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 یبەدەئ یشەب یرچووە. دەکبوویداەل اینیرمەئ یتەاڵو «وانەریئ» یشار ەل 1٩٦٣ ڵیسا ەل انینۆهارت سوناۆس 1
 یناو ەب کداێبێکت ەل یکانەکۆریچ ەڵەمۆو ک ەبوو انیستاۆمام ینانێاهڕ ۆب «انیخاچاتور ئابوو یتڵەوەد ۆیزانک»
 .تێنێستبهەدەب ۆیخ ۆ" ب«انیساهاكیئ كیئاود"» یناوبانگەب یبەدەئ یتەاڵخ یتیەوی. توانەوەتەوکراواڵ" بمربوونە"ن
" ایرگۆ"دراما د ندەتمەبیتا ینووسەنامۆشان یمێیەس ەیژمار ەل ٢٠٠1 ڵیسا ەل مجارەکیە ۆب ییەرەگۆشان مەئ
 .ەویەوکرااڵب
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 :کانەرەکتەکار

 ەب یکییەلی. بەیەه ەوەرۆز یکار یهووەب یوێشەلەپان و ق یستەد ەکز ک یکێاویپ ن؛ەکەڵهۆڕگ 

 .ەیەوەستەد

 .تێوەکەردەد ەمژانە. گیەرداەبەل ەیورەو گ نۆک یربازەس یرگەجل و ب ربازەس

 یەداەڕش ەل سوپا

 :مەکیە ینەمید ینێشو

و  شتوونیدان کێربازەو س نەکەڵهۆڕگ نگ،ەج ەیرەب ەدوور ل کێمە... کنەکەد ەڕش کانەربازەس

 .تێنەقەدەڵه یوەو  ز تێستەدەڵه ەنکەکەڵهۆڕ. گنەکەد ەڕش یرەیس

 

 یخشەوخش تڵێجووەد داەیەرەمێپ مەئ رێژەل نۆچ ەبگر ێباش، گو یکێچ خاک ک،ێ: چ خاکرکنۆگ

 ەو ل تێگرەدەڵخاک ه کێو مشت تێنێچمە. )دەیەه رمەوا ن یکێخاک اینیرمەئ ەل یزانەمدە. نتێد

 ێیپ ەمەئ ی. ئاتیماندوو ب ەیوەئ ێبەب تینەکەڵه یوەز وامەردەب تیتوانە( دتێگرەید داەیکەمشت

 ماندووبوون. ێبەب ەنەکەڵیه ،ەنەکەڵیه ،یرەوەختەب تێوترەد

 ەشیمەه واەو ه شەک ،ییەن یکێردەب چیه ەیکەخاک ،ەیەه یباش یسووان سروشت یوید مە: ئربازەس

 ەیندەوەناکات ئ ستیوێپ تینێچەد ەتاتەپ رەگەئ مەاڵ. بننێچەد شیسەیو ق ێتر ەرێل تەنانە. تەرمەگ

 .تێخشەبەدێباشت پ یکێمەرهەب  شەکڵقو مەئ ێبەب تیتوانەد ت،ینەکەڵه

 . مەوانەئ ەڵگە،ل مین اری( من جوتکاتەد رەکەڕش ەک یسوپا ەب ە: )ئاماژرکنۆگ

 !!!؟ەاتکردوڕ  ت؟یترسەد نێخو ە: لربازەس

 .یەاندایچاو رەبەل ووخسارمڕ کێسات مووەه انم،ەیرکردەمن س ؟ییە( ترس چڕە: )توونرکۆگ

 یرەێدەوچاو تەیکەد ەکەڕەش یرەیس ەوەدوور ەو ل تڵیراەنەژ ۆت ەواتە( ئاه، کەوەزڕێ ە: )بربازەس

 .تەیکەد

 شیو من ستاێئ رەسەل ەیەه یچوونۆب ڵاەڕنە... جڵراەنەج ەل تراڵبا تەنانە( تنیزلزانەبۆخ ە: )برکنۆگ

 یرەگەو ئ ەوەمەکەداهاتوو د ۆب شەگ یکیەگاڕێ ت؟ەیگەدێت ستاێئ ایداهاتوو. ئا رەسەل ەیەه چوونمۆب

 .شەگ یکیەداهاتوو ۆب ەوەابردووڕ ەل مەدەد کەڵخ ەب نڕیف
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 ۆو ت ەکێونەخ ەمەمردن. ئ ەل نڕی...فتێیوەد انیشۆخ ەندەچ کانەربازەس ەک ەروون رۆ: زربازەس

 ەشیمەه ەڵێب ،ەیەه دایووناکڕ ەل شی. ئاسانڕبف یووناکڕ ۆ...بەوەمردن ەل تەیدەد ێپ انینڕیف یرەگەئ

 .ەبووەه شیئاسا

و  ەرەو جگ راکۆخەشەمنن. ب یئاشق کوەڵب م،ێوەد انیشۆخ رەه کەن وانە( ئییەازڕ ۆیخە: )لنرکۆگ

 گرمەڵیه نەکەدێو داوام ل ەوەستمەناو د ەنەخەید ەیەوێش مەب ەرکەیس ن،ەدەدێپ انمەیکەکرەنان و ش

 ییەن کێنێشو ە( چونکیستەد رەس ەخاتەد کێشت داتەد شانیو وا پ تێگرەد ەکەربازەس یستە)د

 .تێناب زیرگەو ه ەندووەمکەڵه ەک ڵەیچا وەل ەتترەالمەس ەک ەیهانیج وەئ ناوداەل

 .مەبەد ێپ تەییریئ ەکیرە: خربازەس

 ۆب نڕۆی. با بتەیبەد ەییریئ ،ەبک ەڕێچاو کێمەک ستاێئ ؟یچ ەواتەک ت،ەیبەد ەییریئ ەک ەڵێ: برکنۆگ

. ەگر رەو شەوەئ ەرە(. وەدواو ەتێشێکەد ەکەربازە. )سمەدەد شانتین ەندوەک مەڵوا ه ڵەیچا وەئ

 یکاتەل ەکەربازە. )سۆخیب تیبرس رەگە(، ئێداتەد یرفانیگ ەنان ل کەیەو پارچ کرەش کەیە)پارچ

 (.تێوستەد مداەکیە ەیکڵەچا رەس ەو ل واتەڕدا د نەکەڵهۆڕگ یدواەب  داەکەنان یخواردن

 ەتا ل ەبب ەییریئ ،ەربگرەو ژێو چ ەبک رەیس ی( ئاکاتەد ەکۆڕەگ ەب ەئاماژ یستەد ەب ،ەوییەشاناز ە)ب

 تێقەتەداخا د

،  ییەن ڵقوو رۆز ەناگەپ کەت،وێوەد یشەییریئ ەو ن ەشۆخ ە( نکاتەد ەکڵەچا یرەی: )سربازەس

وابوو  مێپ ەکرد ک تەقس ەندەوە. ئربازەس یگایچ بگات جا ،ییەن شیکڵێمندا یاڵبا رەدەق ەب تەنانەت

 .ەدروست کردوو تیوەز رێژ یکێشکۆک

 ێب ەیوەئ ۆب ەسەب بکات،ێپ ستەد ەژڕێ ڵاەڤرنەک تێویە؟ نا یەچ ۆب یشکۆک  رمەت ە: ئاخرکنۆگ

 .تیوەبک ڵپا ڵەجوو

 ن؟ۆڕگ ەمانەئ ەواتە: کربازەس

 مڵوابوو من چا تێپ انی کرد؟ەد ندمەکەڵه ایبوو؟ ئا نۆچ  وه التە بە ۆ. تەدەم یتیرەک ێل تۆ: خرکنۆگ

 ؟ەتاتەپ یچاندن ۆب ەندوەکەڵه

 ەک کێسەک ۆب کۆڕێگ یندنەکەڵه ۆمن خواردم ب ەدا ک تەکرەش وەئ ەواتە( کەویەزارێب ە: )بربازەس

 .یب فرتەنە،ب یرۆێتف، خ ؟ەندوویز شتاێه
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 رەسەل مەاڵب ،ەگرتووەرنەو چمیمن ه ەچونک رگرتم،ەو تێل ەبووکۆت یماحەت ەوەئ تاەرە: سرکنۆگ

 ەک داتەوودڕ  رۆز  ەچونک ژم،ێاننیب نگەج یدوا ەک انداومێپ انۆیخ یئارزوو و ئاوات ەوب یداواکار

 .امینەزورن و من ت وانەئ رەئاخ ەوەننێمەد یوەز رەسەل رۆز یکێژانڕۆ

 داەکار مەل شیئاسمان، من ەبچن ەانیستویو ەشیمەه کەڵخ ەچونک ،ۆییەمر یکێکار ەمە: ئمەدوو

 ەکار مەئ یفەرە. شتینازان ۆت گومانێب ت؟یزانەد فترەرەش ەب ەمەل کێشت چیه ای. ئامەدەد انیتەارمی

 ەستیوێپ مەاڵب ،ییەن ەوەرەژوور س ەل یکەیەشەق کیەمردوو مووەه ە. چونککەیەشەق یکار ەل ەاتریز

 .تێبەه یکۆڕێگ کێمردوو مووەه

 یبکات، چ یبکات، چ یچ ێوە؟ ل کاتەد ەلەئاسمان پ ەتێبچ ەیوەئ ۆب ۆڤمر یچۆب مەاڵ: بربازەس

 .نێڵناه ێجەب ۆڤمر یوایه ەئاسمان ب ۆخ ،ەڕش ێبەب مەاڵبکات. ب

 ەکۆڵق مەئ ەیوەرەد ەل توانمەد مەکیالن ووبدات،ڕ کییەرچەه ،ەکەم ەقس ەخوو ەل ەندەوە: ئرکنۆگ

 .مەبد  ێل یستەد

 ت؟ۆڕێگەد ەوەمەل یچ ی: دربازەس

و  ەدەم نجامەئ ونەزێق یو کار ەکەم ی. دزتێکرەد ادیز شووێپ یکانەگڕب ۆب کەیەگڕ. بچی: هنرکۆگ

 .ەدەم ێل شیستەد

 .گرمەد رمانەف ەد ەل زڕێ، من  تڕیجاەتڵگا ەکیرەخ ۆ: تربازەس

 ەوییەاسای یووڕ ەل ەک مڵێب ەژێگ ەب ەانیبرا تێبەد مەاڵ. بتیبوو لۆژوحێگ داەنەمەت مەل ۆیە: برکنۆگ

 مەل ەواتە. کنیمن ن یه انیچیه ەوییەاسای یووڕ ەو ل یستیوەشۆخ ەل ڕەسامان، پ ەل ڕەپ هانیج

 ن؟یو بمر تیوەبک ڵپا ن؟ەیکەن ماەس ،ێناو میشۆخ ؟ەیەه تیچ داەخۆد

. ەوەتەبوونۆک کانەنداریبر هاەروە. هکاتەد انیاوڕ وتووەرکەس یسوپا ت،ێدەڵدوژمن ه ەوەدوور ەل

 .یقوربان ەتەبوون رۆز یکێکەڵخ داەکەرفراوانەب ەشتەد ەل

 ەک ەیسەک وەمرد، ئ ت،ێبمر بووەد ەک ەیسەک وەهات. ئ ییتاۆک ەزووان مەب ەک ەباش ی: ئارکنۆگ

 یکانەکار یدوا ەب شەمێ. با ئەکوشتن یکیرەت،خێبکوژ بووەد ەک ەیسەک وە. ئکردیاڕ ابکات،ڕ بووەد

 .نیژێاننیو ب ەوەنەیبکۆک کانەرمە، با ت ەبد میتەارمی ەرەو ن،ڕۆیب مانداۆخ

 تەنانەت ،ەداوەن کێرمەت ەل ستمەد ستاێترسم،تائەد م،ڵێب ەانۆیاستگڕ رەگە: ماندووم، ئربازەس

 .ەوینیبەن شمیکێرمەت

 انی تێکوژەد انی کێربازەکرد، س تیچ نگداەج یکات ەل ەواتەها؟ ک ەیکەئ رمەیس مەک ە: برکنۆگ

 ەمێئ شەمەل ە. جگەوینیب تەکەرمەو ت ەکوشتوو کتێسەک ەواتەک تیندوویز رەگە. ئتێکوژرەد

 .ەستە، ه ەکەنازم تریخوارد، چ انمانەیکەکرەنان و ش ەچونک ن،یوانەئ یرزارەق
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 . نەنان بک کەیەو پارچ کرەش کەیەپارچ یو داوا نێب ەاویدون وەل ییەوان مێ: پربازەس

 بکات. مانیینماڕێ کێسەک تێبەو د نەڕۆید ەک نیزانەد ەمێئ مەاڵ. بەوەنەڕێناگ گومانێ: برکنۆگ

 .رەش یکانەرەب ەچنەد انیردووکەو ه تێستەدەڵه یتیازڕنا ەب ەربازکەس»

 

 :مەدوو ینەمید ینێشو

 .شتوونیدان ۆڕدوا گ شتینەت ەو ل ەناشتوو انیکانەرمەت مووەه رکنۆو گ ربازەس

 وەئ ینیەشا ۆدام، ت تیتەارمی رۆز ت،یباش یکڕێکو ۆ( تەکەربازەس یشان رەس ەخاتەد ستە: )درکنۆگ

 یکۆڕێگ ەمەئ ەوەداخەبوو. ب واوەت ەوەکرد و ئ مانمانۆخ یکار ەمێخواردت، ئ ەک تەیکرەنان و ش

 .ۆڵەچ

 .تێد ۆیخ یکارە. بییەن نگەدوا ج ەک ەمەئ ت،ێب ڵتاە: با بربازەس

 ەوەتێب ڕپ ێبەد مەئ مەاڵب ،ڵەچ ەوین یکار ەل قمڕ. دمەد نجامەئ یواوەت ەب کانمەکار ەشیمە: من هرکنۆگ

 .ەگوناح ،ەوەتینێبم ڵیتاەب ەب تی. ناتوان

 .تیزاەشار ۆت مڵێب ی: جا چربازەس

 رۆ... زیباش رۆز ۆ،تەوەکرد ریباشم ب یکەیەکۆری( بکاتەد ەکەربازەسەچاو ل ەوییەایور ە: )بنرکۆگ

تا  شتێتهەکردم و ن ەڵگەل تەقس ەوەکەنگەج یتاەرەسەل رەه م،ەڵگەل یماندووبوو رۆدام، ز تیتەارمی

 مەئ ەرە. وتیباش یکێسەک ۆت ت،یباش یکڕێیەهاو ۆت ،ییەن داێت یگومان ەڵێبم.باشم...ب زارێب ییتاۆک

 .ەوڵەد ەکرد. ل متەڵگەل ەک ەیەیچاک وەئ ۆب یارید ەب ەبک ڵمن قبو ەل ۆڕەگ

 .مەکەد ەقس م،ەدەد ەناسەه ەرکەی. سمردمەن مەاڵ( بتێستەدەڵ: )هربازەس

 ەب یازڕ ەرەو ن،ینوویت ن،یماندوو ن،ەیرێل ەوییەانەیب ەل ەمێ. ئنەیبک ەانیبرا یکێوتنەککڕێ: با نرکۆگ

 یرووەس ەل مەدەد نەڵێ. بتیگرەرنەو ەکییەارید کەیەوێش چیهەب ەک ەیەبەدەئ ێب ن،ینێبه ێوازمان ل

 ەوەکێپ واوەت یکێژڕۆ ،ییەچ تەنیقەاستڕ یناو ێرە..." ئۆڕەگ ەمەبنووسم "ئ کۆیەتابل ەوەتەکەرۆگ

 ناوت نازانم. مەاڵب ن،یبوو

 (؟...من...ناومەوۆیەخ رەب ە: )لربازەس
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 ەبتوانم ب ەبزانم ک تێبەناوت؟. د ەڵێب  (نێنگەسەدەڵه ەوەرەس ۆب ەوەخوار ەل ەکەربازەس) :رکنۆگ

 ەب تێوەتەادی ف،ەرەش ەیشانین کەو ێڕبنووسم، ز نێڕیز یتەخ ەب تێوەتەد ۆ. تنمێخشەنیب یجوان

. ینەخاو ۆت ۆیەب ،ۆیەت یه ۆڕگ ەچونک م،ەناک ەشەموناق تری. ئینیمەمات ەیشانین کەبنووسم و شڕە

 .ڵێب ێپ تمۆخ یناو نهاە. تمەکەید تێبو تیرچەه

 .ییەن رمیب ەبم ل ۆاستگڕ رەگە: ئربازەس

 ینیەشا ۆت یاستەڕب ؟ەوەتێنا رتی(  بتینێنگەسەدەڵه ەوەرەس ۆب ەوەخوار ەل ەکەربازە: )سرکنۆگ

 وهبوەن ەڵەه زیرگەه نکردنمۆب یستە. من هتیمردن

 کرد،ەد مەڕش کێکات مەاڵب بوو،ەه کمێناو گومانێ. بتیشتەیگەنێباش ت رێخە( نەترساو ە: )بربازەس

 .ەویەاڕس میرەوەادیچوو،  رمیبەبوو و ل ریگ دایوت وتەک رمەس ەل کەیەتەل

 رت؟یباپ یناو انی ەبووەباوکت ه یناو ییەن رتیبەل تەنانە: ترکنۆگ

 .ییەن رمیب رێخە( نتەاڵسەدێ: )بربازەس

 یسەک رۆز تێبەن متە. خییەن انتیژ یماف ەو ن ەیەناوت ه ەن ۆ. تتین سەک ۆت ەواتە: کرکنۆگ

. تێب ەیەوێش مەب ێناتوان یەناوت ن کەیەوێش چیهەب ۆت ە. کاکییەن انیماف مەئ ەک نەه شیناودار

 ەیستەواب ەندەوەئ یچۆب ییەچیناوت ه ەک ۆت کەیەوێش چیهە. بەو بمر ەوەبک ڵپا ەرەو ەرەو ر؟ێخەن

 ت؟یبوو یچیه یانیژ

 ەوەکێپ ژڕۆ ییژاێدر ەب ای. ئاەبووەن چیه انمی( ژکاتەد ۆیخ ەل یرگرەب ەوییەشاناز ە: )بربازەس

 ەب شەشکێپ تۆخ ەکرەش ستاێئ خوارد،ەنانمان ن ەوەکێپ کرد،ەن کتریە ەڵگەل مانەقس ایئا ن؟یبووەن

 چ؟یه نەڵێد ەوە، ب تۆخ

 ەو ب ەوەرەکالکیە ە. من ب زانمەد وتەبم شیرەگەنازانم، ئ چیه تێوەبم رەگەئ ژم،ێبتن تێبە: دنرکۆگ

 .مەکەد ەقس یکورت

 .ینازان  چیه ەواتە( کەوەتێپارەد تێگرەد یستە: )دربازەس

 یقوربان ۆب ەیەئاماد ەک ەکەم ماشامەت کەڵێئاژ کەو و ەبەم ختەرسە. سمەکی( ناەارانڕی: )بنرکۆگ

 ەنێژەهەم مڵکردن. د

 ...ەبک حمڕە ت،یاویپ ۆت ی( ئاتیگرەد رزەب ینگەد ە: )بربازەس

 ڵو پا ەکۆڕەناو گ ەباز بد راێخ ت؟ەیکەد حمڕە یباس ر؟ەشەب او؟یپ ەڵید منەب ۆ:تنرکۆگ

 یرەو مەبک ێداوات ل تێبەد ستاێئ ،یداوێپ ییاۆڕخ ەب مەکۆڕەگ ییەن سە. بمیکارنێب منۆ؛خی،دەوەبک

 (.ەوەکۆڕەناو گ ەداتەد ڕێیف نانەوێپ ڵپاەوب تێنێترسەد ەکەربازە. )س؟یگر
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 مەقس ۆت ەڵگەل ەگەت؟مەیکەد اریشنێپ مۆڕەگ مەئ ەیناک رمە( واو واو واو شەوەکۆڕەناو گ ە: )لربازەس

 . ەرمەش  خوداە... بناشت؟ەن کانمەنانم نخوارد؟، مردوو کرد؟،ەن

 ؟ەداویووڕ ی: چنرکۆگ

و  ەوەرەس ەداتەباز د داەکۆڕەگ ناوە. )لڵەیەتنگ وچکو ،ۆڕەگ مەئ ووبدات؟ڕ یچ ستتی: وربازەس

 ؟ەرۆز ەب ەگە( مەوەخوار

 .تەیبک داێت یماەس تێوەنات ۆتۆ،خێسازەب کیە  ەوێشە:بنرکۆگ

 نهاەت ەیەورەگ ەهانیج مەمن ل یشەب ەک ەیەوەئ ەکەشێک ،ییەن ماەس رەسەل ە( قسڕە: )تووربازەس

 ڵکام  ۆڤمر ەک ەکێکار ەمردن تاک یگشتە. بمین داەوەئ ەڵگەمن ل ت؟ێب نگەت ێبەد شیوەئ ،ەکێبرەق

 ت؟ەیگەدێت ،ەسکەت ەرێئ دا،ۆڕەگ مەل مەناک یتەواوەت ەب ستەمن ه مەاڵ. بکاتەید

 شکمێم نایگە،ئ ەوەمەبک ەورەگ یتۆبا ب ەوەرەد ەرە. وەباش رۆلووت، ز یمووەتۆی( بزارێ: )برکنۆگ

 .تۆیخەد

 کات،ەد یو فراوانتر ەکۆڕەناو گ ەداتەباز د ەنکەرکۆو گ ەوەرەد ەتێد ەکۆڕەگ ەل ەکەربازە)س

 .(کاتەد یکانەوتەسوکەڵه یرێو چاود تێشینەداد ەکۆڕەگ یوارێل رەسەل ەکەربازەس

وبولبول،  ڵگو کەو ،ەکڵەو چا ۆ. تەیەه کییەنۆچ هارم ی( ئاەوەمانڕرسوەس ە: )بربازەس

 ەل تێب رێت تێناتوان ۆڤمر ت؟ێد تانیسازگار ەوەکێباش پ ندە.  چکنۆڕو گ ۆڕگ ،ڵو د یستیوەشۆخ

 .ینینیب

 یوەش ەب شیمن ،یشتووڕۆ ییدا پ ژڕۆ ەبۆت ەک ییەگاڕێ وەب ،ەکەم ڵشایرووفەف ەوەتۆخ ە: لرکنۆگ

 (.تێنیبەخاو دا د یشتەخ ەل ردێمەریپ ت،ێنیبەید داەنێئاو ەل  ەنجەگ ەیوە. )ئشتوومڕۆیدا  کیتار

 .تەیکەمردوو ەاویپ ۆت داەتڵەحا رەهە: لربازەس

 .ژمێبن مۆخ مەبمرم و ه مە: ناتوانم. ناتوانم هنرکۆگ

بووم،  بەدەو ئ عریش یمن عاشق کێمانەردە. سژمێتنەباش د کیەبرا کە: وتێبەن متە: خربازەس

  ک،ێمگرەمات کەبگرم، و مەمات انی م،ەبک شەشکێپ کێوتار تەکەبرەق رەس ەل توانمەد تەنانەت

 یرەوروبەد یرەی. )سنیگرەد شۆڵیو خ ردەب تەنانەت ەوەئازار ەب ەندێه ،ەوەزۆو س ستەه ەندێه

 یوە،نا تاش تەڵەچ یوەتا ش مەدەد نەڵێب ناکات. یاری شیکڵێشمشا چیه داەرێل ەوەداخە( بکاتەد

 تاشم ەن شمیر  تەوتەح
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 ؟ەوەتەکردو ریب منەب تەبارەس نتۆچ ۆ: ترکنۆگ

 م؟ەژڕۆدوو  یکڵێمن مندا یەوا تێپ

 مردن؟ ەڵید ەوەب ۆم؟تەلۆح ژوێگ یکێشدارڕیو  لژاوەش یکێنەژ ڵشمشا

 نەکەڵرهۆ،گ نمەکەڵرهۆ.من گمین شانیناون ێب ۆت کەمن و ۆخ

 ەوەناشت واوومەت یسوپا کیە ستایتائ من

 بگرن. ۆب نمیمەمات مووانەه ردنمەم یکات ەل ەستیوێپ

 . ەوەنیڵبه ێڵوسم شیر کێسەک مووەه ەستیوێپ

 مەکۆڕەگ رەسەل یادگاری ەیورەگ یکێرەکەیپ ەستیوێ. پڵو چ مندا اویپ ەریو چ ژن و چ پ اویچ پ 

 یکێنەکەڵهۆڕوگەئ ەک ،ەنیمومک ەرۆج وەل یکێشت ەک تێب انیریبەل کەڵخ ەدەس نیندەچ ۆو ب نێدابن

 ...ەناشتوو یالحەبەز یکیەسوپا ەک ەبووەه ەورەگ

 ۆدر تێکرەد م،ەبک کۆش یداهاتوو تووش یکانەوەن ەیوەئ ۆب گومانێ( بینگەدێب کێمەک ی)دوا

 ەچونک  مەبک سابیحۆت رەس ەل ێناکر مەاڵ. بەسپاردوو خاکەب مەورەگ یمن دوو سوپا ەک تێبکر

چ  ی.دتەیکەد ریبەل مەکۆڕەگ ینێشو ەوەتیوەکەدوور د نگاوەدوو ه کێ. کاتەداو ستەدەل تیرەوەادی

 .ەکێچ شت ،ەکێرەکەیپ

 ت؟ین یازڕ ۆت ەواتە( کەوەرسورمانەسە: )بربازەس

 .تێبەد کیتار واەه ەکیرەخ ژم،ێبا بتن ەوەبک ڵپا ،ێدابن کانمەقس ۆزبڕێ ەانی: برانرکۆگ

 .ەانیژ ەل زمەح ترسم،ەمردن د ەمن ل مەاڵبگرم. ب تەکەقس ەل زڕێ تێوەمەد یاستەڕ: بربازەس

 کێشت مووە. هیەماناێب رۆز یکێبازرگان کەو انیمردن؟ ژ ەل ەباشتر انیوتت ژ ێیپ ێک مەاڵ: برکنۆگ

 ن،ینیب ونەخ وتن،ەخ ینجامەرئەد ،ەماندووبوون ینجامەرئەد ،ەیەه ۆیخ ینجامەرئەد تینیبەید ەک

 یچ ەیکەئاکام تێنازان ناگات،ێت ەیماناک ەل یژەد ەیوەئ مەاڵ. بەنانێمهەرهەکارکردن، ب ینجامەرئەد

 .ەخودێب رۆز یکێکار انیژ ت،ێبەد

 .رەمبەغێو پ ڵعاق ەبنەد انیژ ەب کانۆڤەمر ،ەشێاکڕرنجەس ەوەمن یالەب مەاڵ: بربازەس
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 یمردن؟ باس ەل ەباشتر انیژ یوت رەمبەغێپ انی میکە( کام حەوەداتەد مەاڵو ەوڕەییەتوو ە: )برکنۆگ

 ،ەکردوو انیژ ەل انیباس زنەڕێب رۆز ەک ەانیتیەساەک وە. ئانیژ کەن کردەد انییرخوازێو خ یبانەهریم

کورت  تۆ( بتێمژەدەڵه ڵقوو یکەیەناسە)ه ؟ەکردو انیانیژ یباس انیکیە ایئا پرسم،ەد تێمن ل مەاڵب

 (کاتەد ۆڕگ ەب ە. )ئاماژەوەبک ڵپا ،ەرەو ات،ۆناخ ۆت یردەد ەب یرەشنگڕۆدا  ەژڕۆ تاۆک مەل وه،ەمەک

 نەکەد رەبەل انۆوج کیش یرگەو جل و ب نۆشەد انۆیخ یباش ەب کەڵخ ەوەنۆب مەب مەاڵ: بربازەس

 مامەح تێوەبت رەگەئ مەاڵب ،یەهاەب ێئاسمان دا ب ەل یوەز رەسە...لوکس لک؟یش یرگە: جل و برکنۆگ

 .ەوەنیزۆدیب نی. با بچتێبەه ەوەکینز ەل کێووبارڕ یەوا مێپ ت،ەیبک

 تەبیتا ە. بنۆبش کانەمردوو ەیوەئ کەن نۆشەد انۆیخ داەکەووبارڕ ەل کەڵ. خەکەفرمە: کربازەس

 .تێبەن رەمبەغێپ نەکەڵرهۆگ کێکات

 رانەمبەغێ. پنمیناب کەیەوێش چیهەب کییەاوازیج چیمن ه گومانێب ،ییەن ۆوتەئ یکییەاوازی: جرکنۆگ

 .ەوەمەکەد نەڕۆد ەیوانەئ ۆب گاڕێ شیو من نەکەد شۆخ نێد ەیوانەئ ۆب گاڕێ

 تەڵیوپ تەڵیه تۆخ یرزەلووتب ەب ،یرزەلووتب رۆز ۆ( تڵید رەس ەتۆخست یستە: )دربازەس

 .تێژێچەترسا ئازار د ەل مڵد کداێکات ەل ،ڕێیبەردەد

 ەب ۆڤمر ،ەشەهاوب یئازار یوەز رەس ەل ۆڤمر یشەب م،ەبك یچ تیناكاێپ مەڕباو كێ: كاتركنۆگ

 ەب ییتاۆو ک تاەرەس کێ. کاتتێمرەد شیئازار یدروستكردن ەو ب تێبەد كیداەئازار ل یدروستكردن

 .تێبەتر ه یکێشت استداەڕناو ەل تێئازارن، ناتوانر

ئازار  تریچ ەک یستیوەشۆ. ختێوەد انیستیوەشۆخ اندایوانێن ەل نەه کێسانەک ت؟ێناتوان ۆ: بربازەس

 ؟ەیە. هییەن

 یشەورەگ یکەیەشێک ،ەیەه یکەیەشێک تەشکێ( مەوەبوردنێل یداوا یکەیەنەخەردەز ە: )بنرکۆگ

 نایگە،ئیراوەد تمە؟حیدراوەن یوەز ەل ەروەس ەب رۆز ت،یبوو ڵمندا ۆت ەک وکاتە... بزانم، ئەیەه

 یکانەنجەو پ کاتەچنگ د یستە. )دەیەه یشیو ئازار ردەد شیستیوەوخوش شقەئەک یتزانەد

 ،یکیتار ەڵگەل ەمردن ئازار ،یووناکڕ ەڵگەل ەئازار کبوونیداەژماردن(. ل ۆب ەوەتێنێمەچەد

 ەوەئازاران مەئ ۆیهەمن ب ەهاوار. و ەڵگەل ەئازار انیژ تن،ۆپشک ەڵگەل ەئازار یستیوەشۆخ

ر ەب ەو ل تێبەد ترەورەگ ەکەئازار ندمەکەڵه اتریتا ز م،ۆڵکەدەڵو ه مۆڵکەدەڵو ه مۆڵکەدەڵو ه مۆڵکەدەڵه

 چی. هژمێبتن تێبەد تێناب رێخە( نداتەد ەکەربازەس یرمەت ەل ستەد ەوییەایور ە. )بکاتەد ەشەگ ممەد

 .ییەتر ن یکەیەگڕێ

 ەکڵەچا یبن ەو ل تێبەد یەڵیاێڕگو یناچار  ەب ەکەربازەس ەوەکڵەناو چا ەداتەدڕێف ەکەربازەس رۆز ە)ب

 .(ەکڵەچا ەیوەکردنڕپ ەب کاتەد ستەد نەکەڵرهۆ. گخاتەدڵپا ۆیخ
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 .ەوەبنەوشک د رماەس ەل ەکیرەخ کانمەقاچ یشتووەیگێت ەسارد ییەوەز مەئ مەاڵ: بربازەس

 .تەیابکڕمردن  ەل تیناتوان ۆخ ،ەتی؟بوچەداو کانتەقاچ ەل ی: چنرکۆگ

 .ەوەتێبەد مەک مەناسە، ه مەکەد مڵد رەسەزور قورس ل یکیییەقورسا ەب ستە: هربازەس

 شۆت ستاێئ ،ەگرتووەڵه ۆیت ییخاک  قورسا ڵەسا  مووەه مەئ  ،ەخاک ییەقورسا مە: ئنرکۆگ

 .ەبگرەڵه ەیکییەقورسا

 .نڵێناتوانن بجو کانمەستەد تریئ ستاێ( ئەترساو ە: )بربازەس

 ەیەه انیستەد ەیوانەئ مەه ،ەبانەهریم ەکەئازارت نادات، خاک کەیەوێش چیه ەب کانتەستە: د ركنۆگ

 .تێگرەد شەباو ەل کسانەیەب ییەن انیستەد ەیوانەئ مەو ه

 .مەبک ەناتوانم قس گم،ڕقو ەکەم ۆڵ....خگمڕ: قوربازەس

 ەدابخ متە. د ەی وه ركردنەیب ی گەڕێ ئاسمان لە ڵ گە لە یند وهی پە  ت،ی بكە  ناكات قسە ستیوێ: پنركۆگ

 .ۆڵخ ەل تێبەد ڕپ نایگەئ

 .مەکەئاسمان د یرەیس کانم،ەچاو رەس ەدەم ڕێف ۆڵخ مەک ی( النەوەانڕپا ە: )بربازەس

 ت؟ێب یچ   ە: کنرکۆگ

 .نەکەئاسمان د یرەیس ەک ەیچاوان وەناو ئ ەتەیبک ۆڵخ تێناب ە: واتربازەس

 رەس ەتێژەڕد ۆڵخ ەرەمێپ ەکرد. )ب خودتێ... بتەیکەئاسمان د یرەیس ۆ( ئاه، تڕەییتووە: )برکنۆگ

 .کاتەد رێت ۆڤمر یچاو ەکەێشت ەتاک ۆڵ( خەکەربازەس یچاو

و  تێزەبەد ەڵه یرەس ەول ەکەرۆگ رەس ەداتەباز د رکنۆ. گکاتەد واوەت یکانەکار نەکەڵهۆڕ)گ

 .(ەوەتێبب قڕە ەکەتا خاک  کاتەد ەوەو خوار ەوەرەس

. ەنیمومک کێشت مووەه ەخاک مەئ رەسەل ؟ییەچ یمانا ت،ێواب تێبزانم، ناب تێوەمەد یاستەڕ: برکنۆگ

ئاسماندا  ەل کۆڤێمر ەیگێج تێناتوانر ەک ەیەوەئ ێناکر ەک کێشت نهاە( تکاتەئاسمان د ەب ە)ئاماژ

 ،یوەز رەسەخودا ل ینێشو هاەروە( و هکاتەخاک د ەب ە. )ئاماژتێنیبیب ەیوەئ ێبەب ەوەتێبگر

 .کبداتێت هانیج ینگەو هاوس تێگریب تێتوانەد کێسەرکەه رناەگەئ

 

 


