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کیپێشه

.دابهووفکهی ئێمههرلههکانیژیانیههناسهتادواینههکه''دممهحهمه''ویستمباوکیزۆرئازیزوخۆشهمبهکهشدهپێشکهورۆمانهئه

قسهه.بوولێمهاناها زنههاڵمبۆسهاتێکی گیانکڕ ،بهختیزۆر ژیانیبهداسهپێناوئێمهولهبۆئێمه.زۆرماندووبوووهئێمهبه

  .رچاومهبهدایملهیادناچێوبهرگیزلهرلێوانیمهه شیینیسهکانیوبزهنگهفهخۆشو ه

اتبهۆمموبهووم،دوو هارههتورکیهه لههومهاوهئهه.نالنهدبهووندڕۆژپێ هاتنمبهۆفهویستمچهڵباوکیخۆشهگهدوایندیدارمله

 .دوایندیدارمانبوووهئهوهداخهبه.نالندبووندڕۆژپێ هاتنمبۆفهمچه ار دووهه

به.باربمزیهشپۆشوتاڵورێنموبۆ ڕهنیاتوانیمفیمێسکیبۆههرگیوکۆچیدوایی،تهر مهمهێنهزێنوغهواڵیدڵتهبیستنیههبه

رینشتیبهههبه.مشداربمودوامااڵواییلێبکه دابهکهسپاردنوپیسهخاکئهناشتنوبهمتوانیلهتیخۆمنهر یتایبهلومههۆ هه

. ێگا بێورووحیشادبێ

دروسهتیکیدنهیتیزۆر بههحمههزهمکههشهیبکههقحمهاننهرێزدارکاکرهشبهزانمسپاسورێزوپێزانینیخۆشمپێشکهپێویستیدهبه

.کێشاوهوهکیدنیهکانودێزاینوئامادهرهرێکوپێککیدنیمپههابهروهوههورۆمانهرگیئهبه



هێلسینکی-ندفێنله



4102 ئاوریلی15






 











؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

3 

 

 قاسهپهدێیانوڵهههئاوو انفیاو کۆسار بهڕهوخ. ندبوواڵمنگخهنگاورهیرهڵگو بهزرامهمێیگووشاخودۆلشتودهخشیننههار  وانوبه
.ووڕخستهدهمانزهو وقیزهالهستکید خلهدهسیحیاویانکییهوێنهکانکانیاوهئاو سارد  بولبولیدارستانوچییکهو چیاکانوکه

وشهۆف بههوهرهنهێهز داگییکههمیههلههنهدچهرههه .بوونشنههبههزدانبێسهتییهه دهبێوێنههییه وانوی لهغاڵر شار سابوروبهکانیدهشاخه
ردنگههرواهههاڵمبهه،بازیانلێدروستکیابهوور سهپێگهنوکیدبووانیسته هزامیقووڵیانلهیانده ونلدڕ بووههزگیاننێومووههدوزێیبۆل
 دهسههلههیههناوچهوکانئههمێژووییهرچاوهپێیسهبهو موکییانهکانیناوچهشارهکێکله غیهاڵساب.انیڕوشاریانداده ربهسهرزربهسهشوکه

 غیاناڵساب تیکاب، اڵ،ساینقهلماس،ورمێ،سهکانیشارهغیافیاییوتی وڵکهبوار ههله.کانیمێژوورهمپهنێووتۆتهکهناو وه زاینیهچوارده
پارێزگها بههرسههوهیههیهبهوار ئیدارلهمیۆئههکههگهی دهخهۆلهه تهیکناوچهیهرهژوماودهغه،نهپییانشارشنۆ،،وساو وبالخ،بۆکان،میاندوا

.نورمێ
کێهوهوپشهتیئههاڵتنلهههکاتیخۆرلهووتووهڵکهههشارهواڵتیئهۆژههڕلهکههغاڵابوخۆشیسکانیدڵگییرزهبهکێوهکێکلهیه یدامهداش
 ڵکتهاخههوکێهوهوئههیشهتبووگهنهرشهیداگییکهههێشهتاپۆسهتالیڕه کههکاتانههوئههرابهیدووداولهه.گهی دهخهۆوهتیبهه وانێکیتایبهشاررا
یههانگههوڵیدهدیتنههیبههۆوهار رد بهههبێگهههووا سهها ڵمژینیههههههههییانوسههههاراندابههۆکههاتیبهههلههه ،ازاد کههیدووهئههسههتیانبهههکهههیههڕاده
یرایانبههلههیدو شهیداشهامهباوهوهاویشهتهنێهپهۆلپهۆلخۆیهاندهشاردانمو سهبه،راوهرهسهلهیانکهخنجیالنهنیشارهدیمهونگنگاورهره
.کیددهڕتێپهکاتیانرکێڵپهههزموبهگۆرانیوموسیقاوبهخۆشیوشاد وۆژئاوابوونبهڕتاهه
ورهبههونبهوونهایلۆنیپالسهتیکیدهوکههنهتهفهافۆنومسهییهانشهتیتهراسهوار کێهوهوداوێنیئهلهمندااڵنیشاردافیبارینبهکاتیزستانوله

.خزیندهکهفیهبهرسهلهوهخواره
مووهههوشاررسهبهباڵیوهئاینهشموپهری ووبااه ردهپهژێیلهم ارهئهووهکیتیههیاڵوائااڵبهرشیداگییکهر ڕهسێبهوهکاتهوله
.ستیبوونربهسهو تیڕزگارسیهلهحهڕنیگاکانپمگینوغهکاندڵه.بوومانهپێشووکوووه ێیخۆ وهیچشتێکله،داکێشابووکهناوچه
زۆروماوهبهابیپشهتچههلێکداگههشارهوله.باربوونتازیهشپۆشوزیانڕهندئازیکیانچهستدانییهدههۆ لهبهکانیشارماڵهبنهلهزۆر
. یدداشامه وێنهبوونبهخۆڕاگیورزربهسهرداحاستداگییکهلهکهبوونداغدارههوشپۆشهخوشکیڕویزگسوتاودایک
   .ساتکاره ورروهسهلهکیپڕمێژوویه.ڕووخاتهدهنو شارڕوانینمێژوو کۆنوشارێونبۆووهخوارهبۆوه یدهاشامهرز دبهله
گاتههدهتهاکووبگهیهوهرهروهنیشهتمانپههوبهوێیگهۆرانیبێژانهیرانونوسههشهااییانولهه.لێههاتوووازامیۆڤهیئهژ لهته.نشێووورازههلهپڕ
راغهههکی مهیهههماوهتبههۆنانهههتهووکمیانیههانکههیدووهحراغهههمهتههاکوووهسههاباڵغهمانێههکلهههردهسهههکهههدیواخههانوردارانیمههوکی خههاونهههۆزسههه
.ییانیموکی بووهختیمتهپایه
بههێبهێویژدانهیوقهیوڕهشهاهید دڵ.همبهووردهههیسهههتهاکووبگهیهوهر رووسههداگییکههرمبهههههنگا لههره یدشهاهید مێهژوو بههداشهامه
شئاگییههاندوایهههوکههیدووهنیانتههااڵکهارهشههدایمی یهههانکهههیهڕ شهههمیردهسهههلهههوچلههۆندڕندانهههکهههبههووهرشههیداگییکهههخالقیپۆسههتالڕهئههه
سوپا ''کاتبهوئهکانیبیدووهردهبهگیانداچۆکانوساڵبه کهرهداگییکهوئه.کیدووهشنهرمنکهمنداڵیسهتروحمیانبهنانهوتهرداوهتێبه
.نبیدووهناویا''ایوس
.'' بووهرر روسیداگییکهزامانسوپا تهههرهه''ایوس''سوپا 
ئهازار لههنه وڕهردودهتیوینههشمهبههلههور داوهوروبههکانیدهگونهدهورڵکیشهاخههدار نههگیانیووقڕ قاتیو یدشاهید بۆداشامه

شهێکیبهخهۆ بۆتههوه یدداتۆمهارکیاوسهینگیداشهامهنهاولههشهارهومێهژوو ئهه.بهووهئاگهادارنایههبهێپهێپشتیوانوڵکهبخهور ئهدهبهدهڕا
 رزانهربهرگیسههمههبهۆو پییۆز کوردسهتانبهووهڵکیدنیئااڵههنویاندنیکۆمار کوردستاشاهید ڕاگه یدداشامه.کهمێژوو شارهلهبڕاودانه
 بهه،چهاوبههتهوانێ،مهیۆ دهوهرزهبههولهه .بهیدووهمێیخاسهانهوییئهورهگهبۆوچوارچیابۆکڕنۆشیووهتهماوهچههاورێیانیوا کوردانوپێشه

شهێکیشهاربهریی هههسههوکبسهورێنیرمیههههبۆڕوو.بکاپیاسهکانیشاربازارهیدانومهقاموشهکوڕهگهنواڵکۆناوبییوهۆشلهبهستهه
.یهپێبیستنوکوتنووهگێیانهبۆتنودی شتێکیبۆبکه
بههکانیپیهیانورییههوهبییهویهادبهۆوهڕانههواتها گههبهکهنهاخیمێهژوو شهارهنهاوبهۆوهئاوڕدانههوشارناوبۆوهشۆڕبونهوه یدهداشامهله

رما ههاوینهیوژمهیگههربههکیدنلههربهازدهخۆووهخۆفێنکیدنههبهۆمودهنجانیئههگههومیۆئههپییانهی کههکاتانههوئههبهۆ.یهکههچووانیشهارداسهاڵ
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وهکهیشهارهڵکنخههمیههلههوهسهێکهرۆڵهیکهوورههۆ ڕووداوێهکیهاندهرکامیانبههههه کههگۆمانهوئه.کانیناسیاو شارگۆمهبیدبۆنایاندهپه
.کیاونناودێی

شهادیانخسهتۆتهخۆشهیوووهسهاندۆتهحهرما ههاویندا گههتاوهسهوورسیانلههزارانکهماندوو ههتوکه شهسته  هوهڵئهگهلهگۆمانهوئه
داخهداروشپهۆشڕهکانیانهڤاڵهههودۆسهتوکانیانماڵههبنهوسهتاندووهشهیانئهکهنجیشارهگههیهانمێیمنهداڵودهمانکاتداگیانیبههههله،داڵن

.کیدووه
نهداڵیکههۆ بهوونیکهکانبههنجههگهووتووهڵکهههه میانهدواو ادهورهبه شاروهره دهروازهدهلهکهبووهگۆمانهوکێکلهیهنداڵیگۆمیکه
.''نداڵیگۆمیکه''ناویانلێنابوو،کهئاوهناوهۆتخۆیانخستوێیالهکهکهگۆمهنزیکله

وانیلههمه.رچاوانشهینبهووهبهه لههکهوهنگیئاڕه.هکانیقوڵبووراغهقهنکوتهراستیناوه.وتبووڵکهههنداڵیباشور گۆمیکهله کهنگۆمیته
.ردانیوێیانکیدووهڵکسهخهمتیکهودیوهنهوهخۆیه بهزۆر

وکانلههگاوانههشهوانوزۆرتهی.لێنهابووناویهانوئههگا شهارکوشهتارهۆ نزیکبوونیلهبه.وتبووڵکهههکهنگۆمیتهنزیکلهخانهلالخگۆمیسه
.کیدیاندهلهدامهگۆمه

.هبووکانیشارکهکیدنی وولهلهشوێنیمه.وتبووڵکهههنزیکباغیسیسههکیدلگۆمیچاوشینانناو دهبهدواتیکانکهگۆمی ووله
پێسههتیداباغخانهههکههانیدهوژوورهسههارحهنههاولههه.هبههووباغخانهههوو دهڕبهههڕووونزیههکدیههوار بههاغیسیسهههلهههوتووڵکهههههباغخانهههگههۆمیده

لههرشێکیشهیهههبهونهاردووهیهاندیکههکانیشهارهیانبۆوۆشتووهفیشارداناویانلهیانرمانهچهوهیندێکلهدواتیرموچهبهاوهکیکانهیوانحه
.پێاڵوبهکیاوهکهکانیشارهچیهنهنپیمیه
.درابوومارۆبیگهلێکدارهکۆمهر بهوروبهو،دهوتبوڵکهههنزیکپید تازهلهخانهگۆمیقاوه    
می شهوێنیههوقیژاڵمشوێنیگیتنیماسیوههگۆمهوئه،شارداناوکانلهرووسهربازههونیسکاتیبولهمی یهانیوڕ دووههمیشهردهسهله
.کوتوهپێ''گۆمیایوسانیشیان''ڵکیشارشخهبۆیهوکیدنیانبووهلهمه

وتیئههبابههومهااڵنبهۆوهۆتههڵکیانبیدکیخههشهتومهوبهووهوههڵهکۆبههیانقیتاڵههکههبهووهمبامنههحهنجههگهو ئهلهشوێنیمهمبامنگۆمیحه
.رگیتووهمیانوهستێکیکهقدهیانحهکاره

ماوهنههگۆمههوهیچنیشانێکلههمیۆئهوبڕاوهرداسه بههێونوئهکهفیچۆمهرهتهدوورههلهورهگهورهدار گههۆ بوونیتاقهبهدارگۆمیتاقه
.پارکبه کیاوه ێگاکهو

.وانیشارلهنجانیمهگهلهبووهۆژانیهاوینپڕ ڕزۆربهکهند ئاوهمه و هۆ قوڵیبهوبووهکهقوڵتیینگۆمیشارهکهیقاز گۆم
ینیکهههههوممهوارشههۆژانهیچڕی زۆرتهیوکهیدووهڕوویهانتهێارنجانیشهگههووتووهڵکههههشهارنێهووو باغیمیکائیلیڕبهووڕمیکائیلیگۆمی
.هبووباڵغرهقهکیدووهشوێنهووویانلهیانڕیسهڵکبۆخه

نهاوخستهراخۆیاندهکهپیدهرسهکانلهموه.یهکهکانیشارهناوبانگهبهکۆنوپیدهکێکلهیهکههپید سوورژێیلهتووڵکهههگۆمیپید سوور
.خنکاسیتێدادهندکهسالێکچهمووههگۆمهوئه.کهئاوه

ههۆ بهه.هبووسهتاو هههوهونهدگهۆمێکیقهوڵوئهاوێکیمه.تبووڵکههه گۆمیقاز وهرهسهلهوروێ وتیشادهوو مزگهڕبهووڕریمگۆمیمییزاکه
.ردابڕابووسهبه نێوهوئهیقاز ریمییزاکه مبێشهنزیکبوونیله

ڵکیدێههاتوخههیهانبهۆکانێوهنوخهۆگینههدهکهمێژوو شارهشێکیگیینگلهشبهشارهوکانیئهپییۆزهئاینیهشوێنهییانگاوسهکانوکهڕهگه
ۆژانهیڕلههبوونکهر شارروبهوکانیدهباغهمیانکه ۆر یه.بوون ۆردووبهنیشارییانگاکاسه.ئاشنایهێوێکیری نوروبهکانیدهتشارهنانهته

،بهاغیباسئاغهااههبهاغی،گهوێز زیزئاغا،بهاغیباغیمیکائیل،باغیاههناسیاوتینیانکیدنودهڕوویانتێزۆرێکیڵکینیخهههوممهچوارشه
خواردنودادادهرزاهدارێکبهر سێبهژێییانلهباروبنهماڵهنبنهیادهۆژئاوابوونبهتاکووڕوهیانیهبهلهرهه.بوونباغیشێخیشێیوخورشید،

وم اههکهوووهیگهۆرانیبێژانهنگهیدهنانوژهنها موسهیقازوڕههۆڵونگهیدهدههکیکچهانوکهوڕانبهڵههشبهڕهکهیدودروستدهگیئارسهلهچایانو
 .وتکهگو دهریئێوار بهنگانتاکوودرهییاننی حهسنجانومه
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کهههکههیدندهڵکێکیزۆرڕوو تههێخهههداردهبهههسههێزدهوورۆزینهههکههاتلهههزۆرتههی،گشههتیبههوونری ههههانوئهههکهههییانگاکانیشههارمیسهههدووهههه ههۆر 
لیئابهادواهشتیو ،دهوله،قۆپیمهردهبهچوار،انرمبهکانیمامقه سپی،سحابهشان،یۆرغو،سێئاش،ئهڕهردهبهگاکانیییانناودارتیینیانسه

.بوونباغیسیسه
وئهاوێکیسهاردبههڵژیکهبچوکوکانێکیانرمبهکیکانیمامقهڕهگهلهوخۆشداودڵگییو ونهزۆرنهورزبهزۆرنهدڵیگیدێکینێوله

.ووهرکیدوبانگیدهنێانرمبهکانیمامقهبهکهووهوتڵکهخۆشههسووکو
ولههونبهودهرزلههتووشهیتاو کههسهانهکهوئههیهبۆورزناوبیدنیتاولههۆ لهبێتهدهکانییهوئاو ئهبوونکهڕهباوهوهئرسهلهڵکیشارخه
ئهاو هێنهانینبهۆوچهوده کهسانهکهوئه.بوور پییۆزوروبهدێهاتیدهوڵکیشار ۆرێکم خهبههکانییوراستییدائهله.دانپێدهیانئاوه
دوا م،دووههه.بایههو ئامهادهاڵتنلههرههباپێ خۆدهکهسهم،کهکهیه.گیتباچاوربهنگیانلهشتیگییبادووکانیاندهخۆشهنهبۆهکانییوئه
.چوودهفییۆ بهکهتهحمهزهتونیهناده، خۆ داباوهدواوهئاوڕ لهبایهدهنهکهڵگیتنیئاوههه
رگی هلوبههژنهانیشهارپیاوانوکوڕانوکچانو،خیانندڕۆژاندادهچهبازار شاری بۆدوکانومووههقوربانداکهزانومهۆژانی ێژنیرهڕله

تیشهوێنیزیهارهبههبهوودهگهیدهوئههئێهوارهاکووتهوهیانیههبهلهه.کهیددهانرمبههکهانیمهامقهلههوگیدهوپۆلپۆلڕوویانلهوکیددهربهلهنوێان
نهدانتهاکوورمههونهگهۆرانیوئهاوازونگهیموسهیقادهوگیهیادهشهاییركهێوڵپههکهۆڕ ههووینهدارئهااشه وموانهیوڵکیشهارخههلهسدانکهسه
.بیستیادهرههیئێوار نگانرهد

شهوێنانهوئهه.کێشام خۆیانڕادهنیازکیدنبۆوزرنهووهپارانهواادوڵکیانبۆکاتوساتی یا یا ساڵداخهکانیشاری لهپییۆزهشوێنه
کییههبۆنههبهه کههسهانهکهونلههبهووپڕدهینیداهههوممهۆژانهیچوارشههڕکانیسهاباڵ غلههچاکه.رکیدبووناوبانگیانده''چاک''بهڵکخهم له

''یهان''چاکهچکۆلهه''.کیدیاندهزرونیازنهودوااگییساندومۆمیانداده''خسانهشه''وزار ئهمهرسهلهکیدنوتیڕوویانتێدهاڵیهئاینییانکۆمه
زاییوقهوڵچهاکیخهه''،''ربڕاوهچهاکیسهه''،''حمودکانچاکیمهه،'' امیم،چاکیمه''چاکیشێخزاده''،''روێ چاکیشاده''،''قشله''،''سوورهچاکه
شهارئیمانهدارانیتینیهازدارانوشهوێنیزیهارهتووهڵکهنینهو شهارههبیسهتاۆژئهاوا قهڕلههکه''یانچاکیبداقسولتانزانچاکیگومبه''و'' غقواڵ
.بوون
یهارێکیی زۆرتهیوچهوودهرێوهبههسهاڵیداوشهکهبارینیبهارانوکهاتینههلهه،بهاوبووزۆرشداشهارهولههکههوار یکوردهریتێکیکۆندابونه

روحمیهانپهێبکهاوکههوهپاڕانههخهودادهلههبی وڵهدهوااسهمانههرهسهتیانبهکاندادهوتهمزگهکانلهیاوهپ.بوو''بارانهبهبووکه''بوومندااڵنه
کهۆاڵن.چهوومایلیئینسهانێکدهشهکلوشههلههااڵندکهکیدهرۆیهپهمندااڵنی دارێکیدرێژیانله.ڕزگاریانبێساڵیوشکهلهببارێنێوبارانیانبۆ

تلێکئاو سهوهکیدهرگا دهنماڵدهکاتێکخاوه.کیداندهنوق وشییینیداوا ووهخوێندهوشێعییاندهدارگا مااڵنیاندهدهلهڕانوگهکۆاڵندهبه
بارانههبههبووکههرسهه''بهیانشێعیهوکانئههمنداڵ.کانمنداڵهدابه دهشییینییانهێلکهشنوق ودوایهوکیددهدا''کهبارانهبهبووکه''رسهبه
.خوێنددهدا''

.''و نمانیدهگهئاو نێوو ،رز کچۆمنیدهدهو ،بارانیدهبهبووکه''
بهۆووهبونههدهکهۆکتیور یههدهاندالهککۆاڵنهلهماڵو لهوهرهدهکاتیچوونهلهکهبووهه ۆرا ۆریان لێکیار وکایهکۆمهمندااڵنیشار    
.دڵیانوتهکهدهشاد خۆشیو ۆرهوبهوکیددهوهکهیهیانبهیارییانهولهنددانهکێکیانچهیهرکیدنیکاتتێپه
لیئیندرقاشهی،ل،کیسههمزهلێکحههچههگهورگی،بهههمهدمهدایهه بهیژام، سهووتاموئههئههر ،ر قههقههققان،شههلۆ بههلۆحهحهگورز فیتوو،''
.''بووکوئاڵهشێالقهگیدونک،ق،زرهمهئاواڵین،تۆمنو،قیتێن،ئهکێنهستهخه،ککانهخوززێن،حللوربللورته،گۆیین،ختهتهختهتههه
وکهیانمشهیندهکهیندێکگههڕهکانیگهماڵهکێکلهیهلهپێشتی.بوو''نیلێنانهمسه''چوودهرێوهڵبهکۆمهبهکهکهکۆنیشاره دابێکیدیکه

هینهدێکدار بهۆو بیێهکئهاردریکههههوهوبونههدهکهۆنهدورور تهدهمالێهکلههکلههڕهژنهانیگههۆژێکیدیار کیاوڕکهنمهبوونیگهدوا ئاماده
.کیانیدروستدهمهسهکهندورهئاگی تهرسهلهوداورهلێکیگهنجهمهلهوهێناڵخۆ دهگهلهکهندورهته

یانشهێعیهنهددێهیهچهوئههکتیمالنهییههستلهمندااڵنی دهوکیداندهیرکێڵپهههکوتوگۆرانیاندهکهندورهور تهدهلهونگانیشهژنانتاکوودره
.وهخوێندهده
''نیمهقوڵتیسهنی،قوڵتهرمهئهماڵهچمهده''
''کهقوڵتیکوولهقوڵته،که وولهماڵهچمهده''
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''اانقورنگییاسینوموسولمان،دهالهمچمهده''
ووکیچه بکۆتهاییچلههلههونیاڵلێهدهکۆمههشبههچێشهتهوئهه.''گگلهلهچێشتیحا ی''ناو بهلێنانیچێشتێکبووکه کۆنیشارهدابێکیدیکه
 وهدروسهتکیدنههووهدانکیدنههئهاوهوشهارکانبهۆگهگله ووتیلهبهتاقو بهوهڕانهکاتیگهلهومهشه ڕهوهڵنزیکبونهگهلهوزستاندا
.خوراڵدهکۆمهنیاووبهلێنده''گگلهئاشیحا یله''ووهبونهدهکۆکتیور یهدهمالێکلهکلهڕهژنانیگه،کانیانهێالنه
خسهتهکیاندهیههباڵندهوهیههرێگاولههبهیدویاندهرێوهرمهادابههسههوفیبههکوڵهسهتهبهسهتانوکهاتیزلههمنهدااڵنیشهار کههکهریتێکیدینه    
مووههکاتێکدالهوکیاروستدهسپدڵهیندێکمو کلکیئهگهکلهیهختهتهدارێکیانپارچهپارچهلهیهڵهتهوئه.بوو''دانانبکهته''وهڵهته
وئههبهیدبهۆنایاندهبیسهانپههکانلهههیهتمیاویتایبهکان،بهست،باڵندهیانبهکدهڵهستههۆ بهکانیشاری بهووبارهڕچۆموستویبهاڵتدهو

بوونههدهبهوونودهوهکههداوهبههکههنمهکهاتیخهواردنیگهوانی لههئههکهیدنو خهۆ بهۆ ڕوودهکهڵهتهژێیلهکهبنتهسیخاوهکهه کنمهگهبڕه
.خۆراکیڕاوچی
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رکهاتیسهه.یههچیاوژکههدۆڵوشتوشینبوونیدهدارستانووڵنگه هوسیوشتخاکو وهکاتیژیانه.شادیهخشیخۆشیوبهدهموژهاربه
وار کوێسهتانیکهورده وهڕازانههکاتی.یه دیکهیانگژوگیا  ۆراو ۆردهولوشهوقازیاخهونگیکهوگێالخهرێواسووکوڕادهرنانیکارگودهوه
رز وه.کانههڕووبارهموچهۆنهاوکانیهانبهۆڕژانهیئاوهکانوستانهفی کوێ بهوهتوانهرز وههاربه.هنگنگاورهرهیبۆنخۆشدانگوڵی وانوسهبه
 .شارهوڵکیگوندخهستپێکیژیانێکینو بۆخشیدههیوابهوکانکانیاوهموچۆوووباربوونیڕئاوپڕوخوڕارینیبارانیبهب
بههووکونههدماوهزهوشههاییبههۆهاربهههرز وهشههیانهاوبهوسههتپێکههیژیههانینههو دهبههۆوکتییهههکجار بهههیشههتنییهههگهااشههقانی بههۆدارانووینههئه

کانیانانهه ییوسهیاوناووکهارسکهخزموکرمیهههونکهرجدهکیباشخهیهپارهوهبۆنهوشبهزاوابووکو ماڵهبنهبژێینوڵدهههوهگوازتنه
.خور گۆشتێکیباشدهووپاڵنوکهبانگهێشتنده

وزمیشهاییبههداکههڕهگهوکانیئههماڵههکێکلههیههنهاولههوداکانیشهار سهاباڵ غخنجیالنههکههڕهگهکێکلههیههلهه.بوو4114هار ساڵیبه
کویسهتیهخۆشهووینئههسهتێک،هیچههیچهه.دیبووکتییاننهک اری یهیهبۆ.کتییهلهواونامۆسیتهکهند دووماوهزهوندگۆڤه.دبوونماوهزه
بچهوکتیینئێحساسهی. یهاوازهواودونیها تههدوومیۆڤهیبههدوو. یاوازکتییهلهواوته ربیدهسهنومهتهدووسیبهکهدوو.بووینیاندانهبهله
 .بووینیاندانهبهشیانلههۆ پێکهاتنیژیانیهاوبهبووبێتهویستیکهخۆشهنوویئه
شههانبهههسههتوشههاندهنههاوسههتلهههدهنکههوڕاکچههانوپیههاوانوژنههانو.وهببونهههکههۆکێکههیزۆرڵخهههبووتێههدانههد ماوهزه کهههماڵهههوسههار ئهههحهلههه
.گیتبووکیانڵهبهشڕه
ییشهانهدانوبهنهخهوشهیینییخهواردنخهوازبێنیوۆژنهدڕ چههمهاوهلهه.زاوابهوومهاڵییچهوونبهۆرێهوهچها وهفیمێسهکهلههو پهڕچهابهموێژگه
.ێنێسهی بیهدوکهوبکاسقسهڵکهگهلهبووێخۆشنهێپ.بوومبارغهونائۆمێدڵشکاوودزۆر.ببووچاوانیوشکنهیلهسیینئهرکێداپهڵههو
ڕزگهار تاڵههژینههولههکهیدتهاکوورگیدهبهیمههڵههخوداتهلهخودۆزهبهژیانیببوو.کیدداده سته هروحوناولهژانبهئازارێکیبهستیهه
.بێ
سهپیفیبههکهوووهپێسهتی.بهووڵچووهه چناروێنهاریکیبهبشووشوبااڵ ودقه.بوورزبهاڵابسپیوو،سوورنگشهێکیشۆخوکچموێژگه
، خونچهه  وێنههلههدمهیچکۆاریهکوشووشهیوپۆ بکههیوڵپیچیکهاوانیوبیۆ کهئهدووژێیوینیلهئهلهوز پی سهورهچاو گهدوو.بوو

.یبووخشتیپێبه وانێکیتایبه
.بوویدا دهشهوااش منیگاداکهیهله،وتباسچاو پێکهکهرهه.بووب وانتیندهوهدئهسهرتاپاسپیدابووکێنیسهرگیبه لوله
.کیدوتیدهڵسوکهکههکوویهوهبێگانهڵدۆستوگهلهنبوو،یخوێنشییکچێکیروحسووکووئه
رگیتنهیدوا وههیوایههوبهه.کیابهوواڵتخهه هارانزۆروهسههدرهنمهمیههلهه.بهوومکهیهساڵێقوتابیموو،ههندازۆرزرینگبوورسخوێنددهله

وێژ،ممێهید گهه. بکاکهکیشارهڵتیخهخزمهودوکتورداهاتووداببێبهلهرسبخوێنیودهبوار پزیشکیدالهوزانستگادیپلۆمبتوانێبچێبۆ
تهانکهۆچیدوایهیرهخۆشهیسههههۆ نهه بههکهههژنکههبهوودهڵیکسهالهزیاتی.ڵبوومندانیدووخاوه.ببوورپهڵتێچ سانیلهمهمتهستابیایوه

 .بوونووروستکیدنیخاستا دستابیایم،وهوه. ێهێشتبووبهوهمنداڵهدووبهستابیایمیوه.کیدبوو
موێژیبابیگههتوانیبوو کاکهاشموتیئهیارمهبه.بوووێژم زڕدایکیگهانارهخزمیوئه.سوڕاندڵدهههکانیمنداڵهژیانیخۆ ووهرێگایهوله
.ستابیایموهبدابهوێژمگهاز بکاڕ

لهه.کهۆچیدوایهیکیدبهووکیابوونههبهۆ ئاشهکیاوهنبابیههیههمهیچکهاتلههخۆشێککههۆ نههدایکیبکهبوواڵنهوتسانیحهمهتهموێژگه
.بووما ێشبهپاله ایدسه ناوبهێکیڕکوووێژمگه،دوا میدنی

ششهههاوبهوژیانهمیئهرههبه.ڵپێکهێنابووگهشیلهیهاوبهژیانوکیدبۆوهمارهژنبووێوهب کهاناره،ڵپاشمیدنیخێزانیساکهاشمدووکا
.بوونماڵشهڵوماکهکانیهناوبهکوڕدوو
ڵێدامهادایهملههبهه.ودیبهوخۆیهاننههناخۆشهیانلههتادا،دهرهسهلهوی ئهبێمنهکیکهیهماوهبۆایدسهووێژماناببووزڕدایکیگهتیرهوهله
دووکیهانرهههپیسهیبهه نێهو زۆروکهید دایکیاندهگۆڕتیبهحورمهبێو"ڕیاکفنیدایکیانده"زار لهر خۆشیسهقسهاناره.ووبوهئاژاوڕشه
یبهڕهدانیشهمورگتهانمههرسههبهیلههڕهسهندان،نبههبیبیکهڕهلقۆرتانبێ،قوزهبه''یکوتدهرد اسهیدانێدهیکهنانێکمه هرههپێ له.داده

.''بیستانقهمبۆخۆمبتانبه
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ر کیدبههوونوڵدهمهایلهههڵگییفهانیخهابهههبیسهیوزگههیبههیههان هاردهبههنوبهووالێههید هارانزۆرانههابهوون،رهچکۆلههزۆرکهاتکهههوئهه
رههبیسانلهونکهب بابیانوهانهڕرێێگهچاوهوهرهرگا دهدهرلهبهسهدرهمهانلهیوهڕانهگهدوا وانی ناچارببوونئهوسهدرهمهناردبوونیبۆ
.نگدانیشندهبێوگلۆفنڵزگیانهه

ڵێکهار مهامووهههاچهاربوونوئهه.کێشهانجهیدهڕهرزۆوهشههیسهتههبهار  لهه،بهووداگوشهارژێیلهزۆروهبار روحیهلهیکهوهرا ئهرهسهوێژمگه
را رهسهه.شبکهاکهار دیکههزۆرر و دهرکههدهر بههوهکیدنههخهاوێنسهارمالینوسکلێدان،قها شهۆردن،حههن،گهکیدشیوچێشتلێنان،:کوووه
.''قاحبه''کووتدایکیپێدهزڕانا ره ارزۆرکیاوتیپێدهمووکاتسووکایهههشوانهئه
ایدزۆرسههووێهژمگههیکهوتدهوکیدندرۆسهازگییهانوبههکهیدسهتیدهانهاخهانمدهره.بوودهخۆشتیکهزمهبهڵێماوههاتهکهاشمدهکاوارانکهئێ
.نناکهمقسهبهنوڵێپێده سووکمقسهنوکهدهمپێتیحورمهبێ

رسدهمێهید خهۆ وڵههمااتههبڕوواباشهه،بهووهورهگههوئههئیهد مێهیدنهادا؟بههوێژمگههبهۆکههکهوتکاکهاشمیدهبهر ااناخانمزۆرره
لههبهووسهوورزۆرموێهژرداگههرامبههبهله.نمێیدومنداڵیخۆ خاوهببێتهبدر وشووخۆ ناسیبهربێههدهکچوڵکیکچاننایهکهخوێندنبه

اڵمبهه،ر سههداواکهار ههاتبوونهدین هارچه.دانیخوێندندرێژهبۆ،کۆزانپاشانبچێبۆربگی ودیپلۆموهبکاوواو تهکهخوێندنهیکهوهئهرسه
.کوژ واوبکاخۆ ده تهکهرسهرێندهگهلیێنهرگهئهکه کیدبووشهڕههه.دابووملینه
 .کاربوورسهلهرۆنیوهپاش 3تاکوووتوکهردهدهوتوهتحهسااهیانیلهبهوئه.ادبووهاب مهددکهاشمکیێکار سهکا

ردانیسهویستباێشتێکیانپرگهئهوئێوارهمهدهوکیدیاندهدۆمینهوختهتهووهبونهدهکۆخانهچاکانیلهڵدۆستهگهله کهبوونیکارهواودوا ته
.مالێوهرۆیشتهپاشانی دهوکیدازار دهب
 قسههبههبگهینو''دایکیهان''تیحورمههکهیدکههکانیدههڵهتیمنداسهیحهنههووکهاتمهههبۆیهویایهبێحهودمشڕ زۆرکهنهژیزانیکهکهاشمدهکا
.نکهنهتیپێسووکایهنوبکه
یشهیڵمندادووتکهتایبهبهوولیکیدباممحهتهباده.بووناچارچار .انایهرهتابارنینوخهابارتخهایدزۆرسهووێژمگهیزانیکهباشدهوئه
.بێنیژنێکیدیکهواڵقیبداتهکهکیادهنه.بووهه وژنهله

سداکههدانهیخێهی بههکهیدوڕ دهمووکاتشههرو ییانی ههڵدهگهلهکووڵسازا،بهدهنهکهبووایدنهسهووێژمڵگهگهلهرههخانماناره
.هێنادهنه
لهوتنهدهوهئهخهانمانهاره.وههاتههدادهییپێیهانزهبههرشههبههداکهمالدهشهمالوکههوا ل ارزۆر.بووگیژماردهاز وڕخۆلهژنێکیزۆروئه
نهدینچهلههبگهۆر وخهانوونهدینچهکههکیدبووناچهاریشهمکهاکهایبوو کهههخۆوخدهوئهربهله.هرزدارقهیدونیاپێوموههم وابوو،رزبووبه
کوتکههیهاندهوهرمهشههبههزۆردوانهدویاندهنهه هارزۆرتبیاکانیخۆ نانهبوو،تهکنهسوکار خۆشییهڵکهگهخانملهاناره.کباربکاڕهگه
.اناخوشکیانهره
مچاویهانبههکههزۆرمالشههمهالوکهه.ڵیهانمابچێتههاناویسترهیاندهلهراستیشدانهنوکهاشمبکههاتۆچۆ ماڵیکابوووانپێیانخۆشنهئه
کهانیخزمهههیچکاملههبووخۆشنهیێتپقهوکیدتیدههاشمی دوژمنایهککاسوکار ڵکهگهلهاناخانمره.وتکهکانیاندهپورهکانیانوڵهخا

یشهیکانخوشهکهوتبهیانانههکانیخهۆ تههشهمخزمهههێشهتکهاکهادهشهینههکیدنودهههاتووچۆ نههبیهانوو  ۆراو هۆربهه.ڵیانما بێنبۆکهمێیده
.''هاشم''تۆئیبهچبگاسوکار خۆمنیهتیمیواندار کهتاقهیکوتمنده.هێشتنبکابانگ
روتیدهیبههدایهمغههتوهادهڵنهههتێیوپڕتیورداختیپهوخۆ پۆشتهکیلهڵدیتنیخهتچاو بهقه.نگبووتهرچاوبهیلوقژنێکیسهکجاریه

.کیدومانیدهقهخزمو ییانو
یتوانیبوونههبهوونیدمشڕ هۆمێید بهسولیکۆنهکاکره.بووو ههکچیشیلهودوبوو،کیدیکهیهیکابیاژنبکاکهاشمکا مێیدبهوهپێ ئه

.دابووپێنهکانیشیکچه.دابوویقاڵتهبۆیهممولیبکاوحهته
بههبهووکیدخهۆ چهۆنانها،رهداوڵهههکهانیفتههحههوۆژڕلهکهبووبیییلهباشزۆر.بوواڵنهسا9موێژگه،اانا هێنکاکهاشمرهکاتوئه
 .ومانخزموقه ییانوماڵهوربازایبیدنبۆدهڵخۆ گهله.کیدایددهسهووئه قهدهسهربانوقوچۆنخۆ بهوفیشته
وڕشهه.بووههاتکانکۆتاییهانپێخۆشههۆژهڕئید ،وبوکیدخۆ قایمیپێی ێندمانگانکهپاشچه.بووخایاند زڕدایکیانزۆر نهووخۆشییهڕوئه
.شادیانگیتبۆوهویتی ێگا خۆشکایهوسوودانو نێ
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لههکانی هیندێک ارکه ییانه.کیدایددهسهواڵوێژڵگهگهفتار لهکرهیهچشێوههبکهانابوو رهانهوگۆڕگایانلههاشمئاکانیکاکخزمه
ێڵمهالهوکادهتیانپێبێحورمه چۆنودادهایدئازارسهووێژمگههنداناخانمچهرهکهبووکیدبۆیانباسوتبووهاشمکهکاک چاویانبهکوچه
.کاریاندهده

 .وهموویانیگیتهههوئهتیرمهحوبێوفیۆشیڕشهاناخانموبیرهزهغهربهونهبکهتکهخزمانی ها  ییانانونۆرهردهوورده
بههراناخهانمسههخاتی رهربهلهبووخۆشنهیسپێهیچکه.کانیشیبێنێخۆشکهوتبیانانهته،وکار خۆ سکهلهوازوا لێهاتکاکهاشم

.انا میوانبێیانرهکاوبکاکهاشمداهڵما
.نهاڵسادهپازایدشسهبوو،نهاڵسادهڤهحوێژمئێستاگه.رابوونناخۆشیگوزهوختیسهبهیدزۆراسهووێژمگهبۆسااڵنهوئه
شوشهتوکانیبهۆدهرگههبه هلوزووزوو.کێشهادهزۆرایهد سههنهاز .ستوابهوورهرپهسهکووکوووهڵ،بهورهخۆشکیگهرکههایدنهسهبۆوێژمگه
ڵیسهارگهی وشوه بهانمیهشبخوێنێوکانیبارسهبێدهدهکیدکهدهتیسیحهنهمووکاتههو ودوابکهسهدرهمههێشتلهیدهنه.مامێحهیناردهده

.بکاواووتووییتهرکهسهخوێندنبه
ویسهتیژیهانیسهیخۆشهنیاکهتهه، بهابیااتیفههوسهۆزسهتومبهوونیههبوونیدایکوکهههۆ نهبه.ویستوێژ خۆشدهمگهزۆرکجارایدشیهسه

ڕ کیدبهووکانیانهداشههخزمههلهشهێکیزۆرڵبههگههلهه وهخهاتی ئههبههویهاییزڕدایکیهانێحههبههۆ دمشهڕ وایدبههسهووێژمگه.بووخوشکی
ڵیههانخاهڵههڵماگههلهههرگیدایکیهاندوا مهههلهه.نکانیهانبکههههخزمهههڵهه ماتههوانیههاتووچۆیهاندهنهههوانی ئههودوانههدندهیهنه.بوونهههانهاتۆچۆیه

راسهتیدالههلهه.دانێدهوو نههرویدوانهدنردوسڕ دهسابهزۆروی ئه.وتباڵیانکهخاچاویانبهبازارله اروباررگهئه.پچیابووندیانیوهپه
.مببۆوهکهزۆرکجارانیانیهکخزمه بابووااتیفهخانمسۆزاناتنیرههارگیدایکیانوڵمهگه
بهۆ بهاسکهیدنوبهۆدهدڵهیردهدهووهکهیدهدهکانیفیقهه رهمله دڵیی سفیه ارزۆرگییاوڵدهدبهبووپڕنیادهتهکه ارزۆروێژمگه
خهاتی ربههلههی زۆرتهی.اید بهیا بهووچیا ژیانیسههویواوهنیادڵخۆشیته.داماوهوهڕدایکیهستزدهبهۆنچوختهدبهبهندچهکهنکیدده
.ووببزڕهوههڵتاوژیانهلهنازۆرده،کید دهییهتسووکایهتیوحورمهبێهمووههووولیئهممحهتهکهبوووئه
قیخالههییلههگلههکێشاودهڵههتیسیهحهئاخووکید دایکیدهکهڵوێنهگه لهتیخۆیداقسهوهڵخهلهکیدو دایکیدهوێنهچاو له ارزۆر

وینیدایکیهانئههیستیووخۆشهلهئامێز پڕپێویستیانبهزۆرکجاریهکه هکاتوئهراستویداڵتیمندارهههبۆچیلهکهکیدماندهزهو وزه
.ستاندنرگدایکیانلێئهمهوشکیانبهبێویستیهخۆشهولهووب

ڵدرکانهدنیگههلههکهیدنوده بهۆقسههوههنینهکهێپدمبههکیخهۆشووویههرئازیز بهنینودایکینازهکهوههاتهدهبیی کاتانهوئهوێژمگه
 یهیانوهڵهمابهۆماموحههچهوونبهۆایکیهاندهڵدگههلههزووزوو.خهاوێنبهوونپهاکومیشهههه.کیدندهقهدهسهبهقوربانوکخۆ بهیهوشهرهه

.کیدندایکیبۆ دروستده کهخۆشهخواردنهمووهههوئهخزمانودۆستو
خۆ بههونیشتدادهوهدیارییهیانیبهبهو راتاکووشهله.ر بووسهژوور فییشتهلهنهێویستیودایکیخۆشه.وتکهخۆشدهنه کهکاتانهوئه

.هاتدهنهچاوانداو بهخهکیدودهقهدهسهقوربانو
ر بهۆ ۆراو هۆشهیینیوپهالودهنیوستهبهوشییینیفیۆشیبیدبۆکیانیدهدوورڵخۆ ههگهله ارزۆرویستنوخۆشیدهکاتبابیشیانزۆروئه
.ماڵێوههێنانهبۆ دهکیینودهبابیبۆکهوهرهدهی له ارزۆر.بابخانهکهیبیدنبۆکیینویاندهده
نیدوا ههاتئیهد لههواوبوونوتههشهیانهخۆوئههمووههه دایکیهانوادهدوا کهۆچیبێهلهه.ویستینوخۆشهویئهلهیانپڕبووکهماڵهمانهردهسهوئه

.زڕبهزڕدایکیان،بابیشیانببوو
نیمههتهمهووههه.ببهووزڕهد وهژیهانیمکهاکهاشهملهه. غباڵر سهاشهابۆهاتبووڵیانماد رامدایکبوونیلهپێ لهوێژمبیگهبادایکو
.کیدبوورتێپهگاوانیپانیوسهشوانیورزێی وکار وه بهکهگوندهلهروێتیههمیوڵمندا
زۆر.ووببهسیبیئاغهانهخۆراییبهتییانبهحمهزهنجیشانوڕه.بووکیدکیئاغابێگاریانڵمرسهناچار لهبه اربیاکانیزۆربوووێیا بائه
ایشقی،ومنیادڵخۆشیهاشمیته.ووببشکهکودۆیونیپهیانماستوشکونانێکیوپارۆشتنهقڕهئارهوزارئاورددهمووهههومیئهرههبه ار

.بوو سترهپهئاشقانه،بووویستخۆشیشێتانهکهووبلیمبحهرد گهبێپاکو
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زۆرورتونههکهزۆرنههو،هڵهقههنهه،کهزنهه.بووپێکهیهههکیرێهکوبااڵیهه.خهوێنشهییینبهووزۆرداڵنوربهلهنگولیمکچێکیشۆخوشهحه
خهۆششهمیزۆرهاوی ئهه.خشهیبهتیانپهێدهوانی وانێکیتایبههبیۆ کهئهدوووچاو شینیڵدووگهشیلهتیانیڕهکقههوقژ .بوورزبهبااڵ
 .ر ژیانیهاوسهبووببێبهوهئاواتیئهوویستده

سهۆز کههنگهیبههبیسهتنیدهبهۆلیمودیتنهیحههبهۆیداشهههاشهمیااشه و.مادهوئارامیاننهئۆقیهکتیدیتنییهبۆدڵداردووهاتودادهشهتاکوو
س کهوهبێئهسپاییوبهئهبهیانوکهڵهمایاندهنزیکگهخۆ دهنهواشهکیدربوو دهروونیگڕتێبهدهوپڕژێنیدڵکیخۆشئاوموسیقایه وێنه
هیواویستیباسیانلهوینوخۆشهرابیئهشهرخۆشبهسهستومه.کیدکتییانماچدهیهگیتودهئامێزکتییانلهیهوداتاریکیشهستپێبکالههه
یهانردهبهێگههاکوپهایشهقهوبههکههوهکیدهدووپاتدهکتییهلێنیانبۆبهویمانپهڕشتویاندادهوهاتو ژیانیداخشهنهوکیدکانیاندهئاواتهو
.خاکمانبۆری نهگهئهبنوتیکیهبۆنمارگهئهبنوفاداروه
سبهووبههکنیگایههنهاتههبههتووکههدهکتییهرێگا کانیژنانچاویانبهرسهیانلهوبازرایهمهله، اباخساڕهێکترفهدهرگهدائهیشۆژڕهل
.نبکهیانبهکتییهویستیانبۆخۆشهوینوئهلهسۆز دڵیپڕستوههمووهه وهئهبۆ

.کههیدکتییاندهڵییهههمههاهههاتووچۆ وههۆیهههوبهههبوو،کیههانههههتییهههخزمایهههدوورهوهژنانهههمیلهههبههابیهاشههڵهههڵماگهههلیملهههبههابیحهههماڵههه
بهه.کهیدڕایهانپهێدهکارانهداپهیسوزۆرلههگیتودهزۆریانلێکرێز ڵخه.بووکهماقوواڵنیگوندهپیاوهنافیحا یمارفیلهلیم،مهبابیحه
.رکهنێوبژیبووبهدهکهکۆسپهوندر کهسهچارهبۆا نماممه،بووندهئالۆز یانتووشیگیژ وکهڵئاغا دێیهگهلهکه ارتزۆرتایبه
 .بووسترۆیشتوتیدهوهبوار ماڵیهلهروروبهدهکانیگونده خۆیانوکهکیدێیهڵخهلهزۆرهاشموتماڵهبابینیسبهنا بهماممه

کهیدوماوانیدهتیلێقههکاتیارمهمووهه.بوویاواندڵفکیزۆرمکابیایهاڵبوو،بهیزۆرگاوگۆلێکومااڵتوڕمهوزارو ونیزهخاوهندرچهههوهئ
.میوانلهپڕبوو دایمکهڵهماو

.اتێلیمیبداز بێحهرکاوتینهنا دژایهلیمبکا،بلێیماممهداوا حهبێتوورگهئهکهوهکیدهی دهفک.دڵیدابووهاشمتیسیله
 .بکافا بۆمییزامستهحمود از بێداوا کچیمهررگهئهکهبوولێنا ههکهبنگو کوڕهوه ارند،چهشمبابیهالی،ماماه

لیمیحههبهابیبڵهێکههبههوخهۆهڕاسهتهاتبووڵنهوو ههڕوار لهکوردهتیهنسوونربهلههاشم.کیدبۆوهدداوا بابیڕهبیانو  ۆراو ۆرشمبهها
.و نافیحا یمارفیخۆشدهکچیمه

.لیمخهوازبێنیحههتهاکووبهۆ بچێتههبکهااز ربهابیوی کارێکبکاکهئهدایکیبڵێوبهکهبووکیدلیمهاشمیناچارر ایشقیحه سوتێنهگیئا
لیم،مهامخهوازبێنیحههنههوبووپیهاوانید چوکلههیههژومارهڵگههیهاشهملههبهابکاتێهک.بهاشبهووکوڕێکیڕێکوپێهکونا ،هاشمیپێماممه

.بووکیاندماوهزهوکشایییهپاشماوه.بووبابیهاشمکیدشبهلیمیپیشکهحهوهفیاوانهدڵێکیبهوهوووخۆشیهڕبهنا زۆرمه
.''وێژمگه''بووناێویانننکهبووداکچیکیپێخوداڵیکیپاشساوکتیر یههاوسهوونهببویشتبوونئاواتیدڵیانگهلیمبهوحههاشم
 .نبکهشار سابال غباربۆبووختیژیانیانبڕیاریاندایسهرانهۆ گوزهدایکوبابیبهکهبووباڵنهسادوووێژمگه

 کههسهتیکارهقده حههکهبوونیکارهواووا تهۆژ دمووڕهه.بووکیدختیکار سهئێوار بهووتاکیانیرابهله.بووکیێکار کیدبهستیدههاشم
مووهههبوایههدهوئهه.د متهاکووووبهبشار زۆرتیر یانلهخه.کیدبۆوهبیی لێکهبووشنهدهساسووکورواشمهههابۆشارژیانله.بوورگیتوه

.بکایداپهبووکید نه یوبهد تهملهشکهشتیدیکهزۆروباکارهوئاوی خانوو،ک ارهپمانگێ
ڵگههلههراشهوێنێکیانلههکهبوونیکارهواوڵتهگهله ارزۆروونوبزۆر لێڕاز بڵببووکیێکارێکیگورجوگۆیکهوه ئههۆشمبههاستاکانیوه
کیههچاخانهزسهتانانلهه،بهوو کیدکی پهایزانیهدهاڕتاهاوینانوهارانوبهزۆرتیکیێکار کهله گهوئه.کیدیکهشوێنێبۆبیدبوویانانخۆی
.بووکیدستفیۆشیدهیانکار ،شاگیدبهبووب

مووچههبههببهوو.بووزراهاباددامهه مهددسهدایمیلهکیێکار کوووهوههدۆستێکیخێیخوازرێگا لهوهکارانهوریککیدنبهخهڵخۆساندپاشچه
شیبهلهدیکهندکیێکارێکیووێیا چهئه.بوودهنهماندوومی زۆرهه، دیاربووانهمانگ موچهمهه.وهساندبۆشمیحههاکارهوئه.ت حکومهخۆر

شهمها.تگهیردهوه شهتیتهیوکهارفههئیزاو ێژنانههکهووشهیوهدیکههکییههپاره،سهااڵنهنههگامان موچههلهه گه.بووسپێیدراکار پێئهگوڵخانه
.وتبکاکهشهپاارهمێکی پکهوکانیڕابگاڵهڵومندامابهباشتیوبکازایژیانیچاکتیتوانیبوو وهرهبهرهبه

.''ایدسه''بووناێویانلێنلیموحههاشموبهبوورێکیداخوداکوکهبووبسااڵنهدوونیمهتهویژمگه
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گۆشهتێکیپالو،ولێنهانراسهیمینێ مهدوا.بهووخزمانیهانبانگهێشهتنکیدکلههیههژومارهوکهیهممههیانکههکۆرپهلێنهانیوێهنبۆوار تیکوردهاادهبه
.بووخوراباشی 

کهڵهبهشهڕهوهێشهتنکیابهوونومبانگقههییانوخزمورو دهۆوهوببدووپاترباڵوتیکیبهیهشێوهایدبهدنیسهکینهتهکاتیخهزمهڕهزمووبهئه
تکورسهیزانسهرسههلههوسههدرهمهنێهونابوویداپێ ۆژێکیپایزڕلهم ارکهیهبۆ،وێژمگه.وهسوورانخورابۆنهتهکیاوییخههش.بووگییاوشایی
داپۆلێهکیههنوێژینههولهه.یانکهههڵڵههیماگههلههبوو یاوازێکیزۆر ههکهوههرنیده یها.وهکیتازهدونیایهنێووتبووکهوهوکاتهله.بوودانیشت
 .ویستیخۆشههاور و وونهبردبگهبێ  وانوپوولهپه
وردهنیهانوردهژیاناخۆشێکیزۆروتاڵیدوا شمو هاڵهما ژیانیبنهچوارچێوهبهتیدابووبهتایلهخۆشێکیژیکهواید وردیلهیسهگڕوگاڵ
.بوووتخۆشکهلیمنهحهناکاولهکه،باشتیببووئابوریشیانار وبوخۆشیبڕواورهبهووبریکبخه
شهیمانهدووبهوونوکهۆیههوزۆرتهیخۆشهێکیئاسهاییبهێنگبێنهڕهکهووبپێیانوابوهلیمچیخۆشیحهنهیانزانیبووکاننهدوکتوره،تادارهسهله

 .مابووخواردنینهئیشتیا . داگیتبووستهکانی هماسوولکهمووئازارههئێ و.تیببووموازووبهاترههممکهکه.ستیێسه
.بووببێهێزتیۆژڵڕگهلهۆژڕ

کهانبۆیهاندوکتوره،تیدیکههنهدینپشهکنینیتایبههپشهکنینیخهوێنوچهنهدین هارچهنجامدانهیئههوکانیدیکههشارهبۆبیدنێکیزۆرپاشهێنانو
.بووهریخۆله نجهشێیپهخۆشیلیمتووشینهحهکهوتبوورکهده
ور یدوکتهوررفیخههبکهاوسههرزقههکیزۆریههارهلیمپخۆشهیحههر نهسههچهارهبهۆببهوووتیکیدبهوو،ناچهارکهپاشههکه ارهپندهوهلهشم گهها
.وهئازیز چاکبێتهویستوخۆشهر هاوسهکههیوایهوبه،لیمیبکارمانیحهدهداو

کیدیکهههمیهلههوردانیبکهاسههزووزووبهووده.وتبووکههنهاخۆشخنهویستیلهلیمیخۆشهکحهمیهله.رشانیهاشموتبووسهکهورهگهکیقورسایه
. ێبهێلێ بهکهکارهکهدابووئیزنینهشیزۆرکهنکارههخاو.و کهدوانهشیکههکارلهومندااڵنبێئاگا له

.وهباڵ غکیابهۆ سهاوانههکڕهیههپهاشماوه.بهووکیارمهانیدێی دوکتهورداشهیمیدهچهاوهژێیلهورێزکانیشار تهخۆشخانهنهلهکێکیهلیملهحه
 .بووڵگیتداو کیدنیههتههستیانلدهوونب ناهومیدبوهچاکبونهلهواو تهکانبه دوکتورهوهدوا ئه

دلێکهیشهمبههها.مهالێوهبیباتههباشهتیهومههرچیبۆشهیبکهی بهێئاکاههه،مهاوهژیانهدانههکیزۆر لههیههلیمماوهحهکهبوویاندشمیانڕاگههابه
.وسهتدابهودهواو هێهز لههتههبهه.بهووبزاهیخیاپتهیوهۆژڵڕگههلهۆژڕلیمحه.ماڵێبۆبیدبۆوهلیمیحهوهفیمێسکهلهچاو پڕبهومبارغه
.وهبۆوراخنههیچشتێکیبۆ،بێنهنیائاوته
ۆژ بهڕمووشمههها.کانهڵمندامی لهوو،ههبلیمبحهمئاگایانلههه.وهنهبوومابوونوهاتشم هاسوودایکوخهنۆرهبهرایانکهگوندهله

بیهی لههرمهالێههه بهۆوههاتنههتهاکوو. کهکارهرسهبووبۆڕۆینکهر نه دهکهکاره لهوهئهربهلهناچار وبهووهژارهپهموکغهدونیایه
نوێژشهی.بووهههوداخهکیقهوولیبههبڕوایههوئهه.ر گههراسهتنه دوکتورانوهقسهکهوهابۆڕپاخوداربهدایملهبهووهبۆکیدویستییخۆشهلیمحه
.بوونهافیوخوربیزههمهسێکیوشکهکه.گیتشیدهوۆژوڕوکیدده
ربهاوهووبهدژوارختوسههزۆربهۆ .بووبنههسهادهرواسهووکوستشتێکیهههرهیپههدااشقانهویستوخۆشیدهشێتانهلیمکهستدانیحهدهله،وئهبۆ
وانیخهۆشوناخۆشهیلهێشههۆژانومیڕانی،ههاودهسهیژیهازیزتیینکهئهزنزدانهیمههیههکهان دوکتورهقسههرسههلههودیکههکییههپهاشماوهکهبکا
.ستێنێده

کاتێهک.بهوونشدهبێبهئازیز یمیلییحهورهپاکیوگهویستیوخۆشهموویانلههه.کانیهڵخۆ ومنداساتبۆلیمیانیکارهستدانیحهدهله
.خهوارهاتههدهداکهانیچاوهبههفیمێسهکوبهڕ دهکهانیچاوهچهاو لهه.نهادهسهتیدهنێهولههستیده.نیشتدهلیمدار حهبنسهلهماڵێوهیهڕاگهده
زۆرکانهڵهمندابووهێشهت شهمنههها.بهڕ دهرسهتیخهۆ دهشمههکانیهاچاوهینلهچاوبڕبهوئیشارهنیابهته.مابووکیدنینهلیمتوانا قسههح
لیمیحههدوا هاربهۆشهمها.بهووبندروستیخیاپتیتهڵساتگهلیمساتلهحه.وتبوونخهووونببنکیان نهملهزۆرتیووهببنهدایکیاننزیکله

.وهێتهبمبکانیکهئازارهبیێکلهرماندهرز ودهبهشکم،بههاباد مهخۆشخانهنهبیدبۆوه
موکغههدونیایههبهه.بهووبرگ وانههمههووبهر ببهنسهههاشملهکاتێکداخۆشخانهلهختینهتهرسهلیملهحه،اوێکیسارد پایزدشهنیوهله
.کانیهاشمومنداڵهبۆووببهێزیێکیقورسیروحیبهبلیمزهرگیحهمه.وهبۆهێشتنیاتههاشمیبهوهژارهپه

.خۆیان کهگۆندهنیبۆبووڵدایکیناردگهنلهکهنیایینهتهستبهکانیهههڵمندایکهوهئهۆهاشمبلیم،حه پیسهشتنودوا نا
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رگیییمههقورسهاکیزۆریههڕادهباپیییهانتهانکوویسهتینههخۆشهپشهتگی ورد وههاودهژیهانود دهمشهملهههالیموکهار حههسو کههزۆربه
.مکیدبۆوهایدکهسهووێژمهشانیگرسهلهدایکیانی

مووههه.رابهووگوزهدژوار بههوزۆرئههکهاتوسهاتبهۆ.کیدبهووکیزۆرنیایههتهسهتیبههههی،کانهڵرا بوونیمندارهسهلیمرگیحهدوا مهشملهها
 .لیمیدیتبووحهربووههکیدشتێکرههچاو له.لیمر حهوهبییهلهپڕبوو کههڵقوژبنیمالێنوکه
بوووتکهو لێنهنگخهدرهتاکوووانهشه.بووبکزتیهاتبوورمابوو،ههئیشتیا خواردنینه.ووببانچاوربهلیمیلهحهبووداشتێکرههستیلهده
.ووبمبلێکئاستهرامۆشکیدنیکارێکیگهفه.بووکیدبیی ئالۆزوزرهلیمحهکانییهیروهبییه.بووخواردی داتل ێگاکهنێولهرههو

یبهۆختسهزۆریکهوهرا ئهرهسه.وهژنبهێنێتهیکانڵهمنداخاتی خۆ وبهکهبووکوتدۆستوخزمانزۆریانپێسوو وخهوزوربابودایکوخه
.وهویستیبگیێتهلیمیخۆشه ێگا حهسیکیدیکهکهبوودایبڕوا نهدڵ،بووههشیڵیچکۆلهمندادوو،بووراگوزه
کانیدڵهیوهنهه وکههکهوڕهخهاتی ربههلههرا پیهی خهۆ رهسهه.بووژیهاوانڵئههگههکانلهه منداڵههخهاتیربههلههکیزۆریهماوههاشمدایکی
.خۆیان هکگوندهوهبڕواتهێلێو ێیانببهبووهاتنه
نگیرا دڵتهههرهسههشهماه.وهمهالێمهابۆکهانیلههرهپوبهاری و هارنکهیوڵنهههگههشلههاید بچکۆلههسههوسههدرهمهبهۆبهووچووڕۆژانههوێژمگهه
.بوووامیهێنااڵندهساتانزیکدووههزاهووهئه.کار بۆبوورۆیئێوار تاکووڕاانییبهلهمۆکیوخه
 .داژیاننهبهدرێژهزاهووههبدیکهوچیوهژنبهێنێتهنکهز بکهاشمرهاوڵیاندابووموویانههههدۆستانخزمووسوکارکه
.بهوومێکهههاودههکانیپێویستیانبهڵممنداههمخۆ وهه.وامبێردهبهرسهناتوانێتاکووشێوهوبهیانرانگوزهکهدبووستیپێکیخۆشیههشمها
و ،سهتکهسهێکیباشهیدهکهبێتهوورگههئه،کههکیدبهوووهبههسهتیههوئهه.نتییانبکههخزمههکانیخوشکهژنیانخوشکودایکیپیی ورههکیادهنه
.ویستیخۆشهو ێگا متمانهێتهبببۆیانکی ده

شپێهکژیهانیهاوبههڵهیگههلههاز ببهوورلیمرگیحههمههڵدوا سهادوو،بهووکیدبۆاناخانمییرهتاریفر ناسیاوێککهزۆرێشنیاپرسهلهبۆیه
.بهێنێ
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کیهانڵخههرسهه بههچههراستوکوتوگۆرانیاندهزورناهۆڵونگیدهدهکانبهرهیهشا.بوودهرموگوڕتیگهوهاتردهههرکێڵپهوههزمیشاییبه
.گیتردهشاباشیانوهوبوارددهسیاننهکهکوتودهڵههدا
رسههر لههسهاور حهدهچهوارکلههمیههلههپیهاوکوهمیژنله.میوانوخۆمیوانکیدوولهپڕاوپڕ.هات دهک مهڵخهبووکێلهسار ماڵهحه
.کگییابووهڵهشبڕهراستی نێوهله.لیدانیشتبوونندهسه
.کیدژنانیاندهخێیهاتنیبهندژنیدیکهڵچهگهخانمی لهانارهکیدودهخێیهێنانیپیاوانیانبهندپیاو تیچهکهاشموکا
ونکهیددهیمهاچوکهیددهخێیهاتنبههکانیمیهوانیژنههزمهانێکیلهووسبههرۆیهیودهههاتودهقیهتوقهن .خهۆشبهوودڵیفوکههبهخانمزۆراناره
.''نگۆشکوڕ ئهکچوبێلهخشهنهوممێید کیدکهکچه،شوکور''کوتندهپێ
کهوووهکهاندیوارهربانوسههلههمنهدالێکیزۆریه وپیهاوژنو.وهببونههێکهۆ مهاڵیبهووکوشههحهلهڵکێکیزۆرخه.بووباڵغرهقهزۆرکهندهماوهزه

.کیدرکێاندهڵپهیی ههسهکابوونوتوتهڵمییشکهه
ژنو.بهوورمتگهههداو.چۆراڵهدهروچاویانههسههلههقههرمانئارهگههلهه.گیتردهکیتی وهیهکلهیهوگۆڕارچۆپیدهندخولێکسهینیچهمابهبه

 نهدین هۆر دیکههچهووهڕانههگه،داغهه،سێچکه.کیدركیاندهڵپه  ۆرێکههره ارههودادهدارزاهوپێیانبهرینپهڵدهشانههشانبهپیاو
.گێیاتیاندهداوه
زۆر وڵیهاندابهههههوکههتهریهز داوههاتنههرخۆشو سههمنهدچه،رچۆپیسهتکیدنهیسههودهسهتاده ارندینچهرکێوڵپهکههیهپاشماوه
لههڵدانههڕوتێکشههبههبهووووهزینههڵبهههکتییههلهه،وانکلههیهووکلهیهقسه.ینرگوهناناسنکتییهوادیاربووکهدیکهیکیکوڕرچۆپیلهسه
.شاییتێکچوورچۆپیکێشانوسهرسه

.وهکیدهستیپێتدهداوهواکهوههش کهوهوهێد بونهکانگێیهرنانیئاژاوهدهوهدوا ستاوکوهیهماوهشاییبۆ
 شهادکههژارهپهموغههپڕلههدڵههنهدواڵ ونههوێژ مکانی ههۆشوههزر گههنجههڕ گههزموشهاییوشهبههنینوپێکهوقا،قاوانهووداوڕئهمووهه
.و زهرسهڕژانهدهکانیفیمێسکهوهژێیهلهوانهپێچهبه.کیدنه

.گی ر خۆ دهوهختهبهبۆوشادیهفیمێسکیخۆشیووهئه،کوتیانده،ریانگیتبوووروبهدهژنانی که
ریشهیور کهورتکیابهۆوهسهه.دابهووربههشهیلههکمیادخانیڕهستێده.نیشتبووکێدانیشتبووتهلێکلهندهسهرسهستابیایمقیتوقن لهوه

خهۆ دابهوو،وئوتکۆلهۆنلههتی اههنهدهوهئه. خۆشبکاقسهموێژڵگهگهدالهولێدهندوههاڵ وکانیدهسمێلههاتو دهبزه. ووتتیغتاشیبوو
.کهیدده کههکههڵخێیههاتنیخههبههرسههبههوزاربههسهتودهبهکیدوکهدهکهڵخهنینچاو لهپێکهبهدمخۆشورسه.رۆییکدهڕێیهبۆنیرۆژه

.بووهههگهڕو وسهتوورچهاوێکیئهدمو.تبهوورکهه دهکهپشتێندهژێیواو لهتهاو بهچۆڕ داورهورگیگه.ممبووزهکیزۆربیایمکابیایهستاوه
کیزۆرسهیمایهره گههڵیدووکههکانیبهراوهڵگهههردزهکنهڵچددانهوزارێکیزلوورهکیگهپۆیهکه.وچوڵڵچالهبووپڕ.داوهیلێتکوتمفاوده

.خشیبووپێبهانزیناحهودزێو
وهکهیدهزاواسوکهار بهووکوکهرێگا بۆتیخۆ اڵرگیتنیخهوهوبووکێدارسهویشتنبهاڵههپارهستنیپشتێند بووکێوزاوادوا بهبیا

گههوڵبهههکههیدکهههبووکیههانسههوار ماشههینێنههدانرمههونهگههۆرانیونههازوڕوهههۆڵنگههیدهدهورێههزانپڵهههچهههبههه.نبههووکێبکهههواییلهههاڵمههاتههاکوو
.زاواهڵمابیدیانهکانیشارداقامهشهنێوڕانبهگهکماویهدوا .وهڕازاندبویانه

بهووکوحافیزیهانلههکخودایههکبههیههکههکهڵخههکههتهبوونیداوهووادوا ته.بوووامردهبهرههزاواهڵماندلهماوهزهشاییوویشهنگانتادره
.وهمانهوهکهیهبهکاندوا رۆیشتنیمیوانهشزاوابووکووزاواکید
.ر ماچاوهووهگو قواڵ غمایهزاوابوونیزاواواڵیبهبیستنیههبۆبووکربهوخۆیانکیدتبهور تایبهژوزاوایانلهبووکو

زاوا هڵههمابهه رهبهههخهوئههورگیتبهایهانبههووکوهوسههتزاوادهخوینهاو لهه رۆهئیسهپاتیکچێنههیبهووکپههبهۆبههاربووکدهبهه،تاههادهیپێهبهه
.کچبووهم زاوایانپێ چوونیبۆکهبووکهپێیکوتبانکهوبادیانڕاگه
.ماموێژگهیرێکیدوچاوه خۆ ئامادهکه ێگاوبانهرسهلهورهێناکانیدهرگهبهو لزاوا
کنهه،حهیبکێشهێوربهێو"ئیزرائیهل"خواسهتئهاواتیده.چوودهکانیبهووکێنینههندنی لههداکهستیبۆهیچ ۆرێکدهبهمباروغهنگدڵتهوێژمگه
.رینهاوسهێتهبب"زلهگا"وڵئهگه لهوهئه
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ووااتیفههتۆسهقالێکسهۆزسهێککههکهژێهیێتههوبکههنیو بنهێودمهیبۆگههدمدهسهتابهیایمبههاو وشهیوههباوخهۆ لههختبهووسههزۆروئههبۆ''
.''بووبۆ نهویستیخۆشه

.''بوێی ڵیراگهله وهئهبۆکیانکیدووهپیاویپاڵزۆر لهبهوفیۆشتویانهپارهبهکهکیددهوهستیبههه''
مێهید رملههشههتیسهێومه.ینکههبواو تهکهباکارهرهوه. هچاوملێناکملێیمنبۆتبێگانهده.و وشکبوو لهبۆکوتیهاتوقسهستاوهوه

.یخۆشهڵوابیستنیههیرێربووکچاوهبه،بێنهنگتی درهوهبالهرهوه.کهخۆتمه
.درێژبوو ێگاکهرسهلهرهێناودهکانیرگهبه لوناچاربهموێژگه
 سهتهبینینهی هبهه.کیدبێوابهووناسکیڕاورموزالێکینهغهارپڕلهوبێخواردهیچینهبێۆژندڕچهکه"شییێکیبیسی"ووکستابیایموهوه

.وچاو ر سهوهلێستنهوتهکهوبنخۆیداوه.ر سهخۆ هاویشتهرکسهیهموێژگهریفیزه وانو
 کههرهکاکلههیهپاشماوهبیایمستاوه.سوودبوووڵیبێاڵمههمژ ،بهنهڵنیو هه بۆگهناسهههونێدمینهستادمیدهوهداکهیدهڵوههموێژگه
.دایکیزاوابه داکهرهبهخهندهخهدمبهڕاکیدنوبهوی ئهوربووکستیبهدهدابهشیبووکیلهخوێنیبهبووسوور رۆپهوبۆوه
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کانیکیگونهدهڵخه.بۆوهدهرینتیبهوتیهورگهۆژڵڕگهلهڕۆژ.تبووهارداسه بهگۆڕوواو ئاڵتهبهووخسار شاررندسااڵندا چهماوهله
ر سهههچارهبهۆدانیانتینههیارمههتلێیهانو حکوومههوهدانههئاوڕنهوخترانیسههگهوزهبێکهار وبار ژیانیهانوزاهینالههوهربههنزیهکلههوروود

.کاسبێکگییبێوانلهکارستیدهشارلههیوایهوبه.کیدکۆچیاندهشارورهانبهکانیگییوگیفته
 .بوودروستکیاکانخانووبنار کێوهتاکووهاتبوووا لێ.یداببوونکینو پههڕیانگهدهبه.ببووررابهبهندچهتیشارشیمهحه
تدسهااهنهنیاچهۆژداتههڕلههیانکهبوونیشهوێنهرز بههههۆبههکانماڵهههیندێکلهه.بووڵکشاکانی ههبنار کێوهلهرهێکشوێنخانووبههێندله

کهار ڕۆژدابههلههتهاکوو،کهیددهپهڕئهاومبار ئاویهانلههاههوبۆشهکهنهدچهوانههشههژیانده ێگایانهو لهسانهکهوئه.تهادهیانبۆئاو شێیه
.بهێنن
بههوونیهههۆ زۆربههه.بووڵکشههاههههرهێنهههرسهامکیسهیهشههێوهبهههکههی خههانوو.ر سهههبهووچوورزۆکجاریهههفیۆشههیخههانوووکههیینومههینزهنیخهی
بههوونوژارههههزۆرکهه وادانهههخانهوئههرسهههختێکهیزۆر خسههتبووشزههیماسههیکهوئههوکیادهسههتپێههواو ههتههبهههرههمیخانووبهکههه،تشهیمهحه

.بگینکی بهکانماڵهو ژێیزهکهناچاربوونبۆیه.ندابینبکهتیکی خانووبابهارهپکیزۆریهڕادهکهبوویاننههوئیمکانیئه
ختیژیهاندابهار سههژێهیلهه،داههاتووبههبهێبهڕواوهۆمێهد،موانبهێهیهوا.ر بووسهلهتیزۆرتایبهنبهواگشتیومڵکبهبێکار خه ێژهڕ
.کیددهڕۆژگاریانلهندهگازهییوگلهردوههیاننااڵنده
یاندۆمینههوختههتهکانچاخانهیانله،وهسووڕانهکاندادهقامهشهنوکۆاڵله.بووتانیئیمکانیژنهێنانیاننهرهبێدههۆ بێکار وکانبهموه
.کیدده

ههۆ زۆریهانبههبهوونودهررسهامهێنههر ێکیسهنتووشهیخههمێهیدبهدهیانکچبههبهێننوکانیانوڕهکبۆداژنوڵیاندهههکه مااڵنهبنهوئه
گوشارێکیزۆریهانشکهرزه قهوهدانهکیدنیودابینبۆووهمانهدهنددااوهمزهشاییور یخهوزێیورگ لوبهرز کیینیقهژێیلهستکورتیده
وڵیخۆیهانهههمووههه،بهندوورکهار خهیا بهههکانولهقامهشهه نێهووهسهووڕانهکانیانلههۆشهرگ  گهوهئهبۆ.بووچاریانناچار.رسهوتهکهده
.نکانیاندابینبکهکچهبووکێنی یاز وکانیانبێننکوڕهبتواننژنبۆتاکووڕگهخستهده
.نبکهواوخوێندنتهیکانبوارهکلهکێیهربگییێنووهکۆلهزان وهئهبۆداوڵیاندهههیدیپلۆمنرگیتکانی دوا وهموهشێکلهبه

بابیههانکههه نهههوائه.پشههوودانیهههاویندابههوونکانلهههخوێنههدکارهنگاکانداخههیابههوونوخوێنههد.کیدبههووسههتیپێدهکبههوویهههنماوهرز هههاویوه
وقوتابخانهه وهکیدنههسهتپێدهتهاکووبوونکههزۆرێه هههنهاوکیێکهار دهانلههیهملی وهێنهدێکوهنهگییسهاوکانیبابیاندادهدلهنبوودوکاندار
.وهنهاوڕسوکار دهبێبهزانستگا

ردهدهوراو هۆروباسهی ۆقسههبهیدودهرسههابهکاتیبێکار خۆیانتێدووهبوونهدهکۆیکانلێموهکهبووشوێنانهوکێکلهیهکانیاو خانهیچا
.کیدیانتێداباسدهشتیدیکهزۆردڵو
.کیدیاندهکانیدیکههفیقرهیرێچاوهکیدنبوونوختهریکیتهخهووهخواردهچایاندهدانێشتبوونوکهیچاخانهکیهگۆشهلهنسوروادومه ه
رگههئه.بهۆمد و مهههخهالێکیدهرهههورۆئهه،دیتهت.وادبێ هئاواده.ئا گیان...ش ووتشه.دا وخشانسمنایکابه.تهانه...شوچوارشه
.بووممنهغهنسبامژیانیشمدائاواخۆششاله
.کیدووهچارهبێسیداماووکهزۆرهڵتاژیانهوئه.ختنبێبهکانموه زۆربه.ختتنیهژیاندابهلهنیکهۆترهه،گیاننسورمه
سهاتیانبههکهاتوزۆرونگینهههرووریانچههسهفیهکهار یهانیچهیوبێبیسهێتیودار ونازانننهمنینکهپێداوی کهکیخوداڵخه،وادگیان ه
.نانیوشکهرهخواردنمانه ارمانانزۆرچیئێمهکه.نکهدهرتتێپهسیاحهورفهسه
.گیهمهمۆره.وێوهاڵههنازانم،ندبوو؟چه
؟بیدۆرێنیتیسییهیاندهگیتنههمۆرهتبهرتۆشباوه،نسورمه
.بیدۆرێنممنی پێمخۆشنیه.لێنواده.النازانمڵوه

تکههباسهیتایبههم،بههکههکانیدهخۆشههقسههزوو ئارهو زۆردهستیترا؟ریکیچیه،خهیهههیتلێربهکامیاننابینم،خهکهیههماونسور،مه
.نیهوااقلتیویاندلسۆزتیسیلهکهلێێچینیکیێکارده.توندهکۆمونیستێکیزۆر.کاسیاسیده

پهڕنویهانتێهیومووهه دیکهوانهئهنووساوهچهێکارچینیکیرداههتهاڵوولهوایهیپێ،کادهباسیمافیچینیکیێکاروکاقسانده ۆریکبه
.یشتوونواو گهتهکانیانبهمافهبهوهیچگییوگیفتیاننیه
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.یههدانیشگایله.تارانهله کاتزۆربه.سابالغێوهدێتهمتیکهکانێتیورسهریکیدهخهتیزانمزۆرواب
.وهرێتهبگهزووانهوبهنگبێڕه.هاوینهئێستاکه

 .وهینهبابیکهمنیهکار.نارۆ ؟نا،خۆتنیه،کاروهینهبیکه.دوادۆڕا  ه
.سهتبهینرهپههبێگانههنکههفێهیی بهوویوکهزهتیمانزۆریهواتهستینهوههخۆماننیهبڕوامانبهکهیهوه کوردئهختیئێمهدبهبه،وادزانی هده
کانیدهرمومهووفههو ههههههیاندهکۆمونیسهتوپیوچههوولیخۆیهانروونهاکبییقههبهێبههوه،ئیهد لێمهاندهکتێبیخوێندهدوووسراستبۆوهکهرهه

دا،وتووهدواکههوهکههێمهووبارهههلههتهاڵوولهنگێننکهڵیسهههووهنهکهب بیی لێوهبێئه.ن ێبکهدا ێبهتهاڵووئهنێولنینلهومارکس
کانوتهههمزگهمووۆمونیسههتههههولیکههاکیکقهههکههی بهههچههۆنده، گێههیدادهکهههڵخهههوژیههانیئهههکیلهههرهینرۆلههیسهههئههاداکهههتیهسههوننهتهههاڵوولهه

.بنڕزگارستیرهپهستیکۆنهدهکلهڵخه وهئه،بۆبیوخێنیێن
بهۆخهۆ نووسهیچهارهتیکهوردی مهافیخۆیههیناوێی بلێ.تیکوردهوایهته نهلهسهمهبهررامبهبهوێستیانڵبمههستدهپهپێزۆرمنی کهوهئه

 .نگهتهرچاوناسیۆنالیستیبهوهها،ئهئه.لێنهدزوورهه.ندهنهیار بۆببڕرهفارسواهتورکووخۆ دیار بکا
.بکاشدابهشو ئێیاندابهیههدهویهر بێگانهنۆکهستورهپهکۆنهوهئه

راسهتوهاڵتهینێۆژهههمنیڕکۆنتیینگهلهکێکیهینوڵهسازارندههکیچهنیمێژوویهخاوهکه کوردئێمه.منیکوشتووهداخهوهئ،گیاننسورمه
دونیا بهوداوهڵر ههسهرامهشارستانیلهوبووهکانئیمپیاتوریمانههپێ فارسهزۆرکانینوهدز مادگهڕهلههکئێمهت یهانیشین،نانهتهو
.خۆ کورد نینربهتێکیسههڵونیدهخاوهورۆئهوهداخهبه.فارسینبورهاهوستیتورک دهکویلهستودهئیستاژێی،وهکاتداباڵوبۆتهوئه
وانئههچیبهۆبهۆ.نکههدهخهۆربهتیسههڵههوکهانی داوا دهسهتینیهلهوافه.یههتیانهههڵهودهبیسهتلهزیاتیونوتهکنهیه.کانبکهبهرهیی اهسه
تنانههتههرگههئه؟گونهاحوتاوانهه،متیینمها کههشلههبهبێشکیاوو کورد دابهئێمهاڵمبۆ،بهرامنیهخۆتاوانوحهربهتیسههڵودهزرانیامهد

.نبهدهگێیماننێووئاژاوه وداییخوازبهرههیندی بکهنهداوا مافیشارو
 .ێما بینستوبرواژێیدهههکههو کوردکیدوئێمهنگیوا لهکدهیهکریز وبوونییهنهخۆر ووادگیانخۆ ه

ککاندایههنووسسهازهچهارهکاتههملههاڵ،بههکهدار کهیاوهشۆرشهیچهدانوڵهرههسهرینویانڕاپهدهبه.ساتمانبکهکارهلهمێژوو پڕلهتۆچاو
 .دیکه خێلهودژ ئهر کوردستانلهکهتانیداگییوڵهدهکێکلهیهستیداردهتبۆتهشییهاهوئه. د کیدوهوهتیلهیانهخه
.کههیدووهیانقههڕکتییهههرکهههتیداگییزایههههبههۆڕکانوکانواوسههمانیهیهیوفهسههتیسهههدهدارتهههبۆنه دیکهههمیینشههینهودژ ئهههلهههمیینشههینهوئههه
.بننهرچیداگییکهکهملیکهنوچیدتێکیکورد دروستبکهڵهودهووهببنهککۆیهاڵئاژێیلهموویانههکهبووهنهقلیانئهندهوهئه
.کیدوههخۆیاننممولیهاوخوێنیحهتتهقهووابووهیانپێشتێکیڕهتیبێگانهرایهنۆکهبوونوپاشکۆرکاتههمووهه
بوونوزانههشهارهزۆروهسیاسهیهبهوار لههوادبهوونوسههبێکانیپێشهوودهکهانیسههێهینکوردهبلرگههئهخهۆ. کههباسیئێسهتاناگیانبۆنسورمه
گییاو کیێسهتیاوسهمانییهانبههداردهتههونههشیهانببۆیههونیانداکاشههشۆرهرسههبههیزاڵبهووهستیئهاینههوبووهکزتیانزۆروایهتهستینههه
وههیچبوڵنیههسیقههسکهکهووامهردهبهرههخۆڕ ناوشهتیسلهخۆر وخۆ؟چیمیۆئه.بێنهرهمهسهوییسهبۆچوونێکیزۆرنگبێرهو فهسه
.ێکۆتاب هاوخوێنیخۆ داکهنهمیهرمبهههلهنیهنێکئامادهمیه

حیزبێهکنێهوتلههنانهتهبژینووهکهیهوێ ناتواننبهلهچیکهژین،دهئێمهلهدووریدانکیلۆمیتسهبهتاراوگهله.نالێێیخۆمانبۆکانحیزبه
ونێههتیوکایهوسههوتیوحورمهههبێکتیکیدنوتییهههدوژمنایهههبێتهههشدهکهههئاکههامیلێکدابڕانه.بههیێندادهکتییهههلهههزووزووناسههازێنووهکهههیهدابههه

 ڕۆلههو یانهههدهیهداوهتهنهد نهوهرژهکهامبهپێنهاولهه.کتیی بیێهژننگبێخهوێنیههرهبۆشیانبلو رگهئه.نپێکدادالێدانووکتیزڕاندنییه
!؟ن؟نازانمهکوشتبدبهکتیستییهدهڵکبهخه
لیکهوردنوو گههپێشهیهوشۆرشهگێینکههکههدهوهئیهداا ئههیههوردسهتانچهامکیسیاسهیانهه سیاسهیکحنهسههرسههله کهانهحیزبوئهمووهه
داواکهانیگهو بیسهیی هیچیهانکههیههوه ئهکهخۆشهیه.نکههباتدهیانخههکههلهگهلهێنبهۆدهونهێنلیکهورددادهدڵسهۆز گههمووشیانخۆیهانبهههه
ورهبههکگیتوویههنگودهکهێهکبهێهننویهپرهبههنکههکههدهڵکداوایهانلێخههکهی وکییز دهیهکگیتنویهباسلهتکهتایبهبه.یاننینکهلهگه
.ن ێبکه ێبهڵکخهکانیداخوازهدابنێنوتاکانیانهخنینددانبهکاوهیچیانئامادهدهتاوانباردیکه و ئهرکامههه.وهوو دوژمنببنهڕ

.هۆشیانبیدمقسانهوئه.بییمنیهله.النازانمڵوه؟ندین،بژاردوتهچهدبهنچهنسورر مهئه
.باشهزۆر.ر دهرۆینهنادهودهینده پێدهدرێژهبووتمانتاقهرگهئه.وهبخۆینهکی چایهینوکبدهباپشوویه
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!ئێستارههنسور،مهکاکهرچاوسهبه!بێنیمانبۆکهچاکۆنهچیلهنه.مبێدهاڵمتازه،بهبێنهمار ،دووچامانبۆمار ،
؟وهچۆتهبییقتانلهفیرهکۆنهساڵوتانلێبێهاورێیان،چۆنن؟وادیاره

داوخهتو.لێمپیسهی تۆوهباره لهپێ وهلهتسااهنیو،زانێدهنسورمهوهئه،ر بابمسهبه.بێیخێیابهیاخود.ویستکامیانیخۆشهئا ساڵو
نسور؟وانێمه
.وهوزووانهبێتهبهنگبێڕه.تارانهومنی کوتملهپیسیمزعوحاڵیتۆ لێوهله.کاراستدهواد ه.باوایه

!هاورێیانببینمکێکلهنگبێیهڕهکوتم.ئێیهورۆشکوتمبابێمبۆئهوهوڵسمایلیهاتمهگه؟دوێنیئێوار لهوه هاتویهکه.وهخێیێیهبه
.لێهاورێیانپێماندهرهه.تیسوورداینخهشلهئێمهواد،کامیانپێوایه هچاوتلێیه

چۆنه؟دانیشگاو  ه،چیهراتیتازهبهخه،کامیان
 قخوازانههنگهیحههممولیدهحههتهدار ئاخۆنهد کهوارمایهسههسهتیورهپهاڵتهیکۆنههسههده.کهووپێشهوووهرههه.گیهاننسهورو چۆنبهێمهتههده ا

.ینبکهمافیچینیکیێکاروێیینباسلهکواده.کاندهکاکۆمونیسته
کهیتێقوتێننوڵهدههههخۆیهانتێخسیمتولووتیلیباسشهتیمااه ه،بکایانسمینارێکسازپێکبێنێووههکۆبونو گیوپێکبیههتاقمورهه
ن؟کهدهڵکهخهولهواپێیانبلێبۆ نیهسیکه.ندهڵدهڵکههخهنولهدهده

وئیهد ئههسهتبهوونوکدهمهوو یههمهههدهومئههمنیکهه هارانمبهدخۆزگهسه.ڵکبهدیار هێناخهئازاد بۆ.خۆشبێیفۆرمخوازتیرحکوومه
.شێواندوه دیکهڵکهیندهخهیانلهکهاهزوهکاررسههاتونهسهلهدهودرۆبهخوازنابانیریفۆرمتی هوهله.بووننهپاوانخوازهوریفۆرمخواز

بهه گهۆڕوڵئهاوهیچهی هوبێهیهواکهیدوڵکیاننائۆمێدوواو خهتهبه.د هاتهیشینههیچوڵکیانداخه بهلێنیدرۆیهبهووادهمووهههوئه
.تی ێگا خۆیهلهرکانههدیکتاتۆر ئاخوندهووههاتونهدارسه
تێکیحکومههزرانهیدامههبهه.کانبێنهینزۆر ئاخونهدهزوڵهموییبههتوانینکۆتهادهکهتکێشانهحمهزهووچانیچینیکیێکارباتیبێخهنیابهته

.ستیرهپهکۆنهبوزههستمهدهلهکانکیدنیئینسانهڕزگارکانمانونیهئینسامافهینبهتوانینبگهدهکهکۆمۆنیستیه
سهتیبههرهپهکۆنه،کاررسههتههیهنهشورشهگێیانهولیاڵتێکیگههسههدهوخاکههومئهاوسهلیئههستیسهاحیبانیئهدهوێتهکهاڵتنهسه دهکاتهوتائه

.بێحاکمدهاڵتیزاڵموسهروادههاوکار ئیمپییالیسمهه
دیکتهاتۆرێکیرکار سهههێنانهه بهۆبکههبهیزهههرگیدیکتهاتۆرێکیمهداوا مههو بکههشدانیشهگالهانهقۆڕقسهوئهوێی دهتۆ،ر کامیانئه
کار؟رسهو بێتهتههدهکهچیهرقی فهکهنابتداوا ده هدیکتاتۆر کهوڵئهگهلهتاتۆرهدیکوئهباشه!؟ئۆلۆژیکیدیکهیدهئ

سکهه.کیێکهاره چینیاڵئاژێیڵکلهگشتخهبۆر رابهبهکسانیویهینکهکانداوا دهکۆمونیسته ئێمهوه؟ئهرقینیهواد،چۆنفهیانیچی ه
نێهوشهتێکبهه!نهامێنێوهنهوسهاچههقههوبهتهوچهیننێهوشهتێکبهه.در دهی پێهکههماڵهبنههئیحتیها یخهۆ وپێهیسبههکهمووهه.بیسینابێ

.نهامێنێقهبهتهوقاتینابێبه یاواز ته.بێکسانیاندههڵکژیانێکییخه.ژواز نامێنێربوستیورهپهکۆنهرێکلهبهخهوو ود نابێرمایهسه
.وهوسێنهناچهمیلیۆنئینسانیدیکهبهنوگیناستیخۆیاندهسامانیواڵتلهتوروهسهمووبچووکههئید تاقمێکی

ر پهارێزهڵکداوخههنێهولههڕ شههوهههۆ نانههبێتههدهناسهیۆنالیزم.سهیۆنالیزمیندژ نائێمههویینگههتگئینسهانیه،کانکۆمونیسهتهئێمههبۆ
رێگها لههکهاودههێهزناسهیۆنالیزمبههکهانبکهانیسهتهۆکۆمێمهتیبیی ئینسانیئدژایهیکهوهئهلیزمبۆراستیدائیمپییاله.هیداریرمایهنیزامیسه

.کادههێزسیبهسیائیسالمیوهوانیشهئه
وتونههدرهگیوپهههدابهههنیدهمهههقهههتهکوچهههکههاودههێههزراسههتبهههاڵتینههاوهۆژهههه ڕاوچهههنسههتیلهههرهپهکۆنهبینههینچههۆنئیمپییههالیزمتادهوهئههه

وهنپیاوانهههمیهههلهههواڵتههانیئیسههالمییژنههانلهههکانهبینههینچههۆنمافههواده.پیههاواننکسههانیژنههانومههافییهدژ ئههازاد ووانهههئه.کانئییهابیههه
ئیسهالمیتوسهرهپهپشهتیوانیناسهیۆنالیزمیکۆنههبههنیزامهیپیاوسهامر وشکهیاوهبههمهافێکیئینسهانیخهۆ بێمووهههچهۆنژنلهه.کی شێ دهپێ
.نکهدهخوازوتنپێشکهتیبیی نو وهاوکار ئیمپییالیزمدژایههابیوئیی
کسانییهباسلهکهنگۆئه؟نیانناکهدهچاولێوهتههنکووکوردوهنگۆیائهئاونایایهههوهتهوونینهبهاوبییانتبڕواتانبهوکامیانتۆ
خهۆبهرتیسههوڵههداوا دهکبۆ نیهیهوهتهنهکوووهکوردی ؟ئایانکهدهتیناسیۆنالیزمیکورد دژایهبۆ،نوهوسانهدژ چهنوکهمافیمیۆ دهو

بهااڵندهتها بههکههسهامانیواڵتهتوروهسههوکهیدوه داگییکههکهخایهدهنهدینسههچهفارسکهستیرهتینژادپهسیاسه وهنهوساچهژێیلهبکاو
؟ڕزگار بێ
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؟وهوسێنهچه ئییاندهدیکهمنیگهمیلیۆنئینسانیکوردوبهنکهکانناکهفارسه ستانهرهنژادپهناسیۆنالیزمیتیدژایهنگۆبۆئه
خۆیهانبههنوهکهئێیانهدادهیی فهارسلههمنیغهئینکار بوونیگهمنڕزگار گهدێموکیاسیواد ومیئازردهسهلهمداوکه بیستویهدهسهله
.نکهنگپێناسهدهرههبێفهستورهپهکۆنهووتووکهدواتوشییهخێ واهوموقه ئێیانبهمنیدیکهگهو کوردئێمهووهتهنه

ود و هرههه،د بهێوهو تههده تۆیالیهخهدونیاوئه.استیتاکووریالپاڵوهخه زۆرتییکه تۆدهقسانهولاڵئهوه.سهتۆخوداکامیانبه
.د نایهتی وهقهونیه
ز خههۆ گههههاوڕهکهههنیهههو ههوود ئینسههانداوزاتلهههوهئههه!د نایههههههیچکههاتی وهنیهههرکههههنهههوهوسههانهدونیهها بههێچهزانههیبههۆ؟چونکهههده
.وهوسێنێتهچهنه
دایهکتینهو لههوڵههده05.بهووپارچههپارچههکههانواڵتهکاڵتیکۆمونیسهتهسههفتاساڵدهحهلهتپاشزیاتیکێتیسۆڤیهیهلهتادیتمانکهوهئه

نگیخۆیهانبههرهههفهواو زمانوتهکانبهرووسه.بوووهکانهنرووسهمیهتلهخاکیسۆڤیهر سهکانیدیکهوهته نهوهوسانهشیچهکههۆیه.بوون
 .کیدچۆدهاڵیانقهکهمنیدیکهکسانیگهیهر ورابهبهناو به.بووپاندسهدارووس ییمنیغهگهرسه
.سیهێنارهچۆنههدیتیشمانکه.کانبوواستیدائیمپیاتور رووسهرله

.ین خۆشبکهقسهکانبادووکوڕه
.مخهۆرایینایکههرسههمهنلهه؟چهیرسههلهه.ین؟بهابیکهه وادنایکهڵ هگهلهرگههئ،ینبکهختهستێکتهباده.یهرێزمبۆتههگیاننسورمه
.دیار بکاوادشتێکبا ه.شێکبلێتۆ.ڵالنازانموه
؟از رواد،لیێچی هده
!منی .ازیممنر!نۆشابهرسهله.ازینر.منیهکهیهقسهاز بن،مندووکتانررههرگهئه
.ئیزنترسهلهکامیان.اڵو هه
.رمووفه

 .کییننۆشابهبۆکهبحازرتخۆ.ناڵویشتههبێمۆرهئاوادهنسور،مه. وانتهێنا.ششهدووره،وهیهنۆشابه
.ڕه شهنیوهبلیغاتته،گیاننسورمه. ڕمنککانتبهنۆشابهبووه  ار هیچنهده

. کیدبووڕمالێشهدیسانله.وتتاحکهفهدوێنیچاومبه،نسورمه
.تبووناراحهوی زۆرئه. سووکپێکوتبووبابیزۆر قسه

.کامنیدهبهمانهکهوکانهختید کار سهوهرانئهنۆکهکووائێوار وهتتهحۆژڕ.مچبکهوهمهبابهوستئهدهنازانمبه،یکوتده
.داگهیمقورسههبهارهمووههههونێئههتهاقیتههبهێبههمهنده.مبالێکیاههنێکبهدابههتمههنیههقیلیانیئامهادهسهربهبابمله،د بارمانبۆکاتێک

.دوکتور چوومبۆدز بابمبهبووموتووشیپشتئێشهبکهابڕو
بهێلهێدهده،شوانههرا ئهرهسهه.بهابمکهار ربههملههکانمڕابگههرسههدههبهختمنیهوه.کادهتیزۆرمپێحورمهوتمبێنگکهدره وهکارێکیلهرگهئه

.ری دابنێێ وبکهنوێژ
.مبکهربهله کۆنهبێدهرههکه،ناکی رههرگمبه لوباسی.هڵتاگییفانمبه ارزۆربکهبڕوا،یههه توسامانهروهسهمووهههوئه

بکهازتاخهوداحههههه،وهونێشههبۆچووبهار بیهیلهه.مهالێبهۆوهفیقانهتبێنیههرهقتنیههحهه،ڵێده.مڵسوورێزوو و ههئاره منبهویههبابمده
.وهبێتهنهرهه،داد گژوامبه،مڵبکهگهیلهباسیشتێکینوێناوێیمرهه.ستهرهپهکۆنهوشکوکیکابیایه

رهههیویزیۆنلههتهورادیهۆسباسهیکهه.کهیدده نههپهێالو تهازهسداوا کهه.بوونههباوبێمانایانهقسهوچئهینمنداڵبووئێمهورانیکهدهلێده
.کیددهچباسیشتینوێشیاننهراندویگوزهدهوهستێک لهدهو ووتێکپێاڵوندسااڵنبهاڵچهمند.کیددهنه

موشهیتهازهداوا کهژ ۆمووڕههه،لهێبهابمپهێمده.شهتگهۆڕاوهزۆرو یهاوازهزۆرمیئێمههردهسههمیوانوردهسههکههوهناکاتههبیهیندهوهبابمئه
.کو بێنمبۆتلهئاخی.و لێمدهتبالتۆ نوێرگوبهو لو کهدهلێ
.مکهدهستیکاردهربهلهردهبهکووئێوار وهاتتحهۆژڕ.مهکهسیسهوخهرچهلهیبابهکانخۆشهقسهوهئهیکوت،ده
مپهێومانهدونهدهوهمهاڵیئهوهچمههدهکههموبکههو کهارنهگلههتهاکوودرهدوکهانێوبیۆمههرهکسهیهبهێده.مهاڵیوهبڕۆمههقمنیحهارسهدرهمهله

.وهبێمهساڵێشاگید نموونهمووههکه لێمهوهڕوانیئهبابیشمچاوه.و کهدهوملێهیالکیانخهله.مکانمبکهرسهدههمچاوێکلڕاناگه
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ژیهانیلههمنهینکههتاحیکههکووبابیفهبابیوه.وهکاتهدهفکیبابیچۆنکهکیدووهی م من لهداڵنهردهدهوئهند ارچهتاحفه،کامیان
.وهینهبییبکهمیوانبژینوردهسهکووناتوانینوهئێمهنکهناتواننتێبگه.و کانچماندهموهئێمهکهنازاننومحالینینردهسه
ڵگههخهۆ لههتهوانێ کههنههلههگهتهاقمووسکههروهههمیزانسهتهردهسهه.رنێتههئینتهیتوممیسهاتهردهسههوئهازاد ودێموکیاسهیمیردهسهمیۆئه

.و کهدهوتندواکاروانیپێشکهلهبێنێخۆ دارسهبهگۆڕوڵبێئانهئامادهوبگونجێنێ
.شهتبهنتهواننزۆرکانیشهیدههۆیه.وهتیهاڵیهمهبوار کۆتیلهتایبهبه.وتویهدواکهوهبارهزۆرلهمهلیئێکۆمه.نسور،کامیان،مهزاننچیهده
.بینێدهداوتوییهدواکهولهورهگهخشیزۆربی نهزهه امه
لهههخههۆکهههیوهلهنێتیسههده.نێدوژمههنبتیسههلهههنههالێمکههههمانایههونۆکبهههتیسههه.اتووننۆکبارهههڵکێکیتیسهههخههه.نێتیسههدهوگههۆڕڵئههاڵکلهههخههه

.نبکهستیخۆیانڕزگاررهپهخورافهستیورهپهکۆنهکجار لهیهبهوکانداببڕنتهسوننه
نهاو بههودایههکیداخهیاویههبازنهڵکلهه خههوهئامانجیهانهێشهتنهوندهنهاڵوگهۆڕئهابههرێگهاپهارێزکۆنههاڵتێکهیئهاینیوسهههۆ بوونیدهبه

.نکهدهنیتهمۆدێیڵگهتیلهکاندژایهتهسوننهووکولتورپاراستتنیدین
ران،نگیداگییکههرهههر فهکاریگههژێهیوتۆتههکهوبووهخهۆ نههربهتیسههوڵههنیدهخهۆ خهاوهوبهووهوسهاوهچهر هههوهههۆ ئههشبههلیئێمهگه
.خۆیدابێنێرسهبهگۆڕوڵئایتوانیوهنه

کهوردتهاکوویکههوهئه،اڵمبهه.تمڵهگههلههنگهی رهههتفهنانهتهتیواڵیهوتوییکۆمهبوار دواکهتلهتایبهکانت،بهقسهشێکلهبهبۆ،واد ه
.تنیمڵگهوتویهلهدواکهرههوهتیهاڵیهبوار کۆمهلهبۆیه،تیخۆ وڵهنیدهخاوهبۆتهئێستانه
کهوردوواوهتێکتههشهمووهههوهئهه،خهۆبههرتیسههوڵههنیدهبههخهاوهکهوردبهوورگههئه،بێ ار باپێمهانوانهه.دروستنازانمبهنهوبۆچوومنئه

.وانیه.ربیئامییکایانئوروپا غهبێتهکوردستانی دهورزاهریینمیۆڤیسهتکیاتدێموبێتهده
وانکلهیهکانوتیهاڵیهکۆمهکێشه رسهچارهداوهوڵیاننهئێستاشههتاکوواڵمبه،نکهووکمیخۆیاندهحاێیاقکوردلهخۆ.ینڕونهدوورربازۆ
.ن ژنانبکهکێشه

 شههتیدیکهههزۆرنێههو نههاموسویژنههانوکچههانبهههکوشههتنبچههووکووورهوگهههژنهههژنبهههوژنههانخۆسههووتاندنیهمووههههو ئهههرسهههچارهکههوارێگهها
 .داوودهڕۆژانهڕ کهستانهرهپهکۆنه
ور زۆردهگشهتیبهتشییهدااهر کوردستانراسهسههبینینلواده.تیهگایهربهدهکیوێکیخێلهلئێستاشکۆمهڵیئێمهکۆمه.واد هراستهزۆر
.گێی کیدهرهسه
بچهێ،نێهوچێتهیلههخێلر وگهتایفهدر کهوڵنهههکیێنونهرسهچارهمنهسهمهوئهتاکوو.هێزهدابهکانی سیاسیههێزهنێولهتهاقلیهئهوئه
.بێوامدهردهبهرههزاهوهوئه

سهتانسهێهپێهن دسلههکهرههکوتومانه.نسورمه ار ماومانه؟وهشابهخواردنهنوبۆمخۆمحازرکه.دۆرێنیشدهتهسدهوئهریکهواخهکامیان
.یهبیاوهوئهوهستیبیدهده

؟خۆتدابنێیدۆڕانیو دانبهیانیناتهه.هیچتۆئێستاشمندووموووهبیدۆتهتۆستملهدهمندووخۆ،کوڕ چاک
.ستملێبیدێوهدهومنئههاتوووهئه.نسورمهنا ار 
!وادبکی  هکی بۆیهمکاکۆبێکۆکامماندۆڕایندهرهه،کامیاناڵمبه!امیانباشهک

 .کیدبوو واماننهقسهتادارهسهله،نسورمه
.دا گههه.بینمنهکهنگینوشابهمنی ڕهنگبێخودا ڕهبه.قیل سههه

.هاهاهاهاهاها
؟نیکامیان،یانیوانیهکهبۆپێده
.بکیمسێنوشابهیهههمکواپووڵ.نسورتکێشممهحمهمنزه

.دا گهزۆرکوتمکامیان،
توانیباسیمهافیکیێکهارانچۆنده،چێردهڵقیانێکروحتدهگهلهوقیلیتۆواسهباشه.ابتخواردوها یبڵحگهنانێکتله.ئید یهحا یهڕکو
.وهوسێنێتهچهدهشارهو کیێکار ئهنیوهحا یبابتخۆ؟ بکه
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.هاهاهاهاهاهاها
 .بێبڕۆمده،ور،کامیاننسمه
.وهبییمدێتهئێستاوه.بانگهێشتنکیاوینمخاڵهڵمالهوشهمئه.بووبییمنهلهررۆ ؟خۆههدهلهپهبهوابۆ،چیهوهوادئه ه
.خوداحافیز.نکهبیللخۆتانداحهنێوزاننلهکامیاندهخۆتووهواد؟ئه من هکه نوشابهئه

.وادخوداحافیزتبێ ه
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،لێمانناپیسی؟دیارنیر،ههوادحاڵتچۆنه ه.گیانسپاسخاڵهزۆر.بێیخێیبه.وادگیانمم هسه.لێکاهوممسه
ر ؟گوزهدهچۆن،خۆتچۆنی.تبیخالۆژنمهاڵس.رچاومسهخێیهاتیوادگیانبه ه.هخاڵتدامخزمهله

.وادگیانباشم ه
تچۆنی؟کهڵخوێندنهگهله،چۆنی.ژالخانمسپاسکه.بێیخێیبهواد هکاکه
.کیدواووتووییتهرکهسهبهڵمزۆرساوئهشوکور.ڵالباشموه
.رگیتووه وهکانیباشتییننمیهحانهئیمتهمووههله.ینگهژاڵزۆرزراڵالکهوادگیان،ماش ه

. بکهواوتهبتوانیدانیشگابیووتوورکهداسهکانترسهدهلهمیشهمهههیوادار.ژاللێمکهپییۆزبایتپێده
. بکهواودانیشگاتهوتوانهرکههیوادارمتۆشسه.گیانوادسپاس ه

!منکوڕ خاڵتمخێینابه.ر دهبچمهڵتۆگهلهمنی پێمخۆشهابهب.نیدیاررواد؟ههلێمانناپیسیمییزا هبۆوهئه
؟سهدرهمهرسوڵدهگهخۆتچۆنیله.وهندمانگ ارێکبێمهچهبهرگهئه.ورێزمتهخوێندنموزۆرتیی لهرسریکیدهخهرههمحگیانسه
.مکهدهکۆنکورشدار ساڵمنی بهوڵالئهئینشائه.باشمگیانزۆرواد ه
.نگهئاواتیدڵیاندهموویانبهههخودانابهپهخوێننوکانیانباشدهرسهدهزرینگنوموویانزۆرکانههمنداڵهبۆخوداشوکور

ئینسهانی.رچاومانروونهاکبهێهبهورسبخهوێنیندهوسههدرهبچینههمهمانتوانیوهماناننهشکور نالێمئێمهنابه.یاللهبیاژنهخوداپشتیوانیانبێ
!خودا بهوایهکوێیکوووادوهسهبێ

زاهیشوهئێمهورۆبائهنگبخوێنین،ڕهرسادهبمانههوهوئیمکانیئهسهدرههمیانناردبابۆبابمانئێمهدایکورگهئه.روانهپه با هکههڕاستد
!رقیکیدباژیانمانفه
کچهی ئینسهانهکهبوونهداوهفکی ئهسلهکههیچ.نبکاوچوسهدرهباسیمهمانههوروزدهوکچیئهکوووێیاوهیدهکواکاتوکچیئهیانگ ابیاژن

.بێرقینهڵکوڕانفهگهلهووسینبێونفێی خوێندنوبێقیههبێحهوی دهئهو
؟سهدرهمهناردهدهسکچیخۆ نههیچکهمنداڵبوون،نگۆ ئهختهووهگوڵیگیان؟ئهچیه.دایه
.سهدرهمهناردهدهسکچیخۆ نه منبزانمکهندهوهئه.ڵالکچمناوه
کانیهانکچه کهوهچبگابهد دهنهسهدرهمهنگیڕهرههکانیشیانبوونکوڕهماڵههزۆر.بوونهانکیاوهێیگووچاوۆورئهکووڵکوهمخهدهوئهدیاره
.خوێندنربهبنێینه

 .واربووخوێندهنهڵکزۆر خه.بووههسهدرهمهدادووکهشارهمووههله.بووچکۆلهزۆرکهشاره.بوونهئێستاکوو غوهمساباڵدهوئه
.درازۆری گیینگیپێدهنه،باوبووزۆرخوێندننه.ناردتاکووفێی کارێکبنیاندهکانکانکوڕهبابهدایکو

.وباوبوچینهنکهکهور مزگهر وئاسینگهچێتی،شاگیدقاوه،تیستایهوه،یلال دروون،ههلێفه،ییاتشاگیدخهمزۆرتیدهوئه
.ستێچوو،ڕاوهبییلهشمیکهچید
.کاگولیگیانبابتراستده.تیمیهمه.ئا.تیقێیهفه
.ممهببمبهفێی خوێندنبمویکهوهئهبۆحو یهخوێندنبمنێیێتهۆویستبیمدهباب،بییمهمنله
.ئاخوندببا بهونابارسهممتلهندیلێکیزههم.تهاخودازۆریشتلێدهم؟بهمهبوو بهبۆنهبه بائه
.تیمیهمهکبۆمنهاڵرسبخوێنم،بهدهوادگیانخۆمزۆرمپێخۆشبوو ه
 کهارهمههههوانههسهتخۆیدهتبههحکوومههومیانههمیمهردهمسههردههزانهیسهخهۆتده.رۆنهیدابهووشنانماندهمهورۆئهمئهمهببا بهرگهئهبابه
.تخۆیاننکهملهمه

.ماوهنهبییلهممکهنێو مه.کیمیهم مهکناردمیبۆیهماوهتبێحمهرهبهبابم،گوڵیگیان
.بووزۆرمپێخۆشنه

.گێیاینڵدهشههڕهوستیشینر دهمووبهنههادارزانیبابهماننهکهرسهکاتێکده.ڵتوندبووگهزۆرمانلهمکهمه
تکهوتئێمههده.زانیدهنههینابیمامۆسهتاشپێه ههخهۆ.کیدبهاوهم کۆمهنانمانبۆڕاباینوماڵگهاڵبهمرسواڵکهکووباوهدهموو ناخۆشتیههله

.دروستکیاوینوتکیدنیئهخزمهبۆوینوتیئهر تایبهنۆکه
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 مێکفێهیمکههکههپێشهدامنیلهه وهئههبههبهێ.نمانبکهاۆپاڵفێهی قوراهانخوێنهدبی گزهویستبهیوی دهئهزانیودهنهمان خۆکهکوردیهئێمه
.فێی قوراانمانبکا ارو ائهمانبکاوکهزمانه
.یخوێننرسدهدهبهسهدرهمهچۆنلهورۆئهوکوو.خوێنددهبیاننهرهنیاهخۆیانزمای مکانمهکلهیهژوماره،حمانرهکاک
.رواهاتبووههشتاوپشتی په قوراانخوێندنکیابوونوروافێیههبیرهبێخوێندنیزمانیاهبهانشێکیبه

ئیسهتاکهووکاتی وهوئه.بوونسیندهنووفێی خوێندنوحو یهلهرهه،سهدرهبوونیمههۆ نهبهمکانی مههیندێکله. ید کاکمهکهڕاستده
.بوونهوار خوێندهسکهمکانمهلهستاندا گه کوردرهراسسهلهڵکوو،بهلێیهرکههنه.بوونه

وێیایهدهبێئیزنیواننهسبهکهونوتبوکهملهمهدار اڵتسهدهوکارهمهئاغاکانههیکوت،دهنگۆڵمیدوو ئهگه لهگۆڕلهتحمهرهزارباپییمهه
.کیدڵکیاندهخهقبهرحهبووده زوڵموزۆروهپشتیوانیژاندارمانئهد بهوشارله.واو پشتیوانیانبووتهتبهحکوومه.ئاو بنێستلهده
ئاغهاچونکهه.گهیتتیاندهوڵههودهنیئاغهاراسهتنیقهازانجیخۆیهانمیههپابهۆابهوونومی ئاغاکانهدئههژێهیزۆریهانلههره هههشهێخزۆربههواڵمه
رخوێنهدنلههبهنهاردهکهانیخۆیهاندهنیاکوڕهئاغاکانته. ێگا دابنێلهکیدیکهیهممهورکا دهکهگوندهملهکاتپێخۆشبێمهریتوانیههده

.شار 
.بووننیناموسیخۆشیاننهتزۆریانخاوهنانهته.روماڵیانهیئاغابووسهوراگوزهختیدهسهبهنیانزۆراژیبوونودارنهوژارههڵکزۆرخه
وگویههانچههاوڵکخهههبههوونودهوادزۆرڵکیباسهههگومههانخهههبێ،قێیان فهههحههو یهخوێنههدنلهههربهههکانیانبنێینهههڵکتوانیبایههانمنداڵهههخهههرگهههئه
.نڵکبکهخهوازوڵملهتوانیئایاندهئاغاکاننهنهوتمهوحکومنهدهوئهووهکیایهده

؟بیسیمانه،یڵکونهچێشتهوئهیالر لهئه
.ینڕاخهکهکانباسفیهستنکچههه.مخه ڕادهکهئێستاسفیه.کهوهلاڵپیاهرێوبه
.محگیانسهپێتخۆشه تۆوهبۆنیواد ؟ئهچتلێناوهدایه

؟سنهوندنهمحناناسیچهسهبۆ،الۆژنخ.پێخۆشهشتممنزۆرزانیئهخۆتده ادایه
.وسنوایه نهکووپشیلهمحگیانوهزانمسهده.لاڵگولیگیانرێوهبه

.هاهاهاهاها
.نینبێگانهئێمهخۆ،بوو پێویستنهتهحمهزهمووهههوئه.یاللهاوتخۆشبێبیاژنهستوچده
.خشهییخۆتبمانبهورهگهبووبهموکۆرێکیههکهرگهئهوناوهشتێکیواشملێنه.خۆتهماڵماڵه.حمانچنکاکرهقسانهوئه
.میانبخواکانازانێلهپیاو.تلێناوه ۆروا ۆرهچێشتههمووههوئهماڵته.زیادبێبه

.کهوگیی بیینجهشکهوهئهوکهوچکیسوپهکهوهئه.رمووبکێشهحمانفهکاکره
. یدستتخۆشبێکاکمهده
.خواردهیچتنهحمانخۆکاکره.خۆشبووراستیزۆربه.یاللهستوچاوتخۆشبێبیاژنهده
.ناتوانمچیدیکهزۆرمخواردو.زیاد کاخودابه.د یێکاکمهزیادببه.کشێوهحمان،مهکاکرهبخۆ

حمان؟بووکاکرهپێتخۆشنهوادیاره
.خۆشهپێستیتۆمزۆرزانیمنچێشتیدهخۆتدهتۆ.نگینبنڕهواسفیهربیهههڕیا.راستیخۆشبووهیال،بلهبیاژنهچیهقسانهوئه

.حماننۆشیگیانتبێکاکره
!بخۆنن،کهبابتانمهلهچاونگۆ،گوڵی،ئهدوا ه
.ماڵتهبکێشه. بێگانهماڵهلێیلهدهبۆهوئهروانهپهبا ه
.زیادبێ،بهناتوانمچیدیکه.یانزۆرمخواردیالگستتخۆشبێلهده

.مکانتێکهپیاوهفێکچابۆبامنسهباشه.شۆینکاندهژاڵقاپهڵکهگهمنلهخالۆژن،
چۆنێ؟ختهستێکتهڵدهگهحمانلهکاکره

.ینبیکهبارموو ید،فهکاکمهخۆشهرمپێزۆ
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. خۆمکهدیوهچینهیدهڵگوڵگهمنلهکارێکتنیهرگهئهدایه.بابچینباشه.ینبۆخۆمانقسانبکه، منکهدیوهگوڵیبابچینه
.کارمنیهبڕۆرۆله

 ؟دهمێیدمدهریکیبهواخهبیستووهچتگوڵیرێنی؟ڵمانپهههوزووانههما بتهژاڵبهکه
کهانیئهاوااوهچو ئاوایههبهااڵودقههوکهوڕێکیئاوایههکهیدکههدایهمتاریفهتده ارانبههویستوماو ؟خۆزۆرتخۆشدهسنهڵفالنکهگهلهبۆ

؟وهبییتچۆتهله.خۆشهووڕ واننوخوێنشیینو
.هێنانکبۆنه،و یفیخۆ دهمنیبۆکهوئهتکهورکهمبۆمدهاڵبه.بوو واکهڕاستده.وههچۆتبییمنهناله

.یهشیههدۆستیدیکهبۆیانباسکیدمکه
ماو ؟ڵو نهگهیانیله.ئاوا
.ڵاڵوهنه
؟گیتۆهتنه دۆستیتازهئه

.بگیندۆستیکوڕختهندسهکچانچهدابۆوشارهخۆتنازانیله،گیانگوڵی
.نکهدهیانچملێلێنوزانێچمپێدهخوداده،مکهلێکیدووییدهزحهمالێبزاننکهلهرگهئه
قه وماههکههژنانبههدانانێوانفیژنمابۆکانی هیچرێزێکمتیمهمهناکی وحکووداژنهیچحیسابێکیبۆڵگایهکۆمهوله.ژالگیانزانمکهده
.نێنزاندادهنه
. خۆشبو کهکوڕهدڵیخۆ بێوبهکامێیددهکچکهنیهباشتی.ژاڵگیانکه

یهانچهموڵدایکهمدهگهیانلهر دهچمهدهکهزۆر ار.مالێملهردانیشگانیموههلهکووتۆزانیمنوهمخۆتدهاڵبهیگیان، گوڵکهخۆڕاستده
 .و ار منداڵهمننیهنیمهتههاووی خۆئه.ردهچمهڵشاد خۆشکمدهگههبێلنه اروبار.محڵسهگهله

ینوییبکههوزلێکیدوئاشهکیاحهه کچنهاتوانینبههئێمهزانیکهخۆشتباشده.وهێتهبابمبگێیدایکموشتێکببینێیانببیسێبهرگهئهیهبۆ هه
.و بکهکتییهئاشکیاچاومانبهبهناشوێیینو وکوڕێکمانخۆشدهسوکارمانبلێێنکهکهبه
 .مانهند زهپهبمبهنودههبدهموئابڕوشانامهنهکهبۆمده،یننببمێکیبێگانهڕڵکوگهلهر دهلهڵکخهرگهئه
.شوایهیدیکهێککچمووههبۆتۆشوڵکووبۆبه،منوایهبۆرکههنهوهئه

.مووژنانیئێیانههیههڵکووبه،ژنانیکوردهئیرکههنهگییوگیفتهوئه.ژاڵگیان کهکهراستده
وانکلههیههونێوواڵتهانیئیسهالمیتلهتایبهبهوواڵتانیدونیاداکانلهتیهیهاڵکۆمهگییوگیفتهرسهله ارخوێنموزۆرڵناسیدههمنخۆمکۆم

.شکیاونبهکانیانبێئینسانیهمافهمیلهژنانیواڵتانیئیسالکههاوڕاینموومانهه.ینکهکانمقساندهڵهاوپۆلهگهلهدائێیان
.کی دهزۆلمانلێکیێنوکانیژنانپێشێلدهگشتیمافهبهبیوشکیشیعهزههاڵتێکیمهسهبوونیدهبهینوکهباسیئێیاندهئێستاکه

ختیهانلهێسههبابیهانزۆرکووابهزانمدایه؟نکههوانچهۆنباسهیژیهانیخۆیهاندهخهوێننئههدهڵتهۆگههلههکانکههفارسهکچه،گوڵیگیانباشه
؟نینکانکوردهبابیئێمهکوودایکووه.ناگین

نوییبکههوزلێکیدحهئازاد بهکهسووکوهاساننیهرواکانیوانی ههکچهبۆوگیینگهزۆرلهسهمهوائهکانی دفارسهنێوله.وانیهژاڵگیانکه
.ببیننکتییهبێوچۆیانههو هاتوو خۆشیاندهکوڕهوڵئهگههبێگییوگیفتلبهوئازاد بهو
ئێسهتاشمانیشا ئهازادتیبهوونوزهنلهکهکیباسدهکانوهتارانیهکچهکهکه مهوهلهئید چاو.ندنتورزۆرهه،شنشیعهوانکهتئهتایبهبه
 کههڵکهخهدێههاتکههتیلههتایبههبههوکانیدیکههشهارهلهه.ینبکههلێگشهتیچهاوبێبههدهلهسهمهوئه.یهرقیانههفهکانیدیکهتشارهنیسبهبه
.تژنانی توندتیننیسبهبه،وتوتینکهدوا

.بێباشتیئێمهکانلهارسهفزایکچهنگبێوهڕه،پێمانوایه،ووینوڕرهبهگییوگیفتانهوڵئهگهلهلێیهخۆمانئێمهچونکه
وار خوێنهدهڵکینهڵخههگههلهه"کهالسبهااڵ"لهێنوڵپێیهاندهقهبهوارنوخوێنده کهوانهڵکیساباڵ غئهبینینخهده،ینبکهلێچاورگهشئهلێیه
.یهرقیانههفهکهشاره
وردهوهووردهبنههدهمتیکههگیفتانههگییووئهه،بنوارتیخوێندهڵکتاخههه.نگیداپێکبێههرفهتیواڵیهبوار کۆمهلهوگۆڕڵبێئاگشتیدهبه
.ناکی کارهومئهتاقمێکیکهنابهده.چندهنێوله
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زیهاتیڵکۆمهه،پیهاوبگی مهافیژنولههزێهربهێوتسهێکۆاڵرمههحکووبێوتیههاڵیهر کۆمهروهپهدادکوڵخهئازاد بدابهتوڵهدهرگهئهدیاره
.و کهپێ ده
؟یانیچی"سێکواڵر."ی بوو  زلزلگوڵیفێی قسه
مانکههتهمهوحکو.بلهێموونتهیڕ.کاتدانههسیاسههتلههبدیخالهزههمهوهوبکیێتهب ودازههمهتلهیانیسیاسه"سێکومر"تیحکوومه،ژاڵگیانکه
تناکهاوبێکحکومههزهههدا،ههیچمهسیسهتمیسهێکومروکهاتلههئهه.نکارهمههکانههچهۆنئێسهتاشهیعه.بێنههبێکیدیهار کهیاوزهههئهاینیهانمههی
راوێزاینی پههگیوپێکهیئهههیچتهاقمونوبههدهرێوهکاروبهار ئهاینیخۆیهانچهۆنبههڵکی ئازادنکههبێوخهبیدهزههیی مهتیواڵتغهمهوحکو

.یهمانا ههتیسێکومرمهور بوونیدێمۆکیاسیحکوگهئهله.مانا نیهتیسێکومرمهوبێدێمۆکیاسیحکوبهدیاره.ناکی 
.مکهده"سێکومر"تیمنداوا حکوومهگولیگیان،.باشهڵالخۆزۆروه.ئاوا،حاڵیبووم

.هاهاهاهاها
.کار نیهبابزانمدایکم
.هاتموهئهباشه.رهکبۆگوڵیبهچایهرهوه.گیاننارۆله.مبیکهنیهکارتگیاندایه
.قیتاندنتامینیهبێتۆوکیدنبهقسه.ڵتۆوگههێنا لهیگیانچامبۆگوڵ

.ژاڵگیانکهموایهرهزهمنی نه
زۆرکهی ودایهمدهبههکههیهمانقسهرههکههڕهکچانیگهژنانونالهده.شتیئاواباشفێیبمتۆکووکیوههیلهرگهمه.بکهمبۆگولیگیانقسه

.وهبنهدووپاتده ار
گهینژنهاندهلههرۆکیزۆرینیبهبدهناکیێنورسهکانچارهلهسهمهکهیهوه ئهکههۆیه،وهبنهدووپاتده ارزۆرشکهنهقساوئه،ژاڵگیانکه
ورهدقههزاوقهکانی بهپێشهاتهندهوگازهییوگلهبهنکهستدهده،نر بکهسهچارهاڵتیاننیهسهدهچونکه.یانۆژانهژیانیڕشێکلهبهتهبێدهو

.ربانیبمقونبهکهر هاوار خودادهسهچارهبۆووهنهدهنووسلێکدهچاره
.نکهڵکچانیدهگهپیاوانلهکهشتیدیکهزۆرکیدنومنکێمارهپشتیرسهبچووک،کچلهبهوره،گهژنهنژنبهلهسهمه
.سیانپێکیدبێنپیسڵهیانئهبێوویستی دیبێوخۆشوکابیایهتئه قهوهبێئهبه.ندهمێید دهبهنیهاگا لێئکهکچه ارزۆر

.زۆر کچیکوردهرهههشیگیفتیبهگییووه ائه
اڵقدانڵکووتووشهیتههبهه،نابێروهختهبهرکههنهکهکچه،باسمکید کهشێوانهوبهکهدانیکچهمێیددوا بهنینکهبیده ارزۆر،شهبۆیهرهه
.کوژر ناموسدهدیفاعلهناو سوکار بهستیکهدهیانبهوکوژ  دهخۆیانتداهاڵخیاپتیینحله.بێدهرگیتناڵقوهتهو
.بنتووشیزڕدایکیخیا ده ارزۆرنوبهختدهدبهکانبهمنداڵهشێو وشدهکهژیانیپیاوهوڵکوبه،ناشێو کهنیاژیانیژنهته،رهدیا
ژنههمندالێشهیلههدوووچه سهاڵه وهرهسهه لههکههمێیده.اومیی نیههبهو وانهزۆرکهیهفیقمههمنژنێکیره.ڕاستهرکانتزۆگولیقسه
.میدووهکهیه ههکهکۆنه
.ه.''موێژگه''نێو وژنهئه
چهۆنواید بهیا خهیا بهووهڵخهۆ وسههگههلههنهدهچهودایکبهووهتووشیزڕچۆندوا میدنیدایکیکهوههتگێیاومهمووبۆرهاتیخۆ ههسهبه
.یهدووزڕ ههبکاکهوپیاوهمێیدبهزۆر ناچاریانکیدووهبهر کیدوونوماڵدهلهداونێونانینهداونویلێ

.لێتاڵکیاوهستیزڕدایکیژیانیدهبهئاوا، وانو حێ کچێکی.وهبێتهسووتێنهدهختهبهبێوژنهدڵمبهندهوهئهبڕوابکه
.ردههێلێبێتهناکاو دڵپیسیلێدهکهیکوتمێیدهده.ژوورێیهلهزۆرتیر ودهناهێلنبێتهزۆردیاره.کار گییانه

و لههیهههودهیهههه کههکۆنهژنههکچهیلهه دووکههمێیده.ووهبمنهداڵینهه،هێشهتاکهیدنمێیددوا سهاڵدوو،تییههههکههژنانههخۆشهیههۆ نهبه
.ێبوێژکوڕ بمگه

یهان اریننهدچهئێسهتاتهاکوونوکههتیزۆر پێدههحورمهبێنوده نێو پێهدهمیشهڵیخیاپنوههگهلهکجارکانییهدشهسوو وخهکیدکهباسیده
ئێسهتاوی گۆیهاتهاکووئههکانێتیونگی دایهکوخۆشهکهشیمیههکهمێیده.ندهلێدهر شهتهتانهو منداڵیشینابێزۆروهخاتی ئهربهله.لێداوه
.ندین ار لێداوهچه
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یرچیپێههههناچهارهبهابیوهماڵهوهههۆ بهوونیزڕدایهکنهاتوانێبچێتههبهوئه.بابیانهڵماوهچنهبندهمێیدیانزیزماڵهلهرگهڵکیئهکچیخه
.بوڵیبکانقهلێبکهرچیههوبلێنبیکا

.خۆ بێنێرسهتیسمشتێکبهده.بێزارهوژیانهواو لهتهبهگی وكوڵدهبهدڵیپڕهندهوهئه
.دادهئازار زۆروڵخیاپهگهگۆیازۆر لهووهتهستیزڕدایکیداماوهدهربهلهتیکهاید بیایهمیسهغهزۆری 

م؟اڵمنازانمچبکهبهموتیبدهیارمهخۆشهپێزۆرم،گوڵیگیان
قامگییبهوونی سیسهتمیسیاسهیوسههگهۆڕوڵئهانیابههتهوژنانیکوردهلهرچاوشێکیبهرهاتیبهسهبه،موێژ گهرهاتهسهبهوژاڵگیانئهکه

.نبگهڵپیاوانگهشلهمافیهاوبهتواننبه دهژنانیکهیهقینهاسیڕاستهدێموکیئازاد و
کووپیاوچۆنوهویخۆیانداڵکۆمهکاروبار ڵسورانیههشدارنلهبهشانیپیاوانشانبه دێموکیاسیانتێدایهوواڵتانهچۆنژنانیئهبینینکهده

.کیاوهربهستهکانیاندهمافه
. که بموێژگهبۆیهستنهدهتلهشتێکیدیکهمیزیاتیهخهاوهاوسۆز ونگبێلهۆڕهت

 کههنگبهێئاخیهاڕه .داهاندهمانلێکهژاڵبووکهکهبلێنکهبابتدایکوبهیهههبۆ ،بزاننوهبهکانیدشهوسوخه وکهمێیدهرگهئه،تازه
.وهخۆتدابشکێتهرسهبهخیا به

؟یگوڵبا ه،موێژگهمبۆ چبکهئه
.ژاڵگیاننازانمبلێمچیکه

. موێژبدهتیگهیارمهککچێکپێتخۆشهزانمتۆوهده
.وێژمگهکووزارانیوههیواکانیهههۆ وێیانکیدنیکۆشکیئاواتوبێتهکاندهقیئینسانهدڵیهزانیونهکههبزانوهئه
.نکهستدانێنوهیچنهدهرسهستلهژناندهکهنیهمانایهوشبهوهاڵمئهو تاکووپێکبێ،بهکیزۆر دهسااڵنێواڵتیئێمهلهوگۆڕئاڵ

.تیتێبکۆشناڵیهتیکۆمهداڵهئازاد واهبۆکانیانودیهێنانیمافهبۆوهنوڵبدهبێههژنانده
شهانیبێشانبههیاندهنوبوڵبکهقهتالهژیانه ۆرهوبێئهیانده.یاننیه دیکهاڵمچارهبهنشێو،وزوراههلهکیپڕڕیگایهوختهکیسهکارێ

.نباتبکهگینخهکانیژناندهمافهلهرێزکهکسانیخوازیهوپیاوانیئازاد خواز
ر رابههدژ مهافیبهرموویانهههههووهنهکهدهکفکییهکوووهوکوانکوویهمووپیاوێکیکوردوهههبلێنکهرگهئه، نیهدروستیویهڵهههوهئه

.پیاونژنو
؟نکانیانبکهداوا مافهکهیهیانههوهگوڵیگیان،ژنانکوائیمکانیئهباشه
.ژنانچبگابهنهداوا ئازاد بکهداپیاوانمافیاننیوواڵتهله

.یهڕاییخۆنیهوخۆهیالککیدنیبهرئیمکانیههمنپێموایه
بهێلههدهبێهتبهۆوهنکهوڕهمیههکمهانلههیههنامهیهانبنێهیینوکوڕهکبۆیهمهنیاناو تهههبمانکوڕێکمانخۆشبو ورگهکمنئهیانیوهدهمنو
.بیسێبینێوهیچنهنهسهیچستپێناکاوکهسههکه.رینمتێپهنیرۆستهوتخاحه

ولیخۆیهانقههبهههینهدێکبهیا،.نکههڵدهگههلههمهانفتاررهچهۆنلهێنودهپهێمهانزانهێچخهۆ دهخهودابهۆرببیسن،ههبیابابو،رگهئه،چونکه
وبوونلههربهازنیارێگها دهوکاتتههئهه.هودۆستانیشهیبهیدووخهزموسوکهارو کههئهابڕوا تکهاوهییانحههکههخوشکهانوایهیپێ.چێویاندهئابڕ
.کۆتاییپێد کهکوشتنیکچهولیخۆیانبهقهبهرشۆرییهسه

بوو دایهکوبهاڕنولهبکهکانیانهوا مافرواسووکوهاسانداگشتیبتواننههژنانیکوردیانبلێینئێیانبهکچانوکهیهههوانیتڕچاوه اتۆ
نووسیخۆمانچارهرسهلهیارخۆمانبڕووهینهاڵمتاننادهئید ویانبلێینکهپێووهرێنهگهڵرو ییانههدهوسوکارکهمووههمامووخاڵوبیاو
.ینکهدهفتارچۆنمانپێخۆشبێئاوارهنابینوکانتانمیهئهکانتانوچیقسهکهملئیتیپێیانبلێنکه.یندهده

.راستیلهچێتاکوودهیاڵخهلهتییڵییزۆرده تۆوهئه.واببیننۆژێکیننڕتبتواقهتهوواڵژنانیئهکهمناکهبڕوا
کهانیداخوازهلههرچاوشهێکیبههمبههکههمنینتهاکووچخۆیانفیدابکهدانکسهبگیهیانوبێدهدهوختهسهکارێکیزۆروهئهزانمده،ژاڵگیانکه

.ێببژناندابین
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کهی هیهواداربیندهیههرێژیمهونیئههوینچهوبههلههنیابههته.وگۆری خۆشنابێتڵئارێگابۆ،روخێنهتهوڵههدوئهتاکوو،بلێمکهوهو ئهمههده
انیسورڵشدار ههبداوێیا پیاوانبهژنانرێگابههاتووتیدامهحکووووهبێنێتهنهوهخۆیهبیبهزههتیمهحکوومهنگیهرنگبێئید ئێیانڕهکه

.نکاروبار واڵتبکه
.دابینکیدنیمافیژنانمحاڵهدابۆتهوواڵلهگۆڕڵوئاپێتوابێکهشبینبیوڕهقتنیهناحهژاڵگیانکه
حهاکمکداڵخههرسههزاڵمبهوتێکیدیکتاتۆراڵسهمیشهدهههودیوهنهوهخۆیهنگیئازاد بهههیچکاترتیئێمهواڵکهوهرێتهگهدهوهئهشبۆوهئه
.نیدههدوبڕیاریانداوه یاتیئێمهدایملهووهنهبییبکهئازادانهکهدراوهڵکنهخهرێگابهوبووه

.وتویندواکههزۆروهتییههیهاڵکۆمهونگیرهههفهبهار لههبۆیههوچێشهتووهکانی تهامیدێموکیاسهیاننهئینسهانهودێموکیاتیبهووهتنهااڵسهدهچۆنکه
ورد ئێههیانمبهههمێههژوو مههنژاڵگیههانکههه.مگۆڕانکههار ردهبهههلهههبههووهکاترێگههیمووههههداووتویهههودواکهلههههکیگێههیاورهقشههیسهههبی نهزههههمه

.هوکیدومانباسکانیدانیشگاشمزۆرفیقهڵرهگهلهووهخوێندۆته
لههڵکداحاکمبوونوژیانوماڵیخهرسهبهمتاقمێکیکهرکاتههمووئێستاههتاکووبگیهوهنهکانیئێیامیپادشا ۆراو ۆرهردهسهلهرهه
بهار واڵتبیدنهیکهارورێوهبههلههیشهیعهبزهههکاتمهمووئێهیان،هههسهمیئاینیڕهویدابهفهمیشاسمایلیسهردهسهلهبیشیعهزهه بوونیمهدوا
.بینێدهوکیگێیاوهرهور سه کورددادهژیانیئێمهی لهنبیسوونزههمهتڵبههه.کیگێیاوهرهخشیسهنه
بههنیدیکتهاتۆر ومچهوزاهیژیانیهانوبهاشبهوونیوهێکبهۆگۆڕوڵئارههبارهێناوهکهڵکیانواخهوڵکچاندوهدڵیخهتیسیانلهکاتمووهه

دژ وزاڵههدسهتانیخۆمهانزۆرکورئێیانولهتیئێستاشگایهبهرهنگیکۆنیدهرههفه.هکانپییۆزهکتێبهئاینووخوداڵگهلهتیکیدندژایهمانا 
.ستنوهدهدژ نو خواز رالهوامردهبهکاننوته سووننهوهخوازیار مانهبینینکهئێستاشده.یهداڵگاکۆمهلهگۆڕوڵپێکهاتنیئا

دائێهیانلههدر وبگهۆڕزاهههووئههبێتهورگههئه.تێدایههقازانجیخۆیهانیڵگاداحاکمبن،چونکهکۆمهرسهکانبهکۆنهتههنسوونو یانههدهبۆچی
.وهوسێنهببچهزههناو دینومهڵکبهخهناتواننچیدیکهتاقمانهوسکه ۆرهوئید ئه،زر تێکیدێموکیاتدابمهحکوومه
؟فێیبوو کێ لهکهمنیانباسدهبۆ کهباشانهشتهمووهههوئهڵیگیانتۆگوبا ه
 .خوێنمدهمێژوووی ناپهلهخوێنموسیدهڵناکۆمهبوار دانیشگالهزانیمنلهکخۆشتدهروهژاڵگیانههکه
 باشمیهستهێنانیندهمی بۆوهوههاتیفێیبوونیزیبۆمهه.وهبخوێنمهبی ۆراو ۆربوارداکتێکدوورههبێلهدهرسهرمه زانیاریمبهوهئهۆب
.کانمهیتاقیکاریله

اڵمکوڕێکیهانبهه،بێکچیانههندینچهرگهئه؟بێڵمنداڵیانکوڕوهههپێیانخۆشهبۆچیپیاو،پیسیاربۆتهمبۆوهئهمیشهههمن،گوڵیبا ه
.بێوایه اخکوێیکووووه.کوڕ نابێبێوکچیدهرههخێزانیکابیایهوئه،لێندهکهپیاوهبهسوکاربێ،خزموکهنه

.کچهیچاڵمبۆبهن،کهدهبێچیبۆکوڕیاندهکاتێک
بهابمبهۆکههیهمهنچخیاپههباشه.اتێڵالخوداکوڕیانبدئینشائهنکهکهدهنبۆدواایاژندێننکانیانکاتێککوڕهونی واڕاهاتوونکاتتاژنهحه

 .باسناکی رههانباشنکهدایکیبۆبابوندهوهکیدنی ئهدوا مێیدکیدنوانتاکاتیمێیدکانیکچهناسمکهدهوادهخانهمنزۆر؟یهودایکمهه
ورهرقهگهوفهئهمننازانم.ویستیهشخۆشهکهکوڕهراڵمههبه،یهههریشیانرهزهبگیهوبابیاننیهدایکوکیانبۆێخێی قیاننکهکوڕی ههزۆر
مکچخودانایدا؟وههمکوڕههرگهمهنێن؟دادهبۆ

وئهه.کهی یی دهسههسهووکیئهاوابههوتههبهێقیمهندهوهدائهیئێمهڵکۆمهچیکچلهبۆکه،کاتدهحهنارهمنی زۆرلهسهمهوژاڵگیانئهکه
.مووواڵتانیئیسالمیههبهتهتایبه،نیهکوردتبهتایبهرهه،کچباشتیهلهکوڕکهوهنهفکیکیده ۆره
یهاننهاونگۆڕلههزینهدووییبهه،کاتێککچیانبهووهژیاون،بانرهخاکیئێستا اهرسهله کهتانهشییهاهخی ووئهئیسالم،یدابوونیپهلهپێ 

سهتودهینیبهووهشانشهکاتیئێیانکههوخاکیئهرهاتنیانبۆسهووهرێگا ئیسالمهکانلهبهرهاڵتیاهسه دهوهبوونهدوا باڵوله.یانکوشتویانن
لههشهێکیزۆرتیبهشهییهاهکیونگیخێلههرههه،فهوچانهناوڵکانیئهنخهمیهکیدنیئاینیئیسالملهبوڵقهاڵتیسیاسیوهسدهرسهداگیتنیانبه

.بووهکه دانیشتوانیناوچهوهڵبهکانتێکهبهرهاه
 ههۆرهوئهههمیۆشئهههو داکوتههاوهریشهههو پێههدراوهرهپهههوهرێگهها ئیسههالمهلهههتیوگایهههبهرهدههههۆ سیسههتمیپادشههاییوبهههتهههقلیهواه ههائه

کیرهراسههتیداهههۆ سهههلههه.هێههزهبهههکاندازۆرتیهههاڵۆژههڵگاڕکۆمهههلهههاههاقلتیهوتیهۆشههبهههوتوانههاتیبهههوکههچباشههتیلهههکههوڕکهههوهبییکیدنههه
.هپیاور نێوانژنورابهنابه
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.کولتور ئێمهشێکلهبهبۆته،کوڕ پێناکی کوووهویهایفهکچزهورزیشهبێئهکچسووکووسههددموقهکوڕ کهوهئه
قلیکهۆندا اههبازنههروالهههههبکهاوکانڕزگهارکۆنههتهسهتسهووننهدهلههخهۆیتوانیوهنههتیئێمههمیللهههێشهتا کههوهئههبهۆوهرێتهگهشدهوهئه
.وهسوورێتهده
نێهوانژنوبێ یاواز لههکانبهپاراستنیمافیئینسانهبوونیئازاد وویهههئامییکاداربیوا غهتانیئوروپواڵ کهلهشێوهوخواز بهنوێ

.کوردستانیخۆمانئێیانوبگاته،زۆر ماوهپیاودادابینکیاوه
.داپیاونێوانژنولهبێ یاواز به.زاهووهگۆرینیئهیهبۆکههمیهموووڵیهههههپێویستیبربۆیههه
.دیو وئهیبچینهگوڵ؟با هئێیهنهنایهبۆوهبوون،ئهنهقسهکانتێیر کچهئه

.بابچین
.داتپێنهچیدیکهبێکنهچایهتاقهو کیدوهوهودیقییتلهگوڵیفهتۆ،کچم

بهێیهانتینهوومبهێخهۆمداوابیسهیمرگههئه.نهیمریبههغهماڵههومنلهپاشانخۆ.یتاندقمانتۆوکۆشێککیدو خۆشماندهبۆخۆمانقسه،خالۆژن
.مکهده

.بخۆوربێنهدهکههخچاڵیهخۆشبووبۆخۆتلهیرچیدڵتپێ وههکهرمنهتشهقهمنی پێمخۆشه.یخۆتهڵمماکهدایکه
.سپاسخالۆژنگیان

.حمانکاکرهبێخۆشترسه.بووڵمنهگهشانسلهونایهبۆمرههوشهوئه.ستخۆش یددهکاکمه
؟ڵسهقهدۆڕانێزۆرزانیکێبهحماندهکاکره

یناسیخۆ؟ده.لیچهکه ئایشهمزههه
.چێردهدیندهله.داده فڕ کهختهیدۆرێنیچۆنتهدهکهئاگاملێبووه.رمو فهراستده.یناسملێدهبه
.ورێزهڵکیتهخه،تورکه.خالقیئاوایهئه،زانکۆلهیهفیقێکمههبابهمنی ره

نهدهوهفشهار ئهئیهد دۆرێنهێدهختههکاتێهکتهتورکههو هائهه.نکههدهیانپێگاڵتههرکانی هههنوفارسههکههدهخهیا فارسهیقسههزۆرتورکخیئا
.قێتهنده لێدهپته، رسهچێتهده
.کوردانیبدۆرێنێ،ئید خۆدا نامێنێفارسانیانبهبهرگهئه،تتایبهبه

؟ینستێکیبکهوادده هکاکه
.نابمریفیتۆ،منحه کهباشیدهتۆمحسه
.منیبدۆرێنهتۆشبهبابمیدۆڕاندوبابتبه.واد هینکاکهبابیکهرهوه

.ینبابیکهباشه
.تۆشسێودوومهێناومن ووتچواره

.محتسهئیجازهبه
.واد هرمووکاکهفه
؟ چیهراتیئیدارهبه ید،خهکاکمه
.اکاشنبهرهه،وگیانیهنێ،بهماندهدهانه مانگحقوقهوئه.نالێننگیانیدهپوولیوستبێهدندلهڵالهی،کارمهوه

.بێدهشتگیانتیۆژی ڵڕگهلهۆژڕ.نبۆشمانزیادناکه
شهمانچاره.داتدهپێهوهمهارکهوو وهبههشهتێکدهرهههسهتبهۆدهوکڕیننایههیچله.ندخیاپهچهیبینی،کهخۆشتدهوهئێیانی ئهزایئابور وه
.ناخۆشهزاهووهڵئهگهنلهیبێبسازێده،نیه

.بێدهشخیاپتیوهلهکهزاهبێوهوهکونهولهوبایهئهوشتێکگیانتیبووهموو ید،ههکاکمهڕاسته
.ڵکیئێیانپێکدێننشیزۆر خهبهکانکهتموهتایبهزۆره،بهکجاربێکار یه

.نیدابکهکانپهنجهگهبۆنکاروڵنادهانێ،ههئیخۆ نازتبهحکوومهکوردستان،کهله
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.یاندیپلۆمولیسانسبێکارندهبه
.وههبێتدهوباڵوههپیاوانیرێژیمنمیهلهوداکاننجهگهنێوچۆنلهباسناکی کهرههکانی رهسڕکهمادهسادوفه

گییهانمخۆیهاننیههئاگایانلههونوکهکاندهپارکهنێولهوموئهومولههیانبینمککاتێکدهبڕوابکه.تمحهنارهموانهوئهبۆزۆرحمان،کاکره
.ختکیدوهدبهڵکیئییانیانبهئاواخهکهگاڵوهونیزامهرانیئهزرێنهدامهنێیمبۆتدهانهلهتفو ارزارهه.دێتێ
کنههمنهداڵیخۆیهانبهانسهتاسهاحیبیژنوبهائێده.یهنچهووهبههواو لههتهنیانبهژیاکوتییاداو هێیۆئینوتهوتونهئاواکهکهنجانهگهوئه
.ر ژیانیانبگوزهتاڵهزاهووه ئاوابهوهئه

.فی دراوینوهتهنحکوومهمیهواو لهتهبهر کوردههئێمه، یدکمهکا
ئێسهتاههیچشهتێکیبهۆتهاکووهڵیڕابهیدووبیسهتوپێهن سهالهه زیهاتیمهاوهله،رکارسهههاتۆتهتهوڵهدهوتیئهوهدالهوشارهله.بکهلێتۆچاو

یابانداوخههکوچههرێشهانلههپهردانورگهسههئهاوانوکهار تێهدابکههبێکهارهموهمووههههوئههکههنیههخانههککارماندایههکهشهارهلهه.کیاوهنه
.بننهدییاد موخهوهیانتووشیمووهسوورێنهنه
چڵپهاوولیتههوڕقهوربههزسهتاندالههوپهایزلههمانبکههکهکانیشهارهکوچهلهچاو.شکێپۆز دهقهوهبێتهرلێیبهرکه.بکهکانقامهشهلهچاو

کانهدابانههرسههبههناچهارنڵکخههووهبێتههدهرزبههنهدمیتهیچهکی وکاندهکوچهموو لهههکانبانهرفی سهبهزستانداله.وهتهڵنایهههمقت
وکۆچهههکههکیاونسهێکدیهار نههنههدکهچهیهانلۆدێیێهک.وهناتوێتهه هاربههتههاکووکههفیهێ،بهبتهیننههوێکیبههتههاخهۆرهرگههئه.نبکههههاتووچۆ

.وهنهکهبکانخاوێنقامهشه
نهدچهکانسههدرهمه هارزانهنزۆربنوخۆتاندهشدهبهبێسهدرهچوونیمهکانلههمنداڵکانیابانهخهکانوگییانیکوچهوفی زۆرهۆ بوونیبهبه
.خیێندادهۆژڕ

وئههفتیپێویستبۆزستانبکهینوستکورتیناتوانننههۆ دهبهنکهماڵههزۆر. کهشکیدنینادابهفتوزاینهوهباسیبۆحمانکاکره
.نکهدهرختیتێپهسهبهزۆرندانهبهڵهۆسهوساردزستانه
رسهههلهههوهکانیانهکاپشههێنهوۆبههالتبهههونهرمایاسهههرسخوێنههدنداکههاتیدهلهههکانمنداڵهههسههاردنوزۆرکانکالسههه.بکهههکانسهههدرهمهلهههچههاو

رپیسهانی بهداناهێننورمگهکانکالسهخیاپنوکۆنوکانزۆرسهدرهمهوتینه کورهکهوهرێتهگهدهوهئهشیبۆکههۆکاره.نیشنکانیاندادهکورسیه
سههدرهتیمهبابههووڵمهانشکۆلێهکپوانههئهوومرباقیهههسهه.دانهینژارانهههههمنداڵهوئههبیهی ستپیسیخۆیانلهدهدز وچاوچنۆکیوربهله

.ستێننلێده''هییهشه''ناو بهکانچوونیمنداڵه
.رز ڵلهرمانههسهسهلهدرهمهرکالسیسهبێلهشیکورد دهڕهیچارهڵمندا،ر نووستووهسهئێیانله کهفتهریانهدهوئهرسهله

.ڕاسته یدزۆرکاکمهوایه
دد خهۆ حههلههزیهاتیزۆر پۆلههرههه کههوهههۆ ئههبۆتهکانقوتابیهزۆر وسهدرهبوونیمهمکه.یهیانههڕکۆموکهوهبارهزۆرلهکانکالسه

بنوکانفێینهاهمنداڵهپێویسهته کهه هۆرهوبههونبکههکانهڵهمنداتواننکهۆنتیۆلینههمامۆسهتاکانیکههوهههۆ ئهشبۆتههوهئههقوتهابیتێهدابهێو
.نشیفتهکاندووسهدرهشمهوانهرا ئهرهسه
مانگیهیوهههمیسهانبههههوسهاڵیداههاتووبهۆوهمێنههدهوهوبنههددههڕووهپێویسهتناهێنهه بهاشونمیهکانیانحانهئیمتهکانلهمنداڵه ارزۆر

.وههنێوبپوهرزهلهتیسومانرێگابهبێههحیسابیده دروستوردهروهبوونیپهنهوبوونیماموستا باشنهیمکاناتیوبێئگیفتو
رسههگشتیلههبهدائێیانلهردهروهپهووهرسکوتنهباستانکید، ۆر ده کهگییوگیفتانهولهجگهبێساسدا،ئهله؟زانیچیگیاندهبابه

زۆروهبهوار زانسهتیهکانی لههرسهیهدهکتێبههوتهڵههغزۆرراموستاکانههوتیمڵسوکه ههشێوه.سیستمیکۆنهرههوخیا دارێژراوهشێوازێکی
.نزمدانئاستێکیله

 کههپۆلهسهتاقوتهابیلههی مامۆ هارزۆرو سهتاکهمامۆتیحورمههبێلێهدانوروێتهبههکهدهکهوه ۆرێکبجولێتهناوێی بهختدبهخوێندکار به
.نابیمامۆستا ه پاڵغهشه وشهربهوێتهکهزانیده نهکهرسهشاگیدێکدهرگهئه.کاردهده
ر بههتکێ لههخههبههشهیالنگویهانبهه ودهدهپێالقههومسهتربههڵکیوهقێکمنهداڵیخههچحههبههتۆکهوهبپیسێتهستایهمامۆولهسی نیهکه
. دهدهانهرسهقوڕبهمنداڵهوستیئهده
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رکیتههکۆتای داولهسهبێدرهمهنهوچوڕقیانلهبنوبێزارسهدرهمهکانلهمنداڵه کهوههۆ ئهبێتهدهستاکه مامۆوتهکهڵسوهه ۆرهوئه
. ێێدێلنچڵیبهنیوهبهنوبکهواوتاییتهره سهناتواننقوتابخانهنکهمنداڵههزۆر.نبکهسهدرهمهخوێندنورسوده

بیهیموهمنهی ئێسهتاکهه.یهوتوانهزۆری دواکه،یرا خیاپرهسهکه ئێیانهردهروه سیستمیپهورهگیفتیگهوهئه.ڕاستنکانتزۆرگوڵیقسه
.یهکابیانا سنهوئێستاشزۆرمڕقله.دا دهکانیدیکهمنداڵهمنولهر افه هچۆنئاغا وهدێته
".ببووگباگوسهسه"بکازتاخوداحههه.خیا بوووگوزدخۆداشتێکیبهبه

.کیددهیفیانکهچۆنداینودهیانلێیچۆنکهبییمهله،کانهلیمهاهمهێندێکلههڕقملهستاشزۆرئێمن. کهوادراستده هکاکه
.کوتیان دهقۆڕهفارسیهودا،بهکاندهشاگیدهویانبهچۆن نێ کهکانناکهتورکهاموستاباسیمتۆبۆ

.''گاهمهکبگۆرید،ئهمیدونیتبایدکۆترسنهده.ربیاددهنتوشمهچه.مشوومانیستێوممچێگمن''کیددهکیانئاوا قسههی
.وهبێتهنهرههکوردبوو ڕقلهندهوهوی ئهئه.بووزوینیقهبووتورکیکمههیهمنی مامۆستا.کااستدهمحمرسهکاکه
.بێمێیدی بوو،شبلێموهبائه.وین ئهردهبهتکوتئێمهئید ده.لی بووشه، دچکۆلهقه ،زکیناحهیه،بییمهله

.گیانرۆلهخیا بووهنگۆڵئهگههلکهبووهداخیبێمێید لهوهئه
هاهاهاهاهاها

.گیان بابهکهڵالراستدهوه
.استهرخودازۆر؟بهتچیهرهزهنه ید،تۆوانێکاکمه
هاهاهاهاهاها

؟خۆشیتنیهنهرگه ،ئهدهده وانانهمنداڵهووالهچیبۆتۆ"تیشاورهکه"نابلێده
و ؟کهستدهستزمانچتدهلێدانیمنداڵیبهبلێبهئاخی

ت؟مااهکان، هچتانکوتکوڕه
.ئا .هاهاهاها.کهخودابتگی پیاوه

.زۆریانوابوون.راستهزۆرکانیکاکمقسهروانهپهڵالهیبا هوه.کا وادهقسه
ر کچمبههحهاسهرپڕله.م دابوویانیبه 00تسااهلهسار دانیشتبووم،حهکوتیله.وهگێیامهخانمی ییانمانشتێکیبۆۆژێکیئامینهڕ
.سار داکیدحهخۆ بهوهگییانهبهپۆ خوێناو وکه

.ربووئاورمتێبهرهه،دیتوهزاههوورسهوبهمکچهئید که
داو ؟یکێوا لێکیدوو ،کێلێوهئه،قوربانتبملێمپیسیبه

مالێتهاکوووهردومیهنالێیداومو''شیخانمیچاوه''کوتیوهمگییانهده بهئاخیێکه.گییادهرههبووپڕدڵیندهوهئه.کیاده پێنهمقسهکهکچه
.سهدرهمهرمبۆڵخۆمبهگهلهتۆ

.سهدرهمهورهبهمگیتوکهکچهپیلیرئید هه.بوورئاورمتێبهرههمگو لێبووقسهوئهمنی که
.نزیکبوومانزۆرکهماڵهشلهکهسهدرهمه
تهاکوو داکهیدوکههپۆلهخهۆمبههرهکسهئیهد منهی یه.دامینیشهانتووپێشهمکههوی وهئه.تکهمکوتکواکالسهکهکچهبهسهدرهمهیشتینهگهکه

.مڵدهتێیوپڕ تێههومماریمدابیگیمپهداو اموستاکهمتوانیم نێومبه
.موچوسهدرهمهمودیی دیو ورهبهمگیتوکهمنی پیلیکچه.اموستاکاناڵتبۆدیو متیسانههله

نیمیههرزووههه، کیدوهکچهوقێکواتلهچحهبهتۆ،بلێاموستاکهمبه واببێو منوهکهمنداڵهرسه لهوه یاتیئهلهدییموبینا ه
".کانیشیباشبخوێنێرسهدهببێودهئهبهکاوخالقینهتبێئهکهبامنداڵه"کوتیلیمیگیتواهخانممه
 .نابیمامۆستانیه هوتۆکوقلیوهاهخۆشتسااڵنهمندالێکیههئاخی.پێمکوت.ستبوومپهزۆرمودیینابی  هنهقساوبهمنی 

موهدبهه منوماوهداکچهوگیانیئهونهکبکهنهنوبکهوتیڵسوکهرسوههبێفێی دهندهئێوهوهئهوسهدرهمهد بۆرهسهبهقوڕمنداڵهوئه
.بۆمنوهبینێینهوهگییانهبهچاو خوێناو و
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رکیئههئێهوه.زانهێدهوهخالقههبهار ئهچلههسهااڵنه8کچێکهیئهاخی.خالقهمبێئهکهلێنکچهمنببهخالقفێیبن،دوایهتانبیۆنبیێکئهۆخئێوه
رکینهائههده.نبکههڵمانهدووگههخهۆ لههزیهاتینوتیبکهسیحهخۆنهرههسبێلهده،شیزانینهرگهئهنونووسینیبکهخوێندنورشانتانهفێی سه
قامشههکهۆمنورێگها رسههمهنمنهدالێخهۆملههخۆ.گینردهوهووڵکۆلێکپمانگانهڵکنالێنومنداڵیخهرسبهخۆراییدهخۆبه؟لێیهچیهئێوه
نهابێخهۆ.کهالیشهیدهمبهتهنهابێوربههشهیلههکهرسهدهکهاومنداڵبهزۆزی ده.نیلێدانوکوتاتهوتونهکهحشیانهنگۆئاواوهئهکهوهگیتۆتههڵنهه

.نڵبکهگهله فتارئاواره
.خالقهئهرسودهفێی بوونی ێگا سهدرهمهخێیبهمندااڵننووبابیئه ێگا دایکولهلێیهتخێی ناساڵمهنگۆبهئه

.مێشکیدانیهتانلهڵق مناهکچهورائهقههیچتانبه
.مکهتتانلێدهشکایهبانیوشارهبمبۆدهوهزاهووهمبهکچهوئێستاشئهرهه،پێمکوتنداکۆتاییله

!بچێرسهئاواتبهناهێلملیماهخانممه،کوتیشم
.ین منقسانبکهکهدیوهبڕۆینهکوتیباپێشیگیتمومودیینابیبڕۆم، همبگیموکهستیکچهویستمدهههتمکیدوباسیشکایههک
.نیهڵتۆگهکملهیهاڵمداکوتممنهیچقسهوله

! چیگی ،ئید قسهلیمدهاهنیخانممهمیهنێتۆوه،ئه چیقسه
.ندچایانبێنێچهکئاوویهستورداتونگه دهکهڕاشهفهبهداینیشاندموزوو وکهر کارهفتهده ابیدمیبۆڕوتکابهکهودییهم
وخۆمهانلێهیهودادگهاپهۆلیسگاتههنهکهلهسههمهتیهیهوادارمکههکهوکهاوداوا لێبهوردندهولیبهووهخهیا حهاوئهگوایهکیدنکهدرۆستیکیدبهده
.وه الیوانێکئاومخواردهڕتکاوبهزۆر وبه.داخیاند لهدهرز نهچاوماهببووم،توڕهندهوهڕاستیئهبه.ینکهیبللحه

.مێنێنهسهدرهمهولهلیمهاهومهئهمکهناکهسهدرهمهتلهرتێکشکایهشهکوتمبه
.مقازی بڕیار وابداناکهبڕوا ،دهرمانیدهسهلهکهتۆیهید حوکمێکیناااداڵنهئوهئه،کوتیمودیی

وهگییانههبههو وموچهاو خوێنهادمبهرهسهبهقوڕکچهوئه،حالهوهکوتمئه.بکاتاوانهبێکچهولهمنوشداوا لێبوردنلهیهبێبێلێکوتمده
.شتسااڵنهمنداڵێکیهه.مالێبۆوهبنێیدرێته
".نێدرێدهلیمهاهمهوقانقونیئهشه"بهباووتاندهمبزانێئابڕکهمێیدهخۆ،پێمکوت
.داوا لێبهوردنیلێکهیدینوهرشهۆریهسهسهتانبههوی بهێڕاوهئههڵخهۆ هێنهاوگهلیمیلهاهکیکورتخانممهیهپاشماوهر ودهوستاچوههمودیی

.وهمهبکهتانلێهڵمنداو ئهبێتۆڵه،مندهسنیهبهوهتمئهمنی کو
.دار تۆپشتیمنووهشکوتیهائهکهمودییه

.بوووچوساڵداهیندێکێ به،چونکهوهوا کوتخاوبومهڵالئید کهوه
!مێنێو نهکجار لهیهبهرنومبهاموستایهموئهپۆلیملهکهکچهکهمتانلێناکهرتێکشکایهشهکوتمبه
!وهینهکهفکی لێدهکوتیباشهکهمودییه

.وهشیمانبوویهپهتۆهاتوووهئه.ۆژ دیکهندڕچهور بمتاکومنناتوانمچاوه. بدهبێبڕیارئێستادهرههخێیهمنی کوتمن
.گۆرینده کهپۆلهینێسبه.ناچار کوتیباشهبهسهدرهمهی مودی
.وهیهێنمهڵخۆمدهگهینێلهسبهووهمهبهمدهکهکچهورۆئهکوتم.بوڵمکیدقهمنی 
شهمکهوتههیچبههکهکچهبههووهمشهاردهکههێیدهمملههکهلهسههمهی منه.گهۆر یانبهۆکهینێکالسههسببۆوهماڵیوێخوداحافیز چووینهبڵالبهوه

.لێبابینه
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.دووینبهواد؟دوو، هوهتانبیدتانهکێهه
؟یگوڵلێیچیبا ه،تۆدهوهیباتهمحمدهسهلێمکاکهمنده

.وهیباتهواددهلێم هدهگیموئا ،منی م بیا خۆمده
.وهبابیۆینهبکهواو تهستهودهئهگیان،دوا ه،لێمده

.گیانبابهباشه
؟یهوهر شهسهتازهحمان،ماڵته کاکرهلهپهبۆوابهوهئه،ر ئه
. ار دانیشن.نارۆنڵالوازووه.حمانکاکاکرهدهراست یدمه

.تدا حمهیالزۆرمانزهلهبیاژنه
.نینبێگانهنگۆ،خۆئهخۆتانههماڵ.حمانکاکرهچیهقسانهوئه

 .بکه خۆشمانبۆبڕێکقسهدانیشه.یهینێ ومعهزانیسبهخۆشتدهوومنایهمنخه،لێیمندهربههلرگهحمان،ئهکاکره
.نازانێچۆنباسیبکاپیاو،اخۆشهکهنزاهوهندهوهیئهزانخۆتده. یدبلێمچیکاکمهڵالوه

کان؟ڵ اشهگهلهرهاتسهتچیبهکهوکابیا  ییاندوکانه ئهکێشه،حمانر کاکرهئه
؟ماوهبییمنهله چبووکهنێوه
.مالکهککا

.شبێاڵتیڕهسهوو بێدهڕونیهاڵتمانسهده.نکهندهاتیگشتینفیهبهڵکیساباڵغێ؟خهڵکێنیهگهیانلهکانکێشه، اشه یدکاکمه
.ڵکیانتاڵکیدوهژیانیخه اشانهوئه،اڵتسهدهرسههاتۆتهگاڵوههتمهوحکووتیئهوهله.پیادهئێمهووانسوارئه
ڵگههلههفیۆشانهخۆ اشهوئهئید ،ن ۆرێکیبکهناوێینشتێکیبهییانهقفه.ستیانگیفتارندهغێبهاڵسابموانی.بیانلێبگی زهغهبیخۆداڕه
لهێنولێیهانپێیهاندهزهناحهه سهووکورچیقسهههههورانهسهبهقوڕنجهگهوگیانیئهونهکهدهگورگیهارکووزانهوهناحهسیجیهبهوداروپاسئه
.ندهده

.وه ولێنه دهڵکهخهوڵئهگهئاوالهکهتیانبکاقیامهشیدونیاوڕهڕووخۆدابیڕه.روانهپهبا هراسته
.ینبچێبهلهشوانهوزوبهمبڕواناکهوتووشیبووهکوردکهردێکیگیانهتیده اشێ،خالۆژن

 هاشرگههئه.بنووسی ئاو زێیبێبه پێشێنیاندهقسهوئه.''شێهڵبێناقههخۆ ن لههۆرهدار''لێنوار خۆماندادهکوردهله.وادگیان ه
دوا د بهههتوانیبههێنود بهههیههانورێز دهتهههوتههارانیهانیوئیسههفهقههۆمید وشههههسههیجیمهبهوکههابیا پاسههدار،بنینهههڵمههاخۆفیۆشههیخۆو

.نبکهداگییکهخاورد ئهبهوداررێنودابگهگهرپێشمه
لههشچهاو ۆرهوبهرکاههدهئێمهلهچاوبێگانهچاو دوژمنوتچۆنبهوڵهنادهده.وتووهدواکهزانوخۆ نهکهدهکور. ید کاکمهکهراستده
.نکهکانده اشه

یدونیهاڵمهاسهتیدۆژمهنوبهۆداردهبنههدهکهوردکههبوونهنهخۆاتیشدادابڕوابهمانکههلهوواریهخوێندهنهواد وسهرد بێدهوهئه، یدکاکمه
.کیێگییاو دوژمنبهتهنهوند خۆیانبووهرژهبهبۆقازان ومنینکهفیۆشیشمانکهوار خۆڵکانیخوێندهخهدیاره.فیۆشنخۆیانده
.یبینیندهموومانههکهشحاڵمانهوهئهبێمافیمانوهۆ شکستوخۆر کوردانبۆتهخۆ.حمان کاکرهکهراستده

.بینهمح،ماندووستخۆشسهده
.واد هتخۆشکاکهرهسه
.وهکیده بابتڕتتۆڵهڵالتهوه؟وادتۆشدۆڕا  ه

.یکیدمنهکهشانسه،بلێمچیبابه
.راندتاندووکتاندۆروادهه هحمانتۆوره
.نادووکماندامانرشههئێمهنوکه باشدهختهمحتهسهو یدکاکمه.نهرواڵالپهر وهئه

بێ؟دهیداچییانلێپهمانگیتنانهوخۆپێشاندانانهوئهپێتوایهبینی،کاندهووداوهڕوهنزیکهخۆتله؟تۆکهراتیدانیشگابهوادخه ه
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خسههیزۆراڵمبههۆزۆرانقههازانجیشهبههه،پێههکبههێئههاڵوگههۆڕپێیهانخۆشهههنوهرێژیمههوشههێکیزۆریههاندژ ئهههڵکیتههارانی بهخهههد،خههۆ یههکهاکمه
نوناکههکانخوێنهدکارهپشهتیوانیلههکانوقامهشههرسههنههنایهڵکانیدیکههخههزانکهۆقوتابیهانیلهه گههبۆیههنهد گشهتیووهرژهبهلهگیینگتیه

.وهتهنیاماونهتهوانی بهئه
.اامپشتیانناگینبهکهڵکهخه،چونکهستنایهدهشچیوایانله دیکهوانهئهزینداننولهوا،چامکبوونزۆر کهوانهئه

منی شتێکبلێم؟یهههر ئیجازهئه
نووومداقسهانبکههڕملههزاکههخوشهکهمکهچودهنههڕیگهاروێه خالنهدنهیمکههدهزیزویانسهۆفیاههییمتاهمنمهخۆ.گوڵیگیاننیهئیجازهبۆ

.بییوڕا خۆ باسبکادانیشێووو پیاوڕبهووڕژنبۆ نیهبلێمیان.بکاقسانه ۆرهوئهقینیهکچحهونپێیانبلێمدمتانداخه
.ستنیهرهپهسێکیکۆنهوکهوایهتۆکوووهخالقیزۆرئهبابیشمشوکور.نیپیاوانهتیپهولهوتو وکهپیاوێکیپێشتۆشوکور.گیانزانمخاڵهده

.دیار بێننکبهڵخهئازاد بۆبگۆڕنوتتواننحکوومهواندهئهکهپێیانوایهوکانهخوێندکارهلهینڕوایانچاوهڵکزۆرخه منرزهنهبهخاڵه
.اڵموانیهبه
واد ههکاکههکوووهرهه.شبووندابهستهنددهچهبهبانینوتهخۆشیانداکۆکونێولهنیانوتهخۆیانبهویهڵنگهسیانلهکانکهندکارهێخو

زینهدان،تههچونهڵکههخهوئهازاد ئههما ورسهلهندانوزینداهلموویانههبڕنڵنگههدهنوخهبپێشاندانێکرێکتوانیخۆیانده وانهئه،کوتی
. وابنایهریانوهسهسلهچیکهکه
ۆبنبوهفیپێشهسهلهمووکاتههخوێندکار زانکۆوێ ئهوار،بێچینیخوێندهندهتمهحهکهاوهژ خیا ڕکهئاوهتاوهرهسههلرههمنڕ باوهبه
.ێکگۆڕوئاڵمووهه
قهازان وزانهنبهۆدهریفهۆرمخهوازخۆیهانبهه کههنانههمیهحیهزبووائههتتحه.وهتهنیاماونهتهبهکانخوێندکاره.راستهکانیگولیزۆرقسه
.گینردهوهڵکیخیاپیانلێکهنوکهدهێلیانند خۆیانئیستیفادهوهرژهبه
کووڵکها،بههتیئهازاد ودێموکیاسهیدهدژایههکههتنیههنیاحکوومههتهههێزتهینوبهئازاد زۆربهدژستورهپهنیکۆنهمیهداێئێیانهلگیانهخال
.کادهپیاور ژنورابهتیمافیبهدژایهووتویهدواکهوهبارهزۆرشلهکهڵگاکۆمه
.خێیلێمنهمندهکوڕان؟کچانوانهڕودهکچاویهدابهمهڵیئێکۆمهئایاله،مپیسدهنگۆکووکچێکلهمنوهئه
انیخۆشهیکفیقههڵرهگهههلهورفهسههابهۆبهڕور ودهتیا خهۆ بڕواتههئیشهبههئهازادهکهوڕ.نشهتێکیبهۆبکههموونوچهۆنحهازرنهههکههچدهکوڕبۆ

.نکهدهقهدهسهبهوقوربانانبهخۆیبابیاندایمی دایکوبه.ڕابوێی 
بهیاسهتیدایهکوبهابودهربههلههکارتخزمههکهووڵێداوهمهالههوێنکههدهتانوهئهبۆرههنوکهییماندهڕومااڵتسهکوومهوه. کچچیاڵمئێمهبه
.ینتبکهخزمهستیدادهربهتلهکڵفهکوووه،ێکهاتانمیورگهئه.ر بیننۆکهریکیکارکیدنودایمخهبهبچینونویبێدا

 وهبهێئههبهه.ندهمێید دهبهووهبینهدهبابیمێید بۆدایکوبژێی وڵر ژیانیخۆ ههدڵیخۆ هاوسهزوو ئارهناوێی بهرسهبهکچیقوڕ
.بێختدبهبهدڵیکچیئاگایانله

وهتههشهیمانبێ پهکهکارهلهنکهکهیکوژن،وا لێدهنهرگهئه.وهبێتهردێنننهسهکاکارێکیبههزلێکیدووییدحهبزاننکهکههبیا کچبابورگهئه
.وهتهیهنهدامێشکیتفکی وا بهقهو

.ژنبێنننوبکهئیشتیا خۆیانمێیدبهازادبنویئوروپائڵکخهکووکچوهوکوڕڵناگی کهههوهئه ئێمهکههڵکۆمهئاخی،کچیخۆم
م دایهکلهندهوهئهکهکچزۆرتیهچیلهکوڕباشه.کچوینیکوڕبهمالهبێنه یاوازیهرقوفهمووهههوشدائهئێمهڵیکۆمهبابه،بالهباشه
.نیهرمنداڵیههکاکه دهوهستبهههبێکوڕ نهاڵمبهبێوچیههندکپیاوێکچهرگهئه؟ویستیهبابخۆشهو

.نهاکی کوڕیهانبهۆکهووووهیههایفهیبوونوکهچزهپێشتکچانلهلهمیشهههکوڕیهتیدونیاههوهولهنیهتا ئێمهخهوخوداوا داناوهرکچمهه
.روانوسیاوهقوربانیبمههدابهاانی قورلهوئیساڵمی دالهوهئه
. واتکیدباباقسهدهتنهقه،خۆتژنیتۆدایه
.ستیشماننایهدهلهبگۆرینوزاهووهئهکهنیهتۆزوو منوئارهبهوهاڵمئهبه،راستن تۆزۆرقسانهوئه،یگیانزانیگوڵده
.تیدااڵیهکۆمهیونگرههبوار فهتلهتایبه،بهیهههگۆڕوئاڵپێویستیمانبهئێمهنوراستیزۆرکانیگوڵقسهخاڵه
.کانهگشتیهرد وفهیهیدابینکیدنیئازادوتێکیدێموکیاتیکاڵتیحکومهسهدهرسههێنانهبهکی ودهزاهووهگۆرینیئهوی بهئه
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تیمهافیدژایههبی زۆرزهههمهووههیچمهافێکینیههداژنههوواڵتههبێلهخینهبایهرزی و ئهوهاستیئهربه.یمگوڵکانیدادهڵقسهگهمنی له
.کاژنانده

.نکههیهی ژندهچهاو سهووکسههچهۆنبههووه ولێنههڵژندهگههیوانلههحههکهووچهۆنوه،کاررسههتیکۆمار ئیسهالمیهاتۆتههوهله،بینینتادهوهئه
بێ؟کیانههیهکوومافیوهپیاوژنورێگاناداکهوفیژنهبدژ مازههمهلێنکهنگۆدهئهکچیخۆم
".کافیستانیبێتهرکسهمانیهکهنوواڵتهاانبکهقورورمبهوپێغهخوداپشتلهکڵخه"لێنیانیده

.و تانههدهنگۆئهکه نالێمئازاد وهتمنبهڵالکچیخۆمقهوه
.کجارزۆرهرقییهفهورۆمیئههردڵسهگهبوونلهورهتێداگهدایکبوونوباپییتانتێدالهبابتانودایکومیکهردهگیان،سهدایه

.هاتووهرداسهژیانئاڵوگۆر به
بهه.وارنخوێنهدهچکهوڕکهچچکاننجههگه ئێسهتازۆربهه.ماوهنههنگۆمیئهردهسهوکووه.کانیانژیانومافهانهڕوهدوهکهچاوێکیدیکانبهموهورۆئه
مهافیاوپیهژنورگههئه.وهمههبکهفکهیتهۆکهوومنهی وهبێکهتههوهئهڕوانیچاوهنابێتۆ،وابووکه.نکهدهکاروکیدوهواوچزانکۆیانتهیانکده
سنهاکی کههمزۆلهملههدهوئه،بێکیانههکیهوهرکومافیئهڵگاداکۆمهلهپیاوژنورگهئه.بنیهزههانیمهمانا فی دبێبهکیانههکیهوه
.کی ئینسانچاو لێدهکووژنی وهو

.وهنهبکه پێ بییوهنجاساڵلهپهنجانیگهکووۆر ژیانناتواننوهگهۆ ئاڵوبهمیۆئهمو .کانیگوڵیراستنگیانقسهدایه
.پیاوانزۆرتیهئیلهشیژنانزۆراڵمبهکیاون،بهشبهئازاد بێلهپیاوداژنوڵههکۆموگشتیلهبه
خوێنهدباورسهتاندهوسههدرهمهچوبانههشهارلههدێههاتو کهوردلههیدیکههژنهزۆرتهۆوبهاکهههههوهشئیمکهانیئههمیتهۆردهسهرگهئه،گیاندایه
.بوودهئێستاخۆشتیلهژیانتانزۆر،دووکتانکارتانکیدبارڵبابمههگهلهکویهنیپیشهخاوهخۆتانببانبهبۆ

ێلهێنودهنگۆش ئههوهئهه''وادگیاناڵم هبه.شبووینبهمانانلێێبێناشکور نالێمئێمهبهوباشهخوێندنشتێکیزۆروادگیانکهزانم هده
ویویاوئهابحههخۆیهانبفیۆشهنوئاشهکیابههووهنههووتکهڕژنخۆیهانڵاڵییورهبههێتههبببێوتانیخاریجیلێاڵکووومانوهکهتهاڵو وتانههده
".بوڵناکانگیکورد شتیواقهرههفهنابێولکیئێمهخهبۆ،سوار مێبێێییاباننخهلهوگی نهتیچکۆلهحورمهورهگهمێنێونه
نێهو تبههایبههتبهه،نێهو  ۆراو هۆربههکانپێشهێلبکهاوئازاد ئینسانهنیهسبۆ کهوستیئینسانشتێکیسیوشتیهربهسهگیانئازاد ودایه
.ڵالییرهبهنابێتهخۆ،بوونربهراژیاندابهلهوکارکووپیاوانلهژنانی وهرگهئه،پاشان.وهێتهوسێنچهکبڵخهوهبهزههمه
نشهانیپیهاوافیۆشهنوشهانبههخۆیهاندهووهنههکهووتدهڕخاری ژنانچهۆنخۆیهانلهیبنینکهدهنێهوه ئهئه.ڵاڵییگولیگیانرهبهننابێتهچۆ
.تئازاد وامناو ڵالگولیگیانمنقهوه.وهخۆنهقدهئاره
بهۆژنانکچانوچۆنزانیتاراندهتلهتایبهبهکانورهگهشارهله.انهڕو خۆمانمههکشارهلهتۆئێیانژنخۆیاننافیۆشن؟لهگیانبۆدایه

یههههدائێهیانسهادلههفه نهدهوهئهپهێموانیهه.وخۆمهانپهێموسهولمانهیههتیئیسهالمههحکوومههلێهیهۆخه،یباشههده.فیۆشنمخۆیاندهپوولێکیکه
.بێتانیئوروپاییههاڵولهندهوهئه
نمانها کههیییاندهوئینسهانسههکهووهرنورامبههڵپیهاوانبهگههدالههژیانهوکهارلههنوکههدهربههووتلههرگیڕوبههژنانیئوروپها هلشکهوهئه
.وهبارێکهمووههلهیانهکههڵوتنیکۆمهکوومانا پێشکهڵبه.ڵاڵیینیهرهبه
شهتێکلههمووهههکدروسهتبکهاورزێهدهشنهاتوانێتهیئێمههاڵو.وتوتینپێشهکهئێمههندلههچهکهژاپۆنبکهئوروپاوئامییکاوهلچاو،گیاندایه
.نکهواریددهراوهرهده

وتن؟کامپێشکهتێکنۆلۆژ وتونعهکامسهئاخیین؟بکهشاناز پێوهکهیهههچمانگیانئێمهدایه
.وهرێتهگهدهدواوهوامی بۆردهبهوتوووهدواکهبارێکهمووههلهتێکیاڵو

یاڵونوخههخهلهنزۆرتیکهگۆلیداوا دهتۆو کهوهئهورقمانزۆرهڵوانفهگهخاری بژینولهتانیاڵکوووناتوانینوهوادگیان،ئێمه ه
.راستیتاکوو،چێده

زانهاسیکهیاندهبهقوتاندوهوڵکههڵژیانیخهلهخۆ بزۆرزههمهکلیساوژیاونوبوونوکووئێمهمێکیوهردهتانیخاریجی سهاڵوگیان،بابه
.یشتویانکوشتووهتێگهو
.خڕهرزیکوتاهدهکهوهشیمانبێتهکانیپهقسهناچاریانکیدلهوکید''گالیله''ناسستێیهئه سووتاندیانلهشهڕههه
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بهێزۆرکهاندهتموهتایبههبهه.زاههووهگهۆرینیئههینبهۆڵبهدهوبێههدهوتوینودواکهزۆرئێمه.راستنگولیزۆروکانیتۆوادگیان،قسه ه
.بێکیباشتییانههیهوداهاتوووتاکنوڵبدههه
کهوووهواڵتیئێمهکهتهحمهزۆرزه.ببینێوهخۆیهرچاوبهوتنێکیبهبتوانێپێشکهتیئێمهاڵو تاکووودرێژ دهوسااڵنێکیدووروهزانیئهۆتدهخ

.راستهزۆر،ور زۆرهکدادهڵژیانیخهبلهزههمهوتیههنوونستێکیزۆراڵوتیئێمهاڵوکهیوهئه.لێبێئوروپا وئامییکا
. نیهگییوگیفتانهوکوردئهرههناژینوخۆداتهکهملهمهولهئێمهرههخۆ.نیانینته کوردبهئێمه،وادگیان ه

.ینبکهشیعهبیزههمهبههکشبتوانینپاشهمئێمهکهبڕواشنا.نیکهدهشیعهفارسوئاخیووڵئه قسه
بههنمهههیچکههاتئامههادهناکهههبڕوانوکهههو لێدهییهموویانپهههههههبیلههێایشههیعهر هههرچیمهههههینوبیتزههههمهوانزۆرئههه.کههوردنههینکههوووهشههیعه
.مبنێنوهدێموکیاسییانبۆکهبهزههمه

.یانبێننکهبهزههمهلهکوازڵخهکهنیهمانایهوبه،بێئێیان ێگیلهقینهسیڕاستهدێموکیارگهئه.گیانخاله
یهانبهزاننئهیخۆتبهحکوومهاڵتوسهدهبنلهبشداربهڕنوبربراتیخۆیاندهزهبتوانننهڵکئازادانهخهووهئاین یابکیێتهتلهسیاسهرگهئه

بهه.نهیخکیدنهینیههبهێئهاینومانها پشهتکهیدنلههبههوهئههبێ،خهۆ قهانوننههوهرهسهلهسهیچکهکبپارێزر ویهکووپیاووهومافیژنو
.وهگیێتهکانی دهشیعهوهن،ئهئاینیخۆیانبکهتبهخزمهنئازادانهتوانسانیئاینیدهکهبێودهتیئاینزیاتیحورمهشێوهو،بهوهوانهپێچه
 منیدیکههبهوونیگههبکهی ورسههتیچهارهوایههته نهلهسههمهپێشهدالهییهوهتهنهومتێکیفیهئێیانداکهلههپێویست،دێموکیاسییشتنبهگهبۆ
.زر ئێیاندادێموکیاسیدابمهلهنائیمکانینیهده.دابینبکی کانفارسهڵگهکسانلهیه شێوهبهنیانکاومافهبوڵبکی قهیی فارسغه
کی ،شنههکسهاندابهه یههشهێویی فهارسبهه غههمنیدیکههڵگههگههاڵتلهسهدهشکێندر وکانتێکنه فارسهستانهرهپهزگهتیڕهاڵسهدهرگهئه
.کی شدهشدابهئێیاندابهکاتوهئ

خهاونمهاڵبووینههدهووهبوونههکهۆڵدهلههمانسهتانهرهزپهگهڕهفارسههوئههبهوووشدهشدابههبههداکجار یهبهکیدئێیانوادگیان،خودا ده ه
.وحاڵیخۆمان

کهافهارسهڵدگههمانلههوهگیانکهواخهودائههکاکه.شنیهرواسادهکیههیهلهسهاڵممه،بههرروهکوردێکینیشتمانپهمووئاواتیههوهگیانئهخاڵه
.تیخۆمانوڵهنیدهخاوهببینهووهکۆلمانببنهله
ولێانوامهههردهبهه.ئێیانهییههنهاویابههنتههوشکیاوهبهدابێوواڵتهمافێکلهمووههلهکی ولێدهولێکیاوهگیان،کوردزۆلمیزۆر روانهپه
ردهروهزمهانیکهورد پههبههرسبخهوێننوزمهانیخۆیهاندهبهسهدرهمهلهنکهکانمانرێگایانپێنادهتمنداڵهنانهتهوهو بسڕنهکهناسنامهداوه

.مێژوو خۆیانبێئاگایانلهبکیێنو
یی کهوردسههچهاو کهافیچهۆنبههبینهینکههواده.مافێهکمووههشینلهبهبێووهوسێنهمانچهدهنوکهلێدهزۆرمانزوڵم. یدکاکمهراستهزۆر
وتئههنانههتههوکیاوهماننههکهچهوکتیینشهتبهۆشهارهکهاررسهههاتۆتههتههحکوومهوتهیئههوهلهه.وه ولێنههڵماندهگههلکوودوژمنچۆنوهنوکهده

.وتکههیچنهخواردیانوچاومانبه،  ۆراو ۆرولیخۆیانپیۆژهقهبهبۆدروستکیدنیکارخانهورگیتوهڵکیشیانوهخهله کهپوواڵنه
.کوژانهئینسانوپاسدارهئهبیننخۆیاننهتخۆشیلهقهبنوتقیامهشیدونیاوڕهبیڕووڕه

.روانهبا هپهئامین،ئیالهی
.وه ولێنهدهڵکورد گهلهئاواکهبێژێیورهختیانسهبهختوتهمیانهومهبیئهڕهزارتبڕوانێوبیخودالهڕه

.یاللهئامین،بیاژنهئیالهی
کهورداننێهولهوهنانهئاژاوهکوردوو وسانهکاریانچهوووهکیدنهگشتیهیچیانبۆکوردبهرهه؟روانهپهپورهوابوونمهئێ کهشارهبۆرههبۆ

.نئینسانچاومانلێناکهکوووهونیهرشهپێبهرههیانوانکوردئهودابووه
 .یاندز وواڵتهئهتوسامانیروهسهمووههوکهڵووتکیدنیخهڕوکاریانڕاومدزانهمهوئه.محگیان سهکهراستده

گییفانیکێ؟چێتهدهرد وسهچیبهفت نهداهاتیمیلیاردهاپارهسنازانێکه.تێینابێرچاویانهه
ۆخهۆر ڕ خ یهاتیشههلههکانکوردیههحیزبههنوباتبکههد هێنهانیئهازاد خههبهۆوهکتیشانییههپیاو کوردشانبهرژنوگهئه،گیانبابه
.رمانپێنابافهکگیتوو،دۆژمنزهکییهیهرهبهونهبکه
.دایهیمیۆتێئهکهبوودهنهوحاڵهحاڵیئه،باکگیتوویهرگهکوردئه.نگوڵیگیا وانهکانتزۆرقسه
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؟تچیهرهزهتۆنه یدکاکمه
گیهانیتههوتونهکهدرێهژهوسااڵنیکیدووربه،ڕ دوژمنشهنگیودهکیهریز وک یاتییهلهکانیکورد هێزهوهداخههب.حمانکاکرهراستهزۆر
! کۆتاییپێد کهدیاری نیهوگیانهردێکیزۆردهوهئه.ڕژاوههیچیخۆراییخوێنیستیکوردبهده کوردبهوڕۆلهکتییه

 لهسههمهکانلههپههچهیشهتنیهێهزهگههنهێتمانکاتیشهداههلهوکتیهنییهکیدممولنههحتههۆ بهکتیڵیهگهکانیکورد لهزهڕ هێشهخاله
.تیهوایهتهنه
و بههیانهههدهازاننوریتیکوردسهتاننهنههدابونگورهههفهوهداخههبهێبلهێمبههدهوریککهیدودهخههوهتیهه چینایهکێشهخۆیانبهتیوانزۆرئه

 .نبکهڕزگارچینیکیێکارئێیانی بۆکوردستانوکۆمۆنیستمارکسیستوناو بهڵکانیدیکهخهکانیهیریتێئۆ
تیمااههسهتی هداردهتههبوونههکهپانههچهنهاوبههوهنلههههزۆرنوکهه خۆیهاندهکههلهتهیگهوایههته نهلهسههتیمهتونهد دژایههبههوهداخههبه
.نکهتیناسیۆنالیزمیکورد دهئاشکیادژایهبهوتوووپێشکه وچهنێوستیفارسیبهرهپهزگهڕه

بڕ ؟چیانپێدهن،تۆپێمنالێی کهکاندهفارسهلیخۆیانبۆتیگهبۆدژایهانهووادگیانئه ه
ر بێگانهه نۆکههوهئههبهۆ.ستهرهپهکاتبێگانهمووهه خۆ بکاوهتهیی نهچاو سووکسهبهبێوییتێدانهوهتهستینههسێکهکهرهه.خالۆژن
.کاتیدهشدژایهبۆیهوپیسهووتوودواکهینگیخۆ پێرههفهبکا
.پێشههتینلهههوهزانسههتهوادوبههوار سهههلهههزۆرانیدیکهههڵکخهههلهههیشههتوونوێگهتئاقهه وزۆرنهسههاکهوئهههکهههنیهههشمانهههوبهههوهئهههدیههاره

پهێزۆرڵکانیدیکههتخههنیسهبهخۆیانبهنگورههسانێکنبێفهکهوتونوکهدوازۆروهبوار فکییهلهانهسکه ۆرهوئهوهوانهپێچهبه.وانیهنا
.مهکه
،شهتهزاریهاندوور سههدایمقسهوزاننیانزۆرخیاپیدهکورد نووسینننازاننونووسنوزمانیفارسیدهکانیانبهنوسیاوه ارزۆر،موونهنبۆ

. کوردوهتهنه نێودانبهمافیژنانو
تداڕهبنهههنههالهههدهونکهههباسههیمههافیژنههاندهوهنهههکهبیههانکههۆور خۆده ژنههانلهههوههئههبههۆوانهههئه.وادگیههانانیچههی هههمههافیژنهههڕکههو

.کانیانمافهبهژنانوبهتیکیدنهسووکایهکانیانبۆتهسیاسه
.کوردستانکوردوتیبهسووکایهله،پڕهوهخوێنمهکانیاندادهسایتهکانیانلهمنی نووسیاوه.گوڵیگیانراستهڵالزۆروه
".نهککاندهباتبۆڕزگار ئینسانههولیخۆیانخقهبه".دانحیزبانهوئهریز لهنکهشیکیزۆریانکوردن،بهکهتیدهحورمهبێواا ئوانهئه

.دوژمنانیکوردهتبهخزمهنیاتهنیاوشیانتهکارهوئهکوردانوتیبهسووکایهوێو نلهکانیانپڕهسایته.استهرگیانزۆرخاله
ستهکهانڕزگاریهانبهێئینسهانرهزپهگهڕهتیفارسهاڵسهدهژێیو لهههیاندهنوکهنووسدهفیچارهماداوا  کهوانهئهمووههلیکوردوگهوادیاره

؟نین
مهافیبهاسلههبوڵبکهاودڵوگیهانقههتهیفارسهانبههحاکمیههتیورایههنۆکهوهوتههبکاوانبیهیئههکهوو کهوردوهوهتههنهمووو ههههههیانواندهئه
.کی نهپارچهپارچه''ێیانیئازیزیانئ''وانئهولێقهبهکاوتینهوایهتهنه

.دپارچهسهبهبووکیدئێیاندهگیانخودا دهواد ه
کانسهتهرهنژادپهفارسههاڵتیسههدهیێهژ کوردلهئێمهشبوونیئێیاندابهبهچونکه.شبێشدابهیاندابهئێمنی هیواموایه.متخۆشخالۆژنده
.تیخۆمانوڵهنیدهخاوهبینهدهبێو اتیماندهنه
می نهدکههرچهمافێکیههبهوزووانهبه،کورد تێداین ئێمه کهزاههووبهپێموانیه.تقیقهحهچنتاکوووندهخهلهزۆرتیقسانهوواد،ئه ه
.ینبگه
.و کهردهدهلکهۆژێکلهخۆر کوردی ڕووهرداهاتوسه زۆر بهگۆڕوڵتیدونیائاسیاسه.بهشبینمهڕهزۆربابه

.بینمتدهحمهزهبهزۆرلهسهمهومنئه.وادگیانخودابکاوابێ ه
رێژیمههشهکاوهوڵکئید تیسیانلههخهندینساڵهواچهزانیکهخۆشتدهناڕازینوتهوڵهودهزۆر لهرهشیههبهکیئێیانڵحمان،خهکاکره
.بیسی میدهنگیبیوخێکۆمار ئیسال ێگایاندهزۆرلهنوکهتیدهدژایه  ۆراو ۆرشێوهبهو
.بیدنێوکووچۆنرێژیمیشایانلهوهرهه.نربهنێولهتهمهحکوووئهتواننندهتمهحه،کگینهیڵکیئێیانخهرگهئه



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

36 

 

انیڵکیانخهههنههدهوهئهنوکههشههتێکدهموو خۆیهانهههههومانهههبههۆوهرێگهها ئاینیشههلهههویهارهقههایمدزۆروئاخوندانهههتیئههمههه یههد،حکووکهاکمه
.نت واامبکهڵکیئێیانقهخهمووههنتهئامادهحکوومهو ئهوهمانهبۆکهڵهگهبیلهزههمه

.ناگی ربهندملهوری بێخۆ لهچهرێکههتاڵسههیچده،ڵکراستبووهخهرگهئه،گیانبابه
بهۆئینسهانکهوژنووزۆرداروانههئهوداوانیههوهکهیدهلهه.رکیدسههتچارهکهلهسههممووههقسهبهودیوهونیاتنهدزۆر و یوبهمتهکهکچمتۆ
.نکهشتێکدهمووتداههاڵسهدهیانلهوهمانه

ڵکیئێیانیانپێبکوژر ؟میلیۆنانخهکانبهئاخوندهلێیحمانتۆبکاکره
 لهێهیسهیجبهوپاسهدارمووههههوئههواوهدژ کهی لههڕهشههمووههههوئههوکهارهرسههلهتهمهحکوووئهچێساڵده31بۆوههئمحگیانڵاڵسهوه

.بێدههێزتیبهۆژڵڕگهلهڕۆژوبووهنهموازتیو ێگا خۆیهلهرههچیکه،کوژراوه
.بیووخێهتحکوومهوزانمئهتیدهحمهزهبهزۆرخۆڕانالێمکه امنله

.رووخێڵاڵدهئه،ئینشایهورهخوداگه.کهدڵتچاکبێپیاوه
بیووخێ؟تهحکوومهوڵاڵئهئهئینشادوااوبلێیبهانمتۆخروانه اپه

".ماوهکیدننهدواابڕواتبهزۆروایفبووهنتزهئیماشدینوتۆوادیاره"،کهڵاڵپیاوهوه
".کۆمونیستبۆتهمبابدایه"

هاهاهاهاهاهاها
".وهرێتهڵگهههرمبهوپێغهخودابابیشتله".گوڵیگیانمانمابوووهئهرههڵاڵوه

."نیستچشهزانمکۆمۆشنارنیستوههکۆمۆتهبوومهنهمواوڕگهرنهدینوهمنله".گیانروانهناپه
".دینیئیساڵمداناهێنن بهددانیخێیورگێیاوهدینوهگوڵیشیلهگیانواد ه.هێزهتیسیوئیمانتبهدهخوداکیلهسێتۆکه".حمانگیانزانمرهده

خۆیهانتیخهودا وتوایبهادهمزگههبچنههنوبکههڵکنهوێژخهه نهینکههوهدژ ئهاوینوڕگهرنهدینوهوادهیچمانله همنونهنه.گیانهدای
.نبکه
ریکیکهار دینهیخۆیهانبێوخهنهوهستهدهتیانبهاڵسهمکاندهن،مهکووئێستا ئێیایانیوه.تسیاسهله ئاینهوهکیدنهایلێن، ودده ئێمهوهئه
.بن
لههووهکاتههنه یهاتیوانبییلههسکههدیهار ناکهاوۆشهوێنیانبهسرێگهاوکههبهژینوئهاواچۆنیهانپهێخۆشههکهکئازادبنڵخهلێنکهدهئێمه

.دانهبڕیاری  یاتیوان
.بێرقیاننهفهبێوکمافیانههکوویهژیانداوهلهپیاوژنولێنکهدهئێمه

.فیۆشی یواننهحهووک،وهلێبکی ئینسانچاو کووژنی وهسبێونانوکچانبه ژوهوسانهباچه،لێمکهمنیکچده
.مێنێسیپیاواننهوهههووادانیکچانبۆههمێیدبهزۆربهبچووکوبهورهگهوژنهکووژنبهکی ،وهدهتژناننیسبهبهمیۆئه کهوهئه
کهابیا .یههکچهیههدووکیکههکابیایههبههدراوهابیبهدایهکوزڕگوشهار ختوزهملیوزۆره حێ بهکچێکی وانوتیخۆتان ییانهتالهوهئه

.نتیهمهتهخۆ بهلهزۆرمێید 
چزمانێهکباسهی،خۆشهمنهازانمبههسهووتێدڵهمبهۆ دهتموناراحههتههخبهبێکچههوئههبهۆنهدهوهئه،بکههابڕو.اسکیدمب بۆکهرهاتهسهژاڵبهکه
.مبکه

ژارهپههموزاببکێشهێوغههن واهبێڕهدهماوهتاکوورهسهبهقوڕکچهوئهخودۆزهکیدهتایهههتازوو خۆیانبۆههئارهیلوهمیانبۆژیانیکچه
.وانیشهوۆژمیڕهاودههبێتب
.شیڕهچارهوئازارورددهبێتهدهشیانبهکیێنور دهبهخۆشیژیانبێلهکهلێشێواونازختوبهکچیبێنازارههکلهیهنموونهیهوهئه

کا؟ژاڵ،گوڵیباسیکێدهکه
.یناسیکا،خۆشتدهدهموێژگیانباسیگهدایه
.یناسمئادهئا
؟کیدومتبۆکچهوباسیئهند ارێکوابزانمچه.ژاڵگیانکه
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.یهناخۆشیههتاڵوژیانێکیزۆروختهدبهراستیژنێکیبههب.بۆمباسکیدو  دایهکهستدهرا
 قسههرسهه لههکهه هاری مێیدهزۆرنوکههدهتیپێچهۆنبێحورمههڵخهیاپنوگهه لههندهچهکانیدشهوسوخه وکهمێیدهخۆ بۆ باسکیدومکه

.کادڵپیسیلێده زۆرکهمێیده،وێژمگه قسهبه.کاککار دهستنکوتهبهڵدهگۆیابۆ ههکانیکهدایکوخوشکه
وکهابیا هاتوهنههسهتدهکانچیانلههدوکتوره.م دوکتورچۆتهی زۆرنابێواڵمحامیله،بهیهکابیایهوژنیئهموێژگهچێکهساڵدهدووبۆوهئه

.یهکچیهه دووکهکۆنهژنهخۆ لهبێ،چونکهبکوڕ وێژمگهو لهمێیدیشیدیهه
".ردهتهنایهربینم،ههمیدهکهمنزۆروبهدهیاواهحهژنێکیبهناگی زۆرڵههخودا"
کهووپۆلیسهههسوموخهر وهدنێبێمهتهبهقمنیهبێههماڵنهملهکهمێیدهرگهئه،لێده.زیندانیوامکوولێوهخۆ ده.ردهچۆنبێتهگیان،دایه
لهێده.دالێهدانمدهمبههکههمێیدهبههسهتێوبهدهڵهههبوختهانمبهۆودرۆ هارزۆر.فیۆشهێمپێدهڕگی وشهخۆرابیانومپێدهلهروههوهرمهسهبه
 .رانسواڵکهرسهێنکچیماڵهلپێمدهنوکهدهتیمپێزوو خۆیانبێحورمهئارهیفوکهبهدایکیانخیاپتینوکانیشملهدشه
.کاکمانتۆ هێناوهبیکهباربێزۆری منتلێندهده
.ناراز یپێتۆکه تهنازونیعمهوئهونهبکهور کاکمانهاوسهببنهوهخواردهقوڕاویاندهبوونکهههژنیدیکهزۆر
.اومیتینخۆیانبهلهنزۆرمهتهبهسانێککهکهتبهتایبهمێیددانیکچان،بهبهزۆرشئاکامیبهوهژنگیان،ئهخالۆ
زۆر مێهیدموزوڵهتیوینههئهاواتووشهیبهێمهبهێوروهختههژیهاندابهلههتهاکوو، ڵبژێیر ژیانیههوو خۆ هاوسهزئارهنابێکچبهبۆباشه
؟بێسوکار نهوکه

.کانیاندێننکوڕهزوو خۆیانژنبۆئارهوزحهبهکانبابهدایکو ارزۆر.گیان گوڵیانی ناکهڕهێنانیکوباسیژن ابۆ
کهیدێنهینوکچێژنهتبهۆلهێنکههیاندهکههکوڕهبهه هاروئههنوکههدهشهیلێچهنقسهدهدڵیهانربههوتهکهکهونکهدهکهستنیشانیکچهپێشدادهله
وچهیرهکارکهنگینوهستردهزۆروبهدهیاواهحهبهوزۆرکچێکیچاکهزۆر''تاریفیکهونهکهده.و بۆتبخوازینههمانودهوهیهوکمانبۆدیتوچا
."وچی

و یاننا؟ دهکچهویاننا،ئایائهدڵه بهچهکوئایائهکهیانناپیسنکهڕهدڵیکوئید له
.بژینوهکهیهبێبهدهدرێژوسااڵنێکیدوورکچهووکوڕئهکهوهنهفکی لێناکه

خۆیهانبهۆنولێکیدووییبکههزبهابحههتیسهیدایهکولهدووربهوبتواننئازادانهبناسنوکتییهکتییانخۆشبو ویهکوڕهوکچونابێئهئاخی
؟نبدهداهاتوویانیانوبوونوهکهیه بهخۆیانبڕیار

 .نندبکهماوهزهدڵیانهنوبهکهستنیشاندهبۆیاندهوان ئهکچهوڵئهگهراز بنلهنکهکهدهیانناچارکهکوڕه ارزۆرنکابابه
.کانیانکوڕهبۆکخۆیانبێنن،نهژنبۆ وهئهکوووهبابانهو ۆرهئه

گییوگیفهتوناخۆشیوکێشههلهژیانێکیپڕهۆ دروستبوونیبێتهدهویستننهکتییهیستیووبوونیخۆشههۆ نهشبهژنهێنانهۆرهو ئاکامیئه
.وهبونه یاگاتهشیدهکهنجامهرئهسهو

کهچرێگها کهیهوهستمئهبهمه.چێتاکووراستیوندهخهلهیزۆرتکچیداماوبۆرگیی تژیانیهاوسهبابه لهکه باسیدهوهئهوادگیان، ه
.بابیبێداخواز دایکوچیویستوهبێملکده ارزۆروڵبژاردنێکینیههههیچ ۆره

پهاش،هێنها دڵیکچههنابههری بههگههئهبێنهێوکههکچهنهاکی کههناچهاری  هارزۆرختیلێنهاگینوسهههینهده،و  نههکههکچهرگههئه،کهکوڕه
.کادهخۆ ئاسودهودااڵقدهتهککچهیهماوه
بهابدایهکو.وابلهێگوماننهاتوانێبێم؟بکهو شوو پێنامههخۆشمناو وودڵمنیهبهومناو کوڕهوئهتوانێبلێکهدهکهکچهبلێنپێمنگۆئه
.نکهتیدهقیمهبێنوبهو دهومئابڕقهوخزموبیاو
.ندهدهوانبڕیارئهکه بکاسهکهوبیایانمێیدبهزوو بابوئارهوزحهرسهنلهتمهبێحهده

خۆشهمنهاو کههبلێوبێدڵنه بهکهکچێککوڕهرگهئه.ماونه اراننکووشوهکهڵکهئێستاخهوواشنیهکجاریهشار له.ڵی،كچیخۆمگو
.و یانههبابیدهدایکو بکاکههکوڕونمێیدبهتمهحهنکه ناکهناچار،ممێید پێناکهو
.نکههیهانپهێدهژنههژنبههرهکسیهنوکچانناکهبهڕاوپیسرو ههلهوتونودواکهوادوسهڵکیدێهاتیبێخهچونکه.راسته.تیبلێیئادیهاله

.نکهدهلیانپێوهاامهمهکانیانکوڕهیانبۆکانیانوبابهیانبۆبیاکانیانیانبۆ
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 .ندرێمێیددهبهزوو دڵیخۆیانئارهکچبهئێستازۆروکهکچیخۆمناشوکی مه.ماوهنهریتهنهدابووشار ئهلهشکور
.فیۆشنپووڵدهکانیانبهیانکچهنوکهدهژنهڵکژنبهخهشار کواله.کامراستدهروانهپهوڵی،با هگ

فیۆشهتنیبههوهئههتۆیانی.رفیۆشتنهههپارهوکۆلێکزێیرسهکیدنیکچانلهمارهخۆ،شار نیهلهژنهژنبهولیتۆقهبهرگهئه.لۆژنخا
.وهرزهقهژێیچنهمالندهزاواشتاکووماڵه؟کچاننازانی

وبهه.دابینناکی نجانگهزۆرو بهیانههدهکێوبابیبو ماڵهوپوواڵنهئه.نایهگیانیژنیانبۆدار ونهربهلهکهنههموزۆر، داشارهوله
.دروستنابێبۆشیانیانیهاوبهژگیانیهوبهوبێکاریه

هڵه مازێهیهمهووههههویهانئهه.نهابێراز متیدسهکهکهههسهدووسێکی بهههیچکه. زێیسکهکید،ئێستابۆتهدهمارهارهپرسهکیانله ارانبوو
.یوانفیۆشتنوایهحهکوووهوهئهگیان،دایه.نکهبووکێداوا ده

.ییدیار بکی بێکچمارهدهوایهرییشتێکیشهماره.نابێرهوبهرهوبێسهستورشبێدهدونیایهوئه.گیانواد هنێوا
".ستینئاینیئیسالمی ڕاوهبهناتوانیندژئێمهخۆ"

.کههکچهدر بههدهیههمارهوئهه،اڵقبهداتههویستیکچههههرگهئهنێوهێنهکچهلهزوو خۆ وازئارهبهرواههکوڕهکهدانیاوهییبۆیهپاشانماره
زۆریه کههوکچهبهۆتێکوایههمانههزهکوویخۆ وهیماره.دایهچی لهخیاپێکهوهئه.تێکیباشهبابییارمهدایکومی بۆوههکچهمبۆههشوهئه

.شتیچاکه
.ننکه ببیسنپێتپێدهیکهتۆده قسانهوڵکئهخهرگهئه

دووکمر،هههینیاندابێبهههلهقینهویسهتیراسهتهخۆشهودڵهیخهۆ مێهیدبکهاکچهی بههزوو خهۆ ژنبێنهێوئهارهبههکهوڕرگهگیان،ئهبابه
.یداببێپهدانێویانلهوهبونه  یاهککێشیهوادهخانهندهچوادهخانهزارههنگبێلهڕهکاتوئهوبێدهرانهوهختهبهژیانیانخۆشو

.کانیانناکاکچهتێکبۆمانهکووزهییوهمارهمپێویستبهدهوئه،کانیانڕابگینکوڕهساسیکچوئیحستوههکانگو بۆدایکوبابهرگهئه
پێویستناکا؟بۆ
.وهێتهبدهمتیکهتیازانزۆرلێکووهبونه یا کهوهرخاتی ئهبههل

کتییههکهوووهکانیانمافههپیهاوژنوونهقیننیزامێکیدێموکیاسیراسهتهخاوهببینهئێمهرگه،ئهکهیهوهئهگهگیینزۆرشکهدیکهکیهیلهسهمه
کهووپیهاوانوهبێویانههحقوقیخۆنوبکهکاربێوڵسورانیانههههژیانداکانیبوارهمووههننلهشانیپیاوانبتواژنانی شانبهبپارێزر و
.شییباییوچیوچیناکاییووکاتپێویستبهمارهبن،ئهستنوموحتا یپیاواننهخۆیانراوهیپێرسهلهوهبوار ئابوریهبتواننله

بێ،ئید پێویستناکهاخۆییههربهسهوهبوار ماڵیهلهداویانزیفهوهرکوشداربنلهئهکبهویهکوموووهههرگهئه.کاوادراستدهگیان هبابه
.نرجبکهیانخهکهبۆکچهتی یازکۆلێکپوولبابهووهمێیدبدۆزنهکانیانکچهیانبۆکانیانژنبێننوبۆکوڕهکانبابه
شژیهانیهاوبههکتیڵیههگههویسهتیلههخۆشه بناغههرسهوهلهواوهشناختیتهبهوکتییهبهواوبوونیتهبڕواانبهکانخۆیکچهوکانکوڕهمودهئه

.پێکدێنن
کی لههیههاڕادهتهبیسهتوونورسههمنزۆرملهکهتواڵتانیسکاندیناوتایبهبهربیئوروپا غهواڵتانیئامییکاوکوووهشمهئێواڵتیرگهئه

.کیێنردهسهچارهلێککێشهگهرێنتیبدیارمهوهنسۆسیالهیهمدلهرامهدهمپیاو کهژنوکهزر ڵیلێدابمهسیستمیسۆسیاوهتهمخوێندونهرسه
زۆر، پهێبهدر وهحقوقههبهه  سالێکئیجهازهماوهبۆبێاڵیدهکاتێکمندندهکارمهژنێککه.کار پێبدر بێ پارهبێسێککار نهکهرگهئه

نوبکههواوتههیانکههیانپێبهدر تهاکووبتهواننخوێندنههوهمانگانهتههڵوندهمیهدانیخوێندنلهدرێژهموانبۆرگهئه.بندهرسهگییوگیفتچاره
.کی ردهسهنچارهژیانیالهشێکیزۆرگییوگیفتیبه،زرێنشدابمهدوایه
نمیهههکانیهانلههمێیدهلههوهکهاتی یابونههژنههانلههرگههئه.بیسهاننهامڕ لههسرگهینکههبهێداههاتمانگانها بێکههار وهوسهانیبێکهارکهرگههئه

.پیاواننابنموحتا یوهبار ماڵیهلهکیێنودهرسهچارهکانیانباشتیتیبدرێن،کێشهیارمهوهتهحکومه
گهازفتوفیۆشهتنینههتلههوڵههده کههداهاتههمووههههوئههتووڵههدهدر بههده کههلیاتههمامووههههورا ئههرهسهواڵتیخۆمانله.ییکهسهتۆ

 کههنهکههخاوهواڵتههوسهامانیئههتوروهسههدنلههدز کهیبۆتههتحکوومهوکار ئه.ڵکنیهخهمتیینخێی بۆچیکهو ،کهکهستیدهدهسااڵنه
.ڵکنخه
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ئینسهانیتێکیبهاشوحکوومهرگهئه،یههههلێیکهفتوگازهنهمووهههوبوونیئهبهویهههمهواڵتیئێ لهتوسامانهروهسهوئه،گیانبابه
.بوودهووتنهڕشوسبیسیوڕهکه،رجکیاباڵکخهخهکسانبۆ یهشێوهبهواڵتهوسامانیئهتوروهسهوبارکارسهله
.بۆوهمدهکهمایانزۆردهنهر یانههقیییفه

.گازونهیهفتیانههنههیچیاننهخۆوانیدیکهئه،بێنهروێژنۆ.ندنینمهوڵه ئێیاندهندازهئهبهواڵتانیسکاندیناو چ
وهت،ئههوڵههدهنبههدهمالیهاتی دهرگههئهزانهنوهیخۆیاندهتبهومهڵکحکوخه،اڵتیانپارازتنیمافیهاو ودێموکیاسیوهۆ بوونیئازادبه
.رتیهسهلهزۆرتواڵتیئێمهنیسبهو بهشلهرانهد سهرامهدهووهکیێتهرجدهخۆیانخهبۆرههپارهوئه
حکهومکیانهیکهاتیمههلههووهدادگاولێیبپیسنهتواننبیکێشنهتبکادهیانهرۆککۆماری دز یانخهسهرگهئهکهوادارێژراوهکهمهو سیستهله
. قانوننیههورهسهسلهکه.نبهکار مدهرسهدادگادالهله

کبتهواننڵخههلێهدراو ئێمههاڵبههواڵتهیلههرگههئهکهپێموایهقمووادموافیو هکانیگوڵڵقسهگهلهکیزۆریهحمان،منی تاڕادهکاکره
لههنوبکههککهارکهوویههبێوهپیاوبۆیانههژنوشبکی وموواندادابهههرسهکسانبه یهشێوهتبهکهملهسامانیمهتوروهسهبژینوئازاد

سیسهتمهوڵگهۆرینیئههگههلههمنهی  یهد،خهۆکهاکمه.کهی دهرسههتیمانچارهاڵیهگییوگیفتیکۆمهمزۆردهوبن،ئهکتینهموحتا ییهوهبار ماڵیه
.ئازاد بژینبێبهدهڵکهخهوهئمنی پێموایهموههدا
"!ڵاڵییرهکبهها،نهئازاد دیاره"

رهکسههیهنگیخهۆ بگهۆر ورهههفهبهێدهگۆیهاکهوردی یبیسهنکههدهولههمولهههزانسهتگالههکههکانه کۆمونیسهتهقسههیلهێنوادده ههوڵیو گهوهئهه
.ێتهئوروپابئێیانی ب
".،خاری خاری !نالێیکافیستانیبۆ"که، اپیاوه

دژ خهوداوواو لههتههیهانبهه"نخۆتهاندابهینبکههکیخهۆشبهۆداهاتوویههبهنووزانسهتلمتهاکووفێهی اهیزانکهۆنبهۆوچوکانمئێوهلهڕۆباشه
؟"وهنگیخۆمانبجولێنهرههفهورمبهپێغه

.حمتانپێبکاهخوداخۆ ر
 .وهتیسیهوێتهمهکهنایئیسالمئاین،ڵکئازادبوونیخهبههیچدژ ئاینیئیسالمنیهوینیکهده ئێمهقسانهوئه.گیاندایه
دانمێههیدبهههزۆربههوژنهههژنبههکی وسزوڵمههیلهێنهههکههبههێو ێگیههیڵگاداکۆمههلهههکیزۆریههکسهانیتههاڕادهیهر ورابهههلێههینبهابهدهئێمهه
.مێنینه

زانهمده.بهێپێشهیبگیهی دهودزێهوهوناشیینوزیتێکیناحهرنهپێمزۆر.کمچوببهورهگهوژنهژنبهمێیدانوبهزۆرمنی دژ به.گوڵیگیان
.دابینبکی ژیانێکیخۆشیبۆوبێروهختهبهکهیهوهزوو ئهئارهئاواتوکادهمێیدکچێککه
.ژیانیتاڵوناخۆشه ۆرهواوابهئکهسووتێ،زۆرمدڵبۆ دههموێژگهستمبهمهتانکید،کچهوباسیئهئێستاکه
.نکهباسیدهنگۆئه کهوهڵئهگهله یاوازهشتێکیزۆروهئه.گوڵیگیان

.بووکیدیانپێژنهژنبهکهوههبگێیمرهاتیکچێکتبۆسه،بابهروانهپهبا ه
.گومیگێبووکیهڕگهماڵمانلهم یدبکهمه مێیدبهوهئهپێ 
.وهگییسهابونهکیئێمههڕهگههلههوغێاڵسهاب ماڵیهانههاتبووکههڵمێیدهگههندساڵلههدوا چه.یانپێکیدبووژنهد ژنبهلهرسهبه قوڕکچه
.وهگێیامهبۆرهاتیخۆ سهبهموووی ههئهئاشناود بووینبهدهکتیمانیه کوچهلهکهژنهوڵئهگهلهوردهورده

.بێدهررگمبۆ ئاور تێبه هوهبییمدێتهوهئێستاشکه
اڵم،بههبهووهاڵنهنهدسهاچهنایههبیهی لهه.کهیاوهکیخهۆ مهارهئامۆزایههلمنداڵبووهزۆرکاتکهوئه خۆیانوکهیهدێلهبۆ باسکیدمکه
.بووهپێن سااڵنهنیمهتهکههبۆیانباسکیدووایهد
 زۆریهانڵکهوڕهگههلههبهێو خۆیهاندهکههدڵدار یانیچی،ااشهقیکهوڕێکیدێیهویستیوبزانێخۆشه کهوهئهگاتهنیدهمهتهناسێوخۆ دهکه
.کیابوومنداڵیلێیمارهبهکاکه خۆ بئامۆزاکهنابێمێیدبهئامادههیچ ۆربهئید کچه .و خۆشدهکتییه

لهێهدکهاودهکهارهوتیئههدژایههکچهه.نبکههندسازماوهزهشاییوووهزنهوێیانبگکهبووکهکهبابیکچهماڵهرسهنهخهختدهزهبابیکوڕهدایکو
.و مێید پێبکانایهه خۆشناو وکوڕهکه
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یشهیانڵمندادووکهه بیا کچهدرابووبهندساڵپێشتیچهکهوهوێته خۆماندهکهکچهوهئه،نێدهماننهکهکچهرگهئهکهلێندهشبابیکوڕهماڵه
.بووهه

کچهنوکهده کوشتنیلێڕشهوههلێدانوکوتانژێینهخهدهکچهیانهزهبهبێزۆرزانندهزلێکیدووییکچهحهبهکهبیاکانیکچهبابودایکوکاتێک
.ندبکاماوه خۆ زهڵئامۆزاکهگهنلهکهدهناچار
مههههکهه،لهێنشده کهوڕهماڵههبنهبهه.کهوژندووکیهاندهرههههێنێنههکچههلههوازرگههئهنکههکههدهکهوڕهلههشههڕهگشهتیههبههسوکهار کچههکهه
.وهشیمانببنهپهخۆیاننکهکهڵدهگهکارێکیوایانلهمی ههکوژنویاندهکهکوڕه
.نکهدادهکهئاورهئاوێکبه وکهئامۆزاکوڕهدر بهدهکچهشهڕهههلێدانونگوزهوبیزهبه

اڵتسههدهبێتهاوانوخیبێرکووبههوهکچه ئامۆزاکهکوڕ و کچههماڵسیبنهوهههوواهۆ ههبهشێو وواو دهته حێلبهژیانیکچێکی وانو
.قۆچیقوربانیکیێتهده

وبههرهسههبهقهوڕکچههوئههیانههزهبهابهێئهاوکهاکههبوڵدهچۆنویژدانیانقههنهوائهباشه.یاللهبیاژنهۆشهناخرهاتێکیتاڵوسهراستیبهبه
کههنوکههده مهارهئامۆزاکهه ئاگا لێبێلههوهبێئهکچێکیپێن سااڵنهبهکهخۆیاندڵیاننیهوانهئهرگههم.نمێیدبدهبهیهحشیانهوههشێو
!ختڵیبهمانێینهیاندهکهچهوڵیخۆیانکقهبه وئامۆزاکهنبهیدهزۆر دهیلیخۆ بهمهوزبێحهشبهسااڵنه51بهبوو

.کی ده پێوهلهاامهمهڵئاژهکوووهنیاکچهتهونیهتیتێداڵکچانهیچئینسانیهگهفتارکیدنلهرهشێوهوبه.ویژدانیچی ادایه
نهدپیهاوانسهیچهوهوههواامیکاندنیههدبۆچیهوخیاپهبزانێچاکهلێبێور به خهوهبێئهکچێکیمنداڵبهکهتاواننیهناچۆنگوناحوده
.فیۆشی ڵدهئاژهکوووه
.سبهوبێویژدانیهوه گوڵیگیان،ئهکهڵالراستدهوه

رهات؟سهچیبهدوایهکچه،یاللهبیاژنهباشه
.وه ابابۆتبگێیمه

.بوومهههکههڵمێیدهگههناخۆشملههکجارتاڵوژیانێکییهبووودهرساڵێکلێتێپهکمبهۆژێرڕههمێیدیاندامزۆر به بهوهدوا ئه،کوتیکچه
کیدمدهتیپێههسههووکایهدامولێهیده ههارزۆر.ڵخههیا بهووگهههزۆرملههوی ئههه.ڵکووزۆریهه ڕقهملێههیبهووویسهت،بهههدهخۆشههمنهرکهههنهههچونکهه
.دێنێرسهژنمبهکیدمکهده لێشهڕهوهه
.ویستومخۆشدهئهروههکیدملێدهزحهکه بووکوڕهوم ئهمندڵمله،یکوتدهکچه

.وهنهیانناکهکهردانیدێیهندمانگی سهچهبهئید ووهگییسێنه غدهاڵسابدێنلهنوکهدهیانبارکهماڵهممنداڵیانکهپاشبوونییه
ڵژنێکهیدیکههگههسهتیلههدهمێهید ژنهه.بهێوامدهردهبههریانههکێشهوڕشهناخۆشیواڵمبه،بێاندهمییانیشار ،منداڵیدووههساڵژدوا سێ

.زانێ دهکه مێیدهکارهوبهیکژنهپاشماوهکاوڵدهتێکه
.دااڵقیدهیانتهبوڵیبکاوبێقهیانده ا،بێنیرسهو ژنیبهدیههلێکه دهژنهشیبهکهمێیده
ببوونهبیاکانیکهمدایکوبابوردبهوهاتهبووبڕونهشئامادهبوو،کینهسیوهپهوناهیچپهیکهوهخاتی ئهبهمنداڵوهۆ بوونیدووشبهژنه
.کێشێدهڕا هکخواستیمێیدهملیبۆناچاربه،شیڕهۆژڕوختیدبه بهمایه
بێتههشدهکۆنههبهوو،ژنههکهه ماڵهکهارهمههههشووکیتهازهبه.وامبهووردهبههرتیکهیدنهههکایهسهووواڵوهههڕشهیانکهماڵهبۆهاتنیژنیتازهبه
.رنۆکهورکههکار
وبهێسوکهاربێکههوهمنداڵهدووبهواڵقدراوهتهژنهپاشانی بیستمکهورۆیشتونوماوهبابمنهکیماڵهرهگهیانلهکهماڵهبیستمکه ارئاخی

.وهتهماڵوحاڵماوه
.چندهچوونوردهدهوبهنکهشههژنیدیکهزۆروناخۆشهتاڵویزۆررهاتێکسهخالۆژنبه

وبههکههسوکهار بگهی کههبلههزهغههبیخهواڵڕه،لێمدهمیشهسووتێوههدههختدبهبههژنوزگمبهوهمهکهفکی لێدهئێستاشکه.گوڵیگیانوایه
.فیوتوناکیدتهیانژنهوشێوهژیانیئه

خۆیهانزانهنونیهاندهکاختیههبهدبهتهیومهههانهموو هههرچاوهسههپیهاوانبههنووتوخۆکههوژنانلێمانوهشهوچۆنئه.ئاگاتلێێه یدکاکمه
.یبوئییاداهبێ فیشتهلێمانبوونبه
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ما پارێز ژنهانومخۆرخهخۆ بهوم ژنانهوئهمموپشتیوانیمافیبێئهوههواو هێزیتهبه.ڵهگهوادیشیانلهنین، هنیاتهکانبهژنهرهه
.زانێده

. کهلێیباسیخۆ دهدهوزۆر پێناخۆشه. بکهکارهووادئهم  هلهنابێ، ویستتباسیژنانبکهههرگهئه. ید کاکمهکهراستده
.هاهاهاهاهاهاهاها

واد؟ هوانیه
.سیمافیژنانبکابۆ نیهبالێنپیاودهنوکهده پێداواکانیژنانبکاگاڵتهما ووانیلهسێکپشتیکهرگهنگۆ،ئهئه.گیانبابه

وادگیان؟ ه اوانیه
داوواڵتههلههپیهاو پاشهانئێمههین؟بکههداوا مافیانبۆدمیاستیانوببینه پیاوتاکووئێمهنکانیانبکهداوا مافهبۆژنانخۆیانزمانیاننیه

بێ؟مافیژنانمانخواردتاکوو،یهمافمانهه
ین؟کانمانبکههیئازادیباسیما وداواڵتهولهیهبۆمانهه پیاوئێمهکواکاو دهشێتمافیپیاوانی پێوڵهده
؟یهمافمانههوادئێمه ه
 ید؟چتکوتکاکمه
زانهنکههدهیهانوخۆیهانباشهتیکانفههدیهێنهانیمانبهۆوهوڵیبهێوچهانبهدهبهێهههژنانخۆیاندهپێموایهموکانتداههقسهلهزۆرشێکیڵبهگهله

.د دێنداواکانیانچنوچۆنوه
.کانیاننبۆدابینکیدنیمافهتیژنانبدهکیارمهیهڕادهتواننتاپیاوانی دهدیاره

.تیکیدنیپیاواندژایهێتهبنابێبکانیانمافهستهێنانیدهداواکار بۆوهشبزاننکهوهبێئهدهنکهکانیاندهداوا مافهژنانکه ید،کاکمه
ژنهانخۆیهانوماوهتینههاڵسههدهرهههپیهاو،لهێندهخهاری کههکهوووه".تیکیدنهیپیهاوانن،یهانیدژایههکههبهۆژنهانداوا دهگهوڵیوادو  هوهئه
".نکهدهاوانپیپێنبه شهزوو خۆیانشهئارهبهتوکهمله مهکارهمهههتهونهبو
"!وه ێگا ژنانیگیتۆتهونیهپیاووهئید ئه،رخێوکهمنداڵبهولهلهبهوپیاوبورگهئه ا"

 ید؟کاکمهتوخوداوانیه
.تۆشناگۆر منوبه.حمانکاکرهخاری وایهله

تا سیسهتمیوی خههئههکههشههبهبێدێموکیاسهیسهتیوربهسهئهازاد ولهه.شکیاوهبهمافیسیاسیبێالهدوواڵتهلهپیاو.راسته.گیانبابه
.دازاڵوحاکمهوواڵتهنگیپیاوسامر لهرههگشتیفهبه.سیاسیواڵته

.و کهدهخۆلێمانوهوادئاغا هباسیژنانتکید،ره ید،همکوتکاکمهنه
هاهاهاهاهاهاهاها

واد؟ر یانیچی هپیاوسام
.کانیژیاندابوارهمووههرسهتیپیاوانبهاڵسهیانیده

.نینتپێبکهبێپێ دهوهئهبۆرههڵالوه.اڵتیپیاوانسهده
بهه.وهڵمئاشهتبێتههگههملههکهه بناچهارکهبوواڵتمنهسههیچدهمنی .دواندم دهنه.لووتبوولێممشتێکیچکۆلهرسهلهبووۆژندڕدایکتچه

.بوومو ئهچیقسهکهملناچار
!واومانکیدپیاوسامر ،ته

ماشهیتڕهپیاوسهامر چهیو.بێز لهێنههحههخهۆ تهاوهوانێئاشهتیکاتههشناتخودابێدهزیزگی وده ژنگڕوکاتهوئهگیان،رۆلهکوڕه
!چی

.ناکی هیچیبۆیهنهور دادهبهکاوتینهخزمهنیوژنچێشتیبۆلێنهرهگئهرسهبهپیاو قوڕ
رگبهه لو وانکیدنوخۆمندااڵنوئاگالهڵدار ومالهژن گه،پاشان.یهههاڵتیسهدهندهوهئهکواپیاواڵتدارهسهمالێداده ژنلهوندهئه
واد؟ ه،پێمنالێێ،مییزاکا؟هادههچیدیککیینزێیو
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سوکههرهههلههووڕتبکێشهێوحمههزهقبیێهژ وئهارهلێووم داههئهومویپێسووتاوبهگسهکووو وهتاشهیانیراههبهبێلهدهپیاو داماو
.یدابکاکانیپهمنداڵهداپارونانێکبۆژنوگیانیهو لهوهئهبۆسێکبنێناکه
 یشتوون؟گهۆژهوڕبوونوبهورهخۆراییگهبهسانیوسووکوهاروابههه دیکهمندااڵنهوئهیخانموگوڵووادئاغا،تۆ هشهبا
؟کیدوونیاندایکتانکاسبیبۆودووهارواتانخو ههندساڵهچهوئه

.نکهدونیاوێیاندهبێنهمێکخواردنێکیخۆشتان ه.ژوور وهدێنهوسهدرهمهرۆنهدهونوخهدهخۆنودهبزر ووحازررسهوهدێنه
ڵگوڵیخانمێ؟گه لهداوا مافیپیاوانناکه بۆئهکا،باشهژناندهوادئاغاداوا مافیئێستاش ه

.کی دهداپیادهواڵتهوقانونیپیاوانلهوواو زاڵهتهانبهاڵتیپیاوسهدادهواڵتهوله.وادراستنکانی هسهگیانقبابه
.شخیا نینمووپیاوانیواڵتیمهههشبلێمکهوهبائه.کاننخیاپهرهههاڵملهموویانپیاون،بهمتدارانی ههسهده

لهه هارزۆر وکهه دایکمدهقسهوزۆری بهوهدایکمهتبهتایبهبه، وهماندوومهزۆری بهپێکیوبابێکیرێکوتۆزۆرنموونهبۆ.گیانبابه
.ندپیاویانچهنیاپیاوێک،کتهنهبێباسبکی گشتیدهبهکهلهسهمه.رناچی دایکمدهقسه
مووههڵکوولهبه،وهبوار سیاسیهکلهاڵمژناننهشن،بهبهبێستیربهسهئازاد وکووژنلهپیاوی وهوهبوار سیاسیهله.کااستدهوادر ه
.دائابور ونگیرههفهتیویهاڵبوار کۆمهتلهتایبهبه،شکیاونبهبێووهوسێندرێنهچهکانیژیاندادهبواره
بههوهکانیانهههڵخاومهاموندایهکوبهابمیههلبژێین،لهههههخۆیهانبهۆر ژیانیهاننوهاوسهزوو خۆیاندڵدار بکهئارهژنانئازادنینبهچونکه

 .نکهدهودایانپێوهسهڵساتوئاژهکوووهدونیاماڵییانبۆنوکهدهیانپێژنهبهیانژننودهمێیدیانده
مانلههدمههدمبههمافیژنهانرسهلهئێوارێوهلهنیهوه ئهئه ؟ربڕخۆتبییوڕا خۆتدهوڵیقهبه وبکهقسهکهمافتنیهتۆئێستائهگوڵی،

.تهوکوتوههاتووزارتدابهو پێتخۆشبووهوههتبگی ئخاڵتیمنو حورمهوهبێئهبهئیشتیا خۆتوبهو کهڵدهگه
!؟ وانهزۆرهبڵاڵباردوو ،وههێشتامافمانخوا

.کچانبۆوئیحتیامشتێکیباشهرێز. کهخاڵتدهکانیبابتورهربهپشووبهکیهئێوارێوهلهتۆ.کابابتراستده.سهگوڵیگیانبه
.هێشێنیننهوهقسانه ۆرهور خۆمانبهسهبا.یننباباسیشتێکیخۆشبکهحماکاکره
! مافیپیاوان؟ئه.مافیژنان،مافیژنان. یدکاکمههقمناحهخوداوت
شوهئهه. بکههوشاناز پێوهوهسێیهحهبر بهر ولهدار بهبۆتبێتههیواداربهوبکهورهمنداڵگهختییهدبهبهر وسهبهقوڕمووهههوبهرهوه"

."مانهزهوورودهمنداڵیئه
زۆر.نهارمدادهسههرسههلهه نێهوی بهارگهکوتم،ئهدهیپێرچیهه.م بکهقسهرسهلهقسهتیمدابکۆخموحمهوو بابیرهڕلهموێیاوههلاڵنوه
.نیشمبکدایهسفیهرسهبابملهبهررامبهتبههادهڵنهوومههڕرمانلهشهله ار
!تیانکوتۆحورمهورێز.ۆبچوکیانکوتوورهگهئاخی
.ماوهنهررێزگیتنههتوداحورمهمانهزهووردهوله

.گاڵهکهکیدووینبهیانلێمانهوزهکوڕ ئهکچو.گیتقوڕشمبهخاریجهوئهماله
.بووهدرێژزندگه زمانیانچهکهیهرهه

.پیاوژنوبۆررابهمافیبه
؟وهڵبابودایکتانبجولێنهگهبێچۆنلهده،بێواوتانههمافیتهرگه ائه،مافتاننیهخۆتانولیقهبهوهئه

.زانمنابتدهبچوکی همووکاتخۆمبهمنههموکهدهداوا لێبوردنتلێکیخیاپمکیدوهیههقسرگهگیانئهبابه
.تمکیدوو حهکانمنارهقسهبهرگهئه،مکهبوردندهگیانداوا لێمنی بابه

.کهتمهحهتۆشخۆتنارهکید و لێبوردنیانلێدووکیانداوارههوهئه.حمانره
.حمانمکاکرهتێکهمتبۆدهکیتازهباچایه

.یاللهبیاژنهوهناخۆمه
.وههدبلێفونهتهووابیئه، کێیهکچمبزانه دهدا

.گوشیڕابگینقهکدهیه.ڵهمالێلهبه.رموونلێفهبهئالۆ،ئالۆ،
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.کار پێته،هدیقی ییانمانکاکسهبابه
.دی کاکسهرمووفه

.لێکممواهه یدسکاکمه
.رموورچاو،فهسهوساڵ
.تتانخزمهئێستابێمهو مههبێدهتنهحمهزهرگه،ئهیهمههرورزۆرزهالکارێکیڵوه
.خۆتههڵما،بێێخێیبهرهوه

د ؟لێێمیوانمانبۆ ید،دهمه
.و پیسمپێبکایههدهویهمههله هاهبهلێکارێکیزۆردی دهکاکسه

؟مااڵنهنهوختیچوکواوهنگهدرهوهشهو ائێستابه
.هتدی تایبه،کاکسهروانهپه
.هتتایبهزۆردیارهلاڵوه
.ستنبابیۆیننگکید،ههدرهومانزۆرشه

.هێشاندنرزۆریشمانسهتکیدنوزییهیال،زۆرماناهله ید،بیاژنهکاکمه
.تیچیزییه،اهخۆتهحمان،ماڵهچنکاکرهوقسانهئه

.زمیخۆشهو ،بهکهدیقی ییانمانبکاکسهباچاوتبهحماندانیشهکاکره
.درۆزنێکهڵهچکه ابزانه،بابێتۆ.کووخۆ نیهدرۆزنیوه

!؟ئێیهیشتهگهووهیاخۆ پێچایهێناکوکیدین،دهلێفونیبۆر تهرکیدهپشتدهلهردی ههکاکسه،وادیارهوه بکهرکهدهمحبیۆسه
.تمااهلێک هممواهسه

.وهرهم سهرهرموو،وهدی فهساڵوکاکسه
.حمانیزاوام،کاکرهئاشنابندی ،کاکسه
.بێیخێیدی بهکاکسه

.حمانمکاکرهکهکورتدهشهته
.رچاومسهیبێخێیدی بهکاکسه

.یاللهزۆرسپاسبیاژنه
ژالخانم؟چۆنیکهمحگیانچونی،تۆسه
.دی سهبێیکاکخێیبه
دی ؟هێناکاکسهکانتنهمنداڵه بۆبیاژنوئه.خێیهاتیخودابهیا
. ارێکیدیکهلالبۆئینشائهونگهدرهون،منی کوتمشهی ید،کوتیشیانبابێڵالکاکمهوه
.یهێنێ ومعهباهێناباتن،سبهدی دهکسهکا
.ابچمدوویاندلێنبهیال،دهلهمچیبیاژنهبلێ

.دوویاندابهکیبیۆپێیهبهستهحگیانههمسه.دی چیکاکسهده اتۆبۆ
.رئێستا،ههبابهباشه
؟دیارنیرههکهیهماوهباست،روبهدی خه کاکسهده
. یدگیخۆمانینکاکمهزیندهوریکیکارڵالخهوه

.زاوامهحمانیشکاکرهوهدی ،ئهکاکسه
.ناسینتحمانخۆشحالمبهکاکره
؟نکهنابتانچکارێکدهدی ، هکاکسه
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.مند ئیدارهحمانمنکارمهکاکره
؟باستکید ار پێشوو وه چتکید،ئهکهلهسهلمهگهدی لهر کاکسهئه

ور ئههسههچارهتهیرچیزووهههرگههئهپهێمکهوت،کهانیگهیتوکارهلههمخنههتونهد ڕهبههزۆروندارئوسهتامنووسهیبهۆ یهدنامههڵالکاکمهوه
.دادگامهتدهدهنووسمودهرۆککۆمارسهبۆن،نامهکهنهگییوگیفته

.تیکیدبوومبیۆمبۆورمێاوهده.کیدبوولێبوردنیداوا یشتوگهرپێئوستانداکملهیهم،نامهکهدوا نامهۆژندڕچه
م لههستیمهاچکهیدمکههدهووهایهپاڕربهلهمزۆربانگیکیدموئیسیئیدارهیشت،رهگهمپێکه نامهورۆژهئهرهه. یدهێشێنمکاکمهرتنهسه

.بکاکارێکمبۆمووههیهئامادهموکهخیا باسینهبهئوستاندار
.مچبکهێموزانمچبلخۆمدهوهئهمنی پێمکوتکه

.داواو تیفتیفهتهخۆمبهکیباشمکێشاویهمامێکیسهحهپاشانلهورتاشخانهسه بچمبۆورمێ،چومبۆوهپێ ئه
.هاتمم،ورمێبگیهستبووربهیکانێکیدهسوار پهکڕ و کهباشهرهههیالنلهچا سهلۆکیڵدووگهڕ  وانملهشیینیتهکیلۆۆژ دواییدووڕ

.قسانستمانکیدبهدهوهکهیهتیدابهدیوێکیتایبهلهپێشواز لێکیدمووهتیزۆرهحورمهبهئوستاندار
ماهومیمنههبههبوووا لێ موومانمیوهر ههسهنبهابکهبڕو.ر بووسهلهخۆشهو تازه میوهوهبوو،ئهدانیاورهمیزێکیگهکهتیدیوهسهوهله

.دیبوو
.زانێخۆ دهخودابۆرههتیگیتم،حورمهودرقهندهوههێشێنم،ئهرتاننهسه
باسهی. زۆرملێگهیتخنههڕهکهیدوییلێزۆرمگلههوکانمانداقسههمهانبههۆشدرێژهنهاخ،بێنگهۆمیهوهینیوخهواردنیشهیوقهاوه وهڵخواردنهگههل
.کهیدێشمبهۆڵکیسابالغخهژیانیباسیاتتحه.ییمکیدکهتاقمهوئیسیئیدارهوتیرهڵسوکهرانیانوههگوزهکانوندهژیانیکارمهوزایئیدارهوه

.کیدکمبۆمیهموو ههکێشهباسی
"!رشوهیک"تیزارهوهبۆتارانورۆمبۆدهرکسهیهکاڵکیسابال غنهخهکانیگییوگیفتهر سهچارهرچیزووتیههرگهئه،پێشمکوت

لێنیپیهاوانبهه.مکهکاندهکێشهموور ههسهچارهتانوکهشارهبۆتخۆمدێموهانهڕدوا گهرمێههدهولیپیاوانتدهی قهدوی کوتی،کاکسهئه
.بێ
دی ؟چتانکیدکاکسهدوایهباشه

.خواردنهارنهینبۆوچورو ائهنئوستاندار،میهکانله ێکیدنیکێشهلێنی ێبهبهکانمانوقسهبوونیواودوا ته
.ر بووسهلهدونیایهراامیسه تهوه،ئهچسفیه،سفیهخاڵی ێتان
.واردهاریانخڵماننهگهتله حکوومهرز دیکهبهسیپایهندینکههچ،ئێمهله گه
.بووویشیانداناگۆشتیکهتنانهتهروێشک،کهڵوگۆشتیقهپاڵو،ن ۆرندیچهمییشکیبیژاو،باب،رخیبیژاو،کهگۆشتیبه.زانیچبخۆممدهنه

.دانیاوهسفیهرسهلهخاتی تۆربهلهتتایبهبهبۆیه،خۆشهروێشکیانپێکهووگۆشتیکهزانمکورددهکوتی،ئوستاندار
.ڵئوستاندارگهکیدنلهختهتهستمانکیدبهدهووهخورایهقاوهو،چاخواردنهاردوا نه
ین؟رچیبیکهسهکوتیلهین،ئوستانداربکهستپێ دهوهپێ ئه

.بکهمنی کوتمتۆپێشنیار
.اڵتێکخهرسهکوتیلهئوستاندار

.باشهزۆرمنی  وابمداوه
.ڵمنبووگهشانسلهواوییبوو،تهسهزۆر.هاتویستبۆمدهمههکیدهیههمۆررقوربانهه

.کیۆشتلێو خۆ دهرهه،هاتدهبۆ نهستابوو،هئاگاملێبووئوستاندارزۆر ڕقه
.وهبیدهستیچاکملێهێشێنمسێدهتاننهرسه

.لێنێکانت ێکیدنیبهنیا ێبهمنکادۆمناو ،ته.ترتساڵمهسهاڵمپێمکوتقوربانتۆدۆراندت،به
.مکه ێشیده ێبهپێداو ولێنمبهمن.رد مهدی تۆزۆرکوتیکاکسه
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ورهکیگههیهسهتهبهبههکههوڕهقیقهان،کنددهپاشچهکیدوگو داکیبهیهتهسیودێکیبانگکیرفهنه.کهببیمێکسهتیرۆیشتنمداکوتیکهکاله
.کانتمنداڵهخانموشبۆناقابیلهدیهههوکوتیئهومنکیدو لهوڕوی ئه.ستیئوستانداردهدا بهووههاته

وێههزانمخلبههۆوپهههلکهههینههیکۆلێههککڕوکانههدادوکانهنێههوبهههوهخومنهههڕانوگهههپههاشوبههازاررۆیشههتمبههۆحههافیز دوا خودازۆرمسههپاسکههیدو
.سابالغێبۆوهامهڕگهکی گیتوستبهربهیکانێکمدهپه،کانممنداڵه
.لێکممواهسه
.بێێخێیبه.نی مهلێکبیاژنهواهممسه
.رچاوبێن،سهخێیکانبهخێیین،کچهکانبهکوڕه

.روانهپهبیاژنه یدوزۆرسپاسکاکمه
.مزاحیمتانبوویننگهدرهوهشهوبه؟ۆنننگۆچئه
.یخۆتانهڵما.نی مهبیاژنهچیهقسهوئه
.نی مهبیاژنهدشمه، روانهپهشوهئه
.رچاو،خۆشحالبووینبێنسهخێیبه
.روانهپهبیاژنهکورشهته
.نابێزهڕلێیانوهرههکانیخۆشن،پیاوسهقندهوهدی ئهراستیکاکسهبه.بێنبیاژنخێییاخودابه
.کا خۆشدهقسهمیشهخۆشمانهههماڵدی لهسه. یدکاکمهراسته
.وچیکوتوهچۆنپێشواز لێکیاوهکهوهگێیاینهدهم ئوستاندار بۆ بۆکهرهفهباسیسهریکبووهواخ

.میوانمانبهماڵمانوبووهاتبۆ،چۆنئوستانداریههههنشتاونی خۆ ئاگا لهمه ید،کاکمه
نی ؟مهوانیهمگهمه

!دی سه،راستهبا،با،باباوایه
.وهمبخۆنهدهرموونچا تازهفه
.ژالخانمستتخۆشبێکهده
.دی تخۆشکاکسهرهسه
گهو پهێخۆشههرکا،ئینسانههدهقسانهوئهوهچێژهتاموبهندهوهدی ئهماشالالکاکسه.بکه خۆشمانبۆقسهنیچتۆشدوومه بیاژنهده
.بگی لێ
.یالخانملهمکهکورتدهشهته
.مانهکهشارهحالیژیانمانوزعووهوهزانیئهخۆتده،مبکهگیاننازانمباسیچتبۆیالخانمله
.خۆشیبڕواتورهبههتاڵزاهووهئهوڵکوخوداپشتیوانبێ،به.انمنی خخودامهنابهپه

.خانمروانهخۆشیبیۆینپهخێیوورهالبهڵئینشائه
.کیدینواو بۆباسنهتهتبهکهرهاتهسهدی ،به کاکسهده
.مکهئێستابۆتانباسده. یدلێکاکمهبه

؟ندارمیوانتانبووهرمووتانئوستادی فهکاکسه
.نی شاهیدهمهوهحمان،ئهکاکرهلێراستهبه

؟نی وانێمه
.راسته.باوایه

میوانتبێ؟از بووچۆنڕدی ،ئوستاندارباشهکاکسه
.کیێنبهێشتنشوێنێکبانگو لهیاندهداخوله.خۆرنهشڕزۆرپیاوانه ۆرهوئهکوڕه
.ور کوردان چهسفیهرسهوی له ائه
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حمان؟کیدکاکرهدهتنهبوڵبا قه یاتیئوستاندارتۆلهئه
.یکاده کهشیینانهخۆشوقسهمووهههوتئهتایبهبه.وهدبکاتهدی ڕهتیکاکسهوهاشێتدهکێزۆرمیهگه امه

؟بکاخۆشسازرچێشتیزۆخۆشبێوزۆرستاو دهنی مهبێبیاژنهده
. یدگیانمکاکمهکهتتدهمهرحهمهکور لوتفوشهته

ڵبوو؟گهشیلهسیدیکهیانکهماڵتانهاتبۆکهنێبووتهبهرههئوستاندارباشه
.ڵبووگهکانیخۆ له ێگیهستودهکاربهودارندینشارهچه.بوونێنهتهنابه
دی ؟کاکسهرجکیدوهچاکتخهپوولیوادیاره
.رجکید،پوولێکیچاکمخه یدلێوایهکاکمهبه
.خۆشهکانیانچێشتهراستیکوردهببه،بهبهیانکوتبهدهرهه.یانبخۆنکێههزانیلهیاندهبوون،خۆشیاننهلێنامانبۆندهوهئه

.بمێنێریانسووڕموویانسهههرردمیدانێ،ههبهیانلهندهوهئهمکوتبوونیجمهمنی به
.بینووسوورڕین،تاکووکهدهر ێکیزیاتیخه.ید ناکاقه.دانلێنکوردگهکوتمبانه

 ید؟حمان،کاکمهکاکرهکیدخوداکار چاکماننهتو
.دی کاکسهر کوردانتبلیندکیدووهڵالسهوه

. یدکاکمهیهلوتفتهه
دی ؟کاکسهیانیئێستائید پشتتقایمه

ولقههوهئهه.نگهدهچاکیپێڕامانزۆرکهرهڵالشائینشائهدواوه بهوهله.هێزنیبهنپشتیواخاوهبوونه غڵکیساباڵمووخهمن،ههئهرکههنهکوڕه
.منیدابهکهبوولێنیخود ئوستانداربهو
؟میوانتانبووهنابیئوستاندار هکهکیدووههتنباسئێستانی بۆچیتاکوومه بیاژنهئه.دی بێکاکسهستتخۆشده

.نبکهمانپێتواننمتمانهدهو ییانینئێمهبیاژن
.کیدو نهبۆمباسبۆیه،گیینگنیهکوتمشتێکیزۆر.یاللهڵالبلێمچیبیاژنهوه

؟شاردبۆوهتانمهلهنازانی،بۆیهمانانهاوشانیئێمهخۆتبهوادیاره.میوانتبێ،ئوستاندارگیینگنیه اچۆن
.بکیدایهتۆ باسبۆقوابوو،حهوهکیدوباسینهنی بۆنازانممهرهه.دمانچیهحه.یاللهبیاژنهخواستهخودانه
. ێکیدت ێبهکهکارهوهوتانداکهرهئیسیئیدادمیرهکیتوندتلهێمستیهوهیینگئهن،گیرێگهقسانهودی باله کاکسهده

.وهساومهحهدانبکائاوهڵهیئوستاندارگهلهنگۆخودامالیئه
ئاغها.سناوێی پێمبلهێپشهتیچهاوتبیۆیههم،کهڕو،نهمبڕو.مه ئیدارکارهمهۆمههخئێستائید به.می حقوقمر وههسهمچووتهمپلههه
.کویخاخۆممو
!یمه؟ماشاڵالپشتیشتقا.دی نابتکاکسهم  هبێنهر سهچارهبۆ،بوو ئیداریمانههکێشهرگهئه،وابێکه
.حمانتداینکاکرهخزمهله

.نگکیددرهوۆنمانشهمانزانیچنهرههنکانیخۆشقسهندهوهدی ئهماشاڵالکاکسه
.حمانکاکرهیهلوتفتهه

.ستتخۆشبێدهتدا حمهیالزۆرمانزهلهژنهبیا
.خۆتانهماڵه،حمانچێکاکرهقسانهوئه
.کانتتهحمهزهلهسپاسیالگیانزۆرله
.گیان،ماڵیبیا خۆتهروانهپهچیهقسانهوئه

.دوورهوهمانلێیهکهماڵه.نگهدرهوزۆررۆین،شهدهئیزنتانئێمهرسهنی ،لهمهدی ،بیاژنهکاکسه
.حمانخۆشحالبوومکاکره

.دی هاکاکسهروهمنی هه
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.محسهژڵ،،کهیاللهبیاژنه یدوکاکمهحافیزخودا
.خوداحافیز.تدا حمهستتخۆشبێ،زۆرمانزهبیاژنگیانده

.نره داهاتوووهفتهتوانیتانحهرگهنگۆشئهئه.کانمنداڵه.محگیانسه،ژاڵگیانکه.حافیزگیانخۆداکاکه
.لاڵدێینئینشائهپێ هاتهیانهیچشتێکنهبوومیوانماننهرگهژنگیان،ئهبابزانینبیا

.وتانخۆشبێژاڵشهمح،کهگیان،خالۆژن،سهخاڵه
.رچاومانهاتنتانخۆش،سهوشه
.نگهدرهوزۆریال،شهله ید،بیاژنهکاکمهینباشهتبکهحمهفعیزهشرهئێمهپێموایه
دی ؟کاکسهلهپهوابه ابۆ
.ویاند موویانخهکانههومنداڵهنگهڵالدرهوه

دی ؟کاکسهچبووکه،کارهیهگتههیگیینکارێککوتتکه تشییفتانبێننوهپێ ئهباشه
.نگهدرهزۆر،تازه ارێکیدیکهبابمێنێبۆ

.دی ،کاکسهیفیخۆتهکه.باشه
.ینهبابیۆینمنداڵ

.ژالخانممح،کهیال،سهله ید،بیاژنهکاکمه.مانخۆشم ئێوه ده
.خوداحافیزتانبێ

.بینخۆشحالدهشییفبێنن،زۆرنتهمهتبێحهنگۆشده ید،ئهکاکمه
.دی ینکاکسهگهتدهخزمهتێکدابهرفهدهڵاللهئینشائه

.ڵبێگهخۆداتانله
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 کید؟درۆیههمووههوئهوشهورمناکائههشروسیمایهسهوبهکابیایهوحمان،ئهر رهئه
.''ئوستاندارممیوانبوو''.کیدده نهشاخدارهدرۆمووهههوئاشکیائهابهوئارمیکیدباشهرگه ائه

.دی چاخانت،سهدرۆیانههمووههوئهبۆ قوڕتنێمکوپهده
.ئیدبکابۆ تهکید،تاکووده کهژنهلهوو ڕزووزووش.ماموستا درۆیانهکابیایهوئهراستیبه
.اڕهڵگههسوورڵزۆروهخێزانی ار هه.بوومنی چاوملێ.وادگیان  هکهاستدهر

.بکادرۆ ئاواشاخدارکهم اریشینیهکهیهوهئهوادیاره.نیهدی بۆ بێگانه؟خۆکاکسهر لگهههبێسووردهنی بۆمه،با ه ادایه
.ندرۆزدیقهدرۆیانسهیبهێبدڕ

.هاهاهاهاهاهاهاهاها
.کا وادهواد،قسه هخودابتگی 

.کیدده ممانهزهودرۆبارانئهبێنهبا  نهوهکئهوه،رمانهشهبێزۆرکیدودهئێمهلهگاییڵههئاشکیاکبهوئه.قمه ناحهئه
.بێدهزهڕدرۆیانبکاتاکوووهندههوئهچاخاندی باکاکسه.تمااهبابنووین ه

.ڵکهشێتزانینیخهبهوهحمانگیان،درۆشئاوا،ئید ئه اره
.تی کهههشهها مملهههنبهههکهههاڵپههاڵواندهیخهههبهههدرۆوخۆیههانبهههژیههنودهدرۆیانهههویههانیبههه.راسههتیمهبههه.خۆشههننهسههانهکه ههۆرهو،ئهههدایههه

.و نخۆیانگه کهوهغافلله.نکهدهڕیانپێباوهفامنونهورڵککهخهپێیانوایه
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بار شیبارانێکیباشنههکههارهبه.یبووڵاسوشکه.اڵتبووبێبارانیوشکههورمیخۆرهۆ تیشکیگهو بهزه.کیددهبێداد هاوینرما گه
لپههلونیخهیکههرسههر زۆر لهبار خیاپیئابور واڵتکاریگهساڵیووشکه.ۆشیبوورد پنگیزههۆ بێئاو رهبهدۆڵوردهشتوده.بوو
شهیکههۆیهیاننااڵنهدودهریوهمشهتهیمسهتکههدهنی بههکاهیهریبازا.شهتێکگهیانببهوومووههه.ڵکدانابووخه ڕۆژانهانیکپێداویستیهکوشتومهو

 .ساد کیدبووار تووشیکهبازکهکانیانبوولهپهلور نیخیکهسهبیدنه
لههوراندایهاڕوانیکڕچاوهدوکاندارانله.زیبوودابهکیزۆریهڕادهبهڵکخهتوانا کیینی.بوومتیر کهمشته.بووبالغنهرهه ارانقکوووهبازار
یتایتاپههپهرونیهانده دڵووهفێنهککیدنههبهۆرمانوگههلههنیشهتنوانیاندادهکدوکانهربهدوکانونێولهیهاوینداتپیوکێنرما تاقهگهربه
.کیدشێندهخۆیانباوهداودهنکهپاربهوهخۆیانوهوخواردهدههۆمویانسه
.سبهههووپهههیکجارزۆریهههبهههازارنێهههوکانوپهههێ دوکانهههو ۆگهههه،نێههووهندوکاندارانههههمیهههگیتنیپههاکوخهههاوێنیلههههنههههاورچبههههههههۆ لهههبههه
. باڵیانبووسفڕکهگهمهمێ ودانسهبه. داگیتبووناوهوزب ئهونیزربۆگه
سههتکههارێکیدهووهسههووڕایهدهکههارایدبێسههه.بههووپێکیدسههتیکانکههاتیپشههودانیهاوینیههاندهتابیهههقوکانداخیابههوونوسهههدرهمهکبههوویهههماوه
.تببووتاقهواو بێتهنیاییبهتهلهزیانوڕهوهله.وتبووکهنه
وزیادیهههداڵهماولههکهیدکهه دهوهبههسهتیهه.ۆشنهاخزۆروسڕمالێکیساردو.کیددهرهبڕادهنیاییلهتهستیبهموێژ،ههدوا رۆیشتنیگهله

 ێهیوی بههئههکههبهووموێژ ژیهانیگههوهیهواپشهتیواننیاتهه.سهتێپشهتیپهێببهکههبیددهسیشهکنهههیچکه .نابینێ وهمانهبۆکئید هۆیه
.هێشتبوو

نهێشتنبکه بانگکهمێیدهوموێژگه،یزڕدایکبابوخواستکهکیدوهیوا دهوو دیتنیدهزئارهزۆر کجاریهموێژکپاشرۆیشتنیگههیماوهایدسه
.بپیسنوالێکیههنوبدهموێژگهڵهمارێکلهیانبچنسهو
کیهقسهیهئیجازهکوتیبابهوابیکیدبوو لهردوا نانخواردنوێکشه.بکاموێژبارداباسیگهتێکیلهرفهدهلهکهکیدبووایدخۆ حازرسه
م؟بکه

.بکیمهیچتبۆپووڵمنیهو ،چونکهخودابکاهیچتلێمنهرهه.بزانمبابیکوتیبیکه
موێژگههرێکلههنسههچینههبهۆ،هههههلهێم،ههده،لهێمبهۆ،ده... ،وانکرئه،بابهلێمده.گیانهیچملێتناو ابهواڵمداکوتینابایدلهسه
ین؟بده
ژێهیوهێشهتالههرۆیشهتووههڵهماونهابێلههۆژنهدڕموو چهههه.ردانیچیکوتیسهوڵیدایهههووزیهێشتکاکهاشمهیچبلێواناخانمنهره
پشهتمراسههت. قاپهانبشهۆمنهدهوهئهرداوههسهتمتهۆخیبههدهمووههه.وهتههبومهسهتیدانههاومنهدهرهسهخههانمیخوشهکتلهه کههکاروبهارهمووههههوئهه
.نابتتیخوشکتو هکڵفهتهبوومهووهماڵخاوێنکیدنهربهوهلهێتهناب
وبهه ؟یهدابکههپهنهاچیکارێهکبهۆ.ژنانبهینێولهرو ههتههیمدهدابهوژنانپێخۆشهتنێوندهوهئهتۆژننیخۆباشه.زمیچاکهڵالنهوه

 ؟یهدابکههکارێکپهبازارنێوناچیلهبۆ.داتێبر یگییفانتخهوخێوتبکابههستیبابتدهلهممچاوتممزهزهووهخۆلێێهڵالدهره بههاوینه
.وهکاتهبخاوێنیانبۆکهرکیدوکانهردهبهانودوکو کهسێکیاندهکهویههشاگیدهپێویستیانبهنکهههددوکاندارسه
یفیلهێتاکهههههقینیههنێحههتههنهابههده.ئێیهبۆوهتێکبێتهندسااهچهتوانێبۆدهموێژگه،بوورسهیایمودایکیئیزنیانلهستابکاتوهرهه

.ئێیهوهکبێتهڵتهکههڵتهستێوههزوو خۆ ههئارهبووبه
 نهدهمهوڵهدهبهاشومێهیدهوئههخهوداکههبهێتبهاربێزۆری منهده.سو بکاخهکانیوهڵمنداتیمێیدوبێخزمهدهویهیخۆ ههڵێستامائوئه
.سیبکیدوهنهبه

!ایدمییزاسهوهیهداوا خوشکتبکهناچیژیانیانبشێوێنیو ابۆ
.ینرێکیلێبدهکوتمبیۆینسهرمنهه.بێچۆندهشتیوامودهتێکدهوێژمنیگهمنچۆنژیا"دایه"نانا
ردانمانسهتابهیایمخۆیهاندێهنسههوهڵگهههلهموێژگهه،خهتپێویسهتبهوووهروههنیه تۆکاروهئه.بێردانیخوشکتنهسهکارتبهۆت،ایدسه
.نکهده

ریکیکارێهکبهیوخهههتیواباشه،موێژگههماڵهه یاتیچوونههله.وهبێکار بسورێیهروابهو ههمننامهه؟یانناوهبلێبزانمهیچکارێکتدیتۆته
.ر یگییفانتخه بۆکهمننهداوالههینده ویدابکهخۆتپهپوولێکبۆ
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کواکار؟،دیتۆته ار هیچکارێکمنهڵالبابهوه
کیدکهدیتموداواملێورۆئه.وهسپیکیدینهمانیبۆکهه ماڵوهیناسیخۆ؟ئهریف،دهستاشهم وهچیبۆدهیانیزووینێبهسبه.دایسهگو بگیه

. بکهستیداکاردهژێیلهیکیدکهڵدانبێقبویئاوهڵوی مائه وبکهڵو کارگهله هاوینهوئه
.م بیۆ بۆستیوبێههیانیدهشیبهتشهسااه.ریفستاشهم وهچیبۆینێدههسب.چێبییتنهله
حالیبوو ؟رناچی، دهقسهله وکه دهقسهکوتیبهیرچیپێهه.کادهستپێوتدهتحهسااهکهکاره.بێرێتدهیدانیکیێکارانچاوههمله
.حالیبووملێبابهبه

 ؟یهداناکههپهمبهۆبهۆکهارێکیسهووکتیلهێمده.ختهسههمهنزۆربهۆکهارهوئههپێموایههوکیدووهریمنهتکارگهزانیمنقهخۆتده،بابهێملده
ۆشتنوکهدهێوختینمالێکبهچکۆلهتۆلهڵکیزۆرمنداڵیخه. کهدهرسهوانازمله،بوو هورڕ قوو داگهپهلێیلهده،تیوههه. قۆڕقسه
؟کانچۆنهئیدارهکێکلهرۆکییهسهمبهاید،بتکهسه مییزاکه چیدهئه.مناکهکارهولێیئهده،بیرامندهقهبه

.مبکهبێکارێکیسووکتیئیمکانیههرگهئه،نیاکوتمته.مناکهبوو،ناشلێمکارنهوهئهستمبهمنمهبابه
کار ؟چیبۆنه وماڵبکهشهمالوکهڵگهلهقسههڕشه وڵدایکتبکهگهلهدمهدمبهمالێدانیشیولهرو ههتههدهتۆ،ایدمییزاسه

کهوومنهی وهسهتێوههوخههلههرۆیههنیوهۆژ مووڕههه سووکمپهێبلهێوقسهوبنمندانیشێو نێولهرژنانههکووو وهمییزادیهه. چۆنئه
.متیبکهخزمهبچموستیبێمودهربهتلهکڵفه

کهوووهبهۆلێنایههوپییێژنهانبۆڵههووکههیچهی وهکهاودهخێوخێهزانبههرنهدسههچهکهاودهکارکپشووتائێوار یهیانیراههبهلهڵکیکوڕ خه
.نابتنالێکارمپێناکی  ه
م؟ناکهلێمکارکوامنده،دایه
.وه،لێیببڕهسهایدبهسه
. که دهقسهدووبهکوتیبێسێویچیپێرکارکیدنوهه بهکهستدهدهریفوشهستام وهچیبۆیانیدهینێبهسبه
.رچاوسه،بهبابهباشه
.ستیههوخهشلهتشهیانیسااهبابه.بنوووزووشهوئه

.نیشێدانهکارمالێبێلهندهوهئهریکیکارێکبێوخهکهخۆشیباشهبۆ.وهتبۆدیتهکارهوئهکیدکهکارێکیباشتکهڵالپیاوهوه
.کیدنکاروکوڕیانکوتوه

.ربێنێدهئاو خۆ لهڕهبهدابتوانێهاتوودالهیهونهپێسپیلکهبارستوشدهباهینده.باشهزۆرائاو
. خێو بکهبهتۆرخۆنابێهه

.ستیههوخهلهزوویانیبابه.بیۆبنووستهههایدسه
.ستهههبانگمکید زوورگهیانیئهبه.نوومرۆمدهدهوهئه.بابهباشه
.بابهباشه
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.ریفستاشهلێکوهممواهسه
کێی؟تۆ

.ایدسه.منکوڕ کاکهاشمم
.باشهزۆر

.رێیتۆبووممنی چاوه
.پێیانبچینتوانینبهدهنیهودووررازۆریهمانلێکهکارهشوێنی.بابیۆین

.ستالێوه،بهایدسه
؟ریتکیدووهئێستاکارگهتاکوو
.مدهدهرهپێمهستلهدهژیانمداکهله ارهمکهیهوهئه.ریفستاشهڵالوهوهنه
.بیدهفێیوردهم،وردهبێمنی کار قورستپێناکهمتنهغه
.ختسهزۆرنهوقورسهزۆرشنهکهکارهستا سپیکاریمووهمن

.بابتمبهدهر مانگێدهسهمووتههکهستیکارهقدهمنحه.تپێبلێموهبائه
ستا؟خۆموه بهنایده ابۆ

.تۆمبهده نهکههڵبابتکوتیپوو
.کهشوێنیکارهرهستوهکیایانیخۆتیهوتیبهتحهۆژ سااهڕمووهه

.ریفستاشهوهباشه
؟ڵخۆتهێناوهگهچاتلهایدنانوسه
.زڕدایکمنهبابمباسیکیدونه.ستاڵالوهوهنه
بکی ؟رۆخواردنینیوهپێداو شتێکبۆنپوولیانتمهحه

.هڵتاحهتاڵوگییفانمبه.پوولیچی
؟یهکوتتزڕدایکتهه

.ستاهلێوبه
.پووڵنهونانتپێیهنهبۆیه
.کهشوینیکارهیشتینهگهوهئه

.یانیتباشستابهوه
؟چۆنیر،نوهیانیتباشئهبه

.ستاباشموه
. بکهکهفێی کارهوردهورده.کاهدکارڵمهگهلهوایدهسهوههئ،رنوهئه

.رچاوسهستاگیانبهوهباشه
.ینلێمچبکهپێتدهدوایهر ودهینهدهیفیێزبڵهرچیخۆڵوههووهینهکانخاوێنکهبادیوهرهایدوهسه
.بێنهرهپێمهدیو دووولهبیۆ
گێی ؟دهرهنازانیچۆنپێمهگیتوهنهوهستهدهتبهرهتپێمهلێیقهدهایدسه
.مکهر دهکار کارگهکهڵ ارهوهئهوهئهرنوهڵالکاکئهوه

ند ؟مههڵودهکوڕهوادیاره
.قییمفهڵالکوڕهوهنه
؟کیدووهریتنهئێستاکارگهتاکووچۆنهقیی فهکوڕهرگهئه

.رفیۆشبووم گهیانشاگیدوهاوینانیانتۆومفیۆشتوهکر یهندساڵپشتسهچهماڵ،بهکیدووهریمنهکارگه
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.بوومواخانههاوینێکی شاگید نانه
بوو ؟نهشاتی،خۆواخانهنانهکیدلهچتده

.گیتتائاردمدادهوهوکیدهمخاوێندهکهواخانهنانهکوڵخهدابهنانمده.لێمشاگیدبوومنا
.وهبیدهکیدهڵخههڵماکۆڵبارمبۆهاوینێکی به

؟کیدووهیێکاریتنهکروابێهه
.ختهسهزۆردیارهوا.رنوهکاکئهوایه

.ختنیهسهزۆرمهئێمکار اڵ،بهختهکیێکار سه
 ؟بکهیانکارێکیدیکه بکهکارواخانهنانهچوو لهدهنهبۆکیێکارێیهتڕقلهندهوههئرگهئه،باشه
.بوو نهفایده،کیدزۆرمهاوار.تا بابمبووخه
زه؟هڕبابتزۆرتلێوه،ایدسهبۆ
.رنوهکاکئهمباشتیهکهباسینهرهه
.وهریفیناگێیمهستاشهوهتیسێبه ،مهم منبکه دڵتتوانیقسهاید،دهسه
.رنوهلێکاکئهمنمهشبههینده
اید؟سهیهبابتچکارهباشه
.کاوانیکاردهشیباغهبهادلههابدد مهسهله
؟زایژیانتانچۆنهوه

.منیهلێپووڵده،مشتێکمبۆبکی کهدهبابمرکاتداوالهاڵمهه،بهخیا نیه
یانیبابتنێتی؟

.کی بکابۆ دهلێرچیههداوا میشزڕدایک.لێدهمنوابلێمچیبۆ
؟یهوابێزڕدایکتههکه
.رنوهلێئهبه

چیدیکههخۆمبهژیموبۆووهببمه ودااڵتکهسهدهنهویهههمپووڵنه.خوازمئاواتدهخۆمبهرگیمهبێزارمووژیانهلهندهنیچهبزارگهئاخ،ئه
.بینمووخسار شوومیزڕدایکمنهڕچیدیکهکێشموتیبابمنهتڕومنه
؟دایکتماوهتۆ،رنوهئه
.لیمهدایکمسا غوسهاید،شوکورسهد ئا

.ر دایکتبکهنۆکهماو تاکووورێز دایکتبگیه.رنوهخۆتئهمبهخۆزگه
.نادادهرسهلهیپێوئهکیدکه دهخاکهوقوربانیئهخۆمبهناوچاوانمدادهرسهلهکانیموشهکه.دایکمئێستازیندووبارگهئاخئه

.نێمرمدادهسهرسهپێالو لهموکهر دهتاماومنۆکهههوخودادایکمزیندوویهبۆایدگیان،شوکورسه
؟می خودا کیدووهدایکتاهمێژهله
.وی منداڵبووهئهکاتێکدایکممیدووهلێده.وهموێژ خوشکمبۆ گێیاومهگه.بییمنایهمنله
ژ ؟نگۆدهڵئهگهلهموێژگه
.یهدووزڕ ههکهاومیتیخۆ بهکیلهکابیایهدابهبهمێیدیانزۆربهدیاره.مێید کیدووهنا
.مبابمدایکوهه،ههورهگهمخوشکههه.شتێکبووموومنههبۆوئه.مکهزوو دیتنیدهئارهرزانیزۆدهر،نوهئه
.نشبکهبێبهموێژدیتنیگهمنلهو یانهههناسانهدنهخوداوئه

.زاتیدانیهتبێله ئینسانیهوهئهوژنێکیخیاپهندهچهبێدینهوزڕدایکهئهبزانیرگهر،ئهنوهئه
زڕ؟وی بۆتهلێچی،ئهبابتدهایدسه

.کیدوومر نهدهێماڵئێستالهتاکووتیمپێناکاوحورمهکووزڕدایکمبێبابموهکههی ههوهئه.کا دهقسهڵالزڕدایکمچبلێبابمبهوه
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.رناچێ دهقسهلهکاوزڕدایکمدهکارێکپیسبهمووههکاتێکبۆ. چیم افایدهاڵبه
.منبووگا لهئاکجارباشبوو،یهکیزۆرنایهپهمنپشتوبۆدرابوومێیدنهبهموێژتاگههه
.مالێوهبچمهرههپێمخۆشنیهخودۆزهبۆتهمنبۆهڵماوئه،موێژدوا رۆیشتنیگهله
.وهکیدهدهنههڵماوووملهڕمشکبیدباێنێکیدیکهشورگهئه

لێنچی؟سوکارتانده خزموکهئه
.تا زڕدایکمهوی خهئهنومهاتوچۆمانناکهوقهخزمودوا هاتنیزڕدایکمستیبێله راوهئه
.کیدووهچاکوخۆشیڵمگهساردوسڕ لهبهزۆرودیوهبازارلهند ارڵمچهخا

.نخاتی زڕدایکمهاتووچۆمانناکهربههلزۆرتی،کووکوتمروههه.روانههکانیشمپورهمامو
.تینایهقهرهسدهکهیایهحهبێندهوهئه.زڕدایکمنایههخۆشیلسهیچکهنوچۆمانناکهکانیزڕدایکیشمهاتووخزمه
رناچێ؟ دهقسهله،بۆیهزمانیزردایکتبتیسێلهبیشتزۆرنگبێباڕه

. کهقاوغهنێوباتهر دهڵسهکیسهکووبابموه،وهکاتهکمدمیدهختێکزڕدایوه.راستهزۆروایه
؟یهیههڵزڕدایکتمندا

.یهکوڕ ههدوو
شکتچۆنن؟وخوڵتۆگهوانلهئه

.نبکهتیمانپێسووکایهکاکه فێیدهوانیزڕدایکمئه
.ڵالزۆرهوههڕمانداشهکههڵماله
.کادهتیمانپێدایمسووکایهفیۆشێوڕمانپێدهشهوئه.تا زڕدایکمانهوی خهئه

.دا دایکماندهگۆڕبه نێوڕ وکفنیدایکماندهزار لهر خۆشیسهقسه.خۆشهفیۆشێنهڕمانپێنهرۆژێکشه. شهپیبۆته
؟لێنچیدهنگۆ ئهئه

 نێهو ڕهیزڕدایکمبنێوشههدممدهدبووتپێخۆشنهخوشکمقهموێژ گه.مدهسوکار دهبابوکهبه نێوووهمهدهواڵمیدهشێوهوبهرمنی هه
.زڕدایکمبدابهبیست نێورۆییلێمنهوهمێسکهفیلهچاو پڕ بهکاتهوتائه.ڵبکاگهله

دڵپهێمناخۆشههبههکههببهڕوا.راستیبێهزارمبه نێوهڕهشهوندلهرچههه.وهلێمهدهیپێناچاردابهدایکمدهبهک نێوکاتێ.اناگیی ڕمنخۆمپێ
.لێمبابیدهدایکوزبهناحه قسهموکهدهیپێتحورمهبێکه
.وهبجولێمهوئهکوووه،بمدهدێنێناچارفشارمبۆندهوهاڵمئهبه

 .اڵمبۆکو ؟نازانمبه.کدامیهرۆمبهدهگیموڵدهههر خۆمسهرگهئه.منازانمچبکه
  ؟کهر دهکارگهوڵگیتووهێندنههرسخودهستتلهواو دهتهیانبهخوێنیرسدهدهتۆ،رنوهئه

.رگیتوهدیپلۆمموه
.داتیمدهبابیشمیارمهدیاره.مر یخۆمدابینبکهخهرگوبهو  لپارهیکهوهئهبۆکارمکیدووههاوینێکمووههندساڵه چهماوه
؟کابابتچکارێکدهر،نوهئه

.تیرێگاوبانهبابمنیگابانیشییکه
ن؟خوشکوبیاتهه
 سههدرهوخۆشهیماموسهتا مهبانکههنهد  کارمهکههمێیده.ورێزهتههمهاڵیلههوممێهید کهیدووهکههورهگهخوشهکهدیهاره.یههخوشهکمههسێکوبیایه
.نمانرداسهێبۆساباڵغوهدێنهند ارساڵیچه.یهنههکوڕێکیاکچو.تاییهرهسه

؟مێید خوشکتتورکه
کجار چهوونبهۆیههبههگهۆر و کههشهوێنیکارهناچهارخوشکیشهمبههوورێزکیدڵیتههق پهێ نههوهنهدسهاڵلههیانچهکههمێیده.کیساباڵغهڵناخه
.ورێزته
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پهێ ویهاندێتههبهابمکهار بهۆوایهه هار .مکههبابیشهمدهموهاوکار بکهکارپێمخۆشهمنخۆم.انخیا نیهزایژیانمووهیهخانو خۆمانهه
.مکهده که یاتیکارهمنله،رکارسهناتوانێبچێتهو وکهخۆشدهبینینهده

.نێدادهرسهپێیلهوئه که ێگایهوئهقوربانیبمبهده.هاوتا نیهکهیهفیشته.باسیناکی ردایکیشمهه
.بێزارمژیانهولهواوتهوتاڵهژیانمزۆرکهمن.رنوهخۆتئهمبهخۆزگه
.زڕدایکباشبێکهمبیستووهئێستانهمنی تاکوو.ایدزانمسهده
تناتیسێن؟قیامهوانلهئه؟بێدیننخیا وندهوهزڕدایکئهبێهۆ چبێکهده،رنوهئه

.زڕدایکتبپیسیتوانیلهدهپیسیارهوبۆواڵمیئهووهمهتیسێیاننامنناتوانمواڵمتبدهتدهقیامهزڕدایکلهیکهوهئه
.هاهاهاهاهاهاهاهاها

.رنوه ئهکهسێکیباشمده م کهواڵهڵالحهوه
.اید بلێمچیسهئه

.خته سهکهواڵمه.نازانمخیاپن؟ندهوهچیزڕدایکئهبۆ
.کانیخیاپهڵزڕهگهلهبۆیهتیبۆیاننیهموحیبهیخۆ نینوهکهنکهمنداڵهلێن،چوهیندێکده

.خیاپهنا سنورکانیخۆشیههڵکوڕهگهانا زڕدایکملهڵالرهوه
ڵتگههیباشهیبهۆبنووسهێتهاکووبڕێهکلههرمهانێکدهشکمدوکتهورئا به.وانشناسم رهبابتنایباتههبزان.یههوانیهخۆشیڕهزڕدایکتنهوابێکه

.بێباشتی
.رنوه ئهرکیدنمنادهده ابۆبه
.کهازانهیچهملهێدهده.وهبگاتهزڕدایکمگو بهقسهو ائه.مشێتنیهکهوی بلێخۆژنهئهوانشناسوم رهرێتهزڕدایکمبهبابمبلێمکهمنبه
.در ڵمدهکاوههپڕمپێدادهگیهارکووسهوه
اید؟تیسیسهزڕدایکتدهلهندهوهئه
.ر گوزهسالێکدهۆژێکبهرڕهه.ژیاو ڵینهگهلهنایناسیوتۆرنوهئه
.نیهو ود داتبێله ئینسانیهوهئهویاچیهحهرموشهبوونیانیچیوخۆرسهزانێلهناخۆ

.بێناریفیسحهکهپێموایه.زێنێبهدهێاودپسهزمانێکیپێوه
زمهانیلههنهدهوهبابیشهمئهتیسهێدهپشهیلهمشهکلههنهدهچه.وهکاتههدهکهۆتیسهانخهۆلههبهابیدامهاومقیژێنێ،بابمدادهرسهایکمبهختێکزڕدوه
ژوور وهتههههنایهوهبێتههنهتهاکووزڕدایکهمخههاو. خۆیهانکهههدیوهچێتههبهێدهوهشههرگههئهر ودهچێتههبهێدهۆژڕرگهههئه.تیسهێانها زڕدایکهمدههر

.دانیشتن
.وتووهکهو لێ خۆ خهکهدیوهلهرههقییهفه ار وابووه

.سوتێبابمدهزگمبهزۆررا،خۆمحاڵیزعوهورسهلهبکهبڕوا،رنوهئه
.اڵقیدابووئێستاتهباتاکووسیدیکهرکهناژنیههکا،دهممولیزڕدایکمدهحهتهبابمهرلێم،ههخۆمدهخۆمبه

؟ میدووهکهکۆنهایدزڕدایکتمێیدهسه
.داوههنکانیشیپێکچهواڵقداوهزڕدایکمیته.میدووهنانه
.ریفستاشهلێوهر،بهنوهئه
؟وهکانتانخاوێنکیدهدیوه
.ستابینوهدهواوتهریکهخهوا
.ن بکهئامادهباشدابێژنوکهگێچه.وهرێمهگهدههاردوا نه.بێبیۆمدهیهر،منهیندێککارمههنوهئه

.ستاوهباشه
.خۆینپاشانی نانوچادهوکهدابێژتنیگێچهینبهستبکهدوای دهووهینهخاوێنیکه ماوهندهوهئهینوبیدێکبکهستوایدبادهسه

؟نانوچاتهێناوه
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.رۆپێنیهخواردنینیوههیچمبۆکهوهبییمهاتهرێگاوهمنی له.کیدمالێ باسیاننهله.ڵال،هیچمپێنیهوهنه
.بێنانوچا خۆتپێبێشوێنێککارتکیددهرههلهکهبزانهوهئه.ڵمنبخۆ گههتوانیلده.نگنیهگییباشه
.خۆتاننانبخۆ ماڵیلهووهتوانیبیۆیهدهتاننزیکبووکهماڵهتلهکههشوێنیکاررگهئه

وهتهرۆاننایهبابمنیوه.دامێدهچا نهمالێ،زڕدایکمنانووهنانخواردنچوبامهبۆیدباوخۆشمانکارمکزیکماڵهنئێستالهرگهئه،رنوهئه
.دروستناکاخواردنمنتیبۆتایبهلێوزڕدایکیشمبهما
.وهبورێیهدهبیسێتیکارتپێناکی ونابهده،بێبیسیتنهباوڵخۆتبێنهگهلهوابێنانکه
داتێ؟ندتدهچهۆژانهڵکیدوو ڕگه لهریفقسهاشهستد،وهایسه

.در مننههیچبهووئهبهار مانگبدسهمووکه منههستهقدهحهکهوتونکهریفرێکستاشهڵوهگهبابمله
گی ؟ردهتوهکههڵچۆنپووتۆ،رنوهئه
.ینووتوکهوارێکخۆمان.داتێمدهڵپووفتانهستاحهوه

.گیتوومرنهملێیوهاڵبابم،بهمبهبیدهویستوومهند ارچهبابت؟ بهیده ،دهکهگی چیلێدهردهوهکههکاتێکپووڵ
.نیهتۆووڵیپمنپێویستمبهورجبکهخۆتیخهلێبۆدهمیشههه
.رجکیدووهخۆمخهمبۆهکهڵ ار پوومووههموکهدهکارندینهاوینهچه

.مبابمداوابکهپووڵیگییفانملهیبهپێماه.مبکههاوینانکارخۆمپێمخۆشهمن.مبکهکوتمکارتپێینهبابمقه
.بێژمچۆنگێچدادهبکهلێایدچاوسه
دابێژ ؟کهبێگێچهدهبۆرنوهئه
.بێ تێدانهشتیدیکهوخیزوردهردوبهوردهیکهوهئهبۆ
فێیبوو ؟کارهوئهمێژهله،رنوهئه

ڵگههکهارکیدنیزۆرلههوباشههئینسانێکیزۆر.بوومکارهوو فێی ئهلهزانیودهمنهکارهوئهپێشتی.مکهدهریفکارستاشهڵوهگههلساڵهوادوو
.یهکتههستێدهبااڵ که ناکهوهستبهوههخۆشه

.داقیخۆتپێدهواو حهتهبهوفیتوفێلینیه
توانمشتێکیخسوسیتلێبپیسم؟ده

ر؟نوهکووچیئهشتیوه
؟لێیێدهراستمپ
چبێ؟کهشتهتاکوو

؟یهدۆستیکچتهه
.وهکیدۆتهشتیوانهتفکیملهقهژیانمناخۆشهندهوهر،منئهنوهئه

ر؟نوهچیئهتۆ
.و کهچاومپێیدهسێ ار دووفتهحه.مهمنهه

نێن؟دادهرارشوێنێکقهو ،لهکهچۆنچاوتپێیده
.یبینمیاندهکهرکیماڵهدهربهه اروباری لو وکهێیدهچاومپسهدرهرێگا مهرسهلهزۆرتی
 ؟سهدرهرێگا مهرسهه یانلڵبکهگه لهتوانیقسهرکیخۆیاندهدهربهه ال
. کوشتنمنادهبهبیاکانیبابوبه ابۆ
.ینکهقساندهنامهبهزۆرتی
.بادهکانمانبۆدێنێونامهوئه.یهوکچهکالسیئهپورملهچهمنک

ن؟قسانبکهببیننوکتیکییه ێگایهلهتتوانیوهتنهیانیقه
.ڵالهونه
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.بیاکانیپێبزاننبابودایکوکوهبنێییننهکتیبۆیههێنینامهنهبهبێزۆرده
خهاری نیههئێهیهخهۆ.و بکههکتییهچاویانبهوندڵدار بکهولهمولهڕاوکهدڵهوتاکووبتواننبێتیسئازادنوکچلێیهزانی،کواکوڕخۆتده

.ایدسه
پههێبههزاننکهههکههار کچهههسوکهههرگهههئهکهههکانمبیسههتووهفیقهههرهلهههپێشههتی.دۆسههتمنیهههوکیدووهاریمنهههتدڵههدمههنخههۆمقههه.رنوهئهههزانههمده

ویستوخۆشدهکیزۆرکچێفیقیکورێکیرهفێقێکمبۆ باسکیدمکهره.وهشکێتهدادهکچهرسهخیاپیبهبهزۆروهکا،ئهکیدووییدهزلێیانحهکهکچه
.بێدهندیانیوهپهوهکهیهبه
لهههز حههکهوڕهوبزانههێئههو هههیدهویههههینههبهوینهههکهوئاگها لههبهیا کچههکهههیکههوهلهربههخهبێ،نووسهندهکتییهههبهۆمههنارکهههیههماوه
چماڵیهانلههویههچکارهوکێیهههکهبهزاننکوڕهسهپیی کههڕادهسهانیدیکههیهانکهو وکههکیدهدوا خۆشهوه هارزۆربۆیهه.کاکێیه دهکهشکهخۆ
.وهبینهدهکوڕهماڵهڕاکیدنپیسووتنیودواکهدوا وه.کێکههڕگه

ایش اسلهبو وکهدهتیکیهچاویانبه ێگایهوکاتێکلهو وبکهکتییهانبهچاوینێنکهدادهرارشوێنێکقهلهوهکهیه ارێکیبهکچوکوڕه
نبهۆدهڵهده ههکهوڕهلههنهدهوهئهولێهدانیکهوڕهنبههکههسهتدهدهریانوسهنهگهدهسیدیکهڵسێکهگهلهابیا کچهرپڕله،نکهویستیدهوخۆشه
.و کهدهخۆشخانهنهۆژانلهندڕچه
.ناسیاوێکیخۆیاننبههیدملیدهزۆرهبهکیهدوا ماوهکوتنوباشیدهزۆرمالێووهنهبهتیدهسووکایهوپیچراکێشانشبهکچه

.باسیکوڕهکچهنهبکاووێی باسیکچهدهکوڕهنهووداوهوڕدوا ئهئید له
.یانتێبڕیبووشووشهتنانهتهر وسهستدرێژ  نسیانکیدبووده،کهڕهگۆیادوا کوتانیزۆر کوهکباسیانکیدبوو

.بینهڕتووشیشهسوکار کچهڵکهگهباله،خۆتبێئاگاتلهرنوهئه
.داناداههکهاڵمدڵهنین،بهرتهخهبێکارانهوئه.زانمدهایدسه
تهوانممهالێدهوهرۆنههدهڵکچهیپهورمگههکاتێهکلههوسههدرهرێگها مهلههزۆرتهیو ونیاچهاومپێهیبکههتهههبههکهبووهئێستاشئیمکانمنهتاکوو
.بیبینم
. دیتنیکچهبۆ کهتدادهپورماڵهخۆتبهکیههانهبه به ارهرهه. بچیندهوه،ئهکیدووهزڕههپورتووابێماڵهکه

.نکهییدهچمگلهنهرگهئه.ئید پورهماڵه
.هاهاهاهاهاهاهاها

؟کوتوهدایکینه بهلهسهمهوکچیپورتئهباشه
.کیدومباسنهئێستاپورمهیچیبۆتاکوو.نازانملاڵوه

.وه بگێیێتهبابیکچهدایکوڵالپورمناچێبهئینشاخۆ.باسی بکاگیینگنیه
و ؟رابواردنتدهبۆرو یانهههراستیخۆشتدبه
.و کهدهخورپهیبینمدڵموهدهرگهڵالئهوه

لێن؟ویستیپێدهخۆشهوهیانیئه
.لێنواده

.هاهاهاهاهاهاهاها
.شگیتنێکباوهمککوشینێک،لهماچکیدنێک،مه،،ئاخیباشه
.بینی ماییدادهفیلمیسینهنێویلێێلهده تۆوانهئه. کهمیتدهکانیساتهرنامهبهلهچاوزۆرتۆوادیارهایدسه
.ئامییکانیهخۆئوروپاوایدگیانئێیهسهکوڕه
؟چیهئامییکا بۆوشکیدنیئوروپااوهبماچکیدنیکچێکیانله،گیانرنوهئه
.وتخانیرۆستموایهحهکوومنوهبۆڵالوه
بی؟وامدهرده بهتاکهشێوهوبهرهه؟ چیئاخیێکهاشهبر،نوهئه
.رملێشێواوهخۆشمسه.ڵالنازانموه
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 ؟کهبلێممێیدمپێدهیپێموماچیبکهتێیتێییابانێبیگیموتیخهسهوهلهپێمخۆشه
.مۆیانگاڵد یانپه.رنوهئهوابکهکوڕه

.هاهاهاهاهاهاهاها
زڕدایکتفێیبوو ؟لهرسانهدهوئه.ایدبکاسهتۆپیسبهرههپیاوبابهڵالوه

.پیسهمهردمکپکیاومههرکۆنهوسهندهوهمنئه،رنوهئه
.گی نێتیسهمه منههوژیانهئه
.بیۆمڵگیمور خۆمههواملێد سه ارزۆر
. بهیندهبهمخۆتلهوغهرددهبهوختتگیتوهخۆتسهلهواناهێنێتۆندهوهئهژیانهوئهاید،سه
؟رزیشیچیهئه
پاشانی کارێهکرگی وتوهکهمبتوانیدیپلۆمهڵکهبهئا وکانتباشبخوێنهرسهدهوڵبدههه.کهمهئالۆزمنهسهمهوفکی خۆتبهر منزهنهبه
.وهیهڵیخۆت وداکه ومابکهیداپه

.بهژیاننائۆمێدمهلهندهوهئه.خۆتپیاوێکیوتابۆئه.منداڵنیتۆپاشانخۆ
زرێم؟مهدادهزووپێتوایه.چیبێتهگیت،دهردیپلۆمموهوهئه.نیهرواشسادهههکهلهسهمه،رنوهئه

.بمدهکاربێوواڵتهئهمو زارانههکوومنی وه
!یانلیسانسبێکارن؟دهبهخۆتنازانیکهبۆ

!مندر بهدهکواکار،بێستاراوهو لهسیلیسانسدارکهتاکوو
.داهاتوو نیهژیانکیدننابێ،چونکهبۆتهکهملهمهوئه، راستیبێوهئه

.و ستناکهدهمێکاراالهمووههشبۆ مهچکۆلهشارهولهبێکارنوکجارزۆرکێکییهڵهخ.اید سهکهراستده
.بیبڕاوژیانهیوانابێلهاید،سه
.بێنهدا،خوداوودهینێچڕبهسناتوانێپێ بینیبکاسکه
.وهخۆشیهومهۆژێکبکهمڕبڕواناکهدیوهژیانهوناخۆشیملهندهوهمنئه،رنوهئه
بابتبژ ؟مالهلهرههماو ژیاندالهو تاکووههتکوڕ چاکدهبۆ

ندسالی؟ئێستاچه
.شازدهرۆمبۆده
.کتیزڕدایکتنابینیسهروسهسااڵنتادوورباز وسهنبۆتبهدههسالیدیکدوو
و ؟چتده باشتیوهله
!رێگاتنیشاندامرنوهڵالئهوه

.کوڕ چاک باشتیوه اله
.بێزڕدایکتنهکارتبهکاروکاسبیبنێولهملبنێووهماڵیخۆتپێکهوژنێکبێنهوڵبدهبوو ههواوربازی تهسهلهرگهئه
.ابێخودابکاور،نوهئه

.کانیبگاستهبهمهوامبهردهتێکۆشانیبهوڵوههتوانێبهبژ دهوهئامانجهوهیواژیاندابهلهئینسانرگهزانیئهاید،دهسه
.کهرمیچۆلهچهکهخۆتمهتۆشدونیاله

".تیهورهحمودگهسولتانمهخوداله"ولیکورد خۆمانقهبه
.خاری رۆیشتمبۆشکبیدبادهوولێکمپباومههئیمکانرگهئه،رنوهئه
.بۆتبلو رگهئه،ڵالفکیێکیخیا نیهوه

.وهرهدهرۆیشتنبۆربازکیدودهتاڵهوژیانهخۆیانله زوووانهبهمهخۆزگ
بوو ؟نهوهرهما رۆیشتنبۆدهتهکاتبههیچر،تۆنوهئه
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.منیههڵوپووئهمنی و واڵمپوولێکیزۆر دهبه.ڵالمنی پێمخۆشهوه
؟یدووهکڵبابتباستنهگهئێستاله،تاکووباشه

.مکه دهکته ێمبێلیسهبهرگهئهوکههو باسیشتیواممنتخۆشدهرگهئه،کوتیگییاووی زۆرئهڵدایکمباسمکیدوگه ارێکیله
 ێبێلی؟حازر دایکتبه،رنوهئه
.منبۆختهسهشتێکیزۆر ێبێلموبابمبهدایکوڵالپێمخۆشنیهوهنه
.ر دهتهساباڵغێچونهکانینجهگهلهشێکیزۆرلێنبهده.زانیدهرهنوئه

.منی بیستوومه
.چێشتدهههبهلهدر میتنیشاندهساته لهشتانهوبه.خۆشبێبێزۆرئوروپاده

.نانبهتبۆڕهتایبه،بهخۆشهلێنزۆرده
؟ناخۆشهبۆچی،بۆوانیهمنداڵیانههو ژنوانه ئهئه.نانبهبۆڕهر اهه
.ر ناگوزهاڵمکابیا ژنداروا بۆتی،بهکوێخا خۆیهئاغاورێنێویگوزهئیشتیا خۆ دهنبهبهئاخیڕه
؟رێیهدهستانلهکهرنوهئه

.نۆروێژهکوڕ خاڵملهوکانادایهکوڕ پورمله
ریکیچن؟،خه،ناخۆشهن،خۆشهکهوانچۆنباسیخاری دهئه
.نکهدهدووکیانکاررههوزایانباشهلێنوهمدهڵخاڵالپورمووه

ن؟کهچکارێکده
.وهیانناردۆتهپووڵ ارندینگۆیاتاکووئێستاچه.نکهئید نازانمچکارێکدهنوکهدهلێنکاردهرهه
وێن؟لههڵندساچه

.کانادایهلهساڵهکوڕ پوریشمچوارونۆروێژهلهوتساڵهحهکوڕ خاڵم
خوێنن؟رسی دهنیاندهکهدهکاررههباشه

.نکهدهکارروابزانمهه
.ندههولهیانله دیکهوهئهژ وسۆئێددهکیانله،یهخاریجهکوڕییانلهشمالێکدووکیمههڕگهله
اید؟نسهکهدهوانچئه

.سالیماوهدووخوێنیو پزیشکیدهڕشتهلهتگایشاندژ لهسۆئێددهله کهکهدایکیان ارێکیکوتیکوڕه
ژ ؟و دهلهندساڵهچهباشه
.و چۆتهلێنپێن سالهده

 پزیشکی؟ڕشتههوی لبکا،ئهواودانیشگاتهسالیماوهدووژ وسۆئێددهلهپێن ساله
.مناکهیهقسهوبهرمنباوه

!سۆئێدوی لهدوکتور،ئهکوردێکببێته؟چیبێتهده باشتیوه اله. ؟یانیخوێندنخیاپهناکهراوهببۆ،رنوهئه
.چمنیاز خوێندندهبهربۆخاری ههۆژێکبیۆمرڕگهایدمندژ خوێندننیم،ئهسه
.کێشنڵدهکانیانههمنداڵهدرۆبه کهسانهوکهنینئهمشکهزانیلێیهده
.نێخایهوتساڵده منئاگاداربمحهندهوهئهوختهسه پزیشکیزۆراید،ڕشتهسه

.نیهراوهواوبکا، ێگا ب تهکهخوێندنهدووساڵیماوهژ وسۆئێددهلهتانپێن ساڵه ییانهو ائه
.وتساڵیپێویستهحهرهه،رسبخوێنێزمانیئینگلیسی دهبهرگهئه

 زمهانیدیکهههفارسهیزیهاتیکهورد ولههورسهیخوێنههدووهماییدهتادوو راهنههلهێهههدهناسهێودهکههوڕهوکانمئههفیقههرهکێکلههیهه،رنوهئهه
.زانیدهنه
.نیهرهایدکوتم ێگا باوسه
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ڵکبلێنچی؟خهو بهیانههن،یانیدهکهدهبۆدرۆباشه
.ڵکێشنکانیانههکوڕهو خۆیانویانههده

سۆسهیاڵ ارهپهبههرنهههڵکانیکی هههخههونکههپیتزایهیدهیهانکهار ماشهێنشهۆر وووهخاوێنکیدنههتوزافهکانیانکار نهنکوڕهزۆری هه
.گینردهریکندوکتوراوهخهکانیانواکوڕهنکهکهاادههئیدژینوده
!گین؟ردهتیانپیتزادروستکیدنوهزافهندوکتورا نهتمهحه

.هاهاهاهاهاهاهاها
.شتیچاکهزۆرلێنسۆسیالده،رنوهئه

.سۆسیاڵئاگاشیلێنیهنوهکشی دهکار ڕهگینوردهنپوولیبێکار وهههلێنزۆردهبیستوومه
.گییفانتنێوبێتهپارهبێماندووبوونبهخۆراییوبهوکهمهکارومالێدانیشهله.خیاپهایدبۆسه
.شکێننو ملیخۆشیاندهیشتنبهبۆگهڵکهخهوئهولێنخاری خۆشهدهبۆیه
سهتیدهلههووهسهێمهخهۆمبحهبهۆخهاری وۆژێکمنی بتوانمبچمبهۆمبلێێڕلێدهکێشموڵدهخۆموئاخههدهتسیهحهربیسمههدهوانهئهرگهمنئه

.زڕدایکمڕزگارمبێ
؟ کهخاری چدهدواتداهاتبۆبهرزڕدایکتگه ئهئهاید،سه

.هاهاهاهاهاهاهاهاهاها
.ئاو ابڵیبمیه

.یدابێو پهکتیلهروسهوی سهلدێم،ئهایکمههستیزڕددهلهمنلێیه
بهابهێم"کبهۆدایکهیخهۆتبنێهیهیههتنامهاوهده"ایدگیهانکهوڕم،سهه''پیهێکهوتی،زوو کهید وزڕدایکیشهتئهارهخهاری و بۆوئا هاتوو،تۆچو

.مردانێکتبکهسه
.هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

.زڕدایکیشتداوا دیدارتبکاخاری و بۆبڕوتۆ.بێخوداشتێکیخۆشدهبه
تهۆ،نرتبهدهسههمتوبهێنبهۆانبابتبلێنپێیهانخۆشههیندسالێکزڕدایکتوپاشچهخاری وتوانیتبیۆ بۆهاتوووهئه.ایدراستیبلێسه
؟وهیهدهچیان وابده

.مکهدهلێفونیانبۆتهنهنووسمودهیانبۆنامهنهنێیمودهسیانبۆئادرهنهڵالخاری ،وهمهگهدهبێوڕزگارمدهکالێیهخوداده
.وهدادێمهبێیهبێ،تازهبۆ ڕزگارمدهلکاووکامنلهدهوهکواخودائه

ز ؟ڕهوهوشارهلهندهوهایدئهسهبۆ
؟وهتێنێیهیبیپێدهئامادههیچکاتووهیهکهزوو دیتنیدهتئارهقه،موابێبۆتهننههکوو هشارێکوه،گیانرنوهئه
 ێگها لههئێهیه.بهێیهادمدهکاتلههمووهههموبیهی ناکهههیچکهاتلههبهم یهانههوکیئه ێگایهرههلهپێخۆشهشارهومئهندهوهاید،منئهسه

 .کهتمهکهشارههیچکاتپشتلهایدسه.ژیندهکانملێیهسهویستیینکهخۆشهئازیزتیینو.هنکانیمریهوهشوێنیبییه.دایکبوونمه
ناژ ؟داشارهوئهنێوو لهدهستخۆشتیکهمووههلهموێژ خوشکتکهگه ئه؟نیه گۆڕ دایکتلێیهئه.بێڕدایکیشتههباز
.''کهقوڕاو مهرد تێماو وتبهقهوهکئاوتلێخواردهکانیه''لێ،دهکاتمووههاید،بابمسه
ڵگهههلهههلێهیهوسهههدرهمهچههوو بهۆلێهیهوپێههتگیتههووهێهیهلدایهکبههوو ولهههلێهیهتههۆ.داده کانیهههوحههوکمیئههتهۆسهاباڵغی بههۆنیهههرقیفهه
.یهناخۆشتههر خۆشووهدانبییهسهلێیهوقتکیدووهشهڕهکانتشهفیقهره

وژیانیهانخۆشههزایوهژینخاری ده لهوانهئهلێندهکهبیستووهولهموزۆرمله.خاری بچمبۆبیۆموو لێیهمههمندهماڵبه.رنوهئهوایه
.کییوهیانشخانووورزاهر وهیندێکیانلێیهگوزهدهو باشیانبۆله
!ناخۆشه خاری بۆ،ئهتیچاکه ارهتهڵالوه
ژیهانێکیوشهتێکگیانههمووهه.انینشتێکیوا پێبکیینناتوشڵهپوووبهینوکهیدادهنپهزارتمهههدر تاکووقونماندهختلێیهدبه بهمهئێ
.نکهدهانلێگایمڵهمکه هشاهوانهئهرا رهسهوختهسهزۆر
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،ندهبڕێکهیزۆریه کهی خانوویهانبهۆدهرقووبههئهاورمهانودهوسۆسهیاڵپهوولیدوکتهور،کارنبێینوژخاری ده لهوانهلێنئهده،ایدسه
؟راسته
.راستهوایه
.ندهینگیزۆر پێدهو گیلهکهرسخوێندنهئیمکانیدهگیینگه زۆروهر منئهزهنهر،بهنوهئه
!خوێندنیچیوبوو تۆپییلێنتازهدهونبهتده ئابڕوباسیخوێندنبکهر وسهچوونتمهتهبڕێکرگهئه.نیهکووئێیهوه
!خوێندنیچیتازه،ر سهچۆتهیاناومیتوڵکنایهکهالێخوێندنبهسنکهسبهو کهله
.مالێدانانیشنلهکاربێبووننوفێیریکیخوێندنوکانی خهێژنهیو پیلێنلهده
.خۆشهڵالبابهوه

.هاهاهاهاهاهاهاها
ر؟نوهنیئهکهپێدهبۆ
!کانمانه پییێژنهلدێن،نۆرهرسخوێندنههدهلهکانموهلێیه.نمکه پێنهئه
؟دێنڵرسخوێندنههدهلهبۆکاننجهگهزانیده

.داکێشاوهڵکهخهوئهرسهختیباڵیبهدبهبه وناهۆمیدونیهئایندهر بهسباوهکهلێیهچونکه
.خدۆزهککیدۆتهڵخهبوونیئازاد ژیانیلهنهمووشیگیینگتیههلهیوبێپووڵبێکار و.ایدزانمسههد
وون؟راو ڕکامدهکامداهاتوو،بهبه.چیخۆشبێدڵیانبهوانیئێیه ه،گیانرنوهئه
.ایدگیانزانمسهده
ونکههتهداکیێکهار دهاشهتیینحاڵهبیهانلههووهخۆلێنههکهار دهبێموویانبههاڵمهههبههنوداهههشهارهوانسهی لههلیسیهاندیپلهۆمودهتابههوهئهه

.قاچاخچیتهنهوهیندێکیشیانبو
.شپێکبێننهاوبهژیانیییئیمکانیاننیهارهبێپوبێکار ربهلهشارهوئهمو زۆر
.پیاو رێژیمببیبهبێنادهدهپارتیباز ،وشوهڕشتێکبۆتهمووهه
ووڵیهانکۆلێهکپنوگههڕادهیهانپهێێچۆنبه"سهی بهوپاسهدارالولومههو انبهازهیدوشهه" هڵهماولیخۆیهانبنهقهه بهوهئه.لێبکهتاچاووهئه
بهێزۆریهانبههویههیهانهههمییههدانیشهگاسههکانیانلههکچهوکوڕ.یهتیانهه تایبههمییهسهنێودهرزیاندهاهئیمکاناتیزۆر ژیانونێودهده

دانیشگابخوێنن،بهنلهرێگایانپێنادهکیێنوتدهحییهاڵد سهڕهدیکهختیدبهکچیبهوکوڕدانسهبه.بنحانیکۆنکوروارید دانیشگادهئیمته
.کوردموانیتتایبه
.زمڕهواو وهتهبهوژیانهلهبیۆموتهاڵووو لهمههدهبۆیهئاخیر،نوهئه
.شبێیڕهاڵتسهدهڕوو بێ.ایدزانمسهده

و ؟مهچۆنبگهرنوهئه.منباشیئاخخاری بۆ
.باشتپێویستهوولێکیپونیهرواسادهوی ههاڵمئهبه.بناسێنی""UNو خۆتبهلهوتورکیهبێبچیبۆده
و ؟ند دهچه

.قاچاخچی بهبدهبێپوولێکیزۆردهبچیتائانکاراقاچاخبهوهلێیهرگهئه.ایدو سهزۆر ده
پاسپۆرتبچی؟خۆتبهرگهه ئئهباشه
؟ ار پاسپۆرتتنیهتۆایدخۆسه
.کیدووهربازیمنههێشتاسهچونکه.نیمه.وایه
.قاچاخبڕۆ بێبهوابێدهکه

.منیههپووڵومنی ئه
.میفکی رۆیشتنبکهدهوئهبووتههختپووڵوهروههوهکهمهکی لێفزۆرونههێشێر خۆتمه ار سه،وابێکهایدسه
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.تۆقێڵمدهمیددهوئهر،تاکوونوهئه
پێشکد ؟تدیکهرێگا تۆ.اید بلێمچیسهئه
.ختی نیمهدبهمنیبهکی ودهپارهشتێکبهمووهه.ڵالناوه

.بایهمنهووڵ پموشکیلهموندێکبایهمههولدهمنی کوڕهبوودهنه،ئاخخودایه
. باییهسیسنهندێکیخههمولهده کوڕهرتهشهوبهاید،سه
.ستمکتلێبهرێگایهمووهه.لێێدهتۆششتیوا،رنوهئه

سهتیدههداتنتدهندمیلیۆنتمهچهوستودڵبازهپیاوێکیدهبابتزۆرند ومهوڵهدهکوڕهکهبکهرزوافه.یاڵپاڵوانبکهخۆتخهایدبۆسهباشه
.خاری بۆخۆتبیۆایدگیانبۆلێسهدهو

.خاری چیبۆیاڵکیدندهخهبزانمبه
.وهینهستپێبکهماندهکهستینکارهههباوهریفهاتهستاشهوهوههئ

.ڵالیائه.ستینباهه
.مالێوهبیۆینهمێکزووتیوکهوهینهستپێبکهماندهکهکانباکارهکوڕه

ستا؟هوبۆخێیه
.مالێبۆوهبێزووتیبیۆمه،دهخۆشهمبڕێکنهکهکچه

.ڵالئهبێئینشاچاکده
.رنوهسپاسئه

؟ختنیه سهکهخۆشیهنهستاخۆوه
.ئیشتیا هیچناباویهبیههاڵمتهایدگیان،بهسهڵالشوکوروهنه
.بینکارستبهبادهبکهامادهئکهگێچاوهبێنهرنوهئه
.ستاگیانچاوانوهبه
.ریکبینباخهرهایدوهسه
.وهگییێتهدهچۆنگێچاولێبکهچاو

ستابیهێنین؟وه.یهئێستائاماده
.وهبگیهتۆشگێچاو دیکهایدبیهێنێوسهبا.بیهێنه

.ستاوهها
.کهبپڕ ورهبه دیکهکاسهوئه دانێوختهتهوئهرسهلهبێنه
.ستالێوهاید،بهسه
وێناچێهیکار بێ؟ترگهبه لووئه
.کار تیمنیهبۆتایبه لییانی.نوانهئهکووموویانوهههیهههرگمبه لوستنددهستامنچهڵالوهوه
.مهیژوور ههرێنومهیدهههم النهوئه

؟دایهتفکیلهبابتزۆروادیاره
.ستابلێمچیوه

بنێیم؟ستاگێچیدیکهوه
.ورۆبۆئهسهنابه

دابێهژنوینێسهبهتوانیتانبڕێکگێچبۆرگهشئهدوایه.نووسێنهیانپێوهکهکانی بشۆنباگێچهکاسهووهنهدیوانهخاوێنکهونگۆشئهکوڕینائه
.وهبیۆنه
.رچاوسهستابهوهباشه
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.ینێسبهتاهه.خوداحافیزکوڕینا
.ستاوهخوداحافیز

.واوبینتهزووینوبیدێکبکهستوایدبادهسه
.بێژمدادهکهچمگێچهمنی دهووهخاوێنکهتۆئێیه
.رنوهئهباشه
بوو ،بیۆین؟واوایدتهسه

.ۆینبیئابا
.مالێبۆوهچمهشدهدوایهویهمههایدمنکارێکسه

 ؟کهتۆچده
.مالێوهچمهشدهدوایهرێموگهدهبازارنێومێکلهمنی که

. خوداحافیزسبهووتاکباشه
.ایدسهخوداحافیز

.تکوتێزڕدایکتنهخۆتبێایدئاگاتلهسه
.هاهاهاهاهاهاهاهاها

.رنوهمییزائهمپێبکهفشه
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.لێکاهمموسه
.کوڕ خۆموهبێیهخێیبه.گیانرنوهئهساڵو
خۆتچۆنی؟.گیانمنوندایهمهزۆر

.قوربانباشمبه
؟،چتلێناوهچێخۆشهبۆنهوئه،دایه
.کوڕمپێتخۆشه تۆوهئه
.کانتخۆشبێسته،دهشتێکیبۆملێبنێیپێمخۆشهرزانیمنههخۆتدهگیانتۆدایه
.وهخێیێیهبهکاکه

قوربان؟گیانچۆنیبهکانیاو.مکه وانهئا گوڵه
.گیانباشمکاکه

؟کواندایهکازیوهفاو مستهئه
!وههاتنهنهبکین،نازانمبۆمیوهبز وکسهبازار بڕێچوونبۆ
.وهبابیشتهاتههاکه.وهسێتهتبحهیمکوڕ خۆمباماندووتێکهکتبۆایهباچدانیشه
.مکهگوڵهکاکیخۆتبێنهبۆقوربانلیوانێکئاوگیان،بهیاوکان
.گیانچاومکاکهرسهبه

؟بوو نهماندووزۆرتچۆنبوو؟خۆکهرهورۆکاکوڕمئه
.بوومنهماندووزۆرڵبوو،بۆیهگهملهشورۆکوڕێکیدیکهئه.بوومنهماندووگیانزۆرنادایه

؟یناسیکوڕ کێیه،دهنێو چیه
.کیدر دهژیانیداکارگهلهبووم ارکهیهۆورزانمئهدهندهوه،ئهنازانمکوڕ کێیه

.قییهفهکوڕێکیزۆر
.ئاووهئههاکاکه

.گیانستتخۆشبێکانیاوده
؟تنێو چیهکوت

.ایدهنێو سه
.ختدیارهدبهبهکوڕێکیزۆر

.ڵخیاپهگهبابیشیزۆر لهووهستزڕدایکهدهبهناخۆشهکجارژیانییهیکوتکهدهباسیژیانیخۆ بۆکیدمو
.پووڵنهنانیپێبووکار ،نهنبۆناردبوویایانیزووبه
؟رهسهبه چیکیدقوڕئه
.ڵمننانیخواردگههل
.باشتکیدووهریمکوڕ خۆمکارێکیزۆرفهئا
.بێبادادیسانهیچیپێنهمهوهپێچمهدهبزیتبۆسهونییپهنانوینێبڕێکزیاتیسبه
.گیاندایهباشه
.ئاولهبوونکانیپڕبانیچاوهمێهیهکیچاکودایکێندهچه،کاتێکباسیتۆمکیدکهزانیدایهده
.یهدایکیخۆتههخۆتمبهدخۆزگهسهرنوهئهتیکوده

؟قدراوهاڵیانتهدایکیمیدووه
".ه"موێژگهنێو یهخۆشکێکیشیهه.خۆشیمیدووههۆ نهدایکیبهکهمنداڵبووهگۆیازۆر

.وزڕداراومیتیخۆ بهلهکیکابیایهبهمێیدداوهزۆر بهیانبهکهیکوتخوشکهده
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.کوڕمرهاتێکیتاڵهسهبه
.منکهئێستازڕدایکیباشزۆرتاکووبیستوومهمنبزانمو ئهندهوهئه
.کزار یهههوی لهباشبن،ئهونتاقولۆقکهکهڵدهلێنههده
.ناخۆشببنوانووسێکیئاتووشیچارهکوڕهکچووئهکهشخواستیخودایهوهئه

.نیتۆ دانێمهتهرسهلهگی وڵاومی منههلهکهوهپارێمههخودادربهگیان،لهدایه
.تووشیزڕدایکنابێوهتووشمانبهدڵنیایهبهئێمهمدهوئه.ژ ساڵدهدڵالسهئهئینشا

.یکانابێنهورچیئههه.ستخودایهدهبهشتێکمووهه.ێبهیمنکورتتیلهنیتۆمهیانتهگکارۆلهخودانه
. کهر نهبهبێناز دایکمانوویستیخۆشهلهخودایه

.وههاتنهوهکهیهبابیشتبهکانومنداڵهوهئه
.م ڕاخهکهسفیهوردهستموردهباهه
.لێکممواهسه
ماندوو ؟لێێزۆرده.وهبێیهخێیبهکهپیاوه.چاورممسهسه

.نابڕێکهیالکم،زۆر
؟رداوهتتبهواڵچێدهخۆشهبۆنهوشمیل،ئهخۆتچۆنینه

.ملێناوهشۆرباوکفتهکهپیاوه
.کانتخۆشبێستهده

.وهبێیهخێیبهبابه
.گیانرنوهسپاسئه
؟متێکهکتبۆچایهکهپیاوه
.شۆمستمدهچمدهده.بیسیمهوهناخۆمه

.سفیهرسهرنهوه
.چاوتخۆشبێستوشمیل،دهنهخۆشتلێناوه.تامیزۆرخۆشه
.نۆشیگیانتبێ

چتانکید؟ورۆگیانئهرنوهئه
.وههکیدانمینسپیکه کار لێدهماڵهودیو ئهدوو،هاتبووبووۆژوڵڕههکهکوڕیکیدیکهریفوستاشهڵوهگهله
.ڵگیتههکارستمانلهدهزووتیورۆئه.خۆشبوو نهکهستاکچههو

بوو ؟نهماندوووابێزۆر
.کیدماندووبووننهستمبهههزۆربۆیه،کیدڵمنکار دهگه باسمکیدلهکوڕهوئه.گیانڵالبابهوهنه

.کیدمده بۆکوڕهوباسیئهرنوهئهوهبێیه تۆوهپێ ئهکهپیاوه
.خیاپهڵگه لهزۆرویهگۆیازڕدایکیههکوڕه
.شیداوهبهنیی خۆ پهنانولهرنوهئه.کار رسهبۆڵخۆ بیباگههلتێداوهنانێکیاننهپارۆرهسهبهقوڕ
.بێهیچیپێنهکیوهلێمنهده. داماوهوکوڕهئهربهلهوهبپێچمهرنوهئهبۆنییپهنانوینێبڕێکزیاتیسبهدامناوههکپێاوه

.شمیل نهکهکار چاکده
.وه ولێنهکانیاندهڵزڕهگهکوودوژمنلهمی ووهتێدادهستیئینسانیانکانهه زڕدایکه،زۆربهییهسهزۆر

!تیسێن؟هتنوقیامهرمبهپێغهخوداوتۆبڵێیله
.وهنهبدهوپیسیارهمیئهبێخۆیانواڵدهوهئه.شمیلینهڵالبلێمچوه
.کینخبۆخۆیاندهیاندۆزهکارهوگومانبهبێ
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.گیانبابهکمبۆبێنهگیانچایهکانیاو
.کهئێستاخۆمبۆتدێنمپیاوه

د دوکاندار؟حمهم ئهچوو بۆکهر پیاوهئه
شمیل؟هچینبۆ
.م چمبۆینێدهبوو،سبهبییمنهلهرهه.وهتهێناوههرزقهپێی هیندێکشتمبه.کوتی پێمنهئه
رزدارین؟ند پێقهچه
.،خۆ نووسیوێتینیهبییباشملهڵالوه

.وتانخۆشبێنووم،شهرۆمدهمنده
.خۆشکوڕموشه
بێنی؟رنوهئهنیژنبۆیازنلێم،بهدهکهر پیاوههئ

؟بۆباسیکیدووه
.لێمڵال،خۆمدهوهنه

.ختیژنهێنانێتیئید ئێستاوه
.یخۆ نژنوماڵخاوهڵکیبێتهکووکوڕ خهوهواباشه.ازیشیکیدووهبرسهباشه
.ندنبداخوێبهدرێژهدانیشگاووڵبدابچێبۆههرنوهئهخۆشهمنپێمگیانشمیلنه

!قڕ کچنیهقاتوخۆ.رد ژنهه
.چێستماننهدهلێمبالهده.منکچێکیباشمپێشکد کهیاوهپئاخی
؟باستکیدووهرنوهڵئهگه اله
.ناخۆشبێیپێرنوهمئهبڕواناکه.لێیندهیێپاشانپینوکیلێبکهیهلێمبچینقسهده.ڵال ار وهنه

.دڵبێواو بهته بهکهکچهبێخۆ راز بێودهنبێنیرنوهئهبێژنبۆرارقهرگهئه.گیانشمیلنه
.ینباشتیهبکهکارهوخۆمانئهرگهئه.ستنیشانبکازانێکچێکیباشدهدهرنوهکوائهکهپیاوهکوڕه
.بابۆ بخوازینچووهکیسنهلهمانباشهکچهوئهتاکووکهپیاوهمبکهقسهبه
.ڵبکیینناچینئاژهئێمهویستیبێ،خۆستوخۆشهههڵبهبێتێکهشمیل،ژنهێناندهنه

بێ؟دڵده بهکچهناسیونهدیوتنهکهزانیکوڕهچۆندهتۆپاشان
.ۆژ ژیانیدیار بکار دواڕدڵیخۆ هاوسهبهرنوهرێنئهبالێگه

.بهێژیانێکیخۆشهیاندهژینودهوهکهیهماونبهتاکوو،کتییانخۆشبو یهکچهوکوڕرگهئه.ساڵنیهوفتهحهوۆژڕندچهتیبۆمێیدایهژنوخۆ
شههیلێکتههیکهئاکامهوکیدنکتییهههتیبهههسههووکایهوراوههههڕشهههبههێلهههدهدایههمپههڕانیههانبهههژی،ی بههێحۆر،بوو راز نهههکچهههبهههکههوڕهرگهههئه
.یهوهبونه یا
ڕقیهانلههدایهمبههووهوو داناکاتههڕ دلهێبههرهنجههو ههیچکهاتپهخۆشینههبێودڵنه بهکهوی مێیدهئهرگهئه.روایهشههکچهبۆوهئه
.کیدووهوهکهریهسهوویانبهلێکیدزحهکهیانژنهکهپیاوهکهوویداوهڕ ارزۆر.بێدهکتییه

یانکچههکههیوهیهانئه.خواسهتووه،بهابیژنهیبهۆبووهئاگاشیلێنهرههکوڕهکهماوهنهمهردهسهوئه.رچووهسهمانانبهئێمهمیردهشمیلگیانسهنه
.یانکیدووهژنهخۆیانداژنبهنێولهکانتهشییهاهیان.کیدووهخزمێکیخۆ مارهپشتیمنکێلهرسهله
زۆرتهییههودیاردهئههدیهاره.وهبۆتههمتیککههیهتاڕادهسااڵنیپێشووتنیسبهبهوهخۆشیهاڵمبهبه،رماوهئێستاشههریتهنهودابوندئهچهرهه
.شارلهتاکوودێهاتباو ماوهله

.وهرێنهبگهدواوهکبۆین،نهبکهفتاررهمانهزهوورودهکئهێوهبدهرستانینوشائێمه
.تۆبۆ بخوازینمنویکهوهکئهنه.بێروهختهبهو بیخواز و خۆشیدهکچهودڵیخۆ ئهبهرنوهو ئهمههمنده
!شمیلگیانخۆمانژنناهێنیننهبۆخۆ



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

66 

 

هات؟ڵکنهکهبژێی بهیدهڵههرنوه ئهوهئههاتوووهمئهاڵ،بهو رمدهنوهر ئهوهتهخمنی بهکهپیاوه
؟لێهێچهیمدهدهوچهی،ئهههاتڵکنههکههبههوئههرگهه ئهنیهاز بهۆ بخهواز ،ئههبهه تهۆکچههو ئههئهشمیل؟باشههاتنهنهڵککهیانیچیبه

؟وهیهدهتچۆندهکهمواڵمیکوڕهدهوئه
تقههنهامهننههبۆهێنهام،دهتانوهئههبهوونگۆتا ئههخههمووبلێهه نابێکههانهوکاتبهئه،چونکهباشتیهدڵیخۆ ژنبێنێزۆربهکوڕهرگهئه

.یمویستبووتچارهقهنهویستبووخۆشم
ڵکبیانناسن؟خهپێکبنوسانێکیرێکوبێکه نا،ئه  کچهواده خانهئه،کهپیاوهباشه
. ار هیچیلێنازانینئێمهبێ؟پاشانخۆسوکاربێکهکاکهکچێکبلهزچێحهدهرنوهئهپێتوایهتۆ
یاننا؟هژنهێنانز لهحه،چیلێچینالێبزانیدهنگێنیوڵسه ههپێشداکوڕهبێلهده

.نابێگۆتیهلهوارههخۆئاخی
.بێههویانئهکووئاواتنکوڕ وهسبهکهزانیزۆرناسی،دهباشدهرنوهتۆخۆتئه

رێهکدراوسهێتهاریفیمکاتێهکدۆسهتوخهزموکههدهوهرهنوهئهبهوتۆبهخۆموبهخیندفهچهزموربهرندسهچهرنوهبوونیئهبهشمیلزانینهده
.نکهدهمانکوڕهوئهوپێکی
یگییفهانیداوا پهووڵرمهپێهێشههودانیشێکاربێنیهمخۆ ئامادهاڵبچێکیێکار بکا،بهکهیدووهکنهرنوهئهزانیمنهیچکاتداواملهدهتخۆ
.منبکاله
.بننهکارهو راز بهبابیکچهدایکومنیهقسهئید .و بۆ بخوازم خۆشیدهکچهو ئهوهئهمبۆدهوڵیخۆمدهههمووهه
کیدبێ؟ستنیشاننههیچکچێکیدهرنوهبلێیئه،تۆکهپیاوه
. بکاکهویستهخۆشهلهکنبابیباسیکوڕداباونیهکولتور مهخۆتنازانیلهبۆ.شمیلخانمپیسینهمندهابۆله 
ئینسهانێکیوایههنهدهوهوی ئهئههنههداومانئیزنیوا پهێدهکهکولتورهمنهاڵڵکیدبام،بهگههوا لباسیڕاشکاو بهرنوهئهکهیهوهزوومئهارهئ
.باسبکاکیوایهلهسهمنمهڵگهرمکیدنلهبێتیسوشهبهکه
.مکهدهرمیلێخۆمشهار کا،زۆردهرمملێشهگی ورێزملێدهندهوهئهرنوهئه

.شمی گیاننهوهنهکهم دایکیانده دڵیانلهسفیهکوڕکچو
. لێێپیسمبێسبهڵالدهوه.پیسیوهرمنهنوهئهئێستالهچۆنتاکوولێبکهچاو.کهپیاوه کهڵالراستدهوه

.بێنی ژنیبۆلهپهبهزۆروادیاره
.زاوا ببێبهکهورهگهتکوڕهتایبهبه،منداڵیخۆیانمێیدوبژنوساحهکانیببنهمنداڵهکهکێکهدایمووزوو ههئارهوهئهکهاوهپی
.ژنبێنێرچیزووتیههرنوهئهکهیهوهزوومئهڵالئارهرێوهئه

.وهینهشمسا میدووانبکهبائێمهشمیلنه.وتووههویانلێکموویانخهنههکانگکید،منداڵهوماندرهشه
نامیین؟خۆ،وهینهچیمسا میدووانبکهیانیکهرۆپیاوهئایا
.کێشێسدهفهبێنهنهندهوهئه.دونیانیهئاگا لهووایهکوومیدووسینووستوووهیان،کهشمیلگنه
.زیندووسانیڵئینگه لهکهرقهفهیهوهئه

.نگکیدوماندره،شهختینووستنهوه.مخهچم ێگاکانڕادهدهوهئهکهپیاوهباشه
؟نیشتمانیچیههڵر مابهشمیلخهر نهئه
.ملێفونیلێبکه نابێتهوهنووستون،بۆکانی ئێستامنداڵهونگهدرهوشهتازه.بووماڵنهلهاربووگیتوادیڵینهههلێدانگمبۆزهورۆڵالئهوه

.مکهکانیدهمنداڵهۆ وزوو خئارهمنی زۆر
شیمل؟ نهکه هیمێیدهئه
.ماشاڵاللێیزێیه،دهمزاوا چاکهکهبۆ.ڵالئیوی وه
.نردانێکمانبکهسهوهنه داهاتوونایهفتهحهپیسمبزانمبۆینێلێیدهسبه
.پێ بێتهتیانبۆشتێکیزۆرتایبهیکهوهئهرگهن،مهیاننادهئیجازهکارنورسهدووکیانلهرزانیههخۆتده.وانێبتواننمپێ
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.مکهزوویاندهئارهوه،زۆرنههاتونهندمانگهچهوه ائه
.مکهزوویاندهمنی ئاره

 ؟تباسیناکهقه بۆئه
.ااتیفیبێکووژنانزۆرناتوانێوهپیاو م مه.ربڕنرونیاندهستیدهههکهختهسهزۆرانپیاونازانم،بۆ

خته؟سهیانیزۆر،ناتوانێبۆپیاو
.نیهشتێکیسادهشمیلگیاننه

.کوڵناگیینبهووهخۆیانناڕننهانشینناگێینوژنکووسێکینزیکیشیانداوهدنیکهکاتیمیلهناسکنینودڵکووژنانزۆرپیاوانوهبۆوێنه
.کووژنانشینبگێینوهبۆپیاوانکهیبهکورتیشتێکیاهبه

؟کهپیاوهچیوایه ابۆ
.ڵالنازانموه

.لێندهوهبارهولهشتی ۆراو ۆر
؟کهچیپیاوهکووشتیوه

.وهکووژنبجولێتهنابێوهبۆیه"نیهایفهتزهیهئافکوووهنێیینه"یکهوهئهکوووه
.رقیچیهڵژنفهگهکاتلهوئه،بکاوهئهپیاورگهئهووهمسا ژنانبکاتهیبهاهپیاوزۆربۆ

.بێباشتیهنهرێههبئێحساسینهوااتیفهرگهئینسانئه؟خیاپیچیهوژنێتیداوهپیاوێتیوچیبهفهااتیکهپیاوه
؟ئیحساسبهبانومێهیهیانباشتیهقبێئینساندڵڕهکهتۆپێتوایهکهیانیپیاوه

قم؟شمیلگیانمنپیاوێکیدڵڕهنهبۆ
!کهڵالبلێمچیپیاوهوه

.یهواڵتهوانیئهکووپیاوتوهوخدهخۆتۆشزۆر
.داونویستیخۆتنیشاننهخۆشهوونگیتشیخۆتنهباوهلهوکیدووهچاویاننهچاوتلهچووهیاننهچلهکووتاوندمنداڵمانبووهچهنموونهبۆ

چهاو منهداڵیبێگانههبهووهنهکهدهدوورخۆیانتیساواییلهرهههکانیانلهمنداڵهپیاوانیواڵتیمهلهێکزۆرچیبۆن؟منداڵیخۆتنیبۆباشه
؟ستیانبۆیاننیهنوهیچههکهیییاندههس

.نێنرقدادهکانی فهمنداڵهنێوپاشانله
؟وایهبۆ،تهبێقیمهمتانسووکوکچله.بنموویانکوڕکانتانههمنداڵهپێتانخۆشه

نێن؟دادهبۆرقیانفه بۆئه؟خوێنێکنینگۆشتودووکیانلهرهه؟ردووکیانخودانایدامههگهمه
.شچاکنابێئێمهبهوپشتاوپشتواهاتوهوهدیمهقهلهرهه.بلێمچیکهژنهڵالنازانموه
".ژنیموازتیوهوخوڵقاندوهێزتیپیاو بهکار خودایهکهشوهئه"
.ڵکار خوداشهیچمانپێناکی گهله
.دووژنحیسابکیاوهپیاوێکبهبۆیه،تتیهاڵسهدهبهنێیینهکهنوسیاوهاانی داقورله
.ستیندژ بوهلهممیخودابگۆڕینوناتوانینکهئید ئێمهمخۆشمیلخاننه

.زانێدهخۆ باشتیخودابۆ
 ؟ماچیبکهشیبگی وباوهچێلهنهرسه بهچلهبیتاکوونهحازرووهیهدهتنه ساواکۆرپهئاورێکلهلێتۆخوداده،کهپیاوهباشه
.نگکیدوماندرهشه.بابنووینباشتیه،یلخانمشمنه

. نووستندێنیگۆر هانهبهبۆیهودڵنیهکانمتبهقسهوادیاره
.بنووباشه

.مدهکاندهمنداڵههرێکی لسهووهپێچمه دهکهفیقهرهورنوهئهبۆنییپهچمبڕێکنانومنی ده
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 رسههمیبههماتههموغههرد پهایزنیزهدیمه.کیددهکانیدروێنهئاڵتونیدارهگێانیسیوشتووتبووکهحمانهرگبێرهبهداسیمهزانیپایزخه
دوا ه ههووت هووتبههتههاکتهاکوفهیینوچهه دهوهئهچه بههۆ ولههه.بهوو ییویههانکان ییهوهکانباڵنههدهوارهبههێقههدارهرسهههلهه.بارانهدشهارداده

کانیقامهشههوکوچههنێهوهلهسهێالو ،خهۆڕههۆ بهارینیبهارانیبههبهه.نبهدهشارز حهرما پایسهزوو تهلهیانخۆڕانتاکووگهکدادهنایهپهرسه
.بووستاههداشار
کانماڵههلههشهێکبهنێوبووچووکانداۆاڵنهکهیندێکلهاونلهوکۆببۆوهکانداقامهشهوانیکوچهکچۆلهچاڵووندلهندوهکنێوله چڵپاو و قوڕا
ربهازبوونیدهبوونیشهوێنکبهۆهۆ نههبهه.کانیانبهوونه ماڵهوهرههکانیانبهۆدسارهحهماڵوریکیڕادانیئاو نێوخهوهبچوکه وورهگهڵکبهخهو

یان کوچهههئههاو،ڵکیدبووژنۆیانمقیههانههههئهههتتههاکووزگهها حکوومهههدهتیدامویارمهههپیههاوانناهۆمێههدلههه.ئههاوببههوونلهههکانپههڕکوچههه،کهههئاوه
.ماڵیڕاده
ودڕاوکهارتۆنونایلۆنههنههکۆ.ووسهیفببهکهکانزۆربز فیۆشههسههوشهیمیهوههتبتایبههبههبهازارنێهوکانورکهیدوکانههردههبه کهههۆ سهێالوهبه

.بوواویاندروستکیدنێکیپیسوقێزهدێمونڵببووموو تێکهکانههقامهشهرسهزبڵیدوکانووزڕکانواڵ دارهڵگهگهلهتیشڕبووپاکه
شهتێکیرهههت وسههومههقابلهشهتوتهدرشتبههوورد.کهر مفاوهمماپهروتبووبهکهکهبووکانهڕهگهوکێکلهی یهموێژگهکیماڵهڕهگه
.ڵخیابووڕ لێههبانیتهونۆنوتوووپهرشودیوارێکفهنا وتهرههرسهبوونوکهریکیڕادانیئاوهخهبوووهستیانهدهبهکهدیکه
و خۆ چاژیانیداسێالو بهلهکهبووڵ ارهوههوهئه.یانبوونکه ماڵههوریکیخاوێنکیدنهکانیخهدشهوسوخهستابیایمووێیا وهموێژگه

.ئاولهببوو وانی پڕکهماڵه.دیبوو
کههبهۆوهدهتاڵههژینههووڕقهیلههئهه.ردهبههڕادهفشار لههختوزهژێیووهناخۆشیهوتهژیانیکهرهبهره بهیتازهڵمادوا چوونبۆلهموێژگه
ایدوینیژیهانیسههئههنیادڵخۆشهیوتهه.بووانها نههژیانموئهبۆ.ززیندانیکیابووفهقه بولبولینێودڵیوێنه.بابیبووکید زڕدایکوتسده

.بوودژواربۆزۆرویشیئهاڵمدیتنیبهبوو،
 .کانیهدشوسوڵخهگهر یانی لهووباده چکهڵمێیدهگهبالهیانده.بوونه وهرهدهئیزنیچوونه کهبێمێیدهمالێ،بهله

.پیسیدهلێیاننهربابیشیههماڵه
،وههکیێنهبانگهێشهتندهوهبابیههماڵههنمیهه لکهکوێیا مێیدهیهپاشماوهمێید هماڵچێتهدهکاوککچمێیددهوار کاتێتیکوردهاادهبه
.کیابوونهموێژگهبۆوهمئهاڵبه

یانوشوینێکبایهرههلهکیدودهشینهکهزوو بیستنیناوهئارهتنانهو ،تهبکهموێژووخسار گهڕچاو بهبووخۆشنهیپێرکههزڕدایکینه
.کیددهپێتیسووکایهوکیدموێژ دهتیگهیبهغهایهکیکیدبردانی ێگایهسه
تیشهیانپهێسووکایهیه زۆر،کهیدکار مالێیهانپهێدهمووههویکهرا ئهرهسهوکیادێی دهوهچاوهسویهخهکانیوندشهمیهواو لهتهبهموێژگه
.وهیانشکاندهخیا دهم چاکولهکیدوده

ئیزنهیوی ئههوسهتاندبووهیانلهێئهکههزور منداڵهخههوسهوخهئهالکۆلیوبهه ببهووکههمێیده.قدرابهوواڵتهکبوویه ماوهورهدشیگهی،شلێ
.و بکهیمانگێ ارێکچاو پێبووهه

خهۆ "تیشهاو "قینهی.دڵبووتلهسیهحهئینسانێکیوزۆرئه.ووب"تیشا"وار ولیکوردهقهبه.بووییهکچێکیقهموێژ گهدیکه کهدشهنازدار،
.فیۆشتڕ پێدهشهگیتوده پێهانهبه  ۆراو ۆرشێوهدایمبهبهکیدوردهدهموێژگهبه
سهتیکیدبهان،ڵهههر ۆرێهکبهبههرگههئه،موێژگهه.هاتبایههنهربههیشهیلههنگدهووانبوایههئههتکار خزمههبوایههده.بهوورموێژنۆکههوانگهئهبۆ
یهانکوتده.کهاتیانپهێدهحورمهبێچاندکهبیایمبۆیانتێدهستام وهوی لهکوت،شهده سووکیانپێسێکیان نێووقسهرهه بهوهرا ئهرهسه
.ژیندادهماڵهووانلهئهکهناخۆشهیپێژنهوئهکه
.لێدانیچاکیلێدابووندین اروچهکید نێو دهتێی ارستابیایم زۆروه

انیڕوچههاوه.بووسهتابهیایمکهوڕ نههوه.رسههختیهانخسهتبووزهموێژ،زۆرتهیگهههبوونینههحامیلههوکهاترانیگهوزهمهانوچوونیزهپێشهوهڵگههلهه
.''بابیکوڕان''بیکاتهوڕزگار بکا" ا غکوێییهوه"ولهولیخۆ قهبهکهبووموێژگه

نووشهتو گۆر پیاوچاکانورسهشیخوم بیدبووندین ارچهموێژیانگه.بابیکوڕانبۆتهنهکیدکهیاندهرکۆنهسهوامردهبهکانیخوشکهدایکو
.ببووریاننهاڵمهیچیانکاریگهبه،زۆریانبۆنووسیبوو
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.م دوکتوررێتهبهموێژگهبوونهامادهئ.بوورچهلهسیسوزۆری خه،ندبوومهولهپیاوێکیبیێکدهیکهوهڵئهگهتابیایملهسوه
وئههرگههئه،کهوتژ دهوێمگههبهه.بکهاکهارهوئههبوونههئامهادهواڵمئههبهه،ژنهانتبههم دوکتهورێکیتایبههبیباتههکیدکهموێژزۆر داوالێدهگه
!کی چیپێده،دوکتوربێکیانههیچیانبۆاکانهپیاوچشێخوهمووهه
.ستنایهدهدالهوبوارهشتیانلهنازۆردهڵک، خهوهبۆڕووتاندنهبازاریانداناوهکاندوکانودوکتورهکهر وابووزهستابیایمنهوه
.''مانبار کیدووهکههماڵتلهکهرهبهوخێیرووناکیو'' ماڵهوئهنێوهاتۆته"شههمڕدهقه"وتیئهوهله،یکوتدهموێژسو گهخه
م شهێخانو چوونههدوااڵم،بههبووهمنهداڵیاننههتاوهرهسههلهکهبوونهشههژنیدیکهنابۆزۆرده،شهتخۆ دڵڕهوژنهئه،کوت دهکهکوڕهبه

.دایکیکوڕانتهبوونهوژنانهلهزۆروهوکار خۆیانکیدو"قوربانیانبمنووشتۆکانیانبه"پیاوچاکان،
 کههدایکیخهۆتده قسهکوڕمبه.ستیدابنێدهرسهخۆرایتلهور ێکیزۆرو خهدیهه.رماندهودوکتور کیدۆتهکهانههبه،خانممنداڵینابێ''

.''کهمهزیادیهر هخهوخۆتتووشیئهووهده وابیمه
!کی ؟چییانپێده،دوکتوربێکیاهیچیانپێنه"قوربانیانبمچاکانبهپیاوێخوش"رگهئه

موێژ بیدبوودڵیگهبهنابهناچار ورد بێکوڕ بهدهربهلههۆمێدبووشێخانناومنووشتو مهاو لهوتهبهیکهوهدوا ئهستابیایموه
لههکههه"کیسهت"نێهوبهوونیشهتێکبهه،بوونیزگپڕنههههۆ کههۆوهبهوونبڕزۆر وهکۆلینههلێپشکنینودوا .ژنانتبهم دوکتورێکیتایبهبۆ

.منداڵدانیدایه
گزپێشگیی له ارزۆرکه''یهکیسته"وهۆ بوونیئهڵکووبه،نابێحامیلهکهنیهموێژتا گهخهکهبۆوهیدوونکڕستابیایمیوهبۆدوکتور
شکهی و هار وادهخۆشهیهونهر ئههسههچارهر رگهنشهتهبهههیندێک هاررمانودهبههیندێک ارکهوهبۆستابیایمیشیکیدوهبۆ.کابووندهپڕ
.بێحامیلهیتوانیوهنهکهژنه،شکه"کیسته"هێنانیردهشوکهخۆشهر کیدنینهرگهنشتهرا رهسهکهبووههه
 وهئههبهۆ،م بهۆوهباتههبیبهێدهواوبهووکانیتههرمانهدهرگهئه،کهبووستابیایمیکوتوهبه.بووموێژنووسیگهرمانیبۆده کیاوکیدیارماویهبۆ
.وهبکاتهپشکنینیبۆراوهسهله
موێژگههم هار دووهههبهۆبوونههئامهاده.هۆمێدببووناواوستابیایمتهوه.هێنابوونهپێکداموێژزایگهوهلهیهیچئاڵوگۆرێکی ناردرمانخوده
.وهاتهرجبککیزۆر لێخهیهمیسانپارهههوم دوکتوروهرێتهبه
کیدوشهتنهه مهقسههتابههوهئهه.ردایهبهنسههکی لههمهودائهرزاههرهیااهوهکوڕ خۆمئه''کوت، دهکهکوڕهیتابهیتاپهموێژپهسو گهخه

!؟''بابیکوڕان کوا،بوو بهئه.چوورماندهوداودوکتوروبهووڵتکۆلێکتپودوکتوربیدتبۆ
وسهوخه وکههفشهار مێیدهخهتوزهههۆ بههوئهه.مبێئاکامبوواڵ ،بهکهم دوکتورهوهباتهبیتاکوووهایه پاڕکهمێیدهربههلموێژزۆرگه
کههتیهسهووکایهتیوحورمههبێ مووههههولههوو بکهزگیوهکوڕ کییهکۆرپهمشکهبه،ئا رانمبهخوداوپێغهربههلوهانهپاڕبهببووکار کانیدشه

.ێبڕزگار بنکهپێیده
ورددهبیێهکلههکهوڕێکیببهێ،رگههئهپێهێوابهوو.بهووبێهزارهڵهتاژیانههوواو لههتههبهه.یببهێڵستابیایممنهداوهلهویستکهیدهدڵنهبهوئه

بوونیڵپیمنداڵنهئید پهکانیشیناتواننشهدهوسوخهوداقینااڵتهناگی و بیانو پێ هیندهستابیایموهوسائهووهبێتهدهمکانیکهئازاره
.نستابیایمیلێهانبدهپێبگینووه

ڵگههڕ لههشههبوونههۆژڕ.دوژمهنبهوونبههواو لیهێبتههبههیکاندشههوسهوخهومێهید.ادهدگۆرێکروو نههاڵمهیچئاڵوبوو،بهدهڕکاتتێپه
.نکهتیپێنهناخۆشسووکایه نێو زۆربهنوکهنه
".هێنایندیار بۆتیتبههامهنهووهداسا غکیدهرمهسهخۆتبهرهسواڵکهرسهتیوهچه"یکوتسو دهخه
".تیشا تدهبیسانمیدۆکه یبولهنانهبابهماڵهخۆتلهچلمیشتپێبسی وبووهنسئامادههیچکه،بوایهکوڕ مننهرگهڵالئهوه"
.کیددهموێژگهڵگه لهمقسهکهزۆرنووستودیو دایکیدهلهوانهشه.بووواو پشتیتێکیدتهستابیایمی بهوه
.زانیده''خۆکوشتنبه'' تهینهمهپڕژیانهوگا بۆڕزگاربوونلهرێباشتیین.مابووئید مانا نهژیانهوئه،موێژگهبۆ

مێشهکوخهۆوخوێندروسهتبهووهگۆشتووی لهئهخۆئاخیبێنێ؟ناخۆشیهختیوسهمووهههووامیئهتوانێدهدهند دیکهچهوهکیدهدهبیی لێ
.نبکهئازارهردودهمووهههومولیئهمحهدلێو ئاسننینته
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یکیدبهاوکانهخوشهکدایهکووسهتابهیایمکانیوهتیمنداڵههباکڵفهدههیچشوێنێکبچێوبۆبوو نهئیجازه.بووانیکیادازیندمالێواو لهتهبه
.دایه سووکپارۆنانێکیاندهقسه نێووبهوانی ئه
.ڕاگهتدهرفهدهنیالهکوشتنیدابوو،تهمێژبووبڕیار خۆله

کدامهابۆوهیهبنهیشووشههلههمشهککههرمانه خۆ وهیندێکدهکهدیوهۆییبۆڕمالێبوولهنیاتهبهسو خهرۆ رۆژێکیپایزداکهدوانیوهله
.وهخوارده
نهددانچه نێهوبهه خهۆییاکههژوورهلههووهسهێتهبحهوکیکهورتی پشهووبهدایهماوهبۆموێژویستگهیدهنهییخۆ کهمیشهتیههاادهسو بهخه
.وهبێستهاڵمهیچواڵمینهبه،گیکیدبان ار
کاتێهک. کههدیوهۆیهیبهۆسهتدایههوڕ دهکههگۆچانهبۆیههووهسهت هوابیناداتههئانقهیهانبههویهاننووسهتوهموێژگهوابووپێی.پێرهستاسهه
.وتبووستکهرز بێههاهرسهلهکهوتکه سته هچاو بهوه کیدهرکهده
 شووشههگێیانچهاو بههدوا بڕیکچاوواڕوور داسودهمێکبهکه.بوواڵمواڵمنهبه،کوتای تێکهگۆچانهبهند ارچهبانگیکیدوند ارهچ
.وتکهکهمشکهرمانهده
.هاتوهاوارکید بهومماڵی ییانیانیداکهرکییهدهلهر ودهیاندهخۆ گهلهپهبه
.وابزانممیدووه،ناکا وڵهووتوهکهرزاهرسهه،لیتێکچووهڵمحاکهبووکه،ڵکینانێخهبمگه''
.ستابیایمیداکیدوهماڵهخۆیانبهووهکۆبوونهندپیاوێکچهژاڵوروقیاژنوڵبیپورهغهڵبهغهبه

؟هۆشهبێموێژگهبیاژنه،بۆوماوهروقیاچقهپوره،پیاوێکیانپیسی
.قوربانتانبمچوزانمبه،کوتیوخوارکانیهاتنهفیمێسکهاشزوورێکیبکتهئهکووروقیاوهپوره
،وهمبخوینههدهکیتهازهمی چایههینوههه خۆشبکهمقسهههوه پێکهوهئهبۆممدانیشێبێتهکهبانگمکیدند ارچه، خۆمبوومهکدیوهمنله
.بوواڵمهیچواڵمینهبه

.خوارهاتنهروقیایپورهچاوانفیمێسکله
.وتووهکهرزحهرسه له ۆرهودیتمبهئێیههاتمهی کهنم،ی نم
!هاتبێ؟نهرسهمچیبهکهبووکهخواستها نه،خودرهاتوهسهچیلێبه.نکهچملێده.وربانتانبمقبه

.خۆشخانهنهنینهیهیگهده،گاتێکانکوتیئێستاتاکسیدهپیاوهکێکلهیه
.نایهرسهلاڵهیچیبهئینشائه

.کیدیانخۆشخانهنه وانههڕتاکسیهاویشتوبێهۆشیلهموێژیانبهگه
.بووو یاندپێشتیخۆ گهدایکی.بوویداپهخۆشخانهنهتابیایملهسوهکتیسهروتانسهسااهندپاشچه
؟چۆنهموێژ،گهوو داوهچڕدایه
.هبوودمشکیخواررمانه خۆ دهکهژوورهچاو منلهلهدوور"یهقاحبهتیوهچهوئه".کوڕمبداووو چڕتهه اده
کو بوون؟لهوشلێینازداروتۆ دایهئه
.دائاو بهگوڵهستهدهوئه،چاوملێغاف کیدندهوهئهرهه.بووم خۆمکهژوورهلهمن
.خاڵیانبوونماڵهکانی لهکچه
.ئێیهیاندیانهگهلهپهبهوتنورو ییانفییامانکهکانیدهپیاوهباشبوورهه

؟زاێکدایهچوهئێستالهباشه
.لێچیدهستینبزانیندوکتوربێراوهنازانمکوڕ خۆمده

؟ینبمی چبکهرگهئهباشه
.مکهه دچارهزانمچۆنده.وئهزانمودهخۆم اروهئ.رچێتیدهساڵمهبهلێیهمی وبکانهخودا.نازانمدایه

.کیدمتنهقسهبه،وهکۆڵخۆتیکهلهونایهکیتۆڵکهبهیارهواهرمپێکوتیئهند اچه
.وهبێنیهتوانیژنێکیدیکهانتۆ،قاتوقڕ ژنهبۆ
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.بینگیفتنهتووشیگییوبکاخۆدا.نیهباسهوختیئه ار وهدایه
گییوگیفتیچی؟

. کیدووهکارهوخۆ ئهوکیدوهرمانداوماننهدهئێمهپاشانخۆ.ڵبکاگهتیوامانلهمشدهرێگا دهوایهپێتبۆ.دد چیهحه
.بووهئاگاشمانلێنهوئێمه کیدوهکارهوخۆ ئه.نیهرسههیچمانلهوهئێمهبکۆلێتهکهلهسهمهتلهمهوبشمی وحکورگهئه

ین؟دهنهربهبابیخههماڵبهیهداباشه
بابیکوا؟هڵما"رهسواڵکهرسهوئه" ا

.بیییشیانمابێلهرمههبڕواناکه
".یهڵیتهسه"وخوینگی ئهبنبهنالێماندهده،زاننباشتیهبانه،پاشان

.سپێێناوێی کهیایهبێحهندهوهئه.تینایهقهرهسدهکهیهخودازمانێکیپێوهبه.،تا نیهیارێکهاهبۆزڕدایکیناناسیچ
.وهبیسنهڵکیدهزمانخهلهوانئه،ینکهشباسینهئێمه اخۆ
.یندهمبڕیار خۆمانیلێدهدهوئهووهار بزانینچیلێدێتهبا .میدووهنه ار خۆباشه
.ه"ژێموگه"و ،نێرمانیخواردوهدهژننکهوکار ئهسوکهنگۆئه.خشنببه
.شدایکمهوهئهوژنیمنه.گیانلێدوکتوربه

.مبتاوانیشێتدهریکملهزانیخهده؟یچۆنهڵمحاکهبووکهرتمیمبهگیاندهدوکتور
.میدنڕزگار بووهله.رمانیپێویستمانلێداوهدهارهدی.بێهۆشهئێستاگیاندایه

.خۆشخانهنهتهندراوههیزووشگهومبووهکهوهته خواردویهکهرمانهده.شانسیهێناوه
؟...کاکچبووهکیدووه کارهوئه وههۆ ئه

.گیاندوکتورنێومبیایمه
کوژ ؟تیخۆ بویستویهههورمانیمشکیخواردوهخێزانتدهکاکبیایمبۆ

.ریانپێدامبهخهکار بوومکهمنله.زانمتۆ لێدهکوووهرمنی هه.گیانبلێمچیدوکتور
.بووهکماننهیهئێستاشهیچموشکیلهتاکوو
.بوونێتیقهدهسهقوربانوزارمبهر سهقسه.و کانیخۆمخۆشمدهراکچهقهبهمبووکهوئهگیانخوداخۆ شاهیدهدوکتور
.ڵناگی ههخوداهوموومانیگیتوتیههحورمهوی زۆرئهو وانزۆرمانخۆشدهموومهه
یانهدهگۆچهانرۆیشهتنخهۆمگهبههلیخهۆموشههلهشههچۆنێهکبهێبههرههه.بوونگینههده،ممبێتهکهبانگمکیدند ار خۆمبوومچهکهدیوههمنل
. کهدیوه
ڵههیتهۆ،بهاشگهههدانبێلماڵیانئاوهکانبیدو ییانهمبۆهاوارزوورئید هه.وتبوولێیکهرزحهرسهستلهههبێژوور بێحاڵوهچومکه
.یانکید ئێیهوانهڕهتاکسیانهاویشتولهزووبوو
کیاون؟نهسوکار کوان،ئاگادارکهباشه

مانتوانیهوهنههبۆیههونیههلێفونیانتههژیهنود دهبهێبلهێملههدهژیهن،دیهارهدهدیکههوێنێکیشهلههنهینوکیئێهیهڵخههکار سوگیانکهدوکتور
.نێیمدوادادهسێکێانبهکهنتمهحهینێسبه.وهینهئاگاداریانبکه

.باشهزۆر
توانینبچینبیببینین؟گیاندهدوکتور
شهتێکڕوو دائاگادارتهانرگههئه.تیکانئاگایهانلێیههارهسهترهپه.نردانێکیبکههرپێییسههتهواننسههده.خهانمبێهۆشههموێژیایم، هار گههکاکبه

.وهنهکهده
.مکهدهگیان،سپاستدوکتورباشه
 .د دوا مندوکتورێکیدیکهبێوهدواومنتهکێشکینۆرهکیدیکهیهدوا ماوهوکانیدیکههخۆشم نهبێبیۆمبۆمنده
.بپیسنولهبوورپیسیارێکتانههگهئه
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.بیستاورڕاوهههومیتبگی حهستبهبیخودادهیاره.گیاندوکتورباشه
.بێبیۆم مندهده. خۆمهزیفهگیانوهدایه

.گیانڵبێدوکتورگهخوداتله
.مالێوهینهبیۆکوڕم،با کهدهچین؟چبکهدایه

وهنێ،بیهێنههسهتیدانههدهرسههزۆرمهانلههر یبهاخهه،بهێلێهیههێلهه،مهیباشتیهڵزانیتحارگه،ئهردانێکیبکهسهرهتۆشوهدوا دوورۆژ دیکه
.مالێ
.ندگیانهچهخۆشخانهر ینهزانیخهخۆتده.چێدهمانزۆرتیپووڵ.رمانهرهزهبهمێنێوهزۆرتیتاکوولێیههه
.ینهدهکانیشیدهرمانهدهبێومالێئاگامانلێیدهخۆمانلهبلێبهکهدوکتورهمبهدهوئه
.مالێوهبابیۆینهبانگبکهتاکسێکبیۆده































؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

73 

 

.لێکهممواسه
.وههبێنخێیگیانبهکاکهگیان،دایه
؟میدوهنه،"رهکهڵرسواسه"وراتیئهبهخه

.بیهۆشبێربێهه هێشتادهکه دوکتورهقسهبه.نا،ماوه
". رامهحهکبهمهنهتیوهچه"ورگیدانیشمهیئهمهرسهبیلهیاره
بوو ؟ماڵنهلهتۆدایهباشه
سهتمهه.وههداتهواڵمهمنایکههوهسهتبهووملهپهمنهی زۆر.وهدامهبانگمکید،هیچ وابینهند ارتینوومبوو،چه. خۆمبوومکهدیوهمنلهئهێکچ

.بوونگینهبانگمکید،دهندین ار دیکهچه.کادهمپێورهتێکیگهکیدبێحورمه
.نگینایهدهبۆ"رهکهبابسواڵهماڵتیوهچه"وبزانمئهووهبخۆمهچۆرێکئاوزخانهئاشپهستامبیۆمبۆهه.منی زۆرمتینووبووم

.کید نههم وڵاڵکوتا،بهمقیمشملهکهنووکیگۆچانهبهزۆرمبانگکیدو.بووهێژرز درحهرسهدیتملهاکید دکهژوورهرمبهسهکه
.وتکهپێمچاومشکرمانهتاڵیدهکیبهیهشووشهوبڕێکچاومگێیا

 تاکسهێکیانبانهگوانیئههکانمبانهگکهیدوچووم ییانه.یهدانههرمسهبێیانبمی ،بابهکیمیدوهکوتمنه.هورمانیخواردوئید زووزانیمده
.خۆشخانهنهبیدیانبۆکیدو
تاوهئهه.کیدمتنههقسهبهرههاڵمتۆ،بهوهکۆڵخۆتیکهلهبووهنگنهتادرهههونایهکیتۆڵکهبه"یارهاهتیوهژنه"ومکوتئهمندهکاکه
.مانچووهوئابیووکزانیویانههڕڵکیگهخهمووتیههیهوکیدو  وانهکارهوبه
.یبمنیهغهایلمیخۆ.ر بهموو ئابیویههده یبهنانهومنچوزانمئه. نازدارکهتدهراس
.اڵقیبدهتهوکهمهدوو لێکویهوههێناتهخۆشخانهنهلهر ههکه مندهقسهگیانبهکاکه
؟رگی چیاڵقملێوهتهبووراز نهرگه ئهئه،شلیی

.بڕواماڵهوبێلهدهخۆ ناچاررمههدهوئه.بێنهرسهژنیبه
.نگه درهبیکهتازووههکار خێی.کاکوڕمتدهراسشلێی
.دێنمرسهمنی ژنتبهتنابێوڵو تۆشمندامنکوڕمدهپێێبلێکهرهه.کهڵمهگهاڵقیشیلهباسیتهر ههکهمندهبه
تکهموومانپشهتیقسههشهههئێمههوو ژنبێنهیتههههپێهیبلهێدرکسههیه.کههمهکنهله وهبونههباسهی یارههه.فکی چاکهفکی دایکمزۆرکه،کا
.گیینده
.وهناخواتهکوژمدڵمئاولاڵهیبیوه.دڵیدایهلهمداخیویندهچهربزانیگهئهنازدارئاخ

. ر خۆتتووشیزیندانبکهپیی سهبهناچیبیکوژ وبۆ ادایه
ئینسانبیکوژ ؟یه ههوهرزیشیئهئه"چهوهیچوپوتیوهژنه"وخودائهتو.گیاندایه

.ختینیهن،وهکهمهوقسانهباسیئه
کوڕم؟چیخیاپمانکوتوهبۆ

. وانو حێ دابیکی کچێوهفکی دیتنهبۆمله،واباشتیهوهکۆلتبێتهلهو تههدهرگهئه.گیاندایههباشنیرسێکههباسیکوشتنیکه
.ینمانرێکخهکهندهماوهزهچیزووتیهرههبا

.ینکوڕ خۆمدهدهولتبۆحهوهیهینسبهلهرلاڵههئینشائه
.کایدادهپهدایکیخۆتژنێکی وانتبۆ.بێمتنهغه
ستپێشکد ؟کهتۆدایهباشه
.یهههوولیشتپرێکوپێکیوپیاوێکی وانوخودابۆشوکورواوهگیینهقوڕر بهدونیاسهکوڕ خۆمخۆ ا
. که ێدهشتێک ێبهمووبێههتههشپووڵمانهزهوورودهئه
.ندمههوڵپیاو دهماڵهنێیێتهخۆ دهر کیاسیبه بهکهکچهووهخواتهدهڕاوقویهسههکهزۆر
.بێ ێدهخودا ێبهنابهوی پهئه.بێنهنیابووکیتازهتهونیهیسکهموهیچتکهۆشلهزیادبێتخودا بهله
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.گیانزارتبڕوانێدایهخوداله
!!! ێحهنێیمهت دهکهب ێ ێبهمبۆکارهوڵالئهوه
.ستاوڵبێوهقه
.ولیپیاوانبێدایهقه
؟کاکه ئێمهئه

؟فکی خۆ دایهلهرههدایکم
.بکیمنوێتانبۆرگیبه لوستێککیدهرتبێیهشه،بۆنگۆش

.تهێناوهکهژنهوابزانهگیانکاکهده
.یخوادهبێگانهخۆنمملێنهغهنگۆ ئهئه.ی کاکیخۆتاندابنفکبێلهدهرههشلێیوگیان،تۆ انازدار

.و ر تۆماندهوهختهبهوشخۆشیگیانئێمهکاکه
بێخۆین؟یهو چمانههر بۆشهئه
"تیهوهژنهه"وئههمیشههههکهووبهوووهرارقهه.ێبنهێدایکیشهمنهاتوانێچێشهتیلهخهۆبووینومهاڵنههلهشلێیمنو.گیانکاکهنییپهنانورڵالههوه

.ڵکیدینگهوی ئاوا له،ئهلێنێبۆچێشتمان
.دێنمتانبۆتازهرموبابیگهرۆمکهئێستادهرهه.مووتانمیوانیکاکیخۆتاننههوشهوئهواتهکه

.وهرێمهگهنمندهکهدهسازکهچایهونخهڕادهکهسفیهنگۆئهتاکوو
.تامینیهبابیبێنۆشابهکهکاکه
.خانمشلێیچاورسهوی بهئه

.تاننیهکهمیێکیدیخۆئه
.گیاندایهباشه.کوڕ خۆموهبزی بێنهسهوستیخۆتبیێکی میوهڵدهگهلاڵلهوه

.و کهبابیبازار دهکهچاومانبهووشهدوا سالێکئهباشه
.هاهاهاهاهاهاهاها

.لێشلێڕشتیواده
؟بازارتخواردووهبابینگێکهکه ارئاخیبییتهله.نازداربۆوانیه
. که،راستدهخۆوایه

.گییفانیچووستیبۆدهومشهکاکمئه
.باببخۆننگۆشکهئههێننباان بۆزووژنێکیتازهزوو ابۆ
.کانهشه شهنۆره،قونێکیخاوێنگیتزانیبهمهره. وانهڵالبابهوه
.نیه" رهکهڵسوارسهباب"هڵماویئهکچکووسوهکهمووههکچیخۆ.نێکچموا
اڵموا ااشه ببهوومهننهابێ،بههبۆکهوڕ وهمزانیئهده.بوودڵمنهبهوهمدیتهکهرهسهبهقوڕکوڕهبۆ"یانتیوهچه"وئهکهڵ اروهزانن،منههده
.و مههکوتیدهرهکسیه.وهبێتهنه
.بۆو نابێ"رهکهڵرسواسه"وئهکهبۆوهدکینهفکی لێ.ێی کیدبووو کوواتهسبهوههه
!وهوتهکهچیلێسهوهههوئاکامیئهبینیندهتاوهئه

.زانیدهنه" تیوهژنه"وماڵیئهرسهناسیوهیچشتێکیلهده نهکچهقییهفهخۆ.کاکمبلێچی
.ڕابۆ گهدوا مێیدێکدهماڵلهبهڵماوهکۆڵخۆ کاته لهوهئهبۆ"تیوهژنه"وئه. بگی یایهبێحهویاراههوزڕدایکبلهزهاغهبیخودڕه

؟دایهبوووانه.کاکمنیشترسههشلکهبازهختیدبهبۆبه
.گیاننازداروایه
.وهچێتهنهبییتیلهقهو ورز کهحهر وهر شاسهوملهدهڵدهقێکیوا تێههشه اروئهاڵمبه
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.هڵحامه،زۆروهمزڕدایکیشیڕایگیێتههاناکبڕوڕا بگی وسینیهینکه کهردهئێمهرگهئه
.د رسهر چیبهچاو ده.وهبێتهکۆلمهلهرهه.گی چیکێڕایدهمهبه
.بابیبازار بخۆیندانێنباکهکهسفیهکبنوریخهوردهکانوردهستنکچههه

.او شتێبکهرهماوهسه.کچمشلێیگیان
.گیاندایهیهشتێکئامادهمووهه.وهکاکتانهاتهوهئه

.لێکممواهسه
.ممزاوازێیینهسه
. د هققشهپێچیاوهنهڕێسیاوهنه.زاوازێیینهبووینبه وانهڵالبابهوه
ستا؟وهکیدوهکانمنهقسهاتبهڕولیێبده

. کهدهی ێن ێبهتمهزانمتۆشتێکبلێیحهمنده.گیانبادایه
بوو ؟کوتهدڵهتووشیخۆشیانیانله. ناکهڕ بۆباوهئه
.بوومدرۆمکیدووه اننهیهتووشیههوبڵیمپێمخۆشنیهرگهڵالئهوه
.گیانکاکهکهبارهوابێمهکه
.تامینیهبۆوهساردرگهئه.رمیبیخۆ خۆشهگهبهربابههکه.مانبخۆینکهنانهبا

.یوته کڕزیزانهلهبابهکهوئهستتخۆشبێبۆده.کوڕمراستهوایه
.نتانبێنۆشیگیا

؟تپێداوهندهچهبابهکهندهوهئهکاکه
کخۆر یانبێستانڕن؟تۆکاڵه.کچێ داوهوهلهچت
.ویستمبزانمههرهه

.وهمهبکهنۆشابانهوبائه.گیانشلێی بێنهبازکونهودائه
.سپێناچهبێنۆشابهبابیبهکه

.بێاڵنهبهوردده،بێشتێکتزۆرمووههیاخودا.ستوچاوتخۆشبێکوڕمده. زیاد کهبهخودایه
.چیمهبێ،بۆمنهمندااڵنهخوشکووئهیدونیامبۆتۆو امنماڵ.گیاندایه
.ستتخۆشبێگیاندهکاکه
.بابێکیخۆشمانخواردکهر بووکیتازهسهسایهلهباشه

.کانخوینکچهشیدهکهڵالپاڵوهئینشائه
.خوداپشتیوانبێ

.ینکهدهسازورهندێکیگهماوهزه
.گیمدهرچۆپیبۆخۆشمسه.نازدارگیان

؟گاوانینێی بۆمده. منشلێیئه
. کهینبۆپاڵوخواردنهکه ییانانبانگدهخزموێکی لهیب.ئایهێنینونگیدهدهبێبه. چیکچێشایه

؟چتکوتدایه
.منداوه تبهولیحهزانیقهخۆشتده.ینباشهکهر ێکیزیاد نهاخهخۆرلهڵالمنی پێموایهوه
. دلنیابهوهله.مدایهولیخۆمههقهرسهله

؟یندایهکهنهندماوهزهوشاییچیبۆباشه
.سێهبیکابریکهخه،ماشالاڵواڵژنینیهوهکاکیشتههخۆ.زۆرهکجارفییهسیهانیشاییمهزدهگیان،خۆتشلێیئاخی

.بممیانبێشانسنهسێههخودابکالهمشکهبه. دیمنههیچیانخێلهدوومهێناوهئهبلێمچیدایه
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! کهئێستامنه" یهشێتوماخولیا"وکووئهکیوهتووشییه ویدابکهپه یبمبۆنهبوسهنهس وئهبهبێکچێکیگیانتۆشدهدایه
.تێڵهخهڵده ارێکههرههئینسان.خۆمناکوڕ 

. ر لێبکهرهزهرگهتئهیبهتابه.وهبکیێتهنابێدووپاتڵههه
.نزمیکهباشهه،تاکوووه خواردتانبخۆنهیزهزلهبابهکهوئهرسهشله وانهچایهوهانێئه
.گیانستتخۆشبێنازدارئا ده

.نکهیدادهپهکاکتانببۆسهنهس وئهبهکچێکیباشو وانوتاکوو.ونکهخۆنگۆشوههکانئنێراکچهیسبهلهرهه
.گیانچاودایهرسهبهباشه

.چێبییتاننهکان،لهمکچهولیخۆمههقهرسهمنی له
.گیانچێکاکهدهبیی اچۆنمانله

ناکی ؟زێیێکمانبۆکیپارچهیه،تهێنابووکیتازهرگهئه.گیانکاکهباشه
.گیانمشلێیولێکتانپێبدهقه ناتوانمهیچوهئهبۆ

.بێبابزانینچۆنده
نووین؟نگکید،نهوماندرهشه

و ؟کهوتلێدهخۆشیانخهله اکاکه
.کار بیۆمبۆوستمههزووییانبێبهزانیدهخۆتده.بنوومر بورمههگیانمه نازدارئه
.وهبێنمه" شێتهوئه"بێبیۆمشدهسبهدوو
.نوومرۆمدهمندهدایه
.بمولدادهحهرابۆتدهینێسبهله.خۆتبنووکوڕمبۆبیۆ

.دێنمتبۆبێزۆر پێناچێبووکیتازهخوداپشتیوان
.یهوهرێ تبهر حهفهسهئێستاوهلهبزانهواده

؟تتپێچۆنهحمهمییزارهکچیماڵه،لێمده.دایه
ت؟حمهشلێی،کاممییزاره

.مالم هفیقیخاڵهتیرهحمهمییزاره
وژنهیهێنهاوهتهاکووئێسهتادووونیههسهاله01گیهانکهاکمکهور ؟دایههیههاڵمکواکچیوا حێلیانههبه.ندنمهوڵهزۆری دهلاڵمالێکیباشن،وه
.او زڕدارپیبهنهنادکیدومێیدنه حێلوسکچی وانوزانیکهتدهخۆش
.رێیهسهلهنیمههیندێکتهرهه.تهحورمهبهزۆری ویهتکچێکیرێکوپێکیانههحمهمییزارهماڵه

؟ندساڵێتیباشچه
.وهساڵنزیکبۆته31لهکیبیستوومهڵالوهوه

".تیشاوه"وار خۆمانولیکوردهقهبه.گیانشلێیپییهزۆرهوئه اخۆ
.منکهوهرهدهبهرسهووادهمانهماڵیخانهزهوورودهزانیئهخۆتدهپاشانتۆ.تیشاوهگیانزۆری نهنادایه

.لێینکاکمدهپاشانی بهلێنچیوبزانیندهوینر منپیسیارێکبکهزهنهبه
؟دایهتچیهرهزهنهتۆ

.بێستاڕاز نهنگبێوهلێمڕهده.وڵالبلێمچی
.وهبینینهده بۆکیدیکهبوویهڕاز نهرگهئهباشه
؟لێیچیدهتۆنازدار
.کاکمنبهیانبدهکهتیکچهحمهمییزارهمماڵهگیانبڕواناکهڵالدایهوه

.تییهههوندهمهوڵهخوداکاکتدهبۆوکورش.متیهوانکهچمانلهمهبۆئه.گیانننازدارده ابۆنای
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.ر گهشتیوادهلهرشههمانهزهووردهوکچیئه.هیشنجگهویهکی وانیشیپێوهبااڵیهودماشاڵالقه
.هیمنداڵیشیههدوووژنیهێناوهکاکمدوو.گیاندایه
.تیشێکجار دهیهبهرهێنێههیکاکتنهرگهئه.نیهاڵهس51شاڵمکچهبه.وایه

.گیانوانێشلێی
.بێڕاز نهکچهپێموانیه.داخواز سێکبچێتهتیکهخودایهشخوداکچه.گیانکانازداردایکمراستده

.گی یانناردهینیانسهدهوڵیخۆماندهههئێمه
؟ناسیسێکیوادهکهین،تۆتیباسبکهحمهمییزارهالهڵمگهلهچۆن لهسهمهوئه،شلێیباشه
. بلێکچهبهوراسپێیمکهتوانمئهدهوهنزیک زۆرکچهولهکهیهفیقێکمههمنره.نی بزانبێتامیزار کچهپێ دادهگیانلهدایه
. ڵباسبکهگه لهلهسهمهوئهوبینیب هاورێتکچهو ئهسبهرڵکمههبه.ڵالفکی چاکهوه

.گیاندایهباشه
؟وتبێو لێکهخۆشیانخهکاکملهبلێی.نگکیدوماندڕهشه،ینونور نهئه

.ینوشبنومهنبائهستن ێگاکانڕاخههه. د کچێکاکتانئێستاپیخه
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؟چۆنهموێژگیانگهدوکتور
رمهانیتی دهرهکههرۆژ دوووسهلکهیاوهسێیۆمیلهێوه ار خواردنیپێناخور و.دێی دابێچاوهژێیلهدیکهندرۆژێکیچهپێویسته.باشتیه
.در پێده

نابتپهێسهتور  ههپێهیدهکانیشهیبههرمانهدهبهێوبهاشئاگامهانلێهیدهمهالێزۆرخۆمهانلهه؟نسهیکههخهره،نهاکی مهباشهه.گیهانلێمدوکتورده
.یندهده
.منداڵیچکۆلهدووڵگهلهوتووککهپهدایکێکیپییونیمهومهمالێ ههلهکارێموئێوار لهیانیراتاکووبهله.کنیبمهللێیهختهمنسهبۆ

.مالێوهتبیۆیهکهردانهتوانیدوا سهدهبێوکانئاگایانلێیدهستارهرهپه.کنیبێلهناکالێیهیستپێوتۆکاکبیایم
رسههر یزۆرتهیملههخههوهبمێنێتههلێهیهتازۆرتهیههه.مرمهانبهدهدهودوکتهوروخوشهخانهنهووڵیکۆلێکپمنیهوهگیانمنئیمکانیئهدوکتورئاخی
.نێهستیدادده

!خێیگوماننهدا،بێدهییمبۆکهر هتخهئایاحکومه
 تهاوهدوا ئههوبهێشلێیهندرۆژ دیکهچهپێویستهخۆشهنهواڵمئه،بهانهرمانگیدهودوکتوروخوشخانهنهر یزانمخهستابیایممندهوه
.مالێوهنهبیبه،بووڵیباشتیکحایهڕاده
م؟ردانێکیبکهتوانمبچمسهئێستادهشهبا
.45دیو ژومارهله.رێیه سهقهبهتهله.بچۆرمووناتوانی،فهبۆ

چۆنی؟و،ساڵموێژگه
.باشم
.هێناو شیینێشمبۆستهبهوهائه
!شیینی؟ستهبه
!نیهبێمووماستهوستاشیینیتبۆهێناوم،ئهوههچیوهئه
.ستیخاڵیبێمبۆمتدهبهبووپێمخۆشنه.موێژستیچیوموو چیگهما

ستا؟منبوووهمیبۆزۆرتغه
و خۆتبکوژ ؟تههدهووهخۆیهرمانیمشکانده دهیبناکهاهتۆ؟موێژگهکیدوتهکارهوهئهباشه
.تبیدووهمانوئابیووڵنایهرمهه ییانسهورنێودهزانیلهده

.مبکهخۆمڕزگارژیاننێوتانناوهنگۆبۆتاندروستکیدووموئه کهخهودۆزهو لهمههمنده.نگۆمبۆبیدووهو ئهئابیو
پهۆلیسوڵکخههشدوایههوو خهۆتبکهوژ تهههتهۆشدهبهۆمدابهینکهیدوو وویسهتوتهچیههرههه؟حهاڵیبێماڵوبیسی،.خانممهچتکه اله
.کانمبگینخوشکهدایکموتا منوخه
.موێژتیگهوبێسفهسپڵهراستیزۆربه
شبایمئێسهتاهمهننهرگهئه وداماوبوولیلوبابتزهدایکوزڕستدهبهندهچهوهیادتچۆتهله.زڕدایکتماڵهلهژیانتچۆنبوووهبییتچۆتهله
.ستیزڕدایکتدانااڵندباتدهژێیلهبایهده

اهومیتی منبهلهتۆنابینوکتییهبۆتۆمنومزانیکهدهوهڵهوههۆژ هڕله.بووم،خۆشمراز نههێنیزۆر بمکیدبوو بهارمنهمنناچ اخۆ
.یهیشتههڵمندادووو

.ینکهده لێقسهسبوو ،دووخهرهمهلێیهرگهئه.خانمموێژستالێشمانبێمنتبوو گهیانیئێ
ژنونهدسهالیدیکههچهووانههخهۆ  هشهوکوروهوی ئههبێئههمنههاکههنیابیتهه.رۆشبمپهبۆ بههیچمنیه.ستاموهستیبدهدهلهیهههچم ا

.بێماڵیخۆ ده
؟وهیهبکهتدووبارهگاڵوهوکارهئهنیاز دیسانبه کهکهملێدهوه ئهشهڕهیانیهه
.مکهزانمچدهخۆمدهوهئید ئه
!ستابیایمکێیهموهدهنیشانتده.ردهبێیهبالێیهباشه
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!نکانتبادمیانشیینبکهدایکتوخوشکهبۆوهبیبه.چێنهبییهتلکهشیینیهستههب
. یبوهنانهبینینهدهکتییه
.مشمبۆوهیهمه،تازهوهکۆلمبهلهبیۆ
خانم؟موێژگی گهدهبۆوهئه

.گییمرواده،هههیچنیه
لسیرۆیی؟قه بهوهتبوو،ئهکهمێیدهوهئه
.لێبه

 پێکوتی؟قسهباشه
.وهبنێمهرسهوهئازارهوردودهخۆمبهرر باههلێمگهرهه
داخهۆتدهوڵتنههبا ههیچکهاتهههروهختهسێکیبهکهرگهزانمئهمنی باشدهدێی دوکتوردا وچاوهژێیله ولێیهتۆۆژهندڕچهوه،ئهموێژگه

.بکوژ 
؟ کیدووهکارهوئهمکهشارهوژنیئهمنتاقهبۆخانمژیال
.کوشتنیانداوهوڵیخۆهه  ۆراو ۆرشێوهبهکهدیوهملێیهندینژنیدیکهئێستاچهتاکوووتکیدووهکارهوئهنیاژننیکهتهناتۆ

ههاوار ئهازارورددهتهاو نلههچۆختهدبهبهوژنهئهکهبییمهئێستاشله.کانیمیدهۆ بیینهبهوهداخهبهکهردابووبهخۆ گی لهژنێکیانئا
.کیدده

.میدوهداخهلیشیانکید،بهمهاهوڵداگهوڵیزۆریانلهکانههدوکتوره
.بییامنی میدبام

؟وهمنتهێشته تاڵهوژیانهختیئهدبهبهبۆ.بیدوهنهمنتبۆئاخخودایه
.لێمه،شتیوائارامبهموێژگه

.لێمژیالگیانچۆنشتیوانه
.خدۆزهژیانمبۆتهدڕندانهوستیئهدهبهۆنازانیمنچۆنت

مووههههوسهتئههدهلهزگاربوونهڕمیدنونیائاواتمتهوماوهمنژیانمانا نهبۆ.میدووهواودڵمتهر وگوزهساڵێکدههساتێکیژیانمبرمنهه
.شیهڕهچارهتیوهامهنه

خۆتبکوژ ؟ویستوتهههکهیهههریانبهبابتخهماڵهاڵویژگه
.ندیفااملێبکهریانلێمبێوبهخهتاکوویهبابمههماڵه ابۆ!بابم؟ماڵه

موێژ؟بابتمیدوونگهدایکو
.میدوووایهکوومنوه،بابیشمبۆمیدووهمێژهیکملهدا

؟یانیبابتماوه
.بوونیباشتیهنهرمهاتووهسه بهشیانهڕههچاروئهمووهۆ ههبۆتهبابێککه.یهبوونینمنکهبۆ

ژ ؟نێدهتهبابتبهباشه
.ژ ڵزڕدایکمدهگهنا،له

.یهوابێزڕدایکتههکه
.لێبه
؟دایکتمیدووهمێژهله

.لیلیمیدنینازانمئێستاشدهدایکممیدوکهبووممنچکۆله
؟هیخوشکتههوبیا

.،خوشکمنیهیهکمههبیایه
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؟یهورهتگهبیاکه
.ێتیساڵازدهپ

؟ڵو چۆنهگهزڕدایکتله
.ناکۆلێوهکهیهدانیانبه.تابڵێیخیاپههه
.تا زڕدایکیشمهخه
داژنێکهیدیکههدهدڵهیبهڕوا نههویسهتوخهۆشدهزۆردایکمیکهبوووهشیئهکه،هۆیهوههێنایهسااڵنبابمژنینهووتاددوا میدنیدایکمانههله

. ێگا دایکمبێته
کانمانپورهنکمانو نهساڵهدووو ئهماوه.کیدریاندهدهکاررچووباسهنهرگهئهبکاوکارناچاربوو.مبابههمدایکبێوتوانیههدیدهنهوئه

.بێمهلهبێنوئاگایاند را ار لهمووههختبووسهوانی زۆربۆ.کیدینتیاندهخزمهڕۆژووشهوانبهئه.ئاگایانلێمانبوو
.وهژنبهێنێتهشرئێمهبهمی لهههخۆ وربهملهههکوت،بابمدهانبهوانزۆریئه.یشتبانڵیانراگهحاماڵوبابهخۆشیانده

.ڵپێکبێنێگهشیلهژیانیهاوبهکهبابیشمراز بووووهبابمدیتهنزڕدایکمیانبۆسااڵپاشدوو،کوتمکووروههه
یانکچبوو؟ژنبوودایکتبێوهڕز

.دابووکانیشیپێنه کچهکهمێیده.اڵقدرابووته.ژنبووبێوه
 ؟کهیانهیمییدهتا خۆ ببووقدانیچببوو،خهاڵلیلیته اده
.تا زڕدایکمبووهخهزۆرتی منبیستوومهندهوهئه
تیحورمههێبفیۆشهتنوڕشههوردهدهور.واوبهووووخۆشهیزڕدایکهمتههڕکیکهورتیهبابمکید،پاشماوه مێید بهوهدوا ئه.روابووهشههڵمهگهله

.وشهکیدبهدهڵاڵنهههوڕبێشهبهمانۆژێکوا لێهاتهیچڕ.کیدستیپێکیدنپێمانده
.بووتینهمهحوربێتیوسووکایهبێیداینێپارۆنانێکیدهرههڕیاو دایکماندهگۆڕکفنوزار لهر خۆشیسهقسه
". کچیقاحبهقاحبه"کوتمنیدهبه.دامندهتزۆر لهتایبهبه.داینواملێشیدهردهبه،تیزۆرحورمهرا بێرهبووینسههڵچکۆتاکوو
کهیدبههسهتیدهدهدرۆزڕدایکیشهمبههوگێهیاوهبۆماندهماڵێوههاتهدهبابممووئێوارانکهههکید؟دهیکوتچی،بۆتانباسنهتدهب بائهباشه

.ندهلێمدهدووکیانرههبهنودهنێو سووکمپێدهاید سهژوێومگهیکوتکهدهگییانو
.ینبکه"دایکمان" قسهبهکیدینکهتیدهسیحهنهراڵمهه،بهکماننیههتایهیچخهئێمهوتا زڕدایکمهیزانیخهبابمباشده
نگهیسدهڵههیچکههگههلههههاتودهڕشههرو ییانانبه دهڵزۆربهگهکێکباینلهڕهگهرههلهویاودمشڕهزبکاژنێکیبێحهتاخوداحهزردایکمهه

.بوونه
.بوو نهاڵمفایدهکبارمانکید،بههڕندینگهچهلهبگۆر وندینخانووچهبووبابمناچار
مهنبهۆدانکههوا لێهدهبکههبهڕوا.کانیخۆشهیوایههڵمنداڵههگهههله.و هود دانیههتبێلهه ئینسانیهوهئهویایهراستیژنێکیبێحهزڕدایکمبه

.گییامیاندهڵحا
.از نیهستردهسیلهخیاپهوکهئاوانهوژئهکوتکهدهبابتیاننهبهکوتودهکارتانهیچیاننهسوخزموکهباشه

رمهپێیهانشههزڕدایکهمبیاکهانی.وهدیتهههیچیانمهاننهشماڵههئێمهووهکیدهماڵماننهوویانلهڕومدوا هاتنیزڕدایکمئید قهخزمو.ژیالگیان
.ماڵیانهێلنزڕدایکمبچێتهدهنهنوکهچۆ دههاتوووانی نهئهوخوشکیانهبلێێنکه

؟ریفهنحهتهمهبێزڕدایکتههواکه
.باسیناکی ژیالگیانرهه
و؟تۆیاندابهزۆرپێتخۆشبوویانبه بوو ،خۆتوکابیایهتووشیئهچۆنبووباشه

.بکازڕداراومیتیوخۆ بهلهسێکیزۆرکهمێیدبهخۆشهیکامکچپێ.گیانپێخۆشبوونیچیژیال
.مێنممالێدانهلهووهکۆڵخۆ کاتهیویستمنلهدهتێکبووقیمهرههزڕدایکمبه

.رسبخوێنم پزیشکیدادهڕشتهلهدانیشگاوبیۆمبۆگیموردیپلۆموهکهبوووهمنئاواتمئه
.کوژممخۆمدهبکهواومتهکهرسهرێندهگهنهلێمرگهکیدئهمدهشهڕهههموکهبووممێیدبنهاڵممنحازربوو،بهداواکارمزۆر
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،ههاتوونوردانیئههسههبهۆخزمهیزڕدایکمهنوپێموابهوو.ونماڵمانبوندژنلهمچهدیتهاتمهسهدرهمهلهۆژێکیکهڕ.بووهیچنهرملهبهئاگاوخه
.ناسیکانمدهژنهکێکلهیهچونکه

.نوهاتوخوازبێنیتۆبۆببیننوونتۆهاتووژنانهئهکوتمکهیپێدیو ووئهکزڕدایکمهاتهیهاشماوهپ
.وهنباواشبیۆنهونبلێچۆنهاتوپێیابیۆوممنی کوتممنمێیدناکه

کهوتوامزانهیوایکهه.کهیدنمهارهنێینبۆپیاواندهۆژ دیکهندرچهووهتهشتێکبڕاوهمووهه.دابمێنیماڵهوێلملهر بابتدسهزڕدایکمکوتیبه
اڵتمبهۆههرهکسیهگییانوستمکیدبهده.ردهچێتهدهسته هحملهور ووکهلێداندهلهریکهدڵمواخهستمکیدکههه.ووخاردامرسهبهدونیا
.مکێباسبکهرد دڵمبۆدهموکو بکهلهوورزانیمدهنه.ر ده

 نهدهوهئه.بابم پێالقهومستتیوکایهسوو نێووربهوتمهکهوهێمکیدهسار حهرکهدهکهرهه.ماڵێبۆوهڕامهگهناچاربه،دوا گییانێکیزۆر
کیدمکهه لێشهڕههه خۆمیکیدموکهژوورهدهیگیتموپیلبابمپاشکوتانێکیزۆر.میمئید دهاداپێموابوورمدسهزگوپشتوپێالقانبهبه
.ر دهمالێبچمهلهقمنیهکیدنمحهتاڕۆژ مارههه

ئهازا .ببووستورروچاومئهسهمووهه.هێشتومتبۆنهوئابیوویا منتبیدووهکوتتۆحهیبابمده.مکوژ دهرده بڕۆمهوماڵهملههدقهککوتییه
.بووبیخۆمنهبێکیئازارتحهنانهخۆراک،تهنهبووومههخهنه.نمدێشادهبه
.یشتبووستیخۆ گهبهمهزڕدایکمبه.واو زیندانیبوومتهبه.رمقف کیدبووسهیانلهکه دیوهرکهده

ر خهۆملێموسهههههکههبووبهوونمنههربهازرێگها ده.بووومهههخههنهخوراوخواردنمپێدهاڵمنهبه.ناردمخواردنیانبۆدهدابیاماید سهبه
.کدابیۆممیهبهڵگیموهه
نهدوماوهزهرار شهاییوقههکهیدو ئێسهتاممهارهمێهیدهوبهێڕاز بهوونیخهۆملههمنیانبهخوازبێنیوهاتنبۆپیاوووداوهڕو ئهدوافتهحهدوو
ربههاڵملههبهه،داخۆکوشهتنمبڕیهار نهد هارچه.مامهالێمابهلههربهاهههدهوسههدرهبهیۆمبهۆمهبوومنههئیجازهئیتیوهدوا ئه.وهبڕایهوهتنهازگو
.بااید بێدایکوبابیکێشاناز سه کێئه،منخۆمکوشتبارگهئهئاخی.وهبوومهشیماندهپشتیوانیمنبوومپهنیاهیواوتهاید بیامکهسه

فیمێسهکیبهۆمگییهاوهڵمهندگههلهه.مهنبهووموهدامهاونیادڵخۆشهیژیهانیئههتهه.بهووممی بابههمی دایکوههوورهمخوشکیگهههوئهمنبۆ
.هاتدهستنهدهبوو،چیلهچکۆله.بوواڵتینهسهاڵمدهڕشت،بهده

.کێنیمبووووی رۆژ بو،ئهیشتناخۆشتیینرۆژ ژیانمگه
کیدودهبوونیخۆمنهستمبههه.نیمشدونیایهورئهسهتکوتلهدهرمنهه.ووکگییابڵهشبهکمانڕهڵهسار ماحهنێولهوریاندابووموژاڵدهوژن

.سێکیمیدوومکهکیدکهئێحساسمده
ختیخهۆ بههبهۆخۆشهیانولههوهکهوتئههاندهکتیییههژنانبه.رچێمدهسته هخواستروحملهئاواتمدهوخوارهاتهچاوانمدهفیمێسکلهخوڕبه
مهنندبهوو،بهۆماوهزهشاییوخۆشیووئهبۆ.هات سمێالنیدهستاشبزهوهودکیرگمدهزوو مهمنئاره.ندبووهمهوڵهتووشیپێاوێکیده کهگیده
.نختمبکهبهیڵ ماوانهولیخۆیانڕهقهسوار ماشێنێبووکیانکیدمتاکووبهکوتانیزۆردوا زرمو.خزهدۆ
.''رینهاوسهبمهنهکۆنهوڵهکهوڵئهگهلهربچێومدهسته هخواستگیانملهئاواتمده.کیدخۆمدهرمملهاڵو کیدشهپمنیانده'' کهکهوهشه
.''بوومدرێژکه ێگاوبانهرسهچوومهرێیچیمچاوهووهمهووتناکهخۆمڕبۆکهوهکیدنهدووپاتند اردوا چهولهروو ناچار''
ستمکیدکههههرگێیامسهخۆ وهکه.شێتمبکایکبوور خهناسهدموچاومدانابۆنیههرسهکانیلهستورهئهوزورسمێلهولێمنزیکبۆوهکهرهه''
.''کادهناموسمربۆسهستدرێژ دهریکهخهزۆربهوا
بنێینههرێکیدیکههدوا ویه مشهتهڵبکهاوگههلههکهار سیکسهیمیهانکهیدوومکههپاڵپیاوێکلههیندێکپووڵبۆوفیۆشتوهدمنیانکیحساسمدهئێ''

.''بووستاڵنهههسیشموهتههنانهبوو،تهسۆزێکمنهستومنهیچهه.وهژووره
 پهیسسهته هتهاکوو،خۆشۆردنبه.بوووهخاوێنکیدنهخۆپێویستمبه.شمگاڵوبووهلهمووکیدههئێحساسمده.کیدهخۆمدبێزملهواوبووتهکه''
.''بوومنهوهئیمکانیئهوهشهواڵمبه،بهوهئاوێکیپاکبشۆمهمبهبوو
 مههژدهلوقههولهههوقوسههتهێنههابێکههید بههده بههورهوتنێکیگهههرکه سهههوهکئهههشههیمهن،وهلهبهههوبههورۆ خوێنهاو دیتنههیپهههکبهههربووبهه''
.''سوکار کهدابهوتنیزاوا رکهسه
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سهانیرۆیهیکهزاوابهۆپییۆزبهاییخهزمو.''وهستیپێکیدهکدهڵهشبهڕهشاییووتداباڵوبۆوهمااه هنێوبهزووروتنیزاواههرکهوالێسههه''
.گییانستمکیدبهدهوتۆکهپهژێیدهسار ومنی خۆمخزانبۆحه
.کیدستیپێکانیژیانینوێمدههتاڵۆژهڕوردهورده.بوورێکنهبهخههیچانسێرۆژدوو

بهۆم.مبکههر کههسهتیاندانۆدهربههستانلههبێڕاوهموکانیشیمبکهخوشکهدوودایکیودووزڕ وخۆ وتیبێخزمهده.توامکووکڵفههمنبۆوانو
.یهههوهسانهحهمبهیویستمنی ئینسانموپێئاخیماندووبووموبلێمکهنیه
.کهباسیمهرخیاپییانههشمبۆکهمێیده.سێتهبوونهمکهمێیدهماڵهلهبوو،بابمزڕدایکێکمههماڵهله

. یانبکهنگه ه وابهقتنیهحه ویانبکهقسهبێبهدهبێلێنوانرچیئهێههلده.ابێمنقایلنئێحتیاممبۆرزی وچوکتیینئه
م؟ بکهمهاالهمووهههور ئهبێنۆکهمندهبۆویدووهکتۆمێیدمبهبارکمنژنیتۆمومهخێی نابهلێم،ئاخیر پیێده امووهه
مووهوهههئهها ررهموسههکانتبکههر خوشهکهبهێنۆکههدهاڵممهنبهۆرچاوم،بههسههتبهکهپییهدایکهکانتوڵهمنداتکیدنیخۆتوخزمهلێمباشهده

.نکهتیشمپێدهسووکایهتیوحورمهبێش،نهماندووبوهیالکیو
.ئازارهردودهمخواردنونیاکارمغهته. نیهاڵمفایدهبه
.میمدهکوتومهمکهیانلێداوندهوهرسێکیانئهههبهی یان اردهبهویانداوملێدانمبهکهمێیدهستبهئانقهبهان ارزۆربکهبڕوا
.ڕزگارمبێئازارهردودهلهپڕژیانهولهبمیمورمانمخواردکهشدهبۆیهبمیموخوازمکهتهدایمئاوابه

کیدوون؟تتلێنههشکایبۆموێژگه
م؟کانمبگهمافهمنبهتاکوویهداژنمافیههبووهکاولواڵتهولهژیالگیانبۆ

.پشتیوانکامشاهیدوتیچی،بهشکایه
.ناکی وکیادهنه ێ ێبههیچیشمبۆونێبوومتهمنبه.کیابوڵدهیانقهوانقسهئهرتیشمکیدباههشکایه
؟وهکاتهددهرانڕهفهنهکاوهیچواربوڵدهنقه مقاز قسهکام
.رگی اڵقیلێوهتوانیتهمدهکی ،منیکهبوڵنه تۆشقهقسهباشه

؟مپێخوشهماڵهومنئهپێتوایه،ژیالگیان
کو بچم؟رگیمبۆاڵقوهته.ر گوزهلێدهسالێکۆژێکمبهڕرڵالههوه
؟سوکارکهخزمووبیابابوکامماڵهبۆ

 هوابر وهسههلههیههسهێکیههڵیخهیا بهنکهگهلهسوخهومێیدرگهئهووه تێکاتهووڕکهیهبابیههماڵه،ومێقهلێیدهرگه،ئهڵکیکچیخه
.بێ

.ریانکیدالێدهمربینالهوی ههئهکهکهبیایهنیمهومهختههدبهمنیبه
.مداییبکهبێبیۆمگهاڵقمبدادهیانتهرگیمواڵقوهتهرگهنائهده.سبهومنمیدنهۆباشتیینرێگابکهئێستاشپێموایهبۆیه
 هێق  هێبههمێشهکواههبههێهکپێویسهتهکارمووهههویههههمێکهیاڵپیسهیارێکورهههکههبزانهوهوئهبهمهشبینندهڕهوهئه،گیاناڵوێژگه
.بکی 
. ژیانتبگۆر وڵبدهبێههچی؟تۆدهبێتهخۆتکوشت،دهورمانتخوارددهوهئهباشه
؟داخیاوهرسهکانیژیانملهرگادهمووکاتێکداههژیانمبگۆرملهچۆنئاخی
؟هورستخوێندودهموێژتۆگه
.رگیمموهکهیانهێشتدیپلۆمهنه.بییستانمخوێندووهده 3تاکووساڵی.لێبه

ڵسورێنی؟خۆتههژیانیخۆتبۆ و کارێکبکهادهوڵنههبۆباشه
.مبکهو کارمهه بلێمدهوهر ،چبگابهدهمالێبێمهنلهده امنرێگامده

؟وهنهکۆڵخۆیانکهلهو تۆیانههدهونفی داوهۆیاواو تتهسوتبهخهتوکهنالێێمێیدهتۆباشه
؟ هناکستیانڕزگاردهخۆتلهرناگی وقیلێوهاڵخۆتتهبۆ باشهده.باوایه
.ایکمانگیی کیدوهستزڕددهوی خۆ بهبێ،ئهکنهنیابیایهتهسمنیهکوتیکهمنپێمنه؟کو بچمرگیتبۆقملێوهاڵتهوهئهباشه
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.ڵسورێنیژیانیخۆتهه وبکه کاروڵبدهبێههتۆدهموێژگه
چکارێک؟کژیالگیان؟هاچکارێئاخی
وههیچیدووهکرۆژیه کهارمنههکیههژیهانمداتلههقههکهیدوکهانیمهالێمدهشکارهسهدرهدوا مهلهوسهدرهمهمهوچوبابمبوومدههڵماتالهمنهه

.کارێکنازانم
؟رستخوێندووهساڵده00نالێیموێژتۆگه

.با،راسته
یهدام دوکتورێهککارێهکبهۆخهۆتپهیانلهخۆشخانهنهشلهدوایه وشدار بکهدابهندمانگهرمانیچهکیدهیهورهدهتوانیله کچیچاکدهده
. بکه
وبهابمئههزڕدایکهمووهداخههبهه.رسبخهوێنم پزیشهکیدادههشهتڕلههبتهوانمبهیۆمبهۆدانیشهگاوکههبهوووهزوومئههئارهوبێئاوات راستیوهئه
.کوشتدڵمدازوویانلهئاره

.بنمدهوئابیورهبوروده،خۆمبژیمبۆخۆمبموو بۆمههبلێمدهرگیمواڵقوهتهئێستابێمو.  اراننیمکهپاشانمنکچه
.مبکهداوا شتێکیدیکهیاغیبموهڵوکۆمهتوانملهکوامنیژنده.ناناسیکهڵخهوخۆتئهتۆژیال

.بههژیمپیههاووکههووهیهههمههوهنومنههیژنههی مههافیئهههکهههژنههانیدهقبهههرحههه دهزۆرهموڵههزووسههتیهرهپهکۆنهمووهههههولهههسهههتههوانمبلههێمبهکهواده
دابێ؟رسه بهوگۆڕختئاڵهیچوهمهئێ هڵکۆمهومئهبڕواناکه

. دژ پیاوانبکهڕشهکبنێیوڵملیخهربهلهلناچیمتۆاڵمخۆ،بهختهسهزانمشتێکیزۆرمندهاڵوێژ،گه
.بێنیدارسهبهئاڵوگۆر  وبکه ژیانیخۆتخۆشدهوڵدهههتۆ

.بێ اتتدهنهووهبیهدهئازارهردودهوتیهحهنارهمووهههوکۆڵئهلهواڵقتبدالێباتهبیپێ،تۆ ناو کابیایهوپاشانکاتێکئه
. وخۆتبژێنیبکهخۆتکاربۆمافیخۆتهستیتبکارهرپهسهبێکهستنهکهتۆرگهئهو ار،ئه

م؟مچبکهدهو،ئهدامچێاڵقینهتههاتوورگه ئهئه.وهمهکۆڵخۆمکهلهکابیایهوئهتوانمییمندهسادهکووسوروابههژیالگیانیانیه
؟واو تۆ فی داوهتهبهتۆ ناو وکابیایهونالێێئهتۆباشه

.باوایه
؟ڵمخیاپنچیهگهلهزۆرهماڵوئهکانیکههۆیهکێکلهزانییهژیالگیانده

؟نا،نازانمچیه
.کیدرقیدهفه،ژیانمزۆربباکوڕێکمرگهئه.یهوه ئهکههۆیه.ێمنابڵمندا
تیکوڕ؟تایبهوی بهبێبۆمنداڵبوونبو ،ئهدهرتۆ ههبۆکابیایهوئه.گیانموێژگه
کوڕن؟ااشقهرههبۆپیاو،بزانهبپیسهڵکیخهپیسی،لهمندهله ابۆ

وما؟قهمچدهدهوچی،ئهوکچبوایهبایهتههڵمندارگه ئهئهاڵوێژ،باشهگه
زار ر سههقسههدایهمبهه.وایههبێینههڵ منداوهکئهوه.یهکچیههمخۆ دووکهمێیده.بووختدههدبکچبابهوبایهمنداڵمههرگهژیالگیانئه

.کوڕوکوڕ
وهمداکههڵمێهیدهگههوڵلهههحهزۆرم.کیدووهاڵمهیچیهانکارێیهاننههبهه،یاننوشهتویانبۆنوسهیومدهپیاوچاکانوخسوشهرسهتهد اریانبیدومهسه

.م دوکتوربیدمیبۆتاکووڕاز بوو
؟چبوور دوکتورزهنهباشه
.یههه''کیستم''وتکهرکهدهزۆر وهنهپشکنینولێکۆلیدوا 
.بووڵکینهاڵمهیچکهنووسیموخواردم،بهرمانیشیبۆدهدوکتور
م دوکتور؟وهچویهنهباشه
رجتخههوژنههیخهۆتلههاپهووڵڕخهۆکهوتلههمیدهکهدهمێیسومبهخه.ینابێڵمندا"شهمڕهدهقهدارهکهحهتیوهژنهوئه"یکوتده.یهێشتسومنهخه
.ڵکهبێکه،چونکهکهمه
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یکوتچی؟تدهکه مێیدهئه
.بوو نهاڵمفایدهم دوکتور،بهوهبمباتهکهوهامهپاڕربهزۆر له. کیدقسهی بهوئه

.منداڵمببێکهکمنیههیچهیوایهومێدبووموهواو ناتهمنی به
؟وتووهکانچاویانپێتکهدوکتورهلێیهکیدوو وبۆپشکنینیانخوشخانهنهلههباش

.بووخسیشهوی دوکتور م دوکتور،ئه ارێکبیدمیبۆرنالێمهه
.کیبۆکید شتێڵکووم،بهکهدهسیتۆ بۆباموکهدهکانقسهدوکتورهکێکلهڵیههگرڕاز بیمنلهگهژئهاڵوێگه

مکههسهتیمێیدهدهرسههر ملههزانهمکۆلێهکخهه،دهملێهیهۆژهنهدڕچهوهئهه.رمهاندهودوکتورمبهبیدهمنیهمنپووڵاڵم،بهژیالگیانزۆرمپێخۆشه
.داناوه
.بێبێئاگاداروی دهئهووهمیبشارمهکهمێیدهنملهناتوااڵمخۆکیدم،بهووکارێکیپێویستیانبۆمههێیهکانیئهاتوودوکتورهوهئهباشه
.ڕاستههوای
.ر دابڕاوهسهیبینیبه ئێستاشدهوهئه.رجبکانملێخهکتمهیهنیهئامادهمڕاز نابێوکهمێیدهکهباشبزانهوهئه

.باومدهپێبزانێئابیوم،دوایهبکهکارهودزی ناتوانمئهبه
.یانی کۆتاییپێبێنمموبوڵبکهقهتاڵهوژیانهبێئهیانده.نووسیمنوانوسیاوهچارهژیالگیانتازه
؟وهیهکهکوشتندهمیدنوخۆلهفکیرههتۆموێژبۆر گهئه

.وهیخۆتبکهڵحافکیێکلهووهکهبڕێکخۆتکۆ
.ستیاوهکملێبهموورێگایههفکی چیژیالگیان،منه

.ڵکێشمههڕزگارمبێورۆژێکبێبتوانمئاهێکیئاسودهگێژاوهولهپێموانیههیچناچێوقلمبۆاه
وڵنهابێهههبهۆ.وهینههکوشهتنبکهخۆلههبییرههشنهچهوکاتیگییوگیفتیلهدایملهنوستانبیوهسهدهندهوه ژنانئهبێئێمهدهبۆ.موێژگه
رێن؟بگهکیدیکهیهینبۆرێگاچارهبده

بی؟ئازاددهندهبهوخۆتکوشتلهرمانتخواردودهرگهئهپێتوایهتۆ.ها،پێمبلێ
ژیهانێکیخۆشهمبایههنیههمنپێمخۆشهوایهتۆلهبۆ.نیهزایئێیهوهئاگاتلهنیوتهاڵووکیئهڵهاتو وخهئوروپاوهلێێلهژیالگیان،تۆده

.ر ژیانمژیابامڵهاوسهگهییلهئاسودهبهویستیوخۆشهبهزوو خۆممێیدمکیدباوئارهبهو
داحیسهابیئینسهانمانبهۆاڵتههووئههقهانونیلههداوتهوواڵلهئێمه.اڵتێکماننیهسههیچدهین،چونکهزوو خۆمانشتبکهئارهناتوانینبهئێمه
ن،کیدنمپێنهاده قسهدائیجازهمالێکیچکۆلهمنله.سبهور کیدنیانهنۆکهوسیپیاوانهوه ههوهمافمانخاوکیدنهرکونیائهتهوکیاوهنه

.متبکهمهوحکوداوا مافملهستموههیکهوهچبگابه
کبکا،بێگومهاننههو شتێکیوابیههژنێکرههینوکانبکهتهسوننهدایکامانوتیبابودژایهختهسهژنانزۆرمهبۆکهزانمده.گیانموێژگه

.نکهدهسازڵکووزۆری گییوگیفتیبۆبه،نڕێگا پێناده
خهودابۆیهه. کههئینسهانێکدهکهووخهۆتوهتیبههتسهووکایهکهارهوبههتهۆ.کاندانیههندوکۆسهپهکهرسهبهوتنرکهکوشتنڕێگا سهخۆ.گیانموێژگه
ستوشهیکههرههه کههوهکئههنههکانیدازاڵبهێوموشکیالتهرسههب ااقالنهشێوهبهووهبکاتهبتوانێبییئینسانتاکووبههۆشیداوهقلواه

.وهخۆکوشتنداببینێتهلهچارهرێگانیاتهخۆ دابخاورسهکانلهرگادهمووههێدبێوواو نائۆمتهبهتێکبوو،ئید ناراحه
. کهقساندهوهێشووابهبوو بۆیهشیناخۆشینهوژیانتداتولهوادیاره.گیانژیال
بهێبههئینسهاندهکههکهاتپهێموابهووهموواڵممهنهههبههتهاڵبهووه،زۆرژیانیهانکههسیشهمناسهیوهکهوزۆردیوهمنناخۆشیمزۆر.اڵوێژگهوانیهنا

.بۆژیانبڕوانێهیواوه
کێشههمووهههرسههتهوانیبههدهکههوامههردهتێکۆشهانیبهوڵوهههبهه. دهوڵنههختیهههسههبههرگههبهێئهروهختهژیاندابههیچکاتناتوانیلهتۆ

.ندازاڵبیکانیژیاوگیفته
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نگانههتهسهتیبگهی ولههسێکبێدهوتکهکهرگهئه.بێشتێکههسێکیانبهکه بههیواژیانخۆشبێکهبهتوانێدڵیسێکدهکه.ژیالگیان
رهێشهتاهههمکههوبیایههلههخت گههدبههمنهیبه.وو تهێبکهارکهیهیانخزمێکیههک،بابێکوبیایههڵقبدر مااڵرژنێکتهگهئه.ڕزگار بکا

.مالێککوڵم،نهیهپوولێکمههنه.مشکنابهسیدیکهکههڵمندا
.میمبیساندهقبدرێملهاڵمنتهرگهئه

.هاهاهاهاهاها
نی؟کهپێمپێدهژیالبۆ
بیسهاناڵقتبدالههتتهکهرمێیدهگهئهتیسیکهکی دهمیهله ودهدهنتکوشوڵیخوکههمیهلهتۆ.وێژمگهخۆشبووتزۆرقسهوڵالئهوه
.بمی 
؟ژیالنیهوابۆ

؟بیسانبمی لهواڵقتبداتهتکهمێیدهیهتههوهئهتیسیرگهوڵتداخۆتبکوژ ،ها؟ئهههبۆ،وایهرگهئهباشه
. کهبوڵدهقهتیهسووکایهمووهههوئهبۆیهرهه.بژ پێتخۆشهرههگییوگیفتههموووهه ئهرارهتۆشسهکهیهمانایهوبهوهئه
.ڕزگارمببایهشیهڕهچارهمووهههوستئهدهلهوباملێمبییامیددهشیماننیمومپهکهکارهمنلهگیانژیال
.وهتم وابدهڕاسموکهدهپیسیارێکتلێموێژگه

.وهمهدهمتدهاڵڕاستیودڵنیابهبه.بیکه
 خۆتبکوژ ؟دهوڵده،دیسانههوهبیۆیهلێیهرگهئه
.کمنیهیهبێ،هیچچارهوادهردلنیاشمههبێکهئاوارنمههژیارگهئه
.کیدم لێشهڕهمههکهزانیمێیدههد

ژ؟وێم چیگهشهڕههه
.ینکهده لێقسهمالێدوووهمهچورگهکوتیئه

دا؟یانیلێتده
!دااڵقمدهتهپێموایه
.بێباشتیهنهروێژ؟مێید واههمگه چیهکهخیاپیههو ائه

 ؟کهبۆو دهوهزوو چونهچۆنئارهڵتخیاپن،تۆگهلهندهوهئههڵماومادامئه
کو ؟بچمه،و وهچمهنهرگهاڵمئهم،بهناکهزووئاره
.خۆمانماڵهمهبتبهوهوێتهکهکدادهیهمتبهکهلهسهمهتاکووههمئاماده.ژیممدهیاکهڵبگههمنلاڵوێژگه
.بیشیکێشهوتوماڵهوڵئهگههمنلخاتی بهو تۆاڵمنامههسپاسژیالگیان،بهزۆر
.دمشڕنیاوبێحهندهناناسیچهوانهئهتۆ

.دهمهوانه ئهرهقهخۆتله
تهوانیلهه ،دهکهههڵمابهڕۆ بهۆسهتنیههکهداواڵقتدهتههکابیایهوئهمادامدڵنیا که.لێمدهتۆمنبه.اوهواندگیانمنچکارمبهوێژمگه
.و کهکدادهمیهکبهمیهتاکوو،بژ مهڵهما
لههزۆرخهانمیوندهزانمچهگیاندهژیال.ووبداو رشنامههوه خۆتبکوژ ،ئهوڵبدهدیسانههتیسمکهدهراستپێتبلێمزۆرووکوڕاشانباپ

.وهگییوگیفتهنێوخهخاتی منمهاڵمخۆتبهفکی مندا ،به
.نیهورهگهکارێکیزۆروهئه.وێژمناگه
.ینبکه،باباسیشتێکیدیکههێشێنهمهوانهرتبهسههیندهرێین،گهوانهژیالگیانباله

وێژ؟میگهچکووشتیوه
 ؟ستابیایمبکهوهکووکیوهیهنیمێیدبهنیازچی،به،تۆبکهباسیخۆتمبۆ

.کیزڕدارکابیایهبمدابهزۆربهبێوزهڕلێموهنیهزڕدایکموهیهخۆشوێژگیانمنبهمناگه
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؟کیاو دنهنامزهئێستاتاکوو
.وهتهماومه"تیشاو "وامنی بهبۆیهوبووهدڵنهاڵمهیچیانمبه،بهبوونهداوکارمزۆرڵالوه

.هاهاهاهاهاهاهاهاها
".بتیشێی" منکهچکۆلهدشهکوووهماوته  ار وانیوشۆخوزۆرشکورتۆ.ناژیالگیان

وێژ؟مگه"تیشاوه"تکهدشهبۆ
.لێبه
؟ندهچهنیمهته
.م داوه31له

؟بووهر نهداخواز کهباشه
.بووهاڵمخانمپێیانڕاز نه،بهسێکداوایانکیدووهندکهچهماڵهوئهتهتیمنچومهوهله
داخواز لێبکا؟ شا کوڕڕوانههنچاوتمهحه
.از بێکوڕ شاشرمبهناکهبڕوا،ازییهڕخۆلهورزلووتبهندهوهڵالئهوه
.وهمێنێتهوادهرههبهدڵنیاده

.وهسامهحهوڕۆیبامنبڕێکدهئهرگهژیالگیان،ئه
؟وهمێیدێکیبۆبدۆزییهکههوکیدۆتهنهوهتفکیتلهقهوێژ،تۆمگهباشه

 امنبۆژیال؟
.وهبێتهکۆڵدهقیبێکتلهمێیدبکا،تۆڕهوئهرگهئه.گیانوێژمگهئاخی
.ڕاستهوایه
 .پێکایشانتدهنێکدووتییتکیدبابهکارهوئهرگهئه؟ مێید دهبهووهیهتببینکهدشهسێکبۆکهداوهوڵتنهتههقهبۆباشه
.دۆستتبهبوومی دهوتوههکهستده دهمێیدومئههه
.نگبووهدرهشزۆرتازهووهکیدۆتهتفکی وامنهڵالقهوه

.بێمێیدهرشمههکهورهگهپاشانمندشه
؟گیتوه"تیشاویان"خۆشینهماڵهوئهموێژ،چیهگهوهئه

.اهاهاهاهاهاهاه
 .یهههیکیشیڵمنداورگیتوهاڵقیوه،تهیشاوهتوییاننهناژیالگیانئه

.رگیتوهاڵقیلێوهتهیبژ وڵگهلهیتوانیوهوی نهئه.ڵکۆلیبووه ئاکهگۆیامێیده
.کویخاوبۆتهئاغاتۆئێستاشله
.حمورواڵ گیانوبهبلێبۆته

؟ووهبتاکووئێستاداواکار نه
.بووندزڕیشیههبوو،چهزناحهکابیازۆر.بوواز نهێێراڵمپسێکداوا کیدبه ارێککه،خوداژیالگیانبه

؟فڕههرز بهکهخوشکهکوووی وهیانیئه
.بووههه ارێکداواکار رئێستاههاڵمتاکوو،بهوهمێیدبکاتهر پێخۆشهنا،زۆزۆر
وێژ؟مندرێژی بێ،وانێگهنگبێزماڕه
.لێپێده سووکمزۆرقسهوزماندرێژهۆرڵمنزگهڵاللهوه

نهدوچهمانگێهکوسهالێکچبگابه،مبکهسانهکه ورهوممولیئهحهکی تهیهفتهحهتناتوانممنقه.چاکخۆتڕاگیتوهتاکووئێستازۆروادیاره
.ساڵ
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یهداببها،ژیهانمداپهیهوالههمتییننهوور هکهرگهئه.بوڵکیدووهئێستاقهکوومتاتیههامهنهلهپڕوژیانهنئهخۆشیالهێتوایهپ.ژیالگیان
.مامدهنهچیانهرهقهوڵئهگهساتێکی لهبۆ
نسههتاوهسههتهدهرههه.وهۆژ خهۆتبکهههڕدوالهههفکهیوورد دانیشهههێبههمههالوهوچویههئیههزندرا لێهیهرگههه،ئهکووپههێمکهوتیروهگیههان،هههوێژمگهه
نبههوڵبهدههههوبهاسبکههورد بهۆبهه منهسههمهوئههوشهتقسهانبکههڵبیاکهگهر منلهزهنهبه.وهخۆتببینهکبۆیهرێگاچارهونیشهدامه
.وهکبدۆزنهیهرێگاچارهوهکهیه

توانها دایههن،کهوالههکههر نهمهالێدهتیلههخوداخودایههقییاید فهسه،پاشان.بوومژیانهیوابڕاوواو لهتهبه.نازانمبلێمچیژیالگیان
.تیمنبدایارمه
.منجامبدهمبۆتئهئامادهگیاندڵوستمبێبهدهلهککارێرهه. حیساببکهتیمنی یارمهرسهتوانیلهدهوێژمگه

. خاتی منخۆتتووشیگییوگیفتبکهتۆبهژیالگیانمنپێمخۆشنیه
.مبوڵناکاپشتتتێبکهمنی ویژدانمقهووماوهلێتقهورۆتۆهین،ئبکهکتیکییهبێکۆمهئینسانیندهئێمه.وێژمگهکهمهوقسانهئه

وێژ؟مگهگی دهبۆوهئه
.رێژهڵمهکانتههگی ،فیمێسکهمه

فکهی لههنهدهوهئهتهۆ.دایههو ود تهۆ لهتهئینسانیهووهمههوئهڕێژمبۆڵدهفیمێسکهه.مبکهنازانمچۆنسپاسیتۆ.نازانمبلێمچیژیالگیان
.ویستدهخۆشنهراتۆقهبهبایهخوشکمههرگهئه.ناسینکتیدهیهندینساڵه چهوهکووئه ،وهکهوتدهڵسوکهواههمندا و

.زاتیدابایهتیانلهکئینسانیهرزیهدهر نوکهراسهقهمبهکهمێیدهکانمودشهوسوخهزڕدایکموبییابابمو
.تیند خۆیهتمهتوتایبهنیاادهخاوهو ۆرێکدروستکیاوهسبهکهرکنینوههکوویهوهمووانههکئینسانه.گیانوێژملێێچیگهده

وسههدرهمهوروروبههدهوماڵههبنهوهبهێیهانخهیا ؟ئههبهاشدهبهووورهگههنووسهی کههچهاوانینانێودایهکبهوونیلههڵلههگهلهمنداڵ.ژیالگیان
.کاخسدروستدهشهکهڵگایهکۆمه
یههوهسهتمئهبهمه.نهابندایهکنازگماکباشیانخهیا لههدهگینوردهوهڵگاکۆمهر لهکانکاریگهئینسانهکهاوڕامهڵتۆگهمنله.وێژمگهوایه
.کنینکوویهستوانوهیچیانوهکانیدهکووقامکهکانوهئینسانهکه
.هیمنئاوانوسیاوهادیاره،ویهنووسههچارهژیالگیانمنبڕوامبه
وامردهیبههڵوهههرگههتهوانێئهئینسهانێکدهرههه.خۆیاندابێهننرسهبهگۆڕوتواننئاڵکاندهئینسانه،چونکهنووسنیهچارهموێژمنبڕوامبهگه

.اندایههگهۆڕواملههردهتبههبیعههچهۆنته.یهههوگۆڕڵئامنبڕوامبه.ختهسهزۆرونیهکیسادهوشتێزانمئهنددهرچههه.زایژیانیبگۆر بداوه
.ژیانیدابینێخۆ ورسهانبهڕتوانێگۆده،بکائییادهمیۆڤی رگهئه

رسههبههیتیتتایبههڵهکدا،بههیخههرژیانسهکانزاڵنبهتههنسوونداکهوتوولێکیدواکهکۆمهتلهایبهت،بهنیهسادهانشتێکیزۆرڕژیالگیانگۆ
.نکهکاندیار دهنووسیئینسانهچارهکاننکهتههنکووسوونڵن،بهردهبڕیارکهکاننینئینسانهوهئه.ژیانیژناندا

ێکیلکۆمهههنوکهههدهتدیخالهههکههانیژیانمانههدامووبوارهههههلههههێههزنوبهههدازۆراڵتهههووکانلهههتههنسههوونکههههبوڵههقهموهمههنئههه،گیههانموێژگههه
 ؟کهستدابنێیوهیچنهدهرسهستلهدهرکی ههاڵمده،بهیهوتومانههدواکه
ینههبخهگیانههرکههئهوژنهانئههبهێئێمههدهوژانهڵهشهویسهتیبههێپکهنگخواردوووایهنیو پهسیفیبۆگهگۆمێکیکهکوووهئێمهیڵزانمکۆمهمنده
.ژێنینبشڵهنگخواردووهگۆمهپهوینئهبدهوڵستۆمانوههئه
کانیسهلهنهبکههنووسیخۆمانیبزانین،بڕواچارهبهینوممولبکهحهتهختیهدبهبهلهپڕژیانهوئهشتوبهبهشوکورزۆربلێێنخودایهرههرگهئه

.بندهووئێمهکوهرداهاتووشهه
تهوانمئێسهتادهڕزگهارمبهێ،وژینههلههووهێنێتهخهوازمخهوداروحهملهێبسهتتههئاوانهاکی وکانیخهۆممبهۆ گییوگیفتههۆمچارهگیانمنخژیال
.مبکهمافیژنانیدیکهرگی لهبه
ئهاڵرتهشههووه،بههبدۆزێتهکانیخۆ کێشهر سهچارهمدارێگاکه یهپلهدالهڵبوستپێبکاوههادهخۆ رتوانێلهسدهکهرگیانههوێژمگه
.بێخواز نوێیانیبڕوا به. دادروستبێوه بییکیدنهشێوهژیانولهگۆڕو

!هحاڵدامهتیمهاڵوخواز لهنوێژیال
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.کوشتنهکانتخۆر کێشهسهنیارێگا چارهتهپێتوایهتۆ.وهبێنینهنموونهکووئێستاباژیانیتۆوه.وێژمگه
یانا؟وایه
.وایه
.کاریانبێنیبێبوێی بهنیاده،تهیهشیههنگیدیکهیانڕهده،بهشوسپینیهنگیڕهڕهرژیانهه.گیانوێژمگه

وهبووهپاڕانهکارتگییانووتتخواردوهفهخهمورغهههڵکوو،بهوههیتبکهتاڵهژینهوبوونلهربازدهخۆله فکیونیشتوتدانهقهتۆپێموایه
.ڕزگارتبێزاهووهلهرووحتبکێشێوزدانکهیهله
؟یانناوایه
.وایه
؟وهینبیدوبهخۆتلهر،ههوتوهسکهئێستاچتدهتخواردنتاکووفهخهان،تۆبهقورببه
.ڵالبلێمچیژیالگیانوه

یهداکانیژیهانیپهگیفتههگییوبوونلههازربهده گونجهاوبهۆبتوانێرێگهاچهارهوهوفکی پێبکاتهئینسانکهبهمێشکیداوهخودابۆیه.وێژمگه
.لێێریانههبهلهیکهوهکئهبکا،نه
وتوورکهتهوانێسههدهوکۆسهپیزۆرنهدرا کهرهسهه،بێخۆ ههبڕوا بهبکاوئییادهرگهئینسانئهکهیبزانمتاکوونژیانیخۆمتبۆباسبکهبام
.بێ

بهابم.سهتێنێرگگیانیلێدهنجاممهرهسه کهخۆشیهر نهسهچارهبۆوڵیزۆرڕا ههرهبێوسهتانیخوێندهرهسهبابمتووشیمنداڵبوومکهمنزۆر
.هبوونهسااڵ21داکاتیمیدنیله

دوا لهه.بوومنهاڵسا5 دایکمقسهبهمنی .ساڵیبوو9شمکهورهگهخوشکه.بووسااڵنه05مکهورهگهبووم،بیاتیمچکۆلهبیاکهخۆشکومنله
کانممههماکانموهخاڵهماڵههدیهاره.ر مهااڵنکهههکهارکهابههسهتدهدهناچهاردایکهمبههبۆیههر یمالێدابهینبکهاوخهکهبووسماننهکهمیدنیبابم

.نبکهخێوشبهئێمهوخێزانیخۆیانوخاوکهبوویاننهوهوانی ئیمکانیئهاڵمئهکیدین،بهکیاندهکۆمه
ههیچکهاتحهازروئهه.یدکهارکیدنکهسهتیبههرسبخهوێنینخهۆ دهدهوسههدرهمهبتوانینبچینههبێوسنهستیکهدهچاومانله ئێمهوهئهدایکمبۆ

.بکاخێوبهئێمهسوورانهوورورزانهربهسهتاکوو،کیددهماندوو زۆرخۆ.کیدنکاربۆبنێیهبووسااڵنه05مندالێکیمکههکورهگهببووبیانه
زۆروکهیدمهااڵنده،نهانیبهۆوهکیدنههخهاوێندهیبۆیانکههڵشوشت،مادهرگی لوبه.کیدکار دهسێمااڵنلهرۆژ وابوو.بووماندوودهدایکمزۆر
.شکار دیکه

لههخهۆ دایکهمزۆر.وههتیورهکیگههدونیایههنێهووتمههککههڕگههونیها مهاڵودلههم ارکهیهبۆوسههدرمهدرامهێینداناڵسا7نیمهتهمنله
ڵگهههلههکهیدینوردانیدهههاتسهههزووزووده.بووغافهه نههمههشلهسههدرهمهاڵملهههبهوو،بههدهمانههدووزۆریکههوههڕا ئرهسهه.کههیدینڵمانهدوودهگهه
.پیسی دهخوێندنیئێمهرسودهلهکیدو دهوهکانکۆبونهالیمهمه
وهنهاڵسها07نیمههتهملههکههورهگهبهیا.چوینردهباشده زۆرنمیهساڵیبهموووینوههباشبورسخوێندنزۆردهرسێکمانلهههئێمهوهخۆشیهبه
.تاریفیبێزۆرکهبووشنهوااڵمئا،بهزایماڵمانباشببوووههیندێک.کیدهاوکار باشیدایکمیدهکارکیدنوستیکیدبهده

چهوومانگێکدهمووههمی ڵێوههمار یخهدابینکیدنیمبۆهه.بکاکارزۆرتیکهدیسانناچاربوودایکمرباز ،سهمبۆکهورهگهدوا چوونیبیا
.دایهپوولیشیده،بیددهلیزۆر بۆلوپهکهیکهوهئهڕا رهسهردانیکاکموسه

ر وکهار مهااڵنبههڵخهۆ مهاڵومهاڵبههگههلههبووئێمهنهوی ئامادهینوئهتیدایکمانبدهیارمهتوانیماندهنهمنداڵبووینوشمکهخۆشکهمنو
.بکائێمه
تیویهههکۆخهروهههه ێگههادایهههاندایکمههانلهههمدیتمههکهڵخۆشههکهگهههلهههسهههدرهمهمانلهههوهۆژێههکدوا هاتنهههڕ.رباز بههووسهههلهههرکههاکمهههه
.رکیدبووکیزۆر دهیهقهئاره

مانهگربوونوهتێپهۆژڕ.وهبمههینێچاکدهسبهموکهتدهئیسیاحهورۆئه.رماممبووهسههیچنیهوی کوتیئهگیانکوێتدێشێولێمانپیسیدایه
کیدودهوی باسهینههوئهه چییههکهخۆشهییهدایکمنهکهبوورماننهبهخهێمهئ.کیدهدرههکار مااڵنیشی،خۆشیرا نهرهسه.بوورواهاتندایکمهه
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ڕۆژ.بوو نههههیچفایهدهاڵمهبه،کهیدچۆ دوکتهور دهووخهواردوههاترمهانیدهنددهچهرهه.خۆشیسیلبووهمتووشینهدایککهبۆمانروونبۆوههدوای
.مینگییبووزهوتوپێکهواو لهتههاتبهبوو،تاکوووا لێدهموازتیۆژڵڕگهله

.کهیدندهموومانیدابهیر یژیهانیهههر خههوهکهوێیهتوحمهزهبهکارکیدنناوختیملیلهسهبهمالێووهڕایهگه.واوبوو تهربازسهکاکمله
.ینکهنههیچیدیکهکانمانبخوێنینورسهباشدهکهبوووهخوشکمئهمنو بهنیاقسهته
مانوهیئیمکانیئههپووڵبێربههل.دایکمبڕیبووواو بڕستیلهتهخۆشیبهنه.مانکیددهخۆمانبوورچیکاروبار ماڵهمههکهورهگهڵخوشکهگههل
بووبۆمهاننههوواو  هوداکیابهۆوهتههبههمههدایکهملهه دوکتهوربڕیهاررسههله.وتبووکهمالێلهناچاربهنینووێبخهخۆشخانهنهدایکمانلهبوونه

.بیددهداوخواردنیبۆکانیپێدهرمانهکاکمدهبچێنبۆم و
وئهه.خهوارهاتهههچاواندکانیلهسیینهوتئهکهدهمهچاو بهدایکمکه.ڕشتڵدهفیمێسکمانههکیدودایکماندهچاومانلهوهرکهلێنیدهکهله
پێمهانڕاسهتیئێمههبهه.بیندهتیوواو ههتهبهئێمه،وبێبوونیئهبهیزانیکهدهچونکه.رۆشبووپهبهزۆرئێمهبۆخۆ  کههخۆشیڕا نهرهسه
 ێهیهێشهتبووینوبههنهدینسهاڵبهووبابمهانچهوهداخههبهه.وویننبهمههمتهکهزۆریهلهسهمهورکیئهبێبلێمبۆدهده.می دایکماندهبووکههوان

ویسهتیاڵمههیچشهتێک ێگها خۆشهپیسهی،بههیاندهئێمهکمانیانودایلهکیدینوردانیاندهسهکانمزووزووهڵخادیاره.سمانبووکهموودایکمانهه
.سیدایکیبێیکتیینکهنزکچێککهتبۆتایبهبه.وهبابپڕناکاتهدایکو

.سبدرکێنێمووکهاز دڵتم ههڕوهویهبکهسکهمووهه دڵتم ناکی بوخچه. سبکهکهمووم ههرد دڵلهدهناتوانیتۆکچێککوووه
ویسهتیینخۆشهقانههودڵڕهحمانههبهێرهزۆرنهابیننوراستیهوڵئه هئهرگوهمکهئاخ ارزاروههئاخ.توانیبلێێشتێکدهمووههم دایکتتۆ

.وهژارهپهموغهریا دهنێوهتتخادهوستێنیستلێدهکه
.بێاننهنیاگییکیاتهدهچمانپێنه. ێیهێشتینیرۆژێکیسارد زستانبهیانبهرهبهلهئازاروردڵدهگهلهکانیزۆررهربههدایکمانپاشب
.وهڕایهگهدایکماننهوهڕنینهخۆفیمێسکڕشتنوبه

سهتمکاتههمووههه.دیهترودیواردهدهرسههمله دایکدایموێنهبه.ژارهوپهمکغهدونیایهکاکمانبهموکهخوشکهمنووهرگیدایکمانماینهپاشمه
.نبوومانهکووپێشتیوهوکز داکانیشمانلهسۆز خاڵهوحمرهوردهردهرگیدایکمانوهمهدوا .کیددادهکههڵمانێوبوونیلهبه

.کیددووکیانکیێکاریاندهرهه.بووندمنداڵیانهه چهکهیهرهه،خیا بوورانیژیانیانزۆرگوزهقییبوونوخۆیانفهکهبوووهشیئهکههۆیه
کهیدکچێکهیداوا رگیدایکهمنهدسهاڵدوا مههچه.بووفیداکاربیدوووخۆکیلهراستیبیایهبه.انبووستمانکاکمرهپهرنیاسههێشێنمتهتنهرسه
.شیانپێکهێناژیانیهاوبهوویستخۆشدهزۆر که
زۆر ووهکیدبوینه ێگا دایکمانیبۆپڕکیزۆریهبلێمتاڕادهبێدههک ئاگالێمانبووندهوهئه.کهرێکوپێراستیژنێکیباشوهبیاژنمانب
ومنهی ماموسهتایهمئێسهتاکهخۆشهکه.رگهیینپلهۆموهدووکمهاندیرمهههکهخۆشکهڵگهوڵوپشتیوانیو وکاکمانتوانیمانلهههبه.گیتینتدهحورمه
.مکهدهکارلێیههڵ سێساماوهوهئه

در ژیهانزۆرقههمهنبۆیهه.کجارزۆرمهاندیهوهبوونییههنههر وسههرمهچهیشهتووموگهنهۆژهوڕئاسانبههرواسووکومنی ههحالیبوو کهئێستا
.بمدڵسۆزڵکوکهسێکیبهکهسانیدیکهکهمبۆههخۆمومبۆمههدهوڵدهمووکاتههههزانمودهباش
.دڵبگیێمبهمخۆشهپێ،وه بۆتگێیامهتاڵهرهاتهسههبوبه.هڕپمزۆرگیاندڵژیال
مهردبههکاتگییانلهمووبییتبێههله. وکوڵیدڵیدامیکێنێکهکیهشێوهبێبهوئینساندهکاتوساتیخۆیداپێویستهگییانله،گیانموێژگه

.کانداکۆسپهوندکهررامبهبهلهستانهوهستهدهسلیمبوونوته ارزۆرونیهسازکانچارهگییوگیفته
.باشههکهیباسهتکهیدبیاژنیشهتزۆرتبهۆوهروهههکیباشهتبهووهبهوو وشانسهیخۆشهتبیایههتووشیزڕدایهکنههاڵمبوو ،بهبێدایکژیالگیان،تۆ

سهتبههیههوههئێسهتاشژیهانێکیخۆشهتههوادیهاره.بوونپشهتیوانیباشهتهههویکیێووتنههرکسههیکههوهشخۆیانهۆکهار بهاشبهوونبهۆئهوانهئه
. کهر دهوهختهبه
 وهئههتدێنهیبهۆژیانیخهۆکۆتاییبهتۆ.وڵیخۆکوشتنبداههکووتۆوهکانیژیانستناخۆشیهحائینساننابێلهاڵمخۆبه.زانمدهگیانوێژمگه
.  خۆتبکهر کێشهسهچاره کهوهکئه ،نهشادبکهکهکیدییه
بیداقههحهتلههورو وگههد دهبههژیهانیئهبههپێهتوایهه.خۆشهتکوشهتوهئههباشهه.تهۆ دۆڕاوووهیباتههتدهکهارهوبهکه تۆیهکهریفهحهوهئه
؟وهسێتهحهده
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بهوونیگیهانوژیهانوقبههحههردهتهاوانوابهووتهۆکهه.وهتلهێبسهتینیتهگێانهوئهیهوی بۆ ههئهوخشیوهبهتۆخوداگیانیبه.مناکهمنبڕوا
. کهخۆشدهسێکیدیکهدڵیکهتوهکیدهوبه وکهخۆتده

.ناکام،مێشکمکارنازانمچبکه.گیانبلێمچیژیال
بههوشههوئههوڵبهده،تهۆشهههمالێوهرۆمهدهبێوواوتیکارمتهسااهماوهشینههیندهمودهدهدیکه ژوورانهولهرێکچمسهوێژ،مندهمگه

.ینکهینیقساندهسبهباشیبنوو و
گین؟مڕادهلێیهۆژ دیکهندڕ،چهباشه

.زاننکاندهنازانم،دوکتوره
.سمپیکاندهدوکتورهینێلهسبه
.وهکهمهلێ،زۆر فکیڵکمبڕێکبنوو باشتیهبه

.وهمهکهساتێکی ناتوانمفکی لێنهبۆخوا،ونمدهردهکووخۆرکهوهلهسهومهژیالگیانئه
.وهبینینهدهکتیینێیهسبه
.گیانموێژگهخوداحافیز

.ڵژیالگیانگهخوداتله
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وخسهار وروهومابونههکانیانچهلخههفیقورساییبههژێیکانلهداره.سپیپۆشیبووسیکیاشار.دابوورزدااه بهوبنهزستانبارگهکبوویهماوه
دادوا خهواردنبههکهیدویاندهینههچکههفیهبهرسهلهکانشهڕهلهقهوسێیۆکانکانوکهچۆله.خشیبهدهشارماو بهنێکیخهوویاندیمهبیدرماسه
کانرهوهلههویسهتسهینجیپههیانهدهوێلهکیدنیبڕێکدانهرۆبهوکاندانابۆوهباڵندهبۆیانپکهکانیانداتهسار ماڵهحهنێومندااڵنی له.ڕانگهده
.کیدکانڕادهدیوارهکونهنێوستیاندهدهکهگیتنیچۆلهبۆهیندێکیشیانفێیببوون.بیانگینڕاکێشنوکهم داوهبۆ
.کیدبهههووڵکیدژوارچۆ خهههوههههاتووفیبهههلههههمالێهههکپڕببههوورههههسههار حهنێهههووکوچهههقاموشههههرههههنهههاو،فیێکیزۆرهههۆ بهههارینیبهههبههه
.کیدبۆوهربهنگهته رێگا هاتووچۆ خۆیان ۆرهوبهنوکانیانبکهنهاڵکۆوکوچهاونکانیانلهربانهاڵدراو سهفی مبهبوونکهڵکناچارخه
شهینهدێکلههمیچهیارهکهورا ئههرهسهه.گێیابهانوهرهسههباگیدانیانبهوامیشێلدرابانوردهبهبابهده،بووگ یانلهکهربانه سهووانهخانوئه

.وهژهنگهتهبووخست دیکهکانیهیندهنیخێزانهژیاکیدو دهدلۆپهکانماڵه
وتههکهدهبانورێگا وهرکیخاوێنکیدنهزۆر ئه رهشیههبهو کیدده کهڵکهخهتییارمهیمکهبهکانزۆراڵنه کۆوهخاوێنکیدنهبۆتحکومه
نکههبهوواهادوسهتبههوامدهردهبههبهوونودهراننیگههرمازۆررز سهستپێکیدنیوهدهوزستانهاتنیڵکبهخه.کانهکڕهشانیدانیشتوانیگهرسه
.هۆ گییانیرێگاوبانبێتهکهبار نهێکیقورسفیبهبێو ساردنهواکههه
بکهیننیمهبازار ئهازادسهوتهلهکهبوویاننهوهئیمکانیئهرژاههوسیداماوکهزۆربوووبڕیڵکخه بڕستیلههکخهگیانینینیومهمیسوتهکه
نیمهکیینههیسههوتهپێههیتوانایههانبههۆرمابهههوسهههسههاردنههدمانههگپههێ هههاتنیڵکچهخههه.مبههووکهههیههدازۆردههمیهسهههکههووتی وه حکومهههوهئهههو
.ژمێیدرااندهیکانکیههرسهگیفتهلهکێکیهنیبهمهکیدنیسوتهدابینوتنوکهلالدهقهتهوه

راسهتیدالهه.خهیاندادهرێگاوبانگییانیهۆ کانبهسهدرهۆژانمهندینڕ چهماوهبۆ،فیێکیزۆربارینیبهورماوسههۆ ساردمووسالێکبههه
مکهه.بوووتهابیتێهدا پێویسهتقڕادهلههزیهاتی زۆرپۆلههربهوونوهههشهیفتهودوکانسههدرهمه.بوونههکانباشهتیکهڕهگهکانلهزایقوتابخانهوه

وهبالتۆکانیانههبههرکانهههقوتابیههکههیوهههۆ ئهبووکاندهکانیقوتابخانهپۆلهکیدنیرمگهرێکوپێکبۆبوونیسیستمێکینهنیومهبوونیسوته
.رزیبانڵلهههرمانسهبالهدهکانیانرسهتاکۆتاییدهوکانیاندابنیشنهساردوسڕتهنیمکهوکورسیرسهله

.کانپۆلهنێواتههڵدهکانیاندوکهلولهنێوهاتهدهوهربانهسهلهککهبایهبه ارزۆرکۆنبوونوکیدزۆروتکار دهنهبهنکهکانیاسۆبه
.بوونوسڕساردوهرهکوودهوهسهدرهکانیمهسالۆنهاونووهژوورههاتها سارددهبکانداسالۆنهوکانلهکانیپۆرهنجهلێنیپهکهبه

وهو واڵنههدهکانڵقوتابیهگهناشایستلهنارێکوکیزۆریهشێوهبهکیاکهدههنرشههسهدرهرپیسانیمهبهتاووتیماموسڵسوکهههباسله
.دادهسزافامانهنهووتوانهدواکهشێواز زۆرکانیانبهیهقوتاب
تاییره سههسههدرهمهلههرهههکیدکههقوتابیدهزۆرلهوا ردهروه پهڵهسیستمیههکانوسهدرهرپیسانیمهبهووتیژ نواندنیماموستاکانتوند

بیزهرغههبهوتنههکهزانیبادهکانیاننههرسههکیانکیدبایاندهیهڵهندقوتابیههکیانچهقوتابیهرگهئهرزۆر ا.خوێندنبێننلهند وازویانناوه
بهههێهز خهۆ مووهههشهیالنگبههسهیمویانبهرتکێشیتیغداخهماموستابهکهبوووهئهسزایانهوکێکلهیه.دراندهتوند سزابهماموستایانو

مڵههتوانێقهیهدهنهبهووسهڕوزیوهسهتیتههدهقوتهابیبهه.هێنهاخهوارچاوانیهاندهلههداوفیمێسکی دهکهکانیقوتابیهتهسر دهبهلهندین ارچه
.نجامبداکانیئهکلیفهتهبگی و

.پانیداوهشهربهیانوه،خوێنلهکیدووهمیپڕدو داوهکهدمیقوتابیهستلهمماموستابهکهبووههه ار وازۆر
سههدره مهوشههحهسهیفیدالههژێهی  ههرهنهددهرما چهسههکهیدلههدهقوتابیهانناچهار.رز زسهتاندابهوووهلهوندانهتازسولهکێکیدیکهیه
یهانشهیالنگلههداربههکهسههدرهنهازمیمهر هارشزۆوهرا ئهرهسه.ستێڕاوهکهفیهبهرسهلهیووترقیمبهکیزۆریهماوهبۆربێنیودهکانیپێاڵوه
.داده سزاکهولیخۆ قوتابیهقهبهداو دهکهووتیقوتابیهرپێی
چانههدوقوتهابیئههازاردادهکانقوتابیههدڵههینێهوهسهتا لههماموتهیلهههتهۆو قههینونفیهسهههدرهرانیمهبههرێوهبه ماموسههتایانووانههکیدهمشههێوهئهه
کهسههدرهرپیسهیمهم بهکانلهکانلهماموستایه منداڵهماڵهبنهتیشکایه.وهکیدهدهنههیچیتیبیی له،وهستاندنهئهتۆڵهله گهیشتووگهپێ

.ستۆئهخیایهیاندهتاکهکیانوخهحکومدهمهکهرپیسیقوتابخانهنبهمیهلهنهکمیهکانیهتابیهکاتقومووههوگییادهرنهندوهههبههیچکات
ڕشتدهکهقوتابیهرونیخۆ بهدهقیڕداودهقوتابیئازارقانهدڵڕهماموستازۆر.ندێکینارێکبوویوهقوتابیپهوند ماموستایوهراستیداپهله
.داروشیالنگوغهاڵپ وشهشهربهاتاکووقوتابیبداتهڕگهدهکیچکۆلهیههانهبههلو
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لهه.ماموسهتاداقوتهابیونێهولهههۆ دروستبوونیکێشههبۆتهمووکاتههپاوهزمانێکیداسهشکهردهروهملیپهزمانیزۆرهوهکیدیکهمیهله
 کهورد  ناسهنامهوهسهڕینهبهۆسهتوئانقهرابه ئێیانکانیدیکهشارهلهنازاننوکورد کوردزماننینور ماموستاکانی شێکیزۆبهکوردستان

ز گهه ڕهشههکێ ارڕاستیدازۆرلهنووتناکهوکهڵسمیۆ ههکووکانوهریهئازهموستافارسوما.کوردستانتههێنیاونهیانکهناوچهوکهڵکهخه
زمهانونگورههفهتیبهکایهوسووانهڵمااڵووههڕزۆر.نکهکورد دهیی منداڵیسهخالقانهبێئهچاوێکیسووکوبهنوکهدهردهروهپهڵبهتێکه
نهاو ئێیانهیوبهپێننوسه کورددادهدسارناسهاڵیههمندرسههملیبزۆرهبهرداگییکهومینگیقهرههزمانوفه.نکهمێژوو کورددهوپورلهکه

.نکهکورد دهله زوڵمهوهئێیانیبوونئه
.وهگیێتههرفارسهی واڵموهبههوبکافارسیپیسیاربێبهانیبکاودهماموستاکلهکورد پیسیاربهرسخوێندندابۆ نیهکاتیدهمنداڵیکوردله

.کادهاا زکانیی زۆر ماموستاکانقوتابیهگختسهوکانقوتابیههبکلیفیزۆردانیته
وهنقوتابیههیههمکهیدنلههدوولێبهێبهێسهێو دهورمواموسهتافههرچیمهههکههیههرانهونۆکهئاغهانهدێکییوهپهقوتابیزۆرتیند ماموستاویوهپه
.سناگاگو که قوتابیبهندهگازوکاوهاوارڕوانیده توندچاوهستوراتیماموستاسزادهلهرپێچیکاتیسهلهنجامبدر وئه

سهارد وژمیتههژێهیلهه.گیتبهوودامووواڵتهینهدانههههۆلبهوسههختهشهه.فیێکیقهورسبهاریبووبهه.ساردبووختوسه زۆرساڵهوزستانیئه
.فیۆشیاتیدههوڵر نیخیدهرابهندینبهچههشببازار ڕهلهر وسهوبووچوزۆرفتزستاننیخینه

 کههژنه.کهیدکاندهسهۆبهفتیلههنههوهپێخهۆرهبههشهمزۆرکهاکهاویانااڵنهدنیدهمهمیسهوتهرکههبهلههباقیدانیشتوانیشهارکووایدشوهسهماڵه
فتمینههکههربههکانیلههسهۆبه،نووسهتندهکههزۆر هار.کاتینووسهتنبیانهایسهنێتاکوووانهنیاشهتهووهکوژێنێتهبنکاکورهۆژڕبهکهراسپاردبوو

.بوومتیفیکهسیهمهکورسیکهژێیچونهکانیدهڵهمنداژنووخۆ ووهکوژاندهده
.وتکهدهو لێنهرمانخهسهلهونگانیشهرهدتاودادهداخۆیتو بهپهنهنددارمانچهسه خۆ لهکهژوورهایدی لهسه
،ێمهاڵبۆوهپێ رۆیشتنهکیدوکیبابیکار دهئاشنایهکییهخانهیچانگلهئێوار درهانی تاکووڕودوانیوهوسهدرههمبۆچوویانیاندهایدبهسه
شهێکلههبهم هۆرهبهوکیدبابیدهستیده دهکهستیکارهقدهشحهوتووحهئاخی . خاوێنکیدباوهکهخانهیانیچاکێزهمکانوکورسیهمووههباده
.خوێندنوسهدرهمهبوونیلهزارهۆ بێبووشدههوئهکانیبێورسهریکیدهنگخهدرهووتاکناچاربوووانهشه.کید دابیندهوهیماڵهر خه
رخانکیدباو هار وابهووکیینتهنانبابۆ دهکهکاتهلهکیزۆریهماوهووهینانکیینهفسهلهچوودهستاوڵدههه5تسااهلهکیانیهبهمووهه
.وتکهدهدواوهشسهدرهمهله

بههکههکهاتیپشهوودانه ینیۆژانهیهههتڕنانههتهبووبهۆ نههایدسهه.وه واڵیههدهڵیگهلهناشیینیبهرههشکارانهوئهموورا ههرهزڕدایکیسه
فینهانکهیینوسههبهڕوابهۆسهتێوههوخههله5تسااهکلهیانیههبمووههبواده.ستێههوخهلهرنگتیدهندکاتژمێیچهیانیانزوو خۆ بهئاره
.دارخوارد دهدهکۆنببووزۆرومابۆوهکه پێشتیندڕۆژنانیچهناودهدانهوردمیئهبه لهکهتازهیکینانهزڕدا،وههێنایهنانیشیدهکه
وتیتهازهشهشهپێمخۆ،منی ئینسانمئاخی؟دانانێیبۆمیهتازههنانوله بۆئه"دایه"یکوت ار دهمووهه.بووستدهپهزۆرکارهوایدبهسه

. دهرخوارد مندهدهستئانقهبهکانکۆنهنانهچیبۆتۆ.خۆشبخۆم
دابهینماڵههوئههر یخههشهێکلههبهموکههدهکهارخانههقاوهنگلهئێوار درهتاکووسهدرهدوا مهمووڕۆژ لهههوهیشمههدابهماڵهومنی له

.وهفینانیهسهچملهده 1تسااهبێلهههرمتان نانیگهوهئه بۆیانیانیبهمووهه.مکهده
تکههنانه.ختدبهه بهههه،مهید بیسهاندهلههردابا هههمپێنههوهئهرگهمێ،ئهدهتدهشهنانهوئهکه،شوکی خودابکهیکوتمدادهاڵوزڕدایکیله

.چاومربهلهبڕۆمچۆبخۆو
ئهاخوبههووهژارهپههموکۆلێهکغههبههیخهواردونادهپێشهیدایهدهرچیزڕدایکهیلههبێهههبیسهینههسههدرهمه لههوهئهبۆوناچاربهایدسه
.سهدرهرۆیشتبۆمهڵکێشاندهتههسیهحه
وهشههوانیرسههلههوکهیددهربهههقگییێهکلهئهارهکهیاسورسههیشتوو لههنگرۆڕهر کۆنوستووزێکیئهڵب.بووتاریفینهایدزۆررگیسهوبه ل
. ییپێاڵو تێکوڵ وگهله .دابووربهدایملهبهگیتبووپێوهنگیڕهکهیشسپیبۆوه ینیشالوارێکی.کیددهربه لهکیکۆنیکورتبۆوهتۆیهڵبا

وئهههموورا ههههڕهسههه.ڕانگهڵدهههسههووربوونورمانسهڕدهسهههانیلهههکسههتهدهوانهسهتهبوونیدههههۆ نهههبههه.ابههانگڵینبههنهههلهههبایهههنیدهکاکتێبهه
 بهاشپلههکار دابهکاتیتاقیلهگیتوردهباشیوه کانینمیهرسهموودهههله.شقوتابێکیزۆرزرینگووریابووکۆریانهموکهتیوحورمهبێ
.وتکهردهسه
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لههرقهاڵیکهاربهووکههسهه.ووکانیبهراندنیکارهریکیڕاپهخه وکهکارهرسهموورۆژانیڕابیدوورۆییبۆوههکووه،سهدرهدوا مهۆژێکلهڕ
.ایدهسهکیدنپیسیکارمبهپاشساڵووتوکهژووروهکهخانهیچاکچێکلهپڕرا

وشهینلوارێکی ینیشهشکهگهوورهچاو گهدوووشپیچێکیڕهوانیباریکوهبیۆ کئهدووسۆڵبهسپیونگوشهشۆخوورزبهکچێکیبااڵ
.دابووربهشیدرێژ لهکیڕهمانتۆیه

ڕ وپههتێده071د لههقهه.وڵههقهزۆرنههوبهوکهززۆرنهه.بوورێکوپێکهیهههکیزۆربااڵیهوژنهب.داپۆشیبووکانیشی قژهرێکیڕهووسهڕبه
.بووبااڵ کێشاچنار وێنهورزیانکیدبۆوهو بههزله دیکهکانیهیندهرزهبهپێاڵوه
کیکانی هارێستهشومهڕهچاوهبهکچه.وهمێکبداتهاڵیتوانیهیچوندساتێکنهچهتاکوودڵیداخورپاونگهشهشۆخوکیژهودیتنیئهایدبهسه
؟یههایدلێی،سهوههپیسیار کیدنگاوتوایدئه دڵیسهدیکه
؟منهایدمچکارێکتبهمنمنسه،منکوتیمنهایدبهسه
ئێهیهاڵموادیهارهین،بههبکههقسهههینهدێکموێژتگههبابههویسهتملهههه.مموێژفیقهیگههرهومهننێهومژیالیهه.ایدناسهاندسههخهۆ بههکهکچه

.کتیببینینیهشوێنێکیدیکه لهبکی سبهرگهئهوشوێنێکیباشنیه
.و کتیبکهیهتیچاویانبهیهکهشوێنیکارهو کهلهبکاو شاروره گهخۆشخانهردانینهبتوانێسهرگهئه،ایدکیدسهپێشنیار به

.خۆشخانهنهکیاستدێمبۆوێیایهلهبێودهاتیلمانتهکهسهدرهمهێنیبڕێکزووتیسبهباشهدکوتیایسه
.وترکهدهوهکهخانهیچالهوایدکیدسهژیالمااڵواییله

؟ر کیابێستهبهخانهخۆشنهلهرهاتبێوسههیبشتێکموێژتۆبڵێیگهۆ پیسی،باشهخلهووهبییکیدنهوتهایدکهسه
.کیدناژیالباسیده،دهبێنهخۆشخانهنهلهنگهنا،ڕه
.باسیبکاکهبیستووهنهمموێژگهتی لهقهودیوهنهکچهوتمئهناسێ؟منقهکو دهلهکچهوئهموێژگهباشه

چهێکههسهاڵدهدووبهۆوهئههموکهدهموێژزوو دیتنیگهزۆری ئاره.منیبڵێبهدبێکهشتێکیڕاسپارموێژ؟بڵێیگهمنبێتۆبڵێیچکارێکیبه
.منیهختهدبهبهوخوشکهرێکملهبههیچخه

.و ێیبکهوڵمداباچاومپههوالێکمپیسیباوداههیهوماوهباله ۆرێکبادهرههبه.تابارمخهزۆر.کیساردوسڕمبیایهندهچه
؟خاڵبهبووبممننهبێوبووئێستامنداڵینهزایژیانیچۆنبێ؟بڵێیتاکووبڵێیوه
.ئاگاداربمموێژحاڵیگهزعووهواو لههتبێبهدهموکهژیالدهلهپیسیارانهوئهمووینێههسبه
؟یهههمنبهکارێکتچوتهوت دیکهناسیودهموێژچۆنگهتۆ،پیسیلێمنهبۆباشه
.وهڵبجولێمهگهلهزانیچۆنیمدهخۆشمنهبوومواڵڵحاستیلهتکوتده.توازمانمتێکناهااڵبوو،قههییسهزۆر
 .نگبووچێکی وانوشوخوشهراستیزۆری که خۆمانبێبقسه.پیسمشتێکیلێدهمووینێههسبه.ید ناکا قههد
.تکوتچاو بازن دهچاوانهوئه

.ایدسههۆ.ایدسه.ایدسه
.ستالێوهبه
.دوکانیحا یبایز بۆرهبهچایاندوو
.ئێستارستاههوهباشه
؟کانیداوهیهچا ارهپکابیایهوایدئهر سهئه

؟ستاکێوهکابیا
.یات خهمهکاکحه
.دابۆمناردڕزگاربه،کیدبووشچا داوایانیشهبهپێی 
ڕزگار؟یدابێبهبڵێینه.دیوهستاهیچمنهڵالوهناوه

.پیسیوهنازانملێمنه
.گیهبر وهبچۆ،گیتبوور نهوی وهئهرگهبێ،ئهستێباڕزگار ار ڕاوه.مێبکهڵێیبچمداوا لده



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

94 
 

.کنهچا لهیچوارچی پووڵنه پیکاکمینه،ستاوه
.بێمیویتنهغه.داوه کههکاتیخۆ داپووڵلهمیشهههێوناچبییکانیلهرزهتقهقهوسابهسێکیخۆشحیکهستامینهاید،وهسه
.ستاوهباشه
.ماڵێمیوانمدێنوهبڕۆمهبێبیێکزووتیورۆدههمنی ئ.وهبابڕۆینهووهخاوێنکهئێیهزووبیدێکبکهستوایدده سهده
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.لێکممواهسه
؟کێهتبهکار.ممسه

.خانمهژیالکارمبهوایدهمننێومسه
؟چیو تۆ

.کارێکیپێمهئێیهبێمهکهمنیکوتوهبهموکهفیقیخوشکهرهوئه.وڵاڵمنهیچیو نیم
.شهکامبهمبزانملهلێفونێکبکهباتهدانیشهلێیه
.رمووڵیفهبه.لۆاهلۆ،اه

؟وێیهژیالله
.یهلێلێیهبه

.تیڕێیهڕوانیچاوهچاوهسالۆنیلهایدلێیهسهناو کورێکبهپێیبڵێکهتکایه
.لێمچمپێیدهئێستادهباشه
.د ئێستاژیال.دانیشهیهایدلێهکاکس
.باشه
.ممژیالخانمسه
.ینبکهقسهو له دیکهووژوورهئهبابچینهبیۆ.هاتیپێمخۆشه.ایدکاکسهممسه

؟بینمیستمبتوههزانیبۆایددهکاکسه
.ناسیوهنهودیوهنهتمتۆمنقه.ڵالچوزانموهنه
. کهراستدهوایه

.ئاشنابوومموێژگهڵگهلهمنلێیه
خۆشبوو؟یاننهبوو؟منداڵیببوولێیهبۆموێژگهباشه
.خۆشبوونه
؟ چبووکهخۆشیهنه
.ناخۆشهزۆروهستزڕدایکتهدهوحالیشتبهیهزڕدایکتانههزانمکهدهووهگێیاومه تۆبۆبارهشتێکیلهمووههموێژ راستیبێگهوهئه
؟وهتهگێیاوهتۆچیبۆ بۆوانهئهموێژاڵمگه،بهراستهوایه

؟یانیپێتخۆشنیه
.نازۆر
؟پێتخۆشنیهبۆ
.نتێبگهمهئێگییوگیفتیلهناسیاوڵکینهخه،بۆندناخۆشی بێچهرهه.خسیخۆمانه ژیانیشهئه

؟نبوومچکارێکتبهخانمژیال
.مبۆتباسبکهکهنیهسادهزۆرکهلهسهڵالهیمهوه
؟ئێیهبۆمنتبۆبانگکیدووهوایهرگه ئهئه
.هاساننیهزۆرکهلهسهکوتنیمهڵکووبه،و پێتبلێمنامههنیهوهمئهستبهمه
؟ بۆمباسناکهچی،بۆرهاتوهسهچیبهموێژ؟گهوو داوهکیزۆرخیا رشتێبۆ

.مباسبکهنازانمچۆنتبۆ
.مشتیناخۆشی بکهولیزۆرممحهتهدادیوهژیانختیلهمسهندهوهئه.تیسێبۆنازانی،مه

.ر بووستهبه پێ لێیهوهلهکیهماوهموێژ ڕاستیبێگهوهئه
 چبوو؟کهخۆشیهنه،چیبۆ
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.بوورمانیخواردده
؟بوورمانیخواردچی،یانیچیدهرمانیده

.ویستبوو خۆ بکوژ یانهه
!لێێنهشتیوا
بوو؟رمانیخواردده چیبوو،بۆکههۆیهباشه
.ڵخیاپنگهکانیزۆر لهدشهوسووخهیکوتمێیدده.هوبۆمشکیخواردرمانهده. بکوژ ویستبوو خۆهه

.باشهحالیزۆرزعووهوتییهودیکوتئاگا لێئه،بابمپیسیبوووێژملهمیگهڵواههند ارمنچه
.ڵکیدوومگهدرۆ لهرهه ماوهوئهبابموادیاره
؟دیوهموێژتنهگهمێژهله
زبغههخوداوزڕدایکههئهه.بووتینههاڵسههاڵمدهیددا،بههمێهیانبهزڕدارهیاکابوبهزۆربهکهدزۆر پێناخۆشبوونرچههه. کهکیدنهدوا مێیدله

.وهکۆڵخۆ کیدهلهمێید داوزۆر بهمبهلێگییاوه
.وهگێیاومهموو بۆههموێژگه.ایدزانمسهده

؟بووهمنداڵینهباشه
.نابێرههموێژی منداڵیگهو و کوڕ دهکهگۆیامێیده.کانیدشهوسوخه وکهبیمێیدهزهرغهبهوتۆتهکهشهبۆیهرنا،هه
؟ نازانیچیهکهبوونههۆ منداڵنهباشه
.یههه"کیستی''باسکیدوومگۆیا موێژبۆ گهندهوهڵالئهوه
؟چیه"کیست"
.بێنهحامیلهکهژنه کهوههۆ ئهبێتهبێودهیدادهپهدامنداڵدانیهیندێکژننێوله"کیست"

؟ر رگهنشتهرمانیانبهدهبهنیهایال یباشه
کههژنه"شکهکیسهته"مانیدوا نهه هارزۆرودنیههسههلههداڵمسههایال ید ،بههکیدنلمهاهرمانوهیندێک اری بهدهبههیندێک ار،چیبۆ

.منداڵینابێ
؟یهلهسهمهوئهبۆم دوکتورچۆتهموێژانیگهبزکیوهباشه

.کیزۆریهوهوی دوا پاڕانهئه.تیوویه بیدکهمێیدهکجارنیایهکوتیته
. گبابهسهو لهئه

.موهتیمنبیا ئهمهاڵخێی ناسکیدوون؟بهڵمنباسنهگهله منهسهمهوئهبۆباشه
.بکاتیحهتووشینارهخۆتانڵهڵماگه یانلهکهڵمێیدهگهلهۆو تیکوتنایههدهموێژگه

!ژیانمخۆشهئێستازۆر ابۆ
؟ماڵێبیدێوهودوو داکێهاتبهباشه
.بوو نهاڵمهیچچارهموێژزۆر پێناخۆشبوو،بهگهندرچههه.بیدێوه هاتوکهمێیده
؟و بکهموێژگه چاومبهارێکبکهیکتوانژیالخانمتۆده
.مکهزوو دیتنیدهئارهزۆر.بممنونده زۆرتمهبکهکارهوئهرگهئه
.یانببینمکه ماڵهوهرهدهلهوێژمتوانمگهبزانمچۆندهووهمهبکهبێفکی لێده.ڵالنازانموه
.رملێینیهبههیچخهوهشرۆیشتۆتهتیلێیهوهله.ردهنێبێتهتهبه نادا ئیجازهکه بزانممێیدهندهوهئه

.رانمخۆشمبۆ نیگه
.وڵبداخۆ بکوژ تیسمدیسانههده.رانمنیگه زۆر بۆمنیژیالخانم

؟میانبدهکههڵ مارکهدهلهکیاستبچملێیچییهلێم،ژیالخانمدهده
.چیڵالنازانمبلێموه
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؟ڕشه بهکهیڵیناگهملهودهچی،ئهماڵبوو لهکهمێیدهرگهئه ئه
.رێنمگۆر بابیدادهڵالبهوه

.ئاوانابێایدکاکسه
؟نکهبلێمبۆوا لێده واببێموخۆشکموهرسهلهقمنیه حهئه.نابێبۆ
.ڕشهبهلێتانبووماڵبووو لهکهمێیدههاتوووهئه.یانهکرکیماڵههردبهچۆر منمهزهنهبه
.تتلێبکاتوانێشکایهمدهودهئه

کا؟تلێدهچۆنمشکایه
.ڕتپێفیۆشتوهشهوتپیکیدووهئیهانهوتپێگیتووهرکهدهرچوو به،لێ دهئه.بکاتتلێتوانێشکایهباشدهزۆر
.نکهلێکتنهباتووشیگێچهکهمهر منئاوازهنهبه. کهدادگادهپۆلیسوشیمخۆتتوودهوئه
؟و مبکهختهدبهبهداماووشکهخووچۆنچاومبه.م چبکهئه
.وهینهبکهبێفکی لێده

خیاپهیبههئهاواموێژڵگههگههبهۆچیلههکههپێیهانبلهێواببهێو هوهموێژگههرسهههتهوانێلهدهوئهه. ڵبابهتبهاسناکههگهلهبۆلهسهمهوئهباشه
.وه ولێنهده

.پیسیوهی بابملێینه ارکیهبۆتاکووئێستا.مێید کیدووهموێژگهچێکهساڵدهبۆدوووهئه.گیینگبێپێموانێبابمزۆر بۆ
.خۆراییهپێشیبلێمبه

.رچیبێبابتانهههو،ئهوههیێبگموو بۆههوبکهڵبابتگهلهر منقسهزهنهبه
؟ ڵبابتباسبکهگههللهسهمهووێی ئهایددهکاکسه

. نیهفایدهزانمکهنددهرچهبۆناوێیم،هه
.کهڵیباسمههگکنزڕدایکتلهلهماڵێواڵملهبهلێچی،تدهبزانینبابهدهوڵیخۆتبههتۆباشه

.مڵیباسناکهگهم زڕدایکملهلهبلێمکهوهمابوومئهتهبهرمنی هه. کهراستده
.مڵیباسناکهگهماڵیلهوه بچێتهوهپێ ئه ئیوار سبهورۆئێوار یانئهبزانم
.باشهزۆر

.ئێیهتوانیبێیبۆده،م ئێوار لێیه3تاکوویانیرا به8 لهموورۆژمنهه.منبلێوهشبهکهاید وابهکاکسه
.بێبیۆمخوداحافیز مندهژیالخانم،دهباشه

.ایدکاکسهخوداحافیز
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دایمبهکهخانهقاوه.بووولودئامادهمه مامخانهقاوهکاتیخۆ لهکوورۆژانیڕابیدوولهرکارووهژیالرۆییبۆسهایددوا مااڵواییلهسه
شبهۆخهۆ داههاتێکیباشهیبهۆمهاموهفیۆشهتوئههکانیاندهرییهمشتهرمیشیانبهنیی،خواردنیگهچاییونانوماستوپهله گه.ر مشتهپڕبووله

.خێیهاتنیکیددیتنیبابیچووبۆم وبهایدبهسه.رمێزێکدانیشتسهوتولهژوورکهوهکهخانهقاوهایدلهسی بابیسهاه.ولودتێدابوومه
؟ئێیه بۆوهاتوماڵێکهبۆوهتهویهرۆیشتهێشتانهوادیاره.بێیخێیبهبابه

.ولود بپیسمستامهوالێکیوهمههوهاتو.بازار نێولهبووکارمههورۆئه
.چموتێدهتامزگهکوتیهه،وهولوددێتهستامهئێستاوه

؟بێنمکتبۆچایهبابه
.بێنهکمبۆئا،چایه

؟کیدووهتدروستنهستاکهبۆوهتموشیکلهخۆ؟تچۆنیکهڵکارهگهایدلهسه
.مکه ێیدهرێکوپێکی ێبهبهباشیولێبهولودپێمدهستامهرچیوههه. چیموشکیلهنابابه
؟ییلێتنیهستاهیچگلهیانیوه
. توانیخۆتپیسیار لێبکهده.پێموانێ

.ئێیهمبۆوشهاتوربۆیههه
.مڵباسبکهگهگیینگتلهکیزۆریهلهسهو مهمههدهوههاتۆتهستانهوهتاکوو،بابه
؟وماوه چی،هیچقهلهسهمه

.مبکهموێژتبۆو باسیگهمههبێده راستیوهئهبابه
؟ینردانیبکهێمبڵیێبابچینسهو دیسانپتههده،چی
.ڵیبابهبه

.ژنانبپیسیتۆژنینیبچیلهبێ،خۆنهکارانهوکارتبهکهکوتوهتۆمنهبهمنباشه
؟لێیبپیسمقمنیهحه،هخۆشکمموێژگه،بابه

!حالیبوو .کتۆمنبابیمنه. بکهوباسیئهقتنیههحتابمتۆسهتاکوومنراو
.کارقدهڵ ارانفهگهله ارهوئهبابهئاخی
رقیچی؟رقیچی،هافهفه
.یهکانیههدشهوسوخه وکهڵمێیدهگه لههورگه زۆرموشیکلهموێژگهبابه

؟چیتۆایدبه امییزاسه
؟یانیانلێبشێوێنیو ژتههدهبۆ.پێمناڵێی،چیتۆتیبهخۆیه سوخهومێید
.و ومدهر ئهوهختهمنبه.بشێوێنمموێژو ژیانیگهمههمنچۆندهبابم

. م منبکه لهکهمێیدهووێژمبێباسیگه ارئاخیهوایدئهسه،باپێتبلێم
. کهم مێیدهوهرێتهگهاڵمدواییدهبێ،بهدهیزشیزکهمێیدهماڵهژنله ارزۆر.وهبنهئاشتی دهوبێندهمێیدگییوگیفتیشیاژنو

؟ها،چۆنتزانییهییوگیفتیانههچۆنتزانیگتۆپاشانئه
.کێکپێیکوتمیه
. تێکبداکهمێیدهموێژویگهو ژیانیههدهویهز مهسبێناحهرکههه.سپێیکوتیبێخود کوترکههه

.وانیه،نابابه
.دابێنهکارانهووکارتبهکار خۆتبکه.نگبهدهبێ

.بابهئاخی
.ئاخیماخی ناو 
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.لێککاکهاشمممواهسه
؟چۆنی،حالتچۆنه.ولودستامههساڵوو

؟خۆتچۆنیکاکهاشم.ڵالباشموه
.خوداباشمبۆشوکور

؟،لێمانناپیسیدیارنیرهاشمههاکک
.ر خۆمبخورێنمناپیژێمسهرهه،هزۆرندهوهگیفتیژیانئهماڵووولودکارستامهوه
؟ر گوزهایدچۆندهڵسهگهله

کهاررسهکاتیخۆ دێتهمیشهههکاودهمقسهچاکیبهرچیپێیبلێمبهوههباشهایدکورێکیزۆرسه.بووهماننهتائێستاهیچگییوگیفتێکشوکور
.زۆر لێرازیمو

.باشیبکا بهکهکارهبێوتواو گو بیستتهایدبهسهو کهمدهوهئهرمنی هه
ولود؟ستامهپێ وهچێتهزایکاروکاسبیچۆندهوه
.سنیمموحتا یکهکهگیینگهمنزۆربۆوهئه.نڵکینیستیخهدهلهماڵومنداڵمچاو.خوداباشهبۆشوکور
.نیمگیتهیێکویه خۆشمههوخوداخانوبۆشوکورباشه.یخۆینوخێزانمدهاوڵخگهیدالهده خوداداوێتیووهئه
.بێقوربانبهکیێچێتیزارکیخۆتههیهموهکهکۆنهوناخۆشهییزۆرگیتهکیێ،ولودستامهوه

.کاکهاشمزۆرراسته
دامدهانۆکهکی خمانگێکتاکوومووههکانمانهڵمنداچوارررگیههمهبهامپێیبکهبڕو.دابوومتیحهنارهله ئێستامکی زۆرۆخانوئهمنتاکوو

.بوومنهئۆقیهئارامو.موهیهئاگرسهتکوتبهده
.رسهتهیهبماڵمنه ساحهبۆلهوپیتهتاکوووهگێیایهکانمدههڵدمیمندازۆرمله

کیدنهیزۆرکهاربهتیزۆر خۆمووڵوهیمههههبر ودیتمواناگوزه.کهماڵهنخاوهبیدبۆمدهانگکی خانۆکهۆژپێ کۆتاییمندڕچهمیشههه
.مکههربلینهد دهسههییوئاسهودهسهتبههههواوئێسهتاتهه.ژیهمکهی  ئێستاتێدادهخانوووئهرگیتوووبانکوهمێکیشملهوا.کناریهسهپولێکموه
.کوێخا خۆممخۆمئاغاو

نهفکهی کهی مهاڵوخهاودایهملههبهه.بوووخۆراکمنههوخه.گییمخواردبوووهماڵهبستیساحهدهبهوبوومتۆکوووهر ههمنی،ولودستامهوه
.بوومداماڵ
.زامانباشبوووهوردهرده وددسهزرانملهدامهخودابهبۆشوکور.خیا بووزایمالیمزۆروه.بوودێکیواشمنهرامهمدهودهئه

.نوسی ندکتێبیلێدهچهوهیمهبیگێرگه،ئهدیوهوهبمااڵنهاحهستسدهبهمناخۆشیندهوهئه. خۆمبکیموتوانیمخانوهاتتاکوووا لێ
ریکبهوونرمانوخههسههاتنهوتبادهنگکهدرهیانوهکی خانۆکهۆژکڕیهرهه.بوودانهو ود لهتبوو ئینسانیهوهئهبووهیوایانههبکهبڕوا
.بگێینرسهکمانوهڕهگه

.بێمابیی بوو،پێموانێلهچکۆلهایدزۆرمسهدهوئه.گۆرمماڵبکیاپێمدهرندساڵیکهه چهوهما ار بۆ
.کڕهگهوئهکبۆڕهگهوماڵ،لهوئهماڵبۆوله.بوووهپشتیماشێنهرسهبهر ماڵمههئید
.موببوزاربێواوژیانمتهله

سژنودانکههسه دابهشارهولهرتاههوهئه. ژیانهورهگهردێکیراستیدههب.ژیانداژار ناخۆشتیینشتنلهههدار ونه.کاکهاشمراسته
وئهه کههوهرا ئههرهسههوهئهه.اڵتیانهاڵتههو ههشهکووتاههیانیرابهنانێکلهویداکیدنیپارپهبۆژینودادهژار ههقیی وفهلهدارمنداڵ

.ندهمههڵوزۆری دهتهاڵو
سهێکناکهسوکههمووهههلهووڕبێمنداڵدهێیکیدنیزگیژنوتبۆوختهسهدازۆرمانهزهورودهومنداڵلهوکیدنیژنخێوبه.ولودستامهوهوایه
.بنێی
خهواردنوهگاتهتهاکوودهبگهیهخهانووڕاکهی لههرهه،هشتێکگیانمووهه.ری حیسابناکی شهبهبێبهنه  پارهوهئهوپارهشتێکبۆتهمووهه

.ششتیدیکهزۆروبیقو ئاوپارهرمانودهودوکتور



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

100 
 

وگۆشهتنهدوچهاونان،قهنیخی ۆرهوبهرهه.بووهگیانتیررابهندینبهچهورۆئه،نێکبووتمهپێن قیانوارانبه ککهیههێلکه.زۆرراسته
.ر سهژیانی چۆته پێداویستیدیکهزۆربز وسهوهمیو

تاچهاووهئه.گیتوینبیلێزههخوداغوتیبووههامهتووشینهتهاڵووزانیئه؟دهبووهچگیاننه،کانیژیانگیانبووهمووپێداویستیهههکاکهاشم
رگمههوتونوکههیکهانلێهکوچههپهارکونێهولههقاموشههرسههلهه وانههڕۆلههمووههههوئهه.ڵکیمواتهادبهوون خهه وانههکوڕهمووهههوئهلێبکه
.کارێیاندهچاوه
تی مههوحکو.ر وهڵهده ژیانیهانهههخونچهبهێودهڕڕپههگهوڵپهکهوووهنجیانگههنیمههئاواتهسوتێکهدهکوڕانهوولودمنی زۆرمزگبهستامهوه

.تیدانیانهیچکارێکناکابۆیارمه
تمههوحکوتوبههسیاسههکاریهانبههریانقهاڵبهێو سههوهبۆئه.وهکاتهدهباڵواکاندموهنێوهێیۆینلهشی و تییاکوحهتخۆحکومهبابه
.بێنه
؟کوتمحاڵیبوو .حاڵیبوو وهیهیکهنهدیکهرێکیتکید اقسهوئه اروئه،ایدسه
.مکوتکه،منراستیهبابهبۆ
.خوارتدهسهیهراستهواڵمئهبه

.کی اڵتدهروا کوتخهگهئه،پێیوایه یوبهبێتهوایدموهکاکهاشم،سه
.راتبداتهفهشبه خۆ هیمهرسهرکههو نهیههایددهیزاسهمی.ولودکاکمهڵیبه

.ایدگیانسه
.گو بگیمکوڕم.ستاڵیوهبه
نێهویههخهبابیشهتدهوتتخهۆهکهاروبههاڵمتهۆبهۆکهیدوو یهانفێهی کهیدوو ،بهه وقسهانهمننازانمکێئه.منداڵیوساویلکهکیکوتمتۆروههه
.وهرهتهخه
؟زانیکا؟هادهتۆبێچیتلێده قسهوئیتالااتیگو لهسێکیکهرگهئه،زانیده
.وهبڕنهدهندساڵزیندانیشتبۆنوچهکهدهکارتسووکهخۆتبهتیهتیوسووکایهحورمهێ بوهمئهوده ائه.کا زیندانتدهواڵهکیاستحهیه
.یناسمنهمکهسێکناکهم کهقسهوپاشانمنی ئه.زانندهوهڵکیسابالغی ئهخهمووههاستمکیدو ڕستامنقسهوه
ئاومهاننهانولهه ورکهیدنمنهادهدهبههدد سههلههبزانهه. کههدهقسهانه ۆرهوئه ارتبێکهئاخیوهکوتی،ئهولودمهستاکوووهروهاید،ههسه
.وریا دمتبه. ناکه
.چاورسهبهبابهباشه
.مالێبۆوهبابڕۆینهوهخاوێنکهئێیهوردهایدوردهسه
.چاورسهستابهوهباشه

.ماڵیوهرۆینهدهوهکهیهبهکاودهواو تهکهایدکارهسهمتاکووستوهمنی ڕاده
.بیدێکبکهستوایددهوابێسهده

.ستارچاووهسهبهباشه
.یشتمخوادحافیزکاکهاشممنرۆ

.ولودڵکاکمهگهخوداتله
 کیدم؟قسانهوبهتبوو حه،لێمنارهبابهلێمده
.خۆشحالبووم پێتوایهئه

. کهختدهدبهمی منبههه وکهڵدهمخۆتتووشیگێچهتههقسانهوگیانبهرۆله
؟چیپێمبلێبه.مهابکهخێوبهتۆکانومنداڵهیدایکتوچبهنرکهدد دهسهمنلهرگهئهباشه
 ؟کهخێویاندهبهتۆ
.مکبکهیهویستمقسههه.بووستێکیخیاپمنهبهانمنمهگیبابه
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.تباییدووقڕانهکهاڵمقسهبه
ا؟دهدرستداکا،هاکێدهکێفێیتدهقسانه ۆرهوئهباشه
؟یانناسم؟مندهکانتکێنفیقهره
.سیدیکهندکهڵچهگهله هاوکالسمنووکوڕانهئهرڵالههوه
؟نزیکییانزۆرڵکێههگهله
.رنوهڵئهگهله
؟،کوڕ کێهکێهرنوهئه
.کیددهو کار وی لهئهئاخی.ڵیئاشنابوومهگکیدلهریفکارمدهستاشه وهملهکههاوین.نایناسیتۆ
.ناسییبتۆپێموانیهبابه

؟بوو فێیولهوقسانهیانیئه
.هیچنیهکار بهوکوڕ چاکهزۆررنوهئه.نابابه

.وتیخۆتبێکهڵسوههبێئاگاتلهرحاڵدهههبه
.وهببیسمهوکوڕانهنێو ئهچیدیکهپێمخۆشنیه

م؟کهنهتیهیچیانفیقایهرهیانی،بابه
.باشتیهکاسبیخۆتبهرسوریکیدهخه.یبابانهكاڵو خۆتبگیهستبهگیاندهرۆله.شتیچیفیقیچیوره

.بمشێتدهرنێههتاقیتهبه.مڵبکهگه لهقسهبێدووههمسێکبێکهمنی دهبابهئاخی
.منی بۆووتبۆرسهرده دهمایهبنهدهانهسکه ۆرهوئه.بنباشتیهنهرههفیقانهره ۆرهوئه
. تیبکهدۆستایهسانهکهوڵئهگهلهچیدیکهقتنیهحهوبێوقسانهو گوێملهنامههچیدیکه،پێمکوتیوهئه

...بابهئاخی
.ڵکێشاوهههلێتوشوزۆر وکهدمدرێژ دهزۆرهکیهایدماوهزانیسهده

.ینکهده لێماڵیدووقسهوهبابچنه
.یهرمههوروبه دهااتفهویستیوخۆشهپێویستمبه،منیشیئینسانمئاخی.کوتوهمنهیچخیاپمنهخۆبابهباشه
.ینکهدهێ لقسهماڵێدوووهبابچینه.یهبێفایدهڵتۆگهله.مکهرددهداروبهبۆمنقسهدیارهوا

.رچمده تۆقسهلهخواستهخودا نهنیهوهستمئهبهمنمهبابه
.لێمبیۆژووربیۆژوور،ده

 ؟بکهوو منداقسهڕلهکه ،یانیواتلێهاتوههکنگیده هڵمن وابهگهلهوهگبابئهگیسهسه
.ددمنیهمنحهنابابه

.لێمئێستاپێتده
.خوێیییهتیوههههبگی
.کیدووهمنهیچتاوانێکمنهخۆ. دهلێمدهبۆبابه
. که مندهقسهرسهلهبیقسهدهفێیتۆ
؟،چبووهچیهبگیهڵالوههو،ئهکهپیاوهچیهوهئه

.لێیاغیبووهپوچهچۆنمهیچوتیوهههو،چۆننابینیئهچبووه
.رده بهشیالنگهوگی ،ئهستمدهدهوهئه

.دێشێزۆرشیالنگهوئهبابه
.ئێشتپێبگامتاکوودهلێتدهشیالنگهوبهبۆیهئاخی
.سهگیانبهبابه
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.بینهباتوشیموشیکله.نتداد درگه بهکهخوێنهیکوژ ،دوایهدهوهکۆلیبهلهکهپیاوه
.منیشێتکیدووهوهر ،ئهلێمگه
. تبکهخۆتناراحهئاوا وڵهیالکبکهگهخۆتیلهنیهوههیئهتهبێقیمهوئه،کهپیاوه
.تۆپێمبلێ،ها.ڵیگهمله چبکهئه
.رشهبهلێدانی بێتهکوڕتبهوئه،پێموانیهازانمبلێمچیلالهینوه
.متێکهکتبۆشچایهدوایهبێنموتبۆاوبابڕیکئدانیشهرهوه
؟کهپیاوهخواردووهنانتنهخۆ
.ملێتاڵبووهوژیانهئه.سندانشتێکملێبۆتهمووچی،ههنانی
.خۆتدازاڵبیرسهبههوڵبدههکهپیاوه

.تبکاایدتوڕهتۆنابێبێلیسه
 خههۆ کههماڵه خهۆ لههکههکوڕهنهدخیاپههچهپیهاوهولێهینئههڵکدهمخههدهوئهه.تاتههلهێخه کهێدههکهدهر دهکجار یهه بههماڵههولههرگههئه
.ووهرکیدده

.وهوێتهکهوو خۆمدهڕورهبه،وایهژوورورهکووتفیسهوه.ستیگییمکیدووهدهم،بهنازانمچبکه
.مخه ڕادهکهفیهسئێستا.تبخۆکهچایهکهپیاوه

.ئیشتیا خواردنمماوه،بۆنانیچبخۆم
.نوومدهمبۆڕاخه ێگاکه
؟و کهدهوتلێ،خهوێیهر شهسهرههخۆکه اپیاوه
.بمو درێژمههاڵمده،بهنازانم
.مخهڕادهتبۆچم ێگاکهدهوهئهباشه
پهێ ئهاوابڕواتههوماوهومنههقیئههچههقهیچهتهتاق.ڕوابابڕواکده ێگایهرههبۆ،ر چاو ده.مرکهده ماڵهوینێلهسبهتیوهههوبێئهده

.بمڵیشێتدههگخۆشمله
نووستوو ؟نهر،ههچیهلهتبۆڵهبۆلهوئهکهر پیاوهئه

.چاوانمزڕاوهلهونووستنیچی،خه
.وهتبکهنهچکۆاڵومنداڵهلهفکی.بیتووشیشتێکنهخواستههباخودا ننههێخۆتمهبۆفشارزۆر
.کایاد نهتلهبێقهایدتدادهسهلهوشهو ئهلێدانهوئه

؟ کید چیواتوڕهکیدمبهنهبۆتباسهرههتۆباشه
.ئاومانبکانانولهریکهماشخهچۆنمییزاتڕه

؟دووهبۆچیکی
.وهنهکهدهباڵودییواد موخههرێژیممبهرسانیسهکهومواتادکیدووهکانیموهتحکومهرموویفهده خانهقاوهله
.گیتنناداموومانبهههایدبۆ امییزاسه.مبووانکهموهئهرههڵالبابهوه

. تیبکهایهفیقیرهێننێویانده کهتیوانهتیومهههوڵئهگهنابێله وبکهقسانهونابێئهمکوتده.هی ببوومهوادی بۆیهنمئاخی
.یهفی ههرهئینساننیم،منی پێویستیمبهنمبۆ.رمووفهیاڵممییزادهبه
.کید منیدهنگه ه وابهرهه
.ێشاوهڵکلێههزۆر شووتیوهههوئهزانیانادهره
.بندایکیانیاغیدهبابولهبووستورپێچکیانئهرکههه.روانههکوڕکهاوهپی
.منیاغیبووه منئاوالهتیوهههوئهرهه،نازانمبۆ.سوانیهکهمووانا،کوڕ ههره
.نوو وشکیلێیدهله وخۆڕ دهتهلهمهچیتکهایدلهنابلێمییزاسهده.ختیخۆتهبێبهربهشلهوهڵییچیئهده
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تیبهابیزۆر ئهازارتیوبێحورمههلێهدانوسهووکایه.ربهووبههخهیانیبههوتوتهاکووبههکهو لێنهتاو ئێ وئازار گیانیخهو لهوشهایدئهسه
.خهوارچهاوانداهاتنههکانیبههفیمێسهکهگییاوردداخودهمناکوپڕلهلێکیغهدوبهستنگیدابێههتوبێدهڵوهخه خۆیداولهکهژوورهله.داده
زانێچبکهاوروویهدهنه.وترکههدهمهاڵوهستاولهیانیههبه1تسااه.هاتچاوانیدانهوبهیانیخهر بهتاکووبه.کجاردڵشکاووناهۆمێدبوویه
نێودوکانوبهازار چهۆلوداخهیاوکبهیهماوه. بێزاربوووروبهدهژیانولهله.بووبابیتوڕهله.تودڵشکاوبووحهزۆرناره.کێبکاکو ولهله

ژیههال هیچههیدوا مههااڵواییکههیدنلهههلههه.بیسههیبههوو.وهفکههیهکورسههێکدانیشههتوچههوولهههرسهههپارکێههککههیدولهههوپاشههانروو لهههوهداسههووڕایه
تیمهالێ دوا لێهدانوبێحورمههچهۆوهنانێکبخواوکههیتوانیکوته نهلاڵیهڕوههوشهئهرشدوا هاتنیبابیولهبهکهخانهقاوهله.بووخوارنه

یانیبهه.خواربۆوهئاوێکیشهینههتچۆرهنانهوته دامابۆوهکهژوورهیانیلهزگیخاڵیتاکووبهبه.بوویلیبۆخواردنیهیچشتێکنهزۆر بابی،مه
.ررۆیهینوهئههوماڵههرهستاوبههپارکههلهوهندکاتژمێیمانهایدپاشچهسه.وترکهدهبیسێتیوهخورادوبهرچوو،هیچینهماڵدهلهزووشکه

اڵملهرزۆریشیخولقیژوور کید،بهنوهدایکیئه.بووماڵنهله.رپیسیوهنوالیئهوههوهرگا لێکیدهردهنوهدایکیئه.یانیداکهرگا ماڵهدهله
.وهرهاتهنوهروانیئهتچاوهندسااهدوا چه.وهرمایهنوهرێیئهر چاوهدهژوورولههاتبچێتهڵنهروو هه

ستاو ؟راوهلێیهبۆوهایدئهسه
.کیدتۆمدهیرێچاوه
.وتیسووررکیمزگهدهرحافز بهلێمبوو به؟یدووهچاوتکلهچیهشهڕهکهینهاهوهئه
.چاومکیدووهلهچاومدێشێنێبۆیهکهفیهبه

.بدر تزییه اهکهفیهبهتاووخۆرهنور چاوتبهتاکوونیهتاوخۆرهرههورۆخۆئه.مناکهراید،منباوهسهوانیه
؟ستاو راوهلێیهمێژهله
.بێتدهسااهڵالدوووه
.تدابارکهدهبالهده،ژوور چوویه بۆنهئه
.وهدێیهرۆیهنیوهکوتیبۆ.واڵیتۆملێپیسیههوهوکیدمه لێرکهمدادایکتدهرکهدهله

.بمرێیتۆچاوهیهلێرههمباشبووپێ.ژوور بچمهیببوومنی پێماه
.ژوور بابچینهرهوه

.ینهیندێکقسانبکهو وچاومپێتبکهپێمخۆشبوورهه.ر ژوومهنانایه
.مانکهر کوچه سهخانهقاوهوئه بابیۆینهده

.منیهخانه،منپوولیقاوهر باشهدهلهرناهه
.ستاو ڕاوهڵبێگانهگهلێیله دهکهواقسانده.گیی قوڕبابیۆینماڵتبهرهوه

.رنوهئهئاخی
. خانهقاوهبابچینه،ژوور  بیۆینههنایرگهئه.ئاخیماخی ناو 

. خانهقاوهبابیۆینهباشه
؟هیچناخۆ ایدتۆسه.چامانبۆبێنهدووکاکه

.ناهیچناخۆم
؟یانیبیسیتنیه

.نیهنابیسیم
.مناکهرباوه
.خۆینچینشتێکدهستایندهههلێیهرگهئهباشه
نی؟دیارکهیه،ماوهایدحاڵتچۆنه سهده

.خیاپتیی بووه. ارانکوووهرهه. احالیچی
؟ماوهرزڕدایکتهه



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

104 
 

.و بمی تههبۆده
.خۆ هیچیڵینایهاڵمبۆبه،نێدهگۆڕسانلهکهیناسمزۆر مندهوزڕدایکهئه
.ناهومێد زۆرایدسه
.خۆتهێنابوورسهیانشتێکتبهیتبووڵگتههر خۆسهمێژبوو له ێگا منبالهتۆ،رنوهئه
.کهرمیچۆلهچهیدبهکدهخۆمنهدونیامله،گا تۆشبام ێرلهگهئه.کیدووهمانزۆروباسهێشتیی ئهتۆپمنو،ایدزانیچیسهده

؟وماوهقهچیتازهباشه
.چاوتکیدووهلهکتینهاهبۆیهوهئه؟راوهڵگهشینههروچاوتبۆوسهئه
.کیدووممئاوا لێکهئازیزهبابه
؟چیرسهله،بۆچیئاخی
.وهنهکهدهداباڵوداکانموهنێولهوادمهرێژیمبهرسهپیاوانی، کوتموهئهرسهله

.زانندهوهئهشارهوئهڵکیخهمووهه.کیدووهکیخیاپتنهیهقسه اخۆ
.نبکهئێعدامیبیگینوقسانهوخاتی ئهبهبادامه.تیسێخۆ دهبملهبائاخی
.بێقسهوئهمهیبڕواناکه.تۆڕشتووه بهینیشتێکیدیکهر منبابتقزهنهاید،بهسه

.ر کیدبوومماڵیدهلهمێژبوولهبایهڵکینه خهقسهربهلهوبایهیبنهاهپێیرگهئهمناکاوچارهبهزحهبابمزۆرزانمکهمنباشده
؟کیدوو نگێئاوا لێکهباشه
.شسهدرهمهچۆمبۆنهورۆئه.بیدووو ڕاشه
.وتوومکهردهماڵێوهله 1تاهیانیسهبه
؟بیسیتنیهایدمنلێمپیسیسه
.خواردووههیچمنهو ڕابیدووهشههاتبلێیملهڕوومنهڵاللهوه
.خواردوتهو ڕابیدووشهکیبابت،خۆ کوتهئه

.هاهاهاهاهاها
. وانهڵالبابهوه

اید؟ سهما چبکهتهئێستابه
.کیدیکهمیهشملهداماوهخوشکهوکوهیئهمیهخۆملهیوگیفتیگی.نازانم
انمپرشههبه وهکههڵکهخهنێهولهه واوخانههقولههریکبهووخههرهههبڕوابکه.خۆشهلێیننهموێژبپیسیندهگهرێکلهبهخهبابابه،بابمکوتبه
.داب
.رێژ پێتدهیهمنکوتمبابتقینیشتێکیدیکه،ایدسه
؟تووهکهخۆشخانهنه،له چیهکهخۆشیهموێژ خوشکتنهگهباشه
بههۆهبیدوویانههوتونوزووفییهها کهههاڵمبههه،کوشههتنبههووهما خۆتهههبهههومشههکیخههواردووهرمانهههموێژ خوشههکمدهگههه.وهچههتلههێبشههارمهرنوهئههه
.خۆشخانهنه

؟ئیستاحالیچۆنهباشه
دامقسهانی تینهاڵممۆلهبابمبلێم،بهبهرهبهخهوویستئهمههتدهاڵمهخێی ناسبه.رێکملێینیهبههیچخه.ێماڵوهتهبیدویانهازانم،چونکهن

.بتینیهرهتۆبێبهکانیههودشهسوخهودڵمێیگهشیلهموشکیلهرگهئه وموێژبکهباسیگههکوتبۆتنیمنیدهبه.مبکه
.رانمنیگهوڵبداخۆ بکوژ ،زۆر بۆانههموێژدیستیسێمگهده،رنوهئه
؟تچیهرنامه ،بهو چبکهتههدهباشه.ڵالناخۆشهوه

.رنوهئهیهههکیتۆمهکۆپێویستیمبه
.تدامخزمه ێبکی لهمن ێبهکارێکبهرگهئه
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.موێژمبۆبپیسیوالێکیگه ۆریکههو بهمههدهروهنئه
؟کوێیهیانلهکهماڵه
.بێگۆرییاننهخانۆکهرگهئه.و بوونلهپێشتیدیاره.نیانهرمهکیههڕهگهله
؟مو منچبکهتههاید،دهسههباش
.و کهستڵکمشتێکتده کی بهو خانوانههبهبه ویانبدهکه ماڵهرکهدهو تۆبچیلهمههده

؟لێینیانپێدهێکماڵهباشه
.اننستابیایمیبهوهماڵه
؟نگێبچمباشهکه
.چیندهتاوێکیدیکهکارتنیهرگهئه

.م و رۆینبۆشتێکبخۆین ادهستابابچینهه.باشه
.بیسیمنیه،منهیچناخۆم

.منی بیسیمهبابیۆینرهوه.کهمهرسهایدنازملهسه
.خۆینشتێکدهربائێستابچین،دوایهنوهنائه
.چینبسوار تاکسیبهباایدسه
.رۆینپێیاندهبهردهوهردهتاکسیناو وهرنوهئه
.رۆینده00تیخهبه
رگههئه.تبهاپهێبهێنامههوئهه.مستوهیابانرادهر خهسهچمهده.ناسنکیبموهنه،پێ مهنایهیزیاتمن.ماڵیوانهورهگهشینهرکهدههۆو،رنوهئه

.ایدهبڵیهیسهستیودهبهبیده لێکیدێوهرکهدهاڵوێژگههاتوو
.والێکیناپیسی ورێکبێههرههبهبزانه.بوونهوئهرگه ئهئه

.رێمبهچاوهلێیهباشه
دا؟ دهرکهدهوالهکێهکێه
.لێکممواهسه

؟کاکهکێیهکارتبه
؟تاڵتاننیهژوور بهبزانمئێوهویستم،رێمگهتاڵدهدوا خانوو بهڵاللهوه

.نانیمانه
؟کێیهماڵهبێئێیهتنهمهحزه

.ایهننستابیایمیبهوهماڵهئێیه
موێژ ؟گهتۆ

؟پیسیبۆچیده
؟رگایهدهربهلهکێیهوهئهێژاڵوگه

.پیسێتاڵده بهوخانولهکههکابیای
.و چاو پێتبکهو بزانێچۆنیههده.ۆ ناردوو ایدبسهونامهئه.ایدمفیقیسهرهورهنوهمننێومئه.موێژ گهوادیاره
.مامێحهچمبۆکانمدهڵدشهگه لهبهایدبڵیمنسسهبه.ستتخۆشبێدهباشه

.مکهرێیدهچاوهیدانیئارد مهنزیک لهتدوازدهپێیبلێسااه
.خوداحافیزباشه

.خوداحافیز




؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

106 

 

.رنوهبیئهربههاخۆشخه
شێی یانرێو ؟

؟یانبمباشهکامه
.شێی
.مامێحهچنبۆکانیدهڵدشهگه لهتدوازده سااهکوتیسبه. تۆمپێداکهنامهموێژمدیتوگه

.کارێتدهچاوهیدانیئارد مهنزیککوتیله
 .گیانرنوهئهباشه
.مژیالخانمبدهبهرهبهخهوبێبچمئهده

اید؟سهژیالکێیه
.کادهکارخۆشخانهنهلهموێژ خوشکمهفیقیگهره

.م باتۆشبیبینیبیۆینبۆوهکهیهبیۆبه
.نێبیۆتهخۆتبه.بێم امنبۆ

.مکهدهرمیلێشهنێزۆرتهبه.ڵبیگهتۆشملهپێمخۆشهرنوهئه
اید؟تخواسهدهبۆ

.دۆستێکیکچتنیهبۆیه،حاڵتهوهئهئاخی
؟کیدووه خۆتچتکید،داواتنهوهڵئهگهلهتۆرنوهر ئهئه
.وهنهکهدهکووبابیانبییوهربیاکانیشیههویهستیههرهپهکۆنهبابێکیزۆر.ڵالوهنه
؟هوتوشستتلێیدهیان

.بێبیدامهیچیلێپهاڵمبڕواناکهنا ار ،به
.تاوانهرویستی ههداخۆشه مهاڵتهوولهزانیخۆتده

.گوناحهشتێکتاوانومووبۆ ههلاوکوله.رنوهزانمئهده
.نووسنگوناحدهبۆتبه،نێیبدامقتخواررهه
.بوومزڕیخوێنن ادادهگو مهنێو دینبهبهکهوهقۆریاتهمووهههوستئهدهایدگیانمنی بهسه
؟بێگوناحبێدهدڵدار کیدنبۆویستیوخۆشه هاوار،بڵێئهئاخی
کدڵمهان ێگایههرهههلههکهههکچهڵگههلههبابوبیاکهانیبێتیسلهبهزوو خۆمانکچێکمانخۆشبو وئارهبهمافماننیه موئێمهچیبۆئاخی
.بینینکتییهزوو کیدئاره
.ژیانکیدننابێبۆکاولبووهتهاڵوولێمئهمندهرنوهئه
.مانهکهنگهههرفهلهوکهڵکهخهلهکهیبه،اهیهدانکههتاڵولهکهیبهاه،ایدسه
.هیانهوتودواکهوکۆنقلیتهاهوقوربانیئهبنهدهتۆمنووکووه دانیدیکهسهدر وناگۆڕتۆمنوبهنگهرههفهوئه،رنوهئه
.ینبگۆڕنگهههروفهینئهوڵبدهبێههدهئێمه.گییوگیفتلهپڕهودرێژهودووررێگایهزۆرواید،ئهمسهزانده
ت؟اڵسهکامهێزودهبه،کچرێگایهبه،ینۆنیبگۆڕچرنوهئه

میلیۆنههاچهوونیبییوبۆتهوانمدهن،ئێسهتێبکههموێژگهڵمنوگهلهفتارنرهئینساکووبیێکوه هوئهبۆمزڕدایکمبگۆڕتیبابموقلیهنماهمنناتوا
.مبگۆڕکانتهسوننهبهیئاخنیاومێشک
.موومانهرکینیشتمانیههئهوهئه.کارهوئهنهدهبستدهکانوێکیانجهگهمووههبێده،ناکی منوتۆنیابهتهکارهوئه،ایدسه
؟نیشنستاندانهوهستهدهنوبدهوڵبۆگۆڕانههنیکهیهبگهتێموهمووهههوئهکی چۆندهباشه
.کیدووهداگییئێمهیانلهخاکهوئاوو ئهوانهئه.ستدوژمنانماندهلهڕزگاربوونهب.ایدباتکیدنسهخهبه
؟داوهکووئێمهزارانیوهههتۆوکانیمنوبابهقلیدایکوینیاهڕگۆرسهچیبهوهئهرنوهئه ا
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ر ژیهانردهخۆمانبڕیابۆنیخۆمانبینوخۆمانخاوهرهگئه.ئابوریشنڵکووسیاسیوین،بهتینیهاڵکۆمهرههکانیمه کێشهرچاوهنسهدگیاایسه
.ینتوانینبگۆڕشتدهوکاتزۆرئه،هوینهخۆمانبییبکهبۆماڵیخۆمانبینوو

؟بیووخێنینتهمهحکوولێیئهتلێحاڵینیم،یانیدهمنزۆر
کهووکهوردبناسهینیهانیخۆمهانوه. کوردیمهاندروستکیدنیناسهنامهبۆبێوڵدانههکهلهسهساسیمهئهبێده.کانمانبێکارهکێکلهبێیهدهوهئه
.کووئێیانی،تورکی،اێیاقییانسور کوهنه
.نکهگیفتتدهنتووشیگییوتمهتیپێبزاننحهئیتالااوپاسداررگهئه.هرناکتهخه زۆرکه تۆباسیدهوهئهرهنوئه
.وهنهبکهبییرواکانیشمهه رفیقهوهمههدهبۆیهرههوگیینگهمنزۆربۆوهئهبێخۆمبناسموکووتاکێکیکورددهمنوه،ایدسه
کا؟باسدهبۆتۆشتانهوێفێیبوو ،کێئهکلهوقسانهئهتۆ،رنوهئه
.بوومشتیانلێفێیزۆرموکهکاندههیکوردیکانالهلهچاوزۆر.وهخوێنمهدهایدمنکتێبزۆرسه

تههیوزگاکههانیحکومههدهدامورپارلمههانیکوردسهتانوسههلهههو کههکهههئههااڵ کوردسهتاندهکانچههاومبهههیهکوردیکانالهههرکاتلهههههه،ایدسهه
.یهستێکیخۆشمههچههزانی،دهوهکێتهشهیباشور کوردستاندهکانهحیزب
؟زانیئاواتمچیهده
.وانمانلێبێئهکووشوهخواز ئێمهئاواتده.زانمده
.بینمنهخاکهوئهرسهلهئینسانکوژانهسیجیهبهووپاسدارسیفیئهخسار کهووڕچید یهوهئاواتمئه.راستهزۆر
 .یاندکوردستانیانلێڕاگهرۆژێکیکۆمار  کهچوارچیایهوئه.وهکێتهبشهچوارچیائااڵ کوردستانلهکهمکهدهزووهئار
.داسێدارهلهدیانلێهممحهواقاز مهپێشه کهچوارچیایهوئه
.ناخۆشهندهۆر چهرشسهژیانیبهزانیدهایدسه
.موو باشتیهههینبیۆینبۆخاری لهوڵبدهههباشهوا.ڕووخێناتۆمنوبهتهحکومهوئهوستنایهدهچمانلهئێمه،رنوهئه
.کانمانناکا کێشهرسهخاری چارهایدرۆیشتنبۆسه
ر؟نوهنایکائهبۆ

نگێموشهکیلیکههوهئهه.ووخێڕووخهێیهاننهاڕتدهحکومهه داوهوهتووشیژیانێکیخۆشبووم،ئید چهمبههووهوتمههکبۆ دوورلکاوولهرگهمنئه
.منه
.کیێنرماندهدهکانتارهئازورددهمووخاری ،ئید ههۆیشتیبۆررهگئهپێتوایهتۆ.دایهئالێیهتۆ ڵههه،ایدسه
ر؟هنوئه وانیهئه
کهووکهاتوهمووتیخهۆتنهیوهههسهایهنیکهوهخهاسهێکیکههکه.ئهااڵ تواڵسهێکیبهێوکه. سهێکیبهێناسهنامهوێ کهلههتهۆچونکهه.وانیهخێیهن

. بێگانهرو بژ ههدسالێ لهسهرگهئهتۆ.نکهدهکچاوتلێهیبێگانه
لههدووربههوئاسهودهژیهانێکیخهۆشووو مههبگهیههوهگیینهگئه.وهنههکهدهمهنفکهیرسههڵکیو چۆنلههخهداوه نهوهمنکارمبهرنوهئه

.مخۆمدابینبکهزڕدایکمبۆ
تغیهیهگیانبیێکبههڕۆله.کتهبنیزمانتزڕدایر زمانوسهوهایهڕبنهرههوهئه.امهمیشانڕۆستهبهبۆبوو تۆوزڕدایکهئهوهئهایدر سهئه
تیسی؟ دهژنهولهوندهتۆچپیاوێکیئهئاخی.لێتبتیسێکارێکبکه.سهتیلێیمهندهوهئه.کووپیاوانبجولێوهبیێکوهوبه
.پیاوبوومبهنهوهێناوه ار ژنمنهر،نوهئه
هێنهاوهژنهت کههوهکبههنهه،یهدونیایهولهیشتنیتۆتێگهوشعورقلواهیبهتپیاوه.باوهلێیهکوووه،ژنهێناننیهتیبهاوهپی،ایدگیانسه

.تهێناوهیانه
!پیاو؟نابێتههێنێێکتاکووژننهڕکورههنالێن.وانالێن لێیهئه
.وهکیێتهخیا مانادهبهوتهڵهکیغهیشتنێتێگهکانیدیکهلهسهمهلهکووزۆرشوهوهایدئهسه
بایههژیهانولههردونههگهویشتنیئههتێگهلهونت داومهقلاهاڵمله،بهگیایهلێیباقهفیسمێلیاندهقهویهمنداڵیانههژنونکهههپیاوزۆر

.توورێکیلێحالینین
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رسههلههوهنهاو کولتهورهبههوامهانناڕهنادروسهتوشهتیزۆر.بهێبیگهۆریندهوخۆشهماندانهڵگاکهکۆمهرسهزاڵبهیتیهقلاهخۆرانالێمکهمنله
.وهکۆڵمانبێتهلهو تاکووسااڵنیدهبهوکیاوهۆتاپ
.ڵناگیی ههتۆمنوبهوقورسهزۆرردهبهوئه.هێشیننر خۆماننهوابێباسهکهگیان،رنوهئه
،سهتبهداتێتوانهاییخهۆ دهردهقهههبهسکههرهههوینتیبکهههرپیسهایبهسهتبههههنیشهتمانمانلوحاستگهلهئێمهکاملهرههرگهئهاید،سه

.خێنینووڕشده یدهداشامهوئه،هلهسهردهبهوڵگیتنیئهههبهدڵنیا
. یدبنێنیداشامهدنووخانڕمللهش،ئێمهوهیکۆلیهبێستونلێندهیدا شییینکهرهاد شهکووفهوه اروئه.مبوومانکهوهئهرههڵالبابهوه

.وهیهڵکناکهخهلهبینیوبییدهداند خۆتوهرژهبهقازان ومووشتێکلهههکهتخیاپهوهئهتۆ،ایدسه
.مناکهڕباوهمنکهدان؟منوتۆفکی ڕزگار لهووهنهخۆیانناکهخسیشهقازانجیلهبیییکهڵکیدر،یانیخهنوهئه
.خسیهتیشهحهسلهپێشداشمهلهوتهحهسلهموو مهههودونیایهئه،گیانرنوهئه

لههبهێبیهیخسهیدهنهد شهوهرژهبهناپههاڵملهه،بههشهتێکیسیوشهتیهوهئههووهکاتههخسهیخهۆ دهنهد شهوهرژهبهلههسبیهیکههرایدهههسهراسته
.وهینهمعی بکهقازانجی ه

.ینبگهئامانجهوباتوتێکۆشانبهخهبێبهدهئێمه
خهۆتتووشهیمکههکهدهداواتلێ.بینجهشکههئو تووشیزیندانونامههو وخۆشدهمنتۆمزۆر.خور تدهسیاسهلهترسهزۆرر،وادیارهنوهئه

.خۆتبێلهئاگاتوکهگییوگیفتمه
نهدامیپاشهانمهنئه.کید دهڵبهاسنهههگهملههشهتانهوتئهکیدبا قهنهبڕوامپێرگهئهموکهدهڵتۆگهلهوقسانهڕادیو ئهتێایدگیانمنبهسه

.بۆباسکید چوونیخۆممبۆوبییوسۆزستونیاههته.ورد نیمسازمانێکیسیاسیکحیزبوهیچ
خهۆتخهۆتبهێچونکههلێمئاگاتلههدهمنی بۆیه.مسباسیناکهم هیچکهنالهده،لێمببیسێگۆڕرگهمه، کیدتقسانهوئهدڵنیابه،رنوهئه
.ریکنخهوهچیهبهنوکهباسیچدهکانموهنبزاننکهوهئهریکیی دایمخهوانئهویه اسوسیههمان اشوکهزانیشارهده
.ڵکێشاوه شوویانلێههوواتهبهستنویپنگورانهزۆرمهو اشهتئهیبهتابه
سزا بهوهونهبدهخۆفیۆشییانتهونایه هووهمههوتاوانیئهوانی رۆژ خۆیاند کهئه".پشتزینوگهیزینبهگهیپشتبه"ایدگیانسه
.نکانیانبگهتهیانهخه
.حاڵهمههیچکاتبیووخێ،زۆرتهحکومهومئهبڕواناکه،رنوهئه
وکههڵکهتیخههیمههبههسهتیاوهشبهوهئهه.رۆژێککۆتاییپێد وقنیهتێکموتڵهاڵسهتهیچدهنانهتهداهیچشتێکودونیایهوله.گیانایدسه
.نکهوتدهڵسوکهههرێژیمهوڵئهگهچۆنلهی یهانی کهر لومهههبه
بهار وارکهستلههدهوۆریستیاندروستکیدووهیانگیوپیتێیدهبه.تیاننایهقهرهفێ بازنئامییکاشدهندهوهئهمیانهمهوخودا ئهبه،رنوهئه
.ندهردهوهدونیامووهه
.چیوچیبهستینوله یهاد ئیسالمیفهماسوحهبهکانیلوبنانوشێعهنبهدهڵکیئێیاندهیخهپووڵمیلیۆنلهبهتاسااڵنههوئه
.نکڕسدهکهمووههکداناوهیهرسهلهوفتدزیوهینهانپووڵیندهوهئه.رووخێکوادهورێژیمهئه
لهونێوخۆولهویستهناخۆشهزۆرداڵکیئێیانخهنێوچێلهنهبییتاڵملهبه،یهیزۆریشیههپووڵوزۆردارهوملهوررێژیمهوئهایدراستهسه
.ماوهتینهشیوایهمهوهرهده
وهرهدونیها دهبهۆ،بێتینههشهیوایهڵکیخۆشهیمهخههبۆرێژیمهوئهرگهئهپێموایه.ووه نامشیوعبوونیرێژیممبیستلیمهکهوئهمنزۆرر،وهنئه
ر کۆمار نوێنهبینینکهتادهوهئه.نکهدهكیئێیانحیسابیبۆڵهر خنۆێنهبهوشیواهمهرنههکهڵدهگهلهبازرگانیوئابور واد ساتوسهکه

.وهکێتهشهدهنیویۆرکلهیهورێکخیاوهئهمردهبهلهئااڵ  مهور ئیسالمی ویهکگیتۆکانحزور ههیهوهتههنئیسالمیله
کها،دهبهۆحیسهابیڵکیئێیانر خهوێنهنکووووهکاڵکۆمار ئیسالمیدهگهله بازرگانیوداسهساتورههوهرهدونیا دهکهاسته تۆڕقسهوئه
.وهوتۆتهریککهتهوهبارهزۆرله،شوهرهدونیا دهملهاڵبه

.خۆشخانهنهیشتینهگهوهئه،رنوهئه
.مانبڕ شمانزانیچۆنرێگاکهقساننهبه
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اید؟سهیرێگهچیدهلهوهئه
.کانمشهڕهکهینهاهله
و ئاوابتبینێ؟ههناتبۆ

.و هنانامه
.ئیدبکهتۆشبۆمتهلێمچاومدێشێوپیسیاریشیکیددهرگهئه

.ایدسهباشه
.ممسه
.ممسه
کێبوو؟کارتانبه
.زانێمنکێمخۆ دهوئه.ایدکار پێتهسهلێیکهپێیبتبکێشێوحمهزهرگهئه.و ژیالخانمبکهو چاومانبهمانههده

.مدهر پێیدهبهتاکووخهدانیشنلێیه
.سپاس،زۆرباشه
؟،وانێکیناخۆشه ێگایهشخانهخۆشلێمنهاید،دهسه
.بمدهرسه تووشیژانهکهنهبۆگهبهر ار هه.مپێناخۆشهمنی زۆر.ڵالرێوهبه
؟پیسوپۆخ بنزۆرنیانبێوبۆگههیئێیهکووکانیخاریجی وهخۆشخانهنهبڵیی،ایدسه

.یهئێیهکوو،بۆخاری وهنابابه
.واوهشتێکیتهمووههپێتوایهشتوههبهۆتهمێشکیخۆتداخاریجتلێبلهتۆ.لێیخودازووزانیموادهبه
.پیسیوهوهبارهوزۆرمله.مدروستناکهشتانهومێشکیخۆمدائهمنلهر،نوهئه
بینی؟دهونیپێوهخهرشههوانهشهخاری وتبۆتههزکیوفکیارهایدوادیسه

.بینمدهوهخاریجهونبهخهرهه.ڵالوایهر وهئه.مبکهبۆدرۆ
.خانمهژیالوهئه،رنوهئه

.ممژیالخانمسه
.ایدممکاکسهسه
.ر نێوهنوهئه،فیقمهشرهوهئه

.مخۆشحالناسینتبهرنوهکاکئه
.خۆشحاڵمناسینتزۆرمنی به
؟چاوتکیدووهچێلهشهکهڕهینهاهوۆنی،ئهایدچکاکسه

.مێکچاومدێشێکهوهێدوێنله،هیچیوانیه
.م دکتورچوو بۆچاوتدێشێبۆنهرگهئه ا

.بێناکاخۆ چاکدهدوکتورپێویستبه
.چتکید کهلهسهڵمهگهایدلهکاکسه

. بیبینمسبهرارهقهوتوستکهموێژمدهر گهبهدانبێخهئاوهرنوهماڵیئه
وت؟موێژکهگهچۆنچاوتبهتۆ،رنوهکاکئه

 لههێهرکهموێژخهۆ دهاید گههشانسههیسههرێموگههتاڵدهخهانوو بههکههوتملههویانمداکهه ماڵهرکههدهایدچهووملهه سهههخشههپێهینهڵهالبههوه
؟و چهیدهورگایههدهربهلههکێیههوهئههموێژگههپیسهیوژوور راژنێهکبهانگیکهیدلههتهاکوو،تیخۆیهبوومکهدڵنیانهپێشدازۆرله.وهکیدمه
.تیخۆیهواو دڵنیابوومکهتهوکاتبهئه

.و ایدبکهسهمامێچاو بهنزیکحهتوانێله دهوی کوتیسبهئه.یاندایدمپێگهیامیسهپه،وێژهمگهدڵنیابوومکهکاتێک
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.باشهڵالزۆروه
کید؟تنهڵبابتقسهگهلهموێژتگهبابه له،ئهایدکاکسه
. باشتیمپێنالێوهمزانیبابملهمنده.بێنهوکار ئهکارتبهوبتینیهرهتۆبهموێژنیگهکوتیژیا.باسمکیدلێهب
. ێگا داخهزۆر.وهپیسێتهلێینهکیدبێوڵالڕه بهکهکچهبابێکئاواکهڵال ێگا داخهوه

.داکانیخۆ فی دههوێژدانمنداڵسێکیبهچکهناده.واو گۆریوهتهبابیشمیبهکهتا زڕدایکمهموو خهژیالخانمهه
؟تۆشزڕدایکتنیهر،خۆنوهکاکئه

ایدڵسههگههلههتیوهاڵملههبهه،ندمنزڕدایکهمنیههرچههه.دساڵبژ سهلهمپتیکهزوودهئارهوزیندوویهخودادایکمبۆشوکور.خانمڵالژیالوهنه
.هۆ بوونیزڕدایکژیانیناخۆشهبهندهزانمچهدهموکهدهستپێکانیههئازارهوردفی دهرهبوومبه

سهتیدهربههنههوکهدهویسهتیدایهکوخۆشهبهنلههدهشبههبێوهتیمنداڵیههرههههلهنوسی وسانوادهنووسیهیندێککهچاره.رنوهلێیچیکاکئهده
.مێیدیانداوهبهزڕدارونتیهمتهخۆ بهلهکیزۆرکابیایهزۆر بهچۆنبهباسکیدمکهورد بۆ بووبهلێیهموێژ گهماوهوئه.زڕدایک

.کانبگۆردرێنتهقلیهاهو تاکووده سااڵنیکیزۆرودژوارهر زۆرسهچارهکهیهڵگا ئێمهتیکۆمهیهاڵشگیفتێکیکۆمهوهئه
.بکیێنرسهچارهو تاکوونێکیزۆر دهسااڵکهیه تێداورهگیفتیگهوکێشهزۆرڵگا ئێمهکۆمه.خانمژیالراسته
کهوڕ خزمهییهانپشهتیمنهککهچلههرسههلههکهیدنوژنههیهانژنبهه.ڕداریهانزپیهاو ژنداربهدانیکچانهمێیدبهزۆربه،گیفتانهوکێکلهیه
.کیدنهتیمارهشییهاه
.بینندادهگییوگیفتانهوکیلهرهور سهبدهزههمهتوسیاسهنوتیئێمههنڵگا سوون کۆمهورهرد گهموودهههوانهئه.رنوهئهکاکوایه
؟هیچناڵێیتۆایدبۆسه

.پێنیهکوتنمنهیچمبۆ،ستابێراوهتۆلێیهکووارێکیوهدتمهسیاسهتاکوو.رگیاننوه ابڵێمچیئه
.بارحهتکو امهسیاسهمنو.اید سهکهمپێدهفشه
.مکهشاناز دهکووتۆفیقێکیوهبوونیرهمنبه.ژیاندافێی منکیدووهشتتلهزۆرزانیودهتۆزۆررنوهنائه

.یهتۆشم منزۆررێزتهه.ایدگیانسپاسسه
؟تچیهئی وکار،ریکیچیخهرنوهکاکئه

.و ستناکهمدهمکار دیکهریکیکیێکاریم،چبکهڵالهیژیالخانمخهوه
.بیتاکووتوشیکیێکار نهخوێندوهرستنهبۆدهباشه
یژیان هار اڵمگییوگیفتبهم،خوێندنبدهبهدرێژهو بیۆمبۆدانیشگاویههبابمده.مانانئێمهبۆاڵمکواکاربه.تدیپلۆمممهاڵخێی ناسڵالبهوه
.خساندومهڕنه بۆتهرفهودهئه

.کورێکیرێکوپێکهزۆررنوهکاکئه،ژیالخانم
.لمێننسهباشیدهوهبهکانیئهقسهویافهقه.راستهزۆروایه

.بمخۆبایینهبالهکهایدزۆرمتاریفمهسه
.،چتکوتژیالخانمکارێکیخیاپهتاریفکیدنیهاورێیخۆت ابۆ
.ڵکووزۆری پێویستهبهخیا نیهرکههفیقیباشنهرهکوتنبهلاڵپێههوهوانهپێچهبه

.سپاسژیالخانم
.بینختینهمزاحیمیوهزیاتیوههبێبالژیالخانمی کار ههیهبۆ هه.رۆینایدنهلێمسهده

.ناسینتبهۆشحالبوومزۆری خبوونوختیمننهرمزاحیمیوهنوهناکاکئه
.ڵتگهکیدنلهقسهبهناسینتوخۆشحالبوومبههازۆرروهمنی هه

.حافیزژیالخانمخودا.ایدبابیۆینسه
شهونێکییهانلههلێهیهئیمکانیبهوورگهپێیبلێئه.پیسهحوالیبهئوێنهبگهموێژگهاڵو منبهس.دایخوداحافیزکاکسه.رنوهخوداحافیزکاکئه

.و بکهکتییهچاومانبهدیکه
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.ێنمگهتیپێڕادهکهیامهپهێنموگهو تۆ پێدهاڵنستمهژیالخانمحه
.خوداحافیز

.خوداحافیزتانبێ
؟یهژیالمیید هه،ایدسه
 ؟ما بیخوازتهبهرنوهئهمییزابۆ

.سی مندهشیبهکهچڵمهیهفیشتهوکوائهکوڕه
؟ااشقیبوو ،وانیهوادیاره

.لێدانیدڵمنیهگوێتله.دڵمداخورپیرکسهوتیهچاوانیکهچاومبهرکهههوهچتلێبشارمهایدسه
.دڵمیدانێرسهلهتبێنهستده

. کهنهکتهسهژیاللێیهتاو لهتیوههه. کهراستدهوایه
.و کهبلێداندادڵملهنگهشوخوشهورێگا ئهبێلهسیبدهنهبهمهیشانازیو اکوائه

. وانیهایش وهید رێگا شهرنوهئه،بێبڵێسێکدهمکهیکهمندوا میدنم
؟زانیید دههشهبهویستی بمی تۆخۆشهرسه لههوئه،رنوهئهبۆ
ردداگههرێگها ایشهقێکیپهاکوبێلههنکههوانئههقینههیدانیراستهشه.ندهکوشتدهداخۆیانبهورێژیمهئهرێگا  لهوانهلهزیاتیررابهدبهسه

.نکهختدهگیانیانبه
. دوژمنناکوژرێیگوڵلهبهڕداو شه بههخۆله.یماشیچتڕهوختکیدنیچیبه،گیانرنوهئه
 ؟رێگا ایش داپێگیینگتیهکوژرانلهدژ ئینسانیلهوئامانجێکیناپییۆزرتبۆنگهسهکوژرانینێو،تۆایدسهبۆ

 داکههتهاڵرێگها ولههکههرگهپێشهمهبهههبیسهتوممهن.هیدکچێکبکوژر بلێنشههرسهلهسێککهکهبهیستووهبمئێستانهمنتاکوو.رنوهنازانمئه
.هیدلێنشهکانیخۆیاندهکوژراوهکانی بهمه هاه.هیدکابلێنشهختدهگیانبه

هیدنهین،کهوژراونشههرگهسهتیپێشهمهدهبههلێهیهکهه هوانهئه.کههمانمه ههاهکهانیکوژراوهڵگههیدله شهرگهراورد پێشمهههیچکاتب،ایدسه
زانیبۆ؟ده
.نئینسانکوژوروانداگییکهئهومانیکوردانهنیشتوکوردستانهئێیه.بێگانه خاکهوئاورسههوانلئه.رنوانداگییکهئهکهچون

؟چیدایهلهرڵهیکوژراو داگییکهگهلهرهسه لهرگهنێو پییۆز پێشمههید کوردکه شه یاواز رۆلهئێستاحاڵیبوو که
.کادهکاولوێسوتێندهکوژ ودهداودهممارری پهداگییکهکاوخۆ دهزێدونیشتمانیدیفاعلهرگهپێشمه

.ینوانبکهتیئهرامهکه ورهشهمنداڵوژنوناموسیرسهبۆستدرێژ دهینوبکهینخاکیوانداگییوچو کوردنهخۆ ئێمه
؟موومانئییانینینههئێمهرگهمه،رنوهئه

بونمهانلهێتهاکوردپاوهداسههرسههبههکهووپێناسههئێیانهیبوونمهانوهئێمهه.بوونههکوردش ئێمههقینهاسهتهڕ پێناسههکهوردینواید،ئێمههسه
گهی دراوهوهئێیانههبههبی زۆرزهکوردستانبه. خۆماناڵئالهوخۆییربهسهنلهریمانبکهبێبه وههبۆئ.وهتاکوومێژوومانبسڕنه.وههبستێن

.کی اڵچۆدهبوونیقهخاتی کوردکوردبهیانساڵههدبهو
درۆولهههواممێههژوو پههڕردهبهههووهینهههییبکهمێشههکیخۆمههانبنبهههنههاهێل.بههینهورزمههانیخۆمههانگهههبهههزمههانیخۆمههانبخههوێنینونههاهێلنبههه

راسهتیدائێیانهیلههوبڕاوهئێیانهیبهوونپهێنههمانلههشیچیدیکهبهتیوبێیی کۆیلهغهبهئێمه.پێننسهگوێمانداده خۆیانبهکارانهواشهچه
.وهبۆتهکانداکۆفارسهلهیانوئێیانیئێناکاووهرهدونیا دهله ئێمهبوونپێناسه

 .نکهزمانیخۆیانفێی مێژوو خۆیانماندهبهرسبخوێنینوزمانیواندهبهکیدووهیانناچارئێمهوستیوانهدهشتێکبهمووهه
.نکهدهردهروهکووئێیانیپهوهئێمه
ین؟بکهوهئێیانیبونمانهبێشاناز به کورددهئێمهبۆ،وهخۆتکیدوتلهپیسیارهوتئهقهزانیبۆ؟دهایدسه
.شینازانمکهر، وابهنوهئههاتوهمێشکمدانهیسیار وابهتپڵالقهوه
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کهوردشوناسهیانهیبونمهانبهوڵکیدنهیئێیقههبههتهۆمنوکوومیلیۆنانیوهوئێمه.وراومما خلێکیاودرغهشوبهلێمهاورێیبێبامنپێتبده
.ینکهخۆمانیدهستیخۆمانلهدهخۆمانبهشتاوانێکهوهئه.وهیسڕینهدهکانیمێژوورهمپهرسهله.وهشۆینهستیخۆماندهدهبهبوونیخۆمان

.ستنایهدههیچمانلهوتماننیهاڵسهدهئێمه،ئاخیرنوهئه
بههینباتبکههخههپێنهاو داهێنانیلهدیبۆوهوئامان ینبهکوردستانیبوونمانبکهکوردبوونوکوردبناسینوکووخۆمانوهرگهئه.ایدوانێسه

پێنهاولههانکانمیهسهسیاحیزبههراسهتیبههرگههئه.فیۆشهنیاننهماڵیدونیاخۆبۆونوکهڵنهخۆفیۆشمانتێداهه اشورگهئه.ینگهکانماندهمافه
داودونیایههلههنیههێز،ینباتبکهرداخهنگهسهکیهلهخۆییکوردستانربهسهپێناوموومانلهههرگهئهونباتبکهخهداڕزگار کوردوکوردستان

.وینکهردهوسهستێوهبڕارمانرامبهبهله
تنهامشکسهتیهیهویچهۆنلهه.شکستدێنهیستێورماندارابوهرامبهبهتیناتوانێلهیهههکهوههپووڵوئیمکاناتوهێزهمووهههوتئامییکابهنانهته

.خوارد
ر نۆکهه کههئاسهتهوئهیشتۆتهگهگشتیهێشتانهکوردبهچونکه.راستیوتقیقهحهلهچێتاکوووندهخهلهڵییزۆرتییده تۆوهئه،رنوهئه

.کانهبێگانه
د تیپێهنااهه قهکهوردکههتاکیکهورهتێکیگهفهخهمنبۆتهبۆورونیمنیداگییکیدووهدهدڵوکهیهردهدهوئهوهئه.ایدسهتراستهسهقوئه
.باتبکاشکیاو خهدابهوڕزگار نیشتمانیداگییکیاوبۆکه

.خۆ کورد ربهتێکیسههڵودهحیومبینلهشمهبهبێوکورد داماوئێمهبێوتیانههوڵهبیستدهلهنزیاتیوهتهکنهیهبکهرهبێاهدهبۆئاخی
؟کێهلهتاکهراستیخههبر،نوهئه
؟کێهکیرهسهتاوانبار وکیدووههیچنه کوردهیچمانبهئێمهبۆ
ین،کههدهکارهوئهوهشانازیهبهئازاینوۆرکیدنزر بێگانهنۆکهکوشتنوکتییهخۆر وخۆ کوردبۆئێمه.خۆمانینرسلیههتاوانبار ئه،ایدسه
.موازینرزۆردژ داگییکهکگیتوییلهیهییز وکیهاڵمبۆبه

.وهبێتهدهاوبابتبیێکختاکووئێمهماڵهبچینهوشهوئهبابیۆ؟ کهچدهایدسه
.لێیبیبار خواردووهدایمدهبهووهنابێتهتخاوڵالبابمقههو

.کارمدهمالێدهنابابملهدهکار وناچارمبیۆمبۆ
.مکهدهکو کارزانیلهده،بووکارێکتههرگهئه،ایدسه

.رنوهخوداحافیزئه
.خوداحافیز
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.ولودمهستاهمومسه
؟چاوتکیدووهلهچیهشهڕهکهینهاهواید،چۆنی،ئهممسهسه
.هومگیتوئێشهچاووهوهدوێنیشهلهستاوه

دوکتور؟چوو بۆباشه
.ندهچاومنهلهباونوور وهئهبۆمچاومبکهلهکانهینهاهوۆژانئهندڕچهوی کوتیتاکووئهوکندوکتورومبۆچوورۆستائهڵیوهبه
؟تنیحهدیتننارهبۆخۆ

.ستابیێکوه
.ماڵیدێشێبیۆوهچاوتزۆررگهئه
.داچاومنهرمالهسهباوربێنمتاکووچاومدهملهکهکهینهنیانابێاهتهموبکهتوانمکارستادهوه
شتهاوێکیدیکهه.دوکهانبهێئاگهاتلهه.وهو بێمههنگبهێشههڕهویهمههشهیندێککار دیکهدوایهۆشیوخرهسهوتێبۆرۆمبۆمزگهایدمندهسه
.وهخۆمدێمههێلێتاکوو ێنهدوکانبه.د ندمامه
. خۆتلێیهستا،وابزانهوهبهرانمهنیگه
؟تێمیانابینیومننیهتبهمانهمتڵێیزۆرستادهوه

!هێشتی ێدهبهبا چۆندوکانمبۆنهپێکیاوڕسێکیباوهکهرگهئه.تێتڕانابینمچۆن
.یهئاسودهلێیهبوونیتۆدڵمبهموکهدهتپێمتمانهند کوڕمزۆرتیمامهلهدڵنیابه،ایدسه
. منرۆیشتمده

.ستاخوداحاخیزوه
؟کوابابموهایدئهسه

.وهدێتهو خۆ شه تاکووهاوکار منبکهتیلێیههارگهکوتیشیئهخۆشیورهسهوتێبۆمزگهبابترۆیشتبۆ
؟وهو دێتهشه ابۆ
.بێبیانکادهیهنیاکوتیهیندێککار ههته. نازانموهئه

؟ریکیچی،خهوهواو شاردۆتهتهخۆتبهدیارنیورههکهیهندماوهمامه
رسدهمووههههونهازانمئهه.زیهانکهیدوینڕهوهنهێندادهکلیفبۆرسوتهماندهندهوهئهماننهمامۆستایهوئه.قاڵهرمزۆرسهرسخوێندنمویکیدهرخه
؟یهچقازانجیبۆوانههئێمه وهسینهونو

.تییهتۆههبۆڵکوو،بهقازانجیبۆواننیهند،هیچمامه
.و نامههرههیهمنههقازانجیبۆوهسینهوش نومهکلیفوتهرگهئه.هه.منبۆ

.یهفیقانههڵرهگهبوونلهرێکودهنهوچوشپێویستیمانبهمهئهئاخی.یبێتامیانکیدووهراستهب.رۆژدوورۆژێکنهنه.بووین اڕزکوڕه
.بداشقتپێمهمتیمێککهڵکمکهبهتنالێێوهتاکسۆمامبهلهسهمهوئهندبۆمامه
.کاقمدهبزانێتێیشهوهولودئهستامهخوداوهبه. سهدرهمه لهرکیدنمنادهدهبه ابۆ. کهڵالشتێکی وانمفێیدهح،وهحه
ستاکانت؟ۆمامتیسییانلهدهابتپتیبندلهمامه
کمیهکانقسههلیمههاهمهکێکلهیهرگهئه.بابمه،چونکهناخۆشنیهلێشمداپێمرگهتئهنانهتهچیشمپێبڵێورههندبابمرچههه.بابمڵاللهوه

.دڵگیاند پێبلێزۆرمله
.میانناکهچارهبهزمنی حهمنو ه ماموستاکانیشماناهزانیزۆربهیدخۆشتدهاسه
؟قتلێیانهڕند،مامهچیبۆ

.ز ناحهقسهوممار  نێوپهربهوێتهکهدهوه ۆرێکبجولێتهناوێی بهکقوتابیههیچ.نکهدهکانقوتابیهبهتیزۆرحورمهبێئاخی
تیپێکیدنمان؟حورمه،یان نێودانوبێکانهقوتابیهرێنوێنیرسکوتنو،کاریاندهوانهئه،باشه
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نگۆ ئههکهسههدرهمهرههه.کانبلهێنشاگیده خۆشبهزاننقسهکاندهلیمهاهمههیندێکلهستابێکواو راوهوسووکلهزاحه نقسهتاکوو،ندمامه
.یانهکانههسهدرهمهمووهه، نیهموشکیلهوئه
.نکهدهیانلێچاوێکیسووکچاوبهنوکهاندهکسیلهحهڵمهگهفتار ئاواناشایستلهچیرهبۆکهوستایانهناپیسێومامسی لهکه
.لێکممواههس
.وهبێیهخێیولود،بهستامهمموهسه
.شلوقهرتانزۆرسهوادیاره.ایدمنونسهمه
.ریمانزۆرهمشتهوشهوڵالئهوه
؟ندکوا مامهئهاید،سه

.بووئێستالێیه
.ممسهبابه
کو ؟چووبوو بۆوهندچۆنیئهمامه
.ئاو ستبهدهبێچووبوومهیبنهاه
.و هاتنچییانده تازهریانهمشتهوئهبزانه.وهکۆکهقاپانهوئیسکانوئهبیۆ
.وهبابیۆینهوهنهخاوێنکهنئێیهستوبیدێکبکهده.هیالکبوونوزۆرشهوئهکانکوڕه
.ستابووینوهواوته
.وهرۆینهنددهڵمامهگهلهمێکیدیکهماڵیومنی کهیۆوهتۆب.ایدسهباشهزۆر

.ستاوهخوداحافیز
.ێنهو بابتبگهاید،ساڵخوداحافیزسه

.ستاوهباشه
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.بینه،ماندوووهخێیێیهبهایدلێکوڕمسهدهموکهماچدهکاومالنمدهستلهیبابمدهماڵوهچومهکهرههپێیوایه.ێنهو بابتبگهاڵس
.کاککاریمنهکوتهمێکیدیکه هوهچمهدهتاکووبێڕێمنهئێستێچاوهالومنیهمه.یهکی بابیههڵکوڕ خهویهمنی بابمهه.بابتهه،
بههموڵکبکههیی خههسههوهشهانهڕهشوشههوپشهتئههبێلههمودهڵکبکهچاو خهلهچاوڵنایهوومههڕکیدووملهێوا ل.مهمنههئهشبابهوهئه

.هومگیتوچاوئێشهدرۆپێیانبلێمکه
.کادهچاوملێچاو بێگانهبهومنبوونمنیه،وئهبۆ.کوایهیهکوووهرههبێنهبێوههبابیوا

؟بێکوابابه خۆ نهترۆڵهنیسبهسۆز بهستوهههیچبابێککه
.شتکیدمڕهچارهئاواستاندموئهدایکمتلێکهمنچتاوانێکمکیدبووئاخی.بێڕزگارمدهخهدۆزهولهچۆنموچبکهخودایه

.لێچیدهوبزانمئهموبکهقسهموێژڵگهگه لهباسبه.انممنازبکهچ.وهمهبێفکیێکبکهده.ئاوانابێ
.و کهز زڕدایکمدهخسار ناحهووریتیشاو بابموکتسهروسهچاومبههیالکیهمووهههو ائێستابه.مانکاولبۆکهماڵهوهیشتمههگوهئه

؟کێیهوهئه
.بیێکناسازه.بابتنوستوه،ت خۆکهدیوهسپاییبیۆئهبه.منمدایه
. سبهمبۆبکهکانمئامادهباکتێبه
 چی؟سهدرهمهتڕاوهڵگهشینههروچاوهسهوبهبلێ،تۆباشه
.کالسدانیشمرسهلهوهشانهڕهکهینهاهوناتوانمبهخۆ

.ستیمندااڵن دهرهسخهمهبمهبینندهئاوابم. سههدرمهوهچمهنهوهبێتهوچاومچاکدهرسهتاکووبیێکواباشه
.نیههبێگانههموێژگههخهۆم؟بهدهموێژنیشهانیگههروچاومسههچهۆنینێسهبهباشهه.وهسهێتهحهمبیێهکمانهدوویمدهمنیکه،موو باشتیهههبابنوومله

.مکهباسدهموو بۆهه.مبکهدرۆ خۆشمکهڵخوشکهگهناکی لهخۆاڵمم،بهڵکدرۆیانبکهخهتوانمبۆده
.زانێمبانهچاومبکهملهکهکهینهاهباشتیهرهه.مکهتدهوی ناراحه،ئهچیباسکیدکهشتێکمبۆمووههوهئهباشه
.وهمهرپیسیچی،چی وابدهگه ئهئه

.ستمبهڵدهههکیبۆدرۆیهکوڕه
.بخۆمێکیئازاربحه.بماننیهبابزانمحه.وتووهژانکهروچاومبۆواوهسه.و ناکهیشملێوخه

.رێمباشتیهلێیگهرم،ههبکهخانمێپیسیاربێله اده
وهڵکاتههههکههممپهکههوهپێشدافکی کیدهله.دانیشتستاوههبۆیهوتوکهدهنهو لێخهکیدودهوم ئهمموئهر هه ێگاکهرسهدلهایسه
پاشهان.وهنایههوه پێکههکههکتێبهزۆر ناخایاندکه.کانیداخشاندرهمپهیبهچاوێکڵگیتوکتێبێکیههووهکانیدابخشێنێتهرسهدهچاوێکبهو

. وهخوێندنهستیکیدبهدهوستدایهکتێبیکیرۆمانیده
کیکهورتدایههماوهلههووه کوژانهدهچیاکهه.ر دازاڵبهووسههبههوقورسهاییخههکانیهیالکبوونوردهچاوهوهوردهکه کتێبهوههۆ خوێندنهبه
.وتکهو لێخه
 .کو دایهدارستانهبهوربازبوونلهدهزانیرێگا یدهخۆشینهناونگاو دهتاریکداههونێودارستانێکیچڕوپڕله،ونیداخهله
تیسهناکی یبواههزۆردا نهگوسههدادهکهدارسهتانهله.شوێنیپێشوو رسهوهڕایهگهدهناچاربهبووورێکدهمپهشیلهرۆییتووکدهمیهرههبۆ
.وهسوڕایهدهردانرگهوسهدائاوارهتنوکهتاریکووهوشهنێلهتاقیتهبه. داگیتبووستهموو هتیسههبیستوده
وخههۆفێکیوهبوونههدهکتییهههڵبههکانتێکههیوانهههحهوکاندڕنهدهکانونگههیباڵنهدهده.وهبوونههدهتههیکاننزیکنگههده،رۆیهیدهوپێ رهبهههزیهاتیتاههه

.تیساندایدیاندهسه دیکهخشیوهیندهبهدهودارستانهسامناکیانبه
.وهسورێتهور خۆیدادهدهبهتیزۆرشوێنیخۆ ووهرێتهگهدهرههڕۆاکدهمیهرههکیدبۆستیدههه
 .داشاربخۆ تێداحهوتتاکووکهدهستنهکیشیدهنایهرپههیچسهخۆ پێداپۆشێوکهبووهیچشتێکیپێنهوکیدرمادهسهستیبههه
خهۆ ووهبکاتههگیێهکێئابتهوانکهبووپێنه مچهشهایدسه.گیتدهئامێزلهاید سه سته هزیاتیوبوودهتوندتیرماکهدوا ساتسهتلهسا
.وهکاتهبرمگهربهله
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کههنگهده.وهرزکیده بهوره،وهکانینایهمارهدهربهرماییوهگهگێککهنده.ویستیخۆشهوسۆزلهنگێکیپڕده.کیدبانگیدهوههدوورنگێکلهده
.کیدبانگیده

.ملێیهتاوهئه،بۆممرهوه.ئێیهرهایدوهسه
.وتکهانیکههچاوهراوهکیچکۆلههیههرهنجههپهووناکلرتیشکینورێکیزۆر.و هانگاو نائهورهبهوکیدد بهوهدوورهکیلهایهووناکروردهورده
 .م دایکیخۆترهوهتیسێمه.ژوور رهایدگیانوهسه.رابانگیکیدوهژوورهلهکهنگهده.کڕامایهماوه
.ژوور چووووه کیدهکه دیوهرکهدهایدسه
؟ردومواز نگزهکوڕمبۆواڕه،ایدسه
؟وهناناسمهتۆچی منبۆئه.یکمیداتۆئه
. ێمهێشتیمنبهمنداڵبوو کهایدگیانتۆزۆرسه
.خدۆزهبۆتهوهدایکمانهڕزستبابمودهبهموێژگهدوا تۆژیانیمنولهزانیده؟ ێتهێشتمبهبۆدایهباشه

.هێشتنده ێمنهبهرگیزههستخۆمبایهدهبهرگهئهبکهبڕوا.بێبیۆمدهکیدمکهێمییانپئه.بووستخۆمنهدهرۆیشتنیمنبه،کوڕ خۆم
؟چۆنهموێژ،گهگیانایدسه

.نکهیدهقرحهدهیهخیاپهواییو ناڕهوهئهوختبووهدبهکانیبهشهدهوسوخهوستیمێیددهبه.و چۆنبێتههگیانده ادایه
لههوخۆشهخانهنهیاندبویانههگهزووبهاشبهوو.کوشهتنیدابهوووڵیخۆهههوهبۆیهاندروسهتکهیدو کهتیهینهمهپیوژیانهبوونلهبۆڕزگاربێچارهوئه
.ووبرگڕزگار بمه

؟کوڕمخۆتحالتچۆنه
،چیهوهمزانیهئێستانه تاکوووهئهژیانهیوابڕاوبووموواو لهتهمنبه.م تۆمبێمبۆکهدهزووئارهبێزارموژیانهوواو لهتهگیانبهدایه

.خۆشیژیانه
.نیشانبدهموێژگهمنوکبه،تۆرێگایهاشهمببکهپێمبلێچ،گیاندایه
.بێووناکههرشوگهکییهوداهاتوکاتبڕواتبهمووبێههدهناهومید بژ وبهنابێایدگیانتۆسه
یی ژیهانوونسههرچهاوێکیبههبهژ ووهئامانجههمهادامبهه.رهبههنهد لههندولهکهیوختسهلهکیپڕرێگایهرانهوهتهخکیبهیهوداهاتویشتنبهگه
. گهکانتدهئاواتهگومانبه ،بێبکه
.بابئیمکانینیهپشتیوانیدایکوبێکانبهئاواتهیشتنبهگه،گیاندایهئاخی
بهێزاێکهیوادا ودهوهتهۆشئێسهتێلهه.شبهوونووتورکهژیانهداسههولههدایکیانبابیانهیچکامیاننیههنکهمنداڵههزۆر.گیانایدسهوانیه
 .وهموێژی بدۆزێیهگهکانیخۆتوگیفته  رێگاچارهوڵبدههه
.خاریجهرۆیشتنبۆویهتهاڵووبوونلهکانڕزگار گیفتهیانرێگاچارهگدایه

؟چی ێدێلێکهسوکارتبهیکهستڵدههه؟ کهچیخاری چدهدهگیانۆلهباشر
وی ئهه،بابمانههرههه.پیسهیوینلێیهاننهکههوسهامنێکهنیهاننیههوموێژبوگههمهنوبهۆمێهژهله زۆرکهباسیانده تۆسوکارهکهوگیانئهدایه
.بێوایهنهکوووه

؟چیدهوهکهچرێگایهلهاری وخو بیۆ بۆتههچپولێکدهبهباشه
کقیانهیبههاڵمیهبه،مکهدهکارخانهقاوهنگلهئێوار دره تاکووسهدره مهدوامووڕۆژ لههه.همنیکهکیمنی پووڵهرهگیفتیسهگیاندایه

.کاستیبابمدهدهمدهکهستیکارهقدهر مانگحهمسهستاکهوه.منناگا
.وهکاتهدهداێکسکهمووههرسهووناکیبهر گاردهدانگانهتهلهویههورخوداگهوبهکوڕ خۆمناهومێدمه

.منداخستووهرسه لهرکانهدهوئهورههئێستاخودا گگیانتاکوودایه
.کاووناکدهر تۆشور داهاتووهختهچیا بهبهدڵنیابێوههردگارروهپهنتبهئیماوبڕوا.لێناکوڕ خۆموامه

نلههتمههڵمهاتبهاحهگههلههرگههئه.وهکهیدهدهموێژگههۆخاری فکهیێکمبهتوانیبامبیۆمبۆبباو وربۆمرگهئه.مبکهچلێوێژم گهگیانئهدایه
.مبیدڵخۆمدهگه
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.هێلهمهینیا ێتهاڵمبهبه،نبکهوا،تدابووحهسلهمهنوچتانلهقسانبکهوهکهیهکوڕ خۆمبه
.وهداتهکوشتننهوڵیخۆههدووبارهموێژبێتاکووگهلهبێئاگاتدهزاندمومنتدادڵیتههب کهناخۆشهرهبهوخهئه
؟هێلی ێینهنیابهتهبهکه دهلێنیمپێدهبه.ایدگیانسه

نگانههتهمولههتیبهدهیارمههتهاکووڕگههمههخهخهۆمدهوڵوتوانها هههمووهههدواوبههمهلهبهێودهموێژڵگههگههلههممانمانونهه.گیاندایهبهدڵنیا
.مڕزگار بکه

ڕزگهارتتاریکههودارسهتانهلههدابهیۆورێگایههوهبهتهۆش.واڵیبپیسههزووزووههێوموێژبگهخۆتوتۆشئاگاتلهبێبیۆموکوڕ خۆممنده
.دانیوهئا بهگهبێودهده

؟وهتوانمدیسانبتبینمهگیانچۆندهاڵمدایهبه.گیاندایهباشه
.متخۆمدێمبۆپێویستبوورگهئهوئاگاملێتهمووکاتههایدگیانمنسه

وبووهنگدڵتهخۆکوشتنیزۆرواڵیبیستنیههدایکتبهپێیبلێکهوهزمانمنهوله یاتیمنماچیبکهلهونهیهبگهژێموساڵو گه
.وهکاتهبدووپاتوکارهنابێهیچکاتئه

یتسهپاردمپێه ڕاوهئههبههدڵنیا.تیببینهینکسهاڵیههپاشدوورارمانداناوه قهبهگیانسدایه.لێم پێیدهرسبهههبهدڵنیا.گیانندایهتمهحه
.لێمده

رسهتاوێکلهایدسه.ووناککیدبوورو تاوزهههخۆرهتیشکی وانی.رهاتبهخهایدوهامسهقشهرکانیسهنهماشێڵکودا خهسهنگودهبه
پۆشهیوکانیرگههبه هلواو داکهیدوچدموئاوێکیبهستاهه.ونیبینیوهخهکیدکهوهستیبهههر داخشاندوروبهوهدچاو به. دانیشت ێگاکه
.وترکهدهماڵوهلهزوویههییانبهووبههستدایکانیدهکتێبه
و و شههدوا خههایدلههسهه.ڵبکهاگهه لههکهرهفهباسهیسهه دایکیپێبلهێوکهاسپاردهڕو وبکهموێژگه بهچاو وهئهبۆبوولهپهبهزۆر

یهانژنهیداودهیاڵقهتههستابهیایمیهاننگوهرهیاندزوویزانیکهدهوئه.تورکیهبیۆنبۆوهکهیهبهموێژراز بکاوگهبڕیار دابووکههرابیدوو
.بهووکیدنبۆیهانکڕیکهاتیشهووکههبهووموێژکانیگهههزێی،اید سهکیدیکههیوایه.ڵخۆ بخاگهلهموێژگهکههومێد وابووبۆیه.دێنێرسهبه

کیهمیههله.نبکههر پێفهسههبکهاورزقههسهێکیدیکههیهانکهرنوهئههبهیێکی پهووللههفیۆشهنوبموێژکهانیگههزێیهکههدابۆوهیهکلێم خۆ وا 
فیۆشهتیهانلێهێنهووهستاندبێتهکانیلێنه زێیهکهبلێیمێیدهیکوت،تۆم خۆ ده.کانیمابنموێژزێیهگهکهیوهلهدڵبووبڕێکدوووهشهدیکه
بێ؟
میاننا؟بکهچاوکانملهکهینهاهباشه. وبکهموێژگهچاومبهوتدوازدهاهساێتهبببکازووخۆدا
؟ منیپێچۆنهوفکیهمبزانمئهبدهرنوهئهرێکلهبابیۆمسه.هوگێیمهبۆ دهچیروو داوهرموههڵبکهگهدرۆ له ابۆ
.گیانساڵورنوهئه

بچی؟وچاتیسیلهیانده،نیهمێگانهمنبخۆ. منابهکتبۆینهاهوئهوهئه.ایدیاڵالمییزاسه
.ڵسیقهوهکانهینهاهوبهندهوهتۆشئههابابه

؟خواردووهتنهکیتازهکوتهۆخ.بکهباسیتازهوربهیخه بۆمباسده.مکهڵدهگهشۆخیتله.بهتمهحهایدنارهسه
.بیسان د لهزگمقۆرهوهنیهیابهله.بوودهمبیسیمنهمنیکهباباشبوو،دمخوارکێکیتازهڵالکوتهوه
.توانیبخۆتادههه.پێخۆر زۆرمپێیهنانووهمنبکه  انتایهوئه
ر؟نوهیانیتخواردووهئه تۆنانیبهئه
.ژیمدهخۆراکیایش به.گییاوهچناباودڵمهیدوینێوهایدگیانمنلهسه
.نیی تۆپهومنی نانوتۆخۆراکیایش بخۆ.بژ یاڵپاڵوانخهخۆتبهبۆر،نوهئه
.نۆشیگیانتبێ،من ار بیسیمنیهبخۆ
؟راستیدڵتگییاوههبرهه

.وهکیدۆتهوبییملهرهه.نووستومتنهسااهو ڕابیدوودووشههبکبڕوا.ربووهدڵیبهلهئاورمتیژیالمدیوهوهله.ایدسهوهبشارمهچتلێ
. کمبکهبێکۆمهایددهسه
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؟رنوهئهکیچیکۆمه
؟یهزگییانیانمێید ههژیالدهبزانهموێژبپیسهگهله

. کهنهلێمزیاتی وهدارمداوا لههیوا.مپیسبۆتدهباشه
.یتیچفاقه رهگهفییامنهکاتیپێویستدابهلهرگه ئهئه.فیقمنیبۆره
م؟بکهو چتبۆتهه اده
.ژیالبڵێیو بۆمبهمههمێید،دهنهویهزگییانیههدهژیالنهکهمبووالومهرگهئه

 باسهیوهئههڕوانیچهاوهئێستاتۆ.رز لهرماندهشهلهگیانممووو ههکهچاو دههکاتێکچاومبکوڕه.سپێی رادهکارهوکیباشئهیهبه.تڕحێو
.مبکهڵگهتۆ له

.ختنیهممسهلهکارهورائهقه بهبکها روحملێداورنوهئه
خۆتیپێینالێی؟ایدخۆبۆ اسه

ر؟نوهمئهکه ابۆوانه
.ئازابێرنتخۆشوخۆتیپێێبلێیگهڕووتهاتبۆلهرگهاید،ئهسه

.تیهورهمنگهندینساڵلهچهبهوئهکناخۆینویهوبهئهمنو.تۆیهقابیلبهرههوئه.ڵکید گهگیانشوخیملهرنوهنائه
.ستیدهبهنووسمبیدهکدهیهنامه، ڵباسبکهگه لهلهسهمهوئهوخۆناوێی راستهرگهئه،باشه
کی خۆ؟تپێێدهوهئه

.بێبابزانمچۆنده
 ؟کهمچدهودهئهیه،یانکوتیدۆستمهه،وهدایه وابینهرگه ئهئه،شمدایهکهونامههاتواشهب

. ابڵێبمیوئا
.پیسیدهبۆموێژگهلهتژیالوهبابهمووشتێکملهورد ههایدگیانبهسه
.تچیهرزهبزانمنه،پێمخۆشهیههتیتۆشهیارمهپێویستیمبه.مڵباسبکههگکتلهیهلهسهو مهمههدهرنوهئه.رچاوسهبهباشه
.بزانمباسبکهمبۆ

.مڵخۆمبیبهگهموێژ خوشکیشمراز بێلهگهرگهئهوبیۆمبۆتورکیهداوهمنبڕیارم
.و ژیانیخوشکتبشوێنیتههدهپاشانبۆ وکهدهونبۆتورکیهباسیچکهیهڵتههپووباشه
 .مڕزگار بکهندروستکیدووهخیبۆیاودۆزهلهمتاکووگیبکهو کومهمههدهڵکووبهمنژیانیخوشکمناشێونمورنوهئه
.دێنێرسهیانژنیبهداواڵقیدهنتهستابیایمیمێید یایانزوووهگنرهد
؟دڵنیابیانیئاواتوایدتۆچۆندهسه
دووشهیاوبهابیدهبههبکهاکههکابیایههومێهیدبههبووخوشهکمراز نههوهڵههوهههلههرههه.ناسهم بهاشدهکههمێیدهمومهنخوشهکیخهۆ،گیهانرنوهئه

قیانرحههدهمههڵ زووهکانیئههدایهکوخوشهکهوکابیایههوئههودیوهخهۆ نههمێیدخوشهکمخۆشهیلههژنوتهتیبوونهوهپاشانله.بوومنداڵیشیهه
.کیدووه

سهینیاکهتههژموێگهه.رمڵخۆمیبهگهلهو مههده،مبکهڕزگارتاڵهژیانهووی له ئهوهئهبۆ.وڵیدابووخۆ بکوژ ههبووخۆرانهلهموێژگه
.سوبهنزیکیمنه

رزقههمبههپهووڵیهان وتیمبهدهبهێیارمههدهتهۆش.بهڕۆین کهههپووڵبههتهوانینبیانفیۆشهینودهووزێهی زۆرهئه.ێاز برموێژگهمدهوڵدههه
. بکهرزمقهیانبۆ ویهبده

.هاوکارێکم ۆرهر ههئامادهموبێدریغیناکهستمدهرچیلهمنهه
.یهههتۆملهانیهڕوچاوهوئهرگیان،منی ههرنوهمئههکسپاستده

رامۆشکانیخهۆمفههفیقههرهنیمکههسانهکه ۆرهومنله،رنوهئه.سهیندێککهکوو ،وهکهیادنهلهکانتیشتیخاری دۆستههگرگهئه،ایدسه
.مبدهنجامتئهمبۆبێئامادهمنههکارێکتبهرههمویادتناکهبملهدونیایهوکیئه ێگایهرههلهبهڵنیاد.مبکه
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.لێیکار مننیهژیالبلێدهبهلێمبۆدهنیهوهئه.مناکهرباوه،وانیه
.مێیدهدهتبنووسهکهچۆننالێمنامه

.از بوو رئێستاپێشداکوتتبابزانم،وادیارهله
.مکهمووتبۆباسدهههدوایهبێبیۆمودهوردهردهو
.ممبۆوهرهموێژوهوا دیتنیگهایددسه

.گیهبرگتدا هواڵیژیال؟بیێکددانبه بۆبیستنیههلهپهبهبۆزۆر
.مکهر خۆشدهبهرێیخهچاوهلێیهمنی و وکهرنگنهدهباوهبیۆ
 .خوداحافیزر،نوهئهباشه
.بوونهموێژگهرێکلههباڵمهیچخهبه،مدابوورۆنیوه 04تسااه لهقیقهده01. کیدکهتهسااههایدچاو لسه

کاتێهکخهۆنوکهاوهژنبههئهاخی.بهووبێسهازخهۆکهاوهبههوتبێور کههوهمهاڵینگلهدرهموێژگهنگبێڕهڵخۆ کوتی،گهله.رانبووبیێکنیگه
.بندهسازچێتاکوودهکیزۆریانپێیه ێگابۆچنده

کانیوتباوقسههچهاومپێهیکههرخودا کیدبهاهاتبهاوهه.ڵد گهکێیلهگیینگنیه.نێبێتهپێموانێبهڵبن؟گههکانیشیلبلێیدشه،تۆباشه
.کار بچمه ار زۆر ماوهونیهکارمخۆ،تنابێفهخه بۆده.کوتبارمپێنوه ئهکهڕاسپاردهخۆمو
.ر نیهبهستاوموهیچخهڕاوهلێیهتهکسااهمنیه.کیهبهتبووسااهوهم،ئههات؟چبکهنهبۆییهسه

.ررێگامگیتوهوسهستانباشنیهڕاوهشلێیههینده.نایهتازهپێموایهرۆم؟نه،بیۆم
.رمبهواڵیخۆشیبۆههڕوانهئێستاچاوهقییهفه.هاتموێژنهگهپێیبلێمکهورنوههئم بۆوهبابیۆمه

.بێنزۆر پێخۆشدهتمهحه.دۆستیکوڕنهویهمێید ههژیالنهلێمکهستیپێیدهقهبه
.رنوهم ئهبۆوهڕایهگهوهرانیهنیگهڕوانیبهچاوهککاتژمێییهلهزیاتیایددوا سه
ایدپێمبلێشێی یانرێو ؟سه
؟یانبمباشهکێهه
.بیشێیپێمخۆشه.الومه امه

.دڵمخۆشبکهو بۆمباسبکهده
.رێکیخۆشبهخهرنوهئه
.دڵمتۆقیباسکهمبۆ
 ؟دهممزگێنیچمپێدهباسبکهتبۆرگهئه
.نانخواردنتیمنیبۆاوهدهوشهوئه
؟ندهوهئهرهه
؟چۆنهمابکادمتسهربهکبێنملهیههقاسو ،ڕهتده چیدیکهئه

و ؟کهستدهدهلێ هقاسڕهکواوواڵتهئه، اکوڕ چاک
.قیبیدبیلێدڵمشه بلێمچی،دهئه
.دۆستزگییانونهده،نهیهمێید ههر،ژیالنهوهنئه
.قوربانیخودا بهم بهئه

.ئێستابیستومهتاکووکهبووربهخۆشتیینخهرهبهخهوزانیئهده.ایدگیانمسهباماچتکه
. ژیالبزانمبارهزیاتیلهمزۆرکهزدهحه.باسبکهمبۆزیاتی. چیدیکهده

؟مهمپێتکهدهر واخۆشتپێدهبهکوڕ چاکخه.مه بۆمباسکید کهوه ائه
.تورکیهموێژبیۆنبۆڵگهگهتوانیلهبمتاکوودهوڵیخۆمدهههموووههوهمهکهدهبوورهقهتبۆبهدڵنیا.ستتخۆشایدگیاندهسه
.کار بۆبیۆموردهوردهبێگیانمندهرنوهئه
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؟ منکه نامهاید،ئهسه
؟یه،ئامادهنووسیوته

 بۆژیال؟بهی بتوانیسبهده.ینوسمدهوشهو،ئهنوسیوهمنا ار نه
.گیمردهتلێوهکه دێمنامهسبهباشه
کیدم؟رنوهڵئهگهلهچبوودرۆیهوئهمبۆچیکیدویهقسهومنئه
.ڵکید گهشۆخیملهم،چۆنپێیبلێمکهئێستاچبکه.مکیدباورهبادرۆ واگهدهنه.گی دهلێزۆرمرێزو وخۆشدهزۆرومنیئه
.تبێحهنارهزۆریهبۆ ههشکێنموێمدڵیدهوا پێیبلرگهئه
 لههوهبهێئههودهتنیههفاقهههسمیررهوهئه.م بکهژارهموپهابێتووشیغهمنن.ڕاوهدڵیگهنورێکیهیوالهوئێستادڵخۆشهوم؟ئه چبکهئه
.مبکهڵژیالقسهگهبێلهدهمونجامبدهستمبێبۆ ئهده
خهۆشکچههوزۆر ئههرنوهئه.مکهدهڵباسگه لهلهسهمهوم ژیالوئهچمبۆ دهنسبهتمهحه.نیهرسه چیانلهاسپاردانیڕژیالنامخواوخۆ
.مهکب ێبێبۆ  ێبهستیمند دهدهلهوتوانامدایه لهوهئهموهنابێناهومێد بکو وده
ری نوه ئههوهئههاڵمبهۆبهه.مهکهبهاسدهر بهۆنوهیئههرد دڵهدهم ژیهالوچهمبهۆینێدهسهبه.فیقهێکمڕه هورچ،مکهمنهکهفیقهرهتییارمهرگهئه
.خۆشخانهنهرۆمبۆشدهگیمودوایهردهێوه لکهچمنامهپێشدادهله،مخۆشکهدڵ

.بابیۆمبۆکار 
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نهگدهنگههدهنهاسهار حههمقهیلههووهکهیده رکههدهکهه.الێمهنهگچهۆوهئیهوار درهکار ورۆییبۆڕابیدووکووڕۆژانیوه وڕۆژهئهایدسه
 .بزانێکێیانمیوانه وهبۆئهستانگیڕاوهبێدهوێکبهتا.بوومیوانیانههدیاربووهات،ده
لیممهامسههڵماڵههگههلههکبهوویههماوه. ناسهیوهکههژنهووکانهدارلیمیدمسههنگهیمهاده.ڵخسهتگهو ههوکاننزیهکبهۆوهپلیکانههسپاییلهئهبه

.کیدبووستیپێچۆیاندههاتوو
یانکههرزهر مهانگێقهوسههوههێنایههدهرزقههلیانبههڵوپههایدکههسهاناخانموڕهکاکهاشمو ارزۆر.یانبووکهکهڕهگهدوکاندار لیممامسه

.لیممامسهبهوهدایهده
بههایدشسهه.یههزڕدایکهیههوماوهایددایکهیخهۆ نههسهیزانێکهدهوئه.بانبوووخۆشومێهیهروورسهژنێکیزۆر"ابیردایه"لیمخێزانیمامسه

.گیتدهرێز لێویستورادایکیخۆ خۆشیدهقه
.مچاومبکهلهشانهڕهکهینهاهوئهوانکنئهناکی لهخۆ؟ژوور بچمهچۆنوهمهچاوهورسهوهب،باشهوهبییکیدنهوتهایدکهسه

؟چاوتچێتیوهایدئهناپیسنسهیانی
.چاومدێشێبلێممووانی بکهبۆهلودرۆزناکی ئهخۆ

،پیسیانچاومبهۆوا لهێههاتوهرگهئهموچاومناکهکانی لهکهینهنیشمواهکنیاندادهژوور ولهچمهدهم؟کوڕه،چبکهکلیفچیه تهئهباشه
.لێمبابملێیداومده

متهێ دیکههرۆیشهتنهینهدهوان ئههوهدوا ئههیههههبهۆ موکهههی دهدهبابمزۆرتی.هیچچی،بێتهنیانبابملێیداومدهواشمکوتوزاوهئهباشه
.کابرممالێ دهلهوڵداهه
.خۆیانماڵهوهرۆنهمی دهدهوئهنتاکووتمه،حهوهبێمهدیکهتاوێکیدر وبیۆمهژوور وچمهنهرههباشهوا

؟دیارنیه،کوێیهایدلهسهوهئه،کاکهاشم
.کادهولودکارستامه وهخانهوهاقار لهکچێبۆدهسهدرهدوا مهانلهڕوۆژ دوا نیوهڕمووهه
.نیهدیاریهۆب،بێواویانتهکهکارهنگتیدرهوشهونگبێئهڕه

.و کانیخۆمخۆشمدهراکوڕهقه بهادخو،بهرێکوپێکهزۆرکیماشاڵالکورێ
.داڵنهربهلهئێسکسووکوایدکورێکیزۆرسه.لیممامسه کهستدهرا
بهنکههروهختههبهبهێزۆرانهاخهانمدهڕههاشهمولێهینکهاکینودهکههلیمباسهیدهڵسههگههلهمیشهههوو خۆشدهایدمزۆراناخانم،منی سهڕه

.یهکوڕ ئاواباشیانهه
.مناکهرقیانپێو وهیچفهکانمخۆشدهکووکوڕهایدموهخودا منی سهبه.ڕابی دایهکهاستدهر

.ر بۆتاندار بهببێتهبێوندرێژمهڵالتهئهئینشا.اناخانمکاڕهمنهتیتکهدایکایهخوداله
.ربلیندمپێیانسهرێکوپێکنوکانیخۆشمزۆرکوڕهشوکوردیاره.مووبابێکهزوو ههایدئارهسهکووبوونیکورێکیوه،کاکهاشم

.نکهمدهکهباشیباسیکوڕهڵکبهخهکهرزییهربه سهمنمایهبۆموکهایدشاناز دهسهکووبوونیکورێکیوهمنی به،ملیمامسه
.منیدابهکادهیدا دهرچیپهکاوههدهنی کارارسخوێندنئێواردهلهاید گهکیبۆمباسکید سهروههه
.ڕابیدایهلیم،مامسهوهبخۆنهمدهرمونچا تازهفه
.اناخانمکانتخۆشبێڕهسته دهئه

 تهاکووبهێخهۆتههیالکبکههدهدهنهوچهتههحمهکارێکیزهندهچهدامانهزهوورودهیاندنیلههپێگکیدنیمنداڵوورهزانیگهکاکهاشمخۆتده
 ێگها خهۆ دی لههرامههمدهتیوگیانهیوکههیهههه کههختیهسههمووههههوژیهانی بهه.بننههڵهشیکار ههکانتتووهتیکوڕتایبهکانتبهمنداڵه
.ستێڕاوه
دز وتییهاکفیۆشهتنونبۆتههکانیهانکارییهاکوڕهناسهمکههدهرفههندنهمنچه. خیا بوونهنتووشیکارسههکه زۆررۆله.بکهتاچاولێوهئه
.زینداندانلهکیدنهۆ دز سیانبهکهکدوویهنویکهدهڵهپهچهسو کار پیوهئهردار وبهکاڵو
.مژنبێنمکهورهگهنیازمبۆکوڕهساڵبهوپشتیوانیخودائهبه کاسبنوماشالالزۆریرییانبچێنوێژیانناچێوکانیمنسهکوڕه
؟ستنیشانکیدووهدهستانبۆلیمکهمامسهباشه
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دمیهوانیبهێبههسههرگههئه.وهبێتههنهرهههگهورجوگۆڵههنهدهوهئهماشهاڵال.کچێکیرێکوپێکوماڵهدارهزۆر.تیه خۆیکهپورهاکهاشمکچهڵالکوه
.کی دهموویانیپێتیههنێخزمهاقیتهت

 .بێبووکیوایانههمالێکئاواتیانهمووههکهکابانهندهوهوئهباسیناکی کهستاو خۆشهدهندهوهماشالالئه.کادهلیمراستسه
.ناموسهبهرموشهبهیاوحهزکاکچێکیبهحهتاخوداهه
.وهسێنهحهشدهئێوهبنودهروهختهبهکاوسیبیدههنڕابیئینشاڵالخودابهدایه
.ایدشسهبێلهخشهنهاناخانموزارتبڕوانێڕهبیخودالهڕه
.ڕابیسپاسدایهزۆر
.سهار حهنێهوهوچهوووه کهیدهوهره دهگهارسهپاییدهئهبههماڵیوبۆوهڕایهکانگهقامهشهوازاربنێولهوهخومنهژمێیندکاتایددوا چهسه
یههنهربههخهسوه کههوهئهبۆ.بابیبوونوزڕدایکنووستنیانوکر رۆیشتنیمیوانهکانیاننیشانده چیاکانیدیوهوهکوژانهانویکهنگیماڵهدهبێ
ۆژنهدڕچه.کهیدنیئامادهکاکتێبهشستهبهمهوئهبۆوسهدرهمهینێبچێبۆداسبهو بڕیار  بخهوهپێ ئه. داکیدکهژوورهسپاییخۆ بهئهبه
.وتبووکانیدواکهرسهدهبیێکلهوسهدرهمهبچێتههاتبووڵنهههڕوو کانیلهرانیچاوهڵگهنهههۆ شیبهبوو
و شهکوووهو خهبێ.وتکهدهنهلێو کیدخهوم دهئهموورئه ههر ێگاکهسهله. درێژبووکه ێگاوبانهرسهکانیلهکیدنیکتێبهپاشئاماده

رمێشکیخۆ داههله.پیسیاربهبۆ ببووموێژگهوهتیئاگادارکیدنهیهچۆنوتورکیهرۆیشتنبۆرسهوتهکهزکی وفکیمیوانیوبهوبوڕابیدوو
.یانبووکهرهفهریکیداڕشتنیپالنیسهخه
ژیهانیوتتورکیههبابههلهبێزیاتیهد.مکهدهرزقهرنوهئهمنی پوولێکلهوفیۆشیندهوکانیئهدز زێیهبهپێشداوله،از بێرموێژگهرگهئه
.ینبکهواو خۆمانئامادهتهبهپێویستهر بپیسمونابهپه
.تورکیهینهگهبیۆینتاکوودهکیزۆریهپێیانماوهوبهوداخشاخبهقاچاخوبهبیندهناچاربوونیپاسپۆرتهۆ نهنبهتمهحه
لبناسێنین؟هلر سازمانیمیلقهمهخۆمانبهوکامشار تورکیهبێبچینهدهئێمهباشه
رمانگین؟وه وهبۆئهبێبلێینچیده

.وئاههاتوینبۆیهناخۆشبوولێینژیانمانزۆردهرههچیهوه ائهکوره
.وهتهیان یابومهتوانێبڵیمێیدممیدووهدهموێژگه
 موشهکیلهوئههونرۆیشهتونزۆرهههڵکیخهه،نها بۆئهه.ر کهیدوومێدهمالبابملهوبووهزڕدایکمههبلێمکهندهوهئهرهه؟خۆمبلێمچی باشهئه
.بووهشیاننهمه
.ژیالبلێمبهوی ئه لهسهبێمهبیۆیندهینوکانمان ورکهکارهموو ههوهپێ ئه.زانێندهتمهحهوئهسموپیدهرنوهئهینێلههسب

.وهژیانێکیخۆشوئاسودهوینهشبکهئێمهڕزگارمانبێوبالێیهتیمانبدهیارمهخودایه.و هوملیبکخودابکاخهمووبنوواباشه
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؟تنیهسهدرهمهرگه ،مهنایهربهخهبۆوهوهایدئهایدسهسه
؟ندهتچهسااهبابه
.شهتشهسااه
مالێ؟وههاتیهندتچهسااهو رابیدووشه
.بوودهتیازدهڵالسااهوه

.نگ ابۆوادره
.زۆر پێچوونکیدوهمانخاوێکهخانهشتاکووقاوهدوایه.بووریمانزۆرمشته
.پێویستهمێکمپووڵکهپێتهرگهئه،لێمبابهده

اید؟سهچیهپووڵتبۆ
.بێبابهچدهپووڵبۆ
.مپێیهوندهئههابگیه
.شیهیچناکابهوهئهخۆبابه
؟ما چیتهبۆبه
 .رکارسهبێبچمهشدهدوایهموسهدرهمهتلهندسااهزانیمنچهدهخۆت.گییفاندابێلهنمتمهبێدوومنی  حێلموده بابهئه
.وهسورێمهزگیبیسیببهرههئێوار ناکی تاکووخۆ
.بخۆینیانییبهیچانانووهکهیهبهباچاوتبشۆروسهستههه.بێدهتبیسیبۆ

؟تبێنێتاقه سهدرهمهلهرۆتاکوودوانیوهیینپهوماستنانوتوانێبهدهکواپیاو،بابه
. خانهبابکهئینشاڵالناچیبۆخۆ.بیخۆبیسیتبوورگهئهورهڵخۆتبهگهمێکنانلهیجاکهده
.وهینهبکۆلێوچا بخۆزووکهئاوهباو باتێکهرهماوهسهزووستههه

.بابهباشه
.وهکباشببۆیهروچاو تاڕادهسه.سهدرهمهورۆییبۆنگڵیناوبنههکانیلهیانیکتێبهناشتا بهایدپاشسه

ڕاوهڵگههچاو شهینههروسههچیبهۆ وسههدرهمهوههاتۆتههنهبۆندرۆژهلێیانپیسیچهرگهئهکهبیی لێکیدبۆوهووهواڵمدانهبۆکیدبووخۆ حازر
.ماڵێبێلهوسهدرهمهبۆچێنهانۆژندڕچهکههووی پێیکوتوئهوم دوکتوروچۆتهوهربۆتهبهدیوار رارسهلهبلێکه
رۆدبههوی ئههپیسیوهۆ غایببوونیلێمایل،سحواڵپیسیچاکوخۆشیوئهپاش.پۆلیبووهاومایلیتووشیسکهوهببۆسهدرهنزیکیمهودوور
.وهربۆتهبهیانڕاکهدیوار  ییانهرسهلهکهکوتی

.وهمانواڵمیدانهوی ههئهکیدوپیسیاریانلێمانکانیهههاوپۆلهلهسیدیکهندکهوێ چهلهوسهدرهسار مهحهنێونهچوووهکهیهبه
نهاخیدا ۆرێکنهامۆییلهه.بووکالسنهرسهدانیشتنلهز لهحهزۆرایدسه.وهنبیستهیامانواڵموههکیدمانپیسیاریانلێرههاکانیشیههماموست

بێههیچدالیسانسیشهتههههیهکهاولبووتههاڵووله،یکوتڵخۆ دهگهله.شغوڵکیدبوومهوهخۆیههفکی بمووخاری ههبیی رۆیشتنبۆ.بوودروستب
.ئازادنینکانلێیهئینسانهچونکه. نیهئایندهچونکه،نیه
.دانیشتکورسێکرسهپیسیلهحواڵئهوواڵپاشس.رنوه ئهمرۆییبۆرهکسیهسهدرهبوونیمهواودوا تهۆژهوڕئه
ودایههه دکهسهتهقدهئێهوارانحههموو هههسهتاکههو.بهاشبهووزۆروئههبهۆشهوێنهوئهه.زرابهوومههکدایهخانهبابکهلهکبوووتویهماو حهرنوهئه

.باببخواکهمێکیباشنانو هۆژی مووڕههئیزنیشیدابوو
ر؟بهکوتیچخهوایدکیدسهوو لهڕرنوهئه

.تینیهرێکیتایبهبهخۆشیت،خه
؟نانتخواردووهایدسه
.ششتێکمکی وخواردمسهدرههمولهخواردووهنانمنییاهڵالبوه
؟یهتئامادهکهنامهرنوهئه
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 ؟کهدهمبۆکارهوراستیئههایدبسه
.تییانیچیمدۆستایهکهنهکارێکیواتبۆرگه بۆنا،ئهئه

.مێدهتدهکهمنامهکهبر بهریانهمشتهودووبائه
؟خۆتتێکهکبۆچایهستهایدههسه
.رزانتیهههئاوا.نێیندهخۆمانچا لێبۆزانیئێمهده.مهدهزهتا
؟ناکی چاشتبۆکهقیلهسهتزۆرستاکهوهوادیارهر،نوهئه
.یهدڵئاواڵهستوده یبونهپیاوێکیزازۆرزقهئه
.یکیدڵبووی قهپێشنیار منبوو،ئهوهئه
؟نێنبکینوخۆتانلێیر چا نهدهلهپێتکوتکهیانیتۆ،رنوهئه
.ڵالرێوهئه
.مکهمدهچا دهوت ارشتاحهبمشهدهواوکار تهتاکوولهرۆژ وایه.رزاننیهچاشههووهخۆمهدهمنچا زۆر،ایدزانیسهده

.مبکهپیسیارێکتلێرنوهئه
.لێێچیبڵیبزانمده

زانی؟هیچدهتهوواڵئهربۆفهسهوورکیهتتبابهلهتۆ
اید؟و چیبزانیسهتههده
 کو ؟بابۆبمانبێدهوئهمویدابکهچۆنقاچاخچیپه.رینڵخۆمانبهگهبێچیلهدهو وندمپووڵدهچهو بزانممههده.مووشتهه
وبلێێنچی؟اسێنینبنچۆنخۆمان''UN''موو گیینگتیلهههله

رۆنتهاکوولههدهرێگها قاچهاخدابههچونکه.و ئهیهگهدهختیرێگاتاکوومسهکهیه.بێچاوربهشتتلهبێزۆردهتورکیهچونبۆاید،بۆسه
و رهپیهادهبهننهگبهێناچهارڕه.نیههتیسهیمهکبێز توررباپاسدار ئێیانییانسهمینی اشوکه.نیهرتهخهرزی بێمهرسه.بنددهڕهسنور
.بنیدانیمیننهمینومهکه تووشیاابکهبێدوده.،یانزیاتیی وهبمێنهشاخلهوشهوێکیاندووشهنوبکهزۆر
تنهدهوهئهوهمایههسهنوررکانیسههدێیههکێکلههیههلههوهاتورگهئه.کاقتنهرماڕهشاخیسه لههوئهرمتپێبێبۆگهرگیبه لونتمهبێحهده

.کی ی یانببیداوابکهنهناچارپێبێکهخۆرپێرگوبه لو
ختسههنهگبهێزۆریه ڕهوشبێگییوگیفتنیههئانکاراوێیاتاکووله اروئه،خاکیتورکیهنێوورز مهدیوویشتیئهبێگییوگیفتگهبهرگهئه
.پیسنڵکیدهخهگینولهڕادهکانماشێنهکانوشوێنئوتوبوسهزۆرکانلهتورکهربازهسهکه،چونبێ
.گینتونونهکهشکنهوهلێت تورکیتپێبێتاکوواسنامهوێ شونئهبێبۆده

م؟یدابکهچۆنپهشوناسنامهباشه
.نربازتبکهنوچۆندهزاننچبکهانخۆیانباشدهگومبێوکانهکار قاچاخچیهوهئه
.ر دونیاسهوئهنهتبهبێدهپووڵتهه.گیینگهوانپووڵئهبۆ
راتاکووئانکارا؟و لێیهندیاندهنازانیچه،رنوهئه
پهووڵیقاچاخچیهتکههنیههوهئهرنیاههچێتهبیینهشتلهوهئه.نبکهئامادهرفهنهبێپووڵیدووده.سنکهنگۆشدوودروستینازانم،ئهبهڵالوه

یبوڵقههرێهوهلههو یشهتتنهگهرگههئهخهۆ.گییفهاندابهێر یخواردنتلهخهشمانگتاساڵێکتپووڵیکی خانوووشهبۆمبێمنیکهپێبێ،ده
.واڵتێکیدیکهناتاننێینهورناگینوه

.کار مننیهمووپووڵهههو ئهوهکیدنهکۆ.ختهسهیلێێزۆر تۆدهوهئهرنوهئه
 هاری بههزۆروخۆیهاننهاردووهماڵه بۆنامهند ارئێستاچهتاکوووئهویهتورکیهکملهئێستائاشنایهرهه.لێمدهیتپێایدگیانمنراستسه
،بهۆلێمدهتپێوانهئهبۆیه.یهوگییوگیفتیزۆر ههنیهخۆشژیانیزۆرباسیکیدووه کهشتانهوبه.ابیکیدووهبڵدایکوگهله لێفونقسهته
.وهمههکهسهاردرهفهسههولههتهۆنیههوهستیشمئهبهمه.بیۆنبۆئوروپاکووکی تادهئامادهتانبۆیارهتهتورکیهیشتنههگکهربێههپێتوانه وهئه

 .وهنهکهبشلترێگارکانیسهندوکۆسپهنابێکه،بیۆ مادامبڕیارتداوه
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.ستمبێدهلههاوکارێککهمووههمبۆمنی ئامادهبیۆنورالێیهوهواوهییتهئامادهبهکهیهوه گیینگئهلهسهمه
.روو دڵسۆزیهموو لهکانتهههتسیحهکانونهزانمقسهدهبینموادهڕتۆلهمنزۆر.گیانرنوهئه
.تتدامخزمهلهمنی ،نبکهئامادهخۆووهساخبنهموێژڵگهگهلهتۆئه.تیهرهوحمود گهنمهسوڵتاخوداله.بهناهومێدمهایدتۆسه
.ناسنکاندهوانقاچاخچیهئهنوکهدهداکارتهخهولهناسمکهساندهدکهنمنچهبهرانمهقاچاخچی نیگهتبابهله
.متورکیهلهزانمکهکیدمووادهتدڵخۆشورۆزۆرهگیانئرنوهئه
.بێدهشتێک ورمووخودا ههنابهپه
.مخۆشکهبامنی دڵیتۆیهتمدهکهامهتۆشنبێنه

؟وهواڵمێکمبۆدێنیهورۆئهریانیهه
.وهلێمهپێتدهورۆئهرههبهدڵنیا.ناشتێکمپێبلێبۆرگهئه

.حافیز ار خودا
.وهبێنیهر خۆشمبۆبهاید،هیوادارمخهڵسهگهخوداتله
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.ژیالخانمهکارمبه،بێتنهحمهزه
.مدهدهر پێبهر بنخهچاوهلێیه

.ژیالخانمساڵو
.ایدکاکسهساڵو

.بێیخێیچۆنی،به
خۆتچۆنی؟،باشمژیالخانم

وت؟کهموێژ،چاوتپێراتیگهبهخه.ممنی باش
.مانکهرارهقهرسههاتبۆچینهنازانمبۆ.هاتنهرر بوومهههڵالزۆری چاواوهن
.ۆشبووبێخیاننه،یانهێشتبێبێنهنگبێڕه

.ڵالهینازانمبلێمچیهوژیالخانم
.رمڵخۆمبهگهموێژی لهگهوبیۆمبۆتورکیهبڕیارمداوه،زانیچیژیالخانمده

؟یهایدپووڵتههکاکسه
.کمبکاکۆمهولیداوهفیقێشمقهر رهنوهئهموێژبفیۆشینوکانیگهزێیهکهوهاڵمفکیمکیدۆته،بهڵال ار هیچمنیهوه
ڵمبوو؟گهله  ار پێشووکوڕهوناسی،ئهدهرنوهئهخۆ
.بییمهله

.ڵنایهوومههڕاڵمزۆری لهبه،و شتێکتپێبلێممههنم،دهزانیژیالخاده
؟چیهبێلێپێویستیتبه.ڵنایهووتههڕلهبۆ

.مستمبێدریغیناکهدهلهرگهئه،بێکارێکتههرههبهدڵنیا
.سپاسژیالخانمزۆر

؟وهبێته  یادهکهمێیدهچۆنلهوێژماڵمگهبه.بیۆنبۆتورکیهموێژڵگهگهلهرگهئهمنی پێمفکیێکیچاکه
شهتێکیوارگههئهپهێموایههرانمونیگههزۆرمنهی بۆیهه.بێنهێرسهاڵقیبدایانژنیبهیانتهیهبۆ ههموێژ ناو و گهکهمێیده.زانیخۆتده
.کوژ وێژخۆ دهمگه ارهونئهتمهحهڕووبدا
. کهکارێکیباشدهڵتبێزۆرگهلهبێنیکهموێژگهتبهنااهبتوانێقهرگه،ئهایدکاکسه
.یهههتیتۆشرمهیامبهویستیاڵمپێ،بهمژیالخانمدهوڵیخۆمدههه

 .مستمبێکۆتاییناکهدهرچیلهههبهدڵنیا
.ێنینڕابگهموێژگهچۆنبهلهسهمهوئهنازانم
.و بکهموێژگهچۆنچاومبهکهوههمکه دهوهلهفکیرخانممنی ههژیال
. ڵبکهگه لهقسهیانوکههڵماناتوانیبچیبۆ،تۆلێمژیالخانمده

اید؟یانکاکسهکهماڵهچۆنبچمبۆ
؟زایچۆنهموێژوهیدراومتاکووبزانینگهێنندوکتورمیهبلێیلهبچیورگهر منئهزهنهڵالبهوه

چی؟مکهدهبزانندرۆرگهاڵمئه،بهفکیێکیخیا نیه
.پیسێ دهکهخۆشهنهلهکهراو دوکتورێکیدێنستار ورهشتیوابچێ؟تۆپهفکییانبۆپێتوایه
. کهراستده

موێژ کهیدبهاسایال هیگهه کههکههورهڵدوکتگهه لههکهلهسههمهتهوانیده کههدهدرۆنکههکه نهوهستبهوههنکهشکنه کهوهبوونلهدڵنیابۆ
.رگی کیلێوهیه ونامهبکه
.گیمردهکیلێوهیهنامهێنموگهده تێکهلهسهمهموکهقساندههاتهڵدوکتورگهلهورۆئهرهه.ایدکاکسهچاکهفکی زۆر
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ئێهیهبهۆو پشکنینیدوکتوری بێبیهێنههبیانبهرگهئه.موێژگه بهبیدهنووسمکهکدههیرگیتمنی نامهتوهکهنامهرگهئه.خانمژیالباشهزۆر
.ینکهقساندهیالیئاسودهخهمبهودهئهو
.ایدمکاکسهدهوڵیخۆمدههه
.مموێژتنیشانبدهگهبیۆینماڵهوهکهیهبهکهیهختتهه وهکهورگیتوهتوهکهنامهکهوهیهکهده،منچۆنئاگادارژیالخانم

؟کار چیبۆدهوشهوئهایدکاکسه
.چمڵیدهبه
،بووورۆشنههئههرگههئه.لهێمپێهتدهوخانههقاوهرکهیدهئێهوار دێمههورگیم لێوهکهنامهبینمودههاتهدوکتورورۆئهرتوانیمههرگهئه.اشهبزۆر
.ینێدێمبهس

؟پێتچۆنه
.باشهزۆر
.خشیمزاحیمتبووممبهدهبێبیۆم مندهده

.خوداحافیزژیالخانم
.ایدکاکسهیزخوداحاف

.مبدهتپێتیهمانهئهوئه.بییمچووژیالخانمله
تیچی؟مانهئه

؟هیکێه
.زانیخۆتدهوهبیکه
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فیاو کۆسهارانبهه.داگیتبهووشهتیدهگیهاشهاخودۆڵووزهبهۆنیسههوچیا ڕازانهدبۆوهودۆڵوژکهوردهشتو وانیخۆ دهمووههبههاربه
.وهبونهدهئاوپڕکانی کارێزهوکانکانیاوهووهخوارهڕژانهکاندهووبارهڕورهبه
.کیدستدهرمهرێبوارێکیانسهرهار ههگژوگیا بهلبهتێکهتی بۆنیاناهوریانڕازاندبۆوهدهشتودهنگنگاورهرهویانگوڵی ۆراو ۆردهبه

ولینێهو بولبهچییکهه.کێشاادهڕچیاورهنیبهچیاڕاوووهمواندهنگیدئۆگیانیدهااشقانوکیدڵرفێندڵی موسیقایهوێنهو کۆساران کهقاسپه
سیوشتووهنو بونهوهارهاتنیبهستلهمهرکانسههیگوندی.یانپێکهێنابوونهێشتێکیبێوههور گواڵنبهدهلهپولهما پهسهدارستانوباخو
وشهتدهورهبههوردههێنایههانیاندهکهۆڵهههکانیانلهڵههڕدارانئاژهمههوکهێالدهتیاکتهۆرگاسنووگاوزراکانیانبهسۆڵمهورماسهوهکۆڵبونهله
.کیدنیاندهوانهڕهوچیاژکهنودهنبه
وکاکیشوانی بههکیددهڵکانیانههیوانهدۆشینیحهانبۆستقۆلیدهت بهسهکیدودهوکێوژکهوویانلهڕڕومااڵتیاندادوا مهبێییانبهنگهشه

.چڕ ویستیدهوینوخۆشهسیحیاو ئاواز ئهشمشاڵی
بهلهکۆزهپنگوسپینگووئهلوشه،گێالخهوکوڕادهکارگوونگیکهرێواسوورهرۆنیکهلۆرکوونییپهفیۆشتنیماستوژنانوپیاوانید بۆ

پێداویسهتیلوپههلوکهه کهارهپبهبیفیۆشنوبیدتاکوودهشارتیانبۆحمهزهون ڕه کۆکیاوهمهێنیاوورههبهر بهیارهسهسوار بهخواڵو
.نکانیاندابینبکهخێزانهخۆیانوتی ژیانبۆ

سهتاووهوتبوونوکههخهۆکانبهۆدروسهتکیدنهیخهانوووهوییهنزهخاوه.وز پۆشیبووسهرگی وانوبهووخۆ دادڕ بوربهشاری کیاسیسپیله
زێیرگوی لوبهکیینژنانبۆوکچانوڕاگهدڵیدهلهندخۆشیانماوهزهشاییوووهتنهازژنگوکیدنوژنمارهموانبۆ.بوونریکیکارخهفااله
.نازاوا دادهستیماڵهدهرسهر یانلهکۆلێکخهپشکنیوبازاریاندهکانینێودوکانه
لهه کههشهتانهوئههمووهههوزێیورگ لوبهتاکووخۆبوونهوتکهیاننابوودا کهرراپێیقها ماڵیبووکێبهستابیایموێیکانیوهخوشکه
.نیانبکڕبووکیتازهوتبوونبۆر رێکهسه

نگێکیئاهههووهببنهدووکمکۆرکار نزیکیههسوکهسلهندکهنگیچهدهبێبهنوکهنههێشتنڵکبانگخهنوکهندنهماوهزهکهدابوویانبڕیار
.بوومنداڵیشیههدوومیژنیبوووسێههوهوو،ئهبنهکیاوه نهبوخچهستابیایمخۆئاخیوه.چوکبگێینب

ئاشهنادۆسهتوسوکههزۆرلههبوونووتکههخهۆوه،وهببیننههکچێکهی هوانیبهۆکهستابیایمدابوووهلێنیانبهبه هودوا ئهکانیبهدایکوخوشکه
حێه ببێتههه کچێکهی هوانوکههبههوووهانیئههوڕیڕوانهیوچهاوهدهفڕهرزبههسهتابههیایمزۆروه.نیهدابکههپهکچێکههیبهۆ وهئههبهۆبهووپیسهیاریانکید

ههاتخهۆ دادهبههزۆرکیدوحیسابدهساڵهژدهههکوڕێکیکووخۆ وه.یهمنداڵیشیههدووونیهێناوهدووژکهبووگیینگنه بۆوهئه.ر هاوسه
.رۆییبۆبازار دهداوگوڵدهخۆ لهۆژانهدوا کار ڕلهوکیدمیدهماحهزووزوو.تاشیووڕۆژ ریشیدهمههو

واڵمداوانی لهئه.نیههیچیاندیاربۆووههاته چیلێکهلهسهمهیسیکهپدهکانیدایکوخوشکهواملهردهبه.بووزکی هێنانیژنێکیتازهوفکی
.ناداپیاو زڕدارسکچیخۆ بهکهوزۆریانپیسیوهیانکوتکهده

.ندهولیخۆتاندهقهژێیستاشلهوئێمنداوهولتانبهقهنگۆیکوتئهده.بۆلیبووبۆلهروههکیددهوڵنهبوانیقهئه ستابیایمقسهوه
.بوو  مپێداولیحهمنی قهکهوهبییتچۆتهلهدایه.بابیکوڕانو ببمبهمههمنده

رسههلهه،بهێبیانسههرسهه لهههوئهه.وهبینینههدهپێکتبۆرێکونکچێکی وانوتمهحهبگیهبیمانلێکوڕ خۆمسه،یکوتداده وابدایکیشیله
.خێیانه

یهداژنیهانبهۆپهبێوهوییهکچهیقههنهددانههکانیچهشهکهخو.ڵگییابووههه لێررائهاراموقهه.ردابووسهتابهیایمبههوهرونهیدهئاور ژنهێنانگڕ له
نگشهۆخوشههزۆریه  هوانوبهێوکید نههوبێکچێکبێنمشهووبیلالدهیکوتئیلالده.ژنانبێنێبێوهکچوییهقهبوونهستائامادهاڵموهبه،کیدبوو

 ژنهیوهکئههوه.کیددهنههحیسهابیانبهۆرێکزیهاتیکههکارههکوو هارانلهوهردواندوههدهژیاننهێموکانیگهدایکوخوشکهستابیایمونهوهنه.بێ
.بێستابیایمی نهوه

خهۆ نهازانێور هاوسههبههوئههتازهکهپێیکوتبوووووڵکیدبگهرێکیباشیلهشهخۆشخانهنهلهموێژ گهوهنهدوا هێناستابیایملهوه
هیچ ۆرێکبهکیدودهموێژڵگهگه لهمقسهکهزۆرنوستوژوور دایکیدهلههوانشه.کوایهکوویه دابۆو وهماڵهولهوبوونیئهنهبوونو

.دایهدهوو نهڕ
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اڵقوخهۆ داوا تههموێژگههنکههویسهتکارێهکبکهههیانهدهوفشهارژێهیخسهتبوویانهوکیدبهۆوهریکواو تههتههموێژیانبههیانگهکارهووانبهئه
.بکاوهبوونه یا
زووژنێهکبههکههبهوولههپهبههزۆرشبۆیهرههوکیدر دهرهزهئاواشزۆربداتێوییبێمارهبکادهموێژگهاڵقلهداوا تهرگههئ،یزانیستادهوه
.دااڵقنهموێژی تهگهبێنیوکهویستژنهیده.بێنێرسههژنیبنیازهبهکهبووکوتموێژ نهگهستابهوه.بێنێموێژگهرسه
بهێوچهاو بهه ئامهادهکههرارهقهرسههلههیتوانیبووسو نهوتنیخهخۆشکههۆ نه ار پێشووشبه.کید دهژیالایدوبیی سهزۆرموێژگه
.دادهشزۆر ئازاروهئه.وهماڵیبمێنێتهلهببووناچارو وایدبکهسه
.و دووکیانبکهرههچۆنچاو بهدابوووهئهفکی لهزانیوپێویستێکیگیینگدهناخۆ بهپهله وبوونیئهوزوو دیتنیژیالئاره
کانینههڵژگههولههبکهاردانیکوچههبتهوانێسههخسهاندکههرهده بهۆتههرفهدهوئههوردهردهکانیوههدشهوسهوسهتاوخهنوهمیهه لههوهریکخستنهته

ایدسههیامبۆپههوویشهرێگا ئهدیتنیژیالولهبۆخۆشخانهنهباردابڕوابۆلهتێکیرفهدهچۆنلهکهبووداوهفکی ئهلهوئه.بکانقسه ییانیا
.و بکهچاو پێبنێی تاکوو

ربۆیهههه.در هیچهیپێنها بکهاسهتاوهاڵقلههداوا تههرگهیزانیئهده.اڵقبکاا تهخۆ داو بهوهکابۆئهختیلێدهزهستاوهکهیزانێدهموێژگه
.مبێدهستاخۆ پێ قهوه وهئهبۆکید دهکهزاهولیوهممحهته
وهبونههخهۆ داوا  یاموێژ گههوهئههبێبهۆپڕکوتوکهویستشتهیانهههدێننودبیایمستاوهبۆریکنژنخهواکهبووکوتموێژیاننهگهوانبهئه
.بکارگیتنقوهاڵوته
،نهدمانهگدوا شهووکیدنر وچهپههدهبیستسهاڵتێنهنیلهمهژنێکی وانیانکهتهبێوهپیسیار زۆرڕانوکانیپاشگهخوشکهستاودایکیوه
سکچهیخهۆ ههیچکهه کههوهدڵنیابهوونلههوستاشپاشدیتنیژنهوه.بۆوهدیتبیایمستاوهبۆستدابوودهلهماشێنسادوفیهۆ ته بهکهمێیده
رگوبهه هلوستاکانیوهخوشکهوکهژنهئاموژنیبێوهوپورکهبوونایاندارراقهکیدن، مارهدوا.بێنێژنهوهێبکهووباز برپیاو زڕدارنادابه

رسههکبههدوا یههکلههفیۆشهیانیههپێاڵور وزێیینگههزاز وکانیبههدوکانههتبوونوبازار کههۆژ دیار کیاوداوهڕله.بکینزێی پێویستیبۆ
.وهدبۆکی

.مهاڵیبهۆمبالێکهدانهاردێوهاهبههڕ و کهکهوه بۆژنگوازتنهشتیدیکهمییشکوزۆرێکبیین ،رۆن،گۆشتوستابیایمکۆلوه،دواتیۆژندڕچه
.تبکاینیدروسو ههشهسبۆخواردنیبیستتاسیکهموێژبلێکهگهبووبهیڕاسپاردکانخوشکهکێکلهیه

 وهئههیانکووتتهۆواڵمدادهانی لهوئهستاوکانیوهخوشکهپیسیارکیدنلهوتهکهگیتوڵیههگومانوشکواڵهههوبیستنیئهبهموێژگه
.کهمهپیسیاریکهولێێنبپێتده

وسهوخهومێهیدولههکههماڵهمووهههخهۆ ولههگیویسهتئهایههستا مێید دهوهلهخۆ ولهبێزار.داگیتبوو سته همووییههتوڕهقوموێژڕگه
.رداکانیبهدشه

وونشهتێکیبهۆڕ وهئههبهۆکهیدسهتا مێهید دهوهوهرێیهاتنههچهاوهوهسهیینهئهلهچاوانیپڕبهووهمبارهموغهدڵیکیماتهبهممهچوارشه ئێواره
.وهدایهاڵم وابینهبه،نجامبدائهکانیبۆکاره وهئهبۆبانگیکیدند ارسو چهخه.نانیبۆلێنهو هیچداخانبۆخواردنیشهله.وهبێته

.کیددهنه وشه حهرگادهربهاڵوێژ لهیدێتنیگهڕیچاوه.بوودڵخۆشستورمهسهووهوتهکهژووروهقۆزان،قیتولێورسهلهستابزهوه،ئێوار 
 ێحهههخههۆدایکههتلههه،چیکڕیههوهشههتتبههۆمووهههههوئههه؟ما چههیتهههبهههوهسههتائهههابیوهنهههیچشههتێککههوتی هههلهههوهبههێسهه کیدنهههموێژبهههگههه
!؟وههاتۆتهنه
.رۆر مهسهلهو ێێبکهلێن ێبه پێتدهوهئهوربوتنیهمهتۆبهوهییکوتیئهتوڕهبهستاوه
هسهتیخۆمهدهبوونبههمنداڵنهرگهمه.ژنیتۆبوومبهکهمنچگوناهێمکیدبووئاخی،کوتیواڵمداله.ووهی بدهستا زۆر وهقسهوبهموێژگه
.کانتخوشکهدایکتووبیتۆزهغهربهتهوتومهواکهئاکه
چهاو دمونگیلهچوستا داممار وهپهووهیهستاههبییندارکووپلینگێکیوهموێژگه.دیوار دادابهناوووهموێژهگهستاپالێکیتوند بهوه

.کوتا تبووکهشهتاکوووپانشهومستژێیموێژ خستهگهستابیایمی وه.ستا ڕنی وهروچاوتوند سهبهوقایمکید
رسهه لههگهاردهویانکهیدکههمینهیماڵهزهژێهیملیلههزۆرهموێژ بهگهبێڵالدروستنهههوهشهوبهزانیونگیاننهدهڵکبههخ وهئهستابۆوه

.داخست
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بههولههسهمهوبههسنهابێبهێڵنکههنهێودهنهانیدهونیابڕیهکئهاوتههووهنههناکهێ لرکهبێدهدهواومانتهکهشایهشیکوت،تاکووکانیخوشکهبه
.بزانێداکهمینهزهژێینێولهموێژبوونیگه

ڵالهههبیکاتههتکههندهماوهزهو نهگبهێشههڕه وکههمهیندهزهژێهی لههتیهوهژنههوئهتۆفکی چاکنیهوهئهکاکه،کوتیستاوهشلێی خوشکی
.ێنێبگهکتلێتێڕهگهموووهه

لههبلێێمهنژنهیئهاوامنهاو کههماڵیبابیووهبیبهێنێزووسبهر ههکهمندهبه.کیباشنیهکارێوهئه.کادهراستستاشکوتی،شلێیدایکیوه
.داولێمدهدا نێومپێدهووهتێتهوسوومدهڕ

یانیبههرهههوهباشهسهتاکهوتیفکیێکهیزۆروه.وهیههکهکۆڵخهۆتیدهتیلهراحهبهزۆروفکی چاکهزۆروهئهکاومڕاستدهکدایکوتیکاکهشلێی
.وهبنێتهاڵهموپێلهناهێلمتازهبابیواڵهمبۆوهمهیبهدهزوو
. و خۆ بنوکهدیوهلهوشهوبائهوکانیبگۆر رگهبه لووچاو بشواورسهبا.ردهبچمبیهێنمهشتیهباکاکه،کوتیشڵیی
.و بێلهربێههدهبێونهیکوتیکارتپێستاوه
.بابیماڵهوهیهروچاو خوێناو ببهسه بهتیوهوژنهنیئهماتهبهخۆ.بکهیشلێ قسه،بهستاوه

...ئاخیدایه
.هتیئاوائاقاڵنه.ئاخی ناو کوڕم

.گیاندایهباشه
.دابنێچاشیبۆنانوولێبگۆرهکانی لکهشدوایهروچاو بشواوباسهر ودهبیهێنهبیۆ.ڵێدایهشلێی،به

.گیاندایهباشه
.هبگۆڕکانت لهور دموچاوتبشۆدهرهوهستهههموێژگه
.و بتبینمنامههبیۆ.وهمبهکۆڵلهمچۆبیۆ
.وهخۆتخاوێنکهودموچاوتبشۆوئهسته،ههبههمنداڵمێژموگه
.تبنانهلهمووتانبههه.پێ چاومونبهلهلێمبیۆده
.هیچوپوچهتیوهژنه.بیندهتاکووبۆگهوه دابمێنهکونهولهندهوهئه،هاترچاوتده.ر رسواڵکهینکچیسهبتانهلهبههێمئاوا،ئ

؟چیهوهئهشلێی
.تبنانهلهمووتانبهههلێ،خانمپێماندهو چبێکاکهتهه اده
.وهمهدهبابیدهحویلیماڵهیانیتهبه.و بێیانیلهباتاکووبه،وههکۆڵیبلهرهوه

وشهکوهچاوییههروسههخهوێنبههوکهیدنیژانیدهدهئازا بهمووههوێژمگه.موێژنوستبوونگهلهموویان گههه.نگببوودهواو بێهتواڵتبه
.سار حهبۆرۆییستاوهه ێگا خۆ له.و ود داگیتبوومووهههڵڕقیتۆ.وهبکاتهیانلێچۆنتۆڵهوچبکاڵیگیتبووههفکی.هااڵتبوو

ور داخشهاندبههورودهچهاوێکیبهه.ڵگیتههه بهووکهنابۆشهکهپههلههفتکهکیبیستلیتی نهیهکهنهتهلێناونگاو ههههکهفتهنهۆشکهبورهبه
.کابخۆ دابهکههتفنهکهنهتهبووماتههر خۆیدابوروبهدهبههیندێکتێیامانپاش
ڵگیتتهاکوو هههکههوتهنهکههنته.کهوشهحهوهڕایهگه. کهشمچهستیدایه دهکهرهماوهناسهپهلهژوور ووهسپاییچۆئهبه.بوو پێنهمچهشه
ردت دهکچهارهنههتوهکهیدهوبهه وکههشهاددهسهێکیدیکههکوشتنیخهۆتکهبهتۆ،یکوتدهکههووتهبییکهوه کانیژیالقسهپڕله.خۆ دابکاهب
. کهخۆشدهزانتدڵناحهوتێنێوفهنیاخۆتدهتهنیاوتهو وستناکهتهیچتدهکارهوبه. کهدهکانئالۆزتیکێشهڵکووبه ،هکان
.بهاوکمی یاتیدایکولهتۆ.سمینیاکهتهوێیوتۆمنزۆرمخۆشدهموێژگهداده.یکوتدهوهنهخهردهزهبهکهچاوانربههاته ایدتیسهاڵفهقه

.بمدهسوکارکهبێ دیکهومێوهیندهقهلێمدهمێنی،نهتۆوتۆیهمنپێویستیمبه
کهههچگوناهێکیهانکههیدووهوانهههئهباشههه.وهکاندایهههڵههژوور منداێکیلههئههاوڕ.وههێنایهههخۆوێژ وهمگههکانمنداڵهههکێکلههه یههیکۆخهههنگهده
ههیچتاوانێکیهانمندااڵنههوئهه.یهواکارێکیناڕهوهنا،ئه.بسوتێنموهخۆمهشبهکهماڵهوکانیشیانپورهنکونهبابووانی وئهخۆموو مههده
.دووهکینه
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کمرێگایهه.مخودایههچبکهه.وهبییکیدنههوتههکهیدانیشهتونگدهبێه دابههکهتاریکیژوورهلهژوور ووهچۆوزبۆوهخۆسوتاندنپاشگهلهموێژگه
.نیشانبده

!یی ؟سهرو ییانیانبێنمهدهمووهههاوارزی وبهموردهبهستهه لهسار ئاگیحهمچی؟بیۆملهردهتێبهخۆمئاوررههرگهئهباشه
.چیخۆمسوتاندبۆزاننکهدهمووههئاوا
 ژیهالئهه.رداوهتێبههبزانهێخهۆمئهاوررگهتیئهتایبهبه.کادهزگوهنیاتهبهونبمیمئهمرگهئهوموسیئهنیاکهمنتهئاخی.اید سهئهباشه

ووهڕامناگینههروانهههئهه.چهیبێتههو دهوهباتهبمرگهئه.هیچبابیشمکه،ماڵهدا ێمنیهوماڵهلهمنتازه؟و خۆشده منیزۆرویچی،ئه
خهۆمبکهوژملههمهنبهۆباشهه.نکههکارێهکدهمووهههوهنههکهبکهۆڵخۆیهانلهه مهنوهئههبهۆوانههکید،ئهژیالراستیده.ومهشهئاخیوشهوشئهلێیه
 کێ؟چیدا،بۆپێناو
د ؟ربهخهمیدنیمنویژدانیانوهکوابههوانئه
بهێودهمباررگمغههواڵیمههبیسهتنیهههبههبابمیان؟پۆشندهشمبۆڕهرێژنوڵدهههسکمبۆکانیفیمێخوشکهدایکوستاووه،کوشتمنخۆمرگهئه

 ؟گیبۆمده
.مانم مانونهرێیانهدوورسهئێستاشله.مبگۆڕنووسهچارهومئهوڵبدهههبموبێخۆڕاگیهیکوتمندژیالده.مبڕواناکه

.یانکهناوهڕقوردهسهدایکهبۆژنیخوشکیوبێوهبۆوتیشاوهرهکهوئهتبۆتایبه،بهوتنهکهرسه خۆشیووانمژدهئهمانمبۆنه
.لێندهکانوانیشانه.بێنێرسهمبهژنوزووانهبهمایهتهبه.حیسابکیدووهبوونهمنیبهمێژهستانابیایمی لهوه

ومرو داکههگههتااڵویهانبهه وهئههبۆ.خدۆزهمبهبکهژیانیانلێه منشبێنۆرهنۆرهبهرگهئه.وهمهکهیانلێبهبێتۆڵهنانابێخۆمبسوتێنم،ده
تیمیارمههنتمههحهوئه.م ژیالبیۆمبۆڵگیموکانمههزێیهوکانملیباسهنبیۆمستاوهڵنهتاههههواباشه.خۆمناسوتێنمخدۆزهمبهژیانیانلێبکه

سهار ودمسهپاییرۆیهیحهئهبههنهاوک انتایههکهانیلههزێیهمووهههڵگههیلههشهدیکههکانی لهبیێکلهگۆر وکانی لهگور یبهموێژگه.داده
.ر دهچووووهسارێیکیده حهرکهدهنگیدهبێبهووهوچاو شوشته

.خوارهاتهخۆشخانه نهگاردهربهکیلهیه پێداوپاشماوهخۆشخانهسینهئادرهڵیناوتاکسێکههستیلهده.ببوورتێپهوشهنیوهکاتله
بڕیهار دا.دابهوونۆچوهاتوکانلهستارهرهتاقولۆقپه.ر داخشاندوروبهدهچاوێکیبه.دانیشتکورسێکرسهلهوخۆشخانهسار نهحهاونرۆییبۆ
.م ژیالپاشانبڕوابۆو دابنیشیێولهرههوهبێتهدهۆژڕتاکوو

چهاو ڵکدمو خههوهئههبهۆموێژگهه.کانیانکارهرسههاتنهکاندهستارهرهپهودوکتوردابوونوهاتووچۆڵکلهخه.ببووووناکر واوتهواڵتبه
هاتنههچێکهیدیکههڵکگههژیهاللههپهڕلهه.ڕوانیهاتنیژیالبوووهرواچاهه. دموچاو خۆ گیتبووکه چارشێوهگۆشهبیننبهڕاو نهڵگهشینهه

. خۆ بانگکیدمکاندانژیال بۆستتهدهکیدنوانگبوێژبهمگه.خۆشخانهنه وشهحهناو
؟ لێیهکهچدهوهموێژ،ئهگه

گی ؟بۆچیده
.مکهتبۆتباسدهڵوهشوینێکیخهژیالگیانبابچینه

 ؟کهرێمدهوهچالێیهمێژهله.دوامدابهرهوه
.بێتدهسااهشپێن ،شه

.ژوور رهموێژوهگه
تلێیداو ؟که،مێیدهڕاوهڵگهروچاوتبۆواشینههسهوئه
.چیلێکیدوومنامیدهوئهئاگاتلێیه.د ژیالگیانئه
.کانیشکیستهکدهحه

.بۆ لکاوماڵهوۆئهبوهرێمهناتوانمبگهه منتازگمبکهبێکۆمهژیالده
.وماوهبزانمچقهوهبۆمبگێیهموێژگه

ڕێکیپێفیۆشهتموڵشههوهۆژ هههڕرههه.ژیهانمنهاخۆشبهووه دیکهههینهدهماڵیبۆبیدوهخۆشخانهنهستابیایممنیله وهوهدوا ئهژیالگیانله
.هویادکیدوواو لهتهمنیبهوهۆژهوڕله.کیدمتیپێزۆر بێحورمه
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.منیانکیدووه دابهماوهولهتیهحورمهتیوبێسووکایه وهئهوکیدمندهکوودوژمنچاویانلهکانیوهخوشکهدایکوخۆ و
لهه.سهتخهۆمنیههدهبوونمبههمنهداڵنههخهۆو کههڵدهگههملهفتارهرهئاوابۆر تۆموسهوتمنهای ناساڵمهخێبهکوتئاخیستامدهوهکاتێکبه
.کوایهیهکمنوهبیبۆنهدابیوماڵهولهتۆ،تکومنیدهواڵمدابه

.ندههیچمپێنه وهئهبۆماڵقبکهداوا تهخۆمبۆدێننتاکوومزانیفشارمده.بێزاریانکیدبووموژیانهواو لهتهبه
سههانکه31تها41بههۆۆژ  ومعههبههۆڕکههبووڕایسهپاردوالێکدانههاردبۆوهمباهه بهههشهتیدیکههبز وزۆرسهههگۆشههتومییشهکوکۆلێهکسهیپێی به

.بنێملێپاڵوگۆشت
؟بێپێمبڵێیدهوچیهلهسهماڵیلێمپیسیمهوهکاتێکهاتهدوینێئێوار 

.کاتیخۆیانحیسابدهکووکڵفهمنوهکابیایهوئهمکهتبووحهنارهکجاریهڕبکهباوه.هکمهپیسیارولێنبیکه پێتدهوهکوتیئه
.بوونیمنخۆگوناهیمننیهمنداڵنهکیدوتۆمێیدمبهکهووهبێبزانممنچتاوانێکمکیدکوتمدهچوومودهپێشیمنهله
وی زۆرئههچهاویمڕنهیودمومداومماررمپههتهاو ئهازار سههمنهی لهه.دیهوار دادامبههنهاموپێوهردابووپهالێکیبههتاهێهز لههوی هههئهه
 لههرکههده کهیدموکهمینهژێیزهدموچاو خوێناو لهشبهدوایهکوتامیوتبووکهتاشهههشپانبهومستبهخۆ وژێیمنیخستهردانهنامه
کهۆلملههکهوتمبهیۆسهتابهوومڕقههوندههئ.ر دموچاوتبشۆدهرهکوتیوهووهکیدمه لێکهرکه دهکهتیشاوهشکهکخویهپاشماوه.ستمداخرسه
.تبنانهلهمووتانبهههوهبه

پشههیمانیکهههنههازانمچبههوو.مردهتێبهههنیههازبوومخههۆمئههاوربهههڵگیتوههههفتێکمنهههکهههنهتهسههار وحهموویاننووسههتنهاتمههه ههههوهدوا ئههه
شهادکیدیکههیهه وهئههبهۆ،چهیکهوژ کههخهۆتده،تکهوتدهکهوهزرینگایهگوێمدادهکانیتۆشلهچاومبوو،قسهربهدایملهایدبهسه.وهکیدمه
وهنههیانیببمهینێبههسبهنیازبوونکهوانبهئه.م تۆبیمبۆوهکانمبپێچمهرگهبه لوبڕیارمداکهوبوومهزکوشتنپاشگهخۆئید له. بکه
.بابمماڵه
؟رماڵهاتیدهلهکهبووئاگایانلێنهباشه.ئێیههاتیبۆکار چاکتکیدکهگیانموێژگه
.موویاننووستبونناهه
 بۆچیبانگکیدبوو؟میوانهمووهههوتزانیئهئاخی نه،باشه

رسههو ژنهمبههیهههدهپهێموایهه.رۆر مههسههلههوکهوتیدمهتداخهه. میوانیبۆبهدهکهوههاتۆته ێنهحهدایکتلهلێمپیسیخۆ.کوتمپێینه
.بێنێ

.یهئاوا،بۆ هه
.کێیتۆسبزانێکهناهێلمکهبێوهدخوشکیخۆتئاگا لێت.گیانموێژهبێگمتنهغه
.تبووحهنارهو زۆریتوانیچاو پێتبکهنهکه ارئاخیبتبینێوئاواتهبهایدزۆرسه

.مکهزوو دیدار دهئارهمنی زۆر
و زۆرهوقسههئهه.و کتیبکههیهه بهێوچاوتهانبههایدینێهیمسههوپاشهاندهمههماڵههوهرۆینههدهگهیموردهوهچهمئیجهازهئێسهتاده،گیانموێژگه
.وهستهده بهرنامهبه
.میبهڵخۆمدهگهموێژمبۆراز بکی لهگهرگهئهیکوتده.خاری  رۆیشتنبۆرنامهبه
.تهناراحهزۆرتبۆوفکی تۆدایهلهکجارایدیهموێژ،سهزانیگههد

ناسێنێ؟بیاژنتچۆنمدهم کاکوگیانلهلێمژیالده
.مبانگبکهدیکهاوێکینپێتخۆشبێبابهرگهئه.بار دهتیانلێرامهکهتوئینسانیهیشتوونوتێگهوانزۆرئه.بێمتنهغه
.منی پێمباشه.ژیالباشهزۆر
نێێچی؟دهخۆتاو نباشه
؟یداچۆنهشه
ااشقی؟بۆ
.خۆشهمپێنێوهوئهراشقیچی،ههاێکچ
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.یدالێمشهپێتده اروئه.باشهزۆر
.وهدێمهوهئهبهلێیه
.بابیۆینسوار تاکسیبین.چووزۆرمپێنهخۆ

.تاکسی،تاکسی
؟چنبۆکو ده
.فاییوهقامیشهبۆبمانبه
؟وهیهکهچیدهلهیدافکیشه
. موناسیبنیهکهختهئێستاوهولێمپێتدهدوایه
.تکهستهقدهشحهوهئه.گیهی ڕانایهپهوتلهحمهبێزهکاکه

.گیهڵیههنیهۆرناز.زۆرهوندهخوشکێئه
.منونمهزۆر

.خوداحافیزتانبێ
.ربێنممدهکهیداباکلیلهشه.ببوره.موێژگه
؟بێکتپێیانناخۆشنهکایبیاژنوبلێلێمژیال،تۆده

.خۆتهماڵه ،وابزانهیکهچندهقسانهوئه.ژوور بیۆینهرهکچێوه
ماڵی؟بیاژن،بیاژنله
.لێکممواهسه
.رچاومممسهسه
.،کوێستانوبیاژنمهیدائهشه

.بێدهکمیوانیئێمهیهماوهوفیقمهشیدا رهوهئه،بیاژن
.یداخانمبێیشهخێیبهزۆر
.سپاسکوێستانخانمزۆر

.وهئێوار دێمهبۆکار وبێبیۆمهبیاژنگیانمنده
.بکهفتارخۆترهماڵهکوووه.کهرممهیداگیانشهشه

.تیوماڵیخۆیهماڵیمننیه.کارمده اچۆنشه
.سپاسکوێستانخانمزۆر
.تحمهزهبێقهکدهبیاژنیه

.مکهشتێکتبۆباسدهمووههخۆمدوایه،پیسییدانههشمهیچشتێکلهکهداواتلێده
کووچیژیالگیان؟شتیوه

.تژیانیخۆ بابهچوزانمله
.م منئازیزهفیقیتۆیهرهماداممیوانوبزانهندهوهئه.کانمرچاوهسهژیالگیانبهباشه
.ژنێکیرێکوپێکوااقڵیندهزانمچهودهیهتۆههروانێشملهوچاوهرئههه.اژنگیانزانمبیده
.یداگیان خوداحافیزشهده

.ژیالگیانخوداحافیز
.نگیدهبۆبێ ،قسانناکهیداخانمبۆشه
.نگۆشبوومراستیمزاحیمیئههڵالهینازانمبلێمچی،بوه
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وخوشهکیخۆتهماڵهوابزانه.رمیناو بیشهند لێیهچهرههویهشییفتانلێیهتهکهخۆشهزۆریشمپێوهوانهپێچهبه.یداخانمشهچیهقسانهوئه
.تتدایهخزمهلهبچوکیخۆشت

. کهمدهندهرمهشه دیکهتهیندهقسانهوکوێستانخانمبه
.نێخوشکیخۆتبۆتلێدهرچیبووههوئیشتیاتلهبیکهوخۆشبو وچتپێوتبکهکهڵسوخۆتههماڵهکوووهپێمخۆشه.کهمهقسانهوئه

.وهمهتۆبده چاکهمووهههومیئهاڵچزمانێکوراستینازانمبههب.کوێستانخانمسپاسزۆرزۆر
رههه وکههنهڵمقسههگههاارو لههتههبههنهدهوهئههپێمخۆشه.وهیهمبدهواڵمیچاکهووتۆتاککیدووهمنهیچمنهخۆ. چییداخانمچاکه اشه

.پێمبلێکوێستان
.کوێستانگیانباشه
.چاییبخۆخۆتنانوومکیدووهچایمدهوهئه.وهێمهدپاشتاوێکیدیکهچمبۆبازار ویداگیانهیندێکشتمانپێویستهدهشه
 .کیددموچاو خۆ وچاو لهستاڕاوهێنهئاوربهپاشانلهووهسوڕایهداکهماڵهنێویدابڕیکبه،شهدوا رۆیشتنیکوێستانله
.دیاربووپێوهرههاڵم ێگا ێگاشیناییبه،چاو نیشتبۆوهستوراییدموکئهیهڕادهتا
سهێکیکهووکهخهۆ وه.بهووهپیهیزۆر نهدسهاڵهچهوبههوگهۆڕاوهووخسهار زۆررکههدسهتیکهیهه.ستابوووهڕانهمئاوێنهردهبههلبووکیزۆریهماوه
نهدچهبههپیچهی.وتبهووتێکهه رپێستیدموچهاو چیچهیزۆ.مابوونه  اراننگودڵڕفێنهشوخوشهموێژهگهوئه.رچاوبههاته یاوازدهواوته

رهههکووتوویههحهۆژێکیبهڕرهه.زیندانێکچووبووستابیایملهوهماڵه،وبۆئه.کیدڕوونیدادهدهرێکیقوڵلهائازستیبههه.شوێنسپیببوو
.رابووسالێکلێگوزه بهمانگهرههومانگێک بهفتهحه
وتیانوکههسڵهههکۆیلههکهوومووکاتوهههه.کیدبووخۆشیژیاننهستیبههههیچکات،بووبیایمستار وههاوسهکه ندساڵهچهو ئهماوهله
.یهمێید ههوژنیمااڵنهکهکیدبوو نههوستیبه ارێکی ههبۆ.ووبیستب نهکهمیمێیدههدیستیلهوخۆشه کجاری وشهیهبۆ.ڵکیدبووگهله
فیمێسکتیهقهتیهقهشیداگیتولهمووڵیگییانههکو.شاڵکێههوهناخیدڵیهئاخێکیله.نوانیبووشهۆژانومیڕهاودهئازارورددهویینیاهت
.خوارکانیڕژانهچاوهله

.کجار یهستاو ێهێشتنیانبهوهماڵهرۆیشتنیلهلهوهبییکیدنهوتهکه.وهوتهکهدوورکهئاوێنهلهووهڕیهیسکانستیفیمێسکهپیدهلهبه
بهێدهن؟مبهدهوهوڵیدیتنههرێنوههمدابگهادوبلێیبهتۆچیها نێو سووکیانپێدابم؟بێواڵتومچیانکوتههکهزانیویانه وهدوا ئه،بلێێتۆ

.ۆژڕتبهتایبهبه،ر دهچمهنهکلێیهیهاماوهتخۆمبێوئاگامله
بێکههیاکوێسهتاننههن،تههدیوه ژیهالمنهینهههێشتابیاکهوچبلێن؟دیارهوهنهبکه منفکیبارهوانچۆنلهبلێێئه.ربارسهشبوومهماڵهوئهبۆ
تورکیهه رۆیشهتنبهۆرنامههبهو ویدبکههاسههچهاومبههرچیزووتهیمههوڵبدهبێههده.یشتوودیارهتێگهرێکوپێکووژنێکیخانموی زۆرئه

.هێشت ێنهمبهچانهسبهناکهوئهبۆڵخۆمهێناوگهکانملهزێیهوباشبووااقلێتیمکید.دارێژین
موکهۆڕ کههرگههئه.کهانبفیۆشهنوزێیهبهازارڵژیهالبهیۆنبهۆگههلهێملههایدههاتدهسههرگههئه.نیههوهرهسههبههوانمافیهانوئهه ازێی خۆشهمه
؟ینوکاتچبکه بوو،ئههاتووژیالنهباشه.مهاوکاریمانبکاکهژیالداوادهلهبووپوولێشمانهه

بههوهنێیمههبهۆ دهوهخاریجههلههوهئههکیاشبۆمهاننههتورکیههلهرگهئه.وهنێیمهبۆ دهرکیهتونهیشتیگهکهرههبکاورزمبۆمانقهکهلێدهداوا 
.وهزیادیشه
.کجار یهبهیه ێهێشتنیئێیهبهشیهڕهچارهختیودبهبهمووهههوربازبوونلهنیارێگا دهتهوماننیهکیدیکههیچرێگایه
.نمبکهموشکیلهتواننتووشیزۆردهرمانهشهبێوئه.تیسیمهلهپڕهوممانا نیهبۆلێیهوهمانهتازه

هخهۆتخودایه.خهاری بهۆهنیهاز رۆیشهتنبههبۆیههژیانبێزارهواو لهتهبهقهدڵڕهبابهوئهویایهوزڕدایکهبێحهئهستدهایدبهدڵنیاشمسه
.تیمانبدهیارمه،ندناخۆشهزانیژینمانچهده

کهیدختیههدبهبهووانمنیانتووشیئهئه.گنیهگیینزاننزۆریانبۆبش!؟پێموانیهیشتبێ،اڵتنیمنیانپێگهر ههبهبابمخهبڵێیماڵهتۆ،باشه
.بێژیانیمنه بۆیانگیینگنهوهئهو

مراسهتیهوخهۆمبهه.میدبووموئهبۆمێژبوولهمنزۆر.مبکهاڵقیلێمنداوا ته بووخوداخوداوئهگیینگبێوستابیایمی زۆر بۆموهناکهبڕوا
.چێمدهونائابیودهنیارێگایهتهماڵهولهوهمانهپێموابوو.زانیبوونه
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 تاڵههنووسهچارهودوائهبهومهبێلهمنی ده.رخۆیدابێنێسهبهئاڵوگۆرتوانێژیانیبگۆر ودهبکائییادهرگهئینسانئه.کادهژیالراست
ێمهه،خهۆمئتورکیههتهوانینبهیۆینبهۆ،چهۆندهباشهه.کووئینسانبژیموهیهههقمحهمنی ئینسانمومکهنیشانیانبدهبگۆڕمومننوسیاوهبۆکه
ین؟سناناسکه
؟رینکێبهنابۆمپهودهناسێچی،ئههسنکهوئهرگه ئهئه.ندمانبکهرزڕهمهپووڵلهبتواننبهسانێکبناسێکهایدکهنگبێسهڕه

؟ینچبکهوێیاله ،ئهتورکیهچوینهوهئهباشه.ر دهناچمهبملێیهرۆیشتنمدڵنیانهلهتاکوومومنناوێیمخۆمئاشکیابکه
لهه گهه ومههپشتیوانیونیاهیواتهتۆ.کمانبکهخۆتکۆمهخودایهنازانم.ئوروپاینهگهبێتاکووپێێده ورمانبۆپووڵهندهوهمئهناکهبڕوا
.ماننیهسیدیکهژیالکهتۆو
.وتکهژوورنیوهمهخواردهلهنایلۆنیپڕدووکوێستانبهپساوویداانیشهکیاڵهودا بییوخهسار هه حهگار دهوهکیانهبه

.منبهدهبیان.وهبێیهخێیکوێستانخانمبه
.یداگیانپێویستناکاناناشه
.اارو بێتهم،بهبابیکهیهکارێکتههرهه.مپێمبلێمنچبکهباشه
.خۆتدانیشهبۆتۆچکارمنیهیداگیانهیشه

.مبکهمنچاوتلێ وبکهکارتۆ.بێچۆندهکوێستانخانمشتیوا
؟چێشتێکهچلهئیشتیاتباشه.ستهکنمڕاوهلهپێتخۆشهرگهتۆشئهبمویچێشتلێناندهریکیداگیانمنخهشه

.وهمهنگۆبده ئهچاکهمووهههوبتوانمڕۆژێکواڵمیئهوایهوهیوامربار ئێوهسهبوومهمکهندهرمهکوێستانخانممنشه
!شتیچیربار چیوسه.بمدهلێتاا زوهیهبکهوقسانهئه ارێکیدیکه.چنقسانهوئهئایارۆ
ئهازیز تهۆشمهادامدۆسهتو.و نیخهۆمزیهاتیمخهۆشدهکاشهکهخوخودا لهبهوئازیزهژیالشم منزۆروژیالیهماڵیومننیهماڵهئێیه

.زانمخوشکیخۆملێمیوانهدهوا،پێمناخۆشنیهوهبمێنیهیهساڵلێبهرگهخودائهمانگێک،بهۆژێکوکڕنه.رمسهرسهژیال پێالوتله
کارێهکرههموپێمبلێچبکهخوداتو.بێاڵنهبهوردبێدهشتێکتانزۆرمووههودانبێئاوهربیماڵتانههڕه.کوێستانخانممکهتدهسپاسهزۆر
.مبیکهپێمبسپێی ئامادهکه
.بێههتۆتییارمهێتاکووپێویستیمبهمیواننابسملێدکهسهخۆ. نکارێکبکههتمو حهتههدهیداگیانبۆشه
.وهشبیشۆدوایهوچاکیبکههبیهێن کییومهبزییهسهوئهوایهرگهیداگیانئهشهباشه.ستموهڕانهبێکارموشتێکبکهپێمخۆشهرهه
؟یهکهڕهگهوماڵتانلهمێژهلهنخانمزۆرکوێستا
.خانوو خۆمانهێیهاڵمئ،بهبووینگیتهێو کیله.بووکهکێکیدیرهگهماڵمانلهپێشتی.بێساڵدهچوار
ژیهال  هاری بههزۆروندئازادزۆر پێناخۆشههرچهه.کێشێدهر یماڵیزۆرخانمی خهژیالرهدیا.موحتاجنینوزامانباشهخوداوهبۆشکور
.بووه نهاڵمفایده،بهکوتوه

؟یهندمنداڵتانههکویستانخانمچه
.یهۆمههواشێکیترهقهرێکونۆکه
.وهربیناهاتنههه،نسهدرهمهردووکیانلهئێستاشههتاییورهسهکییهشملهکهکچهوتاییرهسهسێکالسیملهکهکوڕه
نێتههبههدڵمهاننایهه.بابیهانایاندایاندوچمبهڕوانی یانمندهدوانیوهمویانبهانخۆمدهییانبه.نیهدوورردووکیانزۆر ههکهسهدرهمهباشه

.وهبێنهبیۆنو
؟یهتههندمنداڵهیداخانم،چهتۆچیشه

یکهوتوهرمهشههبههکهیدنمهنپهاشبیێهکمنههیتوانیههیچبلهێونهدسهاتێکنههچهتهاکووڕ ویداپههڕوو شههنگوڕهپیسیارهوبیستنیئهبه
 .منداڵمنیه

وبههیداگیهاندڵگهیانمهکوتی،شههزوورههبۆیه،دڵیدازیندووکیدوه لهورهمێکیگهخهژاندویدا هه شهپیسیارهوبهکهکوێستانحالیبوو
شهتێکمووههه. کههکهوتیراسهتدهوهمهرشههیدابههشه.خۆمێمهغه،بێڵالمنداڵیشتدهئینشائهویهورهخوداگه.بووتیمنهتێکیتایبهسبهیچمهمنه
.بێو وادهبیههورچۆنێکئهوههستخودایهدهبه
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؟یداخانمبیسیتنیهر شهی،ئهپیسوهستبێنێتهیداوهدڵیشهبگۆر وکه باسهوهئهکوێستانبۆ
!کهرممهدانێم،شهبانانتبۆبیسیتهرگهتوخودائه

.وهکانی بێنهمنداڵهکاکئازادووستمباژیالوهادهڕومنیهلهناکوێستانخانمپه
.نگیلێدالێفونزهتهدابوونکهقسانهوله
؟لۆ،ئازادتۆ لۆ،اهاه

.وهنگبێمهو بڕێکدرهنگبێشهڕه،پێ هاتۆتهمبۆمنبڕێککاره.گیانخۆممئاکویستان
؟داوهوو نهڕهیچخواستهخۆخودا نهباشه

.بێدهواوتهنگتیمانبڕێکدرهکهارهکورۆئه.بووهیانهیچنهناکویستانگ
.وهرهزوووهتوانیتبیێکرگهئه،بۆیهیهیوانیشمانههئازادگیانم
؟میوانکێه
.فیقیژیالیهکچێکیره

.تیخۆیه،ماڵهمیواننیهوهبێئهفیقیژیالرهرگهئه
؟چتکڕیوهیکوێستانه
؟چیکووهیچیوه

.بز ومیوهسهگۆشتوکوووه
.ینکهکاندهتۆومنداڵهوهرێێهاتنه،چاوههیداخانملێناوڵشهگهچێشتێکیخۆشیشمانلهمووشتێکمکڕ وههوبازار ئاچوومه

.ستنوهمنڕامهرسهله.خۆتانبخۆنپاشانشامیووهکانبێنهمنداڵهتۆبیۆ.وهنگدێمهو بڕێکدرهکپێمکوتیمنشهروهکوێستانگیانهه
؟وهڵخۆمبێنمهگهچمانناو لهیهخۆ

.نائازادگیانهیچمانناو 
.و شهتاکووهیوا دیدار،بهوایهرگهئه ده

.ئازادگیان،خوداحافیزباشه
.وهنگدێمهو درهشه،پێ هاتۆتهبۆکوتیکارێکم.ئازادبوو.خشهیداخانمببهشه
؟داوهوو نهڕهیچیخیا خواستهخودا نهخۆ

.وهنگدێتهو بیێکدرهشهبۆیهویهکار خۆ هههیندێک.وماوهقههیچنهشوکور.یداخانمناشه
.وهکار هاتهژیالشلههاکهووهدێنمهسهدرهمهکانلههچممنداڵدهوردهیداخانممنوردهشه

.وهکانبێنهمنداڵهتۆبیۆباشه
ئههاواخۆدایهههمههنتههاوانمچبههووئههاخی"وتیکهئاسههمانکههیدووو لهههڕڵخههۆ وگهههکهیدنلهههقسهههوتههههژیههالدیسههانک،رۆیشههتنیکویسههتانبهه
؟''ئازارورددهلهئاواژیانمپڕهختتدروستکیدمودبهبه

.خۆشمبگۆڕمبوومنێو دهناچارووهشاردهتیسانخۆمدهلهئید بۆبوایهگیفتیمنداڵبوونمنهورێکوپێکمبوایهمییدێکیباشورگهمنی ئه
کی یهه وکههدهروهختههکبهیههچیبهۆ؟نهین تۆندهبهرههمووگیانههایهخودشبنوسی ؟ئاخیسئاواڕهسیهیندێککهنووبێچارهده،بۆباشه
؟خوار یهبهقوڕدادهبه
وهمندالێههلههرهههکههنووسهێکبهووچچارهوهئههئاخیبۆ؟،ئاخیوهتبیدهراستدایکیمن،یهههدادونیایهو لهدایکهمووههو یاتیئهلهچیبۆ
؟ایدتنووسیسهنێوچاوانیمنوله
کین؟و بۆیاندهرچیبیانههههوێنوبابیانخۆشیاندهدایکوژینوتدادهنیعمهونازلهباینکهرانهوهختهبهمنداڵهوشلهبائێمهدهنه
؟ین میدنیخۆمانبکهوزوئارهکهخدۆزهبهژیانمانلێبووهاتینوشهڕهنووسهچارهومتووشیئهداماوهبیاوئهبۆراستمنواخیئ

.نووسچارهر،دهقهئاخ،ئاخ،
!ڕقملێتهندههبزانیچرگهئه.یهرچیههنێوتههێنولرچیپێتدههه.کلهردون،فهۆژگار،گه،ئاخ،ڕئاخ
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لێیننیشتمانیخۆمهانهههدز لهناچارینبهچونکه.رتکیدمدهربهده،چونکهتملێتهنفیه.اید سهشیمنوڕه چارهمایهتۆ.بێزارملێتموتوڕه
.رێکینادیاردهستقهدهینبهوخۆمانبده

.چههوووهکانهههڵهمنداپیههیبهههوهبههزهبهههمد وکههانیسههڕفیمێسههکیچاوهیدازووشههه،کاننگههیمنداڵههههدنگهههدهسههار و حهرکههه دهوهکیانهههبههه
.وتنکهژووروهکیدنساڵوبهخۆیانداوکانێکیانلهدایکیانته وهژوورهبڕۆنهنگیدهبهمێکڕامانووتکهیداکهشهچاویانبهوانی کهئه
.یکیدکویستانکانومنداڵه وههاتنهخێییداشبهشه
؟کێیهوژنهئهپیسیدایهدایکیکیدووو لهرکهکچه
.ژیالیهفیقیپورهرهکچیخۆم،یدایهشهپوره
.یداشهخێیبێیپورهبه
.وهبێیهخێیخۆتبهبه.سپاسکچی وانزۆر
.کانمتپێبلێیمهڵمندااو نوبییمچولهرههیداخانمبمبورهشه
.شکامیارهزێیهکوڕهوئهوکانیاوهخانمهوئه

.خۆشهمی نێویانزۆر واننوههمخۆیانزۆرراستیهههب.خۆشانهنێوهوماشالالله
.یداخانمسپاسشهزۆر

.ر بۆتاندار بهبنهدهبنودهورهبابگهدایکوڵالبهئینشائه
.یداگیانسپاسشه

.بمدهکهریکیڕاخستنیسفیهمنی خه.وهژیالشدێتهئێستاپوره.ستومقتانبشۆنودهبگۆڕن منداڵینابیۆنخۆتانده
.قوربانخۆتانبگۆڕنبیۆنبهده

.نیاندرێژبێمهبیتهڕه.شییننندهکانتچهشالالمنداڵهماکوێستانخانم،
.یداگیانبانتبمشهقوربه
.متێکهکهباچێشته،وهژیالشهاتهوهئه

.وهبێیهخێیژیالگیانبه
؟رداوهتتبهاڵولهچیهخۆشهبۆنهوکوێستانئه
.پێتخۆشه تۆوهژیالگیانئه

؟بوو لێیهتنهتاقهبێزۆرقوربان،خۆیداگیانچونیبهشه
.نگۆربار ئهسهبوومهمکهندهرمهاڵمشهبووم،بهتنهقهتاێانبالگیڵالژیوهنه
.مکهدهێ،تکاتلکهمهباسیشتیواو تازهمنتخۆشدهرگهگیانئهیداشه

.بلێیدڵملێتدێشێوا ارێکیدیکهڵالبار چی،وهرخانمسهایدشهئایارۆ
.ساردبۆوهمانکهچێشته سفیهرسهرهوه.وهبێتهقسهولهگوێمچیدیکهپێمخۆشنیهکووژیالمنی وه

.وچاوتخۆشبێست،دهناوهخۆشتلێڵالزۆرماشا
.یداخانمنۆشیگیانتبێشه

 ؟کهچدهوهئهیداشه
.کانبشۆمو قاپهمههده
.دانیشه ،بیۆستیانلێنادهلالدهوه
.خۆتبشۆبیۆهدوایرمداد وگهوهخۆیهتدهکه،تاچایهڵکیدووهمههکهمامهیداگیانحهشه

.مامکیدننیهحه،پێویستمبهدوێنێخۆمشتووه.ژیالگیانمنخاوێنم
.بگۆرهکانترگهبهدیو  لووهئهبابچینهرهوه.مناکهپێترهباوه.کهڵمنقسانمهگهله ۆرهویدا،بهشه

.بشۆمتبۆپیسانهلیباسهوبائه
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.بشۆ بۆکانمشیوههێلمتۆژیالگیانچۆنده
؟ کهخوشکیخۆتدهدڵپیسیله.یداگیانناهێلیشهبۆ

.وهمهتبدهچاکهمووهههومناتوانمواڵمیئهتاماوهههڵکیدوومگهلهتچاکهندهوهئهژیالتۆ
.تقهم،تبڕواناکهقه

. نالێمنابکهتۆداوا رووحملێ.گیانو ژیالدهکانمپتیخۆشچاوهتۆمله
.مامحهبچۆبۆوخۆتبگۆرهبیۆستههه.کوێستانوا کوووهمنیداگیانتۆشبۆشه

.ژیالگیانباشه
.وهکاکیشمهاتهوهئه

.لێکممواهسه
.رچاوسهساڵو

.سپاسکوێستانگیان.وهبێیهخێیئازادبه
ت؟کهمیوانه کواچۆنی،ئهژیال
.مباسبکهو هیندێکشتانبۆمههدهردههاتۆتهمامنهحهلهوتائههه.مامهحهشملهکهباشم،میوانهگیانزۆرکاکه
؟تچیژیالگیانبابهله
.فیقمیدا رهتشهبابهله
.اڵتووهشیههکهمێیدهماڵهلهوسینیهیداهیچکهشه.زانن،چۆنپێتانبلێمده

؟اڵتووهبۆچیهه
.دایملێێانداوهبهڵیخیا بوونوگهلهکانیزۆردشهسوو وخهو کههمێید.بیاژنگیان

.دیاربووباشی ێگا لێدانیپێوهوچاو کیدبێبهرسهله وانچاوتورۆئهرگهئه
.مدهاڵقتدهتیتهکوتویهوشیزۆر لێداوهکهومێیدهڕیانبووهشه.بێنێرسهژنیبهنیازهبه کهمێیده.ڵینابێمندا
؟لێنچییدادهبابیشه ماڵههژیال،ئباشه
.زڕبابیشیلێبۆتهویهڕدایکیههیدازشه.ر هاتوهسهبهنکهختیهبهدبهوئهکیرههۆکار سهبابیگیانماڵهکاکه
.بێنێرسهو ژنیبهیههدهوز نیهیداڕاشهئێستابه کهزڕدارهکابیاویدادابوویانبهڕاز بوونیشهبێختیخۆ بهوانوهئهرهه
.وڵیکوشتنیخۆ دابووهه.رمانیمشکانیخواردبوورێکی ده ا
.منهێنانا بۆیانیپهبهمیۆئه.تورکیهاید بیا بیۆنبۆسهڵگهلهنیازهئێستاشبه.رگڕزگار بوومهلهوهخۆشیهبه

.بێئێمهماڵهتوانێلهدهوهبینینهکدهیهوورێگاچارهمنی کوتمتاک
.یهههتیئێمهیارمهویستیبهێپزۆری وفیقمهرهوئه.بوومنهکیدیکهیهچارهلێنچی،مننگۆدهنازانمئه

.تیخۆیهماڵماڵه،وماوهقهلێوفیقیتۆیهگیان،مادامرهژیال
؟ئازادچتکوت
.سپێبزانێکهنابێبێلین.وهبمێنێتهلێیه ویستیباندهوهئهویهکوێستانمههر زهنهرمنی هه

.بینکێشهشتووشیئێمهووهتهسوکار بگاکهبهربهکیخهوهنه
.نکهسباسیمهشم کهوهئێسپێبزانێوناهێلمکهبهدڵنیا.گیانناکاکه
.ر دهچێتهباخۆ نه.مکه ێدهمنبۆ  ێبه.منبلێتوانێبهدهبوورور ههکارێکیزهرگهئهمکهکهڵدهگه لهخۆشمقسهدیاره
.ن خۆیانبکهقسهو وکبکهیهندساڵچاویانبهپاشچهکهئێیهڵخۆمدێنمبۆگهاید بیا له سههسب
.چاومانهرسهبێپێاڵو لهده لێیهکاتهوئهتاورقتاننیههیچفهتۆڵگهلهوکوێستاندڵنیابهتمنوبابهلهنگیاژیال
.وهبییناچێته کوێستانگیانملهچاکهو تۆپیاوتیهوتئهقهموکهتدهسپاسگیانزۆرکاکه
.ئێیهبێبێتبۆوو نهڕنگبێڕه.یداکنشهچمبۆ مندهده
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؟وههاتۆتهکاکتهوهژیالئه
بیبینی؟پێتخۆشه. خۆتهورهگهبیاوابزانه.کهرممهشه.یانیداگد شهئه
.مبکه باساڵوێکیلێئه
.ممکاکئازادسه
.رچاومبێێسهخێیبه.یداخانمممشهسه
.سپاسکاکئازادرزۆ
.بیا خۆتبلێبهرچیپێویستتبووهه.کهرممههشوخۆتوایهماڵهکووشوهیداخانمئێیهشه

.نگۆشتیئهزییهاایسیاهبم،بومبهندهرمهشه.دانبێکاکئازادئاوهد ارماڵتسه
.رقتاننیهمنهیچفهژیالبۆوتۆ.چییهقسانهوخانمئهیداشه
. خۆمانکهدیوهچینهیدادهشه،منو کاکهده
.وتانخۆششه
.وتانخۆشژیالگیانشه
؟وهیهکهچیدهلهیدافکیشه
.تورکیهبۆتیسمناتوانینبچینده.ایدهسلهخۆموله
.وماوهقهوهیچی نهتورکیهرۆیشتونبۆشارهوسلهدانکهسهبه. ناو کهڕاوڵهدوتیسوئهگیانیداشه

.پێ چێتهایددهسهومیاد تۆشتێکبهمووههڵالئهئیشا.کهئالۆزمهواشتیفکی خۆتبه
.زۆر پێێخۆشبوو.یاندگهمتێکهلهسهمهوایدردانیسهسهمبۆوماڵیچوبۆوه بێمهوهئهباپێتبلێم،پێ چووهبییمنهلهراستیتاکوو

یانیزووبههنهگبهێڕه.خۆمانمپێهداسیماڵهئادره.ببیننکتیتواننیهێنێدهسبه وئێمهماڵهلهتۆپێمکوتڵفی کهخۆشیانههلهریکبووخه
.بێبۆمت

؟کو دیتژیالگیانایدتلهسهباشه
.کا کار لێدهخانهقاوهوله
.مکهرمیلێدهمخۆمشهکهڵدهگه لهقسهکهبڕوابکه.تهحورمهبهرمێونوکورێکیشهایدزۆرسه،زانیده

.و کهستنهتژنیشیدههقنگبێڕهنبێرمئاواشهرگهئه.چاوتبکالهچاویبهپێێاه
.نگکاتچزۆرنکچیباشوشوخوشهوئهواوبکا، تهکهرسهدهخاری وینبۆبڕوربازبینودهبالێیه.ژنیناو ومنداڵهاید ار سه

؟بێراز دهکچیئێیهمبهوده اچوزانیئه
.گی دراوهکێایدبهنووسیسهچارهدێنێورسهنووسچمانبهئید نازانمچارهڵالوه

.زوو منژنبێنێئارهبهکهمناکهتزۆر لێمنقه
.مکهمیدووییدهدڵستبهواو ههتهئێستاشبهشێواندمولێژیانیاندامومێیدیانبهزۆرگیان،منخۆمبهزانیژیالده

.سمهئازیزتیینکهیینونزیکتوئه.بێروهختهژیانیدابههایدلسهمکهدهوڵمدهههموومنهه.بێرسهمنیبهکووایدوهو سهنامهه
یداگیان؟شهوهناکیێتهسیدیکهکهدڵتبهنابینیوسیدیکهایدکهسهله گهوادیاره
انم هوابیمیدننهاتوتاموتناکهیادبملهدونیایهوکیئهر ێگایهههلهبهدڵنیاونیشتووهدڵمویستیتلهخۆشهتۆمناسیوهوهکاتهوگیانلهژیال
خهواد وهیهواموایههخهانمیزۆرراسهتیتهۆبهه.ممپێشکێشهتیبکههئێسهتائامهاده داوا رووحملێبکهپێبکهمابڕو.وهمهبده تۆچاکهمووهههوئه
.بیروهختهژیاندابهلهێنێوکانیدڵتبگهزووهئارهبهورهگه

زۆرتهۆ.ڵیژیالگیهانوامه.بم تۆستخۆشیوستایشهدهمووهههوئهشایانیکهکیدووهنهتۆمنهیچمبۆ.یهوهخۆته چاکهله.گیانیداسپاسشه
.نکتی ناکهیهبۆبیاخۆشکوکهمنکیدووهبۆشتت
.خشیموهۆمێد ژیانتپێبهوهیواردهوهڕ ناهومێد هێنایهپهولهشوموێکیڕهچامنتلهبلێمتۆبێده

 چارهکوشتنرێگاخۆ''تکوتدهوکهوهبییهاتهکانیتۆ ئازیزموهتهسیحهنهژیانمبێنمکجار کۆتاییبهیههبوومبنیازکهبه ارئاخی
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شوسهپیڕهبههرمندونیامههه.مبکهچاولێ ۆرێکیدیکهدونیابهبموسێکیدیکهکهکهبڕیارمداوهبۆیه.''قیبرهبهانهدۆڕڵکووهب،کاننیهکێشه
.نکهدهترئێشهنتووشیسهتمهحهستابیایمبزاننوهماڵهرگههئوداوهناخۆتپهماڵهمنتلهتۆ.بوومڵهههاڵمبهدیبوو،
.یقینفرهمنوتۆکهناشزاننوناناسنروانمنههئه.بزاننلهسهمهوبیایمبهستاوه،ناهێلمماڵهبهرانمهیداگیاننیگهشه

ایدی سههوتوبێودهکارێک وروموخودا ههپشتیوانیبهلالئینشائه.وهکهمهلێفکییشی. مهماڵهلهتۆبکێشمکهبازار  اڕمنی ناچمله
.تورکیهنهگهدهتیساڵمهبه
؟مێشکدایهکتلههیرنامه ،هیچبهنیاز چبکهخاری بهبۆبچیرگهئه،یداشه

.ومکهموواننهفییا ههتیسم،دهوهبێتهنهرهههیژیانمههبۆرنامهبهمندهوهژیالگیانئه
.ر موهیمنینبگوزه کهوانهلهو ێیانبکهگیینگن ێبه کهانهوتۆشئه

پێهێرسههتهوانمخهۆملههدهرموشههبهمنهی مکههبهده یبانههنانهو نیشانیئههوئهبۆ.شتێکرسبخوێنموخۆمببمبهمدهدهوڵدهههوهدڵنیایهبه
.خۆمنیژیانیخاوهببمبهستمواوهڕخۆم
.هاهاهاهاکانتبنێی ؟هادشهسوتوخهایموستابیبۆوهوێیانامهنیاز لهیداگیانبهشه
.نابۆ،زرێمشوێنێکدامهلهموبکهواوتوانیمخوێندنتهراموزو دامهلهمنکه.ناژیالگیان بۆئه
.نواننهیچبکهشتدهنهوگاڕادهمنستیانبهدهواننهئهخۆ
. وابد وهریانسهلهقانونویهتژنانمافیانههتایبهبهکانوینسانهئوقانونحاکمه.نیهیقانونبێورهوبهرهبێسهئێیهکووو وهئه

پشهتیوانتبێسنههکههونبهدهولێهتنپێهتبکههیهتیههکایهورچیسووههوکویخاکانتبۆتببنهئاغادشهوزورخهسووخهکهیهئێیهکووهوپێتوایه
.بکادیفااتلێوبێ
.ونی نایبینخهبهلێیهیهههواڵتانهو لهیهیئازادوئهوئامییکابیستووهئوروپاورسهشتملهمنی زۆر.یداگیانشهوایه
.مکهواشیتدهرهقهخۆمقوربان،ڵمانبهگهلهرهوه.ژیاننابێبۆئێیهڵال،وه لێیهکهچده. بڕۆیننایهمهئێڵگهتۆشلهبۆ.گیانلێمژیالده

. ێبێلمبهشارهوئهدڵمنایهبکهاڵمبڕوابهین،ئازاد ناکهستبهوههند زۆرهبهویدژنانقهئێمهبۆئێیهراسته.یداگیانشه
کانمسهازیزتیینکهئوڕکیدووهتێپهداشارهووهلهکانمهتاڵوشیینهر هوبییهبه،وهکانیهناخۆشیهخۆشیونمبهژیامووزانیمنههدهتۆ
. ێبێلمبهتبتوانمئێیهمقهبڕواناکهبۆیهویهسم،یانیکاکملێیهتتیینکهویسخۆشه.نێژراونخاکهوئهژێیله
لههشسهانێکیدیکههکهایدسههلهه گههوخۆشهیکیدبهاسهتمبههههبهاموتۆکهوووهمنهی رگههئهدڵنیابهه وسهودیمپێهتدحههبێبلێمده،گیانژیال

. ێبێلمبهئێیهساتێکی بوومبۆدهنهتئاماده،قهنایهبووممتمانهو ێگا هیوانکهبوایهژیانمدا
سهتیزڕدایکمهاندابۆتهههژێیدوی ژیهانیلههوئهههاید بیامهسههونیههیههه.بێوایهنهکوووهربابمهه،ماوهنههناشکور نالێمدایکبه.لێمچیب

.یهواڵتهولهوشارووهلهوتنهدوورکهناردممرێگا بهنیاتهبۆیه. یبهنانهنده،چهژنێکیخیاپهندهمانچهزڕدایکهوزانمئهرمندههه.خدۆزه
.قیخۆتهحه، بکهربازخۆتدهو لێیهتههدهکهمناکه تۆگیانمنلۆمهیداشه

بام،تۆکوومنی وهرگهئه.ر کانیژیانبهخۆشیهتلهززهبتوانێلهوانبکاتیژیمنیهئهوی ائاسبهستشوێنێکههبێلهئینسانده
.مبکهربازدهخۆملێیهوتیۆژێکزوداڕوڵمدهههوهدڵنیایهبه
.تاننیهکیدیکهیهوهیچچارهناخۆشهندزانمژیانتانچهده.م بیاتبکهایدوسههاوکار تۆمئامادهوههتواناممووههمنبه.یداگیانشه

منی  ێبهبهرگهئه.باسیبکهشتێکبوورههپێویستیتانبه.نشتێکبکهمووورد باسیههایدبهڵسههگ لهوسبهێنوبنوواباشتیه
.مبکهئاسانرۆیشتنتانبۆ  رێگاوهئهبۆ،هاوکاریتانمبۆگیانئامادهدڵوبه.وهکیبۆببینمهمرێگایهدهوڵدهههکی نه ێ

یهوهئهورهخودا گهواملهوهینیاداواته.زانمدهندهرمهشهخۆمبه،تکیدوو هیزیماهندهوهئهبووینورسهرد دهتۆزۆربۆ.ژیالگیان
.وهمهتبدهچاکانهولهمێککهمواڵمیبتوانتاکوونپێبدامهمتهندهوهئهکه
بێگانهبهخۆتبی،یانتۆمنبێگانه بۆوههئک وهکهوتدهڵسوکهههوا. ڵبکهگهملهقسه ۆرهوبهگیانپێمخۆشنیهیداشه
.نێیداده
لهکهوهیهبکهوافکیپێمخۆشنیهبۆیهرهه.مهاوکاریتبکهکهپێمخۆشهیهتۆمههبۆویستیکهتوخۆشهوو حورمهرمنلهبهدڵنیا

.مکهتدهکدڵسوتانکۆمهحومورههوو تر
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.وهمهتوابییناکهمنی قهودڵسوتانیمننیهحمورهپێویستیتبهتیوسا غوساڵمهتۆشوکور
؟موانیهگهه ،ماید باسبکهسهبۆکهدڵدایهشتتلهڵنیامزۆرین،دبکهئامادهرۆژێکیدیکه خۆمانبۆسبهباینووبنوباشتیهوا
. نالێمناگیانمبکهداوا رگهبۆمباسکید ،ئهکوووهرو وههخۆشتیدهخۆممنتۆملهبزانیکهوهئهپێشمخۆشه.گیانوایهژیال
.مزمانبۆتباسبکهناتوانمبهویستیکهم منخۆشهندهوهئه
.یداگیانزانمشهده
.بێلێیهرۆنیوهایدبۆسهمدهوڵدهههستیوههوخهلهڵمنگهپێویستناکاله.خۆتبنووبۆتۆ.ستمڵدهههیانیزووبهمنیداشه
.بینیکانینهدایکیوخوشکهستابیایمووهونبهاڵمخهونیخۆشخۆشببینی،بهوتخۆش،خهشه

.هاهاهاهاهاها
.وهشاردۆتهخۆمویستیوانلێیهخۆشهئیستاشلهفکییاندامودایملهو بهخۆشدهندهوهوانمئهمنئه.ناژیالگیانبۆ

.هاهاهاهاهاهاهاها
.چاوانیچۆتهنهوهێشتاخهژیالوبووهڕتێپهوشهیوهنهل
.ستیدههدابویبۆڵبۆلهبهووهرمهشهبهایدسهکهبوویهنامهورم ئهزکی ههوفکی.سودهاڵمبێبه،کامدهموموئههئرهه ر ێگاکهسهله
.اندبووفدڵیڕرنوهئه.دڵیوتهه کرپهخورنوهدیتنیئهبهوخۆشخانهنهلهۆژڕمکهیهرههراستیدا،له.رزانددڵیلهیهونامهئه
.و بکهچاو پێپێ وتێکبێتهرفهبیانو شتێکدهبهخوداخودا بوو.کیدبۆوهوفکی لهرداههیهوماوهله
.باسبکایداڵشهگه لهکهلهسهمهکهختبووسهژیالزۆربۆ.وماچیکیدبووبۆوهخوێند کهنامهندین ارچهبیدووداندرۆژ ڕا چهماوهله
.دادهوڵهههوئهابواردنڕبۆرنوهئه کهوهلهدڵبوودوو.تیسادهزۆر.ڵااشقیکوڕێکببوودبهکهژیانیدالهبووم ارکهیههوئه
.بکارنوهایشقیئهبهرباوههسادتوانیواسووکویدهنه
ابواردنوڕکنهشئامان بوو،کجار وپێکهێنانیژیانیهاوبهیهیشتنیکگهیهبهئاکامای داولهردگهویستێکیپاکوبێخۆشهژیالۆب

.موێتیوسیواوههههدامیکاندنی
؟وهبکاته منفکیبارهچۆنلهوئهچحالێکدادابێوئێستالهوئهبڵێیتۆ،پیسیخۆ دهله.ووبرنوهم ئهژیالفکی 
کیههێنینامهسهبهرهه.وهمه بدهکهمینامهاڵبێوده.کا دهکهواڵمینامهیرێچاوهچونکهنگبێخیاپتیی بێ،ڕه؟منوابێکوووی وهئهبلێێتۆ
کهوڕ وکوڕێکهه هۆرچنهازانمکههناناسهموکهوڕهومهنئهه.مباشههکهنهلهپه،ااڵمنبه.ستیدهتهبگاایدداسهبهیدا کهشهمبهیدهنووسمدهده
بپیسهمایدسهه؟لههکێکههڕهچگهماڵیانلههوچۆنبزانمکوڕ کێهباشه؟بێنهدارزگییانبلێیدهاننا؟تۆییهمننازانمژنیهه؟یهچکارهوکێه
.بێسگییمدهدهرنوهئهرسه پێویستبێلهوهئهیسموپدهوتێکدالهرفهدهله.مکهواده.و ستناکهسمدهکهباشتیو،لهچۆنه
واو لێهیتههبههرگههئه.مدابنهێبهۆ وهنهدینتهاقیکیدنههچهبگهیموڕابێخهۆمقهورسوقهایمده.وهمهواڵمیبدهنابێوازوو.گێلیواکچێبۆنا،نا

.وهمهکهوو دادهرواو بهتهرگا دڵمیبهادهوسدڵنیابووم،ئه
رهههکانیهورگههشوگههچهاوهورزبههتیاڵفهاڵمقهبه،رامۆشبکافهرنوهئهو وهبکو لێخهکدابنێتاکوویهرسهکانیلهولێداچاوهههیالژ
.بوودهچاوانوننهربهلهتیوکاندندهکانینهبۆساتێکی چاوهوکیدیی ژیال دهچاوانسهبهپڕکهر نوهئه کهکیدنهچاولێ.اوانبوورچبهله

.بوودهنوننهلێوارسهله بزه.داڵنبووربهلهخوێنشییینوکوڕێکیزۆررنوهئه
زگیههیاندهبهبنبهههنکهههدهزووئهارهکههچزۆرکههبههوونجانهههگهولههوئههه.وتکههردهدهباشهیبههۆ بهههوهئهههمدیهدارداکهههیهلههرههههتبها ،دیسکهههرههه

.ر وهاوسه
بهۆبهووودڵسهۆزکیبهاشهاورێیهه.کیباشههزۆریه هاورێیهه، هوانودڵڕفێنههیکهوڕیک وهرا ئههرهسههرنوهئههکههوتبهوورکههباشهیدهژیالبههبۆ
.تاراندبووچاوانیژیالو لهخهرنوهبیی ئه.گی دهرێز لێزۆرو ودهخۆشرنوهایدزۆر ئهسهشیزانیکهده.ایدسه
.دانیشتستاو هه ێگاکهرسهله

.وهناوهکیدبوو زهدوهیهکه ژوورهرهنجههپلهوشهنور مانگه
.کیدبووارقشهنگیزهوهچۆندڵیشهکهببینێوشهه وانیمانگباشتیپێتاکوورستاسههه.وتبووکهو لێخهیداکید،شهلهچاوێکی

.وهوشایهدرهدهوهئاسمانه تاقیبه شگه گولێکی وانووێنهمانگ
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ووبهاسقسههوێتههڵیبکهگههلههێورد مانهگببینهگههووخسهار  هوانوبێروێکشهمووههکیدزوو دهئارهویستودهخۆشو زۆرشهمانگهژیال
شیمانگووخسار گهڕله.بووویستیوینوخۆشهتوئهداقه  وانیوپاکیوسهرچاوهسهمانگوئهبۆ.بکاباسۆکانیبزووهئاواتوئارهد دڵورده

.بوایهوشهگهمانروێکههشهمووخواستههاتیدهئاو.کیدد ده ژیانیخۆ بهشتهرگوزهسهنیاییوکانیتهداڕازه
.نیابهوونهاخیخۆیهداتههاڵملههژیان،بههدهوهکهیهکانیانبههڵمندابیاژنوڵکاکوگهندلهچهرهه.کیددهردهبهدهڕانیاییلهتهبهستیههژیال
.بووربهدرێژ لهوکیدوورشرێگایهئامانجهویشتنبهگهبۆ.ڕزگار بکانیاییهتهوتوانیلهیدهویستێکوینیخۆشهنیائهته
ببوونهوخه تێیوهئهربهله.وتبووو لێکه خههکبووبیی نهلهوئه.ر ڕاپهوخهلهژیال، کهنگدارهزهتهنگیسااهزهلێدانیبه
.کار بۆبڕواستێوههناچاربووبوو،ایال ینه.رده بێته ێگاکهلهووبپێیخۆشنه.کیدماندووییدهستیبههه
مهاڵلههووچهاو داکهیددمئهاوێکیبههووه کهیدهکهه دیوهرگهادهستێنێڵنهههوخهیداله شهوهئهبۆنگیودهبێبهووهسپاییخۆ کۆکیدهئهبه
 .وترکهدهوه
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هاتدهنهدابیی کوێستانبه.وتن کهگهکورێکیبهچاو ورگا کیدووهیاژنیژیالدهبورگا ماڵیژیال کوتاسێکدهکهکهبوورۆنیوهپێ 
.کدیتبێهیچ ێگایهله پێشتیکوڕهوئهکه
.رۆییخمتبهورهخۆ بهو کیدوهرموو ژوورهفهستدهبهخوێ وخانهکیدنخۆ ناساندساڵوایددوا سه
ردووکیانتکهوتدمهیهههده.سهتیابووردووکیانزاریهانبهههه.داناسهیاوریبینهمهاڵێکیغههلههتیکر یههرامبهبهوتنهککاتداکهیهلهیداشهوایدسه
.خوارهاتهچاواندادهخۆشیانفیمێسکێانبهله.کبدرکێننیهناتواننوشهکهرووهد

.کتییهساڵدوور لهندینویستپاشچهخۆشهدیدار دوو. چاویانبتیوکێننوهبێئهبه،بڕیبووکتیچاو یهچاویانله
غزبوکیا،دهنهیانبۆچیانقسههی.وهتهکتیشادبونهدیدار یهبهتاراوگهلهوساڵهندینچهودرێژورێکیدوورفهدوا سهتکوتلهده
.رو گیتبوونگه
.کیدنیماچوتهکهوکیدایدداسهبهشیباوهووهکانیسیێیهیدافیمێسکهشه،کتییامانییهتێکیهپاشماوه
کجار مههاڵیههبههموێژگههکههزانێیهدهنههێشهتاوئهه.وهبداتههیداکانیشههقسههوچهۆنواڵمهیوتبکهاوکههڵسهههچهۆنوبکهاچزانییهدهایدنهسهه

.ژ دهماڵهولهوووه ێهێشت بهکهومێیده
.کوتیباشمدرۆبهحوالیپیسیئهحالولهکهداموێژواڵمیگهلهبۆیهوژیالماڵههاتۆتهودیتنیئهبۆموێژگهایدپێیوابووسه
دایکوووبۆم ئهوهرێمهبگهنیمهئید ئاماد ێهێشتوکجار وستابیایممبهیهمنبهاید کوت،سهبهبۆیهکاودهدازانیدرۆیشه

ایدومسههوکیدنهه هاچهیلێ؟ یبههسهتانانهوهوکهیدوو ئهه،بهۆچیلێراسهتیتههکوتیبهووهخۆ کۆکیدهواڵهههوبیستنیئهایدبهسه.کانیخوشکه
.میدماڵمنهبه،وڵیخۆکوشتنمدا ارێکی هه.کیامنهبداندساڵهچهو ئهماوهلهتیبووکایهوسوتیوحورمه بێوهئه.گیان
اڵقیدا ؟وانرۆیشتییانتهتیئهزایههررسهلهایدپیسی،باشهسه
.متبااڵههماڵهویانلهباخۆمکوشتباویانده.مابوومنهیکه دچارهایدگیان،منهیچرێگاسه
نهگبهێڕهرێنودوامدابگههبههنهگبهێڕه.کهوێمواننهازانممهنلههئێسهتائهه.مبوڵبکههقهوهتوانیئهمدهبێنێومنی نهرسهژنمبهبووریکخهوئه

بیۆینبۆوهکههیو بهمههدهم ژیال وهاتومبۆبۆیهوممولبکهمحهتهئازارهورددهلهپڕوژیانهنیمئهئامادهمنتازه.بێبۆشیانگیینگنه
.رمڵخۆمبهگهویستتۆشلهمهه راستیبێدهوهئهمووهرهدهنهونیاز چوبهمێژهلهزانیمنزۆرده.راستیتهبهێژموگه.وهرهده
.بکوژ خۆتوڵتداوهکوتیشیههوکتیتانناسیوهیهخۆشخانهنهلهخانمبۆ باسکیدمکهژیال
. اتمبێنهژینهژانهولهتاکووبکوژمخۆمکههوهاتومدامێشکبهند ارمنی چه.کاناکانیئێمهر کێشهسهکوشتنچارهگیانخۆموێژگه
سهتدههلهواو تههبهه.انیخۆمهێنهابووژیکۆتایمبهمێژبووله،بانهوئهرگهراستیئهبه.وهشیمانیکیدوومهفیقمپهر رهنوه ار ئهموواڵمههبه
.مکهزوو میدندهئارهزموهڕوهوژیانهئه
.رتبداسهخیا لهنابێفکی واومو تۆ،قوربانبهڵیمه،واایدگیانسه
.بێڕزگارماندهڕۆینودهیهڵاللێئینشائهکیژیالکۆمههاوفکی وبهڵموهگمنتلهنێنیوتهبهقوربانتۆتازهبه

.ینکه ور ده دیکهدۆستانیژیالولهبووموکۆریمانههکهرگهئهوانبفیۆشهوموههبیۆ.تۆمبهیدهودهکانمهێناوههزێیموومنهه
.ینکهلێیوادهرچیدهگیان،ههاڵوێژگهمنزۆرمپێخۆشه.وهنێیینهبۆیاندهوهزیادهئوروپابهیشتنهگهرگهڵالئهئینشائه
.روامپێبلێوتۆشههیداخۆمناساندووهشهبهلێیهویوهایدگیانمننێو خۆمگۆڕسه
.ممهنلێهیه کههکههنهسبهاسایدگیهانم ههیچکههسهه.نبهدهربههسهتابهیایمخهوهبههڵکپێبزاننوکیخهوه،نهکار چاکتکیدووه.باشهزۆر
.بیۆینبۆتورکیهینویدابکهینقاچاخچیپهوڵبدهههرچیزووتیبێههده.رۆیشتووم،تۆبلێمنئاگاشملێنیهبابیشمزانیوێتیکهرگهئه
نوکههدهربهازدهسهنورڵکلههقاچهاخچیخههکداچرێگایههبزانمبهبێبپیسموده.کاسشکنهکهکهبپیسم ورێکمدهوڵدهیداگیانمنی ههشه
.دابتیمانیارمهتوانێدهونئهتمهم،حهبکهرزڵقهوفیقمپور رهنوهئهتوانملهمنی ده.و ڵدهوندیانپوچه
.بزانێ ئێمهرهفهسهوسله،نابێکهوشیاربهایدگیانزۆرسه

؟ژیالئاگادارهباشه.بزانێسیدیکهکهناهێلمرنوهئهله گه.بهدڵنیا
.بێ کێئاگاداربێ،ئهنهئاگاداروئهرگهئه ا.ایدگیاند سهئه

وئهنازانمچۆنواڵمییهوهرمهسهبه چاکهندهوهئهزانمورزدار دهقهبهمخۆمتاماوههه.وایهشتهفیکوومنوهژیالبۆ.ایدگیانسه
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؟زایچۆنهووه،ئهبکهایدباسیبابمبۆسه.وهمهبده چاکهمووههه
ئێمهبۆمێژهلهوخۆتنازانیئه.ئاو ڕاکالهستبێئیزنیزڕدایکماندهوێی بهدهبۆ.ک ارانروههه.و چۆنبێتههدهیداگیانشه
و فهی داکههژنهبهۆکانیخهۆ منداڵههرگههبابێهکئه.بێوایههنههکهوووی وهئه.بابنهویهههدایکماننهبێ،ئێمهناشکور نهبه.زڕباببۆته
؟کوابابهوهکیدهمسهسداخووهوههواههشتێکیلهوومهه
ت،قهد کیدباانبهژیشوێنێکمبۆرگهئهبێونهڕوو ناچار لهبڕوابکه؟ینبوڵبکهقهزاهووهتوانینئهده ئێمهکهتا.یداگیانشه

.وههنپیسیدهلێمنهیهاومیمههتاههووهکیدهدهنهبابهڵهماناوبهوڕوومله
.وهینهیهدانابێیهتااومیمانماوهههڕۆینودهلێیهوزووانهبه،خودانابهپه.ایدگیانبێسهتنهمهغه
.بێشتێکدروستدهمووبێ،ههولمانههممحهبیوتهنیاسهته
خێیتیینورهخاری گهمهگهدهبمودهربازدهلێیهرگهڵالهیئهوهڕزگارمانبێ؟یهانهوێیولهینومانبگهزووئارهولێیبهبتۆگیانیداشه
.مکهده

.خێیانهرسهلهیانهبسهرسه لهوهئه.پێشینیانکوتویانه
لێمانکهریسهمووههبزانێلهسهمهوبهسێکیناسیاوکهبێتوورگههئ.زانێسپێنه کهوهئهینبۆکهکانمانبورد کارهبێبهشدهئێمه
.خور بهوهبێتهده

.یدابکاپهبۆبتوانێقاچاخچیمانوئهمشکهبهم،کهدهلهسهمهوهئفیقمباسیر رهنوهڵئهگهچملهدهورۆمدهمنگیانیداشه
.یۆشی بفکاننابهزێیه پێشدالهایدبۆسه

.وابزانێزێی ژیالنکهرهبازێیینگه.ڵژیالبیۆگهلهدیاره
مالێ؟وههدێتوازووژیال.کاشکنهرکابیا زێیینگهباچمڵژیالدهگهله.مکهواده
وڵیبهیۆگههتۆشلههووئهمبهدهکاندهمنزێیه.رێکیلێبدهسهخۆشخانهنه لهموتۆشسبهکهڵدهگه لهمنقسه.وهدێتهئێوار ایدگیانسه

.بانقوربهباشه،م ژیالبێشباکههڵپووبیانفیۆشنو
.میدابکهبابمپه پووڵبۆوهئهبۆ.کار بێبچمبۆشدهدوایهمودهمدهفیقر رهنوهئهرێکلهچمسهده.بێبیۆمهمند.یداگیانشهباشه
؟خۆتنابێتبۆکهایدپووڵیکارهبۆچیسه

.ندهوهئهرو ،منی ههکهدهپێندتچاوچهتۆ.یداگیانپووڵیچیشه
مکهتیکارهبابهندهچهناشزانممانگانه.نیلێنابینمکتمهکاومنیهدهستیبابمدهمدهکهستیکارهقدهمانگحهر سهنکارکابیا خاوه

.هیچناکانێکخۆتمهئاخی.نیهانمدافگییلهچیهنکتمهڵال،یهوهنه؟ر یگییفانتچی،بابمناتداتێخه پووڵیئهباشه.بابمدابهده
.سوێمبچێوهرهمێکخواردنلهده هک،یهقاوهنێک،شیینێک،ستهبهتاولهریکهبڕواتبێخه

.وشیینیخواردننیستهبهرستوران،،بابخانه،کهخانهقاوهچنبۆبینمدهواندهئه.وهرمهشاکانمدهفیقهرهموخۆملهکهخۆمدهرملهشهزۆر
.تخواردنفهخهداخووڵکێشانتههسیهحهچیمنکارمبۆتهکه
واو لههتههموویانبهههههکیدوونربههلههنهدهوهئهمشهوانهئه.مکههیهانپهێدهئاڵوگۆڕکهیهمههستێکیدیکهودهستهودهئهرهه.دیوهرگمتبهو ل
.رزملهڵدهههمێژووکهکوووهر کار مالێیانسهوهچمهدهوهسهدرهمهلهتاهه.رزملههڵدههررمانههسهزستانانله.کۆننزۆرڵکبوونوکه
گی ؟دهبۆوهیدائهشه
.ناخۆشهگییم،ژیانتئاوا نهئه

.خوارتی منبێتهخایمێسکبهتف وانانهچاوهولهکهپێمخۆشنیهنابێورسههیچشتێکچارهگییانیتۆمبهکهگوڵه
.نووسچمانپێناکی ڵچارهگهله.نووسمانئاوانوسیاوهچارهوشمانهبهمهئهبێناشکور نهینچیبهبلێ
وژیانمانبهموونابێهههیچ ۆربهئێمه.بگۆریننووسهچارهوئهوهکههیبهبێئێمهمدهبلێیانباشتیه.مگۆڕدههنووسچارهوایدمنئهسه
 وکهژنهشتێکیبۆتهمووههمانکهباببهمانو یبهنانهوزڕدایکهبهمووشیانپێ ههلهموویانوههبهبێده.رسهرینهبهشیهڕهچاره
.نشههکانیدیکهنگهرهوشوسپینیهنگیڕهرهرژیانههلمێنینکهخبسهدۆزهکیدۆتهئێمهژیانیلهو فی داوهئێمه
خۆمانبۆخۆشوئاسودهاڵمژیانێکیساکار،بهوانتیئهبێتیۆمنهکهوهدۆزرێتهدهرکهه ێگایهشئێمهبۆدارینهپانوبه یهانهوله
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.ینبکهروستد
بههوڵالشهائهئینوتورکیههینههبگهگیینگههکههنهدهوهئهرههه.مانخۆشههئاینهدهبههزۆریه دڵهموخۆشههمانزۆررهفهسهوهندڵمبمزانیدهیداسه

.ئوروپاییواڵتانیکێکلهیهینهگهخۆشیدهبهتیوساڵمهوێیاشبهپشتیوانیخوداله
.ممانرێکبخهکهرهفهسهرچیزووتیمههدهوڵدهههوگی منمهبۆکهتۆشچیدیوستمبیۆمههوابێباکه
.وبۆم ئهبیۆلێیوژیال ببهتبووکارێکیههرههرگهتۆشئهئهوبمتاکاتیرۆیشتنماندهرلێیهایدگیانمنههسه
.خیاپیشیانتێدایهنینوهیزۆرفیشتهوویانم ههمانهزهورودهوڵکیئهزانیخهخۆتده.کانهسشکمانلێباکهئێیهبۆیهمه
.وهمهکهدهئاگادارتژیالدابێبهههتۆمبۆکهیهڕاسپاردهربێوههههکارێکمرههوئێیهمبۆئید مننایهڵنیابهدگیانیداشه

.خوداحافیز
.خۆتبێایدگیان،ئاگاتلهخوداحافیزسه
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؟وانیهکوتنپێیه،ۆشتێکیخۆشتبدیارهوا.تد بزه.ربیبهایدخۆشخههس
رێکیخۆشتپێبلێم؟بهخهرگه ئهدهپێدهچمرنوهئه
.وهرهدهملهکهتیباشتدهاوهکدهیهبێر ئه کهواڵمه.مکهرێیده منچاوههڵواههوئهرگهیان،ئهگایدسه
رێکیناخۆشمپێبێ؟بهخهرگه ئهئه
.وئامپێمبلێبمیهدهوئه،ایدگیانسه ا
.تۆیهتیمانمبهیدا خوشکمپێویسمنوشهچونکه.گیان ار نابێبمی رنوهئه

بێ؟ ێدهستیمن ێبهدهبهتکهکارهو بمیم،چونکهناتههبۆیهیانی
؟تچێیهکهکاره؟باشهچییهبۆدوژمنیبێهه تۆکوووهدڵسۆز فیقیرهپیاو. وانهڵالبابهوه
.ینڵباسبکهگه لهلهسهمهوبتوانینئهینکهشکنابهسیواکهئێمه. هبکتیمانیارمهبێده.تورکیهیدابیۆینبۆڵشهگهو لهمههده
.بۆمتموتێیادیو هاتوشبهبۆیه.ویستموا خۆشهکیزۆرهبیایکوووهڵکووبه،فی کرهمننهبۆ

؟یهههلهسهمهواید،بابیشتئاگا لهسه
بههنهابێئهاوا.بابتههرهههڵیشهتخهیا بهێگهلههرگههئهوئهه.ڵیایدوامههنهاسهه!مهنمهیدووهبۆمێژهلهبابمزۆر.رهنوئهیهابابمههمنکو.بابم
! تیباسیبابتبکهحورمهبێ
.بابمهبلێمتوانمچۆندهکیدووهستینهرپهسهوویستیخۆشهستمبهرگیدایکمههدوا مهلهبابێککهگیان،رنوهئه

ستیداوردهبهلهوامکۆیلهکوووهبابێککه.کوابابهکانیمننیهئازارهوردده،ئاگا لهئێحساسیمننیهستوههئاگا لهبابێککه
بلێمباب؟یکی پێدهو یداکیدندهپووڵپهکارکیدنونیابۆمنیته

دوورلێیانکهوایهاڵمپێتبه.بیۆ وانلێیهستیئهدهو لهتههدهشزانمکهده.زڕدایکتتیبابوسدهله توڕهزۆرزانمتۆایددهسه
؟وهکاتهڕوودادهرگاتبهر دهوهختهبهووهبنههمدتکهکانهئازارهوردده،وتێوهکه
شهمانخۆ دواوهههیچکهاتئاوڕلههکجار بهیۆینویههبههواڵتههولههبڕیارمهانداوهختیهدبههبهمهنزۆرلههیدا خوشهکمکههنوشهم.گیانرنوهئه
.بووهئازارورددهختیودبهبهرههلێیهمهشیبه.وهینهدهنه

.دیوهنهوهخۆمانهخۆشیمانبهساتێکی رگیدایکمانبۆدوا مهکاممانلههیچووتووهرکهشیتاڵیژیانمانبهنیابهتهنیاوتهئێمه
.ئینسانیفی دراووابووینکوودووموهردههه
.مژیانناکهخۆشیستبهههوهرهدهلهنهماڵیولهنه.مبکهکانمیبۆمهباسیخهمکهسشکنابههیچکهوهماڵهمنله
خاتی شیزۆر بهبه،هێناوهنهتییهینهپڕمهژیانهوکۆتایمبهوکوشتوهخۆمنهئێستاتاکووکهشوهئه.سبهوخێکهمندۆزهبۆژیانهوئه
تیژنهیویستوویههه کهگبابهسهمێیده.منله گهسینیهیداشکهشه.کوشتبووخۆ ووبمێژلهبا،نهمنربهلهرگهئه.رواوی ههئه.یدابووهشه
.خیا دایهزاێکیناخۆشووهلهزۆروهرووحیهییوستهبوار  ههیدالشه.شیکیدبێکارهوئێستائهتاکوونگهڕه.ربێنێسهبه
. یبپوچینانهوهیچگبابیسه.ڕاند بابیمدادهگۆڕبهکیدوقدهگبابمتێیشهسهوچوومئهبا،دهماننهرهفههسوئهربهلهرگهزانیئهده
خهۆ نهد زامهبهێرههبهیخۆشهکمکههشدوایهه.کهید دهسهووته ماڵمهانکلکههرکههدهربههگلههسهکوووه.ێتبێشریکبووخهیدایاندایهشهووتاک

.یانکهتیماڵهکڵفهبهکید داگییکید
.ستیانهاتباوچووبادهربهلهرنۆکهکوووهشیکیدباوکهخوشکهدوووکانیزڕهتیدایکوخزمهروداماوهسهبهقوڕوبائهده
وخوشکممنداڵینابێچونکهکید،بۆچیوایانده.هوتهیانهووساندچهووهالێیاندووهکیدتیانپێوامسووکایهردهش،بههوانرباقیئهسه
.بابیکوڕانماشببێتهستاتڕهوهوو منداڵیبێیههستنهئانقه خوشکمبهوهئهکوووه.بابیکوڕانماشبکابهستاتڕهوهیتوانیوهنه

.یبێحاڵکهلهسهقواڵییمهباشیلهبهتوانینهنگهڕهشبۆیهبوو ،نهئێمهکوووهخۆتتووشیژیانێکیگیانتۆرنوهئه
رونتدهچئازارێکدڵوزڕبهبێلێتدهبابیشتکاتهونازانیئه.ڵزڕدایکچۆنهگهلهننازانیژیاوکیدووهنهت یوبهتهخۆت
.گی داده

کیدنپێتیسووکایهو نێوورکۆنهسهوتنهتڕومارزههبهنانێکتکوتهونکهدهلێچاوترتیوێکیسواڵکهههکووماڵداوهکاتێکله
.خواز همیدندبهئاواتبیودهزڕهوهژیانهولهنێ،دهده



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

147 

 

.اریانکیدوومبێزژیانلهخۆمولهمسهتمانقهفاقهرهاڵمبهبه،تزڕدایکیشمنیهنانهتهبابموڵگهخسیملهز شهرهمنغه،گیانرنوهئه
سهێککههکه.بارهێنهاوهدڵقهینلههسهێکیوانمنیهانکهئهه.دڵهمداچانهدووهیانلهتوکینهتتۆو نفیهحورمهورێزویستیو یاتیخوشهلهوانئه
 وهئههبهۆتیمنیهانکوشهتوویهسهاوانکهئهه.مکههرشهۆر دهسهسهتبههمووکاتههسهتکهورتیمههههژار ودرههبهله.وهبێتهر خۆ دهوروبهدهقیلهڕه
.وااقلنهێزبهوورهگهکهنوانیشانبدهتاکوو.ێننکانیخۆیاندامیکرونیهدههسوههه
رمانهشهبێائاوکهکیدووهوانبهقرحهکمدهتایهخهمنچتاوانورگهمهئاخی.زاننخۆیاندهوتنبۆرکهسهتیکیدنیمنبههواندژایئه
.وتکیدنچیدیکمکیدووهڵسوکهوانههئهزوو ئارهبهیانوتگیتینحورمهلهم گهگهمه.ندهگیانمدهزابیروحواه
ملهفتارهرهشێوهوبهکهکییبێفیۆشانردهبازار بهله منیانوهئهکوووه.مننبهدهتیدهوکایهسوکۆلێک نێونانێکبهوانکوتهئه
وانئهکه خهودۆزهو لهمههدهلێمچیوبۆمندهتزانیوسادهر ،ئهگوزهچیتێدادهکهرونیمنبایهدهئاگاتلهرگهئه.رنوهئاخئه.نکهڵدهگه

.مبکهبۆیاندروستکیدومخۆمڕزگار
له کهقایمهوستورئهزنجییهوهئمکهدهزحه.منیانداناوهژیانبۆناو قانونیوانبهئه کهندهبهویدقهوهابملهڕهو بیۆمومههده
مبهگههدتاکووووهببمهرزبهموزداباڵلێدهفهقهناولهندکیاوکیبهیهباڵندهکوووهخوازمکهئاواتده.بپچیێنمیمنیانکیدووهمقوستده
.ریاکانر دهپهوبفڕمتائهبفڕم.رزاییئاسمانبفڕمبه

مکۆتاییناکهستمبێده لهوهمنئهبابهباشه.بووهرمنهبهشااییی منخهبوو بهوادیاره. خهگییانمدهوهریکهدخهایسههسبه
. اتتبێنهناخۆشهوژیانهستئهدهباله.مکههاوکاریتدهو
.دبنڕهرتهخهشوێنیپڕزۆرلهبێدهئانکارانهگهدهتاکوو.تیسیزۆرهقاچاخیمهبهر ئاوافهسهتپێبلێمکهوهبائهایدگیانسه
ن؟بکهیهورهگهوریسکهنئهیدائامادهشهوتۆ
ینوئید دهدهوڵهههوئههیوا ژیانێکینو بهئێمه.ینستیبدهدهلهتاکووچماننیه.ووڕۆژ ریسکهمههگیانژیانیئێمهرنوهئه

ریسککیدنیانیچی؟
یدا خوشکیشتنیانیوشهتهبهچێتۆنهبییتلهوهاڵمئهبه ،بکهربازو خۆتدهتههدهبێزار ولێیهواو تهبهکهزانمدهایدمنسه
.دهمهلهپهبڕیار بهوهکشئێحساسیقسانمهندهوهئه.بێرچاوبهویشتلهبێئهده.ڵهگهله

.وهبیهشیماننهپهدوایهبیونهڵه تووشیههوهئهبۆ. بکهلهنابێپه
.تیمانبدهنیایارمهتهومکهنبلێیمنوادهۆچگیانتۆرنوهئه

؟یهههارهندتپایدچهسه
ندن؟نازانمباییچه.یانفیۆشینندهێی ههیدازهاڵمشبهم،هیچشکنابهمنخۆمڵالوه
ئانکارا؟ینهگهدهو تاکووند پووڵدهچه،رنوهئه

تورکیهلهتانوهمانهپووڵیخواردنو.بێپێتانبێدهکهنیهرێگاکهنیاپووڵیبێتهبییتلهوهئه.ێبپیسمبده.ایددروستینازانمسهبه
.بنڵدهبوقهکه کاتهوتائه
 ۆژانههنیڕمههیخواردهڵپهوو.گهینکیێهیده بههماڵههورقیئهبهاووپووڵیئ.دابنفکی گیتنیخانووبێلهده.هۆتێلبژینننبچنلهناتواخۆ

.خۆتان
 واڵتێکهیوانههڕوانبهنتهاکووڕهبهێچهاوهده دیکههندهی چهوپاشئهگینوردهبوڵیوهقه وکاتهئهتا.وهمێنهدهتورکیهلهندهنازاننچهنگۆئه

.نکهتاندهدیکه
.ڕۆینبۆئوروپادهمانگێکدوا یووئێنناساندخۆمانبهوئانکارایشتینهگهکهرههوابووپێم.کیدبۆوهمنهوانهفکی ئهمنرنوهئه
مانگێهکو بههتهههدهتۆ.گیتۆهرنهوهبوڵیهێشتاقهوهتهو ماوهلهندساڵهچهیهسیواههلێنکهدهیستوومهمنب.ایدکاکسهوهخێیێیهخۆتبهبه
.نیهخۆڕالهوهبجولێیهوااقاڵنهکهلێمئێحساسیقسانمهدهرگهئهئاخی.ئوروپایهبگه

موونزیکهیخهۆتهههکیهاورێیههکهووو وهمهههاڵمدهم،بههبکههمنائومیهدتقسهانهوهبو نامههرهدیا.ندوکۆسپکهلهپڕهر تورکیهفهکوڕ چاکسه
. هاییبدهکاتبڕیار نهو ائه.وونبێڕشتێکتلێ
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کدوویههرههپێموابوو، راستیبێوهئه.کیدبۆوهمنهنهمیهومنفکی ئهراستیبه.و بیۆینهمانهدهوبڕیار خۆمانداوهگیانئێمهرنوهئه
.اڵتێکیئوروپاییونبۆکهرێماندهپاشانبهووهمێنینهدهتورکیهمانگله

تکانهچاکهمووواڵمیههداکاتیخۆیلهووهناچێتهبیی تۆملهنهچاکاوئهدڵنیابه. کهرێنونیمدهئاوادڵسۆزانهمکهکهسپاسیشتدهزۆر
.وهمهدهده

.مکهدهتیماندۆستایهرخاتی بهلهکارهومنئه.وهیهمبدهولیخۆتواڵمیچاکهقهرۆژدابهدوالهتۆنیمکهوهڕوانیئهایدمنچاوهسه
نجامسهتمبهێمبهۆتئههدهرچیلهههه،رچاوسههبهه.یچهید ڵککههبێبههرۆژ وانههتیبهۆ دۆستایهئه.کهڵمهگهملهاارو قسهتهشبهندهوهئه
مێکمێشهکمانوکههوهکبخۆینههبهابچهینچایههبڕۆ.یهورهخوداگهبێمتنهغه.مکهیداده ۆرێکبێبۆتپهرههمبێبهپووڵیشتکهرگهئهمودهده
.وهسێتهبحه
سوتاو دڵیتۆشئاگاتلهئاخی. منچیئهرچی،فکی خۆتدا بۆ دهلهرکیدموههسنهبابۆ ژیالوهبارههیچتلهتۆ،ایدسه

.میاد بکهساتێکی ناتوانملهبۆ.چاومهربهدایملهبه.وامر داسهلهکچهواێشقیئه.بابکه،بۆتهمننیه
.مکهدهتهکسهوهدمبداتههوی  وابیڕئهرتۆبڕۆ وگهئه

تلهسهمهوبیۆێنئه وهمپێ ئهکهدڵنیاتده.ناڵینازانمبۆهیچ.کیدووهئێستاهیچیباسنه تۆمپێدا،تاکووکهگیانمننامهرنوهئه
.ڵبکاگه لهمقسهکهیدادهشهداوالهمڵبکهگه لهمتوانیقسهنهخۆمرگهئه.وهمهکهکالدهیهبۆ
.سوبهیهتۆههملهداوایهوئهرمنی ههنیاهیوا منیوتهتۆ.وهرگیییهوهمواڵمێکمبۆشکهایدگیانبهسه
.کاررسهبێبیۆمبۆگیانمندهرنوهئه.خیا چاکیانبهبهوهگیمهردهوهن وابێکتبۆتمهحه.رچاوسهبهباشه

.ئانکاراینهگهدهو تاکووند پووڵدهیبزانیچهتبکێشحمههمزڵکهتۆشبه
.وهلێمهتپێدهکهشخۆم وابهدوایه.پیسممیانولێیاندهچمبۆدهیهیباشیانههزایشارهمنهسهمهواسملهنسدهکهکدووبێیهمتنهخه
! هاکهیادنهاڵمتۆشمنلهبه

.ستێڵنهوزتلێههڕبۆکباچیدیکه.گیانرنوهئهوهمهکهکالییدهتبۆیهلهسهمهوئه.بهدڵنیا
.هاهاهاهاهاها

.پێبکهمگاڵتهایدمییزاسهباشه
.تۆشااشقیژیالومنااشقیخاری شبلێم،وهبائه.مکهڵدهگهشۆخیتله.بهڵسمهگیانقهرنوهئه
.ماخولیاردووکمانشێتوهه
.ردووکمانشێتوماخولیاهه.شێعی چاکهلاڵبابهوه
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 بڕوابهۆکهار بڕیهار وهایدپێ ئهسه.یدایانفیۆشتکانیشهوزێیهراریانداناچوونبۆبازارقهوهکهیهایدبهندرۆژدواتیژیالوسهچه
ڕوانی،مێکچهاوهپهاشکههژیهال داو ماڵههوهرهرگها دهدهلهه.نیانبکههکهرهفهباسیپهێ سههودواینقسه وهیدابکابۆئهردانیشهدابچێسه

.وهرگا لێکیدهیدادهشه
کانتفیۆشت؟زێیهگیانچتکید،ایدسه

رنههههقاچهاخچیئامهادهووهشههتێکیپیسهیهمووفیقیشهمهههر رههنوئههانموژیههالخهبههشهیمداکههڵپووپهوولێکیباشههیانکهیدو.یداگیهانئهاد شهه
ستێنن؟ندمانپووڵلێدهچهباشه.ینئاماده ئێمهپێیانبلێینکهکهنوهڕوانیئهنیاچاوهته.رنئانکارابهتتاکوومانهزهبهدووکمان

.دۆمرمانبچێزارندههنگبێچهڵالڕهوه
؟یهتههکانپووڵیدیکهپووڵیزییهله گهیانتۆیداگشه

خهیا .وهکهۆمکیدۆتههواوهمدانهکهریهسهیدامێلهستادهوه اروبارپوولێکیکهربووم،هه یبانهنانهوئهماڵه لهندهوهمنئه.ایدگیانئاسه
.بوودهباشتیستێنن،زۆردهێندمانلکانچههزانیبامقاچاخچیرگهئه.کییهماوهاکووگی تستماندهده.منیهوی کهئه،پێموایهنیه
.بێباشدهر بپیسیزۆرنوهکاکئهشلههوبتوانیئهرگهئه.زانیمحیسابیخۆماندهودهئه
وئهه.وهنێیینهههبهۆ دوهزۆرهئوروپهابههیشهتینهگهشکههدوایهمانداتێوهدزرقهبهرنوهئهکاشنههمانبکههڵپوورگهبێ،ئهمتنهیداگیانخههش
تۆبهرههکارهوئه ،چونکهتیمبدهێیارمهبتۆدهئهکهمنکیدووه لهکیچکۆلهنیاداوایهته.منداوههاوکارێکیبهمووولیههقه
.کی ده

اید؟کسهچداوایه
.ولمپێداوهم،قهنکارێکیبۆبکهتمهبێحهدهکهمنکیدووهکیلهداوایهوفیقمهنزیکتیینرهویستیینوخۆشهرنوهئه.یدایشهزانده

؟ چیهداواکهباشه
.یداچۆنتپێبلێمشه

؟ رمملێناکهڵالشهئهئینشاخۆ.چیچۆنمپێبلێی 
.وهرزهلهتیسوبهژیال،دیارهمنومنی دامبهبهکیدایه ارێکینامهویالیهااشقیژرنوهیدا،ئهشه

 وکهه ژیهالراز برۆیشهتووینکارێهکبکههمتاکوونهڵکهرین،بهفهسهرسهشوالهئێمه.وهتهداوهنهرنوه ئهکهنامهواڵمێکیبهتاکووئێستاهیچ
.وهکاتهدنهڕهرنوههویستیئداوا خۆشه

دیهاره.کیرێهکوپهێکنیههوادهکاخانهزدهتاخهوداحههههه.راسهتیئینسهانننهالێیی،بههدایکهیبهۆبهابو.کهوڕێکیباشههنهدهچرنوهیدا،ئهزانیشهده
.بار دهتیانلێئینسانیهتو ابهاڵمنهندنین،بهمهولهده

.وهرگیییهمبۆوهکه وابه وڵژیالباسبکهگهلهلهسهمهوئهوشهوهئربێههیداگیانده اشه
.بووهماندووزۆرتئێمهنیسبهبههری کنوهخاتی ئهربهلهدیاره.مکهدهکارهوئهخاتی تۆربهله.ایدگیانسهباشه
.ڵگهبیۆ،خوداتلهباشه.وهبێتهژیالوزووانهنگبێبهڕه.ڕۆمیدامندهشه

.ڵیباسبکهگهلهوشهوئهرهه.یداچێشهبییتنه پێمکوتیلهوهئه.خوداحافیز
.خودابکاراز بێ.مکهواده.باشه
 کههکوچهرسههیشهتهگه.وتکههرێوهرنوهیئههمهاڵورهئوروپابههوا ههوفکیلهر خۆ داخستوپشتسهژیال لهرگا ئاسنیماڵهایددهسه
کانیژیهالنیگها وانههخهۆ لههکهار بهۆبهێبهڕوا دهوهبیهانو ئهههبهژیالکیدوساڵوێکیلهوهداخستنهرسهرمانبهشهله.یدابووژیال لێپهکه

.قامرشهسهدهیانخۆ گهلهپهبهوهبداتهئاوڕ وهبێئهبه.وهدزییه
؟وهمایهنهشاملێیهبۆچیایدبۆ سهیدا پیسی،ئهشهله حوالپیسیئهپاشساڵووچووژوور وووهیانکیدهکههڵ ماگارژیالده
.بێبیۆمبۆکار کوتیدهکیدمو بۆشتانهوباسیئهزووکیدوبیاژنتدههرملڵالژیالگیانزۆر شهوه

و ؟ندیانپووڵلێتانده؟پێیانکوتنچهیهمووشتێکئامادهههباشه
کهایهانشدهبههوهکهۆمکیدۆتههخۆمپێشتی کهندهوهئهیمنوکان انازانمپووڵیزێیه.ستێنندهدۆمرمانلێزارندههژیالگیانوابزانمچهڵالوه
.هاوکاریمانبکاێکموو ۆرههبهکهاوهولیدایدقهفیقیسهر رهنوهئه!نا؟
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.ونکههر دهوهووانهوزلالبهئینشائهو وکیبکهتانپهکهرهفهناهێلمسهکیدبیرزبۆشمقهرگهئه.خوشکیخۆشتزیندووه.بێمتنهیداگیانغهشه
.یهورهخوداگه.نخهتانمهکهرهفهکیسهپووڵپهرسهله
ناسی؟دهرنوهئهڕا ؟تۆڵگهسوورههرنوهئهێو بیستنینبهبۆوهژیال،ئه

.نانازانمکوڕ کێشه،دهنێومبیستووهرنا،نایناسمهه
.نیهاییخۆڕبهڕانهڵگهسوورههوئهیالبناسممنژئهرگهئه
.رمامهمێکگهکه.ڕاومگهڵنهههناسوور.کوا
بێنم؟بڕیکئاو ساردتبۆستمهه

.یداگیان،تینومنیهناشه
تۆ وهزانیپێ هاتنهخۆتده.راستیمپێبلێیوهیچملێناشارێیوهپێشمخۆشه ومنبکهبهواو متمانهتهبهژیال،پهێمخۆشهگو بگیه

؟تچیهرزهتۆنه؟چیهوداوایهزانیئهوابزانمخۆشتده.یهههوهرهنوهئهند بهیوهپهکیدمکهکیلێداوایه.بووایدلێیهسه
وهئههه.مبهدهبهاخهۆمبڕیهاروکهههمهمزۆریهملهێکههدهداواشهتلێوکهوڕهوبهههوهواڵمدانههلههمنیههلههپهگیهانویدامهن هار نهاتوانمههیچبلهێمشههه

.منیهلهبێ،منپه ههلهوی پهئهرگهئهبۆیهوانخیا بکاداهاتوو منباشیتوانێدهوکیگیینگهیهلهسهمه
.وهکاتهژیالفکی لێدهلێمکهایددهسهمنی بهووابکهخۆتچۆنتپێباشه.گیانژیالباشه
بهۆپهایزپێویسهتهرمتزۆرکۆتیگههورگ لوبهنتمهحه.مبکهتئامادهبۆتتاکووکهرهفهسهبۆچتپێویستهپێمبلێکه.ر  گهوهیدالهشه
؟زستانیتورکیهو

! بکهبالتۆ زستانێملێبارورگبه لوناچیکۆلێک ابۆ.گیانباڵتۆ چیژیالکوتو
.نکهده ئوروپاتانوالهحهرێوهلهتورکیهیشتنهگهکهرههپێتوایهتۆ.یداگیانشه

 وانههتهاکووڕهوهمێنێتههدهتورکیههسهاڵلهه2ممنیکهه،سێکخهۆششهانسبهێکهرگهئهلێنموویاندهههوپیسیوهسمندینکهچهلهوهبارهومنله
.نمیبکهواڵتێکیسێهه

میانیچیژیال؟واڵتیسێهه
.ئێوهبۆمهکهشواڵتییهئێیه.مههواڵتیسێبێتهندهرێتانبکهواڵتێکبهرههبۆوهئهدوا ومهواڵتیدووههئێوهبۆیانیتورکیه

 وواڵتههلههلێهیهزۆرهزوڵهموووهوسهانهبێمافیوچههوتووییو دواکهوهڵناگی ئهخوداهه.وهمووبارێکهههلهمهکهیهئێیانواڵتیڵالبابهوه
.قومافێکینیهژنهیچحهتتایبهبه.دایه
کهوورۆنوهدهکههوهلێهیهکههبهوووهسهتمئههبهمه.وتویههیهاندواکهتووپێشهکهوهمووبارێکهههههلهکهبوونهوهمئهکهواڵتییههستملبهیدامنمهشه
.کی مواڵتبۆتانحیسابدهکهیه

ڵکوووتوو،بهواڵتانیپێشکهلهکێکیهنابێتهرکههشنهسالیدیکهدسهئێیانزانمکهنادهده.کیدنبووستمشۆخیبهمنمهژیالگیان
.وهمێنێتهوتووییدهدواکهروابههه
.رقیکهیدووهفههسهاڵیپێشهوو41ڵگههئێیانهیئێسهتالههنههونموبهۆ.بیبیسههاڵمسهداد ،بههرسهئێیانی ئاڵوگۆر به.لێیداگیانوامهشه
اڵتیانسههدهکههیوهئید ئه.زۆرهکجارکاندایهمێشکیموهلهڕبیی ئاڵوگۆوبووهوار زۆرتی خوێندهڕاده.وهتهکیاوهگو پتیوچاوکهڵکهخه
.یهکیدیکهیهلهسه،مهنیه
.پێکنایهرهههڕئاڵوگۆوبێ،ئهاڵتیاننهسهاڵمدهبهبێ،ینیشیانههڕبیی گۆرگهئه. چیافایده 
مواڵتێکهیمنیکههبداتاکووئێیانببێبههوڵیبۆشههسلیدوا ئێمهندیننهبێچهدهودروستنابێکوتوپڕمهئێواڵتیلهڕیداگیانئاڵوگۆشه

وڵبهۆ خۆمهانهههنهۆرهاممانبهرک ژنانههبێئێمهدهبۆیهروههپێویستهزۆرگۆرانهوئاڵوئه ژنئێمهتبۆتایبهبه.ستربهسهوئازادبڕێک
.ینبدهڕڵوگۆئا

توانی؟ یدبیوخێنی،بزانمدهو داشامه بتههوهکئهوه.تهحمهزهخوداژیالگیانزۆربه
 .و  رێکوپێکیدهرنامهبهوییخۆبیدوولهتونیاهیمه،تهدانامومکیننیهدونیایهوهیچشتێکله.ختهسهزانمزۆرده
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وکانیانسهتهێنهانیمافههدهبنبۆوهشێلگییکویهرسهنهبخهڕگۆئاڵوتواناکانیخۆیانبۆوبێژنانهێزده.لێنادر هڵپستێکچهدهبهدیاره
.یوانیانبنکانی پشتپیاوه
.''ستێندر ،نادر ما ده''کوتویانهوهدیمهقهله
رقتفههزۆرروبههمهڵمانگێهکلهگههلههئێستار منتۆزهنهبه.لێنانیپێدهڕخۆ گۆوهئهژیانتدابێنیرسهبهڕو ئاڵوگۆتههده کهوهئهرهه

و تهههدهتهۆراسهته. ژیهانیبگهۆر وهئهرسهلهسوورهبینمکهکدهیدایهئێستاشه.مانگێکپێ ئێستانی یدایهشهوئید ئێستائهتۆ.کیدووه
.یهانههڕگۆرتبهتۆشباوهکهیهمانایهوبهشوهئه.ژیانتبگۆر یهرۆیشتنتلێبه

رسهههاتمههدهتنه،مهنقههبوایههکانیتۆ ئازیزمنهرێنوێنیهپشتگی ورگهئه.دابوومڕگۆمنئێستالهبا نهتۆرگهئه.ژیالگیان،راستهوایه
.منمخۆموژیانمبگۆڕتوامنی ده کهڕهباوهوئه

.یهههئییادهبهخۆبوونوبهبڕوابهمووشیگیینگتیههکوله،هۆیهکسانێسێک،کهکهپێویستیمانبهوگۆڕئاڵبۆ.یداشهچاوتلێیه
.بێرمانههبهوورهدتواناییخۆمانوخۆمانوبڕوامانبهیهکهوهستمئهبهدروستمه،ینبدهئاڵوگۆڕوڵبۆبێههدهلێمئێمهدهمنکه
رهههلێنیددانهمداکههر دونیهاشتهامیلههوسههئهبچمههرگههئهخۆشههنهدهوهیاژنمئهبه سهتاوده.مانبخهۆینکهبهاشهامهسهتههه.یدازۆرمانکوتشه
.وهمێنێتهده

.دساڵبژینسهکهیهورهخودا گهداوامله.خانمتینکتییهلهکبیاژنتیهماشاڵالخۆتو.ژیالگیانوایه
.وههۆنمهکچیبیچیسپینهبهکهشمبۆبکهوهمداوا ئه ،منیکهکهدهداوا واشمبۆرگهیداگیانئهشه

.گیمرچۆپیدهتسهکهندهماوهزهڵالخۆملهئینشائه.خۆتراز بی،کافیهیهرکهدهربهلهدڵداروه اژیالگیانئه
 .رچۆپیبگی شاییمنسهو لهههتچۆندهوایهرگه،ئهوهمه دانایهتهکهملهمهوتبهنالێیقهتۆرگهیداگیانمهشه. وانهرزۆ

؟ئێیهبۆوهرێیهبگهوهخاریجه لهیانیئاماده
.بمدهتکهندهماوهزهشدار بهوهدڵنیایهبه، پێباشیبڕاوتهبهوامهرنبهشتێکبهموورههگهئه.نا بۆئه
.سنامخواز کهتیشێمومدهودهئهمنی تا.یهسالێکههتاپازدهدهستیبه پێویکهباسیده تۆرنامهبهویداگیانئهشه

.هاهاهاهاهاهاهاهاهاها
.سبهوتۆ پێویستهرازییبوونیرهه.دهمهکیسخۆتلهرنوهوابووئهکه
.یداگیانبێشهسیبچۆندهنهتوبزانینقسمهبا
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باخۆمانڕزگارلهپهبهنگیوبێدهبهتاتاریکههه.میندانکهله ارزۆرو لێییهپاسدار اشوناوهوئه.زووزووبیۆن،بیۆن،
.ۆنبڕخێیا.کیدنپیاسههاتونبۆنهنهنگۆئهخۆ.،بجولێنوهڵینهههنگاوهه.بیننائاشکیاده،دهوهبۆتهتارۆژمانلێنههه.ینبکه

 متهسههتاریکههوپاشهانبهه.شهێوهووی بههئه،و کهشاخدهرسهوهژیانیدالهم ارههکهیوهئهقییهفه.توانێروادهخوشکمهه.بلێینچیکاکه
.بینینرواپێ چاو خۆماندههه
پێهیبههرموو وفههنابتده ه  ۆرهوبهئێمهرگهئه.بنتنهحهارهببیننونرچاو خۆتانباشمبابهڵکهههمۆمێکتبۆچیلێیایددهکاکسه ا
کههنگۆئهه.وهبینینههزینداندادهیانیخۆمانلهبهمانگینوزیندووییدهیانبهمناکوژنودهوشهو،یانئهوهلێنینهههنگاوخوشکتههکانینگاوههه
ویههکهارمههزارهه.ومر خوشکترێگابڕۆملنجهمنناتوانمبهئهخۆ.کیدبائامادهباشیخۆتانبۆبهبازۆردهبوووهستههدر ئاواتانبهفهسه
.نبکهله هاهواباشه. ێتانبێلمبهبیۆمو دیکهسهکهدوووڵئهگهناچارمله،نبڕۆنتواننهرگهئه.وهرێمهبگهو شهبێسبهده

؟تچیهبێنێوهتنهحمه،زهکاکه
.سوبههێتیبگهیهگهولهێملهه پێهتدهوهنیائههتهه.پیسهیارکیدننایههخۆشهملههوکهمهشقسهندهوهئه.بێمننهاو نکارتبه.ایدسهگو بگیه

رگههئه.کانههخهاوهخاوهندهوهئهوتوندتوندبڕواخوشکتبڵیکههئێستاشب.مڵکیکوێو بزانیمنخهیانبتهه.ناو منبزانیپێویستناکاتۆ
.بنوماڵوێیاندهومێقهوانلێیاندهمنشتێکملێبێئهرهگئه.یهکۆشێکمنداڵمهه.نیمزڕهزن،منوهڕهخوتانوهگیانیلهنگۆئه
.نشکنابهکهسیدیخوداکهدایکیانویی منوغهبه
.بنووسهێننوهکههرزهاهۆتهانبههخ.بهندرێهژ.کانپاسهدارهوابهزانم هاشو.که ادهرسهلهیهههنگهدهنگهدهوگوێتانله.بی،وستبن،دانیشنسه
.رهبهچمبزانمچخهسپاییدهئهمنبه.یهستینهسههکه
؟،هیچتبۆڕوونبۆوهچباسه،ها
.ستنڵنهکوتونههتاکووپێمنه.نرهدوا منداوهنگیبهدهبێبهخشکهسینگهبهزگورسهلهمانبگۆرینوبێرێگاکهده.پاسدارنا، اشوئ

.سپاییئهدوامدا،بهنبهرهوه.ستنتواننههئیستادهپێموایه
.نکهقمهتهقهیۆن،تهبخشکهقونهبهرهه.وارخبڕۆنهدۆلهوله

.ژنۆمستم،ئا ئهئا ده
؟یداشهچبوو

.یاندڕوورد تێیاچووهنازانمبه.ڕهستمته،دهستمبییندارهوابزانمده
.وهوینهکهدهدوورلێیهینتاکووولبکهممحهبێتهده.نیهباشتیتۆمنی حالمله.داگیانیبێشهمتنهخه
.مقم ،ئا پشتم،ئا ئا

.بیۆچبوو،هیچنیه
؟چیهلهوورتهوورتهر ئهئه
.بووهستمانبیینداردهمقوموومنههخوشکموئاخی.ردنینبهودارلهئێمهخۆر کاکهئه

.ر تورکڕزگارمانبێسکهواهپاسدارستی اشودهلهکووتاکیزۆرمانماوهر رێگایه ائێمه.ندماوهزههاتوو بۆدخۆنهایمییزاسه
.ستۆ خۆتانهئهبدالهرچیڕووکاتههوئهمێننو ێدهرۆنبهنهرگهئه.کوێتانه ار له

.اڵتننیه ههقهخۆمسابه.ینکاکهکبده؟باپشوویهمێکدانیشینناکی کهباشه
.نابتبین هیرێناتوانینچاوهاڵمئێمه،بهوهسێیهحهده ،تاکوودهبتوانیپشوودهایدتۆسهمییزا.ابۆن

.شنالێنلیمهککهیهرهه.ڕۆنچۆنده دیکهسهکهدوووئهچاوتلێیه
.ماندووینزۆربلێمچیئاخی

.وهوینهکهر دهپاشانوهینوهددهپشووقیقهسێدهباشه
توانێرێگابیۆ ؟؟دهتچۆنهحالهیداهش
.هێلێنه ێمانبهلێیهبێونهتوورهبالێمان.ینلێباوابکهچدهوئه.لێمهکابیایهوڵئهگهلهایدگیانزۆرسه
!بمانبن؟یانپێبهرههتائانکارابلێێههتۆشدوایهبینوئاواسنورلههمابێکزۆریشماننهنگهڕه.مکهولیدهممحهبێ،تهمیمنتنهغه
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.هڵخوێنتاودێزهکیزۆرکابیایه.یانگیدانازانمبلێمچیشه
.سندانبهبووکیددهخوا ده.ر چاو دهست،بهشوێنیمهێنێتهبگهئێمهرهه.یانخوێنشیینچیخوێنتالههمایدبهسه
.ربازمانبێهیچمناو دهتلێیهساڵمهخودابکابه.وهشیبینینهنهرتهههنگبێقڕه.چیهیکارمانپێئێمه
.بندرێژوستبن،
.قق،تهقتهقتهقتهق،تهق،تهته
.لێاید؟نازانمهیچمهسهچیهوهئه
.خێیا.خێیا.سپاییئهبهدواوهبۆوهرێنهبگه
.بنباوننهبگینکتییهستیده.رنداوهبێیه

خێیایهیخۆمهانبههوهوێشههله.سهنووررسهینهگهدهینووکهرسهوهگیدهولهدواتیووهرینهبپهیهده اوبێخێیالهده.وهوتینهورکهوابزانملێیاندو
.وهونهڕاگهکاننهپاسداره اشوتاکوووهڕنهبیۆنبپه.ینکهدیودادهوبه

بهڕۆینوریهاییبههسهپاییوهئبههبهێزۆرده.کاندیهو تورکههماوهرئێستاهه.کیددمانڕهکهرهتهخهشێکلهتبهساڵمهبهشوکور.کوروشزۆرخودایه
.کوژنمووماندهههوهپیسینهبێلێنبهبوونمانبکهستبهکانههتورکهربازهسهخۆ.بێنوانی نهئهتووشیتاکوو
.لێنچیستنبزانمدهراوه.نکهدهقسه.ها.گو ڕاگین.وستبن.رباز تورکنسهوهئه.تبن،سسدرێژ.رن،زووزوووه
؟''وارئابیئۆردانه''
؟''یاپیۆرنه''.''ییل دههیچبیشه''
.''هیچ''
؟''واررلهندا کاکاتێیۆریستفهرهیدم،بوتهده''
.''ئێوتئابی،چۆکوار''
ن؟کهرباز تورکنقساندهسهوهئهایدسه
ڕزگارمهانڵکمدڵیانبتۆقێوگییالیانبۆبنێی ،بهنددانهچه خودایه،دهزراویانچووهبابانهگسه.نکهکاکادهداگیان،وابزانمباسی ید شهئه
.بێ
.گییێندهتورکانهربازهوسهستیئهدهچینیانبهشیانتێدادهئێمهوڕشهبێتهیدابێدهکاکاپه خۆ. کهدهڵالدواا چاکمانبۆوه
.نگدهن،بێکهمهدوا مندا،قسهبهنرهوه

.رینتێپهشتهدهولهباوهبۆتهنهۆژتاڕهه.وهوینهدوورکهێیهبالله هاهبهووهنهدهمهبیۆن،زووزوو،ئاوڕ
اید؟سهچیهوهئه

.وابزانمقوڕه
قوڕ چی؟
.ولیتهقوڕبۆته مووشههشتهدهوئهبۆیهوباریوهزۆریانییاندوینێبارانبهورۆئهوادیاره

.رمشوێنێکیگهێنهگهدهماوهزۆرماننهبینوڕتێپهشتهدهوبیۆنبالهزووزوو
رۆیشهتووین،خیهزسهینگسهینهرسهلههاڵتهوینوهههنهدهوهمهیینئهدهوهئهههێمهئ.ماوهزۆرمهاننههلهێکههدهمهئێبهوهرئهههوهئێوارهلهوکابیایهئه

.یهشتهدهو شێالنیقوڕ ئهئێستاشنۆره
.کادهرووناکشیواکهههریکهخهوا

.بێتیخۆشبۆخاری چوونمانتاکوووهینهگیتویانبۆقوڕهشتهدهوکانئهتورکهارهوادی.گیانیداشه
؟هوهاتوکوێوهلهقوڕهمووهههوئه.بکهلێچاو.راستهبابهڵالوه
؟قوڕ نێنبوورتانله،سهزار رسه  خۆشیزڕدایکمانقسهبییتهله

.نابێواوتهربنێنههقوڕیشمانلهموومانگیانرههگهئهڵکووبه،رسهرکههنهکهناردووینبۆ قوڕندهوهئهویدووه کقسهخودابهوهئێستائه
بینی؟یده.وترکهدهلێوهایدچیا شارمانسه
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کو بێ؟،بلێێئێیهوهنزیکبوینهد شوکورئه
.یهیهالومشارێکیتورکمه

.وهدێمهوهنئهستراوهلێیه
.هێلێ ێماننهبهچێ؟لێیهکو دهبۆخچیهقاچاوئهوهاید،ئهسه
.بیدڵخۆ نهگهشیله دیکهکوڕهدووواڵمئهبه.چێنمبۆکو دهنازا
کوت؟نهنگۆهیچیبهکو چوو،بۆکابیایهور ئهئه
.زانمدهلێئێو کوومنی وه.ڵالناوه
؟ردارهبهیانکاڵوراستهسێکیڕووایاکهناسن،ئدهقاچاخچیهوئهئێوهاشهب
.یناسیندهنگۆئهکووروهشههلالئێمهوه
بها.نهیندڵههبههیچکهو ئێمهخۆ.رد سه انازانمچمانبه.کیاوهپێسێکیمتمانهکوتیکهناساندوشمه بهقاچاخچیهوکئهکابیایهورمێله

.داڕوانبینبزانینچڕوودهچاوه
ئانکارا؟چنبۆدهنگۆشئهباشه
.''یووئێن''و بچینبۆئانکارابۆمانههدهشڵی،ئێمهبه
.رینفهوابێهاوسهکه

.یداشهوشخوشکمهئهوایدهمننێومسه
.فیقمهرهملی هشوهوئهرهادهمنی نێومفه

ڵکیکوێن؟خهرهادکاکفه
.ینلکیشنۆیهڵالخهوه
اید؟کاکسه ئێوهئه

.کارمپێتهئێیهرهایدوهسه
.یدالێێچیشهده

خهۆتبهێ،بڕێهکئاگهاتلهه.ناناسین،چوزانینباشن،خیاپنوانهئهئێمهخۆ.شتیخۆتیپێبلێێموونابێههناسیونهدیوکابیانهتۆ،کوڕ چاک
.وهیهوانلێیانپیسی، وابیدروستیانبدهرچیئهنیههر بومه

؟وهمهیداگیانمنئێستاچی وابدهشهباشه
اڵمباسهیبهه.بڵهیقزینیهانشهارێکیدیکههکیسههڵبلێخهڵکیکو خهوهلێشیپیسیهرگهئه.یهکابیاوبهدهمهڕوو.ڵمنبخافلێنهگهخۆتله،هیچ
.ما چینتهبهئێمهلێکهپێیانمهووهکه نزیکمهسهکهودوولهخۆردواشهه بهوهله،شتپێبلێموهئهبا.کهدمههابامه
.لێراستیانپێمهکیدتئێمهبابهپیسیاریانلهبوووئانکاراتووشمانلهشیکهکهسیدیکهرهه،سهکهدوووئهرکههنه
.بێوهتووشمانهسیناسیاوتووشیبهکهمکهبڕواشناکه.ئاشنامانبێکهسهکه وهمئهگهمه

.بمقدهرمانڕهسهلهریکه،واخهوههاتهنهرملیشکاو هههاتبهرسهبهچیهچیکابیاقاچاخور ئهئه
.هڕگیانمانتهمووههنازانێکهوئهرگهمه
.زانمدهکتۆ لێروهیداگیان،منی ههێمچیشهبل
.بۆممانوهدێتهریکهخهوهایدئهسه

.بۆمانیهبابزانینچیپێ
ێبهۆکوێتهانزانهخهۆ دهرهفههنهوئهه.مڵتاننایههگههمهنلهه.رێتانهچاوهبنکه دهماشێنهوسوار ئهخێیامااڵنهو ئهوهپشتهله.نبیۆنرهوه
.ر به

.خوداحافیز
با؟نیابینتاکووئانکاراماندهڵده.پێکیاوڕسێکیباوهستیکهدهه بدهدهئێمهتۆ،ئهکاکهباشه
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.یزۆرمانداوهشپوولێکوهخاتی ئهبهودیار کیدووهدمانپێشتیقسهممهبیاکهممنواڵبه.چنکو دهبۆسهکهدووومننازانمئه
.وهبێتهرۆژماوه نهون،هیندهکهنگنهدرهبیۆنباوه.بێمتنهئانکارا،غهنهگهتدهڵبیاکهگهتیلهساڵمهبهبهدڵنیا،گیانداده

.ڵگهبیۆنخوداتانله
.بنبانهرهاهوبیۆنسوار ئه.بمدهڵتانگهمنلهئانقارانهگهدهدواتاکوووبهمهله.ا مندادونبهرهوه
.کادهبانهرهاهشباسیوهبنئهکوتیسوار ماشێندهدیکه وهئه.بێمانبا،چۆنشتیوادهدهنهبارهاهبهکابیایهوئهیداشه

.هاهاهاهاها
؟مل هنیکاککهدهچیپێبه
.ێکێشسپڕا دهئه م خۆمانکهیانداشقهبانهرهاهکبهنه.بانهرهلێناهماشێندهبههتورکیلهیدلێیهازانیکاکسهده. تۆقسهڵالبهوه
.بانهرهلێناهماشێندهبهلێیهکهبوومنپێموانه.پێتکوتمکهباشبوومل هڵالکاکوه

. داورێگایهبێلهیدهشفێشتیدیکهزۆر.ایدکاکسه ار چتدیوه
تورکینازانی؟ایدوادیارهکاکسه

.شنازانملیمهککهیه.مل هڵالکاکوهنه
.نزیکهر زۆرئازهلهختنیهزمانێکیسهزۆر.بیباشیفێی تورکیدهبهوهمایهتورکیهکلهیهماوهرگهئه.بێمتنهغه
.ری نازانمهمنئازمل هکاکئاخی
.زاننر دههابادزۆریانئازهڵکیمهخههاباد نی؟خۆممهگهیکو ،مهڵکخهتۆبۆ.ییهراستیپێمسههب

 کههسهانهکهومهینهدێکلههگه بزانن،مهرهئازهیهمیانههکهقزڵکیسهخه.دوورهورمێوهلهقززانیسهخۆشتده.قزمڵکیسهخهمل هناکاک
.ربازیانکیدبێکانسهتورکهشارهله
.اڵو زۆرهههۆ تێکههبههوی زۆرتهیزاننوئهر باشدهزهکانزۆریانئامه ههاکانیشاره نزیکبهکانیدیکهشارهوهابادڵکیمهخه.راستهوایه

شهارێکیدهغهندنهرچههه.زۆرهدهغهکانیشار نهمهه هاڵگهاڵو لهتێکهکههینهشاراوشنۆشله.کیدووهکتییهژنخوازیانلههیندێکی ژنو
.ژینمیشیتێداده ههااڵم،بهدنشینهکور
.بابیۆیننگهدره.ونرکهالسهڵیا،''هاد ''،''هاد ''
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 .مماڵیکڕا گیتردهبهلهکهماشێنههاتوو،نهربهخهوهوخهیشار هێشتالهکانهقامشهوکوچهنێوکلێخوڕینبهپاشماویه
.نداکهکههڵماخۆیانبهلهپهکیدنبهداوا لێوکهیارهسهم وههاتهندخولێکچهسار داکیدوپاشحهخۆ بهلهپهبهکابیا شوفێی
.وهخستهدوورناوهوله کهیارهسهوبووکهیارهسهر یسوار گوبهکورێکیدیکه

سارێکیحه.دابوویلێژنگو لێببۆوهکهنگهڕهوهند ێگاچهلهکهبوونگیشینیئاسمانیڕه ئاسنیبهورهکیگهرگایهدهکههڵ ماوهرهرگا دهده
.وهوو میوانانداکیایهربهشگیتبووباوه لهنددار دیکهچهێکومێودارهکهوسیمانرێژکیا ورهگه

سهتوچهاوشهۆردنهدبهۆدیهاربوو. لێدانیاوبووهورئاوێکیگههمبارسار اهکیحهیهگۆشهله.سیابووناڵوهنا ههتهشۆراو مندااڵنبه لیکۆلێک
.گیتردهڵکیانلێوهو لشۆردنکه

.ستیلێبوودهشئاووهرهرگا ده راستیدهمله.چووقدهمتبهلهکهکیاد دهبهراوڵگهشههڕهدیواردیوێکیداروکهوشه حههکیدیکمیهله
رگها دهربهه،لههوهونههڕاسهتببوخهکانیلهنداڵهمخۆ ولههپبهکانهبیستنیهاتنیمیوانبه وکهنگیمێیدهدهبهدیاربوو کهکههڵماکابانی
 .بووستیدادهنێولهشیاڵنهساستیمندالێکیبچووکیدووده.ستابووراوهشداباوهکلهیهکۆرپهوهژووره
کییهگۆشههلههچهوونکیاندهنهلهکهساڵداچوونیشتژنێکیبهتهلهالۆوخهسێمنداڵیچاووهمشهوله.کیدکانیده میوانهوهژوورهرێیهاتنهچاوه
.کنبوونڵچوشپیێووپیسقوڕاو وکجارکانیانیهمیوانه.کیددهکانیانناسیاوهنهیی میوانهسهستابوونوراوهکهوشهحه
کانیانرگههبهشهیخۆیهانو هلورولهسهنوبدهکیکورتی پشوویهماوهبۆبووتیاننهرفهتدههنانتهبوونوڕیدانیشهمهلهکیزۆریهماوهتکوتده

.بشۆن
یانکههمامهحهسهازبکاوزوونانوچایانبۆشیکوتکهکهژنهبهوژوور کیدکانیبۆخوڵقیمیوانهخو کابیا خانه.موویانقوڕاوییبوونهه
.کانیانبشۆنرگهموویانخۆیانو لوبه ههوهئهرمبکابۆگهبۆ
وسهاڵلههورهبوونیپێن منداڵوسێگههبه.خیا نیهرانیزۆرگوزهوژیاننماڵ خاوهکابیاوادیاربوو.ندژوور ڕاخیاوچهلهووبپێکهاتکهڵهما
.ر بێسهنیشیانلهار یژیخهکهچوووێدهداڵهما
ونمی تاوێهکبخهههههووهنههخۆیانخاوێنکهکبخۆنوچایهبتوانننانوم ههوهئهبۆباشبووکیزۆرنایهرپهکانسههمیوان،بۆنێکبێرچۆهه
.نڵکابیا قاچاخچیبکهگهیانلهکهرهفه سهپاشانی باسیئیدامهو

پالنهیزانیکههیانهدهنهدنهرچههه.کهیدییدهئاسهودهئهارامیوانبههسهتیوههرخۆبههوهێکیهانهاتههئاههڵهماوئههبهۆیشتنیگهیدابهایدوشهسه
ر تهورکیسهکهواهیوتنی هاشوپاسهدارانیئێیانهکههداوتی لههخهلهرێگارۆیشتنوهمووههولهیکهوهاڵمله،بههاتوو کابیا قاچاخچیچیهدا

رهاتیسهه بهوهگێیانهکتیکیدنوڵیههگ خۆشلهقسهوزهبهبهتیسوماندوویی ێگا دابووهڵماوله.کیدشاد دهتیانبهسههڕزگاریانببوو
.بڕیبویانوهکهیهبه کهرێگایهندهوهئه

ماستونانوبه رازاوهسفیهرسهچاویانلهستو شۆردنیدهکاندوامیوانهکیدویانیئامادهناشتا بهدووکوبلێییهرهه،کابانیماڵی
نخهاوه.رگینوێیانپۆشهیبهشۆشتو لوکانیانرگوپێالوهبه لوموویانخۆیانویانیههنانیبهخواردنیدوا یتونوچاییدانیشتنووزهنییپه

موویان هههبهێوێنههدهداپێشهلههاڵمبهه.سوار پاسبیۆنبهۆئانقهاراوێیابهلهار وانوشبابۆبێبیانچونبۆئانکارادهبۆکهکوتنیماڵپێ
.ئانقارانهبگهزوییانهتهه''لیکمکی''وبتواننبهتاکوو،کانیانبداته''کیملیک'' لهوهئهبکێشێبۆ

لێنهابوون،کهابیا تیبهۆزهلههبههوروکابهانیمهاڵیچێشهتێکیچههکههرۆدوا نهانینیهوه.وهدنبوونههرگوخۆشهۆر هلوبههموویانلهههرۆتانیوه
وێنهبۆبندووتاندهکیدیکهیهاشماوهکانیکیدوکوتیپمیوانهوو لهر تورکیورتبهپاشهیندیکورتهوناووهگوێه بهکهقاچاخچیموبایله

رگههئهپێشهیکهوتن،.ڵکبهۆم خۆتهانڕاکێشهنسهینجیخههنکههشهار نهابێکهارێکیوابکههنێهولهه.بهنتاندهدیکهه کهسهکهشدوودوایهگیتنو
.سێکبنێی بۆیانبکی کهنتاکووتواننباسیبکهدهشتێکهپێویستیانبه

.مکههرکه،کابیاشکوتیموپیسیارێکبکهتوانمکابیا پیسیدهلهونێو چیهشارهوویستبزانێئهیههایددهسه
؟ چیهشارهوئهێو و بزانمنمههده

بۆیههیانبزانهێوکهخواز نهاو شهارهدهنجهگهکوڕهوئهستیکیدکهاڵمههبهدڵبوو،ایددووپیسیار سهندبیێکلهچهرنماڵههکابیا خاوه
.''رهڤهگه  باژێیهئه''ایدکیدوکوتیسهوو لهڕ
.''واایوکسوک''بێژنتورکیدهبه



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

157 

 

سهێکیڵکهگههلههنمهاڵئێهوار کهابیا خهاوه.ویزیۆنلههکانیتهرنامهچاویانبڕ بهماڵیووهموویانهاتنهگیتن،ههوێنهووهرهدهپاشچونه
رێیانئانقارابهبۆوێیاشار وانولهیانبابۆیانیده بهسبهخسهشهوئهکوتنکهیپێ،پێیانهسکهودوا پێناساندنیئهماڵیووههاتنهدیکه
.یانداچیههکههنوێیهشوناسهنامهرکامیانلههنهاو هههکهوتنکههپێسهتودهدانههبهوو خۆیهانیپێوهوێنههیتهورکیکههکیه شوناسنامهسهرکههه.کاده

کانینهاوموسهافییهنکههرێهکبکههنهابێکانوخۆشبکههنخۆیاننههوڵبدهههکوتی.نبکهزمانیکورد قسهدابهکهرهفه سهماوهبێلهناکوتیشی
.نین''تورک''وانهئهنکهبکهوهستبهههکهپاسه
کانهیچیهانلهێرهسهکه اهوهئهنبۆخۆشنیشانبدهنهکووبێخۆیانوهدهیه لێرکهسپیسینیاهلێ رهیتهسه کهشوێنانهولهپێشیکوتن،کابیا
.لێننوهیچنهنیشانیبدهرکیدنههیانلێ''کیملیک''داوا رگهئهپیسنونه

پێیانوابهوو.اکید دهخساریاندابهووڕتلهایهزستیرهههیانهاتێوکانبزهیهنوێشوناسنامهرسه خۆیانلهدیتنیوێنهایدبهیداوسهشه
رێگهادابههبادالههمههرانبهوونکههشنیگههوهلهه.داوه خۆیاننهرراقهولوقهژێیلهڕاستبوونوووڵیانرگهکانلهئێستاقاچاخچیهتاکووکه
.بگییێنبنوزانینیزمانیتورکیئاشکیاۆ نهه
ووهنههکانبدهتورکههربازهسههواڵمێهکبههبگیهیێنچبهنوئاشهکیارێگادالهرگهئهکابیا قاچاخچیپیسیکهلهلهسهومهبوونلهنیادڵیدابۆشه

؟ئێیاننیهیانبهوهحویلدانهتیسیتهمهزیندانوونهناکهبێوربازیاندهئایادوا ئاشکیابوونیانده
''مداکهوتیواڵمهنکهیدنلههدوا بڕیهکمنهه،ووبیتاشهینهکبهوویههماوهدیار بوو کهکهیهبیینجیماشویردێنیپاشخوراندنکابیا قاچاخچی

تسهاڵمهبههێسمهنهاریکهاریمکیدبهکهرههئێستاتاکوواڵمبه.زۆرنسورپیایزویهتیکیهئێیه.داوونههیچرمکهولبدهدقهد سهناتانمسهزئه
.''ئانقاراتهییهگه
 وهئههبۆئانکارانبۆرقاچاخدابهرێگا بهئێمهکهئایائیمکانینیهکابیا کوتکهبهبۆیهبوووخۆشنهدڵواڵمیکابیازۆربیستنییدابهشه

؟بنکاننهتورکهربازهسهکتیروسههتووشیس
لێکئانقهاراگیفتهیگههقاچهاخرۆیشهتنبهۆزانهم،بههدهباشهتیبههمرێگایههئههزئهه''تی کوکهژێیپیاڵهرسهرمیگهچاییاندنیڕڵقوکابیادوا هه

.ئانقارانهگهتدهمهساڵڵالبهئینشائهوزنهخودامه.''زۆره
ستیتورکهاندهوینهبکهرگهئه. ێنابێینشالاڵوماشالال ێبهئبهار ئێمهککوتی،وڵیدایهههنگدانیشتبوودهکاتبێوتائهرهادکهفه

وتیئههبابهه.رنئانکهارابههگیهیانتهاکووبهێتهیسلههبههتیوسهاخوسهاڵمهبههئێمههنکههبهێکارێهکبکههدهئێهوه.خوداشنهاتوانێڕزگارمهانبکها
ووڵههپهمووهههوبووینئههنههبهوو،ناچهارئێهوهپێویسهتمانبههاچخۆمهانرێگامهانزانیبهرگهئهئێمه.رگیتووهوهئێمهلهوولێکیزۆرتانشپرهفهسه
.ئێوهینبهبده
متهاکووبهێمنیکهههد.رمانبسهپێیندهزاوقههسهتیقههدهبهنوڵالبکهرهروابهههنابێئێمهئێوهکوتیکهرهادداکانیفهقسهپشتگی لهملی  ه
بهێبههئوتوبهوسوبههتوانیندهکهشیتورکنشینیناوچهبهوتینهکهشکهدوایهنورێگا قاچاخدابمانبهبهنکهدده ڕهکهکوردستانهلهئێمه

.ئانکاراتیسبچینبۆ
ووهفکهیهلههبیێهکچهووکابیا.یانبکاقسهبهبێکهلێچیوئایاراز دهدهوتاکووبزاننئهنماڵبووخاوهدمیکابیا موویانچاویانلههه

.''کهرهگه  زیاد پارهین،ئهبکهکاره مبکارینئهمئهناکهرباوهزئه''کیکوتییهپاشماوه
اڵمکیدبهوو،بههئێهوهبڕوامانبههئێمه.ندهولیخۆتاندهقهژێیریکنلهخهگۆنئه. وانهلاڵبابهو ،وهدهمهتانلهکوتییانیپوولیدیکهمل ه
.دنێندهرسهریکنکاڵومانلهخهئێوه

.سار حهنهوچوماڵیکیدوڵیهاتبۆوهگهله کهکوڕهوبانگیئه.بووتوڕهمل ه قسهوکابیابه
لههچێئێمههبییتنهله.باشهوهبێتهشیمانی نهپهئانکارناردنمانبۆلهرگهئهولسکیدقهتزۆرکابیایهوئهملتۆ هکاک،ایدکوتیسه
.وینئهماڵه
 رمههاسهتیژانددهینههوکهندهکهب ئانکارامانوانهئومێد خودا ڕهروابهههرگهئه.د رسهبێبزانینچمانبههدایدئێمهکاکسه،رهادکوتیفه

لههئێمهه.بهووینوواڵتههیی قهانونیواریهد ئههغهههئێمه.نکههانبۆدروستدهشمورهکیگهیهندهروهپه.بێڵداندهتێهه ێگامانزیندانوتورکو
ینههگهتیدهساڵمهبهبووینکهڕاوکهدڵهمانتووشیتیسومووئێستاهه.ئانکاراینهتیبگهساڵمهبهینکهوتهڵکابیا قاچاخچیرێکگهانێلهئێی

!ئانکارایاننا؟



؟وهێرۆژێکبتبینمهلێمبکهشاره  

 

158 

 

ووهقاچههاخهههاتوینببیێنهههبهه کهههرێگههاناخۆشهههمووهوهههئهههباشههتیهر مههنزۆرزهنههبههه،رهادکههوتیهکانیفههقسههبههۆپشههتیوانیلهههمل هه
یههبهۆ هه.نکههڵدهگههچمهانلههزانێکهخودادهرمههودهئه.خوار هێنهئوتوبوسبمانرباز تورکلهسهارێگادلهتاکووبۆئێیانوهرێنهبگه
.وهنهحویلیئێیانمانبدهتهرهکسیه

.وهنهههحویلبدهتهههکتیندانییهههشههاروههکههسههتووهراردادیانبهخۆیههانداقهههنێههوئێههیانلهههوتانیتورکیهههوڵهههاڵمدهبههه،زانههنیههاننههادهنهازانمئێههوه
ک.ک.نههدامانی وئێههیانی ئهوهحویلیئێههیانبداتهههتههیئێیانههیراننابهههپهکانیدژ رێههژیموسیاسههیهنههدامانیحیزبههئهتورکیهههکهههبڕیاریهانداوه

.وهبداتهحویلیتورکیهته
انههدارمیژ ێیههانهێشهتوونوشههار وانبههکانلههقاچاخچیهههوپێشهتیهاتوونبههۆتورکیههناسهمکهههسدهنهدکهههمهنخههۆمچه.کههاراسهتدهمل هه

.زینداندانلهرئێستاشههووهحویلیئێیانیداونهتهوههبێلێپیسینورهکسیهشگیتونیوتورکیه
بینبهانههناخۆشهانهڕووداوهو هوره تووشهیئههوهئههبهۆوایههایدکههکهاکسههباشهه.وهوێتههکهئێهیاننهمبههاڵمچهاوهبهمبکوژرێمڵالمنحازروه
مانقسههوانناتواننبههنگبینئهکدهچوارمانیهرههرگهئه.نئانکارامانبکه وانهئوتوبوسڕهراز نینبهئێمهنگبلێینکهکدهرچوارمانیههه
.ماننێینبۆئانکارامندادهکیئهرێگایهبهنکهدهولمانپێنهر تاکووقهده نارۆینهوماڵهلهێینئێمهبێبلده.نکهنه

 کههماننهقسههبههرگههئهکهابیابلێهین،بههکههی چاکههفکهوهر منی ئهزهنهبهونگینهاودهنگۆڵئهگهاید بیاملهرهاد،منوسهکاکفه
نمهلبههۆتمههه،حهداوهشهارداحهیههکهماڵهلهه ئێیانههیئێمههبێکهههئاشههکیانهه وهئههبههۆتیسهیخۆشههیبهێولهههوئهه.بههیۆیننههینلێهیهحهازرئێمهه

ر مهنزهنههبهه.ینکههڵبهاسدهگهه لهههونگئههدهکهموومانیهژوور هههوههاتهکابیارگهئهوابوویداخانمکهشهباشه ده.کاشلدهمانکهداوایه
وانچبڕیارێکیهانسهتینبهزانینئههتهوانینڕاوهدهمل هه.ورتیانههورتهر ههکوڕهوڵئهگهله.لێداچمانپێدهپێشستینبابزانینکابیالهراوه
.لێینڕاشکاو پێدهر خۆمانیبهزهینونهبوڵناکهیقهملێدهوهبوو،ئه ئێمه داواکهوانهپێچهبهرگهئهوداوه
تمااهه هبههڕوودانیشهتنوکتینایههپههلههوژوور وههاتنههکیههره گهڵکیدنهیدوکههکهیدنوکقسههیه هاورێیپاشماوهکهکوڕهوکابیا

 ناوچههوهرهدهرێگها قاچهاختهاکووبههئێهوهکههویهژدانینبڕیارمهانداوهبههسهانێکیدروسهتوکههلمێنینکهبسهئێوه بهوهئهبۆئێمهکوتیانکه
رینبهوهکهیهچوارتانبهرناتوانینههئێمهمدووههرنورپیسیاخۆتانبهبدائێوهشتێکڕوورههمکهکهیه.رتشهدوواڵمبهبه.رینکانبههیردیکو
لێینچیرازینیاننا؟ده.ینبتانبهوودبێدووده

ملی  ههورهادفههوتنوکههدهوهکههیهیدابههایدوشههبهۆرۆیشهتنی سهه.بوویانپهێخهیا نههکهشهنیارهێپوکهیدکتییههتچاوێکیانلههمااهه 
.کوتیانباشه.وهکهیهبه

.وهنهتانخۆتانسا غکهرین،دووپێشدابهتانلهکامهکوتیباشهکابیا
کهاکیداخهانموداشههپێشهلههبهاراز بهێمهنپهێمباشههمل ههرگههئه.بیندهوهکهیهبهمل هوکوتیبێگومانمنوکیدمل هرهادچاوێکیلهفه
.خۆیانراز بنرگهئهدیاره.ایدبڕۆنسه
.وهینهبده ئێوهتیهپیاوهویوادارمرۆژێکبتوانمواڵمیئهه.خستوهپێشهتوهئێمهدکهرهاسپاسکاکفهزۆر.رازینئێمهکوتییداشه
.بۆیانڕاخیابوو که ێگاوبانهوئهنێوچوونهتنهورکهسهوتدڵخۆشبهمااه هودرارفهه سرراقه
.ێکیدیکهژوورلهملی  هورهادفهژوورێکوایدلهوسهیداشه
.وتکهدهلێنهویانیداخهشهنهایدوسهنه.دژوارهزۆروتنخهبێنادیارتیسیومهلهرێکیپڕفهسهرسهلهێکیسکهبۆ

ویانپاشهانی خههویانکیدهقسریاندازاڵبووسهواو بهتهبهوخهتاکووووانیشهنگتادرهویانوتیشهبابهبهبووداهاتوووباسیڕابیدوو
.وتلێکه
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نێهوبههوموارداناهههنشهێو زۆروورازوهههخیزوردبهلهپڕکیهرێگایبهیانکهیارهسهر ووتبوونهکهناڵتموسافییانیئانکاراپێ خۆرهه
رموکیگههوایهههه.موێژهتکهوتمهانگیگههده.ردگههبێسها وئاسهمانێکیشهینو.بهووگیتمووواڵتیداههتاوخۆره.وهپێشهچووتۆز رێگادادهپووته

دڵههینێههولێکچییۆکههیلهههکداکۆمهههرنیگایهههههلهههیڕوانههیودهداکهههناوچهموورههسهههشبهههردنکهههرز ئههاگی گههه بهههکهههلوت.تپههیوکێنتاقههه
لێکیمچییۆکهیمێهژوو گههتهربهئهاگی سهه.لماندسههموورێبوارێکیناشهناسدهههرد بوونیخۆ بۆ کوناسنامهڕوووخستهدهخۆیدادراو شارحه

 .کیابوونداگییشودابهتوتله لهکهنیشتمانهخۆ وداکهنیشانده
تیئیحسهاننهور رۆکایهسههبههیکوردسهتانوکوردرێگا ڕزگار باتکارانیرخۆدانیخهبهڵدانورههتیسهوچۆنیه''ئاگی دا غ''تیحیماسیحیکایه

ایشههقیبهههئیمههانیپۆمییههانوبهههسههتیانوکیدهچهههر تههورکدابهههرداخیداگییکهههپهههوسههپا پۆشههتهررامبهههبهچلههۆنلهههکهههوهگێیایهههپاشهها ده
.ختکیدگیانیانبهلێکیانئازایانهکۆمهانکیدورگییبهرزانهربهسهویستیکوردستانیانخۆیانڕاگیتوخۆشه
نلێکیخهاوهمێژوو دێیینیگهڵکووبهبوو،رنهداگییکهرمبهههنیشتمانیانلهمز خۆراگی کوردانبۆپاراستنیزێدونیارهتهمتهربهسهئاگی 

.بووداحوکمیانیانکیدندهلبهمهوهلشکۆوهبهدهندینسهچهلماندکهسهتیدهشارستانیه
.تهاوانتیوکیدنلههبهوونتهاوانوکهورد قسهه کهوردوشههنیشتمانێککهه.هزامدارونیشتمانێکیبیینداروکوێیکیاوهلێکیمێژوو گهئاگی پێناسه

دۆڵومهلههور نهاو شهاخوگونهدوزۆردار وڵکووبهه،بههنهێکانیدابهمنداڵهرسهکورد لهاو ناتوانێنرکههنهلێککه بێمافیگهپێناسه
ووتهورکیکێهو نهاو کهوه تهورکدارتیداگییکهههڵودهبیاتیدهئهومێژووله کهلهگهوئه.ڕدراوهدڕکوداڵیشیگۆگوڵونووهدهودارمنوته
.نکهدهوییهپهرسهتیژێنۆساید لهکسیاسهیهمووشێوهههبههێننوده

 .اید پییانبووهتیشیخسهرۆکایهسهباکور کوردستانبهیرینیکوردانڕاپهرخۆدانوشاهید بهرزربهئاگی سه
.کهوژبهووهسهتیتورکهانیکهورددهیبههزاوهاورێیهانیدرههیدکیدنیسههشههرسهیموژێنۆسهاید کهوردانیدهڵکهوژ وششهاهید کۆمههردنکههئاگی گه

یانیههوناوچهپیهی ئههوورهگهژنومندالوحمانهیهبێودڕندانهچلۆنتورکانیخوێنیێژکهودانیشتووانیبووهیهناوچهوئهاڵچۆکیدنیشاهید قه
.ژنیکوردکیدووهناموسیکچورسهستدرێژیانبۆدهواامکیدووهتلهقه

 بههوهئههبهۆتیانورامههکه ونهاموسورهشههرگی لههبههبهۆکههوانهدووهر کڕنۆشیدانهرسیمیسهتیژنانوکچانیدهمبۆئازایهتهربهئاگی سه
.مێد داخنکاونر ناهووپهولهزلومانهیانومهکهزێێناوچهنێوکیێنخۆیانخستۆتهتکنه تورکئهربازانیدڕندهستیسهده

وهکههیه بههوهئههوکوایدوهسهیداوشه.کوتدهنهسهیچینگیدانیشتبوونوهیچکهدهبێبهکابیا شوفییایدووسهیداداشهکهیارهسهناوله
زۆررههڤهدهو ئهڕازاوهستانی وانوداردۆڵونی دیتنیشاخووائهبۆ.کیدیاندهوهرهیی دهسهکیهرهنجهپهله ڕووکهیهرهه،ڕیانکیدبێشه

.بوورهێنهرسوورخوار سهڕژانهدهڕخوبهدپاڵیچیاکانکهقهڵدیی ناوئاوههنیدیمه.دڵیفێنبوو
.ایدکیدبووناخیسهار لهکرنیشتووسهلهفیبهئاگی  لوتکهئاراراتوتیچیا یبههه
ڕۆژانلهرۆژێکلهکهبۆوهکیدده نهوهئهبیی ینیخۆیدازهلهرگیزههاڵممیبیستبوو،بهتهبهرئاگی سه لوتکهئاراراتوباسیچیا وزۆرئه

کهانیچهاو چاوهبههتێهی.کیسخۆ بهدالهزێیینههترفهدهوئهوبونهئامادهوئێستائه.و کهبتهیبهههبهشونکهردهچیاگهوچاو بهوهنزیکه
.تیوکانددهساتێکی چاو نهبۆ.بڕیبوورزربهیسهئارارات ندیبلتقامهتییبه وانیوههله
یهاد وهشهانازیهمبههردهکاتوهههبیی نههکاتله هیچوهئهبکابۆتۆمارداوهزر بییلهمێشکونێولهمیشهههبۆئاراراتنیدادیمهوڵیدههه

یستینیشهتمانووینیخۆشهئهلهسۆزێکیپڕستێککههه.رتاپا و ود داگیتبووویستیسهخۆشهگناسیومهئهورێزلهستێکیپڕاوپڕهه.وهبکاته
بهێرێهز سهتیبهههه.کهیددهسهتچهوودهلههماو ڕۆلههچههپشهتباوکهانیرگسهوتاوو دایکهانی ههناڵههوئهاهوسهتیبهههه.کوڵهێنهابوودڵیوه

لههمیۆئههواڵمئههبههژدادێتیو ئههاڵهدانسهزێدونیشتمانیسهه کهخاکهوبه.کید دهکهخاکهبه وهناسنامتورافهشهتورامهکهبهررامبهبه
.بێدهڕر داتێپهسهدز بهبهورنابهوپهکوو وهکهنهرییکهستیداگرده بهوهتیسیئه

کهیارهسهه لههوهپهێ ئهه. گوندێکمیهانداچایخانههیالکوبیسیله،وچانترێگا بێندینسااهشبڕینیچهپاووهنزیکببونهرۆنیوهله
نیابههتههنوکهووممننیشهانبهدهپیسهینخۆیهانوهسهێکشهتێکیلێکهرگههئهونبکههسقسههڵههیچکههگهپێێکوتنکهنابێلهکهزنشوفییهدابه
.وهنهواڵمبدهئیشارهبهستوده

.بوونههرچاوبههبالغورهقههشهوێنێکیزۆرکهبوووادیار.نیابووتهندیندار  ۆراو ۆرچهر بهبهوروده.وتبووڵکهههکهیدێیهراغقهلهکهچایخانه
.دروستکیابوونقوڕوردبهلهموویانوتبوونوههڵکهههکتییهر پشتسهلهندریزچهبهکهکانیگوندههماڵ
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رێکیخههژنێهکدانیشهتبوونوپیهاوودووکههمیچایخانهردهبههلهه.شهاندوهدهاڕسهتیان اروباری دهکیدویاندهپیاوپێاسهربانیماڵێکدووسهله
.هاتمندالێکدهنگیپێاوێکودهنگهشدهناوهلهبوونووهچاخواردنه

ووهانخهواردهیهکههرد کانیاوهگهئاو سا وبێلهتێیچاویانپاششۆردنیدموووهنزیکبونهکهنزیکچایخانهکانیاو ایدلهسهویداشه
هینهدێکنهانوماسهتوبههکهکشهۆفییهیههپهاشماوه.وهمانههرێیکهابیا شهۆفییچهاوهدانیشتنوکههاوکینزیککانیدارێر پۆلهژێیسێبهپاشانله

ملیووهبوونهکهیانسوار ماشینهکه ئاوه تونگهوهکیدنهپڕکیباشویهوهسانهحهدوا نانیانخواردووێکیاتێینومیاوهوچاییهاتهنییپه
.ربهوهرێگایانگیته

شهوێنێکبهێلههدهومشههئهواڵمکهوتیکههکهابیالهه.دبهنکانڕهکوردنشهینهناوچههلههتهاکوویانمهاوه دیکههندهچه پیسیکهکهشوفییهیدالهشه
.ستبهشوێنیمهینهگه ئێوار دهسبهداتبۆنههیچڕوورگهئهووینهکهر دهیانیزوووه بهسبه.بینرێگاوهبهوواو شهناتوانینتهینومده
داوهنشهێو بهێپسهانهوورازهههخوشهادۆلونێهوبهرێگا قاچاخووانبهئه.بووههرانیرێگایانههکتیسیه مهخورپهدڵهایدوسهیداشه
داو وتنههکه.ر تهورکسهکه هاشواهسهتیژانهدارمودهتیسهیگیهیانبههمه.بهار روچاویاندهسههلهههڕاوکههتهیسودڵه.رۆیشهتندهوهپێشههورهبه

ورهبهه.نهدبهوونهدولهکهلهپڕووێیانهزۆررێگاکه.دۆلێکناوبۆکهیارهسهڵدێیانیههتیسله.کانرهسڕکهر ماددهوداکهکانیمافیا سهبانده
کانزراویهاننهاودۆلههبهۆوهرزاییچیاکههبههلهوهخوارهکاتیهاتنه ار لهمووهه.خوار وههاتبانهراوااسمانهبالهدهووهوونهبدهرزییبهرزابه
.بندهپارچهپارچهوقووڵهۆڵهودئهناوبۆوهخوارهوێتهکهرادهوهرهسهولهکهماشێنهکوتئێستانائێستاکتییاندهیهبه.چووده
ئێشههرتووشهیسههیدوکهدهروونیهاندهدڵوژانینێهوهههسهتیانبهههه.واوبێهزار کیدبهوونتههچهوڵیرێگاکههنێوچهاڵوتبوووکهکهماشێنهندهوهئه

وومههههورێگاکههولیممحههتهنهدهگازهییونگوبێگلههدهبێبادهستبهشوێنیمهیشتنبهگهبۆوحالهوبوونلهڕزگاربۆ.بووچاریانناچار.ببوون
.کانیانکیدباناخۆشیه

تێکیسهامناکییبهکهههدۆڵودارستانوڕژد ناوچهشاخوناوکشاووانی دادهئهرسههبور تاریکیشهسێبهوکیدتاریکیدهوردهدهواورههه
.کێشادادهکهرهڤهدهمووههرسهرسامباڵیبهگێکیسهندهبێ.یتگدهوهخۆیهبه
وهسهێکهسهتیکهدهمهیماڵێهکبهههردبههکلههشهیوێکیبیێهکقهوڵداچیایههاونهلههوهدوورهلههقۆرتیرێگاکهنددۆڵوچهاونبهڕبوونتێپهدوا له
.بووکانیهههاتنیمیوانهلهنماڵئاگا خاوهوادیاربوو.وتدیارکهوه
ڕیێهانئێسهتاچاوهبهێکههسههکهوئههرهههخسههوشهچێئهه کیدبوو،وێدهسێکقسهڵکهگه لهکهمۆبایلهبه اردووکهشۆفییه،داکه رێگاماوههل

سهااڵنلههدوازدهوکچێکهیدهسهاڵه51نمههتهداژنێکهیکههماڵهنهاولهه.وهژوورهنهوخو چوخێیهێنانیخانهدوا بهزینوهدابکهیارهسهله.بوو
 .پێکهاتبووکیچکۆلهیهپێشخانهودووژوورلهخانۆکه.ژیاندهبوونجادهپهرنیهههموی تهئهکهکهڵپیاو ماڵهگه
پهاشکانیکهیدوخێیههاتنیمیوانههبههکیمهانجێکیگوندیانههبهرمیوگهبهکهژنه.وتکهرچاودهبهچووخدهمتبهلهکهکیدیکهیهشهۆدهوهرهدهله

.وهتێیئهاو سهاردیانخهواردهسهتودموچاویهانشۆشهتودهوکهه ماڵهوهخهوارهلههوتووڵکههکهانیبچهوکیههرسههنهوکانچومیوانهوهنهسابیێکحه
.کیاماستوچاییمیوانداریانلێونییهپنانوکانبهومیوانهڕاخیاسفیهرکسهیهوهژوورهوهچونهکهرێنابوونوهههبیسێتیتینیبۆ

یانکههرهفهسههبههدرێهژهسهێکیدیکههڵکهگههیانیلهه بهسبهوپێیانکوتیاکهکانکیاڵمیوانهگهلهکهرهفه سهدوا نانخواردنباسیدرێژه
لههههاور ،درابهووورنهدینشهاخدهچهبههکههتاریهکنگوتههیدۆڵێکنێوماڵیک،لهتاقهنێولهوهمانه.چێڵیاندهگهارالهقئانتاکوونودهده
.شنهچهور ێکیلهلومهههوتبونهوکهژیانیاندانهوانلهئه.ایدشتێکینو بووسهویداشهبۆناسیاوسینهندکهڵچهگه
رسههبهاڵیبههررسهامهێنههنگێکیسهدهتاریکیوبێ.رچاوبێبهکهبووشیانچیشتێکیوا تێدانههکماڵهنێوژاربوونوههستکورتودهکهماڵهبنه
بههدراومارۆگهه نگههتهدۆڵههوئههنێهولههوداچهاوهنگوستهئهوههشوهلنگێکیدیکه،هیچدهنگیسیسیهدهله گه.داکێشابووشاخانهدۆڵووئه

.وتکهدهرگو نهبهرزبهلێکچیا کۆمه
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کوههیالوهپشهتیهکۆلهو انتهانهدینچهبههوخهوارهاتنهه قاچاخچێهکیارهسههایدلههوسههیداکانیئانکهاراشههقامهشههکێکله یهگۆشهله
وڵیداکههابیا شههۆفییهه.بههوونکهکسههیهسههێکسههوار تاوا نیشههاندانیئادرهدلێناوتاکسههێکههههسههتیانلهههدهوانیڕکچههاوهیهههماوهپههاش،مانههدوو
وهوهناڵلیبمێنبهرههکهبووبڕیاریاندایداهوشایدسه.وهبیستهدهیکوتوهیچینهدهراڵمههکیدنکید،بهقسهستیبهدهوکانیبدوێنێموسافییه

وهرخۆیههبهکهابیا شهۆفییی لهه.ندمیهانداخههگهو بگهینورناچاربوونهههزانیودهوانتورکیاننهئه.بن ئاشکیانهوهئهلێن،بۆشنهکوشهیه
 .ییێستدهرهه
کانیاننیشهانیاکێشهه وانوسهین ڕستشتهبهدهوشارکانییدانهمهئاپارتومانووبازاردوکانوکۆاڵنوقاموشهچاویانبڕیبوویداوشهایدسه
.دیاربووداخساریانوورداوخۆشیوشاد لهدهکتییه

بۆیهانزۆرنوێیههو وانههنههموودیمههههودیتنهیئهه.دیبوونیهیچهیوایهاننههوردگوتههک،بووکیدنههریانفهسههوموهورمێبهلهپێشتیوانکهئه
واندیتنهیئهبۆ.شوێنیژیانیانبهبوودهکینادیاریهماوهتاودواومهلهشارێککه.یاندیبووونی نهخهبهینکهشارێکیمۆدێ.سین ڕاکێ بوو

ر تیخۆیانهیچکاتژنیبێرووسههاڵولهئاخی.ییبووشتێکیسهژنانیخوداپۆشیاوناپهلهوههمینیژوپنوهدامواڵقڕووتبهرشێواژنانیبێچ
سهین راکهێ وزۆرنانههدیمه هۆرهوتموسهولماندیتنهیئههشهیمهحهزۆرینههختیومتێکهیبههتههئانکهارا پایهلههلێهیه.دیتبووشێویاننهچاربێو

.بوووهبییکیدنه ێگا تێیامانو
ژنهانبۆیهاننیههکهاوتدهرگی دیخالههبههپۆشهینی هلوتلههوڵههئێهیان،دهبهۆچیلهه.کتیدراوسهێییهه یاواز نێهواندووواڵتهیموسهولمانیلهه

تیوکایهوتسهههونانههههوتهشههههگوڕهوشههههڕهڵههگههههلههههگینائهههه،نشهههیخۆیهههانداپۆشهههلهموودایهههمهههههبهههێبههههدهنوووتکههههریانڕتسههههنانههههته
 .کاڕییاندهزیندانی چاوهوتسزا شێاڵقنانهتهووهبنهوودهڕوڕهبه''منکینهیازمعیو وبهامی''ناوئهمورانیبهتیمهحورمهبێ
چونکهه.تهانداناکهافیهپۆشینیئارگ لوبهتیچۆنیهداخولێکلهتهیچتهوڵهدهوادیاره.ڵبژێینانههرگیخۆیبهژنانئازادن لولێیهچیکه
.کانبازارهقاموشهاونونهبکه ۆرهوتوانیبهیاندهنهشکووئێیانبا،ژنانیئێیهوهرگهئه

.مابوونهدڵیاندالهخورپهدڵهئید تیسوکیدوحیدهوئارامیروییوئاسودهستیانبههه وانیئانکارابهونانهدیمهودیتنیئهبه
خهزمودشووسهووخهمێهیدوبهابوتیزڕدایهکومههحورتیوبێوکایهئیهد بیهی سهو.میهاندروسهتببهوولههخهۆبهێکدڵنیاییومتمانهبوون ۆر
بههلێهودلێکهیخهۆشوبههوویبۆوهڕهدڵیهلیانوانهئهمووتیسیهه.ندادهر ئیسالمئازار نهناوپارێزهبهپاسدار ت اشونانهتهومانوقه
.وانیڕداهاتوو خۆیاندهوهلهبزه
وبڕینهیئهه.وهتههڵدراوهژیانیهانههنهو لههرێکیمپههوبهووهرسههکانیانچارهکیگیفتهرهشیسهئانکارابههیشتنیانبگهکهبهوانپێیانوابووئه
بهۆوهرهتههخهنهههانبخژیانیونهبکورهریسکیواگهبننهئامادهنگهنڕهههسکهزۆروسنیهکهمووکار هههیتیسیمهپڕختوسهرێگامووههه
.ئانکارایشتنبهگه
یانئێسهتانههتهاکووکانیژیهانکههخۆشهیهوههلێهیڕایهانوابهووئیتهی.کانتیههامهستنهدهئازادبوونلهگاربوونو ڕزروازهوانئانکارادهئهبۆ
تهورمز ردووکیانبههههه.کهاڕوانیهاندهچاوهرانههوهختهبهژیهانێکیخهۆشوکهیدکههسهتیاندههه.کادهسهتپێهدهکیدوهنههانپێسهتیوهیچکاتههدیوه

 کهسهتهقدهحههیانهدنکههگهنووسینتێیمبهوههئێشارهمبهههکابیا شۆفیی.وهخۆهاتنهردمیهۆتێلکڕایگیتوهبهله کهتاکسیکابیاتورکه
.وتنکهژوورهوتێلوهلهکه تاکسیهپاشدانیپارهندوچهبێتهده

بههووهبهزهبههکههزه کاغهوهدوا خوێندنههکهابیاش.ههۆتێلیدانهار بههرێوهبهپێ کابیا لهورهێنایدهگییفانلهزێکیکاغهپارچهیداشه
ر وسههرێتههبهکانیانبهۆلههپهلوکههگکهیدکهه بانهکهشهاگیده.ایدناستیسهدهکیلهیهدهکلیلیهۆکانیکیدوخێیهاتنیموسافییهکیمانجیبه

.سپاسههههیکابیایههههانکههههیدنههههد ههههارخۆشههههحالبههههوونوچهزۆرکههههوردهکهههههنهۆتێلهخههههاوهیکهههههوهیدالهایدوشهههههسههههه.نیاننیشههههانبههههدهکهههههورهژو
زمهانیوانئههئهاخی.و وێکیهاندهدینکههلیبکههحهاکهههنهۆتێلکههچهۆنخهاوهبوویانهههوهتیسهیئههکهههوتێلهناویهانبهۆوههژوورکاتیهاتنهله

.بوورسهشیانچارهگیفتهوئهراستهێنانوشیبۆوهوهخودائهاڵموادیارهبه.زانیدهیاننهتورکی
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.در وتنیانپهێدههچاوپێکه  نۆرهبزاننکه وهئهبۆبوونلێکهاتکۆمه.ناخوازڵکانیپهخهلهبووپڕئانکاراله''یوئێن'' نوسینگهپێ 
هاتبوونکه.واریدبوونایدتازهسهیداوشهکووسی وهندکهچهو زیاتیوهلێپیسینهبۆی لێککۆمهوکانیانهاتبوونوتووێژهواڵمیلێکبۆکۆمه

.بناسێنن''یوئێن''خۆیانبه
بۆ''یوئێن''رکیپێ دهبوویاندتاکسیخۆیانگههۆتێلبهر بهرێوهبه رێنوێنیکابیارسهلههوتێلوایددوا رۆژێکپشوودانلهسهیداوشه
''یوئێن''رگا ئاسنیکیدوپێ دهزیاد دهکهڵکه خهمارهوژهاتدهرههوردهورده.بناسێننخۆیانرچیزووتینوههدهکیسنهتلهرفه دهوهئه
شههوێنێکیگیینگههیتههاکووچههوودهبههازارلهههزۆرتههی''یههوئێن''کیرهرگهها سهههپههێ ده،دا زۆرروسهههسهنههگودهنگههههههۆ دهبههه.بههووبههاڵغتیدهڕهقههه

.کادههاوار داراستوچهبهکانیلهپهلوفیۆشتنیکهبۆیارانبۆم خۆ وڕاکێشانیکڕسبۆرکهههکهبازارهفتهتکوتحهده.ییوهتهنێونه
رگههمهبهووکرایههههنهگودهڵببهوونومنهداڵتێکههوپیهاو هوان،ژنووپیی.ردزهوسوورشوڕهسپیو.ببۆوهمیلێکۆقسائهنواعوئهله

 .نیژهدهسساز خۆ رکههه.ککیینهاتوونشتومهڵکبۆخهو''تاناکۆرایه''تکوتبازار ده.خۆ بزانێخودابۆ
یانهدهگهخهۆ دهزووتهیوهئههچهامکبوایههوسهتوچزرینهگوکێئازاو.بووگیتننهنۆره وسهرێکلهبهستاوهیچخهوهدهسڕانهکهرسهسلهکه
کانناخوازهپههمووسهکااڵ هههوداواگهو بهۆکههبوونههزۆرنهدهوهئههشکههکاته.یانهدگهواندهرگههگو کهابیا دهیامیخۆ بهپهورگاکهمیدهردبه
،گیتبهاوهکاتیهانبهۆسهێکی پێشهتیکهرگههئه.نکانیانبکههباسهیکێشههنواسبکههداواکانیانبدراتیانپێدهرفهدهسندکهموو چههه.بگیی ڕا
 .وهژوورهیانبیدهپسکدهپسکهبهووهدهخوێنند ارێکدهشیانچهسهکهوناو ئهوهئه

.''یوئێن''رگا دهربهوهوهاتبانهوهمانرێگایانکوتاباههراوهسهیانیلهبهووهبارۆیبانهشدهکهتهشیمهباقیحه
کوه.خسهتڕادهیانلهێوتوپههرگاکههمدهردبههلههو''یهوئێن''ردمبهههاتنههکیدهوهشهرهه،و کهبستکیاندهیه نۆرهوهئهبۆرنابهپههیندێک

.ییانسه هاتبنبۆوهئه
یههانزۆرخۆشربۆیهههه.وهژوورهچنههبتهواننبچهۆلبهێورگاکهههدهرمبههشهکههبهڕ بهوونکههچههاوهرهبههچخه کههوهایدغافه لههسههیداوشهه
تبهێوڵوهخههکهدێکشهوێنههینهبهوونکههوهڕوانیئههکهیدوچهاوهیاندهکههڵکهیی خهسههوهدوورهلههزۆرتهیووهپێشههنههوچونههویدکتنهیهیزاه
ممهدووشههونبهیۆنوهبکه لێبهاڵوه کهوتکههکههڵکهخهتهورکیبههوانبههرگههکهابیا دهوهخۆیهاندایههئاوڕیهانلههتاکوو.وهپێشهکاتبیۆنهوئه

.رناگینوهسیدیکهکهمیۆئه،چونکهوهبێنه
لێچی؟دهوکابیایهبێئهتنهحمهر زهکوتیئهکیدویاندهکورد قسهبهسکهکهدووڕوو له.بوو حالینهورکهکابیاتایدلهسه
.وهرنهوهممهدووشه،واونانمانتهورۆئهلێبۆدهواڵمداکوتیکههیلزانتورکیدهکهکهسهکهدووکێکلهیه
بههوهکیتاڵههیههنهخهردهزهبهه.واخانههکنانهنهه،ه''یهوئێن''ر فتههدهئێهیهکها،خهۆباسهینهاندهبهۆهو،ئههبوو،نانیچیییایدزۆر پێسهسه
!ماوهبلێنناننهبێوواوبوونانتهکهنیهواخانهفینانهسهئێیهخۆئاخی. کهدهمنبهگاڵتهمتۆشچۆنمنتورکینازان کوت،کهکوڕه
 ؟نێی چناوێکیلێدهانناچێئهندوچاییم خۆمفینانوقهسهکوووهرگهئه؟چیهئێیه کاکهئه کوتی دیکهکهرهفهنه

 ێگها خهۆ شیانلهکههیتبێحورمهتازه!رقینیهفیکۆپینیئێیانهیچفهڵسهگهڵاللهوه.واولێنکاتتهژوور،دهبیدۆتهسیاننهکههێشتادوو
بهێودار ئههو شههتیوحورمههبێو نێهوربههوینهکهده اروئهنودهنگدهبۆدهتورکمانیینپۆلیسکهچۆلنهئێیهوزووانهبهرگهئه.ستێڕاوه
.خالقانهئه
هاتوو ؟لێێتازهکوتیتۆدهووهایدکیدهسهوو لهیانر دیکهکهفیقهره

نبلهێنچهیزانهناسهنودهسدهکههلێهیهکهوتیباشهه دیکههکهکوڕه.''یوئێنبناسێنین''خۆمانبههاتوینتاکووورۆلالئهر وهایدکوتیئهسه
ژوور؟ بچنهوهتانههدهۆتیهگلهریانهه

؟کیدووهتانئامادهکهیسهکه
؟یسچیهایدکوتیکهسه
!خور نگکوتیدهفه هکیانبهیه

.هاهاهاهاهاهاهاهاها
.وهڕایهیداگه شهمبۆکیدنوپشتیتێبۆیهنوکهده پێگاڵتهریکنخهوانهئهکهپێناخۆشبوو ایدزۆرسه
کوت؟چیاندهدانهدووووت،ئهسکههیچتده،چبوواید،هاسهیسییداپشه
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،نهازانمیههتانئامادهکهیسههکیانپیسهیکهاڵمیههبهه.وتنکههسهتنهچهیواملهێده.کیددهمنبهیانریکبوونگاڵتهخهرهه.پوچانهنهیچوچبلێ
؟یسچیهستیکهبهمه
.ین،چۆنخۆمانبناسێنینبێچیبکهبزانێده.چیکوردبێ،وێده بپیسیژنهویدابچیلهلێیچیشهده

.بابچینبۆم رهوهباشه
.لێکاهمموسه
.رموونفه.ممسهلێکمهها
.''یوئێن''رکیردهبهبۆهاتووینورۆئهوزاینشارهناێمهین،ئبکهکتانلێێندپیسیارکی چهده
.رموونبپیسنفه
بێیاننا؟روادهئایاهه.ینفیبکهرهاهبێخۆمانمهین،چۆندهبێچبکهدههێمئ
؟یسچیهراستیکه.کیدیسیدهباسیکهکوڕانهودووکێکلهیه

.ڵکیکوێنخوشکمخهئێوه
.ڵکیئێیانینواڵمداکوتیخهیدالهشه
ڵکیکامشار؟خه
.خشهبمانبهپێتناخوشبوورگهئه.بوومههپیسیارێکمن.کامشارینڵکیکوێنوخهئێمه داوهوهچتبهتۆیداکوتیکاکهشه
اێیاق؟بزانمکورد ئێیاننیانهیکهوبووهستمئهبهنیامهته.بووخوشکمپێمناخۆشنهنا

؟ منداوهکهپیسیارهبتێکیبهچرهوهێیانبینیاناێیاقئهڵکیئخهئێمهباشه
 .بناسێنێ''یوئێن''خۆتبهێکیدیکهبێ ۆرکورد اێیاقی بیدهرگهئهبێ ۆرێکبلێیوانبیدهکورد ئێیرگهخوشکمئه
.کان ودابنیسههبێکدهیهبۆونیهکتییهکووتیئێیانواێیاقوههزایوهچونکه
؟چیهستلهبهیسمهکهباشه
کهوووه یانکههدهکهه خهۆتوقسهانهساسهیئههئهرسههلهه. یکههدهوهانیخۆتهه ژیهبهارهلهه''یهوئێن''لههلێهیه کههقسانهوئهمووهیسیانهکه
.بییاننابولدهیانقهرنابهپه

نیچی؟یسیایشتیکهئێستاتێگه
پیسهنوخۆیهانلێمهانده،یهانیانسهتدهینهبیاندهبنووسینوزکاغهرسهلهموو خۆمانههرهاتانهسهبهوبێئهئایاده.یشتمباشتێگهڵیزۆربه
ینووسن؟ده
گیینگههزۆر''یهوئێن''بهۆوهپاشانئهچێوهبییتانن لهوهئهزبینووسنبۆکاغهرسهبیلێنله''یوئێن''و لهنههتادهشتێککهرههبێئێوهده
سانیسیاسینیاننا؟کهئێوهبزانێکهکه
رمانناگین؟بینوهسیاسینهرگهئه
یسهیکهکههمنبیستووشهمهرهدیا.باشتیهوهئیدتانبکائهتهیانحیزبیکیسیاسیدیکهلهیسیسیاسیبێوحیزبیدێموکیاتیانکۆمهکهرگهلالئهوه

.نکهبوڵدهتی قهیهاڵکۆمه
؟تیچیهاڵیهیسیکۆمهپیسیکه،نگبوودهمبێدهوتائهایدکهسه
ویههگیتانههوادهه خانهڵکووموشهکیلهبههبوونئییانقاچهاخنههخاتی کار سیاسیلهبهکوتییانیئێوهوڵدایهههبووڵکابیاگهله کهکهژنه

''وهیوئێنهه''رێگها و لههتانهههودهئێهیهبهۆهاتونههبۆیههخۆتهانبهژێننوتانتوانیوهنهبووه ئابوریتانههیانموشکیله.ئێیهبوونبێنبۆناچار
.بیۆنبۆئوروپا

؟وهگیێتهمانبۆدهبهکێکاتیموساحهووهبگیینهوهژووره چونهتوانیننۆرهچۆندهئێمهیداکوتیباشهشه
. خۆتانبناسێننوهتانههدههاتوونوتازهئێوهبلێنکهپێ وبچنهشێوهوبێبهدهرخوشکمههڵالوه
 واوتههبههتانکهیسههکه.رنوهواوهگیتههدهئامهاچهێبههبییتاننهله.تاندێتتاکوونۆرهئێیهۆژ بێنهمووڕبێههدهو نیهکیدیکههنارێگایده

.بێنهکتیدژ یهکهبنووسنبلێنوشتێک،کنخزمییهرگهئه.نبکهئاماده
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.رموو،فهتنیهحمهناخوشکمهیچزه.تنیهحمهرزهگهئه.پیسمشتانلێدیکهبێباشتێکیهتنحمهزهباشه
کبگیین؟یهوتوانینخانوو بزانمچۆندهمههده.هۆتێلناسیچوینبۆدهسماننهکهنکهچوئانکاراویشتوینهدوینێگهێئێمه راستیبوههیئهالڵوه
بهێده.یلههتیفزرهگهیتنکهار حههنهاخهانووچاکهتپهێبهێدهزۆرکیهیارهبێپبگی دهخانووئانکارالهنێلێیهتهو بهبتههرگهالخوشکمئهڵوه
.بێ ژوور خۆ ههماڵهرکبگینوههیهوسانخانوندکهڵچهگه لهوڵبدههه
.نابیشتنازانمناو  هناساندونهنگۆمنخۆمبهخشه،ببه....اککباشه

.هێنیخێزانمهششهوهوئهماڵهشهمنناوم
.اید بیامهشسهوهوئهیداممنی شه

.وامزانیژنومێیدن.وابێخوشکوبیانکه
.دیارهاساریانڕخووڕژنومێیدنین،لهوانهئهکهالومهمهخۆکه اپیاوه

.هۆشتینپیاوانبهلهوهبارهوژنانله.مکهدهداوا لێبوردنتانلێ.دابوونێنهسینجمتۆکووهێنگیانمنوهاڵهیشهوه
.سناناسینهیچکهن،ئێمهکمانبکهکۆمهرگهبینئهمنوندهکی بداتێ،زۆرتانمهژوورێکمانبهسێکناناسنکهکهئێوهاڵ،مشهکاکباشه
.مبکهۆنگبێبتوانمکارێکتانبڕه،ستیۆژملێڕاوهڕکدوویهرگهئه.مبپیسمکانیدیکهفیقهرههلبێده.بێبپیسمخانمدهیداهیشهالڵوه

.تیزۆرهینومنهکهسپاسدهزۆرتان
.میداناکهپهکتانبۆبزانم ێگایه.یهورهگهشخوداممهتاکوودووشه.رناگینسوهکهوداخیاوه''یوئێن''شدووسبه ووسبهیه ومعهورۆئهتازه

.ماڵشهمنونکاکمهزۆرزۆر
.وهبینینهدهکتییهلێیهممهنمرۆژ دووشهیداخاشه
.زۆرسپاس.ماڵشهکاکباشهزۆر
شتلێپیسم؟کی شتێکیدیکهدهماڵشهکاک
.یداخانمشهرمووفه

نێوشار ؟بۆناڕواراشلێیهوئێیهبۆتیشار نایهیانخهتوبوسێکئوئایاهیچ.یهاتینبۆئێیهتاکسزایمانبهناشارهربهلهئێمه
تانکههۆتێلهباشه.بلیتبکینکهپاسهاونبێلهده.باشاریتاندهاونتاکووتیشار بنوواننسوار خهتدهوهخواره قامهشهویداخانملهاشهب
؟کوێیهله
کختیخۆشهمانیههدبههبهبهۆ.لهێنچیپێدهکهکههڕنمگهنازا.مانداوهکهتاکسیهنیشانیشۆفییومانپێهکهسهئادرهر نازانمههکهڵالمنشوێنهوه
.تورکینازانینلیمهکه
چیبلیتهیبییتهاننههلهه.نێنتههمهاڵیبههکانمانلههبهێبهیۆینمنداڵههدهیداخهانمئێمهه شههده.یههورهبن،خوداگهدهفێیوردهردهبێوهمتاننهغه

.کیندهکهشۆفییهلهکهپاسه
؟ندهچهتیبلیتبهبێ،قیمهتنهحمهزهماڵشهکاک
.ایدکاکسهلییه0111ر بهفهنه

.سپاس،خوداحافیززۆرباشه
.ڵگهخوداتانله
.ایدبابیۆینسه

.یانی به8ت،سااهوهبینینهدهکتییهلێیهیانیزووبهممهرۆژ دووشه.چێیتاننهبیله
.شناپیسمبزانمهیندێکشتیدیکه.رۆین ار بانه،یداگیان؟ناشهرۆینایدنههس

اید؟کووچیسهشتیوه
.شهیندێکشتبپیسمکوڕانهدوولێملهده.داڕوودهبزانینچستینوراوهلێیهبابیێکیدیکهلێمهیدهالڵوه

م؟بکهندپیسیارێکتانلێچهتینازاننحمهزهبهرگهکی ئهده.بننهماندووهکاک
و چبپیسی؟تههرموو،دهفه
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یسیخۆمهانبنووسهین،باشههبێکهدهکهنیابیستومانهر نازانینوتهنابهپهو''یوئێن''رسهئانکاراوهیچیوالهیشتوینهگهمنوخوشکمدوورۆژه
ین؟ژیانیخۆمانبکهمووبێباسیههچبنووسینباشه،ئایاده

....ڵالکاکوه
.ایدهاید،نێومسهسه

مهههه''یههوئێن''لهههلێهیه.سههتیردهوێتیبهکههه تههۆ دهکهیسههکهکهههیهههههوهرهپههارێزهونههد بههیوهتههیپهزۆربیسههتوومهمهن نههدهوهایدئهکهاکسههه
.ستیکامیاندهرو بهئید شانسیخۆتبکه ا.تورک هییموههیهخاریجیلێر پارێزه
؟یانباشتینکاکهکێههباشه
.نم پۆلیسیتورکبکه تۆکهیسهباسیکهکهنیهوهتیسیئهچونکه.کانباشتینخاریجیهرهپارێزهلێنده بیستومهندهوهئه
؟نیهلهموشکیوه ئه،ئهبێپاسپۆرتهاتووینبهئێمههباش

؟چیه''کیملیک''زانیدهخۆ.نکهبۆدروستده''یملیکتانک''وانپۆلیسخۆتانبناسێننوئهبێبچنلهده،بێپاسپۆرتتاننهرگهایدئههکاکس
. تورکیزانم،شناسنامهلێدهبه
.نبدهپارهبێن،دهخۆراییپێنادهویشتانبهاڵمئه،بهوایه
پیسێ؟،پۆلیسهیچمانلێدههکاکباشه
.تورکی''میتی''می وههکاڵدهگهتانلهبهیسموساحهمپۆلهه.وهخێیییهخۆتبهایدبهکسهکا

؟کاکهچیه''میت''
ڵکیخهکو داهاتوونوبهنوتیداوهمه،کێیارنتانهاتتییه،چۆنئێیههاتنتانبۆرسهشتتانلهوانزۆرئه.لێنتیدهمنیهپۆلیسیئهبه''میت''

پیسن؟کوێنلێده
ناتووشیکێشهه،دهکبنیهبهکانتاندژنابێقسه.ێکبکوویهوه''میت''ملهپۆلیسوههملهبێههکانتاندهقسهمووچێ،ههنهبییشتانلهوهئه
.بنده

...کاکباشه
.خوشکمحیممره

تورکینازانین؟ئێمهپیسن،خۆچزمانێکلێماندهبهحیمرهکاک.امیدمنی شه
ههیچ ۆرێهکبهه،چێبییتهاننههایدلههڵکهاکسههگههلهیداشهخاتوو.نکهدهبۆرگێیتانوهینازانن،داوا تورکرگهپیسن،ئهتورکیلێتاندههب
لێهیهوکهوردهڕقیهانلههنهدهتهورکچهبهزاننکههوهبێئههده.وهشکێتهرتاندادهسهخیا بهبهۆرزر ئێیانیشنههبلێنکوردرگهئه.لێنکوردننه

.هکافیبوونبهررامبهکوردبوونبه
؟وابێبلێینچیکه.زانیندهوه،ئهحێمرهکاک

.چنرمهههوهم کوردستانهبه.ێنکانبلفارسهشارهکێکلهیهاو شتاننکهسیمالهئادرهبلێنفارسینو
.ستنپهخالقوزکابێئهتاخوداحهپۆلیسیتورکهه

.بینندهشتێکمووههچاو خۆتانبه پۆلیسوهلێپیسینهچنبۆدهوکاتکهئه
.وخۆیانناراستهوخۆنراستهبکهشتانلێهپارداوا یهخۆرن،بۆ ههموو ڕشوهههپۆلیسیئێیه.چووهنهبییلهشمتاکووشتێکیدیکه

.نکهزێتاننازۆراهنبکهوردمیانچه اروباررگهئه
نییهانبکههفێرگههئهچونکه.نکهمهبانهباگسهودستیئه خۆتاندهارهر منپزهنهبه.نبکهلێچاو.رێیلێیانناگهلێێچی،بۆدهوهئهحیمره
.نهاڵتوگوسهونبهڵکتاند بدهکهبهزۆرلێیهستزمانیخۆتانکهبه ارهبخۆن،تاکووپکه نێوهرههکهواباشه.وهۆلتاننابنهکله

.تانبلێمێویستمپمنهه.زانن ائید خۆتانده
؟نیه باشتیبکهورمیانچهدرگهئه.وانیهجئییه ا
دونیهاتیلههکایهو سهووهئههوکهیدووینخاکیانداگییووهوسێنهمانچههد،ژنمانکوده.شبخۆن مهارهپگبابانهسهوچیئهبۆ.ڵالوهمننهر زهنهبه
.ینبکهورمیانچههدوانهئهموورا ههرهشسهئێمه.نکههکورد دبهیهههدا
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ئاگهاتمتهۆگههمه.نکههمانیدهکههلهگهبهه کههتیههحورمهتیوبێوکایهسومووهههوئهینبۆکهدهستخۆشیانلێدهنییانیچی؟یاوهزانیئهدهحیمره
کوژن؟دهچۆنکورد باکورلێنیه
.دڕندانهوئهاونلهوی لێیه،ئهکهمنمهتبۆباسیسیاسه.دهمهبارمانبهمسهکهدهتکاتلێجگیانئییه
.ستاوهوهانهڕردمیبهملهخۆپۆلیسیتورکه.مکهدهقسانهوایدئهکاکسهیداخانمووشهمنبۆتۆ.تیسیده ابۆ
.جئییه کهدهسقسهکهربۆهه

 شهتهراڵمکهوڕ چهاکهههبهه.دونیانیهاملهئاگوگو گادانووستوممنلهوایهتۆلهبۆ.ئیحساساتتدازاڵبهرسهبه.میخۆتبێدئاگاتله
.فاشیستنوکوژکوردوانهئهلێمکهنی دهمد ارسهڵکوو ارێکبهرکههکاتنهوه،ئئوروپایهینهبابگه. ێگا خۆ له

.فێیبووینشنگۆلهشتیتازهزۆر.انتانکسپاسبۆرێنوێنێزۆر.رۆیندهوردهوردهئێمهجئییهکاکوحیمره کاکده
.ینتوانیبێتمانهیندێکشتانفێیبکهلالکهئینشائه.یداخانمشهشایانینیه

.کپیسیار دیکهاڵمیهبه.زانیماندهنهرههکهوهوونکیدهڕتانبۆمانلهسهمهزۆر،حیمرهکاک
.ایدرمووکاکسهفه

پۆلیسبناسێنین؟کو خۆمانبهلهچۆنونگێوکهئێمهباشه
.چنبۆپۆلیسکاتدهوئهنودهتانپێدهواننامهئهو''یوئێنبناسێنن''پێشداخۆتانبهبێلهده
 مکهانیئێهیانلێهیهکوردهزاننکهده''یوئێن''کانیرهپارێزهچونکه.م پۆلیسبلێنموو ههرتنیهشه''یلێنوئێندهی'' لهوهشبزانن،ئهوهئه

.باشهتانزۆرکهیسهکوردن،بۆکهبلێنکه''یوئێن''کانیرهپارێزهم لهوابووکه.کوردنپۆلیسناوێینبلێن
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کانیقیینشهینهفهکهههڕگههکێکلههیههلههیهانکههمهاڵیتازهۆبوپێچاووهسیوسیپاڵیانتێکه،وههۆتێلمانهلهندرۆژچهدوا ایدسهیداوشه
قههبهتهشێکیاندووخانۆکانبه.بوونکیادروستختهداروتهخانۆکانیلهزۆر رهشیههبه کهکانهڕهگهوکێکلهیه.وهتهازگووتبووڵکهئانکاراهه

.ماڵلهچوونتاکوودهکیهموهکهلهزۆرتیکۆنبوونکهندهوههئخانۆکان.بوونقهبهکتهشێکیانیهبهو
ر پشهتسههلههریهزنهدچهخانۆکهانبهه.رووخهێدادهر سههبههانههوخانووکێکلههئێستانائێسهتایههکهها،تریبادیکووێداتێپهرێبوارێکبهرهه
. خواررابۆوهرهسهبوون،لهسازکیاکتییه

نگبهوونرتههبهسهکوتهزۆرکهانکهه کۆاڵنههواڵههیانحهکههکاوهچڵبووسارێکیرێکوپێکیاننههحهووشهکانحهماڵه زۆرێکلهوههۆ ئهبه
نهگهڕۆژگهاررمیڕگهههۆ سهارد وانبهکماڵهدیوار .خوار رۆیشتهدهوهخوارهورهکانبهدرێژاییکۆاڵنهرابهوهرهسهکانلهچڵکاو ماڵه.کیدده
ربانیسهه.ژانکڕادهبایههکهوسهوبههبهوونکههڕزیهوکهۆنونهدهوهئهیهانوهرهرگاکهانیدهدهڕزیبوونوکاندارهرهنجهپه.واو گۆڕابووتهبهوویانڕو

.کانوکۆاڵنهوشهحهڕژایهنێونێویاندادهبهکووپلوسکهوهخوڕبهئاوافیدبهکاتیبارانوونولهداپۆشیابوخشتیسوورکانبهماڵه
.کانیشهارهکۆنهرهکهههڕههگکێکلهیهکهڕهگهوئهکهبوووهر ئهشنیشاندهوهئه.رشکیابوونگفهسهرد  ۆراو ۆربهبهکهڕهگهوئهکانیکوچه

رهههۆژانههڕ.بهووگێهیاندابهیندهشهیوداشهقهستفیۆرێگار کیێکار ودهرانیانلهگوزه.ڵگابوونژار کۆمهچینیههلهموو ههگڕهدانیشتووانیگه
.خوارددهزگیخۆیانخواردنیاننهبهتتێیناقهمێنن،دهکانیانبیسینهاڵهدمنوتکهکهستدهیاندهندهوهئه

.بوووادێکیانههههسهههچهههبیێکیشههیانکهوقوتابخانهههنهههوچووبوشههێکیانهههیچکههاتنهبه.بههوووهخههوارهلهههکجارکههانیههههوار پیاو خوێنههدهرێههژه
تووشهیسهتهبهمهوئهبۆنوکانیاندابینبکهیمنداڵهیانتوانیپێداویستیخوێندنتدهحمهزهبهکانزۆرهوکبا.بوونوارخوێندهاامنهکانیانبهنهژ
سهتده دوورهکیوێیانههگونهدێلههزۆرتهیکهڕهگهوڕووخسار ئه.بووتنهمهوشتنیحکویپێیاگهوتییارمهلهرێکبهخه.بوونر دهسهرمهلێکچهگه
.ناگااتیپێڕمهوستیحکوهیچکاتدهکهچووده

ژار داهههدار وشهیونههبه بێڕپههوڵکانێکلههئوروپهاییزان،خههبههخۆباییخۆستیلهرهزپهگهڕهختیتورکانیتهدڵیئانکارا پایهناوله
کهنچڵپهیسوووتوڕشونیکۆشێکمنداڵیڕه خاوههماڵرهه.بڕادهبااڵنهژنوبهیانبهکانهیچناوێکیدیکهبییکیاوهمیۆڤهله گهژیانکهده

بوونیمنداڵیلهرگی کیدنئیمکانیبهنوبکهورردانیدوکتسهکهبوویاننهوه ئهژنانپاره.وبوکاننهرمانیهدهنیهرێنوێرێکلهبهخههیچ.بوون
.بووکساڵنیوکساڵتایهکانیهنیمنداڵهمه یاواز ته.بوویاننهزیاتی
وتسهیهحهتوفههخردودهداخوزارههڕۆژیانبهووشهکیدودهرژیانتێپهنهمیمداهاتیژیانێکینهکهوهۆ بوونیمنداڵیزۆرکانبهڵهمابنه
.کیددهڕتێپهشیهڕچاره
وانی ئههژیهاور دهسههنمهاڵلههخاوه.وتبووسکهدادهمااڵنهوکێکلهیهکیانلهیهپێشخانهژوورێکوماڵشهکاکهاوکار ایدبهیداوسهشه
کهسهارهه تهی حگۆشههلههسهتێکوئاودهکهوشهه حهگۆشههلهه.بوومامنههحههوزخانهئاشهپهرێکلههبههیهخهپێشهخانهووژوورلهه گه.وهژێیهله
کههبووژارامهاو هههدیێکهار کیکنمهاڵکابیایههخهاوه.دانیابهووهێنیادهکاررگبهبه لووچکوکهشۆردنیقا ودیاربووبۆئاوێککهمبارهاه
.بووههمنداڵیچوار
نهدچهکویههڕهبهایدسههویداشهه.بیسهتیادهرهههونگانیشههدرهاکوودا مندااڵنتسهورسه.یهتهرگهزهتکوتشانهدایمدهیانبهکهماڵه
خسیلیشهپهلوکهورگبه لوبیێکی .ئیسکانیانکییبوولیوانووچکوکهنددانهچهوکیهتاوهکویهمهقابڵهقا ووهیندێکتووپهدانه

کیێهیلهه گهه.نمهاڵخهاوهبههکیاندابهووسێمانگپێشهیکیێکهپێشخانهووژوورتیئهبابه.بوودههکنرێیانبار کهکهماڵهمووهه.خۆیانبوو
 .نشبدهبا مانگانهکارهوئاو ارهپنیوهبهنماڵخاوهڵگهکهلهدرابوورار،قهمانگانه

ئهارامیسهتیانبهههههکهرا ناخۆشهیماڵهرهسههیداایدوشههسهه.وتکههدهرزانتیهههرهوتێهلزۆاڵملههپیسبوو،بهکۆنودزۆرنرچهههخانووهوئه
ژیانێهککهه.کیدبهووسهتپێدهیهانوانئیتهیژیهانێکینوێئهه.سبهورخۆیانبنههنوبدهشارحهخۆ تێداکهبووکیانههنایهرپهمسهنیکهم.کیدده
.یانوداهاتولهونووسچاره اروباری تیسلهوڕاوکهدڵهلهپڕناخۆشیوخۆشیوگییوگیفتولهبووپڕ
لهه.بووابا  ۆراو ۆر ههدهکه ماڵهوهئهربهلهڵکوو،بهیهویاننهه خوهئهربهکلهنه.وتکهدهنهانلێویوانهیچیانخهندشهچهتاکوو
کانیانرگههبهژێی هلولههوهوهرسههلههرانوگههڵدهشهیانههلهکتووسههرسهبههر ودههاتنههکهاندهلێنیدیوارهکههلهه چیاکهانوهڵکوژاندنههگه
نهدهخۆیهانوهئهیکههوههۆ ئهبه،کیدخۆیاندهگیانیوچاوورسهچاویانلهیانیکهبه.شیانلهمووهۆ خورانیههونهبودهۆڵو مو وتنهکهده

.ڕابووڵگهسوورههشیانئازا لهمووههخوراندبوو،
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.دۆزێوهدهگیفتهوئهکیانبۆ چارهکاتهوتائههێنابانهرخۆسهزۆریانوهویانسازابانوشهکانینیوهڵمیوانهگهبالهده.بووچاریانناچار
.بووکیههههرهگیفتههیسههاڵمدووبههیههدابکها،بژێههو خۆیهانپهرجو بتهوانێخههوهئهههبهۆوهکارێهکبدۆزێتهههکهه دابههوووهفکههی ئههایدلههسهه
؟بکایداپهکارێکوهسێکهرێگا چکهلهنیچۆنوزایدهمنهههدووزانیودهمیانزمانیتورکینهکهیه
.کهی بگهینبههتیخهاوێنبتهواننمهالێکیباشهتیورگهههئبنونههپهاره بهێوهئههبکهابهۆو کهاریههدهکه کیدبوویداشقسهڵشهگهلهوهبارهوله
داههاتیژیانیهانشێکلهیتوانیبهکیدندهکارمی بهههووهخومیهدهنهایدبێکارمسهههپێیباشبوو،چونکهاید زۆر سهفکیهویداشئهشه

ۆوخڕاسهتهناسهیکههدهوتۆشهیاننهسهێکیئهکه؟وهایدببینێتههسههکارێهکبهۆوهکههچرێگایههلههکهوهکهیدهدهوهوی بیهی لههئههربۆیههه.دابینبکا
رنابهههپهکههوو وهوهئههبههۆناسههاندبا''یهوئێن''بهههرنابهههپهکهووبههاخۆیههانوهدهدوا کهارداڕانبهههگهههاڵمپهێ بههه.نبهاسبکهههڵگههه لهههکهلهسههمه
.رگییابانوه

 .وهبمێنهتورکیهجار لهکیهبههاتبوونکهنهشوهئهبۆستدابنێنودهرسهستلهروادهتوانیههیاندهوانی نهر وئهپهکاتتێده
شهێکلههنیابهوانتههئهه.ئانکهارایبوونههگهتهاکووتیدیبهووحههزۆریانناره. ژیانیانکیدبووورهواڵتێکیئوروپاییریسکیگهبهیشتنهیوا گهبه
هێههزوبههنوبکهههوتیکانیانپتههنگاوه ههههوهئههدڵیههانبهۆنهاووکیقهوڵیخسههتبوایههههیووواڵتههبههیشههتنگه.ر کیدبهووکانیژیانیهانبهههختیهسهه

قبوڵیبنووسهنکههمههوتۆشهتێکیئههکوریهسهکانیانکۆکیدباوهبافکیهده،بووچاریانناچار.بهاوێژننگاوههداهاتووورهبهوهکیقایمتیهیهئییاده
.بێ''یوئێن''

 ژیانیهانقینهچییۆکهیراسهتهکهوووهریانهاتووهسه بهوهئه خۆیانبنووسنوربیدهسهدروستیژیانوراستیوبهبێدهکهیداڕا وابووشه
.''یوئێن''مهردبهنهخهیب

موکۆر بێنێتههبێکهباشیوبهیههلسهمهوتوانێئهدهکهپێیوابوووئه.نباسبکهبێدرۆریانبهنابهداخواز پهوتورکیههۆ هاتنیشیانبۆ
.وهموو بگێیێتهزمانی ههبهوزکاغهرسه
شهتێکیسهین ''یهوئێن''بۆخسیئێمهنگبێژیانیشهڕهین،چونکهکهباسیراستیژیانیخۆماننهبنووسینویسێکیدیکهکهباشهیکوتواایددهسه

وزکاغهرسهنهبیخهرهاتووهسهچیانبهیشتنکهگهئاکامهوبهباسێکیزۆروپاشقسه.وهنهدمانپێبده وابیڕهئاکامی دالهبێوراکێ نه
.ریاننابهیسیپهکهنهبیکه
.زانێیهههدهپهههێبکهههانهسهههتکهههوێیادهلههههاڵمبڕیهههار نووسهههینیدا،بههههپهههێ خهههۆ دانهههاورێکیلههههفتههههدهموڵههههقهسهههتیدایههههیدادهشهههه

ان هار زۆرمامۆسهتاکه داوارسههلههسههدرهمهلههیداشهه.ههیخۆشهیبهێکهسههکهرگههتئهنانههته.سهێکنیههکهمووهههکار شربیدهنووسینیسه
وو ئهههیگهنووسهیانلههچارهڵکوو،بهه بهاشنیههرگیتنهینمهیهوهبهۆنهاچێوڕهنهدمپههکیچهشهایهئین ئێسهتالههوهاڵمئههئینشا نووسیبوو،بهه

کهیدنبههڵهههه. کیدبهاڵهباههدهنه.وهکاتهبشکڕهیهڕهندمپهچهوهبێبییکیدنهبهوخێیاییبهبکاولهتوانیپهیدهنهبۆیه.دابوونووسینه
.بوورنابهپهکووگییانیانوهرنهوهووهدکیانهاکامداڕهئتولهرفهستدانیدهدهمانا له

.ووبهیانبکهسهدرهمهکانیشقیقوتابیهرمهمووکاتسههه.رگیتبوووه باشتییننمیهدایمبه.ببووکیزییکونموونهقوتابیهقوتابخانهلهیداشه
ناچهارڕۆژانلههرۆژێهکهاتبووکههبیهی دانههساتێکی بهوکاتبۆئه.بوورۆمانیااشقانهداستانو وهخوێندنهلهزکاتیبێکار دازۆر حهله
بۆیهانزورکاغههسههبهێنێتههیناسهیوننهویهدیونهیچکهاتنهکههنهامۆریبوغهه زۆرسهانیدیکههکهبهۆ خهۆ شهتهرگوزهسهوخامههداتهبێتاوده

کوردسهتانئهازار ژنهانیئێهیانووردئاگهادار دهزاننونههوکولتور ئههریتونهتدابوبابهنگبێهیچشتێکلهرهسانێککهکهبۆ.وهبگێیێته
.بننه

سهتلههدهنیشهتمانووزێهدلههوهبونههوردبهۆکانوتیهههامهسهتنهدهقوتهارکیدنلههخهۆچهۆنبهۆکانئینسهانه.یهرهمهسهوییێکیسهۆژگارچڕ
هۆ ئاوارهتهبوونهورۆئهویستیدوێنێکهسانیخۆشهکه.ندهدهئاورئاووبوونخۆیانلهیژینوڕازیانمحیهمهیینۆژگارێکنزیکتڕسانێککههک

ونی خهههبهههکهههسههانێکبفیۆشههنکهبهههنیههانکههانیژیامووڕازهههههبوڵێکناچههاربوونرگیتنههیقهههوهبههۆاید،سهههویداشههه.کانیانختیهههدبهبهبههوونو
کههبوووتیاننههڵسوکهههههکهیدنوشهێواز قسههوفتهاررهرسههلههوسهانهکهوئههرسهههیچزانیارێکیانلههکبووکاتێکدالهوهئه.نووتبدییاننه
.وهڕوویانببنهڕووبهررێزهکووپاوهراربووقه
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وبهێرشهوێندانهرانههپارێزهوئههههزر فکیورسههکاند لههاڵتیههرۆژههڤههمیۆرسههبههکههسهاتهکارهرهاتوسههبههمووهههوستنیئهبلێێبیتۆ
ێکیئاسهاییبهێونیاشهتوانتههئههاڵتیبهۆرۆژههه وسهاوهچهوماو میۆڤهیبهێمها دانچییۆکیخهبیستنیسه؟تۆبلێێیانبکاوهتووشیبییکیدنه

؟گینردهوهتیبابهی کیباشیهمووچهنودهنجامدهئهییخۆیانرکیپیشهنیائهوانتهئه
داوایهانرگههئهه.بوونههسهادهزۆر خۆیهانکهارێکینووسهینیژیاننامهه.ستپێبکاچیدهبهزانیچۆنویدهنه وکهرهفتهدهیداچاو بیێبووشه
وببهۆوهداکۆدڵیلهبوو سااڵنێکیزۆروهئهسهلهدهوبێدرۆبهکویهڵهبێهیچههنگبابه،ڕهوهکیگێیابایه زارهشێوهبهرواههدباکهکیلێ
وتنیچاوپێکهههتنههدسههااهچهنیابهههنههگبههاتهههڕهچییۆکێههککههه.وهوانبگێیابایهههڕه ههوانوکیزۆریهشههێوهبهههببههووکهههڵهفکههی داکهوهههۆشلههه

واو بخیێتههتههبههو وکههمنهڵههقههیچهیلهه وهئهبۆ،بگینگو بۆکهبایهۆژنڕندیچهپێویستیبهوببایهنهواوته''یوئێن''ندێکیکارمه
.زکاغهرسه
،هاوفکی بکهاایدکیدکهسهداوا له.بنووسێوار چیدیکه خوێندهڕادهایکبوونیودشوێنیلهساڵولهیتوانی گهیدازۆر هێناوبیدنهشه
 لههوهئههسانبنووسهنبهۆناو هیندێککهتووکرێکهیهژومارهکانوگیینگهزۆرکۆتاییدابیێاریانداشتهله.بووخۆ کلۆڵتیوی لهاڵمئهبه

مکههاکیردبههنههکبخهیهسهههلهدهودرۆبهێههیچبهههواو وتهه ژیانیههانبههربیدهسههمووبڕیاریههانداههه.بننههڵههکهاتیبهاسکهیدنداتووشههیهه
.''یوئێن''ر پارێزه
تیهاتنیهانبهۆۆنیههچ،بۆیهانگیینهگبهوو کههوهئهه.وهکهیدهورهوێکهیادپێیهانگیینهگبهووکهههینهدێکشهتیندین ارچه،بنوون وهلهربه

تیداون،بههن،کهێیارمههوچهۆنههاتوپیسهنکههنلێیهاندهتمهشیانزانیحهده.نکه تێدانهڵهههکبێوکوویهکانیانوهقسهبادهکهبووتورکیه
کان؟قاچاخچیهبهداوهارهندیانپچهکو داهاتوونو

.وتکههدهنهو لێکهیدخههومئههمووزۆر ئهه.رامببهوویداحهچاوانیشهلهوخه.یانکه ێگاوبانهنێواندهزخۆیانخماندووهیاڵکوردووکهه
لهه کهکاتانهوئهبۆ.شێوێندرابوووشاد منداڵیلێنهخۆشیلههێشتادونیا پڕ کهۆژانهڕوئهبۆ.وهرابیدوو بیدهورههبڵیگیتویاڵههخه

.دیتدهوهانهیریپهونیبهوتوخهکهدهو لێڕانیخهرسهسۆز له بهمیهمیهبهگیتوستیدائارامیدهویئامێز دایکیخۆشه
کدایکهییانیههبهمووههه کههکاتانههوئههبهۆ.کهیدخهۆڵدایاریهاندهکوخهانێهولهووکۆاڵنکۆچهکانی ییانیانلهڵکچهگهله کهکاتانهوئه

.سهدرهمهۆابوهێشتبڕیدهنهخواردبایانینهچاییبهتانانوستاندوههڵیدهههوخهرێکوپێکیلهویستیبهخۆشه
بههکهیدو دهکهویسهتهخۆشهچههکمامیبههحههداسێ هاروتووحهملهمنیکهودادهوئهخاوێنیپاکوبهویکانرگهبه لوگیینگیبهدایکیزۆر
.سهدرهمهپاکوخاوێنیبینێی بۆبهاکهدوڵیدهدایمهه

.ووحسهووکبهووورووخهۆشڕروسههیه زۆرکانیورسههدهلههکبهوومی زیهیه،هههم هوانبهووهههچونکهه،ویسهتخۆشهیاندهسهدرهمههاورێیانیله
.هاورێێبهبووڵکیدبادهگههوتیلکهڵسوههک ارسیهرکههه.روبهکبێتهخاکیوکچێکیزۆر

.مانشهێوههههبههرخزمهانی داهههنێهوله.بوویانههکهکهڕهگهلهودرسهمههاوریێلهکیزۆریهژوماره،یبووهه کهندیانهتمهتایبهوهۆ ئهبه
بهوواڵڵههدراوسێانههورانیمنداڵیوکانیدهفیقهویستیینرهخۆشهنزیکتیینوکێکلهیه.شبووزووزووبیبیننپێیانخۆویستوخۆشیاندهمووهه
.نیشتندادهکتییهنیشتتهلهوپۆلکیهندساڵلهچهدووکیشیانبۆرههخوێندویانهسهددرهکمهیهلهکه
ررۆژێههکگهههئه،ویسههتخههۆشدهکتییانیهههنههدهوهئه.وههینووسههیرسههیاندهکیاندهیهههماڵهههسهههلهههدرهدوا مه ههاررزۆخوشههکوابههوونوووکههوانوهئههه
.کیددهئازاروئێ ناساخیوستیبهویتییانههوتبائهخۆشکهکیاننهیهرگهئه.گییاڵدهیانلێههئۆقیهدیتبائارامونهکتییانیه

شهتێکیرگههئه هارزۆرویسهتودهخهۆشاڵڵههههراقهیدا بهوی شهئه.رداڵنبووبهلهووخۆشوڕنگوژنێکی وانوشۆخوشهاڵڵهدایکیهه
.کی یداشدهشهنشتێکیبۆمهت خۆ کییباحهکهکچهبۆ
 لههوهمانهه.ههاترکوتیزۆر زڕدایکهیکۆتهاییپێسههۆ ڵهاورێکانیبهگهشاد لههاتنیزڕدایکیئید خۆشیویداودوا میدنیدایکیشهله

کهیدبهار کهڕهگهو لهلهاڵسااڵنماڵیههدوا دووووهتهنێببیوئهیتوانیئید نهستاندو لێئهاڵلهماڵیههتیچۆنهرفه ماڵێدادهچوارچێوه
.وهبیستهنهکتییهلهوالێکیانههئید هیچ،وهئهدوا .ییرۆو

داورمیخههشهیگههباوههلهکیدکهایدسهچاوێکیله.کانینابێمیوانیچاوهوخهوهشهوئهبوووادیار. دانیشت ێگاکهرسهلهووستایداههشه
.پێێدابوو کهولهقهوئهوبیی ژیالوهوتهکهرکسهیدایهشه.کیدکیدهیههپیخوردهبار ارو.بوو
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لێفونیتههکارتێهکبکهی وبچهێویانیزوبڕیار دابهبۆیهوژیالبکابۆلێفونتهینێو ێبگه بهکهولهقهبوویتوانینهوهرقاڵیزۆرههۆ سهبه
.بکابۆ

یدازووشه.وهژیالواڵمیدایهڕوانیبیاژنیکچاوهیهندچیکهودوا چهلێدراژیاللێفونیماڵهنگیتهزهکهبوورۆر نێوهوروبهده،ینێراسبهبۆ
ئایهاوزاهیچۆنههوهوهچۆنهحالیژیال پیسیکهکیدنلهبیێکقسهپاشالپیسینوحوئهخۆشیوحالوچاکووتهڵیکهگهلهونگیناسیوهده
بیاژنهیژیهال یداشلههشه.وهرێتهگهدهۆژ دیکهڕدوووورمێڵخزمێکیانچۆتهگهژیاللهبیاژنیژیالکوتیکهڵبکا؟هگ لهقسهکهیهێماڵله

شکیدیکههیههدوا ماوهئانکهارانواید بهیا لههڵسهههگهولهتهمهاڵسا غوسیداشهیبپیسێوپێشیبلێکهحوالینێوئهساڵو بگهزۆرراسپاردکه
.وهکاتهلێفونبۆژیالدهنتهتمهحه
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نهگهڕوزگههڕهنومههتههبهناخوازپیاو پهلێکژنوراکۆمهانکاشار ئرانلهبهشیپانهبه،''یوئێن''کیرهسهساختومانیڕوانیهۆلیچاوهله
یینگێکیسههدهبێه.کانهدابهوونرهپارێزهکێکلههڵیههگههوتنلهڕوانیچاوپێکهچاوهلهستبهکمهیهمووشبۆاڵمههبه،وهکولتور  یاوازهزمانوو

کا نههوهئههربههلههتیسانوله پۆلیسدانیشتوونوبنکهموویانلهتکوتههده.هاتدهنهربهنگیلهسدهکه.اکێشابوودکهسالۆنهرسهباڵیبه
کشهتیههلههبیییهانموویانههه.کوتدههیچیهاننههکهیدنتیپێکایهوسهوئهازاروربههونههبکهوو کانبکههپۆلیسههکێکلههگو یههریلێنبه دهوهئه
.مرانبۆواڵتیسێههنابهولیپهقهبه.واڵتێکیدیکهبۆرێکیانیانبهو''یوئێن''ر نابهشیپهنبهیهمرگییانیانلهوی وه،ئهوهکیدهده
وهموویانبیییهانلههههه.ببهانرتێپههموتخانیرۆستهحهبالهدهئامانجهویشتنبهگهرانبۆنابهپه.بووسانانهرواشههزوویهئارهودیهاتنیئهوه
مکهههییهانلههوهونههدیهانپهێبدهواڵمهیڕهبلێهێتهۆنها؟یهانوهدرێتههپهێدهیانپیسهیارانهوواڵمهیئههئایهاپیسهنوبێچیانلهێبدهکهوهکیدهده

گین؟هردبوڵیوههواڵمیقچنوردهدهوهلێپیسینه
ییلههبهێئهۆقیهونائهارامی.یانبهووڕاوکههموویاندڵههههه.ر گهوزهداچدهناخیهانلهه بکهی کههوهسهتبههههکهیااسهانیدهئنیگاکانیانرابههله
 سههته همووههههردههبههڕادهتیسههێکیلهههوهکیێتهههوویههاندهڕوره بهههوپیسههیارانهئهههوررێزهم پههاڕوانیچههوونبههۆچههاوهلههه.بووخسههاریاندیههارووڕ

.داگیتبوون
نێههویانبهههقهههاڵمهینههدێکیانئاره فێنههکڕاگیتبههوو،بهههکهههکیبههاشهۆڵهیهههڕادهتههاوسههوراڵدهههورهکیگهههیهههداپانکهکهههههۆڵنههدلههههچرهه

نهددانههچهئاوێهکولکههدۆکههشمێزێهکدانیابهووکههورهژوسهتیوهله.لیداندرابووندهداسهکهلۆنهور دیوار سادهچواربه.بوودیاروههانچاوانی
کهانییوارهڵگییابوودهههندینشهوێنی ۆراو هۆر تورکیههچهلهکهورهگهوارهندینپۆستێی  وانیقهچه.بوورسه لهوهپێخواردنهرداخیئاوپه

.ابوونوسیکهمیشیانناو شوێنهکارههژێیلهوڕازاندبۆوه
وهرهرگها دهوانیدهپاسههنمیههلههسهانهکهوئههرشههبۆیهوگییابۆوهانبۆکاتێپێشتی،ڕواندانیشتبوونچاوهداکههۆلهله کهرانهنابهپهوئه

.''بووههراندۆیان''کانرهنابهولیپهقهبه.بووژوور دا چوونهلیستهناویانلهدراکهژووریانپێدهئیزنیچوونه
نیایانخهاریجیبهوون،تههزۆربههکاندابوونکههرهپارێزهکێکلهڵیهگهلهڕوانیدیدارچاوهلهدارهنابهپهپۆلهوئهنێوایدی لهسهویداشه

یدا بهه وشههڵیئاشهناببهوو،نهاو خهۆگههلههتهازهکههرنابهه پههڵکهوڕێکیدیکهگهلهکپێشتیهیایدماوهسه.تورکبوونبێکهیاننهدوودانه
. کیدبووندیاریانبۆوڕۆژهوانی ئهئهنوبکهیار دوتنیانبۆ کاتیچاوپێکهوهئهبۆدابوووینهشوندانیئهکارمه
کبهدرکێننوههیچیهویستوشهیاندهوانی نهئهوکیددهکهڵکهخهنگچاویانلهدهردووکیانبێههبوونوشنهبهبێڕاوکهدڵهوایدشلهسهویداشه
.بلێن
نگیدهبێهسهتدابهووژێیده لههکههندهروهپه کهههرپهارێزهوم ئهه بچێبهۆوهئهبۆوهخوێندهناخوازێکیده پهناوسێککهنگیکهده اروبار
 .بوودهزیاتیهیندهندیانچهکهڕاودڵهووهبونهقووتدهمووههداناخوازێک ناو پهوهکاتیخوێندنههل.شکاند دهکههۆڵه
سهتابێوانراوهمهزهئیتهیکههیکههوهئهکهوووه.بهێهدرۆژێکتێپههڕبهژمێیککاتیهرههویانچیکهدهبێتهکدهیهچیکهرشوێنیئاواداههکاتوله
لههکهاودهردهبههڕادهبێزار لههستکیدنبهکانتووشیههتاکهڕاوکهدڵهتیسوڵبهانیتێکهڕوچاوه.د بێبهئهشبێکۆتاییوڕوانیهوهچاوئه

.نێدهداکهسهستیکههههۆشووحووررسهلهرڕووخێنهخیا ور زۆرکاریگهوهرونیههبار د
.ممولیبکاحهکانیتهستهبهمهیشتنبهگهبۆناچارهوی ئهپێوسهر دادهسهبهزۆربهکهناخوازهخواستیپهویلبێمهبهڕوانێککهچاوه

زمهانرسهههێتهگهی بێهێندهرچاوهئیحساسیسهوستوهۆشههله کهوه بتوانێئهوهئهبێبۆرزبه زۆربێورهکاتوساتیئاوادادهلهرنابهپه
.باسبکا کۆڕموبێکهونیشتمانیخۆ ڕاستگۆیانهوزێدکانیڕاکیدنلههۆکارهو

خهیاپی بههبههزۆروهوانههپێچهڵکووبهه،بههدیوهنههکقهازانجیلێنههرنابههخسهیپهشه،کانئاکامیدرکاندنیڕاستیهلهکهبووهههش وا ار
زۆر هرشهیهههبهکههتیگیفتێکههاڵیهه سیاسهیوکۆمههکێشههبهوونیدار ونههسهتیودهژێیربازبوونلههدهئوروپاویشتنبهگه.هوتهشکاوهر داسه

لێکچییۆکوکۆمهبایه،دهوهنه''یوئێن''رێگا لهکهدیواڵتێکیچوونبۆووواڵتهبوونله بۆڕزگارکامیرهه.کیددهرانیڕاکێشیتورکیهنابهپه
سهتدهکهوووه''کیهلوه''نلهێرانپێیاندهنابهپهکه''یوئێن''ند مکارمهردهبهکپێ چوونبۆیهماوهووهنهبخهکریهسهوهدرۆهاتیراستورسهبه

وهری بوونههتهزار ورمهشهوڵهتووشیهه''یانداکهشانۆنامه''کیدنیشکاتیپێشکه لهوهئهبۆ،هوهێتبیخوێنندین ارکچهریهنووسیشانۆگه
.ئاوربڵقیسهوهبێتهدرۆکانیانلێنهبنونه
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لهههیهنوسههخهوڵئهههگهههبالهههرچاو ههههبههاز وبهها یههادهکههیادهمای نههه''یههوئێن''نههد مکارمهردهبههلهههکهههیهشههانۆنامهوکیئهههره سهههنوسهخه
،نبههووتیتورکیهههمنیهههسههازمانیئهتههورکویپۆلیسهرچیهههه.کههیابههاسده''میههت''تیتورکیهههمنیههسههازمانیئهمپههۆلیسوردهبهههلهههکهههکهشهانۆنامه

،وهنیههپێکهو خهۆشوبهزهقسههکبههوی نههئهه.ڵکیاند کههبههنکههڵبکههتابههزانیارێکیپێویست ۆرهمووههلهکهناخوازهپهداوڵیاندههه
.کۆمار ئیسالمیبه وهحویلدانهتهوورکیهترکیدنله دهشهڕهههتوئیهانه نێودانووکیدنتیپێکایهوسوبهڵکووبه

وتیئهمنیهمپۆلیسوسازمانیئهردبهوێیالهیاندهیئێیاننهبزههمه رێژیمیشیعهوهوسانهستموچهزوڵموژێیلهانیڕاکیدووککورده بهزۆر
سهتانیدهکاربهتیپێکیدنیوبێحورمهتیکایهوسولهربازکیدنده خۆنیارێگاتهوهئه.نفارسنیار ئازهیانکوتموویاندهرهههه.نبلێنکوردواڵته

 نیسهار کهوردوردههاتههمیهاندهدلهه پهیسبهوو قسههوهکیدوئههدهخۆیانگیژووهزینهبهڵدهههدبیستنیناو کوربهکهسانێکهک.تورکبوو
 .کیدیاندهکیاوپارچهپارچهوگییکیاداداماو خاک

بههکویهناسههێبێهیچپرینوبهپهبتێدهرهفارسواهر تورکوداگییکهستکید سنور دهاچاخلهقبهکهبووکوردانهوئهمووگیفتیههوههئ
.ربگییێنوهرنابهکووپه وهوهئهبۆتورکیهله''یوئێن'' ینگهنوسیاندهگهقاچاخخۆیانده

وبهڕواتهوانێدهکهاودهرخهۆ ڕزگهابۆ دروستکهیدووهرکهداگیی کهیهشیڕهچارهتیوهامهنهمووهههولهشێوازهوبهکهیهوردڕا واناخواز کپه
.زیندانوئێعدامدوونانواوڕوبهزره هتیوکایهوسولهدووربه.ژیانیبدابهئوستیالیادرێژهویانئامییکاییواڵتانیئوروپیکێکلهیهله

.ستا ێگا خۆ ههلهرکسهیه که نێوهوهخوێندنهڵگهلهووهیداخوێندرایهشهنێو کهر بووتێپهرۆدوانێوهکاتله
 ر دیهارچهوونبهۆژوور پهارێزه گهیتئامهادهیهواردستیبهمێکده کهوهئهدوا وهاتنکیدوهگێژهلهرسهستیبهکهههیندچیکهچهیدابۆشه
.بووکیاو
؟وهتههخوێندراوهنهتهۆنێهو خهۆچهی،کهو دهبهۆپیسهیتهۆیلێدیڕکابیا چاوهکهژووراتهیدابڕوشهڵگهلهبووریکخهۆییودوایدارایدبهسه
.وهینهاڵمیبدهوێکیاوڵخوشکمگهپیسیارێکیکید لهروههکهکیلهم وهبچینهوهکهیهو بهمههمنی دهوخوشکمهوهایدکوتیئهسه

نیاتههئێستێخۆشکتبهه.کیدرقیدهنداڵیکیبچووکبا فهمرگهئه.بێیستههککهوشکتیهڵخگهناتوانیله وورهگهکوتیتۆدێیکابیا چاوه
.چینیادهتهبه خۆتدانۆرهتۆشلهچێوده

دائیزنیهاننههکههزۆر پێنهاخۆشبهوو.نکهبدارسهئاو ساردبهتلێک سهوهئهکوه. ێگا خۆ وشکبوولهکیهقسهوبیستنیئهایدبهسه
ڵگهلهیڵێیداده شهوهئهبادامه کهوهلهرانبوودڵنیگه.نبکهتورکیهکانیانوهۆ هاتنیانبۆوێکیاباسیکێشهووهژوورهیدابچێتهڵشهگهله
.نکهیاننهبوڵقهبێو یاوازلێزۆریدهو ئهوهئه
اڵمهیوانێویدابت؟بلێێشهوهبداتهچۆنیانواڵموئهیدابپیسنوشهبلێێچلهتۆ.وهکیدنهبییوتهکهووه دانیشتهکههکورسیرسه ێگا خۆ لهله

شێوهوسبهمهیچکهردهبهژیانیدالهیداهیچکاتلهشهکا؟ئاخیڵنهێکهڵپ تێکهقسهتیسێونهووهدروستیبداتهبهباشیوکانبهپیسیاره
ڵگهکیدنیئاساییلهڵقسهگهله یاوازهنزۆرکهانیدهرنابهپهلهلێیه کهپیسیارانهوپاشانئه.نڵبکهگه لهوهلێپیسینهکهبووهنهئاماده

 دئاسهانیواڵمهیڕهبهێ،بههکیدنههباشهیئامهادهختخهۆتبههپێشهوهرگهئهوتاقیکار دانیشگاوایهکوووهئێستی.راوسێددۆستووبیاخوشکو
.ڕوادهۆفییتبهندمانگهتیچهحمههزن وڕهووهگییهردهوه
ۆژ زانیبۆڕنهبێوسیوپهونابێپهوئاوارهکهنبوونیناچارتناکهڕاوکهدڵهلهپڕرا قورسیوگیانیوره،سهدانیشگالهکهوههی یاوازیوبه

.د رسهبهدواییچت
یختدیسهانبههووهبێتههشهداربهسهاڵیداههاتوودووبهارهیههۆ ههچێ،بهرنههدهدانیشهگاختبۆچوونبۆتاقیکار پێ وهسێکلهکهرگهمئهمینکه
توانهاییخهۆت دووبهارهوهئههبهۆوهخسهێنهتبۆبڕهتێکیدیکهرفهچوو ،دهرنهده''یوئێن''حانیئیمتهمکهلهیهرگهبلێێئهتۆ.وهتاقیبکاتهخۆ 

؟وهیهتاقیکه
نوکههبوڵماننهقهرگه،ئهیکوتباشهتیساوم خۆتدهدهزۆرڕاوکێودڵهتیسوڵبهکیتێکهیهوهبییکیدنهنێواید خستبووسهفکیانهوئه

،بلێهێخودایهه.یههههنمهائێیانبهۆوهڕانههرێگها گهنههووهبمێنینههتهوانینلێهیهدهنه.بینختدهدبهناکی ،بهچمانپێئێمهوهنهدمانبدهواڵمیڕه
دا؟ریبهغهوواڵتهبێلهرسهچمانبه

پیسهیارووتبووژێهیکهبووژمێیێکدهکاتدووکانیکهناخوازهپهکێکلهیهووهخۆهێنایهاید وهکانسهژوورهکێکلهرگا یه دهوهنگیکیانهده
.چاوانوونبووربهلهکیهندچیکهچهپاشوربه گیتهوهره دهایددارێگهردمیسهبهوهبهرێشانهپهتوحهڕووخسارێکینارهبهوهلێکۆلینه
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وابۆیهههوهدیههانپێدابێتهههابیڕهن هوتمهههێحهبههده.وهبییکیدنههوتهههدڵگههیانبههوو،کهزۆرناخوازهپههورێشههانیئهههسهار پهدیتنههیڕووخایدبهههسهه
تهۆ؟وهیتوانیبێواڵمبداتههوی نههئههپیسهیبێوبلێێچیهانلێباشه.ردهچوودهخۆشحاللێیهوندهخهمبهدبوڵکیاباقهرگهنائهده!ورێشانبوهپ

 .و درۆیهموههکانتقسهکیاستپێیانکوتبێکهیهمدابێوڵهقهدرۆیانلهراستی بووبێ،بهرگهرچیکوتبێتی،ئهبلێێهه
کانت؟ئیسپاتیقسهبۆڵگهکوابه
نێوچاوانمهانلههخهۆ!ژیانمانهداختبهووینلههبههدبهنهدهوچهههاتووهرسههچمهانبههلمێنینکههبیسه ۆرهیچیداشناتوانینبهمنوشهخۆباشه
کانیانڕامانکیدووهوهکیدهبابمانوووداخیئهلهونجمانکێشاوهڕهوهستیهدهبهندهچهوینودا ئازارندهچهوبووهزڕدایکمانههکهنوسیاوهنه
ژیهانوهیچلهکاودهمهحاکهمنوخوشکممهلێیهکیخاریجیکهکابیایهئاخی.واشهرهه!سنیهرد کهدهسئاگا لهلێنکهده.ئێیههیشتوینگهو
ختیهدبهربهبههلههرکبکاکهدهئێحساسیئێمهستوتوانێههچۆندهونبکا؟ئهکانماقسهبهرتوانێباوهختنازانێ،چۆندهبه بێ ئێمهربیدهسه
.بیۆینبۆواڵتێکیئوروپاییینوبکهخۆمانڕزگاروهنه''یوئێن''رێگا  بتوانینلهوهئهبۆهێناوهئێیهنامانبۆپهناچارناخۆشیژیانمانبهو

لهه دامهاوئێمههکهوووهنابێکههچاربێگومانهیچکاتی نا،دیوهر نهدهربهدهییوهژیانیدائاوارولهبووهنهکێشانهوخۆ تووشیئهکهوئه
؟چیهرنابهرد پهدهوکێشهانیچیور ینابهبزانێپهبکاوئێمهرونیئازار قوڵیدهستبهتوانێههر،کوادهنابهپهواڵتێکببێته

انمانکمافههولداکهۆکیلههقههبههونڵبکههگههمانلههبهموسهاحهکهه''کیالنههوه''وکێکلههم یههبهیۆینبهۆتاکوونرێچاوهلێیهوهیانیهبهلهئێمه
.چێۆنیدادگادهساللهزۆرتیاڵمئێیهن،بهبکه
وهڵکووزۆرتهیلێکۆلینهه،بههکاننیههرهنابههمهافیپهکداکهۆکیکهیدنلههشنهکیالنهووهکار ئهچێودادگادهلهیبینمزۆرتیمنده لێیهوهئه

.ستبهێنندهوهرسهواو لهزانیار تهووههبکۆڵنکهرهنابه پهپێناسهتوهۆویهو لهیانههکووپۆلیسیتورکدهوه.لێیانیهوهولێپێچینه
ولههنهد دیکههبهێچهدهکههنیههکیلوهێشتادیارناووهنابیبهم  هچۆتهرمایهگهوبهتهسااهدوولهپتیوه منئهداماوهخوشکهوتائهوهئه

توچشهتێکیتایبهه مهنئهاخیقییهفهخوشکهوبلێئهباشه.بکێشێ یزهبیێژ وقهکیلاارهنابیوهه کانیپیسیارهژێیلهو دارمهگهژووره
؟ڵناگینههستیلێن،دهکهنه''مااتی ئیتهخلییهته''کانتاکووولیفارسهقهبه باسبکاوئێوهبێبۆدهکهیههێنیههنه

ڵیێژینوسههتیێسوهههقههیسهانی اارهتلههووهبخۆینهههئهاوربیسهانهههبههێلههده.نانێهکنههکچایههنهه.ڕاگیتههووهلێهیهوهیانیههبههیانلهئێمهه
.ینزگبدهوهریکهخهبێکۆتایییهڕوانیهچاوهوموومانبهوههوههکۆڵماننابێتبۆساتێکی لهڕاوکهدڵه
ر؟سهبهر قوڕنابهبۆپهتداناوهگیتوخانه ،یاندادگاوکهدهرنابهمافیپهداکۆکیلهتۆ،رهناب مافیپهزهپارێ''یوئێنی''بلێ،ئاخی

کهوردبهوونمرسههلههکهیهوه ئهنۆرهار وئه!کوردمم بلێمتوانینلهناکوادهبێ،دهنهتورکانهکیلهووهکێکلهتووشییهخودابکاتووشمانبه
.کیلیتورک وهوهلێکۆڵینهوپیسیارژێیومهبکه
،بلێهێباشهه.بهێدهوابهێ،حالمهانشهڕرگههئه؟خۆوهگێینهپیسنبۆپۆلیسیتورکنهکاندهرهنابهپهله کهشتانهوئهتورکانهکیلهوهوبلێێئهتۆ
دانابێ؟گیینگهکارهوئهرسهیانلهرکانهتوکیلهووهکئهیهچمتمانهرسهله

رهسهلههپێشهموانیههبێونههرهمهسههوییشهتێکیسههوهمشهیهبهبێوههیچبهۆ گیینهگنههنگههکیلیخاریجیبزانهێمهنکهوردمرهکاکیوهرگهئه
کیلهیتورکیهانبهۆچیبهۆبلێهێوهاڵم،تۆبه.وهدمبداتهمیڕهواڵرکسهستێیانیهببهمکهندههروبوونمپهتاوانیکوردبهووهبێتهبوونملێمگیژکورد
بێ؟راننهنابهپهرسهستیان اسوسیلهبهمهرگه،ئهاوهدانکارهوئه

هاتمانبۆهرسهبهنیاژیانوتهوگیینگنیهمنیانبۆکووسانیوهکهکوردبوونیمنوننکهمیهبێویژدانوبهندهوهئهتورکانهکیلهووهیانیئه
!خوداخۆ روحمانپێبکار؟نابهپهکوووهرگیتنمانوهرسه بڕیاردانلهمایهبێتهوانده
مانم هههچهیبهۆتهۆشدهوادیهارهو تۆیههاید کهوتنهۆرهسههیدابههشهه.هاتکۆتاییپێکهژوورهلهیدار شهدههاتنهایدبهڕوانیسهچاوه
.بمرێتدهر چاوهدهله.روامکیدمنی هه.بیلێراستیژیانتهودایهدڵترچیلهههتیسێوهیچمه.کیلوه
.خۆتبکهدیفاعلهوکانتبکهبێتیسقسهچی،بهبییتنهله
.وهژوورهرۆیشتنهوهکهیهبهووهاید خوێندهسێکناو سهکهر ودهڕوانیرۆیشتهژوو چاوهرگا دهلهیداشهیهندڕستهوچهکوتنیئهبه

رکیچاوشهینی،سههابیایههک.سهێکدانیشهتبووکهداپۆشهیابوونهدهروهپهوزکاغههموو بهه ههکهرهسهکهپشتیمێزێکیدارلهداوکهناوژوورهله
.دابنیشێایدکیدکهسه بهستئیشارهدهکابیابه.لهریکهباردوزه
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تیدانهیشهییارمههکهرکهئهکهاور دهکار پارێزه''یوئێن''ر فتهدهلهولێیه''ئێییک،ه''ناو کوتیکهخۆ ناساندووهرگێیهرێگا وهکابیاله
.یکاراستن دهقسانهوئهلمێنێکهبتوانێبیسهوهڵگهبهبهرنابهخسیپهشه کهرتهشهوبهرهنابهسانیپهکه

دروسهتیکانیبههبهێدرۆوفهیتوفێهلواڵمهیپیسهیارهبهێبههدهپێشهیکهوتکههوایدکهیدسههر بهۆنابههکانیپهرکهئهکانوباسیمافهکهرهپارێزه
درۆ بههوهکئهه،نههبیهیمنیههبلهێنهازانمیهانلهه،واباشهتیهماوهبیینهوتێکیلهیانناو شوێنکیانرێکهونیهبییشتێکیلهرگهئهووهبداته

.شتێکبلێ
 .ێنێلمکانیبسه قسهوهبۆئهبوونهنوسیاو پێکیبهیهڵگههیچبهوئه.قورسبووکیزۆریهلهسهایدمهسهبۆڵگهناوهێنانیبه
وتبههنااههچهۆنقهووهێهکبداتههچواڵمو لێبکها،ئههنوسهیاوه بههڵگههداوا بهرهپارێزهوئهرگهراستیئهبه کهوههبیی ئوتهساتێککهبۆ

.نیهوهستهدهشیبهڵگهموو راستنوهیچبهکانیههقسهبێنێکهرهپارێزه
.کهیدکانیدادهسهتومقههدهرزینیلههوشهکبهوونوربههزاکیتونهدویههکوتهدڵهستیبههه.کیدنائارامیدهستیبه ههکهیهکورسرسهایدلهسه
گهۆرانسهتیبههههکهههرزهپارێ.وهبداتهکهرهکانیپارێزهواڵمیپیسیارهڕاوکهدڵهبێتیسو بتوانێبهوهئهبۆ.وهچۆنخۆ کۆکاتهزانیکهیدهنه
؟ئایاحالیباشهلێێپیسیکهوایدداکیدووخسار سهڕله
وهوچهاو بهڕ ردایههر به،سههوهواڵمهیبداتههبکهاوکههرهکهانیپارێزهچاوهلهه چهاووه یاتیئهلهوکوتیاندساتێکهیچیپێنهچهایدبۆسه
تهوانندهوحهالیباشهه،کهوتیکههکهه ئاوهوهوی دوا خواردنههئههایدبهداوسههبههرداخێکئهاوپه کوتکهکهگێیهروهبهکهرهپارێزه.کهرزهاه
.وامبنردهبه

مانایههوشبههوهوئههسهاڵه08ژێهینیلههمهزانیبوو کهتهایدکیدبوو، سهکهناسنامه چاو لهکهایدبۆژوورهپێ چوونیسهکهرهپارێزه
تبههایدخهۆ ئاگها لههیاسهاکانیتایبههسهه.کهیامنهداڵحیسهابیبهۆدهکهووایدوهمندااڵن،سهتبهییتایبهوهتهنه یاسا نێوڕوانگهلهکهبوو
کانیمنهداڵپێشهێلئاسهانیمافههبههخۆیهدازۆر ڵگاکههکۆمهنهاولههلههواڵتهیخهۆ و.وبیسهتبونه اهومی داشهتیواتی لههقهبووونهناڵمندا
.نهنمافاوپێشێلکیدنیئهر خۆشکهترێگامهوکانیحکوتهسیاسهکهیهوهئهشیکهنازانێوهۆیهرپیسیاربهبهتی خۆ لێمهوحکوکی وده

پێهێیاسهابههئێمههکههیههمانایهوشبههوهئههسهاڵو08بوو بهههتانههێشهتتۆکهپێهێناسهنامهبهه.تپێهیکهوایدکیدوسهڕوو لهکهرهپارێزه
.وه ولێینهدهڵتۆگهمندااڵنلهتبهتایبهکانییهوهتهنێونه
نوزۆریه ڵبکههگههوتیلههکهڵسوو ههیانههکوومنداڵدهوهشتێکیناخۆشکیدکهستیبهروونیداههدهلهیهقسهوبیستنیئهایدبهسه
سهانهکهوواڵتهیخهۆ منهداڵبههلهه!نهداڵ؟لهێمدهوبهرهوپارێزهئهچۆنه.دکیتیپیاوانیشیدهخۆ پێپیاوبوو،هاورێیهوئه.هاتدڵیگیانله
.نکهکدهڕهگهڕهشهگوسهڕهکانداشهقامهشهوکوچهلهووهکیوزێنهدهگیینوپارونانێکدهبۆمیاند ودهلهۆنیشیی خاوبلێنکهده
.منداڵکلهنهچێدهاوپیلههوورهگهتهاڵفهقهودقهبهونائهبێلێێتێکچووبێ،دهدهرکاکیپارێزهایدم وابووکهسه

ودرشهتوردکوتبها منهداڵم،تییههههوهکههزلههیافههوقهدقههوڵکداوبههخههنێهوێلههغسهاباللهرگهئه.بلیندهندهوهاڵ ئهباژنوکوامنداڵبه
.قلیسووکهاهیانکوتدهنینوکهپێیپێدهوکیددهیانپێگاڵته

؟خوشکتهبوولێیهتۆ پێ کچهوکوتی،ئهکانیدا قسهدرێژهلهکهرهپارێزه
!یداشه.،ئاقهدهکناو چبوو،یه

؟یدایه،ناو شهوایه
.ومبیا ئهخۆشمتاقه.خوشکمهتاقهومهورهیداخوشکیگهشه.لێاید،کوتیبهسه
وهههۆ سیاسهیهبههن،سیاسهینوکههر دهنابهداوا پهکانیکهزۆر کوردهره ههکووزۆربهشوه؟ئایائێوههێشتووه ێ،بۆچیواڵتیخۆتانبهباشه

ئێمهه.خێینهه.واڵمهیداوهکههرهپارێزهمێکتێیامانلههایددوا کسهندامیحیزبێکیسیاسیکورد ئێیانن؟شئه؟ئایائێوههێشتووه ێئێیانتانبه
.سیاسینین

هێشت؟ ێئێیانتانبهکه چۆنبووئه
کیدوونی؟که خوشکتراستنقسانهوئایائه
.موو راستههه خوشکمباسیکیدووهوهانمئهوابز.ینکه باسدهئێوهبۆرمانهاتووهسههرچیبڵخوشکمههگهمنله
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وادیهارهکشهتبلهێنویههرردووکتانههههههوتوونکههرێهککههپێشهتی؟وادیهارهباسهیچهیکهیدووهتهۆچهوزانیخوشهکتباشهه.پیسیکهرهپارێزه
.کانتانباشرێکخستووهقسه
.وهتاکوولێتانیبشارینهینوهیچشماننیهباسبکهئێوهزیادبۆموبێکهرهاتیخۆمانسهواو بهتههکمنوخوشکمبڕیارمانداوه.لێراستهبه
؟خۆتدڵنیا لهزۆراید،وادیارهسه
.وهمهبدهبێدرۆبهراستیوکانتبههمواڵمیپیسیاراڵممنئاماده،بهیهچییهسهقوستتلهبهنازانممه''ئێییک''ئاغا 
 م؟کانتبکهقسهبهرمنباوهو تههکانت؟چۆندهئیسپاتیقسهبۆیهکتههیهڵگههیچبهاید،تۆسه
؟''ئێییک''چیئاغا کوووهڵگهبه
 ؟بکهوهتوانیئیسپاتیئهئایاده.یانداو ستهو هحیوزڕادیکتئازار روبابتولمێنێکهمنیبسهتۆبهنوسیاوه،یانیبهڵگهبه
.فتاریهانخهیا بهووهرهوشکمڵمنوخگهبابملهزڕدایکموندهچهلمێنمکهنابتیبسه هبهکهکینوسیاومپێنیهیهڵگهمنهیچبه''کیلنابیوه ه
ر دهبههڕادهگوشار لههختوزهژێیلهورامێیددبهمندااڵنبووبابیدووکهکیکابیایهبێخواستیخۆ بهخوشکمبهکهتوانمبلێمدهوهمئهاڵبه
.بووخۆشخانهنهۆژانلهندینڕ چهیهمیانماوهکهیه و اروڵیخۆکوشتنیداوههه ارخوشکمدوو.دابووکانیدایکوخوشکهووکابیایهئه

بیبهسههکهوووهوهکهی ئههدهپێهتوایهه.بینووسهین تهۆدانهدهروهپهلههنهاکی ویههههوهخوشهکتهند بهیوهپهلهسهومهئه.ایدسهگیهگو ب
؟ربگییێنری وهنابهکووپهوه''وهیوئێنه''نمیهبکی ولهلێریتانچاونابهداوا پهوئێیهئێیانوهاتنتانبۆتنتانلهاڵهه

شئێهوهرگههئه.بهینشدهوهکههیهبههرسوکارمهانههاتووینوهههدز کههبههووهکههیهبههئێمههویهههبتیمنی ره خوشکمبهوهئه''ئێییک''ئاغا 
.ئێیانبۆوهرێنهناتوانینبگهرههێمهئ،وهنهدمانبدهواڵمیڕه

دژ ئێهوهینێکههگههدهوهشئههوهئههندامیهیچحیزبێکهیسیاسهینهینوئهسیاسینینوئێوهلێێکهئێیان؟تۆدهبۆوهرێنهناتواننبگهاید،بۆسه
.نیهرسهلهوهتهنحکومهمیههتیسیگیانیتانلرێژیمیئێیاننینوهیچمه

 وهئهه.کینیههمهافیمهیۆ ههیچمانایههئهازاد ومکاندااڵتیمههسدهئێیانیژێیاڵملهیاسینین،بهخوشکمسمنوکهراسته''ئێییک''ئاغا 
.کانهبێژیانوگیانیمیۆڤهنیخینه

حهاکمکاننکههتهسهوننهوهئههوتییههکیسهوننهڵگایهه،کۆمهڵگا ئێهیانمههکۆ.تیسهیدابهێمه گیانهتلههوهئههتمنسیاسهیبهێبهۆحهکهرتنیهشه
رکوتتیسهراحهبهکانهیچمانایاننیهدێموکیاتیهرزیشهئهگێی وکیدهرهخشیسهدیننهکهداوتوویهدواکهڵگایهکۆمهولهژنی .اڵتدارنسهدهو
.ناکی ابێکیبۆکوومیۆ هیچحیسوهی وکده

 .شیبووڕهچارهختیودبهخوشکمبه بۆکهئاکامهکهشوودرا بهزوو خۆئارهوزبێحهخوشکمبه،کوتمکووروههه
بڕیهار ێناتوانێمنداڵیببکههومیدبووخوشکمنا لهوه ئهدواوکیددهوامداوا منداڵیکوڕ لێردهبهشیکهمێیدهناتوانێمنداڵیبێومخوشک

ڵممهنگههلهه هێبێلهێودز ئێیانبهبهبڕیار داکهبۆیه.مابوونهمردهبه لهکیدیکههیچرێگایهخوشکیشم.خوشکمبێنێرسهژنبهدابووکه
.ئێهیهدۆتهنایتیسیخۆمانگهیانمهدهیولکیدنممحهتهبهومانبڕیوهورکیهتکانیئێیانوهیتیسیمهلهپڕهقاچاغیسنوربهییانکیلۆمێتدهبه
.نبکهڕزگارتووشمانبووه کهتیانهخدبهوبهمنلهخوشکمونوهاوکاریمانبکهئێوهکه ههیوایوبه

نا بهۆپههو هێهێشهتووهخهۆ بهه کهسوکهار شهارهبێئاگهادار بهابوکههبه وکهبێئیزنیمێیدهبهوخوشکمژنێکیمێیددارهزاننکهده
.خشیاوهبهنهوورهمانا گوناحێکیگهبهندووکمیهرکار ههسوکهابوبوند مێیدزامهبێرهبهئێیهبۆوهاتنیئه.هێناوهئێوه

.نگسارهسهسزا زیندانوتیکیدوویهوهتهحکومهگا ئێیانوڵ ئیسالمیوکۆمهوانگهڕخوشکملهکهگوناهێک
ومتهاڵئههگههنومنهی لههدهمانبهوهبڕیهار ناردنههن،باشههکوشهتبهدهسوکهار بههکههبهابوسهتیمێهیدودهخوشهکمبههو تانهههدهرگههئهئێهوه
رپیسهیارنلههشبهئێهوهووهتیسهیهمهوێتههکهیانژیهانیدهئێبۆوهڕانهر گهگهئهله.یهبتیههمنرهوشکمزۆری به خلهسهمهبۆیه.مناسهههدوا
.خوشکمبێرسهشتێکبهرهه
.کوتیکیهاتێویهبزهاید بڕ وکانیسهچاوهاو لهنگیچدهبێندساتێکبهچهبۆکهرهپارێزه
.کاریانتێکیدمکانتزۆرقسهراستیتپێبلێم. کهقساندهورهمیۆڤێکیگهکووق وهاهاڵمبهنداڵی،بهنممهتهاید،تۆبهسه

 .و ۆریشمبیستووهرهاتی ۆراسهبهزۆروکیدووهوهولێکۆلینهوتوێژراو ۆرڵکی ۆخهڵزۆرگهلهویسی یاوازمدیوهکهمنزۆر
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نهدبههرمهمیۆڤێکهیئوروپهاییباوهکهوومهنوهتبهۆکهخوشهکهواڵمداسهتانیژیهانیتهۆبهه.بهوونۆیاندرندهچهیانراستوندهچهکه نیهوهکارمبه
.تبوومحهزۆری پێێنارهو ێگا داخهزۆرپیاوکانیژنوکسانیمافهیه
کوتن؟بۆکۆتاییداشتێکتماوهیالهئا

کههیههوهن،داوامئهبولناکههمنهی قههرگههئه.نیاداوا منهتهوهئهریمانپێبدر ونابهمنوخوشکممافیپهکههیواموایه''کئێیی''ئاغا 
وداخهیاونرسههلههرگاکهانیدهمووئێهیانوهههبهۆوهرێتههبگهههیچ هۆروانێبههئیهد نهاتوئهچونکه.نبدهر پێنابههمافیپنوبوڵبکهخوشکمقه
.ووخاوهواو رتههر بسهپید پشته
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لههمهیدووورداڵ زهنگههمیلیۆبهکیاودهاڵکانیاندروێنهگهحمانهر پایز بێرهرگهێنهبا مهشهڕهکانبهداسیداره.داهاتبوورز پایزوه
بهارانیبهه.رمێنکیدبهووگههکهۆچکهیدنبهۆسهتیانبههدهسهتههدستهدهکانریهکۆچهندهڵبا.وتبوونکانداکه ماڵهوشهحهکۆمنواونقاموشهرسه
 .نیپایز هێنابووزێشتهرما لهسهپۆلێکیسێالووڵخۆ شهگهلهوبار وامدهردهبهکبوویهماوهخۆڕ
واو تههههبههه کهشهههارهئاسههمانیوانهشههههڵیکۆمهههۆر سههوتاودووکههه.یانداخسههتبوواهێنهههانیخۆیههانسهههۆبهرمدگهههکانیانبهههۆماڵهههنهههاولهههڵکخههه
.خۆشیئاسمودڵنهبهووسانیتووشبکهتبۆتایبهبوو،بهتحمهزهزۆروهرهدهکێشانلهناسهههکهڵهستیدوکههۆ خهبه.پۆشیداده
کیپۆلیسهیرهرگها سههدهرهبهلههرانیدانیشتوو ئانکهارانابهپهلێکلهکۆمهدابارانیهوساردواههوهوژمیئتهلهژێییانێکیسارد پاییز وبه
 .نکهبوڵبقهبووپاریانداسهسهبهکهکۆچێکیدیکهناچار بهوهئهوهبۆکیابونهرمانیپۆلیسکۆفهومیئهبهشارهوئه

.بووستنیشانکیادهبۆیانوهنپۆلیسهمیهلهکهکانیتورکیهشارهکێکلهیهکۆچکیدنبۆ
وئههۆکامیهانبهرههه وهبۆئهوهبوونهکیامی پۆلیسکۆئهبه،داماوڵبێماڵوحاوماولێقهوڕاوڵگهههردزهووخسارربهر نابهلێکپهکۆمه
ڕوانچهاوهکهوشههحهلههرهنابههپهپۆلههوڕاگهوازتنیئههبهۆنهدمینهیبهوسشچهسهتهبهمهوئهبۆ.بکیێنوانهڕهستنیشانکیابووبۆیانده کهشاره
.بوون
رگنیبهههبههارورگهههئه.بوووتۆیانپههێنهههکیئههلێپهههلوکانکهههنهههبهڕهرهنابهههپه.نبههوونوهینههدێکیانژنومنهداڵداربهههکانهینههدێکیانڕهرهنابههپه
.تبوونبێقیمهوژارانهههکانیانزۆرلهپهلوکه.بووپێنهرداخیانپهوماڵێکیپۆشهراقهبار بهکیاباوهبوونکۆسێکدهکه33موویانکههه

بهێبیێک لیکۆنونێکوداچاتی وکهئیسکانووچکوهیندێکقا وکه.اوکنگبزرڕهتو کۆنوندپهچه.بێرچاوبهکهبووچیوایانپێنه
بوودهنههسئامهادهبێگومانکه،ابادانیراجههبهبازارلهرگهئهانبوو،ی پێوهوانی ئهئه.بوونهکانحالیانباشتینهبهڕه لهکانیهڵمابنه.نیخ

.پێبداکیانزیاتییهندلییهکهچه
رهههکهیانوشستهدابههدهسێکانیانبهپێێناوهبهراننابهپه،رما پایز سه بارانولێزمهربهوانیلهڕچاوهکاتژمێیدوولهپاشزیاتی
رچهووده''کۆنیها''شهار ناویهانبهۆسیدیکهکه04ڵگهایدلهیداوسهشه.ر وتنهکهکیاوشار دیار ورهبه سوار مینیبوسێککیانوستهده
.بوونههشاروئهرسهوهیچزانیارێکیانلهکهشارێچ ۆرزانیکهیاندهنه.بیستبوویاننه''کۆنیا''ناو هیچکاتوانپێشتیئه.بوو
قفوسهههورهنجهههپهرگههاودهکههیدوکههار دهکهههسههاڵبههوو41لهههزیههاتیوهدڵنیایهههبههه.کههۆنبههووببههوونزۆر سههواروانئهههکههه مینههیبوسهههوئههه

نگچاویهانلههدهکانبێهرهنابههپه.دانیشهتبووهکسهتیشهۆفییهدهمکانپۆلیسهێکیتهورکلههرهابههنڵپهگهله.بووناستیهڕور ئهرخهکانیدهکورسیه
کههبوو تێهدانههوهرمکیدنههکیگههههۆ کهۆنبهوونیههیچئهامێیێبههکهمینیبوسه.بار دادهکهبوسهمینیرسهبهخوڕبارانی بهکیدودهوهرهده
سهتومقیهاندهرسههتویانبههرمانپههسهدێکیانلههینورمانخۆیانکۆکیدبۆوهسهکانلهرهنابهپه.ساردبوووهرهوا دههه.وهناوهبهرماییبداگه

.دادابوو
 .زینراندابهنابهپهرهشاوکیپۆلیسیئهرهرگا سهدهربهلهو''کۆنیا''شار یشتهرێگا،مینیبوسگهندکاتژمێیدوا بڕینیچه

.وهژوورهموویانبیدنهنووسینههناوخۆناساندنوبۆککیهیه
هاتنههپۆلیسهخانههلهدوودووکوکیههیههبوو،''کۆنیا''بۆئانکاراوهاگوازتنیانلهڕند بهیوهپه کهنامهڵگهبهوئهویشاندانیپێناسهپاشن

.کدارۆییمیهرکامبهههورده
وبههڵگیتویانههکهلهلوپههیندێکپیسیار پۆلیسکهبهوهواڵمدانهو''کانیانکیملیکه''نیشاندانیایدی دوا خۆناساندنویداوسهشه
بچهنبهۆبیدکههدهسیشهیانشهکنههناسهیوههیچکهدهیاننهسهوانههیچکهئهه.ککیدیهموسافییخانهریانگیتبووڕوویانلهپۆلیسوهله کهسهئادره
کانرهنابههمووپههههکههبهوووهبهۆپهۆلیسگیینهگبهوو،ئهه وهئهه.ونخههندهاڵکهۆیهانلههیههخانوویهانههکههبووپۆلیسی کار پێیاننهه.ماڵی
نهیپهاشبڕیر ووتنههکهشهوێنهوئههورهبههبهوونو''دۆلمیشهێک''سهوار اچهارنایدبههسههویداشه.پۆلیسبناسێننخۆیانبهوتوو  ارێکحه
شیبڕێکواکهههبار وروادهبارانهه.کهموسافییخانهیشتنهگه یاوازندینئیزگا چهلهییندینموسافزینیچهدابهسواربوونوقاموندینشهچه

 .داوا ژووریانکیدوتنوژوورکهوهموسافییخانهیدالهشهوایدسه.ساردتی کیدبوو
کیهانداخانوویههفتههکحه یههمهاوهنهگبهێبتهواننلههڕهکههوایهانپهێ بینهیکیدبهوو.بڕیهوهنموسهافییخانهڵخهاوهگههکیانلهوتویه حهقسه

کانیگیفتهکگییویهڕادهیانتوانیتادهببوونوانکاراژیابوونهیندێکتورکیفێیئلههکندمانگهچهو ئهماوهوانلهئه.کی بگینژوورێکبه
.نبکهرسهخۆیانچاره ۆژانهڕ
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زوو ئهارهوبههبهژینخۆیهانتێیهداهاتکههدهنهاڵمبۆنیماڵیلێاستن،بهیپاربارانیپایز دهربهورماسهلهموسافییخانهلهوهندمانهرچههه
و ئههمهاوهناچهاربوونلهه.بهوور تیخهپڕوبۆیانگیانتیموسافییخانهلهوهانهم.وهژوورهبێنهبیۆنودڵیخۆیانبهڵسورێنوههخۆیانتێیدا

.کیێێبگینژوورێک بێبه ۆرێکبووهرههدابهیهفتهحه
شهوێنیککههرهههوکیادهنههواندابهینسهتبههربههکیدکیێهیخانوویههکهبوووهشیئهکههۆیه.سوودبوو خانوودابێدواانبهڕوگهراگوزهۆژندرچه
توانها وانلههکیوازۆریههدابهینکیدنهیپارهوکیدندهکیزۆر لێهکیێیههکیومانهگپێشههنماڵداوا سێکید،خاوهداوا خانوویاندهچوونوده
.نر پۆلیسبدهفتهدهلهئیمزا خۆیانبناسێننووهئهبۆنبۆپۆلیسخانهیدارۆیشتهشایدوینیسهیانیرۆژ ههبهلهرسه.بوونهدا

مانلههسههکهدوووئههکیانکهوتیکههیهه.کهیدپیسهیاریانرهتخانووبههبابههلههر کهوردبهوونونابههنهدپهداتووشهیچهوهرهدهکاتیهاتنهله
بهێنوچهاو ڵئێمههگههاننلههتهوو بیبیهنن،دهتانهههدهرگههئهوتاڵههبههوهرهسهه قههبهتهۆژهدووڕوهئههژینوکدادهانوویهمیخکهیه قهبهته
.''کۆنگاراژه''هبێتکورد خۆماندهبهکهناسیاوه''ئێسکیگاراج''شبهکهکهڕهگه.نبکهلێ

وکیوا تهێنهاچێیههشهیپارهکهئاوهبهاوکاره.و بکههرزانتیهههئێهوهبهۆموسهافییخانهنهگبهێلههاڵمڕهبهه،هبهێئیمکاناتهوناخۆششوێنێکیزۆر
.''ئاتاتورکی''تهکیاوه
وهکهموسهافییخانهانلههکانیلههلوپهکههوڕۆژهئهروتنوههبوورێکهیدوکاندار ێکحانماڵکهڵخاوهگهلهکهیدادوا دیتنیخانووهشهایدوسه
.اگواستڕماڵهوئهنێوبۆ

وگهارده.سهار بهووحهستی لهبوو،ئاودهمامینهحه.ووبچوکپێکهاتبخێکیلهمتبهودووژوورلهوهرهسه قهبهته.ووبقهبهتهدووخانۆکه
 دووژوورهرههه.یانڕزیبهووکههشدارهگهاوهنهد ێچهلهه.ر دابوویانبهکهنگهمووڕهههۆژگار ڕرماگهرماوهۆ سهبهبوونودارکانیلهرهنجهپه
فیقهسه.ریبووڵوههههکههچیدیوارهگههلههشهێکیزۆربه.کهه ماڵهوشههحهورهبهه دیکههوهئههوانهیویڕدهکهۆمنورهکیانبههیهه. تێدابهوورهنجهپه
.ڕابووشداگهموو ڕهههره گهوڵیسۆباهۆ دووکهبهبوودارلهشکهکهماڵه
نکهاراغیدیوارهقهه.گه بهووشهیلههکهرزهاه.یهابووژکێشهیتێهدارهسهانی گههکهماڵههوئههکهدیاربوو.هاتدهرهتوند  گهنیکاندابۆناوژوورهله
م شهانی.بوو تێدانهستێکچیدیکهودهئاله دا گهکه ماڵهوشهحهله.بچوکبچوکراتیوه انهوڕشوێنێ بهببووکهبووکونیتێداندینچه

.کهکهڕهم گهڕهبه پشیلهگوگا ژیانیسه ێبهببووکهواو وێیانهتهبهماو کیتێکڕخانوویه.بووموه کهراستیخانۆکه
شهیانژوور دانیشهتنو دیکهوهئههماموحههوخمتبههکیانکیدبهووبههیههژیهان،کههدووژوور بچهوکدادهن لهسێکوڕ گهوهقاتیخوارهله
خانۆکهانیزۆرمهووهههودانیههماڵینو تێیهکوچهوئهکهوادیاربوو.کۆنبوونزۆررشههکههر ماڵوروبه دهخانوو دیکهندچه.وتنیانبووخه

.بهوودهوهرهسههفتابهۆحههنیلهمهنبوو،تهمهتهکیبهکابیایه.بووقاڵیههدوکانێکیبچوکیبهکهر کوچهسهخۆ لهاڵنمخاوه .دیمینقهکۆنو
ماحتههبههحها یپیهاوێکیزۆرمهام. یاحهبۆتههوماڵیخودا کهیدووهردانیسهدیاربوور بووسهله کهکاڵوهوبه.ببووسپیواوریشیتهروسه
.رسهرنهبه بۆکی خانۆکههکیدککانیدهکیێچیهرسهدهزوونابووخانوو،زووناو لێ کهموهکهکۆنهوئهر کی خانوو سهبیدنهبۆ .بوو
وئههکههوهدایههم خهۆ وا لێکدهبۆیهه.ژیهندادهو ئههکۆنههکاولههو لهناچارتانیورهبێدهربهلهماوانانهلێقهرهنابهپهوئهیزانیکهدهوئه
.ابکێ  ڕکههیداخوازیبنملبۆدهناچارنوشکنابها دیکههیچ ێگرانهنابهپه
گهۆر داکشهانیکهی لههڵکشهانوهههڕمههلهقهتهمهکانیدکیێچیهرهنابهپهنێوانمامحا یوواملهردهبه،داندسالیرابیدوو چهماوهله
هی،کیددهبوڵنههسهیقهه کهمحا یقسههما.مامحا یکیدبوولهکهکانیماڵهموکۆریهکهیانلهندهگازهییووامگلهردهکانی بهرهنابهپه.بووداب

 . باسیهۆتێلهیلتۆنبکاوهکئهوه،کید ده ۆرێکتاریفیخانۆکهبه.بێخۆ نه
 پلههشهیلههکههۆیه.سهتبگهینربهدهکیبڕیهکخهۆشوخهاوێنونیخانوویههتوایهانتدهحمههزهبهنبوونزۆربهڕهکه وانهئهتتایبهرانبهنابهپه
بۆیهه.دراوسهێیانبهێناسهیاونهبهێژنومنهداڵونوبهههسهیڕکهبوونههپێیانخۆشکهوهڕایهگهکاندهبیوکولتور تورکهزههبوار مهمدابۆکهیه

ئیزنیهانبهدابهۆمهامحها یبهنکههکهووسهێکیوهتبهار کهنههمنکههبهوودهناچهاریاننااڵنهدویدهیستیبێخانوودهکانبهنهبهڕهرهنابه پهزۆربه
.وهنهبکهۆژڕووشهدابژینوهخانووناوبهو لهوهئه

ریوهکبیهههوهکههپهێ ههاتوووکانبهۆڵتورکهههگهلههناخۆشیانڕووداویلێککۆمهژیابوونژیانودهداشارهوله کهرانهنابهپهورکاملههه
.ینیاندامابووزهمێشکولهناخۆشتاڵو
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یانکهسهتهقدهدانیحههنههتکارکهدنوبابهلهی هیندێک.تاڵبووونۆرڕووداویزوورهتووشیگیهوگهفتیگهکهێخانووهۆیماڵوهیندێکیانبه
.هشکابۆوریانداسهخیا بهبه زۆرکهاڵمئاکامهبه،پۆلیسببوونتوایهکانتووشیشکتورکهنکارهمیانخاوهله
لههوسههدرهمهکانیشهیانلههتمنداڵهنانههتهکانوتیتورکههکایهوتیوسهوحورمههبێربههوتنههکهدهکانبوونزۆرکیێچیتورکهکانکهکوردههرنابهپه
.نکیدڵدهگهوتیانلهڵسوکهوههکیدنیییاندهچیوکسهکووچاو سوبهبوونوشنهبهبێهتیکایهوسوولهوهکانهتورکهنمنداڵهمیه
م همولهو ،مومنها،مولو رومهییهانمه''ناسیاوبه'' اللالدینمحمدبلخی''هۆ بوونیگۆڕ بهوبیتێدایهزههمهڵکێکیزۆرخهکۆنیاشار 
و ێگههیهه''فیههماوفیههثنهو معنهو ،دیهوانیشهمسم''کمیگیینگهیوههههرنهدینبهنیچهوخهاوهبهووهورهکهپێاوێکیئاینیواهارفێکیگهه''میرۆ

ایهکبهووهدزنلههخوراسهانیمههبههرسهه''بلخیاوح ''شار ومنالههکانممێژووییهرچاوهپێێسهبه.یهداههتورکیهکیگیینگیئاینیلهیهپێگه
کێکیههکه''کۆنیا''یان''قونیه''شار ساڵیداله18نیمهتههگۆیال.تا یکستاندایهفغانستانوتیئهاڵسهدهژێیلهخاکهوشێکلهبهمیۆئهکه
.وێ نێژراوهلهرههواییکیدووهکۆچیدویهتورکیهکانیشارهله

اهارفێکیومنابههمههووهنهکهدهبییوانهپێچهکانبهاڵمتورکهزانن،بههیخۆیانیدهکانبهئێیانیهبۆیهپارسینوسێوێتیوومنابهزمانیهم
مهههرههبهلهههکیدیکهههیههه''شههمس''دیههوانیویتپێکهههاتووهبهههزارهههه41ومنالهههمههه''مثنههو معنههو ''بههانگیناوکتێبههیبههه.نکهههدهپێناسهههتههورک
.کانیناوبیاوهگیینگه

رچاوهشسهههبۆیهههوسههتکههیاوهستاودهدهوهو ههۆرهاتانی ههۆرنمیللهههمیهههلهههنههدین ههارچهبهههویهههکیکههۆنیههمێژوویههه''کۆنیهها''یههان''قونیههه''
.کیدووهنتۆماریاشارهوناو ئه  یاوازندینشێوهچهکانبهمێژووییه

کانیههبیرهاهفارسهیورچاوهسهله.''قونیه''کانبهلجولقیهمیسهردهسهلهوکیاوهپێناسه''ایکونیوم''بهشارهوکانئهمیرۆمیهردهسهلههوێنبۆ
.ناو هاتووه''قونیه''بهرداهه
میۆشهیتهاکووئهوهکاتهولهوبووهو زۆر ههبڕه ئاناتۆلیبووهختیناوچهتهپایهکه''قونیه''ر لهگهمیزاینیداسۆفیهه سێزدهدهسهله
اڵمبهه،شهارێکیتورکهانناسهیاوهندکۆنیهاشهارێکیتهورکنشهینیهانبههرچههه.کی دهییبیواییفانیسهدهکووشارێکیئهوهشارهوئه،ڵبێگهله
کهوردانی،یهان کورد ناسهنامهوهسهڕینهکانبهۆمالیسهتهنگیکهرهههفهیوزۆر سیاسزولموختورا زهرهسهژ کهدهێکیزۆری کورد لیهمارهژو

ریتینههدابووکهورد زمهانیئاخافتنبههوڵیانداوهههزاننوکورددهبهرخۆیانههوپاراستووهرۆیانهه کورد خپێناسهشارهو ێێئهنیشته
.بپارێزنرههیانکوردانه
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کهیدیهاندهرهوپارێزهڕوانیواڵمیئههچاوهوهرانیهنیگهبه دانیشتوو تورکیهرانیدیکهنابهپهمووههکووایدوهسهویداشه.بووردهتێپهۆژگارڕ
نهدهچهوبهێچدهکههاڵمهوکههیکوتبوونههوئهه.هوگینهردهوهیانکه خۆیانواڵمهنۆرهبهیاندبوونکهپێیڕاگهوئه.وونڵکیدبگه لهبهاحهموسکه
ایدبههوسههیداهفکهی شهوبیهیود ههۆش واڵمهیڕهوهرگیتنههوهوتهیسلههڕاوکهوامدڵهردهبه کهوههۆ ئهببووونارونیهئه.ڕوانبنبێچاوهده

موویهههژیهانشهێکلههبهبهبووبڕاوکهدڵهرانیوتیسونیگه.کیددهنیان''یوئێن''ڕوانیواڵمیچاوهوهرانیهنیگهوانی بهئهشغوڵبکاومهوهخۆیه
 .ناساندبوو''یوئێن''ر نابهشیپههببهخۆیان کهرانهنابهپهوئه

رز ر کۆمیسههاریا بهههفتهههده''نمیهههرانلهههنابههه پهلێکیدیکههه کۆمهههنههدهروهسههتیانیپهبهرانونابهههپهلێکلهههکۆمهههد بهههیواڵمههیڕهدانهه
شهیکهئاکامه.کهیددهژیانیهان لههشهههڕههووهایهسهوڕراندهنابههر پهسههرسهله''لۆسدامۆک''مشیی شه وێنهبهوامردهبهئانکاراله''راننابهپه

.راننابهپهبۆبووئابور ندورستیوتهتی،یهاڵ کۆمهورهلێکگییوگیفتیگهکۆمهدروستبوونی
تیاڵیههکۆمهر سیاسهییهاننابههکهووپههوه''یهوئێنرانینابهرز پهکۆمیساریا به''نمیهلهربگینور وهنابه بتواننمافیپهوهئهرانبۆنابهپه
بههۆدابگههونجێننویانکهیسهههکهمالهههبههێبنههه سهههلهدهلێکدرۆوکۆمهههنوبکهههواشهههچهتیراسههتیژیانیههانچۆنیهههبوونکهههناچههار،بوڵبکههیێنقههه

.نبکهییانباسکهرهپارێزه
داواکههار ورکیهههنبههۆتویههانهههۆ هاتکاناسههتیهڕکیدنههیواشهههچهوبههێدرۆایدبهههوسهههیداشهههکههووبههوێینوهکههه رانهههنابهپهوئهههنبههوونگمهههده
.وهبگێینهیانکهرهپارێزهریانبۆنابهپه
کانیزهگههنهاوڕهمیههلههکههخوازراوکۆسهپینههونهدیانکهدهرمبهههلهکانهرهنابهپه میۆڤهوهیدانیتاقیکیدنهر مهنابهختیپهژیانیسه
ختیویهانسههدهشهدابههپێناوهولههکهی وبۆیهاندروسهتدهکانتیهسوننهکانوتیهیهاڵکۆمهوتهکهڵسوههیانوکهتدارانیواڵتهاڵسهدهوخۆیان
.گی ده داماورنابهرۆکیپهتیبههامهنه
بههتیکیدنهیپۆلیسهیواڵتهانی یهاوازحورمههوبێزینهدانگیهیانولههر نیههکهیدنبهێبههربهازدهخهۆۆبهخهۆ ی ۆراو هۆرانتاڵزاندنیسنور وبه
سههتوبههێدهدهرنابههمیۆڤههیپههکههکێشهاننولهههورهگهههشهێکیزۆرشخۆیههانبهنگیانهههرههفهزمهانیو یاوازییهههوئههه.وهزمههانی یهاوازهنگورههههفهه
واڵتانیدێموکیاتیگینوبهردهوهرنابهپهکهواڵتانهوردلهبێگهکیپاکودادونیایهیاڵیخۆ خهلهرنابهپهمیۆڤی.رمبکاڵنههگیانلهنجهپه

''یالیههخهشهتهههبه''ونبههیشهتگهبهۆرنابهمیۆڤیپهبۆیهرینورابهبهپاکیو چاکیورچاوهسهواڵتانهوئهکهڕا وایه.کاهناسیاوندروستد
.بوڵبکاتێکقهیهکاوسو ۆرمووههیهئامادهودادهیگئاولهئاوخۆ،هو داساز کیدوینوفکی خۆزهلهکه
.بکاژیانیدالهورهگهزۆرریسکیبێدهراستی،لهووچێتاکیاڵدهخهلهزۆرتیکه''شتهههبه''ویشتنبهگهبۆڕا وایهرنابهمیۆڤیپه
.بیسیاوننهیاووگوتهلێکچییۆکینکۆمهڵگی ههدێنوهتی یاوازهواڵزمانونگوهڕوزگهڕهلهکهرانهنابهپهورکاملههه
واڵتهانیماو قههلێبهێمهاڵوحهاڵوووتهیبیسهیوڕشونڕهزاراوو هههڕورهبههۆژانههڕساتکهکارهلهپڕرهاتیتاڵوسهبهوووداولێکڕکۆمه

.وهبێتهدهدراولێمیدیکتاتۆر یهانیسێهه
بوڵقههگینوبههڵهدهر خۆیهانههسه ێدێلنوونیشتمانیخۆیانبهداد زێدبیسێتیوبێستیبێمافیودهلهکانکهمیۆڤهزارانلهههکۆچیبه
لههرێگها پهڕدانکیلهۆمێتیبڕینیسههتیسیگیانیخۆیانبهمهخستنهبهبێویژدانوییوزهنقاچاخچیانیبێبهمیهتیلهکایهوویانسکیدنیده

.نکانیانبگهئامانجهئاواتو بهوهئهبۆنووسینادیارچارهوتیسیمه
تههکانیانبوونهمههلهقهومبهوونیبهنوههۆ تێکشهانوناخوازانههبههپهولههدانسههبهنسانیکهساتێکیئیکاره.مهردهتیسهتیاژیدیا میۆڤایهوهئه

.هاتووهد نهکانیانهیچکاتوهزووهئارهونوخهکانوخۆراکیماسیه
کانهێشهتاشنهاتواننمیۆڤههاڵتیکههرۆژهههڵگها کانیکۆمههوگیفتههگییلههشهێکیبچهووکبهووایدی بهسههویدا شههربیدهسههچییۆکیژیهانو

تلێهدانیتۆمههبههسهاناییبههکانزۆرکۆنههریتههکانودابونهتهسهوننه.نکانیانبکههنگیههرههفهلتهور وکووسیاسینیودهمهداوا مافهئازادانه
.بینیاوهواڕهو بهگۆ زهررێکیسهوهنهبورههخودادا بۆ کهمافانهودابینبوونیئهمردهبهرێگینله''رامهحه،،گوناحهیبهاه''کوولیوهگه
وواڵتهانیرۆژئهاواییکێکلههیههنههبتهواننبگهوهرێگایههولههربگیهیێنووهرنابههکهووپههو''یهوئێن''نمیهه لههوهئههبۆوماوانهقهلێئینسانهوئه

بهۆ.بهندهدژوارسهتیزۆرربهلێکبهتووشهیکۆمههنکانیاندابهینبکههمنداڵههژنوخۆیهانوبۆبیسێتیبێمافیوتیسولهدووربهنو وژیانێکی
شاڵتیهسههبهێدهوئههیئاکهام.مێهننسهتاندهوهسهتهدادامهاوودهوگیفتانههحاسهتئههلههنیشهنودادهژنۆئههوسهتهده ارزۆرگیفتانهور ئهسهچاره
.لێشێواو ببنرسهوچار ناهومێد وشێکیزۆریاندبه کهوههۆ ئهبێتهده
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مووههونزێنبهقاچا غدهبهساییوئاان شێوهبهانتیخۆیاڵسنور وبێکهدهزیاتیوهرۆژهولهرنابهپهسانیکانیکهوئازارهردراستیدادهله
وئه.بنراندهنده ههیوهڕوپهوێلو ێدێلنانبهونیشتمانیزێدلهانکانیویستهخۆشهوکارسودۆستوکهمووههوکانناخۆشیهخۆشور وهبییه
ولیقهبه وهئهبۆ.نستیوئازاد بگهربهسه بهوهئهبۆ.د بێننانوههاتۆکانیدینهوهئاواتهانولیخۆیقهبهنکهکهدادهوهپێناوئهلهشکاره
.''وههبدۆزندااننگیخۆیرههزمانوفهبهڵکانینامۆخهناولهوتاراوگهانلهتیخۆییهساکه''انخۆی
.بهێهێهزبههوبهێخهۆڕاگینهێ،دهدادهیمردبههسهتلههربهبهکهوووه''یهوئێن''یاسهاکانیمکهوتخانیرۆستهحهربازبوونلهدهبۆرنابهسیپهکه
ئیمانوساناییبهزۆر،کاروستدهر بۆ دنابهپهوژیانیتاراوگهرێگا کهریانگییوگیفتیسهدهرهبمههلهبێتوانیخۆڕاگیسێکنهکهرگهئه
.کێشتێکدهداریاکانیدههلۆپوژمیشهتهژێییبچووکلهمێکلهبهکوووهئاکامدالهداوستدهدهوهیواکانیلهاوبڕ

دڵخهۆشبهوونبههبههیانوشههژیابانوئهاواتیژیهانێکینهو نههبههوهیهوابههرگههئه.یداشبهووشههوایدڕوانیسههچاوهنووسهتاڵهچارهوئه
سهتدابنێهننوههیچدهرسههسهتلههروادهههرگهئهکهکیدبووهبیییانلێوانئه.زاڵبنکانیانداگیفتهرسهتوانیبهیاندهنهکیدباوه،نهداهاتووڕۆژ

ڕزگهاردیکهه  هۆروخۆشی هۆراندیننهمۆکیوچهچنگخهخۆیانلهم ههوهئهبۆ.ببنروونیدهییوسته هخۆشیتووشینهکهیهن،بۆ ههکهنه
.تپیوکێننابووتاقهختوسهکار زۆرنملیانلهێو ژیانیاندابینبکهمی بژههنوبکه
هیالکهیتیوکهشههبههنگهاندرهوشههوکاررسهچوودهوهیانیهوتیبهتحهاهساله.کیدتکار دههاسا04رۆژانهداکیهچێشتخانهلهایدسه
قاچهاخیقهابوکهبووناچاران ار،زۆروره گهتاوهومهندینقابڵهچهقا وقاچاخو وهکیدنهخاوێنشۆردنوله گهوئه.ماڵیوهیهاڕگهده

کههیدچنگههاڵیپههیسدهوچکوکهههور ودهیههانقهها ودهداومیههوانیدهکهنرسههتورانهر خههاوههاوسهههکهههزۆر ههار.شبشههواکهنرسههتورانهخههاوهمههاڵی
پهاکوخهاوێنیبههووهبانههدوشهکیکی،شهۆردباو هوانیموویانهههبادهایدسهوکهرستورانهناردبۆدهموو هه.دادهخۆ نهشۆردنیانیبهتیهحمزه
.وهنهنرستورانیکیدباماڵیخاوه وانهڕه

سهتیقدهحهه.نێ بهدهفاسهولیانیانهانوتههکوتبهو بهیین بخهواوتوایدگۆشهسهههێلینههکهه راسهپاردبووکهزهئاشهپهلههکههنرستورانخاوه
 فتههمحهئههکهوتکههاید دهسههبههکههنرسهتورانخهاوهان هاراڵمزۆررگیتبها،بهه وهکهسهتهقدهحههفتههبوائهاخی حهده.بوووتوانهایدحهسه
تیسهیایدشلههسهه.خهوارداید دهکیسههیهفته حهپارهشێوهوبه.مێتدهدهتکهستهقدهحه داهاتووهفتحهوفیۆشتووهنهزۆرمانونیمهمپاره
ئیزنهیایدسهه.''ناسیبێویهژدان خودانهمئهکهخوداتدهلبهوهحهمه''یکوتدڵیخۆیدادهلهکیدودهنگیلێکی بێدهرنهدهبێونهکار بێوهئه
 .کیدشیدهکار ڕهبێئیزنیپۆلیسبهبۆیهئاشکیاکار سپیبکاوبووبهنه
.بووڵپۆلیسدهگهمی تووشیگییوگیفتلهههوکیارده دهکهکارهملهناههلێ،دهبکاوهیچنهلێنگیدهبێبووناچاروهشهوهۆیهبه

کهانیمووژوورهنیاهههتههبهابههدهکهیدوختیکهار دهسههئێوار بههتاکوووهیانیهوتیبهتحهسااهوی لهئه.کیدهۆتێلێککار دهلهادیشه
کانیگۆریبههاومفهههمهتوختهرسهههبههالن ورگهههمووبهههههبههادهموسههافییێکردوا رۆیشههتنیهههه.وهێنبکاتهههکانیخههاوسههتهڵئاودهگهههلهههکههههۆتێله

لهههیههانبیدودهبههوودهکاریههانزۆرکههههینههدێک ههاری .وهانهههبنا ێگهها خههۆ دالهههووهکیکیدبانهههشهه ههوانوشههۆردبانیوشههۆردنوبیدبههانیبههۆ
مووههههوبڕ ئههکیلهیهپارهشبڕهمانگانهودرادهنانێکیپێمه هو له.شۆردقاچاخیانپێدهقا ووکیددهشکاریانپێکه هۆتێلهچێشتخانه

.بووهیچنهرههکید پێیاندهوهتبهنیسبهگیتکهردهوهزۆرهکاره
مانیخانۆکههمکهی انممنیکهتودهویهشمههکارهوئهیکوتباشهم خۆ ده.بووراز وگوزارشوکیرههندووییوهیالکیزۆر،را مارهسهیداشه
 .وهتهکادهپڕبۆدنپێمانده''یوئێن'' کهمهکهپارهبڕهوهڵئهگهلێنێکمانلهکهگی ر دهایدی وه سهوهئهموبدهپێ
بهۆتیوکهشههمانهدووییوربههایدی لههسهه.نرد دڵبکههدهایددانیشهنوڵسههگههتوانیلههیهدهنهمانهدووبهووندهوهماڵێئهۆوهچدههکوانهشه
.نریانبکهوروبههدکانیڕووداوهیباسیدادابنیشێوڵشهگهلهووب نهوهو ،کاتیئهکهنه دواکهکارهلهستێووههخهلهزوویانی بهوهئه
.رنوهئهوژیالبۆبوونووسیننامهفونکیدنوێلتهکیددهیادیاننهلهویانکیدیدادهشهایدوسهێککهنیاکارته
بهووووخهۆبهیدلههوورهگههمانا میۆڤێکهیزۆربهرنوهئهوئهبۆ.نیختیبووبهوکی زیاتیایهیبلهڵکووکهاور ،بهنه،رنوهئه،ایدسهبۆ
ئانکهارابههایدسههویدایشهتنیشههواڵیگهدوا بیسهتنیهههرنوهئهه.ختکیدنێکههبههخۆوار فیهداک هۆرموو ههتیدائامادهستایهپێناودۆلهکه
وهکهههیبهه کههکاتانههویاد ئههر خۆشوناخۆشووهییهلێکبکۆمه.بووکیدلێکشتیبۆکۆمهباسی.ایدنووسیبووسهدرێژ بۆوکیدووریهنامه

.وتبووایدکهسهبهچاو کهم ارکهیهوکیددهار کستا سپیکاریانم وه
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وایدنیههسههرێکیلههبههههیچخهکوتبهوو کههوئهه.بهووپیسهیرنوهئههاید لهیسهڵواایدههبابیسه،ایدسهویداوونبوونیشهدوا له
خهۆشژیهالنهد چهکههباسهیکیدبهوو.وسۆز خۆ بهۆژیهالنووسهیبوستوهه بهائیشارهکانیدنامهکێکلهیهله.شیدیوهنهربێههندمانگدهچه
وداوههێشهتاملهینههش،ژیهالیکههسهیدنهدکهنیچهراسهپاردوڵیزۆر ورا ههرهسه.گیی ڵده لێههئۆقیهدایمئاراموبهدیتنیچۆنبۆو وده
.وهشارێتهلێدهخۆ ووهدێنێتههانهبهرهه
رهههکههبهوورهبهاوهوئههرسههلههوئهه.بهدائهاگیوئهاوخۆ لههکهیهئامادهستهێنانیدهبۆوهناهومیدنابێو ژیالکارهوبهنووسیبو ،رنوهئه

در قههوهسهتبهێ،ئههدهبوونوهمانهدوووڵوههبهرگهئهوه،وانهبهپێچه.ڕواستدهدهسووکی لهبهوهو ،ئهستکهسووکیدهژیاندابهشتێکله
.ستناچێدهساناییلهبهزۆروزۆره
ڕوانیهانبهۆچاوهکۆنیاوریانلهنابهتیژیانیپهچۆنیهوتووشیانبووه کهگییوگیفتانهوئهنووسیودهیدا بۆشهخۆ وایدباسیژیانیسه
ایدسهه.ئامییکهاکانادایانبهۆئوستیالیا،،واڵتێکیئوروپاییچوونبۆو''یوئێن''نمیهلهرنابهکووپهرمیوهفهرگییانیانبهوهووونیانبوڵبقه
یهاد وهوتنههکهدووکیهاندهرکانههه نامههوهخوێندنههبهه.وهخوێندنهایددهسهکانیژیال بۆوی نامهئهووهخوێندهیدادهشهر بۆنوهکانیئهنامه
.ریانهاتبووسهبه کهتااڵنهڕووداوهوئه

بهێواگیکانداخهۆڕختیهرسههرامبهبهلههکهدایدا هاندهدایمشهبهویداتشهنیسبهویستیبهخۆشهوسۆزستوههبوونلهکانیژیالپڕنامه
رسهههبههرنامههبهپهالنوبههووهبییکیدنههبهههبهێکههبهێفێهیده.داههاتووبهێدڵخهۆشبهێبهههدهژیههانناهومێهدبهێوکلههیهههیچشهێوهنهابێبهه

هێهزبهواگیڕباخۆدهیداومشهردهبهلهوبوورهگهکیزۆریهوهتاقیکیدنهوهئه.کچۆکیپێدابدایههێلیهیچکێشهنهکانیژیاندازاڵبێوختیهسه
،فیداکار ،وه،ژیانهوهدایکبونهلهمانا دووبارهیدابهشهژیالبۆ.کانیبگائاواتهبهئامان و بهوهئهبیسێتیبکێشیبۆبوونیونهبێده.بێ

.ویستیبووخۆشهتوایش وختکیدن،ئینسانیهخۆبه
ژیهالفێهی کهیدژیهانیخهۆش.دابهووگهۆڕلههوئێسهتائههباژیالنهرگهئه.زانیدهوئهشتێکیخۆ لهمووهه.نیزارزدار ژیالدهقهیداخۆ بهشه
کههدروسهتبهوووبڕیهارێکیئازایانههتورکیهههاتنیبۆ.وهێتهبکانیژیانبختیهوو سهڕورهبهئازایانهتوانابێوبهبێدهشستهبهمهوئهبۆ.بو 
توانییهدهنهوبا،ئههشنههگههکیڕوونوداهاتوویههۆمێدواربهوونبههئرگهئهبا،کانیژیالنهێنوێنیهررگهئه.کیادهژیالنههاندانیبێپشتگی وبه
ربهۆنوهژیهالوئهه.کهیددهخهۆڕاگیتیوهێزتهیایدیانبههوسهیداشهرۆژڵهگلهۆژکانیژیانڕشگییوگیفتهبۆیه.ولبکاممحهتهختیهسههموووههئه
.نرزی چاو لێبکهکووقهوپێویستناکاوهرزنیهقهوپارهکیباشیانپێدابوونوپێشیانکوتبون،ئهیهیانپارهرهفهوسهئه

سهیدیکههکهڵدووگههیانلههکهه ماڵهوهژێهیه قههبهتهلهههیواکهناو بهوههسێککههۆ نبهبووژیاکۆنیالهکهیهماوهوایدلهوسهیداشه
سهیینئه.ڵروونهاکگههلههوهویشههرێگها ئهلهه.نێهودروسهتببهوورمیانلههتێکیگههدۆسهتایهونئاشهناببهووهیهواخوشهکییسهیینڵئهگههژیهالههده

 کهههمێهید.قڵیکۆنیهاکیابهووننههکههسهاڵبهوودووژیهانودهتورکیههلههکهه سێساڵبهووماوه.ووبوکچێکیانههکوڕریوانیبوونو مهکهومێیده
بۆیهه.ئێهیانبهڕوالههتیبیفیۆشهیویه ههوهئهوبێکاربوونیبڕیار دابووبخانهقوتارکیانیلهدوا ده.ریوانمامۆستاببوومهلهپێشتیسیینئه
نوبکههربهازخۆیهاندهبتهواننوه''یوئێن''رێگا لهورنابهکووپهوه وهئهکابۆدهتورکیهلهقاچاخیڕووبهگی وکانیدهنداڵهمستیژنوده

.تێکیدیکهبیۆنبۆواڵ
ر نابههتووشیژیهانیپهکهسێساڵبوو نزیکبهوانیئه.بووۆژینههناو ڕبهیانشتسااڵنهکچێکیهه.شیبۆکانیبوونکهمێیدهرووناکو
دیکهتێکیرفهمدهشکهبهبوونکهوهڕوانیئهچاوهورگیتبۆوهدیانوهواڵمیڕه اردووماڵهردووکبنههه.وهکۆنیاگییسابوونهلهببوونوتورکیهله
.ربگینبوڵیوههواڵمیقپێ وێتهب

ئهانرهههکههکانبهووپێشههاتهوڕووداکانیژیهانوختیهولکیدنیزیهاتی سههممحهتهتواناوو هێزیدامایهشهسیینبۆئهناکوتیروودۆستایه
.اندابکاڵیماخۆ بهخوازراومیوانێکینه بوووێنهوساتئیمکانیهه

کهوووهکههمافیخۆیانهکی ودهزوڵمیانلێکهپێیانوابووبوونوئانکاراناراز له''یوئێن'' رفتهوتیدهڵسوکهههگشتیلهرانبهنابهپه
راننابههپههد بههسهتواڵمهیڕهئانقهبههدانوتیتورکیهههڵهور دهکاریگههژێهیلهه''یهوئێن''رپیسانیبهکهوانپێێانوابووئه.ربگییێنوهرنابهپه
نهدامیچهامکیئه کههوانههئهتیتهیتایبههبههههاتوونووهانهمتیکوردسهترۆژهههوباشهورلههکهوردنو کههرانهنابهوپهتبهایبهتبه.وهنههدده
.بووکیدداحیزبانهوکێکلهریز یهلهباتیسیاسیانخهسااڵنێکیزۆرمتیکوردستانبوونوۆژههکانیڕسیاسیهحیزبهکێکلهیه
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واو تهههبهههئیتههی،سههتیاهبیاندهکهههندهروهپهوهبوونهههدڕهنههد ههاردوا چه کهههوانهههانئه،یههوهگیتهههردهدیههانوهیڕهمههواڵ کهههرانهههنابهوپهئههه
هاوکههار بهههرێگهها قاچهها غوتوانیبایههانبهههرگهههئهیههانووهڕابانهههگهئێههیانیههانبههۆبههاده.مادهمنهههردهبهههیههانلهههچارههههیچبههوونودههیههوابڕاو
.بوو نهوهڕانهگهر ازۆرککهرێگایه،ربهبگینههاتیقاچا غنههاتووتیسیمهلهرێگا پڕکیزۆریهدانیپارهبهکانویهقاچاخچ
رێی چهاوهوهئهه.قاچها غویونهانبههرهبههسنور تورکیههبوونلهربازده.دبوومانبینهرگومهورهبهیراننابهپهلهرچاوکیبهیهژومارهکهکرێگایه

.کانتورکهربازهستیێژ سهدهربهوتنهیانکهرمینبووسهوتنهکیدیانکهرانیدهنابهپه
میلههبهزۆر هار.بهووملههبهبههکانئوقیانوسههوحیبههر نهاوفههبهیدسههرگدهمهورهرانیبهنابهپهکهدیکه تاڵتیوساتتیکارهکیپڕرێگایه
کانداتوانها خهۆڕاگی ئوقیانوسههریهاوحانهدتۆفهانیسهامناکیدهلهوهیهمنیبوار ئهمی لهوههخۆڕاگی وقایمیتملهبابهههکانکهرهنابهپه
ختورێگا سههزارانکیلۆمیتیههرهکهنابهپهڵهکۆمهوکانیئهزووهئارهئاواتوبێگو دانبهییبهزهبێبهحموتۆفانیبێره.شکاتێکدهبوونه

ر خۆیدانهوقمیرگهێنهچنگیمهلهوپێچاودهوهتێکهنیخزێكیبێکاغهکووپارچهیانیوهکهمهلهکانیانبڕیبوو،بهونهخهدیهاتنیبۆوهدژواریان
.کیدنریا دهدهقواڵییناو

وستیهیچکاملههدهلێیاندوورنوزارانکیلۆمیتیههبهنیاننکهکاویستهڕوانیدوایندیدار خۆشهرگداچاوهکاتیمهله کهکیاوانهچاوهوئه
ێکیسهاتهچکار.بهێگهۆڕنریبوبکهوتی غههانباشهتیه،یهنریبڕغههسهانیگۆراسهتیداکهلهه.کانیانلێکبنهێچاوهکهنیهیانلێدیارویستانهخۆشه

!نیشانبێوبێگۆڕکیچکۆتاییه!نووسێکیتاڵچچاره!رهێنهمکیغهچتیاژیدیایه!تیسناک
ههۆ نهوقمبههبهوو،یهاننجندهنجنئههئههشهیانمهینله وهقینههتهههۆ بههبهوونوریبدهغههگۆڕکهبوورانهنابهوپهبابیئهر دایکوکێواڵمده
کیکێبوو؟رهراستیتاوانبار سه؟بهکانیهماسیخۆراکیبوونهدهریانکاندازهناوخنکانیانلهکانیانومهلهبوونیبه

،زۆرکیددهوه''یوئێن''رانینابهشیپهگا بهرێلهیانتێکیدیکهاڵرێێرۆیشتنبۆوچاوهووهمانهدهتورکیهلهکه رانهنابهپهوئه
بێواڵمیولێکپیسیار واڵمداروامکۆمهردهبوونخۆ بهرنابهپهر ونابهپه.کیدڵگا تورکیدادهکۆمهتیلهکایهوسوبوونوحقییتهستیانبههه

 .هو بدۆزێتهپیسهوئهزانیواڵمێکیدروستبۆیدههیاننتوانیویدهنهرنابهخسیپهشه ارزۆر.کیددروستده
ئاکههامیلهههکههیدو دهرهکهههچهوردهورده.بههوودروسههتدهردانابهههنههاخیپهنههاولهههرهبهههرهبهههکهههسههتێکبههووههزانههینخبایهههمکهههسههووکوبهههخههۆ
دۆخههیلێکمیکۆمهههرهههبهسهتێککههههه.هێنههامدهرهههبهتیاڵیهههکۆمهوروونههیدهییوسهته  هێککێشهههلکۆمههکوتههاو دادهکیانیریشههنهرسهههچهاره
.بوودهتووشیڵگا تورکیداکۆمهلهرنابهپهکهبووخوازراونه

بوونیدابهینکیدنهیبژێهو ژیهانوئیمکهانینهه بێکهار وشههڕهههه.وهحویلدانههتههووهڕاندنه گهشهڕهههتیپۆلیسوسووکایهتیوحورمهبێ
ئیمکهانییهانوکهاتیخۆیهدالههدانیکهی خهانوونههههۆ بههوهبماڵههنسهاحهمیههرکیانلهتیسیده.نکارخاوهیتیکیدنحورمهبێیوتسووکایه

.ر کی ماڵسهبیدنهویاتیدانیکیێیزڕمهلهماڵنخاوهداوا  ێکیدنیبوونی ێبهنه
وبهێگهی وگهۆلپهاراو وهزانینیزمهانیتهورکیبهنهوسهدرهمهبۆر چوونگهئهیانلهوسههدرمهچوونبۆکانلهشبوونیمنداڵهبه بێکێشه
روشهانیسهکههمۆتههکهوووهرانبهوونکههنابهه پههۆژانه ڕلێککێشههمههکۆ،وهکانهتورکهمنداڵهمامۆستاونمیهئازاردانیانلهووههراوێزپهخیانه

رسههگییانهیناسهیاواننهانودووهڕاوویستانوگهیتنوخۆشهانورگیئازیزمهوتنوخۆشکهنهڵیوابیستنیههتوغوربهرد دوور وده.گیتبوون
.رداندهمووباقیهه

نهاووتبونههباوکیهانکهر دایهکوبڕیهابهه خۆیهانوئیهیادهبێخواستوبهر بوونکهنابهکیژیانیپهرهربانیانیسهرانقونابهمندااڵنیپه
نمیهههلهههنوکههۆاڵنههاولهههوسهههدرهمهنههاولههههکههمنههدااڵنێک.ژیههانکانیخۆشههیهشلهههبهههوبێیهههدارینهناخۆشههیولهههپههڕتههاڵووژیانهههئههه
نێهوخیانههدهپاشهماوه زبه وووێنههکهیاندهراوێزاناییپههسهبههزۆرکیا،تیانپێهدهبێحورمههکهیانودهییچاوێکیسهووکسههبهوهکانیانهیانه ی

.زبڵدان
یوڵههۆ گییوگیفتهیمهابهه.تبخهۆنفههموخهغههنیاتههبپۆشهنویانبووکانههکهتورمنداڵهکهشتیمندااڵنهزۆرلهباچاودهنێککهاڵمندا
کههبیێکیقورسیرووحهیبهووزهشوهئه.وهبونه یادهکتییهکانلهبابهدایکوبوونوکانتووشیلێکدابڕاندهماڵهبنهلهکیهژومارهتییهاڵکۆمه
.کهیدروونهیدهدهییوسهتهخۆشهی هلێکنه تووشیکۆمهکهمنداڵهژیاودهکهداڵهڵمنگهلهۆژێکڕمووههژانکهبڕێکیبهزه.توکهکاندهمنداڵهوه

.نباوکیانبدهتیدایکویارمهوهکیدنهرێگا کاربابۆبژێو ژیانلهدهشبوونوبهخوێندنبێوسهدرهمهچوونبۆکانلهمنداڵهکلهیهژوماره
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چاخانههوناییوبههشهاگیدوار سهاختومانیێکهککهوولێکیوهکارگه.بوو ههئیدامهتاکووئێوار رایانیبهلهکه هتندینسااهختیچهکار سه
لهکاتبییهیچکیدکهدهرنابهمنداڵیپهوهوا لهخاوێنکیدنهکانیارهسه شوشهر کیدنوکۆلبهووهشکیدنهڕهتاکووپێالوبگیهواییرانانه

وانبههۆخۆیههبههێیههداکیدنیپارۆنانێههکبههۆپهزکییههانوفکههیهههۆشومووههههبههادهمندااڵنهههوجههۆرهئههه.وهکاتهههنهفێهبههوونوچههوونبههۆبوتاب انههه
.ساتیرگهمهلهژیانێکیپڕ.انیکهماڵهبنه
رسهههلهههوسههته هرسهههر لهههخههۆکاریگهههوهشراسههتوهئهههشبههوونوبهههتههامبێبهههخههۆشوخههواردنیسههالموگشههتیلهههکانبهههمالهههبنه
سهتههکههبوونههنهدهوهیهانخواردئهدهشکههگۆشهتهمهه هوئهه.بووانیگۆشتخواردنیانههزۆریانمانگێ ارێکئیمک.بووههکانکیدنیمنداڵهشهگه
اڵنهدویانکوئهاودادهلههپهڕکییههمهبڵهقالهێسقانکهبێئورمهتاکووگۆشتینه،بووقاڵتهچههرمور وچهچهئێسکوزۆرتی.خوننگۆشتدهبکه
یهانو کهواڵتاتهپه ارخواردنیانزۆر.بوویاشیاننهفاسولماشوئیمکانیدابینکیدنینیسکوکانهڵمابنههێندێکله.خواردلێدهیانمندژهچه
.بکین بازارازهموورۆژ نانیتههکهبوویاننهوه ئهپارهکیدودهێلیاننانیسوهماڵهزۆریانخۆیانلهرهشیههبه.ماستبووونییهپونان
وموازوڕلههکیزۆریهسهته هکانهڵهمندالههرچاوکیبههشهێبهویتهامیندارحیسابیودروستوبوونیخۆراکێکیهۆ نهیانبهیخوراکمهۆ کهبه
.بووههڕاویانڵگهههردووخسارێکیزهڕ

.بکینبۆرمانیدهوداووخۆشخانهنهونبۆدوکتوربیبهکهبوویاننهندهوه ئهکانپارهبابهوتبا،دایکوخۆشکهمنداڵیکنهرگهئه
رمهانزۆردهوخۆشهخانهنهودوکتهور پهارهدابینکیدنیچونکه.ساتکارهبهبووررابهبه کهو ماڵهپیاتێکبۆوتنیمندالێکیانئافیههخۆشکنه
 هیچکامیشهیانبیمهه.بوونههداێداههاتبهبهێئهی ور نابههمیۆڤهیپهتوانها لههرمهاندهو دوکتهورتیدابهینکیدنهیپهارهتایبههبه.ختبووسه
بابێک،کههنهدشیشههچهیخهواردن.سبههمینوبیسهاننههلههکههبهوویهدادهپهیانبهۆندهوهئهرهه.رزانتیبکڕنههکانبهرمانهدهکهبوورمانیاننهده

ڕیانلههبهاشههده.ببیننونیپێوهخهداوخهلهوانهباشهده.دڵیانرسهلهتێکبووسیهحه.چوویاڵدهخهونوخهلهزۆرتیکرێکیانپیتزایهدونه
.فسیخۆیانکیدباڵنهگه
انلههوامگوێیهردهتهدابهههڵباشهتیینحایهانلههووهگیتههردهوهوهباوکیانههوکندایهمیهلێکپیسیار بێواڵمیانلهوامکۆمهردهکانبهمنداڵه
.''بێشتێکتاندهموومههدهوئهئوروپاورۆینبۆلالدهائهئینشواتییهکژیانێکیمانژیانیئێیهگیانرۆله''.بووکواڵمدهیه
نکهخۆشبئوروپایهودڵیانبهزکی خۆیانداوفکیهدالیاندهڵوههونێکوخهبهیانببووبۆ.وونبوونار''ئوروپایهچوونه''وئهکانمنداڵهبۆ
.کیدنبابودایکیانبۆیانتاریفدهکه
 .نو ژیابووتی لهقه،نهیانچاو خۆیاندیبووخۆیانبهتقهنهکید،ئوروپاباسیاندهلههنبابادایکووئهکهخۆشێکوی وان
رێگها یهانلههو''وهیوئێنهه''رێگها بوویانلهتوانیپێشتیدۆستانیانکهواسیناسیاوبولێکقسهکۆمه وهساسیگێیانهئهرسهلهنیانیاوتهته

.و ئهنهبگهوهقاچاخه
دایهکوکهه''یالییههخههشهتهههوبهئهه''نههگهکانیاندهبابههوانی وێهیا دایهکوچهۆنئهه وکههکههبهوووهکانئههمنداڵههکیبۆرهپیسیار سه

نهه بگهوهئهنبۆولبکهممحهکانیژیانتهناخۆشیهختیوبێسهدهند دیکهچهونڕوانب چاوهبێتاکهدهن؟کهدایمبۆیانباسدهکانیانبهبابه
؟''شتهههبهوئه''
تهانیرهبهێده وداررنههبهلههگینونههزمیشتکیینیهانپێکانیانبههڵ منداوهئهبۆخێزانیانویوڵ ما کێشهوهشاردنهنبۆکابابهودایک
ئوروپهایهانئامییکهاوکانهادایشهتنو ێگیبهوونلههکهاتیگهلههکههنداشهتیانپێیهاندهلێنیزۆربههداوکانیاندههڵهمندابه''رمانیانرخهسه''ولیقه

.نکه ێدهبهوئوستیالیابۆیان ێ
راسهتیتهاکووژیهانی،چهووکاندهچییۆکههاوتینهبابههلههزۆرتهیکهیدکهههند منهدااڵنیاشهتی هوانیدیکههزۆراز وبهسهبابئهرگوباسی هلوبهه

.قیقیحهو
لههوابێومهقهلێهینیاتههسوبێکهه،دابێئهاورموبیابانێکیگهسێکلهکهکهوابوووهئهکووراستوهکانیرۆژئاوا وانیهخۆشیوباسکیدنله
بتهوانێکههبکهاداگیایههوگژوداروبێئاویهحیاسهوتیئهراسناوهلهمالێکیشتنبهیانئاواتیگه.بکا ئاووهنهزوو دیتئارهرتیانههێوتین
کحیایهسهه.و کههسهتدهشهکاندنیتینێهوتیلێدهئاوێکیبهۆچۆرهنهبنیونهور دیارهسهنهککهحیایهسه.نانێکیلێبخوامه هووهسێتهبحه
وی زۆرتهیئههکیدبا،کهانیتووشیکاروانێکیوشتیکیدباوسهکهوخوداروحمیبهیکهوهمئهگهمه.مبووئاستهوکیدنینادیارربازدهرێگا خۆکه
.چووهاتدهنههاتوله
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ژوور بههکیبچهوکیدووخانوویهه.وهپهۆشکۆببونههشڕهر نابههلێکپهکۆمهیاشار کۆنکانیژارهههکهڕهگهکێکلهیهلهک،رێنابهپهماڵیله
او ڕڵگههشههڕهخێکیمتبههسهتێکوسهار ئاودهحهله.واو ڕزیبوونتهبهکانیرهنجهپهورگادهکهکۆنبووندهوهئهخانۆکه.وهکیبچوکهیهوشهحه

.یهیهماڵهبنهوشوشتنیئهمی شوێنیخۆههچێشتلێنانوم ێگا ههبوودیار.لێبوو
.بار تیلێدهدامهنهژار وههکهدیوار ماڵهودار.کیددهماڵهبنهوتانیئهرهبێدهژارییوهههستیبههزوو،ژوورهاتباوهرگادهلهسرکههه
.ناویانوهایهچۆڕدهکهئاو بارانهکهشتیپالستیکیاندانابووتهتلوسهوهندین ێگاچهکانلهورهیژوفقکیدنیسههۆ دلۆپهبهوهناوهله
ویزیۆنێکیلهههدروستکهیاوتهدار لهمێزێکیکاڵبۆوهرسهله.ببوونڕتهوهندگۆشهچههۆ بارانلهبهکهڕاخستبوودڕاویانوڕر شاخهڕندچه
کیههپارچهبهه،یههکهو خێزانهپێخههبوودیهاربهالن کههرینوسههتوووپههنهدکهانی چهژوورهکێکلهه یههگۆشههلهه.شوسپیدانیابهوو ڕههورگه

.داپۆشیابوو
چالێنهانبههرمداهێنهانوبهۆگههکهیدوبهائیشهیدهکارهبههلیتێهدابهوووندینتهه چهکههناوکهخشتێکیسوورپارچهکانهۆدهرکاملهههله

''با ئاتهاتورکیکاره''.''کیدئاتاتورکیکار دهبا کاره''کانی بهرهنابهولیپهقهبه.''ئیتێی''کوتکانپێیاندهرهنابهپه.کاریاندێنادانیابوو
ر مانهگسهه هۆرهوبههوکهیدبایهاندهتیئهامێی پێهوانیکارهکار سااهستووندهببفێیانرنابهپهشێکلهبه.رزانبووههکهکوتیادهبایهکارهوبه

 دانهیپهارهلههشهێوازهووانی بههئههببوونوفێلهوئهکانی فێی تورکههیندێکله.دابایاندهمیکارهکهکیزۆریهمانگ ارێکپارهدوویانبه
.ردبواباخۆیاندهزۆر کاره

رگیمهه.وونبدانیشهتمبهارماتههشپهۆشوڕه دیکههکههدیوهلههپیاواکهانی .کانژوور ژنههتتایبهه داگیتبهوو،بههکههماڵهنگیگییاننێوده
نیموێتهیلههمهتهندینساڵلهچهکهنجێکگه.گیانبووقورسومووانزۆرههتیاژیکهبۆشێوهوبهداهاتووبههیواداروینوئهلهموێکیدڵپڕ
 .کیابووزامداررکیداگییکهفیشه بهسته هندین ارچه.بووکیدرباتگێیانیدێموکیاتداتێپههنێوکۆر خ
ینێتههخهۆ بگه،ێبهسهوودتیسهێکیبههکه کههلهگهبهۆداههاتوودا بتهوانێلههوهئههبهۆنودانهیخوێنهددرێهژهبۆدابووبڕیار کهوارندهموێکیخوێ

ممولکیدنهیحهههتبهوربهباکور کوردستانیگیتبوووورستکید باشتیسیقاچاخینێوانیسنور دهمهلهشرێگا پڕستهبهمهوئهبۆ.ئوروپا
ڕوانێکههیزۆردوا چههاوه.ێێنبناسهه''یههوئێن'' نووسههینگه بهههخههۆوئانکههاراینێتهههقاچههاخچیخههۆ بگههاوکههار توانیبههوو بهههگییوگیفتێکههیزۆر

 .بینیبوووانهریانپێڕهنابهمافیپهاێیاقوبۆوههترێبێبگهدهکهووپێیانکوتب.ستبووبهیانکهندهروهپه
دوا سهێسهاڵ.ر پهێبهدر نابههمهافیپهبێورداسهڵوگۆر بهئا''وئێنی''تیمسیاسهشکهئا بهکهوانببووڕچاوهررگههمههیوا  وانه
یتیارمههمووکاتبهۆههه.بهووساکاروسادهزۆرداڵنوربههیواکورێکیله.دیبوونه''یوئێن''فییۆدانیکاتهیچخێیێکیلهبهلهڕوانی، گهچاوه

.هاوکار بکابووئامادهرههشباڵکیواڵتێکیدیکهخهناسیباشونه کهرهنابهپهرگهتئهنانهته.بوورانئامادهنابهدانیپه
کی هاتووینبهۆلێمانده کهمهستهزوڵموویبێمافوئهربهمووشمانلهههوماینوموومانلێقهههئێمه ارم هاورێیانیکوتبوو کهوزۆرئه

.زمانمانچیهزینوگهڕهووهتهکامنهبهرسهڵکیکامواڵتوخهرقناکاکه افه.کیدووهریماننابهداوا پهوئێیه
یییهانئوروپهاتێکهیاڵورۆیشهتنبهۆولێهیهبوونههمووشهمانڕزگهارئهاواتیههوئومێدریبینوغهلێیهمووشمانههوردهکدهیهرموومانههرد ههده

.ئوستیالیایهوکانادائامییکاو
وهیهواژیهانکههدهدامانخهانووههه وهرهسهه قههبهتهایدلههسهویداشهیکهوههۆ ئهبهوسیینیخوشکیهیوائهویداتیشههۆ نزیکایهبه
تبههنانههته.کهیدیهاندهاسهی ۆراو ۆربوهکههیهبههودیهتدهیانکتییهه هارزۆرهیهوایداوشههژیهان، دهوهوارهخه قههبهتهلههسیدیکههندکهچه
.کیددهیانداهاتووکانیانوئامانجهباسیئاواتووکیددهیانرد دڵدهوهکهیه
رمکههیدنلهههشههههههۆ بههه.بههووتدروسههناخیههاندالهههکتیتیهههنیسههبهبهههویسههتیانخۆشهوینوئهههلهههرد پههڕگهههبێسههتێکی ههوانویانههردووکهههه
ویسهتیهشهخۆوئهه،ۆیشهتنیهیهواشدوا ڕلهه.نبکههکتی یهویستیانئاوێتهخۆشهنورببڕدهردهبێگهوپاکهستهههوئهیانتوانیبووهیچیاننهکتییه
.بیدرکێنیکهوهمایهتورکیهههیواشلیداتوانیبیدرکێنیونهشهنه،وهیچکاتوهیاندامایهحورودڵوناورازێکلهکوووه
وتاڵتیلێررابهندبهتیچهناخۆشیغوربهژیانیکهژانبووئازارێکیبه.وتیداکهشهوهکه رووحیبووورهبیێکیگهرگزهمهرگیهیوا  وانهمه

.بووورهساتێکیگهکارهوئهیهیوابۆرگمهوبکارگبڕه هئازارهوسیئهڵکێباگهلهچزمانێکوبهزانیچۆنویدهیدانهشه.کیدناخۆشتی
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ڵگههلههوگیهیادهنههخهۆ پهێڕا.بوودهنههچاوانیوشهکفیمێسکله.شیپۆشیبووڕهرگیهیواواڵیمهبیستنیههکانیمساتهکهیهلهرههیداشه
سهتیبهۆدهوداده ئهازارسهته هوحوومێکیبهێکۆتهاییرغهه.ردهبههڕادهلهه.کهیددهنیاییتهستیبههه.یدکدهگییانبهستییناو هیوادهبیستن

.چوودههیچکارێکنه
کیههیهواماوههسهیینیخوشهکیئه.بوواید بیاشهینههڵسههگهکیدنیلهتیقسهتاقه.بووشۆردنی نهخۆگۆرینوخۆخواردنویلیبۆتمهنانهته

ڵس هههشهێوهردووکیانولههکانیهههلێکیدنههچاولهه.دروستببوودایداوهیوانێوانشهلهکهکیدبووویستییهخۆشهوستیبهههرۆیشتنیهیواپێ 
اڵم،بههوهبکاتههم خوشهکی دڵهیتێکداسهفیهرفههدهوالهههیهکهبوووهڕوانیئهچاوه.کتینااشقییهدووانهوئهکهوتبوورکهوتیانبۆ دهوکه

سهیینییدام ئهویسهتیشههباسهیخۆشهد دهخهۆ ڕانههلهه.بوونهه خۆشهیکه م خوشهکهسهتهههوربیینهیئههمدو توانها دهکههورمنهیوا شه
.خستدادهر سهواڕگهڵدهیداسوورههستنیناو شهبیتبهنانهته.خۆشکیبکا

یانکههمهلهبهکههوژمیتۆفانهۆ تهبهبێوریادهیانگیفتار تۆفانیدهکهمهلهبهووێیا ئه کهرهنابهپهڵهکۆمهوئهورگیتیاژیکیهیوامه
لێکواڵیمیدنهیکۆمههبیسهتنیهههبههڵکێکیزۆرخهه.ربووهمهێنرانڕووداوێکیتیسناکوغهنابه پهنبۆزۆربهدهستدهدهگیانیانلهوشکێتێکده

.بوونمباروغهبارتازیهوشۆکازریاداپهناولهرنابهپه
 مایههسهاناییبوونههبههئهاوابهێپشهتیوانکههوناز بهێپههناخوالێکئینسانیپههستچوونیکۆمهدهله.بوورهێنهمغهساتێکیتیاژیکوکاره

بۆیههوخینیههبۆیهانبایههکانگیهانیئینسهانهئیتی.سبههویهه پارهوهکیدنههستیانکۆبهنیامهتهیژدانکهلێکقاچاخچیبێوودا کۆمهسهساتو
.سپێینریاندهدهقهوزاقهبهونیه ێگا متمانهوههیچبارێکهلهککهمێلهبهناونهخهدهر داماونابهپهلێکبامتیکۆمهوبێمبهئاوا
زاوسهتیقههدهداتههخهۆ ده وردوهلێکدانههوهوبهێبییکیدنههزگار بێ،بههژیانڕناویانلێناوه کهساتهرگهمهو لهوهئهداماوی بۆر نابهپه
.کێشێڕادهنادیارنووسێکیتاریکوچارهملبۆکیهندهگازهییوبێهیچگلهبهوردهقه
رگیبهیا واڵیمههدوا بیسهتنیهههلههسهیینئه.گهیانبهوومێکیقهورسوژانوغههلێکئازارێکیبهسیینیخوشکیگهئهبۆتیاژیکیهیوارگیمه

کهانیچاوه بهارانلههکوورێژنههیمێسکوهفگیتودهئارامینهچ ۆرهیبه.خۆ ڕنیبووقژ ودموچاوموونههتاواله.گییادهکوچانئازیز یه
.چڕ گۆرانیدهرگمه  وانهرگیهیوامهبۆسۆزیبهیکنگدهبه.خوارڕژایهده

 ؟''وهبینمهبتم،بلێێڕۆژێککهشاره''.دۆستانیباسکیدبوو وکهم خوشکیوزاوه ڕستهوئهیان اردهرگبهمه  وانههیوا
زاررسهه لههکهدایهمنهاو شهارهبهه. ێهێشهتبووریوانیبهرخۆدانمهبهباتوکۆر خهڵبوونیبههۆ تێکهبهکهبوودرێژونێکیدوورسااڵوئه
 هێ کهشهارهکههبوونێکیزۆراڵساندرچههه.بووکیدریوان مهوهدیتنهر بۆدهبهادهڕ لهتاسهتوسیهحههاورێێباسیلهدۆستوم زۆر.بوو

 مانهردهسههوئههسهیینیخوشهکیباسهی هارم ئهزۆر.مێشهکیدابهوولهرههموێتیکار ورزهههورانیمنداڵیوکانیدهرییهوهاڵمبییههێشتبوو،به
نایکانباسهی ییانهه.وتۆسهنبهووکیتهوڕهکابیایههنهدهچهکههیانکههکهڕههگباسهیدوکانهدار .بهووکیدکتۆپێنیهانڕهنهدااڵنیگههڵمگهلهکیدکهده
.شتیدیکهزۆرومانوقهخزمووکڕهوگهسهدرهفیقانیمهرهوهسدرهمهو

منههداڵوهههۆ بههوونیژنوبهههئیتههیونبههوورقاڵسهههوهکارێکهههیانبههههرکامههههونوبوریوانمههامهههرلهههشههێکیانههبه کهههڤااڵنهههههوباسههیئههه
لههوببهوونڵههیانکۆمه دێموکیاترگهپێشمهکهوهکیدهده ڤااڵنهههویاد ئه.دابیۆنومبهومالبهکووپێشووناکی وهبۆیانکانیژیانختیهسه
ۆژێهکبههڕرگههئهکههخهۆ دابهوولێنیبهههیهوابهه.وونبنوقسانبتوقهسهواریانبییندوختکیدیانگیانیانبهرڵداگییکهگهلهڕشهیدانیمه
ۆژانڕۆژێکلههڕنکهبکهسانهکهوئهمووردانیههر وسهپێیانبگه بهکهقامیشارهشهقامبهشهنواڵکۆنبهاڵریوانکۆمهوهرێتهستیبگهربهسه

مانهدووییوتیکه شههوهئههبهۆبکهالههدامهزرێبهار کههردهبێگهپهاکو هوانوئاوهلهکهخۆ دابووبهلێنیبه.وونببئاشنا هاور ، ییانو
.ربکا دهسته ه لهکهویستهخۆشهشارهلهسااڵنیدوور 

لههنیشهتمانیخۆیهان،وزێهدههۆ  ۆراو ۆرلههبهههنێکیزۆرسهااڵکهیهئینسانانهوئهمووههئاواتیستوهه هیواپییۆزه وانوستهههوئه
.ژیههندهڕوانیداچههاوهیانلهههکهههئازیزه زێههدهبههارهدوو وهدیتنهههووهڕانهههئههاواتیگهبهههقامیخۆیههاندوورنوشهههکوکههۆاڵنوڕهگهههگونههدووشههار
 کههژنانههپیهاووور زۆرێهکلههسههنێهومهوو سهپیخسهتۆتهڕوانێهککههچاوه!بهێدهواو تههکههومنیهالمهونیهروبنیدیارسهڕوانێککهچاوه
لهدۆلوشاخولهر ودهربهدهییوئاوارهیانلهکهنیشتمانهلوڕزگار گهنجێتیانبۆسااڵنی وانیگهرخۆداندابوونوبهباتوخهنێکلهمهته

داکههدڵهیمیۆڤهنهاولههکان وانههئاواتههوومهههکههقهندڵڕهبهێروحهمونهدهچههله هئهوئهوۆژگارهڕوئهراستیبه.کیدووهڕتێپهتداغوربه
.بندهغدارداوتبارفهوخهرگبڕاو هویستانیوخۆشهکارسوکهئازیزێک،رگیمهبهونکوژده
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.حاڵبهووهیهوامههکیدنهیبییلهه.گهیانبهوووورهلێکگههگههێکهیسهیینیخوشهکیداخئهبهۆتیاژیکهوهشێوبهرگمهچوونیهیوا  وانهستدهله
نووسهیچارهیسهتدهسپاردهشخۆ بۆیهرهه.بووهه کهنیشتمانهبۆوداهاتووژیانوویستێکیزۆر بۆخۆشه.وبووینئهلهدڵپڕنجێکیگهچونکه
 .بووڕڕپهپه ژیانیوپشکوتو نهخونچهبا ژیانداشهگێژاو ڕهلهونادیار
توکهشهه سهته هکههڕابخهاکێکیپهێنههبسهتهریهاوزکانینهاوخهۆراکیماسهیهبههبوورمیته.رسامناکوگییانهێنهزۆرماو ونووسێکیغهچاره

.تێیدائارامبگی ماندوو 
رگههبهن،ئهدایهکدهلههکانبهۆ؟ئینسهانهچیدایههیدنلههمهراستیراز بهوونیژیهانوبهکهخوشکیکیدبوو لهپیسیارهوئهین ارندهیواچه
ئهاواکههچیدایههپێنهاولهداژیانبوونلهحقییتهتوهئیهانتیوکایهوسوتیوهامهنهختیوسهمووهههوممولیئهحهبیۆن؟تهدونیایهولهرارهقه

دا؟دهوڵیبۆههرشههرهاتانهسهوبهئهمووهرا هرهسهواموردهمیۆ به
؟کو یهلهئێستاهیواگیانیهادپیسی،خوخۆ دهلهودادهنیانئازارسییحیئهوورمێشکوریانهوهوبییهئه
رسههحهیهیهوالههووئایهائێسهتار؟ هێکهیدووه ێبهخواستده کهشاره بۆوهڕانهیگهۆژانئاواتڕڕۆژێکلهرگتکهمههیوا  وانهئاواتیئایا

 ؟رکیدووهده سته هلهرد زرێبارگهئاو بێهبدوور رێگا تیکهشهفی وریواندهئاسمانیمه
تێهداخهۆشیهانناخۆشهییریهوهیهانبییهدهبههنجێتیگههمێیمنهداڵیومیمنهداڵیوردهسههکههکهیدووه نانهاڵکۆقاموشهوئهمووردانیههسهئایا
؟کیدووهتۆمار
ورانهیشهاخوناخۆشهیدهر خهۆشووهلێکبیهیهکۆمهه. هێمهابووینیخوشهکیبههسهیم ئههیهوا کانیڕۆژانهرییهوهبییهڵینووسینیر فتهده

ونیلێکخهههکۆمههه.ختکیدبههووبهههیانداگیانیههانکهههلهرز گهربهسهههسههتیوربهسهپێنههاولهههکهههکیدبههووتۆمههارئههازیز لێکدۆسههتیزۆرنههاو کۆمههه
شهێکلههتهوانێبهواڵتهانیرۆژئهاواییدهکێکلههیههیشهتنبههگهبهوم وابووربه گیتبووتاراوگهرێگا کیانێشدیهێنانیبهوهبۆکههاتوودینهوه
.کیدبوواڵمهیوابڕاو نهد کیدبوو،بهناهومێتورکیهناخوازانلهپهشیبهد شواڵمیڕهبۆیه.د بێنێوهکانیئاواتهونوخه
بهێدهکههکیابهوووهفێهی ئههوهکاریهرزهههتیهڕههلهرهه.ببووووڕورهشیبهبهدار وبێنهوئازاروردڵدهگهلهوبوۆ ناسیتیخوههیواله
ۆلههڕ''یکهوتهدکههگهو دابهوودایهملهه بابیبهههتسیحهنهوئه.بێوچانبداختووڵیسهکانیههئامانجهیشتنبهگهبۆوبێخۆڕاگیژیانداله
کانیژیانهتههیچشهتێکسهتهبهمهیشتنبههگهبۆ.گینرێزتدهو وخۆشیاندهکهبگیهسانهکهوئهمووههبابتودایکولهرێزبو وژیانتخۆش

.''نجیبۆبکێشیهڕو بێخۆ بۆهیالکبکهدهوچنگنایهساناییوهبهاییوخۆڕبه
 یهاتیلههپێشهدانوسهیاونووسهیلههچارهاڵمبهه.ییزهریها بهێبههشهیزباوهتخۆ هاویشهتهنانههت.وڵیخۆیداههکانیئاواتهبهشتنیگهبۆهیوا
.بووڕڕپهریاداپهئامێز زلهگرمهبا شهڕهنیبهمهته خونچهوناردوههیپیییبهزانیخه،مردهبهبخاتههار به
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رۆیشهتنبهۆڵکووبهۆبهه، تورکیههکههکبهۆشهارێکیدینهه هارهواڵمئهه،بههرێکیدیکههفهبهۆسههبهوونکهیدنئامادهریکیخۆایدخهسهویداشه
ژیهانیلههبهیۆنوواڵتههوکجار لهیهبهیدکهکهیاندساتهووانیئهڕوامچاوهردهبه،بوونژیاتورکیهلهکه نیوهساڵو4وئه ماوهله.ئوروپا
شهی،بهێمانا ببهتورکیهر لهنابهیپهناخوازانژیانزۆر پهره ههبۆزۆربهوانوئهبۆ.ڕوانیڕزگاریانبێچاوهوڕاوکهدڵهلهپڕاساییونائ
داخسههتنیو''رانییههوئێننابهههرز پهکۆمیسههاریا بههه''نمیهههلهههرنابهههپهکههوووهکههیاننهههڵبوقهههواملهههردهتیسههیبههه.تییهههمنیهههبههێئهودار نههه
شهێکیگیینهگلههبههبهووبهبڵگا تورکیهه کۆمههژانههۆحقیی ڕتههئێهیانوبههنپۆلیسهیتورکیههمیههیانلهوهحویلدانهکابوسیته.کانیانیسهکه

.کیددهستیانپێێنیانههخوگۆشتوبهژیانیانو
کانههدارهنابهاڵتیپهسههدهینیلههگههۆڕوڵدانبهۆهههژیانێهککههه.ر بهوونابههژیههانیپهمیرهههبهرنابههتیتههاکیپهسهایهتێکشهانیکهووخهانوڕ
دانیلههئیمکهانیبڕیهار.بووتسهواو بهتهرانیبهنابههپێێپستودهکه''یوئێن''پێگیی ستودهیاسا ئیدار وشکولێکقانونوکۆمه.بوونهدا

.ستاندبووئهانیزۆربه
شوانیههڕچهاوهومیئههرهههبهنهدینسهاڵبخهاینێومچهواڵتهیسهێههرۆیشهتنبهۆبوڵیورگیتنیواڵمیقههوانیوهڕچاوهکهیوههۆ ئهبهشببوووهئه

فیهیۆبههربههنیپانهمههتهلههنهدینسهاڵچهئاکامیشهدالههکهیدودروسهتدهرنابههپهمهاڵیبهۆتیواڵیههکۆمههوییماڵهبنه تاکیولێککێشهکۆمه
.چووده

واد ژیههانیهههه.قوربههانیکاتهههتههیدادهاڵسهههده بێڕوپهههله خههۆ وئیههیادهبههێخواسههتوبهههرنابهههمیۆڤههیپهییکهههزهبهههبێۆژگههارێکیتههاڵوڕ
.وههانبگینخۆیدرێژودوا سااڵنێکیدوورمههئاستتیازێنێکهلێکدهواماڵهکبنهکتاکچوهسانێکچوهکه
کانرههنابهپه ماڵههژیانیبنهرسهرێنیله نهوهنگدانهڕهمی واڵتیسێههدوا چوونبۆلهڵکووبهتورکیهلهرکههر نهنابهمیژیانیپههرهبه
لێکخێهزانکۆمههکههیوهههۆ ئهنههبدهکتییههرسههبوونیهانلههکههڵهکهسهاتیخۆیهداوکهاتوکیانیانلههنهرسههههۆ چارهبههشکێشانهوئه.ێنداده
.نرووحیانبدهوسته هبهوانه یابونهلێکدابڕانووبا یئهبێکاندهمنداڵه.وه یاببنهکانلێکتیمێیدهژنوشێنوڵوهههلێک
بههیهانیاننریانابههپهبههدیدارنیوهساتاو پهکارهووداو تاڵوڕلێککۆمهوخۆراستهتورکیهریانلهنابه ژیانیپهماوهیدالهشهایدوسه

وتورکیههدوا هاتنیهانبهۆلههکههبوونهههی کوردیوغه کوردماڵهبنهزۆر.کانیانبیستبوویانناسیاوهرێگا دۆستولهچاو خۆیاندیبوو،یان
یانکههماڵهبنهلێکهدابڕابوونوکهانپیاوهژنوئاکامهدالههیهانونێوانوووتبکههکێشهه،کلیفیداتههبیالسهاڵلههینند چهماوهیانبۆوههۆ مانهبه
.شابووڵوهههلێک
 ناهومێهد ڕوپهلهباوکوشتندهخۆنابۆستکورتیپهدهدار ونهربه کوردلهوماوباوکێکیلێقهکهچیبێتهدهوهلهرتیهمهێنخهویتساتکاره
وئهاوارهیههماویخهوتیاژیدیههمندااڵکانیشهیدوا ئهه.ێنهێژیهانیخهۆ دکۆتهاییبههقامرشههسههلهووناکژ رڕۆبهکانیوچاو منداڵهربههلدا
.ربوونمهێنهناخۆشوخهیداشزۆرشهایدوسهبۆڕووداوانهڤاڵوههوبیستنیکۆ ئه.ساحێبخۆیانلێبکابهسی نیهکهبنودهردهربهده
لههوهمانههاڵمرۆژێهکزیهاتی،بههوهنههکههن''یهوئێن''د بوڵییهانڕهواڵمیقههلهبییزۆرنورقاڵبکهکیدنخۆیانسهارکدابهوڵیاندهوانههئه

.دادهئازارزۆروانیشیکلیفیئهبیالتهوانێوڕچاوه
لههوهمانههونیهوسهاڵ2دوا نزیکبههرخوازنابهنواڵتێکیپهمیهرگییانیانلهوهوڕوانیچاوهکیزۆریهماوهبوڵبوونیاندوا ڤاڵیقهبیستنیهه

.خۆشبوولێکوالێکیگهههوانی ،بۆتورکیهوانیلهڕچاوه
کانیژیهانیهیهدارینهختیوسههرمبههههچهۆنلههوانفێیببهوونکههئه.یداکیدبووشهایدونیخیفێی سهزمونیبهلێکئهر کۆمهنابهژیانیپه
خهتوزهژێیهیچلههیچکاتوساتولهبژینوهیواوهکانیانچۆنبهئامانجهیشتنبهگهبۆ.بنخۆڕاگیتورکیهر لهنابهبێزراو پهخوازراوونه

رههه.داهاتوونبهبووداراهیوزیاتیوهۆ خۆڕاگی پتییانبهرانببوونابهپهرهاتیزۆرێکلهسهبهژیانو.ندهکۆڵنهبنوسلیمنهگوشارێکته
.ونرکهییسه یوبهرا بێتهرهکانداسهنگهختیینئاستهرسهسهبهکانوناخۆشتیینکاتهتوانیانلهکهبووکیرههۆکار سهشوهئه
بهوونودلخهۆشردووکیانزۆرهههوهشههبۆنهوبهوکیددهڕتێپهریکبووواخهتورکیهلهتیانهامهنهر وسهرمهچهلهکانیژیانیپڕواندوارۆژهئه

.تیسمابووکانیانداقهچاوهفیمێسکیشاد له
ودۆسهت هێهێشهتنیبهه بهۆوهڵئههگههلهه.گیتبهوون داسهته همووستێکیخۆشههههه.کیدبوونده ۆرێکسووکستیانبهههایدسهویداشه
لههکههخهۆشبهوولێککیگههیههر مژدهنابههپهژیانیمیهننهه هبوونیانلهارزگاڵمڕبه،بووننگلێکدڵتهگهومبارغهورۆشپهڤااڵنیانبههه
.انکیدبووڕوانیچاوه دانیوهساڵو4و نزیکبهماوه
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تهاکوودۆسهتانیانلێهکلههنکۆمهمیهکاتێکدالهدڵڕفێندالهتاوێکی وانوتیشکیزێیینیخۆرهژێیلههار وۆژێکی وانیبهیانیڕبهرهبه
.وتنرێکهوئانکاراوهرهبهسوار پاسێکبوونوسێکیدیکهندکهڵچهگهتیکیانلههاورێیهکۆنیاپاسیشار کیرهسهئیزگا 
ر وهبیهیهوانزۆرتهیئههبهۆێککههشهار.هێشت ێدهیبهناخۆشناخۆش،زۆرتیر خۆشووهێکبییهلیداداکۆمهشهیدواینیسهوزهمێشککۆنیاله

ونمانا بهوایدبهسهبۆ''ئێسکیگاراج''کیڕهناو گه.حقییکیدنبووتهژار ور ههزههمهشارێککه.بێویژدانبوونکار خوێنتاڵوخاوه
 .ربوومهێنهلێکناخۆشوغهگهزیندانێکیبێقف وزنجییوله

نگیدڵتههبههسهتییانههکههر کوچهسههوهیشتهگهماندووییدههیالکیوکاتێکبهتپیوکێنوتاقهختووێکدوا کار سهشهمووههایدسه
دڵسهتبههههگیهی ودڵهمدهولبهووهکهاماڵههوئههوهکوچهوئهنێووهکاتێکدێمهبوو کهدۆستانیدرکاندویدام شهزۆر ار.کیددهردهبهڕادهله
مغههگهیتورۆکیدهمۆکیبههخهماڵیبۆوهکاتیهاتنهوێکلهشهمووههوکاررسهبۆکاتیرۆیشتنکلهیانیهبهمووهه.مکهدهردهبهڕادهنگیلهته
.میوانیبهبوودهژارهوپه
.وهکیدهده کورتیکانیکۆنیارێگاکهریههوڵبییهگهایدلهوسهوهپێشهرۆیشتهئانکارادهورهپاسبه
.وهیهانلهێدایههڕئاوکانیدیکههمموسهافییهههیداومشهههلێداکهرزنگێکیبهدهکیبهو قاقایهبوستیخۆ نهدهبه.کیدوه''مالراکیکه''یاد 
شهتێکیتهیلههویستبیهییدهساتێکی نهبۆووهیامتیخۆیهیا قوڵیخهدوننێووتبووکه.بووواننهئاگا لهیااڵتیخۆ بوو،رقیخهغهایدسه

 .کتئالۆزسهورسهپیسوومواز،چیچوڕلهیزۆرکورێک.متیکوردستانبووهۆژهر ڕنابهپهکوردێکی''مالراکیکه''.وهبکاته
لێهێنزیهکبووسپێێخهۆشنههکهره گهۆلوبۆنیئالکربهله.رخۆشبوودایمسهبهشۆشتودهمانگی خۆ نهبه.بووچڵکنخ وپۆپیسوزۆر
'' رانههنابههپوئهه.سهێکیکهار بهوواڵمکهزانی،بههدهنهدزمهانیتهورکینههچهرهههبوو،چیچۆکههووموازڕلههسهێکیزۆر کهوهڵئههگهله.وهبێته
.کهووحسوورکورێکیکار وندهچهیانزانیکهدهناسیده''مالراکیانکه
ێهکوخواردنهمه هکیدنهیزگهیوتێیبهۆ هارزۆر.بوونههچهیهیتی قهاڵمبێ،بهبێکارکهبووهیچکاتنهوکیدیدادهیپهنانباردی بهژێیله

وانی ئهه.خهۆشبهووووڕورکانسههریهڵمشهتهگههلهه.ووکاندابهیخانههمهوبهارکهانیلهه کارهزۆربهه.کهیدختیدهسههار زۆرککهیههره گهتهپاکه
.دایهدهاننیتورکگوته''راقی''یکێکیانپهکیهره گه
م لههزۆرتهیبۆیهه.رخۆشسهه هارنێکیزۆربههڕهخهانووبهدابههبووهدنهههیچتورکێکی ئامادهوکی بگی بهخانووکهبوو نهمالپارهکه
.ژیابوو دیکهندکوڕهچهوئهو هیواومکلهیهماوه''مالراکیکه''کهبیی بووایدلهسه.ۆژڕیدبهکو دهکانشهرهنابهپه

ڕوادهداتهێوسهتدهزبڵیماڵێهکدهکهنهرێگاتهرسهلهماڵوبۆوهکاتیهاتنهله.وهکیدهڵیداماخۆشیخۆ بهرسهبه''مالراکیکه''کیهئێواره
کههههنتهپێههداد و،داپۆشههیوهچههادرکانیههانبهههمیوهو نههینوکانهیچیهانلهههفیۆشهههبینههێمیوهدهکههه''مالراکههیکههه''.فیۆشههانم بههازار میههوهبهۆ
کهانویوهڕژانهیمووهربونههبهنهدین هارچهههۆ تهلخهواردنوبههرێگهالهه.وهبێتههمهاڵدهورهبهکاودهپڕو ۆرۆرا  ندینمیوهچه لهکهزبڵه

.قوڕاو ببوونکانپیسومیوهموویان،ههوهکۆکیدنه
کانیرهنابههپهکهوڕهکێکلههیههبههرخۆشهانهنگێکیسهدهبه.بێدهشیداباوه لهکهاویهڕقوکهنهتهو کهژووردهماڵیووهوهدێتهماڵکهکاتێک
ڵگههن،منهی ئاوایهانلههدهنههمپێم، هابهامیهوهکههدهلێهوابابیتورکانوا''.کاکتاندهیهفتهشیحههێناون،بهمبۆوتبوو،فالنیهاکۆلێکمیوهک
کههسهاڵبهوو4لههنهدزیاتیرچههه.رهاتسهچیبهزانییدهسنهکه.کو چووبۆبووالومنهکوونبوو،مهیهپاشماوه''راکیماڵکه''.''مکهده
.گییابوورنهوه''یوئێن''نمیهلهرنابهکووپهاڵموهژیا،بهدهتورکیهله

ههۆ پێکهدادانبههیارهسههنزیکئانکارادووله.بۆوهمدهودا رێگا نێوانکۆنیاهئانکاراکهمهوردههوردداورێگاده بهروادرێژهههکهپاسه
سکوژرابوونندینکهکانچهڤاڵهپێیههبه.ڕژابووکهئاسفاڵتی ادهرسهلهزۆرخوێنێکیووهکۆببونهڵکێکیزۆرخه.بووتیگیانهرێگاکشیکلهبه
.ببوونیانی بیینداردههبو
بهیانکهپاسهرچیزووتیههکهبوولهپهبهتیساودهزۆر.ووداوهڕوتدوا دیتنیئهتایبهوو،به داگیتبسته همووههاوکهڕدڵهایدتیسوسه

.بێ اتینهڕاوکهدڵهولهبنوسوار فیۆکهزوووئانکارا خانهبگاتهفیۆکهتیساڵمه
کانیناسهیاوهفیه ورهزڕدایهکووبهابدایکووی یاد سابال غوئه.کانیخۆ بووریهوهڵبییهگهیداشلهشهئانکاراو نێوانکۆنیاماوهله
و بهاوکیوهژنهێنانهه. تێکچهوونیژیانیهانبهوومنیشهانهکهیه دایکیوادهکۆچیبێ.بوودهڕچاو داتێپهربهبهماسینه ردهپهرفیلمیسهکوووه

تیوحورمههبێوانوخیاپهیئههردهبههڕادهلههوتیڵسوکههکانیوهههدشههوسهوخهوڵمێهیدگههژیهانیلههشودانیوبهزۆربهڵزڕدایکوگهژیانله
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ولههسهاڵونیهو 4ژیهانیوبیدنوهاتنیبهۆتورکیههوئهنابۆپهڵژیالوگهنابوونلهئاش.وڵیخۆکوشتنیستا مێید وههتیوهسووکایهلێدانو
.کیدبووئالۆزبیی نیدیکهیشییر تاڵووهبییهزۆرهیواوبهررامبهبهوینیوایش وئهواڵته
.''؟وهبتبینمهههههێههههکم،بلێههههێرۆژکهشههههاره''یکههههوتهدکهههههوهوتهههههکهدهوئههههه قسهههههویههههاد ئهههههوهدایههههمرگیهیههههوا،بهههههمهههههدوا یدالهههههشههههه
.بووکیدنهماندوویشتنیتێگهویهوقسهئه مانازۆری خۆ بهوکیدبۆوهنهبیی لێزۆر،بیست زار هیوا لهقسهوئهکهم ارکهیه
سهیدیکههکهزۆرهیهواوکهوووهوئهه.نبهووووشهیڕکههۆیه.یهاد کیدبهوولههانۆژنهدڕپاشچهووتبوورگو کهبههۆژان ڕقسهوتبابهکووزۆروه
خهوێنوژیانییداشه.ببوونهراننده ههیوهرپهوئاواره.کیدبوونهڕشۆرشداتێپهداخوشاخولهییوئاوارهنیلهمهتهلهدرێژونێکیدووراڵسا

اتیۆشها کتهۆ و.بوودائامێز داگیانینههویستیلهئازیزتیینهاورێێخۆشه.کیدبووستپێنهئێسقانههگۆشتوفیمێسکیشۆرشگێیانیشاخیبه
.دیبووچاو خۆ نهرمانیسوتاو بهخهوزرامهوکاولکیاوگوند .کیدبووکاسینهرداگییکه
بهۆویسهتیخۆشهوینوئههلههپهڕسهۆز سهتێکیبههههیشهتوگهرۆکیتێدهنهاوهومانهاباشهیلههبههوهکهیدهکانیهیهوادهقسههبیی لههئێستاکه
. کههشهاربهۆوهرێتههتوانێبگهنههتایههتاههههنهگبهێبهۆئیهد ڕهکهوت،پێهێدهسهتێککهههه.داگیتبووبیی هۆشومووهه کهشاره ،بۆکهزێده
''رێكیوهکووبونههدۆستانیوهخزموچاو ناسیاوانوربهلهیدا شههۆکارێککه.تیبوواڵیههۆ کۆمهبهڵکووههۆکار سیاسی،بکبهشنهوهئه
.کژیاننهشیاو میدنهکیدکهدهپێناسه''بێئابیووونوقێزهستوپه
خهۆ چۆنئیزنبهژنێکیمێیدار''. ڕا کیدبووکهمێیدهماڵهلهوئه.یاخیببوو ڵگاکهکۆمهلهژیانویدالهشه.وووونبرشزۆرکهلهسهمه
پشهتلههودادهشهار ێدێلهێوخهۆ حهواماڵیمێید بهههبهررواسهههاڵقدرابێ تهوهبێئهبهبێوسئاگادار هیچکهوهبێئهبهداکهده
مهاڵبهۆولههوهرزهلههتهیسوبههدز وکهوودزانبههوهژنێکیمێهیداربێچۆنده''.''کاسێتیدهنزیکتیینکهتبابیکههنانسوکار ،تهکهمووهه
.''وهسبشارێتهکهمووههنیشانیلهوناو وخۆ بگۆڕنێو وسناداخۆ نیشانیکه،بێنه ئاشکیاوهئهبۆماڵبچێوئه
نشهینیژیهانیتاراوگهوئید تاراوگههوئهبۆ.بوو نهوهڕانهیچکاترێگا گهئیتیهوئه.تاییبووههتاههرییفهسه،رهفهسهوئهیدائیتیشهبۆ

.گۆڕناورێتهڵخۆ بهگهبێله دهکه شاره دووبارهوهدیتنهئاواتی.بکی یار تاراوگهدلهبێهدرشیههکههگۆڕشوێنی ودبهئهبهبوو
ر دیکههنابههنهدپهیداوچهشههایدوسهه. ئانکهاراخانههفیۆکهیشهتهودا نێوانکۆنیاهئانکاراگهڵگی موسافییانیئوروپاپاشبڕینیمهپاسیهه

موویانههه،وانیڕچهاوهکهاتژمێیدوا دووکان،نامههڵگهبهپاسهپۆرتوستبههیوهکانیپهجامدانیکارهنئهپشکنینوکانیانوحویلدانیبارهتهدوا 
.ئاسمانباڵیانگیتورهبهیبیدنبوونوواڵتانیئوروپاییدهکێکلهیهورهبهککهیهسوار فیۆکه
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