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 یەک

 پیاوێکي هێمه
 

پلووو بە ەم بە ەشبدػوووە دومبب  بضووو مرشوک ىم   پوووشرم  
رم ەمە  دووو دەبرم  ،بڕمش هێىوووشدم  بەببب ب ضووومە  ضووو

ئمممو.... ڕبوو م '' :خۆدمبب ەی   ر  ببب ەمە ىمومرمبته. 
  دطشن خمبتمبب.'' ب مێ ببىمرشن خ دە ەێ یشن

 :رممێوود  بدتوو  ەومرم  پلوو بە لووۆاک ڕدببغووشو  ب  وو ت 
مشامرمدووووشن  ت،ی خمبتب بدووووەێەماوووود ،هووووۆ ی ضوووومد رم''

 مشامرم. ەىمیچ ڕدض ی د ئشضمشن ە بە ب ەم  ىم .''هی زد
 ىم ئشي، رمبدتم روشە'' ببب: خۆدمبب ەی   ر  ەمە پل بە ىم
 ''رشە ت دزد.

غوومممو برمەدد   ،رممێوود  بدتوو   بو ێوود هووشتم ەمە وو د
خووۆدمبب  ەمە  . ىمدووالدشووو د تێڕمڕ ەمبپمڕ  خێوو ددیمبب ەم

ب  ''ەمە خێوو ددیمبب پووێع ئووێمم  ب ووش ''ەێ  مووشن  وو ت  
  دطشن خمبتمبب.
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 بدتوو  رووسب  ضوومەمش خمەمە  روو  ببب. همموو ب  یووشوک 
ومرم  ىمتوو پم  ىمضوومە زبب  رمبتبوو ب. ە ،خوو ده ەوو ب

هممیػم رم خ ده هشتم وشبببب، رێػمظ '' :ەی   ر  ببب
زۆەتوو   بەووە. ئم مە ەەوو ددم ئمب غوومممو برمەب ىێوو ببب 

شدم، زۆە رمدفطوووشز  بەووو ب. ەمتە ئێطووو ش توووشزب یوووتێىمپمڕد
 ب  دطشن خمبتمبب. ''ڕۆدػ  بب

بد ڕببوە  ومببتووشن  یوویم رم ەومرم  ئووش'' د ببە  وو ت : 
رم ووک تووۆ ىم  ،ەوو ببتم همغووت پووشە م بە دىوو دە ەوو بب 

ڕدوو م  ىووە  تووش ب هیچووت ومروو   تتمویػوو   ڕدرػووشە بد
 دبب؟ ئمممدم  همە ومتووووووووووشوسدو  ئممم ڕبب  ؟ە  دوووووووووت
 ''رێػم  ئێممظ ئمە ممتمامدم. ،ممتمامرم

ەووشەببب هوویر دووشەممتییمر. ىم  ىمە'' :پلوو بە ەیوو   روو  ببب
 ب  دطشن خمبتمبب. '' بضت وشدم 

 ''ئشدش تۆممتبشە لطمدمرک مشبب؟ ،ضبم  ىمضێ دەب دوم''
مووه ئش ووشە ىم همموو ب  ،بەن ەبوو'' :پلوو بە ببتمووک  ددمبب

 ب  دطشن خمب  ىە رمبتمبب. ''ممضمىمرم وییم
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 دوو
 پلووم لە ڕێستۆراوت

 
 ،خ دە ن ەووووو بووووووشوپلووووو بە ىم ڕدطووووو ۆەدوت خمەدەوووووک 

تێ و     دغش   برم هشتم ال  مێوسبرم . وی وشدمرک دیو 
غوو ێد ىم ''ب ەم  بو ێەووک وشضوود ب   مشوووشبدیمبب  وو ت : 
 ''لشپمرم  ئێ ب ددم، رم ئێ ب  دبدتشن ومر  ببب.

 پل بە دمرطمە  دبد  ىێب ە وک ر  .
ئمبب  پمىمە ەووو ب توووشلمت. ومەووو ب  ەماوووە ل ەەوووشن، ىمەمە''

ىم خوووۆممبب  دبد   ،ضووومد   ىیطووو ک خووو دە ومرم ەوووەمە
رۆتلێ  ووشن همەووە، دووشن  بدەوو ب  بەووە رووۆتلێ . روو  ، پووێ.

ئم مەدووع ومتووشوبە، ىمە وووشبب زۆە ەم ئشضووشوک  بضوو  شن 
 ، برمبێ، ەمتە ئشموووش بظ ەووو بە ئم مە رۆتلێوووت ومەووو ب

 '' دبد  غ ێەک ت  ەەمە.
ڕۆدػووت ب  بد   ،غووش   برم رم پمغووۆرشب  دووشە ومەوو ب

 رۆتلێ ک هێىش ب ئی   ئشبد... درممێ
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 ،وەوۆاک ووشرمەەێ  مشن پشەبرم  همە مو  ەێت  بدو بە. ''
ڕدض ک وشدوشەم. دمرطومە همە موو  ەێوت  ئمە پلم ۆغ م ەم

 بدوووووو بە. ئم مە ەمسدویووووووشدم، ەمبپمڕ  خۆغوووووو شاییمبب 
ش  دبد  هوووێلەمە هووودوووشن تمو ، ۆغووو ێەک تووو ە هماووو بە دە 

همەحووش ، ئێطو ش ئیوو   زۆە ە ضوی. ویوویم. همە  ەم . برو  
 ''طشەمرم  ب بە.یئێط ش ح

. پلو بە همضوت  بروش بام  وم برو   ەمتە غش   برم د
ضوومد   ،رم ضوومە  ەمەز  برووشتمبب ، ووشت توو بظ ەوو بب

 ەمە بمک ببض شبب. ەمڕد بەمە ىم ی برش ئم  هشبدە
 پل بە دمرطمە  دبد  ىێب ە وک ر  .

ىطو مرمە  .ویویم  دوممسدوک رۆتلێت ىم ىیط ک خ دە ومرشوو''
 وووووو وەم وموووووو ب   ووووووشبە زۆە ەمەزب ب  ،ومخ دىوووووو ببب

ظ، بەووووو ب ب دووووو م ىمبت. پوووووە ومبضووووومەى   عمدىمرووووو
ب د. دمرمە خوو دە ن هووشتم  خ دىوو ومبب هممیػووم ئمزدوو . 

مێػەممبب دمرطمە  دبدە ر  ، ەۆ ەیط ىک پێػىیشەبرشوک 
غش   برمظ رم ەێ  موشن  داوىم   ،ومت حمز  خۆە ،ت 

همەوو ب، ىێووک ومببضوو ش ب همە رووۆتلێ مرم  هێىووش  مىوویع 
 بضو . رو   ەم  ،خۆە همە ەم  ػ ک ئش وشە ىم خوۆە ویویم

 ''خ دە و . ئێط ش رم ىێ بن، ەشضک دموشەیػ شن  برمە.
بام  وم برووو  .  ەمتە ەمڕدووو بەمە  ڕدطووو ۆەدو مرم دووو

پوشەبدمرک ەوۆ  ،پل بە زدشت   بغڵمەدت ب ەێ شلم   بەێوت
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ڕد ب ووووو ێ رم ىمپووووو   وووووشب  ەمە لوووووۆا  د ویف ۆمێووووود 
 ەمە بمک ببض شبب  برمبێ  پۆىیطێد ىم

 پل بە دمرطمە  دبد  ىێب ە ن  برش . 
تم ەببەببب رممێوود ئیطوو دحم   ببەماووە ل ەەووشن، هووشت''

ئم   : ''ىمپووو  ىمخوووۆڕد ەمضووومەد د هوووشبدە  بروووش ''ەەوووش .
پمە دخێود  ،ئۆي'' :ببتە  ب دتمبب ''دموشە شن  ک  برمە...

ئم  '':  هشبدە  بروش د بڕب تەم  بدت  غش   برم  .''ەی ب
ئمبب  ىم رووووۆ  خووووۆ   پلوووو بمیع زدووووشت  ەووووۆ '' بدتوووو ؟
 ''ەشغم، رۆتلێ ێدی زۆە'' باە: ، ەەشتمبب

خطو یشوم   دتوش ىم ووشب لشپێەو ، بدت  همە ەی دػ  ومموشە ب
 ئمبب  رۆتلێوووت ڕدووود ىم ەمە بضووو    ئوووە،  بدتووو ، ىمەمە

 ەمە بمک ە ب...
 وو ێ ە وو ن، ئم مە ە ووشومبێ ئمە ممضوومىمدم ەبوو دىىمبب، ''

 ''غ ێەک ەشظ  برمن، ئمممظ ىم خسممت شو ددم.
خطوووو م ەمە بضوووو ک. رم  ػوووو یبوەی پووووشەبدمرک ضووووم  ر

همضوووت  بروووش  ، بەیطووو ە همو شببروووشن  ببە  برمبومبب
 ەمتە ئێطوو ش ەمڕدوو بەمە  پووۆىیص ىم ،ئی وو  ئووشزد  ەوو بب

 ببض شبب. ی دەمە بم
 . پل بە  بض بمدە  دبد  ىێب ە ن  برش

ەوو ب دمر وو  ەبیووىه. همموو ب ئمب  ىم م  هووشبڕدیمت ە دووشە
ئمبب     ىمەمە بدتووو ، بددووو د  مڕدبب ەمدوووشوییم ەێهووو  ب ەم

زدویووو دمتک هوووشبڕدەم  روووشتک  مڕدومبب ەوووۆ موووشامبب ىمە 



 
 7 

مێسدەووووک ال   .تم ئێوووو ب ببرووووۆتوم تێووووڕمڕ  بەووووە، هووووشت
  وەم  برو د زۆە  ،    ت بب ب د م ىمببظمپموجمەبر
بد  بەرمبێ رم  ،ەمێىێووو مبب ب ومد دطووو  بب بدن وووشببڕ

تشلمتک پشەب خمەدە  ووک ویویم، روۆتلێ ێەک  دبد رو  ببب  
ەێووت. تموووشوم  ەووۆ  یوو دەمە بم ەووۆ ئمبب  غوو ێد ىم شهووتمو

 ەمتە ىمەمە ،تمبببببضشتێەیع ەی   ىم خ دە وک ومرو  
ەووو بب، ىمخوووۆبب ەوووە  یووو دەمە بم همەحوووش  ىم ئمبب  ەم

ئمبب  ئش ووش  ىووە ەێووت  ووک  برووش ،  بضوو ک روو  ببب ەم 
 خ دە و .

هوووویر غووووێ بدمت ئمب ضوووومە دوک   بەووووە ەووووسدویه رم ەم
ػم ىم مشامبب خ دە ن  بخ د . هممی ،ڕدط ۆەدوت وشرش 

ئممم ەىمڕبتێەوووک  ووو و م. ممضووومىم ىێووو ب د  داوووىمدمرم ب 
ىمب ەمتدووشوم  رم ەمەۆرووک همموو ب رمضووێەک  ،هیچووک توو 

 تۆزدد ەێئش شد ، ومت هیچک ت .  ضمەىێػێ دب  ب  ێ
ضوومەۆرک پووۆ، ەمتە ەمڕدوو بەمە  پووۆىیص تمىمرووۆوک ەووۆ 

ب  باێوت: ر   ب تمىمرۆومرم  وشبب ەم  و دیمبب  ئشضشدع
ببەب، دشەدووود ەم تمبدب  ڕببوىەووو  ومبب  مشل امووووشن ''

ب پۆىیطوێەک تو دع ەم  ''ە بەێ. ئممم تشرم غشوط  توۆدم
ىم ئێطووو ش ەم ''ت وووو   غوووشوێەک ىوووە  بخػوووێىە ب  باوووە: 

رم، م بدبب  بەووە دمرطوومە ەوو ۆد م ضوومە ئمضووڵ  ممضوومى
ب رم ئش  ر ەدىمببروووووووشن  دوووووووىم ووووووووشب  ''تێ مدػووووووو ک؟

ضوووووومد رم   '' بەمەبرم  باووووووە: ەمڕدوووووو ،ڕدطوووووو ۆەدو مرم
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ب ئشموشەب ەم  ''ڕدض ک رشەبضشتمی ەم  دبب، زبەبەدەت ىێ ب
رم مػو مەدیمرشن ەم خێ ددو  ىێو   ،خ دە و مرم   برش 

 ڕد برمن.
 ۆخمرم خمەدوەم ىم روۆو  ۆ  ''پێوک  باوێه: مرشن ئشضشدػ

د  ئش ووش دە   برمدووىمبب  دن ەم همموو ب غوو ێە ، بە ب ووە
دوۆەب  ئوێمم ویویم. ەوشببڕ  ىمەەىێ . ئممم دمرمە رێػم  

 ''رم رێػم ە شتم ئمە ئشض م، دشوک ممضمىمرم دی دیم. ،ەەم
ضوومە  پلوو بە ب  ىمە رووشتم د، پۆىیطووێەک ەڵوو   دوو م ضوومە

ئممم رمەموووشوم.  ،ووووشر ێ  ووو ێ ە ووو ب، هووویچ. پوووە''  باوووە:
تووش پووێ.  ،ئم مە تمىمرووۆومرم ببەوم وو   ب لطووم ومرمدووت

دوووک پێوو د ەىووە. ەوو ب؟   ەەوو ێ رماللم   برمە.   دووت ىووە
ئم مە  ووووو د. ىم  بو وووووت ومەوووووە،  ،ئش وووووش دە   برمممبب

 '' بتڕلیػێىممبب.
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 سێ
 پلووم سەفەر دەکات

 
پل بە ووشت دوە ەشو مغوم  ئمبب ەەوش  ىم روشتک ضومرمە د 

 بەدووش''رمش ەووە ئمبب  ەڵووێه  زۆە ئش شدووشن ىێیمتووک. زۆە
بت  دمرطوومە ەمضوومەد د  بڕۆن ب زۆە  توو دع ضوو ''ەمی

ب ئشضووشن  بضوو یشن ەم  ووشرمتمرم   بضوو ن. ئێطوو ش ئی وو  
ەمە غوو شوم ڕدهووشت بب. زدووشت  پێووک ەشغووم ەووە لوو ب ضوومرمە 

 ەەش . تش ئمب غ دىم  پێک  بر ێ بد  برش .
 مبەب ەوخموم لوشپمرمدمبب  ڕب ێە بڕبدیمبب  ئم مە ەم ت
 باێوووت:  ''ت؟یووو ی بدو  وووشببڕ ،رمەمووو ب ەیخوووۆ''ب ەڵوووێه: 

 و وەم ووشدمبێ  ''ی ەشغم، همە ئێط ش.ئمهش ەماە، ەێ  مشن''
 ىمخۆبب ت بغک  ێچم  ەێت.
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ضومد رمی خوۆ توۆ ''غمب   پشرمدشن ىوە ضومو :  دعئم مە
. تەخمبدووو ىێووو ئمب هممووو ب ڕدووو مدم  ومە دووو ب توووش همە 

ئمببظ دشو ش ب غو مرشوت. ئمە رشتوشوم  ڕۆە  هش،بدوییم؟ 
 ''رش  ئشضشو  ب. پیشضمر  ن ىم همم ب

ش ەوۆ پێەموویه هون... خمم شن ومەە. تموەماە، ەماە، ەێ  مش''
ب  دطووووشن ەمب  ''داووو م ەووو ب ش گ...هووووەووو ب. ەێ  موووشن. تمو

 وی بغمبب  ب ێ م  بەببب.
ئمهوشی ''ب: بر دوک ەو بوم  بەب  دىم غومممو برمە دعئم مە

 ۆومموشن ضوە ضومعش   مەە ەبددم ئوێمم ئمە رش ئە، پێوت
ەووۆ  ،روو  ببب ب همغووت  دوم  ت مووشن پێوو ب و بضووشو ببب

ببت تووووووووۆ ىمبپمڕ    موجێەووووووووک رمم ممموووووووووک ئمبب 
بێووت، ەووۆ رمضووێەیع رم  بتوو دوە ەد ضوو دە   ضوومالممتی

همە ىێوو ب رماەووک غوو ێد ە  دووت ب هوویر پێ دطووت وشرووش  
بددم ئێمم ىمەمە ئممم ت وێلموشن ىوە  د،  ە بدتم ئمبێ، پێت

مبب ب ضوووم دن ریلوووۆممت  وەم تمن  شەمە برشومووشن تملشوووو 
د ڕدرێػووش،  ب ەشەدووو ڕدوو  ئشضووىمشن ەم ەدوو  خووۆە ب ەمروو 

رم ىم ت ضوک  ،د م ىمببظ ئم مە ەشضک ئمببظ ومرمدوه
 ''تێە دن ب ئمە دۆەب غ شومظ  بەە پشضمبدویػ  ەیه...

ەشغم، ەشغم. تێ ب مە. موه همە ضومەرمبت. ەوۆ ئمبب ... ''
ئمممم.... تش ضومد دد ەوەمەی همە ئممم ب هیچوک تو . همە 

ب  ''ىوووووک، همە ئممم ب همزدە دوووووشە مممىووووو بو.بەوووووۆ رسب
  دطشن ەم رمى پمىمرشویمبب  برمبد م ضمە دش ب.
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 ىم ڕۆمووش ەوویمبێ ضوومە دوک رۆىۆضووی ە ەەووش : دووعئم مە
ئۆبی وش، ەم هیر غێ بدمتی   ێ ە  ب، ئێط شظ ببزعوک ''

رۆىۆضووی ە زۆە خوو دپم ب ئم مە دموشەووت ەوو مبێ  بضووت 
د  دت، پشاک پێ ب ە ب ، دوشن ىم وشبدومەەمە  ەدبەۆ ئممبمە

ببدمرک ىوە موشببتمبب. ئوێمم ئی و  پموو مشن  دویػ ... رمال
ببە  تووووو بب، ەمتە ىمممەم بد ووووووش، ەمضوووووم ئی ووووو ، خوووووۆ 

 ''تێ ب م ؟
طوت روشە  دش  بم هوش ئمبب  رم... تموهوەشغم، ەشغوم. تمو''

پۆض شاێد ببەە  ە. بدىمدمت، غو ێد... رم ئم مە رشتێود 
غووشەبرم  ،ب ەووە ئمبب  هوویر غوو ێد ەبیىێووت ''بزدو....  وو
  بهێڵە. دە
ىمضووومە رمغووو   ىێڕ ضووو دببرم ىمپووو  ڕبب   دوووع مەئم

خمەدەووک  ،ئمە پیووشبب  ئێوو ب''پموووجم  تێبەووش  ب ەڵێووت: 
طوش  ەوۆ ڕدەو پێەک ی ییم؟ ئەی بد دوشەب ىمب خو دەببب ح

وشرمن. ڕدرمن ر د  ە بوم وشب عممبشەبرم، ئێط ش غوشبە  
ب ەم بە غوووشبەببب  برمبدووو م ڕێ ب  ''بن  بببە ىووە  ب

ب  بمێىوە د ێو ت ،م  ب مشو ببپل بە همم ب ڕد مرم غمر
  ک ەەش . وشزدوە

ەمتە هوویر وشاێووت،  لمدوو  وشرووش . ەیوو  ىمب ل ڕەمضوومەدوم 
ىم رشتێەوو د ئمە  ، برووشتمبب رم همە وووشت دوه ضوومرمە ەووەمن

 خمەدەک ضمرمەر  وم. هممیػم ىم ضمرمە د.
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 چوار
 لە دیواوي شاژودا

 
غوود، رووشتە پلوو بە ەم ەما موووشممرمدمبب ڕۆدػوو م وێوو  رۆ

زۆە ەشغم. پشغش ىم ئێط ش د ضمەلشام. : ''   غشزد ب پێک 
 بدت   بدبیىیت. ئم مە حمز ەەمن، پێەمبب وسدد ضومعش  

ضووووومە دوک  برمدوووووه. خشببوػوووووەۆ زۆە حمز  ىم  ٠:٥٥
 دویمشەرییمرشوم، خشببوػەۆ خۆغ ش   بەوە پێػو دزد شن 
ىووووە ەەووووش ، ڕبووووو م حمز ەووووەمن ەم بە  ووووشببڕبدوییمبب 

 مه ەەمن. پیشضمدمت ىم م 
  وەم رۆغد زۆە  مبەبدم، هممیػم  بت ض. ڕد مرمە 
بن ەەمە ب ىمپ  خۆە ىم م ەمق ەبیىممبب  خوۆ تێو ب من، 

 ،. ىێ ببب  بڕۆدهدومدمئممم ەۆ غشزد بدمت زۆە  شا مدشڕ
'' ب ڕدوو مرم ەووشظ  بزدووو.. ئمممظ ەببە  و ضوو ىک مووه

  ب ىم وێ  ەببە  و ض ىمبب.
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 تمشن همدم، ڕبوو م پێ وشنک  بب ضمعش  رشغئمبب ىمەمە''
خوووۆظ ەێوووت رممێووود ر ێوووب. ەوووۆ ەخووو دىىمبب، ەمتە  دن 
ەمبب د  بوێ. ىێ ب غ ێەک بد ضمەوج درێػ. ویویم. ڕبوو م 

روووش مز ەەمدوووه ەشغووو   ەێوووت، ەمتە  دن ەمبب د   دوووشە 
  بوێ. دمرطمە  ب ۆڕد..

ەم ، مشووووو بب  بەووووه  هەم پێوووو ب ممببضوووو  ،همەحووووش  ەم
رمبدتم ڕبوو م ەوشظ ەێوت   دویػ ىیع زبب هیالت  بەیوت،

ب ىمضووووومە دوووووێ مرم '' ىمضووووومە ئمە دوووووێ مدم ەخمبدوووووه
 ڕد برػێه.

 ەمتە غشەن دمرطمە هما بضێت.
همدم.   دبرێىمە ىمە ەببەببپوووو   هممیػووووم  مەمووووشدمر''

 ،دشەممتی. ە بن دلمروشو.  دەەموو. ەزۆە ض پشض شن  برم
 بممتملێیمرک ەشظ ەەمده. مىیع پێەمبب  بدت   بت دویه 

م زدوووشت  ىمەوووشەب   دویموووشەرمبب ەوووسدو.. دووو م خۆغووو پوووێ.
ىمببظ ئمە دلوووک خمبتوووىم زۆە خوووۆظ ب ئشضوووشن ىمەمە 

ەمەە   ەد ددوووووک ڕۆە ىم  د برمو دوووووت، پوووووێ. ضووووومد ب ەم
 بخسدووت ب  ،مووشببتمبب. ئمە دوولم ەووە ئمبب  پێووک ەسدویووت

ەوووەمن،  بضووو . هماووو بە ە ب ئێطووو ش   برمبدوووت. ضووومد 
. ەێ  مووشن ەێػووێتە دوێووت ەم  بضوو ک ڕد  بت مىوو داێەیع 

ەەش . مى دتو. زۆە خۆظ  ببێ،  ڕد م وش بە مى داێد بد
همەحوش ،  ەم .ەمتە ىم رۆغد  بو ۆ زبب ەووب  بەێو مبب
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غوو ێد ەووبمن، زبب ىم  بضوو ک  مىوو دتن  بضووت ەووۆ همە
 ب پل بە دلک غشەن  د برموێت.''  ب بن

 وو ێ ە وو ن، ئێطوو ش ئێوو بظ بد  دممویػووه. رمضووێد ىم ''
ەێووت، زۆە زبق ب وووشحمز   دەمە ەببە  و ضوو ه دلووک ىم

ەیو   بد  دشەب، مىیع پێ. خۆظ وییم بد ە وشوبیى.، ئمبروش 
 ن ەووووووووو ۆوم  بەببب ب ىمە رۆغوووووووووەمم برمممبب ەم تمم

'' ەمە همم ب غەۆدمممبب تشر تمویش دوێ. ەهوێڵه  مبەبدم،
رووشوک دلمپلوو بە دلمرووشوک  د برموێووت.  بدتوو  ىمضوومە ب 

 خۆ  ڕد برػێت.
ڕدضوت  . ەمخو ىمرم ٠::٥ضمعش  هێػ ش ''غشزد ب  باێت: 

ئمببوووووو ب ىمەوووووشەب   دویموووووشەرمبب  بزدووووووه رم ە ووووو دوه 
 ۆە ەوووضووومعشتێد ب  لووو پێىک خووو ىمت ىمەوووشەبدمبب لطوووم

 بزدووو.  مووو  رووشەدەک  ،ەووەمن؟ ئمببووو ب ئمزد  ووشن وووش بە
زبحووممتم. رممێوود رشت ووشن  ب بمووە ەیوو   ىووە ەووەمومبب. 

 ،بەیػوشن ەو پببەن، ئێط ش رم ىێ بن پێ. ەشغم غو ێە شن 
ەدوووووووىمەب. پوووووووێ. ەشغوووووووم ڕد  ببددم زۆە بەب رم پوووووووێ.

  دویمشەرییمرک ىمەشەببب ەسدو..
ضمد رمن، ڕدود ىم ەدو  مممەوک ڕدضو .، ڕدود ىێو ب ضوە 

بت ب  ب  دوم  ەچوب. وش، ضویشن ووش،  نر. همبخشاک ەچ 
دمرێەووک  مبەب. ضوومد   خووشام  مبەبرم ەووەمن. بد دووشەب 

بدویویم؟ هشبغێ ب ... ەم رو ەتییمرم  ضمد بضومممەبدم، 
 ئێط ش ضمد   مممەک  مپ. ەەمن، هیری تمبدب ضڕییمی
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 ووووو ێ ە ووووو ن، غووووو ێد ەڵوووووێه، ەمتە ضووووومەبتش ەوووووشظ 
پلوو بە خمەدەووک '' ب طوومو ێىه،  ۆو ووشن پووە خۆغوومبهمای

 دىوووە، ەم پمووووجم  ڕدڕد ىممطوووک  ێووو د بەێوووت.  بضووو ک پ
 بروووش  ب  مڕدن ەوووۆ ڕدضووو ییمرشن  بدخوووشتم ىمەزدوووه ب 

  د زدشت  ب زدشت   بڕبد .خۆد  ەشە  الەد پموجمرشوک ىم
  برمبد م وشب ەی ر  ومبببب. یعپل بم

 بەیووى. رم ضوومەتشن ''غووشەن  بد   مووو  ضووشتێد  باێووت: 
بڕمشبب )ئێطووو ش  بزدوووو. رم ەوووشظ ىم ئیػوووک خۆتوووشن  ضووو

ێ ەسدوه ئشدش رمضێەک ت ە همدم دوشن ووش. ب بتشوم . بزدوه(
ئممم  باێوووووت ب  بد  غووووومەمێد ضووووو بە  ''ووووووش. وووووویمم.
 هما ب  ێ.

ەشضوووک  دویموووشەر. ەوووۆ ەوووەمن، ەمتە خۆتوووشن  ظئێطووو ش''
 ''پێممبب ەى بضێىه تش بە ت    د شن ىە ە  ە.

ال  ڕد برػوووە ب ئێطووو ش ئی ووو   ،پلووو بە  بڕبدتم پێػووو  
 وشت دوە هیر ەػشەد مبب.

   ێ ە و ن. پوێ.''غشەن  باێت:  ڕدض ی د ەڵێ.، ىم یع ۆو
 بدەووو ب ڕدسدەوووک زدشت توووشن ەوووۆ غوووشەن همەێوووت، ەمتە ەم

هوووویر  ئمبب  ئێطوووو ش ئی وووو  ىێوووو بن، ەم ىمەمە ،ەحووووش هم
ەبێوو م ڕد وو   - ئمب غوو م -غووێ بدمت پووێ. خووۆظ ویوویم 

غوشەن '' ىمبب   بدت  ىمەوشەب   دویموشەرمبب لطوم ەەمدوه
  برێػێت. ەمەبب ال  خۆ  ڕد 
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 بوش همە ئێط ش  داوىمە  بڕبد ب  ،زدشت  لش . ەالبدىىمبب''
ىمب روووشتم د '' ب ەیووو ە وشمێىێوووت ەوووۆ ک ڕدرػوووشبە ئی وو  ىم

 پشغش  د م وشببببی
ت ضووىشت، ەم همە پووالن ب همە ضوومەبتشدمت  ضمەرێػووی 

ک پ ئووشزدە، ىم م   بەمىێەووک یرم ىم خمدشا شووو ددم، پ رێػوو
 ضمەضمخت رم ڕدىمشدیشن  برش . 
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 پێنج

 شەوی بولگارییەکان
 
 
 

ڕدووووو م   مڕدومبب د ەووووو بده. ەم همام  ىم ڕدضووووو ییمرم 
مممو برمەبرم ە بە بده. رمبتیىم وێو  هموو ێ غ  ض دە

د   پم  پیووووشن ەوووو ب ب  رم ىم وووووشب خۆدشووووو ،ە ى ووووشە 
ایوووووشن ەووووو ب، ببامد  تێىم ب مدػووووو یه  یووووویم ب همە د

ئمخیوو بن پێمووشن ەووشظ ەوو ب ەم ىێوو دوێد تمبدب  ەەمدووه. 
پمىم تملممشن   بمشوچمرشومشن  بەهێىش ب تملممشن ر  . ەم

شن پووە ەەمدووت. پێمووشن  وو وەم ئووشخ  وووشەە م مشومدوو ،روو  
ەشغووووو   ەووووو ب ضوووووشە دشن ەەمدوووووىمبب. ە ى شەدیمروووووشن ىم 

 ب ووو بن، ەمتە ووووشەە ىمخوووۆبب م موووشوم  بڕمشبضمەضووو 
 .تەەمد
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بدطووو  م   بدتووو  ''ەمەپ ضوووک غووومممو برمەبرم  باێوووت: 
م ضشری   زۆە ضمە برمبن. ىم م  ئمبدوم  ت  )ئشمشەب 

( خۆتووشن ڕدەێووىه، ەووش ىم ەببەدوود  برووش  ەم م  بببرووشن
دووشت  وم وو ن. ئێطوو ش ئی وو  هوویر پێ دطووت وشرووش  ئێوو ب ب ز

ب ەم حوشامتێەک '' ئمبدن  بب ەببە  دیشبدز  د یو  ەوەمن
 مۆومبب ضمد   ە ى شەدیمرشن  برش .

ەماە، ەماە، ڕد دیهی  شریع ڕد دویهی ەێ  موشن ەێ  موشنی ''
 همە ئێط شی

دووە  برمومبب ب   دبت بەدووش خۆدووشن ىم وووشب م  بببرشووو
  ب  ن. ڕددشن

ببووو بظ لوو ەش ویوویم. حمب  موو  بب ب ضووە زدىوو بب. ئم
مضوومە  لوووشب تمەمم ضووشە برشن ب رمى خووۆدێە  ومبب ىم

ەمضومە  .رم همە الە  بەىمبب.  برمبن '' د،خمبت دوم''ئمە 
و  زەو  ب د. ببت خۆاممێػ  دغشو ملک ضە پیشب   موج

 بود  بود ىمضمە  ۆوشرشوه، ئمە ڕدػم زەو دوم رم ىمپو  
 بضووووووووووت  برمومبب ەم  بب بهێىوووووووووو ەم خێ ددوووووووووو   بب

 هشتىم بەببب.
 بەووە غوومب ەمڕێ ەەمدووه.  بدتوو  همب   ب بدووه ەمدووشوک 

م ەمەپ ضوک غومممو برمەبرم   ملێىیه. ەماە  ڕبویزبب تێ
ەی   ومدم . ئمب  بدمبێ ەێ بوگ ب هێمه ەیه. همب   ىم

 ، ب بدووووه ضوووومەوجک ڕدومرێػوووویه ب  ووووۆن  دبد  برووووش 
یػووشن ەوو بده ب پک خۆمووشوک پووە یضوومالە ەوویه ب ویمتڕووشر
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ەمدشو  زبب ە ۆده. پێع  مدػو ه ەم ضوى بە، ڕۆدػو ىک 
غوووومممو برمەبرم ببت هممیػووووم هێوووو دظ  بەێوووو مبب ب 

مرمبب، ىم یهماهشتىیع ئشضشو  . رممێد ىمبالت ، ەم ڕدىموشد
  دەض شن تێ بپمڕده.

 خۆدشن هشن  ب بن رۆاىم بە ەه. ظەمە دۆەب
برشن م  بببروووشن زدوووشت  ىم زدىووو بب  د،ىم غووومممو برمە

باێىێوووت. ضوووشتێد  ب   برمن. خێ ددووو   بدشوج امدوووبد 
ئۆل ب وش  ن. همە الەبىمبد   بەىمبب.  دوه ىم ضوەیشومبب 

 لطم  ىم م  ەەمن، ەمتە ئی   ت دوشدشن وییم.
 بەووە  ، بەووە ت ووو  ەیشو  دووت ب ضووشتێد ىێیووشن وم مڕدوو 

ضوووێىە ەم ر ەضوووییمرشومبب، الدمت  مە ب الرم  ب ىەیشو
بب و غووووو شومبب، ەمتە ئێطووووو ش ضووووومەب تووووو  ڕدضوووووت، ىم

 مضمەدشن تمپم   ێ.لرمى
 ، ئممم ىم همم ب غت   و   ب.ت بەە ت و  ەیشو  د

دمرێوود ىمە ەمڕدووسدوم وووشت دوە دووێ مرم  ەووۆ پی بەوێەووک ''
 ''ببت مه  ۆ  ەەش ؟

ئوووشخ  ووووشر ێ بد ەووو بد. پلووو بە دمرێووود ىم م  بببروووشن 
 ىمضمە ئمەوۆ   د بوە )دمرێەک ت دع ال  ڕدض یمتک( ب
پیوو بەومرم  دووت ب ال   مپووک پلوو بە  د بویػووە. ئێطوو ش 

تمبب.  ببرمبتو بب ب ضومە  الە ەو پی بەومرم خمب  ىوە
دمر ووووو   مضووووومە  مووووو  بببرم ەمەلمضووووومە  ب رمىلرمى

مضوووومە  پیوووو بەومرم ىم خمب لش رمىهووووەمتە تمو  برمبن.
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هما بضوووووە ب خوووووشو.  باوووووە ئمببدوووووشن زۆە ضوووووشە ب ب 
  بد  ضێىە.

  د بدمرک ضمخ م.ەمتە خێ د پێک  باێه ر
ئمببووو ب ەمضووم  بضووت ەبووش  ب  بضوو مرشن ەووۆ   ەدوو  
 بەوووه. ضووومهۆ  ضووومهۆ . ڕبوووو م ەشغووو   ەێوووت ەووو بدتم 

  دەدەووک  مەم وو . هما بضووە ب خێوو د ىم م   ووشب د بەب
 ب مڕدوووووو مبب.  ووووووشب د   بدمبێ پػووووووەىیه ەەووووووش  رم 
 مەمەمەبببرووشن ببت هممیػووم رووشە  برمن. خووشو. پێووک 

ەمتە هممو ب هوشبدە  ''وم ەو بنی بضت ىمە  بض ش'' باێت: 
وووش، وووش، ىم ەێجوو بامدیمببدم، ئمە پموجووشوم ىمتووشب '' برمن: 
شن ەمپێوووک موووامد   وووۆ ووووشرمن، هووویر ویووویم. همم ببەێجووو 

پێ دطووت  مەمشمووشوم، ئووشەبلم  برمدووىمبب،  بضووت ەووۆ ئمە 
بدوم ەوبمن. الدمروک ىمظ ئوشەبلم  بروشتمبب، الدمروک موشب 

 ،هویر ویویم .مد  ئوشبددمەێجو با .ت بدمت  ضومەمش تمزدوو ب
 ''بامومر  وم. همە د

ئمبدوم  ضمەمشدشوم ەش ڕۆەوشمم ىم ضمەدشن ''پل بە  باە: 
 ''ەئشاێىه. ئشبد  مەە  بەىمبب.

مضوووومە  همموووو ب لئمبدوووووک توووو  تێوووو ب من. دمرطوووومە رمى
م  بببروووشن ڕۆەووووشممپێر  بەوووە، پێچووو دب ىم ضوووڕێ ک، ىم 

ەدە ، خػمخػووک ڕۆەوشممرووشن. ئووشبد ئشضووشو  ب، ىمەمە تووش
ئمببظ ووووشمێىە   زبب  بوشضووو دىمبب ب ئی ووو  ممت ضووو 

 تمزد  ەمەدت.  مضمەلپی بەن  بضت ەۆ رمى
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ىمە رشتم د رچێد ضمە برمبێ. ەشەبرمدوشن ىم ڕدو بببرم 
 دوشبب. ەۆ دێ مدمت ەوۆ  دویػو ه وش مڕدوت. روچمرم زۆە 

ددمت ، غووومەمى  ب مشوووو ببد  پێڵ ببروووشو   ىم ووووشب خۆدووو
ەمتە  بەوە غو دىێەک ەوۆ  ،. هیچک ووشبێنل ەش ر  بب

ەوووۆدم ەوووۆ  ەوووەمومبب. هممووو دن پێەووو د بددوووشن  ببێ. همە
ێووت، بڕدوو مدمت  ب مڕدووه تووش ىم م  بببرووشن ڕز شەدووشن ە

رمە رمە ىم رۆایوووووووووشن ەوووووووووخمومبب. ەمتە رم هممووووووووو ب 
، همب   ب بن خێووو د دمت ىم ببالدمومروووشوک ىێووود  ب بوم

دوووۆەب   بد  دمت ەیوووشوبموم  بەببب،  ووو وەم ڕبوووو م ەمە
 مىمرم ىم پیوووو بەومرم ەػووووشەومبب. ەمتە ئم مە  ببممضوووو

ئیػومرمدشن ىوە لو ەش  ،ەێوت  دوشبدشوو ضە  مەدبک ت  ىم
  بەە.

وم خووووو دەببب ب  ب د ب د غ بغوووووم  مبەبرم ەم بەدوووووش
 برش . تش رمممە م  بببروشن  بخموم  رشەبرم  بضت پە

ىم رۆایووشن  بخمدووىمبب.  ، بەببب، همە رم  مدػوو ىم ئمبێ
رشویشن ەشظ ەچممێىیىمبب تش هما دضو دب ەمتە  بەە ئمەوۆ

رشتم  ىم همبد د هما دض دبن،  وممێىىمبب...   وەم تش ئمب
مضووومەبرمدشن ىێووو دوک روووا ىم  بە وووشرم  ب د ، ببت لرمى

 مدشن ەیمبێ ەێ م ەببەببب. لئمبب  رمى
ش هوو. تموپػوو بدمت  ب بدووهی ەمە زبدوم دهەوو ۆدهی ئووشرمە''

ە ئمب ضووومەمشدم دمت مووو  بب موووشبب ب ئی ووو  تمبدب. ەمت
 ''پی بەومرم  همض شو ببب.
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 وووووشب د  ەم ەیطووووو ىک ئمە  بو م بوووووو م  دوووووت ب ەووووووۆ 
 اىیووووووشە بومبب ب خۆومدیبى دووووووو ن،  دطووووووشن  شبدوووووود 

رم ىم ەببەببب غووووو دىێد ەوووووۆ رچوووووک ووووووشب  ، ب ێ دوووووت
 ڕد بببرم همدم، رم ک دمرطمە  بزدوە وییم.

 ''ەێ  مشنی ەێ  مشنی''همم ب هشبدە  برمن: 
ڕدضووو ک وشدوووشەم، ئشموووش بە ضووو دى   ەم'':  وووشب د   باێوووت

 ''ەخۆە...
ەمتە خمب  .''ڕدض ک وشدوشەم ەم''وی ش  پی بەومرمظ  باە: 

 پ ضیشەبرشوک  بد  بخش  ەۆ  بدت .
ڕدضوو ی د موو  ببدمت ىم  ە دووش رووچمرم ئێطوو ش خمبتبووەی ىم

خوۆ  ىم  بپێىک م  بب ەشغو   پیوىم  برو ێ. ەمتە ەشغو  
ەم رم ەشو یوووووشن  ووووو و ،هممووووو ب پ ضووووویشەدد ەووووو زد مبب

رووووو  دىمبب، زۆە ئشضوووووشن تووووو بظ  بەووووویه.  ەدمرووووو  ب 
همامرشوموووشن ىم هممووو ب الدمرمبب رمغوووە  بەوووە. ئمبب  

ئمبب  خو ده  م   بمشوچمدمت ىمەمەلک   ىیەبی م ل ەەشو
 ڕەدبب، ضمەبرمضشاێەک وشغی دىمشن  ب دتە.

ئمبب  روووچم  مووووجمرم ەم هممووو ب بەدوووشد   ەمتە ىمەمە
بدن ەووخمبێ ب  وو وەم هێػوو ش خووۆدمبب وووشدمبێ پووێع ئم

هوویر  خوو ىمت ٠:٥٥غوومب زۆە  مووشبب ب پووێع ضوومعش  
خۆدوشن، مو   بدط  مدمت وییم، زۆە زبحومم  ووش بوم ەمە

 ەۆ مشو ببد  غ   برمن ب خمبدشن ىە  برمبێ.
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 ووشەبرم، پووۆن  ب پلوو بە تێوو ب ش ضوومعش   وو دە دعىمپوو 
ێىە ب همە ببریوووووووووووشن ەمدمرمبب  برمبوم  هما بضووووووووووو

مم مە بدطووو  م   ،غووو ە وشت ضوووهد تووو ر  . ىم هووویر 
رم هممو ب غو ێد هماو بمشاە   ، بدت  ب ڕۆەدەک ەێئشموشن

بت بەدش مو  بببرم ىم  بە وشرمبب رو ێ  ب بوم  بەببب. 
بدویوشن بغود  برمومبب، مد خمەدەوه وشب  ەمتە ىم رشتێە

 دطشن ىم ەد  پێ د همضوت ەم مو  بببرم  برمن. رمبدتم 
 بەوە؟   ۆن غو ک بدئمب ومە ب رم ر دیشن  ددم  بەببب. 

ب ئوووشتە ب ئوووشخ .  ب   ووو ێ بەمتە ضووومە  ىم ڕۆەووووشمم
مم بەێ، پ ضوویشە ب ببتە ەووۆ  بددوو ی ئمبدن موو  بببرم 

 هما ب  ن ب ر د   ب بوم وشب غمب. ئۆفی
ەدووشن  مووو  خۆغووم ەووۆ زدىوو بببرشنی  مووو  خۆغووم ئمە 
ەببە  غووووووووومممو برمەبی ئمبدن هشبڕدەمدوووووووووشن خمەمە 

.  بدتووووووو   بب ەومرم  تووووووو   برمومبب. خوووووووۆدمتک.  ێ..
 ێىه.  هما بض

همضوو ه، وسدوود ەوو بدىمبب، بد  مدػوو یه. خووۆظ ەوو ب؟ ''
ب  ''غمممو برمەدەک وشدش ، بدوییم؟ ەشغ   رم خمبتو بن؟

دشەممت   ب بن پی بەن ب رچمرم  دەمزن. رچم  موجمرم 
ەووە هوویر لطوومدمت ضوومد دشن  برووش . ئمبدن  بمێىووىمبب. 

همموو ب غوو ێەیشن  ئی وو  وووشزدوه  ووک ەووەمن. ببت ئمبب 
 تمبدب ر  ەە.

 ەمەپ ضک غمممو برمە  دت ب  باێت:
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 ە ۆن خێ د.  دەمزن. ەم غشدمتمرشو شومبب. -
 ەمتە خۆ ئێمم غشدمتمشن وییمی -
ئووش  ئووش ، ئووە، ئێوو ب غووشدمت شن  ببێ، پػووت ەم  -

مووه ەبمضوو ه، رممێوود ىمبەمە بدطوو  مرم ىمەمە 
ە بضوووووووووو ه. زبب   درمرمبرۆغووووووووووەم ەچوووووووووو 

مممظ پشضوڕۆە . ئێطو ش  ب مڕدممبب. رمەم ب ئ
  ب مڕدممبب.  شببڕد. ەەمن.

 ب من ب ىم م   مدػوووو ه، دمرطوووومە  بضووووت  برمن ەم 
 هماهشته، ڕد برمن.

 ئۆ ی ئێط ش ەدشن، ئۆ ی ئمخی بن ەدشنی 
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 شەش
 تێڕواویىی پلووم

 
ئمضووڕێەک  ضمخػووشو و  مپموی دەووک رػووشب  زبە ، ە

، ەم مەموووبمەئمضوووڕێەک ت ضمخػوووشو و  م، ەتمەموووبمە
 ببە  خۆدوووو د  بخوووو ىێ مبب، ببت لووووش ک دیهووووشن. 
زدوووشت  مممەێەوووک  مبەب ەووو ب، پلم ۆغووو ێەک پیووو  ب 

  دویػو  بب، ، ىمضومە ووشب مدمرک رو دبدن  مۆامە ب
 ضشەێت.برم  بەە زۆە خ 

ض دەبرم ال   مپمبب  د م خ دەببب.  بەە بەدش ەه 
ئمضووڕمرشن ىمضوومە ضووممرشوک  بدبب هێوو دظ ەبووىمبب. 

بتمرشویوووووشومبب مم مە  مپلضووووو دەدوم ەم رمى ئم  ئمە
  دطشومبب ضمەوشرمبن؟ وش، ئمضڵمن.

بام  ضمەب بضووت  ەم دوو یعضوو دەبرشو پێػوو ببد 
ەمتە  بو ووک ئمببووو ب  ،یػووشن  ب دپوووشڕبزدد   ،خێوو د
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وشضوود ە بەوو ب رم پ ضوویشە  ىم خووۆ   بروو   رووە 
ئشموش بدم  و ێ ە  دووت، ببت ئمبب   بووەم ە وجێوود 

 لطم ەەش .
ە ب  ملی بتم ل ڕ ب ئی   وشەیى دوت.   دشە د بددشە ب

 بدتوو  ىموشرووشب ببضوو شوێەک ىمپوو ، ل اووا رمبتووىم وووشب 
ئمب غووووووو م  مبەب ومەممبب ب بە ب پ دببروووووووشن ىم 
 هممووو ب الدمرمبب ببت غووو د ێەک زۆە  ەدووو   ىوووە

رم  ،هووش . ئمببووو ب  ەدوو  ب هشبرووش  هێىوو بظ پوو مب
هممووو ب ضووو دەدد  بد ووو دو  ەم خێ ددووو  زۆە ىێووو  

ش هوو مبب. ەمتە ەمغوومرشوک  دووشە وممووشە بن. تموەڕمڕدوو
بدز   دوشە ەو ب. ئم مە  پێػ بببرمضێبمە  ڕبغ  

،  بغیشو دطووووت ئمب حووووشامتم ىم رمەد وووو  ومهێىووووشدم
وشڕبزددیمغووووووک ەووووووخمومبب ەمە ووووووشب.  بدتوووووو  ببت 

  تووو بب،  پێووو ب ڕد  مضووومەدد توووش ئمب روووشتم ەملرمى
رم  ، ەدووو  ىێوووک رمب . ببت ەوووۆەدیمرک بد ضووو بت

د مرم د خوو   بخوو د، ەم  بو ێەووک ڕببن ەمضوومە غوو 
 بهووووووشتم خوووووو دەببب ب تمبدب ەووووووۆظ ب  اخووووووۆظ 

  بە برمب . 
، وو لمک  دویػو  بب ڕدض ی د پل بە ال    پوشرم  ىم

 بەدش  ەی ر  ومبب، ەێو بوگ، ئمە  دومموم  تممشغوش 
  بر  . 
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 حەوت
 پلووم پەوجەى دێتە ئازار

 
 پموجم  پل بە رممێد ئشزدە  همە ب.

ەشغووو  ب ەووو ۆ  ەوووۆ ال   ر وووۆە. ''  :  وووپێوووک  ەومرم 
ب پلووو بە ڕۆدػووو م ال  '' ئمبپمڕ  مماهممێەوووت  ب دتوووە

  ر ۆە.
   ب  وپموجمدمت رم  بە ب ەیب د مبب. ومغ مە مە بد  

هووویر رێػووومدمت ویووویم. ەم ضووو رمەدد '' ەدووو ب   ددوووە: 
  بخشدموێوووت. ەێ  موووشن ىمەمە خووو ىمتئمبپمڕ  غووومظ 

ەمە همموو ب پموووجمدم  ، پێ دطوو  شنبئمبب  پشەبتووشن زۆە
وییم. خۆغو ش   بەو. ئمە ومغو مە مەدیم ضو برمتشن ەوۆ 

یػوشن پەەمە.  بدت   مو ده دۆەب پموجم   بض ە  تشن 
ڕدضوووو ک ىێ ووووشن  ێ ب رممێەوووویع   ب بە. همووووو دەیشن ەم

  دوه. ەمتە ەێ  مشن پێ دطت وشروش  وی مەدووک خمەو ب 
ه. ئووووووێمم ەشغوووووو  دى شن  بخمدووووووىم ببرمرم  ەوووووو ممضوووووو

 ''.ەمە بضت
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پلوو بە ەم ەێ ووشلمتییمبب ضوومد   پموووجم  روو   ب  دبد  
 ر ووۆە، ئممم پموووجم  ئشمووشەبدم، ''ىێبوو ە وک روو  .  وو ت : 

ش هووڕضوو ی د تمو ، دووشوک ەمرماە وو ده پموووجم. ىمخووۆ بزدووو  
 بم دطووت  دطووشن وووشمم ەووۆ  ددەوو. ەى بضوو.. هممیػووم ىم 

رووشە  بهێووى..  ددەوو.  پموووجم  ئشمووشەب ەم  درووشتک و بضوویى
ەووەمبێ.  بد   دن  بەووە ئم مە وووشممرم   بدزۆە وووی مە

ممبب.  ددە. ەوێەک زۆە همضو یشەب، د مو  ڕۆەدد  ب مڕ
 ''ىمخۆبب  اک تموگ  بەە.
رێػوووم ویوووویم. ىێووو ب رووووش مز همدم، ''ومغووو مە مە  وووو ت : 
ەوووووە ئمبب  ىم ضووووومەبببظ هووووویر روووووش مز  ضوووووڕک ب 

.  موووووووووو  بغووووووووومدمت ىم ووووووووووشخک  امبب و بضووووووووو دەە
 ''.وی مەدوییمرم   بڕببدىێ مبب

ک ەم ومخۆغووووخشومبب  برمە تووووش دىمە رووووشتم د پمد بووووو ''
همموووو ب غوووو ێد ئشمووووش ب ەووووەمن. همە ئمبب  رمىوووو پمىک 

ىم '' ب تم دبدیشن هێىوشدم  بەببب. همە ئێطو ش  ب مڕدوممبب
 برشوێە د  مڕددمبب.ب شبت 

 ''ئێ بن. بدو همم ب غ ێد ىم دێک خۆدمتک.  شببڕ''
 دخمببە  زۆە ەم''  :  وووووپلووووو بە ەم ومغووووو مە مەبرم  

ەمن،  بضوو .  بىمەزدووت ب وووشت دو. ەوو  ر ووۆە، ەمتە ضوومد 
 ''هیچک ىم م  ەەمە. هێس  ىم مه زدشت .... ئش ...

ئووووووە بددم، دموشە ووووووشن ڕدضووووووت ''ومغوووووو مە مە  وووووو ت : 
 برمەموو بن. ەشغوو  ب ومو بضووه. ەومرووشن زۆە بە ەیووىه. 
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  مووشن ىم  ،ەم تووشدبم   ددوود. رم ەشضووک ر ڕبرمدووشن ەێووت
. رێچێەیووشن ىووە  بەێوو م  ووشدمتهمموو ب غوو ێد  برمن ب 

ه. ئممم  ۆ وووشن ب مدال  ئمبدن روووۆەپمىمدهێػووو ش ئوووێمم 
ب  وو بوم ڕبدو ووشوم''    شببیووتۆمب ئمممظ روببرمتووشن. ئ

 وێ  ەببە  ومغ مە مە .
  ر ۆە   ێ ە  ن، ڕدض ییمرم ... -
ئم  هووشبدەی ووووی مەدن ممەووه. زدوووش  ىم پێ دطوووت  -

ممرم پووێەمبب  بو بضوویه. رووشتک همضوو یشەن. وووش
ومغووووو مە مەدیمرم ەوووووشظ ەیووووو  ىم ووووووشممرمظ 

  برمممبب.

ىم  ە د  بمووشمەمرم  وسدوود  بخطوو مبب، پلوو بیػووم رشتێەى
 هۆظ   ب.

الوویەمە  بت و دو  ڕددمروک مىویع ''  :  وەوک پل بە پێک 
ببەە ووو  . ەم هووویر غوووێ بدمت ەیووو  ىمبب ممرمەببب رم 

ئشضشن ەێوت. موه   ۆزدىمبب  پموجمدمرک رمبتشب ئیػیەک
حمزە ىم پیشبدوود ویوویم غوو دىێەک ل تشەێووت. همە رم  ووشت 
ەوو بد مبب ئی وو  پػووت ەم مووه ممەمضوو م. ئیفلیجمرووشن زۆە 
ەێمیممته، دمرطمە  بەىم ئیىطشوک ضش دطت. ەمتە مه ەۆ 

ومرووو دبە ىم م  ضش دطووو ێد ەووو د.. ڕبوووو م  ئمبب ەمخێووو 
د  ەیوووو   ىمبب روووو  ەێ مبب ىم خێوووو   خووووۆە ىمە غوووو شوم
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 بە. ئە، خمدشاوت خوشبب،  بەو ب پێػو   ەیو   ەمتیت دشەم
 ''ىممم ەە  ددمتمبب...

ضووومد رم، وی مەدووووک  دهوووشت ب ممەم، موووه ''پلووو بە  ووو ت : 
هێػووو ش ووووۆ پمووووجمە همدم ب دووو م ىمببظ ڕبوووو م توووۆظ 

 ''ە ۆڕد .
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 هەشت
 هەڵکەودوي کەلـلەکان

 
مە ەهێووووىه. ه ش حمزدووووشن  بروووو   ەم لوووو ببب  بە هووووتمو

ەمتە ىمپوووو  ىێیووووشن  د ب  ،ومدشو ببدطووووت ئووووشزدە  ەوووو بن
 ،مدوووشن هماەموووو .  دوووشەب ەوووشظ پێووو ب  ومو بضوووشە بلرمى

  اىیشد  غ ێەک و لطشن ە بب.  ىمخۆبب خۆ وشل تە. ەم
رم ئی   ضومە ىمضومە غوشومرشن ویویم، غومەممزدەە، ەمتە 

،  و وەم  بضو ک ئمب تەمتە  بەوە ەیػوۆد ت، بەە ەی بد
پووویص  بەوووە.  بەووو ب ەیشوػوووۆە ددم. رمضوووم   بد  دوووت 

  وو وەم ئمبب   بد  دووت، ەم  بضوو ک خ دىووشبدیمبب، رمە
 ،دێرمە   مشن  برش ب  بضت  برش ەم ضمد ر  وک رمض

 ڕببوە  ومبب ەێت. بدو ئمبب   شببڕ ببت
وشب  مو   دوم   ئميی ىم رشتک ەشخمبدو   ۆزدمشومبب... ىم''

ەم ىمبدوک ت  ت   ۆزدمشومبب... ئمە  دوممشن هما   ،   و
مضومە  تو   پوە ەشغو  ب... لتشزبت   دشە ەو ب. ئم مە رمى

ڕبو م هیو  تو  همەوە. توش ئمب روشتمظ  بتو دوە ئممم  ال 
 ''ەە...
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ڕۆدػووو ه ەم  بد  وی وووشدمت رم وم  بد ووو   ەماوووە ب وم 
  بد    وش  وی شدمرک ڕدمشب.

غوو ک   ۆمووشبەوو بن. ىم   ۆمووشبد ىم د ووۆوم ەوو ۆن ضوومە
 المێەک خىەشب ئیػمرم ەمڕێ ەەش .زۆە  ىێیم. ڕبو م زب

 بضووو ک   ۆموووشببرمدووو مبب ڕبوووو م  یوووت ەووو ێ ىم  ەیووو  
ب مڕدیووو مبب ەم  ب مڕدیووو مبب،  ، ەمتە زۆە زبب تەخمدووو

  بض ک ەم تش .
ىم ر ێ ضمە  ئشمش ب ەوۆ پێػەمغوە  ن همدم؟ ىم رو ێ 

  بت دو  ەە رێػم ەی ۆزد مبب؟
مضوومە  لئووە مووه ر ڕبمووشممرمە همدم. ەمتە رمى -

دمت دووۆەب. رمش ەووشببڕ وشرووش ەم ضوو تفم ئووێمم 
  ۆزدبێ ممبب.

ئوووووە، مىووووویع... پیووووویمە  هوووووشبڕد. همدم. ەمتە  -
م  لڵێت ئشبد ض ر ەشەدد رمىوهێهێسدەک همدم وش
 ىە ەەمد مببی

ئميی ئێطوو ش ەووش ەووسدویه. ئمبب  ت دووشن خووۆ زۆە  -
 ئشضشن ىە ر ددمبب.

دووووۆەب ەی دووووشن روووو  ببب ب  ب موم مووووشاک پیوووویمە.  ەمە
 مەز. پیوویمە  بو غو ێ مبب هماوو ئ م ضومەپمڕۆدمت  بخمو

 برێػوووىم    دوووت، ەم پێەمویوووىمبب لووو    ب ووو ن ب ڕد ە
 م  ەم  بض یشومبب  ێ، هماەمو دب.ل بدبب. رمى
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هیچ پووووو  ک ''ەومرم  پیووووویمە  دووووو م ووووووشبببب، تووووو ڕب... 
تمببی ئی وو  بببضوومەخۆظ،  دطووشن غوومەدەمرم   مڕدووو 

ضوومە وووشت دوە ەیخوو دتمبب.  بەووە دمرطوومە ەی مڕدىێوو مبب 
 بڕبد ەوۆ غوو ێد '' ب زبب . ئی و  همە وشغو  دوە همضوو ە

ەووۆ پووشرە  ومبب . ئمبدووویع ەم لوو   بد وو ن. دمضوو م  
  پوووووێع  برمبێ. ضووووومە  ەم  بضووووو یشومبب  بمێىێووووو مبب

 ت .یمبڕب رم ل   غمپۆالو ضمەدەک ت
ضم ێەک  مبەب  ێ ب  بضوت  بروش ەم ببڕدوه. غوملێەک 

 مضمە   برمبێ.لرمى . شرک تێهما ب بن
. ضووە ەمووشەبدمرک  ووشرم. همنمضوومەدشن ل ش ضووە رمىئێطوو

 م رم ەملب دوو ن. ضووە رمىووبدوو م ىمببظ،  بغوو  دوه هما
 دد، ەوێد، ضم ێد.بڕدض ک دمت دۆە ویه. ومخێ : پیش

مدمرووک الدم ب ل مڕدىمبب ال  رمضووێد رم پێػوو   رمىغوو ب
 .بدومضمد   برمن  شببڕ

ئمبدوع ضومە   ،سب ضمەبرم  بخموم ضمە ئمەوۆروشو دڕ
م  بخوشتم ال   مە، ال  ضومە  دمرمە ب ضومە  پیشببر

ضمگ ب ضمە  ەومرم ەم ل    ەدو ببب ىمبال.  وشببڕێ 
ب ەم  ووشب  ڕدمووشب رم وم  باووە ەماووە ب وم  باووە   برمن

 وش، ضمد دشن  برش .
ئووە، ئووێمم ئممشوممووشن ال  هووشبڕدیمت  ۆزدوویمبب. ىمبێ ''

  دووت. ە ىم مووشامبب... همە رمش  بد وو دو  همایووشن ،ەوو بن
مضوومە  توو   ىووە ومەوو ب.  یمووشن ال ەوو ب هێىشمووشن. لرمى
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 ەم ،دووووشەدەک توووو  غشوطوووومشن  بەووووە. دوووو م ىممووووشومظ
مضومە ویویم. ەمتە لرمى لوشت ل د  خۆغ شاییمبب ىمە ووشبب

ئێط ش ئی    ەبوو م.  ۆزدىمببدوشن ەمە توشەدەییم. روش  ەوۆ 
پشرە  ومببدشن، ەم تشدبم  ئمبدوم  لو ڕدبده. ەم رو ەت ، 

. ەمتە ئووووێمم ەم تووووشلک تمویووووش همباووووک خۆمووووشن  ب بدووووه.
ەماەو   ،وشت دویه ەم ىۆە  ەوشە ەەمدوه... ەشغوم... ەوش ەو ۆده

 ''ەمە مشببدم  مو   دومدمریشن ىە رمبتبە، ەش ەسدویه...
رم وم  باووە ەماووە، وم  باووە   دڕۆدػو ه، ەم  بد  وی شدمروو

  بد  وی شدمرک ڕدمشب. وش، ەم
  و ب.بئشي، مه،  بزدو ، وشی ببەبی ضمە  موه هما -

ەممم ە مڕدووووووو ببب. همە پێوووووووک وووووووووشزدوە. همە 
 رمەمو ب، خمەدود''ضمد دػک وشرش . پێ  ەڵوە... 
لووش . ەمە  رمب .  ،ەوو ب  بڕۆدػوو مم ەببەببب

مضمەب. ەۆە هێىوشن، ەوۆ ئممو ۆ ئی و  لبدەسدو. رمى
 ''ەمضم. بدوییم؟

 ش تۆە همدم.هوش، رۆوم ە د بە، مه تمو -
 وووو ێ مم بەێ، بدز ىم ەمزبدوووو  ەێووووىم. ەی وووو ب.  -

ب. ڕددەێػووووووم. ت ووووووو  ڕددەێػووووووم، دمت  ب ، ببە
 ل ەض  . 

وووش، ئمهووش، وووشەە. ضووسدرممشن همە ئمممدم. ئێطوو ش  -
، ڕددەێػوووومببەب ئمبب  مووووه تووووشلک ەووووەمەببب. 
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م  لمرشن ىە ووشر دىمبب. رمىول، ەمتە رمىڕددەێػم
 پیشبر ە  عمدشەب ەیط    دە. 

ئی   وشزدوه  ک ەەمن،  دطشن  ده،  ب مڕدوىمبب،  دطوشن 
د  ئمب وی ووش ب  شن  بڕۆن،  دطووشن  بڕۆن ەم دووه،  دطوو

 .، ئمب وی ش ڕدمشبببدوم شببڕ
ئوووشخ  بن  بەوووه ىم غووومب د ب ئممم الدوووشن ئوووشەدمییمرک 
 مبەبدم  ەوووۆ ئمبدن، ەوووۆ بد  دویوووشن، ضوووبم   دطوووشن ەم 

ەمە ببدە  بەوه توش   ىمضومە ب ڕدەمب   برمبوم ڕدویمت
ئمب غوووو دىم  ە وووو دوه. همب   ب بن  بضووووت ەم ەدووووشن 

ب. رووشەدەک ضوومخ م. ئیىطووشن  بەووە همباووک خووۆ  ەووەمومب
رووشە ىممووشوم  ىم هوویر ەوو د. ئیىطووشن  بەووە همب  ەوو د ەیوو 

 ومرشتمبب ب ببت دشەدن ە  ، ببت همم دن... 
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 نۆ

 دایکی وۆ مىداڵ
 

 ،پل بە تشزب  مدػ ب بب ەمەىیه ب هوشتب بب وێو  تێ میىوش 
م ما  رم ەوێد هشتم پێػمبب ب پێػىیشە  ەۆ ر   غمب ى

 ەێت.
هشبڕدەوشوک ەشووگ '' ب ممڕۆ، تەشدم، مه  ددەو  ووۆ مىو دا.''

ر   ر دش  ەەمبن، همم ب رۆتومرم  ەشوگ ر  ، همم ب 
ەوووووووو بومبب ب ئمب دممووووووووشعمتم ب ئمب  ىم  ببە  رووووووووۆ

پۆىیطوومظ رم وسدوود  برمبتمبب. پووۆىیص  بد  ەیطوو ىک 
ئمببوووو ب  اووو بق ممدم.... ''  :  ووورێػووومرم، ەم پلووو بمک 

 ڕددوووشن ،تووو  ەم بە پشاڕێ بووووشومببد ب ''یممىووو دا ددەوووک ووووۆ 
ضووشتوێد  مێ بببرووشنش رم ،تێلێەک پوو هووۆرێػووشدم وووشب 

دىک ەوو بن. رم ەووۆ دمت رمش بخمەدەووک خوو دە ن ب دوو 
همەە، ەوۆ  بب رمضویع  بەوە، ئمبدن پێوىک رمش ەو بن. 
د  دمرطووومە  ی رشومرشویوووشن ەمتوووش  رووو   ب ىم ووووشب خۆدشوووو

  دەمغیشن ر  .
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دمرمە  یدتم ڕببتبووو بومبب دوووشوک ئمممرمب'' پلووو ە  ووو ت :
دوووووشەب ەمت  بد ەمەۆرووووو.  ب ووووو ێ، ئمممظ ەم هوووووۆ  

 ''  د  ته ىم پۆىیطمببدم.
 وووشرمتمرم  هما ووو  ، ببت ئمبب  ئشموووش ب  ڕۆدػووو ه 

ىمەمە وکی '' تیوشن:  ەێت. ەمتە ەومرشن ەێ شلم  ەو بن ب 
ەوووۆدم پشەبرمموووشن  ، تموووشن ومروووش هی یئوووێمم خوووۆ  ز ویووو

متە توووۆ  بەوووە ىمەووو   پوووشەبرم  پێػووو بخت هما ووو  . ە
ەمە  درمووو .  ب دلمرشویووشن ىم'' ، ەمل ەەووشنتغوو ێد ەەمدوو

 ددەوووک ووووۆ مىووو د  هممووو ب  یوووشوک زدوووڕەم ب ەووو ده ەووو ب، 
  بدومرم  ت دع.

زببلووک مووه ووویه،  ەمئمە ەوووشوم '' پلوو بە ەیوو   روو  ببب:
ب رمبتم  '' مدمو. رم ەێ شلمتیووشن ومرمە؟بەمتە  وۆن تێیووشو

 وشب ەی ر  ومبببب.
هۆ  رچیىم، ەشببڕ ووشرمن، '' بدت   ددەک وۆ مى د    ت : 

رم ىم  ت زىمرووشوم،  ببتووشن ىم م   برمە ئمە رووشە ددم ىم 
ب ەم زۆە '' غشوطووووومیەمضووووویفلیص  بت ضوووووە، ضووووویفلیص 

 پل بە، دمت ىم  بد  دمت. بدسب  رمبتىم
پلو بە همباوو   د همضوو ە، ەمتە  ددەووک وووۆ مىوو د   وو ت : 

ممرم ەمل ەەووشن، تووش خوو ده ومدم ، ، ئمببووو ب پمىممم ءوم''
ب ەومرووشن  دطوووشن خۆدوووشن ''  دووشەب تمبدب تێووو  ومەووو بده

 ضمەلش  ر  ببب.
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   بمو   ب ئمخیو بن دەو ب ىمتوشب مشوو بب پل بە خمەدد
 ەمە ر  ببب. دلیشن ىم

بب، د  باە،  شەبرێوود ىم وی بغوومبدع ال  ەجوو ،همضوو م''
 ەببەبرممشن تش وی بغمب   ت بب.

مووشەرم  بروو  ببب رم ەم زۆە  م ضێطووپلوو بە ەیوو   ىمب 
ەمتە ەمب پووشەبدم  ببەتووشن ''  وو ت : .ىێیووشن ببە  تبوو ب

 ''ع ەمێىىمبب.ی     بت دوه تش ەمدشوی
طوووشەک یرمبدتم ئوووێمم ح .ئمە ەووو د بەب زۆە خۆغوووم یئوووشي''

 ب ىم   پوووشرم ڕددوووشن ''ەەمدوووه، هوووش ی  وووشا م  ىوووە پووو دببی
 رێػشدم  بەببب ب ر دیشن  ددم ضمە پلیەشومرشن.

 بەێووووو م  بدتووووو   ب ی ئممم ''لووووو بە ەیووووو   رووووو  ببب: پ
 ''دش بببەدیمرک خۆغک ضمرمەبرمە.
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 دە

 پلووم لە کازابالوکا
 
 
 

دمرطوومە ەیوو    ،پلو بە همە لووش ک خطو م وێوو  رشزدەالوەوش
ئمممظ  . ىمەمەەیشوەووش رمبتمبب ئیػووک زۆە همدم  بەووە 

هێػوووت  ەیووو   رووو  ببب رم  دشو وووشرم  ىم پشضووومرم دوووە
   و مرووووشو  تمبدب ەوووو ب،  ب مڕدوووو مبب ب هماوووو  ئیػووووم

 تێ  ئمتالو ید ەمڕێ  برمبدت.هۆەمەبب   ب  دت ب
ەمتە ىم ەی رووووو  ومبب  ئمبب د رم هێػووووو ش ئیػوووووک زۆە 
همدم ەیەووش ، پێووک ەووشظ ەوو ب ىمەوو     تىووک ەببەدوود، 

 وشبویػشوک ەشوەک ضۆضیێ ە ەبومڕد  ەڕ ضێت.
 رمب ، رووووووووشەتمرم  ەمەبب ضۆضوووووووویێ ە ەبومڕد  ەمڕێ

  پێو دخط م ەمە بە ضوە تێ ب  ەمڕدو بەمە، ەمتە رشتێو
روووووووشەتک   یػوووووووشو دوپوشضوووووووشو ، ە دوووووووشە   د ىمەووووووو   

مرشو  یى وو بو ییمرم ، ەووۆ غوو دىم  مغوو ییشەدیم عمەبەىػوو
 ووو وەم ووووشر ێ  ،ب روووشرە عمەبەییمروووشن ەووو بد  ەووو بزد 

ب ضووممش  ضوود ب رمممە ومەیىوو ،  ەەمدووە ەهێڵوو ''رووشزد''
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ەوووک دوو بىمرم ەووه ومت تموووشوم  ئم مە ضووممشرشەبرشن 
مرک ێیم ضڵمشن. پ ضویشە  غو دىمرم  رو  ، ڕدو م  روشر

یػشن  د ب هێػ ش وم مدػو ب ب، ضوممشرشەدد پعمەبەییشن 
ال   دویػووت ب  دبد  ە تڵێوود غوومەدەک پۆەتووۆ  روو   ب 

  ڕدضوو ک ئممووشوم همموو ب ەم ،ئمبرووش  پلوو بە تێ مدػووت
ضوومەبتش  ، مموو بدیم  ىم ضوومرمە د، ەمە همموو ب غوومرمتییم

ەووە رممێوود خمەدەوو  بە ووت ەیووت. ەووۆدم ىمبێ هووشتم  ب
 بەببب ب ەمەبب ڕدطوو ۆەدو ک ضوو ا شوک ەیوو ب ىم غووشە  

ەوووو ب ىم پػووووت مێووووسبرمبب  خمەدوووود .ڕێ رمبتم ،ووووو ێ
ضووومرمە د  رم ەیووو   رمبتمبب رم ئیىطوووشن ىم ، د بویػوووت

ش ەخوو د  ب ەخوو دتمبب،  بەووە ەم بە   هووتموئم مە وووشەە 
ئی و   .م  ئشموش بدم اىیش ەێت رم همم ب غ ێد ەۆ  ببضب

ىم پػوووت مێوووسبرمدمبب پێوووک ەشغووو   ەووو ب ىمەووو   ئمبب  
 ی الضووشد  ضوو ا شن ەەووشتمبب، تووش زببب ىمو مە ووش  رمغوو 

  ببضبم  ە ۆزد مبب. 
ئشبد ەشغ    بت دوک ضو ب  ىم روش  ببەە  دوت. خمەدەوک 
ئمە روووشەب ەووو ب رم ەیووو   رووو  ببب ەووو بدتم  ووو م گ ب 

ڵه پشرمتێود هێپ ضیشەدد ەەوش . هموو ێ ڕۆە تمووشوم  ووش
غووومشەتم   ب  دومدووویع تێڕمڕدوووت ب ئم مە رمضوووێد ئمە 
پشرمتم  پە ەێت، ەم خۆ  دشن ىم وشب رمى پمىک تو ، لو ڕ 

 م د، ىم ەی رووووو  ومبب  دووووود. ەمتە ىم ڕ برمن ەمضووووومەد 
ک تمو ەبض ک  وۆن م موشوم ەم یئمبب  رم ەمڕد بەمەددمت
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 ر ووۆەدەک  مموو ب  برووش  رم ئشضووشن  بتوو دوە ڕدوو م ىم 
باک  ە بو  رمضێەک تمو ەبضت ە  دت،  بەو ب لبوض دە

ەەووووش  ەمەەبببووووو د  ىمبب ددم ضوووومەەشە  رێىەیوووو  ئمب 
ر ە ، ەم بە ضمبالێ دن، پ  ىم   ۆغمبب، ەم ر دضێە  ل

رم  ،دۆغوو خ ۆظ خووۆ  ەى دىێووت ب خمەدەووک ئممم ەوو ب
پۆىیطوووک هممیػووووم  ڕ ۆوووووگ ەم یووو   هێىووووش،  وووو دک ىم 

  ىمضوووومە ببتممرم   وووو   ب ىمببەم بد ئیوووو    ووووشب
 هماىم   . 
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 یازدە

 میواوە تایبەتەکەى یاوەى بێرن
 

وشبضەک لمىمرم ەم ر ە پو  رو دبب، زبتتم ەم  و دص 
غووووووووووووۆە ەدببتمبب ب پمتووووووووووووشتم دوووووووووووو دى دبب ب 
ڕغوووووێى دببتمبب.  دە    دڕفووووو ۆتیع ەێ  موووووشن ىم 
خشر  ومر وشىیه  مغوم  ر  ەو ب، لشە ەمروشن ەوۆوک 

وووشن ەووۆوک ەد ەووش ، غوومەد   رشوسددووشن ىووە  بهووش  ب
 ببت پمەممو موش . ،غمەدە  ە ب

ەم ضومە ببب  ،ەمەز ەەوشتمبب پل بە ەوە ئمبب  ضومە
 بدخوووووو دە . مشەدوووووود رم ىم هێػوووووو بب مۆزبرووووووشن 

ەمەبب ال  خوسد  ەم ومدیبیویمبب  ،رمبتب بب خ دەببب
 وو   ب خوو دە   ب  دطووشن ووو لمک لووشپمرم    هماوو

 ەمە بمک ە بببب. 
مبب  ضووومەوج  ڕدەەێػوووێت، رمدبوووشو ب  موووش  ەوووۆ ئ

دمرێد ىم مممەمرشوک  بەهێىوش.  بدتو  ئوشبڕ   ددمبب 
 ب پێەمویىێەک ر  .
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همە خمەدەوک  ،ەمەز ەەوشتمبب پل بە ەە ئمبب  ضمە
 خ دە ن ە ب.

بزدوک  وۆن '' ب پ ضیشە  ر  :  ەومرم ىمپ  پمغۆرش
ەمضوووومە ب  ''خوووو دە ن  بەخوووو دە   مىوووو د   ب بن؟

بمیع ڕدەوو ڕببدن . پلوو پل بموو د  ڵووممرم  ڕۆ روو  
. رممێود  بدتو ، ئمبب   ڵممرم  ەمضمەد د ڕۆ رو  

ەم هوووۆ  ئمبب   ،تمویػووو ک، لووو ڕ  ی دب،  بدبۆڕدوووو 
زمشوک ممڕدەک تمپشوو ببب ووشب لو ڕ ک ەوۆ ل بتو دن. 

دت  ەە هویر بە بومبب.   ەم بەدشدیمبب ىم  ببە  رۆ
ب ئمبدووک تو  ەوۆ   همبددمت، دمرێد ر ومى بت   و 

  بغوووو . ەمتە همە یووووس ئمب ل ڕ یووووشن  ،دووووشەممتک
زمووشوم  رم ئمببووو ب حمز   بروو   ەیوو دتم  بەببب، 

 ومهشتم  بەببب.
خوۆ  ىم ووشب  دمەمە دۆەب ەدشن، رم هممیػوم ئشموش ب
 ەبش ، ەێ بوگ ب هێمه دێک هێػت.

، رمدبوووشو ب ەم  وووشب  ز  ب ''پێوووت ووووشخۆظ ومەوووە''
هممیػوووم رمضوووێد '' : بەبغوووشبببب ەم پلووو بمک ب 

ب  وش ە،  بر ێ ئمب رمضم موه همدم زمشوک پە ل 
ە.،  بر ێ تۆ ەیت. خۆز مە ەم خۆە. ە ۆده خوۆظ 
ڕدە د ده.  بممبێ مى دامرشن ىمە ضوشتم د ەموشوبیىیه. 

ب '' ئمبدن ەم ەیىیىوک ەمخ مببەدموشن  ێو  ببە ب وو ن
 پل بە ىم ەشببغی د. ، بض ک ر   ەم ىێ دو 
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 دوازدە

 پلووم لەسەر سەقف
 

داوىم د، پلوو بە  بضو ک روو   ەم    مىم ضوشتک  مموو دو
پێیمرووشوک ىمضوومە ضووملە ڕۆدػوو ه، ىمەووو   ئمبب  

   دت.ە ىمضمە زبب  ڕددشن
ئی و   ،حمدەی پل بە رشتە همض ک ەم ممضمىمرم ر  

 زۆە  ەبوگ ە بە ب.
 ىم خ دىک روۆ ،ئمب رم ئێط ش دمرطمە ئیفلیک ە بە ب

ە بببب، ىم وشب ضمە  ببت ئشضه ىم ووشب  مرو ظ، 
و   وووک ەەوووش . ىم  بضوووت   بەووو ب. ئی ووو  ومدووو بزد

ىمبپمڕ  ت ضوو د، ەىووک ەببەبرم  زۆە، ر ەضووییمت 
رم ضووووووومە بمێد  مەە ب ومەە ەووووووو ب ب هممووووووو ب 

 ڕهێىمە  بەیى .بەببەبرم  ببت  شاێەک ضمەض 
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 موووو  حمز   برووو   ىم ەمەمیلێەوووک پووو  ىم ئوووشب، ىم 
تمام   وووو ەگ، ىم وووووشب ضووووى ببلێد، دووووشن ىم وووووشب 

ئمبب  ىمبێ، ەووووووۆدلمەدەک مطوووووو د ەێووووووت، ىمەوووووو   
تشر تمویووووووش، ىمضوووووومە ئمە ضووووووملفم  شا مدووووووشڕب ب 

ضوووملفێد رم  دەمزدوووه ىێوووک ببت   ەێووو بە مدم ەێوووت
 خۆر غ ه ە بی

وم بمتوووووکی وم بمتوووووک هممیػوووووم دمت دوووووۆە ەمەۆت 
 ب  دووت... ىم رشتێەوو د خماەووک دیهووشن ئووشبد ەم هێمىووک 
ەمضووومە زببدووو د  بڕۆن. ئمب خماوووەم  رم ەێ  موووشن 

 ىمە ەشغ   ومە بن.
ی  دویشدم الویەمە ە بدتم ووشب ضوملفمرم ب ىمبێ ە دش ە

ەدوووشوک خمم یىوووک  ،ئم مە خێووو دظ ەێوووت ،ەم هێمىوووک
خوووووووۆ  تمبدب ەەوووووووش ... ەمتە ضوووووووملفمرشن ڕبق ب 

ش ئمببدووووووشن ىم  بضووووووت  دووووووت هووووووضوووووومخ ه ب تمو
 بغم ڕدض مرم  همە ئمممدم. - '' مڕدىىمبب''ەت

ىم وم بمتی د هماب دە وێد ە بوک وییم،  ک ەمێىێ مبب 
ۆ  برمبێ. ىم رشتێەوووو د ئمە مػووووەم روووو د ب  ەمە توووو

ضملفمرشن ەێهی د ەمە ببدمم ىمضمە مشومبب  خوۆ ، 
وێ  ەدبدووووووود رم ىم دوووووووشوم  ەووووووو دىمبب هوووووووشتب بب 

ضوووووووووومە  ەمەز ر  ەوووووووووو بببب ب  ،ضوووووووووومەببخ ک
  ۆزدب بدمبب.
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ەوۆدم ەم پمد بدمروک ببضو شب هێىشدوشوم خو دەببب، ەوە 
 هیر لطمدمت.

روو  . همە ەووۆ غومەمیشن روو  .  دبد  ىێب ە ویووشن ىووە 
 مرێوووود ىم اىیووووشد  خمتشرمدووووشن خطوووو م ئمضوووو ۆ  د

 ،ە  پل بمیوووشن رووو  ب. ض شدػوووک  ووو بپػووو ی دومرشن
  ددم هێػ ش ئشزددم ب ەمدمە م ب ىم رشتێەو د ئمبدووک 
ت   اطشە  ە بە بومبب ب خۆدشن تو بڕ  دەو بب وێو  
همبد،  بضووو  پە ب غووو دىمرشوک ت دوووشن غوووەشو ە ب، 

موووو ب  ەمەزن ب  وووو وەم ضووووملفمرشو  ئمە بتتم هم
تملووو دبمن همم بدوووشن ەوووە دیوووشبدز  ىم ضووومە بمک 

 مشە بن.  د ی رشە  ئیطڕشوییمرشومبب ەمدە
پلووو بە ەوووە هووویر ببتمێووود،  ێووو  ب ممووووگ، لوووۆاک 

 ر دضمرم   بتمرشو .
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 سیازدە

 پلووم و گۆجەکان
 
پیشبدوووود ىم ەمە بە پلوووو بە ەوووو ب ب همە پلوووو بە  ...

 شب  پیووشببرم تێوود ووشب  ىمضوومە هما وو  ،  بم  وو
 بىمبد  ب  موش م  ىمخۆبب  بە  ب.ە  ب، ال

ئمي ئميی ببت ئمبب  رمبن '' پلوو بە ەیوو   روو  ببب:
ىێوووو ب  دطووووشن دوووو دن ە بەێووووتی ئووووشيی ئووووشيی ەمتە   

رووشە ىم ئووێممدمی  ىم ئمضوو ۆ  همە د ییمتەمەپ ضوویشە
  بەە ەو ۆمم بتتێود رم  بم  شببروشن ئشضوشن تێود

ب  ەمەووە رشەبضووش  وم ووه، غوو دىێد رم ە وو دو   ووش
ەبمدووووت. ىم خوووووۆە  ەبوووو د م غوووو ێد ب  شبدػوووووت ال

 بپ ض. خماەک  ۆن  بتو دوه ىێو ب ەو ده  ەێ  موشن 
ب خووۆ   ''    بەوو. ی ىێوو ب خێوو د ت بغووک ومخۆغوو

خطوووو م ضوووومە   پووووشدمر   مڕۆت.  مدػوووو م وووووشب 
 ەبخ ێود   ەبخ ێد،ىمضمە   ۆدمرشن رۆە بومبب 
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تمت وو  ب ىمخوۆبب تشەدود ،رم هێػ ش هیر ومە بەو ب
خووۆظ ەوو بی ىم پػووت   دهووشتب ب. ئمممدووشن زۆە پووە

ىممروشومبب ئمبلووک ضوومد ر  وک ئشضوومشن ەوو بن، ئی وو  
همضووو یشن ەم رێػوووک زبب  وم برووو  .  مبەبتووو ده 

 ئشەدمک همە ئمممدم.
ەمتە پلوووووو بە ىم وووووووشخک  امبب وووووووشڕدز  ەوووووو ب ىم 

رم  بض یشن پو ب. ووش، ئمب م ضوشری  ویویم،  ۆدمرشن، 
 ک ضمرمەر  ن وشرش .ی ئمب زۆە همضت ەم پێ دط

ئمبدن  ا موگ ببت پمرەمبتمرشن پێ د  دیشن  بر  : 
 ''ەۆ لمە   ەشبر شن ضم ێەک ەچەۆىم ەە ن.''

ەمش ویوویم؟ی مشووو بب ومەوو بده؟ی همە بدز ىم خۆمووشن 
 وشهێىیه؟ی
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 پاشکۆ

 
  ەوشبر. ''هوشت  ۆ''دشە همض . ەم  تش ئێط ش  مو ده

ە دمرطوووووومە روووووو  ببب ىم خۆموووووو د. همموووووو ب دووووووش
همموووو ب تمممن  ە ەم ەووووشبر. ەدووووشبە  بخ ۆغووووێ.. 

.، ەووشپی ە،  دپیوو بە ب ەووشبرک ەووشپی ە ب یػوو ە   ددە)
   ددەووووووک  دپیوووووو بە(، ەمتە ومم وووووو دو   ەددمت وووووو

 ەشپی ب رۆومرشو. ەەمە،   وەم ومم بوشضیه.بەشب
ەممم ىوێ مڕدبە روشە پێػویىم  وموشضو دب ىم ووشب مىو د 

 ە  ؟
ەمتە ئم مە ممدلووو.  .بەم زۆە  ممدلووو. ەۆدوووشن ومەووو 

ەووشپی دن( بئم  ەووۆ رووشە پێػوویىم  )ەشب ،ەۆدووشن ومەوو ب
ە ب تووووووشلمک بوموشضوووووو دب هممبوووووو ب؟ رووووووشە  وووووو ب

ەووووشپی دو.؟ ڕدهووووشتب بە ەمە ببدە ە ووووۆڕد. ب ىم بەشب
 بروو  ن  خوۆە  ببەدووشن ەووخمممبب، ئیوو   دووشن  بەە

دوووشن خوووۆە  بە برووو دە. هموووو دەیشن تمووووشوم  روووشتک 
بدتوو   دووشە وم بمووشن.  شبت ببرشویػوویشن ومەوو ب ب  

ش ىم روووون دوووشن ریطوووشە رمغووو همبد هوووهموووو دد تمو
 بە برمبتووووه. ىم رووووون غوووو ده ب لم  ىم ریطووووشە 
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  غوو ده وووش، ىم رووون ب ریطووشە همىوو ممەو. زۆە وو
ەمشەبدوووشن، ملمالوێیوووشن ىم م  دمر ووو  ب  بەرمبتىوووک 

 -  دطووشن  ێچماێەووک توو  -خێ ددووشن  پ تووشب ب خێوو د
 یشن ەبمض ..ک رشمدومم بزدوک پػت ەم ەمە  
ر ۆموۆزمک  ،ەوشپی دنب)ەشب ئێمم ىم  ددەک زۆە زدبده

ک دئمبتوووۆ رم هما ووو   ممدلووووک ئمخاللووویه، دیووووشبدز
ئشدووو دش  ئمبدووووک تووو ، هممووو ب  دع، یووویم؟(  بدتووو 

 غوووووو دىێد ئشدوووووو دش  هشبومببرووووووشو. ىم رمزد ەوووووووب
ەوووو بومتمبب ب هشبڕدیووووشن، همب  ەووووۆ الضووووشد  دووووشن 

 .'' ەددمتیى دو ن''
هممیػوووووووووم حمزە رووووووووو  ببب ىم م  ئمموووووووووشومظ، 

 ،ەمڕد بەمەدەک ەشغک ر ێبخشومدمت ەو. ب ووشب دەدع
 ەمەدەک ەشغک خۆغم..بەمبب  رم ەمڕد 

ئێطوووو ش ىمتوووو پم  ب پمەتوووو ەوب ەمە وووو   ىم خووووۆە 
ەمە  ممدلمروشن ب برمە، ئێط شظ همبداێود ىم ەمڕدو 

دمرطووومە ىم روووشە   بخمە.  ،ویوویم  ئم مەدوووع همەوووە
ز  ىوە  بهێىوشە؟ خێ د لماط.  برش . ئشدش ئمبدع بد

دشن ڕدض ییمرم  مه ە بە رم ەمدێ.  بهێػت؟ ئشدوش 
ەووووو ب مىوووووک  موووووه ئمب رمضوووووم ەووووو بە رم خمەدووووود

  بپشەدضت؟
پمام ىم  ددووود  بەێوووت ب  بدتووو   پمام توووشزبزدبپڵى وووک 

ەمضوووووووومە ئمە پمتوم د زد   بەووووووووە. ئممم هێووووووووس  
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 تەووووووووشپی دن، ەمتە وشت دوێووووووووبپڵووووووووى مرمدم  ە  ەشب
 خ دە ن، ەمضوووووومە زببلووووووک  ۆغوووووو تضوووووومەەەمبد

  ێ ببە  ته ىم ر غ ه ب  ا بلییمرمد د.
ئمب همزدەدن همزدە ضوووش   بضووو ممۆ   د یووو رمەدن 

 ە بب.
خو   ىم هممو ب غو ێد  ەبضوت  بەێوت.  مە دوێەووک 

 ،  ئمب  تووو ب''موووه''ئمبب  - دوووشەدە دب ىم  د دەووو د 
 بە برمبێ؟ ئم مە ەماوووە هیووو  موووىم، ئشدوووش ووووش ەوووۆ 

    بببە  ب مڕد مبب؟''مه''
ش رشتییم ب هیچک ت  )رم پمد بضوت ەم ئمە هتمو ''مه''

ب همامدمرووووووک ''مووووووه''ب ئمب  ب ۆڕدووووووت، دووووووشن ئمە 
رم ىم زمووووووشن ب هوووووو ومەدەک توووووو  د  ،تشرمرمضووووووییم

رم ەم  ، ب ۆڕدووت( ب ضووەڕ ب ەم رمضووشدمتییمرک ووو ێ
 بضوووت ڕبب دب، ضوووۆز دوووشن ىێووو دوێەک ضووومە ئوووشزد  

ک پێػو ب تمەب  بروش  ب ەمبپمڕ  ی بەێت، رمضشدمت
برشوێەوووو د بىم  شبت  مبب،مشوک همموووو دوبڕ ضمەضوووو

 ەبضووووت  بەێووووت. رمبدتم ئمب پێػوووو بخت غووووەڵک 
   تب ب. 
دد  ەبضت ومرو دەیه. همام  ''خ  ''ش ەۆ هڕبو م تمو

ئێممدم رم  ى ک ىە  ی   برمده. ح رمک پێػ بخ م 
دمربووو بن )ىێووو بظ ببت هممووو ب  د ىم ەمەەبببوووو 
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ب غ دىێەک ت ، ممضمىمرم ئیو د بدم   دموشامە  هممو 
 غ ێد ب ل ەەشویەمە(.

ىم ەدوووشوێەک  ببالدمن، ضوووێالدمن، دوووشن پێوووىجالدمن، 
 بضوت خو    وی بهۆغویشە  ئشض ب بت   بەیه ب ەم

 ب ووویه ب ئیفلووویک  ێووو درم زبدىوووک هۆغووویشە رمم ووو  ت
 ب ەێبمغمرشوک ت (.''خ  ''ک ی بەیه ) ەددمت

ک ڕۆە،  مبەبتوووووووو ده یتببدم مبەبتوووووووو ده مشووووووووو 
همب  ب   ەدیمروک  ەدشوێود، ەمەهمموک  تیبدممشوو ب

ىم ووووشب  مک خووو  دەک دمرطوووشوىپێ دطوووت ەوووۆ پشەدضووو 
 ببض بضم  ەمە ببدە ەۆ  ۆڕدى .

 زدش  ىم پێ دطت  بمشومبێ رمضێد ەیه.
ش خ  دوود ەوو بوک ویوویم،  ب  دومظ ەوو بوک ویوویم، هووتمو

ش پوووێ مدمرم ىم هوووتمو ''موووه''خووو   همە ەووو بوک ویووویم. 
رم هشبضمو ی د )پێ مدمت ىم وشب همزدەدن پوێ م  تو  

همم بدشن هممیػوم ەمە بضوت ب هممیػوم ئشموش ب ب 
بامدمت ىم  برووشن، دوو''مووه''موو مەیىه(. تێەوو ددمت ىم 

لمەبەشاىک. ئمە ر ێبم ەم ووشب  پ ەمشەبروشومبب بدەۆ 
  برمە.

 ەمتە ئشدش ئمممە  ببدطت؟ ئشدش ئمممە  ببدطت؟
 پمض شوێد ە ب ) ی ب  تمضە  (.

. زۆە ؟ دێ. ر  ببب. پمض شوک ضمە  بضو دع بدت 
 ە ب. 
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همە ممدلێوود ىم مىوو د ئی د بدمرووک تووشدبم  ەم خووۆ  
همەوو ب، ببت  ووۆن همە ەی روو  ومببدمریع، ىم م  
ضوومەهما ۆلیه ب خۆڕدەخطووو ه، ئی د بدمرووک خوووۆ  
همدم. هی  مه ە ب؟ ئمە مو ۆەم ئی د بدمروک ىم مىو د 

هوووووووووووشبڕدیمت،  - ب مڕدوووووووووووت، ئمبب  ت دوووووووووووشن 
د، ب   ۆتشموووش ەووو -  مبەبپیوووشبدەک ضووومە بمک روووۆن

زۆە  ت  ب تموشوم  م ۆەک رمم و    ووگ، پشضوەش ، 
 ؟  بزدوە رەئێ وێطت هێلۆ؟ 

ئیووو د ب   مبەبتووو ده ەموووشەب، زۆەتووو ده ئمەموووشە؟ 
   ویمر  ده   ببە؟  ئی د بدم

 ،ومم ببدطوووت ەوووممبێ. بد دوووشەب  ە  خوووۆە بدطووو .
  وەم هویر ممدلوک بدطو ى. ومەو ب ب ىم م  ئمببظ 

 همە بدط ..
دووووو م  خوووووۆە ىم  ببە  ... موووووه ببت رۆمماێووووود ڕ

تب  خۆم د  ۆزدیمبب.  و وەم هممو ب برۆمماک د 
غووو ێد، هممووو ب هسەدووود ب همە ضوووشتێد روووۆممام. 
همموووووووو ب ڕدەوووووووو  ببدمت، همە  دومە دوێوووووووود، همە 
 ۆڕدوێوود، همموو ب غوو ێد غوو ێەک توو ب. هوویر غوو ێد، 
همە غوووو ێەک ضووووى بەببە  ، همە یووووس ضووووى بە  
دمرووووووالرمەببب  ەووووووۆ هوووووویر غوووووو ێد  دوموووووووشبب: 

دیمرشن، ەی رشەدیمرشن، هێمشرشن، دشن مۆضیمش. پمد بو 
 هیر غ ێد وم مضڕشبب. هیر غ ێد م اد وییم. 
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 بدىمرشو.؟ پمد بو برشن. 
ش هوەی ر  ومببرشو.؟ ەمتە ڕبو م ەی ر  ومببروشن تمو

(، دوشن ٢، وممشوک هشبضمو   )لۆووش ک ''خ  ''ئشزدە  
( ىم ٥ بضووووووو ەمبتىمبب  هشبضووووووومو ک )لۆووووووووش ک 

د ەووووووووه. لۆوووووووووش ک دمرمە بام  هسەممووووووووو   دوووووووو
 ( وموشض دب ب وشهۆغیشەدوم  بمێىێ مبب.ی )هشبضمو 

ەێ  مووشن  ،ڕببتوو  ەی روو  ومبب  ڕدضوو ملیىم ب لوو ب 
ىم  بەببب  ەی رووو  ومبب  هۆغووویشەدوم ب ووووشبدىم د 

( ٥ک ببە یووووو دب )لۆووووووش ک ی ب د . هشبضووووومو  ڕبب
خ دپ وووو دىم، همە ئمبب   بد  مووووشببدمت همموووو دن 

 ، برمن. مێو بب  رمىطومرم همضت ەم ەێسەدبدیمرم 
مێوووووووو بب  پووووووووێ م ب هما بضوووووووو م  ەۆزوووووووووشوم  

هۆغوووویشەدومدم رم دمت ىم  بد  دمت   هشبضوووومو  
بب ''ەڵێطووووم'' دووووو دبن ب ئمبضووووش... ئشدووووش ىم ڕدوووو م  

  بت دویه ىم ئش   تێب مده؟
ببەن ەش ىم پمد ببدە  ن ىم ەی رو  ومبب   دومەدود 
 ببە ەەمبدوووووىمبب )تمووووووشوم  ئم مە ئمەضووووو ۆدمرک 

وی شدمت ە و دىم ئمبب   ،تشزبظ ەێت( ب ىمە   ئمبب
 وک، ەم ێىم پػت زبدىیمبب همدم، ىم غو ێد رم عمب دا

 - د ڕۆاید رم ممدلک ئمب ەوۆ  بضومت  ب روشەد مە
همب   ب د ىمضووومە ئوووێمم  -ئم مە غوووشەدببظ ەێوووت 

 ەەۆاێت.  هما 
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دوو م ىمببظ، ئمب  ووک ىمضوومە ەی روو  ومبب  خووۆ  
 ەبضوو ک ىمە ەووشەببب   بزدوێووت؟ ئمب هۆغوویشەدیمرک

وییم )ببت  شب رم وشزدوە ضمبزدد   مت ىم  یویمبب 
 . دت، ئم مە ک ئمب ضمبزدیم ەشظ  بەیىێت(

ئمب پێەهێوووووىمە  ەی رووووو  ومبب  خوووووۆ  وشوشضوووووێت  
ەمتە ئم   -دوووشە پێەهێوووىمە  ضووومەبتشد   هموووو ێ

وم پێەهێوىمەب  ،پێەهێىمە   بدت ؟ ضوێهمە؟  بدمە؟ ووش
ببە   دبب، وم هۆروشە   ببەبرشن، وم ئمببظ رم  

ضوومە بممرم  )همە ئمب غوو م   ''دببی'' دووشەدەمە، وم 
 ەد  بضوو مت ده مشمۆضوو ش  دێ وو بببظ تووش ضێطووم 

 ضشاک ڕبەملیع وشدسدوێت(.
ویمتمرووشو ، خ ۆغوومرشو ، ىیبیوو ۆ   بضوومتتخ دز ، 

ڕبدیمرم ، ممدلووک ەووۆ بەێ دطوو شوم ، توو    ەۆزوێ  وو
، ملب بن، ە دببەوووووووو بن، هماف د دووووووووو نهىمضوووووووومە

ەم ی هێىوووشن ب ەشببڕدوووو وک ئشەبزبببروووشو  ىمضووومە 
ئمب ەێئش ووشدم ىم  -ئمبدوووک توو ، ر دوو  دن، غووشە ومبب 

هشبضومو ب بوک هووۆ    ب ەێسدەدیمروشو ،   دەووشن ب 
همموو ب ەدووشوک ەم ئمووو دممرشو ، ڕەدىمرووشن ب ەدووشوک 

دمض مد . ئمب ەێئش وشدم   غشەدبب  ىم م  و لطشو 
 ىم همم ب غ ێد.
دوووووووووشوم ؟ ەمتە ئمە ''ۆدیە ىووووووووو''ەی رووووووووو  ومبب  

ەی روووو  ومبدوم ىم توووو دەڵ  ئشدوووو دش  پ ضمرطوووومتم ب 
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ەووووو د  ب مڕدوووووت رم دەمەدب روووووشە ، ىم ڕببتێەوووووک ڕ
وشبدشووو د تێووڕمڕ  بەێووت ب  پێچ پموشرووشن  بە دووت ب ەم

ەمغوووم خ دىچۆڕ مروووشوک ئمە دیهوووشوم پووو  ىم ڕببتم 
ش ەم ەوو ده  بتوو دوه ڕدوو م  ىووە هوو ب  دووت )ئێوو ب تمو
ضوومخ ه(.   ەبخ مروشنخمروشن ەوۆ ە و ن(. )هممو ب ەش

ىم  بد  ضش بد   ەۆزووشوم  ڕدضو ییم دمرممیىمروشن 
ر بدیمرووک  شدمممووو  هووشتم ئووشەدبب ب  ،)ىم می شریسدوود(

 ئممم همە ئمب غ مدم رم  بدمبێ ەیطمپێىێت.
ب رلووۆە  ىم خشاێەیػوو د ئیوو د ب ب ەی روو  ومبب دمر وو 

 ەی ر  ومببدمرک  ەۆزوشوم. - بەه ب  بەىم ئی د ب 
 -بوک ەی روو  ومبب   ەۆزوووشوم  خشاێەیػوو د ئمزمووىم 

ەی ر  ومببدمت ببت ەیىیىوک وو بە )ڕببتو  رۆتوۆن( 
 الڕد د  بدبش . ەم -ىم میە ۆریسدش د 

همموووو ب پێػووووەمبتىێد، همە ەیىیىێەووووک ووووو ێ، همە 
ەی روووووو  ومببدمت، همە خ امشووووووو وێد، ببت ئمبب  
ووووووشب مدمت ىم توووووشەدەک )هشبروووووش  ىم م  وووووو بە( 

  ەبضت  برش . 
ەی ر  ومبب  رمم     ووگ ىم  دو  شدمرمببدم رم  -د

 ی د  بە برمبێ.ێەی ر  ومبب ت
مۆضوووویمش وش ووووشە   برووووش  ەم  -ەی روووو  ومبب  - 

لیۆومهش همىو ممەدک  بەبرو ، ەم یهممشهمو ە  وک م
دۆەدوووووووود رم ضوووووووومد ب دمرێوووووووود ىمب ممەدووووووووشوم 
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ىمەمە ئمە   مبب، همەێووو بخوو دىێ مبب ب ىێووک بە   بە
 دووشە ب، ىم زوجیوو ب  ەێەۆتووش  بدلووی،م، ىم ەێػوو مشە 

 ت.ێپسدطد، ڕەدن ب رشە دومببرشن ئش ش دە وشە
ئم مە  ب الپمڕب ىم تووشئۆ تووە  یى ووک الئۆتطووم ەووشظ 

ەبەوشوم، ەوشەبب ، پمتوش  عمەخ دىی مبب،  بەە ەسدوو  
ئشضیشد  ب ضۆن دش  ضوێىیع  ب ۆزدو مبب ب ەسدوو  

 رم ەدپۆن ەمە زبدوم غەطت  بخ د  دشن وش. 
مدمت ومزدوییمروووک وووو ێ  ەبضوووت هممووو ب ممعووو دف

  برش .
 همە  بض ەمبتێەک و ێ هیچێەک و ێ خماك  برش .

دووشە ر ێبێوود  رمبدتم ئم  خوو دىمە، تووۆظ ببت زۆە
ەم  بضوووو مبب  ب وووو   رم و بضوووومە ومدى بضووووی ب، 
همە مووو  دیهشوێوود ىم و بضوویىی د ەمغوو دە ەوو بب ب 

 ەۆ ک  بەە غ ێەک بد همە   وگ ەێت؟
ەممروووشن، رمبتىمروووشن، بویػوووشومرشن، هێمشروووشن، بەب

ڕۆدػوو ىمرشن، پمد بووو برشن، وم  وجشومرووشن، همموو ب 
غوو ێد ىمبدوویم تووش روویچمم ەەووش ، تووش  دطووشن ەم  بد  

 غ ێەک ت  د ە مڕێ.
و بضووووومە ىم وێووووو دن ئمبدوم د، ەوووووە ئمبب  هوووووێمه 

  دبب.  دویػێت، ەدشومرم   مغم پە
 ەەمومبب؟ ی ڕبو م ئێ بظ ە  دوه تشل

 


