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وەک زەساٍَ، ذۆانێرۆضجىو يحەيًەز لبسی کىرزی ڕۆژهەاڵت و نە زایکجىوی ضبری يەهبثبزو  زاَیطتىوی 
تبراٌ، نە رێگبی پبچڤە کززَی سواَی زەرەکی ثە فبرسی، ذسيەتێکی گەنێک سۆری ثە فەرهەَگ و 

نە الیبٌ فبرسەکبٌ ثە ثبوکی وەرگێڕی فبرس َبو زێز : ئەزەثیبتی ئیزاَیەکبٌ کززوە،ثە ضیىەیەک،کە
َىوسەرسُىوری ئیراللی نە يەڕ َەيڕ :ثەاڵو ئەوەی نەو چێڕۆکەزا سەرَج ڕاکیطە،ئەيەیە کە. کزاوە

ثبثەتەکەضی ثە ئەَمەست نە چێزۆکەکەزا جێکززۆتەوە، زەَب ئەو چێڕۆکە . سًبیم ئبؼبی سًکۆ ثەساَسوە
چێزوکی )ئەوەش .ئیسی نێکساَەوەکە ثە لەساوەتی ذىێُەراٌ زەسپێزیٍ!!.چ پەیىەَسی ثەو ثبثەتەوەَەثىوە

. وەرگێڕ.(ضىاٌ- سارا
 

چ ضیکززَەوەو ئبسەَتی ثبثەتێکى  جىاَتزو ذۆضکۆکتز نە  (ئەویُی ضىاٌ )یبٌ " سارا"ثۆ پێطەکی کتێجی 
زەجب ثە ئیجبسەی . َەزۆسیەوە" ثیزەوەری وەرگێڕێک"وەی کە نە کتێجی ثیزەوەرەی ذۆو ثە َبوی 

ذىێُەراَی ذۆضەویست هەر ئەو پێطەکییەی کە ثە هۆکبرو چهۆَبیەتی چێزۆکی ئەو کتیجەی  ئبيبژە  
: کززوە، نێزە زەیهێًُەوە

"  رضتەی لەسایی"کە ثەڵگە َبيەی نیسبَسى نە ساَکۆی یبسبکبٌ نە١٣١٨نە کۆتبیی ذبکەنێىەی سبڵی 
وەرگزت، نە ذەريبَبَی ئەو سبڵی، نە گەڵ زوو هەسار کەس نە کۆتب پێهێُەراَی زیپهۆيە و نیسبَسەی 

زیبری زا ثىو کە ثەو هەيىو کۆتبیی پێهێُەری زیپهۆيە  . َبسبَسراو" َیساو وەسیفە"واڵت، ثە فەريبَگەی 
ئبتبج َییە، نە ثەر ئەيە لەرار ئەوهب زاَزا، نە َێىاٌ واَسا پیُسەت کەس ثە ضێىەی پطک ثۆ ذسيەت نە 

ساَکۆی ئەفسەری و کبيڵکززَی کبزری ئەفسەر وەسیفە، ثۆ ذسيەت هەڵجژێزٌ، نە پبضًبوەکە چبوپۆضی 
. ئەيٍ ذىزا ذىزاو ثىو کە پطک َبوی يٍ هەڵُەگزێ و نە ذسيەت چبو پۆضیى نێجکزێ و ثجرطزێى. ثکزێ

چىَکە جگە نە وەی چبو پۆضیٍ کبرتێکەریەکی سۆری نە چهۆَبیەتی يبڵی يٍ زەثىو، ئەگەر ئەو کەڕەت 
ڕسگبرو ثىایە نە زەورەی زووەو ثۆذۆو زەکەوتًە ذبَەی چبو پۆضی و ئیسی پێىیست َەثىو زوو سبڵ نە 

 .تەيەَى ثە هیچ و ذۆڕایی نە ذسيەتی عەسکەری ثی پىڵ و پبروە و زەسحەق نە زەست ثسەو

زیبریسا سەر ثبس وەسیفەی حەوتی پیبزەی . زوعبکەو لەثىوڵ َەثىو، َبوو نە ڕێسی سەرثبساٌ َىوسزا
ساَکۆی ئەفسەریى، نەو سەر زەيسا زیپهۆيەو نیسبَسە زەثىایە سبڵێک نە ساَکۆ ثە زەرجەی سەرثبسی سفز 

سىارە، پیبزە، تۆپربَە : ذسيەتیبٌ کزز ثىایە و حبيالَسٌ و ڕاهێُبیبٌ نە یەکێک نە ثەَسەکبَی چىار یبَی
و کبرو ثبری يبڵی ثجیٍُ، پبضبٌ نە سبڵی زووەيی ذسيەت، زیپهۆيەکبٌ ثە پهەی ستىاٌ سەويی و 
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نیسبَسە ثە پهەی ستىاٌ زووەيی زەگەیٍ و سبڵێک زوایی ذسيەت ئیسی پبضًبوەی ذسيەتیبٌ نە یەکێک 
. یبٌ ضبرستیٍ ثە کۆتبیی ثگەێٍُ" َبوەَسی" واحسەکبَی َیسايی"نە

ڕۆژی زووهەيی ذسيەتى پیُج ضەيًۆ ثىو، کە نە الیەٌ ساَکۆی ئەفسەری پێزستی کەنىو پەنىو ئبتبج 
پێجىوو، ثۆ چىوَە لبسذبَە گزتەوەو زايە زەستیبٌ و اللیبٌ نە سەر لزسبَس کە هەتب ئێىارەی ڕۆژی 

. هەیُی کە ثۆ ساَکۆ زەگەڕێًەوە، زەثێ ئەو کەنىو پەنەو کزێجێ و نە گەڵ ذۆو ثۆ ساَکۆی ثێُى

يەالفەو حەوڵەو سبثىوٌ و گىرەوی و يیسىاک و : ئەو پێزستە هەڵگزی ضتىويەکی کەسیُی ثزیتی نە
ٌ و زفهۆک، پبوەرە، ضتىويەکی ڕزیٍ تزاضیٍ جىوتێک سۆل و چەکًەی ضێ و ثۆیبخ و ضتی تز  هەویزی ززا

ثەو جۆرەی کە زۆستبَی ئبيُبس ثبسیبٌ نە لیًەت و چهۆَبیەتی ثبسار زەکزز، کڕیُی ئەو ضتىويەکە . ثىو
هەساریص ١٠٠ثیزی ئەو کبت ثەذیز کە ئیستب ئەوکەنىوپەنە ثە)نە سەر یەک پەَجبە تىيبَی زەویست

. (َبکزێ

و ثبسێک نە الوەکبَی ضبرستێٍ ثەو هۆیەو کەوتجىوَە زڵەذىرپە، چىَکە پبرەی ئەو ضتىويەکەیبٌ َەثىو، 
ثەاڵو ئەيٍ نەو ثبرەوە فکزو ئبسىوزە ثىو،چىَکە نە يبوەی ئەو چىارزە يبَگە، ذسيەت نە ضبنیبری 

ئەوەَسە پبرەو نە الی يبيى پبضەکەوت " يىتىرزار"زەرەوەی واڵت، و حەفەزە يبَگ ذسيەت نە ضەریکەی
. کزز ثىو کە چەَس ثەراثەری ئەو پبرەیە ثىو

َبساَى نە سەر چی . وەثیزيە کە ئێىارەی پێُج ضەيۆ کبتێک گەڕايەوە يبڵ، يبيى تبسە نە ذەو هەستب ثىو
لەڵس و تىوڕە و َێىچبواٌ گزژ زەهبتە ثەرچبو، ثەاڵو ئەيٍ َبنە ثبر ثىوَی چبذەکەو ثۆ پێگىتُی 

پێزستی ئەو ضتىويەکەی کە زەثىایە کڕیجىاو نە پێطى زاَب و گىتى . يەثەستەکەو نە ثەر چبو َەگزت
زەثێ هەتب سجەی ئێىارە ثیبَکڕو و نە گەڵ ذۆیبٌ ثۆ کبنێج ثەرو و ثە ئەفەسەری پەیىەَسیساری 

يبيى پەرسفی َەزایەوە ذەریکی . َیطبَسەو زەَب سیُساَیى زەکەٌ و ذىا زەساَی چیى ثە سەر زێٍُ
يەثەستەکەو زوو پبت کززەوە و ثە يکىڕ و سىور ثىوٌ نە سەری زاوای پبرەکەو . ڕۆسَبيە ذىیُسَەوە ثىو

هەَىوکە پبرەو : ثە َبلبیهی نێێڕواَیى و گىتی. کززەوە، هەتب ئێىارەی ئەو ڕۆژی ثچى و ثیُبَکڕو
! َییە،کبتى يەگزە

کبرو " يىتۆڕزار"گىتى ئەيٍ ئەو هەيىو سەر زەيە، نە ضبنیبری زەرەوەی واڵت و پبضبٌ نە ضەریکەی 
کززوە و پبرەکەو هەيىو نە الی تۆ زاَبوە ثەو هیىایە کە نە ڕۆژێکی ئەوهبزا ثتىاَى نە پبرەکەو کەنک 

ئێستب کە زاوای . ثۆذۆضت هەيێطە هەر ئەوەت فەريىوە. وەرگزو و ئبتبجی ذۆيی پێ چبرەسەر کەو
؟ !پبرەکەو ثۆ ضتىويەکی ساَکۆ زەکەو، زەفەريىوی ثىیەتە، چهىويم

: ثە تىوڕە ثىوٌ، ڕۆژَبيەکەی ثۆ الو يٍ تىڕهەڵساو لیژاَسی



ئەيٍ سۆر پتز نەو پبراَەو هەر سەرفی تۆیی ... حەرايسازەی سپڵە،ئەوە ثەو لیچە پبرەیە ثبخ ثىویەتی؟
ٌ و ًَەکی يٍ  جبضک کززوە، ئێستب ثیطەريی تۆ ثە ڕازەیەک گەیىوە کە ئەيٍ لەرسزاری ذىت ثکەی؟ َب

!! ثڕۆ  فُسوور ثەو نە ثەر چبوو وٌ ثە ! ثتگزی

و ضێىاسێکی ئەوهبو نە  (ثزذىرز)لەت چبوەڕواَی گەپچبٌ. ثە زڵ ئێطبوی هەستبو و نە هۆزە چىويە زەر
ئەيٍ نەو هەيىو پبرەیەی کە نە الی ویى پبضەکەوت کزز ! ئەيٍ نە کىێىو ذبوەَمەرس نە کىێ. يبيى َەثىو

ثىو، تەَیب پەَجبە تىيبَى نێسەویست کە ثچى نەو يىڵەتەکی کىرتی ئێىارەی پێُج ضەيۆ و سجەی هەیُی، 
وەثیزی ضبَۆیەکی ئەوهب کە ثۆ ذىزی يبيى نە سەرزەيی لىتبثی . ئەو ضتىويەکەی کە پێىیستە ثیکڕو

.  نە گەڵ ثبوکی ثۆی هبتجىو پێص، کەوتًەوە" ضبەزرویص"ثىوٌ نە يسگەوتی 

يزۆڤبَی سەرزەيی کەوَبرا، نەو جۆرە ثەسەر هبتبَەزا . نە يبل وەزەرکەوتى و ثەرەو ضەلبو کەوتًە ڕێ
ثەرەو سبراو چۆنگە، سەریبٌ هەڵسەگزت و زەڕۆیطتٍ، ثەاڵو ئەيٍ نە ضەلبو ثە زوای زۆسیُەوەی زەريبَی 

سەرەتب ئەيە نە فکزيسا گىڕا کە ثۆ کززَەوەی ئەو گزێپۆچکەیە ثڕۆيە الی زوو کەس نە . زەرزی ذۆو ثىوو
زۆستبَى و ئەو پبرەیە نە واٌ لەرس کەو، ثەاڵو هەر چەَس ڕەفیمبَی يٍ الوی ذىیُگەرو و ثە يىحیجەت 

نە َبکبو ضتێکى ثە يێطکی زاهبت . ثىوٌ، ثەاڵو زەيساَی کە  ئەو پبرەیبٌ َییە کە یبريەتی ثە يٍ ثکەٌ
. وەثیزی ثُکەی ثەاڵڤۆکی ئەفطبری نە پبيتبرکەوتى

َىلًی ئەو هسرە ثىوو کە چهۆٌ سەری لسە نە گەڵ ئبؼبی ئەفطبری ثکەيەوەو ثە زاتبضیُی چ ثیُىو 
نىوتىو ثسووت " چزاؼی ثەرق"کە نە پڕ نە ضەلبيی . ثەهبَەیەک زەتىاَى ئەو پىوڵە نە وی لەرس کەو

ڕاوەستبو و ثە سثبَی کىرزی . تىوضی کبثزایەکی کىرز ثىوو و سەاڵوی کززو ثە سواَی کىرزی حبڵی پزسیى
یەکەيیٍ پزسیبری . زیبری زا کە هبوضبری ذۆو یبَی زاَیطتىوی يەهبثبزە. زەستی ثە ذۆش و ثێطی کزز

ئەيٍ کبتی ئەو ذۆضی و ثێطیەو َەثىو،ئەوە ثىو . ئەوە ثىو ضىکزی ذىای سواَی کىرزیت نە ثیز َەچۆتەوە
ثەاڵو ئەو ثەری َەزەزاو، پسیبری کزز ئبذۆ . ویستى کە ذیزا يەثەستەکەی وەرگزو ذىاحبفسی نێجکەو

ثێگىيبٌ زەساَی کە نە . َبوی يٍ يطیزییە و ئەيٍ ئەتۆ سۆر ثبش زەَبسى: َب، وتی:ئەيٍ زەَبسی؟ گىتى 
ڕەحًەتی ثبوکت ئەو . ثبضىوری يەهبثبزوو نە ذىارەوەی کێىی ذسانی، يىوچەیەک هەیە ثەو َبيە

زەجب چىَکە . يۆچەیەی نە ثبوکى کڕی، ثەاڵو چىار سەت تىيەٌ هەر نە الی يبوە، هەتب ئەيزی ذىای کزز
ئەتۆ ئەوالزی وی، زەثی ئەتۆ ئەو پبرەیە ثسەیەوە، هەتب ئەيٍ ثە حەلی ذۆو ثگەو و ڕووحی ثبوکی تۆش 

ثەڵگەی َبيەی ثە ذەتی ویص نە اليە، کە پبرەکەت . نە عذاة زا َەثێ، ثە سبَبیی ثۆ ثهەضت ثڕوات
.  زاوە وێت زەزەيەوە

نە کەش و هەوایەکی ئەوهب نە فکز زاثىوو نە کىێ ئەو پەَجبە تىيبَە پەیساکەو لىت ثىوَەوەی ئەو کبثزا 
يەسرەرەیەو چێزۆکی لەرسی ثبوکى نەو حبڵی پۆضەکبوی لەڵس و ثێحىسەنە ثۆ پێکەَییص زەثىو، کە 

یەکەو ئەيٍ ضتێکى نە ئیزسی ثبوکى وەچەَگ َەکەوتىە کە : سەرزە پێکەَێکی تبڵى هبتە سەر نێىو گىتى
ثە پێىیست ثساَى لەرسی وی ثسەيەوە، زووەو ئەو يىوچەیەی  کە جەَبثت ثبسی نێسەکەی ئەيٍ ثیُیىيە، 



زەساَى چ ثەهزەیەکی نە يۆچەی ذساڵی وەزەست َەهێُبوە : سىەو. جیب نە ثەرزو يبر ضتێکی زیکەی َییە
کە گیبَی نە عبساة زاثێ و ضىنەو سيەی تۆ ثێ، زەجب سۆر ثە هبسبَی ثۆ ثهەضت زەڕوات،چىارو ئەگەر نە 

سەر لسەکەت هەر سىوری کە زەثێ ئەو پبرەیە ثسەيەوە، ئێستب ئەيٍ لىتبثیەکەی ثیکبرو و پبرەیەکەو 
َییە کە ثێسەو ثە تۆ،وەرە نىتف ثکەو پەَجبە تىيبَى ثە لەرس ثسەیێ، هەتب لەرسەکە ثجێ ثە چىار سەت و 

پەَجبە، هیىازارو کبتێک ثىوو ثە ئەفسەرپبرەو هبتە زەست، نە یەکەيیٍ هەنىو يەرجی ڕەذسبو پۆڵی 
. جەَبثت ثسەيەوە و ئەو لەثسەی چىار سەت تىيبَی ثبوکیطى نە جەَبثت وەرگزيەوە

پێىاثىو ئەيٍ جەفەَگی نە گەڵ . ئەو کەڕەت َۆرەی ویجىو کە وەلسە ثێت و ثە پەیڤیُی يٍ پێجکەَێ
ئەيٍ ثە هۆی ثبر سىوکی  گیبَی ثبوکت ثىو کە گىتى ئەتۆ لەرسەکەی ثسەوە، ئیسی ذۆت : زەکەو وگىتی

. زەساَی و ذىزای ذۆت

گىتى هەَىوکە سىکجبری گیبَی ذۆو نە ئی ثبوکى ثە واججتز زەساَى، هەر چەَس ثۆضى هەڵُبسىوڕێ، يەگیٍ 
لسەی زواییُی هەڕەضە ثىو ئەگەر سكباڵو ثە زازگەری زا، زڵت . جەَبثت پەَجبە تىيبَى ثە لەرس ثسەیی

ثبضجىو ثێچەلەو هەرا نێتز جىزا ثىیُەوە، . وازەو پێسا کە هیچ کبت نەو ثبرەو زڵى َبئێطێت. َەئێطی
. لەرار واثىو  نە تبالری زازگزی یەکتز ثجیُیُەوە

سەرەتبی ڕۆژ ئبوا ثىوٌ ثىو کە ئبؼبی ئەفطبریى نە سەر کىرسی زەسەاڵتساری نە َبو زووکبَی کتێت 
هەتب حەوسەنەضی "ضبَسە کىچهىو"پبڵطبی ثێ تبَج و تەذت ثىو، وەک پبضبی کتێجی. فزۆضیەکەی ثیُی

ثەثیُیی يٍ سۆر هەستی ثە کەیفی . تەَیب  يطکەکبَی کتیجربَەکەی زازگبیی زەکززو  زەکىضت. َەثىو
سبسی کزز، چىَکە هەتب ئەو چبخ زوو وەرگێڕاَى ثۆ کزز ثىو، ئەو هەر زووکی چبپ کزز ثىو، نە فزۆضتُیبٌ 

کهىزو "کە ثۆ فیهى هەڵگزتُەوە ئەَجبيی گزتجىو، ئەویسیکە" سُبریۆی ئەسزٌ کیطىت" یەکیبٌ. ڕاسی ثىو
. ئەو زووە يەضد و هۆژاَی يٍ نە ئیطی وەرگێڕاٌ ثىوٌ" ویکتىرهىگى"کىرتە چێڕۆکێک نە "ونگزز

کبری تبسەو َەکززوە ثەاڵو گەاڵنەیەکى هەیە کە . َب:پزسیبری کزز وەرگێڕاوی تبسەت ثۆ هێُبوو؟ گىتى 
ثۆذۆو کىرتە چێڕۆکێک ثُىوسى، نە پطسا ذۆضحبڵ ثىو پزسیبری کزز هەتب هەیڤەکی تز حبسر زەثێ؟ گىتى 

ئبذۆ ثۆ ژيبرەی تز زەگبتێ، پسیبرو نێکزز : نە لسەکبی ثەرزەواو ثىو. پبَسزە ڕۆژی زیکە تەسهیًت زەکەو
يەسەنە چییە؟ گىتی يەگیٍ ذەثەرت َێیە؟ ئەوە زوو يبَگە کە هەر يبَگێ کىرتە چێزۆکێکی ضیست 

. چێزۆکی تۆ ژيبرە يبَگی زاهبتىو پڕ زەکبتەوە. الپەڕە، ثزیتی نە وەرگێڕاٌ یبٌ َىوسیٍ ثاڵو زەکەیُەوە

. نە ڕازەی لیًەتى پزسیبر کزز؟ گىتی چم تىيبَە، و پبَسزە ڕۆژ زوایی ثاڵو ثىوَەوەی پبرەکەی زەزرێ
ە ئیههبيێکە نە (ئەویُی ضىاٌ )یبٌ"سارا"ئەو چێڕۆکەی کە ئەيٍ زەيەوێ ثێُىوسى َبوەکەی : گىتى

. يەسەنەکی ڕاست و سەرسىڕ هێُەرە کە نە کىرزستبَی ئیًە ڕویساوەو  ثە ڕاستی پەَجبە تىيبٌ زێُێ
. لەثىونی کزز ثەو يەرجە ثۆ ژيبرەی زاهبتىو ثگبتە زەست



ئەو جبر ثبسی گیزوگزفتی ذۆو و ئبتبج ثىوَى ثە پبرە ثۆ ضیکززەوە و زاواو نێکزز پبرەو نە پێطسا ثساتێ، 
پۆنەکەی زايێ و ڕەسیسی ثەرعىزە ثىوَى . هەتب ثتىاَى ضتىويەکی پێىیست ثۆ کبنیجی ئەفسەری ثکڕو

. نە ذۆضیبٌ پێى وەهەرزی َەزەکەوت.  زایەو وەزەر کەوتى

ڕووحی ثە ثهەضت ضبزثێ، هەڵگزتىو پێکەوە " تەلی ؼەفىوری"ثەیبَی رۆژی هەیُی زۆستی هبوزڵی ذۆو
تەواوی ئەو کەنىو پەنەی َىوسزاوو کڕی و پێُچ ضەش تىيبَیص سیسە ثىو کە لەرار ثىو . ثۆ ثبژێز چىویٍ

. وێگڕا سەرفی کەیٍ

ئێىارەی هەیُی چبذێک ثە زەستی پڕ ثۆ ساَکۆ زەگەڕايەوە، زەپبڵرۆيسا هەستى ثە سەرکەوتٍ و 
ئەوهەی پێىیستى ثىو " سارا"چىَکە تىاَیجىوو ثێ ئبتبج ثە يبيى تەَیب ثە یبريەتی. يەؼزووری زەکزز
وێزای ئەوەش ثە وازەی ذۆو وەفب کززو نە سەر ئەو هەيىو تەَگەژەو هەڵاڵ و . سەرو ثەری ثکەو

و گەیبَسە زەستی ئبؼبی "سارا"هەَگبيەی ثەرزەوايی ساَکۆی ئەفسەری،نە يبوەی پبَسزە ڕۆژ زا چێزۆکی 
. ی هەتبوی چبپ کزا١٣١٩ئەفطبری وکتیت نە سەرەتبی سبڵی 

نەو ڕۆژاَەزا کبتێک پبش تێپەڕ ثىوَی پەَجبە سبڵ ثە سەر ئەو ڕێکەوتسا يسیزی يىحتەڕەيی ثاڵو 
کزاوەی هیسایەت يەیهی نە چبپی زاَەوەی سەر نە َىویی ئەو چێزۆکە، یبٌ ئەو ڕووزاوە ڕاستەی  

ثەاڵو ئەيٍ نە واَى ویست ئیجبسەو پێجسەٌ ثە سەریسا ثچًەوە و هەڵەکبَی هەڵگزيەوەو . فەريىوە
ئەو کبرەضى نە يبوەی حەوتىەک ئەَجبو زاوەو پێىیستیص ثىو هەڵەکبٌ . پەڵەکبَی پیُە کەو

هەڵگێڕێُەوەو ضێىواسی َىسیُەکەش کە نە يبوەی پەَجبە سبڵ نە گەڵ ئەيزۆ تەوفیزی هەیە،  هەر وا 
ئێستب ثە نىتفی ذىزای هیًەتی . ئبسەَتی و نی سیسەکززَەکەضی ثۆ جىاَکبری چێزوک  زەسەر کززەوە

کە کبری کبيڵکززٌ و زاهێُبٌ و زاهبورزٌ و ثاڵو کزاوی ئەفطبری پەَجبە سبڵ " ئیُتطبراتی هەیسایەت"
نە زوایی پەَجبە سبڵ نە گۆڕی نە (یبٌ ئەویُی ضىاٌ)پێطتزە، چێزۆکێکی ڕاستی و سەر سىوڕ هێُەری سارا

ثیز چىوَەوە زێتە زەرو ثە ثۆچىوَی ذىێُەراَێکی کەو، کە ئەو کبت و چبخ ئەویبٌ ذىیُسثۆوە، َەسهی 
هیىازارو وەثەر . تبسە کە ثە هۆی زەست وێزاَەگەیطتُیبٌ سەرکەتىو ثە ذىیُسَەوەی َەثىوَە، زەگبت

سێزەی ئەَگبوتُی هەست و ئیحسبسی پبکیبٌ، ثە ضتێکی پەسەَس لەثىونی فەريىٌ و ثەو ذبڵە ئیًبٌ 
!... نە ضىێُێکسا کە ئەویٍ حىکًڕاَە، ئبوەس چ کبرە َییە:  ثێٍُ

ثە هز کطىر لسو سز يزکت عطك    

. ايیز عمم فزيبَی َسارز

.   يحًەز لبضی

 



ڕۆژێکی گەرو نە ڕۆژەکبَی کۆتبیی يبَگی پۆضپەڕ ثىو،ئەگەر سۆسەیەکی َەرو و هێسی و فێُک نە الی -١
حبجی "لبزر، ضىاَە جىاَچبکەکەی گىَسی . ثبضىور تێێ هەڵیُەکزز ثىایە گەريبی هىا ثبضبر َەکزاو زەثىو

يیگەنە يەڕو ثسَەکبَی ئبوایی نە ئبرثەضک و ڕەپەڵگبکبٌ ڕازەیەک زووری کىیستبَسا گەڕاَس ثۆوە و "ئبوا
،َسیک ئبوایی ڕاگزتجىو، هەتب کىو کەتە پەسەو ثسَەکبٌ ئەگەر (تبتبهۆ)"سیًُە روز"نە ڕەخ ذیسەاڵَی 

ئەو جبر ژَک و کێژۆاڵَی زێ ثۆ زۆضیُی ضیزی پەسو . تێُىویبٌ ثێ ئبو ثرۆَەوەو تێُىیەتیبٌ ثطکێٍُ
َێسیکەی َیىڕۆ ثىو لبزر چزکە ثە چزکە چبوەکبَی نە ڕێگبی پڕ نە گەوەو ذىارە پێچی . ثسَەکبَیبٌ ثێٍ

 .گىَس ثڕیجىو هەتب ثجیُی کەَگی سەرو کەنەی ثیزیەکبٌ  نە پطت يێطەاڵَی لەراخ چەو وەزەر زەکەوێ

گىَسی حبجی ئبوا،نە زیهبتی کىرز َطیی َبوچەی ئەذتە چی يیبَسواو، َبڤجەیُی چزکە کبتژيێزێک ثە 
پێی پیبزە ثىو، لبزر، نە پطتەوەی يێطەاڵَەی چڕ و پڕ يێگەنە يەڕی يۆڵسا ثىو،جگە نە چەَس يبڵی 

 . کچکەی ثە لىڕ زورست کزاو کە زواییٍ يبڵی گىَسەکە ثىو، ضتێکی تز وەثەر چبو َەزەکەوت

هەر سێ گەيبڵی يێگەڵ ثە هۆی تیُی گەريب، سثبَیبٌ زەرکێطب ثىو، هبهبیٍ زەکززو نە سەر ذیساڵَی 
. چەو وەرکەوتجىوٌ

. ضىاَی الو،نە حبڵێکسا کە چبوی نە ڕێگبی ئبوایی ثڕیجىو نە َبو ذەیبڵێکی تبڵىو  زوروو زرێژ زا َىلى ثجىو
جبرو ثبر نە َبو پەسەکبٌ کە نە سەر ذێسەالَی چەو زرێژ ثجىوٌ کبویژیبٌ زەکزز، پیبسەی زەکزز،و نە 

یەک یەکی واٌ ذىرز زەثۆوە  هەتب ئەگەر ئبهۆیەکیبٌ نێ ثسۆسێتەوە ثکەوێتە فکزی چبرەسەریبٌ، جبری 
. واضجىو ثۆ الی سەگەکبٌ زەهبت، پێی نە سەر ئەستۆی هەر کبيیبٌ زەذطبَس ثەو ضیىەیە زەیالواَسەوە

ٌ و وەَەضە زەهبتٍ و يهی ذۆیبٌ ثە ثۆَەی  هەر سێ سەگی ثە وەفبش ثەو الواَسَەوە کەیف ذۆش زەثىو
سىپبس و پیساَیٍ ذىار زەکززەوە، کهکیبٌ ڕازەوەضبَس و نە ڕەَگ و ڕووی ذەيگیُی ذێىی ذۆیبٌ ثە 

. تبسبوی  زەڕواَی

گىتى لبزر، نە َبو پیبسە و چبوەڕواَی هبتُی ثێزیەکبٌ،نە َبو ذەیبڵی تبڵىو زوورو زرێژی ذىیسا نە فکز 
ئەو ئبکبرو هسری سۆر تز سەثبرەت ثە چهۆَبیەتی ژیبَی کەسیُی ذۆی ثىو، هەر چەَس ژَێکی . ڕۆچىو ثىو

ثبش و ثە وەفبی ثە َبوی ذبوەر هەثىو، نەو ژَە ذبوەَی زوو يُساڵ ثىو، ثەاڵو زڵی نە گزەوی ئەویُی 
کێژێکی جىاٌ ثە َبوی سارا، کچی یەکێک نە وەرسێزاَی زی َبثىو، نە سەر ئەوەضزا کە ژٌ و يُساڵی 

هەثىو ثەو هەيىو تەَگەژەی ژیبٌ ثە هەثىوَی ژَی زیکەش َەیسەتىاَی ئەو فکزە ذبوو َبوێُەچىوە نە 
ذبوەری ثەستەسيبَیص، یبٌ نەو ئەویُی . زڵی ذۆی زەر ثبوێ و نەو ئەویُی َبوەذت زەست وەکێطێ

زواڕۆژ تبڵی يیززە ثێىەفبکەی  ئبگبزار َەثىو، یبٌ زەیساَی و َەیسەوێزا سەری هەڵساتەوە  وەسەرە ذۆی 
ثێُێ و گبسَسە ثکبت، چىَکە ژٌ نە کۆيەڵگبی پبضکەوتىوی کىرز ثە زاذەوە، نە هیچ کبو نە پهەکبَی 
جەيبوەریسا يبفی ذۆ َىاَسٌ و ثەرگزی و زیفبع نە ذۆی َییە، و ثۆ يێززەکەی وەکىو يهکێک وایە کە 

.  ضەضساَگی نە ئیرتیبری ویساو چۆَی پێرۆضجێ ثە هەر ضیىەیەک يەڕاق و يگێسی نێجێت  هەڵیسىوڕیُێ



نە حبڵێکسا کە لبزر نە َبو زڵی ذىیسا َىلًی ئەو فکزە َبذۆضبَە ئبسار زەر ثىو، ثە ڕەواڵەت ذۆی نە گەڵ 
ئبژاڵىو سەگەکبَی زەذبفالَس کتىو پڕ ضەثەق و ورضەی جهىو ثەرگی ثێزیەکبٌ نە زواییٍ ڕێگبی ثبریکی 

چبوەکبَی ثە ذۆوە حەپەسبَس و ضىاَی گەَج و جُسی نە ثەستێٍ وگێژاوی  چبوەڕواٌ "حبجی ئبوا"
نە زوورەوە کزاسەکبَی سپی و سەرزو لەَەوسو سىورو عبثی وکەسکی  ژٌ و کێژۆاڵَی ثێزی . وەزەرکەوت

ئبوایی کە ثۆ الی يیگەل زەهبتٍ، ضێىەی تەوَی کۆنکە سێڕیُەی ثە ذۆوە گزتجىو، کە زڵی کسو پڵًە ژیبکی 
. ضىاَی ڕووٌ کززەوە

نەو کبت و سبت، لبزر کە نە ذۆضی وەَسیک کەوتٍ و ثیُیُی سارا ورووژاو ثجىو، ثێ ئەوەی ثە ذۆی ثساَێ 
و فکزی نێجکبتەوە کە ئیطیکی َبحەسوکزێت زەکبت، يەڕەکی سپی کە گىیچکە ڕەضەکبَی ئەویبٌ نە 

پەسەکبی سپی زیکە جیبواس کزز ثۆوە نە َبو يیگەڵ هێُب زەرو نە ئبيێسی گزت و یەک ثە زوای یەکسا َێى 
زوایی يەڕەکەی ثەرزاو چبوەکبَی ثە َبو ثێزیەکبَسا کە زەهبتٍ .  چبواَی سبف و سپی وی  زە يبچ گزت

َسیک زەثىوٌ سىڕاَس و چزکەیەک زوایی، ئبذێکی سبرزی نە َبذی زڵ هەڵکێطبو نە ثٍ سێجەری زارە 
. چُبرێکی ڕەخ ذێسڵالَی ثەستێٍ، ثە چبوەڕواَی ثیزیەکبٌ زاَیطت

نە . چەَس زەلیمەی َەکێطب کە زەَگی پێی ثێزیەکبَی زێ، نە سەرەوەی سەری ذۆی ثیست و وەذۆ هبتەوە
ژٌ و کێژەکبَی  ذۆضکۆکی ثێزی ثە زوَیبیەک ڕاست و زورستی  . جێی ذۆ هەستب ثەرەو پیزیبٌ چىو

ئبسبیی، يەڕ زۆضەکبَیبٌ نە سەر سەریبٌ هێُبیە ذىار، سەاڵویبٌ نە لبزر کززو ذۆش و ثێطیبٌ نە گەڵ 
. کزز

کێژێکی ثێزی ثە َبوی يزیى، کچی سۆفی حىسیٍ،ذىێٍ ضیزیٍ و ورووژاو کە زوَیبیەک  ثەتفەری 
چڵکەفیکبٌ و سەگبیەتی نە ثٍ سەرو ژیز لەاڵفەتی سبزەی ذۆیسا ضبرز ثۆوە ثە سەرزە ذەَەکی يبَبزار 

: ثە لبزری گىت

هبکبک لبزر،چ ذەثەرە؟ ثەیُێکە ثە ذەيگیٍ و عێجسو جبڕسو ثێ حەوسەنەت زەثیُى؟ يەگیٍ ذىا 
َەذىاستە ضتێک لەويبوە؟ 

وەکىو وی کە گىێ نێُەثجێت  یبٌ نە پزسیبری يزیى  حبڵی   (ثەرزە ثێز)کبک لبزر،نە سەر ثەرزی پبڵێٍ
َەثێت، هەيىو ثیزثاڵوی و ڕواَیُی زەثەر گزتىوی ئەو کیژی جىاٌ و کزاس سپی ثەژٌ ثبریکی کس ثىو،  کە 
نە ثٍ چبو نێی زەڕواَی، ثەاڵو نەو َێىە زا چبوی ثە زوای يەڕەکبی ذۆضی زەگێڕا هەتب ذەرێکی زۆضیُی 

. واٌ ثێ ،وڵاليکی وەوی َەزاوە

يزیى ثۆ ئەوەی سۆرتز گەيە ثە کبک لبزر ثکبت و ئەوی وەلسە ثێُێ، زیسبٌ هەوزای چڵکەفیکبٌ 
وا فکز زەکەو زیسبٌ وەرسێزەکبٌ حەلسەستی ضىاَیبٌ َەزاوە، یبٌ : وضەیتبَی ذۆی وەزەست گزت و گىتی

ذێساَت ذبوەر نە گەڵت ثە کێطە هبتىوە،وا َییە؟ 



ڕەَگی ذبور،ژَی لبزر نە ثیستُی ئەو لسە سىور هەڵگەڕا، ثە زسی چبوی نە لبزر کزز هەتب نە ثیچى و 
لبزر . چڕو چبوی وی، ثۆچىوٌ وگىيبَجززَێک سەثبرەت ثە يبَبی ئەو پەیڤیُە ثساێت، ثەاڵو هیچی َەگىت

نەو ثبرەوە کە ذێساَی نە َبو ثێزیەکبٌ ثیُی کەيێک ذۆی ذڕ کززەوە و پۆسی نێسا،ثەاڵو ورزە ورزە 
کبتێکی زەیجیی کە هەيىو ثێزیەکبٌ ثە کبری يەڕزۆضیٍ ذبفاڵوٌ ذۆی نەوکیژی ثەژٌ ثبریک َسیک 

کێژی . کززەوە،نە پطت سەری ڕاوستبو يەحىی  تەيبضبی چبوەکبَی ڕەش و ڕوذسبری جىاٌ و ثێگەرزی ثىو
جم و پۆضبک سپی زوایی چەَس زەلیمە، سەری هەڵجڕی و سەرزەذەَەیەکی ضیزیُی نە رووی لبزر هبتە 

. زیسبٌ سەری زاذستەوەو ذەڕیکی ضیز زۆضیٍ ثىو. سەر زەيە ذىَچەکەی

ئبذز : لبزر چبوێکی ثە پبڕێسی زیکەی نە يێگەڵ و ثێزیەکبٌ ثڕی،کە کبتی ثە نەثبر ساَی گىتی سارا
. َەتگىت ثبوکت نە ثەرچی نە گەل پەیىەَسی سەيبوەَسی ئێًە زژایەتی زەکبت و راسی َییە

.  سارا، ئەو فزضتەی سپی پۆش نە ضەرو و ذەجبڵەتی ڕوذسبری وەک گىڵ سىور هەڵگەڕا

ثبوکى  چ کبتێک نە گەڵ سەيبوەَسی يٍ و تۆ يىافیمەت زەرَبثڕێ، : لبزر، گىێجگزە:سارا نە وەاڵيساگىتی
چىَکە جگە نە وەی کە تۆ هەژارو ثەنەَگبسی و چ سەروەت و يبڵ و سبيبَت  َییە، ژٌ و يُبڵیطت هەیە، 

تۆسی ثىڵێڵی و .ئەو جبر ئەيُی ثە يەجیسذبَی کىڕی ذبوەٌ يڵکی زێ لەول زاوە کە ثە ویى ثسات
حەسڕەت زەرزێکی سەر هەڵساوە نە ذەيی ئەو پەیڤیُە روذسبری ورووژاوی لبزری وەثُە ذۆیسا ثێ 

: ئەوەی ثیهەوێ گىتی

سارا، ئەيٍ گىیى ثەو لسبَە لەرسزار َییە وَبثسوێ ،یبٌ ئەتۆ زەثێ نە گەل يٍ ثێی و هەڵت گزو و ثۆ 
ضىێُێکی زوور ثڕۆیٍ و ژیبَی تبسەيبٌ زەست پێجکەیُەوە، یبٌ ئەيٍ ئەو زەسگیزاَە، ثە سۆرەيهی تۆ 

نە ثەر ئەيە ثبش فکز ثکەوە ڕاسی يەثە کە ئەيٍ زەست نە کبرێکی ئەوهب . زەکىژو ثە تەَیب هەڵسێى
. ضێتبَە ثسەو

کىڕە، ئەتۆ : سارا، کە یەکجبر َبراحەت و پەریطبٌ ثجىو سیهە چبوێکی ثە زەورو ثەرزا گێڕا و پبضبٌ گىتی
يەگیٍ ضێت ثىیە؟ چهۆٌ زەضێی کىڕی ئبؼبی ثکىژی و ثە سبخ وسەاليەتی ثۆی زەرچی؟ ئەگەر ثە ذۆت 

ژَی ئەوهب ثبش و َەجیت و يێهزەثبٌ و ثە َبيىوس و !  هەر َەثێ ثە يُباڵکبَت ڕوحى ثکە! رووحى َبکەی
؟ وەرە پیبوی چبک ثە، ئەو ذەیبڵە ذبوە !کە زەتهەوێ ئەيٍ ثێُێ. ئبثڕوو ذبور،چ ئیزازو عەیجەکی هەیە

نە سەری ذۆت زەر ثبوێ و نە ذۆڕا هۆکبری ثەز ثەذتی و چبرە ڕەضی و  ئبوارەیی ثُەيبڵێکی ثەنەَگبسو 
!! ثێتبواٌ يەثە

ئەگەر ئەتۆ ثە ڕاستی ئەو وازەی سێ . ی ئبسیسو، پێىیست َییە ئەتۆ ئەيٍ َسحەت ثکەی-سارا: لبزر گىتی
يبَگ پێطتز نە سەر کبَی ثە يُت  زا، ثە زڵُیبیەوە نە سەری يبوی و پێساگزی زەثێ نە گەڵى ثێێ، 

. ئەگەر پەژیىاَیص ثۆیەتەوە سوو پێى ثڵێ هەتب ئەيٍ نە ذۆو حبڵی ثى



ئەيٍ نە : ثیچى ڕوذسبری سارا نەو لسە کەيێک تێکچىو،چبوێکی ثە سەر سىڕيبٌ نە ضىاٌ ثڕی وگىتی
تەَیب نە ذەيی چبرە ڕەضی زوایی تۆو . سەر لەول و وازەی ذۆو زایى و زەرهەو هەو و زەيێًُەوە

چەَس ڕۆژ نە يەوەثەر کبتێک ثبوکی پیزتى ثیُی کە نە . ثُەيبڵکەت زەکەو کە ئبذۆ چیبٌ ثە سەرزەیت
گەڵ ثبوکی يٍ سەثبرەت ثە ذىاسثیُی يٍ و تۆ پێکەوە لسەیبٌ زەکزز ثبوکت نە سەر يىکىرثىوَی 
ضێتبَەی تۆ نەيجبرەو فزيێسکی هەڵسەڕضت، ئەيٍ ثی ئەوە ئبگبو نە ئبذبفتٍ ثی ئەسزیُى نە چبو 

نىسەوی ثەست و زەستى ثە گزیبٌ کزز ثە ڕازەیەک زڵى سىسیب کە نە تۆ چ وەضیزو هەتب ڕازەیەک نە 
ثەاڵو چجکەو چبذێک کە تۆ زەثیُى و چبوو وە . وازەوپەیًبَی نە گەڵ تۆ و ثە تۆو زاثىو پەژیىاٌ ثىوو

ڕەَگ و ڕووی ئبڵۆسو تێکچىوی تۆ زەکەوێ ویژزاٌ و ئیُسبَیت نە ثیز زەثەيەوەو ثیزی چبر ڕەضی 
نە هەر . ثُەيبڵەکەت و ثەزذتی ذیساَت ذبوەرو يُساڵەکبَی ثێ تبواَت  نە پەڕی زڵى ڕەش زەثُەوە

حبڵسا يەسەنەی پەیىەَسو ذىاسثیی يٍ ضتێک َییە کە ئەوهب سىوک و سبَبیی ثێ ،و چبرەی ثۆ 
.!! ثسۆسرێتەوە

: لبزر،چزکەیەک ثۆ فکز کززَەوە ثەو پەیفیُە ثێسەَگ ثىو و زوایی گىتی

سارا گیبٌ، َەساَست و وەثبڵجەسی کبر نەيە زایە کە هەيىو ثە گطتی پێیبٌ وایە وا فکز زەکەَەوە کبتێک 
ئەيٍ تۆو هێُب، ذبوەر ثەرهەڵاڵ زەکەو و ئەو ثە تەواوی چبرە ڕەش و ئبوارە و ثێکەس زەثێ، نە حبڵێکسا 
ئەيٍ ثە پێچەواَە فکز زەکەيەوە، هبتُی تۆ ثۆ يبڵی ئێًە، زەثێتە ئبسىوزەیی وی و ئەتۆ نە کبرو ثبری 

. يبڵ و حبيالَسٌ و ڕاهێُبٌ و پێگەیبَسَی يُبڵەکبٌ ثۆ وی یبرەیسەریکی گەورە زەثێ

کىڕی چبک،ئەتۆ نە ثیز يەکە  : سارا، ثەو لسەیە ثەريسەیەکی گبڵتە جبڕی هبتە سەر نێىاٌ و گىتی
ئەيەیە کە . یەکێک نە يەرجەکبَی ثبوکى نە لجىوڵی ذىاسثیُی يٍ، يەسەنەٌ وا زاثُییٍ کە ڕەسایەت ثسا

ئەتۆ ذێساَت تەاڵق ثسەی، و ڕاستیەکەش نەيە زایە کە ئەيٍ و ئەو چەتىوَە ثتىاَیٍ پێکەوە نە يبڵێکسا 
زیبرە ئەيٍ نە الیەک پێًرۆش َییە کە تۆ ذێساَت تەاڵق . ثە ضیىەی هەوێ وێکڕا ثژیٍ وپێکەوە هەڵکەیٍ

ثسەی نە گەڵ زوو يُبڵی سەروپێچکە ثەرهەاڵو ئبوارو چبرە ڕەضیبٌ ثکەی، و نە الیەکەی زیکەش حبسر 
ئەو جبر ئەو لسبَەی يٍ و تۆش ئێستبکە چ کەنک و . َیى نە گەڵ وی نە يبڵێک زا ژیبٌ تێپەڕ کەو

فبیسەیبٌ َییە، چىَکە هەتب ثبوکى ئەوهب پیساگز نە سەر يبرەیی ئێًە سىورە و هەتب ثىوَی يەجیسذبٌ، 
ئەو پیبوەی کە ثبوکى هەڵیجژارزوە هەیە، کە وا ثىو نەو َیىەزا گەیطتُی يٍ و تۆ ثە یەکتز کبرێکی هەر 

. گیس َەثىوە

لبزر ثێسەَگ ثىو چی َەگىت،چىَکە چەَس کەس نە ژَبٌ و کێژواڵَی ثێزی کبرکبَیبٌ تەواو کزز ثىو، ورزە 
یص کبری زۆضیُی ثسَەکبَی تەواو "ذبوەر. "ش ئبگبزاریبٌ ثجىوٌ"سارا"و"لبزر"ورزە ثۆ الی واٌ زەهبتٍ، 

.  کزز ثىو چبوەڕواٌ ثىو هەتب ثکەوَە ڕێ، ئەویص نە گەڵیبٌ ثڕوات



سارا،زواییٍ يەڕی کە هەيبٌ يەڕی سپی گىێچکە ڕەش ثىو، سۆری ذۆضسەویست گزتجىو و ذەریک ثىو 
ی "سارا"لبزر ثۆ رەذسبَی ثىارێکی نە ثبرو  هەڵڕژتُی زەرزی زڵ يەسەنەکەی گۆڕی و نە . زەیسۆضی

: پزسیبر کزز

ئەرێ ئەتۆ ثۆ ئەو يەڕە سپیە نە زوایی هەيىو يەڕەکبٌ زەزۆضی؟ ئبذۆ نەو کبرە زا سزێک هەیە؟سارا، 
ئەگەر .َب،گیبَە، سڕێک َییە،تەَیب ثەو هۆیەیە کە ئەو پەسە ئی يُە: َەريە پێکەَیُەکی هبتی وگىتی

. وەثیزت يبثێ، ثە تۆو گىتجىو کە ئەو يەڕە چبذێک ثەرذۆڵەیەکی کچکە ثىو ثبوکى ئەوی  ثە يٍ زاثىو
ئەيٍ هێُسەو ذۆضسەویست ڕۆژاَە نە ثبوضى زەکزز زەيجززە نەوەڕ،ثە زەستی ذۆو گیبو ثۆی هەڵسەلەَس و 
نە سارو زەَب، ئەوهبو زەستەيۆ کزز ثىو،زەجب ثەو ضیىەیە ثەذێىو کزز هەتب گەورە ثىو،ئێستبش نە هەيىو 

ئەيٍ سۆرو ذۆضسەوێ و ثۆیە نە زوایی هەيىو يەڕەکبٌ زەیسۆضى هەتب . يەڕەکبٌ سۆرتز ضیز زەزات
. َەذطی چزوچبو و ثێچًی وی سۆر تز نە سەیُى زا ثًێُێتەوە

هەيىو . وەرزە ورزە کبتی ڕۆیٍ َسیک زەثۆوە، چىَکە هەيىو ثێزیەکبٌ يەڕی ذۆیبٌ زۆضیجىوٌ
يەڕزۆضەکبَی تەژی نە ضیزیبٌ نە سەر تۆلی سەری زاَب ثىو، زەستێکیبٌ ثە نێىی يەڕزۆضەکبٌ گزتجىو، 

نەو . ثىوٌ، هەتب هەيىو پێکەوە وەڕێکەوٌ و ثۆ زێ ثگەڕیُەوە" ذبوەر"و "سارا"چبوەڕواَی وەڕێکەوتُی 
ئەيطەو ئیُطبڵال زەگەڕییەوە يبڵ،سێ ضەوە ثە : کبتەزا ذبوەر نە يێززەکەی َسیک ثۆوەو ثە وی گىت

زوای یەکسا هەر نە سبرا َىوستىوی، َبیەوە يبڵ؟ ئەيٍ ئەو ضەو ثە ئەَمەست َبَى ثۆ َەهێُبی هەتب 
ثۆ ضەویص ئەگەر يگێسی ضیىەکەی تبیجەتت کززوە، ثیژە هەتب ثۆت . يەججىر َەثی ضەو ثێیەوە يبڵ

. ئبذۆ سوو زەیەوە یبٌ َب؟ئەگەر سووَبیەوە ثێژە هەتب يُبڵەکبٌ ثە وەذت ثُىێُى... زورست کەو

نە ذۆرا : لبزر وەکىو وەی ثىو کە نە ثیستُی پەیڤیُی ژَەکەی حیجس ثجێ، گزێی ذستُە َبوچبواٌ وگىتی
ضەوکبَی . ئەيٍ زەيەویست ئەو ضۆکبَەش نە سبرا و نە ڕەخ يەڕەکبَى ثًێًُەوە. َبَت ثۆ َەهێُبوو

ئێستب کە َبَت ثۆ . يبَگە ضەو زەضت وسبرا،ثە تبیجەت نە رەخ چەو، یەکجبر زڵڕەکێص و زڵجسوێُە
ثپزسە ثساَە . ئیطتبیی تبیجەتیى َییە، هەرچی نییجُێی زەیرۆو. َەهێُبوو َبچبرو ضەو ثگەڕێًەوە يبڵ

. سۆر ثبضە چبرە َییە زێًەوە يبڵ. يُبڵەکبٌ چ چێطتەکەیبٌ پێرۆضە ثۆیبٌ نێُێ، ثۆ يٍ تەوفیز َبکبت

. کەوتە ڕێ هەتب نە هبورێیبٌ زوور َەکەوێتەوە. ذبوەر ثەڕێک لەڵس و زڵئێطبو ثىو، ثەاڵو هیچی َەگىت
! ثێزیەکبٌ کە هەيىو ئبيبزەی ڕۆیٍ ثىوٌ، ثەر نە وەی وەڕێکەوٌ هبواریبٌ کزز لبزر يبنئبوا

! نە ئبيبَی ذىزا زاثٍ: لبزرزەستی ثۆ ڕاوەضبَسٌ و نە واڵيسا گىتی

وثۆ ئبذزیٍ کەڕەت چبوەکی تەژی وتیژی نە ئەویٍ و ئیاللەو حەس، نە ثەژٌ و ثباڵی ثبریک و ضىوش و 
سراوو تەکىوسو ڕێکىو پێکی سارا کزز و سەر نە َىێ ثۆ ژێز سێجەری ضەَگە ثێ زەو چەو ڕۆیی و نە وێ 

. لەراری گزت



ثێزیەکبٌ نەو ڕێگبیەی  کە پێیسا هبتجىوٌ هەر ثە ویطسا ثەرەو ئبوایی گەڕاَەوە، و چبوەکبَی 
. ئبرەسوويەٌ و ئبواترىاسی لبزر، ئەواَی وەڕێرست

زەَگی جەفەَگ و پێکەَیُی ژَبٌ و کێژاَی ثێزی نە زوورەوە زەثیستزا، ثەستەسيبٌ ذبوەر ئبگبزار 
هەثىوە، و " سارا"َەثجىو کە يێززەکەی نە چەَس هەَگبوی وی، چ وتىوێژێکی ضیزیٍ و ذۆضی نە گەڵ 
. ئەگەر حبڵیص ثجىایە، وە ڕووی ذۆی َەزەهێُب،چىَکە کبرێکی نە زەست َەزەهبت

 

لبزری ضىاٌ،جىاَچبک وجُسی ڕوذسبرو، لەز ثڵُسا ثە هێسو چىار ضبَە ثە زوو چبوی گەورەو ڕەش نە ژێز 
ثزۆی پز پطت و چڕ و پڕ و تێکەڵ کە وەکىو زوو ضەو چزای هەڵجىو، زەتزوسکبَەوە و چبوی ثێُەری ثێ 

َێىە چبواَێکی نىوس و سبف و پبَی هەثىو کە َیىەی وی پێچێکی . ئەوەی ثیهەوێ ثە الی ذۆی ڕازەکێطبٌ
کەپۆی ثەرسو ڕاستەکەی تەراس ثە . ڕەضی کىرزی، وەکىو هەورێک کە َیىە نە يبَگ زاثگزی زازەپۆضێ

َیىە چبواَی هەاڵوەسزا ثىو، نێىی سەرەوەی کەيێک ئەستىور تزنە نێىی ذىارەوەی زەَىاَس،و نە سەرەوەی 
زەيی گچکەو نە ثبرو ڕیککەتىو، چەَەگەی ذڕو چبڵساکەفت، . وی سًێڵێکی ڕەش و چڕو پڕ زایپۆضیجىو

ڕەَگی چڕو چبوی ثە هۆی هەتبوی . ززاَەکبَی سپی و ثە تزووسکە، گۆَبکبَی سىورو زەرپەڕیى ثىو
ثەرزەوايی کێىو سبراو زەضت و چۆنەوار، کەيێک يەیهەو سىتبو ثجىو جىاَیەکی سۆرتزی ثە لەاڵفەتی 

ثەژٌ وثباڵی ثە هێسو تێکسڕيبوو زاڕژاوو تەکۆس،سەر جەيی ئێسکەکبَی نەضی نە سەر . يێزاَەی وی زاثىو
تب ذىاروە گەورەو حجیى و سل و ئبرەلچیُبگ،ئەڵسىوثُیطی رێککىتىو نە گەل ثیچى و نەضی لىرسی، 

. چبالک و ثە ویمبرو ئبکبر ضیزیٍ ثىو

ئەو ئێستب تەيەَی ثیست وَۆ سبڵ ثىو،هەضت سبڵ ثەرێ، یبَی چبذێک کە هێطتب ثیست ویەک سبڵە ثىو 
" حبجیبوا"ثە پێ چەلبَسَی ثبوکی نە گەڵ ذبوەر کیژی یەکێک نە زاَیطتىاَی َیًچە سبيبَساری 

ثبوکی لبزر کە هەيىو ئەویبٌ ثە َبوی يەحًىوز ضىاٌ زەَبسی، پیزە يێزێکی ذۆش . سەيبوەَسی کزز ثىو
ثەچک و ثۆتاڵک ثىو کە هەيىو تەيەَی ذۆی ثە کبری ضىاَی ڕاثىارز ثىو، سەیز ئەيە ثىو کە ضىؼهی ثبة 

و ثبپیزاَیطی جگە نە ضىاَی چیتز َەثىوە، ئەو يڕۆفە ثە ڕاستی ثە پێطەی ضىاَیەتی ذۆی ئیاللەيەَس 
هەر چەَس نە حەلسەستی ضىاَی ذۆی ثە زرێژایی . ثىو، هەتب زەتىاَیٍ ثڵێٍ کە ثە وی ضبَبسی زەکزز

تەيەَی ئەوەَسەی پبضەکەوت کزز ثىو کە کىڕەکەی نە زوایی ویسا ئبتبجی ثە کبری ضىاَی َەثێ و 
کبرەکبَی زیکە وەکىو سەراعەت و ئبژاڵساری، یبٌ يەسەنەٌ يبيەنەی سەرپێی ثکبت، ثەاڵو ئەو، 

ئەوپێطەیەی ثە کبری ثُەيبڵەی و سىَُەتی ذۆی زەساَی، لبزریطی ثەو کبرەی ضىاَی وازار کزز و نە وی 
ویست کە ثە چ ضیىەیەک، نە کبری ضىاَی زێزیُەو کەو َبرای ثبة و ثبپیزاَی ذۆی الَە زاو ثەو ڕێگبیەزا 

ئەسلەسا لبزر ثۆذۆضی، ذۆضی نە ڕەڤطتی کۆَی ضىاَی . ثڕوات کە ثبة و ثبپیزاَی ذۆی پێیسا ڕۆیطتىوٌ
. زەهبت،وەک وەی ثڵێی کە حەسو ذۆضی نەو کبرە نە پێطیُیبَی ذۆی ثە ئیزس ثززوە



 يەحًىووزی ضىاٌ کەچی پەَجبو ضەش یبٌ حەوت سبڵ سێسەتز نە تەيەَی تیپەڕ َەثجىو ثەاڵو ئەو 
هۆکبری . هێُسە تێكطکبو پیز و کەنەال ثجىو کە هەيىو ئەویبٌ نە سەروی حەفتب سبڵ زەهبتە ثەر چبو

پیزیی سوو ڕەسی، تێکطکبَی سۆرتز ئەيە ثىو کە ئەو زوو کەڕەت نە ثەر زوو کبرەسبتێکی ئبسارزەر ذۆی 
یەک يزَی کىڕی : راگزتجىو، کبرەسبتێک کە ثە حەلیمەت ذەو و کىل و زەرزی وی کەيزی ضکبَس ثىو

يەسَی کە ثزای لبزر ثىو، و زیبری َەزا کە ئەو الوە ثە هۆی چ َەذۆضییەک کتىو پڕ يزز، ئەوی زیکە 
يەرگی زایکی لبزر کە تىوضی َەذۆضی کەوتىویی ثىو، ثە هۆی زەست وێڕاَەگەیٍ ثە زەريبٌ و زوکتىر 
. چڵۆَبیەتی پبکىوذبویُی نە زێهبتی کىرزستبٌ ثەاڵیەک ثىو سور کەس تىوضی هبت و پێی نە َبو چىوٌ

ڕۆژێک کە زایکی لبزر يزز،لبزر، الوەکی پبَسزە سباڵَە پتز َەثىو، نەو کبت ثە زواوە، ئەو الوە نە 
.  الواَسَەوە و يێهزەثبَیەکبَی زاکی ثۆ هەيێطە ثێ ثەش کزا

لبزری تەيەٌ پبَسەسباڵَە  نەوە ثە زوا وەک  ضىاَی ئبوایی يیگەنە يەڕەکبَی نە زەضت و تەپۆڵەکبَی 
نە . زەورو ثەری سیًیٍ روز ثەرەهەڵاڵ زەکزز و کبرەکەی نە ڕاستیسا هەر ئەو يەضد و هۆژاَی ضىاَی ثىو

تەيەَی ثیست ویەک سبڵیسا کە ثبوکی ژَی ثۆ هێُب، يبڵێکی زیکەی نە ئبؼبی گىَس ویست هەتب کىڕەکەی 
عبزەت ثە ضێىەیەکی سەرثەذۆیی ثکبت،و يیگەنە يەرێکی جیبضی ثۆ وی کبر سبَبیی کزز، هەتب نە کبرو 

. پێطەضسا  ذبوەٌ ثۆَجی ذۆیی ثێت و نە ژێز چبوە زێزی ثبوکی ثێتەزەر

" حبجیبوە"ثبثی ذێساَی لبزر يزۆڤێک ثىو ثە َبوی سەیس عەواڵ کە نە وەرسێزاَی َیًچە ثە سبيبَی 
سەیس حەواڵ سەرەتب ثە هۆی َیًچە . زەهبتە حیسبة، زە زواسزە سبڵ ثىو کە نەو گىَسەی تێپەڕ زەکزز

سبيبَێک کە هەیجىو،زوایی ثەو ثەڵگەو زەنیهی ئەيە کە سەیس ثىو، ذۆی نە ذەڵک ئىيی سیسەتزو يەسَتز 
زەساَی، حبسر َەثىو کیژی ذۆی ثە کىڕی ضىاَێکی ثەنەَگبس ثسات، و ساوەیەکی ئەوهبی الیەلی ضبٌ و 

پهەو پبیەی کەسیُی و يعُەوی  ذۆی َەزەساَێ، ثەاڵو نەو جێگبیە کە ثبوکی لبزر سۆر اللی لزسبَس کە 
کىڕەکەی نە گەڵ ثُەيبڵەیەکی يىحتەرو َیًچە  سبيبَسار و تێزو پڕ ذسيبیەتی ثکبت و ژٌ ثرىاسێ، و ثۆ 
سەر کەوتٍ نەو ڕێگبیە، زەس ثە زاویُی ئبؼبی زی و سۆرثەی يبلىل و ڕزێٍ سپی گىَسەکە ثىو و ثە يبو 

. نێ ثرىاسێ" لبزر"َبوَچی ئەواٌ تىاَی زڵی سەیس عەوال َەرو کبت و کچەکەی ثۆ کىڕی ذۆی

ئێستب لبزر چەَس سبڵێک ثىو کە نە ثێرەوضجىوٌ و ثێکەيىوکۆڕی ثىوٌ زا ثەذۆضی ئبسىوزەیی و ثێرەيی 
ژیبَی زەثززە سەر، ثێئەوەی " ذبوەر"نە گەڵ ذێساَی ئبسیسو ذۆضەویست و ڕووگەش و يێهزەثبَی 

پچىوکتزیٍ ضپزسە ثىوٌ و نێکساثڕاوی نە هیًی ژیبَی واٌ ڕوو ثسات، و  کبرەکەضی کە هەر ضىؼڵی ضىاَی 
نە سبڵی زووەيی ژیبَی، ذىزا کىڕێکی . ثىو ثە زڵرۆضی و ئیاللەو حەسێکی تەواو  ثە ڕێىەی زەثزز

ژێزکەاڵَەی پێجەذطیٍ کە َبوی يەَسىوریبٌ نە سەر زاَبثىو،زوو سبڵ زواتز ثىوٌ ثە ذبوەَی کیژێک ثە 
َبوی ضیزیٍ، ئەو زوو يُبڵە جىاٌ و ذىضکۆک و ذىێٍ ضیزیٍ و ڕووح سىوکە، وەکىو زوو کۆڵەکەی پۆاڵیٍ 

. ثُبذەی ژیبَی ئەو ثُەيبڵە هەژارو ثەڵەَگبسەو َەجیت و سەحًەتکیطەی يىحکەو وپتەو کزز ثىو
ذۆضجەذتی گىسەراٌ نە گەڵ ذۆضی وئبسىزەیی ذبوەر، ثە تبیجەت زوایی ئەو زوويُسااڵَە کە هۆکبرو 



پەیىەَسی لبیى ثىوَی ذۆضەویستی ويىحیجەت وهبو زڵی و یەکڕەَگی ئەوی ثە يێززەکەی ثە هێس تزو ثە 
جەو تز زەکزز،ثە ڕازەیەک هەستی پێسەکزاو ذىاسراو زڵرىاس ثىو کە سۆرثەی کێژووالَی زێ  َبذبسا 

ئەواَەی کە ذۆیبٌ جىاَتزو ئبرەسوويُتز نە ذبوەر زەساَێ، تىوضی پەذبنەت و ئێزەیی و ثەذیهی 
پێساهبتٍ وچبو چُۆکی زەثىوٌ، هەتب ثە ژیبَی ذبوەریبٌ حەسڕەت هەڵسەکێطبو ثۆی ثە ئبواترىاس ثىوٌ 
. ونە ثەرذىزا زەپبڕاَەوە کە يێززێکی ئەوهب جىَچبک و نێهبتىو وەکىو هبوسەری ذبوەر ثە َسیجیبٌ ثکبت

ثەالو وەک زەساَیٍ کە  چ ذۆضی و هبتە و ثەذتەوەری ثۆ زایى نە جێی ذۆی َبيێُێتەوە ثەرزەواو َبثیت، 
هەيێطە وێچىوَی ئەو يەتزسییە زەکزێ کە نە ثُبذەی وی ضڵەژاَیک ڕووثسات، زەجب ثُچیُەی 

ذۆضجەذتی و پبیەکبَی ژیبَی ذبوەریص نە سێزەی ئەو يەتزسییە لەراری گزت و سەر ئەَجبو ئبخ و 
زەستپێکززٌ و سەر هەڵساٌ، ئەو کبت نە ثُبذەی .... حەسڕەتی چبو چُۆکبٌ و ثەذیالٌ کبری ذۆی کزز

ثۆ " پیز وەنی ثساغ"ذۆضئیمجبڵی ژیبَی ئبراو و هێىری ذبوەر زیبریسا، کە يبڵە جۆتجەَسەیەک نە گىَسی 
 .کۆچی کزز و نە وێ َطتەچی ثىو"حبجیبوا"

کە وەرسێز ثە _زەوراَی کۆیهەتی_نە کىرزستبٌ ثە پێچەواَەی واڵتبَی پێطکەوتىوی ئىڕوپبیی 
پەیىەَسیبٌ ثە سەویٍ ثىو، ذبوەٌ يىڵک زەیتىاَی ئەو سەویبَەی کە نە سەری کبری (ؼىالو)ضیىەی

.    وەرسێزی زەکبت، نێی وەرگڕیتەو ثساتە کەسێکی تز

هەيىو سبڵێک ثەر نە جەژَی َەورۆس ئەو وەرسێزاَەی کە ثۆذۆیبٌ ذىاس : يەسەنەکە ثەو ضیىەیە ثىو)
پێێزا گەیبَس ثىوٌ کە ثچٍ نە ضىێُیکی زیکە نە  (ئبؼب)یبری کۆچ کززٌ نەو گىَس ثىوٌ، یبٌ ذبوەٌ يڵک

ی ١٣٤٠الی ئبؼبیەکی زیکە زايەسریٍ، زەثىایە ثەر نە َەورۆس کۆچیبٌ کزز ثىایە، ئەيە هەتب سبڵی 
ئەو لبَىٌ هەڵىەضبوە  (لبَىٌ اصالحبت ارضی)ثەاڵو ثە زاثەسیُی . هەتبوی نە ئێزاٌ ثەرزەواو ثىو

راگەیبَسرا، جىتیبر ثىوٌ ثە ذبوەَی َەسمی سەراعی و ثە َبکۆ، ئەيًب ثە زاذەوە رەضبیی زێ، یبٌ ثڵێٍ 
لەرە نەو یبسبیە کەنکی وەرَەگزت وزەست ثە پۆضجىو، ئەوجبر وەک تەرەکەيە ثە ضبرەکبٌ وەرثىوٌ و 

( (وەرگێڕ. کزێکبری نێکەوتىەو

نەسەر یەک نە ئبذزو ئۆذزی رەضەيە،ثبضتزیٍ وەذت ثۆ کۆچ و کۆچجبری  وەرسێزەکبٌ نە گىَسێک ثۆ )
ئبؼبی تبسە نە زییەکەی ذۆی ضىێُی حەواَەو ثەرە جۆتی زەزایە کە ثزیتی نە سەوی . گىَسێکی زیکە ثىو

( (وەرگیڕ.ئبوی و زێًی و گیبزرو لىرخ و جێجۆذیٍ ثىو

 ثە پێىیست زەساَى ثەيە ئبيبژە ثکەو نە وەرسی ثەهبر،رێگبکبَی ثبریک و سزوضتی نە َێىاٌ زێهبتی 
،ثە سەَب سەَبو لەرە ثبڵػ زەثىو نە وێ يبڵەکبَی ...حبجیبوە، لبڕَجە وهتس"یەک نەواٌ (يحبنی ئبذتەچی)

کۆچەر نە سەر عبرەثەکبَیبٌ زەزیتزاٌ کە وەکىو يێزونە، نە پطت سەری یەک نە هبتىو چۆزاٌ نەو زێ ثۆ 
يۆڵسا ثىو، " سیًیُە ڕووز"پبَسزە يبَگ پێطتز نەو ڕۆژی کە لبزر يێگەنە يەڕی نە ڕەخ .ئەو زێ زەرۆٌ

وەک ثیُیًبٌ جبوەڕواٌ ثىو هەتب ثێزەیەکبٌ گىَس، ثڕیتی نە ژٌ و کێژۆەڵەکبٌ ثێٍ و پەسەکبَی ذۆیبٌ 



ئەيە ثىو کە ڕاتڵەکبَی نە ثُبذەی . زەهبت"حبجیبوا"کۆچی کزز ثىو ثۆ"پیزوەنی"ثسۆضٍ، ئەو يبڵە نە
. سێىاری  پڕ نە ذۆضجەذتی ذبوەری يەسنىوو و ثێچبرە وەیکهێُب

حبجی يستەفب ئەو وەرسێزی تبسە هبتىو یەکێک نە جۆتیبراَی ذبوەٌ سبيبٌ و پۆڵسارو تێزو تەسەنی  
ثىو،وەچىَکە َەیتىاَی ثىو ذۆی نە گەڵ ئبؼبی گىَس وەک زڵی زەیەویست  ڕیکربت، " پیزوەنی ثبغ"

گزت و نە زوایی ڕێکەوتٍ نە گەڵ ئبؼبی حبجیبوا،يبڵی ثۆ وێ   (پیز وەنی ثبغ)ثڕیبری ثە کۆچ نە گىَسی 
. گىیستەوە، هەتب نە وێ ثبضتز و ثە زڵرىاسی ذۆی و ثُەيبڵەی نە ئبرايی و ئبسىزەیی ژێبٌ تێپەڕ کەٌ

حبجی يستەفب زوو کىڕی گەورەی هەثىو کە هەر زووک ذبوەٌ ژٌ و يُساڵ ثىوٌ و نە گەل ثبوکیبٌ 
کێژەکی هەفسە سبڵەضی  هەثىو کە نە ثزاکبَی ثچکۆتز ثىو،نە جىاَی و زڵفزیُی هەوتبی . زەضىؼهیٍ

َەثىو نە هەر زێیەکەی زەژیب، یبٌ ثە هەر ضىیُێکی زا زەڕۆیی و تێسەپەڕی  زەیبٌ الوو گەَجی ئبضك و 
یەذسیزو ئەڤیُسارو زەرزەزاری چبوەکبَی ثە ذىيبرو لەزوو ثباڵی ضیزیٍ و زەو ثە پێکەَیٍ و کەسیەکبَی 

. ضەپۆالوی ذۆی زەکزز

ثىو و نە تبریفی وی زەثێ هەر ئەو وتە پڕ ثە پێست و تەواو ثەس (سارا)َبوی ئەو کێژە جىاٌ و ثێگەرزە
ثێ کە ثڵێى َەک تەَیب نە سەراَسەری کىرزستبٌ، ثەڵکىو نە سەراَسەری ئێزاٌ هەتب نە چىار لىڕَەی 

گیبَی ئەو ضبعێزە جىاٌ . زوَیب، کێژێکی ئەوهب جىاَچبک وزڵجەڕو ذىێٍ ضیزیٍ، ثە زەگًەٌ پەیسا زەثىو
ثێژە ثە ثحەضت ضبز ثێ کە تبکە ضیێعزێکی نە جىاَی و ذۆضکۆکی زڵجەَسو زڵجەستی زونجەری ذۆی 

ذىثی و زنجزی و ):ش َەگەیىە،ئەيە تبکە ضیعزەکەیە-هۆَىەتەوە، هەر چەَس کە زڵجەری وی ثە پێی سارا
 (ثیحسبة اس چە سجت ایٍ هًە سیجب ضسەای؟----حسٍ حسبثی زارز

تەَیب عەیجیک کە ثتىاَیٍ، ئەوی وەک عەیت حیسبة ثۆ ثکەیُەوە، کە نە وجىزو لەاڵفەت و هەیکەنی  
ئەو کچە وەثەر چبو ثکەوێ، ئەيە ثىو کە ثەڕیک کس ثىو، زەَب هیچ کبو نە يەنەکە هەڵجژیزاوەکبَی 
ذبوەَی عیسەت و حىڕيەت و جىاَی زوَیب َەیسەتىاَی زاوا ثکبت کە چبوی ثە گەورەیی و ذىيبری و 

ثزۆکبَی ثبرێک وەک يبَگی یەک ضەوە و ڕەضی وی، چ ڕاسێُەرو ذەيڵیُۆکیک، . يەستی چبوی وی هەیە
َێىچبواَی نىس و نێک و سپی و ثەرسی ثە هیچ . َەیسەتىاَی ثە ضێىەی زاتبضزاو زورستی ثکبت

ئبوێُەیەک نە هەڵسەَگبٌ َەزەهبت،و ساری پچکۆاڵَە و سەریف ونیێىەکبَی َبسک و تەَگ و سىورو 
کەپۆی . ڕەَگیُی وی، کە زەتگىت سزوضت ڕەَگی کزز ثىو نە چ گیبَهەثەرێکی زیکە َەزەکزا ثیجیُی

ڕاکێطزا و لەڵەيی وی ثە چ ضتێک َبکڕی تەضجی ثکزێ، ئەوهب جىاٌ و نێهبتىو ڕیککەوتىو ثىو، کە ثیُەری 
. کتىوپڕ تىوضی سەر سىڕيبٌ و حەیزاٌ و سەر گەرزاٌ و ضێت و ضەیساو گیژو وێژ و يبذۆنیب زەکزز

کۆڵًەکبَی سىوری ڕەَگ پەڕی گىڵی وەزەرکەوتىوی لُج و زڵپەسەَس، ثەو ئبوە و رەَگەی سزوضتی ثێ 
ضەثبهەت ثە گىڵی سىوری کەيڕەَگ َەثىو، چەَەگەکەی، وە ضبکبرەکبَی سُحەتیێک کە ثە ثەرزی يەڕ 

نە َبوە ڕاستی وی تەپیبگێکی جىاٌ وەثەر چبو زەکەوت کە هەر . يەڕی سپی زورست کزاثێ زەچىو
. جىاَێەکی سۆرو  َبذبسای ثە روذسبری يبَگ وێُەی ثرطیجىو، نە تبریف َەزەهبت (لىڵکی چەَە ثىو)ئەو



سارا،جگە نە عیسەت و حىڕيەت نە ڕازەثەزەر کە يزۆڤی نە ذۆی ثێرەوەرو ذبفڵ زەکززو جىاَی و ذىێٍ 
ضیزیُی روح سىوکی و نە ثبری و ذىیُگەريی  نە ڕازە ثەزەریطی هەثىو،  کە هەر کەسێکی ڕاکێطی و 

ثەڵێ ،سارا، : ئبضك و يىفتەالی زڵسازەو ئەڤیُساری فزیىذىارزوی عیطىەو کزیطًەی و ضكهی ذۆی زەکزز
ثەڕاستی جىاٌ و ضیزٌ ثىو،ئەو تەَبسی و يێهزثبَی  َەک تەَیب هیى و ثُچیُە و ثُبذەی ذۆضجەذتی 

لبزری وێزاٌ کزز و تیکتەپبَس ثەڵکىو هۆکبری سەر هەڵساٌ و سەر نێطێىاویی تیکمزيبَی  سۆر ثُەيبڵەی 
. زیکەش ثىو، کە ضیکززَەوەی ثەسەرزاچىوَەوەی ئەو هەيىوە، نە ثبسی ئەو چێزۆکە زاَییە

سارا، نە الیەٌ ثبوکی يەعًىور کزا هەتب نە گەڵ " حبجیبوە"زوو ڕۆژ زوایی هبتُی ئەو ثُەيبڵەی تبسە ثۆ 
يبڵی ضبگززی کە هەیبٌ ثىو کەتە پەسو ثسَەکبَی ذۆیبٌ ثۆ زەرەوەی ئبوایی ثەرٌ و نەو ضىێُەی کە 

ئبسبیی و عبزەتی کۆيەاڵتی ثىو، يەڕی ذەڵکیبٌ نێ يۆڵسەزا، هەتب ثێزیەکبٌ ثۆ زۆضیٍ ثێٍ و ثیبَسۆضٍ  
. و ئەواٌ تەسهیًی ضىاٌ ثکبت

گۆیب حبجی يستەفب نە زوایی هبتُە حبجیبوە،لبزری ضىاَکبرەی زیجىو لەرەو يەزار وضەرت وثڕییەی  
پێىیستی نە يەڕ پەسەکبٌ نە گەڵ ثڕیجىوە،ئێستب تەَیب ئەو کبرە يبثىو کە پەسەکبٌ ثەرٌ و تەحىیهی وی 

يەعًىورکززَی سارا ثۆ ثەڕیىەثززَی ئەو کبرە نە حبڵێکسا حبجی زوو کىڕی گەَجی هەثىو، َبثێ . ثکەٌ
ذىێُەری تىوضی سەرسىڕيبٌ ثکبت، چىَکە چبوپۆضی نەيە کە نە زێهبتی کىرزستبٌ ژَەکبٌ ثە هیچ 

جۆرێک پێ ثەَس ثە ڕوثەَسو نچکە و چزضیى نە گەل پیبواٌ َیٍ و پچکۆڵەتزیٍ پێطگزیەک، نەو ثبرەوە نە 
َبو یبَسا َییە، ثەڵکىو سۆرتزیٍ نەو ضێىەکبراَە ژَەکبٌ وکچۆڵەکبَیبٌ ثە ڕێىەی زەثەٌ،هەتب نە سۆر 
ثەستێٍ ثیُزاوە کە تۆ چبَسٌ و کبری سەویىسارو يێىە ڕَیُەوە ونێکززَەوە نە ثبؼبت ثزَجکبری وەک 

کە وا ثىو نێزە کە جبجی ژٌ، یبٌ ثڵێٍ زایکی سارا،ذەرێکی ئیص و کبرو ثبری . چڵتۆکیص ژَەکبٌ زەیکەٌ
َبويبڵەو چێطت نێسەَێ و جم و ثەرگی ذۆی و يێززی و يُبڵەکبَی و ئی يبڵی کبزارەکەیبٌ زەکبت، َبچبر 

. تەحىیهساَی پەسەکبٌ  ثە ضىاَکبرەو ضێز زۆضیٍ، زەثێ سارا ئەَجبيی ثسات

وەک زەساَییٍ سارا،ئەيڕۆ نە گەڵ کبرزارەکەی يەڕو ثسَەکبَیبَی هەتب ضىێُێک نە زەرەوەی ئبوایی کە 
ضىاٌ نە وێ چبوەڕواَی ثێزیەکبَی زەکزز، ثزز و ئەو ضىاَە جىاَچبکەی کە زەثىایە يەڕەکبَیبٌ ثەو 

لبزر وەذتێک نە زوورەوە چبوی ثە ساراو کبرزارەکەی کەوت ثە پێی سۆری . تەسهیى کەٌ زۆسیەوە
وەرسێزی تبسە هبتىوثێت، : پەسەکبَیبٌ وای ثۆچىو تەذًیٍ نێساوە کە زەثی ئەو يبڵە حبجی يستەفب یبَی

کە تبسە ثۆ حبجیبوە هبتىوە، هەر ئەوهەی ڕۆژی پێطتز لەرار يەزاری ثۆ ئبگبنێجىوٌ نە کەتە يەڕەکبَی 
ی گىیجیس ثجىو،ثەاڵو ئێستب کە -هەڵجەتە هەر ئەو لبزرە هێُسێک  تبریفی جىاَی سارا. نە گەل وی زاثىو

گەڵ ذىزی وی ڕوو ثەڕوو زەثىو، هەستی پێکزز کە پەسُىێژ ويەتحکبراٌ جىاَی و سریفی ئەوهب ثە َبسو 
کزیطًەی ئەو زڵجەرە تەَبسەیبٌ، کە ئەڵحەق  نێهبتىویی سەت ثەراثەری هەثىوە، یەک نە سەت 

يبڵىێزاٌ لبزر ثە زڵێک َب، هەسار زڵ ئبضك وزڵجەَس و  (وەک زەڵێٍ ثیستٍ کىا وەکىو ثیُیُە)َەگىوتىوە،
ثەَسەواری جەيبڵی ئەو کێژە ثێگەرزە و ڕوذسبر هەیڤە ثىو، زڵی ئەوهب ثە زاوی ئەو ثۆکە ضىوضە 



َەذطیُسراو گیزۆزە ثىو کە ثۆذۆضی َەیسەساَی و َەیسەتىاَی و َەزەضیب فکز ثکبتەوە، ئبذۆ چی ثە 
. سەرهبتىوە

پێطتز ثە گىێجیسی تبریفی جىاَی وی، چ گۆڕاَکبریەک نە حبڵی ویسا سەری هەڵُەزاثىو، حەلیص َەثىو 
کە سەر هەڵسات، چىَکە يزۆڤێکی وەکىو وی کە ژَێکی زڵسۆسو يێهزەثبٌ و يُبڵی زەثێتبواَی ثىو، کە 

ئبذزیٍ پهەی ئەویُساری ئیاللەیبٌ ثە ثبوکی ذۆیبٌ ثىو،لبزریص ئیُسبفبٌ، ئەواَی ثە گیبٌ و زڵ 
ذىضسەویست و نێهبتىوش َەثىو کە نەو پیبهەڵساٌ و کڕَۆش ثۆ ثززٌ و ثە گەورەیی و جىاَی نەو 

. یبزکززَبَە، کەيێک گۆڕاٌ نە گیبَی پەیسا ثێت و ضبَۆی ژیىاری ئبوەژوو کبتەوە

نێڕواَیُی . ساراو يەڕەکبٌ و ذۆی و ؼىاليەکەی ذۆیبٌ گەیبَسە ضىاَی جىاَچبک وسەاڵویبٌ کزز
ضىێُتیکەری سارا، چبذێ ثە چبوەکبَی تبسبوی لبزر کەوت، ئەوەی نە جێىە، هبجى و واج و عەپەسبَی 

ذۆی کزز،کە ئەو الوەی ئەو هێُسە ئبضك و ئەڤیساری ذۆی ثیُی، ئبرەلەی ضەريی نە سەرەو چبواَی 
لبزر وەکىو پبسبریەک کە یەذسیزی چُچزۆکی ثبسی راوکەر ثجێت نە َبو زڵی . َیطت و سىور هەڵگەڕا

نە حەوت هەضت سبڵ پێطتز کە ثۆ یەکەيیٍ کەڕەت . ذىیسا حبڵی تیکچىو ثىو، ثبڵىو پەڕی زەکىتب
ذبوەری ثیُی ثىو، هەتب ڕازەیەک تىوضی ئەو پەریطبَیەو ورووژاوی ڕووحی ثىو،ثەاڵو َەک ثەو ضێىاسو ثە 

سارا زەیەویست فىرسەت ثەو . هێسو گڕو تیٍ و سىتًبَە، کە ثە یەکچەنی زەست و پیی ذۆی وٌ ثکبت
گۆڕاَکبری زەروَی وی َەزا، زەستی ثە ئەژيبری يەڕو ثەسَەکبَی کزز هەتب ثە ئیستالح ئەواٌ ثە پیێ 
ئەژيبر ثە وی تەسهیى ثکبت، ثەاڵو کبری لبزر نە ژيبرەو ئەژيبر زەر چىو ثىو، نە جیبتی وەی چبوی نە 

. يەڕەکبٌ ثێ کە حیسبثەکەی نە زەست زەر َەچێ، تەَیب يەحىوی جەيبڵی جىاَی سارا ثىو

: لبزرکتىو پڕ وەذۆهبتەوە گىتی..... ثبضە،کبکی ضىاٌ: سارا،کە نە حیسبة ثۆوە گىتی
حبڵیجىوی چەَس زاَە ثىو؟ ضیست و حەوت سەر يەڕوو پەَجبە سەر ثسٌ کە هەيىوو ثە .ثەڵێ،ذبتىوٌ

حبڵیجىوی؟ . زەستىوری ثبوکى ئەوە تحىیهی تۆ زا

ثەاڵو زرۆی زەکزز هیچی تێُەگێجىو،هەر هۆضی نە الی واٌ َەثىو، کە ثساَی . ثەڵێ ذبتىوٌ، حبڵیجىوو
. چەَس سەر يەڕو چەَس سەر ثسَُی ثە وی تەحىیهساوە

ئێستب کە ثە ڕەواڵەت ئیطی گۆڕاَکبری تەواو ثىو، ئیسی چ ضتیک ثۆ سۆرتز يبَەوەی ساراو ؼىاليەکەی 
ثەڕاستی کبک ضىاٌ : َەيبثىو، سارا،وای زەَىاَس کە زەیەوێ ثڕوات، وەکىو زواییٍ پەیڤیٍ پزسیبری کزز

َبوت چییە؟ 

. ی َۆکەری ئێىە-َبوو لبزر

کبک لبزر؟ 

ثەڵێ ذبتىوٌ، 



ثبضە، کبک لبزر ئەتۆ زەثێ سۆرت ئبگب نەو يەڕو ثسَبَەی ئیًە ثێت و تێجکۆضی چبوت سۆر نە سەریبٌ 
ئەو يەڕە . ثێ، تبیجەت نە پبراستٍ و پبرێسگبری و پبسەواَی ئەو يەڕە سپیە، کە گىێچکەکبَی ڕەضٍ

هب حبڵیجىوی؟  .ئەيٍ یەکجبر سۆرو ذۆضسەوێ. ئیًُە، ثبوکى زاویە ثە يٍ

ئەو پەسە سپیە کە گىێچکەی ڕەضی هەیە،ذبوەَەکەی ئەتۆی، يبڵی . ثەڵێ ذبتىوٌ، سۆر چبک حبڵیجىوو
! ئەی ثە چبواٌ. و ئەيُیص وەکىو تۆ حەس نەو پەسە زەکەو! سارا ذبتىوَە

! ذىاحبفیس کبکی ضىاٌ

! ثەذىزاو ئەسپبرزٌ، ذبتىوٌ

سارا،زواییٍ سیهە چبوی  نە لەاڵفەتی پێبواَەی ضىاَی جىاَچبک کزز، پبضبٌ نە گەڵ ذبَەی ؼىالو 
. ثۆگەڕاَەوە کەوتُە ڕێ

کبتێک سارا، . لبزر هەتب ئەو چزکەیەی کە کیژی حبجی گەیىە زێ، چبوەکبَی پێطىاسی ڕێگبی ئەویبٌ کزز
نە ثەر چبو وٌ ثىو يبڵىێزاٌ ضىاٌ ئبذێکی سبرزو زوروو زرێژی نە لىاڵیی َبذی زەروَی  هەڵکێطب،يەڕی 

يبڵىێزاٌ لبزر زەست و پێی ذۆی .  سپی گىێچکە ڕەضی نە ئبيێس گزت و چەَس کەڕەت َبوچبواَی يبچ کزز
. وٌ کزز ثىو

یبٌ هەیڤ، نە سەر ئەو هەيىو گزضەو ورضەو تزووسکەو تێڕیژ کە هەیبَە کە پەڵەیەک هەور نە . ڕۆژ
ثىوَی سارا، وەکىو ئەو پەڵە هەورە ثىو نە . ئبسًبٌ ثە سەریبٌ ثکطێ، ڕەَگیبٌ کبڵسەثێتەوە وثىنێڵ زەثٍ

تەضمی ئبسًبَی ژیىار نە ڕووی ڕۆژی ئیمجبڵی ذبوەرو يُبڵەکبی ئبسیسی َیطت و ئەواَی ڕەَگ پەڕیىەو 
لبزر ئیسی ئەو لبزری ثەرایێ َەثىو،ئەو هەيىو گیبٌ ثەذتکەری و يىحیجەت کە سەثبرەت ثە . ثىڵێڵ کزز

. ذیساَی ذبوەر و ثە سارۆکەکبَی ئبسیسی يەَسىورو ضیزیٍ هەیجىو، سۆری نێفڕیسراوو ئىفت کزز ثىو
ثەپێیی عبزەت ضىاَکبرەکبَی کىرزستبٌ نە ضەواَی ذۆش ئبو هەوای هبویٍ کەيتز زەگەڕیُەوە 

يبڵ،يیگەنەکبٌ نە زەضت و سبرا،نە ضىێُی نەثبر يۆڵسەزەٌ و ثۆذۆضیبٌ نە هەوای ئبساز زەذەفٍ،و نە 
کبتێکسا کە ثۆذۆیبٌ نە ذەوزاٌ پبڕێسگبری واٌ سەگەکبَی زڕ وە ئەستۆی ذۆیبٌ زەگزٌ کە زایى و 

.  زەرهەو نە گەڵ يێگەنٍ

 لبزر هەتب ئەو کبت ثە پێچەواَەی ئەو ڕەسى و زاة چ ضەوێک نە سبرا َەزەَىست،ثەڵکىو هەر ضەو 
يێگەنی ثۆ يبڵ زەهێُبوە، ثۆ ذۆی نە يبڵەکەی نە ڕەخ ژَی يێهزەثبَی ئیسزاحەت زەکزز و نە ثیستُی 

زەَگی زڵرۆضیسەرو الوێُەرەوەی واٌ، هێسی َىێ زەکززەوە، هەتب سجەی زیسبٌ ثە زوایی يیگەنەکەی ثۆ 
. چۆنىو سبرا ثچێت

ثەاڵو ئێستب چەَس ضەوێک ثىو کە ئیسی يێگەنی ثۆ زێ َەزەثززەوە و ثۆذۆضی َەزەچۆوە يبڵ، ثەڵکىو نە 
يۆڵ ثسا و " سیًیُەروز"سبرا زەيبوە،و ئیاللەو حەسێکی سەیزی پەیسا کزز ثىو کە يێگەنەکەی نە لەراخ



هیچ ضتێک َەیسەتىاَێ ثبضتز نە َبرە َبرو سزوزی نک و . ثۆذۆضی هەر نە وێ، نە هەوای ئبساز ثرەوێ
پۆپی  چُبرەکبٌ ثێ، کە ثەهۆی سۆسەی ثەیبَی ثەڕاوەضبٌ و ثەيال ئەوالزازەهبتٍ و ذۆضتز نە ضىرە 

ضىڕی هێسی و ڕۆیُی ئبوی چەو، ذەو ثۆ چبوی وێ ثێُێت، وئەو ثەهزاَەی سزوضتی ثە تبیجەت کبتێک سۆر 
تێکەڵ زەثىوٌ و  ئەوەی هەتب ثەتڵێک نە ضەو " سارا"ثۆ وی نەسیس زەثىوٌ، کە نەگەڵ ثۆچىوٌ وذەیبڵی 

. زەچىو ثە ذۆیەوە زەذبفاڵَس

لبزر ئیسی زوایی ئەو رێکەوتە، ثبوکیطی کەيتز زەثیُی و ثۆالی کەيتز زەچىو،ضىاَی الو ثۆذۆضی هەستی 
پێکزز ثىو کە گۆڕاَکبریەکی لىڵ وسۆر نە ژیبَی ویسا ڕویساوە وضیىە فکز کززَەوەو نێکساَەوەضی نە ژیبٌ 

ی کە ئەوڕۆژی -سۆر جبرتێکۆضب هەتب ئەو زەَگی ئبسًبَی وزڵزاکیطی سارا. یەکجبرەکی ثەراوەژوو ثىوە
نە ثیز ثەرێتەوە نە سۆَگەی ژٌ و (!ذىاحبفیس،ضىاٌ ):زوایی تەحىیهساَی پەسەکبَی ثە وی گىتجىو

يُبڵەکبَی سبوای ئیسی ثەوڕوذسبری فزضتە و زڵجەرو ثەو ئبکبرو ئەتىاری سریف وذبَىويبَی پڕ نە ضەوق 
و ضبزيبَی وی فکز َەکبتەوە، ثەاڵو ثە زاذەوە هەسار پەکىو کە ئیسی کبر نە کبر تێپەڕیجىو تیزی 

. ئەڤیُساری چبوەکبَی زڵجەر، زڵی لبزری لەڵطبَس ثىو

لبزر نەو ڕۆژ ثەزوا، چبوپۆضی نە کبتەکبَی ئبسبیی کە سارا،نە گەڵ کبرزاری يبڵەکەیبٌ ثۆ زۆضیُی 
يەڕەکبَی ثۆ ضىێُی پێطىوی يێگەڵ زەهبت و نە وێ ثە زەگًەٌ چبویبٌ پێکسەکەوت،چەَسجبری زیکەش 

ئەو پەیڤیُبَەی سەرەتبیی و . نە ضىێُەکبَی جۆرجۆر ئەوی ثیُی،وهەتب جبرێک پێکەوە لسەضیبٌ کزز
ئبسبیی سەثبرەت ثەو ضتبَەی َبگزَگ و ثێتبو و ثێُزخ ثىو،ثەاڵو ورزە ورەزە ثە زەر ثڕیُی ئەڤیٍ و 

. ئیاللە پێکتزی کێطب و َهیُی هەر زوو کە ئبضمی یەکتز ثجىوٌ نە پەرزە کەوتە زەر

ساراش هەستی پێسەکزز کە نە يبوەی چەَس ثیُیٍ ئبضمی لبزر ثىوە و يىحیجەتی ئەو ضىاَە جىاَجبک و 
هەر کبت کە نە لبزر زوور زەثۆوە ثەسەیی و يێهزثبَی . ذۆش ثیچى پۆتزاک نە لىاڵیی زنی جێگز ثىوە

يزۆڤبیەتی َبو زڵ و زەروَی سەثبرەت ثەژَی لبزرو سارۆکەکبَی ضىاٌ سەری هەڵسەزاو زەکەوتە ئەو 
فکزە کە نە ئبضك ثىوَە زەثێ ژیبَی واَی نە ثەر چبو ثگزێت،ثەاڵو کە چبوی ثە چبوەکبَی کبر تێکەرو 
هەست ثسویٍ و گیزای ئەو الوە زەکەوت،  سەر جەيی ئەو فکزاَەی نە ثیز زەکززوو ڕیسەکەی نیسەثۆوە 

ذىری و نە ثەر ذىزا زەپبڕاوە ثە ئبرەسوی ذۆی ثگەیُێ و ثەڵکىو رۆژێک ثتىاَی ثە ئبسازی ثی نەيپەرو 
. پەرژیٍ و پبرزە، ذۆی زەثبوضی پیبواَەی ئەو گەَجە زا ثجیُێت

ثجىوٌ، ثەاڵو هیچکبيیبٌ " سارا"هەثىوٌ کە ئبضك و کۆضتەی " حبجیبواو" جحیهەکبَی تزیص نە  گىَسی
َەیبَسەتىاَی هەوزای ئۆگزی و ذۆپیىەگزتٍ و يىحیجەت وذۆضەویستی کە پەیىەَساری زڵی ئەو کیژە نە 

. گەڵ لبزر ثىو نێکتز ثپسێٍُ

نەثەر ئەيە لبزر ثبثەتێکی نە پێص َەثىو کە زڵەذىرپەی ڕەلیجی يەتزسیسار نە سەر ڕیگبی  ثێت،و 
ئەو ئبؼبسازەیە نەو ڕۆژیىە کە حبجی . تەَیب تزسێکی کە هەیجىو يەجیسذبَی کىڕی ئبؼبی زێ ثىو



يستەفب ثۆ گىَسی ثبوکی وی کۆچی کزز ثىو،ئەو کچکەی ثیُی ثىو ثە تىَسی ئبضمی ئەو کیژە ثجىو،وهەتب 
زوو جبر نە گەڵ حبجی ثۆ ذىاسثیُی ذۆی نە گەڵ حبجی لسەی کزز ثىو ذیزو يەسڵەحەتی وی نەو 

حبجی يستەفب سەرەتب ثە ثێُىوثەهبَەی ئەيە کەکیژی وەرسێز نەیبلەت . سەيبوەَسەزا ثە گىێ هەڵێُب ثىو
و نێهبتىوی ضبٌ و يمبيی ئبؼبی َییە، نەواَەیە  ئەو جیبواسیەی زەرجەو يەرتەثە هۆکبری ئەوەی 

نێجکەوێتەور کەزواڕۆژی کیژەکەی ذۆضی َەثیُێت نەلەثىنکززَی ذىاسثیُی يەجیسذبٌ سەرپێچی زەکززو 
جىاثی رەزی زەزایەوە،ثەاڵو نە ئبکبيسا ئەوزاواو زاواکبری ثە زوایکسای کىڕی ئەرثبثی و لەول و 

ثەڵیُیەکبَی کە ثۆ زایى ثىو ٌ و يىحکەو ثىوَی ئەو ذىاسثیُییە ثبسی نیىە زەکزا، زڵی حبجی َەرو کزز 
نەَێىاٌ ئەو وەذتبَە لبزریص ڕۆژێک ثڕیبریکی . و ڕەسايەَسی زەرثڕی کە کیژەکەی ثە يەجیسذبٌ ثسات

گزت،و نە زوای سەرزيێکی زووروزرێژ ثێرەثەر ثىوٌ نە ثبوکی ثۆ الی  چىو و "سارا"يجسی ثۆ يبرە کززەَی 
ثبوکی زەستی ثە َسیحەتی وی کزز و سەر کۆَەی کزز کە ثە . گزیی ثىذچەی يەسەنەکەی ثۆ کززەوە

ثىوَی ژٌ و زوو يُساڵی سبوا ثبضتزە نەو ذەیبڵە ذبوە زست هەڵگزێ و نە فکزی زوا ڕۆژی يُبڵەکبَی 
ثەاڵو لبزر َەچىو ژێزثبری لسەکبَی و نە ئبکبيسا ثبوکی َبچبر کزز ثۆ ذىاسثیُی کیژەکە ثچێتە الی . ثێت

ئەو هەتب ثۆ وەڕاست گەڕاَی ثڕیبری ذۆی ثە ثبوکی گىت کە ئەگەر پێىیست ثێ حبسرە .حبجی يستەفب
. ذبوەری ذیساَیص تەاڵق ثسات و نەيە ثەزوا ژیبٌ نە گەل سارا،تێپەڕ کبت

ثبوکی لبزر ثە زوَیبیەک ذەو و زەرز و کىل و َبئىيیسی ثە زوای حبجی زاچىو سەری لسەی نە گەڵ 
کززەوە وازەکەضی ثۆ ضیکززەوە، ثەاڵو حبجی َەک تەَیب نە ذىاسثیُی َبوێُەچىو َبنێهبتىو و َبنەثبری 

وی لەڵس و تىورە زەر هەڵجىو ثىو، ثەڵکىو ڕەپ و راست و ثێ گیهًەگیهى پیێ گىت جگە نەوە کە لبزر ژٌ 
و يُبڵی هەیە،ئەو جبر وازەی يبرە کززَی کیژەکەی ثە يەجیسذبٌ کىڕی ئبؼبی زێ زاوە، زەجب ئیًکبَی 
َییە و ثە ڕاضکبوی ثە گىیی ثبوکی لبزری چزپبَس کە ئیسی جبریکی زیکە ثەو يەثەستە ثۆ الی َەێتەوە 

. پەیڤیُێکی  نەو ثبرەوە نە گەڵ وی َەکبت

لبزر ثۆ يبوەیەکی نێپبنێپ نە ذەو و کىل ززاَی ثە جەرگیسازاگزت و زەس ثەزاویُی سەثز ثىو هەتب 
ثە چبوەرواَی ئەو هەنە زڵی ذۆی ثە ژواَی . فىرسەتێ ثۆ ڕەذسبوا ثۆ ثەڕێىە ثەرزَی َەذطەی ذۆی

ڕۆژاَە، کە نە گەڵ سارای هەثىو راسی و لبَع کزز، نەو َێىەزا،نە گەڵ ئەو فزضتەی جىاَی و زەيگەرو و 
ذىیٍ ضیزٌ لەراری زاَبکە جگە نە وی، ثە کەسێکی تز يیزز َەکبت و ثە چبوەڕواٌ ثًێُێتەوە هەتب ثۆ 

. ذۆی ڕیکىوپێک کززَی کبرەکبٌ ثەو ضیىەی کە زنی گزاوی زەیهەوێت

ڕۆژ زەهبتٍ تێسەپەڕیٍ، لبزرو زرزی ئەڤیُساری و ثێسەرەتبَی ذۆی ثە زەَگی ثهىێزی ثىوژيبو زڵپڕذىێٍ و 
کسو زايبو نە گەڵ کەهکەضبٌ زەکززو َهیُی زڵی کۆڵە کىتزاو ئبضمی و حەس نێکززوویی ذۆی ثە زوو چبوی 

. پڕ نە نىوسەو ثەستىوی ئەسزیٍ، ضەواَە ثە ئەستیزەکبٌ زەگىت

سەر ئەَجبو ئەو ڕۆژە زاثەسی کە زەَگۆی ثە ثۆک چىوَی سارا نە زاهبتىەکی َسیکسا نە گەڵ کىڕی ئبؼب، 
لبزر . کەوتە سەر سارو سيبَی سەر جەيی ذەڵکی ئبوایی،وایهێهبتجىو هەيىو ئەو ذەثەریبٌ پێکتز زەگىت



کە ثە تىَسی کەوتجىو ئەو زڵەذىرپە چبوەڕواَی وەزەست هێُبَی فىرسەتێکی نەثبرو چزکەکی وازەثىو 
هەتب ئەو کبرەی کە زەثىایە ثیکبت جهی کززەوەی نە ثەر کبت،ثەاڵو زەستی لەساو لەزر پێطجڕەی 

نێجڕیەوە و ثۆذۆی زەستی ڕەت کززَەوەی نە سیُگی زوژيُی َبيەحزو زا و ڕووزاویک رویسا کە ضىاَی 
. ئبڵۆس ذەیبڵ نە يەتزسی ئەو زوژيُە يەسَەو يەتزسی َەجبت زا

يەسەنەیەک کە پەیىەَسی ثە پڕتبو هەنێُگساٌ و هجىوو و راپەڕیُی سًبیم ئبؼبی سًکۆ سەرۆکی 
کە زەیەویست نە ثەراَجەر  (وريێ)عەضیزەی ضکبک نە ڕۆژهەالتی کىرزستبٌ و پبریسگبی  رۆژ ئبوا

رضبذبٌ  و سەرۆکی سىپب،تۆاَبی ذۆی ثەچبو زازاتەوە وذۆی ثُىێُێ، زەوڵەت نە َبو زەوڵەت زا 
. پێکجێُێ

ی يىکزی  ثە زەستی (سبوەجبثالغ)ی هەتبوی ذەثەری ذۆ ثە زەستەوەزاَی ضبری يەهبثبز١٣٠١نە سبڵی 
ذەڵک زەستە زەستە . سًبیم ئبؼبو هێزضی سىارەکبَی وی ثۆ زێهبت و زەورو پطتی ضبر ،زەَگی زاثۆوە

سًبیم ئبؼب .   کۆچیبٌ زەکزز (جەؼەتىو)ئبوایەکبَیبٌ چۆل زەکزز و ثۆ الی ویطکبی ڕاستەی سەریُەڕوز 
هەر چەَس زاوای زەکزز کە کىرزەو تەَیب نە ڕێگبی ذێزو يەسڵەحەتی  کىرز پەیکبرو پەرەچەَگ  (سًکۆ)

زەکبت  و ئەگەر کىرزەکبٌ  جىاة جەَگیبٌ نە گەڵ َەکززثىایە  َەیسەکىضتٍ و يبڵی تباڵٌ َەزەکززٌ 
،ثەاڵو نە کبتی  سىور ثىوٌ نە سەر ذۆ ڕاگزی نە ثەرايجەر ویسا ،ثە چ کەسێک ثزیتی نە کىرزو تىرک و 

. یبٌ فبرس ثەسەیی َەزەهبتێ و هەيىو زەکىضتٍ

زەڵێٍ چبذێک : چێڕۆکێکی زڵڕەکێص و ثە تبو و ذۆێ نە وی زەگێڕَەوە کە ئەيٍ  نێزە ضی زەکەيەوە
هێسی زەوڵەتی نە ثەرايجەر ویسا نە سبثالخ ذۆ راگزی ثۆ َەکزاو ذۆی ثە زەستەوە زا،سًبیم ئبؼب 

کبتێک ذەثەریبٌ ثە ویسا . زەستىوی زا کە چ کەس نە زاَیطتىاَی ضبر َەکىژٌ،تەَیب ضبرەکە تباڵٌ کەٌ
کە گزوپێکی سۆر نە تىرک و فبرس نە َبو ضبرٌ ثەاڵو نە تزسی کىضتٍ جم و ثەرگی کىرزیبٌ پۆضیىە و 

نە  (پاڵو)سًبیم ئبؼب کە زەیساَی زەرثڕیُی وضەی . ذۆیبٌ ثە وێُەی کىرز زەر هێُبوە، هەتب َەَبسزێٍ
َبو کىرزاٌ ثۆ َبکىرز ثزیتی نە تىرک و فبرس  تەوفیزێکی هەس پێکزاوی هەیە و نە کبتی زەڕثڕیُی 

زەستىوری زا هەتب هەيىو . نە ضێىەی زەرثڕیٍ يەحهىو زەثیت کە ئبذۆ کىرزە یبٌ َبکىرز (پاڵو)وضەی 
زاَیطتىاَی ضبر ثزیتی نە گەورو گچکە نە لەراخ چەو رێس کەٌ و نە سەرەتبی سەف را، نە یەک یەکی 

و نە ضیىەی زەرثڕیُی ئەو وضە ئبذۆ کبثزا کىرزە یبٌ کىرز َییە،ئەگەر کىرز (پاڵو)ئەواٌ ثرىاسٌ کە ثڵێٍ 
. ثىو ئبساز زەکزا، ئەگەر کىرز َەثىو زەستىوری زەزا ثیکىژٌ 

زەستەیەک کە نە زێهبتی  ثبضىور هەاڵتجىوٌ و ثۆ الی ثبکىوری ڕۆژهەالت زەرۆیطتٍ نەو زیهبتبَەی کە 
کبرەسبتی لەاڵچۆو   تبالٌ و ئبگز . ثە زەستی ضکبکەکبٌ تباڵٌ کزاثىوٌ، چێزۆکی پڕ يەتزسیسار زەگێڕَەوە

ئەو نێًطت و . تیجەرزاٌ ئەو لەويەی هێزش هێُەر نە هەيىو ضىێٍ َىؼم و َەثبتی کۆڕی زاَطتٍ ثىو
سێاڵوی وێزاَگەر نە سىارو پیبزە، ثە ڕەو  زیهبت پەرەی گزت و ثە فەريبَی سًبیم ئبؼب گىوَسەکبَی 

ثەرگزیکەراَی . زژکبراَیبٌ لەاڵچۆ زەکزز و ئبگز تیجەرزەزا، ثەاڵو زیهبتی زۆستبَیبٌ تەَیب تباڵٌ زەکزز



سید و جىايێزو، ثەذۆراگزی سەر سىرهێُەر ثەگیبٌ ثەذت کززَێکی سۆر، کە نە ذۆیبٌ َیطبٌ زا زوژيُیبٌ 
. پبضەکطە ثکبت" سًیٍ روز"وازار کزز نە تباڵٌ چبوپۆضی ثکبت ثۆ الی 

  (ئەذتەچی)ئبؼبکبَی َبوچەی. حبجیبو زیهبتی ثبکىوری وێ، ثەضیک نە زژکبَی گەنی کىرز ثىوٌ
ثڕیبراٌ گزتجىو نە ثەراثەر نەضکزی سًبیم ئبؼب  ذۆڕاگزی ثکەٌ و نە گەڵ ذەڵکی گىَس، کە چەکساری 

.  زوڵەتی ڕەساضب ثىوٌ، نە گەڵ چەکساراَی  َەيژی سًبیم ئبؼبی ضکبک، ثەضەڕ ثێٍ

سورثەی ئبوایەکبَی لەراخ سیًیُە روز، کە زەیبَساَی ضکبکەکبٌ وەزوایٍ زەکەوٌ و ثە هۆکبری 
زژکبرثىوٌ نە گەڵ سًکۆ، ثەسەیبٌ پیُبکەٌ، ژٌ و يُبڵ و يێگەنە يەڕەکبَیبَی حبجی ئبثبزیبٌ ثە 

کە زوور نە زەس وێڕاگەیُی زوژيٍ ثىو، کۆچ پێساو ثۆذۆیبٌ نە گەڵ چکساراٌ " سەریٍ روز" ویطکبیی
ژٌ و يُساڵ و يێگەنەکبَی حبجی ئبواو چەَس گىَسی . هەڵجژیزاو، ثۆ چبوەڕواَی ضکبکبٌ سەَگەریبٌ گزت

ثەر نە وی نە چەو ثپزَەوە و ثۆ ضىێی ئەيیُی ئەوال وەگىێسٌ، نە الیەٌ " سڕیُەروز"زیکە نە  َسیک 
ثی ئەوەی  (ئەذتەچی)ڕۆژی زوایی،ثەرگەریکەراَی سەرَگی َبوچەی. ضکبکەکبٌ ثە یەذسیز گیزاٌ

ئبگبیبٌ نە َسیک ثىوَی زوژيٍ ثێت، نە َبکبو ذۆیبٌ نە يەتزسی ثیُی،کبتێک ثە يەتزسی حەسیبٌ 
سَجیزە کێىەکی ثبریک  نە ڕووثەروو  (ڕضتە)ثێئەوەی زەست و پیی ذۆیبٌ وەٌ کەٌ نە زرێژایی  پێسىرو

ثىوٌ،ثۆ الی ثبضىور زرێژ زەثۆوە، پبضەکطەیبٌ کزز و يەججىور ثىوٌ  نەو " سیًیٍ ڕوز"هبورێکی ثىوَی 
. زوژيٍ ثرەَە ثەر زەستڕێژ (َىیژی ضیىاٌ)لەراغ و ثیجبغ  َسیکبیی

هێطتب َیىسبعەت ثۆ ڕۆژ ئبوا يبثىو و هەوا تب ڕازەیەک ڕوَبک ثىو، کە زەَگی تەلەی تفەَگی ضەڕکەرای 
. َبڵە َبڵەی زالساری ثزیُساراٌ زڵی کەهکەضبَیطی وەثەسە  زەذست. زنێز، گىیچکەی ئبسًبی کڕ زەکزز

زیفبح کەراٌ َەثەس ثە ذۆڕاگزیەکی سەێز کە نە ذۆیبٌ َیطبَسا، زوژيُیبٌ يەججىور کزز نە سەرجەيی 
.    تباڵَەکبَی ذۆی، چبوپۆضی ثکبت و ثۆ الی سیًیٍ روز ثگەڕێتەوە

ش نەگەڵ  يەڕە سپیەکەی ثەضێک نە تباڵَە، -لبزریص نە سەفی واَسا ثىو ثە تبیجەت چىَکە زەیساَی سارا
گیبَی نە سەر نەپی زەستی زاَبثىو، ثە ضەهبيەتەوە ضبٌ ثە ضبَی ثەرگزی کەراَی ثەؼیزەت زەجەَگێ 

ذەڵک ورزە ورزە ثۆ يبڵی ذۆیبٌ گەڕاەوَە، . ضکبکەکبٌ نە زوایی هێُسیک کىژراو، ثەرەو ثبضىور تێکطبٌ. 
لبزریص ثە زوای کبری ضىاَی ذۆیسا چىو، ثەاڵو زەَگۆیەکی سۆر نە زێ زا ثاڵو ثجۆوە، زەیبَگىت 

نە زاویُی چیب ڕوو " َىێژی عیطب"چىَکە نە ئىنکەی ضەڕی ئەو رۆژی نە  . يەذیسذبٌ ثێ سەرو ضىێُە
ثەڕوی سیًُیُەروز، نە ڕۆژ ئبوای حبجیبوە، لەراری گزتجىو،و لبزر َبذبسا زوو ڕۆژ  زوایی ضەڕەکە، 

. يیگەنی ذۆی نە وێ يۆڵسا، هەتب ثێزیەکبٌ ثۆ يەڕ زۆضیٍ ثۆ ئەو ضىێٍ ثێٍ

سارا، ثیست . ی ویستجىو کە نە هەيىو ثێزیەکبٌ سووتز ذۆی ثگەێیُێتە ئەو ضىێٍ- ئەو ڕۆژی لبزر نە سارا
زەلیمە پێطتز نە ثێزیەکبٌ ذۆی گەیبَسە جێژواٌ،لبزر کبتێک ئەوی ثیُی پیطىاسی نێکززو،نێی پزسیبر 

: کزز



سارا،زەتهەوێ ضتێکی سەیزت پێُیطبٌ ثسەو؟ 

سارا،ثە سەر سىڕيبَەوە چبوێکی نە لبزر کززو گىتی چ ضتێک؟ 

ئبذۆ ئەتۆ زەساَێ، کە زوو ضەو پێطتز ئەنێزۆکە، ضەڕێکی گەورە ڕوویساو ژيبرەیەک : لبزر زیسبٌ گىتی
ذەڵک کىژراٌ؟ 

. ثەڵێ،زەساَى،لبزر،ثەاڵو ئەتۆ زەتىیست ضتێک ثەيٍ َیطبٌ ثسەی: سارا گىتی

. سۆر چبکە،وەرە ثب َیطبَت ثسەو

. ی ثە يبت و سەر سىريبیُەوە ثە زوای ذىیسا ثزز-ئەيەی گىتىو سارا

نە پطت ثەرزەکبٌ زازڕاوەکی تەلزیجبٌ لىڵ نە َسیکەی . چەَس گبضە ثەرزی يەسٌ نە پێص واٌ زەثیُزا
لبزر وەپێص کەوتجىو . نەو ڕاسە ثەرزاَەش تێپەڕیٍ و گەیطتُە نێىاری زازڕاوەکە. کێى وەثەر چبو زەکەوت

. سارا،ش نە پطتەوە ثە زوای ویسا زەڕۆیی

! سارا: لبزر نە پڕا گەڕاوەو گىتی

! هب

. چبو نێزەکە

ثۆگەَیىیبٌ نە َبو ئەو لىڵکە کەپۆی . نە َبو ئەو کەَساڵی لۆڵ سە جُبسە کەوتجىوٌ. سارا نێیرىرزثۆوە
يزۆڤی زەگزت،نەو کبتسا چەَس لبژو ذەرتەڵ نە سەریبٌ زەسىوڕاٌ، یەکێک نەو سێیبَە ثەرەوپطت 

سارا، . کەوتجىو، ساری هبوەاڵ ثىو، سەری ثەروئبسًبَجىو،لەل وزااڵش و ذەرتەڵ چبوەکبَیبٌ زەرێُبثىوٌ
سارا، نە ئی . ئەحًەز زیهمبَی َبسیەوە، زووەکەی زیکە ثەر زەو کەوتجىو، کەپۆیبٌ نە هەرز هەڵچەلیجىو

ئەو کىژراوە، . ئەوڵی َسیک ثۆوە ثە سەری پەَجەی پێ، سەری وی وەرگێڕا، سۆری ذىێٍ نە ساری هبتجىو
. يزازی َۆکەری ئبؼب ثىو،سارا، ئەوی زەَبسی

َێى . زوایی سارا،نە زووەيی َسیک ثۆوە، ئەویطی زیسبٌ ثە َىوکی سۆنی سەری ثۆالی ذۆی  وەرسىڕاَس
ئەگەر سەری کىژراو يىوی ثىایە، يىوەکبَی زەکەوتُە سەر چزو چبوی، . چبواَی ثە سثزەی گىڵهە کىٌ ثجىو

ئەيە : نەواَە ثىو سارا َەیُبسیجىاوە،ثەاڵو کىژراو سەری ثێ يىو ثىو، سارا زەستىوجێ ئەوی َبسی
سارا ثە هەيىو هێسی زڵ وەکىو هەيىو کێژەکبی کىرز نە سیفەتی ساتی . يەجیسذبٌ کىڕی ئبؼبی گىَس ثىو

: لبزر چبوی تێجڕی وپزسی. ویساثىو، چەَس هەَگبو کطبیەوە زوایی و ذۆی نە ئبيێسی لبزر هبویطت

هب،چ ثىوە،؟ ئەيبَەت َبسیٍ؟ 



! کە وا ثىو ئەو فەلیزەش کىژراوە. ئەوەضى َبسی. ثەڵی،لبزر َبسیى

ثۆ فەلیز؟ يەگیٍ ذەيی ثۆ زەذۆی؟ 

. َب،ذەيی  ثۆَبذۆو، ثەاڵو زڵى ثەحبڵی زەسىژێ

. يەگیٍ َبساَی کە ئەو زوژيُی يٍ ثىو ئێستب ذەیبڵی هەر زووکًبٌ ڕاحەت ثىو. زڵت َەسىوتێ

: سارا،کەيێک ڕاوەستب،پبضبٌ وەکىو وەی ثە پێچەواَەی يەیم و زاذىاسی وی لسە ثکبت گىتی

چىَکە ئەگەر نەيپەری تۆ نە سەر ڕێگب هەڵگیڕاوە، ثەاڵو پەرژژیٍ و نەيپەری يٍ . ئەيٍ ئبسىزە َەثىويە
. هێطتب هەر نە جێی ذۆیەتی

کە،کێ ثێت؟ !  نەيپەری تۆ؟ نەيەری تۆ

. ذبوەر

ئەو ئەگەر ثێهەوێ ثەرهەڵست ثێ، نەَبوی ثززَی نە ئبو . ئەوە کەی نەيپەرە،گزَگ َییە! ئەی ثبثب
. ذىارزَەوە سبَبیی تزە

لبزریص . سارا،سەرزە پێکەَیُێکی ثەزفەڕاَەی هێُب سەر نێىو، نە چبوەکبَی ڕەضی لبزری ڕواَی
. چبوەکبَی نە چبوی ڕەضی سارا، ثزی،هەتب سەرزەيێک هەر زوو يەحىی تەيبضبیی یەکتز ثىوٌ

زوو هێسی کبرەثبی ڕەسايەَس، ثە پێچەواَەی یبسبی سزوضتی نە جیبتی ئەيە یەکتزثڕەتێٍُ، ثۆ الی یەک 
. تەريی يەجیسذبٌ نە پطت سەری  ئەو زوو ئەڤیُسارە، نە ذىێُی ذىیسا گەوسیجىو. ڕاکێطڕاثىوٌ

. و لبزر چبذێک ئەواَی ثیُی نە گەڵ سارا ثۆ الی يێگەڵ چىو. نە زوورەوە ثێزیەکبٌ ثۆ الی يێگەڵ زەهبتٍ
ثێزیەکبٌ َسیک زەثىوٌ و ذبوەریص نە َبو . زوو ئبضمی ئەڤیُسار جبرێکی تز پیزۆس ثبییبٌ نێکتز کزز

ی نە گەڵ لبزر َبسیجۆوە، ثەاڵو ئەواَی تز هەتب َەگەیُە ضىێُەکە، -ذبوەر نە زوورەوە سارا. ئەواٌ ثىو
ذبوەر کە گەییە وێ، ثێئەوە وەڕووی ذۆی ثێُێت، ثە زۆضیُی ثسَەکبٌ ذەریک ثىو،و ثە . َەیبَُبسیجۆوە

نە چبوە جىاَەکبَی . لسەی کێژەکبَیص کە نە گەڵ لبزرو سارا، جەفُگیبٌ زەکزز گىێچکەی هەڵُەزەذست
چەَس زڵۆپە فزيێسک ثە ڕوذسبری ذەيبویسا هبتە ذىار،جگە نە سارا،کەس ئبگبزاری ئەو فزيێسکبَەی 

..... َەثىو

(٤ )

ئیطی لبزر،ئەو ضىاَی ثە حەزەة و ثە حەیبو زڵۆڤبٌ و ذەيرۆر،وەرزە ورزە ثە سەر ضێتی زەکێطبو ڕۆژ 
ثە ڕۆژ گىڕاَکبری نە ضیىە ئبکبری و کززەوەی و چۆَیەتی هەڵسى ثُیطی نە گەل ذەڵک پەیسا زەثىو، کە 



کبثزا ڕەڤطت و يیجبسیێکی ئەوهب تىَسوو ثبضبر َەکزاوو ثەزەر نە . هەيىاَی تىوضی سەر سىڕيبٌ کزز ثىو
ذبوەری فەلیزو ثێ ثڕست، سێسەتز نە . تبلەتی ثە ذۆوە گزتجىو، کە ئیسی َەزەکزا نە گەڵی ئبيپیبڵە ثجێ

ثە حەلیمەت هێُسەی َەيبثىو کە ئیطی ئەو ژَە . هەيىاٌ نەو گۆڕاَکبری وی زەرزو ڕەَجی زەکێطب
چبرەڕەضەش، کە َبچبر ثىو نە گەڵ ئەو ضیتە ژیبٌ تیپەڕ کبت و لسە لىوت زاتەوەو کەڵپەو سەگبیەتی 

. وی هەڵکب، ثەرەو ضێتی ثەرێ

ثۆ ذۆی (ثەرزەست)نە حبڵێکسا کە زەهبت حەوسەنە ثە کبری ضىاَیص  نە زەست ثسات، ضىاَکبریەکی وەک
زايەسراَس ثىو، کە سورثەی ڕۆژەکبٌ يیگەنە يەڕەکەی ثە وی زەسپبرز و ثۆ ذۆی نە يبڵ زەيبوە، هەتب ثە 

ثەاڵو ئەو يبَەوە نە يبڵ کە هیچ وچبٌ َەثىو، ثۆ ژَە ثێکەس و ثێسەر و يُبڵەکبَی . ئیستالح و چبٌ ثسا
ثێتبواَی ثێسەرەتبَی،  چۆرتى و تباڵوی رضجىو،  کە  زەکزا ئەوی وەک عەساثی جەهەَى نە ثۆ واٌ نە 

رێىو ضىێٍ و کززەوەی ثە ڕازەیەک تىَسو تۆسٍ و تىوڕە ثجىو، کە ثە ثچکۆڵەتزیٍ ثێُىو . حیسبة ثێُیٍ
ثەهبَە نە ذبوەری زەزا و نە هۆزەی زەهبویطتە زەر،و يُساڵەکبَی ثە َسيتزیٍ زەَگ کە نە زەيیبٌ 

. هبتجىایە زەر، زازەگزتە ثەر جێُىو لسەی  سىوک و ثێڕیسی ثە ذەسىی و ذەسوری کزز

کبتێک کە زەَىوست نە َبکبو وەکىو ذەوَێکی يەتزسیساری ثیُیجێت، یبٌ کبيىوس گزتجێ،  نە َبو َىیٍ 
زەرزەپەڕی و هبواری زەکزز و زەیمیژاَسو زەکەوتە گیبَی ژٌ ويُبڵەکبٌ، ئەوەی ثە زەيی زا زەهبت 

يەَسىور کىڕە ضەش سبڵەکەی لبزر ثبضتز نە زاک و ذىضکی نە ثەرايجەری ئەو . َەیسەگێزاوە
َبذۆضرىڵمییە، ذۆڕاگز ثىو، هەر کە زەیجیُی ئەوە زیسبٌ ثبوکی کەفی هبتۆتە سەر سارو زاری ثە ثەرزی 

زازەزاو، ثەرزی ثەزاری، نە يبڵ وەزەر زەکەوت و نە گەڵ يُبڵەکبَی هبو تەيەَی ذۆی نە کۆاڵٌ وکۆچە 
ثەاڵو ضیزٌ ثە پێچەواَەی کەتزەذەيی و ثەهبسبَگزو سەهەَسەیی ثزاکەی ثىو،و . ذەریکی گەيە زەثىو

زڵی  َەزەهبت و چبوی ثەرەزایی َەزەزا، نە ثەرايجەر سێالو نێًطتی ثە ذىڕێُی لەڵس و زەرهەڵجىوٌ و 
نەو . ثێتەثیبتی ثبوکی التەریک وزورە پەرێس تەيبضبچی ثە تبڵکززَی کىل وکۆی ثبوەکی نە زاکی ثێت

جۆرە وەذتبَە کە زەیسی کە ثبوکی زەرهەڵجىوەو، ئەوە زاکی يەسنىويی گزتۆتە ثەر پهالری لسەی سىوک 
و جُیى و نێیسەزا، ذىیساویطتە َێىاَیبٌ، زاویٍ یبٌ ضبلەڵی کەوای ثبوکی زەگزت و زەکێطب ثە پبڕاَەوە 
زاوی نێسەکزز نە نێساَی زەست ڕاگزێت،  ئەو سارۆکەی گچکەو ڕەسیهە و ثیتبلەت،  سۆرکەڕەت  نە کبتی 

پێطگیزی نە سوڵى و سۆری ثبوکی  وەثٍ زەست و پییبٌ زەکەوت و ضەق و يستی َسیت زەثىو،زەستی 
زایە گیبٌ ثبوکى ثۆچی نە تۆ زەزات؟ : ثەگزیبٌ زەکزز نە عەیُی حبڵێطسا نە زایکی زەپزسی

وچىَکە نەوپزسیبری سارۆک فزيێسک نە چبوەکبَی زایکی زا کۆسیهەی زەثەست ضیزٌ ثە ذەیبڵی ذۆی 
: زڵی زەزایەوەو زەیگىت

ذبوەر نەو ذەيرۆرو َبسکێطیە  کیژەکەی ذۆضىیستی ئەو هێُسە ! زاکە گیبٌ،يەگزی،ئەيٍ نە ثبوکى زەزەو
ذەفەت زا زەگزت و زڵی زەسىژیب ثێئەوەی ثیهەوێ ئەوی نە ئبيێس زەگزت،فزيێسکەکبَی ثەضرىراواَەو 

: سوڵًهیکزاواَەی ذۆی نە گەڵ ئەسزیُەکبی وی تێکەڵ زەکززو ثەکیژەکەی زەگىت



ضیزٌ . نەو جۆرە کبتە ئەتۆ نە ثبوکت َسیکەی يەکە،ئەو ضێت ثىوە، نە تۆش زەزا. َب،ضیزیٍ گیبٌ،َب
! ضێت ثىوە ضێت: ثساَێ چییە، چەَس پبت زەکززەوە زەیگىت" ضێت"ثێئەوە يبَبی 

ئبکبرو ڕەڤطت و کززەوەی لبزر َەک تەَیب نە گەڵ ذێساٌ و يُبڵەکبَی، ثەڵکىو سەثبرەت ثە ذەڵکی 
زیکەش سۆرو کەو ئەوهەی هەڵسىوثُیطی ثبضیبٌ نە گەل هەثىو گۆڕاثىو، و هەر کەس کە زوو لسەی نە 

گەڵ کزز ثىایە ثۆ يەثەست پزسیبرەکی نێکزز ثىایە، کبثزا سَجیزی زەپبسبَسو سۆر ثە ثێئەزەثبَە وەاڵيی 
هەتب زەڵێٍ ڕۆژێک نە کۆاڵَیکی زێ تىوضی حبجی يستەفبی ثبوکی سارا، زەثێت و جگە نە . زەزاوە

ثێحىڕيەتی هەتب ثە ڕاضکبوی هەڕەضەی نێکزز ثىو، ئەگەر کیژەکەی َەزاتێ ثە حیسبثی زەگبت و 
. زەیکىژێت

ثەاڵو زوایی .زەڵێٍ حبجی سەرەتب نە هەڕەضەی ثێتبيی وی کە  ثۆَی ضێتبَەی نێسەهبت تزسی ڕێُیطتجىو
. پێی پێکەَیجىو ثە زوای ئیطی ذۆیسا چىو ثىو

ثێئىلزەیی و پەضێىاو پۆضەکبوی ثێئبرايی و تێکچىوَی حبڵی لبزر،  ثە پهەو زەرەجەیەک گەیجىو کە 
ئیسی  تبة و ثڕست و تبلەت و ذۆراگزی ئەو هەيىو ذىزە ذىزەو َبيزازی َەثىو،  ثڕیبری زا ثە ضیىەی 

لەزیى کە نە کىرزستبٌ ثۆتە عبزەت و َەریت، گزاوی ذۆی هەڵگزێ و نەو َبوچەیە ثۆ َبوچەیەکی زیکە 
ئەو ڕێگبو ڕەسى و َەریت و عبزەتی . ثڕوات کە ثتىاَیت نە وێ پێکەوە ثە ئبسىزەیی ژیبٌ ثەرَە سەر

کەوَبرا، تەَیب زەريبٌ و عیالج و يەڵحەيی ئەو زڵی َەذۆش و ثێًبرو يبَسوو وەڕسو ثێتبلەت و ثزیُسارە، 
. کە تب  ئێستب ثۆ الواٌ و کیژاٌ کىرز نە ثبو ثبپیزو ڕەچەڵەیبٌ ثە ئیزس ثۆ يبوەتەوە

گەَجێک ئەڤیُسارو زڵسۆڕاوی کێژەکی زەثێ و ثە زڵىو گیبٌ و روح و هەست و َیست و ئیًبٌ وثبوەر هەتب 
کێژێکی جىاٌ و نە ثەر زاڵٌ و ذۆضکۆکیص ئبضمی ئەو کىرە جىَچبکەیە، ثە . هەيىو وجىزی ذۆضسەوێت

تەوای ئەَسايی نەضی ئەوی زەپەرستی نە ذىای زەذىاسێ کە ڕۆژێک ثتىاَێ يێزز ثەو کىڕە ثێگەرزە 
ثکەت وپێکەوە ثُەيبڵەیەکی پێکجێٍُ و ذبَەوازەیەکی نە سەر ثُبذەی و هیًی ئەو ئەویٍ وئەڤیُساری 
ويىحیجەت و هەستی ذۆضەویستی و سزوضتی زاثًەسرێٍُ،ثەاڵو زیبری َبزا ثە چ کۆسپێک، ئبذۆ ثە هۆی 
َەثىوَی يبڵی زوَیب و سبيبٌ، یبٌ ثە هۆکبری زیکە ثبوک  و زایک و ثزاکبَی ثەو ئەوڤیُساریە ڕاسی َیٍ 
: و حبسر َیٍ ثۆ پێگەیٍ ئەو زوو الوە يم زاَیىێٍُ و رەسايەَسی ثسەٌ، و نە ئبکبيسا ثۆ هەر زووک ال، یبَی

ئبضمەق و يبضمە ئەوەی وەک زەسکەوت زەيێُیتەوە، ئبخ و زرزو ذەو و کىل هەڵزژتٍ و فزيێسک ثبراَسٌ 
هەر زووک نە هەر زوو ئبسًبٌ َبڵە سکبال زەکەٌ، هەر زووک، . و هەڵىەراَسٌ و کۆڵەواری و زەرزە زارییە

نە هەيىو ذۆضی زوَیب ثێ َسیت زەثٍ، هەر زووک زڵ کبول و وێزاَەيبڵ و پەضیىە وثێتبلەت ثیًیجبسو نە 
َەضە کەوتىو، ثۆ چبرەَىوسی ذۆیبٌ نە عُەت زەَێزیٍ ، وضەوێک  ئەگەر ضبَس   ثیُیُی یەکتزیبٌ نە 
پەَبو پەسیىەکی جێ ژواٌ، ثۆ وەزەست کەوێ و ثهىێ، چەَس چزکەیەک نە رەخ و لەراخ یەکتز زوو سێ 

لسەی  ئەڤیُساری و ذۆضەویستی نە ذىێ وەرزەٌ، ثەاڵو  ئەو نەسەتەی چزکەی سوو تیپەڕیىو تێکەل ثە 
ذەو و زەرزو حەسەڕەتی زەرزی ثێًزازی، زەرزی واٌ زەريبٌ َبکبت و ضڵتەو يەڵحەيیک نە سەر زنێ  



ثەَبچبری وثێسەرەتبَی ثڕیبر زەگزٌ . ثزیُسارو ثەژاٌ و پڕ نە ئێص وئۆڤ و پەضیىو تبڵچیژی واٌ زاَبَێت
پێکەوە ڕاکەٌ وثڕۆٌ ثەنکۆو ئبسۆی ثەذت و ئیمجبنیبٌ ثۆ ثێتە ژواٌ،ثەاڵو زەثێ ئەيەیبٌ نە ثەر چبو ثی 

کە کەسىو کبریبٌ ثە ضىیُیبٌ َەساٍَ،زووەو ثىارێکی نە ثبر ثۆ پێهێُبَی کبرو پیطە ثۆ زاثیٍ کززَی 
چبوپۆضی نەيە کە ئەگەر زاک و ثبوکی . ژیبٌ ثُچیُەی ثُەيبڵە ثسۆسَەوە و ثتىاَیٍ سەيبوەَس ثکەٌ

َبڕاسی و ڕق ئەستىوری کێژەکە، ئبگبزاری ضىێُی زاَێطتیبٌ ثٍ، ئیسی کبریک نە زەستی ئەو زوو الوە 
َبیە، چىَکە ئەو جبر کە ثیئبگبزاری زاک و ثبوکیبٌ سەيبَسیبٌ کززوە، ذۆیبٌ نە ثەرايجەر کبرێکی 

نەو جۆرە ضێىاسە زا ذۆ ثەذتکزی و سەر نە پێُبو َبَی کچەکبٌ نە کىڕەکبٌ . ئەَجبيسراو لەرار زاوە
سیسەتزە،وا زاثُێٍ کە نە زوایی سەيبوَس، ثۆ يبڵ گڕاَەوە، زیسبٌ ئەوَسەی کە کیژ نە الی ثبوک و زاک و 

کیژیکی ئەوهب . ذسو و کەس و کبری زەکەوێتە ثەر پهالری تىاَج و سەرکۆَە و ثێحىڕيەتی، کىڕ وا َییە
ئیسی ڕووی ثیُیُی ثبوک و زایکی َییە،  هەيىو ئەَسايبَی ثُەيبڵەکەی وی ثە چبوی سىوکی نێسەڕواٌ 

وهەڵسىثُیطی نەگەڵ زەکەٌ و ئەوی ثە ثُەيبی سەر ضۆڕی زەساٍَ و نە لجىڵکززَی نە يبڵێرۆیبَڕوو 
ثبوک ئیسی ئەوی ثە کێژی ذۆی حیسبة َبکبت و ثزا ئەوی ثە ذۆضکی ذۆیبٌ َبساٍَ، ذسو و . وەرزەگێڕٌ

کەس وکبرو ئەلزەثبش هەر ثًجۆرە، نە سەر یەک جگە نە يێززەکەی هیچ کبو نە کەس و کبری ویص ثە 
.   چبوی ڕیسو ئیحتزاو  نە کیژی ئەوهب َبڕواٍَ و رووی يهێزثبَی پێ َیطبٌ َبزەٌ

زەثێ،  کە سبخ و  ((هەڵگیڕاو" ڕەزووکەوتىو"ئەویص ئەو چبرە َىوسە نە ڵێکسا َەسیجی کیژوکىڕی ))
سەاليەت و ثێسەرز سەر وکێطە نەگىَسی ذۆی ڕەزوو کەوتىثیت و نە ضىێُێکی ئەيیٍ و ثێتزس يبرە 
کزاثێ، زوایی يبوەیەکی زووروزرێژ ثۆ گىَسی ضىێُی زاَیطتٍ گڕاثێتەوەو یبٌ هەر نە وێ سەيبوَسی 

. کززثیت و يبثێتەوە

ثەاڵو ضێىاسی ئەوهبش زێتە پیص کە کبتێک کىڕ،کیژ هەڵسەگزێ و ثۆی زەرزەچٍ،نەواَەیە، ثبوکی زاکی  ))
نەو هەنىو . کێژەکە ثڕیبرگزثٍ ثە زوایبَساثچٍ  و يەسەنەکە ثکەوێتە چىار چیىەی يەتزسیکی ثێ لەرەثۆ

يەرجەزا ئەو کێژو کىڕە، زەثێ ذۆیبٌ نە يبڵی ئبؼبیەکی ثە زەسەاڵت، هبویطتىایە کە کەڵ نە ثەری 
وسەی نێُەهبتجىایە، ئەواٌ  لىزڕەتیبٌ ثەسەر َەضکبثىایە، یبٌ يبڵی ضید و يطبید و يەالیەک ئەو هەی 
نە الیەٌ ئبؼب ڕێسوحىڕيەتی هەثىو، جبر وەثىو ئبؼبی گىَسەکە ئەو سەر ضۆڕییەی ثە ئی ذۆی نە لەڵەو 

زەزا، ئیسی ثۆ ذۆی نێ زەذەفتب کە ثیبَگزێ وؼىاليەکبَی وەزوازەذست، ثەاڵو نە هەر حبڵسا ئەگەر 
زاکۆکیکەرەکبیبٌ سل ثىایە ئەوە ئبسىزە ثىوٌ زەَب وەهەثىو ثیبَگزٌ و کێژەکە نە کىڕەکە ثستێُەوە ثە 
سۆرە يم ثە یکی زیکەی ثسەٌ، ئەوجۆرە چبذە ئبستەيبَەزا  ئەوکىڕو کێژە زەثىایە ذۆیبٌ وەضبرزثىایە 
ثەکىرتی و کىرزی زەثىایە ضبَسیبٌ هەثىایە کە نە ثۆسە َەکەوتجىاٌ وثۆ یەکتز ثجىاٌ، ثەالو واضسەثىو 
کە ذۆضەویستی  یەک  الیبَە زەثىو، یبَی هەر کىڕەکە  کێژەکەی ذۆضسەویست،کچەکە ئبگبزار ئەویُی 

ئەوکبت چەَس الوی َەيژی عەپەنۆر : یبَی!! کىڕەکە َەثىو کە کبر زەکەوتە گێچەڵی ثەسۆر ڕاکێطبٌ
رێکسەکەوتٍ و سوريهی و ثە سۆری سۆر زاری  کێژەکەیبٌ  نە زەرەوەی زێ ذڕۆچۆو زەکززو زەگزت وکىڕە 

تیی زەرسب، و ئەيە هەر چەَس لەثبعەت ثىو ثەاڵو ؼىالو و وەرسیزی ئبؼبی عەپەنۆر سۆر جبر ئەو 



سۆر جبر نە ژٌ ڕاکێطبَی . کبرەضیبٌ زەکزز، ثە زاذەوە يەالش ثە لسەی ئبؼب کیژەکەی نێ يبرە زەکزز
( (وەرگێڕ.  ئەوهب ثە سۆرە يهی کسی کیژەکەیبٌ نە ثُەورا زەڕیُبوە

لبزریص ثڕیبرەی هەڵگزتُی  نە زڵسا گىوراو ثىو، زايزکبَی زڵی زەرزەزار و ثزیُسارو َەپطکۆتىوی ذۆی 
، یبَی سارا هەڵجگزێ و .زەهبت ثە السب کززَەوەی ئەو ڕێی و رەسًىو زاثە وَەریتە، زەستەو زاویٍ کبت

ثەو . پێکەوە سەریبٌ ثۆ ضىێُێکی زیکە هەڵگزٌ، هەتب ثتىاٍَ زوور اس چبوی َەیبرو زوژيٍ سەيبوەَس ثکەٌ
ی نە ڕەخ کبَی ثیُی، گەالڵەی ذۆی نە گەڵ وێ هێُبگۆڕ و ثبسی نێىە کزز و -يەثەستە،ضەویک کە سارا

پێطُیبری رەزوکەوتٍ و هەڵگزتُی ثۆ ضیکززەوە و گىتی ئیسی چبوەڕواَی کەنکی َییە،وەرە ڕەگەڵى کەوە، 
سارا سەرەتب تزسی ڕێُیطت، ثەاڵو پبضبٌ . هەتب ثەو سەرگەرزاَییەی پڕ نە ذەو و حەسڕەت زوایی ثێُیٍ

. ورزە وەرزە حبسر ثىو کە ڕەزووی ثکەوێت

ی ذۆضەویست، هەتب کەَگێ ئێًە زەثێ نە یەکتز ثە زاخ و کىڵ وحەسڕەت ثُۆڕیٍ نە -سارا: لبزرگىتی
! سێجەری ذۆيبٌ و نە ذطپەی پێێ ذۆيبٌ ذۆف ثکەیٍ وثڕەویُەوە

لبزر گیبٌ،يەثەستەکەت : زڵ پڕ نە ذىیٍ وپۆضبکبو گىتی(زنتُەگ وگەریب)سارا،ثە ثێچًێکی ثۆژيبو 
ثەثبضی حبڵیجىوو، چێت گەرەکە ثێژە؟ 

زەيهەوێ ثڵێى کە ئێًە هەتب ئەو وەذتەی کە نەو گىَسێیٍ،هەتب تۆ ثبکێکی وەک حبجی يستەفبت هەیە، 
وئەيٍ هەتب نە لەراخ ژٌ و يُساڵەکبَی ذۆيى، هیچ کبت پێگ َبگەیٍ و َبتىاَیٍ ثە ئبرەسوی زڵی ذۆيبٌ 

نەثەر ئەيە پێطُیبرت پێسکەو وەرە هەتب ئەو ضەو پێکەوە . َبگەیٍ و زەستًبٌ وە سەيبوەَسە راَبگبت
زەچیٍ و . ئەنێزەرا ثۆ وێ ڕێگبی زوو سبعەت سۆرتز َییە،و ذبڵى يبڵی نەو گىَسەیە. ثچیٍ (لبڕَجە)ثۆ

زوایی ،ئەگەر ویستًبٌ نەوی ثًێُیُەوە،ئەيٍ ئیطێک زەزۆسيەوە،و . چەَس ڕۆژێک نە وێ زەيێُێُەوە
ئەگەر َەضًبٌ ویست،  زوایی ئەوەی کە پێکەوە سەيبوەَسيبٌ کزز ثۆ يبڵ زەگەڕیُەوە و هەيىویبٌ نە 

. ثەرايجەر کبرێکی ئەَجبيسراو ڕازەگزیٍ

. ئەيٍ َەضێى ئیطیەکی ئەوهب ثکەو!! ئەیەڕۆ: سارا،گىتی

لبزرپسیبری نێکزز؛ ثۆ؟ 

ثۆیە ئەگەر ثزاکبَى ثًگزٌ زەيکىژٌ،و ثبوکیطى نە ثەر سەر ضۆڕی و پڵالری سەر کۆَەی ذەڵک زەق 
زڵُیبثە کە َە ثزاکبَت ورەی ئەو کبرەیبٌ هەیە کە ثە . ئەتۆ نە هەڵە زای: لبزر گىتی. زەکبت و زەيزێ

ذۆ ئەتۆ کبرێکی ذەراپ . ذىاری چبو نە تۆ کەٌ و َە ثبوکت نە ذەو و ذەفەت کبرێکی وا زەکبت کە ثًزێ
. َبکەی، ئەتۆ يێزز ثە يٍ زەکەی کە زڵت ویستىویەتی

. یبَی زەڵێی ئێًە کەَگێ ثڕۆیٍ؟ هەر ئەو ضەو: سارا،کەيێک نە فکز ڕۆچىو پبضبٌ پزسی



ئەتۆ . ئەيٍ زەثێ هێُسیک نە سەری فکز ثکەيەوە. ئەيطەو ثۆ يٍ ثىوس َبذىات و َبگىَجێ: سارا گىتی
.  ئەوە ثڕیبری ذۆت گزتىوە، ثەاڵو ئەيٍ هێطتب نەو ثبرەوە ثڕیبرو َەگزتىوە

: يەگێٍ َەتجیستىوە کە گىتىویبَە. هەر ئێستب ثڕیبرەکەت ثگزە. ثڕیبرگزتٍ کبرێکی َییە: لبزر گىتی
يەسەنەیەکی گزَگ و پێىستی ثەچبرە . سارا گىتی َب ئێستب َبثێت! ئیطێ ئەو ڕۆ ثۆ سجەی يەهێڵەوە

ئەيٍ ئەو ضەو نە يبڵ . َىوسی ژیبَی ئێًە هەیە، کەوا ثىو َبثێ ئەوی ئەوهب ثێ تێڕواَیٍ و ثێجبر ثگزیٍ
ئەتۆش نە يبوەی ئەو زوو سێ ڕۆژە چبرە َىوسی ژَىو . زەثى نەو ثبرەوە ثەضێىەیەکی يجس فکز زەکەيەوە

زوایی سێ ضەوی زیکە ئەنێزۆکە یەکتزی زەثێُیُەوە و : ئەو چبخ، یبَی. يُبڵەکبَت یەکالو زیبری ثکە
 .هەر نێزە را وەڕێسەکەویٍ

لبزریص ثە زڵێکی کىالوە، . سارا ئەيەی گىت و پبضبٌ گۆسەکەی هبویطتە سەر ضبٌ و ثەرەو يبڵ وەڕیکەوت
ثەاڵو تەژی نە ذۆضحبڵی هیىاو ئىيیسەواری ثۆ يبڵ گەڕاوە، هەتب وەکىو سارا، ثە وی گىتجىو ثۆ ژٌ و 

.  يُبڵەکبَیطی فکزک ثکبتەوەو چبرە َىوسیبٌ ڕووکبتەوە

چەکساراَی : حبجی يستەفبش نەو ڕۆژەوە کە يەجیسذبَی کىڕی ئبؼبی نە ضەڕ نە گەڵ ضکبکەکبٌ یبَی 
کىژراثىو، لبزریص چەَس جبر ثەرثیُگی پێگزتجىو، ثێحىڕيەتی پێکزز ثىو، ثڕیبری "  سًبیم ئبؼبی سًکى"

: کۆچ کبت و ثۆ گىَسەکی زیکە کە چەَس نەو َبوچە زوور َەثىو، یبَێ (حبجیبوە"گزت کە نەگىَسی 
فکزی زەکزز کە ئیسی ثىوَی  نە حبجیبوە  يەسڵەحەت َییە، چىَکە ثە . ثڕوات (لەاڵی رەسىو سیت)ثۆ

کىژراٌ و نە َبو چىوَی يەجیسذبَی ساوای، کەسێکی ئەوهبی َە نە يەڕ ضبٌ وپهەو پبیە هەيکىوفی ذۆی 
جگە نەواَەش . پێطک زەهبت وَە ثۆ زاکۆکی نێکززٌ نە يبفی وی نە ثەرايجەر ئبؼبی گىَسو ئەواَی تز

لەونىو لەرای سۆر ثبش و رێکىو پێکىو ژێهبتی سەثبرەت ثە یبريەتی نە هەر  (لەاڵی ڕەسىوڵ سیت)ئبؼبی
نە وەرسی پبییسیص سیسە نە پبَسزە ڕۆژ تێُەپەڕیجىو نە ثەر ئەيە ثبضتزیٍ وەذتی . ثبرەوە ثە وی زاثىو

سبڵ ثۆ کۆچ کزز ثىو 

 (وەرگێز.کبتی ثبرکززٌ ثۆ وەرسیز، کبت سەرەتبی ثەهبر ثىو، َەک پبییس ))

ثبر ثکبت ثۆ ضىێُی تبسەی " حبجیبو"حبجی چ نەيپەرێکی نێزە َەزەزی کە نە يبوەی زوو ڕۆژ زا نە
. ثگىێسێتەوە

سارا،هیچ جۆرە ذەثەرێکی نەو ثڕیبرەی تبسەی ثبوکی َەثىو، کبتێک نە وی ئبگبزار ثىو، ئیسی کبر نە کبر 
ثبویص ثىو کە گەورەی يبڵ نەو .  تێپەڕیجىو، ئەو َەیسەتىاَی چ زژ کززەوەیەک نە ذۆی َیطبٌ ثسات

ثڕیبری کە زەیگزت ئەگەر زرکبَی وی ثە پیىیست َەساَُی ثىایە، ئەَسايبَی ثُەيبڵەکەی ئبگبزار 
حبجیص ثە ڕیسگزتٍ نەو سىَەتەی کۆٌ، ضتێکی نەو . َەزەکزز و پزیسکەی يەسەنەکەی ثۆ َەزەکززَەوە

. ثبرەو ثە سارا َەگىتجىو، تەَیب ذیساَی ئبگبزاری يەسەنەکە کزز ثىو



حبجی سجەی ئەو ضەوی کە سارا نە ڕەخ کبَی ثبسەکەی نە گەڵ لبزر  ثڕیجۆوەو لەول و لەراری ثۆ سێ 
نە يبوەی چىار کبتژيێز هەيىو . ضەوی زیکە زاَبثىو، ذۆو ثُەيبڵەی حبسر ثۆ يبڵگىستُەوە کزز ثىو

. کەنىوپەل و ضڕوضباڵتی يبڵەکەی ذۆی ثە پطتی ئەستز نە گەڵ يبڵىو يُسانەکبَی وەڕێرست

سارا نەو ثڕیبرەی ثە پەنەو نەسی ثبوکی و نە ثڕێىەثززی ئەوهب زەست و جی وا ذبفڵگێز ثجىو کە هەتب 
َەیتىاَی ثۆ ذىزا حبفسی ثچێتە الی  لبزر،و هەر چەَسیص تیکۆضب و حەونىو زەونیسا ثە ثێُىو 

ثەهبَەیەک ذۆی ثگەێُێتە لبزر و نەو هەنىو يەرجەی کە ثۆی هبتۆتە پێص، ئەوی ئبگبزار کبت، ثۆی 
ثۆ الی لبزر ثُێزێ، ثەاڵو زوایی فکزی نێکززەوە "  ذبَەی"سەرەتب ثە ذەیبڵیساهبت کە . ثۆسی َەذىارز

ئەو کبرە سثز نە حیسییەت و ئبثڕوی زەزات و نەواَەیە زواڕۆژیکی ثبضی نێُەکەوێتەوە، چىَکە 
زوويی ئەگەر لبزریص نە يبل . ثە ئەویُی ئەوو لبزر نە ثبرَییە و ثەڵکىو کزێتیطە" ذبَە"ئبگسارثىوَی 

َەثێت، نەواَەیە ذبوەر ثۆَی لەسیەکە ثکبت وذەرێکی حەونىو تەلەالی ذۆی ثێت، کە چەتی نە کبرەکە 
ثەو ضیکززَەوە،ثەالو زڵی نە زەریب زاو،تەواوی ئەو هەيىو َبذۆضرۆیی  نە .ثبوێژی و پۆچهتزی ثکبت

ثەراثەر ئبضك و ئەڤیُساری ذۆی ثێ ذىزا حبفسی ثە هیچ ئەژيبرز،ذبَەی کبرزاری ثە َهێُی ثۆ الی لبزر 
. َبرز

کە لبزر نە يبڵ َەثىو، چىو ثىو سبرا، نەو َیىەش زا ثە : ی گىت"سارا"ذبَە،زوایی َیى سبعت گەڕاوە ثە 
- ی يتًبَە زا کە ذبوەری ذێساَی لبزر، ئەوی َەَبسیىە،زەجب َبساَێ کە ئەو لبسیس و راسپبرزە سارا-سار

. ە-ثۆ لبزر

ثۆ زەرەوەی گىَس ثُێزێ هەتب ثچێ و لبزر نە هەر ضىێُێک نە زەوروپطی زێ ثێت،  (ذبَە) سارا ویستی 
يیگەنە يەڕەکەی وی ثێسۆسێتەوەو نەو ئەو ذەثەرە ئبگبزاری ثکبت،ثەاڵو ئبذز نە کبو ضىێٍ کبو چیبو 

گەڵی و تەپۆڵک و ضیىو زۆڵ و ثەرپبڵ و وَیسارو چەذت و هەڵەيىوت و سەَىێز و سەر ئبوو نێىاری چەو و 
.  کبَی و کبَیبو ضىێٍ و، نە کبو لىنیچکی چیب، ئبذۆ يیگەنەکبی لبزر يۆڵسراوە

ثۆذبَەی ذسيەتکبر کە هەر جزکەیەک ئیًکبَی هەثىو، حبجی کبر پێجێ و گبسی کبت وەزوای کبرێکی 
سارا، کە نەو . پێىێستی ثربت، َبرزَی ثۆ زەرەوی گىَس ثۆسی َەزەذىارز وپێکهێُەری زەرزە سەر ثىو

ڕێگبیەش َبئىيیس زەثىو، ثەيەججىوری نە ثبوکی زاواکزز کە نە َبرزَی وی نە گەڵ کبرواَی يبڵەکەیبٌ 
ثهێڵێتەوە سجەی نە گەل ذۆی ثیجبت،ثەاڵو حبجی " حبجیبوە"چبوپۆضی ثکبت،ئەوەی ثۆ ئبذزیٍ کەڕەت نە

ئەو زاوایەی ثە زەرهەڵجىوَێکی تىَس ڕەت کززەوە، ئەگەر چی ئەو يەثەستی کێژەکەی ثۆ گێڕاَەوە نە زێ 
 (حبجیبو)ثۆ ضی َەکززەوە وە ڕووی َەهێُبیەوە، ثەاڵو زەیساَی ثە چ هۆکبرێک زەیەوێ ڕۆژێک سێسە نە 

. ثًێیتەوە

سارا،ثە َبثەزڵی و يەججىوری نە گەڵ کبرواٌ وەرێکەوت،نە حبڵێکسا کە فزيێسکەکبَی نە َبوچبوی 
ثە هەڵکێطبَی هەساراٌ ئبخ . کۆسیهەی ثەستجىو، ثە پبَبیی ڕوذسبری و کۆڵًەیسا ثە نىوسەو  زەهبتە ذىار



و ئۆف و کىنىو زەرز، نێىارەکبَی سەَىێزی سیًیُە روزی و نەوەڕگەکبَی ثژوێُی ضیُبورزی زەرەوەی 
گىَسی کە یبزگبری ثەجێًبوی ڕۆژەکبَی ذۆش و لەت نە ثیز َەچىو ئەویُساری وی نەگەل ضىاَی 

زاکی سارا، ئبگبزاری . جىاَچبک ثىو، نە َەسەر تێسەپيڕاَس، ئەواَی یەک ثەزوای یەکسا ثەجێسەهێطت
فزيێسک هەڵىەرێُی ذەو و کىل وذەيگیُیی و زڵتەتُگی و َبئبرايی  کیژەکەی ثىو،  و ثەو فکزو 

نێکساَەوە ئەو زڵتُەگییە تەَیب ئی زووری نە گىَسی حبجیبوەیە، و کچۆڵە پییرۆش َییە نەو زێیە ثۆ 
" رەسىل  سیت"زێیەکی زیکە ثڕوات، سۆر جبر زڵیسەزاەوو، زەیالواَسەوەو سىێُسی ثۆ زەذىارز، کە گىَسی 

ثیگىيبٌ سارا سۆرتز ذۆضی . سۆر نە وێ ذۆضتزو ثە سەَىێزو ضیُبورزو ذۆش ئبوو هەواتز نە حبجیبوایە
سارا فزيیسکەکبَی . زەجبکە واثىو هۆکبرێک َییە کە ثۆ گىَسی حبجیبوە ثگزێت. نێسێت و پییرۆضتز زەثێت

سارا نە تەوای . زەیەوێ پێطی گزیبَی ثگزێ: زەستڕیەوە و تەَیب وەاڵيێک کە ثە لسەکبی زایکی  زەیگىت
ژیبی ذىیسا وەک ئەو چزکە زڵتەَگ و َەفس سىارو ثێٍ تەَگ وذەيُبک و زڵ پڕ نە ذىێٍ و پۆضکبوەو 

َەثىو، چ چزکەیەکی ئەوهب َبڵەثبرو ذەيبوی و چە ڕۆژێکی ئەوهب تبڵی ثۆ َەهبتجىوپێص، ئەوهب تبڵ کە 
ئبضمە نە يبضمەی ذۆی ئەوهب ثیرەثەر نە ذۆی نە چۆنىو سبرا ثە تەَیب ثهێڵیتەوەو ثۆذۆی ثێ 

. ذىاحبفسی ئەوی ثەجێجهێڵیت وثڕوات

کچۆڵەی ئبضك و زڵسۆرڕاو ثێ ئبراوو لبراو وضێت ضەیسا، هەتب ثبَگی عیطب ثۆ چىوَی ضىێُی تبسە نە 
ڕۆیٍ زاثىو، و هەتبڕۆژ ئبواثىو هەسار جبر سۆرتز نە جبزەی حبجیبوەو زەضت و سبراو کێىەکبَی 

زەوروپطتی وی ڕواَی، هەتب ثەڵکىو ثە پێی ضبَس چبوی وەيێگەنە يەڕەکبَی لبزر، یبٌ ثە ذىزی وی 
. ثکەوێ،ثەاڵو ئەو ذەیبڵە ثۆی جهی کززەوە نە ثەر َەکزز و ئبسکی ئەو هێىایەی ثۆ  زەستەيۆو َەثىو

هەر چەَس ثبذەکبَی یەکجبر زڵڕاکێص  (لەالی ڕەوسىوسیت)کبتێک کە ضەو ثە سەر زەستبَسا هبت گەیُە
و ذۆش ئبوهەوا ثىوٌ و زەیبَجبر جىاَتز نە گىَسی حبجیبوە، ثەاڵو نە ثەر چبوی سارا، نە سیُساَێک 

. وێىەتز َەثىو

کبتی وارزثىوٌ ثۆ يبڵی َىێ، زڵی سارا ثە ڕازەیەک گیزاثىو،و نە زووورە پەرێسی ویەکتەَی نەو يبڵە 
وەک گىڵی ژاکبوی نێهبتجىو و ثە تبلی  تەَیب چىو َبو  (زڵپەڕ)َبيۆو ثێ زیىَبس، ئەوەَسە پهًە ژیبک

چىَکە ئەو ضەوی ثبوکی نە گەڵ يُبڵەکبَی تز نە وێ يبثىوَەوە، ئیسی . هۆزەکە، زەستی ثە گزیبٌ کزز
هەتب سجحەیُە ثە ثیزەوری و ذەێبڵی لبزر فزيیسکی ڕضت و . ثێ يُُەت نەوە،کەس  نە پسیبراَی ثگزٌ

. نە پطتی پەَجەرە نە ئەستێزەکبَی ئبسًبٌ کە زەزروضبَەوە و چبوی ثڕیجىو زەگزیب

لالی )َسیکبَی ڕۆژ ئبوای ئەو ڕۆژێ کە سارا نە گەڵ کبرواَی کۆچجبری ثُەيبڵەکەی ثۆ گىَسی تبسە، یبَی
زەستی ثەرۆیطتٍ کزز، لبزر يێگەڵە يەرەکەی نە نەوەڕگبی زواێُی چیب ثۆ نێىارەکبَی  (رەسىوسیت

َسیک کێى ثەرو ذىارو زازەگێڕا ذىار، و چبوەڕواٌ ثىو هەتب ثە پێی عبزەت ثێزیەکبٌ ثۆ ضیز " سیًیُەروز"
ثە تبیجەت ئەو چبوەڕواَە سۆرتز ثە هۆی سارا ثىو کە ئەویص هەيىو .  زۆضیٍ ثێٍ و پەسەکبٌ ثسۆضٍ

جبرێک ثۆ ضێز زۆضیٍ زەهبت زڵی ضىاَی چىاَچبکی  ثە ثیُیُی ڕووی جىاٌ وذىضکۆکی ذۆی  و ئبذبفتٍ، 



ئەو ڕۆژی لبزر ثە چبوەکی تبیجەت و َبذبرا، نە . چەَس چزکە  تێپەڕ زەکزز وەک گىڵ زەپطکىواَس
يەڕەکبَی زەڕواَێ، زەتگىت نە گەڵ تبک تبکی واٌ ثە سواَی ثێسواَی ذىزا حبفیسی زەکزز، چىَکە 

زەیساَی کە ثە پێی ئەو لەونىو لەراری کە نە سەر نێىاری کبَی زایبَُبثىو، زوو ضەوی زیکە پێکەوە نەو 
زێیە ثۆی زەرزەچٍ، و وێسەچی ثۆ هەتب هەتبیە، ئەو ئبژاڵە ثەستەسواَبَە َەثیُێتەوە کە هەتب ئێستب نە 

نە واَەیە کە . ژێز سێجەری زاکۆکی وی و سەگەکبَی ثىوَە، ثە ئەيبَی ذبَەو ثە ئەيبَی ذىزا ثسپێزێ
. ئیسی ئەواٌ هیچ کبک َەگەڕێُەوە

لبزر ثە چبوەڕواٌ نە هبتُی ثێزیەکبٌ ئبوایی، ثهىێزی ذۆی نە ثٍ لەفی پطتجیُس هێُبزەر،نە ثٍ سێجەری 
زاریکی ضەَگە ثێ زاَیطت، ثە هەستێکی ثە سۆسی زڵی ئبگڕاوی  هەوایەکی تبیجەتی فىنکهىری کىرزی و 

کە سیسە نە هەر گۆڕاَیکی  تز نە زڵی ذەيبوەی ضىاٌ کبر تێکەر ثىو  (حەیزاٌ)ذەيبوی و زڵسىتێُەری
حەیزاٌ، یەکێک نە گۆڕاَیەکبَی یەکجبر فىنکهىرو رەسەٌ و ذەيبوی )).نەنیىەکبَی جىاٌ، زەست پێکزز

يیههەتی کىرزە، کە ثە سبسی تبیجەت ثە ثهىێز ثبضتز نێسەرێ و نەرەکبَی زڵجەکىڵی وی، وەثیز هێُەری 
ئەو ئبواسە . ثبضیهی و ؼەواریی ئەراکیهی گزاوی و َیطبَسەری ئەڤیُێکی ئبگزیٍ و جێگز زڵی گۆڕاَی ثیژە

يزۆڤ َىلًی ذەو و زەرزێکی سۆر و تبیجەت زەکبت و ڕۆزەچىویُێ، و ئەگەر گۆراَی ثێژ ئبضك ثیت 
. وەگزیبَی زەذبت

ئەو . لبزر هێطتب هەر ذەرێکی ثهىێز ژەَیٍ ثىو، کە ڕێسوسەفی ژٌ و کێژاَی ثێزی نە زوور وەزەرکەوت
هەر وا نە ثهىێزی زەتىڕاَس ، هەتبثێزی گەیُە جێ و یەک یەک ثە زوای يەڕکبَیبٌ کەوتُە سىراٌ، ئبو 
کبت لبزر نە جێی ذۆی هەستب و ثەرەو پێزیبٌ چىو، هەڵجەتە سۆرتز ثەو هیىایە کە سارا نە َبو ئەواَسا 

. ثەاڵو سەیز ئەيە ثىو هەر چەَس نێێبٌ ورز ثۆوە نە سارا، سەرو سىراذێک وەثەر چبو َەهبت! ثجیُێ
پەضێىاو ئبڵۆسو سەر نێطێىاو، َەهبتُی وی نە ثێزیەکبٌ پزسیبر کزز، هەتب ثێئەوەی چ ثبیەخ ثۆ حسوەری 

نە کیژەکبَی پزسی ئەزی سارا نە کىێیە؟ ئەو ثۆ َەهبتىوە؟ . ذبوەری نە َبو ئەو کۆيەڵە زا ثُێت

يزیى ئەو کیژۆڵە ضەیتبَە، کە هەر وا گەيەی ثە لبزر زەکزز ثە پێکەَیٍ نە واڵيسا زەستی وەپێطرست و 
: ثەروو هەڵًباڵویەکی چبوەڕواٌ َەکزاو، گىتی

يەگیٍ َبثیُی کە ذێساَت ذبوەر نێزیە؟ ! لبزر کۆڕی چبک ذەجبڵەت َبکێطی

تۆ چ کبرت ثە  سارا هەیە؟ سارا ڕۆیی،ضىکزی ذىای کە ڕۆیی،چىَکە ذۆت و ذێساٌ و يُساڵەکبَت نە 
ئەو زوو ڕۆژاَە جبجی ثەزوای ئبژاڵەکبَی زا زێ نە تۆیبٌ وەرزەگزێتەوەو . زەستی وی ئبسىزە ثىوٌ

. زەیبَجبتەوە

کبر تێکەری زەرز هێُەری ئەو ذەثەرە تبڵە، سۆر ثە هێستز نە سەثڕی نێساَی ذىتڕەو تێاڵ نە کبژێهە 
ثە . ضىاَی جىاَچبک نەو پەیڤیُبَە سەرەگێژەی گزت کە َسیک ثىو وەهەرز ثکەوێ. سەری لبزر ثىو

: چەتىوَی جڵەوی نە زەست زەرَەچىو ذۆی راگزت ثە پۆضەکبوی پزسیبری کززەوە



سارا ڕۆیی؟ ثۆ کىێ ڕۆیی؟ ثۆ چی ثە يُی َەگىت؟  تۆ گیبَی زایکت ثە ڕاستی ... ئەوە چ زەڵێی؟ ... چهۆٌ
وا زەڵیێت، یبٌ گەيە زەکەی؟ 

. ثەڕاستی ضێىا ثىو، گۆڕاَکبری ثە سەر جەستەو چڕو چبوایسا هبتجىو کە َەیسەساَی چ ثکبت و چ ثڵێت
هەر پزسیبر ثىو کە ثە زوای یەکسا نە زەيی زەرزەپەڕی، ئەگەر پێکەَیُەکبَی يزیى پێطی لسەکبَی 

. َەگزتجىایە، نە واَە ثىو  نەپزسیبر ثەرزەواو ثىایە

يزیى جبرێکی زیکە زەستی ثە پێکەَیٍ کزز، و نە ئبکبيسا ثە ضیىەیەکی تەوس و لىيبر پێکززٌ و گبڵتە 
جەفەَگی چی؟ چ جەفەگێکى نە گەڵ تۆ هەیە؟ ئەيٍ زەڵێى سارا ڕۆیی، ڕاستیەکەت پێسەڵێى، : -جبڕ وتی

ئیسی . ثەڵێ، سارا نە گەڵ ثُەيبڵەکەی نەو زێیە رۆیطت و ضىکزی ذىای کە ڕۆیطت و ئەتۆ ئبسىوزە ثىوی
. چیسی پزسیبری ثێ ثێتبو و ثێجێ يەکە، کە حەوسەنەی پەرسف زاَەوەو َییە

لبزر نە حبڵێکسا کە ثێگىيبٌ نە َبو زڵی ذىیسا زەگزیب و ذىیُی زڵی زەذىارزەوە سەری زاذست و ئیسی 
هەژارو يبڵىێزاٌ و نیمىيبو، زوایی ڕۆیطتیی ثیزییبٌ، پبضی َیىڕۆ يێگەنە يەڕەکەی ثە . ثێسەَگ ثىو

هبواڵطىاٌ ئەسپبرزو ثە نەسو تبڵۆکە وەکىو ضێتێکی سَجیز پسبَسوو، ثە سەر ضێىاوی ثەرەو زێ ضۆڕ ثۆوە، 
هەتب نەو و نە وی هەر کەسێک کە ثە ذەیبڵی ذۆی زەیتىاَێ ضتێکی نەو يەسەنە هەڵکڕاَجێت، پزسیبر 

هەر چەَس زەیساَی کە ئەگەر لسەی يزیى راست ثێ، و حبجی . ثکبت، تب ڕاستییەکە وەزەست ثێُێت
يستەفب نە حبجیبوا،کۆچی کزز ثێ و ڕوێجێت ثۆ ذۆی راستەوذۆ ثۆ وەرگزتُەوەی پەسەکبَی  ثۆ الی زێت، 

نە ثەر ئەيە  نە ڕێگبی وی زیبری زەزا کە يەسەنەکە نە چ لەراریکە،ثەاڵو لبزر کەسێک َەثىو کە ئەوهب 
ئەيە ثىو کە زەست و جێ . ثەسەثزو ذۆ ڕاگز ثێ و ثە چبوەڕواٌ ثًێُێتەوە، هەتبحبجی ثۆذۆی ثێتە الی

نە َبو ئبوایی ثە تبڵۆکە کەوتە پسیبرو، هەيىوکەسی وەسەر سىريبٌ ذستجىو ثبسەکەی نە و و نەو 
. زەپزسی

کبتێک کە نە چەَس کەس، ئبگبزاری کۆچی يبڵی حبجی ثىو و ثە تێکڕایی پەیڤیُی يزیًیبٌ پطت راست 
کۆچی کززوە، لبزری  (لەالی ڕەسىسیت)زەکززەوە، ثیست، ثۆی وەڕاست گەڕا کە ثُەيبڵەی حبجی ثۆ

ثەنەَگبسو ثێپەروثبڵىو ثێساڵسە، تۆۆضی ضێىاَێکی ئەوهب چەتىوٌ و ئبستەو وپزیطبَحبڵی ثىو، کە 
هەَىوکە، چهۆَبیەتیەکەی پڕ نە ئبذگەو تىوضی لەێزاَێکی . َەیسەساَی چ ثکبت وذۆڵی کىێ وەسەری کبت

. َبجۆر ثجىو، نە راستیسا ذۆی نە سەر زوورێیبَی ژێىار زەزثیُی،  و َەیسەساَێ ثە کبو ڕیگبزاثڕوات
ڕیگبی یەکەو، ئەيە ثىو کە سارا نە ثیز ذۆی ثبتەوەو ڕۆژاَی ئەویُساری و زڵساٌ  ثە ثبی فەرايۆضی 

ثسپیزێ،وکىو يزۆڤێکی ذبوەٌ ئبوەس ثۆ يبڵ ثگەڕێتەوەو نەگەڵ ذیساَی َەجیت و ثە وەفب و ثستەسيبٌ و 
يُبڵە کچکەکبَی زوا ڕۆژی ژیبَی نە ذۆضی و ئبريی و ئبسىوزەیی، ثە کبرو پێطەی ڕۆژاَەی ذۆی تێپەڕ 

ثەاڵو ڕێگبی زوەو ئەيە ثىو کە ثە زوازا چىوَی گەنێک چەتىوٌ و سەذت و پڕزەست ئەَساسەو . کبت
کەَسو کهۆ و َبتەراس ثىو کە  زەثىایە نە گەڵی هەڵکززثىایە و ثە ضىؼهی وپێطەی ضىاَی ذۆی  هەر َەثێ 

ی زەست هەڵگزتجىا و ثەژیبَی هبو سەرو يُسانەکبَی یەکجبرکی پطت کززثىاویەو ڕێگبی "حبجیبوە"نە 



وەپێص گزتجىاو کتیجی ئیطك و ئبضمی  وئەویٍ ئەویُساری نە گەڵ سارا کە تبسە " لەاڵی رەسى سیت"گىَسی 
. نە َیىی رێ زایە، ثە زواییٍ ثگەێُێت

چی ثە سەر زێ، ئبذۆ نە وێ سەرکەوتىو ثە ثیُیُی سارا زەثێت، یبٌ  (لاڵی ڕەسىسیت)ئێستب نە گىَسی
ی ثە ذەیبنی لبزر ثێىەفب کە ثێئبگبزاری نە وی نە زێ، ثبریبٌ کززوە هەتب نە وی -َب،ئبذۆ سارا

ذىاحبفیسیص َەکززوە، چىَکە ئەگەر نە سەر لىڵ و ثەڵێُی ذۆی يبثىایە،ڕەزووی زەکەوتىو پێکەوە 
زەچىوَە ضىَێکی زیکە؟پەرسفێکی ئەریتی ثەو هەيىو پزسیبراَە، ئێطیکی چەتىوٌ ثىو، جگە نە وەی 

ڕاوێژو گەَگەضەو يطبورە پەریطبَی و زڵەتەپەی لبزری يەسنىوو سێسە ثکب ڕەَگساَەوەیەکی زیکەی 
لبزر نە ڕیی گەڕاَەوە ثۆ يبڵ، هەڵجژارزَی یەکێک نەو زوواَەی ثە چىرتی يێطکی نێکسەزاوە و ثە . َەثىو

تىَسی تىوضی هسرو فکزی پێچەواَە ثجىو، هەتب نە ئبکبيسا کبتێک گەیەوە زەرگبی يبڵ، نە زوو زڵی 
کبرێکی ئەوهب و . ثەڵێ ئەو ڕێگبی زووەيی هەڵجژارز ثىو: ڕسگبری هبتجىوە، چىَکە ثڕیبری ذۆی گزتجىو

ثڕیبرێکی ئەوهب و ثۆچىوَێکی ئەوهب، نە ئەڤیُسارێکی  زڵسۆڕاو کە هەر نە رۆژی ثەڕایە ثیُیُی سارا، ثە 
هەسار زڵ و زیٍ ضێت و ضەیسای وی ثجىو، ئبوەسی نە ڕێگبی وی زۆراَسثىو چزکەیەک ثێ وی لەرارو 

عەجًیُی َەثىو و نە ئەویٍ و ئبضمی سەثبرەت ثەوکیژە هەتبکەيىوکەیەک ثێ يەیهی سەری هەڵُەزاثىو، 
ثەڵێ،ئەو ثڕیبری لبزر ثۆ ڕۆیٍ ثەڕێگبی زووەو . جێگبی سەر سىڕيبٌ َجىو، سەیز و عەجبیجی َەزەَىاَس

وپطت نە ذێساٌ و زوو سارۆکی ذۆی و ثُەيبڵەکەی ئەوهب کىتىپزو ويجسثىو، کە هەر ئێىاری ئەو ڕۆژی ثۆ 
يبڵ گەڕایەوە، هبتە سەر ئەو لەَبعەتە کە  ئەرکی ژٌ و يُبڵەکبَی زیبری کبت، سجەی رۆژی زواییص،نە 

سەر زەيێک نە کىچەو . زوای ڕووٌ کززَەوەی حیسبة نە گەڵ ذەڵکی زێ ثە زوای چبرە َىوسی زا ثڕوات
کۆاڵَی گىَس ذىنىوسىڕیسا،ڕاوەستبو هەتب کىو هەوا وثبٌ تبریک ثىو،ئەو جبر ثۆ يبڵی ذۆی چۆوە، ذیساَی 

. ثیُی کە نە لىنیُچکێکی هۆزە هەڵکىريبوەو يُبڵەکبَیص نە ڕەخ وی ذەویبٌ وێکەوتىوە

لبزر نە کبتی لەزو َبٌ نە يبڵ، پەریطبٌ و ثێسارو ڕەَگ و ڕووی تێکچىو ثىو، کە ذبوەر وای نە زڵی 
ذۆیسا نێکساوە چبرە ڕەضیەکی نە َبکبو چبوەڕواٌ َەکزاو نێی نە ثۆسە زایە، ثجەاڵو هیچی َەگىت و 

ضىاٌ ثە روذسبرێکی گزژو تبڵ و لەاڵفەتێکی تێک ڕەيبو  . وەڕوی ذۆی َەهێُب، کە ئەوهبی هەست پێکززوە
گزژوو يۆٌ، سیهە چبوێکی نەو زوو يُبڵی ثی تبواٌ کە نە لەراخ زایکیبٌ َىستجىوٌ کزز، پبضبٌ وەکىو 

ذبوەر،ئەيطەو زەيەوێ : ئەوەی کە ثڕیبری یەکجبرەکی گزتجێت، ڕووی ثۆ الی ذێسای وەرگێڕاو ثە وی گىت
ئبذۆ حبسری گىێچکە نە لسەکبَى هەڵرەی؟ . چەَس لسەت نە گەڵ ثکەو

ذبوەر کە نەو وتەیە ثە تەوای زاذۆپبوو ڕاچڵەکب ثىو، لبپی ئبوی کە نە زەست زاثىو وەذتجىو نە زەسی 
. ثهێ ثساَى. حبسرَەثى چ زەتىاَى ثکەو: ثکەوێ نە لىژثُێک  زاَبو ثێئەوەی ثیهەوێ گىتی

: لبزر ثەڕێک ڕاوەستب،ئبوی ساری لىوت زاوە، ئەو جبر ثە سوَێکی سۆر سەثزو ئبراو ثەاڵو ثە يجس گىتی
ذبوەر،نە پێطسا نە تۆ زەذىاسو ئەوهەی ثە تۆی زەڵێى، نە يٍ زڵت َەئیطێ و ئەوەی نە يٍ وەرزەگزی، ثە 



نێکساَەوەیەکی ثە ڕاستی و ثە ضیىەی ڕوزاوێکی لەساو لەزەر و چبرە َىوس و  ثبضبر َەکززوو ثێسەريبٌ 
. نێێ ثُۆڕی

چهۆَیەت و زۆذی ڕووحی يٍ، ثە ڕازەیەک پەژیىاَهیُەر وئبڵۆسو ذەفەتجبرە کە ئەگەر ئەتۆ نە جێی يٍ 
ئەيٍ ثە ذەجباڵتی و سەر ضۆڕی هەر .ثىای، و ثە زەرزی يٍ گزفتبر ثىای، نە پێطسا ئەيُت زەثرطی 

ئێستب ثە تۆ ڕازەگەێُى کە ئیسی َبتىاَى نە گەڵ تۆ ژیبٌ ثکەو،زیسبٌ سۆر ثە زاذەوە َبچبرو کە نێکتز 
فکز زەکەو ثۆذۆضت هەستت پێکززثێت، کە سەر زەيێکە، زڵ و رووح و جەستەی وگیبَی يٍ . جیبثێُەوە

ئیسی ئی تۆ َییە، ثەڵکىو پەیىەَسی ثە یەکی زیکە پەیسا کززوە، نەوەی واوەش َبچبر پەیىەَسی ثە وی 
ثەز ثەذتی نەو زواییبَە،ئەيٍ سەثبرەت ثە تۆو ثە يُبڵەکبَت کە يُبڵی ذىزی يُیطٍ، سۆر ثە . زەثێت

سۆرەيهی و تىوڕەیی پڕ ڕووی و هەتب ثە ضیىەیەکی وەحطیبَە ڕەفتبرو کززوە، ئبکبریکی کە ثۆذۆو زەيی 
ثە هەرحبڵ ثە ڕاضکبوی زەيی پێسازێُى . پێسازێُى ثە چ جۆرێک نێهبتىو ضیبوی يێزز، یبٌ ثبوکێک َەثىوە

کە هەيىو تبواَەکبٌ ئی يٍُ، و ئەتۆ ضبیستەی ئەو جۆرە رەفتبری کزێت و َبحەسو ثێئەزەثبَە نە الیەٌ 
يٍ َەثىوی، ثەاڵو چجکەو ئەيٍ ئبلڵى نە زەست زاوە، ثۆیە هیىازارو کە ئەيٍ ثجرطی و جبوپۆضی نە 

تبواَەکبَى ثکەی،هەڵجەتە َەک ثەهۆی ئەوە کە يێززی تۆ ثۆيە و ئێستبش هەو و سەر زيیکی پێکەوە 
ژیبًَبٌ کززوە،ثەڵکىو ثە هۆی يُبڵەکبَی ذۆضەویستًبٌ، يەَسىری يەحجىوة و ضیزیُی َبسەَیٍ، کە 
تەَیب يیىەی ثە َزذی ثەروو ثىوی ژیبَی هبوثەضی ئیًە زوو کەس و، تەَیب پەیىەَسی ذۆضەویستی و 

ذىای يەسٌ . يىحکەيٍ، کە زیسبَیص راثیتەی لهجی يٍ و تۆ،هەر چەَس َەک  ثە ضیىاسی پێطىو،ڕازەگزٌ
نە يڕۆواوە چبرەَىوسێکی زیکەی ثۆيٍ زیبری کززوە کە ئەيٍ َبچبرو زەثێ وەزوای چبرەَىوسی ذۆو 

هەر چەَس ثەڵێُی وپەیًبَی يٍ نە گەڵ تۆ، ئەيە ثىو کە هەتب کۆتبیی تەيەٌ ضەریکی ژیبَی : کەوو
یەک ثیٍ وهەر گیس نێک جیب َەثیُەوە، ثەاڵو سۆر ثە زاذەوە ئێستب ثە نەيپەریک تىوش ثىويە کە 

ثە گىتەیەکی زیکە،ئەتۆ زەثی نە . يەججىورو زەثێ ثەو رێگبیسا ثڕۆو و ئەتۆ ڕێگبت ثۆ ئەو ثەستیُی َییە
يٍ جیب ثییەوە و تەَیب ڕێگبی چبرەَىوسی ذۆت ثگزیە ثەر،هەر وەک ئەيٍ ثە رێگبی چبرەَىوسی ذۆو زا 

هەَىوکە ثەيٍ ثێژە ثبثساَى کە ضێىەی کززەوەی تۆ نە ثەراثُەر ئەو پێطُیبرەی يٍ، چ . زەڕۆو
زەثێت؟ئبذۆ حبسری يُبڵەکبَی يٍ کە يُساڵی تۆضٍ، نە گەڵ ذۆت ثەری نەواٌ پبریسگبری  ثکەی؟ یبٌ 

ئەيٍ َبچبر زەثى کە ئەواٌ ثە کەسێکی تز ثپێزو و فکزیکیبٌ ثۆ ثکەيەوە؟ 

نە فبسیهەی تەوای ئەو لسبَە کە لبزر زەیگىت،ذبوەری يەسنىوو و پەریطبٌ و ثێکەس و ثێسەر وەک 
تبواَجبرێکی يەحکىوو، کە گىێچکە نە ذىێُسَەوەی حىکًی ئیعسايی ذۆی هەڵربت، ثۆ پەیڤیُی وی 

گىێچکەی هەڵرستجىو و نە َبوەوە ذۆی زەذىارز،ثەاڵو کپ و ثێسەَگ ثىو، ثە هیچ ضیىەیەک َەزەچىو َبو 
کبتێک کە لبزر نە لسبَی ثۆوە، ذبوەر چەَس زڵۆپە فزيێسکی کە . لسەکبَی وی  هەتبڕەذُەضی َەزەگزت

ثە ڕوذسبری زا نىوسەوەی ثەستجىو هبتەذىار، ئەستڕیەوە وئبذێکی سبرزوو زوورو زرێژی نە لىاڵیی 
: زەروَی هەڵکێطب وگىتی



لبزر ثە حەلیمەت ئەتۆ سەر زەيێکە کە هەو هێسی تێگەیٍ و حبڵیجىوٌ و هەست و ئیحسبست نە زەست 
زاوە و هەو ڕووحى و ثسەیی و ئیُسبف و پیبوەتی و جىايێزی،و سەثبرەت ثە يٍ و يُبڵەکبَی ثی تبواَت 

ئبکبرو کززەوەیەکت وەپێص گزتىوە کە ثە هیچ ضێىە نێهبتىو ضیبوی يزۆڤێکی ضەڕافەتًەَسوو ثە وێژزاٌ 
ئەيٍ نە . َەثىوە َییە و نە ئیُسبَێکی ذبوەٌ ئبوەس و ذبوەَی تێگەیٍ و ضعىر ثە هۆگبٌ زوور زەَىێُێت

سەرەتب سۆرو ئەتۆ ذۆضسەویست و هەر ثە هۆکبری ئەو ئەویُە نە ڕازە ثەزەرە ثىو، کە يبڵی تەژی نە 
َیعًەت و هەرساَی و ئبسىوزەی ثبوک و زاک و ثزاکبَى ثەجێهێطت و ثۆ ژیبٌ نە گەڵ تۆ نە هۆزەیەکی 

گچکەی وێُە کبونە ئبش و هەژاراَە هەڵًکززو سبساو، سەرەتب نە ثەر ئەيە نە تۆ چ وەضێزو،ڕاکێطی 
سبزەیی و پێبوەتی و يیهزەثبَی حەسو يىحیجەتی تۆ ثىوو،زوایی کە زاری سويبوەَسی ئیًە يێىەی 

هێُب،يیىەی ضیزیٍ و ثە تبو وەک ئەو زوو يُبڵە َبسَیٍ و ئبسیزاَە کە ذىزا َسیجی ئیًەی کزز، چزای 
ئیستب کە  تۆ زاوای عفىو ثرطیطی و چبو پۆضی نە يٍ زەکەی، ئەيٍ نە الی . هیىا ثە گەضەو ورضەتز ثىو

ثە هۆکبری ئەو . ذۆيەوە هەيىوئبکبرو کززەوەکبَی َبحەس کە نە گەڵ يٍ وەپێطت گزتجىو، پێت زەثرطى
زڵەی  کە ئەيٍ هەر نە ججهەی ئیُسبَێکی ثىؼس نە سگ و ثە ؼەرەسو ڕلبوی نە ثُەوثڕ تۆڵە وەرگز 

.  َەثىويەو َیى و َبيهەوێ نە ژیبَی هیچ گیبٌ نەثەرێک، زل ئێطبَیکى هەثێت

: چە َیکىفزيىوزە ضبعزکە)

. کە زر طزیمت يب کبفزی است رَجیسٌ-----جفبکطیى و ياليت ثزیى و ذۆش ثبضیى

ثەالو َبتىاَى کززوەی ڕلبوی و َبنەثبرو تىوڕەو تۆسُی َەگىَجبو ثیمبعیسەی تۆ، سەثبرەت ثە يُبڵەکبَت 
عبفىوکەو ، ئەو چبو پۆضییە زەثێت، زەڵی پبک وذبویُی ثی تبواَی واٌ ئیجبسە ثسات، ثەاڵو چىَکە زڵی 
واٌ نە پبک وذبێُی وەک ئبوێُە ثێگەرزە و کسورەت و زڵ تبريبیی ثۆ الی ذۆی رێگب َبزا و  چ ضۆنکەریک 

َەضێ  ڕووی وی ثىڵێڵ کبت، نە ثەر ئەيە  ثە ثۆچىوَی يٍ نە الی واَیص عبفى کزاوی،کە واثىو ئیسی 
ثڕۆ !! ثڕۆ ثە زوای ئیطی ذۆت زا. يەسەنەیەک نە گىڕێسا َییە، ئەيٍ و يُبڵەکبَى چ کبرێکًبٌ ثەتۆ َییە

ثە ذىای گەورەت زەسپێزو و ڕێگبی چبرەَىوسی َىێت ثسە ثەر،ئەيٍ نە لۆاڵیی زڵ نە ثەر ذىای زەست و 
ثەاڵو ! زوعب ڕازەوستى کە تۆو ضەرێکی زوا ڕۆژی ژێىارت، ذۆضجەذت ثٍ و زوا ڕۆژیکی ثەذیزتبٌ هەثێت

لبزر،ئەتۆ ئەيەش ثساَە کە ژیبَت نە گەل ژَێکی زیکەش نەو يبڵە،نەيپەری َەثىو، ئەتۆ ثە پێچەواَەی 
نێکساَەوەی گطتی کە فکززەکەٌ َەتسەتىاَی ژَی تبسەت نەو يبڵە هیجی،ثە ثبضی زەتتىاَی ئەوی ثێُیە 

ئێزە و نە گەڵ ئێًەی ضەریک و ثەضساری ژیبٌ ثکەی، هەر ئەوەَسە َەسەرو ثۆچىوَی  يُت 
ویستجىایە،ئەيٍ ئیجبسەو زەزا ئەگەر ئەو زڵی ویستجىای ثێتە ئێزەو نە گەڵ ئیًە ثێت ئیسی هیچکبيًبٌ 

ئەيٍ ثەهیچ جۆرێک نەيە زڵ ئێص َەزەثىوو،چىَکە سەر زەيێکە کە . پەڕیىەو ؼەوارەو و ئبوارە َەثیٍ
ئیسی کبریکًبٌ پێکتز َییە،وئەگەر زل و ڕووح و ژیبَی تۆ پەیىەَسی ثە یەکی تزە، زڵ و گیبٌ و رووحی 

ئەيُیص پەیىەَسی ثە يُبڵەکبَی ئبسیسو ثێ تبواَى پەیىەَسیبٌ هەیە، ئەيٍ هەر ئەوەَسە نە لىنیُچیک 
نەو يبڵە نەگەل ئەو زوو يُبڵە زاثى، کبرو ثە ژیبَی تۆ هبوسەرت َەثىو، حبسر ثىوو ثە ثێ الیەَی نە 

ثبضە ئیسی کە ئێستب زەتهەوێ ئەو هێالَەی . ذۆضی و ضبزی هەتب ئبذزیٍ ڕۆژەکبَی  تەيەَى ثگىسەرێُى
ئەيٍ ! ذىزات نە گەڵ! ذۆش ثەذتی وێزاٌ ثکەی،  وەزوای زڵی ذۆت چبرە َىوسی تبسەت ثکەوی، ثڕۆ



ئەيٍ هەر چەَس ژێیکی يەسنىوو و ثی . يەنێک َیى کە ثێ هێالَە ثًێًەوە، َەتىاَى ثە ثێچىەکبَى راثگەو
نە تۆش چ ضتێکى َبوێ و چ . زەست و پێص ثى زەتىاَى ئەو زوو يُساڵە ئبسیساَى  ثە ذیىەکەو و يەسٌ کەو

ئەتۆ ئەگەر ضتێکت هەیە ثۆذۆتی ڕاگزە ثۆتۆ واججتزە، چىَکە يزۆڤێکی فەلیزو ! ئبتبجیى ثەتۆ َییە
. ئەيٍ هەر سجەی يُبڵەکبَى هەڵسەگزو، نە تۆ ذىاحبفیسی زەکەو ثۆ يبڵی ثبوکى زەگەڕیًەوە. ثەڵەَگبسی

. ئێستب ثزۆ ثُىو کە يێطکت يبَسووەو ئبتبجیت ثە پطىوزاٌ و ئبسىوزەیی هەیە

. ذىاحبفیس هەتب سجەی

نە ضەرو و . لبزر نە ژیز ڕێژَە ثبراَی تىاَج و نۆيەو سەر کۆَە و زڵسۆسی تبلەتی ذۆ ڕاگزی َەهێُب
چبو پێهەڵُەهبتٍ سەری نە ثەر ذۆی َبو وکىو تبواَجبرێک کە حىکًی ئیساَەکەی ثۆ  (ذەجبڵەت)

وەذىێٍُ، ثۆ زواییٍ جبر چبوەکی نێپبو نیپ نە ضەريەساری و تەریمەوە ثىوَی نە ذێساَی کززو ثە 
ئەيٍ ئەو هێُسە ثەزثەذت و تێکطکبوو ئیسی َبتىاَى . ذبوەر ئیسی ثەسە: ضێىەیەکی يەسنىويبَە گىتی

. تبثی ذۆڕاگزی پەیڤیُی تىَسو ئبگزاوی تۆ ثێُى، زیسبٌ زاوات نێسەکەو ئەيٍ ثجرطەو عبفىو کە

. ئەيٍ ثرطیىيی و هیىازارو ذىزاش ثتجرطێ ثزۆ ثڕاسێ هەتب سجحەیُە  پطىوثسە: ذبوەر گىتی

پبضبٌ هەستبو نە ڕەخ َىێُی يُساڵەکبَی . ئەيەی گىتىو چبوێکی زاڵساری نە سەرا پیی نەرسۆکی لبزر کزز
. َبسەَیُی کە نە ثبوضی یەکسا زوور نە ذەو وکسورەتی زوَیب ذەویبٌ ویکەوتجىو،ڕاکطب

لبزریص ذۆی نە لىنێُچێکی يبڵ هبویطت وەکىو يُبڵێکی ثبوک يززوو سەری نە َبو زەستەکبَی وٌ کزز، 
. زەستی ثەگزیبٌ کزز

لبزر ثەیبَی کەيێک زرەَگ نە ذەو راثىو، چىَکە ثێکەیفی و ثێهێًُبیەتی تبلەت ثڕ وزڵتەسیٍ و هسری 
. ئبڵۆسو تێکەاڵو و پەریطبَی، هەتب ثەتڵێک نە ضەوی ڕاثززوو َەیهیطتجىو ذەو وەچبواَی ثکەوێت

ثەیبَیص ثەو هیىایە هەستبوە کە ثۆ ئبذزیٍ کەڕەت، نە ذێساَی يبڵئبوایی ثرىاسێ و يُبڵەکبَی نە 
ثبوەش ثگزێ و يبچیبٌ کبت،ثەاڵو ثۆ هەرالیەک چبوی گێڕا، کەسی َەثیُی و زوایی هەستی پێکزز کە 

ضىاَی . َىێُی واٌ ذبنیییەو سارۆکەکبَی نە وێ َیٍ، ذیساَی يُبڵەکبَی هەڵگزتىوە ثێ ذىاذبفیسی ڕۆیىە
ثەستە سواٌ و ثەنەَگبسو نیمەويبو، ذۆی ثە تەَیب و سەڵت و ڕەثٍ ثیُی و وەثیزی لسەکبَی زوێطەوی 

ذبوەر کەوتەوە، نەو گۆضەی تەَیبیی و ثێهێًُبیەتی ئەوهب زڵی گیزا کە فزيێسک ثە پبَبیی ڕوذسبری زا 
حبڵىوچبرەَىوسی کەسێکی هەثىو کە نە سەر تزۆپ و لیتەکەی چیبیەکی ثەرسو ثڵُس . هبتە ذىار

کەوتجێتە َبو لىاڵیی گەڵیەکی هەسار ثە هەسار و، هەست ثە ئێطێکی یکجبر سۆری هەيىو ئەَسايی نەضی 
تەيبضەگەی سارۆکەکبَی ثێ تبواَی و ذێساَی . ثکبو ثە ئێطی  کىتزاو ثزیُساری نەضی ذۆی ثساَێت 

يەسنىويی زەهبتە ثەر چبوو، جىاَی ثیگەرزی جەيبڵی فزضتەیی سارا ثەو هەيىو ذۆضکۆکی نە ڕازە 
ضىاَی فەلیز و يبڵىێزاٌ پبضی گزیبٌ و ثێتبلەتی و ئبخ . ثەزەرو سەر سبو هێُەر نە الیەکی زیکە

،ئەوئیسی . هەڵێطبَێکی سۆر هۆضی هبتەوە ثەرذۆ، ئبذۆ نەوەسع و حبڵەزا زەثی چ ثکبت و چ ثڕیبر ثگزێ؟
ئەو !  پززی پطت سەری ذۆی ڕووذبَس ثىو، نەيە ثەزوا َەڕیگبی گەڕاَەوەی هەثىو، َە ڕووی گەڕاَەوە

زوێُی ئەگەر هێطتب زووزڵ ثىو نە سەر زوو ڕێگبی چبرەَىوس . ئیسی ئەوی َەزەثىا کزز ثىای، کزز ثىوی
ئبذۆ،کبيیبٌ هەڵجژێزێ، کە ئەو رێگەی وەپێص ثگزی و ثڕوات، ئەو ضک و گىيبَەضی َەيبثىو، چىَکە 

نە ثەر ئەيە ئیسی گزیبٌ و لىڕ وەسەر کززٌ و ضیُگیڕاٌ : ڕێگبی ژیبٌ کززٌ نە گەل سارای هەڵجژارز ثىو



نە زوای ئەو هەڵەیە، فبیسەیەکی َەثىو، ثۆ ذۆی ئەو يەسەنەی تێگەیجىو کە ثبضتزە هەستیتەوەو ثە 
. زوای چبرەَىوسی ذۆی کەوێ

چبرەَىوسیص زیبرزی زاثىو وئیسی  ئیطێکی جیب نەيە َەثىو کە زرەَگ یبٌ سوو ثەزوای ئەو رێگب 
ثکەویت، سەرەتب وای ثە يەسڵەحەت ساَی کە ثچێتە يبڵی ذسووری و تەکهیفی ژَەکەی نە وێ نە گەڵ 

ثبوکىو زاکی ذبوەر یەکالثکبت،ثەاڵو سۆر سۆوو نەو ذەیبڵە پەژیىاٌ ثۆوە، چىَکە پێطگزی حەسڵی ذێساَی 
ثىو کە ثەرهەاڵی کززثىو و رۆیجىو، ئێستب کە  ثۆ تەاڵلساٌ ثە زوای ویسا ثچێ، نەواَە ثىو نەگەڵ لەڵس و 

تىورە ثىوَی ذسووری و ذەسىوی و ژٌ ثزاکبَی ڕووثەڕوو ثێتەوە نەراستی زا ثەاللی ذۆی ثەرەو ثۆسە 
لەاڵی )نەثەر ئەيە ئەو کبری ثۆ چبذێکی تز  و نە ثبرتز ڕاگزتىو، نە فکزی رویطتٍ ثۆ گىَسی. زەڕۆیی

.  یبَی ئەو ضىێُەی کە سارا چىو ثىو،کەوت (رەسىوسیت

و نەو کبتسا کە نە ئبو زەپەڕیەوە زەَگێکی نە . نەو ثىارەی کە ثۆ ذۆی زیساَی نە چەيی زا و پەڕیەوە
ثە سەر . پطتەوەی ذۆی ثیست، نە پطت ذۆی ڕواَێ هەتب ثساَی کێیە ثە زوای ویسا نە چەيی زاوە

هەر چەَس حەونیساو چەؼەی . ی سەگی يیگەنەکەیبَە، کە ثە زوای وەیە(ثەراس)سىريبَیەوە ثیُیی کە
نێکزز کە سەگەکە ثگەڕێُیتەوە، نە هبتُی پێطجگزێ َەیتىاَی،  و هەر چەَس هەَگبو زەڕویی زەثیُی، 

َبچبر زەستی نە حەونىو تەلەال هەڵگزت و  واسی نێهێُب تەسهیى ثىو ثب نە . ئەوە زیسبٌ ثەزوایسا زێت
. گەڵی ثێت

ضىاَی ئەو . (لەاڵی ڕەسىوسیت)َێسیکەی َىێژی َێىڕۆ ثىو کە ذۆی گەیبَس ثىو ثبذەکبَی زەرەوی گىَسی
. گىَسیص وەکىو وی يیگەنەکەی نە وێ يۆڵساثىو چبوەڕواَی ثێڕیبَی زەکزز، کە ثێٍ يەڕەکبٌ ثسۆضٍ

لبزر ثە ثیُیُی ئەو ڕەواَگە، ثێئەوی ثیهەوێ وەثیزی ئەو ڕۆژاَە کەوتەوە کە ثۆذۆی ضبیەزی ضیزیُتزیٍ 
نە ثیُیُی يیگەنەی ئبوەزاَی تزووسکەی ضبزيبَی و حەس نێکەری و . ثیزەوەرەیەکبَی ڕۆژاَی عىيزی ثىو

هێڤیٍ نە چبواَی زروضبوەو، زڵی نێپبنێپ و تەژی نە هیىاو ئىيیسەواری ثىو، چىَکە زەیساَی کە ئیستب 
ئەو هێُسە ضێت و ضیسای ثیُیُی يبضمەی ذۆی . کبتی هبتُی ثیزیبَە، ثێگىيبٌ ساراضیبٌ نە گەڵ زەثێت

ثىو فکزی َەکزز کە حبجی يستەفب هێطتب يەڕەکبَی ذۆی نە وی تەحىیم وەرَەگزتۆتەوە، هەتب ثۆ ئەو 
زێیەی کە نێێ جێگزوَطتەجێ  ثىوە ثێُێت، و نێزە چ يەڕی حبجی نێُییە کە سارا ثۆ زۆضیُیبٌ نە گەڵ 

. ثێزەکبٌ ثێت

ذىاڵسە لبزر ثەر نە هەر ضتێک ثە يەسڵەحەتی ساَی کە نە گەڵ ضىاَی گىَس، یبَی نە گەل هبوکبرەکەی 
. ثە پطتیىاَی زۆستبیەتی وی ثتىاَێ ئەگەر سارا ثێت لسەی نە گەڵ ثکبت: ثُبذەی زۆستی زاڕیژێ یبَی

ضىاَە، نە ژێز پۆنە زارەکبَی سُجىو کە نە لەراخ چەو ثە ڕیس ڕواثىوٌ زاَیطت ثىو، چبوی نە لبزر 
ئەویص نە زیتُی ئەو يیىاَە تبسەیە ثەو سەگەی کە نە گەنی ثىو، فکزی ثۆچىو کە زەثێ ضىاٌ . زەکزز

. ثێت و ثۆ کبری ضىاَی ڕێگبی نێزە کەوتججێت

: ضىاَی َەَبس نە ثەری هەستب،واڵيی سەاليی لبزری زاوە گىتی. لبزر نەوی َسیک ثۆوەو سەاليی کزز
ثەذێز نەکىێڕا؟ ! کبکە يبَسووَەثێ

و  "حبجیبوە"ذەڵکی : لبزر نە جىاثی ویسا سەری نە لبَسو گىتی



ثۆ کىێ زەچی؟ 

. (لەاڵی ڕەسىوسیت)ثۆ گىَسی

چ کبرت هەیە؟ چ کبرەیی؟ 

. ئەيیص وەکىو تۆ ضىاَى ثۆ کبرێکی پێىیست زەچًە ئەو زێیە

ئەيٍ ثە . سۆر ثە ذێز ثیێت لەزەيتبٌ نە سەر چبو! ئەتۆش ضىاَی؟ فکزو ثۆچىو کە زەثی هبوکبری يٍ ثێ
سەگی يٍ ثە ! چ سەگەکی جىاٌ يم ئەستىورت هەیە. هۆی سەگەکە هەستى پێ کزز کە زەثی ضىاٌ ثێ

َبوی چییە؟ ! ثبضی و هەیکەل گەورەی وەک سەگی تۆ َییە، عەجبیت کىرگ ذُکێُێکە

" ثەراسە"َبوی 

فەرق و تەوفیزیبٌ نە هەرز ! سەگی يُیص َبوی ثەراسە، ثەالو ئەو ثەڕاسە نە کىێ و ئەو ثەراسە نە کىێ!وا
. هەتب ئبسًبَە، زیبرە سۆر يبَسووی ثێگىيبٌ َبَیطت َەذىارزوە

. َب، َەيرىارزوە

ضىاَی َەَبس ذىرجێُی ذۆی کە نە ثٍ زار زاَبثىو هێُبو نە َبو ئەوی ثەڕێک َبٌ  و کەرەی تبسەی زەر 
لبزر ثە زڵُیبیەو ثە ئیطتیبوحەسیکی سۆر ثە ذىارزَی َبٌ و کەڕە ذەرێک . هێُب و نە پێص لبزری زاَب

. ثىو، نەو َیىەش زا جبرو ثبرە نە ڕێگبی ثبریکەاڵَەی زێی  زەڕواَی هەتب ثجیُیت  ثێزی زۆش کەَگی زێٍ

ضىاَی َەَبس نە حبڵێکسا کە هبوکبری ذەریکی فزاویٍ ذىارزٌ ثىو، زوو کەڕەت سەری لسەی نە گەڵ 
: کززوە گىتی

. زەی هبڤبڵ،َەتگىت َبوت چییە

َبوی يٍ لبزرە، 

َبوی يُیص ثزایى،ە 

لبزر ثێئەوەی َزذێک ثۆ ساَیٍ َبوی ذبَە ذىێ ثسات، ثەو يەڕەی کە نە پێطەوە زرێژ ثجىو سەر گزيی 
کبوێژ ثىو زەڕواَی، نە َبکبو زڵی زەستی ثە نێساَێکی تىَس کزز حبڵی زەستىوجێ گۆرا، چىَکە يەڕەکەی 

. لبزر ئەوی ثە گىێچکە ڕەضەکبَی َبس کزز ثىو. ی نە چەَس هەَگبوی ذۆی ثیُی ثىو، َبسێجۆوە-سپی سارا
زەستەکبَی وەنەرسە کەوت گۆڕاَکبڕیەکی ئەوهبی ثە سەر چڕو چبوو نەضی زاهبت، کە سەرَجی ثزایًی 

: ثۆ الی ذۆی ڕاکێطب و ئبگبزاری تێکچىوَی حبڵی وی ثىو و ثە زڵرىرپەیەکی تەواو پزسیبری کزز

ڕەفیك ئەو چیت ثە سەر هبت؟ چبو نە چ زەکەی؟ ثۆچ ڕەَگ و ڕووت چڕژا؟ 

:  لبزر ثە نیساَی ئەهىەَێ ڕەواڵەتی ذۆی گەڕاَسەوە وگىتی



َبضتێکی گزَگ َەثىو،چبوو ثەو يەڕە سپیەی ذۆضەویستی حبجی يستەفبی کەوت کە نێزە نە َسیکی يٍ 
حبجی ئبضك و ضێت  و ضەیسای ئەو يەرە سپییەگىێ ڕەضەیە،هەتب زەڵێت ئەوو ثە لەت . ذەوتىوە

. کێژەکەو ذۆش زەوێ

: کەثبسی کچی حبجی هبتەگۆڕ ثزایى ثێ ئەوەی ثێهەوێ گىتی

ثەڵێ، ئەو حبجی يستەفبیە کە پێطتز نە گىَسی حبجیبوەی ئێىە زازەَیطت،نەو ثۆ ئێزەی کۆچ .ثەڵێ
ثە ڕاستی کبک لبزر،ئەتۆ زەساَی کە ئەو پیبوە کێژێکی چەَسە جىاٌ وزڵۆڤبٌ و فزضتە ڕووی . کززوە

و ثە ڕاستی ثۆکە ضىضەیە و جىاَێ  وەکىو وی نە َبو تەواوی ثُەيبڵەکبَی ئبؼبو . یە-هەیە؟ َبوی سارا
زڵُیبو کە نە هیچ . سەرۆک عەضبیزو گەورە پیبو يبلىالٌ وثەگ وذبَەکبَی کىرزستبٌ پەیسا َبثی و َییە

هەتب ئێستب زوو چەل . کبو زیهبتەکبَی يبلىنىو يەسَبَی کىرز هیچ کەسێک کێژێکی ثەو جىاَییە َەزیىە
ثۆ زۆضیُی يەڕەکبَی نە گەڵ ثیزیەکبَی ئبوایی هبتىوتە ئێزە، ثەاڵو ئەوە زوو ڕۆژە کە ئیسی زەَگ و 

. ثبسێک نە وی َییە و نە جیبتی وی ذسيتکبرێکی پیز زێت

ذۆ حبجی يستەفب ثۆ وەرگزتُەوەی يەڕەکبَی ثۆ الی : یەکەيیٍ فکزێک کە کەوتە سەری لبزر ئەيە ثىو
وی َەهبتىوە، چهۆٌ يەڕەکبَی وی نێزٌ؟ زوایی ثە ذەێبنیساهبت، ڕەَگە نەو چەَس ڕۆژەی کە ئەو نە زێ 

ثىوەو ثە ذەو وذەفەتی رۆیُی سارا، ثێ يبڵئبوایی زەست ثە یەذە ثىوە، حبجی چۆتە الی هبڤبڵ 
ثەاڵو ئەزی ثۆ ڕەحیى نەو ثبرەوە چی ثەيٍ . ضىاَەکەی يەڕەکبَی نە رەحیًی ضىاٌ وەرگزتۆتەوە

َەگىوتىە؟ وێسەچێ نە ثیزی کززثێت ثە يٍ ثڵێت،ئەزی ثبضە وەذتێک ثۆ ذۆی چۆتە کٍ ڕەحیى و 
يەڕەکبَی وەرگزتۆتەوە، ثۆچی ئەيٍ چسَسیٍ جبر يەڕو ثەسەر کززۆتەو ئەيە سەرَجی يُی ڕاَەکێطبوە، 

کە يەڕەکبَی حبجی نە َبو يێگەڵی ئبوەزاَی َیٍ؟ 

لەڵجی لبزر نە ثیستُی پەیڤیُی ثزایى  ثە حبڵیجىوٌ نەيە کە ئەوە زوو ڕۆژە ئیسی سارا، ثۆ .سەر ئەَجبو
زۆضیُی پەسەکبَیبٌ نە گەل ثێزیەکبی گىَس َبیەٌ، ئەوهب ورووژاو گۆڕیبگ و ثبرەو ثبر ثىو کە وەکىو 

ڕەَگی روذسبری پەڕیىو فکزێکی يطەوەش و تێکەاڵو جۆراو جۆر يێطکی . زەریبیەکی پڕ ضەپۆنی نێهبت
زوو رۆژە سارا ثۆ زۆضیُی پەسەکبَی َەهبتىوە، جەستەو گیبَی : يەتزسیەکی َبزیبر نەيە. گەيبرۆ زا

یبٌ ڕەَگە ئێطێکی واججتزی هبتجیتە پێص،ثەاڵو ئبذز ! ذىا َەذىاستە َەذۆش َەثىوثێت. وەنەرسیٍ ذست
... چ ئیطێک؟

هەر ئەو يەتزسی َبزیبر، لبزری هێُبیە سەر ئەو ثڕیبرە کە سێسە نەيە ذۆی گیزۆ َەکبت، ذیزاتز ثڕوات 
: ثە حىڕيەتەوە ثەر يبوەکی نە ذىرجیٍ ثزایى زاَبوە نە جیی ذۆی هەستب وگىتی. ثساَی چ ڕویساوە

. چىَکە ثە پەنەو زەثێ وەزوای کبرەکەو کەوو، ئیجبسو پێجسە نە ذسيەتت يەڕەذس ثى! هبورێ،ثى ثەذطە
نەو هەيىو نىتف و يىحیجەتی ئێىە و ئەو ڕێسو حىڕەيەتبٌ پز ثە زڵ سىپبس زەکەو و هیىازارو ڕۆژیک 

. ثتىاَى ئەو يىحیجەتبَە لەرەثۆ کەيەوە

وەڵال پێى ذۆش ثىو کەيێک نە ثٍ سێجەری ئەو زاراَە پطىوت زاثىایە ئێستب کە ثە تبڵىويەی : ثزایى گىتی
! فەريىو ذىزات نە گەڵ



یص ثە زوایسا "ثەراس"لبزر زەستی ذبَەذىیی کىضی، و ثبریکە ڕێی ثۆ الی گىَسی گزتە ثەروو ڕۆیی و 
نەو گززە گچکە، کە ڕێگبی زێ ثە ویساثىو وەسەر کەوت،چبذێک نە تزۆپی گزز ثەرەوَطیىوی . وەڕێکەوت

زی چىوذىار، چبوی ثەکۆی ژٌ وکیژەکبَی ثێزی گىَس کەوت کە نە ثەروە هەرواس زەهبتٍ، هەتب ثۆالی 
یەکەيیٍ ئەستێزەی هیىا ئىيیسی کە نە تبریکبَی زڵی چبوی . لبزر نەواٌ َسیک زەثۆوە. يێگەڵ ثزۆٌ

نە پەَجبيێتزی واٌ زڵی ئەڤیُسار . نێسازەگزت ئەيە ثىو نىاَەیە سارا، نە َبو ئەو پۆرە ثێزیبَە زاثێت
ئبراو لبراوی سزوضتی ذۆی نە زەست زاو ئەوهب ثە تىَسی زەستی ثە نێساٌ کزز، کەو يب ثىو لەنجی 

ئەو تێکئبویطتٍ وپەضیىیی وئبڵۆسیە، ثەو هۆیە ثىو کە ئێستب سارا زەثیُێت،ثەاڵو چبذێک . ڕاوستێ
َسیکەی نێکززٌ چبوەێکی ئەوهب ورزو يىولەڵێطی ثە ثێزیەکبَسا ذطبَس و ثیُی کە ضىێُپێیەک نە سارا 

. ثىو، زەتگىت ئەوە ستێهێکیبٌ ئبوی سبرز پێساکزز (حیزاٌ)َییە وا تبسیبو ثهجسیٍ

ثێزیەکبٌ کە وەسەرگزز زەکەوتٍ ثەثیُیُی کەسێکی ثیبَی ثەسو وگەيەو پێکەَیٍ وعیتەعیتیبٌ راگزت 
: هەتب يبَسوو َەثىوَی نێجکەٌ،پێکەوە گىتیبٌ

ذەڵکی کىێیىو ثۆ کىێ زەچێ؟ ! ثزا،يبَسوو َەثێ

: لبزر ثە سواَێکی رێسوئیحتزاو گىتی

. زەچى  (لەاڵی رەسىوسیت)ثۆ گىَسی " حبجیبوو"ئەيٍ ذەڵکی ! سۆر سىپبس

ثۆيبنیێ کێ؟ 

لبزر سەرەتب زەیهەویست ڕاستی ثسرکێُێ،ثاڵو چىَکە پێێ واثىو کە ئەگەر ڕاستی ثێژێ نەواَەیە 
: ذەثەرێکی نەسارا وەزەست ثێُێ زەستىوجێ گىتی

. کبرو نە يبڵی حبجی يستەفب هەیە

: ژَێکی زیهبتی تەيەٌ چم سبڵە کە نە َبوکێژەکبٌ ثىو ثۆ پێطتز هبت وگىتی

. ثۆ يبڵی ئەرثبثی يٍ زەچێ؟ يەگیٍ نە تۆضیبٌ گێڕاوەتەوە؟ لبزر نە ثیستُی ئەو لسە يبت و حەیزاٌ يب
حبجی يستەفب نە حبجیبوە، . َە نە يەسەنەی يێىاَساری ذەثەری هەثىو َە ئەو ژَی زەَبسی

نە هەر حبڵسا لبزر کە نە ثیستُی . ذسيەتکبرێکی ئەوهبی َەثىو ڕەَگە نە وێ ڕایگزتجێت
ڕەَگی گۆڕاثىو ونێکساَەوەی َبذۆضی سەثبرەت ثە وی زەکزز، زەجب ثۆ ئەوە کە ژَەکە  (نێگێڕاَەوە)وضەی

: ثێ واڵو َەهێهێتەوە،وە نەو َیىەزا ئەگەر ثۆی ثڵىێ ذەثەرێکی نەو يەسەنە وەزست ثێُێ،گىتی

ڕاستی . ئەيٍ ثەذىزی حبجیى ئیص هەیە. َب،گیبَە،ئەيٍ َە نە يێىاَی ذەثەرو هەیە و َە نە نێگێڕاَەوە
َەتبَگىت ئەو يیىاٌ و يیىاَساری و نێگێڕاَەوە ثە چ هۆکبریکە؟ 

. حبجی ئەو ڕۆژاَە سۆر پڕ کبرە و چ کەس ثۆ کبری تبیجەتی ثۆ الی ذۆی لەثىڵ َبکبت: ذسيتکبر گىتی
هەر نە سجەی را ضبییی تەواو نە گىَس زەست پیسەکبت و حەوت ضەو حەوت ڕۆژ . ذبًَە" سارا"زاوەتی 

. ثەر زەواو زەثێت، یبَی هەتب ڕۆژی گىستُەوەی سارا ذبَى



 جبرێکی زیکە زڵە کىتەیەکی ثە سبو و يەتزسیسار وەکىو زەَگی چەکىچ، یبٌ تێاڵ  نەو لسەیە وەسەری 
نە گىێجیسی ئەو پەیڤیُە ئەوهب چڕژا کە زوَیب نە ثەر چبوی ڕەش و تبریک ثىو، ژاَەسەرێکی . لبزر کەوت

هەر ئەو تبکە ذەثەرە کۆضکی ئبرەسو ئبواتەکبَی ئەوهب وێزاٌ و . ئەوهبی پێىە َىوسب َسیک ثىو ثکەوێ
ژیزو روو کزز وتێکمزيبَس کە ئەو ئیسی فکزی َەزەکززەوە هیچ کبت ثتىاَێ ثە پێُەو پەرۆو 

ثێئەوی سیسەتز نەيە تبثی ڕاوەستبٌ وپزسیبری نە سۆروکەيی . سبسیکبتەوە (کەڵتە کززَەوە)گىَسەڵجەست
يەسەنەکە هەثێت، سەری ثەئیطبرەَی يبڵئبوایی ثۆذىار زاَىاَس،نەو حبڵێسا نە گزز ضۆڕ ثۆوە ثۆ الی 

ثێزیەکبٌ هەتب زەيێکی ذۆش  کە ئەو هەر ئبوڕیطی َەزەزاوە نییبَسە ڕواَی،پبضبٌ ثە . گىَس کەوتەڕێ
. سەر سىريبٌ ڕێگبی ذۆیبٌ گزتە ثەر

ژٌ و يُبڵەکبَی نە زەست زاثىو، . لبزر ئیسی چبرە ڕەش، ذۆی نە ثەذتی ڕەضی ذۆی نە تەضك زەزەی
ثەستە سيبٌ چ . سارا،ش ثە یەکچەنی نە ثیزی ثزز ثۆوە، ئەوە زەهبت سەيبوەَس ثکبت و ثە ثۆوک ثچێت

فکزی زەکزز، ڕۆژێک نەواَیە سارا، ثە وی ذەیبَەت ثکبت، ئبذز سارا سىێُسی ذىارز ثىو، جگە نە وی ثە 
ثەاڵو ئێستب . هیچ کەس ضىو َەکبت، ئەو ثەڵێٍ و پەیًبَی نە سەر تەريی يەجیسذبٌ ثە لبزر زاثىو

ئەفسىوس کە ثە پەیًبٌ و يەرج و ضەرتی ذۆی وەفب َەکزز، َەک تەَیب نە کبتی ڕۆیٍ نە حبجیبوە نە وی 
ثەو ثەڵگەو زەنیالَە ! يبڵئبوای َەکزز ثىو، نێزش نە سەرزەراَەی ثە ثۆکچىوٌ ثۆ کە سێکی زیکە ثىو

ئیسی سارا، چ ئیاللەو حەسی نە وی َییە، زیبریسا کە لبزر نە سەر پطک ثىوَی یەکیک نەو زوو رێگبیە، 
. ڕێگبی زوويی هەڵجژارز ثىو کە ثە هەڵە چىو ثىو

ثەستەسيبٌ لبزر،نە حەیُی ئەو ثێتەكهیفیەزا َییەتی گەڕاَەوەی نە سەری زا،ثەاڵو ئبذز ثە چ ڕووەک؟ 
يەگیٍ ئیسی زەضیب پهەی پێطىوی نە الی ژَەکەی َەجیت و ثە ضەڕەف  ذبوەر وەزەست ثێُێت؟ ئیسی ثە 

چ ڕوو چڕیەک زەیتىاَی جبریکی تز نە چبوەکبَی ثیتبواٌ و پز نە فزيێسکی ذبوەر ثُىارێ؟ يەگیٍ ثە 
ذێساَی َەگىتجىو کە ئیسی ثۆی ثىوس َبذىات نە گەڵ وی ژیبٌ تێپەر کبت، و نە سیُسەگی وە نەيپەرێک 
. کەوتىوە کە ذبوەر ثۆ سەرۆی ئەو پێطگزیە ڕیگبی َییە؟ يەگیٍ ثۆ ذۆی ذبوەری نە يبڵ زەر َەکزز ثىو

پەژیىاَی ئیسی چ کەنکی ثۆ حبڵی وی َەثىو،  . زا زەڕۆیی(لەاڵی ڕەسىنی سیت)ثە کۆچەو کۆالَی گىَسی
هەَىوکە زەثىایە هەتب ئەو جێگبیە کە زەتىاَێت ثێىەفبیی سارا،وەرو ثێُێتەوە و ثەوی ثسەڵًیُێت کە 

. کیژو گزاوی ثە وەفب نەو زوَیبیە  وەکىو اکسیزی کیًبیە

... کبکە يبڵی حبجی: لبزر ثە وی گىت. نەو فبسیهەزا رێیجىاریک نە سەر سێ ڕێیبٌ تىوضی وی ثىو

... ثەڵێ کبکە: کبثزا چبوێکی نە ثەژٌ و ثباڵی َە َبسیبو کزز و گىتی

زەتىاَێ ثفەريىوی يبڵی حبجی يستەفب نە کىێیە؟ 

. نە ئبذزی ئەو کۆچەی روو ثە ڕوو،زەستی راست،نە هەضتى

. لبزر چىوَبوکۆچەکە،نە حبڵێکسا کە زڵەکىتە ثەری َەزەزا

 



هەتب . لبزر چەتىوَی و زژواریەکی گەورەی نە سەر رێگبی ذۆی زەثیُی، ئەو پەیڤیُی نە گەڵ سارا،ثىو
کە يبڵی حبجی يستەفبی ثسۆسێتەوە، ئەيە ذىزی يەسەنەکە َەثىو، : هەَىوکە هەر ثە زوای ئەيە وەثىو

نە زوازا هەثێ،چىَکە نە هەر کەسێکی ئبزرێس  يبڵەی وی پزسێجىایە،ئەویص  (زەرزەسەری)کە ئبڕووضەی
کبتێک گەییە يبڵی حبجی چهۆٌ و ثە چ : چەتىوَی نەيەزا ثىو. نەگىَسەکی کە هەيىو یەکتزیبٌ زەَبسی

سەر ئەَجبو،هەر نەو چزکە کە زەیەویست ثۆ الی . ثێُىو ثەهبَەیەک ثتىاَی سارا ثجیُێ و ثسوێُێت
کۆچەی يبڵی حبجی ثبزاتەوە ثەو َیطبَەای کە ڕێىثىارەکە پێیساثىو نە پطتەوەی ذۆی زەَگی 

ئەو کەڕەت وەذت ثىو نە ذۆضیبٌ نە ذۆ ثچێت . ذطپەیەکی ثیست، کە ڕووی وەرگێڕا هەتبثساَێ کێیە
چىَکە چ چبوەڕواَیەکی َەثىو کە ضبَس ثەو ڕازە  سبَبییە، ڕووی ڕەسايەَسی ثە وی . ثکەوێتە هەرز

ئەویص نەو . کە نە زەرەوە ثۆ يبڵ زەگەڕاوە. ثەڵێ،ئەوەی نە پطتەوەی ڕا زەهبت سارا، ثىو. َێطبٌ ثسات
نە ثیُیُی لبزر،ئەوهب ضبگەضکەو گەضبوەو وە ضەوق هبت، کە : ثەهزەو َسیىەی چبوەڕواٌ َەکزاو،یبَی

هەر زوو تىوضی حباڵتێکی ئەوهب زڵەذۆرپەو ورووژاو ثىوٌ کە ثۆ نێکساَەوە . هێُس َەيبثىو هبوار کبت
لبزر کە َەیسەساَی چ ثکبت و چ ثڵێت زەيی کززەوە هەتب هەستی لژلژ کىڵیىی . َبثێت و نە تبریف َبیە

زەرثڕی،ثاڵو سارا زەيی گزت و ثە زەَگێکی َەرو و الواَسَەوە کە نەگىێچکەی ضىاٌ ئبواسەی زاوە ثەوی 
 :گىت

 .لبزرگیبٌ،نێزە ڕايەوەستە کە پڕ يەتزسییە،ڕۆژ ئبوا نە رەخ کبَی زەرەوەی زێ چبوەڕواَى ثکە

لبزر زەستی ثە َیىچبوای ذۆیساکێطب وەکىو وەی زەیەویست ثساَێ کە ئەوەی زەیجیُێت وزەیجیسێت ثە 
ثىرالجىوٌ و تبسبٌ سەیزی ذەیباڵت  (حەیزەت)چبذێک نەو حباڵتی ثهجسیٍ. وضیبرییە، یبٌ نە ذەو زایە

ضىاَی يەسنىوو ئەوەَسە نە ذۆی ثێرەثەر ثجىو کە هەتب َەیساَی . وەزەر کەوت سارا ئیسی نە کۆچە َەثىو
ڕۆژ : "تەَیب زەَگی فزضتە ئبسبی وی هێطتب نە گىێچکەیسا زەسریُگبوە کە گىتجىوی. کە سارا چىوکبو يبڵ

". ئبوا نە لەراخ کبَی زەرەوەی زێ چبوەڕواَی ثکبت

ئێستب نە لسەکەی سارا حبڵیجىو کە ڕاوستبٌ نە سەری کۆچە يەتزسیسارە، ئەيە ثىو نە وی گەڕاوەو ڕێگبی 
نە ڕێگب نە چەَس کەس َیطبَی کبَی زەروەی زێی پزسیبر کزز نە ئبکبيسا . زەرەوەی ئبوایی وەپێص گزت

ئەو ثەری کبَی ثبؼێکی گەورەی تزێی نێجىو کە  ڕۆژی َبوَجی ثەهبری تیطکی سەثز و . ئەوی زۆسیەوە
هەتبڕۆژ ئبوا هێطتب سۆری ثە ثەر . ذۆضڕەَگی ذۆی نە گەاڵ جىاٌ و َبسک و ضەق تىرتی زارەکبٌ يێى زەزا

لبزر نە ثٍ . ثەراسی سەگەکەضی نە گەڵ  ذۆی زاثىو. وەثىو  لبزر ثۆ وەی کەس َەیجیُێت ثۆ َبو ثبغ چىو
زیىاری نە ژێز سێجەری زارەکبَی يێى ثۆی ڕاکطب و هەر وا کە نە زەریبی فکزو ذەیباڵتی جۆراجۆر َىلى 

سەگەکەضی هێُسیک وێىەتز سەری نە سەر زەستەکبَی زاَبو ثۆی . ثىو ذۆی ثە چبوثڕیٍ  ئبسًبٌ ذبفاڵَس
. ذەفت

يبڵىێزاٌ و يەسنىوو لبزر،ضەوی پێطتز زوو سبعبت َەَىستجىو و ئەو ضۆش زیبری َەزەزا کە کبت ثە 
ئەيە ثىو کە کبتێک نە ثٍ زیىاری ثبغ اللی ڕاکێطبو ثۆ زرێژ . وەذەثەر ثىوٌ یبٌ ثە َىستٍ تێپەڕ زەکبت

زیبرە يبَسوو ثىوٌ و کىێزەوەری . ثىو ثەرەو زریبی ضەپۆالوی ذەیبڵ سەری هەڵگزت و ڕۆیی و ذەو ڕفبَسی
نەو حبالتیسا . و پەریطبَی وذەو و زەرزوکىنیص هۆکبریکی زیکە ثىو کە ئەو ئبتبجی ثە ذەو پیسا کزز ثىو

نە ذەو زا ثیُی کە نە گەڵ سارا نە لەراخ زەریبیەکی ثۆش و پبَىو ثەریٍ : ذەوێکی پز يەتزسی ثیُی
راوەستبوە و هەرزوو کیبٌ ثە سەر سىڕيبٌ نە ضەپۆنی ثەگىڕەو َبڕەتەنێسەر وی زەڕواٍَ و ثەڵهی َەثىو 



لبزر کە زۆذی پڕ يەتزسی . ثۆچی سارا ذۆی نەو زەریبهبویطت و ضەپۆل ئەوی ڕازاو نە گەڵ ذۆیبٌ ثزز
سارای ئەوهب ثیُی زەست و جێ ذۆی نە َبو ئەو ضەپۆالَە هبویطت هەتب کىو زڵجەرەکەی ڕسگبر کبت،ثەالو 

يەسنىوو لبزر نەو تەيبضگە يەتزسیسارە نەو ذەوەی . هیچکبيیبٌ َەیبَتىاَی ثە سەر ئبو، ثگەڕیُەوە
ثەراس نە کٍ . َەحس و ضىوو ڕاپەڕی وچبوەکبَی هەڵپطبوت و هەڵیُب، ثەاڵو هێطتب َىێژی ضیىاٌ َەثجىو

کبتێک لبزر نە جێی ذۆی هەستب ئەویص سەری هەڵێُبو ثە . وی سەری نە سەر زەستەکبَی زاَبثىو
. ڕواَێُێکی تبیجەت نە ذبوەَەکی ڕواَی

لبزر،سەثز سەثز ثۆ لەراخ کبَی چىو،و زەیساَی کە هەتب هبتُی سارا و پەیڤیٍ نە گەڵ وی َبتىاَێت چ 
چبذێک گەیطتە رەخ کبَی چەَس ژَی ثیُی کە ثۆ . ثۆچىوَێکی سەثبرەت ثە ژیبَی زوا ڕۆژی ذۆی هەثێت
لبزر ئبوی نێرىاستٍ یەکێک نە ژَەکبٌ جبيێک نە . ثززَی ئبوو پڕ کززٌ گۆسەکبَی ذۆیبٌ سەرگەرو ثىوٌ

.  ئبوی  کبَی پز کززو وەزەستی لبزری زا

زەورو ثەری کبَی ورزە ورزە زەهبت چۆل زەثىو، سبعەتێک نە ضەو چىوثىو، ئیسی چ گیبٌ . ڕۆژ ئبواثجىو
هەر چەَس ضەو تبریکتز زەثىو لبزر ئەوَسە تىوضی . سارا زەرَگی کزز ثىو. نەثەرێک نە وێ َەزەثیُسرا

ی نە ثبوەضی "لالی ڕەسىسیت"تبریکبیی سەراَسەری گىَسی . زڵەڕاوکەو َیگەراَی و  زڵەذۆرپە زەثىو
. سبيساری ذۆی گزتجىو

کبتێک کە پۆضەکبوی وضێىاوی لبزر ثە هۆی َەهبتُی سارا ثە ئبذزیٍ پهە گەیی،وثەڕاستی زیسبٌ 
يڕەیەکی سەثزی ثەراس،ئەوی وەذۆ . ذەیبڵێکی کزێت نە يێطکی زەذىالوە، َەکب کیژەکە فزیىوی زاثێت

ڕەضبیەکی ثە نەراَەوە، تبریکبَی ضەوی لەڵطبَس و ثۆالی کبَی زەهبتە پێص،هەتبگەیە چەَس . هێُبوە
... ثبَگی کزز لبزر،! ساراثىو. هەَگبوی ضىاٌ

... سارا

ڕەضبیی ثێئەوی ثەذۆی ثساَێ ذۆی نە ثبوضی لبزر هبویطت،وهەرزوک زەستیبٌ ثە نێپزسیُی  یەکتز 
ئەتۆ نێزە چ زەکەی؟ چهۆٌ ثىو کە ثۆ گىَسی يە هبتی؟ لبزر وەکىو يُبڵێکی : سارا، پزسیبری کزز. کزز

: گچکە کە سەرگەتە پێیىە زاثێت، نە زڵی ذۆیسا هەستی ثە ئێطیکی سۆر کزز و نەواڵيسا گىتی

؟ یبَی َەزەویست کە ئەيٍ ثە زواتسا ثێى؟ ئەيٍ هبتى کە تۆ تەکهیفی يٍ زیبری ثکەی،هبتى !چهۆٌ سارا
پێت ثڵێى کە ئیسی تبلەتی ثێىەفبیی تۆو َییە، ثۆ ڕسگبری ذۆت نە زەست ئەو کىێزەوەریە و ثێ 

هبتى ثە تۆ ثڵێى کە تۆ ڕێسو حىڕيەتی ئەویٍ و . ثێىەفبیەی تۆ چبرەیەکى جیب نە ذۆ کىژی ثۆ َەيبوەتەوە
. ئەڤیُساری و يىحیجەتت َەگزت و لەول و لەرارو پەیًبَەکبَی يًجبرگ و پیزۆسی ذۆت نە ژێز پێُبوە

. ذىالسە هبتى ثە تۆ ثڵێى ئەگەر زەتهەوێ زەست نە يٍ ثکێطیەوە، ثبضتزە ثە زەستی ذۆت ئەيٍ ثکىژی

: سارا سەری ڕاوضبَس وگىتی

پێى ثڵێ نە گەڵ ذێساَت چیت کزز؟ . لبزر،گەيە يەکە

. چێت زەوێ ثیکەو، ئەوو نە يبڵ زەرکزز و ثۆذۆو ثەزوای تۆ زا هبتى

یبَی زڵت پییبٌ َەسىوتب کە کبریکی ئەوهبت کزز؟  -



زڵی يٍ سەرزەيیکی زورو زرێژە کە ئیطمی ئبگزیُی تۆ سىتبَسویەتی  -
. وکززویە،ذۆنەيێص،ذۆڵەيێطێک کە ئیسی ئبگز َبگزێ

 :سارا سەرزەيێک ثێسەَگ ثىو پبضبٌ ثێسەَگی ضکبَسو گىتی -

لبزری  پێُەساٌ،ثۆ ئەتۆ ئەيٍ ثە ثێىەفب زەساَی؟ يەگیٍ نە يٍ چ ثیىەفبیەکت زیىە کە تۆيەت نەيٍ 
 زەزەی؟

ڕۆیطتی يبڵئبویت نە يٍ َەکزز،وازەت زاکە ضەریکی ژیبَی يٍ ثێ، : لبزر، ئیسی چیت زەویست ثجیُى
. ثیستىويە کە يیززت کززوە

 ئەيٍ يێززو کززوە؟ ئەتۆ نە کىێ ئەو لسە  زەکەی؟ زیسبٌ زەتهەوێ تۆيەتى نێجسەی؟ 

ئەيُیص ویستى . نێزەو ساَی کە زاوەتی تۆیە و حەوت ضەو حەوت ڕۆژ ضبیی و هەڵپڕکێ نەگىَس زەکڕێ
. ذۆو ثەتۆ َێطبٌ ثسەو و پەیًبَەکەی ثەزرۆ نەگەڵ يُت ثەستجىو وەڕووت ثێًُەوە

ئەيٍ نە پێطسا فکزی ئەو يەسەنەو کزز ثىو ثڕیبرو . لەونىو لەراری يٍ زرۆ َییە. ئەتۆ نە هەڵە زای لبزر
. ثێى" حبجیبوە"گزتجىو ئەگەر ئەتۆ ثە زوای يٍ زا ثۆ ئێزە َەییی،ئەيٍ حبسر ثە ثىکیُی َەثى و ثۆذۆو ثۆ 

؟ !ڕاست زەڵێێت

ضبیەزی يٍ، ئەو جهىو ثەرگی يُە، کە نەو ذىرجێُە زایە و نە گەڵ ذۆو . هەڵجەتە کە ڕاست زەکەو
. هێُبوە

لبزر نەو تبریکبَی ئەَگىست نە چبوی ضەوزا، هەستی کزز کە سارا ضتێکی ثەزەست وەیە،کبتێک ثە ورزی 
زەستی ثۆَبو ذىرجێٍ ثزز، کەيیک َبٌ و چەَس هێهکەی کىاڵوو . نێی ذىرز ثۆوە، ذىرجێُەکەی َبسیەوە

نە سەرەوەی واٌ ضتێکی زیکەش نە . ثەرێک ڕۆَی کەرەی وەزەست هبت و تێگەیی ئەيە ثژێىی ڕیگبیە
پزێطەیەکسایە و پێچزاثۆوە،  لبزر َەیساَی چییە و نە سارای پزسیبرکزز کە ئەوەی نە َبو پزیسکەزایە 

سارا پەڕۆکەکەی نە ذىرجێٍ هیُبیە زەرو زایە زەستی لبزری هەتب ثۆذۆی ثیکبتەوە ثسایت چی . چییە؟
ثە يبت و حەیزای گىتی ئەوە . لبزر زەسًبڵی کززوە ثەسەر سىڕيبَەوە ذەَجەرێکی تیسا ثێُی. تێسایە
چییە؟ 

سارا،ئەو ذەَجەرەت ثۆ هێُبوە؟ 

ئەو ذەَجەرضى هێُب کە ئەگەر . ثە زوای تۆ زا ثێى" حبجیبوە"گىتى کە ثڕیبرو گزتجىو هەر ئەو ضەو ثۆ 
ئەگەر ثۆضى . هەتب ئەو جێگبیەی ثۆو زەڵىێ و نە زەستى زێ، نە سەرو سیُگی زوژيُی ڕۆکەو! پێىیست ثىو

. ثۆسی َەذىارز و َەيتىاَی،ئەوی نە سیُگی ذۆو ڕۆکەو

لبزر نە وەرە ثەرسو ؼیزەتی ئەو ضێزە ژَە، يەالئیکەیە، نە حبڵێکسا والی وڕيب و کبری نیکزز، زوایی 
: ئەوە،  زەستی يبچ کزز و نێی پزسی

ئێستب پێى ثڵێ چ وەذت زەتهەویست ثۆ کٍ يٍ ثێی؟ 



گىتى ئەوضەو؟ 

ئەو ضەو ثێگىيبٌ؟ 

ئەيٍ زەيتىاَی ثۆ . هەڵجەتە ئەيٍ زەهبتى نێز را هەتب حبجیبوە نە ڕیگبی چىار سبعەت پتز َییە
. َێىەضەو ذۆو ثگەێًُە وێ

زەی حبسرثە ثب وەڕێ کەویٍ؟ 

. ئیسی جیگبی زوو زڵی و ذۆ گُربٌ َییە. هەڵجەتە حبسرو، سووثە ثبثڕویٍ

لبزر وەکىو کەسێکی کە ذەوَێکی یەکجبر ذۆضی ثیُیجێت َىلى نە ضبیی و ضبیهەذبَە هەر ثسکەی 
ثەذتەوەری ثە ئیمجبڵی نە ثەر چبوی وەکىو کۆضکێکی ثەرسی زەَىاَس، کە ذۆی نە سەر . سًیهی زەهبت

ئێستب ذۆی نە یەکێک نە ذۆضجەذتزیٍ و ثە ضبَستزیٍ . لىتکەی وی ڕاوەستبثێ و ساراضی نە ئبيێسگزتجێت
گیبَساری سەر گۆی سەوی زازەَب،چىَکە ثەیبَی وەذتێک نە حبجیبوە وەڕێکەوتجىو فکزی ئەوە ثىو کە چۆٌ 

ثۆی ثىوس ثرىات سارا ثجیُێت، و هەَىوکە ئەو ثەیبَەی گەیبَسۆتە ضەو َەیسەتىاَێ ثبوەڕ ثکبت کە َەک 
ی ثیُی ثىو ثەڵکىو ئەو ڕەزووی کەوتجىو نە گەل ذۆی -تەَیب ثە ضیىەیەکی سۆر هبسبٌ و سبَبیی سارا

نە هیچ کبو نە چێزۆکەکبَی زڵساری و ئەڤیُساری هەتب ئەو چبخ ثە گىێچکەی لبزر گەیجىو، يبوەی . زەثزز
: سەر ئەَجبو کبتێک کە ساراگىتی. َیىاٌ ئبضمەو يبضمە ئەوهب کىرت و  ثێسەرزە سەر َەثجىو

. لبزر پێحەسیب کە َبثێ ذۆی ثگێسرێُێ" سووثە،وەڕێکەویٍ،ئیسی جێگبی زوو زڵی و ذۆگُربَسٌ َەثىو"
ی هەڵگزت،ذەَجەری ویطی نە ثەر ضىوتک رۆ کززو نە گەڵ سارا نەو جبزەیەی کە نەپطت -ذىرجێُی سارا

. ثبذەکبٌ تزی ثۆ الی گززەکبٌ زەرۆیی ڕیگبیبٌ گزتە ثەر،ثەراسیص ثە زوای واَسا وەڕیکەوت

لبزر گیبٌ،ئەيٍ َەيسەویست يێزز ثکەو، ثەڵکىو زەیبَهەویست ئەيٍ ثە سۆری ثە الوێک نە کىڕە يبلىنىو 
ئەيٍ پێى وایە نەو جۆرە پەیڤیُبَە کە ثۆ هەر زووکی ئێًە . ثە ضىو ثسەٌ"کهجەڕەساذب"ثە سبيبَەکبَی 

ذەيبوی زەرز هێُەرە چبو پۆضی ثکەیٍ و نە فکزی ڕێگب رۆیطتُی ذۆيبٌ زاثیٍ، کبتێک گەیُە ضىێُی 
پێى ثڵێ . حەسبَەوە پطىوی ئبسىزەیًبٌ هەڵکێطب، ئەيٍ نە َىوکەوە هەيىو ضتت ثە ورزی ثۆ زەگێڕيەوە

يەگیٍ ئیًە . ثساَى ئەيە چ رێگبیەکە، کە ئیًە وەپێطًبٌ گزتجىوە؟ چىَکە ئەيە جبزەی حبجیبوە َییە
َبيبَهەوێ ثۆ حبجیبوە ثچێٍ؟ 

ش نە کبتی -ئەو رێگبیە، ئەو رێگە َەثىو کە ثەیبَی لبزر ثە وێساهبتجىو و ذىزی سارا.  حەق ثە سارا ثىو
نە ثەر ئەيە کێژۆڵەکە ئەو ڕێگەی َەزەَبسی و نە ذۆرا َەثىو کە . کۆچ کززٌ ثُەيبڵەکەی پییساهبتجىو

نە سەر زەيی يُبڵی  " سیًیُەروزی"ثە پێچەاَەی وی لبزر هەيىو ڕێگبکبَی زەوروپطتی . زوو زڵ ثجىو
ی -ئەيە ثىو کە سارا. ثیُی ثىو،و زەَبسیٍ وهەتب گطت کىێزە رێگبکبٌ، سزوضتیە کە ثەو رێگبش ثەڵەز ثىو

: نەو ثبثەتەوە زڵُیب کزز ثە وی گىت

نەوێ جبزەکە ذىارەپێچەی زەزاتێ و نە . زەنکێت" نمهمبسی"ئەو ڕێگبیە ثە کیىی. ساراگیبٌ، ذۆف يەکە
: ، نەوێ زەثێتە زوو ڕێگب"سزیهئبوە"و"يێزگەضە " "چبییزو"و " ئبر زاڵ"ثبکىوری ئەو چیبی ڕاساوە زەچیتە 

یەکیبٌ ڕاستەوذۆ هەتبپطتی يێطەاڵَی سزیالوە زەڕوات، و ئەویسیکە ڕوو ثە ڕۆژ هەاڵت ثە لەراخ سیًُە 



ثە راستی سارا گیبٌ،ئەتۆ لەت َبوی . روز زەنکێت،و نە وێزا هەتب لەراخ حبجیبوە، ثەرەوپێص زەچیت
ت ثیستىوە؟ (نمهمبیسی)کێىی 

. ثەڵێ،کەيتب کىرتێکى نەو ثبرەوە ثیستىوە، ثەاڵو ثەزرستی َبتىاَى ثڵێى چییەو چ جۆرە ثەَسەَەکە

ئبسیس گیبٌ، هەتب زو سبعەتی زیکە زەگیُە وێ، هەست پێسەکەی کە ثەڕاستی ئەو چیبیە چەَسە 
ئەو کێىە گچکەو تەَیبیە، کە زەورەو پطتی هەتب سێ کیهۆيێتز پێسەضت و . حەَتیکەو سەر سىڕهێُەرە

رێگبیەکی . کە نە سەر کۆڵەکەیبٌ زاَب ثێت (يەجىحًە)ثۆذۆضی وەکىو نەَگەری یبٌ. چیًُىو ضیُبورزە
کبتێک چىویە سەری ثۆَی . ثبریکی هەیە کەنە زاویُی ئەستىَسەکە، هەتب ثەرسایی سیًُەروز زەڕوات

گىڵەکبَی سزوضتی وضیُبورزی سزوضتی و ڕیحبَەکبٌ ثۆَرۆش کێىی و ضتی تز يزۆڤ يەست و سەر ذۆش 
کبَی . زەکبت،ئەو نەَگەریە، نە ڕاستیسا هەيبٌ چیبیە، ثەالو لیتەکیکە کە نە زضت تەراسو ڕاست تزە

نە سەرەوی . ئبوی ڕووٌ و سبف وەک چبوی لزژاڵیطی هەیە،کە پێی ئبوپڕژێُی سەوسەو گىڵەکبٌ زەکبت
نە ثبکىور ثۆ ثبضىوری سیًیُەروز، وەکىو : ئەو نەَگەریەی پبٌ، تەيبضەگەی وا وەثەر چبو زەکەوێت

ئەو ثەضجەضە، ئەو ضىێُبٍَ کە . لەیتبَێکی سێىە، کە نە چەَس ضىێٍ پس پس و ثڕ ثز کزاثێت
گەنێک ئبوایی نە . جەَگەڵەکبَی چڕ وپز و تێکسڕيبو ویطکی پبَبیی چەو نە ثەر چبو وٌ زەکبت

" لبرَجە"نەلەراخ سیًیُە روز،نە َبو زارەچُبرو يێطەاڵَەکبَی ثێی، گىَسی : چىارالیەَی وی زەثیُسرێت
نە الی ثبکىوری ڕۆژئبوا کێىی . وەثەر چبو زەکەوێت" حبجیبوە"ذىارەوەتز نە لبرَجە،گىَسی . زەثیسرێت

نە زاویی وی " سزیالوا'ثەتبق هەڵکەوتىوی وێُە يبَگیهەی یەکطەوە زێتە ثەر َەسەر کە گىَسی
نە الی ثبکىور،نە زاویُی ئەو چیبیەی کە نە لەراخ جبزەی سزیالوا، ثۆ لبرَجە، زەست . هەڵکەوتىوە

نە زە هەَگبوی ضىیُی "پیزوەنی ثبخ"پطتی کێىی سزیالوە،. زەثیُسرێ"عەواڵثبز"پیسەکبت، ئبوایی 
ثەڵێ تەواوی ئەو زیهبت ثە ثبخ و سەسەجبت و . زاَیسطُتی ئیىە ثە ڕەسەکبَی تزێ زیُە ثەر چبو

.  ضیُبورزو چیبو گەڵی و جبزە و چەو نە سەر ئەو نەَگەرییە، زەثیُسرێت

زەثێتەوە وگبواٌ و ضىاَەکبَی زەورو " وەثبغ کەَسی"نە سەرو ثەَسی ثەهبر، کبتێک کە ثبسار حەوتىواَەی
ثەر يێگەنە يەڕەو گبو چێڵ يبَگبو ئبژانەکبَی ذۆیبٌ ثۆ فزۆضتٍ ثۆ وێ زێٍُ، کیژاٌ و کىڕاَی ئەو 
، . زیهبتبَەش کە سۆرثەی نە گەڵ يێگەنەکبَیبٌ ثۆ تزۆپی ئەو چیبیە زێٍ، ثۆ نىتکەی ئەو کێىە زەچٍ

ثە ڕاستی سارا . ئەيٍ ثۆ ذۆو زەیبٌ جبر نە وی زاوەتى کززوە. زاوتی ڕەضجەڵەک زەگزٌ  و ضبیی زەکەٌ
گیبٌ،ئەگەر ثساَی کە نەوسەرزەيسا  کەراسی ڕەَگبو رەَگی کیژاٌ، ثە جهىو ثەرگی جىاٌ و الواٌ نە َبو 
ئەو گىاڵَەی  زڵگزو ثۆَرۆش چیب، چ تەيبضەگەی جُسی و زڵڕاکێطی پێکسێٍُ نە ذۆت ثێرەثەر زەثێ و 

نە ئەَساسە ثەزەر سەرسىريبو،ثە ئەفەریٍ گىتٍ جڵەوی زەسەاڵت نە زەست زەزەی، نەوێیە کە 
ئەڤیُەکبَی ئبسبیی وپبک وذبوێٍ گىَسەییەکبٌ ثەو هەيىوجىاَی، هەثىوی نەسەتی سزوضتی ذۆیبٌ زێُە 

نەوێیە کە روذسبرەکبٌ نە ئەڤیٍ یبٌ نە ضەرو و حەیب ڕەَگ و ثیچًی النەکبَی سزوضتی وکیىی . کبیە
نە وێیە کە لبزرکبَی ئبضك و ساراکبٌ هەڵسەکەوٌ کە ضەپ نە ژیبٌ و زاروَەزاری ! ثەذۆیبَەوە زەگزٌ

!.... ذۆیبٌ زەزەٌ

لبزرثبش گىێزاگزە،زەَگێک نە : نێزۆکبَە سارا،زەستىجێ لسەکبَی لبزری ثڕی وثە حبڵێکی َیگەراٌ گىتی
پطتەوە زێ،زەساَێ ئەيە زەَگی چییە؟ 



ثەراسیص کە هێُسیک نە پێطتز . هەر زووک ئبورێبٌ وەپطتەوەزاوە،لبزر ثە زیمەت گىێچکەی هەڵرست
ضەو ثەڕازەیەک ئەَگىست نە چبو ثىو کە نە زوو لەزەيی . زەڕۆیی نە پڕ ڕاوستب و گىیەکبَی يىوت کزز

هەورەکبَی رەش و ثىڵێم ثەری يیچی ئبسًبَیبٌ گزتجىو، ثەڕازەیەک تبریک و . ضتێک نێک َەزەکزاوە
زەَگێکی وەکىو زەَگی . تزوک ثىو کە کەيتزیٍ ورضەو تزووسکەیەک نە چ ضىیُێک َەزەثیُسرا

سارا،ئەو زەَگە زەَگی : ی گزت و گىتی-وەێککەوتُی وەرکە ثەرزو نە زووروە زەثیستزا، لبزر زەستی سارا
ئەيٍ هەر سەرتب تێگەیى کە ضىێُی ئیًەیبٌ هەڵگزتىوە : سارا،گىتی. وەزوای ئێًە کەوتىوَە. پیی هەسپە

 .

 ثە ضبَس ضەو گەنێک تبریکە، ئەگەر ئەو سەگەی نەعُەتیًبٌ  نە گەڵ َەثىایە ئەيە ثە ثبضی 
. ثەاڵو نەيە زەتزسى کە ثەراس ئبضکزايبٌ ثکبت ڕیسەکەيبٌ نێججێتەوە ذىری. زەيبَتىاَی ذۆيبٌ وەضێزیٍ

لبزر زەستی . زەَگەکە هەر چزکە سیسەتز زەثىو زڵەذۆرپە و پەضیىیى ضەڵەژاَی ئیًەی سیسەتز زەکزز
ی گزت،سۆر ثە گىرج وچبثکی نە جبزەیبٌ الزا ثۆ الی گەنیەکی ثچىک کە نە الی چەپەوە هەڵکەوتجىو -سارا

ثەراسیص ثە زوایبَسا رایسەکزز، ثەالو هەر چزکە گىێچکەی يىوتتز زەکزز و ئبوڕی . سەر ثەرەژێزوە ثىوٌ
نە ذىارەوەی گەڵی گبضە ثەرزێکی گەورەی نێجىو کەلبزر و سارا نە پطتی وی ذۆیبٌ وەضبرز و . زەزایەوە

پێچەلێٍ کبتێک  (ثێحبرونەجىوج)ثەالو حەیىاَی ثهەوەسو. ثەراسیبٌ تىَس گزتجىو هەتب َەچێت و َەوەڕێ
هەستی کزز کەزەَگی سًی هەسپبٌ نەسەرەوە زێت ذۆی نە زەستی لبزر راپسەکبَس و زەستی ثە وەڕیٍ 

لبزر هەر چەَس حەونیسا َەیتىاَی پیطی ثگزی وثێسەَگی کبت ثُبعیالجی ذۆی ثۆ رووزاو ئبيبزە . کزز
سارا هەستی پێکزز کەيێک  زەتزسێ و لبزر نە . ذەَجەری ثە ڕووتی نە ثٍ پطتجُسی هێُبزەر. کزز

هەر زووک سىار نە . نەرسیُی نەضی گڕاویەکەی ثە زڵەذۆرپەی وی گەیی،زەستی ثە الواَسَەوەی وی کزز
نە زەَگی وەڕیُی سەگی لبزر هەر زووئەست ڕەویُەوە،یەکێک نەسىارەکب ثە .جبزە ثە سەر ڕەو زەهبتٍ

:  ویسی گىت

سووثە . ئەو سەگجبثبَە ، نێزۆکە، نە َبو ئەو گەنیە ذۆیبٌ حبضبر زاوە! يەحًىوز َەيگىت زەیبَگیُێ
. زەثێ هەر زووکیبٌ ثکىژیٍ و تەريەکبَیبٌ نە گەڵ ذۆيبٌ ثەریٍ! ثەرەو گەڵی نێجرىڕە

:  سارا ئەو زەَگەی َبسی ثە سزتە ثە لبزری گىت

. ثۆذۆیەتی

کە؟ 

. زستگیزاَى، هەر ئەوکەسەی کە زەیبَىیست ئەيٍ ثسەَە وی

. ئیُطبڵال ثە سیُسویی نێزە َبڕوات. سۆر ثبضجىو: لبزرگىتی

: زوو ثبرە زەَگ ثەرسثۆوە کەپزسی

يىحًىوز،تفەَگت سىارە؟ 

! ثەڵی ئبؼب،زڵُیبثە



ثەراس زەوری سىارەکبَی گزتجىو ئەویص ثە وەریٍ ئبيجەڵۆسی ئەسپەکبَیبٌ . هەر زوو سىار هبتُە َبوگەڵی
هەر . زەَگی سًی هەسپەکبٌ نە َبو ورکە ثەرزە هەر زەو سیسەتز نە گىێی ساراو لبزر ئبواسەی زەزاوە. ثىو

زوو هەتب رازەیەک زڵُیبثىوٌ کە تبریکی ضەو ذۆضبرزَەوەیبٌ نە حبضبرگە هەتب زەيێک وەذتی 
جبرێکی زیکە . سىارەکبٌ زەگزێ،پبضبَیص ئەگەر زیتزاَەوە ثە سەر کەوتُی ذۆیبٌ هیىازار ثىوٌ

: زەَگەکە ثەرسثۆوە کەگىتی

! يەحًىوز ئەتۆ کەيێک ثۆ ذىارەوەتز ثزۆ ثە تبیجەت لىاڵیی گەنی ثە ورزی ثیپطکُەوە

سىارەکەی . يەحًىوز کە یەکێک نەو زوو سىارە ثىو، نە سىارەکەی زیکە زوور ثۆوە ذەریکی گەڕاٌ ثىو
ئەگەر لبزر تفەَگ یبٌ . زیکە نە َسیکی گبضە ثززەکە کە حبضبرگەی زوو ئبضك و زڵسار ثىو ڕەت ثىو

زەيبَچەی پێجىایە، زەیتىاَی کەنکی نێ وەرگزێ نەو فبسیهەزا ئەست یبٌ سىارەی ثُگێىێ، ثاڵو ثە 
پطىوی نە سیُگیسا ذىارزەوە ثەراسیطی ڕێُىیُی . زاذەوە جگە نە ذەَجەرێکی ڕووت چەکی زیکەی َەثىو

جبریک . کزز هەتب زەتىاَی وا ثکبت،ثەڕاس ثە چبو َەتزسی هێزضی ثۆ سىار زەثزز هەسپەکەی زەگزت
سەگەکە ثە زوای فىرسەت زەگەرا . ثەراس کەوتە ثەر سیزو تەلەی نێکزا ثەاڵو ثە ذۆضیەوە وەثەر َەهبت

ئەو سەگە هەتب ئێستب چەَس جبر ثە تەَیبیی گىرگی ذُکبَس ثىو و ڕێگبی سىاراَی . هەتب کبرێکی ثکبت
ثەراس،ثە لەڵًجبسێک ذۆی . گزتجىو،نەثەر ئەيە ثە ئەسيىوٌ ثىو زەیساَێ چهۆٌ زوژيٍ ذبفڵگیز ثکبت

سىار ثە هەڵًەتی . گەیبَسە سەر گبضەثەرزو نە وێزا وەکىو ضێزێکی ثزسی ذۆی هبویطتە سەر سىارەکە
ئەسجەکەضی ثە تىَسی ڕەویەوە ثۆ الیەک . ئەو سەثزە نە هەسپ ثەر ثۆوەو نە ذۆنىو ذۆڵ گەوسی

جەستەی سىار ثەز ثەذت نە َسیکەی حبضبرگەی . زەرپەڕی، و تفەَگەکەی ثۆ الیەکی تز نە زەستی پەڕی
لبزر هەنی ثە فەورسەت ساَی زەستەو . هەاڵتىاٌ، نە ثٍ جەَسەکەی لىرسی ثەراس زەست و پیی نێکسەزا

سىار هبوارێکی تزسەَۆکی نە سیُگی ثەتبڵ کزز و زوای یبريەتی نە . ذەَجەر هەڵیکىتبیە سەر
لبزر . هبڤبڵەکەی کزز، نەو ثەیُەزا زەيبَچەی نە ثەرپطتیُسی زەرهێُب هەتبثە وی ثەرگزی نە ذۆی ثکبت

ئبگبزاری ثىو، ثە چىست و چبالکی ئەو زەستەی کە زەيبَچەی پێجىوگزتتجىوگزت ، نىنەی زەيبَچە نە 
َێىاٌ لبيەکەکبَی لبزر ڕوو ثە ئبسًبٌ يبثۆوە، گىنهەیەک زەر چىو، ثاڵو کبر تێکەر َەثىو،نە ثەراثەرزا 

َبڵەیەکی  نە ئەوکی . ذەَجەری لبزر هەتب زەسکەکەی نە سیُگی گىنە هبوێژ چىوثىوذىار هەڵیسرێجىو
نەو کبتسا گىنەیەک زەر چىو َبڵەی ثەرسا ثەگىێ گەیی،ثەراس چىو ثىو کە سىارەکەی . ثزیُسار هبتە زەر

. زیکەس ثە زرزی ئەوی هەول ثەرێ،ثەو گىنە وەزەستی کەوتجىو، فەلیزە زەضەنی و زەیهىراَس

يەحًىوز کبتێک ذۆی گەیبَسە سەر جەَسەکی هبڤبڵی کە سارا تفەَگی سىاری ثزیُساری نە هەرز 
زوو زژيٍ یەکتزیبٌ َەزەزی، ثەالو . حەيجبری تفەَگ پڕ نەگىنەو نە سەرپێ. هەڵگزتجۆوە ثە لبزری زاثىو

ئەوجبر یەکیبٌ سىارە ثىو یەکیبٌ پیبزە،ئەوەش ثڵێٍ کە سىار . هەستیبٌ پێسەکزز کە نێکتز َسیک ثىوَە
هەر زوو ثە . نەگەڵ ئەسجەکەی نەو ضەوی تبرێکسا ئبيبَجی زیبری کزاوتز،ثۆ تیزهبوێژی پیبزە ثىو

تفەَگ هبویطتٍ نە کبتی ضەوی سۆر تبریک فبیسەی . ذەیبڵی ذۆیبٌ تفەَگیبٌ نێکتز ثەتبڵکززو پێک وەَب،
ثە پێچەواَە،وەزەست هێبَی ئبکبو پەیىەَسی ثە . َییە، يەگیٍ وەذتێک کە ئبيبج َسیک و زیبریکزاو ثێت

ثەو نێکساَەوەیە، ئبيبَجی . هیچکبو نەو زوو ئبيبَجە ثۆ ئەویسی َەزەزیتزا. ثرت و ضبَس و ئیمجبڵ هەیە
لبزر سۆرتز ثۆ وی نە ضبَس زاثىو،گىنەی وی سىاری پێکب، ثەالو گىنەی سىاری ئەوەی َەپێکب،ڕەَگە ئەو 

. ضەو ثەذت نە گەل لبزر ثىو



هەر زوو هەاڵتىو هەر ثەو جۆرەی کە هیىازار ثىوٌ ئەو ضەوی ثە سەر زوژيُسا سەرکەوتىو ثىوٌ،ثەاڵو 
. ثەراسی فەلیز ثزیُسارثىو وزەضەنی

لبزر چىَکە زەیساَی کە ثەراس ئیسی . هەاڵتىەکبٌ گەڕاَەوە سەر جبزەو تىَستز نە ثەرێ ڕیگبیبٌ گزتە ثەر
هێسی ڕێگب ڕویُی نە گەڵ واٌ َییە ئەوی ثە ثبوەش هەڵسەگزت و هەتب سەرزەيێک زەیجزز، ثەالو ثۆذۆی 

يبَسوو زەثىو َبچبر نە هەرزی زازەَب،سەگی ثە وەفب ثە ضەنە ضەل ثە زوای ذبوەَەکەی زا 
جبروثبرەش کە ضىێُێکی ثبش و التەریک و ئبراو و ثیسەَگیبٌ ثۆ وچبٌ وەزەست زەکەوت ثۆ ذۆی .زەڕۆیی

نە گەڵ ثەراس ذۆیبٌ زەحەسبَسەوە،نە زوایی حەسبَەوە زیسبٌ لبزر سەگی نە لەالَسۆش زەکزز و 
کبتێک لبزر هەستی کزز کە زوو لبيکی زەستی چۆپەی زەسىوتێتەوە،پبضبٌ ثیُی کە . زەکەوتیُە ڕێگب

ئەوجبر هەستی پێکزز کە . زەستی چۆپەی تەڕ ثىوە هەر چزگە ئێص وسىتبَەوەکەی  نە سێسە زەزات
زەست و جێ تیتۆڵێکی نە لەفی . ذىێیُکی سۆری نەثەر ڕۆیىە ،ساَی کە گىڵهەی زەيبَچەی وێکەوتىوە

پطتجیُسەکەی زڕاَسو ئبگزی تیجەرزاو کززیە سىوتىو ثە یبريەتی سارا نە سەر ثزیُەکەی زاَبو پێی 
. ثزژاَسەوەو ثەستی، اللی سەگەکەضیبٌ ئەوهب ثزیٍ پێچ کزز

نە تەواوی ڕێجڕیُسا سارا ثە ضیىەکی پۆضکبو تبسبو نە سەرگەرزاَیسا َىولى ثجىو لسەی َەزەکزز، هەر 
چەَس ثۆ زوويیٍ کەڕەت ثىو نە پیالٌ رسگبری زەثىو نە ثاڵی يێزز کززٌ َەجبتی ثجىو ، ثەالو فکزی 

: لبزر نە ثێسەَگی وی زڵتەَگی و ثیىاس ثىوَی پزسی. زواڕۆژی لبزر تىوضی َیگەراَی کززثىو

سارا،ثۆچ ثیسەَگ ويبتی و لسە َبکەی و چ َبڵیی؟ نەچی فکز زەکەیەوە؟ هۆنىڵی؟ 

     ثەڵی َیگەراَى نەيە فکز زەکەو کە تۆ ئەيطەو تىوضی تبواٌ و گىَبحێکی گەورە ثىوی کە وای ثۆ 
ثەاڵو نە ثەراثەرزا نەيپەری سىويت نە سەر رێگبی . زەچى زوا ڕۆژێکی سۆر ذەراپی ثە زوازا زێ

ثەاڵو پێطىێُی ئەو سەر کەوتُەی ثزووسکەزاری ئەو ضەو سۆر ئبرووضەو . ذۆضجەذتی ذۆيبٌ هەڵگزتىوە
یەذەی يە ثەو سبَبییە ثەر َبزا و زەثێ هەتب زەتىاَیٍ . ئبستەو و پڕ رەَج و کىێزەوەری نێسەکەوێتەوە

لبزر پەرسفێکی ثەو لسە َەزاوە، وەک ئەوەی زواڕۆژی ئیطی ئەو . ثۆی ڕاکەیٍ و ذۆيبَی نێ زەرثبسکەیٍ
ثۆذۆضی زەیساَی کە ثُەيبنەکبَی يەسَبٌ و . ضەو ثە ثۆچىوَی ویص ذبو کێص و پڕ زەرزە سەری زەَىاَس

. يبلىالٌ نەو تبواَەی کە زەرحەق ثە ثُەيبنەکەیبٌ کزاوە وا ثە سىوک و سبَبیی زەستی هەڵُبگزٌ

الی َێىە ضەو ثىو کە لبزر و سارا، نە گەڵ سەگەکەی ثە هەسار سەحًەت ذۆیبٌ گەیبَسە گىَسی حبجی 
.... یبٌ زەکزز ، سەگەکبٌ زەیبَهىوراَسوو زەوەڕیٍ(لیمهەلىو)کەڵە ضیزەکبَی ثیىەذت ثبَگسەر . آثبز

ی نە چەَس کۆالٌ تێپەڕاَس هەتب نە ئبکبيسا ئەو رێجىاراَەی زڵ ثزیُسارو يبَسوو نە کۆچەیەک -لبزر،سارا
پیزە . لبزر چەَس جبر نە زەرکەی زا،چبرێگە کبتژيیزێک تێپەڕی و زەرگب کزاوە. زەرگب گبڵە ثىو. ڕاوەستبٌ

يیزێک نە سەر زەراَەی زەرگب وەزەر کەوت، سەرەتب نە ثیُیُی ئەواٌ سەر سىريب،زوایی لبزری َبسی و 
لبزر ڕوذسبری پڕ نە گُجی و پسووی ثبوکی پیزی چەَس کەڕەت يبچ کزز و . نە ثبوەضی کزز و يبچی کزز

. ی ثە وی َبسبَس-سارا

ئەو ضىێُەی َبيۆ ثۆی سەیز . ثەیبَی کبتێک سارا،زرەَگ نە ذەو هەستب، لبزری نە َسیک ذۆی َەزی
زەَىاَس، ثە سەر سىڕيبَەوە نێی زەڕواَی،هەر چزکە چبەڕواَی ثىو کە لبزر وەژور کەوێ و ئەوی نەو 



ثەاڵو نە لبزر چ ذەثەرێک َەثىو ثبوکی پیزە يێزی لبزر هبتە . حبڵە پزیطبٌ و َیگەراَیە وەزەرذبت
: سارا زوایی زەرثڕَی سىپبس نە پیزە يێزی پزسی. ژوروثۆ وی َبٌ و چبو ڕۆَی کزە، ثۆ لبوڵتىوٌ  هێُبثىو

پیزەيێز ثىوکی تبسەی ذۆی تیگەیبَس کە کىرەکەی ثۆکڕیُی جم و ثەرگ و . لبزر نەکىێیە؟ ثۆ ئەوَبیە
سارا،نە . هێُسیک حەواجی پێىیست چۆتە ضبری نەواَەیە هەتب زە زواسزە ڕۆژی زیکە َەگەڕێتەوە
پێىارێکی ئەوهب زووروزرێژ سەرسىری  سىڕيب ثەاڵو ثە پێىیستی َەساَی کە هۆکبری وی 

نێپسیبرثکبت،چىَکە واوێسەچىو کەثۆذۆضی نە سەر ئەيە کۆک ثێت کە لبزر سەرزەيێکی نەثەر چبوٌ وٌ 
ثێت، هەتب ثڵێسەی ئبگزی ئەو ذىیُڕیژی ضەوی ڕاثززوو زايزکێ ويەسەنەکە وەرزەورزە ثەزەستی نەثیز 

ثززَەوە ثسپێززرێت،و ئەو چبخ لبزر ثتىاَێت ثەذەیبنێکی ئبسىزە نە لەراخ گزاویەکەی ژیبٌ تێپەڕ 
نەراستطیسا هۆکبری ئەو سەفەرە زووروزرێژە تەَیب جهىو ثەرک کڕیٍ َەثىو،ثەڵکىو ضىاَی . ثکبت

سەرگەرزاٌ ثۆپبراستٍ ويەحفىوس ڕاگزتٍ نە يەتزسییەک کە نە زوورو پطتی زەسىڕاوە،ثە زەستىورو 
راوێژی ثبوکی ویستجىوی چەَس ڕۆژێک نەو گىَسی ذۆی زوور ثکبت هەتب هەراوهىرایب، زازەيزکێٍ و پبضبٌ 

. ثتىاٍَ نە گەڵ سارا ثۆ ضىَێێکی ئەيیٍ کۆچ ثکەٌ و نە وێ ثە ئبسىزەیی ئىذژٌ سەيبوەَس ثکەٌ

ش ئبگبزاری ثىو،وفکز ثۆی زەچىو کە حبجی - ئەو يەتزسییەی کە ثە تىَسی هەڕەضەی نە لبزر زەکزز سارا
يستەفبی ثبوکی سارا و ثُەيبنەی ساوای َبيزازو کىژراو وەزوای ثکەوٌ و تۆڵەی ئەو ذىێٍ ڕژاَەی 

چىوثىو، (لەالی ڕەسىوسیت)زا ثۆ- چبوپۆضی نەيە،نە کبتی َەثىوَی لبزر کە ثە زوای سارا. نێجکەَەوە
ذێساَی نە يبڵ زەر کزز ثىو،ثزاکبَی ذبوەری يەسنىوو ثۆ يبڵی ثبوکی لبزر ڕۆیطتجىوٌ، زاوای ئەو کبرە 

ثێىیژزاَەیبٌ نە وی ساَیجىو، هەتب حیسبثی نە زەست ثُیٍ و تۆڵەی ئەو ضۆڕیی ذۆضکیبٌ نە وی 
ثەاڵو ضىاَی پیزی يەسنىوو ثە هەسار سەحًەت ئەواَی ڕاسی و لبَع کززثىو ثە هەسار سىێُس  . ثکەَەوە

تییگەیبَسثىوٌ کە ئەو نەو يەسەنە پچۆکتزیٍ ئبگبزاری َییە وسەر زەيێکی زوورو زرێژە کە کىڕەکەی 
ثەو سەيیُە سبسییە ثزاکبَی ذبوەر، زەستیبٌ نە . هەر هبتىوچۆی َبکبت وپەیىەَسی نە گەڵ هەڵجڕیىوە

ثە ڕاستیص پیزەيێز زرۆی َەکزز ثىو،چىَکە سۆر نەيێژ ثىو کە لبزر . یەذەی پیزيێز ثەرزاثىو رویجىوٌ
. ئیسی سەری نە ثبوکی پیزی َەزاثىو، کبری ثە کبری َەثىو

پیزەيێز سجەی ئەو يەسەنەی نە َىوکەوە ثۆ ثىوکی زاهبتىوی ذۆی گىت ولبزریطی نە يەتزسی ئبگبزار 
کزز،هەر ثۆیە ثەیبَی ضەوەکی ثەر نە کبسیىە نە ذەوی هەستبَس،هەيىو جەرەیبَەکەی ثۆ گێڕاوە و 

ڕەجبی نێکزز کە ثە ثیبَىوی کڕیُی جهىوثەرگی ثىوکیُی، ثچێتە يەهبثبزو سەرزەيێک نەو ضبری 
. ثًێُیتەوە هەتبثساَیٍ هەنىويەرجەکبٌ چیبٌ نێسێت

ساراش ڕۆیُی لبزری زەنێهی ئبوەسو  زوور ثیُی ساَی،ثەاڵو کەيێک زڵتەَگ ثىو نەيە ثۆچی ثە ثێرەثەری 
ی زاوی نێجىرزٌ کزز و -ثبوکی لبزر نە جیبتی کىڕەکەی نە سارا. وی رۆیىەو نە وی يبنئبوایی َەکززوە

گىتی ئەو کبتی کە لبزر زەیەویست وەڕێکەوێ ئەتۆ نە ذەوی ضیزیٍ زاثىوی، لبزر حەیفی نێهبت نەو 
 ١٥ئیطبنهە هەتب. ذەوە وەذەثەرت ثیُیت،ثۆیە ئەيُی ڕاسپبرز نە الیەٌ وی نە تۆ ذىزاحبفیسی ثکەو

. ڕۆژی زیکە ثیگىيبٌ زەگەڕێتەوە، زەجب ئەتۆ َبثێ َیگەراٌ ثیت

نە يبوەی ئەو سەرزەيە ڕۆژێک چەَس سىاری . پبسزە ڕۆژ تیپەڕی،ثاڵو نە لبزر چ سەرو سۆراذێک َەثىو
هبتٍ پییبٌ نە حبجیبوە َبو زەیبَگىت نە لبزر زەگەڕیٍ،لبزریبٌ نە (لاڵی ڕەسىوسیت)چەکسار کە نە الی 

وی ویست،ثەاڵو پیزە يێز ئەو کەڕەتیص سىێُسی ثۆ ذىارزٌ کە نەيێژە نە گەڵ کىڕەکەی پەیىەَسی 



پێُج ڕۆژ . پچڕاوەو نێی ثیرەثەرەو سەری َەزاوە، زەجب چ ئبگبی نێُییە و َبساَی نە کىێیە و چ زەکبت
زوایی جبرێکی تز سىارەکبَی چەکسار ثۆ حبجیبوە گەڕاَەوە، ثەاڵو نە لبزر  چ سەروسۆراخ َىثىو، هیچ 

ثزاکبَی ذبوەریص جبریکی زیکە ثۆ يبڵی ثبوکی لبزر هبتٍ کە ضىیُپیی . کەس َەیسەساَی ثۆ کىێ ڕۆیىە
. لبزریبٌ هەڵگزتجىو،ثەاڵو ثە زەستی ثەتبڵ گەڕاَەوە

ذۆی نە جێگبی ثێطک و ئەيیٍ کە  چ کەس ضکی ثۆ َەچێت زەضبرزەوە،هەر - نەو جۆرە وەذتبَە زا سارا
ئەو تەَیب چبذێک . وەک نەو چەَس جبر هبتىو جۆی سىارەکبٌ هیچ کەس ثە ضىێُی حبضبرگەی وی َەساَی

نە يبڵ یبٌ نە حبضبرگەی ذۆی زەهبتە زەر کە رۆژ ئبوا ثجىایە و ضەو ثە سەر زەستبَسا هبتجىایە، نەو 
وەذتبَسا کە هەستی پێسە کزز کەش و هەوا ئبراو و نە ثبرو ثیسەَگە، هەتب نێىاری چەو زەچىو، هێُسیک 

کێژوڵە ڕۆژ ئەژيێزی زەکزز و . نە َبو يیطە زەگەڕا پبضبٌ گۆسەنەکەی پڕ نە ئبو زەکززو ثۆيبڵ زەگەڕاوە
. ثە چبوەڕواَی گەڕاَەوەی لبزر، چص حیسبثی رۆژەکبٌ، هەتبحیسبثی کبتژيیزەکبَیطی زەکزز

ثىوَی لبزر هێُسَەيبثىو ذۆی نە زوويبَگ ثسا کە  (ؼیجت)ثەرپێىار. يبَگێک تێپەڕی و لبزر َەهبتەوە
ثە ئێص و ثە ئبسارو ژاَیبٌ ثیُی،تەيبضبگەیەک کە  (يەَسەرە)ڕۆژێکی ذەڵکی حبجیبوە تەيبضبگەیەکی

هەيىو ثیُیبٌ کە پیزە يێزەک ثە چبوی . فزيێسکی نە چبوی ذەڵکی ثە هەست وئیحسبس و زڵسۆس هێُب
پیزە يێزەکەو . ثەگزیبٌ ثە زوای کیژێکی جىاَچبک نە ڕێ زایە،کیژەکە روذسبری ثە لەزیفە  زاپۆضیىە

زەڕۆٌ،هێطتب زووسبعەت ثۆ ڕۆژئبوا يبثىو  " لبرَجە"کێژەکە نە ڕێگبی يێطەاڵَێکی ویطکبیی ثۆ الی گىَسی 
. زاثىو، زەتگىت سێڕاوی زەکبت" سیًیُەروز"ڕۆژ گسَگی سەرزی ذۆی ثە جۆڕێک نە يیطەاڵَەکەی چەيی 

کیژەکە وەپێص کەوتجىو ،نە زوو سەت هەَگبوی پطتەوەی وی پیزە يێزەکە زەهبت،و ڕێگبی ثە لبيک ثە 
پیزە يێز نە ذەو و ذەفەتی زەگزیب،ثەاڵو کیژەکە سەری نە ثەرذۆ َبثىو زەتگىت . کێژۆڵەکە، َیطبٌ زەزا

نە کبرو ثبری ڕۆژگبری سپڵە ثێ وەفب سەر گەرزاٌ و حەیزاٌ يبثىوە، پۆنێکهە ذەڵکی گىَسیص ثە زوای 
هەيىو ئەویبٌ َبسیجىو و زەیُساَی کە ئەو  يەحًىوزی ضىاٌ، ثبوکی . پیزە يێز وَسیک نە وی زەڕۆیطتٍ

لبزری ضىاَە،ثەاڵو ئەو کیژەی کە نە پیص وی زەڕۆیی َە زەَبسی، ثەاڵو تبوێک ئەویبٌ َبسی کە جبرێک 
نەو ڕوو . ئبوڕی زاوە چبوی نە پیزەيێز زەکزز کە رێُىێُی کزز نێی ڕواَی زیسبٌ نە ڕۆیٍ ثەرزەواو ثىو

وەگێڕاَە،ئەو لەزیفەیەی کە وەکىو چبر ضیى نە چزوچبوو روذسبری ذۆی وەرپیچبثىو ثە هۆی زەست 
. ی کیژی حبجی يستەفبیبٌ َبسیەوە-وەکەوتٍ نە ڕووی هەڵًباڵو ذەڵکەکە سارا

سۆر ثیُی ثىو و نە چەَسایەتی تبو  (زیًەٌ)و ثەرجەوەٌ، ثەرجبوگەیبٌ(يەَسەرە)ذەڵکی گىَسە ئەو جۆرە 
و چێژی وی ئبگبزار ثىوٌ،یبَی نە ثیُیُی ثبوکی لبزر کە نە زووسەت لەزەيی سارا  زەڕۆیی و ڕێگەی ثە 

سیسە ثىو،ئەيە گىنی تبسەو " گىنەکبٌ"وی َیطبٌ زەزا زەست وجێ تێگەیٍ کە یەکی زیکە ثە ئەژيبری 
ثەذت ! لىڕ وەسەر سارا. َییە"سارا"يىسنىوو کە تبسەش تىوضی ئەو َەذۆضییە پیسە ثىوە کەسێک جیب نە

! ڕەش سارا

ذبَىوچکەیەکی گچکەیە، کە هێُسێک زوور " ذۆرە وێکەوتىو"و " زووساو "(ضىیُی زاَطتٍ)ئەَىاو ئێىرگەی
ذبَیهەو )ثەو ضبرزَگە َبوی. نە جبزەو يبثەیُی َیى فەرسەخ نە ئبوایی،نە َبوەڕاست سبرا وەثەر چبو زێ

ی (گەڕگۆضە)چەَس کەسی ( کبڵیتگب)نەو. ثبضتز نەگەڵی زەگەَجێت(وێزاَە)ضیبو َییە وَبوی ڕاستی(چبتۆڵ
چبرە ڕەش  کە نە گىَسەکبَی زەورو پطت ثۆ ئەو ئبواییە زەر کزاوٌ نە زەورەی یەکتز کۆ ثىوَەتەوە و 

يەسنىوو سارا،ش زووساو ثجىو، . هەر یەک نە يبَەزا لىنیُچێک نە ثبری لىرسی ژێىار ثە کۆل زەکێطٍ



زەچىو هەتب ثەضێک نەو ثبری گزاٌ و لىرس نە واٌ وەر ثگزێ و نە سەر ضبَی ثیهێسو ثێتبلەتی ذۆی 
. زاَێت

" سارا"کە نە َبوەڕاستی سبرا هەڵکەوتىوە ثە (لىڵری)پچۆکی یبٌ(کۆذتەی)پیزە يێز نە زوورەوە ئەو
َیطبٌ ثسات هەتب ثۆ ذۆی ثۆ وێ ثڕوات و ثە هبو زەرزاَی ثهکێت،ئەوکبت ئەو ثۆ گىَسی حبجیبوە 

. پەیىەست ثێت(پۆتکبٌ)ثىو ڕۆیىو ثە (چبکڵە)ساراش کە چبرەَىوسی تێپەڕکززَی ژیبٌ نەو. ثگەڕێتەوە

چهۆٌ و نەکىێ تىوضی ثە تىوضی ئەو َەذۆضیەی يبڵىێزاَکەر ثىو، " سارا"هیچکەسێک ثە ورزی َبساَیت 
ثىوَی سارا، نە هەيىو  (گىڵ)ذەثەری . نە کێی گزتەوە، جێگبی ذۆیەتی کە نەو ثبرەوە سۆرتز لسە ثکەێٍ

ئەواَەی کە ئەویبٌ زەَبسی، یەکجبر سگیبٌ پێسىوتبو ثۆی ثە پەڕۆش . زەوروثەری َبوچە زەَگی زاوە
ثىوٌ و ثۆحبڵی وی فزيێسکیبٌ وەراَسٌ، ئەواَەی َەضیبٌ زەَبسی، زیسبٌ ثۆی ثەزاخ ثىوٌ وزڵیبٌ 

لبزر هێطتب َەگەڕاثۆوە ثێگىيبٌ نەو يەسەنە سۆروکەو . ثەجحێڵی والوەتی و َبيزازی وی زەسىوتب
. ثێرەثەر ثىو

گىنی،یبٌ زووسايی، پیستزیٍ و ذەراثتزیٍ َەذۆضی يبڵىێزاَکەری زوَیبیە و ثەاڵیەک کە ئەو َەذۆضییە 
َەحس و ضىوو و پیس وکزێتە ثە سەر يزۆڤ زێُێ نە گەڵ هیچ ثەاڵیەکبَی زیکەی وەرگزتىو نە 

زیبرە کە َەذۆضی پڕ  (ئبسارە ثبریکە)تبعىوٌ ووەثب وسیم. َەذۆضیەکبَی تز ثۆ هەڵسەَگبٌ َبثێت
وەثب،َەذۆضی ذۆیبٌ نە يبوەیەکی کىرت زا زەکىژٌ، و ئەوی نە (چبولىڵکە)يەتزسیٍ،ثەاڵو تبعىوٌ

ثبضبرَەکزاوی و ثەزەر نە تبلەت و تبثطت و رەَج و کىێزەوەری ئەو هەيىو زەرزو ئێص و ژاَى چەريە 
َەذۆضیەکی ذەراپە،ثەاڵو ئەو کەسەی تىوضی زەثێ (ئبسارە ثبریکە)سیهیص. سەری ڕسگبر زەکەٌ

يەججىور َییە نە ئبوەزاَی و نە َبو يبڵىو يُسانىو ثُە يبڵەکەی وەزەری َێٍ و زەری کەٌ و َبچبر ثێ کە 
ثە پێچەواَەی هەيىو ئەو َەذۆضیبَەی  (گىنی)ثەاڵو . ژیبَەکەی نە گەڵ ثیًبرەکبَی زیکە تێپەڕ ثکبت

ئبيبژەيبٌ پێکززٌ ثۆ نێگزتُەوە یەکجبر پڕ يەتزسییە،ئەوجبر سەراَسەری نەضی نە ثزیُی ثۆگەَیى، نە 
َبو چىو تەواوەتەوە ثڕاوی نەش زازەپۆضی،يزۆڤ يەججىر زەکبت نە َبو جەيبوەری سبخ و سەنیى ثڕوات و 

جێ ئبيبژە . کە زوور نە ئبوەزاَی ژیبٌ تێپەڕ زەکەٌ، تێکەڵ و هەيسەو ثێت" زووسايەکبٌ"نە گەل 
پێکززَە کە ئەو َەذۆضییە، َەذۆضی ذۆی هەتب چێژو تبيی زواییٍ ئبویهکەی ژیبٌ ثە زەرزو 

نە ثبکىوری (زووسايی)ثەو جۆرەی کە زیبرەی زەزا . ئەضکەَجەی جەستەو رووحی و عەساة زەزات
ئبسەرثبیجبٌ و ثە تبیجەت نە َبوچەی کىرزستبٌ سۆرتز نە هەيىو ثەضەکبَی واڵتی ئێزاٌ زەَگۆی 

. نەسەرە

َىوسەر ئەگەر زوکتىر ثىایە زەیتىاَی زەورەکبَی جۆراجۆری ئەو َەذۆضیە ثەَیطبَەو چهۆَبیەتی وی ثە 
زوورو زرێژی ثۆ ذىێُەر ضیکبتەوە، ثەاڵو چىَکە ئبگبزاریەکی ساَستی ئبضکەرای نەو ثبرەوە َییە، ثە 
زەرثڕیُی ثیُیٍ و چبڤپێکەتُی ذۆی و ئەوەی کە نە رێتێچىوٌ و ثڕستهەثىوَی َەذۆضەکی گىنی  کە 

لبوەیی  (پُۆک)زووسايی يەسنىوو زوایی چەَس ڕۆژ ڕەَگی زەگۆڕێ، نەکەی. ثیُیىە ثەس زەکبت
پبش سەرزەيێک نە ضىێُی ئەو . نەروذسبری پەیسا زەثٍ،ئەو پُۆک پُۆکە تەوای نەضی َەذۆش زازگزٌ

. پُۆک پُۆکبَە ثزیُی ویطک وەزەر زەکەوٌ، کە پێستی َبسک وضەق وجىاَی نەش زەذۆٌ و نە َبو زەثٍ
وێُەی سزوضتی يزۆڤ ثە تەواوی ئبڵەگۆڕی ثەسەرزازیت، کەپۆی َەذۆش گەورە زەثێ،نێىەکبَی ئەستىور 

ی َەريەی کىێچکەی  لەویٍ زەثێت ڕوذسبری (هەنیهۆک،چیچیهە).ثىوَێکی نە ڕازە ثەزەر پەیسازەکەٌ



هەڵسەيسێت، َێىچبواَی زەرزەپەڕی،چبوەکبَی گچکە زەثُەوە و نە ژێز پێستی ئەستىوری کبونی چبوی 
ئەو ثەاڵیبَە ثە سەر . چەَەگەضی ئیسی ئبسبیی َییە و کەس َبساَێ کە ضەثبهەتی چ زەزات. وٌ زەثٍ

نەضی زایى و زەرهەو ذىرووی هەیە، هەر ئەوەَسەیە کە يزۆڤ َبيڕێ،ثەاڵو . تەوای ئەَسايی زازێت
. ئەسیت وزەرز زەکێطێ وثێجەضی نە يبفی کۆيەاڵیەتی و ئیُسبَی ثە چبو زەثێُێت

فڕاَسە ثەر نە ئیُمالثی يەسَی کەثیز، َبڤسێُێک هەثىو کە ئەویبٌ (جسائی)نە یبسبی تۆڵەزاَەوە
يززَی حمىلی لبچی نە سەر ئەوکی يززَی سزوضتی و ئیعساو زاَب ثىو، . َبو نێسەثزز(يزَی حمىلی)ثە

کەسێک کە ثەيزَی حمىلی يەحکىوو زەثىو، . حیسبثی ذۆی نە گەڵ يەحکىوو ثەتەواوی  ڕووٌ کزز ثۆوە
نە يبفی کۆيەالیەتی ثە تەواوی ثێجەش زەثىو،ئەگەر ژٌ ثىایە ثۆذۆی و ئەگەر پیبو ثىایە ژَکەی تەاڵلی 

ئەو کبثزایە ئیسی . زەکەوت وکىو کەسێک کە يززثێت، سبيبَەکەی نە َێىاٌ ثُەيبڵەکەی زاروثەش زەکزا
نە هیچ ضىێُێک َەیسەتىاَی ئیص . يبفی ذبوەٌ يڵکبیەتی َەثىو، چىَکە ثەيززو حیسبثی ثۆ کزاثىو

ثکبت، نە هیچ کەس َەیسەتىاَی پبرە لەرس ثکبت،ئیعتىثبری نە الی هیچ کەس َەثىو، ژیبَی جگە ثە 
ثەسیُسووی ثەڕیگبزازەڕۆیی وثەزووچبوی سەق زەیسی کە ذەڵک . سىاڵکەری َەیتىاَی هەڵسىرێُێ وثژیت

ثەچبوی ذۆی . يبڵ وسبيبَەکەی ثەفتىای یبسب زەذۆٌ وئەو زەثێ سىاڵ ثکبت، هەتب سیُسو ثًێُیتەوە
زەثیُێ کە ژَەکەی يێززی ثە سەاليێکی  زیکە کززوە،ثەاڵو ئەو يبفی پێهێُبَی ثُەيبڵەو ژٌ هێُبَی 
َییە،نە سەر ئەو هەيىوش ثەز ثەذتیبَەش زیسبٌ ثبضجىو ئەوزەیتىاَی نە َبو کۆيەڵگب ذسو و کەسی 

. ذۆی ثًێُیتەوە، هەر َەثێ نە گەڵ ئبسیساَی ذۆی هبتىوچۆی هەثیت و نەگەنیبٌ ثە سەر ثەرێ

زووسايی سۆر نە يزَی حمىلی ذەراثتزە، چىَکە سەر جەيی ئەو ثێجەضی کۆيەاڵیەتی کە ثە پێی 
یەذەگیزی ئیُسبَە، ثە کززەوە یەذەگزی  َەذۆضی زووسايیطە، ثەو " يزَی حمىلی"يەحکىوو ثىوٌ ثە

تەفبوەتە کە ئیسی نە َبو ثُەيبڵەو کەس وکبرو کۆيەڵگبش َبتىاَی ثًێُیتەوو ثژی،  و زەثێ ثۆ َبو 
ی گىالٌ ثگىێسیتەوە و نە َبو (کۆذتە، ذُجک، کبس، لۆکەل، لىڵد، لۆذتە، کىنیت،کەوێڵ، هۆڵک، کێڵ)

. ئیُسبَبٌ هەڵێت

 يەتزسی پڕژو ثاڵوثىوٌ و پیىەچىوٌ زاگەڕاٌ و گزتُەوەی َەذۆضی زووسايی ثە چەضُێک سیسەیە کە 
پەیڤیٍ نە گەڵ وی نە چەَس هەَگبوی نە واَەیە يزۆڤ تىوضی ئەو َەذۆضیە ثکبت، يەسەنەٌ ثۆ 

نە کىرزستبٌ وەذتێک کەسێک . گزتُەوەی هەر هەَبسەی ساری ثۆ يزۆی سبخ تەواوە کە تىوضی گىنی کبت
تىوضی ئەو َەذۆضیە زەثێ زەست و جێ ثە حىکًی ویژزاٌ و ضەڕافەت ثۆ ذۆی ثۆ زەرەوەی ئبوەزاَی و 

ئەو کۆذتبَە سور ثەی نە لەراخ جبزە . ضىێُی زووسايبٌ پەَبە زەثبت، کە جێگبی کۆ ثىوَەوەی ئەواَە
چبذێک زوسايەکبٌ کەسێکی نە زوورەوە زەثیٍُ کە نە حبڵی تێپەڕیٍ نە جبزە زایە،یەک . هەڵکەوتىوٌ

. زووکەسیبٌ نە حبضبرگەی ذۆیبٌ ثە وەزەست ثىوَی کبسکی زاریٍ، زێُە زەر نە لەراخ زیىاری زازەَیطٍ
ثۆیە زایى . رێىوثىار ئەگەر َبَیبٌ پێجێت نە زوورَبَەکەیبٌ ثۆ فڕیسە زەٌ،زەَبپبرەیبٌ ثۆ تىوڕ هەڵسەزەٌ

. و زەرهەو نە کبسکی زووسايبٌ پبرەی ورز زەثیُسرێت، ثەراستی ثەنهی َییە کە ثەو پبرە ورزە  چ زەکڕٌ
کىێربکبَی ثەضێک نە زێهبت کە نە حبضبرگبی ئەواٌ َسیکٍ، هەيىو حەوتىو َبٌ و :  هێُسێک کەس زەڵێٍ

پەَیز، یبٌ هێهکەی کىاڵو یبٌ ؼەسای ثەیبتی یەک ڕۆژەیبٌ ثۆ زەَێزٌ، هەتب نە فبسیهەی َسیک ثىیبٌ 
ئەيٍ زێتەوە ثیزو نە ئبذز ئۆذزی سەڵتەَەتی ڕەساضبش نێزەو نە وێ . زاثُێٍ و ئەواٌ ذۆیبٌ ثێٍ ثیجەٌ

زەثیستزا کە لەرارە َەذۆضربَەی تبیجەت ثۆ زووسايبٌ سبسزەٌ و ذەرێکی عیالجیبٌ ثٍ،ثەاڵو پهەی 
گزتُەوەی ثەو يەتزسی يەسٌ کە نە گىێستُەوەی يیکڕۆثی گىنی هەیە، َبساَى زوکتىرو پەرسبر چهۆٌ 



زەتىاٍَ َێسیکەیبٌ ثکەٌ ونێیبٌ ئبگبزارثٍ، یبٌ زەرسیبٌ نێسەٌ،یبٌ ثە پبک و ذبوێُیبٌ راثگەٌ و 
. ثۆذۆیبٌ َەذۆضیەکە َەگزَەوە

. ذىالسە،ساراش کبتێک َەذۆضی گىنی گزتەوە ثە زووسايبٌ نکب وذبوەَی کبسکەی زاریٍ ثىو
سبلبيگیز ثىو، ژیبَی تبسەو پڕپڕئبساری ذۆی زەست پێکزز،سێ زووسايی زیکەش  (کۆذتە)یبٌ (کۆنیت)نەو

. گىنەکبٌ هەو ثۆی گزیبٌ و هەو ثەذێزهبتُیبٌ کزز. نە وێ زەژیٍ،سارا چىاريیٍ کەس ثىو

. گىتى هیچکەس َبساَێ کە ئەو سارای ثەذت ڕەش چهۆٌ و نە کىێ ثەو َەذۆضیە يبڵىێزاَکەرە تىوش ثىو
نە چەَس کەسی ذەڵکی حبجیبوە کە ضبیەزی ئەو يەسەنە ثىوٌ پزسیبر  (ثۆ ذۆو )َىوسەری ئەو زێزاَە

هەيىو زەیبَگىت نە گىَس زوو ثۆچىوٌ هەیە،ئەيٍ . کزز و هۆکبری تىوش ثىوَی ئەو کیژە يەسنىويى پزسی
ئێستب هەر زووک ثۆچىوٌ زەَىوسى و ثۆ نێکززَەوەی راست و زورستی هەر کبيیبٌ  لەساوەت ثە 

: ذۆێُەراَی ئبسیس زەسپێزو

 

ی ثۆيبڵی ذۆی هێُبوە وئەوی نە وێ زاَب هەتب -حبجیبئبوایەکبٌ، زەیبَگىت ئەو ضەوەی کە لبزر سارا
ئەو ضەوەی کە پیزە يێزی ضىاٌ و سارا نە هۆزەی ثە . چەَس ڕۆژ چ کەس نە هبتُی وی ذەثەری َەثىو

. لەونی ذۆیبٌ نە ثەر ضەثەلێکی کسونەرسۆکی چزا فتیهەی گەرچەک زاَیطتجىوٌ و پێکەوە لسەیبٌ زەکزز
ثەو جۆرەی کە ئەواٌ زاَیطتجىوٌ زەئبذبفتٍ ئەو ژَکەی . گىیبپیزەيێز نەثیزی چىوثىو زەرگب گبڵە ثسات

. کە زوويُبڵی سەرۆپێچکەی پێجىوٌ زەچێت حەوضە، زەرگبی هۆزە کزاوەزەثێت سەاڵو نە پیزەيێز زەکبت

سارا ذبوەرو يُبڵەکبَی وی َبسیەوە زڵی ثە تىَسی زەستی . ساراو پیزە يێزی ضىاٌ یەک و زوو زەرپەڕٌ
ژَی يەسنىويی لبزر نە ثیُیُی هەویی ئەوەَسە َەضڵەژا،چىَکە . ی َبسی-ذبوەریص سارا. ثەنێساٌ کزز

ئێستب نەکێ گىیجیس ثىوە . گىیجیس ثىو، یبٌ زیجىوی کە لبزر ئەوەی هەڵگزتىوە،ثۆ حبجیبثبز،گەڕاوەتەوە
ذبوەر نە حبڵی لبزری پزسیبر کزز و پیزە يێز واڵيی . یبٌ نەکىئێ زیىە ذىزا زەساَێت،چ يەحهىوو َییە

ذبوەر ذەو و . وی زاوە کە لبزر سەرزەيێکە ڕۆیىە،و يەحهىوو َییە ثۆ کىێ،َبساَى کەَگێ زەگەڕێتەوە
ذەفەت زایگزت و سۆر پڵًەو ئبڵۆس ثىو چبوەکی نە سەرتبپێی ساراکزز وفزيێسک نە چبوەکبَی کۆسیهەی 

. ثەست

ئەگەر لبزر . سارا َەیتىاَێ نە ثەر ثەر ئەو چبواَەی پڕ نە ئەسزیٍ تبلەت ثێُێت ثە سەر ذۆیسا ساڵ ثىو
ذبوەر کە ضیزَی . نە وێ ثىایە پەَبی ثۆ وی زەثزز،ثەاڵو لبزر نە وێ َەثىو،سارا َبچبر پبڵی وەزیىاری زا

کچی نە ثبوەش زاثىو نە هەرزی زاَب،هەَگبوەکی زیکە نە سارا َسیک ثۆوە نە حبڵێکسا کە کىڵەوگزی نە 
: ئەوکیسا يب ثىو ثە سارای گىت

! هیىازارو کە لەزەيت نە يبڵی يێززو يًجبرک ثێت! ذبَى گیبٌ،ثە ذێز ثێێت

نەو وضە ئەوهب هەستی ثە سەرە گێژە کزز کە . لىرس ثىو کە نە سەری سارای کىتزا (يێززو)وضەی
ذبَى، نە تۆ ڕەجب زەکەو لبزری : ذبوەر زوو ثبرە وەلسەهبت وگىتی. َەیتىاَی واڵيی ذبور ثساتەوە

ثۆذۆضت يىحیجەتی . َەسیحەت ثکە هەتبسەثبرەت ثە يُساڵەکبَی هێُسە ثێزوحى و َبجىايێز َەثیت
چ تەوفیز . ذبتىوَی وزایکی نە يُبڵەکبَی يٍ لسىور َەکەی و ئیجبسە ثسەی کە جبر جبر ثبوکیبٌ ثجیٍُ



هبی يەَسىور گیبٌ،ضیزٌ گیبٌ،ثچىوَە پێص هەتب ساراذبَى ئێىە . زەکبت؟ ئەيبَەش نە جێی يُبڵی تۆٌ
!  زی ثزۆٌ ضەرو يەکەٌ. سارا ذبًَیص وەکىو يٍ زاکی ئەَگۆیە!يبچ کبت،

ضەڕەلسە )يەَسىوروضیزٌ کە نە زوَیبی يُبڵی ذۆیبٌ ضتێکیبٌ نەو ثە ثەریەک هەاڵچىوٌ وپەرەچەَگ
، َەزەساَی ثە لبيکەکبَی ذۆیبٌ گەيە زەکزز و سەریبٌ نە ثەرەذۆیبٌ  َبثى،و َەزەچىوَە پێص (وپەیکبر

ذبوەر ئەواَی کەيێک ثۆ پێطەوە پبڵپێىەٌ،ا . و جبروثبرەش ثە چبوێکی پڕ يبَبوە نە زاکیبٌ زەڕواَی
زەتگىت زڵی نە . هەتبکىو سارا يبچیبٌ کبت، ثەاڵو سارا،نە جێی ذۆی َەثسووت و ثە هەَسی َەزەگزتٍ

. ثەرزی ڕەلە، ثەو لسبَە وە ڕوحى و يىحیجەت و يێهزەثبَی َەزەهبت

ذێساَی لبزر ثێئەوە وەضەیەک نە زەيی وی ثجیسێت ثە زڵطکبوی و ذەيُبکی نە پیزەيێزی ذىاحبفیسی 
چبذێک نە يبڵەکە هبتە زەر سەری ثەرەو ئبسًبٌ ثەرس کززوەو ئبذێکی سبرزی . کزز و نە هۆزە چىوزەر
ذىایب،تبواَکبراٌ عبفۆ : " زەگێڕَەوە نەگەڵ ئەو ئبذەی کە هەڵێکطبثىو گىتجىوی. نە لىاڵی زڵی هەڵکێطب

زەڵێٍ چەَس !". ذىایب،ئەو ژَە وەثەر ثەسەیی گەورەیی ذۆت ثرە و ثجرطە:ثبسێکیص زەڵێٍ گىتجىوی!" کە
سارا : ی ثەذطی،ثەاڵو نەو ثرطیُبَەی کە ئەگەر َەیجەذطیجىایە ثبضتز ثىو-رۆژ زوایی ذىزا سارا

! ثەزووسايبٌ نکبثىو

هۆکبری گىنجىوَی سارا،نە ئەيە زەساٍَ " حبجی کەَسی"زەستەیەکی سۆر نەزاَیطتىاَی گىَسی 
. کەگێزايبَەوە، یبَی زوعبو تىوک و َسای ذبوەر

ثەاڵو زەستەیەکی کەيیص هەٌ کە هۆکبرەکەی ئبلاڵَەتزو نۆژیُتز زەرزەثڕٌ و زەڵێٍ یەکێک نەو 
ضەواَەی کە سارا ثۆ گەڕاٌ و گۆڕاَی کەش و هەوا نە يبڵ چىوثىوزەر چىَکە  يبَسوو ثىوٌ و ثێتبلەتیەکی 

پبش زەيێک هەست . سۆری نە ذۆیسا  هەست پێکزز نە ثٍ سێجەری زارێک نە لەراخ سیًیُەروز زەَیطت
ڕازەثێ هەتب نە چەو ئبو ثرىاتەوە، نە ڕەخ چەو چبوی ثە کبسکێکی زاریٍ . ثە تىێُیبیەتی زەکبت

سەرەتب زەیهەوی وەک هەيێطە ثە گۆنى و نۆچ نە ئبوی چەو . زەکەوێ کە نە سەر ذیسەاڵٌ کەوتجىو
زوایی يەحهىو َییە ثە هۆی چ فکزێک پێی ثبضجىو کبسکەکی زاریٍ (!ذۆسیب وای زەکززثىایە)ثرىاتەوە

کبسکەکەش هەر نە وێ فڕیسەزاو ورزە ورزە ثۆ . هەڵگزێ،ئەوەی نە چەو ثطىات پبضبٌ ثە وی ئبوثرىاتەوە
سجەی . نە کبتی گەڕاَەوە هەست ثە يبَسویی زەکبت و ثیرىارزَی َبَی ضەو، زەذەوی. يبڵ زەگەڕێتەوە

کە نە ذەو هەڵسەستێت چەَس پُۆکی لبوەیی ڕەَگ نە سەر ڕووی پێستی چزوچبوی ذۆی زەثیُێ و 
پیزە يێز زەستىجێ تێسەگب کە َیطبَەکبَی َەذۆضی زووسايی نە . هۆکبرەکەی نە پیزە يێز پزسیبر زەکبت

هبوارێکی يەتزسیسار نە سیُگی ثەتبڵ زەکبت و ثە سار زەڵێت سووثە هەستە نە يبڵ . سارازا زیبری زاوە
وەزەرکەوە، سارا ثە پۆضەکبوی وەزەرزەکەوی و پیزەيێزیص زووسەت يێتز زوور تز نە وی ثە زوایسا 

زەڕوات ئەوی ثۆ حبضبرگەی گىاڵٌ ڕێُىێُی زەکبت و پبضبٌ کە ثۆذۆی ثۆ يبڵ زەگەڕیتەوە چبڵێکی لىوڵ 
ی ثە زووزاری سەرپبَىوزرێژ نە هۆزە فڕیسەزاتە زەروو نەو -نە حەوضە هەڵسەلُێت، زەستە َىێُی سارا

زارەکبَیص نە تەَىورزاوێ و زەسىوتێُێ و هەتب . چبڵەیبٌ زاوێت، ذۆڵیبٌ وەسەر زەکبت و زایبَسەپۆضێ
. چەَس رۆژ  زووری نە ذەڵک زەکبت 

 نە ثەضەکبَی زوایی نێگێڕاَەوە گىيبٌ زەوەزاَییە کە يەسەنەی کبسکی زاریٍ کە سارا ثە وی ئبوذىارز 
. ثۆوە ئەگەر راست ثێت سۆر تز نە ئبلڵ َسیکتزە، هەتب زوعبو تىوک وَسای ذبوەر



ذىاڵسە ئەوهبيبٌ ثیُی کە سارا . ئەو کبسکیص ثیگىيبٌ زۆسايەکبٌ نە وێ نە ثیزیبٌ چىوە نێیبٌ ثەجێًبوە
ی گزت و جەيبوەرێکی سۆر ثۆ چبرە ڕەضی وی فزيێسکیبٌ ڕضتٍ، هەتب زەڵێٍ ذبوەریص "گىل"َەذۆضی 
. ثۆی گزیب

نە يبثەیُی ئەو سەر زەيسا نە لبزر ذەثەرێک وەزەست َەهبت وپیزەيێزی لىڕثەسەریص نە ذەيی ئەوە 
. ئیسی ڕووی ثیُیُی چبوەکبَی پڕ نە گزیبَی کىرەکەی َبثێت زوایی چەَس رۆژ َەذۆش کەوت ويزز

ثێئەوەی نە ڕوزاوی يززَی " حبجیبوە'حەوتىوەک زوایی يززَی ثبوکی، لبزر ثە ضەو ذۆی گەیبَسە گىَسی 
ثەو هۆیە کە گەیسطتەوە زێ ثەرەو يبڵ ڕۆیی و یەکجبر ثە کەیف ثىو، يسگێُی . ثبوکی هیچ  ئبگبزار ثێت

ثە زڵی زەزا کە ثبوکی و سارا پێکەوە زەثێُێت، يەسنىوو ضىاَی ئبوارەو ثبضیهی سیسە نە زوو يبَگ ثىو 
نەو گىَساَەی کە پەیىەَسیبٌ ثە عەضبیزی جۆراجۆر هەیە زەگەڕا هەتب ئبؼبیەکی جىايێز ثسۆسیتەوە، 

ی ئبسیسی ثەو راثززووی ڕەضی يزۆڤ کىژی، نە ثٍ ثبڵی يززاَەگی ذۆیسا پەَب -ئبؼبیەک کە ئەوو سارا
نە ئبکبيسا جىايێزێک نە ئبؼبکبَی عەضبیزی يەَگىر،نە . ثسات و ئەوی نە ضەڕی زوژيبٌ ڕسگبر کبت

یەکێک نە ئیهەکبَی ثەؼێزەت وچبو َەتزس و چبوپۆضی کىرز ثىو، ئەو لەونی ثەویسا کە هەر نە گىَسی 
ذۆی ثەضىاَیطی وەرگزێ و ئەوی ئەوهب نە ژێز سێجەری زاکۆکی ذۆی راثگزێت کە کەس َەتىاَت ثڵێت نە 

ئیستب لبزر ثە هیىاو پطتیىاَی ئەو لەونە يىحکەيە گەڕاثۆوە هەتب ثبوکی و . پطتی چبوی زوو ثزۆ هەیە
. سارای نەگەڵ ذۆی هەڵگزی وثۆَبو عەضبیزی يەَگىور یبَی ثۆ گىَسی زاکۆکیکەری ذۆی کۆچ کبت

هەستی پێکزز کە . لبزر سەرەتب ثۆ يبنی ثبوکی پیزی چىو و هەر چەَس نە زەرکەی زا واڵيێکی َەثیست
یەکەيیٍ . يبڵەکە چۆنە، هەر ئەو چۆنجىوَەی يبڵ گەنێک فکزی جۆراوجۆرو َبذۆضی نە يێطکی هبویطت

گیبَهەثەرێکی کە ثەر نە هەيىاٌ نە هبتُەوەی لبزر ئبگبزارثىو ثەراس سەگی ثبوەفبی ثىو، کە نە 
رازەثەزەر ذۆضحبڵ ثىوکە هێطتب هەر زەضەنی،ثەراس نە ثەراثەر يبڵی ثبوکی لبزر زرێژ ثجىو سەری نە 

کبتێک چبوی ثە ذێىەکەی کە زويبَگ ثىو َەیسیجىو کەوت، ئەوهب ضبی و ذۆضی . سەر زەستەکبَی زاَبثىو
. زەرثڕی  کە یەکجبر نە لهجی لبزر کبرتێکەر ثىو ئەوەَسی فىرسەت هەثىو سەگەکەی الواَسەوە

چىو ژووری هۆزەی ذۆی، .  نە وێزا ثۆ يبڵی ذۆی ڕۆیی و ئبچەرەکبَی زەرگبی نە ئبيسیب  وەرگزتەوە
هەيىو ضتی نە ضىێُی ذۆی ثیُی وکەيتزیٍ زەست تێىەرزاٌ و پەرژو ثاڵوی نە رێکىپێکی و تەکۆسی 

ثەاڵو لبزر کبری ثە هیچ کبو نەو ضتبَە َەثىو  ئەو زەیەویست ثەر نە هەر . يبڵەکەی وەثەر چبو َەهبت
. ضتێک ساراو ثبوکی ثسۆسێتەوە و ثساَێ ئەواٌ ثۆ کىێ چىوَە و هۆکبر چ ثىوە يبڵیبٌ چۆنکززوە

هبوسیی لبزر نە تەواوی ڕووزاوەکبَی کە نە پێىاری لبزر زا لەويب ثىوٌ ثە تەواوی ئبگبزارثىو،ثەاڵو ثە 
َبذبسا هیچی نەو ضتبَە پێُەگىت تەَیب ثێرەثەری َەثێت،ثەاڵو َێىڕۆ کە ذەڵکی زێ نە هبتُەوەی لبزر 

نە ثیستُی . ئبگبزار ثىوٌ ثۆ ثیُیُی هبتٍ ثىذچەی  ڕووزاوەکبَیبٌ ثۆ کززەوە، و لبزر هەيىو ضت حبڵیجىو
ذەثەری يززَی ثبوکی زەستی ثە گزیبٌ کزز،ثەاڵو نە گىێ نێجىوَی ذەثەری زووساو ثىوَی سارا وەکىو 

ئەو زوو يىسیجەتە یبٌ ثەالی کتىوپڕ زوو . سەثزێکی لىرسی وەسەری کەوتجێت نە هۆش چىو وەهەرز کەوت
ثبری لىرس ثىوٌ کە زەستی سزوضت یبٌ ثە لەونی ثبسێکیبٌ تۆڵەی ذىزا ثىو کە نە وی کززەوە،ثباڵو 

. لىرسبیی زووەو ئەو هەَسە گزاٌ و نە تبلەت ثەزەر ثىو کە لبزر گزاَی یەکەيی هەَسە هەست پێُەکزز

 



ضىاَی الو جىاَچبک ئیسی ثێئیمجبڵ َبيزازو ثەذت ڕەش ثجىو نە ژیىار هیىاو ئىيیسی پسیبو لەتیبو 
هەتب هەَىوکە ئەو ئبپۆرەو ئەرکی گزاٌ و ثەذتڕەضی و تباڵوذىارزَەوە سەذتی و کۆنە يەرگی و . ثڕیبثىو

ڕەَج و کىیزەوەری و زەرزو يەیُەت سەر کۆَەو تىاَج نێساٌ و پڵالرو لسەی ثە تێکىڵ پێگىتزاٌ و نۆيەو 
ئبسار کێطبٌ گبسَسەیی و ئەو هەيىو ثێىیژزاَی و يزۆڤ کىژی و زەيتەڕی و ذۆ رێرەری و پێڕايىوسی 

لجىوڵ کزز ثىو، کە ڕۆژێک ثتىاَێت نە گەڵ سارا ژیبٌ ثکبت و ذۆی ثێ هیچ پێطگزو نەيپەرێک نە پبڵ و 
لەراخ وی ثجیُێت،ثەاڵو هەسار زاخ و ئۆف و ئەفسىوس و يربثٍ کە ئیستب زەیجیُی ثەذتی َبڵەثبر 

فەنەکی ثەز تىذى و ثەز سات و َبجُس نە گەڵ وی سوڵًێکی کززوەو نەيپەرێکی ئەوهبی نە سەر ڕێگبی 
. زاَبوە کە تێپەڕیٍ نەو نەيپەرە و نکبٌ ثە سارا ئیسی ثۆی يىيکیٍ َییە

لبزر ثێگىيبٌ نێی یەلیٍ ثىو کە هەر ثەرەثەست و کۆسپەکی زیکە ئەوی نە سارا جیبو زوور کزز ثبوە،ئەو 
ثە هێس ی ئەڤیٍ و ئیطك و زڵساری و يىحیجەت زەیتىاَی وزەضیب ئەوی نە سەر ڕێگبی ذۆی وەالثبت و 
هەڵگزێ،ثەاڵو نە گەڵ َەذۆضی گىنی، زەتىاَی چ ثکبت؟ نیزە زا ثىو کە لبزر ذۆی کسو نەڕو ثێ هێس 
زەثیُی و هەتب ثەو ڕازەیە کس و ثیگیبٌ و ثێتبة و ثێتبثطت و ثێتبلەت ثێسەسەاڵت و ثێىسەو ثێهێسو 

ئەو تەگەرەو . زەستُەڕۆیطتىو کەالفە، هەتب ثۆ زەرزی يەَسی و زايبگ و ثێتىوش و وەستبوی ذۆی گزیب
. جڵەوگزو ثەرسیُگە نێجڕیُەوە ئیسی ئەو کۆست وکۆسپ َەثىو ثکزێ نە گەڵ وی کبرێک ثکزێت

نێزە نکبٌ ثە يبضمە و يەحجىوة و زنجەر وگزاوی، تەَیب رێگبیەکی هەثىو و ثەس،ئەویص ئەيە ثىو ذۆی 
ثەاڵو ئبذز چ ئبوەسێک حبسر ثىو ئەو . تىوضی ئەو َەذۆضیە ثکبت،ئەوکبت ثە حىکًی سۆرەيهی ثەو ثهکێت

يەسنىوو سۆری فکز نێکززەوە  کە چ ثکبت و چ ذۆڵێک وەسەر کبت؟ سەرەتب کەوتە ئەو فکزە کە ! کبرە ثکبت
ثە ژیبَی پڕ نە چەريەسەری و کىێزەوەری ذۆی زوایی ثێُێت وئیسی ئەو هەيىو َبذۆضرۆیی وَبذۆش  

وەسیهەی ئەوکبرەضی نەثەرزەست ثىو، کە ئەو ذەَجەری ڕووت وثیکبالَی سارا ثىو . وچبرەڕەضی َجیُێت
ئەيە ثەس ثىو کە نە گىضەوپەسیىەکی ثێسەَگ نە . کە لبزر هێطتبش ئەوەی نەثٍ پطتجیُسی ڕۆزەکززثىو

ثەر ضىتکی زەرکیطێ و نە سیُگی ذۆی راکبت و ئەو پەروەَسو زەوسییەی َەحس وضىوو ثۆ هەيێطە 
نە زوای کەيێک فکز نێکززَەوە نەو ذەیبڵە پەژیىاٌ ثۆوە، ساَی کە ذۆ کىژی جگە نە ثە سەرزا . ثجستێت

. سەپبَسٌ نە ثەراثەرڕووزاوی زڵتەسێٍ ضتێک َییە و نە ڕاستیسا َیطبَە ئبذزیٍ پهە کسی و تزسەَىوکییە

ثڕیبرەکبَی وی هەتب ئێستب نە سەر ئەو پهە ثىو کە نەيپەری َێىاٌ ذۆی وسارا نە سەر رێگب وەالثبت، 
یەکجبر فکزی . ئێستب ثە ذۆ کىژی ئەو کبرە يىيکیٍ َەزەثىو،ثەڵکىو نە جیبتی نەيپەر ذۆی هەڵسەگزت

ی چهۆٌ زەتىاَێت نە يبثەیٍ هەنگزێ، ئبلڵی (زووساو)کزز کە سەزی لبیى و يىحکەيی لەڵطت تێُەثىوی 
ضەواَە نەو ثبرەوە سۆری فکز زەکززەوەو سۆری فطبر ثۆ يێطکی . ثە هیج جێگبیەک َەگەیی

نەو ثبرەوە فکزی ثەيە گەیی، کە . زێُب،هەتبضەوێک ئەو گزێپىچکەیەی ثە ضێىەیەکی سەیز کززەوە
ئەگەر َسێک ثىوٌ نە سارا ثۆ ذىزی وی َبيىيکیُە، چ ثبضتز نەيە کە ذۆی نە سارا َسیک ثکبت،یبَی نە 

" گىالٌ"سیًی زواییٍ ثسا،نە َبو ذەڵکبَی ئبسبیی کە سورثەی نە گەڵی ثجىوٌ ثە زوژيٍ هەڵێت و ثۆ َبو 
. ثڕوات

ی (کىنیت)ئەو فکزە ضێتبَە ئەوَسە نە يێطکی زا گىراو ثە هێس ثىو کە ثە راستی ثڕیبری گزت سجەی ڕیگبی
. زووسايەکبٌ ثگزێتە پێص و ثە نە ئبيێس گزتٍ و ڕايىوسبَی سارا،ثچیتە رێسی واٌ



نەواَە ثىو هەيىوذەڵکبٌ ثە رزێُی يزۆڤێکی ئەوهب ضێت پێجکەٍَ و کێژی جىاَچبک ثەهەر ڕازەش جُسی 
و سریف و ضهک و تەَک و َبسک و نە ثبرو فزضتە رووثێ، زوایی تىوش ثىوٌ ثەو َەذۆضییە الیەلی ئەيەی 

َبيێُیی کە هەتب نە زوورەوەش نیی ثڕواٍَ،ڕەَگە ذىزی لبزریص ثەرێ هەر ئەو ئبلیسەو ثیزو ثبوەڕی 
هەثىوثێت، ثاڵو ئەو سەر زەو کبتێک ثىو کە ئەڤیُی لبزر ثە سارا ثۆ جىاَی وهەستی ذىزا زای ثىو 

يەسەنە ئەگەر ثە ضێىەیەک َىلسبَییەک نەو جىاَییەی کەو زەکززەوە  ثە ئەڤیُساری لبزریص وارز 
زەثىو،ثەاڵو ئەيزۆ کبری ئیطك و يىحیجەت ثەجۆڕێکی سەر سىڕيبٌ ثەرس ثجىوە وضىاَی ذۆ زۆڕاو  سارای 

یەی گزاوی وی ثە هەر ثیچى وپۆتەراک وتەحزو زیسارو زروضى -تەَیب ثۆ سارا ثىوٌ زەویست،ئێستب ئەو سارا
و سەروسیًبو زەيىو چبو،کەسى و سەروسەکىت و لەاڵفەت ثىایە، هەر ذەوش و ؼەوش و کەيىو کىرتی و  
ؼەور و کەيبیەسی  وثەساڤیت وثەنگە کە زەثىو نەثەرچبوی ئبضك گزَگ َەثىو، ثۆ وی زونجەر هەر ئەو 

سارای جىاٌ و ذىێُطیزٌ ثىو کە ئەو زەیەویست،ئیسی ئەو پەکی ثەوە َەکەوتجىو کە گیبَی نە پێُبوی وی 
. ثەذت زەکبت

ئەو ضەوەی کە لبزر ثڕیبری گزت ثىو کە سجەی ثڕوات و ثەسارا ثهکێت،نەو ثبرەوە نە زەریبی فکزی 
پەریطبٌ ووئبڵەزیُی و وەرەسی و ثێیکەیفی و ذەو وزەرز َىلى ثجىو زەرگبی هۆزەی کزاوە و ذێساَی 

. ژَی يەسنىوو ثیُتەَگ وپطىو سىار ڕێگبیەکی سۆری ثەؼبر زاٌ وهەنێُکگساٌ ثڕیجىو.  ذبوەر وەژوورکەوت
لبزر نە ثیُیُی ذبوەر کە ئەوهب ثێىەذت ثەزوایسا هبتجىو ئەسَەک ثىو زاذۆرپب و  . زڵەکىتەی گزتجىو

ذبور ثەو ثۆچىوَە يێززەکەی زەیەوێ ثڕوات ثێ ئەوەی لسەیەکی زیکە ثکبت زاوێُی گزت و . هەستبوە
: ثەپبڕاَەوە گزیبٌ پێی گىت

ئەنحبٌ زێٍ ثزاکبَی يٍ نە ڕێگەزاٌ سىێُسیبٌ ذىارزوە کە تۆ ! لبزر ثە ذبتزی ذىزای ذۆت وەضبرە
.   ئبذز ئەتۆ ثبوکی يُباڵکبَی يُی، ئەيٍ َبيهەوێ ذىا َەذىاستە سەزەيەو يسەڕەتێک ثەتۆثگبت. ثکىژٌ

لبزر کە هەيىو فکزی نە الی سارا ثىو، چ تێُەگەیی،  وەکىوکەسێک حبڵی َەثىوثێت چیبٌ ثەوی گىتىوە، 
. ثێسەَگ راوەستب ثىو چبوی نەذبوەر زەکزز

ثە تۆ : ذبوەر کەکەيتەر ذەيی و ثێًىثبالتی وی ثیُی، َبڕاحەت ثىوپێێ نەسەرلسەکە لزسبَسو گىتی
ئیستب .زەڵێى ثزۆلبزر،کبت نە زەست يەزە، ئەتۆ چەکت پێُییە هەتب نە ذۆت زیفبع و ثەرگزی ثکەی

! هب سووثە ذۆت وەضێزە! زەگەَێ

. يەتزسی يەرگ نێی نە ثۆسە زایە:لبزر وەرزە ورزە وەذۆ هبتەوە هەستی پێکزز يەتزسیەکی گەورە یبَی
يەسنىوو ضىاٌ نە هەنىو يەرجێکسا لەراری گزتجىو کە زەیىیست ثە يەتزسی يززٌ چ  ثبیەخ زاَەَێت،هەر 

پبضبٌ وەثیزە ذۆی هێُبوە کە ذۆی ثەسارا . نە وێ ڕاوەستێ و نە گەڵ واٌ ڕوو ثەڕوو زست ثەیەذە ثێت
ئەو فکزە ئەوی وەجۆنە ذست،تەکبَێکی . ثەذطیىە،کەوا ثىو زەثێت سیُسو ثًێُێ هەتب ثە وی ثهکێت

نەذۆزا،ثەاڵو ذبوەر سۆرتز نە وی َیگەراٌ ثىو زەستەکبَی گزتٍ و ثە کێطەکێطە ثۆ هۆزەکەی تبریک کە 
. نە پطتەوەی هۆزەی هەول هەڵکەوتجىو ثزز،پبضبٌ گەڕاوەو زەرکەی گبڵە زا

کەيێک زوایی زەرگەی زەرەوەی هۆزە ثە تىَسی کزاوەو ثزاکبَی ذبوەر ثە ذەَجەری ڕووت هبتُە 
هەر زووک سەر سبو و واق وڕيبو تىورەو کەف نە . ژوور،ثەاڵو نە جیبتی لبزر ذۆضکی ذۆیبٌ ثیُیی



یەک نەواٌ ثۆ الی ذبور ؼبری زاو ثە . سەرسارو َێىچبواَیبٌ ؼەسەثی نێسە ثبری چبویبٌ نێکتزکزز
تىوڕەیی زەَگی ثەرس گىتی گىڕاَسی ئەتۆ نێزە چ زەکەی؟ ئەو َبپیبوە نە کىێیە؟  

لبزری زەڵێێ؟ ئەيُیص هبتجىوو ئەوی ثجیُى،ثەاڵو  تەَیب زەرکەی يبڵەکەی کزاوە ثىو،ثێ ئەوەی نە ذۆی 
ذەثەرێک هەثێت، 

ئەتۆ چ کبرت ثە لبزر ثىو؟ 

. هبتجىوو کە نە گەل وی سەثبرەت ثە يُبڵەکبَى لسە ثکەو ونیی ثرىاسو کە تەکهیفیکی ثۆ واٌ زیبری کبت

سەرەتب ویستیبٌ ثڕۆَە زەرو ثە زوای . زوو ثزا جبرێکی زیکە ثێسەَگ ثىوٌ،نەو حبڵیسا چبویبٌ نێکسە کزز
ذىضکى : ئەو ثزایەی کە نەگەڵ ذبوەری لسە کزز ثىو گىتی. کبریبَسا ثزۆٌ،ثەاڵو پبضبٌ پەژیىاٌ ثىوَەوە

. ثەراستی چ ذەثەرت َییە؟ ئبذز ئێًە هبتىویٍ کە تۆنەی تۆی نێ وەرگزیٍ! ڕاست ثڵێ

ثزاگیبٌ گىتى چ ئبگبو نە وێ َییە،ئەيُیص ثۆ کبری ذۆو هبتجىوو کە ئەوی ثجیُى، ثە زاذەوە ئەيُیص نە 
زیتُی ثێجەش ثىوو، 

ئەتۆ ثە لىرئبٌ سىێُس زەذۆی کە ذەثەرت نە وی َییە؟ 

کىرزێکی ثبوەر ثە زیٍ و ئیًبٌ چەتىوَە  ثە زرۆ سىێُس ثە . نەو لسەیە نەضی ذبوەر کەوتە نەرسیٍ
ذبوەر ئەگەر يەتزسیەکەی گیبَی ذۆی ثىایە و ثە سىێُس ذىارزٌ ثە لىرئبٌ َەجبتی ثىا، . لىرئبٌ ثرىات

زەژوار ثىو سىێُس ثە لىرئبٌ ثرىات،ثەاڵو ئەو لبزری سۆر نە ذۆی ذۆضتز زەویست و ثۆ َەجبتی وی حبسر 
سىێُس ثە لىرئبٌ : ئەيە ثىو کە زەست و جێ سىێُسی ذىارزو گىتی. ثە هەر کبرێکی ثىو،هەر چەَس ثێریز،

. کە چ ذەثەرێکى نە لبزر َییە

ئەو سىێُسە ثۆ ثزاکبَی ذبوەر جێگبی يتًبَە ثىو،هەر زووک نێیبٌ یەلیٍ ثىو کە ذبوەر ڕاست 
زەکبت،هەر زوويتًبَەیبٌ هەثىو کە يەسَتز سىێُس،سىێُس ذىارزٌ ثە لىرئبٌ،ثەڵێ،ثە راستی ئبلیسەی 

.  کىرزێکی ثەزێٍ و ذىزاَبس و زەيبر گزژ ئەيەیە

نە زوایی ڕۆیُی ئەواٌ، لبزر ورزە ورزە تێگەیی . ذبوەرو کە ثزاکبَی نە يبڵی لبزر وەزەرکەوتٍ و ڕۆیٍ
پطىەکی هەڵکێطبو سەر نە َىێ . ئیستب زەتىاَێت نە حبضبرگب ذۆی ثێتە زەر. کە گیبَی کڕیبوەتەوە

هەر سجەی زەثىایە نەو ژیبَەی سبزەو . سەثبرەت ثە ثڕیبری چەَس چزکە پێطتزی ذۆی،ثەفکز زاچىو
چبو پۆضی ثکبت ثە زووسايەکبٌ ثهکێت،چ ثکبت؟ ئیسی - ئەگەر تىاَیجىایە ثجێت- ئبسبیی وضیزیُی ذۆی

. َەیسەتىاَی نە سارا زەست وەکێطێ،وثڕیبری گزتجىو

 (لەالی ڕەسى سێت)نەو ثەیُە زا لبزر جبرێکی وەثیزی ئەو ذەوەی کەوتەوە کە نە پطت زیىاری ثبؼی
کە نەوێ نە ذەوی زیجىو کەنە رەخ زەریبیەکی گەورە ضەپۆالوی ڕاوەستب ثىو، ساراش نە رەخ . ثیُی  ثىوی

سارا ذۆی نەَبو زەریبی ضەپۆالوی هبویطت، لبزریص ثە زوای ویسا ذۆی نە ئبوزا، هەتب . وی ثىو
نێزە تێگەیی کە ذەوَەکەی . ساراَەجبت ثسا،ثەاڵو هیچکبيیبٌ ذۆیبٌ پیُەگەیُسراوە سەرەوەی ئبو

وەڕاست گەراوە،یبَی سارا ذۆی زە زەریبی گىالٌ هبویطتىوە، و ئێستبَۆرەی ئەوە ثىو کە ثە زوای سارا 
. ذۆی نەوگززاوە ثبوێژیت



ثەوەثیز هێُبَەوەی ئەو ذەوە ثڕیبری لبزر يىحکەيتز ثىو، زووێیی نەکەوضیک َب کە نەو ثڕیبرە چ ضک و 
سجەی ڕۆژی زوای وەذتێک نە ذەو هەستبوە ثێئەوەی نە گەڵ چ کەس لسە . گىيبَێک ثە ذۆی ڕێگب َەزات

ثکبت یبٌ يەسەنەکە ثۆ کەس زەرثڕی و ثسرکێُێ کە يەثەستی چییە؟ ڕێگبی کبونی زووسايەکبَی گزتە 
کبتیک گەیە ثبذەکە نە زوور يیگەنەی ئبوزاَی ثیُی و نە زوورەو نە گەڵ پەسەکبٌ و هبڤبڵ . پێص

ضىاَەکەی ڕەحیى يبنئبوی یەکجبرەکی کزز،چبذێک کتىپز ئبوری وەپطتەوە زاوە ثەراسی ثیُی کە نێزەش 
ثەهەسار سەحًەت ثەراسی گێڕاوەو ثۆذۆی ثۆ َبو يێطەکبٌ . ثەرەهەاڵی َەکززوە وهەروا ثەزوایسا زێ

. چىو،نە ئبکبيسا سەرکەوتىوثىو کە یەکجبرەکی ذۆی نە سەگەکەی وەضێزیت

.  سەرئبَجبو ذۆی گەیبَسە َسێک ضىێُی زۆسايەکبٌ و سارای ثیُی کە نەثٍ زیىاری زاَیطت ثىو،َبسی

! سارا: ثبَگی کزز

نە زیتُی ضىاَی چبرەڕەش کە ثەێیی . سارا چبوی نە ڕووثەڕوی ذۆی کزز ثە سەر سىڕيبَەو لبزر ثیُی 
ذۆی  ثۆ واڵتی ثەذت ڕەضبٌ هبتىوە، هەتبذۆی سۆرتز ثەزثەذت ثکبت، ضەنەژاو زاذىرپب و هەيىو نەضی 

!!... َبڕەتەی کێطبو هبواری کزز ثگەڕێىە ثگەڕێىە ثڕۆ،ثەاڵو کىا گۆێچکەی گىیجیسی. وە نەرسیٍ کەوت
کبتێک ثیُی . يەججىور نەجیی ذۆی هەستب و هەاڵت هەتب لبزر نەگەڵ وی پەیىەَسی َەگزێ ذۆی نێُەزا

: کە لبزریص وەزوای کەوتىوە زەیهەوێ ثگێزێ زەستی ثەپبڕاَەوەکزز وگىتی

ئیسی کبر نە کبر تێپەڕیىە ئیسی َبتىاَی ئەو نەيپەڕی نە َێىاٌ . لبزر ثە ذبتزی ذىزای نە يٍ زوور کەوە
. نێى زوور ثە،زەَب ئەتۆش گىڵ زەثی. هەڵگزی

نەوچزکە ثەزوا یەکی زیکەش ثەو . ئیسی هەيىوضت تەواو ثىو. لبزر گىێی َەزایە و سارای نە ثبوەش گزت
. گزوپەی زووسايبٌ سیسەثجىو

ثبڵێ،لبزر نەئبکبيسا جهی کززەوەی نە ثەر ثڕیبری ذۆی کزز وذۆی گەیبَسەسارا گىنی ذۆضەویستی ثەڵێ 
.  َەذۆضی گىنێص َەیتىاَێ ثجێتە نەيپەری َیىاَیبٌ وئەو نەيپەریطی هەڵگزت

زوو رۆژ زوایی کبتێک ذبوەر ثۆ يبڵی لبزر هبت،ئەوی َەزیت،وای فکز کزز کە ضىوەکەی نە زەستی وی 
. نەتزسی ثزاکبَی هەاڵتىوە

يەسنىوو ذبوەر،تەَیب یبزگبری کە نە لبزری هەثىو وتىاَی نەالی ذۆی ڕاثگزێ وئبگبزاریبٌ ثکبت زوو 
نە ڕۆژەکبَی زوایی یبزگبریەکی . يُساڵی َبسَیٍ ثىوٌ  و ئەو زوە هەيىو ڕۆژێ لبزریبٌ وەثیز زێُبوە

ثىو " ثەراس"و ئەو سەگی ثبوەفبی لبزر یبَی . زیکەش نە لبزری ثەو زووە سیسە ثىو

ذبوەر ثە هۆی ذۆضەویستەکی سۆر کە ثە يێززکەی هەثىو و زەیساَی کە ئەو سەگەکەی سۆر 
ذۆضسەوێ،ثەراسی ثۆ يبڵی ذۆی ثزز و نە وی وەکىو یبزگبریەک ثە َزخ نە زەرواَی ضىاَی لبزر سۆر ثبش 

. پێی ڕازەگەیی

ڕووی ویطی ثە ڕۆٌ چەور زەکززو ثە . نە تەَىورزاویطت" ثەراس"ذبوەر هەيىو ڕۆژێ َبَێکی گەورەی  ثۆ 
ڕۆژ نە ڕۆژ کس تز " ثەراس"ثەراسی زەزا کە ثزسی َەثێت،ثەاڵو سەیز يبثىو کە ثۆچ ثەو هەيىو ئبگبزارییە 



ثەو ثڕیبرە . ڕۆژێکی ثزیبری گزت ثۆ ذۆی کبتی َبٌ زاٌ ثە زوایساثچی و هەتب هۆکبرەکەی ثساَێت. زەثێت
وەذتێک َبَی زایە ئبگبزار ثىو هەتب ثساَیت زیرىات یبٌ َب،ثەراس َبَی هەڵگزت و نە يبڵ وەزەر 

کەوت،ذبوەر ثە زوایسا چىو،سەگی ثە وەفب ڕێگبی يێطەاڵَی زەرەوەی گىَسی گزتە ثەر،زوایی نەو رێگبی 
ثیُی کە ثەراس َبَەکەی نە َسێکی . ذبوەریص هەتب وێی نە گەڵ  چىو. کزز" کىڵیتی گىالٌ"الزا، ڕوووی نە 

ذبوەر وای ثۆ چىو کە ئەو ذۆثەذت کززَەی ثەراس، سەثبرەت ثە سارایە،و . نە سەر هەرز زاَب" کۆذتەکە"
ثەاڵو وەذتیک هێُسیک چىو پێطتز هەتبثساَێت  چ کەسێک َبَەکە . َبَی ثۆ وی هێُبوە

هەڵسەگزێتەوە،چبوی ثە لبزر کەوت حباڵتێکی ئەوهبی ثۆ زەست زا کە ثێگىيبٌ ئەگەر ثە هۆی يُبڵەکبَی 
َەثىایە ذۆی زەکىضت،يەسنىوو َسیک ثىو ثێهۆش ثکەویتە سەر هەرز، ثەاڵو کبتێک پبیەی ئەوڤیُساری 

هەتب ئەو ڕازە يىحکەو ثیُی، تێگەیی کە ثەڕاستی ئبوەس نە ثەرايجەر ئەویٍ ثێهێسوکسو " سارا"لبزری ثە 
ثە هۆی ئەویٍ ثە گیبٌ و زڵ کڕیىە،وجىزی " گىنێطی"ثێ لىزڕەتە ،هەتبئەو جێگبیە ئەوپیبوە َەذۆضی 

. ذۆی نەو ثیُەزا ثە ضتێکی ثە سیبزی و َبپێىیست  ثیُی و ثە ئبفەریٍ و سەرسىڕيبٌ ثۆيبڵ گەڕایەوە

چەَس ڕۆژ زوایی،ذبوەر نە گەڵ هەر زوو يُبڵی نە حبجی ئبوا ڕویجىو،و هیچ کەس َەیساَی کە ثۆ کىێ 
! چىو

 :تەواثىو

 ثىو واەڕۆژ ت١٣ثە

. ی ساییُی 18-08-2013ڕیکەوت 

 

 

 

 

 

 

 

 


