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کەوایە ثە ئێوە دەڵێم هەرکەص ثە چبوی هەوەص لە ژنێک ثڕوانێ، 
 هەر ئەو کبتە سینبحی لەگەڵ کزدووە.

کەوایە ئەگەر چاابوی ڕاطااەڵ هەڵەکێیظاادێنێ، دەری ێاانە و تااووڕی 
وا چاابکە ئەناا،امێدی لەػااڵ لە نێااو ثەری نە  هەمااوو  هەڵاا،ە، چااوندە

 جەطەەت لە ئبوری دۆسەخ،ا ثظووتێ.
ئەگەر دەطەی ڕاطاەڵ هەڵەکێیظادێنێ، ثیپەڕەانە و تاووڕی هەڵا،ە، 
چااوندە وات ثە زاابسانەە ئەناا،امێدی لەػااڵ لە نێااو ثەری، نە  هەمااوو 

 جەطەەت ثدەوەەە دۆسخەوە.
یظاااڵ و هەػاااڵ و ئینەیێااای مەتااای، ثەػااای اێااانەەی، ئبیەتەکااابنی ث

 ثیظڵ و نۆ و طی.
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داهاابتوویەکی اڕػاانن،ار چاابوەڕوانی  1یااۆێنێنی ئیزتێنیااڤ ئیڤاابنۆێی 

ثااااوو. هەمااااوو ػەێدیؼاااای ئەوەی دەطااااەلمبن،. ػااااێوەی اەروەردەی 
ثنەمبڵە، خوەن،نی ثباڵ لە کۆلێژی مابیی سانداۆی اەزسثاۆرن، نشیدابیەتی 

ونەوەی خاابنەداو و و اێوەناا،یی چڕواااڕی ثاابوکی لەگەڵ کااۆڕ و کۆثااو
دەطڵ ڕۆیؼەووەکبو و تەنبنەت طەرەتبی خشمەتای طەرثبسییەکەػای 
لە یەکێاااااک لە وەسارەتکبنەکااااابو. ئەو لە گونااااا، لە ژەاااااز چااااابوەدەزیی 
ڕاطاااااەەوخۆ و اؼاااااەنیزیی گەرموگاااااوڕی وەسیااااازدا ثاااااوو. سۆریاااااغ 
دەوڵەمەنااا، ثاااوو و دەکااازا ثیێااایێ اااابرەی لە اێظاااەە گبمێؼااا،ا ثاااوو، 

زتنی ئەو طبمبنە جێی گومبو ثاوو. ثابوکی لە ئەگەرچی ابراطەێ و ڕاگ
کابتی ژیبنا،ا لە اەزسثاۆرن نەگیزطابیەوە و سۆرثەی کاابت لە دەرەوەی 
واڵت ڕایااا،ەثوارد. ثاااۆ هەرکااابی لە کوڕەکااابنی یاااۆێنێنی و ئبنااا،را  کە 
ئەویاابو ئەیظااەری گاابردی طااوارە ثااوو و لە یااۆێنێنی گەورەتااز ثااوو  

ەکەػای ثە ڕاطاڵ و طبڵی ػەع هەسار ڕۆثیای ثڕیجاۆوە و خاۆی و ژن
ثە چەپ خەرجیااابو دەکااازد و ثااااۆ لە ئااابوکزدنی مبڵەکەیاااابو اەردە لە 
چبویبن،ا نەثوو. تەنیاب هبوینابنە ناشیدەی دوو مبنا  لە میادەکەی خاۆی 
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دەمااابیەوە. ثەاڵی خاااۆی ثە کبروثااابری مەسرا و کؼاااەوکبڵەوە مبنااا،وو 
نەدەکاازد و هەمااووی ثە گشیاازەکەی طااپبردثوو. گشیاازەکەی ئەگەرچاای 

مەمبنەی ثوو، ثەاڵی نبنی کەوتجووە ڕۆنەوە و ثە کەیفی دڵای  سۆر جێی
خۆی کیظەی ثۆ هەڵ،ووریجوو، هەڵظووڕ و داطووڕەکەػای تەنیاب ثاۆ 

 ثێەبزەتی و خۆخبیاڵن،و ثوو.
یااۆێنێنی دوای مەرگاای ثاابوکی کبتێااک لەگەڵ ثاازاکەی دەیبنویظااڵ 
میدوماابڵەکەی ثەع ثاادەو ثۆیاابو دەرکەوت کە هەطااەبنەوەیبو لە ژەااز 

زەرس مەحاااابڵە، ثااااۆیە ثزیدبرەکەیاااابو اێؼاااانیبری اێداااازدو کە  ثاااابری
چبواۆػاای لە میاازات و ثەػااەمبڵ ثاادەو و ثەو میاادە ڕاسی ثااێ کە لە 
دایەگەورەیبنەوە اێیبو گەیؼەجوو، نزخەکەػای طاەدهەسار ڕۆثاو ثاوو. 
ثەاڵی خبوەنمیدێااااک کە دراوطااااێی میاااادەکەی ئەواو ثااااوو یەکێااااک لەو 

ر ثااااوو و چەناااا، طاااافەەی ثە کەطاااابنە ثااااوو کە ئیزتنیااااڤ اێاااای زەرسدا
دەطەەوە ثوو، ثۆیە ثۆ وەرگزتنی زەرسەکەی هابتجوو ثاۆ اەزسثاۆرن و 
لەطااەر ئەو ثاابوەڕەع ثااوو کە ئەو دوو ثاازایە طااەرەڕای ئەو هەمااوو 
زەرسەی لە اێیبناااااا،ایە، دەتااااااوانێ ثە یزۆػااااااەنی ثەػااااااێک لەو میاااااادە 
کبروثبرەکەیاااابو ثااااکەنە طااااەر ڕاطااااەەڕا و میااااک و سەویااااوسارەدی 

ۆ دەمێنێااەەوە. دەیاابنەوانی تەنیااب دارطااەبنەکە و چەناا، اەڵە ثبػیؼاایبو ثاا
سەویااای ثەیااابر ثفزۆػاااێ و میدااای طاااەرەکیی طمیۆنۆێظااادبیب کە سۆر 
سەویاااوسارەدی ااااڕ ایاااڵ و ثەنااازو ثاااوو و لە چاااوارهەسار دیظااایبتیێ 
گۆػاااەەسەوی و کبرخااابنەیەکی زەنااا، و دووهەسار دیظااایبتیێ لەوەڕگە 

رتەی کاابری اێڕاگەیؼااەێ و اێد اابتجوو، ث ێیاانەوە ثااۆ خۆیاابو  ثەو ػااە
ڕەنێوهێناابنی لە ئەطااەۆی خۆیاابو ثااێ و لە طااەر میاادەکە دانیؼااێ، ثە 

 تەگجیزوڕا کبری لە طەر ثدەو و ثە دار و ثەردی،ا نەدەو.
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یۆێنێنی طاەر لە ثەهابر طاەرەدی لە میادەکەی دا  ثابوکی لە چاێەی 
ڕۆژوودا مزدثااوو  ثاابرودۆو و کبروثاابرەکەی لێداا،ایەوە و ثڕیاابری دا 

ە کبری دەوڵەتی ثێنێ. لەگەڵ دایدی ثنەڕەنەوە طەر میادەکە و لە واس ل
گوناا، نیؼااەەجێ ثااێ و خااۆی کبروثاابری میااک و مەسراکەی لە ئەطااەۆ 
ثنااازا و ثیپااابرەشا، لەگەڵ ثزاکەػااای کە نێاااوانێدی خۆػااایبو نەثاااوو، 
ثەڵێناای دا طاابڵی چااوارهەسار ڕۆثااو یاابو یەکەااێ هەػااەبهەسار ڕۆثیاای 

 طەر میک و مبڵەکەوە نەمێنێ.ث،اتێ و ئبن،را ئیەز هەزی ثە 
ئەو کاااابرەی کاااازد و لەگەڵ دایداااای هاااابتێ لە طااااەر میاااادەکە و لە 
ثبڵەخاااابنەی گەورەی ئبدبییاااا،ا نیؼااااەەجێ ثااااووو و ثەواەڕی توانااااب و 
لێ ااابتووییەوە دەطاااەی کااازد ثە اێڕاگەیؼاااەێ و ثەڕەوەهێنااابنی میاااک و 

 مەسراکەی.
ئەی  وا ثااابوە دەڵاااێێ ایااازاو کۆنەاەرطاااڵ ونواو نوەکاااواسو. ثەاڵی

ثۆچاااوونە ڕاطاااڵ نیااایە. لە سۆر نیەنەوە نواو کۆنەخاااواستزو، ئەواو 
دەیاابن ەوا ثااژیێ و ناابسانێ ثە ی ػااێوەیە ، دەریەتاای ثیزکزدنەوەیاابو 
نیاایە و ناابتوانێ ثبػااەزیێ ػااێوەی ژیاابو ثاا،ۆسنەوە و نبچاابر ڕەناابیە  

 دەگزنە ثەر کە اێؼینیبو ثۆیبو کێؼبوو.
ەوە. کبتێاااک لە طاااەر ئێظاااەب یاااۆێنێنیغ کەوتجاااووە ئەو ثااابرودۆخ

میاادەکەی نیؼاااەەجێ ثااوو، خەوو و ئبمااابنەی ئەوە ثااوو کە ڕەنااابیە  
ثنااااازەەە ثەر وە  ثااااابوکی نەثاااااێ کە سۆر ایااااابوەدی کەماااااەەرخەی و 
دەطااەجاڵو ثااوو، ثەڵدااوو ڕەوػااوەنی ثاابوەگەورەی ڕەچاابو ثداابت. ئەو 
ئێظااەب لە هەمااوو کبروثبرەکاابنی ثاابو و ماابڵ و مەسرا و ثەڕەوەهێناابنی 

وەااڕای ڕەچاابو کزدناای ثاابرودۆخی طااەردەی، هەوڵاای دەدا میدەکەیاا،ا، 
ڕۆحی سەمبنی ثبوەگەورەی سینا،وو ثدابتەوە و ثنابدەی ژیابنێدی ثەرس 
و طاابمبن،ارانە داثڕەااژا و لەگەڵ ئەوەدا کبروثبرەکاابنی ثە ڕەدااواێدی 
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ثەڕەوەدەثااب و ئبگاابی لە ماابڵ و طاابمبنەکەیەتی، ایاابوەدی طاابیەچەور و 
ێدی خااۆع و ئبطااوودە ثااۆ خااۆی و دەطااەودڵجبسیغ ثااێ، تاابکوو ژیاابن

دەروثەرییەکبنی داثیێ ثدبت و هەموواو لێی ڕاسی ثێ. ثەاڵی داڕػاەنی 
ثنااابدەی ژیااابنێدی ئەوتاااۆ اێویظاااەی ثە ئەر  و مبنااا،وو ثاااوونی سۆر 
هەثوو. دەثوو خبوەو زەرس و ثبندەکبو ڕاسی ثدابت و سەوی ثفزۆػاێ 

ەطاەی لاێ و کبتی اێ،انەوەی زەرسەکبو وەدوا ثکبت و کبرەاک ثدابت د
ڕاگزو. دەثوو ابرەیەکی سۆری ثە دەطەەوە ثێ وکزەدابر و خشمەتدابر 
ثنااااازا تااااابکوو ثەاااااوانێ میدێدااااای گەورەی وە  طمیۆنۆێظااااادبیب ثە 
چاااوارهەسار دیظااایبتیێ سەوی و کبرخااابنەیەکی زەنااا،ەوە ڕەنێاااوثێنێ. 
هەرثۆیە هێن،ا جابر اەڵە سەویای ثە ئیەابرە دەدا و کزەدابری دەگازت 

لە ثبرودۆخێد،ا ڕاگزا کە وە  میدێدی خاۆع  تبکوو مبڵ و میدەکەی
 و ئبوەداو ثنوەنێ.

کبروثبرەکاابو سۆر ثااووو ثەاڵی وسە و هێاااشی یداازی و جەطاااەەیی 
یۆێنێنیغ کەی نەثوو. تەمەنی ثیظڵ و ػاەع طابڵ ثاوو. نوەدای ثاباڵ 
مبمنبوەناااا،ی و توناااا،وتۆڵ ثااااوو، زەاڵیەت و مبطااااوولدەی لەػاااای ثە 

ننەری و ڕووخااااۆع ثااااوو، وەرسع ثەهێااااش ثووثااااووو، نوەداااای خااااوە
دەموچبوی طوور و ددانی طپی و لێوی تەڕ و طوور، تووکی طەری 
اڕ نەثوو، ثەاڵی سۆر نەری و لوول ثوو. تەنیب عەیجێدی کە لە ڕواڵەتیا،ا 
وەثەرچبو دەکەوت سلدوەزی ثوو کە نبچابری دەکازد چابویێدە لە چابو 
 ثداابت، ثە جۆرەااک کە هەمیؼااە چاابویێدەی اێنظاای لە چاابو دەکاازد و
ػاوەنی لە طاەر لاووتە زەڵەننیایەکەی دانابثوو. ئەوە ڕواڵەتاای، ثەاڵی لە 
ثاابر ڕوحیاایەوە هەتااب سیاابتزت ثنبطاایجبیە و لێاای نشیااک ثااوایەی سیاابتزت 
خۆػ،ەویظڵ، دایدیؼی ئەوی لە هەموو کەطێدی خۆػەز دەویظڵ و 
ڕۆح و گیبنی لەگەڵای ثاوو. ثەاڵی ئێظاەب دوای مەرگای مێازدەکەی نە  
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دەویظااااڵ، ثەڵدااااوو هەمااااوو خۆػاااای و ئاااابوات و ژیاااابنی لەثەر ئەو 
خەونەکاااابنی دنیاااابی لە چاااابوی ئەودا دەدی. خۆػەویظااااەی یااااۆێنێنی 
وەنەثاااێ تەنیاااب لە دڵااای دایدیااا،ا ثاااێ، ثەڵداااوو هبوڕەیااابنی زوتبثکااابنەی 
دوانبوەن،ی و ساندۆع خۆػیبن،ەویظڵ و ڕەشەدی سۆریبو ثاۆ دادەناب. 

ارد و جێنابی وەهب چووثووە دڵی خەڵدەوە طوەن،یبو ثە طەری دەخاو
ثبوەڕ و مەمبنەی خەڵدی ثوو. هەر زظەیەکی ثدزدایە ثڕوایبو اێا،ەکزد 
و هی  کەص نەثوو لێی ثە گومبو ثێ و ثە ایبوەدی یێیجبسی ثشانێ یابو 
اێاای واثااێ ئەو ڕوخظاابرە کاازاوە و ػااەریفە و ثەتاابیجەتە چاابو و دڵە 

 ابکەکەی ڕەشەیە  گەرد و دەدری نبابکیی تێ،اثێ.
بی لەػااای لە هەماااوو کبرەدیااا،ا یبرمەتیااا،ەری لەطاااەریە  طاااەرتبا

ثاااااووو. خااااابوەو زەرسەاااااک کە لەگەڵ هااااای  کەص نەدەطااااابسا و ثاااااۆ 
وەرگاازتنەوەی ڕۆژەااک لە طااەر هاای  کەص ڕانەدەوەطااەب، لە نی ئەو 
وە  مێو و ڕۆنای لاێ دەهابت و هەرچای یاۆێنێنی ثینوتجابیە زەثاووڵی 

یاابو دەکاازد. ثەڕەااوەثەری نووطاایننەکەی، یاابو کوەکااب و گشیزەکاابو، 
ڕەعیەتەکبنی کە لەوانە ثاوو یێاو و دسیاویشی لە ئبدابیەکی تاز ثادەو و 
لە کبرەکبنیبن،ا خۆ ثننکێنێ و سیبنی اێ ثنەیەناێ، لە نی ئەو ثە دڵ و 
ثە گیبو تێوەدەچاووو و ثاۆ خاشمەت کازدو و ثەڕەاوەثزدنی کبرەکابنی 
ڕەشەیە  درەکییبو نەدەکزد. چوندە ئەوانایغ ثۆیابو دەرکەوتجاوو ئەو 

ڕووخاااۆع و مێ زەثااابو و دروطاااەدبرە لێیااای لە کبریااا،ا نیااایە و ئبداااب 
 دڵظۆسی خەڵدە و چدۆلەتزیێ سوڵمیبو لێ نبکب.

کۆتاابیی ماابننی مەی ثااوو. یااۆێنێنی توانیجااووی دوای سەحمەتێداای 
سۆر ئەو سەویاااایە ثەیاااابرە وەرگاااازەەەوە کە لە ثاااابرمەەدا دایناااابثوو و 

وەرگزا تابکوو ثیفزۆػێ ثە ثبسرگبنێک و ثڕەدیغ زەرس لەو ثبرسگبنە 
اێ،اویظەییەکبنی کبروثبری میاک و گونا،ەکەی ااێ داثایێ ثدابت. لەوانە 
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گاابی جااووتی و ئەطاار و عبرەثاابنە و لەوانەع گزیننەااز ثبڵەخاابنەیەکی 
گەورە و اڕػااادۆ لە مەسرایەکااا،ا طااابس ثدااابت کە سۆر اێویظاااڵ ثاااوو. 

ثەکبر  کبرەکبو هەموو جێجەجێ کزاو، داریبو هێنب، دارتبػاەکبو دەطاڵ
و هەػاااەب داػاااپەیبو اەیااایێ دەردا. لەگەڵ ئەوەػااا،ا داهااابتووی  ثاااووو

 میدەکە ثە تبڵە موویە  ثەن، ثوو.
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 دوو
 
 

هبوکبت لەگەڵ ئەو کێؼە و گزیەابنە مەطاەلەیدی تاز هابتە اێؼاێ و 
ئەگەرچااای گزیننااابیەتییەکی ئەوتاااۆی نەثاااوو، ثەاڵی لەو کااابتەدا سۆری 

ە وە  سۆرثەی ئاااابسار دەدا. ئەو کااااوڕەدی نو ثااااوو و هەتااااب ئەو کاااابت
هەرسەکاابرانی تەن،روطااڵ و ڕەثەو جەێاڵیەتیاای کزدثااوو. یاابنی لەگەڵ 
هەموو جۆرە ژنێک اێوەن،ی و کەیناوثەینی ثووثاوو. نوەدای هەرسە و 
تاااۆاڵس نەثاااوو ثەاڵی هەروە  لە دڵااای خۆیااا،ا ثیااازی لاااێ دەکااازدەوە، 
تەرکەدنیااابع نەثاااوو. لە نی خاااۆی وای دانااابثوو ئەی نڕا ثاااووو و 

ثاااۆ تەن،روطاااەی و هبوطاااەننی و ئااابسایی ثیاااز و خەیااابڵی  ڕاثواردنااابنە
اێوطڵ ثوو، ثۆیە خۆی تێوە دەگالن،. لە تەمەنی ػبسدە طبڵییەوە ئەو 
ڕەنااابیەی گزتجاااووە ثەر و هەتاااب ئەو ڕۆژە هەماااوو ػاااەێک ثە خێاااز و 
خۆػی گوسەراثوو، یبنی تووػی سەا،ەڕۆیی نەثووثاوو و لە عەیبػای،ا 

ماابوەیەدا زەت دڵاای نەکەوتجااووە  ئاابوی لە ئاابوەڕۆ دەرنەکزدثااوو، لەو
داوی ژنێاااک و زەتااایغ نەخاااۆع نەکەوتجاااوو. طاااەرەتب لە اەزسثاااۆرن 
لەگەڵ ژنێدااای ثەرگااا،روو کەیناااوثەینی طااابس کزدثاااوو، ثەاڵی ئەو ژنە 
ثووثوە خزاادبر، ئەویاغ وای ثە ثابع سانیجاوو خاۆی لاێ ندا و واسی 

یچاای لااێ ثێنااێ. ئەی نیەنەی ژیاابنی جۆرەااک داثاایێ کزاثااوو کە خەماای ه
 نەثێ و ثە خەیبڵێدی ئبطوودەوە ڕایجوەزا.

ثەاڵی ئێظااەب نشیااک دوو مبناا  ثااوو لە گوناا، نیؼااەەجێ ثووثااوو و 
نەی،ەسانی چجداب. اابرەش کزدنای نابثەدڵ وردەوردە ػاوەنێدی خزااای لە 
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طەر ڕۆحی دانب. نەی،ەسانی ثۆ ئەو کبرە ثچاێ ثاۆ ػابر یابو ناب. ئەگەر 
بخەوە ػاااایەژاثوو. ئەو ثؼااااچێ، کااااوەی هەیە لێاااای ثمێنێااااەەوە  لە ناااا

مەطاااااەلەیە وای لێدزدثاااااوو ئبراوزااااابرای لاااااێ هەڵنیزاثاااااوو، چاااااوندە 
طوورطااوور دەیشاناای ئەو جااۆرە اێوەناا،ییە اێویظااەییەکی ڕۆحیاایە و 
نااابتوانێ چبواۆػااایی لاااێ ثدااابت و کااااڵو لە طاااەر خاااۆی ثناااێ  هەر 
ثەڕاطااەیغ وەکااوو اێویظااەییەکی حبػاابهەڵنەگزی لااێ هاابتجوو ثااۆی و 

ەسیجااوو. ثە جۆرەااک کە هەطااەی دەکاازد ئاابساد نیاایە و لەو مێمالنێاایەدا ث
چاابوی ثااێ ئیکەیاابر هەمااوو ژنێداای جەێیاای ڕاو دەکاازد و دیەناای ژناابو 

 تەسوویەکی چێژثەخؼی ثە جەطەەی،ا دەهێنب.
طاااەرەڕای ئەو هەماااوو تااابمەسرۆیییە، اێد ێنااابنی اێوەنااا،ی لەگەڵ 
ژنبنی گونا،ەکەی ثە کابرەدی کزەاڵ و نەػایبو دەسانای. ثیظاەجووی کە 

بوکی و ثبوەگەوڕەی ثە ااێچەوانەی ئبدبکابنی دیادە هەردووکیابو لەو ث
کبرانە ثەدوور ثووو و هی  کبت ژنێدی نابمەحزەی یابو ثەطاەۆکە اێای 
نەنبوەتە مبڵیبو و زەتیبو ػەڕواڵی حەرای دانەکەن،ووە، ثاۆیە لە دڵەوە 
ثڕیاابری دا ئەویااغ ڕەناابی ئەواو ثناازەەە ثەر و تەماابح لە نبمووطااای 

 نەکب.ڕەعیەتەکبنی 
ثەاڵی دواتز کە دیەی کەوتۆتە ثەن،ی گزانای هەوەطاەوە و ئاۆززەی 
لێ هەڵنیزاوە، دیەی لە ػبرۆچدەکەی نشیک خۆیبو نەدیاو و نەنبطایبو 
دادەمێنێ و هیچی اێ نبکزا  ثۆیە ثیزی کزدەوە ڕۆژگبری کۆیێەداری 
ثەطااااەرچووە و ثەو ئبکاااابمە گەیؼااااڵ کە دەتااااوانێ دەوای دەردەکەی 

ەکەدا ثاا،ۆسەەەوە، ثەاڵی ثەڵێناای ثە خااۆی دا کە لەو خااۆی هەر لە گوناا،
ڕەنبیەدا هێن،ە ثە ابرەشەوە هەننبو هەڵنزا کە هی  کەص اێای نەساناێ 
و خۆػی هەتب مالو تووػی سەلدابوی عەیبػای نەثاێ و هەر ئەوەنا،ە 
تبمەسرۆیی و ئبرەسووی خۆی ثؼدێنێ  زەطەیؼای ثاۆ ئەو کابرە تەنیاب 
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ێاک ثڕیابرەکەی دا خەی و نینەرانای ثۆ ثبری لەػظبدی ثاوو. ثەاڵی کبت
لە نبخیااا،ا طاااەری هەڵااا،ا و ئبراوزااابرای لاااێ هەڵنااازت. هەرجبرەاااک کە 
لەگەڵ کوەکااب یاابو ڕەعیەتەکاابو یاابو دارتبػااەکە زظااەی دەکاازد، ثااێ 
ئیکەیبر ثبطەکەی دەثزدەوە طەر ژنبو و کبتێک ثبطەکە دەهابتە طاەر 

ا. وردەوردە ژنبو، هەوڵی دەدا ثبثەتی ثبطەکەیبو لەو ثابسنەیە نەتازاس
 وای لێ هبت ثە چبوەدی تۆاڵس و کڕیبرانە چبوی لە ژنبو دەکزد.
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 سێ
 
 

یاااۆێنێنی ئیزتنیاااڤ ثە جێااایە  گەیؼاااەجوو کە ثاااۆی دەرکەوت ئەو 
ثڕیبرەی ثە خۆی داوە ػەێدە و ثەڕەوەثزدنی ثڕیبرەکەع ػاەێدی تاز. 
هەڵجەت خۆی نەی،ەتوانی ثچێڵ ثۆ نی ژنێک. ثچێ ثاۆ نی کاێ  ثاۆی 

ت دەثاااێ واطااایەەیە  ثااا،ۆسەەەوە، ثەاڵی ثاااۆ ئەو کااابرە دەثاااوو دەرکەو
 یبرمەتی لە کێ وەرگزا 

ڕۆژەک ثۆ ئبوخواردنەوە چوو ثۆ مبڵی ثێؼاەوانێک کە طاباڵنێک لە 
کبتی ڕاودا یبری،ەدەری ثبوکی ثووثوو. طەری زظەی لەگەڵ ثێؼەواو 
کزدەوە و ثێؼەواو گەلێدی چیزۆ  و طەرثزدەی کۆنی ڕاوچییابو ثاۆ 

وە کە چۆنیاابو عەیبػاای کاازدووە و ڕایاابنجواردووە. یااۆێنێنی لە گێااڕایە
سۆر ثبع دەثێ ئەگەر ثەاوانم مەثەطاەی خاۆی هەر »دڵی خۆی،ا گوتی: 

لێااازە لە نی ئەی ثێؼاااەوانە دەرثاااڕی و ثاااۆ ئەو کااابرە ڕاوەاااژی لەگەڵ 
ثەاڵی نەیاا،ەسانی چااۆو مەثەطااەەکەی خااۆی ثاا،رکێنێ و ثیێاای « ثاادەی.

ثااۆ ثداابت و ئەرکاای ئەو کاابرە لە ئەطااەۆ  ایااز ئەو دەاڵڵیاایەی 2داناایالی
ثناااازا  ثیێاااای ثەو اێؼاااانیبرە هەڵنەثەسەااااەەوە و لێاااای نەڕەنەااااێ و ثە 
ثێشارییەوە لە خۆی دوور نەخبتەوە  ثیێای ثەو اێؼانیبرە خاۆی نەثێاەە 
هااۆی ئاابثڕووچوونی خااۆی  ثەاڵی ڕەناانە سۆر ثە ئبطاابنیغ ڕاسی ثااێ. 

 ػاال کزدثااوو لەگەڵ ئەوەی گااوەی ثااۆ زظااە و ثەطااەرهبتەکبنی داناایال

                                                           

2- Danila 
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ثیزی لەوە دەکازدەوە کە چاۆو ئەو مەثەطاەەی خاۆی دەرثاڕا. دانایال 
ثااۆی ثاابص کاازد کە جبرەااک لە کاابتی ڕاودا لە ػااوەنێک ماابثوونەوە و 
نیاابو داثااووە ماابڵی ژنێداای ػااەمبص و ئەو خااۆی دەاڵڵیاای کزدثااوو و 

 طبس کزدثوو. 3ژنێدی ثۆ ازیبنیچنیدۆڤ
 «هەڵنبثەسەەەوە!وا دیبرە »یۆێنێنی لە دڵی خۆی،ا گوتی: 

 ا ثەاڵی ثبوکڵ خودا لێی خۆػجێ خۆی لەو جۆرە کبرانە نەدەدا.
ثەاڵی ثەو مەثەطاەە کە « نب، نابکزا!»یۆێنێنی لە دڵی خۆی،ا گوتی: 

ثەاڵی تاۆ چاۆو خاۆت ثەو کابرانە »دەراوی دەمی تبزی ثدبتەوە گاوتی: 
 «ڕموودە دەکزد 

اسی ثاوو، ا ثۆ چجووە  خاۆ کابرەدی خازاام نەکازدووە، ژنە خاۆی ڕ
ییۆدۆر ساخبریچیغ لە خودای دەویظڵ و سۆری اێکۆع ثوو. منایغ 
ڕۆثیێدم وەدەطاڵ دەکەوت. ثێچابرە چجداب  خاۆ ثەردودار نەثاوو، دڵای 

 هەثوو! خواردنی ثبػی دەخوارد و سۆریؼی ێۆدکب دەخواردەوە!
ثبػااە، وا دیاابرە زظااەی لەگەڵ »یااۆێنێنی دیظاابو ثە خااۆی گااوت: 

 «دا!
هەر « ڕاطاااەڵ دەوا، منااایغ...»ی و گاااوتی: لەاڕەدااا،ا طاااەری هەڵجاااڕ

دەسانای چای »... خێزاع هەطەی کازد ڕوخظابری ثانەوع هەڵانەڕاوە. 
دانیال، منیغ وە  ئەو وای. ثێ ژنی دەردەدای گازانە. ثەڕاطاەی تابزەتم 

 «لێ ثڕاوە!
»... داناایال سەردەیەکاای گاازت و یااۆێنێنی درەااژەی ثە زظااەکبنی دا: 

 «یب نیم! خووی اێنزتووە.خۆت دەسانی خۆ مێ ڕاهیت و تەرکەدن

                                                           

3- Pryanitchnikov 
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هەطااەی دەکاازد ئەو زظاابنەی دەیدااب سۆر گەوجاابنەیە. ثەاڵی کبتێااک 
 ثۆی دەرکەوت دانیال لە دەردی تێ،ەگب، دڵی خۆع ثوو.

دەی ثبػە ثۆ سووتز دەننڵ نەکازد  خاۆی کابرەکەت »دانیال گوتی: 
 «ثۆ جێجەجێ دەکەی! ثەاڵی ئەوەن،ەی اێ ثیێ کێڵ دەوا 

ەر ئەوەنااا،ە نااابحەس نەثاااێ و نەخاااۆع و اااا ثاااۆ ماااێ یەر  نبکاااب. ه
 عەیج،اریغ نەثێ.

تااااۆسا ثیاااازی کاااازدەوە و گااااوتی: « تێنەیؼااااەم!»داناااایال گااااوتی: 
« دانەیەکی سۆر نبطک و نبیبثم اێ ػاک دا... ثیجینای دڵاڵ دەینازا.»

...« ئەگەر ثشاناای ی نبطاادە ژنااێدە »یااۆێنێنی دیظاابو طااوور هەڵاانەڕا. 
ئەی ااابییشە »بنی دا: تااۆسا دەنناای نااشی کاازدەوە و درەااژەی ثە زظااەک

ػووی کزدووە و مێازدەکەی دوور لە ڕووی ئێاوە هیچای ااێ نابکزا، 
هەردەڵێی یەخەە کزاوە! ژنەع دەڵێی تۆاەگوڵە. ثۆ کەطێک کە طاەری 

 «لەو کبرانە ثکورا، ػەی وا هەر نییە.
نب،نب .. مێ هی ئبوای نابوا. »یۆێنێنی نێوچبوانی گزژ کزد و گوتی: 

ەوانەی ئەو ػەە چای ثاوو کە دەیویظاڵ، هەر مێ ثە اێچەوانە  جب اێچ
خۆی دەیشانی  تەنیب دەمەوا لەػظبغ ثێ و گێزەوکێؼەی ثۆ دروطاڵ 
نەکاااب. ثاااۆ وەااانە ژنااای طاااەرثبسەک ثاااێ کە لە مێااازدەکەی دوورە، یااابو 

 «کەطێدی لەو ػێوەیە.
دەسانم، دەثێ طەپبنی،ات ثۆ ثێنم. مێازدەکەی لە ػابر »دانیال گوتی: 

ەیە طەرثبس ثێ و لە ئەرتەػ،ا خاشمەت ثداب. کبر دەکب. ڕاطڵ وە  ئەو
ژنەع سۆر خاابوەێ و ػۆخوػااەننە. دەساناام اێاای ڕاسی دەثاای. چەناا، 

تااۆ لێاازە ثااڕۆ... ئەویااغ لە »ڕۆژ لەمەوثەر تووػاای ثااووی اااێم گااوت: 
 ...«ػبر 

 ا دەی ثبػە کەننێ 
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ااا طااجەینێ! ئێظااەب دەچاام تااووتێ دەکااڕی. لەوەااوە طااەرەدی لێاا،ەدەی. 
وەرە ثاااااۆ ئێااااازە! یااااابو حەمااااابمی اؼاااااڵ طاااااجەینێ کااااابتی نیاااااوەڕۆ، 

طەوسیکبنەکە! جێنبیەکی ثبع و اەنبیە. نیوەڕۆع کبتی چبکە، هەموو 
 خەڵدی خەریدی طەرخەو ػدبن،نێ.

 ا سۆر ثبػە!
کبتێک یۆێنێنی گەڕایەوە ثۆ مبڵێ، تووػی دڵەخوراە و ػایەژانێدی 

ثیێی ی ثاێ  ژنێدای گون،نؼایێ ثیێای ی »زورص ثوو. ثە خۆی دەگوت: 
نەوەرەااک ثااێ  ئەوە گزیماابو هاابتە ژواو و ژنێداای ناابحەس و جااۆرە ثوو

ثەاڵی کە هێن،ا ژنی وەثیز دەهابتەوە، ثە چابوی « ثۆگەو ثوو چجدەی 
نااب، ئەوانە هەموویاابو »کڕیاابر تەمبػاابی کزدثااووو، ثە خااۆی دەگااوت: 

 « ػۆخوػەننێ! ثەاڵی مێ دەثێ چیی اێ ثیێم، چجدەی 
کااازد. ثاااۆ طاااجەینێ  ئەو ڕۆژەی ثە دەی ییداااز و ئااابڵۆسییەوە تێاااپەڕ

کاابتژمێز دواسدەی نیااوەڕۆ چااوو ثااۆ ماابڵۆچدەی ثێؼااەوانەکە. داناایال لە 
ثەردەرگاااابکە ڕاوەطااااەبثوو. ثەثااااێ ئەوەی سماااابنی ثاااانەڕا، ثە طااااەر 
ئبماابژەی ثااۆ نی دارطاااەبنەکە کاازد. یاااۆێنێنی دڵاای کەوتە کوتەکاااوت. 
هەطاااەی کااازد خاااوەێ گوػااابری ثاااۆ دڵااای هێنااابوە. ڕۆیؼاااڵ ثاااۆ نی 

ی های  کەطای لاێ نەثاوو. چاوو ثاۆ نی حەمابمەکە. طەوسیکبنەکە. ثەاڵ
لەوەغ هی  کەطی نەدی. چبوی لە نێاو حەمابمەکە کازد، کبتێاک لەوا 
هااابتە دەرا، گاااوەی لە زااازچەی ػااادبنی لپێاااک ثاااوو کە لە ژەاااز اێااای 
کەطێد،ا ػدبیەوە. طەری ثۆ نی وەرطووڕان،، ژنە لە نێاو دەوەنێدای 

ەداواو ڕۆیؼڵ ثاۆ نی ئەوثەری ػیوەکە ڕاوەطەبثوو. یۆێنێنی ثە هەڵ
و ثە لێژایاای ػاایوەکەدا داگەڕا. نێااو ػاایوەکە اااڕ ثااوو لە گەسگەس  و 
هەتااب نەکەوتە نێااوی نەیشاناای. گەاڵی گەسگەس  اێظااەی دەطااڵ و نزاای 
دەکشان،ەوە و دەتنوت طەداو سەرگەتە اێوەی دەدەو. چابویێدەکەی لە 
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ژنە. چبو ثەرثاۆوە، ثەوثەری ػایوەکەدا هەڵانەڕا و خاۆی گەیبنا،ە نی 
ژنە ثەرواندەیەکاااااای طااااااپی گوڵاااااا،ۆسی کاااااازاو لەثەردا ثااااااوو لەگەڵ 
تەنوورەیەکی طاووری مەیاێەو زابوەیی، لەچدەیەکای طاووری کابڵی ثە 
طەردا داثوو. ثەلەکی ڕووت و طپیوطۆڵ و نبطاک. لە اابڵ دەوەنێدا،ا 

 ڕاوەطەبثوو و ثە ػەرمەوە سەردەیەکی لە طەر لێو ثوو.
وەکە لێاا،ەدا. دەثااوو لەوەااوە ااا ئێاازە کااوەزەڕەیەکی لێاایە دەوری ػاای

 .4ثێی. ئێمە لەمێژە لێزە مبتییێ
یۆێنێنی لێی نشیاک ثاۆوە و چابوەدی لە دەوروثەری کازد، ثبوەػای 

 اێ،اکزد و دەطەی ثە طەر و ازی و ڕوومەتی،ا هێنب و نوان،یەوە.
دوای چبرەکە طاەعبتێک لێاک هەڵجاڕاو. چاوو لە نێاو گەسگەسکەکابو 

نی دانااایال و لە وەاڵمااای ئەودا کە  چااابویێدەکەی دۆسیااایەوە، چاااوو ثاااۆ
یە  ڕۆثیاای اێاا،ا ڕۆیؼااەەوە ثااۆ ماابڵێ. « ثە دڵااڵ ثااوو ئبدااب »گااوتی: 

دڵکۆع و ڕاسی ثوو. طەرەتب هەطەی ثە ػەری کزد ثەاڵی دواتز ساتی 
ػاادب و هەمااوو ػااەێک ثە اێاای خواطااەی دڵاای خااۆی ثااوو. لە هەمااوو 

ەکی گزیننەاااز ئەوە ثاااوو کە ئێظاااەب هەطاااەی ثە ئاااۆخژو و حەطااابنەوەی
ڕۆحاای دەکاازد و سۆر ػاابد و کەیکااۆع ثااوو. ئەو تەناابنەت ثە جااوانی 
چبوی لە ژنەکە نەکزدثوو. تەنیب ئەوەی لە ثیاز ثاوو کە ژنێدای خابوەێ 
و نبطک و ثەنەػە ثوو. سۆر طبدە ثوو و نبحەسیغ نەثوو. دیابر ثاوو 

« ثیێاای ژناای کااێ ثااێ »ژنێداای ثاابدی ەواع نیاایە. لە دڵاای خۆیاا،ا گااوتی: 
یە ئێزە دوو ثنەمبڵەی لێایە کە نبویابو 5نبوی اێچیندۆێبدانیال گوتجووی 

اێچیندااۆێە. ڕەناانە ثااووکی میکاابییێی ایااز ثااێ. ثەڵااێ، حەتاامەو ثااووکی 
 «ئەوە، کوڕەکەی میکبییل لە مۆطدۆ کبر دەکب. دەثێ لە دانیال ثپزطم.
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لەوە ثەدوا ئەو گاازیەەی ژیاابنی گوناا،، یاابنی ابرەشگاابریی نبچاابری، 
بڵۆسی تووػااای گزیەااای نەدەکااازد و ئەو کۆتااابیی ااااێ هااابت. ئیەاااز ثیزئااا

دەیەاااوانی ثەثاااێ هااای  کۆطااار و تەگەرەیەکااای ڕۆحااای ثە کبروثااابری 
 میدەکەی ڕاثنب. 

ثەاڵی ئەو کااابرەی یاااۆێنێنی لە ئەطاااەۆی گزتجاااوو کااابرەدی ئبطااابو 
نەثااوو. هێناا،ا جاابر هەطااەی دەکاازد دەرەزەتاای ئەو هەمااوو کێؼااە و 

ثااێ میاادەکەی گزیەاابرییە ناابیەت و کاابرەکەی ثە جێاایە  دەگااب نبچاابر 
ثفزۆػاااێ. خەمااای ئەوەی ثاااوو هەماااوو هەوڵ و ڕەنەەکااابنی ثە ییاااڕۆ 
ثاااڕوات و لەوە گزیننەاااز ئبثڕووػااای ثچاااێ. چاااوندە مەعێاااووی دەثاااوو 
نەیەوانیاااوە خاااۆڕاگزی ثدااابت و ئەو ئەرکەکەی لە ئەطاااەۆی گزتاااووە 
نەیەوانیاااوە ثە ئبکااابمی ثنەیێناااێ. ثاااۆیە ئەو مەطاااەلەیە سۆر خەمجااابری 

ثە دوای یەکااا،ا دەهااابتێ و هەتاااب کاااونێدی  کزدثاااوو. گزیەااابریغ یە 
دەگاااازت، دوو کااااونی دیاااادەی تێاااا،ەثوو کە ثە خەوناااایغ ثیاااازی لااااێ 

 نەکزدثۆوە.
لەو مااابوەیەدا ثەردەوای زەرسی تااابسەی دەهااابتە ااااێ و کەطااابنێک 
دەهبتێ ثەرثیننیبو اێ،ەگزت کە هی  کەص لەو زەرسانە ئبگابدار نەثاوو. 

دەیااابو ػاااوەێ وامااای وا دیااابر ثاااوو ثااابوکی لە کۆتااابیی تەمەنیااا،ا لە 
وەرگزتجوو. لە مابننی مەیا،ا کە میزاتەکەیابو ثەع کازد، یاۆێنێنی اێای 
واثااوو لە هەمااوو حیظاابة و کیەبثەکاابو دەگااب و هەیاای و زەرسەکاابنی 
هەماااووی مەعێاااوومە  ثەاڵی لە نبکااابو لە نێوەڕاطاااڵ مااابننی هبوینااا،ا 
ناابمەیەکی ثە دەطااڵ گەیؼااڵ کە ثە اێاای ناابوەرۆکی ناابمەکە وامێااک ثە 

 6ی دواسدەهەسار ڕۆثاااااو ثە ثێوەژنێاااااک ثە نااااابوی یەطااااایجۆێبگاااااوژمە
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زەرسدارە. ژنە هی  طفەەیەکی ثە دەطاەەوە نەثاوو، تەنیاب اظاوولەیەکی 
دەنوان، کە نابیەرمی ثاوو و ثە اێای وتەی ثزیدابرەکەی ئەو اظاوولەیە 
هاای  ثاابیەخێدی یبطاابیی نەثااوو. ثااۆیە یااۆێنێنی دەیەااوانی ناابڕەسایەتی 

ئەو زەرسە. ثەاڵی یااۆێنێنی تەناابنەت ثە  دەرثااڕا و نەچێااەە ژەااز ثاابری
سەینیؼی،ا نەهبت کە چاۆو دەکازا لە نبیبطابیی ثاوونی ئەو اظاوولەیە 
ثە گومااابو ثاااێ و نەچێاااەە ژەاااز ثااابری دانەوەی زەرسی ثااابوکی. تەنیاااب 

 دەیویظڵ ثشانێ ثەڕاطەی وامێدی ئبوا لە گۆڕە،ا ثووە یبو نب.
دایە »ی ازطاای: لە کابتی خااواردنی ناابنی نیاوەڕۆدا یااۆێنێنی لە دایداا

 «کێیە  7، ئەرا ئەی کبلزیب ێالدیمێزۆێنب یەطیجۆێبیە گیبو
ااا یەطاایجۆێنب، ئەو کااچەیە وا ثاابوەگەورەت ثەخێااوی کاازد، لە ثیاازت 

 نییە  ثۆچی دەازطی 
 یۆێنێنی ثبثەتی نبمەکەی ثۆ دایدی ڕووو کزدەوە.

ثەڕاطاااەی طاااەیزە! ثبوکاااڵ ئەو هەماااوو چااابکەیەی »دایدااای گاااوتی: 
 «یبرمەتیی داوە، چۆو اێی عەیت نییە! لەگەڵ کزدووە و

اااا ماااێ کااابری ثە طاااەر ئەوەوە نیااایە ئەو اێااای عەیااات ثاااێ یااابو ناااب، 
 دەم ەوا ثشانم ئێمە اێی زەرسداریێ یبو نب 

ااا جااب ثیااێم چاای ڕۆڵە گیاابو  ئەوەناا،ە مااێ ثااشانم هاای  زەرسەداای لە 
 طەرمبو نییە. ثبوکڵ ثەو هەموو دڵۆێبنی و دەطەودڵجبسییەوە ...

ئەوەن،ەی اێ ثیێ، ثبوکم خاۆی ثە زەرسداری ئەو دەسانای ا تۆ تەنیب 
 یبو نب 

ا ثیێم چی ڕۆڵە گیبو  جب ماێ چاووسانم، ماێ تەنیاب ئەوەنا،ە دەسانام 
 تۆ ثەثێ ئەو زەرسەع حبڵڵ سۆر ػڕە.
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یااۆێنێنی دیەاای مبریااب ابولۆێنااب لەوە ئبگاابدار نیاایە و وا دیاابرە هەوڵ 
 دەدا لە هەطەی دڵی ئەو ئبگبدار ثێ.

دیاابرە دەثااێ ثیاا،ەینەوە. طاجەینێ دەچاام ثااۆ نی ثەڵدااوو  وا»گاوتی: 
 «مبوەیە  دەطەم لێ ڕاگزا و ابکەبوی حیظبثەکە ثکبتە دواوە.

مبریاااب ابولۆێناااب کە دیااابر ثاااوو خااابتزجەی ثاااووە و ئەو ثڕیااابرەی 
ئاابو، ڕۆڵەکەی، »کااوڕەکەی ثااۆ ئەوە دەثااێ ػاابنبسیی اێااوە ثدااب، گااوتی: 

جدەیێ، وا چابکەزە ثیا،ەینێ. نبسانی چەن،ەی دڵ اێڵ دەطووتێ! ثەاڵی چا
 «کە دیەڵ، اێی ثیێ مبوەیە  دەطەمبو لێ ڕاگزا.

هۆکبرەدی دیدەع هەثوو کە یۆێنێنی خظەجووە تەننژەوە، ئەویاغ 
کێؼەی دایدی ثاوو، ئەو ایزەاژنە ئەگەرچای لەگەڵ ئەو دەژیاب، ثەاڵی لە 
ثاابرودۆخی داهاابت و خەرجاای کااوڕەکەی ئبگاابدار نەثااوو. ئەو چااوندە 

ەرعاابنە و ئبطااوودەیی،ا ژیاابثوو، خااووی ثە هەڵەخەرجاای هەمیؼااە لە ی
گزتجوو و ػەػاوثێغ اێا،ا دەدا و دڵای ثە مابڵی دنیاب نەدەطاووتب. ئەو 
نەیاا،ەتوانی هەطااڵ ثەو ثاابرودۆخە زورطااە ثداابت کە کەوتجااووە طااەر 
ػااابنی کاااوڕەکەی و ثە ثیزیؼااای،ا نەدەهااابت کە لەوانەیە ئەماااڕۆ یااابو 

بو ثە دەطااەەوە نەمێنااێ و طااجەی کبرەکەیاابو ثە جێاایە  ثنااب کە هیچیاا
ثدەونە طەر طبجی عەلی. ئەوکبتە کوڕەکەی نبچبر دەثاێ دارونەداری 
ثفزۆػێ و ثنەڕەەەوە ثۆ طاەر خاشمەت و ثجێاەە یەرمابنجەری دەوڵەت  
ئەوکبتەع دەثێ ثبرودۆخی ژیبنیبو لەگەڵ ئەو مووچەیە ثنونەێنێ کە 

نێ. ئەو وەری،ەگزت و ئەویاغ دیابر ثاوو لە دووهەسار ڕۆثیای تێناباەڕە
نەی،ەسانی دەرثبس ثووو لەو تەننژەیە تەنیب ثە دەطڵ اێوەگزتێ و کەی 
کزدنەوەی خەرجەکبو مەیظەر دەثێ. هەر ثەو هۆیە نەیا،ەتوانی تێجناب 
کە ثۆچی یۆێنێنی تەنابنەت لە خەرجە نبگزیننەکابو، ثاۆ وەانە خەرجای 
ثاااابخەواو و گەوڕ و خشمەتدبرەکاااابو و تەناااابنەت خااااواردو، ئەوەناااا،ە 
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وەدەگزا و زیزطاااایچمەیی دەنااااوەنێ. جاااانە لەوػااااە وە  دەطااااڵ اێاااا
سۆرثەی ثێوەژنەکبو ثە ڕەاشوە نابوی مێازدەکەی دەناب و سۆر سیابتز لە 
کبتی سین،وو ثوونی اەطنی کەطبیەتی و ئبکبرەکبنی دەدا، تەنبنەت ثاۆ 
تااابزە جبرەاااک ثە ثیزیااا،ا نەدەهااابت کە ئەوەی ئەو خاااودا لێکۆػاااجووە 

 کبنی هەڵوەػێنێەەوە.کزدوویەتی نبدروطڵ ثێ یبو ثڕیبرە
یااۆێنێنی ثە سەحمەتێداای سۆر توانیجااووی ثاابو و نبرنەظااەبنەکە ثە 
دوو ثاابخەواو و گەوڕ و گەلەخاابنەکەع ثە دوو مەیاااەەر ثەڕەااوە ثجاااب. 
مبریااب ابولۆێنااب ثە هااۆی طاابویێدەیییەوە اێاای واثااوو ئەگەر ثۆڵەثااۆڵ ثە 

وثبو طەر ئبػپەسە ایزەکەدا نەکبت کە هەرچی لێی دەنب ثیکۆو و ڕەنب
و ثبریدەڕەی نێو ثابخەکە ثە جاوانی ئابواڕژەێ و کەطاک نەدەدرا و ثە 
جێی چەنا، خشمەتدابر تەنیاب وروەزکەیەکای هەیە، ییا،اکبرییەکی سۆری 
لە هەزی کوڕەکەی،ا کزدووە، دەػیشانی تبمو کزدنی ئەو کەمبیەطاییبنە 
دژوارە، هەر ثااۆیە اێاای واثااوو ئەی زەرسەی دوایاایغ کە هاابتجووە اێاای، 

ە دەردی طااااەرثبری دەرداو و هەمااااوو کبروثبرەکاااابنی لااااێ ثووثااااوو
دەػااێوان،. ثەاڵی لە نیەکاای دیاادەوە ثەوە دڵکااۆع ثااوو کە کااوڕەکەی 
مزۆێێدی اب  و دەطەودڵجبسە و ئەو ئەر  و دژوارییابنە ػاێوەی نبکاب. 
جااانە لەوەع مبریاااب ابولۆێناااب سۆر نینەرانااای ثااابری مااابڵیی کاااوڕەکەی 

دەوڵەمەناااا، و سەمبوەناااا،ەدی نەثااااوو، چااااوندە دڵنیااااب ثااااوو ثااااووکێدی 
ثەخاااەەوەرانە چااابوەڕوانیەتی و دوای ژو هێنااابو ئەو ثااابرە زورطاااە لە 
طااەر ػاابنی ندەچااێ و لەو هەمااوو گزیااڵ و تەننااژەیە دەرثاابس دەثااێ. 
دەیبو ثنەمبڵەی دەنبطی کە لە خودایابو دەویظاڵ کچەکەیابو ػاوو ثە 
یۆێنێنی ثدبت و ئەو حەسی دەکازد هەرچای سووتاز ژو ثاۆ کاوڕەکەی 

 ێنێ.ث
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 چوار
 
 
 

یۆێنێنیغ سۆر لە ثیز و خەیبڵی ژو هێنبن،ا ثوو. ثەاڵی نە  وەکاوو 
دایدی. ئەو ثیزە ثە نی ئەوەوە سۆر نبحەس و ااڕ طاووکبیەتی ثاوو کە 
اێد ێنبنی ژیبنی هبوثەع ازدەک ثاێ ثاۆ اەڕیانەوە لە تەننابنە و گازیەە 

ر ثنەمبی مبڵییەکبو. ئەو حەسی دەکزد اێد ێنبنی ژیبنی هبوثەع لە طە
ڕاطەی و دوور لە حیظبة و کیەبثی مبڵی و لە چوارچێاوەی ئەػاپێدی 
اب  و ڕاطاەەزینەدا داثڕەاژا. ئەو کچابنەی چابوی اێیابو دەکەوت یابو 
دەینبطیێ، ثە چبوەدی وردثینبنەوە لێی دەڕوانیێ و ثە خەیبڵ خاۆی لە 
ابڵیبنا،ا دادەناب. ثەاڵی چاابرەنووص کابرەکەی ثااۆ یەکالیای نەدەکاازدەوە،. 

ەر لەو کاااااابتەدا اێوەناااااا،یی لەگەڵ طااااااەپبنی،ا دەرەااااااژەی هەثااااااوو ه
کەینوثەینەکەیااابو سۆر گەرموگاااوڕ ثاااوو، ئەوەع ػاااەێک ثاااوو کە ئەو 
ثیزی لێ نەکزدثۆوە و چبوەڕوانی ئەوەی نەدەکازد. یاۆێنێنی ثە دڵ لە 
عەیبػی و داوەێ ایظی ثێشار ثوو و ئەی اێوەن،ییە ػابراوەیەی لەگەڵ 

برەدی دسەااو ثااوو، وەهاابی تووػاای ئاابساری طااەپبنی،ا سۆر ثە نیەوە کاا
ویژداو کزدثوو کە ثە هی  ػێوەیە  ثۆ درەاژە اێا،انی هەوڵای نەدەدا. 
دوای یەکەی ژواو لەگەڵ طااەپبنی،ا ئاابواتی دەخواطااڵ کە جاابرەدی تااز 
نەیجینێااااەەوە، ثەاڵی دوای ماااابوەیە  دیظاااابو هەطااااەی ثە خەمااااۆکی و 

و لە ابرەشگابری نینەرانی کزد و هۆکبری ئەوەػی ثۆ سەا،ەڕۆیی کازد
گێڕایەوە. ثەاڵی ئەمەبرەیبو ػێواوی و نینەرانییەکەی لە ژەاز اەردەی 
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تەماااااومژدا ػااااابردراثۆوە و تەنااااابنەت ػاااااوەنی لە طاااااەر ڕواڵەت و 
هەطەیؼاااای داناااابثوو. ئەو وای لااااێ هاااابتجوو تەناااابنەت چاااابوە ڕەع و 
گەػااااەکبنی ژنە و ثەژنوثااااباڵی دەهاااابتنە ثەرچاااابوی و ئەو دەناااانە لە 

ئااێمە لە مێااژە لێاازە »ا دەثااوو ثە سایەڵە و دەینااوت: زااوواڵیی طاایننی،
هەروەهااب ئەو ثااۆنە خۆػااەی لەػاای ػااێک و نبطاادی هەطااڵ « ماابتییێ!

اێ،ەکزد و مەمادە زوتەکابنی کە لە ژەاز ثەروانادە طاپییەکەی،ا طاەریبو 
هەڵااا،اثوو و وە  جاااووتێ کااابرگی کەماااب هەڵەۆزیجاااووو، لە ثەرچااابوی 

ەگەڵ دیمەنااای طاااەوسی وەطاااەمب دەکەوتاااێ  ئەی ییداااز و خەیاااباڵنە ل
ثاابخەکە و داری یناا،  و ثاااووس و هەتاابوی گەرماای دەمەو نیاااوەڕۆ و 
ػنەی نەرمای گەاڵی تەرچاک و درەوػابوەی دارەکابو، دەطاەیبو دایە 
دەطەی یە  تبکوو دیظابو زەراری ژوانێدای تاز لە نێاو دارطاەبنەکە و 

 کبتی نیوەڕۆ ثەرەو ػوەنی دیبری کزاو طەری اێ هەڵجنزا.
رەیاابو سۆر ثە وردی چاابوی لە لەػااونر و چاابو و یااۆێنێنی ئەمەب

ڕوومەتاای ژنە کاازد و سۆر جااواو و دڵڕیێناای هاابتە ثەرچاابو. هەوڵاای دا 
زظاااەی لەگەڵ ثدااابت طاااەثبرەت ثە مێااازدەکەی لێااای ثپزطاااێ و ثاااۆی 
 دەرکەوت مێزدەکەی کوڕی میکبئیێی ایزە و لە مۆطدۆ عبرەثبنەچییە.

ەدا خیابنەت ثە یۆێنێنی دەیویظڵ لێی ثپزطاێ چاۆو دڵاڵ ثڕوایای د
 ...« دەی، اێم ثیێ تۆ چۆو  »مێزدەکەت ثدەی و گوتی: 

دیبر ثوو ژنە سۆر وریبیە « مێ چۆو، مەثەطەڵ چییە »ژنە گوتی: 
 و لە مەثەطەەکەی یۆێنێنی تێنەیؼەووە.

 ا مەثەطەم ئەوەیە تۆ چۆو ڕەنب ثە خۆت دەدەی ثێی ثۆ نی مێ 
ەگایێ ئەو لە مۆطادۆ جاب ئەوە زظاەیە! م»ژنە ثە اێدەنینەوە گاوتی: 

ڕاینبثوەزا  ئەویغ لەوا هەرچی اێی خۆػە ثاب ثیداب، ماێ کابری اێای 
 «نەداوە. مێ خۆ اێی زەرسدار نیم! چی ثووە، خۆ لێم کەی نبثێەەوە!
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دیبر ثوو هەوڵ دەدا وا ثناوەنێ کە ژنێدای ثاوەز و ڕووهەڵمبڵا،راوە 
ی و ئەوەع سۆر ثە نی یۆێنێنییەوە ػایزیێ ثاوو. کابتی ثەجاێ هێؼاەن

ژواناانە، یااۆێنێنی نەیویظااڵ ثەڵێناای ژواناای داهبتوویاابو دیاابری ثدااب و 
تەناابنەت ژنە اێؼاانیبری اێداازد کە واس لە دەاڵڵیاای داناایال ثێنااێ و دیاابر 
ثاوو حەس ثەوە نبکاابت، ثەاڵی یاۆێنێنی زەثااووڵی نەکازد  چااوندە اێاای وا 
ثاوو ئەمە دوایایێ ژوانیابو دەثاێ. ئەو ژنەی سۆر ثە دڵ ثاوو. ثە خااۆی 

ە ئەو اێوەناااا،ییە لە ڕووی نبچاااابرییەوەیە و زەینبکااااب، خااااۆ دەگااااوت ک
سیبنیغ ثە های  کەص نابگەیێنێ، ثەاڵی لە نابحی دڵای خۆیا،ا داوەرەدای 
طاەخەنیزتز هەثاوو کە ئەو ژوانابنەی اەطاان، نەدەکازد و هیاوادار ثااوو 
کە دواییێ جبری ثاێ. ئەو ننایدەی نەی،ەویظاڵ لەو ثڕیابرەدا هابوثەع 

 انی داهبتوو دیبری ثدبت.ثێڵ و زەرار و ثڕیبری ژو
وەرسی هاااابویێ لە نیااااوەی تێااااپەڕی و لەو ماااابوەیەدا یااااۆێنێنی دە 
دواسدە جاابس چااووە ژواناای طااەپبنی،ا و هەمااوو جاابرەدیغ دەاڵڵەکەی 
دانااایال ثاااوو. جبرەاااک ژنە نەیەوانیجاااوو لە ژوانە ئبمااابدە ثاااێ، چاااوندە 
مێاازدەکەی لە ماابڵێ ثااوو و داناایال ویظااەجووی ژنێداای دیاادەی ثااۆ ثێنااێ 

اڵی یاااۆێنێنی ثە ثێاااشارییەوە اێؼااانیبرەکەی ڕەت کزدثاااۆوە. ابػااابو ثە
مێزدەکەی ڕۆیؼەەوە ثۆ مۆطادۆ و ژواو و اێوەنا،ییەکبو طاەرلەنوا 
دەطەی اێدزدەوە. طەرەتب دانایال دەاڵڵیایەکەی دەکازد و دواتاز خۆیابو 
زەرار و ثڕیاابری ژواناای داهبتوویاابو دیاابری دەکاازد و طااەپبنی،ا لەگەڵ 

ثە نبوی ازۆخۆرۆێب دەهبت، چوندە ػیبو نەثوو  ژنێدی گون،نؼینی تز
ژنێداای مێاازددار ثە تەنیااب ثچێااڵ ثااۆ نێااو دارطااەبو. جبرەااک کە زەراری 
ژوانیبو دیبری کزدثوو، ثنەمبڵەی کچێاک کە مبریاب ابولۆێناب دەیویظاڵ 
داوای ثداابت ثاااۆ کااوڕەکەی، هااابتێ ثاااۆ ماابڵی یاااۆێنێنی و ئەو ثە هااای  

کااابتی خۆیااا،ا ثچێاااڵ ثاااۆ  ػاااێوەیە  نەیەاااوانی خاااۆی ثااا،سەەەوە و لە
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ژواناااانەکەی. ثەاڵی هەرکە میوانەکاااابنی ڕۆیؼااااەێ، ثەو ثیاااابنووەی کە 
دەچاااێ ثاااۆ طاااەر خەرمااابنەکە، ثە کوەزەڕەیەکااا،ا خاااۆی گەیبنااا،ثووە 
دارطااەبنەکە و جێژوانەکەیاابو، ثەاڵی درەناا  گەیؼااەجوویە و ژنە لەوا 
نەمبثوو. لە ػوەنی دی،ارەکەیبو هەتب ئەو جێایەی دەطاڵ دەینەیؼاەێ، 

ی چەن، دار گێالص و ین،  و تەنبنەت نەمبمی ثووسەک ػدبثوونەوە. لپ
دیبر ثوو ژنە لە چبوەڕوانی،ا ثاێ تابزەت ثاووە و لە داخبناب ڕزای خاۆی 
ثەو لق و اەننە ڕػەووە و ػوەنەواری ثاێ زەراریای خاۆی ثاۆ ئەو ثە 
یبدگبر ثەجێ هێؼەجوو. یۆێنێنی مبوەیە  چابوەڕواو ثاوو، ثەاڵی ثاۆی 

ەبنی ثێ ۆیە و ثەاەلە ڕۆیؼاڵ ثاۆ نی دانایال و داوای دەرکەوت ڕاوەط
لێدزد ثۆ ڕۆژەدی تز زەراری ژوانی ثۆ جێجەجێ ثنبت. ثۆ طجەینێ ژنە 

 هبت و وە  هەمیؼە ثە گەرموگوڕی لەگەڵی،ا ثوو.
ثەی ػێوەیە وەرسی هابویێ کۆتابیی هابت. جێژوانەکەیابو ثەردەوای 

هبوینااا،ا چاااوونە  لە نێاااو دارطاااەبنەکە ثاااوو، تەنیاااب جبرەاااک لە کۆتااابیی
کبدەنێااک و ئاابوەەەی یە  ثااووو. یااۆێنێنی ئیڤاابنۆێی  تەناابنەت ثااۆ تاابزە 
جاابرەدیغ ثە سەینیاا،ا نەهاابت کە ئەی اێوەناا،ییە گزنناابیەتییەکی هەثااێ 
ثۆی یبو لە دڵیا،ا جێیەکای ثاۆ کازدثێەەوە. اابرەی دەدا ثە ژنە و خاۆی 

تووە. ئبطوودە دەکزد و اێی واثوو ئیەاز کابر تەواوە و کۆتابیی ااێ هاب
ئەو نەیااا،ەسانی و ثیااازی نەدەکااازدەوە کە هەماااوو خەڵدااای ئااابوایی ثەو 
اێوەناااا،ییەی ئەو و طااااەپبنی،ایبو سانیااااوە و تەناااابنەت سۆرثەی ژناااابو 
ئێاازەییغ ثەو ژنە دەثەو و لە نیەکاای دیاادەوە کەطااوکبری ژنە ااابرە 
وەردەگزو و هبنی دەدەو ثۆ ئەو کبرە. ثۆیە ژنەع وا کەوتجاووە ژەاز 

و هبن،او و طبسانی ثنەمابڵەکەی کە ثیازی لە تابواو و  کبرینەریی ابرە
خەیاابنەت ثە مێاازدەکەی نەدەکاازدەوە. اێاای واثااوو چااوندە ژناابنی گوناا، 
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سۆرثەیبو ئێزەیی اێ دەثەو، ئیەز ئەو کبرەی دەیدب ڕەوایە و نبثێ ثیاز 
 لە هی  ػەێدی تز ثدبتەوە.

نی ئەو کبرەی مێ تەنیب ثۆ ابراطە»یۆێنێنی لە دڵی خۆی،ا دەینوت: 
لەػظبدی خۆمە و کەوایە کبرەدی اێویظەە. ماێ دەسانام کابرەدی ثابع 
نیااایە و ئەگەرچااای هااای  کەطااایغ ثبطااای نبکاااب، ثەاڵی هەموومااابو یااابو 
سۆرثەی خەڵاااک لێااای ئبگااابدارو. ئەو ایزەاااژنەی لەگەڵیااا،ا دا، هەماااوو 
ػااەێک دەسانااێ و حەتاامەو لە نی خەڵااک گێااڕاویەتەوە. ثەاڵی چاایم اااێ 

ناا،ییە ئبکاابمێدی ثبػاای نیاایە، ثەاڵی چااجدەی  دەکاازا  دەساناام ئەی اێوە
 «هەرچییە  ثێ، سۆر نبخبیێنێ.

گزیننەاازیێ ػااڵ کە ثووثااووە هااۆی اەػااۆکبویی یااۆێنێنی، مێاازدی 
ژنەکە ثوو. طەرەتب خۆػی نەی،ەسانی ثۆچی اێی واثاوو دەثاێ مێازدی 
ژنە ایااابوەدی گاااولە و نااابثووتە و سۆریاااغ خاااوەڕی ثاااێ، هەرئەوەع 

ی خۆی،ا ابکبنە ثاۆ خاۆی ثدابت و هە  ثا،ا ثووثووە هۆی ئەوەی لە دڵ
ثە ژنە و خاۆی ثە تبوانجاابر نەسانااێ. ثەاڵی کبتێااک چاابوی ثە مێاازدەکەی 
کەوت، ثە جبرا تووػی طەرطاووڕمبو ثاوو. نوەدای سۆر جوانچاب  
و ڕەدواێک ثوو، هی  ػاەێدی لەی کەمەاز نەثاوو و لە هێنا،ەک نیەنەوە 

ی دیا،اردا ثە ژنەی گاوت سۆریغ لەی سیبتز و جوانچبکەز ثوو. لە یەکە
کە چبوی ثە مێزدەکەی کەوتووە و سۆری کەوتاۆتە ثەر دڵ و نوەدای 

 جوانچب  و زۆسە...
 «لەی گون،ەدا وەنەی نییە!»ژنە ثە خۆی نبسی و گوتی: 

یااااۆێنێنی طااااەری لەو وەاڵمە طااااووڕمب. لەو ڕۆژە ثە دواوە ثیااااز 
وثاوو ثاۆ کزدنەوە لە مێزدی ئەو ژنە سۆری ئبسار دەدا. جبرەک کە چو

نی ثێؼاااەوانەکە، دانااایال سۆر ڕاػااادبوانە لە کااابتی زظاااە کزدنااا،ا اێااای 
میکبییاال چەناا، ڕۆژ لەمەوثەر لە مناای ازطاای ڕاطااەە ئبدااب »گوتجااوو: 
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لەگەڵ طااەپبنی،ا کەینااوثەینی هەیە  مااێ گااوتم ئبگاابدار ناایم. ثەاڵی اااێم 
 «گوت، وا ثبػەزە لە ئبدب تێدەوا نە  لەگەڵ ندەییەکی چیدنوایدێ!

 ئەو گوتی چی  ا دەی
اااا جاااب چااای ثیاااێ  گاااوتی ڕاوەطاااەە دەثاااێ ئەو ماااووە لەو مبطاااەە 
دەرثدێؼاااام. ئەگەر ڕاطااااڵ ثااااێ ثااااووکەکەی خاااازااە، هەردوو چاااابوی 

 دەردەنم!
دەی کبتێک مێزدەکەی هبتەوە، ئیەاز »یۆێنێنی لە دڵی خۆی،ا گوتی: 

لە کۆتااابیی هااابویێ و « ماااێ تکاااوونی نااابکەوی و دەطاااەی ثاااۆ نااابثەی.
ەوەناا،ەی گیزوگزیااڵ و کێؼااەی ماابڵ و مەسرا ثە طااەرەتبی ااابییشدا ئ

طەردا ڕژاثوو یزیبی طەرخوران،و نەدەکەوت: ثینب کزدنی ثبڵەخابنە و 
کبروثاابری دروەاانە و خەلەوخەرماابو و لە هەمااووی گزیننەااز دانەوەی 
زەرس و یزۆػەنی سەویی ثەیبر. ئەمبنە هەماووی کێؼاە و گزیەابرییە  

ەو و ڕۆژ طااەرزبڵی ئەو ثااووو کە ثە جاابرا ابثەناا،یبو کزدثااوو و ػاا
ئیؼااە ثااێ دواییاابنە ثااوو. ئەماابنە هەمااووی ژیاابنی ڕاطااەەزینە ثااووو. 
اێوەناا،ی و کەینااوثەینی لەگەڵ طااەپبنی،ا نەثااوو  ئەو ئیەااز ثە اێوەناا،یی 
نەدەساناای  ثەڵدااوو وە  ػااەێدی دەمااۆدە چاابوی لێاا،ەکزد و لێاای ثێااشار 

ەی لاێ ثوو. ثەاڵی کبتێک گڕی هەوەص ثەردەثووە هەنبوی، وەهب ئاۆزز
هەڵ،ەگیزا ئیەز ثیزی لە هی  ػەێدی تز نەدەکزدەوە. ثەاڵی ئەو حبڵەع 
سۆری نەدەخبیبن،. زەراری ژوانێدی دادەناب و دەچاووە نی ژنە و ئیەاز 

 هەتب حەوتوویە  یبو جبری واثوو هەتب مبننێک لە ثیزی دەچووەوە.
لە ابییشدا یۆێنێنی سیبتز دەچوو ثاۆ ػابر. لە ػابر لەگەڵ ثنەمابڵەی 

ئبػنبیەتی اەی،ا کازد. ئەو ثنەمابڵەیە کچێدیابو ثاوو کە تابسە  8ننێظدیئب

                                                           

8- Anneski 
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زوتبثکااابنەی دوانبوەنااا،یی کچااابنی تەواو کزدثاااوو و ڕووداوەاااک هااابتە 
اێؼێ کە مبریب ابولۆێنابی سۆر ثاێ تابزەت کازد، ئەو ایزەاژنە دەیناوت 
ئەو داخە کوػااااەوومی کە کااااوڕەکەی خااااۆی هەسرانفاااازۆع کاااازدووە. 

یاااۆێنێنی خاااواسثێنی لە لیاااشا ئبننێظاااادبیب  ڕووداوەکەع ئەوە ثاااوو کە
 کزدثوو.

لەو ڕۆژە ثە دواوە ئیەااااز واسی لە طااااەپبنی،ا هێنااااب و چاااابوی اێاااای 
 نەکەوت.
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هی  کەص نەی،ەسانی یۆێنێنی ثۆ لیشا ئبننێظدبیبی کزدە دەسگیزانای 
خااۆی. ثە جۆرەااک کە هاای  کاابت ناابتوانی ثە ثبػاای تێیااجنەی کە ثااۆچی 

نێداای تااز ثااۆ هبوطااەری هەڵاا،ەثژەزا. هۆکاابری ایبوەااک ئەی ژنە نااب ژ
ئەرەنی و نەرەنای سۆر ثاووو. یەکێاک لەو هۆکابرانە ئەوە ثاوو کە لیاشا 
ماابڵ و طاابمبنێدی ئەوتااۆ لە تااباۆی ػااووکزدنەکەی،ا نەثااوو، لە نیەکاای 
تزیؼاااااەوە لەو کچااااابنە نەثاااااوو کە مبریاااااب ابولۆێناااااب ثاااااۆ کاااااوڕەکەی 

وو و کبتێاااک نیؼااابو کزدثاااوو. هەروەهاااب کچێدااای طااابویێدە ثااا دەطڵ
اێوەناا،یی ئەوت لەگەڵ دایداای دەدی، دڵااڵ اێاای دەطااووتب. هۆکاابرەدی 
دیااادەی ئەوە ثاااوو کە کاااچە سۆر جاااواو نەثاااوو و طاااەرنەی کەطااای 
ڕانەدەکێؼاااب، ثەاڵی نااابحەسیغ نەثاااوو. ثەاڵی هۆکااابری طاااەرەکی ئەو 
هەڵجژاردنە، ئەوە ثوو کبتێک یاۆێنێنی ثە تەواوی لە کاچە نشیاک ثاۆوە، 

تەواوی لە مێؼدی،ا یەکالیی ثووثۆوە، ئبػاپی کاچە  ثیزی ژو هێنبو ثە
 ثوو چوندە دڵنیب ثوو دەی ەوا ژو ثێنێ.

ئەو طااەرەتب تەنیااب حەسی ثە دیەناای لیااشا ئبننێظاادبیب دەکاازد، ثەاڵی 
کبتێااک ثڕیاابری دا سەمبوەناا،ی لەگەڵ ثداابت، ئەػااق و خۆػەویظااەیی 

 کچە لە دڵی،ا ڕیؼەی داکوتب و هەطەی کزد ثەثێ ئەو نبژی.
کچێداای نواس و ثااباڵثەرس ثااوو. هەمااوو ػااەێدی درەااژ ثااوو، لە  لیااشا

لااووتیەوە ثناازە هەتااب ن  و زبمااک و دەموچاابوی.  لااووتی زیااڵ نەثااوو 
ثەڵدوو ثە ػاێوەیەکی زەڵەننای ثاۆ نی لێاوی خاوار ثووثاۆوە.  ڕەننای 
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ڕوخظاابری سۆر نبطااک و جااواو ثااوو، طااپییەکی مەیااێەو سەعفەراناای، 
نی درەژ و خورمبیی و نەری و خابو کوڵمەکبنیؼی طوور ثوو. ثظدەکب

ثاااووو، چبوەکبنیؼااای گەع و جاااواو و ااااڕ لە خۆػەویظاااەی ثاااووو، 
یەکپاابرچە مەماابنە. هەر ئەو چاابوانە ثااووو کە هااۆع و ئیکەیبریاابو لە 
یۆێنێنی ثڕیجوو و هەر جبرەاک کە ثیازی لە لیاشا دەکازدەوە ئەو چابوە 

 .جواو و نەری و اڕ مەمبنەیەی ئەوی دەهێنبیە ثەرچبوی خۆی
ئەمە ڕواڵەتی ئەو ثوو. یۆێنێنی هی  ئبگبدارییەکی لە ثبری ڕوحیای 
لیشاوە نەثوو و جنە لە چبوە جوانەکبنی، هی  ػاەێدی دیادەی نەدەدی. 
دەتناااوت ئەو چااابوانە ئەوەی کە اێویظاااەە ثیشاناااێ ااااێ دەڵاااێێ و تێااای 

 دەگەیێنێ. ئەوە ثوو مبنبی چبوەکبنی لیشا.
ەمەناااای ااااابسدە طاااابڵییەوە، لیااااشا لە طااااەردەمی زوتبثکاااابنەدا و لە ت

ثەردەوای هەر ایبوەدی جوانچب  و زاۆسی دەدی ئبػاپی دەثاوو، تەنیاب 
ئەو کبتابنەع ػابدی لە دڵای دەگەڕا و هەطاەی ثە ثەخاەەوەری دەکازد 
کە ئبػاااپی کەطاااێک دەثاااوو. کبتێاااک زوتبثکبنەػااای تەواو کااازد هەروا 
خەریداای دڵاا،اری و حەسلێدزدویاای ثااوو و لە دڵەەڕیاای خااۆی نەکەوت. 

ە کبتێک چبوی ثە یۆێنێنی کەوت لەڕەاوە عبػاپی ثاوو، ئەو ئەػاپە ثۆی
تبیجەتمەناا،ییەکی ثە چاابوی لیااشا ثەخؼاایجوو کە یااۆێنێنی ثااێ ئیکەیاابر 

 ػەی،ا و ئبػپی ثوو.
سطەبنی ئەو طبڵە لیشا هبوکابت حەسی لە دوو کاوڕی گەناە دەکازد 
و نە  تەنیااب ئەو کاابتەی دەچااوونە ژوورەکەیەوە، ثەڵدااوو لەو کاابتەوە 

اێؼااکشمەتەکەیبو هبتنیاابنی ڕادەگەیبناا، و ناابوی دەهێناابو هەتااب ئەو کە 
کااابتەی دەچاااوونە ژوورا، طاااوور هەڵااا،ەگەڕا و تووػااای هەیەجااابو 
دەثوو. ثەاڵی دواتز کە دایدی ثە ػاێوەیەکی نبڕاطاەەوخۆ تێینەیبنا، کە 
یۆێنێنی ئیزتنێڤ ثە تەمبیەتی و ثەڕاطەی دڵای اێاوەیەتی، وەهاب ئبػاق 
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دوو دڵا،ارەکەی اێؼاووی خاۆی ثە تەواوی لە  و ػەی،ای ئەو ثاوو کە
ثیااز خااۆی ثاازدەوە. ثەاڵی کبتێااک چبواێدەوتنەکاابنی یااۆێنێنی لە ماابڵی 
خۆیااابو ثەردەوای ثاااوو و لە کاااۆڕی طاااەمب و ػااابدییەکبن،ا ئەوی ثاااۆ 
هبوطەمبی خاۆی هەڵا،ەثژارد و ثە ئبػادزا دەیویظاڵ لە هەطاەی دڵای 

نەخۆػای لێ ابت  طەثبرەت ثە خۆی تێجنب، وەهب ػەی،ای ثاوو کە وە 
و طبتێک ثێ یۆێنێنی هەڵی نەدەکزد. لیشا لە خەونیؼا،ا ئەوی دەدی و 
لە کاابتی ثەخەثەریؼاا،ا ئەوی لە ژوورە تبریدەکەیاا،ا دەدی و جاانە لە 
ئەو هەموو کەص و هەموو ػەێک لە ثەرچبوی نبدیابر ثاووو و چابوی 
تەنیب ثۆ دیەنی ئەو دەویظڵ و دڵی تەنیب ثۆ خۆػەویظەی ئەو. کبتێاک 

ۆێنێنی هااابت ثاااۆ خاااواسثێنی و ڕەوڕەطااامی مااابرەثڕیێ ثە ػااابدی و یااا
خۆػی ثەڕەوەچوو، دوای ئەوەی ثووو ثە دەسگیزاو و یەکەزیابو مابی 
کاازد، ئیەااز لیااشا هاای  ثیااز و خەیبڵێااک لە مێؼاادی،ا نەمااب جاانە لە ثیااز و 
خەیابڵی یااۆێنێنی و ئاابوات و ئاابرەسووی تەنیااب ئەوە ثااوو لە اەناابی ئەو 

ثااووا. لیااشا ػاابنبسیی ثە ئەػااپی ئەوەوە  ثااێ و ئبػااپی ثااێ و خۆػاای
دەکااااازد و ثاااااۆ دیەنااااای چزکەکااااابنی دەژمااااابرد و نەی،ەویظاااااڵ ثاااااۆ 
چبوتزووکبن،نێک لێی دوور کەوەەەوە. کبتێک ثیزی لە خۆی و ئەػاپی 
ئەو دەکاازدەوە لەوانە ثااوو لە خۆػاایبنب ػااێڵ ثااێ. کبتێااک لێاای دوور 

ماااب. دەثاااوو لەوانە ثاااوو گیااابنی دەرچاااێ و هاااۆع و ئیکەیااابری ن نەدە
، سیااابتز خۆػااای دەویظاااڵ. ئەو زەت  یاااۆێنێنی هەتاااب سیااابتزی دەنبطااای

چااابوەڕوانی نەدەکااازد ثەو ػاااێوە عبػاااق ثاااێ و دڵااای ثدەوەاااەە داوی 
کەطاااێک و ئەو حااابڵەع ئەوەنااا،ەی دیااادە ئەػاااپەکەی گەری و ثەتااایێ 

 دەکزد.
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ثەر لە هاابتنی ثەهاابر یااۆێنێنی چااوو ثااۆ طمیۆنۆێظاادبیب، تاابکوو ثە 
مابڵەکەی ڕاثناب و لە هەماوو گزیننەاز یەرمابو ثا،ات کبروثبری میاک و 

 مبڵ و جێنبوڕەنب ثۆ سەمبوەن، و ژیبنی تبسەی ئبمبدە ثدەو.
مبریااب ابولۆێنااب ئەی هەڵجااژاردنەی کااوڕەکەی ثە دڵ نەثااوو، ئەویااغ 
تەنیب ثەو هۆیە ثوو کە ئەو ثووکە ػیبوی ئەوە نیایە کاوڕەکەی ژیابنی 

زی ثاۆ هەڵنابثوو  هەروەهاب هبوثەػی لەگەڵ اێدجێنێ و کچی سۆر ثبػە
حەسی لە چبرەی ێبرێبرا ئەلدظای یۆێناب نەدەهابت کە دایدای لیاشا ثاوو. 
ئەو نەیاا،ەسانی کە ئەو خاابتوونە دڵپاابکە یاابو ثەدساتە و لەو ثاابرەیەوە 
ثیزوڕای خۆی دەرنەدەثڕی. ثەاڵی هەر لە یەکەی چابواێدەوتنەوە ثاۆی 

دەینااوت ژنێداای دەرکەوتجااوو کە ژنێداای خاابنەداو و نەجیجااشادە نیاایە، 
ثەرسە ڕەوػڵ نیایە و ئەوەی سۆر ثە نوە تابڵ و دژوار ثاوو. ثاۆیەع 
تااب ئەو ڕادەیە دژی ئەو خشماابیەتییە ثااوو چااوندە خااووی ثەوە گزتجااوو 
ئەطاااو و نەطاااەة و نەجیجشادەیااای ثە نوە سۆر مەسو ثاااێ و دەیشانااای 
یاااۆێنێنی طاااەثبرەت ثەو ػاااەە سۆر هەطاااەیبرە و خەمااای ئەوەی ثاااوو 

اهبتودا هەطڵ ثە طاووکبیەتی و دۆڕاو ثدابت. کچەػای کوڕەکەی لە د
تەنیب لەثەر ئەوە خۆع دەویظڵ کە دەی،ی کوڕەکەی ڕۆح و گیبنی لە 
نیەتی، ثۆیە نبچبر ثوو ثووکەکەی خۆع ثاووا و دڵای خاۆی ثاۆ ئەو 
خۆػەویظااااەییە ئبماااابدە کزدثااااوو، لەو ئبماااابدە ثوونەػاااا،ا ڕاطااااڵ و 

بڵێ، دیەای دایدای ػاابد و یەکڕەنا  ثاوو. کبتێاک یااۆێنێنی هابتەوە ثاۆ ماا
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دڵکۆػااە. خەریااک ثااوو ماابڵەکەی ثااۆ ثااوو  ڕەدواێااک دەکاازد و خااۆی 
ئبمبدە دەکزد ئەوا ثەجێ ثێیێ. یۆێنێنی هەوڵی دا اێمێی ثدابت لە نی 
ئەواو ثمێنێااەەوە، ثەاڵی دایداای طااوور ثااوو لەطااەر ئەوەی لە ماابڵەکە 

 ثڕواتە دەرا و ثە تەنیب ثژی.
ووخاا،ەی خااۆی یاابڵی وەرەزێداای ػااەوا مبریااب ابولۆێنااب ثە اێاای خ

گااازتەوە و کاااوڕەکەی لە ابڵیااا،ا دانیؼاااەجوو و یااابرمەتیی دەدا. کااابتی 
خۆماابنەتزیێ دەردەدڵەکاابو ثااوو. مبریااب ابولۆێنااب دوای ئەوەی جبرەااک 
یبڵی گازتەوە، وەرەزەکابنی وەنناب. چابوەدی لە کاوڕەکەی کازد و دوای 

ڵاجەت ماێ ، دەمویظڵ ػەێدڵ ااێ ثیاێم. هە9گنیب»تۆسا دوودڵی گوتی: 
ئبگاابداری هاای  ػااەێک ناایم. تەنیااب دەمەوا داوات لااێ ثاادەی کە ثەر لە 
سەمبوەنااا، کااازدو واس لە تەواوی هەڵظاااوکەوت و مبجەراکااابنی کااابتی 
طەڵەیڵ ثێنای و ئیەاز ثیازی لاێ نەکەیاەەوە و ثە نیا،ا نەچایەوە، تابکوو 
هی  ػەێک نەیەتە اێؼێ کە ژیبنی تۆ و ژنەکەت لێاو ثدابت و تووػای 

 «ێ. خۆ لە مەثەطەم تێ،ەگەی نبڕەحەتی ث
یۆێنێنی ئیڤبنۆێی  هەڵجەت لەڕەاوە لە مەثەطاەی دایدای تێنەیؼاڵ و 
سانیی کە دایدی مەثەطەی لەو زظبنە کەیناوثەینەکەی ئەو و طاەپبنی،ایە 
کە لە ابییشی ڕاثزدووەوە کۆتبیی هبتجوو. ئەو اێای واثاوو دایدای وە  

دەر ثەو مەطااەلەیە هەمااوو ژناابنی ثااێ مێاازد گزنناابیەتییەکی لەڕادە ثە
دەدا. یۆێنێنی طوور هەڵانەڕا، ثەاڵی سیابتزی طاوور هەڵانەڕانەکەی ثە 
هااۆی تااووڕەییەوە ثااوو نە  ػااەری. لەوە ڕزاای هەطااەبثوو کە دایاادە 
مێ زەثبنەکەی، هەڵجەت لە ڕووی دڵظۆسییەوە، خاۆ لە کبرەاک وەردەدا 
ب. کە اێوەناا،یی ثە ئەوەوە نیاایە و هیچاای لااێ ناابسانێ و ناابتوانێ تێاای ثناا
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گوتی کە هی  ػەێک لە گۆڕە،ا نییە کە اێویظاەیی ثە ػابردنەوە ثاێ و 
ئەو هەمیؼە وای هەڵظوکەوت کزدووە کە های  ػاەێک نەثێاەە کۆطار 

 و لەمپەر لە طەر ڕەنبی سەمبوەن،ەکەی.
چاااابکەز کااااوڕە »مبریااااب ابولۆێنااااب تزیااااق ثااااۆوە و وەاڵماااای دایەوە: 

ی ثە دڵەوە خۆػەویظاااەەکەی! تاااۆ نااابثێ لە ماااێ ثڕەنەااای و ئەو زظااابنە
 «ثنزی!

ثەاڵی یااۆێنێنی دەیشاناای نینەرانیاایەکەی دایداای ثەجێاایە و چاابکی ثااۆ 
چااووە، ابػاابو مبریااب ابولۆێنااب دوای طاابتێک ثێاا،ەننی، ثبطاای کاازد کە 

هبتووو ثۆ مبڵیبو و  10، ثنەمبڵەی اچێێندۆڤ کبتێک ئەو لە مبڵێ نەثووە
 داوایبو لێدزدووە ثجێەە دایدەخێوی کۆراەکەیبو.

ظبو طوور هەڵنەڕا. ثەاڵی ئەمەبرەیبو نە  لە ػەرمبنب یۆێنێنی دی
ثەڵدااوو ثە هااۆی ڕ  هەطااەبنەوە، هەطااەێدی طااەیز ... هەطااەی ئبگاابدار 
ثووو لە ثبثەتێک کە تبوەک دواتز دەیجیظڵ. هەطەی ئبگابدارییەکی ثاێ 
ئیکەیبرانە و ثە ااێچەوانە ثەڵانە هێنبنەوەکابنی ئەو. ئەوەی چابوەڕوانی 

بولۆێنااب ثە جۆرەااک کە دەتنااوت زەطااەی ئەوەیە ثااوو ڕووی دا. مبریااب ا
گبڵەەوگەپ ثدبت گوتی نابسانێ ثاۆچی ئەمظابڵ ئەو منا،ااڵنەی لە دایاک 
دەثێ، هەماوو کاوڕو. هەر دەڵێای جەننمابو لە اێؼاە، ثنەمابڵەی ێبطایێ 
کوڕیااابو ثاااووە و اچێێندۆێااابع ناااۆثەرەکەی کاااوڕە. مبریاااب ابولۆێناااب 

خەثەرانە نیااایە، ثەاڵی دەیویظاااڵ وا ثناااوەنێ کە هااای  مەثەطاااەێدی لەو 
نەیەاااوانی و کە دیەااای کاااوڕەکەی طاااوور هەڵااانەڕاوە، ثە ػاااێوەیەکی 
اەػۆکبوانە چبویێدەکەی لە چبوی دامبڵی و دیظبو لە چابوی کازدەوە 
و جنەرەیەکااای داگیزطااابن،. تزیاااق ثاااۆوە و ئەویاااغ وە  کاااوڕەکەی 
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طوور هەڵنەڕا و ثێ،ەن  ثوو. یاۆێنێنیغ ثێا،ەن  ثاوو و ئەخەوچابری 
وانی زظااەیە  ثدابت و ئەو ثێاا،ەننییە ثؼاادێنێ، هەردووکیاابو کازد نەتیاا

تێنەیؼااەێ کە ڕاسەکبنیااابو ئبػااادزا ثااووە و هیچیااابو نیااایە لە یەکەااازی 
 ثؼبرنەوە.

ااا ثەڵااێ، لە هەمااوو ػااەێک گزیننەااز ئەوەیە لە گوناا،ەکەدا یەکظاابنی 
جااێ ثاادەوا و جیاابواسیی کاا  و کااوڕ نەمێنااێ، نە  وەکااوو مبمااڵ کە 

ە من،اڵەکبو دەردەثڕا لەگەڵ هێن،ەدیؼیبو خۆػەویظەیی ثۆ هێن،ەک ل
 طبردوطڕە.

دایە گیابو، ماێ دەسانام مەثەطاەی تاۆ لەو »یۆێنێنی لە نبکبو گاوتی: 
کیناابیەیە چیاایە، ثەاڵی خەمااڵ نەثااێ، نینەرانیاایەکەت ثێ ااۆیە. ثنەماابڵەی 
داهااابتووی ماااێ سۆر ثە نمەوە ایااازۆسە. ئەوەنااا،ە ایااازۆسە کە ثە هااای  

کەی ڕمااوودە ثااێ یاابو ڕەااشەیە  دەور ػااێوەیە  ڕەنااب ناابدەی ااابکییە
ثناازا. ئەگەر لە تاابیی نویؼاا،ا هەڵەػااەیی و نڕا ثوونێااک هەثااووثێ، 
ثە تەواوی کۆتبیی ااێ هابتووە و ئیەاز واسی لاێ هێنابوە. ماێ زەت زەت 
لەگەڵ هی  کەص هی  زەول و ثەڵێناێدم نەثاووە و های  کەطاێک هەزای 

 «لە ئەطەۆی مێ نییە.
! مێ لە تۆ و ابکی و حەیابکەت سۆر ػوکز ثۆ خودا»دایدی گوتی : 

 «ثبع ئبگبداری و ثڕوات اێ،ەکەی.
 یۆێنێنی ئەو تبریفەی دایدی ثە دڵ ثوو و هی  وەاڵمێدی نەدایەوە.

ڕۆژی دوایی ثەیبنی سوو چاوو ثاۆ ػابر، مێؼدیؼای ااڕ لە خەیابڵی 
دەسگیزانەکەی ثوو. ثیزی لە هەموو ػاڵ دەکازدەوە جانە لە طاەپبنی،ا. 

وەثیازی ث ێنابیەتەوە. ڕەنابی کێیظابی گازتە ثەر و  مەگیێ دەطەی زەسا
لەگەڵ خەڵداابنی طااوارە و ایاابدە ثەرەوڕوو ثااوو کە لەونوە دەهاابتێ. 
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طااایمۆو و دەطاااەەیە  منااا،ااڵو و کچااابنی  ایااازی دی لەگەڵ 11مااابتڤێی
جەێو. ثەاڵی دواتز تووػی دوو ژو ثوو، یەکیبو ایز و ئەوی دیدەیبو 

پەداری ثە طااەردا داثاااوو، جااواو و ڕاساوە، لەچدەیەکاای طااووری ثاازی
ثەژنوثاباڵی لە کەطااێدی نبطاایبو دەچااوو. گااورێ و خێزاخێاازا هەنناابوی 
دەنب و من،اڵێدی ثە ثبوەػەوە ثوو. کبتێک گەیؼاەە نیابو ایزەاژنەکە ثە 
ػێوەی اێؼینیبو طاڵوی کزد و ڕاوەطاەب، ژنە جەاێیەکەع کە منا،اڵی 

کابنی لە ژەاز ثە ثبوەػەوە ثوو، تەنیاب طاەری دانەوانا، و چابوە ااڕ ثشە
لەچااادە طاااوورەکەی،ا درەوػااابنەوە. تزووطااادەیەکی ااااڕ لە جاااوانی و 

 نەػە لە ڕوخظبری،ا ػەاۆلی دا.
، خۆی ثوو  ثەاڵی چجدب، کەینوثەینەکەیابو کۆتابیی ااێ هابتجوو،  ثەڵێ

چبو لێدزدنیؼی ئیەز نەػیبو ثاوو. ثیزەاک وە  ثزووطادە ثە مێؼادی،ا 
اڵی نااب، ئەوە ی زظااەیەکە! هاابت کە ئەو کااۆراەیە ڕەناانە هاای ئەو ثااێ. ثە

حەتاامەو مێاازدەکەی هاابتۆتەوە و اااێدەوە ثااووو. تەناابنەت نەی،ەویظااڵ 
حیظبثیؼاای ثداابت کە ماابوەی چەناا، مبناا  اااێدەوە ثااووو و مناا،اڵ ثە 
چەناا، مبناا  لە دایااک دەثااێ. کاااڵوی خااۆی کزدثااووە زاابسی و وای ثە 
خۆی طەلمبن،ثوو کە ثۆ تەن،روطەیی ثابع و اێویظاەە و اابرەی داوە 

ژنە و ئیەااز تەواو و ثااڕایەوە. ئیەااز ثااۆ ئەوە نەدەثااوو خااۆی اێااوە  ثەو
، لە نێواو ئەو ژنەػ،ا هی  ثەن، و اێوەنا،ەک نەثاوو. های   مبن،وو ثدبت

کبتیغ نەثووە و نبکزا ثووثێ و نبػجێ ثووثێ. تەنابنەت ثە اێویظاەی 
نەدەساناای هاابواری ویژداناای خااۆی کاار ثداابت. نااب، ویژداناای هیچاای ثە 

ن، و ئەویغ دوای ئبخبیەێ لەگەڵ دایدی، ئیەاز تەنابنەت گوە،ا نەدەچزاب
ثۆ جبرەدیغ ثیازی لە طاەپبنی،ا و ژوانەکابنی نەکزدثاۆوە. ژوانەکبنیابو 
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تەواو ثووثوو و چەن، مبن  ثاوو تەنابنەت ثاۆ تبزەجابرەدیغ یەکەزیابو 
 نەدیجوو.

یۆێنێنی حەوتوویە  دوای جێژنی اب  لە ػبر سەمبوەنا،ی کازد و 
ەری گەڕانەوە ثۆ گون،. مبڵەکە ثە اێی اێویظڵ ثۆ لەڕەوە لەگەڵ هبوط

ثوو  و ساوا ڕاسەنا،راثۆوە و هەماوو ػاەێک ڕەدواێاک کزاثاوو. مبریاب 
ابولۆێنب دەیویظڵ مبڵەکەیبو ثۆ ثەجاێ ثێیاێ و ثاڕوا، ثەاڵی یاۆێنێنی و 
لەویغ سیبتز لیشا، لەطەر ئەوە اێا،اگز ثاووو کە ثمێنێاەەوە و ثەجێیابو 

ە، ثەاڵی کەلواەلەکااااابنی گوەظاااااەەوە ثاااااۆ نەهێیاااااێ. ئەو لەوا مااااابیەو
 خبنوویەکی تەنیؼڵ دیوەخبنەکە.

 ثەی ػێوەیە ژیبنی نوەی یۆێنێنی دەطەی اێدزد.
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 حەوت
 
 

یەکەی طبڵی اێد ێنابنی ژیابنی هبوثەػای ثاۆ یاۆێنێنی سۆر طابڵێدی 
دژوار ثااااوو، دژوارییەکەػاااای ئەوە ثااااوو: ئەو کاااابرانەی وا لە کاااابتی 

ووو، ئێظاااەب دوای سەمبوەنااا، کزدنااای، دەسگیزان،اریااا،ا وەدوای خظاااەج
 هەموویبو ثە طەری،ا ڕژاثووو.

هێؼاااااەب لە ژەاااااز ثااااابری زەرسوزاااااۆڵە نەهااااابتجووە دەرا، مااااابڵێدی 
هاابوینەهەواری ثااوو یزۆػااەجووی و زەرسە ثەاەلەکاابنی داثااۆوە. ثەاڵی 
هێؼەب زەرسەدی سۆری لە طەر مابثوو و گیزیابنی هەڵەەکابثوو. داهابتی 

ی دەثوو ابرە ثۆ ثزاکەی ثنێازا و خەرێ و میدەکەی خزاپ نەثوو، ثەاڵ
زەرسی سەمبوەن،ەکەػی ابکەبو ثدبت، لە نیەکیؼەوە ئەو اابرەیەی ثاۆ 
ابػااەکەوت ڕاینزتجااوو، ئەویااغ گظاادی لێاا،راثوو. کبرخبنەکەػاای ثااۆ 
هەڵنەدەطااااووڕا و نبچاااابر ثااااوو ثیکەوەنااااێ. ثااااۆ دەرثاااابس ثااااووو لەو 

ک وەرگازتێ لە تەننژەیەع تەنیاب ڕەنابیەکی ثاۆ مابثۆوە و ئەویاغ کەڵا
اااابرەی هبوطاااەرەکەی ثاااوو. لیاااشا کە لەو کێؼاااە و گااازیەە مااابڵییەی 
مێااازدەکەی ئبگااابدار ثاااوو خاااۆی داوای لێدااازد اااابرەکەی هەڵنااازا و 
کێؼەکبنی اێ چبرەطەر ثدبت. یۆێنێنی ثاۆ ئەو کابرە ڕاسی ثاوو ثەاڵی 
ثەو ػەرتەی نیاوەی میادەکەی ثدابت ثە نابوی ژنەکەیەوە. ئەو کابرەی 

لەثەر ئەوەی دڵاای ژنەکەی ڕاگاازا و لێاای سیااش نەثااێ، کاازد ثەاڵی نە  
 ثەڵدوو لەثەر ثەطەنی سمبنی خەطووی.
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ئەو کاااااابرانە هبوکاااااابت لەگەڵ هەوراس و نؼااااااێوی جۆراوجااااااۆر و 
طەرکەوتێ و ػدظەی اەیەب اەیەب، خۆی یەکێاک لەو هۆکابرانە ثاوو کە 
یەکەی طااابڵی ژیااابنی هبوثەػااای یاااۆێنێنی سۆر دژوار ثاااێ. هۆکااابری 

ػیی لیشا ثوو. ابییشی یەکەی طبڵ یبنی حەوت مبنا  دووهەمیغ نەخۆ
دوای سەمبوەنااا،ەکەیبو ڕووداوەدااای خااازاپ ثاااۆ لیاااشا هااابتە اێؼاااێ. ثە 
عبرەثاابنەیە  چااوو ثااۆ اێؼااواسیی مێاازدەکەی کە لە ػاابر دەگەڕایەوە. 
کەچی ئەو ثبرگینەی لە عبرەثبنەکە کزاثاوو، ئەگەرچای ثابرگینێدی سۆر 

و دەطاااڵ دەکاااب ثە طااامدۆڵ و ئااابرای ثاااوو، لە نبکااابو ثەلەطاااە دەثاااێ 
چەاۆکبو و لیشا لە تزطابنب ثابس دەداتە خاوارا. ئەو ثابسدانەع ثە خێاز 
گوسەرا و لەوانە ثوو داوەنای کزاطاەکەی لە تابیەی عبرەثابنەکە ثنیازا 
و ڕووداوەداای دڵااەەسەێ ثپەومااێ. ئەو دووگیاابو ثااوو، ئەو ػااەوە ژاو 

ی ڕووداوەکە گزتی و من،اڵەکەی لە ثبر چوو. هەتب مابوەیەکی سۆر دوا
نەیەاااوانی لەػظااابدیی خاااۆی ثە دەطااااڵ ثێنێاااەەوە. لە دەطاااڵ داناااای 
کاااااۆراەیە  کە هەماااااوواو ثە تااااابمەسۆرییەوە چااااابوەڕوانی ثاااااووو و 
لەػجەثبریی لیشا و ئبڵۆسیی ژیبنیبو کە دەردی طاەرثبری دەرداو ثاوو 
هەمااووی ثە جێاای خااۆی، هاابتنی خەطووػاای کە لە کاابتی نەخۆػاایی 

ژیاابنی لە یااۆێنێنی تاابڵ کزدثااوو. ئەی هەمااوو  ، لیاشاوە لەوا دایدوتاابثوو
گزیڵ و تەننژانە ثە طەری،ا ڕژاثووو و یەکەی طبڵی اێد ێنابنی ژیابنی 

 هبوثەػییبو لێ کزد ثە ژەزنەمووت.
ثەاڵی یۆێنێنی طەرەڕای هەموو ئەو کۆطار و تەگەرانە لە کۆتابیی 
طبڵ،ا هەطەێدی خاۆع ثبوەػای لە ڕۆحای وەرهێناب. گەڕانەوەی ئابوی 

و ثە جۆگەدا و ژیبن،نەوەی االو و کبرەکابنی ثابوەگەورەی ثە ڕۆیؼەو
ػاااێوەیەکی ناااوا، ئەگەرچااای سۆر ثە ػاااێنەیی و ثە دژواری ثەڕەاااوە 
دەچااوو. ئێظااەب ئیەااز ثااۆ ابکەاابوی حیظاابة و دانەوەی زەرس ثاابص لە 
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یزۆػاەنی میااک نەدەکاازا. میداای طااەرەکی، کە ثەػااێدی ثە ناابوی لیااشا تااباۆ 
طەجوو و ئەگەر داهبتی چەوەنا،ەریغ ثابع کزاثوو، ئیەز لە مەتزطی خەلە

ثوایە و نزخەکبو لە ثبر ثاوایەو، طابڵی داهابتوو کەمبیەطاییەکبو زەرەثاوو 
دەکاازانەوە و تەنناابنە جێاای خااۆی دەدا ثە یەرعاابنە! خاابڵێدی تااز ئەوە ثااوو 
ئەگەرچاای یااۆێنێنی چاابوەڕوانییەکی سۆری لە ژنەکەی ثااوو، ثەاڵی ئەوەی 

ی دەکازد چاوندە خظایەت و ئابوەسی لەودا دەی،ی تووػای طەرطاووڕمبن
ئەو سۆر سیااابتز لەوە ثاااوو کە ثیااازی لێااا،ەکزدەوە. هەرچااای هەوڵااای دەدا 
خۆػەویظاااەی و ئەوینێدااای ااااڕ طاااۆس لە نێاااواو خاااۆی و هبوطاااەرەکەی،ا 
اێدجێنێ، طەرکەوتوو نەدەثوو، یابو طاەرکەوتنەکەی وەثەرچابو نەدەهابت. 

، ػااەێک کە نە هەر  ثە اااێچەوانە ػااەێدی تااز لە نێوانیبناا،ا طااەری هەڵاا،ەدا
دەثااوو هااۆی ػاابدی و خۆػەویظااەی سیاابتز ثااوو ثەڵدااوو ژیبنیؼاای ثااۆ 
طااابنبتز دەکااازدو. ئەوەع تەنااابنەت یاااۆێنێنی خۆػااای نەیااا،ەسانی چاااۆو 
طەری هەڵ،اوە و ئبوەەەی ژیبنیبو ثووە. ئەمەع ثبوەڕ و مەمبنەیە  ثاوو 
 کە لیااشا دوای سەمبوەناا،ەکەیبو اێاای گەیؼااەجوو، ئەو لە طااەر ئەو ثاابوەڕە
ثوو کە مێزدەکەی مەسنەازیێ و ئبوەسمەنا،تزیێ و اابکەزیێ و ثەحەیابتزیێ 
ایبوی دنیبیە. ػایڕهبو. لە ئبکبما،ا هەماوواو دەثاێ ثە ئەرکای طاەر ػابنی 
خۆیبنی ثاشانێ کە ڕەاشی ثاۆ داناێێ و ثە ئبدابی خۆیابنی ثاشانێ و دڵای ئەو 
 ئیااازتنیڤە نوە ڕاگااازو. ثەاڵی چاااندە نەیااا،ەتوانی هەماااوواو ة ئەو کااابرانە
ڕاسی ثداااابت و نبچبریاااابو ثداااابت ئەو جااااۆرەی ػاااایبوی گەورەیاااای ئەوە 

، ثە ئەرکای خاۆی دەسانای کە هەتاب ئەو جێایەی  هەڵظوکەوتی لەگەڵ ثادەو
لە توانبیاا،ایە و لە دەطااەی دا کەمەەرخەمیاای دەوروثەرییەکاابو زەرەثااوو 
ثدبتەوە و ئەرکی ڕەشدانبو و ڕاسی کازدو و ثە گەورە سانینای ئەو ثنازەەە 

ە لەوە ثیزی لە هی  ػەێدی تاز نەدەکازدەوە و تەواوی تواناب و ئەطەۆ. جن
ثیااز و ڕۆحاای خااۆی ثااۆ ئەو کاابرە تەرخاابو کزدثااوو کە ثشانااێ و تێجنااب 
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مێااازدەکەی حەسی لە چیااایە و ثە چااای دڵکاااۆع دەثاااێ کە ئەو زاااۆڵی لاااێ 
هەڵمابڵێ و ثەڕەاوەی ثەرا. ئەگەر دژوارتازیێ کاابریغ ثاێ.  لیاشا خاابوەنی 

ثباڵتزیێ هبودڵی و هابودەی ثاووو لەگەڵ ژو خیظیەت و خ،ەیە  ثوو کە 
و گااازاوی خۆػەویظاااڵ لەودا هەیە. ثە هاااۆی ئەػاااپی مێااازدەکەیەوە کە 
ڕۆح و گیبنی لەگەڵی ثوو، دەروویە  ثەرەو ڕۆح و دەروونای کزاثاۆوە و 
ڕۆحی ئەو وە  ئبوەنەیەکی لێ هبتجوو کە هەموو جوانی و خۆػاییەکبنی 

نەکەی هەماااوو ثااابرەدی ڕۆح و دنیااابی تێااا،ا دەدی. یاااۆێنێنی دەیااا،ی کە ژ
خاا،ەی تێاا،ەگبت و طااەر ثە هەمااوو طااووی و زوژثنەکاابنی دڵ و گیبنیاا،ا 
دەکبت و ثە هەطەی تیژ و وردثینابنەی تابیجەت، ثە خاۆی سیابتز لە ڕۆح و 
خولیااب و حەسەکاابنی تێاا،ەگبت و ثە دڵاای ئەو دەجااووڵێەەوە. دەیشاناای هاای  

ەمای هەطاەە تابڵ و ػەێک نبثێەە هاۆی ڕەنەبنا،و و گەرد گزتنای دڵای و ت
نبخۆػاااەکبنی دەڕەوەناااێ و کبنیااابوی چێاااژ و ػااایزینبییەکبنی ژیااابنی ااااڕ 
زوڵپەتز دەکبت. ثەاڵی ئەو تبیجەتمەنا،ییبنەی تەنیاب لە چوارچێاوەی هەطاە،ا 
نەثوو، ثەڵدوو لە ثیز و خەیبڵەکبنیؼی تێ،ەگەیؼڵ. تەنابنەت لە کبروثابری 

، ثە تەگجیااز کاازدو کبرخاابنە و کؼەوکبڵیؼاا،ا کە هاای  ػاابرەساییەکی نەثااوو
یبرمەتیی دەدا و طەری لێی دەردەچوو، یابو ثاۆ هەڵظاەننبن،و و داوەری 
کاازدو لە طااەر کەطاابنی دەوروثەریاابو کە یااۆێنێنی خااۆی هێناا،ا جاابر 
دادەمب و سۆری ثە نوە ئەطەەی ثاوو، لیاشا یابرمەتیی دەدا و لەو ثابرەیەوە 

ەر دەکاازد، دەکەوتاانە گفەوگااۆ و ثە هبوکاابریی یەکەااز گزیەەکەیاابو چبرەطاا
ثاااۆیە یاااۆێنێنی دەیناااوت ئەو ثاااۆ ماااێ ڕاوەژکااابرەدی سۆر ثەکەڵاااک و ثاااێ 
وەااااااانەیە. ئەو هەماااااااوو کبروثبرەکااااااابو و کەطااااااابنی دەوروثەریااااااابو و 
اێ،اویظەییەکبنی ژیبنیبنی لە چبوی مێزدەکەیەوە دەدی. دایدی خاۆی سۆر 
خۆع دەویظڵ ثەاڵی کبتێک ثاۆی دەرکەوت ثە خاۆ تێاوەرداو لە ژیبنیابو 

کەی ػاااێوا دەکااابت، لەڕەاااوە نیەنااای مێااازدەکەی دەگااازت و دڵااای مێااازدە
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ئەوەناا،ە لێجااڕاوانە دەماای لە دایداای هەڵاا،ەمبڵی کە یااۆێنێنی هەوڵاای دەدا 
 هێوری ثدبتەوە.

جاانە لەوانەع لیااشا ژنێداای سۆر ثەطااەلیپە و وردثاایێ ثااوو، لە هەمااوو 
ئەوانەع گزیننەااز سۆر نەرمونیاابو و لەطااەرەخۆ ثااوو. ئەو کبرەکاابنی ثە 

ەوە دەثزد کە هی  کەص اێی نەدەسانای و تەنیاب ئبکابمەکەی ثە جۆرەک ثەڕ
دیاابر دەکەوت، ئەویااغ ڕەدااواێدی و ابکوخاابوەنی و ڕاساوەیاای ثااوو. لیااشا 
سۆر سوو تێنەیؼااەجوو کە ئبماابنەی مێاازدەکەی لە ژیبناا،ا چیاایە و هەوڵاای 
دەدا ڕەدکظااەێ و ثەڕەااوە ثزدناای کبروثاابری نێوماابڵ ثە اێاای ویظااەی ئەو 

هاۆی ثەخەەوەریاای ئەواو لە ژیبناا،ا، تەنیاب مناا،اڵ ثااوو  ثاێ. ئەوەی دەثااووە
کە ثە داخەوە تب ئەو کبتە لێی ثێجەع ثووو. ثەاڵی لێزەػا،ا دەرووی هیاوا 
دانەخزاثاااوو، سطاااەبو چووثاااووو ثاااۆ نی مبمبنێاااک لە اەزسثاااۆرن و ئەو 
دڵنیاابی کزدثااوو کە لیااشا تەن،روطااەیی سۆر ثبػااە و ثەثااێ هاای  گزیەێااک 

 دەتوانێ من،اڵی ثجێ.
ەی ئبواتەػیبو هابتە دی و لیاشا لە کۆتابیی طابڵ،ا سگای ااڕ ثاوو. تەنیاب ئ

ػااەێک کە ثەخەەوەرییەکەیاابنی ئەگەر نەڵێاایێ دەػااێوان،، نناایدەی دەکاازا 
ثیێیێ هەڕەػەی لێ،ەکزد، دڵپیظی کزدنی لیشا ثوو. لیاشا سۆری هەوڵ دەدا 

توانی ئەو ئێزەیی ثزدنە هێور کبتەوە یبو ننیدەی ثیؼابرەەەوە، ثەاڵی نەیا،ە
و ئەوەع سۆری ئااابسار دەدا... ثە ثاااڕوای ئەو، یاااۆێنێنی نەیااا،ەتوانی هااای  
ژنێدی خۆع ثوا چوندە هی  ژنێک لە دنیبدا ػبیبنی ئەوە نەثاوو لە دڵای 

ئەوەی کە خاۆی ػاابیبنی خۆػەویظااەیی  یۆێنێنیا،ا جااێ ثدابتەوە  هەڵااجەت
ی  ئەو ثوو یبو نب، مەطەلەیک ثوو کە هی  کابت گزیننیای ااێ نەدەدا  و ها

 ژنێدیغ نەدەثوو ڕەنب ثە خۆی ث،ا کە ئەوی خۆع ثوا.



 

46 

 
 

 هەشت 
 
 

ثەرنبمەی ڕۆژانەیابو ثەی ػاێوەیە ثاوو: یاۆێنێنی هەمیؼاە ثەیبنیابو 
سوو لە خەو هەڵ،ەطاااەب و دەچاااوو ثە نی کبروثااابی مەسراوە، یااابو ثە 

ثەکبر ثووثااۆوە. یاابو  طااەر کبرخاابنەکەدا ڕادەگەیؼااڵ کە ئێظااەب دەطااڵ
ثااااۆ طااااەحزا. کاااابتژمێز دەی ثەیاااابنی ثااااۆ  هێناااا،ا جاااابر دەڕۆیؼااااڵ

خواردنەوەی زبوە دەگەڕایەوە ثۆ مبڵێ. لەگەڵ مبریب ابولۆێناب و لیاشا و 
مبمە ایزەکەی کە ئێظەب لەگەڵ ئەواو دەژیب، لە ثەرهەیاواو دادەنیؼاەێ 
و زبوەیاااابو دەخااااواردەوە. دوای ماااابوەیە  دەمەتەزااااێ، کە سۆر جاااابر 

کەص دەچااااوو ثە دوای ئبخبیەنەکەیاااابو سۆر گەرموگااااوڕ دەثااااوو، هەر
کااابری خۆیااا،ا هەتاااب کااابتی یااازاوەێ. طاااەعبت دووی دوانیاااوەڕۆ ثاااۆ 
خواردنی نبو و چبی نیوەڕۆ کاۆ دەثاوونەوە و ابػابو هێنا،ەک لە نێاو 
ثاابخەکەدا ایبطااەیبو دەکاازد، یاابو ثە طااواری یاابیەووو دەچااووو ثااۆ 
گەػااااااڵ و گەڕاو. ئێااااااوارانیغ یااااااۆێنێنی ثە دەنناااااای ثەرس کەێجاااااای 

ئەگەر دروومبنێک ثجوایە جێجەجێای دەکازد، ئەگەر  دەخوەن،ەوە. لیشاع
نەثاااااوایە، دەچاااااووە اؼاااااڵ ایااااابنۆکە و مۆطااااایپبی دەژەنااااای، ئەگەر 
میوانیؼااایبو ثاااۆ ث بتجااابیە، لەگەڵااای دادەنیؼاااەێ و دەطاااەیبو دەکااازد ثە 
ئبخبیەێ. هەرکبتێک کە یۆێنێنی ثۆ جێجەجێ کزدنی کبرەاک دەچاوو ثاۆ 

نووطااای و ئەویاااغ طاااەیەر، هەماااوو ڕۆژا نااابمەیەکی ثاااۆ ژنەکەی دە
وەاڵمێدی ثۆ دەنبردەوە. هێن،ا جبر لیشا لەگەڵی دەچاوو ثاۆ طاەیەر و 
لەو کبتاابنە هەردووکیاابو دڵکااۆع ثااووو ثە خۆػاای ڕایبناا،ەثوارد. لە 
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میااوانی و ثەسی و ئبهەننیاابو طاابر  12ڕۆژاناای جێژناای طااێ ایزۆساناا،ا
دەکاااااازد و یااااااۆێنێنی سۆر دڵکااااااۆع ثااااااوو کە دەیاااااا،ی ژنەکەی ئەو 

ثە ڕەدااواێدی و کاابرسانییەوە ثەڕەااوە دەثااب و دەثێااەە  ڕەوڕەطاامبنە ئاابوا
هااۆی ئەوەی هەمااوواو ػاابد و دڵکااۆع ثااێ. دەیاا،ی و دەیجیظااڵ کە 
هەمااوواو ثە چاابوی ڕەااشەوە دەڕواناانە خاابتوونی ماابڵێ و ئاابیەرینی اااێ 
دەڵااێێ و ئەوەع ئەوەناا،ەی تااز ئەػااق و خۆػەویظااەی ئەوی لە دڵیاا،ا 

ثەڕەاوە دەچاوو. لیاشا ثەتیێ دەکزد. هەموو ػەێک ثە خۆػای و ػابدی 
ماااابوەی دووگیاااابنییەکەی ثە طاااابنبیی تێااااپەڕ کاااازد و هەردووکیاااابو 
طەرەڕای هێن،ا ػەری و ػدۆ دەطەیبو کزد ثە زظە کزدو و تەگجیاز 
و ڕا طااەثبرەت ثە اەروەردە و ثبرهێناابنی مناا،اڵی داهبتوویاابو. ثبطاای 
ػێوەی گەورە کزدنی کۆراە و ئەو کبرانەیابو دەکازد کە ثاۆ منا،اڵێدی 

اێویظەە. یۆێنێنی کبت و ػوەنی دیبری دەکزد ثەاڵی لیاشا حەسی  طبوا
دەکزد لە هەموو کبرەدا،ا طاەر لە اێنابوی ئەو ثاێ و ثە اێای ویظاڵ و 
ثۆچوونەکبنی ئەو هەطاەێ و دانیؼاێ و لە زظاەی دەرنەچاێ. یاۆێنێنی 
کەێجاای اشیؼاادیی دەخوەناا،ەوە و دەیویظااڵ مناا،اڵەکەیبو ثە اێاای ثنەمااب 

بت و لیااشاع هەمااوو زظااەکبنی ئەوی ثە دڵ و سانظااەییەکبو گەورە ثداا
گیاابو وەردەگاازت، ثااۆ هەمااوو کاابرەدیغ ئبماابدە ثااوو. اەڕۆوااابڵی ثااۆ 
مەلۆتدە کزدنی طبواکەیبو دەدووری و ثێؼدەی ثۆ ثە دروطڵ کزدو 
داثوو. طبڵی دووهەمی ژیبنی هبوثەػی و دووهەمیێ ثەهابری ااێدەوە 

 ثوونیبو ثەی ػێوەیە دەطڵ اێدزد.

                                                           

 جێژنی تەطێیض واتە طیبنە  ثبو  و کوڕ و ڕۆحی ایزۆس  -12
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 نـــۆ
 
 

ری نەمبثوو ثۆ یەکؼەممەی طێ ایزۆساو. لیاشا اێانە مبنا  ثاوو سۆ
دووگیاابو ثااوو، ئەگەرچاای دەثااوو سۆر ئبگاابداری خااۆی ثااێ ثەاڵی سۆر 
چااابن  و ثەنەػاااە ثاااوو. دایدااای خاااۆی و خەطاااووی هەردووکیااابو ثە 
ثیبنووی ئبگبدارییەوە میوانی ثووو و ثە تیش و یاڕ و نتابو و نابونیەدە 

ی خەیەت و دڵەەنناای ثااۆی و ثە جاابرا لە یە  هەڵاا،او ثووثااوونە هااۆ
وەڕەسیاابو کزدثاااوو. یااۆێنێنی سۆر طاااەرزبڵ و گزیەاابری کااابر ثاااوو و 
خەریدی تبزیدزدنەوەی گەاڵڵەیەکی ثەرثااڵو و ناوا ثاوو ثاۆ داچبنا،نی 

 چەوەن،ەر.
هەر لەو طەروثەن،ەدا لیشا ثڕیبری دا مبڵ هەڵنزا و هەماوو ژوور 

دبتەوە. ئەوەع کبرەاک ثاوو و کەلواەلەکبنی ثکبتە دەرا و خبوەنیبو ث
کە لە جێژنی اابکەوە نەیدزدثاوو. دوو ژنای گون،نؼاینی ثە کازا گازت 
کە ثۆ ػاۆردنەوەی تەرکای ژوورەکابو و اەناەەرە و تەکبنا،نی یەڕع 
و زەنەیەکااابو و ڕاخظاااەنەوەی ژوورەکااابو یااابرمەتیی خشمەتدبرەکااابو 

یە ث،ەو. ژنەکبو لە ثەیبنی سووەوە هبتێ و دوو مەنەەڵی گەورەیبو ناب
طەر ئابور و دەطاەیبو کازد ثە کابر کازدو. یەکێاک لەو ژنابنە طاەپبنی،ا 
ثاااوو کە تااابسە منااا،اڵەکەی لە ػااایز ثڕیجاااۆوە. لە ڕەنااابی ثەڕەاااوەثەری 
نووطاایننەی ئبداابوە کە ئێظااەب دڵاا،اری ثااوو، داوای کاابری کزدثااوو و 
هەروەهاااب دەیویظاااڵ خێشانااای ئبدااابع لە ناااشیدەوە ثجیناااێ. ئەو وە  

دە چاابوی مێاازدەکەی ثە طااەرەوە نەثااوو ثە هەمیؼااە تەنیااب ثااوو، چااون
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کەیفاای خااۆی ڕایاا،ەدا و ثەرگێااڕەوەی نەثااوو. ئەو لە ڕاثاازدوودا لەگەڵ 
داناایالی ایااز تێدەاڵویاای هەثااوو و داناایال ڕۆژەااک کاابتی کااۆکزدنەوەی 
ئێشن  لە نێو دارطەبنەکە کەوتجووە داوی طاەپبنی،ا و هەتاب ئەو کابتەی 

ەوای هااابتوچۆی مااابڵۆچدە دانااایال، یاااۆێنێنی ثاااۆ خظاااەە تاااۆڕەوە، ثەرد
جەننەڵیااایەکەی ئەوی دەکااازد. ئێظاااەبع کە ئبداااب لێااای کؼااابثۆوە، ئەو 
گەنەەی نووطیننەکەی ئبدبی لە داو خظەجوو. ئیەز ثیزی لە اێوەن،یی 
لەگەڵ ئبدااب نەدەکاازدەوە. چااوندە دەیشاناای ئێظااەب ئبدااب ژناای هەیە. ثە 

ئابوڕ لە خۆی دەگوت کە ئبدب ئیەز کەڵەثبثی خاۆی ثە لەاەوە لێنابوە و 
مااااااێ ناااااابداتەوە. ثەاڵی سۆری حەس دەکاااااازد ژنەکەی ئبدااااااب ثجینااااااێ و 

 ثیظەجووی کە مبڵ و ژیبنەکەی سۆر خبوەێ و ڕەدواێک و ڕاساوەیە. 
یاااااۆێنێنی لەو ڕۆژەوە کە لە ڕەناااااب تووػااااای طاااااەپبنی،ا ثووثاااااوو، 
من،اڵدێی ثە ثبوەػەوەیە، ئیەز چبوی اێی نەکەوتجوو. طەپبنی،ا ثە هۆی 

ەدەچاااوو ثاااۆ کااابر و ئبدااابع سۆر ثە دەگااامەو ڕەااای منااا،اڵەثەرییەوە ن
دەکەوتە گونااا،ەکە. یااااۆێنێنی ئەو ڕۆژە کە ػاااەوەکەی جێژناااای طااااێ 
ایزۆساو ثوو، ثەیبنی سوو، کبتژمێز اێنە لە خەو هەطەب و ڕۆیؼاڵ ثاۆ 
مەسرا. چوو ثۆ نی سەوییە  کە دەثوو یوطفبتی اێوە کاب و کبتێاک لە 

ە ژوورا و خەریدااای مااابڵێ هااابتە دەرا، هێؼاااەب ژنەکااابو نەهااابتجوون
 وەجبو و مەنەەڵەکبو ثووو.

یااۆێنێنی ػااابد و دڵکااۆع و ڕاسی لە کااابری طااەرلەثەیبنی خاااۆی، 
ثزطی و مبن،وو ثۆ خواردنی نبػەبیی گەڕایەوە ثۆ مابڵێ. لە دەرەوەی 
ثااابخەکە لە ئەطاااپەکەی داثەسی، دایە دەطاااڵ ثبخەوانێاااک کە لەوەاااوە 

بوگژی زەراغ تێااااااا،ەاەڕی، لەگەڵ ئەوەی ثە خەرەسەنااااااانەکەی لە گیااااااا
تااوولەڕەدەی ڕادەکێؼااب، ئەو ڕطااەەیەی کە لە مەسرا کەوتجااووە طااەر 
سماابنی، هەروە  چااۆو جاابری وایە ثااۆ هەمااوواو اااێغ دا کە ػااەێک 
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دەکەوەااەە طااەر سمبنیاابو و ثااێ ئیەکیاابر دووااابتی دەکەنەوە، لە ژەااز 
لێاااوەوە ثە ورتەورت و دوواااابت کااازدنەوە خاااۆی کااازد ثە ژوورەااا،ا. 

 « یۆطفبت ابکبنە دەکب.»ڕطەەکەع ئەمە ثوو: 
ئەگەر لەو کاااابتەدا لێااااڵ ثپزطاااایجبیە یۆطاااافبت ی ػااااەێک و ثااااۆ ی 
کەطابنێک ابکابنە دەکااب، های  وەاڵمێدای نەثااوو ثیا،اتەوە و ثیزیؼای لااێ 

 نەدەکزدەوە.
خشمەتدبرەکابو زەنەیەکبنیاابو هێناابثووە دەرا و لە طااەر چاایمەنەکە 

 خەریدی تەکبن،نی یەڕػەکبو ثووو.
اەکدوو دایدیێەکبو! لیاشا ی مبڵێاک خابوەێ : »لە ثەرخۆیەوە دەینوت

دەکبتەوە! ... یۆطفبت ابکابنە دەکاب ... ثەوە دەڵاێێ کەیجابنوو ... ثەڵاێ، ی 
لیاااشای ثە « کەیجااابنوویەکی ػااایزینە! ی کەیجااابنوویەکی ثاااێ وەااانەیە!..

ڕث،وػبمجزەدی طاپییەوە هێنابیە ثەرچابوی خاۆی، ثە ڕوخظابرەدی ااڕ 
ێ اؼاادووتووەوە، ثە جۆرەااک کە تزووطاادە و ػاابد و لێااوی ثە اێدەناای

ثەڵێ، دەثێ جشمەکابنم »هەرکبتێ دەی،ی دەموچبوی ثەو ػێوەیە ثوو. 
داکەنام و هەڵااجەت یۆطاافبت ابکاابنە دەکاب... چااوندە ۆناای اەیناای لااێ دا. 
خبتوونەکەی مێ ثەو سگپڕیەوە ئەو ثۆنەی ثە طەردا ثچێ دڵای تاێدەڵ 

ظابوە  چاوندە ثبػاە سگای ثاۆ ئابوا هەڵم»لە دڵی خۆی،ا گاوتی: « دا...
یە  ئیزنیەیڤی چدۆلە خەریادە لە نێویا،ا گەورە دەثاێ. ثەڵاێ، یۆطافبت 

ثەو ثیز و خەیباڵنەوە ثە لێوی ثشە تێشاوەوە دەطەی ثزد « ابکبنە دەکب!
ثۆ دەطدی دەرگابی ژوورەکەی خاۆی و ویظاەی ثیدابتەوە، ثەاڵی یزیاب 
نەکەوت ااابڵی اێااوەنێ دەرگاابکە ثۆخااۆی کاازایەوە و ژنێداای اەلواااووس 
ڕووت کە طاااەتیێدی ثە دەطاااەەوە ثاااوو و داوەنااای کزاطاااەکەی ثە ندا 
کزدثاااااوو و زاااااۆڵی هەڵمااااابڵیجوو، لە ژوورەکە هااااابتە دەرا و لە نێاااااو 
دەرگبکەدا لووتیبو ثە لووتی یەک،ا تەزی. خۆی ندا کە ژنە ثێاەە دەرا 
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ثەاڵی ژنەع خاااۆی دا اەناااب دیاااوارەکە و ثە اؼاااەی دەطاااەە تەڕەکەی، 
 کزد. لەچدەکەی طەری ڕەدواێک

لەااڕ « ماێ نابیەمە ژوورا هەتاب تاۆ...  وەرە دەرا»یۆێنێنی گوتی: 
نبطییەوە و ثێ،ەن  ثوو. طەپبنی،ا ثە چابوانی گەع و لێاوی ااڕ ثاشەوە 

 چبوەدی لێدزد و داوەنی کزاطەکەی ثەردایەوە و ثەاەلە هبتە دەرا.
یااۆێنێنی ثە نێوچاابوانێدی گاازژەوە دەطااەی هەڵەەکبناا، وە  ئەوەی 

دەرکااب، دڵاای کەوتە کوتەکااوت و خەمێااک خااۆی ثە  مێؼااێک لە خااۆی
نبخی،ا کزد، چوندە هەطەی کازد ئەو دیا،ارە طاەرنەی ڕاکێؼابوە ... لە 

ئەوە یبنی چی  ػەی وا هەر نبثێ! ثبػە ئەمە لێزە »دڵی خۆی،ا گوتی: 
لەوە دڵەەن  ثوو کە طاەرنەی داثاوو، ...« ی دەکب  ػەی وا هەر نبثێ! 

بواۆػی لەو ثەژنە لەثابرەی و هەننابوی لەگەڵ ئەوەػ،ا نەیەوانیجوو چ
گورێ و اەلواووسی نبطک و لەرەی طاین  و گاۆڵمەڕانی ثدابت و ئەو 
زااۆڵ و مەچەکە طپیوطااۆڵەی و ػاابو و مێاای نەری و چیناای کاازاص و 

 داوەنی ثەنداکزاوی نەثینێ.
ماێ چابو »طەری داخظڵ کە ئیەز نەیجینێ و لە دڵای خۆیا،ا گاوتی: 

وەرطاووڕا و ...« چام جشمەکابنم ثناۆڕی! لە چی دەکەی  ... مێ دەثێ ث
گەڕایەوە ثااااۆ ژوورا. ثەاڵی هێؼااااەب هەنناااابوەدی هەڵنەهێناااابثۆوە ثااااێ 
ئەوەی خۆػاای ثشانااێ چااۆو، وە  ئەوەی کەطااێک یەرماابنی اێاا،اثێ، 
ئبوڕی دایەوە تبکوو جبرەدی تز ثیجیناێ. دیەای طاەپبنی،اع کە خەریاک 

دا ئاابوڕی ثااوو لە طااووچی دیوارەااک ئاابوا دەثااوو، ڕاطااڵ لەو چاازکەیە
 دایەوە و لە ئەوی ڕوانی.

ئەوە ی دەکەی ! ئەی »یۆێنێنی لە دڵی خۆیا،ا هابواری لاێ هەطاەب: 
ئەوە دەثێ چۆو ثیز ثدبتەوە  حەتمەو هەتاب ئێظاەب هەسار جاۆر ثیاز و 

 «خەیبڵی لە نی خۆی ڕطەووە!
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اێی نبیە نێو ژوورەکەوە کە تەرکەکەی خووطبثوو. ژنێدای تاز ایاز 
ەوەی تەرکاای ژوورەکە ثااوو. یااۆێنێنی لە طااەر و نواس، خەریداای ػااەن

اەنەەی اێ ثە نێاو چیدابوی کۆوەثاووی تەرکای ژوورەکەدا تێاپەڕی و 
چوو ثۆ ثێ دیوارەکە کە جشمەکبنی لەوا ثووو، دەیویظڵ ثێەە دەرا 

 کە ایزەژو لە ژوورەکە چووە دەرا.
دەننێاااک لە نبکااابو لە مێؼااادی،ا دەطاااەی کااازد ثە ثەڵااانە هێنااابنەوە: 

یؼاااڵ، ئێظاااەب ئەوی دیدەیااابو، طاااەپبنی،ا دەگەڕەاااەەوە و ئەمەیااابو ڕۆ»
 «تەنیب!

خودایە گیبو، ئەمبنە ی ثیز و خەیابڵێدێ لە »لە دڵی خۆی،ا دەینوت: 
جشمەکاابنی هەڵناازت و ثەاەلە لە ژوورەکەوە « مێؼاادم،ا! مااێ چااجدەی !

ڕۆیؼڵ ثۆ دیاوی جاالو. لەوا جشمەکابنی لە ااێ کازد و دەطاەێدی ثە 
وو ثاااۆ ثەرهەیاااوانەکە. دایدااای لەگەڵ طاااەروچبوی خۆیااا،ا هێناااب و چااا

خەطووی خەریدی خواردنەوەی زابوە ثاووو. لیاشا کە چابوەڕوانی ئەو 
 ثوو هبوکبت لەگەڵ ئەو لە دەرگبیەکی دیدەوە هبت ثۆ ثەرهەیوانەکە.

خاااودایە، ئەگەر ئەو، کە ماااێ ثە »یاااۆێنێنی لە دڵااای خۆیااا،ا گاااوتی: 
، ئەگەر ثشانااێ  تاابواو دەسانااێ ایاابوەدی ئەوەناا،ە اااب  و ثەػااەڕە  و ثێ

»!... 
لیشا ثە ڕوخظبرەدی گەػابوە و لێاوی ااڕ ثاشەوە هابت ثەرەوایازی. 
ثەاڵی ئەمااڕۆ مێاازدەکەی سۆر نواس و سەردەڵ و ڕەناا  ثشرکاابر هاابتە 

 ثەرچبو.
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لە کبتی خواردنەوەی زبوەدا، ثبطێک هبتە گاۆڕا کە هەروە  سۆر 
تابیجەتی خۆیابنە  جبر دەەە اێؼێ لە نێواو ژنبن،ا ئەو جۆرە زظبنەی کە

و هااای  اێوەنااا،ییەکی ثیزطااابیی اێاااوە دیااابر نیااایە، ثەاڵی لە ڕواڵەتااا،ا 
 سنەیزئبطب اێدەوە گزا دراوە، چوندە ثەردەوای درەژەی اێ دەدرا.

ئەو دوو خبتوونە ثە تیش و کینبیە کەوتنە گیابو یە  و لیاشا هەوڵای 
دەدا لە نێاااااااواو ئەو تیااااااازانەدا کە ئبوزااااااابی یەکەزیااااااابو دەکااااااازد، ثە 

 ەساییەوە خۆی ڕسگبر ثدبت.ػبر
سۆر ثە داخەوەی کە یزیاب نەکەوتایێ ثەر »لیشا ثە مێزدەکەی گاوت: 

لە هاابتنەوەت، ػااۆردنەوەی ژوورەکەت تەواو ثدەیااێ. ثەاڵی مااێ سۆری 
 «حەس دەکزد کە هەموو ػەێک ثە ڕەدواێدی لە جێی خۆی دان،رەەەوە.

 ا تۆ توانیڵ دوای ڕۆیؼەنی مێ تۆسا اؼوو ث،ەی 
 ۆر چب  خەوتم، ئێظەب حبڵم سۆر ثبػە.ا ثەڵێ، س

حبڵی ژنێدی دووگیبو لەی »ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب دایدی لیشا گوتی: 
دۆسەخەدا چۆو دەثێ ثبع ثێ  ئەویغ لەو ژوورەدا کە اەنەەرەکابنی 
ڕوو لە خااۆرو و اەردەیەکیاابو اێااوە نیاایە! لە ماابڵی ئااێمە اەنەەرەکاابو 

 «هەموویبو اەردەی هەتبوگیزیبو اێوەیە.
ثەاڵی ئێااازە لە کااابتژمێز دەی ثەیااابنییەوە »ریاااب ابولۆێناااب گاااوتی: مب

 «طێجەرە!
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ێبرێاابرا ئەلدظاای یۆێنااب ثەثااێ ئەوەی لە دژواسیاای زظااەکبنی خااۆی 
ئبکبمەکەػااای تبویااابوە. ػاااێ،اریی هەوا »ئبگااابدار ثاااێ وەاڵمااای دایەوە: 

لەوەوە طاااەرچبوە دەگااازا. اشیؼااادەکەی ماااێ هەمیؼاااە دەڵاااێ هەتاااب 
ی، دۆینەوەی نەخۆػای مەحابڵە. ئەویاغ طزوػەی نبتەن،روطڵ نەنبط

دەسانێ چی دەڵێ. چوندە ثبػەزیێ اشیؼادە. ئاێمە هەماوو جابرا طاەد 
ڕۆثیی ویشیڵ اێ دەدەیێ. خوالێکۆػجوو مێزدەکەی ثاڕوای ثە اشیؼاک 

، ثەاڵی ثااۆ مااێ، هاای  کاابت ثااۆ هاای  ػااەێک  و دەوا و دەرماابو نەثااوو
 «درەغیی نەدەکزد.

و مناا،اڵەکبنی لە گۆڕەاا،ا  اا چااۆو دەکاازا ایبوەااک کە لەػظاابدی ژو
 ثێ، کەمەەرخەمی ثنوەنێ و درەغی ثدبت!

ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب گوتی: ثەڵێ، هەڵجەت کبتێک ژو خاۆی اابرەی 
هەثااێ، هاای  اێویظااەییەکی ثە مێاازد نیاایە و ناابثێ نرەماال ثااژی. ثەاڵی 
ئەوەػاامبو لە ثیااز نەچااێ، ژناای ثاابع دەثااێ هەمیؼااە طااەر لە اێناابوی 

ایە کە لیاشا دوای نەخۆػاییەکەی سۆر نواس و مێزد ثێ. کێؼاەکە لێازەد
 «هێش ثووە. ثێ

ا نب، دایە گیبو، حبڵی ماێ سۆر ثبػاە، ئەی ثاۆچی نڤؼادی کواڵویابو 
 ثۆ نەهێنبوی 

ا نبمەوا، مێ اێویظەیم ثە نڤؼدی کواڵو نییە. هەر ئەو نڤؼدە کبڵە 
 تەواوە.

مبریب ابولۆێنب، وە  ئەوەی ثی ەوا ثەرگزی لە خۆی ثدابت گاوتی: 
 «مێ لە ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنبی ازطی، خۆیبو نەیبنویظڵ.»

ێبرێااابرا ئەلدظااای یۆێناااب گەورەیااای نوانااا، و لەوە سیااابتز لە طاااەری 
نااب، مااێ خااۆی ئەمااڕۆ ئیؼااەیبی لااێ »نەڕۆیاای و هەر ئەوەناا،ەی گااوت: 

وە  ئەوەی ثاای ەوا کۆتاابیی ثە مؼااەومڕەکە ثێنااێ ڕووی لە « نەثااوو!
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، یۆطاافبتەبو لە  چیەاابو کاازددەی ئێااوە »یااۆێنێنی کاازد و لێاای ازطاای: 
 «سەوییەکبو اڕژان، 

 لیشا چوو نڤؼدی کواڵو ثێنێ.
لیااشا، لیااشا، لەطااەرەخۆ ثە! ئاابوا ثە توناا،ی »مبریااب ابولۆێنااب گااوتی: 

 «هەننبو مەنێ، مەتزطی،ارە ثۆت!
ئەگەر »ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب ثە لەثشەدی تێدەڵ ثە کینبیەوە گاوتی: 

ثەاڵی خۆػای « لە گۆڕەا،ا نیایە!ڕۆحی ئبطوودە ثێ، هی  مەتزطاییە  
ثاابع دەیشاناای کە کیناابیەکەی هاای  ثنەماابیەکی نییاایە و لە خااۆڕا زەڵظااە 

 دەگێڕا.
تاابزەتییەوە  لیااشا گەڕایەوە و نڤؼاادی کااواڵوی هێنااب. یااۆێنێنی ثە ثێ

زااابوەکەی دەخاااواردەوە و گاااوەی ڕاگزتجاااوو. ئەو هێنااا،ەی گاااوا لەو 
بی دا. ثەاڵی ئەمڕۆ چەلەحبنێ و مؼەومڕانە ثووثوو ئیەز وەی،ەسانی ث

ئەی تیش و نتبوانە سیابتز لە جابراو مێؼادی ئابسار دەدا. دەیویظاڵ ثیاز 
لەو ػااەبنە ثداابتەوە کە ثە طااەری هاابتجوو، ثەاڵی ئەی زظااە اڕواااووی و 
یڕ و نتبوانە نەیبن،ەهێؼاڵ ثیاز ثدابتەوە. ێبرێابرا ئەلدظای یۆێناب دوای 

لیااشا و  خااواردنەوەی زاابوەکەی هەطااەب و ثە ڕ  هەطااەبوی ڕۆیؼااڵ.
یااااۆێنێنی و مبریااااب ابولۆێنااااب لەوا ماااابنەوە و دەمەتەزێاااای ئبطاااابیی و 

 خۆمبنەیبو درەژە اێ،ا.
لیااشا کە ژنێداای سیاازە  و ثیزتیااژ ثااوو و ئەویناا،ارانە لە مێاازدەکەی 
دەڕوانی و چبوانی دەخوەن،ەوە، لەڕەوە تێنەیؼڵ مێزدەکەی خەمێدای 

یااۆێنێنی کە لە دڵا،ایە و لێاای ازطاای کە ڕووداوەااک دڵەەنناای کاازدووە  
خۆی ثاۆ ازطایبرەدی ئابوا ئبمابدە نەکزدثاوو، اەػاۆکب و سمابنی کەوتە 
تەتەڵە کااازدو و گاااوتی کە هااای  ػاااەێک ڕووی نەداوە. ثەاڵی هەر ئەو 
وەاڵمە سیبتزی لیشا خظەە گۆمی ثیز و خەیبڵەوە و تووػی دڕدۆننیی 
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تاابزەت  کاازد. دەیشاناای و لێاای ڕووو ثااوو کە کێؼااەیە  مێاازدەکەی ثێ
تەناابنەت سۆریؼاای ئاابسار دەدا و طااوور طااوور دەیشاناای کاازدووە و 

ػاااەێک زەومااابوە. ثەاڵی مێااازدەکەی نەیااا،ەگوت کە چااای ثاااۆتە هاااۆی 
تاااابزەتی و ئاااابساری. ثەاڵی دەثااااێ چاااای ئاااابوا دڵەەنناااای کزدثااااێ و  ثێ

 ڕەنەبن،ثێەی  
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 یازدە
 
 

دوای خااواردنی نبػااەبیی هەریە  ثە نیەکاا،ا ڕۆیؼااەێ. یااۆێنێنی ثە 
ژەدااای چاااوو ثاااۆ نووطااایننەی کااابرەکەی. نە اێااای عااابدەتی هەماااوو ڕۆ

کەێجێدی هەڵنزت ثیکوەنێەەوە و نە خۆی ثە نووطینی نابمەوە خەریاک 
کااازد. لە اەطاااەب جااانەرەی دەکێؼاااب و ثیااازی دەکااازدەوە. لە نیەکەوە 
طااەری لە خااۆی طااووڕ ماابثوو و لە نیەکاای دیدەػااەوە ئەو هەطااەە 

بخیا،ا طاەری دسەوە ئبساری دەدا و خەمجبری کزدثوو کە لە نبکابو لە ن
هەڵ،اثوو، کە ئەو زەت چبوڕەوانی نەثوو. چوندە اێی واثوو ژو هێنابو 

 لە چن  ئەو زەی،وثەن،ە ڕسگبری کزدووە.
لەو کاااابتەوە سەمبوەناااا،ی کزدثااااوو، تەناااابنەت ثااااۆ جاااابرەدیغ ئەو 

، نە  هەطااەەی نە دەرهە  ثەو ژنە لە دڵاای خۆیاا،ا هەطااڵ اااێ کزدثااوو
ەکەی خاااۆ ثاااوونی هەثاااوو و دەرهە  ثە ژناای دیااادە. ثاااۆ ئەو تەنیااب ژن

ثەص. سۆر جبر دڵای ػابد ثاوو کە لەو ثەنا،ە ڕسگابر ثاووە و ئێظاەب لە 
ثبیەخە طەری هەڵ،اثوو و دیظابو خاۆی لە نێاو  نبکبو ئەو ڕووداوە ثێ

ئەو ثەناااااااا، و داوەدا دەدی. ئەوەی ئاااااااابساری دەدا. ئەوە نەثااااااااوو کە 
ب ا طاەرلەنوا ثە سەثاوونییەوە ئەو هەڵچاوونە دەروونیایە هەطاڵ اێجدا

لەوثاااابرەوە تەناااابنەت نەی،ەویظااااڵ ثیاااازیغ ثدبتەوەااااا ثەڵدااااوو ثااااۆی 
دەرکەوتجوو کە دەوەکە هێؼەب هەر سین،ووە و دەثێ مێمالنێای لەگەڵا،ا 
ثدااب و ئبگاابی لە خااۆی ثااێ. لەوەی کە ػاابخی ئەو دەااوە دەػاادێنێ و 

 دەیجەسەنێ هی  گومبنێدی نەثوو.
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اؼاااڵ دەثاااوو نااابمەیە  ثنووطاااێ و یبدداػاااەێک ئبمااابدە ثدااابت، لە 
مێشەکە دانیؼڵ و خۆی ثە کبرەکبنیەوە طەرزبڵ کزد. کبتێک کبرەکەی 
تەواو ثوو خەی و نینەرانایەیدەی ثە تەواوی لە ثیاز چووثاۆوە. هەطاەب 
و چووە دەرا. دەیویظڵ طەرەک لە گەلەخابنەکە ثا،ات، ثەاڵی دیظابو 

و، نێوچبوانەکەی نەی ێنب و هەرکە گەیؼەە ثەرهەیوانی طەر زبڵا،رمەمب
دیظااابو کااازاص و لەچااادە طاااوورەکە، ثەڕەااادەوت یااابو ئبنپەطاااڵ، لە 
طاااووچی دیاااوارەکەوە وەدیااابر کەوت و ثە زاااۆڵ و طاااین  و طااامەی 
نەرمەوە ثە ثەردەمی،ا تێپەڕی. ثەاڵی هەر ثەوەنا،ە ثەطان،ەی نەکازد و 
کبتێک دوو طێ هەننابوی لاێ دوور کەوتەوە، دەطاەی کازد ثە هەاڵتاێ 

هەوڵااای دا وەااااێغ هبوکااابرەکەی و ثە کەػمونەػااام و یااابری کااازدو 
 ثدەوا.

دیظبو ئەو نیوەڕۆ گەرمە و ثنەی گەسگەس  و اؼڵ مبڵۆچدەکەی 
داناایال و طااێجەری دار ثووسەکاابو و ڕوخظاابری ثااشە تێااشاوی ژنە کە 

 گەاڵیەکی نبطدی ثە ددانە طپییەکبنی گزتجوو، هبتنەوە ثەرچبوی.
انم ثەو نااب، وا دیاابرە ئەطااەەمە ثەااو»یااۆێنێنی لە دڵاای خۆیاا،ا گااوتی: 

ڕاوەطەب هەتاب « ػێوەیە لە ثیز خۆمی ثەرمەوە و ڕسگبر ثم لە دەطەی
ژنەکابو دوور کەوتانەوە و دیابر نەمابو. ئەو کابتە لە زبڵا،رمەکبو هاابتە 
خااوارا و چااوو ثااۆ نووطاایننەکەی. کاابتی ناابو خااواردنی نیوەڕۆثااوو، 
ثۆیە خودا خودای ثوو اێؼدبرەکەی لەوا ثێ. کە دەرگبکەی کازدەوە، 

ەی لەوا ثااااوو و تاااابسە لە خەوی نیااااوەڕۆ هەطااااەبثوو. لە اێؼاااادبرەک
نێوەڕاطەی ژوورەکەدا ڕاوەطاەبثوو و خاۆی دەکێؼابیەوە و ثبوەؼادی 
دەدا. چبویؼی لە گبوانێاک ثاوو کە هابتجوو ثاۆ نووطایننەکە و ػاەێدی 

 اێ،ەگوت.
 ا ێبطیێی نیدۆنیۆێی !
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 ا ثەڵێ گەورەی، یەرمبیؼەێدەبو هەیە 
 ڵ ثدەی.ا دەمویظڵ هێن،ا زظەت لەگە

 ا یەرمووو گەورەی، لە خشمەت،ای!
 ا نب، جبرا زظەکبنەبو ثدەو!

 «یبنی نبتوانی ثی ێنی »ێبطیێی نیدۆنیۆێی  ثە گبوانەکەی گوت: 
 ا سۆر زورطە ێبطیێی نیدۆنیۆێی !

 «چی سۆر زورطە »یۆێنێنی لێی ازطی: 
ا هی  گەورەی، مبننابیە  لە مەسرا ساوە! سۆر گزینا  نیایە ... اێیابو 

ەڵااێم ئێظااەزەک لە عبرەثاابنەکە ثاادەو. ثچااۆ ثە نیدااۆنی لیظااۆو ثیااێ د
 عبرەثبنەکە ئبمبدە ثدبت.

 کبثزای گبواو ڕۆیؼڵ.
دەمویظاڵ ثیاێم ... »یۆێنێنی هەطەی کزد طوور هەڵنەڕاوە. گوتی: 

ێبطاایێی نیدۆنیااۆێی  ... دەساناای چاای .... کبتێااک ڕەثەو ثااووی، هێناا،ا  
یبوی دەکااازد. ڕەنااانە تاااۆع جااابر ثە نڕەااا،ا دەڕۆیؼاااەم و کااابری نەػااا

 «ثیظەجێەڵ.
ێبطاایێی نیدۆنیااۆێی  سەردەیەکاای گاازت. ثەاڵی لە ڕواڵەتاا،ا دڵاای ثە 

 «ثێ! 13ڕەننە مەثەطەڵ طەپبػدب»ئبدب طووتب و گوتی: 
ااااا ثەڵااااێ ... وایە .. کەوایە دەساناااای. مەطااااەلەکە ئەوەیە کە تداااابت 

ثابع  لێ،ەکەی ئیەز ثۆ کبری ڕۆژانە مەینێزە ثۆ مبڵی ئێمە. خۆ ثۆخۆت
دەسانی کە ... هبتنی ئەو ثاۆ مابڵەکەی ماێ جاواو نیایە و خەڵاک زظاە و 

 ...«زظەڵۆکمبو ثۆ طبس دەکەو 

                                                           

 طووکەڵەنبوی طەپبنی،ا. -13
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ااا ثەڵاااێ، حەتاامەو کااابری ێبنیاابیە. ثەرازطااای نووطااایننە ئەو ژنەی 
 هێنبوەتە طەر کبر.

 ا ثبػە، کەوایە خۆت کبرەکە جێجەجێ ثدە!
ڕینی ثەو مەثەطەەی ػەرمەسارییەکەی خۆی ثؼبرەەەوە، لەگەڵ گاۆ

دەی، کەوایە ابػمبوەی یۆطافبتەکە »ثبطەکە درەژەی ثە زظەکبنی دا: 
 «ثە سەوییەکبنەوە دەکەو!

 ا ثەڵێ گەورەی، هەرئێظەب دەچم اێی ڕادەگەی!
مەطەلەکە ثەی ػێوەیە کۆتبیی اێ بت. یۆێنێنی خابتزجەی ثاوو. ثەو 
هیااوایەی کە طاابڵێک ثەثااێ دیەناای ئەو ثە ئاابرامی تێپەڕیااوە، ئێظااەبع 

دەثااااێ. لە دڵاااای خۆیاااا،ا گااااوتی ێبطاااایێی ثە ئیڤاااابنی ثەرازطاااای هەروا 
نووطاایننەکەی دەڵااێ و ئیڤاابنیغ ثە طااەپبنی،ا، ئەویااغ تێاا،ەگب کە مااێ 
حەس نبکەی ئەو ثبرودۆخە درەاژەی هەثاێ و خۆػاەبڵ ثاوو لەوەی کە 
طاااەرەڕای دژواریااای کااابرەکە، خاااۆی نبچااابر کااازدووە لەگەڵ ێبطااایێی 

ثەڵااێ، ئاابوا ثبػااەزە و »تی: نیدۆنیاۆێی  زظااە ثداابت. لە دڵاای خۆیاا،ا گااو
سۆریاااااغ لەو هەطاااااەی دوودڵیااااایە و ئەی ثااااابرودۆخە اڕػاااااوورەیییە 

کاابتێ ئەو تبوانەػاای وەثیااز هاابتەوە کە لە خەیاابڵی خۆیاا،ا « ثبػااەزە.
 ئەنەبمی داثوو، موچڕکێدی اێ،ا هبت.
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 دوازدە
 
 

ئەو هەوڵە ئەخالزییەی یۆێنێنی ثە گیابو و دڵ ثە خاۆی طاەلمبن، و ثە 
ۆیاا،ا ساڵ ثااوو، وای لێداازد ن ێنیاای خااۆی لە نی ێبطاایێی طااەر ػااەرمی خ

نیدۆنیااااۆێی  ثاااا،رکێنێ و هەر ئەوەع ثااااوو ثە هااااۆی ئەوەی ویژداناااای 
ئبطااوودە ثااێ. دڵاای حەطاابیەوە و اێاای واثااوو هەمااوو ػااەێک کۆتاابیی اااێ 
هااابتووە. لیاااشا لەڕەاااوە تێنەیؼاااڵ مێااازەکەی خەیااابڵی ئبطاااوودە ثاااووە و 

ئەی چەلەحبنێ و تیاش »خۆی،ا گوتی: تەنبنەت لە جبراو دڵکۆػەزە. لە دڵی 
و نتبوانەی دایدی هەردووکمبو ثەڕاطەی ثاۆتە هاۆی دڵەەننای و ئابساری. 
ئەویااغ ثەو هەمااوو دڵپاابکی و هەطااەە نبطاادەیەوە ثەڕاطااەی ثیظااەنی ئەو 

 «زظە تبڵ و اڕ لە تیز و توانە و تەػەرانە دەثێ سۆری ئبسار ث،ات.
هەواکەی سۆر خاۆع ڕۆژی دوایی یەکؼەممەی طێ ایازۆساو ثاوو و 

ثااااوو، ژناااابنی ندەیاااای کە ثە اێاااای داثاااای ئەو ڕۆژانە دەچااااووو ثااااۆ نێااااو 
دارطەبنەکە تبکوو تبجە گوڵینە دروطڵ ثدەو، لە طاەر ڕەنبیابو کبتێاک لە 
ماابڵی ئبدااب نشیااک ثااوونەوە، دەطااەیبو کاازد ثە گااۆرانی گااوتێ و طااەمب و 

و و نوەیابو هەڵپەڕکێ. مبریب ابولۆێنب و ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب کزاطی جاوا
لەثەر کزدثااوو، ثە چەتاازەوە هاابتێ ثااۆ ثەرهەیااوانی طااەر اێیدبنەکاابو و لە 
گەڕی ػااابییەکە نشیاااک ثاااوونەوە. مااابمی یاااۆێنێنی کە ایااابوەدی دڵاااەەڕ و 
هەمیؼاااە طاااەرخۆع ثاااوو، ئەوطااابڵە هااابوینەکەی میاااوانی ئەواو ثاااوو. 
ایزەایاابو ثە دەموچاابوەدی اەنەمیااو و جێااوثەرگی هەورەؼاامی چینیاایەوە، 

 ئەواو هبتجووە دەرا.لەگەڵ 
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وە  هەمیؼااە ثاابسنەی ژناابنی جەێااو و کچاابنی ندەیاای ثە جێااوثەرگی 
ڕەننااابوڕەننەوە لە نێوەڕاطاااەی ئاااباۆرەکەدا ثاااووو و دەطاااەەیەکی تاااز ثە 
ػێوەی ثبسنەیی دەطەیبو گزتجاوو، هەڵا،ەاەڕیێ و دەوری گۆڕەابنەکەیابو 

ەطاااڵ لە لێااا،ەدا و کاااۆلدەسەڕینەیەکی ثشۆکیااابو اێد ێنااابثوو. ئەو کچااابنە د
دەطاااەی یەکااا،ا هەڵااا،ەاەڕیێ و تەػاااک و داوەنااای کزاطاااە چییاااەە ناااوا و 
ڕەننبوڕەننەکبنیاابو خؼەخؼاای دەهاابت. کااوڕاو زبزبیاابو دەکێؼااب و لەگەڵ 
گەڕی ػاابییەکە دەچااوونە اێؼااێ و دەهاابتنەوە دواوە. اۆلێااک نوی تااز ثە 
کااااورتەکی ڕەع و کەهااااوو و کزاطاااای طااااوور و ئاااابرەزچێ لە طااااەردا، 

توو تزووکبن،و ثووو و تێکوڵەکبنیابو تاد دەکازدەوە. ثەردەوای خەریدی 
خشمەتدبرەکااابو و خەڵدااابنی دەوارە کە لە گونااا،ەکبنی دیااادەوە هااابتجووو، 
دوورتااز ڕاوەطااەبثووو و چبویاابو لەو طااەمب و دیااالو و ثەسمە دەکااازد. 
هەردوو ژنەکە واتە دایداای یااۆێنێنی و لیااشا چااووو ثااۆ زەراغ ػاابییەکە و 

کزاطااێدی ػااینی لە ثەر کزدثااوو و تەنشیاال و  لیااشاع ثە دوای ئەواناا،ا کە
زاازدیێەی ڕەننیناای لە کەسیەی داثااوو، لە ژەااز زااۆڵە یؼااویۆڵەکەی،ا سەناا، و 

 مەچەکە ثبریک و طپییەکەی و ثەلەمزکە تیژەکەی دیبر ثوو.
یااااۆێنێنی حەسی نەدەکاااازد ثچێااااەە دەرا، ثەاڵی خۆػبردنەوەػاااای ثە 

ثەرهەیااوانی طااەر کاابرەدی ناابجەس دەساناای و ثە جاانەرە کێؼاابو هاابت ثااۆ 
اێیدبنەکااابو و طاااەرەدی ثاااۆ نواو و موژیدەکااابو لەزبنااا، و لەگەڵ یەکێاااک 
لەواو طاااەری زظاااەی کااازدەوە! لەو طاااەروثەن،ەدا ژنااابو ااااڕ ثە گەروو 

 گۆرانییبو دەچڕی و ثە دەی طەمب و هەڵپەڕکێوە چەزەنەیبو لێ،ەدا.
ی مێزمن،اڵێک کە گوەی لە دەننی هەرا کزدنی لیشا ثووثاوو، هابت ثاۆ ن

لیااشا ثاابننی دەکاازد تاابکوو « ئبدااب، خاابنم ثبننااڵ دەکااب!»یااۆێنێنی و گااوتی: 
یەکێک لە ژنەکبو ثجینێ کە سۆر جاواو طاەمبی دەکازد و طاەرنەی ئەوی 
ڕاکێؼبثوو. ئەو ژنە طەپبنی،ا ثاوو، طابرایۆنێدی زاۆڵ یؼای سەردی لە ثەر 
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کزدثوو، ثەژنی کزاطەکەی زاوڵە و طەرػابو و کەمەرەکەی چینا،ار ثاوو، 
ەیەکی هەورەؼمینی ثە طاەردا داثاوو. سۆر ػابد و لەجاۆع طاەمبی لەچد

دەکااازد و طاااەرنەی هەماااووانی ثاااۆ نی خاااۆی ڕاکێؼااابثوو. دەموچااابوی 
طوور هەڵنەڕاثاوو و لێاوی ااڕ ثاشەی ثە ػایێەثشەیەکی دڵاڕیێێ ڕاساثاۆوە. 
ثەڕاطااااەی طااااەمب و کەػمونەػاااامەکەی جااااواو و دڵجااااشوەێ ثااااوو، ثەاڵی 

 یۆێنێنی نەی،یجوو. 
ثەڵاێ، »ی ڕاطەەوابطەە کزد و کە چبوی اێی کەوت گاوتی: چبویێدەکە

وا دیابرە ماێ نابتوانم خااۆی لە داوی ئەو »لە دڵای خۆػای،ا گاوتی: « ثەڵاێ!
 «ژنە دەرثبس ثدەی!

یۆێنێنی چبوی لێ نەکازد چاوندە لە طاێەزی چابوانی و دڵاڕیێنییەکەی 
دەتزطب، ثەتبیجەت کبتێک تزووطادەی چابوی و نیناب نەری و ااڕ نابسەکەی 

چاابوی دەدرا، تەسووی ثە نبخیاا،ا دەهێنااب و دەیکظااەە دڵەکااوتێ. جاانە لە 
لەوەع یۆێنێنی دەیشانی کە ژنە خۆ ثۆ ئەو دەناوەنێ و دەیا ەوا ثە نیناب 
و ناابسە طااووتێنەرەکەی هەطااەی ثەااووڵێنێ و طااەرنەی ثااۆ نی خااۆی 
ڕاثدێؼااێ. هەتااب ئەو جێاایەی کە داثونەریااڵ ڕەناابی دا لەوا ماابیەوە و کە 

ەلدظاای یۆێنااب، طااەپبنی،ای ثبناا  کاازد ثااۆ نی خااۆی، ثە دیەاای ێبرێاابرا ئ
ػااێوەیەکی چاابوەڕواو نەکاازاو و هەڵظااوکەوتێدی درۆییاانەوە اێاای گااوت: 

و لەگەڵااای کەوتە دەمەتەزاااێ، ثەاەلە وەرطاااووڕا و لەوا « ئااابسیشەکەی!»
دوور کەوتەوە و خااۆی کاازدەوە ثە ژوورەاا،ا. ثااۆیە ڕۆیؼااەەوە ثااۆ ماابڵێ 

ثۆ ن اۆمی طاەرا و ثەثاێ ئەوەی خاۆی  تبکوو ژنە نەثینێ، ثەاڵی ڕۆیؼڵ
ثشاناێ چااۆو و ثە ی مەثەطااەێک، ڕۆیؼاڵ ثااۆ ثەراەنااەەرەکە و لە تەواوی 
ئەو ماابوەیەدا کە ژنەکاابو لە گۆڕەااابنی ثەر زبڵ،رمەکبناا،ا کااۆ ثجااوونەوە و 
خەریدااای طاااەمب و هەڵپەڕکاااێ ثاااووو، چااابوی لە طاااەر ژنە هەڵنەگااازت و 
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ەی طاوور و زاۆڵ و ثەلەکای تبمەسرۆیبنە لە لەػونری ڕامب و دیەنی کوڵم
 ڕووتی، ئۆخژنی ثە دڵی دەثەخؼی.

کە دیەی هی  کەص چبوی لێ نییە، ثەاەلە هابتە خاوارا و ثەثاێ چازاە 
ڕۆیؼاااڵ ثاااۆ ثەرهەیاااوانەکە، لەوا جنەرەیەکااای داییظااابن، و ثە ثیااابنووی 
ایبطە کزدو لە نێو ثبخەکە، ڕاطڵ ثەو نیەدا ڕۆیؼاڵ کە طاەپبنی،ای اێا،ا 

ەناا، هەنناابو نەڕۆیؼااەجوو تزووطاادەی کااورتەکێدی ڕۆیؼااەجوو. هێؼااەب چ
چیناا،ار و تەنااوورە و لەچدەیەکاای طااوور لە اؼااڵ دارەکاابنەوە طااەرنەی 
ڕاکێؼاااب. طاااەپبنی،ا ثاااوو لەگەڵ ژنێدااای تاااز ثە نەرمااای هەننبویااابو دەناااب. 

 «ئەوانە ثۆ کوا دەچێ »مۆچڕکێدی اێ،ا هبت و  لە دڵی خۆی،ا گوتی: 
بخی گەڕا. دەتنااوت دەطااەێدی لە نبکاابو هەطااڵ و حەسەداای ثەتاایێ لە ناا

ثەهێاش گزتاوویە و ڕای،ەکێؼااێ. دڵای ثە اڕتابو لێاای دەدا و دەتناوت چنناای 
کەطااێک لە ناابخی طاایننی،ا هەڵیاا،ەگوڵۆیێ. چاابوەدی لە دەوروثەری خااۆی 

 کزد و ڕۆیؼڵ ثۆ نی.
یاۆێنێنی ئیڤابنۆێی ، یاۆێنێنی »دەننێک لە اؼڵ طاەریەوە ثابننی کازد: 

یااااۆێنێنی، ...« ثەڕەشتاااابنی ثاااادەی کە ئیڤاااابنۆێی ، مااااێ هاااابتووی عەرسی 
طبمۆخینی کەرەشکەنی دی کە چەن، ڕۆژ ثوو خەریدای هەڵدەنا،نی چاباڵو 
ثااوو. وەخااۆ هاابتەوە و ثەاەلە ئاابوڕی دایەوە. چااوو ثااۆ نی طاابمۆخیێ و 
لەگەڵ ئەوەی زظااااااەی لەگەڵ کاااااابثزای کەرەااااااشکەو دەکاااااازد، طااااااەری 

لێژییەکەدا وەرطااووڕان، و دیەاای طااەپبنی،ا و ژنەکەی هاابوڕەی ثە طااەراو
داگەڕاو ثاااۆ نی چاااباڵوەکە، یااابو چاااووو ثاااۆ طاااەر چاااباڵوەکە و چااابو 
لێدزدنیبو کزدە ثیبنوو. هەردوو ژنە ثە نەرمی چاووو ثاۆ طاەر چاباڵوەکە 
و دوای ئەوەی تااۆسا ڕاوەطااەبو، ثە هەڵەداواو ثااۆ نی کااۆڕی طااەمب و 

 هەڵپەڕکێدە گەڕانەوە.
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زظاااااەکبنی تەواو ثاااااوو، یاااااۆێنێنی دوای ئەوەی لەگەڵ طااااابمۆخیێ 
گەڕایەوە ثۆ مابڵێ، ثەاڵی وەهاب دامابو و ػایەژا ثاوو، دەتناوت تووػای 
جینبیەتێدی طبمنب  ثاووە. سیابتزیغ ثەو هاۆیەوە ثاوو کە طاەپبنی،ا لە 
مەثەطەەکەی تێنەیؼەجوو و دەیشانی کە ئەو، یبنی یۆێنێنی تابمەسرۆی 

دڵیا،ا ثاوو. ژواو و لە ئبمێش گزتنیەتای و خۆػای ئەو حەس و ئابواتە لە 
 14لە نیەکاای تزیؼااەوە دەیشاناای کە ئەو ژنە یاابنی ئبنااب ازۆخۆرۆێاابع

 ثەوەی سانیوە.
گزینک ئەوە ثوو کە ئەو خۆی هەطەی دەکازد ػدظاەی خاواردووە 
و ئیەاااااز ئیااااازادەی لە دەطاااااەی خۆیااااا،ا نەمااااابوە و وسەیەکااااای دیااااادە 
هەڵی،ەطاااووڕەنێ. ئەماااڕۆ ڕەدەوتنێداااای ایااازۆس ڕسگااابری کزدثااااوو و 

وػااای ئەو خمکاااۆرکە ثجێاااەەوە، ثەاڵی طاااوور طاااوور نەی ێؼاااەجوو تو
دەیشاناااای ئەگەر ئەمااااڕۆع نەثااااێ، طااااجەینێ یاااابو دوو ڕۆژی دیاااادە 

 تێ،ەکەوا و تێ،ادەچێ.
ثەڵااااااااێ تێاااااااا،ادەچێ. ئەو لە ثەرچاااااااابوی ثااااااااوو کە تووػاااااااای ی 
ڕۆژەڕەػییە  دەثاێ ا خیابنەت کازدو لە ژنەکەی، لە ژنێاک کە ڕۆح و 

لەگەڵ ژنێدای ندەیای، لە  گیبنی لەگەڵیەتی و خۆػای دەوا. لە گونا، و
ثەرچبوی هەموو خەڵدی، ئەی ڕۆژەڕەػی و تێ،اچووو ئەوە نییە  ثێ 
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ئاابثڕوویی، ڕەع ثااووو لە ثەرچاابوی خەڵااک، دوای ئەوە چااۆو لە نێااو 
کۆمەڵ،ا طەری هەڵێنبیە، ئیەز دوای ئەوە مەحبڵ ثاوو ثەاوانێ ثاژی. ناب، 

 دەثێ ڕەنەچبرەیە  ث،ۆسەەەوە. 
ایە گیاابو، خااودایە گیاابو چااجدەی  یاابنی خااود»لە دڵاای خۆیاا،ا گااوتی: 

دەثێ مێ ثەو ػاێوەیە تووػای سەلدابو ثام و تێا،اثچم  یابنی ثەڕاطاەی 
هااای  ڕەنەچااابرەیە  نیااایە  ثەاڵی هەرچاااۆنێدە دەثاااێ کبرەاااک ثااادەی و 

 «ڕەنەچبرەیە  ث،ۆسمەوە!
« ثیز لە ئەو مەکەوە، ثیز لە ئەو مەکەوە!»حوکمی لە خۆی دەکزد: 
ز دەهاابتەوە دەی ێناابیە ثەرچاابوی خااۆی، لە هەر لەو کاابتەدا ئەوی وەثیاا

 ژەز دارە ثووسەکبن،ا.
چیزۆکێداای وەثیااز هاابتەوە کە لە جێاایە  خوەناا،ثوویەوە. چیزۆکاای 
ایبوەدی تەرکەدنیب کە ػەی،ای ژنێدی جاواو ثجاوو و دەثاوو دەطاڵ ثە 
لەػااای،ا ثێناااێ و ػااایفبی ااااێ ثجەخؼاااێ، ثاااۆیە ثاااۆ ڕسگااابر ثاااووو لە 

خظااەجووە طااەر ئاابور، ثە  وەطوەطااەی هەوەص، دەطااەەکەی دیاادەی
جۆرەاک کە زبمدەکاابنی طااووتبثووو. کە ئەو چیاازۆکەی وەثیااز هاابتەوە 

ثەڵااێ، مناایغ وای ثە ثاابع دەساناام زبمدەکاابنم »لە دڵاای خۆیاا،ا گااوتی: 
چاابوەدی لە « ثظااووتێنم و ڕۆحاای خااۆی لە سایە ثااووو ڕسگاابر ثاادەی.

دەوروثەری خااۆی کاازد کە دڵنیااب ثااێ هاای  کەص لە ژوورەکەدا نیاایە. 
و مۆمێدی هەڵدزد و لەگەڵ ئەوەی ثە توانەەوە ثە خۆی دەگاوت: ابػب

زابمدی لەطاەر گاڕی ماۆمەکە ڕاگازت. « دەی ئێظەب ثیز لە ئەو ثدەوە»
ثەاڵی زبمدی طووتب و ثێ ئیکەیابر کێؼابیە دواوە کە ثە دووکەڵ ڕەع 
هەڵدەڕاثااااوو. مااااۆمەکەی کوژاناااا،ەوە و یڕەاااای دا و لەگەڵ ئەوەی ثە 

ئەو یداازە زااۆڕە! دەثااێ ڕەناابیە  »تی: گەوجێەیاای خااۆی اێدەناای، گااو
ث،ۆسمەوە کە ئیەز چابوی اێای نەکەوا. یابو خاۆی لێازە ثاڕۆی یابو ئەو 
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لێزە دوور ثکەمەوە. ابرەیە  دەدەی ثە مێزدەکەی کە ثیجیبت ثۆ ػابر 
یبو گون،ەدی دیدە. دەی ئابوا هەماوواو دەساناێ و دەما،ەنە ثەر ااالری 

رچیایە  ثاێ لە ثەرەوڕوو تەوص و توانە. هەرچی دەییێێ ثب ثییاێێ. هە
ثووو لەگەڵ ئەو مەتزطییە ثبػەزە. ثەڵێ، ئەوە کابرەدە دەثاێ هەرچای 

ئەی زظبنەی لەگەڵ خاۆی دەکازد و چابوی لە « سووتز جێجەجێی ثدەی!
ئێظاەب خەریادە ثاۆ »طەر ئەو هەڵنەدەگازت. لە نبکابو لە خاۆی ازطای: 

اێاای وا ثااوو ژنە دیەااوویەتی لە اؼااڵ اەنااەەرەکەوە « کااوا دەچااێ 
اوەطااەبوە و تەمبػاابی دەکااب. چاابوەدی لە اەنااەەرەکە کاازد و دەطااەی ڕ

ژنێدی گزت و لەگەڵ ئەوەی ثە تون،ی دەطەیبو ڕادەوەػبن، ثە ڕەنبی 
ثاابخەکەدا ڕۆیؼااەێ. یااۆێنێنی ثااێ ئەوەی خااۆی ثشانااێ ثااۆچی و ثە ی 
مەثەطااااەێک لەو یداااازەی خااااۆی ڕاسیاااایە، ڕۆیؼااااڵ ثااااۆ نووطاااایننەی 

 میدەکەی.
ەرگی جێژناای لە ثەردا و ڕۆناای لە زااژی ێبطاایێی نیدۆنیااۆێی  جێااوث

داثااوو، لەگەڵ ژنەکەی و میااوانەکەی کە لەچاادەی ثە طااەردا داثااوو، لە 
 طەر مێشەکە چبییبو دەخواردەوە.

 ا ێبطێی نیدۆنیۆێی ، دەمەوا زظەت لەگەڵ ثدەی.
 ا ثبػە، یەرموو گەورەی!

 ا نب، وا ثبػەزە ثێیە دەرا!
ڕووی لە « کەی لە طاەر کەی.ا هەرئێظەب، ثەاڵی اەلە مەکە ثاب کااڵوە

تبنیاااب، طاااەری دووکەڵدێؼااای طاااەمبوەرەکە »ژنەکەی کااازد و گاااوتی: 
 کاڵوەکەی لە طەری کزد و ػبد و لێو ثەثشە هبتە دەرا.« ثنێوە!

یۆێنێنی ثۆی دەرکەوت کە گشیزەکەی ێۆدکابی خاواردۆتەوە. ثەاڵی 
چاابری نەثااوو. ڕەناانە ئەوە ثبػااەز ثااێ و لە کاابتی طەرخۆػاای،ا ثبػااەز 

 وانی ازەظدەی دڵی لە ن ثدبتەوە.دەیە
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ێبطاایێی نیدۆنیااۆێی ، دەمەوا دیظاابو طااەثبرەت »یااۆێنێنی گااوتی: 
 «ثە ثبثەتەکەی اێؼوو زظەت لەگەڵ ثدەی، طەثبرەت ثەو ژنە!

 ا چۆو  مێ خۆی اێم گوتێ ئیەز کبری اێ نەدەو!
ااا نااب، مااێ ثیزەداای ثبػااەزی کاازدۆتەوە و دەماا ەوا طااەثبرەت ثەو 

گەڵ ثاادەی. ناابکزا لێاازە دووریاابو ثکەیاانەوە  ثیاازەی خااۆی زظااەت لە
 نبکزا هەموو ثنەمبڵەکەیبو ثۆ ػوەنێدی دیدە ڕاگوەشیێ 

ێبطیێی نیدۆنیۆێی  ثە لەثشەدی نبثەداڵنە و ثە جۆرەک کە یاۆێنێنی 
چااۆو  جااب ثااۆ کوەیاابو »اێاای واثااوو تاابنە و تەػااەری اێااوەیە، گااوتی: 

 «ڕاگوەشیێ 
،ەیێ و سەوییە  ، ثۆ وەنە ا مێ اێموایە دەکزا ثڕەک ابرەیبو اێ ث

، دەتوانیێ اێمێیابو ثدەیاێ ثچاێ ثاۆ ئەوا و ئیەاز لێازە 15لە کۆلەۆێظدی
 نەمێنێ.

اااا ثەاڵی چاااۆو، ثچاااێ ثاااۆ کاااوا  ئەواو ژیاااێ و ژیواریااابو لێااازەیە. 
اؼەبواؼەیبو لێازە ثاووە. ئێظاەب ی کابرەدی ثە ئێاوەیە کە ئابوا دەتەوا 

 لێزە ثڕۆو 
ێجنەی، ئەگەر خابنم ثەوە ثشاناێ، ا ێبطیێی نیدۆنیۆێی ، دەثێ ئەوە ت

 چجدەی 
 ا ثۆ دەسانێ  کێ هەیە ػۆێبری ثدبت 

ااا ثەاڵی چااۆو دەکاازا ثەو تاازص و دڵەڕاوکێاایەوە ثااژیم! ثەڕاطااەی 
 کەوتوومەتە ثبرودۆخێدی سۆر نبلەثبرەوە!

ا ثۆ لەخۆڕا دڵی خۆت نبڕەحەت دەکەی  خەمڵ نەثێ. کێ هەیە کە 
ەڵاێێ "ڕاثازدوو مەهێانە کابیە، ثی ەوا کبی کۆو ثە ثاب ثدابتەوە  وە  د

                                                           

15- Koltovsky 
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دنیااب کە مەرگاای لە دوایە" یاابو وەکااوو اێؼااینیبو دەڵااێێ "دنیاابیە لە کەو 
 «دە، ثێنونبهێدی نییە، کەص ثێ ەڵە نەژیبوە لە طەر ئەی سەوییە."

اااا لەگەڵ ئەوەػااا،ا وا ثبػاااەزە لێااازە نەمێااانێ. تاااۆ نااابتوانی لەگەڵ 
 مێزدەکەی زظە ثدەی 

ێنی ئیڤبنۆێی ، تۆ ثۆ لەخۆڕا دنیابت ا ئبخز چیی اێ ثیێم  ثبػە یۆێن
لە خااۆت کاازدۆتە چەرمە چااۆلەکە  کااێ لێاازە هەیە کە خاازااەی تااۆی 
ثوا  یبو ػاەێ ثیاێ  هەماوو خەڵدای چبویابو لە تاۆیە و ڕەیەابری تاۆ 

 دەکەنە طەرمەػپی خۆیبو.
 ا لەگەڵ ئەوەػ،ا ثچۆ زظەیبو لەگەڵ ثدە.

 ا ثبػە، اێیبو دەڵێم.
  ئبکابمێدی نیایە، هەر ئەو دەردەدڵ ئەگەرچی دەیشانی ئەو کبرە هی

کاازدنەی لەگەڵ گشیاازەکەی تااۆسا ئبطااوودەی کاازد. گزیناا  ئەوە ثااوو 
هەطەی دەکزد نینەرانییەکەی سیبتز لە ڕادەی خاۆی مەتزطاییەکەی لە 

 ثەرچبوی گەورە گزدۆتەوە.
ثبػە مەگیێ زەراری جێژوانی لەگەڵ دانبثوو  ػەی وا مەحبڵ ثاوو. 

یبطااە ثداابت و ژنەع ثە ڕەاادەوت لەوەااوە چووثااوو لە نێااو ثاابخەکەدا ا
 تێپەڕیجوو. هەر ئەوە و ثڕایەوە!
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 چاردە
 
 

هەر ئەو ڕۆژەی جێژنااای طاااێ ایااازۆساو کە یاااۆێنێنی دوای نااابنی 
نیوەۆڕ لەگەڵ ژنەکەی چووو ثۆ ایبطە کازدو لە نێاو ثابخەکە، لەوەاوە 
ژنەکەی ثزد ثۆ مەسرا تبکوو طاێوەڕەی لەوەڕگابکەی ایؼابو ثا،ا، لیاشا 

بتێاااک ویظاااەی لە جاااۆگەیە  ثپەڕەاااەەوە، ثااابسی دا و لە کااابتی لەوا ک
ثاااابسدانەکەدا نزاااای وەرگەڕا و کەوت. هەڵااااجەت ثە نەرماااای ثە طااااەر 
نتەنیؼە،ا کەوت و زیژانا،ی، یاۆێنێنی لە ڕوخظابری،ا نە  هەر تازص، 
ثەڵدوو ژانیؼی دی. ویظەی هەڵیجظاەێنێەەوە، ثەاڵی لیاشا دەطاەی نەدایە 

نااااااب، اەلە مەکە یااااااۆێنێنی، خااااااۆی » و ثە ػاااااایێەثشەیەکەوە گااااااوتی:
هەروا کە کەوتجااوو « هەڵ،ەطااەمەوە. هاای  نەثااوو. تەنیااب نزاام وەرگەڕا!

 یۆێنێنی چبوی لە چبوی کزد و لە نینبی،ا نیؼبنەی خەتبی دی.
ئااابخز چەنااا،ەتبو ااااێ ثیاااێم ژنااای »ێبرێااابرا ئەلدظااای یۆێناااب گاااوتی: 

 «دووگیبو نبثێ ئەوەن،ە جزاێ و هەڵەػە ثێ!
 گیبو، ئێظەب هەڵ،ەطەمەوە! ا هی  نییە دایە

، ثەاڵی هەر لەو کابتەدا ڕەننای  مێزدەکەی یبرمەتیی دا و هەطەبیەوە
 اەڕی و ئبطەواری تزص لە ڕوخظبری،ا وەدیبر کەوت.

 ا ثەڵێ وا دیبرە حبڵم ثبع نییە.
 دایدی ثبننی کزد و ػەێدی ثە گوە،ا چزابن،.

ەخاڵ خاۆی، ئەیاڕۆ، ثەدث»ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب هبواری لێ هەطەب: 
خااودایە گیاابو، دیەااووتە ی ثەاڵیەکەاابو ثە طااەر کااچەکەی هێنااب! مااێ اااێم 
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گااوتێ مەچااێ. ڕاوەطااەێ مااێ دەچاام ثااۆ نی خشمەتدبرەکاابو. کااچەکەی 
نبثێ ثە ڕە،ا ثڕوا، دەثێ لە طەر عبرەثبنە و ثە ڕاکؼبوی ثیاجەنەوە ثاۆ 

 «مبڵێ.
مەتزطە لیشا گیبو، خۆی »یۆێنێنی ثە دەطەی چەای گزتی و گوتی: 

 «ەتجەمەوە. دەطەڵ لە مێم ئبڵێنە. ثەڵێ، ئبوا!د
دانەوی، ثبوەػی کزد ثە زبچی،ا و ثەرسی کزدەوە، دوای ئەوە ئیەاز 
هی  کابت ئابساری ئابوەەەی ػایزیێ کابمیی ثە ئبػادزای لە ڕوخظابری 

 هبوطەرەکەی،ا لە ثیز نەچۆوە.
خۆػەویظااااەەکەی، مااااێ سۆر »لیااااشا ثە سەردەخەنەیەکەوە گااااوتی: 

طاەری دانەوانا، و « ریدە دەڕوا. اێی ثیێ ڕاوەطاەێ.زورطم! دایدم خە
مااابچی کاااازد. دیااابر ثااااوو دەیاااا ەوا دایدااای ثنەڕەااااەەوە و ثجینااااێ کە 

 مێزدەکەی چۆنی لە ثبوەع کزدووە.
یۆێنێنی ثبننی ێبرێابرا ئەلدظای یۆێنابی کازد کە اەلە نەکابت و ئەو 

کە دەتوانێ لیشا ثنەیێنێەەوە ثۆ مبڵێ. ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب ڕاوەطەب و 
چاابوی اێیاابو کەوت سۆر توناا،تز لە اێؼااوو دای لە زااوڵپەی گزیاابو و 

داینێ، کچەکەی دەخەی. مێ دەسانام دەیاکەیە خاوارا. »ثبن  و هبوار: 
 «داینێ، تۆ دەت ەوا کچەکەی ثدووژی. تۆ ڕەشەیە  ویژدانڵ نییە!

 ا نب، مەتزطە نبیکەمە خوارا. خۆ ئەوەن،ە زورص نییە.
داینێ. مێ نبتوانم ثجینم تۆ لە ثەرچابوی ا نبثێ تۆ لە ثبوەػی کەی، 

 خۆی کچەکەی دەکوژی.
 ئەوەی گوت و ثە هەڵەداواو خۆی کزد ثە نێو ثبخەکەدا.

 «گوەی مەدەیە خۆػەویظەەکەی.»لیشا ثە ثشەیەکەوە گوتی: 
 ا خۆسگە وە  ئەوجبرە تووػی کێؼە نەثیێ.
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ااا نااب، مەثەطااەم ئەوە نیاایە خۆػەویظااەەکەی. ئەمەیاابو هاای  گزیناا  
ە. مێ مەثەطەم زظەکبنی دایدمە. ثبػە دامنێ، مبن،وو ثووی. تاۆسا نیی

 اؼوو ث،ە.
ثەاڵی یااااۆێنێنی ئەگەرچاااای سۆر مبناااا،وو ثجااااوو، ثە ڕووخۆػاااای و 
دولوورەوە گەیبن،ییەوە مبڵێ و لیاشای نەدایە دەطاڵ ئەو خشمەتدابر و 
ئبػپەسەی کە ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب اەیا،ای کزدثاوو و نابردثوونی ثاۆ 

ثە هەڵەداواو ثەرەوایزیاابو دەهاابتێ. لیااشای ثاازدە ژووری یاابرمەتی و 
 خەوەکەی و لە طەر اێکەیەکەی ڕایدێؼب.

دەطەی گزت کێؼابی ثاۆ نی خاۆی، « ثبػە، ئیەز ثڕۆ.»لیشا گوتی: 
مااێ و ئبنووػاادب خۆماابو ثە هەمااوو کبرەکاابو »ماابچی کاازد و گااوتی: 

 «ڕادەگەیێ، خەمڵ نەثێ  تۆ ثڕۆ.
تەنیؼااەەوە خااۆی گەیبناا،ە نیاابو.  مبریااب ابولۆێناابع لە خاابنووەکەی

جێەکبنی لە ثەری لیاشا داکەنا، و لە نێاو ااێکەیەکەدا ڕایدێؼاب. یاۆێنێنی 
لە ژووری میوانااااا،اری کەێجێدااااای ثە دەطاااااەەوە، مااااابت و چااااابوەڕواو 
دانیؼااەجوو. ێبرێاابرا ئەلدظاای یۆێنااب ثە اەنبیاا،ا تێااپەڕی و هەڵظااوکەوتی 

نااا،ەع گااازژ و هێنااا،ە تۆطااانبنە و ااااڕ لە طاااەرکۆنە و لاااۆمە ثاااوو، هێ
نێوچبواو تبڵ ثوو دەتنوت هەوری ثەهابرە، ثاۆیە تزطای ػادبن،ە دڵای 

دایە گیابو، لیاشا »یۆێنێنی. ثە سمبو تێدەڵ بتنەوە لە خەطاووی ازطای: 
 «چۆنە  چیەبو کزد 

اااا چاااجدەیێ  ئەوە ازطااایبرە تاااۆ دەیااادەی  ئەوەی کە اێاااڵ خۆػاااە 
نێو جاۆگە ثیجیظەی هەر ئەوەیە. ئەگەر اێڵ خۆع نەثوایە. نەت،ەخظەە 

 ئبوەکەوە.
ێبرێبرا ئەلدظای یۆێناب، ئیەاز »یۆێنێنی ثە تووڕەیی دەننی هەڵجڕی: 

هەڵظوکەوتڵ سۆر نابحەس ثاووە و ثە تەواوی ػاووت لاێ هەڵدێؼابوە. 
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ئەگەر دەت ەوا خەڵدی ئابسار ثا،ەی و دڵیابو ثڕەنەێنای و ژیبنیابو لاێ 
یە. ئێاازە جێاای ئەوە نیاا»... دەیویظااڵ درەااژەی اااێ ثاا،ا: ...« تاابڵ ثاادەی 

ثاۆ ئەو »ثەاڵی ددانای ثە خۆیا،ا گازت و گاوتی: « ثڕۆ ثۆ ػوەنێدی تز.
 «ثبرودۆخەت ثە نوە گزین  نییە و طەرت لە کێؼە دەخورا 

« تااااابزەتی چەلەحااااابنێم نیااااایە، ئیەاااااز کااااابر لە کااااابر تااااازاساوە.»اااااا 
 ػەوکاڵوەکەی زیڵ نب ثە تیالگی طەریەوە و ڕۆیؼەە دەرا.

رگەڕاثااااوو و سەثاااازی لیااااشا ثەڕاطااااەی خاااازاپ کەوتجااااوو. نزاااای وە
وەدەوتجوو. مەتزطیی ئەوەع لە گۆڕە،ا ثوو کە دیظابو منا،اڵەکەی لە 
ثبر ثچێ. هەموو دەیابنشانی کە های  کبرەدیابو لە دەطاڵ نابیە و دەثاێ 
ڕاکؼااێ و اؼااوو ثاا،ا. لەگەڵ ئەوەػاا،ا ثڕیبریاابو دا کەطااێک ثنێاازو ثااۆ 

 ػبر و اشیؼک ثێنێ.
نی طاایمۆنۆێی ، جەنابثی نیداۆ»یاۆێنێنی ثاۆ اشیؼادەکەی نووطاای: 

ئێااااوە هەمیؼااااە لەگەڵ مناااا،ا گەورەییەاااابو نواناااا،ووە و ثە دەنناااامەوە 
هااابتووو، هیاااواداری ئەمەااابرەع دەطاااڵ ثە ڕوومەوە نەنێااای و ثااانەیە 

کە نابمەکەی نووطای ڕۆیؼاڵ « یزیبی ژنەکەی. ئەو لە ... هەتاب دوایای.
ثااۆ گەلەخاابنەکە تاابکوو ئەطاار و عبرەثاابنە ئبماابدە ثداابت. چەناا، ئەطاار 

وو ثااۆ هێناابنی اشیؼاادەکە و دیظاابو ثاازدنەوەی ثااۆ ػاابر. اێویظااڵ ثاا
کبتێااک کاابری میاادەکە اااڕ ایااڵ و گەػااە نیاایە، ئەو کاابرە ثە خێزایاای 

، تاابکوو کاابرەکەی چەتاای  جێجەجااێ ناابثێ و دەثااێ تەگجیاازی ثااۆ ثداابت
تێااانەکەوا. مؼاااووری کااابرەکەی خاااوارد و عبرەثااابنەچییەکی نااابرد ثە 

یەوە ثاااۆ مااابڵێ. لیاااشا دوای اشیؼاااد،ا. طاااەعبت ناااۆ نی داثاااوو کە گەڕا
ڕاکؼبثوو و دەینوت حبڵی ثبػاە و های  کاوەی نبیێؼاێ. ثەاڵی ێبرێابرا 
ئەلدظاای یۆێنااب لە ژوورطااەری دانیؼااەجوو، ثە چەناا، دەیااەەری نااۆتە 
طێجەری ثاۆ چابوی کزدثاوو کە ػاۆزی چازاکە لە چابوی نەدا، خۆػای 
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خەریداای چنیناای ثەتاابنییەکی طااووری گەورە ثااوو. ڕەیەاابری هاابواری 
دوای ئەو ڕووداوە ثۆ ئەوە نابثێ چابوەڕوانیی ئبػاەیڵ لێای  دەکزد کە

هەثێ و جنە لە ئەو کە ئەرکی خۆی ثە ثبػای ثەجاێ دەناێ، هەماوواو 
 تووػی تبواو و خەتب دەثێ.

یااۆێنێنی ئەو حاابڵەتەی خەطااووی دی و ثااۆ ئەوەی وا ثنااوەنێ کە 
ئبگاابی لە هاای  نیاایە، ثە لەثشەداای ػاابد و ثەری لە خەی و دڵەڕاوکێااوە 

بص کزد کە لە گەلەخابنەکە چیای کازدووە و ثە ئبطابنی ثە جێای ثۆی ث
لە تزویداابکە کاازدووە و ناابردوویە ثە دوای  16ثاابرگینەکە کبثووػاادبی

 دوکەۆر نیدۆنی طیمۆنۆێیچ،ا.
ێبرێبرا ئەلدظی یۆێناب  لە اؼاڵ چابویێدە اێنظاییەکەیەوە چابوی لە 
ثەتااااابنییە چنااااا،راوەکەی کااااازد و لەگەڵ ئەوەی لە چااااازاکەی نشیاااااک 

ثەڵااێ، جااب دیاابرە چەناا،ە کەمەەرخەماای، ئێظااەب کە »زدەوە، گااوتی: دەکاا
یاااااابرمەتی اێویظااااااەە، ڕۆیؼااااااەووی ثە نی ئەطاااااار طااااااوارییەوە و 
ڕایاااا،ەثوەزی. ڕەناااانە زەطااااەی ئەوەت ثااااێ دوکەااااۆریغ ثکەیااااەە نێااااو 

 «کەن،ەاڵو یبو چۆمێدەوە.
اا ثەاڵی دەثاوو کەطاێک ثنێاازی ثە دوای دوکەاۆردا و ماێ دەمویظااڵ 

 یێ ػێوە ثەڕەوە ثچێ.ئەو کبرە ثە ثبػەز
اااا ثەڵاااێ لە ثیااازمە کە ئەو ئەطاااپبنەتبو چاااۆو وە  ثاااب و ثاااۆراو لە 

 وەظەنەوە منیبو هێنب ثۆ ئێزە.
ئەمە ثەهااابنەیە  ثاااوو کە ئەو مااابوەیە  ثاااوو ثاااۆ گاااێە و ثنبػاااڵ 
کزدثااوویە ثنێؼەەخۆػاادە. یااۆێنێنی لە ڕووی هەڵەػااەییەوە گااوتی کە 

 اێ نبکب.ئەی وتەیەی ئەو دوور لە ڕاطەییە و ثبوەڕی 

                                                           

16- Kabushka 
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ااا مااێ هەمیؼااە دەڵااێم، چەناا، جبریؼاام ثە ااازەنض گوتجااوو، کە هاای  
ئبسارەاااک لەوە خزااەاااز نیااایە کە مااازۆڤ لەگەڵ کەطااابنێدی نبڕاطاااڵ و 

، ثەاڵی مەرایاای و  ڕیبثاابس ثااژی و مااێ هەمااوو ػااەێدم اااێ تبمااو دەکاازا
 نبڕاطەیم ثە هی  ػێوەیە  اێ تبمو نبکزا.

 «او سیبتز ئبسار دەکێؼم.ثەاڵی لێزە مێ لە هەموو»یۆێنێنی گوتی: 
 ا ثەڵێ، دیبرە!
 ا چی دیبرە 

اااا هااای ، لاااێم گەڕا ثاااب کااابرەکەی ثااادەی، خەریدااام گاااۆلی کااابمواکە 
 دەژمێزی.

یااااۆێنێنی لە ااااابڵ تەخەاااای خەوەکەدا ڕاوەطااااەبثوو و لیااااشا چاااابوی 
لێ،ەکزد و ثە دەطەە تەڕەکەی کە لە طاەر ثەتابنییەکە درەاژی کزدثاوو 

لەثەر »بوەکاابنی اێاای دەگااوت: دەطااەی مێاازدەکەی گاازت و گوػاایی. چ
دڵی مێ چبواۆػی لە زظەکبنی ثدە و دڵڵ گەورە ثێ. تۆ دەسانای های  

 «ػەێک نبتوانێ ثجێەە کۆطر لە طەر ڕەنبی ئەػپەکەمبن،ا.
دەطاەی تەڕ « ئیەز هی  نابڵێم، زەینبکاب!»یۆێنێنی لەطەرەخۆ گوتی: 

و ػووع و ثبریدی ڕامووطای و ابػابو چابوانی جاواو و مێ زەثابنی 
چجااابراو کااازد و اێێاااووی نبطااادی لە ژەاااز لێویااا،ا ثە نەرمااای وەاااک مب

 دەهبتنەوە.
یبنی ئەمەابرەع لەوانەیە وە  جابری اێؼاوومبو »یۆێنێنی گوتی: 

 «ثە طەر ثێ  ئێظەب حبڵڵ چۆنە 
ػاەێدی طاەیزە، هیاواداری »لیشا چبوی لە سگی خۆی کزد و گاوتی: 

 «ەمێنێ!هەڵەی نەکزدثێ. ثەاڵی هەطڵ دەکەی سین،ووە و سین،ووع د
ااا اەکدااوو کە ثیااز لەوە دەکەمەوە لەوانەیە مناا،اڵەکەت لە ثاابر ثچااێ، 

 هەر ئەوەن،ەیە ػێڵ نبثم.
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لیشا سۆری اێ،اگزی کزد کە ػەوا ثەجێی ثێیێ و ثچێڵ ثاکەوا و 
اؼو ث،ات ثەاڵی یۆێنێنی لە ژوورطەری مبیەوە و دڵی نەهابت ثەجێای 

ڵ ثاوو. لیاشا ئەو ثێیێ و هەتب ثەیبنی چبوەدەزیی لێدزد و لە طەر هەط
ػاااەوەی ثە ئااابرامی تێپەڕانااا، و ئەگەر کەطاااێک نەچووثااابیە ثە دوای 

 دوکەۆردا، لەوانە ثوو هەطەێ و ثە ڕە،ا ثڕوا.
اشیؼک ڕۆژی دوایی کابتی نابنی نیاوەڕۆ گەیؼاەێ و گاوتی چاوندە 
جبری یەکەمی نییە من،اڵی لە ثبر دەچێ، نبثەجێ نیایە کە ناینەراو ثاێ، 

ەی ئەرەنیغ لە اؼدنینەکبنی دوکەاۆردا ثەرچابو ثەاڵی لە ڕاطەی،ا دیبرد
نەکەوت. ثەاڵی ثەوەدا کە ئبطاااەوارەک ثااااۆ ڕەتداااازدنەوەی گزیماااابنەی 
مەتزطاای نیاایە، دەتااوانیێ ثەو ئبکاابمە ثنەیااێ کە لە نیەکەوە ... نیەکاای 
دیدەػااەوە چااوندە دەتااوانیێ تزطاای ئەوەماابو ثااێ کە... هەر ثەو هااۆیە 

ی حەس نبکبت دەوا و دەرمابنی دەثێ نەخۆػەکە اؼوو ث،ات و ئەگەرچ
ثاا،اتێ، ثەاڵی ثە اێویظااەی دەسانااێ ئەی دەوایەی کە دەیاا،اتێ ثیکااوات و 
لە اااااێکەیەکەی نەیەتە دەرا. جاااانە لەوەع طااااەثبرەت ثە اؼاااادنینی 
حەطااەەی لیااشا ثااۆ ێبرێاابرا ئەلدظاای یۆێناابی ڕووو کاازدەوە و ێبرێاابرا 

دەکازد.  ئەلدظی یۆێنبع ثە لەزبن،نی طەری، زظەکبنی اشیؼدی اەطن،
لە کۆتبییااا،ا هەز،ەطاااەی دوکەۆریااابو دا و ئەویاااغ خێااازا اااابرەکەی لە 
زولەمیچەی گزت و ڕۆیؼڵ. نەخۆػەکەع ثۆ مابوەی حەوتاوویە  لە 

 اێکەی،ا مبیەوە و اؼووی دا.
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 پازدە
 
 

یااااۆێنێنی سۆرثەی کبتەکاااابنی لە ژوورطااااەری ژنەکەی دەماااابیەوە. 
و تەػاەر و زظاە  زظەی لەگەڵ دەکازد و کەێجای ثاۆ دەخوەنا،ەوە. تابنە

ڕەزەکبنی ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنبی تبمو دەکزد و هیچای نەدەگاوت، ئەو 
دەیەاوانی وەاڵماای تیااش و تەوطاەکبنی ثاا،اتەوە و ئەوەع سۆر دژوارتااز 

 ثوو.
ثەاڵی نەی،ەتوانی ڕۆژ و ػاەو لە مابڵێ دانیؼاێ: یەکەی ثەو هاۆیەی 

مااااێ کە ژنەکەی دەیناااابردە دەرا و دەینااااوت ئەگەر ثەردەوای لە نی 
دانیؼی، نەخۆع دەکەوی و دووهەی ثەو هاۆیەی کە اێویظاڵ ثاوو ثە 
کبروثبری میدەکەی ڕاثنب. ئەو نەی،ەتوانی لە مبڵێ ثمێنێەەوە و دەچاوو 
ثاااۆ مەسرا و دارطاااەبنەکە و طاااەری لە ثااابو و خەرمااابنەکە دەدا و لە 
هەموو جێایە  نە  هەر خەیابڵ، ثەڵداوو وەانەی سینا،ووی طاەپبنی،ای 

ە هەننبو لەگەڵی دەگەڕا و سۆر ثە دەگامەو لە ثیازی دەدی و هەننبو ث
دەچااۆوە. ثەاڵی ئەوەع سۆر گزیناا  نەثااوو. چااوندە دەیەااوانی ثە طااەر 
ئەو هەطااااەەی خۆیاااا،ا ساڵ ثااااێ. لە هەمااااوو خزااەااااز ئەوە ثااااوو کە لە 
ڕاثاازدوودا چەناا،یێ مبناا  نەیاا،ەدی و یەرامۆػاای دەکاازد ثەاڵی ئێظااەب 

ەثااوو. دیاابر ثااوو طااەپبنی،ا ثەردەوای لە ثەرچاابوی ثااوو یاابو تووػاای د
ثااۆی دەرکەوتااووە کە ئبدااب خواسیاابری تاابسە کاازدنەوەی اێوەناا،ییە و 
هەرجاابرەی ثە ثیاابنوویە  دەچااووە طااەر ڕەناابکەی. هاای  زظااەیەکیبو 
لەگەڵ یە  نەدەکاازد و کبتێااک لووتیاابو ثە لااووتی یەکاا،ا دەتەزااای، لە 
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ئەلااافەوە نەدەهااابتنە ثاااێ. هەر ثەو هاااۆیەع هااای  کبمیااابو ڕاطاااەەوخۆ 
 دەچوو ثۆ ژواننەکە و تەنیب هەوڵیبو دەدا لە ڕەنب تووػی یە  ثێ.نە

دارطەبنەکە تەنیب جێیە  ثوو کە دەیبنەوانی یەکەازی ثجیانێ، چاوندە 
ژناابنی گون،نؼاایێ هەمااوو ڕۆژا دەطااەیبو دەدا گااۆنی و دەچااووو ثااۆ 
نێاااو دارطاااەبنەکە و اڕیااابو دەکااازد لە گیااابوگژ و دەیبن ێنیااابیەوە ثاااۆ 

ی ئەوەی دەساناای و هەر ثەو هااۆیە هەمااوو ڕۆژا مبننبکبنیاابو. یااۆێنێن
کااابرەکەی وا ڕەد،ەخظاااڵ کە ڕەااای ثدەوەاااەە ئەو نیە و چااابوی اێااای 
ثاادەوا. هەمااوو ڕۆژەداایغ ثڕیاابری دەدا نەچااێ ثااۆ ئەو نیە. ثەاڵی ثااێ 
ئیکەیبر هەطڵ و هەننبوی ثۆ ئەونیەی هابو دەدا. کابتێدیغ گاوەی لە 

و ثە دڵەکوتێوە دەیڕوانی دەننیبو دەثوو لە اؼڵ دەوەنێک ڕادەوەطەب 
 ثشانێ ئەوە ثەوە،ا تێ،ەاەڕا یبو نب.

ئەوەی کە دەیویظاااڵ ثشاناااێ ئەوە لەوەاااوە تێااا،ەاەڕا یااابو ژنێدااای 
دیدەیە، خۆػی نەی،ەسانی. لە دڵی خۆیا،ا دەیناوت ئەگەر ئەو ثاێ و ثە 
تەنیب ثێ، خێزا تێی دەتەزێنم. لەگەڵ ئەوەػ،ا تابمەسرۆ ثاوو ثاۆ ثینینای. 

. خەریاک ثاوو اێای دەنابیە نێاو دارطاەبنەکەوە. کە جبرەک تووػی ثاوو
چااابوی ثە طاااەپبنی،ا کەوت، لەگەڵ دوو ژنااای دیااادەی ندەیااای هەرکااابی 
تەلیظێدیبو گیبوگژ ثە کۆڵیبن،ا داثوو و لە نێو دارەکبو دەهابتنە دەرا. 
ئەگەر تۆسەااک سووتااز ث بتجاابیە، ثە تەنیااب لە نێااو دارطااەبنەکەدا تووػاای 

،ا نەیاا،ەتوانی لە ثەرچاابوی ئەو دوو ژنەی دەثااوو. ثەاڵی ئێظااەب طااەپبنی
دیاادە ثنەڕەااەەوە ثااۆ نێااو دارطااەبنەکە و دیاا،اری لەگەڵ تاابسە ثداابتەوە. 
ثەاڵی یااۆێنێنی، ئەگەرچاای دەیشاناای ئەوە کاابرەدی ئەطااەەمە، ماابوەیەکی 
سۆر لە اؼاااڵ لپوااااۆای دار ینااا،زێک ڕاوەطاااەب و گاااوەی ثەوە نەدا کە 

ەڕایەوە و یااۆێنێنی ماابوەیەکی لەوانەیە کەطاابنێک ثیجیاانێ. طااەپبنی،ا نەگ
سۆر لەو ػاااااوەنە مااااابیەوە. وسەی خەیااااابڵی، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ژنەی لە 
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ثەرچااابوی جاااوانەز دەکااازد و ئەی جاااۆرە چااابواێدەوتنە نە  جبرەاااک، 
ثەڵدوو ػەع جبر ڕووی داثوو، لەگەڵ تێپەڕینای سەمابو ژنە سیابتز لە 
و ثەرچبوی ػایزیێ دەثاوو و ثە تابمەسرۆییەوە چابوەڕوانی هەلێاک ثاو

کە ثڕیاابری ژواناای لەگەڵ دانااێ. ئەو هاای  کاابت ئەوەناا،ە لە ثەرچاابوی 
یاااۆێنێنی جاااواو و طاااەرنەڕاکێغ نەثاااوو و نە  هەر طاااەرنەڕاکێغ 

 ثەڵدوو ثەو ڕادەیە دڵی نەخظەجووە داوی خۆیەوە. 
ئەو هەطاااەی دەکااازد توانااابیی ثە طاااەرکزدەوەکبنی خۆیااا،ا نیااایە و 

ثە جێیە  گەیؼەجوو  خەریدە ػێڵ دەثێ. ئیەز زەاڵی حەیب و ئبثڕووی
کەیااوویە  دەڕووخااب. ثە اااێچەوانە سۆر ثە ثبػاای ئبگاابداری مەیاال و 
حەسە دسەااو و اااڕ ػااوورەییەکبنی خااۆی ثااوو و دەیشاناای چااوونی ثااۆ 
دارطەبنەکە خۆی کزدەوەیەکی لەو چەػنە ثوو. دەیشانی کە ػاوەنێدی 
تبریااک و خەڵااوەتی ثااۆ هەڵاادەوا، یاابو دەطااەی ثیناابتێ، لەڕەااوە خااۆی 

ێ. ئەو دەیشانای کە تەنیاب ػاەری کازدو لە خاۆی و خەڵااک لەو دەدۆڕەنا
کااابرەی دەگێاااڕەەەوە و لە ثبرودۆخێاااک دەگەڕا کە ثاااۆی هەڵااادەوا و 
ػوەنێک ث،ۆسەەەوە ثۆ گەیؼەێ ثە االنەکەی و هی  کەص اێی نەساناێ  
ثۆ وەنە تبریدی یابو اێوەنا،یی جەطاەەییی کە هەوەطای حەیاوانی وای 

وەن ثنێ. ثەی هۆیەع دەیشانای کە لێ ثدبت هەموو ػەری و ػدۆیە  
تبوانجاابرەدی ثااێ ػااەرمە و ثە هەمااو تواناابیەوە خەریاادە ڕۆحاای خااۆی 
دەخااابتە نێاااو سەلدااابوەدی ڕەػاااەوە و لەگەڵ ئەوەػااا،ا ڕزااای لە خاااۆی 
هەطەبثوو، چوندە هێؼەب خۆی ثە تەواوی نەدۆڕان،ثوو. هەموو ڕۆژا 

ە ڕسگابری داوای لە خودا دەکزد کە توانبیی اێ ثجەخؼێ و لەو سەلدبو
ثداابت، هەمااوو ڕۆژا ثڕیاابری دەدا کە ئیەااز هەننبوەااک ثەو ڕەناابیەدا 
نەڕوا و چااابو لە دووی ئەو ژنە نەثاااێ و لە ثیاااز خاااۆی ثجااابتەوە. هەر 



 

81 

ڕۆژەی تەگجیزەداای دەکاازد کە ڕۆحاای خااۆی لەو گێااژاوە دەرکێؼااێ و 
 ئیەز ثە نڕە،ا نەڕوا. ثەاڵی هەوڵەکبنی هەمووی ثێ ئبکبی ثووو.

یازانە خاۆ خەریاک کازدو ثە کابرەدی هەمیؼاەییەوە یەکێک لەو تەگج
ثوو. یەکێدی تزیبو سەا،ەڕەوی لە چابنکیی جەطاەەیی و ڕۆژوو گازتێ 
ثااوو. طااێ ەمیغ ئەوە کە ثی ێنێااەە ثەرچاابوی خااۆی کبتێااک ژنەکەی و 
خەطووی و هەموو خەڵدی، لەو کبرە چەاەڵ و ثێڕەوػاەییەی ئبگابدار 

لە ثەرچبویابو ڕەع  ثێ، چۆو دەکەوەەە ژەز هەرەطی ػاەرمەساری و
دەثاااێ. ثیااازی لەو تەگجیااازانە دەکااازدەوە و هەوڵااای دەدا و ثە خەیبڵیااا،ا 
دەهاابت کە ثە طااەر ویظااەە چەاەڵەکەیاا،ا ساڵ ثااووە، ثەاڵی کە نیااوەڕۆ 
دەهاابت و ثیاازی لە ژوانەکاابنی ڕاثاازدووی دەکاازدەوە، و هەروەهااب ئەو 
کااابتەی ثە کاااۆڵی گیااابوگژەوە لە نێاااو دارطاااەبنەکە دیەجاااووی، هەطاااەی 

ەکاازد ئێظااەب دەثااێ لەوا ثااێ و ثە هەڵەداواو ثەرەو لێااڕەوارەکە مێاای د
 ڕەی دەگزت.

اێااااانە ڕۆژ ثەو ػاااااێوەیە تێاااااپەڕی. ئەو هەماااااوو ڕۆژا ژنەی لە 
 دوورەوە دەدی، ثەاڵی لێی نشیک نەدەثۆوە. 
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 شازدە
 
 

لیااشا وردەوردە خەریااک ثااوو چااب  دەثااۆوە. هەطااەبثۆوە و ثە ڕەاا،ا 
حاابڵ و هەڵظااوکەوتی مێزدەکەیاا،ا  دەڕۆیؼااڵ. ئەو گااۆڕانەی ثە طااەر

هبتجوو، تووػی خەی و ییدز و خەیبڵی کزدثوو، ثەاڵی هەرچای هەوڵای 
 دەدا طەری لێی دەرنەدەچوو.

ێبرێبرا ئەلدظی یۆێنب، ثە ػێوەی کابتی ڕۆیؼاەجوو و لە میوانەکابو 
تەنیب مبمی یۆێنێنی لەوا مابثوو. مبریاب ابولۆێناب وە  جابراو لە مابڵێ 

 ثوو.
گێاژاوی هەوەص و دڵەخوراێا،ا کەوتجاووە اەلەزابژە و یۆێنێنی لەو 

خەریک ثوو ػێڵ دەثوو. دوای سریابو و ڕەػاەثبی مابننی ژوئەو، کە 
ئبطبییە و ڕەژنەثبرانی تون، دادەکبت و ئەمەبرەع دوو ڕۆژی خبیبنا، 
و ڕەژنە و گۆابڵەثبراو خۆػی نەکزدەوە. ثبراو اەکی هەماوو کابرەدی 

نااااابنەت نەیبنااااا،ەتوانی لە ثەر ااااااێ خظاااااەجووو. سەوی سەلیجاااااوو و تە
تەڕوزااااوڕی اەیناااایغ ثدێؼااااێ ثااااۆ مەسرا. خەڵداااای هەمااااوو لە ماااابڵێ 
مبثوونەوە. ػواو و گبواو نەیبن،ەتوانی ماباڵت ثەرو ثاۆ لەوەڕگە و لە 
گەوڕ و گەلەخاابنەدا دایاابندزدثووو. هێناا،ەدیغ کە لە طااەحزا خۆیااابو 

ە ثااۆ نەگزتجااوو و مااێنەل و گبڕانەکەیاابو ثااۆ نەحاابواثۆوە گەڕاثااوونەو
ئاابوایی و گۆابڵەثاابراو مەڕ و مبنناابی لە کۆاڵنبناا،ا ثەلەطااە کزدثااوو و 
ژنااابنی گون،نؼااایێ ثە اێکبوطااای و طاااەری ثە لەچااادە اێچااازاوەوە ثە 
ػااااوەێ ئبژەڵەکبنیبناااا،ا دەگەڕاو و ثااااۆ مبڵێیاااابو دەثاااازدنەوە. ػاااایو و 
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جۆگەکبو لێوڕەژ ثووو لە نیبوی لێیای ثەخاوڕ و گژوگیاب و گەاڵ گەع 
لاێ دەچاۆڕا. یاۆێنێنی لە مابڵێ و لە نی هبوطاەرەکەی  و ابراو ئبویبو

دانیؼەجوو. هەردووکیبو مبت و خەیباڵوی ثووو و یۆێنێنی لە خەیابڵی 
طااەپبنی،ا و لیااشا لە خەیاابڵی مێزدەکەیاا،ا. لیااشا چەناا، جاابر هۆکاابری ئەو 

تااابزەتییەی لە مێااازدەکەی ازطااایجوو، ثەاڵی یاااۆێنێنی ثە  دڵەەننااای و ثێ
وە کە هیچی نییە و لیشاع ئیەز ازطیبری لاێ وەڕەسییەوە وەاڵمی داثۆ

نەکزدثااااوو، ئەویااااغ وە  مێاااازدەکەی ایؼاااای خواردثااااۆوە و ماااابت 
 دانیؼەجوو.

نبػااەبییبو خواردثااوو و لە ژووری میواناا،اری دانیؼااەجووو. ماابمی 
یۆێنێنی چیزۆکی طەثبرەت ثە هبوڕا خبنەدانەکبنی ڕەدکظەجوو و ثۆ 

چنینااای ػاااەێک ثاااوو، طاااەدەمیێ جااابر دەینێاااڕایەوە، لیاااشاع خەریدااای 
هەنبطااەیەکی هەڵدێؼااب و هاابواری اؼااەی کاازد. ماابمی یااۆێنێنی داوای 
لێداازد ثچااێ ڕاکؼااێ و ثە خشمەتداابرەکەع ثیااێ زباێااک ێۆدکااب ثااۆ ئەو 
ثێنااێ. یااۆێنێنی لە ماابڵێ دڵەەناا  و لەع داگیاازاو دانیؼااەجوو، هەطااەی 
دەکاازد دار و دیااوار و کەلااواەلی ماابڵێ هەمااووی خەماای لااێ دەثاابرا. 

وەناا،ەوە و جاانەرەی دەکێؼااب. ثەاڵی ئەوەی دەیکوەناا،ەوە کەێجاای دەخ
 هەر تەزەی طەری دەهبت و هیچی لێ تێنەدەگەیؼڵ.

دەثاااێ ثچااام چااابو لەو چەرخە طااامبتبنە ثااادەی کە دوەناااێ »گاااوتی: 
 هەطەب و ڕۆیؼەە دەرا.« هێنبویبنە.

 ا چەتزەک ثەرە، تەڕ دەثی!
ی، تەنیااب ااا نااب، اێویظااڵ نبکااب. ثاابڵەەی زبیؼاام لە ثەردایە. دوور ناابڕۆ

 دەچم ثۆ کبرخبنە.
جشمەکبنی لە اێ کزد و ثبڵەە زبیؼەکەی کزدە ثەری و ڕۆیؼاڵ ثاۆ 
کبرخااابنەکە. ثەاڵی هاؼاااەب ثیظاااڵ هەننااابو لە مااابڵێ دوور نەکەوتجاااۆوە 
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چاابوی ثە طااەپبنی،ا کەوت ثەرەوڕووی دەهاابت، داوەناای کزاطااەکەی ثە 
ە ندا کزدثااوو و اااووس و ثەلەکە طااپی و نبطاادەکەی هەتااب ئەژنااۆی ث

دیبرەوە ثوو. ثە نێاو زاوڕ و چیپابوەکەدا هەننابوی دەناب و ئەو ػابڵەی 
طااەر و ػاابنی اااێ دااۆػاایجوو، ثە دەطااەی ڕاطەەوابطااەەی کاازد و لە 

 خۆی اێچب.
ثەاڵی کە « ثاۆ کاوا دەچای »وە  ئەوەی نەینبطیجێ، لێای ازطای: 

نبطااییەوە، ئیەااز لە جێاای خااۆی وػااک ثااوو. طااەپبنی،اع ڕاوەطااەب و 
ی نەخؼبن، و مابوەیە  لە ژەاز لێاشمەی ثە خاوڕی سەردەخەنەیە  لێو

 ثبرانەکەدا چبویبو لە یە  ثڕی.
ا گوەزەکەیەکمبو نەهبتۆتەوە، ثە دوای ئەودا دەگەڕەم. نبسانم خۆی 
 ثە مبڵی کێ،ا کزدووە! ئەی تۆ ثەو ثبراو و لەننێشەیە ثۆ کوا دەچی 

ئەو ازطاایبرەی هێناا،ە خۆماابنە ثااوو دەتنااوت هەمااوو ڕۆژا چاابوی 
 وتووە و هێن،ە لێک نشیدێ موو ثە ثەینیبن،ا نبچێ.اێی کە

یۆێنێنی لە نبکبو و ثێ ئیکەیبر، کە خۆػی نەیشانی چاۆو ثاوو اێای 
ثە جۆرەااااک ئەو ڕطااااەەیە لە ساری « وەرە ثااااۆ ماااابڵۆچدەکە!»گااااوت: 

دەراەڕی کە دەتنااااوت کەطااااێدی تااااز ئەو وػاااابنەی لە ساری ئەوەوە 
 دەرثڕیوە.

ت و چاابوەدی لااێ داگاازت، طااەپبنی،ا لااۆی ػاابڵەکەی ثە دداناای گااز
ابػبو ثە هەڵەداواو ثەو ڕەنبیەدا داگەڕا کە دەچوو ثۆ مبڵۆچدەی نێاو 
دارطااەبنەکە، یااۆێنێنی ثە ڕەناابی خۆیاا،ا طااەری داخظااڵ و ڕۆیؼااڵ، 
دەیویظڵ لە نشیک یبطاە ثنەوػاەکەوە ثبیا،اتەوە و ثەرەو دارطاەبنەکە 

 مێی اێوەنێ.
ە. دەڵاێ ثنەڕەاەەوە ئبدب، ئبدب، خبنم کبری اێاە»کەطێک ثبننی کزد: 
 «ثۆ مبڵێ کبری اێیەتی.
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 میؼبی خشمەتدبریبو ثوو.
خااودایە، ئەوە دووهەماایێ جاابرە »یااۆێنێنی لە دڵاای خۆیاا،ا گااوتی: 

ثەاەلە گەڕایەوە. ژنەکەی وەثیاااااازی هێناااااابیەوە کە « نەجاااااابتم دەدەی!
ثەڵێنی داوە کبتی یزاوەێ دەوا ثۆ ژنێک ثەرا و ئێظاەب داوای لێا،ەکزد 

 جبت.ئەو دەوایەی ثۆ ث
اێااانە خاااولە  ڕاوەطاااەب هەتاااب دەواکەیااابو هێناااب. ابػااابو دەواکەی 
هەڵناازت و وەڕەاادەوت، لە دڵاای خۆػاای،ا ثڕیاابری دا نەچێااڵ ثااۆ نی 
ماابڵۆچدەکە. چااوندە تزطاای ئەوەی ثااوو لە اەنااەەرەی ماابڵێوە ثیجیاانێ. 
ثەاڵی کبتێک دوورکەوتەوە و سانیی لە مبڵێوە دیبر نییە، خێزا ثبی،ایەوە 

بڵۆچدەکە. دەی ێنبیە ثەرچبوی خۆی کە ئێظەب ژنە لە ڕۆیؼڵ ثۆ نی م
نێوەڕاطەی کەوەیەکەدا ڕاوەطەبوە و تبمەسرۆیبنە چبوەڕوانیەتی. ثەاڵی 
کە گەیؼەە نێاو کەوەایەکە های  کەطای لاێ نەثاوو، های  ئبطاەوارەدیغ 
ثەرچاابو نەدەکەوت کە نیؼاابن،ەری هاابتنی ژنە ثااێ ثااۆ ئەو ػااوەنە. لە 

ەر نەهبتجێ و تەنابنەت لەوانەیە گاوەی لە دڵی خۆی،ا گوتی ڕەننە ژنە ه
زظەکەی نەثووثێ و لە مەثەطەەکەی تێنەگەیؼەجێ. ئەو لە ژەز لێاوەوە 
ورتەیەکی لێ هابتجوو، وە  ئەوەی ثەزطاێ کە ژنە لە زظاەکبنی تێجناب. 

یاابو لەوانەیە هەر حەسی لە هاابتێ نەثااووثێ. ناابسانم ثااۆ لەخااۆڕا اااێم »
وەػاامەوە  ئەو مێاازدی هەیە، واثااوو ثە تاابمەسرۆییەوە خااۆ دەخاابتە ثب

تەنیااااب ماااانم کە هێناااا،ە طااااووکوچزووکم، ثە طااااەر ئەو ژنە چااااب  و 
دڵظااۆسەم،ا، ثە دوای ژنێداای تاازدا هەڵاا،ەم و خەریداام ئاابثڕووی خااۆی 

طاااەرثبنی ژوورەکە تێیظااابثۆوە و دڵاااۆاەی دەکااازد. هەاڵػااای « دەثەی!
میچەکە خووطابثوو و دڵاۆاە تەرکای کەوەایەکەی تەڕ کزدثاوو. لە ژەاز 

ثەاڵی سۆر خاۆع دەثاوو لێازە »ەدا هەڵەزووػدب و ثیزی کزدەوە: دڵۆا
ثااوایە، تەنیااب لە ژەااز ثاابرانەدا و لەی کەوەاایە چااۆڵ و ناەڕەدا لەگەڵاای 
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ثوومبیە. خۆسگە ث بتجابیە و ننایدەی جابرەدی تاز ااڕ ثە دڵ لە ثبوەػام 
ثەاڵی »ثەاڵی ثیازی کازدەوە: « ثنزتبیە و ابػبو هەرچی دەثێ ثاب ثجاێ!

بتجێ، ئەهب ئەگەر هبتجێ حەتمەو جێنباێیە ، ػاەێدی لێازە لەوە نبچێ ه
ئەو کاااوەزەڕەیەی کە دەهااابت ثاااۆ « ثەجێمااابوە و دەکااازا ثیااا،ۆسمەوە.

کەوەاایەکە ثااێ گژوگیااب و ڕووتەو ثااوو، چاابوی اێاا،ا گێااڕا و جێنااباێەکی 
ثەڵێ، ئەو هبتجوو، ثەاڵی، »اێکبوطی دی کە لە جێیە  هەڵکێیظدبثوو. 

ری داوە. لە هەر ػوەنێک ثیجینم دەچم ثۆ نی. ئێظەب ئیەز لێجڕاوانە ثڕیب
ماااابوەیەکی سۆر هەروا لە نێااااو « هەر ئەمؼااااەو دەچاااام ثااااۆ ژواناااای!

کەوەاایەکەدا هەڵەزووػاادب و چاابوی لە کوەزەڕەناابکە ثااڕی، ثەاڵی دوای 
هێاااش هااابتە دەرا و گەڕایەوە ثاااۆ  چااابوەڕوانییەکی سۆر، ػاااەکەت و ثێ

وە ثاۆ مابڵێ. خاۆی کازد گون،ەکە. دەواکەی ثزد ثۆ ایزەژنەکە و گەڕایە
ثە ژوورەکەی،ا و لە طەر زەرەوەیەکەی دانیؼڵ و چابوەڕا ثاوو نابنی 

 نیوەڕۆ ئبمبدە ثێ.
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 حەڤدە
 
 

ثەر لە نااابنی نیاااوەڕۆ، لیاااشا هااابت ثاااۆ نی و ثەردەوای ثیااازی لەوە 
دەکزدەوە کە هۆی دڵەەننای و نابڕەسایەتیی مێازدەکەی دەثاێ چای ثاێ. 

ثیاجەو ثاۆ مۆطادۆ و ئەو نابی ەوا گوتی کە لەوە دەتزطێ ثاۆ سایمابو 
ثچێ و ثڕیبری داوە هەر لێازە لە نی ثمێنێاەەوە. هەروەهاب گاوتی حەس 
نبکااب ثچێااڵ ثااۆ مۆطاادۆ و ئبطاامبنیغ خااۆ لە عەرسدا ناابچێ. یااۆێنێنی 
دەیشانااای ژنەکەی چەنااا،ە لە سایمااابو دەتزطاااێ و چەنااا،ەع نینەرانااای 

وو کە ئەوەیە کە مناا،اڵێدی مەاازۆی ثجااێ، ثەو هااۆیە سۆر ناابڕەحەت ثاا
دیەی ژنەکەی چەن،ەی خۆع دەوا و ئبوا ثە ئبطبنی و دڵفازاوانییەوە 
ئبمبدەیە یی،اکبری ثدبت. دیەی لە مبڵەکەی،ا هەماوو ػاەێک ثە ثبػای و 
ڕەداواێدی ثەڕەاوە دەچااێ و لێاوڕەژە لە طااەیب و اابکی، ثە اااێچەوانەع 
ڕۆحااای ئەو کەنوڕەاااژە لە دسەاااوی و نباااابکی و هەوەص دڵ و نااابخی 

ە. یااۆێنێنی ئەو ػااەوە خەو نەچااووە چاابوی و ئاابساری ڕەع داگێااڕاو
ئەوە هەڵی،ەچۆزبن، کە طەرەڕای ثێشاری لەو ئبکبرەی خۆی و ثڕیبری 
لێجاڕاوانەی ثاۆ اظابن،نی اێوەنا،ی لەگەڵ طاەپبنی،ا و هەڵدەنا،نی ڕەگاای 
نبابکی لە دڵی خۆی،ا، دەیشانی دیظبو ثەیبنی ثێکی هەوەطەکە لە دڵی،ا 

 هەڵەطووو دەنێەەوە.
وورەکەی خۆیاا،ا دەهاابت و دەچااوو و لە دڵاای خۆیاا،ا دەینااوت: لە ژ

نااب، ئەوە مەحاابڵە. دەثااێ ڕەناابیە  ثاا،سۆمەوە ثااۆ دەرثاابس ثااووو لەو »
 «تەننژەیە. خودایە گیبو چجدەی 
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کەطاااێک ثە داثااای یەرەننیااابو ثە زبماااک لە دەرگااابکەی دا. دەیشانااای 
 «یەرموو!»مبمیەتی. گوتی: 

نیەو لیاااشاوە هااابتجوو.  مااابمی وە  نێزدراوەدااای خاااۆهەڵجژاردوو لە
کوڕەکەی، مێ دەسانم تاۆ سۆر گاۆڕاوی و ئەوەع تێا،ەگەی کە »گوتی: 

ئەی ثبرودۆخە چەن،ە لیشا ئابسار دەدا. ماێ تێا،ەگەی کە سۆر دژوارە ثە 
نتەوە کبروثبرت کە ڕووی لە گەػابنەوەیە، ثەجێای ثێیای و ثاڕۆی ثاۆ 

ثاڕۆو.    ئەگەر ثە زظەی ماێ دەکەی لێازە17مۆطدۆ. ثەاڵی چیڵ دەوا
، هەردوکەاابو ئاابرای دەثاانەوە و مااێ وای ثە ثاابع دەساناام  ئەگەر ثااڕۆو

ثچاااێ ثاااۆ کەریااامە. ئەوا ئااابووهەوایەکی ثبػااای هەیە و مبمااابنی سۆر 
 «وەنەػی لێیە. ئێظەبع ئەگەر ثڕۆو ڕاطڵ وەرسی تزەیە. ثێ

، ئەگەر ن ێنیایە  لە نی ئێاوە  مابمە کیابو»یۆێنێنی لە نبکبو گوتی: 
بکەو  ڕاسەادە کە سۆر تزطانبکە و ثەڕاطاەی هاۆی ث،رکێنم ئبػدزای نا
 «ػەرمەسارییە ثۆی!

 ا ثیێ کوڕی خۆی! ثۆ گومبنڵ لە ن ێنی ابرەشیی مێ هەیە 
ماابمە گیاابو، تااۆ دەتااوانی یاابرمەتیم ثاا،ەی و نە  »یااۆێنێنی گااوتی: 

ثیاااااازی ئەوەی کە « هەر یاااااابرمەتی، دەتااااااوانی ڕسگبریؼاااااام ثاااااادەی.
ۆی ڕەشی ثۆ دانبنێ و ئەوەی ن ێنییەکەی لە نی مبمێک ث،رکێنێ کە خ

کە لە ثەرچاااابوی ماااابمی طااااوو  دەثااااێ، ثە نیەوە ناااابخۆع و دژوار 
نەثااوو. هەطااەی دەکاازد مزۆێێداای سۆر طااووکوچزوو  و تبوانجاابرە و 

 دەیویظڵ خۆی طشا ث،ات.
ثیاااێ کاااوڕەکەی، تاااۆ خاااۆت دەسانااای گە چەنااا،ەی »مااابمی گاااوتی: 

 سۆر دڵکاااااۆع ثاااااوو کە ثااااازاساکەی ڕاسەدااااای هەیە و« خۆػااااا،ەوەی
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ڕاسەکەی اڕ ػەرمەسارییە و دەی ەوا ازەظادەی ئەو ڕاسە لە نی ئەو 
 ثدبتەوە و ئەو لەو ڕەنبیە دەیەوانی ثەکەڵک ثێ.

اااا ثەر لە هەماااوو ػاااەێک دەثاااێ اێاااڵ ثیاااێم کە ماااێ مزۆێێدااای سۆر 
 «طووکوچزووکم، مزۆێێدی خوەڕی و ثێؼەڕە .

ئەو زظااااابنە چیااااایە دەیااااادەی »ایزەایااااابو وا  وڕمااااابوانە گاااااوتی: 
 « کوڕەکەی

ااا دەی چااۆو خااوەڕی و طااووکوچزوو  ناایم  لە جێاایە  کە مااێ، 
مێاازدی لیااشا، ثەڵااێ، لیااشایە  کە خااۆت دەساناای ااابکی و خۆػەویظااەیی 
دەرهە  ثە مااێ چااۆنە، ثەڵااێ، مااێ مێاازدی ئەو، دەماا ەوا خیاابنەتی اااێ 
ثااادەی. ئەویاااغ کاااێ  دەمەەوا لەگەڵ ژنێدااای ندەیااای دەطاااڵ تاااێدەڵ 

 «ثدەی!
اااااێ ثاااادەی  کەوایە هێؼااااەب ااااا چیااااڵ گااااوت، دەتەوا خیاااابنەتی 

 نەتدزدووە 
ااا ثااب، کاابرەدم کاازدووە کە لەگەڵ خیاابنەت هاای  جیاابواسییەکی نیاایە. 
چوندە خیبنەت نەکزدنەکەی اێوەنا،یی ثە خاۆمەوە نەثاووە. ماێ ئبمابدە 
ثووی خیبنەت ثدەی، ثەاڵی نەیبن ێؼڵ ثیدەی ... ئەگەر وا نەثوایە ئێظاەب 

 ... ئێظەب ... نبسانم چیم کزدثوو!
 ، اەلە مەکە، ثۆی ڕووو ثدەوە ...ا نب

ا ثبػە، ثب ڕوونەز اێڵ ثیێم. کبتێک طەڵڵ ثاووی گەوجێەایم نوانا، و 
لەگەڵ یەکێک لە ژنەکبنی ئێزە کەیناوثەینم طابس کازد. لەگەڵ یەکێاک لە 
ژنااابنی ئەی گونااا،ە. ماااێ ئەوی لێااازە، لە نێاااو دارطاااەبنەکە و لە طاااەحزا 

 دەدی و ...
 «جواو ثوو »مبمی گوتی: 
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ی ثەو ازطیبرەی مبمی گزژ ثوو. ثەاڵی هێنا،ەی اێویظاەی ثە یۆێنێن
یااابرمەتیی ئەو ثاااوو کە وای نوانااا، گاااوەی لاااێ نەثاااووە و درەاااژەی ثە 

ثەاڵی مێ ئەو کبتە ااێم وا ثاوو اێوەنا،ییەکی سووتێاپەڕە »زظەکبنی دا: 
و سوو لێاای دادەثااڕەم و هەمااوو ػااەێک کۆتاابیی اێاا،ا. هەڵااجەت ثەر لە 

و نشیدەی طبڵێک چبوی اێی نەکەوت و ثیزی  سەمبوەن،ەکەی لێی داثڕای
 «لێ نەکزدەوە.

یۆێنێنی خۆػی ثە ثیظەنی وەطد و ػای کازدنەوەی حابڵی خاۆی 
ابػبو، لە نبکابو، خۆػام نابسانم چاۆو، »تووػی طەرطووڕمبو ثجوو. 

هەر ثەڕاطەی هێن،ا جبر ثاڕوا ثە ڕۆح و تباۆکابو دەکەی ا ئەوی دیاڵ 
ڵ و خەریاک ثاوو لە نابخەوە و کزمی هەوەص لە دڵما،ا کەوتە جموجاۆ

دەیکواردی. مێ جنێوی ثە خۆی دەدا چاوندە ئبگابی لەو کازدەوە چەاەڵ 
و ڕەػەی خۆی هەثوو، یبنی ئەوەی کە هەموو طبتێک لەوانەثوو خۆی 

، ئەگەر  تووع ثدەی و ثە اێی خۆی ثۆ نی ثکوػێم و خاۆی تێاوەگێێنم
خاۆی نیایە، ئێظەبع تووػی ئەو کزدەوە جەاەڵە نەثووی، هی ئبسایەتی 

خودا لەو کابرەی گێاڕاومەتەوە. هەر دوەناێ چاووی ثاۆ نی، ثەنی لیاشا 
کەطااااێدێ ناااابرد ثە دواماااا،ا و ثااااووە هااااۆی ئەوەی نەکەومە نێااااو ئەو 

 «سەلدبوەوە.
 ا چۆو  لەثەر ئەو ثبرانەیە 

ا ثەڵێ، مبمە گیابو. دەسانای ی ئابسارەدم کێؼاب. ثڕیابری دا کوڵوکاۆی 
 یبرمەتیڵ لێ ثدەی. دڵم لە نی تۆ هەڵڕەژی و داوای

اااا هەڵاااجەت ئەو جاااۆرە کااابرانە. ئەویاااغ لە میااادەکەی خۆتااا،ا سۆر 
نەػیبوە. خەڵدی دەساناێ و ایابو حەیاب و ئابثڕووی دەچاێ. ماێ دەسانام 
لیاااشا ژنێدااای نواسە و دەثاااێ دڵااای ڕاگااازی. ثەاڵی ثاااۆچی لە میااادەکەی 

 خۆت،ا 
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یااۆێنێنی دیظاابو وای نواناا، کە گااوەی لە زظااەکەی ماابمی نەثااووە و 
 ثە اەلە چووە طەر زظەکبنی. سۆر

ا ثەڵێ مبمە گیبو، مێ لە چن  خۆی، لە چن  ئەو دەاوەی لە نبخما،ا 
خۆی مەاڵص داوە، ڕسگبر ثدە. تدبت لێ،ەکەی مبمە گیبو یبرمەتیم ثا،ە. 
اێم ثیێ چجدەی  ئەماڕۆ ثە هەڵادەوت ثەرثەطاەێک هابتە طاەر ڕەنابی و 

ثااۆ ثداازەەەوە،  لەو کاابرەی گێااڕامەوە. طااجەینێ ثااۆی هەڵاادەوا و ڕەناابی
خودا دەسانێ چی دەکەی و چاۆو ... ئێظاەب ئیەاز ئەویاغ دەساناێ. مابمە 

 گیبو! مەهێیە ثە تەنیب ثم.
ثبػاە، زەثاووڵمە، ثەاڵی ااێم ثیاێ تاۆ ثەڕاطاەی ئبػاق »مبمی گاوتی: 

 «ثووی 
ا ناب ناب! ئەػاق لە گۆڕەا،ا هەر نیایە. وسەیەکای طاەیزە کە منای دیال 

دیاازەت وەثەر خااۆی ثنااێم و ئەو کاازدووە. مااێ ناابسانم چااجدەی. ڕەناانە 
 کبتە...

مبمی گوتی: ثبػە، هەر ئەوەیە، کەوایە ثە ثاڕوای ماێ ثەو ڕەنابیەدا 
 ثڕۆ کە اێم گوتی. هەموومبو دەچیێ ثۆ کەریمە!

ا ثەڵێ، ثەڵێ، دەڕۆیێ، ثەاڵی هەتب ئەو کبتەی لەگەڵ ئێاوەی، زظاەتبو 
 لەگەڵ دەکەی.
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 هەژدە
 
 

گەڵ ماابمی هێناابیە گااۆڕا و یااۆێنێنی کێؼااە و گاازیەەکەی خااۆی لە
لەوەع گزیننەز ئبساری ویژدا و ثبری زورص و ااڕ لە ژانای ػاەرمێک 
کە دوای ئەو ثبرانە ڕۆژە تبمیی کزدثوو، وەخۆی هێنابیەوە. لە مابوەی 

. لەو حەوتااووەدا 18حەوتوویەکاا،ا لێجااڕاوانە ثڕیبریاابو دا ثچااێ ثااۆ یبڵەااب
جێجەجااێ  یااۆێنێنی چااوو ثااۆ ػاابر و ااابرەی اێویظااەی ثااۆ ئەو طااەیەرە

کزد. ثۆ کبروثبر و ثەڕەوەثزدنی میدەکەػی کەطبنی ػیبوی هەڵجژارد 
و دەطەووری اێویظەی اێ،او. دڵی ئبرای ثاۆوە و جابرەدی تاز نەػاەی 
ڕاثااااازدوو و هەطاااااەی نشیدااااابیەتی لە ژنەکەی و هەطاااااڵ و طاااااۆس و 

 خۆػەویظەی لە نبخی،ا ژیبیەوە.
بزەجابرەدیغ دوای ئەو ڕووداوەی ثبرانەڕۆژەکە ئیەز تەنابنەت ثاۆ ت

چاااابوی ثە طااااەپبنی،ا نەکەوت و لەگەڵ ژنەکەی چااااووو ثااااۆ کەریاااامە. 
مبوەی دوو مبن  لە کەریمە مبنەوە و سۆر خۆػیبو ڕاثوارد. یۆێنێنی 
هێنا،ەی ػاەی تابسە دی و هەطاەی خاۆع و ػایزیێ نابخی داگازت، کە 
اێی وا ثاوو تەواوی نابحەسی و چەاەڵییەکابنی ڕاثازدوو لە طاەر دڵ و 

ەوە. لە کەریمە چبویبو ثە هبوڕا و دۆطەبنی زەدیمی داڵغەی طڕاونەت
کەوتەوە و اەیمبنی دۆطاەبیەتییبو تابسە کازدەوە و سۆر لە یە  نشیاک 
ثوونەوە، هەروەهب سۆریبو دۆطڵ و هبوڕەی تبسە اەی،ا کازد. ژیابو لە 
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کەریااامە ثاااۆ یاااۆێنێنی جێژنێدااای ثەردەوای ثاااوو و جااانە لەوەع سۆر 
واردناابنە سۆر ػااەی نااوەغ یێااز ثەکەڵااک، طااەرەڕای ئەو ػاابدی و ڕاث

ثااااااوو. لەوا لەگەڵ طااااااەرۆکی اێؼااااااووی کااااااۆڕی خبنەدانەکاااااابنی 
ابرەشگبکەیبو نبطایبویی اەیا،ا کازد کە ایابوەدی جاوامێز و تێنەیؼاەوو 
ثوو. ئەو یۆێنێنی کەوتە ثەر دڵ و سۆر مەطاەلە و نیەنای ااێ نبطابن، 

ی و ئەوی کازدە نیەنناازی خاۆی. لە کۆتاابیی ماابننی ئووتا،ا لیااشا کچێداا
جاااااواو و تەن،روطاااااەی ثاااااوو و سایمااااابنەکەی ثە ااااااێچەوانەی ئەوەی 

 مەتزطی ثوو. چبوەڕوانی دەکزا، سۆر طبکبر و ثێ
ماابننی طااێپەبمجز گەڕانەوە ثاااۆ گوناا،ەکەی خۆیاابو و ئەمەبرەیااابو 
ثووثااوونە چااوار کەص. چااوندە دایەنێدیؼاایبو ثااۆ طاابواکەیبو گزتجااوو. 

ثاۆ منا،اڵەکەیبو اەیا،ا لیشا مەمدی ػایزی تێا،ا نەثاوو و ثاۆیە دایەنیابو 
کاازد. یااۆێنێنی ئەو ڕەنااە و خەیەتاابنەی ڕاثاازدووی ثە تەواوی لە ثیااز 
چووثااۆوە و ثووثااووە ایاابوەدی تااز و هەطااەی ثە ثەخااەەوەری دەکاازد. 
دوای تبمو کزدنای ئەو ئابسارانەی ایابواو لە کابتی سایمابنی ژنەکبنیبنا،ا 
ە دەیدێؼاااێ سۆر سیااابتز لە جااابراو ئەػاااق و خۆػەویظاااەیی ژنەکەی ل

دڵی،ا طەری هەڵ،اثوو. کبتێک کۆراەکەی لە ثابوەع دەکازد، طاەثبرەت 
ثە ئەو هەطاااەێدی ثاااوو کە سۆر ثە نیەوە تااابسە ثاااوو، لەگەڵ ئەوەػااا،ا 
سۆر ػیزیێ و اێدەنینای و چەػانی خەیێدەیەکای دڵکاواس ثاوو. ػاەێدی 

 ئەو  19تاابسەتز ئەوە ثااوو کە ئێظااەب ثە هااۆی نشیداابیەتی لە دوومچاایێ
ڕی خبنەدانەکابو  هاۆگزییەکی تابسە طاەثبرەت طەرۆکەی اێؼووی کاۆ

ثە کبروثابری ابرەشگااب لە دڵیاا،ا طااەری هەڵاا،اثوو کە ثڕەداای لە تبطااەی 
نبوثبن  خواسییەوە طەرچبوەی دەگزت و هێن،ەدؼی ثۆ ئبگبدار ثووو 
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لە ئەرکاااای طەرػاااابنی خااااۆی دەگەڕایەوە. ماااابننی ئوکەااااۆثز کااااۆڕی 
وو، یاۆێنێنیغ ثڕیابر خبنەدانی ابرەشگب کۆثاوونەوەیەکی تبیجەتیابو هەثا

ثوو وە  ئەن،امی ئەو کۆڕە هەڵجژەزدرا. کبتێک لە کەریامە گەڕایەوە، 
 جبرەک چوو ثۆ ػبر و جبرەدیغ چوو ثۆ دی،ەنیی دوومچیێ.

ئەو ئاابسار و خەیەتاابنەی ثە هااۆی وەطوەطااەی هەوەص و مێمالنااێ 
کزدو لەگەڵی،ا تووػی ثووثوو، لە ثیازی ثزدثاۆوە و هەر ثیزیؼای لاێ 

ە، سرۆ ثە سەحمەتیغ دەیەوانی ثی ێنێەە ثەر دی،ەی خەیبڵی. نەدەکزدەو
ئەوانە لە ثەرچااااابوی وە  ػااااااێەییە  دەچاااااووو کە ئەو گیاااااازۆدەی 

 ثووثوو.
هەطااەی دەکاازد وەهااب لەو ثەناا، و داوە ڕسگاابر ثااووە کە لە یەکەی 
دی،اریاا،ا لەگەڵ گشیاازەکەی، کبتێااک تەنیااب کەوتااێ، ثەثااێ هاای  تزطااێک 

زد. چااوندە اێؼااەز لەو ثاابرەوە زظااەی طااەثبرەت ثە ئەو ازطاایبری لێداا
لەگەڵ کزدثااوو لە هێناابنە گااۆڕەی ئەو ثبطااە هەطااەی ثە ػااەرمەساری 

هێؼااەب نەهاابتۆتەوە  20ئەو طاای،ۆر اچێنیدااۆێە»نەکاازد و لێاای ازطاای: 
 «لەگەڵ ژو و من،اڵەکەی ثژی 
 ا نب، هەر لە ػبر مبوەتەوە!

 ا ئەی ژنەکەی 
یناااوثەینی هەیە. کە 21ڕەوػاااەە. ئێظاااەب لەگەڵ سینۆیێاااڤ ااا ژنێدااای ثێ

 تەواو ػووی لێ هەڵدێؼبوە!
چااابکەز، ئەو مەطاااەلەیە سۆر ثە »یاااۆێنێنی لە دڵااای خۆیااا،ا گاااوتی: 
 «نمەوە ثێ ەمیەتە! مێ سۆر گۆڕاوی!

                                                           

20- Cidor Pchlnikov 

21- Zinovyev 
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 نۆسدە
ئەوەی یاااۆێنێنی ئااابرەسووی دەکااازد هااابتجووە دی. میااادەکەی ثاااۆ 
مبثۆوە و کبرخبنەکەػی لە گەڕدا ثوو. ثەرهەمی چەوەن،ەر سۆر ثابع 

بر ثااااوو داهاااابتێدی ثبػاااای دەثااااێ. ژنەکەی ثە طاااااڵمەتی ثااااوو و دیاااا
منااا،اڵەکەی ثووثاااوو و خەطاااووی ڕۆیؼاااەجۆوە و ڕۆحیااابو ئبطاااوودە 

 ثجوو. خۆػی لە هەڵجژاردن،ا سۆرینەی دەننی هێنبثۆوە.
دوای هەڵجاااااژاردو لە ػااااابرەوە گەڕایەوە ثاااااۆ مااااابڵێ. هەماااااوواو 

ی ایزۆسثبییااابو اێااا،ەگوت و ئەو نبچااابر ثاااوو وەاڵمیااابو ثااا،اتەوە. نااابن
نیاااوڕەۆی خواردثاااوو و طاااێ ثەیااای ػااابمپبنی هەڵچۆڕانااا،ثوو. چەنااا، 
گەاڵڵەی نوا ثۆ ژیابو لە سەینیا،ا طاەریبو هەڵا،اثوو و ثە دەی ڕەنابوە 
ثیاااازی لااااێ دەکاااازدەوە، لە دوای هەڵجژاردناااای وە  ئەناااا،امی کااااۆڕی 
خبنەدانەکبنی ابرەشگب، ثە اێەواابیەیە  گەیؼاەجوو کە هەمیؼاە خەونای 

بیەیە  کە دەیەااوانی لەو ڕەناابیەوە خااشمەت ثە اێااوە دەدی  یاابنی اێەوااا
خەڵک ثدابت، نە  هەر لە ڕەنابی وەثەرهێنابو و دەریەتای کابر کازدو، 
ثەڵدوو لە ڕەنبی دەطەاڵتی ڕاطەەوخۆوە. ثیزی دەکازدەوە کە لە طاێ 
طبڵی داهابتوودا ڕەعیەتەکابنی خاۆی و هەروەهاب جووتیبرەکابنی دیادە 

کبتەدا کە ثە نێاو گونا،ەکەدا طەثبرەت ثە ئەو چۆو ثیز دەکەنەوە. لەو 
تێااا،ەاەڕی، ایااابوەدی گون،نؼاااینی دی کە ژنێدااای لەگەڵااا،ا ثاااوو. ئەواو 
دەیبنویظااڵ لە جاابدەکە ثااپەڕنەوە و یەکاای تەػااەێدی اڕیاابو لە طااەر 

کاااابثزای « هەر ئەوانە!»طااااەریبو داناااابثوو. لە دڵاااای خۆیاااا،ا گااااوتی: 
زا گون،نؼاایێ و ژنەکە ڕاوەطااەبو کە یەیەااوونەکەی ئبدااب تێااپەڕا. کاابث

اچێنیدااۆێی ایااز و ژنەکەع ثااووکەکەی واتە طااەپبنی،ا ثااوو. یااۆێنێنی 
چبوەدی لە ژنە کزد و نبطییەوە، ثەوەع دڵی خاۆع ثاوو کە دیەای ثە 
تەواوی لە داوی ئەػپی ئەو ڕسگبر ثووە و هەطاەی ثە هێمنابیەتییەکی 
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ڕۆحاای کاازد. ژنە هەروە  جاابراو جااواو و ػۆخوػااەن  ثااوو ثەاڵی 
تبنە ثە نی،ا تێاپەڕی. گەیؼاەەوە مابڵێ. ژنەکەی یۆێنێنی سۆر ثێ موثبن

ثەرەو ایازی هابت ثااۆ ثەرهەیاوانی طاەر زبڵاا،رمەکبو. ػاەوەدی خااۆع 
 ثوو.

 «دەی. ئێظەب دەثێ ایزۆسثبییڵ اێ ثیێیێ »مبمی لێی ازطی: 
 ا ثەڵێ، هەڵجژەزدراوی.

اااا ثژیااای، کەوایە دەثاااێ ثە ثاااۆنەی ئەو هەواڵە خۆػاااەوە مەی یاااڕ 
 ثدەیێ!

وایاای، طااواری عبرەثاابنەکەی ثااوو و ڕۆیؼااڵ ثااۆ ثەیاابنیی ڕۆژی د
طاااەردانی ماااووچە و مەسراکەی کە مااابوەیە  ثاااوو لێااای دبیاااو ثاااوو. 
مەکیااانەی ناااوەی گێااازە کااازدو لە طاااەر خەرمااابنەکە کااابری دەکااازد و 
یااۆێنێنی ثااۆ دیەناای ػااێوەی کاابر کاازدنەوەی ڕۆیؼااڵ ثااۆ نێااو ژناابنی 

رچاای کزەداابر و هەوڵاای دا طااەرنەیبو نەدا و ثێ ەماایەت ثااێ، ثەاڵی هە
کزدی نەیەوانی و دوو طاێ جابر چابوانی ڕەع و لەچادە طاوورەکەی 
طەپبنی،ا طەرنەی ڕاکێؼب. چەن، جبر ثە نچبوەک لە ثەژنوثاباڵی ژنەی 
ڕواناای و هەطااەی کاازد دیظاابو ػااەێک خەریاادە لە ناابخەوە خەااووکەی 
دەدا، ثەاڵی ثاااۆی دەرنەکەوت ی جاااۆرە هەطاااەێدە. ڕۆژی دوایااایغ کە 

یدەی دوو کابتژمێز ثەثاێ ئەوەی مابنەوەی چوو ثۆ طەرخەرمبنەکە، نش
لەوا اێویظڵ ثێ، ثە نی مەکینەکەوە ڕاوەطاەب و ثەردەوای چابوی لە 
طاەر لەػااونری ژنە دەنیؼااەەوە و ثاابڵی نیناابی لە طااین  و ثەرۆ  و 
ڕوومەتااای هەڵ،ەطااابوی و ثاااۆی دەرکەوت کە داوی ئەػاااپی لە ن  و 

ەت و ثااااێ دڵااای هاااباڵوە و ڕسگااابر ثااااوونی ئەطاااەەمە. ثە ثبرەاااک خەی
هیواییەوە گەڕایەوە ثۆ مبڵێ. دیظبو ئەو ئبسار و دڵەخوراە و تازص و 
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هیواثڕاوییااابنە وە  دۆڵپاااب طاااواری ػااابنی ثجاااووو و دەرووی ڕسگااابر 
 ثوونیبو لێ تەنیجوو.

ئەوەی لێااای دەتزطاااب و چااابوەڕوانی ثاااوو، ثە طاااەری هااابت. ڕۆژی 
دوایاای، نی ئێااوارە ثااێ ئەوەی خااۆی ثشانااێ چااۆو، گەیؼااەجووە اؼااڵ 

بڵی ئەواو. لە ثەردەرگبی کبدەنەکە، هەر ئەو جێنابیەی کە جبرەاک لە م
وەرسی ااااابییشدا چووثااااووە ژواناااای، ڕاوەطااااەبثوو. لەگەڵ ئەوەی وای 
دەنواناا، ثااۆ ایبطااە کاازدو هاابتووە و لەوا ڕاوەطااەبوە، جنەرەیەکاای 
داییظبن،. ژنای جیزانەکەیابو چابوی اێای کەوت و لە گەڕانەوەدا گاوەی 

،  ثااڕۆ»ەڵ کەطااێک زظااەی دەکاازد و دەینااوت: لە دەنناای ثااوو کە لەگ
چابوەڕەەە. ثە گیابنی خاۆی چابوەڕەی تاۆیە. ثاڕۆ ثاۆ ژواننەکەتابو. ثااڕۆ 

 «ژنەتیوە ػێەە!
یۆێنێنی دیەی ژنێک ا طەپبنی،ا ثوواا هەاڵت ثاۆ نی کابدەنەکە، ثەاڵی 
ئەو نەیەاااوانی ثنەڕەاااەەوە چاااوندە مووژکێاااک چااابوی لاااێ ثاااوو. خێااازا 

 گەڕایەوە ثۆ مبڵێ.
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کبتێااک اێاای ناابیە ژووری میواناا،اری، هەمااوو ػااەێک لە ثەرچاابوی 
طەیز و نبطزوػەیی نوان،. ئەو ڕۆژە ثەیابنی ػابد و ثەدەمابو لە خەو 
هەطاااەبثوو،  لێجاااڕاوانەع ثڕیااابری داثاااوو کە ژنە لە ثیاااز دەثااابتەوە و 
دەطەی لێ ثەردەدا، هەروەهاب ڕەناب ثە خاۆی نابدا ئیەاز ثیاز لەو کابرانە 

خۆػاای نەیاا،ەسانی چااۆو. لە ثەیاابنییەوە هەتااب نیااوەڕۆ  ثداابتەوە. ثەاڵی
دەطااەی ثااۆ هاای  کبرەااک نەچووثااوو و ثەردەوای هەوڵاای دەدا خااۆی لە 
کاابر ثاا،سەەەوە. تەواوی ئەو ػااەبنەی کە اێؼااەز گزننیاای اااێ دەناا،او و 

ناااازو ثااااووو لە  دڵاااای اێیاااابو خااااۆع ثااااوو، ئێظااااەب سۆر طااااوو  و ثێ
ەدا دڵاای خااۆی لە ثەرچاابوی. ثااێ ئەوەی خااۆی ئبگاابدار ثااێ، هەوڵاای د

ثەنااا،ی هەماااوو کبرەاااک ڕسگااابر ثدااابت. اێااای واثاااوو دەثاااێ خاااۆی لە 
کبروثبرەکاابو ثاا،سەەەوە و گااوەی اااێ نەدا ثااۆ ئەوەی ثیااز ثداابتەوە و 
گەاڵڵەی تاابسە داڕەااژا. هەرواػاای کاازد، واسی لە کبروثاابر هێنااب و ثە 
تەنیب مبیەوە. ثەاڵی هەرکە تەنیب کەوت، ڕۆیؼڵ ثۆ ایبطاە و گەػاڵ و 

نێااااو ثاااابو و لێااااڕەوار و دیەاااای هەمااااوو ػااااوەنێدی ثاااابو و  گەڕاو لە
لێااڕەوارەکە ثە ثیزەوەریاای ئەو ڕمااوودە ثااووە، ئەو ثیزەوەرییاابنە وە  
مبر لە دڵای دەهاباڵو و ڕسگابر ثاوونی دژوار ثاوو. اێای وا ثاوو لە نێاو 
ثبخەکەدا ایبطە دەکبت و ثیز دەکابتەوە و ثاۆ ڕەنەچابرەیە  دەگەڕا، 

دەکاااازدەوە و ػااااێەبنە و ثەثااااێ هاااای  ثەاڵی ثیاااازی لە هاااان  ػااااەێک نە
هۆکبرەاااک چااابوەڕوانی ئەو ثاااوو. چااابوەڕواو ثاااوو ژنە ثە اەرجاااۆیە  
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ئبگااابدار ثاااێ کە ئەو چااابوەڕوانیەتی و دەیااا ەوا لە ئااابمێشی ثنااازا. 
چبوەڕواو ثوو ژنە ثە سووتزیێ کبت ثێ ثۆ نی یبو لە ػوەنێدی دیدە 

لە ثااااۆی ثێااااەە ژواو کە دوور ثااااێ لە چاااابوی خەڵااااک و دەوارە. یاااابو 
ػەوەدی هێن،ە ئەننوطەەچبودا ثێاەە ژوانای کە تەنابنەت چابوی ژنەع 
ئەو نەثینێ. لە ػەوەدی ئابوا تبریاک و نووتەکا،ا ثێاڵ و ئەو ثە کەیفای 

 دڵی هەڵینوػێ و ثۆو ثە طین  و مەمک و نمێیەوە ثدبت و...
ثەڵێ، اێم واثوو هەرکبتێک لێای تێاز ثاووی و »لە دڵی خۆی،ا گوتی: 

، دەتااوانم  مااێ ثااۆ تەن،روطااەی خااۆی لەگەڵ ژنێداای ویظااەم لێاای داثااڕەم
جااواو و ابکوخاابوەێ تااێدەوتم! ثەاڵی وا دیاابرە ناابتوانم هەروا لەگەڵاای 
ڕاثوەزی و ئەو کبرە ثە یبری ثشانم. مێ اێم واثوو ئەوی خظەۆتە داوی 
خااۆی و چێااژی لااێ وەردەگاازی، ثەاڵی وا دیاابرە خااۆی ثااوومەتە دیێاای 

ە و ئبسادی نبکب. اێم واثاوو ئابسادی دەطەی ئەو. ئەو منی لە داو خظەوو
ثەاڵی ئبساد نەثووی، کبتێک ژنم هێنب خۆمم هەڵکەڵەتبن،. هەماوو ػاەێک 
خەیبڵ و خۆیزیوداو ثوو. کبتێک دەطەم لەگەڵ تاێدەڵ کازد، هەطاەێدی 
تااابسەی هەثاااوو، هەطاااەی ڕاطاااەەزینەی مێزدەاااک، کە دەثاااوو لەگەڵااای 

 ثمێنمەوە.
بو ئەوەی لەگەڵ لیااشا دوو جااۆر ژیاابو ثااۆ مااێ دەطااڵ ناابدا. یەکیاا

دەطەم اێدازد، یابو ژیابنی خاشمەت و ثەڕەاوەثزدنی کبروثابری میاک و 
ثەڕەوەهێناابنی ماابڵ و مناا،اڵ، هاابوڕا لەگەڵ ڕەااشی خەڵداای. ئەگەر ئەی 
ژیبنە اەطن، ثدەی، ػوەنێدی ثۆ طەپبنی،ا تێا،ا نیایە. دەثاێ ئەو جاۆرەی 

و ناابثێ ثیاازی لێداازدەوە لێاازەی دوور ثااکەمەوە، یاابو لە ناابوی ثەری. ئە
ثمێناااێ... ژیااابو ئیەاااز هەر ئەوەیە. یااابو دەثاااێ طاااەپبنی،ا لە مێااازدەکەی 
ثظەێنم و حبػبی اێ ثدەی یبو ابرەیە  ثا،ەی ثە مێازدەکەی و ػاەری 
و ئااابثڕووچووو ثاااکەمە اؼاااڵ گاااوا و لەگەڵ ئەو ثاااژیم. ثەاڵی ئەگەر 
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ئەوە ثدەی لیشا و میمی  میمی نبوی طبواکەیبو ثوو  نبثێ هەثێ. ثەاڵی 
کۆراەیە کۆطاپی طاەر ڕەام نیایە. دەثاێ ثشاناێ کە ماێ ئەوی ثە  نب، ئەو

ژنێدااای ندەیااای یزۆػاااەووە. دەثاااێ ثشاناااێ ماااێ ایااابوەدی خاااباینۆ  و 
خوەڕیم. نب... ئەوە لە ڕادە ثەدەر تزطنبکە. ئەوە سۆر ئەطەەمە. ابػابو 
دەطااەی کاازد ثە ثەڵاانە هێناابنەوە. ثیاازی کاازدەوە: ثەاڵی لەوانەیە لیااشا 

ئەگەر ئەو ثمااازا، ئەی گزیەااابنە چبرەطاااەر نەخاااۆع کەوا و ثمااازا. 
 دەثێ.

،  هەی ئاابیەریێ ثااۆ ثیااز کاازدنەوەت! چبرەڕەػاای نێوچاابواو تاابڵ! نااب
ئەگەر مااازدو لە گۆڕەااا،ا ثاااێ، وا ثبػاااەزە ئەو ثمااازا. ئەگەر طاااەپبنی،ا 

 ثمزا، سۆر ثبػەزە. 
ثەڵااێ هەروایە، سۆر کەص ژو یااب گاازاوی خۆیاابو دەرمبناا،او دەکەو 

دەمابنچەیە  هەڵنازی و ثچام ثابننی ثادەی ثاۆ یبو دەیدووژو. وا ثبػە 
جێااژواو و ثە جێاای ثاابوەع لااێ وەرهێناابو، گااولێەیە  لە طااەر طاایننی 
ثاا،ەی و طاابردی ثاادەمەوە. ئاابخز ئەو ػااەیەبنە، ػااەتیبنی ڕاطااەەزینەیە. 
ئەو ثە اێچەوانەی ویظەی خاۆی داگیازی کازووی. دەثاێ ثداوژرا. یابو 

ی ػاااێوەیە ژیااابو ئەو یااابو ژنەکەی، یەکیااابو دەثاااێ ثمااازو. چاااوندە ثە
نااااب ئەی حاااابڵە ثەو حاااابڵە نبػااااێ. دەثااااێ ثیااااز ثاااادەمەوە و  22مەحاااابڵە.

چبرەطااەرەدی ثااۆ وەدۆسی. دەثااێ اێؼااجینی ثاادەی. ئەگەر دۆخەکە ثەی 
 ػێوەیە ثمێنێەەوە چی ڕوودەدا 

ثەی ػێوەیە دەثاێ، ماێ دیظابو ثەڵاێێ ثە خاۆی دەدەی کە واسی لاێ 
زظاەیە و کە ػاەو ثە  دەهێنم و لە ثیزی دەثمەوە، ثەاڵی ئەوانە هەماوو

                                                           

22 لێاازە ثە دواوە گێڕانەوەیەکاای دیاادەع ثااۆ ئەی چیاازۆکە کاازاوە کە لە ثەػاای  
 کۆتبیی،ا دەیکوەننەوە.
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طەردا هبت، دەڕۆی ثۆ اؼڵ مبڵەکەی و ئەویغ دەسانێ و دا ثاۆ نی. 
ئەی ئەگەر خەڵداای ثااشانێ و چیوچااۆکەر ثە ژنەکەی ثیااێێ  یاابو ئەگەر 
خۆی اێی ثیێم  چوندە نبتوانم درۆ ثدەی و نبػەوانم ئبوا ثژیم. نبتوانم، 

ەچااێ و لە نااب. چااوندە دەسانااێ. هەمااوو خەڵااک اااێم دەسانااێ. ئاابثڕووی د
ثەرچاابوی خەڵااک طااووکوچزوو  دەثاام. ابراػااب و ئبطااننەر هەمااوو 

 اێ،ەسانێ. ثەاڵی چجدەی  خۆ ثەی ػێوەیەع ژیبو مەحبڵە.
نب، ػەی وا مەحبڵە. تەنیب دوو ڕەنبی لە ثەردەمە. یبو دەثاێ ژنەکەی 

« ثدووژی یبو ئەو. یبو کبرەدی تز. ئەهب، ثەڵاێ. ڕەنابیەتی تازیغ هەیە.
ەی گاااوت و لە نبکااابو تەسوویە  ثە ماااۆدەرەی ئەو« خاااۆی!»گاااوتی: 

ثەڵێ، دەثێ خۆی ثدووژی، ئەو کبتە ئیەز اێویظڵ نبکبت »اؼەی،ا هبت: 
تاازص ػاادبیە گیاابنی. ڕاطااڵ ثەو هااۆیەی کە هەطااەی « ئەواو ثدااووژی!

دەمبنچەی اێیە. ثەاڵی یبنی ثەڕاطاەی ماێ »کزد ئەوە تەنیب ڕەنەچبرەیە. 
  کابت ثە سەینما،ا نەهابتووە. دەثێ خاۆی ثداووژی  ئەوە ثیازەدە کە های

 «سۆر طەیز دەثێ...
گەڕایەوە ثاااۆ ژوورەکەی خاااۆی و خێااازا چەکااامەجەی ئەو مێاااشەی 
کێؼااااابیەوە کە دەمااااابنچەکەی تێااااا،اثوو. ثەاڵی هێؼاااااەب دەمااااابنچەکەی 

 هەڵنەگزتجوو ژنەکەی خۆی کزد ثوو ژوورە،ا.
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 بیست و یەک
 
 

 یۆێنێنی ڕۆژنبمەیەکی کێؼبیە طەر دەمبنچەکە. 
 «دیظبنیغ »ە تزطەوە چبوەدی لێدزد و گوتی: ژنە ث

 ا چی دیظبنیغ 
ااا ئەو ػااێواوی و خەمااۆکییەی اێؼااوو، ئەو کاابتە نەت،ەویظااڵ اااێم 

، خۆػەویظەەکەی، اێم ثیێ. مێ دەسانم ئبسار دەکێؼی. ااێم 23ثیێی  گنیب
ثیێ. زظەی ثۆ ثدە. کوڵی دڵڵ نی مێ هەڵڕەژە و خۆت ئبطاوودە ثادە. 

ێ ثبػاەز لەوەیە ثەو ػااێوەیە ئابسار ثدێؼاای. ن ێنیایەکەت هەر ػاەێک ثاا
 «مێ دەسانم کە ئەطەەمە ػەێدی خزاپ ثێ.

 ا دەسانی چی! کبتێک...
 ا ثییێ دەی، ثییێ، مێ دەطەڵ لە کۆڵ نبکەمەوە، دەثێ اێم ثیێی.

 یۆێنێنی سەردەیەکی گزت، سەردەیەکی دڵەەسەێ!
ثیاێم، ئەگەر ثما ەوا ثیؼاییێم، چای  ا یبنی ثییێم  ناب، ػاەی وا نابثێ، 

 خۆ ئەوە ثۆ گوتێ نبثێ!
ثەاڵی ئەو جااۆرەی لیااشا هەڵیپێچاابثوو ئاابخزی نبچاابر دەثااوو ثییااێ، 
ثەاڵی لەو کبتەدا دایەنی میمی هبتە ژوورا و ویظەی منا،اڵەکە ثەرەاەە 

 دەرا ثۆ ئەوەی هەوایەکی تبسە هەڵمژا.
 ا ثبػە، کەوایە اێم دەڵێی! مێ تبوەدی تز دەمەوە.

                                                           

 طووڵەکەنبوی یۆێنێنی  -23
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 ا ثەڵێ، ڕەننە ...
ی  کابت ئەو سەردەخەنە ااڕ ئابسارەی لە ثیاز نەثازدەوە کە ثە لیشا ها

گوتنی ئەی دوو وػەیە کەوتە طەر لێوی مێازدەکەی. ثە دوای دایەنای 
 میمی،ا لە ژوورەکە چووە دەرا.

یااااااۆێنێنی ثەاەلە هەروە  دسەااااااک دەماااااابنچەکەی هەڵناااااازت و لە 
ااااااڕە. سۆر لەمێاااااژە دەری نەهێنااااابوە. تەنیاااااب »ثەرگەکەی دەرکێؼاااااب. 

 «کی لێ تەزبوە. ئێظەب چجدەی گولێەیە
لاااوولەی دەمااابنچەکەی ثە نجااابننی خاااۆیەوە ناااب. مااابوەیە  دوودڵ 
مااابیەوە. ثەاڵی هەرکە طاااەپبنی،ای وەثیاااز هااابتەوە، ثڕیااابری خاااۆی ثاااۆ 
نەدیەنی ئەو و دژواریی مێمالنێ و تزص و وەطوەطە و ئابثڕووچووو 
ا و مێمالنێاای دووثاابرەی هێناابیە ثەرچاابوی خااۆی و لەرسەااک ثە گیبنیاا،

زبمدی ثە اەلەایەدەدا « نب، ئەمە ثبػەزیێ ڕەنبیە.»هبت. ثە خۆی گوت: 
 نب.

کبتێااک لیااشا ثە هەڵەداواو گەڕایەوە ثااۆ ژوورەکە،  تەنیااب ئەوەناا،ەی 
اێچووثوو کە لە هەیوانەکە ثچێەە خوارا،  کە خاۆی کازد ثە ژوورەا،ا 
دیەاای یااۆێنێنی دەمەوڕوو لە تەرکاای ژوورەکەدا کەوتااووە و خااوەنێدی 

 لە ثزینەکەی دەەە دەرا، جەطەەػی هێؼەب جیننیی دەدا.ڕەع 
سۆریاابو لێدااۆڵییەوە، ثەاڵی هاای  کەص ثااۆی ڕووو نەثااۆوە ثااۆچی 
خااۆی کوػااەووە یاابو هۆکاابرەدی ثااۆ ثاا،ۆسەەەوە. تەناابنەت مبمیؼاای ثە 
ثیزی،ا نەهبت کە لەوانەیە خۆکوژییەکەی اێوەن،ی ثەو دانپیبنبنەی دوو 

 مبن  لەمەوثەریەوە هەثێ.
ا ئەلدظای یۆێناب ثە دڵنییابییەوە اێا،اگزیی دەکازد کە هەمیؼاە ێبرێبر

اێؼااجینیی کاازدووە کە ساواکەی لە ئبکبماا،ا خااۆی ثەو دەردە دەثااب. ثە 
ػااێوەی زظااە کزدنیاا،ا ئەوەت ثااۆ دەردەکەوت. لیااشا و مبریااب ابولۆێنااب 
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هەرچاااای مێؼاااادی خۆیاااابو هەڵ،ەگوػاااای و ثیزیاااابو لااااێ دەکاااازدەوە 
ثپەوماااااااێ. ثبوەڕیااااااابو ثە  نەیبنااااااا،ەسانی ثاااااااۆ دەثاااااااێ ئەو ڕووداوە

اشیؼدەکبنیغ نەدەکزد کە گوتیبو یۆێنێنی ثە هۆی ئبڵۆسیی مێؼاک و 
ئبوەسەوە خۆی تووػای ئەو ثەاڵیە کازدووە. ئەواو ثە های  ػاێوەیە  
نەیبناا،ەتوانی ئەوە ثە خۆیاابو ثظااەلمێنێ کە یااۆێنێنی ثەو هااۆیە خااۆی 
کوػااااااەووە، چااااااوندە ئەو لە طااااااەداو کەطاااااای خااااااشی و نبطاااااایبوی 

 بو ئبزیەز و تەن،روطەەز ثوو.دەوروثەری
هەر ثەڕراطەیغ ئەگەر یۆێنێنی ئیزتنێاڤ لە کابتی ئەو کبرەطابتەدا 
وە  ػێڵ ثێنینە ئەژمبر، دەثێ هەموو خەڵک ثە ػێڵ و نبهیز ثشانیێ. 
هەروەهب ػێەەز لە هەموواو ثێ گومابو ئەو کەطابنەو کە ػاوەنەواری 

 ػێەی لە خەڵدی،ا دەثینێ ثەاڵی لە خۆیبنی،ا نبثینێ.
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 گێڕانەوەیەکی تر
 
 

ئەوەی گوت و ڕۆیؼڵ ثۆ نی مێشەکە. چەکمەجەکەی کێؼبیەوە و 
 دەمبنچەکەی هەڵنزت. چبوی لە طبجوورەکەی کزد .

ااا تەنیااب گااولێەیەکی لااێ تەزێناا،راثوو ا دەماابنچەکەی ناابیە گیزیاابنی 
 ابنەۆڵەکەیەوە.

هەردوو دەطەی ثۆ دۆعب « خودایە چجدەی »لە نبکبو هبواری کزد: 
خااودایە یاابرمەتیم ثاا،ە و ڕسگاابری ثاادە! خااۆت »و ثەرس کاازدەوە: کاازد

دەسانی مێ نبمەوا خازااە ثادەی. ثەاڵی ثە تەنیاب هایچم لە دەطاڵ نابیە. 
ئەوەی گااوت و لە ثەردەماای وەاانەی ایاازۆسدا خاابچی « یاابرمەتیم ثاا،ە.

 خۆی کێؼب.
ااا ثەڵااێ دەتااوانم خااۆی ثجیاانمەوە و ثە طااەر خۆماا،ا ساڵ ثاام. ایبطااە 

 ەمەوە.دەکەی و ثیز دەک
لە ژوورەکەوە چوو ثۆ دیوی جاالو و کوڵەثابڵەەیەکی کەڵپۆطای لە 
ثەر کااازد، جاااوووتێ ااااێاڵوی لە ااااێ کااازد و ثە زبڵ،رمەکبنااا،ا چاااووە 
خااااوارا. ثەثااااێ ئەوەی ئبگاااابی لە خااااۆی ثااااێ هەننبوەکاااابنی ثە زەراغ 
تەیمبنی ثبخەکەدا تێپەڕیێ و ثە ثبریدەڕەیەکی نێاو مەسراکەدا چاوو ثاۆ 

مەکیااانەی خەمااابرندوت هەروا کااابری دەکااازد و  مااابڵۆچدەی مەسراکە.
ززموزبڵ و زبزبی ئەو نوانەی کبریبو لە طەر دەکزد هبتە گوەی. چاوو 
ثۆ جبڕە گەنمەکە. ژنە لەوا ثوو. یاۆێنێنی لەڕەاوە چابوی اێای کەوت. 
ثێژننێداای ثە دەطااەەوە ثااوو و گااوڵەگەنمی کااۆ دەکاازدەوە. چەناا، ژناای 
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، یااابو ثااابزە گەنمیااابو دیااادەع وە  ئەو خەریدااای گاااوڵچنینەوە ثاااووو
دەکێؼاااب ثاااۆ طاااەر خەرمااابنەکە. کە چااابوی ثە ئبداااب کەوت، سەردەیە  
ڕوخظاابری گەػاابن،ەوە و خێاازا و چاابنکەز لە اێؼااوو دەطااەی کاازد ثە 
گااوڵچنینەوە. یااۆێنێنی ئەگەرچاای نەی،ەویظااڵ ثەاڵی نەیاا،ەتوانی چاابوی 
لااێ نەکااب. ثەاڵی کبتێااک طااەپبنی،ا لە  ثەرچاابوی نچااوو و ڕۆیؼااڵ ثااۆ 

ەاڵتەیەکاااای گەناااام، یااااۆێنێنی وەخااااۆ هاااابتەوە. یەرماااابنجەری اؼااااڵ ز
نووطیننەکەی اێی ڕاگەیبن، کە مەکینەکە ئێظەب کابری لێا،انی گەنامەکە 
تەواو دەکاااابت و هەر ثەو هااااۆیەع کاااابرەکەی ػااااێنەییەز و ڕەااااژەی 
دانەکەػی کەمەزە. یاۆێنێنی لە مەکیانەکە چاووە اێؼاێ کە جبرجابر ثە 

دزد ثە گەروویاا،ا جااووڵەیەکی هااۆی ثاابخەی اااڕژ و ثاااڵوەوە کە دەیاابن
 تون،ی دەکزد. لە کبرگێڕی نووطیننەکەی ازطی کە ئەی ثبزبنە سۆرو 

 «اێنە عبرەثبنە دەثێ.»کبرگێڕەکە گوتی: 
 ا طەیزە! کەوایە ...

ثەاڵی زظاااەکەی تەواو نەکااازد. طاااەپبنی،ا هااابتە اێؼاااێ و لە نشیاااک 
و ثە مەکینەکە ڕاوەطەب، دەیویظڵ گوڵەگەنمەکابنی ژەازی کاۆ ثدابتەوە 

 نینب اڕ ثشەکەی ئبوری لە دڵی یۆێنێنی ثەردا.
ئەو ڕوانیااااانە گەری و ااااااڕ لە نااااابسەی لێاااااوڕەژ ثاااااوو لە ئەػاااااق و 
ػااابدییەکبنی ڕاثااازدوو. دەیناااوت کە دەساناااێ ػاااەی،ا و دڵااا،ۆڕاوی و 
دەهبتی ثۆ اؼڵ مبڵەکەی. دەینوت ئەویغ وە  هەمیؼە ثابری منەتای 

نەػاە ڕۆحای داثنازا  دەکێؼێ و ئبمبدەیە لەگەڵی،ا ػبد ثێ،  ئەػق و
و گااوا ثە ثاابرودۆخی ئەمااڕۆ و ئبکاابمەکەی طااجەینێی ناابدا. یااۆێنێنی 
هەطااەی کاازد کە دیێاای ئەوە و ناابتوانێ خااۆی لە داوی ڕسگاابر ثداابت، 

 ثەاڵی نەی،ەویظڵ خۆی ثە دەطەەوە ث،ات.
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دۆعااابکەی خاااۆی وەثیاااز هااابتەوە و هەوڵااای دا دیظااابو دوواااابتی 
ۆعاااب کااازدو ثەاڵی ثاااۆی ثدااابتەوە. لە دڵااای خۆیااا،ا دەطاااەی کااازد ثە د

 دەرکەوت هەوڵەکەی ثێ ئبکبمە.
ئێظەب تەنیب ثیزەاک ثە طاەر وجوودیا،ا ساڵ ثاوو، ئەویاغ ئەوە ثاوو 

 کە چۆو ثەدوور لە چبوی خەڵدی ثڕیبری ژوانی لەگەڵ دانێ.
کبتێک ئەمبنەمبو تەواو کازد، دەطاڵ ثدەیاێ »کبرگێڕەکەی ازطیی: 

 «خەرمبنێدی تز یبو هەڵینزیێ ثۆ طجەینێ 
نێنی کە ثاااێ ئیکەیااابر چااابوی ثە دووی ژنەدا دەخوػااای، هەتاااب یاااۆێ

گەیؼەە نی زەاڵتەیەکای تاز و لەگەڵ ژنێدای دیادە دەطاەی کازد ثە کاۆ 
کاازدنەوەی ثاابزە، چاابوی لەطااەر هەڵنەگاازت، لە وەاڵماای کبرگێڕەکەیاا،ا 

 «ثەڵێ، ثەڵێ... »گوتی: 
یابنی ماێ ثەڕاطاەی نابتوانم ثە طاەر هەطاەی »لە دڵی خۆی،ا گوتی: 

ساڵ ثم و خۆی لەی ثەن،ە ڕسگبر ثدەی، یبنی ثەڕاطەی یەوتابوی  خۆم،ا 
ئبو خودایە گیبو! ثەاڵی خودا لێزە هی  کبرەدی نییە. لێزە تەنیب ػەیەبو 
دەطەاڵت،ارە. ػاەیەبنیغ ئەی ژنەیە. ػاەتیبو منای خظاەۆتە ثەنا،ەوە و 
مااێ ناابمەوا دیێاای دەطااەی ئەو ػااەیەبنە ثاام. ناابمەوا، ػااەیەبو، ثەڵااێ 

 «ػەیەبو!
بو ڕۆیؼڵ ثۆ نی. دەمبنچەکەی لە گیزیبنی دەرهێناب و یە  و دیظ

دوو و طێ گولێەی لە اؼەی طەپبنی،ا دا. ژنە چەن، هەننبو ثۆ اێؼەوە 
 هەاڵت و کەوت ثە طەر مەڵۆ گەنمێد،ا.

 «خودایە، خودایە، ئەمە چی ثوو »ژنەکبو هبواریبو لێ هەطەب: 
مێ ثە ئبنپەطڵ نب، لە دەطەم دەرنەچوو. »یۆێنێنی دەننی هەڵجڕی: 

 «کوػەم. کەطێک ثنێزو ثە دوای اۆلیظ،ا.
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گەڕایەوە ثۆ مبڵێ و ثەثێ ئەوەی لەگەڵ ژنەکەی زظە ثدبت، لە نێاو 
 ژووری کبرەکەی،ا خۆی ثەن، کزد.

مەیە ثااۆ نی. ثە سوتاازیێ کاابت »لە اؼااڵ درگاابکەوە هاابواری کاازد: 
 «خۆت تێ،ەگەی.

ۆکەرەی گاوت کە کبتژمێزەک دواتز زبمدی ثە سەننەکەدا نب و ثەو نا
 «ثڕۆ ثشانە طەپبنی،ا هێؼەب سین،ووە »وەاڵمی سەننەکەی دایەوە: 

طەعبتێک دەثێ گیبنی »نۆکەر کە لە ڕووداوەکە ئبگبدار ثوو گوتی: 
 «لە دەطڵ داوە!

اااا ثبػاااە، سۆر چااابکە! ئێظاااەب ثاااڕۆ کبتێاااک ااااۆلیض و دادوەر دەاااێ 
 ئبگبداری ثدە.

ی هابتێ و یاۆێنێنی ئەیظەری اۆلیض و دادوەر ثەیبنیی ڕۆژی دوایا
دوای ئەوەی مبڵئاابوایی لە دایداای و ژو و مناا،اڵەکەی کاازد، ثزدیاابو ثااۆ 

 ثەن،یکبنە.
دادگبییبو کزد. لەو ڕۆژانەدا دادگبیی لە نیەو لێژنەی دادوەریایەوە 
یبطبیەکی نوا ثوو. ئەو جینبیەتەیبو وە  ػێەییەکی کبتی لە زەڵەی دا 

کاااازد. نااااۆ مبناااا  لە و ئەویاااابو نبچاااابر ثە تااااۆثە و طااااشای کێیظاااابیی 
 ثەن،یکبنەدا مبیەوە و یە  مبن  لە اەرطەنەیە  ثوو جبندوع.

کبتێاااک لە ثەنااا،یکبنە ثاااوو ػاااەڕاثی دەخاااواردەوە و کە چاااوو ثاااۆ 
اەرطااەنبکەع، درەااژەی ثە مەیکااواردنەوە دا و کبتێااک گەڕایەوە نێااو 
مااابڵ و خێاااشانەکەی، ایااابوەدی نواس و مەیکاااۆر و دەطەەوطاااەبنی لاااێ 

 دەرهبتجوو.
برا ئەلدظاای یۆێنااب ثە دڵنیاابییەوە اێاا،اگزیی دەکاازد کە هەمیؼااە ێبرێاا

اێؼااجینیی کاازدووە کە ساواکەی لە ئبکبماا،ا خااۆی ثەو دەردە دەثااب. ثە 
ػااێوەی زظااە کزدنیاا،ا ئەوەت ثااۆ دەردەکەوت. لیااشا و مبریااب ابولۆێنااب 
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هەرچی مێؼدی خۆیبو هەڵنوػی و ثیزیبو لێ کزدەوە نەیبن،ەسانی ثۆ 
ومابثێ. ثبوەڕیابو ثە اشیؼادەکبنیغ نەدەکازد کە دەثێ ئەو ڕووداوە زە

گوتیبو یاۆێنێنی ثە هاۆی ئابڵۆسیی مێؼاک و ئابوەسەوە خاۆی تووػای 
ئەو ثەاڵیەی کااازدووە. ئەواو ثە هااای  ػاااێوەیە  نەیبنااا،توانی ئەوە ثە 
خۆیاابو ثظااەلمێنێ کە یااۆێنێنی کاابرەدی ئاابوای کزدثااێ. چااوندە ئەو لە 

یەز و تەن،روطااەەز طااەداو کەطاای خااشی و نبطاایبوی دەوروثەری ئاابز
 ثوو. 

هەر ثەڕاطەیغ ئەگەر یۆێنێنی لە کبتی ئەو کبرەطبتەدا وە  ػێڵ 
ثێنینە ئەژمبر، دەثێ هەموو خەڵاک ثە ػاێڵ و نابهنز ثاشانیێ. هەروەهاب 
ػێەەز لە هەموواو ثێ گومبو ئەو کەطابنەو کە ػاوەنەواری ػاێەی لە 

 خەڵدی،ا دەثینێ ثەاڵی لە خۆیبنی،ا نبثینێ.
 
 
 

 
 ۆلیبنبیبطنبیب ا
 1889نۆێبمجزی 
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