەی  ــای تێ   ــان ب ــتە كەچــی بەی دەهاوێ
یەورەی با دەهاوێتە هاوار ترێو لە  ای دەكات و هەری ـز لە 

  نێ  ـای دەشـارێتەوەە بە سەر رێ راناوەستێە لە دوورەوە ب 
 : ای دەڵێت

 .زەحمەتە كەێو هەبێت منی بوێت 

ــانەەی لە  ــاچێتەوەە شــەلەی شــام ناكررۆ  دەم ــری ن لە ب 
 :نێ ێ ە و هەوەشە لە بابی دەكات

 !دیارە تا لە )ئەم ( ناترس ت

 :هەڵوەشەاڵێنێ دەڵێ باب یاچانەكەی
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 !لە  وێڕی وەد تا دەترسم

ــاردەكەنە   ــوی لە یەوەد ب ــاچی ئ  ــری ب ــایەتەوە ب  بەیم ن
ــاتە یــان لە   ەنــاوكەكەی لە بــ   ەرد دەرنەهێنــاە دڵــی نەه

 !ب ریەوو

ئەوەی مەیەر مەرچ لە چـــاوی بســـڕێتەوەە شـــەوی دیـــار 
ـــاوەی كە  ـــتە ئەو ە  ـــە حی ب س ـــاوار لە س ـــنەرەكەیەە ه ەەن
جەمەدان ەكەی دە ـاتە بـ  هەن  ـ ەوە و دەڵێـی لە ئاسـمانەوە 

دەكاتە ئەو ە ـــاوەی كە منـــواین هـــاتووەو بە جـــادەدا ە اســـە
ەێ وەڵێ ە ش ری  بەهارەە ئەو ە اوە جاروبار دەچێـتە مـاڵەكەی 
ەشت ماڵی سە ح و یارانی دەڵێتە هـاوار لێـی دەبێـتە مەرائە 
ــتە  ــوارەیەد لەو دوورەوە ســە ح بە هەڵەداوان دێ درەن ــانی ئێ
ــاڵەە لە  ــی لە م ــا دای  ــە ح كە تەنه ــاڵی س ــنە م ــێ ەوە دەچ ە

 :تەوە یوێ ان لە دەن ی  ارە تایەرەە سەیح دەڵێحەوشەی ەش

 .لە ش ری  بەهارە باتەوە

 :هاوار دەڵێ

 .ئەوها نابێتە جێ ەیەد ب  ن نەوە لێمان دیاربێت
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دارتووێو لە حەوشەی یاران ەكانەە لـو و ەـای درێكبـاتەوە 
با ماڵی ەشت و تەن شـت شە سـە ح تێـوەیات هـاوار دەیەوێـت 

 :تب اتە ناو دارتووەكە دەڵێ

 .لە ناو ئەو درە تەوە ەەننەرەكە دیارە

دەت وت ەش  ەن سەر دیوار و دیـوار رۆشـت ە سـمارە ئاسـا 
وەرزی  ەو كەسەر لو و سەر لو رۆیشت ە یەیشت ە لە ناو دارتو

توو بووە دەت وت دوو كاترن هەڵن شـتوونە لەوێـوە لە كەلێنـی 
رە یەیكانەوە ەەننەرە بە دەركەوتە لە ەەننەرەوەە ش ری  بەها

ــاك ەتیە  ــەر چ ــ ەكەی لە س ــتووەە جەمەدان ــان دان ش بەران ەری
كاڵوەكەی لە سەرەە بال رێ ی یەورە لە ەشت ەوە ن وەی دیـارەە 
لە ب  چاوی  ەوە چاوە یەشەكانی دەب نرێە چوار ەێن  ە او بە 
ــەە  ــەری شووش ــر س ــتووەە ە ــان بەس ــوانێ ەوە بازنەی دەوری  

ە سـە ح بە یوێ ـوا ەەردا ەە م وەیەە ماستەە تەە ەی ج ەرەیە
 :دەچرەێنێ

 .ئەوانە  ارەئ دە انەوە

 ــارەاڵخار لە یــوێی هــاوار  ــا  نەهــاتە كە  بە باشــە  
باســـی  ەرەاڵخـــاری نەدەكـــردە  ـــا هەردوو اڵورئـــانخوێن ە  

شـ ری  ە ی ناو دەبردە هـاوار یـوێی لێـ ە  ەرەاڵخاریان بە دۆز
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بەهارە یارانی دەچڕێتە چڕینێـو كە  وای نەچڕیـوەە دەب نـێ 
كە لەو دیـوی فڕێو لە ەەردا ەكەی ەێشـی دەدات  وە ناوە نا

ـــ رەە دەب نـــێە ەەردا ەكەی  ـــی دەڵێـــی ش ـــنەرەوە رەن  ەەن
هەڵـــوەیرێ و بە جارێـــو ن ـــوەی ەتـــر فڕدەكـــاتە بە تونـــوی 
دایـــوەنێتەوەە كـــووزە ل مـــایەد هەڵـــوەیرێ و ناســـو ناســـو 
دەیمــكێە لەو ســاتە كووەكــانی نــاو دارتــووەكە تــوو دە ەنە 

 :دەچری ێنێزاریانەوەە 

 سااڵ ا وا بادەوە وا بادەوە

 روو لە  ی م  كە بە جامێ بادەوە

لەو ساتەە ە اوەكان چەە ەیان لێوا و یەك ـان هەسـتایەوە و 
ماچێ ی كاڵوەكەی  ارە تایەری كردە هاوار و سە ح لە ب ریـان 

و ف  ەیــان  چــووە بــا دزی هــاتوونە ئەوانــ ش چەە ەیــان لێــوا
كێشاە با  بوو لە ژووری یاران ەوە كە  یـوێی لێ ـان نەبـووە 
هاوار حەزیوەكرد ئەویش لە سەر  وانەكە بێت و بەێت ماچێ ی 
شــ ری  بەهــارە ب ــاتە ئەوەی بــا هەم شــە ســەر دارتــووەكەی 
یارانی _دواتر نـاوی لەو دارە نـاە دارتـووی یـارانی_ و ژووری 

ینوووی هێشتاتەوەە ئەو دێرەیە یارانی لە یادەوەریی هاوار بە ز
كە ئەو شەوە ش ری  بەهارە بە شێوەیەكی یـاتە نـایوترێتەوەە 
كە  نای ێتەوەە ەەردا ەكە لە دەسـتی چەەـی ب نـو رایرت ـووە 
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وەد ب ێی ن شانی كووەكـانی سـەر دارتـووەكەی دەداە دەسـتی 
 :راستی بە ئاسمانی سەر  وانەكەدا دەلەرانوەوە

 ی یوڵواری بە ئاهی م ترازا بەنوی سو مەی ئاڵ

 كەچی دەستی لە سەر داناە لە سەیری با ی بەی كردی 

هاوار لەیەڵ ئەوە هێنوەی نەمابووە لە سـەر دارتـووەكە  ـا 
فڕێواتە  وارێە رەنـ ە سـە ح هەسـتی بەوە كردبێـتە چـون ێ 

 :تونو دەستی یرت و یوتی

 .با بڕۆی  درەن ە

ەو سـاتەی یوێی ەێـنەداە هـاوار یەیشـتەوە مـاڵی یوڵنـار ئ 
برینەكەی با ت مار دەكـرد و بە ئـاهی ئەو دویـمەی كراسـەكەی 
كــرایەوەە كەچــی دایخســتەوە و نەیهێشــت مەمــ ە بەهێ  ەكــانی 
ــات لەو  ــار چــی دەك ــت! یوڵن ــای! ئەوە چــی دەب نێ ــتە ئ ب  نێ

ژنــی كــام لەم ە ــاوانەیە! هەوەە چــاو هەڵەناكــاتە ئەوە  ورەەژو
ــار  ــ نەوەی یوڵن ــاوار لە ناس ــارەە ه ــاتە ئەیەر لە یوڵن هەڵەناك

ســەری ئەو ســەری درێكتــری  جــادە ب   نــێ دەیناســێتەوەە هەر 
ـــێوەیەد  ـــكی بە هەر ش ـــێتەوەە اڵ ـــێتە دەیناس ـــو بپاش ج  ێ
ب ەستێت دەیناسـێتەوەە كە  وەد هـاوار یوڵنـار ناناسـێتەوەە 
هەوە  ا هەمان ئەو كراسەی لەبەرە كە شەوەكە بـرینەكەی بـا 
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ــاركرد و ــارە  ت م ــ ری  بەه ــت ش ــا لە تەن ش ــمەە ئەه ــرازا دوی ت
ــا  ــتیە ئەه ــتێ ی دایە دەس ــی و ش ــو داچەم ــتاوەە كەمێ راوەس
س نەی دەڵێی سـ ن ی مێـوەیەە هەوە یوڵنـارەە ئەهـا لە ەشـت 
ســەری شــ ری  بەهــارە ەشــتی بە دیــوارەكە داە راوەســتاوەە 
ــوارەكەوە  ــنە و بە دی ــاتە وێ ــی ب ــوولەیەە دەڵێ ــێ ج ــێ ە ب دەم

ــراوەە  ــا هەڵواس ــەیرە ب ــوارەكەە س ــی یەورە یەد بە دی وێنەیەك
ناجوولێت! ئەوە چی روودەداتە یوڵنار بووە وێنە بە دیـوارەوەە 
رەن ە هەر لە سەرەتاوە وێنەیەد بووبێت بە دیوارەوەە بەیم لە 
چاوی هاوارەوە ی انی تێ ەوابێتە ئـا  ـای نـ ەە وێنەكەیەتـیە 

ەكـــی وا باشـــە وێـــنەی یوڵنـــار چـــی دەكـــات لەو ژوورەە وێنەی
یەورە ە ئەو وێــنەیە لەو ســاتە ی ــراوە كە بــرینەكەی هــاواری 

تـــرازاوەە  بەرکـــاژەیت مـــاردەكردە ئەهـــا دەســـتێ ی لە ســـەر 
دەسـتەكەیوی تــا ســەر مەچەكــی دیــارەە دەبێــت ەەننەكــانی لە 
ســەر بــرینەكە بێــتە ئەو كەســەی وێــنەكەی یرتــووەە لە دواوە 

وار دەبێــت بە راوەسـتاوە و حەزینەكــردووە هــاوار دەربەێـتە هــا
دەنگ ) یوڵنارە یوڵنار( ی كردبێە چون ێ سە ح بە هێواشـی 

 :یوتی

 !یوڵنار كێ ە؟ تا چ تە
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بەریەی دەنــگ و رەن ــی ژووری یــاران ی نەیــرتە رەنــ ە   
بوورابێتەوەە لە زرمەی  ای بە ئایاهـاتەوەە لە بـ  ەەنـنەرەكە 
ـــ ەری  ـــاوێ  ش  بەران ـــاوێ ەە ە  ـــاو دەســـتی ە  دەســـتی لە ن

وەە ســە ح ش لە تەن شــتیە لە ەەنــنەرەوە تەماشــای راوەســتا
ژوورێی كردە لەو سـاتە دیتـی یوڵنـاری وێـنەە لە شـێوەی ەەلە 

ــو  ــزی و ــاو یەیی  تەمێ ــاتە دەرێ و بە ن ــنەرەكەوە ه لە ەەن
دارتووەكەدا هەڵ شاە هاوار وااڵی ووماە درەنگ هاتەوە سـەرە ا 
 و تێ ەیشــت كەوتــوونەتە دەســتی سەر اشــە  ەرەاڵخارەكــانە

ترســاە ئــا ر زۆری ب ســت وو  ەرەاڵخــار كە ســەر ا  دەبێــتە 
ـــ چ  ـــات و لە ه ـــراەە دەی  ـــ ش   ـــێنێ و خ ئ ـــت دەوەش دەس

 :ناەرین ێتەوەە ە اوەكە دەڵێ

 چ تان دەكرد لەو سەر دارە؟ با توو دزی  هات وون؟

 :هاوار اڵسەی با نەهاتە سە ح دەڵێ

 ناە با یارانی

 :ە اوەكە ەێوەكەنێ

زن! مەیـوزنە  ـای دەتانـواتێە دە یارانی  ـارە تـایەر دەد
 .وەرن بە   دان ش  
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هاوار لە ەەننەرەوە چاوێو بە ژوورەكەدا دە شێنێە یوڵنار 
ـــوت   ـــارانی ی ـــارە لە ی ـــ ری  بەه ـــێ ش ـــابووە دەب ن لەوێ نەم

 :نەەساوەتەوە

 سااڵی دەروێشە جامێ شەراو با بێ

 ەڕیە ە اڵە ماخ لە یاشەی چاو بێ

 ...ێئەو كەە جوانە با لێمان تاراو ب

هاوار یومانی هەیەە رەن ە ە اوە  ەرەاڵخارەكە ن ازی  راپ 
 :بێتە بەیم حەزی رد بە اڵسەی ب اتە لەو ساتە سە ح دەڵێ

 .ناە دەوۆینەوە

 :ە اوە سەر  اشەكە دەڵێ

 .دە راوەست  سەر و ب رەتان با بێنم

ـــوی هەر لەوێ راوەســـتاوە و  ـــاوەكە چـــووە ژوورێە ئەوی ە 
هاوار و سە ح لە سەر ئەوەن  ا   ەری ە جارێو سەمادەكاتە

هەڵوەنە سەر دیوارەكە و راكەنە ە ـاوەكە هـاتەوەە دوو ب ـرە و 
ــــاوە  ــــواتێە لە دەری دوو ك ســــە فســــتەی لە دەســــتەە دەیان

 :بەوێ انوەكات و دەڵێ
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ــا یــارانی هــات  لە دەریــاوە وەرنە  ــا  ئەو جــارە ئەیەر ب
 .كاتر ن   لە سەر دارەكە بن شنەوە

ــان   ــ ەە ب رەی ســتە ی رفــانی شــەرواڵەوە و چــوونەوە درەن
ــوێ  ــو هەن ــت ە دای ــە ح دان ش ــە حە لە ژوورەكەی س ــاڵی س م
ــاران ەكە  ــاوار هێشــتا ی ــوو  ەوتە ه ــان و چ ــوەی بــا هێن مێ
بەرینەداوەە چاوی هەر لە سەر سو مەی ئالەە لێـوی كـردۆتەوە 
با ماچێو لە یاشەی چاوە ب رەیەد هەڵوەەەڕنە ناوێرن تـامی 

ـــا  ی لێو ـــ ەنە ب ـــاوار كە بە ب ـــوەنێنەوەە ه ـــان دەبەن و دای ی
یاران ەكان مەست ووەە بـوێری دەی ـرێە ب ـرەكە دە ـاتە سـەر 
لێویەوە و دوو سێ اڵومی لێـوەداتە تـاڵەە ویسـتی ب هێنێـتەوەە 
 ای یرت و نەیهێناوەە دوو سێ دن ە فستەی  سـتە دەمـ ەوە 
و ئاســایی بــاوەە ســە ح ش چــاوی لێــوەكاتە بە هەردووك ــان 

 :تەواودەكەنە سە ح دەڵێتە هاوارب رەیەد 

 ئەرێ یوڵنار كێ ە؟

 :هاوار ئاهێو هەڵوەكێشێ

 .تەمێ ەە تەم
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ــاوار  ــتە بەیم ه ــ اری لە تەمەكە كردبێ ــە ح ەرس ــ ە س رەن
هەستا و نەی  سـتە لە رێ ـێ هەسـت وەكرد سەر اشـەە بە بـێ 

 .دەن ی چووە سەر جێ اكەی  ای

 :هاوار دواتر لە ناو برادەران دەی وت 

 .و  ارە تایەر با م  یاران ی یوتشەوێ

ـــ ـــاوار لەو شەوەشـــەوە بڕیاری ـــواتەوەە ئەیەر ه وا  ەرەئ بخ
 .ژەهری ماریش بێت دەیخواتەوەە بە كووزە لێماوە دەیخواتەوە

ــوویی  ــارتی كەوت ــرە كە ك ــایی ساڵەشــی لەب  ــاوار ئەو كات ه
وەریــــرتەوەە بەیم هێنــــوە ەێ تێ نەچــــووە چــــون ێ یوڵنــــار 

اتە ساڵێ ی لەدەستەووبووە لە ب ریەتـی ەێشەوەی دن ا اڵووت  و
 .بە كەوتوویش بابی دیاریی با كڕی

هاوار ئەو چەنو ساڵە لە اڵوتابخانە تەنها ماماستا حەیوەركە 
ــوووە و هەم شــە  ــوا زین ــوو لە یادەوەری ــزی ب ماماســتای ئ ن   
اڵســەدەكاتە ئەو ماماســتایە چ ــرۆد و ســەرهاتی هێنــو جــوان 
دەیێڕایەوەە بایە بە ماماستای یێڕانەوە نـاوی رۆیشـتە رەنـ ە 

ە سەرهاتی هـاوار لە رێی دیوارەوە ماماستای یێڕانەوە شتێ ی ل
 یاسـ وەکاتب ست ێە بایە زۆر یرن ی ەێوەداتە لە ەشـووەكان 

و لە یاوەەانەكە اڵسەی با دەكـاتە ماماسـتای یێـڕانەوە هـانی 
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دەدات با  وێنونەوەی چ ـرۆدە هـاوار دە ـوێنێتەوەە ماماسـتا 
هــانی دەدات بــا نووســ  ە نووســ نەوەی رۆژانەی  ــایە هــاوار 

ە ە شـانی ماماسـتای یێـڕانەوەی چەنو  ەەوەیەد دەنووسێتەوە
دەداتە ماماســـتا بە دڵـــی دەبێـــت و لە دڵەوە دەستخاشـــی 

 لێوەكاتە تێ  ن ەكی دەداتێ: 

ـــی  ـــت كەم ـــاوەە دەكرێ ـــ (ت بەكارهێن ـــا زۆر وشـــەی )م ت
ب ەیتەوەە دەكرێت هەر نەیهێ ی و لە ج اتی م ە )ئەو( دابنـێە 

ەكە یان ناوێو باناوەكە  ناوی  ات بێت دابنێە رەن ە سەرهات
 اشتر بێـتە ئایـاداربەە هەر شـتێو زۆر ب  ێ ـتەوە لێـی بێـزار 

 .دەب ت

 

هــاوار دواتــر بە اڵســەی ماماســتای یێــڕانەوە دەكــاتە لە 
ــان  ــوو )م (ەك ــای هەم نووســ نەوەی بەشــێو لە ســەرهاتی  
فڕێوەدات و لە شوێنی )هاوار( و )كووی داربی( دادەنێتە بەیم 

ی شـــەه وبوونی لە درێـــكەی ســـەرهات لەو جێـــ ەوە كە هەواڵـــ
ناوەســتێە هەناســەی ســوار  ماماســتاكەی دەب ســتێت بە  ــای

دەبنەوە م ە ئ وی لێرەوە هاوار منمە كووی داربی منم دەبێت و 
هەر لێرەوە  هەواڵ هات مـاڵی شـەلەی شـام ناكررۆ  باریـان 
كردووەە یەوایـنەوە مـاڵی  امـان و بە داربـ ەكە شـادبوومەوەە 
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وڵنــار یەیشــتوومە بەیم ســەرەتا خ  ــا  بــووە دەت ــوت بە ی
بەرە بەرە دووری یوڵنارە یادی یوڵنار دەبوونە ەالـووی ئـایر و 

 .چزەیان لە دڵمەوە دێنا
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-2- 

لەو ســەری كــاینەی دەیەیشــتەوە ســەر دەریــای ســەرەوەی 
سەرم هەڵ ڕیوە و چاوم  ەمزیەفتی حاجی لەاڵ ەاڵەكەە راوەستاوم

لە ســــەر هــــێونەی حــــاجی لەاڵــــ ەاڵەكەیە كە بە ئاســــمانەوە 
لە سەر هێونەكەی بوو یـان نـاە وەستاوەە با  نایەتەوە ب رم را

ــــــار  ــــــا ئەو رۆژەی كە لەیەڵ یوڵن ــــــردم ەوە ب ــــــاڵ ب  ەی
 :تەماشامانوەكردە مام یەویوە  جارێو لە وەیمی ەرس اری م 

 حاجی لەاڵ ەئ باچی حاج ە؟

 :یەویوە بە ەێ ەن نەوەمام 

 .ساڵی جارێو دەچێتە حەجێ

مــام یەویــوە لە بــارەی حــاجی لەاڵــ ەاڵەوە اڵســەی بــا  ــاڵە 
 :ماس ایی دەكرد

ئەو حاجی لەاڵ ەاڵە ئەو سەر و ئەوسەری دن ـا دەكـاتە لەو  
 . یەوە دەیاتە ویتی حەجێە لەو  یەشەوە دەیاتە رووس ا

 : اڵە ماس ایی بە ەێ ەن نەوە یوتی 
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  بوو من ش وەد حاجی لەاڵ ەاڵەكە بامە چەنـوان چەنو  ا
 .جار ماس ام دەدیت

 :لەو اڵسەیەی  اڵەوە م  و یوڵنار ەێ ەوە دەمان وت

 .ماس ا ب  ن    ودا بمان ە حاجی لەاڵ ەئە با برڕی  و

ئا ر  اڵە ماس ای مە بە شێوەیەد باسی ماسـ ای دەكـرد 
 .اڵورئانخوێنەكان وا باسی بەهەشت ان نەدەكرد

دەن ە ت كەكە نەباە لەب رم نەمابوو بـاچی چووبـوومە ئەیەر 
ــ ەیە هەر شــە  حەفــت  ئەو ســەرە كــاینەە نێــوان مــ  و دەن

ــنە ــتی لە م ــووە ەش ــااڵنەكە دەب ــنە ل ــەاڵاوی ئەم ــی  ەش وێنەیەك
 :دوانو و بە دەن ی ب نو دووبارەی كردەوە ەرۆکیی سەریەو

  م.بروو ێ سەدا 

یان یاتەوەە كووەكە بڕوو ێی ی كاینەوە سەد دەنگلە سەر
ئەو كووەی دەن ی بە م  نائاشـنا نەبـووە بەیم نەشمناسـ ەوەە 
ئەو كووەی لە دواوە لە كەسێو دەچووە نەهـاتەوە ب ـرم كێـ ەە 

دەمـاودەم كەوتە  ـوێنم راكە راد و تەاڵوتااڵەە كووەكە كەوتە 
ئەو  وێنەم ەێشـتر دیتـووەە هەسـتێ ی وام بـا درووسـت دیتە 

 :اڵسەیەكی مام یەویوەم ب ردێتەوەبوو كە ئەو  وێنە ئاشنایەە 
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ئەیەر كەســــێو  وێننــــا  بێــــتە  ــــوێ  دەناســــێتەوەە 
 . وێنەكان هەموو وەد یەد ن  

هی ئەوە نەبوو بەمە سەریە ترەن ەكان روویـان لەوێ بـووە 
 ــوێ  منــی كەمێــو لە  ەیــاڵی یوڵنــار دوور ســتەوەە تــا ئەو 

وە ساتە لە ناو  اە شانوانەكە سەرە داوی  ەیاڵێو دەیەیشـتە
 .یوڵنار

 ردە نوان لە دەریای اڵوتابخـانەوە سـەریرۆژی دواتر  اە شا
ــــتەوە  ســــەری یەیشــــتە ســــەری ئەو جــــادەیەی كە ەێە  ەی
اڵوتابخانەكەی یوڵنار دیـارەە لەوێ لە هەمـوو  یەكەوە چەكـوار 
ەە ماریان داە بووە تەئ و تائ و زرموهاوە بەرد هاویشت ە مـ  
ســێ چــوار دار ســت  م هاویشــتە ه ە ــان بە   نەچــوونە 

ەو لە دەریـایەد ەەرتەمان لێ رد و هەریەكە بە  یەكوا هەیتە ئ
چووە ژوورەوەە ئەویوی بە سەر دیوارێ وا ئاو دیو بـووە یوسـرم 
دیت لەو سەرەوە سـوووایەوەە مـ   ـام بە حەوشـەیەكوا كـردە 
ژنێو كە ئەیەر لەبەر ج  ەكەی نەبا دەم وت دای مەە چەنـو لە 
دای م دەچووە تاكە ژنێ ە لە تەمەنـم دیت ێـتم كتومـت لە دای ـم 

 اوازیـان ەێناكـاتە ج  ێ ـی هێنـو رەشـی بەێتە بابم ب   نێ ج
ــەر دار تــووە  ــانومیە ژنە بە چــاو و دەســت س ــ  وو ترس ەاش
ــو  ــوژبنی حەوشــەكەوەە كەمێ ــووە اڵ ــڕەكەی ن شــانوامە كەوت  ە
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دوودڵ بوومە كـاتی دوودڵـی نـ ەە بە اڵسـەم ردە لە هەڵ ەوانـوا 
ێ ـی ئەسـتووردا یارمەتی دامە ەێی ب نـو كـردمە باوەشـم بە  لە

ەوت ە شێو لەوە دوو سێ چەكوار بە ژوور كدە بەكرد و  ام كر
ترەەی دڵ جوولە بخـاتە لـەەكەوە و دڵم تونو لێوەداتە دەترسم 

ئاش رابمە یوێم لێ ە بە  ەرەبی جوێ  دەدەنە سـەر بـان و بـ  
بان ان كـردە لە كەلێنـی ەەل ـانەوە دیـتم چەكـوارێ  ان ەـاڵێ ی 

ــــا ــــوی بە ژنەكەوە ن ــــا  تون ــــت ب ــــت دەس و كەوتە دەمویس
 ـوومەوەە رۆیشـت ە دوای انژیور ست  ەكەم ب ەمە با  بوو ەەاد

كەمێو ژنەكە بە راستی هەر دەڵێی دای مەە سەرێ ی بە دەرێوا 
 :یرتە هاتە ب  دارتووەكە و بە دەن ێ ی دای انە

 .لە كاین هێشتا م  نەڵێم هەر لەوێ بمێنەوەە  كوومە تا

ن ە سەر لەو دارتووەوەە یەیشتمەوە ئەو دارتووەی كە دەیڕوا
یارانیە ئەو یاران ەی بردم ەوە دیـار سـ نەی تـرازاوی یوڵنـارە 

سە حم ب ركەوتەوەە دەمێو بوو نەمویت ووە ئەو دارتووە ەـڕەی  
لە  ەیــاڵێ ی ەــڕ بەریــواینەوە نــاو دەســتی سەر اشــانە بەیم 
ئێستا لەو دارتووەوە نابێت  ام بوەمە دەست  ەیاڵە بەربمەوە 

ژانە چاوەوێ دەكەم ژنە رەشپاشەكە دەكەومە ناو دەوی ە اوكو
هەواڵی  ا  بێنێتە هەواڵـی چال ـوونی كـاین لە چەكـوارانە 

 ؟دەبێت ئەو ژنە كێی مردبێت وا رەشپاشە
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ــواڵەە  ــ ەە یەورەیەە من ــ ە كێ ــار ن ــێمەوە دی ــا دراە ل لە دەری
 :چەكوارەە بێ چەكەە ئا ەیش

 .ە ە ەەرژی ە داكم یاتی دوو نانمان بواتێ

 :ە دیارە ناوی ەەرژینەژنە رەشپاشەكە ك

 باشەە وەرەە چەكوارەكان لە كاین ماون؟

 :منواڵەكە

 .رۆیشت 

ئـــا ەیشە رۆیشـــت  و ئەوجـــارە  دەربـــاز بـــوومە داوای  
لێ ووردنم لە ژنەكە كرد كە بە های منەوە ەاڵێ ی  واردە بەیم 

 :ژنە یوتی

ـــا  ـــنەكە ەرســـی ب ـــووە ئەم ـــ ەكەمەوە ب ـــای ج  ـــاە بە ه ن
 .ێ هەیە رەشپا  نەبێرەشپاشیە من ش یوتم ك

 :لێ م ەرسی

 دەتوانم بزانم با رەشپاشی؟

 :یریاو یوتی
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ــازاو  ــێ لە ب ــووەی دوێن ــان ئەو ك ــرەە دوای  ــتێو ەت لە كاس
 . وێنی رژاە كووم نەبووە بەیم وەد كووەكەم  اشموەویست

 :ەرس م

 ناوی چی بوو؟

 :ئاهێ ی هەڵ ێشا

 ...سە ح

ســـە حە ئـــایە یـــوتم ئەو دەنـــ ە ئاشـــنایەە ئەو ســـ مایە 
ژنەكە نەبــا هەر دەیریــامە لە ئاشـنایەە یریــامە بە كــوڵ یریــامە 

م دیتە زان م لە  اە شانوان دێتەوەە دوێنێش لە  ی یوڵێ رێ ێ
مزیەفتی حـاجی لەاڵـ ەاڵەكە دوور بە دووری دیـتمە ئەو كـەە لە 

تێوا نەكـاتە نـازانم ه چ نایەوێتەوەە  اە شانوان ن ە بەشواری 
 :چان نای رێتە لێم نزی  ەوتەوە

دەسـتخا ە ن شــانەت راســتەە بەیم ئایــات لە  ــات بێــتە 
 .نەی رێی

 :بە شەرمەوە یوتم

 تا  لەوێ بوویت؟
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 :بزەیەكی كرد و یوتی

ـــا ب ێـــڕمەوە بە  بە كە  نەڵێـــیە لەو رۆژانە  شـــتێ ت ب
 چوومە ب مە ەێشمەریەە وەریاننەیرتمە یوت ان: 

ە كەێــوە بــێ مێــرد یــان بــرایەدە كەســێو ب ێــتە بــا  نــ 
 .ەێشمەریە

 .تێر اڵسەم كردن و هاتمەوە 

 اشویستە دەم وت خ دەبـوو ئەیەر یوڵنـاریش ەتر یوڵێم 
ـــوێرم  ـــاە خ دەبـــوو ئەیەر مـــ  كەێ ـــی ب وەد یـــوڵێ بـــوێر ب
ــاە بە چــاو  ــار چ ــت بە ســەر مــ  هێن ــای یوڵن  اشویســت اە ئ

ەووش ەیەكت بـا مـ  سووركردنەوەیەد دوو مێردت كردە نر ی 
ـــ ا ەزەكەم  ـــ انەی لە ەووش ـــ ەیەد لەو ەووش ـــاە ەووش دانەن

بە   ـازی ەدە ست و ەێ ەوە دەمانناردە ئاسمانە ئـای یوڵنـار
یوڵێ دەچوویتە ناە هەڵە لە  امە لە یوڵنار ن ەە اڵسەی دیوار 
بووە دەبوو م   ـام بـای ئاشـ را كردبـاە دەبـوو ەێ   ـێم تـام 

ی مـ  بــووە رسـتەیەكی ناســ م  ـا  دەوێ ەـڕ بە دن ــاە هەڵە
 .بای نەیوتە ی ەی م لێی ن ەە  ام بە  امم كرد

 ــوێنەكەی ســە ح لە یوڵنــاری ەســانومەوەە ئــای هــاورێی  
ەالە هاورێی ناو دارتووی یارانیە لە ەێش چاوی  ام كەوتـیە 
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فوارەی  ـوێنی سـەر شـانتم دیـت و نەمناسـ تەوەە خ  وێنێـو 
 ــوێنی بــرادەری منــواڵ م بــوو ئەو  ــوێنەە دەبــوو ب ناســمەوەە 

ــاو زاری دا و  ــتێ ی لە ن ــتا مس ــارەی ماماس ــمەوەە ئەو ج بناس
 وێ  ف ەەەی كردە هەر ئەو  ـوێنە بـوو كە بە دیـار مزیەفتـی 
ـــ  لە  ـــوێنەكەیەوە هەســـتم رد  ـــ ەاڵەكەوە رژاە م حـــاجی لەاڵ
ئاشــنایەە بــابم و دای ــم زان ــان چــوومەتە نــاو  اە شــانوانەوەە 

 :و ی ڤارا دەوریان دامە بابم دەڵێتدای م یریاە  وشو و برا 

 .ئایاداری  ات بەە لە بە   دەوۆیت

ە اوی هەمەدانـ ە هەكـاریەكە  لە ماڵمـانەە یوێمـان داوەتە 
ــرتە بە  ــوویمی ی ــان اڵ ــوەوەە یری ــاوی ســە حی  وێن ــاە ن رادی

 :یریانەوە یوتم

ئەو كووە زۆر برادەرم بووە لە سەرەتایی لە تەن شـت یەكتـر 
 .دادەن شت  

م لە ئامێزی یرتمە یریان هەموو یریـان بە تاڵەسـتێ  و دای 
هەمەدانی و دایو و  وشو و براو ی ڤاراوەە هەمـوو یریـانە لە 
ناو فرمێس ەوە تەماشای دای ـم دەكەمە چەنـو لەو ژنە دەچێـت 
كە منی لە ناو دارتووەكە شـاردەوە و هەواڵـی مەریـی سـە حی 

ــان ــڕانەوە دامــێە  ــودایە ئەو دوو ژنە لە ســ ماە لە یری ە لە یێ
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باچی هێنوە بە یەد دەچ ە باچی هێنوە لێو نزی  ە تەنها لە 
ج و لێ وی دوورنە  ودایە با هەر لێ وی دوور ب  و دای ـم بە 

ەشپا  دن ا لە ەـێش چـاوم رەشپاشی نەب نمە بە دیتنی ژنی ر
ێت و ه چ ناب نمە بە دای ـم نەڵـێم ژنێـو هەیە لە تـا دادتاریو 

یـوتمە بەیم ئەو لە سـەرەتا بە هەنـوی دەچێتە دڵـم دەتەاڵـێە 
 :وەنەیرت و یوتی

 .لە دن ایێ زۆر كە  هەیە بە یەكتر دەچ 

 :یوتم

 .بەیم لە دن ایێ دوو كەسم نەدیتووە هێنوە بە یەكتر بە 

دای م تەواوێو داماە ەرس اری ژنەكەی كردە لە كوێت دیـت؟ 
 تەمەنی چەنوە؟ ناوی چ ە؟

رەشپاشەكەم بای یێـڕایەوەە لەو سەرهاتی دارتووەكە و ژنە 
ساتەی یوتم ناوی ەەرژیـنە و رەنـ ە شـتێو لە تـا بە تەمەنتـر 

ــێ ــا یرت ب ــی وەد ئەوەی كارەب ــیە راچ ەك ە بەیم دەیویســت ێت
 ــای ئاســایی ن شــان واتە هەســتم رد شــتێو لە یــاوێ ەە زۆر 
هەوڵم لەیەڵی داە  ـای كـردە بەرد و هـ ەم لێـی هەڵنەكڕانـوە 

ەرس اری ماڵی ەەرژینی كـردە ناون شـانەكەم دوای چەنو رۆژێو 
بای هەڵواە ئ وی بابەتەكەی دا سـت و چەنـوی سـەری اڵسـەم 



242 
 

دەبردەوە سەریە ئەو نەدەهاتەوە سـەریە اڵسـەی بە  یەك ـوی 
ــــاە بەیم زۆر جــــاریش دوور بە دووری بە  ــــردە وازم لێ هێن دەب
دوویوا دەچووم و  ام لێـوەیرتە بـزانم رێـی نـاچێتەوە كـاینی 

ەەرژی ە جارێـو لەو جـارانە رێـی بەوێ كەوتە لە سـەری ماڵی 
كاین  ام  ست ووە ەەنای درە تێوە دیـتم دای ـم دەریـاكەی 
 دا و چووە ژوورێە وەد چان دەچ ە مـاڵی  ـات ئەوهـاە ئەو 
ــ ە لە  ــتە رەن ــاری یەكەم بێ ــی ج ــت ه چــوونە ژوورەوە ەێناچێ

بـووە دەریای دابێتە بەیم دوور بووە یـوێم لە دەن ـی دەریـا نە
ــواڵێو  ــردە هەر ژنێــو من ــاتە دەرێە زۆری ب هەر راوەســتام نەه
بەوێــوا تێــوەەەوی ە یــان لە دەریــایەكەوە ســەریان دەردێنــاە 

 هەستموەكرد بە چاو ەێموەڵێ: 

 ئەیەر  وێڕیاتی نەبێت با لێرە وەستاوی!

رەن ە وا  نەبووبێتە م  بە هەڵە چاوەكانم  وێنوبێتەوەە  
ەەرژیـــ ە بە بـــ  ســـێ ەری  رۆیشـــتم بە ەـــێش دەریـــای مـــاڵی

ــووە لە  ــراوە ب ــوە ك ــای حەوشــە ن  ــووەكەدا رۆیشــتمە دەری دارت
ـــوی رۆیشـــتم نەیەوامەوەە  ـــام  ـــتە ئ  حەوشـــە كەســـم نەدی

 :ەێنەی راە رۆژی دواتر بە شەرمەوە ەێ م وت

 دایەە ماڵی ەەرژینت دیتەوە؟
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تە ئاسان نەوە ماڵێو تا ناون شانی هەڵ وەیدای م بە ەێ ەن 
 .دەب نورێتەوە

 :یوتم

 زۆر لە تا دەچووە وایە؟

 :دای م

ـــ   ـــ  لەو دەچـــمە چـــون ێ ســـێ ســـاڵ لە م وایەە بەیم م
یەورەترەە بەیم خ ەرس اریویم لێمەكەە دوایی سەرهاتێ ی تاڵت 

 .با دەیێرمەوە

بە اڵسەم كـردە دەریـای ەرسـ ارم دا سـتە بەیم رۆژ دوای 
نـاوی رۆژ تامەزرۆی م با سەرهاتی تاڵ ەتر دەبووە ئەوەی دای م 

نا سەرهاتی تاڵە  ی م  سات دوای سات ش رینتر دەبووە  وا 
 وام بـوو  ولەكێـو زووتـر ب  سـتم و تـامی بـ ەمە دەبـێ ئەو 
ەەرژینە كێ بێە ش ری  و ەەرژی  چی یەكترنە دەزانـم  وشـو 
نـ  ە دای ــم  وشـ ێ ی هەبــووە وەد ب سـتوومە هێشــتا دای ــم 

ەرم بەـمە  ی شووی نەكردووە ئەو مـردووەە ئەدی؟ دەهـاتە سـ
 ە ە ەەرژی  و لێ پرسم:

 ؟ئەرێ تا چی ش رینی دای می 
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نەدەچوومە بە اڵسەی دای مم كرد و لەو بـارەیەوە ەرسـ ارم  
 .نەكرد

بەهار زۆری رۆیشت ووە كەمی مابووە هەر ئەو ماوەیە بوو كە 
ــرانە  شــەوی شــا  ان  ــ ە تێ    ــی ە ــاوی هەمەدان ــابم و ە  ب

هەســتانە ســەر ەــێە تاڵەســتێ  هێنــابووە بــ  داربــ ەكەە لێــو 
 :دەڵێتە هەمەدانی

ــاچ ە  ــاوێ ەوە ن ــات بە چ ــاچی   ــی ب ــا دەڵێ ــا كە ئەوه ت
 شەویان؟

 :هەمەدانی دەڵێت

 .بە  اڵێ ەوە بڕۆناە تا 

 :تاڵەستێ  دەڵێت

ــێ ەوە  ــتە بەیم بە  اڵ ــاوێ ەوە دەكرێ ــمەریایەتی بە چ ەێش
 .ناكرێت

ری ە اوی ئەو اڵسەیەی بابم منی هێنایە یریانە ویستم ەە ما
 :هەمەدانی بوەمە بابم نەیهێشت و یوتی

 .ئەوە شەوی  امانەە تا  ات تێوەمەی ێنە 
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ئــا لەو ســەروە تە هەواڵــی مەریــی  ــاڵە ماســ ای م هــاتە 
ئەویــــش لەیەڵ مەریە ەشتئاشــــان ەكان بــــووە بەیم هەواڵەكە 
درەن تر یەیشـتە ئەو رۆژە بـوو مـ  لێـی دەترسـامە بـا  بـوو 

ــووە ــااڵ  ردنەوەم كردب ــامەوە و نەدەچــوومە كــال كە  ت ــا دەم دەن
دای م یریا هێنو یریا بە یەوەكێو ژن هێنوە نەیریاونە نەدەبوو 

 :لە كاینێش ب ریە بابم دەی وت

 .هێوا  ب ریە هێوا  ب ریە ئەم  ەێ زان  دەمان رن

ــوێنی بە هەم ــوێنی دەداە ج ــا و ج ــم دەیری ــ ەكە  ەدای  دان
ج ــ ەی ەەرژیــ  دەداە دای ــم ج ــ ە رەشــەكەی ەاشــیە ئەو 

ەاشـــ  وویە ئێســـتا دای ـــم و ەەرژیـــ  ژنـــێ  ە كە  لێ  ـــان 
ناكـــاتەوەە ئەوەتـــا لە تەن شـــت یەد دان شـــتوونە ەرچ ـــان 

ــــ ــــان  وێنك ــــەر روومەتەكان  ــــوەچاردۆتەوەە س ــــان لێ وێە  
)براوۆ(یانەە باشە ەەرژی  بـاچی بـراوۆ دەكـاتە نـاە هەردووك ان

وی بـابەوۆیەتیە هەر ئەو ن ەە دوو سێ ژن ویش براوۆیـانەە ئەویـ
ــای  ــی   ــا كەس ــە هەر كە  ب ــیە لە ەرس ــوی رۆڵەوۆیەت ئەوی
دەیریە ئەو دوو ژنە كتومت یەك ە وەد یەد ش   دەكەنە ئەو 
دوو ژنە ژنێ  ە كام ان دای ـمەە نایناسـمەوەە مـ  نایناسـمەوەە 

 :دەبێت بابم بێ و بام بناسێتەوەە بە بابم دەڵێم

 بابەە ئەو ژنە كێ ە وەد دای م دەیری؟
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 :ەمزانی لەیەڵ كام انمەە بابم دەڵێتن

 دای ت ەێی نەناسانووویت؟

 :یوتم 

 نا

بـــابم لە ســـەری نەرۆیشـــت و اڵســـەی بە  یەك ـــویا بـــرد و 
نەهاتەوە سەر ەەرژی ە تێنەیەیشتمە ئێستا  هی ئەوە نـ ەە لە 

 .دای م بپرسمە لە ە ە ەەرژی  بپرسم

 شەویو دای م منی هەڵپێەـا كە بە ـنە مـاڵی ەەرژیـ ە هەر 
كاتێو دڵـی زۆر تونـو بـاە دەبـوو لە مـاڵ دەربەێـتە ەێمخـا  

 :بووە هێشتا لە ماڵ دەرنەچووبووی ە یوتم

 ئەوشەو هەر ەرس ارێو ب ەمە وەیمم دەدەیتەوە؟

 :یوتی

 .بپرسە

لە رێ ێە مەرجی نەیێڕانەوەی با كە  بە سـەرم سـەەانو و 
 :ئەوهای یێڕایەوە
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م نەكردبـووە ەەرژی  سێ ساڵ لە م  یەورەترەە هێشتا شـوو
دوو سێ جار كووێو هاتە دا وازیی ەەرژیـ ە بـابم چـووە سـەر 
كەلی شـەیتان و نەیـوایێە ەەرژیـ  لەیەڵ كـووە سـەری  ایـان 
هەڵ رتە ئامازاكانم هات  شـ ر و ت ریـان دەسـووە بـابم تەیاڵـی 

 : وارد كە ەەرژی  ب وژێتە بە  اڵتی یوت

ووی مـ  كوومە ها ئەوە دەمانەەم با كڕیویتە نەی وژیتە كـ
 .ن ت

 : اڵت بە ئامازاكانتی یوت

 .ە با هەر م  دەستم سوور بێتێئێوە بڕۆنەوە ماڵ

 اڵت دەمانەەی لە بەر ەشتێ  ناو دەرچووە م  و دای ـم لە 
سەر ئاو و ئایری ە باب شم دەریـای لە سـەر  ـای دا سـتووەە 
نایەوێت كە  ب  نێە نـاوە نـاوە دیـوار بە بەر مسـت و ەـێ ەاڵە 
دەداتە دوو حەفتەیەكی ەێەووە  اڵت ەەیواباوەە بابم كە زانـی 

لە چـالەوان ەد  ەەرژی  لە سـەر سـنوور كـوژراوە و  شەكەشـی
 راوەتە ب   اڵە ئاسایی باوەە بەیم م  ودای م كەوت  ە راڵـی 
دن امــــان لە  اڵــــت هەســــتاە نانمــــان نەدەدایــــێە ج  مــــان 
نەدەشووشتە ئەویش ه چ اڵسەی نەدەكردە چەنو حەفتەیەد بە 
سەر كـوژرانی ەەرژیـ  تێـنەەەویە بـابم تروم ێـد لێ ـوا و مـردە 
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فرمێسـ ێ م بـا هەڵنەوەرانـوە  دای م بای یریاە بەیم م  تناكە
 :ە  اڵت یوتیەرسەدوای هەڵ  رانی 

ـــوەوە  ـــوەڵێمە بەیم هەر كەســـێو لە زاری ئێ شـــتێ تان ەێ
 .ب   ستێە ئێوە ناە  ام دەكوژم

 :بە نابەدڵی

 .یرتمان دا كە نهێن ەكە دەەارێزی 

 : اڵت یوتی

 .ەەرژی  ماوە و نەكوژراوە

ئاومـان ەێـواكرد و م  لەرزیمە دای ـم لە هـا   ـای چـووە 
 :هاتەوە ها ە  اڵت ەەرژی  و كووەكەی دیت اوەە ەێ  وت وون

ــی یەورە   ــڕۆنە لە زێ ــرێ دوور ب ــوی دەك ــڕۆنە چەن دوور ب
ئەوەەری سنوورە ئ وی ئێوە مـردوونە دەبێـت  نەبپەونەوە و برۆ

ــت ە  ــانم راناوەس ــتە ئامازاك ــم نەتان وژێ ــا باب ش ــ ەنە دەن وا ب
 .یوێ بەاڵسەی م  نادەن  وا وای رووداوێ ی ئەوهانە

مــ  و دای ــم ســاینی زوو دوو ســێ جــار ەەرژینمــان دیــتە  
 . اڵ شت دیت ووی
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 :دای م دایە ەڕمەی یریان و یوتی

كـــــووم ئەیەر  اڵـــــت لە ژیـــــان مابـــــاە ئەو ســـــەرهاتەم 
 .نەدەیێڕایەوە

ئەو شــــەوە لە مــــاڵی ەەرژیــــ  مــــ  بەرانــــ ەر دارتــــووی 
دان شــت وومە نــا لە  اشــاردنەوە لە نێــوان دوو ژنــی رەشــپا  

نێوان دوو كەرتی ژنێـو دان شـت وومە كەرتێـو شـ رینی دایـوە 
كەرتێو ەەرژینی ە وە هەر دەبێت بە ناوەكان ان ب انناسـمەوەە 

ـــ ـــێهەر دەب ـــمەوەە ك ـــوا ب انناس ـــی ێ لە بان  ردن )دایە(ی من
وەیموایەوەە ئەوە ش رینەە دوو كەرتە ژن دوای ساینێو دابڕانە 

ــوونە بە  ــ وا یەكتریــان دوای كەرت  ج  ــی رەشــەوە لە فرمێس
یرتەوەە اڵسەیان لە برایەد دەكرد كە بە اڵەد حەفت برا سـازی 
برایانەی هەبووەە بـرایەد لە چ اكـان لە شـەوی براكـان  ـوێنی 
رژاوە و رەن ە بە یاوەكەشی نەكەونەوەە ئەو شەوە م  ە  ـێ م 
ــەەكەوە  ــاوی ك ــووە لە چ ــی هەب ــووێ ی یەنن ــچ و ك ــتەوەە ك دی

ــارم  ــووە لە اڵســەی یوڵن ــو لە چــاوی یوڵنــار دەچ دیــتە چەن
كووەكەشەوە سە حم ناس ەوەە برادەری بووە بە دیاریەوە بـووە 

 .كە یول ەكەی بەركەوتووە

  :زۆری نەبرد هەواڵێو هات كە  باوەوی نەكرد 
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 .ە اوی ماس ایی نەمردووەە بەیم برینوارە

شـەوێو ە اوێـو هـاتە دیـاربوو لە هێ ـی ە ـاوی ماســ ایی 
ە هەواڵەكەی بەراست یەوانـوە ئـای ئەو ە ـاوە دەناسـمە بە بووە

دەن ی ناس مەوەە ئەوە ماماستا كاچەرەە كـاتی  ـای سـاڵێو 
ــ   ــارە ئەو م ــاواوەە دی ــوێو ی ــ مای هەن ــووەە س وانەی ەێم وت
ـــــتە  ـــــامی  ـــــوتم نەوەد ەێ خـــــا  نەبێ ناناســـــێتەوەە ی

 :ەێناناسێنمەوەە ماماستا كاچەر یوتی

 .ەنوامێ ی لە دەستواوەلە مردن دەرچووەە بەیم ئ

 :دای م  ەنی بوو

 .بە  نەمردبێە اڵەیناكە

بابم لێی دووبارە دەكردەوە كە خ ئەنـوامێ ی لە دەسـتواوەە 
ەێ؟ دەست؟ چاو؟ هەرچی دەیوتە ماماستا كاچەر بە نە ێـر 
وەیمی دەدایەوەە لە هەستانو بـابمی تـی كـردەوە و سـرتەیەكی 

 :ی مەكردە دەوری بابمان داە باب رووی لە دا

چەنومان ەێ وتە ژن بێنەە با منواڵت ب ێـتە ئ ـوی منـواڵی 
 .نابێت
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ــاوە و  ــەر هێورب ــاتە بەیم یەكس ــوە ه ــی لێ ــم اڵ كەیەك دای 
 :یوتی

 .اڵەیناە بە   زینووو بێت

ــا )فریشــتەی  ــاوی لە ماماســتاكەم ن هەر لەو شەوەشــەوە ن
شەوەكە(ە ش ری  رەشی فڕێواە كراسە جوانەكەی لەبەر كردەوەە 

رژیـــ  هەر بە رەشپاشـــی مـــایەوەە مێـــردەكەی بەر لە بەیم ەە
ساڵێو مردبووە م  ج ـاوازیی ج  ـم ەێخـا  بـووە چـون ێ لە 

 .دوورەوە لێ ویم ج ادەكردنەوە

ئەو رۆژانە هەواڵی نا ا  لێ  ـان رت اوەە بە دوای یەكتـردا 
دەهات ە نا اشترین ان مەریی ماماستای یێڕانەوە بـووە ئەوەی 

ــــەرها ــــونەوە وس ــــری  وێن ــــردمە ئەوەی فێ ــــڕانەوەی ك ت یێ
 :ەێم وەیوت

ـــتە  ـــا دەكەوی ـــ وێتە دەن ـــێ ت زۆر زۆر  اش وا مەكە كەس
 .داوێ ەوە دەربازبوونت ن ە

بەیم كار لە كار ترازا بووە م  كەوت وومە داوی یوڵنـارەوەە 
نەمزان  وو ماماستا بە چ ا كەوتووەە هەر ئەو ساڵە هەواڵـی لە 
سێوارەدانی ماماستا ساب رم ب ستە ئەو ە ـاوەی بە بە ح زبـی 
بە سی  ەرەبی دەیوت ح زبی باود كەران یاوە چەنو ساڵ بێ 
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ــی ب ــی مەری ــگ هەواڵ ــوێن راە درەن ــاڵە سەروش ــاوەە ئەو س اڵوب
اڵادس ە كاینێو كوژراوی با یەوەد نـاردەوەە سـ امەنو ئەوەی 
بە ەارەی بـنە داریوێزەكـان  انووێـو و تڕوم ێ  ـان كـڕیە بـێ 
سەر هاتەوەە دای ی بە سێ  اڵەكەی سـەر اڵـاڵننی ناسـ ەوەە 
ئەو رۆژانە  ەــڕ مەرچ بــوونە لە هەر ســێ ژن دوو ژن رەشــی 

بە رێـی یاوسـتانەوەە یەوەد  ەاشیە ژن دەت وت اڵەلەرەش ەن
ـــانی  ـــاو چێورمەك لە ســـنووری  ـــای راوەســـتا و یاوســـتان ن
ەڕدەباوە و  وەد جـارانی یەوەد رۆژ بە رۆژ بە هەر چـوار  دا 
دەكشـــــاە اڵورئانخوێنەكـــــان چەنـــــوی زۆردەبـــــوون هێشـــــتا 
ەێڕانەدەیەیشــت ە حەمەدی اڵورئــانخوێ  لە ســەر یــاوێ ەوە بــا 

م جەبـاری اڵورئـانخوێ  منەتـی سەر یاوێوە بـازاوی یەرمەە بەی
بە یاو و مردوو نەمـاوەە زۆر جـار لە رادیـا و تەلەفزیـان اڵسـە 

 :دەكاتە حەمەد جارێو یوتی

ـــان  ـــ ەوەە بە  ـــودای بە یەد تەلەف ـــو نەب ـــار نزی لە جەب
 .دەتوانێت ب ست اڵورئانخوێ  بخاتە بەنویخانەوە

ـــوونە زۆر كەســـ ان تووشـــی    ئەو رۆژانە هێنـــو تـــوو  ب
ــوار لە رۆژی دووەمــی ەرســەكەی دای ــی بە  شــێت وون كــردە دی

ــادە كەوت ــاین و ج ــاتك ــمانەوە ه ــنێو لە ئاس ــارچە ئاس ە ە ە
یوت ان  ـومەینی هەڵ ـواوەە كەوتە حەوشـەی مـاڵی دیـوارەوەە 
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دای ــی نــانی دەكــردە دەســتێ ی بە ســێرەوە بەجێمــاە ەێ ەكــی 
لەیەڵ  وانەكە رۆیشتە هەر ەارچەیەك ان لە جێ ەد هێنـایەوە 

ــێتی و لە  ــوارە شــێت یەكەم ش ــردە دی ــپ ان ك ــوورەیەیەكی س ت
یەوەد بووە بەیم هەر چەنو حەفتەیەد بە تااڵانە شێت مایەوەە 

ە اڵادس ەوە بە شێتی هـاتەوەە كووێ ی حەسارەكەی  انزدیش ل
شــێت وون بــووبمە هەمــوو ئەوانە  منــ ش رەنــ ە لە ســەر رۆ ــی

ــــتمەوەە بەیم  ــــان دوور دە س ــــاڵی یوڵناری ــــو لە  ەی كەمێ
 .ریوڵناریش لەوانەی دوور  ستمەوەهە

ە بەیانی باشـی كـردە ماماستا بە ن و  ولەكێوەێش هاتنی 
لە چركەیەد كەمتر  یەكـی روویـم دیـتە مـ  لە سەرم هەڵ ڕی 

ریزەكانی دواوە دان شتوومە ئەو لە ەێشەوە دان شتە ئەو دەن ە 
دەناسمەوەە دەن ی دای م نەناسمەوە ئەوە دەناسمەوەە تا ب ێی 

 ـایێ دوو دەنـگ هەبـێ هێنــوە لێـو بەـ ە ب سـت  توانــای لە دن
ج اكردنەوەی نەبێتە دوو رەن ـم دیتـووەە وەد دای ـم و ە  ـمە 

 .بەیم دوو دەن م نەب ستووە

ــی   ــیە هەوەە مــ  روومەت ــارەە   روومەت هەوە دەن ــی یوڵن
یوڵنار نەناسمەوە! لە كەلێنی اڵوتاب ەكانەوە دەب ـنمە ەرچـی بە 

ئەوە ەرچـــی ەەریەە ەرچـــی  ەهەوە ســـەر شـــان وا ەە شـــانەە
ــــــ ەمە  ی  ــــــنمەوە ب ــــــانوویەد ب   ئایشــــــەوفاتمەیەە خ ب 
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تە تەرەشــەكەە  ی دەریــاكەە تــا رووی ب  ــنمە رووی ب  ــنم و 
ـــاو  ـــی هەوەە لە ن ـــی هەوەە ەرچ ـــارە دەن  ـــنم ئەوە یوڵن نەب 

وڵنــار ئاســمانێو ەــرخ ئاســمانێو ەەلــ ە زێــڕینە مــ  هــی ی
ەژن هەیە لە بەژنی یوڵنار خ ب یوڵنارەەدەناسمەوەە بە بەژن ش 

ئەو وانەیە زۆر دوور و درێــكە نــابڕێتەوەە لە دەچــ ە و  بەێــت!
فڕەهــات درێكتــرەە ماماســتا مێــكووی نێــوان ئەو دوو زێــ ەی 

ە لە بەیانی باشـی ئەوە ێڕایەوەە من ش لە ەرچی ئەو كەەوەدەی
كەەوە كە هەر دەبێت یوڵنار بێـتە ەەـڕ ەەـڕ مێـكووی  ـام و 

ڕایەوەە وانە درێك دەبێـتەوەە وەد مێـكوو درێـكە و یوڵنارم دەیێ
 .بێ كاتایە

ئــا ەیش ەشــووەە دەمویســت بە ســەر مێــز و كورســ ەكانوا 
بازبوەمە زوو ب ەمە دەریاە لە سـەر دەریـا ەـرچ م دیـت چـووە 
ـــی  ـــابیە چ ـــڕە لە اڵوت ـــاڵ ە ـــێە ە ـــ ە زوو ب  ەم دەرێە رێ ن

ا ب ێی بەسەرهات! رەن ە چووبێتە یانەكەە یەوامە نەمویتەوەە ت
لە یاوەەانەكە ە اسە نەكاتە لەوێ ن ەە ئای! یوڵنار لە كوێی! 
وا چاكە بەمەوە ەالە لە جێی ماماستا دان شتوومە ئێستا دێتە 
ــــار  ــــای! وانە دەســــت پێ ردەوەە یوڵن ــــنمە ئ ژوورەوە و دەی  
نەهاتەوەە نەمزانی وانە چان كاتـایی هـاتە لە كـێ بپرسـم ئەو 

ــا كــەەی لە وانەی یەكەم هــات و نە هــاتەوەە كــێ دەیناســی؟ ب
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ــ ەە جــارێ كە  ناناســمە  ــرادەرم ن ــال كە  ب ــاتەوەە لە ە نەه
جوان ش ن ەە لە كەێ ی تازە هاتووە بزربوو بپرسمە ەشووەكانی 
ـــردە ســـەرە دەم ـــوتە  ـــار ب ئەو رۆژەم لە یەوان بە دوای یوڵن
ـــات ێتە  ـــتە بە هەڵە ه ـــالێ  تر بێ ـــێ  تر لە ە ـــ ە لە بەش رەن

وانەیەك ش نەچـوومە ژوورەوەە یەوامە  ەالەكەی ئێمەوەە یەوامە
ــای  ــێش دەری ــوون ش لە ە ــو یەوام ســەرم ســووواە لە تەواب هێن
ــارمە  ــڕاە یوڵن ــوا دەیێ ــوو  یەك ــاوم بە هەم ــال ك راوەســتام چ ك

 .نەدیتەوە

یەیشـتە  ەو نەچووە چاومە باشە یوڵنار چـانئەو شەوە   
ەە كال كە تا ب ێی لە رۆژی باركردن انەوەە چـووبێتەوە اڵوتابخـان

ــووم  ەون  ــتمە ئەوەی دیت ــامە یەیش ــتە ئاك ــت وا بێ هەر دەبێ
 !بووەە رەن ە لە ناو ەالێ  ەوم لێ ەوت ێتە ئای لەو  ەونە

س ەی یێك و وێك یەیشتمە ناو ەـالە لە جێـی ماماسـتا روو 
ــاب ەكی  ــو اڵوت ــال چەن ــاتەوەە ە ــتمە  ەو دەم  ــا دان ش لە دەری

 :یوێم لێ ەتێوایەە دوو كچ بە سرتە اڵسە دەكەنە بە ئاستەم 

 .تەماشاە دەڵێی سەر اشە

ویســـتم ب ـــێم تەمەنـــێ ە سەر اشـــمە نەم ـــوتە چـــاوم لە 
 .دەریایەە ئێ ئەوە  ودایە یوڵنار بێتەوە
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 :ئای! یوڵنار! بە دەن ێ ی وەد دەن ی دوێنێ 

 .بەیان تان با 

لە رێزی دوای ەێشەوە دان شتە نازانم كەوتـمە خ بـارێ ەوەە 
ەڵنــابڕێ! ســەری هەڵ ــڕیە چــاوم لە ســەریەتیە بــاچی ســەر ه

ــــارە  ــــای! دی تەماشــــایەكی كــــردم و ســــەری دا ســــتەوەە ئ
نامناسێتەوەە یوڵنار نەیاواوەە وەد ئەو رۆژەیە كە بـا دواجـار 
دیتمە با  ام بەمە  یە شەرمم ردە چووم لە رێـزی ەشـتە وی 
ــاووێ ی  ــوە ئ ــارەە ن  ــ  دی ــوان لە م ــی رووی ج ــتمە  یەك دان ش

نـــــاو ن  ـــــامەوەە لێـــــوی  دایەوەە هەســـــتوەكاتە كەوتـــــاتە
سوورسووركردبووە دەت ـوت كرێمسـتی  ـواردووەە هەسـتوەكەم 
چاوی ەالم لە سـەرەە بە ماماسـتاو اڵوتـاب ەوەە چـاوم لە سـەر 
یوڵنار هەڵ رتە بەیم رووی ئەوم بایی هێنوە لە چاوم ی واباوە 
ــاوی  ــوێم لە ن ــوەمەوەە ی ــاڵ ن شــانی چــاوی  ــام ب كە بە  ەی

وی اڵوتاب انی دە وێنوەوەە لە  ـاوە وا یوڵنار بووە ماماستا نا
نـــاڵێم نە  ەونە و نە  ەیـــاڵە راســـت ە و یوڵنـــار هـــاوەالمەە 
ەشووەە ئەوجارە وەد جاری ەێشـوو نـاكەمە لە دووی نـابمەوەە 
بزری ناكەمە لە یانەكە بە تااڵی تەنێ لە سـەر مێـزێ ەە چـوومە 
بەرانــ ەری ســووم لێ  ــردە ســوو وەریــرتنەوەكەیە نە هــی یــار 

ــوو ــ ارە ب ــی نەناس ــووە نە ه ــ ار ب ــی ناس ــارە نەه ــی نەی ە نە ه
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لە هی یوڵناری یانەكە دەچـووە چـاوەوێم  هاوەریرتنەوەیەد تەن
فەرمـووم لێ  ـاتە نەی ــرد كەمێـو راوەسـتامە رووی وەریێــڕا و 
چــی نەیــوتە شــ امەوەە شــ انەوەیەد كە  وا نەشــ اوەتەوەە 

 :ویستم ب ێم

 ؟یوڵنار دەڵێی نامناس تەوە 

ـــانم بە  ـــوومزم ـــتراە چ ـــتمە  س ـــی دوور لەو دان ش لە مێزێ 
ەاوێ م بە شێوەیەد لە سەریەتیە نەم  نێتە لە وانەی دواتـر ت 

جێی  ام یاویە دوورتر كەوتـمەوەە ەرچـی لـێمەوە دیـار بـووە 
بەیم وەها بە شەرموا نەچوومە چاوم هەڵ ێ و تێـری تەماشـای 

رۆژانـی  ەەرچە ئایشەوفاتمەكەی ب ەمە وەها بە شـەرموا چـوومە
دواتریش مەیەر دوور بە دووری دەنا رووی تەماشاكردن م نەبووە 

یوڵنـار بە شـێوەیەكی ئاسـاییە وەد كـچ و  ەحەفتە هاتوو چوو
كووەكان وی بەیانی باشی دەكردە چاكوچانی دەكـردە بەیم مـ  
بە شــەرمەوە وەیمــ م دەدایەوەە  ــودایەە یوڵنــار بــا وایە! تــا 

ڵ ی لە ب رچـووبێتەوەە یـان دوای ب ێی نەمناسـێتەوەە یـان منـوا
شووكردنیە م  لە چاویەوە وەد هەر كەسێ ی ئاساییە ئاسایی 
بمە باچی هەواڵێو لە دایوە باودە یەوەد ناەرسـێ! تێنـایەمە 
ــردوو  ی وی  ــی وای بە ســەرهات ێت كە راب ــی رووداوێ  ــا ب ێ ت
هێنوە بـێ بەهـا بووبێـتە هـی ئەوە نەبێـت كە اڵسـەیەكی لێـوە 
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ا ب ێــی ئەو یوڵنــارە رە ئــایە یوڵنــارە باشــەە تــب ەیــتە یوڵنــا
نەبێتە وەد چـان شـ ری  و ەەرژیـ  كـاەی سـەر یوڵنارێ  وی 

ە یوڵنار و یوڵناریش بە هەمان شـێوەە نـاە نـاكرێە نیەكتر بوو
ــم لە  ــار هەیە بەو شــێوەیەە ئاســای ە دای  ــایێ یەد یوڵن لە دن 

نـار ە  م بەـێ و ئەو دوو ژنە لێ ـوی ج ـا نەكەمەوەە بەیم یوڵ
ــارە بە  ــاچێە ئەوە یوڵن ــاە یوڵنــار لە هــ چ یوڵنــار و ژنێــو ن ن
بەژنە بە رۆیشت ە بە ەرچی ەەل ەزێڕینەییە لێـو و دەم و چـاو 

بە دەنـگە بە بـزەە  لووت كە جوانتری  لووتی دن ایەە بە ەو برۆ
تەنها ەێ ەن   ماوەە یوڵناری ئێستا ەێناكەنێتە ئەویش دڵن ام 

ەە بـایە ەێناكەنێـتە تـا ئێسـتا كارەساتی یەورەی بەسـەرهاتوو
یوێم لە ەێ ەن نەكەی نەبووەە بەیم كە بزە دەكاتە هەمان ئەو 
بزەیە كە كە لە ب  دارب ەكەە لە ب  دار ورماكەە لە سەر منـارە 
ــی اڵوتابخــانەە لە هەمــوو ئەو ســاتانەی بــزەی  و اڵەراتە لە رێ

 .دەهاتێ

 .یوڵنار چەتا شابارام

نون بووبێتە ماماسـتای رەن ە حەفتەی دووەمی ساڵی  وێ 
ـــوارووی  ـــوو لە   ـــو ب ـــات كە ە اوێ ـــ ە و فرەه ـــكووی دەچ مێ
زێ ەكانەوە هات ووە بەیم شارەزایی لە چ اكان ش هەبـووە نـاوی 
ســــ انی یوڵنــــاری  وێنــــوەوەە دیــــاربوو واتــــای یوڵنــــار و 
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شــابارامەكەی دەزانــیە بەیم بە  ەرەبــی ەرســ اری لە واتــای 
 هەر یەكە و شـتێ ی یـوتە )چەتا( كە كـردە یوڵنـار نەیزانـیە

)چەتە(وە هاتووەە م  بـا بەریـری اڵوتاب ەد ەێ وابووە چەتا لە
 :لە یوڵنار و بابیە بە شڕە  ەرەبی یوتم

نە ێــــرە چەتــــا واتە ئــــازاە واتە چــــاونەتر ە واتە ئەیەر 
ــوەبەری  ــاری كەریــرت  بــواتە ەێ ــوەڵێ تــا بەرێ ســەرۆكێو بڕی

 .كەری

ر ئـاووێ ی دایەوەە بەیم بووە ەێ ەن نێوە كال ك هەژاە یوڵنا
منی نەدیتە چەنـوی ماماسـتا لە مێـزی داە لە تە تەرەشـی دا 
ەێ ەنـــ   نەبـــڕایەوەە ئەیەر رایـــری كـــال ك بە ژوور نەكەوت ـــا 
ەێ ەن   نەدەەسایەوەە رایر بە  ەرەبـی لە هـای ەێ ەن ـنەكەی 

 :ەرسیە ماماستای مێكوو بە ەێ ەن نەوە یوتی

ئەیەر ب ــرێتە  ەرەبــی بە )چەتــا( كە وشــەیەكی كــوردیەە 
 .ەێ ەن   هەڵنایرێتە بایە بات ناكەینە  ەرەبی

 چەتا و شابارامە؟ ئەرێ

یەوامەوە  ی كارتەكانە مـ  تەنهـا لە سـەركارتەكان نـاوی  
باب و باە ری یوڵنارم دەدیتە تـا ەـالی دووەمـی ناوەنویشـمان 
تەواو كرد هەموو كارتەكـانی یوڵنـارم دیتـووەە ئێسـتا لە ەـالی 
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هەمـوو كارتەكـان  ەكال ك لە دواوەی یوڵنـار دان شـتووم یەكەمی
ــار  ــاوی یوڵن ــا ن ــێش چــاوی  ــامە ســەیرەە تەنه ــنمەوە ە دەهێ
دەب نمە ناوێ ە بە  ەتێ ـی درشـت و روون نووسـراوەە هەرچـی 
ـــاتەوەە  ـــان یرت ـــاەە ئاوی ـــی دڵ ـــاە رەە دەڵێ ـــاب و ب ـــاوی ب ن

نە رەش وونەتەوەە لە یادەوەریم رەش وونەتەوەە نە چەتا دیارەە 
شابارامە نە ه چە سـەیرەە بەیم هەر دەبێـت ئەو نـاوانە بـووب ە 
ئـــا ر ئەو یوڵنـــارەی لە ەـــال دان شـــتووەە هەر یوڵنـــارەكەی 

دەمویست با دڵنابوونەوە لە . منواڵ ەە یوڵنارە كرێمست ەكەیە..
دای م بپرسمە كە باب و باە ری یوڵنار ناویان چـی بـووە شـەرم 
نەیهێشــتە دەمویســت بە دای ــم ب ــێم یوڵنــار ئێســتا لە كــال ك 
هــاوەالمەە شــەرم نەیهێشــتە لە بــارەی یوڵنــارەوە وەهــا بە 
ـــــــوەتوانی  ی ســـــــاوایەك شە  ی  شـــــــەرمواكەوت وومە نەم

م ەێویست بە ەر  ناكاتە ئەیەر درە تێ  ش باسی ب ەمە بەی
چەتا و شابارام ش بـاب و بـاە ری نەبـ ە  ـای هەر یوڵنـارەە 

 .های رووداوێ ەوە ناوەكانی یاوی ێرەن ە بە 

دەبوو بە دوای یوڵناردا بەـم و بـزانم لە كـوێ ن شـتەجێ ەە 
جێـی شـەوانی كـوێ ەە چەنـو جارێـو تـا نزیـو بـازار بە دوایـوا 

نەوە نەیانهێشـــت بە جێـــ ەكەی چـــوومە بەیم شـــەرم و ئـــاوودا
نـاوە نـاوە ئـاووێ ی دەدایەوەە دوو  ەب ەومە یوڵنار لە چوونەوە
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سێ جـار منـی دیـت كە بە دوایەوەمە تەریەـوەبوومەوەە جارێـو 
ــ ن ی  ــانەكەی ەەوی بە س ــوار داداە یاچ ــرم بە دی ــوێرێ ی ە  ك
ــوێرە ســەد  ــوونە ك ــەە تێ ەڵ  ــر و ك ــاواری ە  كەێــو كەوتە ه

ــووکی م كــەەكە چــی نەیــوتە جارێــو  ــام بە لێ ــردمە بەی ت
ژنێ ی  ەبا بەسەردا دا و هەزار جوێنی ەێوامە جارێـو  ـام لە 

ـــواڵ ـــووەمن ـــااڵاڵوەی لە ســـەر ب ســـ نی كەوتە  ێو دا ســـ نی ە
چ  اوەوەە ەارەم   نەبوو بای ب كێرمە هێنـامەوە مـاڵە ەـارەكم 
دایێە هەموو ئەو رووداوانە بە دواوەی یوڵنارەوە بووە بەیم ئەو 

ــاووی لەو ســەرهاتانە نەدایەوە كە بە دواوەی ه  ــانی نەدیە ئ ە 
 .وی بە سەر منوا دەهات

رۆژێــو نەچــوومە كــال ك لە كــاتی بەربــوونە بە ج  ــی   
كرێ اریەوە یەیشتمە نزیو كال كە كاڵوێ م لە سەرەە دەموچـاوم 
سێ ەرە و جوان دیار نـ ەە رۆیشتن شـم یاویـوەە هـاتە یوڵنـار 

بە دووری بە دوای كەوتمە چەنو جارێو هات و رەت ووە بە دوور 
ئەو رۆیشـت و مـ  بە  ئاووی دایەوەە با بـواتەوەە نامناسـێتەوەە

ــای بەو  ــەناوە ای ەی دەری ــای ئەو بەش ــتە دەری دواوەیە یەیش
ــــواین بە  ــــووە ئەو رێ ــــایەی تەنهــــا من رێ ــــایەی اڵەراتەوە ب
 شخشاكە ەێ وا دەهاتنەوە  وارەوەە ئەو رێ ایە جارێو مـ  و 

ـــار ـــكەكەداە  یوڵن ـــار بە ەەی ـــردووەە یوڵن  شخشـــاكەمان لێ  
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سـەركەوتە یوڵنـار ئێسـتا رەنـ ە لە ەەنـنەرەیەكەوە تەماشـای 
رێ ای منواڵ ی اڵەرات ب اتە رێ ای  شخشاكەە كە تاڵەسـتێ  
ــەف    ــی لە س ــتا ەێ ەك ــووە هێش ــێ ب ــاوەن دوو ە ئەودەمەی  
بەجێنەهێشت ووە ئێمەی بەو رێ ە ئاشـناكردە لە نزیـو هـێونەی 

ریشتانە م  زوو ئەو ناوەم لەو بەشەناو ای ە ناە چایخانەیەد ف
هەیەە ناوی شـەوانەە هەمـووی داروبـارەە لەو دەمەو  ەسـرانەوە 
ــاە لە وەرزی  ــوومە لە وەرزی یەرم ــانە ب ــنای ئەو چایخ ــ  ئاش م
فێن ی هەر چەنو كورسەیەد لە ب  درە تێو دانراونە مـ  ەتـر 

ــو ەەنن ــ ەد دادەن شــتم كە چەن ــ  دارب ــێونەی لە ب ــی ه ەرەیەك
ــنەرەیەی كە  ــان لە ئاســت ئەو ەەن ــاربووە ی ــوە دی فریشــتانی لێ

تــا درەن ــانی شــەو لە  ێــتە چەنــو ەەنــنەرەیەدە ئێــواراندەووان
ە نـاوە  سـەرێ م بە دەرێـوا بە چایخانە شەوان دەمامەوەە نـاو

ــێونەی فریشــتانوا دەكــردە ەــێش ــار  ه ــێە ئەوە  ــودایە یوڵن ئ
 .ش ەری ) شخشاكە(م نووسیب  نمە هەر لەو چایخانەیە  

حەفتەی دووەمی  وێنونە هێشتا یوڵنار نامناسـێتەوەە یـان 
نایەوێت بمناسێتەوەە ەال لە یانەكەدا دان شتنێ ی یەكترناس نی 
رێ خستە كورسی ریزكراە دەمویست یوڵنار دان شێتە تا بەـمە 
بەرانــ ەریە دەســتی كەێ ــی لە دەســتا بــووە هەر دەهــات و 

ــتە ــووە دانەدەن ش ــوۆتەوە و تدە دەچ ــی  وێن ــازی من ــوت ن   



263 
 

حەزناكات ب ەوێتە بەرانـ ەرمەوەە ئ ـوی مـ  بە ن  ەرانـ ەوە لە 
ــات  ــتم ه ــاوە دان شــتمە دی ــنەرەوە كە هێشــتا ەڕنەبووب  ی ەەن
ــ ەرم دان شــت و  ایشــی لە  ــی لە بەران ــەەكەی لەیەڵ ــاتە ك ه
تەن شتیە ئا ەیش! یوڵنار وا لە ەێشمەە یوڵنار چەنـو ناسـو 

ـــا   ـــو و ك ـــارەوە كێ ـــزی یوڵن ـــواتە لەو ســـەرەوە لە رێ دە 
 اناسانون دەست پێ ردە هەر كە  هەڵوەستاوەە ناوی  ـای و 

 .ئەو جێ ەی دەیوت كە لێ ەوە هاتووە

 .م  ئازاد لە ناو یڕی بابەیوویووەوە هاتووم -

 .لەی ە لە  انەاڵ نی لەی ەوە  -

 .چاوجوان لە ب  منارەی چال ەوە  -

 . لەوەسەیڤان لە نزیو ەردی دە  -

 .ه وا لە شارەزووری نال ەوە  -

 .یوڵنار لە دەرەوەی شارم  -

 .فەوزی لە یاینەلی -

ــت  - ــاتە ەش ــواڵ ەوەە كەوت ــی من ــ  دارب ــاوار لە ب ــ  ه م
 .كال كەكەمان هەر دە  ولەكێ ە بە ەێ ان
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بەو  اناســانونەی مـــ  بـــووە ەێ ەنــ   و چەەـــ ە رێـــزانە 
ســاتە بە ســەر  یوڵنــاریش چەەــ ەی لێــوا بەیم ەێنەكەنــیە لەو

چاوم  سـتە سـەر یوڵنـارە بـاوەی بـزانم بە  ەشەرموا زاڵ بووم
ناوهێنانی دارب ەكە س مای خ یـاوانێ ی بە سـەردا دێـتە هـ چە 
وەد ئەوەی هەر نەی  ست ێتە خ ب ەمە باشـە! ئەو كـەە بـا وا 

دەوواتە وەد كەەكان وی چاكوچان ەكی ئاسـای م  ەدێت !دەكات
 .لەیەڵ دەكات

ەكە  یوڵنــارە نەبــاوە یوڵنــارە نەبــاوە یەیشــت نە بەفــر
ــایەوەە بە  ــال ك م ــاری ك ــ ەكەە بە یوڵن ــی دارب ــاری یەوەك یوڵن
ـــارچە ەەوۆیە  ـــی ە ـــر دادەداتە دەڵێ ـــ   بەف ـــنەرەوە دەب ن ەەن
دەكەوێــتە خ زوو  ەردی ســپی كــردە ەــال ئــااڵرەی لێ ــڕا بــێ 
ەرسی ماماستا دەرەەری ە ئێستا كال ك هەمـووی لە یاواەـانەكە 

ەە هەڵپەویـنەە سـەمایەە شـەوەبەفرەە مــ  لە دوای لە بـ  بەفـرێ
یوڵنار دەیەوێمە دیتمەوەە ەرچی با بەفر كردۆتەوەە ئەو بەفـرە 
خ بەفــرێ ە بە ســەر ەرچــی یوڵنــارەوە! ەرچــی یوڵنــار بەفــری 
چەنــو جــوان كــردووەە ئێســتا لە چــاوی مــنەوە دوو جــار بەفــر 

ەی هەیەە بەفرێو بە اڵك و لەشی یوڵنـارەوەە بەفرێـو بە دەرەو
یوڵنار بە دن اوەە  ـودایە تێ ەڵـی بەفـری یوڵنـارم بـ ەە لێـی 
نزی وەبمەوەە لە هەموو  یەكەوە تاەە بەفرم ەێوەكەوێتە بەیم 
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ــاتووە بە  ــاوە ه ــر لە ت ــی بەف ــارەە دەی كە ــاوم هەر لە یوڵن چ
دەســتە ناســ ەكانت بەفــرم تێ ــرەە ئەهــا بــا هەمــوو  یەد 

ەم  نێــت! ئــایە داهــاوێكێە تەنهــا بــا مــ  نەبێــتە تــا ب ێــی ن
یوڵناری ناو بەفر چەنو لە یوڵناری ناوی بەفری نزیو دارب ەكە 

ه چ یەورە نەبووەە هەر منواڵەكەی جارانەە ئەودەم ش ێتە دەچ
دڵی نەدەهات تونو بەفرم لێوا! رەن ە بەفـر لێ  ـردبێتەوە بەیم 
شەوەبەفر درێكەی هەیەە یوڵنارە بەفرم تێ رەە دەمـێ ە بەفـری 

ــووەە تێم ــرەە شــتێ م نەرمــی دەســتی ن ــام بەرنەكەوت ــی ت ەرم
تێ رەە بەردیش لە دەستی تاوە بەفرەە تێم رەە دێـتە ب ـرم لە 
ناوەراستی یاوەەانەكە راوەسـتاومە روو لە یوڵنـار كە لە نزیـو 
ەەنــنەرەی یــانەكەوەیەە تــاەەڵە بەفرێ ــی یەورەم لە دەســتە و 

تە تونو و تونوتری دەكەمە ەێش راوەشانون رەنـ ە زۆری بردبێـ
كووە یاینەل ەكە دیارە چـاوی لێ ـووەە دواتـر بـای یێـڕامەوەە 

 :دەی وت

تـا راوەســتا بوویـتە لە یشــت  وە بەفـرت بــا دەهـاتە تــا 
ــ انوب تە هەزار  ــر نەیش ــ ە بە بەف ــتە كە  ن ــانەیەد بووی ن ش
تاەەلە بەفرت یرتاتەوەە بەیم سەیربووە تـا  ـات تێ ـنەدەداە 

ڕی ـووە تـاەەڵە بەفـر بە چاوت لە و دوو كەەی نزیو ەەننەرە ب
نــاو چــاوت دەكەوتە كەچــی چــاوت دانەدە ســتە تــا جــ ە لە 
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دەستەكانت كە نەرم نەرم تاەەڵە بەفرێ  ان تونو دەكـردە هـ چ 
جێ ەكەت جوولەی نەدەكردە سپی سـپیە دەت ـوت ەەی ەرێ ـی 
لە بەفرە دەت وت شێرە بەفرینەیت و بە دەسـتی كـچ و كـووانی 

 ی سەیریە چان توان ـت هێنـوە كال ك درووست راویە تا كەسێ
بەریە ب ـریە چــان نەكەوتـیە ئەوە خ هێزێــو بـووی رای رتــی! 

 ...دوای ش

 !هێزی یوڵنارە یاینەلیە هێزی یوڵنار

 :یاینەلی بە ەێ ەن نەوە

ە ڵخ زوو ئەو یوڵنـــارە بـــووە ئەو هێـــزە؟ باشـــە ئەو تـــاەە
 بەفرەت با بەو شێوەیە لێوا؟

 :یوتم

 .لێ نەدامزۆر چاوەوێم كرد ئەو لێمواە 

دێتەب رمە لێی نزیو كەوتمەوەە تـا هێـزم تێـوا بـوو لە سـەر 
 :س نەی یوڵنارم دا و بە  دا هات و و هاواری كرد

وای! كـــاكە خ دوژمنـــایەت ەكم لەیەڵـــت هەیە؟ تـــاڵەی ئەو 
 . ەڵ ەت لە م  كردەوە
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زمانم تێ ئایە لەرزیمە وەد جـارانی ەێشـوو لەرزیـمە ویسـتم 
ە زمان بەسترا و نەكرایەوەە نەچوومەوە داوای لێ ووردنی لێ  ەم

ەالە بێ كتێب یەوامەوە ماڵە لە رێ ێە لە كاینێ لە ەڕ تاەەلە 
ــووە بە  ــوڵێ ب ــڕی ی ــەرم هەڵ  ــوێم كەوتە س ــ  ی ــو بە ب بەفرێ
نابەدڵیە بەفرێ م بای هاویشتەوەە لە كاینی ماڵی یوڵێ شەوە 
بەفـــــرێ ە مەیەر لە كـــــال ك شـــــەوی وا بووبێـــــتە دوو  رۆژ 

ەوە كـال كە سـەری سـێ ەی لە سـ  ەی  ـانووی  ایـان نەچووم
تووشی یوڵێ بوومە نازانم چان شەرمم نەكـردە راسـت و رەوان 

 :یوتم

 !یوڵێە دەزانی ئێستا یوڵنار لە كال ك لەیەڵمە

یـــوڵێ ەێ ەن نێـــو یرتـــی بەریـــنەداە تەواوێـــو راوەســـتام 
 .ەێ ەن   نەەسایەوەە بەجێمهێشت

 راوەستە +

 چ ە؟ -

 !تێ ەوویتتا دەڵێی  +

 لا؟ -

 ...هێشتا! یوڵنار چی +
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اڵسەی یوڵێم بە ئاسایی وەریرتە ئا ر م  وا لەوەیە یومان 
 .لە یوڵنار ب ەمە ئەو چان باوەودەكات

كووە یاینەلی كتێب و دەفتەرەكـانمی هەڵ رت ـووە هەر لەو 
رۆژەوە برادەرایەت مـان دەسـت پێ ردە سـووێ م لە یوڵنـار كــردە 

ی لێــ ەكەمە تێ ەیشــتە نەیهێشــت اڵســە ویســتم داوای لێ ــووردن
 :ب ەمە یوتی

 .تا برای ئازیزی منی

ئەو رستەیەی یوڵنـار منـی وێران ـردە وێران وونێـو جـ ە لە 
 ام كە  نەیویتە ج ە لە  ام كە  یوێی لە دەن ی داومانم 

 :نەبووە رەن ە كووی یاینەلی شتێ ی لێ  ست ێتە دەەرسێ

 .دەب نم با  بایوڵنار لێوراوی 

 :هەناسەیەكی اڵووڵم هەڵ ێشابێترەن ە 

 .وازی لێ ێنە

 :كووی یاینەلی

 .ئەیەر شەرم دەكەیت م  بات ەێ وەڵێم ەێ   ێە

 :یوتم
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 .ناە ناە شتی وا نەكەیت

 :یاینەلی

 .باشترە زوو ەێ   ێیە نەوەد ب  رێت

 :یوتم

 .وازی لێ ێنە

یش ب ـاتە مێرد حەفت ەوازی لێ ێنمە یوڵنار نەد دووچان 
لێ ێــنمە وازهێنــان لە یوڵنــار وازهێنــانە لە  ــامە نــاتوانم وازی 

ج ە لەو كە  ناب نمە ئەویش بە  م  ناب نێتە لەب ری ردوومە 
ــارە  ــا ب ێــی مــ  ســەرچ و چــووبم و ئەو یوڵن نامناســێتەوەە ت

 !یوڵنارەكەی ب  دارب ەكە نەبێت

باشترە ەەنا با یوڵێ ب ەمە بێـت و ب   نێـت و بزانێـت چـی 
وكانێ  ـــان وێ لە مـــاڵی  ایـــان دبە ســـەرهاتووەە مـــاڵی یـــوڵ

كردۆتەوەە زۆر جـار یـوڵێ لە سـەری دادەن شـێتە لەوێ دیـتمە 
 :توووە دیارەە ویستم ب ێمە ئەو یوتی

 شتێو هەیە بە چەاڵا ناكرێتە بڕناكەت ماوە؟ +

 !بێ بڕنا دەبم -
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 :دەستی با ماڵەكەی بەران اریانە ژووری سەرێ درێك كرد

 ئەو ەەننەرەیە دەب نی؟

ـــتمە  ـــنەرەیەوە دی ـــی بەو ەەن ـــو دەڵێ ـــوم كە ە اوێ تێ ەیان
نووســـاوەە هەم شـــە لەوێـــ ە وازی لێناهێنێـــتە بێزاری ـــردووەە 

بێـت و  كانە چەنـو جـار ەێ  وتـووە ە ـاووناوێرێ بێتە سەر دو
وازی لێ ێنێــت بە شــەە ئ ــوی دەیەوێــت بە شــێوەیەد تەم ێــی 
ب اتە كە  تێ نەیاتە لەو اڵسانە بـووی  ەەنـنەرەكە كـرایەوەە 
هەرێــــم دا یــــوڵێ كە دار ســــت و دێــــنم و لە دار ەرتەاڵــــاڵی 
حەوشەیانەوە چاری ەەننەرەكە دەكەمە دەمەو  ەسرانەە دای ی 

نەیزانـی كێشـە  ەیوڵێ منی دیـت چـوومە سـەر دار ەرتەاڵـاڵەكە
چ ە بەیم اڵسەی نەكرد منـی بە كـووی  ـای و لە جێـی بـرای 

ێ ەكـانی یوڵێ دانابووە بابی یوڵێ دەمێ ە ەەكی كەوتـووە و یو
لە دەســــتواوە نەیــــویتمە ەەنــــنەرە روو لە رۆژەە نێــــوچەوانی 
ە ــاوەكە جــوان دیــارەە شووشــەیەكی  ــڕ لەو شووشــانەی بــابم 
تەزبێحی لێ درووستوەكاتە  ستمە دار  ست  ەوەە دار سـت و 
نـــوێ ەە  ســـت  ەكەی ئەســـتوورەە ئەیەر تەواو رای ێشـــی لە 

ــو ــاە ی ــڕێە تەواوم راكێش ــوەیت دەت ــرەكەری ب ــاواری نێ ێم لە ه
ە ــاوەكە بــووە دیــتم بە اڵــادرمەكەدا هــاتە  ــوارێە دەســتی بە 

 .سەریەوە بووە  وێنم دیت
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ـــارووئ كە  نەیـــوە زانی خ بڕوانـــامەیەكی ئەو رۆژەی كە ف
) حزبی بە سی  ەرەبـی ئ شـتراكی( دەیـوتەوە بە هەیەە وانەی

 : زمانی بە دوویی یوتی

بەێـتەوە  هەر اڵوتاب ەد بەریی سوەای م   ی نەەاشـێتە بـا
 .ماڵ

یوڵنار لە ەێش هەمووان جانتاكەی كردە شانە اڵوتاب ـان بە 
دوایەوە چوونە دەرێە تەنها سێ اڵوتابی لە ەال مـانەوەە ئ ـوی 
ــاڵی  ــارەیە كە س ــارەە ئەو یوڵن ــارە یوڵن ــا كە یوڵن ــانم نەم یوم
كەری ران بابی بە دەستی ئەو ح زبە كـوژرا كە ئێسـتا فـاروواڵە 

 :ەوەە م  جارێو ویستم ب ێمفەنوی مێكووەكەی دەیێڕێت

 ماماستاە باچی  بابەتی كەری رانەكەمان با نایێڕیتەوە؟

ـــو  ـــاینەلیبەیم ك ـــێمە لە  وی ی ـــی دەڵ زوو تێ ەیشـــت چ
تەن شــت یەكتــر دان شــت ووی ە دەســتی  ســتە ســەر زارم و 

 :نەیهێشت ب  ێمە یوتی

 ...كەرەە نەی ێ تە مردنی بە دواوەیە
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نــاری كــال ك یوڵنــاری بــ  لەو رۆژەوە یومــان نەمــاە كە یوڵ
دارب ەكەیەە هەر بایە ئامـادە نـ ە ج  ـی ح زبێـو بپاشـێت كە 

 .بابی كوشتووە

ەالمــان بە ســێ اڵوتــاب ەوە جێهێشــتە چــووینەوە مــاڵە مــ  
 ەمی لە دەستەوونی  وێنونم ن ەە  ەمی م   ەمی یوڵنـارەە 
رۆیشت و نەمزانی بـا كـوێ چـووە چەنـو شـەرم  و یێـك بـوومە 

ێ بپرسم كە ماڵی یوڵنار لە كوێ ەە مـ  بـاچی وەنەبوو لە كەس
وا بە شــەرموا كەوت ــوومە هەر شــتێو ەەیوەنــوی بە یوڵنــارەوە 

 .هەباە م  نەدەبوو بپرسمە لە كەسم نەدەەرسی

ئــای یوڵنــار ئەوجــارە  هەڵرــڕیە وەد چــالەكەە وەد ئەو 
كاترانەی وەد ئەو ەووش ا ەزانەی هەڵموەدان و نەدەهاتنەوەە 

ــو  ــوارم كــرد نە بزربوویــتە چەن ــوومە نە بە اڵســەی دی یەمــكە ب
بەاڵســەی كــووی یــاینەلیە شــاردمەوەە  اشەویســت م بــات 

 شاردەوەە بەیم با شاردمەوە!!  ات نەتوەزانی؟

نابێت نەیزان ت! ئای یوڵنار جاری ەێشووە مێـردە كێشـەی  
ــوێ  ــومەتە لە ك ــارە ح  ــڕیە بەیم ئەوج ــی داب ــی لە من  ێ ەك

وەی لە كـــال ك دەركـــرای ە مـــ  بت  ـــنمەوە یوڵنـــار؟! لەو رۆژە
حەفـــتەی ســـێ چـــوار رۆژ كرێ ـــاریم دەكـــردە دوو ســـێ رۆژە 

و یونــوەكانی دەوروبەری شــار دەیەوامە  رۆچ ەدەیەوامە لە شــا
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ــێ ە ئەوە  ــودایە لە جــادەیەد لە ســەرە كاینێــو لە ەــێش  ئ
دەریایەد یوڵنار ب  نمە یوڵنار لە كوێی؟ هەلوەدای دوو چـاوی 

 امەوە ئەو یاران ەم دەیـوتەوەە جارێـو لە جوانی تامە لەبەر 
یونــــوێ ی بــــ  زووریەكــــانە ئەو یونــــوەی ســــەردەمانێو لە 
ــارە  ــ ە ش ــاوی دەبە ش ــایەیەد ئ ــانی دەوروبەریەوە ج كارێزەك
جایە ەێشەوەی سەر بە شاردا ب ات سـەرێ ی لە دار  ورمـاكە 
دەداە لەوێ لەو یونوە سـێ ەری یوڵنـارم دیـتە شـەوی ەێشـتر 

 ەونە یوڵنــارم دیــت لە  ی دار ورمــاكە بە   ەونــم دیــتە لەو
رۆخ جایەی بێ ئاو سەرەو هەوراز دەرۆیشتە رۆیشت و مـ  بە 

 :دوایەوەە ەرس م

 دەچ تە كوێ؟

 :ئاووی دایەوە

 ...سەرچاوەە كارێزەكان

دوا رۆژەكانی هاوینەەسواری شـڕە ە  ابێـو بـوومە دەچـووە 
یونوی كارێزەكانە چێشتانێ ی درەنگ لە سـ  ەی  ـانووێ ەوەە 
دیتمە سێ ەری یوڵنـارم دیـتە مـ  یوڵنـار لە سێ ەرەكەشـ ەوە 
دەناسمەوەە هەوبووە ت ك تێپەویە سێ ەرەكەیم دیـتە تـا سـەرم 

ەەویە هەوبووە هەڵ ڕی سوووایەوەە تا سوووامەوە اڵەمەرەكە دەر
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یوڵنار بووە لە سێ ەرەكەیەوە بەژن م ناس ەوەە ەرچ م ناس ەوەە 
لەننەو ریم ناس ەوەە لە كێ ەرسمە ئەو ژنەی سواری اڵەمەرەكە 
بوو كێ بـوو؟ نـاوی یوڵنـار بـووە وا نـ ە؟ ئـای شـەرم! شـەرم 
نەیهێشت لە ژنێو لە منواڵێو بپرسمە یوڵنار چی دەكرد لێـرەە 

 ۆیشت؟ دێتەوە؟یوڵنار بەرەو كوێ ر

ــوارم  هــاتمەوەە لە كــاینی ەشــتەوەی هــێونەی فریشــتان دی
دیتە كامەڵێو منـواڵ بە شـێتە شـێتە و چەە ەلێـوان دەوریـان 

 :دابووە ئەویش هەر دەی وت

 .راردە تاپ هاتە راردە.. 

تــا منــواڵەكانم لــێ دوور ســتەوە منــ ش وەد ویــم لێهــاتە  
 منواڵەكان بە من ش ان دەیوت: 

 .ئ شم بە دەرەێتەشێتە شێتەە 

 :دەستی دیوارم یرت و یوتم 

ـــیە  ـــا بە نێـــوان مـــ  و یوڵنـــارت دەزان هـــاووێ ەمە هەر ت
 .چاك ەوەە ەێویستم بە یارمەت تە

 :دیوار تەماشای نەكردمە یوێی لێمە نەیرتە هەیت و یوتی
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  ...راردەە تاپ هات

وەرزی  وێنــــون هــــاتەوەە اڵســــە هەیە وەردەی ــــرێ نەوەە 
ەیش یوڵنـارم دیـتەوەە رێـو لە سـێ ەرەكەی وەری راینەوەە ئا 

دەچێتە یوڵنـار و سـێ ەرەكەی كتومـت یەكـ ە سـێ ەری كە  
وەد یوڵنـــار لە  ـــای ناچێــــتە كـــێ بە ســـێ ەر كەســــێو 
دەناسێتەوەە م  سێ ەری  ام ناناسـمەوەە هەر مـ  نـاە كـووی 
یاینەل ش بە سێ ەر یوڵنار دەناسێتەوەە چەنو جار لە ەەنـاوە 

دەووانــیە تەنهــا یوڵنارمــان دەناســ ەوەە لە ســێ ەری كەانمــان 
 :سەرەتا یاینەلی بە سەرسووومانەوە دەی وت

 سەیرەە تا چان یوڵنار دەناس ەوە؟

 :دواتر بە سەرسووومانی ەترەوە

 !نهێن ەد لەو كەەدا هەیەە من ش سێ ەرەكەی دەناسمەوە

یوڵنار وەد ساڵی ەێشووەە ج اوازیەكەی لەوەیە لە ەـارەوە 
ــێتە هەر ئە ــەە دەمناس ــاتە ئەو ك ــێتم دەك ــ ە ش ــە  ەری وەش

تووشی نە اشی لەب رچوونەوە بووەە لە بارەی منەوە ەێش ەار 
ه ەی لەب ـرن ەە ئەیەر لەب ـری بـاە شـت  ی هەر دەیـوتە هـ چ 
نەباە لە بابمی دەەرسیە  ا بابمی زۆر  اشوەویستە مـ  هەر 
ئەووۆ ئەووۆم بووە هەموو رۆژێو دەم وتە ئەهـا ئێسـتا  ـامی 
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مەوەە هەمـــوو شـــتی بە روودا دەدەمەوەە هەمـــووی بەب ـــردێن
تـرازان و  بەرکـاژەدەیێڕمەوەە لە كرێمستی بـ  داربـ ەكەوە تـا 

ت ماركردنەكەە كەچی كە دەمویتەوەە دەمم دەبەستراە دەلەرزیمە 
وای لێهــات كە تەن ــا دەبــووە نەمــوەوێرا لێــی نزیــو بــ ەومەوەە 

لە  وەد ب ێــی بــا ژوان بەــم و چــاوی دن ــام لە ســەر بێــتە
دوورەوە  اڵســەیەكی لەو بــابەتە بهاتــایە ســەر زارمە بە ەڕەەــڕ 
ــوی  ــتێتە ئ  ــێو ب   س ــت و كەس ــوەدایەوەە نەد دەربەێ اڵووتم
یەیشــــــتمە ئەو بــــــاوەوەی روو بە روو تەن بە تەن نــــــاتوانم 
رســتەیەك ش لە رابردوومــان بە یــوێی یوڵنــاردا هەڵ ــوەمە هەر 

 .دەبێت  بە یی شتێ ی بەب ربهێنمەوە

شتنەكانی یـانەكە كە جارجـارە وا رێ ـوەكەوت مـ  و لە دان 
ــردوو  ــتەیەكم لە راب ــو رس ــنە ســەرمێزێ ەوەە چەن ــار ب ەوی یوڵن
دەیوتەوەە ئێە یوڵنار منی ب ركەوێتەوەە كە اڵسە دەهاتە سـەر 

 :چاوەووانی دەم وت

ــێ ەر ــواڵی لە س ــانەە بە من ــێش دەریام ــ ەد لە ە كەی ەدارب
بــرادەری منــواڵ م لە یەمەمــان دەكــردە ئێســتا  لە چــاوەووانی 

 .سێ ەرەكەی دادەن شم

ەـاوێ م لە سـەر یوڵنـار بـووە لە ساتی یێڕانەوەی داربـی ت 
كەمێـو دادەمـاە وەد ب ێـی شـتێ ی ب ـركەوێتەوەە بەیم لە ەـڕ 
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اڵسەیەكی با برادەرەكەی تەن شـتی دەكـرد و هەر یـوێی لە مـ  
 .نەبوو

 :اڵسە دەهاتە سەر شەوە یەوەدە دەم وت

سەرمی ش انو بە یەورەیـی تـاڵەی  ـام كووێو بە منواڵی 
 .لێ ردەوە

ــی شــەرم ت ت ــی بەرەو  ــردە وەد ب ێ ــی دەك ــار بزەیەك یوڵن
ــــێ ــــوارێ راكێش ــــەری  ە  ــــتە بەیم زوو س ــــەری دادە س س

 .بەرزدەكردەوە و ەەرچەمی هەڵوەدایەوە و ه چ

 :اڵسە دەهاتە سەر سەركەوتنە جێی بەرزە دەم وت

 .سەرێ دیتمەوەلە ب  منارەی چالی بزرم ردە لە سەر 

یوڵنار وەد ب ێی یـوێی لە منـارە  نەبـووەە لەیەڵ ئەوەی 
 .تەن شتی بابەتی وانەی دەكردەوە

بە شەە یوڵنار وەهـا نەچـاتە چـالەوان ی لەب رچـوونەوە بە 
ــی  ــاتنەوەە ه ە ــاوەدان ی ب ره ــتەوە ئ ــ  بێ ــو رســتەیەكی م چەن

 .ب رناكەوێتەوە
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ئەو  ئەوســــاڵ ش هەر لە هــــێونەی فریشــــتان ن شــــتەوەە 
هێونەیەی بە دیار  شخشاكەی منواڵ ەوەیەە بەیم وەد ەار بە 
ەێ ــــان نــــاچێتەوەە تاكســــ ەد دێە یوڵنــــار و دوو كە ــــوی 
هەڵــــوەیرێە چەنــــو راڵــــم لەو تاكســــ ە دەبێــــتەوەە هەر ئەو 
ــارەیەكی  ــادەە خ ژم ــارەكەیم لە ی ــوونەوەیەیە ئێســتا  ژم راڵ ێ 

ی كـردمە لە شوومەە تاكس ی ژمارە شووم لە لەننەو ری یوڵنار
ـــی كە دوور بە دووری بە  ـــردمە دەزان ـــەوفاتمەیی ك ـــكی ئایش اڵ
دوایەوە بوومە چان  ەیاڵ دەبـوومە هەرچەنـوە هەنـوێ كەوەت 
 ەیــاڵ وونی دوای یوڵنــار رووداوی نا اشــی بە ســەرموا دێنــاە 
بەیم چێـــكی یوڵناریـــان ەێنەدەهێنـــامەوەە مـــ  كە بە دوایەوە 

تەیە و رێـی بەهەشـتم دەوۆیشتمە هەسـتموەكرد ئەو كـەە فریشـ
ن شان دەداتە یـان هەر  ـای بەهەشـتێ ی یەوۆكەە دەبێـت بە 
دواوەی بمە ئەو تاكس ە لە كـوێ هـات!  ـازیە مـ  شـوفێرەكە 
دەبوومە چەنو جارێو م  زووتر تاكس ەكم دەیـرت و دەچـوومە 
ەــێش چایخــانەی شــەوان لە ســووچێ ەوە دەمــویتە یوڵنــار لە 

ەچێتە هـێونەی فریشـتانەوەە تاكس ەكە دێتە  وارێە بە ەەلە د
 ــام نەمــوەزانی چــی دەكەمە لە كــال ك لە دیتنــی یوڵنــار تێــر 
نەدەبوومە یان هەستموەكرد یوڵناری دەرەوەی كال ك یوڵنارێ ە 

ــارانە   ــاری ج ــیە یوڵن ــاری دارب ــتەوە لە یوڵن ــر بێ ــ ە نزی ت رەن
تاكس ەكە با م  بەی بووە وام بە سەر هاتە ئەیەر لە چوونەوە 



279 
 

ـــارم بە دوای  ـــمە وەد ئەوە وایە ئەو رۆژە یوڵن ـــارەوە نەب یوڵن
ــــوومە  ــــوا دەچ ــــ ەكە بە راڵ ــــتە رۆژ بە رۆژە لە تاكس نەدیت ێ
دەم وتە نـازانمە نـایەتەوە ب ـرمە مـ  چـ م دەكـردە بـاچی وام 
دەكردە یوڵنـار منـی بردبـاوە دۆ ـی ئەو سـاینەی كە لە ن ـوە 

ە ئایــایی شــەو و رۆژم دەكــردەوەە دەبــوو چــارەیەد لەو تاكســ 
 .ب ەم

رۆژێـــو دوا وانە نەچـــوومە ژوورەوەە ەـــێش چـــوونەوە بە 
چارەیێوە چوومە دەرێە  ام یەیانـوە تاكسـ ەكەە شـوفێرەكە 
ــ رابوونە بە  ــام لە ئاش ــووە نەترس ــان ب ــەریەرمی اڵس لەو وە س
ەێوزەە بە  ا ینخانون بە شتەوەە هەر چوار تایەم فس ردەوەە 

یەورەكە رۆیشــــتم لە جــــادەكە ەەویــــمەوەە لە دەو بەســــتە 
راوەستامە ئەو بەستەی كاتی  ای كەرەكان لێ ەوە ئازوواڵەیـان 
با ەێشمەریە دەبـردە ئەو كەرانەی بـوونە هـای كوشـتنی بـابی 

ــا  ــارە ئ ــا و دوو یوڵن ــکەکەیەوەەیش  وا بە   بە  دەستە وش
دیارە رانـایرنە  ەێ ان كەوتنە رێە ترسام لە رێ تاكسی رایرنە

ــــارەكەمە ــــڕۆ یوڵن ــــات دوور بە دووری و ب ا بە دواتەوەمە ئەوه
لێوەكەم تاكسیە یوڵنار خ یوڵنار دەڵێـی شـاوەب ە بە جـادەدا 
دەوواتە ەرچی داوەتە دەسـت بـاە وەد دڵـی مـ   ەەرێشـان و 
ــادەمە نە  ــچ نە بن  ــاب نمە نە ك ــ چ ن ــار ه ــ ە لە یوڵن ــاڵوەە ج ب
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تڕوم ێــد و جـــادەە هـــ چ هـــ چە كە  كە ە یوڵنـــار و بە ە 
كاتە ئەننـام چـ م بەسـەردێنێ و  ودایەە یوڵنار چی لە م  دە

با كوێم دەبات! دوور بە دووری بە اڵكی یوڵنارەوە بەسـتراوم و 
راموەكێشێە ئەیەر  شە و ج ڕە و زرمە نەبـاە لە اڵـكی یوڵنـار 
نەدەبــوومەوەە چــاو دەكەمەوەە بــاچی چــاوم دا ســت وو! ســێ 
ــو  ــرە شــوفێرەكان لێ ــاو یەكت ــوونەتە ن ــی چ ــد وەد ب ێ تڕوم ێ

ی یەك ـان دەوناف سـێ م دیـتە ن ـو یەز درێـك دابەزی ە لە دەست
دەبووە ەەیماری یەكتریان داە م  وەد ب ێی حەەەساومە سـەیر 
ــان دا مــ ە  ــێ  ان  ەڕی ــان لە یەكتــر هێنــاە هەر س ــووە وازی ب

 :دەوناف ە لە دەست دەڵێ

 .تاە كوێریە یێكیە كەریە وا دێ تە ناو جادە

م ب نـو خ تێنەیەیشتمە مستێ ی تونوم بە شان كەوتە دەست
 :كردە دەستێ ی تونو مەچەكەمی یرتە لەو ساتە دەن ێو

 .بەری دەنە دەنا كەرت كەرتتان دەكەم

ـــایەكی  ـــاوو دەدەمەوە یـــوڵێ چەاڵ ـــ ە ئاشـــنایەە ئ ئەو دەن
یەورەی بە دەســـــــتەوەیەوەە بە چاوێـــــــو تەماشـــــــادەكاتە 
ــتە  ــر  دەی رێ ــاتە ت ــاكێش تەماشــای ب  چەاڵاكێشــتری  چەاڵ

ب ێی اڵەت نەیانـویت ێت ژنێـو  شوفێرەكان سەرسام بوونە وەد
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چەاڵای بە دەستەوە بێت و هەوەشە ب ـاتە بەریانـوامە لەو  وە 
 : ەیوێم لە دەن ێ

 . اتان لەوە مەدەنە ئەوە یوڵێ چەاڵاكێشە

ــوو   ــازانم نە ترســانە نە شــەرم ان بە  ــا ب شــوفێرەكان ن
لەیەڵ ژن شەو ب ەنە وازیان هێناە م  و یوڵێ تا نزیو ماڵ ان 

 :هات نەوەە یوڵێ یوتیەێ ەوە 

دەڵێی ئێستا دار  سـت و هەڵنایریـتە هەڵ  ـرە بە كەڵ ـت 
 .دێت

لە رێ ێ دەمویست بە یوڵێ ب ێمە بە دوای یوڵنارەوە بوومە 
بایە وام بەسەرهاتە چەنوی كـردمە وشـەیەكم بە زاردا نەهـاتە 
شـــەو بەو  ەیـــاڵەوە نووســـتم كە یوڵنـــار ئایـــای لەو رووداوە 

ب ێە س ەی هـات و چـی نەیـوتە ئـای  بووبێت و س ەی شتێو
 !یوڵنار

زۆر ەێننشەمووان چاودێری یوڵنارم دەكردە بزانم نـاچێتەوە 
مــــاڵە زۆر لە اڵوتاب ــــان ئەوانەی لە جێــــی دوور نەهــــات وونە 
ــووە  ــان دەكــردە كەچــی یوڵنــار ئەوەشــی نەب ســەردانی ماڵەوەی
ــام لە  ــ چ ك ــتە ه ــوەدیت بەێ ــتەوەە نەم ــوەدیت بەێ ــازانمە نەم ن

نە  ەسرانی ەێننشەمەیەد لەیەڵ كەێـو لە هـێونەی یەراجەكا
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ن لە شــان بــووە فریشــتان هــاتنەوە  ــوارەوەە جانتــای یەشــت ا
نەم ـردە نـامەردی تاكسـی دوای ئەوانـم  سواری تاكسـی بـوونە

ــار  ــموەزانی یوڵن ــی یەورەە نەش ــا یەراج ــوتە ب ــرتە ەێ م  رای
دەچێتە ئەوێ یانە ئا ەیش لەوێ دیتمەوەە  ام ن شانی نەداە 

اودێری دەكەمە سواری كاسـتەرێو بـوونە نەم ـردە نـامەردی چ
سواربوومە بە تەن شت وا هەڵ شامە ەشتەوەە بەیم نەیویتمە بـا 
كوێ دەچ ت لەیەڵتم یوڵنارە كاستەر رێـی باشـووری یـرتە لە 
بازیە یەد یەد داوای ەێناسەیان كردە من ان دابەزانوە وا بـزانم 

ســتەر رۆیشــت و من ــان یوڵنــار نەیــویتم یــان نەیناســ مەوەە كا
هێشــتەوەە یومان ــان لە ناســنامەكەم هەبــووە درەنــگ ئازادیــان 
ـــوومە زۆر  ـــێ نەب ـــی  امـــوا یەوامەوەە بەیم تەم  كـــردمە بەرێ
ـــارم لەوێ  ـــف یوڵن ـــوومەوە یەراجەكەە حەی ەێننشـــەمەیوی چ

 .نەدیتەوە

ەەنام با تە تەرەشەكە بـردە بەڵ ـو لە رێـی تە تەرەشـەوە 
ە بێنمەوەە لە ەشـووەكان دوور لە چـاوانرابردوو بەب ری یوڵنار 

بە رەن ــی ســپیە وەد دڵــی جــارانی یوڵنــار ســپیە زۆر شــتم 
 :دەنووسی

 بە سەر داربی دیواردا

 بەفرێ ی ئەستوور كەوت
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 چی سپ ترە لە وەرزی منواڵی؟

 بەرکاژەیێمەیەر ئەو س نەیەی لە هەڵەی 

 .با چاو ترووكانێو دەركەوت

چاوم لە سەر یوڵنارەە دەیخوێنێتەوەە بەیم ه چە ەرووشەی 
یادەوەری بە سـ مایەوە دیـار نـ ەە ەەنـنەیەد لە نایـای ەوە بـا 

 .نابات بەرۆکی

سپێت ی چاوی  وێنەیلە سەر تە تەرەشەكە بە  ەتی سپی 
 :یوڵنار دەنووسم

 دوو منواڵ

 رەن ی ساماڵ م نابە ەووش ا ەزێ ی سپی 

 نە ئاسماننامەیەكی ت نوو دەنێر

 ەووش ا ەز دەبێتە ەەلە هەورێ

 ...بە ناو ەرووشەدا دەچنەوە ماڵئەوان  

چاوم لە یوڵنـارە دەیخـوێنێتەوەە بەیمە هـ چە سـەرێ ی بـا 
 .ەووش ا ەزی یادەوەری هەڵنەبڕیە م  هەستمپێنەكرد
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 :لە سەر تە تەرەشەكە بە  ەتی سوور دەنووسم

 ەەننەكانت دەناسمەوە

  منی یرتووە وێنی  ئێوارەیەكی 

 لێوەكانت دەناسمەوە

 كرێمستی سووری منواڵ ی بردووە

 ؟بە چی دەمناس ەوەە كەی داربی

 .م  كرێمستی و  وێ  و سووراوم لێ تێ ەیوبووە

دەب ـــنم یوڵنـــار لە ســـاتی  وێنـــونەوە لێـــوی ســـووری 
دەجوولێنێە بەیم ه ەی ەێوە دیار نـ ەە دەڵێـی لە تەمەنـی نە 

 .برینی ەێی كەسێ ی ت ماركردووەكرمێستی  واردووەە نە 

 :بە  ەتی زەرد لە سەر تە ەتەرە  دەنووسم

 لە سەر بانی تریرەیی

 بە كراسی زەردەوە راكشاوەە

 مانگ دەش ەاڵێنێ ەبەردێ ی هێنوەی سەرە ەەننەیەد

 ەێخەف لە بان توووە دەبێ
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 !ئەو شەوە خ شەوێو بوو لە بێهودەیی

 ەدار سـت  ی مـ  یوڵنار دەیخوێنێتەوەە بەیم هـ چە نە هەر
 .وە رەن ە هاواری مێردیشی لەب رچووبێتە

 :لە سەر تە تە رە  بە چەنو رەن ێو دەنووسم

 لە دەو بەستی ەێش ماڵێ

 لە ەا  بارانێو بە سەر منواڵی

 بە تەن شت  امەوە بوویتە ەەل ە زێڕینە 

 ؟لە ب رتە

 !هەستا و یادەوەری راماڵی ەیان دابڕان بەستێو بوو

 وێنونەوەوە ەەرچەمی ەەل ەزێڕینەیی هەڵوەداتەوەە بە دەم 
 .بەیم دیارە یادەوەریی بە بەستێوا چووە

ج ە لە كووی یاینەلی كە  نەیوەزانی ئەو شـتانەی سـەر 
زانی بـا یوڵناریـان تە تەرە  م  دەیاننووسمە هەر ئەویش دەی

ــواڵ ی  دەنووســمە ســەری ــوا من ــوو لەوەی لە دێرەكان ســوووما ب
ـــردەهێنمەوەە  ـــوب  ـــ  لە من ـــت كە م ـــا ر ئەو خ بزانێ اڵ ەوە ئ

 :هەرساڵی یەكەم بوو یوتی سەراس مەی یوڵنارمە رۆژێو
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 .یەد نەزانێتە دەڵێت حەفت ساڵە  اشەی ئەو كەەی

 :لە بەر  امەوە یوتم

 ...حەفت بخە سەر حەفتەكە و هێشتا  

 :لە ەشووێو لە سەر تە تەرە  ئەو دوو دێرەم نووسی 

 دەبەم م  با جەمالی تابە ریشی بازەوە سوجوەی 

 ئەدی باچی دەیان وت دار كە ە ر بوو تازە دانایە

 سەر لێوە بەزەت نایە بە حاڵموا تەبزەت نایێ

 ئەیەرچی زۆر لەمێك ساڵە لە دووت دە شێم وەكوو سایە

 :ماماستا  وێنویەوەە ەرسی

 كێ ئەو ش ەرەی هێمنی نووس وە؟

 :كە  وەیم نەدایەوەە یوتی

لەبەر  ــــــاتری ئەو دوو دێــــــرە لە بــــــابەتی  امــــــان 
ـــــوەب نەوەە هەر لەو  ـــــكی نزی  ـــــنەوە و لە رەوان ێ دووردەكەوی
وانەیەشەوە ناوی بووە ماماستای رەوان ێكیە دەنا بە ماماستای 
كتێب ناوی رۆیشت ووە ناوی  ـای  ەزیـز بـووە ئەو ماماسـتایە 



287 
 

ە هەم شە كامەڵێ كتێ ی لە ب  هەن و بـووە دەیـان وت هەم شـ
 :ماماستای رەوان ێكی دەی وت ەسەری بە سەر كتێ ەوەیە

 !ئەو كەسانەی نا وێننەوەە نازانم چان ژیان دەیوزەرێن 

ماماستای رەوان ێـكی شـ ەر دەكـاتە وێـنەە  ەریـ ە وێـنەی 
هەستوەكەم لە یوڵنار دەچێە  كەێو دەكێشێ لە یەكەم هێ ەوە

 شــتووە ئەوەتــا یوڵنــار هێنــوە لــێم دوور نــ ەە لە ەێشــمەوە دان
ــار  ــاوودانەوەیەد تەوای رووی دی ــارەە لە ئ ــێم دی  یەكــی رووی ل
ـــاوودانەوەیەد  ـــەكە  لە ئ ـــەر تە تەرەش ـــنەكەی س كەوتە وێ
ی راوەە ج ـاوازی لە بـزەیەە ئـاوودانەوەی وێـنەكە بـزە لە سـەر 
لێــویەتیە ماماســتای رەوان ێــكی رێــو وێــنەی یوڵنــاری كێشــاە 

یوڵنــاردا هەیەە لە  جــوان ەد لە ســ مای وێــنەكەدایەە تەنهــا لە
بەران ەر یوڵنار وێنەی ە اوێو دەكێشێە كتومـت مـنمە بەیم بە 
ــــازەە كەمێــــو بە  ی یوڵنــــاردا  ە ــــریە ســــەر و ریشــــی ب
چەماوەتەوەە وەد ب ێی لە كڕنووشـەە لە ەشـت مـنەوەە وێـنەی 
درە تێــــو لە لەەكــــان ەوە دیــــارە چـــــاتە تەمەنەوەە اڵەدی 

ی سـەر تە تەرەشـەكە درە تەكە زۆر لە بەژنی م  دەچێتە منـ
 :ناە ماماستای رەوان ێكی دەەرسێ

 كێ دەتوانێتە درە تی ە ر بەەمێنێتەوە؟
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 :كە  وەیمی نەدایەوەە ئەو جارە  ەرس ەوە

 :اڵوتاب ەد یوتی

 ...ماماستاە كە 

)) كە  ناتوانێت(( ێو بە بێوەن ی مانەوەە هەنوێو بەهەنو
 :دەن  ان بەرز كردەوەە دەستم هەڵ ڕی

 دەتوان ت؟هاە تا  +

 .تەنها ش ەرە ەئەوەی دەتوانێت ب ەەمێنێتەوە-

ــ ەر ەەرجــوو  + ــ ەر ئەســتەم بــاردێنێە ش ــا ە ش دەمخ
دەنـــوێنێە ئەوەیە رەوان ێـــكیە ئەوینـــواری ە ـــر بە داری ە ـــر 

 .ێنێتە یان بە ەێەەوانەوەودەچو

ــتم هەســتم   یوڵنــار ئــاووی لــێم دایەوەە وەد وێــنەكە ویس
ر تە تەرەشەكە نمایش بـ ەمە كڕنووشی با ب ەمە تا وێنەی سە

 .شەرم بەستم ەوە

ماماسـتای رەوان ێـكی وا وێـنەی مـ  و یوڵنـار دەسـڕێتەوەە 
هێنوەی نەمابووە هاوار ب ەمە  ام یـرتە ماماسـتا هـاتە سـەر 

 :دێرەكەیویە یوتی
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ــنە  ــت بە وێ ــێ دەتوانێ ــ ش ك ــوەدوێمە دوای ــو لێ  ــ  كەمێ م
كە ب  ێشــــێە بــــا ب  ێشــــێتە لەو دێــــرەدا )بــــزە( و)بەزە( 

هاوئــاوازەن و لە رەوان ێــكی دەچــنە رەیەزدۆزیەوەە ئــێ هەمــوو 
بزەیەد لە بەزەی ەوە نایەە بەیم لێرەدا بزە بێ بەزە نارس ێتە 
لێرە جوولەی لێو بە جوولەی دڵەوە بەنوەە تا ب هێنە بەرچـاوی 
 ــــاتە كووێــــو ســــاینێ ی زۆرە سەراســــ مەی كەــــێ ەە بە 

كووە تێ ەڵـی سـێ ەری  دوایەوەیەە بە تەن شت ەوەیەە تەماشاكە
كەە بووە و لێ وی ج ا نابنەوەە بەیم كەە بزەیەكی با ناكـاتە 

 .چون ێ بەران ەرە وی بەزەیەكی لە دڵوا ن ە

ــــاینەلی كە لە  ــــووە دوویە ی ــــكی چ ــــتای رەوان ێ ماماس
تەن شتمەوە دان شت ووە هانموا كە وێـنەكە ب ێشـێتە ئەو كـووە 

ە یـاینەلی هەسـتاە وێنەكێشێ ی كارامە بـووە ماماسـتا لێ ـاوە
كێشایە وێنەی یوڵناری كێشاە سێ ەرەكەی كێشاە ئەو سێ ەری 
لە یونوی كارێزەكان دیتمە كێشـایە یـاینەلی خ وێنەكێشـێ ی 
دەسترەن  نەە بە سەر  واركردنەوە تەماشای سێ ەرەكە ب ە لە 
شــێوەی كووێــو  ــای دەردە ــاتە ئەو كــووە رێــو مــنمە مــ  

داوام لە یــاینەلی كــردە دواتــر ە تێ ەڵــی ســێ ەری یوڵنــارم
ـــا ب ێشـــێتەوەە كێشـــایەوەە نەمـــوێرا لە ژوورەكەم  وێـــنەكەم ب
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هەڵ واسمە دای م یوڵناری دەناس ەوەە وێـنەكەم  یە و لە دووی 
 .یوڵنار دە شێم وەد سایە

ـــار  ـــگ دەوواە ســـاڵ دەســـوووێتەوەە یوڵن ـــتە دێە مان حەف
وا نامناسێتەوە و نامناسێتەوەە لە هالی یەلـ ش نەیناسـ مەوەە 

رێ ـــ ەوت ب ەویــــنە تەن شـــت یەكەوەە بەر لە دەســــپێ ردنی 
 :شانایەریەكە زا م كرد لێی بپرسم

 تا اڵەت چوویتە س نەما؟ +

 .بەڵێ چوومە -

 جاری یەكەمت لە ب رە چان بوو؟ +

 .ناە نازانم -

هێنوەی نەمابوو بەب ری بهێنمەوەە شەرم زاری بەستمە چان 
ــردی ە لە تەن شــت  ــابم نەی  ــار! ئەدی ب ــایەتەوە یوڵن ــرت ن بەب 

و چەە ەمــان  دەاڵرتانــویەكەوە دانەن شــت ووی ە یوڵەبەرۆژەمــان 
 !با ەاڵەوانەكە لێوەداە چان دەبێت ئەو رۆژەت لە یاد چووبێت

لە ەەننەرەی ەـالەوە یوڵنار بە دار ست   ش نەیناس مەوەە 
دەب نم لەیەڵ كووێو ە اسە دەكاتە ماوەیەكە یوڵنـار ەتـر هەر 

چەنو جـارێ ە لەیەڵ ئەو كـووەدا  یمبە تەنێ ە اسە دەكاتە بە
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دەی  ـنمە هەر ئەوە  وای كــردە دار ســت و ب ـاتە نــاو كــال كە 
ــردە ســەیارە  ــا ك ــاینەل م لە ســەر دەری ــووی ی ــال چــالەە ك ە

 :ە ەارچە كا ەزێ ی یە ە نووس منەش وەزانی خ دەكەمە ل

 .باشە تەن ایی ئەو كەە تێ نەدەیت وا 

لە بەردێ ــم ئاینــوە لە ەەنــای ەەردەی ەەنــنەرەوە ســێرەم  
لێی یرتە بڕنا هەلە ب ـات دار  سـت  ی مـ  هەڵەناكـاتە ئەوە 
اڵسەی یوڵێ بووە ناوی لە دار سـت  ەكەی منـ ش نـابوو بڕنـاە 

وی  امەوە بەردە نامەی ەكەی سێرەم لە زیی یرت ووە بە بەرچا
هەڵ ــرتەوەە  وێنــویەوەە یوڵنــار ویســتی كــا ەزەكە ب  نــێ 
نەیوایێە تەنها بەردەكەی دایە دەستیە یوتم ئا ەیە ە یوڵنار 
دەمناســـێتەوەە ئـــای كەـــی لەب رچـــوونەوە!  بە دار ســـت  ش 
نەیناس مەوەە دن ا تووشـی خ بەرەواژیەد بـووەە یوڵنـار بەردی 

 م  نەناسێتەوە! 

 .چ وی كووەم لەیەڵ یوڵنار نەدی ە اسەكات

ــا دەنووســمە ئەوەەوی  ــێتەوەە نــامەی ب هەر دەبێــت بمناس
 :ئازایەت م نوانوە بە  ەتێو كە لە  ەتی م  نەچێتە نووس م
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ك كێە تا داتنـاوە كەی مـ  بناسـ تەوە! مـ  چ ـوی بەریەم 
نامەكە هەر هێنوە بووە ئەوەشم  ەنەماە وەیم بوەوە یوڵنارەكەم

  وو:نووس 

 .ب خە دەنوووكی كاترەكەوە ەئەیەر بە نامە وەیمت دامەوە 

لە ەشووێ وا دوور لە چاوان  سـتمە جانتـاكەی یوڵنـارەوەە 
ئەوە یەكەم جارم بـوو جانتـای كەێـو بـ ەمەوەە لە كـردنەوەدا 
ــاكەی  ــم لە جانت ــمە یەكەم دزی ــاو كەوتە دزی چــوك ێتێ م بەر چ

ە زۆر جـار دەم ـوت  یوڵنارەوە بووە خ چـوك ێتێ ی بە تـام بـوو
بە چـاوی  ەتامی چوك ێتەكەی وایە دا وا تامی لێوی چان بێـت

م هەر دەبێــــت  ــــام نەمــــویت نــــامەكە بخــــوێنێتەوەە بەی
چاوەوێم وەیم ب اتە دەنـوووكی كـاترەكەە   وێنوبێت ەوەە ئ وی

ئەو دەنوووكە كەوتاتە تەن ێشی  وارووی تە تەرەشەكە بە ی  
ووكی كاتر هەڵ ـاڵ نێ ی بە اڵەد كورسی ومێزی ماماستاە دەنو

سەری كاترێ ە لە تە تە رە ە هەر رێو سـەری كـاترەە ئەوە 
چاوم لێ ووە بە اڵەڵەم ـڕ ئەو نە شـەی  دەست ردی یاینەل  ەە

نە شانوە هەموو ەاڵ ناویـان لەو نە شـە نـا دەنـوووكی كـاترە 
 :ماماستای رەوان ێكی جارێو یوتی

ە تەرەشــەوەە بە  بــزانمە كــێ ئەو دەنــوووكەی  ســتاتە ت
 . ەیتی دەكەم
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یاینەلی  ای ئاش را نەكردە ئ وی م  رۆژانەە هەر هەلێـو 
هەڵ ەوێە نـووكە ەێنووسـێوە سـەرە ەەنـنەیەد بە دەنـوووكی 

لە بنەوە  تەماشای چاوی  كاترەكەدا دەكەمە وەیم ناب نمەوەە
یوڵنار دەكەمە ه چە نە بـایە نە بـارانە زۆر لێـی تـوووە بـوومە 

ار ست  وا رۆیشتەوەە زۆر ن شانەم یرت و ەێ امە ب رم بە  ی د
ئێستا نارەی یوڵنار  ایەتیە ئەو منی هەنن  هەنن  كـردە بە 
چی سێرەی لە م  نەیرت! سێرەیەكی لێنەیرم دڵـم داناكەوێـتە 
رۆژانە دار ست و هەڵوەیرمە وەرزی بارینەە باران لێ  ردۆتەوەە 

هـی ئەوەیە لەو ئەیەر دڵت  ا  بێتە ئەیەر یار بتناسـێتەوەە 
هەوایە ە اسە ب ەیـتە تەنهـا ەـالی ئـێمە لە دەرەوەیەە یوڵنـار 
لەیەڵ كەێــو لە ە اســەیەە نــزی  ە لە بەر دەممــ ە رەنــ ە ئەو 

و هەیەە دڵی  ا  بێـتە لە ەشـت یـانەكە چەنـو بـنە درە تێـ
كەرتە چوك ێتێــو لە ی رفــانمەە  ەەنــایەكی باشــەە بەردێــو و

تـــاكەی یوڵنـــار دزیـــمە چوك ێـــت ئەو چـــاك ێتەیە كە لە جان
دەمویســـــت بەردەكە بـــــخەمە دار ســـــت  ەوەە دڵـــــم لەرزیە 
چوك ێتەكەم لە جێی داناە ویستم دار ست و تەواو راكێشمە دڵم 
لەرزیە هێنــوەم راكێشــا كە چــوك ێتەكەی ب ــاتێە یەیشــتێە بە 
نەرمی لە سەر س ن ی كەوتەوەە چاوی بە دەوری  ایـوا یێـڕاە 

 :ادەرەكەی دەڵێهەڵ  رتەوەە یوێم لێ ەە بر
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 !چ ە! چوك ێتت با داوێ 

كــردیەوەە حەیــف نە  ــواردی نە  وێنــویەوەە  چــاوم لێــ ەە
ــ ە نەیزان ێــت شــتێ ی لــێ نووســراوەە تێ هەڵــواە چــووم  رەن

 :هەڵم رتەوەە  ام با  امم  وێنوەوە

 .ەار چوك ێتێ م لێت دزیە ها كەرتێ ت بوەمەوە

ـــوڵێ ن شـــان  ـــار بە ی وەم و هەر ئەو رۆژە دەمویســـت یوڵن
ــات هەر دەبێــت  ــاتە ئەوجــارە یاڵتەشــم ەێ   چــارەیەكم لێ  

 :ب   نێتە بەیم یوڵێ دیسان لە ب ری بردمەوە

 تا دەزان ت تروم ێد لێخووی؟+

 ...لە جێی چال -

من ش ئ شم بە جێی چالەە بەیم دەتوانی تروم ێ ێـو بـا  +
 ماوەی كاتكمێرێو ەەیواب ەیت؟

 .ئاسانە -

ئاســان بــووە بــرادەرم هەبــووە هەیــان ووە كــاتێ تێ  ەیانــوم 
تروم ێ ی بـا چـ ەە نە یوڵنـارم لەب رمـاە نە هـ چە زراوم چـووە 
ــا  ــارەكەی ب ــوا كە ك ــم ەێ ــا و هەرێ ــام نەهێن ــەر   بەیم بە س
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ــمە  ــوڵێ دەربە ــەی ی ــوەتوانی لە اڵس ــ  نەم ــ ەمە م ــێ ب جێ ەج
 مـم كەە چەاڵاكێشە دەیـرتە هێنـوە رێـزی دای وهێنوەم رێز لە

ــوو ئ شــێ ی بە مــ  بێــتە لە ب ــرمە  نەدەیــرتە  ــوام  ــوام ب
 :ئەوەشم یوت

 .ئەو ەوو ەیە با م  لێ ەوێە بایی دار ست  ێ ە +

شەوی ەێش دەسـت ەكاربوونە بە یـوڵێم یـوت كە ئەو كـارە 
مەترس وارەە مـ  ەەیوەنـویم لەیەڵ ری خسـتنی شـار هەیەە ئەو 

اە حەزی ــرد ئەو كــارە بــا ئەوان لــێ ەوێە بەیم یــوڵێ م ــی نەد
كارە بە دەستی  ای ئەننام بـواتە لەوە ئایـادارم كـردەوە كە 
رەن ە ەاسـەوانێ ی هەبـێ و لە دوورەوە چـاوی لە سـەر بێـت و 
بزانێت كە دێتە ماڵی ئێـوەە یـوڵێ دڵن ـای كـردمەوە كە ورد و 
درشتی بابەتەكەی لە بەر چاو یرتووە و بە نهێنی دەمێنێـتەوەە 

 :ت و یوتیس ەینێ ەی زوو یوڵێ ها

 .وەرە ئ شەكە تەواوب ە

حەەەسامە باوەومنەكردە ئێە چووم تڕوم ێ م هێناە یون ەكی 
 اوێنمان باركردە یەد ەەلەی ەێوە نەبـووە هەر هێنـوەی فەردە 
ە ازێو یرانەە دەسـتێ م لە سـەر سـووكانەە دەسـتێ م لە سـەر 
ـــارە بە  ـــی ش ـــی ئەمن ـــم هەرچ ـــاوودەدەمەوەە وا دەزان ـــمە ئ دڵ
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ە چــالەوان ەكەی ســەرەوەی بەســتی یەورە لە نــاو دوومەوەیەە ل
 دەرد فـڕێم داە چەنـوان شـەو  ەونـم بە نـاو فەردەوە دەدیـتە

 :دواتر بە یوڵێم دەیوت

 چانت كوشت؟

 :یوڵێ یوتی

ــتم  ــتی بە دەس ــێش ئەوەی دەس ــامە ە ــردمە ژوورەكەی   ب
ب ەوێتە چەاڵام لە اڵوویی راكردە كەوتە لر ە لرخە دەستی بـا 

نەیەیشـتە بە چەاڵایەك ـوی  سـتمە دای مـم دەمانەە بـردە ەێڕا
تێ ەیانوبووە ەـێ ەوە_ بە ەێ ەن ـنەوە_ ت مارمـان ردە نەتـویت 

 .یون ەكە ەەلە  وێنێ ی ەێوە نەبوو

 چان دەستت تێەوو ب  وژیت؟

 :یوڵێ دەی وت

ــی  ەرەبە زۆرم لێ  ــات  ــان دەســتم تێناچێــت! ئەمنێ  چ
ــا ــواە چــان دەســتم ن ــرتنم ب ــی نە ەومە بە ی چێتە ئەیەر لەیەڵ

 ؟!كوشتنی

ئەمنـــی ەـــوو ە لە ب ابـــانەوە هـــات ووە مـــاڵی لە ەشـــت   
كال كەكە  انووێـو بـوو حەوشـەكەی بە اڵەد دە  ـانووی ئـێمە 
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دەبووە هەمووی یوڵ و یوڵزارەە ناوی نـازانم كـێ  ەلەف بـووە 
ــوو ەكە  ــان بە ئەمــنە ە ــوان  ای ــاوە لە نێ بەیم  ەڵ ــی ئەو ن

 ای بای دەچووە سەرە ناویان دێناە ئەمنە ەوو ە هەرچی ویست
شەوێو بە سەریان داداە بەرنەكەوتە ئەو ەوو ەیە كە دەت ـوت 
بزنە لەوە كە  نەبوو لێی نەترسێە م  لەوە تێنەیەیشتم یوڵێ 

 .چان باوەوی ەێ هێنا كە بە تەنێ و بێ تروم ێد بێتە ماڵ ان

ــاو یــون ەم لەب رنەدەچــاەە  ــا ئەمــنە ەــوو ەی ن یوڵنــار نەب
روویـــوەداە زوو  یێــكاوێ ەوە هەرچــیار منــی  ســـت ووە یوڵنــ

ــ   ــوە لە چــاو و هــزری م ــنە و دەن ەكــانی هێن ــوەەەوی و وێ تێ
نەدەمــانەوەە ئەو ســاینە  ەمــی یوڵنــار نەبــاە كێشــەی یوڵنــار 

ئەو هەمـوو  ەم و  مـ  لە ئاسـت نەباە كارەساتی یوڵنار نەبـاە
كێشە و كارەساتانە چان  ام رادەیـرتە زۆر بـرادەر و ناسـ ار 

وونە كە  نەیویتنەوەە ن شانەیەك ان بەجێنەهێشتە ئاوەوئاو چ
ـــــار لە یەوەد  ـــــانەی كە هێشـــــتا یوڵن ەێشـــــان ئەو ئەودەم
ـــنەی  ـــوەی ەەن ـــووە ژنە رەشپاشـــەكانی یەوەد هێن هەڵنەفڕی 
دەســتێو نەبــوونە ئێســتا یەوەد دەڵێــی رەشــاڵەی بە ســەردا 
باریوەە رێی یاوستان رەشوەچێتەوەە ئێستا دارەبازە دارەبـازەە 

ەو دەمــانەی یوڵنــار هێشــتا ەێ ەكــی هەر لە ســێ ەری ەێشــان ئ
ــ ە ــزیەفتەكەی نزیــو یاوســتاندارب دارەبــازەیەكی  كە بــووە م



298 
 

ــووە لەو یــاوە كەوت ــووە كــێ ئ شــی ەێــوەكەوتە جــ ە لە  هەب
 انزاد و مام یەویوەە ئێستا دوازدە دارەبـازەی هەیە و ه ە ـان 

ێشان بە مزیەفت ناكەونەوەە ئەو هەموو تەرمە لە كوێوە دێ ە ە
ئەو دەمانەی یوڵناریش ەارەی اڵورئـانخوێنی دەهێنـاە یاوسـتان 
اڵورئانخوێنێ ی سەر و زیـاد بـووە ئەوە نەبـوو جەبـار بـێ ئـ ش 
دەماوەە ئێستا كاڵو لە سەرە اڵورئان بە دەستەكان نـاژمێردرێ ە 
كەچـی دەبێــت نارەیــان بــا ب ریـتە یاوســتانە یاوســتانە نــاو 

ە دەبێـتە بە هەر چـوار چێورمەكان ەڕبـوونەوەە یاوسـتان یەور
 دا دەكشـــــێتە زەوی و زاری نەهێشـــــتە یەیشـــــتە یەوەدە 
شارەوانی فریانەكەوت اە یاو دەهاتە كـاینێە دیـواری بە دەوری 
یاوستانوا اڵ ت ـردەوەە ەێشـان بە چەنـو یەوەكـێ یارسـتانێ ی 
یە ەیان هەبووە ئێسـتا هەر یەوەكێـو چەنـو یاوسـتانی هەیەە 

 :بابم دەی وت

 .یاوستانەكانی ئێستا دەست ەوتی شەون

 :دای م دەی وت

ــو و ــوژراوانەی لە كەن ــاراكی اڵەل و  ئەو ك ــوونە   ــوان ب لەن
 دا شانە لە چەنو یاوستان جێ ان دەبێتەوە؟
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ئەردو و ئاسمان بە یكیـوا  لەو ساینە بوو فریشتەی شەوەكە
ــەوێو لەو یەوەكەی كە  ــردە ش ــت ان نەك ــای رادەس ــوون و   چ
هێنوە دوور نەبوو لە اڵوتابخـانەكەی یوڵنـارەوەە یوڵنـاری دوای 
مێــردی یەكەمە وا بــزانم هەر لەو كــاینە بــوو كە دار ســت  ێ م 

ە بووە ئایر باران لە هەموو  یەكەوە تەاڵە و ئایرە سەرۆکیرتە 
ستاە شار بووە ەارچەیەد ئایرە هەواڵ بە دوای یەد كاەتەر هە

كاین كاینە سەربان سەربانە دەهات  دەوۆییە هەواڵی ج اواز 
 :زنن رەی بەست ووە ج اوازیەكە ەتر لە ژمارەدا بووە هەواڵ

 .هەزار ەێشمەریە هاتوونەتە ناو شار

 :هەواڵ 

 .دوو هەزار ەێشمەریە ەترەە هەر دیتتان شار ئازاد بوو

 :ڵهەوا

 . وێ  لە جادە دەووات

ئەو شەوە ەێوەچوو شار دڵی لە ناو دەستی بێە تاڵەسـتێ  
ــات و  ــ ەكەوەە دەه ــی بە ەێ ــردەوە ژوورێ و  ایش ــێمەی دەك ئ
دەچوو یان لە سەر بان یـان لە ەـێش دەریـا بـووە رۆژی دواتـر 

ـــارەكە  ـــەوی ژم ـــمەریەە ش ـــاوەە یەد ەێش ـــروون   مەتێ یكوح
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ــ ــایەوە ن ــردووەە دوا ف شــەكی بە   ــی ئەو اوك ــم كە زان ەە دای 
)فریشتەی شـەوەكە(یە شـە  مانـگ  ـای لە  ـم ەێشمەریەیە

ـــــێ م  ـــــاتەوەە ل ـــــ ی لێه ـــــی  وش ـــــاە وەد ەەرژین هەڵ ێش
 .ج انەدەكردنەوە

نەەە ئـای هـاوی ە خ زوو دێ ـتەوەە هـاوینی ئەو یدیسان هاو 
ساینەی كال ك با م  وێرانی بـووە بە مـ  بـا نەهات ـاە ەشـووی 

رۆژی كال ك رێگ لە دوا هەناسـە دەچـووە خ  كال ك نەهات اە دوا
سەرەمەریێ ە دابڕان لە یوڵنار! لە هاوینوا شار خ چالەوان ەكەە 
ــاكە  خ كە وەیەكەە لە ەــال چــالترە لە كە وەی نزیــو دار ورم
كە وەترە شار بێ یوڵنار ب ابانێ ە ج ە لە تـاز و ـاڵ خ دیـار 

م یێــك نــ ەە هەناســەم دەی ــرێە چــاو دادە ەمە بە دەوری  ــا
ــــووم بە دەم  ــــو ب ــــارچە كا ەزێ ــــاوینە  ە دە ــــامە ئەو ه
ــــوێ  ــــزووم و لە ك ــــوێ دەب ــــوەزانی لە ك ــــووكەوەە نەم یێكەل
دەی رسـێمەوەە لەو هــاوینە جارێــو یوڵنـارم دیــتە لە كــ  مــام 
اڵادر بە یادی یوڵنار ەەردا ێو هەنارم  واردەوەە هەر بە یادی 

ــ ەوە ســەرم بە اڵەیســەری دایــرتە چ ــو وی لە كــاینی اڵەنەف ەن
ژنێ ی یەوەچ ئەو ناوەیان لەو كاینە نابووە چون ێ كە سـەرت 
ــوا دادەیــرت بــانی اڵەنەفــد دەوژایە لــووتتەوەە  ــانزادیش  ەێ

 :یوت ووی
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ــووی اڵەیســەریش   ــتە ژوورەوە ئەیەر هەم ــاینەوە بە  لەو ك
 .ب ەیت تا نەیتە دەرەوە اڵەنەفد بەرت نادا

ی بە  ەیــــاڵی یوڵنــــار لە كــــاینی اڵەنەفــــ ەوە لە كــــاین
 انزادەوەە دەچمە ژوورێە چەنـو  اشـە رێـی  ەیـاڵ ب ـاتەوە 
راستیە ئەو جارە یەیشتێە لە سێ وانەكە لە ەێش فرۆش ایەد 
یوڵنار لە تەن شتەوە دەب نمە كراسێ ی سـووری لەبەرەە ەرچـی 
كردۆتەوەە بە سەر شان م ـی هـاتاتە  ـوارێە وەد ب ێـی چـاو 

لە ەشـتەوە لێـی  بەرەژێری بمە رووم نایە رووەو روو بـای بەـمە
نزی  وومەوەە نەیەیشتمێ رۆیشتە اڵەیسەری ەڕەە شان بە شان 
دەكەوێــــتە بە دوای یوڵنــــارەوەمە  ێــــرا دەوواتە رێ نــــ ەە 

دەڵێی ەێشە وی چالەە یان  ەڵو دەزان  بەەەلەیە و  نای ەمێە
رێی با دەكەنەوەە نابێـت بـزری بـ ەمە اڵەیسـەری هەزار كـاینە 

ێت لە دوورەوە ەرچی دیارەە ەرچێ ە بزربێت نای  نمەوەە بزر ناب
لە هی كە  ناچێتە رەن ـی بە  ی زەردیەوەیەە بەیم زەردێـو 
لە ەرچی كەسـوا نەمـویتووەە دەڵێـی بـای دێە ەرچـی  یوڵنـار 
سەما دەكاتە م  تەنها ەرچی یوڵنار دەب نمە باوەشـێو ەرچـی 
بە اڵەیسەری وەركردووەە دەڵێـی روو لە كـونە بـا دەوواتە ەـرخ 

ەەرێشـــانەە ەەرتـــوباڵوەە داوداوەە بە دوای ەـــرچم و ەە ـــش و 
نای ەمێە شان شانە شانم ەێوەكەوێ و هەر دەوۆمە ەرخ تا دێ 
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ــنمە یەد بە  ــای! خ دەب  ــێە ئ ــر دەب ــێە زۆر ت ــوباڵوتر دەب ەەرت
ـــای ەمێە  كـــاینی اڵەیســـەری ەـــرخ لە ەێشـــمەوەیەە دەوۆم و ن

 ارە تا دەستم نە ەمە ەرچـی یوڵنـناوەستم تا نەیەمێ ناوەستم
ناوەستمە ەرچی یوڵنار هێنوە لێم دوور نـ ەە كەمێ  تـر دەسـت 
درێـــكب ەمە ەەنـــنەم دەی ـــاتێە چـــاوم خ نـــاب نێە بە ەرچـــی 
یوڵنــارەوەیەە زلــ ەیەد وەســتانومیە ئــایری لە چــاوم كــردەوەە 

 :چاو دەكەمەوە ەێش زێڕنەیەرێ ەە دەن ێو

 !چماە ئەوە تای

 :یوتمسەر هەڵوەبڕمە یوڵێ ەە نازانم بە شێوەیەد 

 ئەوە تا لە منت دا؟ 

 :یوڵێ یوتی

 .ئێرە جێی ن ەە با بڕۆی 

 بووە دەنگ دەنگ و هەراە یوێم لێ ە:  

 .دەد دەستەكانت  ا 
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ــرم لە   ــات نە دەرێە ب  ــا لە اڵەیســەری ه خ تێنەیەیشــتمە ت
زل ەی یوڵێ دەكردەوەە ەرخ و یوڵنـارم ب رچـاتەوەە لـێم چەنـو 

 :بارە كردەوە

 با لە م  دا؟بە م  ب ێ ئەو زل ەیەت 

ــــاربووە ســــەری لە ەرســــ ارەكەم  یــــوڵێ لە چــــاویەوە دی
 :سوووماوەە نەیوەویست وەیم بواتەوەە دوا جار یوتی

لەب ر ات ب ەوەە جێ اكە مەی ەو تاریو بووە م  تا زل ەكەم 
لێنەدایـــت نەمناســـ تەوەە دیـــارە تـــا  ئەیەر بتناســـ  امەوەە 

 .دەستت با س ن م نەدەهێنا

هار بوومە ئا ر م  دەست بـا سـ ن ی بەو وەیمەی شێت و 
كەێــو بــ ەمە لە كــوێش لە نــاو اڵەیســەریە دیــاربوو یـــوڵێ 
تێ ەیشت مـ  ئاسـایی نـ مە تـا یەیشـت نە یەراجـی ەاسـەكانە 
اڵسەی بـام كـردە دڵـی دامەوەە شـەرمەزاری وەهـا دای رت ـوومە 
نازانم چـی دەیـوتە بە یەكەوە سـواری ەـا  بـووی ە لە نزیـو 

رەوەە نەدەبوو بەو شێوەیە لە یوڵێ ج ـا ماڵێ مە هات نەوە  وا
ب مەوەە چان دڵن ای بـ ەمەوە ئەو دەسـتەی لە نـاو اڵەیسـەری 
یەیشتە سەر س ن ی ویە دەستی مـ  نەبـووەە سـوێنو كەڵ ـی 
نــ ەە كەســێو شــتی وا ب ــاتە ســوێنویش دە ــواتە خ بــ ەم! 
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هاتمە وردو درشتی ەرخ و یوڵنارم بـای یێـڕایەوەە دیـتم یـوڵێ 
نەمابوو باوەشم ەێـوا ب ـاتە دیـتم بە شـێوەیەد یریاە هێنوەی 

تەماشای نـاو لەەـی دەسـتی راسـتی  ـای دەكـاتە وەد ب ێـی 
 :نەفرەتی لێوەكاتە یوتی

 !یوڵنارت لە كوێ با ب  نمەوە

ـــای لەو  ـــمەە ئ ـــال ك لەیەڵ ـــار لە ك ـــێم یوڵن ـــتم ەێ    ویس
 .كەرایەت ەی كردمە یێڕامەوەە نەم وت

چــــوونەوە كــــالێكە خ رۆژێ ــــی ئەفســــوون ە یەكەم رۆژی  
هاتەوەە ئەوساڵ وازی لێناهێنمە بە هەر رێ ەیەد بێت رابردووی 
ب ردێنمەوەە لە ب  درە تی سەر دەریـای  ی ەرسـ ەكە دیـتمە 
سووێ م لێ  رد زۆر بە یەرمـی وەیمـی دایەوەە ویسـتم دەسـتی 
تەواڵەی با درێك ب ەمە كێشامەوەە شەرمە ئای! شـەرمە یوڵنـار 

اری سـاینی زووەە هـی بـ  دەڵێی یوڵنـ خ ناسو و جوانەە هەر
ــاتە ــ ەكەە ورد تەماشــام دەك ــوەچێت  دارب ــارەە ەێ لە چــاوی دی

بەسـەردا هـاتە تەواڵەی  یتێ ی ب ركەوت ێتەوەە كووە یاینەلش
لەیەڵ یوڵناریش كردە  ازیە دەستی وی دەسـتی مـ  دەبـووە 
باشە م  باچی تەواڵەم لەیەڵ یوڵنـار نەكـردە  ـا زۆر ئاسـایی 

ــووە لەیەڵ  ــ  ب ــی ب ــردە تەواڵە نەكردن ــویش تەواڵەی ك كووەكان 
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درە تی ەێش دەریای كال ك لە دڵم بووە یرێە یـرێ ەد مەیەر 
 .بە ەەننەكانی یوڵنار ب رێتەوە

ئەوساڵ لە هـێونەی فریشـتان ش نەن شـتەوەە جێـی یـاویە 
دەمویت لە نزیو كال ك دەچووە ماڵێوە ئەویشم چووە ئەو ناوە 

 ـوا بڕۆیـتە ب ەوێ ـتەوە تووشـی چەنو ماڵە ئەمنێ ـی لێـ ەە ەێ
بەییەد دەب تە یوڵنار جـێ نەمـاە ئەو  ـانووەت دیـتەوە! رۆژ 
ــار لە  ــارەە یوڵن ــارەی ە ــی دووب ــاڵ ش دەڵێ ــت و دەووا ئەوس دێ
ن  ای لە س مای تاڵێوە ەنتێو رابردوو بەدیار ناكەوێتە بێن ە 

هەشــت نــامەی یەد دوو  ەتــ م بە  ەرەكەلە دوو نــامە بــێ ژمــا
جانت ایەوەە لە سەر نامەكان ژمـارەم دەنووسـیە  دزیەوە  ستە

 :هەر جارەی شتێو لە منواڵی لە رابردووم ب ردە ستەوە

 /1نامەی 

 دوو منواڵ

 تێ لێ وی بزر بوونەیلە  شخشاكەی سەر اڵە 

 لە سەر منارە یەكتریان دیتەوەە  

 نەتوەناس  ؟
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 /2نامەی 

  كرێمستی ئێستا تامی كرێمست ی ب  دارب ەكە دەدات؟ 

 /3نامەی 

 سەردانی دار ورماكەت نەكردەوەە 

بەیم رەن ە لە ب ـرت بێـت لە ژمـاردنی كونەكـان یەیشـت نە 
 !كوێ

 /4نامەی 

منواڵێو  ای هەڵ ردووەە وا دیارە بە هانـای مـاڵێ ی نـاو  
 فاوەوە دەچێە دوای ن شتنەوە بە مستێو وردە بەردی رەن او 

 .رەن ەوە دەیەوێتەوە

 /5نامەی 

ەڵ تا سواری لەی وود بوومە بە ەاڵی ە اوێـو ئەو جارە لەی
 .بەرزباوەە بە م  با هەر لە ئاسمان بم و نەن شمەوە

 /6نامەی 

 منواڵێو بە دزیەوە یەورەبووە
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 بە دزیەوە شووی كردە 

 .بەیم دوایی یەوایەوە با منواڵی 

 /7نامەی 

مانـــگ ســـەر بـــانێ ی بە ەـــێخەوفەوە لە بـــاوە  یرتـــووەە 
 .دەیرێتە ەێخەفەكەە بەردەبێتەوە سارێو بەردێو 

 /8نامەی 

 لەو رۆژەوەی تا بزربوویتە بزرمە 

 تام دیتەوەە بەیم  ام هەر بزرمە

 .ب نوتری  ەووش ا ەز منمە بمناسەوە 

نەیناســ مەوەە ئەو هەمــوو نــامەیەم  ســتە جانتــاكەیەوەە 
نەمویت چاوێو ب ێڕێە نەمویت جارێو لە ەەناوە  ـای ب رێـت 

كێـ ە نـامە دە ـاتە جانتـاكەیەوەە یەیشـت نە  و ەێ  ەوێت ئەوە
ـــار ناســـ م ەوەە نە مـــ  زا ـــم كـــرد  ەـــالی ســـێ ەمە نە یوڵن
راستورەوان  امی ەێ ناسێنمەوەە ئەو كەە با وا لە م  دەكات! 
ه چ چارەم نەما ەەنام با اڵورئـان بـردە یـوتمە یوڵنـار بە هـ چ 
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ــانم ــوا اڵورئ ــان دەمناســێتەوەە لە نامەیەك  نەمناســێتەوە بە اڵورئ
 :ب رهێناوە

ك ــكێە تــا دەزانــی چەنــو اڵەرداری! چەنــو ســاڵە هەاڵــی 
 اڵورئانخوێنەكەت نەداوەە حەمەدی اڵورئانخوێ  چاوەرێ ە؟

رۆژی دواتر با وەیم سەرم بە جانتاكەیوا یرتە وەیمی چـی 
ئەو كەە دەزانی وەیم چ ەە دوا جار ب رم ـردەوە ەەنـا بـا كەر 

لە كەر و هەرچـی ب ەمە یـوتم نـامەیەد دەنووسـم ەـڕی دەكەم 
جوێنی ە سە بە كەری دەدەمە یوڵنار بە ه چ نەهێتە اڵسـەە لە 
جانتاكەی كەر بخوێنێتەوەە  ای نایرێ و باوكی ب ردەكەوێتەوە 
دێتە اڵسەە دەیـریە چەنـوی كـردم وشـەی )كەر( نەهـاتە سـەر 

 .كا ەز

چــارە چــ ە! هــاتە ســەرم بەــم لە ەێشــی راوەســتمە هەردوو 
 :ی  ام رایوەشێنم و ب ێمموو توانااڵاڵی ب رم بە هە

 ؟ئەرێ تا با نامناس تەوە 

چەنــوان جــار بە  ەیــاڵ وام كــردە لە  ەیــاڵ ش هەر بە  
بێوەن ی دەمایەوەە هەواڵێو دن ای بەرەواژ كردەوەە لە هەمووی 

 :كردمە لە یوڵنارە لە ماڵێ
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 .ەێرێ شەو ...ی را

ئەو كـــووە لە ووێنەشـــوا نـــاوی منـــی بە ســـەر زاردا بـــێە  
هەرچەنوە چەنوان جار هەرێمان بە یەكترداوە تووشـی  دەی رێمە

هەرچی ب  ە ناوی یەكتر نەڵێ  ە بەیم ئەش ەننە بەرد بە اڵسە 
دێنێە بە چی دڵن ام ئەو نـایەتە اڵسـەە مـ  ئێسـتا  نامەوێـت 
ــرانە لەوان  ــێ  ویش ی  ــو كەس ــوا چەن ــنمە بە دوای وی ــاوی بێ ن

و بە چ ـا  كەسێ  انم دەناسیە ەتر ترسامە دەبوو شار جێ هێ م
ب ەومە زۆر هەوڵم لەیەڵ  ـام دا راسـتورەوان  ـام بە یوڵنـار 
بناسێنمەوەە نەمتـوانیە شـ ەری)  شخشـاكە( كە بـا یوڵنـارم 
ـــــزی  ـــــ ەوەە لە ەەراوێ ـــــت  ەەوە نووس ـــــ  ووە لە حەف نووس

 :ش ەرەكە  نووس م

 یوڵنارە

 تە یلەو  شخشاكەوە ب ەوێوە سەر اڵە 

 .شخشاكەی منواڵیو بڕۆنەوە جێی   دەستی هاوار ب رە

 شخشــــاكەم دایە كــــووی یــــاینەلی ەێ م ــــوتە دوای 
حەفتەیەد لە رۆیشتنی م  ب وە یوڵنارە مـایوای م لە یـاینەلی 
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كردە لە ماڵێم كردە  ەناوكەكەی یوڵنـارم بە نهێنـی هێشـتەوەە 
 :دای م نامەیەكی با براكەی نووسیە چوومە ماڵی یوڵێە یوتم

ریەە دەبـمە بـرات و  وش ێە ئەیەر دەتەوێـت ب ـ ە ەێشـمە
 .ەێ ەوە دەوۆی 

 :یوڵێ یوتی

 .براكەمە م  لەوێ جێم نابێتەوە

 :یوتم

 !لە ناو كامان ستەكان ش

 :یوتی

 .لەوێش

یوڵێ چاوی ەڕ یریان بووە من شی یریانـوە دەسـتی راسـتی 
 :ن شانم دا یوتی

 .ئەو دەستە یەد هەڵەی كردووەە ئەویش لە ناو اڵەیسەری

ــت م دا ــاری دەس ــتی كێشــایەوەە  و ەە م ــردە دەس مــاچم ك
 :دەستی چەەی  ستە سەر شانمە یوتی
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 .ئەیەر بات دەردەچێتە دەمانەەت دەدەمێ

بە بەڵــــێ وەیمــــم دایەوەە بە دوودەوێــــو كەوتە  بە ســــەر
 :هەڵ ەنونی ب  درە تەكەە دەمانەەی دەرهێناە یوتی

 .ئەوە هی ە اوی ناو یون ەكە بوو

 .ە بناربە دەمانەەوە لەیەڵ چاوسا ێو یەیشتم

شەوی براكان راوەستایەە بەیم  وێنی براكان هێشتا هەر بە 
 :تاشەبەردەكانەوە دەت وت اڵەوزەیەە چاوسا ەكە دەڵێ

خ  وینێو وەد هی براكوژی ن ەە هەر هێنـوە بەردی یـرتە 
 .بە بەفر و بارانی دن ا ناچێتەوە

چاوســاخ هەســتوەكات مانــوووم و ەــێم لە دووم نــایەە  مــان 
ەكەە لەو بەرەوە ژنێو لە ناو ی ایاڵ هەر سـەری دایە دەو چەم

دیار بووە دەیریاە كەمێو لە سەرەوەی وی چەنو كێ ێو دیارەە 
نزی  ــووینەوەە ژنە یــاوێ ی  چەەــی لە بــاوە  یرت ــووە ئێــرە 
ەێناچێت یاوستان بێـتە سـێ چـوار یـاو بە تەن شـت یەكەوەە 

ر بووە ئەو یاوەی ژنەكە لە سەری دەیریا تەواوێو لەوان وی دوو
 :چاوساخ یوتی
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ئاە بەب رم هاتەوەە ئەو چەنو یاوە لە براكـوژیی ئەو دوایـ ە 
 .كوژرانە بەیم ئەو تااڵە یاوە نازانمە با بپرس  

 :ژنەكە یوتی

ــم  ــوژراوەە بەیم هەر وا دەزان ــاڵە ك  وشــ مەە دە دوازدە س
ـــاوەكەی  ـــمە ی ـــاوە دێ ـــی دن  ـــو لە بن ـــ ەە ســـاڵی جارێ دوێنێ

نێ ی تـازەیەە  ـاتوون ف ەشـەكی بـا دەەەستمەوەە  اتوون بری
ــر  ــاو یەكت ەێشــمەریە دەیواســتەوەە كەچــی ەێشــمەریە  بە ن

 .وەردەب 

ــتەوەە لە  ــاوەكەتم دی ــڕە ی ــاتوونی بە ف شــەد زیپ ــیە   ئێ
تەن شــت  وشــ ی  ــاتوون دان شــتمە چەنــو درەنــگ یــاوەكەتم 
ــا ســەرتە لە  ــانخوێنم دەهێن ــاە حەمەدی اڵورئ ــر ب ــتەوەە زووت دی

ــت بە زیــی یــاوی  ــاتوونەوە یە ــاڵێە  ــاتوونم دی یشــتمەوە م
ەــڕەوە لە ژوورەكەی مــام یەویــوە هــاتە دەرێە بەرمــاڵەكەمە 
هەڵوایەوەە لە بەرمـاڵەكەوە یوڵنـار بە دیـاركەوتە ئـای یوڵنـار 
 ازیە لێرە بایە لە سەر یاوی  اتوونە بەیم م  نەناسێتەوەە 

 . اتوون دەناسێتەوەە مایوا  اتوونە درەن مە

ماس ای م كردە كە  نەیوەناسـیە لەوێ  ەزۆر سارا ی  اڵ
هەموو ناوی  ایـان یاوی ـووە نـاوی تازەیـان لە  ایـان نـابووە 
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نەدەكردە بەیم چەنـوی كردیـان یاسـكە  بە ناوی كان كەسی 
م  ناوی  ام نەیاویە ئەوە  لەبەر یوڵنار بووە دەزانی كـاتی 
 ای هاوار چەنو لە سەر زاری  ـا  دەهـاتە هەر دەبێـت بەو 

ــاوە  ماســ ای م هەڵــواە كە   بمێــنمەوەە زۆر ن شــانەی  ــاڵەن
ــــا   ــــناكەكەم  ی كە  ب ــــانە ترس ــــ ەوەە بەیم ن ش نەیناس

 .نەدەكرد

لە ب  دونوێ م دەڵێی ئەسپە هەستاوەتە سەر ەاشووە چەنو 
بنە دارێو بە سەر م  ەوە زۆر لە بك و یال دەچ ە ئەو دونوە بە 

ــ  ر ــی ئێش ــتە دەڵێ ــوا دەووانێ ــوو دونوان ــەر هەم ــا س ی لە دن 
دەكاتە دەبێ هەر ئەو دونـوە بێـت كە لە مـاڵی ئـێمە زۆر جـار 
دەبــووە بــا ە هەوە دونــوە ئەســپ ەكەیەە ئەوەی مــام یەویــوە 

 :دەی وت

یا  ەكان نەوە دوای نەوە سەردانی دونوە ئەسپ ەكە دەكەن 
 .و سەر  ەوێ ی لە ب  دەش ێن 

 :دەی وت  تاڵەستێ

یەد دوو جار نازانم نە یوێم زرین ـاوەتەوە نە وەد  دونوێ ە
 .ئەسپ ح ونووویەتی
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باە رم راستی یاە ئەوە من ش سەردان م كـردە لێـرەوە دن ـا 
دیــارەە یەوامەوە ئەو رۆژانەی بــابم لێــرە بــووە مــ  بە تەن شــت 
ــاردە لە ەــڕ دن ــا  ــامەم بــای دەن یوڵنــارەوە بە ەووشــ ا ەزدا ن

 .وەرسوووا

م دیتەوەە  واستمە شای ەكی حەفـت شـەو هاتمەوەە یوڵنار 
و بـرا شـای ەد  و رۆژیم یێڕاە دای م سەرچاەی یرتووەە  وشو

دەكەن چــاوی هەمــوو یەوەك ــان لە ســەرەە بــابم بە ەێــ ەد 
ەێەێ ی كردە ی ڤارا سەما دەكاتە یوڵێ چووە دەسـتی دای ـمە 
كەێ مان هەیەە كتومت یوڵنارەە ەووشـ ا ەزی بـا هەڵـوەدەمە 

ەستەكە دەەەوێـتەوەە دەن ـی تەاڵەیەد دێە یوڵنـار یوڵنار لە ب
بەردەبێتەوەە نـازانم نە بەری كەوت نە لە ترسـا  ـای بە  ەرد 

 .دادا

ئەیەر دەن ی فرۆكە ناباە دەیەیشتمە یوڵنارە دونوی ئەسپی 
ــو  ــادەیەە چەن ــ ە ب ــارژێی  ەون ئام ــگ ن ــو بە  ەونەە رەن چەن

ئەشـ ەفتە یە ەكـان فڕۆكەیەد دونوی ئەسپی دادەبێكنە بەیم 
 :دەمانپارێزنە تاڵەستێ  دەی وت

 .ئەش ەفتی وای تێوایە ه چ چەكێو نای رێتەوە
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بوو بە ساڵێو هێشتا نـامەكەی دای ـم نەیەیشـتاتە بـراكەی 
ــی  ــیە باس ــاڵێ نووس ــا م ــامەیەكم ب ــتەكەمەە ن هەر لە كاڵەەش
ــوڵێش  ــا ی ــامەیەكم ب ــردە ن ــامەكەی دای  شــمم ك نەیەیشــتنی ن

نـ ە نەیەیشـت  ە وەیم نەهـاتەوەە لە ترسـی نووسیە ناردمە رە
ــارەاڵە ــپم تێپێەــاوەە تووشــم بە تووشــی  ــاڵە ئ ــوون تێ  و تەوب

ماس ای م نەدەبووە زۆر لەوە دەترسام  لێم ب ەوێت و كەسـێو 
 :دای م یوتی ب  اتەوەە

لە دەستی مـنەوە بـا دەسـتی تـاە لە دەسـتی تاشـەوە بـا 
 .دەستی ئەوەە خ دەست وی نەكات

 ســت كە كامەڵێــو ەێشــمەریە لەو چ ــایەی جــاری وا دەم 
بەران ەرمــان ە نزیــو هەر لە بــ  دەســتمانە بەیم یەیشــت  بەو 

وایەە تـا چ ایە چەنوان شەو و رۆژی دەویستە رێی ەێشـمەریە 
دەبێت سەد چ ا و دۆڵـی بـا ب ـڕیە  ەدەیەیتە چ ای بەران ەرت

ەوەی بە دەوری زەوی رێ ــــات هێنــــوە دووربخەیــــتەوەە وەد ئ
لە دەسـت كە   ەوینەوە با چ ای بەران ەربایە ە ەوەەبسوووێ ت

 .نەدەهاتە نامەكەی دای مم لە ی رفانە و دەیپارێزم

شەوان لە دونوی ئەسپ ەوە ی اەی شاران دەڵێی ئەسـتێرەی 
ــــــــوژاونەتەوە و بری ــــــــ ەیان دێە بە دوای رژاون بەیم نەك س

تــوا دەیەوێــمە دیــتمەوەە لە بنــی دن ــاوە ی ــاەە یی اەەكــانی اڵە
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ت ەكان دەب نرێنەوەە یوڵنار زوو دەیناس نەوەە ئەو شـەوەی یاڵە
مـ  و یوڵنـار   تـڕوم ێ ەکەدالە یەشتی سەف   دەیەواینەوەە لە 

لە ەشت تاڵەسـتێنەوە بە تەن شـت یەكتـرەوە دان شـت ووی ە لە 
 :ب نوای ەد تاڵەستێ  ئاووی لێمان دایەوە

 !ت دەناسنەوەیبزانم ی اەەكانی اڵە

ەكەوە تێ ەڵی ی اەەكانی شـار بـوووی ە م  و یوڵنار لە جام
ئەو زوو دیتــ ەوەە تــا بە منــی ن شــان دا زۆری ویســتە ئێســتا 

ــا ــوێ بێــنمە ب ــار لە ك ــاەی یوڵن ــی ی  ــتەوەە تــا لە رێ م ب  نێ
تەوەە بە ی اەەكانی یەوەد بە هی نزیو كـال ك بـ ەومەوەە یاڵە

ــوی ئەســپ ەوەە لە تاری ــایی چ ــاوە بە دوای ئەو  لە ەــاڵ دون
 .لە ژووری یوڵنار هەڵ راوەدەیەوێم كە ی اەەدا 

ــنەرەكە   ــاە ەەردەی ەەن ــتەوەە ئەه ــاەەكەم دی ــتمەوەە ی  دی
ــــی  ەوەوە لە ســــەر ەشــــت  ــــارە بە ج    دراوەە هەوە یوڵن
راكشاوەە چەنو لە راكشانی ب  دار  ورماكە دەچێـتە بەیم بـێ 
م ە چەنو لە راكشانی سەربانی بەر تریرەی مان ەشەو دەچێـتە 

ێــردەكەیە چــان ب  ەمــێە دەســتم یەیانــوە دەریــا بەیم بــێ م
ك   ەە هەلێ ی باشە با لە دەسـتی نەدەمە ەێویسـتە بە نەرمـی 
لە دەریا بوەمە دەڵێی دەستم مردووە ناجوولێە هەر چـان بـوو 

 .جو نومە لە دەریام دا
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نێوەچەوانم بە بەردێـو كەوتە تـومەز مـ  لە سـەرچ ە ان  
 . ەوم لێ ەوتوو

نە ەوتـ ە شـەو و هەیت  ەێتیوە مانـووێتیوبرسێتیە ت نـو 
هەیت  ەیاڵی یوڵناریان لە سـەرم دەرنەدەكـردە لە شـەوێو بە 
ــم تەاڵە دەكەم و  ــ  بەردێ  ــواربوومە لە ب ــارەوە برین ــای یوڵن ه

 و تەاڵەم لە ســەرەە هەســتوەكەم مــردن نزیــو بــاتەوەە دەمــرم
یوڵنار ناب نمەوەە لە ب  بەردەكە لە مردنی  ـامەوە یوڵنـار بە 

ــوە یەە هەســتوەكەم بە ســەرمەوە راوەســتایەە ســەرهەڵوەبڕم رێ
دەســت درێــكدەكەمە  هەوەە یوڵنــارە كرێمســتی بە دەســتەوەیەە

برووســ ێو لە اڵــاڵم دەوەســتێە خ برووســ ێو!  ــوێنم دیــتە 
كەوتمە دێتە ب رم ەێشمەریەیەد هـات ووە بـ  ەـ  مە نـازانمە لە 

چـاوم كوێ ئایام لە  ام بـڕاە بەیم كـاتێ هاشـم هـاتەوە بەرە 
كردەوەە ە اوێـو بە سـەرمەوەیەە لە دەسـتەكەی ئـێمە نـ ەە بە 
نامای ناب نمە ردێنی بستێو دەبووە داوی سپی زۆر تێ ەوت ووە 

 :ئەو ە اوە كێ ەە دیتوومەە یوتی

ـــــووكەە بەو زووانە  ـــــرینەكەتە س ـــــی: ب ـــــارەكە دەڵ دكت
 چاكوەبێتەوە

 :یوتم 
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 .دەڵێی تا دەناسم

 :یوتی

 .ناتناسمەوەرەن ەە بەیم م  

رەن ە هەو بێتە دەن ی ئەوەە بەیم شێوەی یاواوەە چـاوی 
 :زۆر لە چاوی ئەو دەچێتە یوتم

 تا  وش ێ ت ن ە ناوی ش ری ؟+

 ؟ش ری ! تا هاواری ش رینی -

ــــردمە ەرســــ اری  ــــارانی ك ــــردە ماچ  ــــوا ك باوەشــــی ەێم
ــووە نــامەكەم دایــێە  ــردە لە ەشــت ســەرم ب ــتەكەم ك كاڵەەش

من شی یریانوە چەنو حەزموەكرد بزانم دای ـم  وێنویەوەە یریاە 
چی بانووس وەە نە ئەو یوتی و نە م  ەرس مە  اڵە ماس ای م 
ــــاتە ەرســــ اری  شــــەل نێ ی جــــوان دەشــــەلیە لە رووم نەه

 :شەل نەكەی ب ەمە لە بارەی نامەكەوە تەنها هێنوەی یوت

 .ئای! ەێش ساڵ و ن وێو ئەو نامەیە نووسراوە

 :یوتم

 .ە بە های ناو یاوینتەوەە نەمویت ەوەا م كردیرزۆر سا
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حەفتە هات و چووە اڵاڵی چەەم هەر ەێەراوەە ئازاری زۆرەو 
ــازە لە  ــو ت ــ ەە دكتارێ ــار ن ــوە دی ــاك وونەوەی ەێ ــانەی چ ن ش

 :ماس ا هات اوەە تەماشای اڵاڵمی كردە یوتی

 .ەێویستی بە نەشتەریەری هەیە

مــم نەبێــت و ماســ ای مە دڵن ــای كــردمەوە كە  ە  ــاڵە  
چارەیەد دەب نێتەوەە دیت ەوەە بە دزیەوە من ان ناردەوە شـارە 
بە ناســـنامەیەكی تـــازەوە لەیەڵ ژن و ە اوێـــو چـــوومەوە ئەو 
 ەستە انەیەی كاتی  ای بابمی لێ نەشـتەریەری كـراە ەـێش 

 :بردنم با ژووری نەشتەریەری ژنەكە چرەانوی بە یوێموا

مە نـاوم بزانەە تا لەو  ەستە انە دەچ ە دەرێە م   وش ت
 .)رۆستەم(ی مێردمە اوە نارننەە ئەو ە

سەرم بای لەاڵانـوە تێ ەیشـتمە چەنـو حەزمـوەكرد دای ـم و 
و ی ڤـارام لە سـەر بـانە نـازانم بـا لەوێ  باوكم و  وشو و برا
 .ب ری یوڵنارم نەكرد

 یوێم لێ ە:

 .باشەە باشەە هاتاتەوە ها  
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ــارن  بە ســەرمەوە بــو  وە زۆر هەوڵمــوا تــا چــاوم هەڵێنــاە ن
بزەیەكــی زۆر شــ رینی بــام كــردە لە بــزەی دای ــم دەچــووە زوو 
من ان لە  ەستە انە دەرهێناە لە ژوورێ م كە  ناب نمە ژنێ ی 
بە ساڵوا چووە بە رووێ ی  اشەوە چەنو جارە  ـواردنێ ی لە 

 :ەێشم داناو یوتی

ــووە كەوچ ــووم ئەیەر ەێویســتت بە ســەر ئــاو ب ێــو لە کك
 .یەنەكە بوە

دەریای لە دوای  ای دا ستە شەو درەنگ بزەیەكی كرد و 
نارن  و رۆستەم ەەیوا بوونەوەە نارن  زۆر روو بە ەێ ەن   بـووە 
ەێ ەن نی لێوەباریە دەستی بە اڵسەی  ا  كـردە رۆسـتەم ش 

 :هەر ەێوەكەنیە نارن  بە ەێ ەن نەوە یوتی

 ئەرێ ەێمانناڵێی یوڵنار كێ ە؟+

 :بە سەرسام ەوە یوتم

 !یوڵنار

 :ەێ ەن نێ ی ش رنترەوەنارن  بە 

ئاە ئاە یوڵنارە لە كاتی بەننەكە هەر یوڵنار یوڵنارت بـووە 
 . ێزانتەە یان دەزی رانت
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 :یوتم

 .ه ە ان

ــــا ــــ ارەكەی ەەن ــــی لە ەرس ــــووبێتەوەە ژیورن  وەد ب ێ ان 
ەێ ەن نی نەماە داماە داوام لێ ردن كە ئەیەر ب رێـتە هەواڵێـو 

ۆسـتەمە تێ ەیانـوم كە هەر ب ەیەننە ماڵمان و ب ان  نمە بەیم ر
ئەو شەو دەبێتە لە شار دەربەمە چـون ە زمـان دراوە و شـتێو 
ــ ە زۆری  ــواردا دەیەوێ ــاڵ بە دوای برین ــاڵە و م ــ رابووەە م ئاش
ــارن  كــرد  نەبــردە دوو كە  هــات ە ەــێش رۆیشــتنمە داوام لە ن

 یەنێتە دای مە بە شێوەیەد یوتی: نامەیەد ب ە

 .سەر چاوم

ــردە ەێنــوو  و   ــەرمم نەكردبــا چــاویم مــاخ دەك ئەیەر ش
كــا ەزی هێنــاە نــامەكەم نووســیە ە اوەكــان تێ ەیشــت  كە بــا 
ـــوونە  ـــێ  ە لە ژوورەكە چ ـــێ جێم ه ســـاتێو ەێویســـتە بە تەن
دەرەوەە تەنها نارن  مایەوەە بە وردی ناون شانی مـاڵی  امـانم 

 :دایە نارن ە لە ب رمە ئەوەشم یوت

ــ ــ ەكە ك ــ  هەر بە دارب ــنەوەە هەر بە دارشــەاڵی ب اینەكە ب  
 .دارب ەكە  بابم بناسەوە
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یەیشــتمەوە ئااڵــاری دونــوە ئەســپ ەكەە  ــاڵە ماســ ایی بە 
ــەل   ورەی  ــی نە ش ــاوە نە نەزۆك ــت ووە ئەو ە  ــو رۆیش یەوانێ
دانەبەزانـــوبووە هەم شـــە لە یەوان و شـــەودا بـــووە ئەیەر لە 

ەر شــانی شــەوێو بەشــواری نەكــردایەە ەێ وابــوو بە ئەركــی ســ
هەڵنەســتایەە دوای چەنــو حەفــتەیەد اڵــاڵم ئێشــی نەمــاە بەیم 
هێزی كەم تێوابووە ه ەی ەێ هەڵنەدەی ـراە ترەن ـی جـوان بـا 

ئێســتا  انــگ هــات و چــوو دەســت لە كــزی دەداەرانەدەی ــراە م
ـــوڵێم لە بەر  ـــانەەكەی ی ـــا دەم ـــایرمە تەنه كاڵشـــ ن اف هەڵن

شەو  ـای  ەیشوەمنێرنە شەوەكانە بەیم نەچ تە شەشتێنەە نا
دێە شەوی ئاسمان ش هەر بەسـەرتەوەیەە  ـاڵە ماسـ ایی كە 

ە لە بەو شـێوەیە منــی دیــتەوەە زۆر  ەفەتــی  ــواردە ب ســتمەو
 .اهەوڵی ئەوەیە بمنێرێتە ماس 

 ەسرانێ ی درەن ە لە ب  كەەرێ م ەا  كەمێ  وی سێ ەری 
ســەری ئەســپە دونــویەكە دەی ــاتێە جــا جــێ ەیەد هەیە لە 

 بـێە نەكەوێـتە   شتێرۆژاواوەە ئەیەر با چەنو سـا ت ورۆژهەی
و  ب  سێ ەری دونوی ئەسپ ەوەە لە بـ  كەەـرەوە بە دەم چـایە

ــاڵەوەە یــوێم لە حــ  ەی  جــ ەرەوە ەێــوەچوو چــووبێتمەوە  ەی
دۆیو  ەو چ ـا ئەسپ بووە ح  ەیەد نەیوەبڕیەوەە ح  ەیەد چ ا

ێـوە دۆڵ دەوۆیشتە  ودایە ئەو ح  ەیە هـی خ ئەسـپێ ە لە كو
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دێە سەر هەڵوەبڕم ئەسـپی دونـوی ەتـر هـاتاتە سـەر ەاشـووە 
تەواو اڵ ت اتەوەە ئێستا نا ئێستا بە ەشـتوا دەكەوێـتە  ـودایە 
دونوی ئەسپی نەكەوێـتە دەنـا دن ـای بـ   ـای دە ـاتە وەد 
ــ  ەی  ــتە ح ــ  ە ناكەوێ ــپ لە ح ــتە ئەس ــمان ب ەوێ ئەوەیە ئاس

واڵ ش ئەسـپ  اشــەە هەم شـە حەزم لە حــ  ە كـردووەە بە منــ
لەیەڵ یوڵنــار یوێمــان لە حــ  ەی ئەســپ دەكــرد و  ســای مان 

ە جارێو  انزاد یوێی لە ح  ەی  مـ  و یوڵنـار بـووە ەوەدەكرد
 :رووی لە م  كرد

هەردووكتان جوان دەح  ێـن ە بەیم حـ  ەی تـا هەر دەڵێـی 
 .ئەسپەكەیە

ــر   ــوەوەە تــر ە ت ــواڵی دەمح ون ــادی من نەترســابامە بە ی
چــی روودەداتە شــاخ چــان دەبــێ بح  ێنــێە دای ــرتمە  ــودایە 

 !چان دەجوولێ

دەمەوێ لە نـاو حــ  ەی ئەسـپ ەوە بــان ی هاووێ ـانم بــ ەمە 
زمانم بەستراە نازانم چەنوی بـرد حـ  ە وەسـتاە تەماشـادەكەمە 
ئەســـپە دونـــوە چـــاتەوە بـــاری ەێشـــووی  ـــایە لە ســـ مای 
هاووێ انمەوە ترسم  وێنوەوەە كە  اڵسە ناكـاتە كە  نـاڵێە 

 .ێ ئەو ح  ەیە خ بووە من ش ه ەم نەیوتئەر
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زۆری نەبرد دۆڵەكان ەڕبـوون لە بارسـتایی یەورە یەورەە لە 
هــ چ نەدەچــوونە دوای كەمێــو شــێوەی یــوریی ئاســن ن ان 

یــرتە لە زمان ــانەوە ئــایر دەردەچــووە درە تەكــان ئایریــان روە
ــنم  ــویە دەب  ــەرەو ئەســپی دون ــای  س ــ  ە هەڵ ش ــرتە هەیت ی

دەكەنە منــ ش هەر چانێــو بــوو هێــزم دایە  هاووێ ــانم تەاڵە
دەستە هێز تێوا نەماوەكەمە دەمانەەم سواركرد و یول ەیەكم بە 
ـــای ە یـــوریە ئاســـن نەكانە  ـــانەوە نـــاە تەواو هەڵ ش یوریەك
كشانەوەە نا لە جێی  ایان مـانەوەە بەیم دیـاربوو مانـووونە و 

لە  ە ەە ەشـووێ مان داە سـەر هەڵـوەبڕی توانای سەركەوتن ان ن
ئاسمانی چ اكان ماری ئاسن   ج  ت ازیان دەكردە لە زمان انەوە 
ژەهریــان دەوشــتە لە دوورب ــنەوە دەب نــ  ە ژەهــرەكە بە ســەر 

ێشە دەب ن   بە سـەر درە توا ب ەوێت یەكسەر دەی اتە  اڵەم
دەب نــ   دەرژێــتە نــاو كــان ەوە  بەرد دەتــوێتەوەە بەردا دەوژێە

 شای ە مارەكان نزی  ـوونەوە دوای كەمێو ئاو نەدەماە ەتر هەڵ
و ژەهر دەوژێن ە تەاڵەمان كردە هەڵوەسـتەیەك ان كـردە بە دەم 
تەاڵەكردنەوە یەیشت نە ب  یەردنی ئەسپەكەە مارەكان ەەرتەیان 

 .كرد

هەنــوێو ئــازوواڵە و دن ــایەد هەواڵــی   ــاڵە ماســ ای ش بە
 :نا اشەوە ەەیواباوە
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ــاە ئەوەی زوو   ــا نەم ــت و چ  ــ ە لە دەش ــاوایی چ هەیتە ئ
دەرچووە ئەویوی لە زید باركرا بەرەوە ب ابـانە ژەهرێـو بـاریە 
باڵنوەیەكی بە دن اوە نەهێشتە درە تێو نەما ەەلو دەركـاتە 
بەر بواتە هەموو ویت ب ەوێ ت نە ئـاژەلە كێـویەد نە مـاڵ ەد 

 .ناب ن ەوە

ــان  ــاوینەوەە وەرزەك ــوی ی رس ــپی دون ــی ئەس ــ  یەردن لە ب
ر دەبـ ە بە ئـازوواڵەوە دێـنەوەە وێو بزدەژمێری ە ناوە ناوە هەن

وااڵوومـاومە حـ  ەی ئەسـپەكە هـی ئەوە نـ ە بـا  نەكـرێە  م 
كەچی ج ە لە ح  ەكە اڵسە لە هەموو شتێو دەكرێـتە سـەیرە 
كە  حــــ  ەی ب رنــــایەتەوە وەد ئەوەی هەر نەیان  ســــت ێتە 

 :هەموو دەڵێ 

 .ایەی یا  انە و كە  دەستی نایاتێئەسپی دونوی ەەن 

م  لێـی دەترسـمە بە  ـام نەوەسـتامە یـاتمە  ـاڵە بەیم  
 :ماس ایی

 تا اڵەت یوێت لەو دونوە ئەسپە بووە بح  ێنێ؟

 :یوێی بە ەرس ارەكەم نەداە یوتی

 . ەمی دەستت نەبێتە هەر لێرە دەرچ  ە چارەی دەكەی 
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چ ــوی حــ  ەم نەكــردەوە ەرســ ار و هەوڵمــوا لەب ــر  ــامی 
ــاچێتەوەە لەو ــ ەمەوەە بەیم لە ب رن ــابم  ب ــرم لە ب رۆژانە زۆر ب 

 :دەكردەوە حەزموەكرد ب   نم و لێی بپرسم

تا كە یوێت لە حـ  ەی ئەسـپەكە بـووە كارەسـاتی بە دوادا 
 هات؟

لە ب نــوایی دن ــاوە وەرزەكــان دەژمێــری ە زســتانان هێنــوە  
بەفری لێوەكەوێتە تـا هـاوینێش دەمێنێـتەوەە بـایە كان ەكـانی 

بەر دەوواتە بەوەی باشــە دار و ەــایزان ش باوەشــێو ئاویــان لە 
بــاری زۆرەە دەنــا زســتانان یــوری ش نــاتوانی لێــی بكیــتە مــ  
چاوێ م هەر لە سەر دەستمەە زۆر  ەفەتـی لێـوە ام وا بە بەر 
چاومەوە حەفتە دوای حەفتە بێ هێزتـرە  وازتـر دەبێـت و هـ چ 
ــتە بە  ــابم بەێ ــی ب ــ ە بە دەردی ەێ ــ ەە دوور ن ــم ن چارەیەك ش

ە رم بەێتە بە دەردی ه نەكەی  اڵم بەێتە لە دەردی چاوی با
نزیو ەاشووی ئەسپەكە داربەوووێ ـی بە سـاڵوا چـوو هەیەە تـا 
تا دەڵێی ئەستوور ئەستوورەە ناوی ك ارەە جێی دان شتنی دوو 
سێ كەسی لێوەبێتەوەە دار بەووو تا سەر ك ارەە ئاسمانی لێوە 

ــانی ژدیــارەە بەیم هێشــتا لە چەنــو جێــ ەكەوە لــو و ەەل ــی  ی
هاوینان ناو داربەووو كەەری منەە  ەێوەیەە بەهاران چرۆ دەكاتە

هەر هاوی  ناە بەهار و ەایزان ش دن ا باران نەبێـتە زۆر سـەرما 
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هەر بە هـای من شـەوە تەوری  نەبێتە دەچمە نـاو داربەوووەوەە
دەستی هاووێ انم لێی نزی نەكەوتنەوەە داربەووو ماڵی منەە زۆر 

وو لە ســەر ەشــت رادەكشــێمە لە چــاكم بــا جــار لە نــاو دار بەو
ــت  ــا ســەرتر ب ەوی ــ ەە بە كــونی داربەووو كە ت  ــوارێ لە دەرێ
بــاری ترەە تەماشــای ئاســمان دەكەمە ئاســمان لەو كــونەوە هەر 
هێنوەی بنپ اڵەیەد دیارەە ئەو كووەی منـی لە مـاڵی نـارننەوە 
یەیانوەوە ب  یەردنی ئەسـپە دونـویەكە نـاوی فریـا بـووە بـووە 

 : تری  هاووێشمە دەی وتنزی

مـ  كە لەو كــونەوە تەماشــای ئاســمان دەكەمە هەســتوەكەم 
ژیان زۆر بەر تەس ەە تا چان دەتوانی هێنوە لەو بەرتەس  ەی 

 ژیان بڕوانی؟

م  دەمتوانیە بایی ئەو بنپ اڵە ئاسمانە ئومێوم بە یەوانەوە 
ب  با ئاوەدانی و رووناكی نەمابووە ئومێوم بە ژیان نەمابووە لە 

بنپ اڵە ئاسمانەكە ب ست و یەد كاە ە ش ەرم نووسیە ناوم نـا 
بنپ اڵەیەد ئاسمانە هەنوێ  انم لە سەر زیی داربەووو لە دیـوی 
ــوێو لە هاووێ ــانم كە بە ســەردان  ــووە هەن ــاوەوە هەڵ ــاڵی ب ن
ــووە زۆر جــار  ــان نەب ــوەوە بەیم بە دڵ  ــاتنە  مە دەیانخوێن دەه

ی بە تااڵی ئاسمانەوە تریرەی شەوانی مان ەشەو كە مانگ بە ەڕ
بە سەر ئەسپەكە دا دەوژانوە دەچوومە ب  بنپ اڵەی ئاسمانەوەە 
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ــ ەوە ب  ــنمە مانــگ  ــازی ئەوەی مانــگ لەو ئاســمانە یە بە ن 
نەدەهاتە ناو دار بەوووەوەە مانـگ لە لە داربەوووەوە هەڵنەهـات 

 .و هەڵنەهات

ی با لەو رۆژەوەی یوڵنارم لە كال ك بەجێهێشت تا ئەو رۆژە
ـــوو  ئەیەر هەڵەم  ـــ  ەی ئەســـپەكە ب ـــوێم لە ح ـــار ی دووەم ج
نەكردبێــتە نــزی ەی ەێــن  ســاڵێو لە تەمەن رۆیشــتە دوور لە 
ـــاە  ـــاكی دوور لە دن  ـــوكار دوور لە روون ـــارە دوور لە كەس یوڵن

 !ئەو ساینە ساینێو بوونە بێ یادەوەری ەتەمەن رۆیشت

ەە هەتاو لەو جێ انەی بەفر رەش اتەوەە ی ا سەری دەرهێناو
لە دەرێ ەە  اد هەڵمی لێهەڵوەستێە هەڵمێـو بـانی دانـوولەی 
لێــوێە لە زاری ئەشــ ەفتێو كە لە دوورەوە لە ەنتێ ـــی رە  
دەچێت بە ب  یەردنی ئەسپەوەە دان شـتووم و بە دەن ێـو هەر 

 : ام یوێم لێ ە یاران ی نائومێوان دەڵێمەوە

 لە ەا  مەریم لە ەا  مەریم

  ...انخ فایوەیە ش   و یری

ەیەكەوە ئەو یاران ە هی ئەو ە اوەیە زۆر شـەوان لە ەەنـنەر
ە بـای سـەر رووبـارەوە تەوە بە دەن ێـو دەت ـوت لیبە دیار اڵە

)لە ەا  مەریم(ی دەت وتەوەە ئەو ە اوە مشـ ای هەڵ  ردووەە
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ناوەە بەیم لە  ی نائومێوان بە لە ەا  مەرچ ناوی رۆیشتووەە 
لە ب  یەردنـی دونـوی ئەسـپ ەوە یـارانی لە ەـا  مەریمـی لە 
ــەرەتای هەیە بەیم كە  ــاران ە س ــێمەوەە ئەو ی ــا  مەرچ دەڵ ە
دەستتپێ رد بێ كاتایەە ح  ەی ئەسپەكە نەبا دوایی نەدەهـاتە 

ە ئەسپ ح ونـویەوەە ح ونویە دیسان دوای دوو ساڵ و ئەوەنو
بەیم ح  ەی ئەوجارەی نەرمترەە ناس ترەە حـ  ەی ئەو جـارەی 

ئەش ەفت دێمە دەرێە لە ب  زۆر لە ح  ەی یوڵنار دەچێتە لە 
ئەســـپەكە دوور دەكەومەوەە دەب ـــنم دیســـان ئەســـپ  یەردنـــی

هەســتاوەتە ســەر ەاشــووە یــالی دەڵێــی ەرچــی یوڵنــارە بە بــا 
یـاتە ئەو ەەلە هەورەی تـائ و دەشنێتەوەە لمـووزی  ەریـ ە دە

تەن ا بە تااڵی ئاسمانەوەیەە لە ح  ە ناكەوێـتە حـ  ەیەد هێنـو 
بە ی ــانم  اشــە حەزدەكەم تــا رۆژی دوایــی هەر حــ  ەی بــێە 
دەب نم هەمـوو  ایـان بەسـت و لە چ ـا دابەزیـ ە بە بـزنەرێ و 

رێە ەكانــوا شــاوبووینەوە بــا دۆڵەكــانە چــاو دەیێــڕمە ترســام  
ســەر هەڵــوەبڕمە   كان ەەیــوا بــنەوەە دیـار نــ  ەســن نەیـوریە ئا

 ئاسمان ش ماری ئاسن نی ەێوە ن ەە ماس ایی بە منی یوت: 

 .تا جارێ لێرە بمێنەوە

 ـای بـاڵی یـرتە لە بـ  بەردێـو ەشـووێ م داە بە اڵســەم  
و جادەكـانە لە  بەیەڵ كەوتمە یەیشت نە دەو رێ ا نەكرد من ش
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ی ئەسـپەە لە ئـاوەدانی لە حـ  ەی ناسـ  بەر نمەی بارانوا یـوێم
نزی  ووینەوەە ی اەەكـان بان مـان دەكەنە مـ  ئێسـتا لە نزیـو 
 ئەو چایخانەیەم كە لەیەڵ بابم و یوڵنار چایەمان لێی  واردەوە

 .چایە بووە حەیف دا راوە كە لە زاری بابم بە تامتری 

تەاڵوتااڵەە زۆر هەوڵ انوا نەچمە نـاو تەاڵوتـااڵەوەە بە اڵسـەم 
ت فریـاوە تەاڵەدەكەمە كوشـ ن افم بـا  بـا نەكردنە بە تەن ش

ـــالم نەدا ـــتە بەیم ك ـــاوێكمە  رانای رێ ـــواری دەكەم و دەیه و س
دەمانەەكەی یوڵێشم هەر لە بەر ەشـتێ ەە فریـا زوو زوو فریـام 

ـــواڵەوە بە دار و بەرد و  دەكەوێە ـــاو و من ـــو بە ژن و ە   ەڵ
ــــت و بە  ــــو دار س ــــادەوەە چەن دەســــتی رووتەوە رژاونەتە ج

م دیتە ئای دار ست  ەكەم! رەن ە ئێستا دەستم توانای دەستێ 
ــنم  ــوا نەمابێــت! ســەری دارێــو دەب  راكێشــانی دار ســت  ی تێ
ــ رە  ــی ش ــتراوەە دەڵێ ــێ بەس ــانی ل ــایەكی یەورەی دەم ە چەاڵ
دەبریس ێتەوەە  ودایە كێ ئەو چەاڵایەی بەرزكردۆتەوە! یـوڵێم 

ە چەاڵاكە ب ركەوتەوەە دڵم دەڵێ یوڵێ ە دوم بە  ەڵ ەكە داە ل
نزی  وومەوەە نەم ـوت! یـوڵێ جەمەدان ەكـی لە مـد ئا نـوووەە 

 :هێشتا منی نەدیتووە

 :بە دەن ێ ی ب نو یوتم

 م  وازم لە دار ست و هێناە تا چەاڵات هەرماوە؟
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ناســ م ەوەە باوەشــی ەێمــوا كــردە دەمــانەەكەم دەرهێنــا و 
 :یوتم

 .هاە ئێستا نارەی دەمانەەیە

 :یوڵێ یوتی

 .اتێ ی با  تووشت بوومسوەا ە لە ك

ــوو ــانی ەێ  ــی ماڵم ــوڵێ هەواڵ ــی  ی كە باشــ  و بەیم لە جێ
دوای هێوربـوونەوەی  نەماونە ناون شانە تازەكەی دامـێە ایان 

شار بە ماڵی كەوتمەوەە لە ساتی دیتـنەوەی مـاڵێ حەەەسـاوی 
ــا دو حەەەســاوی  ای یەوانەوە لە هەیتــنە یەورەكە یرتمــیە ت

یامێشـــان لە باوەشـــی مـــاڵێ  بەریـــنەدامە لە نزیـــو ەـــردی
دان شـت ووم كەچـی نەمـوەزانێ لە كـوێم و بـا لەوێـمە نە هێـزی 
ەرس اركردنم هەبووە نە وەیمی ەرس ارانم دەدایەوەە كەم كەسم 
ــ ن ی  ــوانەماوەكەمی بە س ــز تێ ــتە هێ ــم دەس ــ ەوەە دای  دەناس
 ایەوە دەناە بابم دەستی لە م م دەكردە ی ڤارا و  وشو وبـرا 

نە بەیم وەد ب ێــی لە نـاو دراوســێ ان دان شــت م لە دەورم بـوو
ئەوها بوومە نـازانم خ دەردێـو لێ ـوابوومە لە هەیتـنەكە ئەوەی 
كە شار سەراەای شار تائ و لائ نەبێ  ای بە كاڵی  ایوا دا 
و باری ردە یرتەیەكی روونم نایەتەوە ەێش چـاوە لە هەمـوو ئەو 
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ـــویەكەوە دا ـــپە دون ـــی ئەس ـــ  یەردن ـــم و وەرزەی كە لە ب بەزی
یەیشتمەوە ماڵێ و بە شارەوە بارمان كرد وهـات نەوەە دەنـگ و 
رەن ێ ی وام   ن ە تا ن شانی بوەمەوەە ب  ـێمەوەە لەو وەرزەدا 
نە هاتە سەرم سەردانی دارب ەكە ب ەمە نە یاوی  مـام یەویـوە 
ــاڵی  ــردە نەچــوومە م ــوارە شــێتم ك و  ــانزداە نەســارا ێ ی دی

ە كراســێ ی یوڵ ــوڵ ەوە كە لە یــوڵێشە دێــتە ب ــرم ەەرژیــ  ب
هات باوەشی ەێمـوا كـردە دێـتە ب ـرم   كراسەكەی دای م دەچووە

 اڵە ماس ایی باوەشی بە بابموا كردبـووە هەردوود دەیریـانە 
دێتە ب رم یوڵێ هاتە ماڵمان بابم بە ەێ ەكەوە لە بەری هەستاە 

دێتە ب رم هەیت  ە دێتە  كاتێو لە بەر كە  هەڵنەدەستاوەە لە
رم هــات نەوەە دێــتە ب ــرم لە كــاینی ماســ ا كــووێ ی ســ ما ب ــ

ـــان م  ردە   ـــایوی دەت ـــوت ئێســـتا لە  ـــاڵەوە هـــاتووەە ب
 :نەمناس ەوەە دەستی تەواڵەی هێنا و یوتی

 دەڵێی نامناس ەوە؟

ـــگ نەمناســـ ەوەە   ـــوومەوە و نەمناســـ ەوەە بە دەن لێ وردب
ــرادەری ــاە بە فرمێســو ناســ مەوەە ب ــواكرد و یری  باوەشــی ەێم

منواڵی بە فرمێسو دەناسرێتەوەە هەر ئەو فرمێس انە بوون كە 
بەردی كووە یوڵ نوارەكەی ەێی رشتە هەر ئەو فرمێس انە بـوو 



333 
 

كە جارێــو لە ســەر درەنــگ هــاتنە ەــال زل ەیەكــی لە روومەتە 
 :سێویەكانی داە فرمێسو سوورتری كردنە هەوەە یوتم

  یوسفە ئەو هەموو سوورای ەی روومەتت كێ بردی؟

 :یوسف فرمێس ی سڕی

 .كونە ف رارە هاوارە چوار ساڵی ناو كونە ف رار

 :ئەو كووەی لە كونە ف راران رەن ی  اڵی یرت ووە یوتی

م  لە ترسی جاشان چـوار سـاڵ لە كـونە لە تـاری ی  ـاڵ 
 .ژیامە كەچی ئێستا  رۆژ هەر رۆژی جاشانە

 .ەو تەواوە ئەو وەرزە با یادەوەری هەر هێنوەی بەر داهێنو 

مــ  لە )مــ ( بێــزار بــوومە ماماســتای یێــڕانەوە  لێــرەوە  
)ئەو( ب ەوێـمەوەە بەیم دەی وت لێی بێزار دەب ـت! ویسـتم بـا 

 .)تا( هێناە ئ وی لێرەوە م  دەبمە تاە هاوار تایتەەنام با
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ـــارە وازت لە  ـــاتەوە ش ـــار ه دوای یەوانەوەە دوای ئەوەی ش
وەە ماڵتان چـاوە  ی چەكواری هێناو لە هاووێ انت دووركەوت ە

دارب ەكەە ئا ەیش داربیە ئەوجارە  تای هێنایەوە سەر دن اە 
ــیو ــنەوەی دارب ــاری  بە دیت ــاری ی ــوویتەوەە بە  ەد ج لە دای  

ــادە ــتە لە ج ــێتوا یەوای ــوارە ش ــان لە دوای  دوای دی و كاینەك
یەوایـــتە ەـــێش ن ـــوەوۆیەد لە مزیەفتـــی حـــاجی لەاڵـــ ەاڵەكە 

وێ ی ریش هـاتووی سـەر دەزنوێكهەڵ رت  ە ادیتتەوەە لە جێی 
دەوی بە بەلـوو ەوە نـابووە  ەلە چەنـو جـێ دواو اڵكنـی شـەوواڵ

زوو ناســ تەوەە دەســتت یــرتە لە ەــێش دەریــاكە لە تەن شــتی 
دان شــتیە زۆر اڵســەت لەیەڵــی كــردە یــوێی لێنەیرتــیە اڵســەی 

 :لەیەڵ  ای دەكردە ەاڵێ ی ەێوەنایت و یوتی

 .راردەە تاپ هات

 ...رۆیشت 

سەردانی دار ورماكەت كـردە هێـی! دار ورمـات نەدیـتەوەە  
 :زۆر یەوایت نەتویتەوەە لە دای ت ەرسی
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 .دایەە بە دار ورماكە نەكەوتمەوە

 :دایو یوتی

 .دار ورما! لەیەڵ هاتنەوەی ئێوە نەما

نەمانی دار ورما ئازاری دایتە تـا دەتویسـت تەماشـای ئەو 
ژماردتان و نەیەیشتنە كاتاییە كونانە ب ەیت كە لەیەڵ یوڵنار 

لە ب  داربی ناب ەوەە تا دێ هەست بە تەن ایی دەكەیتە نامایی 
ــــوەیەد لە  ــــوە باڵن ــــاتە هەر كاترێ ــــت چەكەرە دەك لە ی ان
داربــ ەكەوە هەڵــوەفرێتە ەتــر هەســت بە دەســتەەاچەیی  ــات 
دەكەیـــتە  ول ـــای فـــڕی  لە ســـەرتەە  ەیـــاڵ هەڵتـــوەیرێتە 

ــ ــانە دەیەی ــاتەوە چ اك ــڕی  دەت  ــویەكەە لە ف ــپە دون تەوە ئەس
ــ ە بــا  ــێونەیەد ن ــتنەوەە ه ــا ن ش ــ ە ب ناكەویــتە چ ێ ــت ن
حەوانەوەە رەنــ ە هــێونەی تــا هەر یوڵنــار بــێە تــا لە بــ  
دارب ەكەیت و نان ش ەوەە ئەیەر تاڵەستێ  یان ی ڤارا رستەیەد 
ـــارە  ـــتێ  جارج ـــاكەویتەوەە تاڵەس ـــا بە زەوی ن ـــاوێكنە ت نەه

ەی شا ەكەە بەیم ه ەی تێنایەنە ی ڤـارا دەتهێنێتەوە  ی ح  
لەب ریەتــــی تــــا لە ەووشــــ ا ەز ب نــــوتری  بوویــــت و كە  
ــا   ــتەوە كە تاڵەســتێ  لە ت ــری دەهێن  نەتوەیەیشــتێە بە ب 

ــات ــی باوەوناك ــارا وەد ب ێ ــووەە بەیم ی ڤ ــوتر ب ــای  ەب ن  ول 
ەووش ا ەز لە سەرت دەیەوێ و دەتەوێ لەو رێ ەوە برڕیتە بە 
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ــاڵی بەر چــاوی ی  ــاراوە ەووشــ ا ەز هەڵــوەدەیتە بە ســەر م ڤ
جارانی یوڵناردا فڕیە یەیشتە تااڵی ئاسمانە ەارچە كا ەزێ ت 

 :دەڵێ لە دەستەە ی ڤارا

 ئەوە چی دەكەیت؟

 :تا بە ەێ ەن نەوە دەڵێ ت

 .یاران ەد دەنێرمە ئاسمان

 نووس ت و

 تاكەی دان شم لە سای داری بی )

 تاكەی ب ەێكم  دەردی رەری ی(

 .دتنار 

 :ی ڤارا دەڵێ 

 چ ت نووسی و با كێت نارد؟ 

 .وەیمت نەدایەوەە اڵسەت بە  یەك ویوا برد

هەر ئەو ساڵە چـوویتەوە كـال كە وەریـان رت ەوەە لە ەـالی  
سێ ەم دان شت ەوەە حەیـف لە جێـی  ـای نەمـابووە بـاركردنی 
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كال ك با تا دەت وت كاسـتەە هێـیە هاوەاڵەكانـت لە چـاو تـا 
چەنو منواڵ ە هەنوێو لە ماماستاكان لە تەمەنی تانە یوڵنـار! 
هەواڵــی یوڵنــار لە كــێ بپرســیە یــاینەلی لە كــوێ ب  نــ ەوەە 

ــای  ــوت! ئ ــی ی ــێە چ ــ ەرەكەی دای ــاتێ ش ــی ك ــاینەلی! بزان ی
رووت ەوەكە كەێ ـــی رەشـــتاڵە بەرەو وحەفـــتەی یەكەمەە لە را

هاتە ناس تەوەە چاكاچان ەكی یەرمی لەیەڵ كردیـتە ەەرێـزەە 
دەستە وشـــ ی یوڵنـــار بـــووە لەو اڵوتاب ـــانە بـــوو كە وەد 

ماماســــتای شــــەرمەزاردەكردە  ەدەیــــان وت بە ەرســــ ارەكانی
هەم شە كتێ ی بە دەستەوە بووە لە یرتویای هـزری و ئەدەبـی 

كردووەە  كە  باری نەدەبردە تا یەد دوو جار یرتویات لەیەڵ
 ازیەت دە واست یوڵناریش وەد وی بـاە اڵانا ێـو لە ەـێش 

 :ئێوەوە بووە یوتی

زۆر  اشــحاڵم دەت  ــنمەوەە تــا كە لە چ ــا هــات ەوە رێــزی 
زۆرت  م هەیەە م  ئێستا لێرە ماماستامە هەر ئ شێ ت هەبووە 
لە وانەكان هەر ئاستەن ێ ت هاتە ەێشێە بە م  ب ێە بە چاوان 

 .بات دەكەم

ســـت كـــردە دەســـت لە ســـەر ســـ نگ كەمێـــو بـــای سوەا
ــەرمت ردە  ــیە ش ــاری لێ پرس ــی یوڵن ــتت هەواڵ ــ ەوەە ویس چەم

 .نەتپرسی



338 
 

نــــازانی حەفــــتە یــــان مــــان ی چەنــــوەم بــــووە دەزانــــی 
تااڵ  ردنەوەتان هەبووە وانەی ماماستایەكە كاتی  اشـی وانەی 
ەێت وتووەە جارێو لە سەر فال  ـار لەیەڵـی تێ   رایـتە ئـێە 

مــوانەوەیتە ەرســ ارەكان هەر ئەو ەرســ ارانەن كە  ەری ــی وەی
ەــێش بە چ ــا كەوتــ  دەیهێنــانەوەە نە ئەو دەم نە ئێســتا  
ـــی ئەو  ـــوەیتەوەە بە هەر شـــێوەیەد وەیم ـــان ب ـــازانی وەیم  ن

ێ ێ ـی ئەو ەرس ارانە لە كت س ارانە بوەیتەوە هەڵەیەە وەیمیەر
نە كتێـــ ەكەت هەیەە ەێشـــتریش هەت ـــووە بەیم بە تـــا یەـــ ە

نا وێنــورێتەوەە ن ــو  ەەرەیەكــی لــێ دە ــوێن ەوە ژانەســەر 
دەیریت و فرێی دەدەیتە ئێە ئایات لێ ە ماماسـتایەك وی دێە 
ماماسـتای ەرســ ار یـران دەچێــتە دەرێە دوای كەمێـو ســەرت 

 هەڵ ڕی و لە روو ساری ماماستای تازەت ووانیە ئای! 

ــ ارەوە  ــار ەرس ــان بە دی ــاتە ی ــ ە دەك ــاوت رەش ەوەێش چ
 وویت و  ەون دەب ن تە یوڵنار! هەوە؟  ەوت

كە  نەناسـ ەوە یوڵنــار دەناســ ەوەە ئایــات لە ەێنــوو  و 
  رد لێ ـوەووان تە چەنـو كا ەز بڕاە لە یوڵنار دەووان تە هەست

ەاوی دایتێە هەستت رد دەتناسێتەوەە بەیم نەهات بە جارێو ت 
ــ   ــاری ب ــ چ نەیــاواوەە هەر یوڵن  تەوەە هەر وەد  ــایەتیە ه

ــا دا ــویت ب ــات تەواو و چ  ــال كەە ك ــاری ك ــ ەكەیەە هەر یوڵن رب
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ــ ەو ســپ ت دایە دەســتیە  ــا ەزی مەی ــاتەی ك نەنووســراە لەو ك
 :یوتی

 .بە ێر بێ ەوە

 :نەتزانی چان یوتت

 .سوەا  

ــار  ــوی یوڵن ــات ە دەرێە ئ  ــال ه ــردە لە ە ــەیوی نەك خ اڵس
ل ك دەناسێتەوەە بەیم خ ماماستاتەە دیارە هاواری سەردەمی كا

لە بارەی هاواری ب  داربـ ەكە لە یادەوەریـوا دەن ێـو  اچێتەێن
رەن ێو مابێتەوەە هەر دەبێت ەێ  ەویت دا وا ش ەر ونامەكەی 
 وێنوۆتەوە یانە ناە رۆژێو لە ەێش ژوورەكەی  ای ەرسـ اری 

 :ە ەرس تیاینەلی یچەنو برادەرێ ت لێ  رد لەوانە كووە

 نازانی چی بە سەرهات؟

 :كەمێو داما

 شەبەكەكە دەڵێی! ئەدی لەیەڵ تا بزر نەبوو؟كووە 

لەیەڵ تا بزربوو! ئای یاینەلی بە ش ەرەكەی تاوە دا ـوا  
كەوتە كوننی خ بەنویخانەیەكەوە! ش ەری  شخشاكەت فەوتـاە 
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و لەوێ چەنو رسـتەیەكت لە ب رمـاوەە بەیم  نەتپاراست ووە لێرە
 ەرت بایی ئەوە ن ە ب ێتەوە ش ەرە هەسـتوەكەیت یوڵنـار بەرانـ

زۆر سارد و سڕەە بە تەن شتتوا وەد ماماسـتایەكی لـووت بەرز 
ــوەەەوێە د ــاتێ ــتە دەبێــت ت ــای ناب نێ ــووی  ەورو بەری   س

لێ  ەیتە ئێستا ئەو ماماستا و تا اڵوتـابیە اڵوتـاب ەكی دەسـت 
یاجەە خ سـەودایەكی  ـاوە! ماماسـتا یوڵنـار لە ەالـوا رەاڵەە 

چێـت زان ـاریی زۆر حەزناكات اڵوتـابی زۆر ەرسـ ار ب ـاتە  ەێنا
ــای دژ  ــار لەیەڵ   ــابەت زۆر ج ــی ب ــاتی رانەكردن ــتە لە س بێ
دەكەوێتەوەە كەس ش ناوێرێ دەست هەل ڕێ و اڵسەیەد ب ـاتە 
ــوێن ش  ــاتە دەرێە ج ــابی دەك ــوولە اڵوت ــادەتری  ج ــەر س لە س
ــزیش ەێنــاكەنێە جــار جــارە بزەیەكــی شــ ری   دەداتە هەری 

ی ماماسـتا دەدواە و بە جارێو لە تـوووەی دەكاتە هەر اڵوتاب ە
 :اڵوتاب ەد دەڵێ

ــوار كتێ ــی  ــوووەیی ه ەــی ەێنــ ەە ەێنــاچێ چ ــ ە لە ت ج
 . وێنوبێتەوە

 :اڵوتاب ەد

 .اڵەیرەیەە توووەیی نەدیتنی دن ا بە سەر ئێمەدا هەڵوەوێكێت
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دەتویست ب ێیە هێنوەی م  بزانم دوو مێـردی كـردووەە نـاە 
 !چان اڵسەی وا دەكەیت

دزیەوەە ئایـای لێنەبێـت لێـی یوڵنار  ی تا هەر جوانەە بە 
ــی  ــتێە دەڵێ ــەكە رادەوەس ــاتێ لە  ی تە تەرەش ــتە ك دەووان 
ــی  ــوان رەن  ــو ج ــتە هێن ــوی دەووان  ــ ەە لە دەم و لێ ــاوە ب ش
كـــردووەە دەڵێـــی كرێمســـتی  ـــواردووەە چاوەكـــانیە ئـــای لە 

كـــاە ە  ە نـــاو داربەوووەكە  ســـتەچاوەكـــانی! ئەو چـــاوانەت ل
ێن ەوەە دڵن ایــت یــوێی لەو شــ ەرێ ەوەە هەر دەبێــت بــای بخــو
 .ش ەرە بێە چاوی  ای دەناسێتەوە

ــــرۆكەە ــــال ك لە وەرزی  شــــ ەر و چ  ــــارەە ك ــــا   بەه ت
دە وێن ەوەە یوڵنـار كەم دێـتە دیـواری شـ ەرەوەە بـایە داوات 
لێ رد لە كاوەكەی تا ئامادەبێە بەڵێنی دا ئەیەر كـاتی هەبـێە 

ڕیت یوڵنار دێە هاڵێ ی یە ەیەە كاتی  وێنونەوەیەە چاو دەیێ
دیار ن ەە لە رێزی ەێشەوە شە  حەفت ماماسـتا دان شـتوونە 

ە چـاوت لە سـەر كورسـی یوڵنار لە ناویان نـ ەە چـاو دەیێڕیـت
ریتە یوڵنار ن ەە نەهاتووەە داتنـابووە لە سـەرەتا كورسی رادەی

ــت  ــتە چاوەوێ  ــێش  س ــ ەرێ  ویت ە ــوێن ەوەە ش ــاوەكە بخ چ
ــێە ئەوجــا چــاو بخــوێن ەوەە بە ــار ب ــابەدڵی دەســتت بە  یوڵن ن

 وێنونەوە كردە چاوێ ت لە سەر شـ ەرە چاوێ ـت لە دەریـایەە 
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ار هەر )لە ەووش ا ەزدا دەركەوت(یشت  وێنوەوەە یوڵنش ەری
)چـاو( دەكەوێـتە چـاوی یوڵنـار دەرنەكەوتە ش ەر ش ەر ەێش

هەڵنەهــاتە ئ ــوی نــارەی چــاوەە لە رســتەی یەكەمــی چــاوداە 
رای ێشـایتە تەماشـای كـەەكە چاوت بە هاڵەكەدا یێڕاە چاوێو 

دەكەیت یوڵنار ن ەە بەیم چاوەكانی چاوی ئەونە دیارە یوڵنـار 
 ای نەیتوان وە بێت چاوەكـانی نـاردووەە سـەد سـوێنودە ایت 
ئەو چاوانە چاوی یوڵنـارنە چاوەكـان بە بـێ ترووكـان بە ەـڕی 
ـــە  ـــتە بەوەی باش ـــاوت ناترووكێن  ـــا  چ ـــ ە ت ـــت دەووان لێ

ویست بە تەماشاكردنی ەەوە كـا ەزەكە و ەێ ش ەرەكەت لەبەرە
ـــتە نە لە  ـــاو( دەكەوی ـــونەوەی )چ ـــایە نە لە  وێن ـــاتە ب ناك

)چاو( بـا اوەكان وەد ب ێی دەیانزانی شـ ەریتەماشای چاوە چ
وی ە ەتر دەیەشانەوەە هەستتوەكردە برژان ەكان درێكدەب ە لێت 

كەوتـوویتە  هەوکەەە دەبنە ت ر و دەورت دەدەنە تا نزی وەبنەو
 ات رادەست ردە تا كەوت تە ئەستێرەی بە ت ر دەور دراوە  ناو

بە چەە ەرێزان هەستایتەوەە ئەوە خ بوو  ودایە! چاوی یوڵنـار 
خ دەكات لە ك  ئەو كەەە كەە بە بەردەمتوا لە هـاڵەكە چـووە 
دەرێە خ جێ ەكی لە یوڵنـار نەدەكـردە بەیم چاوەكـانی چـاوی 

ــانەوەە چــان دەبێــت  ــ ە یوم ــوونە كەوت چــاوی دوو كە  وی ب
كتومت چاوێو بـ ە ئەدی ئەیەر بەژن و دەم و لێـو و ەەنـنە و 
اڵكی دوو كچ هەمـوو جێ ەك ـان لە یەد چـووە رۆیشـت ە اڵسـەە 
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ئەودەم چی! نا شتی وا ن ەە نەبووە دوو كە  لە هەموو شتێو 
لە یەد بەــ ە ئەیەر ناڵێ ــت چــاو هەبێــتە شــتە لێ نزی ەكــان 

 .وەد یەد ب  نێت

ـــاوەكە یوڵ ـــوتە دوای ك ـــردە نەی  ـــی نەك ـــار هەر باس ش ن
نەمتوانی بێمە نەی وتە چ ت  وێنوەوەە هـ چە وەد ب ێـی هەر 
نەیزان  ێ ش ەرت  وێنوۆتەوەە تا  چ ت نەیوتە تەماشایەكی 
چاوت كردە رێو ئەو چاوە بوو كە بە كەێ ـوا نـاردبوویە هـاڵی 

 .ش ەر  وێنونەوە

ــوە  بە یران ــی ــام یەوی ــاتووەە م ــران ەد داه ــاوینەە ی وا  ه
ــان لە دەســتان دەرفێــن ە  ــاڵە  ــێ ە ن ــوەە راو و رووت تێنەەەوی
ــو  ــتە لە نزی ــا نەچووی ــ ەوە بارەی ــوا بە ــ ایی زۆر هەوڵ  ماس
ــتوویت و  ــەر تەنەكەیەد دان ش ــتە لە س ــەر شاس ــ نەما لە س س
جـــ ەرە دەفرۆشـــ تە لە تەن شت شـــت فریـــا بە دیـــار تایـــت و 

و كـار  سابوونەوەیەە بـاب و بـرا هەوڵ ـان لەیەڵـت دا دان شـ ت
نەكەیتە برا دەمێ ە وازی لە  وێنون هێناوەە  وشو  وێنونی 
تەواو كردووەە ی ڤارا وەد تـا اڵوتـاب ەە دووسـێ جـار یوڵنـارت 
دیتە ەاشتە و ەەرداخ بە بەردەمتـوا تێـپەویە تـای نەدەدیـتە 
تـا   ـات ە شـانی نەدەداە جارێ  ـان ەـاكەت و جــ ەرەت بە 

ـــتە كاڵوێ ـــی ی ـــوا چووی ەورە كە لە هـــی جێهێشـــت و بە دوای
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ــێتەوەە ــواتەوە ناتناس ــاوویش ب ــەرتەە ئ ــوو لە س ــەەانی دەچ  س
دەووات و لە دووی ناب ەوەە لە نزیو ئەو شوێنەی ئەیەر یـوڵێ 
نەبـــا شـــوفێرەكان دەیان وتایـــتە  یـــوا كاینێـــوە لە ســـەری 
كاینەوە دیتت لە دەریایەد چووە ژوورەوەە بەوێوا رەت بوویتە 

دەریەە رەنـ ەكەی شـ نێ ی  دەریاكەت دەسـت ن شـان ردە سـێ
كالەە  انوێ ی  اشەە ەڕ لە داروبارەە چەنـو جارێ  ـوی دیتـت 
هـاتەوە ئێـرەە ئێــرە مـاڵی یوڵنــارەە بەیم لەو مـاڵە نە هــاواری 
ــت  ــراكەیە ئەوانەی دەیان  ن  ــیە نە ب ــتە نە دای  ــرد دەب ن  مێ

 .س ان ناناس تكە

 وەرزی  وێنون هاتەوەە حەیف ئەو ساڵ یوڵنار ماماسـتای 
تا ن ەە بەیم هەر لە كال كە و جاروبار دەی  ن تە بەیم هێنـوە 
ساردە هی ئەوە ن ە كەمێو  ی راوەسـت ت و دوو اڵسـە بـ ەنە 
سووكە سـووێ تان هەیە و بە ە بەیم دڵـت هەر ترەەترە ەتـی 
بــایە حەزدەكەیــت هەم شــە بە دواوەی ب ــتە هەم شــە لێــتەوە 

ان بـا دیتنـیە  ـات دیار بێتە زۆر جار لە سـەرە كـاینی ماڵ ـ
دەیریــتە جارێــو لەو جــارانە ئەویــش تــای دیــت بە بزەیەكــی  
واتــادارەوە ســووێ ی كــردە وەد ب ێــی تێ ەیشــت ێت كە تــا بە 
دواوەیە تەریە ــوویتەوەە ئــارەاڵەت كــردە لە شــوێنی  ــات رەئ 

 .نەبا هەر لەوێ دەمایتەوە بوویتە ئەیەر سووێو



345 
 

هێشـتاتەوەە ئەو  زاوا یە ەلەیەە تەنـ ە ردێنێ ـی سووەکەە
تـر سـووی كووە لەمێكە دەناسـ تە بەیم هێنـوە بـرادەر نـ  ە ە

ــان ــان هەیەە ئێســتا ماڵ  ــاینی  دوور بە دووریت لە ســەرەوەی ك
ــ ا ــێ ماس ــات ە لە رێ  ــاڵی ه ــکەڵەیەە دوو اڵ ــاتی و  زاوا یە ی

نەی ڕیەوەە بەیم تا ه ەی لێتێنەدەیەیشتیە چی دەیات! هەڵە 
ی تـا؟ نازان ـتە بەیم لە سـاتی لێـو لە زمانی ویەە یان لە یوێ

 :ج ابوونەوە رەستەیەكی روونی یوت

ســێ كە  هەیە دەبێــت  ەكوشــت  و  ــا كوشــت  بنــی نــایە
 .یەك ان ب وژرێ

ــپەیەد   ــاڵی یوســف ك  ــڕ لە حەوشــەی م نزی  ــوونەوەە لەە
 :هاوارێو ەێ ەوە بەرزبوونەوەە كاین رژایە حەوشەوەو

 .هاوارە یوسف  ای سووتانو

مەس نەیەد بەنزی  و دن ە شـخاتەیەدە یوسـری بـا  ـای  
ـــار  ـــە وی لە ش ـــ ێنەە ەێش ـــێ : یوســـف رچەش ـــردەوەە دەڵ ب
ــی  ــردیە چەك ــووە بەیم یوســف ك ــان ب ــی ژن  اســووتانون چەك
ە اوانە ە كێ زانی یوسف بـاچی  ـای سـووتانو؟! نـامەیەكی 
تای ەت بە  اسـووتانونەكەی لە دوای  ـای جێهێشـت ووە بەیم 

نەیەیشــتە كە  نەبــوو ئەو نــامەیە نەب نــێە كە  ه ەــی تێ
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ــــاز.. ــــا ە جادووب ــــا ە كامەڵن ــــی .دەروونن بەیم كە  ه ە
لێهەڵنەكڕانوە هێشتا ەرسەی یوسف هەڵنەی رابـووە هەواڵ هـات 

 .ژنەكەی زاوا یە ەلە  ای كوشتووە

جار جارە بە یـادی جـارانەوە لە بـ  داربـ ەكە دادەن شـ تە 
ە  سـەردانی بارەیــای بابـت هەر  ەری ـی تەزبـێحەە جــار جـار

كانە برادەرەكانی دەكـاتە ە ـاوە هەمەدانـ ەكە بە كاینـوا دێە 
سووكە سوو دەكاتە بەیم دیـارە نێوان ـان هێنـوە  ـا  نـ ەە 
دایو هەر نایەوێت ب   نێتە بەیم لەیەڵ برا بەینی  اشەە باب 

ەویش تەزبێحێ ـی تەزبێحێ ی زەردی كارەبایی بە دەستەوەیەە ئ
 :دەست ردی بابت ە باب دەڵێ س یدنو یەورەی كە

 .بام درووست رد ەهەڵەی  ام بوو

ئێســتا  ەریــ ە لە یەوەكــێ نــاوی ئەو دوو ە ــاوە دەیــاوێە 
 ەڵ انێو بە تەزبێ  كەسو و تەزبێ  زەرد ناویان دێـن ە بەیم 
یوڵێ ماوەیەكە ناوی ناون یەد ەێ و یەد چاو لە زاری یوڵێوە 

نەزانـــرا لە زاری كێـــوە كەوتـــنە ســـەر زاری منـــواین شە بەیم 
 !نەزۆك ی ە اوە ماس ای ەكە كەوتە زاری كاینەوە

یوڵێ ناوە ناوە دێـتە ماڵتـانە لەیەڵ بابـت زۆر تەبـا نـ ەە  
اڵسەكان ان ناچێتە دڵی یەكترەوەە یوڵێ بـا تـا ئـارام ەە رۆژێ 
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ئەیەر دوور بە دووریــــش بێــــت نەی  ن ــــت دەڵێــــی شــــتێ ت 
 :بزركردووەە رۆژێو یوڵێ یوتی

 .منە بەمە چ اە دەوۆم نارەی

 :بە سەرسووومانەوە یوتت

 !چ ای چی! ئێستا كەی كاتی بە چ ا كەوتنە

 :یوتی

موەكاتە لەوانەیە لە ەەكەكە یاسبا م  ئێستا تاف ەتیە چ ا 
 .جێم ب ێتەوە

 :یوتت

 .زەحمەتە ەئەیەر وەد ەێشوو ب 

 :یوتی

 .تااڵ وەكەمەوە

وست ووە ترەن ەكەی  ات كە  ست ووتە اڵەدی نوێنەوە و نو
داتێ و یوڵێ بزر بووە بە رۆیشتنی یـوڵێ ەتـر تەن ـایی دەوری 
دایــتە ســەردانی یاوســتانت كــردەوەە بە یــاوی مــام یەویــوە و 
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 ــانزاد كەوتــ ەوەە حەمەدی اڵورئانخوێنــت دیــتەوەە ەرســاری 
 :جەبارت لێ ردە یوتی

لە جاران یەورەترەە ئێستا  دەتوانێت م  و تـا بە یـرت   
 !ەفزیان لە دوای كێ دەوواتبواە ناب نی لە تەل

ــــی  ــــویت ووە دوای ــــەلەی  نەت ــــو یەورەیەە ش ــــت چەن زان 
شام ناكررۆش شت دیـت دوو سـەد چەكـوار بە دوایەوە و وەزیـر 
ـــو  ـــراكەی  انزادیشـــت ناســـ ەوەە رۆژێ بـــای دەچەمـــایەوەە ب
بەرەرســێ ی یەورە بە رەوەیەد چەكــوارەوە هــاتنە نــاو كــال كە 

وە بە دواوەی بـــووە لە بـــراكەی  ـــانزاد بە دەمـــانەەی رووتە
 :بەر اتەوە یوتت

 .رەن ە هەر بەو دەمانەەیە  انزادت كوشت ێت

لەو دەمە یوڵنار لێتەوە نزیو بووە هاتە سـەرت ب ێ ـتە تـا 
ــا ناناســێتەوەە ئەو  ــاهوواهە وا ت ــراكەی  ــانزاد ناناســ ەوە؟ ت ب

 !دەناسێتەوە

 وێنــونت تەواوكــردە دەســت ەتاڵ دەســوووێ تەوەە لە ژاوە 
ژاوی شار تەن ـایی دەتپێەێـتەوەە خ تەن ـای ەكی ترسـناكەە بـا 
ــا هەیتــ  لە  ــار ب ــای ە و تەن ــاییە جاروب ــت تەن  هەر   دەچ 
تەن ایی ئێواران ەەنـا بـا ئەو یـانەیە دەبەیـت كە ئـاوی كەسـو 
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ــارەە لە بــا ەەكە  ــایەد وســارە ئــاوی یادیــاری لێــوە دی لە ەەن
دادەن ش تە نە ت ش ی ی اپ دەی رێتەوە نە تـریرەی مانـگە بە 
چارەیێو  ەرەئ كە دەڵێـی ی ـراوەی نەفـتە یڕێـو لە تەن ـایی 

بەردەدەیتە تا ەێ ی یەكەم ئاوا دەكەیت زەحمەتەە یانە با تـا  
ەێش ەێ ی یەكەم بارەیایەە مەیوانی كەرانەە یوێت لێـ ە جـا  

ت یایەتی  ایـان دەیێـڕنەوەە یوێـو ئەم  و ەێشمەریە ەێشـمەر
چ وی یوێت لە زەوەزەو نـ ەە  لە زەوە زەوەە دوای ەێ ی یەكەم

ەێو با تا ئاوەدان ەە یادیاریەكان بە سەر شانی یەكتـردا دێـنە 
ـــزەكەتە یوڵنـــار لە درە ـــتەكەی ســـەرتەوە ەرچـــی  ســـەر مێ
ـــاتە هەر  ـــت ب  ـــت كە  لە ئاوەدان  شـــاودەكاتەوەە حەزناكەی

ز تەن ایی لەیەڵ  ـای دەهێنێـتە جارێـو  كەسێو بێتە سەر مێ
زاوا یە ەلە  هێنایە تەن ایی و زۆر شـتی هێنـاە یەكەم جـارە 
لە یانە ب   ن تە لە مێزەكەی بەران ەرت دان شـت ووە تـا لە دوا 
ەێـــو بوویـــتە مێـــزەكەی  ـــای بەجێهێشـــت و بە ەێ ێـــو و 
سـووێ ی یریانــاویەوەە هـات و دان شــتە هەنـوێو مــن ە من ــی 

 :یەیشتیە ەا  كەمێو بە دەن ێ ی روون یوتیكردە تێنە

شـــتێو هەیە دەبێـــت بە كەســـێ ی ب ـــێمە زۆر لە دوای ئەو 
 .كەسە یەوام ئێستا دیتمەوە

 :یوتت
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 ئەو كەسە كێ ە؟

 :ەێ ەكەی هەڵەووانو و یوتی

 تا

 ؟م ! باشە با م 

 :بێ ەر  با تاشی تێ ردە یوتی چارەیێ  وی بان  رد و

 .ژنەكەم  ای نەكوشتە كوژرا

 :یوتت

 كێ كوشتی؟

ــركەوتەوەە زاوا یەــ ەڵە بە دەســتەكانی چــاوی   ــانزادت ب 
 ای شـاردەوە و هەناسـەیەكی اڵـووڵی هەڵ ێشـاە هەناسـەیەد 
ئەیەر ج ەرەیەكــی تــازە دای رســاوی بە لێــوەوە بــاە دووكەڵــی 

 :ەێوەنەدەما

 .م  كوشتم

 :یوتت

 تا! باچی؟
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زاوا یەـــ ەڵە فرمێســـو و  ەرەاڵـــی تـــێ ەڵ كـــرد و وای 
 :ەوەیێڕای

درەنگ زۆر درەنگ زان م  ەجێ ەێش ئەوەی ب ێتە ژنـی مـ  
ەەیوەنوی لەیەڵ كووێو هەبـووەە كـووە ناس اریشـمەە ەـێ ەوتم 
چوونەتە باوەشی یەكتریشەوەە ئ وی دن ام لە ەێش چاو تاریـو 
ــ ەمەوەە  ــری  ــام ب ــم لەیەڵ  ــام دا لەب  ــوی هەوڵ ــووە چەن ب

دوای رۆژ ەتـر ئەوەی روویواوە ەـێش مـ  بـووەە نەمتـوانیە رۆژ 
 ەمم دە وارد و بە راڵوا دەچوومە راڵەكەم بەران ەر  ەجـێ یەە  
بەران ەر كووەكەیەە یان لە  امە چەنو جار هاتە سەرم  ەجـێ 
ــاڵێ   ــو ن ــی بــوەمە  ەڵ ــان تەیاڵ ــوانیە چ ــوەمە نەمت تەیئ ب

مـاە ئ ـوی باچی؟! هەر جارێو ئەو كووەم دەدیت ئـااڵرەم نەدە
مەوەە هاتە سـەرم  ـام ب ـوژمە  ووانژیوهاتە سەرم ب  وژمە ەە

دەستم نەچـووە  ـامە هـاتە سـەرم  ەجـی ب ـوژمە دەلەرزیـمە 
ئ وی بڕیارم دا یەكێو لەو سێ كەسە ب وژمە كوشـتمە  ەجـێم 

 .كوشت

زاوا یەــ ەڵە لە ەــڕمەی یریــانی داە تــا زۆر ەرســ ار هەبــوو 
ــت و  ــزەكەی داو رۆیش ــارەی مێ ــتە بەیم ئەو  بە زۆر ە لێ   ەی

 .س ارێ ی تا نەیرت و ئ وی نەتویتەوەیوێی لە ه چ ەر
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ـــتت رۆژ دوای رۆژ لە كـــورتی دەداە چەنـــو دكتـــارت  دەس
ەێ ردە بە   بووە  وێنونت تەواو كردە بە دەستێ ی یـاجەوە 
لە جادەی ەشتی ماڵی یوڵنارە لە ب  درە تێـوە كتێـب وكـانە 

ە ۆشــ ەوەە دوكــانی ناســ ارێ ت لەوێــ ەیانــاران دەكــڕی و دەفر
دوكانەكەیەوەە جێ اكە هێنوە سەرە رێ ن ەە  شەوان دەتخستنە

مەی ەو چالەە ئەیەر بازاویشت كز بێتە با تـا ئێـرە باشـەە تـا 
ئەو ســاتانەی  و راكە راكــت نــ ەە (هــات ەــال ە هــات)توانــای 

و  ارەبانەكــانە هەموویــان  دەسـت ێڕ وێــزەیەـال ە دەكەوتــنە 
ــاوت لەو  ــا ن ــاتنەوەە ت ــی دەه ــی دڵنەوای ــادە و درە ت بەرەو ج
ــار یوڵنــارت  ــوە جاروب ــابوو درە تــی دڵنەوایــیە لەوێ درە ــتە ن
دەدیت لە جـادەكە دەەەویەوەە لەو هەمـوو جـارە تەنهـا جارێـو 

بـێ  ە یواە سووێ ی ساردی كـردە چـاوێ ی بە كتێ ەكانـوا یێـڕا
مایویی رۆیشتە زۆر توووە بوویتە چوویتە بـاوەكەی بەرانـ ەرە 

مەسـتە دێـتە ب ـرت  واردتەوەە اڵەت هێنـوەت نە ـواردۆتەوەە 
هات ە دەرێە دێتە ب رت ناس ارێو دەستی  ستە سەر شـانت و 

 :یوتی

 .ەێویستە بە ەوەە شتێو لە ماڵتان روویواوە
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راچ ەك تە نازانی چان یەیشت ەوە كاینە یەوەد هەمـووی 
رژاوەتە كاینە چـ ە؟ خ بـووە؟ كە  وەیم نـاداتەوەە  وشـو 

 :باوەشی ەێتوا كرد و یوتی

 .ارا كوژراە برا كوشتیبراكەمە ی ڤ

ێوە تەاڵـی و ی ڤـارا یەكەم ف شەكی براكوژیی تازە لە ماڵی ئ
 .لە  وێ  یەوزی

بە دوای ئەو ف شەكەوە و لە سێ ەم رۆژی ەرسـەە جەبـاری  
ـــوارەوەە لەیەڵ  ـــانخوێنی چەك ـــو اڵورئ ـــانخوێ  بە یەوەكێ اڵورئ

ان و لەیەڵ هەر ئەڵاڵهو هێزەكەی شەلەی شام ناكررۆ  تێ   ر
ەەننەرە دێتە  وارێە  شت بەردەبێتەوەە دووكەڵ و  ئەك ەرێو

نەمـاە اڵ كە ەـێ ەوە بەرزدەبـنەوەە داربـ ەكە باڵنـوەیەكی ەێـوە 
تەزبێ  كەسو و تەزبێ  زەردەكـان  اڵ امەت هەستاە زۆری نەبرد

 .لە كاینێ بەربوونە ی انی یەكتر

ــو رەشــی ەاشــ ەوەە   ــردە دیســانەوە دای ــزر ك ــرا  ــای ب ب
ی  شێوەی ش رینی یـرتەوەە یـاوی  وشو رەشی ەاشیە ەەرژ

ی ڤــارا لە نزیــو یــاوی مــام یەویــوە و  ــانزادەە زۆر هەوڵتــواە 
ــووە  ــتی تێە ــان دەس ــتە چ ــارای كوش ــاچی ی ڤ ــرا ب ــت ب بزان 

 .ئێستا  نەیەیشت ە بننوبنەوانی كوشتنەكە
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ی ڤارا كاستێ ە ەرزەی لێ ڕیـویە دەسـتت هـ چ نایرێـتە لە 
ــتانیە لە ــاو یاوس ــیە لە ن ــار نەب ــاڵێ دی ــا  م ــەوە ب یاوستان ش

ژوورەكەتە لە سەر ەشت رادەكشێیە چاوت لە ەنتێـو دەبـڕیە 
بــێ جــوولەە هێــزی هەڵ رتنــی ج ەرەكەشــت نــ ەە بێــوەنگ 
بێوەنگە دیمەنێ ی ترسناكەە  وشـو هەم شـە بە دەورتەوەیەە 
دایو دێ باوەشـت ەێـوا دەكـاتە بـاب دێە بە شـەە نەچـوویتە 

اڵسەە چەنو مان ێو وا  بێوەن  ەكی واوە بە اڵسەی ئەوانە بێ تە
 .اەەكە نەباە بە ساڵ وا دەمایتەوەمایتەوەە ئەیەر ت

لەیەڵ  ەچ ــا  زرمەی وای بە  ــایەوە نەدیتــووە زرمەیەد 
اڵ ــكەی دای ــتە لە یــول ە ســووكتر یەیشــت ە حەوشــەە  یەكــی 
حەوشە روو اوەە دای ت لە سەر دەریا لە جێی  ـای بە ەێـوە 

باوەشـت كـردە هێنـاتە  وشو بـووەە نـاجوولێە رـارت دایـێە لە
ەیشـتێە دەسـت لە لەشـی ژوورێە بێ هەست و  وستەە بـاب ی

 وێ  ن ەە  وشو جـامە ئاوێـو دێنـێە تـا لەبەر  دەیێڕێە ن ە
 ــاتەوە دەڵێ ــتە بە  دای ــم ه ەــی لــێ نەیەتە بێــوەن ی 
دەش ێنم و تـێ ەڵ ژیـان دەمەوەە بـاب ئـاوەكەی ەێـوا دەكـاتە 

 :دایو چاو هەڵوێنێە دەڵێ

  !لە كوێ ؟ ماونكوا ئێوە 
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ــا ێ ی  ــووە اڵان ــوژی چ ــاەەوە براك ــتاوەە لەو ت ــو هەس دای
ـــ ەوە بە شـــار  ـــالەتی  فەرم ـــر بە م ترســـناكەوەە چەتە و رێ 
ــاینێ  ــ ردە لە ك ــوا دابەش ــەر منواین ــان بە س ــوونە چەك  وەرب
مەشەی چەك ـان دەكـردە ەەنـنەرەی ماین ـان دەكـردە ن شـانەە 

ــا هەڵن ــاە ت ــرتەوەە وا نەب ــاری ی ــاتواڵڕی ش ــتایتەوەە بە اڵ ەدەس
كەڵێنی ترەن ەكانەوەە  ات دەیەیانوە جادەی مزیەفتی حاجی 
ــــ  ەیەد هــــێ  ەوە  ــــار زەم  ــــو بە دی ــــ ەاڵەكەە لە اڵوژبنێ لەاڵ
دادەن شــتیە كە دەبــووە تەاڵــو تــائ  ــات دەدایە ەەنــاە  ــات 
دەیــــرت و هێ  ەبەتاڵــــت لێنەدەكــــردە ەێــــوەچوو لە حــــاجی 

ەی شەو و تەاڵوتـااڵی لەاڵ ەاڵەكەوە ئازایەتی وەرب ریتە ئەو بەری
ـــێ  ە  ـــا  ه ـــێونە و شـــاری بەجێنەهێشـــتووەە ت ـــووەە ه یرت
بەجێنــاهێ یە ئەو هــێ  ە دەكــات تــا دن ــا دن ــایە لە شــاردا لە 
سەری منارەی مزیەفتەوە بە وەجارروونی بمێنێتەوەە تا هـێ  ە 
دەفرۆشی تا لە برسان نەمریت و بمێن تەوەە لەو یران ە  دڵـت 

بـ   ـاڵێ دەربێنـی ب ررۆشـیە لەو  نەهات  ەناوكەی یوڵنار لە
ناو تەاڵوتائ و فڕكـان فڕكـانەی بـازاوداە ەتـر ب ركـردنەوەت  ی 
هێ  ەكانتەە  ی كڕیاری هـێ  ەیەە زوو ب انررۆشـ ت و بە چەنـو 
 انەیەكەوە ب ەوێ تە ماڵەوەە لە  ەیاڵی هێ  ە بوویتە كەوتـ ە 
بەر ســێ ەری ژنــێ ەوەە لە ســێ ەرەكەی دیــارەە  ەبــا بەســەرەە 

ــ دەســتەكانی كە  كەوتە ســەر ەێــیە نە  ێ ــی دوابــووە اوتچ
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ــوو ــوەبكاردە مان ــان هەڵ ــووە ســەرت وهێ  ەی ــار ب ــوە دی ێت ان ەێ
هەڵ ڕی ناس تەوەە ئەو چاوی لە سەر هێ  ەكانە و تـا نـاب نێە 
هەوەە دەمێ ە نەتویتووەە بەیم جوان دەیناسـ ەوەە دەسـتی بە 

تـا كەمێـو  بەوكـی كەوا كانەكەیـوا كـرد و ەـارەی بـا رایرتـیە
 :دامایە یوتت

 .لێ ەوێە با لە سەر م  بێت +

 لەبەرچی! دەمناس ت؟ -

 ...ئاە سەردەمێوە ماڵمان لە كاینێو بوو+ 

ژنە هەنوێو لێت وردباوەە هێ  ەكانی داناوەە وەد ب ێـی بە 
ـــرەكەی  ـــ ە ت ـــوەنگ  ـــزیە رەن ســـەر  ـــادا شـــ ابێتەوەە بێ

ـــار  ـــا  بە دی ـــان رۆیشـــت و ت ـــركەوت ێتەوەە بەی ـــێ  ەوە ب  ه
 .ج ەرەیەكت دای رسانو

ئەووۆ  دەچ تەوە با هـێ  ە فرۆشـت ە بەیم ئەووۆ رۆژێـ ە 
ــیە  ــ ە هە وێردەی ــتەوەە رۆژێ ــووە نە دەبێ ــا نە ب ــی ت لە تەمەن
ئەوەی تا دیتت و ب سـتتە بـا هەر كەسـێ ی ب ێـڕیتەوە بـاوەو 

ێ  ەكـانتەوە چـاوت لێـ ە ناكاتە دن ا روو لە یەرم ەە لە سەر ه
تەوە چەنو چەتەیەد لەوانەی لە دوورەوە هـات وونە یلە سەر اڵە

ــانەیەدە  ــنەرەی بالە  ــانەوەنە ئەوانە ەەن  ەری ــی ن شــانە دان
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تایەی تڕوم ێ ێوە  ە یەی دەستی ژنێو ئەو شتانەیان دەكردە 
ــاجی  ــتە ح ــات دیت ــاوی   ــا بە چ ــارە ت ن شــانەە بەیم ئەو ج
ـــاتە  ـــاوەە لەو س ـــت ەەلەواژب ـــارەی مزیەف ـــەر من ـــی س لەاڵ ەاڵ

ــو  ــای  داە هوو ــوو  ەڵ ــات و هەم ــادە ه شــەیەد یەد بە ج
ـــی چـــ ەە هووشـــەیەد لە خ  هووشـــەیەد هـــات و كە  نەیزان
هووشان نەدەچووە بە مردنی حاجی لەاڵ ەئ نەتتوانی چ ـوی بە 

و  كـانی ناسـ ارەكەت دانـاودیـار هێ  ەكـانتەوە دان شـ تە لە دو
ــای  ــواڵیە ت ــردەوە من ــای ب ــ ەئ ت ــاجی لەاڵ ــی ح ــاتیە مەری ه

ـــوەو ـــتی یەیان ـــ ەئ لە یەش ـــاجی لەاڵ ـــارە ئەو رۆژەی ح ە یوڵن
 :دوورودرێك دەیەوایەوەە دای ی یوڵێ زۆر جار دەی وت

هەر ج  ێ ی جوان بە سەر رستەوە بێە حـاجی لەاڵـ ەئ بـا 
 .منواڵەكانی دەبات

 :یوڵنار بە دەم رارەوە

 حاجی لەاڵ ەئ مار هات

 ...ماری زەن ول دار هات

 :تا نەتوەهێشت تەواوی ب اتە دەت وت

 .یوڵنار وا بەرار هات
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 سـەر یوڵنار دەیەیشتەوە حەوشەی  ایان ئەیەر ج  ی بە 
ــواڵ تی  ــ ەئ من ــوەكردەوەە مەریــی حــاجی لەاڵ ــاە لێ  رســتەوە ب
یەوانوەوەە یوڵناری هێنـایەوە تەن شـتتە ئەو دەمـانەی حـاجی 

) حـاجی وور بووە تا و یوڵنار بە ەرس اریلەاڵ ەئ لە یەشتی د
مام یەویوەتان  واردبووە ئەویـش لەاڵ ەئ كەی دێتەوە؟( سەری 

 :دەی وت

رێی حەجێ دوورەە من ش كـاتی  ـای كە چـوومە حەجـێ  
 .هێنوەم ەێەووە حەجی ئەو لە هی من ش دوورترە

 :لە ب رتە تا و یوڵنار دەتانپرسی

حاجی لەاڵ ەئ كە دەچێـتە بنـی دن ـایێە چـان مـاڵی  ـای 
 دەناسێتەوە؟

 :مام یەویوە دەی وت

ێــوەزانێتەوەە ەێویســتە ئێــوە  هەمــوو كە  مــاڵی  ــای ە
 .رێتان ب ەوێتە هەر كوێ ەد ماڵی  اتان ەێ زاننەوە

ــاچێتە  ــ ەئە ن ــاجی لەاڵ ــوی ح ــتە ئ  ــاتەوە دەڵێ  لە بەر  
 .حەجێ
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لە بــ  ەەرژینــی بــا ی شــارە ســەرت هەڵ ــڕیە یوڵنــار بە  
ــوورەیەكی رەشــەوە لە ەێشــتەە ەرچــی  كراســێ ی ســوور و تەن

ـــوەە لێوەكـــانی هێنـــو كـــردۆتەوەە دەڵێـــی بە مـــان ەوە دابە زی
ســوورهەڵ ەوابوون كرێمســت ان لێــوەچاواە چاكوچان تــان كــردە 

ـــوە  ـــ ەە یەومویـــوویەكی ەێ ـــاران ن دیـــارەە بەیم  لە وەد ج
 :وەد ەێشوو بێ یادەوەریەە یوڵنار یوتی س مایەوە دیارە

 ئێستا  ەری ی چی؟

 :ویستت ب ێی هێ  ە دەفرۆشمە یێڕاتەوەە یوت

 .ه چە تێوەسوووێم

ــوژراە ویســتت  ــرا ك ــتی ب ــارا بە دەس ــوەە ی ڤ ــیە نەتزان  ب ێ
 .نەت وت

 :ئەوەت یوت

راە ئ ـوی ج  ـی كە  لە سـەر رسـت حاجی لەاڵ ەاڵەكە كـوژ
 .فێنێونا

یوڵنار خ یوێی بەو اڵسەیە نەداە رۆیشتە چەنو حەزتـوەكرد 
ەێ  ەنــێە ەێنەكەنــی و رۆیشــتە تــا لە جێــی  ــات ەشــتت بە 
ــا ب ــرت  ــار و بــار دەن ــووە ئەیەر ج ــو ب ــنەكە داە ماوەی ەەرژی
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چان ەە تـازەی كـردەوەە دەكردەوەە بەیم ئەو دیـت  و چـاكولێنە
كرێمســـت ەكە دەڵێـــی ئێســـتایەە مـــاچی شـــ رینی شـــ ەرەكەت 
ب ــركەوتەوەە  ــازیەت  واســت بە منــواڵی لە بــ  داربــ ەكە 
ــاە لە  ــاوەی هەر بە زار ن ــردایەە ب ــارت ب  ــوی یوڵن ــاچێ ی لێ م

 :دڵەوە و لەیەڵ هێم  دێرە ش ەرەكەت ب وتایەتەوە

 بە منواڵی لە لێوی ئاڵی تام ئەستانوووە ماچێ

 بە ە ریش لە زەتی ئەو ماچە ش رینەم لە ب رناچێ

داوە و ناجوولێ تە ئەیەر  دیوار نەبـا ەشتت بە ەەرژینەكە  
 :هەر لە جێی  ات دەمایتەوەە بە دەن ی یەورە

 . ەڵ  نە ح زب حاجی لەاڵ ەاڵی كوشت

 یەكەم جـارە دیــوار رســتەی  ـای ب ــاوێە لەوەتەی شــێت 
 :بووەە تەنها رستەی

 راردەە تاپ هات  

ی دەیوتەوەە بەیم حاجی لەاڵ ەئ ەێ  اویە لە ەێش چاوت 
وانـوێ و ێی دیـواری یـرت و زل ەیەكـی تونـوی  چەكوارێو ە  ـ

 :یوتی



361 
 

 ئەمە چی ئەڵێی تا؟

ترەن ـــی  دەن ــی ب نـــوتر یــوت ەوەە چەكــوارەكەدیــوار بە 
 :لێڕاكێشا تا رارت دایێ و یوتت

 !لا وا لەو شێتە دەكەیت؟

 :چەكوارەكە بە توووەیی

 وای لێ ئەكەم و زیاتریشە چی تایە؟

 :تا یوتت

 .برادەرمە

 :ەن نێ ی تاڵەوەچەكوارەكە بە ەێ 

 ...وا دیارە تا  شێتی

دەستت جو نو تا ەشتە دەستێ ی لە ناو دەوی ی رب ەیـتە 
ب رت ــردەوە كە دەســتێو شــەوی دوو دەســت و ترەن ــی بــا 
ناكرێتە بایە نەرم ت كێشاە دیوار هەیتە تا  بە لاژلاژ رێـی 

 .ماڵێت یرتەبەر

ئەیەر  واەر لەو رۆژە بڕیارتــئەو رۆژە رۆژێــ ە هە وێــردەە ه 
وەد دیوار بە جـادە نەكەویـتە سـەرهاتی  ـات بنووسـ تەوە و 
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ــاڵی  ــانی م ــاینی ەێش ــتیە لە ســەری ك ــی كرێمس ناویشــی لێنێ
 :یوڵنارە دای ی یوڵێ رای رتیە یوتی

 .نامەیەكی یوڵێت با هاتووە

نـــامەكە لە شـــێوەی چـــوك ێتێ ی یەورەیەە هێنـــو تونـــو 
د زوو ب ەیـتە ەێەرابووە بە ددان ش بـات نەكـرایەوەە ەەلەت كـر

 :ماڵێ و ب خوێن تەوەە لە سەر دەریای حەوشە دای ت دەڵێ

 .مێوانمان هەیەە دەزانی كێ؟ یوڵنار 

 :سەرسامانە دەڵێی

 !یوڵنار

 :دای ت دەڵێ

 .ئاە یوڵناری  امانە ئەوەی برادەری منواڵ ت

 :لە شوێنی  ات چەاڵ تە لە بەر  اتەوە دەڵێ ت

چـی نەیـوتە چـانە  باشە م  تازە یوڵنارم لە بـازاو دیـتە 
 !هاتاتە ئێرە! تێنایەمە چی روودەدات

 :دای ت هەست  رد ش ەژاویتە یوتی
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 .دەی جارێ بڕۆ ژوورەكەی  اتە  ات ب اوە

بەیم تا چوویتە  ی مێوانە ژوورەكە كەمێو تـاری ەە ئـایە 
سـێ منـواڵی بە دەورەوەیەە  كوا یوڵنار! ژنێ ی رەشپاشی  واز

ە بە حەەەســاوی لە بەرانــ ەری هەســتایەوەە چاكوچان تــان كــرد
 :دان شتیە لەبەر  اتەوە دەڵێ ت

  بە راست ئەوە یوڵنارە! ئەدی ئەویوی كێ بوو؟

 :دایو دەڵێ

 !كووم دەڵێی نایناس تەوە؟

اڵسەناكەیتە تەماشای دەكەیتە ژنە چاوی كەمێو بە اڵووڵوا 
 چووەە بەیم زۆر لە چاوی یوڵنـار دەچـ ە كـەە ەـارچەڵەكە كە

ــــتی بە  ــــ  ەش ــــاری ب ــــووە هەر زۆر لە یوڵن ــــنەرەكە داب ەەن
 :دار ورماكە دەچووە ژنە دەڵێ

 …هەاڵی  ایەتی نەمناسێتەوەە ئا ر 

ــایەە  ــا ن ــا حەەەســاویە اڵســەت ب ــردە ت اڵســەكەی تەواونەك
ب ردەكەیتەوەە هێنوەی نەماوە بە كێنیە چان دەبـێ ئەو هەمـوو 
ســاڵە كەێ  ــوی  ــای كــردبێتە یوڵنــار! ژنە ەێــوەكەنێە رێــو 

ن نی یوڵنارەە ئای دەمێ ە یوێت لێ نەبـووەە لەو سـاتە بە ەێ ە
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 دیار چاو و لە ناو ەێ ەن نی لە یوڵنـارەوە هـاتوو رەنـ ە بـارژا
ب تە یان كەوت  ە زینوە  ەوەوەە  ەناوكەی ب   اڵت هێناە وا 

ـــوەووانی ـــتتەوەیە و لێ  ـــتاو بە  ەبە دەس ـــ   وەس ژنە لە ەێ ەن
 :شەرمەوە دەڵێ

مــــاوەتەوەە ئەرێ كرێمســــت ت داربـــ ەكە هەر وەد  ــــای 
 !ب ردێتەوە؟


