
   

 رییهۉۉیره
 مشیچوارهبه

مانیاشارویمېوڕوهنیحاجیسواریئوتوبوسیبیهشچهڕۉېۉیوه.سایاۉاپؤرهدرهنۆرؤزنزیکبیۆوپشومه
زانومههوڕسیمېرهۉهنهمنوحاجیسنه.قارییؤماگرتوجمایمیرهزانیوزڵفهمهنیرهچهورمېنهجه.ورمې
روههناکرماشانردورؤیدماینشوېمایاۉدێموئادیشاماکهوئههرداییانسهنهسنه.شانیاکرماشانیۆرههرۉقازڵفه

ئۆدلېئېگه"حاجیۉاترهکۆتیمیپۆدیمهکهپاڵنگانهمله.ینۆسودېکرماشانۆکۆتیمیڕاولۉایمېپهجهئاڕۉه
ششمێجهحاجیوهرچاگۆدیاربېکههه.یبېشوترکیهلېچیایکوردستانوبهدتوحاجیجهسبهمه"چیایمشؤ
مه یکهقهنتهسرشتو مدرایمېکهنهپاۉه. مېۉ حاجیکهکهرهمیزه. ېرنجیبسهېیاگېۉمو شهؤحاجیک. لوارشتو

نهریهکوردوئازهېدلنهېوورمقهتهنمهجهیهردهکهنهجلئهرهؤئیج.ېبسهیچشبهیحاجیانهرهزهېومنهېبردهکه
.نێېبرینهېگلرههېۉومشکیپرهزهېمنیچهارۉلتوشهؤاڵمالئیمۆکبهېبۉبا

شهېۉفؤخمیشهیئاشنایچههمهېیئپهېحریبهالبالیماینهختیسه.هحریبهماینهېایمۉیاراویاۉماوکۆتیمێڕاودوا
ېب جه. ڕاکسهحاجی مهسهېختی فرهېبنهرسام چو ېنېبېتازهۉاشالېۉو وهۉرسهمله. دیاروېۉختا زیایمێ

."شتاههڕاسیبهبه"ۉاتشستوۉشېۉمحاجیچه.کهشتهههئانابهحاجی:اتمۉنۆسودی
بهۉڵرقهزهههۉڵقه ېزوجارا نهرپاهه. تۆکهزاناسکیو بۉئاېۉمیکهنگاکههب. ېیشپۆ وهنگههرېختدره. شهشا
نیمچهتاتهرکۆتکهرزوبههه.هۉممادهېرمیئامگهیبههلویانهئه.ېنېایبۉژیهۉوئهژنهوئامادیجهېبېردکه
نهۉؤرانیمیاؤحاجیسیمکهتاتهمبهېباتهۉ.نانوحاجیگرفتشههۉز اڵمزوزوبه.ېرانیخاسزانؤسیچمتاته.
.یمتاتهشوؤگېگنڵهؤریکهوهجهلهپېسهوحاجیهجهله.کرماشانیبهشېروکهېکشېشتنههۉ
یانهرهۉې وگا پهېو مما بی ېمانېڕ مامېمامو. زاڕژهؤو و مامؤنی وڵی چها ئاشنای دؤسو بېگلنی ێېری ېدل.
ېبیېجنیشتهنهزههۉڵقهوجهېنېبېمانیېلکوسل،خهېشناسنایمشائهنهپهکهېنېائاشنێچبینۉنوپیێژهکانهمانهېم
.ېنېبېبیېجنیشتهنهنۆسودهجهېردموکوردستانوئۆدیمیفرمهجهختانهچاوه.ېنبې
جه.ېسیۆدیاربماگردکهاریمیاچهههۉیماشیئاوه.ردممهېڕبدانپهېم.گێیدهایمێپهۉنیحاجیلایشۆچهۉسه
باساوریکخهکېپېڕه.ؤومنبهېڕپېکریکهېۉېڕېمنیاپوهڕومنیحېشابیېڵیهامڕیشاوکهېموحاجیتتاتهنهدانهېم
بی بههه. بیهر ڕوهنزیکۆ یؤیشا ردانېنهکهیم رساشپهحاجیبهئیشارهبهو ئهسههه" ایئامان؟سر سېدلېکه".
.مدرێمنجوابوېماتڵونهکېچگرددیێمنهمهجه

.شناسی؟مهپیایهئاؤچیت!.ؤرتکهسولهیگردکهنیپۆکههتېرخوردبهئاخرئانه:اتمۉردوکهڵنهېملېمنیچهیحو
ایۉمولده.نیش؟ؤدنهمېژؤشۉهؤشناسشنهېووتیهمهیئیجاپیاشوده:اتمۉ"ن؟ېچیک،نا"رساشپهۆۉېرسامیسهبه
تامن.بېنهیؤچاشارائېرانیهجهتیېۉېشبېکهسیشومهکهفاڵنهجهسشبههم"؟ساکهفاڵنه"رساشپهیالحاجیۆپه

بۉوۆیاجوابشدهېسئامانێده ؤرنیکهچهشیوتشیشوهوؤتبارفرسهېالحاجیوماتڵبېا استمحاجین.
سایچرئهسهمناوههمانوېم:اتمۉ."یکین؟ئه"رساشپهوهۉاڵېۆگېۉیڕهۉنابابه!.ئادنیا،وازباره"اتمۉورهؤچاڵکن

"اتشاۉورېشهوتهتانهرهشاگرتهکاکهژناسیتینهمهیشوېکاکهسؤئیترد.شناسیمهتېتییچئاناشومهؤنامانوت
."خۆڵکیرویسهنیهنهرهرسهتهېۉ،تاجارؤتبهدردهنهئا
نۆسودهچه حاجی جارهېنمېڵېگنهنی جار دهو یچ دههۉاباسمو کهراتههرهتا ېنمرېپیاسېۉ ؤی. انهپیاسچا ېۉمجه.

ڵهۉاۉکیگیېرخهکهېدیاربېکاچهکن.مردێچهکهمیۆسهڕؤووباخچهشتهپهېکمایههېۉردوسورزهېجلبهېماکناچ
یردپهشبهېۉسحاجیده.را؟کهکاریچامنهاۉمتاکناچیالشمه!رۆناچاپاسهیئاکپهبدیهحاجی:اتمۉ.ېنیهندهکه
نیچهئانه"ساشرپهکاویکناچهردۆودیاپهشڕاسکهرهوسهیشکهرهرومېزهنگهلهبهشردکهۆیشرهوسهشتهپه
سپجیایئهیئانهده:اتمۉ"راکهاکاریچامنهۉتارگیزمهههمهېئېبراکناچڵاڵوهی؟دهرساگنارهته؟مهئاگهېێنۉل

.ېردهۉنهؤکېدېوئېنېسپسوارئادیئه.کاشمهکناچهسواری
شتوېشکژهېاڵمنادیاریحاجیدران،بهۉلۉئاسبهیامادهڵئجهۉئه.وحاجیگمبیبېنمېگانهدهنیحاجیچهۉېۉڕ

هابویۆوهالرهحۆزهېکنورهروتهویرماسه.ېڵېیحاجیگسپهگردکهئیتررهیهماۉېۉونهؤش.ېرسپهېیاگبیبه
ېدلجگهېب.نونیابیهنهیچهجیچاگهاحکهېنۉیامکیانیویاپهنهدانهېمیجهؤییرزپهنگیبهدهیبهیشارفیتهؤس
پهۉرسهزیوملههۉڵراتیوقهههرهاڵودهۉگێههده یاگایچههۉیئاماایچما بیبیهنهنهوحاجیچا ېبېنمهنهېیاگ.
رووسهنهؤش.هېۉرکهېمشیچهؤروپهېرمانمبااڵئهرانیکمکهنگه.ېبراخشنهؤۆسېۉشوحاجیهیچلېشکنمۉنه
ئېگرهنیهؤشتېۉعاسه حاجیورهیسهستهېئنههۉهاڵیو داشبیۆېشپېنجام کاجلهریجههیئازېۉژاندارگیرهمه.

وحاجیچبهؤرساڵشپهۉوهههؤۉرشنزیککهېووربایجانیاروئازهڵکوالدۆروبهحاجیخهکهموانؤۉهنهحاجیه
مازاوېژنراشدیداروجهوکهممنیشارهخهېیژانداریوبوکابرامالیانههۉموقسانیشودهچهېسقؤریگنئازه
.رهنیهؤڵمیشېرۆداودوااڵگیچبهئیمه
من.رهنیشتیۆالیواریېۉمکهسۆئېمۆودهپۆیچئامێوکهیهمانهېسلادهۉخانه.ېنمېبېمماجهېووریانهتهېۉگانرهۉې

و هدههؤرسانێ دارؤنگم و کهاۉدا م بنیشارهررتهسهتارد دهۆ داو خهېاکۉمو بهمۆ وهریکو گردیماۉشهیانو یسی
برههده الئېنېباتکارخهېئادکه:نیېاچۉوېنېقپادیشا یاگېیسۉشهمۆوهېو اڵیجهههمن...ېنهیشانازیېنېو



."واوشتێتهموههما،هیچنهواو،ته"ۉاتشایۆۉموگرهدهایوۉگرهردبهسشکهدهوکابرایهبڕیابېنێمدیکامنهۉاته
دورجهویهبۆکوکهېبۉېۉتماڵبهئه بیو بهیامهپهکهېبنهینزههزایریکریا شدیگولی رههشنیؤیا وکهؤرادی.
وکابرایوهۉهگر.رمێسهاسشهماپېجیرهرگیزنهالمههبه،ئیناڕانهختیسهکهېنمېزانوېبنگکۆتهدهېشیبؤڕش
پکهېۉاڵۉهه ېنایمېۉشوشادیششېکایمېداشگردیما گادههېۉایمۉنیحاجیلایشۆچهۉسه. قاروزڵفهمدیهنهدانهېم.
.شېرکهنهکههخؤاڵمبارودبهېشباچیوهۉتاقاریختوزڵفهؤد.شڕازنانۆېوونهنهردهرگوزشکهبهوانیرېۉسده
ختردمسهمه.هۉاڵېگکاشۆعادیهجلهاوبهۉلنهشیپهشنهئانده.نهپهمداکهرهبهناالشوخهۉمیاېونههېۉتفرسهجه

.ېیۉرانیپیۆنگهېۉوگردیاگېتبناراحه
چونېۉچیهیچکهېربمانگوزهرههههکهرهگوزه.ېبینهریسهئۆیماپېسهرسهئیروفهسه.اڵیمێېنیحاجیگچه
مشردمماتهمه.ېرمانوڕێسیسوبیزۆقئهشهؤختوگدارودره.سخرابیێنهنقهئهبهېئجېڕاک.ېبنهمهشنهېو

جگهېیاراوبۉنگیهدېبروئاڕێمابهراسهسه.ییهۉژنهانوئهۉمنتهونهېبینهتوقساشمهحاجیتاقهنه.ېارۉپۆ
.ردیهۉنهنهینهمابهیچامنهېۉباسېنېبېیسۉئهاتاکهۉئاکورتهجه
ئاستهېورم ڕوهما و مهجیا جمایمهۉرگهو رهېر بههه. زیۉیهوگائوردرچیرو خهېرنزیکتهیو بارو تیمافهبینمێ

ئهقورسته ېمانرر ڕهۉهاشما. ئوردوېیمبیهېدا کهو و بیهکهمگایدیاریشدا نزیکی یمێم ئج. وبوڵهېئوردوگا
بۉزراعارفجهمهنگوحهده.رهملهننێرگیتشانمه نهشهېوېسیاگوگردکهېبردهمهېشیبوهوئانهېیچنیا

.ېباربتازیه
کهېاچیۉوېشبقاڵوهئوردوگانهجارجار.دلېردموئوردوگایئامانهمهیکیاستهۉهوئهدایهۉرسوئهمپهمکهکه
راکهیئامادهکیاستههۉیئهیپهکهردمهمهېنېکیرسئامانوخهنیۆکهېئؤفییرهتهجه یاییېۉشنههۉرڵوسهدوکه.
شپاانهرمرانیههېئ.ؤبنیگهؤئۆکوروهؤرشکهېچؤمشییؤېزانسنهکه.ېبۆدیارهېۉگردیاگیفؤخ.ېردادکهېب

وهۉنوپیاجیێکریاژهنهچۆدیمهکهېرمبگهۉچا.هۉشاؤکیانرتهرچیزوتاههېبلهپهوبهېبېنمهنهاردممه
.کریاېتیربارانۉېومامېیۉواللوبرێېیۆتاتنوزاڕوڵهژهوردیارههباسبیکه.ستیکریانیربهپیاکیسه

مهناحه قهزا ردمی دابېو مهئوردورارشا بریێگا مهمه.شیێال یا یاگشیێروهردم جهتهېۉو دېئر جهوررانیو
.ېشائگرمهرهپوڕاسهچهېشیرتهئهۉېریا.اڵیکریێېگهۉئهجبوربهکوردستانیبریێویامه

رۉاڕ چا منهکهنهگوالهنیحاجییانچهۉېۉ داخېگولیدنیایمجېنمېرهېنمېنیشتیبنهو و قاڵبهنهناکامېۉه. ېۉرۆ
هاۉارشهؤرسنهکهرهردلېبهههوزیارهلهپهبهحاجییموکهرۉازیهسهپوتینهوۉیپاڵتامداپهتهڵمهمنهه.رسؤه
ۉاتشو زیانیرهراېخ!"نهپههۉبیاؤب" یېۉازۉرسهودۆروهېۉبربیهېگلیفرهېۉردمیۆمهسهدرهچۆالمهېۉمکه.

وبهېبیشگرتهکهسپهئههۆسارونیهکهسپهوئهناکهالچهېۉسدهبهکهازهۉرسه.دابیشایۉوکابرێېۉسپئیرانیوئه
رېیدلېۉنگدهوبهگنئامانێدهیهتاڵهڕهزههنیئادیمهدیهبه.یۆکابراچنابیملوېیشپکهروهۆسارهیچئۆسهېۉسده

حه بهو هاق کهۉجانبۆ ارم و اتمۉرد ئانهۉرهایسه": ری؟شکهېچاز چمزانیخه. نی؟شیهېریکو بهازهرۉسه.
".نمگرتهگهېمانوئاناچهڕهۉئوردوگاهڵکوئوردوگایاوجئیکابراخه"ۉاتشجوابوهۉدارۆئاماهجهیلهېۉفارسی
اناۉتامزانیئانهؤت.!زیملشۉیتنیاهۆسارپهؤنتردهرچیشکهنوههیههگهؤرکئاپیاهه:اتمۉېارۉهاربههه
داربېنېوجهرهئیترمندهئیسه.!رهکهنههۉییشردهیهۉنهاوچهۉودارشدههۉنی؟تازوایهردهانکهۉریکوتاخهؤوت
.رۉازسهرۉازهسه
کابرایهکههۆسارهېۉاشۉیهازهۉرسه ملو نهکهنهشدۆرو و شېۉڵؤقماردۆ بههه. بهدهر نگی ۆاتمۉرز رکارسه:
دنهپه رهکهنههۉییشردهیهۉنهاوچهۉودارشدههۉنبیهرنهېتماچوتا بهنوپهبیهتنهیپهؤت! ئا ردهؤرخیتنیا
ؤوماسودیوپهنهېرینگاسهڵکوئادهخهکهېشومزانمېگردمامشناسممهېئاپیائتازه.ریکهاپیایهپیههتاڵهڕزه
.هگایئوردوئاېیدلانپهۉیلتهرهۉ
؟نهېرینگاسهڵکوئادهزاندیخهومهېناسدژمهئیکابرایهگردتاشمهردممهېرئه:اتمۉیوکهڵکهخهنهردهمکهوهڕ
گایدهکابراڕوبه!"ببخشید"ۉاتشرداوهۉڵوکابرایشؤازهقۉرسه".شېمشناسمېڵبه"اتشاۉنههېۉگردجارکهڵکهخه
.گایئوردویهپهۉاڵېیچگازهۉریشوسهکهنههۉخاهۉدریاسپهئهورگرتؤپاشهرینهسه
اسهراقیئاپئېبههۉداشانهیهئانهېتییبهحهېختدبهئابه.فریایئاکابرایۆېایمۉخوابراخاسیابه"ۉاچېحاجینهیانه
:اتمۉ."؟نهېرینگاسهڵکوئادهاچیخهۉیئاماکهنیتپهچهئانه.یترکیهمنیاکوردستانووهڕمنیشاملوپاچهسهوده
ئمه وندهېزانو؟ پهېمزانو تازهنهمیم و جههگیریا بیێمهېۉرؤر کابراما دێهۉشیێئا ر رسامپه. حاجیئاېرئه:
ونگیرئاردهیچاگهازهۉرنۆوسهبینیابیهگێنهرودههۉسپهئائه"حاجیۉات.؟ېبگیرئاردهؤچکسپشهئهئاۉازهسه
".ؤررکهشبهېوۉېنداکابراتا،ئهنهانشپهۉوکابرایویانهؤینیانششکهسپههسواریئبه

ئدۆڵه چهېتو ئهرانی بڕکیاستههۉنی دېۉی و بردهکهارهۉئابارهۉهی جهتهڕېۉی مهر کوردستانو جهئېردمو راقی،
کهدهنهئیرانیچهکوردستانو بهسش یچنیههۆئهکهچرد وهۉ. چهېۉبڕکهرهشهېنیابرهشهېرو کهچا سودهکا

ئجهېنېبیهۉرگاشمهېپ ردمیالمهېێنۉیانهرانیهېکودستانو ب. پا بهؤجا نیشئارهنۆ مهرهملهېزو ریمهجهېردمو
رؤزگاکاوبهدهېدلنهېنېکۆتیتیماموریدۆڵهۉاچېنې.الۉێدۆیانۆسوماجهېگولېاڵۉههردکهبهشنهئانده.ېرکه
بالنهراکهردمیوادارمه ههېنگتفههکرېچتا بهنگینیکوردستانیهڕجهتدۆڵه.سۆدهابداشووبالباراشېنشا

سنیجه.ؤنائینسانیبرمانررچیزیاتهتاههرېکهئیسیفادهبیازههمهرهؤراوجؤجگروپهوجهرېڵکبهخرابکه



بهالمیزهېۉنیژاندارېاچۉوېباسب.رېڵكبهسنیکهییدژبهکاکهییوجهکاکهیدژبهشېعهیوجهشېعهدژبه
باۉی پهنهۉېهیرجهنامې کهپهت بهردهتیش مهردممهن یقهنتهو بهمهېنېاچۉ. بهکهزهردمش وهؤۉیېنېسر

.الۉێنېرگاشایاشمهېپېنگتفهرکهېچشانهؤربهرهؤیتاپاجخانهڕؤېدلنهشهېنېسۉ
".راکهنههۉنگیماوتفهۉدا"ۉاتشئاماونهریهۉهرگهگاکامهدهیؤجهۉېۉکابرێۉیئاشناجهڕوئیباسانهرمهگهجه
ههژنهنیئهجه سهکهحۆزهاڵیهۉیئا ئاماو پاسگایم ههۉهۉرو و بیێتازېنههۉېمنۆسودېکاڵهۉیر کهههکابرا. ر

ېزاناشت المتیعسهوهۉېۉیبڕنه.وشڵمنمێدهېنزنگمههتفه،حۆزنهزامهۉنمازورهوهتمهفهخه"ۉاتشکشیا
اتمۉنهزانامچامنهکه".نهه ئرهگه"ۉاتش.تمزانیېتباقیشوهزامنهیهگنرنههه: ېۉنزهشووساچمهرهۉدیېکما
".وڵدهۉېتا
ئاخرشهارهۉ ئیاۉا گرتېمتیحانېو شاگردېم دکهبهېبیېو یۉاڵسو چهپادردانېشاۉهبهېۉمانگېهامن. و نیگان
.ریکشهرداشاۉهیدونیکهرهفه
جهېۉمنیجهچهېۉگانرهۉې.انیۉریهیومیسنهاڵیمپهېگهۉیئهردێپهکهمئامادهېشیێومهریهوئاخروشارینیچه

باسومننهویاگېۉهدلېئاباسانه.یباسېمبېنېمیشهههپېسهوېبیېبېنمێرېگلهۉکاتهزیارهروگێسهرمادهڕیشچه
اشندۉماچندزهماۉېنههېۉجار.مداگؤشېۉریملۉایۉهوئهوادهردوکهووېممکههازیۉرمامیایسهته ؤی.دیارزنیېنها
ېۉرنامبهؤیروههېسورانیشبنهتهباسوخهرؤتهوی"وشومدهېکناچ"ېاچۉؤوی"یموڕیکپهنیماروژه"ېاچۉ
.!"بؤمه"ېېوۉاچېنېریهکېمقسسهقهوگردیچبهېسشۆبده
یسوۉؤگاوڕرهۉې.نوۆمهگانهمچادهېووهۉمارجههزیاتڕۉېۉیسودۉېربیاجبومهۆراسمندومهۉمازهمبهرجهسه
وئاناواده.؟تایانهېئامانڕؤڵؤهتائهیرۉ:اتمحاجیۉردوساڵممکه.ڵالیؤبدحاجیعهبهېانۉیاهێنگدهېدلنهیههۉد

.مامیانومالیملوۆتهزیادۆبهیمکهازیهۉرسه
بباسمامهنیحاجیتازههچ ملوگؤچانهالمایاۉااۉهرکاۉڕودۉیهشؤنه(عصمت)ؤعسرهېرزنا ورهکېشهووېشدا

وگوالنهوزارؤڵهرباسیوحاجیدهزابرا.بېیماکهسهدرهمهاکزیرههشاگردیؤجهؤعس.مایهکباسهیگؤششداراپه
وېبېنیشئاردژهبراشیؤحئه.ېنېبرېشتهگۆرهشوېوبرێۉیجهواڵه.بېشدیهنهنیازیندانهتهشتاته.بېیشایانه
مېحاجیئاۉیشاچه.ایۉگرهردبهسشکهاودهنکترهشپڕمهئېمهوکهیباسهنیهژئهبهؤعس.ېبمامؤیشسیاروده
دیمرهیهۉېۉومانهؤش.ییانههۉمنیاوهڕلهپهگیریاوبهینهمپهېمنیچو.رزهلهنههشکۆتکهرمهچهیشهڕونهسهۉه
.هېۉنېبېبیېرېگردگل،ایماۉناوباسولتهشامنناراحهېبژنیهئهېڵؤزاڕ.یقااڵسهدرهومهرهبه

.رونیکهچهڕیخؤداحافېزیشانیباسېۉیپهچهرئیسهتاوباههۉاتمفرسهنهدڵووېمه.اڵسیکهروسهېمچڕیېشاگرد
وگڵۉیگیریێۉهمنبه.رداؤڵیبانگشاهؤزاڕ.یمۉگڵگیریانهېاچۉڵینهۉڕاوئهودڵمپهمدیههېۉبردهکهممنهاڵیدههه

.گێدهېیدلپههېۉرزبهېارۉهایوئادیچیبهییانهپهڕۆدڵیپه
نهنهیچهیانه بیۆڕام لرهېزیان. پهۉو یاانی دهنهی حاجی رباسیو پهۉههنهېکهۆشه. حاجیم اڵو و ئیناۉرسا اتشا
ونماېبقیبلیمدرایشۆڕوبهکهنمازهجاروحاجیسه.رسهېانۉلۆراریشۉبندیاککانهوپلهبڕیمکهدااڵنه.نهنهاخاۉدی
یۆکهارهۉدیوپاڵمداپوحاجیۆنیشتارهسیالچهده.ېرکه کڵپهبهکهیهیروئانهۉحاجیویدیه. ونانبازوشجیا
نجامنماشبڕیهرهسه.ردۆرزکهنگونمێشبهدهونهامهۉحاجییا.بېسباالشگرتهنائارامیمدهوېنانېۉرونیشدده

ېۉرجورهه".؟نهېردهشکگولهېقسې؟کالانۉیگولتیاېۉاڵۉمیان؟چههؤشقېرانمچۉېییانه"ۉاتشونهؤودیامپ
نهنیائانهته.نهېدرکهشنهخرابهېسیچقسانالوکهۉیایگولمنهېۉاڵۉهیچهه،حاجیهیچنیا:اتمۉوهۉبمداابیجو

.!ینوۉسیروکهکهزمهتۆحهپیحاڵه،رسنێسهاچیباکهۉشبه.ناتهحهنگاونارهمتهیمۆدڵاکهۉولنهؤب
یتادڵشیتاپهچشپهېیچۆوۉلێوجههؤۉرکهئاراممنېشبکرهۆگهۉلێجه.ېبمنگیرشواردهرجهچخرابتهحاجی
.گڵۉیشگیریېوېڕبپه
بانگردمبهیتامهپهیتاپه.بیقؤرسرکشاوحاجیئهکهاخانهۉدیېکانوپلهۉێیانهېۉیاگبیروحاجیبهگمنوتهېقس
اخانوۉودیئامارههۉیشهوردهورده.ڵکییخهردهۆکهئارامنمیېئیترمنوحاجیکۆتیبئیسه.هنېنېیزهۉالسهو
گاوڵکودهخهؤی.هېۉڵنېگېۉشترگوزهوسهېۉداستانؤریهه.ېبرمبیهشاگهوهبازاروقسه.ېنېداررنهتهؤشیېککانهلهپ

تهېگرکیب باسو ېاچۉوېرشکهېنیاییوو نهېریکشه" ههېنېنمهم ئۆسا کهنههێۉگرده، مېوسهېرپههېسچند
شۉادیفرموباۉسه.شېشبېوتبهیتایبهېۉیسۉنهېۉششېئیپیاو!"ؤبڵمهچهسکهکهچیئیسهکهې،نېبېڵچهکه
.چشۆېووانېرشدیاریکهېفرمووبهېۉچیگردچ،کهېبنه
رههېکازهۉرسهنهزیندانهنێکهېڵنېوگېنېرکهنهترکیهیوگیریایشاجهتهرهۉباسوقاچاخساېچاکهرفهنهۉېد

دادوجبوریبامهرهیهۉېۉومانهؤشکهېنېرباسکه.ېنېردککاریکهکوتهاشېدېوئېانئاماشېسووهۉروههسهکامه
ۉها کهار بهترا دهکهشا هۉمشاسبێ ۉاچېنې. ههشؤنه"جا و هاۉار بازېۉ رهرایهو خئاماېۉگۆر، ئۆرهارؤو
سبارادهنهیهکهرهوبهالدرزهېنۉېتاېکازهۉرمسهاڵ،بهېنمېبینیکهرهبههېۉدلدیمورچندهه.کاتاوازباراازهۉرسه
ېنمېرزنؤهېارۉۆهاېۉنگگردده،بهنهؤیمزیکهزهڕېڵقهئهڕوبهېۉسدهردیێماکهچههیمهېئ.یترازناکهزهڕېڵقهوئه

نهېنمېنۉییاوماموره جار. مامورهېۉتا وسهشا کهسهیقهازهۉرئاما یکهزیندانهېندلکۆتهپاشنهمشوارد جه.
ماموره ده:اتماۉنهیهکهجوابو پهېسئارئاخر یکهزهڕېڵقهئهی شه". دۉېئا تا قسېرانیؤگبهېۉرېما ېشیوهېو

.یاراۉ



هېۉباڵېگریکۆگجهیشاکهکهدۆروئوتوبوسهیوکهسهدرهالمههېۉبمبیهیجهلستانههؤگاوایشۆپیروجوانودهۉسه
ب ېدا وه. گریکککهجادهختانهچا ېشیېتا سپاییهۉدنهیهکهردمهمهېدل. ئامادېر خهېنېبېچ هبڕېنېبېریکو
.ېنېیباتهۉشوهوالشمهرمرگهردمیسهنیمهچههېۉگدهمندیموڕوبه.یکهئوتوبوسهېدلنهېنېزۉومنکهلهلوپهکه

یونیشتهېکهنېروباسکهېنېکبیرخه.ؤکریممهنهپهنێکهېنوۆومنیچبرهانیئارتامهېنېرئادیپافشاریکه
ونههوېمسودهلۉایم ئیسهگهېمنچکهېنېرباسکه.نهتیهودۆڵهرمانهههنیا ئیسهازبیهۉرسهتا یمازۉرسهناوئانا
.روردایشاکهوۆوسهممهایههنچامتمهوحهرهمهکاریونهؤبلوشؤمامیانومشیته
.یۆمدراکههسمتریئوتوبوسنجاشهپهوجههۉیۆزیاۉیهالزیکاجهوماشینوڕانماوسپایهمدیهقسانهوئیرمهگهېدل

اڵوۉیۆههکهچۆدیموئوتوبوسه.ئامێکهئوتوبوسهڕوبهلهپهوبهرهېسهۉنهیچهېۉرفسهنیئهشچهاکڕانماوسپایه
زیێنهمامورههۉد".سئیناچۆدیمۆکهفاڵنه"ۉاتکاسپاییهجهؤیکهېنېشۆبؤگ."ن؟شبیهېچ"ېنېاچۉوېنېرسمنپه

 ال دیمو مهمن ۉنهپهودێردمیدۆرهمهویکهردمهو بهحه"ېنېاچشا نیا ردیشقتا شمهئه! مهېبازدر وؤلئاد
."!گێنهئیدهوکوڕوگێنهڵکوئیدهئادخه.ماجیاؤنماز

وماشهته.رئامانتسهېۉېۉچؤوئجیانماتېنمېبیېنرانگهفرهمهېئ"اتشاۉناالمنوۉشایاېونههېۉلههجهېکماموره
جه.نیۆنهمههۉنیئیگردماچهنیکهسڕمهمارهسه.تخزمهئیزافهنونهغایبیتبیهنهؤنیتردهیماکهندههۉرپه

نههیهروئانهگهئهوؤبتاتیلهرمانهههؤڕهنودمانیممهنجشهئاناپهئیسه...رسانیواڵشاپهۉیتاههیتاپهیچۆپهسنه
شیوبهبهؤتاتېرمکاتکهرمانهوههېنمۉمامیاېولهپهبهمهېسائ.یمهشههۉدؤڕؤۉهگنیتوئیدارهرمانهههکه
."ییسنهگنیڕاوبلیۆپهیۉبتاؤرئارهه

ورۆنیشتارهسهکه.بیایکهئوتوبوسهوسوارنهردمیهمهوچنگوباوشومۆجهېمندل.وشارجمێرهماموریروه
یېۉدڵحاجیبه.؟المؤئۆکردمهریئیمهئه:رساپهحاجیمجه.گێچسوارادهردمومهجهېۉموجهردێمدیهمکهېمچه
.رهېوشارجمایماوڕوهۉیانهێۉهیچلندیمنبهناخورسه".اریاتاشمه"ۉاتشهۉریاگی

وېمبیاۉنولهپهشاجیابوۆوبهنهیچهکهردمهمهیبهئاۉاییۉاتهنهانییکمبېچهرهمنگهنهوگاراجیهرهبهنهېورم
گێڕاودهوکههسکهنزدهېیسنچهنجامرهسه.نیمیاچهکشابېبهرهرگهیۆههڕڵپهداڵمئادېبهبه.ادانشیوسپئیدارهبه

ورهتاالبهرتهېۉمئیسوسپادانشیوجههر.ېمانېماتڵېیمرۆمدیههۉېایمۉیارکههه.رهۉنهوسپادانشیماگرتهئیداره
کهودههۉایماېۉئامێپوسپادانشیکېئیدارههۆشه وهردبهسشا سشسپادانشیدهئیسوهر.سداییودهاتهۉشئاما

رهه.هؤۉرکهوېشېیاگنهردمیهمهېدلرهؤجیانشپۉسپاییماتاکهانشحاڵهوهمنفره"ۉاتشیوردهکهقسهردبهکه
ونهزیهڕېېیاگوشمهرمانهئیهه.رکریانوبههؤۉنشمهانۉتارنهزیاتههۉېۉوشهرهسپاییمانیانهمهېئنهقهنتهچامه

..."و!ماچونهبریکتاپهته
دمانیمه الڕۉهئا منهوههنهؤشېنېڵېیچگوسپادانشئیسهرتا نیمهوههرهرمانا دما ېککارهنههۉڕرچا یاگهبهیاگهشا

.اڵیبیاېگهۉوئهومنئامادهېردکه
ئجیشمنتازهمهنهگاراجه جهۉریسهپهردم ئا ڕهنهئینێدۆرمههکچهېمازیملوو کهانهۉئامێنیتا رام ېنېدی.

ېبلدېدۉمتاېۉختراوگردوهئۆساینیاوئاسانتهسهېپیهازیئیسهۉرردیسهوهتمهفهخه"ېنېاچۉورهیهکهردمهمه
.."....وېردردایشکهوسه

نهېارابممادیۆچهکهماشینهېشیشجه.ییسنهسیبیاپهیمێومنسواروئوتوبویجیێبیهؤیڕۆجهمودڵیپهچهبه
.شائېرهلهؤوحاجیچونیناکهسوچهده.ېنمېیوازاتودیداریدوبارهۉسائاکنایدهؤشهۉئهیوبهؤی

نیچهۉایشۆنانێوسهمهسنهۉهئاشه.ېرسیمپهکهردهرکهېدؤشهشوهووهېڕامبمهچهنهیدونگاراجهرهفهسنه
بهیدورهفه یاېولهپهنی مهۉما جهۉرینا و پهئاموزشان ناسناشئهمېونهرشهروهو جه. مۆلهسهدرهمهمن یۉو
دهنهانیهۉریمه کهسم ېبېشگرترمانهههنهبیرستانهدهنیچجهیدوهروفهرمانهههبهرد ورڵتههۉیدونیرهنیفهچه.

ڵهۉیئهپهنههچچایخانېۉودلېشاریجهوېلۉێبېنمېبارېزربېوتاالردهکهماانیۉریردایمهسهاوشاگردیمدۆره
یېۉرمیشچهڕچاگهنیشۉاچېنېوسهههمهوحهخانهچایکهچایخانه.ېبهبییۆهیهۆرامیانشانامهجهاشمؤجاریگ
.ېرنجیبسهېاگیرفرههههۉالماوهېۉوانیهۆرامیکاشانامهفارسهقاڵهنهوهېۉشندامبهئهکرزوباریبااڵبه

وهانۉریمه هېۉرکهېیالمنۆزیندبجهڵهههېخاترات.ېبرزیندهیسهیگوالنهېۉشارختانهچا هسېرپیچههگهېچ.
وۉېسیانگورهمیچههوههېنېبېشیدیاراڵوڕانکوکخهؤمچهه.ېنېبېڵکهېرانیتؤوسېیهۆرامیبجهڵههه
ېدلمههوندانهکارمهېدلمهه.هېۉبېردشاکهېوېخاسیاگیهدشؤنڵکوخهنهانیهۉریهۆرامیامهېدل.ېماسڵچهؤد

...ېنېبیهدشؤنڵکوخهکېشانهریۉانیخاۉهختومهوئاوهکهپاساژهردۉههه.بېیاگېشادیارهکاسپکارانه
نهېنشوردیڕوبهېوبۆدگایروخیابانوالفروسهېکلهېتؤه.ئیجارهردبهماکهېۉېلېتؤوهېۉریدونیچوهرهنیفهچه

بېنېونهشچهختېنیابازېۉدرهفرودگایشتهنزیکبهوالبانه.بېبانهبانوفرودگایخیابانېۉیدۉهخیا.یکهنهخیابه
کېهؤتېله.ئاهؤتېلېیؤچانیشابېبازېۉساختمانېبېنېکهوچاگهچېگهنههشاریشونزیکبهبانهنارواڵمکهبه.سۉه

نیرۉازېۉیئاسنیدهدارېڕابهنېدهیۆچواردوکاکهنهخیابهرووسهنهنهؤموواریشه.بېنهؤمهدیموخیابانیشۆدۉه
دلېهۆشېۉېزېنهیچۉهکهوداڵنهیدلېدااڵنېۉرېنهیؤیبهکههرۉازده.دلېڕاسهبېشانهوۉستهرهۉهبېنهشاگرتهۉهکه

خانمېشهؤتېلیونوحاجیخاۉهنیشتهرهیاگېئهبېنېکهیوانېۉهرېوههدۉېچوهکېنهبندېۉاروهۆشه.چوارگؤشې
دااڵنسه.بېنې دوکانهرو چوهو بېنېرېهؤتېلهکایچ وه.کې رالو پېسهنهیهؤیپاڵوۉېناراکهۉېدهېۉکهۆشهاسانو



شدارارهېۉوئاۉېسهرېشموزاییککریاکېنهوهۆشهدلېڕاسه.قنجېکریێبېنېۉهوژاندارمریرهبهاینگابانهڵنگهبه
ېبحاجیکۆته.ېېنیبؤرهۉوژانهېڵکوسلخهنیوحاجیژهحاجی.رېتکهیوېشحکومهوپهرهۉیهبېملوحؤزې

روههنهپهېباۉیاشونهېبنهاڵیمهانیههۉریمهچیکهېبېردکهشهشوهلهېتؤهنهوچاگهېابۉیولمانهزهېڵهۉ
ب هؤپا بلهېتؤنۆ حاجی ېبکۆتهکارهېو ئنهؤش. زایهۉدرهمهېو مهڵهڕؤر ژاسهدرهشاگرد روتهېۉریچوهؤرهۉیی
ویمیانبااڵیپاکۉحاجیپیێ.ئاسایییهیانیۆبهبکریاوکهچهوحاجیلهېتؤهپاجؤرهوگرتېکربهشاېکلهېتؤه
بوهقسهوختهؤپ دایمهژهحاجی.ېش تازهېئجنیچ رههسېنۉهکؤسااڵنۆ یاگهه. دۆروېۉر ئا بیێ وهۉببهریههبۆ
.ېرکهڕپهڵنگیرزهوبهژانهؤریوبمهرکههۉ

دۉې"ۉاتشهۉموباساحاجیده.ېبهۉالما(یدونیرهداوفهئه)یچمتیهمه.ماېمانېمبهېشبیحاجیوخانمهگانېۉۉېره
."ېانۉنیلنیحاجیژهیچشاچهېۉوجارېنېمبېروشاههېۉجار.جاناحهۉلېجار
رسامپه : وهجچهحهحاجی، جوابشداۉهنیبې؟ ۉاتششبې؟ ئانۉشیسارێېجوچحهکوره" هیوشکوچڵکن،
...نههۉختشئامامسهېتیمه!"جاحه
روڵکوبهشاخهېیفرکهسهدرهڵیمهڕؤزا.ېنېرتبهزهیلهکهاتهۉرسدهوجهېنېرکهرمانهکیههېڕبهنهسهدرهمه
یهۉدهۉدېڵؤڕزا.ېکربهؤدرینهکهېبنهمهانینهۉریوڵوشارومهکوره.ېنېبېۆئامېۉگردیاگجهوېنېانیبۉریمه

یه گاههرهیهرهو پهیو پنچوارو دینهېنېخزرههېۉنجیچ تاکهېۉاریۉچوار دیارو ېۉالمپو ېنېرسواندهیۆ رهه.
کهیانېۉیردایسهرجارهوههېنۉېێلکرییمختپهوه وچهرهېنېنیشهۉالشاېۉوچندکاتېنېرشا گنېنېباسنیشا ئا.
.یرمۉهئارېۉنهکرماشانهجهامېوونهرسوهدهدؤخوبیونهئاشنااالمۆنایهۉژیهېۉش
کهمگۆرهرېشبېنېوههتهتانېفرهرهدهکهۆیکهییشارهوگۆرهنهؤبمههنهکرماشانهجهمهېوئزعهوه جهییوېما
ئادېوکاۉهێشاگردهگدهبهبېرنزیکتهبېکهئانهیهاڵمخاسیئېگهبه.بېرهخاستهیهئاگهیپهېنمۉېیۆلاڵسودهکه

.راشاکهېوورداییانهوسههۉیبالسهدرهومهېۉگردپشوتاۉېنې
واڵسیومدیهروکهسهېانۉلۉېۉڕ.هۉزوشاېبؤرگنییؤوجارجارهېنېبنهېمکهېهۆرامیڵهؤزاڕنهیچهسهدرهمه
گژیێنؤزاڕ ېڵی بینههۉخوڕانیشاره. جیێ هېۉو دهبنهتازه. دابو یمدیهرهېرسیم گرهؤو گرهۉشا وۉای یېۉکوڕ.

ېڵهۉ.ی؟ۉچیگره:رسامپه.ۉؤچیگرهېنېزانهاڵمنکانبهرهنگکهجهجهؤیکهېنېزان.ېڕوبڵهېنجمهیسورکار
بیانهیهئانه رهؤپۉؤئاد بدو یهؤۉجواب چۆالتهؤ، پهنگدههۉئامههۉر رساشو ته" مامۆسا واردڕهتوخوا نیېتفی
"نییانیچی؟ېڕبیڵیشهمهعه
یؤکؤڕوژناسېنېشئه.نهؤببیهگیسیایهروئینهرسهههیچکهنگهجهکهېشیهوئۆئانهېکابرهنگکهجهجهؤیچیئید
یؤجهمهدۆڵهجه شاریو مهرهوهاربیانیکهڕودارشاگردهندا یبېسهدرهکا دهرهسهبهڕؤیچهئا. ویزلو م
نێوېبېردشکهېیشڕاسرهکیسهتویمیشهههپېسه،ۆباریکیناکهچه ېارۉئێرشپۆ کوڕدیانێپه. کهیهیئا
کهرسهپه ههمدیه.ېبردهکهنههۉم نسکیاینسکیاڵیههو ؤر دیکهاڵسهکهېشاگرد. گرد چهنهمنهېنېیچ ڕێمهو

بائیباسیه:ۉاتم.ۉاتێ؟مچېش.هؤۉرېمنیچگرسیچهئیپهناوۆرامیهچشامزانامنیچهېفرېدیارب.ومنبېنېېۉجواب
ردۆومجبورشکهبارېکهکېشدۉهرسهیوازشناردوپهاڵمشاگردهبه!یماۉهکهرسهبازمېوبلمېپېۉایده تاردا

وۉیئاېوجارابفرهرؤکهتاریخباسکهنهېۉیاگېچهنېوبڕردمیۆههمهروزۉانوبازېۉباسېسهچیباراۉه:ۉاچو
بؤنۆانیدولهیخهبیهنهبایسونبهوبیهرهنهیکۆتهساڵوشکه نیێنهناچارڕوهردمبهمهوپا واختیدرهرئۆسهشا

ریاتهېۉچ بریێنهنپهنهانهۉریمهیینمونهپه. وهۆرامانیبهپها تفایپهنهیچلوا ماچاۉریمهبهئیسهکهنهئانه. انیا
.ئازاربدایؤینداچانیشانهئه.رهیهنیشابهراکایچموازاتاچهؤوخافرهئیج.ېرهۆرامیایچماچاتفوهوبهېروهلوبه
دنامزهیېگرانهساڵبهساڵېچیمنېبیېنېکهېئاساڵ.انۉڕهیؤوتفیچیرابزکهقهیؤڵۆیهۉئهجهېلوبهکهنهئانه

.ېکریێن
وؤرکهشمهبهشانزیکییؤشوکوکهۉاۉگیرپاسهههوگاکادهختیردرهسهکهبیؤخراجؤرېۉهبزعهچاسااڵوهؤی

اڕاشیهردممهچیڕېۉبتفانهڕهوتهرمهگهجه.شاریبهکادۆرودورهیاگهئۆمنیاڕوهناچاربهیمێوپهرشاؤردمزمه
نامێنیتفارچهڵتهۉهنچواڵمبه.یواردهڕهتهتفهرابهسکهدهلهپهبهد،ڵهئاوراونابه،ېچارېئاب.ئۆهۆرامانؤگن
وېرېچ،سېجوانیهۆرامیختاووهفره.شیمداشانهمهنگاههوگناهۉوچیالوچۆالنههۉشایؤمؤرزوقههرهېنېبی
.راتایاردیشابداکهالشوتهرهؤاشاپۉمیاومالیۆاڵموگیده،ېرحاڵسه

 ڕۉا یاردیبهووېشخجڵنؤبېچاراهکۆتؤچایمیاۉؤبهنهاڵنېۉهیهۆرامیتهجوانېۉکهرۆهۉمێپاسهڕۉېۉچا
".؟نېریکوچېشیهوخهشاېچئانه"رسؤپهونهؤشۉهچڕمشچۆشۆبؤوچهرۆتهرسهېۉالنتهماڵېۉشچندهه.ۆدایش
".نڕبیهڵششهمهوعهېنېشواردېڕتهتفهالیدهریرېۉتهاچهیچنیا،بې"ماچؤوجوابمدؤۉهیچئېد

باسهشؤنه منهو ئاماۉهدژیاتهدژیاکهشاگردهرهکا ۉاتشدهر نگو بده" شهمهعهێژهی ینبوئێمهکهڕهڵ :اتمۉ".
..!.اشمهېکېتېڕتهتفهبهېمزانوهۆرامیندهېئ.انوزمه
نیمچهوههرهېنېیائامابسهدرهنیشاگردمهچهمهه.ېبنهمېرمانوههېۉوگرفتهۉڕاۉېشلیموهسهدرهومهرمانههه

.ېشبینموهکامبهارههامک
.ېکبېکوپېیئاراموڕۉپیێ.ېریبڵکونیهوخهېنېاچۉریشبهنیمهئاغه.ېانبۉکامهۆرامیزهامکارهجهؤی

تاېهۆڵدفره.ېندامبیباریکئهېۉرزبااڵبه.ېبنهیمهختوتاتهوئاوهختسێرهئاوه.ندهرشکهېۉمرعهېدیارب



هؤۉنجوانمهرهه لیسانسگرتهییخهیمکاتبههېۉشبه. ېیبریکو ڕانه. بشئهنههپچا نزیکبهېسپاریا چندتا
...ېرتیکهاویارمهۉباسوداېنیمنجارجارگننۆچهؤوپابهؤۉرکهېرېگلېاچیهۆرامیانۉېۉزارهه
ېدلوجهېنېریکهسهدرهردایمهارجارسهشاجېکنۆتاتهؤوپابېنېبهمانکهسهدرهاکیامهۉسامامورهېۉوڵؤچندزاڕ

.یۆسهدرهمهرمانایناههمشائچهکهېنېنۉیاباسانه
تازهکهمهېیئرچندپههه.ېنېگېڵهۉاناۉروزاکیاسهۉییسادڕندهېوداستانېبنهوشاریهاسهېڕاکیدلۉساختمانوسا

جهکهېاڵمدیارب،بهؤریهۉشېچنهچېرهنوئیسهردهیهۉشېچرزوتهکهېبزانمېبانئاساننهۉریمهېنمېێبۉل
ېنېگیریێبېۉسانکهنهردهیهۉ . ېنېبنهزیندانهرههاڵیههېۉبڕچانیشا ومهجهبهکهبېدلېنهچېۉېمنگوباسوجهده.

نۆؤوپابنهېتاۉیشاهارهنبهوشیریرانیهؤگشانهېڕاوؤکجهېمئاجهسېکهکهېباسب.ېبریېینامهارهشیرینبه
...یهارهشیرینبهتوماعهجهشانریێنهېنام

ېئاسنینېرنجهوپهروهربهتهفرهچاگه.ېشکاریشبؤیدونیکارگاوجره،کاکفازیلبراوفهنههحاجیېکلهېتؤپاڵوه
شرمانههه.نیابیرهنههڕکهبیهجهزیشپهرؤوئاجخانهرهکوېربتهکاکفازیلیگۆرهجهماڵکهکاکجه.ېینرکېشوه
ههېبېتاز ههو جهاڵی دکیسهر ېیش پهېبردهکهېشکرېۉدوکاننهبازارهجهو دانهنشهکهرهنجهو ېۉچند
گرتهنهاڵیههیشراڵمبازابه.ریکهنگایئیسیفادهؤبمپیسهایوههگنمایشسهېمپههچادوکانیه.رهېشنیێبنېڕؤئاج
ویهسدرهومهرمانهیدماوههجارهنجاریدورهمنوفه.ېبیچشوهیقسهۉێیماڵپکاکجه.ېسبمدهشوکهېب
.ېنمېماڵیدجهکاکدوکانووېۉرسههنخیاباناېیدلاڵېموگده
هیۆکوئانهنهؤیچبمهېئ.ېرموباسابرگهیسهۉبرێنیکاچهنهېماڵدلوکاکجهیکهکانهودورهالبهېمېنێبۉیاۉېۉڕ
تایبهکهکایباسهنه درهبهېردلههؤتیبشا نهنیمیرهمهنهیهکهکانهېو ېدلېالیمو ماڵیکاکجهنهپهشیشنهئانده.

شحاڵیماشناسنایئیبرازووهروئهرسهههیچمهېئ.شناسنائهېۉالناممهشبهکهمانهېرسیماڵپهۉنیههچه.ېیمیدلچڕیه
دیشایچېیئیتپهکهشتهرگوزهالسهمهیداده"ۉاتشیوکهمانهېمنهردهشکهماڵڕوهکاکجهرهیهوئانهنهؤشوردکه

".!گېڵنۆ
هیچېرشبهېالناممهماڵبهجهکاککههیچنیئانهوچهېربسهبهیباریکیتاقیلهۉماڵیکابرێوکاکجهکهمانهېم

.ېبنهتیشپۆدیارهالیهومههېۉنیشان
ېنېالبمه"ۉاتشوېۉېڵنایداستانېگهۉئهردبهسشکهئاخرشده،یردهکهالئیالوئۆېۉمکهدمایماڵیجهوکاکهالمه

شیوئیېتکشزامهسابهؤمام>ۉاتشئاماوۉکابرێ.یشاریبلوپهرهېجمانشاۉېۉر.ېنېرالییکهمهنههێۉگوده
رهېکناچېدیان.<ېرمبهمهرشکهمینتهنابیتئهجهجه.نهشههرمانههه.یشاریریپهتبهېنیوچهیچهمهېئېکناچ
ېبمامهیتههېۉنوژهېبنهېکناچېکناچ دهېکۆتیمنیخانمېچه. و بپههۉاباسموڕا رهېۉهخانمهرکۆتکههیم
ردرچیمکههه.یچایواردهنینانوچه.ینانوچایواردهردبهسماکهماداودهالنهۉېۉېناروئاکهؤڕنیمه.نهنیهژه
.دارملشنههه.یتیتاتهپهروکهېۉتماتمخهۉ.داملشنهېنژه.ردیمکهېۉمالنسهاودهۉگیریاوداینهمپهېشاموؤوک
دێتیئهیچپهېۉتماتمخهۉ دارملشنهاخۆههدبه. ومنیچجهرملشنههه.تېیویچپهېۉتماتمخهۉنجامرهسه. دا

ېتمخهېرنیهئاخربیه!روکهنهالییهمهئیؤبرتهشه:اتمۉمداوهافڕۉسمیارتادهیموههکهرهزهېمېماننهنهېداخ
."رونوکاسپیکهشتهېتیکالیهمهسمجهۆدهۉژا؟ئیترچارېینهېۉمالنسههد

جارهکاکجه جار بماڵ یلیکاکفازنشینوېکربهېی ساڵه. ههکاکجهئا خاسههۉېۉسیانگورهماڵ سشئهی وا
ونهؤش.ؤبچنهۉتائاهۉاڵکریاهۉوبانۆهۉریاؤۆشېریخاسخاسنگوهه.رزنارهیشمهردهشکهرابوهوشهرنامهبه
رهیهچنیهۉئا گه. کهڵهؤڵبؤوبردهکهنههۉلما ردهما ئاؤزېاڵۉردهزهنهیهکهردهڵکهؤڵبؤختوبوهجه. .ېبردهرشا

ۉاتیماڵکاکجه بهۉوزپهؤپ" ېرسدتهومهېردېگېددانانیتا مسانسیۆرعبهندههبیۉالکابرێمهنئینهم! کابرا.
رسامپه.ېبنهمسڕمهرهسهمنیچکه.ېبباکشنهوااڵرهۉردهوزههرپوېدلېرسکهمدهخهېوبېشرهۉۉیماسا
..."<زاماگهۉتارووئیترمهکهپاسه>اتۉزاشوئادیچیگهنیمهچه،کهنهچه

به ېۉڕیهۉنابامنیچ شؤنهۆ کۆتا ماڵیکېکاکجهقسهو ئازمایشکهدهو دا ۆیردهسم نیێ. زپهپؤددانیم ورهانیمهۉو
ېبارېالزرجهنهرهتهېۉختوهئیئازمایشمه.ساگهنهیاڵهۉهدراڵمزهبهېنیبوچهېزانوچیشبمه.مگرتېۉاڵۉردهزه

ردۆتاقیکه وه. رهېنمېبېنیشتنهیهېۉزېدۆروموېبردهردشکهایسهۉههنهختهچا ېنېاڵیجارجارنیشۉردهزه.
مسه کهزهېرو دههۉو میمارو جاریهۉد. پهدهېر بهسم سهردی و بؤینجامهرې شؤخېم دیانی و گرت ونهؤف
یشکامپهنجهودلېپهسؤشپېکچزهېررچیکهاڵمههالبهؤنۉمبیاهېۉشچزریتابهالشکهتهچارهېب.رهشهېکچزه
ئۆجاریتېکلهمهرهکهدیچیمهېوئوازبارهکوره"ۉاتشنگودههۉئاماهامراماڵیسویرهاغهئ.رهېزهۉهونېبڕینه
.!"زاتگهوازباره.رهیمهۉردگڵکهمتۆخهبهقمعارهېچندپیاڵنهېرچییاگههکه

یبیرکهانماییکورشڕوسهدرهمدیرومهنهانهۉریمهجه.انیۉریجیمهونیشتهېیبدشهؤڵکونخهڵیسویرهئاغه
ېب پیێیرهئاغه. ئینسانوهیقسهۉسوڵی بژیئهېۉشو ېناسیا هردکهلهمهشبهئیشاره. کهې،بئانهیئۆجاریما
یۉېۉیڕ ههؤتاتیڵی ئهچا برادهچهیهسهدرهمهڵوهۉفتا چند لېۉرنی پهۉی ایمی زری ېبارېال وه. دۆرونهختهچا

بوهېبارېزر وچیگهیگهپهېنېکریێبېشوهېویانېشکریا نینانوچهکهېنېبېستورانیچرهوچاگهشتیارا
ېنېشرهۉشروبیچچاشتیمه جه. بهستورانوچایخانهرهجیا چند ئاشهؤیچگېۉملهکا یېنېبنهېکهۉو شاېکرۉېتاؤو

یخرهفهېنامبهېۉرمنوبرادهېرسوڵیباسشکهیرهئانائاغهکههڕۉئا.هؤۉخولینهکهریاچهشادهنهپهورؤکه



وهۉهه.کۆتیمێېیدورکهریاچهودهنارهکهجهلۉایمېوېلمهبهفشانیهڕزه .ېنمېرکهېلوئارامئاراممهېشبا
یرودلېسه.ېنمېرکهشاماشهتهلېوباساۉهمومهدهچوئیمهېنېریکهکهېیۉریئاهۉلهپهېۉرۆبڕتهچۆالېۉمکه
هۆرشایۉسیانهشیپهشنهوئاندهېبیېگمولۉێېکرههۉلهپهنههېۉختوهجه.ېبرشیهۉېکاتویاگمانهیرانیهسه
.سییئۆدهپهېڵمێخاسایابلمېئایاگباسکهنههۉیدمایوبیمادیایمێپه.رهگرتشهخؤڕۉارانیبهوۉهوتاردکه
یهرچانهسدورتهنوئۆدهبیهمامنهماتهکهگیریهندازهئهرکۆتکهیمابهپهانهڕسیویئۆدهپهرهېنجامجمایمرهسه
رۆهۉېنمۉېیانهېنمېررچیکههه.مارهبېنیامهېئکهبې ناۉسیا. شاناکهدهزېا سهسوپا بدؤرمهیما اڵیخاسهه.
یترینیؤروسهېنمېنیرهخیسهؤشبهېوکزعهوههېننمېێبۉیانه ېاچۉمنبهخرهفهکاکه. " یاتپهېگهتؤڕئایا
.؟ېبسمهفهنهنگهتهؤئایات:ېنېرسپهاڵیهۉروئاڕهرسهومنیچهه"؟گیریامه
نهمایاچپېرسیتهردایمېویۉهردهشؤخیکهیکهخهؤبارودجهیردهرکهبهرهسهنیچهووردهاڵموردهبه کاکه.
.ېرکهرمانهههنهانهۉریمهرزشیجهساووهؤمامسهېوپېرزشکاربوه.بېبااڵمیانیهچوارشانجوانېۉیخرهفه

ؤرایباوشیکهخنیکیختوماوهؤکایینه"ۉاچې.ېرمکهېلترینیمهؤیرجهدورتهېۉمتاکهیهروئانهئاماسهنهیاگېۉه
"مارهیریتهۉپه ویدؤیجهکه. کهنهؤشمنریکۆتیمێ، شانایدهېۉمو پا بهخهرههسو ئههۉردایااڵ ئیناناېمجیرهو
نوزامه.رهشانوملمهؤیماڵکهاڵودارهوگهیهوسهیۆکهودارهموهوپاڵمدانتهنارهنیشتهنهیهېۉوداروبنهنههېۉیاگ

مېۉسده.ناجیائاستهیفرهېۉسافیمهخرهفهوکاکهمدیهرهمهېئامانێوېۉختمزانووه،ئیندهېنېببیهنهتهچندچاحاڵه
اتمۉئجیامخنیکیایو"ۉاچې.ڕادڵشپهومدیه.ناالشۉمیاېووېانۉل.ېنېشئېنگده.شمداؤردۆوگزکهریبهپه
".هۉاڕاومنیچئینبهؤن
فرهههسدهئۆ بر ېدور ئهپهنهیېۉهکه. وهۉی ېسیای دهرهستمازیهۉم کهېسو دێم رممهم ومدیهردبهشنهئانده.
ؤمماڵرهسهنهپهؤششمهبلوئاندهندهروهرپائهگهمئهېئج.رشکهودڵوهرهۉرسامئانسهگرته(سرعت)مېۉندروهئه
رهمهیېۉوېمۉستۆلهکه.ؤرکهئادیچپاسهشبهاچوۉیخرهفهکاکهردۆتابهزکهرمبهرهسه.رهسیهوئۆدهکهنارهکه

وېم.وملوونهکېپامدهنیگېجهوچهیجهگانهنکۆتهگیرهمه.وۆلیهخولیایخووارمدرانتهېۉیاگوڕوبهمدیه ئازا
.یخرهفهکاکهولۉانېویاۉانێبهرهڕنیهۉهسوگېجېده
ئینایمېدلېئاۉېنهنه ناۉمایاېبیوېۉنندهرگیانکهههنجامبهرهسه.نشیهنهماپهفرهکهاڵمدیاربیبهزانېنمېچندا
ۆیکهنارهکهگرتېماېسدهوسدهئۆ دهېۉختوه.ېنېلیبزهڕیخهکهنارهکه. پېبیاۉاسما یاگهسبهالوههزهرېخها
دێنمېئجې،رینمکهېسده ېۉختیکئانگردسهیهبهوېدنیاشا شحاڵیووهرههترینیؤیېدیایمېۉمکه.شیۆنههیرۉما
.ېیمۉاماخېکاوتیهتاقهېببهبڕېۉڵیۆاشحمووهستودهۉرمابهېو

دڕنیبېویکهڵهوزهبنه.مانکهیمانېنهېپهنمېررچیکهاڵمههبه.یۆسههۉرؤهلۉایمېپېۉاییپشوگرتهۉېۉمادمای
زنیموهوکهبؤنهئاخرش.ېکبچونیهېۉگردیاگېنمېرکهئۆالوالرچیئیهه.ېنېبدێنهېیپپێماپهیاگه.هاڵی
بیپانهخشهنهمنۆ ؤیاردیمندخرهفهکاکهکههیما منیچسههۉرؤهنهېڵهمنۉتا رسهشوېکئادیرۆزوو کاکه.
پهیاگهردبهیشکهېۉسیدهخرهفه ادیچئاماوئېیمگرتخرهفهکاکهېرباڵېچیچمنرۆسه.ساهۉرؤیمنومنهپا
یپابنیهؤکریومهؤبڕپێکهلهزهکهرکۆتیمابهپهرزوهه.ڕاېکۆتیمنهیهکهلهزهېودلېمدرایمرۆنهسه.رسه
واۉهکلهزهساقهېنمېرېگېسدهې،قمچهنهیهیئانهیوپهکهلهزهینوالبهؤگېدلنهېسیمهۉناچاربه.کاشرههتؤروکسه
ایچۉوسیانهؤوهپیۉیېنهماپۆۉهیچلێئاسمانیجگهېوبېرزببهوپؤڕکهلهزه.ېنمېریهۉۆېۉاشۉاشیهۉیهکانهلهؤگ

بهیپهکههلزهروسهېکۆتیبکهسامارهودهنهوبهرهلپیمایهؤگۉېۉاومنهشؤ.ۉمېېدنگېۉودوریبژنهناز ریما
یارمېپهشدؤگهنوسیاۉایهتادلېهؤنهېبئانهنهشپهېایمۉیاکهېۉڕاچارانیته.یمێلیهؤخمانهېدۆرووکۆتکه

قنده گنمڕگو و یشانؤشېواقا زهبهامینزهنهارکهوهڕگانهرهۉېرسهواقیڕقکهمارهېنیاب. یکهلهرو ئانهپه. یهی
شمهېرنزیکیئههچهېاڵمئادبه.شۆېڕوهنمۉېولنهېنمېرشکهوهڕ،ئامێېۉېرواققنگودهیرکهوههیارۆدېنمېمدر
میاریههرحاڵبهههبه.هېۉرتهېۉېواقڕازوقۉدیاروئاېبنیشمېرماکهېجبورومهېرردێقڕوقپکهکهنهپهسهه
جهرهسهواقاڕقؤگر ېودیایمېنهئامایمکهېۉمکه.یمسههاڵیوههېۉیمینزهدلېردوزیایمێرکهبههنکهلهزهما
خهنیدورهفهېیممدیهرۉه دورۆ چو ؤرکهېالیقسیفهۉنیکابرێچهریکا مااڵشېسدهۉېردههبهنهناکامېۉه.
ولۉاوڵېشهۉشدێشېکهیتهۉگاهیتیارکابرای.نیچهدانگماؤدهۉناسماخاسگره.رداؤبانگشهورهشهېوورهسه
مدراککابینهتاییهؤیؤیتېۉماشینرۆتهالچۆمېۉکه.دایمێردوجوابشنهساڵمماکه.یدونیرهیچیاۉایمېالفهئېمه

ېنېبنهشچهېرفهنهۉېدوېب چهووهۉهاممئامێدهکهرهفهنهدۉه. ردیمېیکهنشیوتشیشا ههؤی. نبراوؤمایشا
".ماېنېنارد"نیۉاتیدورهفهرسا،ۉاڵوجالماپههه.انیۉریمهۉیرتهدیپهحمهئهکاکهویچشاوئهېیدونیبرهفه

ویکهاشینهومرهۉخزێنهلهپهبهرریهههوېشاېچیئادرا،کهماکهېرۆسوارهۉهۉومانیاییمانهؤبؤبرنهئجیاماهه
.وتؤزېنیاششؤنیشجمارهماشینه.بېیمانهردهرزۆکهنگبهتودهێبېنمېوتاقهمانی.رسهبهردهکهشاوئېمهشهبه

مدراوېکهۉئاېدلنهېنمېبېسهۉکهیاگېرچاڵتهرپېچېۉهدۉیهوشۉیارێوبناروزرېبارېگێۉهددهچندلېتؤزېنه
ریهیئادۆروبهدیهبهخرهرۆمنوکاکفههۉېایمۉیایېۉکهکه.یمێبیهېوسوارنهېردماکهېجل.هۉمادایمشاېکجله
سڕمهرهسه ڵهوکهېنېیارێبۉکاشستورانههڕېاڵنتهیۉئا.ېنما هڕفېکمهلهبه.سېبېهؤرۉهاۉهاریچشۉبندیكا
ېیمبیهنهېماتڵئانده.ېرمانابتشئهکهرهمامیههتهیبهکهفانهؤتېدیارب.ېنېبېڕیچشامهیېۉناروبازکهېنېێبیدر
.ېفۆتیێبیممهېئکهرهشهېیابردمینمهجهېۉبڕ.انیۉرییمهپهلۉایمێو



کمارهماوگههیتابڕیاڵېگهۉوئهمهمتهمکههکاڵمبه.ڵدێېگېنمېبېمادارتهیۆکهفانهؤتڵوۉهئه"ېۉهیدونگیڵنرهچامایفه
نجامرهسه.زمېشانهۉهېکریونهېنېمیؤمینهپهنهېکهۉمائاېکمهلهبهېنمېررچیکهههلیوه.هۉمتادهېیممبهلهبهبهېب
.سییئۆدهپههۉایتاېۉپېماشینئامایمسبهدهردێئۆکهېدۉبتاشمهیهدوئانهېمههشتوبهېمسواریکلهبهسماجهده
نهۉېائنجهدیهسشنهئایاکهرسامپهنهچهیالیشوولۉانېپهرهاسۉهلهپهبهئاهیتیارمادی،منسۆچۆدهېۉختوه
بیاوبهېمههنابېئانهئیتر.(!ۉېشدؤزرېبارېۉؤاکیمتنهئیجاپیتوفانه)ۉاتشنهجوابه؟جههؤۉبزی ۉېردههد
..".رهمهرهمااڵمسهېسده
مهپشوېۉبازجه پهۉېلنههیسهدرها سنهنمێ یی سنهۉېۉڕ. نهیهڕاو ېمنېبنههېۉئوتوبوسو بپهکهاشینهم. جهېڕ
کامسافرهجهېۉبڕ.ییسنهپهلۉېنێلۉایئېمهسهېپېچېوئادېنېتیبدۆڵهېندکاکارمهرومسافرهتهردمیوفرهمه
.یایگاڕانیرۆکوماسهېداب.ېیۆبکهرهنجهالپهئاده.رهېنېبنیشتهنهېجوانېۉېخانمسومنالده.ېنمېژناسنترینیئههه
نگاگاڕانیڵوڕهوېشتېکهیۆهؤرزېوکهگرامافؤنوماشینهیجهنگوهاېدهده.ێېنکریێبېرنجهوپهېشباوهۉهه
.بېردهنگیگرتېبېنمېوماتماکهنگوڕهده.رېکه

اتاۉلرهیشهکهوافهوتهشؤنهونهمنهسودهالېکوزڵفاخانمهیشدادۆرېۉدۆر.رۆرردشچوهکهېۉیاڵۉردهزهڕکوتوپ
منیچ.هؤۉدیمومنۆبزیچیېختبوهېتییبهحهېکخانمه.یۆکهرهنجهوپهردهشېۉیاونیشتپهنهشۉهااڵمڕ،بههؤۉبزی
دهخېر کاکجهکهرسها کۆتو ماڵیم ئازایانهۉۆ و گهۉزیر بانم و بهفدهخوؤستم زهرسم و گرتهاڵۉردهد م ېخانم.
ودههڕیفکهاڵهۉردهتازهکنارههتکهرهجهنوپهسمڕوهدهیهنیئانهچه".زێتگهئهکوره"ۉاتشردۆورزکهنگشبهده

.!زێنامگهترسهمه:اتمۉوهۉمداېچمجوابوخان
مدارێېشؤیوگکهجادهنهېنېبېسمبهېمچه.مبزانونهسپهمکهتناس.یمۆئیشارهېنجپاڵوناخونوپهپاشېداب.ساشگه
ماشیننهؤهنهېنېب یکههو کاککهرابهشهیروۉ. ماساجهو و بهۉماڵی کابرای ېنېبنههباسیرعهندها نگودهنههېۉیاگ.

روهۉېکڵیهندهروسهنیابیمسهکهسیمهیئادهپهدیې.یشونیگاهنؤکۆتاشویشپهېدیان.مژنییمئهسالدهېکهخانم
میمۆده وېکزیاگهنجهپه. پهېم کهکانجهشچۆ جیا هېۉبېردم ېئاسمانۆردیو خانمېۉات. ".گتی؟ستکشتێگهوه"
.کشتێوه:اتمۉ
ؤی.ېقسیردمیگننیمهنزیکۆچهتاجهېربیاردیدهختاووهفرهانهپیچڕپهدرېژوچاڕاسیئوتوبوېیدلنیشتهرهئه

دهچاالؤگویبه.یؤییمیالقیایکۆتمشڵهیچهۉنیکابرێچه.نهڕایوارینهجهئیجاره.رانهفهچاسه ریۉانیهمهگایا
رهههومهێناپانزهتائیسه"ۉاتش.اڵیناهه:ۉاتم"؟ژنتهێناوه"رساشپهناوژهروباسوردسهۉباسشئانهېۉهیاگ.بی
..."یشیکچموهه
ېردشهیجبیکهپورانخانمه.ینئاردهروواروژهکۆتسهنیدورهشفهېمامیاوهامنتهسهدرهمه(5511)ئاساڵه
خانمهپو.ېب فهېکناچران چوارحاجی بتحولالی فه.ېیاری نزیحاجی دلیڕاسهچوارڕاکهکبهتحولال شارو وو

روسهکۆتهنهپهشوهیاۉاونهئهیۉیپیێ.ېماڵیبقوکاککهېفهڕدیمحاجیقه.ېیشبتهرهۉرشدوکانوفهنهریۉانیهمه
.ېشبانوهۉوز

یدونرهفه.ردېماکهنییدورهوفهندهۉمازهېگبیرتهنیشتیمېرهمېتینیمهچهېۉرېاللیتادوکاکجهیانههۉېۉشهئاهامنه
روسه.رهېێبۉییایچیمنپهېیاگنهیدونیهرهالفه.انیبوسوۉردومنیچلرشکهېدۉېشه.ېبوبانۆوتهېابۉلوېش
نیشتهېکیاگه خهرهېنېبمۆ و ئامادهوریک وتهپهیردهکهې ی بېنېی دهڕکوتوپ. کهبانی ڕاسمۆ رزیبهبهس
وبهنچاڵکیارهیدورهفه.المارهېڕکۆتېمڕهېارومۉهاتوهابهېکتۉېدېنمېبنهشچهمهېئکهبانیهچایېۉرچوه
ودههۉخنییدورهکیاییفهؤشیپهدیهمنیچبه".شبی؟ېچئانه"رساشپهلهپه یئاپهامکیشهنجیۆپههۉموخیگرتا
ېمنتائ.نیێېشتارېرشیبهېوکتاوکتنهؤکۆتشپڕوزهلهپهیدونبهرهفه.ېبېنېرشیبهرهؤشپېککتهکهېیاگ

یدونرهفه.وۆتاجوابدهېدرمنههۉهۉمنخاڵمبه".؟یۉشیخېچبه"رساشوپههۉیدونئامارهفه.مېرېگهۉرخزیاته
نهرمهیههده"ېاچۉنههیمردهرکهرسبهوتهیردهموئاشتۆکهدهېنېشۆبؤگ.ایمکشیهېوتهۉخئینهقاناوؤشتېئج
کهیمئیسهشیه،تیکروکهچارت:ېنېاچۉنهمهېودڵووېنۉېرختهرفرهمنتائیهه".؟!ؤدبڕوهئینهختانهچیوهېب

؟!نداخرابنیانخرابا؟ئهؤوتردهۉنئاوژهواده
ئاد.نبیهوتهرنهئادهه!وازبارهکوره"ۉاتشنییدورهفهنگوبهدههۉئامانهموارههتیتامهېشبئیدامهېزعئیوه
.رداکهنینهشچهوورتههۉشنیارهیدونسهرهفه."رئاماسهئیسه
جهیانه کاک و وهاللی ختانهچا یانهوازهۉرده.ېنژیۉېیانهدیمقههیانېۉسدهدلې کوجیېبنهېگنکا .ېسبنبهېۉېخو
ینهؤحرابگېیمېۉاقتېدلنهېباوئیالوئۆالیشخزکههۉکسههۉنیدچهکهېالبهۉینیدۉیچېۉازۉرده ۆدیموچ.
دیۉارو.ېشؤیچوارگېۉههۆشنهېریبهؤیېککازههوساقو.ېبهېۉشکازرگیریایوهتاقسهیبهېۉیۆدااڵنهکازهۉرده
ېرچوهچینهۉدپۆسچهده.ېنېبېینچهۉدیهامساکهیانېیانه.بېهامسێؤییانهوشتهپهاروۉدیکېهۆشهوڕاسوال
ؤینهکایچهکانهپلهال.شهؤگنیچندیگۆرهرهیههېۉیاننهېنېریبهؤکانییپلهېۉسدهیچۆکهودااڵنهرهۉراهۉوېنېشابېو
.ېبېشاگرتېیاگېۉرېحۆزوشهنېکوهۆشهڕاسهېدل.ېرگیریؤهنهڵکشچهیکهخانهچاشتسهېپکهیېۉمینرزهېچزینههۉ

ینۉیچېۉختاللتهاهامنیکاکجهۉشه.بېۉهردهدانکهشئاۉهکیالیواریهۆشههېۉلۉڕېۉبیچبهالنهیگوېۉباخچ
.ېنېرشۆوسنیکوڕیشسهؤماینیههچههېۉیوپکهحۆزهروسهېنی



جهؤیوجهېانۉنهۆرساولچامایم.رهېنیشتیمېۉرېتادهېۉموباسانۆسودمدههتیمهېمنوکاڵیسانادۉچاشهۉهی
قهرهچوه وڕاسهېدل.وانایۉهئهلهجهمهردبهسمکهودهېشیانېکرویاگېۉههوسهرستهۉمېیاگنهېکهۆشهراخووارینا

وهۉرساؤهلهپهبه".؟ڵکردوهتبۆههوچرایهئهکوره"وۉاتشئامایاللکاکجهنگوکوتوپڕدهېنېبنهیهېۉداستان
:اتمۉرهمهېرووهۉ.ی؟کهئێمیزمپیائه"ۉاتشونگدههۉئامامههاللکاکجههېۉنېشیابېکتازه.چراۉېمکوشناۉه

اللیوئۆکاکجهیێنهیپژگۉوئارههیکهوحۆزههۉقانئانیچهؤمایسوههندهتمه،حهنهخرابهزعهوهیۉېرانمیانه
ارهوودیئهکوره"ۉاتشونهشداپهژهېاللیدرکاکجه.ېنېڵېیجوابیگپهېنېوریکبخه....ونامنهجیانشدیچئئا

ووازلهکوره"ۉاتشاوۉرشلسهمههاللکاکجه.؟!چیشائینهؤبتخێرهشهبه:اتمۉنهمهېدڵوو."ی؟کهبۆکونئه
نیاېۉمانچودهؤینۉرماللوهژنیزانامکاکجهئهمهئینهکه".مکهالتئهالههههخۆرهوچواردهبهنائهبێنهدیواره
نهکاره چوهرهنجهپهجهمرهسه. ککهرهو مدیهیهۆشهرپهشتبهېیۆ نۆېردیویههۉروخهۉېکاڵوکی، رمهدلېگه.
ئانهېرئه:رسامپه"؟!شهڕه"ۉاتشهایشبیۆو.اللینیکاکجهنگمداچهده".ینوۉرموهئانهکوره"ۉاتشنهیهخۉه
ېردیمکهنهتپهڕهېزؤشبیخېچ وه"ۉاتش. دیو کابرێېئجنهرمهوهرمم کهخهۉم وڵ دیردهریکو اروۉیئا

رموهیچواردهېۉمانچمنیچده.زاېئجیامگم،نههۉېنشپژگناېۉېۉچ.نههۉرهشهېانڕخو.ېۆبسشدههۉېۉچرا.نهېهۆش
".روکهتالالههاتمههۉوېسۆبده


ماهېۉنۆهیلیاېۉشؤگؤریههکاماوکارهروسههېۉایمۉانولۉریمههمېۉاڵیېگېپاییز.نیشئاردهیدونیژهرهفهئاهامنه
.نهشهېوخزایمردهکهئیجاره
یباریککههۉچۆدشاکهېۉرچوه.نهیهؤپاڵوویبېنېېگوالنېرچوهېریه.ېوکاکفازیلیبیانهمننزیکبهوکهیانه

بېربتهوگوالنه ېکیوانهروهههۉ.سکهیتههېۉیوانههنهېنېیدیکهرهرچوهریهریههبه.زخانهئاشپهېنامیشنریا
بېساح.ېکهۆشههېننېکادیرهچوهجهؤویرهنجهپهوېکیوانهههورهنجهپه.نههۉېزیابۉنشییشیشهرهنجهوپهرهبه
ڕیامهناکهیچهېۉزلوحۆزرهیسهېۉرېشنهېکهۆشه.نیېبنهېرچاهۆشههېنېبېیالنیپایگهێۉنوپیژهچمکهېکیانه
کهېم داری ېېریدان به. پاڵو هۆشرهال بشحهېوکهتوالیتهنهچهېکهو ېساب کهیانهېنهۉخا. تا نهۉیم وېجیباچی
.ېانۉدرۉېڕپهېمسهقهېاچۉوېروهمنهسهرگیزقهههپیاکه.ېکیېپنهشانهزهېرمایتاڵپهمیاچه.ېنېبېبانهرهېم
دیېکشهوهۆرهبه ینهزؤتوپانهیهنجششمترییپههېۉکوجینهېما دهېئېکروهۆشههۉراهۉ. پۆ هېۉکسوکوجیهمۆو

وکوردستانوکهارهۉائردمهمهنوکاکئیبراهیمجهکاکعوسما.ېنېوکاکئیبراهیمیبکاکعوسمانییاناېهۆش
وکاسپیرهېشانیابېۉاندوکانیۆسوکهۉریومهېۉیاگؤریهه.رهنێپۆدیمهېبلێونهېنېۉهبېنمهچاگهکهېنېراقیبئې
ېنېرکه پیێ. قسهۉکاکعوسمان شوهی وهروهشوهو ژهانهۉچهېپبهاڵمبهېبشدڕو ئیبراهیمی نماوو برایشۆ ن
ئادیچېنېرباسکهاسهپ.نیشژهېجئیبراهیمیوخهولؤمهالماراروپههۉېوجاراگننۆفرهؤپاب.ېڵبمهتهنهچهؤڕ

رزیچوارسفهتمههنیه"نشاتهۉوېنېردجیوئیبراهیمیشبهخهېنامینمێ،یپهئاردهتختونیهیوهارهجارج
."یبرایجێوبلهجێتێرمبۆخهکاتنوێژبهڕه
وکاسبکارېرقۆموکاکعوسمانوئادیشابیچههزهعهؤمام.ېبزهعهؤشمامېنمېژناسئهمهېئرچائینساناکهتهؤی
.ېب

رېیهېکباجه."ئاباجهنههۉل"اتشاۉیگرتاوشاپهاوشمارهۉمیابهؤننهانیهۉریومهکهخانهنفولهتهۉېۉڕرئاپاییزههه
فونیشالهسگێۉوتهدهرکامهبېنېوههرېشانهبه.بېسهعمومیڕیزشابهمامیدوشاحهپېسهنهاڵویؤیهچوارېۉبېنېوپ

رهه.شئېزڕهیۆیگۆالنهېۉفروڕهسهکهفونهلهته.ېبردهفونچیدیاریکهلهکابرایتهکهئاباجههانینۉل.بېنهچه
بهکهشیهگؤېماننهکه کهیو دهرزم دهردۆ و تهؤسالچیانهېڵیپؤهنگوسڕناو میمنکهپهکهنگهده.ینخانهفولهنو
سېۉمده".؟نهېوکماؤندهزه"رساشۆپه.سنۆ:ماتۉ".مێ؟هؤۉچکلهؤهئاسڕناودهئانه"نهچهېسانرکابرایپه.ېکرینه

.من:وۉاتمرهمهمااڵسینه
ېۉختی،وهیسنهڵوئامایمپههۉئهؤڕکهبېېخانمرئاههمخانمه.یبێنیمپهژهېراربوقهېومنبندهۉمازهېرئه
"کیه؟"رساشیۆ،پهکهرهبهدیمویوچۆهرۆدامابهېۉرېماڵیدهنیکاککچه

ېرزوجیێبیههخانمهماڵوفریشتهکهکاک.ېبېخانممالیوفریشتهکاککهېوکناچېبېشنامڕوجیارخانمه
هههېۉنېب یتههادۉخانهرکامهو نیابێ ېۉرۉرشا چکهکاک. ئههماڵ یهنی داراو دېردێم و فریشتهۉېکناچا و کوڕا

.ېنجکناچابریشداراوپهیشویتهنیچچهخانمه
نیشویژهمدیخانمهدوحهمهکاکهوادهۉخانه.ېبیېجنیشتهنهانهۉریچمهېنۆسودیېرتهېادۉخانهۉېدختانهوهچا
رمانهههنهانهۉریدڕادیومهمهکهکا.ریریدهؤقیبؤکاکفاربهېبهردشکهوشکهېخانممدیهحهېواڵرخانمههۉخا
رنامهبهۆرامیانههانبهۉریمهؤڕادی.ېبندههیمگویههامکارشکاکفه.هۉڕاېریبهؤخشوڕادیسگاوپهودهېرکه
.ېنمیباسېیگنانیهۆرامۉوزرنامهروبهوجاراسهفرهوېشبریموههیمیچبرادهفهکاکهنیمنچه.هېۉرخشکهپه

ندایکارمهپهېئییان.ېرزشابیبهېۉختیستانداردپاوئاوهبهکهېنېبنهشچهېیانېسردهیهۉیدؤڕادیېکهۆشه
یانهېنېکریێبېشیوهؤڕادی کاکهو یانانهؤیجهدیمهو یۉېنېژچا حهدمهکاکه. یېۉنیشکوڕیژهخانمهیهمدو
ویانهانی،ۉوشهیجارجاره.ېکامابڕهؤرنجیوقاقاشچاشنیکسهېکیمایسیامهیایکاکهېۉژڵ.ېبشاساڵهرۉیهد
یېۉمشهنجپهوگانهرهۉېختانهچاوه.ېنمېیارۉۉېشهجهېۉرېتادهېۉباسوبههېۉنمېبېرېدیگلمهوکاکهویایانهمهېئ



دیمهوئامایکاکهیشامژدهبیه.چاێنیکئسیامهکاکهوخانمهمدیهوحهمدیهیانههېۉاڵنېیگسهدرهومهرمانهدمایهه
وبازاریېۉرکیسهنیسیامهرۆمنچههۉۉؤدمێومیامهتاکاکهیهئانهیروۉکۆتا.ېبنهشیشپهیوهېۉونشینیوشه
.هؤۉمبتوهاربیانیاشکهوتاقهؤیېۉرژڵېکتمیچسیامهروههسهؤبردهکیبهنیسیامهمچهېۉختموهاههت.وبده
.رهشهنیېنېیچشباوشیوجارجارهېنېرېگینبهانیبه.ڕاېکیکۆتیمسیامهنگاماههپاویوبهوردههدوورۉهموقساده
دهېۉبازپانه و چمخولیایمێ دا هۉاېۉما گده. یاېمو بۉاڵیۆ چاشتخانهېنمېێ حهکهال ریمیکهمهو وخانهچاشت.
دارسکهمهحه خیابانو چا ههکهمهحهېبنهرانیهېریمی قهریم بم ههېساب چڵهو کهم بو ېبابیش دوکانوهۉ. رو
گرتهسوسیامهدهنهریمیهکهمهحه گهېبکیم کههېۉپڕمنههیکهخیابانهنارووکهکاناڵهروسهېبکمرهو هېۉرموچاگۆ
ېکهۉجئجیامجه.رهسیمهودهنهؤکنمێشوسیامهمدیه.ېکهۉجنهؤکگنکایسیامهنهېنېریابۉ.یکهسوخیابانهئۆده
کییسیامهاپهمېیاگلهپهبه.بیانێنهویاهورچاگرتمباوشیوڕهه.نووتهریشباوشی،مدیهېتاگرهېنامیان.ؤرسته
.رهاداملهمېۉفوڵکېولارهۉیا

به.ېێنۆسودۉیانهپهېنجگهۉېد.نیبېنېشچهسدیقرهادوکاکهفهرۆوکاکههۉاۉدیچیامهکاکهنهشیپهشنهئانده
وه تهشهئامایئا سدیقباسوهرادوکاکفهکاکههریکورتیهۉېۉومانهؤشاڵمبه.المازیانهشېۉېۉېوهماوشهۉیسا

ئاردهینۆسودېپهایلۉۉهئه دلېنهشا پوشڵهمهېپافشاریئ. دۉیانهېۉیاگیئاسمانیبهردهکهو ئا و یسهۉشهوههۉا
.تادېرېۉنیشتیمېرهئادېلۉێوئېمه.رهۉنهشاگرتهېرادیڕاونۆسودفهوکاکهتاکهؤیؤتماشینهبیێوبهێماجینهچه
.هېۉرکهمېرچهمهېئکېههۆشوئادیشادمهایکاکهۉڵهۉختوئهوه
دلۉسه چڵپاههېایشۆ و وڕ مهنهۉېرهۉۉ گرتهدرهڕاو رهۉنهسیم زاڕدیه. دیداروؤی و کاکههیاڵ رهادیفهزی

ئار یرۉهېۉکرماشانم تفاقیېختیبوسهرسیدشواریده. یارمهییکاکفهشڕوانیووهبهرهېم. بهتیهرهادیو
.ېنۉېولېنېئنهینمهکاشزهیاگه
ڕرمانههه ودلتهیچمهؤوئا نیاوهڕشاگردانهڵوېخېمامنا یانههۉم کهکهسهدرهمه. اڵیهه.ېڕوشاریۆبچۆپهېۉمما

نهسهدرهومههۆشه کهمهوکاکهکهژیانهرۆماشینهدوېبیارێۉیم مردۆچهدیم چونومهرۆوکاکههۉېانۉیا. شېدم
ن؟شبیهېچ:رسامگرتوپهمنهېوشئاخر.رسوپهېنېیاراڵمنهبهشدێنهخرابیڕوهیېۉېۉچېنېزان.دینه

-90-51)"نێېبیېقیۆڕهتهوتهلکهۉېدیقهیزیشهرادوسفه"ۉاتشهۉیگیریاېۉنگدهوبهردانهکهدیروهمهکاکه
5511).

ودمایشارهۉڕاوهۉرهۉاڵمچۆدیمۆبه.ریومالسههتتهلوناکهۉشامیاېگاورهۉېرئاههرکۆتکهبهامایپاسهچ
میاشېووزارههۉکهسهکههۉد.نیبااسیچشاچهۉردهېوبیمنهڵکوکهخهېسکهۉېد.ؤبیننههۉ اڵمکاکهبه.وارنارهۉا
پهرهادوکاکسدیقفه تاؤرشاکهېجبورمهؤمارنههۉرشاؤردازسهۉېشه.هۉنامهورهیهکهماشینهتفاقیشوهرما

رموهراشانهیؤوبهابهرسکهیدهکهگازوماشینهورماگهئیتر.وبنیشادیارۆزارهۉیکهشینهاومېۉربهلهگردوڵوکه
...شاانخنیکنهرمهروهوهه

وخرابهېمباسمکهکهاڵنهمهؤڕوکؤکۉېنېوشیاشوهوههۉوچۆالالرانیچیېردموئامهندیخؤرسهناۉاڵېههئاساڵه
رکامهههیاسهدرهمهڵهؤگپڕێزاڕنڕهېچاروېردزهېالملکهرچندهه.دلېهېننېتیئحکومهوسهدارودهاکیوۉسا
رشارسېتازېچسهتازېپهزعهنیئاوهچهاڵمبه،ېېنشاپۆباتیداڵهعهېریوبرابهنابهجهېدینداستانشاچنېیوپه
که،رساېۉچاکؤماوپهشمجوابوبهبتاۉؤالنیکهیهیئانهیؤپه.بیېبېرهنگینتهتیسهومامؤسایهرمانهبېوههردهکه

.وجوابارهگېڵێشؤنهلهپهشیێبه،مهڕوشبېنێبدؤۉهیڕوبهڕۉانه
یسهدرهومهکهبخانهېکت.ېېبیسۆنهدهېچامنېبېداخۆکتاڵمبهبه.میداننهېختئامابسهوانایهۉئهیستبهۉیلوئهمه

ؤشدېئاشکراوبهؤیېکرینهوېنېکریېڵؤختکونتروشاریچسهکهشیهرهۉبېکتهۉد.سۆدهېدنهچېۉېۉتۆچابابه
...ریساتهکهرېویاۉنېشبهکهسکۆتێدرېخینهرچیشدهسیههرکهبېههخاسیشئانه.شانههۉ
.ېنېبنهوزیندانهېنېێبگیریېدیاریېسکهڕېۉب.ېگریایگرینهېانیچدلۉریڵگاومهمهؤوکېرکهېژانؤرانمرېئ

سڵتانینامکاکفوئادمسه ېبهۉاناۉروزشسهېفا بېوېبیشیخاالیسالمیزیندانشدیههۉکاکچا. .بیکارکریا
ردموومهشهېباسوک.ېدیاربهۉوپۆشاهېۉبنهیمهمینیخاسشاپهوزهیانهفرېشا.ېنېبشانهېکېاڵیدلههېگزادبه
ېاڵتدارینامسهیدهۉکابرێسهېپحمودخانوکانیسانانیمه.ېرمبرگهاڵیههکاههگزادهبهجهڕېۉرانیوبێرسدا
...ېبری
وهفره شو ههنهؤختا مهرمانهو رهسیهدرهو به وهیبهتاو چا دریدهکهختانهت ېکعاتهسهنهېس ،ېڵهۉېزیۉو

وهۉڕدمانیمه فرهختانی گدهېگنی دلېسو چهېاڵی و دشاری ههؤنی ئاشنای پهۉسو کهاڵ ردهرسی جؤرېۉی
ختاچاگهوهبوغڵهئهنیدورهمنوفهکهېچایاگابؤیدونییرهوفهسورهههکانودو.شېشبېتووزهلهرمیبېورگهسه
.نمێېزېرینیئتنهه
ندوساڵمهۉیپیێ.ېنېشبېمانېحاجیم.یدونیرهوفهسورهودوکانوههرهبهېدلېناۉیارپانیازهوههاۉچارۉېۉڕ 

شۆکامانهېرومهۉراهۉونهوالحاجیهېدلېانۉولرداکهحاجیخوڵکه.ێجوابشادانېوردساڵممکه.نجیگهڕېۉکو
کههؤڕک.ېنېشناسینهاڵمپیاکه،بهېنیشبمچهېۉئاشنایوسوکهېبردیهڵتههۉمکهکوڕهکاحاجیمېمانهجه.نیشتاره

ملشهېۉسده ئانهېبنهش ئۆ بمهېشیهو ؤڕیا پیاکه. کهو پؤرهالیش مرادخانیش ۉاپانتؤڵېۉی ېمشکیۉېدوبې
.ېنېرۆبشسهېندڵوهئه



ب نهچیتهساڵمیهیجگهېمن گۉرم باسچېشمدرانؤاتو بزانو شاېتا یوکهجوانهکوڕهنهردهشکهوهڕاجیح.
"!ی؟چؤریدهېشقشهۉېاتدۉتاماڕاینهسشدهمینوکابرایدایزهورانیتگرتهؤزؤیتده"ۉاتش

ؤمنونیچبمهؤمشی؟تازهؤشانېقوشهۉیمتاکههۉڕیاسیمهدهبهؤی!زابییحاجیبیقهده:اتمۉخیۆؤشمنیچبه
.کۆتېنېنهېشقشه
یچکۆترسۆوکوڕهؤکابراهنهشیپهشنهئانده.اۉلهقسېۉئاماونههېۉقسنهئیتررهمنهوهیاگېبخیهؤوئیشنهؤش
روسهنههېۉیچایخانېۉرنیچندبرادهچه.اڵیېحاجیمئاستجیاوکۆتانێگرهیهۉېۉومانهؤمنیچش.نیشوزیێرهؤش

.ردېکهنهوبڕېۉباسېمائیالوئۆالپهاواردچایمپیاڵه
پهازمه چندش حاجیههې،بشیهنهنو دوکانو ال کۆتۆ ڕام م ممدیه. و حاجی ههېکمانهېو بهش ؤدر ۆڵینهۉختی

سهدهیتایتاپهپهچیکهنجهگهکوڕه.ڕومئامارسۆوڕوبهؤکابراه.ردێساڵممکهسورهرپادهمنیچهه.هۉراېنېنیشت
نیمدرایشبهچهووممدرارڕوبهۆیکهودوکانهرهبهېودلکانهروپلهسهوکابرائاما.نهېنۉېیاومنیچنهېکنیشتهکهساقه

سدهبهرهیوپېۉهکهریکوکؤڕهشهبېبهچبیهحاجی".تۆکێیت؟رێکورهئه"رساشنگوپهدههۉۆئامایېۉوڕهت
.نهخرابهزعهدیاربیوه.رېنېکهنهینامۉهکنایههته

"زانیمنکێم؟ئه"ۉاتشرساشۆومپههه.ناهۉکابرێ:اتمۉوئادیکهنگهنگودهروئاههرسهوههنهمنیچدیانیکابرایه
.زانومها،ن:اتمۉ

زاوگکؤڕهبهفاڵنهمن"ۉاتشڵینیشهۉنگیدهرجهرتهېیدلېۉنگدهبه.ۉؤمومنۆبژنهدهنایچامنهبېنهکابرائاماده
.دیېمپؤرهمېزاقېۉهچهوبهېڕئامابدیاربیشه".ناگیهبهفاڵنه

جه مهگهبهیؤ مهقهنتهکا نامېمو بې ېبیهۉژنهئهریۉانی یائیسه. نهېانۉئیتر ده تهئۆ وکناکهس حاجی کوڕهو
یکهنجهگه گیریێبېقستازه. ششاېسوووئادیدهؤینهېنېما شېبنا مهدهېبختنهوهئانده. چېۉېۉمشیێمنیچسۆ،

.ناسانیهفاڵنهزازاومنیچکوڕه:اتمشېۉۉرهنهگیمپهبهفاڵنهزازاییخروکوڕهفهکهنهوئادیهداخهجه.ۉاتێ
انی؟شکامیوکوڕ"رساشپهېۉۆرمرمنهنهوبهرهملوئێریهنهېردیمکهۉئاېچیئجکه.ېنېبئادیرودتهماتڵوجوابوتن
"؟مزانیقۆمېنمې

نهناستشمنجوابده قوۆ، بهېۉڵؤما و خوڵکههرهېمم پهشکهبانیۆ ههکهدوکانهېیدلردا بهیو الهرهېمر بانیۆ
"انی؟شکامیڕوکواۉاترمفهنه"رساشۆوپههۉردایکهشپهېیاگنهشهېو

وسورههه.شېرووسههېۉبێنامراڵیههههشانگهڕهشؤکیاییشاپۆدیاربېورپهاڵیههههکهنجهگهحاجیوکوڕه
بهیاۉنېمېچهشوبهشوهیدونیوهرهفه بازوۆپاسهرکېههلؤودرۉهینهکهسهروباشمنسهتا دیانېکابرای.

یهمنچانه.ننوههتیمابیهژناسېنېودؤسایهئهاڵمئاکوڕیهژناسابهنابتمنهسمنجهکهفاڵنه:وۉاتمرهیهئارامۆبیه
کوڕچهنیاشؤخیېۉبېکههبېوتستېۉیخرابمنهبهۉاتمهیچمهکه نیردهکهتحهریچتؤمناڕهگهئه.ردمکهیهنیئا

.لیامنامېشعهناوتاتهناوکؤڕوکابرێۉینۆسودیهناوبؤرهگنیهمنبه!.روکهنهۉهیتیردهۉیهنهداۉاوچه
ونهداشۉهیشنیکؤڕهچهرسۆوؤهرهیهۉېۉومانهؤشبېورۆکویشنهتوسهوتاقهبېۉهئارامبیهیتازهوکوڕهتاته
.اۉل

ساکهفاڵنهندائانهئهئادرۉېیاۉافریایماۉه،ؤراکهۉتئاخودایانه"ۉاتیدونیرهوفهسورهچههېپنهاوکۆتهلۉئادکه
".ماماشهتهبارؤانیۉریمه،گارهۉېؤئارتابېۉهوگېاڵ

رهدمایئه.نۆسودیبېنېۉینوپیێژه.نیماههېمانېومومدیهئامانێیانهرمانېدمایههرتهۉېۉڕختانهرچاوههه
اڵونومهکۆتهااڵقمته.نهیهسکهفاڵنهوکناچینهنیمهژهئانه"روۉاتشیباسشۉستسهپیاکهسیایهۉیوئهنیشته
شیوېتکزامهؤتشژناسووئامێنمیتابهسمهچێمنکهئیسه.سیهکالفاڵنهالمهمېتاچێبلېنمېریکیاستهۉزا

ده یانهییاردیما مهو پهو بېزیۆالیما ی نهژه". بهېۉخانمکې سهنگهدهېی چهی ېبېشتختی لۉسه. من ېانۉایشۆ
کېمامېمانهرساکهپهالیمهئامهاڵوۉانیوههۉرییجوانیمهێۉسؤمامنهردهمکهڕوهکانهشوهپجهؤیوجهسهدرهمه
تارداکهجبورمهیبزه.ېرېگنگهڕهېتائویساکهؤرولچامامسهنیشتېۉمنبزېکرسهنیپهچه.گېڵېنېرهنیشهشؤ
".مارسیتاتهاڵشپهۉههؤتکهئانه"جوابشدانێ.!ی؟ۉشیخېچبه:رسوپه
ؤبمتانهخه"ۉاتشوېسشدانئادره.ؤچنپڕکاممېمانهوهرمانههشردتابهکهنههۉتیماویارمهۉردودایکهمپهکهسهبا
ییوئادیچچاگۆکیانؤشاپهسکههڵاڵفاڵنالمهگاوفاڵنییدهیچشاپهؤاڵمکیانبهؤرشکهیوهکهکارهمتاتهنتمهحه
."سیکههڵاڵفیساریالمهگاوفیساریپهده
.!ش؟ؤمامنتهمهرچێیچیههده:رسامپه

تاتهینوروبهارقهئانه"ۉاتش ههۉیالئهشپهؤالشکیانؤسبلکهشارکامهه.نهیهڵاڵمههریهیموئا رچییشایچتا
".ؤشبنهیشاچهچوارروههشهبهبسانا

ونهالنیایانهاتشامهۉ.رۆۉهویاۉایمې.الیکۆتیمیڕاومهویانهڕوهکامامېمانهنیوچهانێیانهۉلېرماندماوهه
ېبردهباسکهیمکهساهامکارهؤمامرئاماکهبهرپاسهارههک.هۉاالئامتامهېیمبیهېماتڵ.تیروزیارهیسهانپهۉل

…ریکریێڵاڵیاتهمهوریتهاویاگۉاڵهکېماحهمېمانهو
جهؤوماممهجهکهیېۉکهنههشتیههردیبهؤوئانزهۉدېڵهۉۉېۉچندر تیمدیرومانهیئه،ئاغهېبرهېگلنهرهفتهدهسایا

ۉاتیکهسهدرهمه دئا" ئانزهۉنا ههردیبهؤو یهۉاڕشتیئینا مشیؤو ؤرکهېقسؤما گردیمانهتیدمانهئاغایئه" ویا



وېربهېنامدانهدانهئیجاره،نگدههۉسنامادیشکهېۉختوه.ؤبرمانوېشییئامادهوڵېېۉزؤۉهسدهؤیېماداربته
هېۉرکهبارهۉهیدکهاکاریهۉدا سهېۉختوه. ههرگهئاد ورمانهرمو یهمنېشبېو بهۉیرا و پهخېگرتا یالردانېشا

.یۉنجهزامیگهونیکهکوڕه
شاعېرونامداۉینجهونیزامیگهکهؤڕهکنههېۉختوهجهباسکریؤکهنهداستانېۉه ئېرانی،ر، نیشتهنهېېۉڵمهؤکدلېو

"ؤئادماچ.ؤ؟یسۉبننهربسانیههعوقهنتهمهزجهؤڕسپهېۉیداستانۉؤبتاؤبؤیؤداخکهیهروئانهسهیاېمهوباسرهؤب
متاتاته کاریههاتتتاېکڵهمهؤکبهؤمدنهېڵبهگهرچاوهه"ۉؤم ؤرکهیشڕازیپا یکهسهایشبنیتاتهچهېۉختوه.
هؤۉرکه سههېۉرمانههڵهؤڕ"ؤشماچتاته. ،نهختهی من دهیېۉکهئاخر ئاربارباسو وېشایا چونرانی باخا و باخ
.!"؟روشیکهېوچباسمشیؤنهسانیهبرهساراوعهاڵممنجهبه.ییۉاتهپهسۆدهېنمههېۉېروچرانیکهېشتوئههبه

.!؟ۉؤیامهامیؤدبهامنانهیچکاممانیاکهئاخرئانه.ؤرشیکهېباسوچمشیؤتیسایهؤمامرویؤسهنیکهېبنهیرهۉمنیچ
سوپیدهېۉنیامانگئانه.یدهررزکهقهمېناچارگنوبهمارانییگوزهپههؤۉنمهمهېۉېۉیچکههایانهېنیادمایکرئانه

.!؟سئۆدهمێرپڕتهېکومانگهمېررزکهخیابانیۆقه
.رهکامهروهامکارهمېۉمخشناسهوچهتیمانهیئهیئاغهودیانېپهرهڕنیهسوۉیراۉهخېمدهیهینامېوېمژنیهئهبه

ئایا"رساشپهرنامېشدانېورزتهتیئیجابهمانهئاغایئه.مۆدهدابېسیشاوېشنهکهابېویرسپهایشفرهجهدیاربې
.ېرئه:اتمۉری؟رمانېکهۉیئیههمتاتؤ

ئانهختاچاوه.رودڵووېمقسېکهتاۉوبهنهبېکهئانهختبېالمۆسهچېۉېۉکهبیختنهسههۉیمالردهکهمنقسه
.تکراریېبېنېیېورقاڵبباسېزیاتهجؤره

جهنهکامهقسهجه.یمێهبیېرېگلۆوشاگردومیماناسؤمامبهنهیهسهدرهومهکهنهؤساڵرۆوجههۉسایائاماؤڕومام
نهچشهپاڵیوجهردباسکههېۉنمونیدیاریبهمهتاڵهرانهئاگوزهشیوهرداوبهیهۉختوماموسایانهسهیرانباسوگوزه

.ؤرکهرایسهدردهتامڵوؤمشییؤنهڕاشهجه،کهنیارهیپیرؤزهرمانېۉهههبهنگامستهژاراودهههېڵؤزاڕتبهخزمه
.ردۆیکهکهردمهمهڵوکهېمتېمامنێوومتهېکتمئاردوباسهفرسه.ۆرزبیپاڵبهوچههڕهاېنېبمامنێتهاڵینهههباسیم

منهوقسهنهؤش تاوهرسهبیبههمڕانینئاسوخه.عاردایؤکۆتشنهمنهکااساوقسهڕجهوگیسیانهۉسێؤمامرهکا
.تۆومنچابابهرمانههه

ساڵیچه سااڵپېسهئا وهاتهسهدرهمهگرد منئامامامیا .یلستانهؤیهپهرهېجمایمېجیارؤنیڕوهامنیچهرمهگه.
.بېتهکۆسشؤکییهۉزیپووانېوپهنهیهیاگېئؤردوگاوزیۉیه

ڵبهئه دهنهېمناهت بئا ههؤکېگێ ئوردوگایچ نیمهچو بېڵؤچر مهچونېنې حهبؤنهردم لۉېو یوانداریۆ
نیچهختووېشمنوه.ردۆهکماؤڕۉهئاشه.ېبڵهؤچسورنیمهماندهههربهیچههلستانهؤگاوهده(.زۆزان)کویسان

هؤلستانهکه ئهسهودهبېنېبیهیکا بهژناسېنېاڵتشا شه، ئا ئانهههۉهاڵم کهتهشېکهنهیهرگیزئۆ یکیهؤلستانهنیا
وېشایاۉنابېۉهئاشهچریۉهرگهرومهویاگاتهکیفرهکهندیمچامنېبېکهزه.گلېرېبیېباۉهوحاجییانهوېشباو

.یدېنېکاهؤلستانهویاردیکهئاگه
یرانوترکیهېینوئوکویسانابهۆتیمیڕاوڕوهسپاکئهېرسوارییهیبهۉنیهامڕێچههؤۉڕبنهجهرایههۉسه
پېسهسیاماڵیپؤلېۉنههۉېۉېرهۉڵهرپهههپاڵو.رکۆتیچۆبهماېارۉدهسیاهرایهۉلیفرهۉېۉومانهؤش.رۆکویاسهدام
ېرکهمکارتاچه.رهنساریهخاکوکوردستانوېرشکهېووهېۉزېمڕائجارجارچه.ېبېۉهنیشتاۉسیاوقاژههمجه
.رمانېنېئهۉهکهوبېنېېکویسانرېنێوکهسۆزبېنېوېرده

یاوردهورده ههېایمۉی یانهارهۉال حاجیکا و دهئام. مهرهسهڕوجیاره.هؤمماێ پهېبنهشسڕ پهو یتا ېاچۉیتا
یییانهدورۆپهجهېجیرهانۆئهۉچهېپبه.ېیدوریئامێنمیانۆپهجهېجیرهنه.ندیهنهتائیسهمهیسیچیمنهۉشهوه
.ڵێنمێېگ

گلېرېبیێوۉاروپیایانهیگردسیادهگاپیێیانهۉېره.اساۉهپېچیایمېبومنوحاجیچنابیهژهوهڵکهېتاوۉلڕوجیاره
و گیسیێنهېقڵنهنانوریا دیاربېمانیاییههبه. ڕؤیتهاڵم .بېۉهونشینیدرېژیناستهیشهپههشۉانیچامنهرمانا

ۉنیشینیشهجهنهشیپهشنهئانده.ۆکېشیارویاگېوېشسسهرکهوههیاگېیاۉیێره.یۆپېۉایوتهلۉاممکهکهکېمهجه
سیادهکه را پیایا یانهۉارو حاجی تهو حاجی و من نیمێمهوتهنهبهنیا ههئېمه. وېمانهیچ یاگې یؤ دؤشهسهر کهرو
کېشیێبېنمېکاماۉهرزهبهژمینهپه ئاستهشانهو سهما پهبېملو کامارهلینهرنگا ملوبېنېکېشتېکېماژمینههپلېفهو

یوبؤوبؤژانهوشهبوهڵبهرۉېتېکهروۉهوسهشنه.ردېئارېنمێۉیرباسېۉیهودیارونوروهارگاکېۉهیمارهالشه
ڕؤنهنه.رۉاۉېبېنېتېۉبېهانېشۉهکهملهمهئېگه.رۆریرېچوهالووېشکهیدېۉهکهۉارهوسیادهرهشبهشوهوه
.کیشبېنېکهۉېنهشهونهشیشپېکیېنېپؤنهمه
نیاته.نیسازمانیهکامجهزانومه.ېنېدێبیېرگیپشمهېپېۉبڕنهاچینزیکئه"تشاۉودرکهشحاجیباسموباساۉهده

کوردسانونشوریکهمزانوئانده پهېایبلمۉشسهبه.مشا(باشور)ئۆکوردا و پهناعههیقۉبتاؤتیالیشا نهتشا
."!شبدارهۉشانهئیناپهکههدیلئاشبهریتاکه

بانروختووهمشیؤتاوه.مموسوۆههرهونماکېمهینمێهؤرزووشؤنهمنساعبېپه"حاجیۉاتیدمایینقسهپېسه
".رمېکهانمهروگوزهردانداسهئهنمێ،مهنهرچېرولېفیهیههرمبیهگه



 ههحاجی ساعبې ۉاچې فرهڕاس بېسهر رد دؤشهرهسه. و لېف بهکهڕاو و قایم نهی هارگاکې ئێرو بیێرزی
تاڵبېگؤزه رانما واردېرسیمؤهیهبیرمبانگهرووهنیچه. نانوچایساعبیما و یوردهوردهنیحاجیچهو

یوېشاچالۉێبېنېوگوزارشوبیهکېهرگداخۆپیشمهبه.کارگهالپېشمهیپهېایمۉولکاارهۉمانیانشوروههوهڕ
بېبهئهیاگېنه ودیهنهوتوڕهمن.راجگهسؤتېنیمهېوفیلترېهاڵیېتپاکهڕېۉبوناهۉپاڵوتهمێبازېۉشؤنهسپارا
.کاۉارهالسیاۉدهیپهگېاڵیمېۉه،کابرایدیلیرانونگهحاجیکاورگهپېشمه
حېگهۉئهڕؤ.نیمێفتېۉیمهحهنزیکبهچاگه مانیچهېبسپیکۆتهسواریئهجیچبهااڵیما ئه. وکهسپهمنهۆسارو

گرتهېڕوجیار ېبم ېنیبسواریچهبهعوسؤیچما. هۆسارو. بېبهکههیسپئهئا نا بېمن بینیا دماوسوارشبو،
کهسپهئه اشکهۉداېرجاریهۉحاجید.ۆدیۆئاو منهۆسارو تا وردههۉېجیارؤوڕکهپهسئهرد جوابدېنێیچمن.
رورسهاڵمحاجیههبه.بؤشیوهرماپهیسهدرودهرهؤوگننهسپسوارینیهئاشناوئهېحاجیئیخانم:ېنېاچۉ

".نایێېچل"ېاچۉقسېوېشبېو
پهنجاممننامنارهسه کهروهوحاجیېکیقسهم اتمۉوېجیارؤڕنهردهم وئیمهسپئهئهرسهتهمه: ئینایمییچمینا

من.ېگرتانسۆشدهیکههسپوئهدڵهۆساربهونهبېشنهېۉچارجیارهؤڕېچارېب.!ؤبهیچمهوبهمهبېخهونهنزیکته
.ؤرېریگتهؤسپویهۆساروئهؤیکهېبنهشحاجیالشۆوه.شیاېرانوچحاجینگهېنېزان
جوابنهپاڵیچشهجهشیوتشیووهېکۆتیمسیمېرهۉهئاشنایاوېۉڕببهېایمۉیانههۉڕیانېۉهدجهرهیهۉېۉاومنهؤش

.؟ملمێمازمېجیاویهچیپازوکه،رسېپیپهدای
یچجیارهؤوڕېنجئامێنێپهېسپوئهمدیه،ردۆالمکهلهپهبه.رسؤسپاههوئحیلهېنمېبنهوخواسیهوباسرمهگهېدل

وېنېبیېڵکهېنوتتشائاردهفرسهسپېئهېنمېباسابیېرمرگهسهمهېئکهیېۉکهگیرهمه.نهیاشاپهوئیناچېروهرنهېکۆت
اتم؟حاجیۉحاجیئاها،نه:اتمۉحاجیمایۆبهموڕهده.هېۉجیارؤرمودهېایمۉگردمال.یردهسابساقۆکهکۆتېنېحه

...ېیشکنیابێۉپگۆرېنجهپهنوناخوېجیارؤڕ".نایێېچل"تشۆۉاشېروورسههه
مهه.نهرماههردۆبهسمکهدهنهیهۉومۆلهسهدرهمهجهمههومنانۉریمههېۉماڵیېگېمامیاوپاییزتهساڵیچهئاهامنو

هامکارهجه.مکارېتازېمههشاگردېتازېئامێبېنېوهه بازېۉیچجهوېنېئامێبهۉرادانشسهجهرکسهیهېۉڕبکا

ئامایتازهؤویېبلۉاڵینۉهنگیرهئیسفههر.ڕێبېنېمهرچهاڵیههسانېۉیچههوکهرزیێبېنېرهسانېۉمهکه.رۉازیۆسه
.شېیاگېب
کهسهۉېۉڕ سهرو درسدایبرگهاڵسیۆ بهقهتهېنېرمو یرهدریا کهرهبهکه. مدیهم ئاغهردۆ مدیروتیمانهیئهو
ایسهدرهمه شلهپهبه".کشانی رهگهنهرهفتهده"ۉاتش. نیشؤکۆتا ئهوه. سهۉهرهختو ۆېۉشؤرپهبهنهکاکانهپلهجهی
.را؟بهوچخهېنېک:رسامپه

یتهؤئاڕېکقسهروسهئایاتؤابزاننهکشارهوگهێنېئام.شکهدارهویاگهنگارهئیسفهاکنیاورهۉسارسهتهمه"ۉاتش
".نینهمه
."گاییالدهیبلیپهۉمتاؤرالزمبتئهاتۉئانیکه"ۉاتش.؟ېقسهکام:رسامپه

ئاغهئیشاره ئامێسێتازهؤومامرهېنمېبېنیشتنهرهفتهدهجهېۉکهڕۉرڵتهۉهچاماۉېۉبېکهیهتیپانهنهمایئهو
نۆؤابرپگاونگڵیوههیدهتابالپهێنهکرینههۉاشاۉرشاوداسهنهکریانهکهرېنېروباسکهبېسهسشاۉستهبا

بحهناره ېنېتی ختسهالشاۉهو پهبې اگایالدهیبال پههۉراهۉجه. کهرو منۆ الشارسو ؟ختاسهئاندههۉچی
منبهگنؤمنوۉېگێودهرمانهرههئهرې،ئه:تماۉبهجوابهمنیچجه"نیبلی؟دهتئاماېوؤئایات"نهچههۉاشېرسانپه

...لوومنامنئامادهېر،ئهؤپڕچی
ئایا"رساشپهونهنگدیامنهرههئیسفههڕرههوتشییشووهیوساڵمنهؤروشفتهدهېایمۉییاتمانهیئهنیئاغهچه

".شماهمچینحرفیزدید؟
ېرئه:اتمۉ
نیبلی؟یانیئاماده-
اتمۉ ېرئه: قهئه، بر مهرمانهههؤرار دهو پڕچیبهۉېگێردمو ملوتمهحهؤمن ن ئینهردیاپاسهؤختازهو نیاتها
.گایانهچنددهورمانهههونهنیهۉېچگێودهرمانههه
رهه."ؤشیرمنهۉؤبرتهشه"ۉاتشوېنیدانسشچهرمیدهگهماوبهرسۆوئاؤهئاقسایژنیهئهنگبهرهئیسفههڕ

 بهملو:اتمۉچا هه، برهگهیکهراڵم مشیوبهؤکم ڕؤۆ !ېردېگنهنههۉام فههڕ. ۉاتینگرههئیس وهۉلؤت"
یسوۉیبنفۆریحکموئامایتپه،یۆبهؤکتبرهرکاتگهههؤبرتهشه،رهرزنهیمهکهسهدرهمه وربلیگهئهؤت.
".هؤۉرالیباینهپهېهانبهۉؤتاسمهئیترکهؤساماچابؤومامسهدرهمهمهېریۆوئکهیکهسهدرهمه

اگۆرهمامورجهؤېمجهرڵتهماۉېۉچاۉهکهېبشگرتهمهرچهسهنگیچاگۆرهئیسفههرروسهېبکۆتهکهېۉفشار
وکهقورعانهتویزیارهپه،هۉشاېروڕسه،نههریۉانیمهرېۉوفهسهجهیرانیوسنهتارشوروهوپهوزشوئاموهئیدار
مدانگڵالجه،نگڵی ۉسهدرهوداۉاومههؤرگېرالهههبهیهگڵیچئینهمونردهمه. رچایچوههراکهنههیڕانماییشا

کېمامورهجؤرېۉبؤکهردمیبهرخؤردومهبه.یکهسهدرهوساختمانومهردهشکهرجووهچېروباروخهانهوېشاۉز
.داوقۆڵمداتاۉاقۆڵنهمه



ئاما نگیهرهئیسفهیئیڕهجا نگڵیبهمهکهیهنیئانهچهبېکؤته رزیشبهکههسهوساختمانومدرهشېۉیفرهردمو
داۉاکهبېۉهردهکه دۆڵهو کهووېشوهکهقۆڵهتیچبهرېتا رؤفا ئابېبههتوششبیئیېدیچ. هکهزاۉتاؤسامامتوشو
.نهؤنقشاچهنیچهېئجئارېهالۉشاگایالدهېرچینامهه

اڵهۉرهۉفرهکهرههد.هېۉبپاڵشدانهیهېۉرودهشهؤگایاهۆرامانیگودهفرهسهېرپنگڵهه.ینگڵیپهېایمۉردولبارماکه
ېگیریابرشنهاڵیسهههیکهڕانماییهسهدرهمهساختمانو.زیایرهکایوئهېچنگپبهېبردهسشکهدهیونگڵېبنه
نهیهکهرهنسارودهجه.ابینیانۆینزېسپیبئهېئجۆانیۉرییمهپهوسنهڕاسوجادهسوالیدههۉگێهرودهۉراهۉو
دایمېۉیان ېشا ههه. ېبردهکهردشنهایسهمېرچند وۉتارهوهلکېنېتیمسرهېحهمچهیېالرېبیێنێسهرمنهه،
.تاپڕابیێسینېرهئۆدهېکهڕگه
نگڵیجهمهجهېۉشبه شتایفهردمو بېو بهېنېخا بهېرکهېقسهۆرامیانهو بگانیۉریچشزتهېۉشنیو .ېورانیشا
زبهکهشهبههۉردهه ههۉخاسی یاانو هننیۉېنرتینی هارانیؤگجه. نهؤو باقی و ئجههریتانهرپڕای ېر کوڵخه

.ئیسپاسگایرههامساورداشبهفاڕانێوکهنهپهییانهۉتارهوهیلبهنسرمیومهجهزاریېبنجامرهسه.ېنېدنۆسو
شتیچڕهکهرگنېئاسانبهبهنهئیسپاسگایهڕه.ېنېشتیبڵکوڕهخه.ڵیؤزاڕۉېشودوخانمهېشبېئیسپاسگاوره
.ېنهنهشچېڵچهکه

نیبهېاچۉ.ېبنهدیمیشچهیقهېۉعانمزگیقور.ېیبیگۆرهېۉبتداییومزگیېیئسهدرهومهرمانگایداراودهنگڵ
.ؤبمهرکۆتهسهنهیشهدزیهجهسدزیانوئیزیانۆوکهېختچندجارئاوهوتایسیانۉاڵینوتههۉئا

سوشهنهیکورتهۉېۉماجه.اڵؤیسیزاڕۉنامنردبهسمکهودهسهدرهمهبهدریمکهکهمزگیهرکواڵنوپاڵووسهېۉرچوه
ریبیێېڕانماییگلېکاڵسیهکهېنجشاگردپه نگڵینیمهنزیکبه. ئۆېنېبېیشا جهکهنیمهو دۆرگادهیچشا وکا
ېشمئموهجهراڵمسهبه.ېنېبردهسکهقورنههۉنهرماییشاگرداههفره.ېنېب...ریزیونگهی،لهمیانههسېریپبه
بهېېریالشکهیشوتهکهردمهنگڵیومهجه رمانهسایههؤمامسهېمپمدیریوههسهېمپنیاههتهبه.امبوۉردهتا
ېنېرکه .ېبکۆتهنهپهۉیوجوانوێپینامیکاکمیرزایکهبهېۉیدارراوسهېنېیمنبسهدرهریمهرمانبههه.

یرسیدیندهکهژیمیڕختوئاوهوتوتازهپاوسیاسهبهرهیهۉېۉومانهؤش.بېگایادۆرونگڵیهیؤچادهڵکوخهمیرزا
.هېۉاچۉرسیدینیدهعاتېۉچندسهنهحفتهجههامکارموبیبهگێدهڵکوخهۉولێمهالیامهبهېد
زۆېڕردمبهومهېشبېاڵمنام،بهېبردهمهالسادق،مهېنېاچۉالسادقیشبراومه.ېزداربېوڕارامیئۉپیێالمه

شکاهکوڕجهؤی.ێلمهبهېنېبېبیشهیچکامنهېکڵهؤزاڕ.ېنېبېنمهچۆشېڵؤالسادقچندزاڕمه.ېنېریادشکه
شېکینهۉودعرهېوشېعراشبېسوشدهاللکاکجه.نگڵهېۉرگنمتهوکهېبوپۆالنهرپیالتهفرهکهېبېاللشنامجه
.هۉشاېڵنېشیگوهشبهېووېنېبنهچشپهېشداستانیوهېۉاللبڕکاکجه.ېبهۉاناۉروزسه

مدێۉېگا.وکیاستاشاهیتهرداکهنهیوزؤرشاۉهرکهمهرمانهههېنېاچرېنېوۉکهنهیېمۉهگله"ېوۉاچېرباسکه
وردهشاکهېتاریفېۉفرهشادیېکرمانهههېۉتخوه.هردمکهیخاسههېۉهیتئازاییکوڕسهېمیناوپروزهسهېانۉلروهۉ
کۆتا.مرمانهههبهؤبیردهتکهیوهېیهیتوپهایبهۉوگڕۉتاومنمهؤکریمههوئینمدیه.هۉیچکیاستاشاینیدماؤڕ

شایؤروههېردمبهۉېگا.بېشاۉهستهئاېیداروسهسهپېکهېینبرهینهېۉدارتاکهنهېزلشتهئادهېدل.یۉیروچاره
کانکتهیهتبههۉیقهرهونهېتهۉقهۉېگا.ېردکهنههۉیموههېگرتنههۉقیزیمردونهمکهدهرهنهیهکهودارهېۉدیم
دیناودهڕوههېۉمڵهڵیوکهېنتهلمبهۉېروشاناموگامنیاسهقهرهیه.ېکوتۉېرددشاکهکهنیڵه رئیترهه.رهۉهۉگا

."مملکۆتهوهیتهېبئاجاره
ورهوبیبنیهشتهردپهرداسمکهۉهتهناموروشاسهستهۉمهسېروه.زماېیهکیاستاشاپهۉېۉڕ"اچیۉوهېۉڵنېگرپاسههه
بیاېبنهاڵیمههه.رهۉیمدانهرهرۆکویدهسه ئاناهېۉزمېیخاسهېۉرزدهبههېۉنوژه،مدیههېزماتوکهملهمهالوۉم

مچهچڕوومودههؤۉمسیالمدؤومرنهیههانهالئوۉؤبیاېنئاژهکهرهنیامهېۉبېسگردحهبه.رېچرهسهۉهێمایم
.شتېشکېپهلههۉزڕهېدلنهېیوخزانکهناالهانهۉمیاېونهئادېېڵهۉ.یئاوواردهبهؤرسکههودهۆؤرنککهېف

پاسههه ژهرهمهېبنیاکهر ۉیاېۉختوهېکنه، کهۉا دهرههشنیاشکهڵهؤرۆ بهسشکهو تهرد یردههکڕدیم نیچه.
ۆڵېروزهیناسکېۉنگدهبهېکهۉوئانیهاژهمشۆومنیچچهوداشچڕوچهردهکهڕهشپهمشتهیردهبیسمیلالییکه

ۉ بهؤنیتژه.<یاائا>اتم گهقا، چهېوبهؤزۉېبنهکشرهاڵم ،ردۆکههڕشپهرهتههېۉریمشتیتهۉێنیبسمیلشو
گاودهشئاستجیاوڕوههباروبنېنژه.هۉرداؤمهرتهلېرریزههتېۉمشۆناڵهچشچڕوؤدرهؤپېێباۉیاڵینههه
ېکلههۉزڕهروگهدانهفڕهکېئادېمسهېرمووهېوېکهسېروهېدلنهمهنیاشکهزمهېهرزهۆدهېۉاشۉهمنیچی.ېباڵهۉئاما
."نستهۉکېڕخاسیمهیپارزهودهرهؤاناپۉرایاېچندخکهېنمهڕشاسرههسنهیانه.گێیدهاڵنێپهېوگ

ۉاچېنهشدېپهاللدرېژهکاکجه و ۉتارهوه" و ئامارهۉېپڕا گا سفره. خهرهېنمېبېنیشتنهیهدۆرو نانېریکو
بهقهتهې،نمېیبوارده کابررهو و ژهیئاما شو ا پهؤمام>ۉاتشیموتاتهنهردهشکهوهڕوزیانهنې ویخاترهسا

فریایمۆۉخودایبیا زاڕؤڵېموردېنېه وۆسرۆنئامێنعهوهېزماۉهشؤنهېمکنهژه. چا وزدهېبئانا .<نهېانکۆتۉم
.ؤدییمنممپهتاتهېنېکریازانرزۆنهیبهرهسه.ېنېنیایبریکوتیکهوخهرهېبستهۉمرهسه
شروبهبیکهېوکتماشهباومنیچتهنیێنههکاباتڵهؤیالزاڕۆپهتؤلۉ>ۉاتشوهۉدڵداریکابرایشداېۉممکهتاته
ل.<رویکهتپهېۉوکارۉبتا ئۆچوهوتاتهاۉکابرا وېۉسدهېرمانمئیههؤئجاللجه>ۉاتشروتهۉریممنشچڕیا
.هؤۉنیائیناالتتهنیاوتهونههېۉبېنیاهیچکتېچهردرمانوئیدهدهېونېشوردېڵؤبرازاڕکاؤبتیتهۉپیا.ننهشچهؤت



دهح.<!ؤجاتشبشنهبه،ېنژهئایشۆپهنهڵگیپاسهرهه،ننیبیهچهنوچېشبیهوهۉلپیایخاسبهؤب ردهاشا
.ردېنېیبهپهعامؤشدېکابرائج.وکابرایییانهپهېانۉملوڕێمگرتولگنبېده.نمئجېوېشچابیهېتاتهروهنه

یپهېشدێبڕوهکهرپاسهمههېکوداستانهنهنیشتارهېوخانمهرالسه.رهملهێبېداشېفېلۉېودېبېکۆتخانمه
"نۆحاڵشخاسبیهېخانمکهاژنیمیئهاۉسه.اڵنێېگوردهکهنهچهییمردهیهۉنهاوچهۉوداهۉڵناېگ

"<تېشاللهجه>مماچانهنگڵییپهچینا،کهنئادیچمنهنهشچهېۉنگڵیژیر"ېاچجارجارۉاللجه
شاېروودهکوڕهنهومزگیهینگڵیېپهنېتارانوسنۆئامێب،رانیېئېزلېشامامورېۉساڵ"اچیۉوهېۉڵنېگرپاسههه

ېنیراؤوگنێېعریوانېشازهۉئابهوېبسۆدهمفهمنیچده.ېداررنهتهؤومزگییهېۉبسوربیهبهؤس.ېبگیریێ
ورمهچاگه.ېبرمزمشاگهوبهېنېشانېیتازڵقیتاپهوپهېنېبدێېرهۉشاېپڕچېشېروده.ېنېاچۉېوشیخانېیرهده

زڵقیه و یمدیهنهزکر دهؤو نا لهچڕېدلقنێنهچهشهېۉرنجهشخهېروی رهېشهمچا ونهېرشگرتنگهسلهدهبهو
.رههنېسهۉکیرهنجهخهکهؤکشابرمانرهگه

مېۉروخولسه.ېانۉوکابرالوروهکاېپیخاسمېۉتعرهونهرهمهرهشاسهېمکفهده.ردێمکهېۉشیێکارمهبیوچارنه
وکابراارهۉلسههتادرهنجهخه.ېرنجهوخهسهناالدهۉمیاېۉژنرهههېتمبکهرهتاههههنههېۉتوفرسهنهشهوارددۆر

یاهویاهوبههۉئامامبوانانهحاڵپهربهههزاناومنهنهپهیهیئانهپهشانهېروودهوگرمهاراکابرایۉدلیها.کۆت
دۆریهۉد دێېرتهېر ۉم ڕوهه سو نیا یکهبهؤم ز. بؤتا کیشتۉزېرم ناشیانهرهمهانم و رۆریسویبهؤسئاردم وهبو.
رهیهوئانهنهؤش.ېژیېبروبرېژیایرهکهلکابېسؤبهکهۉینېنېمېانووۉزشېۉجهبه.رسهؤبابیهکه مانگېۉمنتا

..."ردشکهرؤراودوکتؤدوکتتاساڵېۉوکابرایچېڵېسبهیخوراکمب
مه ههیڕانماوسهدرهساختمانو پاسهیههاڵی نیمهر مهو ئېبنهچڵ پاڵکهرهچوههۉدجهمهېو مزگیهو انهرمههنهو

بهماېبهردوکهېبشاگۆرهېۉرچوه.ېڵکبریابشاکهنهمارامزگیچهههسهېشاپېختوووهرهچوههۉدائ.ېنمېرکه
نهېدیارچوههۉئیدوهرروبههۉ.رفتهدهمابهېبردهوکهېبیگوالنهېۉریچشاچوهکهرهیوئۆچوهتهاۉرسیاگیده
بۆدهپکههېۉکوجی دلېنېبېدوکانڕېۉسشۆ ېبېۉچایخاننهکایچهدوکانهېو دهغڵهئهچاگهو کاکعوسمانب نگو
.ېدشواربشؤشؤوئامېرزؤالفاوشهېکارێکوجیهۉارانۉختروههه.ېرزبهییبیمنهکه
ئانسهدرهیمهپهسایدینیؤمامؤشؤئامجه دیانهکېشېبه،ېبردهیهۉنهدهی زانستیو دلېتیئامێنهینو شاگردې.
کهسه دیناڵسرو ی باسې یۆ کهچهعلمیېشا مامؤسای مامؤسنی و بېنێ شاگردېچردې و بېنێ دینیېشدێ جوابې ای

"نگبېوۉاچېمامؤساپیێۉیئاراموبېده.ؤسایکۆتاقسېمنیمانجاممنچابارۆچهرهسه.بېنېکۆتېناڕازیې
رههنهاڵمچېرهکۆتبهبڵېسهمېۉجهکهکهکېشه".جوابدریێنێرپېسهئیباسېههنهوعلمیدینیهنهتاومننیهخه
...بېنهمه
گاونگڵیوگؤرانیېده.ېشبنگوهدهېۉیاچۉرانیؤگمینسهکاکه.ېبېمینشنامسایکاکسهؤبرازاکامامجهؤی

به ههدۆرو بېنېری هۆرامیانې گؤرانیې ر خیچمهېئنههنیایېناموهېۉژنجهجهېۉگانرهۉې. .ېنمېبردهکهڵکهؤشا
سایؤمامکهرهیهوئانهنهؤش.شپۆبنیای...وؤ،دیاکؤئاکسهېپېنؤیکردیهیکوهېۉنامېنابوبهېبکوڕکهڵهؤزاڕ

"ۉاتشنگودههۉمیرئاماسهکاکه"ؤددیاکمهمنیایمحهېئانانام"اتشۉورهېکسهؤباڵېودلڵهؤزاڕېشؤبانگشداگ
..".رد؟ۉئاهؤۉچکدتهمهئیمحهؤت،ادشنیمهیمحهؤاکدیؤاڵقشبتهنهیئؤمام
.ېنۉېۆیاېۉیاگېۉرچندیههردهندانیکهیوزییوبڕیهگرتهېاڵۉوههېبردهکهنهسشاپهانشجویادهدېبارزاتؤم

وېرکۆتیبیسه،گردېجدیدیبیتهرا،کهفهرنهیهۉدجهجگهېبشاگردېڕانمایینگڵی.مامیاتهسهدرهمهاڵیچهئاس
یسیوۉینامنامنیپههئاخرو.رردسهبهنهدهونۆسوسنهماجهیچهامنمهېئ.ربوانارتهسهېۉاڵسکهېێتاپاییزۉل
ایئامیچماپهیتازهېۉمکارهه.نهشهېایمۉولېببیهئامادهکهتازهسهدرهمه.نگڵهېۉیئامایمجدیدیگرتهمتیحانوتهېئ
.ېیبهابادمهڵکووخهېتیبمانهیئهشئاغهېنام.ېب
یانهېۉرېدېۉگانرهۉې تهمېبیننهۆ قهو ئامارهبهو بهېانۉل.ی کهرهو مدیهم سهردۆ اېۉازۉرو ڵکوخه،شېنېژناسئه.
دیهههېۉوچندجارېیبدشهؤن تا.سیۆؤروپووئیناناسهۉاتمه"ۉاتش.ردتابێیانهمکهڵکهؤخ.ېبنترینما ئامانا

.ئیناپاسگانهوگیریانساۉیلبنانیۆجهڕماشینېۉېباریپهبهئیناچا.نهوپهدهدشیتؤسینکهیایفالنهگیراڵوۉهه
بهشبه یفریایشۆۉبیایو ومنیچشۉلازهۉرسه". یپاسگایپهېانۉلرهنیشهؤا ۉڕاسازهۉرسه. یېۉماشیناچی،

.ېنېنگابانیشدېازۉروسهېمدرابنهیهوجادهېۉشؤباریگیگۆره
رهکهامۉقۆموکابرایبازرگانیوداردبهمکهېوئیسپاسگایۆرهدیارو یاردیشردتا ؤدئیسپاسگا ئیسپاسگاڕه.
کابرایشدائیجازه مهؤرزاوکېمنمدرابېنېتامېمانه.مهېوئانهیهۉیابهۉېشهیکهوماشینهندهوڕانهبازرگانتا
یچکېئادیڕهسهنیقچه!".تۆیمېومېزمېوېمامهئېمهتؤلۉه"شۉاتودیامپؤنهبازرگانه.نیگنامچه ئیسپاسگا

تکابه.نیشېنېرهنهمېمانېئامێو.رمېمنلۉانێتاوېمائامادېئامایمېماناکه".!تؤبرومنباخودممیارمشان"ۉات
شیمانپهتان،باردهمڕازیکهکهگبابهسه"یئاشناماۉاچېبازرگانه.راچایبوهوپیاڵهرنانوسهوتیکهرسهتانیێماره

باربیهنه باز "ېمنۆ بهبازرگانه. ئاشناما بهزایهڕهی لۉا تۆ ناڕهدهاڵم مهزایهنگو ئتیا ڕېردمو رهپهؤڕبهؤرانی
...سانیئه



دۆروبهېنۆسودرېۉوفهسهجه مانگهو ئابانېنهرو کهچهو برایم باستی سهئاوهنی بۉرخت جهېاز وپاسگاکهو
ېێنۉلېرگشمهېپۉېهیزیشهباساوماچاپاسگانه"باستیۉاتوېقسکۆتاساعبانېۉ،ېرتکهخزمهنهایهۉرسهمله
."کاروجاشهسه
یپۆکه.رانینجدهوڕهڵهرگاکؤمهروپېشمهتیلۉێبېنېسهقهموهرگېقیادهپېشمهرېکهوباسکهگېڵېگانهدهۉاڵېۉهه
رگاشمهېروپسهنېێۉلېرگشمهېپ،نا:اتمۉ روێنیسهۉئامێنیول،نهزڵیهئینێدکهوپارتیتقهموهقیادهېرگشمهېپ.
کهگېڵنؤۉهرؤپاسشهزکهاڵمدیاراپاسگاحهبه،نهسهزارپهنیوههۉرپهئینێجهکهرانینجدهوڕهڵهمهؤرگاکشمهېپ

.نژنیهئهئاناتؤالشاۉه
رگاوکوشیایشمهېنیپرگاچهشمهېنگوپجه.نهیدبیهیشهدگریانهحمهئهیاکهچېرپبهێوخهۉیاېاڵۉمههمکهکه
.ېیمردتاڵېکهنههۉارانیشېڕشوئؤوشرمهگهشېوهېاڵۉهه،یقهنتهمهڵکورگېۉوخهېشمهپ

بېرمرگهیسهېۉررادهنیچندبچهنهونۆسودېدانېالمېۉوشؤگهۉگارهۉېرسه یوئاغهمدیهردۆوالمکه،ېنمېباسا
؟ؤشبېاڵچۉهه"ۉاتشجوابشدانێو.رسااڵمپهۉردوههساڵممکه.نهیناالمهئېکانۆسودسهدرهرایدارومهباباییسه

."شېرمتبوهحهڕهبهؤمازنگبابهیسهدانشجووېناندێنمېۉمخودایتیکؤخوائجبه
کوردستانشارهردمومه بهکا بېروئکاتهپاوباقییاگهیچپا پهفهچندسهونهؤش .دانېمنهېرانیئاما انیوۉرییمهرا
وخوڵکهئیسپاسگایڕهنابوجهۉېۉڕنهنگڵهوباسجهقسهېۉبڕ اڵیۆېموگده.ردایشکهروجادهوسهېۉاڵیېوگئاما

رانیشېکائئازادیوازهردوگردوجونبشهکههنسپهرانیدهېردموئباتومهتاریخوخهروشسهزایانهیناشارهېۉڕۆز
شعاقبهبه جهنیێرهڕیهت دکهچارهتؤهۉدو تاېشهڕههېۉازبنهسیهؤو دانۉېش جههه.ېڵ جهقسهرچند نابوکا
هیچکامېکیمانحهشیهڕههونهېسانؤدېقسنهمتازهاڵبه.شېنشههېوپیێنهنگڵیچهتجهدۆڵهکهېرگنبهنهئیسیهره
.ېندېدیېشاهئیسپاسگایچهرزێېکیڕتوژیوېلېبېژیمیکۆتوڕهختبهوڵیهؤگرتازه.رېنېهوهنه
قسهنهؤش و بڕرهئیسپاسگایههڕکا پهېۉمنیچ یکهباسیم و گئاردرد ڕژیمهکهۆرشېشؤم دمایخهئا کاهۉینڕریکا

وهؤۉرژیمیجیاکهرساوکهفهسهشجهېووفهوتازواسهؤبڕشبمتهکهنهیچیخاسئانهیئادوپهؤیارۉژیانیش
...ؤبنهاشهکهلؤشوزاڕېیرووۉ

فریاوېنۉېیا،هیچکامنهېوتڕئاشکرێوېبڕکوشتونهوشاېسورودهېنیزامیېتحکونهتاونهفاڕایدۆڵهنهتازه
.ڕژیمیۆ
ئاغهچهنهنگڵه ئهنی مانهی مهتی سهسههابادی ېرمرگهخت و ڕېڕاس ههردهکهس مهی بسهدرهرمانا وېنمېی
ویهتازهساؤمامئائامایبه.ییاردیمااستپهریچشاکیتهېۉسؤمامکهنهشیپهشنهئانده.یاتهۉهۉرسئهدهېریکخه
.انیۉرییمهپهماڵیېگهۉیروئهۉرزیایشمنکۆتامهرهئه
ئاغهۉلۉېۉڕ ال ڕهانی فهڕه،بیجهی ش،نگیرههئیس وهنهؤو گوزارشو مهزعهو سهدرهو و بیههۉی کادراس ی
داسهدرهمه ئهۉی، پهېگهۉاو مهاڵی کهۉریی ردانیم ڕهئاغه. ههجهی بی چا پهر کهسهداۉاکېش حکمورداند و
.هابادیمهتیمانهیئهیئاغهپهیسۉنیشکهسهدرهسیمهرهرپهسهحکمومنشنیاروېروپیساوسهۉیناڵیشپهېگهۉئه
وکهینگڵیحکمهیپهاڵېگهۉئهجه نیشانهېو ئاغم حکمهمانهیئههو و وکهتیدا دهېو سشۆچشدام گیرشچارهېب.
.شېووکهحکمهشحاڵویچۆوهېۉرسهوجهېایمنبۉتولحهۆنارهېۉرسهجه.ېبردهکه

نهرچاخیابانیچهههوردهکهنهسپهمدهرمانهههنهبیریهوکورشکهسهدرهمهجهانوۉریمههېۉاڵیمېگوردبارماکه
وسهدرهمه.منشاگردوبیبهنهسهدرهمهجهوئاماالماحیبرایچماېواس.گرتماېۉیانیۆرهبههۉرومزگیدهۉراهۉو

یانهسهدرهرومههۉراهۉ.ېبنهانیهۉریبولوارومه،باروېزربهڕاسوڕویشهؤگ،بیریجهکورشیکه حمودومهیۆ
...ېخانوکانیسانانیب

مهالقهعهروسه ،لهپهبه،ردمیو نؤس،یهیسۉنوسوردهجزوېۉو، یسۉرانیم دهسهدرهمه. کورشی کؤپیو سگاو
یئاغهنهشهېویاگېبنهمهنهچاتیمانهیئهئاغه.ردیمکهۉیمۆلهوڕانمایسهدرهمهردایبېوپابؤنۆسهیشنهردهکه

عه ومدرانهتیهسولیهومههېۉکرمانهههدڵبهېدلېۉمرکههۉررپهېهیمغهائ.ېرکهرمانهرهههۉرهرپهېلیمبابا
تتایبهانیوبهۉریردمومهمه.ردۆاڵمکههۉردویمکۆپیکهکههیسۉنهېۉشوجزوه.شداېکرمانهوههئیجازهنجامرهسه

پ گهیېۉشوازېجوانی کهرمشی چۆ ردا یاوردهورده. کار یاگۉی یاگجهکهېۉا دهېاڵسکهنهېچند دایمرسکوردی
کوردستانوېبېکتازېۉبنهرشیهروهزشوپهوئاموئیدارهجهمازاناکهۉاڵههۉېۉڕ.رمانهکۆتاههشانهېدلورزنێرهمه
.ېنېکائۆدیمیبیکوردهارهۉئاېشهنېختوووهکهېنراقیههېئ
هۉولرۆمنکارمنیاسه"ۉاتبیجهیڕهئاغه.نگیرههئیسفهڕهبیجهیڕهالئاغهباڕامکۆتهېکتئاییئاردهپه
گرد.ردباماکهېوکتماشهایمیوتهۉرایداریلنیسهچه".ېدرکهېردرچیکهوههرهکهېیقسکهرایدارهنیسهچه
...رابوهمهېوئردهدهئانیشاکهجگهېبېبنهرسیشاچهیدهېۉبېکترهؤج

ورمانهههنهگېوېشهسیاچیگردکهکه.بېقبیهلهنهتیگردیاگېۉهاڵتودۆڵهسهدهرچندههتبېودۆرانېۉیتایبه
رېنېڕاۉهاڵسېکوردیېبهرېکهیهی،سهدرهمهورمانهههجیاجهختانهچاوهمن.رېڕاۉهجارابهرجهوېشخاسته

.رممبېگهاریشدبهنهشایچهڕژیمودژبهباتوخهجهو
کورشیهسهدرهمهجهۉېۉڕ دهرگهسهنهو بههقتهېنېرسدایبرمو چهرهو و وهۉکریاکهرهیبههۉرمانیفهیئاما

."؟!شماچاېچېڵؤئازاڕبزانههۉلؤب"ۉاتڵیسویڕهئاغهرهرسیهاڵپهۉوساڵموههنهؤش.رکۆتسوڵیبهیڕهئاغه



تییارمهنیازشابهېۉرؤجنیوبهورشیهوکسهدرهیمهڵؤمزاڕېئج.سارههۉکارهکانهپلهسوڵیلۉانېویرهنیئاغهچه
.رۆئانێبه"ۉاتشویسهدرهومهههۆشیپهکېشتېۉشسدهریوفتهشنیادهڵیڕوهسویڕههغئا.نردهداکهېمنپ
".!شماچاېچبزانهلۉه

.مدرێنېدلېهۆشېنهچندڕیزېنهؤڵېجهزاڕېۉمجهوردۆمدیهمکهرهبهرکههه.رهېیزیانسهدرهومههۆشهڕوبه
جهؤرسویپهېۉېۉوچرهؤوپۉمنبیانهیهئانهېڵهۉ.ېۉیشاناژناسېنېوبڕبازېۉیشائه.ېنېاڵبڕؤسیچلزازیکبهن

ڵهؤزاڕ ئاما بهؤرهۉکا گردیندهنمایهو دهگی بهسشکهۆ ۉاتشیردهکهقسهرد و ېڵؤزاڕئېمه" و کاگادهدزڵیې
ېمنېودزڵیردۆروبه ههمسهدرهمهنهدزڵیهجه. بهنا پؤنۆمهنیهێماسؤماماڵم پا ڕوهجبورېنېو رمېنهکهبیېنمېتا

ئاموزشوالردېنهبهسکااڵماومېێنۉلېچندجارتائیسه.رسبوانمېیگؤلۆدهزعهوهریوبهۉانویاگاتهریمه
یمېبهمېنېاتۉنهنگیپهرههئیسفهڕهینهادمئیجاره.رېبیېنېمهنوگردبېسهردهکههیچماسۆزنهاڵمبهیشروهپه

".رییکهشتؤکارېۉماپهالتؤتابه
ېدۉوبیاېدؤلمهش.ېبواندنهدزڵیهجهتانهېمافووناومزانوکهیتاههکهشناوگرفتهئا:اتمۉوهۉکامداڵهؤجوابوزاڕ

تاروکهېنگیقسرههئیسفهنیڕهرشیوچهروهزشوپهیئاموملوپهرهئارؤیمهورمانهوههنهؤمنش،کاتارهرسهده
ـ.!زیوېخنهشچهېۉېۉشچبه

ېانۉیولرهدامبه.ینگههرئیسفهیالڕهپهېانۉلرهیهسهدرهومهرمانهوههنهؤشزارؤڵېملورێشاگرتومنیچ
رڵتهاریکوۉدیېزابقهېب:اتمۉرسایاڵپهۉسدایوههنیدهچه.ایمۆېۉرسۆوئاماپؤیشۆهکهومیزهشتهپه.رچوه
.!؟ینیۉمهمهېئاروۉدیجه

ۉاتش په" هیچم زؤکریمهنهمن هیچ سهېۉرؤو تیچم نیاهؤۉرو زا. ڕؤئا چانهڵتههۉڵی مهبهمنکهچهیر انۉریو
قیادهېرگشمهېپماچاچاگهکهنگڵینیاوپاسهسهېپگهېئنۆ،تازهنهمهرپاسهیههاڵنوئاناههشابیهاکاریچیمنهۉدا

رههؤکریتمهنهرپهخاساوئهانهئؤتکرینهرپهئه،تمزانیېیچوؤت.پانهؤکیېپؤیارسمهوکهېنتیههقهموه
."خاسا
:اتمۉوهۉکاڵهؤوپاڵمداخواستوزاڕهۉیوگردمنیێالروقیادهتهوخهېکوردیېاڵسموکهېوورمانهوههیتازهیانه

تخروهلیههوه،رمانهههروبهسکهروۆودهکهسهدرهمهو،ملوروبهیممهکهاڵمیانهبهېیدزڵیلوپهخاسامنم
.ڵوۆېئامێمنئیترگېسێتازؤمام
داندنیاشېئجرهچاېنگیبرهئیسفههر ېتازێسؤمامرمنهه،!رۆیکهکهسهدرهومهرهوبههۉلؤتکوره"ۉاتش.ا

کیانوېسکهۉېدنههېۉیجارؤجیاییرۆیاۉێۉه مامسهدرهمهچاگهمهېئېۉختوه. بؤو ۉؤاتسئیترمهکهؤ،ساما
."ؤگېرنههیماۉرگاقیادههانېپېشمهبه
چیالېشاگرد.ېبختساداروتازهشویاگهیوهېۉساختمانېودزڵیسهدرهمه.ردۆمکهسههدرمهېویدزڵیپهېانۉل

المبه.ختهسهېکهرمانوههېنېبېفرېشاگرد.یؤناڵسوۆتاکهیکیهواڵسکهرجههه.بیێېموجههۉئامێهۉوچۆال
ردبهسماکهدهرهرپېۉهریههه.رۆکارېئامێویاۉێۉهتازهسێؤمامۉېدنههېۉجارایناکهۉخشنهئاندهختانهشبهوه
.رمانههه

دهحکومهېنېبېبیېۉرؤجوبهېنېبنهشچهېفرېقیادرگېپېشمهدزڵیه گێتوئا گربههۉ. ردمیومهېنېرېماشینا
ېنېشکنۉ گرفتچه. من ېۉنی جیاهۉناما و پهیهچانهرۆ نهنهمن گول گنوچهېبیچم باسنیشا چایخانه. جار نهجار
ېنمېرنترینیکهوههېۉبایرحهمه مهباتکارهخهکؤڕهڕۉېۉیؤجه. ۉاتشریۉانیکا ئاما چهشارۆکیاسه" تا نیتؤناشا

یقیادهېبیاۉنمېبهۉاڵبلمېوبڕېۉهه ئېرانیبازؤههسجهشدهبهتا رمانا ئۆدیمیۆخهههوېشبهو ریکرمانا
".رؤکه
کانهباسهیانورهجهجه.ېکۆتیمیباسرسارپهۉهرگهپېشمهریهۉنیدچهچاگهوېۉیانولۉایمېنهایمیۉیلرهبرادهنیچه
سوریههدانهیجامهباریکیۉوکابرێرمنزیاتهکه ېقسگنېنمېژارنام کایامهروپهجۆههرېنېتاالشکهمنته.
رماناههردموئیدیمیوئادېوېشابهیمهرمانائیدیمیبازاپهشابوازوتاههنهوچهنهریۉانیشابیاۉنوپهردمومهمه

.راکهرابیچنهریکیخکریؤشاباشهمهیخاسنیچهروئهئۆدیمیۆخجڵنا
نجامرهسه.رېۉهجیاکهیهرپاپیمانهبېودؤسونادؤسههوبارزانیادهۉخانهتبهخزمهوقساشوبنرسهچیئادکه
.مانکهنامانهیاۉایېۉنهئهوېقسبهېربیههېقس

ۉاۉدارشیۆروهالئاموزشوپهمنیهدمایئانهوردهماکهرمانهههپېۉهیساکهؤمامهۉدئۆنییچهېۉمانگبهنزیک
.انیۉرییمهپههېۉاڵنېوگرداڵیمکهېگهۉئه
یؤشؤنیۆئاماوشاننهشیپهشنهئانده.رۉهنهیمگرتهوڕاویانهرهېزیاننهسهدرهمهرمانېدمایههۉېۉڕنههانۉریمه
کهېدیشنیشانهرههسشۆقو.هېۉیلۉجلیسیبهائیسپاسگاونگڵیڕهوردۆومدیهنیساڵمیشالمکهشانممدراوچهبه
رسووئاماناتاپه"ۉاتشو؟جوابشداۉهلهپیپهچکؤۉه:رسامیشدامۆوپهکهجوابوساڵمه.نهڵیههاشېكهۉکاڵېیاگ

"؟روشکهېچمشیؤبزانو
مرئاندهههنهختهمنیچچاوه"نیێنېکېمتهگېڵوۆزاڕؤڵهلهپهمشیؤبه"ناماوۉاچې.یییانهردتابلمێپهمکهڵکهخو
ورهېتگیکهڵهؤنوزاڕسوژهدهورهخېوېتبڕنهنیېبیههن،تؤیچتادېرننهمهشنهڕژیمیئانده:ا چوۉیئاماکهپه
...یشمالیۆپهۉل



ئېژیموشایڕدژبهرانیېردموئارزاتومهبوم .ېنېبنهدانهېڵگایممهؤکجؤراوجؤرېۉېتچینو.ېسانئهۉتاتا
نشاییشڕژیمیشاههربهسهېسانوکهېشیچینؤڕرمیشگه.ېنېبېشدارگایبهشاروالدهېشېتککاریوزامهېکر
ردمینیمهیچهردهتیکهدژایهجهکهېبانیبرشارهزیاتهنهانهۉریمهجه.ېنېبۉستېېشنگدهېوبېنېقنێبؤت

ماچهروهۉېبهکۆت ههشهرتئه. جهشتهپهرچند بکهیانهرهو تبهېیۆ دهبهختئاوهااڵم .ېنېبشانێشنهېسئاشکرا
...ېبردهوبریندارکهردمشکوشتهومهېبردهشکهقهبانیتهشارهچیکه
وسدهڕژیمیبهراسهجهېۉڕب.هۉشکیاڕورؤاکهۉسا.ؤکریمهنهاریشپهنگرههۉکهنهېابۉشایا.اۉالنجامشرهسه

ایشایوۉلبه.ېڕشیبؤوشردمئامادهایرژیمیۆومهییفرۉیائیترهیچنهدېربېواڵمتازهیێ،بهگیرشېوڕژیمی
شېوېتازېتایاگریکبېخهېۉرؤجبهؤریشاوههېیرووۉېنېیمیکۆتیبژڕربهرگانیسهؤاکی،ئۉیسانهمهنه
.هؤۉزېب
ېردلشاریوههېدلردمیئامێنهیمهردهشتۆکهیئاپهېرفسهازوئهۉرسهڕجهپهپادگانیېۉچندماشیننههېۉختوه

بهېسیؤدېسدهکاشانهماشینه پۉوازلیئاشتیردممه.ردێکهېرزشا خیابانو.رهشارهسهېردشکهېقڵونوهۉایشاېۉا
ازهۉرروسهگوزه بیهۉنیئاچه.رسهارێنهۉشرگههۉتهېئجبیدمشکانینوقڵهچهنهېیاگېۉبڕکا دۆرو،ازاۉریسها

.رسؤهېۉقاڵنهدانیهېم
پرمهگهجهگیرهمه جهۉشېو قهریکهمهحهازانهۉرسهازی چاشتکهمی و جهساب چوهر پهرو نهیشهکهدوکانهشتینو
یهیئانهوپهرهؤمزینهدوکانهلهپهنۆبهئاشتشابیهېازۉرردموسهمهکهۉؤهمژنېۉختنووهبیهرمانیههریکوخه
نهقافڵهجه ؤنمهی چۆدههه،جیا دوکانهر سهکهسو کهرهیشۆ دوکانو رو رهیهکهتهرهۉشیرینی و ېنوقڵېۉکیلوچند
ېرمچه و مڕوهراېخمسانو ؤممڕهکهدانهېو وهبه. سهنردههیۉختاڵم دېمناههریمکهمهحه.ېنېبێۉئاېازۉرو
تاوڵهۆردتههدۆڵهکهۉؤتیجیمیازوپانهموچههؤۉرکهیکهدانهېمېدلبانوپاسهوپرکوت.رهالوپۆالپیؤمدیېۉمکه
پاسهۉرسه و مشیاز حهسهوؤبنهارقشفهؤبان ئا پاسهرهسهؤرکهاکڵهنوقسېبیهرو رهیههبانو تونیگبهیپه.
رهؤمزینهمشهرچیدهههویچارهېبریمیکهمهپوحهؤوپژوگمنیشوؤمۆبچهباتکاررمېۉیخهڕیشچهریمیکهمهحه

...شیرهۉیاوپیازحهبهؤریاشکهحهوؤرکهبارش
.ردمیمهسواڵتکۆتدهسهودههۉچیاېنشاییپاڵونیزامیشاههخوچهېچرکۆتوردمیسهمهڕشوؤش
وهنؤش.رزیێرهمهېردمیمهیالتسهریاوبنکیدهککبانیچهروشارهشیابهېاکیکۉموساختمانوسالهېدلنهانهۉریمه

 ئجکومهرهیهژیمڕوڕای پڕچیێنهزبیهتهېڵگا ی بهازېۉب. هۉیرهۉپاو تاریخی، کودهفهؤخری بتێشو وېا دار و
بابهېۉسده بساخهکهچتاالتاکهېسیاسیېزماناس.نێېرڵێکههۉېعېتۆشاییچچا پۉیانهېمشا بوریشهوبهرهؤا .ؤشا
سېۉدیاریېکریێبېنېتابهچندکه.ېتێباسبروکودهنمێوسهېبېریبیېگلنهریۉانیهومههربههۉمزگیدېۉگانرهۉې

ریمیچاشتکهمهشیلۉابېگژېحهرتهیئهردهڕؤئاشتیکهکهرمهئاڕیشچه.چؤیچشامنبېنې.راقسېکهنؤبه
که گبڵهنههېۉتهفرسجهریۆری کۆتؤند دهمزگیش س ۉاتشو ڕوخان" شام بوم من ئادیهچه". قسې ئا ېدلنی
نگدههۉئاماررمېۉتهیشچهڕنهیهکهردمهمه ۉاتشو یمن؟ئه" بهرمهیشچهڕ". زاناشسدهیمیکرؤفؤن و دیا

."کسیچبېفاڵنهاقخواحه"ۉاتشؤکریمهنهخیشپهؤشنگیهنوئادهخاۉه
ېرقنهؤبتغڵهئههېۉنېدریکهئاجوابیچه.ېشبیورکهسابردمحهکریێومهېفرېساتێبهکودروسهگانهئاۉېره

ؤبنیشېۉگردپادگانباکهیپامانامهتاککودهنامکهۉردویاراقیمکهئېتایاباسوکودهېۉمنیچکورتیاۉاالمنونؤبه.نیېب
کاوشهرتهئهنهېڵهۉکهیهپانهؤرتاچیاکهوکودهگرفتهۉېۉتێرکودهساعبوههکوجهڵبه.رهسیشهوپاڵودهکهردمهملومه
ڕوهېیکهکردمهریچمهدماته وشا شاېو کار. وهېچهئا ئختبهگرد و وهمهېرا وڕاوچارهېمۉمتانهختهیچچا ماېو

هېۉزمېب منقسهکؤتاییجه. رخۆفههوهئێوارهله"ۉاتشردۆورزکهنگشبهدهنهیهکهردمههکابرێۉدلېمنههکا
".دڵموتهڕۆشناییکهتۆزێوائیسهئه.دڵمێتهنیشئه

شاهه ڕژیمی بهۉؤبتاکهېبېکۆتنهشېۉهتیرنشایی کهرهسهئاسان هؤۉرڕاس نهدهکو. بهتا سهکریا، ورهمهاڵم
یهرزنایئاخێروبهېیپارپهورهنیشتیملشههۉعابێیابهاڵڵومهسهدارودهڵکوردمی،بهیمهپههۉاڵېگڕشیچنهؤش
.ردمیمهسودهېبیاۉایکهېۉڵؤکوچڵنایچهېگهۉئهیوردهککهچهیروۉکۆتیلهپهبهرشاۉهۉهبېهکۆتکه

...ئیسالمیوسپاویشرتهوئهسدههؤۉابدککهردمچهتامهېنېرهاکۉوداېنېررکهروفتوایابهفتوێسه
باسېۉبڕ.یبیاکاکومیتهروچهیسهېۉڵوباسهېکتنهېدانونۆسودېمجهېۉساعبان.ردمکهېنۆسودېۉوردایسهختانهچاوه

.یۆریتهسسوکهشادهداومهرهرهېسهنېگرتسدهیېۉیبازکیکومیتهکهچهکهېنېرکه
زعیاوهئدڵشاپۆنېۉیبڕکهېرگنبهئانهکانهوباسهئیدامهجه.ېنېکیباکاراچهۉدارجهمتهکاکهموئاچهرجهسه
.رهؤشپۉؤبیاوتاڕژیمبێؤۉهنمهرپاسههه

رهؤجاپگلېرېباتانهیاگېۉهشېکریاۉه،بهیهجیایئانهېککهچهکهنهخاسئانه:ووېمداموۉاتمرهزهمنیچچابارۆنه
ودیموکراسیمامیێنهتهتوکوردینهمیللهپیسهمهېوئرمانههه:ۉاتمرپاسهههالشاوۉؤسشابیاادهۉتابېرتهفرهېسکه
...وننهشمهاڵیفرههه

شداربهۉؤربتاتهیفرهېۉردمومهۉؤربیاتهنگفرهدهیهیئانهپهکهردپیشنیارشاکهېۉیبڕیاۉێبېنېئېگهقسېکه
خاسئانهب ئانهؤ، یاگې مزگیپههېۉفاڕمباساما ی باسههدرېژ. فاڕاو حۆزهپههۉکاما ال مزگی کهالرهی مزگیی

.ېنېاچۉرینشسه



باتخهدایبهژهېرودروسهېردمکهېقسڕېۉختیبوئاوهعهزباتیشووهتوکوردیوخهرومافومیللهمنسهچاگه
دپه دیموکراسی ېانۉی جه. کهېباتهۉنهکامهقسهمن بیمنهیهئانهېڵهۉمهېئم ېنمېکوردېئیسالمی جه. دیمقهیؤ

اجواباڵمجهبه".ېئیسالمیبیمنهېڵهۉهنناخاسئانه"اتشردۆوۉرزکهنگشبهدهینیشتهرهئهربهههمامؤساکاوېم
قهېقسکهېرگنبهنهیهکهردمهمه ومهېگمهېیاگومنکهدیمیهمامؤسا دارا رووسهېنههاشېرتهفرهېاکاریۉردم
وکومیتههۉاڵېگېککهچهکهیهروئانهئاماسهېنجامقسرهوسه.ېردمیباڵتیمهسهدهوازیاروردمیچمهکاکومیتهچه

...راڵکبهنگایچکهتفهوجهشداریبابهنهیهرماناکومیتهههاجهۉبتاېرتهفرهېسکهچاگه
گانېۉنؤۉېرهیهیئانهباسبېوپهمااڵنهنېۉیدیمؤکراتیکیدلېههنجمهرزنایئهمهرهروئهماۉېۉبېسهنهریۉانهمه
وکاکسیروسچابککاریاالسالمیفاتېحشیخوکاکفاسؤڵتانیمستهکاکفوئاددلېشانه.یمێلېرېبیهگنهۉهېیانسېکه
د خهېربرادهۉېو فهیهدشؤنڵکو بهیدورهو من و ېنمېبېدارشن جارېۉتهچاگه. دیموکراروسهر و مافهسی

ڕاوبهباتجهیخهپهدیموکراتیکییېۉننجمهئهیپېکئاردهتورورهزهتوکوردیباسکریاوکامېللهدیمؤکراتیکه
ئاردهده مافانهس ئا ۉهی چهۉزیا مارو جه. کهمهئا بنؤ شؤنهڕسیې گنؤ تا دا هرمانهیارش دایو سازمان و
.یکهنهنجمهئه
جهکاکفوئادوشامنۉېۉڕرهیهوئانهشؤنه.کریادهیئاماکهنهنجمههوئساسنامهئهکېسیهنؤکهمهوجهرمانهههبه
ئامادهواتکانهحهسڵهوالچوارڕاوئهکهسهدرهومهنؤساڵ وبارهجهڵشۉهشیئهبه.شېبېبهدۉېکهواته.ردکهېۉما

سایلوکوردسانیمهروسهمیئېرانیبېکهاڵتوئیسالسهرادهکهقسهیؤجهختانهچاوهکهبېۆدریسهنیبازېۉقسابه
روسهمیچششیدوهبه.بېباسائاجؤرهویئاقساردهزارکهرمهیشهوپهپابؤنۆکهوېنېشاندایه.ردېبېنېقسېشکه
.بېۉیسیپېکئامایشوئهیکهؤکراتیکهمدینهنجمهوئهبنیادنامه

منتادریێبهېکیاننامهیمێوبهریبیهېگلنهرشیهروهالئاموزشوپهېۉوسدرههومهۆشهجهرهیهوېنیشانداکهونهؤش
یچممشیدوهبه.ردېحکومېکهدریشامهسهنیکېبهرزقسهنگیبهدهمبهردومهڵمواناۉهۉهیئهیاننامهبه.بوانوشاۉه

ئهساسنامهئهکه دێۉهوسهواناۉهوردییبېبهکهنهنجمهو بازېۉسواالجوابېم رو نهیهدمایئانه. رېجهزهداۉاۉ
ئهنگ،کدهیهردمبهردمیوازیاومهمه مافوگههنجمئه،وسسنامهئا پهش،لوکوردینوداۉاکارا رردوههندکهسها

...نینجمهنداروئهسوخهمنبیابهیچهچاگه
وڕوارڕاکهچوروسهېگنکهنهیهکهتهرهۉکدانوچهېمجه.ېرمبگهنهریۉانهمهکاچه(سایودایئه)سۆداوبازارو

پهچپهېکردموسازمانهمه.ېکریڵهمامهېۉکچهرهؤگردجېارېبزربه ویتا چهېیتا تایچهبیه.ېنېرکهېکدارشا کا
.بېردهکهشهبازېۉیوهیپهاکېچشوردڵهادېۉیفرهڕ

ریۉانیبیهئازاکامهجوانهختووېشیؤجهدوهحمهئهۉی،کاکهرتهدیپهحمهئهکاکهیاۉانېبهنهخیابانېۉهڕۉېۉجه
نی؟نیهچه:رساموپهبېرهکزینیشتهودوکانېۉیۆبهکانهروپلهسه.بې

کیرمناڵێژېسێیهههئیسه.چومئهسهدانقمهیێکۆتاههقۆکولهچهجارانبه.چۆنبم؟خاسنیم"وۉاتشجوابشداۉه
..."مکردگههاپێومنیچزېڕه

روسهېنېئۆروبیبنیهۉمانچهدهییچبهسهدرهشاگردمهڕېۉبتنانهتهدڕاسۉاچېوکاریاۉابېیاگېۉکهحمهئهکاکه
لریالکهوهیچواردهېۉمانچدهدامرې،یقاڵیېۉېتهپهبېۉهردهگلېرماکهېۉکهڕزهمنیچۉانهشوههچاکه.السیکه
...رهبیبنیهروهۉردمکه

لهپهیچبهنم".!ممۆبێدههامسێمانهبلیۉاچیپیژهشبه"ۉاتېجیارؤڕېرمانیههنیپهېالباڵینهههېۉساعبان
یاېو دلۉم یانهېساحورهبهېنا کهکهب هۆشههیما چا داېنېبنهېر کهۉو خانمهردام خاتا هۉو دهکهیانهن بێ موی
منهدیهیبهنیانهوخاۉهخانمه.هېۉجیارؤڕ لۉه"وۉاتشنهیرؤجیارېدیا ورانیهېوالدارسکهرهیئاگهپهئازا

مېو.هۉېروهېردممۆجمه.کاشهرهۉنگتفهدانوېالمېانۉیا.کۆتاڕاېومامانیانهبهڕولهپهمنیچبه."!بارهمامانه
وچندجاررهتندیهییېۉرۆکویایسهوبڕیهنهؤش.رهۉنهگرتهمېومامانوڕاویانهرهیهکهمهردومهمهجهېرددلکه
بهرهبهېانیدلۉیا،رسایپه ئا دابېپهکهیهرهو نیشانشا و بهچیکه.منهنام ڕېزڵقهئهیۉهرېۉیکهنیبهچهداخۆ
ېدل.گېاڵنێهۉرامهېوونهؤشگردهلهپهبهییۆئاستجیاوتوڕهیبینیامبهرهبه.ڕوبیاتاڵیڕوبهڕهیزهکیاېرپؤه

نهمهکانهکهچهبازارو ڕا بڕهردم مودیتا بوخهېبیمارستاندورب. رهؤپۉویانهېمم کهماوچهچه. بهېنېرم شتا
دینێالوردممهلهپهبه.وردههۉمامیورهتهبهېریکبخه.دیانهردمیڕومهرشکهلهاڵممبهروۆچهکهېۉماشین

ېنېریهۉ لگهجه. مدیهنهایهۉرماو کههېۉنژهو مهمهجهېدلتهگهڵهی ڕانهیهکهردمهو مهۉئینا ێمایو یهېۉنژه.
رئهئینې:ۉاتمرهمهېرووهۉ.ېنېبنهملشهېدرشتدانهېزبیتهنېوۉاملهېۉباز.ېبوپوشیندارهتفهیچهمیانساڵه
.!نهرمامانهههؤبیچنهمامانه

کهېۉبدهبئهدهئهرۆوبههۉنیاۉل گهیارمهگېڵووومامانېرهشؤنه:اتمۉوهردۆساڵمم کارهتیم رمۆیگهڕوېۉهبه.
."ناناومامانهسهکهئامانیومنفاڵنهېۉخاسیاگ"ۉاتشوجوابشدانێ

ردکهباسشکههۉێڕموده.هېۉنېڵنابېگیکهرهوبهزڕېقهڵئهیشاوکهویانهرهبهېدلېنېابۉمنلکهېبهمانخانمرهههه
وهۉگرهنگوقیدهېقنجدهوپهعاتیانزدهسه.نردههیۉشیوهبهېۉگردچوئامێنۆهېۉرتهېۉېروالخانمتهېۉانیتازه

.یماکهویانهیوانهههپېچیانهیچوئېمهکهزاڕؤڵه



ماڵوکاکجه.یمېکېمابنیهنامېکناچهرهیاوپېۉهنگدێتابهسوکارودؤسوئاشنێمادهکهرهیهېۉفتوههنهؤش
جهؤویېرسیکهرهرپهرکوکیسهتوکهزیارهېانۉکارختانهچاوهفازیلکهکاک.ېینبکانهدلېمېمانهکاکفازیل

تهۉهه رسایشپهڵاڵاڵومهۉههېۉ،چندجارېتوقادریبریقهادارا نهڵاڵیچمهمهېئ. ماېروههېراربوقهېبچڕیهما
رهیدیاکاکفازیلیهبراگۆرهپېسهمالمالیوکاکجهجهئۆکاکردهنامبهمنچابارۆپه.ېیمبنیهیماکهزاڕؤڵهېنام
".!خۆتابگرهچێوتۆشدیانبهئهرریدهکسهالیهیمهندازهئهسخۆیبهکهفاڵنهفازیلبرا،"ۉاتشو

نامهردبهسمکهردیدهکوبهنهمالیهشئامایکاکجهتیکاکفازیلیووهزایههڕومنیچدلیناومندریاباوشهېکناچ
...نیاسروهاکېماونامېمکناچهنیای
جهاڵتسهده ئیسالمی جهههنهرانهېئی سهپهر گېرېنگهسا رې النههسیاسینیروهنهکوردستانیچهجهو دؤزېکې
زادهتوماعهجه.رېنېکه بېنېنهیمفتی خزێ رژیمی پاڵو کهو بې یاگېۉهسوکهیچتقهموهقیادهباس ش پېداالشۆ
دیمؤکراتی.نهردېکه یؤشکوردساننهپێۉشتارانهحزبو بېنههو جهتهبهو بېتا ما ۉهڵاڵیانیمهچهمزاکرهڕاو

وگېڵېنېدلېنهیانیېشبېنېکهربهوزیاتهبېنهشودیاریئاشکراگێۉیروبارهقهمهاڵیههڵهکومه.رؤسۆزکهچېۉېۉ
ههڕانېشجهرمهه جوتکیهیهرمانااو سازمانهتی و ۉههکاۉدیموکراتیهیارا ۉهلۉېنې و ههراۉهرۆ ڕژیمیۆ رمانهرو
.رېکه
بیێرلێۉپهههېوگیاشدؤنێبېنمزربهسېسههېۉکبڕاڵتیئیسالمیسهدهنهریۉانیچهمه زوېهېشاگژېدیشلېۉیا
.رهههیزیڕشوؤش

یهمهجهریبهکهنهانهۉریمهاڵتدارجهسهنیرویده مهتیجوکیهو ئهۉیرتیارا مهنجمهانیو ۉرینو وڵهکؤمهانیو
مه مامؤسایا مهئاموشدانکانونوریۉانیو دیاریهتهخهکهانیۉریزا سیاسهردېبېودژبهکهووېشا یتحکومهتا
.رېنېکهرمانهئیسالمیهه

ېنېخزنهرهرسهرههزیاتهاڵمبهبزیاۉهنهنیهنجمهتیاراوئهتیجوکیهاڵتویهسهودهیهسهجهتاېنېرالشکهتهېچریک
.رېنېکهپېدانهمسهههۉیپێویاگه

ومامؤسایاوڵهنیوکؤمهنجمهرمانېئهمبې،ههچهرهدیاریوۉهتیجوتیاراکهکیهرمانایهههجیاجهنهنهریۉامهجه
دیاریېبېنې کانونودانشئاموزا دلېخهوجهرېراۉهریېبهرمانېرۆشنگهنههنجمهئه. رمیگهبهنهشاریهباتو

بېبه شدار ههڵهکؤمه. مامؤسایایچ پاسهو جه.ر سازمانې ههکهئی شاههکهنهۉێۉهشو ورژیمی بې لۉا نشایی
تکانونوهتایبردمیۆبېنېوبهمومهرېنېودهردمیکهرمانېدلېمهگرتېبې،ههاڵییاگېشنهجمهوریئیسالمیهه

جه ئاموزا مهدانش دای ئامادهوهنهردمیهیاردی ردهکهختو یهدننیازمهی پېسهمهکا گرتهردمی نۆتی بهې شو
روتوشاریشاسهمنیهرکوپارېزنایئهئهنگیماههههوبهرهئیسازمانېگردپېۉه.ختکؤشێبېنېسه،نههشیردهکه

.بېشاناۉه
وه ڕهڵهرگېکؤمهپېشمهختانهچا باشوریبهنجدهو سهردهرانو ئهریۉانیکهردایمهۉام رزنایئادیشایچمهرهرېنېو

.وئاسازمانابېرهتهرمانېۉهههرمانېهه
وپڕگېاڵیگېڵېنمېکوتنهراشارهدهربرانیدۉیهچه،بېنېدلېنهانیۉریرومهیسهیپههجوموقیادهېشایعکههۉېۉشه
وېانیبۉریجوانامهجهؤییکهرهنگهسهېکابراودل.رۆؤهېایمۉژناسناولمائهېو.ېئیستشادایمېۉیۆرپاساروبانسه

ېرنگهانیچۆسهۉریومهشتهپه"ېاچۉ.ردباسماکهوشاریهزعرووهسهېۉڕنترینیوبایمێههۉایشۆیاۉسه.ېئاشناب
.رهرزیانهردممهمهوېنهه
ردێ؟تاقیکهنینچهودژمهسؤشاریدېیدلپهنهۉېرۆوشهیپاسهده:رسامپههکنهومنهجوابجه

...ېرمکهقهرتهکسهبییهېۉېۉرئاماچوئهرهېنېسبهایاگېۉبڕماڕوبهېکهتیربار"ۉاتش
اکنههنجمیئهرۆبیهېگلقزیوجهسهیشاروپهرېۉبلمېوبرادهمندریاتارارقهنهنیهنجمهندامائهوئهېۉنیشرهئهجه

براده.مېراریکهشدبهنهکوردستانیه کاکقهتاۉاشونهرېۉهرمانېۉېتهوههبؤنهرهئا تا ڕکېشپهیاگهفوادراردریا
.رؤۉهکه
ۉسه مهڕایشۆ پهتؤزهنهقزیهریۉانسهاو وانېتبارېۉیشتهو .یماردهکهشرحهتېبېکۆو ېپاڵېۉهیتبهکاکفواد
نېقیېالست ڕنگجامهو راۉهۉهپڕاۉهدانېۉی منۆ لولوبېرهنیشتهرو تؤېۉ یهنهیشهکهبیبنهئېعالمیې ایاالمپشیشهنگې
وېۉشؤگکاکفوادنهشیپهشنهئانده.بېنهالشهیچرسهسماڵبهودهڵۉارپؤرهشهکابرێۉیکؤتو.رېنېۉهگایکهالده
نیگردروگردپېچېۉیۆوچهسه.یاگېیابارؤۉهرمیفۆتلۉاتاوهورهمیشهموچهشملودهیشداپڕاکهنگهڕدانهجامه
تؤزېنیشېملمارهمهترمزېۉیدهسوکه ئهبڕیاتهنهۉهنگئهبېهامدهاکېبهڕ.و رمانېر کهڕوه. النهردهم کابراو

بهده و فوادی کاک ئارۉاڵپهههسو دهدرسیېۉ مهخه.نگمۆ تقهنتهڵکو پهۉهرگههو بې ئاما و بې کوڕری ال یی
تیحکومهکه؟ۉردتۆتناکهچیکوڕه:وۉاتمرسامپهکهنهجوابومنهجه.بېنهیۉانهرمهپادگانوجهکهرۉازیشسه
شپیکهرۉازیهنوسهمهشنهومنیچئاندهکههکوڕ.ئیتردېراردێوئیسهماکهرئاکارشیێزوتهمه"ۉاتش.؟ننهمه

..."مامیؤتهزوانه
دهېکیهبۉۆکنهکیهۉاسادیمقهساختمانوجهقزسه پهما .ېنمېبېشداریبهېۉسیسکهۉمنزیکبهجهرسه.ردکهنهسشا
رانیودنیایېنیوئرساکوردستاروپهسه.ېنېشداریبیبهوسنهېورم،بوکان،بانه،قزسه،هابادکامهنهنجمهئهجه
اوۉیانهپهنیرژیمیتازهیاشچهرانیوسازشکارېباسودیموکراتوکوردستانوئ.ریاکرشاسهدانوباسېمئامێنهېباس



رانیوکوردستانیباسېسائرهپهنهؤکنیروهانیشجهؤشتیهیوپتهقهموهروقیادهسه.رانیکریاېئجمهوریئیسالمی
...و.ریادکانهنجمهوئهرمانهههگوزارشجه.کوردستانیکریاوشیدیموکراتیکبمؤجدایبهرهپهؤاسب.کریا
رردمههومهمدیهریویبهدیانېپهېنهکوهۆشهرهروبهې،چساۉاکیېکههۆشېدلنهېسیمهۉنههۉېۉپشجهېۉختوه

موئجؤچهرچونوېشپاکوپؤختهوئادیچههۆریمدیهیچدیانېئاسمان.ییااسئاولۉاییاومالوئاماوېشامهپېسه
رؤۉهکهۉهوکهبویا یاگېوېشهفاڕنهېۉهیچدیاربې. ڕاووېشپیمؤرپېسهوژیانههنهیانوگردچېۉئینا .جارا
.ېارۉیچئێریاگهبهیاگهرېوڵوئاژاۉایؤیکؤرکهدوکهنهوئیمهکهۆبیهۉکچیجهکه
بهدیمهریمحهفهکاکمزههامڕێیمېبهبیهکفوادینیکاچهکارهسهلهوجهنهؤش ئادیڕاوکهژیانهماشینهو و

.انیۉرییمهپههېۉنلۉانۆومنمهنهسنهجهکاکفواد.رۉهنهیماگرتهسنه
یکویهاڵسبیکوردیکهېیکتردهکهربهروسهنههابادهمهجهېراربقه.ردکههابادیچمومهرېۉفهسهختانهچاوهرهه
ریېگلنههابادیهوجوانامهنوکاخهؤساڵجه.بېنېردهکهمنیچشاخؤڵکهمیناریهیئاسهپه.رپابؤبهمینارېۉسهتاییرهسه
یمێبیه ۉهپاسه. بۉپاجهشتیانکهوردمالیزهوکاککهمنرۆکهئاما گنمېالیؤی،ېۆئاما مالڕیزیکاککه.

پهدماته و سهشتهرۆ نیشتهو منۆ بېرهرو وهوه. کهش بی باس فاڵنهش ئکهئانا فیسارهاماسیچ ئانا ئاماکهو .سیچ
ئامانوچانیشانهمنېساهؤماموریمیحسامیئیناچایکهئاغهېنېاچۉ.ېنېشاچابېاریفرۉبیکوردهدهتیئهخسیهشه
.نهؤژاریچبزیساههؤمام
کهنکهؤساڵ پهم ڕبیم قهکاغهیکابرێؤ. بهڵهزو وردۆچهماڵشکهکاککهسدهم پهم وچهیالئاما نیکاکیما
رسیوۉاڵپهوههشؤنه.بېیهسابؤمامنههۉشپاېوختووهدیاربېپاسههابادیبېومه.رسیۉاڵپهماڵیکۆتههکه
ودۉېۉکبېهیچیهماڵکاککه".ری؟کهېمالقسکاککه"رساشپهماڵینیکاککهچهرهرمیهتشیگهشیووه

".ؤرکهېسقیمۆلودیئاغه"یمنوۉاتشسشکېشاپهماندهمزهوهه"خێرنه"ۉاتش
رۆ،وچېشمێۉهؤنیببابزانوچه:اتمۉ".ی؟کهئهقسه"رساشوپهنهسیشۆدیامنهدهوکهزهکاغهموڵهقهکابرابه

.ېرئه
کورتوئامادهېۉوخێرئامایورهیهکهردمهیۆدیامهکهردهکهکؤقسهروسهسهچووارۆومانکابراههرهیهۉېۉوتانهؤش

یسیۉروئهسهیهکردمهمهیبهشئاماۉاتهنیوهچهقیېلرخهؤدوکت.یقیلخهرؤدوکتشدابهنؤفؤردومیکربیاشکه
ېرماکهۉدا"وۉاتشرهسیشهودهکهزهغهدیاکاکابرا.کابرایالهاۉۉلنؤفؤردومیکرباسشکهېۉمکهیکهمینارهسه
!".ؤرکاشکهقسهیمۆلودیبێئاغه
مهکیهبهبوکهنهیرمهۉېبرگیزنهاڵمههروبهکهېقسکهرهمهېمننیاب.سنامېمنشنۉیسېنهڵکهۉهئهکابراگیرهمه

.یهوئاگلېرۆبیهنڕانسوخه
یچامنهېۉاڵمباسبهېبینهردهکهقسهرسیمجهته.اچوۉشېتاچېبیننهیرهۉ.رسانێوکۆتاڕاؤه.ېکریهیچنهتازه

رهکهنهسپهۆدهرچاگهه:اتمۉمېنیوچهالوهۉفیمداؤخ.ېانرمختئهشۆسهېرودیباکوردیۆههئهئاگردهودیارو
.!رهکهېرسروئاپهتسهېسووباسوههوتمدرانیېئاناوکه
نیوچهېرمانرزئهبهېۉتؤزیمنوپهېبگیریاقیېلخهبااڵودؤکتؤربهکهفونهؤمیکر.یکهردمهرومههۉراهۉېانۉیا

کهریکیبیهکابرایخه زنامارههۉېۉمیمیتا کهبهسالمو. ودهشداربیام بهسوهرد وقسهردانهگهشیم ئاکهندا تا را
.اتۉختیهوه
ئانهؤش ئهېورهیهنهو نژناسم و اتمۉا : ئامۉریفیمهرهتهجهمن اناانیۆ جههۆرامیه. و نا رسمدهنهراقیهئېکوردستانو
جیمزانونوکرماییسنه،یؤڕڵهکه،رانیؤس:اتمۉرپاسههه.ناانیهۉریکامهانمایهڕسهدرهساومهؤیچماموئیسهننهوه

کهنهیسائانهۉشهوهامچهۉاڵمدابه.گرفتمنیایزۉانیپهنههکوردستانیشېۉوهیچبهوېمجهپېسهمېو.ناوهۆرامیچه
ردموکوردستانیومهفرهشویبهپهکهېرچنمؤهۉېۉزاراهېۉباشهۉڕائینامایمێوئاناکهبیهېانوئیکتۉیزپه

.!ؤئاشناب
ېۉوتاڕادئاشنێنمېیانیوسنهۉریومهزوریشارهردمومهنواۉنیزردموهۆرامانیچهمهمهېیئینمونهاتمپهۉ

نتهائاس نهېمیاومر به. من کهکهاڵم مهبهشؤوگنهروۉیهنهدههابامهیېۉ ههمدهردمیقسا لهشؤنهسبهو وهجهماو
کهنهخاسئانهیئجؤمجاپۆکه.یاۉایمنهبایسودېرئهبؤبهیچهرووئانههابادیۆکهردمومهروزۉانومهسهریوئازه
رمتهکوردیاشکهیرهغهماوزۉانهشؤنهکهېرچنمؤهېۉهجلهرمېکهچۆئاناقسېشکیماکهاڵسیهکهیئیکتېبهپه
ڵیماکاککه.هۉنیشتاراېانۉمامنێولمتهېقس.ؤبرتهئاسانیچمهېیئپهیشیوفېربیهۉیهژنهئهپاجؤرهرۆبؤتاسه
.ۉاتانهپهشیسوهده
ېبنهمهشنهومنوئاندهاکهۉیلروپهیسهپهېهجومبهردسشکهنشگرتودهؤفؤاومیکرۉلؤیرهومنهنهؤش
وئاغهئه"ۉاتشۆیانیسنهېۉهجلهاوبهۉلرؤتهئادییدمای."!ؤربشکایبهنهېردېگنهشۉهریشاریاالیو"اچوۉ

"ێژێیڕاسنا"ۉاتشواۉرلتهؤیرهییهریسنهبردادهونهؤش".ڕاسئێژێ
کهېیگولپېۉگوزارتاۉېایلۉسئێژێوڕاسنایێژێولڕابیبهسهلهجه میانه.ؤردا اوۉساهێمنلؤمامنهچا

دهؤمیکروف بهنشگرت و کهاکهۉههېشوهېقسېۉمکهسۆ دماتهشئارام و ردۆ ۉاتشریچ سهئه" برا ئارهری و
ارۉنهؤیوشؤگناالیېانۉزۉېدریکهکهیهروئانهوسهتهؤکری.ؤڕاسماچؤوخرهمهندهردهریتاچیبهبراده
یسه وهؤترینرو را؟کهشنهیۆ سهشیبوعرهمانهؤشېمانیېوسلجههله. رۆئینا فارسیشمانهؤوکرماشانیشهجهله. و



وهجهومنلهندهزهبه.رسهؤبکۆتهریشوئازههجهلهومانهؤشهابادیچومهوبوکانهجهلهکهروسرشتیچانسهکۆته
بوبهوگوشهرهیه سینو و بانههکان و پقز کوېۉهجلهسهېی سی پاراؤردی پهراتهۉرانی ئانهو اچیۉؤکرییچهی
..".شایوهېۉژارینمونساههؤماموتاریخوبتلیسیکهرجمهته
مۆوڕوهئامانهکهنهؤنساڵیدورهفهیۆزیانیرهېۉاڵسکهروسهکهیېۉکهۉېۉڕ.رۆهۉنیېێبۉییاسهدرهمهېمتیحانېئ

".!ېرمکهېۉرۆپیاسبهېروبابلمفتهدهلهمه"ۉاتش
ېۉشؤگ ڕاکۆتیمینهیهکهبلوارهو مانهؤش. دهرهیهۉېۉو قساۉهو دهۉداییدونرهفهمو ومنیچداماردشکهیکهمانچهاو
بلیۆؤنتردهاشاکهۉودانهشهوهنیتنهژهبابهکهنهتپهاچوۉئاماناتا"ۉاتششوېڵروباخههۉشنیاکههانچمده.نهپه
."ېینۆسودپه
ووئیزنمواستسهدرهاڵنێمهېگ.ېبمامنهتههۉالیدونیچمهرهشاوئاباسوفهېچېنېزاناڵمنهمیانبهؤقېۉېۉچېنېزان
ایمێیانهۉیدونیلرهفهینچه دانسروه. باوشیېشا پهیزیادهېۉسچکه. ېرکهیباسنهم منوبه. چارهېاڵم شانهم
نیچه.ېبرسایمنهومنیچیاراوپهېنېرکهباسنهېئاد.شدێنهنیمڕوهژهشیبابهوهنهرجهتهگۆرهېۉېۉیچنێکهېوان
وېنېیۆمدرێبکهجادهسوسوپۆدهڵیپیدهؤرزاڕیهۉزدڵؤهقه.ېنۆسودنیامایمیوڕوهیهماشینیبیدونیسوارورهفه
.ێلۉمهېوئویانهڕوهمایڕهبهمهېئمشاکۆتبهچهرکههه
.ېرنکههۉنیشیژهېبڕیپهنیشتهرهئهروچوه.ېبنهۉوشیېرابهه.رسهېانۉکانامگرتولملوپلهنهیهرهروبههۉ
نهېردمهتېدېد"ۉاچېیۉهۉېنېهژنئه تاته"ۉاچېرهتهیۉه" نهشپهاسهڕ"ۉاتشرزبیۆوبهېۉنگدهتا"نردهمهتنا
".نردهمهیبراتعهسه،تتاتهونهنهېتهدېدنه!ېاچدۉ
به.یماالیانهوهکهشمزگیېنانۉویارهشهېوونهؤرداششرتاوبهیگېۉسدهچاگه.ینېمپهقسېۉهوهیچېنېکیابؤشپه
.....ردسکهنمهههۉگیریاوشیینهپهېمو،سوئاشنایؤسوکارودوکهاومومایمیتاتهمزگیودیهېدلئۆایمۉل





