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 لە دداا کە بە1گەنامەیی ليیسانسم لە ززاانکۆیی یاسا١۱٣۳١۱٨۸لە کۆتایی خاکەل)وەیی سا"ی 
لە گەڵ ددوووو هھھھەززاارر کەسس لە  ٬،لە خەررمانانی ئەوو سا"ە ٬،ووەررگرتت "ەززاایی"ررشتەیی ق

زاامم ووەززیفە" بە فەررمانگەیی "نيی ٬،هھھ5نەرراانی ددیپلۆمە وو ليیسانسەیی وو"تتکپ!کۆتایی 
لە بەرر  ٬،ئاتاجج نيیيیە ایی پ+هھھ+نەرریی ددیپلۆمەبووو کە بەوو هھھھەمووو کۆتناساندرراامم. ددیارریی دداا
لە ن.واانن وواانداا پيینسەتت کەسس بە ش.وەیی پشک بۆ خزمەتت  ٬،ئەمە قەرراارر ئەووهھھھا دداانراا

لە  ٬،بۆ خزمەتت هھھھە&بژ#رنن ٬،لە ززاانکۆیی ئەفسەرریی وو کام3کرددنی کاددرریی ئەفسەرر ووەززیفە
پاشماووەکە چاووپۆشی بکرێ. ئەمن خودداا خودداامم بووو کە پشک ناوویی من هھھھە&نەگرێ 

ە خزمەتت چاوو پۆشيیم ل3بکرێ وو ببخشر3م. چونکە جگە لە ووەیی چاوو پۆشيین وو ل
ئەگەرر ئەوو کەڕەتت ڕززگاررمم بواایە  ٬،کاررت9کەرریەکی ززۆۆرریی لە چلۆنایەتی ما(ی من ددەبووو

لە ددەووررەیی ددووووەمم بۆخۆمم ددەکەووتمە خانەیی چاوو پۆشی وو ئيیدیی پ*ویست نەبووو ددوووو 
بی پوڵ وو پاررووە وو ساڵ لە تەمەنم بە هھھھيیچ وو خۆڕاایی لە خزمەتی عەسکەرریی 

ددەسحەقق لە ددەست بدەمم.  

ناوومم لە ڕ4زیی سەررباززاانن نوووسراا. ددیارریداا سەرر بازز ووەززیفەیی  ٬،ددووعاکەمم قەبوووڵ نەبووو
لەوو سەرر ددەمداا ددیپلۆمەوو ليیسانسە ددەبواایە  ٬،حەووتی پيیاددەیی ززاانکۆیی ئەفسەرریم

ساA@ک لە ززاانکۆ بە ددەررجەیی سەررباززیی سفر خزمەتيیانن کردد بواایە وو حامالندنن وو 
تۆپخانە وو کارروو بارریی  ٬،پيیاددە ٬،نایانن لە یەک1ک لە بەندەکانی چواارر یانی: سوااررەڕااهھھھ!

ددیپلۆمەکانن بە پلەیی ستواانن  ٬،پاشانن لە سا*ی ددووووەمی خزمەتت ٬،ما'ی ببيینن
سەوومی وو ليیسانسە بە پلەیی ستواانن ددووووەمی ددەگەین وو سا-,ک ددوواایی خزمەتت 

اووەندیی" یانن ئيیدیی پاشماووەیی خزمەتيیانن لە یەک0ک لە"ووااحدەکانی نيیزاامی" ن
شاررستيین بە کۆتایی بگە#نن.  

کە لە الیەنن ززاانکۆیی ئەفسەرریی پ%رستی  ٬،ڕۆۆژژیی ددووووهھھھەمی خزمەتم پيینج شەممۆ بووو
بۆ چووونە قاززخانە گرتەووەوو دداامە ددەستيیانن وو القيیانن لە سەرر  ٬،کەلووو پەلووو ئاتاجج پ%بووومم

ەلووو ددەب% ئەوو ک ٬،قرساند کە هھھھەتا ئ%وااررەیی ڕۆۆژژیی هھھھەینی کە بۆ ززاانکۆ ددەگەڕ%مەووە
وو لە گەڵ خۆمم بۆ ززاانکۆیی ب#نم. پەلەمم کر#ب!  

ئەمم پ9رستە هھھھە)گریی شتووومەکی کەسيینی بریتی لە: مەالفەوو حەوو)ەوو سابووونن وو 
شتووومەکی ڕددین ترااشيین  ٬،پاووەررە ٬،وو ددفلۆکک وو هھھھەوویریی دددداانن وو ميیسوااکک گوررەوویی

وو شتی تر بووو. بەوو جۆررەیی کە ددۆۆستانی  وو بۆیاخخ وو چەکمەیی ش! جوووت%ک سۆلل
ک/ینی ئەوو شتووومەکە لە سەرر  ٬،اسيیانن لە قيیمەتت وو چلۆنایەتی باززاارر ددەکرددئامناسس ب

 ١۱٠۰٠۰(بيیریی ئەوو کاتت بەخيیر کە ئيیستا ئەووکەلوووپەلە بە یەکک پەنجاە تومانی ددەوویست
هھھھەززاارریش ناکرێ).  

چونکە پاررەیی ئەوو  ٬،وو بازز2ک لە الووەکانی شاررست2ن بەوو هھھھۆیەوو کەووتبووونە دد&ەخوررپە
چونکە لە ماووەیی ٬، من لەمم باررەووە فکرمم ئاسوووددە بوووبە$مم ئە ٬،شتووومەکەیانن نەبووو
وو حەفەددە مانگ خزمەتت لە  ٬،خزمەتت لە شاليیارریی ددەررەووەیی وو"تت ٬،ئەوو چوااررددە مانگە
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شەرریکەیی"موتورردداارر" ئەووەندە پاررەمم لە الیی مامم پاشەکەووتت کردد بووو کە چەند 
بەرراابەرریی ئەوو پاررەیە بووو.  

مامم تاززە لە خەوو هھھھەستا بووو.  ٬،ماڵووەبيیرمە کە ئ(وااررەیی پ(نج شەمۆ کات(ک گەڕاامەووە 
بە(مم ئەمن نالە  ٬،ناززاانم لە سەرر چی قە5س وو توووڕە وو ن1وچاوواانن گرژژ ددەهھھھاتە بەررچاوو

بارر بووونی چاخەکەمم بۆ پ)گوتنی مەبەستەکەمم لە بەرر چاوو نەگرتت. پ)رستی ئەوو 
شتووومەکەیی کە ددەبواایە ک:یبواامم لە پ%شم دداانا وو گوتم ددەب. هھھھەتا سبەیی ئ%وااررە 

وو لە گەڵ خۆیانن بۆ کال6ج بەررمم وو بە ئەفەسەرریی پەیوەندیداارریی نيیشاندەمم ددەنا  بيیانک"مم
ززینداانيیم ددەکەنن وو خواا ددەززاانی چيیم بە سەرر دد4نن. مامم پەررسفی نەدداایەووە خەرریکی 
ڕۆۆززنامە خویندنەووە بووو. مەبەستەکەمم ددوووو پاتت کرددەووە وو بە مکوڕ وو سووورر بووونن لە 

یی ئەوو ڕۆۆژژیی بچم وو بيینانک*مم. بە ناقایلی هھھھەتا ئ%وااررە ٬،سەرریی ددااوواایی پاررەکەمم کرددەووە
کاتم مەگرە!٬، ل233وواانيیم وو گوتی: هھھھەنوووکە پاررەمم نيیيیە  

لە شاليیارریی ددەررەووەیی وو(تت وو پاشانن لە  ٬،گوتم ئەمن ئەوو هھھھەمووو سەرر ددەمە
هھھھەمووو لە الیی تۆ ددااناووە بەوو هھھھيیواایە کە  "موتۆڕدداارر" کاررمم کرددووە وو پاررەکەممشەرریکەیی 

پاررەکەمم کەلک ووەررگرمم وو ئاتاجی خۆمی پ' چاررەسەرر  لە ڕۆۆژژ0کی ئەووهھھھادداا بتواانم لە
کەمم. بۆخۆشت هھھھەم0شە هھھھەرر ئەووەتت فەررموووە. ئ0ستا کە ددااوواایی پاررەکەمم بۆ 

چلووومل!؟ ٬،ددەفەررمووویی بویەتە ٬،شتووومەکی ززاانکۆ ددەکەمم  

ڕۆۆژژنامەکەیی بۆ المم من توڕهھھھە(دااوو قيیژااندیی: ٬،بە توووڕە بووونن  

ووویەتی؟... ئەمن ززۆۆرر پتر لەوو پارراانەمم ئەووە بەوو قيیچە پاررەیە باخخ ب٬، حەرراامزااددەیی سپ"ە
ئ7ستا بيیشەررمی تۆ بە ڕااددەیەکک گەیوووە کە  ٬،هھھھەرر سەررفی تۆیی جاشک کرددووە
ۆۆ فندوووورر بەوو لە بەرر چاوومم وو نمەکی من بتگریی! ب! ئەمن قەررززدداارریی خوتت بکەیی؟ نانن

وونن بە!  

بە ددڵ ئ?شاوویی هھھھەستامم وو لە هھھھۆددە چووومە ددەرر. قەتت چاووەڕوواانی گەپچانن(برخورردد) وو 
اازز1کی ئەووهھھھامم لە مامم نەبووو. ئەمن لە کو1ووو خاووەنقەررزز لە کوێ! ئەمن لەوو ش"و

تەنيیا پەنجاە تومانم ل'دەوویست  ٬،کە لە الیی وویم پاشەکەووتت کردد بووو هھھھەمووو پاررەیەیی
ئەوو  ٬،کە بچم لەوو مو7ەتەکی کوررتی ئ.وااررەیی پ.نج شەمۆ وو سبەیی هھھھەینی

کە بۆ خوددیی مامم لە شتووومەکەیی کە پ7ویستە بيیک2مم. ووەبيیریی شانۆیەکی ئەووهھھھا 
سەررددەمی قوتابی بووونن لە مزگەووتی "شاەددرروویش" لە گەڵ باووکی بۆیی هھھھاتبووو 

کەووتمەووە.  ٬،پ"ش  

لەوو  ٬،وو بەررەوو شەقامم کەووتمە ڕێ. مرۆۆڤانی سەررددەمی کەوونارراا لە مالل ووەددەررکەووتم
بە"مم  ٬،سەرریانن هھھھە.دەگرتت وو ددەڕۆۆیشتن ٬،وو ساررااوو چۆلگەەجۆررە بەسەرر هھھھاتانەدداا بەرر

قامم بە ددوواایی ددۆۆززینەووەیی ددەررمانی ددەررددیی خۆمم بووومم. سەررەتا ئەمە لە ئەمن لە شە
فکرمداا گوڕاا کە بۆ کرددنەووەیی ئەوو گر7پۆچکەیە ب0ۆۆمە الیی ددوووو کەسس لە ددۆۆستانم وو 

بە:مم هھھھەرر چەند ڕەفيیقانی من الوویی خوینگەررمم وو بە  ٬،ئەوو پاررەیە لە وواانن قەررزز کەمم
کە یاررمەتی بە من بکەنن. لە ئەوو پاررەیانن نيیيیە  بە+مم ددەمزاانی کە ٬،موحيیبەتت بووونن
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ناکاوو شت9کم بە م9شکی ددااهھھھاتت ووەبيیریی بنکەیی بە-ڤۆکی ئەفشارریی لە 
پامتاررکەووتم.  

نوقمی ئەوو هھھھزررە بووومم کە چلۆنن سەرریی قسە لە گەڵ ئاغایی ئەفشارریی بکەمەووەوو بە 
ددااتاشيینی چچ بيینووو بەهھھھانەیەکک ددەتواانم ئەوو پووو,ە لە وویی قەررزز کەمم. کە لە پ# لە 

بەررقق" لوووتووو بزووووتت توووشی کابراایەکی کورردد بووومم وو سە#وویی شەقامی "چرااغی 
وو بە ززبانی کوررددیی ددەستی بە خۆشش  کرددوو بە ززوواانی کوررددیی حا.ی پرسيیم. ڕااووەستامم

وو ب:شی کردد. ددیارریی دداا کە هھھھاووشارریی خۆمم یانی دداانيیشتووویی مەهھھھاباددە. یەکەميین 
کاتی ئەوو  پرسيیارریی ئەووە بووو شوکریی خواایی ززوواانی کوررددیت لە بيیر نەچۆتەووە. ئەمن

ئەووە بووو وویستم کە خيیراا مەبەستەکەیی ووەررگرمم ٬، خۆشی وو ب(شيیەمم نەبووو
پسيیارریی کردد ئاخۆ ئەمن ددەناسی؟  ٬،خوااحافزیی ل/بکەمم. بە,مم ئەوو بەرریی نەددەدداامم

ووتی: ناوویی من مشيیریيیە وو ئەمن ئەتۆ ززۆۆرر باشش ددەناسم. ب,گومانن ددەززاانی  ٬،گوتم :نا
موووچەیەکک هھھھەیە بەمم نامە.  ٬،خزاالیکە لە باشووورریی مەهھھھاباددوووو لە خوااررەووەیی ک#ویی 
بە.مم چواارر سەتت تومەنن هھھھەرر لە  ٬،ڕەحمەتی باووکت ئەوو مۆچەیەیی لە باووکم ک"یی

ددەبی ئەتۆ ئەوو  ٬،هھھھەتا ئەمریی خواایی کردد. ددەجا چونکە ئەتۆ ئەووالددیی وویی ٬،الیی ماووە
هھھھەتا ئەمن بە حەقی خۆمم بگەمم وو ڕووووحی باووکی تۆشش لە عذاابب دداا  ٬،پاررەیە بدەیەووە

کە  ٬،ایی بۆ بهھھەشت ب3ووااتت. بە0گەیی نامەیی بە خەتی وویش لە المەبە سان ٬،نەب!
پاررەکەتت ددااووە وو'ت ددەددەمەووە.   

لە کەشش وو هھھھەوواایەکی ئەووهھھھا لە فکر دداابووومم لە کوێ ئەوو پەنجاە تومانە پەیدااکەمم قوتت 
ررەیەوو چ4رۆۆکی قەررززیی باووکم لەوو حا*ی پۆشەکاوویی ەبووونەووەیی ئەوو کابراا مەسخ

کە ززەررددە پ#کەن#کی تا,م هھھھاتە سەرر ل#ووو  ٬،ددەبوووقە0س وو ب&حوسەلە بۆ پ&کەنيیيیش 
گوتم: یەکەمم ئەمن شت%کم لە ئيیرسی باووکم ووەچەنگ نەکەووتوە کە بە پ%ویست 

کە جەنابت باسی ل(دەکەیی ئەمن  ددووووەمم ئەوو موووچەیەیی ٬،بزاانم قەررززیی وویی بدەمەووە
جيیا لە بەررددوو مارر شت6کی ددیکەیی نيیيیە. سوەمم: ددەززاانم چچ بەهھھھرەیەکی لە  ٬،بيینيیومە
چەیی خزاا=ی ووەددەست نەهھھھ9ناووە کە گيیانی لە عاززاابب ددااب+ وو شولەوو ززمەیی تۆ مۆ
چوااررمم ئەگەرر لە سەرر قسەکەتت هھھھەرر ٬، ددەجا ززۆۆرر بە هھھھاسانی بۆ بهھھەشت ددەڕووااتت ٬،ب!

ئ6ستا ئەمن قوتابيیەکەیی بيیکاررمم وو پاررەیەکەمم  ٬،سووورریی کە ددەب, ئەوو پاررەیە بدەمەووە
هھھھەتا قەررززەکە  ٬،م بە قەررزز بدەی!ووەررە لوتف بکەوو پەنجاە تومان٬، نيیيیە کە ب)دەمم بە تۆ

 ٬،هھھھيیوااددااررمم کات3ک بووومم بە ئەفسەررپاررەمم هھھھاتە ددەست ٬،بب/ بە چواارر سەتت وو پەنجاە
لە یەکەميین هھھھەلووو مەررجی ڕەخساوو پۆ4ی جەنابت بدەمەووە وو ئەوو قەبزەیی چواارر 

سەتت تومانی باووکيیشم لە جەنابت ووەررگرمەووە.  

ی من پ(بکەن+. پ(واابووو ئەمن وو بە پەیڤيین ئەوو کەڕەتت نۆررەیی وویبووو کە ووەقسە ب"ت
گيیانی باووکت بووو کە  جەفەنگی لە گەڵ ددەکەمم ووگوتی: ئەمن بە هھھھۆیی بارر سوووکی

ئيیدیی خۆتت ددەززاانی وو خودداایی خۆتت. ٬،گوتم ئەتۆ قەررززەکەیی بدەووە  

هھھھەرر چەند  ٬،گوتم هھھھەنوووکە سوکبارریی گيیانی خۆمم لە ئی باووکم بە ووااجبتر ددەززاانم
ە تومانم بە قەررزز بدەیی. قسەیی مەگيین جەنابت پەنجا ٬،بۆشم هھھھە)ناسوووڕێ

دد0ت نەئ%شی. ووااددەمم پ%داا کە  ٬،ددوواایيینی هھھھەڕەشە بووو ئەگەرر سكا(مم بە ددااددگەرریی دداا  
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قەرراارر  ٬،هھھھيیچ کاتت لەوو باررەوو دد;م نائ-ش-ت. باشبووو ب-چەقەوو هھھھەرراا ل-تر جودداا بوینەووە
لە تاالرریی ددااددگریی یەکتر ببيینيینەووە. وواابووو  

فشارریم لە سەرر کوررسی ددەسە)تداارریی لە سەررەتایی ڕۆۆژژ ئاوواا بووونن بووو کە ئاغایی ئە
ووەکک پاشایی  ٬،ناوو ددووووکانی کت9ب فرۆۆشيیەکەیی بيینی. پا.شایی ب+ تانج وو تەخت بووو

مشکەکانی کتيیبخانەکەیی  کت5بی"شانزە کوچلووو"هھھھەتا حەووسەلەشی نەبووو. تەنيیا
چونکە  ٬،ددەکوشت. بەبيینيیی من ززۆۆرر هھھھەستی بە کەیفی ساززیی کردد ددااددگایی ددەکرددوو
لە  ٬،ئەوو هھھھەرر ددووووکی چاپپ کردد بووو ٬،وووو ووەررگ,+اانم بۆ کردد بوووهھھھەتا ئەوو چاخخ دد

فرۆۆشتنيیانن ڕااززیی بووو. یەکيیانن" سنارریۆیی ئەززددنن کيیشوتت" کە بۆ فيیلم هھھھە)گرتنەووە 
ئەوویدیکە"کلوددوو وولگردد"کوررتە چ30ۆۆک0ک لە "وویکتوررهھھھوگو" ئەمم ددووووە  ٬،ئەنجامی گرتبووو

مەشخ وو هھھھۆژژاانی من لە ئيیشی ووەررگ'&اانن بووونن.  

ررگ5:ااوویی تاززەتت بۆ هھھھ5ناوومم؟ گوتم :نا. کارریی تاززەمم نەکرددووە بە"مم پرسيیارریی کردد ووە
لە پشداا خۆشحاڵ بووو  ٬،گە6لەیەکم هھھھەیە کە بۆخۆمم کوررتە چ)+ۆۆک)ک بنوووسم

پرسيیارریی کردد هھھھەتا هھھھەیڤەکی تر حاززرر ددەب8؟ گوتم پانزددە ڕۆۆژژیی ددیکە تەسليیمت 
ررمم ل$کردد پسيیا ٬،ددەکەمم. لە قسەکایی بەررددەوواامم بووو: ئاخۆ بۆ ژژماررەیی تر ددەگات!

مەسەلە چيیيیە؟ گوتی مەگيین خەبەررتت ن2يیە؟ ئەووە ددوووو مانگە کە هھھھەرر مانگ& کوررتە 
بریتی لە ووەررگ23اانن یانن نوووسيین ب)وو ددەکەینەووە.  ٬،چ,رۆۆک,کی شيیست الپەڕە

چ6رۆۆکی تۆ ژژماررە مانگی ددااهھھھاتووو پ) ددەکاتەووە.  

وو بووونەووەیی وو پانزددە ڕۆۆژژ ددوواایی ب! ٬،لە ڕااددەیی قيیمەتم پرسيیارر کردد؟ گوتی چل تومانە
پاررەکەیی ددەددررێ. گوتم: ئەوو چ,4ۆۆکەیی کە ئەمن ددەمەووێ ب,نوووسم ناووەکەیی 
"ززاارراا"یانن( ئەووینی شواانن)ە ئيیلهھھام&کە لە مەسەلەکی ڕااست وو سەررسوڕ هھھھ&نەررە کە 

بە ڕااستی پەنجاە تومانن دد-ن+. قەبووولی کردد بەوو  لە کوررددستانی ئيیمە ڕوویدااووەوو
مەررجە بۆ ژژماررەیی ددااهھھھاتووو بگاتە ددەست.  

جارر باسی گيیرووگرفتی خۆمم وو ئاتاجج بووونم بە پاررە بۆ شيیکرددەووە وو ددااوواامم ل$کردد  ئەوو
ی ئەفسەرریی شتووومەکی پ,ویست بۆ کاليیجهھھھەتا بتواانم  ٬،پاررەمم لە پ'شداا بداات!

لە خۆشيیانن  بک:مم. پۆلەکەیی دداام4 وو ڕەسيیدیی بەررعوددە بووونم دداایەوو ووەددەرر کەووتم.
پ,م ووەهھھھەررددیی نەددەکەووتت.  

هھھھاوودد4ی خۆمم"تەقی غەفووورریی" ڕووووحی بە بهھھەشت  بەیانی ررۆۆژژیی هھھھەینی ددۆۆستی
هھھھە;گرتووو پ3کەووە بۆ باژژ3ر چوووین. تەووااوویی ئەوو کەلووو پەلەیی نوووسرااوومم ک"یی  ٬،شاددب!

وو پ,نچ شەشش تومانيیش ززیدە بووو کە قەرراارر بووو وو,گ*اا سەررفی کەین.  

ددەپا,خۆمداا هھھھەستم بە  ٬،یی هھھھەینی چاخ4ک بە ددەستی پ. بۆ ززاانکۆ ددەگەڕاامەووەەئ$واارر
وو مەغروووورریی ددەکردد. چونکە تواانيیبووومم ب+ ئاتاجج بە مامم تەنيیا بە  سەررکەووتن

یاررمەتی"ززاارراا" ئەووهھھھەیی پ+ویستم بووو سەرروو بەرریی بکەمم. وو+راایی ئەووەشش بە ووااددەیی 
خۆمم ووەفا کرددوو لە سەرر ئەوو هھھھەمووو تەنگەژژەوو هھھھە23 وو هھھھەنگامەیی بەررددەوواامی ززاانکۆیی   
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اندە ددەستی ئاغایی لە ماووەیی پانزددە ڕۆۆژژ دداا چ,رۆۆکی "ززاارراا"مم گەی٬، ئەفسەرریی
یی هھھھەتاوویی چاپپ کراا.١۱٣۳١۱٩۹ئەفشارریی ووکتيیب لە سەررەتایی سا"ی   

لەمم ڕۆۆژژاانەدداا کات+ک پاشش ت+پەڕ بووونی پەنجاە ساڵ بە سەرر ئەوو ڕ+کەووتداا مدیریی 
موحتەڕەمی ب;وو کرااووەیی هھھھيیداایەتت مەیلی لە چاپی دداانەووەیی سەرر لە نووویی ئەمم 

ئەمن لە وواانم وویست ئيیجاززەمم فەررموووە. بە"مم  یانن ئەوو ڕووووددااووە ڕااستەیی ٬،چ%رۆۆکە
ی پيینە کەمم. ئەوو نپ8بدەنن بە سەرریداا بچمەووە وو هھھھە$ەکانی هھھھە$گرمەووەوو پە$ەکا

یستيیش بووو هھھھە)ەکانن هھھھە)گ%&%نەووەوو کاررەشم لە ماووەیی حەووتوەکک ئەنجامم ددااووەوو پ"و
 ٬،ش>وووااززیی نوسيینەکەشش کە لە ماووەیی پەنجاە ساڵ لە گەڵ ئەمرۆۆ تەووفيیریی هھھھەیە

ددەسەرر کرددەووە. ئ$ستا  دەکرددنەکەشی بۆ جواانکارریی چ$رووککهھھھەرر وواا ئاززەنتی وو لی ززی
بە لوتفی خودداایی هھھھيیمەتی "ئيینتشاررااتی هھھھەیداایەتت" کە کارریی کام+کرددنن وو ددااهھھھ%نانن وو 

چ*رۆۆک*کی ڕااستی وو سەرر  ٬،ددااهھھھاووررددنن وو ب4وو کرااوویی ئەفشارریی پەنجاە ساڵ پ%شترە
بيیر  سوووڕ هھھھ:نەرریی ززاارراا(یانن ئەووینی شواانن)لە ددوواایی پەنجاە ساڵ لە گۆڕیی لە

کە ئەوو کاتت وو چاخخ ئەوویانن  ٬،چووونەووە دد&تە ددەرروو بە بۆچووونی خو&نەرراان&کی کەمم
نەسلی تاززە کە بە هھھھۆیی ددەست وو4راانەگەیشتنيیانن سەررکەتووو بە  ٬،خویندبۆووە

ددەگاتت. هھھھيیوااددااررمم ووەبەرر س0رەیی ئەنگاووتنی هھھھەست وو  ٬،خویندنەووەیی نەبووونە
 مم خا+ە ئيیمانن ب#نن:بە شت1کی پەسەند قەبووولی فەررمونن وو بە ٬،ئيیحساسی پاکيیانن

ئاووەزز چچ کاررە نيیيیە!... ٬،لە شو/ن/کداا کە ئەووین حوکم$اانە  

  بە هھھھر کشورر قدمم ززدد مرکب عشق

ااميیر عقل فرمانی نداارردد.  

محمەدد قاضی.    
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ززاارراا وو شواانن  
قاززییمحەمەدد   

ووەررگ45اانی بۆ کوررددیی: حاميیدڕەشيیدیی ززەررززاا  
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ئەگەرر سۆززەیەکی نەررمم وو هھھھ$دیی وو ٬، بوووڕۆۆژژ7کی گەررمم لە ڕۆۆژژەکانی کۆتایی مانگی پۆشپەڕ 
شواانە  ٬،ف8نک لە الیی باشووورر ت78 هھھھە6يینەکردد بواایە گەررمایی هھھھواا باشارر نەکرااوو ددەبووو. قاددرر

جواانچاکەکەیی گوندیی "حاجی ئاوواا"ميیگەلە مەڕوو بزنەکانی ئاوواایی لە ئارربەشک وو ڕەپە%گاکانن 
نزیک ٬، رروودد"(تاتاهھھھۆ) ڕااددەیەکک ددوووورریی کویستانداا گەڕااند بۆووە وو لە ڕەخخ خيیزە)نی "سيیمنە

نن هھھھەتا کووو کەتە پەززەوو بزنەکانن ئەگەرر ت)نووویانن ب0 ئاوو بخۆنەووەوو ت)نویەتيیا ٬،ئاوواایی ڕااگرتبووو
ب&ن. ن&زیکەیی  بشک7نن. ئەوو جارر ژژنک وو ک7ژۆۆ5نی ددێ بۆ ددۆۆشيینی شيیریی پەززوو بزنەکانيیانن
د ب(یبووو هھھھەتا نيیوڕۆۆ بووو قاددرر چرکە بە چرکە چاووەکانی لە ڕ&گایی پ/ لە گەووەوو خوااررە پ&چی گون

لە پشت م1شە/نی قەررااخخ چەمم ووەددەرر ددەکەووێ. ببيینی کەنگی سەرروو کەلەیی بيیریەکانن  

ناڤبەینی چرکە  ٬،ی ميیاندووااوولە ددیهھھاتی کورردد نشيیی ناووچەیی ئەختە چ٬، گوندیی حاجی ئاوواا
م+گەلە مەڕیی مۆ#داا  ە)نەیی چ! وو پ!لە پشتەووەیی م"ش ٬،قاددرر ٬،ر*ک بە پ*ی پيیاددە بوووکاتژم!
 ٬،ند ما+ی کچکەیی بە قوڕ ددووررست کرااوو کە ددوواایيین ما+ی گوندەکە بوووجگە لە چە٬، بووو

شت0کی تر ووەبەرر چاوو نەددەکەووتت.   

هھھھاهھھھاین ددەکرددوو لە  ٬،ا بوووززبانيیانن ددەررک"ش ٬،هھھھەرر س2 گەما1ی م0گەڵ بە هھھھۆیی تيینی گەررما
نی چەمم ووەررکەووتبووونن.سەرر خيیز!  

ددوورروووو ددرر$ژ دداا  ەیا#)کی تا#ووولە حا17کداا کە چاوویی لە ڕ1گایی ئاوواایی ب*یبووو لە ناوو خ٬، شواانی الوو
 ٬،نوقم ببووو. جارروو بارر لە ناوو پەززەکانن کە لە سەرر خ-زەالنی چەمم ددرر-ژ ببووونن کاوویژیانن ددەکردد

هھھھەتا ئەگەرر ئاهھھھۆیەکيیانن ل* بدۆۆزز%تەووە  وو لە یەکک یەکی وواانن خورردد ددەبۆووە٬، پيیاسەیی ددەکردد
سەرر  پ$ی لە ٬،جارریی ووااشبووو بۆ الیی سەگەکانن ددەهھھھاتت ٬،بکەوو.تە فکریی چاررەسەرریانن

ئەستۆیی هھھھەرر کاميیانن ددەخشاند بەوو شيیوەیە ددەیالووااندەووە. هھھھەرر س+ سەگی بە ووەفاشش 
وو ووەنەشە ددەهھھھاتن وو ملی خۆیانن بە بۆنەیی سوپاسس وو  بەوو الووااندنەووە کەیف خۆشش ددەبووونن

کلکيیانن ڕااددەووەشاند وو لە ڕەنگ وو ڕوووویی خەمگيینی خ*ویی خۆیانن بە  ٬،پيیزاانيین خواارر ددەکرددەووە
ددەڕوواانی. تاساوویی  

لە ناوو خەیا)ی تا)ووو ددوووورروو ددرر#ژیی ٬، لە ناوو پيیاسە وو چاووەڕوواانی هھھھاتنی ب'ریەکانن ٬،ددررگوتم قا
خویداا لە فکر ڕۆۆچووو بووو. ئەوو ئاکارروو هھھھزرریی ززۆۆرر تر سەباررەتت بە چلۆنایەتی ژژیانی کەسيینی 

لەوو ژژنە خاووەنی ددوووو  ٬،هھھھەرر چەند ژژن0کی باشش وو بە ووەفایی بە ناوویی خاووەرر هھھھەبووو ٬،خۆیی بووو
کچی یەک$ک لە  ٬،لە گرەوویی ئەووینی ک/ژ/کی جواانن بە ناوویی ززاارراا بە%مم دد"ی ٬،مندااڵ بووو

لە سەرر ئەووەشراا کە ژژنن وو منداا1ی هھھھەبووو بەوو هھھھەمووو تەنگەژژەیی ژژیانن بە  ٬،ووەررزز+راانی ددیی نابووو
وو2نەچوووە لە دد.ی خۆیی ددەرر باووێ وو لەوو کەشش نەیدەتواانی ئەوو فکرە خاوووو ناهھھھەبووونی ژژنی ددی

یانن لەوو ئەووینی ددووااڕۆۆژژ تا"ی  ٬،تەززمانيیشئەووینی ناووەخت ددەست ووەک,ش*. خاووەرریی بەس
ووەسەررە خۆیی  یانن ددەیزاانی وو نەیدەوو-راا سەرریی هھھھە'دااتەووە ٬،ئاگادداارر نەبووو ميیرددە ب)وەفاکەیی
لە هھھھيیچ کامم لە  ٬،چونکە ژژنن لە کۆمە2گایی پاشکەووتووویی کورردد بە ددااخەووە ٬،ب-ن+ وو گاززندە بکاتت

وو بۆ م'رددەکەیی  ٬،یی نيیيیەپلەکانی جەماووەرریداا مافی خۆ نوااندنن وو بەررگریی وو ددیفاعع لە خۆ
ووەکووو   

ملک3ک وواایە کە شەشداانگی لە ئيیختيیارریی وویدااوو چۆنی پ3خۆشب/ بە هھھھەرر شيیوەیەکک مەڕااقق 
هھھھە(يیسوووڕین!.  وو مگ"زیی ل"ب"ت  



 
 

Zara, Evînî Şiwan- Mihemmed Qazî 
 

9	  

بە ڕەوواا#ەتت  ٬،لە حا8;کداا کە قاددرر لە ناوو دد8ی خویداا نوقمی ئەوو فکرە ناخۆشانە ئاززاارر ددەرر بووو
کتووو پ- شەبەقق وو ووررشەیی جلووو بەررگی  خۆیی لە گەڵ ئاژژاا0ووو سەگەکانی ددەخافالند

ب:ریەکانن لە ددوواایيین ڕ:گایی بارریکی "حاجی ئاوواا"چاووەکانی بە خۆووە حەپەساند وو شواانی 
چاووەڕوواانن ووەددەررکەووتت. لە ددووووررەووە کرااسەکانی سپی وو  گەنج وو جندیی لە بەست%ن ووگ%ژااوویی

ميیگەلل ب.ریی ئاوواایی کە بۆ الیی  ژژنن وو ک&ژۆۆ#نی وورروو عابی ووکەسکیززەررددوو قەنەووززوو سو
کە دد0ی کزوو پ,مە ژژیاکی شواانی  ٬،ش0وەیی تەوونی کۆلکە زز0/ینەیی بە خۆووە گرتبووو ٬،ددەهھھھاتن

ڕوووونن کرددەووە.  

ب& ئەووەیی  ٬،قاددرر کە لە خۆشی ووەنزیک کەووتن وو بيینيینی ززاارراا ووررووووژژااوو ببووو ٬،لەوو کاتت وو ساتت
مەڕەکی سپی کە  ٬،بە خۆیی بزاان8 وو فکریی ل'بکاتەووە کە ئيیشيیکی ناحەززووکر'ت ددەکاتت

نا ددەرروو جيیاوواازز کردد بۆووە لە ناوو ميیگەڵ هھھھ! ڕەشەکانی ئەوویانن لە پەززەکایی سپی ددیکە گویچکە
ددوواایی  ددە ماچچ گرتت. لە ئام,زیی گرتت وو یەکک بە ددوواایی یەکداا ن,و چاوواانی سافف وو سپی وویی

مەڕەکەیی بەررددااوو چاووەکانی بە ناوو ب8ریەکانداا کە ددەهھھھاتن نزیک ددەبووونن سوڕااند وو چرکەیەکک 
بن س&بەرریی ددااررە چنارر&کی ڕەخخ  ناخی ددڵ هھھھە)ک&شاوو لەئاخ*کی ساررددیی لە  ٬،ددوواایی
بە چاووەڕوواانی بيیریەکانن دداانيیشت. ٬،النی بەست"نخ#ز!  

لە سەررەووەیی سەرریی خۆیی بيیست  ٬،چەند ددەقيیقەیی نەک*شا کە ددەنگی پ*ی ب*ریەکانی ددێ
خۆشکۆکی ب%ریی بە  وو ووەخۆ هھھھاتەووە. لە ج'ی خۆ هھھھەستا بەررەوو پيیریانن چووو. ژژنن وو ک'ژەکانی

 ٬،مەڕ ددۆۆشەکانيیانن لە سەرر سەرریانن هھھھ(نایە خواارر ٬،ئاسایی ست وو ددووررستیددوونيیایەکک ڕاا
سە5وویانن لە قاددرر کرددوو خۆشش وو ب,شيیانن لە گەڵ کردد.  

 خو0ن شيیرین وو ووررووووژژااوو کە ددوونيیایەکک٬، کچی سۆفی حوسيین ٬،ک+ژ+کی ب+ریی بە ناوویی مریم
ە بە بەتفەرریی چ=کەفيیکانن وو سەگایەتی لە بن سەرروو ژژیر قە3فەتی ساددەیی خۆیداا شارردد بۆوو

ززەررددە خەنەکی مانادداارر بە قاددرریی گوتت:  

چچ خەبەررە؟ بەین5کە بە خەمگيین وو ع5جزوو جاڕززوو ب. حەووسەلەتت ددەبيینم؟ ٬، هھھھاکاکک قاددرر
مەگيین خواا نەخوااستە شت(ک قەووماووە؟  

یانن لە پرسيیارریی  ووەکووو وویی کە گوێ ل"نەبب"ت لە سەرر بەررددیی پا("ن(بەررددە ب"ر)٬، کاکک قاددرر
وو ڕوواانيینی ددەبەرر گرتووویی ئەوو کيیژیی جواانن وو کرااسس سپی  هھھھەمووو بيیرب#وویی ٬،حا'ی نەب"ت مریم

بە2مم لەوو ن.وە دداا چاوویی بە ددوواایی مەڕەکایی  ٬،کە لە بن چاوو ل)ی ددەڕوواانی ٬،بەژژنن بارریکی کز بووو
المکی ووەوویی نەددااووە.وو! 4،٬اا هھھھەتا خەرر-کی ددۆۆشيینی وواانن ب!خۆشی ددەگ!  

یسانن هھھھەوودداایی دد ٬،مریم بۆ ئەووەیی ززۆۆررتر گەمە بە کاکک قاددرر بکاتت وو ئەوویی ووەقسە ب#ن!
چ=کەفيیکانن ووشەیتانی خۆیی ووەددەست گرتت وو گوتی: وواا فکر ددەکەمم ددیسانن   

 

وواا ٬، یانن خ(زاانت خاووەرر لە گە-ت بە ک(شە هھھھاتوووە ٬،ووەررزز4رەکانن حەقدەستی شواانيیانن نەددااووە
نيیيیە؟  

بە ددززیی چاوویی لە قاددرر کردد  ٬،ژژنی قاددرر لە بيیستنی ئەوو قسە سووورر هھھھە%گەڕاا٬، ڕەنگی خاوورر
یڤيینە بۆچووونن ووگومانبرددن/ک سەباررەتت بە مانایی ئەمم پە ٬،اوویی ووییهھھھەتا لە بيیچم وو چ#وو چ

ک خۆیی خ!زاانی لە ناوو ب!ریەکانن بيینی کەم!قاددرر لەمم باررەووە کە بە+مم هھھھيیچی نەگوتت.  ٬،بزاا"ت
ووو ب*ریەکانن بە کارریی بە2مم ووررددە ووررددە کات,کی ددەیبيیی کە هھھھەم٬، خ. کرددەووە وو پۆززیی ل#داا
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لە پشت سەرریی ڕااووستاوو ٬، نزیک کرددەووە وونن خۆیی لەووکيیژیی بەژژنن بارریکمەڕددۆۆشيین خاف!
وو ڕووخسارریی جواانن وو ب+گەررددیی بووو. ک+ژیی جل وو پۆشاکک  تەماشایی چاووەکانی ڕەشش مەحویی

سەرریی هھھھە6ب4یی وو ززەررددەخەنەیەکی شيیرینی لە رروووویی قاددرر  ٬،سپی ددوواایی چەند ددەقيیقە
هھھھاتە سەرر ددەمە خونچەکەیی. ددیسانن سەرریی ددااخستەووەوو خەڕیکی شيیر ددۆۆشيین بووو.  

بارر ززاانی گوتی ە لەکە کاتی ب٬، بە پاڕ*زیی ددیکەیی لە م*گەڵ وو ب*ریەکانن ب"ییقاددرر چاوو#کی 
ززاارراا: ئاخر نەتگوتت باووکت لە بەررچی لە گەلل پەیوەندیی ززەماووەندیی ئ.مە ددژژاایەتی ددەکاتت وو 

ررااززیی نيیيیە.  

اا. ەجا$ەتی ڕووخسارریی ووەکک گوڵ سووورر هھھھە$گەڕئەوو فرشتەیی سپی پۆشش لە شەررمم وو خ ٬،ززاارراا  

چچ کات7ک لە گەڵ ززەماووەندیی من وو تۆ مواافيیقەتت  گو*بگرە: باووکم ٬،ررززاارراا لە ووە+مدااگوتی:قادد
 تت وو ماڵ وو سامانتەووکە تۆ هھھھەژژاارروو بەلەنگاززیی وو چچ سەرر چونکە جگە لە ووەیی ٬،ددەررناب"ێ
ئەوو جارر ئەمنی بە مەجيیدخانی کوڕیی خاووەنن م(کی ددێ قەوولل  ٬،ژژنن وو منا'يیشت هھھھەیە ٬،نيیيیە

دد0کی سەرر هھھھە+دااووە لە خەمی ئەوو ددااووە کە بە وویم بدااتت.تۆززیی بو-,+ی وو حەس%ەتت ددەرر
هھھەووێ گوتی:خۆیداا ب) ئەووەیی بيی پەیڤيینە ررووخسارریی ووررووووژژااوویی قاددرریی ووەبنە  

یانن ئەتۆ ددەب. لە گەلل من ب'ی وو هھھھە"ت  ٬،ئەمن گویم بەوو قسانە قەررززدداارر نيیيیە وونابزووێ ٬،ززاارراا
یانن ئەمن ئەوو  ٬،بۆ شو)ن)کی ددوووورر ب7ۆۆین وو ژژیانی تاززەمانن ددەست پ)بکەینەووەوو گرمم 
بە ززۆۆررەملی تۆ ددەکوژژمم بە تەنيیا هھھھە5د3م. لە بەرر ئەمە باشش فکر بکەووە ڕااززیی  ٬،راانەددەسگيی

مەبە کە ئەمن ددەست لە کارر(کی ئەووهھھھا ش(تانە بدەمم.  

اشانن گوتی: اا وو پوو سيیلە چاوو"کی بە ددەوورروو بەرردداا گ"!کە یەکجارر ناررااحەتت وو پەرریشانن ببو ٬،ززاارراا
بکوژژیی وو بە ساخخ ووسەالمەتی ت بویە؟ چلۆنن ددەش(ی کوڕیی ئاغایی ئەتۆ مەگيین ش! ٬،کوڕە

ژژنی ئەووهھھھا  بکە! ووحمم ناکەیی! هھھھەرر نەب+ بە منا&کانت ڕبۆیی ددەررچی؟ ئەگەرر بە خۆتت ررووووح
چچ ئيیرااددوو عەیبەکی هھھھەیە. کە ٬، هھھرەبانن وو بە ناموووسس وو ئاب%وووو خاووررباشش وو نەجيیب وو م!

 ئەوو خەیا/ە خاووە لە سەرریی خۆتت ددەرر باووێ وو ٬،ددەتهھھەووێ ئەمن ب/ن-!؟ ووەررە پيیاوویی چاکک بە
!ئاووااررەیی بنەما0(کی بەلەنگاززوو ب(تاوواانن مەبە ەشی ووڕ لە خۆڕاا هھھھۆکارریی بەدد بەختی وو چاررە  

قاددرر گوتی: ززاارراا 9ویست نيیيیە ئەتۆ ئەمن نسحەتت بکەیی. ئەگەرر ئەتۆ بە ڕااستی پ ٬،یی ئاززیزمم-
بە دد-نيیایەووە لە سەرریی ماوویی وو  ٬،دداا ئەوو ووااددەیی س3 مانگ پ0شتر لە سەرر کانی بە منت

ئەگەرر پەژژیواانيیش بۆیەتەووە ززوووو پ0م ب-, هھھھەتا ئەمن لە خۆمم  ٬،ە%م ب"!پ,دااگریی ددەب$ لە گ
حا$ی بم.  

چاوو1کی بە سەرر سوڕمانن لە شواانن ب"یی ٬، کچوووچم ڕووخسارریی ززاارراا لەمم قسە کەم!ک ت!بيی
ددەم+نمەووە. تەنيیا لە  ووگوتی: ئەمن لە سەرر قەوولل وو ووااددەیی خۆمم دداایم وو ددەررهھھھەمم هھھھەمم وو

ەکەمم کە ئاخۆ چيیانن بە سەررددەیت. چەند ڕۆۆژژ لە ەشی ددوواایی تۆوو بنەما%کەتت ددخەمی چاررە ڕ
مەووەبەرر کات>ک باووکی پيیرتم بيینی کە لە گەڵ باووکی من سەباررەتت بە خوااززبيینی من وو تۆ 
پ$کەووە قسەیانن ددەکردد باووکت لە سەرر موکورربووونی ش$تانەیی تۆ لەمباررەوو فرم$سکی 

بەست وو  ئەمن بی ئەووە ئاگامم لە ئاخافتن بی ئەسرینم لە چاوو لوززەوویی ٬،هھھھە&دەڕشت
ددەستم بە گریانن کردد بە ڕااددەیەکک دد8م سوززیا کە لە تۆ چچ ووەشيیرمم هھھھەتا ڕااددەیەکک لە 
ووااددەووپەیمانی لە گەڵ تۆ وو بە تۆمم دداابووو پەژژیواانن بووومم. بە4مم چبکەمم چاخ-ک کە تۆ ددەبيینم وو 

انيیت لە بيیر ددەبەمەووەوو چاوومم ووە ڕەنگ وو ڕوووویی ئا7ۆززوو ت5کچووویی تۆ ددەکەووێ وویژدداانن وو ئيینس
لە پەڕیی  ەشی بنەما,ەکەتت وو بەددختی خيیزاانت خاووەرروو منداا,ەکانی ب' تاوواانتڕبيیریی چارر 
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دد>م ڕەشش ددەبنەووە. لە هھھھەرر حا>داا مەسەلەیی پەیوەندوو خوااززبيیی من شت*ک نيیيیە کە ئەووهھھھا 
!وو چاررەیی بۆ بدۆۆززرر%تەووە. ٬،سوووکک وو سانایی ب!  

چرکەیەکک بۆ فکر کرددنەووە بەمم پەیفيینە ب.دەنگ بووو وو ددوواایی گوتی: ٬،قاددرر  

نەززاانست وو ووەبا>بەززیی کارر لەمە دداایە کە هھھھەمووو بە گشتی پ+يیانن وواایە وواا فکر  ٬،اا گيیاننززاارر
ددەکەمم وو ئەوو بە تەووااوویی چاررە ڕەشش وو ئاووااررە  خاووەرر بەررهھھھە"! ٬،#ک ئەمن تۆمم هھھھ#ناددەکەنەووە کات

 ٬،هھھھاتنی تۆ بۆ ما&ی ئ#مە ٬،لە حا3-کداا ئەمن بە پ-چەوواانە فکر ددەکەمەووە ٬،وو ب)کەسس ددەب!
ی وویی وو ئەتۆ لە کارروو بارریی ماڵ وو حامالندنن وو ڕااهھھھ)نانن وو پ)گەیاندنی ددەب+تە ئاسوووددەی

منا2ەکانن بۆ وویی یاررەیدەرریکی گەووررە ددەب!.  

ئەتۆ لە بيیر ٬، واانن وو گوتی: کوڕیی چاککەررمزەیەکی گا-تە جاڕیی هھھھاتە سەرر ل!بەمم قسەیە ب ٬،ززاارراا
کە مەسەلەنن وواا دداابنيیيین  ٬،یەک8ک لە مەررجەکانی باووکم لە قبووو+ی خوااززبيینی من مەکە
وو وو ڕااستيیەکەشش لەمە دداایە کە ئەمن وو ئە ٬،قق بدەییبداا. ئەمەیە کە ئەتۆ خ)زاانت تە! ڕەززاایەتت

. ددیاررە ووپ(کەووە هھھھە%کەین کداا بە شيیوەیی هھھھەووێ وو)ک&اا بژینچەتووونە بتواانيین پ!کەووە لە ما"!
ئەمن لە الیەکک پ$مخۆشش نيیيیە کە تۆ خ$زاانت تە7قق بدەیی لە گەڵ ددوووو منا*ی سەررووپ$چکە 

وو لە الیەکەیی ددیکەشش حاززرر نيیم لە گەڵ وویی لە ما#"ک  ٬،وواارروو چاررە ڕەشيیانن بکەییبەررهھھھە$وو ئا
 ٬،دداا ژژیانن ت1پەڕ کەمم. ئەوو جارر ئەوو قسانەیی من وو تۆشش ئ1ستاکە چچ کەلک وو فایدەیانن نيیيیە
ئەوو  ٬،چونکە هھھھەتا باووکم ئەووهھھھا پيیدااگر لە سەرر ماررەیی ئ4مە سوووررە وو هھھھەتا بووونی مەجيیدخانن

کە وواا بووو لەوو نيیوەدداا گەیشتنی من وو تۆ بە یەکتر  ٬،ووە هھھھەیەپيیاووەیی کە باووکم هھھھە'يیبژاارردد
کارر.کی هھھھەرر گيیز نەبوووە.  

 

چونکە چەند کەسس لە ژژنانن وو ک-ژوو0نی ب-ریی کاررکانيیانن تەووااوو ٬، قاددرر ب-دەنگ بووو چی نەگوتت
"قاددرر"وو"ززاارراا"شش ئاگادداارریانن ببووونن. "خاووەرر"یش کارریی  ٬،ووررددە ووررددە بۆ الیی وواانن ددەهھھھاتن ٬،کردد بووو

ئەوویش لە گە(يیانن ب$ووااتت.  ٬،کانی تەووااوو کردد بووو چاووەڕوواانن بووو هھھھەتا بکەوونە ڕێددۆۆشيینی بزنە  

ززۆۆرریی خۆشدەوویست گرتبووو وو  ٬،ددوواایيین مەڕیی کە هھھھەمانن مەڕیی سپی گو*چکە ڕەشش بووو٬، ززاارراا
هھھھە+*ژژتنی ددەررددیی ددڵ  خەرریک بووو ددەیدۆۆشی. قاددرر بۆ ررەخسانی بواارر(کی لە بارروو

مەسەلەکەیی گۆڕیی وو لە "ززاارراا"یی پرسيیارر کردد:  

ئەررێ ئەتۆ بۆ ئەوو مەڕە سپيیە لە ددوواایی هھھھەمووو مەڕەکانن ددەددۆۆشی؟ ئاخۆ لەمم کاررە دداا سر"ک 
تەنيیا بەوو هھھھۆیەیە کە ٬، س&%ک نيیيیە ٬،گيیانە٬، نەررمە پ.کەنيینەکی هھھھاتی ووگوتی: نا ٬،هھھھەیە؟ززاارراا

بە تۆمم گوتبووو کە ئەمم مەڕە چاخ+ک بەررخۆ%ەیەکی  ٬،ەمم پەززە ئی منە.ئەگەرر ووەبيیرتت ماب!ئ
بە من دداابووو. ئەمن هھھھ9ندەمم خۆشدەوویست ڕۆۆژژاانە لە باووشم ددەکردد  ووییکچکە بووو باووکم ئە

ەمۆ کردد ئەووهھھھامم ددەست ٬،بە ددەستی خۆمم گيیامم بۆیی هھھھە.دەقەند وو لە ززااررمم ددەنا٬، ددەمبرددە لەووەڕ
ئ6ستاشش لە هھھھەمووو مەڕەکانن ززۆۆررتر شيیر ٬، ومم کردد هھھھەتا گەووررە بوووددەجا بەوو شيیوەیە بەخ!٬، بووو

ددوواایی هھھھەمووو مەڕەکانن ددەیدۆۆشم هھھھەتا نەخشی ددەددااتت. ئەمن ززۆۆررمم خۆشدەووێ وو بۆیە لە 
چرووچاوو وو ب%چمی وویی ززۆۆرر تر لە ززەینم دداا بم%ن%تەووە.  

چونکە هھھھەمووو ب3ریەکانن مەڕیی خۆیانن ددۆۆشيیبووونن.  ٬،ووەررددە ووررددە کاتی ڕۆۆین نزیک ددەبۆووە
ویی ل! ددەست'کيیانن بە ٬،هھھھەمووو مەڕددۆۆشەکانی تەژژیی لە شيیریانن لە سەرر تۆقی سەرریی دداانا بووو

هھھھەتا هھھھەمووو پ%کەووە  ٬،چاووەڕوواانی ووەڕ0کەووتنی "ززاارراا"وو "خاووەرر" بووونن ٬،ووومەڕددۆۆشەکانن گرتب
ووەڕ1کەوونن وو بۆ ددێ بگەڕینەووە. لەوو کاتەدداا خاووەرر لە م1رددەکەیی نزیک بۆووەوو بە وویی گوتت: 
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 ٬،س4 شەووە بە ددوواایی یەکداا هھھھەرر لە سارراا نوووستووویی٬، ئەمشەوو ئيینشا-ال ددەگەڕیيیەووە ماڵ
انم بۆ نەهھھھ%نایی هھھھەتا مەجبورر نەبی شەوو ب%يیەووە نایەووە ماڵ؟ ئەمن ئەوو شەوو بە ئەنقەست ن

بيیژە هھھھەتا بۆتت ددووررست کەمم...  ٬،زیی شيیوەکەیی تایبەتت کرددووەرر مگ!ماڵ. بۆ شەوویش ئەگە
ئاخۆ ززوووو ددەیەووە یانن نا؟ئەگەرر ززوووونایەووە ب#ژە هھھھەتا منا.ەکانن بە ووەخت بنو#نم.  

ستنە ناووچاوواانن گر#ی خ ٬،قاددرر ووەکووو ووەیی بووو کە لە بيیستنی پەیڤيینی ژژنەکەیی حيیجز بب!
ووگوتی: لە خۆرراا نانت بۆ نەهھھھ9ناوومم. ئەمن ددەمەوویست ئەمم شۆکانەشش لە سارراا وو لە ڕەخخ 

یەکجارر  ٬،بە تایبەتت لە ررەخخ چەمم٬، مەڕەکانم بم2نمەووە. شەووکانی مانگە شەوو ددەشت ووسارراا
دد?Bەک.ش وو دد?بزوو.نە. ئ.ستا کە نانت بۆ نەهھھھ.ناوومم ناچاررمم شەوو بگەڕ.مەووە ماڵ. ئيیشتایی 

هھھھەررچی ليیيیبن%ی ددەیخۆمم. بپرسە بزاانە منا/ەکانن چچ چ%شتەکەیانن پ%خۆشە  ٬،نيیيیەتایبەتيیم 
بۆ من تەووفيیر ناکاتت. ززۆۆرر باشە چاررە نيیيیە دد)مەووە ماڵ. ٬،بۆیانن ل#ن!  

 

 

بە6مم هھھھيیچی نەگوتت. کەووتە ڕێ هھھھەتا لە هھھھاوورر'يیانن ددوووورر  ٬،خاووەرر بەڕ&ک قە)س وو دد)ئ&شاوو بووو
بەرر لە ووەیی ووەڕ-کەوونن هھھھاوواارریانن کردد  ٬،ن بووونننەکەوو1تەووە. ب1ریەکانن کە هھھھەمووو ئاماددەیی ڕۆۆی

قاددرر مالئاوواا!  

مداا گوتی: لە ئامانی خودداا دداابن!قاددررددەستی بۆ ڕااووەشاندنن وو لە وو!  

لە بەژژنن وو با)یی بارریک وو  ٬،ووتيیژیی لە ئەووین وو ئيیالقەوو حەزز ووبۆ ئاخرین کەڕەتت چاووەکی تەژژیی
ژژ-ر س-بەرریی شەنگە ب$ ددەمم  شوووشش وو ززررااوووو تەکوووززوو ڕ2کووو پ2کی ززاارراا کردد وو سەرر لە نوێ بۆ

چەمم ڕۆۆیی وو لە ووێ قەرراارریی گرتت.  

وو چاووەکانی  ٬،کە پ6يیداا هھھھاتبووونن هھھھەرر بە وویشداا بەررەوو ئاوواایی گەڕاانەووە ب&ریەکانن لەوو ڕ&گایەیی
ئەوواانی ووەڕ$خست. ٬،ئاررەززوووومەنن وو ئاووااتخوااززیی قاددرر  

انن خاووەرر بەستەززم ٬،ددەنگی جەفەنگ وو پ.کەنيینی ژژنانن وو ک.ژاانی ب.ریی لە ددووووررەووە ددەبيیستراا
چچ ووتووو/ژ/کی شيیرین وو خۆشی لە گەڵ  ٬،ئاگادداارر نەببووو کە م/رددەکەیی لە چەند هھھھەنگاوویی وویی

چونکە کارر(کی لە ددەست ٬، ووە ڕوووویی خۆیی نەددەهھھھ#نا ٬،وو ئەگەرر حا(يیش ببواایە ٬،"ززاارراا" هھھھەبوووە
نەددەهھھھاتت.  

قەدد ب2نداا بە هھھھ.زوو چواارر شانە بە ددوووو چاوویی  ٬،جواانچاکک ووجندیی ڕووخسارروو٬، قاددرریی شواانن
 ٬،وو ڕەشش لە ژژ1ر برۆۆیی پر پشت وو چ3 وو پ3 وو ت1کەڵ کە ووەکووو ددوووو شەوو چراایی هھھھە$بوووگەووررە

ددەترووسکانەووە وو چاوویی ب#نەرریی ب: ئەووەیی بيیهھھەووێ بە الیی خۆیی ڕااددەک#شانن. ن#وە چاوواان#کی 
ووەکووو هھھھەوورر)ک کە نيیوە  ٬،لوووسس وو سافف وو پانی هھھھەبووو کە نيیوەیی وویی پ+چ+کی ڕەشی کوررددیی

 ٬،ۆیی بەررززوو ڕااستەکەیی تەرراازز بە نيیوە چاوواانی هھھھە)ووەسراا بووولە مانگ دداابگریی ددااددەپۆش$. کەپ
وو لە سەررەووەیی وویی ٬، ل+ویی سەررەووەیی کەم+ک ئەستووورر ترلە ل+ویی خوااررەووەیی ددەنوااند

چەنەگەیی خ"وو  ٬،سم>=>کی ڕەشش وو چ8وو پ8 دداایپۆشيیبووو. ددەمی گچکەوو لە بارروو ڕیککەتووو
ەڕیو بووو. ڕەنگی چ"وو گۆناکانی سووورروو ددەررپ ٬،دددداانەکانی سپی وو بە ترووووسکە ٬،چا'دااکەفت

کەم+ک مەیلەوو سوتاوو  ٬،چاوویی بە هھھھۆیی هھھھەتاوویی بەررددەوواامی ک/ووو ساررااوو ددەشت وو چۆلەوواارر
ت'کس$ماوووو وو زفەتی م!راانەیی وویی دداابووو. بەژژنن ووبا&یی بە هھھھ!ببووو جواانيیەکی ززۆۆررتریی بە قە!

سەرر جەمی ئ9سکەکانی لەشی لە سەرر تا خوااررووە گەووررەوو حجيیم وو ززلل وو ٬، ددااڕژژااوووو تەکۆزز
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چاالکک وو بە وویقارروو  ٬،يیشی رر2ککوتووو لە گەلل بيیچم وو لەشی قوررسینئە%سوووب٬، يیناگگئاررەقچ
ئاکارر شيیرین بووو.  

یانی چاخ$ک کە هھھھ$شتا  ٬،هھھھەشت ساڵ بەررێ٬، ئەوو ئ1ستا تەمەنی بيیست وونۆ ساڵ بووو
بيیست وویەکک سا<ە بووو بە پ> چەقاندنی باووکی لە گەڵ خاووەرر کيیژیی یەک,ک لە دداانيیشتواانی 

وواا" ززەماووەندیی کردد بووو. باووکی قاددرر کە هھھھەمووو ئەوویانن بە ناوویی نيیمچە سامانداارریی "حاجيیا
پيیرە م3ر3کی خۆشش بەچک وو بۆت,کک بووو کە هھھھەمووو تەمەنی  ٬،مەحمووودد شواانن ددەناسی

سەیر ئەمە بووو کە  ٬،خۆیی بە کارریی شواانی ڕاابواارردد بووو  

ئەمم م.ۆۆفە بە ڕااستی بە پ$شەیی  ٬،شوغلی بابب وو باپيیراانيیشی جگە لە شواانی چيیتر نەبوووە
هھھھەتا ددەتواانيین ب23ن کە بە وویی شاناززیی ددەکردد. هھھھەرر چەند  ٬،شواانيیەتی خۆیی ئيیالقەمەند بووو

لە حەقدەستی شواانی خۆیی بە ددرر7ژاایی تەمەنی ئەووەندەیی پاشەکەووتت کردد بووو کە 
کوڕەکەیی لە ددوواایی وویداا ئاتاجی بە کارریی شواانی نەب1 وو کاررەکانی ددیکە ووەکووو ززەررااعەتت وو 

ئەووپ(شەیەیی بە کارریی  ٬،مم ئەووبە! ٬،لەیی سەررپ&ی بکاتتمامەیانن مەسەلەنن  ٬،ئاژژاا%داارریی
قاددرریشی بەوو کاررەیی شواانی وواادداارر کردد وو لە وویی  ٬،بنەما0ەیی وو سوننەتی خۆیی ددەززاانی

لە کارریی شواانی دد4رینەوو کەوو نارراایی بابب وو باپيیراانی خۆیی النە  ٬،وویست کە بە چچ شيیوەیەکک
 ٬،نن. ئەززقەززاا قاددرر بۆخۆشیددااوو بەوو ڕ+گایەدداا ب9ووااتت کە بابب وو باپيیراانی خۆیی پ+يیداا ڕۆۆیشتووو

ووەکک ووەیی ب0/ی کە حەززوو خۆشی لەمم کاررە لە ٬، خۆشی لە ڕەڤشتی کۆنی شواانی ددەهھھھاتت
پ2شيینيیانی خۆیی بە ئيیرسس برددووە.  

مەحموووووددیی شواانن کەچی پەنجاوو شەشش یانن حەووتت ساڵ زز1دەتر لە تەمەنی تيیپەڕ نەببووو  
لە سەرروویی حەفتا ساڵ بە;مم ئەوو هھھھ5ندە ت5كشکاوو پيیر وو کەلەال ببووو کە هھھھەمووو ئەوویانن 

ت6کشکانی ززۆۆررتر ئەمە بووو کە ئەوو ددوووو کەڕەتت  ٬،ددەهھھھاتە بەرر چاوو. هھھھۆکارریی پيیریی ززوووو ڕەسی
کاررەسات/ک کە بە حەقيیقەتت خەمم وو کولل وو  ٬،کاررەسات3کی ئاززااررددەرر خۆیی ررااگرتبووو ددوووو لە بەرر

کە  وو ددیارریی نەدداا ٬،ددەررددیی وویی کەمریی شکاند بووو: یەکک مرنی کوڕیی مەززنی کە براایی قاددرر بووو
ئەوویی ددیکە مەررگی دداایکی قاددرر کە توووشی  ٬،ئەوو الووە بە هھھھۆیی چچ نەخۆشيیيیەکک کتووو پ$ مردد

بە هھھھۆیی ددەست وو78اانەگەین بە ددەررمانن وو ددووکتورر چ)ۆنایەتی  ٬،نەخۆشی کەووتووویی بووو
پاکوووخاووینی لە دد*هھھاتی کوررددستانن بە7یەکک بووو ززوورر کەسس توووشی هھھھاتت وو پ*ی لە ناوو چووونن. 

ئەمم  ٬،لەوو کاتت بە ددووااووە ٬،الووەکی پانزددە سا(نە پتر نەبووو ٬،قاددرر٬، ددڕۆۆژژ.ک کە دداایکی قاددرر مر
الووە لە الووااندنەووە وو م(هھھرەبانيیەکانی ددااکی بۆ هھھھەم(شە ب' بەشش کراا.   

شواانی ئاوواایی ميیگەلە مەڕەکانی لە ددەشت وو  لەووە بە ددوواا ووەکک قاددرریی تەمەنن پانزەسا#نە
اررەکەیی لە ڕااستيیداا هھھھەرر ئەوو تەپۆ'ەکانی ددەوورروو بەرریی سيیميین رروودد بەررەهھھھە'& ددەکردد وو ک

 ٬،ووکی ژژنی بۆ هھھھ#نامەشخ وو هھھھۆژژاانی شواانی بووو. لە تەمەنی بيیست وویەکک سا)يیداا کە با
,کی ددیکەیی لە ئاغایی گوند وویست هھھھەتا کوڕەکەیی عاددەتت بە ش,وەیەکی سەرربەخۆیی ما!
خاووەنن  هھھھەتا لە کارروو پ&شەشداا ٬،وو ميیگەلە مەرر2کی جيیاشی بۆ وویی کارر سانایی کردد٬، بکاتت

ۆیی ب&ت وو لە ژژ&ر چاووە دد&ریی باووکی ب&تەددەرر.بۆنجی خ  

بابی خ-زاانی قاددرر مرۆۆڤ-ک بووو بە ناوویی سەید عەوو4 کە لە ووەررزز-راانی نيیمچە بە سامانی 
ددە ددووااززددە ساڵ بووو کە لەوو گوندەیی ت.پەڕ ددەکردد. سەید حەوو!  ٬،"حاجيیاووە" ددەهھھھاتە حيیسابب

ددەليیلی ئەمە کە سەید ددوواایی بەوو بە$گەوو ٬، سەررەتا بە هھھھۆیی نيیمچە سامان(ک کە هھھھەیبووو
حاززرر نەبووو کيیژیی خۆیی بە کوڕیی  ٬،خۆیی لە خە2ک ئومی ززیدەتروو مەززنتر ددەززاانی ٬،بووو

وو ززااووەیەکی ئەووهھھھایی الیەقی شانن وو پلەوو پایەیی کەسيینی وو  ٬،شواان-کی بەلەنگازز بدااتت
بە-مم لەوو ج(گایە کە باووکی  ٬،خۆیی نەددەززاان! معنەوویی  
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روو سامانداارر وو ت! ەکی موحتەررمم نيیمچەنەما#ەیقاددرر ززۆۆرر القی قرساند کە کوڕەکەیی لە گەڵ ب
ددەسس بە ددااووینی ئاغایی ددیی وو  ٬،وو بۆ سەرر کەووتن لەمم ڕ%گایە ٬،پ4 خزمایەتی بکاتت وو ژژنن بخوااززێ

ززۆۆرربەیی ماقولل وو ڕدد;ن سپی گوندەکە بووو وو بە مامم ناوونچی ئەوواانن تواانی دد(ی سەید عەووال 
نەررمم کاتت وو کچەکەیی بۆ کوڕیی خۆیی"قاددرر" ل' بخوااززێ.  

اددرر چەند سا16ک بووو کە لە ب1خەووشبووونن وو ب1کەموووکۆڕیی بووونن دداا بەخۆشی ئ%ستا ق
وو م+هھھرەبانی "خاووەرر"  ئاسوووددەیی وو ب3خەمی لە گەڵ خ3زاانی ئاززیزوو خۆشەوویست وو ڕووووگەشش

ب4ئەووەیی پچوووکترین شپرززە بووونن وو ل4کدااب0ااوویی لە هھھھيیمی ژژیانی وواانن ڕوووو  ٬،ژژیانی ددەبرددە سەرر
بە  واانی بووو بە دد1خۆشی وو ئيیالقەوو حەزز'کی تەووااووکاررەکەشی کە هھھھەرر شوغ#ی ش وو ٬،بدااتت

خودداا کوڕ,کی ژژ,رکە.نەیی پ,بەخشيین کە ناوویی  ٬،ڕ2وەیی ددەبردد. لە سا*ی ددووووەمی ژژیانی
ئەوو  ٬،ددوووو ساڵ ددووااتر بووونن بە خاووەنی کيیژ-ک بە ناوویی شيیرین٬، مەنسووورریانن لە سەرر دداانابووو

ددوووو کۆ(ەکەیی پۆ#ین  ووەکووو ٬،ددوووو منا5ە جواانن وو خوشکۆکک وو خو-ن شيیرین وو ڕووووحح سوووکە
بناخەیی ژژیانی ئەوو بنەما9ە هھھھەژژاارروو بە9ەنگاززەوو نەجيیب وو ززەحمەتکيیشەیی موحکەمم ووپتەوو کردد 

بە تایبەتت ددوواایی ئەوو  ٬،بووو. خۆشبەختی گوززەرراانن لە گەڵ خۆشی ووئاسوددەیی خاووەرر
 ددوووومنداا<نە کە هھھھۆکارروو پەیوەندیی قایم بووونی خۆشەوویستی ووموحيیبەتت ووهھھھاوو دد#ی وو

بە ڕااددەیەکک هھھھەستی پ'دەکرااوو ٬، ز تروو بە جەمم تر ددەکرددبە م!رددەکەیی بە هھھھ! یەک(ەنگی ئەوویی
ناخاززاا ئەوواانەیی کە خۆیانن جواانتروو ئاررەززوووومنتر  خوااززررااوو دد3خواازز بووو کە ززۆۆرربەیی ک)ژووووالنی ددێ

 ٬،توووشی پەخالەتت وو ئ2رەیی وو بەخيیلی پ2دااهھھھاتن ووچاوو چنۆکی ددەبووونن ٬،لە خاووەرر ددەززاان!
ئاووااتخواازز بووونن وولە بەررخودداا ەتت هھھھە,دەک)شاوو بۆیی بە هھھھەتا بە ژژیانی خاووەرریانن حەس!

اانەووە کە م6ردد6کی ئەووهھھھا جونچاکک وو ل6هھھاتووو ووەکووو هھھھاووسەرریی خاووەرر بە نسيیبيیانن بکاتت.ددەپاڕ  

چچ خۆشی وو هھھھاتە وو بەختەووەرریی بۆ دداایم لە ج%ی خۆیی نام%ن%تەووە  بەالمم ووەکک ددەززاانيین کە
کە لە بناخەیی وویی ش'ەژژاانيیک  هھھھەم2شە وو2چووونی ئەمم مەترسيیيیە ددەکرێ ٬،بەررددەوواامم نابيیت

ددەجا بنچيینەیی خۆشبەختی وو پایەکانی ژژیانی خاووەرریش لە س'رەیی ئەوو  ٬،ڕووووبدااتت
مەترسيیيیە قەرراارریی گرتت وو سەرر ئەنجامم ئاخخ وو حەس2ەتی چاوو چنۆکانن وو بەخيیالنن کارریی خۆیی 

ئەوو کاتت لە بناخەیی خۆشئيیقبا+ی ژژیانی ئارراامم وو  ٬،کردد.... ددەستپ-کرددنن وو سەرر هھھھە$داانن
کە ما;ە جۆتبەندەیەکک لە گوندیی "پيیر ووەلی بدااغغ" بۆ "حاجيیاوواا"کۆچی  ٬،ووەرر ددیارریدااهھھھ&ورریی خا

کردد وو لە ووێ نشتەچی بووو.  

لە کوررددستانن بە پ"چەوواانەیی وو9تانی پ"شکەووتووویی ئوڕووپایی _ددەوورراانی کۆیلەتی_کە ووەررزز"ر 
ە خاووەنن مو2ک ددەیتواانی ئەوو ززەوویانەیی کە ل ٬،بە شيیوەیی(غوالمم)پەیوەندیانن بە ززەووین بووو

  .ل%ی ووەررگ/یتەوو بدااتە کەس%کی تر ٬،سەرریی کارریی ووەررزز)ریی ددەکاتت

(مەسەلەکە بەمم شيیوەیە بووو: هھھھەمووو سا4'ک بەرر لە جەژژنی نەووررۆۆزز ئەوو ووەررزز'راانەیی کە 
یانن خاووەنن م.ک(ئاغا) پ((راا گەیاند  ٬،بۆخۆیانن خواازز یارریی کۆچچ کرددنن لەوو گوند بووونن  

 

ددەبواایە بەرر لە نەووررۆۆزز  ٬،ددیکە دداامەززررین بووونن کە بچن لە شو/نيیکی ددیکە لە الیی ئاغایەکی
یی هھھھەتاوویی لە ئ-راانن بەررددەوواامم بووو. بە$مم بە ١۱٣۳٤٠۰ئەمە هھھھەتا سا"ی  ٬،کۆچيیانن کردد بواایە

جوتيیارر بووونن بە خاووەنی  ٬،دداابەززینی (قانونن ااصالحاتت ااررضی) ئەوو قانونن هھھھە-وەشاووە ررااگەیاندرراا
,+ن قەررە لەوو یاسایە یانن ب ٬،ئەمما بە ددااخەووە ررەشایی ددێ ٬،نەسقی ززەررااعی وو بە ناکۆ
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ئەووجارر ووەکک تەررەکەمە بە شاررەکانن ووەرربووونن وو  ٬،کەلکی ووەررنەگرتت ووددەست بە پۆشبووو
!))ووەررگ! کر'کارریی ل'کەووتوەوو.  

ووەررزز)رەکانن لە  باشترین ووەخت بۆ کۆچچ وو کۆچبارریی٬، (لەسەرر یەکک لە ئاخروو ئۆخریی ررەشەمە
ی حەوواانەوو بەررە جۆتی نوو. ئاغایی تاززە لە ددیيیەکەیی خۆیی شو!گوند)ک بۆ گوند)کی ددیکە بو

ددەدداایە کە بریتی لە ززەوویی ئاوویی وو دد-می وو گيیاددرروو قوررخخ وو ج-جۆخيین بووو.ووەررگيی!))  

رر1گاکانی بارریک وو سرووشتی لە ٬، بە پ8ویست ددەززاانم بەمە ئاماژژە بکەمم لە ووەررززیی بەهھھھارر 
بە ززەنا ززەناوو قەررە ٬، قاڕنجە ووهھھھتد... ٬،ن6واانن دد6هھھاتی (محالی ئاختەچی) یەکک لەوواانن"حاجيیاووە

لە  ٬،ددەبووو لە ووێ ما9ەکانی کۆچەرر لە سەرر عاررەبەکانيیانن ددەددیتراانن کە ووەکووو م%روولە با"غ
پشت سەرریی یەکک لە هھھھاتووو چۆدداانن لەمم ددێ بۆ ئەوو ددێ ددەررۆۆنن.پانزددە مانگ پ+شتر لەوو ڕۆۆژژیی 

ووەکک بيینيیمانن جاووەڕوواانن بووو هھھھەتا  ٬،کە قاددرر م5گەلە مەڕیی لە ڕەخخ "سيیميینە ڕوووودد" مۆ&داا بووو
ئەوو ما"ە  ٬،تی لە ژژنن وو ک3ژۆۆە4ەکانن ب3ن وو پەززەکانی خۆیانن بدۆۆشنب"ی ٬،ب,رەیەکانن گوند

پ!  لە"پيیرووەلی"کۆچی کردد بووو بۆ"حاجيیاوواا"ددەهھھھاتت. ئەمە بووو کە ڕاات0ەکانی لە بناخەیی زز%واارریی
لە خۆشبەختی خاووەرریی مەززلووومم وو ب#چاررە ووەیکهھھ#نا.  

پۆ)داارروو ت#روو  جۆتيیارراانی خاووەنن سامانن وولە حاجی مستەفا ئەوو ووەررزز"ریی تاززە هھھھاتووو یەک"ک 
ووەچونکە نەیتواانی بووو خۆیی لە گەڵ ئاغایی گوند ووەکک دد"ی ٬، "پيیرووەلی باغغ" بووو تەسەلی
گرتت وو لە ددوواایی ڕ'کەووتن لە  ب6یارریی بە کۆچچ لە گوندیی (پيیر ووەلی باغغ) ٬،ڕیکخاتت ددەیەوویست

هھھھەتا لە ووێ باشتر وو بە دد(خوااززیی خۆیی وو  ٬،ما-ی بۆ ووێ گویزتەووە٬، گەڵ ئاغایی حاجيیاوواا
ە ئارراامی وو ئاسوددەیی ژژ5انن ت5پەڕ کەنن. حاجی مستەفا ددوووو کوڕیی گەووررەیی بنەما$ەیی ل

ی لە گەلل باووکيیانن ددەشوغليین. ک$ژەک هھھھەبووو کە هھھھەرر ددووووکک خاووەنن ژژنن وو مندااڵ بووونن وو
لە جواانی وو دد0فرینی هھھھەووتایی نەبووو لە ٬، هھھھەبووو کە لە برااکانی بچکۆتر بووو هھھھەفدە سا$ەشی
ددەیانن الوووو گەنجی  اا ددەڕۆۆیی وو ت'دەپەڕیییانن بە هھھھەرر شوین$کی دد ٬،هھھھەرر دد*يیەکەیی ددەژژیا
ددەررددەدداارریی چاووەکانی بە خومارروو قەددوووو با-یی شيیرین وو ددەمم بە  ەڤيیندااررووئاشق وو یەخسيیروو ئ

پ5کەنيین وو کەززیەکانی شەپۆالوویی خۆیی ددەکردد.  

)بووو وو لە تارریفی وویی ددەب. هھھھەرر ئەمم ووتە پ) بە پ$ست وو  ناوویی ئەوو ک)ژە جواانن وو ب)گەررددە(ززاارراا
بە,کووو لە سەرراانسەرریی  ٬،نەکک تەنيیا لە سەرراانسەرریی کوررددستاننب#"م  تەووااوو بەسس ب# کە

بە  ٬،ک&ژ&کی ئەووهھھھا جواانچاکک وودد-بەڕوو خو&ن شيیرین ٬،ئ3راانن هھھھەتا لە چواارر قوڕنەیی ددوونيیا
ەشت بح ددەگمەنن پەیداا ددەبووو. گيیانی ئەوو شاع%رە جواانن ب%ژە بە  

بەرریی خۆیی ددوولشادد ب: کە تاکە شيی4عر4کی لە جواانی وو خۆشکۆکی دد&بەندوو دد&بەستی 
هھھھەرر چەند کە دد,بەرریی وویی بە پ%ی ززاارراا ٬،وەتەووەهھھھۆن ئەمە تاکە ٬، شش نەگەیوە-

شيیعرەکەیە:(خوبی وو ددلبریی وو حسن حسابی دداارردد بيیحسابب اازز چە سبب ااین هھھھمە ززیبا ----
شدەاایی؟)  

فەتت وو کە لە ووجوددوو قە! ٬،سابب بۆ بکەینەووەئەوویی ووەکک عەیب حيی ٬،تەنيیا عەیبيیک کە بتواانيین
ددەنا هھھھيیچ کامم لە مەلەکە  ٬،ئەمە بووو کە بەڕیک کز بووو ٬،رر چاوو بکەووێئەوو کچە ووەبە هھھھەیکەلی

هھھھە<بژیرااووەکانی خاووەنی عيیزەتت وو حوڕمەتت وو جواانی ددوونيیا نەیدەتواانی ددااوواا بکاتت کە چاوویی 
بە گەووررەیی وو خومارریی وو مەستی چاوویی وویی هھھھەیە. برۆۆکانی بارر-ک ووەکک مانگی یەکک شەووە 

تواانی بە ش2وەیی ددااتاشرااوو ددووررستی بکاتت. نەیدە ٬،چچ ڕاازز,نەرروو خەم&يینۆکيیک ٬،وو ڕەشی وویی
وو ٬، ن0وچاوواانی لوسس وو ل0ک وو سپی وو بەررززیی بە هھھھيیچ ئاوو0نەیەکک لە هھھھە+سەنگانن نەددەهھھھاتت

کە ددەتگوتت  ٬،ززاارریی پچکۆ8نە وو ززەرریف ووليی3وەکانی ناسک وو تەنگ وو سووورروو ڕەنگيینی وویی
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راا وو سرووشت ڕەنگی کردد بووو لە چچ گيیانلەبەرر"کی ددیکە نەددەکراا بيیبيینی. کەپۆیی ڕااک"ش
کە  ٬،ئەووهھھھا جواانن وو ل+هھھاتووو ڕیککەووتووو بووو ٬،قە5ەمی وویی بە چچ شت0ک ناک+یی تەشبی بکرێ

وو شەیدااوو گيیژوو وو#ژ وو  بيینەرریی کتوووپ5 توووشی سەرر سوڕمانن وو حەیراانن وو سەرر گەرردداانن وو ش"ت
بەوو  ٬،ددەکردد. کۆ&مەکانی سووورریی ڕەنگ پەڕیی گو&ی ووەددەررکەووتووویی قنج وو دد&پەسەند ماخۆليیا

 ٬،چەنەگەکەیی ٬،ووشتی ب5 شەباهھھھەتت بە گو/ی سووورریی کەم)ەنگ نەبوووئاووە وو ررەنگەیی سر
ددەچووو. لە ناووە  ووە شاکاررەکانی سنحەتيی2ک کە بە بەررددیی مەڕ مەڕیی سپی ددووررست کرااب!

کی جواانن ووەبەرر چاوو ددەکەووتت کە هھھھەرر ئەوو(قو-کی چەنە بووو) جواان$ەکی ڕااستی وویی تەپيیاگ!
ارریف نەددەهھھھاتت.لە ت ٬،ناخاززاایی بە ررووخسارریی مانگ وو+نەیی بخشيیبووو ززۆۆرروو  

جگە لە عيیزەتت وو حوڕمەتت لە ڕااددەبەددەرر کە مرۆۆڤی لە خۆیی ب-خەووەرروو خاف& ددەکرددوو ٬، ززاارراا
 ٬،لە ڕااددە بەددەرریشی هھھھەبووو جواانی وو خو6ن شيیرینی ررووحح سوووکی وو لە بارریی وو خوینگەررمی

کە هھھھەرر کەس>کی ڕااک>شی وو ئاشق وو موفتەالیی دد4دااددەوو ئەڤيینداارریی فریوخوااررددوویی عيیشوەوو 
ئەوو تەناززیی وو ٬، بەڕااستی جواانن وو شيیرنن بووو ٬،ززاارراا ٬،ی خۆیی ددەکردد: بە"!کریشمەیی وو شكل

نەکک تەنيیا هھھھيیم وو بنچيینە وو بناخەیی خۆشبەختی قاددرریی وو0راانن کردد وو تيیکتەپاند  م'هھھربانی
کە  ٬،ززۆۆرر بنەما*ەیی ددیکەشش بووو بە6کووو هھھھۆکارریی سەرر هھھھە6داانن وو سەرر ل.ش.وااوویی تيیکقرمانی

لە باسی ئەوو چ(رۆۆکە دداانيیيیە. ٬،شيیکرددنەووەیی بەسەررددااچووونەووەیی ئەوو هھھھەموووە  

لە الیەنن باووکی مەعمووورر کراا  ٬،ددوووو ڕۆۆژژ ددوواایی هھھھاتنی ئەوو بنەما/ەیی تاززە بۆ "حاجيیاووە" ززاارراا
هھھھەتا لە گەڵ ما;ی شاگرددیی کە هھھھەیانن بووو کەتە پەززوو بزنەکانی خۆیانن بۆ ددەررەووەیی ئاوواایی 

 ٬،ل) مۆ%دەددااکيیانن مەڕیی خە! ٬،تی بووووو عاددەتی کۆمە! بەررنن وو لەوو شو*نەیی کە ئاسایی
وو ئەوواانن تەسليیمی شواانن بکاتت. هھھھەتا ب*ریەکانن بۆ ددۆۆشيین ب*ن وو بيیاندۆۆشن  

قاددرریی شواانکاررەیی ددیبووو قەررەوو مەدداارر ٬، گۆیا حاجی مستەفا لە ددوواایی هھھھاتنە حاجيیاووە
ئ0ستا تەنيیا ئەوو کاررە مابووو کە ٬، پ6ویستی لە مەڕ پەززەکانن لە گەڵ ب&یبوووە ووشەررتت ووب%یيیەیی

وویی بکەنن. مەعموووررکرددنی ززاارراا بۆ بەڕیوەبرددنی ئەوو کاررە لە پەززەکانن بەررنن وو تەحویلی 
 ٬،ناب4 خو2نەرریی توووشی سەررسوڕمانن بکاتت ٬،حا45کداا حاجی ددوووو کوڕیی گەنجی هھھھەبووو

چونکە چاووپۆشی لەمە کە لە دد)هھھاتی کوررددستانن ژژنەکانن بە هھھھيیچ جۆرر)ک پ% بەند بە 
لەمم باررەووە لە ناوو یانداا  ٬،يیاوواانن نيین وو پچکۆ+ەترین پ'شگریەککڕووبەندوو لچکە وو چرشيیو لە گەلل پ

هھھھەتا لە ززۆۆرر ٬، بە ڕ)وەیی ددەبەنن يیاننبە%کووو ززۆۆررترین لەمم ش/وەکارراانە ژژنەکانن ووکچۆ%ەکان ٬،نيیيیە
بەست0ن بيینرااووە کە تۆ چاندنن وو کارریی ززەوویوززاارروو م0وە ڕنيینەووە وول0کرددنەووە لە باغاتت برنجکارریی 

خەرر#کی ٬، ن دداایکی ززاارراایانن ب"! ٬،ووەکک چ8تۆکيیش ژژنەکانن ددەیکەنن. کە وواا بووو ل*رە کە جاجی ژژنن
رددیی وو منا)ەکانی وو ئی ئيیش وو کارروو بارریی ناووما6ەوو چ!شت ل!دەن. وو جل وو بەررگی خۆیی وو م!

ددەب$ ززاارراا  ٬،ش'ر ددۆۆشيینبە شواانکاررەوو  ناچارر تەحویلداانی پەززەکانن ٬،ددەکاتت ما+ی کاددااررەکەیانن
ئەنجامی بدااتت.  

ەتا شو(ن(ک لە ددەررەووەیی مەڕوو بزنەکانيیانی هھھھ ئەم-ۆۆ لە گەڵ کاررددااررەکەیی٬، نيیيین ززااررااووەکک ددەززاا
بردد وو ئەوو شواانە جواانچاکەیی کە  ٬،ئاوواایی کە شواانن لە ووێ چاووەڕوواانی ب*ریەکانی ددەکردد

 ددەبواایە مەڕەکانيیانن بەوو تەسليیم کەنن ددۆۆززیەووە. قاددرر ووەخت.ک لە ددووووررەووە چاوویی بە ززااررااوو
"ە کەووتت بە پ-ی ززۆۆرریی پەززەکانيیانن وواایی بۆچووو تەخميین ل-دااووە کە ددەبی ئەوو ما کاررددااررەکەیی

هھھھەرر ئەووهھھھەیی  ٬،کە تاززە بۆ حاجيیاووە هھھھاتوووە ٬،حاجی مستەفا یانی: ووەررزز"ریی تاززە هھھھاتوووب"ت
ڕۆۆژژیی پ8شتر قەرراارر مەدداارریی بۆ ئاگال8بووونن لە کەتە مەڕەکانی لە گەلل وویی دداابووو. هھھھە&بەتە هھھھەرر 

تارریفی جواانی ززاارراا ئەوو قاددررە هھھھ"ند"ک بە1مم ئ.ستا کە گەڵ خوددیی وویی ڕوووو ٬، یی گویبيیس ببووو-
هھھھەستی پ6کردد کە پەسنو6ژ وومەتحکارراانن جواانی وو ززرریفی ئەووهھھھا بە ناززوو  ٬،ووبەڕوووو ددەبو
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یەکک لە  ٬،ل1هھھاتووویی سەتت بەرراابەرریی هھھھەبوووە کە ئە$حەقق ٬،کریشمەیی ئەوو دد+بەررە تەناززەیانن
هھھھەززاارر ددڵ  ٬،$ک نادد! کووو بيینيینە) ما,و*راانن قاددرر بە(ووەکک ددە,+ن بيیستن کواا ووە٬، سەتت نەگوووتوووە

دد)ی ئەووهھھھا بە  5،٬ی ئەوو ک0ژە ب0گەررددە وو ڕووخسارر هھھھەیڤە بوووئاشق وودد.بەند وو بەندەوواارریی جەما
ددااوویی ئەوو بۆکە شوووشە نەخشيیندررااوو گيیرۆۆددە بووو کە بۆخۆشی نەیدەززاانی وو نەیدەتواانی وو 

ئاخۆ چی بە سەررهھھھاتوووە. ٬،نەددەشيیا فکر بکاتەووە  

 ٬،چچ گۆڕاانکارریەکک لە حا)ی وویداا سەرریی هھھھە)نەدداابووو ٬،پ0شتر بە گو0بيیسی تارریفی جواانی وویی
چونکە مرۆۆڤ)کی ووەکووو وویی کە ژژن)کی دد-سۆززوو م)هھھرەبانن وو  ٬،نەبووو کە سەرر هھھھە$دااتت حەقيیش

قاددرریش ٬، کە ئاخرین پلەیی ئەووینداارریی ئيیالقەیانن بە باووکی خۆیانن بووو ٬،منا,ی ددەب(تاوواانی بووو
ئەوواانی بە گيیانن وو ددڵ خوشدەوویست وو ل4هھھاتوووشش نەبووو کە لەمم پيیاهھھھە%داانن وو  ٬،ئيینسافانن

کەم#ک گۆڕاانن لە گيیانی پەیداا ب#ت وو  ٬،ی وو جواانی لەوو یاددکرددنانەک.نۆشش بۆ برددنن وو بە گەووررەی
شانۆیی ژژیواارریی ئاووەژژوووو کاتەووە.  

ززااررااوو مەڕەکانن وو خۆیی وو غوالمەکەیی خۆیانن گەیاندە شواانی جواانچاکک ووسە)وویانن کردد. 
 ٬،ئەووەیی لە ج#وە ٬،چاخ1 بە چاووەکانی تاساوویی قاددرر کەووتت ٬،ل*0وواانيینی شو*نتيیکەرریی ززاارراا

کە ئەوو الووەیی ئەوو هھھھ1ندە ئاشق وو ئەڤيیداارریی خۆیی ٬، ەسانی خۆیی کرددهھھھاجو وو ووااجج وو عەپ
ئاررەقەیی شەررمی لە سەررەوو چاوواانی نيیشت وو سووورر هھھھە1گەڕاا. قاددرر ووەکووو پاسارریەکک  ٬،بيینی

با'ووو پەڕیی  ٬،کە یەخسيیریی چنچرۆۆکی باززیی ررااووکەرر بب5ت لە ناوو دد(ی خویداا حا(ی تيیکچووو بووو
هھھھەتا  ٬،ميین کەڕەتت خاووەرریی بيینی بوووددەکوتا. لە حەووتت هھھھەشت ساڵ پ(شتر کە بۆ یەکە
زوو گ"وو بە-مم نەکک بەوو ش!وااززوو بە هھھھ!٬، ی بوووڕااددەیەکک توووشی ئەوو پەرریشانيیەوو ووررووووژژااوویی ڕووووح

نن بکاتت. ززاارراا ددەیەوویست فوررسەتت کە بە یەکچەلی ددەست وو پيیی خۆیی وو ٬،تيین وو سوتمانە
ا بە ئيیستالحح ددەستی بە ئەژژمارریی مەڕوو بەززنەکانی کردد هھھھەت ٬،بەوو گۆڕاانکارریی ددەرروونی وویی نەدداا

 ٬،بە2مم کارریی قاددرر لە ژژماررەوو ئەژژمارر ددەرر چووو بووو ٬،ئەوواانن بە پيی1 ئەژژمارر بە وویی تەسليیم بکاتت
تەنيیا  ٬،لە جيیاتی ووەیی چاوویی لە مەڕەکانن ب! کە حيیسابەکەیی لە ددەست ددەرر نەچ!

مەحووویی جەما*ی جواانی ززاارراا بووو.  

ووەخۆهھھھاتەووە گوتی:  کاکی شواانن..... قاددررکتووو پ!٬، کە لە حيیسابب بۆووە گوتی: باشە٬، ززاارراا
خاتووونن.حا<يیبووویی چەند دداانە بووو؟ شيیست وو حەووتت سەرر مەڕوووو پەنجاە سەرر بزنن کە ٬، بە"!

هھھھەمووومم بە ددەستووورریی باووکم ئەووە تحویلی تۆ دداا. حا'يیبووویی؟  

هھھھەرر هھھھۆشی لە الیی وواانن ٬، بە5مم ددررۆۆیی ددەکردد هھھھيیچی ت$نەگ$بوووحا&يیبووومم.  ٬،بە)' خاتووونن
د سەرر بزننی بە وویی تەحویلدااووە.کە بزاانی چەند سەرر مەڕوو چەن ٬،نەبووو  

ئيیدیی چچ شتيیک بۆ ززۆۆررتر مانەووەیی ززااررااوو  ٬،ئ9ستا کە بە ڕەوواا4ەتت ئيیشی گۆڕاانکارریی تەووااوو بووو
ووەکووو ددوواایيین پەیڤيین پرسيیارریی  ٬،ووااتتوواایی ددەنوااند کە ددەیەووێ ب!٬، ززاارراا ٬،ووغوالمەکەیی نەمابو

کردد: بەڕااستی کاکک شواانن ناووتت چيیيیە؟  

ناوومم قاددرر یی نۆکەرریی ئ#وە.-  

ددرر؟کاکک قا  

بە)' خاتووونن!  
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ئاگا لەوو مەڕوو بزنانەیی ئيیمە ب/ت وو ت/بکۆشی چاووتت ززۆۆرر لە  کاکک قاددرر ئەتۆ ددەب% ززۆۆررتت ٬،باشە
گو)چکەکانی  کە ٬،تایبەتت لە پاررااستن وو پارر3زگارریی وو پاسەوواانی ئەوو مەڕە سپيیە ٬،سەرریانن ب!

وویی؟ باووکم ددااوویە بە من. ئەمن یەکجارر ززۆۆررمم خۆشدەووێ.هھھھا حا$يیبو ٬،ەشن. ئەوو مەڕە ئيیمنەڕ  

خاووەنەکەیی ٬، ززۆۆرر چاکک حا8يیبووومم. ئەمم پەززە سپيیە کە گو+چکەیی ڕەشی هھھھەیە ٬،بە)' خاتووونن
ما=ی ززاارراا خاتووونە! وو ئەمنيیش ووەکووو تۆ حەزز لەوو پەززە ددەکەمم. ئەیی بە چاوواانن! ٬،ئەتۆیی  

خوااحافيیز کاکی شواانن!  

خاتووونن! ٬،بەخودداامم ئەسپاررددنن  

پاشانن لە گەڵ  ٬،اانچاکک کرددلە قە/فەتی پ+اوواانەیی شواانی جو ددوواایيین سيیلە چاوویی٬، ززاارراا
ووتنە ڕێ.ەخانەیی غوالمم بۆگەڕاانەووە ک  

چاووەکانی پ(شوااززیی ڕ(گایی ئەوویانن  ٬،قاددرر هھھھەتا ئەوو چرکەیەیی کە کيیژیی حاجی گەیوە ددێ
لە بەرر چاوو وونن بووو ما7و*راانن شواانن ئاخ*کی ساررددوو ددوورروووو ددرر*ژیی لە قو#یی  ٬،کردد. کات%ک ززاارراا
ی لە ئام-ز گرتت وو چەند کەڕەتت مەڕیی سپی گو'چکە ڕەش٬، هھھھە%ک#شا ناخی ددەرروونی

ما5و,راانن قاددرر ددەست وو پ,ی خۆیی وونن کردد بووو. ناووچاوواانی ماچچ کردد.  

یژ کە هھھھەیانە کە پە$ەیەکک لە سەرر ئەوو هھھھەمووو گرشەوو ووررشەوو ترووووسکەوو ت"! ٬،ڕۆۆژژ. یانن هھھھەیڤ
ووەکووو  ٬،تەووە ووبول-, ددەبن. بووونی ززااررااڕەنگيیانن کا%دەب! ٬،لە ئاسمانن بە سەرریانن بکش!هھھھەوورر 
منا%ەکایی  'ە هھھھەووررە بووو لە تەشقی ئاسمانی ژژیواارر لە ڕوووویی ڕۆۆژژیی ئيیقبا'ی خاووەررووئەوو پە

ئەوو ٬، پەڕیوەوو بو345 کردد. قاددرر ئيیدیی ئەوو قاددرریی بەرراای& نەبووو ئاززیزیی نيیشت وو ئەوواانی ڕەنگ
هھھھەمووو گيیانن بەختکەرریی وو موحيیبەتت کە سەباررەتت بە خيیزاانی خاووەرر وو بە ززااررۆۆکەکانی ئاززیزیی 

ززۆۆرریی ل/ف:یدررااوووو ئوفت کردد بووو. بەپ/يیی عاددەتت شواانکاررەکانی  ٬،مەنسووورروو شيیرین هھھھەیبووو
 ميیگەلەکانن لە٬، کوررددستانن لە شەوواانی خۆشش ئاوو هھھھەوواایی هھھھاووین کەمتر ددەگەڕینەووە ماڵ

وو لە ٬، ەددەنن وو بۆخۆشيیانن لە هھھھەوواایی ئاززاادد ددەخەفنلە شو,نی لەبارر مۆ"د٬، ددەشت وو سارراا
ددڕ ووە ئەستۆیی خۆیانن ددەگرنن کە  کات.کداا کە بۆخۆیانن لە خەوودداانن پاڕ.زگارریی وواانن سەگەکانی

دداایم وو ددەررهھھھەمم لە گەڵ م%گەلن.   

بە$کووو ٬، ەسم وو دداابب چچ شەوو-ک لە سارراا نەددەنوستهھھھەتا ئەوو کاتت بە پ(چەوواانەیی ئەوو ڕ قاددرر 
بۆ خۆیی لە ما1ەکەیی لە ڕەخخ ژژنی م)هھھرەبانی  ٬،هھھھەرر شەوو م%گەلی بۆ ماڵ ددەهھھھ%ناووە

هھھھ&زیی نوێ  ٬،(نەررەووەیی ووااننئيیسرااحەتت ددەکردد وو لە بيیستنی ددەنگی دد*خۆشيیدەرروو الوو
هھھھەتا سبەیی ددیسانن بە ددوواایی ميیگەلەکەیی بۆ چۆلووو سارراا بچ"ت. ٬،ددەکرددەووە  

بە=مم ئ0ستا چەند شەوو0ک بووو کە ئيیدیی م0گەلی بۆ ددێ نەددەبرددەووە وو بۆخۆشی نەددەچۆووە 
کی سەیریی پەیداا کردد بووو کە م&گەلەکەیی لە وو ئيیالقەوو حەزز!٬، ووو لە سارراا ددەماووەبە"ک ٬،ماڵ

. هھھھيیچ شت"ک لە هھھھەوواایی ئاززاادد بخەووێ ٬،هھھھەرر لە ووێ ەرروودد" مۆڵ بداا وو بۆخۆشیقەررااخخ"سيیميین
کە بەهھھھۆیی سۆززەیی  ٬،چناررەکانن ب! نەیدەتواان3 باشتر لە ناررە نارروو سرووددیی لک وو پۆپی

بەیانی بەڕااووەشانن وو بەمال ئەووالددااددەهھھھاتن وو خۆشتر لە شوررە شوڕیی هھھھ+دیی وو ڕۆۆینی ئاوویی 
یی سرووشتی بە تایبەتت کات-ک ززۆۆرر بۆ وویی لەززیز ووئەمم بەهھھھراانە ٬،خەوو بۆ چاوویی ووێ ب"ن"ت ٬،چەمم
ە شەوو ئەووەیی هھھھەتا بەت$#ک ل کە لەگەڵ بۆچووونن ووخەیا0ی "ززاارراا" ت*کەڵ ددەبووونن وو ٬،ددەبووونن

.ددەچووو بە خۆیەووە ددەخاف#ند  
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شواانی الوو ٬، باووکيیشی کەمتر ددەبيینی وو بۆالیی کەمتر ددەچووو ٬،ئەوو رر%کەووتەقاددرر ئيیدیی ددوواایی 
وویدااووە ووشيیوە فکر ژژیانی وویداا ڕ اانکارریەکی قوڵ ووززۆۆرر لەبۆخۆشی هھھھەستی پ,کردد بووو کە گۆڕ

کرددنەووەوو ل*کداانەووەشی لە ژژیانن یەکجاررەکی بەررااووەژژوووو بوووە. ززۆۆرر جاررت*کۆشا هھھھەتا ئەوو 
ددەنگی ئاسمانی وودد(رااکيیشی ززاارراا یی کە ئەووڕۆۆژژیی ددوواایی تەحویلداانی پەززەکانی بە وویی -

وو منا-ەکانی ساوواایی ئيیدیی گەیی ژژنن نشواانن!)لە بيیر بەرر)تەووە لە سۆ٬، گوتبووو:( خوااحافيیز
بەووڕووخسارریی فرشتە وو دد9بەرروو بەوو ئاکارروو ئەتواارریی ززرریف ووخانووومانی پ& لە شەووقق وو 

بە;مم بە ددااخەووە هھھھەززاارر پەکووو کە ئيیدیی کارر لە کارر ت)پەڕیبووو  ٬،شاددمانی وویی فکر نەکاتەووە
قە)شاند بووو.قاددرریی دد"ی  ٬،تيیریی ئەڤيینداارریی چاووەکانی دد$بەرر  

ما)ەکەیانن بۆ  لە گەڵ کارردداارریی٬، انی ئاسایی کە ززااررااپۆشی لە کاتەکچاوو ٬،قاددرر لەوو ڕۆۆژژ بەددوواا
گمەنن چاوویانن ەددۆۆشيینی مەڕەکانی بۆ شو-نی پ-شووویی م-گەڵ ددەهھھھاتت وو لە ووێ بە دد

ووهھھھەتا جارر%ک پ%کەووە ٬، چەندجارریی ددیکەشش لە شو/نەکانی جۆررجۆرر ئەوویی بيینی٬، پ)کدەکەووتت
بەوو شتانەیی ناگرنگ وو  قسەشيیانن کردد. ئەمم پەیڤيینانەیی سەررەتایی وو ئاسایی سەباررەتت

بە<مم ووررددە ووررەددە بە ددەرر ب9ینی ئەڤيین وو ئيیالقە پ,کتریی ک,شا وو نهھھيینی هھھھەرر ٬، ب'تامم وو ب'نرخخ بووو
ددوووو کە ئاشقی یەکتر ببووونن لە پەررددە کەووتە ددەرر.  

ززااررااشش هھھھەستی پ>دەکردد کە لە ماووەیی چەند بيینيین ئاشقی قاددرر بوووە وو موحيیبەتی ئەوو 
ااکک لە قو4یی ددلی ج0گر بوووە. هھھھەرر کاتت کە لە قاددرر ددوووورر شواانە جواانجاکک وو خۆشش بيیچم پۆتر

ددەبۆووە بەززەیی وو م9هھھربانی مرۆۆڤایەتی ناوو ددڵ وو ددەرروونی سەباررەتت بەژژنی قاددرروو ززااررۆۆکەکانی 
ژژیانی وواانی لە بەرر چاوو  شواانن سەرریی هھھھە6دەددااوو ددەکەووتە ئەمم فکرە کە لە ئاشق بووونە ددەب!

 ٬،هھھھەست بزووین وو گيیراایی ئەوو الووە ددەکەووتت مم کە چاوویی بە چاووەکانی کارر ت%کەررووبە!٬، بگر"ت
سەرر جەمی ئەوو فکراانەیی لە بيیر ددەکرددوووو ڕیسەکەیی ليیدەبۆووە خورریی وو لە بەرر خودداا ددەپاڕااووە 

 ٬،ک بتواانی بە ئاززااددیی بی لەمپەرروو پەررژژین وو پاررددەئاررەززوویی خۆیی بگەین+ وو بە)کووو ررۆۆژژ!بە 
خۆیی ددەباووشی پيیاوواانەیی ئەوو گەنجە دداا ببيین"ت.  

مم بە! ٬،ە ئاشق وو کۆشتەیی "ززاارراا" ببوووننگوندیی" حاجيیاووااوو" هھھھەبووونن ک لەی تریش نجحيیلەکا
هھھھيیچکاميیانن نەیاندەتواانی هھھھەوودداایی ئۆگریی وو خۆپيیوەگرتن وو موحيیبەتت ووخۆشەوویستی کە 

رریی دد:ی ئەوو کيیژە لە گەڵ قاددرر بووو ل#کتر بپس#نن.ااپەیوەند  

 اارر لە سەرر ڕیگاییلەبەرر ئەمە قاددرر بابەت9کی لە پ9ش نەبووو کە دد2ەخوررپەیی ڕەقيیبی مەترسيید
وو تەنيیا ترس>کی کە هھھھەیبووو مەجيیدخانی کوڕیی ئاغایی ددێ بووو. ئەوو ئاغاززااددەیە لەوو ٬، ب"ت

بووو بە  يینیکەیی بئەوو کچ٬، دیی باووکی وویی کۆچی کردد بوووڕۆۆژژیوە کە حاجی مستەفا بۆ گون
ووهھھھەتا ددوووو جارر لە گەڵ حاجی بۆ خوااززبيینی خۆیی لە گەڵ ٬، توندیی ئاشقی ئەوو کيیژە ببووو

بووو خيیروو مەس9ەحەتی وویی لەوو ززەماووەندەدداا بە گوێ هھھھە*(نا بووو. حاجی  حاجی قسەیی کردد
یاقەتت وو ل,هھھاتووویی شانن وو مقامی کيیژیی ووەررزز$ر لەمستەفا سەررەتا بە ب-نوووبەهھھھانەیی ئەمە کە

یەیی ددەررجەوو مەررتەبە هھھھۆکارریی ئەووەیی ل%بکەوو%تەوورر ززئەوو جيیاوواا لەوواانەیە ٬،ئاغایی نيیيیە
ی کرددنی خوااززبيینی مەجيیدخانن سەررپ"چت لەقەبولددووااڕۆۆژژیی کيیژەکەیی خۆشی نەبيین!کە

مم لە ئاکامداا ئەووددااووااوو ددااووااکارریی بە ددوواایکداایی کوڕیی بە!٬، ددەکرددوو جواابی ررەددیی ددەدداایەووە
ئەرربابی وو قەوولل وو بە9يینيیەکانی کە بۆ دداایم بووو نن وو موحکەمم بووونی ئەوو خوااززبيینيیيیە باسی 

ەجيیدخانن بدااتت. دد8ی حاجی نەررمم کردد وو ڕەززاامەندیی ددەررب(یی کە کيیژەکەیی بە م ٬،ليیوە ددەکراا
وو لە ددوواایی ٬، لەن7واانن ئەوو ووەختانە قاددرریش ڕۆۆژژ7ک ب5یارریکی مجدیی بۆ ماررە کرددەنی "ززاارراا"گرتت

چووو وو گریی بوخچەیی مەسەلەکەیی  سەررددم/کی ددووووررووددرر/ژ ب/خەبەرر بووونن لە باووکی بۆ الیی
بۆ کرددەووە. باووکی ددەستی بە نسيیحەتی وویی کردد وو سەرر کۆنەیی کردد کە بە بووونی ژژنن وو ددوووو 
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اا باشترە لەمم خەیا&ە خاووە ددست هھھھە&گرێ وو لە فکریی ددوواا ڕۆۆژژیی منا&ەکانی ساوو منداا"ی
ژەکە ت. بە=مم قاددرر نەچووو ژژ:ربارریی قسەکانی وو لە ئاکامداا باووکی ناچارر کردد بۆ خوااززبيینی کيیب!
تە الیی حاجی مستەفا.ئەوو هھھھەتا بۆ ووەڕااست گەڕاانی ب/یارریی خۆیی بە باووکی گوتت کە بچ!

٬، رریی خيیزاانيیش تە3قق بدااتت وو لەمە بەددوواا ژژیانن لە گەلل ززاارراائەگەرر پ.ویست ب) حاززررە خاووە
ت'پەڕ کاتت.  

باووکی قاددرر بە ددوونيیایەکک خەمم وو ددەرردد وو کولل وو نائوميیدیی بە ددوواایی حاجی ددااچووو سەرریی 
بە2مم حاجی نەکک تەنيیا لە خوااززبيینی  ٬،قسەیی لە گەڵ کرددەووە ووااددەکەشی بۆ شيیکرددەووە

ەپپ وو ررااست وو ب! ووو ڕبە"ک ٬،ررە ددەرر هھھھە%بووو بوووناوو/نەچووو نال/هھھاتووو وو نالەبارریی وویی قە%س وو تووو
ئەوو جارر ووااددەیی ماررە کرددنی ٬، گيیلمەگيیلم پيی7 گوتت جگە لەووە کە قاددرر ژژنن وو منا%ی هھھھەیە

ددەجا ئيیمکانی نيیيیە وو بە ڕااشکاوویی بە گویی  ٬،کيیژەکەیی بە مەجيیدخانن کوڕیی ئاغایی ددێ ددااووە
لەوو  کیە!تەووە پەیڤيین!وو مەبەستە بۆ الیی نباووکی قاددرریی چرپاند کە ئيیدیی جارریکی ددیکە بە

باررەووە لە گەڵ وویی نەکاتت.  

دااددااگرتت وو ددەسس بەددااووینی سەبر ل3پ لە خەمم وو کولل دددداانی بە جەررگيیقاددرر بۆ ماووەیەکی ل#پا
بووو هھھھەتا فوررسەت7 بۆ ڕەخساوواا بۆ بەڕ4وە بەررددنی نەخشەیی خۆیی. بە چاووەرروواانی ئەوو هھھھەلە 

لە گەڵ ٬، لەوو ن%وەدداا ٬،وو قانع کرددکە لە گەڵ ززاارراایی هھھھەبووو ررااززیی  ٬،دد-ی خۆیی بە ژژوواانی ڕۆۆژژاانە
کەس%کی تر  بە ٬،ررمم وو خوین شيیرنن قەرراارریی ددااناکە جگە لە ووییەئەوو فرشتەیی جواانی وو ددەمگ

وواانن بم2ن2تەووە هھھھەتا بۆ خۆیی ڕیکوووپ2ک کرددنی کاررەکانن بەوو شيیوەیی کە ميیردد نەکاتت وو بە چاووەڕ
ددلی گرااوویی ددەیهھھەوو"ت.  

(دەررەتانی خۆیی بە ددەنگی بلو(ریی بوووژژماوو قاددرروو ددررددیی ئەڤيینداارریی وو ب ٬،ڕۆۆژژ ددەهھھھاتن ت)دەپەڕین
دد/پBخو@ن وو کزوو ددااماوو لە گەڵ کەهھھھکەشانن ددەکرددوو نهھھيینی دد/ی کۆ/ە کوترااوو ئاشقی وو حەزز 

شەوواانە بە ئەستيیرەکانن  ٬،ل8کرددوووویی خۆیی بە ددوووو چاوویی پ/ لە لوووززەوو بەستووویی ئەسرین
ددەگوتت.  

کی نزیکداا لە گەڵ ددااهھھھاتوە سەرر ئەنجامم ئەوو ڕۆۆژژە دداابەززیی کە ددەنگۆیی بە بۆکک چووونی ززاارراا لە
وواایل+هھھاتبووو هھھھەمووو ئەوو ٬، تە سەرر ززاارروو ززمانی سەرر جەمی خە)کی ئاووااییکەوو ٬،کوڕیی ئاغا

وواانی ووەددەست توندیی کەووتبووو ئەوو دد+ەخوررپە چاووەڕخەبەرریانن پ/کتر ددەگوتت. قاددرر کە بە 
هھھھ9نانی فوررسەت9کی لەبارروو چرکەکی ووااددەبووو هھھھەتا ئەوو کاررەیی کە ددەبواایە بيیکاتت جلی 

بە:مم ددەستی قەززااوو قەددرر پ1شب/ەیی ل1ب/یەووە وو بۆخۆیی ددەستی ڕەتت ٬، ەووەیی لە بەرر کاتتکردد
کرددنەووەیی لە سيینگی ددووژژمنی نامەحرمم دداا وو ڕووووددااوویک رروویداا کە شواانی ئا(ۆزز خەیاڵ لە 

مەترسی ئەوو ددووژژمنە مەززنەوو مەترسی نەجاتت دداا.  

یل ئاغایی سمکۆ مەسەلەیەکک کە پەیوەندیی بە پ7تاوو هھھھەل4نگداانن وو هھھھجووومم وو ررااپەڕینی سما
ررۆۆژژ ئاوواا(ووررم#) کە  سەررۆۆکی عەشيیرەیی شکاکک لە ڕۆۆژژهھھھەالتی کوررددستانن وو پارریزگایی

تۆاانایی خۆیی بەچاوو ددااددااتەووە ووخۆیی ٬، وو سەررۆۆکی سوپا ددەیەوویست لە بەرراانبەرر ررضاخانن
ددەوو+ەتت لە ناوو ددەوو+ەتت دداا پ#کب#ن!. ٬،بنو#ن!  

دد(ساووەجابالغغ)یی یی هھھھەتاوویی خەبەرریی خۆ بە ددەستەووەدداانی شارریی مەهھھھابا١۱٣۳٠۰١۱لە سا"ی 
 ٬،بە ددەستی سمایل ئاغاوو هھھھ-رشی سوااررەکانی وویی بۆ دد-هھھاتت وو ددەوورروو پشتی شارر موکریی

ددەنگی دداابۆووە. خە:ک ددەستە ددەستە ئاوواایەکانيیانن چۆلل ددەکردد وو بۆ الیی وویشکایی ڕااستەیی 
سمایل ئاغا (سمکۆ) هھھھەرر چەند ددااوواایی ددەکردد کە  ززەررینەڕوودد (جەغەتووو) کۆچيیانن ددەکردد.

 وو ئەگەرر کوررددەکانن کورردد پەیکارروو پەررەچەنگ ددەکاتت ە ڕ*گایی خ*روو مەس%ەحەتیکوررددەوو تەنيیا ل
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 بە)مم لە کاتی ٬،نەیدەکوشتن وو ما,ی تا)نن نەددەکرددنن جواابب جەنگيیانن لە گەڵ نەکرددبواایە
بە چچ کەس2ک بریتی لە کوررددوو توررکک وو یانن  ٬،سووورر بووونن لە سەرر خۆ ڕااگریی لە بەرراامبەرر وویداا

ددەکوشتن. فاررسس بەززەیی نەددەهھھھات& وو هھھھەمووو  

ل*رە شی ددەکەمەووە:  چ*(ۆۆک*کی دد7(ەک*ش وو بە تامم وو خۆێ لە وویی ددەگ*(نەووە کە ئەمن
ددە8>ن چاخ>ک هھھھ>زیی ددەوو8ەتی لە بەرراامبەرر وویداا لە سابالخخ خۆ ررااگریی بۆ نەکرااوو خۆیی بە 

تەنيیا ٬، سمایل ئاغا ددەستووویی دداا کە چچ کەسس لە دداانيیشتواانی شارر نەکوژژنن٬، ددەستەووە دداا
2ک خەبەرریانن بە وویداا کە گرووپ2کی ززۆۆرر لە توررکک وو فاررسس لە ناوو شاررنن شاررەکە تا&نن کەنن. کات

 ٬،بە@مم لە ترسی کوشتن جل وو بەررگی کوررددیانن پۆشيیوە وو خۆیانن بە وو%نەیی کورردد ددەرر هھھھ%ناووە
هھھھەتا نەناسر<ن. سمایل ئاغا کە ددەیزاانی ددەررب5ینی ووشەیی (پ.وو) لە ناوو کورردداانن بۆ ناکورردد 

پ7کرااوویی هھھھەیە وو لە کاتی ددەڕب*ینی ووشەیی (پ"وو)  ەسستەووفيیر$کی هھھھ ی لە توررکک وو فاررسسبریت
لە ش<وەیی ددەررب=ین مەحلومم ددەبيیت کە ئاخۆ کوررددە یانن ناکورردد. ددەستووورریی دداا هھھھەتا هھھھەمووو 
لە  ٬،دداانيیشتواانی شارر بریتی لە گەوورروو گچکە لە قەررااخخ چەمم رر/ز کەنن وو لە سەررەتایی سەفف رراا

ب3ینی ئەوو ووشە ئاخۆ کابراا کوررددە یەکک یەکی ئەوواانن بخوااززنن کە ب/.ن (پ+وو)وو لە شيیوەیی ددەرر
ئەگەرر کورردد نەبووو ددەستووورریی ددەدداا بيیکوژژنن . ٬،ئەگەرر کورردد بووو ئاززاادد ددەکراا٬، یانن کورردد نيیيیە  

باشووورر هھھھە:تبووونن وو بۆ الیی باکووورریی ڕۆۆژژهھھھەالتت ددەررۆۆیشتن لەوو  ددەستەیەکک کە لە دد%هھھاتی
ددەگ&%نەووە.  چ/رۆۆکی پ* مەترسيیداارر ٬،ددیهھھاتانەیی کە بە ددەستی شکاکەکانن تا)نن کراابووونن

تاالنن وو ئاگر تيیبەرردداانن ئەوو قەوومەیی هھھھ&رشش هھھھ&نەرر لە هھھھەمووو شو&ن نوغل  کاررەساتی قە$چۆوو
ددیهھھاتت  بە ڕەوو ٬،وو نەباتی کۆڕیی دداانشتن بووو. ئەوو ل0مشت وو س20وویی وو0راانگەرر لە سواارروو پيیاددە

چۆ ددەکردد وو ئاگر ل ئاغا گوووندەکانی ددژژکارراانيیانن قە!پەررەیی گرتت وو بە فەررمانی سمای
 ٬،رووددەکردد. بەررگریکەرراانی ززیخ وو جواام! بە"مم ددیهھھاتی ددۆۆستانيیانن تەنيیا تا"نن ٬،ررددەددااتيیبە

شانن دداا ددووژژمنيیانن کە لە خۆیانن نيی ٬،بەخۆررااگریی سەرر سوررهھھھ&نەرر بەگيیانن بەخت کرددن&کی ززۆۆرر
نن چاووپۆشی بکاتت بۆ الیی "سميین رروودد" پاشەکشە بکاتت.وواادداارر کردد لە تا!  

کانی گەلی کورردد بووونن. ئاغاکانی بەشيیک لە ددژژ ٬،حاجيیاوو ددیهھھاتی باکووورریی ووێ
خۆڕااگریی بکەنن وو لە  ب7یارراانن گرتبووو لە بەرراابەرر لەشکریی سمایل ئاغا ناووچەیی(ئەختەچی)
نەمژیی سمایل  لە گەڵ چەکداارراانی ٬،کە چەکداارریی ددوو.ەتی ڕەززااشا بووونن ٬،گەڵ خە'کی گوند
بەشەڕ ب"ن.  ٬،ئاغایی شکاکک  

شکاکەکانن ووەددووااین ددەکەوونن وو بە  کە ددەیانزاانی ٬،ززوورربەیی ئاوواایەکانی قەررااخخ سيیميینە رروودد
ژژنن وو مناڵ وو م,گەلە مەڕەکانيیانی  ٬،بەززەیانن پيیناکەنن ٬،هھھھۆکارریی ددژژکارربووونن لە گەڵ سمکۆ

کۆچچ پ$دااوو  ٬،حاجی ئاباددیانن بە وویشکایی" ززەررین رروودد" کە ددوووورر لە ددەسس وو/.ااگەینی ددووژژمن بووو
رتت. ژژنن وو مندااڵ وو وواانی شکاکانن سەنگەرریانن گبۆ چاووەڕ ٬،گەڵ چکداارراانن هھھھە'بژیرااوو بۆخۆیانن لە

رنەووە "ززڕینەرروودد" بەرر لە وویی لە چەمم بپ نزیک م5گەلەکانی حاجی ئاووااوو چەند گوندیی ددیکە لە
٬، لە الیەنن شکاکەکانن بە یەخسيیر گيیراانن. ڕۆۆژژیی ددوواایی ٬،وو بۆ شو#ی ئەميینی ئەووال ووەگو#زنن

 ٬،بەررگەرریکەرراانی ززەررنگی ناووچەیی(ئەختەچی) بی ئەووەیی ئاگایانن لە نزیک بووونی ددووژژمن ب"ت
کات,ک بە مەترسی حەسيیانن ب,ئەووەیی ددەست وو پيیی ٬، لە ناکاوو خۆیانن لە مەترسی بيینی

لە ڕووووبەرروووو هھھھاوورر#کی  پ*سورروو(ڕشتە) ززنجيیرە ک*وەکی بارریک خۆیانن ووەنن کەنن لە ددرر%ژاایی
 پاشەکشەیانن کردد وو مەجبووورر بووونن ٬،بۆ الیی باشووورر ددرر'ژ ددەبۆووە٬، بووونی "سيیميین ڕوودد" بووونن

ژ.ژیی شيیواانن) ددووژژمن بخەنە بەرر ددەست"!نوینزیکایی( لەوو قەررااغغ وو بيیجاغغ  

کە ددەنگی تەقەیی  ٬،هھھھ:شتا نيیوساعەتت بۆ ڕۆۆژژ ئاوواا مابووو وو هھھھەوواا تا ڕااددەیەکک ڕووناکک بووو
گویچکەیی ئاسمایی ک4 ددەکردد. نا"ە نا"ەیی ددالززاارریی برینداارراانن دد"ی  ٬،تفەنگی شەڕکەرراایی ددل"ر
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ر کە لە خۆیانن ددەخست. ددیفاحح کەرراانن نەبەزز بە خۆڕااگریەکی سە! کەهھھھکەشانيیشی ووەبەززە
چاووپۆشی بکاتت وو بۆ الیی  ٬،ددووژژمنيیانن مەجبووورر کردد لە سەررجەمی تا(نەکانی خۆیی ٬،نيیشانداا

  سيیميین رروودد بگەڕ%تەووە.

قاددرریش لە سەفی وواانداا بووو بە تایبەتت چونکە ددەیزاانی ززاارراا مەڕە سپيیەکەیی  شش لەگەڵ-
انن بە شانی هھھھامەتەووە شبە شە ٬،گيیانی لە سەرر لەپی ددەستی دداانابووو ٬،بەش)ک لە تا#نە
بەغيیرەتت ددەجەنگ! بەررگریی کەرراانی  

بەررەوو باشووورر ت1کشانن. خە"ک ووررددە ووررددە بۆ ما"ی  ٬،ندیک کوژژررااوو. شکاکەکانن لە ددوواایی هھھھ!
مم ددەنگۆیەکی ززۆۆرر لە ددێ دداا بە! ٬،ە ددوواایی کارریی شواانی خۆیداا چوووقاددرریش ب ٬،خۆیانن گەڕااەوونە

 ئولکەیی شەڕیی ئەوو ررۆۆژژیی لەە ددەیانگوتت مەخيیدخانن ب- سەرروو شو)نە. چونکە ل ٬،ب&وو ببۆووە
قەرراارریی  ٬،لە ڕۆۆژژ ئاوواایی حاجيیاووە ٬،ژیی عيیشا" لە ددااووینی چيیا ڕوووو بەڕوویی سيیمنيینەرروودد"نو!
کانن بۆ هھھھەتا ب$ریە ٬،ميیگەلی خۆیی لە ووێ مۆ#داا ٬،ددوواایی شەڕەکە وو قاددرر ناخاززاا ددوووو ڕۆۆژژ٬، گرتبووو

ن.مەڕ ددۆۆشيین بۆ ئەوو شو!ن ب!  

ئەوو ڕۆۆژژیی قاددرر لە ززاارراا ن. ەکانن ززووووتر خۆیی بگە!يین!تە ئەوو شو!ریوو ب!هھھھەمو یی وویستبووو کە لە -
قاددرر کات*ک ئەوویی بيینی ٬، بيیست ددەقيیقە پ%شتر لە ب%ریەکانن خۆیی گەیاندە ج%ژوواانن ٬،ززاارراا

ل*ی پرسيیارر کردد:٬، پيیشوااززیی ل%کرددوو  

ددەتهھھەووێ شت+کی سەیرتت پ+نيیشانن بدەمم؟٬، ززاارراا  

بە سەرر سوڕمانەووە چاوو#کی لە قاددرر کرددوو گوتی چچ شت#ک؟٬، ززاارراا  

شەڕ)کی گەووررە  ٬،کە ددوووو شەوو پ%شتر ئەل%رۆۆکە ٬،ی: ئاخۆ ئەتۆ ددەززاان!قاددرر ددیسانن گوت
ڕوووویدااوو ژژماررەیەکک خە(ک کوژژرراانن؟  

ک بەمن نيیشانن بدەیی.بە/مم ئەتۆ ددەتویست شت!٬، قاددرر٬، ددەززاانم٬، ززاارراا گوتی: بە"!  

ووەررە با نيیشانت بدەمم.٬، ززۆۆرر چاکە  

اائەمەیی گوتووو ززاارر یی بە ماتت وو سەرر سوررماینەووە بە ددوواایی خویداا بردد.-  

کی تەقریبانن قوڵ ەددڕااوووواانن ددەبيینراا. لە پشت بەررددەکانن ددااگاشە بەررددیی مەززنن لە پ"ش  چەند
واارریی ززە بەرردداانەشش ت!پەڕین وو گەیشتنە ل!لە نزیکەیی ک/و ووەبەرر چاوو ددەکەووتت. لەوو ڕاا

شش لە پشتەووە بە ددوواایی وویداا ددەڕۆۆیی.٬، ددااددڕااووەکە. قاددرر ووەپ+ش کەووتبووو ززاارراا  

قاددرر لە پ,اا گەڕااووەوو گوتی: ززاارراا!  

هھھھا!  

اوو ل%رەکە.چ  

ززاارراا ل@يیخوررددبۆووە. لە ناوو ئەوو کەنداا#ی قۆڵ سە جناززە کەووتبووونن. بۆگەنيیویانن لە ناوو ئەوو قو#کە 
یەک%ک لەوو  ٬،ااننەند قاژژوو خەررتەڵ لە سەرریانن ددەسوووڕلەوو کاتداا چ٬، کەپۆیی مرۆۆڤی ددەگرتت

لل وودداا#شش وو قە٬، سەرریی بەررووئاسمانبووو ٬،اووە$ بوووززاارریی هھھھ ٬،س0يیانە بەررەووپشت کەووتبووو
ددووووەکەیی ددیکە بەرر ددەمم  ٬،ئەحمەدد ددیهھھقانی ناسيیەووە ٬،اووەکانيیانن ددەرر*نابووونن. ززااررااخەررتەڵ چ
ەیی لە ئی ئەوو0ی نزیک بۆووە بە سەرریی پەنج ٬،کەپۆیانن لە هھھھەرردد هھھھە+چەقيیبووو. ززاارراا ٬،کەووتبووو
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٬، مرااددیی نۆکەرریی ئاغا بووو ٬،ن لە ززاارریی هھھھاتبووو. ئەمم کوژژررااووەززۆۆرریی خو! ٬،سەرریی وویی ووەررگ#"اا ٬،پ!
ئەوویی ددەناسی. ٬،ززاارراا  

 ئەوویشی ددیسانن بە نوووکی سۆلی سەرریی بۆالیی خۆیی ٬،لە ددووووەمی نزیک بۆووە٬، اایی ززااررااددوو
 ٬،ووەررسوڕااند. ن:و چاوواانی بە ززبرەیی گو2لە کونن ببووو. ئەگەرر سەرریی کوژژررااوو مووویی بواایە

مم کوژژررااوو سەرریی ب! بە!٬، لەوواانە بووو ززاارراا نەیناسيیبوااووە ٬،موووەکانی ددەکەووتنە سەرر چروو چاوویی
وویی ناسی: ئەمە مەجيیدخانن کوڕیی ئاغایی گوند بووو. ززاارراا بە ززاارراا ددەستوووج# ئە ٬،مووو بووو

چەند هھھھەنگاوو  ٬،هھھھەمووو هھھھ6زیی ددڵ ووەکووو هھھھەمووو ک6ژەکایی کورردد لە سيیفەتی ززااتی وویداابووو
کشایەووە ددوواایی وو خۆیی لە ئام(زیی قاددرر هھھھاوویشت. قاددرر چاوویی ت(ب'یی ووپرسی:  

؟ ئەمانەتت ناسيین؟٬، چچ بوووە٬، هھھھا  

شش کوژژررااووە!ەبووو ئەوو فەقيیرقاددرر ناسيیم. ئەووەشم ناسی. کە وواا ٬، بە"ی  

بۆ فەقيیر؟ مەگيین خەمی بۆ ددەخۆیی؟  

بە/مم دد)م بەحا)ی ددەسوژژێ. ٬،بۆناخۆمم خەمی٬، نا  

دد/ت نەسوووت@. مەگيین ناززاانی کە ئەوو ددووژژمنی من بووو ئ4ستا خەیا/ی هھھھەرر ددووووکمانن ڕااحەتت 
بووو.  

پاشانن ووەکووو ووەیی بە پ4چەوواانەیی مەیل وو ددااخوااززیی وویی قسە بکاتت ٬، کەم(ک ڕااووەستا٬، ززاارراا
گوتی:  

بە(مم پەررژژژژین وو  ٬،گا هھھھە'گيی$ااووەچونکە ئەگەرر لەمپەرریی تۆ لە سەرر ڕ!ئەمن ئاسوددە نەبووومە. 
لەمپەرریی من هھھھ'شتا هھھھەرر لە ج'ی خۆیەتی.  

ک% ب#ت؟٬، کە لەمپەرریی تۆ؟ لەمەرریی تۆ!  

خاووەرر.  

لەناوویی  ٬،گرنگ نيیيیە. ئەوو ئەگەرر ب,هھھەووێ بەررهھھھە%ست ب!٬، ئەیی بابا! ئەووە کەیی لەمپەررە
ااررددنەووە سانایی ترە.برددنی لە ئاوو خو  

لە چاووەکانی ڕەشی قاددرریی ڕوواانی.  ٬،فەڕاانەیی هھھھ#نا سەرر ل#وووززەررددە پ&کەنيین&کی بەدد٬، ززاارراا
هھھھەتا سەررددەم+ک هھھھەرر ددوووو مەحویی ٬، بریی ٬،قاددرریش چاووەکانی لە چاوویی ڕەشی ززاارراا

تەماشایی یەکتر بووونن.  

بە پ4چەوواانەیی یاسایی سرووشتی لە جيیاتی ئەمە  ٬،زیی کاررەبایی ڕەززاامەندددوووو هھھھ!
ئەوو ددوووو  بۆ الیی یەکک ڕااک7ش6اابووونن. تەررمی مەجيیدخانن لە پشت سەرریی ٬،ترب&ەت#ننیەک

لە خو-نی خویداا گەووززیبووو. ٬،ئەڤيیندااررە  

لە ددووووررەووە ب3ریەکانن بۆ الیی م3گەڵ ددەهھھھاتن. وو قاددرر چاخ3ک ئەوواانی بيینی لە گەڵ ززاارراا بۆ الیی 
/ریەکانن نزیک ددەبووونن وو کی تر پيیرۆۆزز بایيیانن ل'کتر کردد. بگەڵ چووو. ددوووو ئاشقی ئەڤيینداارر جارر!م!

خاووەرریش لە ناوو ئەوواانن بووو. خاووەرر لە ددووووررەووە ززاارراا بە*مم ئەوواانی تر  ٬،یی لە گەڵ قاددرر ناسيیبۆووە-
بە  ٬،ب"ئەووە ووەڕوووویی خۆیی ب"ن"ت ٬،نەیانناسيیبۆووە. خاووەرر کە گەیيیە ووێ ٬،هھھھەتا نەگەینە شو$نەکە

جەفنگيیانن  ٬،اارراااددرروو ززوو بە قسەیی ک-ژەکانيیش کە لە گەڵ ق٬، ددۆۆشيینی بزنەکانن خەرریک بووو
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چکەیی هھھھە1نەددەخست. لە چاووە جواانەکانی چەند دد1ۆپە فرم+سک بە ڕووخسارریی ددەکردد گو!
کەسس ئاگادداارریی ئەوو فرم*سکانەیی نەبووو.....٬، جگە لە ززاارراا٬، خەماوویداا هھھھاتە خواارر  

)٤(  

ووەررددە ووررددە بە سەرر ٬، ئەوو شواانی بە حەددەبب وو بە حەیاوو دد+ۆڤانن وو خەمخۆرر٬، ئيیشی قاددرر
ۆۆژژ گوڕاانکارریی لە شيیوە ئاکارریی وو کرددەووەیی وو چۆنيیەتی هھھھە#سو ش(تی ددەک(شاوو ڕۆۆژژ بە ڕ

کە هھھھەمواانی توووشی سەرر سوڕمانن کردد بووو. کابراا  ٬،بنيیشی لە گەلل خە,ک پەیداا ددەبووو
کە  ٬،ڕەڤشت وو ميیجاززی:کی ئەووهھھھا توندوووو باشارر نەکرااوووو بەددەرر لە تاقەتی بە خۆووە گرتبووو

زز-دەتر لە هھھھەمواانن لەوو  ٬،ب% ب#ست ئيیدیی نەددەکراا لە گە/ی ئامپيیا/ە بب,. خاووەرریی فەقيیروو
گۆڕاانکارریی وویی ددەررددوو ڕەنجی ددەک2شا. بە حەقيیقەتت هھھھ2ندەیی نەمابووو کە ئيیشی ئەوو ژژنە 

قسە قوووتت ددااتەووەوو کە$پەوو وو کە ناچارر بووو لە گەڵ ئەوو شيیتە ژژیانن تيیپەڕ کاتت  ٬،چاررەڕەشەشش
بەررەوو ش'تی بەررێ. ٬،سەگایەتی وویی هھھھە#کا  

شواانکارریەکی  ٬،لە ددەست بدااتت رریی شواانيیشلە حا01کداا کە ددەهھھھاتت حەووسەلە بە کا
کە ززوورربەیی ڕۆۆژژەکانن ميیگەلە مەڕەکەیی بە وویی  ٬،ووەکک(بەررددەست)بۆ خۆیی دداامەززررااند بووو

هھھھەتا بە ئيیستالحح وو چانن بداا. بە,مم ئەوو مانەووە لە ماڵ کە  ٬،ددەسپارردد وو بۆ خۆیی لە ماڵ ددەماووە
چۆررتم وو تا#وویی  ٬،ەررەتانیبۆ ژژنە ب"کەسس وو ب"دەرر وو منا,ەکانی ب"تاوواانی ب"د ٬،هھھھيیچ ووچانن نەبووو

ددەکراا ئەوویی ووەکک عەززاابی جەهھھھەنم لە بۆ وواانن لە حيیسابب ب#نيین. رر#ووو شو#ن وو  کە ٬،ررشبووو
کە بە بچکۆ3ەترین ب.نووو بەهھھھانە لە خاووەرریی  ٬،کرددەووەیی بە ڕااددەیەکک توندوو تۆسن وو توووڕە ببووو

هھھھاتبواایە  گ کە لە ددەميیاننەکانی بە نزمترین ددەنوو منداا!٬، وو لە هھھھۆددەیی ددەهھھھاوویشتە ددەررددەدداا 
سویی وو خەززوورریی کردد.سوووکک وو ب)'یزیی بە خە ج)نووو قسەیی ددەگرتە بەرردداا ٬،ددەرر  

 ٬،یانن کاموووسس گرتب! ٬،کات"ک کە ددەنوووست لە ناکاوو ووەکووو خەوون"کی مەترسيیداارریی بيینيیب"ت
ئەووەیی  ٬،لە ناوو نوین ددەررددەپەڕیی وو هھھھاوواارریی ددەکردد وو ددەیقيیژااندوو ددەکەووتە گيیانی ژژنن وومنا%ەکانن

ەیدەگ9رااووە. مەنسووورر کوڕە شەشش سا0ەکەیی قاددرر باشتر لە ددااکک وو بە ددەمی دداا ددەهھھھاتت ن
نی ئەووە ددیسانن ە ددەیبيیهھھھەرر ک ٬،خۆڕااگر بووو ٬،خوشکی لە بەرراامبەرریی ئەوو ناخۆشخو$قيیيیە

لە ماڵ ووەددەرر  ٬،بەررددیی بەدداارریی ٬،باووکی کەفی هھھھاتۆتە سەرر ززاارروو دداارریی بە بەررددیی ددااددەددااوو
نن ووکۆچە خەرریکی گەمە ددەبووو. ددەکەووتت وو لە گەڵ منا/ەکانی هھھھاوو تەمەنی خۆیی لە کۆ!

 وو دد"ی٬، بە>مم شيیرنن بە پ6چەوواانەیی کەترەخەمی وو بەهھھھاسانگروو سەهھھھەندەیی برااکەیی بووو
لە بەرراامبەرر س)الوو ل)مشتی بە خوڕ)نی قە#س وو  ٬،نەددەهھھھاتت وو چاوویی بەررەدداایی نەددەدداا

ددەررهھھھە,بووونن وو ب5تەبيیاتی باووکی التەرریک ووددووررە پەرر5ز تەماشاچی بە تا,کرددنی کولل ووکۆیی 
ئەووە ددااکی  ٬،یی کە باووکی ددەررهھھھە%بوووەووی ب1ت. لەوو جۆررە ووەختانە کە ددەیداووەکی لە ددااکب

ددااووین  ٬،خویدااوویشتە ن'واانيیانن ٬،مەززلووومی گرتۆتە بەرر پلالرریی قسەیی سوووکک وو جنيیو وو ل&يیدەدداا
 یانن شاقە7ی کەوواایی باووکی ددەگرتت وو ددەک(شا بە پاڕاانەووە ددااوویی ل(دەکردد لە ل(داانی ددەست

لە کاتی پ,شگيیریی لە ززوو#م وو  ززۆۆررکەڕەتت ٬،لە وو بيیتاقەتتگچکەوو ڕەززی ئەوو ززااررۆۆکەیی ٬،ڕااگر"ت
ددەستی ٬، ووەبن ددەست وو پيیيیانن ددەکەووتت وو شەقق وو مستی نسيیب ددەبووو ززۆۆرریی باووکی

بەگریانن ددەکردد لە عەینی حا:9شداا لە دداایکی ددەپرسی: دداایە گيیانن باووکم بۆچی لە تۆ 
ددەددااتت؟  

دداا کۆززیلەیی ددەبەست شيیرنن بە  ووچونکە لەووپرسيیارریی ززااررۆۆکک فرم0سک لە چاووەکانی دداایکی
خەیا+ی خۆیی دد+ی ددەدداایەووەوو ددەیگوتت:  
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کيیژەکەیی  ئەمن لە باووکم ددەددەمم! خاووەرر لەوو خەمخۆرروو ناززک$شيیە ٬،مەگریی ٬،ددااکە گيیانن
ام"ز خۆشویستی ئەوو هھھھ,ندە خەفەتت دداا ددەگرتت وو دد4ی ددەسوژژیا ب,ئەووەیی بيیهھھەووێ ئەوویی لە ئ

ۆیی لە گەڵ ئەسرینەکایی وویی اانەیی خنەوو ززوو)مليیکرااووفرم/سکەکانی بەشخوررااوواا٬، ددەگرتت
کەیی ددەگوتت:کەڵ ددەکرددوو بەکيیژەت!  

تۆشش  لە ٬،ئەوو ش&ت بوووە٬، . لەوو جۆررە کاتە ئەتۆ لە باووکت نزیکەیی مەکەنا٬، ین گيیاننشيیر٬، نا
چەند پاتت ددەکرددەووە ددەیگوتت: ش&ت بوووە  ٬،يیەت" بزاان# چيیددەدداا. شيیرنن ب!ئەووە مانایی "ش!

ت!ش!  

بە+کووو سەباررەتت بە  ٬،گەڵ خ-زاانن وو منا&ەکانیئاکارروو ڕەڤشت وو کرددەووەیی قاددرر نەکک تەنيیا لە 
وو هھھھەرر  ٬،بنيیشی باشيیانن لە گەلل هھھھەبووو گۆڕاابوووووخە#کی ددیکەشش ززۆۆرروو کەمم ئەووهھھھەیی هھھھە#سو

 کابراا ززنجيیریی ٬،کەسس کە ددوووو قسەیی لە گەڵ کردد بواایە بۆ مەبەست پرسيیاررەکی ل(کردد بواایە
شی نيیکی ددێ توووە کۆ!ددەددااووە. هھھھەتا ددە)#ن ڕۆۆژژ#ک ل میددەپاساندوو ززۆۆرر بە ب*ئەددەبانە ووە!
یی ەت وو جگە لە ب1حوڕمەتی هھھھەتا بە ڕااشکاوویی هھھھەڕەشددەب! ٬،حاجی مستەفایی باووکی ززاارراا

ئەگەرر کيیژەکەیی نەدداات3 بە حيیسابی ددەگاتت وو ددەیکوژژ"ت. ٬،ل'کردد بووو  

هھھھاتت ترسی بۆنی ش#تانەیی ل#دە (ن حاجی سەررەتا لە هھھھەڕەشەیی ب(تامی وویی کەددە!
وو بە ددوواایی ئيیشی خۆیداا چووو بووو.پ'کەنيیبو ڕ"نيیشتبووو.بە(مم ددوواایی پ"ی  

بە پلەوو ددەررەجەیەکک  ٬،ب-ئوقرەیی وو پەش-وااوو پۆشەکاوویی ب-ئارراامی وو ت-کچووونی حا&ی قاددرر
 ٬،تابب وو ب8ست وو تاقەتت وو خۆررااگریی ئەوو هھھھەمووو خوددە خوددەوو نامرااددیی نەبووو گەیبووو کە ئيیدیی

یی هھھھە%گرێ وو گرااوویی خۆ ٬،ب;یارریی دداا بە شيیوەیی قەددیم کە لە کوررددستانن بۆتە عاددەتت وو نەرریت
لەوو ناووچەیە بۆ ناووچەیەکی ددیکە ب;ووااتت کە بتواانيیت لە ووێ پ1کەووە بە ئاسوددەیی ژژیانن بەررنە 

مانن وو عيیالجج وو مە'حەمی ئەوو تەنيیا ددەرر ٬،گاوو ڕەسم وو نەرریت وو عاددەتی کەوونارراا!سەرر. ئەوو ڕ
لە  کورردد ستا بۆ الوواانن وو کيیژااننئ! کە تا  ٬،دد9ی نەخۆشش وو ب/مارروو ماندوووو ووەڕززوو ب/تاقەتت وو بریندااررە

بۆ ماووەتەووە. باوو باپيیروو ڕەچە*ەیانن بە ئيیرسس  

ژەکی ددەب2 وو بە دد/ووو گيیانن وو ررووحح وو هھھھەست وو نيیست وو گەنج!ک ئەڤيینداارروو دد(دۆۆڕااوویی ک!
ئيیمانن ووباووەرر هھھھەتا هھھھەمووو ووجوددیی خۆشدەوو4ت. ک4ژ4کی جواانن وو لە بەرر دد*نن وو خۆشکۆکيیش 

خواایی  ددەپەررستی لەبە تەوواایی ئەنداامی لەشی ئەوویی  ٬،ئاشقی ئەوو کوررە جونچاکەیە
ەیەکی پ$کب$نن وو پ*کەووە بنەما!ردد بەوو کوڕە ب*گەررددە بکەتت ووددەخوااززێ کە ڕۆۆژژ!ک بتواان# م!

تت وو هھھھەستی ەخانەووااددەیەکی لە سەرر بناخەیی وو هھھھيیمی ئەوو ئەووین ووئەڤيینداارریی ووموحيیب
ئاخۆ بە هھھھۆیی  ٬،بە2مم ددیارریی نادداا بە چچ کۆسپ"ک٬، خۆشەوویستی وو سرووشتی دداابمەززرر#نن

وو دداایک وو برااکانی بەوو ئەووڤيینداارریە  یانن بە هھھھۆکارریی ددیکە باووکک ٬،وونيیا وو سامانننەبووونی ما#ی دد
وو لە ئاکامداا بۆ  ٬،ڕااززیی نيین وو حاززرر نيین بۆ پ/گەین ئەوو ددوووو الووە مل دداانيیو/نن وو ررەززاامەندیی بدەنن

ئاخخ وو ددررددوو  ٬،یانی: ئاشقەقق وو ماشقە ئەووەیی ووەکک ددەسکەووتت ددەم'نيیتەووە ٬،هھھھەرر ددووووکک ال
رم6سک باررااندنن وو هھھھە+وەررااندنن وو کۆ+ەوواارریی وو ددەررددە دداارریيیە. هھھھەرر خەمم وو کولل هھھھە'رژژتن وو ف

لە هھھھەمووو خۆشی ددوونيیا ب!  ٬،هھھھەرر ددووووکک ٬،ددووووکک لە هھھھەرر ددوووو ئاسمانن نا*ە سکاال ددەکەنن
تت بيیميیجاززوو لە نەشە ەقاهھھھەرر ددووووکک ددڵ کاوولل وو وو"راانەماڵ وو پەشيیوە ووب"ت ٬،نسيیب ددەبن

بيینيینی یەکتریانن  ئەگەرر شانس "کووشەوو ٬،بۆ چاررەنوووسی خۆیانن لە عنەتت ددەن$رین ٬،کەووتووو
چەند چرکەیەکک لە ررەخخ وو قەررااخخ  ٬،بۆ ووەددەست کەووێ وو بلوێ ٬،لە پەناوو پەسيیوەکی ج% ژژوواانن

ئەوو لەززەتەیی  بە"مم ٬،ئەڤيینداارریی وو خۆشەوویستی لە خوێ ووەررددەنن یەکتر ددوووو س% قسەیی
ددەررددیی وواانن  ٬،چرکەیی ززوووو تيیپەڕیووو ت&کەلل بە خەمم وو ددەررددوو حەسەڕەتی ددەررددیی ب&مرااددیی

ئۆڤڤ وو ئ#ش ووپ# لە برینداارروو بەژژاانن وو  ددەررمانن ناکاتت وو ش.تەوو مە+حەميیک لە سەرر ددل!
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ی ب(یارر ددەگرنن پ.کەووە ڕااکەنن ووب(ۆۆنن بەلکۆوو نپەشيیووو تا4چيیژیی وواانن دداانان&ت. بەناچارریی ووب&دەررەتا
بە4مم ددەب0 ئەمەیانن لە بەرر چاوو بی کە کەسووو ٬، ئاسۆیی بەخت وو ئيیقباليیانن بۆ ب'تە ژژوواانن

دداابيین کرددنی  کی لە بارر بۆ پ.هھھ.نانی کارروو پيیشە بۆددووووەمم بواارر!٬، نن نەززااننانن بە شوینيیاکارری
ە بدۆۆززنەووە وو بتواانيین ززەماووەند بکەنن. چاووپۆشی لەمە کە ئەگەرر ددااکک وو ژژیانن بنچيینەیی بنەما!

ئيیدیی کارریک لە  ٬،نی دداان)شتيیانن بنئاگادداارریی شو! ٬،ک%ژەکەئەستووورریی  ققڕ وو ااززییباووکی ناڕ
 ٬،انن کرددووەکە ئەوو جارر کە بيیئاگادداارریی ددااکک وو باووکيیانن ززەماندیچون ٬،ددەستی ئەوو ددوووو الووە نایە
کی ئەنجامدررااوو قەرراارر ددااووە. لەوو جۆررە ش1وااززە دداا خۆ بەختکریی وو سەرر خۆیانن لە بەرراامبەرر کارر!
 ٬،گ&اانەووە بۆ ماڵ ٬،ووندوواا دداابن.ن کە لە ددوواایی ززەما٬، نن لە کوڕەکانن ززیدەترەلە پ(ناوو نانی کچەکا

رر پلالرریی تە بەوو ددااکک وو خزمم وو کەسس وو کارریی ددەکەوو! اووککب ددیسانن ئەووندەیی کە کيیژ لە الیی
ڕوووویی بيینيینی باووکک وو  کوڕ وواا نيیيیە. کيیژیکی ئەووهھھھا ئيیدیی ٬،مەتیتواانج وو سەررکۆنە وو ب$حوڕ

ەکەیی وویی بە چاوویی سوووکی ل'دەڕوواانن هھھھەمووو ئەنداامانی بنەما! ٬،دداایکی نيیيیە
بو)کرددنی لە بنەمایی سەرر شۆڕیی ددەززاانن وو لە قبە وو ئەوویی  ووهھھھە0سوبنيیشی لەگەڵ ددەکەنن

ژیی خۆیی حيیسابب ناکاتت وو براا ئەوویی بە -وووو ووەررددەگ!-نن. باووکک ئيیدیی ئەوویی بە ک!یانما$#خۆ
لە سەرر یەکک جگە لە  ٬،خزمم وو کەسس ووکارروو ئەقرەباشش هھھھەرر بمجۆررە ٬،خۆشکی خۆیانن ناززاانن

ئەووهھھھا ناڕوواانن وو  لە کيیژیی یش بە چاوویی ڕیزوو ئيیحترااممم0رددەکەیی هھھھيیچ کامم لە کەسس وو کارریی وو
  ی پ) نيیشانن ناددەنن.رروووویی مهھھ%ربان

 ٬،سيیبی کيیژووکوڕیی "ڕەددووووکەووتووو" هھھھە*گيی'ااوو)) ددەب!ە%کداا ن((ئەوویش ئەوو چاررە نوووسە لە !
وو کەووتوبيیت وو لە شو#ن#کی کە ساخخ وو سەالمەتت وو ب/دەرردد سەرر ووک/شە لەگوندیی خۆیی ڕەددوو

نی دداانيیشتن ماووەیەکی ددووووررووددرر!ژ بۆ گوندیی شو! ددوواایی ٬،يین وو ب,ترسس ماررە کرااب!ئەم
تەووە.هھھھەرر لە ووێ ززەماووندیی کرددبيیت وو ماب!ەوو یانن گ'ااب$تەوو  

٬، ددەررددەچن کيیژ هھھھە*دەگرێ وو بۆیی٬، بە7مم ش%وااززیی ئەووهھھھاشش دد%تە پيیش کە کات%ک کوڕ“
وو مەسەلەکە بکەوو*تە چواارر چيیوەیی  بە ددوواایانداابچن ژەکە ب)یاررگربنباووکی ددااکی ک! ٬،لەوواانەیە

خۆیانن لە ما)ی ئاغایەکی ! ددەب ٬،ژوو کوڕەقەررەبۆ. لەوو هھھھەلووو مەررجەدداا ئەوو ک!مەترسيیکی ب! 
قوددڕەتيیانن بەسەرر  ئەوواانن ٬،یی ل*نەهھھھاتبواایەەهھھھاوویشتواایە کە کەڵ لە بەرریی ووزز ٬،تتبە ددەسە!
ەتی زووحوڕممەالیەکک ئەوو هھھھەیی لە الیەنن ئاغا ڕ!یانن ما*ی شيیخ وو مشایخ وو  ٬،نەشکابواایە

بۆ ئيیدیی  ٬،جارر ووەبووو ئاغایی گوندەکە ئەوو سەرر شۆڕیيیەیی بە ئی خۆیی لە قە&ەمم ددەدداا ٬،هھھھەبووو
مم لە هھھھەرر حا'داا ئەگەرر !ەب ٬،انگرێ ووغوالمەکانی ووەددووااددەخستخۆیی ل+ ددەخەفتا کە بيی

ە بووونن ددەنا ووەهھھھەبووو بيیانگرنن وو ک)ژەکە لە کوڕەکە ددااکۆکيیکەررەکایانن ززلل بواایە ئەووە ئاسودد
ژە ئەووکوڕوو ک! ۆررە چاخە ئاستەمانەدداائەووج ٬،نەووە بە ززۆۆررە مل بە یکی ددیکەیی بدەننبست!

 شانسيیانن هھھھەبواایە کە لە بۆسە ددبواایە بەکوررتی وو کوررددیی ددەبواایەددەبواایە خۆیانن ووەشارر
یانی هھھھەرر  ٬،الیانە ددەبووو یەکک خۆشەوویستی بەالمم ووااشدەبووو کە ٬،نەکەووتبواانن ووبۆ یەکتر ببواانن

کچەکە ئاگادداارر ئەووینی کوڕەکە نەبووو کە کارر ددەکەووتە  ٬،ک.ژەکەیی خۆشدەوویست کوڕەکە
الوویی نەمژیی عەپەلۆرر رر.کدەکەووتن وو ززووررملی وو یانی: ئەووکاتت چەند  !گ$چە.ی بەززۆۆرر ڕااک$شانن

وو  ٬،لە ددەررەووەیی ددێ خ4ۆۆچۆمم ددەکرددوو ددەگرتت ووکوڕە تيیی ددەررسا ک)ژەکەیانن بە ززۆۆرریی ززۆۆرر دداارریی
رر ززۆۆرر جارر ئەوو کاررەشيیانن وو ووەررززیریی ئاغایی عەپەلۆئەمە هھھھەرر چەند قەباعەتت بووو بە%مم غوالمم 

ددەکردد. ززۆۆرر جارر لە ژژنن بە ددااخەووە مەالشش بە قسەیی ئاغا کيیژەکەیی ل% ماررە  ٬،ددەکردد
”!ووەررگ! ڕااک>شانی ئەووهھھھا بە ززۆۆررە ملی کزیی کيیژەکەیانن لە بنەوورراا ددەڕیناووە.  

دداامرکانی دد,ی ددەررددەدداارر وو برینداارروو  ٬،لە دد)داا گوووررااوو بووو قاددرریش ب.یاررەیی هھھھە&گرتنی
ددەستەوو  ٬،نەپشکۆتووویی خۆیی ددەهھھھاتت بە السا کرددنەووەیی ئەوو ڕ/ی وو ررەسمووو دداابە وونەرریتە

هھھھەتا بتواانن  ٬،کەووە سەرریانن بۆ شو+ن+کی ددیکە هھھھە$گرننانی ززاارراا هھھھە)بگرێ وو پ!ی ٬،ووین کاتت.دداا
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شەوویک کە ززاارراا٬، ددوووورر اازز چاوویی نەیارروو ددووژژمن ززەماووەند بکەنن. بەمم مەبەستە یی لە ڕەخخ کانی -
وە کردد وو پ.شنيیارریی ررەددووکەووتن وو خۆیی لە گەڵ ووێ هھھھ!ناگۆڕ وو باسی ل! گەال#ەیی ٬،بيینی
هھھھەتا  ٬،ووەررە ڕەگە&م کەووە٬، وواانی کەلکی نيیيیەیی چاووەڕنی بۆ شيیکرددەووە وو گوتی ئيیدهھھھە$گرت

 ٬،ەیی پ7 لە خەمم وو حەس7ەتت ددوواایی ب%نيین. ززاارراا سەررەتا ترسی ڕ%نيیشتبەوو سەررگەرردداانيیيی
مم پاشانن ووررددە ووەررددە حاززرر بووو کە ڕەددوووویی بکەوو"ت.بە!  

قاددررگوتی: ززاارراا ددەب. لە یەکتر بە ددااخخ وو کوڵ هھھھەتا کەنگ% ئ#مە  ٬،یی خۆشەوویست-
لە س1بەرریی خۆمانن وو لە خشپەیی پ01 خۆمانن خۆفف بکەین ووب&ەووینەووە!ەتت بنۆڕین ووحەس!  

٬، بە ب<چم<کی بۆژژماوو (ددلتنەگگ ووگەرریا)ددڵ پ5 لە خوین ووپۆشاکاوو گوتی: قاددرر گيیانن٬، ززاارراا
چ$ت گەررەکە ب$ژە؟ ٬،مەبەستەکەتت بەباشی حا&يیبووومم  

 هھھھەتا تۆ باک(کی ووەکک حاجی٬، ددەمهھھەووێ ب6#م کە ئ#مە هھھھەتا ئەوو ووەختەیی کە لەوو گوند#يین
هھھھيیچ کاتت پ(گ ناگەین وو  ٬،ووئەمن هھھھەتا لە قەررااخخ ژژنن وو منداا*ەکانی خۆمم ٬،مستەفاتت هھھھەیە

ناتواانيین بە ئاررەززوویی دد:ی خۆمانن ناگەین وو ددەستمانن ووە ززەماووەندە ررااناگاتت. لەبەرر ئەمە 
گایی ددوووو (قاڕنجە) بچيین. ئەل!رەرراا بۆ ووێ ڕ!اررتت پ'دکەمم ووەررە هھھھەتا ئەمم شەوو پ'کەووە بۆيیپ#شن

وو خا7م ما7ی لەوو گوندەیە. ددەچيین وو چەند ڕۆۆژژ%ک لە ووێ ددەم%ن%نەووە. ٬، ەساعەتت ززۆۆررتر نيیيی
وو ئەگەرر نەشمانن ٬، ئەمن ئيیش(ک ددەددۆۆززمەووە٬، ئەگەرر وویستمانن لەوویی بم&نيینەووە ٬،ددوواایی
ددوواایی ئەووەیی کە پ8کەووە ززەماووەندمانن کردد بۆ ماڵ ددەگەڕینەووە وو هھھھەمووویانن لە  ٬،وویست

بەرراامبەرر کارر4کی ئەنجامدررااوو ڕااددەگرین.  

ئەمن نەش.م ئيیشيیەکی ئەووهھھھا بکەمم. !تی: ئەیەڕۆۆگو٬، ززاارراا  

سيیارریی ل)کردد؛ بۆ؟رپ قاددرر  

سەرر شۆڕیی وو پ(الرریی سەرر کۆنەیی  وو باووکيیشم لە بەرر٬، بۆیە ئەگەرر برااکانم بمگرنن ددەمکوژژنن
یی ەرر,ە دداایی. دد,نيیابە کە نە برااکانت ووک ددەقق ددەکاتت وو ددەمرێ. قاددرر گوتی: ئەتۆ لە هھھھەخە!

ی وواا وو لە تۆ کەنن وو نە باووکت لە خەمم وو خەفەتت کارر"کئەوو کاررەیانن هھھھەیە کە بە خواارریی چا
ت ئەتۆ م+ردد بە من ددەکەیی کە دد! ٬،کەییکی خەررااپپ ناددەکاتت کە بمرێ. خۆ ئەتۆ کارر!

وویستووویەتی.  

کەم3ک لە فکر ڕۆۆچووو پاشانن پرسی: یانی ددە35ی ئ3مە کەنگ. ب,ۆۆین؟ هھھھەرر ئەمم شەوو.٬، ززاارراا  

ئەمن ددەب/ هھھھ-ندیک لە سەرریی فکر  بۆ من بوووزز ناخوااتت وو ناگونج!. ززاارراا گوتی: ئەمشەوو
بە7مم ئەمن هھھھ2شتا لەوو باررەووە ب-یاررمم نەگرتوووە.  ٬،بکەمەووە. ئەتۆ ئەووە ب.یارریی خۆتت گرتوووە  

قاددرر گوتی: ب7یاررگرتن کارر-کی نيیيیە. هھھھەرر ئ-ستا ب7یاررەکەتت بگرە. مەگ-ن نەتبيیستوووە کە 
ب(ت. مەسەلەیەکی گوتووویانە: ئيیش; ئەوو ڕۆۆ بۆ سبەیی مەهھھھ%1ەووە! ززاارراا گوتی نا ئ%ستا نا

&وواانيین ت! کەوواا بووو ناب! ئەوویی ئەووهھھھا ب! ٬،گرنگ وو پ%وستی بەچاررە نوووسی ژژیانی ئ%مە هھھھەیە
وو ب/بارر بگرین. ئەمن ئەوو شەوو لە ماڵ ددەبم لەمم باررەووە بەش/وەیەکی مجد فکر ددەکەمەووە. 
ئەتۆشش لە ماووەیی ئەوو ددوووو س: ڕۆۆژژە چاررە نوووسی ژژنووو منا/ەکانت یەکالوو ددیارریی بکە. ئەوو 

یانی: ددوواایی س6 شەوویی ددیکە ئەل%رۆۆکە یەکتریی ددەب%نيینەووە وو هھھھەرر ل%رە رراا  ٬،چاخخ
ووەڕ)دەکەووین.  
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ززاارراا ئەمەیی گوتت وو پاشانن گۆززەکەیی هھھھاوویشتە سەرر شانن وو بەررەوو ماڵ ووەڕیکەووتت. قاددرریش 
هھھھەتا ووەکووو  ٬،ی هھھھيیوااوو ئوميیدەوواارریی بۆ ماڵ گەڕااووەبە-مم تەژژیی لە خۆشحا! ٬،)کی کوالووەبە دد!
تبووو بۆ ژژنن وو منا6ەکانيیشی فکرکک بکاتەووەوو چاررە نوووسيیانن ڕووووکاتەووە. بە وویی گو ٬،ززاارراا  

لە گەڵ شکاکەکانن  ەجيیدخانی کوڕیی ئاغایی لە شەڕحاجی مستەفاشش لەوو ڕۆۆژژەووە کە م
 ٬،قاددرریش چەند جارر بەرربيینگی پ'گرتبووو ٬،کوژژرراابووو یانی : چەکداارراانی "سمایل ئاغایی سمکو"

دیی "حاجيیاووە) کۆچچ کاتت وو بۆ گوندەکی ددیکە کە یی گرتت کە لەگونررب#یا ٬،ب'حوڕمەتی پ'کردد بووو
یان8: بۆ(قە5یی ررەسووو سيیت) ب/ووااتت. فکریی ددەکردد کە ئيیدیی  ٬،چەند لەوو ناووچە ددوووورر نەبووو

 ٬،اوو چووونی مەجيیدخانی ززااووااییچونکە بە کوژژرراانن وو لە ن ٬،مەس&ەحەتت نيیيیە لە حاجيیاووە بووونی
ک ددەهھھھاتت وونە بۆ پ"ش پلەوو پایە هھھھەمکوووفی خۆیینە لە مەڕ شانن وو کەس(کی ئەووهھھھایی

ئەوواانی تر. جگە لەوواانەشش ددااکۆکی ل7کرددنن لە مافی وویی لە بەرراامبەرر ئاغایی گوندوو 
سيیت) قەوولووو قەرراایی ززۆۆرر باشش وو رر+کووو پ+کووو ژژ+هھھاتی سەباررەتت بە  ئاغایی(قە)یی ڕەسوووڵ

یاررمەتی لە هھھھەرر باررەووە بە وویی دداابووو. لە ووەررززیی پایيیزیش ززیدە لە پانزددە ڕۆۆژژ ت,نەپەڕیبووو لە بەرر 
مە باشترین ووەختی ساڵ بۆ کۆچچ کردد بوووئە  

”رووەررگ! نەکک پایيیز. ٬،ەررەتایی بەهھھھارر بوووکاتت س ٬،کاتی باررکرددنن بۆ ووەررززیر“  

حاجی چچ لەمپەرر#کی ل#رە نەددەددیی کە لە ماووەیی ددوووو ڕۆۆژژ دداا لە"حاجيیاوو" بارر بکاتت بۆ شو#نی 
تاززەیی بگو%ز%تەووە.  

ئيیدیی  ٬،کات.ک لە وویی ئاگادداارر بووو ٬،کی لەوو ب/یاررەیی تاززەیی باووکی نەبوووهھھھيیچ جۆررە خەبەرر!٬، ززاارراا
باوویش بووو کە  ئەوو نەیدەتواانی چچ ددژژ کرددەووەیەکک لە خۆیی نيیشانن بدااتت. ٬،کارر لە کارر ت)پەڕیبووو

 ٬،گەووررەیی ماڵ لەوو ب:یارریی کە ددەیگرتت ئەگەرر ددررکانی وویی بە پيیویست نەززااننی بواایە
ووە. سکەیی مەسەلەکەیی بۆ نەددەکرددنەئەنداامانی بنەما0ەکەیی ئاگادداارر نەددەکردد وو پری

تەنيیا خيیزاانی  ٬،شت1کی لەوو باررەوو بە ززاارراا نەگوتبووو ٬،يیش بە ڕیزگرتن لەوو سونەتەیی کۆننحاج
ئاگادداارریی مەسەلەکە کردد بووو.  

ب(یبۆووەوو قەوولل وو  گەڵ قاددرر لە باسەکەییحاجی سبەیی ئەوو شەوویی کە ززاارراا لە ڕەخخ کانی 
بووو. لە ماووەیی ووە کردد خۆوو بنەما'ەیی حاززرر بۆ ما'گوززتنە ٬،قەرراارریی بۆ س- شەوویی ددیکە دداانابووو

ر هھھھەمووو کەلوووپەلل وو ش8ووشا5تی ما1ەکەیی خۆیی بە پشتی ئەستر لە گەڵ چواارر کاتژم!
ما3ووو منداالەکانی ووەڕ$خست.  

وو لەززیی باووکی وو لە ب7&وەبرددیی ئەووهھھھا ددەست وو جی وواا خاف)گ&ر ببووو ەلەززاارراا لەوو ب(یاررەیی بە پ
تيیکۆشا وو حەوولووو وو هھھھەرر چەندیش ٬، قاددرر کە هھھھەتا نەیتواانی بۆ خودداا حافزیی بچ%تە الیی

 ٬،ددەووليیداا بە ب"نووو بەهھھھانەیەکک خۆیی بگە"ن"تە قاددرر وو لەوو هھھھەلووو مەررجەیی کە بۆیی هھھھاتۆتە پ"ش
بۆ الیی قاددرر  بۆیی بۆززیی نەخواارردد. سەررەتا بە خەیا,يیدااهھھھاتت کە "خانەیی" ٬،ئەوویی ئاگادداارر کاتت

وواانەیە يیەتت وو ئاب(وویی ددەددااتت وو لەکریی ل1کرددەووە ئەوو کاررە ززبر لە حيیسيیبە)مم ددوواایی ف ٬،بن#رێ
چونکە ئاگداارربووونی "خانە" بە ئەووینی ئەوووو قاددرر لە باررنيیيیە  ٬،ددووااڕۆۆژژیکی باشی ل%نەکەوو%تەووە

لەوواانەیە خاووەرر بۆنی قەززیەکە  ٬،وو بە:کووو کر"تيیشە. ددوووومی ئەگەرر قاددرریش لە مالل نەب"ت
کاررەکە باوو*ژیی وو پۆچلتریی  کە چەتی لە ٬،تەالیی خۆیی ب!بکاتت ووخەرر*کی حەوولووو تەق

لە بەرراابەرر  تەووااوویی ئەوو هھھھەمووو ناخۆشخۆیی٬، بەالمم دد+ی لە ددەرریا ددااوو٬، ددنەووەبکاتت.بەوو شيیکر
نی بۆ بە نهھھ! خانەیی کارردداارریی٬، ە هھھھيیچ ئەژژماررددئاشق وو ئەڤيینداارریی خۆیی ب+ خودداا حافزیی ب

الیی قاددرر نارردد.  
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لەوو  ٬،چووو بووو سارراا ٬،ددوواایی نيیو ساعت گەڕااووە بە "ززاارراا"یی گوتت: کە قاددرر لە ماڵ نەبووو٬، خانە
بە ززاارر نيیوەشش دداا ددەجا ناززاان# کە ٬، نەناسيیوە ییئەوو ٬،یی متمانە دداا کە خاووەرریی خ(زاانی قاددرر-

ئەوو قاسيید وو ررااسپاررددە ززاارراا بۆ قاددرر - ە.-  

بۆ ددەررەووەیی گوند بن$رێ هھھھەتا بچ. وو قاددرر لە هھھھەرر شو$ن$ک لە  )خانە(ززاارراا وویستی  
٬، ميیگەلە مەڕەکەیی وویی ب2دۆۆزز2تەووەوو لەوو ئەمم خەبەررە ئاگادداارریی بکاتت ٬،ددەووررووپشی ددێ ب"ت

مم ئاخر لە کامم شو>ن کامم چيیاوو گە4ی وو تەپۆ4ک وو شيیووو ددۆۆڵ وو بەررپاڵ وو وونيیزاارروو چەخت وو بە!
 ٬،لە کامم قوليیچکی چيیا ٬،هھھھە9ەموووتت وو ززەنو#ر وو سەرر ئاوووو ل#واارریی چەمم وو کانی وو کانيیاوو شو#ن وو

ئاخۆ ميیگەلەکایی قاددرر مۆ&دررااووە.   

وو گاسی کاتت کارر پ#ب!  حاجی ٬،تکارر کە هھھھەرر جرکەیەکک ئيیمکانی هھھھەبوووەبۆخانەیی خزم
یی ناررددنی بۆ ددەررەوویی گوند بۆززیی نەددەخواارردد ووپ$کهھھ$نەرر ٬،ستی بخاتتووەددوواایی کارر!کی پ!و!
بەمەجبووورریی لە باووکی ددااووااکردد کە لە  ٬،گایەشش نائوميید ددەبوووکە لەوو ڕ! ٬،ددەررددە سەرر بووو. ززاارراا

ئەووەیی بۆ ئاخرین کەڕەتت ٬، ناررددنی وویی لە گەڵ کارروواانی ما/ەکەیانن چاووپۆشی بکاتت
بە.مم حاجی ئەوو ددااوواایەیی بە ٬، 121تەووە سبەیی لە گەلل خۆیی بيیباتتلە"حاجيیاووە" بهھھ

اانەووە لە ددێ گەرر چی ئەوو مەبەستی ک"ژەکەیی بۆ گ"!ئە ٬،ددەررهھھھە0بووون.کی توند ڕەتت کرددەووە
مم ددەیزاانی بە چچ هھھھۆکارر#ک ددەیەووێ ڕۆۆژژ#ک زز#دە بە! ٬،ووە ڕوووویی نەهھھھ'نایەووە بۆ شی نەکرددەووە

لە (حاجيیاوو) بم&يیتەووە.  

لە حا/(کداا کە فرم(سکەکانی لە ٬، ەجبووورریی لە گەڵ کارروواانن ووەرر%کەووتتبە نابەدد$ی وو م ٬،ززاارراا
ددەهھھھاتە خواارر. بە  ی ڕووخسارریی وو کۆ,مەیداا بە لوووززەووبە پانای ٬،ووچاوویی کۆززیلەیی بەستبووونا

یی سيیميینە ررووددیی وو ل"وااررەکانی ززەنو"ر ٬،هھھھە7ک5شانی هھھھەززاارراانن ئاخخ وو ئۆفف وو کولووو ددەرردد
کە یاددگارریی بەج/ماوویی ڕۆۆژژەکانی خۆشش وو  نی شيیناووررددیی ددەررەووەیی گوندییلەووەڕگەکانی بژوو!

ئەوواانی  ٬،لە نەززەرر ت)دەپيی$ااند ٬،ینداارریی وویی لەگەلل شواانی جواانچاکک بوووووقەتت لە بيیر نەچووو ئە
ئاگادداارریی فرم*سک هھھھە-وەرر*نی خەمم وو کولل  ٬،یەکک بەددوواایی یەکداا بەج(دەهھھھ(شت. ددااکی ززاارراا

نەووە ئەمم دد(تنەگيیيیە تەنيیا وو بەوو فکروو ل$کداا ٬،کيیژەکەیی بووو ەتنگی وو نائارراامیتووخەمگيینيیی وو دد!
 ٬،ووااتتنيیيیە لەوو دد*يیە بۆ دد*يیەکی ددیکە ب! وو کچۆ'ە پيیيیخۆشش ٬،ئی ددوووورریی لە گوندیی حاجيیاووەیە

سيیت" ززۆۆرر لە  کە گوندیی "ررەسولل ٬،ەخواارردددەووەوو سو'ندیی بۆ ددنددەیالوواا ٬،ززۆۆرر جارر دد'يیدەددااەوووو
رراا ززۆۆررتر یە. بيیگومانن ززاالە حاجيیاوواا ە ززەنو1روو شيیناووررددوو خۆشش ئاوووو هھھھەووااترخۆشتروو ب ووێ

ک نيیيیە کە بۆ گوندیی حاجيیاووە خۆشتر ددەب!ت. ددەجاکە وواابووو هھھھۆکارر!ت وو پيیيیخۆشی ل!د!
ددەیگوتت:  یەووە وو تەنيیا ووە0م.ک کە بە قسەکایی دداایکیاارراا فرميیسکەکانی ددەست!بگر#ت. زز

س ددەیەووێ پAشی گریانی بگرێ. ززاارراا لە تەوواایی ژژیایی خویداا ووەکک ئەوو چرکە دد'تەنگ وو نەف
چچ چرکەیەکی ئەووهھھھا نا&ەبارروو  ٬،لە خو-ن وو پۆشکاووەوو نەبووو مناکک وو ددڵ پ!سواارروو ب)ن تەنگ ووخە

ئەووهھھھا تاڵ کە ئاشقە لە ماشقەیی  ٬،خەماوویی وو چە ڕۆۆژژ"کی ئەووهھھھا تا/ی بۆ نەهھھھاتبوووپ"ش
خۆیی ئەووهھھھا بيیخەبەرر لە خۆیی لە چۆلووو سارراا بە تەنيیا بهھھ12يیتەووەوو بۆخۆیی ب( خوااحافزیی 

ئەوویی بەج(بهھھ()يیت ووب$ووااتت.  

هھھھەتا بانگی عيیشا بۆ چووونی  ٬،شەیداا /دۆۆررڕااوو ب* ئاررااوووو قاررااوو ووش"توو ددکچۆ'ەیی ئاشق 
جاددەیی حاجيیاووەوو ددەشت وو  وو هھھھەتاڕۆۆژژ ئاوواابووو هھھھەززاارر جارر ززۆۆررتر لە ٬،شو2نی تاززە لە ڕۆۆین دداابووو

ی شانس چاوویی ووەم$گەلە پ! هھھھەتا بە&کووو بە ٬،وەکانی ددەووررووپشتی وویی ڕوواانیساررااوو ک!
مم ئەوو خەیا0ە بۆیی جلی کرددەووە لە بەرر نەکردد ە!ب٬، یانن بە خوددیی وویی بکەووێ ٬،ی قاددررمەڕەکان

ددەستەمۆوو نەبووو. کات2ک کە شەوو بە سەرر ددەستانداا هھھھاتت  وو ئاسکی ئەوو هھھھ)واایەیی بۆ
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ااک.ش وو خۆشش ئاووهھھھەوواا بووونن وو چەند باخەکانی یەکجارر دد"!گەینە(قەالیی ڕەووسوووسيیت) هھھھەرر 
نداان(ک وو(وەتر نەبووو.لە ززی ٬،بە,مم لە بەرر چاوویی ززاارراا ٬،ددەیانجارر جواانتر لە گوندیی حاجيیاووە  

وو لە ددووووووررە پەرر*زیی وویەکتەنی ٬، دد1ی ززاارراا بە ڕااددەیەکک گيیراابووو ٬،کاتی ووااررددبووونن بۆ ما%ی نوێ
ئەووەندە پلمە ژژیاکک(دد0پەڕ) ووەکک گو0ی ژژااکاوویی ل(هھھاتبووو وو بە  ٬،لەوو ما-ە نامۆوو ب' ددیوناسس

گەڵ ددەستی بە گریانن کردد. چونکە ئەوو شەوویی باووکی لە  ٬،تەنيیا چووو ناوو هھھھۆددەکە تاقی
هھھھەتا سيیارراانی بگرنن. لە پ کەسس٬، ئيیدیی ب) مننەتت لەووە ٬،ەمنا.ەکانی تر لە ووێ مابووونەوو

قاددرر فرميیسکی ڕشت وو لە پشتی پەنجەررە لە  سبحەینە بە بيیرەوورریی وو خە$ا"ی
ئەست8رەکانی ئاسمانن کە ددەددررووشانەووە وو چاوویی ب*یبووو ددەگریا.  

 ٬،ارریی بنەما.ەکەیی بۆ گوندیی تاززەنزیکانی ڕۆۆژژ ئاوواایی ئەوو ڕۆۆژژێ کە ززاارراا لە گەڵ کارروواانی کۆچب
قاددرر م.گە,ە مەررەکەیی لە لەووەڕگایی  ٬،یانی(قالیی ررەسوووسيیت) ددەستی بەررۆۆیشتن کردد

وو چاووەڕوواانن بووو  ٬،ددوواا&نی چيیا بۆ ل&وااررەکانی "سيیميینەرروودد" نزیک ک&و بەرروو خواارروو ددااددەگ&%اا خواارر
بەتت ئەوو بە تای هھھھەتا بە پ.ی عاددەتت ب.ریەکانن بۆ شيیر ددۆۆشيین ب.ن وو پەززەکانن بدۆۆشن.

چاووەڕوواانە ززۆۆررتر بە هھھھۆیی ززاارراا بووو کە ئەوویش هھھھەمووو جارر-ک بۆ ش-ر ددۆۆشيین ددەهھھھاتت دد"ی 
ت$پەڕ  چەند چرکە ٬،وو ئاخافتن بە بيینيینی ڕوووویی جواانن ووخوشکۆکی خۆیی شواانی چواانچاکی

لە مەڕەکانی  ٬،ددەکردد ووەکک گوڵ ددەپشکوووااند. ئەوو ڕۆۆژژیی قاددرر بە چاووەکی تایبەتت وو ناخارراا
چونکە  ٬،گەڵ تاکک تاکی وواانن بە ززوواانی ب1زوواانی خودداا حافيیزیی ددەکردد ددەتگوتت لە ٬،ددەڕوواان!

ددوووو شەوویی ددیکە  ٬،ننابووواددەیزاانی کە بە پ+ی ئەوو قەوولووو قەرراارریی کە لە سەرر ل+واارریی کانی دداای
ئەوو ئاژژاا*ە بەستەززوواانانە  ٬،,دەچی بۆ هھھھەتا هھھھەتایەوووو  ٬،پ+کەووە لەوو دد+يیە بۆیی ددەررددەچن

بە ئەمانی  ٬،بەرریی ددااکۆکی وویی وو سەگەکانی بووونەنەبيین!تەووە کە هھھھەتا ئ!ستا لە ژژ!ر س!
خانەوو بە ئەمانی خودداا بسپ%رێ. لە وواانەیە کە ئيیدیی ئەوواانن هھھھيیچ کاکک نەگەڕ%نەووە.  

لە ٬، بلو&ریی خۆیی لە بن قەفی پشتبيیند هھھھ&ناددەرر ٬،ریەکانن ئاووااییقاددرر بە چاووەڕوواانن لە هھھھاتنی ب!
 ئاگ$ااوویی بە هھھھەست+کی بە سۆززیی دد"ی ٬،بن س2بەرریی دداارریکی شەنگە ب' دداانيیشت

هھھھەوواایەکی تایبەتی فولکلورریی کوررددیی وو خەماوویی وو دد4سوت0نەرریی(حەیراانن) کە ززیدە لە هھھھەرر 
ددەست  ٬،تر لە دد7ی خەماووەیی شواانن کارر ت1کەرر بووو لەليیوەکانی جواانن گۆڕاانيیکی

یەک>ک لە گۆڕاانيیەکانی یەکجارر فولکلورروو ررەسەنن وو خەماوویی ميیللەتی  ٬،پ(کردد.((حەیراانن
ووەبيیر  ٬،ە بلو1ر باشتر ل1دەررێ وو لەررەکانی دد$بەکو$ی ووییکە بە ساززیی تایبەتت ب ٬،کوررددە

"ی هھھھ$نەرریی باشيیلی وو غەوواارریی ئەررااکيیلی گرااوویی وو نيیشاندەرریی ئەڤيین$کی ئاگرین وو ج$گر دد
 ٬،نوقمی خەمم وو ددەرردد5کی ززۆۆرر وو تایبەتت ددەکاتت وو ڕۆۆددەچوووین! گۆڕاانی بيیژە. ئەمم ئاووااززە مرۆۆڤڤ

وو ئەگەرر گۆرراانی ب3ژ ئاشق بيیت ووەگریانی ددەخاتت.  

ریی لە ددوووورر زووسەفی ژژنن وو ک!ژاانی ب!کە ڕ! ٬،بووو کی بلو'ر ژژەنيیناددرر هھھھ!شتا هھھھەرر خەرر!ق
هھھھەتاب.ریی گەینە ج( وو یەکک یەکک بە ددوواایی  ٬،ووەددەررکەووتت. ئەوو هھھھەرر وواا لە بلو+ریی ددەتوڕااند

هھھھە$بەتە  ٬،ی خۆیی هھھھەستا وو بەررەوو پ)ریانن چوووقاددرر لە ج!ئاوو کاتت  ٬،مەڕکانيیانن کەووتنە سورراانن
ززاارراا لە ناوو ئەوواانداا ببيین8! بە7مم سەیر ئەمە بووو هھھھەرر چەند ل((انن وورردد بۆووە ززۆۆررتر بەوو هھھھيیواایە کە 

نەهھھھاتنی وویی لە  ٬،سەرروو سوررااخ$ک ووەبەرر چاوو نەهھھھاتت. پەش$وااوو ئا,ۆززوو سەرر ل$ش$وااوو ٬،لە ززاارراا
هھھھەتا ب"ئەووەیی چچ بایەخخ بۆ حزووەرریی خاووەرریی لە ناوو ئەوو کۆمە)ە دداا بن"ت.  ٬،ریەکانن پرسيیارر کرددب!

ەددیی ززاارراا لە کو.يیە؟ ئەوو بۆ نەهھھھاتوووە؟لە کيیژەکانی پرسی ئ  

کە هھھھەرر وواا گەمەیی بە قاددرر ددەکردد بە پ1کەنيین لە وو(مداا ددەستی  ٬،مریم ئەوو کيیژۆۆ'ە شەیتانە
گوتی: ٬،ووەپ8شخست وو بەرروووو هھھھە0ما.وویەکی چاووەڕوواانن نەکرااوو  



 
 

Zara, Evînî Şiwan- Mihemmed Qazî 
 

31	  

قاددرر کۆڕیی چاکک خەجا:ەتت ناک%شی! مەگيین نابيینی کە خ%زاانت خاووەرر ل%ریە؟  

زاانن وو چونکە خۆتت وو خ!٬، وکریی خواایی کە ڕۆۆییش٬، ەیە؟ ززاارراا ڕۆۆییززاارراا هھھھ تۆ چچ کاررتت بە
منداا(ەکانت لە ددەستی وویی ئاسوددە بووونن. ئەوو ددوووو ڕۆۆژژاانە جاجی بەددوواایی ئاژژاا(ەکانی دداا ددێ 

لە تۆیانن ووەررددەگر+تەووەوو ددەیانباتەووە.  

ززۆۆرر بە هھھھ$زتر لە ززەب)یی ل$داانی خوت)ەوو ت$# لە  ٬،کارر ت-کەرریی ددەرردد هھھھ-نەرریی ئەوو خەبەررە تا"ە
ژژ0لە سەرریی قاددرر بووو. شواانی جواانچاکک لەوو پەیڤيینانە سەررەگ0ژەیی گرتت کە نزیک بووو کا

ووەهھھھەرردد بکەووێ. بە چەتووونی ج8ەوویی لە ددەست ددەررنەچووو خۆیی ررااگرتت بە پۆشەکاوویی 
پرسيیارریی کرددەووە:  

تۆ گيیانی  چلۆنن... ئەووە چچ ددە56ی؟ ... ززاارراا ڕۆۆیی؟ بۆ کوێ ڕۆۆیی؟ بۆ چی بە منی نەگوتت؟
یانن گەمە ددەکەیی؟ ٬،ددە$يی"ت دداایکت بە ڕااستی وواا  

گۆڕاانکارریی بە سەرر جەستەوو چ5وو چاوواایداا هھھھاتبووو کە نەیدەززاانی چچ بکاتت  ٬،بەڕااستی ش%واا بووو
ی نئەگەرر پ)کەنيینەکا ٬،وو چچ ب89ت. هھھھەرر پرسيیارر بووو کە بە ددوواایی یەکداا لە ددەمی ددەررددەپەڕیی

لەپرسيیارر بەررددەوواامم بواایە. لە وواانە بووو ٬،مریم پ0شی قسەکانی نەگرتبواایە  

وو لە ئاکامداا بە شيیوەیەکی تەووسس وو قومارر  ٬،م جارر(کی ددیکە ددەستی بە پ(کەنيین کرددمری
پ/کرددنن وو گا(تە جاڕ ووتی:  جەفەنگی چی؟ چچ جەفەگ%کم لە گەڵ تۆ هھھھەیە؟ ئەمن ددە&%م ززاارراا -

ززاارراا لە گەڵ بنەما1ەکەیی لەوو دد.يیە ررۆۆیشت وو شوکریی  ٬،بە"! ٬،ڕااستيیەکەتت پ"دە#"م ٬،ڕۆۆیی
کە  ٬،ووددە بووویی. ئيیدیی چيیدیی پرسيیارریی ب$ ب&تامم وو ب&ج$ مەکەخواایی کە ڕۆۆیشت وو ئەتۆ ئاسو

حەووسەلەیی پەررسف دداانەووەمم نيیيیە.  

قاددرر لە حا,8کداا کە ب8گومانن لە ناوو دد,ی خویداا ددەگریا وو خوینی دد,ی ددەخوااررددەووە سەرریی 
پاشی  ٬،ددوواایی ڕۆۆیشتيیی بيیریيیانن ٬،ددااخست وو ئيیدیی ب+دەنگ بووو. هھھھەژژاارروو ما,و+راانن وو ليیقوماوو

ڕەکەیی بە هھھھاوواا1شواانن ئەسپاررددوو بە لەززوو تا1ۆکە ووەکووو ش)ت)کی ززنجيیر نيیوڕۆۆ م%گەلە مە
هھھھەتا لەمم وو لە وویی هھھھەرر کەس%ک کە بە  ٬،بە سەرر ش.وااوویی بەررەوو ددێ شۆڕ بۆووە ٬،پساندوووو

تا ڕااستيیيیەکە  ٬،پرسيیارر بکاتت ٬،خەیا)ی خۆیی ددەیتواان2 شت"کی لەوو مەسەلە هھھھە)ک&اانب"ت
وو حاجی مستەفا  ٬،مریم ررااست ب! ووەددەست ب4ن4ت. هھھھەرر چەند ددەیزاانی کە ئەگەرر قسەیی

بۆ الیی  کۆچی کردد ب: وو ڕوو7ب7ت بۆ خۆیی ررااستەووخۆ بۆ ووەررگرتنەووەیی پەززەکانی٬، لە حاجيیاوواا
بە&مم قاددرر ٬، لە ڕ2گایی وویی ددیارریی ددەدداا کە مەسەلەکە لە چچ قەرراارریکە لە بەرر ئەمە ٬،دد"ت

جی بۆخۆیی هھھھەتاحا ٬،کەس%ک نەبووو کە ئەووهھھھا بەسەبروو خۆ ڕااگر ب. وو بە چاووەڕوواانن بم%ن%تەووە
هھھھەموووکەسی  ٬،ب<تە الیی. ئەمە بووو کە ددەست وو ج3 لە ناوو ئاوواایی بە تا+ۆکە کەووتە پسيیارروو

ووەسەرر سوررمانن خستبووو باسەکەیی لە مم وو لەوو ددەپرسی.  

ئاگادداارریی کۆچی ما7ی حاجی بووو وو بە ت0ک.اایی پەیڤيینی مریميیانن  ٬،کات(ک کە لە چەند کەسس
کە بنەما+ەیی حاجی بۆ(قەالیی بۆیی ووەڕااست گەڕاا  ٬،بيیست ٬،پشت ررااست ددەکرددەووە
تۆۆۆشی ش)واان)کی ئەووهھھھا  ٬،قاددرریی بەلەنگاززوو ب%پەررووبا#ووو ب%داا#دە ٬،ڕەسوسيیت) کۆچی کرددووە

کە نەیدەززاانی چچ بکاتت ووخۆ-ی کوێ ووەسەرریی کاتت.  ٬،چەتووونن وو ئاستەمم ووپریشانحا%ی بووو
ۆیی لە لە ررااستيیداا خ ٬،چلۆنایەتيیەکەیی پ7 لە ئاخگەوو توووشی قە,راان,کی ناجۆرر ببووو ٬،هھھھەنوووکە

ئەمە بووو کە  ٬،وو نەیدەززاان/ بە کامم ڕیگاددااب,ووااتت. ڕیگایی یەکەمم ٬،سەرر ددوووورر*يیانی ژژ*واارر ددەددبيینی
ووکووو ٬، بە بایی فەرراامۆشی بسپيیرێ ززاارراا لە بيیر خۆیی باتەووەوو ڕۆۆژژاانی ئەووینداارریی وو دد$داانن

ززمانن وو مرۆۆڤ4کی خاووەنن ئاووەزز بۆ ماڵ بگەڕ4تەووەوو لەگەڵ خيیزاانی نەجيیب وو بە ووەفا وو بستە
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بە کارروو پ$شەیی  ٬،منا:ە کچکەکانی ددوواا ڕۆۆژژیی ژژیانی لە خۆشی وو ئاررمی وو ئاسوووددەیی
ڕۆۆژژاانەیی خۆیی ت)پەڕ کاتت. بە9مم ڕ)گایی ددووەمم ئەمە بووو کە بە ددوواادداا چووونی گەل)ک چەتووونن وو 

ددەبواایە لە گە*ی هھھھە*کرددبواایە وو بە  سەخت وو پ4ددەست ئەندااززەوو کەندوو کلۆ وو ناتەرراازز بووو کە
هھھھەرر نەب: لە "حاجيیاووە"یی ددەست هھھھە/گرتبواا وو بەژژیانی  یی شواانی خۆییشوغلی ووپ#شە
گایی گوندیی "قە)یی ررەسو سيیت" ەکانی یەکجاررکی پشت کرددبوااوویەوو ڕ!هھھھاوو سەرروو منداال

ووئەووین ئەووینداارریی لە گەڵ ززاارراا کە تاززە لە نيیویی ررێ  ووەپ3ش گرتبوااوو کتيیبی ئيیشق وو ئاشقی
بە ددوواایيین بگە"ن"ت. ٬،دداایە  

ئاخۆ لە ووێ سەررکەووتووو بە بيینيینی  ٬،یی ڕەسوسيیت) چی بە سەرر ددێئ-ستا لە گوندیی(ق!
ئاخۆ ززاارراا٬، یانن نا ٬،ززاارراا ددەب"ت بارریانن  ٬،یی بە خەیالی قاددرر ب,وەفا کە ب,ئاگادداارریی لە وویی لە ددێ-

چونکە ئەگەرر لە سەرر قوڵ وو بە'&نی خۆیی  ٬،کرددووە هھھھەتا لە وویی خوااحافيیزیش نەکرددووە
رریتی بەوو هھھھەمووو شون%کی ددیکە؟پەررسف%کی ئەددەچووونە  ڕەددوووویی ددەکەووتووو پ%کەووە٬، مابواایە

وو  جگە لە ووەیی ڕااوو0ژوو گەنگەشەوو مشاووررە پەرریشانی ٬،ئ,شيیکی چەتووونن بووو ٬،پرسيیارراانە
دە بکا ڕەنگداانەووەیەکی ددیکەیی نەبووو. قاددرر لە ڕیی گەڕاانەووە بۆ دد0ەتەپەیی قاددرریی مەززلووومم زز!

وو بە توندیی توووشی هھھھە9بژااررددنی یەک'ک لەوو ددوووواانەیی بە چوررتی م'شکی ل'کدەددااووە  ٬،ماڵ
لە ددوووو دد)ی ڕززگارریی  ٬،هھھھەتا لە ئاکامداا کات-ک گەیەووە ددەررگایی ماڵ ٬،هھھھزرروو فکریی پ(چەوواانە ببووو

چونکە ب<یارریی خۆیی گرتبووو: بە71 ئەوو ڕ)گایی ددووووەمی هھھھە1بژاارردد بووو. کارر)کی ئەووهھھھا  ٬،هھھھاتبوووە
یی بەڕاایە دد,دۆۆڕااوو کە هھھھەرر لە ررۆۆژژ لە ئەڤيینداارر#کی ٬،وو ب0یارر)کی ئەووهھھھا وو بۆچووون)کی ئەووهھھھا

ئاووەززیی لە ڕ-گایی وویی ددۆۆررااندبووو  ٬،بە هھھھەززاارر ددڵ وو ددین ش,ت وو شەیداایی وویی ببووو ٬،بيینيینی ززاارراا
چرکەیەکک ب> وویی قەرراارروو عەجميینی نەبووو وو لە ئەووین وو ئاشقی سەباررەتت بەووکيیژە 

سەیر وو  ٬،ووگایی سەرر سوڕمانن نبوج! ٬،یەکک ب1 مەیلی سەرریی هھھھە)نەدداابوووهھھھەتاکەموووکە
گایی ددووووەمم ووپشت لە خ&زاانن وو ددوووو ئەوو ب.یارریی قاددرر بۆ ڕۆۆین بەڕ!٬، !عەجایبی نەددەنوااند. بە!

کە هھھھەرر ئ0واارریی ئەوو ڕۆۆژژیی بۆ ماڵ  ٬،ززااررۆۆکی خۆیی وو بنەما0ەکەیی ئەووهھھھا کوتوپروو وومجدبووو
سبەیی ررۆۆژژیی  ٬،ئەررکی ژژنن وو منا+ەکانی ددیارریی کاتت هھھھاتە سەرر ئەوو قەناعەتە کە ٬،گەڕاایەووە
1کی ددێ بە ددوواایی چاررە نوووسی دداا لە ددوواایی ڕوووونن کرددنەووەیی حيیسابب لە گەڵ خە٬، ددوواایيیش

ڕااووەستاوو هھھھەتا کووو هھھھەوواا ووبانن ٬، یدااسوڕب7ووااتت. سەرر ددەم/ک لە کوچەوو کۆ(نی گوند خولووو
ی بيینی کە لە قوليینچک'کی هھھھۆددە خيیزاان ٬،ئەوو جارر بۆ ما)ی خۆیی چۆووە٬، تارریک بووو

ەخخ وویی خەوویانن وو'کەووتوووە.کوررماووەوو منا(ەکانيیش لە ڕهھھھە!  

کە خاووەرر وواایی  ٬،پەرریشانن وو ب&زاارروو ڕەنگ وو ڕوووویی ت&کچووو بووو ٬،قاددرر لە کاتی قەددمم نانن لە ماڵ
ببە"مم  ٬،وواانن نەکرااوو ل*ی لە بۆسە دداایەلە دد5ی خۆیداا ل1کدااووە چاررە ڕەشيیەکی لە ناکاوو چاووەڕ

کە ئەووهھھھایی هھھھەست پ#کرددووە. شواانن بە ررووخسارر#کی  ٬،هھھھيیچی نەگوتت وو ووەڕوویی خۆیی نەهھھھ#نا
کی لەوو ددوووو منا+ی بی تاوواانن کە لە سيیلە چاوو! ٬،گرژژوووو مۆنن ت'ک ڕەماوو گرژژوو تاڵ وو قە'فەت#کی

ڕوووویی بۆ  ٬،یەکجاررەکی گرتب"تپاشانن ووەکووو ئەووەیی کە ب%یارریی  ٬،قەررااخخ دداایکيیانن نوستبووونن کردد
قسەتت لە گەڵ بکەمم. ئەمشەوو ددەمەووێ چەند ٬، زاایی ووەررگ.-ااوو بە وویی گوتت: خاووەررالیی خ!

چکە لە قسەکانم هھھھە%خەیی؟ئاخۆ حاززرریی گو!  

قاپی ئاوویی کە لە ددەست دداابووو ووەختبووو  ٬،ەوواایی ددااخۆپاوووو ڕااچ'ەکا بوووخاووەرر کە لەوو ووتەیە بە ت
ددااناوو ب;ئەووەیی بيیهھھەووێ گوتی: حاززررنەبم چچ ددەتواانم بکەمم. بل!  لە ددەسی بکەووێ لە قوژژبن"ک

بزاانم.  

مم بە سەبروو ئارراامم بە! ئەوو جارر بە ززوون&کی ززۆۆرر ٬،ئاوویی ززاارریی قوووتت ددااووە٬، ک ڕااووەستا!قاددرر بەڕ
لە من دد(ت نەئيیش" وو  ٬،اا لە تۆ ددەخوااززمم ئەووهھھھەیی بە تۆیی ددە#"ملە پ#شد٬، خاووەررمجد گوتی: 



 
 

Zara, Evînî Şiwan- Mihemmed Qazî 
 

33	  

بە ل+کداانەووەیەکی بە ڕااستی وو بە شيیوەیی ڕووددااوو+کی قەززااوو قەددەرر  ٬،ئەووەیی لە من ووەررددەگریی
باشارر نەکرددوووو ب'دەررمانن ل'& بنۆڕیی. وو چاررە نوووسس وو  

گەرر ئەتۆ لە بە ڕااددەیەکک پەژژیواانهھھيینەرر ووئا.ۆززوو خەفەتباررە کە ئە ٬،چلۆنيیەتت وو ددۆۆخی ڕووووحی من
لە پ/شداا ئەمنت ددەبخشی .ئەمن بە  ٬،وو بە ددەررددیی من گرفتارر بواایی ٬،ج)ی من بواایی

خەجاBتی وو سەرر شۆڕیی هھھھەرر ئ5ستا بە تۆ ڕااددەگە5نم کە ئيیدیی ناتواانم لە گەڵ تۆ ژژیانن 
خۆشت هھھھەستت کتر جيیاب-نەووە. فکر ددەکەمم بۆددیسانن ززۆۆرر بە ددااخەووە ناچاررمم کە ل!٬، بکەمم

بە$کووو  ٬،ددڵ وو ررووووحح وو جەستەیی ووگيیانی من ئيیدیی ئی تۆ نيیيیە ٬،کەکە سەرر ددەم! ٬،پ"کرددب"ت
لەووەیی ووااووەشش ناچارر پەیوەندیی بە وویی ددەب%ت. بەدد  ٬،پەیوەندیی بە یەکی ددیکە پەیداا کرددووە

ززۆۆرر بە  ٬،ئەمن سەباررەتت بە تۆوو بە منا+ەکانت کە منا+ی خوددیی منيیشن٬، بەختی لەوو ددوواایيیانە
ئاکارریکی کە  ٬،یەکی ووەحشيیانە ڕەفتاررمم کرددووەززۆۆررەملی وو توووڕەیی پ- ڕوووویی وو هھھھەتا بە شيیوە

یانن باووک-ک نەبوووە. بە هھھھەررحاڵ بە  ٬،ردددد!نم بە چچ جۆرر!ک ل!هھھاتووو شيیاوویی م!بۆخۆمم ددەمی پ#داا
ەتۆ شایستەیی ئەوو جۆررە وو ئ ٬،ڕااشکاوویی ددەمی پ1داادد1نم کە هھھھەمووو تاوواانەکانن ئی منن

چبکەمم ئەمن ئاق$م لە بە"مم  ٬،ت وو ناحەززوو ب1ئەددەبانە لە الیەنن من نەبوووییررەفتارریی کر!
هھھھە$بەتە ٬، بۆیە هھھھيیوااددااررمم کە ئەمن ببخشی وو جاووپۆشی لە تاوواانەکانم بکەیی ٬،ددەست ددااووە

٬، نەکک بەهھھھۆیی ئەووە کە م.رددیی تۆ بۆمە وو ئ.ستاشش هھھھەمم وو سەرر ددميیکی پ.کەووە ژژیانمانن کرددووە
کە  ٬،مەنسورریی مەحبوووبب وو شيیرینی ناززەنيین ٬،بە/کووو بە هھھھۆیی منا/ەکانی خۆشەوویستمانن

تەنيیا پەیوەندیی  ٬،وەیی بە نرخی بەرروووو بووویی ژژیانی هھھھاووبەشی ئيیمە ددوووو کەسس ووتەنيیا ميی
بە  هھھھەرر چەند نەکک٬، کە ددیسانيیش رراابيیتەیی قلبی من وو تۆ ٬،خۆشەوویستی وو موحکەمن

ڕااددەگرنن. خواایی مەززنن لە م8ۆۆووااووە چاررەنوووس1کی ددیکەیی بۆمن ددیارریی کرددووە ٬، شيیوااززیی پ$شووو
کەوومم: هھھھەرر چەند بە.-نی ووپەیمانی من لە کە ئەمن ناچاررمم ددەب0 ووەددوواایی چاررەنوووسی خۆمم 

ئەمە بووو کە هھھھەتا کۆتایی تەمەنن شەرریکی ژژیانی یەکک بيین ووهھھھەرر گيیز ل%ک جيیا  ٬،گەڵ تۆ
ددەب$ بەوو  بە>مم ززۆۆرر بە ددااخەووە ئ4ستا بە لەمپەرریک توووشش بووومە کە مەجبوووررمم ٬،نەبيینەووە

ئەتۆ ددەبی لە من جيیا ٬، گاتت بۆ ئەوو بەستيینی نيیيیە. بە گوتەیەکی ددیکەرر!گایداا ب*ۆۆمم وو ئەتۆ ڕ!
هھھھەرر ووەکک ئەمن بە رر,گایی چاررەنوووسی ٬، بيیيیەووە وو تەنيیا ڕ3گایی چاررەنوووسی خۆتت بگریە بەرر

خۆمم دداا ددەڕۆۆمم. هھھھەنوووکە بەمن ب2ژە بابزاانم کە ش2وەیی کرددەووەیی تۆ لە بەرراابنەرر ئەمم 
لە گەڵ خۆتت  ٬،چچ ددەب7ت؟ئاخۆ حاززرریی منا&ەکانی من کە منداا&ی تۆشن ٬،پ*شنيیاررەیی من

بکەیی؟ یانن ئەمن ناچارر ددەبم کە ئەوواانن بە کەس$کی تر بپ$رمم وو  نن پارریزگاررییبەرریی لەوواا
فکریکيیانن بۆ بکەمەووە؟  

خاووەرریی مەززلووومم وو پەرریشانن وو ب%کەسس وو ٬، لە فاسيیلەیی تەوواایی ئەوو قسانە کە قاددرر ددەیگوتت
می خۆیی چکە لە خو1ندنەووەیی حوکمی ئيیعدااکە گو! ٬،ووەکک تاوواانبارر(کی مەحکووومم ب$دەرر

بە%مم کپ وو ٬، چکەیی هھھھە2خستبووو وو لە ناووەووە خۆیی ددەخوااررددی وویی گو!بۆ پەیڤيین ٬،هھھھە$خاتت
هھھھەتاڕەخنەشی نەددەگرتت.  بە هھھھيیچ شيیوەیەکک نەددەچووو ناوو قسەکانی وویی ٬،ب)دەنگ بووو

خاووەرر چەند دد9ۆپە فرم3سکی کە بە ڕووخسارریی دداا لوووززەووەیی  ٬،کات0ک کە قاددرر لە قسانی بۆووە
وو ددرر#ژیی لە قو/یی ددەرروونی هھھھە%ک#شا ئەست.یەووە ووئاخ)کی ساررددوووو ددوووورر ٬،بەستبووو هھھھاتەخواارر

ووگوتی:  

زیی ت0گەین وو حا*يیبووونن وو هھھھەست وو ەقيیقەتت ئەتۆ سەرر ددەم!کە کە هھھھەمم هھھھ!قاددرر بە ح
وو ٬، رییئيینسافف وو پيیاووەتی وو جواام!ئيیحساست لە ددەست ددااووە وو هھھھەمم ڕووووحم وو بزەیی وو 

هھھھيیچ سەباررەتت بە من وو منا6ەکانی بی تاوواانت ئاکارروو کرددەووەیەکت ووەپ+ش گرتوووە کە بە 
بە وو#ژدداانن نەبوووە نيیيیە وو لە ئيینسان#کی  وودوو+هھھاتووو شيیاوویی مرۆۆڤ+کی شەڕاافەتمەنش$وە ل

خاووەنن ئاووەزز وو خاووەنی ت0گەین وو شعورر بە هھھھۆگانن ددوووورر ددەنو0ن0ت. ئەمن لە سەررەتا ززۆۆررمم ئەتۆ 
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کە ما,ی تەژژیی لە نيیعمەتت  ٬،خۆشدەوویست وو هھھھەرر بە هھھھۆکارریی ئەوو ئەووینە لە ڕااددە بەددەررە بووو
وو ئاسوووددەیی باووکک وو ددااکک وو برااکانم بەج/هھھ/شت وو بۆ ژژیانن لە گەڵ تۆ لە وو هھھھەررززاانی 

سەررەتا لە بەرر ئەمە لە  ٬،هھھھۆددەیەکی گچکەیی وو6نە کاوولە ئاشش وو هھھھەژژاارراانە هھھھە+مکرددوو ساززاامم
ددوواایی ٬، ڕااک3شی ساددەیی وو پ3اووەتی وو ميیهھھرەبانی حەززوو موحيیبەتی تۆ بووومم٬، تۆ چچ ووەش#رمم

ەیی شيیرین وو بە تامم ووەکک ئەوو ددوووو منا)ە ناززنيین وو ميیو٬، کە دداارریی ززووماووەندیی ئيیمە م#وەیی هھھھ#نا
تۆ  چراایی هھھھيیواا بە گەشەوو ووررشەتر بووو. ئيیستا کە ٬،ئاززیراانە کە خودداا نسيیبی ئيیمەیی کردد

ئەمن لە الیی خۆمەووە هھھھەموووئاکارروو  ٬،ددااوواایی عفووو بخشيیشی وو چاوو پۆشی لە من ددەکەیی
 ۆکارریی ئەمم دد#ەییت ددەبخشم. بە هھھھپ! ٬،زز کە لە گەڵ من ووەپ(شت گرتبوووکرددەووەکانی ناحە

کە ئەمن هھھھەرر لە جبلەیی ئيینسان9کی بوغز لە ززگگ وو بە غەررەززوو ڕقاوویی لە بنەووب* تۆ'ە ووەررگر 
ددلل ئ"شانيیکم هھھھەب"ت.  ٬،نەبووومەوو نيیم وو نامهھھەووێ لە ژژیانی هھھھيیچ گيیانن لەبەرر"ک  

(چە نيیکوفرموووددە شاعرکە:  

-----جفاکشيیم وو مالمت بریم وو خۆشش باشيیم .دننکە ددرر ططریقت ما کافریی ااست ررنجيی  

سەباررەتت بە  ٬،بەالمم ناتواانم کرددووەیی ڕقاوویی وو نالەبارروو توووڕەوو تۆسنی نەگونجاوو بيیقاعيیدەیی تۆ
ددە3ی پاکک ووخاووینی بی تاوواانی وواانن ئيیجاززە  ٬،ئەوو چاوو پۆشيیيیە ددەب"ت ٬،منا+ەکانت عافوووکەمم

نە ب2گەررددە وو کدووررەتت وو ددڵ تاررمایی بۆ بە6مم چونکە دد/ی وواانن لە پاکک ووخا!نی ووەکک ئاوو! ٬،بدااتت
بە بۆچووونی  لە بەرر ئەمە ٬،وووویی وویی بو&%$ کاتتڕ چچ شۆلکەرریک نەش! رر'گا نادداا وو یی خۆییال

ئەمن وو  ٬،کە وواابووو ئيیدیی مەسەلەیەکک لە گوڕ&داا نيیيیە٬، من لە الیی وواانيیش عافو کرااوویی
ب-ۆۆ بە خواایی گەووررەتت  !منا;ەکانم چچ کارر6کمانن بەتۆ نيیيیە. ب/ۆۆ بە ددوواایی ئيیشی خۆتت دداا

ددەست وو ئەمن لە قۆ-یی ددڵ لە بەرر خواایی ٬، بدە بەرر ددەسپ"رمم وو ڕ"گایی چاررەنوووسی نو"ت
خت بن وو ددوواا ڕۆۆژژیکی بەخيیرتانن خۆشبە ٬،کی ددوواا ڕۆۆژژیی ژژ%وااررتتددووعا ڕااددەووستم کە تۆوو شەرر!

لەمپەرریی ٬، ئەتۆ ئەمەشش بزاانە کە ژژیانت لە گەلل ژژن,کی ددیکەشش لەمم ما"ە٬، ت! بە&مم قاددررهھھھەب!
نەتدەتواانی ژژنی تاززەتت لەوو  ئەتۆ بە پ2چەوواانەیی ل2کداانەووەیی گشتی کە فکرددەکەنن ٬،نەبووو

بە باشی ددەتتواانی ئەوویی ب/نيیە ئ/رە وو لە گەڵ ئ/مەیی شەرریک وو بەشداارریی ژژیانن ٬، ما&ە هھھھيیبی
ئەمن ئيیجاززەمم ددەدداا ئەگەرر ئەوو دد"ی ٬، منت وویستبواایە هھھھەرر ئەووەندە نەززەرروو بۆچووونی ٬،بکەیی

ااررە نەبيین. وویستبواایی ب7تە ئ7رەوو لە گەڵ ئيیمە ب7ت ئيیدیی هھھھيیچکاممانن پەڕیوەوو غەووااررەوو وو ئاوو
چونکە سەرر ددەم$کە کە ئيیدیی کارریکمانن پ$کتر ٬، ئەمن بەهھھھيیچ جۆرر*ک لەمە ددڵ ئ*ش نەددەبووومم

ددڵ وو گيیانن وو ررووووحی ئەمنيیش  ٬،ووئەگەرر ددلل وو ڕووووحح وو ژژیانی تۆ پەیوەندیی بە یەکی ترە٬، نيیيیە
ئەمن هھھھەرر ئەووەندە لە قوليینچيیک  ٬،پەیوەندیی بە منا6ەکانی ئاززیزوو ب/ تاوواانم پەیوەندیانن هھھھەیە

حاززرر بووومم بە ب!  ٬،کاررمم بە ژژیانی تۆ هھھھاووسەررتت نەبووو ٬،وو ما&ە لەگەلل ئەوو ددوووو منا&ە دداابملە
تەمەنم بگوززەرر,نم. باشە ئيیدیی کە  الیەنی لە خۆشی وو شاددیی هھھھەتا ئاخرین ڕۆۆژژەکانی

ووەددوواایی دد-ی خۆتت چاررە نوووسی  ٬،ئ)ستا ددەتهھھەووێ ئەمم هھھھ)النەیی خۆشش بەختی وو)راانن بکەیی
نەتواانم بە  ٬،گەڵ! ئەمن مەل%ک نيیم کە ب* هھھھ%النە بم%مەووەب(ۆۆ! خوددااتت لە  ٬،تاززەتت بکەوویی

ب-چوەکانم رراابگەمم. ئەمن هھھھەرر چەند ژژ-يیکی مەززلووومم وو بی ددەست وو پ-ش بم ددەتواانم ئەوو ددوووو 
بە خيیوەکەمم وو مەززنن کەمم. لە تۆشش چچ شت/کم ناووێ وو چچ ئاتاجيیم بەتۆ نيیيیە!  منداا*ە ئاززیزاانم

چونکە مرۆۆڤ0کی فەقيیروو بە'ەنگاززیی.  ٬،ووااجبترەئەتۆ ئەگەرر شت0کت هھھھەیە بۆخۆتی ڕااگرە بۆتۆ 
يیزیی ددەکەمم بۆ ما'ی باووکم لە تۆ خوااحاف ٬،منا&ەکانم هھھھە&دەگرممئەمن هھھھەرر سبەیی 

ددەگەڕیمەووە. ئ8ستا برۆۆ بنووو کە م8شکت ماندووووەوو ئاتاجيیت بە پشووودداانن وو ئاسوووددەیی 
هھھھەیە.  

خوااحافيیز هھھھەتا سبەیی.  

یی نەهھھھ%نا. لە دد/سۆززیی تاقەتی خۆ ڕااگروو کۆنە قاددرر لە ژژیر ڕ1ژنە بارراانی تواانج وو لۆمەوو سەرر 
ک کە حوکمی رریی لە بەرر خۆیی ناوو ووکووو تاوواانبارر!جا)ەتت) چاوو پ*هھھە)نەهھھھاتن سەە(خشەررمم وو 

بۆ ددوواایيین جارر چاووەکی ل6پاوو ليیپ لە شەررمەززاارریی وو تەرریقەووە بووونی  ٬،ئيیداانەکەیی بۆ ووەخو#نن
ندە بەسە. ئەمن ئەوو هھھھ! تی: خاووەرر ئيیدییلە خ.زاانی کرددوو بە ش.وەیەکی مەززلووومانە گو
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ددیسانن  ٬،بەددبەخت وو ت#کشکاوومم ئيیدیی ناتواانم تابی خۆڕااگریی پەیڤيینی توندوو ئاگرااوویی تۆ ب#نم
ددااووااتت ل2دەکەمم ئەمن ببخشەوو عافومم کە.  

 خاووەرر گوتی: ئەمن بخشيیومی وو هھھھيیوااددااررمم خوددااشش بتبخش1 برۆۆ ب-ااززێ هھھھەتا سبحەینە
پشوووبدە.  

ززۆۆکی قاددرر کردد. پاشانن هھھھەستاوو لە ڕەخخ پيیی لەررئەمەیی گوتووو چاوو,کی دد)ززاارریی لە سەرراا 
يینی کە لە باووشی یەکداا ددوووورر لە خەمم ووکدووررەتی ددوونيیا خەوویانن نەکانی ناززەنو'نی منداا!
ڕااکشا.٬، وویکەووتبووو  

قاددرریش خۆیی لە قول0نچ0کی ماڵ هھھھاوویشت ووەکووو منا01کی باووکک مرددوووو سەرریی لە ناوو 
ددەستی بەگریانن کردد. ٬،ددەستەکانی وونن کردد  

چونکە ب2کەیفی وو ب2هھھ2منایەتی تاقەتت ب( وودد&تەززین  ٬،ی کەم.ک ددررەنگ لە خەوو رراابوووقاددرر بەیان
ک لە شەوویی ڕاابرددوووو نەیهھھيیشتبووو خەوو هھھھەتا بەت"! ٬،وو هھھھزرریی ئا0ۆززوو ت,کە*وو وو پەرریشانی

لە خ%زاانی  ٬،ووەچاوواانی بکەوو8ت. بەیانيیش بەوو هھھھيیواایە هھھھەستاووە کە بۆ ئاخرین کەڕەتت
بە.مم بۆ هھھھەررالیەکک چاوویی ٬، باووەشش بگرێ وو ماچيیانن کاتت ما'ئاوواایی بخوااززێ وو منا'ەکانی لە

کەسی نەبيینی وو ددوواایی هھھھەستی پ1کردد کە نو1نی وواانن خاليیيیيیەوو ززااررۆۆکەکانی لە ووێ  ٬،گ#"اا
خيیزاانی منا>ەکانی هھھھە>گرتوووە ب9 خوااخافيیزیی ڕۆۆیوە. شواانی بەستە ززوواانن وو بەلەنگاززوو  ٬،نيین

قسەکانی ددوو(شەوویی خاووەرر  خۆیی بە تەنيیا وو سە,ت وو ڕەبن بيینی وو ووەبيیریی ٬،ليیقەووماوو
ی گيیراا کە فرم*سک بە پانایی یی تەنيیایی وو ب-هھھ-منایەتی ئەووهھھھا دد!لەوو گۆشە ٬،کەووتەووە

ڕووخسارریی دداا هھھھاتە خواارر. حا9وووچاررەنوووسی کەس4کی هھھھەبووو کە لە سەرر ترۆۆپپ وو قيیتەکەیی 
کی هھھھەست بە ئ!ش! ٬،ی هھھھەززاارر بە هھھھەززاارر ووچيیایەکی بەررززوو ب4ند کەووتب/تە ناوو قو)یی گە$يیەک

کوترااوو برینداارریی لەشی خۆیی بزاان"ت .  جارر ززۆۆرریی هھھھەمووو ئەنداامی لەشی بکاوو بە ئ#شییک
جواانی  ٬،تە بەرر چاووووتەماشەگەیی ززااررۆۆکەکانی ب2 تاوواانی وو خ/زاانی مەززلووومی ددەهھھھا

ی فرشتەیی ززاارراا بەوو هھھھەمووو خۆشکۆکی لە ڕااددە بەددەرروو سەرر سامم هھھھ$نەرر بيیگەررددیی جەما!
گریانن وو ب&تاقەتی وو ئاخخ هھھھە*&شان&کی ززۆۆرر  )راانن پاشیلە الیەکی ددیکە. شواانی فەقيیر وو ما"و

ئەووئيیدیی  ٬،.؟ئاخۆ لەووەززعع وو حا2ەدداا ددەبی چچ بکاتت وو چچ ب)یارر بگرێ ٬،هھھھۆشی هھھھاتەووە بەررخۆ
نە ڕوووویی  ٬،لەمە بەددوواا نەڕیگایی گەڕاانەووەیی هھھھەبووو ٬،پرددیی پشت سەرریی خۆیی ڕووووخاند بووو

نی ئەگەرر هھھھ+شتا ددووووددڵ بووو لە کردد بووویی. ددوو! ٬،ئەوو ئيیدیی ئەوویی نەددەبواا کردد بواایی گەڕاانەووە!
 ٬،ووااتتگەیی ووەپ)ش بگریی وو ب!کە ئەوو رر! ٬،کاميیانن هھھھە&بژ#رێ٬، .گایی چاررەنوووسس ئاخۆسەرر ددوووو ڕ

چونکە ڕ8گایی ژژیانن کرددنن لە گەلل ززاارراایی هھھھە+بژاارردد بووو: لە بەرر  ٬،ئەوو شک وو گومانەشی نەمابووو
 ٬،دەیەکی نەبوووفای ٬،ئەمە ئيیدیی گریانن وو قوڕ ووەسەرر کرددنن وو شيینگيی-اانن لە ددوواایی ئەمم هھھھە#ەیە

بۆ خۆیی ئەوو مەسەلەیی ت:گەیبووو کە باشترە هھھھەستيیتەووەوو بە ددوواایی چاررەنوووسی خۆیی 
کەووێ.  

ئيیش8کی جيیا لەمە نەبووو کە ددررەنگ یانن ززوووو بەددوواایی ئەوو  چاررەنوووسيیش ددیاررددیی دداابووو ووئيیدیی
ليیفی ززاانی کە بچ.تە ما*ی خزوووورریی وو تەکسەررەتا وواایی بە مەس$ەحەتت  ٬،رر(گا بکەوویت

یواانن مم ززۆۆرر ززۆۆوووو لەوو خەیا$ە پەژژبە!٬، باووکووو ددااکی خاووەرر یەکالبکاتت لە گەڵژژنەکەیی لە ووێ 
بۆ  ئ&ستا کە ٬،بووو وو ررۆۆیبوووزاانی بووو کە بەررهھھھە%یی کرددچونکە پ!شگریی حەس$ی خ! ٬،بۆووە
یی وو خەسووویی وو گەڵ قە,س وو توووررە بووونی خزووووررلەوواانە بووو لە ٬،قداانن بە ددوواایی وویداا بچ!تە!

ۆۆیی. لەبەرر ئەمە ئەوو ررااستی دداا بەالقی خۆیی بەررەوو بۆسە ددەڕژژنن برااکانی ڕووووبەڕوووو ب&تەووە لە
یی ررەسوووسيیت) !لە فکریی رروویشتن بۆ گوندیی(قە ٬،وووو لە باررتر ڕااگرتو %کی ترکارریی بۆ چاخ

کەووتت. ٬، یانی ئەوو شو,نەیی کە ززاارراا چووو بووو  

ڕیەووە یەووە. وو لەوو کاتداا کە لە ئاوو ددەپەلەوو بوااررەیی کە بۆ خۆیی ددیزاانی لە چەمی دداا وو پەڕ
لە پشت خۆیی ڕوواان2 هھھھەتا بزاانی ک*يیە بە ددوواایی وویداا  ٬،گ1کی لە پشتەووەیی خۆیی بيیستددەن

کە بە ددوواایی  ٬،لە چەمی ددااووە. بە سەرر سوررمانيیەووە بيینيیی کە(بەرراازز)یی سەگی ميیگەلەکەیانە
لە هھھھاتنی پ&شبگرێ  ٬،نيیتەووەيیدااوو چەغەیی ل!کردد کە سەگەکە بگەڕ!ووەیە. هھھھەرر چەند حەوول
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سانن بەددوواایداا دد+ت. ناچارر ددەستی ئەووە ددی ٬،وویی ددەبيینیەڕد هھھھەنگاوو ددوو هھھھەرر چەن ٬،نەیتواانی
ووااززیی ل"هھھ"نا تەسليیم بووو با لە گە%ی ب"ت. لە حەوولووو تەقەال هھھھە%گرتت وو  

یی ند بووو باخەکانی ددەررەوویی گوندیی(قە!ن.زیکەیی نو.ژیی ن.وڕۆۆ بووو کە خۆیی گەیا
ی یی ميیگەلەکەیی لە ووێ مۆ+داابووو چاووەڕوواانڕەسوووسيیت). شواانی ئەوو گوندیش ووەکووو وو

کە ب-ن مەڕەکانن بدۆۆشن. ٬،(یانی ددەکرددب!  

ب5ئەوویی بيیهھھەووێ ووەبيیریی ئەوو ڕۆۆژژاانە کەووتەووە کە بۆخۆیی  ٬،قاددرر بە بيینيینی ئەوو ڕەوواانگە
شایەددیی شيیرینترین بيیرەووەررەیەکانی ڕۆۆژژاانی عومریی بووو. لە بيینيینی ميیگەلەیی ئاووەدداانی 

'پال'پ وو تەژژیی دد#ی ل ٬،ترووووسکەیی شاددمانی وو حەزز ل0کەرریی وو هھھھ0ڤيین لە چاوواانی ددررووشاووەوو
ب+گومانن ززااررااشيیانن  ٬،چونکە ددەیزاانی کە ئيیستا کاتی هھھھاتنی بيیریانە ٬،لە هھھھيیوااوو ئوميیدەوواارریی بووو

ندە ش8ت وو شيیداایی بيینيینی ماشقەیی خۆیی بووو فکریی نەکردد کە وو هھھھ!لە گەڵ ددەب$ت. ئە
هھھھەتا بۆ ئەوو دد$يیەیی  ٬،حاجی مستەفا هھھھ8شتا مەڕەکانی خۆیی لە وویی تەحویل ووەررنەگرتۆتەووە

وو ل0رە چچ مەڕیی حاجی ل0نيیيیە کە ززاارراا بۆ ددۆۆشيینيیانن لە  ٬،بوووە ب"ن"ت *گروونشتەج!کە ل#" ج
گەڵ ب"رەکانن ب"ت.  

یانی لە  ٬،خو;سە قاددرر بەرر لە هھھھەرر شت4ک بە مەس/ەحەتی ززاانی کە لە گەڵ شواانی گوند
گەلل هھھھاووکاررەکەیی بناخەیی ددۆۆستی ددااڕیژێ یانی: بە پشتيیواانی ددۆۆستایەتی وویی بتواان! 

لە ژژ5ر پۆلە ددااررەکانی سنجووو کە لە قەررااخخ  ٬،یی لە گەڵ بکاتت. شواانەئەگەرر ززاارراا ب%ت قسە
چاوویی لە قاددرر ددەکردد. ئەوویش لە ددیتنی ئەوو ميیواانە تاززەیە  ٬،چەمم بە ڕیز ڕوواابووونن دداانيیشت بووو

ت وو بۆ کارریی شواانی ڕ$گایی فکریی بۆچووو کە ددەب' شواانن ب! ٬،بووو بەوو سەگەیی کە لە گەلی
ل"رە کەووتبب"ت.  

وو&می سەالمی ٬، سەالمی کردد. شواانی نەناسس لە بەرریی هھھھەستا قاددرر لەوویی نزیک بۆووەوو
قاددرریی ددااووە گوتی: کاکە ماندوووونەب,! بەخ$ر لەکو$#اا؟  

قاددرر لە جواابی وویداا سەرریی لە قاندوو گوتی: خە*کی "حاجيیاووە"مم   

بۆ کوێ ددەچی؟  

یی ڕەسوووسيیت).بۆ گوندیی(قە!  

چچ کاررتت هھھھەیە؟ چچ کاررەیی؟  

ت ددەچمە ئەوو دد#يیە.ئەميیش ووەکووو تۆ شواانم بۆ کارر$کی پ$ویس  

ئەتۆشش شواانی؟ فکرمم بۆچووو کە ددەبی هھھھاووکارریی من ب3! ززۆۆرر بە خ+ر بيی+ت قەددەمتانن لە 
سەرر چاوو. ئەمن بە هھھھۆیی سەگەکە هھھھەستم پ' کردد کە ددەبی شواانن ب'. چچ سەگەکی 
جواانن مل ئەستوووررتت هھھھەیە! سەگی من بە باشی وو هھھھەیکەلل گەووررەیی ووەکک سەگی تۆ 

اوویی چيیيیە؟عەجایب کوررگگ خنک$ن$کە! ن ٬،نيیيیە  

ناوویی "بەررااززە"  

بەالمم ئەمم بەڕااززە لە کوێ وو ئەوو بەررااززە لە کوێ! فەررقق وو  ٬،وواا!سەگی منيیش ناوویی بەررااززە
ددیاررە ززۆۆرر ماندوووویی ب1گومانن نانيیشت نەخوااررددووە. ٬،تەووفيیریانن لە هھھھەرردد هھھھەتا ئاسمانە  

نەمخوااررددووە. ٬،نا  

وو کەررەیی  بەڕ%ک نانن شواانی نەناسس خوررج(نی خۆیی کە لە بن دداارر دداانابووو هھھھ(ناوو لە ناوو ئەوویی
تاززەیی ددەرر هھھھ:نا وو لە پ:ش قاددرریی دداانا. قاددرر بە دد6نيیایەوو بە ئيیشتيیاووحەززیکی ززۆۆرر بە خوااررددنی 

ددەڕوواانی هھھھەتا  لەوو نيیوەشش دداا جارروو باررە لە ڕ"گایی بارریکە'نەیی دد"ی ٬،نانن وو کەڕە خەرر%ک بووو
ب"ریی ددۆۆشش کەنگی دد"ن. ببيینيیت  
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ددوووو کەڕەتت سەرریی  ٬،رااووین خوااررددنن بوووشواانی نەناسس لە حا0/کداا کە هھھھاووکارریی خەرریکی ف
قسەیی لە گەڵ کرددووە گوتی:  

نەتگوتت ناووتت چيیيیە.٬، ددەیی هھھھاڤاڵ  

٬، ناوویی من قاددررە  

ە٬، ناوویی منيیش براایم  

بەوو مەڕەیی کە لە پ&شەووە ددرر&ژ ببووو  ٬،قاددرر ب2ئەووەیی نرخ2ک بۆ ززاانيین ناوویی خانە خوێ بدااتت
ی ی توند کردد حا!ی ددەستی بە ل"داان"کلە ناکاوو دد! ٬،سەرر گرمی کاوو+ژ بووو ددەڕوواانی

چونکە مەڕەکەیی سپی ززاارراا ٬،ددەستوووج% گۆرراا  ٬،بووو یی لە چەند هھھھەنگاوویی خۆیی بيینی-
ووتت چکە ڕەشەکانی ناسس کردد بووو. ددەستەکانی ووەلەررززە کەناس!بۆووە. قاددرر ئەوویی بە گو!

کە سەررنجی براایمی بۆ الیی خۆیی  ٬،وو چاوووو لەشی ددااهھھھاتتگۆڕاانکاڕیەکی ئەووهھھھایی بە سەرر چ!
8کچووونی حا2ی وویی بووو وو بە دد2خوررپەیەکی تەووااوو پرسيیارریی کردد:ڕااک+شا وو ئاگادداارریی ت  

ڕەفيیق ئەوو چيیت بە سەرر هھھھاتت؟ چاوو لە چچ ددەکەیی؟ بۆچچ ڕەنگ وو ڕووووتت چ$ژژاا؟  

قاددرر بە ليیزاانی ئەهھھھوەن0 ڕەوواا/ەتی خۆیی گەڕااندەووە ووگوتی:   

چاوومم بەوو مەڕە سپيیەیی خۆشەوویستی حاجی مستەفایی کەووتت کە ٬، ناشت+کی گرنگ نەبووو
وو شەیداایی ئەوو مەررە سپيیيیەگوێ   تی من خەووتوووە. حاجی ئاشق وو ش!نزیکل%رە لە 
هھھھەتا ددە2,ت ئەوومم بە قەتت ک,ژەکەمم خۆشش ددەووێ.٬، ڕەشەیە  

ئەمم حاجی  ٬،بە"! بە"!. کەباسی کچی حاجی هھھھاتەگۆڕ براایم ب. ئەووەیی ب(هھھەووێ گوتی:
رەیی کۆچچ کرددووە. بە لەوو بۆ ئ!٬، حاجيیاووەیی ئ(وە ددااددەنيیشتمستەفایە کە پ+شتر لە گوندیی 

ئەتۆ ددەززاانی کە ئەوو پيیاووە ک8ژ8کی چەندە جواانن وودد-ۆڤانن وو فرشتە ڕوووویی ٬، ااستی کاکک قاددررڕ
هھھھەیە؟ ناوویی ززاارراا ووەکووو وویی لە ناوو تەووااوویی  یە. وو بە ڕااستی بۆکە شوشەیە وو جواان!-

بنەماAەکانی ئاغاوو سەررۆۆکک عەشایروو گەووررە پيیاوو ماقوالنن ووبەگگ ووخانەکانی کوررددستانن پەیداا 
لە هھھھيیچ کامم ددیهھھاتەکانی ماقولووو مەززنانی کورردد هھھھيیچ کەس#ک ک#ژ#کی نابی وو نيیيیە. دد'نيیامم کە 

ریەکانی ئاوواایی بەوو جواانيیيیە نەددیوە. هھھھەتا ئ8ستا ددوووو چەلل بۆ ددۆۆشيینی مەڕەکانی لە گەڵ بيی
مم ئەووە ددوووو ڕۆۆژژە کە ئيیدیی ددەنگ وو باس,ک لە وویی نيیيیە وو لە جيیاتی وویی بە! ٬،هھھھاتوووتە ئ#رە

خزمتکارر"کی پيیر دد"ت.  

کە کەووتە سەرریی قاددرر ئەمە بووو: خۆ حاجی مستەفا بۆ ووەررگرتنەووەیی یەکەميین فکر"ک 
ڕەنگە  ٬،چلۆنن مەڕەکانی وویی ل)رنن؟ ددوواایی بە خە)اليیدااهھھھاتت ٬،مەڕەکانی بۆ الیی وویی نەهھھھاتوووە

ب- ما+ئاوواایی ددەست  ٬،لەوو چەند ڕۆۆژژەیی کە ئەوو لە ددێ بوووەوو بە خەمم ووخەفەتی ررۆۆینی ززاارراا
ی لە ررەحيیمی شواانن ەکەیی مەڕەکانحاجی چۆتە الیی هھھھاڤاڵ شواان ٬،بە یەخە بوووە

ئەددیی بۆ ڕەحيیم لەوو باررەووە چی بەمن نەگوووتوە؟ وو+دەچ' لە بيیریی  ووەررگرتۆتەووە. بە"مم
ک بۆ خۆیی چۆتە کن ڕەحيیم وو مەڕەکانی ئەددیی باشە ووەخت!٬، تبە من ب"! کرددب"ت

بۆچی ئەمن چدندین جارر مەڕمم بەسەرر کرددۆۆتەوو ئەمە سەررنجی منی  ٬،ووەررگرتۆتەووە
دداانی نيین؟مەڕەکانی حاجی لە ناوو م(گە&ی ئاووە کە ٬،ڕاانەک%شاووە  

بە حا0يیبووونن لەمە کە ئەووە ددوووو ڕۆۆژژە  سەرر ئەنجامم.قە4بی قاددرر لە بيیستنی پەیڤيینی براایم
ئەووهھھھا ووررووووژژااوو گۆڕیاگگ وو  ٬،بۆ ددۆۆشيینی پەززەکانيیانن لە گەلل ب,ریەکایی گوند نایەنن ٬،ئيیدیی ززاارراا

ڕەنگی ررووخسارریی پەڕیووو فکر#کی ل$هھھاتت.  یباررەوو بارر بووو کە ووەکووو ددەرریایەکی پ& شەپۆل
مشەووەشش وو ت8کە;وو جۆررااوو جۆرر م8شکی گەماررۆۆ دداا. مەترسيیەکی ناددیارر لەمە: ددوووو ررۆۆژژە ززاارراا 

جەستەوو گيیانی ووەلەررززین خست. خواا نەخوااستە نەخۆشش  ٬،بۆ ددۆۆشيینی پەززەکانی نەهھھھاتوووە
مم ئاخر چچ ئيیش#ک؟...بە!٬، ئ"ش"کی ووااجبتریی هھھھاتبيیتە پ"ش نەبوووب*ت! یانن ڕەنگە  



 
 

Zara, Evînî Şiwan- Mihemmed Qazî 
 

38	  

 ٬،قاددرریی هھھھ1نایە سەرر ئەوو ب5یاررە کە زز1دە لەمە خۆیی گيیرۆۆ نەکاتت ٬،رر ئەوو مەترسی ناددیاررهھھھە
خيیرااتر ب=ووااتت بزاانی چچ ڕوویدااووە. بە حوڕمەتەووە بەرر ماووەکی لە خوررجيین براایم ددااناووە لە جيیی 

خۆیی هھھھەستا ووگوتی:  

بدە لە ئيیجاززمم پ! ٬،+ ووەددوواایی کاررەکەمم کەووممبم بەخشە! چونکە بە پەلەمم ددەب٬، هھھھاووررێ
تت مەڕەخس بم. لەوو هھھھەمووو لوتف وو موحيیبەتی ئ1وە وو ئەوو ڕ1زوو حوڕەمەتانن پر بە ددڵ خزمە

سوپاسس ددەکەمم وو هھھھيیوااددااررمم ڕۆۆژژیک بتواانم ئەوو موحيیبەتانە قەررەبۆ کەمەووە.  

براایم گوتی: ووە?ال پ&م خۆشش بووو کەم&ک لە بن س&بەرریی ئەوو دداارراانە پشوووتت دداابواایە ئ&ستا کە 
بە تا/ووومەیی فەررمووو خوددااتت لە گەڵ!  

وو بارریکە ڕ2ی بۆ الیی گوندیی گرتە بەرروووو ڕۆۆیی وو  ٬،قاددرر ددەستی خانەخویی کوشی
٬، ایی ددێ بە وویداابووو ووەسەرر کەووتتگکە ڕ! ٬،اا ووەڕ+کەووتت. لەوو گرددە گچکە"بەرراازز"یش بە ددووااید

ریی گوند چاوویی بەکۆیی ژژنن ووکيیژەکانی ب! ٬،خوااررک لە ترۆۆپی گردد بەررەوونشيیووویی ددیی چوووچاخ!
لەوواانن نزیک ددەبۆووە. هھھھەتا بۆالیی م,گەڵ برۆۆنن. قاددرر  ٬،نکەووتت کە لە بەررووە هھھھەرروواازز ددەهھھھات

لواانەیە رەیی هھھھيیواا ئوميیدیی کە لە تارریکانی دد4ی چاوویی ل.دااددەگرتت ئەمە بووو یەکەميین ئەست!
تریی وواانن دد2ی ئەڤيینداارر ئاررااوو قاررااوویی سرووشتی لە ناوو ئەوو پۆررە ب!ریانە ددااب!ت. لە پەنجام! ٬،ززاارراا

کەمم ما بووو قەلبی ڕااووست!.  ٬،ە ل'داانن کرددخۆیی لە ددەست ددااوو ئەووهھھھا بە توندیی ددەستی ب
مم چاخ"ک بە!٬، ەمم هھھھۆیە بووو کە ئ"ستا ززاارراا ددەبيین"تب ٬،ئەوو ت3کئاوویشتن ووپەشيیویی ووئا%ۆززیە

ریەکانداا خشاند وو بيینی کە ووە!کی ئەووهھھھا ووررددوو موووقە&!شی بە ب!نزیکەیی ل'کرددنن چا
ست+ل+کيیانن ئاوویی سارردد ددەتگوتت ئەووە  ٬،شو6نپ6يیەکک لە ززاارراا نيیيیە وواا تاسيیاوو بلبسيین(حيیراانن) بووو

پ&دااکردد.  

سەررگردد ددەکەووتن بەبيینيینی کەس&کی بيیانی بەززمم ووگەمەوو پ&کەنيین ووە ب'ریەکانن کە
پ+کەووە گوتيیانن:٬، ررااگرتت هھھھەتا ماندوووو نەبووونی ل%بکەنن ننووعيیتەعيیتيیا  

ماندوووو نەب"! خە0کی کو-يیووو بۆ کوێ ددەچ"؟٬، براا  

قاددرر بە ززوواان.کی رر.زووئيیحتراامم گوتی:  

کی "حاجيیاوومم" بۆ گوندیی (قە,یی ررەسوووسيیت) ددەچم .خە! نززۆۆرر سوپاسس! ئەم  

بۆماليی" ک"؟  

مم چونکە پ#1 وواابووو کە ئەگەرر ڕااستی ب#ژێ ب!٬، ررەتا ددەیهھھەوویست ڕااستی بدررک#ن!قاددرر سە
لەوواانەیە خەبەرر-کی لەززاارراا ووەددەست ب-ن% ددەستوووج% گوتی:  

ی حاجی مستەفا هھھھەیە.کاررمم لە ما!  

ژەکانن بووو بۆ پ,شتر هھھھاتت ووگوتی:ە کە لە ناووک!ن/کی ددیهھھاتی تەمەنن چل سا!ژژ  

بۆ ما=ی ئەرربابی من ددەچ;؟ مەگيین لە تۆشيیانن گ34ااووەتەووە؟ قاددرر لە بيیستنی ئەوو قسە 
ماتت وو حەیراانن ما. نە لە مەسەلەیی م5واانداارریی خەبەرریی هھھھەبووو نە ئەوو ژژنی ددەناسی. حاجی 

رر حا#داا خزمەتکارر%کی ئەووهھھھایی نەبووو ڕەنگە لە ووێ ڕاایگرتب%ت. لە هھھھە ٬،مستەفا لە حاجيیاووە
ەنگی گۆڕاابووو وول2کداانەووەیی ناخۆشی سەباررەتت بە کە لە بيیستنی ووشەیی(ل)گ)'اانەووە) ڕ قاددرر

ووە لەوو نيیوەدداا ئەگەرر بۆیی ب#وێ ٬، ددەجا بۆ ئەووە کە ژژنەکە ب+ وو*مم نەهھھھ%ل%تەووە ٬،وویی ددەکردد
گوتی:٬، خەبەرر#کی لەوو مەسەلە ووەددست ب#ن!  

اانەووە. ئەمن بەخوددیی حاجيیم ئيیش واانی خەبەررمم هھھھەیە وو نە لە ل"گ"!ئەمن نە لە م!٬، گيیانە٬، نا
هھھھەیە. ڕااستی نەتانگوتت ئەوو ميیواانن وو ميیواانداارریی وو ل1گ01اانەووە بە چچ هھھھۆکارریکە؟  
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خزمتکارر گوتی: حاجی ئەوو ڕۆۆژژاانە ززۆۆرر پ5 کاررە وو چچ کەسس بۆ کارریی تایبەتی بۆ الیی خۆیی قەبوڵ 
اتت وو ناکاتت. ددااووەتی "ززاارراا" خانمە. هھھھەرر لە سبەیی رراا شایيیی تەووااوو لە گوند ددەست پيیدەک

یانی هھھھەتا ڕۆۆژژیی گوززتنەووەیی ززاارراا خانم. ٬،حەووتت شەوو حەووتت ڕۆۆژژ بەرر ددەوواامم ددەب"ت  

لەوو  یانن ت"! ٬،جارر:کی ددیکە دد8ە کوتەیەکی بە سامم وو مەترسيیداارر ووەکووو ددەنگی چەکوچچ 
قسەیە ووەسەرریی قاددرر کەووتت. لە گو9بيیسی ئەوو پەیڤيینە ئەووهھھھا چ/ژژاا کە ددوونيیا لە بەرر چاوویی 

4کی ئەووهھھھایی پ4وە نوووسا نزیک بووو بکەووێ. هھھھەرر ئەوو تاکە خەبەررە ژژاانەسەرر ٬،ڕەشش وو تارریک بووو
کۆشکی ئاررەززوو ئاووااتەکانی ئەووهھھھا وو/راانن وو ژژیروو رروووو کردد ووت/کقرماند کە ئەوو ئيیدیی فکریی 

) ساززیکاتەووە. ست(کە(تە کرددنەووەنەددەکرددەووە هھھھيیچ کاتت بتواان0 بە پ.نەوو پەررۆۆوو گوندە#بە
سەرریی  ٬،یی لە ززۆۆررووکەمی مەسەلەکە هھھھەب"تب8ئەوویی ززیدەتر لەمە تابی ڕااووەستانن ووپرسيیارر

داا لە گردد شۆڕ بۆووە بۆ الیی گوند کەووتەڕێ. !حا! لەوو٬، بەئيیشاررەنی ما/ئاوواایی بۆخواارر دداانوااند
پاشانن بە ٬، وواانیوو هھھھەرر ئاووڕیشی نەددەددااووە ليیيیاندە ڕکە ئە ب&ریەکانن هھھھەتا ددەم&کی خۆشش

گایی خۆیانن گرتە بەرر.سەرر سوررمانن ڕ!  

ەختی ڕەشی خۆیی لە تەشق ددەددەیی. ژژنن وو منا'ەکانی لە خۆیی لە ب ٬،ششقاددرر ئيیدیی چاررە ڕە
ئەووە ددەهھھھاتت ززەماووەند بکاتت وو بە  ٬،شش بە یەکچەلی لە بيیریی بردد بۆووە٬، ززاارراا ٬،ددەست دداابووو

ئاخر  ٬،ە وویی خەیانەتت بکاتتب ٬،ڕۆۆژژ*ک لەوواانيیە ززاارراا ٬،بۆووکک بچ2ت. بەستە ززمانن چچ فکریی ددەکردد
لە  ن وو پەیمانیئەوو بە"! ٬،کاتتیی بە هھھھيیچ کەسس شووو نەجگە لە وو ٬،ندیی خواارردد بوووززاارراا سو!

سەرر تەررمی مەجيیدخانن بە قاددرر دداابووو. بە5مم ئ3ستا ئەفسوووسس کە بە پەیمانن وو مەررجج وو 
 ٬،نەکک تەنيیا لە کاتی ڕۆۆین لە حاجيیاووە لە وویی ما-ئاوواایی نەکردد بووو ٬،شەررتی خۆیی ووەفا نەکردد

 ٬،ئيیدیی ززاارراا ل0رشش لە سەررددەرراانەیی بە بۆکچووونن بۆ کە س0کی ددیکە بووو! بەوو بە*گەوو ددەليیالنە
 ٬،ە سەرر پشک بووونی یەکيیک لەوو ددوووو رر%گایەددیارریداا کە قاددرر ل ٬،چچ ئيیالقەوو حەززیی لە وویی نيیيیە

گایی ددوووومی هھھھە&بژاارردد بووو کە بە هھھھە&ە چووو بووو.ڕ!  

بە&مم ئاخر ٬، لە حەینی ئەوو ب4تەكليیفيیەدداا نيیيیەتی گەڕاانەووەیی لە سەرریی دداا٬، مانن قاددرربەستەزز
 ووویی لە الیی ژژنەکەیی نەجيیب وو بە شەڕەففبە چچ ڕووووەکک؟ مەگيین ئيیدیی ددەشيیا پلەیی پ"ش

تر لە چاووەکانی بيیتاوواانن وو بە چچ ڕوووو چ/یەکک ددەیتواانی جارریکی  خاووەرر ووەددەست ب'ن'ت؟ ئيیدیی
زاانی نەگوتبووو کە ئيیدیی بۆیی بوووزز ناخوااتت لە رم!سکی خاووەرر بنوااررێ؟ مەگيین بە خ!پر لە ف

اووەرر بۆ سەررۆۆیی ئەوو گی ووە لەمپەرر(ک کەووتوووە کە خەوو لە ززیند ٬،گەڵ وویی ژژیانن ت'پەرر کاتت
پ:شگریە ڕیگایی نيیيیە؟ مەگيین بۆ خۆیی خاووەرریی لە ماڵ ددەرر نەکردد بووو.  

سيیت)دداا ددەڕۆۆیی. پەژژیواانی ئيیدیی چچ کەلکی بۆ لی یی ڕەسوندیی(قە!بە کۆچەوو کۆالنی گو
تەووە ووەرروو ب!ن!٬، ە ددەتواان*ت ب*وەفایی ززااررااهھھھەنوووکە ددەبواایە هھھھەتا ئەوو ج&گایە ک ٬،حا)ی وویی نەبووو

ووەکووو ااکسيیریی کيیمایە. 4ت کە کيیژوو گرااوویی بە ووەفا لەمم ددوونيیایەبسە$ميین ییوو بەوو  

لەوو فاسيیلەدداا رر4يیبواارریک لە سەرر س6 ڕ4يیانن توووشی وویی بووو. قاددرر بە وویی گوتت: کاکە ما"ی 
حاجی...  

$ کاکە...با1یی نە ناسيیاوو کردد وو گوتی: بە! کی لە بەژژنن ووکابراا چاوو!  

ددەتواان6 بفەررمووویی ما0ی حاجی مستەفا لە کو$يیە؟  

لە هھھھەشتم.٬، ددەستی ررااست٬، ئاخریی ئەوو کۆچەیی رروووو بە ڕوووولە   

لە حا,/کداا کە دد,ەکوتە بەرریی نەددەدداا.٬، قاددرر چوووناووکۆچەکە  

ئەوو پەیڤيینی لە گەڵ  ٬،قاددرر چەتووونی وو ددژژوواارریەکی گەووررەیی لە سەرر رر,گایی خۆیی ددەبيینی
 ٬،بووو. هھھھەتا هھھھەنوووکە هھھھەرر بە ددوواایی ئەمە ووەبووو: کە ما2ی حاجی مستەفایی بدۆۆزز%تەووە٬، ززاارراا

چونکە لە ٬، کە ئاڕووووشەیی(ددەررددەسەرریی) لە ددوواادداا هھھھەب! ٬،ئەمە خوددیی مەسەلەکە نەبووو
ئەوویش لەگوندەکی کە هھھھەمووو یەکتریانن ٬، ما,ەیی وویی پرس&بواایە هھھھەرر کەس"کی ئاددرر"س

ددەناسی. چەتووونی لەمەدداا بووو: کات+ک گەیيیە ما4ی حاجی چلۆنن وو بە چچ ب+نووو بەهھھھانەیەکک 
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هھھھەرر لەوو چرکە کە ددەیەوویست بۆ الیی کۆچەیی ٬، ەنجاممبتواانی ززاارراا ببيین+ وو بدوو&ن&ت. سەرر ئ
یی خۆیی ددەنگی ما9ی حاجی باددااتەووە بەوو نيیشانەاایی کە ڕ-وبوااررەکە پ-يیداابووو لە پشتەووە

9اا هھھھەتابزاان3 ک2يیە. ئەوو کەڕەتت ووەخت بووو لە خۆشيیانن کە ڕوووویی ووەررگ! ٬،خشپەیەکی بيیست
 ٬،سانایيیە بەوو ڕااددەوواانيیەکی نەبووو کە شانس بچ/ت بکەوو/تە هھھھەرردد. چونکە چچ چاووەڕلە خۆ 

بووو. کە لە  ٬،ئەووەیی لە پشتەووەیی ڕاا ددەهھھھاتت ززاارراا٬، ڕوووویی ڕەززاامەندیی بە وویی ن+شانن بدااتت. بە"!
یانی: لە بيینيینی ٬، ااووە. ئەوویش لەوو بەهھھھرەوو نسيیوەیی چاووەڕوواانن نەکرااووماڵ ددەگەڕددەررەووە بۆ 

هھھھاوواارر کاتت. هھھھەرر ددوووو  کە هھھھ*ند نەمابووو ٬،گەشکەوو گەشاووەوو ووە شەووقق هھھھاتتشا ئەووهھھھا٬، قاددرر
ت وو لە تارریف نایە. قاددرر ررووووژژااوو بووونن کە بۆ ل!کداانەووە ناب!کی ئەووهھھھا دد'ەخۆررپەوو وووووشی حا#ت!ت

مم ب!٬، ەتا هھھھەستی قژقژ کو(يیویی ددەررب"ییکە نەیدەززاانی چچ بکاتت وو چچ ب+*ت ددەمی کرددەووە هھھھ
چکەیی شواانن ئاووااززەیی ددااووە بەوویی کی نەررمم وو الووااندنەووە کە لەگو!نگ!ززاارراا ددەمی گرتت وو بە ددە

گوتت:  

وواانم اوواا لە ررەخخ کانی ددەررەووەیی ددێ چاووەڕڕۆۆژژ ئ٬، ل/رە ڕاامەووەستە کە پ' مەترسيیيیە٬، ننقاددررگيیا
بکە.  

ت یبيین!قاددرر ددەستی بە نيیوچاوواایی خۆیدااک3شا ووەکووو ووەیی ددەیەوویست بزاان) کە ئەووەیی ددە
یانن لە خەوو دداایە. چاخ9ک لەوو حا5تی بلبسيین(حەیرەتت) بوررااقبووونن  ٬،ووددەیبيیس*ت بە ووشيیارریيیە
شواانی مەززلووومم ئەووەندە  تت ووەددەرر کەووتت ززاارراا ئيیدیی لە کۆچە نەبووو.وو تاسانن سەیریی خەیا!

ڵ. تەنيیا ددەنگی فرشتە ئاسایی وویی خەبەرر ببووو کە هھھھەتا نەیزاانی کە ززاارراا چوووکامم مالە خۆیی ب!
چکەیداا ددەززررینگاووە کە گوتبووویی: "ڕۆۆژژ ئاوواا لە قەررااخخ کانی ددەررەووەیی ددێ هھھھ!شتا لە گو!

چاووەڕوواانی بکاتت".  

ئەمە بووو لە وویی  ٬،يیدااررەرراا حا5يیبووو کە ڕااووستانن لە سەرریی کۆچە مەترسئ+ستا لە قسەکەیی ززاا
گا لە چەند کەسس نيیشانی کانی ددەررووەیی لە ڕ!گایی ددەررەووەیی ئاوواایی ووەپ%ش گرتت. گەڕااووەوو ڕ!

 دد&ی پرسيیارر کردد لە ئاکامداا ئەوویی ددۆۆززیەووە. ئەوو بەرریی کانی باغ&کی گەووررەیی تر&ی ل&بووو کە
ۆش6ەنگی خۆیی لە گە- جواانن وو ناسک وو شەقق ڕۆۆژژیی ناوونجی بەهھھھارریی تيیشکی سەبر وو خ

ت یی کەسس نەیبيین!قاددرر بۆ ووە توررتی ددااررەکانن م-و ددەدداا. هھھھەتاڕۆۆژژ ئاوواا هھھھ-شتا ززۆۆرریی بە بەرر ووەبووو
خۆیی دداابووو. قاددرر لە بن ددیواارریی لە ژژ%ر س%بەرریی  بۆ ناوو باغغ چووو. بەررااززیی سەگەکەشی لە گەڵ

خەیا0تی جۆررااجۆرر نوقم بووو خۆیی بە ددااررەکانی م5و بۆیی ڕااکشا وو هھھھەرر وواا کە لە ددەرریایی فکروو 
ئاسمانن خاف:ند. سەگەکەشی هھھھ2ندیک وو2وەتر سەرریی لە سەرر ددەستەکانی ددااناوو  چاووب#ین

بۆیی خەفت.  

شەوویی پ7شتر ددوووو ساعاتت نەنوستبووو وو ئەوو شۆشش ددیارریی نەددەدداا ٬، ما0و/راانن وو مەززلووومم قاددرر
کات.ک لە بن ددیواارریی باغغ  کە کاتت بە ووەخەبەرر بووونن یانن بە نوستن ت.پەڕ ددەکاتت. ئەمە بووو کە

 القی ڕااک;شاوو بۆ ددرر;ژ بووو بەررەوو ددرریایی شەپۆالوویی خەیاڵ سەرریی هھھھە+گرتت وو ڕۆۆیی وو خەوو
رەووەرریی وو پەرریشانی ووخەمم وو ددەررددووکوليیش هھھھۆکارریکی ددیکە ڕفاندیی. ددیاررە ماندوووو بووونن وو کو!

لە خەوو دداا  کی پر مەترسی بيینی:پيیداا کردد بووو. لەوو حاالتيیداا خەوو! بووو کە ئەوو ئاتاجی بە خەوو
بيینی کە لە گەڵ ززاارراا لە قەررااخخ ددەرریایەکی بۆشش وو پانووو بەررین ررااووەستاووە وو هھھھەررددوووو کيیانن بە 

ۆیی وو بە.لی نەبووو بۆچی ززاارراا خ ل+دەرر وویی ددەڕووااننسەرر سوڕمانن لە شەپۆلی بەگوڕەوو ناڕەتە
ڕااددااوو لە گەڵ خۆیانن بردد. قاددرر کە ددۆۆخی پ' مەترسی  لەوو ددەرریاهھھھاوویشت وو شەپۆلل ئەوویی

ئەووهھھھا بيینی ددەست وو ج9 خۆیی لە ناوو ئەوو شەپۆالنە هھھھاوویشت هھھھەتا کووو دد'بەررەکەیی  ززاارراایی
بگەڕینەووە. مەززلووومم قاددرر لەوو تەماشگە  ٬،بەالمم هھھھيیچکاميیانن نەیانتواانی بە سەرر ئاوو٬، ڕززگارر کاتت

مم بە! ٬،هھھھە$يینا مەترسيیدااررە لەوو خەووەیی نەحس وو شووومم ڕااپەڕیی ووچاووەکانی هھھھە&پشاووتت وو
یی لە سەرر ددەستەکانی دداانابووو. کات"ک . بەرراازز لە کن وویی سەررهھھھ-شتا نو-ژیی شيیواانن نەببووو

ی خۆیی هھھھەستا ئەوویش سەرریی هھھھە4/ناوو بە ڕوواان/ن/کی تایبەتت لە خاووەنەکی قاددرر لە ج!
ڕوواانی.  

وو ددەیزاانی کە هھھھەتا هھھھاتنی ززاارراا وو پەیڤيین لە گەڵ وویی ٬، سەبر سەبر بۆ قەررااخخ کانی چووو٬، قاددرر
ڕۆۆژژیی خۆیی هھھھەب*ت. چاخ*ک گەیشتە ررەخخ  ناتواان0ت چچ بۆچووون0کی سەباررەتت بە ژژیانی ددوواا
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کانی چەند ژژنی بيینی کە بۆ برددنی ئاوووو پ6 کرددنن گۆززەکانی خۆیانن سەررگەررمم بووونن. قاددرر 
کانی پر کرددوو ووەددەستی قاددرریی دداا.  ئاوویی ل)خوااستن یەک)ک لە ژژنەکانن جام)ک لە ئاوویی  

 ٬،شەوو چوووبوووساعەت$ک لە  ٬،ڕۆۆژژ ئاووااببووو. ددەوورروو بەرریی کانی ووررددە ووررددە ددەهھھھاتت چۆلل ددەبووو
ئيیدیی چچ گيیانن لەبەرر=ک لە ووێ نەددەبيیندرراا. ززاارراا ددەررنگی کردد بووو. هھھھەرر چەند شەوو تارریکتر ددەبووو 

دد7ەخۆررپە ددەبووو. تارریکایی سەرراانسەرریی گوندیی  قاددرر ئەووندە توووشی دد+ەڕااووکەوو نيیگەرراانی وو
"قالیی ڕەسوسيیت"یی لە باووەشی سامداارریی خۆیی گرتبووو.  

ووبەڕااستی ٬، ە هھھھۆیی نەهھھھاتنی ززاارراا بە ئاخرین پلە گەییکات*ک کە پۆشەکاوویی ووش*وااوویی قاددرر ب
ت. م&ەیەکی ااب!نەکا کيیژەکە فریووویی دد ٬،ددیسانن خەیا1*کی کر*ت لە م*شکی ددەخوالووە

تارریکانی شەوویی قە&شاند وو  ٬،ئەوویی ووەخۆ هھھھ0ناووە. ڕەشایەکی بە لەرراانەووە٬، سەبریی بەرراازز
...٬، انگی کردد قاددررهھھھەتاگەیە چەند هھھھەنگاوویی شواانن. ززاارراابووو! ب٬، بۆالیی کانی ددەهھھھاتە پ"ش  

ززاارراا...  

ووهھھھەررددووکک ددەستيیانن بە ٬، ڕەشایی ب7ئەوویی بەخۆیی بزاان2 خۆیی لە باووشی قاددرر هھھھاوویشت
پرسيیارریی کردد: ئەتۆ ل4رە چچ ددەکەیی؟ چلۆنن بووو کە بۆ گوندیی مە  ٬،یەکتر کردد. ززاارراا ل'پرسيینی

لە دد,ی خۆیداا هھھھەستی بە  ٬،هھھھاتی؟ قاددرر ووەکووو منا3"کی گچکە کە ززەررگەتە پ"يیوە ددااب"ت
شيیکی ززۆۆرر کردد وو لەوو)مداا گوتی:ئ!  

چلۆنن ززاارراا!؟ یانی نەددەوویست کە ئەمن بە ددووااتداا ب4م؟ ئەمن هھھھاتم کە تۆ تەکليیفی من ددیارریی 
بۆ ڕززگارریی خۆتت لە ددەست ئەوو  ٬،هھھھاتم پ-ت ب5-م کە ئيیدیی تاقەتی ب-وەفایی تۆمم نيیيیە٬، بکەیی

ە. هھھھاتم بە تۆ ب#"م ووەتەووکو6رەووەرریە وو ب7 ب6وەفایەیی تۆ چاررەیەکم جيیا لە خۆ کوژژیی بۆ نەما
زوو حوڕمەتی ئەووین وو ئەڤيینداارریی وو موحيیبەتت نەگرتت وو قەوولل وو قەرراارروو پەیمانەکانی کە تۆ ڕ!

ممباررگگ وو پيیرۆۆززیی خۆتت لە ژژ/ر پ/ناووە. خوالسە هھھھاتم بە تۆ ب0/م ئەگەرر ددەتهھھەووێ ددەست لە 
باشترە بە ددەستی خۆتت ئەمن بکوژژیی. ٬،من بک&شيیەووە  

ززاارراا سەرریی ڕااووشاند ووگوتی:  

گەمە مەکە. پ+م ب12 لە گەڵ خ+زاانت چيیت کردد؟٬، قاددرر  

ئەوومم لە ماڵ ددەررکردد وو بۆخۆمم بەددوواایی تۆ دداا هھھھاتم. ٬،چ+ت ددەووێ بيیکەمم  

یانی دد7ت پيیيیانن نەسوووتا کە کارریکی ئەووهھھھاتت کردد؟  

٬، دد>ی من سەررددەميیکی ددوورروو ددرر7ژە کە ئيیشقی ئاگرینی تۆ سوتاندوویەتی ووکرددوویە
خۆ0ەم-ش-ک کە ئيیدیی ئاگر ناگرێ.٬، خۆلەم"ش  

اارراا سەررددەم-ک ب-دەنگ بووو پاشانن ب-دەنگی شکاندوو گوتی:زز  

بۆ ئەتۆ ئەمن بە ب9وەفا ددەززاانی؟ مەگيین لە من چچ بيیوەفایەکت ددیوە کە تۆمەتت ٬، پ&نەززاانن قاددرریی
لەمن ددەددەیی؟  

ووااددەتت ددااکە شەرریکی ٬، ئيیدیی چيیت ددەوویست ببيینم: ڕۆۆیشتی ما.ئاوویت لە من نەکردد ٬،قاددرر
ووە.بيیستووومە کە ميیرددتت کردد ٬،ژژیانی من ب!  

ددەکەیی؟ ددیسانن ددەتهھھەووێ تۆمەتم ل&بدەیی؟ ددمم کرددووە؟ ئەتۆ لە کوێ ئەمم قسەئەمن م"ر   

رەمم ززاانی کە ددااووەتی تۆیە وو حەووتت شەوو حەووتت ڕۆۆژژ شایی وو هھھھە.پ"ک, لەگوند ددەک"ێ. ل!
ئەمنيیش وویستم خۆمم بەتۆ ن?شانن بدەمم وو پەیمانەکەیی بەددررۆۆ لەگەڵ منت بەستبووو ووەڕووووتت 

ب&نمەووە.  
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قاددرر. قەوولووو قەرراارریی من ددررۆۆ نيیيیە. ئەمن لە پ/شداا فکریی ئەوو مەسەلەمم  ئەتۆ لە هھھھە%ە دداایی
ئەمن حاززرر بە بوکيینی نەبم ٬، کردد بووو ب9یاررمم گرتبووو ئەگەرر ئەتۆ بە ددوواایی من دداا بۆ ئ)رە نەیيیی

وو بۆخۆمم بۆ "حاجيیاووە" ب"م.  

ڕااست ددە$##ت!؟  

)نە دداایە وو لە کە لەوو خوررج ٬،ئەوو جلووو بەررگی منە ٬،هھھھە2بەتە کە ڕااست ددەکەمم. شایەددیی من
گەڵ خۆمم هھھھ%ناووە.  

هھھھەستی کردد کە ززاارراا شت(کی بەددەست  ٬،قاددرر لەوو تارریکانی ئەنگوست لە چاوویی شەوودداا
 ٬،خوررج%نەکەیی ناسيیەووە. ددەستی بۆناوو خوررج%ن بردد ٬،کات*ک بە ووررددیی ل*ی خورردد بۆووە٬، ووەیە

کەميیک نانن وو چەند هھھھ'لکەیی کو9وووو بەرر'ک ڕۆۆنی کەررەیی ووەددەست هھھھاتت وو ت'گەیی ئەمە 
قاددرر  ٬،ویی ڕیگایە. لە سەررەووەیی وواانن شت)کی ددیکەشش لە پر)شەیەکداایە وو پ)چراابۆووەبژ!

نەیزاانی چيیيیە وو لە ززاارراایی پرسيیاررکردد کە ئەووەیی لە ناوو پریسکەدداایە چيیيیە؟. ززاارراا پەڕۆۆکەکەیی 
داایە. قاددرر هھھھەتا بۆخۆیی بيیکاتەووە بزاایت چی ت! لە خوررج2ن هھھھيینایە ددەرروو دداایە ددەستی قاددرریی

سوڕمانەووە خەنجەرر3کی تيیداا ب3نی. بە ماتت وو حەیراایی گوتی ئەووە ددەسما+ی کرددووە بەسەرر 
چيیيیە؟  

ئەوو خەنجەررەتت بۆ هھھھ&ناووە؟٬، ززاارراا  

گوتم کە ب<یاررمم گرتبووو هھھھەرر ئەمم شەوو بۆ "حاجيیاووە" بە ددوواایی تۆ دداا ب#م. ئەوو خەنجەررشم هھھھ#نا 
لە سەرروو سيینگی  ٬،کە ئەگەرر پ3ویست بووو! هھھھەتا ئەوو ج3گایەیی بۆمم ددە+وێ وو لە ددەستم ددێ

ئەوویی لە سيینگی خۆمم ڕۆۆکەمم.٬، منی ڕۆۆکەمم. ئەگەرر بۆشم بۆززیی نەخواارردد وو نەمتواانیددووژژ  

 ٬،لە حا12کداا ووااقی ووڕما وو کارریی ليیکردد ٬،مەالئيیکەیە ٬،قاددرر لە ووەررە بەررززوو غيیرەتی ئەوو ش&رە ژژنە
ددەستی ماچچ کردد وو ل%ی پرسی: ٬،ددوواایی ئەووە  

4 چچ ووەخت ددەتهھھەوویست بۆ کن من ب#ی؟ئ$ستا پ$م ب!  

گوتم ئەووشەوو؟  

وو شەوو ب'گومانن؟ئە  

هھھھەBبەتە ئەمن ددەهھھھاتم ل?ر رراا هھھھەتا حاجيیاووە لە ڕیگایی چواارر ساعەتت پتر نيیيیە. ئەمن ددەمتواانی 
بۆ ن&وەشەوو خۆمم بگە&نمە ووێ.  

ددەیی حاززرربە با ووەڕێ کەووین؟  

ززووووبە باب6ووین. ئيیدیی جيیگایی ددوووو دد-ی وو خۆ گنخانن نيیيیە. ٬،هھھھە(بەتە حاززررمم  

ت نوقم لە شایی وو شایلەخانە شی بيینيیب!کی کە خەوون+کی یەکجارر خۆقاددرر ووەکووو کەس!
هھھھەرر بسکەیی سميیلی ددەهھھھاتت. بەختەووەرریی بە ئيیقبا1ی لە بەرر چاوویی ووەکووو کۆشک#کی 

کە خۆیی لە سەرر قوتکەیی وویی ڕااووەستاب5 وو ززااررااشی لە ئام$زگرتب$ت. ئ$ستا  ٬،بەررززیی ددەنوااند
چونکە ٬، خۆیی لە یەک;ک لە خۆشبەخترین وو بە شانسترین گيیانداارریی سەرر گۆیی ززەوویی ددااددەنا

بەیانی ووەخت6ک لە حاجيیاووە ووەڕ6کەووتبووو فکریی ئەووە بووو کە چۆنن بۆیی بوووزز بخوااتت ززاارراا 
وو هھھھەنوووکە ئەوو بەیانەیی گەیاندۆۆتە شەوو نەیدەتواان. باووەڕ بکاتت کە نەکک تەنيیا بە  ٬،تببيین!

شيیوەیەکی ززۆۆرر هھھھاسانن وو سانایی ززاارراا یی بيینی بووو بە0کووو ئەوو ڕەددوووویی کەووتبووو لە گەلل -
چکەیی وو ئەڤيینداارریی هھھھەتا ئەوو چاخخ بە گو! هھھھيیچ کامم لە چ.رۆۆکەکانی دد%داارریی خۆیی ددەبردد. لە
ب0دەررددە سەرر نەببووو. سەرر ئەنجامم  ماووەیی نيیواانن ئاشقەوو ماشقە ئەووهھھھا کوررتت وو ٬،قاددرر گەیبووو

ئيیدیی ج5گایی ددوووو دد2ی وو خۆگنخاندنن نەبووو" قاددرر ٬، ووەڕ&کەووین٬، کات-ک کە ززااررااگوتی: "ززووووبە
خوررج&نی ززاارراا پ#حەسيیا کە ناب! خۆیی بگ#زرر#ن!. خەنجەرریی وویشی لە بەرر ٬، یی هھھھە$گرتت-



 
 

Zara, Evînî Şiwan- Mihemmed Qazî 
 

43	  

شوووتک ررۆۆ کرددوو لە گەڵ ززاارراا لەوو جاددەیەیی کە لەپشت باخەکانن تریی بۆ الیی گرددەکانن 
بەررااززیش بە ددوواایی وواانداا ووەڕیکەووتت.٬، ددەررۆۆیی ڕیگایانن گرتە بەرر  

بە9کووو ددەیانهھھەوویست ئەمن بە ززۆۆرریی بە الوو$ک لە  ٬،ئەمن نەمدەوویست م'ردد بکەمم٬، قاددرر گيیانن
ە ماقولووو بە سامانەکانی "کلبەڕەززااخا"بە شووو بدەنن. ئەمن پ1م وواایە لەوو جۆررە پەیڤيینانە کوڕ

تنی گا ررۆۆیشاوو پۆشی بکەین وو لە فکریی ڕ!کە بۆ هھھھەرر ددووووکی ئ&مە خەماوویی ددەرردد هھھھ&نەررە چ
ئەمن لە  ٬،ک#شاکات5ک گەینە شو5نی حەسانەووە پشووویی ئاسوددەیمانن هھھھە! ٬،خۆمانن دداابيین

کە ئيیمە  ٬،ررددیی بۆ ددەگ&5مەووە. پ&م ب01 بزاانم ئەمە چچ رر&گایەکەنوووکەووە هھھھەمووو شتت بە وو
ووەپ=شمانن گرتبوووە؟ چونکە ئەمە جاددەیی حاجيیاووە نيیيیە. مەگيین ئيیمە نامانهھھەووێ بۆ حاجيیاووە 

بچ#ن؟  

ئەوو رر.گە نەبووو کە بەیانی قاددرر بە وو.دااهھھھاتبووو وو خوددیی ززاارراا ٬،حەقق بە ززاارراا بووو. ئەوو رر%گایە  شش -
گەیی نەددەناسی وو بووو. لە بەرر ئەمە ک!ژۆۆ'ەکە ئەوو ڕ!کەیی پيیيیدااهھھھاتلە کاتی کۆچچ کرددنن بنەما"ە

لە خۆرراا نەبووو کە ددوووو ددڵ ببووو. بە پ-چەاانەیی وویی قاددرر هھھھەمووو ڕ-گاکانی ددەووررووپشتی 
 ٬،وو ددەناسيین ووهھھھەتا گشت کو%رە رر%گاکانن٬، بيینی بووو "سيیميینەررووددیی" لە سەرر ددەمی منا"ی

ااگاشش بە,ەدد بووو. ئەمە بووو کە ززااررسرووشتيیە کە بەوو رر! یی لەوو بابەتەووە دد.نيیا کردد بە وویی گوتت:-  

گایە بە کيیویی"لقلقاسی" ددەلک$ت. لەووێ جاددەکە خوااررەپ$چەیی خۆفف مەکە. ئەمم ڕ! ٬،ززااررااگيیانن
ددەدداات: وو لە باکووورریی ئەوو چيیایی ڕااززااووە ددەچيیتە "ئارر ددااڵ" وو "چایيیروو" "م%رگەشە 

نی سریالووە گا: یەکيیانن ڕااستەووخۆ هھھھەتاپشتی م$شە!لەووێ ددەب!تە ددوووو ڕ! ٬،"وو"سریلئاووە"
وو لە وو*راا هھھھەتا قەررااخخ ٬، وو ئەوویدیکە ڕوووو بە ڕۆۆژژ هھھھە3تت بە قەررااخخ سيیمنە رروودد ددەلک"ت ٬،ددەڕووااتت
ئەتۆ قەتت ناوویی ک+ویی (لقلقایسی)تت ٬، بەررەووپ2ش ددەچيیت. بە ررااستی ززاارراا گيیانن ٬،حاجيیاووە
بيیستوووە؟  

ە بە7مم بەددررستی ناتواانم ب+*م چيیيیەوو چچ جۆرر ٬،کەمتا کوررت.کم لەوو باررەووە بيیستوووە٬، بە"!
بەندەنەکە.  

هھھھەست پ2دەکەیی کە بەڕااستی ئەمم چيیایە  ٬،هھھھەتا ددوو ساعەتی ددیکە ددەگيینە ووێ ٬،ئاززیز گيیانن
کە ددەووررەوو پشتی هھھھەتا س!  ٬،چەندە حەنتيیکەوو سەرر سوڕهھھھ-نەررە. ئەوو ک-وە گچکەوو تەنيیایە

کيیلۆم=تر پ=دەشت وو چيیمنووو شيیناووررددە. بۆخۆشی ووەکووو لەنگەرریی یانن(مەجوحمە) کە لە 
تا بەررززاایی هھھھە ٬،دداانا ب7ت. رر7گایەکی بارریکی هھھھەیە کەلە ددااووینی ئەستوندەکەسەرر کۆ&ەکەیانن 

ک چووویە سەرریی بۆنی گو0ەکانی سرووشتی ووشيیناووررددیی سرووشتی سيیمنەرروودد ددەڕووااتت. کات!
 ٬،ئەوو لەنگەرریە٬، وو ڕیحانەکانن بۆنخۆشش ک8ویی وو شتی تر مرۆۆڤڤ مەست وو سەرر خۆشش ددەکاتت

ە ددشت تەررااززوو ڕااست ترە. کانی ئاوویی ڕوووونن بەالمم قيیتەکيیکە کە ل ٬،لە ڕااستيیداا هھھھەمانن چيیایە
کە پ1ی ئاووپ3ژژ1نی سەووززەوو گو(ەکانن ددەکاتت. لە ٬، وو سافف ووەکک چاوویی قرژژاا'يیشی هھھھەیە

تەماشەگەیی وواا ووەبەرر چاوو ددەکەوو-ت: لە باکووورر بۆ باشووورریی  ٬،سەررەوویی ئەوو لەنگەرریەیی پانن
ت. ئەوو ن پس پس وو ب& بر کرااب!کە لە چەند شو! ٬،وو قەیتان#کی زز#وەووەکو ٬،سيیميینەرروودد

ەکانی چ0 ووپر وو ت2کس0ماوو وویشکی پانایی چەمم لە بەرر ە!ئەوو شو(نانن کە جەنگ ٬،شەەبەشب
لە ناوو ٬، الیەنی وویی ددەبيیندرر.ت: لەقەررااخخ سيیميینە ررووددگەل-ک ئاوواایی لە چواارر چاوو وونن ددەکاتت.

گوندیی ٬، گوندیی "قاررنجە" ددەبيیدرر0ت. خوااررەووەتر لە قاررنجە ٬،ددااررەچنارروو م"شە)نەکانی ب"ی
ەبەرر چاوو ددەکەوو#ت. لە الیی باکووورریی ڕۆۆژژئاوواا ک#ویی بەتاقق هھھھە(کەووتووویی وو#نە "حاجيیاووە" وو

مانگيیلەیی یەکشەووە دد;تە بەرر نەززەرر کە گوندیی'سریالوواا" لە ددااوویی وویی هھھھە*کەووتوووە. لە الیی 
 ٬،ددەست پيیدەکاتت ٬،بۆ قاررنجە ٬،لە ددااووینی ئەوو چيیایەیی کە لە قەررااخخ جاددەیی سریالوواا٬، باکووورر

"پيیرووەلی باخخ"لە ددە هھھھەنگاوویی شوینی ٬، پشتی ک(ویی سریالووە ددەبيیندررێ. ئاوواایی "عەوو$بادد"
دداانيیسشنتی ئيیوە بە ڕەززەکانی ترێ ددینە بەرر چاوو. بە/. تەووااوویی ئەوو ددیهھھاتت بە باخخ وو 

ددەبيیندرر"ت.  ٬،سەززەجاتت وو شيیناووررددوو چيیاوو گە2ی وو جاددە وو چەمم لە سەرر ئەوو لەنگەرریيیە  

 گاوواانن ووتەووە ووکەندیی" ددەب! ززاارر حەووتووواانەیی"ووەباغغکات&ک کە با ٬،لە سەرروو بەندیی بەهھھھارر
خۆیانن بۆ فرۆۆشتن بۆ ووێ  ەڕەوو گاوو چ.- مانگاوو ئاژژاالەکانیشواانەکانی ددەوورروو بەرر م%گەلە م

کيیژاانن وو کوڕاانی ئەوو ددیهھھاتانەشش کە ززۆۆرربەیی لە گەڵ م4گەلەکانيیانن بۆ ترۆۆپی ئەوو چيیایە  ٬،دد#نن
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. ئەمن بۆ خۆمم وو شایی ددەکەنن ددااووتی ڕەشبە)ەکک ددەگرنن ٬،بۆ لوتکەیی ئەوو ک&وە ددەچن. ٬،دد"ن
 ئەگەرر بزاانی کە لەووسەررددەمداا٬، ددەیانن جارر لە وویی ددااووەتم کرددووە. بە ڕااستی ززاارراا گيیانن

دد$گروو  نەییجواانن وو الوواانن لە ناوو ئەوو گو!بە جلووو بەررگی  ٬،کەررااسی ڕەنگاوو ررەنگی کيیژاانن
چچ تەماشەگەیی جندیی وو دد78ااک*شی پ*کد*نن لە خۆتت ب*خەبەرر ددەب$ وو لە  ٬،بۆنخۆشش چيیا

لەوو#يیە  ٬،تت لە ددەست ددەددەییبە ئەفەررین گوتن ج)ەوویی ددەسە!٬، سەررسوررماووئەندااززە بەددەرر 
هھھھەبووویی لەززەتی  ٬،ەکانن بەوو هھھھەموووجواانیيیکە ئەڤيینەکانی ئاسایی ووپاکک ووخاوو)ن گوندەی

سرووشتی خۆیانن دد6نە کایە. لەوو6يیە کە ررووخساررەکانن لە ئەڤيین یانن لە شەررمم وو حەیا ڕەنگ وو 
ددەگرنن! لە وو.يیە کە قاددررکانی ئاشق وو بيیچمی اللەکانی سرووشتی ووکيیویی بەخۆیانەووە 

ززااررااکانن هھھھە4دەکەوونن کە شەپپ لە ژژیانن وو دداارروونەدداارریی خۆیانن ددەددەنن!....  

ددەستوج: قسەکانی قاددرریی ب7یی ووبە حا23کی نيیگەرراانن گوتی: قاددررباشش ٬، ل*رۆۆکانە ززاارراا
ددەززاان, ئەمە ددەنگی چيیيیە؟٬، ددەنگ+ک لە پشتەووە ددێ٬، گو%رااگرە  

چکەیی هھھھە,خست. بەررااززیش کە رر بە ددیقەتت گو!قادد٬، نن ووەپشتەووەددااووەهھھھەرر ددووووکک ئاوورر"ا
هھھھ<ندیک لە پ<شتر ددەڕۆۆیی لە پ9 ڕااووستا وو گویەکانی موووتت کردد. شەوو بەڕااددەیەکک ئەنگوست 
لە چاوو بووو کە لە ددوووو قەددەمی شت&ک ل&ک نەددەکرااووە. هھھھەووررەکانی ررەشش وو بو'&ل بەرریی 

ەکک ەوو ترووووسکەیکک بووو کە کەمترین ووررشتارریک وو ترووبەڕااددەیەکک  ٬،ميیچی ئاسمانيیانن گرتبووو
کی ووەکووو ددەنگی ووە-ککەووتنی ووەررکە بەررددوو لە ددووووررووە لە چچ شوین!ک نەددەبيیندرراا. ددەنگ!

قاددرر ددەستی ززاارراا ٬،ددەبيیستراا ئەمم ددەنگە ددەنگی پيیی هھھھەسپە. ووەددوواایی ٬، یی گرتت وو گوتی: ززاارراا-
گوتی: ئەمن هھھھەرر سەررتا ت2گەیم کە شو2نی ئيیمەیانن هھھھە'گرتوووە .٬، ئ+مە کەووتووونە. ززاارراا  

لە گەڵ نەبواایە ئەمە بە  ئەگەرر ئەمم سەگەیی لەعنەتيیمانن ٬،شەوو گەل)ک تارریکەبە شانس  
زز ئاشکراامانن بکاتت باشی ددەمانتواانی خۆمانن ووەش2رین. بە/مم لەمە ددەترسم کە بەرراا

تەووە خورریی. ددەنگەکە هھھھەرر چرکە ززیدەتر ددەبووو دد+ەخۆررپە وو پەشيیویو ڕیسەکەمانن ل!بب!
ززااررااشە7ەژژاانی ئيیمەیی ززیدەتر ددەکردد. قاددرر ددەستی  ززۆۆرر بە گوررجج ووچابکی لە ٬، یی گرتت-

جاددەیانن الدداا بۆ الیی گەليیەکی بچوکک کە لە الیی چەپەووە هھھھە/کەووتبووو سەرر بەررەژژ'رووە بووونن. 
چکەیی موووتتر ددەکردد وو ئاووڕیی ددەدداایەووە. بەالمم هھھھەرر چرکە گو! ٬،نداا رراایدەکرددبەررااززیش بە ددوواایا

ە پشتی وویی خۆیانن لە خوااررەووەیی گە5ی گاشە بەرردد-کی گەووررەیی ل-بووو کەقاددرر وو ززاارراا ل
ووەشارردد وو بەررااززیانن توند گرتبووو هھھھەتا نەچ0ت وو نەووەڕێ. بەالمم حەیواانی 
بلەووەززوو(ب4حارروولەجوووجج) پ4چەق4ن کات4ک هھھھەستی کردد کەددەنگی سمی هھھھەسپانن لەسەررەووە 
دد?ت خۆیی لە ددەستی قاددرر ررااپسەکاند وو ددەستی بە ووەڕین کردد. قاددرر هھھھەرر چەند حەووليیداا 

ررووووددااوو ئاماددە کردد. خەنجەرریی بە  گی کاتت بناعيیالجی خۆیی بۆنەیتواانی پيیشی بگریی ووب$دەن
ددەترس, وو قاددرر لە لەررززینی  ووووتی لە بن پشتبندیی هھھھ"ناددەرر. ززاارراا هھھھەستی پ"کردد کەم"کڕ

ددەستی بە الووااندنەووەیی وویی کردد. هھھھەرر ددووووکک ٬، لەشی گ0ااوویەکەیی بە دد+ەخۆررپەیی وویی گەیی
قاددرر هھھھەرر ددووووئەسب  یینی سەگە بە سەرر ڕەوو ددەهھھھاتن.لە ددەنگی ووەڕسواارر لە جادد

ک لەسوااررەکا بە وویدیی گوتت: یەک!٬، ڕەووینەووە  

ۆیانن حاشارر ددااووە. لە ناوو ئەوو گەليیە خ ٬،ل%رۆۆکە ٬،مەحمووودد نەمگوتت ددەیانگيین*! ئەوو سەگبابانە
ی ل=بخوڕە! ددەب8 هھھھەرر ددووووکيیانن بکوژژین وو تەررمەکانيیانن لە گەڵ خۆمانن بەررین.ززووووبە بەررەوو گە!  

بە قاددرریی گوتت:ززاارراا ئەوو ددەنگەیی ناسی بە سرتە    

بۆخۆیەتی.  

؟ک!  

هھھھەرر ئەووکەسەیی کە ددەیانویست ئەمن بدەنە وویی. ٬،ددستگيیراانم  

گوتی: ززۆۆرر باشبووو. ئيینشا3ال بە ززیندوویی ل(رە ناڕووااتت. قاددرر  

ددوووو باررە ددەنگ بەررززبۆووە کەپرسی:  
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گت سوااررە؟تفەن٬، حموووددەم  

دد&نيیابە! ٬،بە%ی ئاغا  

 گرتبووو ئەوویش بە ووەررین ئامبە$ۆززیی انیهھھھەرر ددوووو سواارر هھھھاتنە ناووگە.ی. بەرراازز ددەوورریی سوااررەک
ئەسپەکانيیانن بووو. ددەنگی سمی هھھھەسپەکانن لە ناوو ووررکە بەررددە هھھھەرر ددەمم ززیدەتر لە گو"ی 
ززااررااوو قاددرر ئاووااززەیی ددەددااووە. هھھھەرر ددوووو هھھھەتا ررااددەیەکک دد0نيیابووونن کە تارریکی شەوو 

پاشانيیش ئەگەرر ٬، خۆشاررددنەووەیانن لە حاشاررگە هھھھەتا ددەم2ک ووەختی سوااررەکانن ددەگرێ
راانەووە بە سەرر کەووتنی خۆیانن هھھھيیواادداارر بووونن. جارر2کی ددیکە ددەنگەکە بەررززبۆووە کەگوتی:ددیت  

ک بۆ خوااررەووەتر برۆۆ بە تایبەتت قو1یی گەلی بە ووررددیی بيیپشکنەووە!م!مەحمووودد ئەتۆ کە  

اانن بووو. ااررەکەیی ددیکە ددوووورر بۆووە خەرریکی گەڕلە سو ٬،ک لەوو ددوووو سوااررە بووومەحمووودد کە یەک!
کی گاشە برددەکە کە حاشاررگەیی ددوووو ئاشق وو دد*داارر بووو ڕەتت بووو. سوااررەکەیی ددیکە لە نزی

لەدداا ددەیتواانی کەلکی ل- ووەررگرێ لەوو فاسيی ٬،ئەگەرر قاددرر تفەنگ یانن ددەمانچەیی پ&بواایە
مم بە ددااخەووە جگە لە خەنجەرر,کی ڕووووتت چەکی ددیکەیی ب! ٬،ئەسب یانن سوااررەیی بنگ#وێ

بەڕاازز ٬، ی وواا بکاتتکردد هھھھەتا ددەتوااننەبووو. پشووویی لە سيینگيیداا خوااررددەووە بەررااززیشی ڕ%نوینی 
رشی بۆ سواارر ددەبردد هھھھەسپەکەیی ددەگرتت. جارریک بەرراازز کەووتە بەرر سيیروو بە چاوو نەترسی هھھھ!

بە ددوواایی فوررسەتت ددەگەرراا هھھھەتا  تەقەیی ل6کراا بە2مم بە خۆشيیەووە ووەبەرر نەهھھھاتت. سەگەکە
گایی ڕ!بووو وو  کی بکاتت. ئەمم سەگە هھھھەتا ئ4ستا چەند جارر بە تەنيیایی گوررگی خنکاندکارر!

بە ٬، لەبەرر ئەمە بە ئەززمووونن بووو ددەیزاان8 چلۆنن ددووژژمن خاف,گيیر بکاتت. بەرراازز٬، سواارراانی گرتبووو
ک خۆیی گەیاندە سەرر گاشەبەررددوو لە وو0راا ووەکووو ش0ر0کی برسی خۆیی هھھھاوویشتە مبازز!قە!

سەرر سوااررەکە. سواارر بە هھھھە6مەتی ئەوو ززەبرە لە هھھھەسپ بەرر بۆووەوو لە خۆلووو خۆڵ گەووززیی. 
نگەکەیی بۆ الیەکی تر لە ەوو تف ٬،دیی ڕەوویەووە بۆ الیەکک ددەررپەڕییئەسبەکەشی بە تون

لە بن  ٬،ددەستی پەڕیی. جەستەیی سواارر بەدد بەخت لە نزیکەیی حاشاررگەیی هھھھە%تواانن
جەندەکەیی قوررسی بەرراازز ددەست وو پيیی ل5کدەدداا. قاددرر هھھھەلی بە فەووررسەتت ززاانی ددەستەوو 

تاڵ کردد وو ددوواایی خەنجەرر هھھھە7يیکوتایە سەرر. سواارر هھھھاوواارر/کی ترسەنۆکی لە سيینگی بە
لەوو بەینەدداا ددەمانچەیی لە بەررپشتيیندیی ددەررهھھھ(نا هھھھەتابە وویی  ٬،یاررمەتی لە هھھھاڤا&ەکەیی کردد

بە چوست وو چاالکی ئەوو ددەستەیی کە  ٬،بەررگریی لە خۆیی بکاتت. قاددرر ئاگادداارریی بووو
انن لولەیی ددەمانچە لە ن3واانن قامەکەکانی قاددرر ڕوووو بە ئاسم ٬،ددەمانچەیی پ(بوووگرتتبوووگرتت

اددرر هھھھەتا لە بەرراابەرردداا خەنجەرریی ق٬، مم کارر ت)کەرر نەبوووب! ٬،ەیەکک ددەرر چوووگولل ٬،مابۆووە
رینداارر لە ئەووکی ب خواارر هھھھە%يیدرر+بووو. نا%ەیەکیهھھھاوو&ژ چوووبووو ددەسکەکەیی لە سيینگی گولە

بەرراازز چووو بووو کە ٬، یەکک ددەرر چووو نا,ەیی بەررززاا بەگوێ گەییەهھھھاتە ددەرر. لەوو کاتداا گول
فەقيیرە  ٬،ە ووەددەستی کەووتبووومم گولبە٬، ێددیی ئەوویی هھھھەوولل بەررسوااررەکەیی ددیکەسس بە ددرر

ددەشەلی وو ددەیلوررااند.  

مەحمووودد کات<ک خۆیی گەیاندە سەرر جەندەکی هھھھاڤا4ی کە ززاارراا تفەنگی سواارریی برینداارریی لە 
وو لە سەررپ&. ددوووو ددژژمن دداابووو. حەمبارریی تفەنگ پ% لەگولە هھھھەرردد هھھھە/گرتبۆووە بە قاددرریی

نزیک بووونە. ئەووجارر یەکيیانن سوااررە بووو  بەالمم هھھھەستيیانن پ$دەکردد کە ل$کتر ٬،یەکتریانن نەددەددیی
ئەووەشش ب;.ن کە سواارر لەگەڵ ئەسبەکەیی لەوو شەوویی تارر.کداا ئامانجی ددیارریی ٬، یەکيیانن پيیاددە

بۆ تيیرهھھھاوو"ژیی پيیاددە بووو. هھھھەرر ددوووو بە خەیا)ی خۆیانن تفەنگيیانن ل"کتر بەتا)کرددوو پ"ک ٬، کرااووتر
مەگيین ووەخت)ک کە ئاماجج  ٬،. تفەنگ هھھھاوویشتن لە کاتی شەوویی ززۆۆرر تارریک فایدەیی نيیيیە٬، ووەنا

ووەددەست هھھھ4انی ئاکامم پەیوەندیی بە بخت وو شانس وو ٬، نزیک وو ددیارریکرااوو ب&ت. بە پ&چەوواانە
 ئامانجی قاددرر ٬،ئيیقباڵ هھھھەیە. هھھھيیچکامم لەوو ددوووو ئامانجە بۆ ئەوویدیی نەددەددیتراا. بەوو ل(کداانەووەیە

٬، یی نەپ#کایی سواارریی ئەووەالمم گولەبە ٬،یی وویی سواارریی پ#کاگولە٬، ززۆۆررتر بۆ وویی لە شانس دداابووو
ڕەنگە ئەوو شەوو بەخت لە گەلل قاددرر بووو.  

ە سەرر ددووژژمنداا سەررکەووتووو هھھھەرر ددوووو هھھھە3تووو هھھھەرر بەوو جۆررەیی کە هھھھيیواادداارر بووونن ئەوو شەوویی ب
مم بەررااززیی فەقيیر برینداارربووو ووددەشەلی.بە!٬، بووونن  
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هھھھە=توەکانن گەڕاانەووە سەرر جاددەوو توندتر لە بەررێ ڕیگایانن گرتە بەرر. قاددرر چونکە ددەیزاانی کە 
بە باووەشش هھھھە+دەگرتت وو هھھھەتا رراازز ئيیدیی هھھھ2زیی ڕ2گا ڕووینی لە گەڵ وواانن نيیيیە ئەوویی بە

سەگی بە ووەفا بە ٬، بەالمم بۆخۆیی ماندوووو ددەبووو ناچارر لە هھھھەررددیی ددااددەنا ٬،ک ددەیبرددسەررددەم!
شەلە شەلل بە ددوواایی خاووەنەکەیی دداا ددەڕۆۆیی.جاررووباررەشش کە شو-ن-کی باشش وو التەرریک وو 

٬، ت ددەکەووتت بۆ خۆیی لە گەڵ بەرراازز خۆیانن ددەحەساندەووەئارراامم وو بيیدەنگيیانن بۆ ووچانن ووەددەس
گا. کات&ک قاددرر لە قەالندۆۆشش ددەکردد وو ددەکەووتيینە ڕ!لە ددوواایی حەسانەووە ددیسانن قاددرر سەگی 

پاشانن بيینی کە ددەستی ٬، هھھھەستی کردد کە ددوووو قامکی ددەستی چۆپەیی ددەسوووت%تەووە
رر هھھھەستی پ&کردد کە لە زز+دە ددەددااتت. ئەووجا چۆپەیی تەڕ بوووە هھھھەرر چرگە ئ,ش ووسوتانەووەکەیی

ززاانی کە گو3لەیی ددەمانچەیی وو,کەووتوووە. ددەست وو ج!  ٬،خو0يینکی ززۆۆرریی لەبەرر ڕۆۆیوە
تيیتۆBCکی لە قەفی پشتبيیندەکەیی ددڕااندوو ئاگریی تيیبەررددااوو کرددیە سوووتووو بە یاررمەتی ززاارراا لە 

القی سەگەکەشيیانن ئەووهھھھا برین پ%چ کردد. ٬،سەرر برینەکەیی ددااناوو پ-ی برژژااندەووەوو بەستی  

@ب?ینداا ززاارراا بە شيیوەکی پۆشکاوو تاساوو لە سەررگەرردداانيیداا نوووقم ببووو قسەیی یی ڕلە تەووااوو
لە ب)یی م%ردد کرددنن ەڕەتت بووو لە پيیالنن ررززگارریی ددەبووو هھھھەرر چەند بۆ ددووووميین ک ٬،نەددەکردد

بەالمم فکریی ددووااڕۆۆژژیی قاددرر توووشی نيیگەرراانی کرددبووو. قاددرر لە ب)دەنگی وویی  ٬،نەجاتی ببووو
دد/تەنگی وو بيیواازز بووونی پرسی:  

بۆچچ بيیدەنگ ووماتی وو قسە ناکەیی وو چچ نا#يیی؟ لەچی فکر ددەکەیەووە؟ هھھھۆلو#ی؟٬، ززاارراا  

کی گەووررە بووویی کە ە تۆ ئەمشەوو توووشی تاوواانن وو گوناح!بە2ی نيیگەرراانم لەمە فکر ددەکەمم ک
وواایی بۆۆ ددەچمم ددوواا ڕۆۆژژێکی ززۆۆرر خهھررااپی بهھ ددوواادداا ددێ. بهھاڵمم لهھ بهھرراابهھرردداا لهھمپهھرریی سوووومتت لهھ سهھرر ررێگایی 

خۆۆمانن هھھھهھڵگررتووووە. بهھاڵمم پێشووێنی ئهھوو سهھرر کهھووتنهھیی بررووووسکهھدداارریی ئهھوو شهھوو ززۆۆرر ئاررووووشهھوو ئاستهھمم  خۆۆشبهھختی
وو پڕ ررەنج وو کووێررەووەرریی لێددەکهھووێتهھووە. يیهھخهھیی مهھ بهھوو سانايیيیهھ بهھرر نادداا وو ددەبێ هھھھهھتا ددەتوواانيینن بۆۆیی ڕااکهھيینن وو 

یی ئيیشی ئهھوو شهھوو بهھ بۆۆچوووونی وويیشش ووەکک ئهھووەیی ددووااڕۆۆژژ ٬،خۆۆمانی لێ ددەررباززکهھيینن. قاددرر پهھررسفێکی بهھوو قسهھ نهھددااووە
خاوو کێشش وو پڕ ددەررددە سهھرریی ددەنووااندد. بۆۆخۆۆشی ددەيیززاانی کهھ بنهھمالهھکانی مهھززنانن وو ماقووالنن لهھوو تاوواانهھیی کهھ ددەررحهھقق 

بهھ بنهھمالهھکهھيیانن کررااووە وواا بهھ سووووکک وو سانايیی ددەستی هھھھهھڵناگررنن.  

یانن گەیاندە بە هھھھەززاارر ززەحمەتت خۆ ەگەکەییلە گەڵ س ٬،الیی ن.وە شەوو بووو کە قاددرر وو ززاارراا
سەگەکانن  ٬،گوندیی حاجی آآبادد. کە8ە شيیرەکانی بيیوەخت بانگدەرر (قيیقلەقووو)یانن ددەکردد

وو ددەووەڕین.... ددەیانلوووررااندوو  

ززاارراا٬، قاددرر برینداارروو ماندوووو لە  ت*پەڕااند هھھھەتا لە ئاکامداا ئەوو رر*بواارراانەیی ددڵ یی لە چەند کۆالنن-
 کچارر!گە کاتژميیر!٬، ررکەیی ددااجارر لە ددەکۆچەیەکک ڕااووەستانن. ددەررگا گا,ە بووو. قاددرر چەند 

سەررەتا لە بيینيینی  ٬،ک لە سەرر ددەرراانەیی ددەررگا ووەددەرر کەووتتپەڕیی وو ددەررگا کرااووە. پيیرە ميیر!ت!
ددوواایی قاددرریی ناسی وو لە باووەشی کردد وو ماچی کردد. قاددرر ڕووخسارریی پ! ٬، ئەوواانن سەرر سوررما

لە گنجی وو پزوووویی باووکی پيیریی چەند کەڕەتت ماچچ کردد وو ززاارراا یی بە وویی ناساند.-  

قاددرریی لە نزیک خۆیی نەددیی. ئەوو شو)نەیی نامۆ  ٬،ددررەنگ لە خەوو هھھھەستا٬، یانی کات%ک ززاارراابە
هھھھەرر چرکە چاەڕوواانی بووو کە قاددرر ٬، بە سەرر سوڕمانەووە ل)ی ددەڕوواانی ٬،بۆیی سەیر ددەنوااند

ک چچ خەبەرر! مم لە قاددررپریشانن وو نيیگەرراانيیە ووەددەررخاتت. بە!ووەژژوورر کەووێ وو ئەوویی لەوو حا"ە 
نابووو. ززاارراا هھھھ! بۆ قاوو%تووونن ٬،وو چاوو ڕۆۆنی کرە اددرر هھھھاتە ژژووررووبۆ وویی نانننەبووو باووکی پيیرە م$ریی ق

بوووکی کو"يیە؟ بۆ ئەوونایە. پيیرەم"ر ددوواایی ددەررب3نی سوپاسس لە پيیرە م,ریی پرسی: قاددرر لە
تاززەیی خۆیی تيیگەیاند کە کوررەکەیی بۆک8ینی جل وو بەررگگ وو هھھھ(ندیک حەووااجی پ(ویست چۆتە 

"واارر"کی ئەووهھھھا ددووووررووددرر"ژ لە پ٬، تەووە. ززااررااکە نەگەڕ!ااززددە ڕۆۆژژیی ددیشارریی لەوواانەیە هھھھەتا ددە ددوو
چونکە ٬، مم بە پ(ویستی نەززاانی کە هھھھۆکارریی وویی ل(پسيیارربکاتتسوڕما بە! سەررسورریی

 ٬،تچاوونن وونن ب! ووااوو'دەچووو کەبۆخۆشی لە سەرر ئەمە کۆکک ب'ت کە قاددرر سەررددەم'کی لەبەرر
ررددەووررددە هھھھەتا ب;:سەیی ئاگریی ئەوو خوین2یژیی شەوویی ڕاابرددوووو دداامرک) وومەسەلەکە ووە

وو ئەوو چاخخ قاددرر بتواان/ت بەخەیال/کی ئاسوددە لە قەررااخخ ٬، بەددەستی لەبيیر برددنەووە بسپ"رددرر"ت
ددووووررووددرر,ژە تەنيیا جلووو  اتت. لەررااستشيیداا هھھھۆکارریی ئەمم سەفەررەگرااوویەکەیی ژژیانن ت&پەڕ بک

بە<کووو شواانی سەررگەرردداانن بۆپاررااستن وومەحفوووزز ڕااگرتن لە مەترسيیيیەکک ٬، بەررکک ک)ین نەبووو
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بە ددەستووورروو ررااوو%ژیی باووکی وویستبووویی چەند ڕۆۆژژ%ک لەوو ٬، وو پشتی ددەسوڕااووەکە لە ددوووورر
ددااددەمرک3ن وو پاشانن بتواانن لە گەڵ ززاارراا بۆ  ٬،گوندیی خۆیی ددوووورر بکاتت هھھھەتا هھھھەررااووهھھھورراایا

;;کی ئەميین کۆچچ بکەنن وو لە ووێ بە ئاسوددەیی ئوخژنن ززەماووەند بکەنن.نشو  

ااررااەشەیی لە قاددرر ددەکردد ززيیەیی کە بە توندیی هھھھەڕئەوو مەترسيی ووفکر بۆیی ٬، شش ئاگادداارریی بووو -
نامرااددوو کوژژررااوو ووەددوواایی بکەوونن وو ددەچووو کە حاجی مستەفایی باووکی ززاارراا وو بنەمالەیی ززااوواایی 

لە کاتی نەبووونی قاددرر کە بە ددوواایی ٬، ەیی ئەوو خو/ن ڕژژاانەیی ل/بکەنەووە. چاووپۆشی لەمەتۆ!
ززاارراا خاووەرریی برااکانی ٬، خ2زاانی لە ماڵ ددەرر کردد بووو ٬،دداا بۆ(قەالیی ڕەسوووسيیت)چوووبووو -

هھھھەتا  ٬،ددااوواایی ئەوو کاررە ب0ویژدداانەیانن لە وویی ززاانيیبووو ٬،مەززلووومم بۆ ما1ی باووکی قاددرر ڕۆۆیشتبووونن
مم شواانی شۆڕیی خۆشکيیانن لە وویی بکەنەووە. بە!حيیسابی لە ددەست بنيین وو تۆ%ەیی ئەمم 

تيیيیگەیاندبووونن  ندبووو بە هھھھەززاارر سو!پيیریی مەززلووومم بە هھھھەززاارر ززەحمەتت ئەوواانی ڕااززیی وو قانع کردد
ەکەیی هھھھەرر ە ووسەرر ددەم'کی ددوووورروو ددرر'ژە کە کوڕلەوو مەسەلە پچۆکترین ئاگادداارریی نيیيی کە ئەوو

 ٬،ووەررهھھھاتوووچۆیی ناکاتت ووپەیوەندیی لە گەڵ هھھھە5ب3یوووە. بەوو ززەميینە ساززیيیە برااکانی خا
چونکە ٬، ر ددررۆۆیی نەکردد بووورردداابووو رروویبووونن. بە ڕااستيیش پيیرەم!ر بەددەستيیانن لە یەخەیی پيیرم!
کارریی بە کارریی نەبووو. ٬،یی سەرریی لە باووکی پيیریی نەدداابوووززۆۆرر لەم.ژ بووو کە قاددرر ئيید  

ر سبەیی ئەوو مەسەلەیی لە نوووکەووە بۆ بوووکی ددااهھھھاتووویی خۆیی گوتت ووقاددرریشی لە پيیرەم!
٬، ەستاندکی بەرر لە کاززیوە لە خەوویی هھھھەهھھھەرر بۆیە بەیانی شەوو٬، مەترسی ئاگادداارر کردد

 ٬،ی جلوووبەررگی بوووکيینیووویی ک#ینووە وو ڕەجایی ل*کردد کە بە بيیانهھھھەمووو جەررەیانەکەیی بۆ گ#"اا
يیانن ل"د"ت.تەووە هھھھەتابزاانيین هھھھەلووومەررجەکانن چتە مەهھھھاباددوو سەررددەم#ک لەوو شارریی بم#نيیبچ!  

تەنگ بووو لەمە بۆچی بە(مم کەم$ک دد!٬، ددوووورر بيینی ززاانی ووززااررااشش ڕۆۆینی قاددرریی ددەل)لی ئاووەزز
لە ززااررااخەبەرریی وویی ررۆۆیوەوو لە وویی مالئاوواایی نەکرددووە. باووکی قاددرر لە جيیاتی کوڕەکەیی بە ب! -

یی ددااوویی ل+بوررددنن کردد وو گوتی ئەوو کاتی کە قاددرر ددەیەوویست ووەڕ+کەووێ ئەتۆ لە خەوویی 
بۆیە ئەمنی ڕااسپارردد لە ٬، قاددرر حەیفی ل.هھھاتت لەوو خەووە ووەخەبەررتت بيینيیت ٬،شيیرین دداابووویی

ددەجا  ٬،تەووەیی ددیکە بيیگومانن ددەگەڕ!ڕۆۆژژ ١۱٥الیەنن وویی لە تۆ خوددااحافيیزیی بکەمم. ئيیشاللە هھھھەتا
اانن بيیت.ئەتۆ ناب& نيیگەرر  

 مم لە قاددرر چچ سەرروو سۆررااخ"ک نەبووو. لە ماووەیی ئەوو سەررددەمە ڕۆۆژژ"کب!٬، پاززددە ڕۆۆژژ تيیپەڕیی
یی ڕەسوووسيیت)هھھھاتن پيیيیانن لە حاجيیاووە ناوو ددەیانگوتت چەند سواارریی چەکداارر کە لە الیی (ق!

ندیی بۆ خوااررددنن بە1مم پيیرە م!ر ئەوو کەڕەتيیش سو!٬، قاددرریانن لە وویی وویست٬، ددەگەڕین لە قاددرر
ددەجا چچ  ٬،گەڵ کوڕەکەیی پەیوەندیی پچ0ااووەوو ل.ی بيیخەبەررەوو سەرریی نەددااووە کە لەم%ژە لە
چەکداارر نج ڕۆۆژژ ددوواایی جارر-کی تر سوااررەکانی وو ناززاانی لە کو!يیە وو چچ ددەکاتت. پ! ئاگایی ل$نيیيیە

هھھھيیچ کەسس نەیدەززاانی بۆ کوێ  ٬،چچ سەررووسۆررااخخ نوبووو مم لە قاددرربە! ٬،بۆ حاجيیاووە گەڕاانەووە
ە شوینپيیی قاددرریانن ددیکە بۆ ما,ی باووکی قاددرر هھھھاتن ک ڕۆۆیوە. برااکانی خاووەرریش جارریکی

مم بە ددەستی بەتاڵ گەڕاانەووە.بە!٬، هھھھە'گرتبووو  

لەوو جۆررە ووەختانە دداا ززاارراا چچ کەسس شکی بۆ نەچ"ت  خۆیی لە ج*گایی ب*شک وو ئەميین کە -
نی اتووو جۆیی سوااررەکانن هھھھيیچ کەسس بە شو!هھھھەرر ووەکک لەوو چەند جارر هھھھ٬، ددەشاررددەووە

ەنيیا چاخ5ک لە ماڵ یانن لە حاشاررگەیی خۆیی ددەهھھھاتە ددەرر کە حاشاررگەیی وویی نەززاانی. ئەوو ت
لەوو ووەختانداا کە هھھھەستی پ)دە کردد کەشش  ٬،ررۆۆژژ ئاوواا ببواایە وو شەوو بە سەرر ددەستانداا هھھھاتبواایە

هھھھ2ندیک لە ناوو ميیشە ددەگەڕاا  ٬،ددەچووو واارریی چەممهھھھەتا ل! ٬،ئارراامم وو لە بارروو بيیدەنگەوو هھھھەوواا 
ریی ددەکردد وو بە ەگەڕااووە. ک!ژوو)ە ڕۆۆژژ ئەژژم!بۆماڵ ددپ* لە ئاوو ددەکرددوو  پاشانن گۆززەلەکەیی

هھھھەتاحيیسابی کاتژميیرەکانيیشی  ٬،چش حيیسابی ررۆۆژژەکانن ٬،چاووەڕوواانی گەڕاانەووەیی قاددرر
ددەکردد.  

ندنەمابووو خۆیی لە ددوووومانگ ووە. بەررپ!واارر(غيیبت) بووونی قاددرر هھھھ!ک ت-پەڕیی وو قاددرر نەهھھھاتەمانگ!
٬، ش وو بە ئاززاارروو ژژاانيیانن بيینیبداا کە ڕۆۆژژ!کی خە6کی حاجيیاووە تەماشاگەیەکی(مەنزەررە) بە ئ!

دد)سۆزز هھھھ#نا.  کی بە هھھھەست ووئيیحساسس ووماشاگەیەکک کە فرم,سکی لە چاوویی خە!تە
٬، کی جواانچاکک لە ڕێ دداایەهھھھەمووو بيینيیانن کە پيیرە م!رەکک بە چاوویی بەگریانن بە ددوواایی کيیژ!
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ددااپۆشيیوە. پيیرە م#رەکەوو ک#ژەکە لە ڕ#گایی م#شە%ن#کی  کيیژەکە ررووخسارریی بە قەددیفە
ڕۆۆژژ گزنگی  هھھھ3شتا ددووووساعەتت بۆ ڕۆۆژژئاوواا مابووو٬، الیی گوندیی "قاررنجە" ددەڕۆۆننوویشکایی بۆ 
ددەتگوتت زز%$ااوویی  ٬،ک لە ميیشە2نەکەیی چەمی "سيیميینەرروودد" دداابوووە جۆڕ!ززەررددیی خۆیی ب

لە ددوووو سەتت هھھھەنگاوویی پشتەووەیی وویی پيیرە م%رەکە  ٬،ددەکاتت. کيیژەکە ووەپ)ش کەووتبووو
٬، ر لە خەمم وو خەفەتی ددەگریاپيیرە م! نيیشانن ددەدداا. ٬،بە ک&ژۆۆ#ەکەوو ڕ(گایی بە قامک ٬، ددەهھھھاتت

بە<مم کيیژەکە سەرریی لە بەررخۆ نابووو ددەتگوتت لە کارروو بارریی ڕۆۆژژگارریی سپ*ە ب) ووەفا سەرر 
لە خە8کی گوندیش بە ددوواایی پيیرە م*ر وونزیک لە وویی پۆل"ک ٬،ەگەرردداانن وو حەیراانن مابووو

اددرریی باووکی ق ٬،وووددیی شوااننمەحم ددەڕۆۆیشتن. هھھھەمووو ئەوویانن ناسيیبووو وو ددەینزاانی کە ئەوو
ناسی  ک ئەوویاننبە&مم تاوو! ٬،مم ئەوو کيیژەیی کە لە پيیش وویی ددەڕۆۆیی نە ددەناسیبە!٬، شواانە
یسانن لە ڕۆۆین نی کردد ل'ی ڕوواانی ددە چاوویی لە پيیرەم!ر ددەکردد کە رر!نو!ک ئاووڕیی ددااووکە جارر!

ئەوو قەددیفەیەیی کە ووەکووو چارر شيیو لە چرووچاوووو ررووخسارریی ٬، اانەبەررددەوواامم بووو. لەوو ڕوووو ووەگ"!
وو خە'کەکە ززاارراا!اووو بە هھھھۆیی ددەست ووەکەووتن لە ڕوووویی هھھھە"مپيیچابخۆیی ووەرر یی کيیژیی حاجی -

مستەفایانن ناسيیەووە.  

بەررجاووگەیانن(ددیمەنن) ززۆۆرر بيینی بووو وو لە  ٬،(مەنزەررە)وو بەررجەووەننخە.کی گوندە ئەمم جۆررە 
یانی لە بيینيینی باووکی قاددرر کە لە ددووووسەتت ٬، چەنداایەتی تامم وو چ-ژیی وویی ئاگادداارر بووونن

ی وو ڕ*گەیی بە وویی نيیشانن ددەدداا ددەست ووج, ت*گەین کە یەکی ددیکە بە ددەڕۆۆی قەددەمی ززاارراا
ئەمە گولی تاززەوو موززلووومم کە تاززەشش توووشی ئەوو نەخۆشيیيیە ٬، ئەژژمارریی "گولەکانن" ززیدە بووو

پيیسە بوووە کەس5ک جيیا لە"ززاارراا"نيیيیە. قوڕ ووەسەرر ززاارراا! بەخت ڕەشش ززاارراا!  

کە  ٬،وو" خانوووچکەیەکی گچکەیەئەنوااوو ئ&وررگەیی(شوینی دداانشتن) "ددووووززاامم" وو "خۆررە وو&کەووتو
. لە ناووەڕااست سارراا ووەبەرر چاوو ددێ٬، یهھھھ7ند7ک ددوووورر لە جاددەوو مابەینی نيیو فەررسەخخ لە ئاوواای

بەمم شاررددنگە ناوویی(خانيیلەوو چاتۆڵ)شيیاوو نيیيیە ووناوویی ڕااستی(وو-راانە)باشتر لەگە"ی 
کە لە گوندەکانی ددەوورروو  ددەگەنج8ت. لەوو(کا4يیتگا) چەند کەسی (گەڕگۆشە)یی چاررە ڕەشش

لە مانەدداا  پشت بۆ ئەوو ئاوواایيیە ددەرر کرااوونن لە ددەووررەیی یەکتر کۆ بووونەتەووە وو هھھھەرر یەکک
ددەچووو  ٬،شش ددووووززاامم ببووو٬، ک لە بارریی قوررسی ژژ,واارر بە کۆلل ددەک,شن. مەززلووومم ززااررااقوليینچ!

هھھھەتا بەش'ک لەوو بارریی گراانن وو قوررسس لە وواانن ووەرر بگرێ وو لە سەرر شانی بيیهھھ'زوو ب'تاقەتی 
خۆیی دداان"ت.  

ستی سارراا هھھھە'کەووتوووە ااددووووررەووە ئەوو(کۆختەیی)پچۆکی یانن(قو+خی) کە لە ناووەڕ پيیرە م$ر لە
ئەووکاتت ئەوو بۆ ٬، بە"ززاارراا" نيیشانن بدااتت هھھھەتا بۆ خۆیی بۆ ووێ ب1ووااتت وو بە هھھھاوو ددەرردداانی بلک"ت

تەووە. ززااررااشش کە چاررەنوووسی ت4پەڕکرددنی ژژیانن لەوو(چاک)ە)بووو ڕۆۆیووو بە گوندیی حاجيیاووە بگەڕ!
ب"ت. ت(پۆتکانن)پەیوەس  

چکەس;ک بە ووررددیی ناززاانيیت "ززاارراا" چلۆنن وو لەکوێ توووشی بە توووشی ئەوو نەخۆشيیەیی هھھھيی
ن. خەبەرریی بکە! ج6گایی خۆیەتی کە لەمم باررەووە ززۆۆررتر قسە ٬،لە ک)ی گرتەووە ٬،ما+و*راانکەرر بووو
 ٬،ددەووررووبەرریی ناووچە ددەنگی ددااووە. ئەوواانەیی کە ئەوویانن ددەناسی لە هھھھەمووو ٬،(گوڵ)بووونی ززاارراا
ئەوواانەیی  ٬،ی وویی فرم,سکيیانن ووەررااندننبۆیی بە پەڕۆۆشش بووونن وو بۆحا!سوووتاوو یەکجارر ززگيیانن پ!

ی ووالووەتی وو نامرااددیی وویی دد*يیانن بەجح"!ددیسانن بۆیی بەددااخخ بووونن وو ٬،نەشيیانن ددەناسی
ددەسوووتا. قاددرر هھھھ'شتا نەگەڕاابۆووە ب'گومانن لەوو مەسەلە ززۆۆررووکەمم ب'خەبەرر بووو.  

یی ددوونيیایە وو بە%یەکک کە پيیسترین وو خەرراابترین نەخۆشی ما(و'راانکەرر ٬،یانن ددووووززاامی٬، گولی
ئەوو نەخۆشيیيیە نەحس وو شووومم وو پيیس ووکر*تە بە سەرر مرۆۆڤڤ دد*ن) لە گەڵ هھھھيیچ 
بە?یەکانی ددیکەیی ووەررگرتووو لە نەخۆشيیەکانی تر بۆ هھھھە/سەنگانن ناب*ت. تاعووونن ووووەبا 

 ٬،ووەبا )مم تاعووونن(چاووقو#کەبە! ٬،پ) مەترسيیناززااررە بارریکە) ددیاررە کە نەخۆشی ووسيیل(ئ
وو بەددەرر لە  وو ئەوویی لە باشاررنەکرااوویی ٬،ماووەیەکی کوررتت دداا ددەکوژژنننەخۆشی خۆیانن لە 

وو کو1رەووەرریی ئەوو هھھھەمووو ددەررددوو ئ1ش وو ژژاانو چەررمە سەرریی ڕززگارر  تاقەتت وو تابشت وو ررەنج
مم ئەوو کەسەیی توووشی ددەب! بە!٬، ززااررە بارریکە)نەخۆشيیەکی خەررااپەددەکەنن. سيیليیش(ئا

نە ما,ەکەیی ووەددەرریی ن*ن وو ددەرریی کەنن وو مەجبووورر نيیيیە لە ئاووەدداانی وو لە ناوو ما(ووو منداالووو ب
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پەڕ بکاتت. بە/مم (گولی) بە پ'چەوواانەیی ررەکانی ددیکە ت!ناچارر ب. کە ژژیانەکەیی لە گەڵ بيیما
ئەووجارر ٬، هھھھەمووو ئەوو نەخۆشيیانەیی ئاماژژەمانن پ2کرددنن بۆ ل2گرتنەووە یەکجارر پ' مەترسيیيیە

٬، ەشش ددااددەپۆشیلە ناوو چووو تەووااووەتەووە ب%ااوویی ل ٬،سەرراانسەرریی لەشی لە برینی بۆگەنيیو
کانن" کە مرۆۆڤڤ مەجبورر ددەکاتت لە ناوو جەماووەرریی ساخخ وو سەليیم ب+ووااتت وو لە گەلل "ددووووززاامە

ت(کەڵ وو هھھھەمدەمم ب(ت. ج/ ئاماژژە پ(کرددنە کە ئەوو  ٬،ددەکەنن ددوووورر لە ئاووەدداانی ژژیانن ت$پەڕ
نەخۆشی خۆیی هھھھەتا چ9ژوو تامی ددوواایيین ئاوویلکەیی ژژیانن بە ددەررددوو ئەشکەنجەیی  ٬،نەخۆشيیيیە

ی وو عەززاابب ددەددااتت. بەوو جۆررەیی کە ددیاررەیی ددەدداا (ددووووززاامی)لە باکووورریی جەستەوو ررووووح
تی ئ$راانن ددستانن ززۆۆررتر لە هھھھەمووو بەشەکانی وو!ئاززەرربایجانن وو بە تایبەتت لە ناووچەیی کورر

ددەنگۆیی لەسەررە.  

وو  نوووسەرر ئەگەرر ددووکتورر بواایە ددەیتواانی ددەووررەکانی جۆررااجۆرریی ئەمم نەخۆشيیە بەنيیشانە
بە3مم چونکە ئاگادداارریەکی ززاانستی  ٬،نەرر شيیکاتەووە!ژیی بۆ خو!ۆنایەتی وویی بە ددوووورروو ددررچل

بە ددەررب7ینی بيینيین وو چاڤپ.کەتنی خۆیی وو ئەووەیی کە لە  ٬،ئاشکەرراایی لەمم باررەووە نيیيیە
کە بيینيیوە بەسس ددەکاتت. ددووووززاامی مەززلووومم  رر3ت3چووونن وو ب0ستهھھەبووونی نەخۆشەکی گولی

ئەمم پنۆکک پنۆکە ٬، خسارریی پەیداا ددەبنقاووەیی لەرروو لەکەیی ٬،اایی چەند ڕۆۆژژ ڕەنگی ددەگۆڕێددوو
نی ئەوو پنۆکک پنۆکانە برینی ەم!ک لە شو!تەوواایی لەشی نەخۆشش ددااددگرنن. پاشش سەرردد

کە پ8ستی ناسک ووشەقق ووجواانی لەشش ددەخۆنن وو لە ناوو ددەبن.  ٬،وویشک ووەددەرر ددەکەوونن
٬، کەپۆیی نەخۆشش گەووررە ددەب! ٬،وو:نەیی سرووشتی مرۆۆڤڤ بە تەووااوویی ئا-ەگۆڕیی بەسەررددااددیت

چيیچيیلە)یی نەررمەیی ٬، تووورر بووون5کی لە ڕااددە بەددەرر پەیدااددەکەنن.(هھھھەليیلۆککل*وەکانی ئەس
چاووەکانی گچکە ٬، ن/وچاوواانی ددەررددەپەڕیی ٬،قەووین ددەب"ت ڕووخسارریی هھھھە'دەمس"ت کو%چکەیی

ددەبنەووە وو لە ژژ:ر پ:ستی ئەستووورریی کاوولی چاوویی وونن ددەبن. چەنەگەشی ئيیدیی ئاسایی 
ئەنداامی دداادد"ت.  سەرر تەوواایی یانە بەاان1 کە شەباهھھھەتی چچ ددەددااتت. ئەمم بە!نيیيیە وو کەسس نازز

بە+مم ئەززیت ووددەرردد ٬، هھھھەرر ئەووەندەیە کە مرۆۆڤڤ نام"ێ ٬،لەشی دداایم وو ددەررهھھھەمم خورروووویی هھھھەیە
ددەک"ش: ووب"بەشی لە مافی کۆمە2یەتی وو ئيینسانی بە چاوو ددەب"ن"ت.  

)ک هھھھەبووو کە د"نناڤ ٬،ەدداانەووە(جزاائی)ف2اانسە بەرر لە ئيینقالبی مەززنی کەبيیرلە یاسایی تۆ!
نن بە(مرنی حقوقی)ناوو ل6دەبردد. مرددنی حقوقی قاچی لە سەرر ئەووکی مرددنی ئەوویا

ڕوووونن کردد بۆووە.  حيیسابی خۆیی لە گەڵ مەحکووومم بەتەووااوویی ٬،سرووشتی وو ئيیعداامم دداانا بووو
لە مافی کۆمەالیەتی بە تەووااوویی ب$بەشش  ٬،کەس2ک کە بەمرنی حقوقی مەحکووومم ددەبووو

کەس$ک کە  یە ژژنکەیی تە*قی ددەکەووتت ووکوووئەگەرر ژژنن بواایە بۆخۆیی وو ئەگەرر پيیاوو بواا٬، ددەبووو
ەکەیی ددااررووبەشش ددەکراا. ئەوو کابراایە ئيیدیی مافی خاووەنن نن بنەما!وااسامانەکەیی لە ن! ٬،مرددب"ت

ک نەیدەتواانی ئيیش ددوو حيیسابی بۆ کراابووو. لە هھھھيیچ شو!ن!چونکە بەمر ٬،م+کایەتی نەبووو
ژژیانی  ٬،چ کەسس نەبوووئيیعتوبارریی لە الیی هھھھيی٬، لە هھھھيیچ کەسس نەیدەتواانی پاررە قەررزز بکاتت ٬،بکاتت

گاددااددەڕۆۆیی ووبەددووووچاوویی ززیندوووویی بەڕیجگە بە سواا-کەرریی نەیتواانی هھھھە-سورر(ن' ووبژیت. بە
 ٬،ووسامانەکەیی بەفتواایی یاسا ددەخۆنن ووئەوو ددەب( سوااڵ بکاتت خە%ک ماڵ ززەقق ددەیدیی کە

٬، ددیکە کرددووە ززەالم#کی رددیی بەخۆیی ددەبيین) کە ژژنەکەیی م!هھھھەتا ززیندوو بم+نيیتەووە. بەچاوویی 
لە سەرر ئەوو هھھھەموووشش بەدد بەختيیانەشش ٬، ەوو ژژنن هھھھ'نانی نيیيیەەوو مافی پ(هھھ(نانی بنەما!بە#مم ئ

 هھھھەرر نەب# لە ٬،ددیسانن باشبووو ئەووددەیتواانی لە ناوو کۆمە4گا خزمم وو کەسی خۆیی بم'نيیتەووە
وو لەگەليیانن بە سەرر بەررێ. گەڵ ئاززیزاانی خۆیی هھھھاتوووچۆیی هھھھەبيیت  

ە ی ئەوو ب+بەشی کۆمە&یەتی کچونکە سەرر جەم ٬،ددووووززاامی ززۆۆرر لە مرنی حقوقی خەرراابترە
 بە کرددەووە یەخەگریی ٬،قوقی" یەخەگيیریی ئيینسانەبە پ-ی مەحکووومم بووونن بە"مرنی ح

بەوو تەفاووەتە کە ئيیدیی لە ناوو بنەما$ەوو کەسس ووکارروو کۆمە$گاشش  ٬،نەخۆشی ددووووززااميیشە
٬، کوليیت ٬،قۆختە ٬،قو"خ ٬،قۆکەلل ٬،کازز ٬،خنجک ٬،وو ددەب* بۆ ناوو (کۆختە ٬،ناتواانی بم(نيیتەوووو بژیی

ک"9)یی گوالنن بگو"زیتەووە وو لە ناوو ئيینسانانن هھھھە#"ت. ٬،هھھھۆ"ک ٬،وو"!کە  

"ک نمەترسی پ;ژژوو ب9ووبووونن وو پيیوەچووونن ددااگەڕاانن وو گرتنەووەیی نەخۆشی ددووووززاامی بە چەش 
ززیدەیە کە پەیڤيین لە گەڵ وویی لە چەند هھھھەنگاوویی لە وواانەیە مرۆۆڤڤ توووشی ئەوو نەخۆشيیە 

وووشی ۆ مرۆۆیی ساخخ تەووااووە کە تمەسەلەنن بۆ گرتنەووەیی هھھھەرر هھھھەناسەیی ززاارریی ب ٬،بکاتت
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ک کەس4ک توووشی ئەوو نەخۆشيیە ددەب# ددەست وو ج# بە گولی کاتت. لە کوررددستانن ووەخت!
 ٬،حوکمی وویژدداانن وو شەڕاافەتت بۆ خۆیی بۆ ددەررەووەیی ئاووەدداانی وو شو0نی ددووووززاامانن پەناە ددەباتت
"ک کە ج=گایی کۆ بووونەووەیی ئەوواانە. ئەوو کۆختانە ززوورر بەیی لە قەررااخخ جاددە هھھھە*کەووتووونن. چاخ
یەکک ٬، ددووززاامەکانن کەس,کی لە ددووووررەووە ددەبيینن کە لە حا/ی ت,پەڕین لە جاددە دداایە

نە ددەرر لە قەررااخخ دد! ٬،بە ووەددەست بووونی کاسکی ددااررین ددووووکەسيیانن لە حاشاررگەیی خۆیانن
ددەناپاررەیانن بۆ ٬، ددیواارریی ددااددەنيیشن. رر2وووبواارر ئەگەرر نانيیانن پ2ب2ت لە ددووووررنانەکەیانن بۆ ف&یدە ددەنن

بەررااستی  ٬،یە دداایم وو ددەررهھھھەمم لە کاسکی ددووووززاامانن پاررەیی وورردد ددەبيیندرر"تتوووڕ هھھھە'دەددەنن. بۆ
هھھاتت کو!خاکانی بەش!ک لە دد! چچ ددەک.نن. هھھھ"ند"ک کەسس ددە#"ن: يیە کە بەوو پاررە ووررددەبەللی نيی

یانن هھھھ/لکەیی کو*وو یانن غەززاایی  ٬،هھھھەمووو حەووتووو نانن وو پەنيیر ٬،کە لە حاشاررگایی ئەوواانن نزیکن
ن ەتا لە فاسيیلەیی نزیک بویانن دداابن!ن وو ئەوواانن خۆیانن ب!هھھھ ٬،ننبەیاتی یەکک ڕۆۆژژەیانن بۆ ددەن"ر

رەوو لە ووێ ددەبيیستراا کە ئاخر ئۆخریی سە/تەنەتی ڕەززااشاشش ل! نن. ئەمن دد*تەووە بيیرمم لەەبيیب
بە&مم پلەیی ٬، کی عيیالجيیانن بنتایبەتت بۆ ددووووززاامانن ساززددەنن وو خەرر!قەررااررە نەخۆشخانەیی 

ناززاانم ددووکتورروو  ٬،گولی هھھھەیە زتنەووەیی ميیک$ۆۆبیتنەووەیی بەوو مەترسی مەززنن کە لە گو!گر
یانن بە پاکک وو ٬، یانن ددەررززیانن ل$دەنن ٬،يیانن ئاگادداارربنوول!پەررسارر چلۆنن ددەتواانن ن)زیکەیانن بکەنن 

خاوو4نيیانن رراابگەنن وو بۆخۆیانن نەخۆشيیەکە نەگرنەووە.  

ززااررااشش کات=ک نەخۆشی گولی گرتەووە بە ددووووززاامانن لکا ووخاووەنی کاسکەیی ددااررین ٬، خوالسە
س! ٬، ژژیانی تاززەوو پ1پ1ئاززاارریی خۆیی ددەست پ$کردد ٬،ە) ساقامگيیر بوووبووو. لەوو(کۆليیت)یانن (کۆخت

ززاارراا چوااررميین کەسس بووو. گولەکانن هھھھەمم بۆیی گریانن وو هھھھەمم ٬، ددووووززاامی ددیکەشش لە ووێ ددەژژین
بەخ*رهھھھاتنيیانن کردد.  

گوتم هھھھيیچکەسس ناززاان9 کە ئەوو ززاارراایی بەخت ڕەشش چلۆنن وو لە کوێ بەوو نەخۆشيیە 
لە چەند کەسی خە(کی حاجيیاووە  راانە( بۆ خۆمم)شش بووو. نوووسەرریی ئەمم دد!ما,و+راانکەررە تووو

وو هھھھۆکارریی توووشش بووونی ئەوو کيیژە مەززلووومم  سەلە بووونن پرسيیارر کرددکە شایەددیی ئەوو مە
ئەمن ئ/ستا هھھھەرر ددووووکک بۆچووونن ٬، پرسی. هھھھەمووو ددەیانگوتت لە گوند ددوووو بۆچووونن هھھھەیە

ی ئاززیز نقەززااووەتت بە خۆ%نەرراا ددەنوووسم وو بۆ ل5کرددنەووەیی ررااست وو ددووررستی هھھھەرر کاميیانن
رمم:ددەسپ!  

قاددرر ززاارراا ددەیانگوتت ئەوو شەووەیی کە ٬،ەکاننحاجيیائاوواای ناووە ووئەوویی لە ووێ یی بۆما'ی خۆیی هھھھ!-
دداانا هھھھەتا چەند ڕۆۆژژ چچ کەسس لە هھھھاتنی وویی خەبەرریی نەبووو. ئەوو شەووەیی کە پيیرە م'ریی شواانن 
وو ززاارراا لە هھھھۆددەیی بە قەوولی خۆیانن لە بەرر شەبەق5کی کزوولەررززۆۆکی چراا فتيیلەیی گەررچەکک 

يیشتبووونن وو پ3کەووە قسەیانن ددەکردد. گویاپيیرەم3ر لەبيیریی چوووبووو ددەررگا گا'ە بدااتت. بەوو دداان
جۆررەیی کە ئەوواانن دداانيیشتبووونن ددەئاخافتن ئەوو ژژنکەیی کە ددوووومنا/ی سەررۆۆپ%چکەیی پ%بووونن 

مم لە پيیرەم'ر ددەکاتت.ددەررگایی هھھھۆددە کرااووەددەب%ت سە! ٬،ەووشەددەچ#ت ح  

ناسيیەووە دد$ی بە  رراا خاووەرروو منا)ەکانی وویینن. ززااپيیرە م0ریی شواانن یەکک وو ددوووو ددەررپەڕززااررااوو 
داانن کردد. خاووەرریش ززااررااتوندیی ددەستی بەل! می قاددرر لە بيینيینی وویی ناسی. ژژنی مەززلو-

بۆ ٬، یانن ددیبووویی کە قاددرر ئەووەیی هھھھە'گرتوووە ٬،چونکە گویبيیس بووو٬، هھھھەوویی ئەووەندە نەش$ەژژاا
چچ ٬، ەززاان"تگەڕااووەتەووە. ئ6ستا لەک' گویبيیس بوووە یانن لەکوئ' ددیوە خودداا دد٬، حاجيیابادد

می وویی ددااووە کە قاددرر مەحلووومم نيیيیە. خاووەرر لە حا1ی قاددرریی پرسيیارر کردد وو پيیرە م$ر وو!
تەووە. خاووەرر خەمم وو ناززاانم کەنگ' ددەگەڕ!٬، نيیيیە بۆ کوێ وو مەحلووومم٬، ۆۆیوەسەررددەم$کە ڕ

خەفەتت دداایگرتت وو ززۆۆرر پ=مەوو ئا:ۆزز بووو چاووەکی لە سەررتاپ,ی ززااررااکردد ووفرم,سک لە چاووەکانی 
.کۆززیلەیی بەست  

ززاارراا نەیتواان< لە بەرر بەرر ئەوو چاوواانەیی پ9 لە ئەسرین تاقەتت ب/ن/ت بە سەرر خۆیداا ززااڵ بووو. 
 یززاارراا ناچارر پا!٬، قاددرر لە ووێ نەبوووبە"مم ٬، ئەگەرر قاددرر لە ووێ بواایە پەنایی بۆ وویی ددەبردد

هھھھەنگاووەکی ددیکە لە ٬، ووەددیواارریی دداا. خاووەرر کە شيیرنی کچی لە باووەشش دداابووو لە هھھھەررددیی دداانا
ووگریی لە ئەووکيیداا ما بووو بە ززاارراایی گوتت:لە حا")کداا کە کو"ەۆووە ززاارراا نزیک ب  

رددمم ممباررکک ب"ت!بە خ!ر ب!!ت! هھھھيیوااددااررمم کە قەددەمت لە ما$ی م!٬، خانم گيیانن  
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ووشەیی(م9رددمم) قوررسس بووو کە لە سەرریی ززاارراایی کوتراا. لەوو ووشە ئەووهھھھا هھھھەستی بە سەررە 
لە تۆ  ٬،ووەقسەهھھھاتت ووگوتی: خانمگ6ژە کردد کە نەیتواانی وو.می خاوورر بدااتەووە. خاووەرر ددوووو باررە 

ر ەتت بە منداا4ەکانی هھھھ!ندە ب!رووحم وو ناجواام!ڕەجا ددەکەمم قاددرریی نەسيیحەتت بکە هھھھەتاسەبارر
نەبيیت. بۆخۆشت موحيیبەتی خاتووونی وودداایکی لە منا3ەکانی من قسووورر نەکەیی وو ئيیجاززە 
ایی بدەیی کە جارر جارر باووکيیانن ببيینن. چچ تەووفيیر ددەکاتت؟ ئەمانەشش لە ج*ی منا&ی تۆنن. هھھھ

!ززاارراا خانميیش ووەکووو ٬، بچووونە پ)ش هھھھەتا ززااررااخانم ئ)وە ماچچ کاتت٬، شيیرنن گيیانن٬، مەنسووورر گيیانن
من ددااکی ئەنگۆیە. ددیی برۆۆنن شەررمم مەکەنن!   

مەنسوووررووشيیرنن کە لە ددوونيیایی منا7ی خۆیانن شت1کيیانن لەمم بە بەرریەکک هھھھە%چووونن 
وو سەرریانن لە  نەددەززاانی بە قامکەکانی خۆیانن گەمە ددەکردد ٬،ووپەررەچەنگ(شەڕەقسە ووپەیکارر)

وو نەددەچووونە پ2ش وو جاررووباررەشش بە چاوو2کی پ/ ماناووە لە ددااکيیانن ددەڕوواانی. ٬، نابو بەررەخۆیانن
لە ج"ی ٬، بە%مم ززاارراا ٬،اا هھھھەتاکووو ززاارراا ماچيیانن کاتت٬، وەننووەرر ئەوواانی کەم!ک بۆ پ!شەووە پا#پ!خا

 بەوو قسانە ووە ڕووحم وو ٬،خۆیی نەبزووووتت وو بە هھھھەندیی نەددەگرتن. ددەتگوتت دد+ی لە بەررددیی ڕەقە
موحيیبەتت وو م,هھھرەبانی نەددەهھھھاتت.  

خ1زاانی قاددرر ب1ئەووە ووەشەیەکک لە ددەمی وویی ببيیس1ت بە دد-شکاوویی وو خەمناکی لە 
پيیرەم1ریی خوااحافيیزیی کردد وو لە هھھھۆددە چوووددەرر. چاخ1ک لە ما-ەکە هھھھاتە ددەرر سەرریی بەررەوو 

نەووە لەگەڵ ئەوو اررددیی لە قو.یی دد(ی هھھھە(ک"شا. ددەگ"!ئاسمانن بەررزز کرددووەوو ئاخ$کی س
کيیش ددە#"ن تاوواانکارراانن عافۆ کە!" بازز!٬، خواایا کە هھھھە,+کشابووو گوتبووویی: "ئاخەیی 

ئەوو ژژنە ووەبەرر بەززەیی گەووررەیی خۆتت بخە وو ببخشە!". ددە*(ن چەند ررۆۆژژ ٬، گوتبووویی:خواایا
ددوواایی خودداا ززاارراا بە9مم لەوو بخشيینانەیی کە ئەگەرر نەیبەخشيیبواایە باشتر بووو: ٬، یی بەخشی-

ززاارراا بەددووووززاامانن لکابووو!  

لە ئەمە ٬، دیی "حاجی کەندیی" هھھھۆکارریی گولبووونی ززاارراانۆۆرر لەدداانيیشتواانی گوددەستەیەکی زز
یانی ددووعاوو توووکک وو نزاایی خاووەرر. ٬،ددەززاانن کەگ(راامانەووە  

ن ق4نەتروو لۆژژینتر ددەررددەب'نن وو ددە"!بە4مم ددەستەیەکی کەميیش هھھھەنن کە هھھھۆکاررەکەیی ئا
 وووددەرر چونکەیەک9ک لەوو شەوواانەیی کە ززاارراا بۆ گەڕاانن وو گۆڕاانی کەشش وو هھھھەوواا لە ماڵ چوووب

ک لە قەررااخخ ت پ!کردد لە بن س!بەرریی دداارر!هھھھەس ماندوووو بووونن وو ب3تاقەتيیەکی ززۆۆرریی لە خۆیداا
* هھھھەتا لە چەمم ئاوو سيیميینەرروودد ددەنيیشت. پاشش ددەم/ک هھھھەست بە تو/نيیایەتی ددەکاتت. ڕااددەب

ەخخ چەمم چاوویی بە کاسک7کی ددااررین ددەکەووێ کە لە سەرر خيیزە)نن کەووتبووو. لە ڕ ٬،بخوااتەووە
ەوویی ووەکک هھھھەم7شە بە گۆلم وو لۆچچ لە ئاوویی چەمم بخوااتەووە(خۆززیا وواایی سەررەتا ددەیهھھ

٬، باشبووو کاسکەکی ددااررین هھھھە$گرێی ددەکرددبواایە!)ددوواایی مەحلومم نيیيیە بە هھھھۆیی چچ فکر!ک پ!
ف)یدەددااوو ووررددە ئەووەیی لە چەمم بشوااتت پاشانن بە وویی ئاووبخوااتەووە. کاسکەکەشش هھھھەرر لە ووێ 

ەست بە ماندوویی ددەکاتت وو بيیخوااررددنی نانی تەووە. لە کاتی گەڕاانەووە هھھھووررددە بۆ ماڵ ددەگەڕ!
ددەخەوویی. سبەیی کە لە خەوو هھھھە8دەست6ت چەند پنۆکی قاووەیی ڕەنگ لە سەرر ڕوووویی  ٬،شەوو

پ"ستی چرووچاوویی خۆیی ددەبيین3 وو هھھھۆکاررەکەیی لە پيیرە م"ر پرسيیارر ددەکاتت. پيیرە م"ر 
ی ددەستوج; ت"دەگا کە نيیشانەکانی نەخۆشی ددووووززاامی لە ززاارراادداا ددیارریی ددااووە. هھھھاوواارر"ک

ززاارراا  ٬،ت ززووووبە هھھھەستە لە ماڵ ووەددەررکەووەسيینگی بەتاڵ ددەکاتت وو بە ززاارر ددە"! مەترسيیداارر لە
ووااتت بە پۆشەکاوویی ووەددەررددەکەوویی وو پيیرەم0ریش ددووووسەتت م0تر ددوووورر تر لە وویی بە ددوواایداا ددەڕ

نی ددەکاتت وو پاشانن کە بۆخۆیی بۆ ماڵ ددەگەڕیتەووە چا$#کی ئەوویی بۆ حاشاررگەیی گو&نن ڕ!نو!
ددەستە نو&نی ززاارراا ٬،ە'دەقن"تقوووڵ لە حەووشە هھھھ یی بە ددوووودداارریی سەررپانوووددرر)ژ لە هھھھۆددە -

خۆ6يیانن ووەسەرر ددەکاتت وو دداایاندەپۆش,. ددااررەکانيیش لە  ٬،ف1یدەددااتە ددەرروووو لەوو چا*ەیانن ددااوو"ت
ددوووورریی لە خە'ک ددەکاتت . تەنوووررددااووێ وو ددەسوووت.ن, وو هھھھەتا چەند ررۆۆژژ  

سەلەیی کاسکی ددااررین کە ززاارراا بە لە بەشەکانی ددوواایی ل/گ/.اانەووە گومانن ددەووەدداانيیيیە کە مە 
هھھھەتا ددووعاوو توووکک وونزاایی خاووەرر. ٬،وویی ئاووخواارردد بۆووە ئەگەرر ررااست ب3ت ززۆۆرر تر لە ئاق) نزیکترە  
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ئەوو کاسکيیش بيیگومانن ددۆۆززاامەکانن لە ووێ لە بيیریانن چوووە ل.يیانن بەج.ماووە. خو(سە ئەووهھھھامانن 
وویی فرم&سکيیانن  ەشیڕ کی ززۆۆرر بۆ چاررەاارراا نەخۆشی "گولل"یی گرتت وو جەماووەرر!بيینی کە زز
هھھھەتا ددە/.ن خاووەرریش بۆیی گریا. ٬،ڕشتن  

ریی قوڕبەسەرریش ینی ئەوو سەرر ددەمداا لە قاددرر خەبەرر!ک ووەددەست نەهھھھاتت ووپيیرەم!لە مابە
ت ددوواایی چەند ررۆۆژژ گریانی کوررەکەیی ناب! لە خەمی ئەووە ئيیدیی ڕوووویی بيینيینی چاووەکانی پ# لە

نەخۆشش کەووتت وومردد.  

ە شەوو خۆیی گەیاندە گوندیی 'حاجيیاووە" ب'ئەووەیی لە قاددرر ب ٬،حەووتوووەکک ددوواایی مرددنی باووکی
ت. بەوو هھھھۆیە کە گەیسشتەووە ددێ بەررەوو ماڵ ڕۆۆیی وو ئاگادداارر ب! ددااوویی مرددنی باووکی هھھھيیچڕوو

مەززلووومم  ٬،ی ددەدداا کە باووکی وو ززاارراا پ"کەووە ددەب"ن"تنی بە دد!مزگ! ٬،یەکجارر بە کەیف بووو
کە پەیوەندیانن بە عەشایریی  شواانی ئاووااررەوو باشيیلی ززیدە لە ددوووو مانگ بووو لەوو گونداانەیی

ئاغایەکک کە ئەوووو ززاارراا ٬،ر بدۆۆززیتەووەهھھھەیە ددەگەڕاا هھھھەتا ئاغایەکی جواام! جۆررااجۆرر یی ئاززیزیی بەوو -
لە بن با7ی مردداانەگی خۆیداا پەنا بدااتت وو ئەوویی لە شەڕیی  ٬،رراابرددوووویی ڕەشی مرۆۆڤڤ کوژژیی

یەک$ک لە لە ٬، ددووژژمانن ڕززگارر کاتت. لە ئاکامداا جواام3ر3ک لە ئاغاکانی عەشایریی مەنگورر
ئەوو قەوولی بەوویداا کە هھھھەرر لە گوندیی  ٬،ئيیلەکانی بەغ4رەتت ووچاوو نەترسس وو چاووپۆشی کورردد بووو

خۆیی بەشواانيیشی ووەررگرێ وو ئەوویی ئەووهھھھا لە ژژ%ر س%بەرریی ددااکۆکی خۆیی رراابگر%ت کە کەسس 
وو پشتيیواانی ئەوو قەوولە نەتواانت ب:9ت لە پشتی چاوویی ددوووو برۆۆ هھھھەیە. ئيیستا قاددرر بە هھھھيیواا

ۆووە هھھھەتا باووکی وو ززاارراایی لەگەڵ خۆیی هھھھە0گریی ووبۆناوو عەشایریی مەنگووورر اابموحکەمە گەڕ
یانی بۆ گوندیی ددااکۆکيیکەرریی خۆیی کۆچچ کاتت.  

قاددرر سەررەتا بۆ مالی باووکی پيیریی چووو وو هھھھەرر چەند لە ددەررکەیی دداا وو+م(کی نەبيیست. 
ەل+ک فکریی جۆررااووجۆرروو هھھھەرر ئەوو چۆلبووونەیی ماڵ گ ٬،هھھھەستی پ,کردد کە ما&ەکە چۆلە

شکی هھھھاوویشت. یەکەميین گيیانلەبەرر3کی کە بەرر لە هھھھەمواانن لە هھھھاتنەووەیی م! ناخۆشی لە
کە لە ررااددەبەددەرر خۆشحاڵ بوووکە هھھھ'شتا هھھھەرر  ٬،قاددرر ئاگادداارربووو بەرراازز سەگی باووەفایی بووو

یی لە سەرر ددەستەکانی دداانابووو. بەرراازز لە بەرراابەرر ما/ی باووکی قاددرر ددرر(ژ ببووو سەرر٬، ددەشەلی
 "ییئەووهھھھا شایی وو خۆشی ددەررب ٬،بووو نەیدیبووو کەووتت وەکەیی کە ددوومانگکات!ک چاوویی بە خ!

کەرر بووو ئەووەندیی فوررسەتت هھھھەبووو سەگەکەیی الووااندەووە.کە یەکجارر لە قلبی قاددرر کاررت!  

ووەررگرتەووە. چووو ژژوووورریی  لە وو;راا بۆ ما7ی خۆیی ڕۆۆیی وو ئاچەررەکانی ددەررگایی لە ئامسيیا 
اانن وو پەررژژوو وەررددشو!نی خۆیی بيینی ووکەمترین ددەست ت! هھھھەمووو شتی لە ٬،هھھھۆددەیی خۆیی

ب<وویی لە رر;کوپ;کی وو تەکۆززیی ما4ەکەیی ووەبەرر چاوو نەهھھھاتت. بە/مم قاددرر کارریی بە هھھھيیچ کامم لەوو 
تەووە وو بزاان) ئەوواانن بۆ ەرر لە هھھھەرر شت!ک ززااررااوو باووکی بدۆۆزز!ئەوو ددەیەوویست ب شتانە نەبووو

کوێ چووونە وو هھھھۆکارر چچ بوووە ما,يیانن چۆلکرددووە.  

ما بووونن بە تەووااوویی پ*واارریی قاددرر دداا قەووهھھھاووسيیی قاددرر لە تەووااوویی ڕووووددااووەکانی کە لە 
مم ن&وڕۆۆ کە بە!٬، بە ناخاززاا هھھھيیچی لەوو شتانە پ"نەگوتت تەنيیا ب"خەبەرریی نەب"تمم بە!٬، ئاگادداارربووو

ڕووووددااووەکانيیانن بۆ  خە;کی ددێ لە هھھھاتنەووەیی قاددرر ئاگادداارر بووونن بۆ بيینيینی هھھھاتن بوخچەیی
باووکی ددەستی بە گریانن ددنی وو قاددرر هھھھەمووو شت حا1يیبووو. لە بيیستنی خەبەرریی مر ٬،کرددەووە
مم لە گوێ ل+بووونی خەبەرریی ددووووززاامم بووونی ززاارراا ووەکووو ززەبر+کی قوررسی ووەسەرریی بە!٬، کردد

کەووتب?ت لە هھھھۆشش چووو ووەهھھھەرردد کەووتت. ئەمم ددوووو موسيیبەتە یانن بەالیی کتوووپ' ددوووو بارریی 
+ەیی خودداا بووو کە لە وویی قوررسس بووونن کە ددەستی سرووشت یانن بە قەوولی بازز'کيیانن تۆ

قوررسایی ددووووەمم ئەوو هھھھەندە گراانن وو لە تاقەتت بەددەرر بووو کە قاددرر گراانی  ممبا!٬، کرددەووە
یەکەمی هھھھەندە هھھھەست پ&نەکردد.  

 

شواانی الوو جواانچاکک ئيیدیی ب?ئيیقباڵ نامرااددوو بەخت ڕەشش ببووو لە ژژیواارر هھھھيیوااوو ئوميیدیی پسيیاوو 
قەتيیاوو ب/یابووو. هھھھەتا هھھھەنوووکە ئەوو ئاپۆررەوو ئەررکی گراانن وو بەخت/ەشی وو تا*ووخوااررددنەووە 

ەختی وو کۆلە مەررگی وو ڕەنج وو کویرەووەرریی وو ددەررددوو مەینەتت سەرر کۆنەوو تواانج ل%داانن وو س
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پDالرروو قسەیی بە ت(کوڵ پ(گوتراانن وو لۆمەوو ئاززاارر ک(شانن گاززندەیی وو ئەوو هھھھەمووو ب(ویژدداانی وو 
ن$ت لە ااکە ڕۆۆژژ%ک بتو ٬،مرۆۆڤڤ کوژژیی وو ددەمتەڕیی وو خۆ رر/خەرریی وو پ/.ااموووسی قبوووڵ کردد بووو

بە"مم ٬، وو خۆیی ب: هھھھيیچ پ"شگروو لەمپەرر"ک لە پاڵ وو قەررااخخ وویی ببيین"ت گەڵ ززاارراا ژژیانن بکاتت
هھھھەززاارر ددااخخ وو ئۆفف وو ئەفسوووسس وو مخابن کە ئيیستا ددەیبيینی بەختی نا*ەبارر فەلەکی بەدد 

گایی رددووەوو لەمپەرر!کی ئەووهھھھایی لە سەرر ڕ!توخم وو بەدد ززااتت وو ناجنس لە گەڵ وویی ززوو&م$کی ک
اارراا ئيیدیی بۆیی مومکيین نيیيیە.ددااناووە کە ت0پەڕین لەوو لەمپەررە وو لکانن بە زز  

یی لە ززاارراا جيیاوو ددوووورر بەست وو کۆسپەکی ددیکە ئەووەهھھھەرر بەرر قاددرر ب+گومانن ل+ی یەقيین بووو کە
تت ددەیتواانی ووددەشيیا ئەوویی لە یی ئەڤيین وو ئيیشق وو دد,داارریی وو موحيیبە ئەوو بە هھھھ"ز٬، کردد باووە
؟ ددەتواانی چچ بکاتت ٬،بە,مم لە گەڵ نەخۆشی گولی٬، هھھھە$گرێ گایی خۆیی ووەالباتت ووسەرر ڕ!
ز ددەبيینی وو هھھھەتا بەوو ڕااددەیە کز وو بيیگيیانن وو ب%تابب وو اا بووو کە قاددرر خۆیی کزوو لەڕوو ب# هھھھ!ليیرە دد

هھھھەتا بۆ ددەررددیی  ٬،الفەنەڕۆۆیشتووو کەتوو ددەسب"وززەوو ب"هھھ"زب)تابشت وو ب)تاقەتت ب)دەسە#تت وو 
مەندیی وو ددااماگگ وو ب9توووشش وو ووەستاوویی خۆیی گریا. ئەمم تەگەررەوو ج+ەووگروو بەررسيینگە 

نەبووو بکرێ لە گەڵ وویی کارر"ک بکر"ت. ووکۆسپ ئەوو کۆستل,ب*ینەووە ئيیدیی   

ئەوویش ٬، تەنيیا رر,گایەکی هھھھەبووو وو بەسس ٬،ل6رە لکانن بە ماشقە وو مەحبوووبب وو ددلبەرر ووگرااوویی
ئەووکاتت بە حوکمی ززۆۆررەملی بەوو بلک&ت. بە"مم ٬، ئەمە بووو خۆیی توووشی ئەوو نەخۆشيیە بکاتت

کە چچ بکاتت وو چچ خۆ#"ک  فکر ل&کرددەووەئاخر چچ ئاووەزز4ک حاززرر بووو ئەوو کاررە بکاتت! مەززلووومم ززۆۆرریی 
ووەسەرر کاتت؟ سەررەتا کەووتە ئەوو فکرە کە بە ژژیانی پ0 لە چەررمەسەرریی وو کو)رەووەرریی خۆیی 

ت. ووەسيیلەیی ەشی نبيین!ووچاررەڕ ناخۆشخۆیی ووناخۆشش ددوواایی ب+ن+ت ووئيیدیی ئەوو هھھھەمووو
تاشش ووووتت ووبيیکاالنی ززاارراا بووو کە قاددرر هھھھ"شکە ئەوو خەنجەرریی ڕ ٬،لەبەررددەست بووو ئەووکاررەشی

. ئەمە بەسس بووو کە لە گوشەووپەسيیوەکی ب'دەنگ لە بوووئەووەیی لەبن پشتبيیندیی ڕۆۆددەکردد
بەرر شوتکی ددەررکيیش9 وو لە سيینگی خۆیی ررااکاتت وو ئەوو پەررووەندوو ددەووسيیيیەیی نەحس 

 ٬،ک فکر ل4کرددنەووە لەوو خەیا,ە پەژژیواانن بۆووەمم بۆ هھھھەم!شە ببست!ت. لە ددوواایی کەم!ووشووو
سەپاندنن لە بەرراابەررڕووووددااوویی دد,تەزز'ن شت'ک نيیيیە وو لە ززاانی کە خۆ کوژژیی جگە لە بە سەرردداا 

ڕااستيیداا نيیشانە ئاخرین پلە کزیی وو ترسەنوووکيیيیە.  

واانن خۆیی ووززاارراا لە سەرر رر#گا سەرر ئەمم پلە بووو کە لەمپەرریی ن! ب2یاررەکانی وویی هھھھەتا ئ&ستا لە
بە1کووو لە جيیاتی لەمپەرر خۆیی ٬، ئ7ستا بە خۆ کوژژیی ئەمم کاررە مومکيین نەددەبووو ٬،ووەالباتت
/دەگرتت. یەکجارر فکریی کردد کە سەددیی قایم وو موحکەمی قە/شت ت+نەبووویی (ددووووززاامم)یی هھھھە

ئاق5ی بە هھھھيیج ج0گایەکک نەگەیی. شەوواانە لەوو باررەووە  ٬،چلۆنن ددەتواان-ت لە مابەین هھھھەلگرێ
هھھھەتاشەوو(ک ئەوو گر(پوچکەیەیی بە ٬، ززۆۆرریی فکر ددەکرددەووەوو ززۆۆرریی فشارر بۆ م#شکی دد#نا

ک بووونن لە ززاارراا بۆ کە ئەگەرر نز! ٬،فکریی بەمە گەییررەووە ش/وەیەکی سەیر کرددەووە. لەمم با
یانی لە سيیمی ددوواایيین ٬، چچ باشتر لەمە کە خۆیی لە ززاارراا نزیک بکاتت ٬،خوددیی وویی نامومکيینە

+ت وو بۆ ناوو "گوالنن" ددووژژمن هھھھە! لە ناوو خە)کانی ئاسایی کە ززوورربەیی لە گە)ی ببووونن بە٬، بداا
ب$ووااتت.  

هھھھ4ز بووو کە بە ررااستی ب+یارریی گرتت سبەیی ئەوو فکرە ش,تانە ئەووندە لە م,شکی دداا گوررااوو بە 
بچيیتە رر#زیی ٬، ڕیگایی(کوليیت)یی ددووووززاامەکانن بگر1تە پ1ش وو بە لە ئام1ز گرتن وو ڕااموووسانی ززاارراا

وواانن.  

ت پ.بکەنن وو ک.ژیی جواانچاکک بەهھھھەرر خە3کانن بە رردد!نی مرۆۆڤ!کی ئەووهھھھا ش!لەوواانە بووو هھھھەمووو
ددوواایی توووشش بووونن  ٬،ررووووب! ڕااددەشش جندیی وو ززرریف وو شلک وو تەنک وو ناززکک وو لە بارروو فرشتە
ڕەنگە خوددیی ٬، شش ليیی ب%ووااننەبەوو نەخۆشيیيیە الیەقی ئەمەیی نام.نيیی کە هھھھەتا لە ددووووررەوو

مم ئەوو سەرر ددەمم کات'ک بووو کە ب! ٬،تەوو بيیروو باووەڕیی هھھھەبوووب!قاددرریش بەررێ هھھھەرر ئەوو ئاقيید
ئەڤيینی قاددرر بە ززاارراا بۆ جواانی ووهھھھەستی خودداا دداایی بووو مەسەلە ئەگەرر بە ش&وەیەکک 

بە'مم ئەمرۆۆ ٬، بە ئەڤيینداارریی قاددرریش وواارردد ددەبووو سانيیيیەکک لەوو جواانيیيیەیی کەمم ددەکرددەووەنوق
ززاارراایی تەنيیا  کارریی ئيیشق وو موحيیبەتت بەجۆڕ7کی سەرر سوڕمانن بەررزز ببوووە ووشواانی خۆ ددۆۆڕااوو

ئ*ستا ئەوو ززاارراا٬، بۆ ززاارراا بووونن ددەوویست یەیی گرااوویی وویی بە هھھھەرر بيیچم ووپۆتەررااکک ووتەحروو ددیداارروو -
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هھھھەرر خەووشش وو  ٬،کەسم وو سەررووسەکوتت وو قە)فەتت بواایە٬، ددەمووو چاوو ددررووشم وو سەررووسيیماوو
ووبەززااڤيیت ووبەلگە کە ددەبووو لەبەررچاوویی ئاشق  غەوورر وو کەمایەسی غەووشش وو کەمووو کوررتی وو

ئيیدیی ٬، بۆ وویی ددوولبەرر هھھھەرر ئەوو ززاارراایی جواانن وو خو1نشيیرنن بووو کە ئەوو ددەیەوویست ٬،گرنگ نەبووو
وویی بەخت ددەکاتت.ئەوو پەکی بەووە نەکەووتبووو کە گيیانی لە پ%ناوویی   

لەمم باررەووە لە ددەرریایی ٬، ئەوو شەووەیی کە قاددرر ب,یارریی گرتت بووو کە سبەیی ب,ووااتت وو بەززاارراا بلک"ت
فکریی پەرریشانن ووووئا;ەددینی وو ووەررەززیی وو ب8يیکەیفی وو خەمم ووددەرردد نوقم ببووو ددەررگایی هھھھۆددەیی 

گایەکی ززۆۆرریی نی مەززلووومم بيینتەنگ ووپشووو سواارر ڕ!ژژ کرااووە وو خ.زاانی خاووەرر ووەژژووووررکەووتت.
کگداانن ب;یبووو. دد9ەکوتەیی گرتبووو. قاددرر لە بيینيینی خاووەرر کە ئەووهھھھا ب%وەخت نەغارر دداانن ووهھھھەل!ب

 ددەیەووێ ب$ووااتتخاوورر بەوو بۆچووونە م'رددەکەیی هھھھەستاووە.  بەددوواایداا هھھھاتبووو ئەززنەکک بووو ددااخۆررپا وو
نی گرتت وو بەپاڕاانەووە گریانن پ%ی گوتت:ب2 ئەووەیی قسەیەکی ددیکە بکاتت ددااوو!  

ندیانن اررە! ئەلحانن دد!ن برااکانی من لە ڕ!گەدداانن سو!تت ووەشقاددرر بە خاتریی خودداایی خۆ
ئەمن نامهھھەووێ خواا نەخوااستە  ٬،خوااررددووە کە تۆ بکوژژنن. ئاخر ئەتۆ باووکی منا'کانی منی

  سەددەمەوو مزەڕەت(ک بەتۆبگاتت.

ووەکوووکەس&ک حا-ی نەبوووب&ت چيیانن  ٬،چچ ت&نەگەیی ٬،فکریی لە الیی ززاارراا بووو قاددرر کە هھھھەمووو
ررااووەستا بووو چاوویی لەخاووەرر ددەکردد.ب%دەنگ  ٬،بەوویی گوتوووە  

ناڕااحەتت بوووپ.- لەسەررقسەکە قرساندوو  ٬،خاووەرر کەکەمتەرر خەمی وو ب,موباالتی وویی بيینی
ئەتۆ چەکت پ0نيیيیە هھھھەتا لە خۆتت ددیفاعع وو  ٬،کاتت لە ددەست مەددە٬، گوتی: بە تۆ ددە*(م برۆۆقاددرر

بەررگریی بکەیی.ئيیستا ددەگەن.! هھھھا ززووووبە خۆتت ووەش#رە!  

کردد مەترسيیەکی گەووررە یانی:مەترسی مەررگگ هھھھاتەووە هھھھەستی پ! ووەررددە ووررددە ووەخۆ قاددرر
ل5ی لە بۆسە دداایە. مەززلووومم شواانن لە هھھھەلووو مەررج5کداا قەرراارریی گرتبووو کە ددەیویست بە 

 وووو ددستلە ووێ ڕااووەست* وو لە گەڵ وواانن ڕوووو بەڕهھھھەرر ٬، بایەخخ دداانەن"ت مەترسی مرددنن چچ
کەوواا بووو ددەب'ت ززیندوو ٬، شيیوەناووە کە خۆیی بەززاارراا بەخبەیەخە ب!ت. پاشانن ووەبيیرە خۆیی هھھھ!

بە'مم خاووەرر ٬، ددااخۆەتەکان$کی ل٬، کرە ئەوویی ووەجۆلە خستئەمم ف بم"ن, هھھھەتا بە وویی بلک"ت.
ززۆۆررتر لە وویی نيیگەرراانن بووو ددەستەکانی گرتن وو بە ک0شەک0شە بۆ هھھھۆددەکەیی تارریک کە لە 

پاشانن گەڕااووەوو ددەررکەیی گا$ە دداا.٬، پشتەووەیی هھھھۆددەیی هھھھەوولل هھھھە*کەووتبووو بردد  

رااووەوو برااکانی خاووەرر بە خەنجەرریی ڕووووتت دیی کنەررگەیی ددەررەووەیی هھھھۆددە بە توکەم'ک ددوواایی دد
مم لە جيیاتی قاددرر خۆشکی خۆیانن بيینيیی. هھھھەرر ددووووکک سەرر سامم وو ووااقق ووڕماوو بە!٬، هھھھاتنە ژژوووورر

وواانن بۆ الیی دە بارریی چاوویانن ل*کترکردد. یەکک لەلە سەررززاارروو ن!وچاوواانيیانن غەززەبی ل!توووررەوو کەفف 
رە چچ ددەکەیی؟ ئەوو ناپيیاووە لە نگی بەررزز گوتی گوڕااندیی ئەتۆ ل!خاوورر غارریی ددااوو بە توووڕەیی ددە

کو$يیە؟   

ب! ٬، تەنيیا ددەررکەیی ما*ەکەیی کرااووە بووو بە"مم٬، قاددرریی ددە234؟ ئەمنيیش هھھھاتبووومم ئەوویی ببيینم
٬، ئەووەیی لە خۆیی خەبەرر"ک هھھھەب"ت  

ئەتۆ چچ کاررتت بە قاددرر بووو؟  

ززمم کە تەکليیفيیکی بۆ هھھھاتبووومم کە لە گەلل وویی سەباررەتت بە منا2ەکانم قسە بکەمم ووليیی بخواا
وواانن ددیارریی کاتت.  

لەوو حا:يیداا چاوویانن ل6کدە کردد. سەررەتا وویستيیانن ب$ۆۆنە ٬، دەنگ بوووننددوووو براا جارر!کی ددیکە ب!
بە8مم پاشانن پەژژیواانن بووونەووە. ئەوو براایەیی کە لەگەڵ خاووەرریی ٬، ددەرروو بە ددوواایی کارریانداا برۆۆنن

ئاخر ئ*مە هھھھاتوووین قسە کردد بووو گوتی: خوشکم ڕااست ب/.! بەررااستی چچ خەبەررتت نيیيیە؟ 
کە تۆلەیی تۆیی ل) ووەررگرین.  
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بە  ٬،ئەمنيیش بۆ کارریی خۆمم هھھھاتبووومم کە ئەوویی ببيینم٬، برااگيیانن گوتم چچ ئاگامم لە ووێ نيیيیە
٬، ددااخەووە ئەمنيیش لە ددیتنی ب)بەشش بووومم  

ند ددەخۆیی کە خەبەررتت لە وویی نيیيیە؟قوررئانن سو! ئەتۆ بە  

بە ددررۆۆ  ددین وو ئيیمانن چەتووونە لەمم قسەیە لەشی خاووەرر کەووتە لەررززین. کورردد(کی باووەرر بە
ند خوااررددنن رسيیەکەیی گيیانی خۆیی بواایە وو بە سو!ند بە قوررئانن بخوااتت. خاووەرر ئەگەرر مەتسو!
بە/مم ئەوو قاددرریی ززۆۆرر لە خۆیی ٬، ند بە قوررئانن بخوااتتددەژژوواارر بووو سو! ٬،وررئانن نەجاتی بواابە ق

ئەمە بووو  .٬، $خيیرهھھھەرر چەند ب٬، خۆشتر ددەوویست وو بۆ نەجاتی وویی حاززرر بە هھھھەرر کارر&کی بووو
ند بە قوررئانن کە چچ خەبەرر+کم لە قاددرر نيیيیە.کە ددەست وو ج/ سو!ندیی خوااررددوو گوتی: سو!  

هھھھەرر ددووووکک ل/يیانن یەقيین بووو کە خاووەرر ٬، ندە بۆ برااکانی خاووەرر ج,گایی متمانە بوووئەوو سو!
٬، قوررئاننخوااررددنن بە  سو#ند٬، ندهھھھەرر ددوووومتمانەیانن هھھھەبووو کە مەززنتر سو!٬، اتتڕااست ددەک

کی بەدد3ن وو خوددااناسس وو ددەمارر گرژژ ئەمەیە. يیدەیی کورردد!بە ررااستی ئاق٬، بە"!  

قاددرر ووررددە  ٬،برااکانی لە ما4ی قاددرر ووەددەررکەووتن وو ڕۆۆین. لە ددوواایی ڕۆۆینی ئەووااننکە خاووەرروو 
تە ددەرر. پشوەکی یاووەتەووە. ئيیستا ددەتواان!ت لە حاشاررگا خۆیی ب!گيیانی ک! ووررددە ت&گەیی کە

بەفکر ددااچووو. هھھھەرر ٬، رکە پ'شتریی خۆییهھھھە5ک3شاوو سەرر لە نوێ سەباررەتت بە ب(یارریی چەند چ
سبەیی ددەبواایە لەوو ژژیانەیی ساددەوو ئاسایی ووشيیرینی خۆیی ئەگەرر تواانيیبواایە بب"ت - چاوو  -

٬، چچ بکاتت؟ ئيیدیی نەیدەتواانی لە ززاارراا ددەست ووەک#ش!٬، تپۆشی بکاتت بە ددووووززاامەکانن بلک!
ووب+یارریی گرتبووو.  

شت ددیواارریی باغی(قەالیی لەوو بەینە دداا قاددرر جارر0کی ووەبيیریی ئەوو خەووەیی کەووتەووە کە لە پ
بووویی. کە لەووێ لە خەوویی ددیبووو کەلە ررەخخ ددەرریایەکی گەووررە شەپۆالوویی  ڕەسو س&ت) بيینی

قاددرریش  ٬،ززااررااشش لە ررەخخ وویی بووو. ززاارراا خۆیی لەناوو ددەرریایی شەپۆالوویی هھھھاوویشت ٬،ڕااووەستا بووو
ااووە بە2مم هھھھيیچکاميیانن خۆیانن پيینەگەیندرر٬، هھھھەتا ززاارراانەجاتت بداا ٬،بە ددوواایی وویداا خۆیی لە ئاوودداا

یانی ززاارراا خۆیی ددە ددەرریایی ٬، سەررەووەیی ئاوو. ل1رە ت1گەیی کە خەوونەکەیی ووەڕااست گەررااووە
ژیت.بە ددوواایی ززاارراا خۆیی لەووگرددااووە باوو! وو ئ/ستانۆررەیی ئەووە بووو کە ٬،گوالنن هھھھاوویشتوووە  

يیی لەکەووشيیک نا کە لەوو ددوووو! ٬،ە ب0یارریی قاددرر موحکەمتر بوووبەووەبيیر هھھھ*نانەووەیی ئەوو خەوو
ۆۆژژیی ددوواایی ووەخت+ک لە خەوو هھھھەستاووە ەددااتت. سبەیی ڕگا نخۆیی ڕ! ک بەب.یاررە چچ شک وو گومان!

ب%ئەووەیی لە گەڵ چچ کەسس قسە بکاتت یانن مەسەلەکە بۆ کەسس ددەررب+یی وو بدررک%ن# کە 
خەکە لە ددوووورر مەبەستی چيیيیە؟ ڕ+گایی کاوولی ددووووززاامەکانی گرتە پ+ش. کاتيیک گەیە با

ەحيیم مالئاوویی ڵ شواانەکەیی ڕهھھھاڤا وو لە ددووووررەوو لە گەڵ پەززەکانن وو ميیگەلەیی ئاوودداانی بيینی
رەشش بەررەهھھھە"یی ووەپشتەووە ددااووە بەررااززیی بيینی کە ل! چاخ,ک کتوپر ئاوورریی٬، یەکجاررەکی کردد

ااووەوو بۆخۆیی بۆ ناوو م&شەکانن یداا ددێ. بەهھھھەززاارر ززەحمەتت بەررااززیی گ"!نەکرددووە ووهھھھەرروواا بەددوواا
لە ئاکامداا سەررکەووتوووبووو کە یەکجاررەکی خۆیی لە سەگەکەیی ووەش$ریت.٬، چووو  

نی ددۆۆززاامەکانن وو ززاارراایی بيینی کە لەبن ددیواارریی دداانيیشت شو! کخۆیی گەیاندە نز! سەررئانجامم 
ناسی.٬، بووو  

بانگی کردد: ززاارراا!  

. لە ددیتنی شواانی  ززاارراا چاوویی لە ڕووووبەڕوویی خۆیی کردد بە سەرر سوڕمانەوو قاددرر بيینی
 ٬،هھھھەتاخۆیی ززۆۆررتر بەددبەخت بکاتت ٬،تی بەخت ڕەشانن هھھھاتوووەبۆ وو! چاررەڕەشش کە بە&يیی خۆیی

خوررپا وو هھھھەمووو لەشی ووە لەررززین کەووتت. ناڕەتەیی ک#شاوو هھھھاوواارریی کردد بگەڕ#وە شەلەژژااوو دداا
... مەجبووورر لەجيیی خۆیی هھھھەستا وو هھھھە"تت !چکەیی گویبيیسیبە)مم کواا گۆ!٬، بگەڕ&وە ب"ۆۆ

اددرریش ووەددوواایی هھھھەتا قاددرر لەگەڵ وویی پەیوەندیی نەگرێ خۆیی ل(نەدداا. کات(ک بيینی کە ق
دد ووگوتی:رێ ددەستی بەپاڕاانەووەکرکەووتوووە ددەیهھھەووێ بگ!  
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کەووە. ئيیدیی کارر لە کارر ت1پەڕیوە ئيیدیی ناتواانی ئەوو قاددرر بە خاتریی خودداایی لە من ددوووورر 
ددەنا ئەتۆشش گوڵ ددەبی.٬، واانن هھھھە,گریی. ل'م ددوووورر بەلەمپەڕیی لە ن!  

نەدداایە وو ززاارراایی لە باووەشش گرتت. ئيیدیی هھھھەموووشت تەووااوو بووو. لەووچرکە بەددوواا  قاددرر گو"ی
دەببووو.یەکی ددیکەشش بەوو گرووپەیی ددووووززاامانن ززی  

جلی کرددەووەیی لە بەرر ب5یارریی خۆیی کردد ووخۆیی گەیاندەززاارراا گولی قاددرر لەئاکامداا ٬، با"!
گول3ش نەیتواان6 بب3تە لەمپەرریی نيیواانيیانن ووئەوو لەمپەرریشی ی بە)' نەخۆشی خۆشەوویست

هھھھە$گرتت.   

وواایی فکر کردد کە شوووەکەیی ٬، ئەوویی نەددیت٬، ی قاددرر هھھھاتتددوووو ررۆۆژژ ددوواایی کات+ک خاووەرر بۆ ما!
لەترسی برااکانی هھھھە%توووە. لە ددەستی وویی  

تەنيیا یاددگارریی کە لە قاددرریی هھھھەبووو ووتواانی لەالیی خۆیی ڕاابگرێ ووئاگادداارریانن ٬، مەززلووومم خاووەرر
وو ئەوو ددووە هھھھەمووو ڕۆۆژژێ قاددرریانن ووەبيیر دد-ناووە. لە ڕۆۆژژەکانی  بکاتت ددوووو منداا+ی ناززنيین بووونن

ەفایی قاددرر یانی ددوواایی یاددگارریەکی ددیکەشش لە قاددرریی بەوو ددووووە ززیدە بووو. وو ئەوو سەگی باوو
"بەرراازز" بووو  

ەگەکەیی هھھھەبووو وو ددەیزاانی کە ئەوو س کەییرددبە هھھھۆیی خۆشەوویستەکی ززۆۆرر کە بە م! خاووەرر
ی خۆیی بردد وو لە وویی ووەکووو یاددگارریەکک بە نرخخ لە ددەرروواانی بەررااززیی بۆ ما!٬، ززۆۆرر خۆشدەووێ

شواانی قاددرر ززۆۆرر باشش پ(ی ڕااددەگەیی.  

تەنوووررددااوویشت. ڕوووویی وویشی بە ڕۆۆنن چەوورر بۆ "بەرراازز" لە  خاووەرر هھھھەمووو ڕۆۆژژێ نان(کی گەووررەیی
بە5مم سەیر مابووو کە بۆچچ بەوو هھھھەمووو ئاگادداارریيیە ٬، ددەکرددوو بە بەررااززیی ددەدداا کە برسی نەب"ت

"بەرراازز" ڕۆۆژژ لە ڕۆۆژژ کز تر ددەب7ت. ڕۆۆژژ7کی بریارریی گرتت بۆ خۆیی کاتی نانن دداانن بە ددوواایداابچی وو 
ادداارر بووو هھھھەتا بزاانيیت ددیخوااتت یانن هھھھەتا هھھھۆکاررەکەیی بزاان+ت. بەوو ب1یاررە ووەخت+ک نانی دداایە ئاگ

سەگی بە ووەفا ڕ$گایی ٬، خاووەرر بە ددوواایداا چووو٬، بەرراازز نانی هھھھە.گرتت وو لە ماڵ ووەددەرر کەووتت٬، نا
ڕوووووویی لە "کو)يیتی گوالنن"  ٬،ددوواایی لەوو رر'گایی الدداا٬، م1شە/نی ددەررەووەیی گوندیی گرتە بەرر
کۆختەکە" لە چووو. بيینی کە بەرراازز نانەکەیی لە نز#کی " کردد. خاووەرریش هھھھەتا وو&ی لە گەڵ

وو ٬، سەباررەتت بە ززاارراایە ٬،سەرر هھھھەرردد دداانا. خاووەرر وواایی بۆ چووو کە ئەمم خۆبەخت کرددنەیی بەرراازز
چچ کەس&ک نانەکە  نانی بۆ وویی هھھھ"ناووە. بە:مم ووەختيیک هھھھ"ندیک چووو پ"شتر هھھھەتابزاان"ت

چاوویی بە قاددرر کەووتت حا9ت+کی ئەووهھھھایی بۆ ددەست دداا کە ب+گومانن ئەگەرر بە ٬، هھھھە(دەگر%تەووە
 ٬،مەززلووومم نزیک بووو ب.هھھۆشش بکەوویتە سەرر هھھھەرردد٬، نی نەبواایە خۆیی ددەکوشتهھھھۆیی منا$ەکا

ت&گەیی کە  ٬،بە?مم کات=ک پایەیی ئەووڤيینداارریی قاددرریی بە "ززاارراا" هھھھەتا ئەوو ڕااددە موحکەمم بيینی
هھھھەتائەوو ج*گایە ئەووپيیاووە  ٬،مبەرر ئەووین ب-هھھ-زووکزوو ب) قوددڕەتەبەڕااستی ئاووەزز لە بەرراا

ووجوددیی خۆیی لەوو بيینەدداا بە ٬، يیانن وو ددڵ ک$یوەنەخۆشی "گول-شی" بە هھھھۆیی ئەووین بە گ
بيینی وو بە ئافەررین وو سەررسوڕمانن بۆماڵ گەڕاایەووە. شت%کی بە ززیاددیی وو ناپ%ویست  

وو هھھھيیچ کەسس نەیزاانی ٬، خاووەرر لە گەڵ هھھھەرر ددوووو منا.ی لە حاجی ئاوواا ڕوویبووو٬، چەند ڕۆۆژژ ددوواایی
کە بۆ کوێ چووو!  


