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وکرماشانکۆتیمیڕاوهیمڕنیتاتهچهساعبانېۉ بېنمېنهریهفهنهژدهمینیبوسېۉیهه. یۆکهندهورانهرهوسهشتهپه.
نیشتېبېنمېره مهوچاگهچېگهکهماشینه. ویاۉایمرالندهدواوومه.رېردمسوارکهمدرېو ئاستجیا .هېپاۉما

دادیاریششتېدهرهکۆتیمېپۆدیمهپاڵنگانهمله.ڕاوچامایکۆتیمێیمېڵیبیهماتبڕېۉنهۉهپا ههدهمنجه. رشتا
دیهشاره بېزورم شؤنهردهبهنهیهفاڕیاکهتهسرشدلې. خاڵهۉام گېڵېنېئاشنایارهو ڕۉانسهئاۉه.  بهکې جؤرېۉری

نیشتهتفهچه.بېینهبجهڵهموههردمهرگوجلوبهیپېسهکهردمهرگومهالمجلوبهبه،بېنهپهشایدئاۉحمهشېۉازوئه
کؤمشکیبېیاگې پاۉتو گرتېبېاچؤخؤرسیاۉېیاگېریهو نیخانیمربهیدهپهریزووشارهکهرهفهسه.نکیشا

بېنهویره بیێئاگهبهڕوریچهفهئیسهیشڵهوه:ینیاچۉرهرووېمهۉه. شېبېومنچیومایدهشتهدهئینهاڵمبه.
نهشتېچېۉېوهده نهینهزهبېنېشېم ههشتهمایده. ئهشتېۉهدهبهمیشهم نا یباسکریێبېپهمنهی بی. ییجانههگم
رولۉایشیمسهزیندانیکریایتاتهیم،مهحهکامامؤمشکیهۆسپسواریئوکابرایئهتهڵمهانی،ههۉکارختوشاریوهته
شېهیچکاموهېکهرتهیانداستانېجېودهوخهنیاللؤئۆلهشیچهرۉرهسهوکابرایههکهڵبهقهڵهمامهراقی،یئېپه
.بېنېنه

واڵمئهبهرېئه:اتمۉ"ؤیمشراوسبحانئاغههئۆسهائینهئه"ۉاتمییوتاتهالشوانکارهبېنېیاۉایمېچیخیااڵنه
".یتنپهتازهجارېۉشائانهدیچوهئې"ۉاتمیتاته.بېشوه

ونهیهکهرېۉمگېڵنادلېماشینهسه.ندبیۆهوهمېۉئهیفاڕیاودنیاکهوجادهیماشیننگوده.قازانچییاۉایمېئاسفاڵتی
لۉسه سهرنجم کابا رهبېنیشتهنهیهکهرهالبهکهیرېۉرو بېوچکؤسواربیهیکهزانېنېنه. لۉارېۉیوشهتکؤ.

یۉانېۉکلکه.بېنېېدرکهخهتېڕیشوسمېلېشدۉهورهشهمېکېشابېملولهشهۉکراۉاتېۉیکهوبېرهسیاۉشپؤ
ېچانیشانهرمانئهییقژاشرمهوچهسیاۉوشروتبېرهسه.ېسشۆبدهوجانتێۉیپؤسینیسیاۉنهشهباریککلکه

ئادئجې.شبېرقیچشافهنگوبؤڵکوڕهبهرگشا،نیاجلوبهتهنه.شېهیچشائۆیؤینهاڵمبه.یمبؤنوتاتهمههامته
چینېکهمیریبېگریکیهپلیههېخهجئادیئگپې.تنتهیۆبریژتاۉهررووهوهجیېرهمئهنوتاتهبیهگۆرهنهیهسه

؟بؤردهکهنهپهرسیپاسهئاکابرادهاچیتؤۉ:اچینیۉرهرووېمهۉه.ژماریېنېگېشئهیمڕهملوتاته
دهتاتهنهیاگېۉه پهم کهسشکېشا پاینو شېۉیی ۉاتشو چانهئه،تاقۆسانائانه" ده". ئامانێ دېر بېمن و جهجگهسې

وشکیهیچیتهختهیسشېۉکه نهو دیرم کهکهکرماشانیشارو. وېم دوشم کهوسهمینیبرۉزېوبهنهڵیهکهدل
رهیه،باردارې،هاڵیې،گۆرې،گوالنې.یپېدێبیېبېنېکهیماشینهریکېپهشه.ایشۆلۉېپېۉگوڕبهنهپانهیېۉجاد
چه،رخېچه ۉ.رخېچوار ۉیههراؤهبڕېۉ و ئېنې بڕرېنېرشۆ ال ئازېنېشجیاۉیهنهېۉیه، بازېۉیچ و رې کوتوپڕ.
ونهمموستشؤچه"گڕؤرزۆبهپوهانهئهکېخامهونۆتهبوهئانه"ۉاتمیتاته.ریئاماگژېماۉینائاشنایگوڵههبۉېۉ
.شمێسهبڵېرزېۉهمولولېۉېبهدهوشېۉگڕهبائاسمانۆپویۆوکهیهوچۆالجادهیم،مدیهوتاتهکهنجهپه

ۉه بیهیاۉایمې و بهرۆ مسافرخانېۉییمې مسافرې په. لؤمسافرخانهنهۉاچېنېش کسیو .بېنهبانېۉیهیاخراخوقه.
رېۉیبهکانهکانهڕیزودوونههیاگېۉ.دوکانیبېنېهریهکهنهژایخیابهدرېوواریبهقهبهته.بېقهبهتهانېۉیدۉهساختم
وهجیاکریابېۉیکهمسافرخانهروفتهدهگؤشېۉپېسهئاسارهنجهیپهرېۉبهبهالیڕاسۆجه.دااڵنېۉرېنهیبهالیؤدۉه
ریؤیرېۉتههبریۆوبهکهرهبهروراۉهڕاسۉه.بېردهکورپشکهنهیهومېزېۉشتهنگپهکابرێۉیزلیبېدهنهشهدلې
الکابراو.ریوسههقبهۆتهئیاۉنېنېشاوېکانېۉیچۆچندپلهکهپودااڵنهسیچهدهجه.شیېۉیۉرهودیزچایخانهنهرېبه
میزهشتهپه کهیۆو نۉیسیما کڕېڵنام و رد ژمارهو هؤرریفهنههدۉیرېۉچوهو گرتما سیمېکاۉریهؤرۉهکانهپله.

.بېنېنهچهشلینېختېتهدۉیتهوئېمهکههرچوه .رېۉیوچندچوهرهدلیبهرېبهوېشکهکهدااڵنېۉیدرېژلۉایمېنه
رمېالفېچهدۉېمهختېۉیۆرتهههروسه.شابیېنهنگېۉهڵۆچرهۉهیئهرنگاکهلېفوسهکوبزانیدؤشهبېئاساننه

نریێبېنېره شؤریێنېکېتازهالفهدیاربېمه. بوبه. بکایچشپېختهئاسنوتهتنانهقیتهئارهوچڵکوهاڵم ېکا ئا.
.رددیمماکهرئیدیموئۆههختانهوتهوجیڕهوسیسرکاسیڕهویقوئارهبوهودلېکۆتپؤرهرممانهتادېرېۉوههۉشه
سانئا.بېردهزشاکهشاکووېرهوسهبېنېرهیتکرماشاننیشختانهچاوهوسانییانه.وسانیمادایانهرېۉوۉایشۆسهسه
مشکهگردچېۉ.ۉارهدوقهقهبهرومشکیئادبېونهسهبهنه.بېکۆتهنهمپهچهبجهڵههمنهکهبېنهمهنههسان

اڵیمێوگېنههبېگریکا،داماۉبڕېۉقسهیبهردهالوئۆالکهوئییواردهروچایوسهنهشؤ.یؤلۉابېنهوبېئارده
.بینیهڕوحاجیزهییانهپه

شایهامسێۉدیۉارېۉویانهراسهمازینیچهکهروچېرېبېنېریسهچوهبڕېۉ.بېوانشیریجهوحاجیخیابانویانه
میندوهدئېساڵمهکاکه.کرېبېبهدیگرتهمهکاواریکاکهرهچوهیؤجه.بېچواردۆروهۆشېۉېچوارگؤشېشاگرته

رارقهچاگه.بېدیهرشنهرشگیریابېوهسهۆکهۆچاڕووتاریکبېیانېۉیگوالنه.نېۉهمهنهچایانهساڵشبېکه
.هامیانهبهدیبومهنیکاکهمنچهریاکهن
پاسههه تهر کریا چهکبیر من عهتا عهلیڕهنی بلو حاجی کوڕو پهزا گېرو نۉکسې نام جهی رستانوبیدهیسی
دمای.یوانېاڵسویانزهوکهئاگهرلۉېۉهرسشوانابېوئېساڵیچههدهلیوېچشپارچاگهعهکهنهزاشایهڕهمهحه
منوتاتهباسیوقهوقسه ڕۉهه.ینهیمسافرخاپهمگېاڵیمېۉهراراما کسیولؤمسافرخانهرکۆتکهبهیماپههرئا
.دیێهساڵیاتازائبڕېۉجهراریوشاگرداپاروپېسېۉماجهچندکهچاگه.ردموالوېمانهاومهشاگردتؤقواپ



شؤنهلیرهۉایشۆعهسه ئاما گرتېپهلۉایمېوعهرهومنوپېۉهزا نۉیسیکسېما ینام مههکسارهیعهوگرتههشؤن.
رهیهوئانهنهشؤ.نهیپېدابیپهشورکېۉیتازهدیاربېکهنهمېشهشېوچهنهمامیمئۆتهتاته.یمیالتاتهاڵیمێپهگې
لیڕهعهکه منشچڕتاتهزایئاستیمیجیا، لۉییم و لۉایمېنهمیسهیاا ماکېوېئوتاقهرو بهرسشکهدهچاگه. قسهد
.روکهمهنهزشپهختاومنحهیسهڕشتېۉئیڕشتهماچا!وانهمهیهڕشتهئیتیتبؤبؤپیاۉهڕؤڵه"ۉاتشویردهکه

!"تاسېۉه!رهگېدیپلؤمېۉیساده.نههیېژؤۉشمهدنیائانده
ختاورسیڕیازیسهده"شابېردېبېنېوۉاتهشاکهاشاقسېوانرسنهدهدیمشاگرداوئادیچجهقهجهمېۉجهگیرهمه

پڕوکنؤ یؤی ." کهیؤۉاچېنې شاگردا مېچا کهسؤخهنهدانهچی رانیش نردهن جهمهکوڕه، و دیپلؤڵاڵن ومڕاو
سهخهنهئیالهیاتیه بؤمههیچوهیچشبهرؤکهرمهچهرهریکا تاته. بېوتهتهتازهم .یاۉېیاگېۉنهنبهالشومرسا

جارقسانهئیختووهمجهتاته"شگنېوهممانهاڵمخهنومتاۉیبهان،مزمدیهوتؤنهرسوهده.رسوتؤتهمنجه"ۉاچې
پ دڵش بېهجاریچ ڕ وهکه. کهقهچامنېنههزعزانام ۉهبوڵم و وېرد کهگهئهکهرهیامهنرهمهرو ڕیازی بهر رؤم

.؟!خرابادوکتؤرودوکتؤریچکېماچؤرؤمبهبېعیکهیخؤتهندسدهمؤهه
امڵهوکوچهکاسهوبڕېۉ(رگیرتاهؤ)ویباریکیتاشهختېۉیتهرهونامنۉیسیهشؤنه.ردبیرسانوڕازینامنۉیسیمکهده
ئادو.رسوانېدهنهرستانهبیرچادهچههنیجېومهزیزیوخاتعه.ملۉاۉهتاته.ریکشهدیبیابهمهنیکاکهساوچهئه

.ېېنباڵسیانزېردۉېکهدههمهکاکه
زیکنمهاڵسوئېکه.بېنېشاگردیشارافهنجانهپهرجهزیاتهرکامهههوبېنېنهیشچهاڵسېدهچوارکهماکهسهدرهمه
اچامچوېالڵکورخهرېتهفهدۉینه.رهېنېنیشویاگېشادابېنېنهیهدلیڕاسهوڕیزجهمن.بېنېنهراشچهفهسنهشهبه
نهمنوداراالیؤیه.بېداریانیگومینبهوداراکوڕوئهیڵکونؤدشهدخهسعهئه.دوداراسعهئه.بېنېنهاڵسهکه

.رهنیشېنمې
کهاڵسهکه.نهنیهیئاسانهرمانېۉهههنهاڵسیچامنهکهرسوانایجهدهکهرکۆتیمبهیۆپهسهدرهڵومهۉهرڕؤئههه
شنکڵؤفتېدهرمېۉلؤژنشینېوگهجه.ایردهغکهوانایوشلؤرسنهدهنمایشگاوئجېختاووهفره.نائارامبېرفرههه

دیهشایبیسردیخهمهدوانزدهفیلموتازهئینېێ.نگېۉسېبېنېیشابېدهکهاڵسهبېوئارامېکهدسبااڵشاگرتهبېنېکه
رئهکېرپیشهیهؤنهکهدلېفیلمهرپېسهتچێچههڵبهئه.نێۉېنېکانهجانیهزمهبېنهرۉازهخشوسهنهوېشاجهوبې

کزېهروبازېۉمامؤسایاۉراۉهۉهئینې.شاچۆنېېنېگاراجوورتهشادقۆڵووېرشامێبهبهنهنوچهههسدیێشاکه
شسشاورتهرسوفیزیکیۆکهرودهیسهینمونهپه.سیۆکهرودېنېشۉهرسایچۆنهروبڕېۉدهموڕېسېنېوسهوبېنې

تیهسایمامؤچېگه.زېۉېووهؤئېندهرکهشرهسهسکهدېڕانهومامؤساوفیزیکیمائاغایکازمیشۉاچېنې.چۆنې
ومامؤساوۉانهپېچهبه.اکۉچالۉېختشکهوههادؤرېچباوبهنبهبزهشاچێشیێتاۉمامؤسێمه.بېرسزاناینهدهنیاته

شیمیهمامؤمافیزیکی ههیمکهساو کهگمنهقاڵیهدلېمیشها و دهبې نهس ۉېژنهنگش ته. و ڕیازی وبېمامساو عی
.ۉوبژنهیؤتاۉېچېۉېۉشاچۆیشانهزهجوربپاڵودارېبېنېوجهچماجؤربزهساتیلهمسه
تهلؤتوماعهجه جهنژی خرازعهوهنهرسهدهیا ئهبهشا پۆسهبې بېنېزیرهندا کی چه. یؤیخاسزانېنې مشیؤ نی
شانهدلېوې.نترینیشابېشوهههؤ.گۆرېبیېنېنهچېرولېفېۉیهونشاواردهیۆروسفرېۉگردئجېسه.راتکهزیهعه

ورمانېبېساسوههرسوانایئهدهچاگه.ېنېبسودېونۆسهدرهمهمنفېرو.هرېنېڕاۉووردیزانېنېوبهگۆره
.ېبنهپاسهگهاڵمچېبه.ربېنگشدلېرتهرزانابیێدهرسشخاستهسدهرکههه

ڕۉ ئچا رهپاشگرتهلېۉېسهلومهوحهریکازمیسهفیزیکیۆئاغهرسورودهڵیۆڕۉېۉسهۉهها شاگردېییۉهیۉه.
یرسائاغهروپهگنېۉهنېرهمهکېۉهلهسهرومهراۉهۉهرشاگردېۉکههه.ېۉریکهلسهمهاگژېشیودېختهچڕېپاوته

ن؟نهرستوهدهی؟وچکؤئامانهچکؤۉو؟کېنې.کازمی
.یردهوسااڵۉیهپاریساکاکاوومامؤدرسهدریېپالوخرابیمهبغڵهکیئهلهسهزانایمهونهخرابنېنهشېسوکه
شارهتشاگردتایبهبه ئانهگوالنهی نیېنېشملو تهپایهشامامؤساکېکهیهکا بیهحسېی وارۆ مهحه.ناڵتیشا لیسهلو

کېلهسهمنمه.ۉانېبېېۉېبېتهزروپیتجه.سۆدهدېبېووېشنهقهاڵمچههبېبرچندوردههه.شتشکېدرېژه
زانېنې کتېبه. پاریماۉهکهئاخرو ریازی بېو یانه. کهلهحهنههامنې ردېبېم یاۉرهسهکه. تهلۉانېام ویختهپاو

رئاوالههۉاتمنۆسوده"ئی؟رسخواندهتؤکجاده"رساشپهکهنهازمیهیکئاغهجوابوجهوردهکهلهمحهکېلهسهمه
".کریاتاۉانبارېوپاجؤرهنهئاناچېگهکهدیپلؤماۉه

چرسوانایدهرنېنېومېدانوبهنهمنچهدانوئادیشانهېم.بؤرخوردمنهبهوانائاندهرسنهنیدهچهنیکهرېالشکهته
زعېئایامتاۉوئیوهرېنێکهجارجارۉیرکه.رمبېکارووېمۆگهمبهرهرسهزیاته.گرتېبېشنهنگهاڵیڕههه

پارماڵهههتوبېتاقه.روتامڵکه .وبابایمبېکهاڵسهیکهنهرسوهرکېدهوئارامیوکېۉهربهخه.وپېراریمبېنېکا
روسه.المبېکابڕێۉیزه.بېکۆتهنهممپهوچهشادابېنېنیشانه.بېدلېنهاڵتوکابرێۉیسهرسوانایودهباسوده

.روخیابانیدیاربېیئۆسهروخیابانیۆپهچیسهونهرېبؤرکهژیپاڵتاۉېۉیدرې.للېۉیزلشپۆبېکه
اڵمبه.ردێماکهرکېکېۉهنیئاکابرایههوچاڵسوبابایبیێنېهامکهڵاڵیمنیچئیسهتبېنېوئاۉاتوازېنېشهبېتاقه
یکهیانهزبهبېوحهشنهرانموهگؤزهنهیچهیانه.هزیابېنېۉرکېچامنېنهوکېۉهونهردگهوجهچادیشابڕیابېنېمن
کۆتانهشکۆتاوهنهخوایناشنهئانده.رېنېکهنه یاگېو بیهسه. بېردم به. هبېۉنهۆملمکهگیهردهرماخؤسهاڵم ئجېم.



روههمینیزیزیوئهیالعهپههمفاڕاۉشبیانێیانهوهرکههه.رلۉایمېدوکتؤوپېۉهئامازیزعه.نهیهکهتاویانهخه
.یانهریکهشهیمیبههریمابییه

رهچوهچماجهوېیوشڕهلهپهلوبېمایاگېکهردهشاکهرېۉمیچۆبېنمېوچوهیدوهقهبهېنېوتهمابرېدۉېچوهچېگه
کمرهختگهروهیمبېتاههمنپهنهۉېچهرېوشهتهشنمیچڕؤرېبېنېوههرمتهمگهکیههرهچوه.بېنمېنهکهگۆره

ممېیچهوردهورده.رمبیۆیۆگهنهرسوهدهمبهرهریکوسهشهبههکامبیاۉرسهنیدهمچهمکهکه.رهبنیشوهبؤبتاۉو
لهپهیبهسهدرهگانیدماومهۉېره.بېالمۆنهوجاراریبهغهماشانئاشارهردێوئاشناوکرماشانیبیاوئیترکرکه

ڕاواڵگنېنمېامنیههچاگۆچهختاووهوفرهولؤکسیدېنېرېۉومسافرخانهوسهکامنیېنېرهوکتېبهیانهوېمیاۉنېنېۉه
گنېرۉېرهتوسهعادهبېشبهردهکهردممه.اڵیگېردموکرماشانیگنېنمېمهڵبهکهتې رووارخیابانوسهگانا
دارېرنهیؤتهکههۉڕههپیادجارجار.یدهرکه بېخاسئانه. .گېرېیۆئامێالیڕاسرېۉرسهههسجهکهرهه

بهچهچېکیخیابانه و ئېجمهتتاکسیاتایبهنیماشینا شا ۉیترینېد. .ماچهرووۉزیېنېۉهڕازیېنېۉهلېقهسهبهوکانا
ژوپیبېمینیبازاروورمهگه بېنېولێۉلێۉۆدامانېبه. وترریاوعهدهدلې.تێجواناېکؤئاستینیچۆرزېخانما
تووېشزهیلهنیشتهرهیۆئهرومیزوکافېۉسهیوجارجارهردهودوکانکههکاندو.هرېۉردممۆجیوهمهنهنگیههڕ
رموباسوگهاومایوسینهرهبهررپیشاسهنهوۉېناهؤماشهته.بېنېنهمێشچهششحۆتسینهنهختاکرماشانچاوه.شبې

کؤسپېتفاقیبېیوڕزهیوبېنهرسوهاڵمدهبه.شبېووهکرماشانشارېۉیزینده.بېزیابېچېۉېۉینهافیلم
.مانابېنېڕاوئېمههرسه
شڕابادوکاناقاڵیۉرهوهؤردایدهدلهاڕهساعبانی.رېۉیههنیمابازارهسهدرهڕاومه.یبېخانهالفالعهوئېمهیانه

کولیچههروپهوگرمهشانهرهوپااڵۉ رېنېۉیهنهزاپهمېزا پؤرهمزگهنهیهڵیئانههۉو ئۆساجوقهتهورهکیبیاۉا
یگۆرهقهبهتهساختمانېۉیدۉهماکهسهدرهمه.رهیهسهدرهمهوهۆشهرېنېوېمکهرۆتهچۆالمېۉکه،زناکاشاهؤربېقازانه

کانیپانوېۉپلهبڕکېۉهرتۆوبندیۉاروهۆشهراۉهدلې،ڕاسۉهلۉابیێنیۉهکېوهۆشهرهبه.نهبېدلېهۆشېۉېگۆرې
یگۆرهرۉازېۉدرېژېیؤییاۉنېنېده وچېۉرهئۆبهرتهزیا. شېیوساختمانودادگا یسهدرهمهورهبهتا یموچۆد.

روراۉهۉه.اڵسېبېنېباقیگردکه،ربهنهشچهاسایمامؤیاگېروفتهده.ریبېنېوهچرهپوراسهیۆچهکهرؤازهده
وبهپهکهبېمېۉالیڕاسۆساڵؤنېۉیگۆرهیوکهکهرۉازهده تایبهنامهریئیمتیحانا .هؤرگیریېنهڵکشچهکهتیا

.نېاڵسېبېریچگردکهوسهقهبهته.گؤرانیېکوردیېۉاچېۉېنمېکهژنهچاگۆئهوئیسمایلیخدرینگدهجارهجار
وفرهجهکهیبېنېڵکوپاۉهخهشېۉیفرهبه.نێېبېبیگلېرېهۆرامیېفرېنهیهالفخانهوانشیریوعهکاجهقهنتهمهجه
.ېبېنېشادیارسېدهوېشاویاگهگانهیا
بېمزگیېۉیگۆرهیاکهاۉهیمزگیپلۉېپهرهسیڕاسهدهچواررێۉیکهیؤیاۉېالبازارۆردمترېۉسهسۆبهدرهمه

.بېنېنهختېۉشچهوچنددرهحۆزېۉیگۆرهکیچهۆشهچشبېودلېیگۆریهوهۆشېۉ
یجهکهومزگیهرئېندهیچههوئېمهیانه.تاوئاکوجیېرهوسهچېۉۉهگنېنهوئېمهیانه.جیابېۉهکوجیېۉهرههیچپسیچهده

دوربې بازارۆ حه. کهچا ئېمهانهکییکوجیهندا بېۉهو دوکانېگوالنېبېنېدۉیهجیا ر کفته. جؤرېۉ دوکانا چا یؤ
جهکېدیاربېکفته.ریېشمشتهختابېنمېبهووهفرهئېمه.رانېۉقهدېبهکفتېۉه.زانېشبېنېشیبېوکفتېههرهۉه

ئېمه.بېرنهدیانېاڵمگؤشتوچیشیبېنیبهگؤشتیه رتهیۆوئاندهوسماقتشرېنمېشاچېروجؤرېۉرچاکهههوېچما
.رېنمېگمېشاکه

بارېۉهبهنهیانه ههېنمېبهرکهشهبهرمانهههرهگرد نهاڵم ریۉیهر بهجارههجار. هېڵېۉ یۆ رېنمېبهجیاکارکهر
نیهڕۉهېڵه دهمینکهئه. بېنهیهاڵسو ساڵدو بهپ. مهشیهرنهار هبېۉنهبېو دهیئهڕشته. شېئینشێوهبیوانیو

کهعه.نۉیسې یانزدهزیز بېاڵسو ی کبېزیره. فرهبه. ماننېوېشنهاڵم شهغڵهئه. ۉهبو ئادې منهۉا .وسېنېنهڵې
نهته کهشهدؤکاماۉهیهلهرورسهبېنېوههختېما وهچراۉربهیماههکهرماویانههگ.گنېنمېرشاۉهوسهیاۉېنمېرهکاما
کهچ فهکهردهاشت کریېراههیما م بهچراۉېۉه. عهڕهی بهالدینهنگ بهبې ئجېسهجهاڵم و بې واشهجگوالنی
الدینانهعه ۉهفره. بۉېشوسهوجارا نهشهگیسنېنمېئېشاینهرهرو بهووهمنفره. کهرودؤشهسهرمېۉهگهجلیختا
سوبېدهچامنهختیوه.کاموتهماڵهئۆههمېۉۉزېنېجارچهجار.رسوانېنېودهۉنیشېنېرهختېیمۆتادېروهۉزیاکهرهئه
یاوسدهیتهکۆرهنیئهچه.خزایبهرېسکهروئۆپایشۆ،وېشۆدهیاپێۉشسهوشۆیسینهرویسهماڵېۉیوتههه
رسېنېگلېرای؟بیێپهخزایچرپاربی؟وئههستۉده:سخزابیێۉاچېنېردهومنیچئهچاڵکیېرهکهسهی،کهپاکه
."؟نیتزاناچه"رسېنېوپهشسڕمهرهسهکهسهکه

سېئاکهختانهشبهاڵموهبه.رېزوکهرومودېزیادوکهمیشههه.بېمیزاندیارینهبهختونههوبهمانهمانگانه
دېنېبهچێڕمازه.رهنمېمهبانېبېنېونازېنېنیمامېهرهرېنې،گردچهکرماشانیکهئېنېوئامؤشؤالوېماۉهجهکه
رادفه.یبېحیماللؤڕهرهادوفه.بېێنامداروئیڕساکهیؤچاکه.یماداوتاتهشۆئهسانېنېرزولۉېنێوچۆئهقه

کؤڵېئیدیموئۆدیمقاچاخوبهلبهلوپهکهنهنۆسودهختووېشجهوه.رگبېجهیاۉاوئازاوبهنهپهجوانېۉیتازه
.بېردهشابهکهبېوکؤڵهشیهروېشبه.گېڵنېۉهزیباسوکؤلېۉیگیریایشڵۉهوقهخانهۉیرماجارېۉشاقاۉه.رېکهنهپه
رهگنېنهرولچاۉهشسهرهادبزهاڵمفهبه.بېفرهرفرهههنهختهنچاوهدتمهحۆسه."ننابیهدتمهحۆسهتوقیمه"یاچۉ

ۉ "اچیو یاگېفهسهئی ماروشۆ ر کوڕهفه". بېفهرهاد گۆرهفهبهوقیر بېبیهقیری دهبه. و دڵ رونېۉیاڵم
.ندشبېمهدۆڵه



چېۉېۉیلوکسبېهالماۉایلۉماسینه دهختزهروههه. رېنمېساڵؤنوکهرهرېنمېوسهکهسۆبیێدرېخینهڕېۉما
مێۉېۉریسینه فهباز. فیلما بیرؤارو و بېردیگهزهوریوبیکئیمانوهقیوزیوسوردینی رم ئه. مریکایېچفیلمی

.شاگېوېشابېیاچفیلمیهندیې.بېابازارشنگییېبېنېجهئانیشاکه
.جیبېتیخهیسکوڕومهوهکاکه.شماشهلۉېتهایوگردڕۉرهکمانگدیاروفیلمودااڵهؤیۆنیشتهیهیسوهکاکه
یتیمیوهههیسشبهوهکاکهوبېردهرزومهشوشههوقاڵۉابېشچهیانه.الڵهجهخهبهبېشورهجېمهتیخهمه
.بېردهکه
نؤبهنیکؤچوباروپاییزیکارۉانوئیمتیحانهچه ۉهۉهئهتوکا اڵمبهبېرکېمنهسیکیۉهنیکهرچندچههه.رۆڵیچیاۉا

رهیهکهوئیمتیحانهنهشؤ.بریماداڕۉېۉئیمتیحانوجه.کارووېمڕازیبېنېشبېووېمجهکاموهرسهنیدهمچهمیانه
پیکؤسنوسېبېنېوکېدهسواله.ـونیمگېرونؤزدهوچانیشانهردېنهمکهڵېۉهندیههزهبه:دوۉاتمرباسکهیدارایمپه

.رهڵهههېنېابیشلۉزرگرتهختوجهووهۉانیدویاۉابېنېنهتهبهشانزهبه(٢٦١)سودۉېۉدوشهسه.کریێبېنې
ئاماۉهکهرهیهفتهوحهشؤنه ،ماتڵیجوابیبېنمېوئېمهمامؤسا خاکتوسر"ۉاتشزیاۉهنهکهرهردلیبهههمامؤسا
نا،منیاۉیسگیروویا:اتمۉ."تؤنیئاسینزده"ۉاتیدارا."گرفتهرسیزدهتنهایکنف.وادایبیسهختتانبدبهمه

ونیمنؤزده به. ن،ۉیسوشگرتهریسینزدهفهکنهیهرههماچؤساکهمؤماکوره"ۉاتشۆونهڕیېۉۆدیامپؤناباۉهدارا
."ۉیت؟ژنهچېشیبرا؟چینه

یهاتفیئاغه.ردکهنگشنهودهالنهرخناپۆشچههوداراڕ.ـگیرونیمویانؤزدهیساڵممنیاۉېۉم،بهژنهلېئهبه:اتمۉ
که بهکهگیرهنزهسېسهنامې دهریچش وکوڕ. چو بې دلېبهېۉ ال نیشېرهنهیهکهرهارۆ دیاۉ. نهمنههدارا "ۉاتشو
هرخیاۉوهؤرچه."یبیهنهیچتؤکهسېنزده دارایجارهئیورخیاکهچهنیهؤرچه. بهو :اتمرزۉنگیبهدههؤرسانێو

.ـمنیابیستمیگیرم،یانوزده:ئاغایهاتف
کئانیوشکبیییههاتفپهئاغای کېزۉانلؤژنشینهیهاتفبێۉهئاغهنهیهئانهڵېۉه.نههۉنرقیدابهجېئ.

!؟بشینباباکیهایندیگه"ماچاکهۉېنېژنهئه.شانایرتیردبهسشاکهشادهووېشېۉهنگشاهؤربڕیوبهاڵسیدهکه
!"بشین؟مگرالکیه،مبیستمیگیره،مبیستمیگیره

راهشتهوکڵؤسندېتاناینهۉتهبهوبېمشاگرتهرنشینایچدڵودهمیانوۉهجهتېۉماعههنشیناجلؤژنیهجوموچه
.ېنېبیهاتفیهئاغمولچوڕاودهمهوچهېرهنبېنهمهیاۉهروپهسهفوبېخؤرپاسهمنههاڵمبه.رېنېهامڕاییشاکه

روۉهقژاگؤشېۉورجهمتهمېۉکهۉاسېۉیکهدیلهاڵمقهبېبهبیهنهرمهشچهرهسه.یهاتفپیێۉیمیانساڵبېئاغه
چهرهسه بېنېرمېیش نیشانې. بې هندیار ئاغهرهسه. ئاماۉهنجام هاتف بهوېرهی تېۉعرهنهو ئاساوېی ییش
!"بیائینجا"ۉاتش.مدامنامېوې".؟اسمتچیه"رساشپهونهردۆودیامنهشئارامکهکهاڵسهکه

ومنکهقهرهوه.ستۆومنشئېقکهرهووهکانهقهرهوهگېاڵدلې.دیارشۆمدرانېرهنهیهکهرهدلیبهرۆوالمیزولۉانېۉه
دوهس.بېردهباسکهدارایمیهپکهبېرئانههه.تگیریڵههغردبهسشکهرچادههه.کریابېتگیرینهڵهغه
بهشه بېنېتهبهشانزدهسودۉې، نهۉاندۉېیاؤا گرتوهنوزد. نیمم و پؤنهئاغه. بهیهاتفدیام رزبهینگېۉدهو

فایدهدیگهدیدموگفتممنبیشترازنصفورقهاراغلطگیریکردموتنهایکسیزده!خشیدخیلیبب!ببخشید"ۉاتش
"ئیمتیحانبگیرمبارهستیدووباینداره

نجامیؤرهسه.رېکهنهسورتهکه.نیماۉېۉیئجېئاساۉیئاۉکۆتهپهکهاڵسهکه.کېوېمونیشتاراۉهنێیاگهمنگېاڵ
"؟یهاتفپستکلیفماهاچیمیشهئاغه"رساشوپهردهکهشسافهوېشوگڵۉیتشدابهدڵوجرعهنهیڕاسهچادل

حانمیگیرمواالهمینامتدوبارهبدهئونئاغائیجازهرگهئه.کلیفروشنهته"ردشۆجوابوۉاتشتفکهیهااغهئ
."هارابرایتانمیگذارمنمره

منیچنؤبه..."و،دوستمانهخۆمانهولودیوهیمهئاغه"سېوۉاچېنېدهڵېشاوئامێۉهسگنؤۉهلؤژنشینېناسشاکه
رچیبؤالمۆیاگېاڵسیههیاروکهتیوبڕماعهنیجهیناناچهیهاتفمنیچئئاغه:اتمنگوۉوئامانێدهردکهمېۉبڕ
.نهزیهڕې
شاگردې.بیرانمنهگوزهنهسهدرهمهونهنهیانهمننهفتهئاهه.یؤرئیمتیحانگېیۆۉهرنهسهندهیئایهفتهراردریاههقه
.هرېنېۉلکهمحهنهیانجارېپهدهلېبېبهسهمه،لیعهنهلیتؤعهؤنهتبه
ئیمتیحاندهرهگهمکهبېاڵممنوېمۉاتهوۆبهئیمتیحاندهارهبرېنېمندوکهزنهمینحهزیزوئهعه زیزعه.وۆکما
"یۆ؟شمدهکرماشانیاچېجوابوزاڕؤڵه.تگرتهژدرۆوهههچېۉېۉئاماۉیئانائاماوئیجارهده"اچیۉ

رېتامنوازبارورداۉاکهبېووههشگرتهرهزیزیدلېبهعه.وواریکهساڵؤنهرۆولۉایمېنهڕوئیمتیحانییاۉاۉه
نتمهحهئیجارههمکبېوۉاتهردېبېمکهروقسېۉېبېکهڵکوۉهبېبهئینکاریامنهیمجهگرتهرهمنپائه.رهوهوبزیه
روۉیسگی ڕوهئاغایهاتفئ. و پهاما منو رساششنیا آمدی؟" چرا تؤ اتمۉ" بده: ئیمتیحان ۉاتشئامانا مگر"و

"برومنبیستبهتمیدم"یېۉۆۉاتشتوڕهنیمهیهاتفبهئاغه.رگیرویخاستهنمرهئیجاره:اتمۉ"؟ېمتحانندادیئ
.رهزیزیزیانېنیعهچه.!"رشهبیابب"وۉاتشنهزیزیهعهدیا


یردیقادرپوحمهکاکئهیاۉایمېبهنهیهسهدرهکېمههۆشه کهحؤاڵپهئه. وکۆتیمیڕارسیما رد لۉده. مو بڕېۉایۆ
سهپه جوابې و لۉکهئیمتیحانهرورسې و ئامێ ێی مزگهدۉهجه. ال ڕوهئاکانهرهڕیانو سهدې نیا یپهچېررهشا



یبابلوۆده:اتمۉ"ییمسافرخانهبابلمېپهبؤ!نا"اتشاۉ.ویانهرۆکویڕوهمئاردۆسهنگامهومنههیمسافرخانه
"نییئاردههڕشپندیزهزهبه.تنهپهمشگنؤکشاچهرهفائامانوگههمس.رؤنادېرکه"ۉاتشا.رهوهکامبنیهبهکتېیانه

.بېۉاتهبېوهیچشنهڵیندیهفامڕؤیۉهمنمسه
چه ئاندهکۆتا و دیهسهنیشا نهرو مسهدیهو النېفاینهو لوکسیمسافرخانهیاۉایمېکه. نهپاشنیایدحمهئهکاکهو

،!نا"ۉاتشونیچهنگدانېدیدهحمهئهکاکه.کهچایاخانهمنیاڕوهوۆزیزیوعهنهشؤیچمنورییسهکاپهکانهپله
کۆتاوۉاتدیۆهیچمنهحمهئهکاکهواڵمبؤنهدڵمبهقینهچهنههمۆئیدیدارروېهه"رۆفائیناسهرمسهسهبابلمتؤبؤ
.سیمېکاۉریهؤرۉهکانهوپلهیشنشؤ
چوهرېۉیشکهوچوهرهالیڕاسۆبهرجههههېۉچۆالۉموکهگېاڵۉهرهدالیڕاسهحمهئهکاکهرۆسه .رردۆولۉا

بلودلې نیاکهچه.منیچشؤنیشۆپامنیا .مدیهڵنوزاڕؤمېۉژهجهنهپاڵوشانااللؤیمه.کۆتنهمپهیماللؤممچهنیپا
ۆیکاڵوباریکنگېۉدهوبهمۆئاماڕوهیچفاهمس".ومنۆنهبؤ"دیگرتاوۉاتشحمهئه.ردوگېاڵنێکهکودۉېمنهیه
نېژه.نېۉېقؤڵگرتادابېنېژهرنهدیۉهحمهاڵیئههه!.بؤتؤکارتنه:وۉاتمئازاجوابمداۉه"چېشا؟ئانه"شرساپه

رموهونامباڵشگرتهسهههبهېکنهوژهمداریممدیهچهدورجه.ناناسیمانهناخانمتۆئه:اتمۉ!"ماڵۆبابچینه"ۉات
رهچجؤبزانویهیئانهسبېپههۉۆمیچچهرالاڵمههبه.رېنېکهکېنهنهوژهماشهمتهماوچهچهچی؟زانېنېنه.دؤمه

هیتېۉپاڵێوبېنېرهڵوگجیېۉیگوڵدارشپؤخمهمهڵتېۉیوسهرۆسهشنگدارڵهتفېۉیگؤچه.رهلیباسېۉشئیناپؤ
ئادهوژناسېنېنینهمنئیژه.نېیهجلېکؤگهیاوئیجلېگهکامیادؤختودؤختهئیهبېۉساقنهمیپه.شپانهسیاۉې
اللؤم.رېنېۉینوشاکهزنهحهسانېۉیکهرالکهچوه.ررېچوهرایمبهبېنېوبهختباڵشگرتهسه.رېکهنهمۉهرزؤ

به.بوریکبېتوڕهخه.ریرزؤرېکههه.ننهممېشؤوچزامېۉمپهزانېمنکؤگهنهئاده.دێمئهکاروسووکه
یهیئینهنیۉاتهچهببینمومانهێئهۉخانممننامهتکایه:اتمنیوۉنگمداچهدؤدهممهرهزانامۉکه.بېزؤروېمگرته

.وبلورهسشۆبڕنوهدهڵمولۉایلۉېنؤتاقؤیدمایمنیاپهنگامېۉههه
".انداتهمنئه"ۉاتشردۆورزکهنگشبهده،رهملمهڕیؤمهزاناشزؤرشمهکه
نه(جملې)یهیئیڕیسهژنیهئهبه شیؤیانیو روزانېنېچېشکهپېکیانې، سهبه. پهزؤروېم گېرېنېهیاۉرو به. پێم
نهفه نهمهرمانم لێۉم هیچ رېنېبهنېو ئجیپهاۉز. دهنم نهممهاڵسا شلېمسېده. قؤڵیم ېبییو گېجوهرهسه. رېم به.
.نا:ۉاتمیئاماومپهندهرئېنگېوههزارحاڵیئامانێدههه

لۉایمېو.شؤنیشۆبېنېناوبېئیرادهرقیگرتهئجېبه.یکهشېۉوساڵؤنهیگؤرداشپهوکېشتاشوبه"ڵیبه"ۉاتش
رېویکهزیمپهڵۉهباسوشېخایوقهئاده.نیمروودهوگؤشمدابېقوڵهبېرهمۉسهرهمنسه.ختېۉیۆنیشتیمېرهروتهسه

.نرمشیهزانووحاڵیمنیاوۉیئجېشمنمه.نهدامهڕاسماچؤوئهمبرمانؤکهنهتاپهنیشانیئارېۉه
یشۉراسهودهگېرهیههائیپارچه"رۆوۉاچېشئارېشۉهشوهوه.سۆبېشدهیفاسؤنیسیاۉۉپارچهۉارېقه
یڕیچپهزهئانه"وۉاچېرهیمهکهکاڵۆبیهکبریتیورووکۆتههوۉریکیسهیتاکهیتاپهنیېۉیچپهدتمهپانسه!"یوېتپه
."یشراسهۉ
مپیپارچهمنهیچنیازېۉ!شبؤستوهتئاۉاودهخانه:وۉاتماۉهرمهێوېنبېهکائاردوقسهژهدرېیوکهنیشتهرهئه

.گیروسوخۆڵکیچهؤرمهزوچېۉودهڵۉهدامئیناقهېومنئهندنابتانیهداومنیچجهنیاووئهڕیهوزه
مهرمانهزاناشههکه یؤمهما حافېزتبؤخنهپاسهیکهده"ۉاتشراگېکریؤوقسېما خؤدا:هؤرسانێوۉاتم!".ؤدا

.زحافې
گیریێنوتازهومریچڵېدڵمئجېسینه.نیشتاره.مینچابېنېیزوئهزعه.کهچایخانهنارهووېمیاۉکامگرتهکانهڕاوپله

ئانیزانېنه.نهۉههیمدریېۉرپهبېجارېۉتهرچیمدیههه.ئېشوئېدهؤنهنهۉدېۉهئه.نگیاههوورهجیېپرهمئهرهسه
یتفاقوردهکهریکوئامادهکابرایچاییچیخه.الوپۆالرهدیانیپی.نامرماشایاووېمهنیوچکؤۉهتاڵېچهۉیرهگرده
گایبېۉېره ئههع. و چهزیز چهېممین هؤهنم گېڕېنېنهر خه. بېنې وانېبهریکې نێوردیوانایم به. ئادیچی ئاخر
.ییتاتهبېوئادیبېشاکېداییمئهمنبې.شتېبېنېداخېشاچهنمنچوجوراجهؤرېۉج
منشاڵهۉچاتاۉېۉکانیکهئاپله.کاکانهپلهالیپهمېۉملۉېچهشۆوېرجههه.هردێۉمکهشیێوېمجهرچونېۉبیێمههه
دهکؤڵېبه هاۉارې و داخ ده.رهزنابېنېۉهنیۆروۉ ۉارېبې پۆ چؤڵیشا و بېنې نگې هه. هاۉارهئجې کاسې بېاڵی
؟چهنېکېبېژهئا؟سېکېبېنېئاکه.قناکامنشاشڵهوداخهگؤمهکهسانهمېۉیچشائیناڕاوئاکهنېوچهکامنهنگهده
بې؟چونمنچیشینهئادهناوچیشینهئادېېسهمنپنهیاۉېنېخاسنه.منئۆئادېمشوبېمژنیهئه.؟بېوچیشینههنگڕه

جه.بېیاگېمخاسهنچنا،وېمخؤ.زوۆبېارسپهچاېۉووجوابوبڕرنجېۉشدهسهائاماولۉرئهرهنیامه.زانېنېهیچنه
سواڵوکهادوبقهجهشېۉبهرپاسهههوپاوپااڵیؤوچاگۆکریېدیاربېمپۆکاکانهپلهجهشېۉیۆبهکهوچایخانهرهبه

.ېنېبېدیاریکهدلېساڵؤنهارېیوڕاۉموروچهیچۆسهکهرهنجهپهجه.کاۉینؤکانهدلیپله
ت چاییچی کهجهازهکابرای دیزیهردهبار ۉهی بیهکا ۉ.هبېۉربانگی رهسههاللؤم بېئهو شؤنیشۆ دایچم شکېجله.

خاسشبېنهمهاڵیهه.ایشۆلۉاپېۉکهرهنجهساوپهئهکاۉهکانهسوپلهیدهکهرهپوبهوالچهپایه.وېشبې.ژناسێمۆئه
چهنهشهبارؤ کوتم، فهوپڕ کهرمهچهجیهرهمازی مهو تهحمودوقېخا بهمانههۉنهکههۉڕارهجهشاری وتانېبی

بېیماشهتهسمجهدهرئاماسهپاسشهکه"نی؟شهوهتېقه"ۉاتشنیگؤشۆبې.رهودیداریهدیدهوئاردملتارماییش
.متهرهگاوکه،دهڵهزوبانجېلۉهقهسی،کهزوروبېشاره،خانهشېخاورؤ.مرونووېدهریکېشاوخزانېناۉهمهسه



ورهالبهبېدیۉاروداپاڵمورۆبېنېمزانوبهئینده.؟ئاگهنییاۉابېنېیئامابېنېوچههکوبېشیهنهدشپهچننوزامه
سیمیندهوئهزیزعه.رېنېکهۉانهرووارڕهماشینېسهچېمچهوبهیکهنهبهوخیاشمدابیهاژهگؤیۆوکهمسافرخانه

بېیؤېۉېۉنهچ.نگبېوبیدهسماتگردکه.ۆبېرییۆوالیسهکهرهبهسوۆدهدچحمهئه.بېنېۆپۆوالیواریچه
بهپاڵشداهرماۉراۉهردوۉهمېماکهڵوجهوېشتیکهمئاماویچاللؤنهشیپهشنهئانده.یئاشنێبېهردېۉده.شزانؤنه
.یشمسیهتؤماوهری؟خؤئېمهکهچیپاسه"ۉاتشونهدیامنه.یۆکههۉڕهاخوپیادهرقهوکهڵینهکهدوختهدرهمامهنه

."یشمسیهموهمنتؤ
شهسبههه کهکهمانیاییو جهرېنېتهتی، نهۉانو بېنگیم هوهئه. داۉهجند وابم خاتره: تؤمنیچ گهو پېسه،نهکهرهم
.واڵیتؤبؤنهمنیههدێۉچیمنئهناوکهتؤماچیاللؤتهاڵمهب،دیوئاشنایسېۉینۆسوکه

نیا،رخاشگهپهروزاناشسهاللؤمکه بلمېرچونېۉههیههده"ۉاتشنگودههئاماۉریم ژهونبا یهنوزاڕؤڵهئا
."هیاۉنمهئادیمالوئیتر.!هالۉنگرانینهرۆوبابهکهئاشت
پاڵودانومېمینیچئامێنهدوئهحمهزیزوئهیمعهېاللؤاکنیداۉچه دا ولۉایمې.یمۆاللؤوکهواسهپاڵشا .کۆتیمیڕا

وارته دهخیابانېۉ پاڵو و شرکهفتهرۆ باررو گوالنهانېۉچایخدلېلۉایمېنهنهرییهبهتېۉی یی چهئه. کودام ېۉیڕنی
.کهچایخانهنهیزیاپېچیابېدگریایادلېیهونوهشتیگؤوبوه.بېنهملشهشسېۉدهیهککوڕه.بېنهکهیچایخانهگوالنه

.سیمۆئاردشپېۉایدهشکهساقهسهدهیوئادیچکهیکوڕهپهرههکېشتمسېۉدهومنیچرهمنههردکهشهدێمباوشېۉئه
.ردېۉیهنهینهبېگریکېمابهبڕېۉقسېنهودیزیابوهدلېورهمېۉنیشتیمېکه
کوڕه.یسیلوکرماشانیبېپهشئاردهلهبېوخهندهمرانهاللؤ بېسشمهبرامبېودهیچههمسیاۉچهئا ڕیا مدێئه.
مسیاۉوچهباستیرکاکهزاڕؤاڵههدامبېوجهرئهناههژهجه.ندیبهشالشکستهرابهیمنیاللؤچهتابېئارده

جهنهیهڵېئانهۉه.ئیناچانوزارؤڵېۉیفرهژهمجیابېرهوئهیاۉابېنېنهڵهههبهنهکهمسافرخانهمنجه.یاڕسمهده
موېمن!یدېنمهناشمه:ۉاتم".نهیمێۉهرتمدهیمێوسهمهونهژنهجهندهیئایهفتهحه"ۉاتدێمئهیؤیجیێبیمېۉه

ئادېېکمبرهگهنیاتهبې،نهمهیچامنهېۉمرامهوۉاچېنېڕاسنهاڵمبه.نههوۉرتادهوسهوبهنههختېۉرووهالشکهته
.مامیؤوگردچېۉتههیاۉبالوئیترنه

ېشانوۉېمچوشه.رشیېبهنېجهگېمجهریچگێتهۉېرهگێفرهنیئاۉېرهچه.مامیاتهرناماوگردچېۉنهبهپاسهچیکه
ردهرارمکهقههیمامهناتهدیدارههدۉئاگرسێنهۉېنېویردهیهیاڵېۉخه.ردداکهرشاپېنگېۉتهنېوڕۉېمرهمهنه
بهبې مهچهشا تاۉکؤرېو تاسهدریێ یم ئارامشا نیشېنېشه.بېنېسائهنهچهو دېرېۉ رهۉانیتا دارېنېملورهسهو

منهپهمینزیزوئهعه.ژناسېنېکاشانههاچېگانېکۆتېبېنېوۉبنههکېمۉکتېبه.ژگمهنیشینهاڵمهیچمنههبرهکامهکتیبه
.رسموانوردهجیېشاههرهمنوئهودېروتهبېبهردهتشاکهادهئادېع.زانېنېنه
داماڵمئهبه.شکنایۉافرخانهگاراجومسردبهسمکهیۆدهفهرهعهڕؤهرجهه.بیۆنزیکهژنهجهویدمایینئامافتههه
اڵمهیچیاگېۉۆکایچبهدورهرمدائۆیاگهسهوردهردهردووکهنهسمپهدههکاۉنزیکهیاگهڵۆجهۉهئه.دیېمئادېمنهو

.بېدیارشانه
رهېۉهپوجارېۉرهسه.ردرمکهیچشگهمهیسیلوکرماشانیئامؤشؤالئېیپههئاردلهنیخهمچهاللؤژنېرهوجهشؤنه

وییانهی،پهیسنهنیشبلوپهرېتامنچهگردجارېۉیچداۉاکه.نۆۉېالئېمۆمهماوچندجارېۉیچشهلۉایمېسینه
،ئاگهر،ملمېسنؤبهمه،حهنهیهمهژناسی،کناچیاللؤحهممکېنهوئېمه،خؤژهنهییابابلمپه"ۉاتششاجارېۉ.وېشا
حهگهئه کیانمېزتکهر ئهئهرد و حهدایچتبێ ئانهکهزیچتنهر ئادهکیامهرد و مهههنمې سنهزانؤر یارېۉش،

".نگۆره
.ییسنهپهنیاللؤیمبلوچهمینیۆقۆڵمداتاڕۉېۉهزیزوئهرنیایعیاللؤیمۆوهؤردهموشؤخیکهده

رهنیابېچمهتازه.ژناسېنېشبېوئهشنۆسودیهوېشۉاتخانمهکهرپاسههه.بېواللؤیمالمۆگراننهییانهلۉایپه
بېگرفتنهوگرهېبیچئاندهنیکهوبراژهنیسېتېپېۉهرېبهدێمکهنیئهنېمچهنیاللؤژهپېۉهکه دێمویئهدیه.

.دێمبېوخؤدوئهرېنېیانهکهنهپارېزشۉهنیایاگېۉکهته.المۆئاسانبېنهمهیواللؤیانهکایچشڵهزاڕؤ
سرهسه ڕو چهکهرهفههنجام ۉهنییم یاۉا رۆاللؤیم گوالنه. چهساکېۉی و پېتۆ بهم ڕو نیاللؤیم کۆتیمی .ڕاگاراژ

کهگاراجه.کۆتیبېنېنهمپهباستیبراممچهدامونجاریئهیدمایېپهنهوپاڵیشهکهچایخانهمانگاراژکهههیاۉایمې
ومیانبااڵ،تؤکؤتویۆپیێۉیچوارشانهکهوگاراژهڕچۆپه.هؤردریابېۉهلېۉیفرهخهنهگؤشېۉشهورپؤشیابېسه
وماتڵبېبېرهمدرانههریسومپرسیالماشینېۉیکؤ،نههیمشکیلۉارېۉشه رۆلۉایمېۉه"ۉاتشونهاللؤمدیامپؤ.

.ن؟کې:رسامپه!".رهکهپیایهسالموئو
.اللیاجه،کوڕونهنوئاماشینیهۉاتشخاۉه
.نردهچېشیکهشبهدێمشوئهکهیهتاۉیروئانهکئانیکۆییهپه.ۉیېبېمژنهرئهڵتهۉه.ئاشنابېاللیمالۉهنامیجه

رؤدێمکهنیئهچهپیایهنیئیهپېۉکهرهرزونیامههه.نشبؤ؟مهشچندتهیمشیؤتاته،دهیماتاتهنومهپیاهامتهیئخؤ
ونهدیانېاللؤیمه.وکدهروهیچېۉتېکهۉیستمهوئهنزیکنیایئاندهنیېۉزایوپېۉهنهنېوههژهنیبابهپېۉهبه
اتمۉ یهروېۉئادیچیبهردوکهیماپیاکهساڵمورۆوهلۉایمېۉ.ـرونساڵمشکهتمهفېقوتؤنحهڕهیمادامکهده:
وپۆشاگردوالیچهمیچاللؤوهرمانېۉوفهشتهپهوبېندهڕانهپیاکه.رهجمایمېویمېبیهسواری.ێیمشۆجوابداوه



وساختهکهماشینهکهکۆتربهساۉهباموده.نهڕاسهمنیچدلې وههوهؤلهدافا ئینانکهریچههیؤتهرچیماشینیهندیا
.یاکهدافههردۉنوههمالشنامېنوخاۉهکهکاکهوئاپیایچهریۆتهندېۉسوڕانهده

دکامیارانومله یلېۉېتؤنهمرۉاریو جیائاستېما ئاسمانیچهۆربېوبېردهۉایتاریکشکههه. یاگېۉۆاللؤم.
پهنجېۉشکېپه ڕؤ"ۉاتشیئاسمانیوشا ئانهئاسمانۆشناییهئا شاروسنه، یاڕؤشناییچراۉا لۉایمېرکهمېۉتهکه".

.نردتبیهاتمسهۉمنیچ."شوممېرهسه"ۉاتششوۉېڵېروتهسېۉشنیاسهاللؤمده
."نا"ۉاتش

.یاوتهاتمهنونهۉ
"نا"ۉاتش
بههه سهزهرچیم ئاردم یاۉی زۉین ورو دهانی نهردههیچیش دهوارش په. ههدیانې ئاسمانی .یېپیۉنهسارېۉهی
روسشسهاللؤمده.ۉێۉمسانمېنودهکریاههۉهنداروخانېۉیئهتمهحهلېشاریچاگهدیملمېده:نجامۉاتمرهسه
".رمېکهپاسه"ۉاتشردوشۆالبهۉېڵېته

.واتممنیچمهۉ!".یتاوېمبیاۉنوالداروخانېۉچێبنیشهتؤ"ۉاتشونهدیامپؤماللؤ.مدراکهماشینهنهخیابانېۉیهگؤشه
."وۆمهرئیسههه!بنیشهناتوچیگه"ماچو

کاککه ماشینهدۆرماڵ ههدهنهیهکهو بڕېۉ ههکههرماناۉسشدا شېنېئۆ ماشینی شاگرد رمانا وکېشبهرهبه. سې
منیچ"بابڕۆین"ۉاتشونهرمانابیۆدیامنهچاههرکههه.کارخهچهجهسوچشنیاچېرویؤرهېۉیسافییهرقؤته

نا:ۉاتم"اڵۆیچتتێتۆبۆئێنهچینبۆماڵخۆمان،خنائه"ۉاتش.ستموهدهڕارخاڵمسهلهسپاسمن:اتموۉجوابمداۉه
".ینکهفونیبۆئهلههاتۆتهریچنهگهانوئهخۆمناتێتۆبۆماڵ"ۉاتش.هعدییاووه،ئێرهوهتهدې

سییدهیچچندگاڕیېۉوچاگهنېوچیگهېکریێبېپارکرماشینېچیالوچۆالۉهیهدۉنهکهخیابانه.دیانېپیالوپۆالره
ییوپیۉئاسماننه.یۆکهخیابانهناروماماکهیبینیێبېنینهتاکهزنجیرېکریێبېنېویاتاکهرهیاپېۉهنهکهۉهڕهیادهپ

هکریېۉیتاقینهوڕاسمپهپچه کهماشینه. بېکهڕوبه بېنهشچهمېۉوشایسهمجهمېدانېۉمدرا دههه. سورچا
کاکهموڕێۉده.رهیومنیچشؤنیشهلۉڵېنهمالۉهکاککه.هکوجیېۉسیمېنهبېۉهردهماپارککهکهماشینههخیابانیۆک

نساڵێتریشکارێبکهبه.یچخۆشهسنه"ۉاتش.دیوهمنهمنهێشتاسنه:ماتۉ".یاکرماشان؟خۆشهسنه"ساشمالیپهکه
چېشایاۉنانزیکهنهئهئیۉې.رسبوانوبؤ؟پادیچېشمنچکؤدهئیکابراکې.گېرېمیگمانریکبېخه".ئێرهبیته

هاینئیسه"ۉاتشهموقساۉده.رؤروېشۆقسېکهههکهنیېنېره.وېشابرمانابېخیاڵیخرابېکمنهرهگه.مێهۉوچکؤ
".ینیاکهسێماڵپهشوێنۆتادههاینبه.رخیابانبهفتنهخۆمانکهکانماڵه.اناماڵیزاوایێکمله

والالقهده.اشیوچندجارېۉکۉکهرۉازهڵقیدهیحهردپهسشبهلیدهماکاککه.مدرایمېنهرۉازېۉیهودهرهدلېبه
مکه!رۆبیکه"ۉاتشوهجوابداۉئامرانهمالیکاککه"؟یهک"رساشئاماوپهنگوکناچېۉېدهیۆکهازهرۉریدهسه
وهکریاۉرهبه.رسؤومنۆمافووېشبیپهوبؤنهمئاجارهئاکناچیالنیکهزانېنمېکهسمانهختکهئاوه".کیهبێژه

ساڵېالدۉانزدهیدهسیاۉهزڵفروهسیهکناچېۉ.دیاریشدانهمتریچېرورؤشناییالمپېۉیهدۉانزدهداالنېۉیده
بېنهیهکهرهبه مدرێ ۉهکهکاکه. شؤڵېنهمال من دااڵو پیماکهنهنیشۆ ما گۆرېههۆشېۉدیېنهکهدااڵنه. ی سودهۆپ.

چنجششپلهرزاییپهبهبهکۉېۉسههکېۉهۆشه بېرتهرېۉیپانوپؤڕۆهؤرگنجهپهرېۉیرؤشنشبهوهکانا رهه.
سېۉژڵېۉیېنیودلېشانهیۆچندکهکهرهنجهچۆدیموپه.ېمندیېیاگېۉۆئجې.ئاشنێبېنېالۉهمهرهوچوهرهنجهۆئاپهشوې
وکاکییانهشپهئامایمنۉاڵوههچانیشانهکهرهنیامهرهمهرووېوۉهابااڵگېرسمدهگمانېمتناس.ممۆچهردهدامکهئه
بؤنۆونهپهبؤیاۉاجؤرېۉمالیبهکه یهیئاگهئامێبؤپهپا پلهکېۉهوهۆشهپوالچهشهگؤ. بڕکانېۉچند یېوپااڵما
شوکرماشانیۆالملېۉکهدؤختهربهدامئاماوههئه.بېنهشچهکهردمهمهکهرهئاچوهمائاستجیاولۉایمېنهژېۉۉه

سیاۉېچهبروموچهباستیبراموئاکناچه.دێبېمېۉزاڕؤاڵدۆرهوجهنیشتېبېرهنېۉهژهپیرهنهکهیانه.دارماچکه
رههکېنهنهژهبڕېنېودۆروپیرهمننهمجهکېچهزاڕؤڵه.بېنېمێدلېشانهنردېبېیکهیشپهکهرۉازهودهرهبهکه

ئېخؤله ۉهڕهههکېجارجارهنهژهیرهپ.شا بېشکېۉهنهیچهکهگؤشېۉویانه".یپهههؤرزوتاۉ"رېوۉاچېکهنهشیشا
.جارجارجمیې

نگمودهبېمنهیمیانهنیبامیهمنچه.رهیشنریاۉکاسېۉخؤرشتوبامیههسکهرهه.یماداودۆروسفرهیاۉیارهسفره
ردۆمکهبارهدۉه.سیئاشنابؤگؤشېکهبهنگهدهشېئانهیهانهاڵمئۆئبه.رووهمهدامنبامیهئه:وۉاتمردۆرزکهبه

.ممۆوئامادهنهامهدامیاۉئیجائه
.زانؤگیچخاسمهندهنوڕانهردهشبهکهماشینهیدونیکریېکهرهباسوفهینینانواردهچه

ولۉایمێال منیچچېۉېۉجهیبېوجارجارهردهلکهلحهدوهریکوجهخهوماڵپاڵشدابېۉهکاککه.نانوریا
کېشهرچندهه.شېنېهیچکامئۆمېمانینه.روۆمالیشیکهکهدێموکاکئهینوریکبېنېتابهرخهمنهه.رسېپه
ئائینهاچیتؤۉ:ۉاچېنېنهوېمهودڵورېنېۉهرزکهبهرهسهیهووتاۉتاۉرڕکههرېنېباۉایاڵمنه،بهېنبېتهررگهؤ
.نا؟شبېزاربیهنهچهمیشهمنههکهبؤقفهسه
ینامېکاڵېژنیهنیئهچه."ئاماکاڵې"ۉاتشا،بېۉهردهشناکهیدونیچماشینهرهوفههبېۉهؤرسېنهکینهژهپیرهاڵیهه
داواللیبېوئهجهکاکونهژهکاڵې.بېدێمئهکاڵېواڵیگۆرې.جوابشاگرتۆرسېپهیاگېوفرهېنهچېۉېنیشتفره



شئامارهرنامۆسهبهیچمبهمالیواللؤکهکاکونهمژهیچداوئهبېنیانهمالخاۉهکهکاکبیچهسېیدونیوپاحهرهفه
.مرهسهلۉێبېبېومنیچکاڵۉهقفهسهرئاههیچکهقفهشوسهئېبېۉه

بؤوۉیهژنهۉیرمنیاچېشمئهئیتر..."ڵهڕؤ...ئۆ"ۉاتشورههۉنهیاۉنامنوگرتانېشهشوېلهپهروبهکاڵېئاماچوه
.رؤرکهسهنهمېمهنازوچهرونیمگیرووروکوڵودهرجتاۉهۉانیمدابېمخهگردوته،بؤچېۉېۉیچمۉاتهروکهڕمهباۉه

نگوبؤکاڵېزامېکولنابېنێوده.نجېغروروسۉېمئامێبېنێپه.بېۉهڕاشنهنهمهدڵمسینه.نههپېۉگڵۉیمئامێبېۉه
نیایشهاللؤیتکاڵۉ!جیاوبازهرهبزیههؤرزه"لتېۉمۉاچې.تیلنېدۉېریکبېبایبېخه.بېزؤروېمگرتهبه
زیایرهئهئیسه!هبؤۉڕؤتااینهخۉمالنیکه.نینیهڵهخؤزاڕؤ!وازباره"هاۉارېشبېنېوۉاچېیچمکهئۆلته.رهسه
.رهمهتاکاڵیئاردانێوې،بېسینهکهوئاگامجهنگمبېنیوېمجهچه."یباعه
وندبېهؤرزوسهالمۆناپه.تیاناڵهوخهناخامبیهبرمانوکهیارېنېنه".؟ووېماییانهریبابلمېپهزکهرحهئه"شۉات

.باساعبېرؤتازهکهناقێدمه:ۉاتمجوابوکاڵېنهجه.رههوبزیه
شه منوئههۉئا گوزهرگېڵنایسهۉهیؤترینیوئهرسایجهرنجدایوپهسهبهدام کهڕؤشتا وئه.ردۆما کاکدێم

باسترهیهوشؤعلهشؤنه.شابېېگۆرېڵزاڕؤشؤعله.دۉېکناچېودۉېکوڕې.چوارزاڕؤڵېشابېنېمالېپېۉهکه
رئاهه.شبېشکناچېۉهچڵینېنېۉهژهماڵجهکاککه.بیکېنهیچبېشکهخانمهیالواسحوسوهرهوئادیهنهبېوشؤ
کاباقیزاڕؤڵهبېوجهنامېشڕؤجیاره.ردیمێیکهشپهکهرهبهرساشکېنمېویۆپهکهرهروبهسهاگرهۉېکناچیکه

.بېرهتهگۆره
.شائادیوییانهپهېلۉایمرهیدونئامێوپېۉهرهوفهنانوچایساعبیکاڵېدمایساعبې

بېنېههاللپېۉهکاڵېوکاکجه شتزاڕؤڵېشا دۉېکوڕېوششکناچی. وگردیبېیدونگۆرهرهفه. یدونرهفه.
ویالپردهپهۉېباسشبېلۉایمېهیزیشهکههیشیننیپامایدورهنیفهچهئاڕۉه.ربېتهمنگۆرهوساڵېۉچهرهسه

کهتیهفرسیهیئاگردفماپهسؤئهتهوسهسیمابهودؤیمانهیۆپهموماشینشتهدهچاگه.ینارورؤخانهیکهپهخی،قشاڵ
.یکرماشانیاڵنێپهمنگېگاوئاڕؤیهۉېره.بېواردشیهنهسهده

هه گرد ڕفچامای گنېنې پهتېۉ سنها یی جهههبغڵهئه. یمهنجشهپهم و جهههبڕېنې شهم .قرتنېنېیچمهساعبو

ڵینیمیۉهروتؤشهچیسهبېکهممئاردهڵینیمکهتیۉهنؤبههنمراج47تودۉینزیکبهنؤبه.رسیمخرابیاودهزعهوه

.یمابېنېکهاڵسهکهڵوۉهرشاگردئههه
ئاتاۉېنې.اڵتداربېنېسهکېشېۉیدهخشهئیترنهئیسه.رمانهههبهۆردسمکهدهنهتهشرکهوجهدهگېالنێنۆسوهامنې

و(تانی)ییتوڵخشهنهزیوپېسهروکاغهرداریهؤرشاگېرېنې،باروسهبهخشهنهنهیهجادهورڕاۉیهجهژماریکه
کارهیبیلدوزهسوروکاریپهروودهئامونیاکیچاپېشاکهیجهردهڵکبهکهرشابارووبهبه(پؤیی)فیلیپاناییپرؤپېسه

.وردیاریکهرجرجوبهروۆوخههنوخاکجیاکهۉبنۉیسووته

وایسراۉماالخهکهسهدرهمه.اڵسهامکهنیبیابهیدورهنیفهوچهلۉانېسنه(7474ییانزهاڵسوکه)پاییزیئاساڵیه

بېبارهبهنزیک ئهکهنازهگا بېکااڵنهردهو سهپووانهسراۉخه. دۉهریۆالی قهساختمانېۉی بهچینی ورهبهدیمی
قهڕدرهیپههوهۆشېۉیگۆرهرۉازهده بېرارشگرتهختۆ یجادېۉکهرۉازهنیدهشاوڵچهنهیهکهساختمانهروۉه.
.نێیگېڵنېردهقیۉیهنهڕۆزداستانېڵۉهزاوقهڵۉهڕئاۉېچقهدۉېکیېپه.چېرکېشیېرهسهختانهدرهیزهڕینودۉېبه

ئهیانه مهو و چهتیېمدێم و بېنې خهچوارباخ کهنی بهسراۉای ئۆپهئیپهرېنې و چه.شاریڕوڕ ساعبانېۉ نیگرد
وندافرهگا،ئهرۉېرهتاسهچابېنمېیئانهسهدرهومههردێتائاخرووادربڕماکهوئهگهئاوېمایاۉنېنمېنییدورهفه

.ئارېنمېونیشېنمېدلېشاریریبازساتهنیکهوچهنهاریهرودیۉجاراسه
جهتهیگوالنهنهسشارو بېر مهکرماشانی دهیچشکهکهردمهو ئههستم رمانېر فرهجلوبه. مهرگو ئېگهردمو یچو
یاۉپالهکاڵۉهیچجهوفرهپانتؤاڵرهورېنېملبکوتېۉکهغڵهپیێئه.نېبېشپۆمهرگیکوردیوجلوبهنگهرڕهمتهکه
رېنېڵکبهکه ئانېنهجلیژه. دیېبېنېنههۆرامانهمنجهبېنېکهنا مېۉواروکهبچیندارېبېنېوغڵهگجیېئه.
.رهرهدېنېسهناچادرهژهبوغڵهئه.کاکېشېنېرهپؤژنایپاۉهسجهدهنگؤاڵۉهزه

نێیگېڵیېاللماڵیوکاکجهیایکاککهگیرروختېسهداستانیسه جهبیهختوزیندانیوهباسبېکه. نهتارانهیشا
ڵوساۉاکیدوکهنۆسودیوکرماشانیخؤفهیچپېسهچېگه.ابالدیارشاانشتېتاۉزارزامهههمبهتیهکاڵیمهداموئه
مایېاڵتیسهنیدهچهبیزههمهڵییوتېکهکهییشارهئجېگۆره.ریشېوکرماشانیائۆخاستهزعههواڵیهه.رېکه
.نېتانیهرهده پاڵو کوردسانی نامېکوردیو هۆرامانیسنهردموگرفتېمههنبیسنیهزههمهئجې رنگتهڕرهپهیو
.رېنېۉهکه
یاگېئۆوبېهنیدونشچهرهفهزعېبېکهروئاوهریاردیدهتهااللیزیماڵیوکاکجهوکاککهاویانهۉشوههکه
سانېنهنجاممنۉهرهیاۉاوسهیاگېۉنهرسوانبهدهروبهیدونیکهرهفهیهیئانهالشومنیچپهته.شېینهنهرسوهده

شیچزیاختفیلمېۉیوهروهېۉیارېنمېوههشوهگېاڵیوقسېبهکامارزشیاڕۉههوردایباشگانیسهچه.میدانوئادی
سینهرداسههۉبیێ کهی سینهوه.رېنمېمێچ پهرزشو یوېمایچ بېنېشا دنیێشا . سینهچهمن بهنی وهمێ .بېشینم

ماڵبه.بېردهکهچابارۆبېدڵیوېمنهنهوکرماشانیچهبېنېنهرپهههاڵینیخانیمههربهماودهشېسینهریېوهۉهۉیره
وهسه ردایباشگا بېئازمونیتازهالۉهرزشیام ههئیدۉه. چېۉېهامبهێبېنېبهیجییؤجهرچندهدنیا شېچشااڵم
روراۉهرېوۉهنگیریخێرېکهالیهیجواننرتینیۆمدرېنېوسرشتوروههراۉهڕۉهخێروشهردۉېلێۉهههجه.بېنې



مدرېشه ڕیۆ پهچهنهرزشهوه. الشردهکهردهروهنی ئازایهیهی گیانو دلسؤ، و پاکی و دریتی یاردی .ېزیچ
یؤتاۉېنهکائامریکایچهېرنهوستفیلمهتدلېنانهته.نیشگېڵېیوچهکهمانوداستانهاوقارههامڕبهیؤبېنههمایچسینه

شتیۆپه.یپارېزنېنېسهلهدرؤودهدزیووېجهنهیچهقهتهرمهگهکېجهمانهقاره.هشیبیزؤۉخویئینسانییووه
.ېنېبانېبککۆتاوگیریایامېهرهنیپهچه.رېنېمقسېکهماوچهڕووچهبهرېنېوڕوکهنهقهته
گېرمیېۉتهرگهسه دلېشاریبېاڵیرما ووهفره. رېنمېنیشېنمېدلېشاریوواڵووڵشکهختا رنماېۉیهیچبه.
وکهرهگهاڵیۆالموگېڕۉېۉده.شبېوهشۆوېۉایچهژیرهئیجؤ.رېنمېیکهگېاڵکهزبهنیاحهبېتهسۆنهتیچمادهتایبه

کوجیېۉهلههگ بهنهنگهیتهخانی، دهرهو سهههنهتایههچۉینیدۉیرۉازېۉو کام سهر رو یۆنترینههروراۉهۉهکۉېۉیۆ
کېۉهسوکوجیهئاسنینپۆدهکتاییهیهۉکهیېۉرپربهکوتو.یؤۉهتامانیایمابسماتڵېبېنمېهاۉموقسدهورهنیشتېبېنمې

وکهسماڵهودهماکاڵۉنهلهپهپۆوبهتندیداۉهشبهکهرهبهزیارهرکههه.هزیاۉوکابرێۉکریاۉهرماۉهراۉهۉهو
هېرهئاۉردشهیشورهسه تا بهکېرهوچڵپاۉوکوجیهڕههبېکۉاشدلېنهچهزشو سهردۉېپێلۉههو ورشا
ریکماۉېۉخه.بؤڵېشئېنېودژمانیدېیتایتاپهپهورهچشهرووېۉهیچهنیئانهچه.یشردهکهرهگهردبهسشکهده
؟سماڵهوکاڵودههیلگبوهبۆواتوڕوهئه:رسامخاڵۆوپهرهمنئاردۆوېتابې

وچنچکېۉشداوکۆتباسوئاماالمانه".سممنههواختوناوچاوهوبهوازملێبێرن،بۆئه"ۉاتشوهجوابشداۉ
جهخهکهیهئانه یؤ دۆروبهدهڵکو سنهرگاکا یانهو ئا و ههیانهیچهیا چهسورهو و یانهیشا ههنی هامسورهو یش
پهیفرهڕېۉزهتیېنېواڵیهوه دانوئیسهژهتانردهرجکهخهنهشا شبهداشۆوئادیچداخېمهوریێنهنېتؤژهنیشا

...یشمجؤکهسماڵهکاڵۉوده
تاتهاللکاکجه فه، ڵکوسلېمانیبېخهنهسڵهئهجهچیکهاللپېنجۉېنیجهشوربېبهمهنهسنهیدونی،رهو ختووه.
کاک.جېبانیشتهنهسلېمانیهنیخانمېشچهومارؤنیژهنهسنهجهؤوبکاسپیریکوخهنهراقیهینوئېرانوئېوېشبه

اللجهکاکتیۆسابهکهموردهچامایهه.اودۉېکناچارېکوڕیهداراوشبابهرهیهامسهیاخانمهسورهواللجه
رؤبهوشوکهمیشجیێبؤۉهشویدوهدایچمجهرئهدماته.سلېمانیملؤرهئادېچهموازؤوکاڵېچڕاشگنؤنۆسوده

جېنیشتهنهسنهویاسنهمهرهگردپېۉهورؤرکهشابایانهچاگۆدمایماۉېۉی.سلیمانیهملؤرهماڵیوئادېچهکاککه
.با

ییبهسنه"اچیبېوۉجارجارتوڕه.رېوسلېمانیقسېکههجهلهربههههنسنههایجهاژیۉوساڵهاللشؤنهکاکجه
نههرزیپیباالبهاللپیێۉکاکجه(.نهبیېیهۉېڵهاللیتهداوکاکجهگوایائهگیڵناشۆکهچیمایکاڵې".)خواڵێنخوێئه

بېکۆته یگۆرهکوڕیچماڵشبېوکاککهزاڕؤڵېگۆرېمهخانحهلېمه.ردنشکهمهسااڵته09هرجزیاته. کاک.

دۉېکوڕېوششرهمپېۉهتیهاللوکاڵېمهکاکجه.ؤرداریوپیاخاسینامداربېزمشبېوبهماڵکوڕیدوهجه
.بېنیهوئیپېۉهیگۆرهیدونزارؤڵهرهفه.کناچېشابېنې

رمانهماشینېههوبهوماشیناۉهرمانهههسشمدؤبهماڵدهکاککهنهئېراقیهینوئېرانووکاسپیبهرمانهوههشؤنه
بېردهوباربهبنهنهیچهدماینهمهردهووچیسهرؤکه یشنیا ڵوکاکفازیلیماوکاکجه. ماڵییکاککهپهچیا
سهکهرمانههه وېشا پهرمانسۉزېنېههوماشیندهرهرېنېویا رېنېکهنهېشا رهۉادېۉیزانێوسهمخانهرجهسه.
وهماڵکاککه.رشیېبېنېبه سدایهېزودهنیجهاللچهکاکجه.یبېنداشاروسنهمهدؤڵهرهههیؤجهنهختهچا
کاله کسشی بېشنوهیچشڕردههپی کزییێ دؤراۉهۉه. ساختمانو کهیۆسنهنیاتوخارو یانې سهمېۉ، مېرال دانهی
یهشپگرفتېوجارافرهنهمانیهیوسلېسنهریزاراۉاراۉهۉهجه.یشبېتهندوچایۉرهدوکانوقهنهریهوشاهکسڵیهئه
.شېبېنېوه

.اللیبېنمېوکاکجهیانه.ردایشکهردائاماوسهنههختېۉوهمجه،تاتهیلۉانیسنهنهرسوهیدهمنپهکهیهدمایئانه
شیدرهێکتلهشچاۉاللبهکاکجه"ۉاتشونهاللیهشیدیاکاکجهوهیوالشمهکههبلؤۉکشبېرهگهکهئاساعبانه

!بێ هاللیچجوابداۉکاکجه" ۉاتشو ههئهوهئهکوره" بهڵېیچی؟ وهخانلهمیئهوهعاتێپېشئهکسهیانیهمو
یرنامهبه:پرسێستنولیێانبمانههئهکاتاهڕوانیئوچاوهرگایهمدهرئهبهیتاندێتهشهن،یدورهشیوفه،ڕهستنهه
"؟مڕۆمچیهئه

لۉانې دارهسهنیگردوزاڕؤڵهچهاللکاکجهومدیهوکاڵېیانهجارېۉشا مهکاواد کهنوگلهتېکشیهتیېم .رؤیېشا
،ئانهئانه"نشاتهنوۉبیهڕهتو،یشپهنشاووانانشاۉهنۉیسهرکهاڵمههیبنۉیسا،بهتانامېۉشپهنردهۉاتشاداۉاشکه

جوانی.نۉیسونهکهرېنېرېنېوداۉاکهکهنهۉهشېمڕهگردهه.ـیشبنۉیسوبامنپهیدېبده:اتمۉ."ماچؤشمننیاکه
اللیگرتکاکجهمجهکهمهڵهزوقهداوکاغهشمنهمنگؤ.رهبلؤلێۉهجؤرهیشاپاوتاتهختبېنامهسهشاۉهبېنېوال

قیدیاریرودهفارسیوسهقووېشابېشاوبهنامېدهختانهچاوه.منبنۉیسوشرچیئادۉاچؤههردهمکههرتوشه
الشپاجؤرهاللیفرهڕوکاکجهزه.ییۆبېیشیانیپاۉهڕشالئاغهزه"ساڵوشیانییئاغه"یسهۉاتشبنۉ.نویسیېنې

کژورریهشدهمهباشیههاشتهرددژو،سهسهماڵیدنیاچڵکیده"یسهمایساڵمیۉاتشبنۉد.فۆتیانوڵکیۆمهخه
ئه"وۉاتشیمواناۉهمنۉیسوپهنامه."یخابیکنوێنمریهشدهمهباشیههاشتهندسنوێددهمیخابی،سه یهوهئا

.بیتامنهداومنیچخهششنهاللیگؤاکجهاڵمکشابهزاڕؤڵیگردنیشتیگژوپؤپووې."نامه




یپهنۆسودیگیریانوبریێنېجهردمېۉیفرهزاناممهبېکهوچاگهنهختهوهچا.ینۆسودېانێپهپشونۆرؤزیلۉ
نهیفرېنیشتېبېخؤفېۉه.ژناسېنېریمیئهیوجافریکهفورهجیدواللؤغهمهگ،نبههمهسان،بهدلېشانه.ڵدیانیجه
.رسؤندازېۉتهئهریؤبهندایوېشوههسحهگردکهماکهروچهگنېۉهردمیوپاسهمهدڵو
یمنهرسوهودهمنهیلیانه.ردۆشنزیککهختوئیمتیحنائاخروساڵیوېوهنهشیپهشنهۆوئاندهدیارنیشېماننهزه

ڵکبېمکهنهوهنهنوسودهجهشختووېوهیکهرسېۉدهرجهزیاتهوهبېۉنهیمگلېرهرېنېپهرچیکهشیېبېوههتېکه
.سۆدهدېنهاندهیچئنهوئا.بوانونهیچشپهسویانزدهاڵشکهرېنیتابههب

یانیشیبهنبۆڕهوشتبێرتۆزیمیوهدایه"ۉاتشورهشهرهشداشسهکهفهیدونیلېرهختووتیفهگانېۉوهۉېره
ئیسه!ئیمتیحانمانه سهخهمن و تێخهم وم . زو کهوهخهسبحا دهرم تۆزێ با بخوێنمنۆ رس سه. دهسۆزی عات
"!فمکهئهفریائیمتیحانمانه

یۆونهرسوهدهخجڵنابهممنتادېرېۉۆوې.نوئاخروساڵېچبېاحشئیمتیحانوشیمیمابېوئیمتیڕاسۉاچیوساعبې
سهنزیکبه نیاۉهرهساعبی پؤرهوهم کۆت رمم ده. رؤیهچا دۉیهتیهمهنهمو فهم و ئاما جارې .یدونشچڕېرهر

بېیشنههؤرسهرېۉجهبهرېوخهیېۉیبؤڵېۉکهنیگردچڕیدونچهرهفه بهرهههؤرسیمېویشېنهبهساعبې.
چایشېنه و نان ی و وارد مهتهشېنهما ڕاو دانهسهدرهر ئیمتېحانیۆرۉهیما پېۉای لۉایمې یسهدرهمهنزیکبه.و
ههوللـهروکهسه دیاریشداچند ماڵېۉیما سه. ئېنێچۆ رۆ یانهئ. ئاستهنهجېما نجیاچېۉشا پهکه. و رسێمایاۉێالما
ومدرابېشؤنهنههانردهمبېوناردهکهنهسشپهدهشتعاتههئیمتېحانسهگیرهمه....،باسوئیمتېحانیشابېونهچه
جؤره.ئېمه پا ۆحۆتیاڵسوکهجهمن ئیال یهپهو تهکهی جاری بیام به.جدید و دا ئیمتېحانم رشیاپاییزې وشؤنه.
لۉانێمهرهیمهرشیهبه وکهکهسهدرهئامانێکرماشانو دهزدهاناڵسودۉووېم وکهنهسپهیم کاجیهکویؤجهجهرد
.ردکهمکرېیانېۉیگوالنهنهوانشیریهوجهکههڕگه
بهردهوکهبېکانبیهرپلهسهنهسڵهئهجهکهیانه یؤ.بېکېۉهوهۆشهرۉازهرودااڵنودهسه.یگوالنهرېۉچوهبېشا
بهدااڵنهرجههه زېیشهؤرۉهکانیپهپلهکۆ ورۉازهریدهالیسه.کېشههۆینهینشدیختهالیتههرېویدۉنجههپ.

وزایانهمه.بېۉهونهپۆیانېۉیتازههیچسده،کۆدیێنیالقهده.کیکوجیهدیینهکهشبېالقېۉیگوالنهکېچۆدههۆشه
.یچشابېریفینامدارهزهیبهکناچېۉه.بېخاسهشافرهزعهوهدیاربېکهشانهکهیوانهروههبهبه.حاجیکېشۉاچېنې

.ماچهروۆگنېۉهیروسینهسهچندکتېبېۉبهجارجارهکه
نههمۉیچسنهتیېهتېبېنېوبېتاقچمگرڵیېمهسدێبېنېوبڕېۉخوېتهدهچېۉېمجهفره.ینهرسوهدهبهردسمکهده
رېجهتهزاڕؤڵیفره.رسواندهقوجاراوبیانێبهرودهموېمئاردۆسهکهرخاسبېوکهاڵمههبه.بیېبېنېېبار

پېراریپاروکېنهمهمتهکهروکناچهمههسزایچیاۉێبېجهکېکاکهرمانههه.ینهرسوهیدهنۆسودۆئامێبېنېپه
یۉارانکریېکهرگلهڵتهرساڵېچاۉهزادۉیهجهکاکه.ېۉشابېرسیاڵپهۉزایههجهنیکاکهگردگۆریبیېبېنېوچه

 ".نېختدؤسېمهرگۆرېباوئاوهوساڵېۉتهرهیئینېسههد"ۉاچېنهجوابهمساڵېدؤنؤوئادیچجهگوایاکناچېکه
نهومنهکهرهیچوهزیزعهنیچهڕۉېۉ.رېردایمکهبېوجارجارڕاشگنېکرماشانوسهزیزیدیپلؤمشگرتهعه

.رېدیاریشداکهشېبهوداۉاویکهرهبهروئېۉهختانهیوچاوهجارجارهکههکتېۉ.ماتڵېگریایچاشتېۉېبېنمې
ماماتهرجؤرېۉبېهه.بېڕشنههباومهئېگولبېویابهشالۉهکهیایانه.دایمێجوابشنهردهماکهڵکهرچیخؤهه

.ؤیبینکهرهزیزیچقؤچاخبهملشگېرووعهنهتېۉهڵمهمنههردکهکبیرماکهته.شیانهمېوبارمېتازاتشماڕگرته
درمشبهکتیدهرکههه.میشرودهوۉستمۉهرهقناچاشتیهنانمچهمنیچتیکېۉ.مدرایوپێۉهکهرهزیزلۉاپاڵوبهعه
رئاماوبهنهکتېقاڵبوجهکته.یرکهروچوهیچوهمداپههشوفڕیملوشتهپهمانېیئازانهخشهپاونهبهی،یتیکهپه
.وزریکنېرهیهکهالقهیۆوتاناوېشماڵېشیشېدهکهرهنجهپهتانانیشې.یکهرهگژوپؤپوچوهونیشتهندهڕهپهبهبیه
یپوالیکهرهڕیزوبهڵقهئه.رمێیکهکهرهبهرزمێوتاۉېنمېهؤنهتازه.شاچۆۉارېگڕهوئجېهارگێنېشمېچه
شارایۉهنیئههچ.دۆشارنهچېرشهماووېکېشتملووېمارهماومنکهفهکولېیکریادؤشهماپهرئاندههه.ریۆبېسه
شپۆدیارمېۉژڵېۉهریاگېۉماکههه.گرمنېئجېپاڵنگا.ڕنایمېردبهسشکهدهیوکهکهرولېفودؤشهپڕاسهتهماکوې

به ماڵېشپؤمهبیێ رهچؤڵی وه. کهبېۉهکۆتهنهختهچا بینیشسهرهبهبؤمهکتهۉیرما ر رهسه. لېنجام فوچېرو
.ئاردیمینهوازچهردۆ،ئیجاکتېماکهرهناماوبهیوترازکهزهڕېڵقه،وېمایاۉناالئهملۆوکتهنهیهکهشهدؤ

وارده دابېۉنانما پاڵما و ۉاتیزیزهعهبې زهههامسېۉ" نهتههریفهی " رېئه:ۉاتم ۉاتش. ردهزه."؟تنێنهدؤنه"
.زیزوېشچابارۆئؤسابېعه!"رهخواباسشکهیتؤتباریکبېدادهناکه"ۉاتش.ردوۉاتمنانیؤمکهخه
ئهنهشؤ پا فرهرهو اتمۉرهزیزیهوعهگرتېۉو نانواردهشؤنهڵهماۉېۉچێۉ: بېۉهیهئیسهسهرپېههرهیهو دا وپاڵم

ماوبانیته.تاۉیبېرهشووهئارؤیوهرپېسهۉاهههه.مگېرېنهکهرېنېکتېبهرچیکههه.یمروسینهکتېبېۉمنیابېسه
.نیشتارهیۆکهچۉینهروبانتلیرهبندیۉارۆوسه.ووېمهساولۉانېئیبانویانههؤرۉهکانارهتاۉیگرتاوپوپلهرهووه

بیایمکهبهیکتېنهوهۉهریکوئهوخهوئادیشاۉهویانهکهپاڵمدادیۉاره وکهیمۆوبانهرهوسهشتهپهنهشیپهشنهئانده.
یانهرجهرزتهۉیبهدیبیبنگێقهکهئادیشاۉه دهکهبانو ئامانگېۉومنا نهوئادهردۆومدیهکهمڕاسرهسه. جیېۉیگ.

کهرپاسههه"تؤیچئیمتیحانتا؟"رساشپه.بېسۆدهوکتېبېۉشۉارهکهلیهلۉارهبېملوهیتېۉشهردهسوریکؤتاشکه
رمېرگهسه.رهنیشتهووېشاۉهکهراخوبانهقهمنهؤرسانێوئادېچه.یئیمتیحانمانهۉارېسهئه:ۉاتمبېۉهردهالمکه



بېنمېکت رهسشۆکۆتهشدهکهبهېقسا کتېبهتهڵمهههلهپهبه. دا چاڵکیانېرهیشگېروکهم سهکهکتیبه. یمۆهسینروووېم
...کامدلېسینیپیاڵهبېنهکۆتهوبېرهکۆته

شمجهوپېرارچېزانېنېپارئیسه.یبېنېنهرسوهرمودهرگهختسهسه.بېشتیشنهههبههاریوئؤردیۉهئاگامجه
.نهکهرهمنگهکهنهنیهئانېزعهووهمدیه.ردشداریمکهبهنهدۉېئیمتېحانېجه.رۆختوئیمتېحانایاۉاۉهوه.نشیهسده

.یپاییزیووبازوشاپهدهحانینهئیترئیمتېکهیهکۆتاۉیروئانه
زانوچېشمه.ینهرسوهودهڵیۆوېمدهۉهڕؤئهرجهههکهرهنیابېمه.ینۆسودېولۉانێپهمداۉهکهتفاقمپژگناویانه

به.رارگېرېنېرۆقهبهئاراممبېونهنهیانهنه.یېکرکامئاشتیمنهنیکتیېهرېنېچهرچیکهاڵمههنیبېبهوچهبې
روحۆزهوېسهرېنێۉهتبېنېوتاالکهبیتاقه.نێدېتیچنهبوشرکهرېنېوجواکهنهرمانهیچۆههنهرسوههانیدهبه

داکامنهچیگردوئیمتېحانهشیمانیکهپه.یچمگرتۆونمرېخاسیچمگرتېبېنېکهئیمتېحانهدۉهجوابو.یۆۉینېنێالره
تیمڵکومهکینهمهووېمیاۉنارهممتاشترهسهنؤمهدانیمنهوئاۉهڕوهیهماوئانهتهبه.منهۉهروباراباروسهبهبېبیهبې
بهۉهتېۉدېنهمگردزامهتیهبېچارېمه.جېبېمنه قاڵییو.کامۆماتڵیمبؤهکتیبروشبتاۉوسهرووېشویاردیمدېتا
بېبیهنهشقمۉهرسومهدېودهچېۉسودنههیاڵمبهکانجیرهوههاڵنهتهوڕیئۆپهیئارېپهرنگاوئاۉونانمپهسه

.یالرهحۆزهروسهپاقلیرۆوېمیاۉناۉهیرهسهربهههردبهشنهئانده.ماریژارو
قارهوهیبهردیوکهنههختیوتهمینهبیاگېدؤغڵهروحۆزیئهوسهچایخانه.بېنېنهکۆتهیاگهئاندهیچمنچاگه

ې،یکهریؤچندجؤرېماڵیمنهههه.زانېنېقمارېۉنههیچجؤره.بېنېنهرشیهبهرهسهنهچکامیههیمنجهکه.بې
رکامبهههنهردیچهنهختهتهجهوزانېنې..یویوتریقهیسهنۉکانهکیوکؤنکهیهتاالۉیسوشگېرهپاسوریۆرجههه
.بېنېرشیېبهرهېۉسهڕاد
رېنېوشاخزوانیکهجهمانېوڕهقارهبېنېبه.قاڵیوداستانېگېڵنېنێنهرېبېنېبهردېبازیکهمهپیرهیېۉهموکهده

ینهرسوهوېشدهختومنوه.رینفیلمېبېنېشتهېوهڕزانابیێئیکؤشکېیهکهجهییؤیکهپه.کېشېنېوشانه
.ختوازېتاگنویاگېنهوههبېشۉقؤمیایمنهرسوهدهیچکههوئیسروئامؤشؤچایخاناکهبېئاندهناسته

کشیهتېدریابېئۆرېخېشوتارادېۉیفرهمننامههامتهنداییچحهاڵمئانهرمېدڵداریبېنېبهرگههسسېچکهبڕېۉ 
نمیبهبیېبېیهجوانېئادۆرهئېمه.رزیێبېنېرهلۉێبېنېومهوبېردهبشوشاکهغڵهئهنېئېمهمهکناچېهامته.ېب

شېۉیچمائانېبېنېکهمامنابېما،بهتهنهویبېنمېنهوهرسریکیدهرخهاڵیههههکهشېۉمائانېبېنمېبه.ېشهبچند
جهده دهژهدرېسشا بېیکېشتهنهسوهرو یا ههو بېنېنهسهدرهمهر لێ ده. ئی ههسهجا بهدماینې یؤ جورېۉر
مادادرېژهماکهئانېچ.یردهشکهوهۉادهخانهویردهنئاژهرکۆتیبېنېۉیروېبېوزوتهدرداکهشاپېرمانېۉههه

یېۉگنېنمېکهنهرهبهرویسهجاچ.رمانهههبېتابیاۉمېبهنهمامهرفرهاڵیههدماههنمێوکۆتیبېرسدهبېبه
ویاشېۉیاییؤیبیێنمېشیێماتلېیانهئیتریامه.ییماپۆدیارانهجیامهکهبېیدیارردهداکهپېرمسهههیارویروۉ
.اییمایاۉنجامودېرپؤرهرهیسهردێپهجکهماکهمل

ینوبه.بارونهوازشچهکهئانهیۆونهکهنهرسۉهبنیشودهتیمامهتهبهۉوبېبتائانهنه.ردرۉیهردیسهدهبهئاهامنمه
ومدیهوردهوردهپاییزنزیکبیۆوممکهکه.مکېشېنېهۉشالیلیوېدهبهرکامهبېوههردهگیرمکهنهوانایهنایونهاو
مههردده ناسېمئجېشوېممزانوژئهکهیموئانهدهرموچیاریکهدېچوېشنهسیبېکهشچاگهوه.رووهوئیمتیحانا

یاۉنایشنهاڵتووېئهسهنارودهکهبېۉهوېشکېشتهرماناۉهروئیههراۉهۉهڵېئېمهسڵوۉهننهسڵهئه.رومشیؤچېشکه
روېۉودماتهتوگردهؤرسوکۆچارهداخېۉېسهپېیچهئینه.!ۉاددارېسهۉادېبېنېوئیمهئادېبېسه.سدابېدهجه

.رمانېوېشئهئیمۆ
کرماشائې دهمتیحانی پهن نۆسودهکهنهسشا من و خؤلهههنهرد ئېر م ئېمتیحانارهشؤنه. پهو ویلۉانێ کرماشانی
.هبېۉنهبېومهشیهرنهئادیچبه.اڵسکههامهبهیدونیبیاۉرهنیفهیوچهسنهمنیاۉهوڕوهازناۉهوچېۉمڕندهرۉهپه

.ینشبېقېقېبهردهپێدۉیهتیېمۆبهدێمومهوئهیانهجه.نزیکبېبېونهچوارباخهرجهماههسهدرهمهئیجاره
یداماۉهوردهوردهاڵمبه.نمېرسبواختیدهسهوبهرههئېساڵپېۉکهرارېۉمانیارهیدونیگردقۆڵوقهرهنیفهچه

.مانئاشههوئاشبیۆبهمانکاسهههبیۆبهماچاکاسهوپېسهرهمااکهرارقۆڵوقهچېروگردو
.رسهرېنمېیوۉیارایڕؤزگاربهاڵېگرابهجارپېسههه

شگرتهیانهنهشاره.رېتکهخزمهنهیهسنهبېوپادگانوشیرتهئهروبانوباقیگ.بېنهلیچمسنهمامؤوهباقیئاساڵه
یدونرهمنوفهنهچاپاییزه.رېنمېتبهزهرولهباسېنۆسودېۉزېنمېسهرهرشدېنېوپېۉهبېومنجارجارسه

.ردماکهرېۉودؤاڵۉېفهحیمیسهرهمهنېحهچه
مهرهمهحه کورو بېحیم کافې تی مهک. ئهتیهافی وهزێ و بې وېدێم بهردهشوشکهنهنۆسودهجهرشههختو بې
رسورپهۉهریفچاگهشهمهیبؤومیرزاحهوسنهئؤستانهربهسهنۆسودهنهچادۆرانه.وپۆسیرسوئیدارهرپهۉه

تامئیترچیدمایکه.بؤیلکودواڵۉخهریفشهمهمیرزاحه.یدؤاڵۉېپهپؤسیبؤوکافییموازؤوچامایگېاڵۉه
مهحه.رېنېکهئادیشادێمووئهرداییانهۉامبؤوزاڕؤڵیکافیسهردهنیدؤاڵۉېبهتیېمچهدێمومهوئهنییانهپېۉهفره
تاکهره یانهحیم فرهکوڕو بېشهوهیبېو سیا جاده. ماۉبهنهکرماشانیهو الچایخانېۉیهماشینتا  لۉایمیو نهېۉ
چاۉسیمېرهۉه بهو ئهالی ههسواری لۉایمېسهسپو ری رېۉه. دؤاڵۉې سهڕاو دهختهی و  بېبې پاڵشدا گێچ
بغڵهکوجیئهکېکوجیبهیانه.شېکریێبېنېنگېوههسکېوبؤرڕنیپانېوتهۉهتههگێبیانېدلېده.ختېۉۆسه



وماشهیتهااڵنیپهۉپېۉبېئجېعهتهگێۉهودهرهراۉۉه.کارهراخوکوجیهقهنیوئجېۉراسیتۉراسېیؤرهلکێبێنی
تهرهوسهشتهپه.نگێکیاستهده ڕازونیازشبېچهۉااڵنیبېکهپیۆودورۆخؤدوعهوئا باسکهپاسه.نیهۆرا
رزیامهخوباخاتېۉیفرهردمیۆوبامهتوسوزامهسشدابېدهدهیچهبېوئینهوئاۉېاودؤڵهماناڵوبهرېنېدؤکه

ال.بېسرېۉهیوېشقهپهرکامهردېبې،یانېدلېمڵکاههکهنگهنترینیتهگێیاگېشائۆههرچندیانېدلېدههه.بېره
بهوېبېنقیبهرتهیهبدۉغڵهئه.تینېنېقهرهئجېئادییانېههنهالمدؤاڵۉهبهپرېگېڵېبېنېۉهکهمېۉجهکێڵېکهئېمه
.فاڕېنێتېۉیشارینهمارههیچعهنیوېشاچهششدانگۆیرهنجهپهورهبه

لۉ مهاپاییز بېو ئاما زمسان دهبیو گرد به.بېگانهردم زهشداریجهبهڕۉانی ۉیارېنمېشوماۉندانهشادیو
دېرېۉشه ئاۉنگا،مرۉۆۉانیچتا وبهئاۉهپاڵوکؤماکشمیشا، دلېبؤوهیهدارا بازیوهۉگؤرهبهنهسینیمسینیهشا

حه.رشسهرېنمېبهیاتهگؤرانیۉ یۉشهمهمیرزا بېنې هریفوکافیېدۉېکناچېچشا نیوچهبېردهشوشکهشا
دوچننهشؤ.وباغداریبېریکخهیۆسنهوتیبېویاگېۉرودۆڵهرمانبهمیرزاهه.ېنېژیۉنهدیشویشسنهیرزامحمهم

.ییسنهپههیمېۉگېاڵۉېۉهاڵؤردمودۉازیمهشیومېماننهوهوڕجهشاوهریهۉهېۉۉیرهکؤڵبهڕۉاره
بغڵهېئهنملۉېکهختایچهئاوه.سهدرهمهرلۉېنمېمتهکه.رېکهرقنهفهیمائاندهسهدرهیمهریچگېڵێبیێنمێپهدېرته

شارېۉیفرهختانهچاوهسنه.رهرمېپؤکهشنهرهیانجارېسهدهبهبېکهینهروسنهبهلهجیوکهکو.زوگېڵېنمێ
مېدانی.ربېقیرتهمیچفهروههدتهرسهمکرماشانیۆههتونسبهبه.تشبېمیهزاریجههه٥٧ونزیکبهبېنهگۆره

گنېنهکهقباڵییالمیدانوئېپهکیپردهروسه.رینمېدانشبېتهدلېڕاسینشمېدانوشایشۉاچېنېومېدانوئېقباڵیگۆره
کناچاوکوڕا،جیاوسهدرهمهکرماشانیسهرپېیچههچېگه.ردمیمهواڵېیاگېگگانایبېبهۉېره،دانیهمېینوئیدۉهبه
یدونیئېندهرهنیفهچه.هسیمایاۉابېفریایماۉیانېبېده.بېرهماپېۉهسهدرهمهوکوڕکناچههندهنۆسوجهئېمه.بې

کهوکؤاڵنوسنهکوچه بهردهیما فرهنهئاسانییانهبې، وچېۉاشگېرمېتاۉېنمېئامارو به. مېتزانېنحهرهچانیشا
ربېنېههکههاڵمئاچنددانبه.بېنېشنهکرماشانمزگیېفرې.بېنېنهشچهنجمزگیېفتاوپهههختانهیچاوهسنهشارو
پۆدیاربېسهدهبېنېوگۆریفره ووهبغڵهئهۉهالمېندگؤیېزهبڵهورزېمنارېبهبه.التشا رهرچواردۆرهههختا

دوربؤجهزمێیانېۉبېبېکهئانه،یهگرتکرېبهختویانهوه،یاسهدرهشاگردمهتیائېمهخسهجهیؤ.شائېگرمه
.گؤیېدنبڵهونهشابېرهامنشانهیفرېچیمزگییسنهکه.یمېېپشوبدهنېڵاڵیانازاڵلېمهنگېنازهدهچون.مزگی

سێرانگێ.نهبېسهێۉشاۉهڵڵمهرکامهههمزگیونیبهدریێبېرگیشارهومههشؤنبیانېئؤجاخکورابېنېکهغڵهئه
سنهکر.مېبېنېکه ئاویهماشانیتاقۆسانشبېو ریپاو یبېنېسنهرجهتهرزشیېکرماشانیفرهمېدانېوه. سنه.

راسمهمهجهرالمزیاتهبهرزشیبېمېدانېۉیوهرچندههبې،ئیمېدانهنهچوارباخهرجهههمینیشبېکهمېدانوئه
لكشهدیکوڕیشبېنې،کهلیعهزاشایووهرهمهیحهدابیهئهجهرۉې،کهوئابانیممونوههچوارهسه،پېکانهتیهدۆڵه
اڵمزموهامنوبه.ربېستهردمیچخاوتفاقومهررمتهگهکرماشان.ردبېسهفرهسنههنېزمسان.هؤرگیریېنهچه

جه وهههنۆسودې بېشتهردۉی ر ههنۆسوده. گهزمسانانی بېرمتهۉا و بې پېسهدۉیهجهجگهر یاگا جهشېۉبهر
ررمتهندگهرچههیاناوهامنانیچنهرتاۉیېتهتاۉفرهرهوه،باقییاگانهگیبهقیتهمهوحهالباخچهیاراووکاۉهوکههڕگه
....رمانېرئهشتهوهرنۆسودهههختا،یتافاودرهوئاۉېفرېوبیهاڵمبؤنهیبېبهسنهجه

پاریممجهیچساڵروئېکهربێۉکارېۉنهوئهنهنیهرسیمئادهدهوزعهوهنیزانې.بېونۆرؤزڕانهرېۉهېچکهپزمسان
.رمێرشسهخرابته

نوۆومهنهدهنۆسورجهدماونۆرؤزیههمبدؤکهردتائیجازهکهنهیماوداۉامۉهکهسهدرهانېالمدیرومهرۉېۉشالۉ
رداکهکهبارنههیېچشۉگلهچېروباروداۉاکېم،کؤڵیۉالنهنههیچکهئانهمامؤسا.یسهدرهمهیپهیویسنهوۆپهنه

ئانده وهبیهنهئامادهنههسدرهمهگوایا و چازعهنا ههبابهم فرهتۆ نهخرابهر دۉیهشؤنه. ڕۉارهو ڕۉېۉیدمانیمهر
وبههیشانکهرهبهروۉهووئیناهۆشهمدیه.سایومامؤویانهمنیاڕوهڕوهواسراۉېمیاۉناخهتۆووېمپساکین،تاۉرهوه

رؤوشکهماشهوتهکاۉهکانهروپلهیچشئیناسهانمهوخرهیشهکهۉهکهیکانهپهماشینهرؤملؤریکائاۉیکهشلنگخه
.ردساڵمېۉمکه.رؤیکهشېشپهقسېوه
نهماتڵو پهجوابی و بیا ساکیمه"رسام ئی رهوهبنیهچکؤخانم دهسایقسهمامؤ". ئهکی مۆ و ۉاتشسانی نزورتمه"
وچیرؤکهشممهرجیمبهخهڕوزهدریؤویمهمپهرانمتااڵوکرېیانهیچگؤزهناوئیسهیینیهمنسنه:اتمۉ".؟چیه

رههومامؤسایکهخانمه.بوچېگههارهماناتائیۉهانۆئرپیبؤجاهه.روبهمهسېۉشکهکهشمهجهبېجگههنشاریچه
.رؤرکهبهرهبېتاسهێڕمهوچهرهیمهکهوساکهمنیۆدینهسڕمهرهسهبېبهکاۉهنهکاروپلهوسهنهکهرهدلېبه
ویدېبابلؤۉهڕاشده.ڕاسماچؤیده"ۉاتشدانوېمئامانهیاۉؤیاگېۉمهیبهساختېۉدیشباسومنومامؤوه

هنؤۉمهچاگه کهمامؤ". ئهشهئینهسای ماشینهموهتهشایشکېکهشلنگهروسهوئاۉهژنی رهیهکهو ۉاتشو رههتؤ"
ۉ"ونمؤرێیچلۉهنامانیوئیسهسهدرهمه دهئاخرمشیؤوه:اتم ڕام ومتیحاندهیدېئېختوئېمتیحانا ".خاسا"ۉاتش.
مگرتشتابؤوملوڕێهارېۉیوهۉه:تماوۉرهنېومامؤسایهدیانېمامؤساژهی،هؤرمگرتوکهوساکهسهمانېدهنه

.اڵنێېوگ
جهنۆسوده مسابقهڕادیؤۉهنه حهگوزارشو کلهعهمهو جؤلی گؤفریزریو چهیم هامڕا مشگرتو باقی ردموهنی

.یمواردنایکلهتودؤڕفهاڵهېرېۉخهئېرانیبه



واڵسونؤیمجارجارهانوکهیادودۆربه.انایورسدهردبهکهسمودهنهبێالمهڵیمهتهناستمنهدهنۆسوجههارهئاۉه
 .رۉهشاریگېرېنېنهوتهشتهڕاوپه،بانیزوساع
وگوالنهمیشهههپېسهشارته پهیئارام ڕازڕجهو ۉه. بهنهرهچا پېچهنسبهو جادهتو پهیۆئجېمیانهکا .ڕگاریاو
تهچراۉبهنمشکۆتهرچههه،نۆسودهوڕوبهنهماشینېۉهۉېۉهکابرێۉیفارسشه"وۉاچینیېڵنېنېۉهگ جهشاریا

ک"رسانشپهیکهندهڕانه ؟جاسئانجا ۉاته" شارته"نکابرایچ رێۉهدهماشینه". گمېودؤڵېۉهنهزؤۉهمو .باچراۉې
رجارېدۉیه".شارته"یچماچؤۉهرهشفو"ئانجاکجاس"سؤۉهر،کابراپهۉهمزیاناراۉېچمههکېهدؤڵوۉیارایشؤنه

".تشارچقدربزرگاستهرلالشماشا"نجامکابرایفارسماچؤرهسهوبؤۉهدوبارهرسایهمایوپهیئیدؤڵپ
پؤڵکاییتهرکۆتهوڕژاگبهتیاییڕوۉهئه.رېیواندامیچحهممڵکدارېبېنېوههههنهختهیچاوهشارتهردمومه

دهدۆروبه داستانېۉرو مهحهجهگێ داری تهیوان بېردمو شاری نامدارشبهته. هانېۉی هانهشار رایسافونامې
بؤنانیوشکنېۉهژهپیرهیکهویانهخانمه.کؤگێۉېمېمانوبؤبهنهیهختووېشسڵتانیساقالئاهانهۉاچېنیوه.ننهچه

کېنهچهواروپهیۆمدیورهکهێلهسڵتانبانوک"رماهیچنیاداخۆپۆوهمبهکهمهچه"وماچؤزرېمارؤۉهوعهمنیؤره
یوانېۉۉینؤحه نېوماچؤژهرؤنهکهڕوه. حهرهزهوه" دؤشهیوانیهئا ئانهمکهسهکه"وماچؤنېجوابمدؤۉهژه!".
بهنې رانارا، ماچؤ". سڵتان ششهدؤلۉه" ملؤژه!". نزیکبهونې گاۉېۉېندانهگۉهمدیؤ پۆهگۉخاسېو ئینا ندانی
یۆکهیوانهحه بوهپهرؤرهکهوپیاڵهرهیگرینؤوسهوشؤتهرسههدؤشؤشومێۉ. شۆیکهنانهرؤیسڵتانیتا سڵتان.

وارده بلؤؤۉهیهؤرزدماینان تا دهژه. ماچؤردهکهۉانههڕمونې یسڵتانیۆ باقیشؤتهحه" تا نیا یکهیفئامیانما
هانههئاۉ"سڵتانماچؤ"خرابیؤنؤۉهیچمهپاسهو،بنیه هانههباسبېئاۉکهپاسه!"نهرهکهیشاوئا یئامیانیپهیهوئا
.ېیش

زاووهژهرهپاژه.نێرېهرکردورۆسووههتنگنابېشاۉهناریتازهههلهپه.اشتهههبېئجودهبېونۆسانگهزمنۆرؤ
ریکېمڵکخهوچاگهمچېگهدرمه.بېۉهازنێڕیوېوهپېسهشارمېچهرمېچالهچهزېچاڵهنگهته.ناسکیشپۆۉارې

مینرېنې،زهوکیارېکهرمانهههبڕېۉ.رزبېبهویاگاۉهنایفرهڵسؤچخهڵوشهدوکه.کۆنیایبېهڵیوکهردهکهپاکۆ
تزاکهنهختبېپاڵوسه.رمانېختئهسهرفرهههنههارههتۉتایبهیگولبېوبهنهرسوهده.نێکېنیېڵهوکهنێدې

الشیۆتهوئانهربؤنهجاهه.خجڵنیوشکاۉهوفڕمولهردهفېرکهیکېشیووېبهماشهتهسجهدهنهسرشتیهوناسکی
یانهبېۉهڵېۉیچۉینمئاردهندهسهزویممېودوکانووتاتهکؤنهلهلوپهکهجه.رسبوانودهنوۆوچاگهمهنهنیتایانهرېکه

.رسوانېنېدهرشاۉهوسه

لۉاردوۉههه وهشت چهو وادهرداد کهنی ئیمتیحانا گرتههربهلهو پهاڵېگ.(7439_7470)ش سنهنێ دای وېم و ی

کائېمتیحانه قهرهسه. بهنجام سهبوڵبیا، دهاکهلۉاڵسنهروکهاڵم بېیم نیاتهنهفاییهیشهڵڵدعهمهشوجهسووېششانا
نیامنته"ېچردوچامایۉاشداریشکهمبهماتهوناننیمهیدورهفه.ماڕابېنېکاشامازینمرهرهشادابېنېوپاجؤده
."ناکۆتهنهکولـلهجه

یدونیرهختوئیمتیحانافهوه.تیوشرکهرمانهههبهردسمکهودهدهنۆسوئېمتیحانابیۆوېمیاۉناۉهسمجهدهرکهمنهه
هه.انێسنهلۉ یفرهندهنشاییپڕوپاگهرژیمیشاههپاییزوئاساڵیههامنو.مشگرتؤلیدونیچدیپرهفهنهپاییزهرچا
تیلۉێبېنېودۆڵهسهدارودهنهیچهنۆسودهوجهرېۉهاڵکهنشاییۉهیشاههدساڵهاروپانسههازهودۉژنهروجهسه

فتېۉمنهه.مېدانبێنهیېۉیچندڕۉهوهؤرپراژنجهنهیچهدهنۆسوجهکریېکهیهییئانهڕامهوچههکېۉژنهپېۉایجه
روشاتارانویچۆبهووچاگهسنازریشادهندههومؤهننیشانهکرماشانهتاجهردېخشېمبهمېۉنهجهکانهژنهڵېجهۉه

چاپخانه بیاۉنوشا ېنیبېخشېتانیېجادهنه. المؤههخشهۉېنهشه. وسهکېم ئاستېجیا لۉانېوۉاندسنازریۆ یشۆ
رمانێتاکېمئهخشهتیونهروشرکهفتهڵلۉانېدهۉهئه.بتاؤوگېڵوۆلهپهناتارانتابهوېمیاۉلهپههؤرمگرتێوبه

بداچابدارتیبوئادیته یشا وۉاتشندسېۉمؤههنهشیپهشنهئانده. ئاما بؤ" نهماشهوتهدا کهوئا رهخشا ختېۉوه"
بېشجهتاتاۉا.رؤکهۉاریشڕیشنهدهۉابهردېنېکهکهنهندسنازریکارېۉپهومؤههکامدامدیهخشهرنجونهسه
نهتارانهومانگېۉیجهماۉهیابهربجبوکامهخشهینهردهیساقۆکهنجامپهرهسه.بېۉهردهکهمکهنیوخاکڕېزیشۉهته

.نېبېنېکېشمهنیاتاریفهژنېتهجهختېۉگېاڵنێجهوهونوۆمهنهلههؤتېوجه
یبلواڵساسنهیدونیوهامکهرهنیفهبتاۉوچهیهیئانهپه.ازیرۉبلمېسهرهپېۉهرارمادابېکهقهنییدورهنیفهچه
تیمۉسېرمانېشرکههههییئانهجاپه(.ردێکهمعرفی)شاناسنێیئهزیفهنیزاموهمبهوېنهسنهشیێجهرۉازیمههس

باسفېقامارهرجهیدونوبازېۉتهرهوفههمدیختېۉلۉانېسنهوه.ییسنهپهگرتولۉانېمتیئیجازهشرکهجهڕاو
جهبڕیاراتایچهیئانهپهودانشسرایڕاهنماییکریؤۉهنهسنهراراقه"ۉاچېنې.رایکهنهرسوهدهرتهدۉېساالجه
نېننجاتمهنیاپهیچتهکهڕونامنۉیسیهزهویۆروسنهاگناۉهشرېفهنهشانزدهنهئېرانیهریراسهیسهرشیائېمتیحانېۉبه

نیرۉازیچهیسهبېنېتاپهلۉامنیچکه".رسبوانمېبیمېودهرهیچپېۉهرتهمتاۉمېدۉېساڵېرزاناوپاجؤرهوهه
یپهگېاڵنېۉهوچندڕۉارهشؤنه.ردنامنۉیسیماکهنهرشهروهلشاولۉایمېوئاموزشوپهناسنو،کۆتاگهژئادیشاوېمب

نۆسودې یاۉهه. هۆشهانېۉهر بهنیتاتهچهکېوېمانهرۆ ڕو بیایم ڕو ئامایۆ؟چ"رساشپه. تچندینشرکهیدېر
ردۉېمههتاته.رسبوانوېچدهرساڵیتهکمادۉېرهناوگهماتڵونامنۉیسیبیه:اتمۉ".رسانیاڵشپهۉوههئامانجارې

به."رهچوارساڵېنئینامپؤئینه"ۉاتشیشادڕیهرهئهنییشوچهکهجیهرهوفهسینهروۉهشاؤیگشپهردېسېشبهده



اتمۉلهپه رسدۆرانودهمڕاسۉاچیومنجهتاته.کنیارهڕوتؤمگهرسبوانوزهردهمنئهاڵمئیجارهمزانوبه:
.رهۉنهبېۉستهمیفرهېۉڕنجنهیمهنهوه
به."رمېقسېکهچامای!نهشهشچېرمانهههیتشرکهوبزانهلۉهئیسهتؤ"ۉاتششگرتۆورزووېمههتاتهتڵبهئه

ب و زعهوهېزاریجهپېکیایی دهوهڕکې نیا شرکهفتهم تیرو شرکهروفتهده. جهیجهتی اللؤکاکریایانهبهکېڵهؤ
شناسنایېئهیوویسنهگېاڵیپهۉهتیباسوئهنیشرکهیکېشووچهنهرسوهدهسجهدهکهرهنیابېمه.بېنهیهئۆله
وهبه رۆروۉهوبهدلېنهیباروهزیفهنیزام بهقهته. دا یرهم کهکهرهبهورداکهنگېۉیخؤڵکهده. ردۆم یهېۉڵمهه.

دژیابېو.بېرهیشۆنیشتهکهومیزوکارهشتهقیانلوپهدهندسسهمؤهه.لۉانیدلې.مۆروپیفپافیئاماروهبوهبهئامېتې
وشؤنه.خشېۉیبېینهردهتیکهتخهریکوخهخهرمهڕیشچهچۆکابرێۉییکهرهسڕاسوبهده.ردیاربېمانیاته

تتایبهیهجهلهوفارسیبهریبېسئازهندههمؤ"ردی؟کردیمهچرااینه"رساشپهندسیمؤههرهرسیهاڵپهحۉئه
داییدرېژهریکونامنۉیسیپهخه:اتموۉتدهجامنهوېیهیئانهپه.بېردهڕاسۉاچېدېرمکه.رېقسېکهریائازهبه
.نایبیهنهرسوهدهبه

که"ۉاتشونهدیامپؤ.نهیشگرتهپافمودۉېپیفېپیفردۆچهکهمیشۆرودهوۉهکهرومېزهشسهشېۉهندسمهمؤهه
اڵمبه.نودۉېساڵېراوڕاهنماییبوانوانشسهرارادقه:اتمۉ"؟انیوایبخوسالدیگرمیخچیوچند.دارهعیبنهرانتو
یزیفهنیزاموهبهموېئیجارهوبلوۆلهپهتیبهکاشرکهنهمهجیارمانهمامنایههکمادمایتهرهناوگهشیمانهپهئیسه

.بشناسنو
ودڵورپاسههه".؟چندشمشؤنه"رساشپه.کریؤممهنهوپهرجشقورساخه:اتمۉ."نیۆ؟شیمانبیهچیپه"رساشپه

.کارهنېمگهدتمهممانگیؤششسهۆالنیکهنومهنهرسنهئه:اتممۆوۉمدادهیچمېۉردوکهژمارېۉمکهلهپهوبهنهوېمه
دماتاۉورهوه.ۉیرلۉانهکېشۆوڵیهندهوخاسپاڵشدامازیسهرهکاشهرمهوچهسیاۉنگهئاردالجاشسېۉندسدهمؤهه
بېنهنیمه کیبڕیومېزهشجهرهسهندسمؤههرهوماۉېۉیهشؤنه.ختبېیسهسکېشتهفهونهکهرهچوهڕؤیتاۉیا

پؤ هامنېۉیکهرقۆڵدهگهتؤئه"ۉاتشونهدیام ئېمهیشرکهپهریکهرمانهیوههبهگرد رسختودهوهجهتی،
".نترهقؤقووېتههوهامنانیچههنهپهیمېمدهنېتدتمهگردمانگېۉششسهنهیتهاناکهۉ

یماداروئیجازهرتهیبلووزیاتهکهوباسهرودرېژهسهبېئاندهکمنهرهیمبڕیېبې،گهنهرسوهودهمهتهتازهمنکه
ېنېرۉازیلۉایپیموسهتهخهبېنېو ماتۉ. رۉازیئامادهیسهمپهرملوووېمنهه.ییاردیدایتامنونپهنا،مه:

".!رمېکاتۆ،چامایقسیکهرمانهههمودهلۉهئیسه"ۉاتشوسانېمۆئهدهکېندسیقسهههمؤ.روکه
بانو،رؤکهرمانهیایمنههراراجقهشاوکېخشهنهۉاچېنېکهرمهڕیشچهئاکابرایندسوموهه.بانۆبېنمېگاۉېره
شرکهکهرهفتههدروۉه مېزېۉنهتیهو بېنېرهنیشتنهیهدۆرو ې بهجاده. بېما ین تافههاڕه. نازېدهو سودهنگئیکایچ

نهدیامنهرواسهئامریوئیمۆکهیجهتیپهکاراشرکهکرېیؤجهتارمېباسابېنمېرگهسهیمنیتاتهچه.رؤسکهئۆده
".قیانلوچڕؤتدهندسسهههمؤ"ۉاتشو

والشانهکهیخوڵکهندسههمؤ.ردۆولۉانېوېمگورجکه نیشتارهڵیېۉېۉهندهروسهسهردا ستۆقیانلؤیباسشۉدهسه.
"!خاسایتؤیپهنههرسودهیونجوانه.رهیتهکهرسهودهنهبلیشؤنهخاسئانهومنندهزهبه"ۉاتشروسه
بؤنهتهؤتاڕېنیمهکروقسهزانوۉهمه بېویا ههکېۉهزعهؤشنیوهوناڕیم تبېنېوحهرجؤرېۉبېوېمۆنارهبې،
.باریچېرولېنېنهرېنېونهوېگیریکهۆندسیکامؤههروموچیاریهراۉهۉه.وجاتدهوېمنهریهسهدیردهکمبېچارهگه
ئیجازهرهسه نجام تا واست ههم شرکهرمانهدمای پهبلوتیکا سنهۆ شؤنهی گنو و ههی سهرمانهو .یمکهرۉازیهو

ندسیۉاتمؤهه لۉه" ههبه! پهاڵم یاگېۉ بیهر ئېمهشیمان شیۆ کهکههېۉپا باسما ئینایمېتچهئانا یارمهرد تیتنیو
"یمېمده
نبهگاههرتهیؤومنهرمانهندائاههئه.مگېرېنېیکهموچهبېنېوېشۆفېربیهتیرالشرکهههېمکرمانهههچونمن
.شرېکهنهرېۉهرابهنجششبهپه

جه.کؤمیاۉؤرێبهئیماجهنجامورهسهداخؤبېنېکهنهرۉیرههه.رهرممگنؤپؤیااڵناستوهتادېرېۉۆخهۉهئاشه
.رۆهئېمتیحانېۉنێۉبېکهیهرسیمچانهته.رسېنېتهئېمتیحانانه

ئهههئازا کهنېشرکهمهۉهرمانې ڕېسې ڕاسو ڕوهتیم نیاۉهردېو سنهم پهلهپهبهرهنیابیمه. رۉازییسهوېم
تاکار.ردانێوناسشاگېڵوۆشیمانشاکههپبارهبیانێدوفېقاڕهڵووتیکهیاۉانێسنهاڵمکهبه.گېڵوۆییچزوووبهبشناسن

چاگهۉادېۉینۆسودیکهخانهقیانلوینۉیسودامبهدهندسسهموههتیېمنامېۉمڕوبهومهیانهۉېۉهشهکهیهیاۉاپانه
مدابېئیشارهنهکهنامهجه.تیشرکهراشوبیاۉناشبهتابه،ینۆسودېپهۉایشۆگېاڵۉهراربېسهمېمانیبېنېوقه

.یمۆکهرسهودهرمانهمنیشودیاروههونوۆمهوشمهکهپیشنیارهیبهسهشتبهپهبهمکهبېهسکاماونۉیباسهبه
ئیسهزانېنیکهمنیچردوردشکهۉایسههه.ونامابینهمهئېمتیحانوئېۉاڵېۉجهردوههمانۉیهزهفتهحهبهفتهحه

رېۉورو،سهمشیؤچېشکهچامایزانوبیهیئانهپه.رؤرمیانوئېرانیبارکهوگهتاڕوهریکاوېشپېچؤۉهتخهشرکه
نۆسودېمداۉه بېالبېونهنهاڵینۆسودهقیانلوههدهندسسهمؤهه. ههنیمؤههچهکهنهدیدارېۉهجه. ۉاڵوندسیبیما

ۉینوتایتارانیوچاگهوپهبوڵبیامهرئېمتیحانمداوقهگهناوئهرماتڵهاڵیههجارېۉهه:اتمرساوۉکاشپهئېمتیحانه
یابوومنتاراننهچانیشانهیتارانییپهمهتؤکهنهختهچاوه"ۉاتیندسههمؤ.نهوپهتامدهکهسوچېۉهوئادره



نامېۉبهستدیاریبیوئادرهختیاگهروهریوههڕهؤرگېمقدارېۉزهئیسهنهبو،جاخاسئانهنهنهئیرانیچهرهه
".تکهسابههحزانهۉڕلۉانێتارانمسپاروتائادېگردمانگېۉزهمنکه.تیروشرکهفتهشئۆتارانالدهکیانه

باخهرکهشریسابداحهمجهنېزارتمهچوارهه ولۉڵهتیگرتونیام گێیدهپهانێم یانه. ومجیبېتینهومهلۉانې
.تیکاڵېچمئیناچاومهمدیه
سمده".ری؟بهشکهڕېۉڕمێ،هیچزهزهنیبهیژهده"ۉاتجیبینه.!یمهیجبیپهشبلینیمارو،بهجیبېژهنه:اتمۉ
باخهکه کؤرهمهڵهرد زهو ۉستۉهڵېۉ دهڕم ۉاتمرو میشو ڕزهئانه: سین؟ۉه. ۉاتش. ئهئه" بهسهئینهرېرې، ر

"؟!هیجبیشتابلونهکهرهکېتگهۉاچهئیسه.زیادیچا
ریکېرخهیدونیههرهفهاکهنیکچه.رسبوانوڕشادانتادهزهئانهکوره"ۉاتشویمېیهبڕنهپهکههتیکاڵیباسمه
".رؤکهرمهبهنهشاچهرهسسهوکهنیوپیالنیهخشهنه
ومنلۉنینهژه ییسنهانێپهوازیا بېشدۉهختیزؤرشئاردهوه. یاۉنا پاییزیو کهبېئۆ اڵیهیچچیههالی،
.دمابېۉهیچمکۆتهکهرۉازیهوسهؤئارانهبرسېنېئېمتیحانېۉنهتبېنېوتهحههمامناڕته.بیئیمتیحانانهجهۉاڵېۉهه
اڵۉهه،بېنهنېممهدتمهیحۆسهکهرهازچوارههجه نهپهدایمېشا متیحانییئېپهنهکرماشانهرجهفتېتهرحهدۉیهتا

.ېبیمېئاماد
یمېساڵؤنودهنهیدونئېمتیحانشچهرهمنوفهنابېبهکهئاساڵؤنه.مانیاکرماشانرۆوڕوههانییاۉاۉمتیحوئېواده
کهسهدرهمه زازیکرماشانیبېو سهسه. ۉرو یاۉنا رۆهعاتېوېما مهڵهمهیکؤدیهبه. مهرهردمیبهو نهیهسهدرهو
بېخه ۉرتهریک نیشؤم نههسی ۉاچېنیدڵدار. و دېنێ وېم ی ههرسهتهمه: جهئیدیچ یؤ حهئېمر و نتمهتیحانان
بیاشداروبهمهجه.یئیمتیحانیبېنېپهئامێدیپلؤمېرانیۆگردیاگېۉوئېجهرگنېکهبهوردهورده.یرشمهبهنهچه

مه وهنهسهدرهچا رېۉهمۆجی جه. مهۉاچېنې پاسههههنچهرېسېتهدرهچند ئېمتیحانیهخهر یاگې.نېریکې ئا کهتا
مهدهنیشبېبهېۉهپ ئهرسو و ئېیاردیمۆ دڵداریوېم کههوهشقیۆ ههبهرېۉهنم پارتیبازیرکهاڵم گنېنېۉیرو
.سېبېنمېتۆبېکهچابابهئېمه.یئیمازیمۆرهیوئیرانیاموچرکېۉرانئې

کاۉهڵیهندهوسهشتهپه.ۉناریێبېنېچندهېڵېنهوجههېڵهڵیېبهندهسه.ساڵؤنوئېمتیحانیێولۉایمېنهدمانیشانهکارتې
رۆکهئامابېۉههؤرکۆتپاسهبه.مۆولۉانېونیشتارهکېوېمدیهمننامه.بېرهۉېنېونامونیشانووېمائاڵؤچیا

بېکهبهڵیېۉهندهپومنۆسههالیچنیجهیدورهنیفهچه رهنیشتېبېرۆشسهکناچېۉهینما ومدیهنهشیپهشنهئانده.
ناالمنوبیبهیدونوېشیاۉرهفهنهدلېئاقاڵیه.فاڕؤنهریکایاگېشپهکېوخهنئۆکناچهیدونیزؤرشئاردهرهفه

الچه پیمهامساو هههه. منو ههم خانمېو ئا فهم رهم زانېنمېیدون، رۆۉهلؤمهپېسهنهئیکهگردما زانېنمېکه.
.زائېمتیحاندایۉریماجهریهههونهبزاناماپهکهنههیهروئانهتهوخهکریێنهریهارتیبدیتهشابهکېیاگېڵیهندهسه
شئجېهسین.رهیشهملقناندلېقنایتچهشچهرهرمانېوئجېسهرئهیشزلتههرسهملشجهختانهونچاوهیدرهفه

.شاۉرهنهڕېۉماپهمشهوالنیکهمماۉهیادهبهپازوانهرهنیابېمه.رهیشهناکهختبېماڵؤچېروچهترېنووهوکاۉهسینه
.نییؤیبیېبېنمېیؤترینمایاردیدابېوتائاخرچهئاژاۉانهوجاراجهفره.روۆنیجیاکهیدورهفهکریېوېچمجهنه
یدونیورهفهنهردهمکهڕوه.مامیېیمتهختپهتیۆگیربېوسهمنڕیشمالشرکه.بېتیهتایبهاڵمئاژاۉیئیجاریههب
!تکېوېیاگهۆتیتبؤلۉپیاۉه.رارماکهوبهمامزانانهیدونپهرهفه:اتمۉ

ومنیچبیهڵبوبؤ،قهبوڵنهرئادقهقیچشنیاوئهناحهومدیه."بیبوڵقهبو،نمازوبوڵنهقه"ۉاتشنهبدیؤمپؤیهبیئانه
دلېئاگېجاۉېنه.جوابماچېشبؤوچېشۉاچمینهرئاماوزانایمېشاپهگههئکهبېنېنهیهۉیروئانه.دؤتمهزهلهئانده
بهلفوبېوپتییئهبهکېاڵمجوابهنخونبېنې،بهمهدهیاڵههکېرسهپه.رهسیمهرودهکاۉهزهمېۉمخشناملوکاغهچه

نریێیلفوبېپهئهرسېۉیچوارجوابېشبهرپههه.بینیدیارېویێبېنېیسمیۆنۉسهزېۉیههروکاغهۉنارۆوسه
بېنېره مهو ۉهشیێچوارخانهیؤ درؤسیشدیاریکهراۉهو جوابی کهرسپه.ردێرو فرههی هر ماۉهبېنېفری وو

رسېپهکریؤئاندهمهندابا،ئهوکورتېئاسانېرفرهههئاسوالیمشیؤکهرهنیامهرهمهوېروۉه.مبېیکهکهئېمتیحانه
.هجواببدریاۉنهمهکههچاماۉ

متؤههنتمهحهنهرگؤشمداریهماچوئهنهچېۉېۉتپه!تیاگېوېنلؤۆیدورهفه:یدونیۉاتمرهیفهوپهبدیهیهئینهبې
خانمېبوڵبیوههقه مئا وتؤقهبهیچرئاماوپاسهئه. .رۉازیملمېسهوپېۉهسکېشومنیچدهیبیهبوڵنهرناما
!"بابزانوداۉاچه"ۉاتشونهدیامپؤنه
وگردیجوابریؤبیاۉؤپؤرهگهئجؤمئه.رهشاکورتنیانهکهیماۉهنئاسانېنې،پۆکهتمهئیسوالیفرېنېوحه:اتمۉ

رؤوجوابکهنهسپهدهرباچېرۆمېچهنئاخاوجوابدۆورهکهنهسپهدهرهرهتؤسهجا.مارؤننمرهتمهحهدؤۉه
کاتاسوالهشېۉجهرکامبهههشمهپیجؤره.نترینیبنۉیسدېشاۉهکاههجوابهیاگېۉیاۉایدېبهرنزیکېندېوهه.بدؤۉه

وه و دانۆ کهبهکهختهجواب .رؤشتا تهمنیچ خهوېم چېشکهنیا بزانو تا بهده.روریکبو تا مازو زوئارهسیچم
.ردېشکهماشهته
چۆاۉیرمبېکهرپاسههه.یمېرمېبیهرگهماسهدردوگرکهنهسشپهمتیحانیدهېئ.کېوېشیاگهیدونلۉاۉهرهفه
.هوجواببدوۉگردیبوانؤۉهۉېپؤرهیافرېبېنېویؤنهاڵمبهبېنېختینهسهکېفرهرسهپهبېۉهردهکه

.ییسنهئیمتیحانماداوگیاڵیمێپه



دۉېکهمامهحه.بېاللیوکاکجهخیشۉاچېنېونزیکویانهباماموچوارحهکهمامهحه.مامییحهڕۉېۉلۉابېنېپه
کشبیێتاۉېبنیشؤدیارۆتارهسیگهرکهرېگوالنېبېنېونمرېشاۉاچېنېوهههچوشېۉشڕیزېۉبه.نېشېبېبه

یؤنهشهچیبه.عمومیشۉاچېنېشیریچشبهشېۉتهبه.وېششؤرؤرانهچاچوهیؤرۆزیاتهیهکرېۉشگنؤوبهنؤبه
ختېۉیؤلۉېوهرهرمانبهههئې.رېکهرمانهههبکرېکارېۉغڵهئهنهردهمامیسهحه.ردمامیسهحهلۉېنهڵجارۉهئه

یؤنهشهچیبه.نهدېپهخاۉلیېشزیابیێرهنهرمیچهمامیگهحهیېۉجهسۆوکهردیفؤتېۉشدېدهمامیسهدلېحه
وئېگهیگېڵېۉهرمیودمایوېشتهمامیگهیدلېحهلۉېپهویۆرشرووارمهیپېچنېکهکهژېوفؤتهجلېۉه

.وزیېرهرېناۉهوجلېکهرېۉهوېشوشککه
شجهرهسهمهکاحه.شنامېبېمهحهرزیمیانساڵبېوکاپیێۉیبااڵبهنهمامهچاحه،شیهبهئیکرېکاریدیاری

پېشمه مهپاتا سڕ نېرگا سااڵنه. مهچا باشوریئامؤشؤ کوردستانو فرهپهردمو ئېرانی سنهی و ردممهنهیچهبې
شېۉچابهمهئېردېبېکهیشبهپهمهحهکاکه.یهمحهالکاکهنڕاشاگنېیچۆگاههرپابؤنهوههېرکهمانداریشامې
بؤنۆردمیهمه پا و جارمشناسمې جار بارۆ ئهچهچا گنېباسو بۉاچېغڵهنیما سڕسه" ئېژېئهرم مێنیکابرا

لهچیپاته،کهندسمههدوکتۆرمومؤ ح"پایها هیچپاتېنهزانېکهدیېبېونهریشنهزووشارهڕهیههمههکا با
ههروبهنهچهرتهپاڵېۉجؤره چانهنمېڕئا حهیهێوجیا ندسووئېرانیپیمېشوئجېشمؤههزهگهربهههمهکا

.باشاپانهتیېېگېاڵوقؤندریتایبهتیقیمهماشینېگرانرمشیؤبهدوکتؤرهه
حکهفؤتهیبهردهکدارکهدمایوېچهنهردهمامیسهحه مامیحهزینهؤهرېوۉیهنههیباریکدااڵنېۉیؤیمههوکا
ویؤینیمهالشهروفوسابونسهکهمیچبهوههویؤیکېشېنېمکیسهههڕزهوبهکېشېبېنېیچکیسهچاگه.رمگه

کهتڵبهئه.رېنېشؤرکه بلؤنهشووېالشهروسهوېشوبنیشؤرهنهگؤشېۉهسیچتاۉېگرد وۉدوشېشؤرؤوئانجا
.ووېشکېشؤرؤوئاۉهیالبهکههفوت

مێونییدورهفهنگوودهمدیه.وېمبېنېوریکوئاۉکېشتهوخهیؤچادوشایمیاۉابېبهشتهشهروالهوسرمانهڕۉېۉهه
حهپېسه یۆرهسهروسهبېشگرتهکهمامهماچا بههه. چڕر رۆ ۉاتشیشو بؤ" شمریوهبهخهبزانهئینایچکؤ؟

."بوڵیبیېنمېقهنهردۉېماپاڵویؤیهن،ههنههپ
یۆبېرزیاومزگیجامېعهمېۉالوهماکهکهسهدرهمه.بېردهیېۉیهحسیڵتهساڵېبڕېۉجه.ردکهنهشپهسمادهسهدرهمه

وکناچه.رمانېنېنگېئهنڕهچندینیوبهسیهتاولېتاۉیشئجېپهرهرېوهنجهپه.خاناشېئۆیانه.دیمیبېیانېۉیقه
رسیاسییههېیلۉایختایچۆپهرچاوهنوههههتیسیاسهمابهالقهعهکهرگنېبهوردهورده.ېڵېبېنمکوڕتېکه

بیهرهۉنهزیندانههتازکهنیکاماکاکعارفیمۆالناییشۉاچېاڵسیههامکهجهیؤ.اڵمجؤراوجؤریبېنېچندخامېبه
.اڵسېمابېنېرېهامکهسانېتهوکهندؤسهتهیوهررؤخوخانمهریفوفهحیدعابدیوشهشقاییووهنسورقهمه.بې

اڵنیچردهیئهوئاغهبشنامېبېسهوارینهیحهمامؤساودینیمائاغه.یبېکهسهدرهومهئیسهڕهندهبهالقهیعهخانمه
.بیاتیمابېدهمامؤساوئه

رایحۆزېۉیودانشسههۆشه.شژناسېنمېیدونیۆئهرهکافهختوئېمتیحانهوهجهسادقبېکهرایکاکهڕاشودانشسهفه
ئا.شبېیانهنهریهوبهکهرهالبهسادقگؤشېۉو.بېنېنهرماساۉیگۆرېشچهیچدۉیهکهبېودلېحۆزهنهشچهگۆره

دهکهشهبه کهوڵیبېنهرسوهیاگې و کهنهرېفرېشچهبهلهې بهههبېنې، بېرهیههپهشېۉهر .رمانېۉېنریێ
مامچوه یاگې چوهرېۉ و بې دهؤسایا ڕهفتهرېۉیچ چوهئرو و بې گۆرهیسی دهرېۉی یاگې ئېمهنهرسوهیچ وو بې

.کارئاریېبهتوئېمتیحانانهخوههجکهچبېییگۆرهساڵؤنېۉ
جؤرېۉجوانیبېنمېوبه.کوفۆقدیپلومیگېرېنمېدرهمهیهساڵههپادۉ.شبؤساڵېدرېژهراربېدۉېقهرسوئېمهده
دلېسهرهرېنمېسهزکهحه بؤرانهما رتیبوتههانېۉهربهههبه.رینمېرمانېپراکتیککهخامیبڕېۉههنبهگاهه.
دېنمېجه ژنا تیکه. کهڵوباسهوېما رېنمېسیاسیا بهالقهیدونعهرهمنوفه. گیماۉادهنیخانهتیبېوپېۉهکوردایهما
پراچهزکهوحهپېنېچهتېۉیچدیاربېماعهجه.ېبېستسووېششابېویاگېوېشۉنیکوردستانوئېراقیدهچه
انابرم ساۉساخت. ههمانو دانشسهکهساختمانهچۆدیموراکیچ و گبېرایۆ وهو ۉرد خؤبېیرمانهختېۉ گمهفیو ش
.ېرېنمکهنه
ویلۉېنمێیانهینانواردهوچاگۆپهنزهارېتادۉکهنهسپهشتۆدهههجهنهساعبه.بېجارهیمادۉهسهدرهختومهوه
دۉېعاتدۉېسه سادقیومېمانېیمېبهیدونبیهرهشمنوفهڕۉېۉیوه.رسبوانمېریچدهتهعاتېسهگېڵېنمێتا
یارېنمېهیچرودڵوسادقینهاڵمۉهبه.یگرتیمېکهلېدلېحۆزهومهماعهتهرهیهونانواردهشؤنه.یییانهالیمێپهنه
رمېکه ههعاتهسهنوسبهئاخرشده. من کریکې وېشۆ سهاۉهر هعاتهو دههکې وېشۆ کۆئامارهنهسمهر دلینهتهو

.یکهحۆزه
،بێربیجبویدونیچمهرهتافه!رنېۉهیمبهرېنېپهرچیکهاڵمههبه.رهکېمهعاتهوسهوسادقیلۉانیشؤنهیجازهئمنبه
الیبههه.تاۉرهووېمادابېوهردېبېنېناۉهجلېماکه.رئاردۆبهماعاتهسهرهیهردههالکمېۉئیالوئۆوکهشؤنه.یاردیم

ئېمهنیشزانابېکهزاچهمه.نهریزیاتهسېۉنیچندکهماچهاڵسههامکهیخانمېۉه،بېۉهبیهماوشکنهرهمامیسههت
...ردېنهکهلېمانهمه:اتماچېروۉالیمېنهرنهههېمهاڵمئهب.ردېبېنمېشکاتشکهنهرهفهوده،لۉێبېنهردېلېماکهمه

.یئادیخراببؤرسېنمېپهموسادقیمابېوتهرخهزیاته
.گریامهریماتهنیبڕېۉڕېۉیماچهبدانېدېنېکهرېنیشانهردېتهرخووچندبهئینه



وادهوه دهختو ئامارشیسهرسیو هامن و یاۉلۉانێپهلههپبه. وېم الینۆسودېو تیشرکهنا یتیپهشرکه.
پاسه.وینهانیۉسفهرېنېئهزکهحه.یشیرازیپهچاگۆجمانېره.وېمیاۉناتاران.رداکههرؤمیجهوۉانهرهرمانېهه

تاگؤشېۉوئاخرورهحاڵیاۉانیپؤبهوبېنېبیهنهرمهمنوههانوسفهئهماساعبېیاۉێبېنمېدهمدهرۆکههئامابېۉ
بېوسرشتېۉیېیسهشوهنداشارېۉیرمبېئهشیرازگه.سارهعدیۉهوحافزیوسهکهشیرازشاره.هانیۉینوسفهئه

.بېشسرشتوالوېما
یاۉېیاگېۉکهرماگهنرېوگاههیچزیادکهرماکهلۉېگهکهرچیماشینههه.هرؤممنیاجهنمگرتوروهماشیشیراز

نههرؤمهجه.شېنهۉایهههیهیچشئۆئاۉاوفېنکوسنهوههسنۆئامابېنېمنجه.ورشبهبهنهتاۉوچهرسیمبېنهته
یچېریندوکانېقهبهته.بېقهبهتهساختمانېۉیدۉه.بېنهرشدلېشاریهفتههتدشرکه.رهرزیانېتمئېستۆومهشرکه
بېوشتهدهمهرؤجه.رمانېمیاگېههوبېبهنهدریاپهرېۉمچوههنیهقیانلودهندسسهومؤههکهرهفتهمنیچپاڵوده.بېنې
ێگیریېینڕۉارېههیدبهالمیرزیبااڵوزهبهکابههمڵکدۆرو.اڵولیمؤبېقپرتهبغڵهشئهمېۉه.کېفرېشبېنېمڵ

.بېنې
ساڵه مینیدڵوشېریۉزېرهوزهوهۆڕهیدابېشئۆالریوهاڕهرزهلهبومهئا تېچېروێنیئجېمهریاگېۉبیهه.

رردمیههبومهغڵهئهگائامێرهۉې.نېۉهمهنهرشارهمتهکهردممه.یدڕاکهمینهزهریکېنېراوخهکهؤشنهڕنهیاتهپه
سواریئؤاڵخیرخاوبڕېۉیچبهچهاودۉهرسواریمؤتؤبهماشېنېوبازېۉبڕېۉبه.ېجیاشاریئازسېۉرهکهیؤبه

ئا.مۆچهدېنېهرؤمیفرهجهریزلېرخېومؤتؤرسیکال،ههچهدۉه،قاڵیمڵکالیمؤوپرتهجیاجه.پێبهیچوبازېۉ
.رېبوشاریېویاقبرسیېشاۉاچېنېههنهپهرمانېنېرئهتههگۆرراالئېمهسهههجهشهالبهرېهه
نگاهه.نمێمهنهشارهرههجبورېبېنمېمهجیاوکریېشاریبازمېنهرمانېۉهوههبؤنهمهئېردمیۆومهۉانهپېچهبه

نترینیههمایۆ،هڕموودهنهیهکههاساختمانکهکباریدااڵنهجهبېختیچامنهوه.تنېماوڕهئېوچاڵکنېمارهرزهلهبومه
.رهیهترینپېکېنمېوگنېنمېملویؤ

مرمانهمنهه.ندېوماشیندارېازېۉیچڕانهوبڕېۉکرېکارېبېنېب.رېنېکهرمانهههېفرېچاگهیدنۆسوئاساڵه
بېختیچامنهوهمیکایتورماناشرکهههجیاجه.وېچمکاڵشوورهچیېمسهردهپهنه،کابراماچؤپېسهنوگاههفرېبې

ییپهکارورسورېنېودهکهیڕسابوزهرېنې،حه،چاپېکهخشېکېشېنېنه.رېنېریچکهتاتهرمانېدۉېشرکهههکه
نهقیانلوالمهدهندسسهههېۉۆمؤگانېۉدېرۉېره.رونانبوهکهجارجارۉیرمشېۉه.ینۉیسېنېروجادهکاسهرهبیلدؤزه

نگېدهۉهئاما چراۉې"ۉاتشو نهتهئا قهنهگیسنێنهچی نیا؟ خکهرمانهههنهتاریکیهرار نهبهؤری، گیریانی،دیل
".ماتخرابایچهیپهردهرمانکهههنهتاریکیه
خرېنېیهڕکهپهېۉهفالکسمیشههه.بېیمئاساننهرېنېپههرچیکهه.هرؤمیبېرماوجهنجمدېگهڕهرهفکهچېۉېۉ
یتاهشیێپومهرېشکؤڵنجکهشوهموهسینه.تیبیاحهنارهتوشویخاوواردهرویهرۉههه.رېنېوهخاۉهریهوهه

تهپه بیێمیتا قنا دهسه. بڕېۉ و بې دا دوکتؤریچم دهرو نهرمانې بېنېالۉهرېچمموهرد ڕۉېۉېره. روهنیسگابازېۉ
ودارئۆمۉزېنېچهبڵباڵونگوارېنېدهشدوگؤرهنیشېنېرۉانهوسهیهوسهختانهچېرودرهنهپارکېۉېدېنېویاگېۉه

تؤزېۉیچتوېشتېنهمېۉکوکهوېمانهوالپاساریهئجېمریچڵهشبېکهنگوهرېۉیدهۉهلهپهنهمههرؤجه.ختیدره
.وبڵبڵوخورمایاشۉاچېنېردېنهتکهۉېسیاۉوکه

ینردمچهمهکهنېمسڕمهرهوجارجارسهمااکهۉئجېههرېرماکارېۉکهگه.شبېهرؤموهنداجهئهرمانازېگه
بېده بیێنهشیچشوهکهماوفیلمهسینهینلۉېنېابهینبه.برماناشحاڵیراووهوقسېکهرهنهبابالخیاهغغدهمتاۉا

نهملوهنهردهمامیسهحهوپانیېنېخیابانئجېزیېنېرهمانهسینهجهیېۉکهکه.یۆتائاخرنیشېنېرهکهوکولرهربؤنههه
رمگهمامیحه لیموېۉیتایبهجه. ئاۉ تیشبېهرؤم بؤنه. و بؤنۆ گهپا جهو دېنېپالونهڕۉهرمایۆ جارېوېم دهچند

.یوارده
وماشیناکاکندهرېوڕانهکهرمانهههروجاسکیۆئامابېوچاگهندهاللؤمبه.یالیمبالمئاماپهاللؤعهختانهرچاوههه
.!شبؤستوهده:ماتۉ"نییئاردهسۆقاتیېۉیخاسمپه"ئاماۉاتشکهماللؤ.ماڵیبېکه
ئېنېفرههراۉندهچېۉېچابهئاجؤرهختانهچاوه.ۉبؤېاڵنئودکؤترویاعهشیشهکهرهمهبېونیابېسشۆدیارنهچدههی

"رساشاللؤمپه.وازیابېترویاسیشۉاچېنېفرهعهبېکهترېۉیگوالنههتعتایبهبه.رېکهنهزشاپهردمحهومه
.امایوېتگردچېۉئا!شبؤستوهردهنههرچیهههه:اتمۉ".چیشا؟کهۆقاتهرسیسپهیمهئه

ده بهگؤرانیۉاتهربهسشکهاللؤم بېتازهزمېۉیجافیشکهیو پهنهئاما دههخشبېۉورادیؤکرماشانۆ نهسپه،
کېمگؤرانیهمرادههکاکه.کینشنامېبېمرادسهیچکهڕتۆجافیبېوگؤرانیۉاچهمهیکچهئهکهمهزبه.ردکه

هه و دۉۉاچې دېۉشپهکهلهزههمیچ نههی جه. بڕېۉ جارېۉ جهگؤرانیهگرد بازېۉ و ۉاچې کهکهلهزهدۉهکې رېی
یربهیاخؤداخې:اتمۉایوۉخبهردسمکهده".تکههسۆقاتئانه"ۉاتشمامناوتهکارهشنیمهکهزمهبهاللؤم.رههششؤنی
.!نیایدینمدنیانهده

.شسیېوهرفرهمنیچهه.سیبېۉیسوگردکهشهرهادوهفه.نهشیدیزیاهڕمهنیهادیحاجیحهرهادچهڕۉېۉیچفه
سانېشۆچۆئهرزولۉېۉهقهبهنهپهرمادېزه.یاالوېمادېسهدرهیاردیشاگردمهفرهنهکرماشانهشجهختووېوه
ردهڕیشپېداکهالتیزههسدهمېۉنجوشانیکهڕهبه.نجکېشیڕهیۉادېۉخانهنجکېش،جهکوڕېۉیره.سوکاریماکه



نهتهششرکهنتابههادیمئاردهئانهشههر"ۉاتیرهادفهرهشوتشیهووهنهشؤ.رېکهنهتیشپهڕوپیاۉهوئۆپهبې
".!یبېزدێشپهرمانېۉههه

دوهڵههادیزاڕؤ بېنۆسودیشیدیڕهمهموحاجیحهو یاگېڕېکۆتهحاجیپیێۉییاگه. یبېزو وکوڕیگۆره.
مادیبېحاجیکاکه بېشهمامؤسێۉیوهوونۆسودېبېسهدرهختووېشمامؤساومهوهریمیانکهمادیکه. .سیا

.کیاڵسویهکهراۉهرؤمهبهقمامؤسامؤتڵهیاردیشدانېوناستشیئېرانیفرهئېراقۆپهاڵیمنجهگېؤهموئهردهسه
ۉادېۉیوحاجیخانهادهۉخانه.روۆکهنهسپهنجیۆدهپهاڵسۉکهتامنجهباییسیشداوبیبهمتیحانگرتهپېشنیاروئې
دیاریبې شایهکاکهختانهوهچا. بېوزیندانا بېنهکمادیگیریا ڕاییمهشۆچهرؤپهسبهگردکهنهنۆسودهجه.

ویارهومادیهومالیملؤشؤنهیائیناڕانهۉینېنېکهنهزههڵۉقهجارېحاجیجهمنفره.رېمادیکههوکاکزعهوه
.هئېۉڕاۉهقینۆجهارهمایمانیاوعچهزینۆومیایتؤرهرومېزهسهبه
تیۆئاندهالشرکهودیاینۆسیپهردهرمانپېداکههه.ندسبېۉهن،بامؤههتمهماحهروچهسه:ۉاتمنهرهادیهجوابوفهجه

ڕیشاباۉهشناسېنېویاگېیئهردموئاگهبیېبېنېوئېخاڵقیاتومهنهتینۆسودهسېشرکهدهچونکاربه.بېنهگران
یۆروجادهسهشېۉجهبهاردریاتاهادیجهروقهردېقیانلؤیقسېمکهدهندسسهنیمؤههچهگانهرئاۉېرههه.بېنې
ووهشڕکهشحاڵیۆتؤیؤتاباریهوهرهادیچبهرمانېوفهیههۉایشۆهادیلۉاپهسه.رؤکهرمانهریههرکارگهسهپیسه
.جمنارهسودهرازونۆیش

یخاسیچشوموچېۉنهکېشئاسانهرمانهوههنهشخاسهزعهوهکهزانېنېورسېنېکاراپهکرېۉاڵوهادیجهمنهه
.یبڕیانۆپه

دۉیهشؤنه هادیزیانهفتارهرههو ههفتهدهڕۉېۉشا کېرمانهرو ۉاتشمنو حافېزیکه" خؤدا گهروئامانا کمارهو
.ت؟کېرمانهیههرسامئهپه".بلوۆ
"نهمنیهکهرهگه"ۉاتش

.نی؟ردهسیعادزکه؟کهنهختهسه؟چی:رسامپه
ۉاتش فرهنا" تهردهکهسیچعادزنهوکهنهیچئاسانهو ئانهنا، منههیمنفرېنهرمانېپهئیههکهنهنیا یرمانېۉه،

.هلۉاۉنههادیبڕیارووېشدابېشوداشۉه".نهتباریخاسههیکڵفهئینیپ.نهکهرهسادېمگه
ردهیۉیهسهدرهومهوادهفتېۉجهوحهرهسه.ردهمکهرمانهختههنانێوسهمهنهمههرؤچوارمانگیجهئاهامنهمن
.ۆردکهنهسپهشقمدهمهرسویودهیسنهاڵنێپهئیجاگېبې
به.نهئیکباتانیهبانوخیاجهیکوردی،ۉمۆلهبستانوودهکههسدرهدیممهقهاگېیېشفاڕییێبېوئاۉریابېرایاگانشسهد

رۆووارتهمېۉئامابېکهکینهڕهرچاگهههیکوردیۉومۆلهکهسهدرهمه.نزیکبېفرهدێموئادیشاؤهئهومنویانه
.رزیابېرهوچوارباخیمهکهمامههحونزیکبهنهیهرشچیانافهجه

ختېشدرهوئېساڵیمانهاڵمهۆشهبېبهشرهتهیگۆرهههۆشېۉ.بېقهبهتهۉهیداوئیساڵیماساختمانېۉردانشسهساختمانو
هههدنزیکو.ماساۉیحۆزونهبېنېونهنهچه دوررفرهساختمانوساۉاکیچهههتیوڕازیبېوجدایهبیرستانا

بېۉهکۆته لدۉېکهئېمه. ڵهۉهساڵئهرجهاڵسېۉتهنیکهچهرېبېنمېمتهوکهبېنمېرایدانشسهسا وقهبهتهجهکا
بېنمېنهریهسه بیهقهبهته. واری بهو دهبې مامؤفتهیاگې رو و سایا ئهدانشجوهباقی ساڵ ۉهکا چندمهجهکهڵی شا
.بېوئېمهمهروجهرابهبه
ڕهرهسه دهبهو یاۉناۉقېۉ وېم و وانا یکهاڵسهکههرسم وهرسههد. رهکېما بېنې، پیداگؤگیکوۉانشناسیکودهشې کی،
.رېنېکهنهزشاپهحهوبیاتبېنېدهئه

ېۉماداروسهیدونیلۉایمېرهنیفهچهنهختېۉهوهجه.یکرماشانیهیئامابېپنهرسوهیدهیبرایچمپهعهسهئاساڵه
نههۉ رېکهرمانهههنهتېۉیئینگلیزیچهشرکهمانجهمزهرسوانېوههدهنهزاشایهڕهمهحهبیرستانودهجه. وشتهڕ.

مامنایتهاشنزیکبهکرسهودهفرهچیئېدابېکهمامیتهمینهکهتویهاڵینؤبهازیبېههڕرفرهریازیوانیوهه
.بېۉهردهکه
ساڵههه وههترانهدانشسهجهرئا فهئاترېۉ منو و دایمېوههیدورهشکریا ڕا بازیکهقشېۉنهرکامهنیچشا .ردما
گېرېنېشگرتویؤچائاهواکهنهۉهاشااڵمڕبهنمایشبدریؤ،نهرهچندیاگېتهراربېجهرئاماوقهشبهموهرجهسه

بسهوارینهرئاغایحهماههساودینیمامؤئاساڵیچه.ردېبېنېماکوردیکهبهبېنېکهیبڕېۉقسېئېمهکهئاترهئۆته
یالقۆگؤشمدهعهبهاڵسیۆروکهتؤسه"اچیازیبېوۉسومنۆردهکیفرهویهساڵه.ېپیێۉیئاراموڕېزدارب.بې

."رسییاگېچېۉپهوبه
شیێمهکینهژهکهرېباسکهپاسهکهبهتڵهمه.ېریکهردهکهنسېغهژهباسونهیاگېۉهرسودینیماجهمدهدۉهیساڵ

یقسېشؤخیوپهنههپشوېۉمنیچجه(.قبلتهکذا)وکابرایچۉاتێ....(لمده....رمهانکحتکنفسیعلی)ۉاتێش
ېشۆوانکههرخانمېۉردوههمکهرایدانشسهرووارېۉووسهرهمهکنامسینهولیسهزیۆنۉهروپارچېۉکاغکېمسهنهژه
ۉاچېنېنهجوابشهجه سهوهرتهدما".هکذاقبلت" کهختېۉ نیشتېبېرو بزیؤنهېرهمناڵسیۆ مامؤسا ماتڵېبېنمېتا ،و
سایادومامؤوگرمدیهورفتهنادهازاوېمیاۉئ".کشانیرهگهنهرهفتهده"ۉاتشونهیئاماودیامنهکهسهدرهمهڕاشوفه

:اتمۉ"ریشا؟زمېچېشېنیکهنئیبهردهچېشتکه"ۉاتشونهدیامپؤندهبهالقهیعهخانمه.نهمهشاجهمهئینێچاوجه
!.نردهکههیچمنهن؟ردههشمکچیچې



یچتنیهچه"ۉاتشۆۉییتوڕهجوابوبههبئاماۉهسارینهونگې،ئاغایحهدهوبێۉهبیاۉؤپؤرهخانمهنهیهڵېئانهۉه
گردتمارهردهکهنه یانهن؟ جههدیانیمدی."ۉېرانبڕیېنې، بڕېۉ بزهو بازېۉنېیگرتمامؤساکا ۉهکهداخېنهیچېو

هؤرگېڵێنې وارده. نهگیرم و چېشۉاچوزانېنېبې مشیؤ ئاماۉهههئیسهیرهخانمه. نگېدهم ۉاتشو رزانیئهم"
مازیمۆریهینامېساۉاکیموچرکېۉژنهئهبه".گنؤۉهییمهشناڕؤمتبهچهنهساۉاکبزانؤتپه من:اتموۉئاما

ونگېدهمامؤسېۉئاماۉه.هاڵقدێۉیچئاناگردمتهرووئیسهنشؤخیېۉکهکمبیهرهنیاگهنوتهردهکهنهزمیمهیئیبهپه
مېۉئارامبیۆومنیچکهۉاکهکېئادیههروقسهسه!".هیؤۉبڕبلؤووباردېکهمهگۆرهیئاندهکههچېۉکوره"ۉاتش

یخؤده"مۉاچېنېاکهیاڵسهامکهکناچهجهبڕېۉ.یچیشیشاچڕیاپهکهماتدۆوۉرمکهکهاڵسیۆباسهروکهسه.زیانېره
."هیچواناۉئیمه

.رېنمېمسافرکېشیکهنهیهرهقزودیۉاندهوپاڕاوسهلۉېنمېپېۉهیدونجاروبارماشېنېۉوکرېئارېورهفهئاساڵه
نهرایهدانشسهرووۉهکهناروخیابانهکهیکهکهشینهمنیاماوهمنڕ نهرهدلېبه.رهمامیاوزیایمېتهسهدرهمهرۉېۉچاڕۉا

جهویۉهیۆوخاسخاسېۉمدیؤشؤنهکهاڵشدانماشینهپرمهچهرهزهۉیچاکشؤڕیمېڵڵێمهومدیه.پارککریابې
کۆتۆکېدورههکناچیېۉکهکه.ؤۉهڕنایبهۉملهچهیجهکهساؤمدرانېدیارۆتابزانومام.رهکامااڵسیههامکهکناچه
گیرا،دیامکشحاشاهؤرنهتهکهرهوههېنهتماشهؤرمگروچهزاناشمنشؤنهکهوپیالنهمامؤسادیاۉه،چپېنهوکۆته

."!شپۆبېحیاتدرؤسهمدوتهلحهیئهخوابراسمتېۉهبه"ۉاتشونهپؤ
بېرهنهرایهودانشسهرهبهتازهکهرهونیهیدرهوفهودیانېشؤنهردۆالمکهیهیئانهژنیهئهمنیچبه نییؤیوچهزیا

.نیادنیانهناچێئیڵڵێۉمه!بؤمهیدونبڕهرهفه:سابېوچڕیمریکوقخه
شناسانوزانانششئهکهساماشینهمامؤرکۆتکهبه.یردهشیکهشیوتوهڵاڵیکۆتیمېنیمهئاماوچهیدونرهفه

خه بیهکېوېشانهتهماشینو ماتڵ خاۉهو تا بزیؤۉکهنهن هشیاگېۉۆ په. دیۉاندهیبیبهمامؤساما یمارهمسافروڕاو
زوتؤچانیشانیکه"یدونیشگرتۆوۉاچېرهفهوفاڵومنهموقساۉده.وقاڵقاڵیبېقهنتهڵکومهمامؤساخه.رۉهنهگرته
موباساۉهدهرپاسههه".بؤهېرتوڕنئاراماودیدورهچیفهری،کهڵکهکهیدؤودۉشاۉیتېیچبیهتوڕهبیوکهتوڕه
سامامؤ ۉاتش ژه"ی کوکېنهڕۉېۉشا شتهم م دهئیمه". گرتما ۉیچ و اتمامۆ ژهمامؤ" سا چهعهیکوشتهن تؤ نییبا
کېمنهمنژه.خامېندېرفرهتۆههؤڵېندېوچیبابهزاڕشمه"ۉاتشدایمێوشجواب"؟!نهردېکهیچامنېتهرمانههه

."نیادنیانهاچېۉېۉیردهکهئاشتۆتوزهروۆ،لهشکهیکوشوتابتاۉوئاشتهپۆکه
چێ"اتشاۉ.رساۉاڵمپهههوشکهسهدرهمهلۉانې.یعهیالسهلۉانېپهردومکهکرماشانیورتهرېۉفهسهئازمسانه

دلېنهیهکهسهدرهومههۆشه.ئېستمۆنهکهسهدرهلۉانېوچۆمه".ریتهسېۉدرهیمهانولۉانپهشفاڕتهشنوڕنهمهنه
بېجوانانهبڕېۉ پهرهمدرا کیارهومنچاڵدیهبه.رېیکهوقسېشا ناتهحههردمبزانؤناڕکهنه.پېۉایمۆوئاما شوې.
شکهجوابه.؟شکېرمانهههازیاجهئایاڕکهنهرسامچهکاشۆپهقسهئاخروجه.یشفاڕاکهسهدرهمهباسوردبهسشکهده

".ېرئه"ۉاتش،شکېوېیاگهرؤبلؤۉهزکهحهئایاکهنهچهۆرسامپه.ئۆشلیشې
ردکهنههرسمپشوپهکهرهفتهدهلۉانې.کااللیهوجهادهۉخانهیبېجههنؤدشڵکوڕېزېۉوخهبهیهسهدرهئامهرسورپهۉه
رچندوېمو،منههگردیاردیېۉتامدهرېئه"ۉاتشوهجوابشداۉ.کېوېشیاگهرمېۉهیبهعهئایایاردیمامدؤسهکه
بهیهسهدرهئیمهئیسوره پهحهعهمسهمئجؤاڵنا قۆڵوکهرهیهوئانهنهشؤ".یهڕشتهیئیپهویهسهدرهیمهیئیفا

لێنهداخۆنهاڵمبهبه.یبداۉهعهردېتاڕاوسهکهنهیوداۉامۉهکهسهدرهیئۆمههؤرگرت،منلۉانېپهیاردیماچاگه
".یمێدهاشمهڕیچئېمهوئیسهدارێنمېنهگؤششنهونردهکهنههماۉجایفرهڕوماتکاوېئېمه"ۉاچېنېچېروباریو

نامېۉشیاۉارهوماؤېۉیهشؤنه.رسبوانؤۉامبؤودهردهرچابهههعهسهکهیهانهئروئاما،ئامایمېسهنهپهپاسشهکه
شاداۉ.نمهینهکهسهدرهیومهکههرسدهروتشسهوتاقهلۉانېومدیه.یالیشپهتابلوردېبېالمنوداۉاشکه

وسهدرهمهیوجهیسنهیچئاماپههعسه.شبېموهنهمنیچپه.وانؤرسبموالمنۆدهیالوېتامنباروشپهردهکه
داتشنهیچتاقهاڵمچابه.نهشهکهڵینههۉڕشتهرسوانایجهدهبهردۆسشکهردودهیسیشکهنامنۉنهیهتوسنهدایههه
.ینۆسودېپهلۉاۉهرهوماۉېۉیهوشؤنهرهرجهخه

.شبېوهینمفرهریفیبهنیشهیدونیچهرهفهمنجیاجه.ردېبېنېشېماپېدێکهېقېوهفڕهنهرایهساڵدۉېدانشسه
یچشبېوبراکهردهشوشکهکېشواڵه.رواڵېۉهوبرێۉشبېنېوېشوارتهجه.ېۉیبېۉادوخانهگۆرهفکوڕهریشه

.نهریفیهدۆروشهپولېنېخولیاۉهیئجېپهکهۉادهگردوخانه.بېنهبستانهودهسهدرهلۉېمه
کاقسېیاڵیهخهسهرېنمېوجیایکهسېۉیبازیکهقشوکهیؤنهرموگېاڵیۆههدهنهختاخیابانهووهریففرهمنوشه

.گاودېرمؤڵیېبېنېوچاگۆئامێبېنېدلېشاریڵکودهریفیخهوشهۉادهخانه.رېنمێوکهنیېنمێرېنمېوگرفتېکه
گاودېرمؤڵیېده.بانبېوپاسهگاکیوېشابېڵکودهرخهیچشاههماکهزه.رشیبېروهروئاموزشوپهشکارگهتاته

ورهیدېرمؤڵیېوسهریفیلۉایمیپهنیشهجارېۉشاچه.نهکرماشانیۆدیارهوسنهروجادهوسهگاودؤاڵۉېنهودهنزیکه
.یارېنمېششتاتادېرېۉۆۉرگوزهگېڵنایسهۉهئهردمیگلېرېبېنمێوبهنیمهچهنهۉانییانېۉهشه.نیمێڕۉېۉچامه

شهیؤه شهچا منهۉا وۉاتشتشنیشانهگهڵهیکهرمهپیێؤیڕیشچهئیشارهوبهنهریفدیا القڵیوهنه"دا شئینا
شۆکهجیهرهفهچیبهنیادۉېددانېپیۉیېنېکهتهنهمشهده.شکریانمسیوهکابرائجېجه!".رؤشباکهیۆ،ۉاچهئانه

بېششتېشوپهکهۉارهلتېۉودی پؤژنا پؤرهنهیهڵېئانهۉه. ۉهکهقڵهگېڵناینهۉهوداۉاوئهمنبیاۉو چندرو،کهنهیش
هؤربڕیسېۉیدهکه داؤێشا نگو شه. کهکابرا دیاربېنهرم نهکهقڵهرېو ئاساننیاۉهئهکهقالنهچا گېڵنایشا رهه.



ردېحمودیبهنیومهسهیههنزاشایبې،چهوڕهمانهزه"گېڵنایوۉاتشۉهئهردبهسشکههچونېۉبېڕوگیربیود
بهکهڕۉېۉگروبانه.رۉازېبېنمېسهنهریۉانهرۉازیومهمېشاسهنېب دهیما شتماوگهرهریۉانیهومهشتهردېبېنمېپا
کېمبېنېوکاڵۉهکۆتهرهمنمازیه.کۆتیبېنمېوپشوگېرېنمېرانهبڕېۉنهویهسهنهڕؤیهمونیمهچاده.رېکهنهپه
نهرمهکابرایگروبانبېوسه.کوتوپڕچېۉېۉمکۆتوچاڵکیانېره.یااڵۉهموخهدهمامووېمدابېروچهتېبېمسهۉس
ئېستهیماپیجؤرهکهوگروبانهبېنېۉهردهبهیااڵپاجؤرهخهرمگېرېمکهشه.پوتینېۉشیاۉنابېنېالبېولوتهردهۉیه

  .رمانېشحاڵئهبېووهردېۉیگرتهچیئادزهکه.بېنېۉه
شؤخیبهختانهمنیچچاوه(.فرمانتوستگورهانبهازینلحزه)وۉاچېرماندهفهرېمبهجارجارکهرهیهوئانهشؤنه

...نجلوآفتابوایسننومحمودبرسههه:یموۉاچېنېکهریکهشهیدۉههردتکهزیهعهبهرېنېسکهده
 ئاردهئاخرشرۉېۉشا پهده"ئامێوسکااڵشا چیپاسما دهکهنهیبرا و بڕؤحکم خؤدا اڵتتسهری؟ یهجیایئینه!

قبهحه:وڕاسماچاوۉاتممدیه.!"ریۆمدرنیمارهرووههوهامنیۉرمایگېریوۉزیمائاسایش،گهسیماپهخهرهمه
...روتابوهردهروچێۉالیدهالشکهتهنوشمه

لۉا ۉهزمسان دۉهو یاۉا الیهار وېششامسافرکېشیده. سو جهنا ڕادېۉ تا بېنمېدهبېشو کۆتی دما رسا نیچه.
ردبهسمکهمنده.رسبوانمېریکېبیمېودهخهیاگېوېمانهرکامجهتاههرارمانیارهردېوقهاکهمیدونیقسېرهفه
یشرېنېوپهکؤککهعاتهسهموکهگؤالنهیانههعاتششوېمیاۉنېنېۉرېنېوسهرۆنانوهگانیبهۉېره.ینهرسوهده

لۉېنمېریفئېشؤنیموپېۉهختېۉشهکامتاوهروکتېبهسهنیېنېرهسهوهچاگۆهؤرزېنېۉ.ۉېوشهعاتدهوسېنېتاسه
رۆووېمائېمتیحانېئامێۉه.ملؤوخاسهرسیمڕوهودهزعهوهووېمزانېنېکهراسهمئامانېۉهمکهکه.یسهدرهیمهپه

موهامسودهدهڵېئېمتیحانانهوۉهنهیهسههدرمومهرودهچیگردڕۉایۉهئاسانېبېنې،کهکېمالۉهئېمتیحانه.نههدێۉ
نېچکؤشاۉهمسڕمهرهنیوسهنیهنهنهمکېئجېکتېبهرېنېکهرسېباسکهپهجؤره.وختبېپڕچیهوهاڵسیاۉهکه

دیاریئېمتیحانابېنمېۉهجهرکهاڵمههبه.رېموانێباکتېبېتهڵهههتؤۉاچیمنبه:ۉاچېنېرهرووېمهنۉهگاهه.ئاردېنې
.پېکێنېخاسنهشاکېاڵمسوالهنېنې،بهمانکتېبېشاوهئادېچېههدېکه

بهوېلهپهیبهسهدرهێدمایمهشیمامهبېسهرشیبهروهنیئاموزشوپهچهرارېۉیکهپاوقهبه یزیفهنیزاموهما
بیێئه هه.شناسنا تهرسهرچیزوتهتا ئامادېههمامنێوپېسهرۉازیما رپاسههه.یبیێنمېسهدرهومهرمانهمامؤسایا
پهرسیمارهودهراربېشؤنهقه رمېکهرمانهههنهرشهروهپهزشوئامونجساڵېجهتا یماکهکوفۆقدیپلومهدرهمه.

پهبېبارمته دمای تا و نهکهساڵهنج مېریدی ئېشؤنه.ۆسدها دهنۆسوهگېاڵنېۉمتیحانارهو کهچاگه. نامېۉوبېنی
پهرهفه یاۉا ئیشارهنهیدونیم کهردهشکهو بههه"بې بهنمرهردۉېما خاسۆ ههی و بؤرشیېنمې پا نهر کاتشاشیچۆ
نمرهردېنمېکهکه فاڕیێنېگوایا کېما کهجه. ناۉردهنمرهمېۉ کهنششا دۉهنکهردهکاتشا نامێنېههکهرهفهنهئا ر
نچو.وېشایاۉنانتۆرېزیچهیئانهپهېنېوئادېنمرېچامنېشاناۉردېنېوڵیبیبوقهخاساۉهنیپانمرهچهسهدرهمه
نمرېنمرېئېمهکهشدانڕ،دیاریپهاڵموهختېۉگردچېۉۉشکنیانولۉانۆبه.گیریکریێنېڵهههکېچاگهانهمتیحئې

."نهرېخرابیاۉێنېوېمانېوشکاتکه
کهکه وهم بهقهڕیمنیچتهوبېزههبېۉازینزیکرۉختوسهم یرهشدا وبېشنهرمانهههنهدهینۆسویکهرهش.
پهرهده نهیدورلۉتانو بېنهمهایچم ییسنهپهگېاڵنېۉه. ڕوهنیاللؤیڕۉېۉچهچاگه. مهم نیا یراغهم به. ینواللؤم

مهسنه و راغهی میاندواویهی پهکهرمانهههنهو ئارې ئاجؤڕې و سنهرې یی مامؤ. پادگانویباقی نهیهراغهمهچم
یمجیابیانێواللؤجهنهراغهمه.رورزکهرقهزهبلوالباقیۆبازېۉرهمهنیابې.رېتکهشیبېوخزمهرتهگروبانوئه

کشاکارېۉرهردکهگهباسشکهموڕێۉهده.وباقیییانهپهلۉایمېۉهپېۉه.ستۆرسانباقیمئېرسانپهوېمیاۉناپادگانوپه
ئهکه تخزمهرئاندهههنهنگهماجهیچهیئانهونیزامیبازؤوپهرمانهههردؤوازجهۉهنهسشچهشدهرتهرؤتا
.رؤکهوهیچیشمهشهشبهکههچیچۆمورڕۉېوپابؤنهم،یانېدۉیهڵهداقهفیراریشنهبهکهرؤکه

دینۆسودیمهیهانوحاجیمحهکهکۆتۆۉیرمکهڕانه.یسنهمنیاۉهۉایشۆڕوهسه.منمېمانوباقیچبیبهگانهئاۉېره
نامېئا.رسااڵمپهۉههنهکانیهبورشوروهئاموزشوپهوجهلۉانې.ماعېگرتاته.روبوکانیوسپایدانشائینادۆروبه

پهده سپاییدانشبېوجیایسهکهدانېکهنهگێشا دهڕوه.رېرۉازیمامؤساییکهیهانچا نیا گێم رۉیهدنیچه.
گاوئۆئیده.رېۉیمسافرېالندیۉهیمېبهبې،بیهردهکههتشانقیمهنهشارهکهرودانېۉگېسکوکاۉڕیراوسهفهنه
وزنانېرهۉهگێنهومزگیدهرهیمنشالبهرهالندیۉه.یهانیگاکېکهتایاۉایمېدهردشبهعاتېۉی،چندسهردهکهگاده

دېکهدیاریچنه.اڵینامانۆریوههشایانپهۉاتشالۉ.رسایهانیمپهۉاڵوکههه.الۉدبیوڕهێشگرتوڕوېشملو
رمانهمېۉڕیشچهومزگیۆ،دلېجهرهالبهوکهقایمهزاپاسهدارهروسه.زیېناۉهۉاینهیچتاسهرههالندیۉ.مێۉهنتمهحه

زانوچندمه.ئاگهگێمجیارهودهردنیمهبهشنهئانده.نارچاپېدابیهههئجی.ردېرمېکهقڵېماگهنه.ردۆیاگېوېمکه
جهسه ۉیهعاتېۉ بېردهباسا دهشکهیؤیئیشارهنهکامېۉهانجه. و پهسېۉشکېرد جهشتهیپهشا خهمهو .یکهڵکهو

شؤ رهیشهکهسهدهونهدیانې چهسه. و چویهانکهمور شناسائهشتېۉهپهیم هه. کهتاریکی کۉای تههم پهم نهنگ
.هروشکنایمېۉهؤرنهشپهکېمهجهیمېوهؤرچنیه

بهیانههۉئاشه واردهپهنهڕېزېۉیهو نان شهی کهیو بهونشینی بی منمېمانویهانیچ لۉایمېۉ. پههدېرېۉۆ وکهیانهی
که جهههکهیهانی بېنهکهسهدرهمهر ده. باساۉچایچ وهیهانکهکۆتکهربههمو قهنهنیهشئادهزعهیچ رانشپۆو



یمگرتۆووېمیچؤملوڕاوسنهبوکانوچاگههمنیاۉڕوهووهیزیکهرههنیالندیۉۉایشۆوېمۉستۆچهسه.کڕیؤۉهمه
.سنهیاۉاناۉه

رهڕیهوزهنهؤشلۉانې،نهکهرهتگههڕاس:اتمۉ."؟بېشیچېیپهتهرېئیگردڕاۉېئه"نهرسانېچهدێمپههئشۆگارهۉې
.دانېیاردیڕېۉزهسوکهبهدێمبێئهکارشڕاسه.ردکهاڵمهیچمپېدانهبه

ماۉېۉیهشؤنه جهڕوپهرهو ڕوهئوتؤبوسېۉی جمایمېرهسنۆ گورگان و وه. شارېۉی ئهگورگان پهگهشبې یؤ یر
کییهوگؤرهانهمنشاۉسانه.گؤرهانارهحۆتردیمېوملوشېشاکهرمێ،ئازابهېکهمناستشاچه.البیێازینهرۉسه

فه بهرهو دا گؤرهانهیدونشا جهههپادگان.چواریو ئهسهر دههۉعاتا بهسشکهڵیۆ یماردههتکزیهعهرد وسه. ر
.شناساترینمانهیؤونترینیههبهیدونییاۉایمېرهنیفهچهنهېۉهپېچ.نهردیمېبارېشاکهنارگیپااڵوبهتاشتیمېشاسمیڵ

من.کریېنهنهکېهیچشاپهیهاڵمپاڵهریۆبهسکېکهڵېتهقهتهېبهیکاکرجله.کیتینهپومابېنېونهندازهکېئهجلهنه
به.فاریېنېۉهیمنهرېنېپهرچیکههه.رېبېنېتهوېمگۆرهیاپاڵهۆتشماریجهحششکهبڕیێبېنېنههیتېۉپوتینېمپه

رفرههه.کاوپوتینهمارههوستوارالئویپهردهنامبهانیوپهناچارلۉبه.سگنېنېدهچامنېنهپێنهندیچاپادگانهزه
کهدهئهبهرفرهردوههاڵمېۉیڕېکوپېکینیزامیمکهرۆوسهڕېزۆلۉانېۉبه ششکېیهپاڵهبیاۉنام حۆتتا

بېشاوۉاتهمبېۉیهژنهئهیۆکهوئانهۉانهپېچهبه.نیمفاڕؤشاۉهیېزوۆتاچهمهسرچیگیڵوکهرېنېوههتهشمارېگۆره
پهستواربهرکارئوسهچانیشانه نهکاشۉهداۉاوپوتینهزۆڕېبهفرهرههرکارئؤستوارسهرؤ،کهنهرخوردیخرابم

رکارئؤستوارسه.مرکاریگرتېسهیڕوبهدیهرۉازېۉیدۆرهسهوپېسهمتېۉهنهردێوپێمههنېپوتینامکبه.رداکه
به.اولۉردهکهشتیشهؤرپهکاوپوتینهرزهیوکؤماوبهکهمارهروههریچوهوالیسهسانېوڕوهسۆئهکېشدهپوتینه
چلچلوژمارهرموهیتېۉپوتینهبېنېووهردهبهیهتاڵهڕهزهسیاۉهگؤڕهیااڵڕزگاریچادۉهشیۆمدرابېنېوخهدڵوه

کهبییمهموئانهخه.نوپیدابؤپاومنیچههنژمارهتمهحهپوتینانهدلیئاگردهکهرهمهنیابې.دېنهنۆزیمپهۉهکایه
.تگېڵوتاقهوبهوئادیوېمبلوئیجازهستبؤبهۉیرئهگهتائهرهنیابېمه.بؤخاسگېڵؤتشنهتاقهرکارئؤستوارسه
وېمههه یاگې و دورۆ نهر سهدیېنې پۆال و ئؤستواررپیال به،رهیهکار چهکهیگوالنېهیتېۉشتا مروۆ کاررسه.
تؤزېۉشههستوارئو  پوتینهنهمهاڵی کؤماو ال بیاۉؤ کابې بهوکوت. و ههگېاڵۉهلهپهپڕ جهو ور تاههدورۆ
وېپوتینهبېنهچهتشکهرههه کې سهئاراستهمش سینهو کهرو ردېیم ۉاتشو دبر" اینجا مگر شو گوم کانو
."؟!رتهپده

نیچهڵکوبه،بېنهیکهنیجلوپااڵنیاچهتهنموکېشه.ماڕانییشنهنهوسیسهفهنیقهچهکهنؤمهمسڕرهیچسهئیسه
یۆوبهۉهرنهسسهدهوبهجبوربیاهؤرمڕوشکناۉهئاخرشمه.کېچمتاالگؤشامئېکاڵۉه.رگرفتمبېکېچمههکاڵۉه

.مۆراستهۉندازهئه
ومادۆرهکهدۆره.هامدۆرېمانېچاگهنۆسودۆئامێنېوزانیچجهمهقارورهفهزڵرکۆتکهیمبهپهنهشیپهشنهئانده
باسیشرعهندهتیبهمادهرایمقهزانیشدانشسهمههدیپلومۆئامابېوڕقاربهزڵفه.ریسپایدانشیشۉاچېنېویهؤیس
گانیالمپادبه.دؤسوئاشناکاماالکامافاڕمېوبلمېهشگورهانرېنمېتابهالشکهڵۆگردماتهۉهچائه.مامنابېته

.سیقساهیچکهدارېنهبڕیارووېشدابېشوگؤشنه
یؤۉهیلبهمهباسو.گروبانارسویؤجهیدهدارابېپهماوگؤشۉنارۆنیشتیبېنمېرهگردبهختانهودرهیهڕۉېۉسه

وششنهشؤبیدېکهنترینیههجؤرېۉهؤگرېبیدېدمایماۉېۉیبهرانېمهنگه"چېۉاکهرۆگروبانهئاماۉهیبیه
".!نترینییههپهۉدېگرهیتاردهشکهبهڕؤورهیهکهمانگه
ېڵېسمریاگهرېپاقلیریشاپؤژنێبېنېوههرکاڵۉېالرېبېنېوسههه.رهدېدیانیپیالوپۆالوېمهکائانیقسهچه

بارېرجلېناهه.راۉهیکهکهمهنگېباقیچڕوچهمڕهتاۉیۆوېشاههرهرووهتاوهیاۉێبېنېپؤرهاڵینهههتاشیێکه
بېجهرنابارتهتاپؤۉېبېنېکه پؤژنا ههوېشا بهو قاچېشا بېنېو پوتینې دیهبه.رهمهدهردېبېنېر نهدیمهیئا

!براڕۆچادرۉې:اتمۉنهدڵووېمه،ئاشنایهناسرشتیونا
ییسشووېمایاۉنێدهلهپهشیێبهمهانهفېقئیترچېرووهرېنېۉهایماکهینهفېقوفېقهفېقهوبومولېڵبهریکتاساعبانی

تېخهو چند سمېڵما و گېڵېنمېۉردێۉهکهڕیش که،ئاسایشگاهو تهردێنېنهجلېما و کهختېما  ۉئانکادر و لیردێنې
فېوروسهلۉێنمېسهلهپهئاردێوبهمادارووېماودلېکؤمېدؤختوبه،ردێکهشهوههکاۉتوهپهروماسهسکردهده
.پادگانییردهیپاکۆکهپهلۉێنمېسهدهبه
نهشپهنارنجاوکاجاختهدرهوبازېۉیبنهردهمنپاکۆکهوکهسهده.سپاریێبېئهنهشپهاڵنېۉهیاگېۉووتهسهردههه

کېکاجه.رردیسهدهکاڵوکاجهخهیشهردهگلېرۆکهاڵمبهئاسانبېکانارنجهاڵوچڵوپؤیگهردهمۆکهجه.دریابې
ژناسامهرزۉهئجېبېوشانهاڵبنهگهمیشههه مهودرهیبنهردهدمایپاکۆکه. وائاسئامێنمێشیێختا ئامادېیشگا

میزیوڕېکئازمایشوپاکوتهرجهگهئهردێوئیجاکهئاسایشگایشودؤختوماشهرگروبانئامێوتهبیێنمېتاسه
.رمېونانوساعبیمابوهبلمېرچېروفېقانهتاههدریېمائیزنرئامێنمېئانهبهنهوپېکیدؤختیه

اشسابووېحهرېېماوبهرؤیئارېنېماوبهنیمهوختونانرېنېوتاوهشقیماکهمهمیدانیۉانېدلېیڕهنواردهدماینا
وتنایوماننایدلېمېدانینؤبهدمایتېرڕه.ېنېیاگېشررۉازیکهنرژیسهئهومجېنېنهریماپهگهخسیقیشهارهع
شېۉیچشانگیووېپارېزنایبېنېوبهوجههرۉازیوشېۉروسهشېۉشاسهکېمابههاڵسکه.ئاموزشیامایاۉېاڵسهکه
شېۉهسه پېۉهرو الدهنیمهنیچهو ئاموزشدایبهردمو و کېبېنېیهاڵساڵکهزاڕؤگایا زاڕؤلهشیئاموزشیبه.



یهکه نهاڵس پهتهکا ئېمهنیا دیپلؤمېکهی فۆق و دیپلؤمې بهبېنمې، نانهتهڵکو کهپهت مامؤساکایچما ئوستادېی
ڕوکهڵجارۉهئهمن"وۉاچېگېڵنېۉهماسېۉمامو.رنجیبېمیچیاگېسهوههمتازهههېنوئاموزشیبېرمانههه
ڕاوڕۉېۉ.نهۉانېشهیارېنې،نهکهزشیوئامورمانهئؤستادودانشگایبېنېوهههرچندههبیا،یهتازهڕوئیشېۉهبه
کهزاڕؤڵه.کاشکېشؤنگهرؤودهشکهیبهمپهلیمېۉهردتاکهکهنهگیرئاۉردوداۉامۉهئاشنامیزاڕؤڵېۉهنیهسهدرهمه
پؤینهمهسڕرهسهبه دیام نهۆ ۉاتشو یانېتؤمه) زانی؟ بهبهاتمۉ( ههڵیمزانو تؤۉهمدهجهروزکهرحهاڵم و

."ردرکهبهنهمچهرهۆسهریزیاتهرنجېۉایوسهوانهۉئهدماجاربهوزانېنېختنهاسیئاوهڕبه.شۉوبژنه
تېزهتاۉاچیبېمانێوبېلهکېرۉازیهسهرمانهاڵمههېبېنې،بهشرنجکېشېوسهوهکېئاموزشیهشهرچندبههه

ارتشچرا)نهچهنهشیچراشنیهرتهئهیرماکهشئارېنێۉشوهوه.چابارۆچېۉېۉدرکنؤارېیسنهکهلیوه.بېنې
ندارد وسهشؤنه(. رۆمانگېۉ دایمېپهسهنهمېدانهجهیردهشقکهکۉایومهرهئهپا نهردوشیشا راسمېۉیمهجهو
دایمېسهقهنهگۆره بهمشا نیزامیشاهئېرانتا فادارېبیمېئېرانیوهنشاییهو مېدانهچۆده. بهکهسو یؤ ندگؤبڵهیۆ

ئامن.ردێماکهبارهشؤنیشودۉهېرزکۆتێنمنگیبهدهوبهنهشیێگردجارېۉهیچمهوئېمهیوانېۉهماپهکهمهسهقه
بهفاییوهبېتیچبهتیۆبېوکوردایهدڵمالکوردایهنههیاڵهنخچو.رومبوهسهیارامقهبېونهنهرمهختیچئیمانمههوه

.رېنېوهمنهسهیمقهکهمهسهقهیکۆتهرووۉهرهنیېنېنشایینیزامیشاشه
کهدهبهئیفتېخارورهردوشیهراسموسهومهشؤنه پهردهسساڵم قهقهرهههازهرۉسهایمیوپېسهخشبهنهیشا وڵیبتینا

.رېنمېپاکۉایساڵمشاکهبهنیارتهڵتههۉ.کریایمې
.مامیېتهرنهرېنمېوههبکهسېسانیېحهبهو.....ڕۉېفتې،بهحهې،بهمانگبه،جؤرېۉگردبهیماکهتهوخزمههماۉ

وه پهزعهیوهرکهههختانهمنچا دېنێودیودڵوهمهحهیهانوحاجیمگنېنێۉیروکهیئارېکېزؤرم شیوېم
ۉاچینی رگیانههوبهنجامرهسه...وهتشبقهرهمنیچمتاۉوودهسئامانپهزعېئیوهروبهنهیهانچهکهماتوڵ:

ڕۉایؤیجیێبیمێقسېراربېجهردېبېنمېوقهشېشاکهبهؤئاخریکهڕ.رردسهمابهکهبیششمانگهنېۉندهکه
ئامێدیوگردجارېۉهڵوگروبانهۉهئه بیېنمېرهۉهپیانساڵېیدهئجې.رسیمجېنمېهوهنسکیېنمېنهکاما ختیسه.
.دؤسېبېنمېوگردبېنهمهنهشیرازیوتارانیوکوردماالۉه.یختۉستېبېنمېپالویؤکېسهمانهرهه
وکرماشانیودریانیئوستانهڵوتیکهپابؤنۆمنبیاۉهېشاژیۉېنمنهچهتانابېکهئوسپاوئایمابهکریایئیجارهشبه
روورمېدۆروبهبه ئوستانېبېنې،رهوکوردستانیۆئامێبېنېوئهئوستانهجهکهئانې. وقهنتهمهدریێبهنیشتېئا

ئوردوگاووجهوورمېنهریاچهودهنارکهجیێبیمێچندڕۉېۉجهمیماتهبههنیهئانهڵېۉهماشهبهاڵمئیدۉهبه.خؤی
ېبېنمېریکاخهیوېمبېنېووېماپهکېپادگانیماشېۉیێنیوئاسایشگایهگورهاسازمانهچېگه.نیمێمهنهنگیهپیشاهه

ئاونهشؤ.هامچادرېیمېبهییبیهسنههادریدونوفهرهقاروفهزانوزلفهمهمنورهچاگه.نمێسېوېمائېزېکهو
کیاستیپهئوستانکوردسانیهرهیهوئوردوگاچندڕۉه زانیچشامهقاروڕهنوزڵفهمکیکهیوکرماشانیهیخؤکېشا

.رشوورمېۉهروهسوئاموزشوپهیمېدهدریاڵبېنمېتیکه
چندردیمێگلېرېشاکهنهساڵؤنېۉیگۆره.یماردهشکهبهردبهاکهسشدههۉرئاڕههنهچهرشوورمېروهئاموزشوپهجه

نیالالپه الپه.رکامیماموههدهروۉهېۉشا دۆروبهنامېدهالنهچا روورمېگاکا ورمېۉهریبهپاونزیکیودوبهشا
رهیچالیؤیویاههگنمېۉاریورمېنهشیکوردهبهبېتاجهالشمائانهزانتهمهاروڕهقمنوزڵفه.ۉنارێبېنې

یؤیگێنزیکبهرېدهیهبؤگنمېنه نهئاندهشاروورمېۉهئیترنزیکیبه. بېگرفتما ئانهاڵمبه.  نهبېکهگرفتما
کامه یؤیهدهزانېنمې پاڵو ئینێ نهنهگێ کوردسانهدهکامهو ئینێ نهگێ نهکه. جهسیچ و بزانؤ ۉهزهکاغهبې روکا

بؤ،سگیرمههیچمادهزاناماچاگهیېۉوکهرهیهردهکهالوئۆالمېۉئیوکهشؤنه.گنېسنهتۆهیچدهچابابههنمیچماده
دههۉکازهکاغهمانېمننه وزیانېرهرو شاریدلېمیم وڕانیورېسهبهدانهپێێجامهدۉېنهشیپهشنهئانده.

پؤربه کهگوز چهشیم وردێ یاۉڵهپهبهم داوېم و الشا یارمهنا ۉهۉاو ردېکهنهتیم نهکهکوردیه. یؤی وما پېکی
گاکېشادهردېکهدیاریکهنهاریهۉکوردهگێماجهدهڵهمهرکؤۉیهدنجامرهسه.فارسیگنمېقسېیمېبهجبورېبیهمه

قاراممنوزلفهنجهرسه.کامریکهالشههکۆگېاڵنېۉتیهیارمهڕېزابهیپابهشیۉاتهسوهدمایده.یؤیبېنېنزیکبه
ریۉهرگهیتهپهومېۉېنهدلېجهزانمهره.شارهجمنایمېرئاڕۉههه.رۉهگهرزانیچکۆتتهمهرورههۉرگهکۆتیمیمه

نهسېۉیهدرهرومهوۉهروڕێنهوسهگێۉهده.ریهۉرگهیمهپهنهماشینېۉیڕیاۉهجهرتهسېۉدکهچنمنوقاروزڵفهو
ۉهزڵفه ئېمهزنارهقارشا ههو ردیمېربهشا یداشدلېرؤخاېۉنههیاگېۉماشینه. دلېئاۉیئامانه. رچیکوششماهه.
.یگردچېۉوېشیاۉنابهیبیوئاۉشنهبافایدهېنهڕهکېماتوبانوجلهیاگهبڕهردکهکه
بهبهشنهئانده.ئاۉېزیایمێجه یستهریکوهؤرۉخهمن.رهزناۉهگێۉېنهدهواسهدلېڕرگیفیسیاۉهجلوبهردمنشا
رئه"ناتهبدلخالقیۉۉاچیعه.رسېالقنامېۉیپهلخئۆۉاڵوههجلېسیۉیلېۉهرسیچبهرپهۉهوکابرایبېنېکامجله

.گانهدهبؤئۆلخالقنهدیاربېکهاڵمپاسهبه."وشمدهتیېۉمنوېمگردیارمهیشویاگهییانهپه،گاماسپاییبێئیده
شانیاگرتوروهملوڕێشاووېشاجیائاستچاگهڕۆیتهباروبارخانهبهمنشاکاباقیسپاییهوهرسرپهۉهوماشینه
.ریکاتهگائۆده

رېنهینیؤیبهکهنهتهینوختهیتهرۉازېۉده.نهؤمیویانېۉیدۉهرهدلېبهبهرې،کهرهزنابېنېۉهنهمنشاچهئایاگېکه
کېشیاماڵهرمهچهخاکهیبهکهیانهروهبدیۉارودیمو.بېرهمشدڕیهدههیوانېۉیچۆههکهرۉازهریدهدااڵنېۉوالیسه

.فیاسیاکامن



"اچورۆوۉمابېنېیؤبێۉهتهوبهمیکهرهماشاکهتهڵکهئۆخهمېۉۉزېنېیچهکامجارجارهیجلهنیهؤرۉستهمنچه
."نائۆلخالقهمن

پیێۉکهرهه.یاۉهمهرمانۆههجهدیاربېکه.ردکیزیادشاکهمهیپیێدلېجهوردهاڵموردهبهوناما،بیئۆلخالقنه
القئۆلخاڵیهه.فارسیبهشرېنمېناچارکهېشوبهبڕمانهکهاڵمکوردیهبه.مندېنیچهسېۉرۆئېودهیاۉېۉه

جله و  بێ نهناما وشکې منیچ ۉېرهکې بینێ دېئامارهگابیې کهو ردرش بهشه. بیا من یانهنومېماۉې کهیهئا
ۆویحاجیانختهوپؤرېۉیتازهمېزهحاجیبه.بدوڵاڵیشۉاچېنېوحاجیعهیانهیانهئا.بېبارمۉستهنهشهکهرهبهدلې

ېگۆرېکوڕدۉې.هردېبېۉکهنهوڕاومنیچشالوېشهبېرهریدیۉاخانیۆنیشتهسهیجوانخاسۆالرمهیچهڕیشېۉ
شڕوهمنرېسقسېکهرکههه.دارېرنهودیۉاخانیؤتهمزیێنهمکهگێکهیپیێدهدماینانوارده.ېنېحاجیچچاب

مرهسه.مېدگنېنېناههرابتهجاریخراڵمجارجهبه.نهبیاووهمېۉبؤکهرهیچنهشههرېنېتابهالشکهوتهرېنېنهکه
ییوموکرباتیوسنهرانیوکرماشانییخؤمنسؤده:ۉاچېنېرهرووېمهۉه.بؤچیهیچمحاڵیمهبېنهسڕمه

.نهشهیاۉوچېشامنمهنهئیمزانو....و
مېۉکهکهیانه.ردیمندیاریکهشاپهېرېبیێویانېۉگلگێرمېدهۉایشۆقېخاوڕیشچهسه.نانێمهنهایانهچۉهئاشه

.بېنهچناریدۆرگیریایهڕیزهبهورشنیایهۉمینېۉیشهزهراخوپارچهقه.هیوانېۉرېۉبېوههچوه.ېبگێۉهرودهبه
من"ۉاچې.بېنېنیمداشتېسېۉجلېودهتاقیلېۉهیایشداراودن.رزبېجوانېۉیبااڵبه.نجامئۆلخالقیچپېداشبیرهسه
اڵتیمسهڕاوبېکاریوبېدهرهداوسهیئادرۉېمهی،پۆکهسهدرهداراومهیچبؤبهگاکېئېمهدهبېکهستمئانهبهمه

."ومدهیاردیېۉشمنگردگاکېمادهیدېبهدهرسپاییؤاتمئه
ۆهولستانهچیردممهروزۉانوسهواچینیشۉگولستانهنهزهکاغه.کیانېبې،ۉیسویهنهېنېۉهمنشئامابگاکهئیده
بې بېنېبهنهچهبېشنهسهدرهیمههولستانه. من نمامؤساشڵیهۉئهو تاۉگهئادیچئه. بهێر وردمیتیمهیارمهم

روۆکهسهدرهتیمهدۆڵه ئیدهجاده.یرؤخانېۉیاۉېبهرزیاۉهوهجهلستانههو. ئۆدهتا بېکهسورؤخانهسو یئاما
چاوبه پردېبهبېبیهاڵینهههنهختههاڵم داراو ئهکهخانهمانڕؤهه. یوکهشیهرتهئهدلېڕیاۉهنهسهۉهڵېۉهڕؤ

رئۆئاکاشههییانهباق.نهؤمېبېنېنیادۉېیانېشدۉهتهیگاوهولستانهده.ردشکهئېمهوکهباروبارخانهخېرامای
اراۉالرېههئجېکه.نېمانازویهوۉاچېنېهنېزهسانوکرماشانیئېزیێبېنېۉهروتاقؤبهودۆرنهختېۉهوهیاناشېنېکه

سهکویسانیه و  رتگرتېنېنې جارېۉ. پهردهیهپیێۉیساڵۉجهشاویرما یانېرسایم پاسهچی ئا دؤختېنېشا جهبې ؟
متاۉؤکهرهشهرمېوېپهسمانهڵکههن،چاۉشبیهوهیماالۉهنهمهۉهئهمېدوههنهئاخریهچیسااڵئېمه"ۉاتشهنوابمهج

."ېنېرکهرمابهڕوتوقوتېربابئهنههزمسانیچلېختاووهفره.نؤۉهمههگانردهتاسهزمسانې
ردېبېنېتاکهشېیوهتانشپهرهدهېومیننزههردېبېنېشخاۉېۉشاکهرزیشایبڕئیساڵحاتئه المینېهزبتاۉا

بساناهۉکاشاربابهئه خاۉه. زهچی زهمینهن بڕېۉشا پهمینهتازا وهکېشا نهی بېنېی تامهوکریێ بېنې بیې جبورې
ختئاوهکهبېرمزگیېۉیچشبیهگازوتهئیده.ریؤتراکتورېۉشابېبدؤلالیوقېخایههوحاجیعهیانه.شاشاۉهۉره
کرېئېالشاېۉبهقیزانیفهمهوڕهیمانگهپهوگردساڵېۉنهبېچهشنهاڵڵمهگێده.بېنهمهشپێۉهکهمیحرابهنیاته

یوییوئاڵفبڕیهرمانېشوانهپیێهه.رېکهرمانهسههگردکه.رېۉهۉانیچهایېشاکهرېوپارشهرنماییشاکهوۉه
پاڵهی،تهی،سۆرؤمتهیواندؤشتهنیچحهژهبېوروشاناشاۉهسهشایردهیکهمینوهیوانیوزهحهایبهوئاڵفدئاۉ
کهرهزاڕؤڵېچکاوڕوگؤ.شابېشهیبهردهیکهوهداریوزاڕؤڵهی،یانهردهسیپیایکهدهریۆۉهمینزهروسهی،تهپې
ناووژهزعهوهاڵمبهقیریگردیاگېۉۆدیاربېفهرچندهه.بڕیابېنهپهشایگۆراردهسیکهردههیوۉهردیکهوه

بېرهخرابتهزاڕؤاڵ ۉهڕاد. بېهداشتیتا بېوارۆاچیو بهشتېۉهردهۉهرگهمه. یجهوواردهئاۉه.بېرینهیپانو
یچئاۉریېسوپاشؤدهکهرچاحۆزانهههوېنېمینیبزهختوتهرجهکېشاوارتهمهرچهسهرکېشیېکهبهنههانایېۉه
.ېنېووریهشکریېنېۉوبهبڕیېنېرهنېسهمهنهایشنهومهمهتهیېۉتگاۉېکهتایبهېوبهشوهنهیوانېحه.وریې
وکریېریئاسانبېئاۉیبوهسوپاشؤریابؤ،دهکهنهیهبؤدلېحۆزېۉمهکهکېوئانهروئاۉهسهیردهکهقسه
سهبه.ردمیباریمهتبهناعهقه نیشېنېقسېئاساننهشیهونهییوانحهیواردهوخرابهرواڵم ۉاچېنې. میشههه"

پهرتهنوجؤرېۉردهاکهپاسم نخاۉهکابرایرمێهکنهشهشوبهبڕمېنهرهکېسهشهوهنهرگاۉهگهئه.کریؤمهنهما
سوکیپهشبارېببېکؤسشگنؤوهیچچېۉېۉنهپېسهبیێشفۆتیێهڕاسیچۉاچېنې،کابراگاۉ."رؤرکهرهگاۉزه

ویانهبېکهڕېزهرئابههه.کریؤۉهشهبهوبڕیؤرهبؤسهبېمهبېومنۉاتهشهوهشنهگاۉهساکهیؤچاکه.رؤکه
شهباخچهدلې ۉهۉستهیشکهرههۉو دهبې منرو سا م. مردارهال گاۉې ۉاتشا فڕنۆ و دریێنههبیېنۆ چامایکه. چی
.بؤیارێۉمنیچنهکریێنۆوچانیشانهشهبهکهۉېنېژنهئه
ئاۉهه نهئاۉهجهویماپڕنارهرچونېۉبېتاۉاما رقبېوههچهیکهشهوهنهیوانهوحهشهاڵمکېبه.جاتمابیوحۆزا
.چیېپڕنه
ئۆمههام دا ووېما یردهشکهوهسهدرهنئاما بڕیېنېېنېڕههخشتېریاگېنههه. بیهشؤنهو ېنریېنرهیهووشکۆ
الچیالوچۆریچوهدۉېبههمکنهؤساختمانېۉییهوارانهرودیۉچناریئامێوکېشیێسهالۉهالوچۆچی.اردیۉ

هڕاسکریاۉیۆدااڵنېۉ کهپهکهگۆرهرهچوه. وی پهکهالنهوگاڵسی مامؤیچ یاگې دهی و شریفتهسای هه. رماناپاڵو
یقسېشاوردهردهووهرېنېۉکهشابېگلېرېشانهرمانېۉهههیئانېشاکهوڕۉانهردېزاڕؤڵیمنامنۉیسیکهنهیهسهدرهمه



مالیملوکنانویمترهکهانهیاۉاییزۉنهنهختوئهپؤسوسهومدیهرهوماۉېۉیهشؤنه.ۉېنېژنهرېنېوڕازیشائهنیکههچ
.روکهنهوقسېشپهنههشوبیاۉممکهکهتا

ایختولۉوهنیاتهلۆهۉچائه.قیبېکاکوردستانوئېراندهناههئوردوگاوپهنهیهیهگاوزیۉیۆوپاڵودهکهخانهسورؤپۆده
.بېنېسېۉچاگهزارکهباسکریېچندههکهپاسه.هنیهئوردوگاکهسواریئوتوبوسیدېنېدلېوبهیشاریپه
دبهگاینزیکهده گرهمنۆ وهیبېکهېکگاو نسارو هؤرنیشتگنېال یۆلستانهو . دهرجارسهجار ئا .دېنېگێچهېۉو

چهنزانېنېچونه.سپاییبېسریچاگهېۉیقهکوڕ ههبهنیو بېراڵم چونېۉ ئادیهجهلهالمۆ بهنزیکتهو بی ر
یؤنهنهکوکرمانجیجهو(یاکرماشان)مانشارکتؤۉاچی:رسووېمپهرېتاجهکارېۉکهیچهرئانهوههکرمانجی

.؟بابیېنه
ینیسهجارجارچه.رهېنیشیننهگرېکهیېداجهوسهادهۉخانهشېۉجهبه.یېدېبېنېسهریهۉهرگهومهقهنتهئامهربابېئه
یوسهادهۉرېۉوخانهسه.ېباسروتاریخوکوردستانیگنېنمېېکیبېسهکاگریدهوسهوگۆرهرمهچهڕیشزیزیکهعه
.یشابېنېقۆموچاگه.مزینانشهزیزیلۉېۉهعه
ڵکورباسخهحاجیده.رباسبېحاجیدهسبهنیمچهتینیتایبهڵۆبهۉهئهرجهمنهههنلستانههؤجهکهساچاکهیؤ
یانې.رخېزانیبېفهکنهیهسوۉیسورهرپهسهنهختهچاوهحاجی.بېینارهوههتایفهجهوسؤمابرادؤسیوقهنتهمه

.حکومکریابېدمهبهزیندانیئهبېوبهنهزیندانهکهایشرتهۉبرێنیخېزانوندامیشچهمئهکهیېشوبرێۉخیزانوو
برادؤبه یهسیگزادیسؤما سهۉادهخانهرهئا زروشا حاجیبهیندانیکریاکهبرا ردېبېنېرکهو کهۉاته. براوبېشا

بهحاجیکوڕویؤ کوڕهکه"ېنېاچۉچوحاجیادهۉخانه.نکوشتهگاشهچا .نبیهشکوشتهېشوېوونشبیهوهنهئا
بؤنهبه ناکؤاڵم و سهکیا بهمینیزهرو مهگه، کوڕکا ئا ملورگو نیان حاجیبراکهیشا بهو پارتیڕشۉهو بازیدایو
هیچشاوېنههؤلستانهجهشابراکووحاجیادهۉخانه".نۆبڕیهوحاجیبراکهیدشاپهبهتیۆزیندانیئهالدۆڵهیردهکه
.راکهرمانهردمیۆههمینامهزهروسهجبورېبېنېمهبیوېۉشانهمینزه

رۆومنیچیاۉێۉهشتېېیاگېومېزونیمکهشکۆترېنجهرېوپهوبهشیاکېماڵهڕاسبیۆویسهدرهمهساختمانو
دسهنزیکبهوئېمهکهسهدرهمه.ساۉهدرهکریایمهۉهوئهدیارووادهنیشتیمېموووېکهرهېمکېشتچوهووکهلهلوپهکه

.دوربېگێدهیجهمترېۉ
کاۉادهخانهبڕېۉجه.بېنېردېکوڕوکناچۆنامنۉیسیکهمبهڵینجزاڕؤپهچلونزیکبه.ۉهکریێسېدرهپاییزئاماومه

شېکېبېبهریېتاکناچهالشکتتهتایبهبه.ېنېرکهینهسهدرهیمهکاشاپهڵهئامایزاڕؤزبهحهرماناۉهوههؤنهب
ئېمه.شدارېبېنېېۉبهرېکناچېوکوڕوئادیشایهادهۉخانهجه.ربېیاردیدهسابېکهرباسیؤچاکهحاجیده.ایرک
بهورپاسهههمن.هؤرگېرمېنهسهدرهمهجهساڵهیحۆتساڵۆتاسېنزهزاڕؤڵهجهیمابېکهنهفوئااسپاییامسهپې
یپه.یگیریابېپهگۆرهشابهڵیشناسنامهبڕېۉزاڕؤ.منامېنۉیسېبېنېچساڵېوپانزهچواردهتانزیکبههدنزهمه

سهبؤنهاکوڕ ازیۆرۉو نیابېشره، تا کهکهجؤرهپا سهوادهیېۉ ۉهو میاۉؤ جهرۉازیشا دهسهرۆ و بؤ وردی وردهشا
.شوبدریابهیوردهکهنوشوهمتهابهربیاۉرچیزوتهیگیریابېتاههشاپهکناچېچگۆره.راوهرۉازینهسه

په ئانهمن فرهیهی مهتهزاڕؤڵی بارو ئانېسهدرهرې ۉزیانهدهنزهمهبهکه، بهکریې سپاکهرنامهدلې نامدانشیو ،
به.بېردهیمکهسېۉدهاوئامایکاربهۉاوئاماریودیئیدارهبېپهمکیاستهنامهنهختېۉیچهوهجه.ردېبېنېنۉیسیمکه

قېخایهیانهیجهکهسهدهئامایکاربه ۉستېۉهگلېرېبیهنهو سجیلیما بڕېۉ دهیمێو میشرو باساۉهده. مو مڕوهمن
بڕېۉزاڕؤڵې.بیڕوساتېۉیگولیڕوبهنیکارهداخۆچهبهگێیئیدهئامایمنپه:اتمۉیوکهمامورهنهردهکه
.!کاشاکوشنیۆتکېشیوشناسنامهزامهشبهئیسه.ردېلۉێومهشیوهنهبهنههیماۉرچهه
رؤپهوپینهمنووجهرویاردیدهبېبهبیهنهوکېشهقیاشبېچیگېرهوفهحؤجرهۉادېۉوسهسوکهوقېخایکهتاته
بڕهۉهئهدمای.سباریمدېدهکانهدروه ئا پهیهشناسنامهکوشنای نهشناسنامهسانېۉیکهیکهبڕېۉشناسنامېچما بېشا
رچونېۉبېپاهه.ندڵویاردیدایشههچشوېومزانؤماکېرمانهههریچبهرایماموکابشېکههیئۆئانه.ردۉرئابه

.سهدرهرېماکېشتېئۆمهتهزاڕؤڵیفرهجؤره
سروهوزشوپهئام مهدایبههمېۉرېبهرکهتهفرهېکهیشبغزیهوتهرنامهبهااڵنهرشچا یاسهدرهشاگرد ینوبه.
کېلېۉۆوېریؤبهوفرېچشاههبېۉهۉارشاکؤربیهکاشؤنهبوگؤڕهغڵهئه.بېاڵنېۉیکؤنهتهزیارهگێنهیودههسدرهمه
رمانېنېئه وېشسهمنوه. ئانهختو دهبهسهدرهمهکهیهرو کهگېۉهرو فشاریم پا بېردهبؤ ئانهمه. ههرامم مبېتا

مېۉماکهسهدرهمهپاجؤرهرچندهه.گێدهدلېڕوچڵپاۉوههجهمېۉدوربؤمیچکهبؤوههاڵوزاڕؤهییکهتانېۉپهدره
بازاربازارونهۉېتشهتایبهبه.یاسبېنېکاۉهسوکهاڵممنده،بههبېۉدورۉستهیوانیحهوسۆرؤرگاوکهقنهلېجه
شانجرهکیئاندهکهرهچېرولېفیوۉاچېنیپاجؤنهڕوتیلۉېنېببهغڵهېنېوئهبېگێفېرېبیردمودهمه.کابېکه
ڕاش،بارجلېتپؤرهاڵمئهزؤتوملؤ،بهکجارگهکېمێویهکهکهباپؤرهتنهرجلېگهئهسېشائانېبېکهق.دامه
.تزؤرگهعبېههوتاسابؤگمهنهۉه
چېۉېۉبېکهکرمانوکهده یانېۉها بېنهگرد بېبه. توورمانمشابېپهدهتیېئېندهیبهحهوبېردهکهشنهمنیچوېم

یزگاربیهیڕپه.نیئادیشاشانیاکېچهرمانهدېنېوئجېدهرکؤڵنهکیههچیکهسمومیچبو،کهممبېمهیمخهکهلېفه
یۆلۉېنېکهاڵسهراکهنجهپهیؤجه،جهنێئېگاۉهۉانیدهشهختېۉیوهجارجاره.رېنېکارئابهگردشگردېۉاککهجه



جلهروههچوه ۉهرچا یاۉنېنېچوهژېنېوبهکام چېرووخزېنېنهرېنېنهرېکهجلېتهگهووېموچاکهرهڕوتیوېم
.یکهلېفه

کۆته وهبېنېماۉېۉ کیسېۉ تا خزوشهروشکهۉیر بینوشنهو چۆدیمۆ و ئانهپه. مهیهی دۉې درېژېم پېسهالفې
نیاوچانیشانهراکتیکپرکۆتکهمبهیڵیپههۉوئهۉهرشههه.لکناپؤرهۉهدلېدیمووزنجیرېۉمرهاسېیؤۉریکهتؤره

نهندوملیمه،حهرهالالملیمهکینهکهیچهیئانهپه.ۆمزنیرهسهوردهکهشهیموهرهسهجاڕؤیدماینشیاگې.وخنیکیه
یدۆرویپهچڕچههربهرجهسوپایچمبزنوۆوههربیادهجبوئاخرشمه.نهکېشاشمردوکېشکهڕچېۉموهچرهبه
ختووتیېوئاستېبېنېمۆووهبڕیېبېنرۆنهکامچوسهدرېژهالفهومهجازیاده.ڵکهؤرگیروکهچموپایسچادهمو

.نېۉهمهیمۆسینهرورسهرناههئه،رهمهرهسهیچشادېنېکهزیادهۆیلمبیێئرمهموئهرنگاکېروسهزیادېۉیشاۉزېنېسه
.ۉستېبېاشتهخهکانهسوپایمچېروچزاکهدهدۆرېموچاومیملدۆرورهوماۉېۉیهشؤنه
راکهنهمۉهکؤمهلهۉېتاساعبېگه،شهتانهرهاتاوئیزیخه:اتمشؤخیۉرساشوبهپهرباسیچابارۆدهحاجیڕۉېۉ

کېشامداروچوارده ورشلۉردوسهکهیمنهکهشؤخیهڕشبهحاجیباۉه.سوپا یپهمیکهالفهمهکوکهمنیچباسوا
 .ردکه
وههه چا سهختانهر جار پهرجار ئوردوگاو بازارو زیۉندهناههېۉو دیهکا ېنېی شه. کهجلی دلېرېنېنهخسیې و
لۉېبیکهکهیچجادهکهبازارهئۆال.یۆبېیۆونساروزیۉیهکهسوڕوخانهپۆدهکهبازاره.رېنېوېمگمکهنهباڵخیهرهقه
پۆدهپه و ورمې کهجادهسویشارو کهیچۆ بېوردوگاکهئنهنارشهو کېشیا کهبازاره. گؤنېخیابرېۉیگؤزهچند ان
گیریێۉناریێبېنېرهسهرسیحهبهېودوکانېسفهقههسشاۉسوپۆدهپیدهسکېبېنېوکهته ردمېۉییمهڕۉانه.

گؤشتو.ینریېرهتهیۉرههپ....بارو،وشکهمېۉهشریتېگؤرانیا،،پاڵێ،جلې،گیۉاۉڵه.گلېربېۉهرچاگهمهمشه
یبازارشگهشتهگؤشتبرې بېرم سه. شدېنېنگابانیرۉازېئوردوگا پهمن. تا جهچا کریێوېم دورسهیم رۉازا

ختووهشاڕۉېۉ.نینېساۉاکیگردیاگېۉۆبېتڵېبؤزه.بېنه(رتهخه)یدلېئوردوگایبیېسیچپهئامؤشوئېمه.ێنۉزې
دلې بازاریهئگېاڵی کهنها بېنې بهدۉېسهگؤشۆ رېنېکهقسېهۆرامیانهرۉازې په. و بیانێ چهنزیکشا :نهرسێم

رینییؤتهێوئیترچارۉۆچهژناسنئهنهپهممنیچوې.ېشیېربهلیگاودهڵکودهخهوبههجوابشاداۉ.یېندې؟کؤگه
زهخهئادکه کاکۆ ئامؤنریاکهڵکو بې کهی من ال جارېنېشؤ یانهو جار کهکهگواڵنهر من بهو ۉارېۉوههرېنمې

.ېېنبنهشپهشېیداستانېوهنریاکهڵکوکاکۆزهوخهکهڕېزهبه!.شبېنگماوهؤدایگردمادهتیخرهقؤ.هۆرامانی
دؤسه"وۉاچېهگېڵنېۉ پهمینووېکېمزهکناچهڕۉېۉشا وئاما ترازیا یالیمشا وبیاۉؤپؤرهئادهکهنهیهڵېئانهۉه.
زهبلؤۉه پهکهمینه، شاووېڵخېڕبیجهووېشا المامؤرهگېشۆبرایارجههه. مهتا و .گلېرېبیێئاگهاشزایتیهزا
وئادیچبېشپؤنهئامێبېکهئانهرههریچگوزه.ئادیشاروتهالئۆهوېشیاۉنێۉلهپهشیێبهمهوئیدهبېخراپهزعهوه

نیامهجبونجاممهرهسه.ووېشارهکهمینهدېدلېزه ڕانه.ودامکؤڵېمرهریگرتمهسمهرشبهودۆېۉرارخهنهربیا
ردوممکهسال.رۆهئامایمېویاۉایمېۉ.کریېرنهبینیڕاوهیچیتهکۆتهتازه.شپژمېشوهراوهوسمهروتؤزهۉه
بېیمنهختوچایواردهاڵممنوهبه.رونیبوهچایشاچهوپیاڵېۉرهرېنېتابنیشوهکهنهزؤرمۉه.اتاۉنهیشاپهبیهانهمانی
"...دمابېخسهمهئایاگېکهمیاۉناۉهالداوبارهوېمهانیجؤرابهوبه
ئوردوگاکهمه ئهردمو بهغڵهی بېنېرزانیب بههجهله.ې دهو یادو ۉزېمۆ نیخانیربهرزانیا سرودهده. ونگو کوردیا

اڵمبېبهنهشارانېۉیچامنهرچندگوزهردمههمه.ېشگنېگؤنهیهکهزراۉیگردیاگېۉوبازارهعارفجهمهوحهکهسازه
.شاگردیاگېۉۆدیاربېشادینگونگوڕهده
بېشهیوهیاگېۉهرهۉهگهرمه وشتېۉهده. یاگاشبهفرهیگۆرېبې ههمههچو و بې پؤژیا بؤن پا نامېشنهر یچۆ
بېرهۉهرگهمه مېرگهمېرگه. مهرمانهههدمایڕۉېۉدمانیمه.بېۉارهبېو رورباسیسهنیحاجیدهچهیسهدرهو

واردهچدۉېکناچېدیایمېودیماکهنهیېۉهکه.رمېبېنېوباسېماگهېنمېرهنیشتېبنهگؤشېۉه،یۆسهدرهکاالمهتهزیاره
چندکناچیئېمهمۆنیچه"ۉاتشکایسوارهیهدحاجیبه.ۉهیاگامایمهودهڕوهتاؤونهنهشائاردهسپېۉساڵېئهپانزه

هؤرنیانېوتیبهېگمننچیکه.گردسوارکارېبېنېیهقهنتهردموئامهڕاسیمهحاجیڕاسۉاچېوبه."؟ئازێنې
وئاندهژنیهشئهحاجیقسې.ېنېکارسوارسېرهۉهربېشکېنهههدیېنې،زاڕؤڵېئېمهتنهئېمهالکناچېحاجیئانه:ۉاتم
....الۉرهرهتهبارېۉکاوپېرشتهرېۉماگوزهکهباسه.الرشنهسه
حهبوپشوهغڵهسپایېئهئېمه یورمېپهیجمېنمېرهفتهکا بیێیهیئیداررمانېۉهرههگهئه. نیمهنهئایچما نجڕؤپهدما
دېنمېمهشه مۆدهیچش ئهکېئیداریهانهرمهه. کهغڵهما دۆرو پهلوپهب مهل دېنێنهیهسهدرهی دۆرې وېپۆسه. مایچ

رسهورېنمېېۉکهمامحهسانېنمېوۉیستئهېۉیئهلپهلوکهنهوپاڵیچشهیشاریپهنمېیۆلۉېویؤتریندیهربؤنهزیاته
.مێچدېنمېرېۉوسینهشبیێسهرفیلمېۉیوهیچئهجارجاره.وڕیشېۉتاشېنمې

پهڕۉدمانیمه شهېۉو ساکهنج دهکهسپاییانهۉهکهمېۉی گرت زیانېرهم و بهسۆ رهدلې دۉیهمدیه. و حاجی ڕیشو ر
گؤشۆبېنې.یکهرهبهوزڕېڵقهههکایپېرهؤردبهسمکهردېودهساڵممکه.نیشتېنېرهکاۉهتهروزیارهسهېررمېتهچه

روسه:ردۆوۉاتمبېوالمکهسهمبهکهرهبه"تنیوېریچهبهمهیشاریچیجاېۉیچئېمهملیپهئانده"ۉاتحاجی
.قۆڵبؤ:ۉاتم"قۆڵبؤ"ۉاتشوسانېمۆئهکېدهاجیقسهح.مایالوېپهبانۆرؤزبێملمې!رماۉهمافههچ

!".سواریلۉهسپېۉباراوبهباکیانمېئه!لهپێمهیبهده"کاۉاترمهڕیشچهیؤجه.تابلورهپامنیاۉ
.کابارؤشۆرهسشگهروخؤکهسپیچبهرئهگهئهتازه.پێبلووبهرزکهرحههه!شبؤستاوهده!نا:اتمۉ



."وېشگېڵؤۉهنهۉهرهیشکهوههرهدۆروملیشهنهچیشپېکههۆسارهرهسیهلێۉۉهرکنیاههرهسشگهکه،نا"اتشاۉ
وچیگېره.یېزېنێیمنهگېڵېنېوپهرهریهمتهههوهشؤن.واردهنهشردهاڵمهیچکامیشادهبهرېمئاردێوهانېتهبازېۉبه

حاڵسبهده.بېدیهختنهمتائاوهگۆرهسپیچامنهئه.نهشازنیههۉسپېۉیکهوئهردهووېشاکهرمانهههئادېنهکېشه
.؟یزینیئه:مرساپه.رۆبېشسهکڵېۉیگوالنهنیادؤشهبېوتهزینیشنه.رومازیشیاۉېسه

هکساکه.یۆکههسپئهروونیانیشاسهنهێمۉهمونهدانېرېشانههانېۉېتهتانودرکنایبهرهده"نهنیهکهرهزینیشگه"اتشاۉ
...دارڕېۉیتوشتکهیشهزمیتوپهیبهدانبؤحاجیپهتئاۉهیانه:ۉاچېنېنهدڵووېمه.سۆشادانېدهکهوهۆساره
تنیکهسپهئههۆسارو تند گرتهم بېدېۉ یاۉانې. زو کهنهخاسبې شلم ئهئه،ردو ماڕېناکهچهرهسهبهکهپهسندا .م

رهۉاشېۉجمانېیه رهزوهچېیۉییۉهیهانېۉیرشیهبهبېبهدڵمپۆ. میچتبېوههیالمۆزامهسهۉهرهمئهاڵمههبه.
رهه.رکېشیێنېبهنهنېوکېالنهرهنجهکېئجېخهکېله.کاتهرهازییدابېشدلېسپهئه.راکهوڵنهبمقههنممبېچهخه

کېمدیېبېنېونزیکۆکېلهختووېشوجهوه.رسېنېۉزؤمملوکېلېۉېرهته.رههمینمزهدؤکانهتهارهزیدلېمبېورکه
دیارنههخاسۉ ماڕامازییبیکهم م مهدیوهقه. دڵوهبزیهکانهتهبېزیارهنهرېسېۉیما ئانهیمێ، تابېنېکهیهشو

دردیسهرپاڕیتمیچۆبلؤ،چانیشانهوئهرهناشههۉسختنهئاوه کېتهارهبېزینهاڵیتؤزېۉمامههه.جاتمبؤنهریهچا
سوارېۉیپېسه.ماۉهوئاماڕوهزیاۉهگێنهڕچینېۉوالدهۉېبېنېپهئهکهختهرچادؤرههتهرمېۉرمادا،ڕیشچهۉه

خاسیهه ردکهردورۆساڵمم جوابشدانێیا. یکهسپهالیئهدۉهۉاتا یشدیېنېپهمانهچېروچه. زانارئېندههه. م
".!سواربهاژۆ"ۉاتشورههیکهسپهوئهالکڵؤکاشکۉبېنهتشچهکهرهاههردۆوترزکهشبهسېۉده
سمۆدهساکه.هرېۉکهکؤساریحهجهونهوانېۉهجۉهنه.باڵېزنیېوئاماۉهشیباڵېسپهنیسواربهاژوکابرایئهچه
کهکۆتهرهوئهشئېوخؤڵکهقهرلههه یاگېۉهنیبېنهۉیره.رېیم وشدهزوۆوفڕهبېیخاسهتا ئهبه. نازېسپهاڵم
.روۆکهمېچه
یاۉایمېالبالیېۉکۆتارهنه و مهرهسه. سڕ نېم ۉیرمۆریکهنهکهالبالیه. ندروهئهبهنهیهکهخانهالرؤکهسپهئهئاما

رپاهجاه.کېلېئاۉهدبدؤنهفڕهنهیشهرهروسهختومدرایشمنسهوهنکهههیهوئانه(رتهخه)وسیج(رېعسه)مدرؤ
.رۆهیاۉاۉسپهیدیاریشداوئهڕؤخانه.وۆڕاسهیبهکهسپهئهومدرایکانهنیتهتاچهمېۉوېمۉستدمارهبؤنۆکه

ئههه .زیارهنهاۉېهئرهتههویۉرهتهکانېۉهوتهکانېۉهته.کېدلېئاۉهنهووېشۉستهمدراۉهئامابېنهکهندهروهرپا
.بېڕېۉدڵمگرتهرۆکویبېومنیچبمېۉسهالیکهبېچاۉخاسیشئانه.شئېقهرلهسمۆههدهساکه
الاتامدرنهسپهئه.شائېرگېبېنېوقرازهرگهرشېنیوههرزاڕؤڵېبینېوبههه.یگاوزېۉیهداشدلېدهسپهئه
.رهبېنېوېمکۆتهونهبېرهساکمۉسهنه.وئجېدنیاشاداناسارهۉه.یکهاگېمدرایئوتوبوسهیکؤنېنزیکبهالرهکه

سپهسېۉمئاردملوئهده.الحاجیۆتاریفېمدێبېنېیؤچاسواراکهنابهڕیانوبیهزاتممهرېنېکهسکهههچانیشایچهجیا
که ماچ ئۆلێۉم و ئیال و ردهاڵیۆری هوشهههسپهئه. شئېر پهکهپاسهشکههۆساره. بېم دۆروچناپې،نهۉاچیا م

ههرهملیشه ۉهیو ردکهنهم دؤختههه. پا ڕوهمنشئاردهکهر و ڕا کۆتۆ دههشنیاۉبېنې هؤئۆ یلستانهگاو ئی.
.قاریزڵفهزانیومهنیرههیماچفتهساپشوئاحهبامایېبیبهسوارکاریه

رې،کهریؤقسېۉههه.نهمهرماجهوڕیشچهمهجهکاۉهتهروزیارهوسهمدیهیاۉانێهؤلستانهیکهوجمعهگانهۉېره
ساقېبېنېرویهمسهرجهسهلېوه بیبینیبهسوارنه"ۉاچېنېوکچېۉی سواربهیهاڵم وتاته". یچشچاگهقېخا

بېنې اتقېخایۉ. ئه" سوارشبیهکهسپهئا چیوهبه منا،سپویئهتؤ ههئهالیئیترختۆاڵم و تؤن وهسپو ختېۉر
."!باباراشکیانهاکترهگه

مېۉونجشهوپهگانهۉېره.ربیتهگێفرهواروجموجوڵودهېراۉهسهۉېبېنېارۆبیۉههردمیکهمهشېۉجهپاییزېبه
ایشۆۉرووسهتامنیچهامڕاییشاکههرداشاکهیوداۉسهدرهرومهۉهگێئامێدهجواناجهمېۉاییزیجهپشووهڕۉېۉو
.ایرمانئاۉیدهبلمېپهرهپېۉه
ده،روهرکۆیچتهسواریوبازېۉپێوبڕېۉبهۉایشۆبڕېۉبهسه نیا بېونهوقېخایمپهکهسپهمنئه.رمانئاۉایما
قاریوالماداالزڵفهۉهڕێروسه.گېرېمنهگؤگهرجارجارهریههۉرگهنامهمهرماییچهرونهگێسهنیسوارادههچ

ردممه.ردیپېداکهپهنهگاکېوېشهدهسپېۉماجهئه.سپیشبېقارگرفتوبیئهزڵفه.نیمابێادیچچهردتائکهماخؤڵکه
حه بهسپهئهکهرېنېزکهوېشا و بؤ یؤ و ژڵېۉیا گېڵنؤشاکېشا .رؤ یاۉایمېنهرېۉهدهلۉایمېو ۉاتشا چهقه. پوراخو

ئی.رېومجیېالوکهکهکاۉهئاۉیهؤرقوڵییولېۉاروحۆزهکانهدلیحۆزه.دیاریشادارمېبڕېۉحۆزېچهیۆکهرهده
بېورمهکاگهودلېحۆزهئاۉه.پیۉیېنېپیچونهبېنېوگنېنېنهرۆرتهسهخانماحۆزی.بېنېۆزیپیایاحیهڵهۉحۆزېئه

دېبوه گوگردیچ و بهچاگهڕۉهئا. دېرېۉ حۆزارهقنایدلېوېچهتا واردهو قسهنان هؤرپڕایردهکهیو یو
...ڕاپیمېنمېرهپېۉهېوپیادېوسوارکابېنمېسپهسوارېئهنؤبهبهڕانه.کۆتیمێڕاگاۉهرۉېرهسه.ۉیاراما

رزبېوتاوبهگۆرهپېۉیته.زوریشېرهکاشاسکردهدهپهتهئۆدؤختبهکهېۉبېپیۆتهیهگاوزیۉیمونسارودهد
جادهسه لۉېرۉاندیچش ساختمانوسه. بېۉهمریژانداررشۆ حهکریا وېش بېو وه.ساب ورماندهفهنهختهچا

تاریفېخرابهئازهیرېۉفسهیئهکهمریهژانادار فرهردمیههنیمهچهۉاچېنېېورېنکهیشریبېو جنسابهر .د
وندازهئهبهکهنهیهکهالپاڵودیۉارهنوبېجگهردهشکهیپانوقوڵشوهحۆزېۉنهیهکهوساختمانهشتهپهۉاچېنېئاپیا

الشه ئینسانېۉی ئاستېوڵهو سهش باقیش گنۆ، پهرتهر و کهن ئاۉیردهڕش ن کهرپاسههه. وڵهۉاچېنې کېنهال
چېرورؤنهسېۉیبهبؤکهکشبیهرهیگهرکهههرېنېکهئیترباسکه.ووېشنیشتهرهییاگېئهپهرهشنیێنهڵیېۉهندهسه



جهرهسهیۆ،کهروحۆزهتههیچلێۉانشتاۉنهکابرایچ.کېرهقنانئاۉهشچهرهوسهدلېئاحؤزیهنهنشهتاۉانېۉی،ۉسته
نۆردهکهشرهیۆسهۉهرنهرۉانیوئادیچسهنابسهموجهردهۉهربێۉهنههوربیهجبمهوگردجارېۉبزنؤۉهیکهئاۉ

ئاۉه کابرارهسهتا،رهکېچیرو زؤتهبهینجام مهئامایرشپهمامی و بیهجبون باروبلؤنهنر کهچېرو تاۉانېۉی
.ۉزیانشمل

قهنتهمهسپایېمهئې بیههانېبهبهجارېۉیشا بهئاشنا یؤی پاسگایمېچڕیهترینی رهۉه.ئۆ بیهڵی مهسمی راسموی
کهپاسه.رمانېدورۆئهبېکهیهرچانهتهگۆرهرفرهههکهپهته.هیماداۉکهپهوتهدۆرېۉوبانهرهپاسگایبڕېۉماپېۉه

شنهوپهردېبؤکهشاهرمانېۉمههتاهه.ردېنېکهشېوهگۆرارهشکهلهووېشختپېوهتهؤرهئیجباسبېۉاچېنې
نهوپاسگایهکهنهاساختمیۉاروشتیۆوپاڵودپه.ردېبؤکهشهکاشاوههدرمانیفهپهگېشاامیچیههرمېبیېباورگهسه

.رېردمباسشکهمهکهبېرپاسنههه.کۆتنهمپهرۉانیچماچهنابسهوجهکههحۆز
رته و پاسگا نمایهئیسپاسهنیا و سپاندهگا بهههگانهدهبېنېکهدانشینهو یؤ چهر رېنېکهمداریئېمهجؤرېۉ پیێ.

تیساسیهوردیبېنمېحهکقپانیشاماکهرههتدهتایبهبه.رههرېۉبهلهرېنېگردکهکهرهسهنهزهبؤتڵهساۉاکیچپېسه
.نێرېچېڕیکهنهرمانېوددانېشۉهقئهزهالشاۉهتیکوردایهبهزیمادیاردایحهرینمتهکه.رمانېنېتیئهتایبه
سهبه ڕهههراورهاڵم گورشه کهشههو بې دیار پهیشا چېۉشا کونترؤگرد ی کریېنهڵ ۉهرهقه. موچهرهباڵخی
لیباسییوهامزۉقهنتهردمومهنیمهچهکاندهناههڵیپهکهریوتېۉهرگهمه دهانیوهام ریؤهکهتانېفرېره، جیا.

.ریچبېراتهرزودۉېکشوهمهنزیکبهرهۉهرگهمهیهچانه
جبوریبېنېوېشابدائۆختامهووهبېنېوفرهنهردمیهمهسپایېدلې.بېرسدایۆنهباریدهنیاجهتهیسپاییارسرپهۉه

گرفتاختاجهووهفره.ردمییؤیچاڵکنېرهژیۉایمهختیسه.راکهمیانجینهردمیهینومهگرفتابهگێوجهکېشادلېده
دۆڵهردمیوماینومهبه کهسپایېبېنېبهنهتیهمورا ڵکویخهیپهنهوهۉهئهنۉیسیونامهنامه.ردمیرېمهڕانما
ههده بېرهتهرمانېۉهگێ، سپاییا و مه. شیۉهشیێچهسپایی شادیو مهنی بیێنو نېردمی ال. جار جار تاۉېنې سپایی
.ېخواسراگناباسوباسوجؤراوجؤرسهپهرووسهینیچۆگلېرېباۉهرتیؤ
بېیچفرهنهوهتانوکتیبرهدهنهوئینیشایچهپاڵوگردجه رکتېبېۉهه. سونیېۉهدهکۆتێ ندېۉیۉهشنهقمفېڕهحاجی.
نهشاوېوویایانهنهومنهختایانهوهوفره.ژگېۉیئاگاشبېاڵمدڵېۉیۉریاومهبېبهۉادشنهرچندسههه.شبېوه
روباسسهتیشبېبهلېۉیتایبهیمهشبشا،نازېنماوڕؤچهکهیهنیئانهچهحاجی.وگنېنمېباسرېۉهکهنهسېمپهاب

ررداوههکهیچشخوڵکهومنیالیشپهئامابېۆیاگېۉجهمانیمېڵڵێۉیدؤسشبهۉیرماڕۉېۉمه.دینودنیای
:رساممامؤساهپنههمنچادېرۆویاگېۉ.سایباسمابینیمامؤاساشهؤردڕیوتادېرېۉۆچهوبرهحاجیوېشسه
.ن؟ڕاسیئیمانتههنبهیچندساڵېئه:رسامۆپه".ساڵېنچوارده"مامؤسایجوابدانێوۉاتش.نی؟ڵاڵچندساڵینمه
..".ساڵیندۉې"جوابشدانێ

یاۉااڵینهرېۉئایئېنێوههتهگێۉېمېمانیدهجارېۉشاجه.کریېنمېردمیخوڵکهمهمانانیمېبچهغڵهسپاییئهئېمه
نهیابېنێال پهشنېاتاۉی، حاجیعۆدڵاڵیهیانهمېمانوکهنها ناو منیچهه. بهر ڕوهکوردیهجلهچاگۆ یانهکامۆ نیا وم
حاجی یانه. حاجی بهو فهکابرێۉ دۆڵهبېرهنیشتهنگیېۉهرهجلې مامورو بې دیار تیاو کههه. نؤر خوستۉاتېشا

دکهرمانهههنهزیریهوه ئیتر کهرا بې ساۉاکیهیار نیماموری بې. ساۉاکی کابرا باسهشؤنه. شوهرتاییانهرهسهو
.کاماڵسوجلهزانامقه"ردی؟کهرمانههههرسپاییپیجالۉگهمه"رساشپهۆنگریڕهفارسیېۉیئازهمنوبهنهردهکه
.نهرئینهویچمههناولیباسوچمکوردهمنوېیچهجیاچینهوهئارؤڕؤپشویاومنیچمېمانیۆئاماناۉالمبهخێرنه:اتمۉ

...مئاستجیائاگهرهیهونانواردهنومنیچشؤنهنگمهکابرابېده
ڕیگنېالشودااڵنپهکه یراۉاوهؤلستانهنشورووه ئهرجهههرزکهشېۉیبهکه. دیداریڵهڵکههڵیۆکهۉڕۉا و

بېم نزیکیشکریا ۉهقاریڕوهنیزڵفهچه. نیا کهپېسه.نهما دهیدیچدورزیئیبهشېۉگرد ئېما سۆر ڕێماۉهسه. رو
تهدلېکؤمهیکهریاچېۉیگۆرهدهیاۉایمېبه وېشکهنهپاڵېۉ ئهردېبېۉهڕاو جهوهجهرمانېکهو نهساڵیهختېۉ

ریکېرخهوهههنبېهردماکهقیبلیوڕوهبهبېردهریماکهودااڵنپهپؤپهئېمه.ۉارېشمېمانېبیېنېڵېۉسیادهکؤمه
ناروئاکه.بییبیهختووېشیاگېئامؤشۉېۉیفرهدیاربېوهملېۉیکهبهرۆیاۉایمېرتهمېۉسهکه.نماولۉایبېنمې

کهتهزیارهڕێنه دی جهکېلهاڵنېۉما باس سهکېشا کهکوشیای ئېرانی رېنېرۉازا ترازی. ڕوچایچ و وپهپؤبهایمې
شوچېۉشڕوهیئېراقیوسسوچېۉشدیېپه.سوچېرهرمېیهنېۉېچهۉهتهئیجاریاۉایمېبه.ڕاکۆتیمێریدااڵنپه

ئاسمانېنیرېچهشېودهرېکهمکارکهاچهتترکیهوبههرو.ئېرانمدرابېیویؤیچشڕوبهترکیهردېبېنهکه
شاۉاروههمانیاییوشؤنه.یوکامیارانمدیهختیۆڕوهوتهئجیبانه.رېنېۉهکهۉهکهنهگردجارېۉهبینیوڵېبیېتیکه
بهشېکهیوهفیپهمېۉخؤکه یاۉاڵمههردېبېنمې، نامایمېووېما رکؤتا ڕیوداالنپهپؤپهنا داڵېۉئاسمانۆو. چند
خولیېنېۉهرمانهسه نهشؤ. ئهکهو پۆالۉهمېۉ پیالو دیای و رهسیای تهدااڵنپهتوزیاره، سهڕیما و  چېرېرمامنا ۆ
...یمێبیه
ویوڕوهگاوزیۉیهدهناووېمیاۉسۆدهگرتمکههۉکهگردجاراساکهپېسهیمېۉنجشهپهۉېۉوردمانیمهونهختېۉهوه

اسیبیشارسواروئوتوبو پههنیهکهرهیۆوالدلیبهکهندهوڕانهرهوسهشتهپه. ونیشتارهیبیهڕام جلېسپایې. پؤرهم
یۆکهسڕاسوجادهدهجه.مدرؤنهدوگایولۉایلۉېتائیسگاکېدلېئوردوگایهویاۉادلیئورئوتوبوسجماره.بېنې

نزی ئوتوبوسهکبهو مدرای کهیاگې مدرابېرهزهی بېاڵمېۉ ماتڵ و زهالمهزه. گرد نهچون ههالمېۉ و رچیبې



مامگۆرهرزېۉیتهکابرابااڵبه.ېۉشچۆشۆبېمبېچهسپانهرکهههنهیوواریچهشپهبېنېگرددیېنېنهکهئوتوبوسه
بې لهکه. بهشدێبېۉهمهشېۉ وېشو رشۆمهسېبېشکهبهیپانهقایشېۉهرو کابرایچچهئوتوبوسه. و ینمدرا

کریېبازومنههنردپهرچیمکههه.رهبېبنیشؤمدرابېوڕاشنهکابراپێۉه.یکهبوسهردمیئامادلېئوتؤرمهبڕېۉته
پێۉهرهبوهمننیشته بؤوئاد کههؤرسانێوخؤڵکه. بنیشؤرهم تا رد نیمهتهیشگؤشۆبېنېداۉاونیشتهرهنیئهچه.
جارېۉ"نهپهشریۉاچېئازهبهکهشاگرده.یوماتڵوباقیشبېکهشاگردشفورهشدابېبهڕزه.رېیکهدرېژیمپه

".وۆتمدهکهنهتمهسمئیجادۉهدهڕبێنهرۆزهارتهباوڕمنیازه
نېکرېشاجتمهنپهریؤههرردمیتهمه.نېکرېدېنېرېتمهزیۉیۆتاشاریهسپاییاجهئېمهردموئوردوگایچپېسهمه
بې نه. شفورهیاۉېنهکابرا یکهشاگرد مه. کهمن بیا تېکهجبور کهوېم ۉڵ و واچرو ڵێئه: پاره" دهبێتهبا ئیجاستم

ۆمدهتئهکهباقیه سه". واییلهیاۉنهنیشانېئهبهشرېۉکابرا ۉاتشقنا " ترکیهله.ئاسانههالۉبهفارسیم رهردسهم
.رېنېوهردموئوردوگایئیترنهدؤنایمهرونهتیسهشېدۆڵهڕهههقساوبېنېدلېکۆتهتازه".مناکه

به".رۆشتوموکرماشانهوتاپاوخوارانابه"اتشجوابشدانێوۉکوێفێربوی؟لهفارسی:رسامپهونهدیانېشپؤ
دیامکریێۉهۉهیئهروېۉهبه.؟ڕۆشتویهوشؤشمێونۆسودهله:ۉاتم.ندبیهڕهنهزانامنۆسوده.یینامېپاۉهژنیهئه
نۆسودخزمیله"ۉاتشونهشداپهژهدرې.وناوانابوومشبهریمنیچئه:اتمۉ"زانی؟ئهوشوێنانهتۆئه"ۉاتشونهپؤ

هه زۆرم یه رسامپه". ؟قۆمېتکېنې: ۉاتش. عهوه" خایسی مالؤبال ئهچه" نامېژنیهنی عهیوهی یهسی رکسهبالی
.؟نیتؤکې!تبورېقوربانهئه"ۉاتشویانهگیسنهشیېوه.نی؟مهحهتؤکاکه:رسامپه
اتمۉ دیهنهتمنتؤ: و مژناسیمهنا ڕه. کوڕوشهمن و نامېن تیناقهم ۉاتش. مهچه" چهنیت کوڕهکهمهژناسو وکهم
نهختېۉنۆسودهوهدنیا،منیئه.خاسا"ۉاتش.!شاریاڵمبائیباسامابازمېتابیاۉمېدلېڵیوبههب:اتمۉ"نی؟لیهئه
."ربېنېوتوباریکتهئیسهېجهبېن
یششوهنگریفیدهمتابېۉیهژنهئهباسشفره.یبېۉېڵهدیموئادیشابېوتهزاوئهتیهمه.یلهوئهمهحه.بېمهحهکهاک

جوانخاسیشئه بېنېمژنیېو دههه. دابې وېما دلېنهاڵۉهیاخهموردۉېما گریېنمېو گریای دلېکه. ،شارییاۉایمې
.بهؤتېلکارونبېغڵهئهشاندایاگېناههپهپېسهئادې.کاکاوهوتېلهیالمسافرخانهمانیاپهوهوڕرهستیمېۉهنهگاراجه

.نرلۉېنېهؤتېلکارو،ههلۉېنېهؤتېلهئانېشاکهنهیچهۉیرماسنه
رهمسانمېومنیشمېنهشچهوئوتاقېۉهئاکابرائاشنامانههچاگ.مهوئېکهیمسافرخانهبابلمېپهمهحهکاکه:ۉاتمڕانه

.رمېاگردیکهکاموباسه
".یشکاکهرمېگیانوکهیباپاسهده"ۉاتش

هه پا تېبېنمېخیابانکۆهجلېسپایېۉڵۆومنیچبهکهیئاد پهسیاۉېرکههه. ڕهنهما کاکهنېرواقمهبیێههدتا
ئا.بېدیهمانهییگۆرهالمیپازهختهتائاوهردمهئامهمنونهنه.رېکهماشهرتهسههسیچۆگردکهپۆده.رهیهمهحه

رۆیاۉایمیۉهکه.نههزانشلۉېنمېۉمهقاروڕهمنوزڵفهکهمسافرخانېۉبېنهراربېبلمېشۉهقهکهمسافرخانه
مهحهکاکه.باسېردبهسماکههودکهرهچوهنهسیمېولۉایمېهکانېۉهؤرۉپلهچند.نهپهشدایمېیرېۉکابرایکرېڵوچوه

.یشوچاخۆبیهیسبؤبهیچهرئانهههنؤۉهمهفرهنهجبوربؤیاگېۉهکېشۆمهرمانهوههبؤنهنهتیهرگایهرېپیشمهباسکه
رسېپهمهحهکاکه.بېنېنهیهشئوردوگاوزیۉیهکهنوزاڕؤڵهژه.دېبېووزاڕؤڵېشبېنېرئاۉنهدیانهجهنیشژه

.تۆجوابشدېنێتاقهمنیچبه...وسوکاریکهنۆسودېرامانی،هۆروسه.بېنېنهفرېشپه
زانمهقارورهزڵفهکهرهنیابېمه.یرهدریائۆبهقهته.بېردهچندۉیهیمهحههکاکوکامنباسهوختوهجهۉیرمنیا
.جافرسانیبېگوتؤفیقبه.زانمههرقاربېونهزڵفهنهکریاۉهرهبه.ردهریمکهکهقهوتهڵکهخؤریاگېنههه.یؤشابؤ

یؤیومنیچمشادارانهیچهمهحهکاکهنیچه.زرهوڕانکیمهخهندوچؤڵوهمشکیئه.ونۆسودېشۆکهدؤختهربههه
"ۉاتشونگدهرئاماۉهزوتهمهحهکاکه.یمشناسایانانترینشاههردومدرانېتابزانوئادېوېکهنگمنهدهئاگایانهبه

".!مهحه"ۉاتشردوکهگیچماتڵشنهقبهتؤفې".؟!گقبهتوفې
کهالمکابه.ورمېچېشیڕاشکۆتېنهیگپهمنزانیېېتؤفېقبه.ردکېماکهمهڵوجهگیچئامادلېووېشتېکهتؤفېقبه

دهنهمهحه پههوموزانېو تشیۆ رساششیو ؟نیاۉانیئېگهنیبیهچه" هگیجوابداۉتؤفېقبه". ۉاتشو ئامانا"
دیکوڕیمحمهئهمالقاتو وه". بهحمهئهختانهچا بهد تؤفېق کهگیچهگکوڕو جهتهسېۉنیچند هۆرامانیبهر گزادا

ورمېنه بېنېزیندانو بهتؤفې. وگباسشکهق ۉاتشرد ئؤتاقېنهواره" کهداۉاو پههردم کابرایکیاستا ئې، ویهگهی
".<<نېاڵتیېتههرهاموهمتهههرچاگهسهلؤه>>ۉاتش
جاتتنه،تؤمېماربێۉساۉاکبزانؤپیجهجیا،ئهتؤهؤرزۆوبازه"ۉاتشونهگدیامنهقبهتؤفېرهوماۉېۉیهشؤنه
گیقبهتؤفېجوابوبېنېپؤرهیاۉااڵینهمنهه".ردېنمێمېکهجهنهتچېگهرنامېۉیئېمهپاوبهجیؤشابهرهبؤومهمه
تېکهزعهوهخێرشمهنه"ۉاتیمهحهکاکهوۆبده لۉاومهحهکاکه".کېوېمایهؤتېله،منملوۆپه!یدېدهمهووېتا
.زانیچپیداشابیمههقارورردزڵفهبهشنهئاندهنیمێومهمهئې
رماناوههردولۉایمېشؤنهکهگیخوداحافیزیماقبهتوفیزانجهمهقاروڕهمنوزڵفههڕؤۉبنهرجهۉایشۆههسه

وېماره ڕۉهمنهه. تهرئا یاۉنا کهلهوتهخانهفونلهوېم پهفونم کاکهووېموکهۉاڵودیدارهتیېموههدێمومهیئهرد
.نهیمدێپهمهحه



نیوېشائاردهوزارؤڵېۉشاچهرهیچسههرکامهه.لستانهمئامێویاۉێالمنئۆهؤتیهدامومهئهرهارڕۉودۉیهشؤنه
بې هه. کیاستو پېخامم بهمنیچ دا یمهحهکاکهۉاڵم . تا لۉایمېکهرؤخانهوسئیدهوېچما ی پۆدهمهحهکاکه. سۆی

دیاریشدا که. دامویئههمحههیکاکدیهبه.ردېکهنتؤاڵشهؤردیوپاچیپارئاۉرهکېوپاڵێشبهناروئاۉهیاۉا
کېشئاۉهشېۉجهیبهمهحهکاکه.انانهیاۉڵهههئادنیاومنبهنیبؤوۉاچېمهحهکاکهئانهرېنېکهکهرنهمباۉهتیهمه
اناساتوچیڕنایتچیڕنژمهئیخانمېنامونیشانېۉبده!براپیایخاسبه:اتمردۆوۉرزکهنگمبهیېبېومندهبڕ
".؟ئاؤیشبېندهېئېرگماڵده"ۉاتشونگدهئاماۉهکېنهردلېئاۉهیچههمهحهکاکه!.نههۉ
یوېشاونهسڕمهرهومنکېشتوکۆتیباسوسهلؤمهسشاجهگماڵېوئاویشدهرهینامېدهژنیهئهمبهتیهامومهدئه
کریێودیداریتازیسیدریێوقؤڵیماچېده.االمائاۉیشۉیاراویاۉمهحهکاکه.یمهحهکاکهدوبااڵویایقهفاڕ
.بیێ

تاردمنداۉامکهرهوماۉېۉیههشؤن.متنهوداخېماپهرتهریماگخېدوردۆویهروباساماکهومنوسهکهلۉایمێیانه
ر،ههشانگشوهدهمبېۉیههژنئهکهاڵممنبه.ههانیئارېۉوبهېررمکهشهمهحهکاکه.اچوۉگؤرانیېۉهمهحهکاکه

سمدهرهمهرووېکؤنابېنېومنۉهقڵهرمېنهرگهئادېسه.نگجؤرېۉباروشۆدهشبهبېنېتابهنهۉیرهودېنېکؤڵنه
بهکه بهمهمزهزهرد یۉاتمهحهکاکهنهیاگېۉه.یزمېۉو نیشزامهخاس" ." ۉاتم ؟نهکامههکخاسهزانو،مه: کاکه.
شؤنیشیشدارهکهزمههوبوبنهنگدهئاماۉهمهحه ومنیچکۆتا دېرېۉۆپېۉهئاڕۉه. بېنمېتا یدماینیچشکاکهڕؤ.
 ....نیشبېنېکېچشچهوزاڕؤڵهئاماۉهمهحه

کهرمانېۉههه.یرهشدابهقهتهایزمسانیبیوژیۉرمهنیاچهودنیشتههرۉهۉ.ردوزمسانزیانهپاییزۉیهئاساڵیچه
یوانیبېحهبهرمانېئاڵفوئاۉدایئهردمیمهبهئیتروېشئیسه یئاڵفشپهرۉېۉهروۉهسهنههرۉیوانجهحه.

ئاڵفوژمارهوبهندازهئههیوانداربحهسېۉیردکهگکهیېۉبېهئیترکئیسه.یېدرشیئاۉرهیهکهوئاڵفهوشؤنهکریېره
هاڵمچلبهنهرهتهرچندگۆرهگۆریههاچینیچلهۉ.گوالنېگۆرېوچلهچله.رمبېباسوچالگه.یشدېکهیوانهحه

خه نهرهرناکتهتهگوالنی چله. ۉۉاچینی ناتهگوالنی ئئه" من تهکاکهویندهر زاڕؤمهیم بیێ ئهمهلهڵهنم قڕهدێنهو
".نێرېکه
قڵېگورانیې،نهبهرېنېوریکیشاکهمنیچشهگلېریبېنێونهومنیچهکهوچانیشایانهوچاگهگهۉاجوانېچېوشهفره

دېرېۉوشهۉهوگوره الشهگیدیاریووهنده.ررېنمېسهۉېبهبازیتا ندرمهنگوهؤنهریۆدهۉهرگهردمومهمهسیا
نهگردیاگېۉهجهششپۆبېوکهنگېۉیششدانگووهبیوده(باکور)ڵکوکوردستانونساریدیخهوعه.ودېبېعه
رئامێسهکانهگورانیهکرمانجیجهوقهنتهرومهتهکایاگهسهرپېریچههۉهرگهردمومهمه.کریېۉهنگېویهۉیېژنهئه

.هگېڵنېنېۉ
رپاییداۉاوبهمکهکهجارییه.ژنېوهؤرپڕایبېزوۆیجهپههانېۉهېنېئۆمنتابهراکهینیچداۉینابهبهگێجوانیده

یده"ۉاتشاوهجوابشادانېۉ.کېمتاۉوهؤرپڕؤ؟ردانهوپیسهرۉېنهئیؤهیدلېده:ۉاتمنهجوابهردجههژنېشاکجه
."پڕمېرۆهؤرمهخؤبه

اڵمبه.یایبنیهرپڕزموهؤشبهنهرېنېتاکریؤچهبهنهشکهودااڵنېۉرېنېهیچیانهنېوبهئارېرهرچیسهمنیچهه
بارۆکارکوشتېبېنېدیاربېجوانېده زانېنېگێچا راچیشکهشیؤمووېشا کهیهیئانهپه. الما یوانوحهردۆتا

ردوهکاپاشیشوئاۉردۆهپاککمامیتهشابهکههاڵیهریووگۆڕهچندگۆڕاتهشوربهسهردبهکهشاییگۆرهگۆڕېۉ
دۆراوشاناشاکاکهرمانوده چڕاردهکهشهوهاشینیشتهرهئهیاگېنههدۆرو بهڕیتؤۉو کهېشا دارهڕیز ورهردې

تانهوخشاڵپهیاوخشوپهخرمهیوتروعهبوهدلېپاجورهوکگیریاڵهشبهداوڕههؤراشکهاچیچریگؤرانیۉ
.امبیۉردهبهزموهؤرپرایبهدېریۉۆ

مهمه میماننهۉهرگهردمو ۉازېبېنېریمېماندارېو مېمانېۉیمېماندێچهروېشالنهییئهسپا. .ېیکرینیگرد
تېبېنېزهلهپاکېوبه،سادیبېنیکهیهنیئانهچاشتیچه بېوژهرمانهپچیېوههنهنورهنانته. نا ؤودرېکه.

اڵنهبیېوگوزهیئامېتهنیگیۉاۉڵهیوردکریێوچهنیرېۉهپه.بېنېنههیانېۉرگاگردکههېڵې.بېنېیانفراۉبهوماس
وېشنیشارهؤرگیریێسه سفرېۉیۆ گرد دېنهو بؤنهۉهئهجهېنیرپهئا. و تندېڵۆ بوې واردهو سییکهشپهیشۆ

بېغه ئاسان نا بهریبی دمایم، پهاڵم یؤ واردهشئېرهنهاۉېۉی فرهیشههو شبېوهر یاگاۉهفره. ناننهشؤو و
رهیهوارده پههو تیکهرهتیسهزهیلههر مدهشنریېو قورسوغڵهئهشۉاچېنېشؤراۉهکهۉهڕېتهچاشته. بپاو
سفرهسه بېرو کا بهشؤراۉه. تندو بهنگهڕهریهۉرگهمهبیبارو گاههنوهگېریو ندهمهنیگؤشتیدۆڵهنچهیېو

کریې ئه. قاۉرغڵهگؤشت بېمهب کهقاۉرمه. بې رۉتهزوگؤشتېۉ دلی فرههر نی سؤڵیهی کرینهو بېۉهسور وا
.یېهاڕنهریههۉرگهئاساۉامهکهریبېۉهرگهومهلهخهرجهنانهه.هؤرگیریابې

کهکه دهم بیئاۉگۆرېاڵتوچلهسهم گوالبهئیرسیاۉاتبهوحکومها یشکهنهبرا که. اڵتهسهئیدهسزانېگرد
مشبېسخهگردکه.سېۉیۆدیاربېدکهرماگشمیاچهاتوزامهرسهاڵمتهبه.نؤمهوملؤومهیینیامیشهههختیچهسه
هاردېربیاۉؤۉه بورکه. رؤکهشنهبهکهئاڵفهکهېشا ودۉیبېفتهروههقسېسه. جنسیېچلهبهرئه. گوالنېد
ردمیفرهیوانومهروفۆتیایحهتهخهبزیؤنهوادهبهێشتاۉینههارهوۉبیێهاریگولههڕاوئاماوۉکاروېنێکۆت
بې بهوه. ساڵهختانهش گلڕهگوالنېچلهئا ههتش و ناما جهېر ۉهنهتیشههحاکمیدۆرانور ئاماو هاریچاۉوڕاو

.هرېنېۉاڵکههاریۉهیۉهئامایامېپهگؤراڵېرانهدهگؤشهوهېۉنتاۉرۉهرېکبېۉهخهلهپهندبهسفهئه.بېرهکۆته



.زانېنېکامقۆڵیۉاچېنه".؟نینهیتمهکهقۆڵهروسه"رساشوپهرباسدیامپؤنهحاجیدهنهیهسههدرومهرهبهڕۉېۉ
.قۆڵ،حاجی؟کامه:نهچهرسامپه

منجلې.ینۆسودییهۆرامانی،پهپهبلمېنۆرؤزپېۉهاتتۉپاییزېرههکه؟ئانهبؤۉهشیؤۉیرتشیهمه"ۉاتش
".نردهکهادهمئامریمۉراستینیووېفهسه

...نیچملمېتمهنۆوۉیرماوحهشیهۉیرمنهناحاجی:اتمۉ.رېنېزکهدڵحهبهڕهیومنیچپرماۉحاجیڕاسفه
زانیمهورهمانگهڵکخهنهاڵیهیمزگیومهبیهنهجه.بېنهمهیمزگیشنهگاوهؤلستانهدهردکهریچباسمکهڵتهۉه
وکېخایڵجاریانهۉهمنئهرۆکهئاماۉهپاسه.رؤۉهۉایچهایېشاکهختوپارشهرؤووهرنماییشاکهتاۉهققیېۉشائاردفه
فهچه بیاقېڕوبهنی ڕو جامهکؤڕېۉیگه. و بې فهنج بېشسهقیانهدانېۉی رۆ نهڕۉهئا. یانهقېخا چوهنهبې روو
تاتههمانانمې نیشتیال قیخایۆ مېرهو سوکهتاته. قېخایچ سهو بېیانهحؤجرهۉادېۉی سؤبه.ش ویماکهدۆرو دابې
بیېمېرگهسه وداۉموفهرودهوۉهکهرنجېۉوکتیبهسهموباساۉهمنده.رمېباسا ئیجازههامکقېمدا وجهمدؤردتا

ۉیرمنیاکهئیسه.یشردهکهماشهلۆدایشوتهپهردبهسمکهسۆودهشدانېدهکهقېکتېبهفه.روماشېۉشکهنزیکۆته
ودلېچوارنهدلېڕاسهیکههکتېبسڵیئهبهتڵهومهدیهومدیانې.کابېدینیهکتېبهیؤجهمۉیراکهچکتېبېۉبې،ئانده

خانهنهېۉیهخان چوار دۆرو تا دۆر و نۉتڵهمهنهیچهکهنۉیسیان بهیسیێبې ئهنې، گهجؤرېۉ یؤی گردورهر بیێ کش
بوانؤۉهبهتڵهمه دۆری کتېبهمهکا خولنکهشیێ بیش ێۉها وهدیهبه. ئا ڕوهی کهزعې فهکاکهنهردهم ۉی و :اتمقې
ئاندهربههه.وارستێنهرۆنۉیستێوباقیچشاۉشاسهکهسڵیهئهبهتڵههمکهربېنتهائاس.هننیهیچئاسانهوشمهرمانههه
.رېچزیسهۆبیونیشتقېتوڕهیفهۉاته
ردموئۆسایومهاچیبیوۉرتوڕهتهقېئاندهفه".ئاغامدیرڕاسماچؤ"ۉاتشمنوکېوقسهشتهوقېخایئاماپهتاته
،کهنامئاگهیاۉنهجوابهمنیچجه".رؤیشایؤقسېکهۉهروقسېشاوکردهبؤسهکیگردچېۉشازانانومهدینیهالمهع

ڕانه ئینا دهۉامفاڕردهوبهدنیا توزعیهوهپاوئۆسایبهسېنوکهبیهینهئیسهتانوزانایپېسهرهیایفاریؤوئۆسا
بیهاییاۉنهئهئۆسای اتمۉینوقسانههبجه.رېرپاۉشاریکهروازنارېوتائېزیاتهقېههفه...نویشا ریؤیئه:

کرداروخؤدایشجهرهسه،عالمهردێۉهتؤنامېشاماریکهوقېخایشنزیکویؤچاعالماکهویانهکهتاۉێشتراکتؤره
هؤرسۆوییۆڕهتوتشناردوبهقېئیترتاقهفه".ئاغامدیرڕاسماچؤ"ۉاتخایوقېتاته.سابیتؤقېنېوحهسڕمه

.ئاستیمیشجیا
یهیئانهمنیچگردڕۉایوپه".اڕابی؟ئاغامدیرن"وۉاچېرهکهرهجهنماڵېپه.رېۉهیچهایکهمنیگردساعبانهقیفه
اورزداۉنگیبهدهبهنئادههکهنهیانهتاچاکیانېنېورسېنېڵشپهۉایمبارؤ،ههردههایۆکهووازجههنمهقېبیاۉؤفه

الفاپیمهکمارهگه:اتمردوۉنیحاجیباسمکهتائاخرشڕۉېۉشاچه.روازنارېقېههفهاکهاڵمکبه.رایکهنانیمپه
،ڵېبه:ڵۆۉاچورېنگېۉیزهدهبهنهتاکهارهزیردلېدیر،ههقېچڕؤئاغامفهختانهتاوچاوهئازیارهدلېنهیمۆبلوهوته

.هناۉمدیریئاناڕابیهگیانوئاغه
 .جاراهؤرزېنېرپېسهقیوازشئاردومنیچگردساعبانېۉههئیترفه".!نهشپهومنماچووازباره"حاجیۉات

 


