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 =========================   ک یه ند وته چه   ======= =================

 

  م کهه لهه کهه ده'' م  مریهه'' ویسهت   دایکهی ئهیزیو و خۆ ه  ش بهه گرێ پێشکه خۆده  چیرۆکی کورت و درێژ له 61  که  و کتێبه ئه

ری  وینی دایکمهی  بێبهه ویسهتی و ئهه خۆ ه  می لهه ل مه  و دوو براکهه جه  ی ئه ستی ڕه ده. رگ بوو مه  جوانه  نجی دا نی گه مه ته

  کینمی  بهه و کۆ هکی هیهوا و ئیواتهه  وه غیر میینهه راسهتی سهه  ر سێک بهرا بهه   ههدایکی ئیزیومی ختی وه نیبهکۆچی   کرد و به

  جوانهه  و زۆر منداڵ بووم که  میوه جێ نه  دایک   بۆ به  کی خۆش یی  نیخۆ   له رییه وه هیچ بیره  وه داخه  به. واوی رووخی ته

 .  ری  جێگیی بێ و روحی  ید بێ  تی به هه به. رگ بوو مه

بهۆ دروسه    م کهه قشهی بکهه حمهی  نه رێو کهیک ره زۆر بهه  ش بهه رێو و سپیس و پێوانینی خۆم پێشهکه  زان  که ویستی دهپێ  به

 .تی کێشی حمه لێک زه گه   و کتێبه کینی ئه ره کردنی الپه  رگ و دیوای  و رێک و پێکرد  و ئیمیده کردنی به
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ئاڵکۆڵی



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

ڵکێکی زۆر بهۆ  ر دایسهی ، خهه قیم و نێهو مێتهرۆ ههه ر  هه سههر تیریهک بهوو، چراکهینی  کیتێک دا واڵت هێشهتیش ههه  یینی، له ی به1کیتژمێر     
 . نێو مێترۆکه  هروژمیی  کرده  که ڵکه کیتی دییری کراودا، خه  یشتنی مێترۆ له گه  به .رێی هیتنی مێترۆ بوو  چیوه  سه دره مه ر کیر و سه  چوونه

نی زاری و  بۆگهه. دانیشه " سهۆمیلیییی" ر فه نی دوو نه په  ر کورسێک له سه الک له  الکه  دا کرد و به رۆکهنێو مێت  س  خۆی به ده  به   وو ه" میتتی" 
پهیش . ی کهرد نهیو و نیهوه  وه ریه سهه  ی بهه که  روبه مه   وو ه'' میتتی'' .  ی زۆری خواردبۆوه یینییه و به به. دا ری ئیزار ده وروبه کینی ده رگه جل و به

 . نیشتیی  دانیشتبوو ته  له  بڕی که"  که  سۆمیلیه"   ش پێسته دوو ڕه  ینی لهک ڵبڕی و چیوه ری هه وچینێکی کورت سه
 .کرد  چیویی  لێده  ش ڵکه کرد و خه یی  ده   قسه که ڕ ده تکوت  ه ده  رز که نگێکی به ده  به" کی   سۆمیلیه" 
 . کی  کرد  ه ریو نسیری ڕه  ی به ێوانهو جن ئه'' میتتی'' . "سۆمیلی پیسکی ئیین سیتینی، هێلوێتی ، پێرکێلێ ، پیسکی ،" 
" کینی  قسهه  دا بهه گوێیهی  نهه  بۆیه.  خۆی نیه  و ئیگیی له سته  نالندی مه یینوانی کیبرای فه وا  ده ئه. هێن  ر خۆیی  نه سه وڵیی  دا وه کی  هه  ه ڕه

 .کینی خۆیی  دا قسه  یی  به و درێژه" میتتی 
 .جنێودا   وام بوو له رده یو و بهن  وه یه که  وو ه  به  رێکی دیکه سه. بوو ردار نه س  به ده" میتتی "     
. واڵتهی خۆتهی   وه وێ، بهۆ نیرۆنهه ده  واڵتی ئێمه  سیفی نی، چتی  له  ی که ی ڕه   ئه دمتی  داخه. " ڕاند کینی دا نه  ه ر ڕه سه ڵبڕی و به نگی هه ده

و  دوای ئهه". نگ به   بێهده  سه یس کردوه، بهتی  پ ی ئێمه که واڵته'' . ''نون  ده خۆ  و  ، ده هیچیش نیکه گر  و رده خۆرایی وه  به  پووڵی ئێمه  لێره
 . دم وچیوی کرد  دمی تفی له  کی  کرد و پڕ به ش پێسته ڕه  کێک له یه  ، ڕووی له جێنوانه

موو خۆیهی   ههه. هیت ر نهه به  قی له س مته اڵم که کرد، به کینی ده  ه ڕه  ستی فینالندی به کیبرای مه  بوو که  تیه و بێحورمه چیویی  له  که ڵکه خه    
 . ڵخس  بوو هێندێک چیویی  تێیی  بریبوو، هیندێکیش گویی  هه. میت کردبوو

  نهی لهه می  بگهۆری  و ده کهوت بهی جێگیکهه  ی دیکهه وه ئهه  کیی  بهه یهه. ی زۆر تێهک چهوو  کهه ونه قێوه  وه و کهرده  سهته کینی کیبرا مه قسه  کی  به  ه ڕه
 .زی  دابه  ی دیکه ئیستگیکه

  کهینیش بهه  هه ڕه. جنێهودا  دا  ی به س  درێژه ده  به  الک و  وو ه  الکه  زی و به وا  دابه ڵ ئه گه  له" میتتی . " زی  کی  دابه  ه مێترۆ ڕایگرت و ڕه
 .س  ڕزگیر کرد ستی کیبرای مه ده  رێ و خۆیی  له ده  چوونه  که تونێله  له  له په

 .ک دا کرد یه یخینه مه  خۆی به رێ و چوو ده  که تونێله  له" میتتی "   یینی الیدا بوو که به  ر له سه ی62  ت له سیعه    
کی کورتهدا لێیهی  بهوو  یهه میوه  له. کرد   قسه  ستیی  کرد به ی خۆی دانیش  و ده سی هیوپییله هنیش  دوو ک ته   ر میوێک  له سه ، له که نێو بیره  له
 نالنهدی وانیش فه ئهه  کهه  ی دیکهه که سهه دوو که. ڕیی   هه  بهوو بهه  کی کورت یه کتر و پیش میوه یه  تی کرد  به سووکییه  ستیی  کرد به ڵال و ده هه  به

 ."تی میت" کۆتینی   وتنه بوو  که
 .رێ ده  هێنییه  که سه و دوو که هستی ئ ر ده به یی  له" میتتی" ت  حمه زه  به  سێکی دیکه و که  که گیرسۆنی بیره

چهیوی  م ود  چنگهی لهه  تکوت پشیله ده. روچیوی خوێنیوی بوو موو سه هه" میتتی. " اڵت  هه و  وه یی  کرده که رگیی بیره ده  له په  به  که سه دوو که    
 .ز درێژ ببوو ر عه ر سه بێ حیڵ له" میتتی . " ڵ ببوو بۆنی خوێ  و ئیلکۆڵ تێکه. موو ڕندرابوو روچیوی هه سه.  داوه

 .کرد  خۆ خینه ی نه وانه روچیو برینداری ڕه سه  یی  به" میتتی"،  که ووداوهر  له  وه لێکۆلینه دوای هیتنی پۆلیس و
  نهد ڕۆژ بهوو دمهی لهه ی چه مهیوه. دۆستی کهرد  ی کچه"ئیریی " میلی   ر ڕووی له کسه ر و یه ده هیته  خینه سته خه  ند ڕۆژا  له دوای چه'' میتتی''     
 . بوو گیرفی  دا نه  ک سێنتیشی له یه. ریک بوو  ێ  بێ دابوو، خه ق نه عیره
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 ".ئیریی " ی  که ی میڵه رکه نگی ده ر زه سه  ستی خسته ژیی داکرد و ده ی تێدا ده که کچه  دۆسته  ی که و ئیپیرتمینه خۆی به  له په  به
  ویش ملی رێگیی گرته و ئه  وه کرده ده ی لێنه رکه س ده ، که وه رگی مینه پش  ده  کی زۆر له یه دوای میوه. گرت ده ڵنه هه  که رکه نگی ده ر زه سه ستی له ده
 .وت رێکه چیڵ وه  و کۆنه ره خوارێ و به  کی  رۆیشته لیکینهپ  غیردا  له  ر و به به

بهێ   بوو، بهۆ مێتهرۆش بهه ی پهێ نهه بۆ سواربوونی پیس پیره. مێترۆ بڕوا  پیس یی  به  به  بۆایه ده. چوو زۆر دوور بوو بۆی ده  ی که و  وێنه ئه    
  وه و  هه خهۆی کهوت، بهه  بهه.   کهه نهب  و داوای بلیتهی لێ یدا نهه ێ پهری بلی  لێ عمورانی پشکنێنه ی مه رته و  ه به. یتوانی سوار بێ کرینی بلی  ده

 82بێ،  ر بلیتهی پهێ نهه گه ئه  یوانی که، ده.   و داوای بلیت  لێبکه نیو مێترۆکه   کی  بێنه عموره خۆ رۆژ نیه مه. رێ بگه  یه تی هه عمور تیقه کوا مه
 . هیت   بگره  کۆڕی ییرانی هیوپییله.  مێترۆ هیویش   خۆی له'' میتتی'' .   که ده  ریمه یۆرۆی جه

 .  کینتی  نیشی  بده یی  کوت بلیته که ڵکه خه  وت  و به رکه سه عموری پشکنینی بلیت  وه دییربوو مه  ند جل  ی  که م، چه ئیستگیی سێهه  له    
  بلیتهی پهێ نیهه  خسهه و  ه ی بینهگ کهرد و کهوتی ئهه ی دیکهه وه کی  ئهه عموره مهه  کێک لهه یهه.  پهیره  بلیتهی پهێ بهوو نهه  نه" میتتی "   یشتنه گه  نۆره
 . کی بۆ بنووسه یه ریمه جه

نگۆش  ، ئهه نیهه گیرفهی  دا  ک سهێنت  لهه نی  و کوتی م  یه پێکه  ستی کرد به ده" میتتی. "بوو کرد، پێی نه" میتتی "   یی  له داوای کیرتی پێنیسه
 .  که م ده ریمه جه
  پێیی  ملی رێگهیی گرتهه  نیچیر به. رنی ده مێترۆ وه  له" میتتیی  " ستی و مێترۆ راوه. زێن  دایبه  ی دیکه ئیستگیکه  کی  کوتی، له عموره مه  کێک له یه
 .س  به  وێنی مه  یشته پێیی  رۆیشت  گه  کی زۆر به یه ر و پیش میوه به

چیویهی    بهوو ، کهه  وه ریکی خواردنهه س خهه ند که چه. سینی ئیڵکۆڵی و ترییکی بوو جێگیی که. چوو ده  الوه که  زۆرتر له. ک بوو خینوویه  کۆنه    
 میوی؟  وه وت پرسیی ، ئه که" میتتی "   به
 . وه تخواردۆته نه  ند ڕۆژه زان  چه ده.  ڕ بکه مێک ته ده  ره وه'' میتتی''کوتی " ککی  په" 
ی  کهه کچه  ی دۆسهته"ئیریهی " واڵی  و ههه  وه  ی خهوارده ی دیکه که نیوه  له په  به. ی کرد ک بی  نیوه نیو و یه  وه ریه سه کی به یه بیره   وو ه" میتتی " 

 .پرسی
 . می   ێوه هه  ش به وانی دیکه ئه. کی کێشی تی؟ قیقییه تی  پێیه کوتی کیری تییبه" پپۆ سه" 
 .؟ هیهیهیهیهیهی ی گرتوه ت دۆستی تیزه ی ئیزیو"ئیریی "   ت نیه ره به ر خه گه هم" کوتی " تیمۆ" 
 ؟ وتووه ڵ کێ که گه  یی پرسی له تۆره  به. س  بوو زۆر په  ره به و خه بیستنی ئه  به" میتتی " 
 ؟ وتبێ بێ بی ه ڵ کێ که گه  کوتی له" ککی  په" 
 .  ت  بکه حه تی  نیره و قسینه وێ به تینهه نگۆ ده ئه. م وزان ، م  بڕوا نیکهم  چ  یند و کوتی ئه رێکی راوه سه" میتتی " 
 تی لێ داگیر کردووی؟ که زانی کێ دۆسته ده.  راستمینه  ی  و زۆریش به ڵ نیکه گه  کوتی،  ۆخیش  له" پپۆ سه" 
 "!سیمی " 
 .جنێودا   رد بهستی ک و ده  جێگیی خۆی راس  بۆوه  له  و نیوه بیستنی ئه  به'' میتتی'' 

 .میی کو تن  بوو ته  وتوی رابردوو به حه  ی که سه و که ئه.  وتووه ڵ دوژمنی م  که گه  بێ؟ له چۆ   تی وا ده
 .              رێ چوو ده  خینۆکه  له  ڵه په  به  و قسینه دوای ئه. کوژم ردووکێی  ده جنێودا  کوتی، هه  ف و به که  دمی پڕ له یی و تۆره  به

 .وێ بوو ش له سێکی دیکه و چوو ژوورێ، که  وه رگییی  لێکرده ده. ی دا" سیمۆ"   ی میله رکه ده  له" میتتی"  که  و نویک ببۆوه  ه نێوه  له    
 .بوو  زۆر توڕه" میتتی"

وێ  و لهه ی بهدا  هه کهرد ئیجهیزه" سهیمۆ"    داوای لهه. ت  حهه خۆم برێک نیره،  واڵم دا کوتی هیچ نیه  ؟ له ومیوه تی، چ قه حه لێیی  پرسی بۆ وا نیره
 . وه بمێنێته
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 . وه مه وێ نییه رێ و  ه ده  رۆمه هم د فیقه و ره ڵ ئه گه  م  له  .برۆی  توانی هیندێک نی  بخۆی و دوایه ده  ر برسیته گه کوتی ئه" سیمۆ"
 ی کرد و که ڤیڵه   میڵ و هه خیوه  میاڵوایی له گیرفینی نیو و  له کی قۆیه دزی چه  نیری خوارد و به برێک نی  و په  زخینه ئی په  له" میتتی " 

 .ر به  ملی رێگیی گرته
 .ی پرسی"سیمی و ئیریی " واڵی  وت و هه ژوورکه زۆر بیر و دیسکۆ وه  زۆر  وێ  دا کرد و له  ری به سه
 . وه مییه موو جیرێ بێ واڵم ده هه
 . فال   وێ  دیومینه  له  س بووه ڵ فال  که گه  له  رۆیه یکوت نیوه ده  ی دیکه وه ئه . فال  جێگی دیومه  یینی له یکوت به ک ده یه

 ".سیمی " ر بڕوا بۆ میڵی  کسه یه  که  وه ی زۆر بیری کرده وه دوای سووڕانه
 .  وه کرده رگیی لێی نه س ده اڵم  که رگی دا، به ده  ، زۆری له" سیمی "   میڵه  یشته گه
 .بوو" سیمی"ی  وه رێی هیتنه ر تیریکی خۆی میت کرد و چیوه به  ک له یه ۆ هگ  رێ، له ده  له

 .یدا بوو نگ په ده  نگه یینی ده ی به4ت  سیعه    
و  ی بوانهێ ئهه وه چهیوی گێهرا بهۆ ئهه.  رهیت و قهووت بهۆوه بهه خه وه  کهه نگه ده  نگهه ده  وتبوو بهه وی لهێ کهه دا خهه  کهه قهوژبنی دیواره  له  که" میتتی " 
 کێ ؟  سینه که
دیهیر  ی وه ر روونهیکی گلهۆپی چهرای کوچهه بهه  کتیی  لهه روسهه س  بوو  سه واو مه موویی  ته هه  که   و ژ  و پییوێکی دیکه" ئیریی " ڵ  گه  له" سیمی"

 .وت که
 ".سیمی "   جنێودا  به  ستی کرد به ستی و ده میی  ڕاوه رده به  رپێیی  و له سه  ستییه هه" میتتی " 
 .ر بۆالی چوو کسه یدا یه ی ده و جنێوانه و ئه" میتتی " دیتنی   به. ری بوو ی سه رالکه بوو، هه خۆی نه  ئیگیی له  ی خواردبۆوه نده وه ئه" سیمی " 
  زگ و لهه  ی لهه قۆکهه نهدی  جهیر چه چه. ڕاکهرد" سهیمی " زگهی   رهێنهی و لهه گیرفهینی ده  ی لهه قۆکهه چه  لهه په  و بهه  وه رزه ترس و له  به" میتتی " 

 .سی بوو   به موویی  عه ڕی و هه ریی  په سه  ستی له مه  نه و دیمه دیتنی ئه  به  ی دیکه وانه ئه. رۆکرد" سیمی " سینگی 
 .اڵت هه  له په   ۆکیوی و به په  به" سیمی " دوای کو تنی " میتتی " 

 ؟ ومیوه چ قه  وه پرسی، ئه  وه یه که له بیلکۆنی مه  کێک له ڵکرا  و یه میڵ ههند  چرای چه" سیمی " رای هیورێیینی  و هه زیقه   به     
ژوورێ   ر خهۆی لهه کسهه یه" سهیمی " اڵڵی  خهوی  دا  هه  لی لهه یکهه دیتنهی هه  کهیبرا بهه. ڕادا ه " سهیمی " ستی بهۆ الی   ۆکیوی ده په  به" ئیریی " 

 .لێفونی بۆ پۆلیس کرد و ته  وه هیویشته
و   هو لێپرسهینه  وتنه کرد و که  خۆ خینه ی نه وانه یی  ڕه که نیزه و جه که   وێنی ڕووداوه  یشتنه ند پۆلیس و ئیمبوالنسێک گه کی کورت چه یه پیش میوه
 . وه ۆ پۆلیسیی  گێرایهوردی ب  ی دیبویی  به وه ش ئه که ووداوهر یهیدانی .  که تڵه وودانی قهرتی  چۆنیه  له  وه لێکۆلینه

 . پۆلیس  دا به" میتتی"و نیو ونیشینی   ی کردوه و کیره ئه" میتتی "   کینی کوت که پۆلیسه  به" ئیریی " 
" مهیتتی " ر سهه  سهیڵ زینهدانی بهه 1دادگهی حهووکمی . ی دانهی که تیوانه  ، دانی به وه کراو و دوای لێکۆلینه ر سه س  به ده" میتتی " پیش دوو رۆژا  

 .پیند داسه
 
 
 

 کیهێلسین
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زیندانی


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  رییی بێ کۆتییی ببینێ و پڕ به کی ده بڕدهدا تی چیو  ده وڵی  ریی و هه چیوی بڕیبوو ده  وه یه که نده ی به که چکۆڵه  ره نجه کینی په پش  میله  له    
 .ڵمژێ هه  وه ره ردی ده وای سیف و بێگه کینی هه سییه
رمی و  مهی  و سهیردی و گهه ربوونی زه ههۆی تێپهه  بهه  دا کهه دا ده  نهده و به نهدییی  لهه یهی  به  یهیدی زیندانی بوونی ده  که ره نجه کینی په ئیسنه  میله
 .لێنیبوو نگیی  هه ژه. گۆڕابوونگیی   فر و بیرا  ره به

 . یردابوو حه سینگی خۆیی  دا  یی  له نده و به ندکراوی نێو ئه کینی به ندییه کینی به رییه وه کی زیندوو بیره ی تیبلۆیه که وێنه نده کینی به دیواره
سهینێک  ی بهۆ بهوونی که کرد و پێنیسه رهیتی ژیینێکی ده سه  ی بهی بیس که ر یه هه  بینرا که کی  ده ر دیواره سه ت و نێو و نیشی  له خه  یی   ێوه ده  به
 . رکردوه تێپه  وه ژاره م و په غه ئیزار و رد و ده  ویی  به هیوای ئیزادی ژییو  و ڕۆژ و  ه  دا به  نده و به ڕۆژگیرێک له  کرد که ده

 . وه ته ریی  نیوه دا سه  و زیندانه یی  له  نده و به له  و ئیواته زۆریی  بهو   دیوه چیوی خۆیی  نه  ڕۆژی ئیزادیی  به  سینه و که موو ئه بێگومی  هه
 .  دڵی زۆر پڕبوو. ی خۆی که س  نووسه ر ده ی چوو سهکراس  هۆ  ی دا خشیند و یه که نده کینی به دیواره  کیمرا  چیوێکی به    
  قورسهه  مهه و غه ک ئه یه چ  ێوه   زانی چۆ  و به یده نه. خوار  کینی داهیته چیوه  سری  به ئه. ی درێژبوو  که خته ر ته سه و له وه  کشییه  که ره نجه په  له
 . وه بێته ویستینی  ید نه دیتنی خۆ ه  نگ بێ هیچکیت به ڕه  کرد که ده  وه ستی به هه. گومی  بوو  نووسی خۆی به چیره  له. ر دڵی البی سه له

  ی کهه و کیتینهه ئهه. م چیهه رد وغهه زانی ده یهده نه  ی کهه و کیتینهه بهۆ ئهه. می منهداڵی رده بهۆ سهه  وه رێتهه بگه  وهبهو  خواس  بۆ سیتێکیش که ئیواتی ده
 .کرد یی  ده قیم کییه ر  ه و سه  کوچه  کینی له فیقه ڵ ره گه له

سههتی  ده  جیروبههیر لێههدانی زۆر بی ههی لههه  یکههه وه ڕای ئه ره سههه. بههوو ده  ر کههالس ئیمههیده سههه رس خوێنههد  له پشهه  میههوی ده  لههه  ی کههه و کیتینههه بههۆ ئههه
ی  تیکهه بیری بوو بۆ کێشهینی سهوای خه  له. کرد ی ده و کیتینه ر ییدی ئه اڵم هه کرد، به ریی  ده کالس ده  خوارد و جیری واش بوو له میموستیکینی ده

رز  عهه ر سهه ر القهی له گهه ئه. بوو القهی دابنهێ قی نهه سهتیبی و حهه الق ڕاوهک  ر یهه سهه کی زۆر له یهه یی  بۆ میوه که سه دره سیری مه حه  ی گۆ ه  بی له ده
 .وت که ستی ده ری ده به القی یی  وه دارێک وه  وه سه دره ی یی  نیزمی مه   میموستیکه الیه  دانیبی له

  ئێش و ئهیزار و پهڕیش بهوو لهه  کرا زۆر به جێ ده  جێ بهو یی  میموستیکینی   سه دره   نیزمی مه الیه  له  که  سوادانه  و  ێوه و کیت ئه ند ئه رچه هه
  و زۆر ڕازی و  هوکور گهوزار بهوو کهه  تی ڕزگهیری بوایهه یهه ی هه ژانهه  پهڕ لهه  و ژیینهه سه  ئهه ده  له  خواس  که اڵم ئێستی ئیواتی ده تی، به سووکییه

 . مه رده و سه بۆ ئه  وه ڕابییه گه
 .بوو ل ئیوا ده که  ی خۆر له رده کێشی و دوای  زه ریی دا ده ر زیندا  و ده سه تیریکی بیڵی به  رده وه  ورده    

خهواردنی پهیس و نهیخۆش و بهێ   لهه. بوو نی نه ئیشتییی خوارد.  وه خۆی هێنییه هێنی وه کی  ده نده خواردنیی  بۆ به  کی  که زیندانبینه  نگی ده  نگه ده 
 .ز ببوو ڕه تیمی زیندا  وه

  و خواردنهه بوو ئهه نهه  ، بێگومهی  ههیچ کهیت ئیمهیده بییه بی و برسی نه ر نیچیر نه گه هیت و ئه ڵ ده وت دڵی تێکه که واردنی زیندا  دهخ  چیوی به  که
 .بخوا  بێ تیم و نیخۆ ه

 .یینی زیندا    ڕابێنێی ژ ڵ زۆر  تی نێو زیندا  و  ێوه گه نیچیریش بێ خۆی له  بێ به س نیکێش  و ده زیندا  دا نیزی که  له  یوانی که ده
ر چێشه   گهه ، ئه نگێکی نیخۆش بهینگی کهیمرانی کهرد کهه ده  زمینی تورکی به  و به  وه ی کرده که نده ی ئیسنی به رکه کی  ده زیندانبینه  کێک له یه    
 .وێ وێ بخه یهه و ده  برسی نیه  اڵم دا کوتی که و  کیمرا  له. ی بێنێ ورێکه و ده  خوا کیسه ده
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 ''  ڵکرد و کوتی ی هه که مپی ژوورهکرد، ال ئیزاردانی کیمرا  ده  زی له زۆر حه  ی خۆی که میشه تی هه عیده ای زیندانبی  بهکیبر
 بێ بیخۆی و زۆر  وکور نێ ده تده رچی ده هه  لێره. ی دابنێ سفره ر سه ت بکێشێ و پالوگۆ ت  له بێ  نیزه  که  ته نه می نه ، دیسی  غه چیه  وه ئه
 ". ت بی وڵه زاری دهگو

ی رووی بهۆ الی  کهه خته ر ته سهه روا له کوت و ههه هیت هیچهی نهه ده کردنهی کهیبرای زینهدانبی  نهه  ی قسهه ک  و  هێوه روسهه سه  خۆ هی لهه  کیمرا  کهه
 . ده ح  مهی رو نجه  که ئیزار و ئه  ی دیکه نده وه و تۆش ئه  وه کۆل  به  برۆ له.  سووڕاند و کوتی برسی  نیه  که دیواره

 .رۆیی و  وه ی داخسته که نده ی به رکه بۆڵ ده  بۆڵه  کیبرای زیندانبی  به
. رم بهوو وێکی گهه  هه. ریهی ئهیرام و خهیمۆش بهوو ده.  ی درێژ بهۆوه که خته ر ته سه و له  وه ی کوژانده که ستی و المپه یی هه له وسه بێ حه  کیمرا  به    
 .وێکی خۆش بوو  ه مینگه
نێهو   ی و لهه کهه قه ق و ته لهه  ختهه ر ته سهه له. وت کهه ده وی لێنه هیچ جۆرێک خه  به. زانی چ بکی یده نه. هێش  ده ییڵ بۆ سیتێکیش جێی نه خهفکر و 

رای  ره سههه. واوی لیههێ تههۆرابێ تههه  و بههه ی خههه وه ک ئههه وه. بههوو  اڵم  بههێ فییههده کههرد، بههه والی ده والو ئههه ر ئههه ی دا هههه کههه چڵکنه پههیس و  جێگههی وبینههه
 .بوو  ده چیوانی میوا  نه  و له خه. بێسوود بوو. وێ وی لێبکه وڵی زۆری دا خه یی هه سته تی فکری و جه که میندوویی و  ه

هیوکهیت . رێ ده  وه پۆی دایهه رو و کهه گهه  لی پڕ بهه رێ دووکه ده  کی داگیرسیند و ڕوو به یه ره و جگه  ه ر تیشکی جوانی مینگه به له. ر پێ ستی سه هه
 .و بڕی   ه مینگه  ی دا چیوی له که نده ی به چکۆله  ره نجه ی په گۆ ه  که به  ره جگه  س لێدا  له فه ڵ نه گه  له

و   هه همینگ.  وی  و دڵهداری بهوو گیی ئهه و قیبلهه  ه مینگه. بوو تی هه کی تییبه و مینییه  ه و مینگه بۆ ئه. وی زۆر پێ جوا  بوو  ه کیمرا  مینگه    
وانی  زۆر  هه  ی کهه کهه جوانه  زگیرانهه بهۆک  ده. س  چهووی ده  ویستینی له بۆالی خۆ ه. می منداڵی و الوێتی رده کینی سه رییه وه بۆالی بیره  وه یبرده ده

پێکهێنهینی   کهرد و لهه توویهی  دهداهی  کرد و بیسهیی  لهه ده کتر وینی یه ویستی و ئه ی خۆ ه س  وهۆ یی  ئیوێته چوو بۆ جێژوانی و هه و ده  ه مینگه
 . دوا  رانه ده وه خته ش و به ژیینێکی هیوبه

کتر  یهه  ڵ بهه یی  تێکهه نیسه کرد و هه کتر قیی  ده لێوی یه  گرت و لێویی  له ش ده بیوه  کتریی  له و یه  ه ژێر تیشکی جوانی مینگه  ی له و کیتینه ئه
ییلی رابهردوودا زۆرتهر  خهه  دا و له ی ده که ره جگه  دوای مژ له  مژ له. کرد ئیوات و هیواکینی دواڕۆژیی  ده  بیسیی  له  نجه نیو په  له  نجه په. بوو ده

ر چهیوی  به  ینی و له مێشک و زه  کینی له خۆ ه  رییه وه بیره  که  وه ییالته وتبوو نێو خه ک که یه ڕاده  به. بێ زیندا  دا نه  ی له وه کوو ئه وه. نوق  بوو
 .بوو  ر ده می تێپه کوو فیلمی سینه وه

 . رێ ده  ی فرێ دایه که ره ر ئیزاری قیمکی قونچکه جگه به ویش له و ئه  وه خۆی هێنییه قیمکی هێنی و وه  ی له ی چوه که ره پڕ ئیگری جگه له    
و  وادیهیربوو کهه خهه. نگێهک ده  ههیت و نهه سهتێک ده هه  نه  وه هنێو زیندان  له. نگ بوو واوی بێده ته  دونیی به. ی و درێژ بوو که خته ر ته سه  وه ڕایه گه
 .  وت که ده وی لێنه هێچ جۆرێک خه  و دیوی کرد، به و دیو ئه ی ئه ر جێگیکه سه زۆر له  .ش گرتبوو بیوه  موویینی له هه
 .ییندبی و دوای  بڕییری دادگییی  پێ ڕاگه  بۆایه م دادگی رده ی به یینی ئیمیده ی به بۆ سبه  بوایه ده  چونکه. بوو  و خه  و پێویستی به ئه

 .گرت ده ی نه و ئۆقرههیچ جۆرێک ئیرام   به. کێشی ی دهی ئیزار سته بۆ بیستنی دوای  بڕییری دادگی روح و جه
 .ۆر توندیی  بۆ کردبووو داوای سوای ز "ڵ خودا  گه تی له تیوانی دژایه . "دانیشتنی پێشووی دادگی دا تیوانی زۆر قورسیی  خستبوو پیڵ  له
رای  ره سهه.  وه تههد بکی درابهوو پهیڵی ڕه  ی کهه و تیوانینهه ی لێبکهی و ئهه رگر ی بهه وه ر بگهرێ بهۆ ئهه بتوانێ پهیرێوه  دابوو که یی  پێ نه وه تی ئه رفه ده

خۆی بکی و بێتیوانی خهۆی   رگری له به  خستبوو که ڕ گه موو توانیی وه کوو میفێکی ییسییی و ئینسینی خۆی، هه ر، وه بوونی پیرێوه  له ش کرا   بێبه
 . لمێنێ دادگی بسه  به

جهل . ر پهێ سهه  سهتییه کیمرا  هه. ستێنرا  و هه خه   یینی له وتی به ت حه کی  له سیعه ی زیندانبینی ، زیندانیه  راوگرمه نگی زیندا  و هه زه  به    
 . وه مییه و دادگی ره ڕوانی رۆیشتوو  به رگی پۆ ی و چیوه وبه
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نێهو خۆیهی  گهرت   کدار له کیی  کرد و چوار چه کینی دا و سواری تۆیۆتییه سته ده  ی له پچه له ڕوانی زیندانبینێک هیت و که پیش دوو کیتژمێر چیوه
 .وت  رێکه ندی  یر وه و نیوه ره و به

 .بیری روچیویی  ده سه  تیی  له بوو  و نفره  هوچیو گرژ و توڕر موویی  زۆر سه هه. ینی داخشیندک وانه پیسه  کیمرا  چیوێکی به
  بیدا به مه  و بڕیبوو که رچیویی  له کوت و هه ده هیچیی  نه.  و دوژمنی بیب و بیپیریینه تکوت ئه ده. موو ڕیش  و زۆریش چلک  دییر بوو  هه
 .ستیی  ڕابکی ده  له وڵ بدا  هه  وه کراویشه  پچه له ستی که ده

  رێتهه ولی دابهوو زانسه  و زانیهیری خهۆی به مووکیت ههه ههه. وار و رونیکبیر بوو سێکی خوێنده که. یشتوو بوو یشتو و پێگه تێگه سێکی کیمرا  که    
 کرێکهیری و  بهه  یهی  گیروگرفتهی دیکهه ی و ده که میڵه نگی بنه س  ته قیری و ده رای فه ره وڵ و تێکۆ ی  و خۆمیندوکردنی بێ وچی ، سه هه  به. ر سه
بییتی  ده ئهه ی زمهی  و ڕ هته  زانکهۆ و  اتههڕوواو بکهی و ب ک تهه دوای یهه  ک لهه کینی خوینهد  یهه ختی، توانیبهووی پلهه یهی  سهه ممول کردنهی ده هح ته

   هیره  ێک لههک یه  ی له که ی  وێنی کیره وه تی دابوو بۆ ئه مهورگیی جۆراوجۆری حکو یی  ده ده  واوکردنی خوێندنیش له دوای ته. واو بکی ئینگلیسی ته
 . و فێرکردنی مندااڵنی کورد بوو  وه کوتنه  وانه  وکیره ستیشی له به مه. کی  بێ کوردنشینه

رس  ده  کهی  ههی  بهدا کهه کورده  وه منداڵهه رس کوتنهه رێگهیی ده  لهه  دا کهه م هینیهی  ده رده نیشهتمی  ههه و ل ویستی بۆ گه تی وخۆ ه ێ کوردایهست هه
 .   بکه  رده روه زانس  و زانییری په  بی ی به  به  بخوێن  و خۆیی 

کهورد و   رگری لهه ۆڕی هیورێیهینی دا بههکه  زۆرجهیر لهه. ر و دڵسهۆز روه کهوردێکی پهیک و نیشهتمی  پهه. کهورد بهوو  وه سهتیه موو هه هه  کیمرا  به    
بهژی  و   کوردانهه  کهوت  کهه دا و پێهی ده هیورێیی  و دۆستی  و خوم و دۆستینی بۆ فێربوو  و فێرکردنی زمهینی کهوردی ههی  ده کرد و کوردستی  ده

 .  بکه  رده روه په  نهرا روه رووحێکی نیشتمی  په  کینیی  به و خیک و نیشتمینی خۆیی  خۆش بوێ و منداڵه  وه نه بیربکه
فرۆ ه  و  گۆرانی و ئیوازی کوردی بگر  و خۆیهی  نه  فێری زمینی کوردی ب  و گۆی له  دا که کینی هی  ده وام قوتیبیه رده ش، به قوتیبخینه  له    

 .  که نه  کینی دیکه ر میمۆستییی  و قوتیبیه سه   و بۆ میڵی دونیی جیسوسی له که هیوکیری دۆژم  نه
زۆر درۆ . گهرت  دابهوو  س  هێنینی هیندێک میڵی دونیی کیمرانیی  بهه ده ر و وه ت کردنی داگیرکه سینی خیئی  و نیشتمی  فرۆش بۆ خومه   کهمخیب
دژی   و لهه  رێژیمهه  نێکی سییسهی دژ بهه الیه  ر به و سه سێکی سییسیه  که   کوتبویی  که. زۆر تیوانیی  دابوو پیڵی. س  بوو ڵبه یی  بۆ هه سه له و ده
 . یه ت جمووجۆڵی سییسی هه مهوحکو
ی  نێهو ئهیپۆره  خهوارێ و لهه  بێتهه  که می هێنه  ت تهوانی لهه حمهه زه  و زۆر بهه  دلێهوه  وتهه که  کی و خورپهه ، کهیمرا  ڕاچڵهه که ڕاگرتنی می ێنه  به    
 . وه ی دادگی دا بینیه رگی نێو ده  کینی دا خۆی له وانه پیسه
ی به  و   هداری دادگیکهه به  کهه  وه کرابونهه س و کهیری ئیگهیدار نه ت کهه نینهه ته. بوو ی لێ نهه سێکی دیکه کینی که وانه پیسه  له  ا جگهنێو دادگی د  له

 .رگری لێبکی ی به وه رێکی بۆ بگر  بۆ ئه بتوان  پیرێوه
 هوێنی زینهدانی   وانیش لهه ئه.   ردانی بکه سه  دابوو که   نهکیمرا  گیرابوو، بۆ جیرێکیش ئیونی دایک و بیب و خۆ ک و براکینیی  که  وه وکیته له

   .ر بوو  به واوی بێخه ته  بوونی به
 .ستێ هه" قیزی" ر به  له  کیمرا  کرد که  مریی  به ژوورێ و ئه   هیته  سێکی دیکه تی که هیورێیه  به  کی دیکه یه رکه ده  قیزی دادگی له    
 . وه دانیشێته  مری پێکرا که ئه" نیبی قیزی جه" ستی و پیش دانیشتنی  هه" قیزی  "نیو   وندی ورگ زلی بهر ئیخ به نیچیر له  ویش به ئه
زیهددی ئیهنقالب و " ێکی سه که  کیمرا  کرد و کوتی، تهۆ کهه  نگێکی گڕونیخۆش رووی له ده  ز به کیغه  ره ند الپه چه  پیش چیوخشیندنێک به" قیزی"

سهوای مردنمهی  " دینداری   سینێکی زۆر بیش و موسولمی  وخودا نیس و که  ئێمه"    چونکه. ختی  ییوی سوادانی زۆر سه" و دژی خودایدژی ئیسالم 
ی  مهی  بکهه ر و ئیمهیمی زه ی و دوعهی بهۆ گیهینی رێبهه بێ  وکری خودا بکه ده. بیس  سیڵ زیندا  حووک  دراوی  ڵکوو تۆ به کردووی، به بۆ دییری نه

 .یمێن زیندوو ده  که
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  ریکهه سهتی کهرد کهه خه ک سهیت هه بهۆ یهه. وت رزی  کهه لهه  هی وه رتیپیی له می پێی  هکی و سهه له قه   یه زاڵمینه  و بڕییره بێستنی ئه  کیمرا  به    
 .چێ رده ی ده سته جه  ریکه روحی له وا خه  کرد که  وه ستی به هه. ستێ وه لێدا  ده  کی و دلێ له ده  کته سه
و  ئهه  حمینهه و بهێ ره  ئهیوا بهێ ویژدانینهه  کهه  ئیخر م  کیم تیوان  کهردوه. کرد و کوتی" قیزی"   ر پێ و رووی له سه  ستییه بوو ههر جۆرێک  هه به

 .   ستووه ڵبه بۆ منتی  هه  که  چیه  تیوا  و بوختی  و درۆیه  مووه وهه ئه. ستێنی  ده  ژیین  لێ  زاڵمینه  و  ێوه پێن  و به سه ر داده سه م به خته سوا سه
  ژیی  و مهیڵ و نیموسهی  ئیزادی بژی  و خۆم ببمه خیوه  بتوان  به  که  ر منی کورد ئینسی  نی  و میفی ژیین  نیه گه ر کورد بوو  گونیحه؟ مه گه مه

 ؟ م نووسی خۆم بده ر چیره سه ر لهخۆم و بڕیی
. بهی  سووک و ئیسینی لێ  خهۆش ده  وا به که  بژێر به برۆ  وکرانه".     رام بکه هکێک  لێ ح م فیشه ده بی بڕییر نه  که دم درێژی مه" کوتی " قیزی"

 .بین  ی نه زه نیحه  و رووخسیره ئه  ر چیوم بی چیدیکه به   له الیبه.  ی تۆم نیه رانه و به  ره قوڕ و بێسه  و قسه ی ئه له وسه م  حه
ببهی   نگهه ڕه  وه زینهدا  مییهه  ر بیسه  سهیڵ لهه گه و پێیی  کوت، ئه  وه ستی دایه ده  یی  له پچه هل ری و که سه  توندی ڕژانه  کینی کیمرا  به وانه پیسه
 .رۆ ر مه سه و زۆری له وه  پێشمی  که ییلال وه. ر  ه به  به

 .  وه ندا  کرایهی زی وانه ی هێنیبوویی  بۆ دادگی، ڕه و می ینه ر به س ، هه ده  له  پچه له ، که که کداره کیمرا  وێرای چوار چه
 
 

 
  سکوله یوڤه
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نگسارسه


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ری خیوێ   وروبه دهو  که خینه ڵمراد تیکوو نێو قیوهی خیلۆ گو خینه بۆ قیوهسه رۆیی  دره واوبوونی مه ای تهدو  کوو ڕۆژانی ڕابردوو له زا وه لی ره عه
  می له ری مینگ پولێکی زۆر که سه.  وه ڕ خیوێ  کیته ی ته سره  ده کینیش به  موو مێوه ری هه کی  بشوا و سه پیسه  رفه وچک و زه و که  و کیسه  وه کیته
 . کرد ستی دایکی ده ده  رجی میڵی له گرت و بۆ خه رده ی وه که زۆره  ر کیره ده قه
بهدا بهۆ تی دایکهی  ی ییرمهه وه بوو وێرای خوێنهد  کهیریش بکهی بهۆ ئهه رانی ژیینیی  نیچیر بیری گوزه خراپی و نیله ر به له. سیڵ بوو   نی سێوده مه ته

 .خوارد رجی کرێ و دابی  کردنی خه
 هۆفیری ئوتوبهوس بهوو،   بیبیی  کهه .وت سیڵ بوو ی حه که نی نۆ سیڵ و خو که مه ی ته براکه. بوو خۆی بچوکتری هه  کی لهخو کێو زا برا لی ره عه

 .س  دابوو ده  دا گێینی له  ڕووداوێکی جیده  دوو سیڵ پێشتر له
موو  بهوو ههه و نیچهیر ئهه. کهرد ده دابهی  کینی منداڵهه ری میاڵ  بژێوی خهۆی و که جل  ورد  و کیره  ی به که ری دایکیی  دوای مردنی مێرده نیزپه    

ی سهووک و نهیخۆش،  یهی  قسهه لی ده ممو حهه ته  و بهه و مهیڵ بهڕوا و مهیڵ بهۆ ئهه خۆ ی لهه رای نه ره ، سه سه دره کینی بۆ مه ڕۆژێ دوای نیردنی منداڵه
 .کرد یریی  ده چیوێکی سووک سه  کرد و به ێدهل ر چیویی   کوو نۆکه مووکیت وه هه  ش وه ربیقی ئه سه. ری میاڵ  بکی که کیره
نی سهی سهیڵ  مه ته. ڵچوو بوو ی چنیر هه وێنه  بوو که کی جوا  و رێک وپێکی هه ژ  و بیاڵیه به. نگ بوو رزی  وخ و  ه ری ژنێکی بیاڵ به نیزپه    
کی  نهه  وتی خهۆی بهوو کهه ڵس و کهه ههه  دایه  ئیگهیی لهه  بهه. ترسهی ڵکی ده زمهینی خهه  زۆر لهه. خۆ بوو یی به رای جوانی زۆریش ژنێکی حه ره سه. بوو
 .ر  ک دا ئیبرووی به ڕه گه  و له   ینیمه    به ر وخوم و جیرانی  بۆی بکه روبه ک بکی و ده یه ڵه هه

ریک بوو  ری ژیینیش وا خه وه وێرهک. کرد نیییی ده  ته  ستی به هه زۆر. خ  و دژوار بوو کجیر سه خێوکردنی سێ منداڵ کیرێکی یه نیییی و به ژیینی ته
 .کرد سیس و ژاکیو ده  زانی بێواده بیی خه  نی جوانی به مه ته

ش  وجۆره بهه.  کینی توو هی زڕبهیب بکهی ویس  منداڵه یده و نه  کردبۆوه ووی هیچ پییوێک دا نهر  رگیی دڵی به سیڵی رابردوودا دهی دوو  میوه  له    
کی   کردنی منداڵهه وره دێری گهه م چهیوه ههه  سێک بهوو کهه که  کی  پێویستیی  به م منداڵه م خۆی و هه هه. خ  بوو ر سهرا  زۆ دانی ژیی  و گوزه درێژه

 .ڕزگیری ببێ   نییییه و ته میش بژێوی ژیینیی  بۆ دابی  بکی و بۆخۆ ی له بکی و هه
ر  کهوو منهدااڵنی ده وانیش وه بوو ئهه ده ری  و بهۆچی نهه تی بهیوک بهێ بههویسه خۆ ه  ، بهۆچی لهه یهینکوت کهه ده  وه ته سهره حه  کی ، زۆر جیر بهه منداڵه

ویش  کردبهی و ئهه ی ی وه خێر هیتنهه و بهه کردبهی   ی هیویشتبی و میچیی   بیوه  میلێ، خۆیی  له  وه هیته ده  و ئێوارا  که  وجیرا  بیبیی  زیندوو بییه
 ؟ وه نی بۆ هێنیبینه سته به ی و یرین  ی گرتبی  و نوقل و بیوه  و له میچی کردبی  

نگ خهواردووی نهیو  ی پهه ژاره م و پهه نیییی خۆیدا، بهۆ سهووک بهوونی غهه تی ته  ڵوه خه  دا و له ری زۆر ئیزار ده کی ، نیزپه ی منداڵه قسینه و ئه    
 .گریی کوڵ ده  رونی به ده

م الو  زووی خهۆی ههیتووچۆی ئهه ئهیره  وت بکیت و به ڵسووکه یفی خۆی هه که  به  که  نیه  ژنیش بێ،  تێکی زۆر سیده بێوه  که  بۆ ژنێکی جوا  وجحێڵ
 .بکی  و قسه م وئه ڵ ئه گه وال بکی و یی  له ئه

   خه دوا ده زیشی وه ی نیحه   و زۆر جیر قسه که یری ده چیوێکی سووک و گومینیوی سه  به  میشه ژنی بێ مێرد هه  که  ش وا دارێژراوه که ریته داب ونه
 .   پیڵ  نه ده وا ی ده تی نیڕه و زۆر تۆمه
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موو ڕۆژانهی ڕابهردوو رۆیهی بهۆ  ک ههه وه  سهه دره دوای مه  خوێنهد و لهه رسهی ده نهدی  هیری کرمی هی  ده کینی نیوه سهه دره مه  کێک لهه یه  زا له لی ره عه 
 .رێ  وته وتبوو که ڵکه کینی  یر هه ژارنشینه هه  که ڕه گه    کێک له هله ی  ومیڵ که ره کینی به واوکردنی کیره و دوای ته" خیڵۆگوڵمراد " ی خینه قیوه
 .ر به پێیی  ملی رێگیی گرته  کوو ڕۆژانی ڕابردوو به وه  بۆیه. ت دوور بوو یی  نیو سیعه که تیکوو میڵه ی ڕا هه که  وێنی کیره  له
موویی  جنێهوی سهووک  و ههه  کی زۆریهی  سهیز کهردووه دایه روسه و سه  وه ته ۆبونهک ڵکێکی زۆر یی  دیتی خه که ری کوچه سه  یشته زا کیتێک گه لی ره عه
  کهه بی هتر ڕووداوه  وه نویکهه  پهێش تهیکوو لهه  وڵی دا زۆرتهر بچێتهه ههه.  مینی بهردووه کهه ره  ، ئیبڕووی گه بێ بکوژ ده" ی  قیحبه" و لێ  ئه   و ده ده ده

 .ی خۆیی  که نویک میڵه  ێشته دا گه   که ڵکه ی خه نێو ئیپۆرا  خۆراکێشی  به  به. ببینێ
یی   کهه سهیری میڵه حه  رکهه و لهه پهێش ده  سهتیش لهه ده  ک بهه نهد پیسهداری چهه چه. سهتی بهوو ڕاوه  "کومیتهه " یی  می هێنێکی که رگیی میڵه پێش ده  له

 .دابوو 
 ".  و بیژوویه ، ئه یه فیحیشه" و ش کوڕی ئه وه زا کوتیی  ئه لی ره دیتنی عه  به  که ڵکه خه    

 .ببینێ" ی که قیحبه  گیی دایکه  ڵه   بی بڕوا که رێگیی بده. کێ فڕێ داو    ی له وانی دیکه و ئه کێ بووه   ی له وه زانێ ئه خودا ده"
مووگیینی  ههه. سهی به عه کی  زۆر دیتنی پیسداره  و به  تیه سووکییه  مووه و هه بیستنی ئه  به.  که ڵکه سووکی خه ی ر جنێو و قسه به  وته زا که لی ره عه
 .زانی چ بکی یده رزی و زمینی گیرابوو، نه له ده  کوو مێژۆوکه وه

 . ر ده  میڵ هێنییینه ستی درابوو له ده  ندی له هزب ویش ده ئه  نیسراو که ڵ پییوێکی نه گه لێدراو له  پچه له ستی که ده  پڕ،دایکی به له    
 .ریی  داخستبوو رمی  سه  ه  ردووکیی  له هه
  ڵهه و په بهێ ئهه ده.  کهرێ بیرا  ب رده بهه  ر لێره بێ هه ده  و دوو بێ دینینه ئه"   کرد که ری و کیبرایی  جنێوبیرا  کرد و هیواریی  ده نیزپه  که ڵکه خه
 ".ربنرێ   ده وه   که ڕه و گه ش له و فیسیده بێ منداڵی ئه و ده وه  می  بشۆردرێته که که ڕه داوێنی گه  له  بێ نیموسییه و ه  ڕه

ی  نێهو ئهیپۆرا  ت خۆیهی  لهه حمهه زه  کهرد و زۆر بهه  که ری و کیبرایهی  سهواری می هێنه نیزپه  که ڵکه نینی خه پیڵ پێوه  پچڕپچڕ و به  کی  به پیسداره
 .ز کردربی ده  که ڵکه خه
  س لهه خ  و دڵ  هکیو ده سهێ منهداڵی بێبهه. ی داخسه  رکهه ژوورێ هیویشه  و ده  خۆی له  که ڵکه ترسی خه  له رزی و له گریی و ده زا ده لی ره عه    

 . یی  ڵیکرد باڵوه  که ڵکه و خه م بۆوه  که  داکه روسه سه  ورده  ورده.  وه ژوورێ دامیبونه  س و بێ نیز له بێ که. کرد گریی  و داوای دایکیی  ده مال  ده
  و منداڵهه ر ئهه سهه  هێر یی  کردۆتهه  حمینه ئیوا بێ ره  بێ که دڵی دا نه  یی  له زه ح  و به ره  لمی  و خودانیسه سو مو  نێو  به  ڵکه و خه تۆ بلێێ ئه'' 

 ؟''ر بکرێ  هد بێ  یربه ده  ن  کهولی خۆیی  منداڵی کیفرا قه  به  وانه ؟ ئییی ئه بێ تیوانینه
گری  و  نههه  کههه  وه دایههه ی ده زا دڵخۆ ههی خو ههک و براکههه لی ره عههه. میبوو یی  نههه کههه وری میڵه ده  بههه  کههه ڵکه دای خه روسههه سه. واڵت تیریههک ببههوو    

 . وه رێته گه ینێ دایکیی  ده ب  و سبه ت نه نیراحه
ڵی  گهه  ری و کهیبرای لهه نیزپهه  ت کهرد  لهه دوای  هکییه و"  کومیتهه" ر چوو  بۆ کوو نوێنه وهریی   فه ند نه چه  که که ڕه ینێ را دانیشتووانی گه بۆ سبه

 .دادگی    به بده  که که ڕه ی گه تنیمه تیکوو  کییه" ئینقاڵب" نیو  ببوو ڕۆیشت  بۆ دادگیی به
سهێکی زۆر  که. سهێکی زۆر نیسهراو بهوو فرۆ ه  و که تێهدا ده و هکی ڕسهقی  موو جهۆره ههه  بوو که ی هه وره نێو بیزار دوکینێکی گه  واد ئیغی له جه    
مێهردی   وکیت کهه ئهه. کهرد ی دابهی  ده کهه دوکینه  ی لهه کهه رز پێداویسهتی میڵه قهه  سهیش بهه کری و زۆر که س  هتی لێهده زۆر که. ڕووخۆش بووو ر سه

  وه و رێگییهه ر لهه ریش ههه نیزپهه. دا ی پهێ ده کهه ری مینهگ پیره سهه کهری و واد ئیغهی ده جهه  کی لهه قیس   توومه  ریش زیندوو بوو جیروبیر به نیزپه
 .ڵی ئی نی ببوو گه له
. جێهێشهتبوو  دوای خهۆی بهه  ی لهه  ه  سهیاڵنه هه  ش و  دوو منهداڵی  هه. خۆ هی کهۆچی دوایهی کردبهوو ههۆی نه  ی به که واد ئیغی سیڵێک بوو ژنه جه

و   وه واد ئیغهی بهێنیتهه الی جهه  رز پێداویسهتی ژیینیهی  لهه قهه  س  کورتی زۆر جیر نیچیر بهوو بهه دهرانی ژیینیی  و  هۆی خراپی گوزه  ری به نیزپه
 . وه بداته ی  که رزه ی قه ری مینگ پیره سه
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 ی نیوبراو  که پیشنییره  ت بیری له ری قه اڵم نیزپه مێردی پێ بکی، به  لێنیبوو که هه ری  گوێ نیزپه  ند جیر به واد ئیغی چه جه
 .کردبوو تی پێ نه هیچکیتیش بێحورمه و کردبۆوه  نه
  ش وه ئهه.  موویی  دابهۆوه ههه  دی بهه اڵمهی ڕه و و اڵم ئهه  وویی  پێ بکی ، به  ریی  ڕاسپیردبوو که نیزپه  کی خۆیی  له ڕه گه  ش له سێکی دیکه ند که چه

ینی  ی  و بهه واد ئیغهی کهه ڵ جهه گهه  ری لهه گۆیی نیزپه    که بکه  وه عیی ئه ده  و ئی ری بخه دوای نیزپه ی سووک و چروک وه قسه  یکه وه ببوو هۆی ئه
ری  فهه نه  ل و خهوارد  بهه ڵ و پهه تی کهه تییبه  واد ئیغی زۆر جیر به جه  که  یی  باڵو کردبۆوه عه  ییه. ی که دوکینه  چێته زوو زووش ده  و بۆیه  یه هه

 . ڵیمی  وه نێرێته ری ده ت دا بۆ نیزپه تییبه
ری  نهیزی پهه  وێرا زۆر لهه یهده ڵکی نه ترسی زمینی خهه  اڵم له ویس ، به ری مێردی پێ بکی و خۆ یشی ده نیزپه  واد ئیغی زۆری پێ خۆش بوو که جه

  کین  بههه لههه و پهڵ  کههه  کههه  و یههی  ڕاسههپێره  زا بنێههره لی ره ، یههی  عههه ر  ههتێک  پێویسههته گههه ئه  کههوت، ری ده نیزپههه  زۆرجههیر خههۆی بههه.  وه نویههک بێتههه
 .میڵێ  وه م دا بۆ بنێرمه که  یگرده
ی  کهه جهیرا  دوکینه  واد ئیغهیش زووتهر لهه جهه. بوو دوکهینێ نهه  خۆ هی لهه ههۆی نه  واد ئیغی بهه ومی  یگردی جه قه  ووداوهرو  ئه  ی که و ڕۆژه ئه    

 .میڵێ  وه رێته ری داوای کردبوو بۆی به نیزپه  ش که کینه و  توومه کجیری ئه ستی خۆی یه ڵ ده گه داخس  و بڕییری دا له
نیب   جهه  م کهه نده رمه ری کوتبوی  زۆر  ه نیزپه. خێرهیتنی کردبوو و به  ی لێکربۆوه رکه ری خۆی ده ری دابوو، نیزپه نیزپه  ڵه ی می رکه ده  کیتێک له

 . وه هیخۆم بۆم هێنیوی  بۆیه و  خۆ ه م نه که واڵم دا کوتبووی،  یگرده  غیش لهواد ئی جه.  وه ته ت بۆ هێنیومه النه ل وپه و که و ئه ت  کێشیوه  حمه زه
  واد ئیغیی کردبوو و پێ کوتبهوو کهه سپیسی جه ری زۆر نیز په. ژنینی جیرانیی  چیویی  لێ ببوو  س له ند که یی  کردبوو چه قسه  دا که  و کیته له

 .ر   ریفتی  به و دوای ته وه  ک بخۆنه چییه. ژوورێ  رموونه فه  چیی  دێ  کردوه  تیزه
ک  یه چ  هێوه  نهیزانی  بهه  ئێمهه.  خۆتینهه  میڵهه. تی چهی حمهه ، زه ریهش واڵمهی دابهۆوه نیزپهه. م تتی  بهده حمه وێ زه واد ئیغی کوتبووی نیمهه جه    

 . وه ینه بده  کینی ئێوه واڵمی چیکه
. رت و خهۆرت سهه  نێو جیرانینهدا ببهوو بهه  واد ئیغی، له ی جه وه ژووره  دوای چوونه. ژوورێ واد ئیغی چووبوو ند جیر خوڵقکرد  کرد ، جه دوای چه

  کهه نگه هیتبوو ده ر ههه. دروسه  ببهوو  وه ره ده  کی زۆر لهه دایه روسهه سه  ری بهوو کهه په ری تێنه نیزی په  میڵه  واد ئیغی له بوونی جه  کی زۆر له یه میوه
 . رد ق و دار و به ر ه به  ری درابوو نیزپه  ی میڵه که ر ده  هیتبوو کهتیکوو وای لێ. ببوو زۆرتر 
تهرس   زعهه و وه دیتنهی ئهه  واد ئیغهی بهه جهه.   کهه تی پێده   و سهووکییه ده بۆ جنێهوی پێهده  ڵکه و خه ئه  یر ببوو که پێی سه. زۆر ترسیبوو ری  نیزپه
 . میبوو تی خۆ ڕزگیرکردنیشی نه رفه ده. ئیبرووی بچێ  ترسی که هد  له سه و مه ئیکیمی ئه  له. موو گیینی داگرتبوو هه
دا خۆیهی    کهه ر دیهواری میڵه سهه  بهه. ری نیزپهه  رکهی میڵهه ده  بهه  ینهه دا خۆیی  بگه  که ته  یمه نێو حه  ت توانیبویی  به حمه زه  به" کی  چیه  کومیته"

 .رێ ده  یی هێنیبوو ستراوه س  به ده  واد ئیغییی  به ری و جه سیرێ و نیزپه حه  هیویشته
 . کرد ری ده نیزپه  تیی  به سووکییه دا و ی و جنێویی  ده که ی میڵه رکه رده به  هیتبوونه  ری کێیه زانی نیزپه یی  ده ر نه هه  که  سی دیکه زۆر که 

 .            رۆش بوو په  را  و به ر بۆ دایکی نیگهزۆ. می دایکی بوو غه کجیر یه. هیت چیواندا نه  وی به زا خه لی ره عه  وه و  ه ئه    
م  و ههه   م بیبمینهه ، ههه یهه سهی مه نیی که المهی ؟ دایکه  تهه بهۆ  وه رێتهه ینێ بگه   و چی پهێ بلهێ ، بڵێهێ سهبه کوت، بڵێی دایک  چ لێبکه خۆی ده  به

 . دایکمینه
دایکمیهی    ی بهه قسهینه  مووه ههه و  ئهه.  رده و زۆر پهیک و بێگهه ئه.  نیه  ژنینه  جۆره  و دایک  له. بێ  م دایک  ژنێکی خراپه کوت، بڕوا نیکه خۆی ده  به

.  وه  هێته ی لهێ نیوه کیرانهه  ۆرهو جه و ئه  فه ره  ه  نیموس و به  دایک  ژنێکی به.  مووی درۆیه س  بوو هه ڵبه ی بۆیی  هه بوختینه  مووه و هه کوت و ئه
 .                             ی دایکی دابوو وه ڕانه بیری گه  وت و له که وی لێنه خه  تیکوو ڕۆژ بۆوه  وه و  ه ئه
 .خیڵی  رز ڕۆیی بۆ میڵه زار ترس و له هه  ی گرت و به ستی خو ک و براکه یینی زوو ده به
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داوای   ش کهه که ڕه ڵکی گه و خهه ڵ پیهیویکی کهردووه  گهه  نهیی لهه ک زه ڕه فهاڵ  گهه  گۆیهی ژنێهک لهه  کهه   هیردا بهاڵو بهۆوه  لههکوو بۆمه   وه  ره به خه  و ئه
 .  که ده  که نگسیری ژنه سه
  خهۆی داوه  ی ئیونهی بههر چهۆ  نیزپهه  کرد که خۆیی  ده  رمیی  له وا   ه ئه. خ  و نیخۆش بوو ری زۆر سه بۆ خو ک و برای نیزپه    واڵه و هه ئه    
 .           روجیرانی  بکه چیوی ده  چیو له  وه که چ ڕوویه  وا  به ئه. رێ س و کیری به ئیبرووی که  رمینه ئیوا بێشه  که

 . وه نه داوێنی خۆیی  پیک بکه  له  رمه  ه  ڵه و په چۆ  ئه.   ر ساڵویی  لێبکه ڵبێ هه ڕوویی  هه  چۆ  له
واد ئیغییهی   ری و جهه نیزپهه  ی کهه سهینه و که موو ئهه ک و ههه ڕه راتی دانیشهتوانی گهه زه ر نهه سهه ڕاپهۆرتی خهۆی له"  کۆمیته" ،  که رۆژی دوای ڕووداوه

 .کرد" ئینقالب " ی دادگیی وانه نیسی ڕه ده
 واریی  خوینده  ی که وانه ئه. ر نووسیبو  سه   لهواد ئیغی تۆمیرێکی دوورودرێژیی ری و جه نیزپه  ت کرد  له  کییه  له  ش جگه که که ڕه ڵکی گه خه    
 .قیمکێی  مۆریی  کردبوو  ش به وانی دیکه بوو ئیموایی  کردبوو، ئه هه

 .رکرد واد ئیغیی ده ری و جه رکردنی نیزپه سه س  به ستوری ده ده"  کۆمیته " راپۆرتی  وه ی دوای خوێندنه"  ۆرش "دادگیی 
  کی  لهه زۆرتهر ڕووی تیوانهه  کهه  وه واد ئیغهی خوێنهده جهه ری و  کینی نیزپهه ستی پێکرد و ئیخونهدێک تیوانهه دادگی ده ی سه له وتوا  جه دوای دوو حه

 .و هتد" ئییینی پیرۆزی ئیساڵم  تی به خاڵقی، بێحورمه سیدی ئه نیکرد ، فه زه:" ری بوو و بریتی بوو  له  نیزپه
  ربهه زه 52واد ئیغهیش   بهۆ جهه. نگسهیرکردنی کرابهوو سهواش، داوای سه کهوو وه. ری پهیڵ نیزپهه  رابوونههد  وه ڵکهه   خه اڵیه  کی  له زۆرترینی تیوانه

 .ی میلی داوا کرابوو ریمه قیمچی و جه
 .لێکرد  و داوای ئیزاد کردنی کرد بی ی دیفیعی   واد ئیغی زۆر به ری و جه ری نیزپه پیرێوه    
واد ئیغییهی  زۆر پهێ بهیش بهوو وهیوایهی   ی جهه و پێشهنییره ریش ئهه س و کهیری نیزپهه که. بکی  خۆی میره  هری ل نیزپه  یه واد ئیغی کوتی ئیمیده جه

 .دادگی ئیزادیی  بکی  خواس  که
 .کرد نگسیر کردنیی  ده ریی  کرد و داوای سه تی ئیزاد کردنی نیزپه توندی دژایه  به  که که ڕه دانیشتووانی گه

قهی  بهوو  و   دڵ به ری زۆر داخدار و نیزپه  له  رگرتبۆوه دیی  وه ری کردبوو  وویی  پێ بکی و واڵمی ڕه نیزپه  یی  لهداوا پێشتر  سێک که ند که چه
 .واد ئیغی ری جه هیوسه  ری ببێته نیزپه  ویس  که یینده نه
ری درا و  ر نیزپهه سهه  نگسهیر لهه حهووکمی سه. دا کینیی  درۆ و بوختی  بوو، بڕییری ئیخری ی قسه زۆربه  کی  که  یهیده  دادگی دوای گوێ گرت  له 

 . ی میڵی حووک  درا ریمه جه  ێاڵق و  ربه نجی زه په  واد ئیغیش به جه. جێ بکرێ  جێ به  ی دیکه فته ک حه بێ تی یه ده  بڕییردرا که
و داوای   بێتیوانههه  وتی کهههوه کههرد و کهه   و پیڕانهههگریههی  سههتی بههه پیند ده رییندا سههه سههه به  کههه  زاڵمینههه  و حووکمههه بیسههتنی ئههه  ری بههه نیزپههه    
 .کردنی خۆی کردئیزاد
. پهیڵی  تهه خراونه  مووی درۆ و بوختین  که و قسینه هه و ئه  بێتیوانه  ئیخوندی قیزی دادگی کرد و کوتی که  ڕووی له  وه فرمێسکه  چیوی پڕ له  به
 .یکۆژ    و مه کینی بکه منداڵه  م روح  به  ، النیکه که و نی ی ئهکین قسه  ر به ر بیوه گه ئه  . و دایکی سێ مندااڵنه ئه
 .  ڕاستی بێ ویژدا  و درۆزن  کرد و کوتی به  بووانی دادگیکه ئیمیده  و جیر رووی له ئه

ی  خهودا تۆڵهه! ؟" ڕاسهتی  ی پهیکی و  نگۆ فریشهته داوێ  پیسه  و ئهه"  ؟ یینی م   که ئیوا داوای مردنی م  ده  که  م بۆنگۆ چ بووه ئیخر م  خراپه
 .''موسولمینی بێ دینی نی " ی خ بسووتێ ، ئه ئیوری دۆزه  هیوادارم به. ب  تیو ده و هه  دوای مردن  ئیواره  که  وه لێ بکیته  تی  و مندااڵنه م  و ئه

ری و بهێ دایهک بهوونی  موویی  بهۆ نیزپهه ههه .وبو اڵم سهوودی نهه بگهۆرێ، بهه  کهه قیزی کرد کهه حووکمه  ری زۆر داوایی  له کینی نیزپه برا و خو که
یی   وره وتنێکی گهه رکه سهه  یکه وه ک ئه وه  که ڵکه و خه وه  واد ئیغییی  بۆ زیندا  برده جه  ری و دادگی کۆتییی پێ هیت و نیزپه. گریی  کینی ده منداڵه

 .یی  لێکرد باڵوهیف خۆ ی  که  به''   وه ڕابنه ڕی کیفرا  را گه  ه  له'' س  هێنیبێ و ده وه
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 موو هههه. بگهۆڕدرێ  کههه حووکمه    کهه م بتهوان  کیرێههک بکهه  هکه وت ، به خۆکههه کینی وه ری بهۆ زینهدا ، بههرا و خو هکه ی نیزپههه وه دوای بردنهه  لهه    
ی  ردانی زۆر ئیهداره سهیی  دیه  و سهه کهیی  بهۆ زۆر  هوێ  نهیرد و زۆر  نیمه. زیندانی کێشی   نگسیر بکرێته سه  له  که حووکمه  بوو که وه وڵیی  ئه هه
ریش رێگهیی چهوو  بهۆ  کینی نیزپهه  منداڵهه. کینیی  بهێ ئیکهیم بهوو وڵهه اڵم هه ت رۆیشهت  بهۆ تهیرانیش، بهه نینهه کرمی هی  کهرد و ته  تیی  لهه وله ده
  زا کهه لی ره ت هی عه تییبه  به. ر نیخۆش و تیڵ ببووکجی ژیینی وانیش یه.  نیسرابوو "   ژنێکی خراپه" کوو منداڵی وا  وه ئه. بوو یی  نه سه دره مه

 .یشت  گه ده تێنه  النه سه مه  و جۆره نتربوو  له مه م ته که  ی که خو ک و براکه.  وه کرده ی لێک ده وخراپه  چیکه
  کی دیکههه یههه ر، میوه فه بههۆ سههه  چههووهنههد رۆژیههک  یههینکوت، دایکتههی  چه واڵم دا ده  کینیههی  لههه پرسههی، خههیڵ و پووره واڵی دایکیههی  ده رکیت هههه هههه
 . کجیرییه و یه  یه وه ڕانه ری بێ گه فه ی داکیی  سه ره فه و سه ئه   یکه وه ر له به ش بێخه  ه ڕه چیره  و دوو منداڵه ئه  .وه رێته گه ده

بهۆ سهیتێکش . خهۆراک  بوو نهه وی هه خه  کینی نه نداڵهتیوی م  له. را گوزه مینگێک لێ ده  ی به ته هر سیع رۆژێک و هه  ر سیتێکی به ری هه نیزپه    
پێهی خهۆش بهوو . کهرد کینی ده زووی دیتنهی منداڵهه ئیره. ڵڕ ت  بوو کیری گریی  و فرمێسک هه. ی  ێتینی لێ هیتبوو وێنه. بوو و ئیرامی نه  ئۆقره

کهیتی   لهه  بۆیهه. ی کهه چکۆله  ت بهۆ کهچ و کهوڕه تییبهه  به. وێ ی  بکهی چیوی پێی وه داوایی  بکی بۆ ئه  دا که ده تی بڕوای نه اڵم غیره بیی  بینێ، به
ر  سهه کهرد  و له کهرد و مهیچی ده ده  وه کینیینهه وێنه  بهۆنی بهه ر هه. بۆیی  هێنیبوو  کینی کردبوو که ی منداڵه کینی داوای وێنه ردانی برا و خۆ که سه

 .نی  دڵی داده
پۆکی خههیڵ و خههیلۆ ژ  و  ژێههر چههه  ونههه که کههوو خههۆی نیزیههی  نیکێشههی و ده س وه هههیچ کههه  یوانههی کههه بههیش ده. کینی بههوو هههۆش و زکههری الی منداڵههه

  ک لهه یه ر میوه هه  بوو که گومینی نه. رکی  قوو  ده  ونه که  ێوێ و ده واوی ده ته  کینی ژیینیی  به رگۆ ه جگه  یوانی که بی ی ده  و به ئه. کینیی  پوره
 .خۆیی  نیگرێ س وه ش که یست  و دوایهو اڵی خیڵ و پوریی  خۆ ه

 . ب  و لێیی  غیفڵ نه  کی  ب ئیگیداری منداڵه  که  هو ر پیڕایه به وت و زۆریی  له خو ک و براکینی که  ری بۆ دوای  جیر چیوی به نیزپه
  چهیوی بهه  دا کهه ده یچ جۆرێهک دڵهی بهڕوای نهههه  هیت و بهه ده سه  نهه ده  ی لهه ر خو هک و براکهینی هیچهی دیکهه بهه  لهه  وه پیڕانهه  له  و جگه ئه    

نهد  دایک  چه  زاش بلێ  که لی ره عه  لێ  و به کینی نه منداڵه  هیچ کیت ڕاستی به  داوای کرد که. وێ و بۆ دواجیر میاڵوایی  لێبکی کینی بکه منداڵه
 .  ئێرا  کراوهکینی  دووره   یره  کێک له ی یه وانه ڕه و  وه  ته سیڵ حووکمی زیندانی بۆ بڕاوه

و   و بێتیوانهه ئهه  بهۆ دوایه  جهیر پێهی کهوت  کهه. س و کهیری کهرد خهوم و کهه  لهه  وه رێگیی وانیشه  خو ک و براکینی و له  رد  ئیزایی له داوای گه
دوای رۆیشهتنی .  درۆ   سهتووه بهڵ بۆیهی  هه  ی کهه و بوختینینهه و ئهه   لۆکینه و قسهه  و قسهه مووی ئه و هه  بیگونیهه  قورعی  دادا  که  ستی بۆ به ده

 .تی خۆی بکی سیه ی دوای  وه وه کیی  بۆ هێنی زیندانێ بۆ ئه الیه ی مه خو ک و براکه
و   بووم اڵم هههیچ کههیت داوێهه  پههیس نههه ، بههه ژیههین  دا کههردووه  تیم لههه و خههه  ڵههه هه  ڵکی دیکههه کههوو زۆر خههه بێگومههی  منههیش وه. ری کههوتی نیزپههه    
. د ئیغهیشوا ت ههی جهه نینهه ، ته وتووه کهه مێک نه حره سهتی ههیچ نیمهه ده سهت  وه م ده کهه دوای مردنهی مێرده  لهه. خۆ بهووم یی بهه مووکیت ژنێکی حه هه

یی  وره گهه  خهۆت بهه.  کین  بسهتێنه قی مه  و منداڵهه اڵم تهۆ حهه مهرم، بهه بهێ تهیوانی ده  ئیسمی  کرد و کوتی خودایه، وا م  بهه  ری رووی له نیزپه
 .گۆڕدا ئیرام بگرێ  بێ بی منیش روح  له  نیز لێشێواوانه  و منداڵه تی خۆت ئیگیت له مه زه وعه
تێکی زۆر کههۆ   ههیمه حه  کههه یدانه وری مه ده چههوار  لههه. ئیسههمینی داگرتبههوو  و زیقههه را و قیههژه  راهههه نگههی هه کینی  ههیر ده نهههیدا مه  کێک لههه یههه  لههه    

ار چهو  له. ندرابوو ڵکه دی ئینسینێک هه ک تیکوو نێو قه یه ش قووڵکه که یدانه تی مه سه وه له. پییوا   ی دیکه که الیه  ک ژنی  و له الیه  له.  وه ببوونه
 . ڵدرابۆوه ری هه نگسیرکردنی نیزپه بۆ سه   وره و چکۆڵه ردی گه به  ی خڕکه ه وڕ ش کۆگیی گه که وری قوڵکه ده

 .جنێودا   دابوو کردیی  به  ڵه وهرئی کی سه پشتی تویوتییه  له  ری که دیتنی نیزپه  به  که ڵکه خه. زییتر بوو  داکه روسه پڕ سه له    
. خهوار  هیتهه چهیوانی ده   ری داخسهتبوو، فرمێسهکی لهه ری سهه نیزپهه. ریی  تف بیرا  کهرد نیزپه  که ره میوه ، جه که می ێنه  ری لهخوا  ڵ هێنینه گه  له

نهیی  زه"  و ژنهه  ئهه  و کوتی که وه  خوێنده   که ته  یمه ری بۆ حه کینی نیزپه ر کورسێک و تیوانه چوو سه  که چوونی حووکمه  رێوه رپرسی به پیسداری به
 .  دراوه ر سه نگسیری له و حووکمی سه"  فیسیده کردوه و 
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 .چێ رده وه تیکوو روحی ده کێشنه هس  ن بیرا  کرد  ده  رده به  له. ێن  گه جێ ده رعی خۆتی  به رکی  ه ئه   ی کوت، ئێوه که ڵکه خه  به
.                    مهههیبوو   وه ره ده  ری بهههه سههه  و سهههینگ و سهههه نیی ده و تهههه  وه هگهههڵ پڕیهههی  کهههرد  دی بهههه و تهههیکوو نێهههو قهههه  کهههه نێهههو چیڵه  رییی  خسهههته نیزپهههه    
ری  بهۆ کو هتنی نیزپهه. رکێیی  بهوو رد هیویشهت  کهێ بهه بهه  له  که ڵکه خه. ری دا بیری ر نیزپه سه  رد به ، بیرانی به که ستوردانی پیسداره ڵ ده گه له 

 .کتر ركێی یه کێ به  ته وتونه م که که ی یه   هێنینی پلهس ده تکوت بۆ وه ده. بوو   له په  زۆر به
  ڵکهه و خه ئهه. ری ئیسهمینی پهڕ کردبهوو ی نیزپهه هیوار و نیڵهه. چۆڕا ری خوێنی لێ ده نیزپه کینی سته ر و سینگ وده سهموو  هه سیتێک دا   کورته  له

  فیسهید، بمهره  بمهره"رد که رویی  هیواریهی  ده گهه  یینهیویشه  پهڕ بهه ده  هردێک که ر بهه ڵ ههه گهه  لهه  و بێ دینهه س  و ئیحسیس  بێ ویژدا  و بێ هه
 ."ئیمی  کیفری بێ دی  و  ، بمرهفیحیشه

 .واوی هیاڵک ببوو  ته  به  ی سووک دا که یی  جنێو و قسه نده وه رد هیویش  و ئه یی  به نده وه ئه  که ڵکه خه
واوی پهی   تهه  ری بهه نج  کهرا و سهه نج  ئهه می سهیتور ئهه ی گۆ تی ده وێنه دا  که ته  یمه ردی حه ژێر بیرانی به  نگ له  ۆخ و ه ری پهنیزی  سته جه

 . وه کرایه
نج  کهراوی  نج  ئهه اڵڵ و ئه خوێ  دا  ه  ی له سته یی  لێکرد و جه ک دا باڵوه الیه  ی به که ر یه هه  که ڵکه خه" ئیینیی " رکی جێ هێنینی ئه  پیش به
  برسههتینی موسههولمینی  لههه قه ی  ههیر، دوور لههه  وه ره ده  ڵگر و بردیههی  لههه نێههو پشههتی می ههێنێکی بیرهههه  وچکی لۆدێرێههک خرایههه کههه  ری بههه نیزپههه
 .   وه ک دا بیشیرنه یه قووڵکه
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وێژنمدهبابه


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 هیری و به هیر و ئه و به ئه ر بیبیشی هه. بێ ژن  بۆ بێن  و گو یری بۆ بیبی هێنیبوو یکوت ده کرد و ده ند سیڵ بوو داوای ژنی ده میل چه که    
بیری ژ  هێنی  دابوو    دایک و کوڕ له. ی خۆم ببین  وه مردوم بی بووک و نه یکوت تیکوو نه گرت و ده ی ده که میل پشتی کوڕه دایکی که .کرد پێ ده

 .ر خێوا  سه 1ریی  و تێرکردنی زگی  سه رمه چه  ڵسوراندنی ژیینی پڕ له هه رز و قۆڵ و فکری قه  ختیش له دبه و بیبی به
ت  حمهه زه  گهرت بهه ری ده وه  ی مینگینهه و پووڵهه ئهه. کی  بهوو ی نیمهه وه ش کهرد  و باڵوکردنهه کیری دابه. ی پۆس  بوو ندی ئیداره میل کیرمه بیبی که
 .رز بکی وم و نیسییوا  پووڵ قه خوم و قه  بوو له کرد و زۆر جیر نیچیر ده ی ده وه رجی میڵه  ی کرێ خینوو و خه ری مینگێ به تیکوو سه
دوای ڕۆژ   رێ دابهوو، ڕۆژ لهه سهه  چوونهه  ک لهه ڵ ڕۆژیهش نرخهی  هتومه گه ڕۆژ له. دا ی ده کوو میر پێوه برد وه ر  تێک ده ستی بۆ هه حمود ده کیک مه

 .کرد بیزار ده  گرانی پتر رووی له
ڵکیی  لهێ  بهۆ چێشه  ڵێنهی  کهه  قێکی تێهدابوو کهه تبههم  ش دا کۆنهه که سیره نێو حه  له. سیرێک بوو ک و حه یه یی  دوو دیوو و پێشخینه که میڵه    
 .ر سه  برده ژیی  ده  مر نه ژیی  و ژیینی نه دا ده  کۆنه  و خینووه له  سیڵ بوو که 02ی  میوه. کۆ  بوو  خینۆکه. گرت رده وه

دار و گهڵ   ی لهه کهه قفی میڵه سهه. بهوو  کهه ربینی میڵه سههی کیریی  گێرانی  که حمود و کوڕه ڵ بیرینی به فروبیرا ، کیک مه گه پییوا  و زستینی  له
کهیک   مووکیت به دا بێنێ و هه  کۆنه  و میڵه ستێک به بوو ده نه  ئیمیده. سیس بوو   میڵ حیجێکی زۆر پیس و خه خیوه. کرد ی ده جیر دلۆپه زۆر. بوو
تهوانی بهرۆی و  ده  ریش زۆرت پهێ نیخۆ هه گهه ئه.  کهه مه  وێ و نی وکری کهس  نی رزان  ده هه هیچ کوێ خینووی وا بیش و  ، له کوت که حمودی ده مه

 . ی چۆڵ بکه  خینۆکه
 .نجێنێ ڕه خۆی نه  ی جۆراوجۆر دڵی میم حیجی له  ێوه  ر میم حیجی بکی و به به رایی له حمودی دامیویش نیچیربوو مه کیک مه

خوێنههد    سههتی لههه نههدی ده می نیوه پههۆلی سههێهه  لههه. کرد ده هههیچ ئههیش وکههیری نههه و  وه سههوڕایه حمود بێکههیر ده ی کههیک مههه وره گههه  میل، کههوڕه کههه    
کینی  فیقهه کێشهی و زوو زوو ره ی ده ره تێک جگهه پیکهه  ڕۆژانهه. کهرد بیبی داوا ده  رجی گیرفینیشی له  ، خه وه خواڵیه ی بێکیر ده وه له  جگه. ڵگرتبوو هه
 .          ''کرد  ده  وه میمه ر ئیوی حه سه تی به پییوه'' نی د گوتهکور. میڵی بۆ نی  خوارد   وه هێنییه ده
  کهوو مهیڵی هێنهدێک لهه   و بهۆچی وه موو ڕۆژێ خهواردنی خۆ هی بهۆ دروسه  نیکهه بهۆچی ههه" یکهوت  ده. هیت ی ده دای  بۆڵه  ش به وانه رای ئه ره سه

و  بێ و بۆچی نیبێ ئهه و خۆ یی  هه  وره وانیش میلێکی گه ۆ  و بۆچی نیبێ ئهوتوی چوار و پێنج جیر گۆ   نیخ کینیی  حه جیرا  و دۆس  و خومه
 ؟" وێ بۆی نیخواز  و چی و چی  ی خۆ ی ده و کچه رێ و ئه می ێنی خۆی بگه  به
  موویی  بهوو  بهه ینی بیبیهی  هههت و سهیم روه ی سهه سهییه  ڵکی له کوڕی خه.  بۆ منی دابی  کردووه  ژیینه  وه و ئه  مه م  هه  بیبه  وه ئه" یکوت  ده  یی 
 ".پییو
و  بهۆ ئهه   و چییخینهه رێهی ئهیزادی و لهه رۆیهی بهۆ چهوار یهینی ده  بهه  هتییسهتی و دوای نی ڵده و هه خهه  ی لههیین ی بهه62ت  موو ڕۆژێ سیعه میل هه که

کێشهی و  یی  ده ره و جگه  وه خوارده یتی چییی  ده یتی په هبوو  و پ کرد  ده  و دۆمینه  خته ریکی ته فیقی هیوتیپی خۆی خه ڵ هێندێک ره گه له  چییخینه
 .دا کتر ده بیبی یه   ۆخی جنێویی  به  کرد، یینی به بیبیی  ده  ڕه  ه
اڵمهی  وه  بیری خۆی نیچیر بوو کهه زعی نیله ر وه به بیبیشی له. م ژنی بۆ بێنێ ڵکه ی بیبی ڕازی بکی، به وه بۆ ئه  وه گو یره میل دایکی خستبوو ژێر که
  یه وه و سهوڕانه خهۆی و لهه ڵی  ژ   و مهی خهیوه  ی بێتهه کهه ی بێنهێ و کوڕه کهه بهۆ کوڕه  کهرد کهه ژ  زووی ده ویش زۆر ئهیره ند ئهه رچه هه.  وه د بداته ڕه

 .      ی بێنێ که ژ  بۆ کوڕه  دی که ده خۆی ڕانه   سکورتی له ژاری و ده هه ر به له. ێبڕزگیری ب
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ژنهی " یکهوت  وام ده رده بهه. حمودی اللوت و نیڕازی بوو کیک مه  دای  له. بوو  و ئیفیدهپۆز   حمود ژنێکی زۆر به می خێوانی کیک مهر خین سمه ئه    
ژنهی . کهی س و کهیر بینگهێشهت  ده دا و کهه تیهی  ده عوه کهرێ و زوو زوو ده کهینی ده موو ڕۆژێ کراسهێک بهۆ خهۆی و کچهه هو هه  س ژیینی وایهه فاڵ  که

نێو جیهرا  و   ش و رووتی  و له خۆم و منداڵ  ڕه. ، هیچ یه اڵم م  چ  هه کی، به جێژنی قوربی  قوربینی ده. کی ولوودی ده موو سیلێ مه کی ههڵ خه
 ". ڵ بووهڵکی خێ دوای میڵ و می ێنی خه  و چیوم لهزگی خۆم تێر نیخۆم   ت به قه. م که خۆم ده  رم له و  ه  ڵنییه م هه ر خوم و نیسییوا  دا سه

.               میلی کوڕیشههی زۆر لههووس و ڕوودار بیرهێنههیبوو یبوو، کههه ی هههه کههه مێرده  ق بههه رحههه ده  ی کههه وتینههه وکه  ڵسههه و هه رای ئههه ره ر خههین ، سههه سههمه ئه
ژیهی  بهێ زاریهی    کینی لهه و منداڵهه ی ژ  مهیڵی بۆڵهه  وه هیتهه حمود ده کهیتێکیش کهیک مهه. کهرد حمودیی  ده تی کیک مهه یبه نیشت  وغه داده  وه پێکه
توانی  یههده گرت، نه ریههده وه  ی کههه ندییههه کیرمه  و پووڵههه ویش بههه کههرد و ئههه بیبیههی  ده  یی  لههه وره گههه  وره کینیشههی زۆر داوای گههه ورده   منداڵههه. کههرد ده

 .دی بێنێ وا  وه کینی ئه رۆانیه چیوه
هیری  بهه  ولی دا کهه نیچهیر قهه  حمود بهه کهیک مهه. میل بێنهێ بهێ ژ  بهۆ کهه ده  گرت که حمود ده کیک مه  ربینگی به یتی به یتی په ر خینمیش په سمه ئه

 .میل بێنێ داهیتوو ژ  بۆ که
ڵکینی  کهرد و خهه ش ده فتی دابهه نه  میڵه ندامینی بنه پێی ئه  ت به حکوومه. فتیش زۆر زییدی کردبوو نرخی نه. و سیڵ زۆر سیرد بوو زستینی ئه    
 . بوو ت و زستی  نه حکوومه  تیی  به کری و منه ر ده رابه ند به نڕخی چه  فتیی  به ش نه بیزاری ڕه  س  رۆیشتوو له ده

ف   نهه  نهد بۆ هکه رز بکی تیکوو بتهوانێ چه گرت، پووڵیش قه ریده ت وه حکوومه  له  همیه سه  ی به فته و نه له  میویش نیچیربوو جگهحمودی دا کیک مه
 . وتی بکی که میڵی پی ه  ش بکرێ و له ی ڕهبیزار  له

 . ستی پێکرد بوو، زۆر سیرد بوو ده  ی چوکه چله. ی یدا بکه بێ بۆی په رمی نیزانێ، ده منداڵ برسێتی و سه
فر و  زسههتی  و بههههیر زوو بههێ و  ی بههه وه ر خههودای بههۆ ئههه بههه له  وه دوعههی و پیڕانههه  یی  ببههوو بههه ڵک کههیر و پیشههه خههه. فرێکی زۆریههش بههیری بههوو بههه
 . وه کۆڵ بێته  رمییی  له سه

میل خۆ هی  کهه  ی کهه و کچهه بهیبی ئهه  میڵهه  ری لهه ر خهینمی هیوسهه سهمه ڵ ئه گه لێنی دابوو له ک به روه حمود هه کیک مه. هیت هیر زستی  رۆیی و به
 ؟میل یی  نی که    به یی  بده که   کچه ئیمیده  ی بوان ، وه ویس  ڕاسپیرد بۆ ئه ده

و   وه میڵی بیبی جیی بێتهه  ک له یه دوای میوه  میل که که    به یی  بده که ی کچه رته و  ه و ڕازی بوو  به م و له ی دوای پرس و ڕا له میڵی بیبی کچه
 .بێ خۆی هه ر به میڵی سه

دووکهال  ر ههه. سهتی قهیدر سرینی کچهی وه خوازبێنی نه  و چوونه  وه وم و دۆس  و نیسییوی کۆکردنه واری خوم وقه تی کورده عیده  حمود به کیک مه    
 رگی بووکێ دییری کرد  ڕۆژێکیی  بۆ کرینی زێر وجڵ و به  دوای میره. ک زێر بۆ بووکێ بکر  یه رگ و ڕاده س  جل وبه ند ده چه  که  وه سیغ بوونه

 .وت  ڵ که گه  وش له رگ و که ل و بهج و خیلۆژنیشی بۆ کرینی زێریکی بووکێ، دوو پوری و ئیمۆژنی ودا  له  بێجگه. کرد
ز جلهی بهووکێ و  ر قهه  ر بکهرێ بهه گهه و ئه نیهه   وه سهته ده  جیرێ پووڵێکی وای به  ڵ کردبوو که گه  ی له قسه. بوو زازی هه حمود دۆستێکی به کیک مه

اڵم  وه  کهیکی کوتهیڵ فرۆ هیش لهه. دا ی پێ ده که پووڵه  هند مینگی دیک ویش دوای چه ئه. ڵبگر  بووکێ هه  اڵت بۆ میڵه کوو خه وه  ز پیرچه ند گه چه
 .  رز بیبه قه  توان  به ده  یی  پێویسته ند پیرچه رچه هه تی و دوکی  دوکینی خۆیه  داکوتبووی، که

  سهمیلێک و پشهته ده و پی هی  کهراس و  وه تی بهۆ بهووکێ لێکهرده سه  جلهی زۆر گهرا  قیمهه ، دایکی بووکێ، سهێ ده که دوکینی کوتیڵ فرۆ ه  له    
دوای   .وه لێکردهتیی   ی کراسێکی گرا  قیمه که یه ر وانیش هه نینی هیورێی هیت و ئهی ژ نۆره وجیر ئه . ڵگرت تیشی بۆخۆی هه مهکی گرا  قی وایه که
کۆلێهک   کهیبرای کوتهیڵ فهرۆش، بهه  بهه  چهیی  تۆپ پیر ری ده ی سه وه خوار و بردنه  کی  وهێنینه نگه هڕنگیو هڕ  پیرچه  ولێکرد  لهیت چ ند سیعه چه

 . ری کرد زێرینگه  دوای کرینی پێاڵو بۆ بووکێ، ڕوویی  له. ر ده  زازی هیتنه دوکینی به  نگ له نگیوڕه ی ڕه پیرچه
ر  سهمه ئه  داوایهی  لهه  ربۆیهه هه. بوو ی نهه کهه ییره و ده  سهته یفی دایکهی بهووکێ و ده که  یی دا دییری کرابوو زۆر به کیتی میره له   ی که زێره  و ڕاده ئه

                                                                                   .                                                                   بڕێک زییتر زێری بۆ بووکێ بکڕ   خین  کرد که
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جهی . خهوار  ئیسهمی  هیتبێتهه  ڵک لهه و ههی خهه  وه گرتۆته ڵنه رکی  هه قوو  ده  خۆ کچی خۆیی  له.  متره ڵک که کچی خه  بۆ کچی وا  چی له"     
 ". چێ وم و نیسییوا  دا ده نێو دۆس  و قه  زار سیڵیی  له هه  ۆ ئیبرووی بهخ. ب  ڕازی ده  مه که  زێره  نده وه چۆ  به

  پیرچه  مووه و هه ڵنیگرێ ئه خواڵهه" بڵێ  ر که ده  هیته زاری نه  کی له یه لیمه زاز که دوکینی کیبرای به  ک له ر خینمی دایکی زاوا نه سمه ئه
دوکهینی   لهه  می   هێوه ههه  کهینی بهووکێ چهی؟ بهه بهرێ، ئهیمۆژ  و خهیلۆژ  و پووره اڵتی پهێ ده هدایکهی بهووکێ خه  ؟ بی ه  وه تی  بۆ لێکردۆته گرانه

 ". ر ڕازی بوونی م  برێک زییتر زێر بۆ بووکێ بکڕ  سه دایکی  بووکێ کوت له  زێرفرۆ یش به
لۆکی  و قسهه  قسهه  ویسه  گهوێ لهه یده رێ و نه بههومی خهۆی  س وکهیری بهووکێ و خهوم و قهه الی کهه  ئیبرووی خۆی له" بوو نه  ر خین  ئیمیده سمه ئه
وجیر  رگ و پههێالو و زێههر، ئههه دوای کرینههی جههل وبههه".  کریوه ر  و هیچههی وایههی  بههۆ بههووکێ نههه رسههواڵکه نههد سه زاوای چه  بلههێ  میڵههه  ڵک بههێ کههه خههه
ش  وره کی گههه یه سههته ، به نی و پههیلوده سههته نی و بهکههرد و دوای خههواردنی  ههیری   ههیرنیخینه  ر خههین  ڕوویههی  لههه سههمه ر حیسههیبی ئه سههه ت له میعههه جه

 .  وه ڕانه میڵ گه و ره وسی به بووکێ کرێ و ئه  میڵه یرینیی  بۆ 
وێهراش   ر و لهه اڵی حوسهێنی زێرینگهه  رێکی بچمهه سهه  بهۆ مهیلێ، کهوتی وابی هه  وه را بچێتهه  ئیهداره  ی لهه وه ش پێش ئهه ڕه حمودی چیره کیک مه    
 .                                         ند چه  بێته کی  ده رگه جل و بهم تیکوو بوان  پوولی زێر و ز بدهزا وسمینی بهع  رێک له سه
زاز  نگ کهرد ، کهیکی بهه فهه ی خهۆش و جه ک وهینهدێک قسهه ی چییه وه سی و خواردنه حواڵپر زاز کرد و دوای ئه دوکینی کیکی به  پێشدا ڕووی له  له
 .           کینی بووکێ تیسی رگه ی پوولی جل و به بیستنی ڕاده  حمود به کیک مه.  وه حمودی خوێنده حیسیبیتی هێنی گۆرێ و بۆ کیک مه ری فته ده
 . ر به  و میڵ ڕێی گرته ڕه ی بکی به که کوتیل فرۆ ه  ی خوداحیفیوی له وه بێ ئه  حۆل وکیس و به.   ری بده سه  دار له  به  یکه وه کوو ئه وه
خهوم   میل و لهه کهه فیقهی ڕه  پڕبهوو لهه.  یهه تکهوت چیخینه میڵی چ ببینێ، ده  وه یشته گه  که. بیری چوو بچێ بۆ الی زێرفرۆش    ۆکیوی له ر په به له
 .ر خین  سمه کیری ئه س و وکه
  ی دیه  نیچهیر ددانهی بهه کهه زعه وه  حمود کهه کهیک مهه. پاڵوخهوارد  بنهێ   و مل لهه وه  رێته کیرێ بگه  له  حمود بوو  که رێی کیک مه میوا  چیوه    
ربهڕی و  ی ده که له سهه نیچهیر مه  داخی  و به  له. نیسی ی خۆی بیش ده که زانی بلێ چی، ژنه یده نه.  وه کی  رۆیشتنه رگی خۆی داگرت تیکوو میوانه جه

 .                      ک الیه  حمودیش له ک و کیک مه الیه  میل و دایکی له که. ڵال ڕ و هه  ه  بوو به
سهتی  رده سه  نه بخه  رزه قه  مووه و هه و ئه  وه نه لێبکه  گرانه  پیرچه  مووه و هه ئه  وانه ئه  تۆ بۆ چووی ئیون  داوه کوت، ئه ی ده که ژنه  حمود به کیک مه
حمودیش  کهیک مهه! چێ ربلیند بی  و ئیبروومی  نهه ڵک دا سه نێو خه  لهکوڕت ژ  دێنێ و بی .  میوه یجی چ قه واڵم دا کوتی ده  ر خین  له سمه م ؟ ئه

 !وه خین ؟ نه  ده کینی م  ده رزه وجیرا  قهوم  یکوت، بۆ خوم وقه واڵم دا ده  له
تۆش بهۆ  ئهه.   سیشهی بکههبی  یبهه پێشیی  عه ر کر  و هه    ده  نده وه ئه ده   ڵکی دیکه ، خه چیه  نده وه میلیش بۆ پشتگرتنی دایکی کوتی، جی ئه که

ند مسهقیڵ زێهری زیهیتر  بیستنی چه  حمود به کیک مه.  وه ته ت دانیوه و هیتووهیواره ند مسقیڵ زێری زییتر ئه و چه  ند میتر زییتر پیرچه کرینی چه
سهقیڵ زێهری زییترمهی  بهۆ بهووکێ نهد م چه.  و کوتی هیچ نیهه  ڵیدایه ر خین  زوو هه سمه بیسی زێری زییترت کرد؟ ئه ،واقی وڕمی و کوتی چ کوت

 !!نیچێ  زایه ، خۆ به بۆ بووکی خۆمینه. ی جی چ بوو ده. ڵگرت هه
خ   دبهه  ؟ منهی به یهده نگۆ ده ئه   زێر و لیبیسینه  مووه و هه یی پرسی، ئیخر پووڵی ئه توڕه  به. ی لێ دا کته ریک بوو سه داخی  خه  حمود له کیک مه
 کوێ بێن ؟  م، له بده   تینه  مووه هه و ش، چۆ  پوولی ئه ڕه و چیره

تۆ خهین ،  حمود کهوتی، ئهه کهیک مهه! هێنیبی نی ژنه  بهۆ نهه ی، ده رج بکه بێ پوولیش خه ت دێنی، ده که م  چی ژ  بۆ کوڕه  به. ر خین  کوتی سمه ئه
رجی ژ  هێنهی  و هییی و  ئێستێ خه  زعێکی وا دا نی  که وه  نی م  له ده. ژ  بۆ میرزای بێن   ت فشیرتی  بۆ م  هێنیبوو که که ڵ کوڕه گه نیب  له جه
 .                                                                       ند بکێش  میوه زه

داخهی ژ  و   یینی لهه تهیکوو بهه  وه و  هه ئهه. ی کهه وه رۆیهی بهۆ دیهوی خه  وه مگینهه غه دلێکهی  هکیو و  حمود به کی زۆر، کیک مه رایه هه و  دوای کێشه
 .وت که وی لێنه مێ خه رزی عیله ر قه به ی و له که کوڕه
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وکیت  بتهوانێ پهوولی  تهی ئهه  یکهه وه بهۆ ئه  وه یی  بگوێونهه کهه بووکه  پهییوێ  راریی  دانهیبوو کهه ی قه که بیبی بووکه  ڵ میڵه گه  حمود له کیک مه    
سه   کی ده یه میڵه وانیش بنه ئه. خ  بوو ند مینگ وه چه  بووکێش بۆ کرینی جییزی بووکێ پێویستیی  به  میڵه . ند دابی  بکی میوه رجی  ییی و زه خه

  ڵ خهۆی بیبهی بهۆ گهه بهووکێ، تهیکوو له    بهه نێو جیهیز بهده  واری  تێک به ریتی کورده هۆی داب ونه  نیچیربوو  به. ژار بوو  هه بوو  و رۆیشتوو نه
    .زاوا  میڵه

کههری و  سههری  ده کی بههۆ نه دییههه ڵ خههۆی هه گههه  چههوو لههه ده  ش کههه رجیره زوری و هههه خههه  چههوو میڵههه سههری  زوو زوو ده کردنی نه دوای مههیره  میل لههه کههه 
میلی بهۆ نهی  خهوارد  بینگهێشهت   زوری کهه خهه  میلیش زوو زوو میڵهه دایکهی کهه. بهرد ده  میڵهه ندامینی بنه ک  یرینی گرانیشی بۆ بیقی ئه یه سته به
 .خس  ڵ ده گه حمودی له ڵ وانیش خو ک و برا و دایک و بیبی خۆی و جیروبیریش هی کیک مه گه کرد و له ده

حمودیی   کهیک مهه  ک میڵههنیی جیرێه سهتی قهیدر تهه ی، مهیلی وه وه میل بوو تی کیتی گواسهتنه کراویی که سری  میره نه  دا که  و میوه واوی ئه ته  له    
حمود یهی  پهێش  کهیک مهه  میڵه  مینگ دا چیندی  جیریش له  کرد ، له خین  زوو زوو بینگهێشتنی ده ر سمه ئه  ی که وه له  نی جگه ده. کردبینگهێشت  

  تیهه و خومییه حمود لهه کهیک مهه. کهرد ده هیر وت  و خۆیهی  بینگهێشهتنی  هیم و نهه کهه ژوورده و وه رۆ و یی  پێش نی  خواردنی  هه نی  خواردنی نیوه
 . ویس  ده ی نه ر و زۆربڵه رسواڵکه خۆر و چیوبرسی و سه ستی قیدری  ڕه ی وه چیره. ز ببوو ڕه وه

و رێهک و پێهک  واده  کچێکهی خینهه  ز له کرا حه ده ئیخر نه.  ش بێ بۆ خومی تووش من  کردووه ب  ڕه ڕووی بیبی سێحه'' کوت  میلی ده که  زۆرجیر به
 !زاوای؟  بهبووی   چییه  یه دا گو نه و گه ئه! ؟''ی  بکه
ر هینی  سه  وتهه که ده  که نده میوه رجی زۆری زه خه  ت که تییبه  به. کرد ده  ند ئیمیده میوه ر دووکال خۆیی  بۆ  ییی و زه هه  ورده  ورده. داهیت پییو    

 .کرد سێک درێژ ده کهس و نی که ر ستی بۆالی هه ده و و م و له زکرد  له ر وتبوو پووڵ قه که  نیچیر  ویش به ئه. حمود کیک مه
  خهواردنی  کهه بینگهێشهتنیی  ده  ڵکێکی زۆر کهه بهێ بهۆ خهه زاوای ده  میڵه  .داربێ سێکی نه ت بۆ که تییبه  ، به کجیر زۆر قورسه یه  رجی  ییش که خه
 . پێێ نیلێ  یییسیش  و که  ت مینیی نیه ززه له  ور و به بێ پاڵو و گۆ   و خواردنی چه   ییی به. ور و خۆش دروس  بکر  چه
بهێ  و ده   وه ڵگیرێتهه فهیل  هه  کهه نده میوه زه   بهێ لهه ر  بهۆ ئیرایشهگی و ده زاوا بهه  رجی میڵه خه  بێ بووک به ده  که  ی وای لێهیتووه که ورۆش مۆدێله ئه

 . میوه هۆڵ و زورنی نه و ده  هل پڵ و تووزه می ته رده چیدی سه.    داری بکه دا به  که نده میوه زه  م له رده ندانی سه رمه هونه
ییرێکی زۆر  سهه  وه ره ده  لهه. ت بهوو  هیمه حه  زاوای پهڕ لهه  میڵهه. کهرد ده  هیتنی بووک ئیمهیده یش  و میڵی زاوا خۆیی  بۆ ڕۆژی دییری کراو گه    
  بوو، لهه ده ک نهه ڵه  هبه رکێ و ڕه ڵپهه چکۆلهه بهوو، بهۆ ههزاوا   سهیری میڵهه حه  یکه وه ر ئه به له. ی برۆ  بووکێ بهێن  بۆ زاوا وه ستی بوو  بۆ ئه راوه

 .ستی ڵده حمود هه کیک مه  میڵه  بۆنی پاڵوی  ییش له. ک گیرابوو ڵه  به میلێکی جیرانیی  ڕه
کوت و  ڵهده یی  ههکین ژ  و بهیاڵی میوانهه بهه  کهی  بهه گهۆرانی بێژه. جهۆش خسهتبوو نی  کچهی  و کهوڕانی وه نگهی گهۆرانی بێهژ و موسهیقیژه ده   ییی به

 .ر ده  هیته زاری ده  یی  له وه یتی گۆرانی بێ بڕانه یتی په رهێنی  و په ده    بۆ و ه که گیرفینیی  ڕاده  س  له تکوت ده ده. دا ده ر نه ته خه سیی  به که
ی  ێرهر سه بهه  وتهه نهدی  جهیر که چه. بوو ش نهه بێبهه  و ئی هه حمودیش لهه کهیک مهه.  یداکردنهه په  ڕۆژ ڕۆژی پیره.  رۆژی واش میندوو بوو  مینیی نیه

 هێنهی و رده نی لهێ ده تمهه 6222یهی   522ی  تهه ره که ر بهرد و ههه رزۆکی بهۆالی گیرفهی  ده سهتی لهه ندی  جهیر ده چه نیچیر ویش به گۆرانی بێژا  و ئه
 . چێ نی ئیبرووی ده ا دهبێ  یبیش بد و ده  بیبی زاوایه.  ره سه قوڕ به چ بکی." کی  گۆرانی بێژه  یدا به ده

 ".نیی گیرفینی خۆی پڕ بکی  ته. بوو یی و ئیبروو چوونی بیبی زاوا نه حه  خۆ کیکی گۆرانی بێژیش گوێ له
  بهه وه  پیش سوارکردنی بووکێ و بڕێک خوالنهه. ت سواری می ێنی  بوو  و رۆیشت  بۆ هێنینی بووکێ میعه رکێ، جه ڵپه ت هه ند سیعه پیش چه    
   که هییر سهه  زینی بهووک لهه ڵ دابهه گهه له. ستی بوو وه ڕاوه ره رگیی ده ر ده به حمود له کیک مه. زی زاوا دابه  میڵه  کیندا، بووک  له قیمه و  ه وچه نێو ک

. پچهڕ پچهڕ  نیکیو بوو به  هو ل  وه ڵگرتنه بوو  بۆ پووڵ هه کترده ری یه منداڵ سواری سه. ر بووک و زاوا دا سه اڵویشتنی پووڵ به هه  ستی کرد به ده
ژوورێ دا   کینهدا خۆیهی  بهه وره ی منهداڵ و گه نێهو ئهیپۆرا  راکێش راکێش بهه  بووک و زاوا به.  ورکی   ر پێی منداڵه به  وێته ریک بوو بکه بووک خه
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ری  پشه  سهه  سهتی  لهه یشه  و ڕاوه و زاوا گه ردنی بووکچڵپی میچ ک   ی چڵپه وجیر نۆره ئه. بۆیی  دانیبوو  دانیشت   ر دوو کورسی که سه  کرد و له
 .دانی دییری پێیی  ی ییدگیری و بووک و زاوا بۆ گرتنی وێنه

دۆکهی  مینهدو وههیاڵک و کی  و خۆمیهوا  کر نگی  میوانهه ودره  هه. وام بهوو رده و به  ه نیوه  ر له تی به ک هه ڵه  به دوای نی  خواردنی ئێوارێ، ڕه    
بهووک و .  وه ی خهۆی رۆیشهتهڵو مهی ره س بهه رکهه ر خهین  کهرد و هه سهمه حمود و ئه خۆداحیفیویهی  لهه بهووک و زاوا و کهیک مههر زاری  سه هبیویشک ل

نێهو جێگیوبهی  و   خوینههش  دوایههو   وه یی  خهیوێ  کهرده کهه مێک میڵه کهت  که  هحمود و خێوانی میندو و ی خۆیی  و کیک مه که ژووره  زاواش چوونه
                                                             .ڵێی نووست 
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[6]رینابهچیرۆکیپه


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

. کراو ڕوا  نهه چهیوه گیروگرفتهی  لهه  ند ژیهین  پهڕ بهووههیتووم بۆ فینال ر نیبه کوو په وه و  جێ هێشتووه  م سلێمینی  به که کوردستی  و  یره تی وه له
جهر  م زه نهده وه ئه  وتهووه رگۆییی  کهه به اڵتێکی دیموکراتیک و ئینسی  دۆس و  نیوبینگی به  واڵتێکی ئیوادا که  له  هیت که ده بیرم دانه  هیچ کیت به
م  و کۆلێهک غهه  وه رگرتنهه وه فهوی نهد جهیر واڵمهی ڕه مپ نشهینی و دوای چه سهیڵ ژیهینی کهه 3دوای . ب ز  ڕه خۆم وه  ژیی  و له  له  نده وه بکێش  و ئه

رمهینی ئهیش و  هیهی  جهۆر د ی  و خواردنی دههێن کیر روونی و به فسی و ده یی و نه تهس خۆ ی جه ندی  جۆر نه چه  ت خوارد  و گرفتیربوو  به فه وخه
میهدالییی  م پێبڕا که  وه نێ ، ینیزی ئه خییه ت ده یی  سیعه ده  به ی وه گێرانه  ختێکی زۆر که نی سهممول کرد حه مۆکی، دوای ته خهوی و ئیزار و بێخه

 . وه میمه نی نه پهر ول بێ سه قه  رگرت و به   وهت هقیمئی م پێدرا و وه فینالند ئیونی مینه  له  منیش لێره. م ری له سینگ  بده نیبه په
و   وه مهه سهودیی پهیڵی لێدهئی  تهوان  بهه دوا ده و بهه مهه بوو  و له ر سه مووی چیره کین  هه ر، پێ  وابوو ئیتر کێشه نیبه کوو په رگیران  وه دوای وه     

 .          وه چێته یید ده  واوی له ته  ر به نیبه کوو په رگیران  وه ڕوانی وه مپ و چیوه که ختی  سه  ند سیڵ ژیینی تی چه فه خهم و خه
ووم داهههیت  بیهر لهه  ڕاوکهه بهێ دڵه  ئیسهویی و بهه  تهوان  بهه م و ده کهه یی ده ئهیرامی و ئهۆقره  سه  بهه ڕوا و هه وخۆ هی ده ره الم وابهوو ئیتهر ژیهین  به

 . وه مه بکه
ر  به له. ژی  ڵ  ده گه  و و ڕۆژ له  ه  به  لێک گیر وگرفتی نوێ ژیینم  که س وکیری کۆمه نیییی و بێکه زانی ، ته یی، زمی  نه بێ خینوویی، بێ پیره

 .م م و نیزان  چ بکه که ڕده تێپه ختی سه  زۆر به  و ڕۆژانه  ستور بووه رم لێ ئه بێکیری سه
 0ت  دوای سهیعه  رۆش لهه کی و دوانیهوه واڵت ڕوونیکی ده 9ت  یینیی  سیعه به.  ی دوور و درێژ و تیریک و زۆریش سیرده که و زستینه پییو  لێره    

سهتین   هو ه خهه  دوای لهه. سهت  ڵده و هه خهه  رۆ له ش دوانیوه ڕۆژانه  وێ و وم لێنیکه و خه  ه تیکوو نیوه  وانه  ه. کێشێ ر واڵت داده سه تیریکی بیڵ به
  گرمهه گرم و ملهی رێگهی ده ڵده ری خۆم هه ک سه یه ک یی  قیوه ی چییه وه دوای خواردنه  وه و مه که ڵ ده رۆم تێکه یینی و نیوه خواردنی به. خۆم  تێک ده

 . رێ ده  چمه ر و تیوێک ده به
 هی  له  تی  لهه که تیرێ و  هه چیوان  ده  و له پیسی نیوێ و برێکیش خهی  پیره. می  بچ  که که ڕه ری گه نته و سه ره پێیی  به  به  ت که عیده  بۆم بۆته

به  و  ز ده ڕه م، زۆر زوو وه ڵ بکهه گهه  ی لهه دوو قسهه  م کهه سهێک  هک نیبهه ی که وه ههۆی ئهه  ، به که ره نته نیوسه  به  وه مێک خوالنه دوای که. چێ رده ده
چهێ،  ده  زینهدا  و گرتوخینهه  یهن  دا زۆرتهر لهه فکر و زه  له  م که که ی میڵه بۆ نیو چوارچێوه  وه مهڕۆ دهو  ر به  وه گرمه میسی  ملی رێگیی میڵی ده هه

 .تیکوو میڵ
 هی    به ده پهێ  ده  ی کهه پهیره  نهده وه  و ئه  تیڵهه زۆرجهیر گیرفهین  به  . کینی ژیینمهه رکییه سه  گرفته  کێک له یی یه پێشتر بیس  کرد که بێ پیره    
کی  بۆ فرۆ تنی  وره فرۆ گی گه  بیو که  بۆته  لێره.  وه مه بکه  ی دیکه رێگی چیره  بێ بیر له رگ  ده ی مینگیش نیکی و بۆیه بۆ تیرکردنی وه وهتی نی هه
ی  وه ره ده  زۆرجهیر لهه.    کهه ش ده ڵک دا دابهه خهه ر سهه کینیی  بهۆ تهیم وچێژکهرد  به نیهه مه کینیی  خوارده  هیری کینیی  و ڕاکێشهینی مشهته له ل و په که

میش بهۆ بینیهی و بهۆ زانینهی  و ههه  کهه م بهۆ تهیم کردنهی خواردنه ههه.  وه بنهه ڵکێش کهۆ ده درێ و خه نجیم ده ئه  و کیره پینێک ئه گۆره  فرۆ گیکی  له
 . ی که نرخه
کی   پینههه گۆڕه  هینههدێک لههه  کی  و چ لههه وره گی گهههنههیو فرۆ هه  چ لههه  که زۆر  ههوێنی  ههیره  و زوو زوو لههه  زۆر بههیوه  و کههیره  ههیری هێلسههینکی ئههه  لههه

و  ره م بههه ی مینگینههه پههیره  یترک منههیش، هههه. نههرێ ش کردنیشههی داده ت دابههه نینههه کههرد  و ته وچێههژ ی جۆراوجههۆر بههۆ تههیم وه نی و خواردنههه مههه خوارده
 .کرد ردانی هێلسینکی  ده یر سهمیش بوو بێ، جیروب م خواردنێکی که و النیکه، بۆ تیرکردنی زگ   رۆیی بوو  دهواو ته
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یینی زوو  وت و بڕیهیرم دا بهه وم لێکهه زگی برسهی خهه  بیخۆم و به  بوو که وی رابردوو ی هیچی وام نه  ه. ستیم و هه خه  یینی زوو له ڕۆژێک به    
                  .                                                       ری هێلسینکی نته ست  و برۆم بۆ سه هه

زبهاڵ  دا   کهه نه نهیو ته  سهت  بهه ر و ده سهه  سی بهێ پهیره کوو هیندێک که وه.  یی ئیشێک  بۆخۆم دۆزیبۆوه ش بلێ  منیش کیتی بێ پیره وه بی ئه  دییره
سه   ک  ده یهه پیره  مهه و که  مگۆرێهوه ده فرۆ هگی  مبهرد و لهه هێنهی و ده رده تیڵ بهوو  ده بهه   هروبیتی ئهیکۆل  کهه و قوتولهوی مه  بیهره  کرد و  وو هه ده
 . وت که ده
نهد  م  ینسه  بیگهرێ و چه  هکه ی ئهیی به و نیهیزه بهه. م ر دابکهه نته کینی نهیو سهه زبڵه  ستڵه  رێک به م سه که ر رێگی سه نییزبووم که له  ش به و ڕۆژه ئه

 .وێ س  بکه م ده تیڵی بیره ی به و قوتووله   وو ه
پهیش پشهکنێنی . زبهاڵ  ڕاکهرد   سهتڵه نهیو سه  ده چهیو لێکهرد  و ده  سهت  کهرد بهه ری  یری هێلسینکی ده نته سه  پیس له  زین  له دوای دابه  له    
پهینی  ی نویهک گۆرهسهوپێر مهیرکێتک  نده یی گورجی خۆم گه  به. وت بوو سکه ک  ده یه بیره  و  وو ه  ی بیره قووتوله  زباڵ ، دوو دانه  ستڵه  ند دانه چه
  کهه دا پینه وری گۆڕه ده  بهه  وه سهووڕانه  ست  کهرد بهه وجیر ده ئه. گیرفین    سێن  بوو خستمه 25  ی که که و پیره  وه تیر و گۆریمنه کی ئیوگیی قه ره سه

 . رێ  گه دوای دا ده  و به  لێ و  بووه تکوت  تێک  ده. وت که رچیو نه اڵم هیچ  به   یینی، به که ش ده ی بوان  هیچ خواردنێک دابه وه بۆ ئه
'' سهتۆکمی  '' م فرۆ هگیی   رده بهه له'' ر پینی سێ ئیسینگه و گۆڕه ره وجیر به ئه. بوو وێش هیچی لێ نه له. وت  ڕێکه وه'' کیمپی '' پینی  وگۆڕه ره به    
نهگ دا  تێکی نهیرنجی ره خێهوه ژێهر  و لهه'' ر سهێ ئیسهینگه'' ری  یکهه نی په په  له. س  به  وێنی مه  یشتمه قیم گه ند  ه دوای بڕینی چه. وت  رێ که وه
 .        وت رچیو که نگی فینالندی  به ردی، چیو ینی، سپی وسۆل و  ۆخ و ه ی قژ زه ند کیژۆله چه
 .  که چ ده  و کیژۆالنه ستیم بوان  ئه ڕاوه
.  کهه ته نهیو خێوه  یهینبرده نهی و ده ر  هینیی  داده سهه نیی  له مهه خوارده  ڵگر کهیرتۆنی پهڕ لهه کی بیرههه یه ییره سه  دوو پییو له  که ته ی خێوه وه ره ده  له

ش  دابهه''  korvapuusti'' لهێ  فینالنهدی پێهی ده  به  یکی بچووک که جۆرێک که  و زووانه به  وت که رکه بۆم ده  وه دوای برێک تێڕامی  و وردبونه
 .                                                        که ده

 .یینی بوو به  ر له سه ی66ژمێرکیت .  وه ڕی میمه اڵس دا و چیوه رتووک فرۆ ێک خۆم مه نی دیواری په په  ، له و  وێنه رووی ئه ڕووبه  له    
  کی یکهه ش کردنهی که دابهه  سه  بهه نهگ بهێ وازوو ده خهۆم کهوت، ڕه  بهه. کرد ش نهه اڵم هیچیهی  دابهه ڕوا  بهووم، بهه تێک چهیوه سیعه  گه ی چیره میوه
ریک بهووم بهڕۆم،  خهه. سه  پهێ بکهی ده  کهه ش کردنه وکیت دابهه نهگ بهێ ئهه ڕه.  وه رێمهه بگه 60ت  ری سهیعه و سهم  بڕۆم سووڕێک بده  وابی ه.   هک نه
 .  وه جیرێ بمێنمه  ؟ وابی هش کرد  کرد دابه  ستیی  به ده 66.32ر کیتژمێر  گه ی ئه ئه.  وه  یمی  بوومه په

  کهی  لهه  یکهه رهێنهینی که ریکی ده کهه خهه ته ژێرخێوه  کی  لهه فینالندیهه  کچهه. دا نهد خولێهک دواتهریش ههیچ ڕووی نهه و چه .66.3  کیتژمێر بهوو بهه
  به  دیهواری کتێه  فرۆ هێکه  روویی  و لهه ڕووبهه  بوو کهه ی نهه وه وا  ئیگییهی  لهه ئهه.  نی  کهه کهرد و پێده یی  ده قسهه  وه کهه یه کی  بوو  و به کیرتۆنه

ش کرد   ڕوانی دابه و چیوه م یریی  بکه ست  و سه پێ ڕابوه ر سه  له  نده وه ئه. کینه یکه ش کردنی که ڕوانی دابه چیوه  وه ته سره حه  سێکی برسی، به که
سه   رۆ ده نێهوه ی60ت  ری سهیعه نهگ بهێ سهه ڕه  ی که ته نیعه و قه ئه  یشتمه نگیندنی خۆم گه ڵسه هه  فکری خۆمدا و به  له. هیالک ببووم ز و ڕه ب  وه

 .  ش کرد  بکه دابه  به
 و    کهه نێک ده مه کردنی خوارده ش دابه  س  به ت ده ری سیعه سه  جیر له زۆر   موانی که م بوو، ده هه  ی پێشووتری که جروبه پێی هیندێک ته  به    
رێ و بڕیهیرم دا   وتمهه تیر که کی ئیوگهیی قهه ره نهدی سهه ری  یر و نیوه نته و سه ره ر و به به ملی رێگیم گرته. م بڕییرم دا بڕۆم خولێک بده  ربۆیه هه

 . ب   کی  ئیمیده یکه ش کردنی که  وێنی دابه  له 60پێنج خولێک پێش کیت ژمێر 
مپی  نیسییوانی کهه  کێک له یه  پڕا، دووراودوور چیوم به  له  کرد که وم ده م و ئه یری ئه بووم و سه  وه  ریکی خوالنه ر خه فه ندنه مه وگیی  هنیو ئی  له
 .گرت ری نه م سه که وڵه اڵم هه م، به خۆمی لێ البده م و ویست  خۆم گێل بکه. وت ری که نیبه په
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گیرفهین    م لهه کهه گێلهی دا و زوو مۆبییله  م بیسهتبێ، خهۆم لهه ی نهه وه کهوو ئهه منهیش وه. ''س کهه  فالنهه'' بهینگی کهردم رز  نگێکی به ده  به'' هیوکیر''
  ی بهه وه کهرد  بهۆ ئهه  قسهه  سهت  کهرد بهه ده  وه ر خۆمهه بهه نهیو و له  وه مهه که مۆبییله  لێفونی بۆ کردب ، گوێ  بهه سێک ته ی که وه بێ ئه  رهێنی و به ده
م  ده و بههه  گوێههوه  مۆبییههل بهه. م کهه ده  سهێک قسههه هڵ ک گههه  ریک  لههه و واخهه  بووه نگهی نههه ده  و گهوێ  لههه  و نیههه ئیگهیم لههه  م کههه نیشههی  بهده'' وکهیرهی''

هێشهتی چهرای   کهه  که هقیم  هه  لهه  لهه په  کهرد و بهه ربهیز تیر ده کینی ئێوگیی قهه وره رگی گه ده  کێک له یه  گورجی خۆم له  و به  درۆوه  کردنی به قسه
 .                      وم ش بکه ییره ر سه به ریک بوو وه خه.  وه ڕیمه ر سووربوو په هه   وه رینه په

'' ر ئیسهینگه 3'' پهینی  و گۆڕه ره ش بهه و پشهوویه ر بهه ر،ههه ده  تیر هیتبومهه ئیوگهیی قهه  لهه  می  گورجی که هه  وه و به دایه ی خۆم نه دواوه  ئیوڕم له
ڵ جهیر  گهه کین  جیر لهه  نگیوه هه.  وه م بێمه که سی یه وێ  که مهه رکێ ڕیگی رۆیشتن  و ده  داری کێ به تکوت به ، ده رۆیشت  زۆر خێرا ده. رێ  وتمه که

کسهی،  ئینته'' مهینی فینالنهدی ز  کرد  و بهه سی  کوتهی و خێراخێهراش داوای لێبهوردن  لێهده ند که چه  لیی   ین  له په  له ر په به له. بوو توندتر ده
 .             س  به  وێنی مه  یشتمه هینک گه  هینکه  قیمی درێژ و کورت و به ند  ه دوای بڕینی چه. ڕی په رده می ده ده  له'' کسی ئینته
موو جهۆر  دا ههه که فه نهیو سهه لهه .  یه هه خۆرتریش  م   ڕه  زانی له مده خۆرم، نه ر م  برسی و ڕه  م  پێ  وابوو هه. سترابوو فێکی درێژ به سه    
کهوو مه   ش وه و فینالندیینهه راسهتی ئهه خهۆم پرسهی، به  لهه. ش پیس ، سپی پیس ، بیینی و فینالنهدی نج، کوڕ، کچ، ڕه پیر، گه. بینرا سیک ده که

ش کهراو  ال هی دابهه یکی به کهه  مرۆیی  بهه ی ئهه قهیوه  وه میڵهه  وێ له یینهه و ده  ال ه پێیی  به  یکه وه ، یی  ئه وه فه و سه نیو ئه  واهیتوونه  برسی  که
 .  وه بخۆنه
ی  وێنهه  تهه ر پالسهتیکی پیکه سهه له. م کرد، زۆر جوا  بهوو که ته یری پیکه وردی سه  به. رگرت ک  وه یه سته ی م  هیت و به سی  نۆره که 02دوای     
، بهۆ  یه ریکه و  هه بۆ ئه  یه نده خۆرایی، زۆرتر پروپیگه  به  یکینه و که ش کردنی ئه دابه. ر بوو سه له ی  که ریکه و نیوی  ه  وه کی  کێشرابوونه یکه که
 .        کینی بفرۆ ێ یکه ڵک بۆالی خۆی ڕابکێشێ و بی تر و زۆرتر که ی سرنجی خه وه ئه
 . ربگرم ش وه تێکی دیکه و پیکه  که فه نیو سه  وه بچمه  میح دایگرت  که ته
و  لهه کی دیکهه  یه سهته رگرتنهی به میسی  بهۆ وه هه رم نیو و ی به که کۆنه  نیو گیرفینی بیلته  ک  له ته کی  پیکه یکه که  ک له یه دوای خواردنی دانه    
 .  دوو دانه  ببوو به  که فه سه وجیر ئه.  وه چومه  که فه و سه ره به  یکینه که

کی  یه سهته سهی  به نهد که و دوای چه  ی دیکهه که فه نهیو سهه  ، چوومه وه منیسێته رگرتبوو نه ستی وه ده  م له که یکه هک  سته به  ی که و کێژۆله ی ئه وه بۆ ئه
  ک لهه یه سهته بهۆ مهیڵ به  وه ڕانهه رێگهیی گه  لهه.  ومهیڵ بوومهه ره  بهه  ورده  و جهیر ورده ئهه رگهرت و ی فینالنهدی وه کی دیکهه یه ستی کێژۆله ده  م له دیکه
 .ک بوو یه ک یی  قیوه ی چییه وه خواردنه  اڵم ئێشتییم له کرد، به ده برسێتی نه  ست  به هه. واو کرد کین  ته یکه که

 .واوی تیریک ببوو ته  میڵی دونیی به  وه یشتمه تیکوو گه
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  لهه  پهڕه  هیر و ههیوی  کهیری کشهتوکیڵ کهه بهه  به  ێ و چیدیکهبختی الدێ ڕزگیری ب ژینی سه  له  خواس  که مێژ بوو ئیواتی ده  پیرۆت زۆر له
  یوا  بهه و حهه  وی کهێاڵ  و دروێنهه زه  واوی له ته  و به ئه.  وه بکیته  رییه سه رمه چه  پڕ له  و کیره کۆڵ ئه کی و خۆی له نه   هیاڵک بوو  ری و سه رمه چه

  م و جهیده و لههمی بهی و حهه بوونی ئهیو و کیره نه  له. ز ببوو ڕه یمیغ و تۆراغ وه رۆ  و قه نیر و لۆرک و  یرێژو خواردنی میس  و په  خێوکرد  و له
 ش مه ئه  نهیو ژی ئیخر ئه'' کوت  خۆی ده  به. ز ببوو ڕه وه  واوی ته  ختی الدێ به رانی زستینی سه ژیی  و گوزه

  ه هتێک به موو ، ههه دێ نیههکهوو ال خۆ  یر وه. ی  یری ژیینی خۆش و ئیسوده  ش بی  له ر و بێبه سه  رینه داری به قیری و نه فه  ی به تیکه . مینه هه
.'' ئیو، برق، گیز'' . ال ه به

کینی و بهۆ دابهی   رگ بهۆ ژ  و منداڵهه بهۆ کرینهی جهل وبهه  رزی پهییودا کهه وه  ت له تییبه کرد، به د جیر هیتووچۆی  یری دهن پیرۆت سیلێ چه    
موو ئیمکینهیتی ژیینیهی  بهۆ  ژیه  و ههه دا دهت  نیزونیعمهه  ڵکی  یر لهه خه" چۆ    یدی که چیوی خۆی ده  به. ی پێویس  بۆ زستینێ وبڕه  کردنی  ڕه
 .''  وه خۆنه ده  نیش  و ئیوی  ێره بی داده ر کیره به   و له که ویویۆ  ده له یری ته سه  وه سینه بۆ حه  وانه و  ه  دابی  کراوه

 سڕوسهیپیڵیکینی گرتهوو و  ژ  و منداڵهه سهتی خشهی ، ده هیری جهوا  و نه زسهتی  و ههیتنی بهه واو بهوونی تههڵ  گهه لهه .پیرۆت بڕییری خهۆی دابهوو
دوای   ی کهه وهیوایهه به. رزی دادا عهه  رگنی بهه ک بیروبهه یه موسیفیرخینه   یر و له  دی ئیمۆزای رووی کرده مه تراکتۆری حه  و به وه  پێچییهی  که میڵه
 .رانیی  خۆش بێ زعی ژیی  و گوزه وه رێ و دوای کیرێک دا بگه  کرێ بگرێ و پی ینیش به  ک به ند رۆژا  بتوانێ خینوویه چه
و زۆر   وه پێیههی  زۆر خوالیههه  تهیکوو ئێههوارێ بههه  و ڕۆژه ئههه.  وه ک بدۆزێتههه ی خینوویههه وه یینی زوو، دوای خههواردنی نههی  وچههییی رۆیههی بهۆ ئههه بهه    

کی   ند مینهگ پێشهه موویی  داوای چه هه. بوو رۆت دا نهتوانیی پی  کرد له کی  داوایی  ده   میڵه ی خیوه و پووڵه اڵم ئه خینووی چۆلی چیو لێکرد، به
 .کرد یی  ده کی زۆری مینگینه و کرێیه

لهه   وه مینهه. الی خهیو و خێوانهی   وه ڕایهه گه نیهۆمێهدی ده  تی و مینهدوویی و بهه که  هه  موو جهیرێ بهه اڵم ههه ڕا، به ک گه ری یه ند ڕۆژ پش  سه چه
 .ی بوو که ره رانی خۆی و هیوسه ی نیگه ش مییه وه نی و ئه ستی پیرۆت داده ده ر سه رجی زۆری له خه  موسیفیرخینه 

بهۆ کهیبرای . کهردلێکی بهوو، پرسهییری خهینووی کرێهی  یههنێو بیزار توو ی کیبرا  له  روا وێلی خینووی کرێ بوو که پیرۆت هه. ک ڕابوارد وتویه حه
 .ی بدا کرێکه  ودا بێ که توانیی ئه  رزا  بێ و له ی هه کرێکه  رێ که گه ک ده خینوویه  له   که یه میوه   که بیس کرد

. ردابوو بهه  نگهی لهه لواری خورمهییی ڕه سهتێک کهۆت و  هه ده. واوی تهیس ببهوو تهه  ری به سه . وی چوار ینه ڵه پییوێکی قه. مشید بوو کیبرا نێوی جه
 ".و پێک و بیش بێ  پییوێکی رێک" چوو  هتی وێدر چیوی پیرۆ به له. س  بوو کراواتیشی به

  .تیڵهه به  کهه یه میوه  رزان  پێشک دێ که کی زۆر هه و خینوویه  ت  دایه خومه  بێ، برا بچووکی خۆت له نه م   پیرۆت غه  مشید کوتی، کیکه جه    
 .ی  می یی بکه بی بڕۆی  ته  ر پێ  خۆ ه گه ئه. م کرێی بده  به  که  منی سپیردووه  ی به که به سیحه
بهۆ   وره چهوار ژووری گهه. بهوو  وره ، زۆر خهۆش و گهه رایه تکهوت کیروانسهه خهینوو چ خهینوو، ده.  کهه مشید رۆیهی بهۆ دیتنهی خینووه ڵ جه گه له پیرۆت

مێهو سهێو و  نجیر و نهد داری ههه  سیرێکی خۆ ی موزاویک کراو و چه لێفو  و حه و ته  زخینه میم و ئی په و حه  وره بۆ دانیشت  نووست ، هۆلێکی گه
 .ری ریی  خستبوو سه سێبه
مبهیدا بهۆی   ترسهی لێنیشه  کهه. کرد کی وایهده زووی خینوویهه مووکیت ئهیره ههه. ر دڵهی بهه  وته که ر کسه وت یه که  که خینووه  ی بهچیو  پیرۆت که    
 .بدا  یه وره گه  و خینووه ی ئه کرێی مینگینه لوێ  نه
 م پێ وره گه  و میڵه کرێی ئه  اڵم پێ  وانیه به.  کجیر زۆر خۆ ه اڵ یه واڵم دا کوتی وه  ش له؟ پیرۆتی مشید پرسی، کیک پیرۆت پێ  چۆنه جه
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 .بدرێ
م پهێ  وره گهه  و میڵهه رێهی ئههک  اڵم پهێ  وانیهه بهه.  کجیر زۆر خۆ هه اڵ یهه کهوتی وه واڵم دا  ؟ پیهرۆتیش لهه مشید پرسی، کیک پیرۆت پێ  چۆنه جه

 .بدرێ
بهی . داتهێ کهرێ ده  رزا  بهه هه  ت زۆر به و خینووه هیتوی بۆ  یر، برا بچووکی خۆت ئه  تیزه ریبی و تۆ غه  یکه وه یتری ئهر خ به مشید کوتی، له جه

تهۆ . مهرم ر ده بهه ت ده وه بیبه  پیرۆت کوتی به. دا بژی   و میڵه له  ندی پێتی  خۆ ه رچه ت بێ و هه ڕزگیر  ییه و ئیواره ڵ خیو وخێوان  له گه تۆش له
پێشهتر .  نهه مهت زار ههه 12ی  کهرێ مینگینهه و خهینووه  ک پیرۆت، ئهمشید کوتی کی جه. ی  ی بی وا بکهلێ ی و خودا بۆ منی نیردووی، چۆ  ده ر تهف
 . کی رق ده اڵم بۆ تۆ فه ، به رگیراوه کرێچی وه  له  کی ند مینگ پێشه پوولی چه  کرێ دراوه به  که
 مینگ دا؟  له درێ کرێ خینووت پێ ده  نده چه تۆ

می  رههه ویش به ئهه  کهه  مهیڵی دونیییهه    لهه تمهه زار د ههه م دووسهه بهه  هک ده  و نیمهه  مهه ت گیهی  مه  هه وه اڵههی قهه ر زوو کهوتی وه پیرۆت هه    
م و ژیینێکی خهۆش بهۆ خهۆم و  هبژی  و کیر بک  ی لێره وه بۆ ئه وا هیتوم بۆ  یر.  ونی بێ وچینمهت و میندوو بو حمه نج و زه کیر و ره ندی  سیڵ چه

 .م کین  دابی  بکه ژ  و منداڵه
 ررێکهی م زه یکهه ده  ی کهه و کهیره پیهرۆت مه  بهه  پیرۆت کرد و کوتی کیکه  ڕووی له  وه مێک فکرکردنه پیش کهی برد و گه نه ستێکی بۆ چه ید دهمش جه
زاریش کهرێ  د ههه نهگ بهێ مهینگێ سهه ر، ڕه سهه  ری بێنمهه ر مشهته گه ئێستێ ئه  و خینووه ئه  ، چونکهم ده ده  که ب میڵه سیحه  وله م ده خۆم ده  له  وره گه
 .  رگرم وه
ی  ت بهۆ مهیوه  و خهینۆ ئه  نه تمه زار د هه و دوو سه م به بێ، ئیمیدهک  کرد یه ی منیش چیکه وه تۆ ئینسینێکی زۆر بی ی و بۆ ئه  یکه وه ئه ر خیتری به له
  یهه و میوه تهوانی  دوای ئهه ده. ی ده رێک و پێکهی ده  موو مینگێ کریێ خۆت به ش دڵنییم تۆ هه ش مینگه و  ه دوای ئه.  مێ ش مینگی  به کرێ بده  ه

 .و کیتیش کرێ  زۆر لێ نیستێن  ئه  اڵم دڵنییبه ی، به ند کرێ بده چه  مینگینه  که  وه ینه بیری لێبکه
ی  قه ده قوربهی  و سهه  خهۆی بهه زار جهیر ههه. مشهید و مهیچی کهرد سهتی جه ده  ر زوو پڕی دایهه هه  بۆیه. زانی بلێ چی ی ده خۆ یی  نه پیرۆت له    
 . کرد
 . ی بۆ نێو خینۆکه  وه ینێ بگوێویه توانی سبه ده.  و پیرۆزه  که کلیلی میڵه  وه وابێ تۆ ڕازی، ئه مشید کوتی، کیک پیرۆت که جه

 . بیب خوارد  میوانی برا بچووکی خۆتی مشید قۆلی پیرۆتی گرت و کوتی بۆ که جه. برسی بوو ردووکیی   رۆ بوو، هه کیتی نی  خواردنی نیوه
سهتی بهۆ گیرفهینی بهرد،  مشهید ده ، جه کهه بیبه کیتی دانی پهوولی که.  وه ر خوارده سه کی سیردیی  له ی کۆاڵیه که ر یه هه بیب خورا و تێروپڕ نی  وکه

 . ی دا که بیبه اڵق خوارد  پوولی نی  و که زار سوێند و ته هه  رد و بهک تی قبوڵی نه اڵم کیک پیرۆت غیره به
. تیڵ  بهوو  ر چهۆل و بهه کهی  ههه  هێکی زۆری دیوه به. ژیهی  دا ده  وره گه  و میڵه یف خۆ ی له که  کینی به منداڵه ند رۆژ بوو پیرۆت و ژ  و چه    

  یینی را تهیکوو ئێهوارێ بهه بهه  موو ڕۆژێ لهه ی هه و میڵه نێو ئه  دوای هیتنه  پیرۆت له.  ژووری پڕکردبۆوه  ر دوو دانه پیرۆت هه  میڵه سڕوسیپیڵی
 .یدا بکی یتوانی بوو کیرێک په اڵم نه ڕابوو، به گه دا  دوای کیر
ر نیچهیر  گهه پیرۆتی کرد و کوتی، کیک پیهرۆت ئه  هێنینی، ڕووی له خێر دوای به. یدا بوو مشید په کتی جه روسه کی سه یه ند ڕۆژا  ئێواره دوای چه

 . یه که نه تمه زار د هه دووسه  به یپێویستو  منی نیردووه  که ب میڵه سیحه. هیت  ده بری بیب  نه قه  بیم به نه
 .مێ ده ت ده که کین  پووڵه رچیوه سه  به. رئێستی ،هه تهقی خۆ حه.  ڵ م  کردووه گه  هت ل وره گه  تیه و پییوه ، تۆ ئه چییه  و قسه پیرۆت کوتی، جی ئه

رهێنهی و دوای  نهد نهییلۆنی  هڕودڕ پێچهیبوو ده رۆ و چه نێو دوو پهه  له  ی که که مشید پووڵه چیوی جه ر به و له  وه ڕایه ند سیتێک گه ی چهپیرۆت دوا
 زار نجی ههه پهد و ی سه و پووڵه ر ڕازی بی له هگ و ئه  وه دیتۆته کیرێک  نه  وه داخه  مشید، هێشتی به جه  مشید کرد و کوتی کیکه جه  بژاردنی ڕووی له

 .نێ  ر چیوم داده سه    بۆ له که ی کیرێک، بیقی پووڵه وه لال دوای دۆزینه مێ و ئینشیئه ده ن  ده تمه
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 کردبیم داوای لێنهه  کهه ب میڵه وسهیحه بیم ر نیچیر نه گه ئهی بیبمی تێ چۆتێ  و گۆڕه رزم کردی به م  عه.  چییه  و قسینه ر زوو کوتی ئه مشید هه جه
 .هیت  بۆالت ده نه
نگێکی  فهه و جه دوای نهی  وچهی خهوارد  وگیڵتهه . کی نهیهێلێ بهڕوا مهیڵی نهه  اڵقی لهێ خهوارد تهیکوو نمکهی پیرۆت ته  ریک بوو بڕوا که مشید خه جه

 .زرێن   وێنێک دات نیمه  له   وه وه یینیش له رێگیی ئه و و الی ئه  بوان  یی  له  یه کی بی   هه پیرۆتی کوت، م  ئی نییه  مشید به زۆر،جه
 .وتبوو لێدا رۆیش  ستی که ده هی و وره چه  وته سکه و ده س  له رمه و سه  بوه  مشید لێو به جه  و قسینه، دوای ئه

. ک گیرببوو ستییه الی وه  کیری کرێکیری له  ستی له وڵی زۆر ده دوای هه پیرۆت خۆی. بوو مشید نه جه  رێک له به ربوو، هیچ خه تێپه  فته دووحه    
  بهه  ی کهه و پووڵهه وڵ بهدا ئهه ههه  دابهوو کهه  وه فکهری ئهه  پیهرۆت لهه. ر بی تربوو هیچ هه  اڵم له بوو، به نه گرت زۆر ری ده ی وه و پیره ند ئه رچه هه
 .  تی بکی و بیداتێ و که پی ه  وه رێگیی کیرکردنه  له  زداره ر مشید قه جه
رجی  لێفو  و زۆر خهه و تهه بهی کیرهرجی گرانهی  هیر، نیچهیربوو پهوولی ئهیو و خههم پهووڵی و هۆی کهه  به. بوو ر سه ختی زۆری له زه  کی دیکه الیه  له

 .کردبوو دابی  بکی ی نه جروبه و ته  وه کرده ده ر بیریشی لێنه الدێ هه  له  که  ش دیکه
  ڵ ژنێکهی  هۆخ و جهوا  کهه گهه  لهه"  هیک پهۆش"کی  پڕرا کیبرایهه لهه  ژوورێ دانیش  بوو که  و له  ڕابۆوه کیرێ گه  له  کی تیزه یه رهپیرۆت ئێوا    

 . ۆکی  ردووک ال په وت هه کتر که یه چیویی  به  رکه هه. ژوورێ  یتنهو ه وه  سیرێیی  کرده ی حه رکه کۆلێکی سوراوسپییو کردبوو ده
وتبێ و بڵیهێ  س  که کوێ ده  تۆ بڵێی کلیلی له'' ت؟  و ژوورکه و وه  وه ی کرده رکه روا بێ پرس ده هه   کێیه  و کیبرایه ئه  یربوو که ێ سهپیرۆت زۆری پ
 ؟''چییی  بوێ 
 . کوترا ند سیتێک هیچی پێ نه هسی و تی چ به وت زۆر عه که  و ژ  و پییوه و ئه  و مندااڵنه ژوور و چیوی به  ی هیتنه که ڵ ژنه گه  له  رکه کیبراش هه
سهیرێ  حه  بهێ پهرس خهۆت بهه  روا بهه ئیونهی کهێ ههه  تهۆ بهه  وه ردمی کهیبرا و پرسهی، ئهه به  هیته ر کسه کتی ئیلۆز و  پرێو یه روسه سه  پیرۆت به

 .م که ت ده ر ق ده  ه ر به ده  رۆیه ر ئێستی نه ؟ هه به واڵتی بێ سیحه  داکرد، بۆ ئێره
ر  ههه. ی کهه  ه  لێده  ه ڕه و هه   م  داگیرکهردووه که تۆ میڵه.  ند کیلۆیه لێ  پووت چه ی، پێ  ده که رده ق ده  ه میڵی خۆم به  تۆ م  لهرا کوتی، کیب

یزی کهیبرای گرتبی، پیهرۆت ئیمبه ی نهه کهه ر ژنهی پیرۆتهی پێشهی مێرده گهه ئه.  یهه روازه  یری بێ ده  ر ئێره گه مه. م که بی  بینگ ده رۆم پیسه ئێستی ده
 .ب  ڕ نه توو ی  ه"  غووله"و ڵ ئه گه  برۆ  تیکوو له  که  وه پیڕایه ی ده که ر مێرده به ژنی کیبراش له. بوو ده

و   وه تهه ڕاوه گه  می  کهیبرا بهێ کهه ههه  نگهه ڕه  یکهه وه ییلی ئه خهه  پیهرۆت بهه. پیرۆتیهی  دا  رگیی میڵهه ده  له  ڵالیه، هه و ت دوای ئه ند سیعه چه    
و   س  دایهه ده سیرێ گۆپیلێکی ی حه گۆ ه  له  وه رێ بکیته ی ده رکه ی ده وه ڕێ، پێش ئه بۆ  ه  ڵ خۆی هێنیبێ گه  سی له ند که و جیر چه نگ بێ ئه ڕه
                                         .                 وت دوو پۆلیسی  که  کتی کیبرای،چیوی به روسه جییتی بینینی سه  له.  وه ی کرده رکه ده

 ؟ کێیه  رموو  کیرتی  به پرسی فه
تی لێکردووی و  سێک  کییه کی  کوتیی ، که پۆلیسه .لێ خۆم  ویش کوتی به ، ئه پیرۆته  کیرمی  به  کی  پرسیی  تۆ پیرۆتی یی  نی؟ ئیمه پۆلیسه

 .پۆلیس ی دایرهڵمی  بێی بۆ  گه  ئێستی له ر بێ هه ده
و  مه  ههیچ  لهه. و بگهر  ههیتو  مه  بگهر ، بهۆ نهیچ  ئهه  کی و ئێسهتیش ئێهوه گیی  لێده ڵه خۆم دا که  میڵه  له  هیتووه  و کیبرایه پیرۆت کوتی، ئه

 .  میفی خۆمه  ش پێ  وایه وه ئه.  رم کردووه میڵی خۆم ده  نیی له ، ته کردوه نه  کیبرایه
پهێچ  و  بی خهۆم وه  نیچیر کوتی، بی ه  پیرۆت به. زۆر  خۆ ی یی  به  ری ، جی یی  به ڵ خۆمی  به گه  تۆ له  مینه زیفه وه  کی  کوتیی  ئێمه پۆلیسه

 .ڵتی  دێ  گه  خێوان  بلێ ، له  به
پیهرۆت   کهی  کهرد  کهه ی پۆلیسهه قه ده قوربهی  و سهه  و خهۆ بهه  وه و اڵالنهه  وه پیڕانهه  تهه و ، که که له سهه مه  بهوو  لهه ردار به ڵ خه گه ژنی پیرۆتی له

 .ی پۆلیس و ئیداره ره پێش خۆیی  دا به کی  پیرۆتیی  وه پۆلیسه. بوو  ی بێ فییده که وڵه اڵم هه به. گر  نه
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بهووا    ری پهۆلیس و ئیمهیده فسهه وردی بهۆ ئه  بهه  تیوه ره سهه  مشهید لهه ڵ جه گهه ی و ئی نی بوونی له که کرێ گرتنی خینووه  تی به پیرۆت چۆنیه    
 . وه گێرایه

 ی که میڵه  زۆری له  نیب  به و جه  یه  ریفیی  لێره وا ته که" ندیین  ره په" نیبی ئیغیی جه  و خینوویه سلی ئه نی ئه ری پۆلیس کوتی خیوه فسه ئه
 .تی لێکردووی ویش  کییه و ئه  تیش  پێکردوه و زۆر ئیهینه  ت کردووه ر خۆی ده

       . ی لێ خواردووه که و پووڵه  نیوه ر سه کاڵوی له" مشید جه"  وت که رکه بۆی ده. بکی  کته ریک بوو سه خه  و قسینه بیستنی ئه  پیرۆت به
 .  فوم بکه نیبت  و حه ی جه نده رمه کرد و کوتی، م   ه" ندیی  ره په"  ڕووی له  وه تیه جیله خه  به
 .رهێنیم ستی ده ده    بوو له ی هه وه تیند و ئه ڵه ڵخه منی هه  لێگرتوهب  زه و خودا غه ئه. بینی م  بلێ  چی رۆکی  یره نیبی سه جه
  نهه ت فهرێ ده که وبڕه موو  هڕه نێهرم ههه عمورا  ده ی مهه کهه نه  و کهیره ر ئه گه ئه. ی که چۆڵ ده  و خینوویه ینێ زوو ئه ر سبه ری پۆلیس کوتی هه فسه ئه

 !ی، حیڵی بووی کوچه
  زانهێ کهه ده" نهدیی  ره په" ئیغهیی  وه ئهه  لێه  کهراوه  ش کهه ته و  هکییه ت ئهه بیبهه  له.  یه خت  هه یینی وه ی به تی سبه هه. گوێ  لێ بوو کیک پیرۆت

 .دادگی یی  نی  بدرێته  که زییه قه
  که له سهه ی مه وه دوای ڕوو  بونههاڵم  بهوو، بهه  پیرۆت زۆر تهوره  پیرۆت پێ کردبوو له  ی که تییه و بێحورمه هۆی ئه  ند به رچه هه" ندیی  ره په"     

 .مێ ده تی  ده زایه خش  و ڕه   تبه پیرۆتی کوت م  ده  به.  بووه تیی نه و خه  زانی پیرۆت فێلی لێکراوه
 .  وه ز جواڵمه نیب  ئیوا نیحه جه  ق به رهه ده  ت  که جیله خه. مرم ر ده به ت ده وه بیبه  پیرۆت کوتی به

  نیسهه خهودا نه  گبیبه و سهه ئهه'' م بهوو ی ههه وه ی مه  چهی لێهدێ، مه  ئهه و پووڵه کلیفی ئه ته  بی ه. ری پۆلیس کرد و کوتی فسه ئه  ڕووی له پی ی 
 ؟ وه وێته که س  ده م چۆ  ده و پووڵه ی م  ئه ئه. ''ستیند  لێمی ئه

 هوێنیکیش   ر لهه گهه ئه.  وه سهتێنینه ی تهۆی لهێ ده کهه پووڵه  وه ر دیتمینهه گهه ئه بلهێ و  ئێمهه  بهه  خسهه و  ه سیتی ئهه خه ری پۆلیس کوتی مو ه فسه ئه
 .ی که ڵ نه گه ڕی له خۆت  ه.  ێنه ڕابگه  ئێمه  توو ی بووی به

الی ژ  و   وه ڕایههه گهه  وه هفرمێسههک  چهیوی پههڕ لهه  و بههه  وه دلێکهی  هکیوه  و بههه  وه ژاره م و پهه ک غههه دونیییهه  ومی و مههیڵ وێهرا  بههه قههرۆتهی لێپی    
 .گریی  ستی کرد به  ویش ده و ئه  وه ی بۆ خێوانی گێرایه که موو ڕووداوه سیر تی پیوازی هه  کینی و له منداڵه

 اڵم بۆ کوێ؟ بی رۆیبی ، به ده. بوو چیریی  نه
زانی چهی بکهی  یده نه. بوو  ی نه وو  بۆ موسیفیرخینهئیمکینی چ. بوو وت و پووڵی گرتنی خینوو ی نه که ده س  نه دا خینووی ده  مه که  ته رفه و ده له

ری دێهش  فه تهوانی سهه ی ده دا نهه  مهه که  و مهیوه دێ بوو  و له  مووی له وم هه خوم وقه. سێک بکیت چ که  تی له رێ و داوای ییرمه نی بۆ کێ به و په
 .بکی
 رێ؟ کوێ به ی بۆ میڵهلی  ڵ وپه ی و که که ینێ ژ  و منداڵه سبه  که  وه کرده ر بیری ده هه
  ی  هتێک بههه وه بهێ ئههه  و پههڕ، پیهرۆت ڕاسههتبۆوه   لهه. چوو ده ههیچ  هتێک نههه ویش فکهری بههۆ زانی چ بکهی و ئههه یههده تیی  نه حهه ر نیره بههه  ی لهه کهه ژنه

 .رێ ده  میڵی رۆیشته  له  ڵه په  ی بلێ به که ره هیوسه
 .چێ کوت بۆ کوێ ده پیرۆت پێ نه. وود بووسند هیواری کرد بێ رچه هه. یربوو خێوانی زۆری پێ سه

ژیه ،  ی تێهدا ده و میڵهه پشهتی ئهه کی  یهه کوچه  لهه  دیتبهووی کهه. زا ببهوو بهیش  هیره  که ڕه و گه و خینۆدا ژییبوو ، ئه له  یدا که و میوه پیرۆت له    
وا دیهیربوو . بکهی  و  وێنه یری ئه ڕی تیکوو بڕوا سه رپه ده  میڵێ  هر ل کسه یه  بۆیه.  گ و پشیاڵنه ی ژیینی سه جێگه  که  کی رووخیوی تێدایه خینوویه

 .  بیربکه  بۆا کی  ده گ وپشیله سه
  نهد رۆژێهک نیچهیری  لێهره خێوانی کهوت تهیکوو چه  به. بوو پیرۆت چیری نه. جێ بوو  دا نیشته اڵوه  و که یینی میڵ و منداڵی پیرۆت له ی به بۆسبه
 .  رز ڵله رمی  هه سه  بوو  له نه نیچیر  وانه  ه. رزی هیوی  بوو یی  بوو، وه هه  نیی  ینسێک که ته. ر دێنێ سه   بهبی بوانی  خودا چمی. بژی 
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و داوای   وه ری هههیتبوو بههۆی گێرایههه سههه  ی بههه وه وت و ئههه دی ئههیمۆزای کههه مههه حه  یههدانی دارفرۆ ههی  چههیوی بههه مه  نههد رۆژا  لههه پیههرۆت دوای چه    
بهی . ی خۆیهی  کهه بهۆ دێیه  وه رێتهه پیرۆتی کهوت بگه  به. تیکوو بیداتێ   ی نیه و پیره  رزداره خۆی قه  اڵم دا کوتی که و  ویش له ئه. ردتی لێک ییرمه
 .مر  برسی  نه  له  کینی لێره منداڵه

 دی ئیمۆزای مه حه. کی  ری الدێیه  ه و ته  نهی تی ڵکی، ئه ی زمینی خه ئه. یبێک زینی عه یبێک و دابه رێ عه سواری که. زانی چ بکی یده پیرۆت نه
دی ئهیمۆزای  مهه حه. ی ک ری الدێیهه  هه و ته  ی تینهه ڵکی، ئهه ی زمینی خه ئه. یبێک زینی عه یبێک و دابه رێ عه سواری که. زانی چ بکی یده پیرۆت نه
 .می  که رێ بۆ دێیه گه ڵ م  وه گه له  کینیش بێ، وابی ه ر خیتری ژ  و منداڵه به و ئێستیش له وهیتوه  هکوتی کیر

تهیکوو   تهه و غوربه لهه  وا بی هه. سهیش نینیسهی نیهه هیوکیریه  بکهی و که  س ئیمهیده کهه  بینی که د کوتی، وا تیمی ژیینی  یریش  چێش  و ده مه حه
 .تی خۆت  یره س وکیر وحه نێو خوم وکه  وه ی و بێیه خۆت ومیڵ ومنداڵ  ڕزگیر بکه  زووتره

نێو تراکتۆری   ی خسته وبڕه کینی گرت و  ڕه  ستی ژ  و منداڵه ده  بۆیه. را  نیکرێ بێ پووڵی و بێ خینوویی گوزه  به.  میوه چیری نه پیرۆت دیتی
 .  یی  هک بۆ گونده  وه ڕایه ستینی گه  یر و  یر  قی  له  دلێکی پڕ له  ت و ئێش وئیزار و به سره ک نیئۆمێدی و حه دونیییه  دی ئیمۆزای و به مه حه
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دوامااڵوایی


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 بکهی رگه سهتی پێشهمه کینی ژێر ده ئیزاد کراوه  ر نیوچه بۆ سه وره  هێر ێکی گه  ریکه دوژم  وا خه  هیت که ر ده به یتی خه یتی په ک بوو، په یه میوه    
و  کی  لهه رگه پێشمه.  وه هن پیک بکه" زیددی ئینقالب "   و نیوچینه له ولی خۆیی  ئه قه  ، تیکوو به ی هێوه وه ریکی کۆکردنه ش خه سته به و مه و بۆ ئه
 .ر بوو  کینی سوپیی داگیرکه ره ربه ڕوانی به ریی  گرتبوو، چیوه نگه بوو سه ئیمکینی هێر ی دوژم  هه  ی که  وێنینه

واڵی هێر هی  ههه  وه کینیه رێگهیی جیسوسهه  لهه ،وه ڵکهه دڵهی خه  ڕوانی دا هیالک بکی و ترسی زییتر بخیتهه چیوه  کی  له رگه ی پێشمه وه دوژم  بۆ ئه
کی   رگه هیوکهیری پێشهمه  دا کهه ڵکیی  ههی  ده کی و خهه س  پێهده رباڵو ده ی هێر ی به مرۆ نی سبه یینکوت، ئه و ده  ر زمینی  تیی  خستبوو سه حکوومه

   کی  بهده رگه تی پێشهمه ر ییرمهه  گه ، ئه وه کردنه کرد و ئیگیداریی  ده ڵک ده خه  یی  له  ه ڕه هه دووراودوور.   کینیی  چۆل بکه   و برۆ  نیوچه که نه
 .و لێیی  خۆش نیبێ  وه کیته ی خۆیی  لێده ت تۆله وڵه یی ، ده که ی نیوچه وه دوای گرتنه

ههیچ   بوو  بهه نهه  ش ئیمهیده و حیڵهه اڵم بهه ، بهه وه ترسهیه مه  وێتهه که هێر هی دوژمه  مهیڵ وحهیڵ و گیینیهی  ده   بهه  یینوانی که کی  ده گوندنشینه    
 .  ر بده دوژمنی داگیرکه    و پیڵ وه ف و نیمووسیی  بکه ره رانی خیک و نیشتمی  و  ه پیرێوه  نرخێک پش  له

  ئهیزادی و بهه  س  کرد  بهه اڵم هه را، به گوزه ختی ده سه  ند ژیینیی  زۆر به رچه هه. کرد ئیزادی ده  ستیی  به ر هه بوونی هێوی داگیرکه نه  ڵک به خه
سهتیی   ربه دیهل و سه  وه بکرێنهه  بوو  جیرێکی دیکهه نه  کی  دابوو، ئیمیده رگه التی پێشمه سه ژێر ده  له  ر خیکی پیرۆزیی  که سه ستی  ژیی  له ربه سه
 . وه ر خیک و زێدیی  گاڵو بکیته  ی داگیرکه   و پۆستیلی ڕه س  بده ده  له

  ئیهو  درابهوو کهه  وه یهه که رمینده   فه الیهه  ردا ببهوو، لهه نگه سه  ڕوانی هێر ی دوژم  له چیوه  یینی له ری به تی به وی رابردوو هه  ه چیالک که     
       . دیتبوو کتریی  نه ند سیڵ بوو یه هیتبوو  و چه  وه   یرییه  له  ردانی دایک و خۆ کی بکی که نێو دێ و سه  وه رێته بگه

  دیتنی دایک و خو کی لهه  چیالکیش به. جێی بێل   به هیت  ده یف خۆش بوو ، بۆ سیتێکش دڵیی  نه دیتنی چیالک که  له  نده وه دایک و خۆ کی ئه
  دایکی لهه. یی  بوور زار ی سه کی  و خوم و نیسییوا  قسه بیس وخواسی بیب وبرا و خو که.  وه زانی دونیی هی ئه ر دڵ خۆش بوو، وای ده ده به ڕاده

 .کجیر دڵخۆش بوو ، یه ی ژنی هێنیوه که کوڕه  ی که زۆکه دیهیتنی ئیوات و ئیره خۆ ی وه  ی و له که دیتنی بووکه
وم و  موو خههوم و قههه و خههۆی  ههییی بههۆ بگێههرێ و هههه ههداربێ  ی دا به کههه نههدی کوڕه یوهم زه  یتوانیبوو لههه نههه  بههوو کههه  وه و گرانههی ئههه  وره داخههی گههه

 . بینگهێشت  بکی ی روجیران هد
نیچهیری و بهۆ   سهگیر بکهڕی بهه ی ده وه ، پێش ئهه وه کینه گیراوه  ندی به یوه نێو  یر و ئی کرا بوونی په  کینی له ڤیله دوای گیرانی هه  چیالک له    

 .کینی حیوبی دێموکرات رگه ر و چووبوو نێو ریوی پێشمه  یر هیتبوو ده  ڕزگیرکردنی گیینی له
. خهۆی نیشهیندابوو  ی لهه مهینێتی بێوێنهه خ  و دژوار دا قیره ردی سهه بهه زۆر نه  یی خۆی نیشهی  دابهوو و لهه  یوه لێوه تی و یهر زۆر زوو ئیزا و هه ئه
  لی پۆلێههک لههه رپه سههه  واربوونی کرابههوو بههه تی و خوینههده ترسههی و ئیزایههه هههۆی نه  بههه. ی پێکرابههوو سههته دوژمهه  جه کی فیشههه  نههدی  جههیریش بههه چه

 . کی  رگه پێشمه
  بوو دایک و خۆ هکی ند پێێ خۆش نه رچه چیالک هه. بوو هێر ی دوژم  نه  ریش له به را و هیچ خه گوزه هیتنی دایک و خو کی ده  ند رۆژ بوو له چه
رکیت وسهیتێک  ههه  بیدا له مه  ترسی هێر ی دوژم  که  اڵم له بۆ  یری، به  وه جێی بهێل  و برۆنه  به  و زووانه یدیتبوو  به ندی  سیڵ بوو نه چه  که

 .ب  ووداوی نیخۆش نهربۆ  یری و توو ی   وه برۆنه  ترهرچی زوو دایک و خو کی هه   ی بوو که له دا ڕووبدا په
یکی،  رچی خهودا نهه ههه.  گیینی تۆ زییتر نیه  ش له خۆ گیینی مه. لال هیچ ڕوونیدا یکوت، کوڕی خۆم ئینشیئه ده  نده خه  دم بهدایکی دڵ  ید و     
 .نیبێ
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 س نیزانێ و که  ستیوی دایکمی نیه س ده یکوت، که دای  ده  چیالک به. کرد زوو ده زۆری ئیره  وێ برینج و خۆر تێ بۆ لێنیبوو که دایکی بۆ  ه
 . و خواردنی خۆش دروس  بکی کوو ئه وه

ی  مینهه و ده بیسی ئهه. چیالک منداڵ بوو  ی که و کیتینه بیسی ئه. کینی ڕابردوو رییه وه ی بیره وه قسی  و گێرانه  وه وتنه دوای نی  خوارد ، دیسی  که
ری  وه وی زۆر بیهره و بیسهێکی زۆر و گێرانهه دوای قسهه . انهی خهوم و جیر  چهوو  بهۆ بهیزار و میڵهه ڵ دایک و بیبی ده گه و له  سه دره چوو بۆ مه ده  که

 .خۆش، جێگیوبینیی  ڕاخس  و لێی نووست 
. نێ بهوو تهه  رخۆی بهه ههه  .ڵ نیهه گهه سهی له و که  ر  هیخێکه سهه نیی له تهه  و بهه  ر دایهه بهه کراسهێکی سهپی درێهژی له  ودا دیتی که خه  چیالک له    
 .س  کی تیریک و بێ هه دونیییه. تروکیند چیویی  لێ ده  کی  بوو  که ستێره نیی ئه هت.  و وێکی زۆر تیریکی بو  ه
ڕوا،  وکوێ ده ره زانی به یده ند نه رچه هه. کێشی  تێک بۆالی خۆی ڕایده. ڕوا و کوێ ده ره ی بوانێ به وه بێ ئه  به  وه پێشه  رۆیشته ودا ده تیریکی  ه  له

 .کرد توندتر دهکینی  نگیوه ڵ جیر هه گه جیر له
فیقهی  ویسهتری  ره نگهی خۆ ه ده. ئی هنی بهوو  نگهه و ده ئهه. زۆر ترسهی. سهتی ڕاوه  که نگه بیستنی ده  به! چیالک چیالک. نگێک بینگی کرد پڕ، ده له    
 .ئیزیوی بوو" اللی  جه"نگی  ده. تی بوو رگییه ورانی منداڵی و الوێتی و پێشمه ده
 !؟" چووب   نه   ڵه هه  تۆ بلێێ به،  هید کراوه الل  ه خۆ جه" 
 ؟" فی  بێ وه  وه نیم نیسیه. اللی هیورێ  چیالک گیی  من ، جه. "  وه ش دووپیت کرایه جیرێکی دیکه  که نگه ده

 !ڤیلی بوو اللی هه جه. چووبوو نه  ڵه هه  به. رۆیی  که نگه و ده ره چیالک به
 !؟"کراوی هید نه  هر تۆ  گه مه. ی که چ ده  الل گیی  تۆ لێره جه"
 "!م بۆالی خۆم  هیتوم ب  به. کرد چیالک گیی  ییدی تۆم ده"
بهێ بهیبی   و چهۆ  بهه و چهی؟ ئهه م، ئهه کهه دایک بوونی ده  رێی له چیوه  ی که و منداڵه ی ئه ئه. ''الل گیی   جه'' ی خێوان  و دایک و خو ک  چی  ئه
 !بیب  بهب   ده  کی دیکه یه زانی میوه بێ؟ ده ده  وره گه

 !بێ وان  نه می ئه یی  پیرێوێ، تۆ غه چیالک گیی  خودا خۆی ده
 .کردی زوو ده زۆرم ئیره     بگرم، چونکه بیوه  بی له  ره وه" الل جه"

ری  و بهه ور هد  ر چهیوی لهه نهد سهیتێک ههه تی چه ههه. ی داگرتبهوو سهته موو جه تهرس ههه. رزی له موو گیینی ده هه. ری و ڕاپه خه  پڕ چیالک له له    
 .کرد خۆی نه

چهیوێیی .  رمییه زۆری سهه  کرد که ستی ده هه. ڕابوو گه  قه ر ئیره سه گیینی وه موو هه.  ی دانێش  ر جێگیکه سه و له  وه خۆی هێنییه که وه نووری فینوسه 
 .کتر نووستبوو  نیش  یه ته  ی له که ره دایک و خو ک و هیوسه. ری خۆی دا خشیند وروبه ده  به

دوای دا   ر ههیت و بهه بهه خه وه  که رکه نگی ده ده  دایکی به. رێ سپییی رۆیی ده ئه  و به  وه مێک ئیوی خوارده که. ر پێ سه  ستییه هه.  ونی دیوه زانی خه
 .رۆیی

 .موو گیینی داگرتبوو هه  خورپه دڵه. کرد ترسی ده مه  ستی به هه. کی داگیرسیند یه ره چیالک جگه
 را  دییری؟ رهیتی، نیگه به خه ی، کوڕم بۆ وهدایکی لێی پرس

بههۆنی . ی کههه دایکهه  بههۆی هێنههیوم و سههیبیرانه لههه. و کههوت  بههی سههیبیرێک بکێشهه   وه سههتیم ئههیوم خههوارده هه. گیههی   چههیالک کههوتی، تینههووم بههوو دایههه
 .غیی  لێدێاڵسیب
 .سیبیر بکێشی  اڵم پێێ خۆش نیه ، به زانی بیب  زۆر پییوێکی بی ه خۆت ده. دزی بیب  بۆم کری  به. قوربین  بێ  دایک به    
 !ڵ بی گه ویش  له بریی ئه. م که زووی بیب  ده گیی  زۆر ئیره  زانی دایه ده
 .  زان  کوڕی خۆم ده
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الک گیهی ، چهی. تی می تۆیهه غهه  نیشهینی بهدا کهه  وێ الی ئێمهه ههیچ کهیت نییههه.  خهۆڕاگره رو پیهیوێکی زۆ ئهه.  دووری تهۆ زۆر پیهر بهووه  بیب  له
 .کی زوو ده ت ئیره نده چهزان  بیب   رخۆم ده هه

بهرۆ . ی کهه کوتیهی  کهیری چهیک ده. وانیش رازی بهوو  و ئهه  وه م بێنمهه کهه م کوڕه ده وڵ ده رۆم ههه ده  درۆ کهوت  کهه  و بهه" ئیتالعهیت" منیش چووم بۆ
 .                                                         وه م بێته ڵکه و به  ڵ بده گه وڵی له هه

ورۆ  ئههه. نیسههکهی زۆر  کههه رجه ل ومه اڵم هههه هیتنتههی  خۆ ههحیلی ، بههه  کجیر بههه ش یههه زیوه   و مهه  و گههه وا لێههره  نههد ڕۆژه نگۆ چه گیههی  ئههه  دایههه    
ڵ  گهه   یینی زوو لهه ینێ  بهه م سهبه کهه گیهی  داوات لێده  دایهه.  کهه ر نیوچه سهه  نهه که هێهرش ده دا جهیش و پیسهدار  و ڕۆژانهه لهه  کهریی  پێدام  به خه
 .بۆ  یری  وه رێنه ی خو ک  بگه اڵله هه
بهێ و چهیوت پێهی  دایهک ده   ه  لهه که وه لال نه وکیت ئینشهیئه تهی ئهه.  وه دواتهی  دا بنێرمهه  م خهۆم بهه ده ول  پێهده  ، قه ئیرام بۆوه  که زعه ر وه گه ئه
 .وێ که ده

سهێل   ربه و به ی  هه سهبه  دام نهیوه. وی  کهه رێ ده یینی وه ی بهه لال دووسبه بی  و ئینشیئه کن  ده  ویش له ی  ه ر ڕازی بی سبه گه ئه. کوڕی خۆم  بی ه
 . ۆ هزان  زۆرت پێ خ ده. رێ بۆ لێنێ  میستی مه  رخی و به گۆ تی به  به

 .گیی   دایه  بی ه
ری  بهه نێهو دێهی، بهی بهوان  خه  چ  لهه کی  ده رگه ری پێشمه قه و منێش تیکوو مه  وه وێته وت لێبکه بی خه  وڵ بده هه. ژوورێ  وه گیی ، بی برۆینه  دایه
 . چیه  تیزه
کچهی  و ژنهینی . یی  بهوو  ریکی کیروبهیری ڕۆژانهه ر وخهه ده  کینیی  هیتبونهه میڵهه  کی  لهه گوندییهه. موو واڵتهی داگرتبهوو ههه تهیو تیشکی خۆره    

  .چوو  که ده و کینییوی گونده ره گوندیش بۆ ئیو هێنی  و جل  ۆرد  به
یسه  و یده نه. ی دا زاڵ بێ که ر ترسه سه زانی چۆ  به یده نه. ڕابوو دڵی گه  ترسێک له  کرد و نیئیرامی ده  ستی به رونی خۆیدا هه ده  دایکی چیالک له

 . ی خۆی ڕاوکه دڵه ریکی ترس و  ه  وانیش بکی به ت بکی و ئه حه ی نیره که ی و بووکه که کچه  که
ی  وه بهۆ ئهه. هێنێ رخۆی نهه سهه و وه  وه ی بشهیرێته که ترسهه   وه کیری میڵه  ریک کرد  به خۆخه  دا که به وڵی ده هه. کرد ترس ده  ستی به ش هه زیوه گه
ی  وه ره ر کهینی ده سهه  بهی تیوێهک بچینهه  ر پێتهی  خۆ هه گهه دایهک وخو هکی چهیالکی کهوتی، ئه  ڕوو بههی خۆیدا زاڵ بێ  که وکهڕا و دڵه ر ترس سه به

 . یه ئیوێکی سیرد و سووک و خۆ ی هه.   میاڵ 
 .  ی زۆر پێ خۆ ه و کینییه چیالکیش ئیوی ئه. ڵ خۆمی  دێنی  گه کجیری بۆ چێش  لێنی  و چیی ئێوارێش ئیو له یه

 .گیی   زیوه بی بچی  گه
 ت نی؟ ر زگ  زۆر نیراحه به گیی  له  زیوه گه    

 .زۆرم ئیزار نیدا  که منداڵه. بی  . حیجی  نی دایه
  زانه  لێهره ده. ت کهه بۆ سیبالغێ  تیکهیتی بهوونی منداڵه  وه بردیه ڵ خۆم ده گه ترسیبیم له ی نه گاڵوه  ته و حکوومه ر وێرابیم و له گه ئه. گیی   زیوه گه
 .وێ س  نیکه رمی  ده ی دوکتور و ده و  یخ و داخه له

 .جێ بێل    به  نێ نیتوان  چیالک به ته. حیجی گیی   سپیس دایه
 وێ براژ ؟ زۆرت خۆش ده  وا دییره

 .نی خۆ   زییترگیی  ت له نینه ته. وێ س  خۆ تر ده موو که هه  لال له رێوه ئه. وێ چیالکی خۆش نه  یه س هه گیی  که  اڵله هه
 . وه هیتۆته ، تیکوو چیالک نهم دروس  بکهی  که میلێ و چێشته  وه برۆینه  ورده  بی ورده  زیوه گه
 .داهیت  ئێواره  وه ئه

 هیورێکینیلک و  نێو خه  له  ویش  پێی خۆ ه ئه. وێ ڵک چیالکیی  زۆریی  خۆش ده خه. حیجی  لال بلێ  چی دایه ؟ وه نیه چیالک بۆ دییر    
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 . کی  رگه ری پێشمه قه مه  نێو دێێ بێ یی  له  نگ بێ یی  له ڕه. بێ
 ی تۆ چی براژ ؟ ئه

 مووکیت پێ  هه.   زۆریش ئیگیی لێمه.  م بۆ بی ه نده زانێ چه ر خودا بۆ خوی ده هه. وێ کجیر زۆرم خۆش ده چیالک منیشی یه. گیی   اڵله هه    
 . وێ منی خۆش ده  نده و چه  عی قی منه  نده چه  لێ که پێ  ده.  بێ تۆ م  ژیین  بۆ چیه  .اڵله گیی  لێ، هه ده
اللی  نێهو جهه  ر کهوڕ بهوو، بهه گهه لهێ ئه ده. "   همی  دانهیوه که نێهوی بهۆ منداڵه  ئێسهتیوه  لهه.  وه بێتهه ر نه بهیب ههه  بێته ده  که  ش دڵی خۆ ه نده وه ئه
 ".نێ  کینییو ر کچێش بوو، نێوی ده گه و ئه وه  مه که ده هیدی   ه
 ؟ یینی پێ خۆ ه  چیالک بۆ کێهه. گیی   زیوه گه
 . "رقیی  نیه  کوڕ و کچ فه. دایک بێ  تی له ساڵمه  به  که ر خودابکی منداڵه هه"لێ  ده  میشه هه. رقیی  پێ نیکی لال فه وه

 .ت میعه لێک جه الم وعه سه    
 .کوڕم  وه خێر بێیه به. گیی   سالو دایه

 .گیی   سپیس دایه
 لێی زۆر میندووی؟ ده.  وه خێر بێیه به  کیکه

 .گیی   اڵله سپیس هه
 ؟ راتی نوێ چیه به کوت  بوان  خه. کی  رگه ر  یخی الی پێشمه سه  چوومه

 چیالک گیی ؟  ڕووی داوه  جی هیچی تیزه
 . ر نیه به جیرێ هیچ خه. گیی   نی دایه

 .ی که سێلی م  ده ربه زووی به ئیره  مێژه  موانی له ده. رخی بۆ لێنیوی گۆ تی به  سێل  به ربه چیالک گیی  به. کی  می  بخۆی  کچه که   بی نینهبێن
 .ی  دانیشتوومخۆم  میڵه  سیبالغێ له  م له که س  ده هه. گیی   ت خۆش بێ دایه س  وچیو ده.  کجیر خۆ   لێنیوه یه.  ۆربیو  یه وه راستی ئه به

 .نۆ ی گیین  بێ کوڕی خۆم
 .روخێ ده  سیفه که  ته و حکوومه و ئه  وه گرێنه رزی و ئیزادی ده ربه سه  لال به خودای، ئینشیئه  نی به کوڕم په

 .فیرۆ نیچێ هیدا  به کی  و خوێنی  ه رگه نجی پێشمه ت و ڕه حمه لال زه ئینشیئه. حیجی گیی   خۆدا بکی دایه
 .ا  بێخودا پشتیو

  ؟ ده رێ ده ی ده رکه ده  لێی له ده  کیکه    
 . چ  بوان  کێه گیی ، ده  اڵله هه  وایه

 ؟ ومیوه ی، چ قه له په  چێ کوڕم بۆ وابه
 .ڵ هیورێیین  برۆم گه بێ له کی  و م  ده رگه ری پێشمه نگه ر سه سه  هێر یی  کردۆته پیسدارگیی  جیش و  دایه

 بێ برۆی؟ ر ده چیالک هه
 .  ڕ بکه وێ  ه کین  له ره نگه میلێ دانیش  و هیوسه  له  م  نیتوان  لێره. گیی   اڵله نیچیرم هه
 .بۆالتی   وه نێی  و دێمه رچی زووتر ڕاویی  ده لال هه ئینشیئه
 .خۆت بێ  ئیگیت له. سپێرم خودات ده  کوڕم به

 . وه بینینه کتر ده ینی یهی به  ب  را  مه نگۆش نیگه ئه. بێ خۆم ده  گیی  ئیگیم له  دایه
 .قوربی   خۆت بێ به  چیالک گیی  ئیگیت له

 . یه وره گیی ، خودا گه  زیوه بێ گه م  نه غه
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 .خوداحیفیو
 .مینی خودای دابی ئه  له. ڵ بێ کوڕم گه خودات له

کی   خۆفرۆ هه  ربیز و جی هه سیج و پیسدار و سهه زارا  به هه  ر پێکهیتوو له سوپیی داگیرکه. ستی پێکرد توندی ده  به  وه ره ندی  به چه  ڕ له  ه    
 .کینی چییکینی کوردستی  فره رزه لۆ به ری هه نگه ر سه سه  هێر یی  کرده  پشتیوانی ئیوری قورسی تۆپخینه  به

ڕ تهیکوو   هه. سهتی پێکهرد ر ده نگه سهه بهه  ر نگه خ  وخوینهیوی و سهه ێکهی سههڕ  ه س  هیت  و ده ی پلینگی نێو دارستی  لێێی  وه وێنهکی   رگه پێشمه
 .ی کێشی یی  درێژه به ره به

کهینی  یکهوت، کوڕه و دهڕانهد  ینه رز ده نگهی بهه ده  ر بهه رداخی داگیرکهه و پهه هێهوی زۆر و پۆ هته    ترس لهه ز، چیو نهه به ی ئیزا و نه رمینده چیالک فه
سه  و  ر ده بهه ده. قوربینتهی  به   بهه.  یهه کهوڕی نهی، ڕۆژی ئێمه. و تێکیهی  بشهکێن  و ڕاویهی  بنهێ   وه نهه سه  بکه هێل  ده مهه.   لێێهی  ده دێموکرات 

 .  ر و چڵکیو خۆر وخۆفرۆ ه رچی داگیرکه بی ڕامیلی  هه. رگریتی  مرم کی به ک و چه چه مه
  و و برینهدار و بههیهی  کهوژرا دانهی ده  دوژمه  بهه. رای پێکه کشهه سهتی  و کوردکهوژا  پی ه ره ی تیریهک په وا هێوی زۆر و بێ وره ڵ ڕوونیکی هه گه له

  کی سههووک و قورسههیی  بههه یههی  چههه پههیش خۆیههی  ده  نۆک لههه و ترسههه   ڕاکردۆکههینی بههێ وره. ی پێکههرا کشههه پی ه  بههۆ دواوه  وه ر ههۆرییه  ههپرێوی و سه
 . وتبوو  زر که عه ر سه ریش له الکی داگیرکه یی  که ده  هێش  و بهجێ

نهدی   چه. ڕ یدانی  ه ری مه روبه و هکینی د کی  و گونده رگه ی پێشمهر نگه تۆپبیرا  کردنی سه  ستی کرد به ده کوو گورکی هیڕ و بریندار دوژم  وه    
کی  هێر هی  رگه ری پێشهمه نگه سهتی سهه پهیش تهۆپ بهیرا  کردنێکهی خه. کی  رگه ری پێشمه نگه ئیور بیرا  کردنی سه  ستیی  کرد به هیلیکۆپترێش ده
 .              بوو ده رمتر و گههیت ده ر ڕ هه  ه.  وه ستی پێکرده ده  راوه سه ر له سپیی داگیرکه

ش کهراو  کینی کوردسهتینی دابهه  هه رکه کهوو چیهی سه یهی  وهرێگهی و رێبیز  ئیمهی  بهه  کی  بهه رگه پێشهمه. بهوو ڵ جیر زۆرتهر ده گه هێوی دوژم  جیر له
. دوژمهه  کههوژراوێکی زۆری دابههوو. ر رداخی داگیرکههه و پههه  هێههوی زۆر و پۆ ههته ر مبههه هه  رگری لههه ڵبینی بههه سههتیبوو  و سههینگیی  کردبههوو قههه ڕاوه
 .                          بوو کی زۆریش برینداری هه یه ژمیره
کی   رگه ری پێشمه نگه سه. ی کردبوو کشه پی ه  وه ر ۆڕییه سه  کی  به رگه بری گورچ و بڕی پێشمه هۆی زه  ر به  کری داگیرکه له. بوو  وئێواره مه ده    
رێک دابهوو  و ئهیگری  هنگ سهه  ی دیکهه لهه رگه نهد پێشهمه ڵ چه گهه چهیالک له. کی  دابوو و هێر ی هێلیکۆپتیڕه  ژێر ئیگری قورسی تۆپخینه روا له هه

ژێر ئهیگری قورسهی  وا  لهه ئهه. وت رزی کهه عهه یی  وه که ره نگه نویهک سهه  ندی  تۆپ له و چه   وه گرته وانی ده ری ئه نگه وخۆ سه ڕاسته  قورسی تۆپخینه
ر  گه می  بگۆری  و ئه که ره نگه بێ سه ده  کوڕینه .کی  کوتی رگه پێشمه  چیالک ڕوو به.  یی  بگۆر  که ره نگه سه  نیچیربوو  که  دابوو  و بۆیه  تۆپخینه

نێویهی  و چهیالک و سهێ   وتهه تۆپێهک که  یی  گوللهه که ره نگه سهه  ر لهه ده کهیتی هیتنهه  لهه. وێ کهه ده  ئێمهه کراسه  وه چی  تۆپی دوژمه  یه رنه ده  لێره
 .برینداربووختی  سه  ش به ی دیکه رگه ند پێشمه هید بوو  و چه   ه  ی دیکه رگه پێشمه
س توانهیی  کهه. ئیس  خۆی و هک ببهوو  س له ر که هه. می پێیی   کی له یی  قه  یوه ی ئیزا و لێوه رمینده س  دانی چیالکی فه ده له  کی  به رگه پێشمه
 . ڕ   ڵده کیندا فرمێسکیی  هه هیده ر  ه سه کوڵ به موویی  به هه. بوو نی نهجوواڵ
پشهتێند   ی  بههک سهپه ر پشهتی ئه سهه  ی تهیبوت لهه وێنه  ر دوو دار به سه کینیی  له هیده ی  ه نیزه کی  جه رگه ، پێشمهوا ڵ تیریک بوونی هه گه له    

 .ر به وراز و نشێویی  گرته یگیی پڕ ههئیوایی ڕ و هر قیی  کرد و به
  نههه . بوور واڵت دا کێشههی سههه نگی بهیڵی به هبێههد. هێنی دهڵهه نگیوی ههه سههپییی هههه ئه  ودا و بههه دڵههی تههیریکی  هه  کی  لهه هید و برینههداره کهیروانی  ههه

کی  بهۆ  رگه پێشهمه.  هکیند ی ده و نهیوه سهیمی ئهه  نگی بهه بێهده  یی  بهوو کهه کی  و جیروبهیر پڕمهه نگهی سهمی واڵخهه نیی ده یک، ته خشپه  ستێک نه هه
فرمیسهک بهوو  و زۆریهش برسهی و تینهوو   م و چهیو بهه خهه یی  دڵ بهموو ههه. ڕ ه  ڵده فرمێسهکیی  هه  م رێگهیوه ده  بهه  کینی دیکهه هیده چیالک و  ه

 . ی داگرتبوو  سته موو جه کینیی  هه ره نگه خوینی هیوسه  ڵ به ڕ تێکه یدانی  ه تۆز و خۆڵی مه. ت ومیندوو بوو  که و ه
 اڵم و گونده دوور بوو، به ی نیو کیتژمێرێک له میوه  که ڕه ند  وێنی  ه رچه هه. بوو   واڵی تیزه ڕوانی هه ر چیوه ڵک هه ئیوایی خه نێو له    
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  کههی  لههه پییوه   ههێک لههه ش، به وهۆیههه به.  گههۆڕی دایههه  خوێنههیوی لهههڕێکی قههورس و زانیبویههی   ههه. سههتبووی تههۆپ و کیتیۆ ههییی  بی گرمههه  کههه ڵکه خه
 .ێن  ی ڕابگه که ئیوایه دانیشتووانی  واڵیکی نوێ ببیس  به هه ر ، تیکوو هه وه کۆببونه  که وتی دێیه موگه

ر  بههه دێ و له نێههو  وه یشههته م بههیر گه نشههێوێکی زۆر، میتههه وراز و هههه نههد و نههد وله کی پههڕ که کی  پههیش بڕینههی رێگییههه هید و برینههداره کههیروانی  ههه
 .ستی وتێ ڕاوه موگه

 دوو.   بۆ  ۆرد  و دوایش نی تنیی  یی  بکه ی ئیمیده وه هیدانیی  داگرت و بردیین  بۆ ئه رمی  ه گورجی ته  وت به نێو موگه  له  پییوانی کۆبۆوه
هید بهوونی چهیالک و هیورێیهینی  واڵی  هه ههه.  کی  بهوو  برینهداره  رگه رمی  کردنی برینهی پێشهمه و ده  وه ریکی خیوێ  کردنه رمینیش خه کیدری ده

  یی  کهه ئیزیوانهه  و رۆلهه سه  دانهی ئهه ده موویی  بهۆ له وت و ههه نێو موگه  ورد و در   و ژ  و پییو ڕژانه.  وه نگی دایه نێو دێ دا ده کوو بۆم  له وه
 .    دا کێشیبوو  که ر گونده سه میت  بیڵی به. گریی  کرد  ده برای خۆیی  چیویی  لێده کوو کوڕ و وه

  وه کهه الی گونده   مهه الیهه  دوای خویندنی قورعی  لههکف  کرا  و   وه ته حورمه   ۆرا و به  که وتی دێیه موگه  هیدا  له رمی  ه اڵت ته تی خۆرهه    
 .دی کرا  به نوڵگیی ئه و مه ره ی رۆیشت  به ئیمیده
 .ێن  ویس  و ئیزیوی چیالک رابگه ر سێ خۆ ه هه  به  گ بڕه ر جه  واڵه و هه ک ئه یه چ زمینێک و  ێوه  زانی به یی  ده نه  که ڵکه خه
 .وت  رێکه چیالک وه  و میڵی ره به  که دێیهند ریش سپی  وت و چه الی موگه مه

کینی   هیخه  ڕێکی قهورس و خوێنهیوی لهه  هه  یهینوانی کهه ده. بوو کینیی  ههه رگه ڕ و پێکهدادانی پێشهمه واڵی  ه دایک و خۆ ک و خێوانی چیالک هه
کتر  یهه نگی چیویهی  له بێده  به .کرا دی ده ڕووخسیریی  دا به  له  ڕاوکه موویی  ترس و دڵه هه را  بوو  و زۆر نیگه.  ڕوویداوه  و گونده ری ئه وروبه ده
  خواسه  کهه ی ده وه دڵهی خۆیهدا ئهیواتی ئهه  رکیمیی  لهه ههه. داکێشهیبوو  که ر میڵه سه بیڵی بهسیم   نگێکی به بێده .کوت ده  یی  نه ک و ه کرد و یه ده

   .میڵی  وه رێته گهتی ب سیغ و ساڵمه  خۆڕایی بێ و چیالک به  ی به که رانیه نیگه
 .رێ ده  میلێ بچنه  جێگیی خۆیی  ببوو  و له  وێرا له یینده واڵی نیخۆش، نه ترسی بیستنی هه  له. ی نێو دێ بوو ڵالکه ڵالهه هه  گوێیی  له

بهێ کهێ  ده. ێکیی  دا پرسییرێک جهوواڵس ر ستی هه هه مێشک و  رێ سووڕا  و له ده  رگیی سیر و ده و حه ره کی  به روچیوه سه. رێ لێدرا ده  رگیی ده    
 بێ؟ تۆ بڵێی چیالک نه. والێکی پێ بێ بێ و چ هه

  وه ره رگهیی ده ده  جهیرێکی دیکهه. ئیسه  خۆیهی  و هک ببهوو   رسهێکیی  لهه هه. دایهک وخو هکی چهیالک کهرد  مێک ڕامی  چهیوێکی لهه پیش که  زیوه گه
 هی  موو ئهیزای له گهوێی و ههه  یشهته گه ی دڵهی ده ترپهه. اڵت رێ ههه رگهیی ده سهیرێ و ده و حه ره هبه  پهێ خواسهی  لهه و بهه په  بهه  زیوه گهه.  وه لێدرایه

ی  وه ڵ کردنهه گهه له. بهوو  لهه جه عه  کهوتی بهه یی  ده رگیکهه ده  ی کێه وه بۆ زانینی ئه. ستێ ی ڕابوه نیسه هه  ریکه کرد خه ستی ده هه. وتبوو رزی  که له وه
 . یی چ ڕوویداوه بێ سێ ودوو تێگه ، ند ریش سپی دیکه مۆستی و چهو دیتنی می   رگیکه ده
 . زیوه ر گه سه  یینده پێ خواسی خۆیی  گه   ۆکیوی و به په  دایک و خۆ کی چیالک به. چوو خۆی هۆش  و له  ربۆوه خۆی به  ئیستی  له

 .رزی عه و چیویی  بڕیبوو  ردابۆوه ریی  به رسێکیی  سه کی  هه پییوه
غهیردا    کی  به پییوه  کێک له یه.  وه خۆڕنینه  ستیی  کرد به ی داگرت و ده که خۆیی  و گریی  ئیسمینی دێیه  دایی  به  نه و دیمه دیتنی ئه  به کی  ژنه
 . وه ڕایه ند ژنی دیکه گه ڵ چه گه کی کورت له یه رێ و پیش میوه ده  اڵته هه
ت  وه موگهه  کهی  لهه پییوه. کهه ژنهی  و کچهینی دێیه  پڕبوو لهه ند سیتێک دا میڵی چیالک چه  رێ و لهژوو    رده و دایک و خو کی چیالکیی  به  زیوه گه

 .                                           خیکیی  بکه  سلی  به ر  و ته و گۆڕستی  به ره هیدا  به رمی  ه تیکوو ته  وه کۆببوونه
 .وێ ی بکه که رگو ه اڵلی جگه خوێ  دا  ه  بێ گیی  و له  ی سته ی  جیر چیوی به جهبۆ دوا  دایکی چیالک بڕییری دابوو که    

  جوانهه  بهۆ دواجهیر ڕووخسهیری رۆلهه   یکهه وه ر ئه سهه دا و سهووربوو له اڵم کۆلی نهه ی بێنێ، به که دیتنی کوڕه  واز له    که رازی بکه ول دا  زۆریی  حه
 .ی ببینێ که رگه مه
  ی و به که رگه مه  جوانه  خوێ  سووربووی کوڕه  ر کفنی به سه  ڵرژانه کینی هه چیوه  کینی له فرمێسکه   نی و  وه سینگیه  ی بههید ری کوڕی  ه سه
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چهیالک گیهی  . چیالک گیهی  میڵه  وێهرا  کهردم. رگ  سووتیندم چیالک گیی  جه. جێ  هێشت  چیالک گیی  بۆ به. هیواری کرد  وه دلێکی خوێنیوییه
چهیالک . ژێرگهڵ  یهه به ڵ خهۆت ده گه بیب  له  زووی بوو  به دی  و ئیره چیوی خۆت نه  ت به که دایک بوونی منداڵه  چیالک گیی  له. ب  بلێ بی  چ به

 . م بکه  وره بێ بیبی گه  ت به  که گیی  چۆ  منداڵه
 .  ره رێمه توان  بگه ده چۆ . س  چوو ده  ویست  له تۆی خۆ ه  چۆنی پێ بلێ  که. بیب  بلێ   چیالک گیی  چ به

بهی . ب  بهۆ گوڕسهتی  نیی نهه تهه  رد و ئیزام به بی چیالکی جوا  چیک و مه. بێ نیی نه ته  بی چیالک به.  روح  لێ بستێنه  ر ئێستی و لێره هه  خودایه
 . رگ  سووتیندم چیالک گیی  جه. ڕوا نیی نه ته  م به که رمینده فه  کوڕه

بۆ   وه و بردیینه  ی کردوه که رمه ته  پچڕپچڕ دایکی چیالکیی  له  به  که کینی گونده ژنه  له  ند دانه و ی  گێرانێکی زۆر، چه  وه دوای گریی  وخۆڕنینه
 .میڵی
هیدا    هه رمی نی تنی ته  کی  له رگه و پێشمه  که کینی گونده پییوه  رم داهێنی بوو که گه سیرد وسڕی پییوی   وی تیو تیزه زه رمی خۆره تیشکی گه    

موو  کینی چهیالک وههه تهه دیهێنهینی ئیمهینج و ئیوا لێنیی  دا تهی وه ڤیاڵنی چهیالک بهه هیدا ، ههه ر گڵکهۆی  هه سهه دوای فیتیحی خوێند  له.  وه ببوونه
هیدانی گیهی   رزی  هه هرب وچهینی رێگهیی سهوور و سههری بێ ده ست  و درێهژه وه بیت نه خه  کوردستی  بۆ سیتێکیش له هیدانی رێگیی ڕزگیری کورد و  ه
 .خ  کردووی کورد و کوردستی  ب  به
 
 

 هێلسینکی
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رگداویمه


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  وه وهۆیهه به. دی رپێهی خۆیهی  ده کی  بهه دژواری بهه کیروانچیهه. کجیر تیریهک بهوو دونیهی یهه. بهوو وانی دیکه زۆر جیهیواز  هڵ  هگ  وه له و  ه ئه    
 .برێ  دانه ێکترازێ  و ل هیچیی  له ڕێگیکه نه س  بوو، تیکوو کتر به یه نیی  لهکی موویی  واڵخه هه
و  نگهی خیهو کی  و پرمهه پرمیهی  و ده نگهی سهمی واڵخهه نیی ده تهه. کهه دا کشهیندبوو نیوچهر  سهه نگێکی سیمنیک بهیڵی به س  و بێده وێکی بێ هه  ه
 . کیند نگی ده زه وه نگی  ه بێده  کی  بوو که ورتی کیروانچیه  وردی ژێر پێیی  و ورته   رده به

زۆر  کی ڵهدێردا بهه ڕێچکهه رێیهه خ  و هه نی چیهیی سهه هو رد و دڕک و داڵ و ده کیروا  به الرێ دا و به نێو دار و به. ڕببوو و تێپه  ه کیت له نیوه
ر  یینی بگیتهه گونهدێکی سهه وانی رابهردوو پهێش تیریهک و روونهی بهه ی وه کهوو  هه  وه ئهه نهی، بهۆ نگیوی ده وه هه و پێشه ره سپییی به بیریک دا به ئه

 .ستکردی ئێرا  وعێراق سنووری ده
ی  وه لهه پێشهه  وه نهه ترسهی هیورێیینیهی  زووتهر ئیگهیدار بکه س  کرد  به مه کیتی هه  یکه له وه ۆ ئهزایی رێگیکه و ب خدر به هۆی  یرهواڵ و عه    

 .هێنی ڵده نگیویی  هه کی نه زۆر دوور هه ودایه کیروا  و به مه
وه نێهو مهیڵ  ۆ ڕۆژی دوایهی بگیتههد بهێ و به ر ڕه سهتکردی داگیرکهه تی بتهوانێ لهه سهنووری ده ش به ساڵمه و جیره دابوو که ئه وه  ییڵی ئه خدر له خه

 هیی   وه ژیهینی هیوبه کهه سیڵ بوو که به یه  ی پیزده میوه. ویس  خدر، ئیمینی خێوانی زۆر خۆش ده. ژ  و چوار منداڵ بوو بی و سیحه ئه. ومنداڵی
 .پێکهێنیبوو

کیتێک بڕییریی  . کتر کردبوو زیی  له یه ش پێکبهێن  حه یکه ژیینی هیوبه وه پێش ئه. ویس  کتریشیی  زۆر خۆش ده کتربوو  و یه وا  پورزای یه ئه
 .س وکیریی  زۆریی  پێ خۆش ببوو کتر بب ، که دابوو بۆ یه
عهی  نیی کهیری دو تهه. ڕوا  بهوو چهیوه را  و زۆریش نیگه. ی بوو ر دڵه خورپه ی هه وه ڕانه رۆیی بۆ کیروانی، تیکوو گه موو جیرێ که خدر ده ئیمی  هه
 .وه میلێ رێته تی بگه وه بوو که خدر بپیرێوێ و به ساڵمه ر خودای پیڕانه به کرد  و له
کهرد، لهه وێهرا دیهیری بهۆ  رمێنی کوردسهتی  ده ری کهیروانی بهۆ دیهوی گهه فه موو جهیرێ کهه سهه ویس  و ههه کجیر زۆر خۆش ده کینیشی یه خدر منداڵه

کهرد بهۆ  ی بیبیی  ده وه ریێ هیتنه چیوه  وه تیسه  کرد، به و دیو ده ری کیروانی بۆ ئه هف رکیت بیبیی  سه هه  کینیشی وا ڕاهیتبوو  که منداڵه. هێنی  ده
 .ی دییریی  پێبدا وه ئه

ختی پهییو  رمیی سهه رمیی هیوی  و سه تیکوو ئێوارێ به گه یینی را هه به  ڕۆژانه له. کیری کیروانی بکی کرێکیر بوو  س  به ی ده وه خدر پێش ئه    
 .کرد کینی کیری ده س  هێنینی پیرۆنینێک و تێرکردنی زگی ژ  و منداڵه ده ندانی زستی  بۆ و هۆڵ به و سه  خته و  ه
  ی خشه  بهڕی  و بهه خینهه تی و بێکهیری ڕوویهی  کردبهوو کوره مهه را ر بێده بهه را تیکوو سیردی پییو لهه  هیرێ  به  ڵ خێوانی له گه ند سیلێکیش له چه

 .رکردبوو ریی  تێپه سه رمه چه  ر ژیینی پڕ له ده به ڕاده رد و ئیزارێکی له وول کردنی دهحم ته  م و به پوولێکی زۆر که
بهۆ  ڵ هیورێیهینی  گهه  و لهه ئهه. ر داههیتبوو سهه ک ئهیڵ وگهۆری به یهه کردبوو،  ێوازی ژیینی تهی ڕاده'' قیچیخ '' کیری  ستی به خدر ده  که  وه وکیته له
وا   ئهه. ی  بکهر روح و گیه  ر بهه داگیرکههسهتکردی  رسهنوری ده ت سه تییبهه  ر رێگهی، بهه کینی سهه ترسهیه مه  بوایهه س  خستنی بژێهوی ژیینیهی  ده ده وه

ممولی برسێتی و سیرد  حه ته کی  ببڕ  و  ڵدێره ژ و دۆڵ و هه وراز و نشێوی که خ  و پڕ له هه ی سه هیت دا رێگه ری هیت و نه فه سه  نیچیربوو  له
 .     المیری گورگی دڕنده بکه ی په  ه ڕه و سۆڵی زستی  و هه

ئهیواتی   مینی دوژم  و بهه نێو داو و که  وتنه که هیوای نه  و به  وه کینیینه ر پشتی واڵغه سه  و به کۆڵ  موو جیرێ کۆلێک بیر له وا  نیچیربوو  هه ئه
  ی رۆژ ڕه  له  بۆ هیندێکی  جگه  ێک که ر ده قه. ری نیدییر بسپێر  ده ستی قه ده  کینیی  خۆیی  به ی ژ  و منداڵه ی دووبیره وه دیتنه



 
 

[ 38 ] 

 

 .ش کردبوو بێبه  وینی بیوکینه ویستی و ئه خۆ ه   یشی له دا  منداڵی چیوگه سه  ژ  و به یی  ژنی بێوه ده  بههێنیبوو  و  دییری نه  ی بۆ چیدیکه
بی هتر  ت جهیرا  نیسهبه ک بهه  یهه رانی ژیینیهی  تهی ڕاده ترسی ڕووت کرا  و کو ت  و برینهداربوو  ، گهوزه و مه  که ختی و دژواری کیره ڕای سه ره سه
 .ببوو
 . کردبوو  ند مینگێک بوو ژنی میره ویس  چه کتریی  خۆش ده خدر و زۆریش یه  یشته گه تی ده خومییه  به  هواڵش ک عه    

رگ و زێهر بهۆ  نهد و کرینهی جهل وبهه میوه رجی زه رجی گرانی ژیی ، نیچیربوو بهۆ دابهی  کردنهی خهه هۆی خه  اڵم به بوو، به  وه نییزی ژ  گوازتنه  به 
 .وت بکی که ک پی ه یه پیره  ی بتوانێ بڕه وه بۆ ئه. رمێنی کوردستی  بکی کیروانی بۆ دیوی گه ری فه بووکێ، زوو زوو سه

ش         بۆیههه ر توو ههی کههیروانچێتی ببههوو، هه   واڵوه عههه رێگههیی   خههدر لههه. خێو بکههی ژیههی  بههه و ده ڵ ئههه گههه  لههه  دایههک و بههیبی پیریشههی کههه  بۆایههه و ده ئههه
 .کرد و دیوی سنووریی  ده هیتووچۆی ئه  وه که یه  مووکیت به هه

کی   نهدی   هوێ  کیروانچیهه چه  پێشهتر و لهه.  وه نینهه مینیی  بهۆ داده کی  و که ر ڕێگیی کیروانچیه سه  چوونه کی  فێرببوو  ده ته چه  جیش و پیسداره
" ئینقالبهی " دواتهریش دادگهیی .   کرابهوو ی زینهدا وانهه هتی زۆر، ڕ و ڕووتیهی  کردبهوو  و دوای لێهدا  و بێحورمهه  وه کینه ته داوی چه  وتبوونه که

      . پیندبوو ریی  دا سه سه غدی قورسی به ی نه ریمه کۆمیری ئیسالمی حووکمی زیندا  و جه
زانهی چ بکهی و  ی ده نهه. ی داگرتبهوو سته موو جه دڵ و ترسێکی قوڵ هه  وته کی که یه کرد خورپه کینیی  بیر ده ، کیتێک بیره ئێواره  له ر خدر سه    

توو هی   وی رابهردووه ونی نیخۆ هی  هه ههۆی خهه  بهه   ی کهه کهه رانیه میبوو ههۆی دڵ نیگه تهه  پێش نی  خوارد  به. ی دا زاڵ بێ که ر ترسه سه چۆ  به
  کهه  رجیش نیهه و مهه  و  بهووه نیی خه بووی تهی دیت وه کی و ئه رانی نه واڵش توو ی نیگه عه  وابی ه  که  کردوه  وه بیری له.  وه واڵ بگێرێته عه ببوو بۆ

  کهه  وه بکیته  و سیتینه و ئه کینی  ژ  و منداڵه  دوور ڕابگرێ و زۆرتر بیر له  بیر و فکری خراپ به  دا خۆی له وڵی ده هه . رێ راس  بگه   وه تمه حه
کهی و  گرێ و میچیی  ده  یی  ده بیوه  رمی له و به گه  وه کیته یی  بۆ ده کینهرمی بیو ویش ئیمێوی گه دێ  و ئه  پیریوه  موویی  به میڵی و هه  وه گیته ده

 .کی ش ده ردا دابه سه دییریی  به
ی  وه سهتی بهه واڵ هه عهه. ترسهێ  هتێک ده  لهه  دا کهه و وانیشهی  نهه  وه ی بشهیرێته کهه ڕاوکه ولی دا تهرس و دڵه یینی حه خدر دوای نی  وچییی به    

  نگهه ده  کردبی، بهه  هی نهه ر قسه گهه ئه. نگ بهێ بهۆ سهیتێکیش بێهده  بوو کهه نهه   سهه و که خهدر ئهه. بێ بیروهوری خدر ئیزار بهدا ده تێک   کردبوو که
 . واند ڕه کۆڕی ییرانی ده  ی له ژاره م و په کوت و غه ی گۆرانی بۆ دۆستینی ده که خۆ ه

و  اڵم ئهه دا، بهه دهڵیی  لێه گهه  نگی لهه فهه کهرد و جه ی خۆ هی بهۆ هیورێیهینی ده وارد و قسههخه یینی ده نهینی بهه  وه تهه زه له  زۆر به  کیت، موو خدر،هه
 .       کوتبو  یینیینی ڕابردوو گۆرانیشی بۆ نه کوو به وه. کردبوو ڵ هیچیینیش نه گه  ی له قسه ت  نینه خوارد بوو، ته ک نینی نه نه  یینیه به

 .کیبوو ڵتووته هه  که تیوه ر هه به ک کو له یه گۆ ه  خۆی له
کرد و گهۆرانی بهۆ  ده ی نهه س قسهه ڵ کهه گهه خهدر له  یکهه وه اڵم ههۆی ئه خوارد بهوو، بهه یینیشی نهه نینی به  و بۆیه  خۆ ه خدر نه  واڵ پێ وابوو که عه
 . ته ی بێ تیقهر خۆ و هه  اڵم خدر کوتی هیچ نیه ی بوانێ، به که وڵی دا هۆیه پرسییر و زۆر هه  کوت  بۆی ببوو به ده نه

نێ  تههیقی تههه  ری  و و ههکیرۆی بههێ ئههیودا و بههه  ههتێکی پههی  و بههه ده  ونی دا لههه خههه  لههه. ونێکی زۆر نیخۆ ههی دیتبههوو وێ ڕابههردوو خههه خههدر  ههه    
 .بوو  سوور و چۆلگه  ر گڵه کرد هه تیکوو چیوبڕی ده. کرد ده دی نه رێکی به وه یرۆانی هیچ زینده ک ده ر الیه بۆ هه.  وه خوالیه ردا  ده رگه سه
ی بڕیبوو  وه رێگیی بێ پسینه  نده وه ئه. ژنۆی  کیبوو هێوی ئه .تینوێتیی  بڕستی لێ بڕابوو  چۆرا و له قی لێ ده تیو ئیره ر تیشکی خۆره به  ی له له
 . تینی خۆر بپیرێوێ  تیشکی به  ر به  ی له  یر بدا و له حه  ی خۆی لێ وه ک بۆ ئه یه نی په  رێک، نه سێبه  نه. وتبوو القی  که  له

 .  ی و ک بووه سته موو ئیوی جه هه  کرد که ستی ده ر بێ ئیوی زمینی  کی، هه به وا له تیکوو تیریک بوونی هه  و ڕۆژه ئه    
اڵم  کههینی، بههه ر لێوه سههه  بیخیتهههسهه  بخههیو و  ده ی وه کههه گڵه  ک لههه ڕایههه م ته  ههکه بکههۆلێ ئههیی به  کههه دا نێههو گڵه وڵی ده کههینی هههه بههێ هێوه  سههته ده  بههه
 .ی بێ ئیکیم بوو که وڵه هه

 ژیی   و ئیدی هیچ ئۆمێدی به  کرد بڕستی لێبڕاوه ستی ده واوی هه ته  کینی کیتێک به س  و کوه بێ هه  چیوه  وا به پێش تیریک بوونی هه
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ری  سهه  ونهه رچهوونی گیهینی بکه  ، تیکوو دوای ده که رێی مردنی ده و چیوه وه سووڕانه ری دا ده ر سه سه کی  به خۆره ال ه یدی چۆ  بیڵنده  همیبوو، د نه
 .و بیخۆ 

نیییی زیهیتر  نگ و تینوێتی و برسێتی و بێ هیوایی و ته زه وه تیریکی  ه  ورده  رده ستی پێکرد، وه رمی ده و جیر سه وا ئه ڵ تیریک بوونی، هه گه  له
ر گهوێی  لهوری گورگهینی برسهی بهه  لهوره  ورده  ورده. واوی سهڕ ببهوو  تهه  س  والقهی بهه رزی و ده له  ی ده لهموو  رمی  هه سه له. ر سه  ختیی  خسته زه
. اڵم تینهوێتی و برسهێتی بڕسهتی لهێ بڕیبهوو وه، بهه بوونهه ر نویکتهر و نویکترده کی  هه نگه ده. دایگرت  خورپه دڵه ترس و  ی دیکه وت و هینده که ده
چهیو  کی  و لهه دڕنهده  المیری گورگهه هر په بهه   وتۆتهه ی که سهته جه  سهتی کردبهوو کهه نهده هه وه ر ئه پهڕ ههه  لهه. خۆی بسوورینێتوانی  یده ت نه نینه ته

 .ڵدریبوو کێی  هه ریه به تروکیندنێک دا له 
  کهوو پشهیله خهۆی وه. رزیبوو ڵلهه هه  وو مێژووکههک ترسی  وه  رمی  و له سه  له. ڕابوو ر ئیو گه سه  ی وه موو ئیزای له هه. ریبوو ڕاپه  و خه  خدر له    
ر  گهه ر  هتێک ئه ت هه نینه ته  ترسی بوو که  نده وه ئه. ڵبرێ ری هه سه  یوێرابوو ترسی  نه  و له   ی دا خڕ کردبۆوه تۆکه نێو په  کی له یه تیکوو میوه هه
   وه دار و ده  موو بنچکهه راستیدا ههه  له. خورپیند وتبی دڵی داده ر گوێی که را به  وه ره ده  کی له یه و یی  خشپه  ری جواڵبیوه وروبه ده  سپییی له ئه  به

 .گورگ  ی لێ ببوو به و کوێستینه ردێکی ئه و به
و  تی که ر  ههه بههه ویش له ئههه. واڵی کردبههوو عههه  چههیوێکی لههه. یی  پڕکردبههوو کههه وه پرخیی  ژووری خه وێکی قههوڵ داببههوو  و پرخههه خههه  هیورێیههینی لههه
 . پرخی هیتبوو میندوویی پرخه
ی پههیڵی  ر جێگیکههه سههه له  اڵت تههیکوو خۆڕهههه  وه بینێتههه نه  ترسههنیکه  ونههه و خه ی دیسههی  ئههه وه و بههۆ ئههه  وه هیتبوو هیچیههی  راسهه  کیتههه خههدر دڵههی نههه

 رێ؟   گهراس   وه  ونه و خه بلێێ ئه خۆی کوتبوو، تۆ   به.  وه بیرکردنه  وتبوو دابوو و که  وه دیواره وه
  وتبوو ، هینهدێک سهوکنییی کهه وه رگهی داخهراو دابینیبهۆ ژوورێکهی ده  لههوتۆکینی دا و خهه  ڤیڵهه نێهو هه  هو خهۆی له  وه ری دابهۆ وروبهه ده  ئهیوڕی لهه   که

 . س و به  و  بووه نیی خه ی دیوێتی ته وه ئه  بژێر ببوو که  و  وکرانه  وه دڵییه
ڵ خهۆی نهوری  گهه  لهه. بهۆ نێهو خهیوخێوانی  وه رێتهه ی بگهت سهاڵمه  بهه  و جیره ئه  دڵی دابوو که  ی له وه ترسی ئه. بوو را  ش زۆر نیگه وه رای ئه ره سه

 .میڵی خێرێکی بیش بکی  وه یشته تی گه سیغ و ساڵمه  ر به گه ئه  کردبوو، که
ر  ش پێهدا تێپهه نهد جهیری دیکهه رۆیشت  و چه ئێستێ پێدا ده  ی که ڕێگییه و ک بوو ئه یه کی  میوه ته داوی چه  ونه که نه  یکه وه واڵ بۆ ئه خدر وعه    

یی  دا  بۆسهه  وا لهه  نهه و مهرۆ  کوژا ئهه  یکهه وه ر له بهه بێخه.  نهیزان   و رێگییهه کی  بهه رده جهه   و پێیی  وابهوو کهه جهیش و پیسهداره  ببوو  دۆزیبۆوه
 .  که رێێ هیتنیی  ده دانیشتوو  و چیوه

  خۆیهی  بهه نهد سهیتێکی دیکهه  و تهی چه  وه سنوور نویک بوونهه  له  یکه وه دڵ خۆش له. کی زۆریی  بڕیبوو ت ومیندوو ڕێگییه که کی   ه چیهکیروان    
 .کینیی  توندترکرد نگیوه ش  هه ربۆیه هه.  وه نه که اڵت داده ستکردی دیوی ڕۆژهه رسنوری ده گوندێکی سه

   اڵت دابکهه گونهدێکی دیهوی ڕۆژههه  سهنور ئهیوا به  و خهۆ بهه  د میتریی  میبوو تی له ند سه کی چه ودایه کیتێکدا مه  یینی و له لێلی به ڵ بومه له گه
 . کی  ته چه  رێژی جیش و پیسدارهتس ر ده به  وتنه که  وه موو الیکه هه  لهنگیی  دا  وکوت وپڕ و زگیریی  بێ، دهترسی ڕ مه  وله
ی  حیلهه کی  و ڕۆی کیروانچیهه نگهی ئهیی بیبهه کی  لێهک تهرازا و ده که وزی فیشهه  کهی  و وزه کی کوردکوژه نگهی چهه دهی  ڵ  هریخه گهه  فی کیروا  له سه

 . کتر بوو  یه ڵ به کینیی  تێکه واڵخه
 .ر خیک سه  وته کینیی  که سپه ر ئه سه یی  له سته  رێژدا پێکرا  و جهست م ده که ڵ یه گه  رۆیشت  له هی کیروا  د وه پێشه  له  خدر کهو وال عه    

والش برینهدار  عهه.رچهوو بهوو ی دهوت بهوو گیهین ری کهه سهه وه  م فیشهک کهه کهه ڵ پێکهینی یه گهه  لهه ر و ده  تهه زاری بێده  کی له یه ی و ه وه خدر بێ ئه
تی  م داوای ییرمهه  هکه ی به وه خۆیدا گێرا بۆ ئهری  وروبه ده  کی  بدا و چیوێکی به توانی خۆی ته یده نه. ی پێکیبوو سته ند فیشیک جه  ۆکیو چه پهو
اڵلی خهوێ  ببهوو   هه  ند میتهری خهۆی کهه چه  رمی بێ گیینی خدری له پڕ ته له.  وه نه دووری خه  و  وێنه ه  و ل تی بده ییرمه  هیورێیینی بکی که  له
 .ش بوو ر چیوی ڕه به موو دونییی له ئیتر هه. دی 
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م  فرمێسهکی غهه  نهه و دیمه نهی ئههدیت. ڕۆیهی ر ده بهه رمی بهێ گیهینی خهوێنی له سهپیرد و تهه نویکهی گیهینی ئه  رێێ لههویسهتری  ههیو نویکتری  وخۆ ه
  وه ختهی ئهه ئێسهتی وه  خودایهه. ی کهه بوڵ نه قه  و زوڵمه ئه  ئیسمی  کرد و کوتی خودایه  والی چواند و ڕووی له چیوانی عه  ی بێ کۆتییی له ژاره پهو
 .و زۆر زوو بوو کینی بستێنێ وجیرێ بۆ کۆچی ئه م  و ژ  و منداڵه  له خدر  بوو که نه
  خۆ خینه ختی نه ر ته سه  و و ڕۆژێک له می و دوای  ه خۆی نه  ئیدی ئیگیی له. هۆش خۆی چوو  ورده له  ورده  وه هۆی خوێ  رێژی زۆره  والش به عه
ویسهتی  سه  دانهی خهدری خۆ ه ده  واڵی لهه ی ههه وه بیرهیتنهه وه.   وه ههۆش خهۆی هیتهه ار وه ێکی زامدار و پڕ ئێش وئهیز له  و به     رده  یری سه  له

 .کرد ده ژانتر پتر و بهکینی  ئێشتر و ئیزاره  کینی به برینه  ی دیکه هینده
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شێت
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

. بهوارد کرد و پێیهی  ڕاده یی  پێهده ری و گیڵتهه ر سهه ریی  خسهتبوو سهه یهی  دابهوو و سهه وره تی ڕۆژانی پێشوو پۆلێهک منهداڵ ده عیده به  ''خوله ''   
سهتی  دا و ده دهسه  و جنێهوی  گه سهتی خهۆی ده داخهی  ده  لهه. چنگیی  ڕزگیر بکهی  بوو خۆی له  وه ولی ئه موو هه ورکی ، هه ترسی منداڵه   ویش له ئه
 . وه اڵت  بکیته  یند تیکوو رێگیی هه وه ده

  ی و نهیوه فیکیهی  ئهه  را و فیکهه وههه  رێهوا  و زیقهه  پلهه چه.  وه گوێونهه سێکی ده تکوت ژ  بۆ که ده. بوو یی  زییتر ده هیتوو ژومیره ر ده کی  هه منداڵه
 .داگرتبوو

  د سهواری بهه تکوت سهه ده.  داوه ی ده دواوه  هیت و ئیوڕی له ڵده رهه هه. قێنێ  وخوار تێی ته ره ی سهتوان  ند پییوێک، خوله لقوتیندنی چه خۆ تێهه به
 . وه یی  داکرده که میڵه  پشوو سواری خۆی به  ی هیالک و میندوو به ئیخرێکه.   وه دوا

که   لهه ورداخێک ئیوی بۆ هێنیو  ستی په زوو هه.  وێنی  ته ونهوت یسی  منداڵ کهوت زانی د که  خوله  چیوی به  که.  ۆرد سیرێ جلی ده حه  دایکی له
ش ئیزاری  ب  و بێ  لێره  وه دوایه  کی  به بیدا منداڵه مه  رێ بوو که ی ده رکه ده  رچیوی له هه. زۆر میندوو بوو، زۆریش ترسی بوو  خوله. خۆی داینی

 .  بده
  کوترا و چهیوی لهه ده هیچهی بهۆ نهه. نگ بهوو بێهده  پێیهی  نهیوی؟ خولهه تیی  کهردووی و ره حهه ی نیره وانهه دایکی لێی پرسهی کهوڕم کهێ بهوو  ئه    
 .روی گرتبوو یتوانی، بوغو گه اڵم نه ویستی  تێک بلێ، به. کینی دایکی بریبوو چیوه

ری  دایکهی سهه. گریهی   سهتی کهرد بهه کهوڵ ده  نووسهیند و بهه  وه خۆیهه   هی گهرت و بهه بیوه  لهی  ری خوله خوار و سه چیوا  هیته  دایکی فرمێسکی له
و  تۆیههی  توو ههی ئههه وێههرا  بکههی کههه   سههینه و که ئههه  خههۆدا میڵههه.   چههی کههوڕمیبلێهه.  هه  به  زۆر  ههوکور بههه  لێنی و کههوتی خودایههه و ئیسههمی  هههه ره بههه

 .ژوورێ نین  بۆ دابنێ   چیوت بشۆ بی بچینهس  ودم و کوڕم ده  سته هه. دڵ کرد  خ  و داخ له دبه کرد و منیشیی  ئیوا به  تیڵه  نووسه چیره
میمۆسهتی   ی بهه کهه ک بهۆ کوڕه تهیکوو نوو هتویه ،الی مهه  دا بهڕوا بهۆ میڵههر دا سهه دایکهی چیر هێوی به. وت وی لێکهه هدوای نی  خهوارد  خه  خوله    

   نگی ده  پڕا به و له  ری کوچه سه  یشته روجیرانیی  گه ڵ هێندیک له ژنینی ده گه ستی  له ساڵو کرد  و ڕاوه  به. بنووسێ
 . وه پییوێک ئیوڕی دایه

 ؟  ستێ کرد و کوتی ،خوله حیلی چۆنه ئه  دایه  ری  رووی له دوای ساڵو وچیک و خۆ ی میم که. یی  بوو که که ڕه ریمی دوکینداری گه میم که
  م بهه بێچهیره  و کهوڕه ئهه ڕۆژ نیهه.  وه ڵکهه سه  خه ده تی بهه یه م هه ره سه قوڕ به  و کوڕه ئه  ژیی  نیه  هو ئه.  خته دبه بێ بهجی چۆ   ،ستێ کوتی ئه   دایه
 .ڵکی دیکه   و یی  خه که ده   تی زییه یی  منداڵ حه.  وه کیته میلێ دانه  میندوویی خۆ به  وکێ و به ڕا دڵه

تهیوانی ئهیورم تهێ   ریک بهوو لهه خهه  وه ژوورێ داکهرده  ترسهی  وای خهۆ بهه  ێ پهێش لهه وه  تێک لهه سهیعه. کهردوم واوی لێ  هێ  ته  میی  به که کوڕه 
 .وت وی لێکه بیش بوو نینێکی خوارد و خه. کرا ده ی بۆ نه ترسی بوو قسه  نده وه ئه. ربێ به

 . وه ببنه  کۆڵ خوله  بووی  تی له  کی  توڕه منداڵه  ولود له مهم  و کیک . وتبوو  دواکه ی وه ورکه  ری  کوتی، ئیگیم لێ بوو منداڵه میم که
 .بینی کین  نه رگی منداڵه مه. ستیوت بکی خودا ڕاوه. ری  بی خودات لێ ڕازی بێ میم که ڕه

 . یه بووهخۆ ی و نه دا توو ی ئه  نه مه و ته الوێکی ئیوا جوا  له. سووتێ ده  خوله  ال م  زۆر زگ  به وه. ت  کی المه خودا سه
 بۆ الی دوکتور یی  نی؟  ، بردوتینه تیکوو ئێستی چتی  بۆ کردوه  بی ه
قوربهینی   بهه.  و زۆریهی  نوو هتوو بهۆ نووسهیوه  اڵم زۆر  هێ  و پیهیو چیکمهی  پهێ کهردووه بهۆ دوکتهور، بهه  می  بردووه ت ب  نه قه ده سه  لاڵ به وه نه

 .  کردووه نوو تۆکی  ب  چیی  بۆ نه
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 . " ێ  بووه   بۆیه  وه  قیلبیه  ی چۆله جندۆکه  یکوت که الی  ێخێکی ده" بردمه  جیرێکی    
دڵهی   ی لهه که  هکوو ترسهه خهودای، ئهیی بهه  نی بهه پهه. نووسهێکی بۆ ب وتی سوور تیکوو نو توویه الی موگه میم برۆم بۆ الی مه ته  ئێستیش به  وه ئه
 .رچێ ده

 . وه  م ببێته ی که رد و ئیزاره و ده ڵکوو دوکتور کیرێکی بۆ بکی و برێک له الی دوکتور، به  بۆ  بیبه  ری  کوتی، وا بی ه میم که
 .لێ چی و ده م بلێ  بوان  ئه که پییوه  بێ به ده  وه ئه. ری  گیی  لال بلێ  چی میم که وه
 .ستێ ئه  بێ دایه ڵ گه خۆداحیفیو، خودات له. وم که نه نگ دره بێ برۆم، بی وه ری  گیی  م  ده ی میم که ده

ی دیهوار  گۆ هه  دیواری دابوو، چهیوی لهه رووی بیبی پیڵی وه ش رووبه میلێ بوو، خوله  والی مێردی له میلێ ،میم عه  وه یشته گه  ستێ که ئه  دایه    
 .بڕیبوو
  و ئهیوه م ئهه و کهوتی، کهوڕ  الی خولهه  وه هیتهه رداخێک ئهیو په  ند سیتێک به ی فرێ دا و دوای چه که ر چیر ێوه کسه یه  ستێ دوای ساڵوکرد  دایه ئه
 ".ر ده  رێته قیلبی به  یتین  له  ه  و نوو تویه م ئه  که به. " م ده  ینتی ده  گرم و له  یلی ده  ت بۆ له ئیشتیش نوو تۆکه.  بخۆوه
  دایهه، بهۆی ببێتهه م خو  هکه ئهیی به. می  بنووسهێ ژاره ههه  هو کهوڕ ک بهۆ ئهه نوو هتویه  و داوام لێکهرد کهه  وره وتی گهه الی موگه الی مه  چومه  که پییوه
 . فی  ه
رمهینی پهێ  یکوت دوکتور ده ده. الی دوکتور  رینه حمود به یکوت مه و ده ئه. ریمی دوکیندار بووم لێره رۆیشت  توو ی میم که  که  که، زانی چی پییوه ده
  و کهوڕه ، کیرێکی بۆ کردی  و ئهه م خودایه  که ئیی به. ی  بۆ الی دوکتور یبه بۆ نه  که لێ  پییوه ده. ر ده  چێته دڵی ده  ی له و ترس و خۆفه دا و ئه ده

 .می  بڕێک بی تر بێ وه دامی
الی   مهه هیب ده  پرس  بوان  کیم دوکتهور زۆر بی هه ینێ ده سبه.  وه حمود چیک بێته مه  که  یه وه م ئه وره منیش ئیواتی گه.  که ڵال نیزان  بلێ  چی ژنه وه
 .و ئه
ر  هههه    وه، سههیرێ داکههرده حه  ترسههی  وای خههۆ بههه  لههه. سههتومینه کردبههوو به  کههوڕه  و وتوو چیههی  لههه مرۆش منههداڵی قههڕا  تێکههه ، ئههه کههه زانههی پییوه ده
 .  که ت ده حه هی نیر نده ت بمرێ، چه که دایکه. ر بێ تیوانی ئیورم تێبه  ریک بوو له ر خه ترسی بوو، هه  نده وه ئه.  وه بێته نه
  تیوانههبێ  و کهوڕه ئهه  وێ کهه که س  ده نی بلێ چتی  ده ده. کی  خراپتر  منداڵه  کی  له وره خۆ گه. یی حه  و نه میوه   رم  ه  ش دا نه مینه ور و زه و ده له

   .بی  یی  بکی یی ڕه خودا رووڕه.   ده ئیزار ده
 ! س  وبرد بکه بڕێک ده. هیتوو  کینمی  نه نینێکمی  بۆدانێ بی بیخۆی ، تیکوو میوانه  برسیمه  که ژنه    

 ی؟ بۆ بیس نیکه  خته ند وه ی چه ، ئه که میوانی چی پییوه
میڵمههی  و     هیتونههه و ئێسههتی نهتههیکو  بۆیههه  کراوه خههودای پێیههی  نههه  بههیزاری دیههت  کههوتی، بههه  مرۆ لههه ئههه. جیرانمههی  دێهه  سههولی رهروێههش  ده  میلههه
 . که ڕه و گه هیتوی  بۆ ئه    که خێرهیتنمی  بکه به

  بێنهه  یی  توانیهوه تهیکوو ئێسهتی نهه     نده رمه  هه  ، کهه کهردوه ی   و قسهه ر ئهه ویش ههه ئهه.  نهد جیرێهک توو هی خێوانهی بوومهه ، منیش چه که پییوه
 .میڵمی 

س و  ک  کهه زانهی جیرانهی بهیش وه خهۆت ده.  کهه خهۆدا بکهی وابهێ ژنه. موویی  بیش به  کینمی  هه بوان  جیرانه ڵال وا وه. چێ میلێکی بیش ب  ێده و
 . ری وایه  ه کیری به

 .چێ بۆیی  دابنێ بیرت نه له     کریوه ، هیندێک میوه که ژنه  وه بیرم هیته بیش بوو وه  وه ئه
ریتیی   بهێ فێهری داب و نهه ژیه ، ده  هیری ده  لهه  نهد سهیله ش چه وا ئێمهه. میوانهی   ی  بهه هخهۆ نهیکرێ ههه رچهیی بهد.  که پییوه  کیری چیک  کردوه

 .بووبی 
 .   زۆر  وکور بۆ به  خۆدایه. ی زییدی که  به  خۆدایه.  وه ی خڕ که و سفره ئه  که ژنه  ره وه
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 ؟ نینی خواردوه  که ، کوڕه که رێ پییوه ئه
 . وه خۆینه یوانی  دهڵ م گه ش له که چییه. ئی ئی خواردی

 .                        وه مه یکه چ  ده ده  وه ئه! ب  سولی رهروێش  ده  بێ میله ده  وه ئه.  که ی دێ پییوه رکه نگی ده وا ده
 . لێک الموحه سه    
 .رمو  بۆ ژوورێ فه. خێرێ  رمو  یی خۆدا به فه. رمو  رچیوم فه الم سه سه
 .خێر بێ  روێش به میم ده. رچیوم الم سه سه. لێک براژ  الموو حه سه

 .رچیومی  خیرهیت  سه به. خێر بێ  خودا بهیی. تی  کردی  وره خیرهیتی، گه هبراژ  ب
 . ستیوت کی، بی   خودا ڕاوه. ت   وکور کی  چۆن  سیغ و سالمه منداڵه. ت   وکور وال، براژ  سیغ و سالمه میم حه

 . میمیین   میڵه  له  کینی دیکه منداڵه.  و دیوی دانیشتووه ویش له ، ئه میڵه حمود له ر مه ڵال هه یڵ نی ؟ وهم لێێ له کی  کوا ، ده منداڵه  وه ی ئه ئه
نێهو   نهی لهه ده.  تی نێوی خۆیه  چونکه'' حمود  مه'' لێ   خۆمی  پێی ده  ر ئێمه هه روێش گیی ، دهڵال میم  ؟ وه می  زانیوه نه  یه هه'' حمودیشتی   مه'' 
 . نیسراوه''  خوله ''   لک دا به خه

 .، براژ روێش دهمیم   وه بێته بی سیرد نه  وه تی  بخۆنه که چییه
 .ست  خۆش بێ براژ  ده

 نگۆ دوکتورێکی بیش نینیس ؟ ئه. الی دوکتوریکی بیش  ینه بیبه  حمود بیسمی  کرد که ڵ دایکی مه گه  پێش هیتنتی  له    
 .می  که ی کوڕه  خۆ ییه و نه ڵال دوکتوری ئه وال؟ وه خۆ ێک میم حه دوکتۆری چ نه

 وال ؟ میم حه  ر زگمینگ وابووه تی  هه که کوڕه  بی ه
 .  هیتووه  رده و ده توو ی ئه   وه خۆ ییه نه  له. روێش دهڵال میم  وه نه

یی   کهه داوا همی  کهرد کچه. ویسه  وی خهۆش ده ش ئه ویس  و کچه می  کچێکی زۆر خۆش ده و کوڕه کینی کوتی، ئه ستێ دوای سرینی فرمێسکه ئه  دایه
 .ندی خومی خۆیی  مه وله حومرتر و ده   خۆی به  کی له کیبرایه  داینێ و دایی  به نه
وت و ئیهدی  زمهی  کهه  ر خسهتی و لهه کسهه خۆ ێکی وابهوو کهه یه م توو ی نه و کوڕ ئه  دانی کچه،مێرد  دوای به  ر دوا به ی هه و خۆدایه مری ئه عه  به
 .  میوه کوو جیرا  نه هۆ ی وه  وه وکیته له
 .  که زێتی نه حه  و ڕۆژ نیه''   خۆله''   ش نێویی  نیوه بێ ویژدانه  ڵکه و خه ئه

 .تی کوو خۆیه ر وه اڵم هه ، به و پییوچیکی  و زۆریش نوو توی بۆ نووسراوهخس  ر  ه سهال و  ێ  و مه الی  زۆرێشمی  بردۆته
 ". قیلبی   وتۆته ی که جندۆکه  رموو که یفه  ێخێک ده"

بهی  ڕه یهی.  بهووه  خۆ هیه و نه توو هی ئهه  جوانهه  و کهوڕه ئهه  که  زۆرم پێ نیخۆ ه.  و خودایه کیری ئه  می یلال له.  رهیتێکی تیڵه سه راستی به  به    
 .فیی بدا خۆدا  ه

 .ت بکی که توانێ  تێک بۆ کوڕه اڵم نیزان  کیمیی  ده  ، به ند دوکتوری بیش هه چه  وال لێره ڵال میم حه وه
 . وه حمود بدۆزرێته ک بۆ مه یه پشتیوانی خودا چیره  م به ڵکه به.  وه لێمه پرس  و پێ  ده ڵال ده ینێ ئینشیئه سبه

 .  وه کیته م نه ی  که وره گه  خودا له. روێش هددا  بێ میم  میل  ئیوه
 کێکی بوو؟  ره چ گه  وال، پێشتر میلتی  له میم حه

کههرێ گههرت و سههیڵی   برا  خههینوێک  بههه الی پشهه  قههه  میڵمههی  هههیت لههه  وڵ جههیر کههه هههه.  ههیری  هیتوینههه  نههد سههیلێکه واچه. ژیههی  دێ ده  پێشههترله
  ئهیخر. وێ بهووی   دوو سهیاڵ  لهه  وابهوان  پتهر لهه. وه خهواره  وێ بیرمهی  کهرد و بڕێهک داکشهیینه وایی لههسیڵی د راند و بۆ وێ گوزه ڵمی  له وه هه

 . وه یی  بۆ دۆزینه و میڵه ئه  وه رێگیی خومێکه  ی پێش له وه جیریش، مینگێک له
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                            .             کێکی خۆ ه ڕه کینمی  زۆر رێک و پێک  و گه وال  وکور بۆ خۆدا جیرانه میم حه
 .روێش دهمیم   راسته
 . میوه سق و ڕۆزی نه بێ ڕ نی کوری نه  به. رێ سه  موو  تێک زۆر چۆته تی هه و قیمه  خ  بووه زۆر سه  که رانه وال گۆزه میم حه

 . و سێیی  نیه  یه ژیک کیر ههرۆ. ستێ جێ خۆی راوه  س  وکیریش له بێ که. دا ت ده کوو میر پێوه ی وه به رچی ده س  بۆ هه ده
 .  ته حمه خێوکردنی ژ  و منداڵ زۆر زه و به  خ  بووه کیرو کیسبی زۆر سه. سول رهمیم   ڵێ راسته به    
رز  قهه بهی پهووڵ رێ بچهی و زۆر جهیرا  نیچهیر ده بهیش پێهی بهه  ی کهه یهدا نیکهه په  نهده وه اڵم ئه رێژی، به ق ده ی و ئیره که تی ئێوارێ کیر ده هه ڕۆژ
 .ی بکه
کی بهۆ  نوو هتوویه.  وره گههوتی  الی موگهه الی مهه  مرۆ چوومهه ئهه. رێ سهه  ستیی  بردۆتهه ق ده الش حه مه.  موو  تێک گرا  بووه هه روێش دهڵال میم  وه

 .ستیندم ، پوولێکی بی ی لێ ئهنووسی 
 . موو  تێک گرا  بووه هه. ستێ ئه  براژنه  راسته
  کهه رانه گوزه  نهده وه نی هکوری نهیلێ  ئه  بهه.  سهتێ گهوێ  ڕاگرتهوه ئه  ڵهال براژنهه کرد؟ وه ت نه و دوو قسه و  ه ئه. هیچ نیلیێرێ براژ  تۆ بۆ  ئه    
ک نووسه ، کۆلێه رزیه  بهۆ ده ب و ده نهک حهه نهد ده چه.  وه وتێنههڕ ڵک ده ر خهه هه. رمی  نیلێ  و دهبۆ دوکتۆر . ی  ت نییه قه ره هیچ ده  به  خ  بووه سه

 .ستێن  قیقی  کۆلێک پووڵ  لێ ده بۆ دوو سێ ده. ر نیکرێ هه ستی دوکتۆر ق ده ری حه سه  بیسی چوونه. ستێن  پووڵ  لێ ده
 .مینه خودا براژ ، ئیخر زه  نی به په
 .ت کردی  نده رمه ت گرتی ،  ه در و حورمه ت قه نده وه ست  خۆش بێ براژ  ئه ده. نگ کرد ومی  دڕه  ه
 . تتی  هێنی که ره خێروبه. رچیوم متی  سه ده قه.  خۆتینه  میڵه. روێش دهمیم   چیه  و قسینه ئه

 .تی  کردی  وره میڵمی ، گه  و هیتنه و  ه راستی زۆرمی  پێ خۆش بوو ئه به.  میڵ میڵی خۆته. روێش دهلێ میم   تی وا مه
 .بێ هیتووچۆمی  هه  زۆرمی  پێ خۆ ه.  بۆ میڵی ئێمه   بێ  تمه ش حه بێ ئێوه ، دهستێ ئه  وال، براژنه میم حه
 . ی  گه تی  ده خومه  ڵال به ئینشیئه. زێر   براژنه  بی ه
 .وال گیی ، براژ  خودا حیفیوتی  بێ ی میم حه ده

 .زێر   ، براژنهروێش دهخودا حیفیوتی  بێ میم 
 چۆنی میرزا گیی ؟                                .ت  کی میرزا حوسمی  المه خودا سه. بیزاربی  وال به میم عه    

 وال؟  خۆت چۆنی میم عه.  وکور بۆخودا بی  
 .ستیوت کی خودا ڕاوه. بی    وکور  وه ری دۆستینه ی سه سییه  له

 . بنێدوو کیلۆ کدوو   بۆ دا.  ر کیمیی  دوو کیلۆم بۆ بکێشه هه  له  یه بوی جوا  وتیزه سه و ییر و خه وال له میم عه
 .ر چیوان  میرزا سه به

 . رمووی میرزا حوسمی  فه ڵال راس  ده وه .بسووتێ  ریکه پییو خه . رمه ی گهخودا رۆژێک  به    
نهد  چه و اڵم مه  و ئهه  هێنیی  بکهی، بهه بیوه  یهه کیی  هه یهه نکه ری دانیش  و په به له  یه رێکیی  هه سێبه  بی ه  هکینداران و دو ئه.  رمییه منیش زۆرم گه

 . وه هۆالو بخۆینه هۆڵ بکری  و سه ر سه مووکیت هه هه  ئیمکینیشمی  نیه. رمی  پروکیوی  گه  یی  بینی له ده  که  ی دیکه سه که
  کی دیکهه جێگییهه  داری رێگیمهی  پێنهیدا لهه و  هیره یهه  تیوه و سهووره ر ئهه بهه له   همی  لێهره که  هوێنی کیسبیه. هۆلیش خۆ نهیگرێ دا سه  رمییه و گه له

 .ت خێروبێری حکوومه  ش له وه ئه. بکۆلی   رمییه و گه ر ئه به بێ له ده  ی  و ئێمه کیسبی بکه
یینی را  بهه  لهه  ق  نیهه جهی تهۆ نیههه. بسووتێ   ریکه بۆ میلێ خه  وه رێمه گه بیزار و ده  م  تیکوو دێمه.  ی که وال، ڕاس  ده میم عه  رمه ڵال زۆر گه وه

 .ستی وه ڕاده  تیوه سوورهو  ر ئه به تیکوو ئێوارێ له
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 .جێ بکرێ  بهم  جێ   ر به گه ئه. وال رموو میم عه فه. م ک  لێبکه کرێ داوایه میرزاحوسمی  ده    
 !م چێتی که زانی کوڕه خۆ   ده. و بێ ی ئه که خۆ یه نه  ت به تییبه  دوکتورێک که. بۆ الی دوکتورێکی بیش  رمه کوڕم به حمودی مهمیم  ته  ڵال به وه
 .ئی نیی میرزام بڕۆ بۆ الی، بلێ. نووس  نێوی دوکتورێک  بۆ ده  زه کیغه  و پیرچه ر ئه سه  له  وه ئه. وال چیو میم عه ر سه به

 . وه کیته م نه ی  که وره گه  خودا له. ستیوت کی میرزا حوسمی  خودا ڕاوه
 .مینی خودای دابی ئه  له. خودا حیفیومیرزا حوسمی . رۆم، خوداحیفیو وال م  ده میم عه
 .نیبی دوکتور الی جه  هکوڕم بی برۆین  سته هه.  ته نۆره  ره وه. تیم وه لێ من  ، ئه به. وال وال، میم عه میم عه    
و  ینیسهی؟ ئهه خهۆ ده. دوکتهور گیهی  مه  ئی هنیی میهرزا حوسهمین . خۆ ه  تی  نه کیمهه. رموو  دانیشه  الم فهه سهه. نیبی دوکتهور لێک جهه الموو حه سه

 . فیقی نویکمه نیس ، ره لێ بی ی ده به. نیب  نیردوومی بۆ الی جه
 . میوه ر خۆی نه سه هواوی هۆ ی ل ته  به  که  بووه خۆ ێک و کوڕم توو ی نه دوکتور گیی  ئه

م  کهه کوڕه.  بووه ڵکی نهه اڵم کهه تهیکوو ئێسهتی، بهه  دی پییوچیکی  و زۆریشهی نوو هتوو بهۆ نوسهراوه رقه ر مه ال و سه الی  ێ  و مه  زۆریشمی  بردۆته
و پێیهی    خولهه    و نێویهی  نهیوه کهه ت ده ڵکیش زۆری نیراحه خه".  وه قیلبییه هد  ی چۆته یکووت جندۆکه  یخێک ده. "  بووه و چیکتر نه  خراپتر بووه

 .  ێته  وایه
 ؟ بووه  زعه و وه خۆ ێک را توو ی ئه نه  یی  له  ت زگمینگ وابووه که میمه کوڕه    

 .بیس کردی بۆ دوکتور  که هۆی  ێ  بوونی کوڕه و  وه ی بۆ دوکتور گێرایه که واوی ڕووداوه وردی ته  وال به میم عه
.   ێ  بهووه  و کچه تیوی ئه  ت له که کوڕه  یکه وه یینی ئه". لێ  جنوونی عیشقی پێ ده"ت  که ی کوڕه خۆ ییه گیی  نه  میمه. واڵمدا کوتی  دوکتوریش له

 .ی گه زۆر تێنه  له سه مه  نگ بێ له م ڕه بۆت بیس بکه  وه بیری پویشکیه  وردی له  ر به گه ئه  دییره
 . و درۆیه  ر ڕاس  نیه  تی وا هه  وه بیری زانستیه  له.  "وه  نێو قیلبیه  چۆته ی نه جندۆکه" ت که کوڕه  که  بوانه  نده وه ئه
و  لهه  خشهی بهۆ بنووسهی  کهه بهرمهینی ئهیرام  کهرێ ده اڵم ده ،بهه  ی ئیمکهینی نیهه وه چیک بوونه  وای لێ هیتووه  ند سیله ت چه که کۆڕه  یکه وه ر ئه به له
 .بێ بی نه سه و توو ی فشیری عه  وه م کیته ی که و ترسه  خۆرپه هدڵ
ڵی  گهه  خۆ هتی  زۆر لهه.   هترهری ئهیرامتر بهێ بی وروبهه تهیکوو ده.   کهه تی نه ت منهداڵ نیراحهه تییبهه  ڵک بهه خهه  بێ زۆرتر ئیگیتی  لێ بهێ کهه ده
 .  ی خۆ ی بۆ بکه ئیرامی بیدوێن  و قسه  رخۆ ب  و به سه له

 .دا  بێ دوکتور گیی  د جیر ئیوه میڵ  سه. بی خودا بتپیرێوی ییڕه. مرت درێژکی دوکتور گیی  ودا حهخ    
واوبوونی  ند ڕۆژیش پێش تهه   و چه نیێکی پێ بده وێ ده نکێک و  ه یینی ده ر کیمیی  به هه له. دوو جۆر . گیی   میمه  کینه رمینه ی ده نووسخه  وه ئه
 !یی  نی  رقی کردوه فه  رمینینه و ده بی بوانی  به. بۆالم  وه کینی بیهێنه رمینه ده
 .خوداحیفیو دوکتور گیی . مرت بگرێ حه  س  به خودا ده. ست  خۆش بێ دوکتور گیی  ده

 .میڵی  وه ڕانه گه  ڵ خوله گه ردانی دوکتور له وال دوای سه میم عه .میمه خوداحیفیو
خواردنی بی هتر  . رخۆتره سه هل. نیبێ  کوو جیرا  توڕه وه.  لێک بی تره ئێستی گه.  قی کردوه ر هزۆر ف  رمینینه و ده حمود به مهزانی  تۆ ده  که پییوه    
 .وێ خه ، بی تریش ده بووه

ڵی  گهه له  ی کهه وره گهه  تیهه و پییوه ڵ ئهه گهه دا  بهێ لهه هد جیر ئیو بی میلی میرزا حوسمینیش سه ڕه. بپیرێوێ  و دوکتوره ی ئیفرت خۆدا ئه که ڕاس  ده
 .سی  بکیت نه  جیی  به بی خۆدا حه ڕه. دا  کی د جیر میلی دوکتور و میرزاحوسمی  ئیوه خودا سهیی. کردی 

ری  یهی  میهرزا حوسهمی  بپرسهی  بهۆ  کهوو مهیم کهه پیهیوێکی وه  می  کهرد لهه رجیرێکی نهه ههه. کوو کوێر وابووی  وه  ند سیڵه چه  ئێمه  که لێ  پییوه ده
 . وه رچیومی  ڕوو  بکرێته ی ئیوا به وه هئ

 ت قه.  وه قیلبیه  وتۆته ی که حمودی دامیو جندۆکه مه  ڕمی  کردبوو که بیوه  ی سیویلکه ئێمه. ت ش بێ ئیفره زانی ڕه و نه واری خواینده نهڕووی 
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و  تێک بکهی ئهه ر قیمهه ههه  ر دێ، بهه سهه م ئهیوای بهه کهه زانیبهیم کوڕه ر هگه ئه.  ی  ێ  بووه و کچه تیوی ئه  می  له که کوڕه  که  کردبۆوه نه  وه بیرمی  له
 .ڵگرتنیش بی هه  ر به گه ئه. ستیند م بۆ ده کچه

 .می  که بیحیسی ژیینی کوڕه  بوو به  بینێ که خۆی نه  ت خۆ ی له دونیی و قییمه  ی له و کچه بی بیبی ئه ڕه.  که بلێ  چی پییوه
 .  وه سێته حه ت نه بی قه ییره. ئیمی 

 
 

 هێلسینکی
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رعحووکمیشه


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

وه  پێشه چوونه ده  که ڵکه دیتنی خه  به و تیقمێکیش  یینوانی چ بیسه هیندێک ده. کرد زییدی دهروا  هه  که ته  یمه حه.  وه بونه کۆده  ورده  ڵک ورده خه
 . وه ته کۆبونه  یدانه و مه بۆچی له  ڵکه و خه و ئه  ومیوه و چ قه  چیه  رایه نگ وهه و ده ی بوان  ئه وه بۆ ئه 

  سه  بهه ده  لهه  پچهه له که  وه کتێکی ئهیلۆز و پیسهه ر وسه سه  ز، به ر نێو ی  پی  و بیال به،    چڵ سیالنه مه دا پییوێکی ته  یدانێکه راستی مه نێوه  له
کهیبرا   چیویهی  لهه. وری کیبرایی  دابوو ڵکێکی زۆر ده خه. خوار  هیته روچیوی دا ده سه  ی به قه ئیره. ری داخستبوو رمی  سه  ه  له. ستیبوو راوه  پێوه

پیسهدارێکی . ستیبوو وه نیش  کیبرای را ته   ی  له  ک له پیسدارێکی ریشووی خوێ  تیڵ، چه. دا   تیکوو بوان  چ ڕوودهبوو  وه رێی ئه چیوه. بریبوو
 .ر تیوانبیر سه  ی بڕییری دادگی له وه خوێندنه  ستی کرد به رز ده نگێکی به ده  به. ستیبوو ر کورسێک راوه سه ش له دیکه
پێهێ   بهه  بییهه ده. ر درابهوو سه ڕاندنی له س  په داری حووکمی دهر تیوانی دزی کرد  و کاڵوبه  به"   دزه  قیسمه" ی نیو  بڕییری دادگی دا کیبرا به  له
 .رێن  ستی راستی بپه ده  و حووکمه ئه

داوی پهۆلیس   ال کهرد  لهه وئههوال  یردا  و ئه کی زۆر خۆحه یه پیش میوه. تی لێ کرابوو تیوانی دزی کرد   کییه  به  وه ڵکیشه   خه الیه  نیوبراو له
 .وتبوو که

  یی  لهه وه ڵ نویهک بوونهه گهه  لهه. وت  رێکهه و مهیڵ وه  ره ر و بهه ده  هیتنهه  سهه دره مه  کوو ڕۆژانهێ رابهردوو لهه ڵ  ێرزادی هیورێی وه گه  سیدق له    
  چیویهی  بهه ئهیپۆرای  کهه. وت کهه وزی فرۆ ی  ده فرۆش و سه میوه  بهچیویی    یدانه و مه ڕۆژانی رابردوو له. یی  نیئیسییی دی  که زعه وه  که یدانه مه
 ؟ چیه  ڵالیه و هه و ئه  ره به ی بوان  چ خه وه کرد بۆ ئه  که مه عیله  ر ڕوویی  له کسه وت یه که  که ڵکه خه
 . وه فی پێشه سه  یینده خۆیی  گه  که ڵکه نێو خه  خۆخواندنه  به  ر بۆیه دی و هه ده هیچیی  نه   که ته  یمه هۆی زۆر بوونی حه  به

 .                                     ری داخستبوو رمی  سه  ه  له  وت که س  که ده  له  پچه له کی که کیبرایه  چیویی  به
 ! "دزه " کێک کوتی  ؟ یه چی کردوه  و کیبرایه پرسیی  ئه

ر  بهه  خهۆی هیویشهته. خهوار  چیوا  دا هیته  ستی راستیی  دابوو فرمێسکی به ڕاندنی ده بڕییری په  کمی دادگی که بیستنی حوو  به"   دزه  قیسمه"    
  وه کوڵی گریینهه  به.  نی ژ  و پێنج مندااڵنه خیوه   ، چونکه که ڵ نه گه ی له و کیره ئه  که   وه الاڵنهوه و  پیڕانه  ستی کرد به م کیبرای پیسدار و ده ده

 .  که ی پێ نه تیه و سووکییه بگر  و ئه  و کیره پێشی ئه  کرد و داوای لێکرد  که  هک ڵکه خه  ڕووی له
 . نیچیری بووه  داری و له نه  له  اڵم خودا خۆی  یهیده گونیهبیرم و دزم، به  زان  که کوتی ده"   دزه  قیسمه" 
 .  ده ر مه سه ڕاندن  له س  په ده اڵم حووکمی زیندا ، به  بچمهندی  سیڵ  م چه  یمین  و ئیمیده کجیر په یه  قیزی  کوت که  دادگیش به  له

 .بگر   و حووکمه جێ کردنی ئه  جێ به  م پێش به  که م به که کوو موسولمینێک داواتی  لێده کوو ئینسینیک، وه ئێستیش وه
رووی دا و هک  گهه  تهف لهه. جێگیی خهۆی و هک بهوو  و له رزی  ی له موو له بوو هه  کینی کیبرا دزه قسه  حووکمی دادگی و له  گوێ له  سیدق که    
 .کێشێ س ده فه ت نه حمه زه  و به  ی سواربووه نیسه هه  کرد که ی ده وه ستی به هه. ببوو
 . که ڵکه ر خه بۆ سه  وه توانی بیینگوێوێته یده هیچ جۆر نه  به. بریبوو"   دزه  قیسمه" ڕاوی  ڵگه رووخسیری سپی هه  کینی له چیوه

 .رێن  په ستی راستی ده ده  ند سیتێکی دیکه ی دابوو تی چه وه فکری ئه  له. بوو  سیدق هۆش و بیری الی کیبرا دزه
 کرابێ؟ ر هیچ کیرێکی پێ نه کی و تۆ بلێی هه بۆچی دزی ده  وه یه المه زه  له یکه و هه به  و کیبرایه ئیخۆ ئه  که  وه کرده ده  وه بیری له
رک بکهی و مهڵ  سهتی راسهتی، دزی تهه ڕاندنی ده دوای په  نیچیر بووبێ دزی بکی؟ تۆ بلێی له  س  کورت بووبێ که ژار و ده قیر و هه فه  نده وه بلێی ئه

 کیرێک بنێ؟  له
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 خۆی چۆ تی  ر بکی و حیجه به هرگ ل س  چۆ  جل و به ک ده خێو بکی ؟ بلێی مرۆڤی یه کینی به ستێک بتوانێ کیر بکی و ژ  و منداڵه ده  بلێێ به
 رێنێ؟ په توانێ ڕا س  ده ک ده یه  چۆ  به  یی  کیری دیکه جێ بکی و خۆی چۆ  بشوا و ده  جێ به
 . وه خۆهیته وه  کوڵی کیبرا دزه  گریینی به  پڕا به سیدق، له    

 .رێن  په ستی نه اڵم ده زیندا ، به  چێتهندی  سیڵ ب چه  یه   و ئیمیده لالقی لێبده  ه  ربه د زه سه  یه و دیکوت ئیمیده   وه پیڕایه کیبرا ده
وم و جیرانهی  تیمهیوم  کین  و خهوم و قهه هڵهژ  و مندار چهیوی  به ڕیو له ستی په ده  به  یکه وه هل یکوت، بۆ م  مرد  زۆر خۆ تره  ده  وه م گریینه ده به
 .ر ۆڕی بژی  سه  به
 .بردنی میبوو ڕیوه نیی به حووکمی دادگی درابوو، ته. هیت ده س  نه ده  س هیچی له اڵم که رۆش بوو ، به په  زۆری بۆ به  که ڵکه خه
ر  سهه ستی راسهتیی  له یی  نیشیند و دهژنۆ دا ر ئه سه ری رۆکرد و له سه   یی  به ی ڕهک یه که و توره  وه یی  کرده کینی کیبرا دزه سته کی  ده پیسداره    
 .ینێ جێ بگه به" رع  حووکمی  ه" ی  وه بوو بۆ ئه  الد ئیمیده جه. دارێک دانی  کۆلکه

نیی  تهه. کرا ده یی  پێ نه هیچیی  قسه. رۆش بوو په  نگ و به ی زۆر دڵ ته ویش بۆ کیبرا دزه وا دییربوو ئه. فیقی کرد  ێرزادی ره  سیدق چیوێکی له
پهیڵ  بهه.   چهیو لێبکهه  سهیمنیکه  نهه هو دیم ئهه  دا کهه ده ڕوای نههوا  دڵیهی  به ئهه. رێ ده  بچنهه  کهه ڵکه نێو خه  له  کتریی  حیلی کرد که یه  ئیشیره  به

 .ر ده هیتنه   که ته  یمه ی حه نێو ئیپۆرا  نی  و خۆڕاپسی  له پێوه
 . وه گی دایهن موو واڵت ده هه  ردا که کی وای سه یه هی کیبرا ئیسمینی پڕ کرد و چریک عره هیوار و نه  که  وه وتبونه که ند میتر دوور نه هێشتی چه    

 .ڕا ڵگه سوورهه  که یدانه سیتیک دا مه  ند چرکه چه  لهکرد و ی ده فڕکه  کوو ئیوی  ێره خوی  وه. هۆش خۆی چوو  ر له کسه کیبرا یه
 . گیرا ده یی  بۆ نه زه ڕیوی کیبرا د ستی په اڵم پێشی خوێنرێژی ده ستی کیبرای هیاڵند، به ده  رۆکۆنیی  له ند په کی  چه پیسداره

   . وام بوو رده ر به اڵم خوێنرێژی هه پێچیو، به ستی کیبرایی   ده  ستیی  دابوو له ر ده به ی له وه ئه  وه رخۆیه به س له  رکه هه  که ڵکه خه
 . وتبوو اڵلی خوێ  بوو، بێهۆش که موو گیینی  ه کیبرا هه

 .یی  کرد خۆ خینه ی نه وانه هیویش  و ڕهمی ێنێکیی    ڵگرت و له کیبرایی  هه  له په  ریك به فه ند نه چه
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ویبێکۆتاییشه
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

واری  رچی زینهده تکهووت ههه ک، ده یه خشهپه  ، نهستێک هه  نه. ر دونیی دا کێشیبوو سه نگی بیڵی به بێده. تێکی کش ومیتواڵ. رببوو و تێپه  ه نیوه  له
 . مردووه  دایه  و  یره له
تونهدی   قیمیش به ر  ه و سه  کینی نیو کوچه داره. ر ڕاگرێ به وێرا خۆی له ی ده س نه کرد و که یدا  داری ده ی بیی سیردی پییوی مه هیژه  وه ره ده  له
ر  م هێنهه مێکی خهه تهه. سهتیند کهی  ده اڵو لق وپهۆی داره گه  کی توندی، قوربینێکی زۆری له یه نیسه هه ر ڵ هه گه لهو   که بی بییه زه غه ر به  وتبونه که
 .ئیمێوی خۆی گرتبوو  ی  یری له سته جه
 . خیمۆ ه  و  یره ر ئیسمینی ئه سه  هیتبێته  یه م واڵته ئهوری  رچی هه ی هه وه ک ئه وه.  ی پییوی بوو وری ڕه هه  ئیسمی  پڕ له    

ری  رگ هێنهه ستی داسی مه ده  کی  به دیتنی ئیڵتونی ڕژاوی داره  و مرۆ  به وه  نێو داڵنه  خسته ی ده م و تیسه ڕاوی غه ڵگه رد هه نگی زه ڕه  سرو   به
دڵهی تهیریکی   قیم بهوو  کهه ر  هه نیی روونیکهییی چراکهینی سهه تهه. ر  یردا کێشیبوو سه نگ بیڵی به زه وه  ه. گرت دایدهر  سه زانی پییو داخ و که خه

 . ق کردبوو وی پییویی   ه سیمنیکی  ه
ر  هههی  کهه وه خه  ختهه ر ته سه له. چیوا  زڕابوو  وی له د و خهکر ر ده ده به ڕاده نیییی له ته  ستی به ی خۆیدا هه که نێو چوار دیواری میڵه  ڕزگیر له    
و   ر دراوه سهه لهه  نیییی تی تهه دییهه به کمی ئهو حهوو  نگ و تیریهک دایهه نێهو زینهدانێکی تهه  تکووت له ده. اڵم بێسوود بوو کرد، به والی ده م الو ئه ئه
 . رژوو  ته ش داگیراوی ژیینی دا نییه ڕه  ی به ره نجه په  ک به هیچ ڕوونیکییه س نیبینێ و س ڕانیگی و که که  نگی به ده

  نگ خهواردوو بهه دلێکهی پهه  سهی دا و بهه کهنیییی و بێ رییی بهێ کۆتهییی تهه دهنێو  له. دا وی ئیزاری ده ێخهب. ی بڕیبوو که قفی دیوه سه  کینی له چیوه
م  رده ههه  کهه  و  هوێنه و ئه ره به. و زێد و نیشتمینی بفرێ ره س  بیی سیردی پییوی تیکوو به ده  ییڵی سپیرده ودای خه هه  وه ته می دووری و غوربه غه
 . و زێدی داگیرکراوی ره دایک بوونی، به  ی له و ژینگه ره به. واڵتی بوو  ی دووره گش  کیت وسیت قیبله  ی که و جێگییه ئه. بیروهۆ ی دابوو  له

بهێ   ک و بهه یهه ژاره م و په غهه   هنه ر چه ههه  دوور لهه  وانی سهیردی پهییوی دا و بهه  هه  لهه  ی کهه و کیتینهه می منداڵی و ئه رده نییی خۆ ی سه بۆ دو
نگهی خهۆش  ده  بهه. وت کهه وی لێده سپییی خه ئه  رمی دایکی ئیزیوی دا به ویستی و گه خۆ ه  ئیمێوی پڕ له  تێک له غوربه  هیچ جۆره  س  کرد  به هه

 .اکر روونی ئیوپڕژێ  ده ڕفێ  نیخ و ده و دڵ کی خۆش ی موسیقییه و وێنه رێوه  له ی گوێ ده رده سۆزی دایکی ئیزیوی په  و به
ڵ  گهه هله  ی کهه سهیتینه و ییدی ئهه  به. کڕی و بۆ بیزار و  تی جوا  وخۆ ی بۆ ده  سه دره بۆ مه  یبرده ڵ خۆی ده گه بیبی له  ی که و کیتینه ییدی ئه  به
چهوو  بهۆ  کینی ده فیقهه وێهرای ره  ی کهه مینه رده و سهه یهیدی ئهه  بهه. دکهر یی  ده نگ کییه یی  دا تیکوو دڕه که خیکی کوچهنێو خۆڵ و  کینی له که فیقه ڕه
م  بێخهه. را گهوزه خۆ ی و هیدی ده  ند به چه  مه رده و سه و ئه  وکیتینه ئه. کرد ده ک و ییری مێشێ  و جگێ  و تۆپ تۆپێنیی   ڕه گه  ڕه گ و  ه سه  ره  ه

 .یییی یینی چین یوانیبوو ته هیچ کیت نه. گیروگرفتی ژیی   بوو له
قی خهۆی و وای  ر  هه ژار نیسورێ، ڕزگیریشی دا به ڵکی هه زووی خه یل و ئیره مه  به  مواری ڕۆژگیر که رخی نیهه و چه  مینه قی زه  ه  وه داخه  به    

  ژاره پههو م و داخ و غههر  سهه رده ر بێ ده ک هه ش نه نوێیه  و ژیینه ئه. تی هیت رگییه یی و ژیینی پێشمه هری و ئیوار ده ربه توو ی ژیینی ده  لێهیت که
ی  و کیولکهیری و سهووت  پهڕ لهه .خهوێ  و گریهی  و فرمێسهک  ردو ئهیزار و پهڕ لهه ختی و ده دبهه ری و به سهه  رمهه چه  ڵکوو پڕیش بهوو لهه بوو، به نه
 .ی که سته دهب    له ستی گه ربه پێنیو سه ویستی له یکتری  هیورێیینی خۆ هس  دانی نو ده له
  و و ڕۆژی پهڕ لهه ڤیاڵ  و  ه کۆڕی خۆ ی هه. ی کردبوو جروبه تیش ته قه  نیییی کردبوو نه ته  ستی به هه  ش، هیچ کیت نه وانه موو ئه ای ههڕ ره سه
 کرد  و له ڵ ده گه  پی له وگه نیش  و گیڵته ستی و داده ڵده ڵیی  هه گه  له  ی که ڵکه و خه گنیسی ئه مه ویستی و دڵسۆزی و ئه وی  وخۆ ه ئه

 .کردبوو نیییی نه ته  ستی به ببوو، بۆ سیتێکیش هه  دار  ینیی  دا بهخۆ ی ونیخۆ ی و ییی و
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  ،وه وتۆتهه ی خهۆی دوور کهزێهد و نیشهتمین  خ لهه رسه زارا  فه هه  را  و به نده هه  وتۆته و که  ردا بڕاوه سه ری به نیبه نیزنیوی په  که  وه کیته و له    
 .وا  و ڕۆژانی خوازراوی  ه نیییی هیورێی نه میوانی گش  کیت وسیتی و ته  بۆته  ژاره پهم و غه
زۆری   وه، بنهه وڕووی ده ره ی مهیڵ بهه وه ره ده  موو ڕۆژێ له هه  ی که و نیگییینه ئه. ویس  ش نه ڕه ر سه سیرد وسڕ و ڵکێکی نیمۆ و نێو خه  وتۆته و که ئه

 .کی ده سی نیمۆیی و بێکه  س  به ر ههڵ سیت پت گه ت له  و سی ده ئیزاری ده
ر  نیبههه هینههدێک  ههوێ  مرۆڤههی په  ت لههه نینههه ته درێهه  و وحههی و فکههری دهکی  ئههیزاری ر ره نیبههه  ههی په ڕه ر ش پێسههتی و سههه خههیتری ڕه  بههه  لێههره    

ربیری  ڵک و ئهیلکۆلی و سهه قۆکێش و بێکهیر و دز و بهێ کهه الت و چههخاڵقی  تێکی بهێ ئهه میعهه تی جه بێحورمهه المیر و ر هێرش و پهه به  وێته که ده 
  کی  بهه  هه ر ڕه سههش پێسه  و دانی ڕهلێهدا  و ئهیزار.   که ده  یری سپی پێس  پێنیسه کینی غه وه ته خیریجی و نژاد و نه  خۆیی  دژ به  ڵگی که کۆمه
یی  بخهۆ  و  کهه ی نینه وه بهۆ ئهه'' یی   کهه واڵته  هیتوونهه  را  کهه را  و کۆچبهه نیبهه ی پهرنهین ده   و وه ده م ده له قه  رکێکی نیشتمینی بۆ خۆیی  له ئه
 . ''زان  وا و دروس  ده  تێکی ڕه    به کینیی  لێ داگیر بکه ژنه
کهوو منهدااڵنی  نهداڵی کهوردیش وهکرا م ده نهه  ؟ ئهیخ خودایههرییهه ده ربه  هتیر و ده ڕ و کو  ههر میڵ وێرانی  ی کورد هه  ی ئێمه بۆ به  ئیخ خودایه    
جیهیتی   ی بۆمبهی، لهه نگ و گرمهه ی تفهه قه جییتی بینی  و بیستنی ته  ڵێنینیی  دا، له م چیوهه که ڵ یه گه دایک ببی  و له  ری له وه خته هب  به  ئێره

  رده روه یی پهه ئیسهوده خۆ هی و  ی پهێ کردبهی و بههسهت ژیینیهی  ده  کی ئینسهینی و ئهیزاد دا وایهه ش وهه نێهو کهه  ڕ و کیولکهیری لهه دیتنی خوێ  و  ه
 .  وومی نووسراوه  نووسمی  ئیوا به ش چیره لێکی نفری  کراوبی  و بۆیه ی کورد گه چێ ئێمه وا وێ دهکرابی ؟ 

  له  وه که هۆی بییه  رمیی پییوی که به کرد و سه ش توندی ده که و بییه  بیرا  دای دایه  ورده  ورده  دابوو که  ییڵ و بیسینه و خه نێو ئه  ڕزگیر له    
 هی  له مچهوورکی بهه  قهتریشه  وره ی ههه بیرا  توندی کرد و  هریخه. گرت ئیمێو  یی  له ژوورێ له  هیته ده  وه کینه ره نجه ی بیلکۆ  و په رکه لێنی ده که

  موو گیهینی سهڕببوو و لهه ههه.  رمی دانیشهتووه ر بهیرا  و سهه بهه  ی لههڕووته  رێ به ده  تکووت له ده. رزی له  ی ده موو له رمی  هه سه  له. ڕزگیر دادێنی
. کهرد رمی ده سهه  سهتی بهه ڵ سیت زیهیتر هه گه  و سیت له  بۆوه ده رم نه هیچ جۆرێک گه  به.  وه ی داخڕکرده تۆکه نێو په  هل  کوو پشیله می  خۆی وه ر سه

 .بوو بێ تی  و سیرد و سڕ  میشه ک هه  ی وه که  ۆفیژی دیوه
  و پێهێ  زیهیتر ئهیزار بهده  وانی دیکهه  هه  وحهی لهههیتوو  تیکوو ر رمیی پییو وێکرا نیییی و سه و تیریکی و ته  کۆتییی نییه  وه و  ه تکووت ئه ده

وسهی تۆمهی  نهیوێ و تهۆ نو ی  و چیره کتی نی هیرینی تهۆ نیکهه روسهه سه  ز بهه می  حهه کهه ڵکه ی خه کوو زۆربهه ش وه نیمۆی و ئێمه  تۆ لێره  که'' بلێ  
 .                                                                     ''بڕۆی  بێ لێره ده

کی   سهتی و بیڵنهده لده می لێههڵ تینی خۆر ههه  تیشکی به  وی به زه. وی ڕابردوو واڵتی روونیک کردبوو رمی پیش بیرانی  ه تیوی جوا  و گه هه    
  ی کهه و  هیره ج  وجهۆڵ و ئهه  وتبونه ڵک که خه. نگی سیحراویی  ئیسمینی پڕکردبوو و ده  یی  خوێند وجریوه کی  ده واره ڕووتیوه بێ قه  ر داره سه له
 .رگ ڕزگیر کردبوو چنگی مه  و خۆی له  وه چوو، وا ئێستی زیندوو ببۆ گۆڕستی  ده  وی ڕابردوو له  ه
  کهه لێفونه نگی ته زه. بینێ و  ده وتبوو، پێی وابوو خه وی لێکه کی کورت بوو خه یه میوه  ڕزگیر که. نگ دوای زه  نگ له زه. نگی لێدا لێفو  زه پڕ ته له

 .      و  نیه دا و خه نگ لێده لێفو  زه و ته  وه ڕۆژ بۆته  ڵێنی، دیتی که کیتێک چیوی هه. بوو ی نه وه لێبڕانه
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کرد  وری  چه  " میرگیری "به   ش که مێک سوپ و نینی ڕه که  ی بریتی بوو له که خواردنه. ئێوارێ نینی خوارد  ر له ابردوو سهڕوانی  ی  ه میریی وێنه
 . وه خوارده ڵ  گه رداخێک  یری له نی و په دا ر سه نیری له مێک په و که

. کهرد مینهدوویی ده  سهتی بهه هه.  وه خواردیهه"کێرمهی " کر و  هیر و بێ  ه  تیڵی و به یی، به میشه تی هه عیده کوو وه. کرد ی سیز  ک قیوه یه پیش میوه
 . ڕاژاندنی خۆ  ستی کرد به ی دانیش  و ده که واره النکه   ر کورسی یه سه له

هههی . بوو واڵی جۆراوجههۆری هههه هههه. ڵکرد ی هههه کههه ڤیویۆنه له ڵگرت و ته هههه  ی کههه سههتی راکێشههی و کۆنترۆله ده. کی  بههوو واڵههه ی هه وه کههیتی باڵوبونههه
ی   کهه هڵنێهو سهێ کینی   ڕا  بهه هێنهدێک گهه پهیش. ی ڕۆژی دوایهی کهراوا ش وهه یسی کهکی  ب واڵه پی ی  هه. رزیشی واڵی وه ، هه وه ره نیوخۆ، هی ده

ڕی  م الپهه کهه و یه  سه  دایهه ریگرتبهوو ده رز وه قه  به  کتێبخینه  له  تیزه  ردمی کتێبێکی که ی به که ر مێوه سه له.  وه ی کوژانده که ڤیویۆنه له ته  دیکه دا
 .ی وه خوێندنه  ستی کرد به و ده  وه کرده
 . کینی فینالنده نیوبینگه  به  ره نوسه  کێک له ری کتێ ، خۆی یه نوسه". ی میسر سینۆهه" ،"میکی والتیری"بی  ده ری ئه یکی
 . وه و باڵو بۆته  رگێردراوه  ێس  زمینی زیندووی دونیی وه  به   وه ته رگ دا چیپ و باڵو کراوه دوو به  له  ی که و کتێبه ئه

  اڵم لهه دیبوو، بهه ژیینیهدا واڵتهی میسهری نهه  ری کتێه  لهه کیتێکهدا نووسهه  له. ی بۆ کردبوو نرخه  به  و کتێبه بیسی ئه کی میریی زۆری هیورێیه    
 . ییلی ئیوا به پێوی نووسیبوو ، رۆمینێکی خه دێرینه  و واڵته ی مێژووی ئه وه رێگیی خوێندنه

رچی زیهیتر زانیهیری و  ی ههه وه بۆ ئهه،واڵتینهدا  ڕا  بهه گهه  کهی بهه سه  ده ، دهکی داپویشه  بهواری  دنی خوێنهد  لههواوکر دوای ته"  ی میسر سینۆهه" 
  بهواری زانسهتی پویشهکیی دا نیوبهینگی بهه  ڵک له که زایی به  یدا کردنی  یره ڕا  و په ند سیڵ گه دوای چه  نیوبراو. ر سه  رێته ی کیری به جروبه ته

 .تی دوکتوری تییبه  کی ببێته ویش داوای لێده ونیش و ئه گوێ فرعه  گیته و نیوی ده  وه تهبێ ده م دا باڵو رده و سه میسر و سورییی ئه
  رهێنهی و چهیوێکی بهه چهیوانی ده  ی لهه کهه چیویلکه. کهینی کهرد قورسهییی چیوه  سهتی بهه هه  کهه کتێبه  لهه  ره ند الپهه ی چه وه میریی دوای خوێندنه    
 . وت کینی و دایک و بیبی و خو ک و براکینی خۆی که و منداڵه ری ی هیوسه"تیپسی " ی  که وێنه  چیوی به. ری خۆیدا خشیند وروبه ده
و، دوو  ئهه.  ڕیی   هه  بهوو بهه ر  هتێکی بچهووک  ده سهه زۆرجهیر لهه. کهرد یی  ده ینی کییههک بهرا و خو هکه  ڵ گهه  می منداڵی که له رده بۆ سه  وه ڕایه گه

 . یه ک یی  دوو منداڵیی  هه کی  یه میڵه بنه  زۆر له  بوو که مرۆ نه کوو ئه وه. بوو یی  هه وره گه خێوانێکی. بوو خو ک و سێ برای هه
  لهه. یی  کهه ی نویهک دێیه کهه چۆمه  هکهرد  له  لهه چهوو  بهۆ مه رزی ههیوی  ده وه  ڵ کچی  و کوڕانی جیرانیی  له گه له  که  وه هیته بیرده ی وه کیتینه و ئه
 ".      میمی سۆنی  حه  چوونه ڵ کچینی هیورێی ده گه کرد و پی ی  له خلیسکێنیی  ده رزی زستینیش دا وه
کهی   داغ بووه  رده ر بهه سه  ی ئیوی زۆریی  به وه هۆی ئه  به. ژوور  چونه جیر دهو کرد و ئه رمیی  ده واو گه تهگیرسیند و  ئیگر داده  به'' یی   سیونیکه'' 

وزانهد و  گه ده  کهه فره به  رێ وخۆیهی  لهه ده  هیتنهه رمی  زوو زوو ده گهه  تی  و لهه یبهه حه  رێ و له چوو سه کجیر زۆر ده یه  رمیی سیونیکه کرد، گه دا ده
 .  وه کرده ندی  جیر دووپیت ده یی  چه و کیره ئه. ژوورێ  وه هیتنه ڵده هه

می   ههه  ومیڵ بهه ڕه می  رێگهی بهه ههه  بۆایهه و ده  سهه دره مه  یشهتنه گه کوو دهبهڕی، تهی کیلۆمیتریی  ده 62پێیی    فیقی به ڵ کچی  و کوڕانی ره گه له    
 .خوارد رۆیی  ده کیتی پشوودا  دا نینی نیوه  برد و له ڵ خۆیی  ده گه خواردنی خۆیی  له.  وه ببڕنه  ه ێو
پێیهی  و   هکینیش بهۆ هینهدێک گونهدی دراوسهێیی  به وره گهه ت نینه ته. ی بۆ بچێ ییره موو  وێنێک پیس و سه بۆ هه  بوو که کوو ئێستی نه وکیت وه ئه

 .    بوو ر نه کی  هه بچوکه  گوند و  یره  ی مندااڵ  له م بیخچه رده و سه ئه. چوو  دهسپ  سواری ئه  یی  به
                  بوو،  نه ر ی مندااڵ  هه نیوی بیخچه  ک بهودا  تێ نی ئه مه ته  له. یدا ببوو  خ  تیق و لۆق په ته پییه  ت له تییبه  کی  و به وره گه   یره  له    
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 .   یبیستووه و نه ریش بووبێ، ئه گه ئه
ی منهدااڵ  و دایهک و  بیخچهه  نهه به تهیکوو ئێهوارێ ده  وه یینیهه وتی به تی حهه سهیعه  منهدااڵ  لهه  وه ک سهیلیه نی یهه مهه ته   می ئێستی دا، له رده له سه
کهرد و  بهیری میڵیهی  دهوکهیر و  وه مینهه کی  ده ڵ منداڵه گه  میڵی له کی  له کرد و ژنه کی  کیریی  ده نیی بیوکه وکیت ته ئه. رکیر هس  چنه کینیش ده بیبه

 .بوو کینییش ده منداڵه  ئیگییی  له
ڵ بهیبی یهی   گهه  بهی لهه ده. کهیری مهیلێ بکهی  ایههبۆ مینهدوویی زۆر، ده  رای ره سهه، سهه دره مه  لهه  وه ڕانه دوای گه  بیری بوو که  بی ی له  میریی به    

چهیاڵو هێنیبهی بهۆ مینگیکهی  و   کینیی  و ئیویی  لهه ره وه له په  و دانیی  دابی به  یی  خیوێ  کردبیوه که ویله مینگییی  و ته  دایکی گژوگیییی  دابی به
چههوو    سههه دره یینی زوو بههۆ مه ی بههه وه وای نههی  خههوارد  نووسههتبی بههۆ ئهههی نووسههیبی و د سههه دره کینی مه کلیفههه بههی ته پی ههی  ده. فی خۆیههی  سههره بههۆ مه

 . بوو یی  نه که گونده  له  بی و ئیوی  ێره کیره  رێک له به وکیت چ خه ئه. ستیبی هه 
چههوو بههۆ  ده نههه  ی کههه ژانهههو ڕۆ ئههه. ڵێنجیبی رگ و خۆ ههۆردنیی  هههه و جههل وبههه  وه چههیاڵو ئههیوی خواردنههه  وتی دانیشههتبی  و لههه ر چههرای نههه بههه بههی له ده
 .رم کرد  گه" سیونی " میم و بۆ بۆ چێش  لێنی  و بۆ حه  ڵ داریی  کۆکردبیوه نگه ڵ بیبی چووبی بۆ جه گه بی له ، ده سه دره مه

نههدی  ڕۆژی  سههترا و چه به فرێکی قههورس و گهرا  ده هههۆی بهیرینی بههه  زۆر جههیر رێگهی بههه. خ  بههوو چههوو  زۆر سهه  سههه دره کههیتی زسهتی  دا مه  لهه    
 .کرد کی  دروس  ده کجیر زۆری بۆ قوتیبیه ندانی زستینیش گیروگرفتی یه هۆڵبه رمی و سه سه.  وه کرده خیییند تیکوو پیکیی  ده ده
،  رای بهوونی سهۆبه ره سه. نی ی داریی  داده کی  سۆبه رم داهێنینی پۆله بۆ گه. بوو  ۆفیژ نه  رێک له به می ئێستی چ خه رده سه کوو ش وه بخینهقوتی  له

ینیی  و ک ر پۆلههه سههه  بچنههه  وه بیڵتۆکینیینههه  ر بههه بوو  هههه کی  نیچههیرده سههیفر، قوتیبیههه ژێههر  لههه  نههدی  پلههه رمیی چه هههۆی سههه  هینههدێک جههیر بههه
 . کینیی  بخوێن  رسه ده
کیندا  له نگه جه  رزی هیوی  و پییو له وه  به  نیچیر بوو  که  نی تێبیوێ ، بۆیه مه یتی سوته یتی په بی په ده  بوو که ی داریی  هه ند سۆبه میلێش چه له

 .  وت بکه که خیینێ پی ه ش مینگ ده  ه  تی  کهرزی زس میلێ بۆ وه  و له  وه نه نی پێویس  کۆ بکه  مه وه تیکوو بتوان  سوته بسورێنه
  م جیر لهه که بۆ یه. می و ییی بۆ سه  کی دیکه چووبوو  بۆ دێیه  ند هیورێی دیکه ڵ چه گه  له  سیاڵنه دا  نی  یزده مه ته  له  م که رده و سه ییدی ئه    

.  هیی  پێهک هێنهیبوو  هیوبهژیهینی   وه که یه  ویستی و دڵداری به ند سیڵ خۆ ه دوای چه. ئی نی ببوو" تیپسی " نیوی   ڵ کوڕێک به گه  ژیینی دا له
 " .و ئیری" میککۆ"کینی  نێوه  و دوو کوڕیش به" ڤیرپی" نێو  می ژیینیی  کچێک ببوو به رهه به

کهچ . کهۆچی دوایهی کردبهوو" س کریسمه"ند رۆژ پێش هیتنی  چه  نجه خۆ ی  ێرپه هۆی نه  فتی سیلیدا به نی حه مه ته  ی دوو سیڵ پێشتر له که مێرده
دا  کیلهۆمیتر لهه دایهک  سه  به .هێلسینکی بیریی  کردبووس  هێنینی کیر بۆ  یری  ده دانی خوێند  و وه  ندی  سیڵ پێشتر بۆ درێژه چه کینی و کوڕه

 . کرد  ردانیی  ده کرد  و سیڵی جیرێک سه لێفونیی  بۆ ده جیرو بیر ته  . وه وتبونه و بیبیی  دوور که
  وتویی لهه کهه ههۆی پیهری و په  کینیی  یهی  بیریهی  کردبهوو یهی  بهه ی جیرانه زۆربه. نیی ببوو کجیر ته یه ی مێردی"تیپسی " دوای مردنی   میریی له

 60ی میریهی تهیکوو نویکتهری   هیر  کهه گونده .وایهی  کردبهووخۆ ی و پیهری کهۆچی د هۆی نه  هیندێکیشیی  به. ببوو  می  گیر و زه  وه میڵدا میبونه
 .کیلۆمیتر دوور بوو 

چهو بهۆالی  بی ده ختهی دوکتهوری ههه ر وه گهه ئه. ل و پێداویسهتی ژیهینی ڵ وپه کرد بۆ کرینی که ی ده و  یرۆچکه ردانی ئه پیس سه  جیرێک بهوتوی  حه
 .راند گوزه وێ ده  ختی خۆی له وه  ک له یه کری و میوه ی ده" پولال" و  نیش  و قیوه ک داده یه ک بۆ میوه یه نه چیخی  جیروبیریش له. دوکتور
ری  رگ هیوسهه مهه  کهوو دوو زسهتینی پێشهوو کهه ش وه م زسهتینه ئهه. کوو دوو زستینی رابردوو زۆر نیخۆش بهوو  م سیڵیش بۆ میریی وه زستینی ئه    
 .بچێ   وه و سیلی تیزه'' س  کریسمه''   واته" یۆولوو" و پیری  ره نیی به ته  به  بۆایه ستیندبوو ده ویستی لێی ئه خۆ ه

و جوانیهی  بهۆ   لی تهیزه ڵ وپهه و کهه  وه کهرده یی  خهیوێ  ده که ری ئیزیوی میڵه ڵ هیوسه گه  له" یۆولوو" وو مینگێک پێش هیتنی جێژنی سیاڵنی پێش
  دا پۆسه  کتر یهی  بهه یهه  دا بهه کینیی  ده هیدییری" یۆولوو" س  پێکردنی ند ڕۆژ پێش ده ی و چهڕک کینیی  ده کینیی  و بۆ دۆسته هخۆیی  و بۆ منداڵ

   الیه  وانیش له ت ئه ڵبه هه. کرا ده  وانه ڕه" س کریسمه" جێژنی   ت به کی  کیرتێکی جوانی تییبه وێرای دییرییه. کینیی  ییننیرد بۆ نیسییوه ده
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 .هیت دییریی  بۆ ده  وه کینیینه خوم و دۆسته
 بۆ خواردنی ڕۆژی جێژ . نی  بوو  پێکه  ڵک زۆر دڵ خۆش ودم به و خه  وه که موو الیه نێو دڵی هه    خسته تی ده خۆ ێکی تییبه" یۆولوو" هیتنی 

فێهری داری   ڕۆژی  جێهژ  لهه  کهری و بهۆ رازیی  ده گۆ تی رانی بهه  واته" کینکوو" کی   میڵه ی بنه ی زۆربه وانیش وێنه ، ئهریتێکی گشتی نه  بۆته  که
 .یینبرژاند بییی دا ده یی  کیره

 .کرد تیمی سیز ده ندی  جۆر بیسکویتی خۆش و به و چه  لێک خواردنی دیکه ، گه که برژاندنی گۆ ته  له  و بۆ خۆی جگه ئه
 . نی تیی  داده ربه کینیش  ه و بۆ منداله  وه خوارده رابی سوور یی  سپییی  ده یی   ه که ڵ خواردنه گه  له

" س کریسهمه"تیی مهینگی  ره سه  ر له هه. خشی به یی  ده که میڵه  تی به ی تییبهجوانێک" س کریسمه" مبولی  سه'' یوولووکوسی'' " س  کریسمه" داری    
  به  و بهه  هدار ده به  و داره ی ئهه وه ڕازانهه  منهدااڵ  لهه. وه یڕازێنه کی زۆر جوا  ده یه  ێوه  کر  و به ده" یۆولوو کووسی" بیزار   له  ورده  ورده ڵک خه
 .س  ڵداوه تی پێ هه یی   تی زینه ده
یی   کهه دێیه  ره بهه ره  هیی  پێهک هێنهی، به ژیهینی هیوبه" تیپسهی " ڵ  گهه  لهه  دوایی که. بوو بی نه یی  کیره که دێیه  میریی منداڵ بوو، له  وکیت که ئه 

 .ی ئیویی  راکێشی کی   ێره موو میڵه م بۆ هه بیی بۆهیت و هه م کیره هه
  پۆلی نهوێ خهوازی لهه ههیتنی  هه ندنی ژیهینی مهودێر  و سهه  ه ڵ گه گهه  لهه. بوو ر بهوونی نهه بوو ههه ی میریی منداڵ مه رده و سه ئه" بیبینۆئێل"     

 .بووبیدا  نالندیش په فه  کیندا، له سته  ه  ی ئوروپی و ئیمریکی له وتوی دیکه واڵتینی دراوسێ و واڵتینی پێشکه
کی  و  بهرد بهۆ منداڵهه کینی ده و ڕۆژێک پێش جێهژ  دییرییهه" بیبی نۆئێڵ"  کرد به کی  زۆر جیر بیبیی  خۆی ده منداڵه  کی  به هیکیتی پێدانی دییری

 ".بیبینۆئێل"   بیبی خۆیی  بۆته  ی که وه ر له به کینیش بێخه منداڵه. یدانێ ده
رز  عهه ر سهه  ک لهه یهه   و پهیش میوهکێشه کێهوی ڕایده  ئیسهکه  واتهه" پهۆرۆ" بهێ و دوو ک ده یه سواری کیلیسکه"  بیبینۆئیل"   لێ  که کی  ده منداڵه  به
 .  که گوێ دایک و بیبیی  ده  عیقل  و به    که به ده  و مندااڵنه ییری بۆ ئهد فڕ  و و ئیسمی  ده ره و به  وه بنه رز ده به
 .نێ  داده'' س  کریسمه'' ژێر داری   کی  له دوای نووستنی منداڵه  کی  له زۆر میڵیش، دییرییه  له

 .هێنیونی" بیبینۆئێل" و دییریینه  ئه  لێ  که وێ و دایک و بیبیی  پێێی  ده که کینیی  ده دییرییه  ست  چیویی  به ڵده منداڵ هه  ی کهبۆ رۆژی دوای
 .گرت هسێ رۆژ جێژنیی  د  وه که یه و به  وه بوونه کتر کۆده وری یه ده  کی  و بیبیی  له ڵ منداڵه گه  له  ی که و کیتینه ند خۆش بوو ئه چه    
 .تۆقیند یی  ده کی  تۆق تۆقه ڵ منداڵه گه  وانیش له رێ و ئه ده  هیتنه ڵک ده ، خه بۆوه ده  سیڵ تیزه  م که وده ئه

  دواوه م بهۆ نهه مه و ته و ئهه  وه ێنهه ڕ نیگه  و ڕۆژانهه ئهه  د مخهیب ، تهیزه ، سهه کوتی ئیخ خودایه  وه ته سره حه  ڵبڕی و به و ئیسمی  هه ره ری به میریی سه
 . کین  میش منداڵه جێی هێشت   وهه" تیپسی " م  هه.  وه ڕێته نیگه

  و ئهیڵ و گهۆڕه تهۆ بلێهی ههۆی ئهه.  بهیری کهردووه  و واڵتهه ت لهه لێی ئینسینیه ده. بێ رگ نه م مه گه ردان  نیکی، مه س سه س لێ  نیپرسێ، که هیچ که
 چ بێ؟  یه وره گه
یی   قسهه  و لهه  وه وتینهه که ده دایهک و بیبمهی  دوور نه  ڵ خۆ هک و براکینمهی  بهۆ ڕۆژێکهیش لهه گهه  وێتیشمی  لههت ال نینه می مندالیمی  و ته رده سه
 . چووی  ده رنه ده

 فی سهه  چهووی پڕبهوو لهه ده  ک کههر میلێه نهیو ههه. هێوتهر بهوو  کی  زۆر بهه میڵهه ی بنه م بنیغهه و ده ئهه.  موو  تێک گهۆڕاوه هه. مرۆ چی اڵم ئه به    
 .ویستی خۆ هو

ختی ژیهی  و بهوونی  رای سهه ره سهه. تی ژیهینی ژ  و مێردایهه  ند بوو  بهه ڵک زۆر پیبه خه. م بوو ر زۆر که هه  کی  میڵه وه و لێکترازانی بنه جییبوونه
روجیهرا   موو ده ههه  تی بۆایهه رمههیی  ر کهیت پێویسهتی  بهه بهوو  و ههه  وه کتره نگ یه ته  وکیت زۆر به ڵکی ئه می ئیمکینیت، خه ندی  منداڵ و که چه

 .بوو  ده  ئیمیده
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ژیهی  و زۆریهش  کینیی  ده کینیهی  یهی  کچهه کوڕه  میڵهه  تهی کهیتی مهرد  لهه. بوو وتۆکی  رێویهی  ههه کهه پیروپه. کرد ده نیییی نهه ته  ستی به س هه که
  لهه تی میڵیهی  ت ییرمه رامه م ده سینی بێکیر و که که. ڵک بدا تی خه ییرمه  بوو که بوونی سۆسییڵ نه  رێک له به م چ خه و ده ئه. گرت  تیی  ده حورمه

 .هێوی کیری خۆی نینی ژ  و منداڵی خۆی دابی  کردبی  بی به س ده رکه هه. گرت ده رنه هیچ  وێنێک وه
 ئهیلکۆڵ    و کیریهی  بۆتهه ر ههیچ نیکهه ههه  کهه   سهینی زۆر ههه که. ڵ بهوو  مبهه ڵک زۆر ته گهر  و خهه رده ی بێکهیری وه س پیره یی  که ده  مرۆ، به ئه
ئهیلکۆڵ     و کیریهی  بۆتهه ر ههیچ نیکهه ههه    کهه سهینی زۆر ههه که. ڵ بهوو  مبهه ڵک زۆر ته گهر  و خهه رده ی بێکهیری وه س پیره یی  که ده  مرۆ، به ئه

 .ڵگی ربیری کۆمه سه  ته رخۆ   و بونه دای  سه  و به  وه خواردنه
یهی   ههۆی لێکترازانهی ده  ئیلکۆل بۆتهه. تی اڵیه ی رووحی و خێوانی و کۆمه یی  کێشه هۆی دروس  بوونی ده  ری ئیلکۆڵ بۆته ده به ڕاده لهی  وه خواردنه

منهدااڵنی بهێ   ت بهه  وێنی تییبهه  له    که زۆر منداڵیش هه. ڵ بیبیی  گه ژی  و یی  له ڵ دایکیی  ده گه یی  له    که یی  منداڵ هه ده  و به  میڵه بنه
 .کرێ  دێری ده س  چیوه ره رپه سه
   هیره  ت لهه تییبهه  ، به دزی زۆر زییدی کردوه.   که وا ده یی  کیری نیڕه ده  رخۆ   و به دای  سه  خۆ ی ئیلکۆل بوو  و به س توو ی نه یی  که ده  به
 .ر سه  ڕوکو ت  چۆته ی  ه کی ئیسییی و رێژه یه له سه مه  دزی  بۆته  و پیسکیل  ییره سه. کی  وره گه
لهێ  دا و   خهیتری پهیره  ر هێر هی دزێهک و بهه بهه  ومهه ڕۆژێهک بکه  ترسهێ  کهه خهۆم ده  زۆر لهه  مه  .  میوه نهه  می ئێمهه رده ی سه هێمنه  نالنده و فه ئه

 .م بدزێ که کیفه
و فکههر و  ئههه. هیت ده وی نههه ر خههه و هههه م  ههه نی رابههردوو، ئهههوا ی  ههه وانههه پێچه  بههه. سههتی ی هه که ر کورسههیه سههه میریههی له. نههگ ببههوو و دره  ههه    
 . واوی هۆ یی  بردبوو ته  به  رییینه وه بیره
ی و  کهه دوای مردنهی مێرده  ت لهه تییبهه  ی دوایهی و بهه و دوو سهیڵه ئهه  کرد کهه ی ده وه ستی به هه. خۆی کرد، زۆر پیرببوو  دا چیوێکی له  ئیوێنه  له
 . کجیر زۆر پیر بووه ر یه ده به ڕاده نیییی له ته
 . تی ی هه وه ره سه  ته یوه نی گه مه ته  کرد که س  ده اڵم وای هه ی چوکتربوو، به که مێرده    پێنج سیڵ له مه ته  ند به رچه هه
زینهدانێکی   نیی له ته  به  کرد که ستی ده هه. والێکی بپرسێ ردانی بکی و هه بوو سه س نه هیچ که. زببوو ڕه واوی وه ته  به  ی نیییه ته  پڕ له  و ژیینه له
 .وێ س بکه که  س ڕانیگی و نیتوانێ چیوی به که  نگی به و ده  دایه  وره گه

و  ش ئهه نهدی  جهیری دیکهه چه.  تیڵهه  و ژیینه س  ئه ده  ئیلۆز کردبوو، بیری خۆکو ت  و ڕزگیربوو  بوو له  وه خۆیه  هۆ ی به  نیی فکرێک که ته    
 .   ک پشیمی  ببۆوه هۆیه  ی به ر جیره اڵم هه ، به وه ریه سه  هیتبوو له ی فکره
نهج و  رد و ره ده  مووه و ههه ی ئهه رگهه ممول بکهی و به حهه یی ته سهته زابی روحی و فکهری و جه یتوانی عه ی ده تیکه. میبوو و، ژیی  هیچ مینیی نه بۆ ئه
 .  بگرێ  ئیزاره

و   وه خهۆی دا کهۆ بکیتهه  لهه  ئهیزاره  مووه و ههه بتهوانێ ئهه  کهه  خهۆ مێشهکی کهیمپیوتێر نیهه.  خهوێ  دروسه  بهووه  وگۆ   و له  ویش ئینسینه ئیخر ئه
 . یه هیچیشی لێ نه

 .کی  رهو گه بیر بکی و بڕوا بۆ  یره   کیر بکی و یی  لێره  که  میوه  ی نه و هێو و توانییه ژیی  خۆش بێ و ئه  دڵی به  نج نیه و ئیتر گه خۆ ئه     
و   کردوه ردانیی  نهه سهه  چهێ کهه سهیلێک ده بهۆ  وه کینیشهی ئهه منداله. ش پۆش بێ س فرمێسکی بۆ برێژێ و بۆی ڕه مینیشی که دوای نه  بڕوا نیکی له

  وه ههۆی تیوانێکهه  بهه  کهه  نیهه  وه ر ئهه خۆ زیندانی بوو  هه. زیندانی ئینفرادی  ی لێ بۆته وره گه  و میڵه و ئه  وه کیته و و ڕۆژ ده نیی  ه ته  خۆی به
 . وه کونێکه  خسێک حووک  بدرێ و بخرێته  ه
ر  گهه ئه. ینهێب جهۆر دهروچیوی جۆراو یهی  سهه ده  ۆژدا بهڕ  م مرۆڤی زیندانی له النیکه. و زۆر خۆ تر بێ ی ئه و ژیینه نگ بێ له ژیینی زیندا  ڕه  تیزه

 . ێبی چوار دیوارێک دا  ێ  ب نیو چوارچێوه  له  که  نیی نیه ته  کی و به رێک ده سێک  ه ڵ که گه م له  ، النیکه که ڵ نه گه ی خۆ ی له دوو قسه
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و   هه  لهه.   ی تووش بهووه  خۆ ی دیکه یی  نه ده  به. روننیس و دوکتوری دڵ وامی ده رده ردانی به سه  کێشیوه کیری بۆته جر ی زه نده وه نیییی ئه ته  له
 .رمی  بخۆا   جۆر دهندی بێ چه و ڕۆژ دا ده

و  ئهه ممولی حه ئیدی ته. کرد  دا قسه  ی به ڵ خۆی درێژه گه  له. کرد کینی ده سپیه  روچیو وپرچه سه و چیوی له  که یروانی ئیوێنه روا ده میریی هه    
و  ئهه  و ژیینهه بووم کۆتهییی بهه تهیکوو  هێ  نهه  وا بی ه.  ب  واوی  ێ  ده ته  به  کی دیکه یه وام بێ، بێگومی  میوه رده ر به گه ئه.  میوه تیڵ  نه  ژیینه
  پهڕ لهه  و ژیینه تییی بهبووم کۆ تیکوو  ێ  نه  وا بی ه.  ب  واوی  ێ  ده ته  به  کی دیکه یه وام بێ، بێگومی  میوه رده ر به گه ئه.  میوه تیڵ  نه  ژیینه

 .ئیزاره بێن رد و ده
 .ی بڕی که ی میڵهورو دارستینی رووبه  نیهومێدی و بێ هیوایی له  نیگیی پڕ لهی الدا و که هی ژوور ره نجه ی په رده سپییی په ئه  به

کهینیش  م و رووبیره اڵت بوو  و ئهیوی چهه ق هه حیس  خۆیی  ڕه  ندا  له هۆڵبه و سه  خته هۆی  ه  کی  به داره. رگی سپی پۆ یبوو گشتی به  واڵت به
 .کرد ی مرۆ  کیری ده سته ر جه سه  کوو چووی دڕک له وه  هیت که کی زۆر سیردی ده بییه. یرد بووکجیر س رێ یه وای ده هه. ستبوویی  به

ال نهی و بڕیهیری  کینی کهرد و دوو دلهێ وه رمینهه ده  چیوێکی له. نی رۆیی کینی لێ داده رمینه ده  ی که و  وێنه و ئه ره و به  وه کشییه  که ره نجه په  له    
 .خۆی دا

و بۆخهۆم   وه بمهه ده تهه  ینه مه  پڕ لهه  و ژیینه کۆڵ ئه  بێ ئیزار له  به  تی دیکه ند سیعه خۆم و تی چه ده  وه که یه به  کین  رمینه موو ده هه کوت، خۆی به
 .نووسی   کرد به ستی لگرتوو و ده زی هه رێک کیغه په. ک بنووس  یه ت نیمه سییه م وه بکه  و کیره وی ئه پێش ئه  اڵم وابی ه به. ب  ده  ئیسوده

رد و ژانه   ده  پهڕ لهه  و ژیینهه ممولی ئهه حهه ته  مه  چیدیکهه. م که دوامیاڵوایتی  لێده  یه و نیمه هۆی ئه  م  به. ویست  خۆ ه" ویرپی، میککۆ و ئیری" 
ک   یهه ڵه ک و هه تییهه ر خه گهه خهوازم ئه  ئیواتهه  و  که م نه که وه ی کرده رکۆنه هیوادارم سه. زان  نیی رێگیی ڕزگیری خۆم ده ته  و خۆکو ت  به  میوه نه
 . ئیواتمه  ری ئێوه وه خته وت  و به رکه دایکێکی بیش ب  بۆتی  و سه  وڵه  داوه مووکیت هه م  هه. کردبێ بمبور   ت ئێوه نیسبه  به

  مهه به ڵ خۆم ده گه  له  ئیواته و  ئه  وه داخه  به . تیی  بۆ بلێ  ییهش بگرم وحیک بیوه  کینتی  له و منداڵه  وره گه  دایه  ببمه  بوو که  وه م ئه وره هیوای گه
 . ژێرگڵ

 .   ی بکه بهنێو خۆتیندا دا  کسی  له ی یه وه ێ  رسێکتی  به جێ دێل  و هه به روت و سیمینی خۆمتی  بۆ موو سه رگ  هه دوای مه
 .ش بێ  ئێوه  ی لهکین  خۆش بێ و ئیگی گونیهه  له  که  وه پیرێمه ر خودا ده به له

                                                                 
 "میریی "دایکتی   
 

 .ی دانی که تی ژووره سه ی وه که ر مێوه سه س  و له سپ به چه  ی به که ته ری پیکه سه تێکی نیو و پیکه  و له  وه ی نو تینده که مه میریی نی    
دوای   ک بهه کینی یهه بهه تهیڵ کهرد و حه  کینی بهه  وو ه. ی دانیش  که خته ر ته سه رداخێک ئیوی پڕکرد و له ڵگرت و په کینی هه جۆراوجۆره  رمینه ده
 .ی درێژبوو که خته ر ته سه و له  وه ی کوژانده که خته نیش  ته و المپی ته   وه خوارده  که ئیوه   رداخه په  ک دا به یه

یینی  بهه  ر لهه سه. بوو واڵی نه اڵم هیچ هه لێفونی بۆ دایکی کرد، به ی ته که س کچه رۆژی کریسمه  و دوو ڕۆژ پێش  و ڕووداوه وای ئهند ڕۆژ د چه    
رێکی  بهه رهیچ خهه ویش هه  ه. بوو رێک نه به ر هیچ خه رۆش هه دوانیوه.  وه دایه لێفونی نه س جوابی ته که. بوو ر نه به وڵی دا، هیچ خه هه ند جیر چه
 .سێک الی که  نگ بێ دایکی چوبێته ڕه  که  وه ی میریی بیری کرده کچکه. بوو دایکی نه  له

واڵی پرسههی و  ی هههه کههه دوکتوره. بوو یههدای نههه وێش په اڵم لههه ی بکههی، بههه کهه ردانی دوکتوره سههه  بۆایههه سهیلی نههوێ هههیت و دوای سههیڵی نههوێ میریههی ده
دانی، میریهی  رکهه ده  رای لهه ره ی بهۆ میریهی بهرد و سهه نیمهه نهدی  جهیر پۆسهتچی چه.  می  دیتهووه و نهه  می  لێی نیهر به خه  کی  کوتیی  که ستیره ره په
 . یتوانی بوو میریی ببینێ و نه  کردبۆوه رگیی نه ده
 ؟ بۆچی میریی دییر نیه  یر ببوو که کیبرای پۆستچی زۆری پێ سه.  تێکی نیئیسییی بوو  وه ئه
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 . وه خواردنه ژوورێ بۆ قیوه  کرده کرد و جیروبیریش پۆستچی بینگ ده ڵ ده گه ی خۆ ی له ر و قسه ده  هیته هیتنی پۆستچی ده  به مووکیت میریی هه
 . دا پۆلیس   ری به به ی بۆ  یری خه وه ڕانه کیتی گه  دیتنی میریی له نه  را  له ئیخر جیر پۆستچی نیگه
دا  و بینههگ کههرد  و واڵم   رگههی ده  نههدی  جههیر لههه میریههی و دوای چه  میڵههه  واڵی میریههی چوونههه ینههی ههههنههدێکی سۆسههییل بههۆ زان پههۆلیس وێههڕای کیرمه

 .ژوورێ  و بچنه  وه نه بکه  که رگی بڕییریی  دا خۆیی  ده  وه گرتنه رنه وه
رچهوو  ی روحهی ده کهه وه خه  ختهه ر ته سهه له  وت کهه میریهی کهه  رمی بێ گیهینی دا، چیویی  به ته که هڵمی نێو ڕا  به و هیندێک گه  وه ژووره  دوای چوونه

 . بوو
 
 

 هێلسینکی
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تورکیهریلهنابهژیانیپه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 نگۆ چی کوڕینی؟ ئه.   که لیێ بێگیری  پێده ده.  یه و ڕۆژه ژی  ڕق  له ده  تی لێره وه له.   وه هیته  ئیخ، ئیخ، دیسی  ڕۆژی جومعه
 ؟ یه ترسی نوێژی جومعه  ئیزاد؟ له  یه جومعه  بۆ ڕق  له
 !بوو دهت کوتبی  یخینه مهی و مه.  ته میعه وت و جه ی موگههل ری ، ئیزاد کوا ئه جی کیک که

 . وه وتێ کۆکیته رێ نی  بۆ میمۆستیی موگه میڵ بگه  میڵ به  وتیش نیه قێ یی  مجێوری موگه خۆ فه
 . نین  کۆ کردبیوه  میڵ ڕۆژانی جومعه  میڵ به اڵم مجێور بیم و ئیزادی بژی ، به  واڵتی خۆمی  توانیبیم به  د بریی له سه. بو گیی  عه

 ! یه ڕۆژی جومعه  ڕقی لهزان  ئیزاد بۆ چی  کورینی،م  ده
 . تی چێش  لێنی  و قیپ  ۆردنی نیه ویش تیقه ی چێش  لێنینێتی و ئه نۆره  ڕۆژانی جومعه  چونکه

 . نیه  وه ر ئه به اڵم له ، به چێش  لێنی  و قیپ  ۆرد  نییه  خۆ   له. ی که ڵال کیک سمکۆ، خۆ راس  ده وه
 ؟ یه ڕۆژی جومعه  ڕقی لهلێێ چی، ئیزاد بۆ  ندی تۆ ده فه ولود ئه مه
موو  ریکی  ههه موو جهیرێ خهه ،هه  خۆ هه  س  پووختی هینهده خۆ می یڵال ده.  یه جومعه  قی له ڕه  داخی چێشتی  لێنینه  له  ر پێ  وایه ڵال منیش هه وه

 !بخۆی   وه یه که نیسکێنه  کینمی  به قیمکه
 . هیهیهیهیهیهیهی

 .ندی فه ولود ئه مه  بکه می  پێ  فشه 
 .هیهیهیهیهیهیهی

 .بێ تی  هه سته و هه نگۆش ئه نگ بێ ئه ڕه.  یه جومعه  بی پێتی  بلێ  بۆ ڕق  له
 .بۆ ئیموا کرد   خۆرانه دز و ڕ وه  و پۆلیسه ی ئه بێ بڕوم بۆ ئیداره ده. م بکه  وره زوی خۆم بێگیرێکی گه ز و ئیره بێ حه  بێ بچ  به ده  چونکه

 ؟ یه جومعه  هئێستی حیلی بوو  بۆ ڕق  ل 
 . اڵت نیه سه اڵم ده به.  فینه ره س  و بێ  ه په  و پۆلیسه ردمی ئه به  چمه ده  که  تۆم پتر پێ نیخۆ ه  ڵال م  له وه. بلێی  چی ئیزاد گیی     
مه   دا و زووی خهۆی جنێهوم پێهده هئهیر  پۆلیسهی تهورک بهه   کیتێهک. یه سهته په  و ژیینهه خۆم و ئهه  ڕق  له  نده موو جیرێ چه ری ، هه زانی کیک که ده
زارم تهف   وێ پهڕ بهه مههه یر دهزۆر جه.  وه خۆمهه ر خهۆم ده ههه  بۆیه. ندم فه ، بلێ  ئه اڵمیش  داوه ر وه گه م و ئه رم  ۆرکه بێ سه التی ده سه ر بێده به له
 .م و داخی دڵ  دامرکێن  دڵی خۆم جنێویی  پێبده  م و تێر به روچیوی گاڵویی  بکه سه له
 .م بکه  خۆترێنه  ڕه و  ه خۆرایی خۆم توو ی ئه  وێ به منیش نیمهه.   که رو وێن  ده م بێ سه ر  تێکی وابکه گه ئه  زان  که ده
 !بێ  پۆلیسی ئێره  خۆ ی له  یه جی کێ هه. ئیزاد گیی   موومینه ستی هه هه  وه ئه

 .فێکی دوور و درێژ گیرابوو سه. م بۆ ئیموا کرد رۆ چو ی رابردوو م  دوانیوه بیرتی  بێ جومعه  ر له گه ئه    
نهیزان  نێهوی   یهه، المهی خهوێ  تهیڵ هه پۆلیسهێکی زه. اڵوجنێودا  هه  پڕا بوو به له . کرد م ده قسه  رێکی دیکه نیبه ڵ په گه  دا له که فه نێو سه منیش له

 .م ده وخۆی لێ الده  م بڕوم بۆ الی پۆلیسێکی دیکه ده وڵ ده جیرێ هه موو هه. یبین  چ  بۆ ئیمواکرد  ده ده  زۆرجیر که.  چیه
 . ر چیوی ئێمه به کوتینی له  وتنه که  کی دیکه ڵ یه گه رو و له ی هێنی ده که دیوه  له پی   ه  کی کوردی به یه نده نیهه فه په ره و بێ  ه ئه

 . نێو ژوورێکی دیکه  لێدا  و ڕاکێشی  برده  یی  به کوڕه .خوار   چیوا  دا هیته  اڵتی خۆمی  گریین  به سه ر بێده به   له بڕوا بکه
 .کورد کرد  تێکی زۆریشیی  به و بێحورمه  وه بێته ر نه خۆ کی دا ههدایک و خۆی و  یی  جنێو به نده وه کوتی ، ئهرای لێدا  و ره سه
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 . خۆ خینه بۆ نه  ر بردویینه نیبه رێ و په ده  ته بێهۆ ی فرێداوه  یی  به بیست  کوڕه  پی ی 
رۆکی  بهڕوا بهۆ الی کهێ؟ بهۆ الی سهه. ت بکهی خهۆ نهیش تهوانێ  هکییه . وتوه مهیڵێ کهه  ئێسهتی لهه  لهێ  کهوڕه ده.  م بیستووه وه بوگیی  منیش ئه  عه    

 .  خراپتره  وانی دیکه  خۆی له  پۆلیس که
 .س  و دژی کورد  ره کینیی  نژادپه کوو پۆلیسه کینیشیی  وه پرسێ؟ قیزییه ده  قی ئێمه حه  کیم دادگی و قینو  له
توو ی زینهدا  و   وه وانه پێچه  یی  به  وه نه ده جوابی ده  ت بکی پێتوایه پۆلێسێک  کییه  بچێ له  ئێمه  کێک له ر یه گه بۆ ئه. کیک سمکۆ قینونی چی

 . وه ته یه مێشکی دا نه  هیچ کیت بیری وای به    که که   و وای لێده که کی زۆریشی ده یه ریمه گیروگرف  و جه
  و فی یسهتینه ی ئهه وه توو ی گیروگرف  و لێپرسهینه  یکه وه ئه ر به ترسی  و له  موومی  له زان  هه خۆتی  ده. وێرێ بلێ کوردم ده  ئێمه  کیم لههیچ بۆ
 .  که تی زۆرمی  پێده ش بێحورمه وحیله به. فیرسی   بی  کوتومینه نه
 .کرێ ڵ ده گه یوانی له فتیری حه ره  وه ستینه ده   پۆلیس و کیربه الیه له کرێ و یر ده ڵ سه ئیژهکوو  ۆ  وهدا مر  و واڵته له

ی  وانهه مرۆ ڕه ئهه  یی  نهده نیهه هێنهدێک په.   بکه  کینی دیکه  ی  یره ش دابه ئێمه  وتوی دیکه وتوی داهیتوو یی  دوو حه حه  یه کی  بۆی هه کوڕه    
 . کردوه  کینی دیکه  یره

 .موومی  بنێر  بۆ  یرێکی  ؟ خودا بکی هه بکه  وانه ریه  تۆ بڵیێ بۆ کیم  یرمی  ڕه کیک که
 .یی  نی  وه نه ده کینمی  ده هیاڵمی داواکیری ، جی نیزان  و موومی  داوای کۆنییمی  کردوه هه  زانی که ڵال سمکۆ گیی  خۆت ده وه

یی   بیهیننێر  بهۆ چهینکری و داواکهه  تهی نهیوخۆ کردبهوو کهه زاره وه  داوایهی  لهه  وه کهه یه ر به نیبه هێندێک په ،ی پێش وه له  ری  م  بیستومه کیک که
 . بوڵ کراوه قه
 .برێ  کتر دانه یه   و له بوڵ بکه ش قه ی مه که یهبو گیی  خودا بکی داخواز  عه
 . ندی فه ولود ئه مه    
 ئیزاد؟  چیه
 !بخۆی  ستی خۆتی پێوه ده  ی خۆ   بۆلێنێ  که نه ک نیسکه ول بێ، یه  یرێکی، قه  تینهو که  وه که یه  ر به گه ئه
 وربیوگۆ ه  و بهرێنج و خۆر ه  و   ڵکی دیکهه خهه. نێ  ت بۆ لێده نیسکێنه! ی که ده  یخینه تی مه موومی  داوه گیرێ، وام زانی هه قوڕنه ح میل  به ته

 !گۆرانی داواکراو  نیسکێنه، بۆته  نیسکێنه  وه بڕایه رێ نه ئه. نێ لێ ده  کێنهنیس  خۆ ، کیکیش  بۆ ئێمه ور ده چێشتی چه
 .  خودا پێداو  ش و رووت و بێ پووڵ نی  و زۆر هه ڕه  فیقینه و ره کوو م  و تۆ و ئه وه  ڵکی دیکه ندی، خه فه ولود ئه مه

 زار یی و ههه بهێ پهیره   هیخ وداخ  بهه  ری  سهیاڵنی ژیهینی الوێتیمهی  لههرکردنی جهوانت بیت و تێکۆ ی  و میندوویی و تێپه ش دوای سیلهی خه ئێمه
 . ئێره  ییندۆته گیروگرف  خۆمی  گه

 رسهنور سه  بهی لهه بی ئێسهتیش ده س نهه تی فال  کهه تی و ییرمه ر پییوه گه ئه. دینیرت پێ بوو  62سنور  ر سه وه له بیرت چۆته  ندی له فه ولود ئه بۆ مه
 .کی  سپی قیچیخچیه ئه  ۆت دابی بهوجو کی  وه میبییه
 .بی سواڵمی  کردبی بی ده گری  نه ریده ری وه نیبه تی په ی بیبه و پووڵه ر ئه گه و ئێستیش ئه  ئێره  یشتوینه رز و قۆڵ گه قه  بوش به  م  وعه

 .نێ  ده  گیی  پێوه رکی میڵ  دابێ  سه ده  به  هتیت ڵال نیسک و میش و په وه.  وه ینه که ی ده ئوروپی تۆڵه  نه یشتیه ر گه گه ئیزاد گیی ، ئه
 .هیهیهیهیهیهیهی

 .م که بو ده  عه کوو ڵاڵ منیش وه وه
ی ئوروپه  م لهه النیکهه.میسهی بخهۆم ر ئێره هه  بێ، بی جیت  ده نه  ییه ر ۆره سه  و پڕ له تیڵ   و ژیینه بێ و له ڕزگیرم ده  و کیوڵ بووه کی له خودا ده  کوڕه
 .نیبین   تورکینه  و پۆلیسه زی ئه روچیوی نیحه و سه م که ئیزاد بوو  ده  س  به هه
 .دی  و ئیوات  دێته ڵال ئه ری ، ئینشیئه بێ کیک که م  نه غه
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 .ولود گیی  خودا بکی وابێ مه
 ؟ ، زۆرم برسیه بو، بۆ  یم چ  لێنیوه  رێ عه ئه    

.  ینهه ر دیته  سهاڵوی منیشهی پهێ بگه گهه و ئه  خۆ برینج و مریشکمی  نیهه. ی ڕۆژ نیکه'' مێنوی'' جی بۆچی داوای. ی یکه ده  پرسییره  وه کیک سمکۆ ئه
 . می  خواردوه و میس   تێکی دیکه و نی   تیته پهنیسک ومیش و  ژی  له و کیول بۆی دا ده تی له وه له
 .ش نیسوتێنێ که تیته ئیزاد په  کوو کیکه و وه  ستیوی خۆ ه بو گیی  ده  ،  وکور بۆ خودا، عه بی ه.  می  گۆرانی داوا کراوه هه ر مرۆش هه ئه

 .هیهیهیهیهیهیهی
 .ی زی نیکه جییتی منیش ئی په  وری منیش نیکێشی و له بۆ جه  و پێ  نیخۆ ه  ستیوی م  خراپه ده  ونده ر ئه گه ندی، ئه فه ولود ئه جی مه

 .کینه  ه ی  ه رهگرێ، نۆ قونێکی خیوێ  ده  زا  به مه ندی ره فه ولود ئه مه
 .کی سیر ده کۆلێکیش    خه. خۆی لێی چڵکیو ده و ده  ندی هیچ تیمی نیه فه ولود ئه ئی مه. ستیوی سوتیوی ئیزاد ده  م به د خۆزگه سه
 ؟ وزاد درۆز  دییر نیه کتی نه روسه سه  ند رۆژه کی  چه رێ کوڕه ئه

 ی؟ که زووی درۆکینی ده ئیزاد، ئیره
 .مووی راس  ب  ی هه وه ک ئه کی، وه ده  و درۆیینه ئه  ستییینه وه  نده وه ئه. زیی  زۆر خۆ   ڕه کینی بۆ وه قسهری  گیی ،  کیک که
 .خۆی نیهێنێر سه کجیریش وه بۆ یه. یکی ی ده درۆیه  مووه هه و ئه.  ڕوویهکی زۆر بێ چیو کیبرایه

 .بی  دانینیش  گوێ بۆ درۆکینی ڕاگری  ئیقڵ نه ر بێ گه ش ئه و ئێمه  ی پێ  ێته ئێمه  و کیبرایه ڵالهی ئه وه
 تی کیک سمکۆ؟ یه هه.  نیه  ری بۆمه ره خۆ زه. بی بیی  کی.  خۆ ه  و درۆیینه دڵی به   قیره و کیبرا فه بو گیی ، ئه عه
 .دڕێ درۆیی  بکی تیکوو ده  نده وه بی ئه  کوڕه.  ی نیه ره زه  ڵال بۆ ئێمه وه نه

 .هی هیهیهیهیهی
 ندی؟ فه ولود ئه ت مهچ  کو

 .          هیهیهیهیهی
 .ی یکه ی ده خودا بتگرێ کیک سمکۆ بۆ قسه

 ؟دڕێ درۆکینی ده  س درۆی کرد به هر ک جی بۆ هه
 .درۆیی  بدرێ  ر بلێی به گه مه. ڵ نیکوترێ گه ڕوو چی لهسی وا بێ چیو که. ی بلێ  چی ئه

 .بوان  چ  بۆ لێنیو .  ی کورینه سفرهر  سه  رنه وه. می  بخۆی  که بی نینه  کوڕه
 .ی  نده وه ر ئه ژی یی  هه ڵ ده گه می  له سی دیکه وێ بوانێ که یههب. هیتبێ  که   میڵه نگ بێ دیسی  خیوه ڕه  کوڕه.   ده ی ده رکه نگی ده زه  له    
 ر پۆلیس بوو چی؟ گه ی ئه ئه

 .ژوورێ  بێته  هێله ب خینوو بوو مه ر سیحه گه اڵم ئه به.  وه ی بکه کهر بێ ده ت نه حمه زه.  ت بی ه ری  تۆ تورکێکه کیک که
 .چ  ده  وه کیک سمکۆ ئه  بی ه
 .ت میعه لێک جه الم وعه سه    
 . وه ره رموو بۆ سه خێر بێی، فه وزاد به الم کیک نه سه

 .تی خۆیه  د میڵهوزا پی ی  کیک نه.  وت نیه ی کوا؟ خۆ موگه وه و خواره  وه ره سه  جی ئیزاد ئێره
 .م که زۆر سپیستی  ده

 .رمو  تی  بخۆ ، فه که نینه
 .ڵ بخۆ گه له  بیبه و چاڵوکه کمی  له پیرویه. وزاد ێ پێش کیک نه ره وه
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 .هیهیهیهیهیهی
 .نینی خۆتی  بخۆ   ، ئێوه برسی  نیه.  م  نین  خواردوه. بو ست  خۆش بێ کیک عه ده

 !سی هیتووی بۆ بیزره  وه و  ه ی به ینۆکهب خ وزاد، وامینوانی سیحه کیک نه
 ؟ زوو زوو دێ بۆ ئێره  و کیبرایه ری  ئه بۆ کیک که
 .بوو و نه بیش بوو ئه. گرێ رودڵمی  ده سهدێ و جیروبیر
 وزاد؟ کیک نه  چیه  راتی تیزه به خه.  ی خۆ می  بۆ بکی وزاد دوو قسه بی کیک نه. رێ  گه  وانه بی له

 .م بیسی کیمیین  بۆ بکه. زۆر   ری تیزه به خهڵال کیک ئیزاد  وه
 . خۆت پێ  خۆ ه  رچی به هه

 .ڵ وه ستی ئه راتی ده به خه.  وزاده الی کیک نه  ر له ی خۆش هه ری خۆش و قسه به جی ئیزاد گیی  خه
 . دیش زۆره و ڕه  وه نه ده کی  ده یسه لێ  ئیستی زوو جوابی که ؟ ده را  چیه نیبه ی په ری تیزه به وزاد خه رێ کیک نه ئه
 . لێ چی ر ده نیبه کیبرای په  یه ندی هه یوه په. بوڵ کراو  ند رۆژا  قه دوای چه سی  نووسیوه و  ند که یس  بۆ چه اڵم م  که به.  لێ وایه به

 . ڵال کیرێکی زۆر بی   کردووه وه. وزاد ت بنووسێ کیک نه خودا خێر
 .ری  م کیک که که سپیس  ده

 نگ بێ بیستبێتی ؟ ڕه.  کوڕینه  وه ی پۆلیستی  بۆ بگێرمه له سه و مه بی ئه
 .وزاد کیک نه  م   تێک  بیستووه

 . وێ بووه خۆ ی له  وا دییره.   وزاد بیبیسی  خۆ تره زاری کیک نه  بو گیی  بی له عه
 .وێ بووم ڵی کیک سمکۆ م  خۆم له به

ڵ  گهه  کهرد  لهه  ریکی قسهه منهیش خهه. فێکی دوور و درێهژ گیرابهوو سهه  میشهه کهوو هه وه. رد ی چهوم بهۆ ئیمهوا که رۆکهه ی رابردوو دوانیوه جومعه    
 .کوردا   جنێودا  به  ستی کرد به ق و ده ر ه به  رێک کوڕێکی کوردی دایه را که قه  الم به پڕا دیت  پۆلیسێکی زه له. بووم   رێکی دیکه نیبه په

ی؟ تۆ بهۆت  ده ده  کورده  و کوڕه قێک له چ حه  م گرت و پێ  وت تۆ به که ستی پۆلیسه ر ده کسه یه. خراپ بووم دی ، خوێن   وه ئه  وێ که راستیتی  ده
م و چیویش   که دهت  لێ زیری نیوخۆ  کییه الی وه  رۆم له نی ده ی، ده که رئێستی داوای لێبوردنی لێده هه. ی بکه  کورده  ره نیبه و په تی به سووکییه  نیه
 .ردێن  ده
ی،  ت  لێبکهه زیهری نهیوخۆ  هکییه الی وه  ر بێتهوو لهه گهه ئه. ی یکه ندم م  کردم تۆ نه فه و کوتی، ئه  وه خۆی کشینده  که م کرد، پۆلیسه و قسه ئه  که

 .م ده س  ده ده    له که ب  و کیره خ  ده دبه هب  تییه تیهه بۆهه
 

ی  کهه میڵه  وه ینێریهه گری و ده کسی بۆده  ته  وه تیشه رێو وحورمه  زۆر به ی و که ده  کورده  ره یبهن و په رئێستی داوای لێبورد  له وابوو، هه منیش وت  که
 .خۆی
کسی کهرد و  ش سواری ته کی بۆهێنی و دوایه ی خۆی و چییه که ژووره  ی کرد و بردیه کوڕه  جێ داوای لێبوردنی له  س  به ر ده هه. هێشین  رتی  نه سه

 .بی رێ نه بی زۆر چیوه.  ت بکه زوو ئیمواکه  ره و وتی وهمنیشی بینگ کرد. ی خۆێ هک میڵه  وه نیردییه
 بوڵ بووی؟ وزاد خۆت قه رێ کیک نه ئه    
 .رگرت بولی  وه قه  فته ک حه بوگیی ، م  دوای یه عه

 . کردوه بوڵ  نه اڵم خۆم قه ، به تیکوو ئێستی بۆ زۆر واڵتیش پێشنییرم پێکراوه
 برۆی؟  رچی زووتر لێره ی و هه بوڵ بکه قه  و واڵتینه بووی ئه حیزر نه وزاد بۆ کیک نه
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 .  وه ته د کراوه  م ڕه اڵمی داواکه اڵم تیکوو ئێستی وه وێ بچ  بۆ سویسرا، به مهه م  ده. کیک سمکۆ گیی 
  .پێن  سه دا ده'' یووئێ  '' ر سه ری خۆم به زه ی خۆم سوورم و ئیخریش نه ر داواکه سه منیش له
  ؟ سێک بده تی که بتوان  ییرمه  ند ب  که ر یی  کیرمه ست  پیرێوه به مه. نیسی ده'' یووئێ  '' نێو  س له وزاد هیچ که کیک نه
تی و  یرمههی  ش زۆریهی  پێویسهتی بهه سهینه که  و جهۆره ئهه. سهت  به یی  ده کهه نده روه و یهی  په  وه بنه د ده ڕه    که ری زۆر هه به نی په  زانی لێره خۆت ده

 .تی بدرێ  ر ییرمه گه ئه  و زۆر خێره  یه پشتگری هه
خهیتری مه  تهیکوو ئێسهتی زۆر   و بهه  یهه تی  هه   دۆسهتییه کهه ئهیش ده'' یهووئێ ''  لهه  کهینی کهه ره واوی پیرێوه ڵ تهه گهه  ئیزاد گیی  م  خۆم لهه    
 . بوڵ کردووه قه  ستراوه یی  به که نده روه و په  رگرتوه دیی  وه اڵمی ڕه ند جیر و چه  سیی  که که

 . ستراوه کینیی  به نده روه په  ی که ویستمی  بده ڤیلێکی خۆ ه ند هه تی چه بێ ییرمه وزاد گیی ، ده کیک نه
 .ت دام خومه ری ، له چیو کیک که ر سه به

 .رگرم بوڵیی  بۆ وه اڵمی قه وتوو وه حهک  یه  ول بێ به قه. بێ ق  نه وحه  م  بنیسێنه به   و کوڕانه ری  تۆ ئه کیک که
 .ت  خومه  دێنمه  و کوڕانه ینێ ئه ر سبه م  هه. وزاد گیی  کیک نه  بی ه
ردانی  بهۆ ئینکهیرا و پی هینیش سهه  وه رێمهه گه ش ده مبوڵ و دوایه سته چ  بۆ ئه و ده  پێش دایه  م له ند ڕۆژه رێکی چه فه م  سه. ری  گیی  کیک که    

 .رێن  په کینتی  ڕاده کیری دۆسته  رانه فه و سه ڵال دوای ئه م و ئینشیئه که دهکوردستی  
 ؟ ت خێره ره فه و سه وزاد ئه کیک نه
 !بێ کیک سمکۆ ده  ڵی کورد خێری پێوه ڵال بۆ گه ئێنشیئه
 . که ڵ مه گه می  له قسه  وزاد دیپلۆمیتینه کیک نه
 وزاد؟ کیک نه  ، وا نیه یه وه سته ده  هی ب وره کیرێکی زۆر گه  وزاد وا دییره کیک نه

 .ئیزاد گیی   وایه
رۆ   ده  وه  هه و لێره  دێ  بۆ تورکیهی  مریکی ه ئوروپی که ڤدێکی ئه ڵ وه گه له  ڕایی  سپیردوم که   وه رێمه تی هه   حکومه الیه  ، له وه کوردستینه  له    

 .ی بی وری کوردستی  که وته لێنجینی نه ت هه بیبه  م له بۆ کوردستی  دانوسی  بکه
 .بێ رم زۆر قیڵ ده ک سه یه جی میوه

 وزاد؟ فتی کوێ کیک نه نه
 .ری بێن  کی  ده بیه جنه ئه  ریکه هیوکیری  ه  نییز  به  و به  وه ته وتیی  دۆزیوه ند  وێنێکی تر نه ق و چه ق ته ته  له

رم زۆر  و  تی نیوخۆ بهراده زاره وه  میش له و هه  وه ره تی ده زاره وه  م له تورکییش هه  له  و لێره  یه زای  هه  یره  و ئیشینه ی له وه ر ئه به منیش له    
 . س  نیشی  کردووه ده  و ئیشه منیی  بۆ ئه   ه رێمی کوردستین ، بۆیه تی هه ی حکومه میش جێگیی متمینه هه
 .ی که ده  یردستینڵکی کو که بۆ خه  کیرێکی زۆر پیرۆزه  وه وزاد ئه ڵاڵ کیک نه وه
 وزاد؟ کیک نه  یدا، وانیه رێ  ده تی هه ش حکومه و کیرانه رجی ئه   خه تمه حه

 .م  ده کی  ده تورکه  ی به که موو پیره و هه  ستۆ گرتوه ئه مووم وه م  خۆم هه. بو گیی  نی عه
 دا؟  یه و پرۆژه  دار  له کینیش به تورکه  بی ه

 .و  که  و ئیشه ڵ ئه گه وا  له ئه  رگیو م  رازی نیب  که هه. کوردا  بخوا م تورک میڵی ده جی م  ئیو  ده
 .فرۆ ی  تیته ک په م نه که دیپلۆمیسی ده  م  لێره. زانی چی کیک سمکۆ ده

 .م  یی  پێنیده ک لیره م و یه که کی  ده تورکه  ش به که ئیشه
 ؟ ێرهرێمی کوردستینی ل تی هه ری حکومه وزاد تۆ نوێنه کیک نه    
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 ی؟ که وزادی ده کیک نه  له  و پرسییره ندی ئه فه ولود ئه جی تو خودا مه
 .بکی  وره توانێ کیری زۆر گه س  دێ و ده ده  وزاد زۆر  تی له زان  کیک نه خۆ ده

  وره ی گهه کی  پهرۆژه بیینیه  وره گه  یکهر ڵ  ه گه م و زۆر جیریش له که نیی ئیشی دیپلۆمیسی ده م و ته کی  نیده سووکه  ئیشه  ولود گیی ، م  خۆم له مه
 . ی ئێستی وه کوو ئه م، وه که ێ دهج  بۆ کوردستی  جێ به

 وێ؟ و یی  نیوخۆ بکه  وه ره زیری ده وه  چیوت به  وزاد، تیکوو ئێستی توانیوته کیک نه  بی ه
 .  که رخۆیی  بینگهێشتن  ده هه. یی  جیر ده  به

 . بووه زیرا  دیدارم هه رۆک وه ڵ سه گه ندی  جیریش له و چه رۆک کۆمیر ڵ سه گه دوو جیر له
 . وردی بیسی کوردستینمی  کردووه  موو جیرێش به هه

 نێوی کوردستی  بێنی؟  دا وێراوته  وانه و کۆبونه وزاد له کیک نه  بی ه
 .ولود گیی  ی مه یکه ده  یه قسه  وه جی ئه
 .ێ   یمیلی عێراقل ده  ی پێ  وایه ئه. وێ که من  نه  ئیی له
 .م که لی کوردستی  ده کینی گه ندییه وه ژه ر رێمی کوردستی  و به تی هه تی حکومه رایه م  نۆێنه  پێ  وتو  که  ا کیوانهڕزۆر 
 .بوێربێ  هند چۆ  خۆی بنوێنی و چه  خۆی که  که المه ر زه سه  وتۆته که  وه زان  کوڕینی ، ئه ده

 .م که رمیی  لێده ه   ترس  و نه لێیی  ده  م  نه
 .       بوو نگ نه بێ برۆم بۆ میڵی دۆستێک  تی دره ده  وه داخه  به. ت تێرنیب  خۆ   م  قه  کین  هێنده وزاد، می یڵال قسه کیک نه    
 . رۆم م  ده
 .ت تۆ بڕۆ بۆالی هیورێکه. ئیزاد گیی   بی ه

 .کرد  قسهزۆرم . بێ برۆم هیورێیی  ده ر منیش هه
 . دانیشه  ی، برێکی دیکه له په  هوزاد بۆ وا ب نهکیک 

 .خوداحیفیو هیورێیی . بێ برۆم سپیس کیک سمکۆ ده
 .وزاد خوداحیفیو کیک نه

 .کی درۆیی  ده  ونده ڕوونیچێ ئه  له  و کیبرایه رێ ئه ئه    
 .بردی  نی مێشکی ده ری  بیش بوو زوو رۆیی، ده جی کیک که

 .وزاد بۆ درۆت قوڕ گیرێ کیک نه  میڵ  به .کرد خودا درۆی چیکی ده  به
سهێکی زرینهگ  که  زانێ و خۆی بهه  ێ  ده  ڵک به راستیدا خه    و له که ری پێده بیوه  ڵکی دیکه یڵێ خه رچی ده هه  که  وه کیته لێ  درۆز  وا فکر ده ده

 .نێ یشتوو داده و ئیقڵ و تێگه
 .  خۆ یه وزاد زۆرتر نه نه ی کیک و  ێوه ویش به ری م  درۆکرد  ئه زه نه  به

 . یف وقی  وقنجه که  ڵکو زۆریش به ، به خۆش نیه ک نه وزاد نه کیک نه. سمکۆ گیی 
 .  رونی یه خۆ ی ده ڵکوو نه ، به خۆ ی جسمی نیه خۆش، نه نه  ست  له به مه. ندی فه ولود ئه مه

  وره ی خهۆی گهه وه کینی و بۆ ئه زووه ئیره  یشت  به تی و بۆ گه یه هه و  بووه ی زۆری ههم وکۆر ژییندا که  له  که  یه سینه و که کێک له وزادیش یه کیک نه
 .کی نیشی  بدا درۆیی  ده

 .وزاد درۆکینی کیک نه  نگ کرد به ومی  دره  ه    
 .وزاد دا دوای کیک نه   رێ بنێر  به تی  بگوزه که خته ویستی  وه ر بێکیر بوو  و هه گه ئه
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 .درۆز   بی  به و ده کوو ئه ش وه و ئێمه  وه کۆڵمی  نیبێته  ر له و جیرهه ئه.  ری  پێشنییری بی ه ڵال کیک که وه
 .گرێ و یی  خوو نگی ده هڕی یی   کی که پیڵ گییه کی ده ییهگ. لێ کوردی خۆمی  ده

 .ڵنیگرێ درۆکرد  هه  س  له وزاد ده خۆ کیک نه
 ؟ وه کیته ندی ده فه وزاد ئه السیی نه  ش جیری وایه ندیه فه ولود ئه و مه زان  کوڕینی ئه ده    
 .م که ندی، یینی منیش درۆیی  ده فه بو ئه عه  ست  چیه به مه
 .ی مرینی زۆرتر بکه بێ ته زا نی و ده و  یره کوو ئه اڵم هێشتی وه ، به وه یه که وزاد ده لێ  جیروبیر السیی کیک نه نێ ده وه ئه. ندی فه ولود ئه مه
 م؟ م  درۆ بکه  ری ، کیک سمکۆ، بیستوتینه رێ کیک که ئه

 . وزاد نیه کوو هی کیک نه اڵم وه ی، به که بۆچی جیروبیر تۆش فووی لێده
 .م که تی ده حه سله نیچیری درۆی مه  کی و منیش جیروبیر به تی ده حه سله س درۆی مه موو که کیک سمکۆ، هه

 ؟ وتی  نییه ت خه میعه رێ جه ئه
 .وه  ته ڕاوه گه بو، هێشتی ئیزاد نه عه

 .ست  برۆم بۆ کیرێ یینی زوو هه بێ به ده. و دێ م  زۆرم خه.  وه تیکوو ئیزاد دێته  دانیشه  ندی تۆ پێ  خۆ ه فه ولود ئه جی مه
 .نگ بێ ئیزاد بێ ، ڕه یه رکه نگی ده ده  وه ئه    

 وزاد رۆیی؟ کیک نه
 .جێهێش  به   و درۆزنه ڵ ئه گه     له مه ئهربیزکرد و  خۆت ده  یه کیرت هه  ی که وه بیینوی ئه  اڵتی و به خۆت هه

 .رێ ده  چومه  بوو بۆیه کیرێک  هه. ری  وڵال کیک که نه
 .بوو کۆمیسێری میوا  بوو نێ نه ته  اڵم به م پێی بوو، به کیرێکی چکۆله. نیفی ید مه سه  میڵه  چومه

 ر؟ ئیزاد، کیم کۆمیسه
 .خۆری خۆمی  کۆمیسێری ڕ وه

 کیک سمکۆ نیینیسی؟
 .ینیس  بی ده
ی  تهوانێ کێشهه پهووڵ ده  و گۆیهی بهه  ڵهه ڵ پهۆلیس تێکه گهه سهتی زۆر لهه و ده  ڵبهه کهی زۆر قه ش کیبرایهه نیفهه ید مه سهه و لێ  ئه ری ئیزاد، ده ئه    
 .را  نیبه الڵی نێوا  پۆلیس و په ده  ۆتهر بکی و ب سه را  چیره نیبه په'' کیملیکی''
 . منیش  تی وام بیستووه. زان  کوو تۆی لێده ر وه بوگیی ، منیش هه عه

 .  وه ل کرد یبوو بۆ حه ڵ پۆلیس هه گهله   ی که وره نیف مو کیلێکی گه ید مه سه  دابووی به  ی که و پووڵه به  ری ، کوڕیک بۆی بیس کردم که کیک که
 ندی؟ فه ولود ئه مه  کێه  ره نیبه و په ئه    

 .  توو ی گیروگرفتێکی بکه  کی دوایه وه هێن  نه س نێوی نه الی که  سوێندی داوم که  و کوڕه کیک سمکۆ، ئه
 .ر گ رده ت  بۆ وه زایه تلێش  کردبێ ره ر قه گه ئه.   که موو کیرێک  بۆ ده هه  بده   وه بڕو ڕ.  ئیسیییه  تورکیه   تی وا له  کوڕه

 . و زۆر  تی دیکه  رگرتنی کیملیک و ویوای تورکیه وه  جی چ بگی به
 نیف؟ ید مه نیبی کۆمیسێر و سه کرد، جه ئیزاد، بیسی چیی  ده 
 .رانیی  را  و گوزه نیبه ر بیسی ژیینی په ڵال هه وه

  ی ده مهیوه  ژیه  لهه ئینکهیرا ده  له  که رێکی زۆر  نیبه ویش کوتی په ئه. کۆمیسێرکرد  پرسییرم له  کینی دیکه را  بۆ  یره نیبه ت نیردنی په بیبه  م  له
 .کرێ  ش ده دابه  کینی دیکه ر  یره سه به  رۆژی داهیتوو دا  تی پیزده
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 . وه خۆمی  بپێچینه  ریی  کردی  که سه ربینی ده هه. ی  کوڕینی بکه  ش خۆمی  ئیمیده وابێ ئێمه که
 .چێ س  ده ده م له که کیره  چونکه.  یهخۆش ن ری  جیرێ م  پێ  کیک که

 . نیه  النه سه و مه اڵم پۆلیس کیری به بو گیی ، به زان  عه ده
       .   ی  یرێکی دوور و نیخۆ می  بکه وانه ، تیکو ڕه موومی  بی تره بۆ هه  لێره  چونکه. جێ بهێل   ئینکیرا به  منیش پێ  خۆش نیه

 .چێ ریمی  کۆلێک پووڵمی  ده نیبه کینی په کردنی کیرهجێ   ئینکیرا و جێ به  هیتنه بۆ
 .رجی میش بۆ خه م بۆ هیتووچۆ و هه هه.  تر بی تره ری م   یری چکۆله زه نه  ری  به کیک که

 .نێو  یری  یه گه پێیی  نی  خۆ به. زی  یر بلیتی هیتووچۆ بکری رکه مه  مووجیرێ بۆ چوونه نیچیری، هه  لێره
جێگهیی ژیهین    هینهده  پهێ  خهۆش نیهه.  تهی کهیتی رۆیشهتن  بهۆ والتێکهی دیکهه  وه ئینکیرا بمێنمهه  م له که ز ده م  خۆم حه. سمکۆی کیک  که راس  ده
 .وێ کی زۆری پێ ده یه زرێی میوه مه گری و داده کرێ ده  ، تیکوو خینوو به  یرێکی دیکه  له. بگۆڕم
 ؟             وه بمێنیه  تورکیه  له  تییه تیهه می نی بۆ هه ته زرانی چی، خۆنیچی خینوو بکری و یی  خۆ به مه ری  دا کیک که    

 .رۆی  ده  موومی  لێره و هه  کیتیه  واڵته  له  بوونی ئێمه
  کهه  تمی  دیهیر نیهه زعیهه ش جهیرێ وه خهۆ ئێمهه. کهی خهۆش دهوێکیش بهێ جێگهیی خهۆی  بو  بۆ  هه لێ، ده واری خۆمی  ولی کورده قه  ئیزاد گیی ، به

جهی . کهرێ  یهی  نهی دا و ئیمریکهی و ئۆسهترالیی ده ی والتێکهی ئوروپهییی و یهی  کینهی وانهه ڕه   و زووانه به  علوم نیه مه.  وه مێنینه ده  لێره  ندی دیکه چه
 .ی   وێنی ژیینمی  خۆش بێ ده وڵ نه وابوو بۆ هه که

 .لێی  ده  ڵه وزه ک سه یه بۆ لیره. چی  اڵم ئێمه نێر ، به ر بۆت ده برادهوخو ک وخوم و  یه تۆ پووڵ  ههری   کیک که
 ؟ نێر ، تۆ بۆ پێ  نیخۆ ه س وکیری خۆم بۆم ده و که  خواردووه سیش  نه میڵی که. ندی فه ولود ئه مه  م دزیوه خۆنه
. رێ گهوزه خۆش ده  بۆ تۆ لێره  ویست  بلێ  که نیی هه ته. ت پێ بدا ی دیکه نده وه د ئه خودا سه لاڵ و ئینشیئه  پێ  نیخۆش نیه. ری  وانێ کیک که    

 .  م وایه ننه هه کوو جه وه  نیمینه  ش که یه و بۆ ئیمه پووڵ  هه  چونکه
خهواردنی   کهه  و می هێنه  و نیسهکێنه  تیتهه په یه  ده وڵ ده کو هی  و ههه زگمهی  ده  رێ که گوزه ژار زۆر نیخۆش ده قیر و هه بوی فه عه بۆ م  و ئیزاد و

 !؟ خۆ ه کوا ژیینی گرانی ئینکیرا بۆ ئێمه  ،لێ  ده  بۆیه. بێ داهیتوو  تێکمی  بۆ خوارد  ههمی  ی بۆ ژه وه خۆی ، بۆ ئه نه  هیر و  یمینه زۆر نه
  .س وکیرتی  پووڵتی  بۆ بنێر  ش بنێر  بی که ئێوه.  یه یرانهق ژیینتی  زۆر فه و  نگۆ پووڵتی  نیه ئه  تیی م  نیه ندی خه فه ولود ئه مه    
 . وه ینه که ی ده تۆڵه  جیتیمی  بوو و رۆیشتی  بۆ والتێیێ دیکه و کیول بۆی نه ر له گه ڵاڵ، ئه ندی، ئینشیئه فه ولود ئه مه  کوڕه

 بێ؟  کوو ئێره چی ، ژیینمی  وه بۆی ده  ی که و واڵته تۆ بلێی له
ی  قیرانهه داربێ و ژیهینێکی فه خ  و نهه دبهه ر به ک ههه موو جێگییهه ههه  نهگ بهێ لهه ومیو ڕه خ  و لێقهه دبهه ئینسهینی به. نیزان  بلێ  چهیبو گیی   عه
 .بێ هه

 . به ش بی  مه ش ڕه ندی هینده فه ولود ئه نی نی مه
 .خودا بکی وابێ ئیزاد گیی 

 .لێ دوو چیوی سیغ وێ، ده چ  ده  لێی  کوێره ده
 جیتمی  بێ؟ نه  و زووانه به  و کیوڵ بووه ک سمکۆ بلێی لهکی    
 .زان  کوو تۆی لێێ ده منیش وه. دین فه ولود ئه لاڵهی بلێ  چی مه وه
 . تیی  بدا ییرمه  نیه  سیش ئیمیده و که  ستراوه یی  به که نده روه په  ند سیله چه    که ری واهه نیبه په  ی تورکیه کینی دیکه  یره  لێ  له ده 

 .کرێ یی  لێده وه ی دیپۆرت کردنه  ه ڕه لێ  زۆریی  هه ده
 .ڕزگیرم بێ  و کیوڵ بووه ێکی منیش لهپرس ، بلێی ڕۆژ خۆم ده و له  وه مه که ده  وه ر بیر لهمنیش زۆرجی
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 .بێ جیت  ده نه  لێره  و زووانه خودا به  نی به په.  وه که ندی زۆری فکر لێمه فه ولود ئه مه    
 .دم  بروانێ ئیزاد گیی   خودا له
 .خۆم زۆر بێ هیوام  م  که

 ترسی؟ چی ده ، له وه گرتۆته رنه اڵم  وه هێشتیش وو   ڵ کراوه گه ت له به تۆ موسیحه  که  زۆر نیهکی  یه ولود، خۆ میوه مه
 !! وه د بونه ڕه  له

 .ترسێ مه. چی رده ڵال ده ئینشیئه  کوره
 رانی؟ وا نیگه  که  ت دا چ  کوتووه که یسه که  له  بی ه
بیت  درێژخهه پهیش سهیاڵنێکی دوور و. یزان بۆ خۆتی  نه. نێو  یری بۆکی   ی حیوبی بووم له سته هه  که  کوتومه  کو ئێوه ڵال سمکۆ گیی  منیش وه وه

سه   هه. بهۆ عێهراق یهی  بهۆ ئێهرا   وه می  نێرنهه ی نهه وه بهۆ ئهه  موومی  درۆمهی  کهردووه ی  و ههه کی  بیس بکه راستیه  می  وێراوه  یخ، نه  کرد  له
 . وه د ببمه نگ بێ ڕه بێ و ڕه هێو نه  م زۆر بیش و به که یسه که  م که که ده

 .لێی  کیرێک  بۆ بکی وزاد ده کیک نه  به. خۆ م مه غه. ندی فه ولود ئه مه  نیه هیچ  کوره
 .هیهیهیهیهیهیهیهیهی

 
 !درۆیی   به

 .هیهی هیهیهیهی
 .ست  برۆم بۆ کیرێ بێ زوو هه ینێ ده سبه. بنووی   وا بی ه. رێی  گه  و قسینه بی له  رێ کورینه ئه
 . هێشێنی  نه  وه و قسینه ری خۆمی  به ی  و زۆر سه ست  بی جێگی ڕاخه هه.  ختی نووستنه وه. کی بو راس  ده عه
 .  یه وزادمی  هه چووی ، کیک نه رنه ر ده گه ئه. بێ متی  نه غه
 
 

 
 هێلسینکی
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[0]رینابهچیرۆکیپه
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و   جوانیهه  مووه و ههه کینی ئوروپهی و ئهه نهه دیتنهی دیمه. ئوروپهی ببیهن   بهوو کهه  وه نجینی بی هوری کوردسهتی  ئهیوات  ئهه گه  کوو زۆر له منیش وه   
و  زێهد و نیشهتمین ، لهه  واڵتهی خهۆم، لهه  بێوم له  الی  منیشی وا لێکردبوو که سیته  بینینی له و و م و ئه می ئه ده  کینی ئوروپی له بیستنی خۆ یه

 . ستێ هه  کینی داکرابۆوه قوتیبخینه  قیم و دواتریش له کۆال  و ه  دایک ببووم وچیو و گوێ  له  تێدا له  ی که ژینگه
کهرێ بیبینهی و  چهیوا  ده  تی بهه وه ئهه  دیندارانی داوه  لێنی به کیندا به پیرۆزه  کتێبه  خودا له  ی که  ته هه و به وعود، ئه  تی مه هه به  الم وابوو که

 .لێ  دراو  تی به هه به  یشت  به ئوروپی یینی گه  یشت  به گه
  نگهی  و بهه سه  ره ر دایکی دڵسهۆز و ده سه به. م دێ و بۆڵه پرته   ژاوم کهتکوت پیرێژنی دۆلێر هد. بۆڵ  بوو  خۆمی  بۆڵه  میڵه  تی ئێواره له ڕۆژهه

بهۆ ئیسهییش و   مووکیت ههیالک ومینهدووم دا کهه ههه تکێش و حمهه بهیوکی زه  لهه. بهۆ چێشهتی خۆ ه  بۆلێنهینی  گوڕانهد کهه نیم دا ده دای  پش  و پهه
بهۆچی هیچمهی    م بۆاڵند کهه ری دا ده سه  وام به رده دای  اللوت بووم و به  کرد به ده خ  کردنێک دریبی نه هیچ خۆبه  کینی له تی ژیینی منداڵه راحه
 . قیری  فهو  نیه
  پهێ  وابهوو کهه. بێواربهووم  رس و قوتیبخینهه ده  له. بووم  میڵه می بنه م  منداڵی سێهه. خو ک 0برا و  3منداڵ بووی ،  5دا   ئێمه  میڵه  له    
کینی میمۆسهتی  رس بخهوێنی وگهوێ بهۆ قسهه دابنیشهی وده  ر کورسی و پشتی مێوی قوتیبخینهه سه رۆ له تی دوانیوه یینی را هه به  بچی له  کی قۆڕه تێ

  ی کهه وانهه ئه بهێ و خهۆرا ده  روا لهه نهد بهوو  ههه مه وله پهێ  وابهوو ده. سێکی زۆر نیسراو که  ند ب  و بب  به مه وله زوو ده  زووم بوو که ئیره. ڕابگرێ
  کردووه ر نهه تێپهه  قوتیبخینهه  نیی  له مه ته  وهیچیش سیالنێکی دوور و درێژ له  کردووه و نه ند بوو  خوداپێداو  و خۆیی  هیالک و میندو مه وله ده

 . ند مه وله سێکی نیسراو و ده که  ی بب  به وه بۆ ئه
دوای کچهی   و وه  وه سهوڕامه تی ئێوارێ بۆخۆم ده بێ بیر ڕۆژ هه و بێکیر. بووم ب، پییوی کیریش نه هکت بووم بچ  بۆ مه نه  ئیمیده  ی که وه رای ئه ره سه
  وه سهوڕاینه ده  و چیخینهه بهۆ ئهه  و چیخینه و کۆال  و له و کۆال  بۆ ئه له  وه کرده کوو خۆم بیریی  ده وانیش وه ئه  ند هیورێ  که ڵ چه گه  له. وت  که ده

 .کرد می  ده و دۆمینه  وه هخوارد و چیمی  ده
موو  میندۆرانهد و ههه ر مێهوی قومهیر ده سهه گهرت لهه رمهی  ده بیوکمهی  وه  لهه  ی کهه جوانینهه  و پهیره قینیش ببووی  و ئهه ره فێری قومیری وه  ورده  ورده

سینی تهری  ستی که تیکینمی  ده موو خه ژیینمی  و هه کینی ڵه موو هه هه  ی که وه کوو ئه وه. کرد رز و ئیسمینمی  ده می  دۆراند کفری عه ده  جیرێش که
 .ڵکی بێ تیی خه تێدابێ وخه

بهێ  و ده  وه بمێنینهه  ی نهیبێ کهه وه چێ و بۆ ئهه زیندانێک ده  و پتر له  واڵتی خۆمی  جێگیی ژیی  نیه  ر لێشێواوی خۆمی  پێمی  وابوو که سه ر به له
تی  دروقیمهه وێ قه لهه. بێ برۆی  بۆ خهیریج کینمی  ده ئیواته  یشت  به و بۆ گه  وه وینه دوور بکه  فری  کراوهن  ته که مله و مه برۆی  له. ی  ر بکه فه سه

سهت   ختی و دژواری ده سهه  واڵتهی خهۆت بهه  لهه  ی کهه و  هتینه موو ئهه نی ههه خهیوه  ند بی و ببهێ بهه مه وڵه توانێ زوو ده وێ ده له. زان  کی  ده مرۆڤه
 .وێ که ده

دای   و بهه  وه حیوامه ده ڵ خو ک وبراکین  نه گه له. گرت ڵپ وبیینوم ده دای  په  به. م وه ر ئیگره سه تکوت به ده. بوو م نه ئیرام و ئۆقره  وه میڵه  له    
  کردووه ۆ مه  نههکوت تۆ هیچ  به و پێ  ده  وه وستیمه ڕووی بیوک  ده  و ره و به  وه دایه نی یرینی واڵمی دایک و بیوک  ده  زۆر به. فرۆ ت  ڕم پێ ده  ه

 ؟ یه اڵم م  چی، چ  هه کر ، به کینیی  ده وخینوو بۆ منداڵه  ییره ڵکی، سه بیوکی خه! ی که ر داده سه تی چ  به و منه
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دایکه  . م که داری خۆمی  ده و نهژاری  هه  رم له  ه. م که خۆم ده  رم له ی  ه که ڕه و گه ئه  وه م و کیتێک دێمه چیوی هیورێکین  بکه  چیو له   یبه پێ  عه
بۆمهی    یهه ت هه ئێمهه  ی تهۆ لهه ڕوانیهه چیوه  مووه و ههه ربێنێ و ئه ی گیرفینی خۆت ده ی و پیره بێ کیر بکه گیی  تۆ خۆت ده  یینکوت رۆله و بیوک  ده

 . جێ نیکرێ  جێ به
بیوکه  . ی گیرفینیشه  بهداتێ پهیره  دامهیوت بهێ کهه  و بیوکهه سهتی ئهه ده   وکور بۆخۆت پییوێکی و نهیبێ چهیوت لهه. گیی   یکوت رۆله دایک  ده    
 .ی کرێ خینوو دابی  بکی رجی خوارد  و پیره خه  کرێ که ی پێ ده ونده رئه هه
خێو نهیکرێ  بهه ر منهداڵی پهێ گهه ئه. کردبی بی منی دروس  نهه. م بداتێ ر ینێتی پیره رکی سه خێوم بکی و ئه بێ به و ده  بیوکمه. مکوت واڵم دا ده  له

ی  پههیره  ت بههیوک  هێنههیم، رازیهه  کههرد  کههه تییبههه  م و بههه کههه میڵه بههۆ بنه  خهه  و فشههیرێکی زۆر کههه نجیم دوای زه ئه ره سههه. کردبی  بههی دروسههتی نههه
و ههیتنی منهی   وه ۆلی زۆرهرز و قه ژێر قهه  وته جێ بکی که  ی داخوازی م  جێ به وه بیوکی دامیویش  بۆ ئه.    یدا بکه رکرد  بۆ ئوروپی بۆ په فه سه

 .       ر کرد بۆ ئوروپی مسۆگه
  می  بهه که ره فه سهه. رێ  وتینهه قیچهیغ که  ک بهه یهه فته وێشهرا دوای حه نبول و له سهته ئه  یینهده پیسهپۆرتی عێراقهی خهۆم گه  کوردستی  را به  له    
      .  س  به  وێنی مه  یشتینه گه ری  تیکوو ده غ تێپهقیچی  به  وه ندی  واڵتی جییوازه رێگیی چه  بی له ده. وی دابوو زه
تهیکوو   قهه ره وه 52  به  وت  که ڵ قیچیخچی رێککه گه ش له  ێ و بۆیه و کرد بچ  بۆ ئه زم ده ژیی، منیش حه فینالند ده  ی کوڕی خیڵ  له وه هۆی ئه  به

 .رێ فینالندم به
واڵتههینی تههردا تههیکوو   وێههراش بههۆ ئیتیلیههی و پی ههی  بههه یونههی  و لههه   یننههه رێگههیی قیچههیخ بمینگه  نبول را بههه سههته ئه  بههی لههه تی، ده ره سههه  لههه    
 . فینالند  یشتینه گه ده
ک  یه ییره سهواری سهه  فبینی بهوو بهه ئههی تهریش  وه ک ئێرانهی و ئهه دوویی  کوردی الی خۆمی  بوو  و یهه  که  سی دیکه نبول م  و چوار که سته ئه  له

.  وره حرێکی گهه نیری به که  یشتنه رد و دارستی  دا گه نیو  یخ و به  ک رێگی رۆیشت  به یه وێراش پیش میوه ر سنوری یونینیی  بردی  و له تیکوو سه
 .ق و  ڕیی  کردی  مێکی  ه له وێراش سواری به له
نیی  تهه. وتی  رێکهه چهیودا وه  نگوسهته وێکی ئه  هه  له. بوو   که مه له هیتبو  سواری به  ڵ قیچیخچێکی دیکه گه  له  ش که سی دیکه که 8ڵ ئێمه  گه  له
  ی کهه رجیره ههه. کتر دانیشهبووی  پهیڵ یهه  نگ له بێده  وه رزه ترس و له  ش به خوری و ئێمه ی لێده که مه له به  ڵ بوو که گه کوو چیوسیغ له سێمی  وه که
 .  وه نێو دڵمینه  خسته وت  ترسیی  ده که ده  که مه له الپیڵی به ریی وه ینی دهک پۆله  ه
ریهییی یۆنهینی و   هتی ده کینی گه داوی پۆلیسهیه وتنهه نێهو  و یهی  که  کهه مه له ڕانی به رگهه وه  ترس لهه.  بۆوه ده کۆلمی  نه  بۆ سیتێکیش له  ڕاوکه دڵه
 . می  بۆ تورکیی وه ڕاندنه و گه  وه وانه   ئه الیه  زگیرکرانمی  له ده

  ترسهێ، ههێچ ڕوونهیدا و بهه واڵمدا کهوتی مه  ویش له کیبرای قیچیخچی  کوت و ئه  به  که مه له کیتی سواری بوونی به  زانی و له ده م نه له م  مه    
 ه   له ر مه گهه ئه. نهیزان   لهه کینیشهمی  مه ره فه هیوسه  له  س ند که ی کرد که چه وه ست  به هه. کرد  نیکی له مه  یۆنی  و پێویس  به  ینه گه ت ده مهاڵس

بهێ   حره و بهه کهرد  خهۆم لهه  لهه مه  دا بتهوان  بهه  سهیرده  و ئیوه و له  تیریکه  وه و  ه و بهدا  که مه له ڕانی به رگه یتی وهک  ت بوو له حمه زانیبی زۆر زه
 .یونی   ینه تی بگه ساڵمه  به  که  وه پیڕاینه ر خودای ده به  دوعی له  س  به ده ئیسمی  و  موومی  ڕوو به هه. م ڕزگیر بکه  روبنه سه
ت خهۆ  نهد سهیعه دوای چه. کی یونهی  یه  هیرۆچکه  یشهتنه یینی گه ، تیریک و روونی بهه ڕاوکه ترس و دڵه  ری پڕ له فه ت سه عهندی  سی دوای چه    

نهد کهیتژمێر بڕینهی  وتی  و پهیش چه رێکهه و ئیسینی وه ره ک کرد و به یه ییره سواری سه  یی  سی دیکه دا م  و دوو که  کی وێرانه خینویه  حی یردا  له
 .  و  یره ئه  یشتنه رێگی گه

 . وه جییبونه  ئێمه  وا  له زاند و ئه  وێنک دابه  ڵمی  بوو  له گه له  ی که ی دیکه که سه ، دوو کههۆتێلێک  ی م  ببیته وه پێش ئه  که قیچیخچیه
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  نهیبێ برۆمهه  کهیبرای قیچهیخچی پێهێ کهوت  کهه. جێ بهووم نیشهته  ژارانهه قیر و هه دیهیربوو جێگهیی فهه   که که هۆتێلێکی کۆ  و پیسی  یره  له    
بێ پهرس کهرد  خهۆم   بهتوان   زیش  لێبوو ده رکیت حه هه.  یه دا هه  که هۆتێله نیو  ستیش له میم و ئیوده م و حه که ژووره  و خواردن  بۆ دێنه  وه ره ده

 .  بیرێ رمیی لێ ده کولێ و دارودیواری گه ر ئیگر ده لی سه نجه کوو مه وه  یه و نیوچه رزی هیوی  ئه وه. ت پروکێ  بوو ی زۆر تیقه رمیکه گه. بشۆم
و   وه رمی هروژمهی دێنهی بهۆ ژووره گهه  وه کرده م ده هک ره نجه کیتێک په. بوو ی نه وه ره کی فێنک که یه سه ره منی لێ بووم هیچ که  ی که وێرانه  و هوتێله ئه

یی   کهه خواردنه. خسه  ده و و ڕۆژ دام نه  هه  و بهه  م کردبهۆوه کهه ره نجه کی په یه نیچیر گۆ ه  به. ستێ نیس  رابوه ریک بوو هه خس  خه کیتێکیش دامده
اڵم بهۆ مه  زۆر نهیخۆش  گرتبهوو، بهه تی پێوه تی و عهیده تی واڵتی خۆیهچێش  کی یۆنینی خۆش بێ که نگ بێ بۆ کیبرایه نیزان  ره. زۆر نیخۆش بوو

 .هیت بۆنێکی زۆر نیخۆ ی لێده  چونکه. بوو راز بۆیی  دێنیم هی به  ی که که وابوان  گۆ ته. بوو
نیر و  نهی  و پهه  ۆرتهر خهۆم بههخورا و ز ده بهۆم نهه. هیت بوو، بۆنیشهی لێهده تهیمێکی زۆر نیخۆ هی ههه  رمیی  بۆ دێنیم کهه مێک خواردنی گه ڕۆژی ژه

 .کرد ی کواڵو تێرده تیته په
وێ  لهه  ی کهه سه ند که و چه ڵ ئه گه  م له متوانی النیکه ده. بوو ر بیش ده ر بڕیک ئینگلیوم زانییبی هه گه ئه. تری  گرفت  بوو وره زانی  گه زمی  نه    

مه  . زانهی کهرد و ئینگلیویهی  ده یی  ده کهه پیک وخیوێنی هۆتێله  ش پێستی لێبوو  که و ڕهدو. م بکه  قسه  وه کرده کرد و واڵتیی  خیوێ  ده کیریی  ده
 . یشت  گه ده ست  تێنه به مه  وانیش زۆر له مدواند  و ئه ده  ئێشیره  ر به کوو الاڵ  هه وه

  ی کههه وه تههرس لههه. را  بههووم منههیش زۆر نیگههه. وا  بههیڕ بههێ چههیوه ده  نههده زانی چه ر نههه گههه ت ئه تییبههه  بههه. ژیینههدا  لههه  ڕوانی نیخۆ ههتری   ههته چههیوه
 . فیرۆ چووبێ     به که رم نیبێ و پیره سه جێیی  هێشتب  و کاڵویی  له  ێلههۆت و نیی له ته  و به وه  پرسنه کی  لێ  نه قیچیخچیه

 ه   نه. ر بهووم بهه واوی لێیهی  بێخه ته  نیردم و به کیی  بۆ نهوالێ دا هیچ هه یه ومیوه له. کی  بووم ڕوانی قیچیخچیه چیوه  که هۆتێله  ڕۆژ له 62ی  میوه
 . زانی ده ر نه مێک ئینگلیویش  هه ختیی  که دبه زانی هیچ، بۆ به ده ر نه م هه و واڵته زمینی ئه. ترسی پۆلیسی یونینی  له  وه ره ده  وێرا بڕۆمه ده
یونهی    یشهت  بهه دوای گه  لهه. عێراق را چووبووم بۆ تورکیه پیسپۆرت  پێ بهوو  له  پێشتر که. بوو ک، هیچ  پێ نه یه پێنیسه  پیسپۆرتێک، نه  نه
  پۆلیسهی یونهینی  الیهه  ری گیهرا  لهه گهه ئه  نیبێ هیچ  پێ بێ و له  ی که وه ی ئه هینه به  یی  به که کی  پیسپۆرته رێگیی قیچیغ دا، قیچیخچیه  به

ترسهی  و بهۆ   و منهیش لهه  وه کردمهه ی عێراقیهی  ده وانهه ر ڕه کسهه ر گیرابهیم یه گهه وا  ئه کینی ئهه قسه پێێ  به. ستیندبووم کرێ  لێ ئه   ونیسییی نه
 . کی  قیچیخچیه  کێک له یه  م دا به که دڵیش، پیسپۆرته نیبه  ند به رچه گرم، هه ڵنه ڵ خۆم هه گه هک ل یه ڵگه هیچ به ی ڕزگیرم بێ و وه ئه
  ره مه یرو سهه ی سهه وه لێکدانهه و  وه یهی  فکهری جۆراوجۆرکردنهه ئیخری دوای ده.  وه نه ئیسینی پێ  بده  یشتنمی  به وای گهد  لێنیی  پێدام که وا  به ئه
 .یدابوو مدیبوو په پێشتر نه  سێک که کتی که روسه مێشک  دا، سه  له
ی ئێهوارێ  بهۆ سهبه.  وه وێ میینهه وێ لهه و  هه ی  هیر وه ره دهییرێکی کهردم و بردمهی بهۆ  ڵ خۆی سواری سهه گه وردی کرمینجی بڕێکی دواندم و لهک  به
 . دروس  کرابوو ئیخنی  سینی بێ نیسنیمه ی که وه دییربوو بۆ  یردنه   ونێک که  ڵگرهیت و منیی  له کی بیرهه یه اڵبه گه

   هوێنی دیهیری کهراو بهه  نگ  لێ بێ وخۆیی  له نیریی  دامێ و کوتیی  نیبێ ده ڵ هیندێک نی  و په گه ک بۆ میوتێکرد  له یه به ک و دهئیوێ   وو ه
 .   که ردان  ده پێی پێویس  سه

. بهوو پی  دهمیتر درێژ و  را یه قه  به  که  وێنه. نگ دانیشت  چوو بێده زیندا  ده  زۆرتر له  دا که  نگه ته  و کونه وت و منیش له رێ که وه  اڵبه گه    
 .  بۆوه ده جێگییی  نه  م، چۆنکه کین  درێژبکه واوی القه ته توانی به  م ده نه. ک میتردا یه  ک میتر له یه  واته
و  کهه  بهاڵ متوانی ژێهر گه را ده  و کونینه له. واکێش بوو  ند کونی تێکرابوو، دییربوو هه م چه که نیشتی  وێنه ژێر و ته  له.  وه کردنه نیچیر کۆم ده به
   .کرد و بوو  ده ڕۆژ یی   ه  ست  به نیی هه ، ته که اڵبه هۆی خێرایی توندی گه  به  دییره. رم ببین  وروبه ده
                                     .                                                                                       دییربوو  وه ره روونیکی و تیریکی ده  وه کینه کونه  له

 .ڕزگیرم بێ  نگه ته  بره و قه س  و له به  وێنی مه  ێنه زوو بگه  بوو که  وه هیوام ئه و  نده بوان  کیت چه  بوو که س  دانه ده  کیتژمێرم له    
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. چهیوبوو  نگوسهته وێکی زۆر تیریهک و ئه زی   ه دابه  که اڵبه گه  لهاڵم کیتێک  ری ، به ند  یر و واڵتی  داتێپه چه  بووی  و به  رێوه به  نده نیزان  چه
ردینی لهێ  کی بهه نهیو پۆلێهک داردا خینوویهه  دا و لهه  کهه نیو دۆڵه  له. وردرابوو ش ده رکه چییی سه  ی به که وره ده ر چوار هه  نیو دۆلێکی قوڵ که  له
 .                 دا بوو  که نیو میڵه  دوو قیچیخچی له  که بهاڵ م  و  ۆفیری گه  له  و جگه  نیوخینۆکه  چووینه. بوو
زینهدوویی   بکهوژ  و بهه  مه  لێهره  وانهه نهگ بهێ ئه ڕه  گیینی خۆم ترسیم و پێ  وابوو که  راستی زۆر له ترس کرد و به  ست  به م سیتدا هه که یه  له

نههد چههیی تههیڵ   نیریی  دانهی و دوای نههی  خههواردنیش چه یههی  ڕاخسهه  و نههی  و پههه   سههفره. ت بهووم که  هههزۆریههش برسههی و مینههدوو و. چ  رنههه هد  لێهره
 . بۆمنیی  ڕاخس  بوو درێژ بووم  ر جێگیوبینێک که سه له  که کی ژووره یه گۆ ه  ک له یه ره و پیش کێشینی جگه  وه خوارده

یی   نهیزان  چ زمینێهک بهوو قسهه  کهه  زمهینی تهورکی و زمهینێکی دیکهه  کی  بهه قیچیخچیهه. وم وێهرا بخهه م ده ترسی  نه  اڵم له هیت، به و ده زۆرم خه
 .کرد م  ده  جیروبیریش چیوێکیی  له. کرد ده

م و چهیوم  ۆ ه   ی ده کهه ی نویهک میڵه کهه بچکۆله  ر کینیه سه و له  وه ره ده  چومه. رهیت  به خه ی وه که نگی کیبرا کورده ده  نگه ده  یینی به ری به به    
ت  نیسهبه  اڵم بهه ڵ بهوو، بهه گه  ر له م هه  ڕاوکه ترس و دڵه. م بوو پرسییر بکه نهکوێ  و بۆ     زانی له مده نه. ری خۆم داگێرا وروبه ده    بهو چیوێک

 . نیمکوژ   یکه وه متر بووم له برێک خیترجه.  م ببۆوه وی ڕابردوو که  ه
 .  بکه  و کیره ئهیینتوانی  وی ڕابردوو ده ر  ه ر کو تبییین  هه گه ئه

.    بهۆ  هوێنێکی دیکهه تبهه دواتهدا و ده  ند ڕۆژی تهر دێه  بهه و دوای چه  وه بمێنیه  ند ڕۆژا  لێره بێ چه هیت بۆ الم و کوتی ده  که قیچیخچی کورده
 ؟ ئێره  ته و منتی  بۆ هێنیوه  کوێێه  وروپی، ئێره   بۆ ئه رامی  وابوو ب  به قه  منیش پرسی  ئێمه

ت و  روا راحهه ش ههه بهۆ ئێمهه  بوانهی کهه  وه بێ ئه تۆش ده  رێگیی قیچیخ دا و بۆیه  اڵم به وروپی، به ی  بۆ ئه تبه ده  قیچیخچی کوتی، ئێمهکیبرای 
ش  هینهده بێ و موول  ههه حهه بهێ ته وروپی ده وێ بچی بهۆ ئهه تهه ر ده گه تۆ ئه. ر کوێ پێمی  خۆش بوو بچی  هه ر و به  ملی رێگی بگرینه  ئیسی  نیه
 . کۆڵ بۆوه  م له ڕاوکه دڵی داهیت و دڵه  وکنیی  بهک س یه تی ڕاده  و قسینه دوای ئه له.  که پرسییر مه

رۆیشهت  و مه  و   کهه اڵبه گه  به  کی دیکه ڵ یه گه  له  که کورده  قیچیخچیه.  وه دا میمه  و دۆڵه ی سێ ڕۆژ له کی  میوه قیچیخچیه  کێک له ڵ یه گه له    
ش دوای نههی  خههوارد  زوو  وانه ی  و  ههه بوو بیکههه ڕۆژانههه هههیچ کیرێههک نههه.  وه میینههه  و دۆلههه بههوو لههه نی خههۆم داده مههه ته  ر لههه هههه  نج کههه ێکی گهههکههور
ش  و سهێ ڕۆژه ئه. یندی گه می  تێده که سته به مه  کترمی  له س  یه ی ده ئیشیره  زۆرتر به. و منیش هی ئه  زانی و نه زمینی منی ده  کوڕه  نه. وتی  خه ده

 . وه بمێنمه  کی نیدییر لێره یه بێ بۆ میوه ده  دوام دا، پێ  وابوو که  سێک دێ به بوو دوای سێ رۆژا  که پێ  وانه. را گوزه
وتی  و  رکه سهه ا وهڵهدێرد هه خ  و چیهیی سهه  پێیهی  بهه  ر و بهه بهه و ملی چیهیم گرته ڵ ئه گه  دوام دا و له  سێک هیت به که  و سێ ڕۆژه دوای ئه    

 . وره کی گه یه گوندێکی نویک جیده  یشتنه نگی ، پێش خۆرئیوابوو  گه دره  دوای هیالک بوونێکی زۆر، ئێواره
  کهه ندهراسهتی گو نیوه  به  که  که ری ڕووبیره وبه ر و ئه وبه رد دروس  کرابوو  و له خش  و به  خینۆکینی به. چوو ده گوندی الی خۆمی  نه  له  که گونده

  لههه. ردی سهپی دروسهه  کهراوی لههێ بهوو بهه  کی بههه لیسهییه که  کههه ڕووی ئیواییه کی ڕووبهه یههه پۆلکه ر ته سهه لهه. بهوو خههینوو دروسه  کرابههوو ڕده دا تێپهه
 .وت که رچیو ده ڕوبو  به ک مه یه ورا  و دوورتریش ژومیره ڵه لێک مینگی ده ئیوایی کۆمه ر کی به یه ڕگه وه له
مهیڵی   وادیهیربوو کهه. وتی  ژوور کهه بهوو وه  وه چییکهه  وتبوو و پشهتی بهه ڵکهه هه  کینی دیکهه ی میڵهه وه ره سهه  له  میلێک که  م له که یوسیغهڵ چ گه  له

میوانهی  ژووری   ڵ مه  لهه گهه  لهه  وه سه  دانهه ڵ نهیوبراو و ده گهه   مهیڵ لهه حوال پرسهی کردنهی خهیوه نیسه  و دوای سهاڵو و ئهه خهوێ کهیبرا ده  خینه
 . وه خواردنه  قیوه  ست  کرد به ده  ورده  ڵگرتوو و ورده ک  هه یه کوو وا  قیوه یی  بۆهێنیی  و منیش وه ک چیو و قیوه یه دانیشتی  و پیش میوه

. چهوو  ههیتوو  و ده دا ده  کهه میڵهه  منهداڵ لهه   مهیڵ، ژنێهک و چهوار کهیبرای خهیوه  له  جگه. رم دا گێرا وروبه ده  چیوێک  به  وه خواردنه م قیوه ده  به
 . رۆیش   که نجه گه  کرد ، کوڕه  ی م  و دوای هیندێک قسه که الی چیوسیغه  خێرایی هیته نج به پڕ کورێکی گه له
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. خهوارد  نی   کرد به ستمی  دانیشتی  و دهبوو   وه وره ده  کورسی به 62  که  وره ر مێوێکی گه سه دا له  ی دیکه که ژووره  و و لهکیتی نی  خوارد  هیتو
م دا  که رمه ر  ه سه اڵم برسێتی به کرد، به رمیش  ده زۆرم برسی بوو،  ه. بوو  که ر سفره سه ند  تی تر له چه و  گۆ   و  له  ند جۆر خواردنی له چه

 . وه ر خوارده سه ی چیک  له و قیوهش دو و دوایه  وه ر خوارده سه رداخ میستیوی سیردیش  له ند په تی توانی  خواردم و چه  بۆیه. زاڵ بوو
ی  م مهیوه رجه سهه.  می   ێوه هه  و وێنێکی تر و دواتریش به ره ک بووی  و به یه ییره ی ئێوارێ سواری سه نووستی  و بۆ سبه  و میڵه له  وه و  ه ئه    
ختی فینالنهد  تهه  یری هێلسهینکی پییه  یینده ڵگر خۆمی  گه هه ی موسیفیر سواری بیخیره  وێراش به واڵتی سوئید و له  یشتینه م تیکوو گه که ره فه سه
زین ،  کهیتی دابهه  ویش لهه و ئهه  یشهتن  بهۆ فینالنهد ئیگهیدار کردبهۆوه ڕۆژ وکیتی گه  لێفو  له ته  م به که خیڵه  سوئید را کوڕه  له. ڕۆژی خیییند 62

 .رێ  بوو چیوه
خهیڵ  رێنهوینی   کهوڕه. وا  رۆیشهتی   ومیڵی ئهه ره کی کهوڕی خهیڵ  بهووی  و بهه ی هیورێیهه یهیره کترمیچ کرد ، سواری سه چۆنی و یهدوای چیک و    

کهیتی پرسهییرکردنی پهۆلیس بۆیهی    ی لهه وه ک خسه  بهۆ ئهه ریه سهه لێک درۆم وه کورتی کۆمه  به. پۆلیس بنیسێن  وچی بلێ   چۆ  خۆم به  کردم که
 . م بیس بکه

 . هێلسینکی  ری له نیبه مپێکی کیتی په نیردیین  بۆ که  ره مه یر و سه لێک درۆی سه ی کۆمه وه انهپۆلیس و گێر  دوای خۆنیسیندن  به
مپ نشهینی  ژیهینی کهه  پێهدا  و ئیتهر لههخهیڵ    کهوڕه  سی میڵه مپ ئیدره هرپرسینی ک تی به زایه ر ره سه و له  که مپه که  ک له وتوویه هی ح وه دوای مینه
 .م کردبی که مپه ردانی که بی سه وت  ده خۆش که ری نه گه ئه  لهو  ی مینگینه نی پیرهرگرت بۆ وه .ڕزگیرم بوو

بێک بهۆ فێربهوونی زمهینی  کتهه مه  نهه. و بهیزار و بهیزار بهۆ ئهه قیم و لهه و  هه قیم بهۆ ئهه و  هه لهه.  وه سهوڕامه بوو، بۆخۆم ده هیچ ئیش  نه  ڕۆژانه    
 هی  ی به ڵ دایهره گه  وت  و دانیشتن  له کیتی چیوپێکه  که  وه ئیگیدار کرامه  رێگیی نیمه  ک له یه پیش میوه .هیچ. م بیکه  ئیشێک که  فینالندی و نه

 . دییری کرابوو  که وتنه کیت و  وێنی چیوپێکه.  را  بۆ دییری کراوه کۆچبه
ش  وه بهه  هی ئیمهیژه روه ههه. بهێ  کهه  داری موقیبیله توانێ به ێ دهبێ و بۆی بکر    کیتی هه که ره ر رازی ب  و پیرێوه گه ئه  ش کرابوو که وه به  ئیمیژه

  واوی ئیمهیده تهه  خهۆم بههبهێ  ده  بێ و بۆیهه ده واو رۆ ته ی دوانیوه4کیتژمێر   کی و له س  پێده یینی را ده ی به9کیتژمێر   له  که موقیبیله  کرابوو که
 .    وورگێری زمینی کوردیش کردب بوونی وه  بیسیی  له .م بکه
خهۆ . بنوسه   نیچهیر بهووم درۆنیمهه. واو درۆ ییڵی و تهه چیرۆکێکی خه. کرا  یسی م  ئیمیده ند هیورێێ تری که م و چه که خیڵه  هیوکیری کوڕه به    
  لههه. دام ده ی  پههێ نههه ههی گرت  و ئیقیمه ده ی  نهههریهه وکیت وه ئههه.  هههیتوم بههۆ ئێههره  وروپی بههووم، بۆیههه عی ههقی ئههه  وخۆ بلههێ ، چونکههه کرا راسههته ده نههه
   الیهه  هۆی هیوکهیری کردنهی پهۆلیس لهه  رکوک کوژرابوو  و منیش به نیو  یری که  له  وه قینه هۆی ته  م بیبیش  به م دایک و هه م دا هه که یسه که

 .لێکرابوو  نوسراوه  ی کو تن  به  ه ڕه هه  وه کینه تێرۆریسته
گوێیهی    هیت که ش ده  فینالندیینه  نده و کیرمه قلی ئه عه  خۆم و به  نین  به بۆخۆم پێکه  وه خوێنده م ده رۆیهد  و پڕ له  ییلیه خه  و چیرۆکه کیتێک ئه
ت  تیقههت و بێ حهه خهۆم زۆر نیره  تهه کییهو حی ی ئهه وه کهیتی گێرانهه  بڕییرم دابوو لهه. کردم ریشیی  پێده   بیوه تمه گرت و حه کینی م  ڕاده بۆ درۆیه

 .   که ژێر پرسییرا  دا جیڕزت ده    و له که یی  پرسییری جۆراوجۆرم لێده ده  بیستبووم که. ر پێویس  بێ بشگری  گه ت ئه نینه م و ته بکه
  بههگۆیهی   م کهه ت نیشهی  بهده تیقههرۆ خهۆم وا بێ نیوه ی60کیت ژمێر  دوای  له  م، بڕییرم دابوو که ربیز بکه پرسییرکردنی زۆر ده  ی خۆم له وه بۆ ئه

ژیهینی   کی  بهه ندیهه یوه په  ی کهه و پرسهییرانه رونی بووم و نهیتوان  زۆر واڵمهی ئهه ده فسی و خۆ ی نه س  دانی دایک و بیوک  توو ی نه ده  هۆی له
وه  و توو ی بورانه  یه ههندروستی   ر ته سه ری له   کیریگه فسییه نه  چونکه.  وه مه بده  یه ت دایک و بیوک  هه تییبه  س وکیرم، به خسی خۆم و که  ه
 .                                            ب  ده

یینهدم و پێشهی  لێفو  پهێ ڕاگه تهه  به  وه رگێریشه رێگیی وه  و له  نیمه  رانی به ی کۆچ به ڵ دایره گه وتنی له م کیت و وێنی چیوپێکه هک ره پیرێوه    
ڵ  گهه م له که وتنه چیوپێکه  ی که سه و که کینی ئه وردی واڵمی پرسییره  زۆر بهبێ  کوتیشی ده. م بکه  ئیمیده  هژو ڕۆ بی ی بۆ ئه  بێ خۆم به ده  کوت  که

 .  وه مه دا بده نجیم ده ئه



 
 

[ 71 ] 

 

رم مهیبوو، بیه  پهۆلیس کوتبهوم و لهه  پێشهتر لهه الی  ی کهه و  هتینه موو ئهه ههه  کهه وتنه ب ، رۆژێک پهێش چیوپێکه نه  ڵه ی توو ی هه وه منیش بۆ ئه
 . کرد  ئیمیده  که وتنه خۆم بۆ چیوپێکهو  وه کرده ور م ده راربوو بیینکه قه  که  وێرای هیندێک درۆی تیزه

  پێهێ نهیو و نیشهینی کهه  وێراش بهه هێلسهینکی و لهه و ره م را سهواری پهیس بهووم و بهه که خیڵه  میڵی کوڕه  یینی له به  ر له بۆ رۆژی دوایی، سه    
سه   ژوورێهک و ده  ڕوانی بینگ کرامهه هۆلی چیوه  یی، له ڕوانی و بێ ئۆقره ک چیوه پیش میویه. را  ی کۆچ به دایره  یینده مێترۆ خۆم گه  موانی به ده
 بههۆیم  کههه ره رگێرێکههی زمهینی کههوردی لههێ بههوو، پیرێوه نیشتیشهه  وه ته  را  و لههه ی کههۆچ بههه ی دایهره کههه نده رووم کیرمه ڕووبههه. پرسههییر کههرد  کههرا  بهه
 .  داربێ کرابوو به نه

منهی   ی له وه بکی بۆ ئه  ئیمیده  پرسییره  مووه و هه ت هێنیبوو ئه نووسیبوو، نیزان  چۆنی تیقه  ره ندی  الپه چه  ند کۆلێک پرسییری له کیبرای کیرمه
کردم  راسهتی پرسهییری واقۆرییهی  لێهده به  .وه بوونهه هندپیت د کی  چه پرسییره   ێک له ستی پێکرد و به ده  وه پرسییر کرد  و واڵم دانه. دامیوی بکی

 . هیت ی ده که قلی کیبرا و دایره عه  میش به هه خۆم و  م به نی  هه خۆ   پێکه  که
کهینی  نگهی دیواره چهی دروسه  کرابهوو ؟ ره  کینی له تی  دیواره بوو یی  کرێ نشی  بوو ؟ خینۆکه یینپرسی، ئییی خینووی خۆتی  هه ده  بۆ وێنه    
  کهه  لێک پرسییری قۆڕی دیکهه ند بوو؟ گه ی چه داهیتی مینگینه کرد و بوو؟ بیوک  چ ئیشێکی ده بیتی  هه کیره ی چۆ  بوو؟ ئیو و وه و ژووره وه  نیوه
 . کوت کیبرای ده   تێک  به  خۆوه  له

تهیکوو نویهک   می   هێوه ههه  دوای پشهوودا  بهه. سهتی پێکهرد خولێک بوو ده 65  م پشوودا  که که یه ، وه ت و نیوێک پرسییر و واڵم دانه دوای سیعه
  م و بۆیهه ربهیز بکهه فێلێهک خهۆم ده  ویسه  بهه مهه ده. میبوو م نهه وه تی واڵمدانه ی راستی بێ هیالک ببووم و تیقه وه ئه. وام بووی  رده رۆ به نینی نیوه

م و خهۆم  بکهه  وه خهۆم توو هی بورانهه  کهرد کهه ده  خهۆم ئیمهیده  ره به ره می  بۆ ژووری پرسییرا  به وه ڕانه رۆ و گه دوای پشوودا  و خواردنی نینی نیوه
 . وه بورێمه ریک  ده و خه  حیل  زۆر خراپه  وه فسی و روحیه بواری نه  له  م که ربێن  و وانیشی  بده ده'' فێ دارا '' دای  و ئه  که رزه عه ر سه  مه بخه
  کین  لهه م  و چیوه ده  ف له ڕاندنی که رپه ده  ست  کرد به وی و ده ر زه سه  خۆم خسته  وه که ر کورسیه سه ر له کسه ییر و واڵمی  یهند پرس دوای چه    

 . بییی  لێداب  ی کیره وه کوو ئه ، وه وه جواڵیه م ده سته موو جه ژێال هێنین  و هه
ی  وه م بهۆ ئهه منهیش ههه. سهتیبوو رم ڕاوه سهه  ش لهه کهه کورده   رگێره وهتی کرد و  ێ بوو داوای ییرمهگوێ  ل رێ و ڕی ده رپه ر ده کسه ند یه کیبرای کیرمه

  خۆم خسهتهس  و الق کوتی  کرد و ده  ست  به م ده که فێڵ واده  به    که که ی نه وه س  به ی هه وه میش بۆ ئه وا  بێ و هه وتی ئه ڵس وکه هه  ئیگیم له
 .ش بێ رگیکه ده  ی ئیگیم له هو نیش ، بۆ ئه ر ته سه

  و پێویسهتی  بهه   حهیل  زۆر  هڕه  الیهی  وابهوو کهه. کهرد رێێ ههیتنی ئیمبوالنسهیی  ده وانیش چهیوه س  و پێ کوتی  بهووم، ئهه ریکی ده روا خه م  هه
 . خۆ خینه نه  یننه رچی زووتر بمگه بێ هه و ده  یه هه دوکتۆر
  وه تهه ئیتهر هیتومه  وام نیشهی  دا کهه  کهه الی دوکتۆره  یشهتنه تهیکوو گه.  خۆ خینه و نه ره ئیمبوالنس هیویش  و به  هێشێن  منیی  له رتی  نه سه    
م  خۆ هیه و نه ئهه  وه هیه که  و لهه  وه تی بورانهه ت چۆنیهه بیبهه  لێک پرسهییریی  لهه الی دوکتهۆریش کۆمهه  لهه.  دوکتهۆر نیهه  رخۆ و ئیتر پێویست  به سه
ویش  نیبی دوکتهۆردا و ئهه حویلی جه لێک درۆم ته کۆمه  خۆوه  ، له وه ومه که درۆ نه ی وه وه ئه منیش بۆ.  یی  لێکردم لێک پرسییری دیکه و کۆمه  ڵه گه له
 .بۆ میڵی کوڕی خیڵ   وه ڕامه گه  خۆ خینه نه  له  هو دوای خواردنی نینی ئێوار  خۆ خینه نه  له  وه ند کیتژمێر مینه رمینی بۆ نووسی  و دوای چه ده
.   کردبهێرا ی کهۆچ بهه دایهره  کرد فێڵهی ئهیوام لهه ده ڕیی  نه نی  و بیوه ر پێکه به ، مرد  بوو  له وه گێراویه ی که ره م بۆ کوڕی خیڵ  و براده که قله نه

بهۆ   کهه  م نیه وه ت و توانیی ئه و تیقه  ڵه گه  له'' م  وه بورانه'' خۆ ی  م  نه  ییند که م کرد و پێ  ڕاگه م قسه که ره ڵ پیرێوه گه له  و ڕووداوه دوای ئه
 . لمیند سه کینی منی ده قسه  ی دوکتۆریش  پێ بوو که نیمه.  وه وژمی پرسییراندا ببورێمه ژێر ته  میسی  له هه و   بۆ موقیبیله  وه بچمه  جیرێکی دیکه

وجیر  و ئهه  وه را  بومهه ی کهۆچ بهه ر و دایهره کهۆڵ پهیرێوه  ئیتر لهه. سیڵیی  پێدام ک یهی  و ئیقیمه  وه رگرته ی واڵم  وهڕوان مینگ چیوه 66دوای     
  یی وانیش موقیبیلهه یهی  و ئههژ ری ده نیبه کینی په مپه که  کێک له یه  له  بوو  که ند هیورێ  هه چه. س  و ئیزادم ربه زۆر سه  کرد که ی ده وه ست  به هه
 . کرد ڕوانی واڵمیی  ده موویی  چیوه ڵ کردبوو ، هه گه له
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بوو، چهوار چهوار و پێهنج پێهنج    بوو  و ژ  ومنهداڵیی  نهه به ڕه  ی که سینه و که ئه. زۆر نیخۆش بوو  مپ بوو که دا  ژیینی که ی زۆری ئیزار ده وه ئه
 . یی  کێشیبی نیخۆ ه  و ژیینه زابی ئه رگرتنیی  عه ت وه مهبوڵ بوونیی  و ئیقی بی تیکوو کیتی قه ده. ژوورێکیی  کردبوو   له

  لهه. لێک نهیخۆش بهوو ژوورێهک دا گهه  کولتور و زمینێکی جییواز له  ر به ی سه ر کیمه و بیرو بۆچوونی جییواز و هه  لیقه سه  سی به ند که بوونی چه
 . ڵال ڕوهه  ه  و به  قیڵه مه ده  بوو به کی زۆر بچوک ده یه له سه مه  ر سه هجیر ل ژیی و زۆر سی تیدا ده که 022  دا زییتر له  که مپه که

رانی  بههه رێوه ری زۆری بههۆ کههیرگێرا  و به سههه رده و ده  دا کێشههه  کههه مپه نههیو که  یههی  لههه  ک هههۆده یههه  کی  لههه ره نیبههه په   ههێک لههه ی به وه حیوانههه نه    
 . بوو  ڵالیینه وهه  و کێشه کی ئه ره ش هۆکیری سه که مپه ژیینی نیو که رجی نیخۆ ی ل ومه هه. کرد ش دروس  ده که مپه که

 هی زۆری  راسهتیدا به  نهی و لهه را  داده نیبهه ی په ر فکهر و روحیهه سهه رێنی له ری نه ت، کیریگه ئیقیمهرگرتنی  ی واڵم و وه وه رگرتنه وه  ڕوانی له چیوه
رونهی و  یی و ده سهته خۆ هی جه لێک نه گرت توو هی کۆمهه رده فویی  وه ندی  جیر واڵمی ڕه و چه   وه مینه مپ دا ده که  ند سیڵ له ی چه میوه  ی که وانه ئه
یینیش  ری بهه وت و بهه کهه ده یی  لێنه و ر بهوو  و خهه بهه خه یینی وه ری بهه تیکوو بهه  وانه  ه. و و ڕۆژیی  لێ تێک چووبوو زۆریی   ه. بوو  فسی ده نه
 . ستی  ده ڵنه وت  و تیکوو ئێوارێ هه خه ده

ت  نینهه ته.  وونهد قهیت ببه چه  وه  روب خوارنه کێشی  و مه ره جگه. کرد ده حموولی بچوکتری   تیی  نه ت بوو  و ته تیقهکی  بێ ره نیبه ی په زۆربه    
 روب  کێشی  و مه  ره فسی فێری جگه رونی و نه ی ده هۆی کێشه   روبیی  خواردبۆوه به تیش مه قه  یی  کێشیبوو و نه ره جگه  پێشتر نه  سینێک که که

 .بوو  ده  وه خواردنه
نهد مه  خهۆم  رچه هه. و  یهینتوانی بخهه تێک ده نهد سهیعه گرت چه ریی  ده وه  که مپه ستیری که ره په  له  که  وه وه بی خه هۆی حه   ێکی زۆریش به به    
وام  رده وانیش بهه ئهه. کهرد ردانیین  ده ژیهی  و زوو زوو سهه وێ ده  لهه  بوو  کهه نهدی  ههیورێ  ههه اڵم چه ، بهه وه میمهه  که مپه که  م له کی زۆر که یه میوه

چهوو  ده  ندیخینهه ژیهینی به  زیهیتر لهه  مپ کهه ژیهینی نهیو کهه  لهه  خواسه  کهه هیوایهی  ده موویی  کهرد و ههه یی  ده کهه  مپه بیسی ژیینی نیخۆ ی نیو که
و  وه و لههه گرنههه رده بوڵی وه ی واڵمههی قههه کههه. بههوو   وه دوای واڵمههی پرسههییرێکه  ژیههی  بههه ری دا ده نیبههه مپی په نههیو کههه  ی لههه وانههه ئه .ێبههڕزگیریههی  ب
 ؟ بێ ڕزگیریی  ده  یه گرتوخینه

ر  ههه. بوانهێ  فیرۆچونینهه  و بهه رپرسهییری ئهه به  خهۆی بهه  سهیش نیهه چهێ و که فیرۆده  دا به  کینه مپه و که کی  له ره نیبه نی په مه راستیدا ته  له    
  بهی  و را ی کهۆچ بهه ڕوانی واڵمهی دایهره مپ دا چهیوه کهه  سهیلیش لهه نیت سهیل و دوو ندی  مینگ، ته بێ چه رێ بۆچی ده کرا، ئه کیتیش پرسییر ده

  ؟ را  ڕابگه نیبه کینی په یسه که  کی کورت دا به یه میوه  له  کیتیی  نیه    که که وا  چ ده ئه  وه ئه
موو  داواکههیری هههه  بههێ بههه ده ریی  و سههه  تههه رێکی زۆر ڕژاوه نیبههه و په  ریی  زۆر قیڵههه و سههه  را  ئیشههیی  زۆره ی کۆچبههه دایههره  کههه  وه داینههه واڵمیههی  ده

تی  و ئیقیمهه  وه رگرتهه بولی  وه مینهگ  واڵمهی قهه  66هێشهێن  پهیش  رتی  نه سهه. کی کورت دا نهیکرێ یه میوه  ش له وه   و ئه کینیش ڕابگه ره نیبه په
                                                           . وه مه م بکه که ته ی ئیقیمه وه م داوای نوێ کردنه که ته ی ئیقیمه واوبوونی میوه بی دوای سیلێک و پێش ته یی  پێدام و ده ک سیڵه یه

ر  ی نههوێ سههه لێک کێشههه و، کۆمههه دوای ئههه  و جههیر لههه و ئههه  ر نیههه نیبههه کینی مرۆڤههی په واوبوونی گیروگرفتههه مینههیی تههه  بههه  رگرتنههی ئیقیمههه وه    
را   نیبهه ڵ په گهه  هی لهه که ڵکه و خه  یهه سهیردی ههی دوورودرێژ و زۆر تیریهک و زستینێک   یمیلی فینالند که  کی  نیخواز  له ره نیبه په.   ده ڵده هه
 .            که ری بیر ده وروبه هێلسینکی و ده و ره ر به کسه یه  رگرتنی ئیقیمه دوای وه  و بۆیه  وه بمێننه  فتیری بی یی  نیه ره
. گهر  کرێ ده تهیکوو خهینووی خۆیهی  بهه  وه دۆزنهه ک ده نییه رپه ک سهه یهه بهۆ میوه  یهه ی  ههخوم و ئی هنیی  ی که وانه ئه.  وه مێننه وێش بێ خینوو ده له

وێکیش بهێ  ند  هه ی چه ی بۆ میوه وه سێک بنێ  بۆ ئه س و نیکه که موو هه  ب  ڕوو له نیچیر ده  و بۆیه  وم و ئی نییی  نیه خوم و قه    که زۆریش هه
 .  رێگییی  بده

. ری بێکهیر و بهێ داههیت نیبهه  هی په رڕه کهیبرای سه    بهه نی  خینوو بده  کی  ئیمیده و فینالندیه  یه وره میڵ دا گرفتێکی زۆر گه دوای  ڕا  به گه    
ش  کههکی خینۆ و دوو مینهگ پێشهه  وه ی گوازتنهه بهێ پهیره ی ده ری بهیر بکهه وروبه هێلسینکی و ده و ره وێ به خۆ بتهه ربه را سه   یرێکی دیکه  ر له گه ئه

اللهیش  ی ده کی، پیره ی دوو مینگ پێشه پیره  له  کی  جگه ره نیبه په  هیندێک له. س نیکی که  تی به ک یۆرۆش ییرمه ی سۆسییل یه دایره. ی خۆت بیده
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  لهه. میش زۆر کهۆن    و هههم بچهوک گهر ، ههه کرێهێ ده  کی  خۆیهی  بهه ره نیبهه په  ی کهه و خینووانهه ئه. وێ س  بکه کیی  ده ی خینوویه وه   بۆ ئه ده ده
  و خینووانهه ئهه.  وه نهه ر  نیده نیبه په  کینیی  که   و زۆر واڵمی کرێچیه هیالک نیکه  کینیش خۆیینی پێوه   میڵه و خیوه  م و کۆریی  زۆره  دا که نیوه

  .یورۆ کرێ بدرێ 122تی  122  بێ له ده  ک ژووره کی یه و بۆ خینوویه   یی  زۆره کرێێ مینگینه
  دیهیره. ی رخی  بکهه نهد سهیڵ ژیهینی خهۆتی بهۆ تهه چه  کهه بهێ بهۆ فێربهوونی زمینه و ده  فێربوونی زمهینی فینالنهدیش خهۆی کهیرێکی ئیسهی  نیهه    

ش  وه هئه. نج بۆر،سهپی، پیهر، گهه. ش ڕه.  ئینسهینیکی تێدایهه  موو جوره هه  ک ئیس  دانی  و له یه  کتر و له ری یه موویی  پش  سه کینیش هه کورسه
  تی پێویسه  بهێ کههلێک  ه رگرێ و فێری کۆمه وه  که کورسه  ڵک له کوو پێویس  که توانی وه ر نه نیبه سی په کی زۆر که یه تی ڕاده  که  خۆی هۆکیرێکه

 . کی بیسی ده  که ر پۆله سه له  میمۆستیکه
   هی چ نیکهی و بۆیهه و به  مهه گر  زۆر که ریهده وه  تی ژیهینی مینگینهه بیبهه  هی که پهیره  و بهڕه و ئه  کی  بێکیریه ره نیبه زۆری په  ره  ێکی هه ی به کێشه

 . لێک دژواره گه  رجیش زۆر گرانه خه  که  و واڵته له  بێ پیره  ژیی  به
  یهه نی دیکه مهه هینهدێک خوارده رگرتنی نی  و   وه که چیوی ده ڵکی فینالندیش ڕه لێک خه کی  فێربوو  و کۆمه ره نیبه په  رێگیکینی که  کێک له یه    
رفی کرینهی  سهه  متر پهیره وێ و کهه که س  ده ال یی  ده نینی به  وه و رێگییه کینیش له ره نیبه ڵک و په خه    به یده ی خێرخوازی ده ڵه هیندێک کۆمه  که

 .  که نی  ده
چه  و لهه  زوو ده  وه یینیهه به   ر لهه   کهه سهه سینێکی زۆر ههه سترێ و که هب   ده که ش ده نی  دابه  که  و  وینینه رگرت  له فی دوورودرێژی نی  وه سه 
فی دوور و  ش کهرد  و توو هی سهه  وینی نهی  دابهه  یننه گه نگ خۆیی  ده دره  سینێکش که که.  وه بنه   کۆده که ش ده نی  دابه  ی که و  وێنه ئه  م رده به 

 .  وه رێنه گه تیڵ ده به ستی ده  وێ و به رنیکه   نینیی  به به ده درێژ
بهووم و  ت بهێ سهفهو   سهێکی سهپڵه که  نده م  چه  که  و بڕوایه ر ئه سه  هێنیمی  و واڵته خ  له رانی سه یی و گوزه و بێ پیره  نینه و دیمه دیتنی ئه    

و مه    واوه  هتێک تهه موو خهیریج، ئیهدی ههه  مهه هر بگ گهه ئه  پهێ  وابهوو کهه. زانی ده ویست  نهه ت ومیندوو بوونی دایک وبیوکی خۆ ه حمه چۆ  به زه
 . ژییندا نیمێنێ  هیچ گیروگرفتێک  له و ئیتر  وه نێو خێر وخۆ یه  ومه که ده
وته   ڵس وکه نی یرنی هه  ر بهزۆ  زان  که زار ده رمه  ه  م و خۆم به که ویست  ده دایک وبیوکی خۆ ه  داوای لێبورد  له  بۆیه. بووم  ڵه هه راستی به به
 .                      میوه منیش وام لێقه.  یبێک زینی عه یبێک و دابه رعه نی سواربوونی که کورد گوته  .ڵ کردوو  گه له
 . کردوم هیچیی  بۆ نه  کرد که ی دایک و بیوک  ده رکۆنه دای  سه  کرد و به بووم و زۆر نی وکری  ده واڵتی خۆم رازی نه  به

زمهی  فێربهووم   م، نهه لێهره  چێ که بۆ چوارسیڵ ده  وه ئه. وم خه ده  ر پیره سه و له  وه ته نیزونیعمه  ومه که ئوروپی، ئیتر ده  یشتمه گه  پێ  وابوو که    
بی  بهێ حهه  بهه  وانه رمهی  خهوارد  و  هه ده  رونهیش بهووم و ئیشه  بۆتهه یی و ده سته خۆ ی جه ندی  نه توو ی چه  وه  وانه پێچه  به. یه ئیش  هه  و نه
تی دیهت  و بیسهتنی  تیقهه  جهیری وایهه. ت  تیقههو زۆریهش بێ  ئهێش و ئهیزاری تێدایههم  سهته دای  جه  وم و به ند کیتژمێرێکش بخه و نیتوان  چه خه
 ی  کورسهی زمهی  وئهیش وڵ م  به  و خۆیه گه  دای  نیتوان  له  کینیشی به ره براده خیل  و  دا و کوڕه نیییی زۆرم ئیزار ده ته.  س  نیه نگی هیچ که ده

                                . ب   وه همن دوای  بهمووکیت  و بۆیی  نیکرێ هه  یه یی  هه کیری رۆژانه
. ی ر وه ههه  وه هرێم وبشهگه  حیڵمهه  وه ئهه  لێهره.  وه رێمه یی  بگه و  وه بمێنمه  لێره. دوو رێێین  ر  سه و له  ته حمه بڕییردا  زۆر زه. م چ بکه  وه ته میومه
بهی .  وه مهه چهیوی دایهک و بهیوک  بکه  ڵ دێ چهیو لهه رووم ههه  چهۆ  لهه. بلێ  چی  وه ستی خیڵی بچمه ده  به و  کردووه هیچ نه  سیڵ هیچ  به 2دوای 

 .ر دێنێ سه بوانی خودا چمی  به
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''مارتی''کهفینالندیهیپیاوهکهوهخهختهته


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

. وت رێکهه ی وه کهه وه و هوێنی خه ره ر و به بهه  وانی پێشهووی گرتهه ر و رێگهیی  هه ده  ی هیتهه هیوپییڵه'' ئیلکیی''   میڵه  الک له  الکه  به'' میرتی''   
دیهواری   سه  گهرت  بهه ده  وت و بهه کهه دا و ده مبیزێکی ده ڵهه ڕویشه  و قه نگیو ده نهد ههه چه. بوو خهۆی نهه  و ئیگهیی لهه  ی زۆری خواردبووه وه و  ه ئه

  ڕوا و لهه وکیم ال ده ره زانی بهه یهده خۆ هی نه. دا رۆیشهت  ده  ی بهه میسی  درێژه هه رپێ و سه  وه ستییه ڵده هه و  کردوه ت خۆی کۆده حمه زه  کی  به میڵه
  فینالنهدی جنێهویکی کهه  موو جهیرێش بهه و ههه  بۆوه رده بهنی و زوو زووش  نگیوی ده قیم هه و  ه قیم بۆ ئه و  ه و کۆاڵ  و له و کۆاڵ  بۆ ئه له  گۆتره

 .  ''لوێتی  ، سیتینی، هه له که پێر''   وه کرده دا دووپیت ده کێی ده  بوو به علوم نه مه
و '' ی ه  هێرتێک ته'' نیی  مهیرتی تهه. روونهیک بهوو  و نیهوهتیریهک   رم بهوو و دونیهی نیهوه ی گهه که وه ی خهۆی دابهوو،  هه نیهوه  رزی هیوی  لهه وه    
 ههیی   ی دیکه وه میبوو و ئههه نههه کینی تێههدا یتینههه کیی  قه یههه  جووتێههک پههێالوی کۆنیشههی کههه. ردابوو بههه هنههد جێگههی دڕابههوو لهه چه  بههه  ی کهههلوارێک  ههه
تی  بنهی پیکهه  لهه  کههکی  یهه ره سهتی بهۆ گیرفهینی بهرد و جگه قیم و کهۆال  ده نهد  هه پهیش بڕینهی چه. پهێ دابهوو  یتینێکی پسیوی تێهدا بهوو لهه قه
سهی قهوڵی  فه نهد نه چه. ی داگیرسهێنێ کهه ره نجیم جگه رئه ی توانی سهه که گیزییه  خمیخه ند جیر داگرتنی چه رهێنی و دوای چه ده  ی دامیبۆوه که ره جگه
                                                                                                                               .ری ڕامی وروبه ده  دیوارێک دا و تیوێک له ی بتوانێ خۆی ڕابگرێ پیڵی وه وه دا و بۆ ئه  که ره جگه  له

و  و نیچهیربوو ئهه ئهه. ی دا رێگیکهه  ی بهه درێژه  وه کێشینه ره م جگه ده  و به  وه خۆیی  هێنییه ک بڕێک وه یه ییره ند سه نگی چه ی میتۆرێک و ده هیڕه    
 .                             بوو گیرفی  دانه  ک سینتیشی له یه  ی، چوونکه که وه بۆ جێگی خه  وه پێیی  ببرێ و بڕواته  به  ودایه مه
وێ  ش لهه'' مهیرتی''   کهه  بووه ده ی نه وه جێگیی ئه.  ی بچووک بوو که  ی لێ بوو  و میڵه س دیکه ند که ی چه زم و پییڵه هیوبه'' ئیلکیی''   میڵه  له
میش خهۆی دۆسهتی  ی بچهووک بهوو، ههه کهه م میڵه ههه  چونکهه.  وه وت  بمێنێتهه بهۆ خهه'' میرتی''   بوو که هیورێشی پێی خۆش نه'' ئیلکیی'' . وتبی خه

بهۆ  هوێنی   ڕابیوه بهی گهه وتبی یهی  ده قیم خهه ر  هه سهه نێهو کهۆاڵ  و یهی  لهه  لههبهی  بوو یهی  ده چیری نه'' میرتی''.  وه مییه الی ده  له  بوو که کچی هه
 .                                                س  نیشی  کردبوو کینی  یری هێلسینکی بۆخۆی ده پیرکه  کێک له ی یه گۆ ه  له  ی خۆی که که وه خه
  کهه  ش برێهک سڕوسهیپیڵی کهۆ کردبهۆوه و  هوێنه ری ئهه وروبهه ده  و لهه'' ی هوان وی  هه خهه  ختهه ته''   تێکی کردبوو به کێک دا نیمکه قوژبنێکی پیر  له

 .هێنی کیری ده هو ب کوو پێخه ش وه وانه و  ه  وه یشیرده ده  ڕۆژانه
کهوڕێکی . ر بهوونتر دیهی مهه ته  کی  زۆر بهه ره سهڕکه  مهیدده ئهیلکۆل و  بهوونی بهه  ههۆی ئهیلوده  اڵم بهه بهوو، بهه   ده مهه سیڵیکی ته 32'' میرتی''     

دڵێکهی پێکهراو   لهه.  تی جۆراوجۆری کوتیبوو. کینی تیکوو ملی خیڵ کوبی کرابوو  سته ر دووک ده هه .رز ردی بیاڵبه ی، چیو ینی، قژ زه ڵه بیریکه
کی  نییه رپه میش سهه وو، هههب م کهیری ههه ههه و پێشهتر ئهه .زمهینی چینهی  ی بهه ژدیهی و دووپشک و نوسراوه ری ئه تیکوو سه  بگره   وه تیری عێشقه  به
سه   ده  ی لهه کهه م کیره ببهوو، ههه کی   ره سهڕکه  واوی گرفتهیری ئهیلکۆل و مهیدده تهه  بهه  که  وه و کیته له. کچێکی جوا   میش دۆسته رم و هه رم و نه گه

 . ی که کچه  میش دۆسته ی و هه که م میڵه دابوو، هه
ش کۆلێهک  وانهه رای ئه ره سهه. ریی  کردبهوو ندی  خینوو ده چه  ندی  جیر و له ی بدا و چه وانی کرێ خینۆکهت یده داری نه یی و نه ر بێ پیره به له    
کرد  و  تی ده دۆستییه  ی که سینه که و ئه  . وه وتبوو زیندانه میش که کرابوو، هه  ریمه م جه ڕکرد  هه هۆی دزی و  ه  ند جیریش به چه. رزدار بوو قه
زۆر کهیری   ویشهیی  نیچهیر بهه کی  بهوو  و ئه ره سهڕکه  رمینهه ده  بهه  ڕانی و ئهیلکۆلی و گیهرۆده سهینی دز و هه رکهرد، که وتی ده وکهڵس  ڵیی  هه گه له

                  .   قێکی پێ بده یکه عیره مستی بنێ  و په  می له کی که یه ی پیره وه کرد بۆ ئه خراپ ده
ویشهیی  لهێ  اڵم ئه کهرد، بهه و الی پهێ ده و الو ئهه پێشتر ئهه  بوو که پیسکیلێکی هه  کۆنه. بوو بوو، هیچی نه مینی واو  ته  کی به یه ئیواره'' میرتی '' 

 .  روب مه   ی دابوو به که و پیره  وه م فرۆ تبونیه کی زۆر که یه پیره  ی دزیبوو، به ڵکی دیکه ند جیر پیسکیلی خه ویش چه ئه. دزی بوو
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 خۆی بێ میڵ و  خوازراو له میوانێکی نه  اڵم وادییر بوو که ی، به که وه  وێنی خه  وه یینده کی زۆر خۆی گه ودایه ی مهپیش بڕین'' میرتی''    
 . لێ داگیر کردبوو'' ی که وه خه  خته ته'' و میوانێتی و م  ه حیڵتر ئه

و لێهێ  ی ئهه کهه وه جێگهی خه  و لهه  تری بۆههیتووه خهۆی ئهیواره  بوونی خۆیهدا میهوانێکی لهه نهه  و لهه  تهیڵ نیهه ی بهه  کهه وه دیتهی  هوێنی خه'' میرتی''
ند جهیر  دوای چه. بین  کینی بیش ده چیوه  ی دڵنیی بێ که وه ڵگلۆفی بۆ ئه کینی هه ستی چیوه ر دوو ده هه  و به  نویک بۆوه  که ته نیمکه  له.  نووستووه

 .  لێ داگیرکردووه'' ی که وه خه  خته ته'' و  م  ه سێک ئه و که  چووه نه  ڵه هه  خێر به نه  وت که رکه کینی بۆی ده ڵگلۆفینی چیوه هه
  رینه سههه. دابههووخههۆی دا   ههی بههه هک تو  ڕوچڵکنه ڵکوو پههه داگیرکردبههوو، بههه'' مههیرتی''ی  کههه وه خه  تههه ر نیمکه ک هههه نههه  کههه خوازراوه نه  میوانههه    
         . ر ده  وه ته زۆری نییه  و به  گیراوه قوڕ  له  تکووت تراکتۆره ده. هیت عیجیی  ی ده رخه کیبرا په. رینی نیبوو ب  سه  ی له که دڕاوه
نهد  وی چه ی بێ خهه وێ تۆڵه یهه ده'' میرتی''وی  خه  ێگهداگیرکردنی ج  و به م  ه و ئه  وتووه خه نه  وه ند  ه تکوت چه ده. وێکی زۆر قوڵ دابوو خه  له
 . وه وی رابردوو بکیته  ه
کراودا  ڕوا  نهه ر ڕووداوێکهی چهیوه سهه ت ومیندوو بهه که دوورودرێژ،  ه کی دوای بڕینی رێگییه. س  بوو زۆر په  نه و دیمه دیتنی ئه  به'' میرتی''     
 . اگیر کرابوولێ د'' ی که وه خه  خته ته'' . وتبوو که
ڵک  ی بهێ کهه کهه وڵه اڵم هه خوازراو دا گوڕانهدنی، بهه ر میهوانی نهه سهه ند جیر به کیبرای خوڕی و چه  لهدییربوو   یی پێوه توڕه  رز که نگێکی به ده  به
ری  ب  سهه  ش له که رینه زۆری سه  به  که ریک بوو و خه  وه کیبرای کرده  ی نووسیو و له تۆکه په  توندی له  به'' میرتی'' . بوو کیبرا گوێ لێ نه. بوو

 .                                                                       ستی وهه خه  کیبرا له  ربێنێ که نیس ده کیبرای نه
،  ی دووپیت کردوه ند  تی دیکه ویش دا چه دوای ئه  زمینی خۆی  تێکی کوت و به  کرد و به'' میرتی ''   چیوێکی له  واڵۆوه چیوی خه  کیبرا به    
یهک  میوه  ی واڵتهی رۆمهینی بهوو کهه جینهه ره و قه ویش خۆی له بوو، ئه خوازراو فینالندی نه میوانی نه. یش  گه ی لێ تێنه ک و ه یه'' میرتی '' اڵم  به

                   .کرد داییی  ده کینی  یری هێلسینکی گه قیمه ر  ه سه له  وتبوو فینالند و ڕۆژانه که بوو رێگییی 
 .         ردابوو به رگێکی کۆ  وچڵکنی له  جل وبه. روریش هیتوو ی و سه وێکی چوار ینه ڵه نتر بوو، قه مه ته  به'' میرتی''   کیبرا له

.                                                                                                                دار خ  و نههه دبههه مههیڵ وحههیڵ و بهومیو و بههێ  سههێکی لههێ قههه که. ی نههیبوو  که رینه بهه  سههه دز ، لههه کههینی لههێ نههه پێاڵوه  ی کههه وه ترسههی ئههه  لههه
ڵ بهوو  گهه  نیی  پۆلێک ژنیی  لههکی پییوه. ز دادا ره عه    به یی رگنه  وێنێک بیروبه  و له رجیره بوو، هه ی میڵ وحیڵیی  نهداکینی هێلسینک گه  جه ره قه
و  کی  خۆ هیی  لهه فینالندیه. دایی کرد  بوو  ریکی گه ری  یر خه نته کینی سه قیمه ر  ه سه دای  له  بهگرت  و  رده ڵکیی  لێ وه بۆ سواڵ کرد  که  که
و  و ئهه  گرتهووه  وه خۆیهه  رووخسهیرێکی نی هیرنی بهه  دایینهه گهو  بهوونی ئهه  یی  بهه که  هیره  کرد کهه ده  وه ستیی  به هه هیت و ده نه   ینه ر ڕه دا سه گه

 .                                                                                            کرا  یر ده سه'' ربیر موزاحی  و سه''سینی  کوو که وه  خوازراوانه نه  میوانه
ریشههیی   فه رجی سه ت خههه نینههه بههۆ واڵتههی خۆیههی  و ته  وه رێنههه رازیههی  بکههی بگه  ی دابههوو کههه وه وڵی ئههه هههه جههیرنههدی   وانی هێلسههینکی چه  ههیره    

رمی  رزی گههه وهی  وه سهه  پێکردنههه ڵ ده گههه  رۆیشههت  و لههه فینالنههد ده  ی لههه که یی  زسههتینه که ره فه رجی سههه رگرتنههی خههه وه  هینههدێکیی  بههه. پێههدابوو 
 .  وه کرده دایی ده گه  ستیی  به میسی  ده هه و  بۆوه یدا ده کی  په قیمه  ه ر سه کتیی  له روسه سه
 . کتر کرد یه نگ چیویی  له امی  و بێدهڕند سیتێک تێک  یشت  چه گه ده نه کتر زمینی یه  له  و کیبرا که'' میرتی''

ک پهێ  یهه  و بۆیهه  ی لێ داگیرکهردووه بێ ئیو  جێگیکه  ویش به بێ و ئه''   میڵ  خیوه'' '' میرتی'' بێ  ده  ی کرد که وه ستی به خوازراو هه میوانی نه
کی  یهه لێنیو و پهیش میوه نگیوی ههه ههه  که قیمه  هه  و ڕوو به  وه کتێکی ئیلۆزه روسه سه  ، به ببوره'' کسی ئینته'' ی  کوتنی و ه  رپێ و به سه  ستییه هه

 .چیوا  و  بوو  کورت له
''  ر سهه هیت و لهه دڵهی دانهه  سوکنییی بهه بوو چیوا  و  نه  و له  وه وته که واوی دوورنه ته  به  که کرد و تیکوو پییوه یری کیبرای ده سهر  هه'' میرتی'' 
 . بوو درێژ نه'' ی  که وه خه  خته ته
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ر  سهه  ری نییهه سهه  رکهه ڕاکشهی و هه'' ی کهه وه خه  ختهه ته'' ر سهه ت ومینهدوو لهه که  هه'' مهیرتی''   بهوو کهه واوی روونهیک  ده تهه  ریک بوو بهه دونیی خه
 . وت وی لێکه ر خه کسه ی یه که رینه سه
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گۆڕستان


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

نیییی  تهه  ستی به هه. ژیی  بێ هیوا ببوو  واوی له ته  به. نگ بوو مبیر و دڵ ته غه. دارستینێک کوومیت دانیشتبوو  قوژبنی دیوارێک روو به  له    
ڕ  بهیوه  جۆرێهک ببێتهه  گوێ لێێ بگهرێ و بهه  برد که ده سی  ک نه که. کینی بۆ بکی مه غه رد و ئیزار و بیسی ده  بوو که سی نه که. کرد ر ده ده به ڕاده له

نی  مههه ته  لههه. منههداڵ بههوو ر قل جههیرێ هههه عههه  اڵم بههه بوو، بهههواو پیههیوێکی تههه  سههته جه  نههد بههه رچه هه. 62یشههتبوو  نی گه مههه ته. ازداریپێکههراو و ڕ
 . ردک قورسییی ژیی  ده  ستی به کیریدا هه رزه هه

دوای   لهه. نیی س و تهه بێکهه  مهیبۆوه. سه  دابهوو ده  دا لهه  ڕووداوی ههیتۆچۆی جهیده  ی لهه دایک و بیب و خو ک و براکهه  نویکتری  ئیزیوانی، واته
ڵ ئهیمۆژ   گه زانی له یده هن. کرد ده یی نه هئیسود  ستی به میڵی میمی هه  له. ستۆ وی گرتبوو ئه رستی ئه رپه ی سه که وره گه  رگی دایک و بیبی، میمه مه

جێگهیی   یتهوانی ئهیمۆژنی ده  نه. کینی ژیینی بکی تیه هیمه میسی و نه وا  بیسی که توانی الی ئه یده نه. کینی ژیینی بکی و میمی چۆ  بیسی گیروگرفته
ژیههینی دا دروسه  ببههوو بههۆ   لهه  ی کههه وره گهه  هو بۆ ههییی توانی ئهه یینههده هیچکیمیههی  نه. بهیوکی  یتههوانێ ببهێ بههه مهیمی ده  و نههه  وه دایکهی بههۆ بگرێتهه

                        .                                                                                                                             وه نه پڕبکه
گۆڕسهتی    لهه  گرت جگهه ده هیچ  وێنێکیش ئهۆقره و ئهیرامی نهه  بێ و له چووی نه س  ده وانی لهئیزی  به  جگه  وه کرایه ده سێک نه هیچ که  دڵی به    
  کهرد کهه ده  وه ستی بهه هه. کرد ده نیییی نه ته  ستی به هه. چوو رده  ی ده له  میندوویی له.  وه سییه حه و مێشکی ده  سته روح و جه  که وێ بوو  له. بێ نه

ری  وروبهه ده  بهه  ی کهه وانهه موو ئه ههه. کهرد ویسهتیی  ده وایی و خۆ ه دڵنهه  سهتی بهه دی  و هه نیشتی خۆی ده ته  وانی له و ئه  وریی  داوه ئیزیوانی ده
                                                                                                                                            .             کرد ده ریبی نه غه  ستی به هه بوو و الی گۆڕی هیچیی  خۆی پێی نیمۆ نه  زانی و له س و کیری خۆی ده که  نێژرابوو  به  وه ئیزیوانیه

ی ترسهنیک  فسهینه هر چیهرۆک و ئزۆ.   ری پێ دابکه بوێر  و نیوێر  سه نیو گۆڕستی  خۆیی  ده  چوونه  ڕۆژی روونیک له  به    که س هه زۆر که    
ودا روحی تێدایهه   ه  گۆڕستی  له  که  دا کوتراوه  فسینینه و چیرۆک و ئه له. کی دا نگی زاره رهه فه  ت له تییبه  ، به برستی  دروس  کراوه ر قه سه له
 .  ده المیری ده ر بێ په وێدا تێپه  س به ر که   و هه که هیوار ده  که

و  ئهه. کرد پێ نیراس  و درۆ بوو ودا ده  ه  وتنی روحیی  له رکه نوسرابوو  و بیسی ده  وه برستینه ی قه بیره  له  ی که هفسینین و چیرۆک و ئه ئیزاد ئه
  بهه  وی کردبهووه نی گۆڕی ئیزیوانی  ه په  یی  جیر له ده  میوانی دایمی گۆڕستی  به  ئیزیوانی ببوونه  که  وه و کیته و له  سیڵی رابردووه 0ی  میوه  له
ڵ خۆیهی   گهه و لهه  وه نیی هێشهتۆته تهه  ی  بهوی بۆچی ئه  یی لێ کردبوو  که گله. ختی و بێ هیوایی خۆی بۆ کردبوو  دبه تی و به هیمه بیسی نه. ڕۆژ
بوو   نهه  ش ئیمیده ۆیهو ب  هو ڕقیی  لێێ بوو  ویستووه و خۆ یی  نه  س  جێێی  هێشتووه ئینقه  راستی به  به  کردبوو  کهپرسییری لێ.  ی  بردووهی نه
  ؟                                                       ڵ خۆیی  بیبه گه له
  وتبوو، بهه ر گوێ کهه خۆفی به نگێکی سیمنیک و مه هیچ ده  روحی دیبوونه  کرد، بۆ جیرێکیش نه ردانی گۆڕستینی ده سه  ی که دوور و درێژه  و میوه له

                       .                                                                                                                            وتبوو نی گۆڕی ئیزیوانی خه په  اڵت  له تیکوو خۆرهه و هه  موو واڵت تیریک و کش ومیته هه  ودا که  ه نیوه  ت له تییبه
 .         کردبوو نیو گۆڕستی  دا نه  چیویش دا له  نگوسته وانی ئه  ه  نیمۆیی و ترس و خۆف له  ستی به سیتێکیش هه  ئیزاد بۆ چرکه    
خشهی و  به ی پهێ ده و ئهیرامی و متمینهه ئهه  گۆڕسهتی  بهوو کهه  وه ، بهۆ ئهیزاد ئهه ره م  و ئهیرام وهێهوه ی میڵ بۆ مندااڵ   وینێکی ئهه ر چوارچێوه گه ئه
. رێو بهێ پهه گۆڕسهتی  دووره  لهه  وه نویهک بونهه  و لهه م و ئهه ی ئهه قسهه  برستی  بترسهێ و بهه قه  یتوانی له و چۆ  ده ئه. کرد ت ده منیه ئه  ستی به هه

 . وێ ئیرامیی  گرتبوو ویستی  و ئیزیوانی له موو خۆ ه ئیخر، هه
  سهتی بهه نیش  گۆڕی ئیزیوانی هه ته  گۆڕستی  و له  بوونی له  و به ئه. وێنی نی تنی مردۆکی ک   حوکمی میڵ دابوو، نه  بۆ ئیزاد گۆڕستی  له    

نهی  و  ر داده سهه ی له تیزهدای  گوڵی   به. ی گوڵستینێک وابوو وێنه  بری ئیزیوانی به وری قه ده چوار. کرد ی ده سته ئیرامی روح و جه  سوکنییی و به
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کهوو  ئهیزاد وه. نهی ر زۆریهی  گهوڵی داده سهه  بوو  و ئیزاد لهه ده ش نه بێبه  و گواڵنه کینی ئیزیوانیشی له روجیرانه ده. ا د یش  و ئیوی ده گه پێێی  ڕاده
 هیرا  دا کهیتی بهه  لهه .دا  کرد  و ئیوی ده تی ده یش  و خومه گه کینی ڕاده گوڵه  به  ویندارانه و ئه  دڵسۆزانه  کی لێهیتبوو که یه وانی گوڵخینه بیغه
ی  پهییوه  یتی پهییوا  دا گوڵههکه  لهه .ر گهۆڕی ئهیزیوانی یبرد بۆ سه ده  وه و کرده نگی کۆده هڕنگیو هڕ ێکی گوڵی بۆ  خۆش و  وت و بیوه که  یخی ده وه
 . نی ر گۆڕیی  داده سه له

سهی  ری داگێهرا، که بهه ورو ده  چهیوێکی بهه.  وه ی هیتههخۆ نگی می ێنێک وه ده  بهپڕا  له  ییاڵتی خۆیدا بوو که هرییی بیروخ نێو ده  روا له ئیزاد هه    
  رکۆنه سهه لهه. بوو مهیمی نهه  بهۆ میڵهه  وه القی چونه. نگ بوو زۆر دڵ ته. بوو ل ئیوا ده که  ریک بوو له خه  ورده  ی خۆر ورده رده زه. بوو نه  وه ره و به ده

 .میمی  میڵه  وه و بڕواته کرد بۆ  ه ده زی نه حه. ز ببوو ڕه ی میم و ئیمۆژنی وه و بۆله  کرد  و پرته
. کهرد  زووی ده ئهیره.  نگ بهوو وا  زۆر تهه دڵهی بهۆ ئهه. میڵی بیب و دایکی ئیزیوی خۆی  میمی، بڕواته  بۆ میڵه  وه جییتی چونه  بڕییری دا له    

. دونیهی تیریهک ببهوو. ری خۆی دا گێهرا وروبه ده  ی به یکهکیند و چیوێکی د خۆی ته. رپێ ستی سه هه.  کی وا  ده نیش  ئه ته  نیی له سوکنییی دڵی ته
 .و میوانی ئیزیوانی خۆی بێ ر و ڕۆیی تیکوو  ه به  رێگیی گۆڕستینی گرته. قیم داگیرسیبوو   ه ر چراکینی سه
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