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 م که ده  وه ریبی ماڵه من غه"

  ریبی من ناسراوه ودا غه خودی خه  له

 .م که ده  وه ماڵه ریبی من غه

 ڕۆیشتم ده پێیدا  م که که ده  و شوێنه ریبی ئه من غه

 !کان ک مرۆڤه لێ نه

 م، که ده  ردانه و به ریبی ئه م، غه که ده  وییه و زه ریبی ئه من غه

."کرد ی ده مه وێدا منی منداڵ گه له  که

Verner Von Heidenstan،شاعیریسوێدیی 

 Ensamhets tankar)(-یایینکانیتههزره:شیعریله

























.بی هه دهوهکانییهههونهخهونبهههخهههمیشهههکههچیایههه.نگیمهه  جهههکانچیایههه

یدڵهدابههوهتالنهییاددا،لهوهتکانهکا؟لهریبیمدهبی  یانغهوندهکخهچیایه

وههکانهههچیایهوب هههاریرلووتکههههسههههوێ،لهلهههه.وهکولێتههههدهوهدوایشهههوێ کاته

ب میچهیکانبههکجالجالمکههبیه موهخهم ده.گرنباڵهدهکدڵیبهاشوێ پێکانوه

ویکهههانی هوچاوهرهوهبههههه"چیهههایشهههیری "رسههه گییسههههکهوتهشهههکهئه
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کانهدادێه ڤرهناوتیشکیکهبهوهورمهدهکانبهودووپشکهمێرووله.وهبمهشمڕده

چه ،مه دهموویانلههه.وهنهکهمێژووبرسیتر اریاندهکانلهمارمیلکه.چ وده

نارهدیههارههههبهههوه م داڵییهههدهبهههمهه مکهههوهئههه.چههمموویاندهههههمهه ملههه

وهکانیانهههمزرهتامهههسههتاو وبهههراوهرماوهرگهههکانیدوکههانێکیبهههکراوهکهههلهکه

کیئهاووبههیهه هفرهریمهفهونێکیقوڕسهداسههخههمه ملههوهئه.بمراشدههه

.وهیادنایێتههیمبههکههناوهکههوهگێڕمههکی امهداردهیههکیژێهرکا یوهب اریچیایهه

قڕێژ ئههارهکهههونهیخهناسههههه بهههکهههرگیبالیفهربهههسهههکههانییههههێرۆگوڵههه

.وهتهخوشکێکمدوورییم یپ چ یوهبێتکهده

وئههه،وهبێتهههبێههداردهوههکانمههووڕێ هناڵههه بهههکهههژوورهینههاوویشههپر هشههه

وهنگمهههناودهبهههکانبهه وشهههڵهههه ایهه.داتمارۆ دهتههادێگهههکهههشڕهشههه

حیلێههه  ،بههههسهههپێهدهئهوهکرهوهوه ارمههههلههههیشکانووشههههوهنههههدهنگدهپه

. ێ ێ بهکاندهوقهتهوهکانیانهوقیسمکمڵهشه

ک یههیئههرسهپێدهسهه هێشهتابهکههیژوورهکههرهنجهمهدیوپهیئهکهههفربه

،لهههداکانههچیایهڵگههه ،لهمهه لێههره:بێههتدهکهههڵهداکهوماوهخهههلهههممهشههه

.وهی هدهکتردهڕووگرداسێبووریییهرۆژگارێکیکه

داوشههکانیانله ،وێ هدڵمدائا ادیانبکهمتوانیلهنهیکهوچیایانهئهکمهرهگه

.وهبڵێمهکانچیایهتوانمناوین دهتهل دووبارهوه.وهبکێشمه

رچیههایسهههفربهبهههتالێهرهوهئههه.حههو نیرو ت،شهوێ ێهلهههفهههخهکلهههچیایهه

کههئای،وهچێتهکاودهروادادهفرههبه.ب وخاممشدهوهداتهوقدهرییشهوهیاده

رییوهکهاویهادهفردادهبهه.وهتههیهاددێندیلمبههقهی2891ی ستانیرفبهئێستا

رییوهفههڕێویههادهفردهبههه.فههراژێرییدهوهویههادهوهتوێتهههفردهبههه.وهناچێتههه

ناوم ههداکیتیههژڕۆبهههیهکگالیسههکهوهکهههیهههوچاوتروکانهئێسههتائههه.مکههرۆژێده

کاتههدایدابههڕاولهههممهکشهههیهههوههیکههڕادیسههانهئێسههتالههه.گرێڵدهرههسههه

یمرهسهنگه هئهاوابوون،رۆژێکهیدۆڕاوپهڕلههلههرۆژێکههممهکشههیه.وهڕایهگه

لههیکاتههوهدوائاوڕدانههممهکشههیهه.یهممهکشههیههرقملههوایکه.بێماڵ

.م 

.وهمهکهگیرسهههێ موخاممشهههدهداخهههم دادهکیتهههواوهیههههخورپهدڵهمههه لهههه

ر فتن خهم بهههوهاتهههئهه.وهگیرسههێ مهخهم دادهوهودیسههانهوهبمهخاممشهده

.گئهاژۆ ویسهتیڕارهڕیخمشهنیاکانوشههتهچیایهله ،چونکهوهام ئه. کهده

.هاتوو تاکووبژیموهژانهلهم ێهکه
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.دییهبهرووبارێکیئه ،کهکهکدهتام سمراغیئا ادییهوهئه

لههێمدوور ئێسههتایهتائهههوهئههه. فتبکهههر هیکههاتیئێسههتابهههمهههخههوا  گهده

ناوکئههاوێکیراڕالهههوه ئێسههتایهئههه.مێهه مئێسههتادارادهوهالههه،ئهههوههوێتههکهده

م هداشلهه ئێستایه وئهدائاماده ئێستایهناوئهم له.ڵدێکانمداههستهده

لههڤی چاوتروکانێکهه؛ئههنییههڤی هدائامهادهئهن لهه انهمکهاتتههده.نییههئاماده

بهوورێنیشهتمدارادهتهسێهبهککهڤی دارییدانیگایکاتوهئهن لهته.بێکاتیی

بمیهه.وهداتههوقدهکانیشادییداشههچاوتروکانهن لهبوونتههه.وهونام اسێته

کباڵ هدهوهوهفتکردنیخهودهر ه بههدهبهه. فتبکههر هبهه خهودهوێئههمهده

ن چهڕ تههسهترانێهده.وهخوێ مههمانێکیخافاڵوخهم دهکانیب ئاسرییهکمچه

تاوهفتنهاکرێ؟ئههر هبههکهیهوچاوتروکانهڕیم ئهئاخمشه.هیخم بچ به

ککانوهچاوتروکانهه. کهشهدهکانداخهم دابهسهتچووهدهلههنێوانچاوتروکانههله

 دهبههبهێه مکهه بوونهها  کمتاییبهخوم ده.نوا هرتهوپهاوناخیخم پچڕ

ناون لهه انهمشهوێ یمه تههده.راشبهووههوهکانهنارهر یههوتیکاتووهره

.یهکاتداهه

دایکبههوونیڵلهههگهههتالهوهئههه. نههاخیخههودبکهههسههتبهههنووسههمتههاههمهه ده

کانداوشهههلهههاویتههموهخهه ؛تامێهههلهههکهههتامێهههدهسههتبهههههوهکانهوشههه

وهکێشهمهیخودچاوتروکانێههدهستهجهکان،بهیوشهستهجهبه.وهچمڕێتهده

. کهبوونیخهودنماییشهدهکان،تهامیهههیوشههسهتهوهاجهئه.وهنایبی مهکه

.وههبیهر ناچێتهلههکههوههمنێتههدهوچاوتروکانهئهوشه.کانیم  کانچاوهوشه

ن مه تهه.وه بهمنانووسهرێ هتامدارانههچاوتروکانههلهموورابردووهوهه انمئهده

.وهیهاددێ  ههیخهم بههستهکانیجه انمتامیچاوتروکانهدهکهیهکانمههوشه

کانیتهم بهم ی هدوو مهانیچاوتروکانههکلههگمدێ متامانایههکانبهتاوشهوهئه

.وهنهکهب

رفهههههسههههدارداحهوهبارانێکیههژێههههررێژنهههههلهههههره،وهوه بارانێکهههههدهبهههههرهوه

نگمهداناودهنگهتبههروحهتدهسهکترلههکیکهرگیایهسهله.کانمبخموهداکردووه

ونههم هیرابهردووهنهنکهدادهوهرتهسهیبهداکردووانهرفهوحهئه.وهچمڕێتهده

:یمه و مانهریئه؟سێبهوهمهئێستاداکمبکهکانملهرتییهپه:کینادیاریهئایی ده

تهامی،بارانێههلههیههرابردووانهوچاتروکانهه،بهارانیئههتامیتمیهکلهیهستهجه

.ییهبا نهئێستایهلهو مانهیئهسته،جهتمیه

 نێهوئههڤی یمه لههئهه.نگهینییههدهکههدڵێکههلههییههنهبا   مانهه انمئههده

وهڕهکیتههیهسهتهوجهوارهدڵێکهیغههبهه.یهوهوقدانهن شههتههکهههدایهدێرانه
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ککانوهچرپهههه.وهنووسهههمهراممشهههکردنیبهههووندهکانیتهههموفهچاوتروکانهههه

تسههتهئێسههتابههمنیرووتههیجه.مارۆداوهکانیتههمئێسههتایم یههانگهههچاوتروکانههه

!کانمڕنوشهندتهچه:وهنووسمهده

یکههیتهامیکانییهڕ؛ئههڤریتههکهبمنێهلهیئه:کایم بانگیتمدهستهجه

"!کاف "یناوکمشیچیا

کلههگیایهبییهڕ،دهتامێکیتهبییهکانمدادهناووشهکان،لهنێوانلێوهتمئێستاله

سههتچوونیدهریکملههه،خهههوهمهه یههادیتههمنانووسههمه.کیئههاوارهبههمنیچیایههه

ووهبزنێیتهههوهنگمهههدهلهههکوشهههوێوهمهههوهادههئهه. کهراممشههدهدیتفهبههئه

ئێسهتا.وهوشهێتهکبدرهنارێهلههب هاریچیایههکههه وهکهه دهحه.وهبزرنگێیته

شهههیناوباوهوێلههههمههههده.یتگههههرییمهههداپێدهوهناویادهنارێکیلههههڵێهههیهههههده

.وهخوارهومهبکهدایژیانشانهناویلهوهکئه،وهوهرببمهچاوتروکانتبه

ویریچاکهههچاوێهههسهههکچههمنخههودابهههوه.ژیههانچاوتروکانههتتموێهههبههوولههه

.ڕوانههمدهداجیهانههسروشههتیچیههالهههچاوتروکانێهههلهههوهابهههکا،ئهههکانههدهخراپه

یه  کههمب ؟دهرێلێهرهئهه.دابڕاو  لێرهکهستدههه.گرنڵمدهکانههچاوتروکانه

کانمکاوبهاڵیوشههڵهدهماڵێهههشه.ڵدێناخمداههڕێهلهپهردهنابی م؟ هئێره

.کاوێڵدهوههکانڕهناوالپهبه

نووسهم،تابهمتدهوهئهه.مهاڵتهرا اوهلهه  مانههیئهه ریکههیتمیهوهبیرهات هله

لههنگێههرهبههوه ،ئههانتههیمه کچاوتروکانهه.سێکیتریچیتمهیکهکه

،وهکاتهه، مهانچڕمدهوهمهکهکانکمدهوشه.وهکێشمهکانتدهچاوتروکانه،ممریی

رێهلههسهێبهبمههتهادهوهمههکخهودیخهم قووڵبکهروه هههکههبانگی مهانده

ریسههێبهبههووبهههجێبهههێڵمکهههبێههدارهنیاییهههوتهچههمنخههم بههمئههه.چیههایوشههه

ووهاگشهتئههئهه.گهر نگیخهم دهبێهدهوگوێلههوهمهکهکییم؟خم کمدهناوه

.چ ستدهدهکخمتلهوهریکهخهکهوهچ مهدهچاوتروکانانه

کانچیایهه.وهبم مانتاسهێبووریبداتهه یاترهیچیتر نییهکانچیایهنگیجهله

.رییمهه  دهقهههکانچیایههه.دیی بهههتئهقیقهههکههوهکانچیایهههکخمیههان،وه

ریبیتکهها؟غهههرییخههمیدهوهریبییههادهکغهههکههایههانچیایهههریبیمدهکغهههچیایههه

کانینگهههرهنوێبهههرلهسههه.ریبیتکمتههایینههای مههدیویکههات،غهههلهجێ شههی ه

!ریبیم یغه،ئهوهبچ هکانچیایهوهوشه

نوخههاوکهههفڕێدهڵهههبهوههنیاییم ههناوتهههینیگاکانههتبهههسههتێرهوڵئهتاگوهئههه

راممشههیرییمفهوهیههادهوهکانتهههوهفڕێوخههاوبوونه باڵهههدهم ههیشبههه.وهب هههده
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کاتێههه.وهدۆ مهههرۆچوونتههداخههم دهمێهه مولهههخههودیخههم رادهلههه.وهت ێتهههده

مێشهههیخمڵهبههه بههههکاندهڕه،الپههههوهنووسههه هدهکانمانکانچاوتروکانههههوشهههه

یهادشهزانمتهملههده. یادتبکههلهتاوهت ووسمهم ده.ینیگاکانتستێرهگوڵئه

وقیشهه  لههههاتوو وحههوهژانهم له.کانتر گار ناب چاوتروکانه ،لهبکه

.شادییه

وهڵههدراوهرههکیبهیهههوهیبیرهات هخورپهههدابههه چاوتروکانهههرئێسههتا،لههههههه

دییوبههکیئهسهپییهکانبکاتههر هخوا ێوهڵێیدهردهشههکهفرهبه.رگیر ده

مهداکهکمنیجیرانهڵیبامیشهیههغهاڵودنێواندوونیگایئێوارهکلهیهکهچمله

دارێکیرکملکههشهیسههیرهسهتێکپهیهههیکڕابهمنیچهایچاکا،لهفڕێدهباڵه

.کهاوروژێ  وم بهمنگردهژیاندهوه"گایکاف باره"یکهخهتبهمهوویلهدووکه

یئێهههرهفرگرهبهههه چاوتروکانههههکئههههبهههمنیچیایههههوه وشهههانه اریئههههلهههه

.تاو سوهوههدییبهکیئهدیارچاوتروکانیچیایه بهم لێره.وهکاتهرمدهگه

کوتبم،وهرکههکهدادهدڵهیچیایهلهکروههه.نگیم ،جهکهیچیایهوهنگدانهده

خهوا  ده.وهتکێشهمهوهادهئهه،وهوتێکهشکهناوس گیئهگئاژۆبهکیرهڕووهداربه

نهاوتمدایههلهه.رۆبچموههناوژنێتیتکچمنبه ،وهنگڕێژبکهرهوهناختهکانبهوشه

.داتمارۆدهکگهههرابههردووئێسههتایهنگخواردوولهههکیپهههرییهههوهیاده.دایکبههوونلههه

مهانگێکیمارانگها بهه.وهبێتههداندهئاسمانئاوه ،کهدرێژدهکانچیایهستبمده

ووهخشهمهبهدهر وهوکانمبههختێههگههکدرهوه.کهاپمڵگردهشهوداکانریامه ه

.پمشه دامدهوهبیرهات ههخوناوێهلهه.روانمدهدامگرتووکیتهیهریاچهچاوی هله

کانداسهڕهنێهوانماسهییهتالههوهئهه.ندهپمڵدهشههوهنگمههدکانلهیوشه ایاڵه

بهه.تیالیههگیانهکهختهکانیژێرشهمارۆدراوهگهپمڵهکشهودڵیشموه کهرێده

رووخسههارمدافرێهلهههکبهههوهکهههونهخه.وهئاگههادێمهههمانبهههنهههترسههێهلههه

بههه.وهمهههکهدابێههداردهیههکهراممشهههفهنگییهههبێده لهههکهههمهڵهکێ موقهتهههده

 کهسههتدههه.وهالوێ مهههدهوه بیرچوونهههدهانجیهههانبهههکیڤهههیپهوه ری گانههه

ییئهمقرهنێهوانمه وخمشهمدابێئهمقرهلهه.کمچدایههوم لهرهموورابردووبههه

!یمه ئههیهتتهملێره.تهمچیتهرخهمتنیهت: دهنگهدهندێجارخهم دههه.ناگرێ

وهائهه؟وهبژی ههنی یهاکهدهکمچه. کهخممداکمچدهکاندوورنوم یشلهکمچه

نێههوانلههکههوهنووسهمهدهبێماڵهه خههودهئههوهگرتووانههوواتهاخورپه رسهتهبهه

وداینێههوانمهههلههه خههودهکلهههنگییهههتابێدهوهئههه. نهه کانههدادهیڤهرفوپهحههه

سههێ ،کانرادهوشههه.یبوونێکهههوهدۆ ی هههمیشهههنووسههی هه. ێواتاکانههداده

نێهوانکانلههوشههکهه.نگیخمیانهدانجهکانلهوشه.نکهرامانمدهکانبهیهواتا
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وشهه- مهانبه کهه.یاندووهخمیداراگهکیلهدانییهڵشاخان، مانئاوهخمیانداهه

.وهنگییهبێدهستیدهخمیدابێتبهکب یانرهچ خاممشیگهبوو،وێده

یهدارشهترکهنگییوکمچهنگینێهوانبێهده جهنووسم،تا مانلهروادهتاههوهئه

نگیشهیعرێکیجهه بههتکههوهاده،ئههوهژیانهدانابی مهه انمچیترتملههده. بکه

بههمبهههنههێمچاوتروکههان،تههادهتههمچاوتروکههانبوویههتوم ههیشنههاوتده.وتووسههرهنه

.چیاینووسهی بهب دهوداکانینێوانمانمه.بوونداکلهماڵییهخم ،بێبوونێهله

کونیچیایههخههو ڕاولههکیخههیههتاراوگهیهێشهتاسهپێدهوهرهنجههمدیوپهله

:ڕوان ده

.وهماڵێهم بدۆ ێته.وهخم بشارێتهلهڕوانمکهماڵێهدهله

داورووخسهارهلهه.کیههوهری هله:وێله.وهبێتهدهدارووخسارێهئاوێ هنهودیمهله

کههرێ ،کانوێههراندهماڵههه. یتههمدا،مهه ههههکانچیایهههلههه.بیهه میتههمدهکانچیایههه

کمتههایینههای چهه ،سههتدهدهییههتلهههئاماده.وهبێتهههیبێمههاڵیرووتدهسههتهجه

   مهان.کاسێهگا  دهکه.هیتمیه کهکهروکانێهدهسمراغیچاوت.سمراغت

کهات.ڕێوهکبگههومهاڵیچیایههرهبه: کهبانگتده.وهرێتهلهک ،بووندهچڵهراده

چهاویلههوهتادیسهانهوهئهه.بێهتدهتههڵهییبوونتهدا،ههنائامهادهدابهڕانولههلهه

تهمڕا لههگههخممهداده،لههتمدایههڕێملههگهسێهدهکهله.ڵدێیرییمداههوهیاده

روونهاکیمه لهه.دانییههسهیدیکههکهتهملههرلهدهڕێمبهگهکدهتمیه،لهدایه

رووخسهارتداوێ،لههبه لههده.م هدالههکههیهڵهنگیتم ایهده. ێمرووخساتداده

.بمئاماده

کانترتهههپهوهتههمشبیرهات هههکههاوفردادههبهه.وهتهههدابێمههاڵماوه شههارهفرلهههبههه

میشههههوپشهیلهئه.وهبیرهات هفروبهب له پڕدهکهیماڵهباڵکمن.وهچ یتهده

ردووکمانههههکههاتلههه.و ڕانیمهه ئاشهه ایهخههه بهههکهههریژوورهوبهههیئهرامههاوه

.یراناگاوهڕانهگهتربهبێهووده

وهراممشهییهمیفهوتههسهتانهکیمههێورییههکات،بههندێجار،دوورلهم هه

.ڕوانه رووخسهاریرامهاو دهلههژنێکهیشم داونههمههودهله. کههیاددهخم له

یکهههکمچهتیکهالوکێهههشهههبهههوهوداکانهههیمهوهڕانههه گهدهمههانگیشبههه

.وهالوێ ێتهده

.وهبمههئاسهماننزیههدهلههمێ ه ،رادهوهکههچاویگوڵ اریچیایهرییتبهوهیاده

سهتدهوههکانهچیایهمکیئاسمانب ؟جیهانلههکانمهرلووتکهگهب ئهچیده

وێم،لههه مهه لهههودهئههه. نهه دهوههکانههچیایهسهه گیکا،دڵههیئاسههمانلهههپێههده
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ورییههت،بوونێکههتجیرانههیچیایهههوهیادهماندایههه لههه.سههتاو قیدونیههاداوهچههه

کرهریبیکردنگهه،غههبووایههیههوهڕانهکاتگه.نیاییداماڵێکیتهییشتلهئاماده

وێلهههه.ناوئاسههماندائاوابوویهههتکهههدابههههیهلووتکههه،تهههملههههوهتهههمتوایتههه.بوونههه

کانگهایچرپێ ه ،لههداردادههکیچرپهنیچیایههناوچاویچیمهکانتلهچاوتروکانه

رییوهکییههادهکانییهههب وتههمشلهههکههههچیایهههکههه.وهبریسههکێیتهجیهانههداده

وهایتلهههتههمئههه.دانترهکانیروحههتئههاوهرێمهههرییههوهنگییههادهبچیههت،جههه

.داوهخمکمکردنه

،وهناومههههاتیتههههکهه.بێههتردهناو وهریبیکردنتبهههغههه.نگیم هههرییجهههوهیههاده

ناوسهتچهوو،بههدهوی تلههئههکهه.وهوفێ کیوتامێکیچیاییتچانهدهبروسکه

مه وێی،چونکههتهملهه.وهنمههتهییبوونهتدهنائاماده. کهدادهرییوهچیاییاده

تههم.بههڕێڤی ههدادادهئه لهههسههتهجه.حاڵدایهههرێکیمهفهسهههبوونمههانلههه. لێههره

تاتهمچاوتروکهانێکیکههوهئهه.ریبیکردنههغهمیشههڤی تههچیئههڕمێی،کههداده

کانهههیمهه بههووان،تههاکووتههمنگهههمووجهمویسههتههههده.کههاتوکمتاییههتنییههه

...ڤی یکیویستداربیتئه

نگییه،به؟ مهانرمێکهیشههوهکێشه هکانچهیدهوشهه.وهوت هدوورکهکانچیایه

شهوێ پ ،نگێهلههبهبه بهوونیشهه ماڵهئه.وهرێتهلهنگییدادهبێدهنیاییلهته

کیبێمهاڵلههمانایهه.یههوهنگیبیرهات هبهمانهایتهمشهه.وهدانیتمناناسێتهئاوه

.رگئا ادییهکمهبێماڵییشوه.وههمنێتهخم ،تمده

رتیشهکیگلهمپیبههوروونهاکیشلهوهکوژانههوههکانچیایهڵگهکانلهستێرهگوڵئه

.گێهرێنگیبهووکێ یدهرییم دا،ئاهههوهییادهناسهههنگخواردوولهژوورێکیپه

دڵهیلهه کههکههدهیریبهارانێکیدۆشهداماوکداسهیهرهنجه پهردهبه ولهلێره

.داپمڵدهشهداوچیایهچاویئهمێهلهته.بارێدهوهژنێکه

وه بهمبگێهڕهرێشهانییهوپهئهراممشی،ئێستاتمبێوشهفهلهوشاوهیتمیدرهئه

ڵێیخهودیردهتهمش،ههه.داپمڵدهشههوههکانیروحمهرێمههتیههڵههناوههبهکه

جهارێکیتهریش،.به ئامهادهمیشههناوخمیهداههکانتلههباروانی ههسێبووریی،ده

وژیانههسهترانێهبهمئهه.کایرتدهسههکههوهدابێ ههنارهوههتیئهروومهستبهده

وهرییهسهههتبهکهشههێکیشهههکلهئاسههمانوهکهههبچههڕهوییهههو هنگوئهههبێههده

یتمئهه.ب رتدهپهوههناوگیانمتامیدڵتبه کهکهستدهوهاههئه.وهتهماوهچه

ناممییمهدانمهداجێهێشهتولههمهتهتییلههکانیدۆسهتایهناسهههیکهوژنهئه

کتاچیایههوهئهه.کشهاویوهرییمهوهناویادهرێکیبهیسێبهڵێیچرپهوتی،دههه
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کمهێشکانوهوێ،مرۆڤههلهه.مبی بهوونکانیکههدا،چاوهکانچیایهڕوانیچاوهله

.نکهدهشهگه

تاوهئهه.وهچمتههوییدانهکانی هستهدهفرلهچیهێشتابهمڕۆبارانێهباری،کهئه

رکسهێبهکانیشوهمرۆڤهه،ڕۆ دهوهنگههکیدرهیهوتاراوگهکی وویهناوسپێدهله

ژێهرتاولهههههشلێره.نکهمبی ادهکانکهچیایهوێخمڵبارانچاویله.ندهگ گڵده

 یئهههنیههچیههن،کههدهدهناسههکانیشههنهاڵێ  وگلمپهههمێکیگرانهدادهتهه

.وههێورنابێتهراکردووهبمشاییه



رامهههانی.وهمالوێ ییههههریبیکردنێکینادیهههاردادهدڵهههیغههههدالههههسهههاته چرکهلهههه

،ئێسهتایمه .وهنههکهرۆشه تردهرییشرووخسهاریتاراوگههوههکانییادستێرهئه

.وێهدارابههوورێینیاتههمبهتههنگهههرهڕژێ،کههناودۆڵێکههدادهبههوهچرپهههبههکههکانییه

لهه.کاننهاودێربکهاوشهوی ه ،تهاکهاتببی راوتهروهب ووسهمه ئێسهتایهوێئهمهده

وهمڕۆدیسهانههائهئه.گر رایدهوهنووسی ه ،بهبکهیریکاتیسهوهجیاتیئه

لههرۆژێکههممهکشههیهه.وههاتههممهکشهبێت؛بێویستیم یهپیردهکهرۆژه

،ڕاوهڵگهههبههارانبههاری ێکیههلهههرۆژێکهههممهکشهههیههه.کههانیرۆژهوهڵچوونهههتێهه

داممهکشهههیهههلههه.وانیچملهههبهههڕی ێهورێکیمههردوویههانتێپهههبێههدار،هههه

شسهێبووریبههکههکانیپشتماڵنهاخوێ  وباخچهختهردرهکانیسهکهچمله

؟چیدایهلهممهکشهیییهب ئاوێ ه.وهکانیم نایێتهبێگوڵدانهگوڵه

.هاتوونهکوێوکانیلهتییهستم،نا انمبێمروهپهممهکشهیهوهالهئهم که

کیب یهراودابههیههخورپهدڵهتالههوهئهه.وهداتههنگدهناومهداپهلهکانچیایهیڵه ایه

ومه ،دوومهامزئههنگاوێهدوورلههنهدهههشچهسهتاو ولێهرهوهوههروویجیهان

نگی ،تههکم،وهوهشێ هگهکانیم دهگوڵه.وهنهبهیادده لهڵهنگهجهجیهانه

بهه.وهبێتهه کاڵدهنیههرههسههلهممهکشههییههئێواره.نکهراممشدهگوڵدانفه

.هێهورتربڕوانهه:لهێم دهکههیبالکمنهینهاوهێالنههکههچملهکیهێماییبهنیگایه

کانتمبههمرهفهیسهههوهکئههه،وه،میههوانبهههکهههکیهرمانوهدهلههێم،قهههپێههیده

ترسهیمهرۆوومهکانچیایههچهاویبههوهههائهه.وهتبهمنهکهکێ ی،هێالنهبچری

. کهسامیئاسمانتبمچاوترسێ ده

کراوماشههێ شههپر هیبهههرئێههوارهسههههێشههتابهممهکشهههنگههییهههبی ههیرهده

کنگهییههکهانیش،رهینهاوچوارچێوهرمێهزونامههکانیسههناره؟هههوهچمڕێتهده

کێشهمکههدهومرۆڤانههرنجیئههسههوههبێماڵیی مانێهلهبه.یانگرتووهممهشه
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مهدیویکانلهکههچملهمهودهئه.وهکانیانهماڵهبموهنهبهنیاییدهڵخمیانداتهگهله

کهیکچاویژنێبووڵێڵیشوه.چریکێ  دهوهممهکشهنیایییهناوتهبهداهرنجهپه

شهێشتابههممهکشهیه.وهشارێتهکانیدهفرمێسکهمڕێوهدههاو مانیم به

.وهچمڕێتهدهوهدڵمه

ب ،بهادڵهتتهههوئومێهدهمه ،تهاکووئههلههکههرهڕتگهیتم،ئومێهدێکیتههئه

نێکی مها،بههوهکمبیهردێتههکهات کانییهه.ڵستکارییل بڕژێرههبهکلهکانییه

ڵه ده.بڕیوه نههوهکانینهاوهرێمهه ههکهسهتدههه.یتکههفێ هبانگیبهوونده

کدا،بێماڵییههرێمههوههیئههوهرهدهبهووندای؟لههرا،لهههههرێمێهلههکههوه

ڕێیشهوێ پ توولههم پڕ لهه.وشێوهبدرهوبێماڵییهناوئهبێباکبه.هاوێژێڵدهپه

سههتبهههپێشههڕاههلههه.کردووهکانمنهههنوێیهههشههتهگهسههتمبهههاشدهوهێشههت

م هدالهنگیبوونێهکهبێده. کهرانیخم دهستب نیگههه. کهکمستێهده

.یلڕێژهمه

.وهمهههکهتاقیده"حاڵرێکیمهههفهسههه"ر وداهههاتووشبهههدهتابهههرهسهههمهه لههه

سههتییانپێکههرد،کهههکاندهنگهههجهوکاتهههئه.وم ههه،لهههکهرییهحاڵیتمسههمگهمههه

کانب یهراوتیڤههپه.ستچوودهیلهکانچیایهشوچیایهئه.شقتبووکعهچیایه

ککبیهت،م هیشوهرکوێیهههههتهمشلهه.ویتکهدیاردهیڤیت،بهپهکه.نکهده

.تبی میڤێهدهپه

کییههلووتکه.وهیتههکهداندهوبمشهاییئاسهمانئهاوهکییداچیایه شیعرهتمله

یپههژاوینێههوانژێههرتریفهههلههه.هێ ههیژنێتههیمانگههدادادهسههتبهههدۆڕاوییودهنههه

یژنێتهیتهمناوتریفهکلهچیایه.وهیتهکهکرووتدهمکانتبمچیایهدارگوێزێکدا،مه

رتههههقیقههههه.وهڕا ێ ێتهههنیدهکههاکههداچاوهرسهه گیچیایهسههه،ژنێهههلهدایههه

،بڕا ێ؟وهئاوڕیدایهتاراوگهیچیا،که،تمشئهوهوشێتهدرهده

یلیمهه.چێهژ سهتپێکردنهتدههههێڵموچێژلهکانبمخمیانجێدهیڤهیلیپهمه

. تبکههراممشهبه فه ،دهتاژیاندیه بکهه.یبێماڵییوهنی هتهلهکهیهتم،وێ ه

.یههوهڕانهڵفڕی یمبه گهریم ،هههفهسه.فڕ ڵدهههوهریزهغهبهکهکچملهوه

،رگژوورێکهیبهممه نییهههێشهتامههیژیان،کهرگ؟ئهمهلهئاخمژیانرێگرت ه

وکانیژیهانبگهر ،تهائههبێژیانههمهارهوێدهمههده.رجرامبگهرهکمیوانێکیبێمهوه

ژیانهدالههنهانههپهئیرۆتیکههریالههو هبائهده.رگداکمتاییبێتڵمهگهیلهنگهجه

.وهوشێ هدرهخمیاندهکانبهیڤهپهوکاتهئه.وهقێتهبته

ردێکی،بهههوهنووسههمهدهنگهههوجه،ئهههوهه"ر ههههمه"ڵگههوێگرت لهههگهههئێسههتاله

.وهبێتهغلمردهوهنیگاکانییهنگیلهگیاگرتوو،بێده
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وههکانیه هئاوه انهی شهوێ ێهلههنیاتهمدهگهر ،تههمهو یکێکیدڵگیهردهگوێلهه

راممشههیکههاتخههاوفهراممشههی،ئاوا ێهههلهههفهچاوتروکانێهههلههه.وه ری گێتهههده

وژیانههچمنئهه. کهدهرفهورۆخیژیانێهسهرهبهوهوئاوا ه ئهدهبه.وهکاتهده

وهکانههدۆڵهکیشلههوچیایههسهتاوهوهوهکانههرمهرتهسهه ؟ژیانێههبهناودێربکهه

یبههبمبهههوهرلهههبههه.وهچمڕێتهههدهوهکانمهههمارهدهسههامێهلههه.وهالوێ ێتهههئهها ارده

.وتووهم هداهههلههمێکههله هێهورییدهوه.وهخم جیاببههسا ،لهپمڵێهلهشه

رییهدائها ادبهم؟خهم وهییادهنگی انهسههرهنگهوسهامیسهووتانوسههچمنلهه

بههانگێکینادیههاروهرییهههوهمههدیوییادهچیلهکههه.وهسههتیبێباکییهههده بهههدهده

؟یخممهوهنگدانهدهوهکێ ی،ئهچڵهرامده

وهمههنییهههرسههختێههبهریدرهو ،سهێبهرکههکهدادهنهاخیچیایهکلهروههه

ناویبشزانم،بههوهچ ب ئهوێده.وهنووسمهوهاخم بمچیادهئه.هاوێژێلدهپه

وکاتههئه:وهڕێمههگهڵدهلێهتهه.ڕێکیبێکمتاییههناوتهمداشهه ؟ژیانلههرابکهتموه

مههودهئهاخم ئهه.رییم وهیادهێتلهرییببێبهستیژیانێهکهدهمهدهخم ده

لهه.مێه مناوخممهدارادهلهه.وهالوێ مهه دهکهمهڵهر ؟دڵیقهدهراسانیبهههله

بیهه موونده مهه خهههکهسههتدههه.گههر  رادهوهنگینههاوهشهاوسهههوهرهده

لهه،له مه ودایههخهدونیهالهه.وتووهویلێکههشیاوخهکتشتێکینهدونیاشوه

بوونیمهه چههیههههوهرێئهههئههه.پیاسهههچێتهههم ههدادهبوونههدا ،ژیههانلههههه

وهکانهههرچیایهسهههمانههگبه.وه ری گێتهههکدهتییهههچییه:بوون؟ههههوهنووسههێتهده

ئههامێزیچیههاوهئاسههمانبههه.وهگوا یتهههکانبههمنههاومهه دهسههترێوتههمشدۆڵهههده

تمهههیڤیتوگه،پهههیههادهمهه تههم لههه.وهچمڕێیتهههدهوهناوم هههه،تههمشبهههئاوێزانهه

مه کهه.وروژێه منگییتدهیلڕێژدابێهدهمدیویدێرێکیمهوهالهئه. کهڵدادهگهله

خههم لهههیکهههوکاتههه؟ئهوه ،چیههتبههمبگێڕمهههکهههچاوتروکانێهههنههاودێردهتههمبههه

وێلههو کههکههدهوهورێچکانهدوایئهبه.ب دهتمدائامادهبوونملهبڕێم،ههداده

.وهیهاد دێتههنهانپمشبهکیپهب ،واتایهگئاژۆدهکانیچیادارهڤرهکهکانلهگهره

تهالهه.وهکاتههکانکمدهنگههچرپێ ه وده ن ،کاتدهدهناوئێستاوهکبهرابردوویه

ژیهان.ویسهتیگوت ێههب هوێ  کههوهلێهبدۆ مههوتیپگهئاماژهب خم بدوێم،ده

 کههخهم ده.وهوناویبسها ێ ێتهڕێمخمیژیانێکیخهگهولێدهوهشێ مهوهڵدههه

بوونهداژیانلههبی راوکه،ژیانێکینهخوێ راوهکینهیهمیوهبمبهختێه،تادهدرهبه

یم ؟چیپێشدێ،ئهمههدوایئ.ب رگینهب مه

کانینادیهههاریینهانییهههه،پهڕێوهکبهههوونێکیبههههکانیمههه وه موونههههمووئهههههه

 .وهرێ مهلهده
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ونێههوانئهههبههههێورانههه.کههانبێئاماژهکانبههموشهههنگههه بهه رهسههتهچ ئهوێههده

.رێکهردنمهسهتهئهمههودهبه ،ئهنگێژدهڕهکانشههوشهه ،کهکهێدهرهوهوشانه

دایههژیهانلههنێهلههکانتدا،دیمهیچاوتروکانهوێ هڕا لهلێگهوهدێڕهوبی یبهده

ب ؟

کینایهه هوهکانیشههوشهگهمبێه موبههکانبمخم بهستهوهام لێڵتری جهئه

مهههوچڕکنهههوێ  ،چێژێههههلههههییدهکانوێ ههههوشهههه کهههات.هێههه مدڵگیهههرداده

م ێهه. فتبکههر هبهوه ،تائا ادیبیرکردنهکهخم مشتوماڵده.گیرسێ  دامده

.سه بڕابێسه وور،ڵدراویخمیهدارههبهکرێئا ادیلهده.نیایهکئا ادیتهوهکه

کمیواتایهههوه بهه ئهههکهههرێده.بههییخههمترادهوهنزیکبوونههه انههمتههملهههلهه ده

واتههایڕۆ وپرسههیاریشلهههده.ییشههپر هلێکملهههگهمهه شههانه:سههتبهه بهمه

تهێم،تهاڕهدهوهخشههکیژیانبهناوشهادییهبههڕێوهشبههجارجهاره. رۆیشت ناکه

انمکههیههادچاوه،بهههوهر هکیبهههرچیایهههسهههوت بهرکهسههه.وهمهههرتیمکمبکهپههه

.نکهدهکانچیایهیررێچکهکانیسهردهریبیبهکانیشمغههیپێ.وههێ مهده

وهنگیخممهههبهناوشهههبهههمهه نووسههم؛وهاشده ،ئهههڕێوهکچههمننهها انمبهههوه

نم،یههگهتهمرانهکبههیهوهبیرکردنه.ژی دهوهیادیم هکانبهچاوتروکانه.رگیر ده

مهه لههه.نهانهههکههداپهنگیچیایهبێههدهلهههکهههوهنووسههمهکبههمتههمدهماخولیایههه

کانیڤههیپهم ئاماژه.گێڕننگدهکانئاههیڤهوهاپهئه. کهستپێدهدادهنده همه

.وهب هدهکدائاوێ هیهڵه ایهکانیانلهنگوبزوانهچیده،کهوهنووسمهده

نگههات ،ده بههبههده.یههنگهێکمههدادهکانهچیایهلهه.نوهانههنگددهلهکانچیایه

نگێکههیجیهههانده.نههگدهکلهههیهههئاماژهبههمبهههدهوهکانهههیڤهیپهوهنووسههی ه

خهم هله.نگهیمه  کان،رێکردنیمه ؛دهیڤهیپهناسههه.نگه،بێدهبیستراوهنه

.بگمڕێمڕێمکهگهده

بێشهوێ یخمیهداولههشهه.وهنگههوێکیدرهونیشههناوخهتهوتومهکهوهدیسانه

.کاراممشدهفهوهونیم هخهخمیبه

یمژپهمشبهائایی هده ،دهکههبهانگی مهانده. کهواداردهشتیکاتنهم یشگه

وهممههجێهێاڵنهیخبهه.ڵێهتههمه بههکههچهاویژیانهداخهم دهلهه.بداناسههه

دوایبهه:وهنمههتهجیههاندهوهنیاییخممههتههوهابههئهه. ێ مبههئاقاریخهم ده

ناوچهاویشاشههجیههانلهه.نگێههدهبهمبههپهڕدهو ،لههکههدهوهیهوینگی هده

.ب رادهوهروویخمیهبهریکهخهوهکانهدیگیتاله

. جیهانداردهبهم ملهوهدائهلێره:ڵێڵییهمیشهمیرووناکیشههخه
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.روحهیژیاندایههکلههترسهییهمه.کهانگمدهیخممداترسهێههاوئاهههوهرهدهله

 چ لهههوێههدهوهوشهههئههه.ڕوانهه لههێمدهوهیارانهههکینهنیگایهههبهههڕێوهوبهههشههه

خهم کانملههکێوییههسهتههه.ی مهه لههکههژیانلێوانڕێژدهدرێژترب ؟یهتاراوگه

فههامکردنیخههمیم یههللههه.نهانهههپهمیشهههلهه نههاخیمهه هه.وهمهههکهدوورده

سهتده کههههمگرهوم هه،ئههوهمههکهیخم بمفامکردنرووتدهوکاتهئه.رهدهبه

.چ ده

رگێکههداڵیمهتهههناومهشلهههئێمههه.سههتهمهرسهواوهنگههیههههرهئاسههمانبههه

کیههوهبه بیرکردنهوهم ههلهه.ب دایهدهکلهیهب ماناییداهانهله.تێداماوی 

یڵهێمویدهوهئهه.کێشه دهناسههیڤههپههوارێههلههلێڕه.ب دایهدهژیانێهله

ومه رهسروشهتبهه.یخممدایههوهرهدهلههم ێهکههب به دهکه موونیدهئه

ییئامهههاده.بهههارێناومادهبهههه،کرا ێکهههیئیرۆتیکهههی ی هههدووبهههارانوه.کشههه ده

نیالههوهاتههئهه.وهنووسهمهتبهمدهکانچیایههن،کخمتئامادهکانتوهچاوتروکانه

انێههمڕۆچاوتروکبه ئههدوێهم،بههمڕۆدادهمه لهه.نمیههگهئێستاداخممتبمراده

رگمهه.ههیخممههڕۆ کهدهوهکهرێگایهبه.کهرهتیمگهم  ی دوویه.نییهئاماده

خهمدیله.رگجیرانیم همه.ڵخمیداببماتگهلهیکهوهترسیئهدوێ م،لهده

رگمهه.ژیمهاڵێکیناسهکدادهرگلههمهه.یهرگماڵێکیههتیم دا،مه ی دوویه

نوناسههکیخههمیمهههتهکههاوبیههرلهههدهیههداپیاسهههکهورهگهناوباغچهههبهههرۆژانههه

.وهکاتهده

کیههاوی ییبایهوشه هوهبمههخم جیادهڕگیردالهستێکیپهژێرههلهمهودهئه

 ئهه.ئاڵێ ژێهرئاسهماندالێکهدهکانلههییههبا نهتیشکه.کاڵدهورووخسار ههرهبه

کهان ،میوهکههناوهاوی هدارێدهبهه.رمترهداگهکانچیایهنگیریبیجهغهلهههاوی 

یمهاڵێکیتمتریفهه.وهنووسمهوهاخاکییاددهئه.کانیچیایانلێدێبمنیگونده

مهه :بمبیسههته.یکههماده سهههکههرهنجهرپهکانیبهههختههویدرهرگهههسههوله

:تادارهسهههلهه لههه.وا به ردهڕێبههوونمبههه،تههمشلێگهههونووسههمهبوونتدهههه

کههداتاوکمتاییهرهسهههبیههرلهههکههه.کردووهسههتیپێ ههههێشههتاهههیتتشههتێهده

ن؟کهسهتپێدهکانبهمدهرێتشهتهئه. ریکێ  کب میچێهدهر وه،سهوهمهکهده

چهیوم هه انهیئههتهمدهکا؟ستپێدهتشتێهکمتاییدێت، تشتێکینوێدهکه

مڵێ موخهههگئاژۆکههاندهرهدێههڕهمهه ئێسههتا.ب کمتههایینهههتشههتێهکههه:کهههرهگه

تالهههوهئههه.وهنهههکه اردهتهها هکهههوههمنمهههدهوانهههیقیتهیڤهههوپهمیشئههههههاوده

سهم و:داشهدهجمییهوشهپر هتاوکمتهاییئههرهسههیکهوهئه. ئێستادائاماده

.کان ستبا ییوشهده
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وشهزانمژیهانتشهتێکیتهرهدهنهدهرچههه.م راپسهک چ ئێستاژیانلهوێده

.یهرووخسارێکیتریهه

مه مێهژووو.وهناوم ههبههڵگرت ی مانههرههنووسهم،سههیمه بهمتهمیدهوهئه

وهری هههلهبهههنێههر کهههبههمدهلکێکتیڤگهههنیاپهخشههم؛تهههتههمنابه موونبهههئههه

مه لهه.یلهدارکیمهرییههوهیادهگێههلههره: کههناوتدهوهابههئهه.وهشێ هگهده

بهمکهه.بهمگئهاژۆدهرهوههکانهچیایهگیره،بهناوتوۆوهڕانبهگهبه.فراژێمناوتداده

.کهاراممشدهریبیبتفهشغههب وتاراوگگرژدهکانچیایهنووسمئاسمانیتمده

ناومه لهه.بوونههه:لههکهههایه مهانیشبه.ههاوێژ لێهدهکرمگههکانموهوشه

سههتانیمیوهسههتهکئهوه. مانههدامهه هێشههتا ی ههدوو لههه.دڵیههداجێ شههێ م

نگیجههوێلهه،لههیلیمه ببی هه دا،مههفههقهسهتانلههوه. ڕێوهرووبارێه،بهه

پرسهیارکردنیشکهاریمه .وهبی مههخهم دهدا،بوونهههنگێهلههناوجههماندا،له 

ن نههاودێرکردنموهاتهههئههه.بووندایهههلهههوهبوو،ئهههبوونێهههههههکههه،چونکهههنییههه

.کانیخممداترا او ستهجهنگخواردوو لهرێکیپهوهم بوونه. کهس ووردارده

کنییههره؟گههوهنووسهمهبمتهمیدهکهچییهوداباری هانمئه چ هێشتانهوێده

 ،تهادهڵهدهتووڕههوهناوتاریکییههخهم بهه.وهرگیزتمنابی مههم ههبیزانم،چونکه

جیهههانیش.گههیم هههتههاریکیره..وهتبتروسههکێ هچاوتروکانانهههلهههوچههاوهئههه

ئاگهایینهانێکمبههم په.یڤمپهبمتدهوهب پسانهتاوهئه.کیتاریکهیهفسانهئه

. خم ناگه

ڕادوایخهممبههوهامه ئهه.اتفهامیخهم ناکهنووسم،چونکهبمتمده،م موهئه

تهابچمهه:بڵهێمکههرهگه. بهردهسهڵئامزدابهتهمهنگێکیجهناوژیانله.ڕێمگهده

.جمههێمدادهشههوێڵمولهتهههرخههم مهڕاسههتههههبه.وهڵهههتهبوون؛نههاومهنههاوهههه

.راسههێ  وروویخمیهههرهکههرێمێههژوویکههوردبهههده:مگههوتده انانهههرۆژانێهههنه

.ی دهبهڵتووڕههوهراممشهییهاوفهندانێهرێساکانبهناسهههکرێبه انیدهوامده

نیاتههوهی ووسهمهیدهوه انهمئههل ده. تبکهر فه انمچمنهزرێهبهوهادهئه

..کهیهوه ری گانه

 بهههکهسههتده،ههداجمههاوهبوونهههوههناوئهههلهههدا،کههه مانههه:وگههیئهههناورهلههه

نکههلێههههگمیبێه م؟گوت گههچمنبهکمهرهیگهوهئه.نامم وهنههاومرۆڤاکه

سهها کردنیوشهههچیتههرخههم بههه.نکانبهه وشهههوشههه.گمیههانبێهه مبهه بهههده

کهرێدهیکههوتشهتانهن،ئههههیکهووشانهبائهده. رقاڵناکهسهوهکانهتا ه

نهاگوترێ ،یکههانهوتشهتئهه.گمیهانبێ هی نهاگوترێ ،بههشکههوانههبگوترێ وئه

مههدیوی؟لهیچیههتمههاوهڵهوسههه،حهوهوچیایانهههنگیئههه جهههدهبیههانڵێم؟بههه
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یکانچیایههلهه.بوونهدایههلهه:واتههکه.ئهارادانییهه،هیتگوت ێهلهوههزرکردنه

کانلههههوشهههه.نوهمهههدیوییادکردنههههکانلهوشهههه:کنییههههیهم هههداههههیتوشهههه

ورهبهه.کاندایهوشههکانیتهمشلههوچاوتروکانههبووندایههههلهه،مه .انبووندهه

ورهژیهانبهه.بێتماریژیانداخێراتردهدهخوێ له. کهرێدهوهکانمهونهتخووبیخه

.وهنووسمهکاندهنگهوهاجهئه.کالکێشمدهپهوهکانهرێگانادیاره

کههانوادژهختینهههپچڕانههیسهههنههم؟چێههژلهههژهنههاددهواینهههنووکهههڵێههیههده

.،رۆیشت یم ن رێکردنه ؟تهکهوکوێرێدهرهبه.گر ردهوه

.وهسڕێتهکاندهنار،شوێ پێیهرلمیکهفیسهککهرگوهیمهڵه ایه

.ستاو کانداوهچاوتروکانهم ئێستاله

.کیترهیئێستایهرئێستانمرههه

کلهههخمیههداداهاتوویهههرقاڵمکهههسهههوهکهئێسههتایهبههه.مانئێسههتایههێشههتاهههه

نگیچیهاناوجهه لههکهستدهوهاههئه.بزوێمدهوهناوقوووییخممهبه.بکائاماده

مه . م ههئههدا،ئها ادهنگهه جهناوئههله.وهبی مهکانیداخم دهتهڵهوههوچرپه

ی ووسههم،دهیکهههوهئههه. کهههنگیخههم دهبێههدهسههتبهههبیسههتم،ههدهخههم 

رییوهڵهێمئاسهمانیهادهدهکهه.وهوێبی ووسمهمهدهیکهوهلهتشتێکیترنییه

رچههاویسهههنگبهبهکشهههوهیڤمکهههپهههتێهدهقیقههههه،واتههالههههکانههچیایه

ئههایمهه لههه.نیاییخمتدایهههتهههلهههکهههوهوێ هههبخوچرپانهههئههه.یهههوههکانچیایه

وێهههلهههڵتهههلهه مهوه.خههمممکهههوم هههئههه.نگیدایهههبێههدهلهههنگێکههدا کهههجه

تاچهههاویمانهههگوهئهههه.کهههانهههدێجهههارڵهههێڵمدهههکههههیم دایههههتییهسهههایهکه

م ههداخههممێکیناولههه.رامهانێکیراکههردووسههێهلهههکهبههمبهههودهوهمهکهوشهکده

ب ؟هههنبڵێم،کهیم داههوهرهدهلهیکهوتشتانهبه. اندایهر له ی دووونه

کانلهه هگههسهتپێکیرهده.پری گێوهنمهههههیکههوتشهتانهیئهوهنزیکبوونهله

داڵێهتهام ه.وهبێتهڕژاونزیهدهکیفرۆیهککیهمگروهنهانییهیپهکوێ ؟جووڵه

وهکههمانایهمهلههمهه.پمڵه یشهگهرهمکیشلهخواومهگاگمڵک بکا،شیرده

م هداڵلهه.ڵتههمهلههکهیهوهوقدانهمهشههدواجهارمهه.کیتهرمانایههبێتبههده

کانیتهمدوودۆنهدنکههمکههله مه.گهرێدهوهمههگهخدووبهوهمکهڵیمهتهمه

.وهنهکهدهتدا،دوودۆڵئاشممدیویتهله

.کێشهههمدهناسههه،م ههیشههفریشفێهههیگرتههووهبهه وبهههوشههێدارتردهشههه

بکێشه ،ناسههههکانچیایهدا؟کهیاندهناسهوێههرتمپبارانیئهکانیبهردهبه

. کهتدهقیقهبمنیهه
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راسههانمهه،نایههانبی مشنومهه ههههکانکههه؟تشههتهمههدیوهنه،نییهههیکهههوهئههه

ومهه ئههه.کنییهههرهیگهههوه،بیرکردنهههکانچیایهههرلهههتیشبهههقیقههههه.نکهههده

نووسهم،یبهمتهمدهوهوهائههئهه.ژیهتناومدادهچیله،کهوهتهدیوه نهتهقیقههه

.تدایهقیقهکانیههچاوهلهئاگرێکه

ویشهوێ خهڕارهنجههپهمانهگلهه.نیایههفرداتهناوبههلههومهانگیچهواردهمشهئه

.چلهوورهبێتههدهوهررووخساریتاراوگههسهیمانگبهتریفه.پمش دادهکانچیایه

کیهانرگهوێزێکینزیههکانییههاژێهردوک بفهڕ ؟تهملههره ،ل بهخهچاو داده

.یکهیریمانگدهستاویتوسهداوهدرێژیتاراوگهکییهرێچکه

وداخههخهم لهه،بی موننههم یشتاخه.ویدایگرتووهشبێخهئایمانگیچوارده

بههویوخههتداتههلوهخهلههحوی،مه"ونتخهتابێمهوهڵ بخهوندهخه."تمراند

ونێکمخهه.وی خههونێکیتهردهخههلههڵێهیونوتمشدهخهبوو به.وههێ امهبیر

.وهنووسی بیخوێ مهخوا  بهبی ی،ده

نارێههههتههقممه.بهووراشدهم داڵییمتێیداهههکهودا،ر ێکیبێخهوهونێهلهخه

رمایگهه.گوتڵهدهناریهههههچوو،بههدهنارفرۆشنهههههپیاوێهله.ڕاون لێمده

.بووبیریبزوندانهژیانله.وهقرچایهاکیکاتدهرخسهتاولههه

 رده،لهه ههههوخمنییهههخههواراسههته:ونجیهههانیخووڵقانههدخهههوهاخههوابهههئههه

.بوونێکیئا ادههه

؟خهودیخمیدایههئایاسا بوونیژیهانلهه.پرسیبوون،را یم داڵییمهتێدامانله

.نکهسهتپێدهدهچیاوهکانیتملهنگهمووجهستپێکرد؟ل ههکوێدهسا بوونله

وێکمخهه ی ده.کیبێمهاڵمله مه چیایههوه. کههخم سا دهوهمهودهم یشله

چ لههوێهده،کههکینهاخگرهیههرمانهسم یمه بهمخه.ڵێهلێیداو تهیلیمهمه

وهکههه نییهمهونبهههخهههوهتاریکییهههمهه لههه.پههرژابهه وهکهههریچیایهدهچههاویقههه

.یخودوهنگدانهپهورووژانێهله.بی مده

یوهیهانبیرکردنههکانههمهدیوییادهیئهوهنووسم، ری گانهبمتدهیکهوهئاخمئه

نگیجههههزری لههردانلههسهتبههله ده.مه بههزریتملهههیکنیرهم ه؟گه

کلهههیهههندهی ایه،ئههه بهههنگههه جهمیئهههدههههاو.مترهسههتهئهداکانههچیایه

.وایسهووتاننههالوکێههلههرووبهاربهووبههنگبهووکههوهادوایجهئه!کانکانییه

.تقیقههرۆشه اییههبهه،بووسرووتیبانگدانداشله"نارههه"یگوندیالکهمه

.کههداچههاویچیایهلهههندێکهههریخواوهیکهههکپهوه"نارههههه"ناریختێکههیههههدره

 وئههنگیچیایههوجههنها انمئهه.خشهم،تهاهانهاتپێببهوهکێشهمهکاندهنارههه
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وێههدا ،لهه لهکهههرادهوهناوخممهههلههه!نبهههوکههوێمدهرهبهههرییهههوهنگییادههههه

،یهانوهگێڕمههنییادێکتبهمدهمیشدیمهم ادهڕێمودهگهده.کیئا اد یهڕیدهگه

.دوێ مفردهبهیلهنگیتاراوگهبێدهوهمی هئاوا ێکیخهبه

کمتهاییئهاخمبهه.وهمههکهودهئهاوهنگههوجهمارۆدانیئههکبمگهیهروا هوهادهئه

کا؟سپێده،ئا ادیدهوهنگهوجهئه

مه نگهیانره.ندهگرێمدهوهخمیانهبهمیشهداتشتێه،ههوێداشوێ ێهولێرهله

یتهموییمهدائها ادنهیم،مه ئاوێتههڕیدهگهتامه لههوه ؟ئههگرێبدهوهوانهخم به

سهێهلههکههکهم؛تاکلههکههیهمرۆوخهمیئاوێته.مکانچیایهنگیکانم،جهشوێ ه

.مووبوونههلهمرۆوبریتییه:مرۆولهکهکمقووڕساییهبوونێهله.کم

وێمههکنهروهچ هههوێهده. کههلێهدهفامیتشتگهلهڵێ ههوهڵێیههردههه

رانمندێجارنیگهه ؟ههلبدهپرسیارگهش ێترخم لهوه،لهوهخممداجیاببمهله

.یهوتێکیساختهسهدهیلیلهمهنیمکهورۆژگارهم پیاویئهخم ،له

سهێکیشبهه ؛کهویههیتناکههمڕهڵههمه قه.نهاتوانیخمتبهدوێکههوهالهئه

م ێهه.دادانموهاهههمه ئهه.فتناکرێر هتا مانیشبهوهئه. وناس اکهمڕهڵهقه

.یههوهبیرچوونهکانمهدالههناوچاوهلێهلههنم،چیاگههکاشکارییهیدابهوهرهدهلهکه

؟وه ری گێتهر ێدادهلهدڵهله  مانهبی یئهده

ربایهت،دهبی هی بههن؟بریهالههکههبی هراودهتبهوهکانمچ ی هیوشهکهستدههه

دا،بهههدووهکرشهههگهوتاریکییهههناوئهههلهه لههه.بی ههی بی ههراونههیمخههم لهههمهه کههه

. شکهیخم شاگهوهتروسکانه

نووکهههههه.راممشهههکردنیتهههم دا فهلهههه ،کههههکههههوهاخهههم یادداشهههتدهئهههه

بوونههدابههوو،ههکلهههچیایههه.دارۆبچههمراممشههیفهتههالهههکێشههم،کدهیهناسههههه

بیه مودهوێیئههکانچیایههبوونینیاهههمه تهه.بووندایههشبوونێهلهنووکههه

وێمکانیئههموومرۆڤههونێه،ههکخه،وهوهبمهبێداردهککهیانییهرۆژێهدێ،به

کهاتیتالههوهئهه.کیچهمڵرییههوهیادهماڵێههلههبێتههوێدهوهائههئه.یادبچ له

.تنادیارییمناگاستیبهسیشدهکینادیاروکهیهوهنگدانهدهبمهنووسی داده

بههم، گێههژدهکهسههتدههه.کاتههدالهههبوونچاوتروکانێکههههههه.بوون،وڕکههیم ههههههه

رسههکمبی هیلهیهقووتهڕنه ه:دایکبوونله.وهبمهدایهدهریکملهڵێیخهردههه

وهکانییههدوایباڵهرووتهیبههکبههیههقووتهڕنه ه.دایکبهوو لههکهرهنجهرۆخیپه

.کرددهوهمییهدهنووکیبوونیبهدهدایکیشیبه.یجریواندده
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؟وهدایهنابێتهلهمیشهبمجیهانهه

دوایبێزمهانیبههکرد،جیهانێهلههنووکیبمدایکیدرێژدهدهکهقووتهڕنهکات  ه

ما ئها ادیتههتابههوهئهه.دایههبهوولههوهنههودیمهجیهانێهلهه.ڕاگهئا ادبوونده

یقووتههڕنهی ه،ئههوههمنمههلبمدهگهوشهوجادووباڵتلهئه.خشمخمتپێببه

لههه.،ئهها اد مهه وهدایکبوونهههلهههلهه بهههوه.نیابههمخههمتبژیههیوهاتهههئههه!رو 

.نگیم هکیجهڵهچهیی،رهقووتهڕنه، هوهدایکبوونه

شمههئهائه.تهمبووندایههههلهه.بووندایههههل لهه،وههئاساننییوهدایکبوونهله

دوادێهڕ،چاوتروکانێکهه.ڕوانیم ،دوادێهڕه؛چاوهڕوانیم هدوادێڕ،چاوه.نیاییهته

.ڕێگهله

یکوشهههتهچونکهههه. چاوتروکهههانیتهههمبکههههپرسهههیارلههههمیشههههبههه ههمههه ده

.راممشکردنیتم فه

 کهههکگڕێهههجێگهوه.ویشههم ڕاوهوخهوهعاتچههواریشهههسههههائسههتاکهئههه

.بوونههه:بمتمنووسی .ئێرههاتمه.هێڵمجێده

ونێکیخهاوێ م؛یلیخههمه مهه.م هدائهاوبێهتلهچێتکهگزی گێهدهوێشلهئه

کیتاریکییههههخمشهههملهههه.نیاییتوهاتهههکهههردئهههه  دهحههه.رووبهههاررووتتههر لهههه

کیرۆشه دا،گێژییههکیروونهیتاریکهدا،لههیههوهبیرکردنهله.داجێگیر رانهداهێ ه

. ئاماده

یخههم نههی ،مهه ژیان امههه.وهلهه نههاتوانمبههمتب ووسههمه.بههمتگههوت یتههر  ۆره

.م دایهلهوهبیرهات ه

ی م،رووخساریتهم لههببئاوێ هوهرلهبه.نووسمدهوهویوشه راڕهدهوهابهئه

تاوهئهه.خشێمرووخساریخمیپێبهدواجارئاوێ ه.بی ییگمماودادهوهبوونهئاوێ ه

.وهبمتههههخمیهههدائاوێ ههههشلههههئاوێ هههه.مێههه مرووخسهههاریخهههم رادهئێسهههتالهههه

ههیت لههکهدهسهتهههکهه.رووتیلهرووخساریم پڕهرووخسارێکیرووتله

!خههمتبچیههتنیالهههتهههمهسههتهئهئههایکههه.خههممموکاتهههارێهنههاچم،ئهرووخسهه

مییوسههتهنێههوانئهلههه.میئاسههمانیم هههسههتهئه.رییهمیشمسههمگهسههتهئه

.یهکههتییهرییدا،ئاش ایهمسمگه

!کبکێشهیهناسههه.وهدایکبوومهتالهوهئه

.وهدایکبوومهلهکهوشێکیجوانهخه
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ننیاییهداگێهژهناوتهڵدراولههرههبه.واوبێئاگا سێکیتهم که. خهکانمدادهچاوه

یچههاوهبههه. کهههدهوهبیرکردنهههسههتبههه،لهه ههوهمهههمهه بیههرناکه. دهده

مه .کردسم یفێریویستنهکه.ڕێمگهدهوهکانتهمکهدوایمهبهوهداخراومه

.وو پێشترویستدارب

کناومهدانادیارییههلهه.ڕوانهم دهکههنارێکیژوورههههلههوهقمهچاوی هئێستابه

وهدیارمههکبهیههحاجیلهگوڵه.سێ  دهرهپهناومدام ێکیتریبێشێوهله.بی مده

.داگیانده

. م هه

رلهکاتبێهدار ،به.فراژێناوجیهاندادهشلهتاراوگه.بیسمیکاتدهئیشتاجمه

بوونیم هداناوجیههانیهههیفهراژاولههیکهاتوتاراوگههجمه.بیسمکاتدهبمیه

.ندهرووده

.بوونێه،جیهانیم ههه

.ستیرمه،سهیناخدایهیقوووله

روه،هههمخوێ یتههدهتهمکهه. داهههسهتییهرمهوسهچاوتروکهانێکیئهه انملههده

سهتێکیسهاللههههچونکهه.مهر رۆژێههدێهتدهکههیرهئێستاال سهه.خممیت

خمشهیانولههوهناچ ههکههیههوچاوتروکانهمووئههوهاژیهانیمه هههئه.ناومدایه

.ادبووندایهئا له:چاوتروکان.ناچ 

مه دڵهێکمکهه.رنهاب یسههدایکبوون،ل بهم مهولهره بهڕێوه بهکهستدههه

.داکلێدهبمچیایهوهلێره

.دایکبوونرووبدالهوابکهوهمخوێ یتهدهتمکه

.وه،بێدارتروبێدارتربێتهوهبێتهرۆژبێداردهریکهخه:ستهبوه

.رۆش اییلهتژییهچاوتروکان

؟وهب هههکانلههێمجیههادهیههانتشههته.بههڕێمتشههتێهدادهلهههریکهههخه:سههتهبوه

وتاریکییههوێلههمههده:سهتهبوه.وهبێتههیخم لهێمجیهادهشێوهکلهرۆش اییه

یردهگرفتهیمه داخسهت یپهه.م روحیروونهاکییم.ستێ  موهدهربچمکهده

.ماوهنههداسهتم هدهلههیههدهرهوپهداخسهت یئهه.مهکهیماڵهرهنجهتاریکیپه

.وهبریسهکێتهنگیشدهبێهده.وهمههکهناوژوورهڕژێتهیمانگدهیتریفهوهافوارهئه

.وهتوێته دهوهتاریکیناوهریکههاخهئه
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به ؟سهتمسهادهبهچ مهدهوێه.بێکاتیکلهیهتاراوگه.بوونیم ههجیهانێکه،

کیوایهههناوههمهه لههه.گرێڵههدهمووتشههتێههه،لهه ههههواشههوێ ێکینییههههههه

جیههانژێرپێسهتی مانهدارووخسهارێهلههوێلهله.نووسمنددادهستووومهبه

.کا او ێده

بێت؟بووندادهبێت،داهاتووشلهرکاتکمتاییههگهئه

یههوه یم ئه؛حهوهبیخوێ یتهکهنییهوهمیم ئهنووسم،خهدهبمتوهاکهئه

نارلهه بهاغیهههکههیه.به دایههدهوادالهههههگوڵ ارێههلهه.بووندابهی لهکه

گمڕێهدادانیلههب بهوونیکهاتئهاوه.وهڕا ێتهویشده ه.ب دادروستدهتاراوگه

،نگههنگیبوونتهدابجهجههله. ب اندادهلهمیشهههشنهیانگیچیاوجهئه.نییه

!دایهنابیتلهیکهو مانهیئهئه

.ب ودادهرهکاوکاتیشلهستپێدهبوونیم دهوکاتهئه

سههتێ  وناسههمبموهسهه وورێهدهنههه.کنییهههرهدانانێکیگهههخشهههنهوژیانهههئههه

.یجیهاندا رگهناوجهوێدالهله.هاوێژ لدهم په:یهخمشمس وورێکمههنه

یکانچیایههنگیتهموجههرئێسهتالههههه. کههنگدهکانمهاوئاههنگهتائاههوهئه

که .خمیدایههلههرهاتهوسههله ئهه.دانییههرهاتیمه لێهرهسهه.دوێهمخم ده

یکههخهودیناوهمه نهیم،مههڵیگهرقاکا؟م سهڵدهداههرهاتهوسهڵئهگهله

خهودی،کههیههکههوێهداداهاتوویههله.نووسهمهێڵێکینادیاردابمتدهله.خممم

روێشهکێهکه.بیسه یدڵهمدهستمتریوهده.ستیپێکردودهشهیهوچاوتروکانهئه

؟ریمرۆڤهوههگهوهئاخمئه:کارێرادهدهله

پادداشهتی.کهاسهتیدهمبهتهاریکیئێسهتادهکهیهڵێکمههتهمهمداورابردووهله

 !یم لهخم ،ئهیم ،دابڕانێکهوقوربانییهئه

داههاتوو.دێوهمهدواوهداهاتووشبه. کهوبوونرێدهرههێورییبهوتام وابهئه

لههمداگهکه لهه. ههکهم موهئه.یهئامادهمشه،رابردووههرابردووهمیشههه

ب ؟ده

ئاسهمانبهه.کاسهتپێدهتایجیههاندهرهسهه؟تها هوهکاتههختدهوبمخهمیجهشه

مهردنو.گهرێیدڵرادهکش وگوێبمترپههدهویدارهر هسهلهوهیمانگهتریفه

تاخهم بهموهئهه.دا کانهچیایهنگیجههم له.دانیژیانهناسهدایکبوونیش،ههله

مهه . کهههدهئامههاده موونهههوئهسههاریئهههردوخاکهوت یبهههرکهههسهههئاخههاوت له

یوهگێرانههیههکههله مێژوویههوه. سنهادهکهکبهیمێژوویهوهرێیگێرانههه
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واتههکه.بهزوێناوجیهانهدادهنگییبههبهنووسمهێڵێکهیشههبمتمدهکه.نامێژووه

.مڕۆیهکتومتئهرمانه،کهرانبهداهاتووبه

رێکیسهێبه.ونکههدیاردهکانبهندهکخواوهوهکانچیایهکیناخینامهپهوانهشه

ناوئهها ادیبهههڵگرتووبهههرههسههپێکیسهههئه.وهبێتهههشههمڕدهوه مانهههقههووڕسبههه

 ویادانانهههئهههسههێبوورییال ودادێتهههوانهوشهههکهه لههه.حیلێ هه جیهانههداده

رچاوتروکانێکهدابههکانپێشهترلههمووتشهتهچ هههیانخهم ؟وێهده؟تموهداتهده

بهمکههدهوپرسهیارانهرمیئههرگهوهامه سههیپێشبێ ،پێشههاتوون؟ئههوهله

.دامارۆتهدهویهداگهر هسههویلهبێخهه.نرووبهدهوپرسهیارانهرۆژێهدێ ۆرێههلهه

نههههدیمه.کانمانهههدوونقامهماشهههاکردنیشههههتهکمههه لههههکانیشوهختههههدره

یی لههتراویلکه کهکهدهنانهودیمهبیریئه.نکهتدهکهچێژشهکانیئێرهجوانه

.خاکێکیکێوییدا

کخهههمتبهههمروونهههاکیچیایههههوهکانههههختهمهههدیودرهوێبهههووتهههم بی هههی،لهلهههه

ب وێبهههلههه.کاننههیمرییههههونهودایجوانییهههمهه ههههوهوکاتهههله.وهکردهرووتههده

ناشهیرنییهشهکملهه.کانکێهوییبهووردهنیبههر اییدیمههبهجوانکاریینیگا له

وئهه.رگیخهممممه مهه:ڵهێمبهموپێهیدهرادهوهرگهروویمهبه.کانهناوکراوهبه

ناوتهاریکییله.کایخم دهوهرهسمراغیبکوژێکیدهکه،بکوژێناومدایهیلهبکوژه

نارێکمم دارههه.گومانیخمیداوێلهلهبی مکهورووناکییدارووخساریمرۆوده

و،میههوانیشهههجیههاتینههانینیوهژنێهههلههه.دا"نارههههه"متومانیگونههدیناوتهههلههه

لییمیشههگه،ئهههوهسههتێتهبه دهوهئێههکبهههنیانهیێ ههیچیایهههتههه.کههائها ادییمده

!وێمڕۆکانیئهڵه وقهڵهقه

نیاتشههتکمتههه.وهتلێمهههدهوهرتییانهههوپهوێ ،مهه بهههکانیخههم خمشههدهییهههرتهپه

ورهتهمبههکههوهبالوێ مههوییانههبێخهلههوهوشههئهه:سهتدێدهڵژیاندالهگهله

. کاخهم مشهتوماڵبکههناچارمدهکهناومدایهمارێهلهده.کاهدتهڵهههکانچیایه

.ندههاێژنوقووتمهدهلهدهکهانپهدرێژهوهشهه.کاتمدهکهودێتوشهشهوکاتهئه

رگههئه.کهارتتر دهو تهاپههکهدوایدهبه.کابانگمدهوهفرهناوبهکیسپیبهبایه

. دهسهتدهدهسهارداخهم لههکیخاکهخمکوژییههو لههکههونهدوایئههم بهه

 بهوونمورمهانیجیههانمئهاوهبهکه.پارێز نارێهژیانمدهنگکردنیههرهوهابهئه

وچههمنئههه. کهههنیدهتێکیچیههاییخهههقیقهههههکرێت،خههم بهههفتنهههر هبههمبههه

کا؟مینماییشدهرووتیخبهکهوهبیربێته بهتهقیقههه

نهادمههگه؟تهادهوهمههیانخهم کمبکه،یخم وهنووسی هریهبمبهچ خهوێده

وکالملهیئههوه. کههبهانگیچیهادهنگهیتهموهدهوهابههئهه.وهمههکهخم کمده
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سهههتدانتدهکههها،لههههگئهههاژۆدهگمڕیرهنههههتیخهههمیلههههقیقههههههیکههههچیایهههه

چاوتروکهانیتهمش.خهوا  دادهکانهچیایهیناسههههلههمه و ه.وههمکهختدهجه

بههمرژێموریکمدهخههه.وهبریقێتهههناوتههاریکیجیهانههدادهکلهههیهسههتێرهکگوڵئهوه

وهیم هههدواودابهههنگیشهههناوبێههدهلهههڵێههیتههمیده.وهیههاددێتهههکمبهههگمرانییههه

 بههمووشههانهئههه.گههمدێهه متاوێهههخههم بهههوهییهتکهوشهههڕێی؟ئێسههتابهههگهههده

.جێماونرییدابهوهدووریییادهلهێ کهدرناچڕ

مارۆدانیلهههوگهههلههه. یامێهناسهه اکهپێ م،پهههیامێهبسهههمانههیم،پهههتهههبههه

کردنییلیمهه ئامههادهمههه.کههائهها اد دهکهههنیاویسههتیخممهههدا،تهههدانهسههتهده

یکههوتشهتانه ئههردهبهتالهوهئه.وهداتهنگدهپهوهناوم هبهکهیخودێکهوهناوه

. شکهم شاگهوێبیانگهمهده

چیهها سههترانێه.وهناومهههبێتهههریکهههتیشخهپیرییههه.نگچڕی هههگههمرانیچیهها،جههه

کانڕهتاتهم یشههوهئهه.یئیتهرخهم نهیموکاتهه ،ئهیڤههودواپهچڕێ؟م ئههده

جهوانیجوانی یاترب ،لههکردنلهتاقسه.ب دهکهڵهکهوهررووخسارمهسهبه

وقهوووییرهمه بهه.به ی یاتریشجهوانیبڕوادارتهردهوهێ دهوهوی هکهدوورده

وئاخاوت هههناوئهههلهه.نگێزی یههاترهڕهشهه یبههه حهههکهسهتدههه. ڕێوهبهههنهاخم

کیچیهاشلههڵههچهورهرده یبهگهرهویله ه.وهشێتهدروهکدهداچڕییهبانهنه

کانهداختکراوهجهئامهاژهن لههتههمه ،جیههانیم هدانییههکلهئا ادییه.ئا ادیییه

نهگ،خهاتریرهبهه.وهکێشهمهکانمدهنگکراوهبێهدهویسهتهوهکانمهوشهبه.ئا اد 

نگێکهیداپڵمسهراوهدهبهه.رتییداجوانههپهیاڵلهخه.وهخممهرابدهرداخێهشهپه

تمغیهانیم داڵییهدامه لههکههیههربانێهههداسهیاونهوخهمدیویئهله.راونراو 

.وهوهاتهشهوههادیسانهئه.ریژیانهربانسێ تهسهوهوکاتهله.ڕوانیلێمده

یههرهاتێکتههسهه.وهتهکانتداخوێ دوومهونهخهم لهکیکهیهوهبیرکردنهتمله

.کاننگههرهلههلێکهگهنیاوشههرهاتیتمتههسه.وهیالوێ  هنگدهبێدهکانچیایهکه

مهههداوهبیرکردنهکانلههههوشهههه.ئهههاوویکانچیایههههملهههیلههههکالوالوهتاوهوهئهههه

 دهبهه نگیمه کانیشجههوهبێخهوهشه.نرلووتکهراسانیسهیههسارههه

تیقیقههههدێهتکههوبمشهاییهو ار وئههرهههاوارکردنبهه.ستدانیتهموهدهله

دوالههه.نکهوشههتنماییشههدهکرهانمیهکشههکههانوهتادۆڕاوهوهئههه.یهههوژیانهئههه

.ندیشکممهلهکه،دڵشکاوییهمیشهکههریی،وهنگاوهنداجهدیمه

ی  ڵهههات یسههبهگههه لهکهسههتدهوێ،ههکهههردهیبووڵێههددهکههات دیمانههه

لهه! بهوههانامهکبهباهانایهده.وهتبی مهده"کانداریکێوهسێبهله"نوێرلهسه

مهه بیههری.نگیم هههسههتدان،جهههدهلههه.سههتدادهکههداخههم لهههنگیچیایهجههه
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کترداناویههبی ،تاکووبهوهنیاداپێکهرۆژگارێکیتهلهکهرهگه. کهسێبوورییتمده

بهمکمههرهگه.بێ منگهوجهکمتاییبهریکهدوێم،خهبمتدهوهدڵهله.وهبزری گێی ه

.وهداراسێمهنگهوجهناوئهوسالهوئهوهدایکببمهساتێهلهچرکه

یکههههر ه وهئهههه.وهبریسهههکێتهدهرهنجههههمهههدیوپهیئهکهههه یوییهفرهبههههتاوهئهههه

مووتشهتێهبهزانم؟مه به هههبمده.کاشمدهستێهدابهکا؟بمنیههستپێدهده

ربههسههنه.وهوشێمهمێهبدرهکخهڕێ وهلێمگه.وهمهبیرناکهکهناسهژککهوه

و ،دڵێکهیبێهوه.نیا بوونێکیتههم هه:شمیهتاراوگه رێکیئهنابهپه ونهئێوه

. کههههوبێمهههاڵییرێدهرهرێکیسهههپییمبههههفه؛سههههوهبێتههههروویبهههووندهبهههه

تبههمنگهههوجهتائهههوهئههه.وهکێشههمهحاڵدهکیمهههنگیچیایهههکم،جهههیهههڕیدهگه

.وههێورییبیخوێ هتمشبه.وهنووسمهده

.وهنههدهپهاییزدهئهاوڕلههندانهکهانشهکممهگوڵ اره:وهایههیمه ئهوهسپێکردنهده

وهکانههتێ ووهناوکانییهههکا؟لێدانیدڵهمبهده ئا اد،ایانهنگیچیوجهبمنینانله

.ب دهروه

بههه،نههوێژکردنیرووحهههکانچیایهههبههمکانهندنشههی هویگوهڕانهههگه:وهداکبوونههههلهه

.وههکانروویلووتکه

.رییوهب یادهلهیکوردهوهبێداربوونه:وهدایکبوونهله

دایکبهووتێهرهلهتهام هیتها ه.ب اسهێ  نگهوجهکئهگمرانییهبهوچیایهب ئهده

وێ،بخه

تبهمنگههوجهنا انمبهمچیئهه:گمدێ  بهدام کلهوایهنه،ێهرنگاوهگمرانیجه

تامه وهئهه.نێهر بهمدهرێکتتههتهسێکیتری؟م تمشهیکهکهوهنووسمهده

رییمه وهیهاده.گێڕییردهسێکیتروهوکهرهوتمشرووخسارتبهوهت ووسمهده

کوهاگهمرانیبهمچیایههئهه.ویمه نییههبێخههوێوتمشئاگهاتلههتمیخمشده

گزنگێههنگهدادهلهه:م چیهاییم.وهبێتهنهشیمانتیخمیپهقیقهههتالهچڕ ده

.ن ژهئاوا ێکتبمده،ر نگێکیگه وجهغهله

م هیش،مهرندهوهئها ارهلبهه انهممرۆڤگههده. کههئا ارچێهژداردهوها کهم ئه

.نیایهه،مروڤهیتهه،گهمرانیم هکانچیایههنگیجهه.وهبمههدایکدهئا ارلههنیابهته

.مارۆدراونگهوهکیتاونکراوهریییهوهیاده ،بهکهکانیووتهوێشمرۆڤهله
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.کێشههمکدهیهههرهجگهوهفرباری هههنگیبهوجهههدیارئهههگههر وبهههردهکوهیهپشههوو

وئێسهتایهئهاخمئهه.وهقی ههتهبه چاوتروکانێههلههدادهوچاوتروکانههکانلههنگهجه

ستانیکات؟وهلهدۆخێکه

.وهبێتههنزیههدهوههمهکهرهنجهپهروالههومهانگیشهههونهاهێ  شههفروا لهبه

رییم هدا،وهییهادهناودوورگههڕوان وستمکهململهستاویدهوه بهکهعاتهسه

کهات.ب ێهژ دافرکانیبههناوباغچه لهکهعاتهوێسهمهده.چک نگیل دهبێده

؟وهبێتهدایکدهلهژێرخاکداله

کیمهه یهههوهالوانه:کاننگهههنههاوکمییجهلێکچڕژانێهههلههه.یخههممممهه چڕکههراوه

.ڕێمگههڵدهههوههکانهچیایهرسههبهکههوهبمهههێورترده.یخم بارهقهلهقووڵتره

 دهمهه بههه.بهه نگدهپیرییههدابێههدهخههمت،مههانگیشلهههبههڕواداربوویههتبهههکههه

مه .سهتاوهناوخمیداوهنگموکاتیشلهجهدادهکانچیایهڵهگلهوهڕوانیکاتهچاوه

ات یتهم وناشهزانمڕوانیههچهاوه.نووسمبمتدهوهرمییهرگهسهبهوها ،کهئه

.ریکیچیمخه

عاتچهواریئێسهتاسههب بڵێمکهتمشداراستگمبم،دهووڵخهگهیلهوهبمئه

یخههیه.کهانگمده،دڵتههوهیرکردنمهسههبهممهکشهیه.یهممهکشهوێکییهشه

داوهبیرهات ههئێسهتالهه. یهادبکههکانیچیالههگر ،تاکوونهێ ییهکدهترسییهمه

:ن هاووێ ههوهرهودهوهنهاوه.وهپرسێتههخمیدشلهممهکشهیه.وهمهدهنگدهپه

.وهبێتههکانم یهاتربه ،مهانگیشنزیکتهردهپمڵهرشههگهئه.یم ناخگرهوهالواندنه

بهه بزانههی،مهه  ۆربهههده.سههت سههانییداناوهرهههلهههریکیکههاتێکمکهههخههه

ولههههکانچیایهههه.داچهههیپێشهههدێنگهههه جهنههها انملهههه.نووسهههمدهوههیدڵییهههه

داترسههییهومهلههه.دامارۆ دهرواگهههکههههترسههییهمه.وهالوێ مهههدادهمارۆدانهههگه

رێمههوههرهبههنگههوجهبهائههده. گههتێدهنگیچیایانهوجهکانیئهنوێیهنهێ ییه

. نیانایئاش جیهانیشونهسێهکهنهلکێشمبکاکهپهکانیهچیاکانیراوماوه

یوانههڵچوونهمووتێههوههئه.کان رییهوهیبیرهوهبوونهکانئاوێ همووپێشهاتههه

کانیمه ناچهار هاومرۆڤههبمکههوهانههمه ئههنگههپادداشهتیچهی ؟رهم له

کراسهانییههه.کارقههکیرهیههڕاوهڵگههه: هههبمکهنهوهتوانمئهنم نهکهده

.نا انمچییهکهمدایهستههله

تاوهئهه:وها مه ئهه.وهنووسهمهتبمدهنگیچیایهوجهئهوهرڕاستییهسهل به

مه : یخم نماییشبکههژیان امهونیا یشمنییهوهگیرسێ مهڵدهههنگهوجهئه

تهم کهه انهمنیاده؟تههوهئیترچیترتبهمب ووسهمه.کیچیانامهپهرهاتێکملههس

.به خهم قهوولتردهدگومانملههو بههچهم،بههخممدارۆدهلهوهرامانهبه.کهرهگه
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کیراسهههاولههههراسهههتییه. کههههمشهههتوماڵدهوهسهههتپێکردنهوهاخهههم بهههمدهئهههه

فهرچکمبهه ،چونکههرنادهدابههنگههوجهستله انمدهده.یخم دایهشارگهحه

.گرتووهکانیتمووهنهچاوتروکا

ژیهمکههکدهسێبووریینهێ ییههبه.بمکانداوێڵدهویوشهناوراڕه لهکهستدههه

هێه مکههکانمدههاوشهاخهوا لهه.وهتروسهکێتهدهکانیچیاوهچاوهکانیلهچرپه

،رهوهوهچیایههنگیوجهههانهایئههبهه.یانپمشهیوهوهئێسهتاپمشهاکیبیرچوونهه

دایهه تاراوگهکانیئههرییههبهنگهتهمالههسنههکه!کانندیچاوتروکانهیخواوهئه

مه کا،لههوداکانیسهپیدهرواتارمهاییمههفربه پههبههنهدهرچههه.دیمبکهالهبه

نوێلهریسههوهبمهری ،بهمئههکههرهگه.ب  تاریکتردهوهجارێکیتررێگایهات ه

کهات خهم .وهڕێمههگهونادیهارییخهم دهرهتابهوهئه.وهدایکبی هناوخمماندالهله

.بهووندایههلههژیانهدا،بانگێکهه لههوهتیمانههتاقهه.دوێهمدهئێهوه،لههوهدۆ مهده

ریکمتههمتههاخههههوئههه.ختتری خواسههتتهخههمتسهههرێهلهههوهداهێ ههانیبوونههه

.وهسا ێ مه؛خم دهوهنووسمهده

.ناوتاریکییهدارۆبچهی لههکههرهبهڕۆی ،گهوهدوایسهمراغیخممانههیبههوهبمئهه

کهههریییهههوهیادهوهئهههلهه .سههمراغکردنهسههم ییوهنگیمهه هێورکردنهههجههه

تییقههقهه.خهمیب بهتشتێهده!ب دایکدهکلههانهێ ییهئه.راممشمناکافه

تلههقیقههئها اریهه.ڤرێکیقووڕسهه،کههنگیچیایانههوجههراممشکردنیئههفه

.رمترهنه"کاف "ویدۆڵیگیایژێرخونارتلهوههل رووخساریگه. ارتدایه

یکهاتترپهه.کخم  امدارهوهناو مانێکدا کهل له.نیمکیئێوهڵهچهرهم له

...بووندایهههشلهچرپه.رێده بڕۆمهببیسم،دهده

ڕییوتاچاوتروکانیتهمتێپههوهئه.رییمرگبێبهمهتاچاوتروکانێکیترم لهواتهکه

لههه.داب ێههژرێمکانههچیایهڤریناوتههابووتیکهههخههوا  لهههده.ژیههمروادهم ههیشهههه

.ماوهدانههوییهه  هرئههسهه لهجێگهه.نهاهێ منگیچیایههوجههرگیشداوا لهمه

کهداکانیچیایهڤرهنێهوانکههرییلهوهکانییادهنگهجهرکیڤێهلهکئهوێوهمهده

ناوی؟چاوتروکههانلهههکهههسههتیپێدههه.یچاوتروکانێکهههئێسههتانههمره.کشههێمراده

  حههنهدههرچهه.وم شبهونیچیها لێهدێبووندایهههوالههه.ستمدایههه

وێبهوو،لههلهه.بوونیدهتا بمنییانخهمانگیشبه،کهکهبمنیگوڵ ارومێخهله

ربهههکانتملهمکهههمهوهنگههه جهدهبههه.مههانگمبی ههیفرپمشههداوێکیبهشهههنیوه

کانتملههمکههخهم ،چێهژیمهناردهبهایهههچهممورهده.یبارانهداناسهیهێڵههره

تهامیتهم؛داب هوێ م؟ مانێههلههوشههلههکانتمامکهتامیچمن.وه ێتهاده ماند

تهامینهاولههکههنگیم هیش،چیایهجهه. نه  مهانمدهنگیچیالههجهتامێهله



www.dengekan.com 

2013-01-14 Page 28 

 

داهکهردهربهسههیتهملهکهرهێبهسهیریبیتهامریبیخم وغهم غه.نگیتمده

وهئههه.بهه رده وهوهناوشههوێ کاتینههاوهبهههومو یکهههئهههواکانیتانهههوهئههه. کهههده

ویئههرگههنهاوجه،دڵێههلههوهیویبیرکردنههمهدیانتامیتم؟لهبێدارهکهشوێ ه

.دالێدهکهدڵمهوهدا،ئهدالێدهنگهجه

.بمهر وێچێژ ،نامههتهادواچاوتروکهاننهه.وا به ردهبمر وژیهانیشبههکهرهگه

.ب دایهدهنگ له،نا انمکهناخمدایهگڕلهکلهگمرانییه

.وههایم داڵیکوژایهه،بهناوتیشکیمانگکپبووکییهسێلکهڕهپهکوهدایکم

رێمێکی؛هههجێمهاوهجیههانێکیدۆشهداماودالههلێره ستهیجهدایکمنێژرا،نیوه

بێمههاڵیمهه نوێژکردنههدابیههریلهههلهههدایکههمکههه.ڵدایکمههدانێههژراوهگهههروحههمله

یوهرلههیلێ ا،بههئێوارهچێشتی.دایدهکهیماڵهرگهدهلهرگیش،مهوهکردهده

ئێسهتا.کهانیمه مرا هنگبوونیدڵیهات ونههانایبێدهبها،دوعاکانینهبیخو

سهمومه بێکه:ڵه کاندهتهکهیالئمهبهییخمیکسافیلکهوهمدایکچاو لێیه

نیاییدونیها وتههتههڵهڵێهیم هداڵێکیههردهئێسهتاههه.هیتگوناهێکیشمنییه

رگکهرد،تهملههمهخم ،هاوار لهژاوترلهکیشلهیهئێواره،لهوهلێره.ن راو ده

هدایکههههملهههه،ڕێیگهههههسههههدادهبێکهیسههههێکدوایکهوبهههههڵهههههکههههمونێکیهه

وتوکهههمونوباوخانههههحکومههههبههههوشهههارهئهههه.کیباشهههدایهندرووسهههتییهته

کانیدڵهه بێمههاڵپوولهههدایکههممههردوووپه.دایکههمپیرتههربههوولهههوهکانییهقامهشههه

.وهمانه

ئێسهتا.بمهر وهکیسهالوروحێکهیپاکههیهسهتهجهکدایکهمبهه وهکه دهحه

ماڵێههونیبههخههدایکهم.کهاڕوانیمه دهیهداچهاوهکهدییهبهئهواماڵهددایکمله

دایکهم.چیهاتێهبهوولههقیقههدایکهمهه.وێبێماڵییم هیتێهدابسهرهبی یکهده

نێهوانر لههکیگههیههوهرئێسهتادڵدانهههه.مر دهپێوهنیابهکچیاتهیزانیوهده

ر ؟بهههخهقیجیهانهدابههچههلههمه مکههن تههڵێهیده.دادایکمهداروودهومه 

لههجیههانبههوهنگهه جهوهابهئه.وهالوێ مهرم مخم دهمێکیترهه انمکهده

.وهئاگادێ مهدایکمبهستدانیده

.وهمههخهرێکده کههژووره.گهمدێنگیبهه،ئێستابێدهنگییم هئێستاکاتیبێده

کوه،وهجیههانێکیدوورهلهه"نشهایه" کههدهئهاودهکههرمێزهگوڵیسههپکهچه

.وهداتهوقدهمهداشههکهڵهناومایدایکملهکه،وێ هردانێکیکتوپڕ،بمیناردوو سه

ولهههشههتدادانیشههتووهههمههاڵیبهکانههدالهههنگی هرهناوگوڵهههبیهه ملهههدایکههمده

مه رئێسهتاشههه.جێهیشهتووهسیدابهماڵیبێکهلهڕێکهگهیدهکهسبێحهته

 ییههوبهمنیکهشههنیوه.نادیارییدایکهمدایههلهڕێمکهگهکینادیاردهیهوشهله
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بههمیبشههوات،سههێهکهههبوونیکهرنهههبهههلهکانیدایکمههیلێههدێت،کهههناوییهههخه

.هاوێژێلههده پهوهینههاوهئههاژاوه.بههم بههڕیتاوێکیخههمووییهرهههبهههلهپارسههاڵ

نگێکینههوێجههاراننههاچ ؟جهههبههمرووخسههاریمانههگلههه.وهب هههنزیکدهکانچیایههه

سهتهده.کهاکانیم دهیگوناحهوهواییوپاکبوونهدایکمنوێژێهبمدڵ ه.یهڕێوهبه

یراممشههکراو قدیالنهههفهیم ههداڵی.دادێ هه وهمهههنیهرههسهههکههانیبهبمنوێژه

 .وهبێتهده

تیموشهههکییهبهههارێودهوهرمهرسههههسههههبهوهبیرچوونهههه بهههارانیکهسهههتدههه

نگبم؟بێدهو ؛بخهکهرهگه.کیقووڵدا هیوهناوبیرچوونهم له.وهڕناکاتهته

ورییملههبێبهه.رابگهر رمههگهنگههوجهتمونهاتوانمئههکهشه.ڕسک تیمدهپیرییه

،تهادایکهموهبمهدایکدهکاندالهناووشهله.م نگیجهوهایهئه.نگیگوناهانهجه

کههدایهبا نه؛ژیههانخههمیلهههوهدۆ ییهههکمبههمژیههاننهیهئاراسههته.وهئاگههابێتهههبههه

.رۆشهیژیهانمنییههوپهوهبمههرژدهپه.وهبمهرژدهناوژیانداپهم له.هاوێژێلدهپه

 رئێسهتاپشهوویئههههه.یلێبڕیو رۆشیتمپر هپهنگێکدابمنیجهم ملهوهئه

کان،نگههجه.نگێکیدژوارهشهکم،جههیشهت بههگه.به واودهتههنگیچیایانههجه

نگهههوجهیئهههرگهههبهنکهههلێهههههمرۆڤگههه.ت قیقهههیههشهههڕههمیهرههههبه

.گرتووهنگهوجهم خدوو به.وهنهدهقدهریییهوهوانیادهئه:ناگرن

مه ولههپهڕهککههگمرانییهه.یچهڕێ دهوهنهاوهبسهیمکههدهریبغهکیگمرانییه

بهم یهاتر،هیچهیتهر نییههدانگینووسهی ه جههله.وهداتهنگدهناوئاسماندادهله

مرۆوچمن.شکردنممرامنگیفهیجهم کوشته.رۆشییهوپهراممشکردنیئهفه

ولێرهههی ؟گکێشبکهبوونیمرۆورهشلهگرێ؟چمنئاکاریمێئاکاریمێشده

.وه نابێتهههسههتهجهکشههوێ ێکیدۆڕاو،لهههولێروههههه.نراوهلتهههمێشههگهبههه

نیاییناودۆڵهیتههخهمیبههڤرێهلههکهه.نهێ رشانمدادهسهستلهدهنکاچیایه

تاوهئهه.وهب ههلیشهاررووتدهکانینهاخیمرۆڤگههمێشهه.وهکاتههغلهمردهوهدڵمه

.یڤمپهووبێدارییدادهنێوانخهڵێیلهردههه

.گر ڵهده ههکههکهچه.وهنابمهههیچهیشنزیههجمێمولههکدادهیهوهبیرکردنهله

خترسهههکهههنگهئێسههتاجه. ناگهههوتێکچڕاژانهههنگم؟هێشههتالهههڵکهه بجهههگهههله

کنییههیهوهێشتاوشههدانییهوهبیرکردنههێشتالهروویواقیعكمکهبه:ب ده

.وهمدیوبیرکردنهلهژیانێکهمهئه:وهبی ووسێته

ورهبههکههیئاراسهتانهوئهه.بیه  وندهتاندنداخهڵهڵخهخانیههدیوهکانلهخێڵه

خهم .ڵیم هته،مهکانچیایهنگیجه.وهسڕێ هوادادهناوههکشێ ،بهداهاتووده

رههه.چیهاجیهانێههلههبهمبههوهادهئهه.وهمههکهتدههێڵمونهاویخهم رهجێدهبه
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نگهیدوایدهبههنگێکیبه هاوتهاوهدهبه.وهگوا مه دهوهناوهکبمڵێیچیایهده

. کهرێدهوههکدونیایه

لهههلهاوێژانێکههپهوهی ووسههمهیدهوهئهه:نووسهمکبهمتههمدهتایهرهبه ههیتسههه

ناوقهوووییلهه"نهدی قه."وهبێتههر دهناو مانهدابههکلههچیایه.کانچیایهنگیجه

کانههداودێڕهڵوشهههگههلهکییهههناوهوگمرانییهههئهه.مژێڵههدهتههقیقهههیهانهداههج

تها.نهوێ مدهنگههوجهئههوهکانمهه موونهئهبی ی؟بهدهنگهوجهئه.ب کانگیردهیه

.تقیقههه،ههپرشهه گدایهلههه.کانیشگری گتههرهرۆشههییهپهدێپرشهه گینههادلههه

. کههرتدهنیاییپههریتههسهێبه. کههردهداوهچملههوشهوێ هئههناوکانبههوشه

نیایی،وێڵیتهههتههه.گرێوانیباڵههدهچملهههبوونێهلههههههه.بوونێکهههپرشهه گیشهه

.وهچ مههنیاییهدادهوێڵ تهتههنگدا،پرش گلهوێکیدرهشهله.پمش پرش گده

چیتهر.نگ جههڵچیهادادهگههنیالهتهسێهبههکتاکه.سکهتاکهمکابهنیاییدهته

رێکههوهنیاییبوونه تهکهستدههه.ژیاندایهنیاییلهته.نیاییناژمێر کانیتهکاته

خهمینیاییبههتهه. اکرێیرامکهچیئا ادییهکانیشم،کهوێڕایگومانهم کهله

.چ ده

کیڵههچهیره ریکههناومهداگهوێملههئێسهتاله.مپمش بی م،گونا دهکات تمده

 انمچ چیترنههوێده.نیاییخممدا ڵتهگهرخمشملهچموههخم دهبه:خممه

ن  تههکهسهتدههه.وهچێتههبیردهرخمخم لههسهکوێشم؟لهکوێمولهربهسه

.یخم ئاش ا وهنزیکبوونهله

بهههوخمشههتبههدهبکهههتاڵێکیبهههتههاڵبوونیجیههاندژیهڕبههڕێشهههوهالێگهههئهه

وهئهه.خسهیریچاوتروکهانبیهت،یهدژوارتهرنییههوهل هیتلهه.وهستیخمتهده

خسهیریمه خهم یه.کاسهتپێدهدهریکهههارخهبه.یهمرۆڤانهکیتژیلهدژوارییه

.هێڵمجێدهنووسمخم بهدهکه. کهکاندهوشه

یوهکانکاڵبوونهههههیچاوتروکانهههههوهکئهههههوه.داوگوڵدانهههههگرت هههیگوڵێهههههلههههه

رچاومهدابههلهستێرهگوڵئهرابێهلهسه.ستیئێستامداههکانبێتلهچاوتروکانه

فڕێباڵهههوهڕییهههتهکانبههه،وشهههوهمهههکهخههمڕادهکانملهههسههتهده.داپمڵدهشههه

.کانمئها ادبه سهتهب ،تهادهلهههگهوشههکملههیهباغچهوێمهم ده.نکهده

یوهبوونهههوێشههدائامادهله.وهبێتهههیهههوباغچهرۆژێهههبێههتسههێبووریمبهههنگهههره

کانییچاوتروکانههئامهادهیچێهژ،لههوهدایکبوونههلهه.ننیمبکههکانخهچاوتروکانه

.دایه

.یهسهپێدهوهههائهه.مارۆدراو گههوهکانهنگهجهبهکدا،یهریبیکردنیچیاغهم له

.و خهریبیکرندادهناوغهلهوهاهئ.ب اسمنهانیسپێدهوێپهمهده
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کانومردنهیگوڵههوبیهرلههنگههرتاپا جهسهه.چێهژکهورترنکان،لهنیگوڵهمهته

کانچیایهه. کههریبیخهم ده غههکهسهتدههه.وهمههکهکاندهچێژیچاوتروکانهه

.یهوارهناوخممداغهریبیلهغهوها کهم ئه.نکهبانگمده

ناومههدابێمههاڵییله.وهبێتهههرسههپیدهفه،سهههوهکوردسههتانهلهههوهڕانهههگهدوای

نیسههانێهژیههانیکولیکههه؟بیههرلهههوهمهههکمبکهکانچیایهههچههمن.کههاردهفهسههه

لێهتههکمهیویستوهدهکولیکێهکه.کردتیسمرتریدهوشکییهکهوهمهکهده

رگمڕیدایکهمسهکێکملهمێخه،گوڵهوهبێبارانیکردهبیر لهکه.وهمهلێبکهیبیر

.نیاییتهههبهووبهههکهمێخهوئهه.کههردینهدرۆژێههسیسهنیاییدوایچهتهه.چانهد

دایاڵمهخهکلههنیاییهته.ورووژێ  یاڵمدهێهخهکمێخه؟دایهوهبیرکردنهنیاییلههت

دڵمهدالههکه کهدهکمێخهنا یستبههه.دڵمدایهلهکمێخهجوانی.ێوڕده

.به نگی تهردهویره ه.کهایر دهدایکمسه.وهشێتهگهدهکمێخه.وهبێتهرشدهپه

یشکمێخهههووهب هههریبیکردنمدرێژتههردهکان،رۆژانههیغهههدوایمانههدووبوونیگوڵههه

-له گوڵێهه؟وهگرێتههیگهوڵێکیتهردهیجێگههگوڵێکیتهرجێگهه.وهبێتهوشکده

دایکههمماڵئههاواییکههرد،بههانگیوهاکهههئههه.وهیدایهههناگرێتهههژنێکههیتههر،جێگههه

کیناوچمالییههلهه،یبهزانموهب ئهه،کومیدا،چیایهبێوهتمشله.تمکردقیقههه

.یکهراندهریبدانیگهغه

تهامه کمتهاییم.وهمبهمکمناکرێتههیشهنگودهوهژیهرنابێتههوبایهئه.یهتاراوگه:ئێره

نگیئێهوهجههلهه،مه کههکانچیایههتیڵهئایهه.شکمتایینای وبایهنێت،ئه

.خشهه به پێدهریبهههغهرییهههوهویادهئهههکهههکانچیایهههی،ئهههئێههوه!خههمشنههابم

کش،وهئایی ههده.نهکههراسههانمده،ههانگیئایی ههدهکبهه،وهکانچیایهههنگیجههه

ککهاتوه.چملهدا،کهاتنهابی رێیریبیکردنێکغههلههنووکهههه.رابردوو،رام هاکرێ

کیخولیایههه:تههرکههاتگرت ،خولیههایچاوتروکههانێکی.ڵمههههئاوێهههنابێتهههت مکههه

خهوا  وهادهئهه.کمتاییشیبێتستپێبکاونهدهڕێمنهگهتشتێهدهله.مگی هغه

.ب نهوێبوونیمرۆڤیئه-مێشبهکاتدۆستی

رابیشلههوتهامیشههوهمههکهکاندهرهنجههپه:دوێهمچیهادهلههوها ،کههم ئه

.ژیههمناوقههوووییخممههدادهلههه:وهناسههمهمهه خههم ده.مژ ڵههدهداههواکههههه

کانچیایههونیخههو بههمشههئهوال دێ،چونکهرهبهوهتییهکهشهیانبهبهرهبه

تهمبهموهابمیههئه.وهمهکهخم بیردهکلهییهسافیلکهندێجاربههه.ربردسهبه

کنگوهجهههکلهههگفتوگمیههه:مکههوژێکدهریبییههه غهکهسههتدههه.نووسههمده

.کا دهپمڵئاراستهشه
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هێ مبمخمیب ووس ؛پێینهاڵێمچهی ماندهوا له.ربیکردنداغهوها لهم ئه

.ژیههمناوتههمدادهلهههوهخممهههپههڕبهههوێچاوتروکههانبگههر ،چونکهههمهههده.ب ووسهه 

سههتدهمهههدهخههم ده. کهههتههمدهسههتبههه،ههوهسههتمهههپههڕبهههوهدیسههانه

ییدۆسههتهوهاسههافیلکهئههه.ژیههانیپهه ناسههاند  انانهههنهکهههوهییمهسههافیلکه

،کههرگئاشه انهیممههم بهه.بووندۆستیخمیاننهکانیپێ اساند کهرهکابێئا

رکێکی،ئهههوژیانهههوامیئهههردهبهههناچههاربوونبههه.وهخاتهههرگمدوورده انیمهههنههه

،خهم لههوهتلێمههتاچیترنه.رییبیت،بمخم بژیوهیبێیادهوهکئهوه.قڕێژهئاره

،لههوێلههخودایهه.بێڕووییجیهانبخهم  لهچیترناتوانمغه.وهرهخم دووربخه

کانبهم؟مگی ههغهمیمرۆڤهچمنهاوخه.کادهشهگهمێش،چیاوردستانێکیبێک

موووێهههنامهه.ماوهمخمرییمنههم هیشچیتهرهێهزیغهه.ژیه ناومدادهوانلهئه

مکانچیایههتیقیقههنیاههتهه:وها م ئه.تینیایی،خمیهخودیته.تشتێهبزانم

یههوهئه.وهگێڕمههکانبهمبمشهاییدهمههر دا،غهکیبههرچیایهسهم ێهله.یههه

ناومڕۆلههئهه.نهاگوترێ:تقیقهههه.رهدهیڤبههپهتیشلهقیقههه.تیم قیقههه

وهڕانههکگهوه.ڕا گهدهوهنیاییخممهدوایتهچیبهکرد،که دهتاوداپیاسههه

.کنییههرهسهێکیگههنیایی،هانهایکهتهه.وهمههکتاودهکمتاییهات یههبیرله

لهههن لهه تههه.هێههورنکانچیایههه.نیههت،تههمشلێههرهکهههرهنیاییمهه تههمیگهتههه

مێکیتهههرپێشههههاتێهکا،لهه کههههسهههتپێدهکدههێورییهههه.رووخسههاریانداهێهههورن

.مه سێکیلههکهتم.نیمدائامادهناوتمدا وچیتریشلێرهئێستاله.کاستپێدهده

دیهارنهاکرێ،نگییکههبێهده.رندهگهوت بههکدوورییتم،لههکان،وهگوت یتشته

نگییبێهده.وهکێشهمهکدهنیایی،چیایهکانیتهچاوهبه.نگترهبێدهینگیچمنبێده

راقیکهانمههچاوتره.وهبیرکردنهلهله؟چاوتروکاندۆخێکهوهنیاییتبمب ووسمهته

نووسهم،تهاتهامیبهمتهمدهوهاکههئه.نیبوونیم خهلهشێکه،چاوتروکانبهم ه

تبهههمکانچیایههههبهههمنی.وهنهههاتوانمبت ووسهههمهکههههنووسهههمده.نگهههتبچێهههژ ره

.کاداگیردهم نووسمکهدهوهکهنیاییهکتهتهله.وهنووسمهده

لێهلهههگهههچاوتروکان.وهتکێشههمهسههی دهنوو؛بهههوهنههگنانووسههمهدهمهه تههمبههه

انههههشچاوتروکم هههی.ئهههاڵێ دهنیاوهکیتههههچیایههههردنیرگههههسههههبروسههههبه

 ناسههههنووسهم،بمنهتلههبهمتدهکهه. کههش ووسدهکانیتمرهنگییهبهشه

کانههدا،ناوکردنهمههدیوبهڕیوێهلهدوێههم؟تێپهههئههاخمئێسههتاروونده.سههت ڵدههه

چیهاک.وهمههکهدهکانچیایهنگیجهستبهمێکیتردهده.کێش کدهیهرهجگه

.وهنووسمهنگدهجهبه

رههه.وهمههکهدهچوولرهقههکهانیمامزهبیهرلهه.وهڕامههگهوهبیرچوونههتالههوهئه

؛لههدانگێکیراسهتی هجهلهڕی کهتێپهوهتهشکفهوئهپێشئهدوومامزبهئێستا
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چیهای.ڵچمڕیبوویمهههکههرگایهردهویبههرکههتییدا،ئاویههرگایهرۆژگاریپێشمه

کیمێژوویهههگههووڕگوڕبابههه.کههاڕدهوڕگوگووهههاواریبابهههچوولنههاخیپههڕگههڕهرهقههه

چوول،رهقهه.پمشه گڕکهاندهریکههخهداڕوگوڕگومیبابههخهچووللهرهقه.تێ ووه

رسههسهتێکیلهچوولدهرهقهه.رێمێهنییههههیتهههربههریبیم ،سههکغهوه

.رقاڵهسههوهلوولیموسهڵهردهنگیگههجهپیشیبهستیچهدهورکوکهکهدڵی

کان؟نگهیجهوهیانچڕکردنهوهمهستدانیتمبکهدهبیرله

"ولێرشهتیهههده."گهرێئهامێزدهباران لههرێژنههوه" راو وورگهه"ب اریکلهایهب

یکهوردکئایی دهوهولێرتیههشده.وهکاتهدوورییئاسمیکورددهری تربیرلهبه

 انیداوامهدهچووغهرهقهسه گیروتێکیسههشهکه ئهردهبههوێ،لهله.دیارنییه

وهکانمههچاوه،لههوهمههدهتهمدهئهاوڕلهه.داکمتاییدێتولێرشتیههدهجیهانله

کانیسهتهدهلهه"رغهستیشهبه."داپمڵدهنگییداشهناوبێدهبهوتیکمی رۆژهه

.گیرسه مدادادهسهتهپانتهاییجهدالههکانهچیایهنگێهلههجه.کارادهوهییهباواجی

؟وهبکیشهههمه"واندێهههده"کهههانیرچاوهکانیسههههمارۆدراوهگههههورهچهههمنههههه

کتێبێکههیفهههکرهکانیشوهگونههده.وهنام اسهه هکههمی وتیرۆژههههکانیڵههدێرههه

چاوتروکانێهههلههه:پههێمبڵهه وهمخوێ یتهههدهتههمکههه.رییههانلێههدێوهیادهکههمنبههمنی

.یچیاوهبیرچوونه

کانوشهه.سهتدانتبهێه مدهیلهوهنووسی هکاوا لهژانێهواملێدههیکڕاشلهله

شه ێکه چاوتروکهانچهکهستدهندێجارهههه.ئاوابوونداییی ،تمشلهستهجه

.کههرهکهمگهیهههاناهات یچیام به.رو لهکهییهشنائامادهیند؛چیااوهدخوله

کانداناووشهههمهه لههه.وهب هههنزیهههدهکانچیایههه.وهرێ  هههکانبملهنگهههبههاجهده

وههدوایگومانێکههرانموبهههورووژێ؟مهه نیگهههبووندهچههمنهههه. دهپمڵدهشههه

ریکهههنگخهجههه.ب ڤی ههدارێکیهههه،وێ ههاچ ئهاومدایهههنڤی ێهلهههئههه.ڕێمگهههده

رییانپه نگاوهڤی یجههئههکانچیایههندهرچههه.نیاییمکانیتهوارهناولێڕهگاتهده

کییهممهکشهههیهلهههوهائێسههتائههه.نیشههمارچیهێشههتانیگه،کهههخشههیمبه

مارۆچاوتروکانێههگههبههکانچیایهه.کمڕوانییهڕوانیناچاوهن چاوهتهورپمشدا،هه

نقهوو وهکانهههبێکمتاییههناوچاوتروکاننگمبهده.وهبێتهناومداکمدهجیهانله. دهده

هونگتهههناودهکباڵههدارێکیبری ههدارلهههوه.وهمخوێ یتهههدهتههمشبێباکانههه.بهه ده

.گر ڵدهرههسههوهمیدڵکانچیایهدوایئا ادکردنی. کهفڕێدهباڵه

ناونهاخیلهه.ژیاندا م هێشتالهواتهکه.وهمهکهودهرگئاوهم تمبمناخیمه

.وهرێتهلهناومدابووندهله. ستداگیرۆدههه
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کانمهههدانامهههههوبیرکردنهدوێهههم،تهههمشلههههکهههولیکینیسهههانێهدهلههههنووکهههههه

ڕێ؟گههکانهدادهیگوڵهدوایشیلهبی یچمنبهدهنگوی مێشهه.هێڵیتجێدهبه

ینههدهکانیشههی ایهتموه.تییهههندهکانیکههولیکینیسههانشههیری تری  ایهشههانه

میشههکانیشهههنگوی همهێشههنوکهراوهمیشههکانههمیگوڵهده.کان گوڵه

نگیاقیجههرکمههیگهوڵ،وهبمشیلهنگوی مێشههیلیمه.نکهسمراغیده

.یهههئامادهبوونێکیتیشههههقیقهههن،ههپێههوهبهههکانچیایههه.کانچیایهههبههمم ههه

جووتبهوونێکیفراژوانلهه.نگووی یدایهیههستهجووتبوونیدووجه او ێکردنله

کانچیایههینهده ایهلههنگوی مهێشههه.کاسهتپێدهنگووی یهدادهیههندهدوو ایه

!سههداپمشههنهدێکیکهمه هبههکانچیایههخودایهه.نێه تدادهقیقههرایههگه

وێهداکانلههنگوی همهێشههکهولیکینیسهان،تهالههندی پهڕبکههب اریقهخودایه

بهه"فمنه هی ه."ییریشهئاژۆیهوێدائامهادهکوردله.نیجیهانبکهسمراغیشیله

.وهینووسههییهکانچیایههه،مێههژوویوهکانههههییتی اگرۆسههسههتتێههدامانیکێویهههده

مه .وهسروشهتکهرده"یوخراپهئاکاریچاکه"بیریلهوهورۆژهریستمشلهئه

تاوهئهه؟کیچیادایههڵههچهرهکانیتهملههیچاوتروکانههچاکهه.نگیچیهادا جههله

.وهکێشمهدهوشهکبهچیایه

کیشهادییهکهولیکینیسهانبهه.تقیقهه یههگههرهلههکولیکینیسهانگوڵێکهه

کیبێمههاڵبایههه.وهالوێ ێتهههرگههمڕیدایکههمدهیسهههکهوشههکه،خاکهههوههییشههیله

کهولیکینیسهانبهه.گرێڵهدهههراوگههتامهاڵیورهبهکولیکینیسانیکانلکهپه

نگووی ویهههشهیلهلههبمنێهه.وهچێتههوخمیدهره،بهوهیهکهیسروشتهچاکه

ناسههژیانههههکهه.وهکاتههداندهنگیبێمهاڵییئهاوهنیسان ،بێدهلکیکولیکهپه

. کهدهووهاخم بمژنێتیتئاوهئه.ب تبمنڕێژدهستهکێش ،جهده

کوهامێخههئهه.وهوشهێتهدرهدهوهه"گردیپیهرداود"ب اریکێهبههکمێخوهدایکم

کن یههتهه"گهردیپیهرداود."دایکم ارێله ێکهگهکرهمێخه.کنییهچیترمێخه

.دایکم:یهکیههمێخه

ویبههکانی ههوقلیشاوهوشکاوسێبوورییلێوهبادهکولیکینیسانروویله

.وهداتهیدهکهرهسێبه

ورهتههمشرامانههتبههه.وهبێتهههیمهه قووڵدهکانچیایهههناوبهههوگمرانییهههئههاوا یئههه

خههمت؛لههنییهههوهیخهمت،خمشهاردنهوهنههاوهچوونهه.چهه رۆدهوهیخمتههوهنهاوه

بهه مههرۆوده.یکانیخههمتراوبکهههنگنهێ ییهههخههوا یبێههدهتههمده.نگییهههبێده

ینهێ هه.یهههنهێ ههیرووخسههاریخههمیهه.وهکانیب اسههێتهرووخسههارینهێ ییههه

.گوترێنابی رێتانه
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کهولیکێکیتاکهه.بیه مرگهمڕیدایکهمدهچیهاوسههنیالههم کولیکینیسهانتهه

وینێکیئهاوهبه دیمههدهکولیکههوتاکههئه.یاڵمداناژیخهئاساییلهنیسانبه

.ننمهداهههیگهناوکێڵگههنیالههکانیشتههنمههگهگوڵهه.ب ب ،تابوونیههههه

گوڵهه.نهوێ  دهی نگهورهشێوهکدایکمفرهجوانیخمیاندا،وهکانلهنمهگهڵهگو

کولیکهه.کیمرۆڤهڵهچهنمهاوڕهگهگوڵه.نکهعابمهات یباراندهوکاندونمهگه

دیاردایکههمبههه.وهکاتهههگوڵێهجیههادهشههرهبارهڵتهههگهههتخههوبیخههمیلهنیسههانێه

لێهدانویدڵهیبهه هوکاتههئه.وههمنێتههکانیده ییههکهوهکانهشهگوڵهیرهکێڵگه

 کهسهتدههه.گهرمێ   دهوهبیرکردنههکانلههوهبیرهات هوها کهم ئه.وێکهده

لهههبمنێکههه،کههولیکینیسههان.تربهه مردڵمههداسههکینیسههانلهههیترسههیکههولمه

کانمرۆڤههه.رێوهڵههدهههوهدیههارم داڵییمهههکههولیکینیسههانبههه.ماڵئههاواییدایکههم

وێم ههداڵییمهه لههه.ڕنپهههتێدهوههنیشههتمهه وکههولیکینیسههانتهوێبهههلههه

نوبههکههئهامێزدهکترلههیههوانهشهه.کولیکینیسانهاوڕێیگوڵ هاره. ستاووه

رئێستام بمنیماچیگوڵ هاروکهولیکینیسهانهه.وهگمڕنههرمیرووناکیدنه

ناوجیههانیپهاییزدالههشهکموهوبههنگێزهڕهڤی هدارێکیشهه ؟گوڵ هارئهنیشانبده

چههاویلهههکهها یوه.وهشههێتهدروهودادهناوشهههککارمههامزلهههگوڵ ههاروه.سههتاوهراوه

 شههڕهههکانچیایههکگوڵ اروه.جوانی برییهیلیلهگوڵ ارمه.مێ  رادهگوڵ ار

نههاممییلهههچههاویبهههوشههوێ هئههه.کاسههتپێدهنگیگوڵ ههاردهئێههوارانجههه.کالێههده

.هکانهچیایهنووسم،سروشهتیبمتمیدهیئێستاکهوهئه.ڕوان دهلێموههگوڵ ار

سهتدانیدهنگیلههجههم هیشبهمنی.یلێهدێکانچیایههکانتهێشتابهمنینامه

.کانچیایه

 بکههداویسهتییهنگیخمشه جههلهه کههبکههکانچیایههتکالههکهرهوابزانمگه

نگههوجهوا لههرچووکههسههبهوکاتههئه.رایه تههل دڵهمنایه.نماڵئاواییملێبکه

وهکترهیههههیرووبههههیانبههههرهکانیبههههکههههیچمڵهئێسهههتامههه وجریهههوه.بێههه م

.کاڵێی ڵدههه

رابگر ؟نگیچیایانه جهکێشان ئهرهجگهبه. کبدهب پێشوویهده

ییهڕگهوشهههتاوالهههوهئههه.داتروودهنگههه جهتههم گههوت،رۆژێهههدێئهههبههه

ووهاتههائهههئههه.نگمجهههدهداکانههچیایهڵگهههرێکمولهنگاوهجهههرییههداتاکهههوهیاده

ویسههتیکههردخمشهتکهها لههه.نگههدا جهچێههتلهههسههتدهدهلهههویسههتییهخمشه

کههه .کیتههرهیپێشههوویهدیسههاننههمرهمههرێ؟ویسههتیدهرێخمشهئههه.بمرێههت

ناولههتها ه.گیرسه ڵدهڤی ێکیتهرههنگیئههکمتاییهات،جهکانچیایهنگیجه

.ڕێمگههدهوهکانمههونهدواینامههبههنگدوایجهه.وهێداربوومهقوووییدۆڵێکداب

کان،نامهه. شهاریانبهده ێکهداحهوهژێررهنفالناچاریکرد لهئهیکهونامانهئه
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نگیمه جهه.نگمبجههوانهیادهات همووبهوههبهب نیا ودهم ته.نگیم  جه

.دانیخممهستنهدهله

لههمیشههههو ،چونکههبێخههمیشههههمه .وهکاتههقووڵده کهمهڵهویقهبێخه

کهههاوڕێویشوهکانچیایهههترسههمده.مکانچیایهههرۆشههیمهه په:نگیتههمدا جههه

وئێوارانیهاوی گوێبمئهه.وهیادبچ هکانملهباتههاوشاروهاونیشتمانوهاوخه

ریوبههیئهختههودرهلهه.وهخوێ  ههچیها بهمدهکانینامههکههگهر ،رادهکانهچمله

یههادبههه "کانلهههدۆڵههیمه"کانیسههپی دارهبههمنیدارئهڕوانههم،کههه دهکهههماڵه

یریئاسهمانی،سههوههکانهچیایهچاویب بهوت دهخهلهروهابهئه.وهههێ ێتده

وتیئههههروومههههسهههتبههههده.تییهرماسههههمیشهههههه کههههلمبکههههمسهههتمکه

.نهدیلیلێهدێ هاریقهیبکههرکانییهیبهه هوقههتامیهێ مکهدادهوهگیایهچڕگه

کانیریاچههههناودهبههههوهنیاییهههه تهدهومهههانگیههههاوی یشبههههیههههڕێوهبهههارانبه

.کایدهکهسمراغیماڵهوهستمکهملمه

ههاومرۆوتبههبارهن هزریخم سههم ته:یڤماپهستیخممدانههم لهکه

نگیلهههوجهههئههه.رۆشههخمریانمپههێ مکهههگههمدهلبهههختگهههدرهوکانچیایهههو

کێش ؟ندده،چهرۆشخمرییانهدانوپهست هده

تێهقیقههههچونکهه. نگهیچیایانههوجهرۆشیئهبمپهم یتکه بکهحهنگهره

.کانرکهنگیئهجه:وێییهله.گئاژۆیهوێدارهله

هراقمهمه.داغهاردهوهوارهکهیغههتێیههقهرهفهدوایڕوانهمکههبههدهتیمایه ارۆکله

نهاوبههینگبێدهبهانکیهتێقه.نکهردهفهنبمکوێسهکایهتێبزانمدوایهاوی قه

ناونادیههاردییکههانلهههیهههتێئێسههتاقه.فڕی ڵههدهههههوهولێرهیههههشههتئاسههمانیده

داولێرشهتیهههیدهئاسمانکانلهیهتێیقهی بی .ب رییمدائاوادهوهشتییادهده

.چ خمیاندهبهن تهوانبوونیئه.نێزهناوبوونێکیو،کهت وقه.حاڵبوومه

ناولههتها ه.کاسهپێدهڤی ێکیتهردهنگیئههکمتاییهات،جههکانچیایهنگیجهکه

لهههڕێمکهههگهههدهکانیتههموهونامهههدوایئهههبههه.وهقههوووییدۆڵێکههدابێداربوومههه

"نفالئهه"کانتراممشینامههفه.شارمدان ێکداحهوهناورهدا،له"نفالئه"رۆژگاری

موووههههناوئهههبهه لهههنیا ودهمهه تههه.نگیمهه  جهههکانت،دوانامهههکهها؟ده

چهمنخهم لهه,چه سهتدهدهکاتێههچاوتروکانهتلهه.نگمبجههدایهوهیادهات هبه

 ؟دهستنهده

ههاومرۆووتبههبارهن ههزریسههمه تهه:یڤمستیخممهداناپههههم لهکه

نهد،چهرۆشییهوپهدانهستنهدهنگیلهوجهئه.هێ مگمدهبهکانچیایهنگیجه
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رسهه گیسهههلهکهههوهالوێ مهههدهوماونهههئهههوهچههاویدڵمهههکێشهه ؟بهههده

،لههوهنگیم هه جههدهبههکانهوکهه.نکهخێودهدانیبهاوهداب چرائ"ندی قه"

نگیوجههرۆشهیجیههانوئههپهتهملههنووکههههه.نکههفڕێدهژێرپێسهتمداباڵهه

وێکیناوشههم هداڵبوو لههکهات .کاپێشمدارادهپرسی،م داڵییملهدادهچیایانه

وهنگهه جهدهوها ،بههم ئه.داداغارمدهستێرهدوایگوڵئهچاودابهنگووستهئه

لهههمیشهههههسههتێرهگوڵئه.چاوتروکههانیتههمدڵهمدایهههکلهههیهسههتێرهن گوڵئهتهه

ویششههه.وهوشههێتهدرهنیادادهمههاڵێکیتهههلهههسههتێرهگوڵئه.ودایهههنگیشهههجههه

نگێکیتهرئامهادهجهههێشتاخم به.داسڕبووهتیتاراوگهرروومهسهستیلهده

وهائهه.وهباتههبیرده لهنگهوجهکان،ئهرۆشیمبمچیانشی هپهریکهخه.کردووهنه

 ردهبههله.جمه نگمهدادهناودهلهه کههکهرخاندهتهنگهالسهنگهوجهخم بمئه

. شئهها ادبکهههتاریکههه دڵهههیئههسههتێرهگوڵئهکهههرهسههاردا وگهر ێکهیخاکهوه

هیکهڕالهه.کاخێهرارێهدهر ه وهئهه.گر ویده هبڕ وگوێلهخم دهستلههه

.داپمڵدهشهویش ه.ونکهدیاردهبهکانچیایه

ر داکیبههرچیایههسهکبهیهباڵ ده.گرنکانبمندهختهبارێودرهباراندهنووکههه

نیاییتههه.وهقێتهههتهکدهکانییههه.ڕوانهه مهه دهلهههجولهههوبێوهکاتهههکانیدهباڵههه

مکێکیکمههوهکههوهبمههداورددهگیایهوچڕهکانیئهچاوهبی ی؟لهکاندهردهبه

،وهتاوهکهانیهههچاوههاوی یشبهه.وهنووسمهچاوتروکانیتمده.ن کهرووتپێده

ب ؟دایهدهم دالهکلهنیاییهتهکهیکهستدهتمهه.وهکاتهغدهجهخمی

مهه لههه.کانچیایهههورهبهههلهاوێژانهههبوونپههههه.وهتالنهههلهههرێکهفهبوون،سههههههه

 یگههشرهکههب وبایهواقووڕسدهبیسی؟ههبڕکێیم دهناسههه.ر فهسه

ورئهههسهههمهه له. خههم ناکهههیتههمدا، ۆرلهههوهنووسههی هلههه.کاخههمینمایشههده

ناسهههژێههرپێسههتمداههلهههکانچیایهههتاوهئههه.دا ۆر بههمنووسههینگیچیایهههجههه

ب ،دانیشهههناسههتهاهه.یژیهانوهبهممانههتێکههرفهداندهناسهههه.کێش ده

کهانی"مهینهاودهنێمهه دهدهمه .به رمتردهداگهکانچیایهڵگهنگیم لهجه

.وهاتههککژیهانبێهداردهیهناسههههبههکانهدا،ژێهرتمپهلهشورێههچیای".هالنته

نها انمدوای.نهوێ  دهشهخهچیژیهانخمشهیکهکه!ڵهنگهندجهئایجیهانچه

. کههدهیادهورامانێکیترلهوهنووسمهدێڕێهده.نووسم،چیتبمدهنگه جهئه

ناسهی،تدهقیقهرههگهتمشئه.تقیقههه:تناگوترێتقهکهیهل تشتێههه

وهشهیمانییهپهرووخسهارێکیپهڕلههم هیشبهه.گهمیبهێ ههمهموبههردهبهرهوه

گر ،بمدهگوێت

توهوت هههرکهدهبههه.ڕێپهههنێکههی ڕاوتێدهکگێژهچههاو ووهپههێشوهکتههوپڕدێیتههه

کجهارانبههوهتبیه مکههوهادهمه ئهه.ل تمچیترهیم نیت.بمداداندههه
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ڵگههه،لهنیمهههدایکبوونمههدا،کهههرۆژیلهههیههت،تههالهههدهکغاردهیهههپوولهدوایپه

کانچیایههههمههه م هههداڵییمبههههکاتههههوکاتههههئه.یت کیپیرۆ باییهههدابمهههدهیههههنامه

مه ؟وهب ه،ئاشهتدهوهکانییههپوولهپهپهڕلههنامههبههکانچیایههرێئهه.خشمبهده

کانیڕوان وچاوتروکانههکانلێمهدهوهبیرهات ه.مێ متمرادهن لهته؛ومێکمنییهوه

تنابیهتشهزانیقههنا ییودهنگیخمتدهشهبهتمکه.بزوێ دهوهنا هتمشبه

.وهشێتهگهکدادهنێوانرانیچیایهکگوڵ ارێهلهتاوهوهئه.هیم به

یتیشهکانهولهه.دوێه مرییدهوهڕۆ وچیهاییهاودهدهوهکانهقامهشهبهنووکههه

.تمهیمه نیهت.وهتریقێ هدهوهکانهرووتهرس گیژنهسهبهستر کههاوی مه

یلیژیهانئاشهکراکیمههنامههپه:یلیژیهانمهه. تناگههوهیادهات هبهم لهبمیه

.وهوشێتهرهنهانیدابدهپهتاله،نهانبێتپهکهرهگهیلهومه ؟ئهبکه

.بمنگدهبێده

.چییهنهانیم پهنا انمکهندهرچههه

وفێرینهێ هیبهوونیوهوبکهنهانیخم بمئاوهڕێی،پهگهنهێ یم دهلهتمکه

.ن نهێ ییهنهێ یته.بوونداههلهرێهنییههونهونهێ ییهئه.خم وخمتمبکه

ربههلهبخهوا  کههیحانههورهب له دهکهستدههه.مڕاستیهیتناکاتنهێ یده

تهههژیلههههیژوورهیحانههههیرهئهههبمبهههووره.وهمێه ی ههدووبێتههههخههاتیمههه کهههه

.وهکاندا ی دوونابییهدووریکانییهتمله.نیاییکانیتهنهانییهپه

تبههمقیقهههههریکهههخه.وهچ هههبیههرنهکانملهههمری،تههاکانییههه تههمنهههکههه دهحههه

؟به ؟بهمپێسهتمسهڕبووهناوم هدائهاوادهلهچییهوهئه.وههمنمهم داڵییخم ده

.پێشنایێتبی مکهرهاتێهدهسهونبهم خه

ڵدووکهه.کانچیایههنگیبهمجههکردنههن خمئامادهنووسهم،تههبهمتدهیکهوهئه

ریکههئێستاخهه.کاڵدهههوهناوپێستمهلهکهایهب.یهوههکانچیایهینییهرههسهبه

دار گهارنگیچیایانههوجههئهاخملهه.ڕوانهمتهرسدهسهات لهه.خوار سووڕدهسه

نووسههم،نههدبههمتدهرچه؟ههوهنووسههمهبههمتدهکهههچییهههوه انههیئهههبههم؟دهده

بێت،تههانووسههی هههه.نیاییناترسههمتهههمهه چیتههرلههه.بههمنیاتردهیتههرتههههێ ههده

مهدیویوئهرهمه بهه.هکانهچیایهنگیسهتدانیجههدهلههنیاییته.بێتنیاییدهته

.یهوهمدیوبیرکردنهنیاییم لهته.بزوێمهزری ده

ڕۆ بههمه ده. دوایخم رێبکهبهمیشهنووسم،تاههبمتدهمیشهههم که

نمچهمنبههم نها ام هادهڕۆ ،دهوکوێدهرهیبزانمبهوهب ئه،بهوهدوایخممه
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.بههڕۆ وهدوایخممهههوێبههه نامهههکهسههتدهرئێسههتاهههههه.بههڕۆ وهدوایخممهه

؟وهبمهیهێوردهوهل دوایئهوێتشتێهبێژ ،وهمهده.بمرگێژدهدیسانسه

موو ههههئههه.نگیم هههچاوتروکههانیتههمهاوئاهههه!جێیهێشههتمرگێژیبههاسهههئههه

رهونجههههپهرسههههبههێشهههتاممهکشههههیه.نڕێ اکههههبهمهمکشهههه،یهگمرانییهههه

تهمیبههیکههوهئهه.رهوهههبێگهممهکشههیه.ب دهکهڵهککهڕهکانیگهکمونه

،وهنووسهمهنیادا،بێمهاڵییدهکی ۆرتههیهممهکشهیهم له.یهوهدڵمهڵێم،لهده

.وهبمهههه،بێهههداردهوهدایکبوونههههئههها اریلههههبههههکتهههوپڕ.چهههمرۆدهوهناوخممهههههبههه

موووههه؟م ئهوهبێتهدایهدهوالههه.ناکێش ناسهواشهه ههکهستدههه

. یادناکهلهکاتدابڕاوودۆڕاوانهلهممهکشهیه

رسههکانلهوهشهوێ پێیبیرکردنهه.تریهوێ  مهدیویسهی گمدادهدڵملههنووکههه

له مه دوایوه.دادادڵهمتوونهدترلێهدهنگیچیایهه جههله.وهحفناب هبووندامه

مه کیلههیههتموێ ه.وهبمهدایکدهرچاوتروکانێه،جارێکیترلهیههوهنووسی ه

.دایهیهوداومهنگیم لهجه:چاوتروکانیتمکملهیهوم یشوێ ه

وها کههم ئهه.دوێمرو بمتمدهکلهستییهمهبه.مر دهرگیتمداناومهم له

.وداهههاتوورهبهههیهههوهیبیرکردنهڕوانیئاراسههتهچههاوه.دا کانههچیایهڕوانیچههاوهلههه

بێ هیتهابهموهخوا  تهمبهڕوابههده.وێیخمشمده:ڕواببوویپێتبڵێمرۆژانێهچاوه

.داهاتووبژیت

.تیویههسهتمداگیانهناودهکیشلههیهروانهڵ وپهنیاگمرانیدهتهکبهیهکهچمڵه

!یداههاتووروانههیپهکتبمداگیرسهێ م،ئههتاچرایه. بمخاممشناکرێ رۆژهئه

ممهکشههیهن؟کههکمهێش اوو ێدهوێوهللههوێ؛چمنمرۆڤگههلیئهمێشگه

یوهکئههگیرسهێ م،وه دادهکههکانیناوماڵهیهمووچراهه.دامارۆ دهدیسانگه

نهاوخزێ مههخهم ده.ڕۆ دهئاراستهمێشهگرهورۆژگارهلهئهیوهرهدهخم بم،له

هێڵه جمدێهتوناشهتوانموهلهومێشهگهنیئههدیمهبه.ئا ادبمکتاهنیبایگێژه

کێیههوه،ئهوهمهکهدهوهبیرله.هزر خم دهولهدانیشتوومه.بهێ م ژیانهوا له

نووسهم،بهمتهمیدهیکههوه؟گشهتئههوهبی ێتهدهوهبیرکردنهناوم داخمیلهله

.دانیخممهست هدهنگیلهجه

ب بهزر ؟دهم کێمکه

ژیههانیمهه .ڵقوووونردانیمداههههرگهکههم وسهههلهههوچێههژیالملههیکهههجوولههه

نیایی،شمڕشهیتههکلههدانییهئاوه.جوولهشمڕشیبهفرچکگرت لهکهیهئاماژه

نگیوجههه ئهههدهرئێسههتابههههههه.چهه لدهر گهههوهکههانیژیههانلهههدیوه.ئێسههتاته
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؟ژیانێههدیهوێکیژیهاننییههوهئاخمئهه.وهڕێ مههگڵدهخمیههولهشهوهچیایانه

ورگێژهکیسههژیهانتارماییهه:وهبێتههتلده بهاوهدهکبههکتارماییههوهکههیههه

مههداکانچیایهیبڕاوهنگینهههجهههمهه لههه.بی هه دهووهکیئههاوهئاسههمیهونبهههخههه

.ژیمده

وخهم روویم،بههکانچیایههورهبهه.ب نههکانچیایهیانژیاندائا ادنی ،تهلهئێمه

رگیزنهاتوانمئها ادیمه ههه.نگێکیبێکمتاییههئا ادبوونجهه.نگمجهئا ادیخم ده

.ب ییههئامادهمیشهههکهره ؛ئا ادیگهراممشبکهفهژاوهشلهوژیانهئه

مه چیتهرکههیرهنهدسههچه.ژیاوی تێیهدانههکهیهوژیانهیئهوهیادهێ انهبه:ژیان

.ڵمهدابێهتگهسهێهلهیکهوهبه ئههنگێهدا بههجههله!یڤمپهچیده انملهنه

خێرایهیکانبههمووتشهتههههیکههوهئاگا لههبی ی؟م بهدهماوهچهوژیانهئه

ولههیڤی پهه.نکترناگهیهنوبههگتێدهداماوهچهوژیانهللهرگهوهبوونه.ڕنپهتێده

روویرووخسهار بههلهدا،رگهوهیبوونهیشهت هگه پێ هل لههوه.دابێماناییهژیانه

ڵگههیلهوهکئههڕوانم،وهچاوتروکانیتمدهله.ستاوهوهوههکانچیایهرووخساری

.وه هیکبگهیهژیاندابه

نگدا وجهههمهه لههه. بمبیسههیکههه وتههمشناچههاردهکههههههاواردهنووکههههه

ب میچهیلهه.وهخهاممشنابێتههکههیهادهژیهانێکملهه.یهادهلهمیشهژیانکیشمهه

ولههه؛وهتکێ هههدهوهناوتههاریکیژیانهههکانبهههدات مکههه"خواکههورک"وتێکیشههکهئه

فسههههووناویکیئهیهههههکباغچهوهکههههانلێکئاووهسههههمرهداکولیکهههههتاریکییههههه

نگێکیتهر،بهمجههوهنگێکههجهلهه: رهنگاوهجههرهوهوبوونههم ئه.وهوشێ هدرهده

. سهت ادهدهداتمله تاریکییهناوئه لهکهستدهوهاههئه.وهکێشمهدهکانچیایه

 وهدمارۆدهخهم گهه. یچاکههوهرهدهمه لهه.کیم ههڵهچهنگرهجه،وابزانم

. دهدهوهرگههسهتمهدهکخم بهکقوربانییهوه.ربهگرمهردهندهمهیسههرێگ

. کهتیشکڕێژدهکانچیایهوهائه

مووپیشههاتانهوهههفتکردنیئههر هبههنیالههدام هیچیترنا انم،تهوساتانهله

وناوئههسرکیبهه تابهکهئا اددهسپیئا ادییهوئهئه.ئێستاپێشدێ ب کهنه

کانیژیههاننگمتههاتخووبهههجهههدهوهمووهێزمهههههههم ههیشبههه.غاربههداوهنگهههجه

ڕوانیتاچهههاوهوهئهههه.بهههمارتردهیهههتاوئهههاوابوو،م هههیشنادهههههکهههه. ێ مبههههده

.و یکهقاسپهکیتژیلهیانییهبههربه

مڕۆبهههبهه ئهههده.وهکانمب ووسههمهرهاتهمووسهههوێههههمهههوها ،دهمهه ئههه

کانههدابهههمههدیویادهله.وهرێ مهههبلهکانیتاراوگهههریاچهههدهتاراوگهههوهکانمهههنگهجه
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وهکانهروشهههسههبهودۆخهههوێئههمه نامههه.خهم دایهههلههه ،کههگهههدۆخێههده

:نهانیم پههیمهئه. شبکهدابه

.گههمبهێهه مکانمبهههوهتوانمهزرکردنهههنهههرانمکهههدانیگهههسههاتهوچرکه انههملهههده

چیتهریکههسهاتهوچرکهدۆخێههلهه.بمرسا نهرهاتێهسهههیتسترسمبهده

سهتانیوه.گهرنردهدابههوههزرکردنههلههکاربهێه مکههبههلههیڤگهوپهتوانمئههنهه

مانیوشهه؟نههرگیبووننییه،مهرگیوشهئاخممه.ستدانیخودهده،لهوشه

.دانگیچیایانهوجهناوئهلهستدانیخودهدهله

.ندهپمڵدهناومهداشههلهکههیههوچیایانیئهستدانیناس امههد،لهدۆڕانیوشه

کیمه ڵههچهره. خههدیاردهبهنهنگیچیاوجیهاوجهقوووییئهوهوشهم به

رسههه جههارێکیتههرلهکهسههتدهوهاههئههه.گئاژۆیهههدارهترووسههکاوهوتاریکییهههلههه

ڵگههنیالهتههبههمیشههیبزانی،ههوهب ئه.وهتبی مهکدادهکیب ارچیایهکانییه

کهدار مهمه ئه.،ئها ادی میینیام وته.نیا  انمتهده: گهوئێستاشتێدهتمدا 

مههدابههژیمکهههوهڵروونههاکیناوهگهههلهکهههرهنیا وگهنیاییخههم ،تهههرتهههرانبهههبه

.نگییهیبێدهوهوقدانهششهوهتالنه.وهتالنهبێتهندێجاردههه

ژیهانرنجکێشهیسه.تابژیموهکانمبشارمهب نادیارییهده. ناویتمئاشکراناکه

لههه؟ئێهوهسهتداوهدهسهێهچاوتروکهانیلهههمووکهئایههاههه.کانیدایههنهێ ییههلهه

.ژیهههمداده نهێ  یانههههوهالههههن؟ئههههگههههتێدهکانچیایههههنگیچاوتروکهههانوجهههه

کانیمه تییههتایبهمووجوانییههههه.کاندایههناووشههنیالهتهکانیم بهنهێ ییه

کان،چهاوینگیوشههجهه.هاوێژێلهدهنگیپهبێده.کاندایهیوشههوناوچ ی هله

.تشتێکیتربێت ژیانه ئهکهستدهب ،ههنگدهکانبێدهوشهکه.کیی ناوه

مهه ! ههههنووکهههلهه مهه ههبهه ؟وهدوا دهردهنگههه،ژیههانبههه جهدوایئههه

ئێسهتا.ژیهانیمه وهایههئه.بزوێ ممانده م موهئه.نووسمبمتمدهنهداراجووله

بههه،ئاشهه ابوونهههنگیچیههاجههه.وهمهههکهکانیچیههادهمارۆدراوهگهههمههامزهبیههرلههه

.حاڵیمهلهیهوهیچاوتروکانیتمش،نزیکبوونهوهنووسی ه.حاڵیمه

 دهبههه. منههوێدهیههیوا هرتهههپه،قوووییههداکانیمهه دیههارن؟مهه لهههوت هرکهسههه

مه ترسهم.بیهتومێهژووهئهکهرهگه.ڕ په وتێدهکهدهکانئاپمرهئاماژهوهنگهجه

کانیونهێ ییههجوولهوێمه؛دهمیم نییهڕانخهدۆ.نگه جهدۆڕانیئهلهنییه

. بچێهژننیاییبهزواویمهتههکانچێهژلههسهتێرهباگوڵئهده. دهستنهدهژیانله

یرهنجههمهدیوپهمه له.چاوتروکهانلههکهه،مێژوویهوهبووبی ووسمهیم دهوهئه

.وهچ مهرێکیتیژڕۆدا،چاوتروکانیتمدهفهندهمهشه
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ی ووسهمودهیکههوهتهمشئهه.وهمه چیتهرتهمنابی مههنگههمووجهوهههدوایئه

کنامههه،وهوههانیبههوونیخههم نووسههییهنکههات پههه.وهرگیزیشنایخوێ مههههههه

تهمنووسهم،چونکههم بمتهمده. کهدهتڕڕپهرچیاکداپهسهکان،لهشاردراوهحه

میخهم دهوعههرهفتکرد،بههر همووچاوتروکانیتم بهکات هه.ییتنییهئاماده

کهههرهکههیدڕدۆنگههدا،گهئێسههتایهسههێهلهههکه.ناچههار ئهها اربچێههژ .وهڕێمهههگهده

بیههرلههه ؟کههبههدهوباجههبهه ئهههمه ده.ب کیبهزواویههههرابردوویهههمیشهههه

رسههههمههه بهلێهلههههگهسهههته جهکهسهههتده،ههوهمههههکه موونیژیهههانمدهئهههه

.یهڕێوهم بهموودهکمیم هه.ونکهردهسهوههکانچیایه

کاتیرۆشت تبهم:کابانگمدهکهعاتههاسهئه.کایانیرادهوبهرهکاتبهنووکههه

رسههبه وبهدایههدهناوتاریکییهدالههکانیگزی گلهساردهتیشکه.ئیشهاتووه

دایههنیچیادالهمتوماناوتهلهمیشهههم یشکه. نێ ڵدهههوهیکاتهستهجه

جێماوانهههبهههەنگوچاوتروکههانوجهههباشههترئهههوه انههی،مهه لهههدهمتهه.وهبمهههده

یکههوچیایانههئهه.وهنووسهمهندهدهوێهداروودهلێهرهولهیکهوهئه.وهنانووسمه

ەنرانێهنیشهمهنیگهه.نگیمه جههیههوهئه.وهنووسمهن،دهئامادهلێرهمیشههه

مشهسهتهرێمیجهههه.وهوشێتهدرهکانمدادهمارهناودهیاییلهنته.دادانیداههله

ی،مه دووهاوکێشههوهمههخهودیخهم پوختبکهنیها  نییهه.سهتێرهگوڵئهلهپڕه

،مه خهم کنییههرهیگههشهیعریمه ،بڕیهاریئێهوه.کنیمیهژمارهکسانبهیه

.سههتمهاوەرێکینگوجهههشههقێکیچیههاییعه:وها مهه ئههه.رداریخههمممسههه

ئایههها.وهمهکهسهههتپێدهنگیخهههم دهکێشهههموجههههڵدهکیقهههووڵههیهناسهههههه

رگ،گالنهدنیمههشه بهه؟ئهاخمدهوهبهژیموتهمبژێ مههکهیهوهماخولیایم ئه

.رێهبمژیانبسا ێ ممپهله

تهمکانیشمبهژاوهشلهیه وشادیکهمکوتدهکانمده،ئا ارهوهنووسمهبمتدهکه

 کههدهودایانههومهکانیناوئههر هبهیریترۆپکهداسهساته چرکهله.خشمبهده

وها،ئههوهب ههخم جیادهکانملهماندووهنیگایه.وهتهنیوهوانیجیهانیانتهچمڵهکه

لههچێهژ.خهم دابهڕاو  لههردههههم ێهکهه.مگرتووکیتهیهلووتکهبمبهخم ده

سههت،وێکیخهخههه.یهههدائامادهلێههرهگههر کهههردهوهداهکراوسههتهرجهبهبمشههاییه

کهرێده.فتنهاکرێر هبههبزۆکههوواقیعهئه.بمنگدهبێده.وهکاتهمگی مخاودهغه

.ناسا ێ کهسا بکهوواقیعهب ئه ؟دهفتبکهر هوبهخهبهوواقیعهئه

ژیهم؟رگهدادهپێ هاومهرگدا ؟م لههیمهرگهناوجهدا،لهنگیچیایانهوجهئاخمله

.ژیهمهێشهتاده:وهرێتهلهناومدادهبوونێهلهڕۆ ،ههستداردهمتێکیههوسهرهبه

تلههکهکیشههبایهه.ناسه مهرۆودهوهمانههدێر هلههکهمم لهب اریشاخێک

.کاهاوی دهلهشهڕهوههڵیکردووهههوهکانیباکوورهندهمه ه
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گفتوگههموهههاتو،لهههوهرانیرۆژگههارهنیگهههکیدوورلهههئا ادییهههئێسههتامهه بههه

نیاخهمممتهه.نگمجههکانیچیهادادهور اونێشهێوییهههله.چوونێکیبێکمتاییدا 

حاڵیمهه-به بهوونیده کههوانههوپاڵهئاخمم ئه:وهمهکهتاقیدهرهدهوقهئهکه

ودژوارییههچمهائهه!رنهانا وهکانیبوون،بهشاراوهیویسته ؟ئهکوردداگیربکه

وچیانههژیهانبههوهرهرخێ ههرچهوهنگهه جهوێبههمههن؟دهکهبانگمدهرانهژانهێ ه

ی ووسههمدهیکهههوهلهههوڵبههدهرێمێکینادیارییههت،ههههههلهههمشکهههتهه.خشههمببه

.رابههردووببی هه وهرییهههوهچههاوییادهبهههدوایچاوتروکههانێمکهههمهه بههه.یتتێبگههه

خمیهدا،چاوتروکهانلهه.سهت  بوهناسههکاههواملێهدهکهههکهچاوتروکانکتوپڕییه

.دامه"جستوجوو"کاندالهنێوانچاوتروکانهم له.کتوپڕییه

سهتودهوهمههکهکانتدهروا هده.دێمکانچیایهورهبهوهمگرتووهکیتهرێگاریهبه

وهکانیانهوانهپاسهههرشههووراکانبهههسهههسههتبهده. کهههنگێکینههوێدهجهههبههه

.ڕوانهی دهوههکانهچیایهمارۆدانیگههلههوهکانمهسهتهخم ودهتابهوهگر ،ئهداده

 .وێداعاسێیهلهمێژوویئێمه.یدۆڵێکیداخراوهروا هنگیم دهدواجه

نگمجههده.چهڕ ردهکبهمسهێبه وگمرانییههکهرادهوههکانچیایهناوتووناوتوونیبه

ر؛سهێبهکنییههیهر،وشهه؟سهێبهرچییههسهێبه.دابهدوێمرانهوسێبهرئهسهتاله

ههیت.رسهێبهلههجیههانپهڕه.یههرههدانسهێبهرێکداسهسێبهله.رهن سێبهته

ردا وناوسههێبهلههه.ڵداوهریههرخههمیسههه؛سههێبهسهها اندووهرینهسهه سههێبهکه

.وهبێتهدهئاوێ هوهکترهناویهربهسێبه.وهترووسکێتهناومدادهریشلهسێبه

ر  وت همکت همکسهێبهکههراده.کهالکێشهمدهپهوههککبهمنهاوبمشهاییههتارمایی

ژێهرلهه.نگییبێهدهرێمێهلههههبێتبه وناخمدهدهکدهپشوویه.وهچمڕێتهلێده

ورئههسهێبه.کردنمنییههتیقسههداچیتهرتاقههنگییهمووبێدهوههبوونیئهکهڵهکه

رچڕتهری سهێبه:وهبێتههکدرێژدهناوخمیهداتهابێکمتاییههلههکههتییههچڕێلههپانتاییه

.نگهکچیابێدهروهسێبه.داکانچیایهلهپانتاییه

.قوووییلهکهیهرشێوهسێبه

وهکانمهرهرسههێبهسهههموبههارانیشبهکانچیایهههتیڵهههڕوههوهناوگهههلهههنوولههههه

یههوهردارامهان،بی هی بیرکردنهسهێبهلهه.سروشتلهرێکهوههرگهسێبه.بارێده

.وههنیاییهویتهنهاوراڕهبچێتههبه بههردارابمێ ه دهسهێبهیلهوهئه.قوووییله

کههرهگه.وهکاتههنگییهدابیردهبێدهنیالههوتهستدارهریخمیداههوههگهرلهسێبه

؟وهربخوێ مهنیاییداسێبهتهله
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خهم ،بوون لههنائامهادهبهه.وهنهاوخممهه،تهارۆبچمههوهربکێشمهوێسێبهمهده

خهمیخزاندۆتههوهستترسهدهمرۆوبه.هێڵمرداجێدهرسێبهسهکلهشوێ پێیه

سههتدانیدهنگیلهههجهههسههتبهههودهوهنووسههمهرێهدهسههێبه.وهرهنههاوسههێبه

.خشهێ منهردادهیسهێبهسهتهرجهسههچاوتروکهانله.وهمههکهچاوتروکانیتهمده

نگههبێڕهنگییههوبێدهب ئههده. کهفتدهر هتبهقیقهکانیههختهسهوهاساتهئه

.ربهوو وه،خهم سهێبهرنانووسمهم سێبه.هاوێژێلدهناومداپهلهکهوهرێ مهبله

.بێترخست ههخمدهیپێویستیبهوه،ب ئهرهخمیداسێبهرلهسێبه

دوێههمکهههدهوچیایانهههڕکردن،لهههبههریشهههلههه.کبکێشههمیهناسهههههکهههرهگه

رگیم هیشمه.دانکانچیایهناوفتناکرێ ،لهر هبهیکهوانهمووئههه.مدانناوله

.دایههکانچیایهناوهتاژیهانێکیشلهوهئهه.رگیشچیایههمههخودی.دایهکانچیایهناوله

ولهه.ترسمدهر ی هموولهوههر نوم یشلهلهڵدهناومداههلهکانچیایهنووکههه

یئههه.مارۆیانداو گههههههریمکهههشدهرانهههدهربههێبسههلهههمووچاوتروکانههههههه

ناوونهداربههونێکیخههخهه.تهدابهژی قیقهههدلههبههتهائهخوا  ئێوه،دهکانچیایه

چاوتروکهانیش.ژیه خمدهربهسههمیشههههکانچیایهه.بی ی دایهلهوهکانمهمارهده

خم لهه.نگ نجهرگرت دهوهتهب رووخسچیابه.کانچیایهلههکیهوهشانهدروه

تایرهسههبهموهڕێمههگه ودهکههئها اددهداهیهمیدووریمووغههوهههژێرباریئهه

.سروشتیخم 

رییپه وهیهاده،پاییزێکیسروشهتیدادایکملهکه کهدهنارهوههریبیئهم غه

کهاوتشهتێکیشتشهتێهدهبههیڤئامهاژه؟پههیڤێکههنیاپهئاخمچیاته.دا فرچکده

بههتیانک وئاشه ایههێمایههکانچیایههکلههریههههه.کهامه کێهوییدهخمیله

کی موونێک لهههمێژوویهههئهههوهمووهێماکهانیشپێکههههههه.یهههههوههێماکهانیتههره

.ندژههه

وکبههمخممههانبسهها ێ ی وئهههیهکمشههێ ناسهه امهدهوهگومانهههبهههی کهههئێمههه

؛هێماکههانوهناسههی هکتردهیهههوههێماکانهههبهههئێمههه.وهی هههکهتغجهشیهناسه امه

تیخممهانقیقههکمانبهمهههیتهێمایههل بمئێمه. کانچیایه موونیخمیانئه

؟نییه

رێکینگاوهئههاخممهه جههه:پرسههمخههم دهنووسههمولهههبههمتههمدهوهێئامانهههوهابئههه

نگهههره!گههمرانیبیچههڕ نووسههمبهههیبههمتههمدهوهنههاتوانمئهههتم؟ئههایکهههقیقههههه

مووهههبهه.ر دهبههییهوسهادهر؟م لهبهکبگرمهییهیسادهکب شێوهرهگه

نهاوچمههودهوهکوژێ مههدهرمههگهوگمرانییههئ.وهمهکهر دهبهکانچیایهوهچڕیمه
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وهمههدهنگدهوپهناوئههمێکهیشبههده.ومێ قهکاندهنگهوێجهله.وهمهکهرهسێبه

.رگیزوا یانلێ اهێ  تاوههههکه

کیرۆشههییهپهلهههکهههمێههژوویمهه کانییه.رسههێبهلهههلێکهههگهجوولهههمێههژوویمهه 

یوههردهلههمانههمووئهههه.نکراوڵکههههڤرێکیکههم بمنێکملهه.کراوشراممفه

وکههات ئههه.گوتراوینهههلهههکهههیهوێ هومێههژووهئههه.نههی دانگههه جهئهههتیچڕییههه

:خههمیلهههن بریتییهههرتهههسههێبه. ریکێ هه ر ده،سههێبهوهنووسههمهدهگوتراوهنههه

.رناگوترێسێبه

ونێکیکخههرۆژێههدێوه.ردائاشه ابیهتڵسێبهگهیلهکه دهتمشحهم انده

بی هی،چیتهرتتهموهونمبهههاخههئه:ڵێیوکاتدهئه.وهرمهناوسێبهڕژێیتهوڵده

.بی یوندههێشتاخهسب کهبهندهوهئهنگهوێ؟رهم دهله

تهمش.وهنهێ هیبمێ  ههبیه  ،تهابههوندهخههوههکانهیهرگامهدیویدهکانلهمرۆڤه

نگههیبههوونرئێسههتارههههه.یرێکیئامههادهنگاوهدا،جهههکانههچیایهریمههدیوسههێبهله

سهتدهچهیملهه.واسمڵیدهههوهکهدچیایهقهخشێ موبهنهردادهرسێبهسهله

مه نائامهادییتهم  انهیکهه؟تهمدهوهبیتههکانمبێهدارنهرۆشهییهپهتمبههدێتکه

نیا تهه.نیا تههڕیت،کهات مه بههتێ اپههوهوب هاره انمتمچیتهربههده.وێخمشده

مێکدابهڕان.خممداتاراو خم له.سێهنانووسمم بمکهنووکههه.داڤڵمرۆگهله

وهاشنیائههههتهههه.دابهههمکانهههچیایهلههههتهههوانمکههههدهوکاتههههنیائهههه،تههههکههههرهگه

.خم ربه سهکهدهستههه

تیهیهڕیبه کهیبمریهتدهوهبهمئهه.وهمههدهنگدهنیاییخممهداپهتههلههریکهخه

.ماخملیالهرگچێژێکهمه.نیاییبێتنیاییمچیترناتوان تهته.وهقێ ێتهناختبته

.ڵههه یدهکهگهشههمگهههمرانیبههمسههههکهجیرانهمهه دانیشهههتوو وگههوێملێیهههه

دا،وئا ادییههلهه.جیههانیجیهرانناکهاسپرسیارلههکهلێره.ر کی ۆرگهگمرانییه

.چ دهداوانگیههرهلهوئا ادییهئه.یهترسێکیساردهه

کهات :وهایههتیمه ئهقیقهههه.تێکیمهمدێرنقیقههههلههکچیایهه:وها م ئه

ڵهێمکهات ده.وهبێتهسهتدهرجهبهریوشههوهههگهوکاتههئهیهه،جوولهڵێموشهده

بێهدار ،تهاکوووهرخممههسههمه به.وهبێتههژیهانقووڵدهوکاته،ئهنهانییهرپهسێبه

وێمهههده،کهههیهههکههدا،خمڕاگرییهههنگهههوجهناوئههلههه.چ سههتنهههدهخهم لههه

وهییههسهتبێهوودهدهمه بهه. کههکدهییهههوودهبێستبهههه. دادان بدههه

سهتبههنوێدهرلهوسههوهبمههبڕێ،رادهییبێه ملێهدهکات بێهووده.راسانمهه

چیهههاولههههدانههههسهههتنهدهولههههوێئههههمههههده.وهمههههکهدهکانچیایههههنگیجهههه
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وسهمنونانووسهم؛مه دهیخم وخهمتوهبمدڵدانه.وهکانیب ووسمهچاوتروکانه

.وهداب ووسمهنهانییهپهنگهوجههئیهب پێ اسهوم هتائه

تشههتێکی بهههکهسههتدههه.وهی ووسههمه،دهوهیههادبێتهههرچیمبهههئێسههتاهههه

سههتبههه،ههداوهسههتنهههدهیخههم لهههوکاتهههلهه تههائه.رگیههر دهوهناسههراوهنه

کههوهچ مههده ئێسهتایهکانیئههمووچاوتروکانههمێکیتهرهههده. نیاییناکهته

دایههتلهه،قههوهایههریمه ئهدهمزانیقههردهگهئه.چ ستدهدهلهریکهخه

.کترنییههدووانهه، داڵئهاوهگههبم؟گومهانلهدایههنههبوولههدهل نه.بوو دهنه

یت؟مهه گهه،تێمدهتنیایهێشههتاتههتهمکهه.ییههگومههانن کههدهگومانێههقووتهده

.ڵبگر ههنگه جهستلهب دهمێکیتردهماندوو ،که

.هێڵمجێدهیهڕگه شهئه

کانمارۆدراوهمووچاوتروکانهههگهههنوێههههرلهسهههکهههرهئێسههتاگه.وهتاهاتمهههوهئههه

ڵگههکانتبڕیهیوله ییههرکهتمشگوڵیسه.وهئافرێ مهوهاخم دهئه.وهبچ مه

رسهه وورداسهههریناوسههێبهلهههکانت ییهههلهه گههوڵیکه.کههدابههمتنههارد یهنامه

ڤی یئههیلکهرد،وادهیدکانچیایهه"نفالئهه"هلهدواچاوتروکانداک.وهوشێتهدرهده

سههتبهههداههرهڤهههودههێشههتالههه.سههتیپێکردسههیکردنتدهڕه؛وهکمتههاییهههات

لههکانتمپێسپارد،ماڵێکه ییهوێگوڵیکهلهیکهڤرهوکهئه. کهژانێکیخمشده

دا؟تهامیمه لێهدهدهوعهههروڵبههسههوهوهناوشههبهبی یکهدهوچیایهئه.م 

رێمه هێشهتائهه.مێه مرادهڤرهوکههوا به ،لههردهیم بههنگیچیایهوجهئه

ووێ،تههاکمتههاییئهههکهههرنهبووندهرنهههگهههئه.ڕۆ وخههم دهرهبهههریکهههژیههم؟خهده

رگههیمهربردهنیاسههژیانته: اردێ مرئێستارا ێکتبمبههه.ستمناوهیهلووتکه

ڵێیردهههه.هبی ی مدیویلههررێکیمسمگهگهرگئهمه.رگیشلمری یژیانهومه

ررانبههمه به!نهای وهدوایم هههیتتشتێهبهه:ڵ یڤ ودهپهژیانبمخمیده

را یسهه وور،ریسهههڤرهوکهههئههاخرئههه.بههمرگوسههکتدهیمهههنهانییهههوپهئههه

بهمنی،چونکههیههڤرهوکه  لههم حه.کالکیشدهتمهێشتارامانمپهکانیه ییکه

مه  لههشحههڤرهوکههتهمبڵێهیئهه.کانیتهمیلێهدێت ییههڕیکهوتههناسههه

داڤرهنگیکههوجههمه لهه. انیم نییه ،نهکه انمباسیتمدهرنهگهبکات؟ئه

سهتدهلههنگیم ههوجهنووسمتائهده.نگیم هجه،نووسی .هیچیتر نییه

نگهدا،یجهرگههناوجهسهێهلههکه.یڤی نییههیڤێکمبهمپههمیشپههههاوده. دهنه

لههدانههسهتنهدهوخهملههبه ئههحهاڵ،دهمههههخمیبڵ ؟بهکارێچیبهده

وێوربکهههتدهقیقهههیههیهههنیبهه ههداده تاریکییهههناوئهههلههه.بوونانههدندابهه 

.وهنائاگاییجیهانبێداربکاته



www.dengekan.com 

2013-01-14 Page 47 

 

ناوتهاریکیمه لهه.وهکاتهکهمونیسهتمکهمڵمرۆشه دهومانهگکهمونبههمشهئه

وچهاوانمتارییهه.روابارانههرێهشهههدهنگمولههجهدهوهکانمهیڤهپهدابهکانچیایه

.بیهه مودهکانیشهههسههتێرهئه ووردهخهههدادهچههاو .کاننههابی  ریدۆڵهههوبهههئه

مهدیوکلهناچ رووناکییههوهلهه.وهیادیشهمدێتههبهبی مونهدهکیشنهنهانییهپه

.ویشبمبی ه چ ئههدهوه ولهکهدهکهڤرهیریکهب ؟سهکانمداههوهبیرکردنه

کانینهاوکههمێخهگوڵهه. ئاواناب مب ،داهاتووشله ههنگیچیایهوجهتائه

یادیبهههکهههمێخهوگوڵهههئههه.کههایر دهسهههکهههرهنجهمههدیویپهیئهکهههگوڵدانه

میشههههشهمکههکهدراوسێهژنهه.گرێینارنجییوئاگرییدهخونچهوهدایکمه

کانتبمنیهان ۆرڵههوگ:گوتیوهکهباڵکمنهدێ،لهلێسبزوێ یوهههبمنیگوووێکی

!ختهویستی، ۆرسهخمشهخشی یگوڵبهل بهوه.وجوانیش خمشه

رتاپا کسههههنگییههههبێده.وهشهههێتهگهتدهقیقههههکانیم هههدا،ههمهههدیویوشههههله

رسهه ووریسهها اند؟وێیسهههیئهههڤرهوکهههتاکهه بههووئهههرهسههه.دانیشههانده

ڤرهوکههرئههسهه،له نووسهی لهدایهیاڵخهدالههڤروکهرئهسهلێکملهتشتگه

 انهم؟دهوهکان،چهمنکاڵبوونههپیرۆ هرووخساره.کهرهرکێشیگهرێکیسهفهسه

نووسهی .یڤنییهمانیپهنگی ،نهجهنه.بێ منگینووسی ه جهب کمتاییبهده

نگجهه.گمنهاهێ رێ بههبەگوت ،ماوانهدۆشداورووخسارهوئهڤرهوکهرئهسهله

.دا کانچیایهناووم یشلهنگدایهناوجهله

هانهاموونبههئهه.نگهێ هانیئها اردهکبههیڤمنههپهه مووندهئههتبههبارهم سه

.نێتیههکیوڵبگهنگهیئێسهتایه مووندهئههنگههره.ئێسهتادالهههات یرابردووه

وێولهه.کارابهردوو،ئها اریئێسهتایمه خاممشهدهلهکتییهکئا ایهنوه مووئه

کیڵمیههکههرێکی امداروهنگاروهجهنکهگهتێدهوهلهنلێهههسگهشکهلێره

 کههکانمتیماردهم بری ه.وهتلێتهکانیچێژ،دهستدانیچاوتروکانهدهلهبهتووڕه

. بهنگیدهنابمبێدهنای ،پهوهانامههو مانیشبه

وهنگهههدرهوه شهههناوئهههیڤموبهههدا؟پههمل پههه چاوتروکانهههکههوێم،لهههمهه لههه

کانیچیایهههیهنیرههمتومانیسههتهولهوهمرکێ مهبری یرو داده.وهرێمهلهده

کیتارماییهه.داتاراوگههکملههتارماییههنووکهههه.رنهیمنگاوهم چیترجهه.ڕوانمده

کموتارمهاییتهر له تارماییهه.کاننگهه موونوجهڵیئهه ا ودوکهلهخڵتێ راوه

رنێتتههمڕیئی تههه.خههمیرێهلهههوهبوونهههمکههابهههرنێتدهتههمڕیئی تههه.وهبێتهههده

وێخهم ل مه نامهه.کاشبوێژیانمدابهیهک یهدهته.وهسا ێ ێتهمووماندههه

خهمی،مه کلههیهسههرهکهمکهاتبهه ۆریدهک یهبههرتهگهئه: ستبدهدهله

ئهاخم. ریکێ ێهتناوگیانمهدادهئێسهتائا ارێههلهه.کیههاوارگریهسههرهکهبمبهده

سهتیدهکبههیهسههرهتاکهوهئهه.حاڵمکیمههیهسههرهگری ؟م کهک یهدهته
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ییهسههرهوکهروویئههبهه. چیایههریئهدهقهوهایهئه.وه ری گێتهدهوهک یکهته

.شاخێمڵده،ههک یکدایهیتهوهپشتبیرکردنهلهکه

.کیبزواو هچیایم تارمایی

.یهیدیکهودۆشدامانێکیتریوێستێکنمرهنووکههه

. بهردهسهنگێکیکمتابهجهدۆخێهلهفرانباردا،بهوێکیعاتچواریشهسهله

رکانیسههیڤههشپهرهڵیجگههدوکهه.گرێڵمهدهچێهژههستێکیکتهوپڕیبهههه

یناسههههشههمههههئه.ورووژێده ژوورهوایئههههههههه.دامارۆدهگههههکهههه هکاغه

کانخمیهانردهبههکهوهب ووسمهنانهودیمهچمنئه.کانداژێرتمپبارانهلهکانهچیایه

کانپههڕبهههرده،بهههوهکانهههیبممبهوهقی ههه؟دوایتهوهکانهههختهدرهکێشهه بهههده

کانیشبهموهتاکههوهئهه.وهنههکهداکمدهمێشگرهورۆژگارهرتیم له،پهوهمیانهده

یوه ؟ئههنیشانبدهکوێرههجیهان بهوگڕکانهچمنئه.خوێ  ڕبوودهوێکیکهشه

.کهرهستداریتم گهم هه.گوت نای یبی م،لهرو دهم بهکه

نووسهم؟بهمتدهیکههکههدهوهستبهربرد،ههسهنگتبهجهدۆخێکیلهتمکه

.وهیکێشێتهردههونهیڤمکهیاوندنێهناپهخهم له

. موونیناکهاتسهێکیتهرئهه،کهوهی ووسهمهمه دهکههینگههجهلههودۆخههئه

دا دۆخههههمههه لهههه.بوونهههداههلههههبوونههههن ئاماده،تههههداه دۆخهههیڤی لههههپهههه

کرهیبهوونیخهم گههوهکردنههدا،دووبهارهوشهاوهدرهدۆخهه لهه.وهوشمهدرهده

دۆخهیوێلههتهمشلهه.وونیم ههبنیاههه،تههیهداهه دۆخهلهیکهوهئه.نییه

.چاوتروکاندایت

داچاوتروکانهه لهه.نهوێ  تدهقیقهکههکانخمیانوهدا،چیایهنگه دۆخیجهله

ڕوانهههمونگدهوهبێهههده دۆخهههه ئههههدهبهههه.رهدهگهههوت بههههیبهههوونلههههچاوگهههه

.وهت  هدهوهیهویراب،بمشایینێوانئاسمانو هیسهکجمهکانیشوهچیایه

نگهدادواجهڵێهیلههردهههه.پچڕێمداده دۆخهدۆناودۆنیئهلههێورییبهئێستا

یوهکئههوه. کههنگێکیتهردهریبیجه غهکهستدههه.کێشمکدهیهناسههه

. کهکیتردهیهستهیلیجهتمکردب ،مهستهتامیجه

.یڤ چاوتروکههانناپههه.خشههمبهدهرابییانهسهههوچاوتروکانهههکبهههیهسههتهواجهئههه

کرامهانیشوه.وهکیرووتبب ههئا ادییههخشم،تابههبهدهوچاوتروکانانهناوێهبه

خهمی لههوهبیرکردنهه.یتهم،چاوتروکانههله شهێوه.یهستهستکردن،ب جههه

ئامهانجیلههوهیلیبیرکردنههمتهادێهت؟مههکبههیههوهوبیرکردنهئاخمئهه.هزرێده
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داوچیایانههنگیئهجهک،لهیهوهتایبیرکردنهرهکسهوه.یخمیدایهوهبیرکردنه

کییههوهبیرکردنه.کهاکاندهکیئها ادا،بهانگیئها ادیچیایههیهوهبیرکردنه.ڕوانمده

کرههزرکهارێکیگهه.هزرێکهیخهمکرد.یخمشهی، ری گتهرهکهههزرکارهئا اد،لهه

.نییه

وهبیرکردنههکاکههستپێدهدادهوچاوتروکانهدا،لهوچیایانهنگیئهجهوت لهرکهسه

ولههوهرییههوهنگییادهوجههرئهسهوت بهرکهسه.پمش رکێشیدهیسهشێوه

وتهمشئهه.خمیهزرکاریب بهدهوهبیرکردنهوهکهبێتهستدهرجهدابهچاوتروکانه

.ستاویری داوهمێکیبهدهناوعهلهوهیتهبیرناکهکهکاته

"وت رکهسهه.یههکییمایهمایههوتونههسهتهده،نههوت هرکهوسهستکردنبههه

له گفتوگهمیمهرۆو.گفتوگهملهمرۆڤیخمیدۆخێکه.یهوهمرۆوبیرکردنه.چێژه

.ڵخمیدایهگهنیالهته

ریبیشغهههنووکههههه.وهکاتهههویشبیرکردهبمشههایی،لهه خهههلهههودۆخێکهههخههه

.یبمشاییهوهی هن ؛نووست تهکهنووست ێکیقووڵده

.وهکاتهههوهێههوردهشههه،دۆخههینیوهومو یکهههکانیئهههییهههبا نهپمڵهشهههنووکههههه

کههانیژێههرنگیب ارهکانوبێههدهتووناوتوونههه،دۆڵهههبڵ ههدیلووتکهههسروشههت؛بههه

،وهتهشههمڕبوونهوه دیههوارهبهههیکهههونامانهههئههه.کههایر ده،سهههوهوهشهههمانگه

نگێههدهبهه.وهبێتههلێمنزیههدهوهرمییهنهژنبهکلهیهستهجه.وهوشێ هدرهده

نارتبهمههه:ڵ رابهردووپێمهدهنگێکهیههمگرلههدهبهه.وهنای اسمهکاکهبانگمده

ووهبیرهات هههبههمبهههده.دامارۆ دهگهههوهمههدیویهێورییمهههکلهیهههڵهبێهه م؟ ایه

پهێشدکراو لههکیقههیههنامه.کاومهملێهدهڕێیوهچاوهوهیرکردنهسهیشبهوئه

.چاوتروکانکلهشوێ پێیهبمبهده.ن داده

و،خههوهڕوانییههچهاویچاوهشبههژنهلهستهوجه وئهکهرادهوهناوخممهم له

یوم ههیشخهههکانههتدادهتههمچاوه.پمشههێت دادهکهههچاوتروکههانژووره.وهیباتهههده

بهه مهه .مهه یبی ی ههبهههچاولێک انههت،کمتههاییهێ انههه.نووسههتو هێشههتانه

.وتووهکخههکانیتمدا،چیایههنگهبێدهچاوهله.وتوو خهمیشهچاوتروکانیتم،هه

.چه دهکانیتمرمهنهنگاوهههبیسمکهلهدهگێهنکاندادهودایدۆڵهنێوانمهله

نگههیتههملهههده.جمشههێ  کانیچیههادهنگهههجهدا،نههدهرهخهوناوئهههنگههتلهههده

بهه وردهوهوهومو یکهههکانیئهههپمڵهناوشهههبهههیم ههدا،سههتهکههانینههاوجهئاماژه

شفرمێسههکیانلهه یکانیچیههاڤرهتاکهههوهئههه.وهکاتهههدهشدووبههارهکهههگمرانییه

رییموهییهادهسهته،جهوهومو یکههکانیئهپمڵهناوشهیتمبهنگده.قووڵ ڵدههه

.وهرێ ێتهلهده
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ووهوشهێمهدرهنگهیتهمدادهپمڵیدهنگوشههکیبێهدهناوشادییهله:وها م ئه

ژنێتههیلهههرێهلهههوهبوونههه.ش ووسهتوویونهکانههتداخسههتووهرواچاوهتهمشهههه

.وهتهکاخوڕدهربارانێکیبهدواماچیبه،بیرلههکداراکشاوب اریچیایه

ودۆخههوهائهئه.ڕێپهمداتێدهکهرهنجهمدیوپهلهبیسمکهودهنگیشهئێستاده

.سا اندینیاییتهکمتادێتکهبهنگهجهله

.وهینابێتههجێگههداوژیانههبوونملهه ههکهستدههه. کهستبهداهێزراندههه

 ئههوێهکههخهه.وه هێوربکاتهوهیناوهیهوهری هولهئهوهب ێو خهکه دهحه

.یههڕێوهبهکههیهممهکشههویههمکردیداهێزرانیم ،ئه.راممشبکافهبوونههه

لهههمژ کهههڵههدهههههژنێتییهههلهههرهوهوبوونهههبههمنیئهههوهدانێکهناسههه ههدهبههه

.نیشتمدانووستووهته

یلیرووت  ومههچهڵهدهنگمپێههتههریکههخهکههوهب ووسمهوتشتانهئهکهرهگه

سهتکردنیشهه.ڕوانه کانهدادهوهنهمهدیویبیرکردهتلهقیقهههه.نکهشدهبوونه

وهگهمکردنی مانهه دهسهتپێکیهزرێههبههده.یبێهژێ مهاندهبههزرێکههناچاره

.هزرێده

ناولهه.بیه متهاریکیده کههسههوکهمه ئهه.تهاریکییمربهسهسێکمکهم که

دۆخێههلهه. کههنیاییدهتههسهتبههدا،ههلهمێشهگهلههرهوهوبوونهنگیئهجه

مێشهییهرۆڤههملههرهوهوبوونهربهوێچیترسهنامه:ربهگرمهیدهیڵستکاررههبه

نوم ههیشبهههگهههرگتێدهژیههانومهههلهههیمهه کههێ کهههمانهههوهاوخهئههه.بههم

وههبێئاگاییههلههوئهاپمڕهئههه دهکانبهه؟ئههاخمچیایههوهیانووسهمهدهوهکانمههنگهجه

دۆخێهههلهههبههووبههکههگرهمێشههرۆژگهارهوسهتئهههدهمهههبده؟خهم  نهگبههدهده

ریی؟وهختهبه

بههنگههوده انهمرۆژێههدێهتئههده.رابێهتوهودۆخههروویئههنگێهبهدهکهرهگه

. دیبکهههێشهتانهاتوانمنهاو هدۆشهداماو کههوهتێکهقیقهدیارههبه.نگبێتده

نهگبهێه مدهشبهرگێژییهسهوبێهزییوئه. ئاشکرابکهتهقیقهوههخوا  ئهده

.مرندهریکهخهکه

تهاریکیی ێتهرشلههوئێمهیهههکهیهوهنیئهبزانیژیانتهکهتێدامانێکهئای 

!ب بڕوایپێبهێ ی هیچیترماننه

. کهکراودهکیرام هیلیئا ادییهمه
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دا چاوتروکانهههلهههیکهههادییهوشههئههه.کاڵێمڵههدهههوهوداهێزرانهههروویئهههبههه

داکهه چاوتروکانههلهه. مهاندێه منیاچاوتروکانێکهه،بههتهه ،کهکهستیپێدههه

کیویسههتییهخمشه.وێههی ،خمشههمدهکهههچاوتروکههانیژنێتیههتدهسههتبههههه

بمری ؟وهشادییهچمنبه.رهرانبهکیب بهخمکرد،شادییه

وێلههمههنهگدابێهت،دهیدرهوهرلههبهه. مردنتێبگههلهوه ژیانهدهبهریکهخه

. مردنتێبگه

.ندهمارۆ دهگهمیشهههیکهوچاوتروکانانهله،خێرایهنه دیمهئایله

لههلههنگهودیمهیتئههکهه دهحهه.هێه مکمتهادهبهوچاوتروکانانهکئهگمرانییهبه

ببی یت؟روکانهچاوت

بهم،وهمشههکانیئهدواکاتهه.یههمسهتهئهنهودیمهاندانیئهونیشمشهل ئهوه

ونبهههخههه.وهبی مهههودهونێکیپچههڕاویدوێ هه شهههخههه.هێڵمجێههدهوی ی بهخههه

.بی مدهوهوبی ی هخه

.بووندایههه انمتشتێهلهل دهسێکیبیسراو ،وهم که

بێکمتهانگیچیایانههوجهئهچ دهوهله.وێیتمنهداخمشرۆگاره له کهستدههه

رژیهانمگههئه.دادانینییههکهاوروحیشهمهههتیداههاواردهکهشههشهملههله: ب

.وێوشملێ اکهخه،ویشمبێتخهندهرچهوامب ،ههردهبه

مهههه؟بهرهبههنگهکیته ایههیهانفهژوتمگ.رییهرتاسهکیسهیهرئێشهژیانسه

بههمتههمکمتههاییمکییهههناماکهههونمبی ههیو وخهههئێسههتاچههوو بخهههرلهههحههاڵ،بههه

کمرچییههههه.چیمبمتمنووسهیکهوهتهبیر نایهبهنووکهل ههوه.نووسیدە

.ودابزربووناوخهدانووسیبوو،لهونهوخهله

بمتهمینووکهههبێتکهوهنهنیائهب ،تهینووسیوم بزردهوانهمووئه انمههده

هێشهتایکههوهژیت،ل ئهتیده ی دوویهبهمیشهکانههکچیایهوه.نووسمده

.وهوشێتهدرهکاندا،دهنێواندێڕهکانلهتیچیایه ی دوویه.، ی دووترهم ووسیوهنه

کیهناسههههبهه.داپمڵدهژێربارانیپهاییزداشههوستمکهململهی ییهههومشهئه

 موونکردنیئههکوه.نووسهمنگ،بهمتهمدهشقکردنیجهکمه،وهوهکانهچیایهله

؟وهبههمب ووسههمهتمکاننگیچیایهههکهها جههه.وهمهههکه،خههم تاقیههدهشنیاییتههه

و ئههدهبهه.وهمهه،تهایهادتبکهکههرهرییگهوهنییهادهکاپمڵهشههکملهههێورییه

هێه م،کمتادهبهنگهوجهئه.ستمبوهوهکانتهدیارچاوتروکانهوێبهمهدهوهنگهجه

.یهڕێوهبهممهکشهیهچونکه
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.مانئێسههتایهمێکههیتههریشهیشههتاههههدوایده.یهممهلهه هێشههتاپێهه  شههه

دایههب لهههنگیچیایهوجهتائه.ژیمدادهنووکهرێمیههههم لهوکهنوهه

.وهبمهده

یکههوهودوایئههوهبمههکهوێبێهدارده نا انمدا،لهردهبهم لهڕۆکهدواینیوه

رههه.وهدێتههبیهردواجارخم به.هێ مدهنگه جهوا لهوهدوودڵییهبهم هێشتا

ناوبههواڵههکگهله وهنوێ م،وههێورده.چمدهوهیخممهودیمانهرهن خم بهته

ن تمشتهه.ن خممیخمممرتهم هه:ڵێمئاشکراده ۆربه.گرمێ مدهوهخممه

بهوونیبێهتبههنگ،دهڵیجههدووکهههێڵێکیکشهاولهه.ن چاوتروکانیترتههه

.کانهچیای

ریم هداڤهدهروالهههکهیهنگیچیایانهوجهنووسم،ئهم بمتمیدهیکهوهئه

.هاوێژێلده مانداپهله:کمتانای شبهنگهوجهئه.یهئاماده

ومه رابمێ ههراشنابیهت،لهههههوهنارێکههههدیهارسه دووقههێشتابهتمشکه

.خمتخمشبوێ

تام هیشبهوو بههوهئهه.کمتهانهای بههکههیههوچیایهنگیئههبمتهم،جههنووسی 

...ریبیچیاغهکلهراممشییهفه

 ستۆکهۆلم/2101-2100

 :پاس بۆوس

ر رۆۆۆن  رلۆۆین، رێرنۆۆه هئۆۆارتۆر رام،ۆۆۆ، لۆتریۆۆامۆن، هۆ ۆۆدریسۆۆتۆ، سۆۆپی،ۆزا،  هۆۆۆمیر،س، پۆتۆۆۆن، ئه
 هۆۆێمن موکریۆۆانی، الرش می،ایۆۆر راتامۆۆا، یۆۆوان یۆنسۆۆۆن،،  ئۆۆۆلیلکلۆۆرایل لیسۆۆپێ،تۆر،  هێدنسۆۆتان،

ویتۆلۆۆد  رێت د،راس، مارنۆۆه ری خۆۆال،ی، زهۆۆه مه ن شۆۆایه د،  ئۆۆای،ور د،نۆۆان، سۆۆعوود مهمۆۆه مه
 سۆ،ین، لی، سۆێرنی یه سۆرین شۆاکه کات، نه ره لیم به سه نۆنار بیۆرلی،گ،ل،ێرت کامیو، نۆبر،وی،ز، ئه

 راب، سۆهئیلۆنۆۆرا بۆرو، دای،ۆم زار ، س،ین، داستایۆفسۆ،ی، ئۆکتۆاریۆ پۆاز،  میۆن کۆندێرا، کاف،ا، یه
 مۆاوریل بۆنشۆۆۆ، ژاک دێریۆۆدا، د،لۆوز،ژیۆۆر  پۆۆۆس سۆیۆن، ر، ، هایدیگۆه ، نیتشۆۆه ریل،ۆه  ر ماریۆۆه رای،ۆه
حۆایی اۆادری  ،بۆدلیۆار، لیوتۆار، ژان بر،دسۆ،ی سی،سۆۆس، یوسۆ   هێلێ،ۆه دمۆن یۆابێل، ئهبلۆخ، 
  ش کۆۆۆه نی دی،ۆۆۆهوا و ئۆۆۆههۆۆالگرێن،  نا ری، هۆۆۆه سۆۆۆ ه لی ئه ید عۆۆۆه سۆۆهریتگی،شۆۆۆتاین، حوی،  مۆۆۆه کۆۆۆیی

 .خشن بۆ من به هره به
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ن که داده  وه ونته ناو خه کان به ناره هه  نکه ده  

 

:وهخوێ یتهردده،بهوههکانچیایهیاڵیخهماڵیسروشتدا،لهله  

.قووڵێتڵدهنگیتل ههکانیبێده  

:یتکهیدهوداکانیخودتهکاندا،مهشتهویهاوی یپێدهشهژێرمانگهله  

.گرێڵدهرههناوتداسهرییبهوهرووبارییاده  

:وهبمهدارووتدهوبوونهوئاوهله  

.وێتکهردهنگیبوونتدهبهشه  

،نیاتروخمبوونێکیتهره،بهمڕێوهدهبه  

:تدوێ  کانتدا،یاخیبووندهنێوانپچڕانهله  

یت؟گهکوێدهبه  

:نتداوهڕانهڵگهههخمبوونێهله  

.وهرێ تهتلهدهوهناوتهرێهلهفهسه  

:کاڕدهراب،رامانتتهسهرێهلهسێبه  

.رفحهکابهتدهناسههه  

،(نشایهکانینارهههنکهبارانیدهرێژنه)کوه  

دابکا،رهفهوسهکانیئهخوێ دراوهنهدهرربهسهبه  

،نگییهبهشهوبوونهکراسیئه  
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:نارییب وێ هکدڵیههوه  

ییم شکهیچیایشاگهئه  

ویست  کاروانێک له  

 کاروانێکیگومڕابوو،

،وهیبارانییهنیگایحو نوناڵهبه  

.ئێرهیشتهگه  

ستاون،کوهدواییهکبهکانیهرێبواره  

.نکهوکوێرێدهرهسیاننا ان بهکه  

دیانبکا؟لهبهسێهنییهکه  

.جمێ ڕواندهیچاوهستهجهکلهیهوێئاپمرهله  

ڕوان وکتردهیهموویاندۆشداماولههه  

ریرێگاوهوبهله  

نادیاریینگێهلهده  

:کاوئاقارێهدهرهبههستئاماژدهبه  

...رداگرت سهستبهویستیده  

نکهرێدهگاڤیراڕاوهندپیاوێهبهچه  

.وهرێتهلهدهوهنگیمانهبێدهرییلهوهویستییادهنگێهلهده  

نوێرلهسه" و ی مه"نگیرهڤی دارێهلهئه  

ب ودهئێستاماندائامادهله  

رفرا ییمانیسهداستانیئهست ووسێهلهده  

.وهخوێ ێتهبمده  

:وخودرێبکارهبه  
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!گومڕاوکیئاراستهیهوهتهیکاروانینهئه  

1558مای/ستمکهملم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیایی شی ته باوه  
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کینیاییهنگیتهبهتملهئامێزیشه  

نددا،شکممه  

وهکانهوهبیرهات هیژانیوه توانهدهبهکه  

،وهتوێیتهکانمدادهوهبێخهناوچاوهله  

رابێکیراماوکسهوه  

 

کانت،پمڵیچرپهشه  

.گر شدهباوهله  

 چ

،وهکانهماڵیکانییه،لهکانچیایهییناوچاویتراویلکهله  

.دایکانیبمفڕێدهستێهتیشکهدهمانگبه  

نیاڕوانیدا،تهیچاوهررێچکهسهوانیشلهکانیپاسهراڕاییهپیاسه

وهکانهپچڕپچڕهوهناوبیرکردنهم یشله.کانبوورییدۆڵهوهتکردنییادهکهشه

جیاوا یخمفرۆشییوستبوونبهمه.درا مارۆدهحاڵگهمهبه.بوو نیاتردهته

.فریویدا :یاخیبوون  

.وهدامهکانچمندڵیاندهشتهکان؛دۆڵوپێدهکانیچیاولووتکهئاڵم هییهجوان  

هیکڕاکشانوچ ولهرۆدهناوبێشوێ یتاراوگه ورووخسار بهتالێرهوهئه

و"رت وهکوێستانی"رکانییسهکهرهوبهریس هنگییسێبهرژانیبێده

کم،شوێ زایه"چیایشیری "رس گییسهکهڕییهمهڕمهوتهشکهویناوئهخه

.وه ێ تهتێداده  

ڕێم؛گهدهخشیئێوهدوایویستیسێبووربهم به  

:ڕسکێ بی اییمدادهشوونپێکانتانله  

خوڕبهر هوتهتریشقهورهکانیژێرههڤرهیکهناسهوههوهوقدانهئایشه

!کانداکردووه  
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مستمکهمل/1558.0.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وه رێمی روحه هه  گازێک له  

نگییدا،یبێدهوهنگدانهناودهپمڵگرتوولهیشهئه  

:کانتڕیوهتێپهڕیدهکان،گهبیراوهنهکمچه  

کانتییهمیشهههکییهناوهرهفهسه  

کانیدوێ  وروویبکوژهبه  
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،نهیهرابگهمڕۆداکانیئهتاونچییه  

.پمش ڕوویژاندادهکهدڵتبهکه  

یم ،دوادۆستیرو وئه  

کان،یاریدۆڕانهدوانه  

وهکمبکهکانهوچملهنوتقیئه  

.چڕنوێهدهشهحو نیبێماڵییبمنیوهکه  

،کانچیایهنگیوبێدهنێوانتاراوگهبوولهوا هرتهیپهئه  

:که  

رامانکیلێوانڕێژلهخمکوژییهکه  

.ناوتدایهله  

 بارانێکیشکمدار،

کیباڵدارگفتوگمیه  

.وهنووسێتهکانیروحتدهییهریفهتهگا ه  

،وه موونێکهویئهراڕهکیئاووبهیه-با  

کاو دهڕۆئاراستهرهکیسهیهبهچرپه  

:کاڤرێهبێشوێ یمداگیردهکه   

کانمکاڵهماسکهوههائه  

وهه"ریسغهئه"کیگمرانییهبه  

شفرۆش،رژیانێکیلهرانبهبه  

ستلیباودهمیشگهرۆژگارێهله  

. دهڵدهتووڕهه  

رابیتریی،خم سهیلهکهوروحهیئهئه  
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چیاناسانهوباڵ دهئه  

.ڵفڕێ هرییمداههوهناویادهله  

 

،-کانشوێ هبمماڵیوهڕێمهگهدهکه  

:نیشتمانێکیمێشساالر  

  وکهبانگتده

.وهبێتهتلدهوه مانمهرێهلهسێبه  

نگم،دهشوێ یله-ب کمیادێهله  

:ب دهکهڵهدڵیراساو کهله  

ووهمهدهئاوڕیدواجارتلێده  

.وهبێتهشمڕدهوهچاومهشوێ پ لهرێمێهلههه  

،تاراوگهمدیوکیرسکاولهچیایه  

ژنیپاییزییستبووبهمهیبوونیكیرهنجهپه  

ل ل ،گا یشوێ گهنیگایکمچگه  

،وهنێتهتهناودڵمده  

.وهنووس  هکانیروحمدهرتهپهپمڵهشه  

ها،بهل لهگهمێشه  

  بدکلهئاکار ایه

!یرو ،ئهیهوهدوامانهبه  

:انیرێشگا یپهکلهیچیایهئه  

،پێشتدایهنگارییلهرهبه  

.بوونه-مێشوت بههه  
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ستمکهملم/155822.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کان ی چاوه وه بیرکردنه    

 

کانداقووڵهونوژانهناوهاوویخهله  

؛وهیتهکهکانتدهچاوه  

وهیتهکهکانتبیردهچاوهبه  

،وهیتهکانتلێکگرێبدهقووڵهونوژانهخوا یخهده  

کیکێویییهڵههیکڕااا ایهله  

:وهکانتهچاوهله  

...ههوهچمرێتهده  

+++ 
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رماوڵپهدووچاویلێدوهه  

ناورووناکییداکلهیهستهجه  

کانداونهویخهناوراڕهستیوێدلهدووده  

:نێکیتمدیمه  

...ڕکیتهیهگاڵهنرهله  

+++ 

ک؛یهئاوا یوشه  

ر اره،سهکتلهیهنگیوشهره  

...ههوهبیرنایێتهکتبهیهوشه  

:نگگگک؛ مانێکیییبێدهیهوهبیرچوووونه  

...ههوهکااااتهرووخسارتکمۆۆده  

+++ 

وتێهش یرێککهچه  

کیالندنیجوانییهمه  

ههوهیاددێ ێتهبهتیتنێکی ارۆکایهدیمه  

: مانرووبارێکه  

... ن ێێدهوهرییهوهکانییادهندهمه هله  

+++  

ههوووچیاااکااانهرهرااامااانتبه  

م ،شتاوترلهڕههمێهتهکیکهبایه  

کاااڵدهوروو ههرهبه  

گرتووشم،نهیتمتکهستهجه  
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:نیاییداکانیتهبا نهله  

...کێ  ێێتهخمیدهتیلهکانیپیریهشوونپێیه  

+++ 

کانتیڤهپمکیپهچه  

حاڵ،کیمهنیگایجوانییه  

وێ؛له  

:دااائاقارێکیبێوشهله  

...ههوهوشششێتهدرهبوونتدهشکهشاگهبه  

+++ 

بیستم،بانگێهده  

هزر دهکهوچملهنگلهبێده  

-یفڕاندکهرهنجهمدیویپهیئهنانێکتهرئێستالههه-  

:وێکهدیاردهکبهیهوشه  

...ههوههاتهدهیاد نهربهوبهمهمانگێهله  

+++ 

مڕاااڵهقهله  

کان؛شوونپێیچاوه  

بوون؛ینهوهکردنهبیرنه  

:کانیلییادگارییهمه  

ههوهرێ هلهده  

+++ 

،یڤدایهدڵبزوێ یپههزری له  
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تیدایه؛ریپهوهچڕکردنهله مان  

:کانئاسانهگوت ه  

...کی انراودااارێگایهبهرێکردنه  

+++ 

مووباران ؛کانههر هوه  

کانوشه  

نگتدا،دهله  

دیوروحتدا؛مهله  

رییتدا،وهکانییاده یخ هڕێیهرتوولهسهبه  

...بارێێێ داده  

+++ 

وکانچیایهئاسمانیتمنه  

وتاراوگهنه  

...کانیتووناوتوونهئایی دهنه  

:کانتوهبیرهات ه  

...هههوهنهکهداندهتئاوهکهماڵه  

+++ 

دا،کانچیایهماڵیله  

ژوانو لهردهکانههکانییه  

...نگ کانیشبێدهردهبه  

،ستمکهملم1558.1  
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  مدایه ناسه هه  بۆنی دارگوێزێک له

 

بووڵێڵێکیراڕادا،له  

.بی  وندهخه  

:کانهشوونپێیکێوه  

.ییتمرییتراویلکهوهیاده  

*** 

ڕییوکینیلمفهیهئێواره  

و گرتوو،نهکیوهیهریاچهده  

یوکمترهکئهوه  

نگئاشقتبوو،کێوێهبێدهکه  

راممش شی هفهوئاسمانهفریئهبهرهوه  

:وهدابسڕهکانمنگهرالجهسهله  

!رییوهییادهکهممرهیدڵهئه  

*** 

کانیتمکچاوهئاسموه  

،سم ێکینارنجیپمشیوه  

،وهکانتهڕوگوڵدارهته یهکهتمبه  
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مداوهناوبیرهات ههیکڕابهله  

ڕیوپهتێده  

ش،"دۆڵیکاف "گاییبارهکهدارگوێزه  

وهکانتهنده خهدهبه  

کانیردهو هسهوگهگوێزكیکههێشووه  

.رێوهڵدهداههردڵیتاراوگهسهبه  

.ب ردهناوبێماڵیموهر بهپاییزێکیگه:واهائه  

*** 

ڕوانمنیاییجماوتدهتهم له  

ییداونیجالجالمکهناوتهکانلهستێرهئه  

.وههمن هکاندهجریوه  

کیهوئێوارهرهتمشبه  

رییدا،وهکانییادهناوچرپهله  

متومانرروویتهسهکانتلهرێشانییهپه  

.وهنووسیتهده  

خوناویدڵ یاتر؛له  

،شکیوشهئهرلهدهبه  

:خش هیچیترینییرببیبه  

.یهندهههسهوم ه مانیئه  

*** 

وهرهنجهودیویپهیئهکهو هسهختهدرهلهمیشهڕههپهرده ه  

کانیشوونپێیه  
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.چێ  مدادهکهو ڕاوهخهژوورهله  

،وهکردنیکا یوه شکمفهدهم یشرۆژانه؛به  

گر ،دهیهکهوچملهیئهگوێلهوڕێ ه  

چڕێووانگمرانیدهشهتانیوهکه  

.ر بکاننهبهکیرهیهکهناشتوان دڵیچمله  

یانیان،بهرهبه  

دا"باواجی"کانیرلووتکهسهیلهوهکئهوه  

بڕوانم،"رۆژئاوایکمی "کانیپمڵگرتووهشهشتاییهدهله  

وهچ مهدهدییانهبهئهوگوڵ ارهئه  

.ڕسکێ مدادهکهویماڵهراڕهرییی؛لهوهکانییادهباغهلهکه  

هاوێژێولدهپهوهکانییهستێرهریئهسێبهوبهشه  

یش"ستمکهملم"کانیگرتووهختهشهریاچهده  

.نکهکانیاندهوردهماسییهسمراغیوهخ کاوییهبه  

.بوورێرادهوهکانهنفتهکهنارهرچاویکهبهکیوێد،بهشتییهککهژیانوه  

کلمێکیخوێ اوی،،وهوهرییهوهرووییادهگهنگێهلهده  

.تدوێ  کا؛دهبانگتده  

.ئاڵێ چیاولێتدهب هکاندهختهرهد  

ی ،ریبکهوهه"چیایپێرس"ب اریکبهروههه  

کدا،رکانییهپشوویسهله  

،دانهدانه...هێورهێور  

:وه چاولێک انیکا یوهدهبه  

.وهچ مهکاندهسمرهنجیرههه  
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*** 

-نگیپاییزداوێکیدرهشهله  

،-چیتیپاییزاندهسپێدهلهمیشهتمهه  

چوون؛م دارۆدهکانتلهچاوه  

وکهرکانییهکگیایسهکانتوهبرژانگه  

کانیشت،مکهمه  

لکیدارگوێزێه،کپهوه  

.وهالواندهکانمیدهتهروومه  

بمنیتم،وژمێهلهئێستاته  

ب ؛ردهمداوهکهژوورهبهوهرهنجهپهله  

.دامارۆدهدڵمگه  

ودڵیتم،نێوانم وتم؛تاروگه  

وانێکیئاشقشتییهوکهمییهدهپاییزێکیعه  

.خش بهوداکانیدهمهکبهکانیبڕوایهگمرانییهبه  

  وکهنارڕێژده ههکهماڵه

.وهمهکهشمڕدهوهرتابلمکانهسهکانیشتبه ییهکه  

کیهڕۆژهبهکگوڵهیمانگوهمهودهئه  

،ئاڵ ماندهگاکهرهربهیسهکهیشاخهنیلووتکهردهگهله  

ڤی ،ئهکلهیهکتراویلکهوه  

: دهپمڵدهشه"وشهرمانگهکیبهکانییه"ورهبه  

.بم کانتدا نقووم ده مکه نێوان مه  له  

،ستمکهملم2118.9  
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