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 ؼەضثبظ َ قبزؼییە س           

 
زََ ضۆژ ثەضلەَەی ضاکاااُڕەَان رەمەوااا  ثجێاااذ ثە  

ٌەژزە ؼبڵ، ثبَک  لە ـەڕبەَە ذۆی بەیبوسە مبڵەَە، 
ٌێطـاای زَژمىااسا، ئیااسی واابظاو  چااۆن لە ؼااەضَەذزی 

ضبطرجااَُ، یاابن مۆڵەریاابن لەکاابری رەوگاابوەزا مااۆڵەری َە
، مێڵێکی قیزەَە، َا مىی زاَەرە پێؿ ذۆیؼەث .پێساثَُ

ی َ ثەَپەڕی یثااۆ ثەڕاااُەثەضایەری رەجىیااسی ؼااەضثبظ
 ـبوبظییەَە ثە ئەفؽەضەکە زەڵێذ:

"ئەم قبضەمااابوە کاااُڕی ماااىە، لە ـاااەڕبەی پێفاااەَە 
راااب ثە چااابَی ذاااۆم ؼااابری ثە  ،ماااۆڵەر  َەضبطراااَُە
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کااُڕاکی رطیفاا  ٌەض . پیاابَثَُوی رااُذمی ذااۆم ثجیااى 
ئێؽااااازب لە ثەضەی پێفاااااەَەی جەواااااگەکەزایە، ثژیااااای 

 ویفزمبن، ثژیی ؼەضۆکی فەضمبوسە."
ثَُم ثە ذبَەوی زەفزەضی  ،ییلە رەجىیسی ؼەضثبظ 

 ،ی، زەفزەضاکااای ضەوااا  قەَظەیاااییذعمەرااای ؼاااەضثبظ
ە ؼاااەضەَەیە، لە ی ثیَاااىەی زاڵێکاای راااَُڕەی کۆماابض

کە ئەم زەفاازەضەم  بثیؽااذ پەڕەیەپ پێکٌاابرَُە. ئێؽااز
َەضبطرااَُە، ضاااژ ٌەژزە ؼاابڵ  َ ذُاىااسکبضی پااۆلی 

 ـەـی ئبمبزەیی .
ثاابَک  ثااطازەض َ ذعمەکاابوی ذااۆی  ،ەکەیثااۆ ـااەَ

ـاااەَ ئااابٌەوگێکی  .ثبوگٍێفااازی ذاااُاوێکی ضاظاَە کاااطز
مىاای  ،رااب ویُەـااەَ لەثەضزەم میُاوەکبویااسا ،ضاکرؽااذ

ثەضزەَام  ،َەپ جەوگبَەضی قبضەمابوی زَاڕۆژ وبؼابوس
 ثە زەوگێکی زلێطاوەَە ٌبَاضی زەکطز:

"ئەماا ۆ ئااێمە لە ٌەمااَُ کاابد ظیاابرط پێُیؽاازمبن ثە 
ؼااااەضثبظە، ؼااااەضزەمێکی وااااُڕ َ ظااااا یه ثەڕاااااُەیە، 
ؼااەضەربی قبزؼااییەیەکی وااُایە. ضۆژباابضی ٌەڵٍاابرىی 
ی ذااۆضی ـاابوبظی َ ؼااەضکەَرىە، لە ؼاابیە َ ؼااێجەض
 .ؼەضکطزەیەکی مەظن َ بەلێکی بیبن فیسای قبضەمبواسا
ئەماا ۆ لەؼااەض ـااەضەفی لەزایکجااَُن َ ثە پیاابَثَُوی 

پبڵەَاواااابوی ؼااااُپب َ   بااااطرىەثەضی ضااااای ،کااااُڕەکەم
 جەوگبَەضاوی ئبیىسە، ئبٌەو  زەبێ یه."
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ی ثەزەؼااذ مىااساڵی ذااطاپەَە بیااطۆزەن، مىاای یااذەڵک
وەباااجەد ثەزەؼاااذ ثااابَکمەَە، ثااابَکێکی کەل ەپاااَُری 

راابقە ظمبوێااژ کە زەیعاواای  .ثەعؽاای ٌەمیفااە رُوااسَریژ
 ظماابوی جەواا  َ پیبٌەڵااساوی حیااعة َ ؼااەضۆپ ثااَُ.

وەیٌێفااااااازَُە ربَااااااااژ ، لەَەرەی ذاااااااۆم وبؼااااااایُە
ٌەمیفە َەپ ثُکەڵەیەپ ٌەڵی:ەڕاواسََم. . ثحەَامەَە

جااااااگە لە کەضەؼاااااازەیەکی جەواااااا  ثەَالَە ، ئەَالی 
 ٌیچیزط وی ، رب لە قۆوبغی ؼەضەربیی ثَُم، زەیَُد:

"زەثێ ثجیزە ومُوەی رەاڵئعێکی ضاک:ۆؾ َ ثەَیقابض، 
 زەثااااێ َا لە مبمۆؼاااازبکبوذ ثکەیااااذ، ضۆژاواااای پێااااى 

ئااباڵی ویفاازیمبن ٌەض ثە رااۆ ٌەڵااکەن. زەثااێ  ،ـااەممبن
لە َرىەَەی ؼطََزەکبوی حیعة  ،ٌەمیفە پێفەوگجیذ

َ ویفااازیمبن. لە ئێؽااازبَە ذاااۆد َەپ ؼاااەضثبظ َەپ 
 قبضەمبوێکی زَاضۆژ ثجیىە."

 چەوسیه جبض پێی َرَُم: ،ئەَ
" لە ذااێڵەکەی زایکااذ رەوٌااب َ رەوٌااب ئەَ پەوااسەیبو  

 ثە زڵە کە زەڵێذ، ثەضذی وێط ثۆ ؼەضث یه ثبـە."
ێه. ثە زَایفااایسا زەڵێاااذ:" ئەَەـااا  ثە زڵە کە زەڵااا 

 ـەڕ لە ثەربڵی ثبـزطە."
جااگە لە ؼااەضثبظاکی ئبیىااسە، کە ئەَ  ،مااه ثااۆ ئەَ 

 ،َەپ مىساڵ .رب ؼُپب ؼبالض ث ۆم ،ذەَوێزی رب زَا پ ە
َەپ جەضبی ذۆی لێ  وبڕَاوێ. ربظە فبممکطزثَُەَە، 
فێاااطی ضاُڕۆیفااازىی ؼاااەضثبظیی کاااطزم. َەپ ئەضکااای 
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 پیطۆظ َ یبؼبی ثىەڕەری ژیبن، فێطی کطزم َ وبچابضی
َەپ جەوگبَەضاااااااااااژ َەپ ؼااااااااااەضثبظاژ  ،کااااااااااطزم

 ٌەڵؽُکەَد ثکەم. 
ٌەض لە مىساڵییەَە زایج ی  لە ؼۆظ َ ذۆـەَیؽزی 

َ مطۆڤگەلااای راااطی چاااُاضزەَضم، َەپ قاااُڕە   زایکااا
ثە ئاااااااابضەظََی ذااااااااۆی َ َیؽاااااااازە  ،ؼااااااااىبعەیەپ

ئیج یؽااییەکەی، ـاازی واابمۆ َ ـااێُە َ ـااکڵی ؼااەیطی 
زََض لە ضۆحااای مىاااسااڵوەی ریاااب زضَؼااازکطزم. ٌەض لە 
مىاااساڵییەَە کە ٌێفااازب ثاااۆوی ـااایطی ذااابَ لە زەمااا  

لە ثاابَەؾ َ ؼااۆظی  ،زەٌاابد، جاابضڕ رێااط وەثَُثااَُم
زایک ، ئێؽک  وەضم َ وبؼژ َ بۆـز  ذبَ َ ذ یچاژ 

ثبـااای ظمااابو  وەپژاثاااَُ، ثە مەکااازەث   ثااَُ. ٌێفااازب ثە
 :زەبَُد مەکەد، ئەَ پفزە م ی بطر  َ َری

ضاژ ضاَەؼزە، ؼەضد ثاۆ پێفاەَە َ ؼاىگذ ثەضظ "
ثە زەوگای ثەضظ َ زلێاط  ،قبچەکبوذ جاَُد ثاکە. ضابطە
زی ویفااازیمبن ثڵێاااطەَە. ثەضظراااط ٌااابَاض ثاااکە، َؼاااطَ

 ".وەپ پفی ە ،چێذزەوگذ ثب لە زەوگی وەڕە ـێط ث
پیبَی باُڕ لە مفازی حیاعثە، پیابَی زەَڵەد  ،ثبَک  

َ ؼاااەضۆکی زەَڵەرە، جەوگااابَەضی ؼااامێ  ففااای وێاااُ 
 جەوگە، جەوگیؿ ٌەضبیع کۆربیی وبیەد.

زویابی مىای کاطزََەرە  ،ضۆحی جەوگابَەضاوەی ئەَ 
 زۆظەخ.
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الی ثاابَک ، لە زایکجااَُن، ئەَ ضۆژەیە کە زەفاازەضی 
ی َەضزەبطیاذ، وەپ ئەَ ضۆژەی لە یذعمەری ؼاەضثبظ

ثە  ،ؼاااکی زایکااازەَە زایااازە زەضەَە. ثاااۆیە ئەَ ـاااەَە
 وەـئە َ زەوگی ثەضظ، َەپ ٌەَض زەیگطمبوس:

لەواااابَ مىساڵااااساوی  ،ییب ٌەژزە ؼاااابڵٌەراااا"مااااطۆ   
ویفاااازیمبوسا زەژاااااذ، لە ذااااُاه َ ضۆ  َ ثەضَثااااُمی 
ذاابکەکەی زەذااُاد، ثە ئاابَ َ ذااُاىی ـاابزەمبضەکبوی 
َ بۆؾ َ پەضَەضزە زەثێاذ. لە ؼابیەی حیکمەرەکابوی 

َ واۆ  ثەٌب پطـىگساضەکبویسا ثباڵ زەکابد. ئەَ واۆ مابوگە
کااۆضپەلە، لە ؼااکی زایکااسایە ٌاایش ویاایە، ـاازێژ  ضۆژەی

ویاایە ـاابیەن ثە قؽااە ثێااذ. ئەَەی لە ؼااکی زایااکەَە 
زاازە زەضەَە، مفااکە کاُاطەیەکە َ ٌیچاای راط، رااۆپەڵێ 
بۆـاااازی ذاااابَە، ثااااێ ظماااابن َ ثااااێ ـاااابوبظییە، بەض 

جەوگابَەضاوە َ ٌێاع ضۆحی  .مبن بەَضەی وەکبدیویفز
َ رُاوااابی پاااێ وەثەذفاااێ، ٌەض ظََ الض زەثێااازەَە َ 

لە زایکجاااَُن ضۆژی ئبمااابزەثَُوە ثاااۆ چەپ  زەمطااااذ.
َ بیبوفیااسایی لە  ٌەڵگااطره، ثااۆ چااَُوە ثەضەکاابوی ـااەڕ

پێىبَ زایکە مەظوەکەزا، کە ویفزیمبوە، ضۆڵای زایاژ کەم 
َ ثێ ئەضظـاە، ئەَ ٌەمابن ضۆڵای کابضبەیەپ زەثیىێاذ 

ـاەضە  َ وبمَُؼاە  ،زضَؼازکطزن. ذۆـەَیؽازیثۆ 
یەکێکە ب ئێؽز ،پیطۆظەکە، ذبکە، ذبپ. ئیسی کُڕی مه

لە پبڵەَاوەکابوی ئەم ویفاازیمبوە، ئەم بەلە قبضەماابوە، کە 
ثااااااااااۆ ؼااااااااااەضکەَره َ  ،لە مێااااااااااژەَە ذُزاَەوااااااااااس
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ثەضەوگااابضثَُوەَەی زَژمىااابوی ذاااۆی ئااابظایەری ثاااێ 
 َااااىەی پێجەذفااایُە، ؼاااەضۆکی فەضمبواااسەی ث یمەرااای

 پێجەذفیُە." 
لە ثەضزەم  ،َەپ وەڕەـااااێطاژ ،لە کبرێکااااسا ثاااابَک 

ثە جاااَُرێ ؼااامێڵی  ،میاااُاوە َضگ ظ  َ بەمژەکبویاااسا
ؿ یذێاطا ذێاطا. چەوەثبظی زەکاطز ، زەیىەڕاوس َففەَە

 زاَایفەضماابوی ثەؼااەض زایااکە زامبَەکەمااسا زەکااطز َ 
 ذعمەرکطزوی ظیبرطی لێسەکطز. 

ضۆژی زََ جااابض لە  ،ماااه کە ثە حیؽااابة َ کیزااابة
زایااااژ ثااااَُومە، کاااا  َ ثێااااسەو  لە ؼااااَُچێکسا َەپ 

چاااابَەڕڕ ثااااَُم  ،رااااَُرکە ؼااااەبێژ ٌەڵکُضماااابثَُم
مااااه َ زایااااکە  .میُاوەکاااابن م یاااابن ثفااااکێىه َ ثاااا ۆن

ٌەض یەکەمبن ث ۆیه ، ربَاژ ثحەَایىەَە ،زامبَەکەـ 
ثە الی کااابضی ذۆماااابوەَە، ماااه ثااااۆ الی کزێجەکاااابن َ 

بَغە ثێااااسەو  َ ؼااااەعیکطزن، زایکیفاااا  ثااااۆ واااابَ قاااا
 رەوٌبکەی ذۆی. 
لە زڵاای ذۆمااسا زەڵااێ . ثەَەی ثبـااە  ،ٌەوااسڕ جاابض

ثاۆ پیابَە زڵ ەقەکابوی َەپ  ،ٌەمیفە ـاەڕبەکبن ٌەن
مااه َ زایکاا ، زەمێااژ ثااَُ لە ، ثاابَک ، ئەبەض وااب ئااێمە

رُاثااااَُیىەَە َ  ،ضََد َ زڵ ەقییەکەیااااساەثەضزەم جەث
 ئەؼەضاکمبن وەمبثَُ. 
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رەوٌاب ئەَ ضۆژاوەیە کە ئەَ لە مابڵ  ،ثاۆ ئاێمە ژیبن 
ویااایە، ئەَ ضۆژاوەی لە ـاااەڕبەکبوسایە، کە ظۆضرطیىااای 

 ضۆژەکبن ثَُ. 
ئبـىب ثَُن َ ثەضکەَرى  ثە ژیبن َ زویاب، ٌەض ئەَ 
کبربوە ثَُ کە زََض لە چبَی ریژ َ پ  رەلیؽمی ؼبم 
َ قیىاای ئەَ ثااَُ. ئەَ ضۆژاوەی لەبەڵ زایااژ َ ثااطا َ 

 ،ەکەی ثااابَاوی زایکااا یە الزاااازەچاااَُیى ،ذُـاااکەکەمسا
ئبَازە زەثَُیه.  ،لەبەڵ ذبڵ َ ذعم َ ٌبَظمبوەکبومسا

یاااااابذُز ئەَ کبراااااابوە ثااااااَُ کە ثە رەوٌااااااب َ زََض لە 
زەچاااَُمە  ،چااابَزاطی َ چااابَ ؼاااَُضکطزوەَەی ئەَ

 قُربثربوە. 
زویااااب َ ژیاااابوی ئااااێمە ئاااابَازەیەپ ثااااَُ لە راااابڵ َ  

 ـاایطیه، لە زیؽاا: یه َ عەؼااکەضربضییەد َ ذەیاابڵ َ
فەوزبظیااب، زویاابی ؼااەضثبظیی ثاابَک  َ زویاابی ؼاابزە َ 
ذۆـەَیؽااازی زایکااا . ئەَ ـاااەَاوەی ثااابَک  لە مااابڵ 

ضاپێچااااای ثەضزەم  ،زەثاااااَُ، ثە ظۆض ئاااااێمە َ زایکمااااای
وبچاابض ثە ثیىیىی)رااُض  ،ثە ظۆض .ەکە زەکااطزۆویااەلەفعر

مااه المعطکااخ(ی زەکااطزیه. َاااىەی کُـاازبضبەی پاابؾ 
، جەوااا ، َااااىەی ٌەالٌەال ثاااَُوی جەؼااازەی ماااطۆ 

پااابضچەی مبـاااێه َ ، ئااابَازەثَُوی بۆـاااذ َ ذاااُاه
رااب زَا  ،زیمەوگەلێااژ مااه َ زایکماای .چەکاای ؼااەضثبظیی

مىاایؿ ضـاابوەَەم ، ؼااىَُض ئاابظاضزەزا. زایکاا  زەبطیااب
ڵ ضەقەکەمەَە لەؼااەض یەپ ثە زظیاای ثاابَکە ز ،زەٌاابد
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ذاااُڕ ذاااُڕ فطمێؽاااژ ، . زەمجیىااای زایکااا زاٌێڵاااىد  زە
 یلە ژاط کطاؼەکەیەَە رطغ رطپە رطپی زڵ ،زازەثبضاىێ

ثەضظراااااط زەکاااااطزەَە. ثە ثیىیىااااای رەضمااااای ؼاااااەضثبظە 
 لەژاط لێُەَە زەیُد: ،کُژضاَەکبن

"ئەی زایکزاااابن ثمااااطڕ ضۆڵە، کااااُاطایی  زاثێااااذ ثااااۆ 
ئابظاضی جەضگ ؼاَُربن، بەودی َ جاُاویزبن، َەی لە 

َەی زەثااێ ئێؽاازە کااُڕەکەم حاابڵی چاای ثااێ. ذااُزایە 
 ،ئبَڕ ثکەی ثەم ئببطەزا، ذاُزایە جەضبا  وەؼاَُرێىی

کاااُڕەکەم زەؼااا:ێطمە . ذبلیاااسەکەم مەحفاااَُظ ثکەیاااذ
ضەحمەد َ بەَضەیی رۆ ذُزایە، کاُڕی ماه َ کاُڕی 

 مەحفَُظ ثکە ذُزایە..." ،ٌەمَُ مَُؼڵمبوبن
ەمیفە بابڵزەی ثە وعاکابوی ٌ ،ثبَکە زڵ ضەقەکەـ  

 زایک  زەکطز َ ثە وەثطەیەکی ببڵزەجبڕییەَە زەیُد:
" بەمژە، ئەَ کەالکبوە ٌای زَژماىە، پیابَی عێطاقای 
ـەٌیسیؿ ثێذ، رەضمای وابکەَازە ژااط چىگای زَژماه، 

کەالکی ئەَ ئببط پەضؼازبوەیە، کە . ئەَاوەی رۆ زەیجیىی
ذاۆ  .ثە زضاژایای مێاژََ چبَیابن ث یاُەرە َاڵرەکەمابن

ئەم لَُـااکە لَُـااژ َ  ،ثەظەیاای واایه ویئەَاوە ـاابیە
رااااۆ زەثااااێ ثە ثیىیىاااای ئەم ، بطیاااابوەی واااابَڕ. بەمااااژە
ـااااابوبظی ثە کاااااُڕەکەد َ ، کەالکااااابوە ذۆـاااااحبڵجیذ

 ؼُپبی ؼەضۆکەَە ثکەیذ." 
 ضََی زەکطزە مىی ضەو  پەڕیُ َ پێی زەَر : پبـبن
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ثەض راااۆؾ  ،"ذەماااذ وەثاااێ، ئەم ـااابوبظییە پیاااطۆظە
زەکەَاااااذ. جەوگاااای بەڕاوەَەی ـااااکۆ َ ؼااااەضَەضی 
ٌێفازب لە ؼاەضەربزایە، رااب زامەظضاواسوەَەی ویفاازیمبوی 

 بەَضەی عەضەثی، ئەم جەوگە زضاژەی زەثێذ."
ثیطمە پبضؼبڵ ئەم َەذزبوە، ٌەماَُی حەَد ضۆژ  

زەثاُایە  .ثَُ، کبکە ذبلیسم لە ظیىسان ٌابرجَُە زەضەَە
پەیُەوسی ثە ؼاُپبَە ثکابد.  ،لە مبَەی ٌەفزەیەکیفسا

ثە  ،کەزاۆوەیرەلەفعلە ثەضزەم زیمەوی کُـزبضبەی وێُ 
 ثبَکمی َد:

" ثااابَکە، ئەمە جەوااا  ویااایە، ئەمە کاااۆمەڵ کاااُژییە  
کەغ لەَ جەوگە ثە ظیىاسََیی وابیەرە زەضەَە. ثابَکە، 

ە ثاب ذاۆم قُرابض ٍاێڵلێمگەڕڕ ثب وەچ  ثۆ ؼەضثبظیی، ث
حەـاابض ثااسەم، مااه  لە بُوااسەکەی زایکمااسا ذااۆم. کەمثاا

 وبمەَڕ ثەـساضی ئەم جەوگە ث ." 
ثااابَک  کە ٌەضبیاااع چااابَەڕای ئااابَا ٌەڵُاؽااازێکی 

ضەوگاااای پەڕی َ چبَەکاااابوی َەپ بااااب ظە   ،وەئەکااااطز
ه. ضاپەڕی َ ثە پااێ ەقە ویفاازە ؼااەض کاابک  َ زەضپەڕیاا

َەپ زڕواااسەیەپ، وێچیاااطی ثەضزەؼاااذ کەَرجاااێ. ٌەراااب 
کێفاااااب. ثە ماااااه َ زەراااااُاوی مفاااااذ َ پاااااێ ەقەی پێسا

زایکااامەَە، وەمااابن زەراااُاوی لە کااابکمی ثکەیاااىەَە، کە 
 لەژاط چەپۆکیسا ذۆی بطمۆڵە کطزثَُ َ زەوُظایەَە. 

قژیی ذۆی زەڕوای، ، زایک  پ  ثە مبڵەکە زەیعضیکبوس
ثە زەوگااااای ثەضظ  رطؼااااابلە  ،ئەؼاااااطا زََض َەؼااااازبثُ
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ٌێىااسەم پاابڵ ثە ثاابَکمەَە واابثَُ رااب لە کاابکمی  .زەبطیااب
َە، ٌەوبؼەث کێ  پێ کەَرجَُ. ثابَک ، ثە زََض ثرەمە

لەضەی ذىکبَەَە، ثە ٌەوبؼەی ؼُاضەَە، لەؼەض یەپ 
 زەیىەڕان:

" ئەم ـەَ لە ژاط چىگ  زەضوابچی ٌەی جەثابن، لە 
مااطزن زەرطؼاای ٌەی ذااُا ی  زەرەَڕ پاا ە َ پاابیە َ 

ٌەی ٌاایش َ پااَُە، زەرەَڕ  .ـاابوبظی مااه رێکفااکێىی
ؼااجەی یااب ثەم ثمکەیاازە ببڵزەجاابڕی زۆؼااذ َ زَژمااه. 

گەَظاااى ، یااب رزە ی ذۆرااساىزەماابوچەیەی ذااۆم لە ذااُا
 م ذ زەـکێىی َ زەڕۆی ثۆ ؼەضثبظییەکەد." 

وە مااه َ کاابک ، وە زایکاا  َ ئەؼااطا، رااب  ەئەَ ـااەَ
ثەضەثەیااااابن کەؼااااامبن ذەَ وەچاااااَُە چبَمااااابن، راااااب 

بطیابیه َ زەضزە زڵمابن زەثەزیابض یەکەَە  ،ذۆضٌەاڵره
 ڕـذ. سەٌەڵ

ی َ زەمُچااااابَی یوااااابثەزڵ چێفااااازەوگبَ، کااااابک  ثە
ٌەڵئبَؼاابَەَە، زڵ ـکؽااذ َ وبچاابض ضااای رەجىیااسی 
بطرەثەض َ ذۆی وبَوَُغ کطز. ؼێ ضۆژ زَارط، مبڵی 

 ی ضۆیفذ.یثەضەَ ؼەضثبظ ،جێٍێفذ
رطؼی زایک ، رطؼێکی ضاؼزەقیىە ثَُ، رطغ ثَُ لە 
بیاابوی کااُڕەکەی، کە وعیااژ ثە ؼاابڵێژ ثااَُ ؼااەضثبظ 

ەَە وااابمەی ثاااۆ لە پێفاااەَەی ثەضەکااابوی جەواااگ .ثاااَُ
زەوااابضزیىەَە. ثاااۆیە ٌەمیفاااە َ ضااااژ ثە پاااێچەَاوەی 

پا   ،ثبَکمەَە، کە ثَُوی کُڕاکی لە ثەضەکابوی جەوا 
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وەـااااائە َ زڵرۆـااااای زەکاااااطز َ لە ٌەماااااَُ کاااااۆڕ َ 
 ،کۆثَُوەَەیەکاااسا، ـااابوبظی پێاااُە زەکاااطز. ثاااۆ زایکااا 

 ٌەمیفە مبیەی بطیبن َ رطغ َ ویگەضاوی ثَُ. 
وێااااااُ جەوگێکاااااای َاڵد ثە رەَاَەراااااای کەَرجااااااَُە 

ـااەَ َ ، زضاژذاابیەوی فااطاَاوەَە، ثە زضاژایاای ؼااىَُض
ضۆژ ظضمەی رۆپجاابضان ثااَُ. ضۆژ وەثااَُ ثە ؼااەزان َ 

راابثَُری رەضماای ثە ئااباڵ زاپۆـااطاَ ، ثگااطە ثە ٌەظاضان
ثە   .ەَەزثەضەَ ـااااااااااابض َ بُواااااااااااسەکبن وەبەڕاااااااااااا
ضََەَ  ،پێچەَاوەـااەَە ثە ؼااەزان َ ٌەظاضان الَیااؿ

 طیه. ثەڕاىەذ، ؼىُضەکبوی مەضگ
 :ەکە زەیقی انویۆەلەفعٌەض کە ثێژەضی ر

 " ب" یب حُم آرجع لُ جطیى
رااطغ ٌێىااسەی رااط زایکماای بۆـااەبیط زەکااطز َ لە 

رۆقیاُ  ،پەلَُپۆی زەذؽذ. زایکبن َ ژوبوی ضەـا:ۆؾ
مبن. ٌەض کە یَ رطؼبَ، ثجاَُوە ٌێماب َ ؼاُمج ی ویفاز

ضابەیبوسوی حیعثای ؼاەضۆپ، ثبوگٍێفازی ئەَ زاڵە الپ 
َاڵد پا  زەثاَُ  .راب زَایابن ثاکەَن ،زەکطز ذۆضاوەیبن

لە الفیاااااازەی ضەؾ، لە ذااااااێمەی زضاااااااژی رەععااااااای 
کۆاڵوەکاااابن. ٌەض کە ثبڵەکبویاااابن زەجااااَُاڵن، ؼااااەزان 

َەپ بەاڵی زاضی ثەض ضەـاااااااااەثب ، مبنیالَی ویفاااااااااز
 ٌەڵسەَەضیه. 

یەکەم ضۆژی پبؾ ـاەَ ئابٌەوگی لە  ،ؼەضلەثەیبوی
ثاااَُن ثە ی َ یزایکجاااَُو  َ بەیفااازى  ثە ٌەژزە ؼااابڵ
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لە  .لە ویفاازیمبن ثااَُنزەڵێااذ، یاابن َەپ ثاابَک   .پیاابَ
زەفازەضی ذعمەرای ؼاەضثبظییەکەم پیفاابوی  ،قُربثرابوە

 ٌبَڕاکبومسا، ٌەوساکیبن َریبن:
 "جب ئەَە چییە  ئێمە زەمێکە ٌەمبوە."

 ،زەؼزیبن پێسەکطز ئەَ ئەم زەؼذ َ ،ٌەوساکیفیبن
 ثە ؼەضؼُڕمبوەَە لێی َضز زەثَُوەَە. 

لە َاڵراابوی رااط لە ثااطی  ییەکێکیاابن َری:"ذەڵکیاارااب 
ئەمە، زەثاااىە ذااابَەوی پبؼااا:ۆضد َ بەـااازی ٌەماااَُ 
زویبی پێسەکەن. ثەاڵم الی ئێمە ئەم زەفازەضی ذاعمەرە 
ؼەضثبظییەمبن زەزەوێ، کە رەوٌب بەـزی ثەضەَ مەضگ 

 َ زۆظەذی پێسەکطاذ." 
 ذُاىسکبضاکی رطی ٌبَڕاف  َری: 
ڵ زەچێااذ جەواا  "بااُڕ مەزەضڕ، َا ثااۆ چااُاض ؼااب

ٌەڵگیطؼاابَە َ ظۆضی وەماابَە کۆراابیی ثێااذ. ضەوااگە رااب 
جەواااگەکەؾ کۆرااابیی  ،ئاااێمە ذُاىاااسن رەَاَ زەکەیاااه

 پێٌبرجێذ." 
لە َاوەی چُاضەمیفاااسا، کااابرێ مبمۆؼااازب حیاااعثییە 
م َماااااااۆچەکە، ئەَەی َاوەی ضۆـاااااااىجیطی حیعثااااااای 

ذاااۆی کاااطز ثە پۆلاااسا، چااابَزاطی پاااۆ   .پێاااسەَریىەَە
 ٌبَاضی کطز:"قیبم" 

ٌەماااَُ ٌەؼااازبیه َ پاااێکەَە ثە کاااۆضغ  ،ۆلەکەپااا
 ٌبَاضمبن کطز:"قبزؼیخ رسام حؽیه" 

 "ج ُغ" 
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زیؽاااابوەَە ٌبَاضماااابن کطز:"اوز ااااطوب ع اااای فااااطغ 
 المدُغ"

چُذزی ٌابَڕا ، ٌەض ظََ ٌەؼازب َ  اکیذُاىسکبض
َری:"مبمۆؼااااااااااااااااااازب، پیطۆظثااااااااااااااااااابیی لە زََڕەگ 

الی  وبکەیااااااذب")ٌەڵجەد ئەمە وبظواااااابَی مااااااه ثااااااَُ
 ذُاىسکبضەکبن(. 
 ضََی رێکطزم َری: "چی ثَُەب"  ،مبمۆؼزبؾ

مىاااایؿ ثێااااسەو  ٌەؼاااازبم َ زەفاااازەضی ذعمەراااای  
 ؼەضثبظییەکەم ثۆ ثطز. 

لێااای زەڕَاوااای َ ئەماااسیُ َ ئەَزیاااُی  ،لە کبرێکاااسا
پێاااسەکطز. ثە زەؼااازی کێفااابی ثەؼاااەض ـااابومسا َ ثە 

 َری: " ٌەض ثژیذ، پیطۆظە."   زەوگی ثەضظ
 ض ثڵێیی:پبـبن کەَرە ظۆ

"ضاگااابی ضظببضثَُومااابن لەم زەفااازەضە ثچاااَُکەَە 
زەؼز:ێسەکبد، وەپ لە کزێجە قەثەکبوی فیعیب َ کیمیاب َ 
ـااایعطی جااابٌ ییەَە. رەوٌاااب لە ضااااگەی زضَؼااازکطزوی 

ئاااااێمە  ،یەکگطراااااَُەَە راااااۆکمە َ ،ؼاااااُپبیەکی بەَضە
زەراااااااُاویه ؼاااااااەضَەضییەکبوی مێاااااااژََی کاااااااۆن َ 
پطـااااىگساضی ثبَثبپیطاوماااابن ثگێاااا یىەَە. ضۆژببضاااااژ 
رەَاَی زویب لە ثەضزەم لەـاکطی ئاێمەزا ٌەڵاسەٌبره َ 
ٌەڵااسەلەضظیه، ذاابَەوی ثەٌێعرااطیه ؼااُپب ثااَُیه. ٌەض 
ثە رەوٌااب لە ؼااەضزەمی فەضماابو ەَایی ؼااەضکطزەیەکی 

ئااێمە پزااط لە  َەپ عااُمەضی کااُڕی ذەربثااسا، لەـااکطی
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قەاڵَ وابَچە  ،ؼی َ ـاەؾ ٌەظاض، ـابض َ ـابضۆچکە
 زابیط زەکبد َ زەیربرە وێُ قەڵەم ەَی ذۆیەَە. 

ئااێمە زەثااێ لە ضاااگەی ؼااُپبیەکی بەَضە َ  ،ئەماا ۆ
جاابضاکی رااط رااطغ َ  ،پاا  ئیماابوەَە َ مەـااپ پێکااطاَ

ؼااُپبیەپ کاابرێ  .ثرەیااىەَە زڵاای ٌەماَُ جیٌاابن، ؼابم
ەَیااااسا، لەضظ َ رااااۆقیه پۆؼاااازبڵەکبویبن زەکێفااااه ثە ظ

لە ٌەماَُ جیٍبواسا زەوا  ثاسارەَە. ئێاُە  ،پەذفاکبرەَە
زەثێ ـبوبظی ثە ذۆربن َ ثەم ؼەضزەمەی ذۆرابوەَە 

ئێااااُە زەثااااىە بەضزاااااژ لەَ ؼااااُپبیەی کە ثە . ثااااکەن
ضاثەضایەرااااای ؼاااااەضۆکی فەضمبواااااسە راااااۆڵەی ٌەماااااَُ 

َ پااابضچە پبضچەکطزومااابن  ەییضاثاااطزََی ژااااط زەؼاااز
زەکااااااابرەَە. ضاگااااااابی ؼاااااااەضَەضی َ ؼاااااااەضکەَرىی 

عثە، یااٌەماابن ضاگاابی ؼااەضۆپ َ ح ،یەکداابضەکی ئااێمە
ٌەماابن ضاگاابی ؼااُپبیە، کەَارە ٌەمَُراابن پیطۆظثاابیی 
لەم قبضەمااابوە ثاااکەن، کە کەَرە ؼاااەض ضاگااابی بە  َ 

 عة."یمبن َ حیویفز
 ئبؼااەَاضی ؼااَُربوێکی کااۆن ،ئەم مبمۆؼاازبیەمبن 
ە زیبضە، زەڵێه کابری ذاۆی لە جەوگای یەَؼزَُپ ثە زە

زژ ثە ئیؽطائی سا، َەپ ؼەضثبظاژ چَُەرە فەڵەؼزیه، 
ضظباابضی  َُ، ثە پەضجاالە کاابری رەقیااىەَەی ربوکەکەیااسا

 ی. یی َ ؼَُربَیثَُە، ثەاڵم ثە ـێُاَ
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ثااێ َەؼاازبن، مبمۆؼاازبی ذااُلەپ ئەَ َاوەیە، چاا  
ی ؼااااُپبی یاااالە ثاااابضەی ضۆڵ َ پیطۆظ ،ویااااُە ثااااطژاَ

 ؼەضۆکەَە چەوەثبظی ثۆ کطزیه. 
لە کبرێکااسا لە ماابڵەَە ؼااەضقبڵی ؼااەعیکطزن  ،ـااەَ

ربَاااژ لااێ  ضاماابَ َ ، ؼااەضم َضَژثااَُم، ثاابَک  ٌاابرە 
 َری: "ذەضیکی چیذب" 

 َر : "َەپ زەثیىی ثۆ ؼجەی ؼەعی زەکەم." 
 ب"ا" ؼەعی لە چیس

 م ٌەڵج ی َ پێ  َد:" لە ثیطزۆظزا." ُپێڵ 
 چییەب"  َری: " ثیطزۆظ ثەؼەضؼُڕمبوەَە

 َر :" ثیطزۆظی ثیطکبضی." 
کەَرە رەمبـاابکطزوی ئەَ  ،لە رەویفاازمەَە زاویفااذ

ثیاااطزۆظاوەی حەلااا  کطزثاااَُن، ربَااااژ لێیااابن ضاماااب َ 
 پبـبن پطؼی:

 " ئەم ٌەمَُ ؼیه َ ؼبزاوە چییهب " 
" ثااابَکە ئەمە ثیاااطزۆظی فیؽببۆضؼاااە، بطیمااابوەیە، 

ثیرااُاىیه، رااب لێاای ثااَُەرە ثىاابغەی ظاوؽااذ َ زەثااێ 
 رێجگەیه."

قَُڵ لێی ضَاوای  َ ، ثە چبَە ظە  َ ؼبمىبکەکەی 
 زیؽبوەَە َری:"رۆ لێی رێگەیفزَُیب"

 َر :" کەمێژ." 
 زیؽبوەَە پطؼی:"چی ئەڵێذب"  
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ضََم کااطزە ثاابَک  َ کەَراامە ، رااۆظڕ ذااۆم جااُاڵن
 ـیکطزوەَەی ثیطزۆظەکە: 

 " بەض ؼێ بۆـەیەپ، الکبوی ثطیزی ثێذ لە ؼیه َ
یەکؽاابوە ثە  ،ؼاابز َ جاای ، ئەَا ٌەض زََجاابی ؼاایىێژ

 زََجبی..." 
کزێاجەکەی ٌەڵگاطد َ راب  ،وەیٌێفذ ٌیچای راط ثڵاێ 

ثەالقطرێااُە َری:"قؽااەی قااۆڕ، ، ٌێاعی رێااسا ثااَُ رُڕیااسا
 بئەم ؼاایه َ ؼاابز َ جاایمە ،ئەمە کەڵکاای چاای زەبااطڕ

مێفااکی ذااۆد ثە چیاایەَە ؼااەضقبڵ زەکەیااذب  الیااجە َ 
 مه ثکە." ذۆد فێطی ثیطزۆظەکەی 

 یثەؼەضؼُڕمبوەَە پطؼی :" کبم ثیطزۆظب  ثیاطزۆظ
 رۆ چییەب"

ثە لەذۆثاابیی َ فیااعەَە َراای:" ثیااطزۆظەکەی ماااه  
ذۆمبڵییە، ٌی ذۆمبوە، ثە ئەظمَُن َ ئەقڵی ذۆم پێی 
بەیفاااااازَُم، ئبؼاااااابوە َ ثبـاااااازطیه ضاگبـااااااە ثااااااۆ 

 ثەذزەَەضی َ ئبظازی." 
 لێ  پطؼییەَە:  ،زیؽبوەَە حۆ  َ حەپەؼبَ

 زارىبَەب " "ذۆد
" وەذێااااط، لە قُربثراااابوەکەی ؼااااەضۆپ َ حیعثااااسا  

فێطی ثَُم، زەثاێ ٌەماَُ ٌابَاڵرییەپ ثیعاوێاذ، راۆؾ 
لەثااااطی ئەم واااابَە قااااۆڕە ثااااێ کەڵکاااابوە، ذااااَُ ثااااسە 

 ثیطزۆظەکەی ؼەضۆپ." 
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ثە ـااااێُە َرىێکاااای پاااابڕاوەَەَە َر :"ثبـااااە ثااااۆم 
 ـیکەضەَە ثبَکە بیبنب" 

 ە:رۆظڕ ئح  ئحمی کطز َ کەَرە ـیکطزوەَ
ؼااەضثبظ  غؼااەضۆپ ثێااذ، لە ثەضامااجەضزا  غ"بەض 

 غزََەمە،  غیەکەم ؼااااەضچبَەی  غٌەیە، کەَارە 
یەکەم،  غلەَ کاابرەزا زەثێاازە پبـااکۆ ثااۆ  ،زََەماایؿ

. ئیزااااط ثەم جااااۆضە ؼاااایىی غیەکؽاااابوە ثە  غکەَارە 
بە   گبەَضە زەثێزە ؼەضچبَە َ یەکؽابن زەثێاذ ثە 

ویفااازمبن، زَاجااابض ٌبَکێفاااەکە ثە زَا قۆوااابغی  نَ 
 غپیاااااطۆظەکەیە، مەثەؼاااااذ  غذاااااۆی زەبااااابد، کە 

 ؼەضکەَرىە." 
ثە ئاابضامی َ ، پبـاابن زەؼاازی ذؽاازە ؼااەض ـاابو 
 ٌەؼزی زلێطییەَە َری: "رێگەیفزیب" 

لە رطؼب َر :"ثەڵێ ثبَکە بیبن، ٌەض لەثەضیف  کطز. 
 ؼەضکەَره."  غؼەضۆپ یەکؽبوە ثە  غ

غاطَض، زەؼازی کێفاب ثە ـابومسا َ  ذۆـحبڵ َ پا 
 َری:"ئبفەضم کُڕی ذۆم."

زىەَە زەوگای یفاثەزەم ضۆ ،ٌەؼزب َ پفزی رێکطزم 
 لێ ٌەڵج ی: 

"رەوٌاب زََ ضۆژی رااط لە ماابڵ ، ؼااجەی ئبماابزەثە ثااۆ 
 ی." یمەـقی ؼەضثبظ

ٌاابَاضم کااطز: "مااه ؼااجەی راابقیکطزوەَەی ثیطکاابضی  
 ٌەیە ثبَکە " 
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 ثە ئەؼ:بیی َری:  ،ٌەضَا ثەزەم جێٌێفزىمەَە
"ؼااااجەی یەکەم ضۆژی رااااابقیکطزوەَەی پااااابڵەَاوێزی 

 رۆیە، ث ۆ ثىَُ." 
لە زەـزبیی  ،ثەضەثەیبن ثە زەمُچبَی ذەَاڵَُەَە

الی مااااابڵی ذۆمااااابوەَە، ضەپُضاؼاااااذ َەؼااااازبثَُم َ 
چبَەڕَاوی فطمبوی ثبَک  ثَُم. لە پفزمەَە ـابضاکی 

وااێڵە وێاا   ،ذاابمۆؾ َ وُؼاازَُ، لە الی ضاؼزیفاامەَە
ئااببطی ٌێمااب َ مێااژََی ـاابض ثە ٌەَازا ـااەپۆلیسەزا، 
ئااااااااببطی ٌەمیفااااااااە زابیطؼاااااااابَی وەَد، وەَراااااااای 

 ثبَەبُڕبُڕ.
مااابڵی ذەڵکااای زامااابَ َ  ضیاااعە ،لە الی چەپیفااامەَە

 ٌەژاض ثە یەکسا چَُثَُن. 
ثەضامجەضیف  ثبَک  ثَُ، ثە ج ی کەـارە َ ذابکی 

ەزالیب ؼەضثبظییەَە، ثە پۆؼزبڵی ضەـی ثطیقەزاضەَە، م
یەکەی ؼااەض ؼاایىگی کە َاىەیەکاای ؼااەضۆپ یـُـااە

ثااَُ، ثە ریفااکی ذااۆضەکە زەثطیؽااکبیەَە، ضەپُڕاؼااذ 
ثە  ،َەؼزبثَُ. ؼەضەرب ذاۆی کەَرە جاُڵە َ ٌەڵاُەڕە

مىایؿ  .کطزوەَەی لێکطزمیویگبی چبَیؿ، زاَای الؼبی
کەَراامە  ،بۆڕەپاابوی مەـااقکطزنبَ َەپ ؼااەضثبظاکی واا

ٌەڵاااجەظَزاثەظ راااب بەضم زاٌااابر . پبـااابن ثە ظمااابن َ 
ی ٌابَاضی ثەؼاەضا کاطزم:" یـێُاظی فەضمبوی ؼاەضثبظ

 ."ء زض..... الی الُضااؼزعس" " اؼزط " "الی االمبم ؼط
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ئەَ فەضمبوااابوە لە مێاااژە زەظاوااا  َ پێیااابن ئبـاااىبم،  
ٌەمَُ ؼبڵێژ لە پفَُی ٌبَیىەزا، ٌەضچی ذُاىسکبض 

 یپێچاااای ذااااُلی ٌاااابَیىەی ؼااااەضثبظیٌەیە ثە ظۆض ضا
رااب ئێؽاازب، کە لە ثەضزەم ثبَکمااسا َەؼاازبَم، . زەکااطاه

وعیکەی چُاض جابض ثاۆ ئەَ ؼاەضثبظبە ٌبَیىابوە ضاپاێش 
 کطاَم.
ی کەَراااامە یفاااازىی ؼااااەضثبظیثە ـااااێُەی ضاُڕۆ 

ئەَیااؿ زََض َ وعیااژ چاابَزاطی  ،ٌەوگاابَ ٌەڵٌێىاابن
 وبَە وبَەؾ زەیقی ان: "زاَم... زاَم..."  .زەکطزم

لە  ،َەپ کەضی ژاط جەوادەڕ ،وعیژ ثە ویُ کبرژمێط
 ثبظوەیەکسا ذُالوسمییەَە.

ثە ٌەماااااااَُ  ،َضزە َضزە ٌەَا بەضمزاااااااط زەثاااااااَُ
ذەضیژ ثَُ ثاۆ قاُمێ ئابَ  ،جەؼزەمسا ئبضەقە زەچۆڕا

کااااُاطایی  زائەٌاااابد. ثەاڵم ئەَ رااااب زەٌاااابد مەـااااقی 
قُضؼزط َ ربقەر:طۆکێىی پێسەکطزم. ٌەض لە ضاکاطزوەَە 

رەقااا ەی زَاثەزَای یەپ َ لەؼااااەض ؼااااژ  ،راااب ـااااىبَ
ؼااەض زڕکااُزاڵ. ثە ئبؼاازێژ لەبەڵمااسا  ذۆذ یؽااکبوسوی

رُوااس َ زڵ ضە  ثااَُ، رااب وەکەَراا  ثەالزا َ لە ٌااۆؾ 
 زەؼجەضزاضم وەثَُ.  ،وەچَُمم ذۆ

ثەؼااەض   کاابو  ٌەڵجاا ی، ثیىاای  زایکااەکاابرێکیؿ پێڵۆ
ؼااەضمەَە زەبااطڕ َ ئبٌُواابڵەیەری، ثە پەڕۆیەکاای رەڕ 

لەژاااط  .زەؼااذ َ قاابچی فێىااژ زەکااطزمەَەوێااُ چاابَ َ 
لێااُەَە زَعاابی لە ثاابَکە زڵاا ەقەکەم زەکااطز َ وااعای 
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چبکجَُوەَەـی ثۆ مه زەکطز. مىی بُوبە َ بیطۆزەی 
ژاااط چىگاای زاڵە مااطۆ  ذااۆضەکەی ؼااەض ثێااطییەکەی 

َ بثاابَک ، ئەَ زاڵەی لە ٌەمااَُ ـااُاىێژ ٌەثااَُ. لە واا
پەڕەی ، ، لە ثااابظاڕ، بۆڕەپبوەکااابن، مبڵەکااابننعیااۆرەلەف

ؼاەض  ،ؼاەض زیُاضەکابن کابن،کزێت َ ضۆژوبمە یەکەمی
چابَی پیبَەکابن، لە ٌەماَُ ـاُاىێژ ئەَ  بَـبن َ وا

زاڵە َ َاىەی ؼەضۆکی فەضمبوسە ٌەثَُن. زاڵێاژ ثاَُ 
ڕە، لەواابَ َاڵرااسا، ذەڵکاای ثە چاابَە ریااژ َ َپیااط َ رااُ

لە کااابری جەوگیفاااسا، چڵااااێػ َ ، ظەقەکااابوی زەرۆقااابن
ثاااۆ ذاااُاضزوی بۆـااازی  ،ثطؼااای زَای ؼاااُپب زەکەَد

 قُضثبوییەکبن.
ثااۆ ؼااجەی وەمزااُاوی ثچاامەَە ثااۆ ذُاىااسوگە، ثاابَک  
زیؽاابوەَە ذااۆی ـاایک:ۆؾ کااطزەَە َ ثااۆی زەضچااَُ. 

 ثەضلەَەی ئبَزیُی حەَـەکە ثجێذ َری: 
 کەد َ مۆڵەرذ ثۆ َەضزەبطم."ە"زەچ  ثۆ ذُاىسوگ

َەپ زاض ضە  ٌەاڵرجاااَُ، ثە  ،ؼاااەضاپبی جەؼااازەم 
ُڵێ ، م ااا  َەپ م ااای ثەضاظ وە ئبؼااازەم زەمزاااُاوی ثدااا

جاااَُن، ؼاااەضم ثە ثپفاااذ َ قبچەکااابو  ضە   .زەؼاااُڕا
 ؼەض جێگبکەم ضاکفبثَُم. لەثێ ٌێع ، بێژَئبظاض َ َڕ
زەؼازمی ذؽازجَُە وێاُ زەؼازی ذاۆی َ ثە ، زایک 

ذەضیکی زەضٌێىابوی  ،زەضظییەپ َضز َضز َ یەپ یەپ
زڕکە ظۆضەکااابوی زەؼاااذ َ پااا  َ پێیەکااابو  ثاااَُ، کە 
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کااُن  َاااىەی ثێژوگێااژ پێؽاازی مىیاابن کااُنوعیااژ ثە 
 کطزثَُ. 

چاااُاض ضۆژ لە جێگااابزا کەَرااا ، ٌەضچااای  زەذاااُاضز 
ٌەڵماااااسەٌێىبیەَە، رەَاَی ئەَ مااااابَەیە زەمىباڵواااااس َ 
َڕاااىەم زەکااطز. زاَای کزێاات َ قەڵەم َ زەفزەضەکاابو  

مبمۆؼزبکبوی  یزەکطز، لەثەض ذۆمەَە َەاڵمی پطؼیبض
ثیطکبضییەکاااابو  حە  ٌبَکێفااااە  .ذُاىااااسوگەم ئەزایەَە

ؼااایه َ جااایم  ثاااَُ. ضاؼااازە پێفااازط ٌەض لە ، زەکاااطز
مااابمەڵەی ؼاااەضثبظیی  ،مىاااساڵییەَە ثااابَکە زڵااا ەقەکەم

لەبەڵ کاااطزََم َ ثەـاااساضی ذُلەکااابوی ذُاىاااسوگەم 
کااطزََە. ثەاڵم ثە َاااىەی ئەَ ضۆژە قااُضغ وەثااَُن، 

ثەض قُضؼااااای َ زڵ ەقااااای  ،ئەَ ضۆژە ثاااااۆ یەکەمدااااابض
بەم کە ٌااااااابَڕڕ رێاااااااسە بجیٌااااااابن کەَرااااااا . ئێؽاااااااز

ذُاىااااااسکبضەکەم مەثەؼاااااازی چیجااااااَُ، کە َراااااای ئەم 
زەفااااازەضی ؼاااااەضثبظییە ضاگااااابیەکە ضََە َ زۆظەخ َ 

 مەضگ. 
جەواا  بەڕاثااۆَە َ  کە چاابکجُمەَە، ثاابَک  ثەضەَ

م اااای ذااااۆی ـااااکبوسثَُ، ذااااۆم َ زایکاااا  ماااابیىەَە، 
زیؽاااابوەَە چااااُیىەَە ؼااااەض ضیزماااای ژیاااابوی ئبؼاااابیی 

 ذۆمبن. 
لە مبڵەَە ؼاەعی   یؿ، ربقێکربقێژ زەچَُمە زەَام

زەکطز َ ٌبضیکبضی زایکم  زەکطز. ئێُاضە زضەوگابویؿ، 
ثە مبضـاای جەواا  َ  ،نیااۆپەذفاای رەلەفع ەیئەَ کاابر
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 ،َاىەی رُڕە َ قێعەَوی زاڵە مطۆ ذۆضەکە زەکاطایەَە
ؼااەضەرب ثە قُضئاابن ذُاىااسن زەؼاازی پێااسەکطز. زایکاا  

 َ واعای لەبەڵیاسا رەؼاجیحبد ،ٌەمیفە باُای لێاسەبطد
 لەژاط لێُەَە ٌەمیفە زەیُد: ، زەکطز

ضۆڵەی ئەم  ،"ذااااُزایە ئاااابَڕ ثەم ئااااببطەزا ثکەیااااذ
پابضاعضاَ ی مىایؿ ثکەیاذ َ کاُڕەکە ؼەالمەدذەڵکە 
 ثکەیذ." 

مبَەی مىسااڵن ثَُ، ثە ـەَ   ،ذۆـزطیه کبری مه
َ ذۆـااییەَە رەمبـاابی ئەفااتم کاابضرۆو  زەکااطز. راابکە 
ـزێژ ثۆ مه مبیەی ذۆـحبڵی َ ضاگبی زەضثابظثَُن 

لە َاقعی ربڵ َ ثێعاضکەض. قَُڵ ضۆزەچَُمە وێُ  ،ثَُ
 ،لەبەڵ کەؼااااابیەرییە کبضرۆویەکبواااااسا ،چیطۆکەکبویااااابن

ثەؼاەض ، ثجُمە ٌابَڕای بیابوی ثە بیابوی، لەبەڵ وێڵاعزا
بەـااازی  گەکااابنقبظَقُڵى قااابظاکەَە َ ٌبَـااابوی ثااابڵی

 زویبم زەکطز.
ئبـاااىبی زویااابی جااابزََکەض َ  ،لەبەڵ ؼااایىسثبززا 
زضو  زەثاااَُم، لەبەڵ ؼااابوسی ثێڵاااسا، زەثاااَُمە َزااااُ

کبضەکزەضاکی وێُ ـبضە بەَضە َ ئابضام َ ذۆـاەکبوی 
َ کەـااااازییە بیااااابن زەثاااااَُمە پااااابڵەَاوێکی وااااا. زویاااااب

لەبەڵ فاااتؾ باااۆضزن َ ٌبَڕاکبویاااسا  ،ئبؼااامبوییەکبن
بەـزی ٌەؼبضەکبوی بەضزََو  زەکطز. لەبەڵ ذێعاوی 
ٌەمیفاااااااااااااە زەم ثە ذەواااااااااااااسە َ ثەذااااااااااااازەَەضی 

َەپ ثاابضان  ،ذەیاابڵی لەظەد ثەذااؿ ،ثەضثەـاابرطەکبوسا
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َەپ ئەَان ـااێُە َ  .زەثاابضییە وێااُ زڵ َ ٌەواابَمەَە
ثە ئاابضەظََی ذااۆم  ،ازضقەثاابضە َ زەؼاازُپەل  زەبااۆڕ

ط َ عەوزیکەم لە ذۆمسا زەذُڵقبوس. ث اکی ـێُەی ؼەی
ظۆض لە ذەیبڵ َ ئەوسافە َ جُاوییەکبوی مه قەضظاضی 

فۆلک ۆضییەکااااابوی  حیکااااابیەرەئەَ فااااای   کبضرۆوااااابوە َ 
چااُوکە ئەَ ؼااەضزەمە ٌەمااَُ ـاازێژ ثااۆوی  .زایکمااه

 لێسەٌبد. حیعة َ ؼەضۆکی ،جەو  َ مەضگ
 مىااااسااڵن، ئیزااااط ثەضواااابمەی پاااابؾ ماااابَەی کەماااای 

رەوٌاااب ؼاااطَزی ویفااازیمبوی َ جەوااا  َ  ،نیاااۆرەلەفع
جاگە لە قُضئابن َ . کُـزبضبەی ثەضەکبوی جەوا  ثاَُ

مااااابَەی مىاااااسااڵن، لە زاڵەَە ثاااااۆ زاڵ، ٌەض َااااااىە َ 
ؼااطَزەکبوی ؼااەضۆپ ثااَُن. ؼااەزام َەپ ؼااەضۆپ 
کۆماابضی عێااطا ، ؼااەزام َەپ ؼااەضۆکی ئەودااُمەوی 
َەظیااااطان، ؼااااەزام َەپ فەضمبوااااسەی بفاااازی ٌێااااعە 

ەزام َەپ ئەمیىاااااااساضی بفااااااازی چەکاااااااساضەکبن، ؼااااااا
ؼااااەضکطزایەری قااااُرطی حیعثاااای ثەعؽاااای عەضەثاااای 
ئیفزطاکی، َەپ ؼەضۆکی ئەودُمەوی ثباڵی پتوساوبن، 
َەپ ؼاااااەضۆکی لیاااااژوەی ضاکەَرىەکااااابن، ؼاااااەضۆکی 
 ئەوداااُمەوی ثاااباڵی کفااازُکبڵ، ؼاااەضۆکی ئەوداااُمەوی

 ثباڵی وەٌێفزىی وەذُاىسەَاضی...
َ. ؼااەضزەمی مطزواای بەواا  َ کُـاازىی ذەیاابڵ ثااُ

بەضچی مه بەَضە ثَُم، ثەاڵم جگە لە فی   کبضرۆن َ 
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چیطۆکە ئەفؽبوەییەکبوی زایک  ٌیچای راط وەثاَُ، )بەض 
 چبَ لەَ جبضاوە ث:ۆـ  کە زەچَُمە ؼیىەمب.( 

لە یاااابوعە ؼاااابڵیسا چااااَُمە  ،جاااابضثیااااطمە یەکەم لە 
ماه  .ؼیىەمب، یەکەم ضۆژی جەژوی قُضثبن، ذبڵ  ٌابد

َ ذبلیااسی ثطاماای لەبەڵ ذۆیااسا ثااۆ ؼاایىەمب ثااطز. ئەَ 
ثاااۆ ماااه ثاااَُ ثە زََ جەژن، ٌێىاااسەم کەیااا  َ ، ضۆژە

ؼەفب کطز، ٌێىسەم ؼایحط َ ضەوا  َ قەضەثابڵبی ثیىای 
کە ٌەضبیع لە یبزەَەضیمسا کبڵ وەثێزەَە. ثیىیىی یەکەم 

ٌێىااسە قااَُڵ کاابضیگەضی لە ؼااەضزا  ،فاای   لە ؼاایىەمبزا
 بیع ظەمەن وبرُاوێذ ثیؽ ازەَە. ٌەض  کە ،جێسەٌێڵێذ

ؼااەزان کُڕَکاابڵی ٌاابَرەمەن َ  ،ئەَ ضۆژی جەژوە
لە ، رێکچ ژاثاااااَُوە ثەضزەم ؼااااایىەمبکبن ،ٌەمەضەوااااا 

 بەوا  رێکچ ژاویپۆؼزەضی فی مەکبن َضز زەثَُوەَە. 
لە م متوێااااااای َ  ،لە ثەضزەم زەالقەی ث یاااااااذ ک یىاااااااسا

قطیااُە َ فاایکە َ ٌاابد َ ٌاابَاض َ  .پبڵەپەؼاازۆزا ثااَُن
قەضقەـااااەیەپ ثااااَُ، کەغ ثە کەغ وەثااااَُ. ٌەثااااَُ 

لەؼەض ؼژ ثەضەَ ، ثەؼەض ـبن َ ؼەضی ٌبَڕاکبویسا
 .زەالقەکە زەکفااب َ ثە زەؼاازەیەپ ث یاازەَە زەٌاابرەَە
ثەاڵم ئەَەی ج ااااُثەضگ ثێااااذ ثە ثەضیاااایەَە وەئەمااااب. 

لە زََضراط َ ثە  ،چەوسیه ث یزی ک یجَُ ،ٌەثَُ پێفزط
زََ قاااابد َ ؼااااێ قاااابری پاااابضەی ذااااۆی ثە طاوزااااط، ب

زەیفطۆـااازەَە. ئاااێمە ئبٌَاااب ثاااَُیىە ذااابَەوی ث یزااای 
لە کاُڕاکی  ،چَُوە ژََضەَە. ذبڵ  ثە پابضەیەکی ظۆض
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ؼاااُپ َ ئبؼااابن ذۆمااابن کاااطز ثە ٌاااۆڵی  ،کااا ییەَە
جمەی زەٌبد لە ذەڵژ. ٌەضچۆوێاژ ثێاذ  ،ؼیىەمبکەزا

ؼااااێ کُضؼاااایمبن زەؼااااکەَد َ ثەزەم بااااُاگطره لە 
:ێکطزن زچااابَەڕَاوی زەؼااا ،زەوگااای ئاااُم کەلؽاااُمەَە

پەضزەی ؼا:ی  ،ثَُیه. رب لە پ  زەو  َ ضََوبکی وەمب
َ ئەفؽَُوبَی کەَرە جاُڵە َ ضەوا  پ ژاواسن، ٌاۆڵی 

ٌااااابد َ ٌااااابَاض َ ، لە پااااا  ثاااااَُ لە فااااایکە، ؼااااایىەمب
 عان. چەپڵەڕا

ٌەضٌێىااسەی پاابڵەَاوی فاای مەکە زەضکەَد، پاابڵەَاوی 
ثە ٌەیااااجەد، ٌەضَا  ،ضەؾ َ چاااابَ بەَضە َ قااااژ پاااا 

رێکاا ا ثیااىەضان ٌەؼاازبوە  .کُضؼاای ثااَُ رەقەی زەٌاابد
زەکااطز. ذاابڵ   ەڕفاایکە َ چەپااڵە، بُایاابن ک ،ؼااەض پااێ

لە ـااااێذ ، ثەزەم فاااایکە َ ٌاااابَاضی زضاااااژ َ ثەضظەَە
زەماا  ثااطزە ثااه ، ثیااطمە کاابرێکیؿ زاویفاازەَە َ.زەچااُ

 ثە کُودُکۆڵییەَە لێ  پطؼی: ،بُایەَە
 "ذبڵۆ ئەَ پیبَە کێیەب " 

 ثەَپەڕی ذۆـحبڵییەَە َری:"ئەمیزبة ثبثەجبوە." 
پێى  ؼبڵ زَارط ذبڵە ئابظەضم، ئەَ بەوادە جاُان َ 
ذۆـەَیؽزە، کە وابَە وابَە ئاێمەی زەثاطزە ؼایىەمب َ 

ثە ـاااابض َ زویاااابی ـاااابضی ئبـااااىب  ،بەـااااذ َ بەڕان
لە الیەن پیاااابَاوی زەَڵەرەَە ؼااااەضوگَُم . زیهزەکااااط

 زەکطاذ.
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لەؼااااەض ، لە کبرێکااااسا لەبەڵ زایکمااااسا ،مەغطیجبوێااااژ
ثەضزەَام  ،ؼااافطە وبومااابن زەذاااُاضز. زەؼااازێکی رُواااس

کااااااُری، ٌەضزََکماااااابن زەزەضباااااابی حەَـااااااەمبوی 
 زایک  ذێطا َری: ،ڵەکیهضاچ

 "ذُزایە ثە ذێطی ثگێ ی." 
لە کبرێکااسا ظضمەی  ،پەلەپە  ذااۆم بەیبوااسە زەضباابکە

لێااسەٌبد کااطزمەَە. ؼااەضثبظاکی مبوااسََی ـاا ۆڵ، ثە 
 ،ثەض لەَەی ٌیچااای راااط ثڵاااێ .ئەؼااا:بیی ؼااادَی کاااطز

چبَم چَُە ؼاەض رەکؽاییەکەی کاۆاڵن کە رابثَُرێکی 
ثە ئاااباڵ زاپۆـاااطاَی ثە ؼاااەضەَە ثاااَُ. ثە زَای مىاااسا 

ٌەض ثە ثیىیىااای  ،زایکیفااا  ذاااۆی بەیبواااسە ثەض زەضباااب
 ٌێىسە فطیبکەَد ثڵێ:، ظضیکەیساربثَُرەکە، لە 

 " َای ذبلیسم ضۆ..." ثە الزا کەَد. 
َ ٌااابَاضم  پەالمااابضی ؼاااەضثبظەکەمسا ،َەپ ـاااێذ

 کطز:" ئەمە کێیە لەَ ربثَُرەزا... ئەمە جەوبظەی کێیەب"
ٌەضزََ زەؼاااااازی ثەضظ ، ؼااااااەضثبظە مبوااااااسََەکە 

کطزەَە َ ٌابَاضی کطز:"مابڵی مابم کەضیا ... مابڵی مابم 
 ب"کەضی  کبمەیە

 ،زایکاا  ٌەؼاازبیەَە َ لە واابَ کااۆاڵوەکەزا، ثە چىاا  
َەپ کەضَافژ زەیعضیکبواس  .قژە ؼەضی ذۆی زەڕوی

َ قیاااژەی راااب حەَد بەڕەپ زەڕۆیفاااذ. مىااایؿ َەپ 
ـاااێذ، کەَرجاااَُمە بیااابوی ؼاااەضثبظە ـااا ۆڵەکە َ ثە 

 ٌەضزََ زەؼذ یەذەی  ضازەرەکبوس.
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ٌااابرە وێُاومااابوەَە َ لێکااای  ،ـاااۆفێطی رەکؽاااییەکە
زََض کطزیىەَە. زایکا  ثەؼاەض کاۆوکطازی کاۆاڵوەکەَە 

ثااابوگی ذبلیاااسی ، ـااایىی زەکاااطز َ ثاااێ ئبباااب زەیىباڵواااس
ٌەضچای بیابو   ،زەکطز. مىیؿ بطیابن ئەَکای بطرجاَُم

 ٌەثَُ مێطَلەی زەکطز. 
زیؽاااابوەَە َ لەؼااااەض یەپ  ،ؼااااەضثبظە رۆقیااااُەکە

ااااذ... مااابم ٌااابَاضی زەکطز:"مااابڵی مااابم کەضیمااا  زەَ
 کەضی ... مبم کەضی ... ئەمە رەضمی ئبیسوی کُڕازی." 
 م ثە ٌێىبوی وبَی ئبیسن، کەمێژ ٌێُض ثَُمەَە، پا

ثە پەلە َ لەؼااەض یەپ چ:بوااسم ثە بُایااسا: ، زایکاا  زایە
"زایکە... زایکە... زایاکە... ذبلیاس ؼاەالمەرە... ذبلیاس ویایە 
 زایاااکە بیااابن... زایاااکە ئەمە رەضمااای کاااُڕەکەی مااابمە

زایااکە ئبیااسن...  ،کەضیماای زضاَؼااێمبوە... رەضماای ئبیااسوە
 ئبیسن... ئبیسن." 

َەپ ـااێذ پەالماابضی  ،کەمێااژ ٌۆـاای ٌاابرەَەثەض
 یەذەیسام َ لەؼەض یەپ ٌبَاضی زەکطز:

"ذبلیاااس ویااایەب  ثڵاااێ ثەذاااُزا ئەَ ویااایە... ئەی کاااُا 
 " ذبلیس... ذبلیس... ذبلیس... ذبلیسب

 ثە قُڕبی پ  بطیبوەَە، ثەضزەَام زەمگُد: 
" وب زایاکە بیابن، ذبلیاس ویایە، ئبیاسوی مابمە کەضیامە، 
 پطؼیبضی مبڵی ئەَان زەکەن. ئبیسوە، ئبیسن... ئبیسن..." 

 ،ٌەؼاازب َ الضە الض ذااۆی بەیبوااسە الی راابثَُرەکە 
ثە  ،پاا  ثە بەضََی کەَرەَە ٌاابد َ ٌاابَاض َ بطیاابن
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ۆیااااسا َ ـاااایُەوێکی چەپااااۆپ ئەیکێفااااب ثە ؼااااەضی ذ
 . ذُڵقبوسبەضمی 

ثە رطؼاااەَە کەَراااىە  ،ظۆضی وەثاااطز زەضَزضاَؼاااێ
رۆقیااااُ َ  ،کۆوە َ ثەض زەضباااابَەلؼااااەضەربرکێ، لە ثااااب

 زایکەکااااابن َی رطؼااااابَ زەیااااابو َاوی. ئەَاوااااایؿ چااااا
ە کُڕ َ کچەکابن، ٌەض ٌەماَُ ثە راطغ َ  ،ثبَکەکبن

ؼااەضەرب ثە جەواابظەی کااُڕ َ  ،ؼاایمبی ٌەڵجعڕکاابَەَە
کە زایکمیاابن ثەَ حاابڵەَە . ثااطای ذۆیاابن رێگەیفاازجَُن

ٌێااُضرط ثااَُوەَە َ ثە جەواابظەی ذبلیااسی ثااطام ، ثیىاای
 بەیفزه. سەرێ

لە رەَاَی َاڵراااااسا ژیااااابن ئبٌَاااااب  ،ئەَ ضۆژبااااابضە
ثە رطغ َ ؼبمەَە، چُوکە ٌەماَُ ذەڵاژ، . زەبُظەضا

َ  کەؼااێژ َ زَان َ رەواابوەد ٌەوااسڕ ذێااعان، ؼااێی
لە ثەضەکاابوی جەوگااسا ثااَُن. زەضکەَرىاای  ،چُاضیفاایبن

رەضمێکااای ثە ئاااباڵ زاپۆـاااطاَ، ضََی لە ٌەض وااابَچە َ 
زڵیاابن ، بەڕەکێااژ ثکااطزایە، ٌەمااُان ضەوگیاابن زەپەڕی

 لە ژاط لێُەَە زەیبن بُد: ،زەکەَرە کُرە کُد
 "ذُزایە ثە ذێطی ثگێ ی َ ضۆڵەی ئێمە وەثێذ."  

پاا  ثااَُ لە ئاابخ َ ئەَ ـااەَە بەڕەکەکەماابن ـااێُا، 
ـایىیبن زەکاطز. رابقە  ،ئۆ  َ بطیبن، ٌەمَُ ثۆ ئبیاسن

رب زضەو  ذەثەض َ ئبببی لە ٌیش وەثَُ، ثابَکە  ،کەغ
ئەَ لە  .لە کُاااُە پێجعاوااێ ،پیااطەکەی ثااَُ. ماابم کەضیاا 

لە کەالَەیەکسا زەژیب.  ،رب  َ رەویب ،زامێىی بەڕەکەکەزا
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ظەذااذ َ پاا  زەضز َ ثەاڵ، ، چاابَ کااع َ رەوااگە وەفەغ
ئەَ ٌەض کە زویاااب . ـاااەکطە ٌێىبثُیااابوە لێاااُاضی مەضگ

زَعبی ذێط َ  ،ربضیژ زائەٌبد، ثەؼەض ثەضمبڵەکەیەَە
 ؼەالمەری ثۆ ربقە کُڕەکەی زەکطز. 

 مقۆمقااۆ،لە وێااُ ذۆیبوااسا کەَرااىە  ،پیاابَاوی بەڕەپ
کەغ وەیسەظاوی چی ثکطاذ ثبـە، ٌەمَُ ؼەضیبن لێ 

وییە، زەثێ ثیجەیه  یەپ. ئەثُ جەَاز َری:" چبضَەٌبرجُ
 مبم کەضیمسا."مبڵی َ ثیکەیه ثە حەَـەی 

َراای:" وااب کاابکە ثیااجەن ثااۆ  َ مەال قاابزض، ٌەڵیااسایە 
ثب رب ثەیبوی لەَڕ ثێذ، ذۆ ثەم ـاەَە ٌایش  ،معبەَد
 وبکطاذ." 

لەبەڵ ٌەوااسڕ کااُڕ َ  ،ثااطزە مااعبەَد ربثَُرەکەماابن
ثە زەَضیااب ذۆماابن بطمااۆڵە کااطز. ظۆضی  ،پیاابَی رااطزا

 ،لە پفاازی مەال قاابزضەَە ،وەثااطز ثیؽااذ ؼاای کەؼااێژ
پبـااابن . ثەؼاااەض جەوااابظەکەَە کاااطز عیفااابیبنواااُاژی 

 ،ثەزەم َااااااطز َ الحەَلەَەال قاااااَُەرە ئااااایت ثااااایتَە
 معبەَرەکەیبن ثۆ ئێمە َ ربثَُرەکە جێٌێفذ. 

ـااەَ زضەواا ، ٌەض ٌێىااسەمبن ظاواای ماابم کەضیاا  کە 
ذاااۆی کاااطز ثە  .ەکااابض زەؼااازیبن ضازەکێفااابزََ ٌەضظ

ٌااۆڵی بەَضەی مااعبەَرەکەزا، کە زََ ضیااع فطمێؽااژ 
ویسا ەکبثە ٌەضزََ ضََمەرە چطچ ،َەپ چەمی الپبڵێژ

ئااابذۆ ە  .وێاااُ ضیاااؿ َ ؼااامێڵە ؼااا:ییەکەیەَە وەزەڕژا
 ثەم ـەَە ٌەَاڵەکەی پێُرَُە.  ،ذەم ؼبضزاژ
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ثەزەم لُـکەلُـاااکەَە ٌااابد َ ذۆیاااسا  ،ثە الضەالض
ثەؼاەض رابثَُرەکەزا. راابَاکی ظۆض ثبَەـای ثە راابثُری 

ثە زەوگاای ، َ قااُضد قااُضد کااُڕە کُژضاَەکەیااسا کااطز
 ،ثەضظ بطیااب َ بطیااب. ئااێمەؾ ٌەمااَُ کەَریااىە بطیاابن

ثێ َیؽزی ذۆمابن َەپ رابَە رەضظە  ،فطمێؽکی بەضم
 زاثبضییە کۆؾ َ ثەض پێمبن. 

لەثەض  ،َضزە ئااااابضام ثاااااَُەَەمااااابم کەضیااااا  َضزە 
ىە: "ضۆڵەکەم ٌابریزەَەب یابذُزا ثە ااذۆیەَە کەَرە َڕ

ضۆڵە چەن ثیطم ئەکاطزی، َای ضۆڵە   ئبی ذێط ثێیزەَە،
ثاابَکەکەی کەم، چەن زَعاابی ذێااطم ثااۆ کااطزی، ضۆڵە

 ئبیسوەکەم چەن ثیطم زەکطزی..."  ئبیثبَک ، 
ثە زەؼزە لەضظۆکەکبوی زەیُیؽذ ؼەضی رابثُرەکە 

رەَە، ثە چىگەک ڕ کەَرە َااعەی رەذازەزاضەکە. سایٌەڵ
َری:" مەکە مبم کەضی ، لە ذەَی  َ اسپیبَاژ پەالمبضی

 مەکە." 
ثە الڵەپەرییەَە  ،مبم کەضی  کە لُـکەلُـژ زەبطیب

َری:" ثب ثیجیى ، رُذاُا ثاب ثیجیاى ، لە مێاژە وەمجیىیاُە... 
 ذۆم ڕۆ..." ، َای ضۆڵە ڕۆ

کەَرە  ،چاااَُ یٌاااۆؾ ذاااۆ لە پااا  مااابم کەضیااا  لە
ـببەـااکەَە، چبَەکاابوی زەضپااۆقیه َ ٌەضچاای زەکااطز 

ذیااعە َ وطکەیەکاای رااۆقێىەضی . ٌەوبؼااەی ثااۆ وەئەزضا
ٌێىااسەی وەمااب ثرىکااێ. لە ٌێکاا اؾ  ،لێااجەضظ زەثااَُەَە

زەؼزی ثۆ بیطفبوی پبڵزۆکەی زەثطز. رب پیبَااژ پەلە َ 
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پەم:ااای  ،زەؼااازی کاااطز ثە بیطفبویاااسا، ثطَؼاااژ ئبؼاااب
رُوااس  .ٌەوبؼااەزاوەکەی زەضکااطز َ ذؽاازییە زەمیاایەَە

جااااگە لەَ  ،َەپ ئەَەی ژیاااابن ٌەَای رێااااسا وەماااابثێ
ئەَ ئابمێطە ثچاَُکەی زەمیاسا، لەؼاەض بَ چۆڕەی لە وا

ثەضزەَام پ  ثە ؼاییەکبوی، پا  ثە زویاب ثاێکەغ  یەپ َ
کەی ٌەَای ٌەڵمژی. چەوس جبضاژ لەؼەض زەَ ثەزثەذ

َەپ کەؼاااێژ ٌێىاااسەی  یەپ، َەپ ویاااُە ماااطزََیەپ،
ذێاااطا َ  .رااابڵە زەظَیەپ وێاااُاوی لەبەڵ مطزواااسا ثێاااذ

ؼاایىگی  ،لەؼااەض یەپ ئاابمێطەکەی ٌەڵااسەمژی ،ـااێُاَ
 َەپ مەـکەی زۆ ٌەڵجەظَزاثەظی زەکطز. 

ذیعە َ زەوگای ؼایىگی قاُضغ َ ؼابمىبپ ثاَُ، ثە 
 ئێمەی مۆڵە  کطزثَُ. ، ئبؼزێژ

ەزەم وەضمە واااااااااااُظاوەَە َ ث ،حااااااااااابڵەَەٌەض ثەَ 
 َضرەَضرەَە ضََە َ زەضەَە م ی وب. 

 زضاَؼێکەم زەؼزی ذؽزە ؼەض ـبو  َری:
 "لەبەڵیسا ث ۆ، وەکب ـزێکی ثەؼەضزا ثێذ." 

ثە زَایااااااسا ضۆیفااااااز ، قااااااُضغ َ الضە الض ثەضەَ 
م اای ضاااگەی بطرجااَُ. لە زڵاای ، ئبَزەؼاازی مااعبەَرەکە

. لە ثەض ضەوگە میعی ثێذ َ ؼەضئبَ ثکابد ،ذۆمسا َر 
کەی زەؼااااازمەَە رەؼاااااجیحەذاااااۆم ثە  ،ٌەیاااااُاوەکەزا

 ؼەضقبڵ کطز َ چبَەڕَاوی ٌبرىەَەی  زەکطز. 
ظۆضی پێىەچاااااااَُ، زەضکەَرەَە، کە لاااااااێ  وعیاااااااژ 
ثااَُەَە، ثااۆوێکی وبذۆـاا  ٌەؼااذ پێکااطز. کاابرێکیؿ 
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ؼااااەضم ٌەڵجاااا ی، ثیىاااای  ؼااااەض َ ضیفاااای َ رەَاَی 
زەؼاازەکبوی پاا  ثااَُن لە  .جەؼاازەی ثە بااَُەَە ثااَُ

مەیااا ە َ ظەضز، ثەزەم بطیااابوی ثە کاااُڵەَە، ثە  باااَُی
ؼاااەضاپبی جەؼااازەی باااَُاَیەَە ذاااۆی کاااطزەَە ثە 

ٌەض ٌێىاااسەم پێکاااطا َەزََی ، ٌاااۆڵەکەزا. ظمااابو  ـاااکب
کەَم، ئەَاوی ژََضەَەؾ ٌەؼزبوە ؼەض پێ َ ئەثڵە  
َ ثێاااسەو  ضاگەیااابن ثاااۆ کاااطزەَە. مااابم کەضیااا ، ثەَ 

ئااێمە حاابڵەَە، ٌەضزََ زەؼاازە بَُاَییەکاابوی پیفاابوی 
 زەزا َ ثە وطکە َ وبڵەَە، ٌبَاضی زەکطز:

 "ذۆ ئێُە زەظاوه، ثە پبضەی بَُ بەَضەم کطز "
چەپۆکی پ  بَُی زەکێفب ثە ؼیى  َ زەمُچابَی 

قااُضد قااُضد زەبطیااب. ئااێمەؾ ثە ئاابخ َ ئااۆفی  ،ذۆیااسا
بطیااابوەَە، ئەَەی پێمااابن زەکاااطا رەوٍاااب زَضا َ زََض 

ثەؼااەض  رەمبـاابمبن زەکااطز. رااب ثە پطراابَ ذااۆی کێفااب
ثەضظراط لە پاطمەی بطیابوی زایەَە. رابثُری ، رابثُرەکەزا

ثە ئااااااباڵ زاپۆـااااااطاَی لە ثاااااابَەؾ بااااااطد، زەؼاااااازە 
لەثەض ، بَُاَییەکااااابوی زەٌێىاااااب ثەؼاااااەض رااااابثُرەکەزا

 ثە وطکە َ فیببوی جەضگ ث ەَە زەیىباڵوس: ،ذۆیەَە
"ضۆڵە ئبیاااااسن، مااااااه ثەم باااااَُە بەَضەم کااااااطزی، 

کااابد لە کاااُڕ ئەَ ، ویفااازیمبن َ ؼاااەضۆکی فەضمبواااسە
 ثَُنب" 
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ٌەض ؼێ ئەؼزێطە ؼەَظەکە لە بَُزا کابڵجَُوەَە، 
مەیااااا ەَ ظەضز  ،باااااَُ ثە ثەـاااااە ؼااااا:ییەکەی ئاااااباڵکە

 . ٌەڵگەڕان
"کاُڕم ئبیاسن، ماه ٌەماَُ رەمەن َ ژیابوی ذاۆم لە 
پبککطزوەَەی چبڵە بَُی مباڵوسا زاوب، رەوٌب ثە ذبرطی 

ەقێاااژ ٌئەم ؼاااەضۆکە باااَُە ثە ە . بەَضەکطزوااای راااۆ
ئەم پەڕۆ بااَُاَییە چیاایە رۆیاابن  ،زەرراابرە راابثَُرەَە

َەضەَە  ،مەکە یؼاااەضثبظیضۆڵە ئبیاااسن،  بپێساپۆـااایُە
 الی ثبَکە وەذۆـەکەد..." 

زیامەوەکە ، ئێمە زەبطیبیه َ لە وبذەَە زەؼاَُربیه
یاابزەَەضی مىاای ثااطزەَە ثااۆ  .قااُضغ َ جەضبجاا  ثااَُ

کەل ەؼااەضی  بَضاثااطزََی زََض، زڵىیاابم ٌبَکاابد لە واا
َەپ فی مێکاااای  ،ٌەماااابن یاااابزەَەضی ،َؼێکبویفاااا زضا

 ؼیىەمبیی ومبیؿ زەکطا. 
ماااابم کەضیاااا ، لە بەڕەکەکەزا ثە کەضیاااا  پااااۆذچی 

. ئەَ کبضی زەضٌێىبوی چبڵە بَُی مباڵن ثَُ ،وبَزەثطا
 ثە کەضاکاااای ضەـااااەَە کە ٌەمیفااااە چااااُاض ثەضمی اااای

لااێ ـااەرەپ زاثااَُن، ثەیاابوی رااب ئێااُاضە ثە  ثچااَُکی
بەڕەپ َ کۆاڵوەکاااااابوی ـاااااابضزا زەبەڕا َ ٌاااااابَاضی 

 زەکطز:"بَُ ضامبڵیىی مباڵن... بَُ ضامبڵیىی مباڵن..." 
ثە ؼااەرڵێژ  ،ؼااەضی چاابڵە بااَُەکەی ٌەڵااسەزایەَە

 .ەکەی ٌەڵااسەبۆظی َ زەیکااطزە ثەضمی ەکاابوەَەبااَُاَ
زَاجاابضیؿ ذەڵاازە چاا ەکەی لەؼااەضذۆ ٌەڵسەـااێت َ 
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َضز َضز  ،ثەضماای ەکەَە  ضەحەرییەکاای زەذؽاازە زەماای
پااا ی زەکاااطزن. پبـااابن ثااابضە باااَُی کەضی زەثاااطزە 

لە رەویفااذ کڵاا:ەی ٌەمیفااە بەضم َ  ،زەضەَەی ـاابض
ثەضظی ئببطی ـبضزا ٌەڵیسەڕـذ. کەضیا  پاۆذچی کە 

َض ثە کچۆڵەکبوی بەڕەپ پێی پێاسەکەویه َ زَضا َ زَ
 ثیىیىی لَُری ذۆیبن زەبطد. پێی زەَره:

، زەیگاااطمە قاااژە َؼااامەیەَ  "عەیااابضاوە، ئەمە ذەوە
 ؼەضی زایکزبن. " 

ٌەض ظََ . ماابم کەضیاا ، رەوٌااب ئەم کااُڕەی ٌەثااَُ
زایکای ثە زەضز  .حەَد ٌەـذ ؼبڵ ثَُ ،ٌێفزب ئبیسن

َ ثەاڵیەکاای ؼااەیط َ قااُضغ ؼااەضی واابیەَە. ثااَُ ثە 
مىاااساڵی ٌەماااَُ بەڕەپ، مىاااساڵێکی چااابَ ـااایىی ؼااا:ی 
َەپ ثەفااط، واابظزاض َ بەـاابَە َەپ بااُڵ، لەم ماابڵ َ 
ئەَ ماابڵی بەڕەکااسا بەَضە ثااَُ. زەمەَ ئێااُاضاویؿ ئەَ 

یاااابضی ٌەڵماااابرێه َ  ،کاااابری ئااااێمەی مىااااسااڵوی بەڕەپ
فااە ئبیااسن چاابَاکی لەَؼااەضی ٌەمی .ماابن زەکااطزرۆپێى

ثااَُ. زەکااۆاڵوەکە ثااَُ، چاابَەڕای زەضکەَرىاای ثاابَکی 
ثە ذاااااااۆیی َ کەضە ضەـاااااااەَە ، کااااااابرێکیؿ کەضیااااااا 

ثەضە  ،ئااێمە َ یاابضییەکەی ثە جێسەٌێفااذ .زەضزەکەَد
ثبَکی غبضیسەزا. ثە ئبمێعی پا  ثاۆوی باَُ َ  ضََی َ

 ثبَەـیبن ثە یەکسا زەکطز. ، ذۆـەَیؽزییەَە
ئێااُاضەیەپ کەضیماای ثاابَپ، پاابؾ ٌەمااَُ ، ٌەمیفااە

زەؼزی زەکاطز ثە بیطفبویاسا  ،مبە َ مَُچی کُڕەکەی



   39 

ئەَیااؿ ثە . َ ثابثۆڵەیەکی کەثاابثی زەذؽازە مفاازییەَە
ثەضچااابَی ئاااێمەَە زەیمبـاااییەَە. ثااابثۆڵەیەپ کەثااابثی 

ثە ثااۆن َ ثەضامەی بااَُ. ماابم کەضیاا  ئبٌَااب  ،ثەلەظەد
 کُڕەکەی بەَضە کطز. ، ثە پبضەی بَُ زەضزان

لە  ،ـااااەکەد َ مبوااااسََثَُوی ماااابم کەضیاااا  زَای
 بطیبن َ ثبَکەڕۆ. جەلی ی زضاَؼێی زەؼزە ضاؼازمبن،

زۆؼااذ َ ؼاەالض َ ؼااەوگیه   کاُڕاکی راب ثڵێاای ماطۆ
پیاطە کەوەفازە باَُاَییەکەی َ  ثَُ. قۆڵی لاێ ٌەڵمابڵی

ضََرااای  ،عەکەزاُثاااطزی لە ثەضزەم ثەلااا ،باااطرە ئااابمێع
 ؼاااەضلەوُڕ ثەَۆضزی. کاااطزەَە َ پااابپ َ جاااُان ـااا

 ،جاااااااااتوەی لە مااااااااابڵە الوەَاظەکەیەَە ٌێىبثَُیااااااااابن
پۆـزەَپەضزاذی کطزەَە َ ثطزییەَە ؼەض ربثَُرەکە، 
کە چەوس بەودێکای راط ئەَیفایبن ذابَاه کطزثاَُەَە. 
ثەاڵم ئیسی ربثَُرەکە ضََد ثاَُ، ئاباڵ بَُاَیەکەیابن 

 زََض ف ایبن زاثَُ.  ،لێسامبڵی ثَُ
 ثە رەویفاااااذ رااااابثَُرەکەَە ذەَی ،ماااابم کەضیااااا  

لێکەَد. جەلی  َری:"پێُیؽذ وبکبد لێطە ثه، ث ۆوەَە 
 مه ئبببزاضی زەث ."  ،پفَُیەپ ثسەن

ئێمەؾ ٌەض یەکە  ،لەبەڵ زََ ٌبَەڵی رطیسا مبوەَە
 َ ثەضەَ مبڵی ذۆمبن م مبن وب. 

ەؼااەض جێگاابکەی رەؼااجیحبری لزایکاا  وە وُؼاازجَُ، 
چبَاوی ؼاَُض  ،کع َ وب ئبضام، ٌێىسە بطیب ثَُ .زەکطز

 ٌەڵگەڕاثَُن. 
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 َر  :"زایکە رۆ ثبـیب"  ،چَُمە رەویفزییەَە
 ثە کعییەکەَە َری:"ثبـ ، کُڕم ثبـ ." 
 " ئەی ثۆ وبوَُی زایکە بیبن، زضەوگەب" 

ؼاااجەیىێؿ زەثاااێ ظََ ثچیااازە  َ "ضۆڵە راااۆ ٌیتکااای
 ؼەض قەثطان، ثچۆ ثىَُ ضۆڵە بیبن، ذەمی مىذ وەثێ." 

چابَە ئبَؼابَەکبوییەَە  ثە ذەم َ راطغ َ، زایکم 
کەم. مێفکە جەودابڵەکەم گبچَُمە ؼەض جێ. جێٌێفذ

ثەؼەض جێگبکەمەَە  ،ذەَ زویبیضای وەزەزا ث:ەڕمەَە 
 بَبێاااىگڵ  زەزا. ثیطکاااطزوەَە لە رەضمااای ضاکفااابَی وااا

مىاساڵی َ ٌەضظەیای، لە   ربثَُرەکە، لە یبزەَەضییەکبوی
لەَ ضۆژاوەی ٌەض  .ثطؼااێزییەکەی، لە ثااێ کەؼااییەکەی

جااابضەی یەکێاااژ لە زضاَؼاااێیەکبن زەؼااازی زەباااطد َ 
زەیجااطزەَە ؼااکی رێااط زەکااطز. لەَ ؼاابربوەی لە چاابَە 
ـیىەکبویسا ٌێىسەی ـایىبیی ئبؼامبن، رابمەظضۆ ثاَُوی  
ثااۆ ک یىاای کطامؽاازییەپ زەثیىاای َ لەثەض ثااێ پاابضەیی 

چبَەکبوی زەث ییە زەؼزی مىسااڵوی  ،وەیسەرُاوی ثیک ڕ
مبفی ذۆیەری ٌەمَُ زویب پ  ثکبد  ،پۆذچیرط. کەضی  

 ،زەکابد لە بَُ، وەپ زویب لە بَُ پبپ ثکبرەَە. ضاؼذ
ئبیسوی ثە باَُ بەَضە زەکاطز. ویفازیمبن َ  ەیئەَ کبر

ئباڵکەی، ؼەضۆکەکەی لە کُڕ ثَُنب ثەم ذەیباڵرەَە 
ربضیکاابیی  واابَ لە ؼاابرێژ، یااب چەوااس ؼاابرێکسا، کەَراامە

 قَُڵی ذەَەَە. 



   41 

ٌەظاضان ٌەظاض . الیەکەَە بااَُ زەثاابضڕلە ٌەمااَُ  
ضەؾ َ ؼااا:ی، پااابوزۆڵە ظەیزُوییەکبویااابن ـاااۆڕ  ُویقااا

کطزۆرەَە، بَُ ثە ٌەمَُ ـزێکسا زەکەن. ثەضزەَام َ 
 .زەڕژاااذ ثە ـاابضزا ی قُویاابوەَەلە کااَُو، ثااێ ثاا اوەَە

باااَُی ـااا  َ رُواااس، باااَُی ظەضز َ ؼاااَُض َ ثاااۆض، 
لاطفە  بَُی لَُ  پێش َ پزژ پزژ، ـبض زەکەَازە ژاط

ەزا. مااابڵ َ سَ ٌااابژەی باااَُەَە، ثە ذبؼاااەزا ـاااەپۆل
پاا  زەثااه لە  ،کەویؽااە َ پەضەؼاازگبکبوی رااط ،مااعبەَد

ئبیسن َ جەلی  َ  ،بَُ، قەاڵ غەض  زەثێذ. مه َ زایک 
ذبڵۆکبو  ضازەکەیه، لە ؼێدَی باَُ ٌەڵاسایه، کەچای 

َەپ  ،بااَُ زەباابد َ زامبوسەپۆـااێ. کەضیاا  پااۆذچی
ثەضەوگبضی زەکبد، ٌەَڵسەزاد، ، پبڵەَاوی وێُ فی مەکبن

ضااااا ەَی بااااَُەکە ثەضەَ  زەضەَەی ـاااابض ثگااااۆڕڕ. 
وبرُاوێ َ وبطۆ زەثێذ. باَُ زەبابرە ئببطەکابوی چااُاض 
زەَضی ـبض، بَُ وبؼاطەَڕ، حەـابمبد ٌەماَُ باَُ 
زەکەن. ثبظوەی بَُی چ  َ ثۆن پیػ، ٌێطؾ زەثەوە 

ذەضیاااکە لە ـاااەپۆ  َ ، ؼاااەض ئاااببطی ٌەظاضان ؼااابڵە
سا زایاااسەمطکێىىەَە. جەواااگەکە لە وێاااُان رەَژمااای ذۆیااا
، جەوگای ضََوابکی َ َەَ کڵ:ەی مێاژََە ببَُی ئێؽز

ٌێىااسەی ثااۆوی پاایػ. ذەضیااژ ثااَُ بااَُ زایسەپۆـاایه، 
ثَُ بااَُ ئااببطە ئەثەزیاایەکە ثکااُژاىێزەَە. زایکاا  وەمااب

کەَرە بێااژاَاکەَە َ لەبەڵ  ،وباطۆ ثاَُ، ذبلیااسی ثاطام
ئەؼطای ذُـک  ذىکب، زەضَزضاَؼێ،  .ذۆیسا لَُـیسا
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رەَاَی ـاابض الفاابَی بااَُ زای:ۆـاایه. پاا  ثە  ،بەڕەپ
بەضََم ٌبَاضم زەکطز، زەبطیبم َ زەمقطیفاکبوس، زەم 

 پ  ثَُن لە بَُ، ذىکبم.  َ لَُر 
ثەزەم ٌبَاضاکی ثەضظەَە ضاچڵەکای ، قاُڕب  َـاژ 
َـژ، ذەضیژ ثَُ زەذىکبم. وێُ ژََضەکەم َ مبڵەکە 

ثاااۆن کاااطَظ َ زََکەڵ، ثە پطرااابَ ذاااۆم پااا  ثاااَُ لە 
  مُثەقەکە.کُربیە 

ثەؼەض ئببطەکەَە کزطییە چبی ؼاَُربَ، زََکەڵای 
ضەـی لێجەضظ زەثَُەَە. زایک  ثەؼاەض کُضؼاییەکەَە 

ەکەم ذَ ثە زیاااابضییەَە ذەَ ثطزثااااُیەَە. ذێااااطا رەثااااب
ٌەض ٌەمَُیاااابو   ،پ مااااسایە پەودەضەکاااابن ،کااااُژاوەَە

 ە ؼەض پفذ. ىذؽز
ثەزەم بطیبن َ َضرە َضرای ب ەیای ، ضاچڵەکیزایک  

 َ ـەضمەظاضییەَە َری:
"ئەمفااەَ وەوَُؼاازُم، کااُاطایی  زایە ضۆڵە ثە زیاابض 

 چبکەَە ذەَم لێکەَد." 
حەـااابمبرێژ لە بۆڕؼااازبن ثە یەکاااسا َ، چێفااازەوگب

بطماااۆڵە ثجاااُیه. راااب ئەَ ؼااابرەی رەضمەکەمااابن ذؽااازە 
ثاۆ  بۆڕەکەیەَە، ٌەَاڵێژ لە مبم کەضی  وەثاَُ. چابَم

ی پیابَی ەلە ٌیش الیەکەَە زیابض وەثاَُ. ئەَ کابر ،بێ ا
کااااااطز رااااااب رەضمەکە زەزاَای ثەضزی ، َ بااااااۆڕەکەبواااااا

زڕی ثە  ،لە پاا  ثەزەم بطیاابوەَە . ماابم کەضیاا ێزاپۆـاا
یەپ  .َ چابڵەکە زەکَُراببحەـبمبرەکەزا َ ذۆی ثاۆ وا
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وەیبوٌێفااذ ذااۆی ٌەڵااسارە  ،زََ کەغ ثەضیاابن پێگااطد
 بۆڕەکەَە. 

بطیااابوەَە ٌااابَاضی زەکاااطز: "ثیااایەڵه ثاااب کەضیااا  ثە 
ثاااگەمە الی... ثەضماااسەن..." زەؼااازی ثە ثااابثۆڵە کەثااابثی 

 ثەضظ کطزثَُە َ زەیىباڵوس:
"ثیەڵه ثب ئەم ثبثۆڵەیەی ثاسەمێ... ضاگابی زََضە ثاب 
ثطؼااااااای وەثاااااااێ  ئبیاااااااسن... ئبیاااااااسن... ضۆڵە ئبیاااااااسن، 

 ثۆ ٌێىبَی..."   ثبثۆڵەکەم
 ٌەض ٌەمَُ لە پطمەی بطیبویبوسا. ،ذەڵکەکە

ثە ئبؼااازەم زەوااا  َ واااَُظاوەَەی زەضزەٌااابد. ثە  
کەی ذەڵاااااکەثە ، ؼااااایمبی ظەضز َ ویاااااُە ماااااطزََەَە

 . " ..ثب ئەم زَا ثبثۆڵەی ثسەمێ... ثطؼییەری ،َد:"ثییەڵه
ٌبَاضی کطز:" ضاگەی ثسەن ثب ثابثۆڵەکەی  مەال قبزض

 ثسارێ."
 ن ثۆ کطزەَە. ثەَ زیمەوە ٌەمُان ربؼبن َ ضاگەیب

زایگااطرە  ،ثبَەـاای ثااۆ کااطزەَە، ی واابَ چاابڵەکەەئەَ
 ذُاضەَە ثۆ وبَ بۆڕەکە. 
ثەزەم  ،ثە زەَضی چاااااابڵەکەزا ،ئااااااێمە لە ؼااااااەضەَە
 رەمبـبمبن زەکطز.  ،ٌەڵ ـزىی فطمێؽکەَە

ثەؼاەض کفاىەکەَە مابچێکی  ،مبم کەضیا  وُـازبیەَە
 کُڕەکەی کطز َ َری:

ثااابثۆڵەکەد ضەواااگە "کاااُڕەکەم، ئبیاااسن بیااابن، ئەَە 
 " .ؼەفەضد زََضثێذ، کە ثطؼیذ ثَُ ثیرۆ
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، ثەزەم زاوبوی ثبثۆڵەکەَە ثە الزا کەَد ،زاوەَییەَە
 ثەؼەض رەضمەکەَە ضۆحی زەضچَُ. 

 کەؼێژ ثە حیطغ َ بطیبوەَە ٌبَاضی کطز:
 "زایبو:ۆـه، پێکەَە زایبو:ۆـه." 
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 ؼەگ َ ذۆـەَیؽزی س

    
لە ضااااگەی کەؼااای یەکەمااای  ،پێىااابچێ ئەم ضۆمااابوە

ربکەَە، ثە رەوٍب لە ضاگەی زََڕەبەَە، ئبمبودی ذۆی 
بێااا  َ وەفااابمەَە،  کاااُڕاکیث:ێکێاااذ. لە بۆـاااەویگبی 

بەودێکاای ذەؼاایُ َ ثااێ ئبباابَە، ثکااطڕ مێژََیەکاای 
زََض َ زضاژی پ  لە قُضثابوی جەوا  َ م متوێاُە، لە 
ضاگەی ربکە کەؼێکەَە، کەؼێکی بُوبە َ ثێ کبضیگەض 

 ثىُؼطازەَە. 
بەضچای ؼەضبُظـازەی  ثبـزط َایە لەبەڵ ئەَزا. )

کەی ذااااااااۆیەری، ەئەَ، پاااااااا  ثە پێؽاااااااازی ؼااااااااەضزەم
ظە  َ ثەضچاابَی زویاابی ئەَ ضۆژباابضەیە  ومااَُوەیەکی

 ذٌەمااَُ ـااەَەی ضرااب ئێؽاازب.( ثگااُاظیىەَە ثااۆ بێاا ە



   46 

ثزُاوێاااااذ ٌەمااااااَُ  ،ظان. زََڕەگ لەَە کاااااۆڵەَاضرطە
 ضۆمبوەکەمبن ثۆ ثگێ ازەَە. 

ثەؼااااەض راااابرە  ب،ـااااەؾ ٌەظاض ؼاااابڵ ثەض لە ئێؽااااز
ۆی  قااُڕاکەَە، کە لە مُؼاا   َ لە وێااُان ؼااەزان راابث

چەوس زا اژ وُؼاطاَە. کبرێاژ ، ثعمبضیسا زۆظضاَەرەَە
، بَەضزەبێ یزە ؼەض ضاىَُؼی ئێؽز ،ئەَ ذەرە مێرییە

 زەڵێذ: 
 بلە ظەمەوێکی زََض ثەض لە ئێؽز

 مبض َ کُاڵژزم وەثَُن 
 وە چەقەڵ َ وە ـێط 

 وە ؼەبی کێُی َ وە بُضگ وەثَُن 
 رطغ َ رُوسَریژی وەثَُن 

 مطۆ  زَژمىی وەثَُ...
ٌەمااَُ ئەماابوە زاااه َ  لەبەڵ ٌاابرىی ئبـااُضییەکبوسا، 

ؼەضٌەڵئەزەن. لەَ کبرەَە ربَەکُ ئێؽزب، ئەَەی زااذ 
، هَ زََثااابضە زەثێااازەَە، چەقەڵ َ باااُضگ َ مبضەکااابو

راب ئەَەی ثەعؽاییەکبن، حەضەغ ، هزَژمىی مطۆڤەکابو
قەَمییەکاااابن زاااااه. لە پااااا  لە ضاااااگەی کُزەرااااابیەکی 

 ،ؼاااااەضۆپ ،ؼاااااەضثبظییەَە، عەثاااااسَلکەضی  قبؼااااامی
 بیابویزەکەَوە  َ زەکُژن َ زەؼەاڵد زەبطوە زەؼذ

ذەڵااااژ. لە ماااابَەی زە مبوگااااسا، زەیاااابن ذەضماااابن لە 
کەل ەؼااەضی قُضثبوییەکاابن ٌەڵااسەچىه. ظیىااساوەکبن پاا  
زەکەن لە پیااااااااابَ َ ژن. کاااااااااُن ثە کاااااااااُن زەکەَوە 
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ضاَەزََوااااابوی وەیبضەکبویااااابن، ثە رااااابیجەری کاااااُضز َ 
ضۆحای َ ثابَکی  ـیُعییەکبن. پێفزط مێفێ  عەف ەقی

ئبماااابزە َ پاااا  ژەٌااااطی ، پاااا ی کااااطزََن، فیکطییاااابن
 کطزََن. ئەَ زەڵێذ:

" لە ٌەض َاڵرێکاای عەضەثیااسا، کبرێااژ حعثاای ثەعااػ 
جاااڵەَی زەؼاااەاڵد ثگاااطازە زەؼاااذ. ـااایُعییەکبن ثە 

ضاگطیااابن لێاااسەکطاذ َ ؼاااەضکَُد  ،رُواااسرطیه ـاااێُە
 زەکطاه." 

ثاااَُن، رەوٍاااب لە چەواااس  ثەئبؼااازێژ زڕواااسە َ ثکاااُژ
پزط لە پێى  ٌەظاض ٌبَاڵرییبن کُـذ  ،اضۆژی ؼەضەربز

َ ظیااابرط لە چاااُاض ٌەظاض ئبفطەریااابن القە کاااطز. لەَ زە 
وعیکەی ؼەز َ ثیؽذ ٌەظاض کەؼیبن ئبذىییە  ،مبوگەزا

وێاااااُ ظیىاااااساوەَە َ ثە ؼااااابمىبکزطیه ـاااااێُە کەَراااااىە 
رااب زەضٌێىاابوی  ،ٌەض لە زاماابڵیىی پێؽاازەَە .ئبظاضزاویاابن

ززان َ ویىۆپ، پچ اوسوی بۆـزی جەؼزە ثە پتیاػ َ 
زەیابن جاۆضی راطی قێعەَوای  ،ئەرژ کطزن َ ؼاَُربن

 ئبظاضزاوی جەؼزە َ ضۆ .
کە ـااااااااابیەزحبڵێکی ضۆژاوااااااااای ئەَ  جۆضااااااااااژثە 

قەؼبثربوەیەی ظیىساوی کۆـکی ویٍبیە، زەکبرە کزێجێاژ 
یە ظیىااساویبوی ثبؼاازی ی حیااعثی  ثە واابَی "ضاؼاازییەکبوی
 عەف ەقییەکبن" َ زەڵێ: 
ٌیُاذااااُاظم ذااااُزا ثمکاااابرە  ،"زەمەَڕ ئاااابژەڵ ثاااا 

مەیمَُن، یبن ؼەگ َ پبـبن ثاعض ثا . چیزاط وابمەَڕ 
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ماطۆ  ثا ، ماابزام ئەَاوەی لە ظیىاساوی کۆـاکی ویٍاابیە 
ماابزام ئەم  ،ثیىاایمه زەڵااێه مااطۆڤیه، وەفااطەد لە مااطۆ 

 زڕوساوە لەَاوه " 
رطؼبوسن کەَراىە لە ـبضە کُضزییەکبویفسا، ثۆ چبَ 

زەؼااااازیبن زایە کۆمەڵکاااااُژی. لە َ  َااااااعەی ذەڵاااااژ
کەضکااااُپ ثیؽااااذ َ ٌەـااااذ کەغ َ لە ؼاااا ێمبویؿ 
ٌەـاازب َ ؼااێ کەؼاایبن کۆمەڵکااُژ کااطز. َەپ ؼااەبی 

 ٌبض ثەضثَُوە ـبض َ بُوسەکبن. 
ٌبَکاااااااابد زەکەَوە ضاَەزَواااااااابوی ضۆـااااااااىجیط َ 

وبَەواااسە  ،وَُؼاااەضان َ کزێجربوەکبویااابن زەؼاااَُرێىه
پاااااا  زەکەن لە پیاااااابَە  ،جیطییەکبنفیکااااااطی َ ضۆـااااااى
 بەمژەکبوی ذۆیبن.

ؼااازەم زەکەن. َجەَضضازەیەپ لەَ زە مااابوگەزا، ثە 
وبَثبوگی ذُاىطاژییبن زەببرە ٌەمَُ جیٍابن، رەوابوەد 

 ،ان پااااااااۆ  ؼاااااااابضرەضی فەی ەؼااااااااُفی فەڕەوؽاااااااایژ
لەثبضەیبوەَە زەوَُؼێذ."ئەم زەؼاەاڵرە واُایە، ٌەض لە 

سایه کە ؼااااەضەربَە ؼاااایمبی ذااااُاىیىی ذااااۆی پیفاااابو
ؼیبؼەریبن ثەضمەثىابی ریطۆضکطزوای وەیبضەکبویابوە، راب 

 لەوبَ ثطزوی یەپ ثە یەکیبن."
لەبەڵ ٌااابرىی حەضەغ قەَمییەکبواااسا،  ٧٤١٣ؼااابڵی 

ذەڵکێکی ظۆض لە عەضەثەکبوی وبَەڕاؼذ َ ذاُاضََی 
ثەضەَ بُوااااااااااسە کُضزییەکاااااااااابوی زەَضَثەضی  ،َاڵد

 َنَەپ پەوااببەیەپ ذۆیاابوی رێااسا . کەضکااُپ ٌەڵااساه
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لە ریااطۆض َ رۆقبوااسوی ثەعؽااییەکبن پاابضاعضاَ  ،زەکەن
ٌەڵامەد ، زەثه. کە ثە ٌەمَُ الیەکسا َ زژ ثە ٌەمُان

وەیااابض َ ئەواااسام َ الیەوگطاوااای حعثەکااابوی راااط  ،زەثەن
 زەکُژن. 

یەکێ لەَ بەودە عەضەثە ٌەاڵرُاوەی زەببرە بُوسی 
ثىەماابڵەی فیااطاغ ؼااباڵوێکی  .بۆلجاابخ، فیااطاغ ججااُضییە

ثە ٌاااااااۆی ئااااااابڵُبۆڕی ، مێاااااااژََە ئەَ پاااااااێؿظۆض 
زەثاااىە ئبـاااىبی ثىەمااابڵەیەکی کاااُضزی ، ثبظضبااابوییەَە

لە ضااااگەی ٌبمُـاااۆی ثەضزەَامەَە زەثاااىە ، بەضمیااابن
ٌاابَڕڕ َ زۆؼاازی یەکزااط. حاابجی میطَەیؽاای بۆلجاابخ، 
 .بُاع َ رطڕ َ بەو  َ ثەضَثُمی کُضزؼزبن زەوێطڕ
حااابجی عەمبـااایؿ، لە ثەضاماااجەضزا کاااباڵ َ ـااامەپ َ 

جاااگە لە قااابظاو ،  ئەم ئااابڵُبۆڕەؾ. زەوێاااطڕذُضماااب 
زەثێاازە ماابیەی ئبـااىب ثااَُن َ جۆضاااژ لە ذعماابیەری 

چەوااسیه جاابض ثااۆ بەـاازُبُظاض َ  .ٌەضزََ ثىەماابڵەکە
ؼاااای ەی ضەحاااا  َ ذۆـەَیؽاااازی ثە ذاااابََذێعاوەَە 
ٌبمَُـۆی یەکزاط زەکەن. ٌەؼازێکی بەضم َ پازەَ لە 
ضااااااع َ ذعمااااابیەری زەکەَاااااازە وێُاویااااابوەَە. کااااابری 

رااابکە، فیاااطاغ بەودێکااای جاااُاوی پااا  زلێاااطی َ کُزە
رُڕەییە، ؼباڵوێژ ثَُ َەپ کابزضاکی ظیاذ َ َضیاب لە 

کابضی زەکاطز. یەکێاژ  ،ضیاعی حیعثای ـایُعی عێطاقاسا
ثَُ لەَ ٌەظاضان ٌەظاض کەؼەی لە ذەَوای ثەٌەـازی 
ئیؽتمەَە َەضبەڕاثَُن ثەضەَ ذەَوی ثەٌەـزی ئەم 
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رااااسا، ثە زطیه ماااابَە َ کبرزەیبوُیؽااااذ لە کااااُض. زویااااب
ؼۆـایبلیعم  ،ذێطارطیه ضاگب، ئیسی ٌەض ضاگابیەپ ثێاذ

ثچەؼ:ێىه َ ثەٌەـزێژ َەپ ثەٌەـازەکەی ذاُزا، لە 
 عێطاقسا ثرُڵقێىه.

زەرااب زەکەن. ُک، ئەَ ضۆژەی حەضەغ قەَمییەکاابن 
ئەم لەبەڵ چەواااس ٌبَڕایەکیاااسا، کە ذەَوااای ئەَەیااابن 
ٌەثااَُ حعثەکەیاابن لە پاا  زەؼااەاڵد ثگااطازە زەؼااذ َ 

وەپ کاۆمەڵە  .چابَەڕَان کاطاَەکە ثراُڵقێ ؼەەَزطیف
ثاێه َ ثە ظەثاطی چەپ  ،ذەڵکێکی زەـازەکی قەَمچای

َ ذُاى ـزه َاڵد زابیط ثکەن. ثۆیە زەکەَوە ذۆیابن 
وااابیەڵه ثە ئبؼااابوی  ،َ ثە چەپ ثەضەوگبضیااابن زەثاااىەَە

 ـبضۆچکەکەیبن زابیط ثکەن.
زەراب ُئیسی فیطاغ زەثێزە زاَاکطاَاکی پ ە یەکی ک 

ماابڵ ثە ماابڵ ثە زَای ذااۆیی َ ٌبَڕاکبویااسا  ،چییەکاابن
طەد َ کاۆمەاڵیەری یزەبەڕاه. ثبَکی، پ ەَپبیەی عەـا

َ زەَڵەمەواااسییەکەی زەذااابرە ذاااعمەد ضظبااابضکطزوی 
لە زیُەذاابوە بەَضە َ فااطاَاوەکەی ذۆیااسا  .کااُڕەکەی

چەوااااس جبضاااااژ ثە مەثەؼاااازی ٌێااااُضکطزوەَەی ض  َ 
ەد َ ثە زَای کُڕەکەیاسا، زەعاُ، بەڕاوی ثەعؽییەکبن

ثە ذاُاضزوی چەَض زڵ َ  ،زەعُەد کبضییبن ثۆ زەکبد
زەضَویااااابن وەضم زەکااااابد. ثە پەوٌااااابویؿ لە ضااااااگەی 
ثطایەکاااای کە ـااااۆفێطی ضاگاااابی وێااااُان پبیزەذااااذ َ 
کەضکاااُکە، کاااُڕەکەی ثەضەَ الی حااابجی میطَەیؽااای 
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کە زََ کااااااااُڕی لە . ٌبَزۆؼاااااااازی ضەَاوە زەکاااااااابد
ە ل ،ەیەواااىە بُواااسیگکەضکاااُکەَە ثە ضاگااابی قبچااابخ، زە
 مەضبی حەرمی ضظببضی زەثێذ. 

 ،فیطاغ زەثێزە ئەوسامێکی ذێعاوی حابجی میاطَەیػ
َضزەَضزە ثە ژیاابن َ ک زااُض َ ظماابوی کااُضزی ئبـااىب 

َەپ ٌەض کُڕاکی رطی حابجی  زەثێذ. ذەڵکی ئبَایی 
ظیابرطیؿ. چەواسیه جابض  ، ثگاطەزەکەن لەبەڵ مبمەڵەی

لەبەڵ ئەَ پێفاااااااامەضببوەزا زەکەَااااااااازە بفزُبااااااااۆ َ 
کە وبَە وبَە َ بطَپ باطَپ زااىە وێاُ  .چەلەحبوییەَە

بُواااسەکەَە. لە بفزۆبۆکبویاااسا ثبوگەـاااەی مطۆڤااابیەری 
قؽاەی زەکاطز. زەؼازی  ەپەضؼازیزەکطز َ زژی وەرەَ

 ضازەَەـبوس َ یەکجیه ٌبَاضی زەکطز: 
ثۆ ، مبیەزاضی َ ئیؽزیعمبضە"وەرەَایەری، پتوی ؼەض

پەضرەَاظەکطزن َ وبوەَەی زََثەضەکی َ ئبـُة، ثاۆ 
الَاظکطزواای ٌێااعی لەثااه وەٌاابرَُی چیىاای کطاکاابضان 

 ـەضمەظاضییە ثۆ مطۆ ."  ضؼزیَەپەَجَُریبضان، وەرە
وەراطغ  چابََ   ، پا  َضەئەَ بەودێکی ثە حەمبغ

 ثَُ. لە ثەضامجەضیفسا پێفمەضبەکبن زەیبوگُد:
 ،زەثااااااێ ـااااااەضمەظاض َ ضیؽااااااُا ثکطاااااااذ"ئەَەی 

ییەکاابوی ثەغااسازە، حەضەغ ەحااُکمەد َ حیااعثە وەرەَ
قەَمییەکابوە کە ٌەڵااسەکُرىە ؼااەض بُوااس َ وبَچەکاابوی 

 ئێمە." 
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بەض َەپ راااااااۆ زەڵێیاااااااذ ،  ،ثاااااااطا پێیااااااابن زەَد:"
لە پێىاااااااااااابَ وەرەَەزا  ،ڕؾۆوەرەَایەرااااااااااای َ ـااااااااااا

ـاااەضمەظاضییە، ئەی ثاااۆ وەرەَەکەی راااۆ ئبمااابزە ویااایە 
 " بکەمزطیه مبفی وەرەَەی ئێمە قجُڵ ثکبد

ثە باااُڕ ثاااَُ، ذەیااابڵ َ زویااابثیىییەکەی ثە لاااطفە َ 
ـااۆڕؾ َ بۆڕاوکاابضی بەَضە َ ثىەڕەراای  ٌاابژە ثااَُ،

لە واابذەَە  مێفااکی رەویجااَُ. ،کطاکاابضان َ جُریاابضان
پەلُپاااااۆی  ،ثە رەَژم ،ەَضەٌێعااااااژ َ ئیطازەیەکااااای ب

لەؼااەض ٌەمااَُ ـاازێژ قؽااەی  ،. ٌەمیفااەزەٌبَیفااذ
ذااۆی ٌەثااَُ. لە ؼاااەضیسا، مەَزایەکاای کەم، ٌێىاااسەی 

زََض ثااَُ  ،زََضی وێااُان جااۆبەلەیەکی ثبضیااژ َ ریااژ
لەَ ثەٌەـاازەَە کە زڵىیااب ثااَُ لە ٌاابرىی. ثەٌەـاازێکی 

 ذُڵقبَ لە ٌێع َ ثبظََی کطاکبضان َ جُریبضان. 
مااابوگی مااابوەَەی لە بُواااسەکەزا، ثە  لە مااابَەی زە

زویاابی کااُضز َ ک زُضیاابن، ژیاابوی ؼاابزە َ قُضؼاایبن 
ئبـاااىب ثاااَُ. چەواااس جبضااااژ ٌبَـااابوی پێفااامەضبەکبن 
چااااااااااَُە جەوگاااااااااای ثەضەوگاااااااااابضثَُوەَەی حەضەغ 
قەَمییەکاابوەَە، کە ثەضزەَام ٌێطـاایبن زەکااطزە ؼااەض 
بُوااسەکبن َ رباڵوییاابن زەکااطز. بەضچاای ظۆضی ٌەَڵااسا 

ە چەکساضە ـیُعییەکبوسا چەپ ٌەڵگطاذ لەبەڵ مەفطەظ
 ،َ ثجێااااازە پێفااااامەضەبەیبن، ثەاڵم حااااابجی میاااااطَەیػ

 ثە کبزضی مەفطەظەکەی بُرجَُ:، ضاگەی وەئەزا
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 لەژیاابوی ، ئبماابوەری ثطایەکاای ئەظیااعمە ،"ئەم کااُڕە 
 ثە ٌیش ـێُەیەپ َەضی وببطیذ."  سایە،ئەؼزۆی مى

 لە مبَەی زە مبوگسا، فێطی ژیبن َ کبضَثابضی الزڕ
ثاااَُ، لە زضَااااىە َ باااُڵەثەضۆژە رەکبواااسن َ ـاااُاویسا 

. ثەاڵم ئەَەی زەکاااااطز ثەـاااااساضی کااااابضی ٌەضەَەظی
زَای زە مبوااا ،  َ،فێاااطی وەثاااَُ، ظمااابوی کاااُضزی ثاااُ

چااااۆوه، ثبـااااه، ئەَیااااؿ ثە . رەوٌااااب زەیزااااُاوی ثڵااااێ
 فۆوەریکێکی ذطاپ. 

ثااۆ یەکەم جاابض  ،ـاازێکی رااط کە لە بُوااسی بۆلجاابخ
ََ کەَرە زاَی کەظیەی عەـپ ثَُ. ٌەض ظ فێطی ثَُ
بەـااای ثەفاااطاَەَە، کاااچە وبؼاااژ َ  ویگااابیزضااااژ َ 

کە جبضجبضە َ زََض َ  .وبظزاضەکەی حبجی میطَەیػ
ٌەوسڕ ، وعیژ، لە وێُ حەَـە َ زیُەذبوەکەی ثبَکیسا

 ،زەیجیىای. ذێاطا ،َ ؼەض کبویاسا کۆاڵنلە  ،جبضی رطیؿ
ثااێ ئەَەی ثجااىە جێاای ؼااەضودی ٌاایش ضۆح ەثەضاااژ، 
ویگبیەکی ثطَؼکە ئبؼبیبن زەباۆڕییەَە. ثەفاطاَ لەثەض 

ظۆض زََض  ،حەیب َ حاُضمەری ثابَپ َ ثطاکابوی زََض
ذاااۆی ضازەباااطد. فیطاؼااایؿ َەپ کاااُڕاکی میاااُان َ 

یەپ، َەپ بەودێکاااااااای غەضیااااااااجەزاڵااااااااسە زضاَ، َەپ 
ض پەضَەضزەی ذێاا  َ عەـااطەد، زەیعاواای وبثێااذ ؼااىُ

ـاپ ەثجەظاىێ َ ضاظَویبظی زڵای ٌەڵ ااژڕ. زەیعاوای ع
پێیااااسەَرطاذ ، لە کۆمەڵگاااابی ذێڵااااسا، ٌێڵاااای ؼااااَُضە

ئەَ َـااااەیەؾ ثاااابجی قُضؼاااای ذااااۆی ، ثێىبمَُؼاااای
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ثاێ ٌایش َضرە  ،لەؼەضە. ثاۆیە ٌەضزََپ زََضاَزََض
پەیمااابن َ  .َ قؽاااە َ َـاااەیەپ عبـاااقی یەپ ثاااَُن

ث یبضی ژیبوێکی ئەثەزییبن ثە یەکسا. پەیمبوێژ رەوٌب لە 
ی ٌەؼااااااذ َ ؼااااااۆظی بی چاااااابَەَە، لە ضاگاااااابضاگاااااا

زََضاَزََضەَە. ذاااااااۆ ئەَان رەوااااااابوەد لە ظمااااااابوی 
رێىەزەبەیفااااااازه. ثەاڵم بااااااا  َ ئاااااااببطی  زاااااااطیؿیەک

 کُا بُڕ ثە ثەضثەؼذ زەزاد.  ،ذۆـەَیؽزی
پاااابؾ زە مبواااا ، کاااابرێ ثەعؽااااییەکبن ثە ٌەماااابن 

ُەی ٌبرىیاااابن لە زەؼااااەاڵد زََضذااااطاوەَە. رااااب ـااااێ
فیطاؼاایؿ  .ضازەیەپ ژیاابن چااَُەَە زۆذاای پێفااُرطی

بەڕایەَە ـاااابضۆچکەکەی ذۆیاااابن. ثەاڵم َەپ پەوااااسە 
چاااااَُوە حەمااااابم َەپ ٌااااابرىە :"عەضەثیااااایەکە زەڵێاااااذ

ئیااسی ئەَ کااُڕە ؼااەضکەؾ َ یاابذییە  "زەضەَەی ویاایە.
 .ژیبن ژااط َ ژََض ثکابد ،وەثَُ کە زەیُیؽذ لە پ زا

ثاااێ  چیىااایثکااابرە یەپ ، لە ئۆقیبوَُؼاااەَە ثاااۆ کەواااساَ
اڵ. َەپ ََە. کەمزااط زەزَا َ کەمزااط زەجااُسوەچەَؼاابو

جااااگە لە زمبمااااژ َ  ،ئەَەی کەفُکااااُڵی ـاااایُعییەد
ٌیچاای رااط  ،ی ژیاابوییپەوااببەیەپ ثااۆ رەویاابیی َ پااَُچ

 ،ؼااازبلیه َ وەثَُثێاااذ. کەماااکەم وااابَی ٌااابَڕڕ لیىااایه
فەٌاااس َ حااابظم، ثەؼاااەض ظاضیااایەَە جێگااابی ثاااۆ وااابَی 

 ثەفطاَ چۆڵ زەکطز. 
پااابؾ زە مبوااا  مااابوەَە، ثەضەثەیبوێاااژ ثە کۆڵێاااژ 
زیاابضییەَە، ثە زڵێکاای پاا  عەـااقەَە، عەـااقی ثەفااطاَە 
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 .ـاااۆخ َ ـاااەو ، مبڵئااابَایی لە بُواااسی بۆلجااابخ کاااطز
لەبەڵ ثااااابَپ َ ثطایەکیاااااسا، کە ضۆژی پێفاااااَُرط ثە 

 ـبضۆچکەکەی ذۆی بەڕایەَە. زَایسا ٌبرجَُن، ثەضەَ
ثیؽذ ضۆژی پێىابچێ، ثە یابَەضی ثابَپ َ زایاژ َ 
ذاااااااعم َ ذُافااااااای، لەبەڵ یەپ پیکااااااابة زیبضیاااااااسا 

زاذاااُاظی ثەفاااطاَ ثاااۆ فیاااطاغ  ،زەبەڕااااىەَە بۆلجااابخ
 زەکەن. 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؼەعیس َ ثەعػ س         

 
پ ەزاضاکاااای ؼااااەضثبظیی عەثسَلؽااااەالم عاااابض ، کە 

َەپ  ،یفااااااەبەَضەیە َ ٌبَکاااااابد ؼااااااەضۆپ َەظیطاو
، کۆزەراااب ثەؼاااەض یەکێاااژ لە وەرەَەیااایە رُواااسڕەَەکبن

ثەعؽسا زەکبد َ کۆربیی ثە جەَضَؼزەمیبن زەٌێىێذ. 
زەؼاااازُضاکی وااااُڕ ثااااۆ عێااااطا  ، زا ٧٤١٩لە ؼاااابڵی 
کە لە کُلەکەی رەڕیفسا ثبؼی کاُضز وبکابد. ، زازەوێذ

، عێااااطا  َاڵرێکاااای عەضەثیاااایە، ثە پێاااای ئەَ زەؼاااازُضە
ثەـااااااااێکە لە وەرەَەی عەضەة، لە ماااااااابزەی یەکااااااااسا 
زەڵێاااذ:)عێطا  َاڵرێکااای زیمُکطاؼااای ؼۆـیبلیؽااازییە، 
ئەم زََ چەمااکە لە ک زااُضی عەضەثاای َ ئیؽااتمییەَە 

ٌەضبیع زەؼزجەضزاضی  ،َەضزەبطاذ. عێطا  یەپ ذبکە
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ئەَە وبثێااذ کە ثەـااێکە لە وەرەَەی عەضەة َ ظماابوی 
 َڵەد رەوٌب ظمبوی عەضەثییە.( فەضمی زە

لە  ،ٌەض لەبەڵ وُؼاااااااااایىەَەی ئەَ زەؼاااااااااازُضەزا
ـااابضۆچکەیەکی وعیاااژ ثە پبیزەذاااذ، زَاوەیەپ زااااىە 
زویاااااابَە، لە ثاااااابَکێکی عەضەة َ زایکێکاااااای کااااااُضز، 
زَاوەیەکاای کااُڕ َ کااش، رااێکەڵەیەپ لە زََ ظماابن. ثە 
لەزایکجَُویااااابن زضظاکاااااای بەَضە زەذەوە زەؼاااااازُضە 

 وُاکەَە. 
رەوٌااب ضۆژاواای  ،َُە کااۆلێژی ؼااەضثبظییفیااطاغ چاا

پێى  ـاەممە َ ٌەیىای زەکەَرە مابڵەَە. ثەفاطاَ، َضزە 
َضزە ثە ظماابن َ زاثااُوەضیزی عەضەثاای ئبـااىب زەثااَُ. 
ظۆضثەی کبرەکااابوی ثاااۆ ثەذێاااُکطزوی زََ ؼااابَاکەی 

 رەضذبن کطزثَُ. 
ژیااابن ثاااۆ ذەڵاااژ ثە بفااازی ؼااابزە َ ثاااێ کێفاااە 

 ،ثاۆ زەؼازەثژاطی ؼیبؼای َ حیاعثیؿ .زەچَُە پاێؿ
پاااا  ـااااەڕ َ م متوێاااای زەؼااااەاڵد ثااااَُ. ئەَ ضۆژەی 

ثەفاطاَ ثەزەم ، ؼەضۆپ لە ف ۆکەکەیسا ثاَُ ثە ذەڵاُظ
ژاوەَە، زَاوەیەکااای راااطی ذؽااازەَە. زََ کاااُڕی قاااژ 

جەؼزە ؼ:ی َەپ زایکیبن. ثەاڵم ، ضەؾ َەپ ثبَکیبن
ئەَەی ثااَُە جێاای زاذاای ٌەمااَُ ذێااعاوەکە، مطزواای 

زاضَزەؼزەکەی وەثَُ. ثەڵکُ ثە ماطزََ لە  ؼەضۆپ َ
زایکجااَُوی یەکێااژ لە کۆضپەکاابن ثااَُ. وە بطیاابن َ وە 
جاااااَُڵەیەکی وەثاااااَُ، ثەض لەَەی ٌەَای ئەم زویااااابیە 
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ٌەڵمژڕ، ثەض لەَەی چبَی ثەض ضََوبکی ثکەَڕ، مطز 
 َ بەڕایەَە ثۆ وەثَُن. 

ئەَ ضۆژە جگە لەَ کۆضپەیە، ٌبَکبد عەثسَلؽەالم 
َ ٌەوااساژ لە َەظیااط َ پ ەزاضەکاابوی عاابضفی ؼااەضۆپ 

کە ثە ضاُەثاااَُن ثەضەَ  زازەَڵەد، لە وێاااُ فااا ۆکەکە
ـاابضی ثەؼااطە، کەَرااىە ذااُاضەَە َ ریاابچَُن. ثاابضی 
قاااُضغ َ ضەـااای ذەم رەَاَی َاڵرااای زاپۆـااای. راااب 

ؾ کەغ وەیعاوی چۆن َ ثە ە ٌۆکبضاژ، یبن ثە بئێؽز
  زیبضیکطاَی کێ لە پفزی ضََزاَەکەَە ثَُ

یؽااتمسا، کااۆضپەلە بەض ثە مااطزََییؿ لە لە ئاابیىی ئ
ٌەض زەثااێ واابَ ثىطاااذ َ ثااۆ ئەَ زویاابی . زایااژ ثجێااذ

پێُیؽااااااازێزی. مطزََەکەیااااااابن وااااااابَ واااااااب ؼاااااااەعیس، 
ظیىاااسََەکەیؿ یبؼاااط، کە زَاراااط ثە زضاژایااای ژیااابوی، 

زەیابن ٌەظاض جابض  ،یبؼط ٌیُای ثە ؼەعیس زەذُاؼاذ
 لە مبَەی ژیبویسا زەڵێذ:

 ،ەکەم ثمطزماااابیە" ثطیااااب مااااه لە ثااااطی ثااااطا جمااااک
 چبضەوُؼی ئەَ ٌی مه َ ٌی مىیؿ ثۆ ئەَ ثُایە."

َاڵد لە ئبـُة َ ثەضەاڵییەکای بەَضەزا ثاَُ، ٌێاع 
َ الیەوەکبن، ثە بفازی لە م متوێای چاَُوە زەؼاەاڵرسا 

 ثَُن. 
فیاااطاغ ثەضزەَام ثاااَُ لە ذُاىاااسوی ؼاااەضثبظیی َ 
ثەفطاَیؿ لە مبڵێکی ئبضامسا، مابڵێکی پا  لە ـاَُثطا َ 

ژوبوی عەثب ضەـی ذاعم َ ذُافای  ،ەظَضذَ ذەؼُ 
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ٌەماااااَُ کااااابض َ ژیااااابوی پەضَەضزە کطزوااااای  ،مێاااااطز
ظماابوی ی مىااساڵەکبوی ثااَُ. ٌبَکاابد ٌێااسی ٌێااسی فێااط

عەضەثاای زەثااَُ. ٌێفاازب فیااطاغ ذُاىااسکبضی کااۆلێژی 
ؼاەضلەوُڕ ثەعؽاییەکبن  ،ثَُ. جبضاکی راط ییؼەضثبظ

ی کُزەراابیەکی بزیؽاابوەَە لە ضاگاا، ٌاابرىەَە زەؼااەاڵد
 جڵەَی فەضمبن ضەَاییبن بطرەَە زەؼذ.  ،رطەَە

زەثێااازە ؼااابڵی ؼاااەضەرب َ زەؼااا:ێکی  ٧٤١٣ؼااابڵی 
ثااۆ عێااطا . لە ماابَەیەکی  ،ضژامێکاای زیکزاابرۆضی فبـاای

کەمسا، جەمبَەضی ثەضفطاَاوی عێطا  لە ـایُعییەرەَە 
زەبااُاظوەَە ثااۆ ثەعااػ َلێفاابَاژ لە ذەڵااژ زەچااىە 
ضیعەکااابوی ئەَ حیاااعثەَە کە ٌێفااازب کفىااای قُضثااابوییە 

 ظۆضەکبوی پێفَُیبن ظەضز وەثَُ ثَُ. 
یەکێااااژ لەَ کەؼاااابوەی زەچێاااازە ضیااااعی حیعثاااای 

کزااااااابرۆضیەری ثەعؽاااااااەَە فیطاؼاااااااە، لە ذەَوااااااای زی
زەبااُاظازەَە ثااۆ زیکزاابرۆضییەری حیااعة.  ،پطۆلیزبضیاابَە

رەَاَ زەکااابد، ٌەض  ییؼاااەضثبظزَای ئەَەی کاااۆلێژی 
 ظََ پ ەَپبیەیەکی ؼەضثبظیی ثباڵ زەبطازە زەؼذ. 

جەمااابَەض، ئەم جااابضە ثەعؽاااییەکبن  رەفطەزاوااایثاااۆ 
ثە  ،َەپ پێفااااَُ، ٌەڵەکبویاااابن زََثاااابضە وەکااااطزەَە

ە زەؼزیبن پێىەکطزەَە. ثەڵکُ کُـزُث  َ ربَاوی بەَض
ی کۆمەڵێااااااااااژ چبکؽاااااااااابظی َ بٌەض ظََ لە ضاگاااااااااا

ذعمەرگااااُظاضییەَە ذۆیاااابن ؼااااەپبوس. ٌبَکاااابد لەبەڵ 
ؼ یىەَەی وەیبضەکبویبن، کەَرىە ثىیبرىابوەَەی َاڵد َ 
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ٌەماااَُ ئەَ پااا ۆژاوەی پاااێؿ ذۆیااابن ذؽااازە ثاااُاضی 
جێجەجێکاااطزوەَە. ثەمەؾ ؼاااەضودی ٌەماااَُ راااُاژ َ 

رُاوییابن  .ۆیبن کەمەوس کێؿ کطزچیىەکبویبن ثۆ الی ذ
لە مەَزایەکی کُضد َ کەمسا، ثە رەَاَەرای کاۆوز ۆڵی 

 َاڵد ثکەن. 
لەؼەضی ثەضزەَام ثَُن  ،ربقە کبض کە ثەعؽییەکبن

َ رۆکمە راط َ ثەضوابمەڕاژ راط کبضیابن لەؼاەض زەکاطز. 
جەوگااای زژ ثە کاااُضز َ مەؼاااەلەی رەعطیااات کطزوااای 

ـبضی کەضکُپ َ ثە ربیجەری . وبَچە کُضزییەکبن ثَُ
زەَضَثەضی، کە ٌەض لە زضَؼااااااااازجَُوی زەَڵەرااااااااای 

ثەضزەَام َ ثاااااێ  ،عێاااااطاقەَە، لە کااااابری مەلەکیااااایەَە
جیبَاظی ٌەماَُ حکُمەرەکابن ثە ٌەمابن میکابویعم ثە 

ذەڵاااااکە کاااااُضزە َ  لێفااااابَ عەضەثیااااابن ثاااااۆ زەوااااابضز
ضەؼەوەکەیبن ثە ظەثطی ٌێع لاێ ڕازەبُاؼاذ. ئەمەؾ 

طافی ـاابضەکە َ ثە ثە مەثەؼازی باۆڕیىی ثاابضی زیماۆب
 عەضەثکطزوی. 

ٌێفزب ؼبڵێژ وەثَُ کە جڵەَی حُکمیبن بطرجاَُە 
ؼااەض ثە پبضاعباابی  ،زەؼااذ، ؼااُپب لە بُوااسی زاکاابوی

مُؼ ، ـەؼاذ َ حەَد ژن َ مىاساڵ َ پیاطی کاُضز 
کە لە رطؼاااااای رااااااۆپ ثبضاوەکبویاااااابن پەوبیاااااابن ثە ثەض 

لە واابَ  َ رێااجەضئەزەنیاابن ئەـااکەَرێژ ثطزثااَُ. ئببط
ئەَ ؼااُپبیەی کە ٌێااسی . ەزا زەیبوؽااُرێىهئەـااکەَرەک

ا ثااۆ بیبوااساضاکی زڕوااسەی ضامکااطاَ َ زضٌێااسی زەبااۆڕ
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ـااەڕی ئەثەزی َ  ؼااُپبیەی زەؼاازەمۆی ثەعااػ، ئەَ
 ثەضزەَامی لەبەڵ کُضزەکبوسا ثَُ.

یەکەم جەوگااااایؿ، کە ثەعاااااػ ٌەڵیگیطؼااااابن. ٌەض 
لە رەَاَی  ٧٤٢٩جەوگاااای زژ ثە کااااُضز ثااااَُ. ؼاااابڵی 

ثاَُ ثە قطمەژوای باُل ە َ ظضم  ،کُضزؼازبوسا چیبکبوی 
َ کااُری رااۆپ َ زەوگاای ؼاابمىبکی فاا ۆکە. فیااطاغ کە 
پێفااازط لە کُزەرااابی یەکەمااای ثەعؽاااسا، لە بُواااساکی 

َەپ ـیُعیەکی ثە ث َا َ  َکُضزاوەَە زژیبن جەوگب 
ئبظا ثەضەوگبضیبن ثَُەَە. ثجَُە ئەفؽەضاکی جەؼَُض 
َ م ٌااُڕی ؼااُپب َ لە پێفاای پێفااەَە ـااەڕی زژ ثە 

بُوسە کُضزییەکابوی جاێ ٌەَاضی  .زەکطز یضبەپێفمە
َەپ زَژمىی  .عەـقەکەی پێفَُی ثۆمجبثبضان ئەکطز

 زطئەَ ذەڵااکەی پێفاا .ؼەضؼااەذذ رەمبـاابی زەکااطزن
زاڵاااسەیبن زاثاااَُ، کەَرجاااَُوە ژااااط ضەحمەرااای راااۆپ َ 
رفەوگااای ؼاااەضثبظەکبوی. رەوااابوەد زََ زی ااای ذەڵکااای 
بۆلجاااابخ، کە پێفاااازط َەپ ثااااطای ذۆیاااابن مبمەڵەیاااابن 

 .کطزثَُ، ثە زەؼزی ذۆی بُل ەثبضان کطز
فیطاؼاااااای کااااااۆوە ـاااااایُعی، ٌەم لە ئەفؽااااااەضە لە 

ٌەم لە یەکەمەکاابوی َ پێفااەکبوی جەوگاای زژ ثە کااُضز 
ی ؼەض ذبکی کەضکُپ ثَُ. ذێعاوێژ ثَُ لەَ ٌبَضزە

ؼاااااەزان ذێاااااعاوە عەضەثە ٌااااابَضزاوەی ثە مەثەؼااااازی 
رەعطیجکااااطزن، بااااُاظضاوەَە ؼااااەض ذاااابپ َ واااابَچەی 

ضۆژاوە ذێاااعاوە  ،لە ثەضامجەضیفاااسا ثەضزەَام کاااُضزان.
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ثە ظەثااطی  ،کُضزەکابن، ذاابَەوی ضاؼاازەقیىەی ـاابضەکە
 . َەپ قەضەج، ثە ذۆیااابن َکاااطانٌێاااع َ چەپ، زەضزە

پطیبؼاااکەکبویبوەَە ئااابَاضەی ـااابضە کُضزییەکااابوی راااط 
. عەضەثە ٌبَضزەکااااابویؿ، جاااااگە لە پااااابضچە ثاااااَُنزە

راب  ەزضاظەَییەپ، زە ٌەظاض زیىبضی ؼُیؽطیفیبن پێاس
ذبوَُەکبویاااابن ثىیاااابز ثىااااێه. کە الی کُضزەکاااابن، ئەَ 

 . طانثە زە ٌەظاضی وبَ زەث ،ذێعاوە عەضەثبوە
ثاااااۆ  ثەفاااااطاَ، زڵراااااۆؾ ثاااااَُ ثە بُاؼااااازىەَەیبن

ثااۆ ئەَ َەپ بەڕاوەَە ثااَُ لە غەضیجیاایەَە  ،کەضکااُپ
ثَُ ثە وەـائە  ؼەضـبض. ثۆ ٌەَاض َ ویفزیمبوی ذۆی

ـازجَُ، ئببابی ەَ کەی  َ ذۆـی. ٌێىسەی غەضیجی چ
ثەـێکە لە  ،لەَە وەثَُ، کە بەڕاوەَەی ثۆ ٌەَاضەکەی

ثەضواااااااابمەی زابیطکاااااااابضی َ پبکزاااااااابَی ضەبەظیاااااااای 
وعیاااژ  ،  ثاااَُمەمااا ەکەرەکەی. ئەَەی ثاااۆ ئەَ بطوااا

ثااااااَُوەَەی ثااااااَُ لە ٌەَاضی ذێااااااعان َ ضەچەڵەکە 
ضاؼزەقیىەکەی. بەضچی ئەَ عەـپ ؼەضی پێٌەڵگاطد، 
ثەاڵم ئەَ عەـااقە ئیزااط ذاابمۆؾ َ ؼاابضز َ ؼاا  ثااَُ. 

ثەض عەـااپ کەَد َ زڵەکاابوی  ،یەکەم بااُضظی ثەعااػ
َەضبێ ایە ؼەض رُواسَریژی، پیبَەکابوی کاطزە کاۆی ەی 

بن. لە مێاژ ثاَُ لە ذُاه ضـزه َ بُضبی زڕی ویفازم
وێُان زڵی ذۆی َ زڵی فیطاؼسا، ضایەڵێژ وەمابثَُەَە. 
ثەعاااااػ پیااااابَەکەی لە عەـاااااپ َ ذااااابَەن ثەٌااااابی 
مطۆڤااابیەرییەَە کطزثاااَُە زڕواااسەیەکی ثاااێ ٌەؼاااذ َ 



   63 

ضەبەظپەضؼااااااذ َ فبـیؽااااااذ. ئەَەی ثااااااۆ ثەفااااااطاَ 
رەوٌااااب مىااااساڵەکبوی ثااااَُ. رەوٌااااب ذەم َ  ،ماااابثَُەَە

ێ ٌەَاضی فطمێؽااااکەکبوی ثااااَُ ثااااۆ کەؼااااُکبض َ جاااا
کەضکُپ ثۆ ئەَ بەڕاوەَە ثَُ ثۆ مبڵە ثبَاوی،  .مىساڵی

 ثۆ الی ثطا َ ذعمُذُافی.
ظماابوی  یپێفاازط ثە َضیاابیی ذااۆی مىااساڵەکبوی فێااط 

 ،کاااُضزی کطزثاااَُ. ٌەؼااازی ئەَەی لە وێاااُ عەضەثبواااسا
مىااااااساڵەکبوی ظماااااابوی زایکییاااااابن لە زەؼااااااذ زەزەن. 
َای ێکطزثَُ لە مبڵەَە ثە پێچەَاوەی زەضەَە، رەوٌب ثە 

ٌبَـاابوی ظماابوی ثبَکیاابن،  ،کااُضزی لەبەڵیاابن ثااسَاذ
 فێطی ظمبوەکەی ذۆیفی ثجه. 

ئەَ  ،ثە ثبضکطزویااابن ثاااۆ کەضکاااُپ، زایاااکە ثەفاااطاَ
ذەمەـی لە کۆڵ ثَُەَە. ـبض َ بەڕەپ َ قُربثربوە 

بُاؼاازیبوەَە  ەیپاا  ثااَُ لە کااُضز ظماابن. ئەَ کاابر پاا 
کەضکااُپ، ذبلیااس َ ئەؼااطا، رەمەویاابن وااۆ ؼااباڵن ثااَُ. 
یبؼطیؿ رەوٌب ٌەـذ ؼبڵ ثاَُ. لە قُربثرابوە پۆلێاژ 
لە ٌااابَڕای واااُای، لە کاااُضز َ رُضکمااابن َ عەضەة َ 

ثاَُ. ٌەض ظََ ثاَُ ثە ثەـاێژ لەَ  پەیسامەؼیحی ثۆ 
قُرابثیەکی باُا ایەڵ  ثَُە، زڵرۆؾ َ رەثب، زویب وُایە

 َ ذۆـەَیؽزی قُربثی َ مبمۆؼزبکبوی. 
یبؼااط ثااَُە ٌبَکێفااەیەپ لە وێااُان ؼااێ فاایگەضزا، 

ثااابَاوی ثااابَکی لە وعیاااژ  ،وێاااُان ثااابَکی لە الیەکەَە
ثبَاوی زایکی لە بۆلجبخ لە الیەکی راطەَە. ٌەض  ،ثەغساز
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َەپ چاااۆن وبَەکەـااای ثاااَُە ؼاااێ ثەـاااەَە، ذێڵااای 
ثبوگیابن زەکاطز. ٌەضچای ضەچەڵەکە مبمەکبوی ثە یبؼط 

لە قُربثرااااااابوەؾ  ،کاااااااُضزییەکەؾ ثاااااااَُ ثە یااااااابغ
پابؾ ئەَەی کە ئبـاکطا  .وبظوبَەکەی ثَُ ثە زََڕەگ

ثااااَُ کە لە ثاااابَکێکی عەضەة َ زایکێکاااای کااااُضزەَە 
 ٌبرۆرە ثَُن. 

لە مىااساڵییەَە ثەض زََ  یبؼااط یاابن یاابغ، ٌەض ظََ
زََ لە وێاُ زََ ظمابن َ . جۆض مطۆڤای جیابَاظ کەَد

ژیااىگەی جااُزازا. ٌەض ظََ ٌەؼاازی ثە ثەذفااىسەیی َ 
زویااابی پااا  ذۆـەَیؽااازی وەواااکە ؼاااەثَُحە  جاااُاوی
کەی َ وەوکە جەمی ە کُضزەکەی کاطز. زەیجیىای ەعەضەث

ثە راابیجەری چەوببەیاابن ثە ضیااعە  ،ٌەضزََکیاابن ؼاایمب
ذااااابڵ چىاااااطاَە، ٌەضزََ وەواااااژ ثەزەم باااااۆضاوییەَە 

ۆ  َەپ یەپ ٌەمااااااااَُ ض. مبوگبکبویاااااااابن زەزۆـااااااااه
ذاااۆی ثە  یەکەیااابن ٌەض، لەثەضاکیااابن ذاااۆؾ زەَااااذ

َ ـاایطیىی زەزەوااێ. َەپ یەپ وااُاژ  بدقُضثاابوی زەکاا
لە  ،َەپ یەپ ذێط َ حەؼاەوبد زەثەذفاىەَە ،زەکەن

 ذعمەری ٌەمَُ کەؼێکسان. 
ٌەض ظََ ٌەؼااااازی کاااااطز، مىاااااساڵ َ کاااااش َ ژن َ 
پیطەکاابوی ٌەضزََ ضەبەظەکەی ثەـااێکه لە ؼطَـاازی 

َ ثیطکطزوەَەیەکاااااااای ئاااااااابضام َ ٌاااااااایش ثبوگەـااااااااە 
کەغ ثە زَژمااااه َ وااااابحەظ  ،ـااااەڕەوگێعاوەیبن ویااااایە

بەو  َ  ڕ،وبثیىه. رێگەیفذ ؼەضچبَەی ئبـُة َ ـە



   65 

پیبَەکبوه، ٌەؼازی کاطز ذاُزا الی وەوکەکابوی، ئەَەیە 
کە ثە لێفاابَ ـاایط زەڕژاىێاازە بااُاوی مەڕ َ مبوگبکاابن، 
ئەَەیە ثە لێاااعمە ثااابضان زەثااابضاىێزە ؼاااەض کێڵگەکااابن، 

زَای ضۆژ ظۆض َ  لە َەکاااااااااااااااااااااااااااابن ضۆژئەَەیە وە
عەمجبضەکاابن پاا  بەواا  زەکاابد. پااێچەَاوەی بەودەکاابن، 
کە ذُزایااابن َەپ پبڵ:فاااذ ثاااۆ جەوااا  َ زابیطکااابضی 
ثاابغ زەکااطز. ویفاازیمبویؿ ثااۆ ئەَ جێگاابیەپ ثااَُ کە 
یبضی رێسا زەکطز. ٌەوسڕ جبض ویفزمبوی ئەَ، رەذزابیی 
ثیبثااابن َ ؼاااێجەضی زاض ذُضمااابی ثەضظ ثاااَُ، ٌەواااسڕ 

راااااطیؿ ثەضزەاڵوااااای زامێىااااای چیااااابی ثەضظ َ  جااااابضی
 ؼێجەضی زاض ثەڕََ ثَُ.

ئەَەی رێیىەزەبەیفااذ، ـااەڕی پیاابَ َ بەودەکاابن 
ثَُ، جىێُ َ وُکزە ؼەذیفەکبویبن ثاَُ لەؼاەض یەکزاط. 

، وەرەَەپیبَە م  ئەؼزُض َ َضگ ظلەکبن، لە ٌەضزََ 
مبن َ کُـااااذ َ ثاااا ی یثبؼاااای فیااااساکبضی ثااااۆ ویفااااز

 زَژمىیبن زەکطز. 
لە قُربثراااابوەزا، ٌێماااابیەکی رەثاااابی وێااااُ  زََڕەگ

کاااای بەَضە ثااااَُ. ؼاااابڵ زَای ؼاااابڵ واااایمچە اثیطزۆظ
ظیطەکااابوە قۆوبغەکااابوی زەثااا ی. ٌبَیىااابن پێیەکااای لە 
بُوااسەکەی ثاابَکی َ پێیەکاای لە بۆلجاابخ ثااَُ. رەمەواای 
واااااعیکەی واااااۆ ؼااااابڵ زەثاااااَُ. کە ثاااااۆ یەکەم جااااابض 
پێفمەضبەی ثیىی، کە ضژاثاَُوە وێاُ ئابَایی. ئەَ کابد 

 ، ثە ذبڵی َد:بێ  ثَُە ٌێىس
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 " ذبڵە، ئەمبوە چیهب  " 
ی ظۆض قؽاااەی ثااۆ کاااطز، ماابَەیەکذاابڵی ئەَ ضۆژە 

مێااااژََی کااااُضز َ ـۆڕـااااەکبوی، کێفااااەی ذاااابپ َ 
مبن، کێفەی کُضز َ ٌەضەمی زەؼەاڵری عێاطا . یویفز

ئبمابودی پێفامەضبە، ثبؼای ٌەمااَُ  ،ثبؼای پێفامەضبە
 ـزێکی ثۆ کطز. 

ە کُودُکاۆڵییەَە یبغ ثابؾ رێىەزەبەیفاذ، ثاۆیە ث
 لەؼەض یەپ پطؼیبضی زەکطز:

 "ذبڵۆ، ئەمبوە لەبەڵ کێسا ـەڕ زەکەنب" 
"لەبەڵ زەَڵەرسا، لەبەڵ ربَاوجبض َ کُضز کُژەکابوی 
ثەعؽااسا، لەبەڵ ئەَ عەضەثاابوەی ذبکەکەمبویاابن زابیااط 

 کطزََە، لە ومَُوەی ثبَکذ." 
چەوس ضۆژاژ زَارط لەؼەض ؼفطەی وبوی ئێُاضە، ثە 

 "پێفمەضبەم ثیىی، ئەَان ظۆض ئبظان."  ثبَکی َد:
ثبَکی ثە ثیؽزىی وبَی پێفمەضبە، َەپ ثەضاظاکای 

پبـابن  .چبَە ظەقەکابوی ثا ییە ثەفاطاَ ،کێُی پطمبوسی
رب ٌێعی رێسا ثَُ ظل ەیەکی کێفب ثە ثىاببُای یبؼاطزا، 
ظل ەیەکی ٌێىسە رُوس، ثە پفزب ذؽزی َ چبَەکابوی پا  

ٌەض یەکەیابن ثە  ،کطز لە ئبَ. لە ٌێک ا ذبلیاس َ ئەؼاطا
الیەکااااسا ٌەڵٌاااابره. ثەفااااطاَ ثەزەم قیااااژەَە پەالماااابضی 

ثە پطرەَثاااااۆڵەَە  ،جەضبەکەیاااااسا َ باااااطرییە ثااااابَەؾ
"کااُڕەکەد کُـااذ، ٌەی ماابڵز  ثە قااُڕ ٌاابَاضی کااطز: 

 بطد. " 
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ج اُثەضبی فەضمای  ،کە ٌەمیفە لە وێُ مبڵسا فیطاغ
ثەزەم جىێااااُ َ قطیفااااکەَە، . ؼااااەضثبظی لەثەض ثااااَُ

ویزااابقە ؼاااەضثبظییەکەی لە پااابوزۆڵەکەی  .زەؼااازی ثاااطز
َ ٌەراب ٌێاعی رێاسا ثاَُ کەَرە لێاساوی ثەفاطاَ،  ضاکێفب

ەڵ ٌەض لەب ،کە ذاااااۆی زاثاااااَُ ثەؼاااااەض مىساڵەکەیاااااسا
 پیبکێفبوێکسا ئۆ  َ وبڵە َ بطیبوی ثەضظرط زەثَُەَە. 

کە پەرااای پچ اواااسثێ، ثە زََ  ،چەـاااىی َەحفاااێژ 
ثە ٌەمااَُ  ،چاابَی رطؼااىبپ َ زەمێکاای پاا  جىێااُەَە

ثە پفاااذ َ ؼاااەضی ژوەکەیاااسا زەکێفاااب َ  ،رُاوااابیەَە
 زەیىەڕاوس: 

"ٌەمَُی لەژاط ؼەضی رۆزایە، ؼەبجبثی ثێ ئبث َ، 
َری، ثەغ ئەم مىسااڵوە ثەضە الی ئەَ ٌەظاض جبضم پێ 
َەحفاااایبوە. زەرەَڕ مىااااساڵەکبو  لە ە الزااااایە رێکااااسەض
ثیبوکەیزە مُذەڕة، ثیبوکەیزە رێکسەض ، زەؼذ زەضکەیذ

پیابَ، جه ثە َ زژە حیعة. چەوس ؼبڵە مه ٌەَڵسەزەم ث
ثە پاااابڵەَان، ثەاڵم رااااۆ زەیاااابورەیزە ثەضزەؼاااازی ثااااطا 

 ذُا ییەکبوذ رب مێفکیبن رێکجسەن." 
ٌەماااااُان زەبطیااااابن َ ، ئەَ ـاااااەَە لە مااااابڵەکەزا

زەوااااُظاوەَە، مىااااساڵەکبن رااااطغ َ ؼاااابم ضەوگاااای ثە 
ضََیااابوەَە وەٌێفااازجَُ. ثە زەَضی زایکیبواااسا بطماااۆڵە 
ثجاااُن َ زەواااُظاوەَە. زایکیفااایبن ثە ال چااابَی ـااایه 

ئااابظاضەَە  جەؼااازەی پااا َ ئبَؼااابَەَە، ثە  ٌَەڵاااگەڕا
ی ثە ذاااُڕ فطمێؽاااکی ٌەڵسەڕـاااذ. ٌەضچااا ،زەیىباڵواااس
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فیطاؼاااایؿ ثااااَُ چَُثااااَُە زەضەَە ثااااۆ الی ضەفاااایقە 
ثەزەم باُاگطره لە ، لە یەکێ لە یبوەکابن ،ثەعؽییەکبوی

 ەیرُاضزەَە. ، زؼەعسی ح ییەَە
ثاااۆ ؼاااجەی ثە ثەضبااای فەضمیااایەَە، ثە ثااابقُثطیقی 
ئەؼااازێطە َ زاڵااای ؼاااەض ثێاااطییەَە، ضەپ َ ضاؼاااذ لە 

 ثەضزەم مىساڵەکبن َ زایکیبوسا َری: 
" ئیزط ثە ٌیش ـێُەیەپ ثۆربن وییە ثچىە ؼاەضزاوی 
بُوااسی بۆلجاابخ، ذەڵکاابوی ئەَڕ ذاابئیه َ ئیىفیؽاابڵیه، 
رێکااسەض َ زژە ـۆڕـااه، ٌەمااَُ ژیبویاابن جەضزەیاای َ 

 پیبَ کُژییە." 
 ثەفطاَ ٌەڵیسایێ: "جب کُا ذۆ رۆیبن وەکَُـذ " 

"مىیاابن وەکَُـااذ، چااُوکە ئەَ کاابد ذەضیااژ ثااَُ 
، مىااایؿ زژە ـاااۆڕؾ َ زژە زەثاااَُمە یەکێاااژ لەَان

الی ذعمااابوی راااۆ  .ویفااازیمبن َ وەرەَەکەم زەجەوگااابم
چەرە َ یااابذی ذۆـەَیؽااازه، راااۆ زەرەَڕ مىبڵەکااابو  

د بَەپ ثطاکبوااذ ذااُا ی َ ئاابژاَەبێ  زەضثچااه، ضاگاا
 وبزەم ئەقڵیبن رێکجسەیذ." 

لە ضیااااعەکە چااااَُە ، ثااااۆڵەَەەَپطر کەَرەثەفااااطاَ 
ی ژََضەکەَە زەضەَە َ ثەزەم پێُەزاوی رُوسی زەضبب

 َری: 
"ذُا ئەقڵذ ثسارێ، ئەم زەثەوگی َ م  ٌُڕییەی راۆ 

 زەؼزذ زاَەرێ ئبذیطی ذێط ثێ " 
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 ٌاااابَاضی ثەؼااااەض مىساڵەکبوااااسازیؽاااابوەَە فیااااطاغ 
 : کطزەَە

" ئیزااااط ثە ٌاااایش جۆضاااااژ واااابچىە الی ذاااابڵۆ ثااااێ 
 ـەضەفەکبوزبن." 

ؼاەضزاوی کاطزن. ٌەض کە ، الی ئێُاضە ذبڵە فەضٌابز
ذُـاااکەکەی کەَد. ضاچەڵەکااای َ چااابَی ثە ؼااایمبی 

 ٌبَاضی کطز:
 " ئەمە کێ َای ێکطزََیب " 

ثە  ،ثەفطاَ، وەیزُاوی ٌیش ثڵێ َ لێاُی کەَرە رەرەڵە
چبَاویاااسا فطمێؽاااکی بەؾ َ بەضم زاثااابضیه. فەضٌااابز 
زیؽبوەَە زەوگی ٌەڵج ی:" چی ثَُە، قؽە ثکە، وبـاێ 

 " بئەَ ذُا ییە ثەعؽییەی مێطزد َای ێکطزثیذ
ذبڵیاااااااااابوەَە، مىااااااااااساڵەکبن لە  ٌاااااااااابَاضیثەزەم 

مااابد َ مەلااااَُ  لە . ژََضەکبویااابوەَە ٌاااابرىە زەضەَە
 ذبڵیبن زەڕَاوی، کە رُڕە َ ثەضظ زەزَا. 

 لە ئەؼطا چَُە پێفەَە َ پێی َد:، فەضٌبز
 "ضَزاَەکەم ثۆ ثگێ ەَە.ب" 

ئەؼااطا ثەزەم لُـکەلُـااکی بطیاابوەَە َری:"یبؼااە 
ثبَکیفاا  ظل ەیەکاای لێااسا َ ، ثبؼاای پێفاامەضبەی کااطز

 زَایی ثە ویزبقەکەی پفزی کەَرە بیبوی زایک ." 
زەمابوچەکەی ، زەؼزی کطز ثە پفزُاىەکەیسا فەضٌبز

لەبەڵ ذاااطمەی میااا  ضاکێفااابوسا  ،ٌااابد ثە زەؼااازییەَە
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"کُا ئەَ ؼەبجبثە پێ پەریایە، لە کاُایەب   ٌبَاضی کطز:
 ثە بۆڕی ـەٌیسان، ٌەض ئێؽزب َەپ ؼەگ زەیزۆپێى ." 
ثەفطاَ غەمگیه َ کع َرای:" زەمابوچەکەد الثە، ئەَ 
مىسااڵوە مەرطؼێىە، لە مبڵ وییە ئەم ثەیبوییە م ی ـکبن 

 َ ضۆـزەَە ثۆ ؼەضثبظبەکەی." 
فەضٌااابز راااُڕەرط َرااای:" ثە باااۆڕی ـاااەٌیسان َەپ 

 ؼەگ زەیزۆپێى ." 
ٌەض زََ زەؼاااازی ذؽاااازە ؼااااەض ، ثەفااااطاَ ٌەؼاااازب
ثە ؼۆظ َ ثەظەیایەَە پێای َد:" ، زەمبوچەکەی زەؼزی

ثااطام َامەڵااێ، ٌەضچۆوێااژ ثێااذ ثاابَکی ئەم مىااسااڵوەیە، 
ذاااااُاىی ئەَ بااااادَە مەذەضە  ە،ەَاڵەی ذاااااُزای کح

 ئەؼزۆی ذۆد." 
َەپ ؼاەگ ، رُڕەرط فەضٌابز َرای:"ئەَە ە ثابَکێکە

 ثەضثجێزە بیبوی مبڵ َ مىساڵەکبوی."
 کەثەفطاَیؿ زیؽبوەَە ثە کاطَظاوەَە َرای:" قەیىاب 
ام، رااۆ ذااۆد مەئاابڵێىە ئەم زڕوااسە َ پیاابَ کااُژاوە، ثااط

ٌەماااَُ ربَاوێکیااابن لە زەؼاااذ  ،ئەَاوە ذاااُزا وەوبؼاااه
 زاذ، حەَاڵەی ذُزایبن ثکە." 

پاابؾ ئەَەی کەمێااژ ئاابضام ثااَُەَە، ضََی کااطزە 
ذبلیااس َ لێاای پطؼاای:"ئەبەض ٌەرە، ظەضفێکاای واابمەم ثااۆ 

 ثێىەب" 
ذبلیااااس زەضپەڕی، فەضٌاااابز ـاااابوەی زەماااابوچەکەی 

یەپ فیفەکی چکۆالوەی ظەضزی لێ زەضٌێىاب. ، طززەضک
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ذبلیااس بەڕایەَە َ ظەضفێکاای ؼاا:ی واابمەی ثااۆ ذاابڵۆی 
 ضابطد. 

ظماابوێکی ثە ال  ،فیفااەکەکەی ذؽاازە وێااُ ظەضفەکە 
 ؼطافەکەیسا ٌێىب َ رُوس زایرؽزەَە. 

واابمەکەی ثااۆ یاابغ زضاااژ کااطز َ َراای:" کە ثبَکااذ 
ە ٌاابرەَە، ئەم واابمەیەی ثااسەضە زەؼااذ َ پێاای ثڵااێ، ل
 فەضٌبزەَە ثۆد ٌبرَُە. ئەبەض کەض وەثێ رێسەببد." 

یااابغ ثە راااطغ َ ـاااڵەژاوەَە وااابمەکەی َەضباااطد. 
ثەاڵم ٌەض زَای ئەَەی ذبڵۆیاابن ماابڵەکەی جێٌێفااذ. 
زایکاااااای ظەضفەکەی لێااااااُەضبطد َ ذؽاااااازییە کااااااُوی 

 ظاطاثەکەَە. 
لەَە ثەزَا، ـاااااەڕ کەَرە وێاااااُ مااااابڵەکەَە، ـاااااەڕ 

رەَە، زََ پەلی وێُ مىساڵەکبن َ ثەفطاَی کطزە زََ لە
زََ جەمؽاااااەضی زژ َ وااااابکۆپ ثە یەپ. لە الیەکەَە 
فیطاؼااای ثااابَپ َ مێاااطز، پیااابَی ثە ٌێاااع َ زڵ ەقااای 
زەَڵەد َ زەؼەاڵد. لە الیەکی رطیفەَە فەضٌبزی ثطا 

 یبذی َ زژە زەَڵەری ثەعػ. ، َ ذبڵۆی جەضثەظە
لەؼاااەض ئبؼااازی َاڵراااسا، ـااابضەکەیبن،  ،طیؿفطاَاوزااا

 ،کەضکااُپ، ثااَُە ٌااۆی ٌەڵگیطؼاابوی جەوااگە بەَضەکە
پااااابؾ واااااعیکەی چاااااُاض ؼااااابڵ لە وااااایمچە ئبـااااازی َ 

زا. ثە ٌۆی م ىەزاوی  ٧٤٢٢ثەیبوىبمەی یبوعەی ئبظاضی 
ثەعاااااااااػ َ زەضکطزوااااااااای ـااااااااابضەکە لە وااااااااابَچەی 
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ذُزمُذزااابضی، زیؽااابوەَە جەوگااای کاااُضز َ ثەعاااػ 
 زەؼزی پێکطزەَە. 

مکااااُڕ ثااااَُن  ،زایەری ـۆڕـاااای کااااُضزیؼااااەضکط
زەثێاااذ  ،لەؼاااەض ئەَەی کەضکاااُپ ـااابضاکی کاااُضزییە

ثکەَااازە وێااُ ؼاااىُضی کُضزؼاازبوەَە. ثەاڵم پبؼااابَی 
 .ثەعااػ ئەَە ثااَُ، لە کەضکااُپ ثە رەوٌااب کااُضز واابژڕ
ـبضاکە زەکطڕ َەپ ثچَُپ کطاَەی عێاطا  رەمبـاب 

وابکطڕ  ،ٌەمَُ وەرەَە َ ئبیىعاکابوی رێاسا ٌەیە. ثکطاذ
ثرطازە ؼەض وابَچەی ذُزمُذزابضی. ثەاڵم لەضاؼازیسا 
مەؼەلەکە وەَد ثَُ. ئەَ ثەاڵ ئەثەزییەی ذاۆضٌەاڵد، 

ئبمابزە وەثاَُن ، وە ثەعػ َ وە ٌیش َاڵرێکی وابَچەکە
ثە پبؼااابَی ٌەواااسڕ ثەڵاااگەی مێژََیااای ـااابضاکی پااا  
وەَد َ زەَڵەمەواااس، ـااابضاکی بطوااا  َ وااابَچەیەکی  

، ثەضامجەضیفااسا کُضزەکاابن ؼاازطاریژی ثااسەوە کااُضز. لە
زەیبوعاوی ذُزمُذزبضی ثێ کەضکُپ، ٌایش ئبیىاسەیەپ 

 زەؼزەثەض وبکبد. 
َەپ زََ ریىااَُ ثە  ،زَاجاابض کە فیااطاغ َ فەضٌاابز
ََ کەَرىە ثەضامجەض ڕذُاىی کەل ەؼەضی یەکزط ضََثە

یەپ، چەوس ضۆژاژ ثەض لە ٌەڵگیطؼبوی جەوگەکە ثَُ. 
ثەفااااااطاَ َ  ثە ثەضچاااااابَی ،لە وێااااااُ ژََضی میُاوااااااسا

مىساڵەکبوەَە، فەضٌبز ضََی زەمابوچەکەی کاطزە ؼاەض 
 ؼیىگی فیطاغ َ پێی َد: 

 "زَاجبض کەَریزە ثەض زەؼز ، وبمەضزی وبپیبَ." 
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 فیطاغ ثە کەمێژ رطغ َ ـڵەژاوەَە َەاڵمیسایەَە: 
"لە وێااااُ ماااابڵەکەی ذۆمااااسا َ ثە ثەضچاااابَی ژن َ 

رۆ مىساڵەکبومەَە، چەک  لێ ڕازەکێفی، ٌەض ثە ضاؼزی 
 ذۆفطۆؾ َ ثێ ـەضەفی." 

"ٌەضچییەپ ث ، پێدَەکبو  رۆ ئەٌێىێ، رۆ بەض پیابَ 
ی ژن َ مىساڵەکبوذ، بەض یەپ بیبوثُیزبیە وەئەکەَریزە 

رۆظ غیطەد َ کەضامەراذ ٌەیە، ئەَە زەمبوچەکەـا  ال 
 َەضە پێفەَە." ، ئەثەم

 ٌەڵمەری ثۆ ثطز.  ،فەضٌبز زەمبوچەکەی ف اسا
قطیفاااااکەیەکی زضااااااژەَە ذاااااۆی ثەزەم ، ثەفاااااطاَ

ثە بطیابن َ پابڕاوەَەَە ٌابَاضی  ،ٌبَیفزە وێُاویبوەَە
 کطز: 

 "وب رُذُزا وب، وەکەی ثطاکەم." 
ثە بطیااابوەَە ٌااابرىە  ،ئەؼاااطا َ ذبلیاااس َ یبؼاااطیؿ

 ظَڕەظَڕ زەبطیبن.  ،زامێىی زایکییبوەَە
زەمااااابوچەکەی ، فەضٌااااابز ٌەض ٌێىاااااسە فطیاااااب کەَد

ەاڵم ثەض لە . ثضََەَ زەضببکە ما  ثىێاذ َ ٌەڵگطازەَە
پەودەی ٌەڕەـەی لە فیطاغ ضاَەـبوس  ،ئبَزیُ ثَُن

قُضثابوی ذێاعاوەکەد، ئەبیىاب ثە  َ پێی َد:"ذاُزا ثزکاب
 َەپ ؼەگ ئەمزۆپبوسیذ. ثمێى  ثۆ رۆ ئەمێى ." 

 فذ َ فیطاؼیؿ لە ژاط لێُەَە َری: یفەضٌبز ضۆ
 " ئەمەد ثە ؼەضەَە وبچێذ." 
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ضاؼاازیؿ ثە ؼااەضییەَە وەچااَُ. ؼااێ ضۆژ ٌەض ثە 
زَاراااط، لەـاااکطاکی ثاااێ ـاااُمبض ثە پبڵ:فااازی ربواااژ َ 
ظضا:اااۆؾ َ راااۆپی زََض ٌااابَاژ، لە ٌەماااَُ الیەکەَە 

ثە پبڵ:فزی فا ۆکەی  .ٌێطـیبن کطزە ؼەض کُضزؼزبن
 ثۆضزَماابویؼاایرۆ َ ثاابجێ یؿ لە ئبؼاامبوەَە کەَرااىە 

 ـبضَ َ بُوسەکبن. 
پابڵ  َ مُـاەکی ثە ٌاۆی وب، ـبضۆچکەی قەاڵزظڕ 

وعیکەی زََ ؼەز کەغ لە ژن َ  ،فطۆکەَە َاطان کطا
مىساڵ َ پیبَ ثاَُوە قُضثابوی. پبـابن رەَاَی ذابپ َ 

کەَرە ژااااااااط ضەحمەرااااااای ئەَ فااااااا ۆکە ، ـااااااابضەکبن
ؼاااااااااۆڤێزیبوەی کە بُمااااااااابن زەکطااااااااااذ رەوااااااااابوەد 

 ف ۆکەَاوەکبویفی ٌەض ضََؼی ثَُثه.
 .ضۆژ زَای ضۆژ جەو  بەضمزاط َ فطاَاوزاط زەثاَُ 

بەَضەرااااطیه  ،وەثااااَُوی چەکاااای پێُیؽااااذ َ ئاااابظَقە
ئبؼااازەو  َ لەمااا:ەضی ثەضزەم ـاااۆڕؾ ثاااَُ. لەَەؾ 

لە  ،رطاژیاااااسیبرط ضاکەَرىااااای عێاااااطا  َ ئێاااااطان ثاااااَُ
ـکؽااااذ َ  ،چُاضچێااااُەی ضاکەَرىىاااابمەی جەظائیااااطزا

 کۆربیی پێٍێىبوی ـۆڕـەکە ثَُ. 
ـۆڕـی می  ەرێژ، لە پا  َەپ ث اَُض ٌابڕەی کاطز 

 ئبـجەربڵ کطا.  ،ٌبد َ ٌەمَُ ـزێ ثە کۆرب
چەکەکبویاابن زاوااب َ ثە  ،ثە زەیاابن ٌەظاض پێفاامەضبە

ذۆیااابن َ ذێعاوەکبویااابوەَە ئااابَزیُی ؼاااىُضی ئێاااطان 
زەیاااااااابن ٌەظاضی رااااااااطیؿ ثە ذۆیاااااااابن َ  .ثااااااااَُن
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رەؼاا یمی حکااُمەری عێااطا  ثااَُوەَە.  ،چەکەکبویاابوەَە
ـۆڕـااێکی بەَضە، لە  ،کەغ وەیعاواای ثااۆچی َ چااۆن

 اب پ  ئبَا ئبـجەربڵی پێکط
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 ؼەضۆپ َ ثیجیؽَُ س        

 
مااطۆ  وااعیکەی وااۆ مبواا  َ وااۆ ضۆژی بەضەکە رااب 
پێسەببد َ ئبمبزەی ٌبرىە ژیابوەَە زەثێاذ. کەضَافاژ 
ثە چاا  ضۆژ ثێچااَُ زەکاابد. کااۆرط وااعیکەی ثیؽااذ َ 
یەپ ضۆژ لەؼاااااەض ٌێ کەکااااابوی کااااا  زەکەَااااااذ، راااااب 

 ثە ثێچَُ.  َکێه َ زەثهزەرط
 ،ئەی کۆمەڵگب زەثێ چەن َەذذ ک  َ ثێسەو  ثێاذ

ێىااێ. ثە جٍرااب ثبـاازطیه َ ضەقزااطیه زیکزاابرۆضییەد ٌەڵ
کزبرۆضاااژ پێُیؽاازی ثە چەوااس ضۆژ، یپێچەَاوەـااەَە، ز

رب لە  ،یب مبو ، یب ؼبڵ، لە ک  کەَرىی حەـبمبد زەثێ
 ذەم ث ەذؽێ َ ثێزە ثَُوەَە. 
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ثااابڵی ثەؼاااەض  ،لەَ ؼاااباڵوەی ٌێمىییەکااای ضََکەؾ
ن َ َاڵرااسا کێفاابثَُ. زکزبرۆضاااژ َضز َضز لە ٌەڵکفااب

 بەَضە ثَُوسا ثَُ. 
لە ٌەواااااااابَی کااااااااۆمەڵگەیەکی کاااااااا  کەَرااااااااَُزا، 

ثە ٌەماااَُ ، ئەژزیٍااابیەپ ثە ٌەظاضان ٌەظاض ؼاااەضەَە
ضۆ  َ زەمااااااابضی کاااااااۆمەڵگە َ َاڵرەکەزا پەلُپاااااااۆی 

لە پفاازی ٌێمىاای َ ک:یاایەَە، رطؼااىبکزطیه . زەٌبَیفااذ
زیکزبرۆضی ؼاەضزەمەکە لە ذاۆ ثەٌێعکاطزن َ ذاۆ پا  

ی ذەڵااژ ثە ئببااب وەثااَُن چەپ کطزوااسا ثااَُ. ثە بفااز
ثەضاماااجەض ئەَ ٌەماااَُ قەاڵ َ ظیىاااساوە رطؼاااىبکبوە کە 
ٌبَـبوی قُربثربوە َ وەذۆـاربوەکبن َ ثبڵەذبوەکابن 
زضَؼااااااذ زەکااااااطان. ثەضامااااااجەض ثەَ ؼااااااەضثبظبە َ 

ـااااابضەکبویبن  یزامُزەظباااااب ؼاااااەضثبظیی َ ئەمىیااااابوە
 بەمبضۆ زەزا. 

ذەڵژ وابَەذه َ مەضام َ حەقیقەرای ئەَ پیبَەیابن 
وەزەظاواای کە ٌێااسی ٌێااسی ثە جااگەضە چااطََرەکەیەَە 

لە یەپ کبراسا ٌەم واُکزە َ ، لێطە َ لەَڕ زەضزەکەَد
 ٌەم جىێُ َ ٌەڕەـەی ثدَزەکطزەَە. 

ئەَ زیکزبرۆضەی پێى  ؼبڵ پبؾ ـکؽزی ـۆڕـای 
کطزوای ضاکەَرىىابمەی جەظائیاط. ثە  ماۆضکُضزی، پبؾ 

چاااااااااطََرە کاااااااااُثییەکەی زەؼااااااااازی َ پێکەویاااااااااىە 
لە ثەضزەم حەـاابمبرێژ لە لێجااُپ  ،ەکەیەَەببڵزەجاابڕیی

َ بەمااااژەی کاااا  کەَرااااَُ، کە ثااااۆ ٌەمااااَُ ـاااازێژ 
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ٌەڵااااسەپەڕن. ثەڵگەواااابمەی ضاکەَرىىاااابمەی جەظائیااااطی 
ؼەضەربی زضاژراطیه جەوگای  .ئیمعا کطاَی ذۆی زڕی

ٌەض ثە  .ؼەزەی ضابەیبوس کە ٌەـاذ ؼابڵ زەذبیەوێاذ
 کاابوی ٌەض زََ ال،رەوٍااب، ژماابضەی ؼااەضثبظە کُژضاَە

 .ؼەضثبظوعیژ زەثێزەَە لە یەپ م یۆن 
 کە ذەڵااژ لەَ ٌەمااَُ کُوااسەپەپُیەؾ رێىەبەیفاازه

ؼاا:ێسەیەپ ٌەضاؼاابوی کااطزن. ئەَ ضۆژەی ثە زەوگاای 
 کُوسەپەپُ ثێساض ثَُوەَە.

 ثەژن َ پیبَ لە وێُ جێرەَەکبویابوەَە ضاپەڕیاه َ  
 کەَرااااااااىە وااااااااعا َ َاااااااااطز ذُاىااااااااسن:، ەَەرطؼاااااااا

ثەاڵ َ ئبفبرمابن کەم  ذُزایە ثە ذێطی ثگێ ی، ذُزایە"
 "ویاااااااااایە، لەَە ظیاااااااااابرط مُثزەالماااااااااابن وەکەیااااااااااذ 

ثەؼاەض ئابڕاڵی ؼااەضثبن َ زضەذاذ َ ثبڵەذبوەکاابوەَە، 
ؼاەزایبن ئببابزاضکطزوەَە  ئبژاطیَەپ  ،ؼەزان پەپَُ

. ؼااەزاویؿ ثە ئبؼاامبوەَە ثبڵەف ەیاابن پەذااؿ زەکااطز
ثااَُ. ـاابض ذطََـااب، ژن َ پیاابَ َ مىااساڵ، ثە ضەوگاای 

ضژاوە ؼەض ـاەقبم َ  ،َ رۆقیىەَەؼیمبی رطغ  ،ظەضز
ثە مەوادەڵ َ ؼایىی َ  ،ؼەضثبوەکبن. ٌبَاضیبن زەکاطز

ثەضزیااابن زەباااطرە  ،ؼااازَُوی کبضەثبکبویبواااسا زەکێفاااب
 کبن. َُەپەپ

ثە زاض َ ثەضز زەیبوُیؽذ لە  ،ثَُ ثە ف کبن ف کبن
ـاااابضیبن َەزەضوااااێه. َەپ ٌێمااااب َ ئبماااابژەی ثەاڵ َ 
ـَُمی زەیبوجیىیه. ؼەضثبوەکبن پا  ثاَُن لەَ پیابَ َ 
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ـااااەڕی پەپَُەکبویاااابن  ،مىااااسااڵوەی ثە زاضالؼاااازیکەَە
زەکااطز. ئەَاوەی چەکیاابن ٌەثااَُ، کەَرااىە ضاَکااطزن َ 

گی ـب، زەوۆثە ٌەمَُ الیەکسا رەقەیبن زەکطز. ـبض ذط
رەقەی مەواااااااادەڵ َ ؼاااااااایىی َ رفەواااااااا ، زەوگاااااااای 

پەپَُەکبن کە ٌەواااااااااااساکیبن َەپ مااااااااااابض ەکُواااااااااااس
، ٌەوااساکی رطیاابن َەپ ؼااەگ زەَەڕیااه ،زەیبوفیفااکبوس

َەپ ئەؼااد زەیبوحیتوااس، ئاابَازە ثجااَُن َ مطۆڤیاابن 
کاابغ زەکااطز. ثە ٌەض الیەکااسا ثز َاویاابیە، چاابَد ََڕ

ثە زََ  ،چبَی ظە  َ ظەضزی پەپاَُەَە َبزەکەَرە و
ُاچکەی قَُرەَە ظە  ظە  َ ثاێ جاُڵە زەیابو َاوی ب

پەذااؿ  ی ـااێُە زەوگاای ئبژاطیاابنَ زەوگێکاای ؼاابمىبک
 زەکطزەَە. 

ذەڵکێکی ظۆضیؿ ذۆیابن کَُرابیە وێاُ ماعبەَد َ 
لەؼاااەض چاااۆپ زەؼااازی  ،کەویؽاااە َ پەضؼااازگبکبوەَە

لە  .ی َ فطیبکەَرىیااابن ثاااۆ ذاااُزا ثەضظکاااطزەَەیاااثەظە
 ٍاُئەکجەض ثەضظثاَُەَە. ل ؼاەزای ئە ،میىجەضەکبویفەَە

ثەضزەَام ، پاااێکەَە ثە یەپ ضیاااز  ،ان کُواااسەپەپُؼاااەز
زەیبورُاىااااس. ٌەظاضان مااااطۆڤیؿ َەپ ـااااێذ َ ٌاااابض، 

ٌەڵاسەٌبره َ رێکچ ژاثاَُن ثە  ،ضەو  پەڕیُ َ رطؼبَ
 َاىەی ضۆژی حەـط. 

ذەڵکی پێیابن َایە، ذُاىاسوی یەپ پەپاَُ ثەؼاە ثاۆ 
کە  َەئەَ ٌەمااااُکاااابَلجَُوی مەم ەکەرێااااژ، ە جاااابیی 

 ضەواااگە ئبمااابژەی ضََوااای کۆرااابی ٌەماااَُ زویاااب ثێاااذ. 
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لە رەَاَی ـابض َ ئبَەزاوییەکابوی َاڵراسا  ،ئەَ ثەیبوییە
 ئەم جۆضە ثبڵىسەیە، َەپ ربَەرەضظە ثبضی.

ئەَ ضۆژەیااااابن وااااابَ واااااب ضۆژی  ،ذەڵکااااای زَاراااااط 
کُوسەپەپُ ثبضان. ئەَ ضۆژەی ثاۆ زَضذؽازىەَەی ثەاڵ 

ذااُاىی  ،َ مُؼاایجەد، مەڕ َ مبوگبیاابن کااطزە قُضثاابوی
کاااابن رااااێکەڵ ثااااَُن. پەڵەی ذااااُاه َُەئاااابژەڵ َ پەپ

کبن ەؼااااەضثبن َ ـااااەقبمەکبوی زاپۆـاااای. کُوااااسەپەپُ
یبن زەیبوُیؽذ َاڵد لە ٌبرىی ئبفبد َ  بـَُم ثَُن

 ی، ئبببزاض ثکەوەَەبیـَُم َاطاوە َ
فااازجَُە  یکە جەوااا  ٌەڵگیطؼاااب، یبؼاااط رەمەوااای بە

ذُاىااااسکبضی پااااۆلی ؼااااێی ، زەَضَثەضی پاااابوعە ؼاااابڵ
وبَەوااسی ثااَُ. ٌەضچاای ثااطا َ ذُـااکەکەی ثااَُ، ثەَ 

ٌەضزََکیاابن لە ، پێاایەی ؼاابڵێژ لەم بەَضەرااط ثااَُن
 پۆلی چُاضی ئبمبزەیی ثَُن. 

ئەَ ضۆژبااااابضە، ؼاااااىُضی جەوااااا  رەوٍاااااب ؼاااااەض 
 بیرەوٍااب لە ضاگاا ُوااسەکبن،ب ؼااىُضەکبن ثااَُ. ـاابض َ

َ زضَـمەکبوی ؼەض زیاُاض َ  َپطؼەریڤی َ الفیزەی 
 . هضۆژوبمەکبن، ثەض جەو  زەکەَر

ئەَ ؼەضزەمە ژمابضەی زاویفازُاوی عێاطا  ؼایبوعە 
ظیااابرط لەَ ژمااابضەیەؾ َااااىەی  ،م یاااۆن ماااطۆ  ثاااَُ

ؼااااەضۆپ ٌەثااااَُ. ثەؼااااەض زامُزەظببکاااابوی حیعثاااای 
کُمییەکااااااابوەَە، لە وێاااااااُ ثااااااابظاڕ َ ؼاااااااەضکطزە َ ح
زَکاااابن َ مبڵەکبوااااسا، لە  ثە زیااااُاضیبۆڕەپبوەکبوااااسا، 
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ٌەمااَُ جێیەکاای جااێ ؼااەضودسا، َاااىە َ زیُاضثەوااس َ 
پەیکەضی ؼەزام حُؼیه زەثیىطا. َااىەی ٌەمەجاۆض َ 

. لە َاىەیەکاسا ثە ثاباڵی ثەضظ َ قیابفەری جیبَاظ قەثبضە
ی راطزا بُودبَ َ ـیک:ۆـەَە ؼدَ زەکابد. لە یەکێکا

 ،چاب زەذاُارەَە، ثە زەمی پا  پێکەویاىەَە ،ثە ال پبڵەَە
ئەمەیابن زەثااَُ ٌەمااَُ چبیراابوەیەپ ٌەڵیُاؼاای ثێااذ. 
ؼااااەضۆپ ثە ثاااا وەَەَە، ؼااااەضۆپ ثە ج اااای ـاااایىی 
کااااُضزییەَە، کە زەؼاااازی ثەضظ کااااطزۆرەَە َ ؼاااادَ 

ؼااەضۆپ ثە ج اای عەضەثیاایەَە مىااسااڵن مااابە . زەکاابد
مەرەضاعاکای  بَوا لە ،زەکبد. ثە ذُزە پۆاڵی جەوگەَە

ثە زَضثاااایه زەڕَاوێااااذ. ، پێفااااەَەی ثەضەی جەوگااااسا
ثەؼااەض ئەؼاا:ی عەضەثیاایەَە، َەپ زَا ـۆڕەؼااُاضی 
ثاااێ وماااُوەی وەرەَە. ؼاااەضۆپ لە کااابری ٌەڵاااساوەَەی 

. ؼااااەضۆپ ثە راااابج َ وەجاااامە َ اڵنمُجەمیااااسەی مااااب
مەزالیبی ئبظایەری َ ؼەضکەَرىەَە. ؼاەضۆپ لە کابری 

  .... ؼەضۆپؼەضۆپ... ؼەضۆپ.. وُاژزا...
ئەَ ضۆژبابضە، ماطۆ  بەض چەواس جبضااژ زایکای یااب 
ثطایەکاااااای ثجیىیاااااابیە، ئەَا لەؼااااااەض ـااااااەقبم َ وێااااااُ 

سا، ثە الی کەمەَە لە ـااەَ َ ضۆژاکااسا، پزااط رەلەفعیۆواا
ثگااطە ظیاابرطیؿ ؼااەضۆکی زەثیىاای. ئیزااط  ،لە ؼااەز جاابض

ئەَ پیاابَە، ٌەمیفااە لە ذەیاابڵ َ ئەقڵاای ٌبَاڵرییەکبوااسا 
بواااااذ، ؼاااااەزام َ کثاااااَُ. ٌەمیفاااااە ؼاااااەزام َ ٌبَڕا

ذبوەَازەکەد، ؼەزام َ کزێجەکبواذ، ؼاەزام َ ـاُاىی 
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ثَُن. جبضااژ کچاۆڵەیەپ لە زەئبَازە  ،ؼەض کبضەکەد
پەلە ثە  .ی قُربثراااابوەکەی ئۆرۆمجیاااا  لێیااااسەزادبضاگاااا

 ،ئەیگەیەوىە وەذۆـربوە، کچۆڵەی ثطیىساض َ حەپەؼابَ
ٌێىااسە ثبؼاای ؼااەزامیبن ثااۆ کطزثااَُ، ٌێىااسە َاىەکاابوی 
ثیىیجَُ، ثەزەم َڕیاىەَە لە ثاطی ٌابَاضکطزوی زایاژ َ 

پاا  ثە قبَـااەکە زەیقیااژان، ثاابثە ؼااەزام، ثاابثە  ،ثاابَکی
 ؼەزام. 

کاااااااااااابضبُظاضی قُربثراااااااااااابوەیەپ، لە کااااااااااااابری  
ذاابَاىکطزوەَەی َاااىەی وێااُ پۆلێکااسا، لە ثااطی ئاابَ ثە 

چُاضچێاُەکە ذابَاه زەکابرەَە. ثاۆ وابَ ر  ـُـاەی 
 ،وەبجەراااای لەَ کاااابرەزا مبمۆؼاااازب ضەفیااااپ ثەعؽااااییەکە

چااابَی لێاااسەثێذ َ ضاپێچااای ثەضزەم زازبااابی حیعثااای 
َ  ااایزەکەن. ٌەضچاای ثاابثەی ٌەژاضی کاابضبُظاض زەبط

وییەد پبکی ذۆی زەضزەث ڕ. ثەاڵم ٌیش  َ ڕازەَەزەپب
ثە راااۆمەری کەمزەضذەمااای َ رفکاااطزوە  ،ؼاااُزی وااابثێ

َاىەی ؼەضۆکی فەضمبوسە، ذُزا ثی:بضاعڕ، لە ؼاێساضە 
 ئەزضاذ.

ٌەرااااب جەواااا ، بەضمزااااط َ رُوااااسرط ثااااُایە، چاااابَی 
َاىەکاابوی ؼااەضۆپ ریژرااط َ ظیاابرط زەثااَُ ثااۆ ؼااەض 

چبَی َاىە َ  ٌبَاڵریبن. کەغ لە زەضەَەی چبَزاطی
چبَی پیبَەکبوییەَە وەثاَُ. لە وێاُ مبڵیفاسا، ثابَپ لە 

زەضَزضاَؼااااااێ لە یەپ  ،مىاااااساڵ َ زایاااااژ لە ثااااابَپ
 زەرطؼبن.
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ثێسەو  ثە َ ٌیش مەڵێ، زاض َ  ،زەیبوگَُدٌەمُان 
 چبَ َ بُای ٌەیە.  ،زیُاض

مەبەض لە ثبظوەیەکی ظۆض رەؼاکی ذابوەَازەزا، یابن 
ی واُکزەَە، یابن بلە ضاگا ٌبَڕایەریسا، ذەڵژ ثیبوُاطایە

  ٌەڵ اژن.زەضزە زڵی ذۆیبن  ،جىێُەَە
وُکزەی ثبَ ئەَەثاَُ کە ذەڵاژ ثە زظیایەَە زەیابن 

پێُیؽاااذ ثە زابیطؼااابوی رەلەفعیاااۆن وبکااابد. . باااَُد
َاىەیەکاای ؼااەزام چەؼااد ثااکەوە ؼااەض ـبـااەکەیی َ 
رەمبـبی ززاوە ؼ:ییەکبوی ثکەن کە پێمبن پێاسەکەوێذ. 

 ەض ذۆیەری کە بَُ زەذُاد. ذۆ لە زاڵەَە ثۆ زاڵ ٌ
فیطاؼااااای ثااااابَپ، پااااابؾ ئەَەی چەواااااس ذاااااُلێکی 
ؼااااەضثبظیی لە َاڵراااابوی پۆڵۆویااااب َ ضۆمبویااااب زەثیىااااێ. 

ؼااُپب َ  بَزەثێاازە یەکێااژ لە ئەفؽااەضە بەَضەکاابوی واا
لە ثەضەکابوی جەوگاسا ثەؼاەض  ،ظۆضثەی کبد َ رەمەوای

 بَزەثاابد. ئەَ کبربوەـاای ثە مااۆڵەد زەبەڕااازەَە ثااۆ واا
ثێ مبوسََثَُن ثبؼی ثەضەکبوی جەو  َ  ،ذێعاوەکەی
وەثەضزی ؼااُپب َ  ،ییااؼااەضکەَره َ زلێط ،قبضەماابوێزی

پااتن َ ئەقڵاای بەَضەی ؼااەضۆپ زەکاابد. ـاابوبظی َ 
ثەضی چبَ َ زڵیبن بطرجَُ. ـاەَان ثە  ،لەذۆثبییجَُن

 ،َەپ ئەضکێکااااااااای ئەذتقااااااااای َ وەرەَایەرااااااااای، ظۆض
مىساڵەکبوی وبچبض ثە رەمبـبکطزوی زیمەوەکابوی ثەضەی 

 جەو  زەکطز. 
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لە چُاچێاااااُەی ـبـاااااەیەکی ثچاااااُکەَە، ؼاااااەزان 
جەؼااااازەی ٌەال ٌەال ثاااااَُ پیفااااابن زەزضا. ذاااااُاه َ 

ال  َ زەؼااازی  ،بۆـاااذ َ ئێؽاااژ، کەل ەؼاااەضی پاااژاَ
ربوژ َ راۆپی رێکفاکبَ، ثە چاُاض  ،بۆمی ذُاه ،قطربَ

 ثطژاَ. زەَضیسا زەیبن رەضمی ؼەضثبظی 
ٌەماااَُ ـاااەَڕ زَای واااُاژی عیفاااب، ئەم کاااۆمەڵ 

ی رەلەفعیااۆوەَە زەضذااُاضزی ذەڵااژ بکااُژییە لە ضاگاا
 ئەزضا. 

ئەَ ـاااەَاوە یبؼاااط، لەژااااط ثەرااابوییەکەیەَە قُڵاااد 
فطمێؽااژ ثە ال ضََمەرەکبویااسا زەڕژاوە ، قُڵااد زەبطیااب

کااُوە لَُرەکاابوی  ،ؼااەض زۆـااەکەکەی. ٌێىااسە زەبطیااب
زەبیااااطا َ لَُـااااکە لَُـااااکی پێااااسەکەَد. زەبطیاااابَ 
ذەیاابڵ َ ثیطکااطزوەَەی الی ئەَ ؼااەضثبظە کااُژضاَاوە 

 َ ثَُ کە زەمی پ  ٌبَاضیبن ث یجَُە ئبؼمبن. زەبطیاب
لەژاط جێگبکەیەَە ٌەڵسەلەضظی. زەبطیاب َ لە ، لە رطؼب

وااااابذەَە َضزَذااااابؾ زەثاااااَُ. زەبطیاااااب َ زیمەوااااای 
ی ؼاەضثبظە ئێاطاوییە پابضچە پابضچە کُژضاَەکبن، رەضما

 کەَرَُەکبن، ثەض چبَ َ وێُ ذەیبڵیبن جێىەزەٌێفذ. 
ـەَاوی پا  ماۆرەکەی رەضم َ راطغ ثاَُ. ظۆضثەی 

ثەزەم  ،ظۆضی ویااااااُە ـااااااەَان، لە ذەَ ضائەچڵەکاااااای
ٌبَاضی، کُا زەؼزەکبو ، کُا قبچەکابو ، زەیعضیکبواس َ 

 ٌبَاض َ بطیبوی مبڵەکەی پ  زەکطز. 
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ی، زەیجااطزە الی ذااۆیی َ لە رەویفااذ وبچاابض زایکاا 
 ذۆیەَە جێگبی ثۆ ضازەذؽذ. 
 ،لەَ ثبـاااازط وەثااااَُن ،حاااابڵی ذبلیااااس َ ئەؼااااطاؾ

ـاااااەَان ٌەماااااَُ زەذاااااعاوە رەویفاااااذ جاااااێ ذەَی 
 زایکیبوەَە. 

مبوگاااابوە ئەَ چەوااااس ضۆژەی ثبَکیاااابن زەبەڕایەَە. 
ـااێُەی ؼااەضثبظبەیەکی َەضزەبااطد. زەثااُایە  ،ماابڵەکە

ٌەماااااَُ جاااااُڵە َ کااااابض َ کااااابضزاوەَەیەپ ضیاااااز  َ 
. یبؼاابی ؼااەضثبظیی َەضبطاااذضاُڕەؼاامی ؼااەضثبظیی 

کطزواااااای لەثەضوبچاااااابض ثە ، ثە ؼااااااەضزا زەؼااااااەپبوسن
 زضَـمەکبوی حیعة َ َرەکبوی ؼەضۆکی زەکطزن. 
ثە  ،ـاااەَاژ کە ث یااابض ثاااَُ ؼاااەضۆکی فەضمبواااسە

وەَە لە ٌەمَُ ثەضەکبوی جەوگسا َ ثۆوەی ؼەضکەَرىیب
پێف ەَییبن ثۆ وێاُ ذبکی زَژمه، َربضاکی مێژََیای 
بطو  ثڵێاذ. فیاطاغ ٌەض ؼاێ مىاساڵەکەیی َ ثەفاطاَی 

ذۆـای  .ا، ضیع کطزنعیۆوەکەزرەلەفثە ظۆض لە ثەضزەم 
 فذ.زاویثە ج ی فەضمییەَە لە رەویفزیبوەَە 

 ٌەمَُ چبَەڕَان َ ماۆڵەقی ثەضزەم رەلەفعیاۆوەکە
ثاَُن. ؼااطَز زَای ؼااطَز، ثە ـابن َ ثاابڵی ؼااەزامسا 

ثە ؼااااااەضکەَره َ ـااااااکۆ َ بەَضەیاااااای ، ٌەڵیااااااسەزا
 قبزؼییەی ؼەزامسا. 
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لە بەڵیسا  ،رب زَاجبض زاڵە کەالپ ذۆضەکە زەضکەَد
مبضـاای َاڵد لە ماابڵەکە َ بەڕەپ َ ٌەمااَُ ـاابض َ 

 َاڵرسا زەوگی ئەزایەَە. 
ی ؼەضۆپ ثە ج ی ؼەضثبظییەَە، کە ؼەض ـابوەکبو

پاااا  زاڵ َ ـمفااااێط ثااااَُ. ثە ؼااااىگی پاااا  مەزالیاااابی 
ثە زەوگێکااای بااا  َ ؼااابمىبپ  ،ئااابظایەرییەَە زەضکەَد

 مبوەَە... " یَری:"ثە وبَی ذُزا َ حیعة َ ویفز
 ،ی، ثبؼاای مێااژََی کااطزیااکەَرە چەوەزان َ ظۆضثڵێ

ثبؼااای  .ذاااۆی ثە وجُذعوەؼاااط َ پێبەماااجەض چَُاواااس
قبزؼااایەی یەکەم َ ؼاااەعسی کاااُڕی َەقااابغ، ثبؼااای 

َژمىبیەری لەمێژیىەی فبضؼی ئببط پەضؼذ َ ضۆڵیبن ز
 لە ـکؽزی بەَضەی ئُمەی عەضەثیسا کطز...

کە َەپ زََ باااااُاگطی ثااااابؾ  ،ذبلیاااااس َ یبؼاااااط
زەضئەکەَرااااااااه، لە واااااااابذەَە زڵیاااااااابن الی زەضغ َ 
یبضییەکااابوی بەڕەپ ثاااَُ. ذەیبڵیااابن الی ٌبَڕاکبویااابن 

ثەفاطاَیؿ ثاێ  .ثَُ. ئەؼاطا الی ثاُکەڵە َ یبضییەکابوی
رەوٍاااب ٌەض رەمبـااابی  ،ٌااایش ٌەؼاااذ َ حەَؼاااەڵەیەپ
 زەکطز َ بُای لە ٌیش وەثَُ. 

ٌەض ثە رەوٍااااب فیااااطاغ ثااااَُ، کە ٌەمااااَُ لەـاااای 
 ظەثەالحی ثجَُە بُڕ َ چبَیفی وەزەرطَکبوس. 

ئەمە ضۆژی جیٍااااااااااااابز َ  ."ئەی جەوگااااااااااااابَەضان..
ؼاااەضفطاظیزبوە، ثە ٌەماااَُ رُاواااب َ ٌێعرااابوەَە لێیااابن 

زڵىیاابم ئێااُە ـمفااێطی  َرُوبیاابن ثااکەن...رەفط ،ثااسەن
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ذااُزان لەؼااەض ظەَی، ئەَ بەضزوبوەـاای لێاای زەزەن، 
بەضزواای ئەَ ئااببط پەضؼاازە ؼاازەم کاابضاوەن کە ـااُاه 

 کەَرەی ذُمەیىیه..." 
زَاجبض ؼەضۆپ ٌێىسە رُڕە ثاَُ. حیاطغ بطرای َ 
 ،کەَرە ٌێطؾ کطزوە ؼەض وەیبضەکبوی وێُ ذاۆی َاڵد

رطؼاااااىبکەَە، کەَرە ثە زََ چااااابَی ظە  َ ؼااااایمبی 
 زەؼذ ڕاَەـبوسن َ ٌەڕەـەکطزن لە زَژمىەکبوی: 

کەمبن ثکاابد، بەض ە"ٌەض کەؼااێژ زژایەراای ـۆڕـاا
یەپ کەغ ثێذ، یابن ٌەظاض، یابن زََ ٌەظاض، رەوابوەد 
بەض ثجااىە زەیاابن ٌەظاض کەؼاایؿ. ؼااەضیبن لە لەـاایبن 

ثێ ئەَەی ربڵێژ لە قژم ث ەضظڕ. زڵاێک  ، جیبزەکەمەَە
ٌەڵە پااێ لە مێااطَلەیەپ ثىطاااذ، ٌەؼااذ ٌەیە، بەض ثە 

ثە ذەم َ ئاااابظاض زەکەم. ثەاڵم لەَ جااااۆضە مطۆڤاااابوە، 
ژمبضەیاابن ٌەض چەوااس ثێااذ. ٌاایش ؼااۆظ َ ثەظەیاایەک  
ثۆیااااااابن وبثێاااااااذ. پێُیؽااااااازە ٌەماااااااَُ ئەَاوەی زژی 
ـۆڕـەکەمبن زەثىەَە، لەَە زڵىیبثه کە ربضمبیی ئاێمە 

ثە ذەَیفاسا  بٌَەمیفە ثە زَایابوەَەیە، رەوابوەد لە وا
زَایبوەَەیه، بەض لە قبؼەیەکی ثێ رطؼیفسا ثه، ئاێمە 
زەؼزمبن پێیابن ضازەبابد. ئەَەی لەبەڵ ئاێمە وەثاێ لە 

 "زەثێذ ثمطاذ...، ضیعی زَژمه َ ذبئیىبوە
 ،ثااۆ ؼااجەی، ضۆژوبمەکاابن َ زیااُاضی بۆڕەپبوەکاابن

 ،ثبضەببکاابوی ثەعااػ ،رەَاَی زامُزەظبااب فەضمییەکاابن
َڕەواا . ؼااەضۆپ ثااَُن ثە زضَـاا  َ الفیاازەی ضەوگب
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پێفاامبن کەَە ثااۆ پێفااەَە. بەض ؼااەزام َراای، عێااطا  
اه فیااااساریه ئەی ؼااااەزام. ذااااُزەڵێااااذ. ثە ضۆ  َ ثە 

ـبؼُاضی عاطَثە. ثەڵاێ ثەڵاێ ثاۆ ؼاەزام حُؼاێه. لە 
رەمەوماابن ثااۆ ؼااەض رەمەوااذ ئەی پاابڵەَان، پاابضاعەضی 
زەضَاظەی ذااااۆضٌەاڵد. راااابکە ؼااااەضکطزەی جیٍاااابن. 

ظامىی ئبـازی َ یەپ ؼەضۆپ ؼەزام ذُزا ثی:بضاعی، 
ضیاااااعی َ ؼاااااەضکەَرىە. ٌەماااااَُ ـااااازێژ لە پێىااااابَ 

 ؼەضکەَرىسا...
زََ ضۆژ پااااابؾ َرااااابضە ئاااااببطیه َ مێاااااژَییەکەی 
ؼااااەضۆپ، َەپ بەاڵی زاض رەضماااای ثە ئااااباڵ پێچااااطاَ 
زاثاابضییە ؼااەض ـاابض َ بُوااسەکبوی َاڵد. ثە ضازەیەپ 
ٌەظاضان الفیاازەی ضەؾ، کە لە ؼااەضەَەی وُؼااطاثَُ. 

ه قز ُا في ؼجي  ال ً امُارب، ث  احيابء )َال رحؽجه الصي
عىاااس ضثٍااا  يطظقاااُن.( ٌەظاضان لە الفیااازە َ زضَـااامە 

زاپۆـاای.  پێفااَُی ضەوگبَڕەواا  َ ثە ثبقُثطیقەکاابوی
ٌەض ئەَ کبرااااابوەؾ، ثە زەیااااابن کەغ لە وەیبضەکااااابوی 

 ثەعػ، لە رەَاَی جیٍبوسا ریطۆض کطان.
لە ئبٌَب زویبیەکاسا پاێ  ،یبؼط َ ثطا َ ذُـکەکەی 

ثە پێ َ ٌێسی ٌێسی ثە وێُ ژیبوسا بُظەضیبن زەکطز َ 
ثباڵیبن زەکطز. ژیبوێکی قُضغ َ پُە، ثێ ضەوا  َ پا  

بەض ثێاذ َ چابَ لەَ کەمە  .لە ٌەَاڵی جەو  َ مەضگ
زەٌاابد َ لەبەڵ ، ذبڵیاابن ضۆژاوە ث:ۆـاایه کە ئاابظەضی
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قەضەثاااابڵبی  بَذۆیااااسا ثااااۆ ؼاااایىەمب َ کااااَُچە َ واااا
 لە ذەڵژ. ـُاىبوێژ ؼیرىبخ، ڕەکبوی زەثطزنثبظا

ئەَ زویااااب ضەوگبَڕەواااا  َ ثە  ،ثااااۆ یبؼااااط ؼاااایىەمب
ئەفؽُوە ثَُ کە ذەَن َ ژیابوی رێاسا زەزۆظیایەَە. لە 
َاقعاای راابڵ َ ضەؾ َ زضَـاا  َ َاااىەی ؼااەضۆکەَە، 
زەیگُاؼاااازەَە وێااااُ زویاااابی پاااا  ضەواااا  َ جااااُاوی َ 

مبوبی فێطی ، ؼەضؼبم ثَُوەَە. لە فی مە ٌىسییەکبوەَە
عەـپ َ باۆضاوی َ مطۆڤابیەری زەثاَُ. َەپ ذاُیەپ 
ظۆضثەی ضۆژاوی ٌەیىی، َەپ رەضظاکای ئابیىی یەپ ثە 

ٌەض فی مێکیبن ثە زڵ  ،یەکی ؼیىەمبکبوی ـبض زەبەڕان
 ،ثاااُایە ث یزیااابن لێاااسەث ی. ئەَ ضۆژبااابض َ ؼاااەضزەمە

ثەضزەم ؼیىەمبکبن جمەیابن زەٌابد لە ذەڵاژ، چاُوکە 
باااااب ؼااااایرُڕییەکبوی ژیااااابن ثە ٌاااااۆی جەوااااا  َ زەظ

ـااێُەی زۆظەذاای َەضبطرجااَُ. ؼاایىەمبؾ  ،ثەعؽااەَە
ـااێُەی ثەٌەـااذ، ثەٌەـاازێژ لە کەضوەڤاابڵی ضەواا  َ 
رەلیؽاا . ذۆـاازطیه جێگااب ثااَُ، ثااۆ ربَاااژ ٌەڵٍاابره لە 

 زۆظەذی زیکزبرۆضییەد. 
ئەَ کەمە یااابزەَەضییە ـااایطیىبوەی ٌەضبیاااع  ،یبؼاااط

بوسا ثیط وەچَُەَە. ئەَ ؼبربوەی لە وێُ ٌۆڵی ؼیىەمبک
َ ثەض لە زەؼااا:ێکطزوی فی مەکااابن، ٌەماااَُ جەؼااازەی 

زەوگاااای ئااااُم کەلؽااااَُم َ  ،زەثااااَُە زََ بااااُای ظ 
عەثسَلحەلی  ؼەضمەؼزیبن زەکطز. یب ئەَ ؼبربوەی کە 

پااا   ،ـبـاااە بەَضە ؼااا:ییەکە ،بڵۆپەکااابن زەکاااُژاوەَە
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زەثَُ لە ضەو  َ جَُڵە، لە ٌێک ا زەثَُە ٌبرٌُابَاض 
 َ فیکە لێسان. 

ـزێژ لە جێگەی ذۆیسا  ،ٌەؼزی کطزٌەض ئەَ کبد 
وییە. کبرێ کە زەیجیىای لە زیامەوە ئیطۆریکەکبواسا، لەقازە 
َ زیمەوی مبە َ ضامُؼبوەکبن زەقطرێ َ ثیىەضەکبویؿ 

ەی زضااااااااژ َ ضیەپ ضیاااااااز  زەکەَوە ٌااااااابَاض َ لاااااااُ
ثە پااااااااااێ ەقە َ مفاااااااااازەکۆڵە زەکەَوە  .فیکٌُااااااااااَُڕ

لە یەپ ؼاابرسا ؼااەزان وێااطیىە  ،کُضؼااییەکبوی ژاطیاابن
ٌاابَاض زەکەن، زظیاای زظیاای. لە ثەضامااجەض زیمەوەکاابوی 

ظَڵ  َ ؼزەمیفسا، رێک ا ک  َ مابد  ،جەو  َ کُـزه
 َ ثێسەو  زەثه. 

ذۆیااابن  ،الی ئێاااُاضاویؿ، زەبەڕاوەَە ثاااۆ الی قەاڵ
 زەکطز ثە چبیربوە حەؼیطەکەی ذبڵە فەضٌبزیبوسا. 

َ ئبـاجەربڵ، پبؾ وؽکۆی ـۆڕـای حەفزاب َ پێاى  
فەضٌبز َەپ کُضزاکی زۆڕاَ َ رێکفکبَ. زەبەڕازەَە 

ی چبیراااااابوەیەکی ثچااااااُکی ال بکەضکااااااُپ َ لە ضاگاااااا
چەپەکەَە، ثژاااُی ذااۆیی َ ماابڵ َ مىااساڵەکەی زاثاایه 
زەکاابد. چبیراابوەیەپ کە ثە زیااُاضەکەیەَە زََ َاااىە 
ٌەڵُاؼااطاَن. َاىەیەکاای بەَضەی ؼااەضۆپ، کە پیاابڵە 

ێسەکەوێذ. لەبەڵ َاىەیەکای چبیەکی ثە زەؼزەَەیە َ پ
ضەؾ َ ؼ:ی ثچاُکی عەلای مەضزان، کە ثە ضََیەکای 
کطژ َ ذەمبَییەَە زەؼزی ذؽزۆرە ژاط چەواببەیی َ 
زََض زەڕَاوێاااذ.  فەضٌااابز پااابؾ وؽاااکۆی ـاااۆڕؾ، 
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لەؼاااەض ؼاااىُض لە ، لەبەڵ ٌەظاضان پێفااامەضبەی راااطزا
َ ثەظیاااُ  ضزۆوااا کەوەفاااذ َ ز، ضااااعی زضااااژ زضااااژزا

زەؼزی حکُمەری عێطا  ثکبرەَە رب ذۆی ضا .زەَەؼزێ
ؼاەز َ پەوداب زیىابض  ،َ لە ثەضامجەض چەکەکەی ـابویسا

 َەضثگطڕ. 
ثۆ وێاُ ذاێمەی  ،لەبەڵ ثەضەَ پێؿ چَُوی ضیعەکە

ضازەؼاااذ کاااطزوەَەی چەکەکااابن. فەضٌااابز لەبەڵ ٌەض 
ٌەوگبَ ٌەڵٍێىبوەَەیەکسا، باُای لە زەضزە زڵ َ ئابخ َ 
پطرەَثۆڵەی ئەَ پێفمەضبە پیاطە یەذؽایطە زەثێاذ کە 

 ثەزەم بطیبوەَە زەڵێذ:  ،لە زَایەَە
" چاااُاضزە ؼااابڵە ئەم ثاااا وەَەی زەؼاااز  لە پێىاااابَ 

  ثە ذاااااۆم َ ئەم کُضزؼااااازبوسا ٌەڵگطراااااَُە، پەیمااااابو
ئەَە  .یااااب کُضزؼاااازبن یاااابن وەماااابن، ثاااا وەَە زاثااااَُ

کُضزؼاااازبن وەمااااب، ریاااابچَُ، ٌەمااااَُ زویااااب پیتویاااابن 
لێگێااا ایه. قاااُڕ ثە ؼاااەضمبن ٌەض ٌەماااَُ ریااابچَُیه. 

راابظە  . یراابظە ثااۆچی ثااژ ،ذۆماابن َ کُضزؼاازبوەکەمبن
ی َ یەذؽیطی ژاط چەپۆکی ەیچی لە ژیبوی ژاط زەؼز

 زَژمه ثکەم." 
ثەزەم لُـکەلُـاااکی بطیااابوەَە  ،مەضبەپیاااطە پێفااا

 ٌەض زەیُد َ زاوەئەؼبکب. 
 ،فەضٌاابزیؿ ظیاابرط َ رُوااسرط ؼااەض َ زڵاای زەبیااطا

ذەم َ ـااااااەضمەظاضی ثەض چبَیاااااابن لێاااااا  زەکااااااطز. 
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ٌەوگبَاااااااژ َ پیااااااطە لە زَایەَە ئاااااابذێکی قااااااَُڵی 
 ٌەڵسەکێفب. ٌەوگبَاکی رط َ پیطە زەیُد:

 " وەفطەد لە زویب."
ٌەوگبَاکی رط َ ک َظاوەَەی پیطە: "پفاز  ـاکب َ  

 کُضزؼزبو  ضۆ." 
ٌەوگاابَاکی رااط َ فەضٌاابز ثەزەم ظضمەیەکاای ضە  َ 

زەؼاااااذ ثە ٌەض زََ باااااُایەَە  ،ثەضظەَە ضاچەڵەکااااای
 کەَرە ؼەض ئەژوۆ.

لە ٌەماااَُ الیەکەَە ثاااَُە ٌااابد َ ٌااابَاض َ ضاکە 
ذااێمەکە، ئەَاوەی  بَضاپ. ؼااەضثبظ َ ئەفؽااەضەکبوی واا

بویاااااااابن لە ٌێااااااااعی ثەظیااااااااُی پێفاااااااامەضبە چەکەک
ٌااااابرىە  ،َەضزەباااااطرەَە. ـااااا:طظە َ زەؼاااااذ ثە چەپ

 ضیعەکە ـێُا.  ،ثە رطؼەَە چبَیبن زەبێ ا ،زەضەَە
فەضٌاابز رەوٍااب ؼااێ ٌەوگاابَی ماابثَُ ثگاابرە ثەضزەم 
ذاااێمەکە، کە پێفااامەضبە پیاااطەکە، لاااُلەی ثااا وەَەکەی 
 ذؽزە ژاط چەواببەیی َ پەوادەی ثە پەلەپیزکەکەیاسا واب

ضی پ  ئبظاض َ پطؼیبضی ذۆی َەپ ـَُری پێ ؼەَ 
کاطز. کاادَ َ مفاکییە پا  رااۆپەڵە مێفاژ َ قااژە  ـاە 

زََض زََض ف یجااَُ. پیااطە ثە ذۆکُـاازه، ، ؼاا:ییەکەی
ٌەؼزی ـکؽذ َ ـەضمەظاضی َ یەذؽیطی لە ذۆیسا 
 ،کُـااذ َ ضظباابضی ثااَُ. ثەاڵم فەضٌاابز چاای، ذااۆ ئەَ

لەَە رطؼاااىۆپ راااطە ثزاااُاوێ زەؼااازی ثچێااازە ذاااۆی. 
کاابرێکیؿ ثااێ چەپ، لە ذااێمەکە زااازە زەضەَە. لە ضۆخ 
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زەکەَااازە ؼااەض چااۆپ َ رُوااس رُوااس ؼااەز َ  ،چەمەکە
ؼاەض ـاۆڕ َ . َ زەؼزی زەبُـاێبپەودب زیىبضەکەی و

قُڵد قُڵد زەکەَازە بطیبن، بطیابوێکی ثەضظ َ  ،ظەلی 
 زضاژ. 

َ ثە کااااُڵە، ٌەماااابن  ذەمثااااۆ ئەَ، ئەَ بطیاااابوە ثە 
مبواابی ذااۆ کااُژییەکەی پێفاامەضبە پیااطەکەی ٌەثااَُ. 
ثەزەم وااااطکە َ واااابڵەی بطیاااابوەَە، لە واااابخ َ ضۆحیااااسا 

ذەَن َ کاااااُضزایەری َ ٌێاااااعی  ،ئەَە. ـااااازێژ ماااااطز
 ثەضەوگبضثَُوەَە ثَُ مطز. 

)ئاااااابضەقی  ،ثەزەم بااااااُاگطره لە عەلاااااای مەضزاوەَە
مەمکااای یااابضڕ، ـااایطیىزطە لە ٌەوااابضڕ...( زََ چااابی 

 ـیطیه َ ذەؼزیبن وۆؾ کطز. 
ئەَ ضۆژە یبؼااااط بااااُای لێجااااَُ کە فەضٌاااابز ثەزەم 

َەی پیاابڵە چبکاابوەَە، ثە ؼااۆظ َ پاابڕاوەَەَە کااۆکطزوە
 ی زەڵێذ:طاثە ئبظەضی ث

" ثااطام َاظ لەم کەیىااُثەیىە ثێااىە، کااُضزایەری ماابیە 
 ثسە."  ذۆدپَُچە، ٌەَڵ ثۆ ژیبوی 

َەاڵماای ئاابظەض، رەوٍااب َ رەوٍااب ثااعە پێکەویىێااژ ثااَُ. 
بەضچی یبؼطی ٌەضظە لەَە کبڵفبمزط ثَُ، ثزُاوێ ثاعە 
َ ذەوااسە ثرااُاىێزەَە. ثەاڵم ئەَ ؼاابرە ٌەؼاازی کااطز 

 زەیەَاذ ثە ذبڵۆ بەَضەکەی ثڵێذ:  ،ذبڵۆ ثچُکەکەی
لە ضەَڕەَەی ذااۆی وبکەَاااذ، رااۆ ٌەَڵاای ظەماایه "

فطاااااُزضای. ئەم  ،ـکؽاااازذ ٌێىاااابذۆرااااسا َ زَاجاااابض 
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 ،مەؼەلەیە بطو  َ چبضەوَُؼؽبظە، َەؼزبوی ثۆ وییە
 م متوێیەکە ثەضزەَامە رب بەیفزىە ئبمبودە بەَضەکە." 

ٌەماابن باا  َ ثڵێؽااەی چاابَی  ،لە چاابَی ئاابظەضزا
ثەض لە ٌەـااذ ؼاابڵ،  ەیفەضٌاابزی ثیىاای، کە ئەَ کاابر

 پەالمبضی ثبَکیسا. 
ە ثەضەکبوی جەو ، فیطاغ ل ەیضۆژاکی رط، ئەَ کبر

ذبلیااااس َ ئەؼااااطا لە  ەیئەَ کاااابر .لە م متوێااااسا ثااااَُ
لەبەڵ زََ ژوە زضاَؼێسا،  یؿثەفطاَ .قُربثربوە ثَُن
  زەٌبڕی. نُڕان َ بەومی ؼبَەضیبزەؼزبڕیبن زەؼ
یبؼاااطی لەبەڵ ذۆیاااسا ثاااطز. ٌەماااَُ  ،ئااابظەض ٌااابد
کُـاااازه َ ؼاااا یىەَەی ئەَ ثەـااااە ، ٌەَڵاااای ئاااابظەض

یبؼاااط ثاااَُ. ئەَ زەیُیؽاااذ ثەعؽااایعم َ فبـیؽااازەی 
 .ثیکااابرە کاااُضزاکی ضەؼاااەن َ عەیااابض ثیؽاااذ َ چاااُاض
زەیُیؽذ َەپ ٌەَیط ٌەڵیفێ ێ َ ئەَ ثەـە پیؽاەی 

 ،ف اجاااساسا زەضثٍێىاااێ َلە وبذیاااثااابَکی لەَربواااسَیەری 
 ئەَەی لێسضَؼذ ثکبد کە ذۆی زەیەَاذ. 

ثااااطزی ثااااۆ ؼااااەض قەاڵی کەضکااااُپ، ئەَ قەاڵیەی  
ەـذ َ پبوزابییە فاطاَاوەزا، لە وێُ ئەَ ز ،ٌەظاضان ؼبڵە

ثەؼاااەض ذبؼاااەزا  .مااابَە َ م متوێااای ظەمەن زەکااابد
 زەڕَاوێذ. 

ـُاه زەضیبچەیەکی َـژ، کە ثە رەوٍاب لە َەضظی 
ظؼزبوبوسا، ذُڕەی ئبَی زاذ. ـبضەکەی کطزۆرە زََ 

کە ثە چەواااس پطزااااژ ٌەض زََ ثەضی پاااێکەَە . لەرەَە
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ـااابض ثە  ،ثەؼااازۆرەَە. ثە چاااُاض زەَضی پیاااطە قەاڵَە
زەـااازەکەزا کفااابَە. ثە ؼاااەض قەاڵَە، ؼاااەزان مااابڵی 

َ  اویمەؼااایحی َ ک اااس ،مُؼاااڵمبن ،رُضکمااابن ،کاااُضز
پااێکەَە ثە ؼاابزەیی ژیاابن زەکەن. کە زَارااط ، ئبـااُضی

ثەعاااااػ، ٌەماااااَُی رەذاااااذ زەکااااابد َ ذەڵاااااکەکەی 
 پەضرەَاظە زەثه.

لە کااۆاڵوێکی رەؼااکی ؼااەض قەاڵزا، پێچێکاای  ،ئاابظەض 
لەژََضەَە زََ  .بڵێکااااساکااااطزەَە َ ذااااۆی کااااطز ثە م

ثە پیااطیەَە ٌاابره َ  ،کەؼاای رااطی ٌاابَرەمەوی ذااۆی
پاابؾ رەَقە َ ماابە کطزواای یەکزااطی، یەکێکیاابن ضََی 

 کطزە یبؼط َ َری: 
 " ئەم کُڕە کێیەب "

پبـااابن  ،ئااابظەض، ذُـاااکەظاکەی ذاااۆی پێىبؼااابوسن 
 َ پێی َد: ضََی رێکطز

" ٌەوسڕ کبضم ثەم زََ پیبَە ٌەیە، رۆ زەرُاوی ثاۆ 
ظۆضم ، ثچیزە ؼاەضثبن َ رەمبـابی ـابض ثکەیاذ ذۆد

 پێىبچێ."
. لە ؼااااااەضثبوەَە ثە ٌەض چااااااُاض الزا زەڕَاوێااااااذ  

کە لە وااابَ بەضمااابی ویاااُەڕۆزا،  ؼاااەیطی ـااابضی کاااطز
ئببطی ٌەمیفە ثە کڵ:ەی  ذەَاڵُ ئەلەضظی.ذبمۆؾ َ 

. لە زََض ئەَ ضاکێفااابچاااُاضزەَضی ـااابض ؼاااەضودی 
کە رب چبَ ث ی بەڕەکە وُایە عەضەثە ٌبَضزاوەی ثیىی 

ثە زەـاااااااااازبییەکەزا کفاااااااااابثَُن، ظۆض َ  ،زەکااااااااااطز
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پەضـااُثدَ. ثیىاای ذبؼااە، َەپ جااێ ثطیىاای ـمفااێطی 
ثە ٌەض زََ  ،ـاابضی زََ لەد کاااطزََە ،غەزض َ قاایه

ثەؼااااەض  .ثەضزا، ذەڵااااژ َ ئۆرۆمجێاااا  جمەیاااابن زاااااذ
َەپ ـبضە مێطَلە رێکچ ژاَن. لە زامێىی  ،پطزەکبوەَە

 ،َاضی ؼیىەمب ذەیبمقەاڵزا، چبَی کەَرە ؼەض جێ ٌە
بەڕایەَە ثااۆ یاابزەَەضییە ذۆـااەکبوی مىااساڵی. چاابَی 
بێاا ا ثە ثاابظاڕ َ چبیراابوە َ ذاابوَُە کۆوەکاابوی ئیماابم 

لااپ َ پااۆپی زاض  بَقبؼاا  َ ثاابظاڕی حەؼاایطەکە. لە واا
چەوااااسیه کُکااااُذزی  ،ذُضمااااب َ رااااَُە ثەضظەکاااابوەَە

ذەیابڵی زەبەڕاازەَە ثاۆ الی ثابجی کەلؽاُمی  .زەثیىێ
َ ثە ظمااااابوێکی  جااااابضن، کە چەواااااسیه ژوە زضاَؼاااااێیب

چیطۆکای ئەم ثبڵىاسەی ثاۆ ، کُضزی ویمچە رێکفکبَەَە
 بێ اثَُەَە. 

"ئیفاازە ئەم کەمااۆرطە پێاای ئێااژن ثیجیؽااَُ، ئەٌااب کە 
زەذااُاىێ بُاچکااذ ثااسە ئێااژڕ ثیجیؽااَُ... ثیجیؽااَُ... 
ثیجیؽااَُ. ظەماابن ظَیاای ثەض لەَەی ثااَُن ثە کەمااۆرط 

ئیفاازە زََ حەثیاات عەیااىەن مااه َ رااَُ ثەـااەض ثاایه. 
یەپ ثااایه. کەویفاااکەکە، ئەمەوە وااابع  َ وااابظزاض ثااای، 
حەماااَُ عااابلەم ئەَ َەذااازە ـاااێذ َ ـاااەیسای ثاااُیه. 

کااااااُڕە  ،کەویفااااااکەکە رُضکماااااابن ئەم قەلااااااعەیە ثاااااای
حەثیجەکەؾ کُضز ثای. ـاەثەقێژ ئەَ حەلەی حەماَُ 
ذەڵااژ قەلااعە ذۆیاابن ثااۆ ـاابیی َ ذۆـاای ٌەڵ:ەڕکااێ، 

حەماااکە قااابظان  ئەم زََ حەثیاااجە حااابظض کاااطزە َ یەپ
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َەثاابن ئااببط ئاابؾ قااُڵ:ە ، بەَضە بەَضە ظودیااط لە ماا 
ۆ ذەضیکاای ذاا ،یەپ حەمااکە کااُڕ َ کااش .قُڵااد ئەکاابد
لە حەماابم  ،. ثەَ ؼااُثحبوە ثااَُپ ذاابنجااُان کااطزوه

ثە حەیجەد ژان  .مبڵ ذۆیبن ئببط لە بیبوی ثەض ئەَاذ
ؼَُریبن َە میمکی ٌبَاض ئەکابد:" میمای ئابَ... میمای 

.. ثیجاای ؼااَُ... وە میماای َ وە عەثااس  ئاابَ... ثیجیؽااَُ.
لە حەماااَُ ئەَ جاااُاوییەی، . ثەـاااەض وەجااابری وااابزەن

مفاازێ ذااۆڵەکەَە ئەمێىێااذ. ئیىدااب ذااُا ئەیکاابد َەم 
حەلەؾ باااُاچکی پێجاااسە  یحەراااب ئە، کەماااۆرطە جاااُاوە

ئێژڕ ثیجای ؼاَُ.... میمای ئابَ... ئبَ...ؼاَُربم... ئابَ... 
 ."..ئبَ... ئبَ

زەضکەَرىااااااای ئەم  ثەاڵم لە ضاؼااااااازیسا، مێاااااااژََی
ثاااااۆ ثیؽااااازەکبوی ؼاااااەزەی ضاثاااااطزََ  ،کُکُذزییااااابوە

وە لە کەضکاُپ  ،زەبەڕازەَە. پێفزط لەم جاۆضە کاۆرطە
َ وە لە رەَاَی َاڵریفسا وەثَُن. کبرێژ ثطیزبوییەکابن 

ؼااەضثبظبەلێکی ظۆضی ٌیىااسییبن  ،عێااطا  زابیااط زەکەن
یەکێااااژ لەَ ؼااااەضثبظە ٌیىااااسییبوە کە  .لەبەڵ زەثێااااذ
 ،پبؾ بەڕاوەَەی ثۆ َاڵرەکەی ،ؼیرییەٌەڵگطی ئبیىی 

زەثیىاااێ کاااۆضپە رااابظە لەزایاااژ ثاااَُەکەی قبچەکااابوی 
ئیف اایده َ واابرُاوێ ثیاابودُڵێىێ. کاابثطای ؼاایری ضََ 

لە وێاااُ پەضؼااازگبی ٌەیکەلااای  ،زەکااابرە ـااابضی ثىدااابة
 ی پێبەماجەض،ئبڵزَُویىسا، چ  ضۆژ َ چ  ـاەَ لە وبوابک

 زەپبڕازەَە کە ـیفبی کۆضپەکەی ثۆ ثىێطاذ.
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لە  .ژ زەثیىێاااااااذوێااااااالە چ ەمااااااایه ـاااااااەَزا، ذەَ
پێای  َ ذەَوەکەیسا، وبوابپ، پێفاەَای ضََحای زەثیىاێ

 زەڵێذ:
"ە بُوااااابٌێکی بەَضەد کاااااطزََەب ثچاااااۆضەَە ئەَ 

َەضەَە ثۆ ئێطە، َ  ـُاىە َ کەفبضەری ربَاوەکبوذ ثسە
 ثۆ الم."

ەکەیاااسا، ثە پطچااای وثە زَای ذەَ ،کااابثطای ؼااایری
لەبەڵ  .سی ئبؼاىەَەزضاژ َ ـەضَاڵی فؿ َ ثبظََثەو

پ  ثبڵىسە کە لە ٌەض قەفەؼێکیبوسا ثیؽذ ، ؼێ قەفەؼی
جاااَُد کُکاااُذزی ٌەیە، ثەضەَ عێاااطا  زەکەَاااازەَە 
ڕڕ. ثاااااۆ ذاااااۆ پااااابککطزوەَە لەَ زابیطکااااابضییە َ ئەَ 

ثۆ ذاۆ  .کطزََیەری مُؼڵمبوبنجەوگبوەی زەضٌە  ثە 
لە ذااُاىی ثە واابٌە  ضژاَی ذەڵااژ،  ،پاابپ کااطزوەَەی

ئەَ کُکُذزییااابوە زاىێاااذ َ لە ؼاااێ وااابَچەی جاااُزا 
 ،ثەضەاڵیبن زەکبد. زەضبابی قەفەؼای یەکەم لە ثەؼا ە

ؼااااااێیەمیؿ لە ؼاااااا ێمبوی َااڵ ، زََەم لە کەضکااااااُپ
ـەؼذ جاَُد کُکاُذزی ثە ئبؼامبوی َاڵراسا . زەکبد

لە ـەقەی ثبڵ زەزەن َ زەف ن. رب زَارط لە وێُ رب  َ 
ض ٌەیُاوی مبڵە ـەٌیس َ ذبوَُە ٌەژاض وفیىەکبوسا، ثە

ئەما ۆ لە  ،ٌێتوە چێسەکەن َ ثێچَُی ظۆض زەذەوەَە
   ٌەمَُ جێیەکسا زەثیىطاه.

زەمەَ ئێااُاضەؾ، کبرێااژ پااێکەَە َ ٌبَـاابوی یەپ 
 پ ە ثە پ ەی قبزضمەکبوی قەاڵزا زازەبەڕان. یبؼط َری:
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 "ذبڵە، ئەم قەاڵیە لە مێژە ٌەیەب" 
ئەم قەاڵیە، وعیااااژ زەثێاااازەَە لە چااااُاض  " رەمەواااای

ٌەظاض َ پێى  ؼاەز ؼابڵ، ثابپیطە بەَضەکابوی ئاێمە کە 
پێیبن زەباُرطا بۆرییەکابن کە ضەچەڵەپ َ وەژازی ماه 
َ رۆـاااااااااه لە زایکااااااااازەَە، ئەَان ثاااااااااۆ ثەضباااااااااطی 
مەم ەکەرەکەیااابن لە زابیطکەضاوااای ئەَ ؼاااەضزەمە، ئەم 
قەاڵ بەَضە َ پزەَەیاااااابن لێااااااطەزا ضۆواااااابَە. پبـاااااابن 

بضاکیبن لێااطەزا ثىیبرىااب، کە ئەَ کاابد پێیاابن زەبااُد ـاا
 ئبضاثرب."

کبرێاااژ بەیفااازىە ؼاااەض ـاااەقبمە ؼاااەضەکییەکە، لە 
ضاااژ ثەؼااەض پااطزەکەَە، زەوگاای ئیؽااعبفێکیبن  ،زََض

زەوگێاژ ثەضزەَام زەثاَُە مابیەی راطغ َ . ٌبرە بُڕ
زڵ رەوگاای ـاابض. ئەَاواایؿ َەپ ذەڵکاای رااط ثەمااجەض َ 

 چبَەڕَاوی بەیفزىسا ثاَُنلە ، ئەَثەضی ـەقبمەکەَە
َەؼزبن. ئیؽعبفێژ ثە زەواگە ثەضظەکەیەَە بەیفاذ  َ

َ ثە ثەضزەمیبواااااااسا رێااااااا:ەڕی. ثە زَایفااااااایسا ئەَەی 
زەضکەَد، ؼێ رەکؽی ثاَُن، ثەؼاەض چەماچەی ٌەض 
ؼااێکیبوەَە، ؼااێ راابثَُری ثە ئااباڵ زاپۆـااطاَ ٌەثااَُ. 

لە ؼێ الی ـابضەَە، ؼاەزا  رط،ؼێ رەضم، کە رۆظاکی 
 ەضمە ـیه ثەضظ زەکبرەَە. َ فیعاحی ب
ثاااێ جاااَُڵە ثەؼاااەض ضاؼااازە ، راااب ئەَ کااابرە ئااابظەض

زەؼااازی بَ رُواااس زەؼاازی یبؼاااطی لە واا ە،ـااەقبمەکەَ
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ثە رااۆوێکی ، لە پاا  ثە ئببااب ٌاابرەَە. ذۆیااسا بُـاایجَُ
 َری: غەمگیه َ پەؼزەَە،

زََ چاااااااب  ،"َەضە ثچیاااااااىە چبیرااااااابوەکەی ذبڵاااااااذ
 ثرۆیىەَە." 

کبرێاژ  ؼاەضَزڵیبن بیاطا.ثە بەـزىیبن، ٌێىسەی راط 
ثەزەم کاااااۆکطزوەَە َ ذااااابَاىکطزوەَەی  ،ـاااااببطزەکە

 زَکبوەکەَە پێی َره:
"کاابپ فەضٌاابز لێااطە ویاایە، ئەم ثەیاابوییە، زََ ئەمااه 

پێیابن . ٌبره َ فابی ی رەضحیا  کطزویابن پاێ ئیماعا کاطز
َد، ٌەض ئەماااااا ۆ زەثااااااێ ماااااابڵەکەد ثگااااااُاظیزەَە َ 

 کەضکُپ ثەجێجٍێڵی." 
لە ژااااط ، ەَاڵەکە ضەـاااسابەڕاثە ثیؽااازىی ٌ ،ئااابظەض

پەلە  .لێُەَە ضیعاژ جىێُی ثۆ ؼەضۆپ َ ثەعػ وبضز
َ ـاااا:طظە زیؽاااابوەَە زەؼاااازی یبؼااااطی بااااطد َ ثە 

ثە وێااُ زَکاابوی ئبؼااىگەضەکبوسا ، ـااەقبمی جَُرقاابَەزا
ریاااژ زابەڕان، ذۆیااابن کاااطز ثە قەیؽاااەضییە کاااۆوەکەی 

 زامێه قەاڵزا.
زەمە َ مەغطیاااات، ماااابڵێکی ـاااا کەَپ کە ثەؼااااەض  

لااۆضییەکەَە، کە ثە ؼااەضییەَە فەضٌاابز َ ئاابظەض کااع َ 
زۆؾ زامبثَُن. لە ـەقبمیی ؼەضەکی ضََە َ ثابکُض 

ثەڵااگەی  ،ضایاابن بطرجااَُە ثەض. لە ثاابظبەکە ئەفؽااەضاژ
چابَاکی ثە ثابضەکەزا ، ضابُاؼزىی لە فەضٌابز َەضباطد

 بێ ا َ َری:
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 "ب"ئەَ زەثەیە چی رێسایە 
 فەضٌبز ثە ثێعاضییەَە َری:  

 د."" وەَ
 ئەفؽەضەکە َری: 

 " زایگطە، وەَد ثطزن ثەضەَ ـیمب  قەزەغەیە."
لە زەضیبچەیەپ زەچاَُ. لە  ،ئەَ ضۆژببضە کەضکُپ

 ،ؼەضەَە الی ثبـُضەَە، ئابَی لێا  َ پیؽای رێاسەڕژا
ئبَی ضََن َ پابکی لە  ،لە ذُاضەَەؾ ضََە َ ثبکُض

         ثەض زەڕۆیفذ.
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 ؼُپب َ فیطاغ س

 
پاابؾ وبـاازىی ئبیااسن َ ثاابَکی، ذەڵااکەکە ثدَەیاابن  

لێکااااطز َ بۆڕؼاااازبوەکەیبن جێٌێفااااذ. راااابقە کەغ کە 
ماابیەَە، ظضیاابن ظامااساضی ـاابعیط ثااَُ. کە ثە پاابضچە 

 بەچێژ، لە ؼەض کێڵی بۆڕەکە وُؼی.
 )ثبذی عبلەم پ  بُڵ َ ثبذی ئێمەؾ پ  بَُ.( 

ظضیاااااابن ـاااااابعیطاکی ثەزمەؼاااااازی یاااااابذی ثااااااَُ، 
ـیعطەکبوی پ  جىێُ َ ؼاُکبیەری ثاَُ ثە ؼاەضۆپ َ 

پێفاازط چەوااس جبضاااژ لە الیەن زامُزەظبااب  .مبنیویفااز
ظیىساوی چێفزجَُ،  ، رباڵَیزاپڵۆؼێىەضەکبوی ثەعؽەَە

ا ثە رُوسرطیه ـێُاظ ئابظاض َ ئەـاکەودەیبن زاثاَُ. زَ



   113 

 ەن، بێااا  َ بەَاڵکزە ـاااەکەریثە ئەواااساظەیەپ  جااابض
 زەثێذ، ثە ئبؼزەم زەیزُاوی ثە ضاگبزا ث َاد. 

ٌەمیفاااااە ؼاااااەضذۆؾ ثاااااَُ، ثەضزەَام چااااابضەکێ 
َەپ  ،عااااااابضەقی لە بیطفبواااااااسا ثاااااااَُ. ضۆژ َ ـاااااااەَ

 ،زاُاوەیەپ ثە ـەقبم َ کُچەکبوی ـبضزا زەذُالیەَە
ثەزەم ٌەڵقاااُڕاوی مەیەَە َضرەَضرااای ثاااَُ، ـااایعطی 

 ـبعیطە کتؼیکییەکبوی لەثەض ذۆیەَە زەَرەَە. 
ویُەڕۆ کبرێ یبؼط بەڕایەَە مبڵ، ثیىی ئەؼطای ثۆ 

لەبەڵ ثبَەـااااکطزن ثە یەکااااسا، . ذُـااااکی ٌاااابرۆرەَە
 ،ثە کااااُڵ ثااااۆ ئبیااااسن ،لە پااااطمەی بطیبویااااسا، ئەؼااااطا

 فطمێؽکی بەـی پ  یبزەَەضی ٌەڵ ـذ. 
ئەؼااطا، پاابؾ ئەَەی لە راابقیکطزوەَەی ثەکەلااۆضی 
پۆلی ـەـی َاژەیای زەکەَااذ َ زەضوابچێ. فیطاؼای 

زەیاسا ثە  .ظۆض وبچابض ثە ـاَُکطزوی زەکابدثبَکی ثە 
ٌبَڕایەکی ذۆی، کە ئەفؽەضاکی چُاضـبوەی بابضزی 
کۆمبضییە َ لە وێُ یەکێژ لە کۆـکە ثاێ ـاُمبضەکبوی 
ؼااااەضۆکسا زەَام زەکاااابد. ئیااااسی لە کۆـاااای بەضماااای 

گُاظازەَە ثۆ ثەغسای پبیزەذذ، ثاۆ مابڵی یزایکییەَە زە
ێاااژ کە مێاااطزەکەی. پبـااازط زەثێااازە زایکااای کاااُڕ َ کچ

ثە ـاااێُەیەکی کبضەؼااابربَی زەثاااىە قُضثااابوی ، پێکااا ا
 یەکێژ لە جەوگەکبوی ؼەضۆپ. 

ضۆژاژ، کبرێژ یبؼط َ چەوس ٌبَڕایەکی لۆژە لاۆژ 
ثەضەَ ماابڵ م یاابن زەوااب. لە وێااُ چااُاض  ،لە ذُاىااسوگەَە
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ضیااااابوێکی جەودااااابڵی ـااااابضزا، لە الیەن چەکاااااساضان َ 
اگاب پیبَاوی زەؼەاڵرەَە رەَ  زەزضاه. کە ؼاەضجەم ض

َ زەضَاظەکبویاااابن زاذؽاااازَُە َ ثە ظۆض َ ظۆضزاضی 
لە ثەضزەم زیاااااُاضی  ،ٌەمااااَُ حەـاااابمبری ثاااابظاڕەکە

ثەضظی وەذۆـااااااربوەیەکسا بطمااااااۆڵە زەکەن. پبـاااااابن 
 َ،حەَد کەؼی یەذؽیطی زەؼذ َ چبَ ـەرەپ زضا

لە پااابڵ زیاااُاضەکەزا  ،لە ظی ێکااای ؼاااەضثبظیی زازەباااطن
ضیعیاااابن زەکەن. حەَد الَ، زَاویاااابن ٌێفاااازب ٌەضظە 

یەکێاژ لە جێاجە  بَیبن لاێ وەٌابرجَُ. لە واَثَُن َ مُ
لە ثڵىااااسبۆیەکەَە زەوگێکاااای وەڕە ، ؼااااەضثبظییەکبوەَە
 ثە ظمبوی عەضەثی ثەضظ ثَُەَە:، ئبؼبی رُوس َ ریژ

"لێطەزا ثۆ پەوس َ عیجطەری ٌەڵٌبرَُاوی ؼاەضثبظیی 
بن، ثااۆ چەؼاا:بوسوی یمفطۆـاابوی ذاابپ َ ویفاازَ ذااۆ 

یبؼاااااب َ زازپەضَەضی ؼاااااەضۆکی فەضمبواااااسە، ذاااااُزا 
 ثی:بضاعڕ..."

 زەوگەکە رب زەٌبد ثەضظرط زەثَُەَە.
"ثە ث یااابضی ئەوداااُمەوی ؼاااەضکطزایەری ـاااۆڕؾ، 
ؼعای بُل ەثبضان کطزوای ئەم حەَد ذابئیىە جێجەجاێ 

لە ثەضەکااابوی جەوگااای پیاااطۆظ  ،زەکطااااذ. کە چُاضیااابن
ثەؼەض زیاُاضی  ،ؼیبویفیبن لە وێُ ـبضزا ،برَُنٌەڵٌ

بەڕەکەکبواسا، زضَـامی جُزاذاُاظی  وابَقُربثرابوە َ 
 َ زژە ـۆڕـیبن وُؼیُە..." 
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حەـااابمبری ژن َ پیاااط َ مىاااساڵ، رۆقیاااُ َ ضەوااا  
ثااێ زەؼااەاڵد َ  ،ثااێ زەواا  َ ثااێ جااَُڵە ،ٌەڵجعڕکاابَ

َەپ قُضثبوییە چابَ ثەؼازطاَەکبن، ؼاەضی پا   ،ظەلی 
ئااابظاض َ ذەمیااابن ـاااۆڕ کاااطزۆرەَە ثەض پێیەکبویااابن. 

ثە  ،ضیعاژ ؼاەضثبظی بابضزی کۆمابضی ثە زَای یەکاسا
 ەَە.َ قُضثبوییەکاابو ذەڵااکەکەوەضمە غاابض زاااىە وێااُان 

ضََ زەکەوە ؼاااعا زضاَەکااابن َ ثۆیااابن زەکەَوە ؼاااەض 
لە  سەکەن. یەکێااااااژرێااااااضََی چەکەکبویاااااابن  ،چااااااۆپ

لەبەڵ پطمەی  ،مێطزمىساڵە زەؼذ َ چبَ ثەؼزطاَەکبن
پا  ثە ـابض ، بطیبوسا ذاُڕ ذاُڕ میاع ثە ذۆیاسا زەکابد
ؿ لەبەڵیاسا یاٌبَاضی زایاژ َ ثابَکی زەکابد. ذەڵکەکە

زەکەَوە بطیبن َ فطمێؽژ ٌەڵ ـزه. ئەفؽەضاژ زازە 
فەضمااابوی ئبمبزەثبـاااییبن  ،رەویفااازی ؼاااەضثبظەکبوەَە

ثەؼەضزا زەکبد. حەَد قُضثبوییەکە زەکەَوە لەضظیه، 
ئەَ زەوگی . َەپ بەاڵی ثەضزەم ثبی پبیع ٌەڵسەلەضظن

لە ؼاااەضََی ، ٌااابَاضی زایکااای زەکااابدی مێطزمىاااساڵە
راب لە . ٌەمَُ واطکە َ وابڵە َ قطمەژوای چەکەکابوەَەیە

زەوگاای زەؼاا اژی بااُل ە ٌەمااُان کاا  َ ثێااسەو   ،پاا 
ـاااەقبض  ،د. حەَد ؼااایى  ثە فیفاااەکی بااا زاضزەکاااب

ذاُاه فایچقە زەکابد. ثاۆ چەواس ؼابرێژ،  ،ـەقبض زەثه
حەَد ضۆ ، حەَد ذەَن َ ذەیااااااابڵی ریطۆضکاااااااطاَ، 
قااااُضغ َ ثە عەظاة زەیاااابوەَڕ ذۆیاااابن لە جەؼاااازە 

َ مەوعڵگاابیەکی رااط ەذُاىبَییەکبویاابن ضاپؽااکێىه َ ثەض
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ثف ن. ئەفؽەضەکە ئەم ٌبَکێفەیە ثە چەوس فیفاەکێکی 
 ،زەمبوچەکەی کە زەیربرە کەل ەؼەضی قُضثبوییەکبوەَە

 ذێطارط زەکبد.
زەوگێکاای ثەضظ َ زلێااط پاا  ثە  ،ەکەَەبَ ذەڵااکلە واا 

 فەظاکە ٌبَاض زەکبد:
 " ث َذێ ثەعػ، ث َذێ ؼەزام." 
زەثێازە ف کابن  ،جەلتزەکبن زەکەَوە َاعەی ذەڵاژ

ثە چبَی پا  راطغ َ فطمێؽاکەَە ثە  کەذەڵکەف کبن، 
ٌەمااَُ الیەکااسا ٌەڵااساه. ثەعؽااییەکبن زەکەَوە رەقە َ 

ٌەضچییابن زەکەن. زەؼ اژی بُل ە ثەؼەض ذەڵکەکەزا 
 لە ژن َ پیبَ قۆڵجەؼزی زەکەن. ، ثەضزەؼذ زەکەَاذ

ئەَەی زەمێىێزەَە، ثبظاڕاکی پ  ؼاەضثبظ َ حەَد  
پەلە َ ـااا:طظە  ثە رەضمااای ثە ؼاااەض یەکاااسا کەَراااَُە،

 ریژ زەضزەپەڕن.  َ زەیبورەوە پفزی ظی ێکەَە
ثۆ ـاەَ، یبؼاط رَُـای لەضظَرابیەکی رُواس زەثاێ، 
لەضظَربیەپ ؼەضچبَەکەی ٌەم رطغ َ ٌەم رُڕەییە، 
پێفاازط َ لە وێااُ ریڤیاایەَە، رەضماای ظۆضی ثیىاای ثااَُ. 

ثە  ۆ،ثەاڵم بُل ەثاااااااااابضاوکطزوی ئاااااااااابَا ضاؼاااااااااازەَذ
ذااۆی، ذااُاه َەپ  ثەضچاابَیەَە، ثیىیىاای مەضگ َەپ

ذااۆی رەڕ َ بەضم َ ثە فااُاضە، لە واابذەَە ضایچڵەکبوااس 
َ رطؼی ئەثەزی ریاب ضَاواس َ ئیاطازەی رێکفاکبوس. ئەَ 

َەپ حەَد بُل ەثاااابضان  ،ـااااەَە لە وێااااُ جێگبکەیااااسا
چاااااااۆن لە ثەضزەم رەَژمااااااای مەضباااااااسا ، کطاَەکااااااابن
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ٌەڵااسەلەضظیه، ئەَیااؿ ٌەڵااسەلەضظی َ ززاوە چااۆقەی 
ؼاااااەزای ؼااااابمىبکی  ،یاااااساثاااااَُ. لە ؼاااااەضە بەضمەکە

مێطزمىساڵەکە کە ثبوگی زایاژ َ ثابَکی زەکاطز، زەوگای 
 زەزایەَە. 

ثەزەم  ،کبرێااااژ زایکاااای لە مااااُثەقەکەزا، ویُەـااااەَ
بطیاابوەَە ـااۆضثبی ثااۆ لێااسەوب. بااُای ثە زەؼاا اژاژ 

ضاچڵەکی َ لە ثەضذۆیەَە کەَرە وعا  .بُل ە ظضوگبیەَە
 َ زَعب کطزن. 

ثەؼاااااەض ضاؼااااازە  ، اژاژ لە ویاااااُە ـاااااەَزاززەؼااااا
ـەقبمێکی ـبضەَە، جەؼزەیەپ ـەقبض ـەقبض زەکبد. 

َ  جەؼااازەیەپ لەبەڵ ذُاىااااسا، لە جاااێ کااااُوی ؼااااەض
َـاەی وابظزاض َ ذاُاىی  .، َـە فُاضە زەکابدزڵییەَە

زەثااىەَە.  ـاۆڕثە جابزە قیاطەکەزا ، بەؾ ئابَازە زەثاه
 ،عفاااپ َ َەرەن ،زەیااابن َ ؼاااەزان َـاااەی ٌیداااطان

َ ثابزەی ـاەَ، زەیابن  ئەبطیدەی ذبَ َ ـەَی یەڵسا
َ زەیااااااابن غەظەلااااااای وااااااابلی َ پێاااااااى  ذفااااااازەکی َ 

لەبەڵ  ،مُوبجبرەکااابوی مەحاااُی ،چُاضیىەکااابوی ذەیااابم
ەڕژاه ثە ـەَزا، ثە ـەَی ئەوگُؼزە چبَی ز ذُاىسا
 ـبضزا. 

ەیاااااااااااابن بەودئیزااااااااااااط لەَ ضۆژەَەی ئەَ حەَد 
ثەثەضچاابَییەَە بُل ەثاابضان کااطز. ثااَُە کەؼااێکی رااط، 
ئەَ ثەضکەَرااىەی ثە مەضگ، لە غەفااڵەد َ ثااێ ئبباابیی 
ثێااساضی کااطزەَە. لە کەؼااێژ ٌەمااَُ زویاابی ثە یاابضی 
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َ ثاااێ ضۆ .  َباااۆڕی ثاااۆ کەؼاااێکی رێکفاااکب، زەظاوااای
پێفاازط رەواابوەد ـااەڕ َ م متوییەکاابوی وێااُان ثاابَپ َ 

ثاااۆ ذۆـااای َ  ،پَەپ جاااۆضە یااابضییە ،ذبڵۆکبویفااای
یبضییەپ کە ٌەضبیع وبببرە ذُاه . ؼەضمەؼزی زەثیىی

َەپ ئەَەی لە  ،یاااااب ـاااااەڕاژ ،َ ماااااطزن، یااااابضییەپ
قُربثراابوە، لەبەڵ زۆؼااذ َ ٌبَڕاکاابوی ضََی زەزا َ 
پبؾ چەوس ؼابرێژ، یاب ئەَ پەڕی زَای چەواس ضۆژااژ 

َەپ  ،یَ چەمکااااااااا ئبـاااااااااذ زەثاااااااااَُوەَە. َـاااااااااە
زیمُکطاؼی  ،ذُزمُذزبضی َ مبفی چبضەی ذۆوُؼیه

َ ئەَ ثەیبوىبمابوەی بَ زیکزبرۆضی َ فبـایعم... کە لە وا
ٌەض َەپ جۆضااژ لە   ذبڵی ثە زظییەَە پێای زەزا،کە 

ی رێسەبەیفاذ. راب ئەَ ضۆژە پێای یـەڕە جىێاُی مىاساڵ
َاثَُ، جەوگی ذُاىبَی رەوٍب کەَرۆرە ؼاىُضەکبوەَە، 
پێااای َاثاااَُ ـاااەڕی ضاؼااازەقیىە، ئەَەی مطۆڤااای ریاااب 

ەوٍااب ـااەڕی وێااُان زەَڵەرەکاابوە، ـااەڕی ر .زەکُژضااذ
وێااااااااُ َاڵد َ ـاااااااابض َ بُوااااااااسەکبوی َەپ بەمە َ 
ببڵزەَبەپ زەثیىی. رب ئەَ ضۆژە کە ثە ضاکەَد کەَرە 

لەبەڵ ؼاەزان ٌبَـاابضی  ،ثۆؼاەی پیابَاوی زەَڵەرەَە
 رطزا، وبچبض ثە ثیىیىی مەضگ َ کُـزه کطا. 

َ زڵىیاابم رااب مااطزن، ب رااب ئێؽااز ،لەَ ضۆژە ثە زَاَە
زەوگاای ظضیااکە َ بطیاابوی ثە ؼااُاُ َ پاا  ئاابظاضی ئەَ 

ثااێ ثاا اوەَە ٌاابژە َ لااطفەی  ،مێطزمىااساڵە لە کەل ەیااسا
. ئیزااط لەَە ثە زَا، ئەَ ٌەماابن مىااساڵە بەمااژە َ ذزااا
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ؼبزە ث َاکەی پێفزط وەمب، ثە ضََوی زضکی ثە مەضگ 
زۆؼااااازی َ قێعەَوااااای ٌبَکێفاااااەکەی ثااااابَکی کاااااطز. 

ەضکەَرىسا، رێگەیفاااذ لە وێاااُان غ ؼاااەضۆپ َ غ ؼااا
ئەَ زََ ؼااایىەزا،  ثەیىااایزەضیااابیەپ ذاااُاه ٌەیە، لە 

ٌەضچی پیزی رط ٌەیە زەمطن َ زەثىە قُضثابوی، زەثاىە 
ببڵزەجبڕ. ثبـزط َ ضََوزط لە َرە َ بفزُبۆکبوی ذبڵە 

 رێسەبەیفذ.  ،ئبظەضی
 ،ئەَ ـااااااەَە مااااااُثزەالیەی ثە لەضظَرااااااب ثااااااۆ ئەَ
 ٌبَـااێُەی ٌەماابن حاابڵەری لەضظَراابی پێبەمااجەض ثااَُ

وە  ،َەحاای ثااۆ زەٌاابد. ئیزااط ئەَ وە رااطغ ەیئەَ کاابر
حیاااعة َ ، ثاااۆ وە ذۆـەَیؽااازییەکی ثاااۆ ثااابَکی ،ضااااع

ژیابن لەَزا مااطز، زڵاای لە لێااسان . ؼاەضۆکی ثاابَپ وەمااب
وەکەَد، ثەاڵم لە ژیبن کەَد. لەَەؾ ظیبرط ٌیش وطخ 
 .َ ثەٌااابیەکی ثاااۆ ذُاىاااسن َ رەوااابوەد ژیااابویؿ وەماااب
رەَاَ زڵىیااااااب ثااااااَُەَە لەَەی کە لە ثەضظەذااااااسایە َ 
ئبیىاسەی چبضەوُؼیفای ٌەض زۆظەذە. ٌەض ئەَ ـاەَە 
ث یبضیااسا، چیزااط ؼاااەض ثەؼااەض کزێاااجە ثااێ ضۆحەکااابوی 
ذُاىسوگەزا ـاۆڕ وەکابرەَە. ؼاەضەربی یابذی ثاَُن َ 

لە پفاذ بُارؽازىی ، ضََ ٌەڵمبڵیىی لەَ زویب قێاعەَوە
َُ ثابَکی مطذای چاُوکە لە مێاژ ثا .زەضؼەکبوەَە ثَُ
زەیُیؽااااذ پاااابؾ زەضچااااَُوی لە . لێرااااۆؾ کطزثااااَُ

ـەـااای ئبمااابزەیی، ثیىێاااطازە کاااۆلێژی ؼاااەضثبظیی، راااب 
ثاێ ٌایش ٌەؼازێژ،  ،ثیکبرە ئەفؽەضی بابضزی کۆمابضی
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ثاۆ ثکاُژڕ. ٌەض لە مىاساڵییەَە،  یکُڕ َ مىساڵی ذەڵکی
ٌەوگاابَ ثە ٌەوگاابَ  ،رااۆَی ض  َ قیااىەی ریااب زەچبوااس

ژََ. لە ثااااطی پەضَەضزە ثەضەَ پیاااابَ کُـاااازه زەیئااااب
کطزن، زەیرؽزە ژاط ثبضی قُضؼی مەـقی ؼەضثبظیی 

ثەَ ضماااۆظوەی ذاااۆی ، َ پەلە پەلااای ثاااَُ راااب ثیکااابد
 زەیُیؽذ. 

 یُـاااااازبضبەیەبەض ثە ضاااااااکەَد ئەَ ضۆژە، ئەَ ک
یەکێاژ زەثاَُ لەَ پیابَ  بثە زڵىیابییەَە ئێؽاز ،وەثیىیبیە

 بکااُژاوە. ضەوااگە َ ثە زڵىیاابییەَە چبضەوُؼاای لە ئێؽااز
بەلێااااااااژ ثبـاااااااازط ثااااااااَُایە، ثەاڵم ثە زەؼاااااااازُپ ی 
ذُاىبَییەَە، وبطۆ لە ذُاه َ ضۆحی قُضثبویابن. بەض 
 ،َەپ ثااابَکی زەیُیؽاااذ، ثجُیااابیەرە بااابضزی کۆمااابضی

ثەم  ،یبٌەض چۆوێااااژ ثێااااذ ئێؽااااز. زەثااااَُە جەلااااتز
 بطو  ثەضپطغ وییە لەم زۆظەذە.  ،حبڵەـەَە ثبـزطە

ۆ ذاابڵە زَارااط ئەَ ضََزاَە کبضەؼاابربَییەی ئاابَا ثاا
 ضی بێ ایەَە:ەئبظ
ثە  ،"ئەَ ویااُەڕۆیە، چەـااىی مێگەلێااژ مااۆڵ زضایااه 

ظۆض وبچااااابض ثە ثیىیىااااای بُل ەثااااابضان کطزوااااای ٌااااابَ 
ضەبەظەکبومبن کطایه. لە وێاُ حەـابمبرەکەزا، چابَم ثە 
ظضیبوی ـابعیط کەَد کە ذێاطا ذێاطا َ ـا:طظە زەمای 

ثاێ ئاۆقطە َ  .زەوب ثە ـَُـە عەضەقەکەی زەؼزییەَە
لێااُی ذااۆی  .، ؼااَُض ؼااَُض ٌەڵگەڕاثااَُپاا  جااَُڵە

لە ژااط لێاُەَە جىێاُی  ژی لە راُڕەیی،ر زەکطۆـذ َ
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ثە ئەضظ َ ئبؼااامبن زەزا. ماااه َ ٌبَڕاکااابو ، ؼاااەضەرب 
ماااۆڵە  َ ؼەضؼااابم ٌەض لە ذۆمااابن َ ذەڵاااژ َ ئەَ 

پا  چەکبوەمابن زەڕَاوای. پاێ  َاثاَُ  ٌەمَُ ؼاەضثبظە
مەثەؼاااااااااذ لە ، َەپ ٌەماااااااااَُ جبضەکااااااااابوی راااااااااط

ومبیفااااااااااێکی ثەضزەم کاااااااااابمێطای  کۆکطزوەَەماااااااااابن
ثە ثااۆوەی ؼااەضکەَرىمبن لە ثەضەکاابوی  ەلەفعیۆوەکاابوەر

جەوگسا، یبن یەکێژ لە ثۆوە َ ضۆژە ظۆضەکابوی حیاعة 
َ ٌەضبیااااع ذەیاااابڵ  ثااااۆ ئەَە وەزەچااااُ .َ ؼااااەضۆکە

ثگاابرە ئەَ جێاایەی ثە  ،َ ثااێ ئاابث َیی ثەعااػ یەقیاا زڵ
ثە ـێُە ومبیفێکی ئبٌەو  ئبؼاب،  ،ثەضچبَی ذەڵکەَە

ب ەکاااابن َ ٌبَاڵرییەکاااابوی ذااااۆی ثکُژاااااذ. ئێؽاااازضۆڵ
رێسەبەم رۆ ـەڕ لە پێىبَی چیسا زەکەیاذ َ ثاۆ ٌێىاسە 

 ضقذ لە ثبَکمە. 
 اژی بااُل ەزا، ظضیاابن پاا  ثە بەضََی زلەبەڵ زەؼاا

ث َذێ ثەعاػ َ ثاژی کُضزؼازبن. ئەَ لە  ،ٌبَاضیکطز
ثە چاابَی ذااۆم ثیىاای  زەوگاای  ،رەویفاازی مااىەَە ثااَُ

زَایفااایسا ثاااَُ ثە ف کااابن ف کااابن َ ثە . ث یسەلێٍەڵااا
لەَ یەکەم  ،رێکٍەڵ:اااژان. چەکاااساضەکبن رێمااابن کەَراااه

کەؼاابوەی کە ؼااُپ َ ئبؼاابن کەَرە وێااُ چىگیاابن مااه 
ثە  ثَُم. چُوکە ثە ئبؼزێژ حەپەؼابَ َ ماۆڵە  ثجاُم

زیمەواای مەضگ ثاابضاوەکە، َەپ ثزێکاای کااۆوە ؼاابڵ، وە 
زەثااعَام َ چَُثااَُمە حاابڵی کۆماابَە. رااب لە پاا  یەپ 

ثە پاێ ەقە  . ەی رُوس ثە الزا رەذزی ظەَی کطزملەپبظـ
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َ رێٍەڵااسان ف ایاابن زامە پفاازی ظی ااێکەَە، کە لە چاابَ 
رطَکبوێکاااسا ؼااایرىبذیبن کطزثاااَُ لە ژن َ پیااابَ. زََ 

کبرێااااژ وبؼااااىبمەکەیبن پفااااکىی  َ  ،ـااااەقبم ئەَالرااااط
 ،ظاوییاابن ذُاىااسکبضم، زایاابوگطر  َ ثە ـااەقی پۆؼاازبڵ

 " ف ایبن زامە ؼەض جبزەکە.
ثێکەؼااازطیه َ بُوااابٌزطیه ، ئەَ ضۆژە َ ئەَ ؼااابرە

ٌەضچااای . بەودااای ـااابض َ رەَاَی زویاااب یبؼاااط ثاااَُ
ٌەؼاااااذ َ ، ثەزەوااااای ٌەثاااااَُ ثە ئااااابظاض َ رێکفاااااکبَ

ضۆحیفاای پەضافاابوی ژاااط کاابضیگەضی ذااُاه َ مەضگ 
ثَُ. لە قَُاڵیی زڵ َ زەضَوییەَە رُڕەییەکی ثُضکبن 

پاطمەی ئبؼب ٌەڵسەچَُ، ثە ئبؼازێژ رُواس َ ذاطاپ لە 
ذااُڕ ذااُڕ ، بطیبویااسا. ـەلەـااە  ٌەوگاابَی ٌەڵااسەٌێىب

فطمێؽکی لێ زەڕژا. ئەَ ضۆژە، ئەَ ـاەقە ثە جۆضااژ 
کبضی ٌعضی ززویبی ژاط َ ژََض کطز، ثە ئبؼزێژ زەؼ

پێاای َایە ئەَە ـااە  ثااَُ ثااۆ پبـااەڵی ب کە ئێؽااز .کااطز
ـااە  ثااَُ ثااۆ زویاابی ثاابَکی، کە  .ثاابَکی وەپ ذااۆی

 ،زی زەکاطز. بێا َبەَاڵٌەژزە ؼبڵ ثاَُ ریبیاسا زضَؼا
ثەزەم ٌەوؽااکی بطیاابوەَە، ٌەظاضان جىێااُی ضەَاوەی 

ث یبضیاسا چیزاط ئەَ  .ثبَکی َ زویبی ؼەضۆکەکەی کطز
مىااااساڵە رطؼااااىۆکە وەمێىااااێ کە ثە ئاااابضەظََی ذااااۆی 
زەؼکبضی زڵ َ ئەقڵای ثکابد. وەفطەرای لە ذاۆیی َ لە 
ـاابن َ ـااەپێ کی باابضزی کۆماابضی کااطز. وەفطەراای لە 
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عة َ ویفازیمبوەکەی، لەَ ذُاىاسوەی ؼەضۆپ َ لە حی
 .سضاژی َ کُـزىی مطۆ زکە زەیگەیەوێزە پ ەی زەؼ

 ؼااەض، پاابؾ لەضظَرااب َ بیىگڵاای ظۆضی یثااۆ ؼااجە
کزێجەکبوی ٌەڵگاطد َ لە ثاطی ذُاىاسوگە، ضََی  .جێگب

ێکەَە َ ضۆچااَُە  ااکااطزە بۆڕؼاازبوەکە. پفاازیسا ثە کێ
کەَرجَُە وێُان زََ جیٍبوەَە،  .ئەوسافەکبوی ذۆیەَە

ئەَ، لەَ  .جیٍابوی ظیىاسََەکبن َ جیٍابوی مطزََەکاابن
کبرەزا ؼەض ثە ٌیچیبن وەثَُ. جیٍبوی مطزََەکبن ثێ 
ذەم َ ئااابضام، جیٍااابوی ظیىاااسََەکبویؿ پااا  ـاااەڕ َ 
مەضگ َ ؼەض ـۆڕی. پطؼیبضی لە ذۆی زەکطز، ئەی 

زەثاێ چیاجکەمب راطغ لە  ،مه چی ب زەثاێ لە کُااسا ثا 
ذەَواااااااای یاااااااابذیجَُن لە ثاااااااابَکە زڵاااااااا ەقەکەی، لە 
ٌەڵاااگەڕاوەَەی زژ ثە زویاااب ثاااۆبەوەکەی، ئبؼااابن ویااایە 

وب ئبضام َ ثێ  .زڵىیبثَُ عەظاثی بەَضەی ثە زَاَەیە َ
لە  ،ضاڕای کطزثاااااَُ. الَاظیااااای َ زڵەڕاَکاااااێ ،ئاااااۆقطە

ٌەؼازێ  ،وبذەَە لطفەی زەٌبد. ذەضیژ ثَُ م  ثاساد
 ثەض. َ م ی ضاگبی ذُاىسوگەکەی ثگطازەَە

مااابڵە ٌەژاضەکااابوی ذاااُاضََی  بَلە وااا ،لەَ کااابرەزا
بۆڕؼااااااااااازبوەکەَە، کاااااااااااۆمەڵە ذەڵکێکااااااااااای کەم کە 

َضز َضز ثەضەَ الی ئەَ ثە  ،زاضمەیزێکیاابن ٌەڵگطرجااَُ
کەَرااىە ، ضاُەثااَُن زەضکەَرااه. کەمێااژ زََضرااط لەَ

بۆڕ ٌەڵکەوسن. یەپ زَاوێکیبوی زەوبؼای، ثەضەَ الیابن 
 ن. کفب َ پطؼیبضی مطزََەکەی لێکطز



   114 

 یەکێکیبن ثە ذەم َ قُڕبی پ  بطیبوەَە َری:
"جەوبظەی ظضیبوی ـبعیطە، ئەمفەَ ثە رەَضاکەَە  

ی کەثیىاابٌێااطؾ زەثاابرە ؼااەض ثبضەباابی ثەعؽااییەکبن، 
 ، اژی بااااُل ەی زەزەنزؼااااەض ـااااەقبمەکە، ثەض زەؼاااا

 زەؼجەجێ زەیکُژن. "
ٌەضبیاع ئەَ ؼابد َ زیامەوەی  ،لە ٌەمَُ ژیبویسا  

زیمەوای ئەَ زەؼازەی لە زاضمەیازەکەَە . ثیطوەچَُەَە
زەؼااااازێژ رُواااااس رُواااااس زەؼاااااکی . ٌااااابرجَُە زەضەَە

رەَضەکەی بُـااااایجَُ، ٌێىاااااسە رُواااااس َ ثە ضقەَە کە 
ٌەضچیاابن کطزثااَُ  ۆضزثَُ.جەوبظەکەیاابن ـاا ەیئەَاو

وەیبوزُاویجَُ لە مفزی زەضثٍێىه. رب ثە وبچبضی مەالکە 
کەن  ثە رەَضەکەَە کفه َ زفىای ثا ،َرجَُی َاظی ێجێىه

زەثێ قیه َ رُڕەیی َ پَُە ثیىیىی ژیبن بەیفزجێزە ە 
راااب َا لە ماااطۆ  ثکااابد ثە رەَضاکااای کاااُلی  ،ئبؼااازێژ

 .ژەوگبَی ٌەڵامەد ثەضاازە ؼاەض مەرەضااعی ـەؼاززیط
 اژی زؼااىگی ثااسارە ثەض زەؼاا ،ثااێ زەضثەؼااذ َ رااطغ

فیفااەپ  زەثااێ ضاااژە َ قەثاابضەی ئەَ رااُڕەییە چەوااسە 
ٌێعااژ  ش کەغ َکە پبؾ ضۆ  زەضچاَُویؿ ٌای ،ثێذ

 ب کەی زەؼزی وەثێذرەَضەرُاوبی لە چى  زەضٌێىبوی 
ٌبَڕاکەی، ئەَەی ـەَی ضََزاَەکە لە یابوەکە لە 
 بەڵیسا ذُاضزثُیەَە، ثە رۆوێکی ذبَ َ غەمگیه َری:

پەـاێُ َ ـا:طظە  ی"ـەَڕ ظۆضی ذُاضزەَە، حبڵ 
 ،رب ئەَ کبرەی جێمٍێفذ ،ثە زضاژایی زاویفزىەکە. ثَُ



   115 

زەبطیااااب َ فطمێؽااااکی بەـاااای زازەثاااابضاوە ؼااااەض ئەَ 
 َەضەقەیەی لە ؼەضی زەوَُؼی." 

 یبؼط لێی زەپطؼێ: 
 "وەرعاوی چی زەوَُؼیب" 

لە بیطفااابوی ـاااەضَاڵەکەیسا، پااابضچە  ،زەؼااازی ثاااطز
ثاۆی ضاباطد ، کبغەظاکی قەز کطاَی ذُاىبَی زەضٌێىب

 َ َری:
 لە بیطفبویسا زۆظیمبوەَە." ، " ئەمە زَا ـیعطی ئەَە

پێفاازط کە ذەضیااژ ثااَُ لە واابذەَە رااطغ لە یاابذی 
ٌەمااااَُ  یپەـاااایمبوی، ثاااَُوی ثاااابَکی الَاظی زەکاااطز

جەؼااازەی رەویجاااَُ. کُـااازىی ظضیااابن َ ـااایعطەکەی، 
َە لە َظە َ ٌێااااااااعی ەؼااااااااەضلەوُڕ پاااااااا ی کااااااااطز

ثە رەویفاااااذ  ،لەَ ـاااااُاىەزا ثەضەوگااااابضثَُوەَە. ٌەض
کزێت َ زەفزەضەکابوی ذؽازە ژااط  ،بۆڕەکەی ظضیبوەَە

زێجی پ  ثیطزۆظی ثیطکبضی َ ظاوؽزی کیمیب َ ک .بڵەَە
ئەزەثی عەضەثی َ ئبیىی، َەپ رەضمێژ چۆن زەذطازە 

 بۆڕەَە، ذؽزە چبڵەَە َ َەپ مطزََیەپ وبـزىی.
الی ویااُەڕۆؾ، کبرێااژ پەڵە ؼااێجەضاژ وەمااب ذااۆی 
ریاابزا پەوااب ثااساد. لااۆژە لااۆژ ثەضەَ ماابڵ کەَرەَە ضڕ. 

کەی ثەض لەَەی ثگاااابرەَە ؼااااەض ـااااەقبمە ؼااااەضەکییە
کە ؼااێ  زََرەواایثەضزەم بۆڕؼاازبوەکە، ئۆرااۆمجێ ێکی 
الیااسایە ؼااەض ضاگااب  .پیاابَی کااعۆڵەی ثە ؼااەضەَە ثااَُ

کاااابرێکیؿ لەَ رێاااا:ەڕی، لە  .ذااااۆڵەکەی بۆڕؼاااازبوەکە
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، حەَد زاضمەیزای لەؼاەض یەپ زََرەوییەکەزا زَاَەی
ٌەڵچىطاَی ثیىی. رەضمی بُل ەثبضان کطاَەکبوی زَاىاێ 

کەؼاااُکبضیبن زەچاااه َ پااابضەی پااابؾ ئەَەی . ثاااَُن
فیفەکەکبویبن لاێ زەؼاێىه. ئەَ فیفاەکبوەی واطاَن ثە 
ؼااى  َ ؼااەض َ ضۆحاای ضۆڵەکبویاابوەَە. رەضمەکبویاابن 
ضازەؼاااااذ زەکەن َ پێیااااابن زەڵاااااێه، ثە ثاااااێ زەوگااااای 

ثە ٌیش جۆضاژ پطؼەیبن ثۆ زاوبوێه. ئەبیىب ، ێژنىزەیبو
 ئێُەؾ ثە زەضزی ئەَان زەثەیه. 

ئیااسی وەچااَُەَە ثە الی  ثە کااُضزی َ ثە کااُضری،
ذُاىااسن َ ذُاىااسوگبکەیەَە. کاابرێکیؿ زایکاای ثەمەی 

کەَرە ؼەضظەوفازی َ پێای َد:"کاُڕم ثاۆ َا لە ، ظاوی
ذاااۆد ئەکەیب ثاااۆ ثە زەؼااازی ذاااۆد بااا  لە ئبیىاااسەد 
ثەضئەزەی  ثە ذاااُزا ثبَکاااذ ثعاواااێ َاظد لە ذُاىاااسن 

 ٌێىبَە ئەرکُژڕ." 
 وب ثە زڵ َەاڵمی زایەَە: 

ی ؼااابرع بثااابَک  ئەیەَااااذ لە ضاگااا"کااابم ئبیىاااسەب  
ثمکااابد ثە بااابضزی کۆمااابضی، راااب ، رکطیزااای ظاَامااابوەَە
ماااه ئەَە وااابکەم َ ثەضەَ ضََی  .ذەڵکااای ثاااۆ ثکاااُژم

 زەثمەَە." 
 ٌەض زەیاااُد: زایکااای ثەزەم بطیااابن َ پااابڕاوەَەَە

کاااێ ئەظاواااێ زویاااب چااای لێاااساذ، راااۆ جااابضڕ ، "کاااُڕم
 ـەـەکەد رەَاَ ثکە، ذُا بەَضەیە ضۆڵە." 
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ضی لەبەڵ َد، ثەاڵم ئەَ کۆراااب ث یااابضی زایکااای ظۆ
 ذۆی زاثَُ. 

"کااااُڕم بەض وەذُاىیااااذ زەرااااکەوە عەؼااااکەض، َەپ 
ذبلیااسی ثااطاد زەثااێ ثچیاازە ـااەڕبەکبن، ئاابذط واابثیىی 

َەپ بەاڵی زاض ذەڵکاااااااااای ثەضزەثااااااااااىەَە َ  ،ضۆژاوە
 زەکُژضاه." 

ثە ذۆـحبڵییەَە َەاڵمی زایەَە:" جاب چیایە، زەچا  
 ثۆ بُوسەکەی ذۆمبن َ زەثمە پێفمەضبە." 

زایکاااااای ثە ـااااااێُە پاااااابڕاوەَەیەکەَە زیؽاااااابوەَە 
َری:"کُڕم پێفمەضببیەری ثە رۆ وبکطڕ، رۆ وە ؼبضزی 
َ وە بەضماااابد زیااااُە َ وە ثطؼااااێزی، پێفاااامەضببیەری 

 پیبَی ذۆی زەَاذ." 
وااای ثاااَُەرە کاااُڕی ظا َ کااابرێکیؿ ثااابَکی ٌااابرەَە

پفازی لە قُربثرابوە َ ئەضکەکابوی ، ثەضزەم ؼیىەمبکبن
ثە  ،کطزََە. ـێذ َ ٌبض ثَُ، َەپ باُضگ پەالمبضیاسا

ٌەظاضان جىێاااُی ، لەقە َ مفااازەکۆڵە رێطَپااا ی کُراااب
 ؼَُپ َ چطَکی پێسا.

ثە پااێچەَاوەی جاابضاوی  ،لە ثەض پێیەکبویااسا کەَرجااَُ
 یرەوٍااب زایکاا وە بطیااب َ وە لێاای پاابڕایەَە. ،پێفااَُەَە

ثە زەوگااای ثەضظ زەبطیاااب َ زاَای لە مێاااطزەکەی  ،ثاااَُ
 جەضزاضی ثێذ لەَە ظیبرط ئبظاضی وەزاد. ززەکطز زەؼ

ٌەضچی فیطاغ ثَُ، رُوسرط َ ذێطارط رێی ٌەڵسەزا، 
 رب پەلی بطد َ وەڕاوسی:
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 " پێف  کەَە ثۆ قُربثربوەکەد..." 
ریاژ غبضیاسا َ  ،لە کۆاڵن ذۆی لە زەؼازی ضاپؽاکبوس

 ٌەڵٍبد.
لە بُوسەکەی ثبپیطی  ،رب ؼێ مبو  وەبەڕایەَە مبڵ

ثە ضۆژ لە رطؼای ٌێطـای  .ثَُە ٌبَزەمی ذعمەکابوی
ؼاااُپب َ جبـااای ثەعاااػ، لەبەڵ فیاااطاض َ جَُریااابض َ 

ثااابخ َ چەم َ زەـااازە کااابکی ثە  بَلە وااا ،ـاااُاوەکبوسا
 رَُاویلەبەڵ ٌەڵٍااااب .کبکییەکاااابوی بەضمیبوااااسا زەژیااااب

ثە ـااااااااەَیؿ لە  ،ۆی مەاڵغ زەزاؼااااااااەضثبظیسا ذاااااااا
زیُەذااابوەکەی ثااابپیطی زەوَُؼاااذ. ؼاااەضەرب َیؽااازی 
ثجێااااااازە پێفااااااامەضبە، ثەاڵم ثااااااابپیط َ ذعمُذاااااااُاؿ 

جاااااابضڕ راااااۆ مىااااااساڵی َ ثااااااۆ ، َریاااااابن ،وەیبوٍێفاااااذ
 پێفمەضببیەری مبَرە. 

لەَ مبَەیەزا، ثە بەلێژ کزێات َ ژیابوی واُڕ ئبـاىب 
ثااَُ. لە وااعیکەَە پێفاامەضبەی وبؼاای، ثااۆی زەضکەَد 

  َەپ زَژمىەکبویاااابن رُوااااسَریژ َ مااااطۆ ،ئەَاواااایؿ
کاااااُژن. رێگەیفاااااذ ماااااطۆ  لە ثەضەوگااااابضثَُوەَەی 
زَژمىەکەیسا، ثە ثا  َ ئبؼازی زڵ ضەقای َ رُواسَریژی 
ثەضامااااااجەض، ئەَیااااااؿ ٌبَـااااااێُە زەباااااابرە ٌەماااااابن 

ثە ٌەمبن ـێُەی ثەضامجەضەکەی زەؼزی  ،پەضچەکطزاض
لە ذاااااُاه َ ثە ذەم ؼااااابضزییەَە ، ؼاااااَُض زەثێاااااذ

 ذ. زەکُژا
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لە ٌەضزََ زویبکەزا، زویبی عەضەثی  ،ربقە جُاوییەپ
ژن  .ثبَکی َ زویبی کُضزی زایکیاسا، وەوکەکابوی ثاَُن

َ کچەکاابن ثااَُن، ذەڵااکە ٌەژاض َ ؼاابزەکبن ثااَُن. 
ئەَاوەی ثە لە زایکجاااااااااااااااَُوی باااااااااااااااُاطەکەیەپ، ثە 
زضَاىەکطزوااای ثبَەـاااێژ بیاااب ثاااۆ کەضَافاااکەکبن، ثە 

یفاااااااژ َ ٌەڵ ژاوااااااای مفااااااازێ بەوااااااا  لە ثەضزەم مط
کۆڵێااااژ ذۆـااااجەذذ َ ـببەـااااکە ، جُجەڵەکبویبوااااسا

 زەثَُن. 
ث یبڕیاااااسا لە وێاااااُان ٌەضزََ زویااااابکەزا، لە وێاااااُان 
ثەعؽااای ثاااابَکی َ کاااُضزایەری ذبڵەکبویااااسا، ٌیچیاااابن 

 کەکەی یثرااعازە قەپاا ،راابپ َ ؼااەضثەذۆ .ٌەڵىەثژاااطڕ
وەپ ٌەض ثەـاساض  ،ذۆیەَە َ ثۆ ٌیش ذُاه ضااژییەپ

 وەثێ، ثەڵکُ چەپڵەؾ لێىەزاد. 
پبؾ ؼێ مبو  کە بەڕایەَە کەضکُپ، ئیزاط ئەَ لە 

ؼایفەری ذُاىاسکبضیی  چیزاط .قُربثربوە فەؼا  کطاثاَُ
وەمبثَُ، ثجَُە ٌەڵٍابرَُیەپ لە ذعمەرای ؼاەضثبظیی. 

ٌیش بُمبوێاژ لەَەزا ویایە ، گیط ثکطاذزذۆ ئەبەض زەؼ
ئەبەض ـبوؽااای ٌەثێاااذ َ   کە باااُایەکی زەثااا ن. ئەمە

بُل ەثاااااابضان وەکطاااااااذ. ئەَا ضاؼاااااازەَذۆ زەیىێااااااطوە 
ثەضەکبوی جەو . زەیفیعاوی ئەضکای ؼاەضثبظییؿ ٌەض 
جەواااگە، ٌەض کُـااازُث  َ ذاااُاه ضـااازىە. ٌبَکااابریؿ 
ثااااَُن ثە ثطغااااُیەکی ئاااابمێطە ظەثەالحەکەی مەضگ َ 

ثەاڵم  .ثە ؼااااەضۆکبیەری زیکزاااابرۆض ،جەوگاااای ثەعؽااااە
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لە ٌەمااااَُ  .ی ثااااسارەثەضچاااابضی وبچاااابضە زەثااااێ ـاااابو
 ثبضاکیفسا، ئەضکێ وبچبضی کەمزط َیژزان ئبظاض زەزاد. 

جاگە لە  ،ٌیش زەضبب َ زەضەربوێژ ثاۆ ئەَ وەمابثۆَە
ضاگاابی جەواا  َ کُـاازبضبەکبوی . ضاگاابی ؼااەضثبظیی

ؼىَُض. ثۆ ئەَ کە ٌایش ثا َا َ چبضەوُؼاێکی وەثاَُ، 
ٌیش ئُمێس َ ژیبن کطزوێکی رێسا وەمبثَُ. ثە مەثەؼزی 

کاطزن، ثاۆ ٌەڵٍابره َ زەضثابظثَُن لە زۆظەذای َو ذۆ
ضاگااااابی  ،ثەعاااااػ َ ؼاااااەضۆپ َ ثااااابَکی، ث یبضیاااااسا

َەپ ٌەض الَاکااای راااطی ئەم  .ؼاااەضثبظیی ثگاااطازەثەض
عێااطاقە وەفاااطەرییە، ثەضبااای ثاااۆض َ پیؽااای ؼاااەضثبظیی 

 ث:ۆـێ. 
ئەَ ثەضبەی ضاؼاااااازەَذۆ لە مااااااطۆڤەَە زەرکاااااابرە 
ە ضۆثاااۆرێکی ثاااێ ضۆ  َ بُوااابي، ثە کەؼاااێژ ٌەمیفااا

ف ایجاااسارە ، چااابَەڕای فیفاااەکێژ، یااابن باااُل ە راااۆپێکە
عەزەمەَە. ثە وبچاااابضی َ ثااااێ َیؽاااازی ذااااۆی، َەپ 

ضیابیەکی ثە ەثاێ ؼاەَڵ لە ز وبَ ثەلەمێکی مەلەَاوێکی
پاابؾ  .ذااۆی ضازەؼااذ کااطز، لااطفە َ ٌاابژە َ ـااەپۆلسا

ضاگااابی ؼاااەضثبظبەی  زََ ضۆژ ثە جبوزااابیەکەَە م ااای
                                           بطرەثەض.
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 ؼەحطا َ ٌەڵجەؼذ س

 
جەو  ٌەمَُ الیەپ َ ٌەمَُ جێیەکی بطرجَُەَە، 

ذەڵکاای زەکااطزە  ،رااب زەٌاابد رُوااسرط َ ثااێ ضەحماابوەرط
ؼااَُرەمەوی ذااۆی. ثە زضاژایاای ٌەظاض َ پێااى  ؼااەز 
کی ۆمەرطی ؼىُضی وێُان ئێطان َ عێطا ، زەوگی رۆپ 
َ مُـااەکەکبن وەئەثاا اوەَە. فاا ۆکە َ مَُـااەکەکبوی 

ثاابث ی وااُڕ، لە قااَُاڵیی  ،حُؼااێه زََ ،حُؼااێه یەپ
ذاااابپ َ ـاااابضەکبوی ئێطاوااااسا َ ثااااێ بُاااااساوە ٌاااایش 

لە ژن  مەزەواای،ثە ٌەظاضان ذەڵکاای ، یبؼابیەکی جەواا 
َ مىااااااساڵ زەکُـااااااذ. لە وێااااااُ ـاااااایُ َ چیبکاااااابوی 

ثەضزەَام ـەڕ َ پێکسازاوی پبضریعاوبوە ، کُضزؼزبویفسا
ظیىااااساوە قااااَُڵ َ  بٌَەثااااَُ. لە ـبضەکبویفااااسا، لە واااا
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ربضیکەکاابوی ثەعؽاااسا، ثە لێفااابَ ظیىاااساوییەکبن لە ژااااط 
 ئەـکەودەزا زەمطزن، یبن بُل ەثبضان زەکطان. 

ەض لە ـاااااااابضەکبوسا، ثە ؼااااااااەض لقُپااااااااۆپی زاض َ ٌ
لە  .زضەذاااازەَە، ثەؼااااەض زاضرێاااا  َ ئاااابضاڵی مااااباڵوەَە

ٌەمااااَُ ـااااُاىێکسا ثە ؼااااەزان َ ٌەظاضان ثیجیؽااااَُ، 
ثیجاای ؼااَُ، ثیجاای ؼااَُ، ثیجاای زەیبورُاىااس. ثەضزەَام 

 ئبَ... ئبَ... بَ...ئ ؼَُ...
مێاطز  ەیثە ؼەزان َ ٌەظاضان ژن َ کچایؿ، ئەَاو

ثەضەیەپ لە ثەضەکااابوی ، بن کەَرجاااَُەَ ثاااطا َ ثبَکیااا
زەؼازی وعایابن ثاۆ ذاُزا ثەضظ زەکاطزەَە َ  .جەوگەَە

 ئابَ... ٌبَاضیبن زەکطز:"ذُزایە ئبَڕ ثەم ئاببطەزا ثاکە.
 "  ...ئبَ ئبَ...

ٌبَکااابد لە وێاااُ ؼاااەضثبظبەیەکی مەـاااقسا، یبؼاااط 
یەپ  ٌەضَەڵەَە،ثەزەم  ،لەبەڵ ؼەزان ؼەضثبظی رطزا

 زەو  ٌبَاضیبن زەکطز: 
 " ...ث  الزسضیت... الزسضیت ..."الزسضیت

ئەَ ضۆژبابضە، لەَ جاۆضە وبَەواسی مەـاپ پێکاطزوە 
لە ؼااەزان ـااُاىی َاڵرااسا ٌەثااَُن. جێگاابیەپ ثااَُ ثااۆ 

 ثۆ ثەضەکبوی جەو .  ،ئبمبزەکطزوی مطۆ 
ثاااۆ ئەَ رەَاَ جێیەکااای ثااابؾ َ لەثااابض  ،ؼاااەضثبظبە

ثاااَُ. ئەَااااژ ٌەض لە مىاااساڵییەَە مەـاااقی ؼاااەضثبظیی 
مەـااقەکبن   پێکطاثااَُ، بااُای لە قُضؼاای َ مبوااسََیی
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وەثَُ. ـزێکی ئبـىب ثە جەؼزە لەڕ َ پزەَەکەی ثاَُ، 
 ثە ضۆحە مبوسََەکەی. 

 وابَزەذاعایە ، ثاێ ثیطکاطزوەَە ،ثێ ذەم ،ـەَاویؿ
یبربغە چڵکىەکەی َ زََض لە چبَی ثبَکی ضۆزەچَُە 

فاااامیه لە کیؽااااە ڕیَەپ کطمێکاااای ئبَ .ذەَی قااااَُڵ
 ذد زەوَُؼذ.  ،یەکەیسایذەَە ضەو  قەَظە

لە چاااُاضەم مااابوگی ؼاااەضثبظییسا، ٌەَاڵااای ـاااەٌیس 
بەڕایەَە ثااۆ الی  َ ثااَُوی ذبلیااسی ثااطای پێگەیفااذ

زایکااای. کااابرێ ئەَ بەیفاااذ، پطؼاااە وەمااابثَُ، ذاااعم َ 
ؿ ثدَەیااااابن لێکطزثاااااَُ. لە کاااااُودی رااااابضیکی ذاااااُا

ثبَەـاااااااای کااااااااطز ثە زایااااااااکە جااااااااگەض ، ژََضەکەزا
ؼَُربَەکەیسا َ ثە کُڵ کەَرە بطیبن. زایژ َ کُڕی 

ثەؼااەض یەکااسا  ،ٌەرااب فطمێؽاژ َـااکی وەکاطز، وەباجەد
 . بێ ا ىیبنبطیبن َ ـی

پااااااێکەَە ضََیاااااابن کااااااطزە  یاااااابنٌەضزََک، ئێااااااُاضە 
ئاببطیی زۆظەذای وعیاژ لە ، بۆڕؼزبوەکە. بۆڕؼازبوێژ

وەَد کە ذبمۆـاای وبظاوێااذ. ذااۆڵی ؼااەض بااۆڕەکەی 
ذبلیاااس ٌێفااازب رەڕ ثاااَُ. ئاااباڵیەکی پااایػ َ قاااُڕاَیی 
عیطاقی ثەؼەضزا زضاثاَُ. لێاطە َ لەَاای بۆڕؼازبوەکە، 

پیااطە پیاابَ زەثیىااطان، کە ثەؼااەض  َ زەیابن ژن َ مىااساڵ
 مبد َ مەلَُ  زۆؾ زامبثَُن.  ،بۆڕی ئبظیعاویبوەَە
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طاکەیەَە، ثە کااااُڵ لە پااااطمەی بااااۆڕی ثاااا ؼااااەضثە 
ثاطا  .ثە مفذ ذۆڵی ثە ؼەضی ذۆیاسا زەکاطز ،بطیبویسا

 ضۆی لە ٌەمَُ بۆڕؼزبوەکەزا زەوگی زەزایەَە. 
ذاااۆڵی رەڕ ثە فطمێؽاااژ َ ؼاااەزا َ ، باااُضزثاااۆوی ث

 بطیبوی ئبزەمیبن، ٌەَای ـبضی رەویجَُ. 
ثە رەویفااااااااذ  ،ئەَ چەوااااااااس ضۆژەی مااااااااۆڵەرەکەی

زەبطیبن، یب ثبؼی یبزەَەضی ثەؼەض ثطز. یب ییەَە زایک
بەضچاای  ،َ کُاطەَەضییەکاابوی ذبلیااسیبن زەکااطز. ذبلیااس

ی بذُاىااسکبضاکی ظیااطەپ ثااَُ، ثەاڵم قەزەضی ثەز ضاگاا
ثاااۆ چەواااس  ،وەزا ذُاىاااسن رەَاَ ثکااابد َ لە کُلێژاکاااسا

ؼبڵێژ زََض لە جەو  ثژاذ. ئەَ ضۆژااژ کە ٌابَەڵی 
ذاااابڵۆ ئاااابظەضی زەثێااااذ. زەکەَوە ثۆؼااااەی پیاااابَاوی 

زەبیااطاه َ ثااێ ؼەضَـااُاه زەکااطاه. ئەَ  ،ەَەضژااام
ضۆژبااااابضە، ٌەض کەؼاااااێژ ثکەَرااااابیەرە وێاااااُ راااااۆڕی 
ثەضثاادَی ئبؼبیفااەَە، مەبەض زەباامەن، ئەبیىااب کەغ 

 چبَی پێىەزەکەَرەَە. 
ثە ٌااااااۆی ئەَ ثەیبوىاااااابمە یبؼاااااابغبوەی بیطفاااااابوی 
ذبڵۆیەَە، ئەَیؿ زەکەَازە کُودی ظیىاساوە پەوٌابن َ 

ەضوگَُم زەکطاذ. پابؾ رطؼىبکەکبوی ئبؼبیفەَە َ ؼ
ـااەؾ مبواا  ئەـااکەودە َ عەظاثاای قااُضغ، ثە ٌااۆی 
ئەَەی زەضزەکەَاذ ٌایش پەیُەواسییەکی ثە ضاکراطاَە 

لە الیەکاای رطیفااەَە ثە  ،یبؼاابغەکەی ذاابڵۆیەَە ویاایە
ٌاااۆی ٌەَڵ َ َاؼااایزەی بەَضەی ثااابَکییەَە، ئااابظاز 
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ی بەڕاوەَەی وااابزەن ثاااۆ بزەکطااااذ. ثەاڵم چیزاااط ضاگااا
ثاێ َیؽازی ذاۆی زەکاطازە  ،ەکەیرەَاَکطزوی ذُاىسو

ؼااەضثبظ َ ضەَاوەی ثەضەکاابوی جەواا  زەکطاااذ. رااب ثە 
 لە زاضمەیزێکی کەثػ کاطاَزا ،ـێُەی رۆپەڵێژ ذەڵُظ

کە ٌەضچای ـایُەن . زەیگەڕاىىەَە ثاۆ زایاکە ثەفاطاَی
زەکاااابد َ پاااااطە َ ضََمەرااااای زەڕوااااای َ ثە زەوگااااای 

یؿ یثە ماطزََ  رب ثۆ زَاجابض ،وَُؼبَەَە زەپبڕازەَە
ربَااژ لە کاُڕەکەی ث َاوێاذ. ثەاڵم کەغ ئبمابزە ثێذ 

وەثااَُ ؼااەضی ثعماابضضاژ کااطاَی ثە ئااباڵ زاپۆـااطاَی 
کە لە ثاااطی رەضم، کیؽاااەیەپ  .زاضەثبظااااژ ٌەڵاااسارەَە

ذەڵااُظی رێااسا ثێااذ. ٌاایش زایکێکاایؿ رااب ثە چبَەکاابوی 
یای وەثیىێاذ. ٌەضبیاع َذۆی جگەضبۆـاەکەی ثە مطزَ

ە ضااااای ان ثە مطزویااااسا وبوێااااذ َ ٌەمیفااااە چاااابَ لزز
 بەڕاوەَەیەری. 
رااب لە ژیبوااسا ثااَُ ؼااەثُضی ذااۆی ثەَە  ،ثەفااطاَیؿ

ە وەپ ماااطزََ. ئەَ ضۆژە ٌەض َوزەزایەَە، کە ذبلیاااس 
زاااذ کااُڕە بەَضەکەی ثگەڕااازەَە ئاابمێعی. ئێؽزبـاای 
لەبەڵ ثێذ، پبؾ ئەَ ٌەمَُ مەضبەؼابد َ مابڵُاطاوی 
َ ثە لێفبَ مطزوی کەؼە ئبظیعەکبوی، پبؾ پیاط ثاَُن 

زەؼزساوی ثیىبیی چبَەکبوی، ٌێفازب ٌەض ئُمێاسی َ لە 
َااااىە َ  ،ثە لە ئااابمێع بطرىااای ذبلیاااس لە زڵ َ ضۆحیاااسا

 ئبیسیبیەکی ظیىسََە. 



   126 

ضۆژاااژ ثەض لە َازەی کۆراابیی ٌاابرىی مااۆڵەرەکەی، 
یبؼاااااط الی ئێاااااُاضە، پااااابؾ بەڕاوێکااااای ثە ـاااااەقبمە 
جەودبڵەکااابوی ئەحااامەز ئبغاااب َ زکزۆضەکااابن َ ثەضزەم 

یەَە ماااابڵ رااااب ثااااۆ ؼااااجەی ذااااۆی ؼاااایىەمبکبوسا. بەڕا
کۆکبرەَە َ ثەضەَ ؼەضثبظبەکەی ثگەڕاازەَە. ثەؼاەض 

چبَی چَُە ؼەض فبی ێکی ، قەوەفەی ژََضی میُاوەَە
قەثەی ضەو  ؼَُض. کابرێکیؿ لە ثابضەیەَە پطؼایبضی 
لە زایکاای کااطز. زایااکە ثە لەضەیەکاای کااع َ قااُڕبی پاا  

 بطیبوەَە َری:
میاطارییەکەی  " ئەَە ئەم ویُەڕۆیە ثبَکذ ٌێىبیەَە،

ثااطا جااُاوەمەضبەکەرە، عەضیااعەی َەضبطرىاای ظەَی َ 
 قەمەضەی ذُاىی کُڕە ـەٌیسەکەیەری." 

ثۆ ئەَەی وبچابض وەثاێ ثابَکی ثجیىاێ، پەلە َ ذێاطا  
وەکااب ثگەڕااازەَە، جبوزاابکەی کااطزە ـاابوی َ ثە زایکاای 
َد:" واااابمەَڕ چاااابَم ثە چاااابَی ثااااکەَڕ، ذااااۆیی َ 

 َاظوبٌێىه." ؼەضۆکەکەی رب ؼەضی ٌەمَُمبن وەذۆن 
ثە  ،زایکاااای زەؼاااازی ذؽاااازە ثەضۆکاااای کااااُڕەکەی

 ـێُە پبڕاوەَە َری:  ێکیبطیبو
"کااُڕی ـاایطیى ، ثااب جاابضاکی رااط جەضگ ؼااَُربَ 
وەثاا . مەبەڕاااُە ثااۆ ؼااەضثبظیی، کااُڕم ئبقیجەرااذ ٌەض 

 َەپ ثطاکەد زەثێذ، قُضثبوذ ث  مەڕۆ." 
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زەضەربوێک  وییە، وەچامەَە  َ "زایکە بیبن، ٌیش ضاگب
ثە ثەض  ،ە وااااابَچەَاو  زەوَُؼاااااه جەثااااابنزااااااه َ ل

 چبَرەَە بُل ەثبضاو  زەکەن."
ثە ظمابوی ـاکبَ َ بطیابوی پابڕاوەَەَە پێای ، زایکە 

َد:"کاااُڕم بُواااسەکبن پااا ن لە ؼاااەضثبظی ٌەڵٌااابرَُ، 
مەڕۆ پاااێکەَە زەبەڕایاااىەَە ثاااۆ بُواااسەکەی ذۆمااابن، 

راااب ذاااُزا  .لەَڕ ئەم ظاڵمااابوە زەؼااازیبن پێاااذ وببااابد
 زەضََیەکی ذێط لەم عبلەمە ئەکبرەَە..."

ثە ٌەضزََ لەپاااای، ؼااااەضی ثە ٌەَضی پێچااااطاَی  
ثە پەواادە  .زایکاای بااطد َ ماابچێکی وێااُ چەَاواای کااطز

 ،قاااَُڵ لێااای ضَاوااای  کەڵەی فطمێؽاااکەکبوی ؼااا ی َ
 ٌێُاؾ َ وەضم پێی َد:

"ئەَیااؿ ئاابظاض َ مەرطؼاای کەم ویاایە، ذەمااذ وەثااێ 
 ." جەوگەَەمه زََضم لە ٌیچ  لێىبیەد، ذۆ جبضڕ 

پەضۆـااااازط زایاااااکە َرااااای:" مەڕۆ، لێاااااطە لەم مااااابڵە 
زەرفبضمەَە، لێطە ثمێىەَە َ مەچۆ زەضەَە، رب جەوا  

 کۆربیی زاذ." 
ثە ئەؼاا:بیی چطپبوااسی ثە بااُای زایکیااسا: "ئەم ماابڵە 
رۆی لێاسەضچێ، ثاۆ ماه قُضؼازطیه ـاەڕبەیە، ٌەماَُ 

ەپ ثۆ ؼبڵەکبوی ژیبو  زۆڕاَی ئەم مبڵەم، ٌەمَُ جێی
 مه لێطە ثبـزطە." 

کُڕ َ زایژ، ربَاژ یەکیبن لە ثبَەؾ بطد. پبـبن 
م ای ضاگابی بەضاجای باطرە  ،مبڵی جێٍێفذثە ذێطایی 
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 ،لە ثەضزەم کەالَەکەی کەضیااا  پۆذچیاااسا کەمێاااژثەض. 
لە زەالقەی زەضبااابکەَە ثیىااای وێاااُ ٌەیاااُان َ  .َەؼااازب

ە باااااَُی کطاکااااابض َ  حەَـاااااەکە، یەپ پااااابضچە ؼااااا
مەیاااساوەکەیە. لەژااااط لێاااُەَە َری:"ئبیاااسن گێ ی ززەؼااا

بیبن، ئەَە ذبلیسی ثطاـ  ٌبد ثۆ الد. چابَەڕا  ثاه، 
  "مىیؿ ثەمعَاوە پێزبن زەبەم.

لە وبذەَە پ  ثاَُ لە بطیابن، پا  ثاَُ لە ثۆـایی َ 
پااَُچیی ژیاابن، زەیعاواای ٌەوگاابَ ثەضەَ چبضەوَُؼاای 
ضەـااای ذااااۆی ٌەڵااااساىێ، ثەضەَ جەواااا  َ مەضگ. کە 

ؼااااەض ئەَ ٌەمااااَُ ثااااذ َ َاااااىە  چاااابَاوی زەچااااَُە
 قەزظۆضاوەی زیکزاابرۆض، ئەَ ٌەمااَُ الفیاازە ضەـاابوەی 

 زیُاضەکبن، لە زڵی ذۆیسا زەیگُد:
"لە ؼااەضزەم َ ـااُاىێکی ذطاپااسا ٌاابرمە ثااَُوەَە، 
بەض مطۆ  ٌیش وطخ َ ثەٌبیەکی وەثێ، ضاگابی مەضگ 

 ثبـزطیه ضاگبیە."
ثەزەم ٌەوگاااااااابَ ٌەڵٌێىاااااااابوەَە، ذەیاااااااابڵی زََض 

ثە ؼاااااەضی ـاااااۆڕەَە ضاثاااااطزََی ثاااااطا ۆیفاااااذ. ڕزە
ـاااەٌیسەکەی، َەپ فی مێکااای ؼااایىەمبیی لە مێفاااکیسا 
ذۆی ومابیؿ زەکاطز. ضۆژاوای الی وەواکە عەضەثەکەی، 
ئەَ کبراابوەی پااێکەَە، ثاابَکە زڵ ضەقەکەیاابن زاضکاابضی 
زەکطزن. ضۆژاوی چَُوە قُربثربوە َ رطغ َ ثطؼێزی، 

ـاەڕ َ زەمەقبڵیەکبویابن.  ،ضۆژاوی پاێکەَە ؼاەعیکطزن
ضۆژاوااای پێسەـااازەکبوی بەضمیااابن َ ضاَە ؼُاؽاااکە َ 
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کُڕکُڕ. ٌەمَُ ئەَ ـەَەی لە پبؼەکەزا ثاَُ ثەضەَ 
ؼااەضثبظبەکەی، ثااۆ راابَاکیؿ فطمێؽااکی ثااۆ ثااطاکەی 

َاىەکااااابوی ضاثاااااطزََی لە ذەیااااابڵ  .َـاااااکی وەکاااااطز
. ئەَ ضۆژەی ثە یبز ٌابرەَە، کە ذبلیاس لە زەچَُزەضوە

وااااسی عەـااااقجبظی لە رەپ کچێکاااای پااااۆلی ؼااااێی وبَە
جااُاوکی ەی پااۆلەکەی ذۆیاابن زەکااطز. کااچە کُضزاااژ 
وبَی ئابضەظََ ثاَُ. کاچە چەواس ضۆژااژ وابیەرەَە ثاۆ 
قُربثراابوە، ذبلیااس حەجماابوی لااێ ٌەڵااسەبیطڕ َ واابظاوێ 
چااۆن ؼەضَؼااۆضاغی ثکاابد. کاابرێکیؿ ثە غەمگیىاای لە 
ثەضزەم ژََضی ثەڕاااااااااااااااااُەثەضزا زەیجیىااااااااااااااااێ. ثە 

الی زەکفااێذ َ ٌەَاڵاای زەپطؼااێ. راابمەظضۆییەَە ثااۆ 
ثە ض  َ قیىێکاای ظۆضەَە پێاای زەڵێااذ:" لااێ   ،ئاابضەظََ

وعیژ وەکەَیزەَە، ثەعؽییە ثێ ـاەضەفەکبوی چەـاىی 
ذااااۆد َ ثاااابَکە ؼااااەبجبثەکەد، لەم ـاااابضە زەضیاااابن 

 کطزیه." 
ئەَ ضۆژە ئاااابضەظََ، ثەڵگەواااابمەی ضابُاؼاااازىەکەی 

زەثێااذ. ظۆضثەی ـااەَان  َنَەضزەبطاااذ َ ثااۆ ئەثەز 
بلیس لەبەڵ ذُاىسوەَەی وابمە پا  وابظ َ عیفاُەکبوی ذ

 زەبطیبَ فطمێؽکی زەڕـذ.  ،ذۆـەَیؽزە ثعضەکەیسا
پاااابؾ زََ مبواااا ، لە کبرێکااااسا ؼااااُپبی عێااااطا  لە 

لە  ،ظۆضثەی ثەضەکاااااابوی جەوگااااااسا ـاااااا:طظە کطاثااااااَُ
ثەضەَ  ،پبـەکفەزا ثاَُ. یبؼاط َ ٌەظاضان یبؼاطی راط

ارطان. رب ثجىە قەڵببوی مطۆیی َ ڕؼەض ؼىَُضەکبن ثە
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 ،ثەض ثە لێفاابَی ٌێطـاای زَژمااىە ئێطاوییەکاابن ثگااطن
زەضَاظەی ذااااااۆضٌەاڵد لە ٌەژمااااااَُن َ مەرطؼاااااای 
مەجَُؼااەکبن ثگااطن. َەپ ثەعؽااییەکبن ثبوگەـااەیبن 

زەکاطز َ جەوگای قبزؼاییەی ؼاەزامیبن وابَ وابثَُ، ثۆ 
 جەوگی پبضاؼزىی زەضَاظەی ذۆضٌەاڵد. 

زاپۆـااطاَزا کە ریااژ ثە جاابزە لە پفاازی ظی ێکاای ؼەض
لە زَای ذاۆیەَە  چا یراۆظاکی  َ لامەکەزا رێاسەپەڕی

ثە جێسەٌێفذ. یبؼط لە کُوێکی ثچَُکەَە زەی َاوییە 
زەضەَە. چاابَاوی پاا  ثااَُن لە زیمەواای ربوااژ َ ظی اای 
ؼَُربَ َ رێکفاکبَ، لە لاَُ  پێچای زڕکەظی زضااژی 
ە ثە ثیبثبوسا کفبَ، لە ؼەضثبظبە َ مەرەضااعی ثە فەضز

لمی ٌەڵچىطاَ. بُایەکبویفی پ  لە رەقیاىەَە َ زەوگای 
ٌاابَاض َ ئاابي َ  ،ضاجاایمە َ  اژی بااُل ە َ رااۆپززەؼاا

 وبڵەی ؼەضثبظ.
َ جەوااگەَە، وێااُ ؼااىَُضی بئیزااط ئەَ کەَرجااَُە واا

ؼااااااااەضثبظاژ ثااااااااَُ لە ثەضەی  .ذااااااااُاه َ مەضبەَە
زەثاَُ لە پێىابَ غ ؼاەضۆپ َ غ  ،پێفەَەی ـەڕبە

ؼااەضکەَرىسا ثدەوگێااذ. لەبەڵ چااُاض ؼااەضثبظی رااطزا 
پێاى  کەغ لە  .ف اسضاوە ؼبرطاکی پێفەَەی ـەڕبەکە

ثابظوەیەکی  ،کَُوە بُضبێکی ثە چێىکۆ َ ل  زاپۆـاطاَ
زەثااَُ ثەضزەَام ـااەَ َ ضۆژ  .ٌەڵچىااطاَی فەضزە لاا 

ئببابزاضی جمَُجاۆڵی زَژماه ثاه. پێاى   ،ثگاطن ئێفژ
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ەغ لە ثەضزەم ٌەڕەـەی ثەضزەَامی مەضباسا، راطغ ک
 ی کطزثَُوییە ٌبَڕای یەکزط. یَ ثێ کەؼ

زََ عەضەة َ زََ کااااُضز، یەکێااااژ لە کُضزەکاااابن 
ذەڵکی ـبضی ٌەَلێط ثاَُ، ئەَیزاطیؿ ذەڵکای ثىابضی 
چیااااااابی ؼااااااامبقۆڵی َ یبؼاااااااطی زََڕەگ ثاااااااَُن.  
عەضەثەکبویؿ یەکێکیبن، ـابعیطاکی ثەؼا ایی ثاَُ. لە 

ثۆ وابظپ مەالئایکە، وبظوابَی مەالئایکەی ذۆـەَیؽزی 
ٌەڵگطرجااااَُ. ثەض لە زََ ؼاااابڵ کە ئاااابزاة ئیىگ یااااعی 

ضاپێچاااااای   ظاوکااااااُی مؽزەوؽااااااطییە رەَاَ زەکاااااابد.
ؼەضثبظیی زەکطاذ َ لە ژاط بطمە َ وبڵەی رۆپەکبواسا، 

ثەَ ٌاۆیەَە چەواس جبضااژ ؼاعای  .کزێجی زەذُاىسەَە
 زەزەن َ ظیىساوی زەکطاذ. 

جەکااابوی زەؼاااَُرێىێ َ پێااای کزێ، زَاجااابض ئبمطااااژ
یەپ  ،زەڵێذ:"زەؼاازی جەوگاابَەض ثااۆ چەکە، وەپ کزێاات

ثە رااۆمەری ذیاابوەد زەرااسەمە  .جاابضیزط کزێجااذ پێجگااطم
 زازببی ؼەضثبظیی." 

لە زڵااااای ذۆیاااااسا ـااااایعطی  ،لەَە ثەزَا مەالئااااایکە
ٌێىااااسەی زەَرەَە رااااب زەضذاااای زەکااااطز.  ،زەوَُؼاااای

 ،ی ضۆحااییظۆضثەی کاابریؿ ثااۆ ٌێااُضکطزوەَە َ ئاابضام
ثە زەوگااااای ثەضظ ـااااایعطەکبوی، ضامجاااااۆ َ ـااااای  ی َ 
مُرەوەثی َ ئەثَُ عەالی مُعەڕی َ ؼەیبة َ وبظکی 

 زەَرەَە. 
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ی ؼاااێ ثە ؼاااێ مەراااطزا، مەحکاااَُم ضََثەضاکااالە 
ـاەَ  ثە ثَُن ثە پێکەَە ژیبن کطزن. ظۆضثەی کبد ە

َ ە ثە ضۆژ، یبؼط َ مەالئیکە پێکەَە پفازیبن زەزا ثە 
ژیاابن َ  .فەضزە لمەکاابوەَە َ قؽااەیبن ثااۆ یەپ زەکااطز

یاابزەَەضی ذۆیاابن ثااۆ یەپ زەبێاا ایەَە. ظۆض جاابضی 
ثبؼاای ئەزەة َ فیکااط َ فەلؽااەفەی ، رااطیؿ مەالئاایکە

 ٌەڵجەؼزی ذۆی َ ـبعیطاوی رطی زەَرەَە. ، زەکطز
َض لە ئبؼاۆی ُۆضی ؼظۆض جبض کبری ؼ:ێسە کە ذ

زََض ٌەڵااااااسەٌبد. مەالئاااااایکە زەااااااا َاوییە راااااابث ۆی 
 ثە ضەظمێکی ـبعیطاوەَە زەیُد:  ،ؼطَـذ

 ثیبثبن رەوٍب پبوزبیی ل  وییە  
 جێیەکە ثۆ ٌەؼزکطزن ثە بُوبە  

 جێیەکە ثۆ مطزن 
 ثۆ ـُـزىەَەی ئەَ ذُاىەی 

 ثبپیطەکبوی ئێمە ضـزیبن ثە ثبذسا 
 ئەَان ثکُژ ثَُن َ 

 لە ئێؽزبزا کُژضاَ  ئێمەؾ
ٌابژە َ فیفاکەی ، ثەضزەَام ظضمەی رۆپ َ ٌابَەن

 بَبیااااااعەی فیفااااااەپ زەٌاااااابد. لە واااااا ،ضاجیمەکاااااابن
ؼبرطەکەـاااااسا، ثەضزەَام مەالئااااایکە ثبؼااااای ئەزەة َ 

جاابض جاابضەؾ لەبەڵ ؼااەضثبظە کااُضزە  .فیکااطی زەکااطز
ئەَی پااااابؾ زَاواااااعە ؼااااابڵ پیفاااااەی  ٌەَلێاااااطییەکە،
ضاپێچای ـاەڕبەیبن کطزثاَُ. بفزُباۆی  ،مبمۆؼازبیەری
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بەضم َ ئاابڵُبۆڕی زیااسبب َ ـااەڕە ـاایعطیبن زەکەَرە 
عەضی ُوێُاوەَە. ـەَاژ مەالئیکە ثبؼی ئەثُعەالی ما

 زەکطز: 
" حەَد ؼاااەز ؼااابڵ ثەض لە کبواااذ َ زیکااابضد، ئەم 

 ،زەڵێاذ َ ثبؼی عەقدویەرای کاطزََە ،ـبعیطە وبثیىبیە
ـابعیطاکە  .عەقاڵەضاثەضایەری َ پێفەَایەری رەوٌاب ثاۆ 

زژ ثە ذاااااُضافە َ ئااااابیىە. یەکەم کەؼاااااە کە ـاااااُاىی 
ـبعیطەکبن لە زۆظەذەَە زەبُاظازەَە وێاُ ثەٌەـاذ، 
 ،ثەض لە ٌەظاض ؼاااابڵ َ ظیاااابرطیؿ لە ذۆضئبَاییەکاااابن

رەواااابوەد ژواااای . ثبؼاااای پااااَُچگەضایی ژیاااابن زەکاااابد
وەٌێىااابَە َ ٌااایش َەچەیەکااای وەذؽااازۆرەَە، لەؼاااەض 

 بۆڕەکەی ئەم زََ زا ە ٌەڵجەؼزە وَُؼطاَە. 
 ٌصا جىبي اثي ع ي

 َمب جىیذ ع ی احس 
بەض ثبپیطە بەمژەکبومبن، بُایابن لەم ـابعیطە، لەم 

ژیابن ب پیبَە وبثیىبیەمبن ثگطربیە، لەم پێبەماجەضە، ئێؽاز
 جُاوزط َ ثەضچبَیفمبن ضََوزط ثَُ." 

ـاااەَاکی فێىکاااای ثێااااسەو ، مەالئاااایکە َ یبؼااااط، ثە 
لەؼاااااەض پفاااااذ ضاکفااااابثَُن َ لە  .رەویفاااااذ یەکەَە

مەالئیکە لەؼەض ذۆ  .ئبؼمبوی پ  ئەؼزێطەیبن زەڕَاوی
 زەیُد: 

 ضەوگە ئەم ئەؼزێطە رێکچ ژاَاوەی ئبؼمبن 
 غ ئبؼب ثێذ ەَطزیوەذفەی جُبطافیبیەکی ف
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 ەم جەؼزە َ ثەضبە ؼەضثبظییەَە ٌبَڕڕ ث
 ثەم چبَە کعاوەَە َ ثەم ضۆحە مبوسََەَە 
 وبرُاویه پەی ثە ضاگبکەی ثەضیه َ ٌەڵجێیه 
 ضەوگە ئەم وەؼیمی ثەضەثەیبوەی ؼەحطایە 

 وەـئەی ٌەَاضاکی زََضە زەؼذ ثێ 
 ثێ ثبڵ ئەؼزەمە ٌبَؼەفەضی ثیه 

 ضەوگە ئەم بەضزی ٌەمَُ لمەی ثە ذُاه ؼَُضە 
 ئەَ زۆظەذە ثێذ کە ئێمە زەؼَُرێىێذ

زەمە َ عەؼااااطاکی ئاااابڵۆظ َ رەپُرااااۆظاَی، چاااابَ 
زویااابی رەڵاااد َ ربضیاااژ  ،راااۆظ َ لااا . چااابَی وەزەثیىااای

 ،ؼەضـااۆض َ ثە چەپ ذزەؼاا ،کطزثااَُ. ٌەض پێىدیاابن
ذۆیااابن مەاڵغ زاثاااَُ. لە پااا  پیااابَە ٌەَلێاااطییەکە، لە 
پااطمەی بطیبویااسا، ثە زەوگاای ثەضظ َ قااُضد قااُضد ثەض 

ثبوگی ثابَپ َ ثاطا کُژضاَەکابوی زەکاطز. ، ٌەوؽکیسەزا
ن. لە پێااى  ثااطا َ ثاابَکی، رەوٌااب ذااۆی َ ثطایەکاای ماابَ

زەثێازە قُضثابوی ، لە جەوگی ـۆڕـی ئەی ُلسا ،ثبَکیبن
َ کااُلەمەضبی بەَضە زەثااه. کە  َ ثطاکاابن ثە ٌەریااُی

لە ذەم زەڕەذؽااااااااااێه، جەوااااااااااگە َ  بەَضە زەثااااااااااه
ثەضزەَامەکااااابن ؼاااااەضی ؼااااایبویبن زەذاااااُاد. ثاااااطا 

لە ئێؽزبزا پێفمەضبەیە َ کەَرۆرە وێُ  ،ثچَُکەکەـی
ئەم لاااا   بَئەمەؾ ذااااۆیەری لە واااا .چیااااب ؼااااەذزەکبن

وە ئەماایؿ ئبباابزاضی  ،وە کەغ ئبباابزاضییەری، ثاابضاوەزا
ٌەض ٌێىاااسەی واااَُکی  ؼاااُکبضازی.مااابڵ َ مىاااساڵ َ کە
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زڕکێاااژ، لە ماااطزوەَە زََضە. ئەَەراااب ثاااۆ وەبجەرااای َ 
ر  لە ؼەضۆپ َ جەوگەکبوی  ،مبڵُاطاوی ذۆی زەبطی

 ،مەالئاایکەؾ ثەضظرااط لەَ ،زەبطیااب ذااُڕزەکاابد. ئەَ ثە
 ثە ئبَاظاکی غەمگیه زەیُد: 

 جەو  ئبڵۆظ ثیطوبکبرەَە  
 ٌەمَُمبن َەپ جەوگبَەض 

 َەپ رەضم زەثیىێذ 
 وبپطؼێ کێ ربقبوەی حەَد ذُـکە 

 کێ زەؼگیطاوەکەی چبَ لە ضایە 
 کێ فەضمبن پێکطاَە َ 

 کێ فەضمبوی مەضگ زەزاد 
 زایکی کبم ؼەضثبظ ٌەمیفە 

 ضََ لە ذُزا َ 
 زەم ثە وعایە 

 جەو  ٌەض جەوگە 
 زەـێ زایکێژ زََ جبض جەضبی ثؽَُرێ 
 زەـێ ثبَکێژ ٌەمَُ کُڕەکبوی ثىێژڕ 
 زەـێ جەوەڕاڵێکیؿ ٌەضزەم پێجکەوێ 

 جەو  زازپەضَەضی وبظاوێ 
 وە مبرمبریژ 
 وە یەکؽبوی 
 وە پەـیمبوی 



   136 

ثبَکاااااذ َ ثاااااطاکەد َ ثاااااطای ثاااااطاکەد َ ذاااااۆد 
 زەکُژاذ 

 ؼەضۆپ َ ثطاکەی َ کُڕەکبوی َ جەلتزەکبوی 
 ؼەگ َ رَُری َ ئەؼ:ەکبوی 

 زەَەڕن َ زەڕاؽه َ زەحی ێىه
لااُضەی ثاابی رطؼااىبکی  لە یەپ کبرااسا َ ٌبَئاابَاظ،

ؼاەزای  َ ثیبثبن َ زەوگی ثە ؼُای بطیبوی ٌەَلێطیی
ـیعطی مەالئایکە ئابَازە ثجاَُن. لە کابد َ ـاُاىێکسا، 

کەغ کەؼااااااای وەزەثیىااااااای.  ،لە زََضی مەراااااااطاکەَە
 مەالئیکە َری:

"بەَضەرطیه ربَاوجبض ثبَکەکابوه کە وەَە زەذەوەَە 
 ثۆ ئەم زۆظەذە " 

کی بەـاەَە پێای َد: کُڕە ؼمبقۆڵییەکە ثە ضََیە
 ٌەض ثبـە، لەَ ضََەَە ئێمە ثێ ربَاویه.""

 مەالئیکە ثە ؼەضؼُڕمبوەَە لێی پطؼی: 
 "ئێُە کێهب " 

کاااُضزەکە َرااای:"ئێمە ئااابیىعایەکی رااابیجەریه، پێمااابن 
ثىەماابیەکی . زەَرطاااذ، حەقە، یاابن حەمە ؼااَُضییەکبن

ماااه زَا  .پااازەَی ئبیىەکەمااابن، وەذؽااازىەَەی َەچەیە
جەوگاایؿ وەثێااذ ظۆضی  ،َ ئاابیىەکەم  وەؼاا ی ثىەماابڵە

 وەمبَە ضەچەڵەکمبن کۆربیی پێ ثێذ َ ضظببض ثیه." 
کەمێااااژ رێ امااااب َ ثە ؼەضؼااااُڕمبوەَە ، مەالئاااایکە

َرااای:" پاااێ  ؼاااەیطە، لەم چااابذەزا َ لە وێاااُ ئەَ چیاااب 
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زََضە زەؼاااااذ َ ؼاااااەذزبوەی کُضزؼااااازبوسا، ئبٌَاااااب 
ئاابیىعایەپ ٌەثێااذ. ئەمەی ئێااُە زەیااکەن، فەلؽااەفە َ 
زویبثیىییەکی ظۆض قَُڵی لە پفزەَەیە  ٌەض ثە ضاؼازی 

 ی مىساڵ ذؽزىەَەربن وبزادب "بئبیىەکەی ئێُە، ضاگ
 کُضزەکە ثەزڵىیبثَُوەَە َەاڵمی زایەَە: 

" ثەڵااێ ئبؼااَُزە َ ثااێ ذەم زەمااطیه، چااُوکە ٌاایش 
ضۆحێکاااای پاااا  ئاااابظاض ثااااۆ ئەم کبَاڵـااااە زۆظەذیاااایە 

 جێىبٌێڵیه."
َە ضۆچاااَُ، رەمااای مەالئااایکە، قاااَُڵ لە ثیطکاااطزوە 

ذەمێکاای ؼااەیط کەَرە ؼااەض ؼاایمبی، مااذ َ ثێااسەوگی 
ثە ثاعە  ،کطز. پبؾ کەمێژ ضَاوییە ٌابَڕڕ کاُضزەکەی

 پێی َد: ،َ ذۆـحبڵییەَە
" ئەظاوی ئەم زیسبب فەلؽەفییەی ئبیىەکەد، ضەبێکای 
ظۆض قااَُڵی لە ٌااعضی مطۆڤبیەریااسا ٌەیە  پێبەمااجەضی 
ا ئێاااااااُەؾ َەپ ثاااااااُزایە، لە ئەزەثیااااااابری ئەَیفاااااااس

 ،پێای َایە .لەزایکجَُن ؼەضچبَەی یەکەمی ـەڕەکبوە
 ،جەٌَەضی ژیاااابن ئاااابظاض َ رەلەظبەیە. ئەوکطارێُکاااابن

راابکە ضاگاابی  ،زەڵااێه، کااۆمەڵەیەکی مەؼاایحی بىُؼاایه
مااااطۆ  ثااااۆ ثەضەوگاااابضثَُوەَە َ رێکفااااکبوی مااااطزن، 
َەؼااازبوە لە مىاااساڵ ذؽااازىەَە، ثەالی ئەَاوەَە ظیااابز 

ۆ رێطکطزواای مەضگ. ئبمطاظاااژ ثاا ثااَُن ە ویاایە جااگە لە 
ثبث ییەکاابن ذُزایەکیاابن ٌەیە ثە واابَی ماابوی، ذااۆی لە 

پێاااای َایە ئەَە راااابکە  ،َەچە ذؽاااازىەَە پبضاؼاااازَُە
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ضاگبی زەضثبظ ثَُن َ کۆرابیی ٌابرىی ئابظاضی ماطۆڤە. 
 بەَضەرطیه ربَان، مىساڵ ذؽزىەَەیە."

 .لەَ کاااااااابرەی مەالئاااااااایکە ثە حەمبؼااااااااەَە زەزَا 
بُل ەرۆپێااااژ کەَرە وێااااُ مەرەڕاااااعەکەی الی زەؼاااازە 

ثە زَای رەقیىەَەیەکاای ثەضظزا، ٌاابَاض َ  ،ضاؼاازیبوەَە
وبڵەی ئبزەمیبن ثەضظ ثاَُەَە. ئەمابویؿ ظیابرط ذۆیابن 
رەذزاای ظەَی کااطز َ ٌەوبؼااەیبن لە ذۆیاابن ثاا ی. رااب 
کُضزە حەمە ؼَُضییەکە کە ٌەضَا رەذزی ظەَی ثَُ 

 َری:
ثێذ، ئەَەیە کە زەماطم َ  "ربکە ـزێ جێی ـبوبظی 

َەچەم وەذؽاااازۆرەَە. وبظواااابَی ثاااابَپ قێعەَوزااااطیه 
 وبظوبَە." 

لەبەڵ وااابڵەی ؼاااەضثبظ َ زەوگااای راااۆپ َ لاااَُضەی 
ؼااابمىبکی ثیبثبواااسا، مەالئااایکە ثەضظ َ ـاااێُە وااابڕاظی 

 ٌبَاضی کطز:
" ٌەمااااااااَُ ئەم رەضمە ٌەڵئبَؼاااااااابَ َ زاڕظاَاوەی 

کە ثۆ  نوەثەضٌەمی ئەَ ثبَکە ربَاوجبضا ،زەَضَثەضمبن
کە  .ؼبرێژ لەظەری ذۆیبن ئێمەیبن ذؽزە ئەم ژیبوەَە

َەپ کُوە ضەـاەکبوی بەضزََن ٌەڵمابن زەلَُـاێ َ 
پێفااُاظیمبن لێااسەکبد، رااب َەپ جەؼاازەیەکی ؼاابضز َ 
ثۆبەن ف امبن زەزارە زەضەَەی ئەم ثاَُوە. ثبَکەکابن 
لەَ ثَُوەَەضاوەی وێاُ راَُکی ؼاەبێژ زەچاه، کە ثە 

ثەاڵم لە کۆربییسا ثە ٌیش وببەن، . هزَای ضََوبکیسا َاڵ
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کە رُاژاڵێکی ئەؼزَُضی  ،جگە لە مەضگ." زََڕەبیؿ
ل  َ رۆظ ؼیمبی زاپۆـای ثاَُ، لە زڵای ذۆیاسا َ ٌەض 

 ثۆ ذۆی َری:
 ، فیطاؼی ثبَپ، وەفطەد."ذ"وەفطەرذ لێ ثێ

ئەَ ؼااااااااەضزەمە، ٌەظاضان ٌەظاض الَ َ پیااااااااط، لە  
 لە ئبٌَب حبڵێکسا ثَُن. ، ثەضەکبوی جەوگسا

ـبضەکبویفااااااسا، زََ ٌێىااااااسە لە َاعیااااااعە  بَلە واااااا
ظۆضثڵێیەکاااابن، ٌبَاضیاااابن زەکطز:"ٌەمااااَُ ـاااازێژ ثە 

ثەٌااااب َ حیکمەرێکاااای بەَضە َ  ،ٌۆکبضاااااژ ضََزەزاد
 لە پفزی ٌەمَُ ـزێکەَەیە." ،پیطۆظ
مبن َ ییاااااب ئەَ ؼااااازەمگەضاوەی ثە وااااابَی ویفاااااز 

لە ذاااۆ پیاااطۆظی ذااابپ َ ؼاااەضۆکەَە، بەودااای ذێاااط 
وەزیُیبن ف اساثَُە ئەم جەوگە ثێ ئبمابودەَە، ئەَاوای 

ؼاااەضثبظیؿ،  ،ذۆیااابن لە کۆـاااکەکبویبوسا ضایااابوئەثُاضز
َەپ مفاااژ َ جاااطج، لەم کاااَُوەَە ثاااۆ ئەَ کاااَُن، 

 ؼەضەربرکێیبن ثَُ لەبەڵ فیفەکی چبضەوَُؼسا. 
ئەم پێى  ؼەضثبظە زەبەڕاىاطاىەَە  ،پبؾ پبوعە ضۆژ
بن ثگطازەَە. ثەاڵم گبیرط جێرب پێىدی  ،ثۆ ؼەضثبظبەکە

ٌاایش جێاایەپ لە زەضەَەی مەرطؼاایسا ویاایە.  ،لە جەوگااسا
جەو  ثبظوەیەکە لە ٌەض پىزێکیسا ثیذ لەژاط ٌەڕەـەی 
مەضبسای، رۆپ َ فیفەپ ٌەراب ذاُزا حەظ کابد زََض 

 زەڕَاد َ قُضثبوییەکبوی زەپێکێذ. 



   141 

ویاااُەڕۆیەپ چەواااس باااُل ە ٌبَەوێاااژ زەکەَوە وێاااُ  
چەوااسیه ؼااەضثبظ زەکُژاااذ َ ثطیىااساض ، ؼااەضثبظبەکە

       زەکبد. یبؼط یەکێژ زەثێذ لە ثطیىساضەکبن.
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 ؼیىەمب َ بۆڕؼزبن س

 
چەوااس ظۆڵە جەواا ، ئەَ ٌەمیفااە ٌەض ضۆ  وبثاابد. 
ظۆض جاابض ثەـااێژ، یاابن ثە رەوٌااب ئەوااسامێژ زەثاابد َ 

ثەَ جااۆضەی ذااۆی زەیرُاظاااذ  ،مطۆڤێکاای ـەلُـااێذ
َەپ ـاااەضم َ  ،زەذاااُڵقێىێ. کە راااب لە ژیبواااسا ثمێىاااێ

 وەوگیی، َەپ ثبض ثەؼەض ئەَاوی رطەَە ذۆی زەثیىێ. 
یابن ٌەضزََکیابن  ،ضاسەکەَڕ لە ثطی ضۆ ، ثبڵێکاذ

یاابن ٌەضزََکیاابن زەثاابد. یاابن پاا د  ،زەثاابد. قبچێکااذ
ثاااۆ ئەثەز ضۆحاااذ ئااابظاض زەزاد َ  ،زەکااابد لە ژەٌاااط

چەوسیه ؼبڵ زَای جەواگەکەؾ راۆ ٌەض زەر ێیازەَە َ 
 ثطیىذ وُڕ وُایە. 
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ٌەماَُ رەمەواذ ٌەریاُ ، رۆ مىساڵی َ ثبَکذ زەثابد
زەکەَیااذ. کااُڕد زەثاابد َ ثااۆ ئەثەز زەثیاازە زایکێکاای 
ضەـ:ۆـاای بطیىااۆپ، ثااطا َ مێااطزد زەثاابد. ٌەضچاای 

ثب لَُـاای ثەضزەؼااذ کەَاااذ، َەپ بەاڵی ثەض ضەـااە
زەزاد. ژیاااابن ثە ٌەمااااَُ ضەٌەوااااسە جُاوییەکاااابوییەَە 
 زەثبد. َاطاوە َ مطۆڤی ویُە مطزََ ثە جێسەٌێڵێذ. 

چەوااااس ظۆڵە جەواااا ، کە زاااااذ. یەکەم ـااااذ چاااابَ 
زەث ازە کێڵگەکبن َ ثیط لەَە زەکبرەَە، چۆن ثیبوکابرە 
ذبکی ؼَُرمبپ، یبن ؼەضثبظبەی ربوژ َ راۆپ. چابَ 

ن زازەوێذ چۆن پ یابن ثکابد زەث ازە ـبض َ بُوس، پت
لە کەالَە َ رەضم َ ثطؼاااااێزی، لە ظضیاااااکە َ وااااابڵە َ 
فیعاحی ئبزەمییەکبن. ثیط زەکابرەَە چاۆن قُربثرابوە َ 

ثکاااابرە بۆڕؼاااازبن. چااااۆن  ،ذەؼاااازەذبوە َ پبضکەکاااابن
ثکبرە کێڵگەی میه َ زویابیەپ ماطۆی ثاێ  ،پێسەـزەکبن

 قبە ثەضٌەم ثٍێىێ. 
وی ؼەض ـاەقبم َ لە ٌەض جێیەپ ؼُاڵکەض َ مىسااڵ

ئبَاضە َ ثێ الوەد ثیىی. مطۆڤی  ،ََذبَڕثبڵەذبوەی زا
ؼااەضاپب ضەـاا:ۆؾ َ غەمگیىااذ ثیىاای. زڵىیاابثە جەواا  

 ثەَاسا رێ:ەڕیُە. 
ٌەضبیاااع وااابکطڕ  ،جەوگااای وێاااُان ذاااُزا َ ـاااەیزبن

حەقیقەد ثێذ. مێژََی جیٌبن م متوێیەکی ثەضزەَامە 
اڵ َ جەوەڕ ،وێاااُان پبزـاااب. لە وێاااُان جەوااا  َ ژیبواااسا

ژیاابن َ  ،زیکزبرۆضەکاابن َ ذُزاکاابوی جەواا  لە الیەپ
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ئەَ مطۆڤااااابوەی ٌەمیفاااااە قُضثااااابوی َ ؼاااااَُرەمەوی 
جەوگااه لە الیەکەی رااط. کەچاای کزێجەکاابوی مێااژََ پاا  
پاااااااااا ن لە قبضەماااااااااابوێزی َ پیطۆظیاااااااااای جەوەڕاڵ َ 
ٌەڵگیطؼێىەضاوی جەوا ، ئەَەی لە ثبؼاسا ویایە، ذاُاه 

 َ بطیبن َ ئبظاضی قُضثبوییەکبوە.  ەَ عبضەق
بەض بەودێکذ ثیىی لە ثەضزەم ؼیىەمبیەکی ـابضزا، 
القێکی لە زەؼذ زاثَُ. ئەَە یبؼەیە، ثۆ لە ثیطکطزوای 
ذاااۆی، پااابؾ ئەَەی قااابچێکی جەوااا  زەیجااابد. ذاااَُ 

ثە ئُمێااسی بەڕاوەَە ثااۆ زەذاای ەی  .زەزارەَە ؼاایىەمب
 ی، ثاااۆ ضاکاااطزن َ ذاااۆییااابزەَەضی ثەلەظەرااای مىاااساڵ

 ثعضکطزن لە جەو  َ ٌەَاڵەکبوی جەو . 
پبؾ ئەَەی لە پفزی ظی ێکی پ  رەضم َ ثطیىاساضزا  

ثە پەلە َ ثاۆ  .زەیگەیەوىە وەذۆـربوەیەکی ؼاەضثبظیی
ثە وبچبضی ئەَ قبچەی لە ثىسا  ،ضظببض کطزوی لە مەضگ

زەث وەَە، کە پبضچەی باُل ە ٌابَەن َەپ ذەیابض زََ 
 لەری کطزََە. 

زایکی کە ثە ـێُەیەکی رطؼاىبپ، لە بەڕاوەَەـیسا 
رُواااس لە . ذەم َ ئااابظاض چاااطچەڵ َ َاطاوااای کاااطزََە

ثە زەم ثەضوؽاکی بطیابن َ فیبابوەَە  ،ثبَەـی زەبطڕ
زەڵااێ:" ذااۆظبە ذبلیااسیؿ، ٌەضزََ قاابە َ زەؼاازەکبوی 
لە زەؼااذ ثااسایە، ثەَ مەضجەی َەپ رااۆ ثااگەڕایەرەَە 

 َ ثبَەـ ... " بو
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ٌااااابرىە ذعمەرااااای ثاااااۆ  ،کااااابرێکیؿ زەضَزضاَؼاااااێ
ٌەَاڵ:طؼاایه َ ٌاابَذەمیی، مەال قاابزض ٌەض ظََ پێاای 
َد:" زڵگااطان مەثە کااُڕم، ذااُزا رااۆی ذۆـااسەَاذ َ 
ضەحماای پێکااطزََی کە قاابچی ضاؼاازذ پەڕیااُە. ئەبیىااب 

 ٌەمَُ چَُوە ؼەض ئبَاژ بُوبٌجبض زەثَُیذ " 
قؽەیبن کطز. مبمۆؼزب ثیدبمە  ژٌەض یەکە َ جۆضا
 ذەد ذەرەکەؾ َری:

ێژ ٌیش وییە، ٌەظاضان ضۆ ، ٌەمَُ جەؼزەیبن "قبچ
 لە زەؼزسا. ثەغ وییە ظیزُظیىسََ مبَی." 

"زََعاااب ثاااکە جااابضاکیزط وەرگەڕاىاااىەَە ؼاااەضثبظیی، 
ئەبەض واااب، کێفاااەی راااۆ ثە یەپ زاض ـاااە  چبضەؼاااەض 

   زەثێذ."
"زڵ ذۆـاااجە کە لە پێىااابَ ویفااازیمبوسا کەم ئەوااااسام 

ەَیؽزی ثَُن، ئێُە بەَضە َ ؼەضَەضی ئێمەن، ذۆـ
 حیعة َ ؼەضۆپ ؼەزام حُؼێىه ذُزا ثی:بضاعڕ." 

ئەمەی زَاییبن کە قؽاەی کاطز، ضەفیاپ ثەعؽاییەکە 
 ثَُ، کە ٌبَکبد مُذزبضی بەڕەکیؿ ثَُ.

ضۆژی زَارااط زەمەَ ویااُەڕۆ، مبضؼیسؼااێکی وااُای  
ژوێکی قەز َ قبمەد ، ضەؾ، لە ثەضزەم مبڵەکەزا َەؼزب
ثە کە ؼاااااابَایەکی ، ضاکاااااای ضاک:ۆـاااااای لااااااێ زاثەظی

ثاااااَُە جاااااێ ؼاااااەضودی ٌەماااااَُ  .ثبَەـاااااەَە ثاااااَُ
چُوکە ٌبَکبد لەبەڵ ئەَزا، زََ بەودی  ،زضاَؼێکبن

چەکااساض، ثە ج ااُثەضبی ؼااەضثبظییەَە لە ئۆرااۆمجی ەکە 
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ئەَان پبؼەَان َ ـۆفێطەکەی ثاَُن.  .ٌبرىە ذُاضەَە
ژوە لە زەضببی حەَـاەَە کە الَ ویاُ کطاثاۆَە ذاۆی 

کااچە َ زایااکە ثە کااطز ثە ژََضزا، لە وێااُ حەَـااەکەزا 
بطیاااااابن َ فیااااااعاحەَە یەکیاااااابن لە ثاااااابَەؾ بااااااطد. 
کاااۆضپەکەؾ لە ؼااابم َ رطؼاااسا لە ظضیاااکەی بطیبویاااسا. 
یبؼااااااط ثە زاض ـااااااەقەکەیەَە ذااااااۆی بەیبوااااااسە ثەض 

ئەؼاطا کاۆضپەکەی ذؽازە کۆـای زایکای َ  .ٌەیُاوەکە
ثە ضََمەد ضویااااااىەَە لە ثەضزەم ثطاکەیااااااسا کەَد ثە 

ثە چەپۆپ َ چ وَُپ کەَرە َاعەی ذاۆی َ  .ظەَیسا
ذۆیاسا ثە ؼاەضیسا ذێاطا  ،پ  ثە مبڵەکە زەیقیژاوس. یبؼط

زەؼاااازەکبوی زەبااااطد َ زاَای  .ذێااااطا ماااابچی زەکااااطز
ٌێُضثَُوەَەی لێاسەکطز. ثاطا َ ذُـاژ رابَاکی ثابؾ 

 لە ثبَەـی یەکزطزا بطیبن َ زڵی یەکیبن زایەَە. 
کااااااابرێکیؿ ٌەض ؼاااااااێکیبن، بطیااااااابن ـاااااااەکەد َ 

سََیبن زەکاااابد. ؼااااەض زەوێااااىە رەویفااااذ یەپ َ مبواااا
لەثبضەی ثبَکیبن َ  .زەکەَوە وەضمە بفزُبۆی ذێعاویی

ٌەَاڵ َ ثبؼاای پبیزەذااذ َ  لە ،ذبلیااسی جااُاوەمەضگ
 جەواااا  زەزَاااااه. جاااابض جاااابضەؾ یبؼااااط زەکەَااااازە
یااابضیکطزن لەبەڵ کاااۆضپەکەزا. کە ثااابَکی وااابَی وااابَە 

 عُزەی، یبؼط ثە زەؼزی زەیگڵمێىێ َ زەڵێذ:
"ذەپااۆلە، َەپ عااُزەیەکەی ؼااەضۆپ ثااێ قاایمەد  

 زەضوەچیذ." 



   146 

زەؼااذ زەثاابد َ ؼااەفزەیەپ زە زیىاابضی لە  ،ئەؼااطا
لە رەویفااااذ ؼااااەضیىەکەَە  ،جبوزاااابکەی زەضزەٌێىێااااذ

زایااسەوێذ. یبؼااط ٌەڵیااسەبطازەَە َ زەیەَڕ ثیراابرەَە 
 وێُ جبوزبکە. 

زەؼزی زەبطاذ َ زەڵێذ:" ئەمە پابضەی ئەَ  ،ئەؼطا
ذبکەیە کە رۆ لە پێىبَیسا کەم ئەوسام ثَُیذ، لە زەمای 
ئەَ ؼااەببوەی ؼااەضۆک  ف اوااسََە، ثااب رااۆؾ ٌێىااسەد 

 ثەضکەَاذ." 
 الی ئێُاضە، ئەؼطا، ضََی کطزە زایکی َ َری:

 زەثێ ثگەڕامەَە." ،"ٌەض ٌێىسە ئیعن زضاَم 
 زایکی ثە ؼەضؼُڕمبوەَە َری:  

  ""ثۆ َا ثە پەلە کچ ، ئەمفەَ الی ئێمە ثمێىەضەَەب
 ثە زایکی َد: ،ثەزەم ذۆ کۆکطزوەَەَە

"قەیىبکە زایە بیبن، ذەماذ وەثاێ، لەمەَال ظََ ظََ 
                            ؼەضزاوزبن زەکەم."

یبؼط، ظۆضثەی ضۆژەکبن زەچَُە ؼیىەمب، یابن لە   
ُاضاویؿ، لەبەڵ الی ئێ. کزێجربوەی بفزی زەیرُاىسەَە

زەچااَُە یاابوەیەکی ذااُاضزوەَەی  ،چەوااس ثطازەضاکیااسا
 ؼەض ذبؼە َ رب زضەوگبوی ـەَ زەیرُاضزەَە. 
راب ئەَ  ض.ؼبڵێژ ثەم جۆضە ڕۆریىە ژیبوی ثطزە ؼاە
 .کطایەَە، کبرەی ثبوگٍێفزی وەذۆـربوەی ـەضحەثی 

ثاااااۆ الی لیژوەیەکااااای ؼاااااەضثبظیی َ رەوسضَؼااااازی، ثە 
مەثەؼزی بەڕاوەَەی ثۆ ضیعی ؼەضثبظیی یب رەؼاطی  
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کطزواای. چااَُە ضیعاکاای زضاااژ لە مطۆڤاای کەمئەوااسام َ 
وەذااۆؾ َ ـااێزەَە کە چاابَەڕای  َ پیااط َ پەکااکەَرە

چبضەوَُؼی ضەـای ذۆیابن زەکاطز. کابرێکیؿ واۆضەی 
زََ  ،ىاابٌاابد. کااع َ الوەَاظ لەؼااەض کُضؼااییەپ زایبو

زکزاااۆض َ ؼاااێ پااا ە زاضی ؼاااەضثبظیی َضز َ زضـاااذ 
لێیااابن ضَاوااای. پااابؾ چەواااس پطؼااایبض َ َەاڵمێاااژ، ٌەض 
پێىدیبن َەضەقەیەکیبن ئیمعا کطز َ لە ظەضفێکی ضەوا  

 پێیبن َد:  ،قبَەییسا زایبوە زەؼزی
 "ئەم کزبثە ثەضەَە ثۆ فەَجەکەد." 

جاابضاکی رااط َ ؼااەضلەوُڕ، ثەضباای ؼااەضثبظیی ثە 
ىگااای ضاؼااازی پااابوزۆڵەکەی لە ەضلایەَە، کە زثەضزا کاااط

 زَاَە ثە زەضظییەپ ـەرەپ زضاثَُ. 
ضاؼزەَذۆ بُاؼازیبوەَە ثاۆ ؼاەضثبظبەیەکی وعیاژ 

لەَی ذؽزیبوە ثەـی وُؼایىگەی ، زەضیبچەی حەثبوییە
ثعض لە زویاب، ژیابوی ؼاەضثبظیی  ،قەڵەم َ ئبضام َ ٌێمه

 ثەڕڕ زەکطز. 
لە  ،زەثااَُجەواا  رااب زەٌاابد رُوااسرط َ ثەضثدَرااط 

 .ؼاااىُضەَە زەکفاااب ثاااۆ وێاااُ ـااابض َ ـاااابضۆچکەکبن
 ،ٌبَکاااااابد الفیاااااازە ضەـااااااەکبویؿ ظیاااااابرط زەثااااااَُن

ا ثە ضززویااابی ئەم، لە جەودااابڵی ـااابضەَە باااۆڕ  ثەاڵم
لە وێاااااااااااااُ  .ؼاااااااااااااەضثبظبەیەکی زََض لە جەوااااااااااااا 

ثە رابقە ژََضااژ، لە پفازی مێعاکای ، ؼەضثبظبەکەـسا
ەکاای کە ثە ژََض ؼااەضییەَە َ لە ژااط َاىەی. ئبؼاىەَە
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بەَضەی ؼاەضۆکسا، ثە ذەرێکای بەَضە ئەم زضََـاامە 
 وُؼطاثَُ.

 "آمخ عطثیخ َاحسح... شاد ضؼبلخ ذبلسح"
ثەضزەَام ؼاااەضقبڵی وَُؼااایه ثاااَُ. ٌەواااسڕ جااابض  

بەـاااازی ؼااااەض زەضیبچەکەـاااای رێااااسەکەَد َ لەبەڵ 
ثەضپطؼە ؼەضثبظییەکبوسا، ثاۆ ذاُاضزوەَە َ ذاُاضزوی 
مبؼاای ثااطژاَ، رااب زضەوگاابوی ـااەَ ذااۆؾ ضایااسەثُاضز. 
چەوااااس مبواااا  جاااابضاکیؿ ثە مااااۆڵەد زەبەڕایەَە الی 

 زایکی. 
اوی زََ کەڕەرااااایؿ چاااااَُە ظیىاااااس ،لەَ مااااابَەیەزا 

کە . ئەثَُغطااااات َ چاااابَی ثە ذاااابڵە ئاااابظەضی کەَد
ؼااااعای ظیىااااساوی ٌەرااااب ٌەراااابیی ثە ؼااااەضزا زضاثااااَُ. 
ثەواااسیربوەیەپ ٌێىاااسە بەَضە َ ٌێىاااسە پااا  مەذ اااَُ  

رَُـای ـاۆکی کاطز. راب ئەَ کابرە وەیاسەظاوی کە  ،ثَُ
لە کاُودی ظیىساواسان. لە  ئەَەربوعیژ ثە ویُەی َاڵد، 

یەَە، یااابوعە پیااابَی یەکەم ؼاااەضزاویسا، لە وعیاااژ ذااابڵی
ظیىااساوی زەثیىێااذ، کە زەَضی رەـاازە ئبَاکیاابن زاَە َ 
ذێاااطا ذێاااطا، ذبَلیەکااابوی م یااابوی لاااێ ٌەڵسەکێفاااه َ 
زەیرەوە زەمیبوەَە. ئەَ زیمەوەی ظۆض ال ؼەیط زەثێذ 
َ پطؼاایبض لە ذاابڵی زەکاابد. ئاابظەضیؿ ثە پێکەویااىەَە 

 پێی زەڵێذ:
 "ئەَ ذبَلیااااابوە ئەمااااا ۆ ؼاااااەضزاوکەضاویبن ثۆیااااابن
ٌێىبَن، لە عابضە  ٌەڵکێفاطاَن َ زضاَوەرە ثەض ذاۆض 
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 ،ثەم جااۆضە ئەماابن رەڕی زەکەن .راب َـااژ ثاَُوەرەَە
 کحُلەکەی زەمژن َ ذۆیبوی پێ ؼەضمەؼذ زەکەن " 
لەَە ذۆـاازط ئەَە ثااَُ، ئەَ یاابوعە کەؼااە پااێکەَە 

 لەؼەض ذەَوی یەکێکیبن بیطاثَُن. ئبظەض زەڵێذ:
قەڵەَەکەیاابنب "ئەَ یەکەیاابن زەثیىیااذ، ؼااەض ؼاا:ییە 

ئەَە ضۆژاژ زەچێزە الی مەالی معبەَرەکەیبن َ پێی 
زەڵێ. مبمۆؼزب ئەمفەَ لە ذەَومسا ثجَُمە ؼاەضۆکی 
َاڵد، زەثێ مبوابی ئەم ذەَوە چای ثێاذب ثاۆ وەبجەرای 
پیاابَاکی ئبؼاابیؿ، بااُای لااێ زەثااێ َ ذێااطا ٌەَاڵاای 

گیط زەکطااااذ. ئیزاااط لەژااااط ئااابظاض َ زلێاااسەزاد َ زەؼااا
ثە ذەَوەکەیسا زەوێذ. ثەاڵم ثەَەؾ ئەـکەودەزا، زان 

َاظی لێىااابٌێىه َ زاَای وااابَی َەظیطاوااای کااابثیىەکەی 
لێااااسەکەن. وبچاااابض لەژاااااط ٌەڕەـااااە َ رەععیجااااسا، لە 
ضاپُضرێکاااااسا، رەَاَی وااااابَی َەظیطاوااااای کااااابثیىەکەی 
پێفااااااااکەؾ زەکاااااااابد کە ئەم ثطازەضاوەیەراااااااای َەپ 

زەراب ٌەمَُیابوی لێاطە ُزەیبوجیىی. زازبب ثە راَُمەری ک
زبَەرە ظیىاااساوەَە. جاااب لەَەؾ ذۆـااازط ئەَەیە، پەؼااا

ثەضزەَام ـەڕیبوە َ پێکەَە وبؼبظاه، ضۆژ وییە چەواس 
ؼاەض یەکێاژ لە  ثەٌابَاض  ،جبضاژ، ؼاەضۆپ َەظیاطان

کەضازاای ذااۆمە پیاابَی  ،َ وەڵێااذ سا وەکاابدَەظیطەکبواا
 َەپ رۆ زەکەمە َەظیط."

ئەَ ؼەضزەمە، ثە پێی زەؼزُض َ یبؼبی ؼەضۆپ،  
ەَڵی ئەَە ثساد، یابن ثیاطی لێجکابرەَە، ٌەض کەؼێژ، ٌ
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یابن رەواابوەد ذەَویفاای پێااُە ثجیىێااذ، کە ثچێاازە ؼااەض 
زەثااێ ثە ، رەذزاای زەؼااەاڵد، ئەَا ذاابئیه َ ربَاوجاابضە

 ؼعای ذۆی ثگبد. 
جبضاکیؿ، لە ؼەضزاوەَەی ثۆ مبڵەَە، لَُری رەقی 
ثە لَُری ثبَکیسا. رەوٌب ؼادَاکی ؼابضز َ ؼا یبن لە 

زََض  ە یەپزُبااااااۆیەپ لثااااااێ ٌاااااایش بف ،یەپ کااااااطز
ثۆ ٌەمیفە لە   کەَرىەَە. ثەاڵم ئەَ زََ ـزەی زَارط

ثااااابقُثطیقی ئەَ مەزالیااااابی  .یبزەَەضیاااااسا وەؼااااا ایەَە
ئبظایەریە ثَُ کە ثەؼەض ؼیىگی ثبَکییەَە ثَُ. لەبەڵ 
قەمەضە ؼُضە ثەضاظی یەکەی ثەض زەضبب، کە واطذەکەی 

 ذُاىی ذبلیسی ثطای ثَُ. 
زایکاای زەچێاازە بۆڕؼاازبن کە ثااۆ ئێااُاضەؾ، لەبەڵ  

چەـااىی ـاابضە مێااطَلەیەپ  .جاامەی زەٌاابد لە ذەڵااژ
ثە زیبض مطزََەکبویابوەَە  ،رێکچ ژاثَُوە وێُ بۆڕەکبن

زۆؾ زاماااابثَُن. ٌاااابرجَُن رااااب ثە ثااااۆوەی جەژواااای 
اوەَە، پیطۆظثبیی لە مطزََەکبویبن ثاکەن. یبؼاط ضەمەظ

الَ ویاااااُ لەؼاااااەض باااااۆڕی ٌەڵجەؼااااازطاَی ثاااااطاکەی 
ذاااۆی زاثاااَُ ثەؼاااەض  یزََ زەؼاااز زاویفااازجَُ، ٌەض

 .زاضـەقەکەیسا َ کع َ مبد زەی َاوییە ثەض پێای ذاۆی
ثاااێ جاااَُڵە َ ثاااێ زەوااا  ٌەض َەپ کێ ااای بۆڕەکااابن. 

ثە بُمااابوە  ،زایکااای بەضچااای ٌەمیفاااە َ راااب زەمطااااذ
لەَەی کە ئەمە بۆڕی ذبلیس ثێذ، ثە بطیبوێکی جەضگ 

 ث  کُڕەکەی زەالَاوسەَە. 
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ا وبـاذ بزلیسیبن ریپێؿ زََ ؼبڵ، ئەم ـُاىەی ذب
ثەاڵم ئێؽاااازب کەَرااااۆرە  .زامێىاااای بۆڕؼاااازبوەکە ثااااَُ

وبَەڕاؼزەَە، لە ؼەضزەمی جەوگاسا، ٌایش ـازێژ َەپ 
 بۆڕؼزبن وبکفێ َ فطاَان وبثێذ. 

لەبەڵ وەوکیبوااسا ٌاابرَُوەرە ؼااەض  ،ئەَ ؼااێ مىااساڵە
کە ثبَکیابن لە  ببۆڕی ثبَکیبن، ؼێ مبوا  پاێؿ ئێؽاز

ثەضەکبوی جەو  زەکُژضڕ. زایکیبن ـاَُ زەکابرەَە َ 
ٌەض ؼاااێ مىاااساڵەکەؾ ثەؼاااەض ذەؼاااَُە پیطەکەیاااسا 

زََض زەڕَاد. ئەَ کاااۆمەڵە ژوە ؼاااەضاپب  َ جێاااساڵێذ
ضەؾ پۆـاااااەیؿ کە ـااااایه َ َاَەیتیااااابن جەضگ َ 

ٌااابرَُوەرە ؼاااەض باااۆڕی  .زەپؽاااێىێ  ٌەوااابَی ماااطۆ
َ لە ثەضزەم ثبَکیااااااابن، کە مبوگێاااااااژ ثەض لە ئێؽااااااازب 

مبڵەکەیاااسا َ ثە راااۆمەری ؼااایرُڕی َ جبـااابیەری ثاااۆ 
حەَد کچاای جااُاوی ثااێ  .زەکااُژضڕ ،پیاابَاوی ثەعااػ

ئەَەرااب  .کەغ َ ثااێ زەضەراابوی لە پاابؾ ثەجااێ زەمێىااێ
کبفطیااابن پاااێ مَُؼاااڵمبن  ،ٌێىاااسە کااابضیگەض زەباااطیه

زەثێااذ. ئەَ ژوەؾ کە لە وێااُ حەؼاابضی پێااى  بااۆڕزا 
چااااُاض کااااُڕی  زایکاااای .فطمێؽااااکی بەؾ زازەثاااابضاىێ

ـاااااەٌیسی کاااااُضزایەرییە، چاااااُاض کاااااُڕی وااااابظزاض َ 
جُاوەمەضگ، کە زَاویبن پابؾ چاُاض ؼابڵ ظیىاساوی، لە 
قەؼاابثربوەکەی ئەثَُغطااات ؼااعای لە ؼااێساضەزاویبن 

زَاویفاااااااااااایبن لە  .ثەؼااااااااااااەضزا جێجەجااااااااااااێ زەکەن
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پێفمەضببیەری ـەٌیس ثَُن. ٌەض پبؾ چەواس مبوگێاژ 
 زەَە. ثبَکیفیبن لە ذەم َ ذەفەرسا ؼەض زەوێ

کە  ،زََ بااۆڕی ئەَالرااط، ٌاای ئەَ ثاابَپ َ کااُڕەن
لەؼاااەض پااابضەی کُڕثطایااابن، ئەَەی زەثێااازە قُضثااابوی 
جەوگاای قبزؼااییە، زەثێاازە ـااەڕیبن َ یەکزااط زەکااُژن. 
ئەَ ژوە زََ بیاابوەؾ، کە ٌبَرەضیاات ثە رەویفااذ ئەَ 

کەکەی ٌەواابَی رثااۆ ثاابَکی مەڵااۆ، قەثااطەَە ضاکفاابَە
زەبطاذ، ٌەمبن ـک  َ ـێُەی قەثطاکی َەضبطرَُە. 
قەثااطی وااُرفەکەی ٌەواابَی. ژواابویؿ جااۆضاکی رااطن لە 

 قەثط، لە ذۆیبوسا مطزوێژ پەضَەضزە زەکەن. 
پااااێ ثە پااااێ لەبەڵ بۆڕەکبوااااسا ٌەوگاااابَ ٌەڵجێااااىە َ 
حیکبیەری مەضبە ثە ؼُاکبن ثجیؽزە. کە کەمیابن، ظۆض 

مااطزََن. ثە بفاازی بەواا  َ کەم، ثە مەضباای ذااُزایی 
جااُاوکەی قُضثبوییاابوی جەوگااه. لەم ذاابکەزا، مىساڵااساوی 
زایااژ زەضزەپەڕاىااێ َ جەوگاای ؼااەضۆکیؿ لە بۆڕیاابن 
زەوێااذ. َاثاا َاد وێااُ ـااەقبم َ ؼااەض ؼااەضثبوەکبویؿ 
زەثىە جێ قەثط، لە ثطی وەمبم، ثبذچەکابویؿ رەضمیابن 

 ریب زەوێژضاذ.
ەَرە َەپ َەفااابیەپ ثاااۆ ٌااابَڕڕ مطزََەکااابوی، ک 

ظیکاااعاپ َ  .بەڕان ثە زَای باااۆڕی ئبیاااسن َ ظضیبواااسا
ذێطا ثە وێُ بۆڕەکبوسا کەَرە ٌەوگبَ ٌەڵٍێىبن. ثەؼەض 
بااۆڕی ظضیاابوەَە، وەَ وەماابمی ثەڕَیەکاای ثیىاای کە لە 
زەؼکی رەَضەکەَە ضَاثَُ. ثە رەویفاذ باۆڕی ئبیاسن 
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َ ثبَکیفااییەَە، رااۆپەڵێ بااَُی ثیىاای. لە زڵاای ذۆیااسا 
َ َاظ لە مااااااطۆڤە ٌەژاض َ لە بۆڕیفااااااسا بااااااُ"َراااااای:

 "پبکەکبوی ئەم َاڵرە وبٌێىێ 
ئیزاااط ذاااُزا ظۆڵااای زاوبثێاااذ ئەم جەواااگەیە، ئەَ کە 
وعیژ زەثێزەَە لە کۆربیی، زەثێازە ؼاەبێکی ٌابض َ زڕ 
َ ثە ٌەظاضان ٌەظاض کەڵااااااجە َ چەپااااااۆکی کُـااااااىسە 
ٌەڵاامەد زەثاابد. لە ئاابذط َ ئااۆذطزا، َەپ ئەَەی ئەَ 

ٌەمااَُ ماابڵُاطاوییە، ٌەمااَُ ذااُاه َ ـەلُـاایزە، ئەَ 
ئەَ ٌەماااَُ مىاااساڵە ٌەریاااُە ثەغ وەثێاااذ. ذێطاراااط َ 

ٌەَڵسەزاد لەَ مبَە کەمەی  .زڕوساوەرط پەالمبض زەزاد
ماابَازی ثە کااۆ َ ثە لێفاابَ ذەڵااژ ثکُژاااذ َ ـاابض َ 
بُوااااسەکبن ثؽااااَُرێىێذ. ثە رەوٌااااب لە ـاااابضاکی َەپ 

لە ژن َ  مەزەویٌەڵەثدەزا، پزط لە پێى  ٌەظاض مطۆڤی 
ثە چەکی کیمیبَی کە ف ۆکەکبوی عێاطا  ، َ پیطمىساڵ 

زەی ااااژن ثە ـااابضەکەزا، ـاااەٌیس زەثاااه َ زە ٌەظاضی 
ـابضەکە رەذزای ظەَی زەکطااذ.  ،رطیؿ ثطیىساض زەثاه

ٌبَرەضیاات لەبەڵ کۆرااب مبوگەکاابوی جەوااگەکەزا، ویااُەی 
ؼُپب َ جبؾ لە پطۆؼاەیەکی ثە وابَ ئەوفبلاسا، ٌێاطؾ 
زەثەوە ؼاااااااااەض رەَاَی بُواااااااااس َ ـااااااااابضۆچکەکبوی 

لە ماابَەیەکی کەمااسا، پزااط لە چااُاض ٌەظاض  ،کُضزؼاازبن
بُواااااس َ زەیااااابن ـااااابضۆچکە لە وەذفاااااەی ژیااااابن َ 

 وەَە َ ؼااەز َ ٌەـاازب َ زََ ٌەظاض ئبَەزاویااسا زەؼاا
، کە ظۆضثەیبن ژن َ مىساڵه، ضاپێچی ئبؼبییلە ذەڵکی 
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ثیبثبوەکااااابوی ثبـاااااُض زەکەن َ لەَڕ ظیىاااااسەثەچبڵیبن 
 زەکەن. 

لە الیەکااای رطیفاااەَە، ٌێاااعی بااابضزی کۆمااابضی َ 
ژماااه، ثە َؼاااُپب، ٌێطـاااێکی ثەضثااادَ زەکەوە ؼاااەض ز

ضبەی فاااابَ کە َمەثەؼاااازی ضظباااابض کطزواااای واااایمچە ز
واااعیکەی زََ ؼااابڵ ثاااَُ، لە الیەن ؼاااُپبی ئێاااطاوەَە 
زابیطکطاثَُ. لەَ ٌێطـاەزا، کە ٌەماَُی ؼای َ پێاى  
کبرژمێطی ذبیبواس، فابَ لە چىگای ئێاطان زەضٌێىاطایەَە، 

 ثە ذُاىی ٌەظاضان ؼەضثبظی ٌەضزََ ال.  مثەاڵ
پبؾ ٌەـذ ؼبڵ، کبرێ جەوا  َەؼازب. لە ٌەضزََ 

ََ ٌێىاااسەؾ َاڵراااسا، یەپ م یاااۆن کاااُژضاَ ٌەثاااَُ، ز
ثطیىساض َ کەمئەوسام، ؼێ ٌێىسەؾ مىساڵی ثێ ثابَپ َ 
مااابڵُاطان َ ئااابَاضە. لە ٌەماااَُ مااابَەی جەواااگەکەزا، 
ؼەضثبظاوی عێطا  ٌەمیفاە زََ پەودەیابن لە ـاێُەی 
ژمااااابضە حەَراااااسا ثەضظ زەکاااااطزەَە، َەپ ئبمااااابژە َ 
ٌێمبیەپ ثۆ ؼەضکەَره. ثەاڵم لە کۆربییاسا، لە ٌەـازی 

ٌەـاازسا، ٌێماابکە پااێچەَاوە  ٌەـاازب َؼاابڵی ٌەـاازی 
ثااَُەَە َ لە ـااێُەی زََ پەواادەی ضََەَ ذااُاض ثە 

 زۆڕان کۆربیی ٌبد. 
پبؾ ئەَ ٌەمَُ ظەضەض َ ظیبوە، پبؾ ئەَذُاىە ثە 

لە ٌەمااااابن بۆڕەپااااابوی  ،ثەالؾ ضژاَە، جااااابضاکی راااااط
، ؼاااەضۆکی ذەڵاااژثە ئبمااابزەثَُوی ٌەمااابن  .پێفاااَُزا

فەضمبوااااسە، لە ثەضزەم ٌەماااابن ذەڵکاااای بەمااااژەی پاااا  
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ٌەلاااااٌەلە َ زضَـااااا  َ ضااااااژوەی چەپاااااڵەزا. ٌەمااااابن 
ژاااااااط  یەضاکەَرىىاااااابمەی کە پێفاااااازط زڕی َ ذؽاااااازی

کطزەَە. ضاژ َەپ فی مێژ ی پێیەکبوی، جبضاکیزط ئیمعا
کە ثە پااااێچەَاوەَە زەیگەڕاىیاااازەَە. پاااابضچە کاااابغەظی 

 بَەڕااااىەَە ثاااۆ واااضاکەَرىىااابمەکە، لە ژااااط پێااایەَە زەب
َەپ ئەَەی ظەمەن لەَ ٌەمااااَُ  ،زەؼاااازی ؼااااەضۆپ

مااااابَەیەزا َەؼااااازب ثێاااااذ َ ٌااااایش ضََی وەزاثێاااااذ. 
حەقاایقەرەکە ئەمە ثااَُ. ببڵزەجاابڕییەکەؾ ئەَ ٌەمااَُ 

کە ثە زیُاضەکاابوی َاڵرااسا  نالفیاازە ضەوگبَڕەوگاابوە ثااَُ
ٌەڵُاؼااااطان. الفیاااازەی پاااا  زضَـاااامی ؼااااەضکەَره َ 

َؼااااااازکەضی بەَضەیااااااای ؼاااااااەضۆکی فەضمبواااااااسە، زض
ؼااەضکەَره َ عێطاقاای وااُڕ، ؼااەزام حُؼااێه، ذااُزا 

 ثی:بضاعڕ. 
لە ئبٌَب حبڵێکسا کە ژیابن وطذای رەپابڵەی وەمابثَُ. 

ەکەی ثەعؽااەَە، کااۆمەڵە کیژاکاای رەلەفعیااۆوکەچاای لە 
ثە کاۆضغ ؼاطَزیبن ثااۆ ، کاُضز، ثە ثەضبای ئاابڵَُااڵَە

 ؼەضۆپ زەَد:
 "ظا ە، ظا ە، ؼەزام ظا ە..."

ئااابذۆ ئەمەی ٌااابرۆرە پاااێؿ ئبـااازییە، یااابن ٌێفااازب 
قەفەکاااابوی جەؼاااازەی جەواااا ، ظۆض چاااا  َ ئاااابڵۆظ، ثە 
ٌەماااَُ َاڵراااسا پێچااای زاَە. ئااابڵۆظرط لەَەی ئەوسافاااە 

 ثکطاذ.                       



   156 

پااابؾ ـاااەؾ َەضظ لە جەوااا ، زیکزااابرۆض ثاااۆ ذاااۆ 
ضظباااااابضکطزن لەَ ٌەمااااااَُ ئبؼاااااازەو  َ کێفااااااە َ 

ثاااۆ زەضثااابظثَُن لە . ثاااَُمەرطؼااایبوەی ئبثڵۆقەیااابن زا
ئیفتؼی مبزی َ مەعىەَی، زیؽابوەَە جەوگێکای راطی 
ثەضپااااابکطز. جەوگێکااااای رطؼاااااىبکزط َ ثەضثدَراااااط، ثە 
پەالمبضزان َ زابیطکطزوی َاڵری کُااذ، جەوگای زژ ثە 

 ٌەمَُ جیٌبن ضابەیبوس. 
بەض پێفاازط جەواا  ٌەض لەؼااەض ؼااىُضەکبن ثُثێااذ. 

َاڵرای باطرەَە. ئەَا ئببطی ئەم جەواگە واُایە، ٌەماَُ 
 ثە ربیجەری پبیزەذذ َ ٌەمَُ ـبضەکبن. 

لە ثەضامااااجەض زابیطکاااابضی َ ئبماااابزە وەثااااَُن ثااااۆ 
مەضجاااای ٌبَپەیمبواااابن، لە کفاااابوەَەی ؼااااُپبکەی لە 
َاڵراااای کُاااااذ، جەواااا  ؼااااَُپ َ ئبؼاااابن بەڕایەَە. 
ـااەَاژ ثە ؼااەزان فاا ۆکەی ئەمەضیکااب َ َاڵراابوی رااط، 

کاطز. چا   ٌبرىە ئبؼمبوی عێطا  َ مَُـاەپ ثبضاویابن
ضۆژ َەپ زاڵاای الپ ذااۆض، َاڵریاابن کااطز ثە کەالکێکاای 
رۆپیااُی وێااُ کەالَەیەپ. ثە ضاااژەی ٌەظاض ثۆضزَماابن 
لە ـەَ َ ضۆژاکسا، ٌەضچی زامُزەظبب َ پطۆژەی ئبَ 
َ کبضەثاااااب َ پاااااطز َ کۆبااااابی چەپ َ رەقەمەوااااای َ 

َ ٌەَاڵگاطی َ لۆجؽازی ٌەثااَُ،  یوبَەواسی ؼاەضثبظی
ذبپَُضکطان. ثە بفزی ثە مَُـەپ َ ثۆمت رەذذ َ 

ٌەـاااااااذ ٌەظاض َ زََ ؼاااااااەز َ ؼااااااای زامەظضاَەی 
حکااااُمی ثە رەَاَەراااای ذاااابپُض کااااطان، زََ ٌەظاضی 
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رااطیؿ ویااُە َاااطان، ثەزەض لە ثیؽااذ ٌەظاض ذاابوَُی 
 ویفزەجێجَُن َ مۆڵی ثبظضببوی. 

عێااطا  لەؼااەض ظەَی َ زَژمااه لە ئبؼاامبن، َاڵد 
 چەـىی ـبضە مێاطَلەیەپ، َضە رێای ثەضثاَُثێ زاضی
ثەؼەض ثەضزییەَە وەمب. ثێ ئەَەی ؼُپب م یاۆوییەکەی 

رەوبوەد یەپ ؼەضثبظی ئەمەضیکی َ زَژمه  ،ؼەضۆپ
لە مااابَەی رەوٌاااب چااا  ضۆژزا، جەواااگەکەی ثەَ  .ثجیاااىه

 پەڕی ؼەضـۆڕییەَە زۆڕاوس. 
لە چ  ضۆژزا، ؼەز ٌەظاض رەن مُـەپ َ ثۆمات َ 

وعیاااژ ثە  ،یۆضاوێاااُمی پیزێىاااسضاَ، ٌەڵاااسضاوە عێاااطاقەَە
 جگە لە ذەڵکی ؼڤی .  ،ؼەز ٌەظاض ؼەضثبظ کُژضان

لە ضۆژەکااااابوی ئەَ چااااا  ضۆژەزا، زََ  ژلە یەکێااااا
( لە ضااااگەی ثااااۆمجێکی 117فاااطۆکەی جاااۆضی ) ئێااا  

ثۆضزََمااابن زەکەن َ  ،ظیاااطەکەَە، پەواااببەی عااابمطییە
چااُاض ؼااەز َ ؼاایبوعە ژن َ مىااساڵ زەکااُژن. لە وێااُ 

اڵەکەی کە کُژضاَەکبوااااااسا، ئەؼااااااطا َ ٌەض زََ مىااااااس
زََەمیبن، رەوٌب حەَد ضۆژی رەمەوە زەثىە قُضثابوی. 

ئەَ ؼااێ ؼااەز ٌەظاض ؼااەضثبظە ثطیىساضەیفااسا،  بَلە واا
یەکێکیااابوە َ ثاااۆ جااابضی زََەٌەم ثە ذەؼااازی  ،یبؼاااط

 زەپێکطاذ. 
لە زََ ضۆژی کۆرااااابیی ئەَ چااااا  ضۆژەـاااااسا، ئەَ 
کاابرەی ٌێطـاای زەضپەڕاوااسوی ؼااُپبی عێااطا  زەؼااذ 

ا  ئببط لە حەَد ؼەز َ ثیؽاذ پێسەکبد. ؼُپبی عێط
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ذ ثەضزەزاد. زََکەڵاای ضەؾ ااَ پێاى  ثیاطە وەَرای کُ
َ ذاااااُاه َ ئێؽکُپطَؼاااااژ، ضۆحااااای پەـااااامُضزەی 

ٌەڵماای ئبؼااىی رااَُاَە، ثە  ،ثااۆوی ثاابضََد ،ؼااەضثبظ
 ظەَیی َ ئبؼمبوی وبَچەکەزا پەو  زەذُارەَە. 

زیمەواای ٌەڵٌاابرىی ثە لێفاابَی ؼااُپبی رێکفااکبَ َ 
ٌبَپەیمبوابن، زیمەوای ؼاَُربن َ ثۆضزَمبوی ف ۆکەی 

رااُاوەَەی ئێؽااژ َ ئبؼااه. ٌاابَاض َ وااطکەی بطیاابن َ 
واابڵەی ثطیىااساضان، زَکەڵاای ضەـاای پەواا  ذااُاضزََی 

ثیبثابوی پا  ئابمێط َ راۆپ َ ضاجایمە َ رابوکی . ئبؼمبن
رێکفکبَ، زەؼزەَزامێىی ؼەضثبظاوی عێطا  َ ک واۆؾ 

ىەی ثطزویبن ثۆ مبضاىعەکابوی ئەمەضیکاب، زەثێازە زَا َاا
ؼااەزەی جەواا  َ . قێعەَواای جەوگاای ؼااەزەی ثیؽاازەم

 وەمبوی ٌەؼزی ئبؼُزەیی الی مطۆ . 
جەوگااای بەضزەلاااَُلی ثیبثااابن، ثە جۆضااااژ َاڵرااای 
ذبپَُض کطز. ٌیش ثەٌب َ زەؼەاڵرێکی ثاۆ حکاُمەد َ 
حعثی ثەعػ وەٌێفزەَە. ؼەضۆپ َ پیابَاوی حاعة َ 

ۆکە، ٌەض یەکە َ ذۆیبن لە کُوێکسا  ؼُپب، لە رطؼی ف
ـبضزثَُەَە. زیُاضی رطغ ضََذب َ ؼُپبی مبوسَ َ 

ذەڵکاااای قاااایه لە زڵاااای زژ ثە ثەعااااػ، ثە  ،رێکفااااکبَ
مەثەؼاااازی کۆراااابیی ٌێىاااابن ثەَ ٌەمااااَُ ـکؽااااذ َ 
مەضبجااااااابضاوەی ثەعؽاااااااییەکبن ثەؼاااااااەض ذۆیااااااابن َ 
َاڵرەکەیبوااااااسا ٌێىبثَُیاااااابن. لە پاااااا  ٌەڵااااااگەڕاوەَە َ 

لە مااابَەیەکی کەماااسا، ٌەضچااای . ـۆڕـااایبن ضابەیبواااس
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پااابپ  ی ثبـاااَُض ٌەثاااَُ لە پیااابَاوی ضژاااا ـااابضەکبو
 ە زەؼزی ذەڵکی ـیعەی ضاپەڕیُەَە. ىەَە َ کەَروکطا

لە ثبکَُضیفااەَە، کُضزەکاابن ئەَاواای لە مێااژ ثااَُ 
چبَەڕای ٌەلُمەضجێکی لەم ـێُەیبن زەکطز. ضاپەڕیه 
َ لە پاااا  ویااااُ م یااااۆن جاااابؾ، ٌەڵااااگەڕاوەَە َ ضََی 
ە چەکەکبویاااابن کااااطزە زەَڵەد. لە ماااابَەی زە زَاوااااع

رەَاَی کُضزؼااااااازبویبن لە ضژامااااااای ثەعاااااااػ ، ضۆژزا
 پبککطزەَە. 

پێفاااازط کە پیاااابَاوی ثەعااااػ ذەڵکیاااابن زەکُـااااذ، 
ئیاااسی ذەڵکااای ضاپەڕیاااُ پیااابَاوی  ،پاااێچەَاوە ثاااَُەَە

ثەعؽاااایبن زەکُـااااذ. ذەڵکاااای زاخ لە زڵ ثە لێفاااابَ 
طزە ؼااەض زامُزەظبااب زاپڵۆؼااێىەضەکبوی زەثااٌێطـاایبن 

کەَرە ثەضزەؼااااذ رێکُپێکیاااابن زەضژااااا  َ ٌەضچیاااابن 
ـااکبوس. ٌەض ثە رەوٌااب لە ـاابضی ؼاا ێمبوی، وااعیکەی زە

چُاض ؼاەز ثەعؽای لە وێاُ زەظبابی ئەماىە ؼاُضەکەزا 
کُژضان. ئەَ ئبؼبیفە عەضەثە ثەعؽاییبوە لە مێاژ ثاَُ 
مطۆڤاااای کُضزیاااابن ثە زڕوااااسەرطیه ـااااێُاظ ئاااابظاض َ 
ئەـااکەودەزەزا، لەَەؾ ظیاابرط ؼاازەمکبض َ ثێىاابمَُغ 

ذەیبڵ َاىبی ثکبد. ئەَان رەوٌب ثە ـاێُە لە  ثَُن کە
مطۆ  زەچَُن. ئەبەض وب ئبمێطااژ ثاَُن ثاۆ کُـازه 

راااژ کطزوااای الَان َ کچااابوی کاااُضز ٌێىطاثاااَُوە ئەَ 
 ـبضە کُضزییەکبن. 
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زَا ـاابض کە کُضزەکاابن ذۆیاابن ثااۆ ضظباابض کطزواای 
ئبمبزە زەکطز، ـبضی کەضکُپ ثاَُ. ئەَ ـابضە بطوا  

وەَرەکەیەَە ثە  ەی کە ثە ٌاااااااااااااۆییَ ؼااااااااااااازطاریژی
زەَڵەمەوااسرطیه ـاابضی جیٌاابن ئەژماابض زەکطاااذ. ئەَ 
ـبضەی لە ٌەمَُ ضاثطزََزا، ثجُە ٌۆکابضی ئبؼازەو  
َ رەلەظبەی وێااااااااُان کااااااااُضز َ زەَڵەد. رەواااااااابوەد 
بطوگزطیه ٌۆکبضی ـکؽزی ضاکەَرىی یبوعەی ئابظاضی 

ثە ٌۆی کەضکاُکەَە ثاَُ. ئەَ ، وێُان ضژا  َ ثبضظاوی
زەیبوُیؽاذ ـابضەکە ثکەَاازە ی یکبد ـۆڕـای کاُضز

وێااُ وااابَچەی ئۆرۆوااۆمییەکەَە، ثەاڵم ضژامااای ثەعاااػ 
ئەَەیااابن ثاااۆ قجاااَُڵ وەکاااطاَ َ جەوگیااابن زژی کاااُضز 

                      ثەضپبکطز. 
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 ؼەضثەؼزی َ زضاَؼێ س

 
ؼاااەضلەوُڕ جەوااا  ٌەڵگیطؼااابیەَە. ئەم جبضەیااابن 
جەوگااای وااابَذۆ، وێاااُان زەَڵەد َ بە . ئەمەضیکاااب ثە 
ئبؼااااازێژ ثەعؽااااای الَاظ کاااااطز. لە ٌەماااااَُ الیەکەَە 

 ثطزە ؼەضیبن.زەجەمبَەض ٌەڵمەریبن 
کُضزەکااابن لە مێژثاااَُ ذەَوااای بەَضەیااابن ئااابظاز 
کطزوی ـابضی کەضکاُپ ثاَُ. ٌەض ثاۆیە لە زََ قاۆڵی 

واابَە  .ەَلێااطەَە ذۆیاابن ئبمابزە زەکااطزچەمچەمابڵ َ ٌ
واااابَە ٌەڵمەریاااابن زەثااااطزە ؼااااەض واااابَچە وعیکەکاااابوی 

ەضزا، ثەعااػ ثااۆ ضاگااطی کااطزن لە جـاابضەکە. لە ثەضاماا
ضاپەڕیىاای ذەڵااژ، پێفاازط ٌەضچاای پیاابَ َ الَی کااُضز 

ظیاااابرط لە چاااا  ٌەظاض  .ٌەثااااَُ، ضەـااااجگیطی کطزثااااَُ
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کەؼاای ثەضەَ ـااُاىێکی وبزیاابض ثطزثااَُ. ٌبَکاابد ثااۆ 
رطؼاابوسن، لە بەڕەکاای ـااۆضجە َ لە یەپ جێااسا، چاابَ 

ؼی َ ؼێ الَی کُضزی ـبضەکە، ثە فەضمبوی ذاُزی 
عەلااای حەؼاااەن مەجیااااس، بُل ەثااابضان زەکاااطاه. جیااااب 
لەَەؾ ٌێعاکاااای ظۆضی َەپ زَا ٌێڵاااای ثەضبااااطی ثە 
زەَضی ـبضزا ثادَە پێکطزثاَُ. ثاۆ رطؼابوسن َ زََض 
ذؽاازىەَەی ٌێااعی ذەڵااژ َ پێفاامەضبەؾ، واابَە واابَە 

ـااای ثچاااُکی ثەضپەضچاااساوەَەی زەکاااطز. یااابن ثە ٌێط
فااااااطۆکە َ ٌەلیکااااااۆپزەض، ثە مُـااااااەپ َ وبپاااااابڵ  لە 
ـاااابضەکبوی زەزا َ ذەڵکاااای زەکُـااااذ. ذەڵکاااایؿ لە 
رطؼی چەکای کیمیابَی، کە پێفازط چەواسیه جابض زژی 

ٌەضَا ذەڵژ ثَُ  .وبَچە کُضزییەکبن ثەکبضی ٌێىبثَُ
وبی ۆویاابن زەکاا ی َ زەضبااب َ پەواادەضەی مبڵەکبویاابن 
پێسازەپۆـااای. یااابن ذەڵاااُظ َ ذُایااابن زەکاااَُری َ لە 

چەـااااىی  .ەیەکی ثچااااَُکی ذبمیاااابن زەکااااطزکرااااُضە
زەمبمکیااابن لاااێ زضَؼاااذ زەکاااطز  باااُایە ثاااۆ کااابری 

 کیمیبثبضان زەیبو:بضاعاذ لە ژەٌطی مطزن. 
ثەیااابوییەپ ٌەـاااذ ربواااژ، ثە یااابَەضی چەکاااساضاوی 

ٌێااااطؾ  ،ُوی ئێطاواااایؼااااێمُجبٌااااسیىی ذەلقاااای ئۆپۆظ
زەکەن َ ٌەض کەؼێکیبن ثەضزەؼاذ زەکەَڕ، ثە قەمە 
چبَی زەضزەٌێىه َ ذەڵکێکی ظۆض زەکاُژن. ثە راۆپی 
ربوکەکبویفااااااایبن چەمچەمااااااابڵ ثُضزَمااااااابن زەکەن َ 

 ثەضزەَام ٌەڵمەد زاىه. 
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زەمەَ مەغطیاااااات، ٌێعاکاااااای پێفاااااامەضبە لە زَاَە 
 .پەالماااابضی ئەَ ربوکاااابوە زەزەن َ رێکیاااابن زەـااااکێىه

 کەؾ ثە زی ی زەبطن. ؼەضکطزەی ٌێعە
ی پااابؾ ـاااەڕی ضۆژاکااای ؼاااەذذ َ پااا  ەکەـاااەَ

کُژضاَ، ضۆژاکی پ  ئابَاضە َ ٌەڵٍابرىی ذەڵاژ، راطغ 
ٌەماااَُ ـااازێژ کاااؿ َ مااابد،  .ئەَکااای ـااابض زەثێاااذ

ثێاااسەوگی َ رااابضیکییەکی ذەؼاااذ َ ؼااابمىبپ ـااابض َ 
ذەڵکااای ـااابض زازەپۆـاااێذ. َەپ ئەَەی ژیااابویؿ ثە 

 رطغ ؼ  ثُثێذ. 
ەوگێااژ یااب جااَُڵەیەپ وەثااَُ. لە وێااُ مبڵەکبوااسا، ە ز

ئەَ مااااااباڵوەی زەضبااااااب َ پەودەضەکبویاااااابن، کااااااُن َ 
کەلەثەضەکبویااابن، رُواااس َ ٌەَا ثااا  لە رطؼااای بااابظی 
ژەٌاااااطاَی ثە وااااابی ۆن زاپۆـاااااطاثَُن. رەوااااابوەد ثە 

کەماااابمەیەکی  ،ثێفکەـااااەَە بَرەویفااااذ ؼاااابَای واااا
 چکۆالوەی لە ذُڕ َ ذەڵُظ ٌەثَُ.

فااامەضبەزا، ئەَ ـاااەَە، لە یەکاااێ لە ثبضەببکااابوی پێ
ؼااەضکطزە یەذؽاایطەکەی ثەعااػ، کە ئەفؽااەضاکی وێااُ 
ببضزی کۆمبضی ثَُ. لە ؼُچێکسا َ ؼاەض کاع ثەؼاەض 

لە زَاَە  .کُضؼااااااییەکی پتؼاااااازیکییەَە زاویفاااااازجَُ
زەؼزەکبوی ـاەرەپ زضاَ، زەیا َاوییە ثەض پێای ذاۆی. 
ثە ال چاااابَیەَە ٌێڵێکاااای ثااااابضیکی ذااااُاىی قەرمااااابغە 

یااابَاکی کەرەی پ. راااب ژااااط م ااای کفاااب ثاااَُ ،ثەؼااازَُ
ؼاامێڵی پاا  َ ، چُاضـاابوە، زََ چاابَی قەرطاواای بەَضە
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 یضازەیەکااااااااضەؾ، ثەضبە مُغاااااااابَیطیەکەی ثەضی ثە 
ؼەیط جاُان َ ؼاەضو  ضاکێفای کطزثاَُ. ئەَ ـاەَە، 

 چبَەڕای زَا چبضەوُؼی ذۆی ثَُ. 
ؼێ پێفمەضبە زەؼزیبن زایە ژاط ثبڵی َ  ،ویُەـەَ

ثەضەَ زەضەَە، ثۆ وێُ مێکعەمیىێکیبن ضاپێش کاطز. ؼاێ 
چەکااساضی رااُڕە َ پاا  َضە، ئەماات َ ئەَالیاابن لێگااطد. 
ریاااژ ثە ـاااەقبمە چاااۆڵەکەزا ثاااۆی زەضچاااَُن. ٌەَای 

یاابضی ثە  جبمبوەکبویاابن  ،ؼاابضزی ویُەـااەَی ثەٌاابض
ن ثااَُوی زەکااطز. جااگە لەَان ٌاایش ئبماابژەیەپ ثە ژیااب

وەثَُ. ـبضەکە لە ـبضی ذێُ زەچَُ، ثێ چطپە َ ثێ 
زەواا  َ ؼاابمىبپ، ثااۆوی ذااُاه زەٌاابد. لە ذااُاضََی 
ـبضزا، لە رەویفاذ ـایُاکی پا  الـاەی ٌەڵئبَؼابَی 

چاۆڵ، ؼاەیبضەکە َەؼازب َ  گبیەکیجێلە ثەعؽییەکبن، 
 یەذؽیطەکەیبن زابطد. 

لە پێفاااامەضبەکبن پێاااای َد:" ثە رااااۆمەری  ژیەکێاااا
کُـاااازىی ذەڵااااژ، مىااااساڵ َ ژن، ؼااااعای بُل ەثاااابضان 

 کطزوذ زضاَە." 
زڵىیبثَُ لەَەی کە زەیکُژن، ثۆیە ثاێ  ،ئەفؽەضەکە

رااطغ َراای: "ٌۆکاابضی ئەَەی ضََ زەزاد ئێااُەن، مااه 
ی ذۆم ئەودبم زاَە، یَەپ ئەفؽەضاژ ئەضکی ؼەضثبظ

 مبن لە ذبئیه َ ذۆفطۆـبن." یئەضکی پبضاؼزىی ویفز
ثە راااۆپی  ،" ئەَ مىااسااڵوەی ئەماا ۆ ثە فەضماابوی رااۆ

 زََض ٌبَاژی ربوکەکبوذ کُژضان، ذبئیه ثَُنب" 
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" ئەَان قُضثبوی زەؼزی ئێاُەن، ئاێمە لە جەوگاسایه 
ئێُە ثە زضاژایی  .َ ئێُە لە پفزەَە پەالمبضمبن زەزەن

لە َ  کااطزََەزَژمىەکبوماابن  بیەریزبن ثااۆمێااژََ جبـاا
زَاَە ذەواااااادەضی ژەٌطاَیزاااااابن لێااااااساَیه. ئێااااااُەن 
 لەؼەضچبَەی ئەم جەوگە، ذُاىی ئەَاوەی زەکُژضاه 

 ئەؼزۆی ئێُەیە." 
پێفامەضبەکە زەکێفاێ ثەؼاەض ؼایىگیسا َ لە ذااۆی 

 ثە ببڵزە جبڕییەَە پێی زەڵێذ: ،زََض زەذبرەَە
" ئێطە ذبکی ئێمەیە بەمژە، رۆ زابیطکابض َ فبـایذ، 

ض ژن َ مىاااساڵ َ ذەڵکااای ثاااێ حاااعثەکەد زەیااابن ٌەظا
 بُوبٌی ئێمەی کُـزَُە." 

َ رااابضیکییەکەزا، ثە بئەفؽاااەضەکە، َەپ ئەَەی لە وااا
زَای فطیفاازەی ضۆحکێفااای ذۆیاااسا َاااا  ثێاااذ. زََض 
زََض زەی َاواای َ چاابَی وەزەرطََکبوااس، لە ؼااەضذۆ 
َری:"ئێااااااُەؾ زەیاااااابن ٌەظاض ؼااااااەضثبظی ئێمەراااااابن 

 کُـزَُە، ئێُە ذبئیىه." 
ذێااااااااطا َ زەؼاااااااازُثطز، می اااااااای پێفاااااااامەضبەکە  

فیفااااەکێکی وااااب ثە ؼااااەضی  .زەماااابوچەکەی ٌێىاااابیەَە
ئەفؽااەضەکەَە َ کُـاازی. ثکااُژ فەضٌاابز ثااَُ، لەبەڵ 
ضاپەڕیىاای جەماابَەضزا، ئەَیااؿ ضۆحاای کااُضزایەری ثااۆ 
زەبەڕاااااااازەَە َ زیؽااااااابوەَە زەثێااااااازەَە چەکاااااااساض. 

 کُژضاَیؿ ؼبرع رکطیزی ثَُ، مێطزی ئەؼطا. 
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َ ـاااەَە، ظاَاکەی فەضٌااابز ثاااێ ئەَەی ثعاوێاااذ، ئە
 ذۆی ثە فیفەکێژ ؼبضز زەکبرەَە. 

ٌەـاااذ ضۆژ زَای ئەَ ـاااەَە، ٌێاااعی پێفااامەضبە 
ٌەمااَُ ثەضثەؼاازەکبوی ثەعااػ رێکسەـااکێىه َ زەچااىە 
واابَ ـااابضی کەضکاااُپ َ ئاابظازی زەکەن. پااابوعە ؼااابڵ 
زَاراااط، فەضٌااابز لە کزێجااای یبزەَەضییەکبویاااسا، ئااابَا لە 

 ؼێ:ثبضەی ضۆژی ضظببضکطزوی کەضکُکەَە زەوَُ
َایاااااساوبَە ئاااااببطی وەَضۆظ  ،"ثەضەی کُضزؼااااازبوی

لەبەڵ  بلەؼااااااەض قەاڵی کەضکااااااُپ ثکاااااابرەَە. ئێؽااااااز
پێفاااامەضبەزا، لێااااطەَە لە قەضەٌەودیااااطەَە،   ؼااااەزان

ٌەؼااذ ثە باا ی ثاابَەبُڕبُڕ زەکەم. ثاابَەبُڕبُڕ ثە 
بااُڕ ٌاابر  ثااۆ کااُڕ ٌاابر . ثااۆ ئاابظاز کطزوااذ لە چىگاای 

َُە َ ثۆ ئەژزیٍبی حەفزب ؼبڵەی زَژمىذ، ب مبن بطر
ئبَازە ثَُوی با د ٌابریه. رەڕ َ ؼاەضمب ثاطزەڵەیه َ 
زایه ذۆ زەزەیىە ثەض ب د. ـبضی ـێد ضەظا َ عەلی 

 مەضزان، َاٌبریه. 
ٌێعی جەمبَەض َ پێفمەضبە ٌەڵمەریبن ثطز َ ـبض 
ئاابظاز ثااَُ. لەبەڵ وەَضۆظزا، جەژواای ئبظازیماابن بێاا ا. 

وە ضژا ا،ـااۆضجە َ ئاابظازی َ ئیماابم قبؼاا  َ ضەحیماابَ
ؼااەض جبزەکاابن َ پاا  ثە ـاابض ٌبَاضیاابن زەکااطز. ثااژی 

ژواااااابن َ کچاااااابن  .پێفاااااامەضبە، ثااااااژی کُضزؼاااااازبن
ٌەڵااسەپەڕیه. ثەاڵم ئاابخ، ٌێااعی ـاا ەذۆضە َ رااباڵوچی 
ذەضیاااکە مەؼاااەلەکە ثە ئبقااابضاکی راااطزا زەثاااابد. ئەم 
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ٌەمااَُ رەقەی ذۆـااییە چیاایەب  زڵاا  ثاابؾ وبڵێااذ. َا 
وبچبض  ،ـۆڕث َاد، ضەوگە زیؽبوەَە لە ضیعاکسا َ م  

 ثە فطۆـزىی چەکەکەم ثکطا ..." 
 لە پەضەبطافێکی رطزا، وَُؼیجَُی:

" ئااابظازی کەضکاااُپ، رەوٍاااب ٌەـاااذ ضۆژی ذبیبواااس، 
ئااێمەؾ  ،ثەعااػ ثە ٌێااعی ظۆض َ رااۆکمەَە بەڕایەَە

ٌەڵٍاابریه. لەبەڵ ئێمەـااسا َ لە رطؼاای رااۆڵەکطزوەَەی 
ثەعاااػ، رێکااا ا ذەڵکااای کُضزؼااازبن ٌەڵٍااابره َ چاااُاض 

َ ژن َ مىساڵ، کەَرىە ؼاەض ؼاىُضەکبن َ  ن پیبَیۆم 
ثە ؼااەزان کەغ لە ثطؼااب، یاابن لە ؼااەضمبزا، بیبویاابن 
ؼاا:بضز. لەؼااەض ؼااىُض، ئەَ کاابری لە قاابفڵەی زضاااژزا 
َەؼاازبثَُیه رااب َاڵراای ئێااطان، زەضببماابن ثااۆ ثکاابرەَە. 
باااُا  لێجاااَُ، پیطەژوێکااای ؼااایمب ذاااباڵَی کەضکاااُپ 

ٍەلە َ ضۆڵە چااَُظاویه َاماابن لێاائەکەن، ٌەلاا ،زەیااُد
زَایی ؼَُپ َ ئبؼبن جێمبن  .چەپڵەمبن پێ لێسەزەن

زاڵه َ ف کبن ف کابن، ڕازەکەن. کاُضە باُیی َە قەَض 
َا مااابڵ ئێمەیااابن ضمااابن. ضۆڵە لەَ  ،ثااابَپ پێفاااەمەضە

حەمااکەی مبڵُحاابڵە، ئەٌااب ثەغ ذااۆم َ ئەم کطاؼااەی 
ثەضم ثۆ زەضچُییە، حەمَُی ثییە قُضثبن کاُضزایەری. 

 بن..." قُڕ عبلەم َەثبن ؼەضم
وبمَُؼاە جەوا ، ثە ئبؼابوی وابڕَاد. کە  ٌێىسە ثێ

ضۆیفزیؿ ثطؼێزی َ قابرُق ی َەپ ـابضە ظەضزەَاڵە 
َەپ ئەَەی ئەَ ٌەمااااَُ  .زەَضژاىێااازە ؼااااەض ذەڵاااژ
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ثەغ وەثێااااذ َ رەؼااااکیىی زڵاااای  ،کبَلکاااابضی َ مەضبە
وەزاد. بەض ذااۆی لە زەضەَە، یاابن لە ؼااەض ؼااىُضەَە 
ٌەڵااامەد ثێىاااێ، ئەَا ثە زَای ذۆیاااسا َ لە وااابَەَە لە 
ـێُەی ؼەبێکی ثطؼای َ ٌابض زەبەڕاازەَە. ثطؼاێزی 

ضەحمااای  .لە ؼااابری ثە وُرفەثاااَُوەَە پەالمااابض زەزاد
ئااااااابضام َ بەضم َ رێطَپااااااا  زەکااااااابرە ٌبَـاااااااێُەی 

ؾ. ثطؼاااێزی لە مىساڵاااساوەَە ٌێاااسی ؼاااەالجەیەکی ثاااۆ
ٌێااسی زەکُژاااذ. کااُضپەیەکی واایمچە مااطزََی لەڕ َ 

ئیف اااای  َ وەذااااۆؾ. لە زایکێکاااای  ،الَاظ زەذُڵقێىێااااذ
ثطؼی َ مبوسََ، ٌەض ثەضٌەمێکی وب کبم  زازە ثَُن. 
مىسااڵوێژ ثەض لەَەی ثێىە وێُ زویبَە، رۆَی زاڕظان َ 

 مطزویبن رێسا چێىطاَە. 
ۆیفذ َ م ای ـاکبوس. ضۆیفاذ جەو  جبضاکی رط ض

َ َاڵرەکەی ؼااااا:بضزە بەمااااابضۆی ئااااابثُضی، کە َەپ 
رەَقااای ئەژزیٍااابیەپ ذاااۆی لە م ااای َاڵد پێچاااب َ لە 

 جەو  ؼبمىبکزط َ ثکُژرط، لە جەو  ثێ ضەحمزط. 
جااابضاکی راااط، َاطاوزاااط َ مبواااسَ َ ثطؼااای، یبؼاااط 
بەڕایەَە الی زایکی، زایکێکی جەضگ ؼَُربَ کە ضۆژ 

ثەفطاژ ٌێسی ٌێسی زەراُایەَە.  زَای ضۆژ َەپ ک ُە
بەڕایەَە وێااُ ماابڵێکی ضەقااُضََد، ماابڵێکی لە ثااێرەَە 
زظضاَ. لە ژاط پبڵزۆکەیەَە زەؼازی ضاؼازی کاطزە م ای 
زایکاای َ ؼااەضی وااب ثە ؼاایىگی ذااۆیەَە. ثااێ زەواا  َ 

ثە یەکسا، ثۆ ئەؼطا  زاثبضاوسپێکەَە فطمێؽکی بەضمیبن 
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برەی زایاکە َ مىساڵە ثێ رەضمەکبویبن بطیبن. راب ئەَ ؼا
َیؽاازی رُوااس  ،زەؼاازی ضاؼاازی ثااطزە ژاااط پاابڵزۆکەَە

زەؼزی چەپی کُڕەکەی ثربرە وێُ زەؼزی َ ثیگُـێ 
َ ٌەؼذ ثە بەضمی َ ظیىسَیەری ثکبد. زەؼازی کُراب 

ثەاڵم ٌەضبیاااع زەؼااازی ضاؼااازی  .َ بەڕا، بەڕا َ بەڕا
جەوا   ،زایاژ َ زەؼازی چەپای کاُڕەکەی پێاژ واببەن

 زظی َ ثطزی. 
کیىی زایکەزا، پبڵزۆ ـاۆڕەکە زاکەَد. لەبەڵ ضاچەڵە

زەؼزی چەپی یبؼط لە ثاه ثابڵییەَە قطرابثَُ. زایاکە لە 
کەَد ثە ظەَیااسا َ لە ٌااۆؾ ذااۆی چااَُ.  ،ظضیکەیااسا

پیبَاکی یەپ ال  َ یەپ زەؼذ، پزط لە زاٌۆڵ زەچَُ 
 .وەپ مااطۆ ، زاٌُڵێااژ ثە یەپ ال  َ یەپ زەؼاازەَە

رۆپەڵە  زاٌُڵێکی ؼەض َ ضیؿ زضاژ َ رێکچ ژاَ َەپ
 پَُـێژ زەؼزی ظەمەن پ ژاڵ پ ژاڵی کطزثێذ. 

ثە زیؽااابوەَە زەضَزضاَؼاااێ ثاااۆ ؼەضەذۆـااای َ 
 ٌبرىەَە الی َ کەَرىەَە چەوەثبظی. ، ذێطٌبرىەَە

مەال قااابزض َرااای: "ثە زاذەَەیاااه ثاااۆ حبڵاااذ، ثەاڵم 
ذۆظبە زەؼزی چەپذ وەثُایە  ـەضع عەیجی وییە، ٌەض 

ضاؼاااذ،  چاااَُوە ؼاااەض ئبَااااژ َ ربضارێاااژ ثە زەؼااازی
رَُـاای بُوبٌێااژ زەثاای. ثەاڵم قەیىااب کااُڕم ذااُزا ثە 

 ضەحمە."
مبمۆؼاازب ثیداابمە ذەد ذەرەکەؾ، ئەَەی زویااب ثە 

ثابکی ویایە َ ٌەمیفاە َەپ  .ثەض چبَییەَە ئابَ ثیجابد
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ٌبَکێفااااەیەکی وەبااااۆڕ، لە قاااابرە ثیداااابمەیەکی ذەد 
 ذەرسایە َ ضازاُیەکی لە ثه بُاسایە َری: 

دێىە، ثە زەؼااذ َ " مااطۆ  ثااَُوەَەضاکی ذااۆ بااُو
قبچێکیؿ ژیبن زەکطااذ َ ئبؼابییە، ثەغ ویایە مبَیاذ 

 َ ظیزُظیىسََی."
َەپ ٌەمیفاااااەؾ قؽاااااەکبوی ثە پەواااااسە بطوااااا  َ 
زڵراااااااُاظەکەی، ئەَەی ثاااااااێ بُااااااااساوە بُودااااااابن َ 

 وەبُودبوی ثۆ ثبثەری مەج یؽەکە ثە کۆرب ٌێىب:
"بەض زیُاضەکە ضََذاب، ثچاۆضە ؼاێجەضی زیاُاضاکی 

 رط."
ثەعؽیەکەؾ، پبؾ ئەَ ٌەمَُ کبَلکابضی زضاَؼێ 

َ ـکؽاازە بەَضەیە، َەپ ئەَەی ٌاایش ضََی وەزاثااێ 
 َ لە لَُرکەی ؼەضکەَرىسا ثه، کەَرە چەوەثبظی:

" َا وجُذعوەؼاااااااط زیؽااااااابن لە وێاااااااُ کۆـاااااااژ َ 
ضاااااع لە . رەالضەکاااابوی ثاااابث ەَە ؼااااەض ثەضظ زەکاااابرەَە

ئبظایەری َ قبضەمبوێزی وەَەکابوی عێاطا  زەبطااذ. ئەَ 
بوەی لەبەڵ بعوگااااااااااای ٌەاڵرىااااااااااای یەکەم عێطاقیااااااااااا

ـبضؼااازبوییەری مطۆڤبیەریاااسا، یەکەم پیزااای وَُؼااایىیبن 
زاڕـاااااذ َ یەکەم راااااۆَی بەومیااااابن چبواااااس َ یەکەم 
زاؼزبن َ ـیعطیبن وَُؼای. ئاێمە ثاَُیه ذەڵکای ئەم 
ؼەض ظەمیىەمبن ذؽزە ؼەض ضاای ژیابن َ ئابَەزاوی َ 
مبوااابی پێفاااکەَرىیبن فێطکاااطزن. ثاااۆیە َا ٌێطـاااامبن 

ە ؼەض. ئێؽزب بیابوی پیاطۆظی ئەَاوە لە زەمابضی زەکەو
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ئاێمە زەبەڕڕ َ ظیىااسََ زەثێاازەَە. ئەفؽاابوەی جەوگاای 
ئااااێمە زژ ثە ئەمەضیکااااب َ ٌبَپەیمبوەکبویاااابن ظیىااااسََ 
زەمێىاااێ، جەوگااای ـاااەضەفمەوساوە َ ثە باااژزا چاااَُوی 
بەَضەرااطیه ـااەیزبوی ئەم ؼااەضزەمە، مێااژََ لە یاابزی 

ضکطزایەری وبکااابد. چاااُوکە رُاویمااابن لە ؼااابیەی ؼاااە
 مەظن،ث اااااایمەد َ کەڵە عبـااااااقی بەَضەی عێطاقاااااای 

ؼااەضۆپ ؼااەزام حُؼااێه ذااُزا ثی:اابضاعڕ، ؼااەض ثڵىااس 
مەظن ثگەیااىە رطَپکاای ؼااەضکەَره َ ـاابوبظیکطزن.   َ

ثە قُضثاابویی ئێااُە َ ثە ـمفااێطی زەؼاازی ؼااەضۆکی 
مەظن َ ثاااا َای ثەریىاااای، پفاااازی ٌەمااااَُ واااابحەظان 
زەـکێىیه. ئێُە لە پێىبَ ـزێکی مەظن َ پیطۆظزا، قابە 

زاَە، ئێااُە ـاابوبظیه ثااۆ بە  َ  َ زەؼااززبن لە زەؼااذ
ی ذااااابکی پیاااااطۆظ، عێاااااطا  زەؼاااااذ َ قااااابچی بەَضە

ـبوبظی ثە ذۆربوەَە  ،ٌەمَُمبوە، ٌیش ذەمزبن وەثێذ
 ثکەن." 

ثە زەوگای ثەضظ ٌابَاضی  ،ثەفطاَ لە پطمەی بطیبویسا
کااطز:" ئااۆي ماابڵی ؼااەضۆکەکەد ثە قااُڕ ثگیااطڕ، َەپ 

 مبڵی ئێمەی ثە قُڕ بطد."
لەبەڵیاااسا لە پاااطمەی بطیبویاااسا. ٌبَکااابد یبؼاااطیؿ  

ب. ذۆی ثۆ وەبیطاَ ؼەضی زاذؽذ َ قُضد قُضد بطی
ثاااااێ َضرە ٌەؼااااازبن َ مبڵەکەیااااابن  ،زەضَزضاَؼاااااێؿ

 جێٍێفذ. 
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زََ مڵااااااۆظم، رەَقاااااای زََ وەبجەراااااای لە عێااااااطا  
ئااباڵثَُن. لە الیەکەَە قاابرُق ی َ ثطؼااێزی کەَرجااَُە 

لە الیەکااای رطیفاااەَە ریمااای  .ضۆ  َ جەؼاازەی ذەڵاااژ
وێااااااُزەَڵەری کااااااُن ثە کااااااُوی عێااااااطا  زەبەڕان َ 

ەغە ثە زَای چەکااااای کۆکاااااُژی َ قەز .زەیبو:فاااااکىی
کااطاَزا کە ٌەضبیااع وەزۆظضایەَە. ثە ئاابضەظَی ذۆیاابن 
کەضامەری ثەعػ َ ؼەضَەضی ذبکی عێطاقیبن پێفاێ  

                   زەکطز. 
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 ؼبڵ َ ثطؼێزی س

 
ؼباڵوی زَارط ثۆ یبؼاط، بەلێاژ ؼاەذذ ثاَُ. َەپ 
کەم ئەوسامێژ، ویُە پیبَاکی یەپ زەؼاذ َ یەپ قابە، 

ثەذێُکطزوی ذۆی َ زایکی کەَرجاَُە ئەؼازۆ. ئەضکی 
زەثُایە وبوی ذۆی َ زایکە کعۆڵەکەی زاثایه ثکابد، لە 
ضۆژبااااابض َ ؼاااااەضزەمێکسا، کە وااااابن، رەوااااابوەد وااااابوی 
َـکیؿ ثە ظەحمەد پەیسا زەثَُ. بەمابضۆی ئابثُضی، 
ثە ئبؼزێژ کەمەض ـاکێه ثاَُ. َەپ پابیع چاۆن زاض َ 

َ ضەجبڵ  زضەذذ ضََد زەکبرەَە. ئبَا مطۆڤی ضََد
کطزثاااَُ. ذاااۆضاپ ثە ئبؼااازێژ باااطان ثجاااَُ، کەغ ثە 

 ثە ا. ثە وبچابضی، کەَرە بەڕانزض ئبؼبوی ثاۆی وەزەکا
. ثەاڵم ٌەَڵەکاابوی ماابیە پااَُە ثااَُن. سازََی کبضاکاا
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کااابضی زەؼاااذ  ،مطۆڤااای ثااابظََ ئەؼااازُضی ؼ:ُؼاااب 
وەزەکەَد. ە جاااابی کەمئەوااااسامێکی واااایمچە مااااطۆ . 
ذەیبڵی ثۆ ؼیىەمب، ثاطزییەَە ثاۆ ـاەقبمی ؼایىەمبکبن 

 َ لە زڵی ذۆیسا َری:
" ربقە ـُاىێکی ئبضام َ جاُان مبثێاذ، ؼایىەمبکبوە، 

ٌەم  .ثەڵکُ الی ئەَان کبضی ث یذ ث یى  ثە وؽایت ثاێ
 کبض َ ٌەم ثیىیىی فی  ، ە ثەذزەَەضییەکە." 

ذەَوەکەی وەٌاااابرە زی، وەپ کاااابض، رەواااابوەد ٌەض 
چااُاض ؼاایىەمبکەؾ، حەماا ا َ عەلەمەیااه َ ئەرااڵەغ َ 

اڵحەزیه، ثە ٌااۆی ؼااباڵوی جەواا  َ ثطؼااێزییەَە، ەؼاا
ثجاااااَُوە بەضاجااااای ئۆرۆمجێااااا  َ جێگااااابی عەضەثااااابوە 

یاابن ثجااَُوە کەالَە َ مفااژ ـااطیزی  .گێ ەکبنززەؼاا
ؾ، فی مە پا  ضەوگەکابوی زەقطرابن َ رەَوای جبڵدابڵۆکە

پەضزە ؼاااااا:ییەکەی ثە رااااااۆڕی پاااااا  مااااااێؿ َ مەبەظ 
 لەَربوجَُ  

 ،راااب ضۆژااااژ وااابمەیەکی لە الیەن ذااابڵە ئااابظەضیەَە
پێاااسەببد. کە ریبیاااسا زاَای لێاااسەکبد ذاااۆی ثگەیەوێااازە 
واابَچە ئبظازەکاابوی ژاااط زەؼااەاڵری پێفاامەضبە َ ٌێااعە 
ؼیبؼاااااییەکبوی کُضزؼااااازبن، راااااب الی ذاااااۆی ثیکااااابرە 

مااَُچەیەکی ثبـاای ثااۆ ثجاا ازەَە. ئاابظەض   پێفاامەضبە
پاااااااااابؾ ئەَەی لەبەڵ کۆمەڵێااااااااااژ لە ٌاااااااااابَڕڕ َ 

ثە ضاکەَرىێااااااژ َ پطۆؼااااااەیەکی  ،ٌبَظیىااااااساوییەکبوی
لەبەڵ ئەَ ئەفؽااەض َ پاا ەزاضە یەذؽاایطاوەی  ،ئاابڵُبۆڕ
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کە لە ضاپەضیىەکەزا کەَرجَُوە الی ٌێاعە کُضزییەکابن، 
ئاابظاز زەکطاااذ. َەپ کاابزضاکی ؼیبؼاای پەیُەوااسی ثە 

 عثەکەی زەکبرەَە. حی
ثەزەم واااابمەکەَە زەچێااااذ َ لەبەڵ زایکیااااسا ضََ  

لە قەڵەماااااااا ەَی ثەعؽااااااااەَە، ، زەکەوە کُضزؼاااااااازبن
 .زەبُاظوەَە ثۆ وبَچەکبوی ژااط زەؼاەاڵری کُضزەکابن
 ئەَ وبَچبوەی کە حکاُمەد لە ژااط ففابضی جەمابَەض

ؼُپب َ زامُزەظببکبوی ذۆی  ،َ ث یبضی وێُ زەَڵەریسا
 لێ کفبوسثَُەَە. 

زەثێااااازە پێفااااامەضبە الی ذااااابڵی، َەپ ضۆژاوااااای  
ؼااەضثبظیی لە قەڵەماای فەَجااسا زایااسەوێه َ کبضَثاابضی 

سەکەن. زایکیفای لە کەالَەیەکای وێااُ یااوُؼایىی پاێ ضای
ویفاااازەجێ زەکەن کە پاااا ە لە ژواااابوی  ،ئۆضزَببیەکااااسا

ضەـ:ۆـاای ٌبَـااێُەی ذااۆی. ژوبوێااژ لە پبـاامبَەی 
ئەوفااب ، ژواابن َ کچبوێااژ کە چااُاض ؼاابڵ ثااَُ ثەعااػ 
پیبَ َ ثطاکبویبوی ثاێ ؼەضَـاُاه کطزثاَُن، ژیبویابن 

 رەوٍب ـیه َ ضۆڕۆ ثَُ.
ظۆضی وەثااطز، ٌێااعە کُضزییەکاابن لە وێااُان ذۆیبوااسا 

یەکزااطی. ؼااەضثبضی  یبیاابوثااَُ ثە ـااەڕیبن َ کەَرااىە 
زَای ضۆژ قُضؼزط  لە ثطؼێزی، جەوگی ثطاکبویؿ ضۆژ

َ ثەضثدَرااط زەثااَُ. رااب بەیفاازە ئەَەی لە جەوگێکااسا 
لە  ،جاااااااىەَەثٌەضزََ ذااااااابڵی  ثەضەَ ضََی یەکزاااااااط 

ئەودبمسا، پزط لە ثیؽذ کەغ لە ٌەضزََ ال زەکُژضاه 
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َ چەوسیىی رطیؿ ثطیىاساض زەثاه. ثاۆ وەبجەرای، یەکێاژ 
ەکااابن ذااابڵی زەثێاااذ َ ثاااێ پفاااذ َ پەواااب لە کُژضاَ
 زەمێىىەَە. 
ئەَ کاااااااُڕەی ٌەماااااااَُ ژیااااااابوی وەظضی  ،ئااااااابظەض

کااااااااُضزایەری کطزثااااااااَُ، ئەَ کااااااااُڕەی ثە ٌااااااااۆی 
 بَکُضزایەرییەَە، چەوسیه ؼبڵ لە ژاط ئەـاکەودە َ وا

ظیىاااساوی ثەعؽاااسا ثاااَُ. ؼاااەضەودبم َ قەزەضی ژیااابوی 
کۆربیی ٌابره ثاَُ ثە زەؼازی ثاطا کُضزەکابوی. ثەفاطاَ 

راب  .ُڕ ثطیىێکی قاَُڵزط َ ؼاەذززطی رێاسا ضَالەوؼەض
وعیژ ثاَُوەَە لە ماطزن، ـایُەوی بێا ا َ ضََمەد َ 

ثااَُە کڵااۆ  ،پطچاای ذااۆی ڕواای. ٌێىااسەی رااط رااَُایەَە
ثەفطاکااااای ثچاااااَُپ ثچاااااَُپ، چبضەوَُؼااااای ضااااااژ 
ٌبَبُوداااابَی واااابَەکەی ثااااَُ. ثەضزەَام َەپ ثەفااااط 

 زەرُایەَە.
زاَای لااێ کااطز. ی پەیاابمێکەَە، بذاابڵە فەضٌاابز، لە ضاگاا 

ضیاااعی ذااابیه َ ذۆفطۆـااابن  .پەیُەواااسی پێاااُە ثکااابد
ثەجێ ثٍێڵێذ َ ثێزە ضیعەکبوی ئەَاوەَە، کە ؼەوگەضی 
کُضزایەری َ مەضزایەرییە. ثەاڵم یبؼط، ثە جۆضاژ زڵی 
ـکبثَُ، ثێ ئەَەی َەاڵم ثسارەَە. وەفطەد لە ٌەمُان 
َ کُضزایەرییەکەیاابن زەکاابد. زایکاای ثااۆ کااۆڕی ـاایىی 

ـ:ۆـی بەضمیبن جێسەٌێڵێذ َ ؼەضی ذۆی ژوبوی ضە
لە زڵااای ذۆیاااسا ثە ذااابڵۆی زەڵێذ:"ئااابظەض  .ٌەڵاااسەبطاذ
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ٌەم مەضز َ ٌەم کااااُضز َ ٌەم ثااااطاد ثااااَُ، کەچاااای 
 کُـززبن، ٌەمَُربن لە ثبَک  زەچه."

زایکای لە وێاُ ئابپُضای  ،رەوٍب زەبەڕازەَە کەضکاُپ ثە
ژواااابوی ضەؾ پۆـاااای ئۆضزَباااابکە ثە جێااااسەٌێڵێذ. لە 

ڕایەکی ضۆژاوااای ؼاااەضثبظییەَە، زەچێااازە ی ٌااابَبضاگااا
ثەغااااسای پبیزەذااااذ َ لەَڕ الی زکزااااۆضاکی مىااااسااڵن 

لە پطؼااگەکەزا َ لە پفااذ مێعاکاای . زەچێاازە ؼااەض کاابض
لە پاابؾ  ،َەضەقەی وەذااۆؾ زەث اااذ. ضۆژاوە ،ـاا ەَە

ویاااُەڕۆَە زەچێااازە واااۆضیىگەکە َ لە وێاااُ ژاَە ژاَ َ 
مژۆڵااای ، ظضیاااکە َ واااُظاوەَەی زەیااابن مىاااساڵ َ ژواااسا

َەضەقە ثاااا یىە. ژواااابوێکی عەثااااب ثەؼااااەضی ضەقەڵە، ثە 
کۆـااای مىاااساڵی وااایمچە ماااطزََی ثەزذاااۆضاکەَە، کە 
بەماااابضۆی ئاااابثُضی رەوٍااااب پێؽااااذ َ ئێؽااااکی پێااااُە 
ٌێفاازَُن. ضۆژاوە ثە ثەض چاابَییەَە چەوااسیه ؼاابَا َ 
مىساڵی زەثیىی کە ثە ٌاۆی ثطؼاێزییەَە، َەپ چاۆلەکە 

ثاێ ذۆضاکیاسا ثە ثبَەـی زایکیبوەَە، ئەَ زایکابوەی لە 
چۆڕاااااژ ـاااایط لە مەمااااکە ؼیؽااااەکبویبوسا وەثااااَُ رااااب 
کۆضپەکبویاابوی پااێ رێااط ثااکەن، م یاابن ثەالزا زەٌاابد َ 
ضۆحیااابن زەضزەچاااَُ. ـاااەَاویؿ مبواااسَ َ پەضافااابن، 
زەبەڕایەَە وێااااُ ژََضە رەقااااُڕەقەکەی لە ئااااُرێ ێکی 
پااایػ َ الچەپەکااای ـاااەقبمی ؼاااەعسََن. رەوااابوەد لە 

وەیسەرُاوی ثچێزە  رطؼی چبَی ذەڵژ ثۆ یەپ ؼبریؿ
وێُ ثبظاڕ َ قەضەثبڵبییەَە، زەؼاەاڵد ثە راۆمەری زظی 
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ٌێىسەی ثبظضببن، ثە چەضزاغی زَکبوەکبویابوەَە  .کطزن
لە ؼێساضە زاثَُ، )ئەَاوەی جەو  زضَؼازی کطزثاَُن 

ؾ لە ئبـاااازیسا لە ؼااااێساضە زەزضان.( ٌێىااااسە بَ ئێؽااااز
زەؼاااااذ َ قااااابچی ذەڵکااااای ث یجاااااَُ، لەبەڵ ئەَاواااااسا 
 جیبوەزەکطایەَە َ ٌەض َەپ زظاژ رەمبـبیبن زەکطز.

حەَد ؼاابڵێکی ثەم ـااێُەیە، ثطؼاای َ ثااێ ٌااایش  
بۆڕاوێژ ثەضاکطز. لەَ مابَەیەزا، رابکە رەؼاکیىی زڵ َ 
ضۆحااای جاااگەضە ثاااَُ. ظۆضرطیىااای ماااَُچەکەی زەزایە 

َەپ ژیابن َ رەمەوای ذاۆی ثە ثابی ، ضە بجگەضە َ ع
ـااازێژ،  زەزا. ثاااعض َ زَضەپەضااااع لە ٌەماااَُ کەغ َ

ٌبَرەضیت لەبەڵ مەضبی مىسااڵوسا زەژیب. لەَ مابَەیەزا 
 ـێُەی ثە رەَاَەری بۆڕا.

حەَد ؼبڵ ثۆ ئەَ َەپ ؼەز ؼبڵ ثاَُ، ؼاەض َ  
ضیفاااای رەَاَ ؼاااا:ی ٌەڵااااگەڕا، زەمااااُززاوی ثە ٌااااۆی 
ثەزذااۆضاکی َ واابوی ثااۆضی پاا  ظیاارەَە، کە  َ ضەؾ 
زابەڕان. ؼاایمبی قَُپاابَ، پاا  چااطە َ لااۆە ثااَُ. راابقە 

ئااابظاضی بەزە  ،ەکەی َەپ ـەقفاااەقە زەلەضظیزەؼاااز
 کَُڕ َ ثێ حەَؼەڵەی کطزثَُ. 

پااااابؾ ؼاااااباڵوی وەٌااااابمەری، ؼاااااباڵوی ثطؼاااااێزی َ 
رێکفکبوی مطۆ  ثە کەضامەد َ ضۆحەَە. مطزن َەپ 

ذەڵکاااای الڵُپاااابڵ زەذؽااااذ َ ، ؼااااەضزەمبوی کااااۆلێطا
زەیکُـااااازه. مىاااااسااڵن ثە لێفااااابَ زەماااااطزن. پیاااااط َ 

َراااىە ؼاااەض جااابزە، پەککەَرەکااابن ثاااێ پەوبَپەؼاااێُ کە
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ڵکەض َ لەؾ فااااااااطۆؾ ضۆژ زَای ضۆژ لە ظۆض اؼااااااااُ
ثَُوسا ثَُن. عێطا  لە َاڵرێکای وەَرای زەَڵەمەواسەَە 
ثَُ ثە َاڵری الد َ ثطؼی َ ٌەژاضان، ٌەمَُ ـازێژ 
ضیؽاااُا َ زاڕظاَ ثاااَُ. الوکااای ـبضؼااازبوییەد ثاااَُ ثە 
راااابثَُری مەضگ َ ٌەژاضیاااای. پبـاااابن کۆرااااب زیمەواااای 

ثە  ،مەضیکاااب َ ٌبَپەیمبوەکااابویفااای مەکە ئەَە ثاااَُ، ئە
ثیااابوَُی ثاااَُوی چەکااای کاااۆ کاااُژی َ یبضمەریاااساوی 
ریااطۆضی جیٍاابوی، ٌاابرىەَە َ لە ماابَەی ؼااێ ٌەفاازەزا، 
کۆربییااابن ثە ضژاااامەکەی ؼاااەزام ٌێىاااب. زیؽااابوەَە لە 

ی ف ۆکە َ مَُـەپ ثبضاوەَە، کەَرىەَە َااعەی بضاگ
عێاااطا . جاااگە لە زەیااابن ٌەظاض کاااُژضاَ َ ثطیىاااساضی 

، ٌەض ثە رەوٍااب لە وێااُ فطۆکەذاابوەی ثەغااسازی مەزەواای
وێااُ زەَڵەریااسا، ثە ٌەظاضان باابضزی کۆماابضی َ فیااسایی 

ثە چەکاای ویااُرطۆوی َ مَُـااەکی زە رەواای،  ،ؼااەزام
کە ئەثَُیبؼااط،  کااُژضان َ َەپ پەـاامەپ رااَُاوەَە.

  یەکێژ زەثێذ لە رَُاَەکبن.
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 ؼەضەوُا ژ َ چبضەوَُغ س

 
َەپ ٌەمیفااە لە ضاااگەی ئەَ ریفااکە ضََوەَە کە  

ماااابڵەکەمەَە زەڕژڕ ثە ؼاااایمبمسا،  یلە زەالقەی کااااُو
ٌەؼااااز  ثە ؼاااا:ێسە کااااطز. َەپ وەضیزێکاااای زََثاااابضە 

ذۆم ضازەؼزی زەوا  َ میُظیاژ  ،زابیطؼبنضازیۆکەم 
 کطز. لەبەڵ ؼەزای عەلی مەضزاوسا، ئبَازە ثَُم.

 "ـەضرە َەپ مەجىَُوی ثێ کەغ 
 ثێ مەؼکەو  زەـذ َ کێُ

 رب ثە یبزی لەیت
 زەمىێىە قەثطی رەوگ " 

فطمێؽاااک  چاااۆڕاَبەی ثەؼاااذ.  ،ثەزەم باااۆضاوییەکەَە
مەبەض مااه کەی وەبطیاابَم، یاابزەَەضی ئەَ مااابَەیەی 
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ثەض لە ف اااساو  لێااطە، چەـااىی فی مێکاای ؼاایىەمبیی لە 
ئەوسافاە َ ٌعضمااسا ذااۆی وماابیؿ زەکاابد. بێاا امییەَە 

ىااابیە ئەم ؼاااەضەوُیڵکە ثاااۆ ئەَ قەزەضە رااابڵەی مىااای ٌێ
 ثاااااااااۆبەوە، وێاااااااااُ ئەم کاااااااااُوە باااااااااُضبە رااااااااابضیکە. 
ئاابخ زایااکە بیاابن، ثیااطم واابچێ رااۆ ٌەمیفااە زەرگااَُد. 

مىااایؿ ثەضزەَام جەوااا   ،ثەڕە الی رەوکیااایەَە زەزڕڕ
ثەـاێکی لاێ زەکاطزمەَە. َەپ  ،زایسەزڕی . ٌەض جابضە

   .ٌەثَُثێااذ ئەَەی ٌەض ثە رەوٍااب مااه زەؼااذ َ قاابچ 
ئەَ جەواااااااگەی کۆرااااااابیی ثە زَا جەوگااااااای کەواااااااساَ، 

فەضمااااابو ەَایی ؼاااااەزام َ زاضَزەؼااااازەکەی ٌێىاااااب َ 
 ئەمەضیکب عێطاقی زابیطکطز.

ثە ٌااااۆی مَُـااااەکێکەَە کە ثەض ئەَ ثبڵەذاااابوەیە  
 .کەَد ریبیسا ویفزەجێ ثَُم، قبچی چەپیف  لەزەؼزسا
وااابظاو  ثاااۆ وەماااطزم، راااب لەم ژیااابوە ؼاااەذیفە ضظبااابضم 

                                 ثێذ.
وااابظاو  چااابضەوَُغ َ قەزەض ثاااۆ کاااُا  زەئااابژَڕ  
ذۆظبە َەپ ؼەعیس، مىیؿ ثە مطزََیی زەٌابرمە ئەم 
زۆظەذەَە، ذااۆظبە مااه کااۆضپە مااطزََەکە زەثااَُم. 
وەپ ئاااابَا ثە ثااااێ قاااابە َ ثە رەوٍااااب زەؼاااازێکەَە لەم 
ذەؼااازەذبوە پااایػ َ پااا  ژاَە ژاَ َ ثطیىاااساضەزا، ثاااێ 

ە، ئەَ فیفەکە کەغ َ پ  ئبظاضە ثز ێمەَە. ئەَ مُـەک
کااُا کە زەثااێ ضۆحاا  ثەضاااذ. مااه ثااۆ چاای زەٌێڵیاازەَە 
ذُزایەب  ثۆ وابمکُژی، ثاۆ ضۆژم رەَاَ وبکەیاذب لەَە 
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ظیااابرط مەماااکە ثە پەواااسی ظەمااابوە، لێاااذ زەپااابڕامەَە 
ضۆحیفاا  ثەضە، پەلَُپاابم جەواا  ثااطزی، رکاابیە رااۆؾ 
ضۆح  ثەضە. رەوٍاب مەبەض ثە ماطزن لە جەوا  ضظبابضم 

 ثێذ.
ثەؼااااااااااەض  ،لە ژََضاکاااااااااای ذەؼاااااااااازەذبوەکەَە 

قەضەَاڵەیەکاای چڵکااىەَە، بااُا  لە ٌبرٌُاابَاضی ؼااەض 
ـەقبمەکەیە، لە ضا:ێُان َ زضَـمی ثەضظی جەمبَەض. 
ٌەمااااُان زەقیااااژاىه، َاڵد پاااا  پاااا  ثااااَُە لە ئااااباڵی 
ضەوگبَڕەواا  َ زضَـاا ، لە الفیاازە َ َاااىەی جااۆضاَ َ 
َ جۆض. ذەڵژ ذۆـحبڵه ثەَەی زیکزبرۆضیەد وەمبَە 

ئاااابظازن. بُایەکاااابو  پاااا ن لە ٌەلااااٍەلەی ذۆـاااای َ 
ضظبااابضثَُن لە زیکزااابرۆضییەد، ـاااەقبمەکبن جمەیااابن 
زااذ لەَ ذەڵکاابوەی بااۆضاوی ثاۆ ئاابظازی َ زیُکطاؼاای 
زەڵاااێه. چبَەکااابو  پااا  زیمەوااای حەـااابمبرە کە ف کااابن 
ف کاااااابوی زظیىاااااای ـاااااامەپ َ کااااااباڵی زامُزەظبااااااب 

قە َ لەَ ذەڵاااکە زاخ لە زاڵوەی ثە پاااێ ە. حکُمییەکااابوه
ر  ثبضان، ویفازَُوەرە ؼاەض َااىە َ ثزەکابوی ؼاەزام. 
لە پەوااااادەضەی ژََضەکەمەَە، کە زەڕَاوێااااازە ؼاااااەض 
ـەقبمێکی زضاژ، چەوسیه ربوژ َ ؼەضثبظی ئەمەضیکی 
زەثیااى  کە ذەڵااژ پەیزااب پەیزااب بُڵیاابن ثااۆ ٌەڵاائەزەن. 
ثەؼەض زََکبن َ ثبڵەذبوەکبوەَە ئباڵی ضەؾ َ ؼاُض 

لە ئاابظاضی جەؼاازەمسا  َ ؼااەَظ زەـااەکێىەَە. مىاایؿ
َ  ؾلە ثێکەؼااایسا ثاااێ زەوااا  فطمێؽاااکی بە ،وباااطۆم
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ثە زویابی پابؾ ، زضـذ زەڕااژم. ذۆـاحبڵی جەمابَەض
ؼاااەزام ظۆضی وەذبیبواااس َ کُـااازه َ ریاااطۆض ثاااَُە 
زیااابضزەیەکی ضۆژاوەی ثەضثااادَ. ؼاااەضەرب ثە کُـااازىی 
پیبَاوی ضژامی پێفاَُ ـاەقبم َ کۆاڵوەکابن پا  ثاَُن 

ثاااااَُ ثە ـاااااەڕی ئااااابیه َ  زَاراااااط .لە پەڵەی ؼاااااَُض
مەظٌەة. ـاایعە َ ؼااُوىە کەَرااىە بیاابوی یەپ، ضۆژاوە 
ؼاااەزان لە یەکزاااط زەکاااُژن. ثەغاااسای پبیزەذاااذ ثاااَُە 
وبَەوااسی جەوگاای بطََپگەلاای جیاابَاظ جیاابَاظ. عێااطا  
کەَرە وێاااااُ جەوگااااای وااااابَذۆَە َ ضۆژاوە چەوااااااسیه 
ئۆراااۆمجی ی ثۆمااات ضاژکاااطاَ لە ـاااُاىە جەودبڵەکبواااسا 

 بَ ذەڵژ زەثىە قُضثبوی. ثە لێف، زەرەقىەَە
ٌەض ظََ مىیااابن لە ذەؼااازەذبوە ف ااااسایە زەضەَە. 

جێایەپ ثاۆ  ،ضۆژاوە زەیبن مطۆڤی کەلەپابچە زەٌێىاطان
وەئەثااااَُەَە.  اوەئەَ ٌەمااااَُ قاااابە َ زەؼااااذ پەڕیااااُ

مبضاىعەکبوی ئەمەضیکب، لە رطؼای ریاطۆض َ رەقیاىەَەی 
ثە ٌەمااَُ الیەکااسا  ،ماایه َ ئۆرااۆمجێ ی ماایه ضاژکااطاَ

ضۆژ وەثااااَُ چەوااااسیه ذەڵکاااای  . اژیبن زەکااااطزززەؼاااا
َ زامااابَ وەکاااُژن. ئەَجاااب ئەَان ثە راااۆمەری  مەزەوااای

 ریطۆض، ذەڵکیبن زەپەؼزبیە وێُ ظیىساوی ئەثَُغطاجەَە. 
زیؽاابوەَە کەَراامەَە ؼااەض  ،ثااێ زەؼااذ َ ثااێ قاابە

ـەقبمەکبن، َەپ کطم ثە ظەَیسا زەذفبم. وەماسەظاوی 
ىبمە، مىای ثەضەَ کُڕ ث ۆم. مىای ثاێ ضەگ َ ثاێ وبؼا

ثبَپ عەضەة َ زایژ کُضز، زەثێ ؼەض ثە ە الیەپ َ 



   184 

ە زویاابیەپ ثاا . ضََ لە کاابم ثەضەیاابن ثىااێ  ثبـاازط َ 
ؼاااەالمەد راااط زەثااا ب یااابن ٌەض زََ الیااابن ثاااێ ٌااایش 
لێ:طؼااایىەَەیەپ َەپ بااابی قاااۆچی قُضثااابوی ؼاااەضم 
زەثااااا ن َ رەَاڵاااااا  ثە ماااااۆضی کااااااُفط َ بااااااُم ایی 

ڤاای ذااۆم ؼااەزان مطۆ ٌبَـاابویزەؼااُرێىه. کەَراامە 
ئبؼابی ثاێ الوە َ ماابڵ، ـاێذ َ رێکفااکبَ، ئەَاوەی لە 
ظیىاااساوە قاااَُڵ َ ربضیاااژ َ رطؼاااىبکەکبوەَە، یااابن لە 

پااابؾ ئەَ ٌەماااَُ  .ـاااێزربوەکبوەَە ٌااابرجَُوە زەضەَە
 ؼبڵە ٌیش ـُاه َ زەضەربوێکیبن وەثَُ ضََی رێجکەن. 
رب ئەَ کبرەی بطَپێکای ـایعە مىیابن باطرە ذۆیابن، 

مىیااابن ثە حُؼاااەیىی ژااااط  ذعمەرااای ظۆضیااابن کاااطزم،
چەپاااۆکی ظَڵمااای ثەعاااػ چَُاواااس. کطزمیااابوە ئااابضمی 
مەظڵااااااااَُمیەد َ مێااااااااژََی زضاااااااااژی قُضثاااااااابوی 
مەظٌەثەکەیاابن، َەپ ٌێماابی ثااێ ماابفی َ یەذؽااطی َ 
ثطیىااااساضی ذۆیاااابن پیفاااابوی ٌەمااااَُ زویبیاااابن ئەزام. 

َەپ وەَەی  ،زەیبورؽزمە ؼەض میىجەضی معبەَرەکابن
ثە زەم الَاوەَەی  ،"ٌاااااااا  الجیااااااااذ"اغەزض لێکااااااااطاَی 

لە ثەضامااجەضم  ، ٌااۆن ٌااۆنجەضبجاا ەَە ثااۆ حُؼااەیه
زەبطیااااااابن. لە ضا:ێاااااااُان َ ذۆپیفااااااابوسان َ یااااااابزە 
پیطۆظەکبوااسا، مىیاابن لە پێفاای پێفااەَە زەذؽاازە ؼااەض 

ثە   ثە زَاماااسا ٌُراااب  َ زضَـااا  َ جىێُیااابن، ـااابن
زەوگاااااای ثەضظ َ پاااااا  قاااااایه َ رااااااُڕەییەَە زەَرەَە. 

سەزا َ ثە زَامااسا جەؼاازەیبن ثە ضەوگاای ذااُاه ؼااُاغ
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حەـبمبری ظۆض َ ضیعی زضاژ زضاژ لە پیبَی پفاذ َ 
ثە ظودیااط َ چەپااۆپ لە ذۆیاابن زەزا َ  ،ؼاایى  ضََد

زەبطیاابن. زەبطیاابن َ ومبیفااەکە َاثااَُ کە مىاایؿ ثە 
ثە ضیزمێکااای ٌُوەضییااابوە ثە ؼااایىگە  ،رااابقە زەؼااازەکەم

ضََرەکەماااااسا ثکێفااااا  َ ـاااااڵ:ەی ثگااااابرە باااااُای ئەَ 
ضی ـااەقبمەکە کە ٌااۆن ٌااۆن ذەڵااکەی ثەمااجەضَئەَثە

 زەبطیبن. 
ـااااااااەَ َ ضۆژ مااااااااه لە کااااااااُودێکی ثچااااااااَُکی 
حُؼاااااێىییەکەزا ژیااااابو  ثەؼاااااەض زەثاااااطز. مدێاااااُض َ 
ؼەضزاوکەضان ذُاضزن َ ذُاضزوەَەیابن ثاۆ زەٌێىابم . 
رەوبوەد ثۆ ئەَەی ثێعاضیؿ وەث ، وێطبەلەیەکی بەَضە 

مىایؿ ـاەَ َ ضۆژ َەپ  .َ ظۆض ثبـیبن ثۆ ٌێىبثَُم
ـااااەمەوەفەض زََکەڵاااا  لێااااجەضظ زەثااااَُەَە. ٌێىااااسەم 

ذاااطد َ  ،ٌەضیؽاااەی ذێاااط َ ثۆوەکااابن ٌەڵقُڕاواااسثَُ
قەڵەَ ثجَُم. ذعمەری ثبـیبن زەکاطزم. لە ثەضاماجەضزا 
رەوٍااب ٌێىااسەم لەؼااەض ثااَُ لە ضا:ێااُان َ یبزەکبوااسا لە 

 ثگطی  َ ـیُەن ثکەم َ ثە ذۆمسا ثکێف .  ثەضظ
 ،پاااااابپ َ جااااااُان زەیاااااابوگۆڕی ، جاااااابض جاااااابضەؾ

زەیبورؽاااازمە ثەضزەم کاااابمیطای ریڤێکاااابن َ پیفاااابوی 
ثبؼاای ذااُاى اژی َ  .رەَاَی َاڵد َ جیٍبویاابن زەزام

مىیااابن َەپ  .ؼااازەمکبضی ضژامااای پێفاااَُیبن زەکاااطز
قُضثبوییەکی زەؼزی ظَڵ  َ ؼزەمی ئەَان پیفابوسەزا. 
رەواابوەد وبَیفاایبن بۆڕیجااَُم ثە ئەثااَُ حُؼااەیه. ثە 
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ثاااَُکەڵەیەپ ثە ئااابضەظََی ذۆیااابن َ  کاااُضری َەپ
 چۆویبن ثُیؽزبیە ئبَا ٌەڵیبن زەپەڕاوسم. 

ضۆژاژ چەوس عەمبمە ثەؼەض َ ججە پۆـاێژ ٌابرىە 
ظۆضیااابن پیااابزا ٌەڵاااسام. پێیااابن َرااا  راااۆ لە   ،ؼاااەضزاو

مەضرەثەی پیاابَ چاابپ َ ئەَلیبکاابوی، رااۆ یەکەم کەغ 
ئەَ  .چاابَەڕَاوکطاَ زەثیىاای ،زەثاای کە ئیماابم مەٌااسی

زَای  ،کاااااابد ثە زََ قاااااابچی رااااااۆکمە َ پیااااااطۆظەَە
زەکەَیاااااااذ َ زژی ظَڵااااااا  َ وااااااابعەزالەری جیٍااااااابن 
زەجەوگیااااذ. لەبەڵ ئەَەـااااسا ذەمااااذ وەثێااااذ، ئااااێمە 

زََ قاااااابە َ زەؼاااااازێکی ، وبضزََماااااابوە لە ذۆضئاااااابَا
زەؼاااازکطزی ئبڵزَُویااااذ ثااااۆ ثێااااذ. ذەمااااذ وەثێااااذ 
زەرکەیىەَە ثە پیابَاکی ؼ:ُؼاب ، َەپ جابضی جابضان 

ە ذاااابَەوی زََ قاااابە َ زََ زەؼاااازی پاااا  زەرکەیااااىەَ
 جَُڵە. 

ضۆژ زَای ضۆژ جەوگاااااای واااااابَذۆ َ رەقیااااااىەَەی 
 .ئۆراااۆمجێ ی ثۆمااات ضاژکاااطاَ رُواااسرط َ ظیااابرط زەثاااَُ
ثەضزەَام زەوگی ئەمجۆاڵوػ زەٌبد. ریطۆض َ رۆقبواسن 
َ ف اوسوی ذەڵژ، زۆظیاىەَەی رەضم َ ؼاەض َ زەؼاذ 

ؼاەض  ضۆژاوە َ ثەضزەَام ثاَُ. کەغ لە ،َ قبچی ث اَ
َ مبڵ َ حبڵی ذۆی ئەمیه وەثَُ. ئەَەی زەیزُاوی لە 
َاڵد ٌەڵسەٌبد َ ؼەضی ذاۆی ٌەڵاسەبطد، ئەَەـای 

لە ٌەمَُ چطکەیەکسا چبَەڕای مەضگ ثاَُ.  ،زەمبیەَە
ذەؼاازەذبوەکبن پاا  ثجااَُن لە رەضماای ٌەال ٌەالثااَُی 
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ثاااێ ذااابَەن، پااا  ثجاااَُن لە ثطیىاااساضی زەؼاااذ َ ال  
 پەڕیُ. 

ەضزی پاااێکەَە زەؼاااَُربن، جەوگااای وااابَذۆ زاض َ ث
َەپ مبـێىێکی ظەثەال ، َەپ زەڕاؼە ضۆحی مطۆڤای 
زەزَضیاایەَە. ٌەض ثە پێاای ؼااەضژمێطییەکی بۆڤاابضاکی 
ث یزاابوی، لەضۆژی زابیطکطزواای ئەمەضیکاابَە رااب ؼاابڵی 

ٌەظاض عێطاقااای کاااُژضاَن َ ثاااَُوەرە  ١٠٠٢٢٢، ٠٢٢١
 قُضثبوی.

ثەیااابوییەپ، لە ضاُڕەؼااامێکی بەَضە َ فطاَاواااسا، لە 
قبفڵەیەکی زضاژی مبرەم بێ یاسا کە ضََە َ مەظاضبەی 
 .ئیمااااابم کااااابظم ثە بطیااااابن َ لەذاااااۆزاوەَە زەجمااااابیه
حەـبمبرێکی ظۆضمبن لێ کۆثجَُە َ ثەمجەضَثەَثەضی 
ـاااەقبمەکەَە لێیااابن زەڕَاوااایه. لە پااا  لە وعیکمااابوەَە 
وبڵەیەپ ٌبد. ٌەض ٌێىسە َ ئیسی مه چَُمە حبڵی ثێ 

 ئبببییەَە. 
کاااااااااابرێ لە ذەؼاااااااااازەذبوە ؼااااااااااێ ضۆژ زَارااااااااااط  

 .َریااابن ثە ئەعداااَُثە ضظبااابضد ثاااَُە ثەذۆٌااابرمەَە،
بطو  وەماطزََی، لە زەؼازساوی چبَااژ ٌێىاسە کێفاە 
وییە َ چبَاژ ؼەضَظیبزە ثاۆ ژیابن کاطزن. َریابن راۆ 
پیبَ چابپ َ ئەٌ ای ثەیزای، ذۆـەَیؽازی ئیمابمی زَا 

ثۆیە وەمطزی، ئەبیىب ئەَاوای لەبەڵ راۆزا ثاَُن  ضۆژی
بەیفااازە زَا پااا ەی ثاااباڵی ذۆیااابن َ ـاااەٌیس ٌەماااَُ 
 ثَُن.
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زیؽبوەَە مبمەَە ثۆ ؼەبە ؼەبەی ژیبن، ثە ربقە  
چبَاااژ َ راابقە زەؼاازێکەَە َ ثااێ قاابە، ثە ؼاایمبیەکی 
قێعەَن َ رطؼاىبکەَە، رەوابوەد ظارای ئەَەم وەثاَُ لە 
ئبَاىەزا رەمبـبی ذۆم ثکەم. ضیاؿ َ ؼامێڵێکی پا  َ 

، لَُرێکی ظ  ؼ:ی، ؼەضاکی ؼب  َ لَُؼی ثێ مَُ
لە ٌەماااَُ ـااازێژ   َ جاااێ چااابَاکی کاااُاطەَە ثاااَُ،

زەچااااَُم رەوٍااااب مااااطۆ  وەثێااااذ. ؼااااەگ َ ثەضاظ َ 
کەمزیبض لە مه ظیبرط ٌەؼذ َ ـعَُضیبن زەجاَُاڵن. 

ویف  وەثاَُ، چاُوکە اڵثە جۆضاژ کەڵکی ثبذچەی ئبژە
زەثَُمە مبیەی ـەضم َ قێعلێٍبرىەَەی رەمبـبکەضان. 

وە ذُزا َ وە عەثسەکبوی کەچی ثەَ حبڵەـەَە ٌێفزب 
لە جەوگی ثە وبَ زژ ثە ریطۆضزا  .زەؼزجەضزاضم وەثَُن

َ ثااۆ َضە ثەضظکااطزوەَە َ ٌبوااساوی ذەڵکاای ظیاابرط ثە 
چەپ ٌەڵگااااطره، زژی بااااطَپە چەکاااااساضەکبوی ثەضەی 
ثەضامااااجەض ضاپێچاااای ثەضەکاااابوی جەوگاااای ثە واااابَ زژە 
ریطۆضیاااابن کااااطزم. بەضچاااای مااااه ثە کەڵکاااای جەواااا  

َ قااابچی ثەـاااساضیکطزو  وەثاااَُ. وەزەٌااابر  َ زەؼاااذ 
ثەاڵم ئەَان َریاابن، َەپ ئبماابژە َ ٌێماابی حەقیقەراای 
مەؼااااااەلە ضەَاکەماااااابن، َەپ ثەڵااااااگەی ئەَ ٌەمااااااَُ 
 ،ؼزەمەی ثە زضاژایی مێژََ زەضٌەقمابن ئەودبماسضاَە

رۆ زەثێذ لەبەڵمبوسا ثیذ. ثَُوی رۆ َەپ قُضثبوییەکی 
پیااطۆظ ثاااۆ ئااێمە ٌێاااع َ ریاااىە، پفااذ َ پەوااابیە، بااا ی 
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ضبطیااای َ قبضەمبویەریمااابن ریااابزا بەَضەراااط َ ظیااابرط ثە
 زەکبد. 

ذؽاااازمیبوە ؼااااەض عبضەثاااابوەیەکی کەمئەوااااسامیی َ 
 .ئباڵیەکی بەَضە َ ضەـیبن ذؽزە ربقە زەؼازەکەمەَە
َریبن کە رەقە زەؼزی پێکطز، ئاباڵکە ثەضظ ضاباطە َ ثاب 
ثفەکێزەَە. ٌێعەکەی ئێمە زەثُایە ٌێطؾ ثەضوە ؼاەض 

ژاااااااااط زەؼااااااااەاڵری ئەَ بُوااااااااساژ کە کەَرجااااااااَُە 
ریطۆضیؽااازبوەی ثەضزەَام لەَااااُە ئۆراااۆمجی ی ثۆمااات 

بن لێاااااُە زەوااااابضزە وااااابَ یاااااڕاژکاااااطاَ یااااابن ذۆکُژی
 پبیزەذزەَە. 

بُوساژ ثَُ کەَرجَُە وێُ ثبذی چا  َ ثاێ پبیابوی 
زاض ذُضمبَە. ـەڕ زەؼزی پێکطز، لە ٌەمَُ الیەکەَە 
زەوگااااای زەؼااااا اژ َ باااااُل ە زەٌااااابد. لە ؼاااااەضەَە 

لە ذاااُاضەَەؾ ثە  .ثۆضزََمااابوی زەکاااطزٌەلیکاااۆپزەض 
مىااایؿ  .ن وێاااُ بُواااسەکەیبن زابطرجاااۆَەەباااُل ە ٌااابَ

ثەضەَ پێفااەَە  ،ٌبَـاابوی زەیاابن ؼااەضثبظ َ چەکااساض
ٌەڵمەرمااابن زەثاااطز. کااابضی ماااه لە وێاااُ ئەَ فیفاااەپ 

رەوٍب ثەضظ ضابطرىی ئباڵ ضەـەکە ثاَُ. ظۆضی ، ثبضاوەزا
وەماااااااابثَُ ثە ذۆماااااااابن َ ربوااااااااژ َ مێکااااااااعەمیىییە 

کبوەَە ثگەیااااىە وێااااُ بُوااااسەکە، کاااابرێ لە پاااا  زۆـااااکە
ربوکێکماااابن ثە ٌاااااۆی میىااااێکەَە چاااااَُ ثە ئبؼااااامبوسا 
ٌَەپااطََن ثە ٌەپااطََن ثااَُ. لەبەڵیااسا َ لە ماابَەی 
چاابَ رطََکبوێکااسا، لە وێااُ ماابڵ َ ثاابذە ذُضمبکاابوەَە، 
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ؼاەزان چەکااساضی زَژمىماابن لااێ ٌاابرە زەؼااذ َ ئااببط 
 ثبضاویبن کطزیه. 

ا کاااُژضا، ئەَیفااای ئاااێمە ـاااکبیه َ ئەَەی کاااُژض
ٌەڵٍااااابد ٌەڵٍااااابد. رەوٍاااااب ذاااااۆم مااااابمەَە، ثەؼاااااەض 

کە ثەضظ ثەضظ ئاباڵیەکی   عبضەثبوەیەکی کەمئەوسامبوەَە
ضەـااا  ثە رااابقە زەؼااازەکەم بطراااَُە. ذاااۆ ماااه قااابچی 

لە جاێگەی  .ٌەڵٍبرى  وەثاَُ، ثە وبچابضی ئاباڵکەم ف ااسا
ذۆمسا ثێ جاَُڵە چابَەڕا  کاطز راب فیفاەکێژ ثێاذ َ 

یبن، فیفەکێژ وێاُ چابَم کاُن کابد ضظببضم کبد لە ژ
 َ پفزە ؼەضم ٌەڵزەکێىێذ. 

ئیزااط رەَاَ ئەَە مااطزن بەیفااذ، زەبەڕااامەَە ثااۆ 
الی ؼەعیس، ثاۆ الی ثاطا جاُمگەکەم، ئەَ ثاطایەی ٌەض 
لە ؼااەضەربَە جێاای ٌێفااز  َ ئبماابزە وەثااَُ َەپ مااه 

ثبضرەقااابی ٌەماااَُ زویاااب ئااابظاض  .ٌەظاضان جااابض ثمطااااذ
َ ٌەوبؼاااەیەکسا ثە رااابمی ثچێژااااذ لە پێىااابَ ژیبوێاااژ 

ثاااۆ ئەثەز  ،ژەٌاااطی رااابڵ. ئاااۆذەی َا مەضگ بەیفاااذ
ضظببض زەث . مطزن چییەب رەوٍب ؼبرێکە، ئابظاضاکی ریاژ 
رێ:ەڕە َ بەڕاوەَەی یەکدابضەکییە ثاۆ الی ؼاەعیس. ثە 
ذەیبڵی مەضبەَە، ؼاەضم ثەضظ ضابطرجاَُ ثاۆ فیفاەکی 
ضەحاامەد. ثەاڵم لەَ ٌەمااَُ فیفااەکە ٌیچاای ثەض مااه 

لەَ ٌەماااَُ رەقە َ زەؼااا اژە، لە فیفاااکە َ  .وەکەَد
بیعەی فیفاەپ، ٌیچای ثە وؽایجی ماه وەثاَُ. لە ثاطی 
مەضگ، زی ااای ٌااابد. ظیزُظیىاااسََ کەَرااامە وێاااُ چىگااای 
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ثاَُم ثە زیا ، زی ێاژ کە پا  ثە بەضََیابن ثە  .زَژماه
 زەَضمسا پێسەکەویه َ ٌبَاضیبن زەکطز:

" ئەمە ە جەوگاااابَەضاکە، ە یەذؽاااایطاکە رەواااابوەد 
 قبچیفی وییە کەلەپچەی ثکەیهب "  زەؼذ َ

َەپ ـااازێکی عەوزااایکە لێیااابن زەڕَاوااای ، ثە ؼاااەضە 
َ قؽەی ؼاَُپ  ی وەویعەی چەکەکبویبن ریُەیبن زەژ

قەـامەضییبن پێاسەکطزم. ٌبَاضیابن  ،َ جىێُیبن پێسەزام
 زەکطز:"َەضن رەمبـبی ؼەضثبظی ئیج یػ ثکەن " 

لەبەڵ مىااسا، چەوااس زی ێکاای رااطیؿ ٌەثااَُن کە ٌەض 
بۆـاااابَ بااااۆؾ َەپ  ،َ، لە مەیااااساوی جەوااااگەکەزاظَ

ؼااەضیبن ثاا یه. بەضچاای مااه لە مێااژە حەظم لە  ڵئاابژە
مەضبە، ثەاڵم ثیىیىاااای ئەَ ؼااااەض ث یىاااابوە َ رەَژماااای 
ذاااااااُاه َ لطذەلطذااااااای زَا ٌەوبؼاااااااەی ذاااااااُاىیىی 

لە ؼبمىبکی َ رطؼاىبکی  .قُضثبوییەکبن، ظمبوی الڵکطزم
چۆقەم زیمەوەکەزا کە ؼەضی مىساڵی ؼ:ی زەکطز. زاوە 

لە ٌۆؾ  ،پێ کەَد َ ثەض ربقە چبَەکەم ضەؾ زابەڕا
 ذۆ چَُم. 

کبرێاااژ ثە رەَژمااای  ،وااابظاو  چەواااس ثاااێ ئبباااب ثاااَُم
َ  ئبَاکی ؼبضز کە ضژا ثە ؼەضَبُاتکمب، لەبەڵ لەرط

ثە ئبباااب ٌااابرمەَە. ٌەض ثەؼاااەض  ،ٌەوبؼاااەیەکی ؼااابضزا
عبضەثاااابوەکەمەَە لە ژََضاکاااای بەَضەزا، ذطاثااااَُمە 
ثەضزەم پیبَاکی ضیؿ زضاژی ثە َیقابض، پیابَاکی کەرە 

پفازەَەی  .َ ظ ، وبَـبن پبن، چُاضمفقی زاویفازجَُ
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یەپ پاابضچە کزێجاای قەثە قەثە ثااَُ، کە ثەؼااەض یەکەَە 
، ثە ٌەڵچىطاثاااَُن. قُضئبوێاااژ لە ثەضزەمیاااسا َااڵ ثاااَُ

کەریبیااااسا  .زیُاضەکەـااااەَە ئااااباڵیەکی ؼااااەَظ ٌەثااااَُ
ـمفااااێطاژ َ لە ژاااااط ـمفێطەکەـااااسا ثە ذەرێکاااای 

 .بەَضە وَُؼطاثَُ
 " زَلخ مُجبٌسیه ال ە". 

ثە زەوگێکاای  .پیاابَە ؼاابمىبکەکە، کەَرە قؽااە کااطزن
 .باا  َ ضیزمێکاای ذاابَ، ثە پطؼاایبضی ظۆض زایگااطرمەَە
ما  مىیؿ ثە ـەضم َ رطؼەَە، کاع َ ؼاەض ـاۆڕ َەاڵ

زەزایەَە. ؼاااەضەرب پطؼااایبضی وااابَ َ ـاااُاىی لەزایاااژ 
ثَُن َ ذێ  َ عەـطەری لێکطزم، پطؼیبضی ٌۆکابضی 
لە زەؼزساوی قبە َ زەؼذ َ چابَم، پبـابن َرای:" راۆ 
چاااای زەکەی لە وێااااُ ؼااااُپبی ضافااااعی َ مااااُضرەز َ 

 ب" امُوبفقیىس
َرااااا " وااااابظاو ، ئەَان مىیااااابن ذؽااااازە ؼاااااەض ئەم 

ە زەؼاازمەَە َ ذؽاازمیبوە عبضەثاابوەیە َ ئباڵیەکیاابن زای
ثێ َیؽزی ذۆم ثۆ ئێطەیبن ، پێفی ذۆیبن، ثێ بُوبٌ 

 ضاپێش کطزََم."
ثە ببڵزەجبڕییەَە پێی َر :" وب ٌێىاسەؾ ثاێ بُوابە  

ویااااذ، ثەاڵم جاااابضڕ واااابظاو  َ ثااااۆم ضََن ویاااایە ثااااۆ 
کەؼاااێکی َەپ راااۆ َ ثەم حااابڵەَە، ـاااەضعی ذاااُزا ە 
ؼاااااعایەکی زاوااااابَە. ؼااااااەضمبن وەث یُیاااااذ چااااااُوکە 

ەکەد جاابضڕ ضََن ویاایە، کەؼااێژ ثەم حاابڵەی حااُکم
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رۆَە َ ثە ئباڵی کُفطەَە زەثاێ چاۆن مابمەڵە ثکطااذ  
زەثێ ئەمفەَ ثە ٌەمَُ ئەم کزێجی فیقً َ ـەضعبوەزا 

رب ثە پێای َیؽاذ َ ئیاطازە َ ـاەضعی ذاُزا  ،ثچمەَە
 حُکمذ ثسەم." 

َ بٌەوااااسڕ ذُاضزویاااابن پێااااسام َ لە واااا ەکەیـااااەَ
زەضببیاابن لەؼااەض کڵااۆم زام. لە ژََضاکاای ثچکااۆالوەزا 

وێااُ ربضیکیااسا ٌەرااب رُاواابم ٌەثااَُ، ٌەرااب زڵ َ زضََواا  
ذُاؼاازی، ثە زەوگاای ثەضظ ثااۆ کڵااۆڵی َ وەبجەراای ذااۆم 
بطیااابم. ٌێىااااسەی ؼاااەز چاااابَ، لە رااابقە چاااابَەکەمەَە 
فطمێؽااااژ ٌاااابرە ذااااُاضڕ. ؼااااەضەرب لە ژََضەکاااابوی 
 .رەویفزمەَە، چەوس زەوگێژ ٌبَاضیبن لێ ثەضظ ثَُەَە

ىێُ َ قؽەی وبـطیه زاَایبن لێکطزم کە ک  ثا  َ ثە ج
چیزااط ثە بطیاابوە ثەؼاااُاکەم ئاابظاضی ضۆحیااابن وەزەم. 
ثەاڵم ماااه ثااابک  پێیااابن وەثاااَُ، ثاااۆ ذاااۆم زەبطیااابم، 

َەپ  .کەفُکااُڵی ئاابظاضی واابذ  ثااَُ ٌاابَاضی زەکااطز
لێاااساوی زڵااا ، ٌەوبَیفااا  ذاااۆ ثە ذاااۆ لاااطفە َ ٌااابژەی 

لە ـایه  زەٌبد َ وەمسەرُاوی ثەضیابن پاێ ثگاطم. جاگە
چی  ٌەیە َ چی زەظاو ، جاگە لە بطیابن ە ئبمابژەیەپ 

 ٌەیە رب ثجێزە ثەڵگە ثۆ ظیىسََیەری ب 
ظۆضی وەثاااااااطز زەوگااااااای ظیىاااااااساوییەکبوی راااااااط لە 
ؼەضظەوفااذ َ جىێااُەَە بااۆڕا ثااۆ وااُظاوەَە، پبـاابن 

 َەپ مه ثَُن ثە بطیبوی ثەضظ َ ثە کُڵ. 
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ؼبد زَای ؼبد زەوگەکبن ظیبرط َ ظیبرط زەثَُن، 
زەیاابن بەضََی ظیىااساوی وێااُ راابضیکی پاا  ثە ظیىااساوەکە 
زەیبوىباڵوااااس. کااااُڕ َ ژن َ زایااااژ َ ثاااابَکی ذۆیاااابن 

وطکە َ وبڵەمبن، ظضیکە َ ٌبَاضمبن، َەپ  .زەالَاوسەَە
 ٌەَضەبطمە ثەضظ َ رۆقێىەض ثَُ. 

ثاااااۆ زََەم جااااابض، ضاپێچااااای ثەضزەم قبظییەکەیااااابن 
ە ٍێىبن ثە ڕیفاازکااطزمەَە. ثەزەم یاابضی کااطزن َ زەؼاا

زضااااژ َ ذەوبَییەکەیاااسا، پێااای َرااا :" راااب ئێؽااازە کەغ 
ٌێىااسەی رااۆ مبوااسََی وەکااطزََم، ئەمفااەَ ثە ٌااۆی 
مەؼااەلەی رااۆَە وەوُؼاازَُم، رااب ثەضەثەیاابن الپەڕەی 

ثاااۆ زۆظیاااىەَەی  .ئەم کزێجااابوەم ئەماااسیَُزیُ کاااطزََە
حُکمێژ، یبن جاۆضی ؼاعاکەد. ثەاڵم لەَە زەچاێ ثاۆ 

 ز ثێذ." ث یبضزاوی رۆ پێُیؽزمبن ثە ئیدزیٍب
ثە ثێ رطغ پێ  َد:" پێُیؽذ ثە ذۆمبوسََ کاطزن 

 َ ئیدزیٍبز وبکبد، ؼەضم ثج ن َ رەَاَ." 
ثەضظە پێ ثۆم ٌەؼازب َ وەڕاواسی  ،ٌەض ٌێىسەم َد

ثەؼەضمب:" ٌەی کبفطی مەلعَُن، ضافعیای ثاێ ئابث ََ، 
ثااێ ـااەضە ، ثااۆ کُـاازىمبن ٌبرَُیااذ َ بااَُی ظیاابز 

ظََی ذۆمااابن زەذۆیاااذ. راااۆ َائەظاوااای ئاااێمە ثە ئااابضە
مااطۆ  ؼااەض زەثاا یهب َائەظاواای ئااێمە پیاابَ کااُژیهب  
ئاااێمە رەوٍاااب عەثاااس َ مُجبٌیاااسی ذاااُزایه، ـاااەضع َ 
یبؼبی ذُزا چی زاوبثێ، ئاێمە ئەَە جێجەجاێ زەکەیاه. 
ٌەضچی زەیکەیه ـەضعی ئیؽتمە، رۆ زەرەَڕ ٌەض لە 



   195 

. ذۆمبوەَە ؼەضد ثج یه َ ذُاىذ ثکەَازە ئەؼزۆمبن
پیااابَ کاااُژ، ٌەی وبپیااابَی بااادَ، زەرەَڕ ثمااابوکەیزە 

ثۆمبن ضََن ثُایە ـبیؽزەی ؼەض ث یىای ٌەض زَاىاێ 
ؼاەضمبن لە  ،َ لەبەڵ زی ە کابفطە ـاەڕکەضەکبوی راطزا

 الـەد جیب زەکطزەَە." 
ذۆماااسا ثەؼاااەض پێیەکبویاااسا، کەَرااامە مااابە کطزوااای 
پێدَەکبوی، ثە ذُزا َ پیطۆظییەکبوی ؼُاىسمسا، بطیبم 

 َ پبڕامەَە، پێ  َد:
رکبیە، ثاۆ ذابرطی ذاُزا، ثاۆ ذابرطی پیابَ چبکابن، " 

فەضماابوی کَُـاازى  ثااسە. فەضماابن ثااسە ؼااەضم ثجاا ن، 
کااَُد کااَُد َ ٌەپااطََن ثە ٌەپااطََو  ثااکەن، رااَُ 
 .ئیمبوااذ ث یاابض ثااسە فیفااەکێکی ضەحمەراا  پێااُە ثىااێه
زەمەَڕ ثمااطم، مااه ثااێ ئیماابو ، کاابفط َ ثااێ وااطخ َ لە 

ن ؼەض ث ی ذُزا عبؼی ، ئەَ ٌەمَُ بەودە جُاوبوەرب
 مىیؿ ؼەض ثج ن، زەمەَڕ ثمطم..."

 َ زەماا ٌەڵااسا لە ـااەقێکی  ،ٌەرااب ٌێااعی رێااسا ثااَُ 
زاواای ظەضز ٌەڵااگەڕاَ زذەڵزاابوی ذااُاىی کااطزم. ؼااێ 

زەمماااسا، کەَراااىە ثەضزەمااا .  بَلەبەڵ کڵاااۆ ذاااُاىی وااا
لە چاابَە ظەقەکاابوی ، زاوەَیایەَە َ ؼااەض ؼاایىگی بااطر 

ذااااااااۆی وعیکاااااااای کااااااااطزمەَە َ ثە رااااااااُڕەییەکی لە 
ڕازەثەزەضەَە َراای:" مەضباای رااۆ ثەزەؼااذ مااه ویاایە، 
ٌەراااب ذاااُزا ضۆژد رەَاَ وەکااابد، زەثاااێ ثژایاااذ ٌەی 

 ثەضاظی لە ثەضاظ ثَُ." 
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 ثە بطیبن َ زەمُپ ی پ  ذُاىەَە َر :
 "ئەی حُکمی مه چییە، ذُزا ٌبَاضب" 

 کەمێژ ٌێُض ثَُەَە َ َری:
"مەرطؼااە، لە ٌەمااَُ حبڵێکااسا ـاابیەوی مااطزن ویااذ، 

 ضەوگە ثە زەؼذ ث یىێژ ضظببضد ثجێذ." 
ٌەض َاـاااااااجَُ، زََ ضۆژ زَاراااااااط َ ثە راااااااۆمەری 
ٌەڵگطرىاای ئااباڵی کااُفط َ ضافااعی َ الیەوگااطی حااُکمی 

ذەڵااکەَە، ئەَ راابقە زەؼاازەی   راابغَُد، ثە ثەضچاابَی
 کە مبثَُم، لە وبَەڕاؼزەَە قطربوسیبن. ٌەضچای بطیابم
 .َ پاابڕامەَە، کە ٌەض ئەَ راابقە زەؼاازەم ٌەیە مەیجاا ن
ثمکااُژن لەَە ثبـاازطە، ئاابذط ئیزااط چااۆن ئاابَ َ واابن 

ب ظۆضم َد، ثەاڵم کەغ گاااطمثراااۆمب چاااۆن رااابضاد ث
َەپ ذۆیاابن َریاابن. یبؼااب َ ـااەضعی  ،بااُای پێااىەزام

زەؼاااازمیبن لە  .ذُزایاااابن ثەؼااااەضمسا جێجەجااااێ کااااطز
یەَە. زَای َ ریااژ ثاا ی ەئبویفااکەَە، ثە رەَضاکاای بەَض

ؿ ٌێىسەی پێفزط َ ظیبرط زەؼزەَزامێىیبن یث یىەَەکە
ریمااابضم وەکەن َ لاااێگەڕاه ثە ئااابظاض َ ذاااُاه  ،ثاااَُم

لەثەض ضۆـزىەَە زَا ٌەوبؼە ثسەم َ ثمطم. ئەَەـیبن 
پاااێ ڕەَا وەثیىااای  َ ضااااگەی مطزویااابن لاااێ ثەؼاااز . لە 

فااااسا، لەبەڵ چەوااااسیه ؼااااەضی ثاااا اَ َ الـااااەی یزَای
زامە پفازی پیکابثێکەَە َ لە زََض، لە ثۆبەوسا، ف ایبن 

 ٌەڵیبو ـز . زایەوێُ ئەم ؼەضەوُا کە بەَضە
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کەم واااَُظەی ریاااب وەماااب َ ذاااۆم کَُراااب ثاااۆ یاااۆضاز
لە کاااُوەکەم ؼاااەضم ٌێىااابیە زەضەَە،  زەضەَە. ٌەض کە

چاابَم کەَرە ؼااەض ـاازێکی ؼاا:ی، کە ثە ظەَیاایەکەزا 
َ پاااابؾ  ەضژاثااااَُ. ظەوااااسەق  چااااَُ َ ذێااااطا َ پبـاااا

رەظََی رطؼااێژ، ٌەوبؼااەی ؼااُاض  .َەکفاابمەَە زَا
 کطزم َ ذۆم ک  َ مبد کطز. 

ثە زەوگی ثەضظ  ،پبؾ قەزەضاژ، لە قبقبی پێکەویىمسا
کەَرمە بفزُبۆی ذاۆم:" ثبـاە بطیمابن ذاُایؿ ثێاذ، 

 ذۆ مه کطمە لیقە وی  رب ثزُامەَە " 
ثاۆ چەواس ؼابرێژ ذاۆم   ،ٌێىسە ثە ظەَیاسا ذفابَم

لااێ ثااَُە ئەَ کااطمە لیقاابوەی ثە مىااساڵی زایکاا  لە وێااُ 
حەَـاااااە َ حەمااااابمەکەزا ذاااااُای پێاااااسا زەکاااااطزن َ 

َەپ پەـااااامەپ  ،ی ذۆیبواااااسابکطمەکااااابویؿ لە جێگااااا
 زەرُاوەَە. 

مااه ە ثەز حاابڵ ، ە رطؼااىۆک ، ثە ٌەمااَُ عااُمطم 
ؼااابڵە ـاابز َ زڵرااۆؾ وەثاااَُمە.  سٌێىااسەی ئەم چەواا

ۆمی رێاژ زەزەم. ٌەماَُ عاُمطم کەچی ذەضیکە لە ذا
لە قاااَُاڵیی  جااابضرەمەوااابی ماااطزو  کاااطزََە، ؼاااەزان 

 .وااابذمەَە ٌیاااُای مەضبااا  ذُاؼااازَُە َ وەماااطزََم
کە لە وەـئەی عەـقسام، رطغ ذەضیاکە رەفاطەم  بئێؽز

مه ثە ٌۆی ؼاەلُاَە، پا  پا م  وەبجەری رەَاَ،زەزاد. 
لە ژیاابن، لە ذۆـەَیؽاازی، ئیزااط زەؼااذ َ قاابچی مااه 

ئیسی مه ثىیبزەمێکی ثە . ُا َ ـبزی مه ئەَەئەَە، ٌی
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ظەَ  َ ثە َضە َ ثە ثەذااز ، ئاابضام َ ئبؼااَُزە َ پاا  
عەـااق ، زڵاا  ٌێىااسەی ؼااەز قاابە َ زەؼااذ َ چاابَ ثە 
باااااُڕ َ ریاااااىە. ؼەضـااااابض َ کەیفؽااااابظ، یەکەمااااایه َ 

 بەَضەرطیه عبـقی وێُ ئەم ؼەضەوُا کە مى . 
، ثەضەَ زەضەَە ذاۆم کَُراب. عەماَُ ـبز َ ثە کەیا 

ضەظَان زەوگااای لێٍەڵجااا ی:" ثەیبویاااذ ثااابؾ زََضەگ، 
ئەم  ،ی کچااااا ەثجاااااُضە راااااۆظڕ ثەض لە ئێؽااااازب ؼاااااەلُ

ـەکطەی ضـزە ثەض مبڵەکەد، بُوبٌی ئەَیاؿ وەثاَُ، 
 فەقیطە عەالبەکەی زڕا." 

" باااُڕ مەزەضڕ عەماااَُ بیااابن، کێفاااەیەپ ویااایە، 
بەضچی چابپ رطؼابم َ َامعاوای ذاُایە، قەیىاب ـاەکط 

 ـیطیىییە." 
 ام َد َ لە زڵی ذۆـمسا َر :ثۆ ئەَ َ

" قُضثااابوی ئەَ پااابرە الؼااازیکە زڕاَاوەی ثااا  کە ثە 
ثەضزەم کەالَەی مىااااااااسا رێ:ەڕیااااااااُن. قُضثاااااااابوی ئەم 
ثەضەثەیااابوە ٌاااابَیىەیە ثااا  کە ثە واااابَی یااابض زەؼااااذ 

 پێسەکبد." عەمَُ ضەظَان زیؽبوەَە َری:
"چااابیەکی زََ غەظالااای ذۆـااا  زەم کاااطزََە، وعیاااژ 

م َ زََ ؼایگبض ثە ثاب کەیاه، ثەضەَە ثب زََ چبی بەض
چمکی زظزاـە ؼ:ییە  ."ژیبن ٌەض ئەَ زََەی ریب مبَە

چڵکاااااىەکەی ذؽااااازجَُە وێاااااُ قبیفاااااە ئەؼااااازُضەکەی 
کەمەضی کە ـڵ:ەی زەٌبد لە ئبَزا، کبرێاژ ئابَڕم ثاۆ 

ەی لالی چەپی ذۆم زایەَە ضاچڵەکی . رەضمێکی ثبضیکە
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ئەَی . ضەقٍەاڵرَُ ثەؼەض کەَڵە مَُجەمیسەکەَە ثَُ
رەضم  یعەمَُ ضەظَان َەپ رەذزەـاۆض ثاۆ ـَُـازى

ثەکبضی زەٌێىاب. رەضمای پیابَاکی ثبضیاژ َ زضااژ، ٌەض 
زََ قاااابچی لە ؼااااەضََی ئەژوااااۆیەَە ضاااااژ َ ضە  

لە  ،لەؼاااااااەض مَُجەمیاااااااسەکەَە ٌااااااابرجَُوە زەضەَە
 ثۆـاااااااااااااااااااااااااااااااابییسا ضەپ َەؼاااااااااااااااااااااااااااااااازبثَُن. 

ؼەضؼاااااااُڕمبوەَە لاااااااێ   ثە ،ضََم کاااااااطزە عەماااااااَُ
  پطؼی:"ئەَە جەوبظەی کێیەب "

ثەزەم چب رێکطزوەَە َەاڵمی زامەَە:"عەَازە ـاێذ، 
  "زۆظیُیاااابوەرەَە. ئەم ثەضەثەیاااابوە ثە مطزََیااااای

ئااابی ذاااُزا عااابفَُد کااابد عەَازی وەبجەرااای کاااُڕی 
 . زامااااابَئەی  ،ذاااااُاد لەبەڵ عەَاز بیااااابن، وەباااااجەد

عەَاز، لێاطە زەژیاب. لە  ذەڵکی زەڵێه زەمێژ ؼبڵ ثاَُ
وەَرەزا کە راب چابَ وێُان ئەَ زََ ثۆڕییە ظەثەالحەی 

ٌەوسڕ  .ٌێعی ثیىیىی ٌەثێ ثە ؼەضەوُا کەکەزا کفبَە
ـاەَان لە ژاطیاسا  ،ەی ؼەض یەپ وبثَُەکچیىکۆ َ رەو
ثە ضۆژیاااؿ ثەضزەَام ثە پااابضچە ئبؼاااىێژ  .زەوَُؼاااذ

زەیکێفب ثە ثۆڕییە ئەؼزُضەکەزا َ رە ... رە ... رە ... 
ثە چااابَیؿ زەیااا َاوییە رااابَەضی  .ٌەض رەقەی زەٌااابد

ظەثەالحی کبضەثابکە َ لەثەض ذۆیفاییەَە لەؼاەض یەپ 
 جىێُی زەزا. 

لەَەی ثە زەؼاازیبن زەٌێىااب لە ، ضۆژاوە ذێطەَمەوااس
ئیزط ئەمە حابڵی ثاَُ.  ،ظثڵەکەزا، کەمێکیفیبن ثەَ زەزا
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ئەَەرب ثاَُەرە جەؼازەیەکی ضەقای ثاێ ضۆ  َ ثە یەپ 
 . ضظبااابضی ثااااَُ لەم زویااااب پااایػ َ ثااااۆبەوە یجااابضەک

ضۆژااااژ ذعمێکااای ئەم عەَازە، ربَااااژ الی زایە ژااااط 
ؼااابثبرەکەی عەماااَُ ضەظَان َ حیکااابیەری ئەم ـاااێزە 

 بێااااااااااا ایىەَە.  ماااااااااااطزََەی لە واااااااااااَُکەَە ثاااااااااااۆ
عەَاز لە مێطزمىساڵیااااسا، ضۆژڕ ثەَ ئەوااااساظیبضاوەی کە 

َ  هوبَە وبَە زاىە بُوسەکەیبن َ ذەضیکی وەذفەزاوبو
ٌێڵی  رب .ەثب زیبضی زەکەنبُایە ـُاىی عبمَُزی کبض

ئێااُە ئەمە ؼااێ ؼاابڵە  ،کێفااه زەڵێااذثکبضەثبیاابن ثااۆ ضا
رااااب ئێؽاااازب چبَماااابن ثە کبضەثااااب  .وەذفااااە زەکێفااااه

وەکەَرَُە، ئێُە زضۆ زەکەن، کبضەثب ثگبرە ئەم کێطەی 
ماااه، وببااابرە ئەم بَُواااسە  زە ؼااابڵ زََاراااط عەَاز لە 

ئەواسام ثە راۆمەری  ،الیەن زەظببی ئبؼبیفی ثەعؽەَە
 گیط زەکطااذززەؼ ثَُن لە ضیعەکبوی حیعثی ـیُعیسا

ثااااێ ؼەضَـااااُاىی زەکەن. ذااااعمەکەی زەیااااُد، لە  َ
ظیىااسان زەیاارەوە ژاااط ئەـااکەودەی قُضؼااەَە، ثەاڵم 
ئەَ ٌیش وبزضکێىێ. زَاجابض ئەمىەکابن پەواب زەثەوە ثەض 

لە کێااااطی زەزەن.  ،کبضەثااااب  ،زڕوااااسەرطیه ئەـااااکەودە
زەثیىه لە ثطی تزەکبن رَُـی ـۆپ زەثه، کبرێ لجە

قبقااااب  ،ٌاااابَاض َ واااابڵە، قُضثاااابوییەکە ثە زەوگاااای ثەضظ
تزەکاااابن ثەؼەضؼاااااُڕمبوەَە زەَضی لپێااااسەکەوێ. جە

زەزەن َ پێی زەڵێه. ثەچی پێسەکەوی، ذۆ راۆ ذەضیاکە 
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عەَاز ٌەض ثەزەم پێکەویاااااىەَە زەڵاااااێ. َا  ب زەمطیاااااذ
 کبضەثب بەیفزە کێطم َ وەبەیفزە ئبَاییەکەمبن. 

زەزەن، رب ئەقڵای لە زەؼازسەزا َ ٌێىسە کبضەثبی لێ 
 ەاڵی ؼەض جبزەی زەکەن.ڕثە ـێزی ثە

پاااابؾ چاااااب ذااااُاضزوەَە، عەماااااَُ چاااااَُەَە الی  
رەضمەکە َ ثە چەواااس الفیزەیەکااای پااا  زضَـااامی مااابفی 

 ثطزی ثۆ وبـزه.  ،مطۆ ، کفىی کطز َ زای ثە کۆڵیسا
ثە ثااااب کطزواااای  َ مىاااایؿ ثەزەم چااااب ذااااُاضزوەَە

پێفاااای ذااااۆم.  چاااابَم ثاااا ییە، زََکەڵاااای جااااگەضەَە
یسا یؼااەبُضزاوێژ ٌەرااب چاابَ ثاا ی ثکااطزایە ثە زەـاازب

لە زەیاابن الَە زََکەڵاای ؼاا:ی َ ضەؾ م اای  َ.کفاابثُ
ئبؼاامبویبن بطرجااَُە ثەض. بااطز َ رەپااۆڵکەی ظثاا  َەپ 
چیااابی ثەفطیىااای جەمؽاااەضی ثااابکَُض ٌەڵکفااابثَُن، 
ؼاەزان َ ثگااطە ٌەظاضان قەلەڕەـااکە قاابغە قااب  َ ثاابڵە 

الیەکااسا َەضبێاا ی، چەوااسیه ف ەیاابن ثااَُ. ضََ ثە ٌەض 
ؼااەگ َ پفاای ەد ثەضچاابَ زەکەَاااذ، ئەَاواایؿ َەپ 
مطۆڤەکااابن َاڵاااه ثە زَای ـااازێکسا ذۆیااابوی پاااێ رێاااط 
ثااکەن. م یۆوەٌااب مێفااَُلە َ مااێؿ َ مێااطََی ٌەمە 

ؼاەزان بێژەڵُکەیابن   .ٌەمە قەثبضە رێکچا ژاَن ،جۆض
لە ٌەَا ثۆوااااساضەکەزا ذُڵقبوااااسََە. ثااااۆوی واااابی ۆن َ 

ٌەَایابن قاُضغ کاطزََە. ثەؼاەض ، پتؼزیکی ؼاَُربَ
 ،ثاااااُضجی ثەضظ َ ظەثەالحااااای رااااابَەضی کبضەثااااابکەَە
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ؼەزان ثبڵىسەی ٌەمە چەـه، لە قەلەڕەـاکە َ کاۆرطە 
 َُن. زثبضیکە َ زاڵی الپ ذۆض ٌەڵىیف
کاااُڕ َ مىاااساڵ َ پیاااط،  ثەَ ثەیااابوییە، ؼاااەزان کیاااژ َ

َضَژاثاَُن  ،پەضـُثدَ ثە وێاُ ظثڵای رەڕ َ پا  ثۆواسا
پیػ ئبؼمبوی وبَچەکەی  َ َ زەبەڕان. رُاژاڵێکی چ 

ظۆض َ غەڵجەغەڵات َ  یزاپۆـی ثَُ، ژاَە ژاَی زەوگا
 زەکطز.  ەڕقەضقەـە، بُای ک

ئێااطە زویاابیەکی رااطە، زویاابیەپ ٌبَـااێُەی زویاابی 
ٌبوکە  ،ەَە بَُ ذ زەکەنقبلۆوچەکبن، ئەَاوی لە ئەظەل

ٌبوژ َ رەپبَر  پابڵی زەواێه. ئێاطە ضەواگە بەَضەراطیه 
کابد ٌەض ظثا  َ پیؽاییە. ثرب چبَ ث   ،ظثڵساوی زویبثێذ

ـاااااُاىی ف ااااااساوی مبـاااااێه َ ربواااااژ َ ججەذااااابوەی 
رێکفکبَی جەوگەکابوە کە راب زََض زەثیىاطاه. ـابضاکە 

 یب َاڵرێکە ثۆ ذۆی. 
مىیاابن لێااطە ف اااسا، چااُاض ؼاابڵ ثەض لە ئێؽاازب، کاابرێ 

ئێااطە ٌێىااسە بەَضە َ فااطاَان وەثااَُ. عەمااَُ ضەظَان 
رب ؼاەضزەمی ثەعاػ، ضۆژاوە یەپ زََ  طزەڵێذ:" پێفز

ثەاڵم لەبەڵ ٌابرىی  .ؼەیبضە زەٌبره َ ظثڵیبن زەڕـذ
 .َضزە َضزە ثژاُی ئێمەؾ ثبـزط ثَُ ،ئەمەضیکییەکبن

ضۆژاوە زەیااابن ؼاااەیبضەی ذاااۆڵە عەمەلە زااااه َ ظثااا  
 بثااا َاوە ویاااُەی ظیااابرطی ئەَ ظثاااڵەی ئێؽاااز .زەڕااااژن

زەڕاژضاااااااذ، ثااااااُرڵە ئاااااابَ َ کااااااۆال َ ـَُـااااااەی 
مەـااطََثبد َ کاابضرۆوی جااگەضە َ ـاامەپ َ ئاابمێطی 
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کبضەثبیی مباڵوه. َاڵرەکە ثاۆ ذاۆی ثاَُەرە ظثڵرابوەی 
زویب، لە ٌەمَُ الَە پیؽایی رێفا ڕ زەزضااذ. َاثا َاد 

 ظث  ٌەمَُ عێطا  زابیط زەکبد." 
یابوێک  ثەم پیابَە عەباب  ثەؼاەضە چُاض ؼبڵە ماه ب

ؼەض ضاؼذ َ ثە رەقُا َ  ،پیطەیە، ٌەرب ثڵێی ثۆم ثبـە
لە ذااااُزا رطؼااااە، ذااااۆی َ ٌەض چااااُاض کااااُڕ َ ؼااااێ 

لەثەضەثەیااابوەَە زااااىە ئەم  کاااچەکەی ٌەماااَُ ضۆژااااژ 
ؼاااەبُضزاوە َ راااب زەمە َ مەغطیااات ثە وێاااُ ظثڵەکبواااسا 

ـذ کاۆ زەکەوەَە َ ؼاەضلەوُڕ زەیاجەوەَە  .زەبەڕاه
ثەم  .ثاااابظاڕ َ زەیفطۆـااااىەَە ثە ذەڵکاااای ٌەژاض وێااااُ

قااااُضۆظی ذاااۆی َ ماااابڵ َ مىاااساڵی زاثاااایه ظجاااۆضە ض
 ٌەمیفە زەڵێ: زەکبد.

" ذُزا وەیج ڕ، مطۆ  وبثێ ظۆض زاَا ثکبد، کەم َ 
حەاڵڵ ثااااۆ ئەم زویااااب َ ئەَ زویاااابؾ واااایعمەرە، ظۆض َ 

ذااااُزا  .حەضام، ماااابیە پااااَُچییە َ ضیؽااااُایی لەزَایە
 ، لە ٌیچمبن کەم وییە." ثٍێڵێذ ئێطەمبن ثۆ

ٌەماااَُ زضەوگااابوی ضۆژااااژ، لێاااطە لە ثەضزەم کاااُوە 
بااُضبەکەی مىااسا، پااێکەَە فەضزە چڵکااىە بەَضەکبویاابن 
لەؼااەض ئەم کەض َ عبضەثاابوەیە ـااەرەپ ئەزەن َ م اای 
ضای مبڵەَە زەبطوە ثەض. ثەیبویابن زەیابن ؼاەیبضە زااه 

ئێُاضاویؿ زەیابن کەض َ  .َ ثبضەکبویبن لێطە ضۆ زەکەن
لێاطەَە فەضزە  ،َ لۆضی َ کۆڵەثەض زۆپریکعبضەثبوە َ 

ثاابض زەثەوەَە ثااۆ واابَ ـاابض َ وێااُ ثبظاڕەکاابن. جااگە لە 
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ٌەیىاااای، ٌەمیفااااە ئێااااطە جاااامەی زاااااذ لە ذەڵااااژ، لە 
قاابََقیژی مىااساڵە َضرااکە َ کااُڕ َ کاابڵ، ثاابظاڕاکە ثااۆ 
ذۆی. زەاڵڵەکابن ٌەض لێاطە، قَُراُی ثیاطە َ فابفۆن َ 

َ ٌەواسڕ ـازی رطیابن  پبرەی الؼزیژ َ پابضچە ئبؼاه
 ثبضی زەکەن َ زەڕۆن.  ،ثە کی ۆ لێ زەک وەَە

ئێطە جگە لەَەی ـاُاىی کەؼابثەرە ثاۆ ظۆض کەغ، 
ـُاىی ویفازەجێ ثاَُن َ زاڵاسە َ پەواببەی ژیبویفاە 
ثااۆ ظۆضی رااطی َەپ مااه. ثە زەَضَثەضی مبڵەکەمااسا، 
زەیاابن کەؼاای رااط ٌەن َ زەژیااه، ثە چیىکااۆ َ لەَ  َ 

کُذێکیاااابن ثااااۆ ذۆیاااابن چااااێ  ،ثەضز ەرەوەکە َ ذاااا 
کطزََە َ لەؼەض پبـمبَەی ظثڵەکابن زەژیاه. ٌەماَُ 
ویااااُە مطۆڤاااای ـەلُـااااێزه، یااااب رێکفااااکبَ َ زەضََن 
ثیمبضن، لەَ مطۆڤبوەن کە پێفزط لە وێُ ظیىساوە ربضیاژ 

یابن ثە ثەضچبَیابوەَە  .َ رطؼىبکەکبوسا ٌابرَُوەرە زەض
کەغ َ کبضیبن ٌەمَُ کُژضاَن، یبن َەپ مه جەو  

قیااااىەَە ثەـااااێژ یااااب چەوااااس ثەـااااێکی جەؼاااازەی َ رە
 ثطزََن. 

ؼەزان ٌۆکبض ٌەیە ثۆ ئەَەی مطۆ  رابپ َ رەویاب 
ئەم زویابی ظثاڵەَە، ثاۆ ئەثەز پفاذ ثکابرە  بَثکەَازە و

 ئبَەزاوی َ مطۆڤەکبن. 
ذۆـااجەذزبوە لێااطەزا ثە مەالئاایکەی کااۆوە ٌاابَڕای 

  ئبـااىب ثااَُمەَە، مەالئاایکە ئەَ یضۆژباابضی ؼااەضثبظی
طە ثەؼاااا اییەی پاااا  ثااااَُ لە ـاااایعط َ کااااُڕە ـاااابعی
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 ێزەذؽااازُوئەزەثیااابد. ثااا َاوە ئەَ رااابیە ظەثەالحااابوەی 
ؼەض یەپ، مابڵی ئەَە، لەؼاەضەَە ذاۆی رێاسەٌبَڕ َ 

ژََضاکی ذۆؾ ، لەژاطەَەؾ ظەَییەکەی ٌەڵکەوسََە
ئیزاااط ئەَ وە ب َ پااابکی رێاااسا زضَؼاااذ کاااطزََە. ئێؽاااز

زەذااااُاىێزەَە، وە ـاااایعط زەوَُؼااااێذ. ضۆژاااااژ لااااێ  
 پطؼی:

 "ثۆ َاظد لە ـیعط ٌێىبب"
 اڵمیسامەَە:ەثە رەَؼەَە َ 

زیاااُاوە   " ثاااۆ َاظی لاااێ وەٌێاااى ب ٌەظاض ضۆمااابن َ
ـیعطم ذُاىسەَە، کەچی لە ژیبومسا، جگە لە پطؼیبضی 
جەواااا  َ چەپ َ ـاااازی رُڕەٌاااابد، کەغ لەثاااابضەی 

کەؼااااێژ بااااُای لە  .ئەزەثەَە پطؼاااایبضاکی لێىەکااااطزم
 ـیعطاک  وەبطد " 

کەمێااژ لە مااه ذۆـااجەذززطە،  لەبەڵ ئەَەـااسا ئەَ
ئەَ رەوٍب قابچێکی لە زەؼازساَە، ثە زاضـاەقێکەَە ثەم 
ضۆژببضە ثە پێش َ پەوبی ظثڵی ٌەڵفابذبَزا زەبەڕااذ 

 َ کەی  زەکبد. 
جگە لەَ، ٌەض ثە ضیاعی مبڵەکەیاسا، ذابوَُیەکی راط 
 .زەثیىطااااذ. ئەَ ث ااااژ جاااُاوزط َ ؼاااەضو  ضاکێفااازطە
جاااۆضە رەالضؼااابظییەپ َ ٌبضمۆوییەرێاااژ لە ضەوااا  َ 

ئەَەیاااااابن، ماااااابڵی زََ ٌُوەضمەوااااااس َ  .قەثبضەیااااااسایە
ئەوااساظیبضاکی رەالضؼاابظییە. ثەم ضۆژباابضە زەڕَاوااه َ 
بفزُبااااۆ زەکەن، ذەَن َ ثەضواااابمەی ئەَەیاااابن ٌەیە، 
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لە  .ؼاااەضەوُا کەکە ثاااکەوە مۆظەذااابوەیەکی ٌاااُوەضیی
ـاااێه َ ئبؼاااه، لە لەرە مب ،کەضەؼاااەی پێکاااسا ٌەڵ:اااژاَ

قەثاابضە َ ـااێُە َ ـااکڵی ٌااُوەضیی ؼااەضو  ضاکااێؿ 
ثراااُڵقێىه، )ئەمە پااابؾ ئەَەی ظثاااڵە کەڵەکە ثَُەکااابن 

 رەذذ زەکەن َ لە ـێُەی ثبذچە زەی اظاىىەَە.( 
عەمَُ ضەظَان، جگە لەَ پبضچە پ ێزە لَُؼاەی کە 

ذفابوسا  کابری راب لە ،ثۆ ثەض ؼىگمی زضَؼذ کاطزََە
ؼاااىیؿ زەؼااازێکی ثاااۆ ثە رە  َ ئب .ؼاااىگ  وەڕَـاااێ

کاطزََم، لە ذاُاضزن َ ذاُاضزوەَە َ جگەضەکێفاابوسا، 
ظۆض ذعمەر  پێسەکبد. ئیؽ:طیىگێکی لەحی  کطزََە ثە 
ـیفاااااێکی ئبؼاااااىەَە َ لە قاااااۆڵە ریاااااژە ث اَەکەمااااای 

ثە قبیفاااااێژ رُواااااس ـاااااەرەکی ئەزاد.  ،ٌەڵسەکێفاااااێذ
ؼااەضەکەی رااطی، لە ـااێُەی پەواادە، چااُاض ثەـاای ثااۆ 

کی ذاۆمی پێ ایای زەکەم. زضَؼزکطزََە، ٌەمَُ کبضا
پەودەیەکاااااا  مُبىبریؽااااااێکی ـااااااێُە کەَاوەی پێااااااُە 
لکبوسََە. ثۆ چەؼ:کطزوی لە پەضزاخ َ قابپە ئبؼاىەکبن 
َ ثطزویبن ثۆ زەم . ٌبَکبد ثە رەلای وەضم ئەلقەیەکای 

ٌێىسەی جێ ف زەضی جگەضەیەکی ثۆ کطزََم،  ،ثچَُپ
پەودەیەکااای راااطم، ـاااێُە  .ئەَیااابن ثاااۆ جگەضەکێفااابن

ثۆ ٌەڵگطرىی ـزُمەپ، زَا پەودەـ  ثطیزییە قُالپێکە 
مەبەض  .لە ثعمبضاکی ریژ، ئەمیبن ثە کەمی ثەکابض زااى 

ثاۆ چۆوٍب، کبضرۆوێژ یب ـزێکی لەؼەض ضڕ پێ الثەضم. 
 ٌەض ظۆض وبیبثە. ذُضاوسوی جێ پێُەزاوی مێفُلەؾ



   217 

جااگەضەی  َ کێفاابویضۆژاوە ثەزەم چااب ذااُاضزوەَە 
ئێکؽااااااا:بیەضی زۆظضاَەی وێاااااااُ ظثڵەکااااااابوەَە، لەبەڵ 
 .ضەظَان، َەپ زََ پیبَی ثەذازەَەض زََض زەڕَاوایه
ثێااااسەو  َ ئبؼااااُزە، ذۆـااااحبڵ َەپ زََ پبزـاااابی 
مەم ەکەرێکاای بەَضە َ ئاابضام، َەپ زََ ؼااەضکطزە َ 
ؼەضَەضی ظثڵربوەکە، کە لە ژاط ذۆضی بەـسا، پ  پ  

ـَُـەی ثەربڵ، پ   ثَُ لە زضەَـبوەَەی ئبڵزَُویىی
. بُڵعاض عەالبە، ٌبَـێُەی ثبذچەی پ  ثَُ لە ضەوگی

َ ئاابژەڵ، ٌەمااَُ پااێکەَە  َمێااط ،لە مااطۆ  َ پەلەَەض
 رەثب َ ئبضام زەژیه.
ذۆـاااااااحبڵە ثەَەی ذااااااابَەوی  ،عەماااااااَُ ضەظَان

ضۆژ زَای  ،کەغ چاابَی لەؼااەضی ویاایە ،مەم ەکەرااێکە
ضۆژ زەکفااااێذ َ فطاَاوزااااط زەثێااااذ. ٌاااایش ؼااااُپبیەپ 

حی رێاااسا ویااایە َ پەالمااابضی وااابزاد. ذەَوااای ئەَ، رەماااب
کفبن َ فطاَاوجاَُوی قەڵەم ەَییەکەیەرای راب واب کۆراب، 

 رب ٌەمَُ ؼەض ظەمیه. 
ذەَوااای مىااایؿ، بەیفااازه ثاااَُ ثە ؼاااەلُای کچااای، 
فطیفاازەکەی ضۆحاا ، ـاابژوی ئبیىااسەی ئیم:طارااۆضییەری 

 .ٌەمَُ ؼەضەوُا ژ
پااابؾ زََ کااابرژمێط عەماااَُ لە وبـااازىی رەضمەکە  

لەبەڵ  ،رۆظاژ چەفزە َ عەبابلەکەی جاُاڵن ،بەڕایەَە
 ،َ ویگابی قَُڵاسا کەی وێُ پەودەیی جگەضەمژی قَُڵ

 ثێ ئەَەی رەمبـبم ثکبد َری:
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گ، کێفاااەی مەمااا ەکەرەکەی راااۆ لە ڕە"ئەظاوااای زََ
ئەَان ٌەراب  .زایکزەَە چییەب مه ظۆض لەبەڵیبوسا ژیابَم
ظثڵاساوەَە،  بَثڵێی ذەڵکای ثبـاه، ثەاڵم کەَراَُوەرە وا

 ضۆژ .لە ٌەمااَُ الیەکەَە ظثاا  ٌێطـاایبن زەثاابرە ؼااەض
َریبن زەزاد َ ثچُکزط زەثاىەَە. ُزَای ضۆژ ظث  ق لە

بََثبپیطەکبواااذ، ئەَەی زەثاااَُ ثئەظاوااای ثاااۆب چاااُوکە 
ؾ ٌایش وبکطااذ رابظە ذۆـایبن بثیکەن وەیبوکطز، ئێؽاز

 ظث ."  پ  ثَُن لە
مُبىبریؽەکەم چەؼ:ی پەضزاذەکە کطز َ ثاطزم ثاۆ 

قااُمێک  لێااسا، ٌاایچ  وەَد. لە زڵاای ذۆمااسا پااێ   ،زەماا 
َد: "مەم ەکەری زڵرُاظی مه ؼەلُای کچزە، رۆ پەلی 
ئەَم ثااسەضڕ، ذااُزای زەکااطز ٌەمااَُ زویااب زەثااَُ ثە 

 ظث ." 
 زیؽبوەَە َری:

 " چییە ئەم ۆ ضازیۆکەد زەوگی وییەب " 
ئەمفااەَ پبرطییەکاابوی مااطزن َ وَُظەیاابن پااێ  َد:" 

 ریب وەمب." 
 ثە ـێُە ؼەضظەوفزێکەَە َری: ،ضََی رێکطزم

َ  " ئەی ثۆ قؽە وبکەیب" ٌەض ٌێىسە َ زەؼزی ثطز
لە بیطفااااابوی قاااااَُڵی زـساـاااااە ؼااااا:ییە چڵکاااااىەکەی، 

 مۆثبی ەکەی زەضکطز َ وبی ثە بُایەَە. 
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" ئەلااَُ، حەمااُزی، چاابَ ثگێاا ە َ چەوااس زاوە پی اای 
بەَضە ثاااۆ ضازیاااۆکەی زََڕەگ پەیاااسا ثاااکە، ثە ثاااطا َ 
 ذُـکەکبویفذ ثڵێ کە پبرطییبن ثیىی ٌەڵیگطوەَە..." 

لە ثەضزەمیااسا ، ئەم پیاابَە ٌێىااسە چاابکەی ثااۆم ثااَُە
ٌەؼااااااااذ ثە ـااااااااەضمەظاضییەکی ظۆض زەکەم. ە زڵ َ 

ضەظَان، ئابی  زەضََوێکی بەَضە َ پبکذ ٌەیە عەماَُ
ثە یەکداابضەکی  ،ثااۆ ئەَ ضۆژەی کچەکەـااز  زەزەیزااێ

ذاااۆظبە زەمزاااُاوی َ ظارااا  ، زەمکەیااازە کاااُڕی ذاااۆد
زەکاااطز. ئەَ زاَایەـاااذ لاااێ ثاااکەم َ پااا  ثە بەضََم 

 ٌبَاض ثکەم:
"ئەی ٌاااابَاض مااااه ـااااێذ َ ـااااەیسای ؼااااەلُام، لە 

ئی ٍابم ثەذفای . وبذەَە َەپ زۆظەخ ثاۆی زەؼاَُرێ 
ئەَە، رەوٍب ویگبکبوێزی، ماه ثاکە ژیبو  رەوٍب چبَەکبوی 

ام لێ مبضەکە، ٌەرب مبَم َەپ ؼەلُ ثە کُڕی ذۆد َ
ذاااُزایەکی مەظن زەر:ەضؼاااز . ئەم چبکەیەـااا  لەبەڵ 
ثکە، زڵذ ثە زڵ  ثؽُرێ عەمَُ بیبن، لەم زویابیە ٌایش 
ذەَن َ حەظاکاا  وەٌاابرَُوەرە زی. ذااۆد لە ٌەمااَُ 

 ثە زڵە. حاااابڵ  رێااااسەبەی َ زەظاواااای لە کەغ ثبـاااازط،
 .بەَضەکەد ثمااارەضە ژااااط ؼاااۆظ َ ثەظەیااای ذاااۆرەَە
کااااچەکەد ثااااۆ مااااه، ماااابیەی ؼااااەضلەوُڕ ژیاااابوەَەیە، 
ؼاااەضلەوُڕ ثە زەؼاااذ ٌێىااابوەَەی زەؼاااذ َ چااابَ َ 

ماااااابمە فطیاااااابمجکەَە، ذەَن َ ذُلیاااااابی  .پێیەکاااااابومە
زابیااطی کااطزََم، مەحاابڵە ثااێ  ضازەیەپکااچەکەد ثە 
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َظەی زەوااا  َ جاااَُڵەی ماااه ٌەض . ئەَ ثزاااُاو  ثاااژی 
 ؼەلُا پبرطی ضۆحەکەمە لەم رۆپەڵە بۆـزەزا." ئەَە، 

ٌەضبیااع مەحاابڵە ثااُاطیی ئەم قؽاابوەم ٌەثااێ، لەَە 
وااابچێ ثەم ظََاوە ثاااێ ئاااۆقطەیی َ ئااابظاضی زڵااای ماااه 
 ،کۆربیی ثێذ. کێ ئبمبزەیە کچی ذۆی ثە پیبَاژ ثساد

لە کُوە ؼەبێکسا ثژی. پیبَااژ ثاێ زەؼاذ َ ثاێ قابە، 
بەض  ،ەظَانعەمااَُ ض. زظاااُ َ وبـاایطیه َەپ جىااۆکە

فطیفاازەؾ ثێااذ ظەحاامەرە ئەمە ثکاابد َ ثە مااه ضاظی 
ثێذ، مەحابڵە. رابقە ئُمێاس ؼاەلُا ذاۆیەری، مەبەض ئەَ 
ذۆی عبـق  ثێذ َ پێی لێ ثکبرە کەَـەَە َ ثڵاێ یاب 

َ فااای   َ بَەپ ـااابظازەی وااا .ثاااۆ یبؼاااط، یاااب ثاااۆ بااا 
چیطۆکەکاااااابن، ـااااااەڕم لەؼااااااەض ثکاااااابد َ لە پێىاااااابَ 

ثگااطازە ثەض. رااۆ ثڵێاای پێکگەیفاازىمبن ٌەمااَُ ضاگاابیەپ 
ثڵێاااای ضۆژڕ لە ب ئەَ ئبباااابی لە ؼااااَُربوی مااااه ثێااااذ

ثڵێاای ئەَیااؿ  بضۆژان ٌەؼااذ ثە ذۆـەَیؽاازی  ثکاابد
ذۆـاای ثااَُا ب ذااۆ ظۆض جاابضان ویگاابم زەکاابد َ ثە 

 زەممەَە پێسەکەوێذ.
ـا  ثەؾ زەزاد، ەیبوەٌەمیفە لەَ ـایطیىی َ میُ 

 کە لە وێُ ظثڵەکەیب زەیبوسۆظازەَە. 
ضااااااکەَد کە راااابکە چااااابَەکەم  چەوااااسیه جاااابض ثە

کەَرااۆرە ؼااەض چبَەکاابوی، پەـااۆکبَە َ ذێااطا ویگاابی 
ثاۆ ٌێىاسە  ،لەؼەض ٌەڵگطرَُم. ثبـاە بەض عبـاق  ویایە

لااێ  زەڕَاوااێ َ چاابَی زەذاابرە ؼااەضمب ثەزڵىیاابییەَە 
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َەپ کاااابظیمۆزۆ، ـااااێذ َ   زەظاواااا  َەپ چااااۆن مااااه
ـااااااەیسای ، ئەَیااااااؿ ثااااااۆ مااااااه َایە. ئەَیااااااؿ َەپ 

کە ثە  ،پفذ کُڕەکەی وۆرطزام ئەظمی اڵسای فی مەکەی
ٌەضظەکبضی لەبەڵ ذبڵمسا ثیىی  ـاەیسای ماىە. ذاُزای 
مه، ذۆ رۆ لە ٌەمَُ کەغ ثبـازط حابڵی ماه زەظاوای، 

رەوٍاب  .لێذ زەپبڕامەَە، ک وَُؾ ثۆ بەَضەییاذ زەثەم
ئەم جبضە زڵ ـکؽز  مەکە َ مُضازم حبؼ  ثکە. ذۆ 

َ ثۆ رابقە یەکدابض ٌەؼاذ ثە ؼاەضکەَره  کُفط وبثێذ
ئەظمیطاڵاااساکەم، کەی ثێاااذ ثە ، زڵرۆـااای ثاااکەم. ئااابخ

ذۆرەَەم ـەرەپ ثسەیذ َ ٌەوبؼەی بەضمذ ئبَازەی 
ٌەوبؼاااە ؼااابضزەکەم ثکەیاااذب ویگااابی راااۆ عەـاااقە، یاااب 
ثەظەییب مه چی  ثۆ رۆب ؼەبێکی ثاێ چاُاض پە ، یابن 
یبض َ زڵساضب ذۆـذ زەَا  َ زەرەَڕ ٌابَژیى  ثیاذب 

َەیەب ذُزا ٌابَاض لە ویگبی ثەظەیی پێساٌبرىە ،یب ویگبد
وبڕََویی ویگبی رۆ  ثە قؽە ثێ َ ـزێ ثڵێ، مه ثۆ رۆ 

 چی ب"
لە کبرێکااسا ؼااەضم زاذؽاازجَُ، لە ذەیاابڵی قَُڵااسا  
  .ثَُم وبطۆ

لەپااا  زەؼااازێژ کەَرە ؼاااەض ـااابو ، حەماااُزی ثاااطا 
بەَضەی ثَُ، چُاض پی ی ذؽازە ثەضزەما . ٌبَکابد ثە 

 ی:رَزەؼزی ذۆی چبَی کەیەکی ذؽزە ؼەض چبَم َ 
" ئەم عەیىەکە یەپ چبَەم ثۆ رۆ ٌێىبَە، ضاژ فیازە 

 لەبەڵ چبَە ؼبغەکەرسا." 
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ثە زەوگاااااای ثەضظ ؼُپبؼاااااا  کااااااطز. لە عەیااااااىەکە 
. ضەـەکەَە، زویب کەمێاژ جاُاوزط َ رابضیکزط زەضکەَد
ٌەؼااازێکی ذاااۆؾ َ ئااابضامی ریاااب َضَژاواااسم، لەَەؾ 

ئیزط ثە کبمی زڵ  زەمزُاوی لە ؼەلُای یبضم  ،بطو  رط
ثاااا َاو . چااااابَی کەکە ثە ئبؼاااازێژ ضەؾ ثاااااَُ، کەغ 
ئبضاؼزەی چبَمی وەزەثیىی. لە وابذی زڵەَە ؼُپبؼای 
حەمااَُزی َ ذااُزام کااطز، ثااۆ ئەم زیاابضییە بطواا  َ 
جااُاوە. ئیزااط چاابَی ژاااط چاابَی کەم ٌەمیفااە ضََ لە 

 ٌااایش راااطغ َ ـاااڵەژاوێژ لاااێ  ێفطیفااازەکەم ثاااَُ، ثااا
لێااای َضز زەثااَُمەَە. َای ذاااُزایە، چەواااس  ،زەڕَاواای

 ،جااُان واابن زەذااُاد، ە پەلە َ ذێااطا واابن َ رەماابرەکە
کە  ،ذااااااۆظبەم ثەَ مێفاااااابوە .یەَەزەپەؼاااااازێزە زەماااااا

َضَژاَوەرە چەَضی ال لێااُ َ چەوااببەیەَە َ زەیمااژن. 
ذاااۆظبە زەثاااَُمە ئەَ زڵاااۆپە ضۆوااابوەی لە رااایکەکەی 

کە ثەضظ َ زەؼاااازییەَە زەکەَوە ؼااااەض رطۆپکاااای مەماااا
ظلەکاااابوی. ذااااۆظبە ئەَ فااااَُەی لە پەضزاذە چاااابکەی 
زەؼززی زەکەیذ، لە زڵ َ ضۆحی بەضمی مىاذ زەکاطز 

ثە  ەواااااسَ کەمێاااااژ ٌەوبَماااااذ فێىاااااژ زەکاااااطزەَە. چ
زەؼاازُثطزە، ؼااەضثبضی مبوااسََیەری ٌەمااَُ ؼاافطە َ 
ذااُاوەکەی لە چبَرطََکبوێکااسا کااۆکطزەَە. ٌبَؼااەضی 

ە رەزثیطە، ؼدَ ئبیىسەی مه، ـۆڕەژوی ثە ؼەلیقە َ ث
 لەَ ضۆژەی پێکەَە لە ژاط ؼەقفێکسا زەژیه. 
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ثە کەیاا  َ ثەذاازەَەض  ،ٌاایش کاابد ٌێىااسەی ئەماا ۆ
ثە کەمابڵی  ،ثە ٌۆی عەیاىەکە رابپ چابَەکەَە. وەثَُم

ئیؽااطاحەد لە یاابضم ضََاواای. َضز َ ثە ؼااەضو  َ ثااێ 
رطغ. ثە الچبَ رەمبـبم زەکطز... لەـُالضی ضەقُرە  
ثَُ، ثباڵی مەرط َ ویُ زەثَُ، الَاظ َ لەڕ، لۆقی زضاژ 
َ ٌەوگبَی بەَضە، ٌەمیفە رُڕە َ رەَؼه، کەمزطیه 
زوەزان ثەغ ثَُ رب رُڕەیی ثزەقێزەَە. ٌەمیفە چەواس 

بڵێکی ضەـااااای بەڕۆپ ثە ؼااااایمبیەَە ثاااااَُ، زاوە ذااااا
. مێفااەکبن ٌەض جاابضە َ ثە ـااُاىێکییەَە زەویفاازىەَە
زەثَُوە وەذؿ، زەثاَُوە ذابڵی ضەؾ. ثەٌاۆی ثابٌۆظ 

پێؽااااااازی ظەضز َ  ،َ بااااااا ەی بەضمااااااای ظثڵاااااااساوەکە
ضەوگ:ەڕیااااااُە. عەظایەکاااااای جەضؼااااااەی ـااااااەپۆلساضی 
ؼَُضی پ  ئەؼزێطەی ؼ:ی لەثەضزا ثَُ، پ  لە پەڵەی 

ی، زەؼاااذ َ پاااێ قڵیفااابَ، چبَەکااابوی یچڵاااژ َ پیؽااا
 ضی:ۆقبَی.

 َ ثە الیەکاااسا ضاکفااابن ،راااب ئەَ کااابرەی ٌەض یەکە 
چبَ َ وبذ  پا  پا  ثاَُ لە زیامەن َ  .چَُوە ذەَەَە

 جُاوی ؼەلُاکەم.  ؼیمب َ
َەکااااُ  ،پبـااااەَپبؾ کفاااابمەَە کااااُوەکەم ،مىاااایؿ

 ٌەمَُ ضۆژاژ کد َ ئبضام لێی وَُؼز . 
ثااۆ مااه ماابیەی غەم َ ٌەؼاازی  ،ٌەمیفااە ئێااُاضان

 ،قاااااااَُڵی رەوٍاااااااابییە، ئەَ کاااااااابری عەمااااااااَُ ضەظَان
عبضەثاااااااابوەکەی ـااااااااەرەپ ئەزاد لە فەضزە پیؽاااااااای 
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ٌەڵئبَؼاااابَ َ لەبەڵ مىساڵەکبویااااسا لااااۆژە لااااۆژ، ثە ال 
رەویفاااااازی کەضە ؼاااااا:ییەَە م اااااای ضاگاااااابی ماااااابڵەَە 
زەباااطوەثەض. زەثااامە بُوااابٌێکی ثاااێ ئیاااطازە َ زۆڕاَ، 

عێااا  زاثااا اَ، ئیف ااای  َ زەثااامە عبـاااقێکی جێمااابَی لە 
کۆڵەَاض زەڕَاوامە ٌەوگابَی زََض کەَراىەَەی یابض َ 
ٌیچ  پێ وبکطاذ. لەبەڵ ٌەض ٌەوگبَاکیسا، زڵ  ذابَرط 
َ کعراط لێاسەزاد. ٌەراب لە چاابَ ثاعض زەثاه، زەڕَاواا  َ 

پبـبن َەپ ثزێکی زەؼاذ َ قابە ـاکبَی  .ئبٌُوبڵەمە
ؼاااەض ؼاااەبُضزاوێژ، ثاااێ جاااَُڵە َ ثاااێ ضۆ  زەچااامە 

ٌەمااَُ ، ماابَە، رااب ثەرەَاَەراای راابضیکی زاااذحاابڵی کۆ
ـااازێژ زازەپۆـااای. راااب ئەَ کااابرەی زەوگگەلااای ظۆضی 
، ؼااەگ َ چەقەڵ َ ثبڵىااسە زەباامەن َ فااطە جۆضەکاابن

فەظاکە پ  زەکەن لە قطیفاکە َ واَُظاوەَە َ لاَُضەی 
 زضاژ َ ؼبمىبپ.

زەوگای  .لە ربضیکی چ  َ ذەؼازسا ثە کاُڵ زەباطی  
ئااابَازەی ـاااەَ َ واااُظاوەَەی  فااا پااا  ؼاااۆظ َ ئبظاضی

ٌەماااَُ ضۆح ەثەضاوااای ـااابضی ؼاااەضەوُا ژ زەثێاااذ. 
ئبَازەی زەوگی کع َ غەمگیىی ضەثابثەکەی حەماسََوە 
زاااااُاوە زەثاااااێ. ئەَ کاااااُڕەی ٌەمااااَُ ـاااااەَاژ راااااب 
ثەضەثەیبن بۆضاوییەکی ثەؼاُڕ َ پا  لەضەی ذىکابَ َ 
مبرەم ضیاز ، ئابَازەی زەوگای ضەثابثەکەی زەکابد. ٌەض 

  ثە بُڕ زەببد، ئیزط ک  َ ثێسەو  کە ؼەزای ئەَیف
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زەچاامەَە رێفکطیىاای ذااۆمەَە. ثااطازەضە  ،بااُڕ زەبااطم
 زەڵێذ: ،ئەوساظیبضە پیطەکەم

" حەمسََن قُضثبوی عەـقێکی وبکبمە، ئەَ باۆضاوی 
وبڵێذ، ئەَ ثۆ عبـاقە ماطزََەکەی زەوابڵێىێ، ثاۆ کاچە 

 ئبمۆظاکەی." 
ثە پێااای بێااا اوەَەکەی ئەَ ثێاااذ، مااابمی کاااچەکەی 

ثە ظۆض َ وبچبضی زەیسارە کُڕە زەَڵەمەوساکی  ،وبزارێ
ـااێذ َ ـااەیسای  ـااێُەیەپثەاڵم کااچە ثە  .بُوااسەکە

حەمااسََوی پااػ ماابمێزی، ثە ج اای ؼاا:ی ثااَُکێىییەَە 
 .ذۆی زەٌبَازە ضََثبضی زید ەَە َ ذاۆی زەکُژااذ

ؾ زەباااابد، رەضماااای زیداااا ە ثااااطزََی برااااب ثە ئێؽااااز
َەپ ـااااێذ ، وەزۆظضاَەرەَە. لەَ ضۆژەَە ئەم کااااُڕە

رب زَاجبض لێاطە، لەم ؼاەبُضزاوە  .زەکەَازە زەـزُزەض
ٌەماَُ ـاەَیؿ ، ٌەماَُ ضۆژ زەوُااذ .زەبیطؼێزەَە

ثاااابوگی غەظالەی ذۆـەَیؽاااازی زەکاااابد.  َ زەواااابڵێىێ
، ٌااااااابَزەمی ضەثااااااابثەکەی، زاَا لە زیدااااااا ە زەکااااااابد

 ذۆـەَیؽزەکەی ثۆ ثگێ ازەَە. 
ذُزایە، ئەم ٌەماَُ چبضەوَُؼاە ثەز َ رطاژیاسیبیە 

ەیاازە ؼااەض ـاابوی عبـااقەکبنب ثااۆ ٌەمیفااە چیاایە زەیر
رێکیااابن زەـاااکێىی َ ثە ذەم َ زەضزەَە زەیااابوکُژیب 

َ چااُاض پەلااذ  اااژذااُزایە ئەَە لەبەڵ مااه مەکە، چبَ
ثەاڵم لێاااذ  ،ثاااطزم، کطزماااذ ثە پەواااسی ظەمااابوە قەیىاااب

َ  زەپاابڕامەَە ؼااەلُاکەم وەثەیااذ. ذااُزایە ضاگاابم َااڵ
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ئەَ  کااُضد َ ئبؼاابن ثااکە، رااب ثە عەـااقەکەم ثااگەم َ
ی َ ثەذزەَەضی لە ثبَەـای یرەمەوەی مبَمە ثە ئبضام

 ذُزای مه ثەظەیی، ثەظەیی...  .ئەَزا ثژی 
پێسەچێ ذُزا ثۆ ذۆیفی عبـاقێکی بطیىاۆپ َ زڵ 

 .ذفطمێؽژ َ وبڵەی ئەَ ثێ، ضەوگە ثبضان ،ثێذ کبَـ
زەوگااای  ،ظؼااازبوبن ئەَ ـاااەَاوەی ثااابضان زەثبضااااذ

زەوگااااای ثااااابضان زەثێااااازە  .حەماااااسََن وببااااابرە باااااُڕ
زڵۆپە ثبضاوی ؼەض ظثڵساوەکە ؼاەیط  .ؼەمفۆویبی ثَُن

َ ؼبمىبکە، زەوگی ثەضکەَرىای زڵاۆپە ثابضان ثە ئبؼاىی 
ژەوگاااااابَی َ مُقەثااااااب َ پتؼاااااازیژ َ ـَُـااااااە َ 

ێکااا ا زەثاااىە ئااابَاظ َ ضیزمێکااای ؼاااەیط َ ر ،عەالبەکااابن
زەوگااای  ،ؼااابمىبپ. زەثاااىە ؼاااەمفۆویبی پاااَُچی ژیااابن

 ، ئاابَازە زەثااه َ ٌەؼااذ زەکەیااذ ثاابضان َ ثااۆوی ظثاا
ٌەماااَُ ظەمااایه ثاااطیزییە لە زڵێکااای بەَضە، زڵێاااژ ثاااۆ 

 َظی ؼَُربوی لێساذ.  جبَیساوی َ عەـپ، ثۆوک
ثااابوگی  کەَەَ رااابضیکییەبزەوگێاااژ لە زَامەَە، لە وااا

 م:زلێکط
 " زََڕەگ لە کُایب" 

 ئبَڕمسایەَە َ ٌبَاضم کطز:
 "ئەَەربم لێطە." 

چااااااُاض ربضماااااابیی زەضکەَرااااااه، مەالئاااااایکە َ زََ 
ٌُوەضمەوسە ـێُەکبضەکە َ ئەواساظیبضە پیاطەکە ثاَُن. 



   217 

لە ـاێُەی کاۆضغ،  ،ێکا ارزڵرۆؾ َ ثە کەی  ثَُن، 
 جسیی َ ثڵىس ٌبَاضیبن کطز:

 " جەژوی لەزایکجَُوذ پیطۆظ." 
ذێاااااااااطا چەوااااااااااس  .کااااااااااطزم یااااااااابنیەپ یەپ مبچ
 َەپ ؼاااافطە ضاذؽاااازَُ َ کەَرااااىە ،ضۆژوبمەیەکیاااابن

پێکااطز. مااه ٌەضَا  چەوااس زاوە مۆمێکیاابنەَەی. سوضاظاواا
ؼەضؼبم رەمبـبی زەؼازُپ  َ جاَُڵە َ ئەَ ٌەماَُ 

ضە  َ َیؽااااکی َ مەظە ٌەمەجااااۆضاوەم بـَُـااااە عاااا
زەکااطز کە زەیبورؽاازە ؼااەض ؼاافطەکە. کُـااىەکەمیبن، 
ئەَەی عەمااااااَُ، لە وێااااااُ قەمەضەیەکاااااای ثەضاظی اااااای 

ٌەڵگطد  .َ ؼەضەوُا کەکە، ثۆی ٌێىبثَُمبف اسضاَی و
فەضمَُیبن لێکطزم.  ،َ ثطزیبوە ثەضزەم ؼفطە ضاظاَەکە

ثاعەی  ،مه ٌەضَا ٌێا  َ حەپەؼابَ رەمبـابم زەکاطزن
چەوس  ،ئەوساظیبضە پیطەکە. ربڵی ببڵزەجبڕیی  ثۆ زەکطزن

زاوە مااۆمێکی رااطی زابیطؼاابوس َ چەؼاا:ی کااطزە ؼااەض 
ٌەضَا ذەضیکااااااای ، ؼااااااافطەکە، زََ ٌُوەضمەواااااااسەکە

 .کااطزوەَەی مەظەکاابن ثااَُنضاکرؽاازىی پەضزاخ َ جێ
 لەژاط لێُەَە بۆضاوی زەَد.  ،مەالئیکەؾ

پبـاابن زَاویاابن مىیاابن ٌەڵگااطد َ ذؽاازمیبوە ؼااەض 
پەضزاذە ئبؼااااىیىە پاااا   ،کَُـااااىەکەم. پێکیاااابن رێکااااطز

 .ضەقەکەی مىیفاااایبن چەؼاااا:ی مُبىبریؽااااەکە کااااطزەع
 مەالئیکە َری:
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" زەی پێکەکبوزاااابن ثەضظ ثااااکەوەَە، ثە ذۆـاااایمبن، 
 جەژوی لەزایکجَُوی ٌەمَُمبن ـبز َ پیطۆظ." 

ن لە مۆمەکاابن کااطز. بیاابن ٌەڵااسا َ پااێکەَە فَُیااپێک
ؼاااەثب  زلێمااای ٌُوەضمەواااس، ثە زەوگااای ثەضظ ٌااابَاضی 

 کطز:" ث َذێ ـبض َ ٌەض ئبَەزان ثێذ ظثڵربوە." 
َ  ثە زَایااااسا مەٌااااسی ئەلااااُان، ٌەؼاااازبیە ؼااااەضپێ

 َری: َ قطیفکەیەکی زضاژ َ ثەضظی کطز
زایکجَُن َ پێکەَە مطزن، ە قەزەضاکی  " پێکەَە لە
 ببڵزەجبڕە " 

ماااه ٌااایش حااابڵی وەثُثاااَُم َ وەماااسەظاوی مەؼاااەلە 
 چییە، ٌێُاؾ َ ؼەضؼبم لێ  پطؼیه:

 " مەؼەلە چییە ٌبَڕایبنب"
مەالئااااایکە َرااااای:" مەبەض وااااابظاوی ئەمااااا ۆ یەکااااای  

 رەممُظە." 
 َر :" جب چییە، ثب یەکی رەممُظ ثێذ." 

رەؼاااکەضەکەی لە  ،زەؼااازی ثاااطز ،مەٌاااسی ئەلاااُان
 بیطفبوی زەضٌێىب َ ذؽزییە ثەضچبَم َری:

لە  ،"چۆن چییە، ثا َاوە ثە پێای ئەم وبؼاىبمەیە ثێاذ
ئەم ثطازەضاوەـااا  . یەکااای حەَد ٌااابرَُمەرە زویااابَە

ضۆژی لەزایکجَُویاابن ٌەض یەکاای حەَرە، زڵىیاابم رااۆؾ 
ئااااااێمە  .ؼااااااکەضەکەد ٌەماااااابن ضۆژ وَُؼااااااطاَەلە رە

ٌەمَُمبن وەَەی یەکی رەممُظیه، ئەما ۆ ثە ذۆـای 
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ئاابٌەوگی ذۆـاای  ،َ پیااطۆظی ئەَ ضۆژە مێااژََییەَە
 ٌبرىە وێُ ئەم ظثڵساوەی پێی زەڵێه ژیبن زەبێ یه." 

 یزەَەب" ۆمەالئیکە ضََی رێکطزم َ پطؼی:"ثۆ وبذ
 ثە ثێعاضییەَە َر : ،ؼەضم زاذؽذ

 وییە، حەظم لە ذُاضزوەَە وییە.""ربقەر  
کەَرەَە قؽاااە َ َری:"چاااُاض پیااابَ لە ثەیااابوییەَە  

کەَرَُیىەرە وێُ ظث  َ ثە زَای ؼیگبض َ مەـطََثسا 
ویاایە، زەی پااێکەکەد ی َاڵاایه، رااۆؾ زەڵێاای حەظم لێاا

ئەم  ،ٌەڵااسە. ئااێمە ثە ذۆـاای یاابزی لەزایکجااَُوی رااۆَە
ئبٌەوااااا  َ ؼااااافطەیەمبن ؼااااابظ َ ئبمااااابزە کاااااطزََە، 

 ۆضەَە زەی." ثر
ثە زَایاااسا جگەضەیەکیااابن ذؽااازە  ،پاااێکەکەم ٌەڵاااسا

پەوااااادە ئەلاااااقەکەمەَە. پیاااااطە ئەواااااساظیبضیؿ، پااااابؾ 
ٌەڵ:چ یىااای قُراااَُە مبؼاااییەکەی زەؼااازی، ذؽااازییە 

 ثەضزەم  َ َری:
"زەی مبؼی ثراۆ، رەوٍاب یەپ مبوا  َازەی ثەؼاەض 
چااَُە، ئاابذط ثااُغطایی َ پاابضە ظۆضی ذەڵااژ وەثێااذ، 

 ثسەیذ "  م ذُاضزوە پبکە ف ڕمبوگێکی حیع چییە ئە
زیؽابوەَە  ،ذێطا ذێاطا پێکای ٌەڵائەزا ،ؼەثب  زلێمی
 زەوگی لێٍەڵج ی:

 ،ئێکؽا:بیەضە "ثە ـەضەف  ٌەضچی زازە ئەم َاڵرەَە
ئەَەی لە ـبضەکبویفاااسا زەذاااُضڕ ٌەض ٌێىاااسەی ئەم 

 بەاڵ کبٌَُە پبکە." 
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کەی رەپاابوە زەمە ظلەکەیەَە. پێااژ َەلەبەڵیااسا کاابٌُ
ثەزەم باااُاگطره لە زەوگااای حەماااسََوە  زَای پێکمااابن

جگەضەمابن ثە جاگەضە  .زاُاوە َ ضەثبثەکەیەَە ٌەڵائەزا
ی، ثاێ یَ ربضیکبزازەبیطؼبن. پێى  کەؼی زەضزەزاضی و

ثەضەَ زویبی مەؼزی  ،ؼیمبی یەپ ثجیىیه ثبؾئەَەی 
 زەڕۆیفزیه.

ٌەض یەکە َ لە  ،پاااابؾ ئەَەی الڵُپاااابڵ لێیکەَراااایه 
ضاثاااااطزَ َ زویاااااابی ذۆیاااااسا ثە َضرە َضد، بااااااۆضاوی 

 ضََە َ ئبؼمبن لە ئەؼزێطەمبن زەڕَاوی. . زەبَُد
ضەقەکەزا، بەضم َ پاا  ذەیاابڵ بلە ژاااط کاابضیگەضی عاا

لە مێفااک  ، ە ٌەواا وثجااَُم. ذەیاابڵی ؼااەلُا، َەپ ـااب
َضَژاثااااَُن َ پاااا  پ یاااابن کطزثااااَُ لە ٌەوگااااُیه. لە 

لە ثبَەـااای بطرجاااَُم َ ـاااێُەی کۆضپەیەکاااسا رُواااس 
ضایاااسەکطز. ثە ثااابذچەی ٌەمەڕەوگااای ظثڵاااسا ٌەڵمەرااای 

پطچااای ذااابَی ثە ٌەَازا . زەثاااطز َ مبواااسََ وەزەثاااَُ
ـەپۆلیسەزا، مىی رُوس لە مەمکەکبوی چەؼاد کطزثاَُ، 
ٌەضزََکماابن لە واابذەَە زەرطیقاابیىەَە. ثەؼااەض بااطزە 

ثە ذ یؽکبوێ زەٌابرە ذاُاضەَە.  َ کفبظثڵەکبوسا ٌەڵسە
پااا  ثە بەضََی ٌااابَاضی زەکاااطز. ذۆـااامسەَای ئەی 

ضایااسەکطز َ  ،ەباای پاا  ضەگڕئەی زََ ،پیاابَی ثااێ پە 
ماااااه لە ثبَەـااااایسا، باااااۆضاوی  زەَد. ضایاااااسەکطز َ ثە 
زَامبوااااسا، ٌەظاضان قەلەڕەـااااکە قاااایبە قیبیاااابن ثااااَُ. 
ضایاااسەکطز َ عەظڕ ؼاااَُضە پااا  باااُڵەکەی ثەضزەَام 
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. ثەزَایاااسا سـاااەثبی ثەٌێاااعی زەذُڵقبوااازەکفاااب َ ضە
م یۆوااابن عەالبەی ؼاااَُض َ ـااایه َ ظەضز َ ؼاااا:ی، 
م یۆوبن پابضچە مقەثاب َ کابغەظی ٌەمەڕەوا ، م یۆوابن 
بُڵ َ بەاڵی وبی ۆن، بەضز َ غُثبضی پیؽی، م یۆوابن 
رەواااای واااابمۆ َ ٌەمەقەثاااابضە ثە کاااابضیگەضی کطاؼااااە 
ئبَڕیفااامیىەکەی ثە زَامبواااسا کەَرجاااَُوە ئبؼااامبن َ 

ەپۆلیبوسەزا. م یۆوابن ماێؿ َ مەبەظ َ مێفاَُلە، لە ـ
ـااااااااێُەی بێژەڵااااااااُکەی ثچااااااااَُپ ثچَُکااااااااسا، ثە 

زەثااطز. ٌەظاضان کزێجاای پاا   ُضژمیاابنرەویفاازمبوەَە ٌ
ـاااااااااااااایعط َ جااااااااااااااُاوی َ فەلؽااااااااااااااەفە، کە کەغ 

ی ذاۆڵەَە، حابَا َبوەیرُاىسثَُوەَە َ ف اسضاثَُوە وا
رب زَاجبض لێطە بیطؼبثَُوەَە. ثە زَامبوسا زەف یه. ثە 
وێااُ ئەَ ٌەمااَُ ژاَەژاَ َ رێکچاا ژاوەزا، ؼااەلُا ٌەرااب 
ٌێعی رێسا ثَُ ثەضەَ ئبؼمبن، َەپ کۆرطااژ ٌەڵیاسام 
َ قیژاوااااااسی، ثفاااااا ە، زەی لە ـااااااەقەی ثبڵجااااااسە ئەی 
ذۆـەَیؽاااااذ. زََ ثااااابڵ  لێااااا َا َ َیؽاااااز  ثفااااا م. 

طە ئەوساظیبض ثَُ، بەڕاواسمیەَە زەؼزێژ، کە زەؼزی پی
 ثۆ زاویفزىەکە. 

"بُڕ ثسەضە مه، ثاب چیطۆکێکای ذۆـای ذۆماذ ثاۆ 
 ثگێ مەَە." 

یەکێااژ لە مۆمەکاابوی  ،َای َد َ پیااطە ٌەؼاازبیەَە
بەڕا راب لە  ،زەؼزی کُراب ثە ثَُرڵەکبواسا .زابیطؼبوەَە

 کاااااطزییەضەقی زۆظیااااایەَە، بیەکێکیبواااااسا کەمێاااااژ عااااا
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ؽااااااااە کااااااااطزن. ٌێىااااااااسەی پەضزاذەکەیەَە َ کەَرە ق
 ذُاضزثَُەَە ثە ئبؼزەم زەوگی زەضزەٌبد:

" لە ٌەـاازبکبوسا، ئەَ کاابری لە ئەڵمبویااب زەمرُاىااس. 
لەبەڵ کااااااۆمەڵێ ثااااااطازەضی عێطاقیااااااسا، ثە ـااااااەَ لە 

کسا کبضماااابن زەکااااطز. ثە ذاااابرطی ئەَەی زێضاوُضیؽااااز
ثزاااُاویه زضااااژە ثە ذُاىاااسوەکەمبن ثاااسەیه َ ثژااااُی 

بَەن ضیؽاازۆضاوزەکە ژیاابوی ذۆماابن زاثاایه ثکەیااه. ذاا
پیااابَاکی مەکؽااایکی ثاااَُ، کطزثاااَُی ثە وەضیاااذ، ٌەض 
کبضمەوااساژ یاابزی لەزایکجااَُوی ٌەثااُایە، ئەَ ـااەَەی 
ثاااۆ زەکاااطزە پفاااَُ. ضۆژی پێفااازط ئاااێمە ٌەض حەَد 
عێااااطاقییەکە زاَای مۆڵەرماااابن کااااطز. حەَد کطاکاااابض 

ؼااااااجەی ؼاااااابڵ ۆژی . چااااااَُیىە ثەضزەماااااای َرماااااابن
ؼەضەرب َایعاوی پێی ضائەثُاطیه  ،لەزایکجَُومبوە  کبثطا

 َ رُڕە ثَُ.
ئەَجاب لە  .کبرێ زڵىیبمابن کاطزەَە کە ثە ضاؼازمبوە 

یااابوی ئێاااُە ٌەض حەَرزااابن . قبقااابی پێکەویىیاااسا َ َرااای
ٌەض حەَریفااازبن لە یەپ ضۆژزا  ،ذەڵکااای یەپ َاڵراااه

ٌبرَُوەرە ژیبوەَەب  چۆن ـزی َازەثێذب ث َا وابکەم  
زەراااُاوی ثااا َاویزە  .یەکێاااژ لە ثطازەضەکااابن پێااای َد

پبؼ:ۆضرەکبومبنب کبثطای مەکؽیکی پبؾ ئەَەی زڵىیاب 
ثااَُ لە ضاؼاازگۆییمبن، زیؽاابوەَە ثە ؼەضؼااُڕمبوەَە 

یااابوی چااای ٌەمَُرااابن لە یەکااای حەَراااسا . پێااای َرااایه
 .لەزایااااژ ثااااَُنب  مىاااایؿ ثەببڵزەجاااابڕییەَە پااااێ  َد
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ئااااێمە لە َاڵرااااێکەَە ٌاااابرَُیه کە ٌەمااااَُ ، قُضثاااابن
وی ؼااەضۆپ لە یەپ ضۆژزا زەثااێ پیبَەکاابوی ثە فەضمااب

رااب ٌەمااَُ ژوەکاابویؿ لە یەپ ضۆژزا مىااساڵ . ژن ثێااىه
زَاجااابضیؿ راااب ٌەماااَُ وەَەکااابن لە یەپ  .ثااارەوەَە

یااب لە یەپ بااۆڕی ثە ، جەوگااسا َ ثە یەکەَە ثکااُژضاه
زیؽاابوەَە لە قبقااابی  ،کۆمەڵااسا ثىێاااژضاه. ذاابَەن کااابض

 ئەَجب َری:، پێکەویىی زایەَە
" َاڵرێکاااای ؼااااەیطە  کەَاثێااااذ ؼااااجەی ـااااەَ ثااااۆ 
ٌەمَُمبن زەثێزە پفَُ، ذۆ ثێ ئێُە ئێمەؾ ٌیچمبن 

 پێىبکطاذ." 
ثە زَایااااسا  ،ثە وەضمە پێکەویااااىەَە مەٌااااسی ئەلااااُان

لە ؼەبُضزاوسا ثراۆیه َ  ،َری:"رب ٌەمَُـمبن پێکەَە
 ثرۆیىەَە." 

ذۆیسا ثەؼەض ـبویسا ، کەَرە ؼەض ال ،ؼەثب  زلێمی
ثۆ وبیٍێىی ٌەواسڕ  بکەدیۆ:"ئەَە کُا ضازَ لێی پطؼی 

 بُڕ ثسەیىە بۆضاوی، ذۆ ربظە ئەمفەَ ذەَ وییەب" 
ثێاااااااىە، لە ضۆژبااااااابضی  یاااااااۆپاااااااێ  َد:"َاظ لە ضاز

ؼااەضثبظییەَە، بااُا  لە ـاایعطی مەالئاایکە وەثااَُە، ثااب 
 ئەَ ـیعطاکمبن ثە زەوگە ذۆـەکەی ذۆی ثۆ ثڵێ." 

زەؼااااازی زایە  ،مەالئااااایکە ؼاااااەضی ثەضظ کاااااطزەَە
ذاُڕەی  ،ٌەؼزب َ چاَُە رابضیکییەکەَە ،زاضـەقەکەی

ی ئاابَازەی ەکەمیااعەکەی َ بااطمەی راا  َ ثااۆوی بااَُ
 ،. کاابرێکیؿ الضەالض بەڕایەَەنضەثاابثەکەی زاااُاوە ثااَُ
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ثە ظماابوێکی ـااکبَەَە کە لە ژاااط کاابضیگەضی مەیەکەزا 
 ثبؾ قؽەی ثۆ وەزەکطا َری:

عااااط یعط َ میففااااَاظم لە ـََزەمااااێکە  ىىااااىه"مى
 ٍبَڕایبن" ٌٍٍٍیە ثیڵێ ، ییٌێىبَە، ٌیچ  وی

کە لە ٌەمَُمابن ثە ئببابرط َ َضیابرط ثاَُ، ، ؼەثب 
پێفاازط یەپ زویااب مىداا ی ثااۆ کطزثااَُیه، لەؼاااەض ثە 

کە چااااۆن لەبەڵ . مۆظەذاااابوە کطزواااای ؼااااەبُضزاوەکە
ی بەَضە یئەلُان َ پیطەزا، ئێطە زەکەوە کبضاکی ٌُوەض

 ضەوُا کەلە ٌەماَُ ؼاە ـاێُەیەپَ ئەفؽَُوبَی، ثە 
 بەَضەکبوی جیٍبوەَە ثێىە رەمبـبکطزوی. 

ویااُ ؼااەعبد ظیاابرط َەپ ؼاایحطثبظاژ ثبؼاای ئەَ 
ثبذچە َ زەضیبچە َ ئەؼزێڵە پ  پتؼزیکە ـتوەی ثاۆ 

ثبؼی ئەَ کۆـاژ َ ڤاێت  .کطزثَُیه کە لە ذەیبڵیسایە
َ زیااااااىگە پاااااا  ظەذطەفاااااابوە َ زیااااااُاضە ثەضظاوەی ثە 

ىێااااذ. یااااب ئەَ زضەذزاااابوەی ذۆڵُذبـاااابپ زەیبورُڵقێ
ـَُـاە َ ثەضیابن  زڵەقەزیبن لە ئبؼه َ بەاڵیبن لە ثا

لە قَُراااُی ثیاااطەیە. ثە ـاااێُە َ لەضەی کاااُڕَظاوەَە 
 ضََی کطزە مەالئیکە:

" زەی رُذااُزا زڵاای مەـااکێىە، ثااب ئەمفااەَ زویااب ثە 
 زڵی ٌەمَُمبن ثێذ."

ٌەضزََ  ،زیؽبوەَە مەالئایکە لەؼاەض پفاذ ضاکفاب 
ثە زەوگێکی ب  َ ضیزمێکای  ،ؼەضیزەؼزی ذؽزە ژاط 

 ذبَەَە َری:
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 یبن." ییججُضە یبؼط بثجمبَە، مممچ  لە یبز وەیی" ٌی
ذەیاابڵ بەڕاوااسمیەَە ثااۆ ضاثااطزََی زََض، ثااۆ الی 
مەٌاااسی ظضیااابن، ثاااۆ ئەَ ـااایعطەی کە ـاااەَی پاااێؿ 

ٌێىااااااسە  مکُـاااااازىەکەی وَُؼاااااایجَُی. ئەَ ـاااااایعطە
ظۆض جااااابض لەثەض  ،، زەضذااااا  کطزثاااااََُەَەُذُاىاااااسث

 ذۆمەَە زەمُرەَە. 
ثە زەوگااای ثەضظ َ غەمگیاااىەَە، ئااابَازە ثە زەوگااای 

 زََضی ضەثبثەکە رێٍەڵچَُم: 
 ڕەؼیساکی ثێ ثەٌبی ثبَک  ثَُم  

 لە زەذی ەکەی زایکمسا وُؼزجَُم 
 لەَ ثەضەثەیبوە پ  وبڵەی وبپبڵمسا 

 قەزەضاکی ربڵ َ مبمبوێکی وەظۆپ 
 لە زضظی زەذی ەکەَە 

 ٌبَیفزمیبوە ئەم ظثڵربوە ربضیکەی ظەمەوەَە 
 لە ثێفکەکەزا ـەرەکیبوسام لە قۆوبغەکبوی رەمەن 

 ببیەکی عەَزاڵی ثُغطایی 
 ثە لچی زضاژ َ ظمبوی پ  لیکی ژەٌطاَی 

 َەپ چک ێزی جەژوبوە جُیمی 
 لە زەمی چڵێؽیسا ثَُمە ثىێفزی کبَاژ 

 َ الَیمی ژاکبن  یَ ٌەضظەکبضی یمىساڵی
 ثۆ ٌێفزمەَە  یطیرەوٍب پی

 ە پیطاکی کەوەفذ َ ؼبَام 
 وبؼىبمەی رەمەوی ذۆم ثعض کطزََە 
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 یبن ضەوگە مبمبوەکەم 
 لە بەڵ ث یىی ٌێڵی پەیُەوی وێُان مه َ زایکمسا

 چەقۆی لە وبؼىبمەکەم زاثێ َ
 ثۆ ثبَکی ظاضۆکمی کطزثێزە کۆالضە 
 ئەـجێ َ لەَاوەیە ربرەی بەَضەم 

 مه َ زایک  لەبەڵ ـُـزىی پەڕۆَپبربڵی 
 ثێ ئببب ژمبضەی ؼبڵەکبومی لە پیؽیسا ذىکبوسثێ 
 لە وێُ رەضمسا َ ٌبَـبوی رەضم ژیبو  ثە ٌەزەضزا 

لەم ؼاااەبُضزاوەَە ثە ئاااێمە چااای بُڵەکااابوی زەضیاااب 
 بەـه 

 ثە ئێمە چی وەَڕەؼەکبن ثەضظە ف ن َ 
 مبؼییەکبن ثە پَُلەکە ضەوگبڵەییەکبویبن 

 چبَثبـقێی عەـقیبن لەبەڵ زەکەن 
 ثە ئێمە چی کەفە ؼ:ییەکبوی کەوبض زەضیب 
 ـیطیىزطە لە لێُی کەویفکی زَای ژَان 

 ئێطە مبڵی رەضمە َ رەضمیؿ ـۆڕؾ وبکبد 
 وە مبە َ وە ذەوسە َ وە ـەضم وبکبد 

 رەضم پیبَە ثبظََە ثەٌێعەکبوی ٌۆظەکەمە 
 پیبَە پیطە ثێ حیکمەرەکبوی ذێڵەکەمە 

 ٌەض وُاژی ؼەض رەضم َ فبریحب زەظاوه  ەیئەَاو
 ئەَاوی ؼُاضی ژوە ظۆضەکبویبن زەثه َ 

 زیؽبوەَە بەضای ظۆضی رەضم زائەکەن  
 لێگەڕاه ثب ژوە ظۆضە ضەؾ پۆـەکبوی َاڵد 
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 ثە ؼەض ربثَُری رەضمەَە ـیه َ َاَەیت ثکەن 
 کە چَُ، ـیه َ بطیبن کەڵکی چییە 

 ییە کە چَُ، کێ ی ثەضظ َ ضاظاَە کەڵکی چ
 رەضم رەضم رەضم رەضم، زَای رەضم ثەضاکەن 

رەضم َ جەواااا  رەضم َ واااابوی ضە  رەضم َ پێکاااای 
 ژەوەڕاڵ 

 رەضم رەضم رەضم، رەضمی پبؾ َ رەضمی پێؿ 
 رەضم رەضم رەضم، رەضمی ضاؼذ َ رەضمی چەپ 

رەضم ثە ضیفااەَە رەضم ثە ذااۆڵەَە رەضم ثە ئااباڵی 
 ؼَُضەَە 

 بۆڕؼزبوە  زەضببکبن زاذەن ئەمە لەـکط کێفی
 ئەَەی َیژزاوی َەپ قُڕ ثۆ ؼُڵزبن ثفێ ێ 

 رەضم وبیرُا 
 ئەَەی فۆوەریکی ظمبوی رَُری ثعاوێ ثب زڵىیب ثێ 

  ٌەضبیع رەضم ذۆـی وبَڕ 
 ،چَُثاااااَُوە ذەَی قاااااَُڵەَە ،پیاااااطە َ ؼاااااەثب 

لە .ذااۆی بطمااۆڵە کطزثااُ ،پطذەیاابن زەٌاابد. ئەلااُاویؿ
ثەوا  ثَُ. َەپ کەؼێژ رابظە ثَُ ذەیبڵی ذۆیسا وبطۆ

 ثەضیساثێذ َڕاىەی زەکطز:
ئئئئەی ئەَاوەی ئێمەرزززابن ف ااساَەرە ئەمما  ، "ئێُە
زاوەَە، ئێُە کە زەمطن لە کۆـکەکبوىىزبوەَە ضضضؼەبُ

ززززەچاااااىە ظثڵاااااساوی مێاااااژََەَەَەَە، ظظظظثڵاااااساوی 
ربَاوەکبوزبن، زظظظی َََ ذررریبوەرەکبوزبن، ظثڵساوی 
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مە کە زەماطیه، ئێُە ئەثەزیای َ وەثا اَەیە. ثججاجەاڵم ئاێ
لێاااااااطەَە زززززەچیاااااااىە ثەٌەـااااااازی َیاااااااژزاوىىىه َ 

 ئبؼَُزەییییەَە، ئێُە ئەیییییی..." 
ی ویُەـاااااەَەکە یاااااثاااااێ ئەَەی ٌێمى ،ثە ئەؼااااا:بیی

راااااب  .ثەضەَ زََض ذاااااۆم ثە کاااااێؿ کاااااطز ،ثفاااااێُاى 
بۆڕؼزبوی کەل ەؼاەض َ کەضرە مطۆڤەکابن، ئەَاوەی لە 
چەوااااااااس ؼاااااااابڵی ضاثااااااااطزََزا، عەمااااااااَُ ضەظَان لە 

ویەَە َ لێاااطە وبـااازجَُوی. َاوەکەزا زۆظیجاااُؼاااەبُضز
َ بمەؼاااااااذ َ کەوەفاااااااذ، لەؼاااااااەض ؼاااااااژ َ لە وااااااا

بُڕؼااازبوەکەزا، لە وێاااُ رااابضیکی ـاااەَزا، یااابزەَەضی 
ٌەڵی:ێچاااااااابمەَە ثااااااااۆ ئەَ ضۆژەی لەبەڵ چەوااااااااسیه 

ئەَ . کەل ەؼاااەضزا، لێاااطە لەم ؼاااەبُضزاوە ٌەڵیبو ـاااز 
ضۆژەی عەمااااااَُ ضەظَان، لە ظثڵاااااای رەڕ َ ثۆبەوااااااسا 

ثبَەـی کطزم َ رب ئێطەی ٌێىابم. پبـابن  ،زۆظیمییەَە
لە زََ بُویەزا، ذۆیی َ کاُڕەکەی کەل ەؼاەضەکبویبن 

 لێطەزا ذؽزىە ژاط بڵەَە. 
ثەزەم بطیااابن َ وااابڵەی ثەضظەَە  ،عەماااَُ ضەظَان

 ٌبَاضی ذُزای زەکطز:
" ذاااااُزایە ئەم ظََڵااااامە قجاااااَُڵ وەکەی، ذاااااُزایە 
 وەظیفی ذُاىی ئەم ذابکە کەی کۆرابیی زااذب  ذاُزایە

زەزەیذ َ رابکەی ؼاەضی ئەم عەثاسە پبکابوەد ب ثۆ ضاگ
 ئبَا ثە ث یه ثچێذ."
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ئەَ زەبطیب َ مىایؿ زەبطیابم. پا  ثە زویاب ٌابَاضم  
زەکااطز:"مىیؿ ؼااەض ثجاا ە، رُذااُزا ؼااەضم لە الـااەم 
جیاابثکەضەَە َ لەبەڵ ئەم ؼااەضاوەزا ثیاابوىێژە. عەمااَُ 
بیاابن، ئیزااط رُاواابی ٌەڵگطرىاای ئەم ؼااەضە پاا  ئاابظاضەم 

 مىیؿ ثىێژە عەمَُ بیبن." وییە،
ثەاڵم ئەَ َەپ ثااااااااااااابَکێکی میٍطەثااااااااااااابن، ئەَ  

میٍطەثااابوییەی کە لە ٌەماااَُ رەمەوماااسا لێااای ثاااێ ثەؾ 
ثاااااَُم. لە ثبَەـااااای باااااطر  َ رُواااااس ثە ؼااااایىگیەَە 

ثەزەم زاثاابضیىی فطمێؽااکی بەـااەَە، کە  .وَُؼاابوسمی
 َری:، َەپ ثبضاوی ثەٌبضە ثە ؼەضمسا زەڕژا

ثَُیىابیە، لێاطە وەزەژیابیه، ئێمە بەض ؼاەضث  ، "ضۆڵە
ئااێمە عەثااساکی ظەلی اای ذااُزایه، کەمێااژ ئاابضام ثەضەَە 

 کُڕم، ذُزا بەَضە َ ثە ضەحمە."
لە ژاااااط ئەم ثؽاااازە ذاااابکەزا، ؼااااەزان کەل ەؼااااەض 
 .وَُؼاازَُن َ ذەَن ثە زەؼااذ َ قبچیاابوەَە زەثیااىه
ؼاااەزان َ ضەواااگە ٌەظاضاوااایؿ ثێاااذ، کاااێ چَُظاوێاااذ، 

 ا ثعاوه چەوسن. ضەوگە ٌەض عەمَُ ضەظَان َ ذُز
عەمااَُ ضەظَان ثااَُ ثە فطیبزڕەؼاا ، بەڕاوااسمییەَە 
ثااۆ ژیاابن، ئەَ ٌەم فطیفاازە ثااَُ، ٌەم فطیفاازەی پااێ 
ثەذفااااای . ٌەض ئەَ ضۆژە، کااااابرێ چااااابَم ثە چااااابَی 

زضەذزێکای َـاکەَە ثاَُ،  پیطەکچەکەی کەَد، َەپ 
 ؼەضلەوُڕ وبذ  چەکەضەی کطز َ ؼەَظ ثَُمەَە. 
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ثە ٌەَای عەـااقی ؼااەلُاَە ماابَم َ ، چااُاض ؼاابڵە
زەژی ، چاُاض ؼابڵە ئاببطاکی َای رێاسا ٌەڵگیطؼابوسَم 
کە ثە ئبؼااااابوی ثزاااااُاو  ثەضبەی ئەم زۆظەذە پیؽاااااە 
ثگاااااااااطم. ٌەض لە یەکەم ثیىیاااااااااىەَە، کە رااااااااابظە َەپ 
وەَوەمبمێژ ٌەڵسەچَُ، ئبضەظََی ژیبوەَەی لە زڵماسا 

 جۆـسایەَە. 
َەپ جاااُاوی َ عیفاااقی پااابکی ئەَ،  ،چاااُاض ؼااابڵە
لە چبَەکبویاسا لە زایاژ زەثا   .ژاىاێەثَُمەلەضظە زەمٍ

زڵاا  کە َەپ  بَ لە ثباڵیااسا ٌێااعی ذااۆم زەثیااى . ئێؽااز
مىساڵ زەبطی، ؼەض ٌەڵسەث م َ لە ذاُزا زەپابڕامەَە، 

 َەپ عەمَُ ضەظَاو  لەبەڵ ثکبد:
"ذااُزایە، چبضەوَُؼاای عەـااقی ثااێ بەضز َ پاابکی 

راۆؾ  .ثە زەضزی عەـقی حەماسََوە زااُاوە مەثە ،مه
ئەم جاااابضە ثە  ،ثەضامااااجەضم ،ٌێىااااسەی عەمااااَُ ضەظَان

ثە، ذُزای بەَضە، رەوٍاب ٌەض راۆی ثە زەضزی  ثەظەیی
راااۆ ـااابٌیسی کە ثە کەؼااا  وەَراااَُە َ  .زڵااا  زەظاوااای

ثبؼاا  وەکااطزََە، ذااۆد ثەَ ئبؼاامبوەَە زەظاواای، مااه 
ؼاابڵە  چەوااس ثەزثەذااذ َ ضیؽااُا َ رطؼااىۆک ، چااُاض

زەؼَُرێ  َ ٌێفزبؾ وەمُاطاَە ثە ئەظیعی زڵ  ثڵاێ  
ذۆـااامسەَایذ. ذاااُزایە رااابقە ئُمێاااسم ٌەض راااۆی، راااب 
ثمرەیااازە ؼاااەض ئەَ ضاگااابیەی لە ثبَەـااای ؼاااەلُای 

  ٌبَؼەضی ئبیىسەمب کۆربیی زڕ." 
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ثیىی   پیطە ئەواساظیبض ٌێفازب ثێاساضە.  ،لە بەڕاوەَەزا
لەثەض ضََوابکی کاعی ماۆمەکەزا  ،ؼەضی ـاۆڕکطزثَُ

قبقب پێسەکەوی، زەرَُد ـێزە. . ضۆژوبمەی زەذُاىسەَە
 کبرێژ ٌەؼزی ثە مه کطز. ٌەض ثە پێکەویىەَە َری:

"بااااااُڕ لەم ٌەَاڵە عەوزاااااایکەیە ثگااااااطە ٌاااااابَڕڕ، 
ٌٍٍٍٍٍٍٍٍٍاااً زەڵاااێ زََ ریمااای مەـاااقی ؼاااەضثبظیی 
ٌۆڵىااااسی َ ؼااااُیسی، ثە مەثەؼاااازی ضاٌێىاااابوی ؼااااُپب 

ٌٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍااً. لە ئاابزەم َ حەَاَە،  بەیفاازىە عێااطا 
ئااێمە ـااەڕ زەکەیااه َ یەپ زەکااُژیه َ ئەرکااسەکەیه. 
لەثاااطی ئەَەی ئاااێمە ریماااای ضاٌێىااابن َ مەـااااقکطزوی 

کەچای لەَ َاڵراابوەی ب. ثىێاطیىە ٌەمااَُ زویا  پیابَکُژی
ماطۆ  کە وبظاوه جەو  مبوبی چییە، ریمای فێطکطزوای 

کُـااااازىمبن ثاااااۆ زەوێاااااطن  ئەی باااااَُ ثەـاااااەضەفزبن 
                             اُەڵد ًٌٍٍٍٍٍٍٍٍ...ئەض
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 ؼەمەوسەض َ کەل ەؼەض س

                                                         
ُوە ربضیکەکەماااسام َ ذەَم ظڕاَە. باااُا  زاَەرە کااا لە

مفااااکەکبن. زەڵێاااای ـاااابضە کطرەکطراااای ززاواااای ریااااژی 
ظەضزەَاڵە لە ؼااااااەضم ئااااااباڵَە، ذەَن َ ذُلیاااااابی لە 
ضازەثەزەض واااابیەڵه ثىااااَُم. ٌەَای عەـااااپ مبوااااسَ َ 
ـااااەکەری کااااطزََم، ذەَ َ ذااااۆضاکی وەٌێفاااازَُم. 
ثەضزەَام ویگبی ؼاەلُا، ثە پاێؿ رابقە چابَەکەمەَەیە، 

ثۆ ثەضەوگابضثَُوەَە  ، ٍێىزەمەَڕ قەوبعەد ثە ذۆم ث
َ ضََثەڕََثاااَُوەَەی ذاااۆی َ ثااابَکی، زڵااا  ٌااابو  

زلێاااطاوە عەـاااقی  ،زەزاد راااب لە ثەضزەم ٌەضزََکیبواااسا
ذااۆم زەضثاا م َ ٌاابَاض ثااکەم. مااه ـااێذ َ ـااەیسای 
کچەکەراا ، زاَاکاابضم پێفکەـاامی ثکەیااذ. مااه عبـااقز  
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ئەی کچی وبظزاض، ـَُم پێ ثاکە َ ثاجە ثە ٌبَؼاەضم، 
 ضە ؼاااااااەض وااااااابَچەَاو . زەؼااااااازذ ثێاااااااىە َ ثااااااایرە

زەیەَڕ  ،لە وبذەَە ئبظایەرییەکی زڕوساوە پە  زەٌبَڕ
رااب  ،ثێاازە زەضەَە َ ٌەمااَُ ئبؼاازەوگەکبن رێکجفااکێىێ

 ئبَازە ثَُوی ثبَەـی بەضم ثمئبژَڕ. 
ی ەکەچااای ٌەمیفاااەؾ لە ثەضاماااجەضزا، ؼاااەضم، ئەَ

زەثُایە ثە ث یه ثچێ َ ثۆ وەبجەری ٌەض مبَە. زەثێازە 
وااااابٌێڵێ زَای زڵ کەَم. ذاااااۆظبە ماااااطۆ   ،لەمااااا:ەض

ذاۆظبە لەثاطی قابە َ  .اذثیزُاویبیە ثە ثێ ؼەضیؿ ثژ
زەؼزەکبو ، ئەم ؼەضم ثە ث یه ثچَُثبیە کە ٌەمیفاە 
وەضم َ لەؼااەضذۆ، ٌێااسی َ جااُان زەمگێاا ازەَە ثااۆ 

ی پااااا  عەظاة َ چااااابَەڕَاوی، لە مەرطؼااااای َ زۆذااااا
 کەضازااااای ٌەض ؼاااااەضچڵییەپ پەـااااایمبو  زەکااااابرەَە. 

ان ـەڕی ٌەمیفەیی ئەَ زََ ثەضەیەزا، ئەَەی لە وێُ
ثبـە ٌەمیفە ذەیبڵ فطیابم زەکەَڕ. ذەیابڵ ٌەمیفاە 

لە فەظای  .زەفاا م، زََض ئەمجاابد، ثاابڵ  پااێ زەثەذفااێ
ـااایىی ثاااطیقەزاضزا، لە ٌەَضی ؼااا:ی چااا زا، ثەؼاااەض 
ئۆقیبوَُؼااای ـااایىی پااا  پاااَُلەکەی ریفاااکسا، ثە وێاااُ 
 زاضؼااااازبوی ؼاااااەَظ َ رەڕزا. زەفااااا م َ ٌبَـااااابن َ
ٌبَؼاااااەفەضی ٌەمیفاااااەیی  ؼاااااەلُاکەمە، پاااااێکەَە لە 

 بَثەضظ ثەضظ زەثیاااىەَە. لە وااا ،ـاااەقەی ثااابڵ زەزەیاااه
ٌەَضەکبوااسا، ثە رااۆپەڵی ؼاا:ی کە  بەمە زەکەیااه. لە 

ربڵە ریطی ذۆضزا، یەپ ضازەمَُؼیه، پطچی یبض َ  بَو
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پطچاای ذااۆض رێکااسەئبڵێه، پەلکەظااا یىەی ٌەظاض ضەواا  
ٌەضزََکیبواااسا، َەپ زەضزەکەَڕ. ثە قەَؼااای پطچااای 

زەثیااى   .ٌەضظەیەکاای ؼااەض ذ یؽااکبوە ریااژ زازەبەڕااا 
وُا کەکە یەپ پاابضچە ثااَُەرە ثاابذچەی بااُڵ َ ەؼااەض

ذۆؾ.  ُلجُلی زەو ث ، پ بُڵعاض، پ  پەپَُلەی ظیُیه
ثە  ، ، راابکەیب چااُاض ؼاابڵەیثەاڵم رابکەی ثە ذەیاابڵ ثااژ

ب چەوااسی رااط ی َەٌاا  زەیگااُظەضاى ، چەوااسی رااط َاثااژ
ثؽاااَُرێ ب یااابن َەپ ؼاااەمەوسەض، ئەَ  َەپ قەقاااىەغ

مىایؿ  ی،بیبوساضە ئەفؽبوەیەی ٌەمیفە لە ئاببطزا زەژ
لە ئببطی عەـقسا ثؽَُرێ ب عەـاقێکی یەپ الیەوە کە 
رەوبوەد ذۆیفمی لێ ثعض کطزََم. ثە ئبؼازێژ وابظاو  
کااێ  َ چاای ، ثە ذەیاابڵیؿ زایکماا  واابیەرەَە یاابز، ئاابذۆ 

کی بەؾ َ ماابَە، یاابن ئێؽاازبؾ چبَەکاابوی ثە فطمێؽاا
 زەثطیؽااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکێىەَەب  ؼااااااااااااااااااااااااااااااااااااااەیط

زڵ  پ ە، زەمەَاذ ثگطی ، ذۆ مه جگە لە بطیبن، ٌایش 
کبضاکی رط وبظاو . ؼۆظ َ وُؼزبلۆژیبیی زویبی زایکا ، 

کە َ یاۆزەؼزە ئبؼىیىەکەمی ذؽزە ؼاەض زَبامەی ضاز
بەڕام ثە زَای پەذفێکی  ،ٌەڵ  کطز. لە ؼەضذۆ ثبمسا

ەکی کُضزیاااسا. لە ثەذزااای ماااه چاااَُە ؼاااەض باااۆضاویی
حەؼەن ظیطەپ، ؼیحطی می اۆزی چیاب ثاطزمییەَە ثاۆ 
بُوااااس َ پێسەـاااازەکبوی کُضزؼاااازبن، ثااااۆ ؼااااەضزەمی 

، ثااۆ ژیاابن َ ذەڵکاای ؼاابزەی یی َ ٌەضظەکاابضییمىااساڵ
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ئاابَازە  ،لەبەڵ زەوگاای چیاابیی حەؼااەوسا .کااُضزەَاضی
 ذەم َ ئبظاضەکبوم  لە یبز کطز. ،ثَُم
 لە زََضی رۆیە ضەؾ پۆـ "
 مەؼذ َ ذُمبض َ ؼەضذۆـ  

 ثە مبچذ زڕ فەضامۆـ 
 کۆڵُاوە َ ثۆ بطڕ زەزەم
 چبضۆکەد ثۆ بطڕ زەزەم

 کچێ ئەبەض زایکذ ضاظی ثێ
 زەؼزێ لە مەمکذ ئەزەم"

ذۆ مه زەؼز  ویایە، چاۆن زەؼازێ لە مەمکای  ەیئ
 ثسەمب 

زیؽبوەَە بەڕاوسمییەَە  ،لە ثطی زڵساوەَەم حەؼەن
ثە ئبببی ٌێىابمەَە  یەیکۆپ ەثەم چەوس  .ثۆ ئبظاضەکبو 

لە غەفڵەد َ وبرەَاَی جەؼزەم، ٌەضچی ذەَوێکیفا  
ٌەثااااَُ رێکیفااااکبن َ ثااااێ ضاگاااابی کااااطزم. ثە زەوااااگە 
ؼاااایحطییەکەی َ ئەَ زاااااا ە ئیطَریکییااااابوە، لە ذەَی 
ذۆؾ َ قَُڵ ثێساضی کطزمەَە. ٌەض ثەضاؼذ مەمکی 
پاااا  َ رُوااااس َ قااااُری ؼااااەلُا، پاااا ە لە راااابمەظضۆیی 

زەؼاازی بَُـاایى  ویاایەب ذااۆ مااه بَُـاایه، ذااۆ مااه 
وبرُاو  پطچی ـبوەکەم، یبن ؼى  َ ؼمزی ثگَُـا ب 
حەؼاااەن زەیگاااَُد َ ماااه زەبطیااابم. ئااابذط ثاااێ زََ 
زەؼااااازی بەضم َ ثەٌێاااااع، زََ زەؼااااازی میٍطەثااااابوی، 

ب ؼاەلُا، زڵای ثە ە ـازێکی ماه زەکطااذعەـاپ چاۆن 
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ذۆـاااجێ، مىێاااژ ؼاااەضثبضی ئەَەی ٌەژاض َ وەزاض، ثە 
ی َ ذەڵاژ زەژیا  َ ئەم کاُوە ذێط َ ؼەزەقەی ثابَک

ؼەبە مبڵەکەمەب  ثبـە بطیمابن ٌبَڕاکابو  لە ذاۆڵ َ 
 ،لە قەضەَااڵە ـاکبَ ،کۆـکێکیبن ثاۆ ثىیبزوابم، ذبـبپ

رەذاااازە َ فۆضمیکاااابی ؼااااەبُضزاوەکە ـاااابظی ماااابڵ َ 
ؼیؽااەمیبن ثااۆ زضَؼااذ کااطزم. بطیماابن ئەَیااؿ ثااۆ 

لە ؼااۆوگەی ؼااۆظ َ ثەظەیاایەَە ذااۆی کاااطزە  زا،ذااُ
ضاظی ثاااَُ ـاااَُم پێجکااابد. ئەی زَایااای ی َ یقُضثااابو

مه رەوبوەد  .چیب مەبەض مه پیبَم رب ـَُم پێ ثکبد
مىساڵیؿ وی ، پیطاکی پەککەَرە، لە مه بەلێژ چابکزطە، 
جااگە لە پاابضچە بۆـاازێکی زاڕظا َ ثااۆبەن، ٌیچاای رااط 

ئەَیااؿ واابیەد. وبـاازُاو   ،واای . رەوٍااب ثااۆ مااطزن ثبـاا 
ثاۆ وەبجەرای ذۆم ثکُژم، ذۆکُژیی ئبظایەری بەضەکە، 

 ئەَیف  وییە. 
کە زەؼز  وەثێ چۆن ثبَەـی کەم، چۆن قابچی ثەضظ 
کەمەَەب ئەی بەض ذااۆم قاابچ  وەثااێ، چااۆن جیماابعی 
لەبەڵاااااسا ثاااااکەمب بەض لاااااَُرکەی چێاااااژ َ زڵىەَایااااای 

ثبَەـای بەضم َ پا  ؼاۆظ ثێاذب ذاۆ ماه  ،مەعفَُ 
  .ویااااااااااااااااایە ثااااااااااااااااابَەؾ کاااااااااااااااااطزو  رُاوااااااااااااااااابی

ذااُزایە ثااۆ واابمکەی ثە ثەضثەـاابرط، رێااط ثە زڵاای ذااۆم 
زەؼااذ َ قاابە لە ذۆمااسا ثاا َاى . ثە ؼااەزان زەؼااذ 
یبضی لەبەڵ ثاکەم، زەؼازێژ لە وێاُ قاژی، زەؼازێژ لە 
وێُ مەمکی، زەؼزێژ ثاۆ وەضمە چ واَُکی ضََمەد َ 
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زەؼزێکی وەضمیؿ ثاۆ  ،انضزەؼزێژ ثۆ بَُـیىی وێُ 
ثااێ ؼااىُضی بەَضەیاای َ رُاواابی  رااُمەؼاابجی پفاازی. 

ذاااۆد ئەی ذاااُزا، ثماااکە ثە ثەضثەـااابرط، ثەڵاااێه ثێاااذ 
ٌەمیفە ثە زەیبن زەؼذ وعاد ثاۆ ثاکەم. یاب ٌەض ٌایش 

کاااطمە  بوەثاااێ ثماااکە ثە ٌەظاض پێااایەپ، ذاااۆ ماااه ئێؽاااز
ظیبرط وی ، ٌەض ٌایش وەثاێ لە کاطمەَە ثاب ثاج   لیقەیەپ

 ثە ٌەظاض پێیەپ. 
، زەوگی ثە ذۆمسا زەزَا  لەم کبرەزا کە لەبەڵ ذُزای

لە  ،لە زەضەَە رُوس َ ـا:طظە ،لطذەی عەمَُ ضەظَان
. ؼەض یەپ ثابوگ  زەکابد. ثە پەلە ثە زەوگیایەَە زەچا 

راااابقە چاااابَە ؼااااَُض ٌەڵااااگەڕاَە ثە  ،ریفااااکی ذااااۆض
 فطمێؽکەکەـ  پێ زازەذبد.

زەڵاێ فطیابمکەَە، ماه  ،"کُڕەکەم رەلەفَُوی ثۆ کطزم 
الی ثااعاو  چاای ثااَُە، ئبباابزاضی ئێااطەثە رااب  زەڕۆم ثااۆ

 ". ەَەزام
 َ ثە پطرابَ ضۆیفااذ.  ئەمەی ثە پەـاۆکبَییەَە َد

 ،زی زەؼازە ئبؼاىییەکەم چابیەک  رێکاطپثە قاُال ،چَُم
ثەزەم چااب ذااُاضزوەَە َ جگەضەکێفاابوەَە ثە رەَاَی 

پاااااا  ثااااااَُ لە ذەڵکاااااای  .ؼااااااەبُضزاوەکەزا ضََاواااااای 
َضََژاَی وێُ ظث  َ ؼاەگ َ ثبڵىاسەی الپ ذاۆض، لە 
زََکەڵااااای ضەؾ َ ؼااااا:ی، لە ژاَە ژاَی زەوگگەلااااای 

قیبەقیباااای  ،ٌبرٌُاااابَاضی مااااطۆ  ،وەـاااابظی مبـااااێه
مەڕَماااباڵری  ،ثاااۆڕەی مبوگاااب َ حُـااازط، قەلەڕەـاااکە
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لە الی ضاؼزیفااااااااااااامەَە َ زََض،  بَُواااااااااااااسییەکبن.
کاع َ  .ٌاُوەضیی ثاَُنؼەضقبڵی کبضاکی ، ثطازەضەکبو 

ثە ئبؼاااااازەم زەوگاااااای چەکااااااَُؾ َ مفاااااابضەکبویبن 
زەبەیفاازىە بااُا . لەَالـاایبوەَە مەالئاایکە، ؼااەضقبڵی 

ضە  َ َیؽاکی َ جاگەضە ثاَُ، لەبەڵ بمبمەڵەکطزوی ع
ئەَ مىاااااااسااڵوەی کە ضۆژاوە ٌەضچااااااای لەَ ثبثەرااااااابوە 
 زەزۆظوەَە ثااااااااااااااااۆ مەالئاااااااااااااااایکەی زەٌێااااااااااااااااىه. 

ضەی ثبظضبابوی ئێطە ـبضاکە ثۆ ذاۆی، وبَەواساکی بەَ
َ ئااابثَُضییە، ٌەظاضان کەغ ثژااااُی ذۆیااابن لێاااطە ثە 

 چى  زەذەن.
ذەڵااژ ٌەثااَُە  ،کەڕەرێااژ پێاای َراا  ،عەمااَُ ضەظَان 

لێااطە پاابضە َ ئاابڵزَُوی ظۆض َ  ،ثەذااذ یاابَەضی ثااَُە
 بئێؽااااااااااز َ بەٌَەضی بطاوجەٌاااااااااابی زۆظیااااااااااُەرەَە

زەَڵەمەوااااااسن. ذێااااااعان ٌەیە ثە کەؼاااااابثەری ئێااااااطە، 
ئێؽاازب زکزااۆض َ ئەوااساظیبض َ ، مىااساڵەکبوی پێگەیبوااسََە

 پیبَی بەَضەی زەَڵەره  
ثەَ ٌەماااَُ ف کااابن ف کااابن َ زیمەوااابوە، ثاااعەیەپ 

 ثە زەوگی ثەضظ َر : ،ویفزە ؼەض لێُم
 ."ە ؼەیطە ئەم ژیبوە

ئەم ؼەضەوُا کێکە ئەم زویبیە، ە مبواسَ َ بُوابٌە ی چ
  "ئیىؽاابوە، ذەم َ وبؼاااۆض ٌەضبیاااع کۆرااابیی وااابیەد.

بەضزەلااُلێکی ذێااطا لە زََض ٌەڵیکااطز. ذااۆی کااطز ثە 
ؼاابد زَای ؼاابد ثەضظرااط َ ظەثەال   ،ؼااەبُضزاوەکەزا
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لەبەڵ ذۆیاااسا زویااابیەپ لە ذۆڵُذبـااابکی  .راااط زەثاااَُ
لەوێاااااُ ذۆیاااااسا زەیرُالواااااسوەَە. ٌەظاضان  ،ٌەڵگاااااطد

ەثاااااااااابی عەالبەی ضەوگبَڕەواااااااااا  َ کاااااااااابغەظ َ مق
َەپ پااۆلە ثبڵىااسە زەفاا یه. ئبؼاامبن یەپ  ،ٌەمەچەـااه

ثە کەضوەڤابڵی  ،پبضچە ثَُ ثە رێکچ ژاوی ضەوا  َ راۆظ
 َ ثطیؽکە.  ثبقُثطیپ

ٌەمیفااااە یەکێااااژ لە ؼەضمەؼاااازییەکبوی مااااه، ئەم 
زەکەَمە ؼەض پفذ َ ثە زڵ  .بەضزەلُلە لە وبکبَاوەیە

زََض زەڕَاواامە قااَُاڵیی  ،َ زەضََواای ذۆـااحبڵییەَە
لەبەڵ عەالبە ف یاااااااُە ٌەضە ثەضظەکبواااااااسا  .ئبؼااااااامبن

ؼااۆظ َ یاابزەَەضی زەمجاابرەَە ثااۆ  .زەکەَمە پێفااج کێ
ئەَ فاااای مە ٌیىااااسیبوەی پاااا  ثااااَُن لەَ ژن َ پیاااابَە 
ضەوگبڵەییاابوەی ثەزەم باااۆضاوییەَە، ثە مفاااذ ضەوگیااابن 

پەضزەی ؼیىەمبکە زەثَُە ثەٌەـازی  ،زەڕـزە ٌەَاَە
بضمۆویااابیی ضەوااا  َ جااُاوی. یااابن لە زڵااای ذەیاابڵ َ ٌ

ذۆماااسا، ضەوگاااێک  ٌەڵاااسەثژاضز َ زەمکاااطزە ئەؼاااد َ 
ثەضظ  ثەضظ .ٌاابو  زەزا ذێطاراااط ثف ااااذ ،کااۆرطی ذاااۆم

پێفااای ٌەماااُان ثاااسارەَە َ ذەاڵرااای یەکەم ، ثجێااازەَە
 ثەضازەَە.

ٌەرب چبَ ث ی ثکطزایە، ٌەرب عەالبەکبن لە قَُاڵیی 
ثچااَُکی ضەؾ، ثە زەثااَُوە پىزاای ثچااَُپ ، ئبؼاامبوسا

َەپ چاۆن ئێؽازب، چابَم  لێ  زەڕَاویه. ەمربقە چبَەک
 .ـیهثەضظەف ی ث یُەرە عەالبەیەکی 
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ثە پفااازی  ،لەَؼاااەضی ؼاااەضەَە عەماااَُ ضەظَان 
کاَُڕەَە ثە زیابضکەَد. ثە ٌەوگاابَی قاُضغ َ ثاابضی 

ثیىااای  ضەوااا  ثە ضََیەَە وەمااابَە.  ،ظۆضەَە بەیفاااذ
ە ظەَیاااسا َ بااُویە ثاااۆضەکەی لە ثەضزەم مىاااسا کێفاااب ث

وبڵەیەکی کطز. ذۆیفای لە ٌیتکیاسا، ٌابوکە ٌابوکی پاێ 
 ثە ری ەی چبَ ٌەض لە بُویەکەی زەڕَاوی.  ،کەَرجَُ
ئەمە چی رێسایە عەمَُ، پێاسەچێ ئەما ۆ "پطؼی:لێ  

  "بٌەثێااااااااااااذ زەؼااااااااااااکەَری ثبـاااااااااااازبن
 ثە رەَؼەَە َری:

 " زەؼزکەَری چبپ "
زەؼااااااازی زایە  ،پااااااابؾ قەزەضااااااااژ ٌەؼااااااازبیەَە

ذبکەواابظەکە َ ذؽاازییە ؼااەض ـاابوی، ئەَجااب چمکێکاای 
ثە زَای ذۆیاااسا ثەکێفااای کاااطز َ  .باااُوییەکەی باااطد

 بۆڕؼااااااااااااااااازبوەکە." ثاااااااااااااااااۆ َرااااااااااااااااای:"زَامکەَە
رااب ـاااُاىی  زَای کەَراا  ،لەؼااەض ؼااژ ثااۆی ذفااابم

وبـااازىی کەل ەؼاااەضەکبن. کااابرێ باااُویەکەی ٌەڵ ـاااذ، 
ـەؾ کەل ەؼەضی ذُاىبَی َ زەؼزێژ کەَرىە ؼاەض 

ثە  ،پبـەَپبؾ کفابمەَە ،ثە ؼبم َ رطؼەَە .ذۆڵەکە
 چااااااااااااابَە ئەثاااااااااااااڵەقەکەم لێیااااااااااااابو  زەڕَاوااااااااااااای. 
ـەؾ کەل ەؼەضی رۆظاَی َ رطؼىبپ، کە زَاویبن قژ 

  َ ثاێ بڤه َ ضیؿ زضاژ ثَُن. ؼیبویفایبن ؼامێ  پا
پەضچەم زضاژ . ضیؿ، ئەَی رطیبن ربظە مَُی لێٍبرجَُ

َ قەرطاواااای، ال رەویفزەکبویفاااای ثە ـااااێُەی مااااۆزی ی 
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حەفط رەوژ کطاثاَُن. ٌەمَُیابن باُاچکە َ لَُریابن، 
جێ قەپبڵی ؼەگ َ جطج َ ج َجبوەَەضیبن پێُەزیبض 
ثااَُ َ ذُضاثااَُن. زَاویاابن قەلەڕەـااکە، چبَەکبویاابوی 

زەؼازەکەؾ ثاَُ ضەوا  ربضیاژ . ٌەضچی نٌەڵکۆڵیجَُ
َ پ  ڕڕ ڕای زەمبضی ضەؾ ثاَُ، لە ثىاسا ث اثاَُەَە، 
ثەؼااااەض وەضماااابیی ذااااُاض ئەویفااااکییەَە ثە ذەرێکاااای 

 وبـطیىی ربرۆ وَُؼطاثَُ.
 ثعس عؽط یؽطا" "
یەکااێ لە کەلاا ە ضیااؿ زضاژەکاابن، ٌێفاازب ظەقااعە   

زەی َاوی. ثەاڵم ئەَاوی رط ٌەمَُ یب ثێ چبَ ثَُن، یب 
 ذەَیااااااااااااابن لێکەَراااااااااااااَُە.  زەراااااااااااااَُد رااااااااااااابظە

   چبڵ ٌەڵکەوسن. کەَرەعەمَُ ضەظَان 
 پێ  َد:"ئەی لەؼەض مَُجەمیسەکە وبیبوفۆیزەَەب"

ەکەَە ظثەزەم ففااااااااااابضکطزوە ؼاااااااااااەض ذبکەواااااااااااب
 بَواا ،َری:"ؼااەضچبَەی پاابکیی َ پیؽاایی ثەواای ئاابزەم
ن ۆضزؼاااەضازی، ئااابَ پێااای وببااابد َ پێُیؽاااذ ثە ـااا

 وبکبد."
ئەَ کەمێاااااااژ زََض، چااااااابَم ث یاااااااُەرە چااااااابَی 

َەپ  َ کەل ەؼاااااەضەی ئبمااااابزە ویااااایە چااااابَ لێکىێاااااذ
ٌبَڕاکبوی ثىُاذ  ثە ظمابوی چابَ، پێای زەڵاێ . "کاُڕی 
ثبؾ ثۆ وبوُیاذب" ئەَیاؿ ٌەض ثە ویگابی چابَ زەڵێاذ. 

ثە َ مەٌێڵە ثمىێژااذ، زەمەَڕ لەبەڵ جەؼازەمسا  پیبَ
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ثچااااااامە باااااااۆڕاکی ، ثە ضاُڕەؼااااااامێکی ـبیؽااااااازەَە
 ـبیؽزەَە.

 ؼی:ضََم کطزە عەمَُ، لێ  پط 
ثااۆ چاابَەڕڕ وەکەیااه، ثەڵکااَُ جەؼزەکبویفاایبن  "

 ثسۆظضاىەَەب"
ظۆض بەڕام جەؼزەیبن وەثَُ، ٌەمیفە "لە َەاڵمسا َری:

، ذااااااۆ بەض ەکەل ەؼااااااەضەکبن ثااااااێ جەؼاااااازە ثااااااَُو
کابم  ،کێ زەراُاوێ ثعاوێاذ ،جەؼزەکبویفیبن ثسۆظیىەَە
  "ؼااااااااەضەیەبکەل ەجەؼاااااااازەیە ٌاااااااای کاااااااابم 

 زیؽبوەَە پطؼی :
  "جەؼاازەکبویبن زەثااێ لە کااُڕ ثااهبئەی ئاابذۆ "

 عەمَُ ثەزەم ذۆڵ زەضکطزوەَە َری:
کاااااێ زەظاواااااێ، ضەواااااگە لە ؼاااااەبُضزاوێکی راااااطزا "

 ف اسضاثه، کُڕم رەوٍب ذُزا زەظاوێ." 
زیؽاابوەَە ٌەض  ،ەچاابَە ظەقەکزََ ضََم کااطزەَە 

 ثە ویگبی چبَ پێ  َد. 
ثجُضە وبرُاو  ٌیچذ ثاۆ ثاکەم، زەثاێ ثە چبضەوَُؼای "

 ثێ جەؼزە ثچیزە باۆڕەکەرەَە، زەثێ ثیذذۆد ضاظی 
  ؽاااااطا."ثعاااااس عؽاااااط ی مەرطؼاااااە َ ذەم مەذاااااۆ.

ثاااێ ذەم َ ٌەؼاااذ َەپ ئااابمێطاکی  ،عەماااَُ ضەظَان
ئۆرۆمابریکی، یەکە یەکە ؼاەضەکبوی لەبەڵ زەؼازەکەزا، 
ذؽاازە چاابڵەکەَە َ زای:ۆـاایه. َەپ ئەَەی ـااَُری 
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ثااێ کەڵااژ، یااب ؼااەضی بااُاطەکە ثااه. ئەَجااب ٌەض زََ 
 ثە زەوگی ثەضظ َری: ،کطزەَەزەؼزی ثەضظ 

 "ئەلفبریحە. "
ەؼزی ثە ؼمێ  َ ضیفە ز ٌەوسڕ َاطزی ذُاىس َ 

 زیؽبوەَە ٌبَاضی کطز: ،ؼ:ییەکەیسا ٌێىب
ذاُزا عبفَُرابن کابد َ  "َاواب الایە ضاجعاُن ەلا  اوب"

  "ذ.لێزبن ذۆؾ ثێ
ثە ضََیەکااای پااا   ،ثاااێڵەکەی ذؽااازەَە ؼاااەض ـااابن

  "ثااب ثاا ۆیه.زەی " :ی َ ئاابضامییەَە َرااییذۆـااحبڵ
پێفااکەَد َ مىاایؿ کە پێفاازط ٌێىااسە ثااۆ حاابڵی ذااۆم 
بطیااااب ثااااَُم، راااابقە زڵااااۆپە فطمێؽااااکێک  وەثااااَُ ثااااۆ 

ذفەذؿ َەپ ئەَەی ٌیش وەثَُثێذ  ،کەل ەؼەضەکبن
لە کبرێکااااسا ئەَ  ،ثەزَای کەَراااا . لە ژاااااط ؼاااابثبرەکە

 ذەضیکاای چێفااز ێىبن ثااَُ، زیؽاابوەَە لااێ  پطؼاای:
کبمڵه، َەپ ٌەض  عەمَُ ٌەوسڕ لە بۆڕەکبن رەَاَ َ"

  "بااااااااۆڕاکی رااااااااط، ئەَاوە بااااااااۆڕی کااااااااێهب
مەواادەڵە ضەـااەکەی  بَەم رێااُەضزاوی کەَبیااطی واازثە

 َەاڵمی زامەَە: لەؼەضذۆؼەض ئببطەکەَە، ٌێمه َ 
ئەم بۆڕؼاااازبوە، زََ ثەـااااە، ثەـااااێکیبن ئەَ  "

 .وبـزمه بَەپ ئەَاوەی ئێؽز ،ؼەضاوەن ریطۆض ث یُوی
ثەـاااەکەی رطیفاااای کە بااااۆڕی رەَاَن، یااااب ٌاااای ئەَ 

یب ٌی ئەَ  .مطۆڤە ثێ کەؼبوەی چەـىی عەَازە ـێزه
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 ،ئبفطەربوەن، کە لەؼەض ـاەضە ، پیابَان کَُـازُیبوه
 " کە، رەضمەکبویبن ف اساَن.ُالێطە لەم ؼەضەو

ە ، لفطیفازەکەی ضۆحا  ،ثەض لەَەی ٌبَؼەضی ئبیىسەم
 ،بەڕامەَە کاااااُوەکەم .ثەزەضکەَااااااذوێاااااُ ظثااااادوەَە 

لەؼاااەض  .کەم ٌێىااابیاااۆچااابَی کە یەپ چااابَەکەم َ ضاز
عەضـااەکەم، ضۆویفااز  ضََ ثە ضااای یاابض َ بااُا  زایە 
بااۆضاوی. َەپ ٌەض ویااُەڕۆیەکی رااط، لە یەکەم ؼاابری 

رااااب واااابن َ چااااب ذااااُاضزوی َ ثەالزا  ،ەرىیاااایەَزەضکەَ
چاابَم ثااۆ چااطکەیەکیؿ لااێ غبفاا   ،کەَرىاای ثااۆ پفااَُ

پاااا  پاااا  کااااطز لە وەضمە  ،وەکااااطز. ضۆ  َ زڵاااای ذااااۆم
ویگااااااب َ قەز َ قاااااابمەد َ زەوااااااگە ثە  لە ی،جااااااَُڵە

ؼایىگی ثەضظ َ پا ، لە ، ؼۆظەکەی، لە پطچی ئبڵۆظکابَ
جێ ثطیىی ماێؿ َ مەبەظی ؼاەض ثبؼاژ َ مەچەکای، 
ثێ ئەَەی کەغ ٌەؼز  پاێ ثکابد. لە ژااط چابَی کەی 

 کطزەَە لە َظەی عەـپ َ جُاوی.ذۆم پ   ،ضەـەَە
 ٌەؼذ زەکەم، ذەضیکە پەی ثە ضاظ َ ویبظم زەثبد 

جیاااب لە ٌەماااَُ ضۆژاوااای راااط پێاااسەکەوێ َ زڵ ، ئەمااا ۆ
ذۆـە، ثێ ئاۆقطەیە َ جاێ ثە ذاۆی واببطڕ. عەظڕ َ 

ضەَوە  رااااطە.  ثە ط َزلەچکاااای ؼااااەضی کەمێااااژ پاااابک
کطاؼااەکەی لە ضەوگاای پاابیعە، پاا  بااُڵی کاابوعایی ظەضز، 
باااُڵی رێکچااا ژاَی ثە وااابَ یەکاااساچَُ. لەچاااکەکەی لە 
ضەوگاای ثەٌاابضە، ؼااەَظاکی کاابڵ، پاا  میاازکەی ثاابظوەی 

 َضزی رۆخ.
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ئەم ۆ ظۆض رەمبـبم زەکبد، چەوسیه کەڕەد ویگبمبن  
یەکاابوگیط ثااَُ. ٌەؼااذ ثە ـاازی ذااۆؾ زەکەم  ضەوااگە 

ضۆ  َ ٌەوبؼاەی  .وعاکبو  الی ذاُزا بیطاثاێبطیبن َ 
پاا  عەـااقمی ثە ـااێُەی َەحاای ذؽاازجێزە ئەـااکەَری 

ثج . ؼاُپبغ َ  ـیهوبذییەَە، رب لە زڵیسا َەپ وەمبم 
ؼازبیؿ ثاۆ ذاُزای مەظن، ؼاُپبغ ئەی یابض کە مىااذ 
ثە ذۆـەَیؽاازی ذااۆد قجااَُڵ کااطز. زەی َەضە ئەی 

 عەـقی رۆ ٌێعی ٌەظاضان زەؼاذ َ ،پەضؼزطاَ، َەضە
قبچ  پێسەثەذفێ. ئیزط مه کبم  َ رەَاَ َ پا م، پا م 

لە زەؼازی ثەٌێاع َ قابچی پازەَ، لەم ؼابرەَە  ،لە چبَ
ؼەضلەوُڕ لەزایژ زەثمەَە. لەم ۆَە رەثب َ بُودبَم 

ٌەماااااااااَُ وٍێىااااااااای َ ، لەبەڵ ٌەماااااااااَُ ؼطَـاااااااااذ
 پیطۆظییەکاااااااااااااااااااااااااااااااااابوی بەضزََوااااااااااااااااااااااااااااااااااسا. 

ئەَیفی َەپ ذۆم ٌەضاؼبن کاطزََە. ، ئەَەرب عەـپ
بەضچاای ثچااَُکه، ثەاڵم ٌەمیفااە ریفااکیبن چبَەکاابوی 
ٌەؼااذ َ ٌێعاااژ پەذااؿ ئەکاابرەَە کە . لااێ زەثاابضڕ

ئەقڵااایؿ لە ئبؼااازیسا  ،ظمااابن وااابرُاوێ پەی پاااێ ثجااابد
 زەؼزەَەؼزبوە. 

ٌەمااَُ چبَەکاابن، چاابَی ثاابَپ َ ثااطا َ ذُـااژ، 
ٌەمَُ وُؼزَُن، ٌەمُان ؼیمبیبن لە رطؼی ماێؿ َ 

ثە رەوٍااب مەبەظ ثە کاادَە حەؼاایطەکبویبن زاپۆـاایُە. 
چبَی ؼەلُاکەم وەثێذ. بەض ٌەَای عەـپ لە کەل ەی 
وەزاَە، ئااێ ثااۆ َەپ ضۆژاواای رااط، ثە ٌەماابن ـااێُەی 



   246 

ذێعاوەکەی وبوُاذ َ پفَُ وبزادب ئەَ جاَُرە چابَە 
ثاۆ ئابضام َ ذابمۆؾ وبثێاذب  ،پ  جُاوییە، پ  ظیطەکییە

ذەَ لە  ،مەبەض جااااگە لە ریااااطی عەـااااپ، ئەَە چیاااایە
 چبَاوسا وبٌێڵێب

چااااُاض ؼاااابڵ لە ؼااااَُربن، ئەماااا ۆ لە ئەَجاااای پاااابؾ 
ئەَیااؿ  ،مااه لێاای زەڕَاواا  .ی َ رەثبییااسایهییەکاابوگیط

ٌەض زََ ئەژوااااۆی لە کۆـاااای بطرااااَُە َ چەوااااببەی 
قااُضغ َ واایگەضان زََض  ،زەؼاازەکبوی  ذؽاازۆرە ؼااەض

عەـاااااقی ماااااه َ  ،زەڕَاواااااێ. زڵىیااااابم ثیاااااط لە ماااااه
ذۆـەَیؽزی مه زەکبرەَە. بەضچی ضََی لێاطە ویایە، 
زڵىیاابم ذەیاابڵ َ ئەوسافااەی ٌبَرەضیاات َ ٌبَئاابَاظی 

فطمێؽاکی  ،ذەیبڵ َ ئەوسافەی مىە. ثاێ َیؽازی ذاۆم
لە وااابذەَە  .ثە ذاااُڕ لە چااابَمەَە جاااۆبەلەی ثەؼاااذ

بطیاااابو  قُڵ:یااااسا، َای لەم ثەذزەَەضیاااایە، ئەمە یەکەم 
ێؽاااکی ـااابزی زەڕااااژم. یەکەم فطم ،جااابضە لە ژیبوماااسا

جاابضمە ثاااگەمە ؼااابرێکی َا کە وە لە َاقیعاااسام َ وە لە 
 ذەیبڵ.

ی رابقە چابَەکەمەَە، لە بچُاض ؼبڵە، ثە وٍێىای لە ضاگا
ی رەظََی ضۆحمەَە، پەیبمی عەـقذ ثۆ زەوێاطم بضاگ

َەپ ؼااەگ زەواابڵێى  َ  ،لەثەض پێیەکبوزااب. ؼااەلُا بیاابن
زەقُضؼکێى ، چُاض ؼبڵە ٌبَاضد لاێ زەکەم. زڵا  ئابی 
لە زڵاااا  َای زڵاااا ، راااابظە پێاااای زەظاواااای. ثەاڵم قەیىااااب، 
ثەذزەَەضیؿ مبَەیەکی زەَااذ راب زەبابد. ثابک  ویایە 
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ضۆحیفا  ٌای  ،بەض ٌەمَُ رەمەویف  قُضثابوی راۆ ثاێ
َەپ چۆن جەو  پەلُپۆی ثطزم. رۆؾ زەراُاوی  .رۆیە

ثیرەیزە ژاط پبرە الؼازیکەکبوذ. ، ح  ثەضیذؼەض َ ضۆ
مبڵەکەم ذۆ زەثیىای عەـاپ ە ذۆـاییەپ زەٌابَاژازە 

پ مبن زەکبد  ،جُان ەوسؼەض ؼیمبمبنب ذۆ زەثیىی چ
لە ضاظیجاااَُنب لە مێاااژە مااابڵی راااۆ لەم زڵەی مىاااسایە، 
ؼُپبغ بیبوەکەم کە ضاگابد َااڵ کاطز، راب مىایؿ زڵای 

 رۆ ثکەمە مبڵی ذۆم.
رەکەی ذەم، ئیزااط مااه ئەَ ذاابکەم مبڵئاابَا ئەی مااۆ 

ٌەمیفااااە ثااااَُمەلەضظەی ذۆـاااای زەی ەضظاىااااێ، ئەَ 
چیبیەم لە وبذەَە ب کبوی ژیبن َ ذۆـەَیؽزی ریبیسا 

ٌەمیفە زڵا  َەپ مىاساڵێکی ثاێ  لەمەَزَازەرەقێزەَە. 
ئببااب لە ذەم َ ئاابظاض ٌەض پێااسەکەوێ، قبقااب لە رااطیقەی 
ثەذاااااازەَەضی زەزاد. َەپ ئەَ مەلە ئاااااابظازەی زَای 
 چاااااااااااُاض ؼااااااااااابڵی وێاااااااااااُ قەفەغ، زەجطیاااااااااااُاى . 

ثە زەَضی ذۆیاااااسا  ،اثاااااَُضلە ذەَ  ،عەماااااَُ ڕەظَان
 ،ڕَاوااای َ رەمبـااابیەکی کااابرژمێطەکەی زەؼااازی کاااطز

 َری: یىدبئ
  "ئەَ چبیە ثرەضە ؼەض. ،زضەوگە لُەؼە کچ "

زەؼزُثطز کزاطییەکەی  ،یبض لە ذەیبڵی مه ڕاچڵەکی
ذاااۆی مژۆڵااای  ،ذؽااازەَە ؼاااەض پفاااکۆ ذبمۆـاااەکە

ئببطەکە کطز. مىایؿ ثە ثاعە َ ـابزییەَە َر :"عەماَُ 
  "ذەَی چبکااذ کااطز، ئەماا ۆ ثاابؾ مبوااسََ ثااَُی.
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یەکێکابوی ذؽازە ئەلاقەکەمەَە َ  ،زََ جگەضەی پێکطز
 ،چَُ ؼەرڵێ ئابَی ذؽازە ثەضزەم کەضە ؼا:ی .ٌەؼزب

 بەڕایەَە یەپ یەپ مىساڵەکبوی لە ذەَ ثێساض کطزەَە. 
زەضکەَد. َەپ ٌەمیفااە ثە  ،لە پاا  حاابجی عەلااُان

ثە زەوااااااگە  ،باااااطمە َ وااااابڵە، ئاااااابضامییەکەی ـاااااێُاوس
ثە  ،ثەضظەکەی کەَرە ب ەیی َ ببظواسە. حابجی عەلاُان

سڕەکەَە ٌەمبوفاێُەی عەمااَُ ڕەظَان، لەَ ثەضی کەواا
کەپطاکی چێکطزثَُ. ئەَیؿ لەبەڵ مبڵ َ مىساڵەکبویاسا 
ٌەماابن کاابضی وێااُ ظثڵیاابن زەکااطز. زەمێااژ ثااَُ لەبەڵ 
ضەظَاوااسا، ٌاابَەڵی یەپ ثااَُن َ واابَە واابَە ؼااەضزاوی 

ثەض لە ؼاااەالم َ کەالم  ،یەکیااابن زەکاااطز. ثە بەیفااازىی
 ـی اوی:

کەَازەَە، ث"ثە ـەضەف  ئەَەی لەم زەؼەاڵرە وعیژ 
 ی ریب وبمێىێ "یپیبَەری َ ئیىؽبومَُی 

 زەؼزی ذؽزە ؼەض ـبوی َ پێی َد: ،عەمَُ 
َڕەیب َەضە جااابضڕ ُزیؽااابوەَە چیااایە، ثاااۆ َا رااا"

زاویفااە َ ثااب چاابیەپ ثرااۆیىەَە، ئەَجااب چاای زەڵێاای 
  "ثیڵێ.

زَا کەؼااایؿ ثە  ،ؼاااەلُا باااُڵ، ڕیاااعە چااابی زاواااب
لە  .ویگاااابیەکی بەضم َ زڵ ثااااعَاىەَە چاااابَی رێجاااا ی 

پەضزاذە پاااا ەکەی ذؽاااازە  ،َـاااازبیەَەثەضزەممااااسا وُ
ثەضزەماا . ثااۆ چەوااس ؼاابرێژ، ثااۆوی کەَرە ؼااەضََی 

پاا  ثە ؼااییەکبو  ٌەوبؼااە َ  ،ٌەمااَُ ثااۆوی ظثڵااساوەکە
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 ؼاااى  َ ثەضۆپ َ پاااطچی  ٌەڵماااژی.  ەیثاااۆوی ئااابضەق
 لە ژاط لێُەَە پێ  َد:

  "ؼُپبغ ذبو  بیبن."
ثە  ،ؼااەضی ٌێىاابیە ثااه بااُامەَە َ ثعەیەکاای کااطز

 "ئەؼ:بیی َری:"زََعبی ذێطم ثۆ ثکە.
ئەَ چەواااااس َـاااااە کەمە ە ٌەؼااااازێکی ، َای ذاااااُزایە

ذۆـاای ریااب َضَژاوااسم  ذااُاى  ـااڵەقب َ ٌەؼااز  کااطز 
 ٌەمَُ زویب ثە زەَضمسا زەذُلێزەَە.

 :لە زڵی ذۆمسا َر  
ثاب ٌەضچای فطیفازەی ئبؼامبن َ ظەَی ٌەیە، واعا َ  "

ئاااابظیعە کاااابض ثااااۆ ذێااااط َ ثەذاااازەَەضی رااااۆ ثااااکەن، 
جاااااااُاوکی ەکەم. وەپ زََعاااااااب، ثە ضۆ  َ بۆـاااااااذ َ 

 ."ذئێؽااااااکەَە زەثاااااامە وااااااۆکەضد، زەثاااااامە قُضثبواااااا
ثە ئبؼزێژ ضۆچَُثَُمە بفزُباۆی ذاۆم َ ئەَ زاا ە 

رب ئەَ کابرەی  ،ؼیحطییەی یبضەَە، ئبببم لە زویب وەثَُ
 عەمَُ ٌبَاضی کطز:

یبؼااط ثااۆ کااُڕ ضۆیفاازَُیب چاابیەکەد ؼاابضز  "
 ثَُەَە."

َ ذُـکەکبوی زەؼزیبن زاثَُە بُویە ؼەلُا َ ثطا 
 ثەڕڕ کەَراااااااااااه ثاااااااااااۆ کااااااااااابض. ، ەکبویااااااااااابنپَ قُال

 ٌبَاضی زەکطز: ،حبجی عەلُان
 "ذُزا ثێ ـەضەفی زاوبثێ ئەم ثطاظایەی مىە "
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ئاابذط ثااۆ حاابجی، ثااطاظاد "عەمااَُ ضەظَان زەیااُد: 
 "کێیە َ چی کطزََەب

 ە پەلە َ ثەضظرااااااط، ثەضزەَام زەیااااااُد: ث حاااااابجی 
ضاثاااطزََ ٌااابرە ئێاااطە َ کاااۆی  ذاااۆ لەثیاااطرە ؼااابڵی"

زەوگ  پێجاسەن لە ٌەڵجژاضزواسا، عەٌاس  ،کطزیىەَە َ َری
َ پەیماابن ثااێ کە زەضچااَُم  کاابضی ـبیؽاازەربن ثااۆ 

لەم ؼااااااەضەوُا کە ضظببضراااااابن ئەکەم.  ،زاثاااااایه ئەکەم
 "لەثیطرە ذۆب

  "ثەڵااااااێ لەثیااااااطمە، واااااابَی چاااااای ثااااااَُب" 
عەثبغ ئەلعبؼی، ذۆ لەثیطرە ٌەض ئەَە وەثَُ زەؼذ "

راب زەوگای پێجاسەیه. کەچای ـاەَی  ،پێمبن مبە ثکبدَ 
ضاثطزََ لە رەلەفعیۆن ثیىی ، لە وێُ پەضلەمبن ٌابَاضی 

َاثااا َاد . ئەم َاڵرە ذەضیاااکە ظثااا  زەیراااُاد. زەکاااطز
عێطا  زەثێزە ؼاەضەوُا کێکی بەَضە، زەثاێ ثە ظََیای 

ؼااەضلەوُڕ ئەَ  .کاابضبەی ضیؽاابیک یه ٌاابَضزە ثکەیااه
  "ە ثۆ ثەکبضٌێىبن.ذۆڵ َ ذبـبکبوە ثگەڕاىیىەَ

 ەمَُ ثە ؼەضؼُڕمبوەَە َری:ع
  "ضیؽااااااااااااابیک یه یااااااااااااابوی چااااااااااااایب"

 اڵم  زایەَە:ەذێطا َ ،لە ـُاىی ذۆمەَە
"یااابوی جااابضاکی راااط بەڕاوەَەی ظثااا  ثاااۆ کااابضبە َ 
زضَؼاااازکطزوەَە َ ئبماااابزەکطزوەَەی، ثااااۆ زََثاااابضە 

 "ثەکبضٌێىبوەَەی.
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یاابوی "عەمااَُ ضەظَان، کەمێااژ ؼااەضی ثاابزا َ َراای:
ث یُەرە ئێطەؾ، ئەمەـامبن پاێ ضەَا وابثیىهب  چبَیبن 

 "ئەمبوە کەی رێط زەذۆنب
زیؽاااابوەَە  ،حاااابجی رفێکاااای ضۆکااااطزە ظەَیاااایەکە 

 رێٍەڵچَُەَە:
راا  ثااێ ـااەضە ، ئەَە ثاابَکە مەلعَُوەکەـاای رااب "
ئاابَا ذێااطی کەؼاای وەئەَیؽااذ. ئاابذط ٌەضچاای  ،مااطز

لە وەَد َ ؼااااااااەضَەد َ  ،ذێطَثێااااااااطی ئەم َاڵرەیە
ثااۆ ذۆراابن زظی. ئەَەی ثااۆ ئااێمە ٌەمَُیزاابن ، ؼاابمبن

مااابَەرەَە َ پااابضََە وااابوێکی لاااێ پەیاااسا ئەکەیاااه ئەم 
ئەی ٌابَاض ئەمابوە . ظثڵەیە، ئەمەـمبن پێ ڕەَا وابثیىه

ە جۆضە حُکم اوێکه  زاذا  وابچێ ذاۆم َ ٌەض چاُاض 
 ژوەکەم َ ؼاای َ پێااى  لە وەَەکاابو  زەوگماابن ثااۆ زا."

َ  ثە زەوگێکااای کاااع ،عەماااَُ ضەظَان، لە ژااااط لێاااُەَە
 غەمگیه َری:

ال حەَلەَەال قاااَُەرە ئااایت ثااایتە، َاثااا َا ئەم  "
 ؼەبُضزاوەؾ َەپ وەَرەکە زەذۆن "

رااااطغ لەَەی ؼااااەضچبَەی ضظ  َ کەؼاااابثەریبن  
ذەضیاژ ثااَُ  ،وەمێىاێ، ضەوگای ثە ضََیاابوەَە وەٌێفاذ

 زەبطیبن.
زەوگی لێ ٌەڵج ی.  "طآل ً آكج"لە زََض مەال جەثبض، ثە 

کبرێکیؿ ٌەؼزبن ثۆ واُاژ کاطزن. عەماَُ ضەظَان، ثە 
، َەٌاااابَڕاکەی َد:"ثااااب ثچاااایه ثە الی وُاژەکبوماااابوە
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لەم  ،قؽااەکطزن ثە زەضز واابذُاد. ثااۆ ئەثەز ؼیبؼااەد
 ."چێذلە ضەـمەی کەضەکەی مه زە، َاڵرەزا
ضََەَ بااااطزە ظثااااڵەکە، ئەَەی کەَرجااااَُە وێااااُان  

 وَُـاااەَە. پبـااابویؿ ذۆیااابن َ قیاااج ەَە، چاااَُوە ک
 :زەؼزی زََعبیبن ٌەڵج ی َ ٌبَاضیبن زەکطز

ذاااُزایە ئەم ؼاااەبُضزاوەمبن ثاااۆ ثٍاااێڵە، ذاااُزایە  "
ثەضەکەد ثااارەضە مبڵەکبومااابوەَە َ ذۆمااابن َ مااابڵ َ 

ـاااُکط َ ؼاااەوب ثاااۆ راااۆ  .مىاااساڵ َ ثژاُیمااابن ث:ااابضاعە
. ذااُزایە لە واابظ َ ویعمەرێااژ کە ثە ئااێمەد ثەذفاایُە

، َەضزبابضزابن، ئەی پەضیبەَضەیپبغ َ ؼزبیؿ ثۆ ُؼ
، ثۆد ثۆ ئەم پبضََە پبپ َ حەاڵڵەی لەم ظثڵە پیؽەَە

لە چاااااااابَی ثەز َ رەمبحکاااااااابض  فەضاٌەم کااااااااطزََیه.
 "مەحفُظمبن ثکە...

مىاایؿ ذەیاابڵ  بەڕایەَە ثااۆ پیااطەی ئەوااساظیبض کە  
ماااطۆ  لە رطؼااای ذاااُزا، واااُاژ َ ئیزااابعەد  "زەیاااُد:

ژیاابوە ذەَواای  زەکاابد، رااب ثێااساض وەثێاازەَە. چااُوکە ئەم
ٌەض کبرێااژ لە ذەَی ذااۆی ثێااساض ثااَُەَە،  ،ذااُزایە

  "ژیبن کۆربیی زاذ.
ثیاااطم لە َرەکەی  ،کاااُوە رااابضیکەکەم ثاااۆبەڕامەَە 

ؼەلُای ضۆ  َ زڵ  زەکطزەَە. ئبذۆ مەثەؼزی چیجَُ 
کە َری، زَعبی ذێطم ثۆ ثکە  زََعب ثۆ چیب رۆ ثڵێی 
وەماااابوی ئبؼاااازەو  َ ضاگطییەکاااابوی ثەضزەم ثااااۆ یەپ 
 .ثَُومبوی مەثەؼاذ ثێاذب زڵىیابم ٌەض ئەَ مەثەؼازەیە
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ذااُزایە زڵاای ٌەضزََکماابن ضاظی ثااکە َ پێکماابن ـاابز 
زڵاای ٌەضزََکماابن حبؼاا  ثااکە، ذااُزایە مەضاظی  ،ثااکە

     ٌەض رۆمبن ٌەیذ. ٌەض رۆ ئُمێس َ ٌیُامبوی.
ضاچڵەکی ، ئبذررررد مێفُلەی ؼەبجبة، ئێاُەؾ 
 زەظاواااه زەؼاااز  ویااایە، ثە ئااابضەظََی ذۆرااابن پاااێمەَە

ؼاااایمبمزبن یەپ پاااابضچە کااااطزََەرە قااااىچکەی  .ئەزەن
ضەـاای پاا  کاای ، وەفطەرزاابن لێجێااذ. ٌێىااسە ثەم پەواادە 

یااااااژە ئبؼااااااىیىەم جەؼاااااازە َ چ َچاااااابَم  وااااااَُپ ر
ضرطازی ڤااابن کاااُخ، پااا  پااا م لە ۆذُضاواااسََە، َەپ پااا

 ـُذزی زضاژ َ پێچبَپێش.
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 ؼیفۆن َ ئبؼه س
                                           

 مەغطیجێژ، مەالئیکە ٌبد ثۆ الم َری:
ئەمفەَ زەعُەری ثطازەضاویه، ذۆد ئبمبزەکە َ ثاب "

 "ث ۆیه، ئەَان چبَەڕَاومبوه.
ئەَ ثە زاضـااااەقەکەی َ ٌەوگاااابَی َضز، مىاااایؿ ثە ال 
رەویفزییەَە ذفاەذؿ، ثە ضاگابی ٌەَضاظ َ لێژیای َ 
پێچەڵیسا ثەڕاکەَریه. ثە ئەؼ:بیی ثەؼەض پطزی ثبضیژ 
َ ضظیُی ؼاەض چڵکابَ َ بەوَُباَُی ظاطاثای ـابضزا 

ڕییىەَە. ئەَ چڵکبَەی ٌەمَُ ؼابڵێژ َ ثە ضۆژااژ پە
َ  ضە بثە لێفاااابَ ثااااُرڵە عاااا ،ثەض لە ماااابوگی ضەمەظان

 َیؽاااااااااااااااااااااااااااااکی پێاااااااااااااااااااااااااااااسا زااااااااااااااااااااااااااااااذ.
ـىەثبیەکی فێىژ، ثۆن ؼَُربوی ریژی ظثڵی زەکاطز ثە 
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لَُرمبوااسا. لە زََض زەوگاای کُوااسەپەپُیەپ زەٌاابد. ثە 
 مەالئیکەم َد:

وبچێاذ ئەم پەپَُە چی لەم ؼاەبُضزاوە زاَە، ثاۆ  "
مەبەض ئێطە جگە لە . ثەؼەض ئبَەزاوی ـبضاکسا ثرُاىێ

 ظث  چی رطی لێیەب"
کُواسەپەپَُ ثاَُوەَەضاکی ئبقا  َ "لە َەاڵمسا َرای:

 بپێفجیىیکەضە، بەض ذەڵژ بُایبن لێجگطرابیە، زویاب ئێؽاز
  "پاااااااا  ئاااااااابضامیی َ ئبـاااااااازەَایی زەثااااااااَُ.

ثەضلەَەی ثگەیااااه، زەوگااای حەماااسََن زاااااُاوە َ   
 بەیفزە بُامبن.ضەثبثەکەی 

 زید ە کُا ثَُکەکەم
 ضََثبض کُا ذۆـەَیؽزەکەم

 ئەی مبو  چبَ ثگێ ە لە ئبَزا ثۆ غەظالە
 بەض زەؼزی ؼ:ی َەپ ـیطد ثیىی
 بەض چبَی بەـی قەرطاویذ ثیىی

 پێ  ثڵێ 
 ..بەض.

لە ثەضزەممااااااااسا چطاذبوێااااااااژ زەضکەَد  ئەمە یەکەم  
ثاۆ  ڤاێتیەپ ثاَُ ،جبضمە لە واعیکەَە ئەم مابڵە زەثیاى 

زیاااااُاضی حەَـاااااەکە لە ثاااااَُرڵە ـَُـاااااە  .ذاااااۆی
َەپ رەوبفی زضااژ چەواس چیىێاژ ثەؼاەض یەکەَە،  ثَُ،

 ،ثەزەم ـااااىەثبکەَە چەـااااىی زەضیااااب ـااااەپۆلیبن زەزا
 زەوگێکاااااااای ذااااااااۆؾ َ وبؼااااااااکیبن ثدَزەکااااااااطزەَە. 
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لە ثەضزەم زەضباابی چااَُوە ژََضەَە ثە ٌەضزََ الزا، 
 زََ پەیکەضی ـێُە ؼەیطی لە پبضچە ئبؼاىی مبـاێه
َ کەضەؼاازەی ف اااسضاَ، َەپ ؼااەضی ئەؼااد ثەضظ َ 
ؼاااااابمىبپ ٌەڵکفاااااابثَُن. زََ کەڵەکاااااای ثەضظ، زََ 
چەکَُـی ئبمێطی وەَد زەضکطزن ثَُن، لە ژاطیبواسا 

ی کە کاااااَُوی جاااااێ یزەیااااابن ذُزەپاااااۆاڵی ؼاااااەضثبظ
 فیفەکیبن پێُە ثَُ کەَرجَُن.

 ؼاااااااابمىبپ ثااااااااَُن.  َەپ زََ زاااااااااُی ظەثەال ، 
ضەذزااای ؼاااىەَثەض، پااا  ثاااَُ لە ز ،حەَـاااەکەیؿ بَوااا

قەزیاابن لە ئبؼااه َ بەاڵیاابن لە ثاازڵە ـَُـااەی ضەواا  
ؼەَظی ثیطە. پ  ثَُ لە ثبڵىاسە َ بیبواساضی کێاُی، ثە 
ؼەضودی ذێطا ثۆد زەضزەکەَد، لە پتؼزیژ َ ئبؼه 
َ َایەضی کبضەثاب َ ثااۆڕی َ ـازی رااطی ثێکەڵکای وێااُ 

  ؼەبُضزاوەکە ذُڵقبَن.
ؼااااەض لە وبَەڕاؼاااازی حەَـااااەکەزا، چاااابَم کەَرە 

پەیاااکەضی ثطۆواااعی کەل ەؼاااەضی ؼاااەزام، ثە لاااَُد َ 
بُای ـکبَەَە. لەَالـییەَە ثە زایجی بَُاَی، راۆپی 

 .ظەَییبن ذُڵقبوسثَُ
وُؼاااااااااطاثَُ.  ثە ذەرێکااااااااای بەَضە لە ژاطیاااااااااسا 

 مۆوااااااۆمێىزی ٌااااااێ کەی بەویااااااُی ذااااااُلگەی ذااااااۆض.
ؼااەیط ثااَُ، جێاای پطؼاایبضم ثااَُ  ئەَ الم ئەَەی ظۆض 

بڵاااۆپە بەؾ َ پااا  ضََوااابکییە کبضەثبییااابوە ثاااَُن کە 
وەمسەظاوی لەم ؼەضەوُا کەزا، چۆن َ ثە ە ـاێُەیەپ 
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کااااابض زەکەن  کااااابرێکیؿ مەالئااااایکە پەوااااادەی واااااب ثە 
زََبمەیەکااسا، لە واابَەَە زەوگاای مۆؼاایقبیەکی ذااۆؾ 
ٌبرە بُا  َ لە پ  زەضببی ؼکەی میىی پبغ جاُاڵ َ 

الزا ٌاااااااابد. ئاااااااابَزیُ ثااااااااَُیه َ ٌبَڕایبوماااااااابن  ثە
 پێفااااااااااااااااااُاظییەکی بەضمیاااااااااااااااااابن لێکااااااااااااااااااطزیه.  
چەوااسیه پىزاای ضََواابکی کااع َ ٌەمەڕەواا  لە چەوااسیه 
ـااااُاىەَە ؼااااەضودی کێفااااکطزم َ وەمااااسەظاوی چاااابَ 
ثاارەمە ؼااەض ە ـاازێ. ظەَی ماابڵەکە ٌەمااَُ ـَُـااە 
ثَُ، ظەَییەپ لە ثَُرا  کە ثە زەماسا چەقێىطاثاَُن َ 

پ ثچَُپ چەـىی کبـی مەڕمەڕ، َەپ ثبظوەی ثچَُ
رەذذ َ ؼب  َ لَُغ. ؼەقفی وبَەواسیؿ، لە رەثەقە 

ؿ یەپ یٌێ کەی ضەوگکطاَ زضَؼذ کطاثاَُ. زیاُاضەکە
 پبضچە ثە َاىەی مطۆ  زاپۆـطاثَُ. 

ئەلااُان کاابرێ ثیىاای راابقە چاابَەکەم ث یااُەرە ؼااەض 
پۆضرطازەکاابن، ٌاابرە المەَە َ ثە چیچکاابوەَە زەؼاازی 

 ی: ذؽزە ؼەض ـبو  َ َر
"ئەمبوە َاىەی ـەٌیساوی جەوگی قبزؼییەن، جەوگی 
یەکەماااای کەوااااساَ، ئەَ ثەضیااااؿ ـااااەٌیساوی جەوگاااای 
زََەمااای کەواااساَن، ئەَالراااطیؿ ـاااەٌیساوی جەوگااای 
ؼێیەمی کەوساَن، ـەٌیسی ٌەمَُ جەوگەکبوی رێاسایە، 

ەـاااامبن زاواااابَە ثااااۆ ـااااەٌیساوی جەوگاااای یئەَ ثۆـبی
چاااُاضەم َ پێىدەمااای کەواااساَ، ئەم َاىبوەمااابن لە وێاااُ 
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  "ضۆژوبمەکاااااااااااااااابن زەضٌێىاااااااااااااااابَن.
 "فەضمَُ ثب ثچیىە ئەَ زیُ."زلێمی زەوگی لێٍەڵج ی:

ثە ڕا ەَاکاااای ثبظوەییااااسا رێاااا:ەڕیه کە چەوااااس زاوە  
 ەیبااُودی بەَضەی ئاابَەڕۆی ژاااط ـااەقبمەکبن، ئەَاو

، ثە وێااُ یەکااسا رێٍەڵکێفااطاَ نَلە چیمەوزااۆ زضَؼاازکطا
ثااااااَُن. َەپ ضا ەَاکاااااای ئەفؽاااااابوەیی زەضزەکەَد. 
زیُاضەکبوی ثە َاىەی کۆالج لە مُقەثابی ضەوگبَڕەوا  
َ ؼااااایسی َ حەپ َ ـَُـاااااە ـاااااطََة َ زەیااااابن 
مبرطیاابڵی رااط ضاظاىطاثااَُوەَە. ثەضامااجەض ثە یەپ، زََ 
َااااىەی ؼااااەزام ٌەثااااَُن. یەکێکیاااابن َاااااىەی ؼاااابری 

َ کە چڵکاااه َ ضیفاااه زەمااای ثاااۆ گیطکطزوی ثاااُززەؼااا
زکزاااااۆضە ئەمەضیکیااااایەکە زاچەقبواااااسََە َ فەحؽااااای 

اوی زەکاااابد. ئەَی رطیااااابن، َاااااىەی ؼااااابری ززەمااااُز
 ـااااااااۆڕثَُوەَەی ثااااااااَُ ثە پەراااااااای ؼااااااااێساضەکەَە. 
لەَؼەضیفاااااەَە کەَریاااااىە وێاااااُ فەظایەکااااای بەَضەی 
ضََواابکەَە، لە چەوااسیه زەالقە َ ؼااەقفەکەَە بااُضظە 

 ضۆـىبیی زەڕژا ثە جەؼزەمبوسا.
ژََضاکی بەَضە َ ضاظاَە ثە ربقمی قەوەفە َ مێاع  

َ کُضؼاااااااااای، ریڤییەکاااااااااای بەَضە ثە زیااااااااااُاضەکەزا 
ٌەڵُاؼااطاثَُ، کزێجراابوەیەپ کە لە ؼااىسََقی میااُەی 
لەؼااەض یەپ ٌەڵچىااطاَ زضَؼااذ کطاثااَُ، پاا  ثااَُ لە 
کزێاات، یەپ زََ ئیىداابوە بااُڵی ضاؼاازەقیىەی ؼااەَظ َ 

َن، بەؾ کە لەثەض پەوااااااااادەضە بەَضەکەزا زاوطاثاااااااااُ
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ئیىدبوەکبن ذُزەپاۆاڵ َ قەَاوای باُل ە راۆپ ثاَُن. ثە 
زیاااُاضی مااابڵەکەَە، کااابرژمێطاکی بەَضەیااابن لە مااایه 
زضَؼااازکطزثَُ. لەثاااطی ژمااابضە، زَاواااعە جاااۆض میىااای 
ڤبلمبضایااابن زاوااابثَُ. می ەکااابوی لە ـاااێُەی زاضـاااەقسا 

 ثَُن کە ٌێسی ٌێسی زەجُاڵ. ئەلُان َری:
ظیااابرط لە ثیؽاااذ َ پێاااى  م یاااۆن مااایه لە عێطاقاااسا "

چێىطاَن کە زەکبرە یەپ لەؼەض چُاضی ٌەمَُ کاێڵگە 
 میىەکبوی جیٍبن. 

ی َ کەمئەواااسامی میىمااابن یؼاااەضَ م یۆوێاااژ قُضثااابو
ٌەیە َ ثەضزەَام لەبەڵ ٌەض چطکەیەکاااااااااااسا، ئەبەضی 
ئەَەماابن لەؼااەضە پیبمبوااسا ثزەقێااىەَە، چااُوکە ثااۆ ٌەض 

زژ ثە ضۆ  َ قااابچی چێىاااطاَە َ عێاااطاقییەپ، میىێاااژ 
 رەوٍااااااااب لەؼااااااااەض کاااااااابد َ ـاااااااابوػ َەؼاااااااازبَە." 
ئیزط مبڵێژ ثَُ رەَاَ، لە ٌیچی کەم وەثَُ. پ  ثَُ لە 
مااۆثی ی ئؽاازی  َ اللەی کطیؽاازبڵ. ظەَی ژََضەکە ثە 
فەضـی ریؽکه َ مُکێزی ضەوگبَڕەو  ضاظاىطاثَُەَە. 
لە ظث  َ کەضەؼەی ف اسضا َ ثەٌەـزێکیبن ثۆ ذۆیبن 

 بوسثَُ.ذُڵق
ی َ ئاابَی یااثە زیااُاضەکەَە، چەوااسیه راابث ۆی ضۆو 

ٌەثَُن کە ثە ذۆیبن وەذفبوسثَُیبن َ ٌەمَُـایبن 
لە  ثااااَُن لە ژیاااابوی وێااااُ ؼااااەبُضزاوەکە.ذ بُظاضـاااا

ثە چەوااس ؼااُچی الی ذااُاضەَەی ٌەض ربث ۆیەکیفااسا، 
عەرااااطی َـااااەیەپ، واااابَی راااابث ۆکە وُؼااااطاَ ثااااَُ... 
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اڵرای مەوٍاۆڵ َ َ ذبـبپ... رابث ۆ ثعضەکابوی ثەضظەخ...
 حبَییە...

ثەؼااەض فەظا بەَضەکەـااسا َ لە ٌەمااَُ الیەکەَە،  
زەالقەی ثبظوەیی ٌەثَُ، کە پێسەچَُ ئەَاویؿ ٌەض لە 
باااُودی ظەثەالحااای چیمەوزاااۆ ثاااه َ ثاااۆ وَُؼااازه ثە 

ضا ەَاااژ زەچااَُەَە ؼااەض وبوااساىەکە َ  کاابضثٍێىطاه.
 ئەلااااُاو  َد:  ثە .ضا ەَاکاااای رااااطیؿ ثااااۆ رەَالێاااازەکە

مبڵەکەراااابن ظۆض ذااااۆؾ َ جااااُاوە، ثە ضاؼاااازی ئێااااُە "
ٌُوەضمەوسن  ثەاڵم ئەَەی لێی رێىاببەم ئەم بڵۆپابوەیە، 

ئەلاااُان ئەَ  "ئەم کبضەثبیەرااابن چاااۆن زاثااایه کاااطزََەب
پ  ثاَُ لە زضَـامەکبوی  ،پەضزەیەی کە لە ف ێکػ ثَُ

 َرااااااااای:"َەضە رەمبـااااااااابکە." ساَیاااااااااال ٌەڵجاااااااااژاضزن
فاااذ یەکەَە ؼاااێ زاوە پااابرطی بەَضەی لاااۆضی ثە رەوی

زاوطاثَُن َ ثە چەربڵ بەیەوطاثَُوە ئیىڤیگزەضاژ. پێای 
بڵۆپەکاابوی حەَـااە ثەَ غاابظە کاابض زەکەن کە لە "َراا 

 "ەَە.بیؿ لەم ضاگیظثڵی ثەضٌەم زاىیه، ژََضەَە
زاوە ئەـااایعەیەکی  سثەؼاااەض رەپڵەکێکیفاااەَە چەوااا 

ی ؼااااەض یەپ ذطاثااااَُن، مەضاقاااای ئەَەـاااا  یپعیفااااک
زەٌێىه. ئەلُان ئەَەـی  ٌەثَُ ثعاو  ثۆ چی ثە کبضی

ثاااااۆ ضََن کاااااطزمەَە: "ئەم ٌەماااااَُ ربث ۆیااااابوەی ثە 
زیُاضەکەَە زەیبوجیىی لەؼەض ئەم ئەـیعبوە کێفاطاَن، 
ؼەضەرب ثە ئبَی پیبظ ضرَُـیبن زەکەیاه َ پبـابن ثە 

  "ثاااۆیەی ضۆوااای َ چەقاااۆ کبضیااابن لەؼاااەض زەکەیاااه.
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ی َ وٍێىییەکااااای یە جاااااُاو ،َای لە ؼااااایحطی ٌاااااُوەض
ە رەوٍااب زەؼااذ َ پەواادەی ٌُوەضمەوااسە، واابَاظەیە، ئەَ

ـااامەکی ثاااێ کەڵاااژ َ ف ااااسضاَزا َ ضۆ  ثە ثەض ظثااا 
پا ی زەکابرەَە لە ثەٌاب َ جاُاوی. ؼاەبُضزان  ،زەکبد

لە وێُ ربث ۆکبوسا زەرُد ثەٌەـزە، پا  ئەفؽاَُن َ پا  
ٌبضمۆوییەری ضەو  َ ذەیبڵ. رەوابوەد لە ظثا  رابث ۆی 

ؼاابیی زَا ذااُاوی مەؼاایحیبن ٌێىااسە جااُان َ پاابپ ال
کطزثااااااَُەَە، حەظد زەکااااااطز یەکێااااااژ ثَُیزاااااابیە لە 
یاااابَەضاوی َ ثە ٌەضزََ چىاااا  پەالماااابضی ذااااُاوەکە 
ثسەیذ  ؼەض مێعەکەیبن ثە مەظەی ٌەمەجاۆض َ ثاُرڵە 

 ضە  َ َیؽکی زاپۆـی َ فەضمَُیبن لێکطزیه. بع
جبضاکی رط ٌەض پێىدمابن پێکگەیفازیىەَە َ ثە زەم 

َضی مێعاکااای باااُاگطره لە میااابزە حەوااابَییەَە، لە زە
ضاظاَەزا ضۆویفااازیه. ثەضلەَەی یەکەم پێاااژ ٌەڵاااسەن. 

 زلێمی ٌبَاضی کطز:
ئااۆَ... جااب ذااۆ ئااێمە پەضزاذاای ئبؼااىمبن ویاایە ثااۆ "

 زََڕەگب "
ٌەمااَُ زەؼاازیبن کێفاابیەَە َ رەمبـاابی یەکیاابن  

ەم زکااطز. رااب پیااطە ئەوااساظیبض ٌەؼاازبیە ؼااەض پێاای َ ثە
 ضۆـزىەَە َری:

  "زەکەم. "کێفە وییە، ئێؽزە چبضەؼەضی
ضۆیفاااازە وبوااااساىەکە َ پاااابؾ کەمێااااژ ٌاااابرەَە َ 
ؼاااۆوسەیەکی ؼااا:ی َ ثااابضیکی ماااُغەزی ثە زەؼااازەَە 
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لە یەذەی قەمیؽاااااااەکەمی  ٍەڵگاااااااطەیەپثاااااااَُ، ثە ج 
ـەرەکسا، ثە جۆضاژ کە زەمی ؼۆوسەکە رب ؼەض زەم  
ٌاابرجَُ. ئەَؼەضیفاای ذؽاازە بدؼااەکەی ثەضزەماا  َ 

 َری:
 "ئێؽزە ئیزط ثب پێژ ٌەڵسەیه."

پێااااژ ٌەڵااااساوەَە، بفزُبااااۆی وەضم َ جااااسی  ثەزەم
 زەؼزی پێکطز. زلێمی زەیُد:

ٌەمااااااَُ ـاااااازێژ لەم بەضزََوەزا ظثااااااڵە، رەواااااابوەد "
مااااطۆڤیؿ، ضََە َ ثە ظثاااا  ثااااَُوە. ئەَی ئەماااا ۆ ثە 
ضەَوە  َ وُایە، ؼاجەی ظەمەن کاۆوی زەکابد َ فا ڕ 

یااابن زەمطااااذ َ ثاااۆبەن زەکااابد. ثەاڵم ثەَ  ،زەزضااااذ
پێااایەی کە مااابزە لەوااابَ وبچێاااذ، ئەَا ماااطزن َ کاااۆن 
ثااااَُویؿ وبکاااابرە کۆراااابیی، ثەڵکااااَُ لە ـااااێُەیەکەَە 

  "اذ ثۆ ـێُەیەپ َ ثبضَزۆذێکی رط.زضزەبۆڕ
 ئەَجب ئەلُاویؿ َری:

"یاابوی ٌەمااَُ ئەَەی لە ثَُوااسایە، ثااێ بَُماابن ثە 
زان ماا  زەوێاایه. ئااێمەی مطۆڤیفااەَە، ضََە َ ؼااەبُض

چااُوکە ثااَُن بطاااسضاَی قاابظاو  َ ذااعمەرە، ٌەمااَُ 
َزیفاای ُئەَەی کە ٌەیە ؼااَُزی لێااسەثیىطاذ، کە ؼ

ثەاڵم ثە ـااااێُەیەکی رااااط َ لە . وەمااااب لەثەیااااه زەچااااێ
کطزاضاکاای ئااابڵَُبۆڕزا ـااازی وااُای لاااێ زاااازە ثاااَُن، 

  "چەـااااااىی ئەم ماااااابڵەی ئااااااێمە، ئەم ربث ۆیاااااابوە.
 مىیؿ َر :
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َُ ـاەٌیساوەی َاىەکبویبوزابن ئەَ ٌەما ،ثۆ وماَُوە"
ثە زیااااُاضزا ٌەڵُاؼاااایُە، ە ـاااازێکی وُایاااابن ثەضٌەم 

  "ٌێىبَەرەَەب
رەمبـبیەکی یەکیبن کطز َ ، ثە زَای پطؼیبضەکەمسا

ثە فااابوی ە ، ثاااعە کەَرە ؼاااەض لێُیااابن. پیاااطە ئەواااساظیبض
َ ؼەض َ ضیفە چڵکاىەکەیەَە  عەالبە ؼ:ییەکەی َ قژ

جگەضەیەکی پێ کطز َ  ،پێکێکی ٌەڵساکطز. لە ذێُی زە
 َری:

"پطؼاااایبضاکی ثەجێاااایە، ئەم ٌەمااااَُ ذااااُاىەی لەم 
َاڵرەزا زەڕژاذ ثە وبَی ـەٌیس ثَُوەَە چی ثەضٌەم 
ٌێىبَەب ثێگَُمبن جگە لە َاطاوە َ ثطؼێزی َ زایژ َ 
ذُـکی ضەؾ پۆؾ َ مطۆڤی رێکفاکبَی َەپ ئاێمە، 

لااااێ ؼااااەَظ وەثااااَُە. ئێااااطە  رااااطی ٌیچاااایب رااااب ئێؽااااز
ی یپێچەَاوەی ٌەمَُ زویبیە، ژیبوی وُڕ زەکبرە قُضثبو

قەزەضی ئێاطە َایە، ٌەمیفاە  .زویبی کاۆن َ ثاێ کەڵاژ
ذاااااُاىی بەؾ َ واااااُای زەَڕ، راااااب کەڵااااازە کاااااۆن َ 
ثەزفەڕەکااابوی ؼیبؼاااەد َ ئااابیه زضااااژە ثە مااابوەَەی 

 "ذۆیبن ثسەن َ وەکەَوە ظثڵساوەَە.
ەَە، ثە زەوگێکای با  َ زیؽبوەَە زلێمی رێٍەڵچاَُ 

 َری: َەرَُڕە
 ئەَ ٌەمَُ کزێجبوە زەثیىیب""
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لە کبرێکاااسا ، لەبەڵیاااسا ئااابَڕی زایەَە ثاااۆ کزێجەکااابن
زەؼاااااذ َ پەوااااادەی ٌەض ضََەَ کزێجرااااابوەکە ثاااااَُ 

 زضاژەی پێسایەَە:
پااا ە لە بااابلی ۆ َ زاضَیاااه َ مااابضکػ َ فطۆیاااس َ "

ئەویفزبیه، پ ە لە ئەثاَُ عەالی ماُعەضی َ ـکؽا:یط 
زەیاابن ثیطمەوااسی بەَضەی  ،زۆؼزۆفؽااکی َ حەلااتجَ 
پا ە لەَ ئەقا  َ زویبثیىیابوەی کە ژیابن ضیؽابیک یه  .رط

ثىەماااب َ ضاىیفااابوسەضن ثاااۆ زویااابی واااُڕ َ  .زەکەوەَە
ـبضؼاااازبوییەد ثىیاااابد زەوێااااىەَە. ضۆژببضاااااژ ئەَاوە 

فااا ڕ زەزضااااه َ ب زەذاااُاىطاوەَە، ثەاڵم ئەَەراااب ئێؽاااز
واااااااااس زاوەیەپ چە، ضۆژ ویااااااااایە لە ؼاااااااااەبُضزاوەکەزا

 وەزۆظیىەَە. 
ثەضٌەمێکای   ثۆیە ذُاىی ئەَ ٌەمَُ الَاوە وابثێزە 

ثااباڵ ثااۆ ژیاابن. چااُوکە ئااێمە ذەڵکاابوێکیه، ئەقڵاای وااُڕ 
رَُڕ زەزەیىە ظثڵەکبوەَە َ ئەقڵە ضظیُە ثۆبەوەکبویؿ 
ثە پیطۆظ َ مُقەزەغ زەثیىیه. ذەڵژ لەَ مەؼەالوەی 

مبواابن مبوبیاابن ٌەیە رێىااببەن َ ئەَ مەؼەالوەـاای ثااێ 
   "زەزەن کُـاااااااااذذۆیااااااااابوی لەؼاااااااااەض ثە 

مەالئیکە، کە راب ئەَ کابرە ثاێ زەوا  باُای زەباطد، ثە 
 ثێعاضییەَە َری:

"ؼەضی ذۆربن ثە چییەَە زەیەـێىه، پێژ ٌەڵسەن  
 .َ جاااگەضە َ مەظەی ئیکؽاااا:بیەضی ثاااکەن ثە ؼااااەضزا
حەلی وییە رب ٌەمَُ ئەَەی پێی زەَرطااذ ماُقەزەغ، 
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رااب جەماابَەض َەپ ئااێمە،  .وەکەَوە ئەم ؼااەبُضزاوەَە
وەکەَوە ئێطە َ لە حەمابغ َ پیبٌەڵاسان وەکەَن، ٌەض 
َازەمێىێااازەَە. ضۆژببضااااژ ثەعاااػ لەثەض جەوااا  َ ثە 
بەمااااژە ٌێفاااازىەَەی ذەڵااااژ، ضاگبیاااابن وەئەزا کزێاااات 

 ثرُاىیىەَە. 
پاابؾ ثەعااػ، ئەَەرااب رەواابوەد کزێجێااژ ئەقاا  ثدااُڵێىێ 

ئەَ کزێجبوەـاای پاا ن لە َەٌاا  َ  ،ثااَُەرە ـاازێکی ثااڤە
 "َاڵریااااااااااااااابن لاااااااااااااااێ پااااااااااااااا  کاااااااااااااااطزََە. ،زضۆ

 ؼەضی ثە ئبمبژەی وەذێط ثبزا َ َری: ،پیطە ئەوساظیبض
پااێ  َاویاایە ٌاابَڕڕ، ذااۆ جەماابَەض لە مێااژە لەواابَ "

کەچای ٌەراب زااذ رُواسرط چەپاڵە  ،جەضبەی ظثڵەکەزایە
  "لێااااااااسەزاد َ کااااااااۆاطاوەرط پەالماااااااابض ئەزاد.

َُ لە وێاُ کزێجەکبواسا، زەؼازی ثە الضە الض ٌەؼزب َ چ 
لەبەڵ ذۆیااسا ٌێىاابی َ ذؽاازییە ؼااەض  ،زایە یەکێکیاابن

کزێجێکی قەثەی ضەوا  ذۆڵەمێفای، کە ـاێ َ  .مێعەکە
پیؽااایی ثەؼاااەضییەَە قەرمااابغەی ثەؼااازجَُ. یەپ زََ 
جبض پەودەی کێفب ثە کزێاجەکەزا َ َرای: "بەضچای ماه 
ذاااۆم قُضثااابوی زەؼااازی زیکزااابرۆضییەد َ زەؼاااەاڵری 

لەم  ب،یژ َ ـاااااااااااامَُلی ، ثەاڵم ئێؽاااااااااااازرُوااااااااااااسَر
پبـاااببەضزاوییەی َاڵد رێااای کەَراااَُە، لە بەواااسەڵی َ 
ـەڕی مەظٌەة َ بطَپ َ ئەرىیکای جیابَاظ َ ریاطۆض 
َ رطغ َ رۆقیه، رەوٍب ضاگب ئەم کزێجەیە. بەڕاوەَە ثاۆ 
زەؼەاڵرێکی بفزگیط َ ضەٌابی پیاطۆظ، چاُوکە ماطۆ  
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 ە لە ثاااَُوەَەضاکی ئەقدوااای َ کاااۆمەاڵیەری ویااایە، پااا
زەثێااااذ  ،زڕوااااسەیی َ رەمااااب  َ چاااابَچىۆکی َ راااابَان

 یبؼبیەکی ثەٌێع جڵەَی ثکبد." 
ثە ذەرێکاااااااااااااای بەَضە لەؼااااااااااااااەض کزێااااااااااااااجەکە 
وَُؼااااااااااطاثَُ)ئەژزیٍب( لە ذااااااااااُاضەَەیؿ واااااااااابَی 
 وَُؼاااااەضەکەی ثە کااااابڵی زەثیىاااااطا )رۆمااااابغ ٌاااااۆثع(

ذُاضزماابوەَە َ بفزُبۆماابن  ،رااب وعیااژ ثە ویااُە ـااەَ
بُامااابن لە باااۆضاوی َ مۆؼااایقب باااطد. زَاجااابض  ،کاااطز

 ئەلُان َری:
ی بەڕاوەَەی ئەم پیؽااایی َ قێاااعەَوییە َ ب"لە ضاگااا

پبـااەڕۆیبوەَە، زەمەَڕ رااۆڵە لە ٌەمااَُ ئەَ ثەٌااب َ 
ثیااطَڕا پیااطۆظە ؼاابذزبوە ثااکەمەَە کە ژیاابوی ئێمەیاابن 
کااطزە زۆظەخ َ ٌاایش ثەٌبیەکیاابن ثااۆ مااطۆ  َ ژیاابن 

گێااااااا اىەَە ثاااااااۆ وەٌێفااااااازەَە. ئەـاااااااێ ظثڵەکااااااابن ث
ـکڵُـاااێُەی ئیؽااازبریکی، ثەاڵم ٌەضبیاااع ئەَ ثەٌاااب َ 

ذۆیابن َەپ  .جُاوییە ؼابذزبوەی ماطۆ  فطااُ زەزەن
جاااُاوی ومااابیؿ زەکەن َ ژیبویااابن کاااطزََەرە پبوزااابیی 
جەواا  َ رُوااسَریژی َ زظی، ٌەض ئبؼاازەو  زەثااه لە 

  "جەضزاضی ؼزەم وبثه.زٌەضبیع زەؼ ،ثەضزەم جُاویسا
ی ئەم ؼاەضەوُا کە َ ماطۆ  جیابَاظ"زلێمیؿ َرای:

ئەَەیە کە مطۆ  ٌەمیفە لە ٌەماَُ کبرێکاسا ئەبەضی 
ثە ظثڵجااااَُوی ئبماااابزەیە، ئەـااااێ َەپ ؼااااەعیسی ثااااطا 
  "جُمکەکەد ٌەض لە ؼەضەربَە ثە ظثڵیی ثێزە ثَُوەَە.
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ٌەض ثەزەم قؽاااااە کاااااطزوەَە، ضََی کاااااطزە پیاااااطە 
 ئەوساظیبض َ پێی َد:

زەظاواای، "ئەَەی رااۆ ثە چبضەؼااەضی ئەم فەَظایەی 
ٌەمبن ئەَ ؼزەمکبضییەی ثەعػ َ ؼەزامە، زیؽبوەَە 
َ ؼااەضلەوُڕ بەڕاوەَەیە ثااۆ ذاابڵی ؼااەضەرب، ثااۆ ئەَ 
زیکزبرۆضی َ فبـیعمەی ثەضزەَام ماطۆڤە الَەکابن ثە 
 "ـااااااێُەی رەضماااااای ٌەالٌەال فاااااا ڕ زەزارە ظثااااااڵەَە.

 پیطە ثە رُڕەییەَە َەاڵمی زایەَە:
، کطاؼااااایەؾ ٌااااابرَُەُ"لەَەرەی ئەم َـاااااەی زیم

ؼیبؼاااااەد ثاااااَُەرە ظثڵاااااساوی زظ َ ثاااااێ ماااااۆڕاڵ َ 
ثَُەرە ؼەضچبَەی ریاطۆض َ ئبـاُة َ  .پیبَکُژەکبن

ـاااەڕی وااابَذۆ... کەغ مزمااابوەی ثە کەغ وەمااابَە َ 
 "َاڵد ثااااااااااَُەرە زۆظەخ َ کەالَە َ ؼااااااااااەضەوُا ژ.

 ظۆضمبن ذُاضزەَە َ ظۆضمبن قؽە کطز.
لەبەڵ  ،پیااااطە ٌەؼاااازب َ چااااَُ عااااَُزەکەی ٌێىااااب 

  مێاااااژ زەوگااااای لاااااێ ٌەڵجااااا ی:ژەویىاااااسا ثە مەقب
 بيگااااااالاااااصٌت ي  گال اااااي مهااااايع شٌااااات فااااااي ؼاااااُ

 َال ااااااي مهااااااايع حجيااااااات يم اااااااه ؼاااااااىخ َ يىؽااااااابي
 بيگااااااثااااااػ ال ااااااي مهاااااايع َ ااااااه َيااااااه الااااااُ ه ي 

 ى كياااا  رُوؽااااىبگااااَلااااُ ومفااااي  ااااُ  الااااسٌط مااااب و 
 مۆرۆضثااااۆکەی ثااااۆ ضابااااطر  َ َراااای:ماااابیکی  پبـاااابن

 "زەی ئیىداااب واااۆضەی راااۆیە بۆضاوییەکمااابن ثاااۆ ثڵێااای."
ٌەضچەوسە َر ، زەوگا  ذاۆؾ ویایە َ لە ثاطی باۆضاوی 
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چیطۆکاای فی مێکزاابن ثااۆ ثاابغ زەکەم. ضاظی وەثااَُن َ 
 مەالئیکە َری:

"چیطۆکی ٌەمَُ فی مەکبوزمبن زەیبن جبض باُڕ لاێ 
 ثَُە، زەی بۆضاوییەکەد ثڵێ."

ؼەضمەؼاااذ َ پااا  وەـااائە، ثە باااۆضاوییەکی ، وبچااابض
 ؼبثیط کُضزؼزبوی رێٍەڵچَُم:

 َە زڵەکەمؼەضلەوُڕ کُال
 ٌەمَُ ظام َ ثطیىی
 ثەظەییذ ثە مىسا زڕ
 رۆ بەض حبڵ  ثجیىی

 ثۆ َاد کطز لە ذۆڕایی
 جێذ ٌێفز  ثە رەویبیی
 ، ذۆم غەضیتکچێ غەضیج  مه غەضیج 

 عبـپ َزڵ ثطیىساض َ ثێ رەثیت....
لە ژاااااط کاااابضیگەضی بۆضاوییەکاااابن َ  مەیەکەزا کە 

ٌبژە َ قەد ٌێىسەم وەذُاضزََەرەَە، غەضقی ففبض َ 
کە لە وااابذەَە ، لاااطفەی ـاااەپۆلی عەـاااقی یااابض ثاااَُم

 ٌەڵسەچَُ. ،ثُضکبن ئبؼب کەفچ یىی ثَُ
حەظی لە مێژیىەم ثۆ ئبـاکطا کطزوای عەـاقە پابپ  

زەوگێکااای  کااابضی ذاااۆی کاااطز َ لە پااا ، َ وٍێىیااایەکەم،
 لێ ٌبرە زەضەَە: مثەضظ

 "..."ٌٍٍٍٍبَڕایبن... مممه عبـفففق 
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  ."هئەلااااااااُان َری:"ٌەمَُماااااااابن عبـااااااااقی 
 زیؽبوەَە ٌبَاضم کطز:

عبـفففااااااااقی ؼؽؽؽؽااااااااەلُام... کچچااااااااچە " 
بەَضەکەی عەمممماااااااَُ ضەظَان، زەزەزەمەَڕ زاَای 

  "..زەؼزی لەلەلە ثبَکی ثججکەم.
راابَاکی ثاابؾ لااێ  ضاماابن.  ،ٌەمااَُ ثێااسەو  ثااَُن

رێکاا ا َ رُوااس، کەَرااىە چەپااڵە لێااسان. رەواابوەد ئەلااُان، 
زََ فااایکەی  ،ظمااابوی لێاااُ َ پەودەکااابوی ذؽااازە ؼاااەض

زضاژی ثاۆ کاطز. زلێمایؿ زََ چەقەوەی ثاۆ کاطز َ ثە 
 قبقبی پێکەویىەَە َری:

پیطۆظە، زەڵێ  ئەم ضەو  ظەضزی َ لێاُ ثەثابضییەد "
  "ثێ مُثبالد وییە، ئەمە لە کەیەَەب

ئەَجااب ٌەضؼااێکیبن لەبەڵ میاابزەزا بۆضاوییەکەیاابن 
 زەَرەَە:

 اوب ثعفبئژ اوب... اوب کُلی الژ اوب...""
زاویفازىەکە ثاَُ ثە  ،ثابزەزا قاُویٌەؼازبثُ َ ، پیطە

ببڵزەجاابڕی. َەپ ربضماابیی، َەپ ذەیاابڵ ثە زەَضمااسا 
 زەذُالوەَە.

ٌەض ؼاێکیبن ؼاەیط َ ثە ، پبـبن ربَاژ ثێسەو  ثَُن
 ثعەَە رەمبـبیبن زەکطزم.

ئەَەی ثاااێ زەوااا  َ ثاااێ جاااَُڵە  ،لەَ مااابَەیەزا 
ؼااەضی زاذؽاازجُ َ رەمبـاابی ثەض پێاای ذااۆی زەکااطز، 

 مەالئیکە ثَُ. زلێمی َری:
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ئاێ قؽاەمبن ثاۆ ثاکە ثاب ثاعاویه لە کەیەَە عەـاقی "
 ئەَ کچەیذب چۆن کەَریزە زاَی ظَڵفە ضـکىەکەیب"

پچ  پچ  کە ثبؾ قؽەم ثۆ  ،ثە ـەضم َ ثەظەییەَە
 وەزەکطا، پێ  َره:
. مەیکەوە ببڵزەجبڕی... ذررررەَومبن "رکب زەکەم..

ٌەیە پێکەَە ممممبڵێکی ذىدیتوە زضَؼذ ثکەیىىىىه... 
َ پااااێکەَە... َەککککااااژ زََ ٌبَؼااااەض، زَََََََ... 

 عبـپ ثژایییییه..."
 پیطە زەؼزی ثطز ثۆ پێکەکەی َ ٌبَاضی کطز: 
پیاااطۆظە، پیاااطۆظە، پیاااطَذەڕۆ ثاااه پاااێکەَە... زەی "

پێکەکبوزااااابن  ،ثە ذۆـااااای ثاااااَُپ َ ظاَا ،ٌبَڕایااااابن
 ٌەڵسەن."

 ئەَجب ئەلُان َری: ،ٌەمَُ پێکیبن ٌەڵسا
ثبـاااە ئەم عەـاااقە زََ الیەوەیە، یاااب جااابضڕ ٌەض "

وبوبوبوىىه... جابضڕ ثە "َر : رۆۆۆۆۆی ثۆی زەؼَُرێی"
رەوٍاب  یایە،یییوێُاواسا و ەلەلەلەقؽەکطزن ٌیییییچمابن لەل

    .."     ماىە. ـفاقیثججججە... ویگب َ زڵىیبم ئەَیاؿ عب
ٌەضچاای لە زەمیااب ثااَُ پ ژاوااسییە  َ زلێماای لە پطمەیااسا

ثە پطراابَ ٌەؼاازب َ ثەضظ لە پێکەویىیااسا.  ،ؼااەض مێااعەکە
 ذُاَ ثێ ٌەمَُ مێعەکەد لەَربن " "ئەلُان قیژاوی:

ثبـاە... "پچ  پچط َرای: ،زلێمی کە ٌەضَا پێسەکەوی 
یاابوی  ثجااُضن... ٌٍٍٍٍٍٍٍااً... ئاابذط ثااۆم َاىااب واابکطڕ...

 چۆن چۆوی بگگگگبن، زەکەن... ًٌٍٍٍٍٍٍ."
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ؼااااەضم زاذؽااااذ َ لە ـااااەضمب وااااُظەم لە ذااااۆم  
پیااطە ئەوااساظیبضیؿ ـاازێکی َد، َەپ وەـاازەض  ثاا ی.

ث یماااااای. َەپ ئەَەی ثەضزاکاااااای بەَضە ثکێفااااااه ثە 
ؼەضمسا، ضاچڵەکی  َ ثە رُڕەییەَە ٌبَاضم ثە ؼاەضیسا 

 کطز:
 "رۆۆۆۆۆۆ... زضۆۆۆۆ ئەکەیذ...."
مەالئاااایکە زَای ئەَ ٌەمااااَُ ثێااااسەوگییە، زەؼاااازی  

ثە وەضمیااایەکەَە پێااای َرااا :"زضۆ  ،ذؽااازە ؼاااەض ـااابو 
وبکاااابد، ٌەمااااَُ ئەَاوەی لەم ؼااااەضەوُا کە زەژاااااه. 
ئبببزاضی کەیىاُثەیىی ئەَ کاچە َ ـاۆفێطی ؼاەیبضەی 
ذۆڵەعەمەلەکەن. مىیؿ چەوسیه جابض ثیىیاُمه پاێکەَە 

  "َن.جبظی ثااُزذەضیکاای زەؼاا، لە پێفاای ؼااەیبضەکەزا
َەپ ثەضاظ کااُوە ، ثەَ قؽاابوە ٌێىااسەی رااط باا م بااطد

 :لَُرەکبو  فیفکەیبن زەٌبد
ئێێێێُە... زضۆۆۆۆۆ ئەکەن، ئێََََُە ثُذزبوچیه،  "

وبََواابرۆضە زَایییاای ئەَ کااچە ئەذرراارەن، ئەَََ ثە 
 رەوٍب مىییییی ذۆۆۆۆۆـسەَاذ..."

رااۆ زَای َەٌاا  کەَرَُیااذ. "زیؽاابوەَە پیااطە َراای: 
َیؽاازی کاابثطای ـااۆفێطە، ذااۆد کەض ئەَ کااچە ذۆـە

 مەکە، رۆ کُا کەڵکی ژن ٌێىبوذ مبَە "
ئەَان ٌەض چُاضیبن چبَیبن ث یجَُە ربقە چبَەکەم 
کە زڵااۆپ زڵااۆپ فطمێؽااکی بەـاای لااێ زەٌاابرە ذااُاض. 
 ؼاااااااەضم ثە بێاااااااژ کەَد َ ثەضچااااااابَم ڕەؾ زابەڕا. 
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ٌەض ٌێىاااسەی یەپ زََ ٌێڵىدماااسا، ئەلاااُان پااا ی پێاااسا 
ثەض لەَەی  ،ف اوسمی ثۆ رەَالێازەکەکطزم َ ثە ثبَەؾ 

زامگطاااذ. پ ماابم ثەؼااەض ؼااىگیسا َ بیاابوی  وەٌێفااذ. 
یەپ ثە ذۆم زەمىباڵوس  ،لەؼەض ؼیفۆوەکە ٌێڵىد  زەزا

َ زەمفااااااای اوس. ئەَەی ذُاضزثاااااااَُم ثە ئااااااابظاضەَە 
ثابوێُ پا  ئابَە  بٌَەڵمٍێىبیەَە. پبـبن ذاۆم ٌەڵاسایە وا

 ؼبضزەکە َ کەمێژ ٌۆـ  ٌبرەَە ثەض. 
یُاضی ئبَزەؼازەکەَە، چابَم کەَرە ؼاەض َااىەی ثە ز

 ،ؼیفۆوێژ کە پیابَاکی ضەقەڵەی ذەمجابض َ قابد لەثەض
پیبَااژ، ثە قەڵەم جابفێکی ؼاَُض  .ثبَەـای لاێ زاثاَُ

لە ال  .ؼااااامێڵێکی بەَضەیااااابن ثاااااۆ زضَؼاااااذ کطزثاااااُ
وُؼااااااطاثَُ، مبضؼاااااای  زۆـاااااابمد، لە  ەَەییرەویفااااااز

ثەضذااااااۆمەَە َراااااا :"کەَارە ئەمەیە ئەَ پیاااااابَەی کە 
  "چەوەی لەثااابضەیەَەزا  ئەمفاااەَ ئەلاااُان زویااابیەپ

ەم جىێااُەَە َ رەڕ زـااەَ لە ویااُە الیااساثَُ، کاابرێ ثە
رەڕ لە مااابڵەکە ٌاااابرمە زەضەَە. ٌێىاااسەم ئببااااب لێجااااَُ، 
مەالئاایکە َیؽاازی ثەضم پااێ ثگطاااذ َ ب مااسارەَە، ثەاڵم 

لە  کە،ثە ذفکەیی ذاۆم کَُراب ثاۆ زەضباب ،بُا  پێىەزا
 زَاَە پیطە ئەوساظیبض َری:

  لێی بەڕاه ثب ث َاد َ ثە َەٌمی ذۆیەَە ثژاذ.""
یەکەم ٌەؼاااذ لە زەضەَە کە ثەضی کەَرااا ، ٌەَای 

َ ظثڵاسا زەذفابم َ جىێاُم ثە بوا  ؼبضزی پبیع ثَُ. ثە
ئەضظ َ ئبؼمبن ئەزا: "ؼەبگ  ثجججبثیىە، ثێاێ ـاەضە  
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َ ثاااااااێ ئەذتقیاااااااىە، باااااااَُ ثە ـففففاااااااەضە  َ 
ن، زضۆظوااای کەظاثااابوە، ئێاااُە ثاااێ ـاااەضەفه َ ٌُوەضراااب

ثەذررری اای ثە عەـااقەکەم زەثەن، ؼاا     ُا جااگە لە 
  "ممممماااااه کەؼااااای راااااطی ذاااااۆؾ وىىىبَااااااذ...

ثە ئبؼاااازەم زەوگاااای حەمااااسََوە زاااااُاوە َ  ،لە زََض
کە ثەضزەَام زاَای لە   بااااُا ضەثاااابثەکەی زەبەیفاااازە

زیداا ە زەکااطز، یاابضەکەی ثااۆ ثگێاا ازەَە. وعیکزااط َ لە 
ثە رااااابضیکییەکەزا  ،زَامەَە زەوگااااای میااااابزە حەوااااابَی

ـاااەپۆلی زەزا. کصثاااخ... كصثاااخ، اواااذ كصثاااخ، لکاااه اح ااای 
 ... عانكصثاااخ... لکاااه ـاااُ  الاااسمعە َ ثحاااط ماااه االحااا

لە ثەضزەم کُوەکەمااسا، رێااط ثە ؼااییەکبو  ٌەَای پاابک  
ٌەڵمژی، رێط ضََاویمە مبوگەـەَە بەـەکە َ ؼایمبی 

 کطز:ٌبَاضم لێ  ،ؼەلُام رێسا ثیىی
"ؼاااااادَ ئەی یااااااباااض، ثە کااااااُاطایی چاااااابَََََی 

 زَژژژژمىبن، ٌەض ثۆ یەپ زەثیىىىه."
زەیااابن ؼاااەگ زََض َ وعیاااژ زەیااابن لَُضاواااس ثە  

ـااەَەکەزا، لە ٌەمااَُ الیەکەَە زەوگاای ثااێ ثاا اوەَەی 
 ؼیؽطکە َ ثَُوەَەضە ـەَبەڕەکبن زەٌبد.

لە ئەؼاازێڵکە ثااۆبەوە پاا  کەالکەکەَە، قیاا ە قیاا ی  
ذاااۆم  ،. ثەز مەؼاااذ َ َڕ َ بێاااژوەزەثااا اییەَەثاااۆ  

 ٌەض ظََ چَُمە زویبی ذەَەَە. ،کَُربیە کُوەکەم
لەبەڵ ؼااااااەلُا پیبؼااااااە زەکەیااااااه، پااااااێ  لە ظثاااااا  

 پاطمەیپیؽییەَە، لە  ٌەڵسەکەَڕ َ ثە زەمسا زەکەَمە
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پەالمبضم  ،بطیبن زەزەم َ ٌبَاضی زایک  زەکەم. ؼەلُا
ؼیمبم ثە وێُ لەپی زەؼ اذ َ رُوس لە ئابمێعم  ،زەزاد

زەبطاذ. ٌێىسەی مىساڵێکی چاُاض ؼاباڵو ، زەما  زەثەم 
رااب رێااط ـاایط ثاا . زایکاا  واابیەڵێ َ  ،ثااۆ مەمکاای زایکاا 

زەڵێاااذ. راااۆم لە ـااایط ث یاااُەرەَە، عەیاااجە ئیزاااط راااۆ 
َڕپ  ،بەَضەی. َەپ مىاااااساڵێکی چەراااااَُن َ الؼااااابض

زایکاا   .ێااى زەبااطم. زەؼااذ َ پااێ ضازەَەـااێى ، زەظضیک
زەزارە پاااطمەی  ،ثەضبەم واااببطڕ َ ـااا  َ ذااابَ زەثاااێ

. لە ظثااااڵەکەزا ی  َ ئەَ زەبااااطیبطیاااابن، مااااه زەبااااط
َڕکاابَی ذااۆم زەبەَظاااى ، ئەَ قبقااب پێااسەکەوێ َ لااێ  
زََض زەکەَاااااازەَە، ماااااه زەؼاااااذ زەزەمە ذاااااۆڵ َ 

 ی رێسەبطم.یثە زََی زایکمسا ضازەکەم َ پیؽ ،ذبـبپ
. ثاااابوگ  زەکەن، لەپاااا  ذاااابڵە فەضٌاااابز َ ئاااابظەضم 

مىساڵااساوی زایکاامەَە  بَلە واا، ؼااەعیسی ثااطا جااُمگەکەم
زەؼااز  ثااۆ  ،ئەؼااطا َ زََ مىااساڵەکەی. ثاابوگ  زەکاابد

ضازەَەـااااااێىه َ ٌاااااابَاض زەکەن. چەوااااااسیه مىااااااساڵی 
زََی زایکاا  ثە  َەپ مااه،  ،ؼااەضەوُا ژ پەیااسا زەثااه
َەپ زڕوااااااسەیەپ لێماااااابن  ،زەکەَن. لە پاااااا  ؼااااااەلُا

ٌەڵاااسەبەڕازەَە، ئەَیاااؿ راااُاکڵە ـاااَُری َ ؼاااەلکە 
پیاابظی ثۆبەوماابن ثااۆ زەٌاابَاژڕ. مااه َ ؼااەزان مىااساڵ 
 ،زژ ثە ؼااااااااەلُایه، لە پاااااااا  عەمااااااااَُ ضەظَاواااااااایؿ

 زەضزەکەَااااااذ َ پبضاعبااااابضی لە کاااااچەکەی زەکااااابد. 
ـەڕەکەَە، ذُـاژ َ  ىەلە ٌەمَُ الیەکەَە ذەڵژ زا



   275 

 ،َ زلێمی َ پیطە ئەواساظیبضثطاکبوی ؼەلُا زاه. ئەلُان 
زاااااه َ ظثاااا  زەٌاااابَاژن. حاااابجی َ ذێااااعاوەکەی َ 

ظثڵەکە زاه. ـۆفێطی ویفزەجێی ٌەظاضان مطۆڤی رطی 
زااااذ کە زەؼااازی پااا  ٌاااێ کەی  ،ئۆراااۆمجی ی ذاااۆڵەکە

ئێمە ثە رەمبرەی ئەَ جَُریبضەی لە زاذی ثاێ . بەویُە
ثبظاڕی َ ثێ وطذی ثەضََثَُمەکەیاسا، لێاطە ثابضەکەی 

زەزەیاااااىە ثەض رەمااااابرە. ، کااااابثطای ـاااااۆفێطضـااااازَُە. 
لە زََضەَە ٌاااابَاض زەکاااابد. رکاااابیە ـااااەڕ  ،مەالئاااایکە

ضابطن، ثب کەغ وەمطاذ. ثەاڵم ـەڕ راب زااذ قُضؼازط 
ئێمەؾ ثە ، َ فطاَاوزط زەثێذ. ئەَان ثە ٌێ کەی ثۆبەن

رەمااااابرەی ضظیاااااُەَە رێکاااااسەئبڵێیه. ٌەظاضان زەؼاااااذ 
ٌااااێ کەی پاااایػ َ ٌەظاضان زەؼااااذ رەماااابرە َ ظثاااا  

لە  ،یی. ٌەمَُمااابن غەض  ثاااَُیه لە پیؽااانەٌااابَاژز
بەوَُباااااَُ، ثەاڵم ٌەض ـاااااەڕمبن زەکاااااطز. لێفااااابَی 

 ذەڵکی ظث  ثەضەَ ـبضەکبن کفبن.
پ  ثە زویاب ٌابَاضی  ،لەؼەض رەپۆڵکەی ظثڵەَە مەالئیکە

زەکااطز. کۆی ەکااابوی ذاااُزا، زەؼااذ ٌەڵگاااطن لە ـاااەڕ، 
ە، َاظثێىه، لێطەَە لەم ثەضظاییەَە، یبوعە ظثڵساوی بەَض

 ٌبَـااااااابوی زََ َاڵد زەثیاااااااى  ٌێاااااااطؾ زەٌێاااااااىه. 
مىسااڵن َ ژوبن َ پیبَە پیطەکبوی ؼاەبُضزاوی ٌەماَُ 

زایە ثەض پیؽایی،   جیٍبن ٌێطـیبن ٌێىب َ ـبضەکبویبن
ثە چاااۆڕاَبەی ، جااابم َ ضََی پااابکی ثبڵەذبوەکبویااابن

ٌاێ کەی پاایػ، ثە رەمابرەی ضظیااُ، ثە ذاۆڵ َ ذبـاابپ 
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رەَضەکەی زەؼااااازییەَە، لەَرااااابن. ظضیااااابو  ثیىااااای ثە 
ٌەڵاااامەد زەثاااابد. مبمۆؼاااازب ثیداااابمە ذەراااارەرەکەی 

ۆکەی ثاااااه باااااُایەَە، ذاااااۆی یااااازضاَؼاااااێمبن، ثە ضاز
مەال قبزض َ ثبَک  َ زضاَؼێ  .زەکَُرێ ثۆ ؼێجەضاژ

ثەعؽااییەکەمبن، لە واابَ ـااەقبمەکەزا، قَُویاابن ضََد 
باااااااَُ زەکەن ثە ـااااااابضزا، ٌەظاضاوااااااای راااااااط  ،زەکەن

ن لە پیؽااایی َ لیىدیااای ٌەظاضاوااایؿ پێیاااب ،زەڕـااابوەَە
ٌەڵسەذ یؽاااکب َ ثە ؼاااەضزا وباااطۆ زەثاااَُن. ٌەظاضان 
 زەکااۆکیه َ ٌەَایاابن پاا  ڤبیطۆؼاای کُـااىسە زەکااطز.
ٌەماااَُ جیٍااابن ثاااَُ ثە ؼاااەبُضزان، ؼاااەبُضزاوێکی 

 زَای ـبض زەثَُ ثە ژاط ظثڵەَە. لە بەَضە. ـبض
مه زەمەَڕ لە وێاُ ظثڵاسا ؼاەلُا ثکاَُژم، عەماَُ  
ان زەیەَڕ مه ثکَُژاذ. ـۆفێطی ذۆڵ ضاژەکە َضەظ

زەیەَڕ مه ثکَُژاذ، ثبَک  زەیەَاذ ذابڵ  ثکُژااذ. 
ذبڵ  زەیەَاذ ذبڵە ثچُکەکەی رطم ثکُژااذ. ظضیابوی 
ـبعیط زەیەَاذ ثەعؽییەکبن ثکُژاذ. ٌەمُان ٌەَڵی 
کُـزىی ٌەمُان زەزەن. ؼەضەوُا ژ پەالمبض زەزاد َ 

 زەیەَڕ ـااااااااااااااااااااااااااااااااااااابض ثکُژااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ.     
یٍاااابوی وێااااُان ؼااااەضەوُا ژ َ ـاااابضە. لەَ جەوگاااای ج

ثەضظاییەَە، لە رطَپکی چیابی بەوَُباَُەَە مەالئایکە 
َەپ ، ؼااابکەی زەؼااازییەَەبثە ضیفااای زضااااژەَە، ثە ع

ٌبَاض زەکبد. ٌۆ ذەڵکیىە، ٌۆ ئەواساظیبضی پیاط، ، وَُ 
ٌاااۆ ئەلاااُان، ٌاااۆ زلێمااای، ٌاااۆۆۆ زََڕەگ، ئێاااُە ٌەض 
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ەن َ ڕاک، ٌەمَُراااابن، ئەم ـااااەڕەربن لە پاااابی چیاااایە
لە زََضەَە لێفااااااابَی . ؼاااااااەضکەَوە ئەم ثەضظایااااااایە

زەثیى  ثۆ ئێاطە ، ضبەی ئۆقیبوَُؼی ئبضامَپتؼزیکی ز
کەن، الفااابَی ؼاااەضەوُا کی ثاااذۆرااابن ضظبااابض  .زااااذ

ظەثەالحاای ویااُزلٍی َ الکااۆغ َ ثااطوػ َ ـاای فۆضز َ 
زضیسن... َا ظەَی وبطۆ زەکەن َ زایسەپۆـاه. لێاطەَە 

د زەثیى ، لە زااُی ٌەظاضان چەکَُـی ظەثەالحی وەَ
زەچه، لە ئەژزیٍب َ حەظیاب زەچاه، لە  کبنوێُ ئەفؽبوە

زەمیبوەَە ظث  زەضزەپەڕڕ. ضاکەن ثەضەَ الی مه، ثاۆ 
 ؼااااااااااەض لااااااااااَُرکەی ئەم ـاااااااااابذە ظثااااااااااڵە ثەضظە. 
حەـبمبرێژ رێکچ ژاثَُن ثە َااىەی قیابمەد، ظثا  راب 

ی ذُاىااسا، یاائەژوااۆ ٌاابرجَُ، ٌەضَا مااطۆ  ثااَُ لە لیىد
َ لە ظثڵااااسا وبااااطۆ زەثااااَُ. ظەَی پێاااای ٌەڵاااائەکەَد 

لەبەڵ ذۆیااااااسا، مااااااطۆ  َ  ،زەقڵیفااااااب َ زازەرەپاااااای
ثبڵەذبوەکاااابوی قااااَُد زەزا. لە وێااااُ ئەَ جەوااااگەزا، ثە 

زەبەڕام. ثەاڵم ٌیش ئەؼاەضاکی وەثاَُ. ، زَای ؼەلُازا
ثە چیاااب  .ٌەض ثااابوگی لێاااسەکطزم، لە ؼااەضەَە مەالئااایکە
 .ظۆضم وەماابثَُ ثااگەمە لااَُرکە ،ظثااڵەکەزا ؼااەضکەَر 

زَا ئااابَڕم زایەَە ثاااۆ زۆظیاااىەَەی ؼاااەلُا، ماااطۆ  َ 
َەپ بێژەڵااُکەی زەضیااب زەذااُالوەَە َ ، لێفاابَی ظثاا 
 ـەپۆلیبوسەزا. 

ؼەلُام ثیىی ثە ثبَەـی ـۆفێطی  ،لە چبََرطَکبوێکسا
ثیىای  ، ئۆرۆمجی ی ظثاڵەکەَە پێاسەکەوی. لەَ ثەضظایایەَە
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ٌەماااَُ ؼاااەض ظەَی ـاااێُەی َااااىەی ؼااایفۆوی وێاااُ 
ٌبَڕایەکاااابومی َەضبطرااااَُە، ٌەمااااَُ ئبَزەؼاااازەکەی 

جیٍااااابن لە وبَیاااااسا غەض  زەثێاااااذ. لە زَا ٌەوگااااابَزا، 
زاَای یابضمەری  لێکاطز.  ،زەؼز  ثۆ مەالئیکە زضاژ کاطز

حەی  پاێ  لە . َیؽزی ٌەڵمکێفێذ ،رُوس زەؼزی بطر 
لەبەڵ ذۆمااااسا، . رااااُاکڵە مااااۆظاکی وەع ەراااای ذ یؽااااکب

ێاُ َ ریژ ذ ۆض کاطزەَە ثاۆ و ٌبَڕاکەـ  لەؼەض ؼەض
                   چەقاااااااااااااااااااااااااااای ؼاااااااااااااااااااااااااااایفۆوەکە. 

ثەزەم ٌاابَاضاکی ثەضظەَە ضاپەڕیاا ، جەؼاازەم ـااەاڵڵی 
ئاابضەقە َ ثااۆبەوی ثااَُ، ؼااەضم ثە ئاابظاض َ ٌەوبؼااەم 
رُواااس ثاااَُ. باااُا  ثە ظەڕەی کەضە ؼااا:ی ظضوگااابیەَە، 

ثە وااااااب ضََوییەکەیااااااسا  .ضَاواااااایمە زەالقەی ماااااابڵەکەم
ەکاای ٌەؼاازمکطز ٌێفاازب کاابظیُەیە. ثااً ئُمێااسی ٌەَای

جگەضەیەک  پێکطز َ ذۆم پەلکێفی زەضەَە کطز.  ،پبپ
چبَم مەرطاژ پێؿ ذۆی وەثیىی، ثە ئبؼازەم ربضمابیی 

ـاا:طظە زەٌاابد َ زەچااَُ.  ،عەمااَُ ضەظَاواا  زەثیىاای
پۆـای ثاَُ، زامەیا ەَ ؼاَُض زویابی  ،رەپُرۆظاکی چ 

ذۆڵ َ ل  زەثبضی. َەپ ئەَەی ثیبثبن ویفزجێزە ؼاەض 
 وەزەثیىی. ٌبَاضم کطز:ؼەضەوُا کەکە، چبَ چبَی 

 "عەمَُ ضەظَان... عەمَُ ضەظَان..."
 الم ٌبد َ ٌبَاضی کطز: ثەضەَ ،ثەپطربَ 
ثچااۆضەَە ماابڵەکەد، ئاابذط ظەماابوە، ذااۆڵ ثاابضیىەکە "

رەلەفُویفا   ،َا ذاۆم کاۆزەکەمەَە .رەحەمَُ  وبکطڕ
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ثۆ مىساڵەکبو  کطزََە ٌبکب ٌبرىەَە َ زەبەڕایىەَە ثۆ 
ـااااازێکیؿ ثاااااسە ثە ثەض  ،ثچاااااۆضەَە ژََضەَە. مااااابڵ

  "ثب وەذىکێی ، زەالقەی مبڵەکەرسا
ـااا:طظە قؽاااەی ثاااۆ  َ لەکبرێکاااسا ئەَ ذێاااطا ذێاااطا

ذەضیکای ثەؼازىی کەض َ عبضەثابوەکە ثاَُ، لە  .مزەکطز
ٌەضزََکمااابن ضاچڵەکااایه.  ،پااا  وااابڵەیەکی بەَضە ٌااابد

 عەمَُ ٌبَاضی کطز:
یااب ئەڵاا ە... ئەَە رەقیااىەَە ثااَُ  ذااُزایە ثەذێااطی "

 ثگێ ی." 
ؼااەضەوُا کەکە، ثااۆ الی مىااساڵەکبوی  قااُاڵییثەضەَ 

 غبضیسا.
وبضودۆپ َ ثۆمجی چێىاسضاَ ثە ذەڵکای وێاُ ، وبَە وبَە

ەَە. مبوگی ضاثطزََ، پیبَااژ زەؼازی یىظثڵەکبوسا زەرەق
کابثطا َ  .لە پ  وابڵەی کطزثاَُ ،یەپکەثطزثَُ ثۆ رُضە

ثە پاابضچە پاابضچەی ثچااَُپ  ،کااُڕە پێااى  ؼااباڵوەکەیبن
کۆکطزثااااَُە َ ضەَاوەی ذێعاوەکەیاااابن کطزثااااَُوەَە. 

ٌەمیفااە ثەـااێکی  ،ماطۆ  ە ؼەضؼااەذذ َ وەبطیؽاە
لەَ  ،ذەیااابڵی ماااه واااعای پێُەثاااَُوی ؼاااەلُا زەکااابد

 ،، یب ثب ثڵێ  ٌەمیفاە ذەیابڵ جبض رەقیىەَاوەزا، چەوسیه
الی ئەَەیە ضۆژااااااژ ثەَ رەقیاااااىەَاوەَە ثێاااااذ َ ٌەض 
چااُاض پەلاای لە زەؼااذ ثااساد. یااب ٌەض ٌاایش وەثێااذ ٌەض 
زََ قبچی، یب ٌەضزََ زەؼازی، راب ثێازە ئبؼازی ماه َ 
ثە ذۆـحبڵی َ وبچبضی پاێ  ضاظی ثێاذ. بُمابو  ٌەیە 
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ثە ماه ضاظی ثێاذ. پاێ   ،کەؼێکی رۆکمە َ رەوسضَؼاذ
ٌەضبیااااع ، َ کااااچەئە، َایە ٌبَڕاکاااابو  ضاؼااااذ زەکەن
لە کبرێکاااسا مااه ثاااۆ ئەَ  .وبثێااذ ثە ذۆـەَیؽااازی مااه
 ،جبظی ذااۆیەری، ؼااەلُازؼااَُربَم، ئەَ ذەضیکاای زەؼاا

مەحااابڵە ثە ؼاااەقەرێکی َەپ ماااه  ،بەض ؼاااەقەد وەثاااێ
. ذااُزایە زََعاابی مااطزن َ ضۆحاای واابکەم، ذضاظی ثێاا

َەپ مىای ، ذُزایە ثە رەقیاىەَەیەپ، پەلُپاۆی ثقاطرێىە
 لێ ثکە رب قجُڵ  ثکبد.

ضۆویفاازَُم َ لە  ،ثەؼااەض عەضـااە ثەضاظی ااێکەمەَە
ثەزەم ؼااایگبض  ،َ رەماااُمژی چااا ی راااۆظ َ ذۆڵاااسابوااا

ثیاااط لە کەمئەواااسام ثاااَُوی یااابض زەکەمەَە.  ،کێفااابوەَە
چاابَەڕا  کەمێکاای رااط ثااێ زەؼااذ َ قاابە، ثە ثبَەـاای 

ماااه لێاااطە الی  .ثااابَکییەَە زەضکەَڕ َ ٌااابَاض ثکااابد
پبزـااب زڵرااُاظەکەم جێجٍااێڵه، ئێااُە ثاا ۆن، مااه ئیزااط 

پاااێکەَە زضااااژە ثە ژیبومااابن ، زەثااامە ـااابظازەی یبؼاااط
ؼااَُپ َ ئبؼاابن لە ثەضزەم مىااسا  ،زەزەیااه. عەمااَُؾ

پفازَُپەوبربن ثێاذ َ پاێکەَە  ،زایسەوێذ َ زەڵێ. ذُزا
 ـبزَمبن ثژاه.

 عەمَُ َ مىاساڵەکبوی لە پا ، لەم ذەیبڵ پدَییەزام 
رەپُرااااۆظەکەَە زەضزەکەَن. ـااااڵەژاَ َ ثااااێ  بَلە واااا

ئااۆقطە زیاابضن، رااطغ َ ؼاابمىبکی رەقیىەَەکەیاابن پێااُە 
زََ ثچکۆلەکەیااابن ٌێىاااسە بطیاااب ثاااَُن، زََ  .زیااابضە

جاااااۆبەلەی فطمێؽاااااژ کە ثەؼاااااەض راااااُاژاڵی ذاااااۆڵی 
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ؼاایمبیبوسا ضژاثااَُ، وەقفاایبن بطرجااَُ. ٌێىااسە ـاا ە َ 
َض ثطودااای وێاااُ ظثڵیااابن ذُاضزثاااَُ، زەمُپ یااابن ؼاااُ

زەچااااااَُەَە. ؼااااااەلُا َ حەمااااااُزی، زەم َ لُریاااااابن 
ٌەڵ:ێچاابثَُ، رەوٍااب چبَیاابن زیاابض ثااَُ کە پاا  ثااَُن لە 

لەـااااایبن ثە پەڵەی ذاااااُاىەَە ثاااااَُ. ذێاااااطا  ،راااااطغ
رُضەکەکبویااابن ٌەڵاااسایە ؼاااەض عبضەثااابوەکە َ کەَراااىە 

 ٌەچە ٌەچەی کەضە ؼ:ی. ٌبَاضم لێکطزن َ َر :
کاااع َ  ،ثەزەم ضۆیفااازىەَە، چااای ثَُب"حەماااَُزی"

 .پێاسا رەقیایەَە زییبنریئێى ثۆمجی ذەمجبض َری:"ذێعاوێژ
ؼااااااێ کەغ ثە ؼااااااەذزی ثطیىااااااساض ثااااااَُن، ثە پەلە 

 ذێااطا ،ذؽاازمبوىە زَاَەی ؼااەیبضەی ذااۆڵە عەمەلەکە
 "ذەؼااااااااااااااااااااااااازەذبوە. ثطزواااااااااااااااااااااااای ثااااااااااااااااااااااااۆ

مىاایؿ ؼااەضم ـااۆڕ کااطز َ لە زڵاای  ،ئەَان ضۆیفاازه
 ذۆمسا َر :

 "وااابیەد...ٌەضبیع.ئەم ؼاااەلُایە، ٌەضبیاااع ٌیچااای لاااێ "
ثەاڵم ٌەض ظََ لەم زاڵااااابە َ ذەیااااابڵە پاااااَُە َ واااااب  

لە زڵەَە زەیابن  .مطۆڤبوەی ذۆم پەـیمبن زەثاَُمەَە
ثە ٌەؼزبوەم زەکطز َ واعام زەکاطز  رف  لە ذۆم َ ئەَ

 ، ٌەضبیع. ٌیچی لێ وەیەدا پێچەَاوەَە، ٌەضبیع ؼەلُ
لە ذااااااۆم َ لە  ،ثەَ حاااااابڵەَە چااااااَُمە رێفکااااااطیىەَە

لە وەبجەراااای َ ثااااێ کەؼاااای . لە  ،چبضەوَُؼاااای ضەؾ
بُوبٌی مەذ َُقی ئێطە، لە کەضازی حەماُزی، کە ثەَ 

، ی َ جُاوییەیەَە، ثەَ ٌێع َ پەلُپۆیە پازەَەَەیبەود
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ؼااەضی ذااۆی ٌەڵىببطاااذ َ ئێااطە ثەجااێ وبٌێڵێااذ. ئەَ 
 ٌەمیفە زەڵێذ:

"ئێااااااطە ثااااااۆ مااااااه ویفاااااازیمبوە، زایااااااژ َ ثاااااابَکە، 
وُا کەم لاااێ ثج ااااذ زەماااطم. ەثۆواااُثەضامەی ئەم ؼاااەض

 ثە ٌەمَُ زویب وببۆڕمەَە."، ئێطە
ثە ئبؼااازەم بەیفااازە ، لە وبکااابَ زەوگااای مەال جەثااابض

حەیب ع ی الفات . ئەم مەالیە کە لە  ،بُا  کە زەیگَُد
ثە راااۆمەری زظی، زەؼاااەاڵد قبچێاااژ َ  ،وەَەزەکبواااسا

رە ئابیه ضََ زەکب، لەَ کبرەَەئیسی زەث اذ.  کیێزەؼز
َ پبـبن لە رطؼی ریطۆض َ رۆقبواسوی پابؾ ضََذابوی 

ئێااااطە َ پێااااى  فەضظە زەچێاااازە ؼااااەض  زااااازە ،ثەعااااػ
 رەپاااااااااااااااااۆڵکەیەکی ظثااااااااااااااااا  َ ثبوااااااااااااااااا  زەزاد.

ربضماااابیی مەالئاااایکە  ،رەپُرااااۆظەکەَە بَلە پاااا ، لە واااا 
 َ لە رەویفاازمەَە زاویفااذ ،الضە الضە ٌاابد .زەضکەَد

 "َری: "ؼدَ
 ،ئەلقەکەماای بیااط کااطزگبضاکی پێکااطز َ لە پەواادە ؼاای 

 پبـاااااابن ثااااااۆ ذۆیفاااااای زاوەیەکاااااای رااااااطی پێکااااااطز.
ثە راۆوێکی ب ەیای  ،ثەزەم ٌەڵمژیىی راۆظ َ زََکەڵەَە

 "ئەَە ـەَ ثۆ َاد کطزب"ئبمێعەَە َری:
 "ثۆ چی  کطزب"َر   
حیااع َ بەَاز َ ثااێ  جااب چیااذ وەکااطز  ٌەظاض جاابض" 

 ـەضەفذ کطزیه، ذۆ جىێُ وەمب پێمبوی وەڵێیذ "
 َر :ثە ـەضمەَە 
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ذەرااابی ئێاااُە ثاااَُ، ئێاااُەؾ ثە ثَُذزااابن َ قؽاااە "
مىااااااااایؿ ظۆضم  .راااااااااسایەضەقەکبوزااااااااابن مىزااااااااابن عەظ

 "..ذااااااۆم  ثااااااۆ کااااااۆوزطۆڵ وەکااااااطا.، ذُاضزثااااااَُەَە
 پبؾ ثێسەوگییەکی ظۆض، مەالئیکە َری:

ثە ؼاااااەیبثیبن زەَد ـااااابعیطی ثااااابضان، بەض َاظم لە "
 ذۆ ،ثجَُم ثە ـبعیطی رەپُرۆظ بئێؽز ،ـیعط وەٌێىبیە
 "لەم مەماااااااااااااااااا ەکەرەزا وەماااااااااااااااااابَە ثاااااااااااااااااابضان 

 بضەقیعااااێ چاااابضەک، پبـاااابن لە بیطفاااابوی پاااابوزۆڵەکەی
 زەضٌێىب َ َری:

ٌب ثگطە ئەمەم ثۆ رۆ ٌێىبَە. ٌەض َیؽز  ثزجیاى  َ "
َەپ زەثیى  رۆ ٌێىسە ضََ قابیمی . لە حبڵذ ث:طؼمەَە

ثاۆ ئەم ؼاەبە ؼاەبەی ژیابن  ،ضەوگە راب قابمی قیابمەد
 ثمێىیذ."

ثچااااااۆضە "زیؽاااااابوەَە َراااااای: ،ثەزەم ٌەؼاااااازبوەَە 
ژََضەَە َ زەضباابی ماابڵەکەد قاابی  ثااکە، ضەوااگە ئەم 

 ذۆڵ ثبضیىە چەوس ضۆژاژ ثربیەوێذ."
ضەقە ثەضەَە، ٌێفزب ئەَەی ـەَڕ بئەم ع"پێ  َد: 

 ثرۆم." ُەی ٌیش مەظەیەکیف  وییە پێ، ثەضی وەزاَم
ثەزەم ضۆیفاااازىەَە َ ثە رااااۆوێکی ببڵزەجاااابڕاوەَە  
 َری:
وبکبد، لەبەڵ ٌەض پێکێکسا زەماذ پێُیؽذ ثە مەظە "
َە ثۆ ئەم ذاۆڵە، پا ە لە رابمی ذاُاه َ ئێؽاکی ضەثکە

  "قُضثبوییەکبن.
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ثە  کە ضاکێفااب َثە ززاواا  ئاابغعە جااگەضەکەم، لە ئەلااقە
لە ژاط ثابضی . ٌەوبؼەیەکی رُوس زََض ف امسارەَژمی 

، ٌیاُام ذُاؼاذ ظََ ثماطم َ ضظبابضم ثەظەیی ذۆماسا
 ، لەم ٌەمَُ پۆذڵییە.ۆثەمیکطؼەضەوُا کە پ  ثێذ لەم 

چاابَم ٌەڵکڵااۆف ، پفااز  ثرااُضاى ، لەپێکاای کە وەرااُاو  
 ٍێى  ثە رەَاڵمسا، ربَاژ یبضی ثە ضیاؿ َ ؼامێڵ رەڕ ث

 .ە مبوابیەکی ٌەیەژیابن  ، ئیزطثکەم، یبن پەودە ثزەقێى 
  . ٌێىسەی ٌەمَُ زویب، ثیطی ویىۆپ کطزن زەکەم
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 ؼەلُا َفطمێؽژ س

 
بُمبوی قاَُڵەَە، لە وابذەَە ٌەپاطََن  کەَرجَُمە

ث یااابض ثاااسە  ،ثە ٌەپاااطََن زەثاااَُم. ثە ذاااۆم  زەَد
ذااۆ . کەڵاازە کااۆوی ئیف اای ، ئەحمەقاای ٌاایش لەثاابض وەثااَُ

ٌەمَُ ژیبوذ ثەم رطغ َ ضاڕاییەَە وبثەیزە ؼەض، ذۆ 
چاااابَەڕای رااااۆ وبکاااابدب ثە  ،ٌەمااااَُ ژیاااابوی، ؼااااەلُا

ەَە بەض فطیب وەکەَم، ـۆفێطە پیاطەکەؾ وەثاێ، یزڵىیبی
 لێمی ثسظاذ.  ،کەؼێکی رط ٌەض پەیسا زەثێذ

ضۆژ زَای ضۆژ زەضزەزاض راااااط زەثاااااَُم، ثە ضۆژی 
ٌەض زەبطیااابم َ ذەم َ ، ضََوااابپ َ ـاااەَی ربضیاااژ

ذەفەراااا  زەذااااُاضز. کەمزااااط لە کااااُوەکەم زەچااااَُمە 
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ثەضزەَام  ،ی ثجاااَُمیبۆـاااەبیط زەضەَە، فێاااطە َڕپ َ
ٌەؼز  ثە ؼەضمب َ ئبظاضی باُضچی ە زەکاطز. ٌەؼاز  

 ثە رطغ َ فەوبثَُن زەکطز. 
بُماابوی پەیُەوااسی وێااُان ؼااەلُا َ  ،لەَ ـااەَەَە

ـۆفێطی ظثڵەکە، ثاۆ یەپ چاطکەؾ لە ٌاعض َ ذەیابڵ  
زەضوااابچێ. ؼاااەضی زویااابم لێٍااابرَُەرە یەپ َ لە ٌااایش 

ویُەڕَان،  َ ثە ربیجەری حبڵی وبث . لە الیەکەَە ضۆژاوە
لەبەڵااا  ثە ؼاااۆظ َ ثە  ،ٌەراااب ذاااُا حەظ کااابد، ؼاااەلُا

بُمبوی ئەَەی کەَرجێازە  ،لە الیەکی رطیفەَە. ثەظەییە
ئاابضامی لااێ ث یااُم. ث یبضمااسا  ،زاَی پیااطە ـااۆفێطەَە

ضاؼازی َ زضَؼازی  رب ،ذۆم ثکەَمە چبَزاطی کطزوی
ئەَ ثُذزاااابن َ قؽااااەَ قؽااااەڵۆکبوەی واااابحەظاو  ثااااۆ 

 زەضکەَاذ. 
ثە  ،ثەیااابوییەپ، ثە ؼاااکە ذفاااکێ َ ٌااابوکە ٌبواااژ

زەضیااابی ظثڵاااسا رێااا:ەڕی . ثەؼاااەض باااطزی ٌەڵاااسضاَەی 
پیؽاااایسا ؼااااەضکەَر . لە لااااَُرکەی ثەضظەَە زََض َ 

ثاێ ئاۆقطە  ،وعیژ ضَاوی  َ چبَم بێا ا. رابپ چابَەکەم
ەبەڕا َ ثااااابی َـاااااکە ؼاااااەضمبؾ ثە زَای یااااابضزا ز

ٌەڵیسەلەضظاوسم. ئەمە ە زویابیەکە ذاُزایە، ئەم ٌەماَُ 
مەذ َُقە زەثیىی چۆن پ ژاَوەرە وێاُ ظثا  َ پیؽایی، 

زەیجیىێ، رۆؾ زەیجیىیب ئەَ  مئەمەی ربقە چبَە کعەکە
 مىسااڵوە زەثیىیب  ٌەؼزی ثۆن َ جُاویذ مبَەب 
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ض ئەَ ضۆژە رب ویُەڕۆ، ثە ربیجەد چابَم ذؽازە ؼاە
ی وااعیک  ەزََض َ ئەَاو ەیئۆرااۆمجی ی ظثڵەکاابن، ئەَاو

ٌەمَُ چبَزاطی کطز. ثەاڵم یابضم پاێؿ چابَ وەکەَد 
 ،َ وەکەَد. کەمێاااااژ زڵراااااۆؾ َ مبواااااسََ بەڕامەَە

ثەؼاەض عەضـاەکەمەَە َ لە ژاااط چابَی کەکەَە رێااط َ 
لە زڵااای  .پاا  رەمبـااابی ؼاااەلُای ذۆـەَیؽااازم  کاااطز

ٌەظاض جىێُم ثۆ ٌبَڕاکبو  وابضز. ثاێ ـاەضەفی  مساذۆ
زضۆظواابوە، چااۆن زڵزاابن زاااذ رااۆمەد ثااۆ ئەم فطیفاازە 
پاابپ َ ثااێ بەضزە ٌەڵجەؼاازه. چەوااس ثااێ ـااعُض َ ثااێ 

ضەَـاااااازی ثەضظی ئەم  کەضامەرااااااه، کە پاااااابکیعەیی َ
زەڕََـێىه. زەپ ثەض ؼعا َ ، پەپَُلە ئێؽژ ؼَُکە
 وەفطەری ذُزا ثکەَن. 

ەم بااُاگطره لە بااۆضاویی َ ثەاڵم ـااەَی زضاااژ، ثەز
َ َ ُجاااگەضە کێفااابوەَە، زیؽااابوەَە بُمااابن ٌەڵاااسەچ

ٌەضاؼاابوی زەکااطزم. پیاابَاکی َەپ پیااطە ئەوااساظیبض، ثە 
کەَرااااۆرە ئەم  ،ٌااااۆی حەقجێااااژی َ ضاؼااااذ بااااۆییەَە

پیبَاژ ئبمبزە وەثَُثێ ئیمعای زضۆ َ  .ؼەضەوُا کەَە
ثاااااۆ زەثاااااێ زضۆ لەبەڵ مىاااااسا ثکااااابدب ، زظی ثکااااابد
ٌەمیفااە زژی ؼاازەم َ زەؼااەاڵد ثااَُثێ، ، ـاابعیطاژ

ٌەمیفااە َەپ ثااطا َ ئەظیااعی ذااۆی ماابمەڵەی لەبەڵ 
کااطزث ، ثااۆ زەثااێ َ لەثەض چاای زضۆم لەبەڵ ثکاابدب وااب 

ث یبضمااااسا رااااب بەیفاااازىە  ،ٌەض زەثااااێ ـاااازێژ ٌەثێااااذ
 حەقیقەد کۆڵ وەزەم.
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چااَُمە زەضەَە ثااۆ میااع کااطزن، ظۆضثەی ـااەَان  
بض کە َااا  َ ظۆض زەثیااى . یاابض َ وەیاا یربضماابیی مطۆڤاا
ثە ؼاااااەضەوُا کەکەزا زااااااه َ زەچاااااه.  ،ؼاااااەضبەضزان

عەمَُ ضەظَان زەڵێذ، ئەَاوە ضۆحای ئەَ قُضثبویابوەن 
کە بۆڕیاابن ویاایە َ ثە زَای جەؼاازەکبویبوسا زەبەڕاااه. 
قؽەکەـای لە ضاؼاذ زەچێااذ، چاُوکە زَاىاێ ـااەَ لە 

لە زظزاـەیەکی ؼ:یسا کە  .زََض ربضمبیی ثبَکم  ثیىی
 بَەزالیاابی ئاابظایەری ثااَُ، ثە واااؼااەض ؼااىگی پاا  لە م

ؼاااااەبُضزاوەکەزا زەبەڕا َ ثەضزەَام لەثەض ذاااااۆیەَە 
 غؼااەضکەَره،  غؼااەضۆپ یەکؽاابوە ثە  غزەیااُد، 

ؼااەضۆپ... مىاایؿ لەبەڵ  غؼااەضکەَره یەکؽاابوە ثە 
ٌاابَاضم لااێ کااطز. ثیااطزۆظەکەد ، ذااُڕەی میعەکەمااسا

 غؼاااااااەضۆپ، یەکؽااااااابن ثاااااااَُ ثە  غٌەڵە ثاااااااَُ، 
، ثاَُ ثە ـایىی ـاەیزبن ؼایىی ؼاەضۆپ، ؼاەضەوُا ژ.

َ ـەضم  ، ـیىی ـەڕ َ ـەَەظەو ؼیه ثَُ ثە ـیه
ثەضظرااط َ پاا  ثە ویُەـااەَە  َ ـااَُضەیی َ ئبـااُة.

ٌبَاضم لێ کطز، وەفطەراذ لاێ ثێاذ  ،کفُمبرە ربضیکەکە
ئبظایەریبوەی ؼەض  مەزالیبوەفطەد لەَ  ،فیطاغ وەفطەد

کە ئاااێمەد لە پێىبَیاااسا فەَربواااس، وەفاااطەد لە  ،ؼاااىگذ
 کە ٌەمَُ َاڵری کطزە ؼەضەوُا ژ. ،ەکەدؼەضۆک

اڵیی َزیؽااااابوەَە چاااااَُمەَە قاااااُ ،ضۆژی زَاراااااط
ؼاااااەضەوُا کەکە، زََض زََض ضۆیفاااااز ، راااااب وعیکااااای 

لە  .ـااااااااُاىی ٌەڵ ـاااااااازىی ظثااااااااڵە رەڕ َ ربظەکاااااااابن
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ثەضظاییەکاااسا، لە وێاااُ ذەضمااابوی عەالبەی پااا  زایجااای َ 
 ذۆم مذ کطز َ چبَم بێ ا. ،بەوَُبَُزا

پبؾ زََ کبرژمێط لە چبَەڕَاوی َ چبَ بێ ان، لە  
زََضەَە ئۆرااااۆمجێ ی ظثااااڵەکەم ثیىاااای، ثەٌێُاـاااای َ 
ظیکعاپ ثە ضاگب پێچبَپێچەکەزا ثەضەَ الی مه زەٌبد. 

 ٌەؼاااز  ،زڵاا  ثەضظراااط لێیااسەزا، رااب وعیکزااط زەثاااَُەَە
 زەکطز ـزێکی ذطاپ ضََئەزاد. ظیبرط ذۆم مبد کطز،

مىای ثەؼاەضەَە ثااَُم، ٌابد َ لە زامێىای ئەَ بااطزەی 
َ ئۆرۆمجی ەکە بَەؼزب. کەمێژ ؼەضم ذُاضکطزەَە رب و

َ ـۆفێطەکەی ثجیاى . ضاچڵەکای  َ رەظََیەکای کبضەثاب 
 ٌەمَُ جەؼزەی لەضظاوسم.، ئبؼب
ئەَە چیاایە زەیجیااى ب ؼااەلُای پاابکیعە، ثە ، ذااُزایە 
گی ضََرەَە ذااااۆی ٌبَیفاااازۆرە ثبَەـاااای پیااااطە ىؼاااا

ذەضیاااکە یەپ قاااَُد  ،یەپ ضائەمَُؼاااه ،ـاااۆفێطەَە
 ئەزەن. 

ذااااۆظبە ئەم چبَەـاااا  وەزەثااااَُ، رااااب ئەم زیاااامەوە 
قێعەَوە ثجیى . چابَم کاُاط ثاُایە َ ئەَ زەؼازە پیؽاە 

بیە لە ؼاااااى  َ ثەضۆکااااای یاااااباااااطو  بطودااااابوەم وەثیى
جبظی زذۆـەَیؽاااازەکەمسا. لە ٌەمااااَُ ماااابَەی زەؼاااا

ثە پاطچە ضەـاە زضااژەکەی  ،ئەَاوسا، مه مەؼذ ثاَُم
 .ضەـااگُڵ ـااەپۆلی زەزا بەوماای یاابض کە َەپ کااێڵگەی

ئەمە یەکەم جاااابضمە زەیجیااااى . ئاااابذررررد ؼااااەلُای 
ذبئیه َ زاَاه پیػ، ئبذرد چۆن زڵاذ زااذ ئەَ زەم 
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َ لێااُاوەد کە ٌاای مااىه، ثرەیاازە ئەَ زەمااُفڵقە پیااطە 
ٌەمَُ ـزێک  ثۆ ضََن َ ئبـاکطایە،  بثۆبەوەَە. ئێؽز

ثااۆچی ماابَەیەکە ثە رەوٍااب َ لە  .ثااۆم زەضکەَد بئێؽااز
ی ثااااطا َ ذُـااااکەکبوذ بیەکی جیاااابَاظ لە ضاگاااابضاگاااا

ضََوە، ثااۆ زەؼاازذ  بئێؽااز .زەبەڕایاازەَە الی کەپااطەکە
ثە ذۆرب زەٌێىب َ کەیفؽبظ َ ٌەمیفاە رەڕ َ زڵراۆؾ 
ثَُیاااااذ  ماااااه ە بەماااااژە َ کەض ثاااااَُم، ە پیااااابَاکی 

پااا  َەٌااا  ثاااَُم کە پاااێ  َاثاااَُ ٌەماااَُ  ،ذەڵەفااابَ
ثۆ ماه َ  ،یگبی بەضم َ ذەوسەی لێُدَ و یذۆـحبڵی

 عەـقی مىە. 
ثەؼەض ؼەضمەَە ریفکی ذۆض ثە ؼزَُوی، ذۆم َ 

ثە ٌەماااااَُ  .عەالبە پااااا  پیؽاااااییەکبوی بەضم زەکاااااطز
جەؼااازەمسا ئااابضەقەی ـاااەضم َ ذەجااابڵەری زەچاااۆڕا. 
ؼااااەلُا َ پیااااطەی ثەکەیفاااایؿ، لە واااابَ فەظای فێىکاااای 

بن َد ئۆرۆمجی ەکەزا، یەکیبن زەلؽزەَە. کەَارە ضاؼازی
ٌبَڕاکاابو ، ٌەمااَُ ئەَەی ؼااەثبضەد ثەم ثااێ حەیاابیە 

زەیجیاى . ئەَەرااب ٌەض  کەمچابَە رابکە َریابن، ئەَەراب ثە
ئەڵێی رەمبـبی فی مێکی پۆڕن زەکەم. زەکاُڵێ  َ ٌەض 
زەڵێااای لە وااابَ ؼااابَوبزام، ثە ئبؼااازەم ٌەوبؼاااەم ثاااۆ 
زەزضاذ. ٌباڵَی چ  َ بەضم َ ثۆبەن، َڕ َ کبؼایبن 

لە واابذەَە مەَج زەزاد،  ،کااطزََم. ذەم َ رااُڕەییؿ
ذُاذااُامە رااب وەرااَُاَمەرەَە، ظََ لە یەپ رێااط ثااه َ 

َکێ . ثە فەضزەیەکااای  ثفاااکێىه، ذەضیاااکە زەپااا م یااابن
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ئۆراۆمجی ەکەؾ پێچای  ،پ ەَە ذۆی ٌبَیفزە ذُاضەَە
 کطزەَە َ ثە ٌەمبن ضاگبی پێفَُزا بەڕایەَە.

پااطچە ، ذؽااذزەیەپ یەپ زََبمەکاابوی ؼاایىەی زا
ضـاااُثدَەکەی کاااۆکطزەَە َ لەچاااکەکەی رُواااس لە ەپ

ٌەوااسڕ ذااۆی ضاکرؽااذ َ لەَەزا  .بەضزواای ـااەرەکسا
ییەکە ثسا ثە کۆڵسا. َیؽز  کەمێژ ؼەضم ثەضظ ثَُ بُو

لەبەڵماسا  ،ثکەمەَە َ لەبەڵ جَُڵەزا، ثە ؼەضزا ذاعام
َەپ ثەفااطی چیااب ، چەوااسیه رااۆپەڵە عەالبەی پیؽاایؿ

رەپبَرااا  ذ ۆضثاااَُیىە ذاااُاضەَە ثاااۆ ، ٌەضەؼااای ٌێىاااب
کاطز ٌابرە  ثەضزەم ؼەلُا، کەَرمە ژاط ظثڵەَە. ٌەؼز 

کەیەری کە ثە پەؼاەض ؼااەضم، بااُا  لە ضۆچااَُوی قااُال
َضبااای عەالبە ضەـاااە پ ەکبواااسا ضۆزەچاااێ َ ثەالیبواااسا 

 زەذبد. 
ٌەض کە چااااااااابَی ثە ماااااااااه کەَد، ضاچڵەکااااااااای َ 
پبـااەَپبؾ کفاابیەَە، ضەوگاای ؼاا:ی ٌەڵااگەڕا، مىاایؿ 
ظە  ظە  لە وێاااااُ عەالبەکااااابوەَە رەمبـااااابم زەکاااااطز. 

ثە ذەـ  َ قیىەَە َری:"لەَ  ،کەمێژ لێ  ٌبرە پێفەَە
 ب"یهَزاطیذ زەکطزؼەضەَە چیذ زەکطزب چب

 پێ  َد: ،ثە پبڕاوەَەی پ  بطیبوەَە 
" لەبەڵ ئەَەـااسا مااه ٌەض عبـااقی رااۆم، زەمەَڕ 
ٌبَؼەضبیطیذ لەبەڵ ثکەم، عبـقز  بیبوەکەم... ثە مه 

َاظ لەَ پیابَە پیاطە ثێاىە... ٌەماَُ ضۆ  َ زڵا   ،ضاظیجە
 رۆی ؼەلُا بیبن..."
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ذااااۆی ثەؼااااەضمسا  ،ظیاااابرط لااااێ  ٌاااابرە پێفااااەَە 
ەکەی ذؽااازە ؼاااەض مااا ە پوُـااازبوەَە َ واااَُکی قاااُال

ثە رااۆوێکی قااُضغ َ . اواای لە جیاا ە ثااطززز ،ثاابضیکەکەم
 رُڕەرط َری:

"ثۆ رۆؾ مطۆڤی، ٌەی ؼەبی لە ؼەگ ثاَُب ٌەی 
ٌەماااَُ چااابکەیەی  وااامەپ ثەحەضام، لە پبزاـااازی ئەَ

ثبَک  َ ذێعاوەکەم، جبؼُؼی  ثەؼەضەَە زەکەیاذ َ 
ٌەی  ،وبمَُؼ ب ـاَُ ثە کُااذ ثاکەمچبَد ث یُەرە 

 رۆپەڵە بۆـزی ضظیُ َ ثۆبەن "
لە ثەضزەمیاااااسا ، رێکفاااااکبَ َ ؼاااااَُپ َ ضیؽاااااُا 

 زەبطیبم َ زەپبڕامەَە:
 "عبـقز ، ربقە ئُمێس َ رطَؼکبیی ژیبو  رۆیذ."

ثەم قاااُالپە  ب" لەثەض رطؼااای ذاااُزا وەثاااُایە، ئێؽاااز
 جەضگ َ زڵز  ٌەڵسەزڕی، ٌەی ثێ ـەض ." 

ریژەکەی وعیژ کطزەَە لە چابَم َ ثە ە پوُکی قُال
 ٌەڕەـەَە َری: 

"یەپ َـاااااە ثجیؽااااازمەَە لەَەی کە ثیىیاااااُرە، ثەم 
 قُالثە ئەم چبَە حیعەد ٌەڵسەکۆڵ ." 

پفزی رێکطزم َ جێیٍێف . َەپ ٌەمیفە بەڕامەَە 
َڕ ثە بطیبن ََڕە ظَظ ،ثۆ پیفە ٌەمیفەییەکەی ذۆم

 کەَر  َ پ  ثە ؼەضەوُا کەکە ٌبَاضم کطز:
"ذێطَثێاااطد ثەذفاااییە ثێگااابوەیەکی زََضە مااابڵ َ 

 مىی زضاَؼێ مبڵیفذ ثێجەؾ کطز. وەفطەرذ لێجێذ."
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ثاااۆ ؼاااجەی ضۆژ، ویاااُەڕۆ، ثاااطا بەَضەکەی لە پااا  
ثە ـە  رێ  ثەضثَُ. رب عەمَُ ، ـباڵَی ٌێىبیە ؼەضم

ضەظَان فطیب کەَد، ئەَ زََ ززاوەی مابثَُم، کەَراىە 
 می ؼااُاطیرااب زەمااُپ   پاا  ثااَُ لە ،ؼااەض ظەَیاایەکە
 ٌبَاضی زەکطز:ؼەضەوُا کەکە، پ  ثە ذُاه. حەمُزی 

"پیاااابَاکی ثااااێ ـااااەضەفە، ؼااااەضثبضی ئەَ ٌەمااااَُ 
چبکەیەمابن، چابَی ث یااُەرە حەیاب َ وبمَُؼاامبن، َاظ 

 ثب َەپ ؼەگ ثیزۆپێى ."  ،ثێىە ثبَکە
ثاااۆ ئەم کااابضەی  ،بُمااابو  لەَەزا وەثاااَُ کە ؼاااەلُا

 ،ەضم ثاکەنٌبوی زاثَُ، راب لە کاۆڵ ذاۆی  ثکابرەَە َ ز
 .ٌەضَاؾ ثَُ

عەماااَُ ضەظَان ٌااابرە زیااابض کاااُوە  ،ضۆژی زَاراااط
ثااااێ ئەَەی یەپ ثجیىاااایه. زەوگاااای ٌااااێمه َ  ،ماااابڵەکەم

ئااابضامی َەپ ریااای باااُامی زڕی:"کاااُڕم، ثەم ئااابذطی 
عااُمطە رَُـاای کێفااەم مەکە، َا چااُاض ؼاابڵ ظیاابرطە 
َەپ جەضباای ذااۆم ذااعمەر  کااطزََی. ثااب مىااساڵەکبو  

. بەضزواا ـاازێکذ ثەؼااەض وەٌێااىه َ ذُاىااذ وەکەَااازە 
ؼەضەوُا کەکە ٌەرب ذُزا حەظ ثکبد بەَضە َ فطاَاوە، 

مفاُضی ذاۆد ثراۆ،  ،یەکی راطبثچۆ ثۆ ذاۆد لە جێگا
 بەضزومبن ئبظاز ثکە َ ثب ؼجەی لێطە وەرجیى ."

 ژکبرێاا. بطیاابم ئێااُاضە زضەواا ب راا زیؽاابوەَە ـاایه،
ٌەَضاکاااااای ضەؾ، . ٌاااااابرمە زەضەَە، ئەَان ضۆیفاااااازه

ئبؼااامبوی زاپۆـااایجَُ، وااامە ثبضاوێاااژ َەپ فطمێؽاااکی 
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 ەم کُوەکەماااسا،ضزلەؼاااەض ذاااۆ زەثااابضی. لە ثە ،چااابَم
چبَم کەَرە ؼەض ثُکەڵەیەکی یەپ چبَی ثاێ زەؼاذ 
َ قاابە، َەپ ذااۆم کااۆڵەَاض، رەوٍااب ئەَە وەثااێ قژاکاای 

ی ؼااەضی زاپۆـاای ثااَُ. زەوااکە چک ێزێکاا، ظەضز َ ثااژ
ثاااۆ زَا جااابض  لەؼاااەض ؼااایىگی زاوطاثاااَُ.، ثەضگ ـااایه

وەماابمە قەیؽااییەکە، ئەَی لە کااطزە ژاااط جاابمە ئاابَاک  
 .کُوە مبڵەکەم ـیه ثجَُ ثەض

کطزە ٌەمَُ ـزێژ َ زََض ضۆیفز . ثۆ وێاُ پفز  
ـیُ َ ـبخ َ بطزی کۆوە ظثڵی ثە ثەضز ثَُ، ثاۆ ئەَ 

چاااۆڵ َ  .ـاااُاىەی کە ئیزاااط ثاااۆ کەغ بطوااا  وەثاااَُ
ێکی کاۆوە ؼابڵی ثە کەڵەکەثاَُی کؼبمىبپ، ؼاەضەوُا 

ئااابَەزاوی ظثڵیفااا  پاااێ ضەَا  ،چاااَُن ـااابذی ثەضزیاااه
وەثیىااطا. جەواا  َ عەـااپ، ؼااَُپ َ ثااێ کەضامەریاابن 

 کطزم.
لێااطە کەَراامە ٌبَـاابوی مفااژ َ ماابض َ زََپفااژ، 
ٌااابَڕای چەقەڵ َ ؼاااەگ، کە رێکاااطا ـاااەَان پاااێکەَە 
زەواابڵێىیه. ـااەَان زەچاامە لااَُرکەی ـاابذە ظثڵێااژ َ 
َەپ ؼااااەگ لمااااۆظ زەکەمە ئبؼاااامبن، ثەضظ َ زضاااااژ 

ثە ضۆژیاااااؿ، لەبەڵ  زەبێااااا م.َ ـااااایه  زەلاااااَُضاى 
ؼاەضەربرکێمە ثە زَای ذۆضاکاسا، ذاۆظبە  ،مێطََەکبوسا

 مىیؿ ٌەظاض پێیەپ زەثَُم. 
َا زیؽاااابوەَە ـااااەَە، ثاااابضاوی ئاااابَازە ثە قااااُڕ لە 
ئبؼااامبوی ٌەَضی چڵکاااه َ چەَض ثە پیؽااای ثە لێاااعمە 
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زەثبضاذ. ؼەزای زڵۆپە قُڕاَ ؼابمىبپ َ فاطە ئیقابعە، 
ێُ چڵ:بَزا ذاۆم پەلکاێؿ ربضیکی َەپ قیط ضەـە، ثە و

زەکەم ثۆ ؼەض یبڵی ثەضظی ذۆڵُذبـابکە کاۆوە ؼابڵە 
ثە ثەضز ثَُەکە، کە ٌەض زەڵێی کاۆوە ظاماێکە َ زەمای 
زاپچ یاااُە. واااَُکی ریاااژی پااابضچە ـَُـاااە َ ریبااای 

جەؼازە پا  ثاطیىەکەم کە  ،ئبؼىی ژەوگبَی َ ـازی راط
ثاااَُەرە الوەی بەضای ماااێؿ َ کاااطم، ـاااەقبض ـاااەقبض 

ەـااا  ئااابَازەی قاااُڕاَەکە زەثێاااذ. ذاااُاىی ض ،زەکااابد
لیاىدە لە چڵاژ ، بطڕ بطای ،ضیف  زضاژ َ پەضـُثدَ

 َ چڵمسا.
زەذفێ  َ ٌبوکە ٌبوژ ثەضەَ ثەضظی ؼەضزەکەَم. 
جاابض جاابضە ضََواابکی ٌەَضە ثطََؼااکەیەپ ثەض راابقە 
چبَەکەم ثۆ ؼبرێژ ضََوبپ زەکبرەَە. زەذفێ  َ ثە 

ەؼاذ زَای ذۆمسا َ ثە ظودیطاژ، ئەَ ثاَُکەڵە ثاێ ز
ئەَەی  .َ ثێ قبچەی ماۆضاوە ـایزبڵ َ کاىەی کاطزََە

ثااۆ پێ اثااُاضزن َ  ،ؼااەلُا َ پیااطە پیاابَە واابثَُرەکەی
َەپ مەذؽەضە، لە ثەضزەم کُوەکەمسا زایبن وبثَُ، ثە 

ی ظودیطەکەم لە پزَای ذۆمسا کێؿ زەکەم. وُکی قُال
جێ چبڵی چابَەکەی بیاط کاطزََە َ الی ذۆیفامەَە، 

ززاوەکەم قەپااابڵ  ثە ظودیاااطەکەزا رَُواااس ثە زەمە ثاااێ 
ذفەذؿ ثە زَای ذۆمسا، قُضغ َ ثە ئابظاض  ،بطرَُە

 ٌەڵیسەکێف . 
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لە ؼەضمب ٌەڵسەلەضظم َ قاُڕاَی چەَض ثە ٌەماَُ 
 جەؼزەمسا زازەچۆڕاذ.

لە  ،زەوگااای زڵاااۆپە ثااابضان کە ثەض ـاااذ زەکەَااااذ 
زەوگااااای مبضـااااای جەوااااا  زەچێاااااذ. ٌەض رەن َ ٌەض 

یط زەضزەکااابد، زەڵێااای میزبڵێااژ، ئیقااابعێکی جیاااب َ ؼااە
 ٌەظاضان زەؼااااذ، رەپڵاااای کۆراااابیی جیٍاااابن لێااااسەزەن.
لە ئبؼاامبوە پیؽااەکە، رُوااس رااط فطمێؽااژ زەڕاااژم، ٌەض 

ثە  ،زََ زڵاااۆپی ثااابضان َ فطمێؽاااژ، ئااابَازە ثە چڵااا 
ؼمێ  َ ضیفی ؼ:یمسا ضۆزەچاه. ظودیاطە ژەوگاىەکەی 

ضاگطە لەَەی زەمای پا  بطیابو  زاچەقێاى  َ  ،َ زەم بو
ثە وبچاااااابضی لە قااااااُڕبەَە َەپ ؼااااااەبە بەڕەکاااااابن 

ؼااکێى  َ زەوااطکێى . َەؼُەؼااەی واابخ َ ٌااعضم طَزەق
ئبڵۆظە َ ثیاطم الی ؼا:ڵەیی َ ثەزفەڕی ؼاەلُایە، ئەَ 
کاااچەی ث یااابضم زاثاااَُ بەض ـاااَُم پاااێ ثکااابد. َەپ 
مفژ، واب َەپ کاطم، ثە ٌەماَُ ژااط ؼاەضەوُا کەکەزا 

ٌەضچااای ئااابڵزَُن َ بەٌَەضی وێاااُی ٌەیە  ،ڕاااا ثگە
ثااااااسۆظمەَە َ لە ضۆژی مبضەث یىااااااسا، ثە ثەضچاااااابَی 
ٌەمااااَُ زۆؼااااذ َ زَژمىاااابوەَە ثاااایکەمە زەؼااااذ َ 
بەضزویااایەَە. پەیمااابن َ ثەڵێاااى  ثە ذاااۆم زاثاااَُ، َەپ 
ٌبَؼاااااااەضاکی ثە ئەمەپ َ ثە َەفاااااااب، ثەم زەؼااااااازە 
ئبؼىیىەم، ثە ئیؽفەو  َ لفکەی وەضمی ئبَضیفامیه، ثە 

ثە کۆڵۆویابی باطان ثەٌاب  ،ثۆوساض ثیفۆم َیَی بُاڵئب
ثە فڵچەی لە پەڕی ربََغ  ،َ ضۆوی ظەودەفی  ثیفێ  
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ثبَەـاااێىی ثاااکەم. زەبەمە لاااَُرکە َ ثە قەپااابڵی یەپ 
زَای یەپ لە ظودیاااطی وێاااُ زەمااا ، ؼاااەضی پااا  قاااژی 
ظەضز َ پەضـَُثدَی ثَُکەڵە یەپ چبَە ذۆم ئبؼاب 

ە کەچەڵەکەی ثااێ پەلَُپااۆکە، زەٌێااىمە رەویفااذ ؼااەض
ثەضظ  َ قاااُضد قاااُضد ،ذاااۆمەَە. ثە بطیااابوی ثەکاااُڵ

 :زەڵێ 
ؼاادَ ثَُکەذاابن، ؼاادَ چەـااىی مااه چاابضەڕەؾ َ "

کەی ئەَ فااای مە ُراااُڕزضاَ. ثااا َاوە لەَ پبزـاااب َ لیجااا
ی ەئەَ .زەچااااایه کە ٌەماااااَُ زویاااااب پفااااازی رێکاااااطزن

ضۆژببضی ظََ لەبەڵ ذبڵمسا ثیىی . مىیؿ َەپ ـبلیط، 
پبـاااااەڕۆیەی مطۆڤااااای پااااایػ َ ثەؼاااااەض ئەم چیاااااب 

 ـەڕەوگێعەَە، پ  ثە بەضََم ٌبَاض زەکەم:
زەی ٌەَضی چاا ، ثە بااطمە َ ثطََؼااکەکبوذ، بفااذ 
ئەَ رۆَاوەی مطۆڤی ومەپ حەضام زاىه ثۆ ئەم زویبیە، 
 ،ضاثماابڵه َ ثیاابوفەَرێىه. زەی مااَُی ؼاا:ی  ثؽااَُرێىە
 ضەچەڵەکی ژن َ پیبَە ؼ:ڵەکبن ثؽ ەَە لە ژیبوسا."

ەض پفذ َ ثَُکە ذبو  ذؽزە ؼەض ذۆم ذؽزە ؼ 
قاااااَُڵ رااااابقە چااااابَەکەم ثااااا ییە وێاااااُ رااااابقە ، ؼاااااىگ 
فؽاااافۆڕییەکەی، ئەَی لە راااابضیکییەکەزا َەپ   چاااابَە

 چاااااااااابَی پفاااااااااای ە، بەؾ َ ثە ثطیؽااااااااااکە ثااااااااااَُ.
مه وبَم یبؼطە، ثە ؼاکێژ لەبەڵ ئبـازیسا ، ثَُکەذبن

ثەاڵم ئەَ رەوبوەد ٌەوبؼەیەکیفی وەزا . لە زایژ ثَُم
َ مااطز. ثاا َاوە جەوااگە یەپ لە زَای یەکەکاابن چییاابن 
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ثااَُ َالێکااطزََم، ثاا َاوە عەـااقیؿ ٌەض َەپ جەواا  
ثااۆ مااه، ٌەضزََکیاابن ئبؼاابن ٌاابره َ بااطان کۆربییاابن 
ٌاابد. جەواا  جەؼاازەی ثااطزم َعەـااقیؿ ضۆحاا . ثەَ 

 ـب. ۆی ریبمسا ذطیحبڵەَە رەظََی حەظ َ  چڵێؽ
لە  ،پ کەَرە ؼااەض لێااُە ـااەقبض ـااەقبضەکەمەیثااعە

ماطۆ  ە ثاَُوەَەضاکی ؼەضؼاەذذ ، زڵی ذۆمسا َر 
 َ ثێ حەیبیە. ي َ بُوب

ذەیبڵ بەڕاواسمییەَە ثاۆ ضۆژاوای ظََ، ثاۆ ظیىاساوی 
ئەثَُغطاااات، ثااااۆ زیمەوااای ئەَ پیاااابَە ضەقەڵەی کە لە 

کااع َ غەمجاابض رەؼااجیحبری ، َ رەوٍااب پؼااَُچێکسا رااب
پچ  پچ  زەبطیاب َ ثە ویاُە ظمابن َ اڵڵەپەراێ،  .زەکطز

لە ژاط لێُەَە َاطزی زەذُاىس. زیمەوی ٌێىسە غەمگیه 
 واااساَیژزا َ کااابضیگەض ثاااَُ، ٌەؼااازی ثەظەیااای لە زڵ َ

ثااااااااااااَُەرە  بزەَضََژان. ثە زڵىییاااااااااااابیەَە ئێؽااااااااااااز
 ئێؽکُپطََؼژ، ذبڵ  َری:

ٌەض چەوااااس  ،فەضماااابوی لەؼااااێساضەزاوی بەیفاااازَُە"
 زا مبَە."ضۆژاکی لەم زویبیە

 َد:  ثە ؼەضؼُڕمبوەَە ثە ذبڵم 
جاب ئەَ زاماابَە ثجااێ ثە ئااببطیؿ چاای زەؼااَُرێىێ، "

 وبـێ ئەَیؿ ثە رۆمەری کَُزەرب ظیىساوی ثێذب"
 ذبڵ  ثعەیەکی کطز َ َری:

ٌەماَُ ـاەَ  ،"وب ئەمە پبؼەَاوی مطزََذبوە ثاَُە
رەضمای ضە  َ ثەؼاازَُی کاش َ ژواابوی لە  ،زضەوگبوێاژ
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لەثەض ٌیاازەضزا بەضم َ ـاا ی  .زەضٌێىاابَەؼااەالجەکبوسا 
  "ؽی لەبەڵ کطزََن.ێککطزََوەرەَە َ ؼ

ذۆظبە زەؼزێکی وەضما  ٌەثاُایە َ ثە ذەیابڵی ئەم 
 زەؼ:ەڕاک  ثکطزایە. ،ثَُکە جُاوەَە

ثۆ پێ  ضاظی وەثَُیب ثاۆ لە ذێطَثێاطی ذاۆد ثاێ 
ثەـذ کطزمب  ٌەض ٌایش وەثاُایە ثزکطزمابیە ثە مىاساڵی 

ه رەوٍاب ئەَ چاُاض ؼابڵ َ چەواس ذۆد، ذۆ رەمەوای ما
مبوگەیە کە رۆم ریب وبؼای. زەثاَُ َەپ ؼابَای ذاۆد 
لە ثبَەـاااااااذ کطزمااااااابیە ؼاااااااەلُا، ٌەض ثە ذااااااابرطی 

کەمێااژ ضەحمااذ ثااۆم ٌەثااُایە، کەمێااژ ، ئیف یدیاایەکەم
 ؼۆظ َ ثەظەیی. 

ذااۆڵەکە  ئۆرااۆمجی یثااۆ ٌێفاازذ ـااۆفێطی  ،ذااُزایە
زڵااااای ثاااااسظڕ. ذاااااۆ رەوااااابوەد قبچیفااااا  وەثاااااَُ راااااب 
مێطََلەکبوذ ث: یفێىمەَە، رەوبوەد زەؼزیفا  وەثاَُە 
چەماااۆڵەی عەثاااساکذ ثاااسەم  ئەی لە پااابی ە رااابَان َ 
 ببُوبٌێکسا َاؼاَُپ َ ضیؽاُای ئەم ظثڵاساوەد کاطزم

ئبذط ثاۆ ذاُزایەب ذاۆ ثیىیاذ ثەم زَاییابوە کە زەؼازی 
چەوس . مکیبژی زەکطز ثە ذۆیسا زەٌێىب َ ج ی جُان َ

ثەذاااازەَەض ثااااَُم، چەوااااس ئەم زڵە کااااعەم ؼاااازبیؿ َ 
ک وُـااای ثاااۆ زەثاااطزیب ە غااابفڵگیط َ کەض ثاااَُم کە 
 پێمُاثَُ ٌەمَُ ئەَە ثۆ مه زەکابد. چاۆن زڵاذ ٌابد

، ثیەڵی زڵی ئەَ ـۆفێطە ثیسظڕ َ لە زڵای مىای ذُزایە
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ثکبدب ٌەض لەثەض ئەَەی قَُڵ ذۆـمُیؽذ، َا قَُڵ 
 زامب َ ثە ئبظاض ؼعاد

وبرُاو  ث َاد پێ ثکەم، ئیزط ذۆـ  وبَایذ، ث َاد 
َەپ ذُزای فی مە  َ مبیەبپێ وبکەم. ثب رب ئێطەد وەٌێى

عبـااااقەکبوی  ،ٌیىااااسییەکبن، کە ٌەمیفااااە لە کۆربییااااسا
پێکسەبەیبوااااس َ حەقاااای ؼەضزەذؽااااذ، رااااۆؾ مىااااذ 

 ؼەضفطاظ ثکطزایە.
ە " ؼااایه "بەض لە وێاااُان ئەَ ٌەماااَُ ،چااای زەثاااَُ 

ؼااابیە َ  غؼااەلُاد ثاااۆ ثکطزماابیەرە  غزۆظەذیاایە، 
ؼێجەض َ ؼۆظ َ ؼەثَُضی. ٌەضزََکمبوذ ثکطزایەرە 
ضەبااااای زََجااااابی ٌبَکێفاااااەیەپ، چیطۆکێکاااااذ لاااااێ 

ؼاااەلُا یەکؽااابن  غە کە کۆرااابییەکەی زضَؼااازکطزیىبی
 ؼیبچبضە. غؼەضکەَره، وەپ  غثَُایە ثە 

یاابن ٌەض وەثااُایە ثااۆ الی ذۆرااذ ثجطزماابیەرەَە، یااب 
د ئاابظایەری پااێ ثجەذفاایمبیە َ ٌەض ٌاایش وەثااب، ٌێىااسە

ئەظاواای لە  .د ثااسایە مااه ثگەڕااامەَە ثااۆ الی رااۆبضاگاا
ماااااه رەمەوىااااابی ماااااطزن زەکەم َ راااااۆ پاااااێ   ،کەیەَە

ثە  ،ەکەمکوبثەذفاااایب ثطیااااب مىیفااااذ َەپ ثااااطا جماااا
 مطزََیی زەٌێىبیە ئەم زویبیەَە.

َاٌەؼذ وبکەم رۆ ذُزای ماه ثیاذب زڵىیابم عەـاق    
زەچێاذ  ،ثۆ رۆؾ، ثە ٌەمبن زەضزی عەـق  ثۆ ؼەلُا

َ زیؽبوەَە ثێ مُضاز زەث . ئیزط ٌەمَُ زڵ َ ضۆحا  
زەزەم ثەم ثَُکەڵە پتؼزیکییە، ذاۆم ئابَازەی زەکەم. 
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مااه لەَە زەضچااَُم کە مااطۆ  ثاا . ـاازێکی راابیجەری َ 
وییە، وە یابض َ وە ذاُزا َ عەوزیکەم، پێُیؽزی  ثە ٌیش 

کە ٌەض ٌاایش وەثێااذ  ،وە ٌاابَڕڕ. جااگە لەم ثااَُکەڵەیە
ذااااۆم کەوەفااااذ َ زاماااابَە، َەکااااَُ ذااااۆم  چەـااااىی

رێکفکبَی زەؼزی مطۆڤە، َەکُ ذۆم ثاێ کەغ َ ثاێ 
زەو  َ ویفزەجێی ئەم ظثڵربوەیەیە. ذۆ لە بەَضەییذ 
کەم وەزەثااَُەَە بەض رۆظاااژ ضەحمااذ ثەم زڵەی مااه 

ەمااَُ بەضزََن ذااُزای ٌەثێااذ، مااه ثکااطزایەب بەض ٌ
واایمە، ئیزاااط زڵاای مىااایؿ پتؼاازیکە، ثاااێ ذااُاه َ ثاااێ 

َەپ پتؼااازیژ پااایػ َ ذطاپەکااابضە، ضۆحااا   ،ٌەؼااازە
َەپ زەثە َ . ئاابَازەی ظثاا  َ ئبؼااىی ژەواا  بطرااَُە

 ـَُـەی ثەربڵ، ضۆح  ثەربڵە، ثەـێکە لە ظثڵسان. 
لەبەڵ ئەَەی زڵاا  عەمااَُ ضەظَاواای چاابَچىۆپ،  ئاابخ،

ٌەض ثە ذاااابرطی ثە  ثەاڵمُد پااااێ ثااااسەم. جىێاااا واااابیەد
زەؼاازٍێىبوی ظثڵاای ظیاابرط َ ثبـاازط، کااچەکەد فطۆـاازە 

وە لە  ،ـاااۆفێطی ظثاااڵەکە، ٌەراااب مااابَم لێاااذ ذۆـاااىبث 
ذاااۆد َ وە لە کاااچە ذۆفطۆـاااەکەد. راااب ماااطزن ئەَ 
ضۆژەم لە یااابز وبچێاااذ ؼاااەلُا، کە پاااێ  َرااای. ذۆـااا  
ئەَایااذ، عبـااقز ، ـااَُم پااێ ثااکە، ثااجە ثە ٌبَؼااەضم 
ؼااااەلُا بیاااابن، ثبضرەقاااابی ٌەمااااَُ زویااااب زەر:ەضؼااااز . 
 زەرکەمە ـب ثَُکی ئەم ؼەضەوُا کە َ ٌەمَُ زویب. 

َُکەڵە زەؼاازە ئبؼااىیىەکەم ذؽاازە ؼااەض ـاابوی ثاا
ثە بااااطیە َ فیباااابوەَە چیطۆکااااای ئەَ  ،ٌبَـااااێُەکەم
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ضۆژەم ثااۆ زەبێاا ایەَە. ئەظاواای چاای پااێ َراا ب پێڵااَُە 
ضەـاااە ثە کااا ەکەی ثەضظکاااطزەَە َ ثعەیەکااای ؼاااەیط 
کەَرە ؼااەض لێُەکاابوی، زڵاا  زاذُضپااب َ ثە ذااۆم  َد، 
ئااۆذەی کە ضاظیاایە  کەچاای لە پاا  لە قبقاابیەکی ثەضظ َ 

ضمبوە َرای. ثاۆ راۆؾ ظۆض ثاێ ـاە ،ـێُە ببڵزەجبڕیاسا
عەـپ زەظاویب وبـێ ذۆد ثە ثەـەض ثعاویب رۆ جگە 
لە رَُرکە ؼەبێکی وُقؽبوی ثەض پێیەکبو  کە ـابیەوی 

ٌیچی رط ویاذ. چاۆن ظارای ئەَە زەکەیاذ ثە  ،ذیثەظەی
ثە ب چبَی حەظ َ چڵێؽاییەَە لاێ  ث َاوایب چاۆن ضاگا

ذۆد زەزەیذ ذیبوەد َ وبپابکی لە ذاۆم َ ئەَ ثابَپ 
کە چااُاض ؼاابڵ ظیاابرطە ذعمەرااذ  ،م ثکەیااذَ ثطایاابوە

زەکەنب الچااۆ َ َەلااجە لە پااێؿ چاابَم رااب ثە ثاابَکم  
ذەضیاژ ثاَُ ثە  ،وەَرَُە. ؼاَُپ َ چطََکای کاطزم

ی یَەپ کیؽاااااەی پااااا  پیؽااااا ،ەکەی زەؼااااازیپقاااااَُال
 ٌەڵمسڕاذ. 

ئاابی چەوااسم واابڵە َ فیباابن کااطز. لە بێ ێزاای ذۆمااسا 
 ذااۆم وقااُم کااطز. َەپ واایمچە پیبَاااژ لە ثۆبەواابَی
ذۆمااسا بیىگڵمااسا، پیبَاااژ کە ٌەضبیااع وبرُاوێااذ ثجێاازە 
ذاابَەوی ژوێااژ. ە بەمااژە َ ذەڵەفاابَ ثااَُم، کە پااێ  

لەثەض  ،َاثَُ ئەم چەوس مبوگەی زَایی ثۆ عەـاقی ماه
ثاااااۆ ماااااه ذاااااۆی  .ذاااااۆیەَە وەضمە باااااۆضاوی زەڵاااااێ

زەڕاظاىێاازەَە َ ثااۆ مااه زاَای زََعاابی ذێااط زەکاابد. 
ەلەکە کەچاای ٌەمااَُی ثااۆ پیاابَی ـااۆفێطی ذااۆڵەعەم
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ثااااَُ. ئەَ پیاااابَە پیااااطە واااابثَُرەی ئەَ ویااااُەڕۆیە لە 
 َ ثە کەی  ثَُ. زڵرۆؾثبَەـیسا 

ئاابی ثَُکەذاابوی ضەواا  ظەضز َ راابقە چبَـاایه َ  
بەؾ. کە وەرُاو  ثمطم َ ثگەڕامەَە ثۆ الی ؼەعیسی 

کە مەحکاُم ثا  ثەم ژیابوە َ وەـازُاو   ،ەکەمکثطا جما
ئابَازە ثایه، َەپ ئەمیجیب زاثەؾ ثاج . ئەَە ثاب پاێکەَە 

زََض لە ماااااطۆ ، َەپ زەعجااااابیەکی ثاااااێ َەی، َەپ 
وەمطیای وێاُ  ،کطمی کەالکی ثۆبەن، َەپ ؼەمەوسەضی

ظثاا ، زضاااژە ثە ژیاابن ثااسەیه. ئاابخ، ذااۆظبە مىاایؿ ثە 
 مطزََیی زەٌبرمە ئەم ؼیفۆوەَە، ذۆظبە.

ذۆظبە مىیؿ، َەپ رۆ ثێ ٌەؼذ َ ضۆ  زەثاَُم. 
ٌایش وەثاێ رۆ لە مه ثەذازەَەض راطی ثَُکەذابن، ٌەض 

 ضۆحذ وییە، رب ئبظاض ثچێژیذ. 
ثەؼااااەض لااااَُرکەی ظثااااڵەَە کە ٌێىااااسەی ئێڤطؼااااذ 
 ثەضظە، َەپ ؼەگ زەحەپێى ، پ  ثە زویب ٌبَاض زەکەم:

 " ثبذی ئێمە پ  بَُ ثَُ..."
، قاُڕی چەَض، زەؼاذ ئابَازە ثە قاُڕ لەژاط ثابضاوی

لە م اای ثااَُکەڵەکەم، ثە یەپ چاابَەَە قااَُڵ زەڕَاواا  
ا، بااااُا  لە چەضذاااای پیااااط َ ضظیااااُی زیەکەثە راااابضیکی

ی، قُضغ زەذاُلێزەَە. یظەَییە کە لەثەض ژەو  َ پیؽ
 ؼیمبی ویفزیمبوەکەم رەڵد زەثیى .

زەژیاا . ثااب رەوٍاااب َ   ثەم حبڵەـااەَە، ٌێفاازب ٌەض 
 ،ضیؽااُاث ، ثااب ثااێ پەلُپااۆ َ زەضزەزاضثاا ، ثەاڵم واابمطم
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زەژیااااا  َ پااااا  ثەم زویااااابیە ٌااااابَاض زەکەم. ٌەماااااَُ 
یەکؽاابن ثااَُ ثە ؼەضـااۆڕی َ ؼاازەم َ ؼاایىەکبوزبن 

ؼەفزەکطزوی پبضەیی زظی. لەم لَُرکەیی چیب ظثاڵەَە، 
ذااۆ زەرااُاو  راا  لە ذۆراابن َ ، بەض ٌاایچ  پااێ وەکااطڕ

مێژََربن ثکەم. ئبخ فیطاؼەکبن، ئێُە َ ؼەضۆکەکبوزب، 
 چیزبن لەم ٌەَاضە وەکطزب 

ثەضظایااااایەَە زەڕَاوااااا ، ـااااابضەکبن لە ثەضزەم م لە 
 ،فطۆکەکبوااااسا ٌبڕەیاااابن زەکااااطزمَُـااااەکی ربوااااژ َ 

زەثَُوە ظثا . وێطیىەکابن ثە باطَپ ؼاەض زەثا زضان َ 
کیژ َ ژوەکبن زەکاطاوە کەویاعە. ـاەقبمەکبن پا  ثاَُن 

جەواااا .   َ لە ضەرڵاااای مبـااااێه َ ئاااابمێطی ؼااااەضثبظیی
لە ذااێمەی کەم:اای ئاابَاضەی ، زەـاازەکبن پاا  پاا  ثااَُن

مبڵ َاطان. جەو  َ مەضگ، َەپ ئاببطی ثەض پاَُؾ، 
 َ الیەکسا زەکفب َ ٌەڵمەری زەثطز. ثە ٌەمُ

ٌەضچاای الرُپااَُد َ ـااەڕەوگێعی جیٍاابن ٌەثااَُ، 
ضژاثاااَُوە ذااابکی میعۆپۆربمیااابَە. ثەؼاااەض زاضرێااا  َ 
زضەذزەکاااااااااابوەَە، ثااااااااااێ ـااااااااااَُمبض کُکااااااااااُذزی  

 ئبَ..." ئبَ.... ئبَ... ثیجیؽَُ... زەیبوگمبن."ثیجیؽَُ...
لە ژََضەکەیااسا چااطچەڵ زەثێااذ َ ، زایکاا  زەثیااى  

کاع َ ثە ئبؼازەم واعا  ،پەڵە ثەفطاژ زەراُازەَەَەپ رۆ
 زەکبد َ لە ژاط لێُەَە زەڵێذ:
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"ذُزایە ذبلیسم ثۆ ثگێ یزەَە، ذُزایە ئەمابوەری راۆ 
.. بَ.. ئاا.َ یبؼااە... ذااُزایە ئاابَڕ ثااکە ثەم ئااببطزا. ئاابَ.

 ئبَ... "
بۆڕەپبوی مەـقی چەکساضە ضەؾ پۆـەکبویفاسا،  لە

 ٌبَاض زەکبد: ،ئەمیطاژ زەثیى . رُوس َ ـەڕەوگێع
   "الزسضیت... الزسضیت... ث  الزسضیت..."

، ثەضظ َ راااااُڕە ،پاااااێکەَە ،َن بەضٌَەظاضاثە زَایاااااسا 
 بَاض زەکەن:ٌ
 ذُاه... ذُاه... ذُاه...""   

لە ٌەماااااَُ الیەکەَە ظثڵاااااا  زەثیىاااااای زەٌاااااابد. لە 
ؼىُضەکبوەَە، لە زەضیبَە، لە ئبؼمبوەَە، ظث  زەٌابد. 

 زەٌبد زەٌبد. ظث ... ظث ... ظث ...   
 
 
 
 
 
 

 


