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نە ژیبَضا گەنێک ثزیُی تەضەَب هەٌ، کە وەکىو سۆرە نە لىنیُچکێک، ورصە ورصە گیبٌ 
َبکزێ ئەو صەرصوو کىنىو َبسۆراَە، نە الی چ کەسێک صەر ثجڕێ و . صەکڕێُێ و صەسىات

ثضرکێُی، چىَکە نە سەر یەک سەڵک پێیبٌ وایە کە ئەو صرصەوو کەسەراَەی ثبوەڕ 
پێُەکزاو، ثەضێک نە ڕوصاوی پێطئبيەصی ثە صەگًەٍَ و ثە عەجبیت و جێگبی سەر 

سىڕيبَیبٌ صەژيێزٌ، و ئەگەر کەسێک ثڵێت یب ثُىوسێ،سەڵک ثە پێی عبصەت و ئبلیضەو 
ثیزو ثۆچىوَی سۆیبٌ، تێضەکۆضٍ ئەوی ثە پێکەَیٍ و ضک و گىيبٌ و گەيە و لىيبر پێضاٌ 

و ثسصاٌ و پبسمبڵی ثە دیسبة ثێٍُ، چىَکە ئیُسبٌ هێطتب چبرەو صەريبَی ثۆ 
َەصۆسیىەتەوە و تەَیب صەريبَی وی نە ثیز ثزصَەوەو ـەرايۆضی و سۆ نێگێژ و گێم کزصٌ 

و پەَبثزصٌ ثە  يەی و يەیشبَەو  سەوی صەستکزص و تزیبک و هێزۆئیٍ يبصصە 
هۆضجەرەکبَە، ثەاڵو ثە صاسەوە ئەو جۆرە صەواو صەريبَبَە چزکەو چبر  و کبتی وەرسیٍ 

و نە جیبتی ئبراو و تەسکیٍ و سىکُبیی ثەسطیٍ، نە صوایی سەر صەيێکی کىرت 
. صەرصەکەی کىنتزو تىَضو تەضەَبتزو کۆڵەوارتز صەکبت

ئبسۆ ڕۆژێک صا صێ کە نەو ڕاسو َهێُیە کبریبَەی تەژی نە ڕەيسو سەرصاپۆضزاو و 
َەصرکبوی ئەو ڕووصاواَەی سزوضتی، نەو صەَگضاَەوەو سایەڵەی سێجەری گیبٌ، کە نە 
َێىاٌ ثێهۆضی و ثێضاری سۆی صەَىێُێ، کەسێک نێێ دبڵێجێ و سەرەصەری نێضەرکبت؟ 

 ئەيٍ تەَیب ثە راڤەو ضیکزصَەوەو ئبسەَتی، سەثبرەت ثە یەکێک نەو ڕووصاواَە صاسۆو 
کە ثۆسۆو هبتۆتە پێص و سۆو نە گەڵی صەست نە يالٌ و صەست ثە یەسە ثىوو و ثە 

ڕاصەیەک ئەيُی ڕاتڵەکبَض کە هیچ کبت نە ثیزی َبثەيەوە، و ضىێُپێی َەدس و ثەص 
هەتب نە سەر صوَیب سیُضوو،نە ئەسەل هەتب ئەثەص، هەتب ئەو جێگبیە کە نە - یىويی وی

ژهزاویى . ژیبَی يٍ سەهزاوی صەکبت- صەرەوەی تێگەیٍ و ـبيیٍ و ڕێ تێجزصَی ئیُسبَە
َىوسی، ثەاڵو صەيەویست ثڵێى صایى و صەرهەو هەڵگزی صار و صەرصی ویى نە گەڵ سۆو 

. هەثىوەو نە گەڵ سۆو صەثێت



صەجب ئەيٍ دەونضەصەو هەتب ئەو جێگبیە کە نە ثیزيە، ئەو هەی کە نە پەیىەَضی ئەو 
ڕووصاوە نە سەیُى صا يبوە ثُىوسى، ثەڵکىو ثتىاَى نە يەڕ وی صاوەریەکی سەرجەو ثکەو، 

چۆَکە ثۆ يٍ چ - تەَیب صڵُیبثجى و یبٌ نە ثُەڕەتضا ثۆسۆو ثطیى ثبوەڕ ثکەو! َەک
تەَیب سۆؾ نەيە صەکەو کە سجەی . گزیُگبیەتی َییە کە ئیضیکە ثبورثکەٌ، یبٌ َەکەٌ

چىَکە نە صەوراَی ئەو ئەسيىوَبَەی ژیبٌ، . ثۆسۆو ثًزو و هێطتب سۆو َەَبسێجێت
تىوضی ئەو ثبثەتە ثىوو کە چ هەڵضێزێکی تزسەَۆک نە َێىاٌ يٍ و ئەواَیتز ثییەو 
ثىوَی هەیە،و تێگەیى و ـبيى کزص،صەجب هەتب ثۆو صەنىێ صەثێ ثێضەَگ ثى و هەتب 

صەنىێت صەثێ هسری سۆو ثۆ سۆو راگزو و ئەگەر ئێستب ثڕیبرو گزتىوە کە ثُىوسى، تەَیب 
سێجەرێک کە نە سەر صیىار سىار ثۆتەوە، - ثۆ وەیە کە سۆو ثە سێجەری سۆو ثُبسێُى

وەکىو وەیە کە هەرچی صەیُىوسى ثە دەسو ئیطتبیەکی هەر چەَض تەواوتز هەڵیضەنىوضی 
ثۆ وەیە کە صەيەوێ ئەسيىوَێک ثکەو، ثساَى ثەڵکىو ثتىاَى یەکتز -. و لىوتی صەصات
چىَکە نەو کبتەوە کە پەیىەَضی سۆو نە گەل ئەواَی تز پچڕاَضوە، . ثبضتز ثُبسیٍ

. صەيەوێ سۆو ثبضتز ثُبسى

نە هەر ڕاستێیەک سۆرتز ئەيٍ ئەضکەَجە و جەسرەثە ! هسرو ـکزی پۆچ و َبو ثەتبڵ
ئبسۆ ئەو سەڵکبَەی کە وەکىو يٍُ،کە ثە ڕەواڵەت پێضاویستیەکبٌ و هەواو . صەصات

هەوەسی يُیبٌ هەیە، سەرێکی ـزیىصاَی يٍ َیٍ؟ ئبسۆ نۆچێک سێجەر َیٍ کە تەَیب ثۆ 
لەضًەرەو گبڵتەو پبسمبڵی و ـزیىصاٌ و  ثُکڵیطە و ثە هەڵە ثزصَی يٍ ثە وجىص 

هبتىوٌ؟ ئبسۆ ئەوهەی کە هەستی پێضەکەو، صەیجیُى و هەڵیضەسەَگێُى، سەراَسەر 
ضێىەیەک سەیباڵوی َییە، کە نە گەڵ ڕاستی و صورستی سۆری تەوـیز هەیە؟ 

ئەيٍ تەَیب ثۆ سێجەری سۆو صەَىوسى کە نە ثەر چزا، وە صیىار کەوتىوە، صەثێ سۆيی 
. پێجُبسێُى

 ***

نە صوَیبی هیچ و پۆچ و تەژی و صاريبڵ و نێپبنیپ نە هەژاری و ضىێُی ژیبٌ،ثۆ یەکەيیٍ 
کەڕەت، ـکزو کزص کە نە ژیبَی يُضا ثزووسکەیەکی ڕۆژ صرەوضبوە، ثەاڵو ثە صاسەوە، 

ئەيە تزووسکەی سۆر َەثىو، ثەڵکىو تەَیب تیطکێکی تێپەڕیى، هەسبرەکی ثبڵضار ثىو کە 
ثە ثیچًی ژَێک، یبٌ ـزضتەیەک سۆی َىاَض، نە ڕووَبکبیی ئەو چزکە، تەَیب یەک 
سبَیە، هەيىو ثەصثەستی و چبرە ڕەضییەکبَی سۆو ثیُی و ثەگەورەیی و عیسەت و 

جەالل و ضکۆی ویى ـبو کزص، صوایی ئەو تیطکە، نە گێژاوی ثىڵیڵ و تبریکبَی کە صەثىو، 
َب، َەضیبو و َەيتىاَی ئەو ورضەو پڕضُگ و ڕەهێڵەیە، ثۆ . وٌ ثێت، سەر نە َىێ وٌ ثىو

. سۆو ڕاگزو و صەستەيۆ کەو



صوو يبَگ و چىار ڕۆژ کە پێ ضىێُی وٌ ثىوی ویى، هەڵگزتجىو،ثەاڵو - َب- سێ هەیڤ
ثیزەڤبَی چبوەکبَی سێذزثبسی، یبٌ ئبوریُگ و پزیطکی ڕەکێطی سەيسەکبَی، نە سیىارو 

چهۆٌ صەتىاَى و صەضیى ئەوەی ـەرايۆش کەو و نە ثیز . ژیبَی يٍ صایى و صەرهەو يبیەوە
؟ .سۆو ثەريەوە، کە ئەوهب پەیىەَضارو ثەستزاوە، ثە ژیبٌ و ژیىاری يُە

َب،َبوی وی چ کبت و چبر  َبهێُى، چىَکە ئەو ئیضی ثەو ثەژٌ و ثباڵی ثبریک و تەو 
ئبوی،،ثەو صوو چبوی گەورەو سەر سىڕهێُەر و ورضە صار، کە نە پطت ژیبَی يٍ سەثزۆکە 
ثە صەرصو سەو و صەسىژیبو صەتىاوە، ئەو ئیضی پەیىەَضی ثەو صوَیبی هیچ و پۆچ و صڕَضە 

.  َب،َبوی وی َبثێ تێکەڵ و ئبویتە ثەو ضتبَەی سەر گۆی هەرص ثکەو. َییە

نە پبش وی ئەيٍ ئیضی سۆو نە جەرگەی ئیُسبَەکبٌ، نە جەرگەی گەوجەکبٌ و سۆش 
ضبَسەکبٌ ثە سەر جەو هێُبصەر و ثۆ نە ثیز ثزصَەوەی ئەو صەرصاَە، ثۆ يەی و 

ژیبَی يٍ تەواوی ڕۆژ نە َبو چىار صیىاری هۆصەکەو . يەیشبَەو تزیبک و واـىرو پەَب ثزص
.  سەراَسەری ژیىارو نە َێىاٌ چىار صیىار تێپەڕیىە. تێپەڕ صەثىو و صەثێت

هەيىو . سەراَسەری ڕۆژ سەر گەريی يٍ َەسص کێطبٌ نە سەر، الپەڕەی لەڵەيضاٌ ثىو
کبتى ثۆیە کبری و ضکڵ کێطبٌ نە سەر جهضی لەڵەيضاٌ و سىارصَەوەی ضەڕاة و ئبرەق و 

کێطبَی تزیبک صەثىو، کبری گبڵتەی ضکڵ کێطبٌ،ثۆ ئەوەی سۆو گیژ ثکەو، ثۆ ئەوەی 
. چبر ثکىژو

نە جىاَچبکی ڕووصاو يبڵەکەو نە صەرەوەی ضبری،نە َبوچەیەکی کپ و ثێضەَگ و ئبراو 
صوور نە ئبژاوەو و هەراو هىریبی ژیبَی سەڵک هەڵکەوتىوە، صەوروپطتی وی، ثە تەواوی 

تەَیب نە الی سەَضەک، يبڵەکبَی ثە لىڕ صورست کزاو . جیب کزاوە، صەوراَضەوری کبونە
َبساَى ئەو يبڵە، کبو ضێت یبٌ کبو ثێسەنیمە نە . صیبری صەصا، ضبر صەست پێضەکبت

چبوو کە نە سەر یەک صاصەَێى و صەلىچێُى، َەک ! سەرصەيی ص لیبَىوس صورستی کزصوە
تەَیب هەيىو کىَی صەسەيجەکبٌ نە ثەر چبوو صەثیُى، ثەڵکىو تەوژيی ئەواٌ نە سەر 

يبڵێک کە تەَیب نە سەر لەڵەيضاَەکبَی کەوَبرا يىيکیُە . ضبَی سۆو هەست پیضەکەو
. ضکڵیبٌ کێطبثێت

صەثێ هەيىو ! صەثێ هەيىو ئەيبَە ثُىوسى، هەتب ثضێُى کە نە سۆو ضک وگىيبٌ َەکزصوە
ثەڵێ، . ئەواَە ثە سڕوو پتىوَی ثۆ َیسێیی سۆو، کە کەوتۆتە سەر صیىاری ضیکەيەوە

نە . پێطتز نە ثىوو صڵشۆضکەریەک، یبٌ کبکڵی صڵشۆضی، وەک گىێسی پۆچەل نێهبتجىو
َێىاٌ چىار صیىاری هۆصەو نە سەر الپەڕەی لەڵەيضاٌ ضكڵى صەکێطب و ثەو سۆ 

ثەاڵو صوایی ئەوەی کە ئەو صوو چبوەو . سبـاڵَضَەی پێکەَیٍ هێُەر، وەست کىژیى صەکزص



ثیُی، نە پبش ئەوەی کە چبوو ثە وی کەوت،نە ثُبسەصا يبَب، و يەـهىو و ثبیەسی هەر 
ثەاڵو ضتێک کە سەیزو، ضتێک کە جێگبی . ثسوتُەوەو جۆالَەوەیەک نە ثەر چبوو کەوت

ثبوەڕ پێکزصٌ َەثىو، َبساَى ثۆچی يەثەستی صاَیطتُی هەيىو ضکڵ کێطبَەکبَی يٍ، نە 
صایى و صەرهەو صارێکی ضەَگە ثێى، صەکێطب، کە نە ثٍ وی ! سەرە تبوە جۆرە ضکڵێک ثىوە

هُضوستبٌ عەثبی نە سۆی هباڵَضووە، نە (يزتبض)پیزە پیبوەکی پطت کىوڕوو کۆو وەکىو
سەر چیُچکبٌ صاَیطتىوە، پێچی نە سەری ثەستىو، لبيکی گەورەی صەستی چۆپەی ثە 

نە ڕوو ثە ڕووی وی کێژێک ثە جم و . ضیىەی ثهجسیٍ و واق وڕيبٌ نە سەر نێىی صاَبوە
- ثەرگی ڕەضی صاوێٍ صرێژ، سۆی سىار کزصۆتەوە، گىڵێکی َیهىـەڕ پێطکێص ثە وی صەکبت

ئبسۆ ئەيٍ ئەو صاَیطتُەو - . چىَکە نە َێىاَی واٌ جىگەنەیەکی ئبو يبثەیُی ثىو
پێطتز ثیُی ثىو؟ یبٌ نە سەوصا ثە يٍ ئیههبو کزا ثىو؟ َبساَى، تەَیب صەساَى هەر چێى 

صەستى ثە ثێ ئیزاصەی سۆو . ضکم صەکێطب، هەيىوی هەر ئەو يەجهیس و ئەو يەثەست ثىو
ئەو َەسص و َیگبراَەی صەکێطب، سەیزتز نەيە، ثۆ ئەو َەسص کێطبَەو کڕیبر پەیضا 

صەثىو،و هەتب ثە هۆی يبيى نەو جهضە لەڵەيضاَبَەو، ثۆ هُضوستبٌ صەَبرص، کە 
. صەیفزۆضت و پبرەکەی ثۆ صەَبرصو

- ثبضى نە ثیز َییە.  نە دبڵێکضا ئەو يەجهیسە نە ثۆو صوورو َسیک ثە َەسەر صەهبت
صەثێ ثیزەوەریەکبَی سۆو ثُىوسى، ثەاڵو ئەو : گىتى- ئێستب لەسیەکەو هبتەوە ثیز

ڕوصاوە صوایی لەويب،چ پەیىەَضی ثە يەثەست َییە و ثە هۆی ئەو ڕووصاوە، ثە تەواوی نە 
صوو يبَگ و چىار ڕۆژ نە - َب- صوو هەیڤ پێطتز. َەلبضی و ضکڵ کێطبَى صەست هەڵگزت

هەيىو صاَیطتىاَی صەرەوەی ضبری هێزضیبٌ هێُب . سیسصەی َەورۆس ثىو. وی تێضەپەڕێ
. ثىو، ئەيٍ پەَجەرەی هۆصەکەو صاسستجىو،ثۆ ئەوەی ثە ئبسىصە ضکم کێطی ثکەو

َسیکبَی ڕۆژ ئبوا ثىو، سەریکی ضکڵ کێطبٌ ثىوو،نە َبکبو صەرگب کزاوە، يبيى هبتە 
چىَکە - ئەيٍ هیچ کبت ئەوو َەثییُی ثىو. ژوور،یبَی ثۆسۆی گىتی کە ئەيٍ يبيی تۆو

وەک صەیبَگىت پبپۆڕواٌ - ئەو نە سەرەتبی الوی ثۆ سەـەرێکی صووروو صریژ ڕویجىو
ثىو،ـکزو ثۆ چىو ڕەَگە کبری تىجبرەتی  ثە يٍ هەثێت، چىَکە گىیجیس ثجىوو کە 

. يبيەنەش صەکبت

ثە کىرتی يبيى پیزە يێزێکی پطت کىوڕ ثىو، کە پێچی هُضی نە صووری سەری هباڵَض 
ثىو،عەثبی سەرصو کەضکۆڵێک نە سەر ضبٌ، سەرو ڕووی ثە ضبڵگەرصٌ پێچب ثىو، ثەرۆکی 

تبڵە يىوی ڕصێُی تەَکی نە ثٍ . هبوەاڵ ثىو، سیُگی وەک ثسٌ يىاوی کىڵکٍ صەثیُضرا
پێهىەکبَی َبسۆرکزصوو سىورو . ضبڵگەرصٌ هبتجىو صەر، صەکزا صەَکە صەَکە ثژيێزصرێ

. وێکچىوَێکی صوورو يەسەصاری نە گەڵ يٍ هەثىو. نێىەکبَی سەرصی يەیهەو سىور ثىوٌ
ئەيٍ هەيێطە ضکهی ثبوکى نە . وەک ئەوەی کە وێُەی يٍ کەوتجێتە سەر ئبوێُەی ضکبو



هەر کە اللی نە ژوور َب، نە لەرار هۆصە نە سەر . کٍ سۆو ئەوهب ـکز نێضەکزصوە
چزاو . ئەيٍ کەوتە ـکزو کە سىارصەيەَیەکی ثۆ صورست کەو. چیُچکبٌ هەڵتىوتەکب

هەڵکزص، چىويە هێطشبَی تبریکی هىصە،نە سڵىەتی چبوو ثە هەيىو کەنێٍ و لىژثُی 
هەر چەَض صەيساَی - صاسىوڕاَض، هەتب ثەڵکىو ضتێکی َەرو، ثبوی صصاَی وی، ثضۆسيەوە

نە َبکبو چبوو ثە -. کە نە يبڵ ضتێک َییە، چىَکە َە تزیبکى يبثىو، َە ضەڕاة
سەرەوەی ڕەـذە کەوت، وەک ثە يٍ ئیههبو کزا ثێت، ثیُیى کە ضىوضەیەکی کچکەی 

گىیب ثە ثۆَەی ڕۆژی نە صایک ثىوَى ئەو - ضەڕاثی کەوٌ کە ثە ئیزسى پێگەیجىو
ئەيٍ هیچ کبت وەثیزی ئەو ضەڕاثە . نە سەرەوەی رەـذە ثىو- ضەڕاثەیبٌ صاَبثىو

ثۆ . َەکەوتجىوو، هەر ثە تەواوی نە ثیزو کزص ثىو، کە ضتێکی ئەوهبو نە يبڵ هەیە
ئەوەی صەستى ثە ڕەـذە ثگبت، کىرسیهەیەک نە وێ ثىو نە ثٍ پێى صاَب، ثەاڵو چبسێک 

هبتى صەست ثۆ ضىوضە ضەڕاثەکە ثەرو، نە َبکبو نە کىَی الثبجەی هەواسۆری چبوو ثە 
صەرەوە کەوت، ثیُیى کە نە صەروەی پطت هۆصەکەو، پیزە يێزصەکەی پطت صەرپەڕیى،نە 

نە پێص وی - َب،ـزضتەیەکی ئبسًبَی- ثٍ صارێکی ضەَگەثێ صاَیطتىوە و کێژێکی جىاٌ
ڕاوەستبوە، سۆی سىار کزصثۆوە و ثە صەستی ڕاستی چەپکە گىڵێکی َیهىـەڕی سىور 

پێطکێص ثە وی صەکزص، نە دبڵێکضا کە پیبوە پیزەکە، َێُىکی لبيکی گەورەی صەستی 
. چەپەی صەجىوت

کێژەکە، صورست نە ڕوو ثەڕووی يٍ هەڵکەوتجىو، ثەاڵو وای صەَىاَض کە چ ئبگبی نە 
چبوی نێضە کزص، ثێ ئەوی چبوی نێکزص ثێ، سەرصە سەَەیەکی . صەوروپطتی سۆی َەثێت

ثێهۆضبَە، ثێ ئەوەی ثیهەوێ،نە لەرار نێىی ویطک ثجىو، وەکىو ئەوەی چبوەَىاڕی 
نە وێ ثىو کە چبوەکبَی ثە سبو و هەیجەت و ئەـسىَکبرو . کەسێکی َەَبس ثکبت

هەڵشەڵەتێٍ، سەيەسەکبَی کە وەکىو ئەيە ثىو کە يڕۆڤ، سەر کۆَەیەکی تبڵ صەصات، 
چبوەکبَی ئبضىـتەو ئبڵۆس،سەر سىڕيبو، هەڕە ضەکەرو، واصە صەری ویى ثیُی، تیطکی 

ئەو . ژیبَی يٍ نە ڕووی ئەو َؽڕۆیبَەی ورضە صارو پڕ يبَبو تێکەڵ، دەل ثىو تىواوە
ئبوێُەی صڵڕاکێص هەيىو سبيبٌ و صاروَەصاری و هەست و َیستی يُی هەتب ئەو 

. جێگبیەی کە ـکزی ثەضەر نێی صايبوە صەستە وەستبٌ و عبجسە، ثۆ الی سۆی ڕاکێطب
چبوەکبَی ضیزیٍ سێهی تىرکًەَی، ورضەو ڕووَبکبیی و دیکًەتی ئیالهی و يەست 

نە دبڵێکضا کە صەیتزسبَض و ڕایضەکێطب و ڕەکێطی صەکزص، کۆی . هێُەری ثىو
. ثیُی ثىو، کە هەر کەس َەیضەتىاَی ثیجیُێ (يبورای طجیعی)تەيبضبگەکبَی تزسەَۆک و

کىڵًەکبَی صەرپەڕیىو، َیى چبواَی ثەرس، ثزۆی ثبریک پێکەوە َىسبو پەیىەست،نێىەکبَی 
ثە گۆضت و َیىە کزاوە، صەيەکەی وەکىو ئەيە ثىو کە تبسە نە يبچێکی گەرو و صوورو 

تبڵە يىوەکبَی ئبڵۆسو ڕەش و َبڕیک و پێک، . صرێژ جیب ثۆتەوە، ثەاڵو هێطتب تێز َەثىوە



صەوری روسسبری يبَگە ضەوی گزتجىو، سەريبَەی صاثىو، سَجیزەیەک نە وی ثە الجبَگی 
جىاَی و نەتیفی و َبسەَیُی ئەَضايەکبَی، و ثە هێُض َەگزتٍ، . وەَىوسب ثىو

َێطبَەیەک نە ضێىەو تەرسی ئەصاو ئەتىاری و جۆالَەوەی نە ثێهێسی و هەضکەنی و 
تەَیب و تەَیب کێژێکی سەيبکەری ثىتکەصەی هُض . ئبيبَەتیی ثىوَی وی دیکبیەت صەکزص

.  نەواَە ثىو جۆاڵَەوی ڕیکىوپێک و ثە کێص و هەڵسەَگبوی وی هەثێت

دباڵتێکی سەيگیٍ و پهًەژیبک و ضبصی سەيبویەکەی، هەيىو ئەواَە ثە تێکڕایی 
نە ثُەڕەتضا جىاَییەکەی . َیطبَیبٌ صەصا کە ئەو وەکىو ئیُسبَەکبَی ئبسبیی َییە

ئەو وەکىو تەيبضبگەیەکی سەیبڵی ئەـیىَی جهىەی جىاَی ثە يٍ . ئبسبیی َەثىو
ثەژٌ و . ئەو هەيبٌ جىوالَەوەی ئەویٍ و يىدیجەتی گیبَی نە يُضا وەصیهێُب...صەـزۆضت

ثباڵیەکی َبسک و تەَک و ثەرس ثە سەتێکی نە ثبر و نێهبتىو  ڕێکەوتىو کە نە ضبَی، 
ثبسکی، يەيکەکبَی،سیُگی،سًتی ثەنەکی پێێەکبَی ثەرەو سىارو صەچىو،ئەوهب ثىو 

ثىو کە نە " ثالصاَە"وەکىو کە نەضی ئەویبٌ نە ثبوەضی صەسگیزاَی هێُبثێتە صەر،وەکىو 
جم و ثەرگێکی ثە پسووی نە ثەر کزص ثىو، کە . ئبيێسی پێکەوە نکبو جیبیبٌ کزص ثێتەوە

چبسێک کە ئەيٍ نێى ڕواَی گۆیب . وەک لبنت یەک ثە ئەَضاو و نەش و ثەژٌ و ثباڵی ثىو
صەیەویست نەو جۆگەنەی کە نە َێىاٌ وی و پیزە يێز يبثەیُی هەثىو ثپەڕێتەوە، ثەاڵو 

پێکەَیُێکی ویطک و . ئەو کبت پێزە يێز صەستی ثە پێکەَیٍ کزص. َەیتىاَی
پێکەَێُیکی ثەرهەڵالو پڕ نە . ثێذىڕيەتبَە ثىو، کە يىوی نە نەضی يزۆڤ لیت صەکزصەوە
وەکىو صەَگضاَەوەی . لەضًەری، ثێ ئەوەی ڕوسسبری گۆڕاَکبری ثە سەرصا ثێت

. پێکەَیُێک ثىو نە َێىاٌ صوو گەڵی ثێتە صەرەو ئبواسە ثضاتەوە

 ئەيٍ نە دبڵێکضا کە ضىوضەی ضەڕاثى نە صەست صاثىو ثبسرەلەو سبيى ڕێُیطتجىو، نە 
. نەرسیُێکی پڕ نە تزس و کەیؿ ثىو. َبساَى ثۆچ صەنەرسیى. سەر کىرسیهە هبتًە سىار

ضىوضەی ضەڕاثى نە هەرص صاَب، . وەکىو وەی نە سەوەکی ضیزیٍ و تزسەَۆک ڕاپەڕیجى
کبتێک . چەَض چزکە، چەَض کبتژيێزی کێطب؟ َبساَى. سەرو نە َبو صوو صەستی سۆو گزت

وەسۆ هبتًەوە، ضىوضەی ضەڕاثى هەڵگزت، چىويە هۆصە، ثیُییى يبيى ڕۆیىە، الیەکی 
ثەاڵو صەَگی پێکەَیُی ویطکی . صەرکەی هۆصەی وەکىو ساری يزصوو هبوەاڵ کزصۆتەوە

. پیزەيێز، هێطتب نە ثٍ گىێچکەو صەسریُگبوە

هەواو ثبٌ تبریک صەثىو،چزا صووکەڵی صەکزص، ثەاڵو نەرسیُەکەو، چهۆَبیەتی و 
ژیبَی يٍ نەو چزکە . تزسەَۆکیى نە سۆيضا هەست پێکزص ثىو، هێطتب ضىێُتێکەری يب ثىو

چبو نێکزصَێک ثەس ثىو، ثۆ وەی ئەو ـزضتەی ئبسًبَی،ئەو . گۆڕاَکبری ثە سەرصاهبت



کیژی يەنەکىوتی هەتب ئەو جێگبیەی کە ـبيیُی ثەضەر، دێجس نە تێگەیُی ئەوە، 
. کبرتێکەری سۆی نە يٍ صاصەَب

. نەو چبسضا نە سۆو ثێشەثەر ثجىوو،وەکىو ئەوەی کە ئەيٍ َبوی ویى پێطتز صەساَی
ئبوریُگ و پزیطکی چبوەکبَی، ڕەَگی، ثۆَی، ثسووتُەوەی، هەيىو ثە ثۆچىوَی يٍ 

وەکىو وەی گیبَی يٍ نە ژیبَی ڕاثزصووی وی نە صوَیب نە گەل . َبسیبگ ئبيُبس صەهبت
گیبَی وی جیُبرو هبوسێ ثىوە، ڕیس و گڵۆڵەی کزێک ثىوە،يبضەرێک ثىو نەسەرتەوَێک 

هیچ کبت َەيضەویست . صەثىایە نەو ژیبَە  َسیک وی ثجىاو. و صەثێ پێکەوە ثهکێُەوە
صستُىێژو نێی ثطکێت، تەَیب ورضەیەکی َەصیتزاو کە نە نەضی ئێًە صەهبتە صەر، 

ئەو ڕووصاوی پڕ يەتزسی کە ثۆ یەکەيیٍ . پێکەوە تێکەڵ و ئبویتە صەثىو ثەس ثىو
ئبسۆ صایى و صەرهەو صوو کەسی ئەویُضار ئەو . نێڕواَیٍ ثە ثۆچىوَی يٍ ئبيُبس هبت

هەستەیبٌ َبثێت کە پێطتز یەکتزیبٌ ثیُیىە، کە پەیىەَضییەکی پڕ نە ڕەيسوَهێُی نە 
َێىاٌ ئەواَضا ثىوَی هەثىوە؟ 

. نەو صوَیب هیچ و پۆچ و ثێشەثەرە، یبٌ ئەویُی ویى صەویست، یبٌ ئەویُی هیچ کەسێک
ئبسۆ يىيکیٍ ثىو کەسێکی صیکە نە يُضا کبرتێکەر ثێت؟ ثەاڵو پێکەَیُی ویطک و 

پەیىەَضی َێىاٌ ئێًەی نە ثەر یەک - ثێذىڕيەتبَەی پێزە يێز،ئەو پێکەَێُەی سسيەتکبر
. هەڵپچکڕی

چەَض جبر ویستى ثچى نە کىَی صیىار چبوی نێکەو، . سەراَسەری ضەو نە ـکز صاثىوو
ئبسۆ . ڕۆژی صواتز هەر نەو ـکزە صاثىوو. ثەاڵو نە صەَگی پێکەَیُی پیبوە پیزە، صەتزسبو

صەيتىاَی نە صیضاری ثە تەواوی و یەکجبرەکی چبو ثپۆضى؟ نە ئبکبيضا سجذەی ئەو 
ڕۆژی،ثە هەسار سۆؾ و تزس صڵهىرە، ثڕیبرو گزت، ضىوضە ضەڕاثکە سەر نە َىێ نە 

ثەاڵو چبسێک پەرصەی پێص سُضوسبَەکەو الصا و نێى ڕواَی، . ضىێُی سۆی صاَێًەوە
صیىارێکی ڕەضی تبرێک،وەکىو هەيىو ثىڵێڵ و تبریکبَێک، کە سەراَسەری ژیبَی يُی 

هەر نە ثُیبت را چ کىَێک، کىالوکەیەک، و الثبجەیەک، ثۆ . صاگزتجىو، نە پیص يٍ ثىو
صریچەی چىار لىنیُچکی گۆضەی صیىار ثە . صەرەوە نە صیىار َەکزاثىو و َەصەصیتزا
صەتگىت هەر نە سەرەتب کىٌ و کىاڵوکەیەک . تەواوی لبیى و ثێ ضىێٍ و َیطبٌ ثىو

سەَضەڵیى هێُب پێص، ثەاڵو هەر چەَض ضێتبَە يستى نە نەضی صیىار . وجىصی َەثىوە
صەصاو گىێچکەو هەڵضەسست، یبٌ نە ثەر ضەثەلی چزا نێى صەڕواَی، َیطبَەیەکەو نە 

. کىالوکە، نە صیىارصا َەصەثیُی،و سەثزی يستی يٍ نە صیىاری پتەو لبیى کبرتێکەر َەثىو
. یەکجبرەکی ثجىو ثە لىڕلىضى



نەيە ثەصوا . ئبسۆ صەيتىاَی یەکجبرەکی چبوی نێضاپۆضى؟ ثەاڵو ثە صەستی سۆو َەثىو
وەکىو گیبَێک کە نە ژێز ئەضکەَجەو جەسرەثەصا ثێت،هەر چەَض چبوەڕواَیى صەکزص، 

هەيىو . هەر چەَض کێطکى نێضەکێطب،هەر چەَض ثە صوایضا صەچىوو کەنک و ـبیضەی َەثىو
صەوروپطت و لەرار و لىجبسی يبڵی سۆيبٌ ضیص کىت کزصووگەڕاو، َەک هەر 

ڕۆژێک،َەک صوو ڕۆژ، ثەڵکىو صوو يبَگ و چىار ڕۆژ،وەکىو کەسێک، سىێُێک کە ثۆ ضىێُی 
جیُبیەتی سۆی صەگەڕێتەوە، هەيىو ڕۆژێ الی ڕۆژ ئبوا وەکىو يزیطکی سەر هەڵمەَیى، 
ثە صورەی يبڵەکەيضا صەگەڕاو،ثە ضێىەیەک کە هەيىو ثەرصەکبٌ و هەيىو سیسو ڕەڵًی 

ثەاڵو چ ضىێُەواریک نە صاری ضەَگەثێ َەثىو،نە جۆگەنەی . صەورو پطتی ویى صەَبسی
ئەو هێُضە ضەواَە، ضەوەکبَی . ئبو و نە کەسبَێک کە نە وێ ثیُی ثىوو وەصەست َەهبت

يبَگە ضەو، نە ثەر ضەثەلی يبَگ، چۆکەو نە سەر هەرص صاصا، نە صارەکبٌ ،نە 
ثە پبڕاَەو الاڵَەوە ثە - کە ڕەَگە ئەو چبوی نە هەیڤ َەکزص ثێت- ثەرصەکبٌ، نە هەیڤ

گزیبٌ و ـزيێسک هەڵىەراَضٌ هەيىو سیُضەواری سەر گۆی هەرصو ثە یبريەتی ثبَگهیطتٍ 
نە ثُیبت را تێگەیى کە هەيىو . کزص، ثەاڵو کەيتزیٍ ضىێُپێیەکەو نە وی َەثیُی

کبرەکبَى نە سۆڕایی و ثیهىصەو چىَەٌ، چىَکە ئەو َەیضەتىاَی ثەو ضتبَەی ئەو 
ثۆ ًَىوَە، ئەو ئبوەی کە ئەو کەسیەکبَی پێ . صوَیبیە پەیىەَضی و ثەستزاوەیی هەثێت

صەضىوضت، صەثىایە نە کبَیەکی تبیجەت ثە کەسیُی، َەَبس و یبٌ ؼبرێکی سێذزئبوای 
جم و ثەرگی وی نە ڕایەڵىو تێىەصاَی ئبوریطى و نۆکەی ئبسبیی، صەستەکبَی . ثىایە

. ئەو یەک ثیەی هەڵجژارصە ثىو. يبتزیبنیسى، صەستەکبَی ثُی ئبصاو ئەوی َەصروە ثىو
صڵُیب ثىوو ئەگەر ئەو ئبوی . تیگەیطتى کە ئەو گىاڵَەی َیهىـەڕ ئبسبیی َەثىوَە

ئبسبیی نە چزوچبوی صاثىایە، ڕوسسبری وەک يیىەی ڕسیى صەگُشب،ئەگەر ثە لبيکەکبَی 
ثەرسو َبسک و سەریفی گىڵی َەیهىـەڕی ئبسبیی چُی ثىایە، لبيکەکبَی وەکىو گەاڵی 

. هەيىو ئەواَى ساَیٍ و ـبو کزص. گىڵ سیس و کس صەثىوٌ و هەڵضەوەریٍ

ثۆ يٍ سەریُچبوو، ثُبواَی سەر سىڕيبٌ و ئیههبيی - َب، ئەو ـزضتەیە- ئەو کیژە
ثیەیی جىاٌ و تەَک و َبسک و َەريىو َۆڵ و صەست نێُەصراو سەر ثە يۆر . َەگىتزاو ثىو

ئەيٍ . ئەو ثىو کە هەستی پەرستُی نە يُضا پێگەیبَضو ثە ثبر هێُبو ئیجبص کزص. ثىو
صڵُیبو کە نێڕواَیُی کەسێکی ثیبَی،کەسێکی ئبسبیی، ئەوی صەضەيساَضو صەچڕژاَض و ثە 

نەو چبسەوە کە ئەوو ثسر کزصوە،نەو کبتەوە کە صیىارێکی لبیى و . سۆصا صەضکبَضەوە
پتەو، سەصصیکی ًَضار ثێ کىالوکە ثە لىرسی لىرلىضى نە پێص ئەيٍ و ئەو کێطزا، 

هەر چەَض صڵضاَەوەو . هەستى پێکزص کە ژیىارو ثۆ هەيێطە نە سۆڕایی و ثسر ثىوە
الواَضَەوەی چبوی نێڕواَیٍ و کەیؿ و دەسی لىوڵ، کە نە ثەییُی ثزص ثىوو، یەک الیەَە 

ثەاڵو ئەيٍ - چىَکە ئەو ئەيُی َەثیُی ثىو- ثىو پەرسڤ و ورايێکی ثۆ يٍ َەثىو



ئبتبجێى ثەو چبواَە هەثىو، تەَیب سیهە نێڕوَێُێکی وی ثەس ثىو، کە هەيىو ئبڕووضەی 
ثە چبو نێکزصَێکی . ـەنسەـی و تطتەَۆک و چًبيکەکبَی ئیالهیى ثۆ دەل کبت و هەڵضات

. وی ئیضی ڕەيسو سڕیبتێک ثۆ يٍ َەصەيبوەو ثییەی َەثىو

نە جیبتی ! ثەاڵو ثە صاسەوە. نەيە ثە صوا ثە ضەڕاة و تزیبکی ڕۆژاَەی سۆو سێضە کزص
ئەو صەريبَبَە، هىيیضی هسری يٍ ئیفهیج و ثێهەست ثکبت و ثتەسیُێ، نە جیبتی ئەوی 

نە ثیزی ثەرو؟ ڕۆژ ثە ڕۆژ، چزکە ثە چزکە، صەلیمە ثە صەلیمە،سبعەت ثە سبعەت،ـکزی 
وی،نەش و ثەژٌ وثباڵی وی، ڕوسسبرو چڕو چبوو جەستەی وی، سۆر تىَضتز و لىرستز  

چهۆٌ صەضیبو نە ثیزی ثکەو؟ چبوەکبَى کە کزاوە ثىوٌ، یبٌ نە سەر . صەسستە ثەر چبوو
نە َێىاٌ کۆالوکەی سُضۆسبَەی . یەکى صاصەَبٌ،نە سەو ثێضاری، ئەو نە ثەر چبوی يٍ ثىو

هىصەو، وەکىو ضەوێک کە ـکزو يەَتیك صەورەی سەڵکی گزتجىو،نە َێىاٌ کىَێکی چىار 
ئیستڕادەت و . لىنیُچک کە ثە صیىی صەرەوەصا صەکزاوە، صایى و صەرهەو نە ثەر چبوو ثىو

چهۆٌ صەيتىاَی ثذەسێًەوە؟ هەيىو ڕۆژی الی ڕۆژ ئبوا . ئبسىصەیی نە يٍ دەراو ثجىو
َبساَى ثۆچی صەيەویست و پێى نە سەر صەلزسبَض کە . نێى ثجىو عبصەت پیبسە ثکەو

جۆگەنەی ئبو،صاری ضەَگەثێ،نکی صاری َەیهىـەڕ ثضۆسيەوە؟ هەر وەک ثە تزیبک ئبنىصە 
ثجىوو، هەر ثەيجۆری کە ثە گەڕاٌ ئبنىوصە ثجىوو، وەکىو وەی ثىو کە هێسیکی َەصیتزاو 

صەيەویست ئەو ضىێُەی . ئەيٍ ثۆ ئەو کبرە صَە صەصاو ڕەکێص صەکبت وپبڵ پێىەصەَێت
ئەگەر ئەو ضىیُى صۆسیجىاوە، ئەگەر . کە ڕۆژی سێسصەثەصەر ئەوو نێ ثیُی ثىو، ثضۆسيەوە

صەيتىاَی نە ثٍ ئەو صاری ضەَگەثی صاَیطى،ثیگىيبٌ نە ژیبَی يٍ دەسبَەوەیەک 
ثەاڵو ثە صاسەوە جگە نە صاروضکەو پىوش و پاڵش و سیسی گەرو، هێسکی . وصیضەهبت

ئبسۆ . پەراسىی ئەست،سەگێک کە نە َبو تۆسوسۆل ثۆَی صەکزص، ضتێکی صیکە َەثىو
تەَیب ئەوو ثە صسی و ثە ! ئەيٍ ثە ڕاستی نە گەڵ وی ئبسبـتجىوو؟ هیچ کبت هەر گێس

وەکىو سەگێکی . َهێُی نە کىَێک،نە کىالوکەی چبرە ڕەضی سهىەتی هۆصەکەو ثیُی ثىو
ثەاڵو . ثزسی کە نە َبو سثڵىو ساڵىو کۆ پەیٍ و گەَض، ثۆٌ صەکبت و ثە صوایضا صەگەڕێت
کبتێک نە صوور سَجیم صیٍُ، نە تزسبٌ سۆی صەضبرێتەوە، صوایی صەگەڕیتەوە، 

ئەيٍ ئەو دبڵى هەثىو، . وەرکەکبَی تبيشۆضی نە َبو ئەو گەَضو چەتىو چبڵە ثضۆسێتەوە
ثۆ يٍ ئەو چەپکە گىڵێکی تەڕوو تبسە ثىو کە . ثەاڵو ئەو کىَە گیزا ثىو لىڕصاصرا ثىو

. ـڕیضراثێتە سەر پىوش و پەاڵش

ضەوی صواییٍ،کە وەکىو هەر ضەوێک ثۆ پیبسە چىوو، ئبسًبٌ ثبراَی ثىو، تەپىو يژێکی 
نە ئبوو هەوای ثبراَیضا کە نە پیس و ثێسەنەتی و َبدەسی . تىَض صەورو ثەری گزتجىو

ڕەَگەکبٌ و ثێذەیبیی سەتەکبَی پڕوپێتبڵ کەو صەکبتەوە، ئەيٍ جۆرە ئبساصیەکەو 
نەو ضەوصا . هەست پێضەکزص، وەکىو وەی ثىو کە ثبراٌ هسری ثىڵێهی يُی صەضىوضتەوە



ثەاڵو نەو . ئەيٍ ثێ ئەوی ثًهەوێ پیبسەو صەکزص.  ئەوهەی کە َەصەثىایە، ثجىا، ثىو
کبتژيێزی تبق و تەَیبیی، نەو چزکبَەی کە سەيبَی ویى ثە صورستی نە ثیز َبێێتەوە، 

سۆر تىَضتز نە هەيێطە ڕوسسبری جەـڵ و تزسى رێُیطتجىو، ضىێٍ سڕیُەوەی وی وەکىو 
وەی نە پطت هەورو صووکەڵ وەصورکەوتجێت، چزوچبوێکی ثی جۆاڵَەوە و ثێهێسو ثێذبڵ، 

.  وەک ضکڵەکبَی سەر جهضی لەڵەيضاٌ نە ثەر چبوو ڕاوستب ثىو

کبتێک گەڕايەوە ـکز صەکەو ثەتڵێک نە ضەو تێپەڕیجىو، تەو و يژێکی سۆر نە ئبسًبٌ و 
ثەاڵو نە ڕووی . هەرص ثاڵو ثجۆوە، ثە جۆرێک کە ثە ثبضی ثەری پێی سۆو َەصەثیُی

عبصەت،نە ڕووی هەستێکی تبیجەت کە نە يٍ صا وەسەثەر هبتجىو، وستێک سۆو گەیبَضەوە 
پێص صەرگبی يبڵ، هەیکەنێکی ڕەضپۆش، هەیکەنی ژَێک نە سەر سکۆی يبڵەکەيبٌ 

. صاَیطتجىو

ضەيچەو هەڵکزص کە نە ثەر ضەثەلی وی ضىێُی ئبچەری لفڵی صەرگب ثضۆسيەوە، ثەاڵو 
و صوو چبوی ڕەش کە نە َبو !  َبساَى ثۆچ ثێ ئیزاصە چبوو  لەاڵـەتێکی ڕەضپۆضی پێکب

ڕوسسبرێکی يبَگە ضەوی الواس ثىو، هەر ئەو چبواَەی کە نە ڕوسسبری ئیُسبٌ صڕواَی، 
َب،ـزیىوو . ئەگەر ئەوو پێطتز َەثیُی ثىایە، صەيُبسی.  ثێ ئەوەی ثڕواَێت َبسیى

ئەيٍ وەکىو کەسێک کە سەوٌ صەثیُێت و . ئەو هەیکەنی ڕەضپۆش ئەو ثىو. َەسىارص ثىو
يبت و تبسبو . ثۆسۆی صەساَێ کە سەوی صیىە و صەیهەوێ وەسەثەر ثێت، ثەاڵو َبتىاَێ

ضمبرتە هەتب ثُەکەی سىتب، لبيکەکبًَی سىتبَض، . ڕاوەستبو، نە جێگەی سۆو ویطک ثىوو
ئەوکبت نە َبکبو وەسۆ هبتًەوە، ئبچەرو نە لفڵ صاسىڕاَض،صەرگب کزاوە، سۆو ثۆ لەرار 

ئەو وەک کەسێک کە ڕێگب ثەڵەص ثێت نە سەر سەکىەکە، هەستبوە،نە صااڵَی . کێطبوە
صەست و پێى . تبرێک تێپەڕی، صەرگبی هۆصی کزصەوە،ئەيٍ ثە صوای ویضا اللى نە هۆصە َب
ڕوسسبری . وٌ کزصٌ چزاو هەڵکزص، ثیُیى کە ئەو نە سەر َىێٍ و ثبَی يٍ ڕاکطب ثىو

صەیتىاَی صەَگى ثجیسێت ! َەيضەساَی کە ئەو ئەيٍ صەثێُیت یبٌ َب. کەوتجىو ثەر سێجەر
وەک وەی ثىو کە ثێ ئیزاصە . ؟؟ ثە ڕەواڵەت َە ضیىەی تزسی هەثىو َە سۆڕاگزی!یبٌ َب
. هبتجىو

نەو چزکەیەصا هیچ گیبٌ . ئبسۆ ثیًبر ثىو؟ ڕێگبی وٌ کزص ثىو؟ یبٌ ثۆ َىستٍ هبتجىو
. نەثەرێک، دباڵتێکی کە ئەيٍ تێًپەڕاَض َبتىاَی ـکزی نێجکبتەوەو نە سەیُی صا ثگىورێ

ئەيە . َب، ـزیىوو َەسىارص ثىو. جۆرە چێژوو هەستێکی سۆش و َەگىراوو هەست پێکزص
هەر ئەو کێژ ثىو،هەر ئەو کێژەی کە ثی سەر سىريبٌ، ثێ صەرثڕیُی هەتب تبلە 

صایى و صەرهەو نە پبڵشۆيضا ـکزو صەکزص، یەکەيیٍ . وضەیەک، وارصی هۆصەی يٍ ثجىو
ئەو دباڵتە ثۆ يٍ وەکىو سەوَێکی لىڵ و صوروو . گەپچبَی ئێًە ئەوهب ثەيجۆرە صەثێت



چىَکە صەثێ سەوێکی گزاٌ و صوروو صرێژت - صرێژو ثێ ئیُتیهبو ثێضوایی هبتٍ ثىو
و ئەو ثیضەَگییە ثۆ يٍ دىکًی ژیبَێکی - وەێجکەوێ، هەتب سەوَێکی ئەوهب ثضیُی

. ئەثەصی هەثىو،چىَکە نە دباڵتی ثێضەستپێک و ثێسەرەتب، َبکزی لسە ثکەی

 

صەيىو چبوی، . ثۆ يٍ ئەو نە عەیُی دبڵضا ژَێک ثىو، ضتێکی ثباڵصەستی ثەضەری پێجىو
ـزايۆضیەکی پزووسکبو دەپەسبو هەيىو روسسبری ئیُسبَەکبَی صیکەی ثۆ يٍ صەهێُب،ثە 

. جىڕێک کە نە تەيبضبکزصَی وی هەيىو نەضى صەنەرسی و چۆکەکبَى ضم و ثێهێسو ثىوٌ
نەو چزکە صا هەيىو ثیزەوەریەکبَی سەيبوی ژیبَی سۆو، نە پطت چبوەکبَی گەورە، ئەو 

چبواَەی نە ڕاصە ثەصەر گەورەی وی ثیُی، چبوەکبَی تەڕو ثزووسکەصار، وەکىو گۆی 
نە چبوەکبَی،نە ؼەيسەکبَی ڕەضی، . ئەڵًبسێکی ڕەش، کە نە ـزيێسکیبٌ هبویطتجێ

ضەوی ئەثەصی و ئەو تبریکبییەی کەڵەکە کزاو صەگەڕاو صۆسیجۆيەوە، و نە ڕەضبیی 
وەکىو ئەيە ثىو کە هێسێک نە َبسی . تزسەَۆک و ثە سبو عیطىەگەر وی َىلى ثىوو

هەرص نە ثٍ پێى ڕاصەژا، و ئەگەر کەوتجىايە سىار کەیفێکی . صەروَى صەرصەکێطٍ
. َەگىتزاوو کزص ثىو

صڵى ڕاوەستب، پێطی هەَبسەی سۆو گزت، صەتزسبو پطىو هەڵکێطى و ئەو وەکىو هەور، 
وەکىو ئەيە ثىو کە . ثیضەَگی وی دىکًی يىجیسەی هەثىو. یبٌ صووکەڵ، وٌ ثێت

نەو چزکە ، نەو کبتژيێزە و هەتب هەتبیی . صیىارێکی ثهىڕیبٌ نە َێىاٌ ئێًە کێطب ثىو
چبوەکبَی ،يبَضووی وی، وەکىو ئەيە کە ضتێکی َب سزوضتی کە هەيىو . سەـە صەثىوو

کەس َبتىاَی ثجیُێت، وەکىو ئەيە يزصَی ثیُیجێت، نە سەرەسۆ وسەثزۆکە، سەو ثزصی، 
پێهىی چبوەکبَی کەوتُە سەر یەک و گبڵە صراٌ،و ئەيٍ وەکىو لىو ثىو، َؽزو ثىوەک، کە 

نە صوایی تەلەال کزصٌ و گیبٌ صاٌ وەسەر ئبو صەکەوێت، نە تىَضو تیژی َۆثەتە و 
. گەَضەتب هەڵضەنەرسیى ثە سەری کزاسى ئبرەلەی َێى چبواَى ئەستڕیەوە

ڕوسسبری وی هەر ئەو دباڵتی ئبراو و ثێ جىڵەی هەثىو،ثەاڵو وەکىو وەی ثىو کە کس تزو 
هەر وا ڕاکطب ثىو، َێُىکی گەورەی صەستی چەپەی صەجىوت،ڕەَگی . الواس تز ثىوە

چڕوچبوی، يبَگەضەو، نە پطت جهى ثەرگێکی َبسک کە کیپ ثە نەضی ثىو، سَضو ثەنەکی، 
. لبچی،ثبسکی و صووالی سیُگ و تەواوی ئەَضايی صەثیُضرا

.  ثۆ ئەوی ئەوی ثبضتز ثجیُى، ئەيٍ صاهبتًەوە،چىَکە چبوەکبَی نە سەر یەک صاَب ثىو
ثەاڵو هەر چەَض چبوو نە صەيىوچبوی کزص، وەک ئەيە ثىو کە ئەو نە يٍ ثە تەواوی 

نە َبکبو هەستى کزص کە ئەيٍ ثە هیچ ضێىەیەک نە َهێُەکبَی صڵی سەثەرصار . صوورە



ویستى ضتێک ثڵێى، ثەاڵو تزسبو . َجىوو وچ پەیىەَضییەک نە يبثەیُی ئێًە وجىصی َییە
کە گىیی وی، گىێچکەی ثە هەستی وی، کە صەثی ثە يىسیمبیەکی صووری ئبسًبَی و 

ثە ـکزو صاهبت کە نەواَەیە . ئبراو عبصەتی گزتجێ، نە صەَگی يٍ ثێسار و جبرس ثجێت
چىويە سُضوسبَەی هۆصەکەو، هەتب ضتێکی ثۆ پەیضا ثکەو، ئەگەر ! ثزسی یبٌ تێُىو ثێت

ثەاڵو وەکىو وەی کە ثە يٍ ئیههبو کزاثێ . چی صەيساَی کە هیچ ضتێکًبٌ نە يبڵضا َییە
. نە سەرەوەی ڕەـذە ضىضە ضەڕاثێکی کۆٌ کە نە ثبوکى ثۆو ثە ئیزس يبوەتەوە، هەیە

وەسەر چىارپبیە کەوتى و هێُبيە سىار،ثە پێضسە ثۆ جێىوثبٌ چىوو،ثیُیى وەکىو 
ئەو ثە تەواوی َىستجىو، يژوڵەکبَی صرێژی . يُضاڵێکی يبَضوو يزصوو سەوی ویکەوتجىو

سەری ضىوضەی ضەڕاثەکەو هەڵگزت و پیبڵە . وەکىو يەسًەر کەوتجىوَە سەر یەک
.  ضەڕاثەکەو نە الی صصاَی کهیم کزاوی، نە سەرە سۆ نە ساری کزص

چىَکە ثیُییى . ثۆ یەکەيیٍ کەڕەت نە ژیبًَضا هەستى ثە ئبرايجىوَێکی  کتىوپڕکزص ثىو
کە ئەو چبواَە کەوتىوَە سەر یەک، وەک وەی کە ئەضکەَجەگەر ئەيُی ئەضکەَجە 

صەکزص و کبيىسێک ثە چُچڕۆکەکبَی ئبسُیٍ، صەرووَی يُی ڕیکضەکىضی، لیچێک ئبراو 
کىرسیهەی سۆو هێُب،نە لەرار تەستی ویى صاَب و يەدىی تەيبضبی جەيبڵی وی . ثىويەوە

ئبسۆ ئیًکبَی هەثىو کە ئەو ! چ ڕوسسبرەکی يُباڵَە وسارۆکبَە، چ دباڵتێکی سەیز. ثىوو
- چىَکە َەيضەساَی چ َبوێکی نە سەر صاَێى- ژَکە، ئەو کیژە، یبٌ ئەو ـزضتەی عەساة

ئبسۆ يىيکیٍ ثىو کە ئەو سیىاری صوو الیەَی هەثێ؟ ئەوهب ئبراو، ئەوهب ثێ سەدًەت 
وەثەرسۆصاٌ؟  

ئێستب صەيتىاَی گەريبیی نەضی هەست پێجکەو و ثۆَی ًَضار کە نە گسیەکبَی لىرسی 
- َبساَى ثۆچی صەستی نەرسۆکی سۆو ثڵُض کزص. ڕەضی ثۆ سەرێ هەڵضەکطب، ثۆٌ ثکەو

ثە سەر سونفی ویًضا هێُب؟ سونفێک کە - چىَکە صەستى نە ئیشتیبری سۆيضا َەثىو
تبڵە يىوەکبَی وی . صوایی لبيکەکبَى ثۆ َبو کسیەکبَی ثزص. هەيیطە ثە الجبَگی نکب ثىو

وەکىو وەی ثىو . ثە تەواوی سبرص. سبرصو ثۆگڕَیبٌ نێضەهبت، ثۆَی ڕتىو ثەت،ثۆَی سبرص
صەستى نە َبو سیُگ . ئەيٍ ثە هەڵە َەچىو ثىوو، ئەو يزص ثىو. کە چەَض ڕۆژێکە يزصووە

ئبوێُەو هێُب نە ثەر صەو و کەپۆو . نە نێضاٌ کەوتجىو. و يەيکی ثزص نە سەر لەڵجى صاَب
.  راگزت، ثەاڵو کەيتزیٍ ضىێُەواری سیُضو ثىوَی نە ویضا َیطبٌ َەصا

ویستى ثە گەريبی نەضى ئەوی گەرو کەيەوە،گەريبی نەضی سۆيی ثضەيێ و سبرصی 
جم و . يەرگی نێىەرگزيەوە، ثەڵکىو ثەو جۆرە ثتىاَى گیبَی سۆو نە نەضی وی ثبوێژو

وەکىو َێزويێیُەی گیب . ثەرگەو صاکەَض،چىويە سەر تەستشىاة نە لەرار وی راکطبو
نە دەسڵضا ئەو وەکىو يێیُەی ثالصاَەی ثىو کە نە َێزیُەی . پێکەوە وەَىوسب ثىویٍ



ساری وەک يیىەی کبڵی تبڵ . هەثىو" ثالصاَەی"سۆیبٌ جیب کزصثێتەوە و ئەو ئەویُی 
تەواوی نەضی وەکىو گهێزە و تەرسۆکە، تەیزۆک،گژنۆگ وگطک، . تبيی يسەی هبرویی صەصا

هەستى پیضەکزص کە سىێٍ نە صەيبرەکبَى صەثەستێ و ئەو سبرصو سڕیی و . سبرص ثجىو
هەيىو دەونىو تەلەالو تێکۆضبَی يٍ . سەريب، هەتب ثُەثبَی لەنجى کبر تێکەر ثىو

َب، صرۆ َەثىو، ئەو . نە تەست هبتًە سىار، جم و ثەرگى پۆضی. ثێهىصەو ثە سۆرایی ثىو
. نێزە نە هۆصەی يٍ، نە َبو تشتىوسىاة وجێىوثبَی يٍ، هبت گیبَی تەسهیًی يٍ کزص

! نەش و گیبَی هەر صووکی ثە يٍ صا

هەتب سیُضو ثىو،هەتب سەيبَێک کە چبوەکبَی نە ژیبٌ پڕوو نێپبو نێپ ثىو،تەَیب یبصگبری 
چبوەکبَی ئەيُیبٌ ئەضکەَجە و جەسرەثە صا، ئێستب ثی هەست و سىست و جىالَەوە، 

سبرصوسڕ ثە چبوەکبَی نە سەریەک صاَزاو هبت، سۆی تەسهیًی يٍ کزص، ثە چبوی 
! ثەستزاو

ئەوە هەيبٌ کەسە، کە سەر جەيی ژیبَی يُی سەهزاوی کزص ثىو، یبٌ نە ثُەڕەتضا ژیبَی 
يٍ ئبيبصە ثىو کە ژەهزاوی ثکزێ و ئەيٍ جگە نە ژیبَی ژەهزاوی ژیبَێکی صیکەو 

گیبَی . هەَىوکە، نێزە نە هۆصەکەو نەش و سێجەرکەی ثە يٍ ثشطی. َەصەتىاَی هەثێت
تێکطکبوی ئبيبَەتی وی کە چ پەیىەَضیەکی نە گەڵ صوَیبی سەر گۆی سەوی َەثىو، نە 

َبو جم و ثەرگی ڕەش و ثە چیٍ و پسووی نە سەرە سۆ هبتەصەر،نە َبو نەضێک کە ئەوی 
ئەضکەَجە صەکزص و نە صوَیبی سێجەرەکبَی  سەرگەرصاٌ ڕۆیی،گىیب سێجەری يُیطی نە 

. ثەاڵو نەضی ثی هەست و ئیذسبس و ثێ جىالَەوە نە وێ کەوتجىو. گەڵ سۆی ثزص
يبسىنکەکبَی َەرو و َبسک و تەَکی و صەست پیضا يبڵیٍ وی ڕەگەکبَی، هیسکەکبَی، 

ثۆ ؼەسای ثە تبو و سىێ ثۆ کزيەکبٌ و يطکەکبَی ژێز . چبو َىاری ڕسیىو ثىوٌ، ثجىوٌ
ئەيٍ نەو هۆصە هەژاراَەیەی تەژی نە َەکجەتی سەلبيگیز . هەرص ئبيبصە کزا ثىو

ثىوو،کە نە چەضُی گۆڕ ثىو،نە َبو تبریکبَی ضەوی ئەثەصی کە ئەيُی نە ثبوش گزتجىو 
نە ثەصەَەی صیىارەکبٌ چىوثىو سىار، صەثىایە ضەوێکی صرێژو تبرێک و سبرص و ثێ 

ثە ثیزو صاهبت کە هەتب . نە گەڵ جەَبسەی وی. صواییٍ، نە لەرار يزصوو تێپەڕ ثکەو
صوَیب صوَیبیە، هەتب ئەيٍ هەيە،يزصوەک،يزصوەکی سبرصو ثێ هەست و ئیذسبس و 

.  جىاڵَەوە نە هۆصەی تبریک نە گەڵ يٍ ثىوە

.  نەو چزکەصا هسرو سەهۆڵجەصاٌ ثىو،ژیبَیکی ثێىێُە وکەسیُی، سەیز نە يُضا وەصیهبت
چىَکە ژیبَى پەیىەَضی ثە هەيىو ئەو هەثىوَبَە صەثىو کە نە صەورەی يٍ ثىوٌ،ثە 

هەيىو سێجەرەکبٌ کە نە صەورو پطت و لەرار لىجبسى هەڵضەنەرسیٍ و پەیىەَضاریەکی 
لىڵ و جیب َەکزاو نە گەڵ صوَیبو جى و جۆڵی گیبٌ نەثەر و سزوضتیبٌ هەثىو ثە هۆی 



سَجیزە هەوصاکبَی َبصیبری جەرەیبَی پەریطبٌ و ثێمەراری َێىاٌ يٍ و هەيىو 
هیچ جۆرە ـکزو سەیبڵ ثە ثۆچىوَی يٍ، َبسزوضت . هۆکبرەکبَی سزوضتی ثەر لەرار ثىو

ئەيٍ صەيتىاَی و صەضیبو ثە سبَبیی ثە ڕەيسو ڕيىوسو َهێُی ضکڵەکبَی کەو . َەصەهبت
َبرا، ثە ڕەيسو سڕیبت و کتێجەکبَی ئبرووضەی ـەنسەـە، ثە ئەپتەری وئبلڵسىوکی، هەر 
ثىوگ و ئەسەنی هەيىو جۆرە تێجگەو، چىَکە نەو چزکەصا ئەيٍ نە سىنىو سىوڕی سەوی و 

ئبسًبَەکبٌ، گەضەو هەڵضاَی ڕەووک،  صاروگیب ثە گطتی هەرچی نە سەوی ضیٍ صەثێ، 
جى و جۆنی گیبَضاراٌ ثەضضاصریى هەثىو،ڕاثزصوو صاهبتىو،صوورو َسیک،نە گەڵ ژیبٌ و 

نەو جۆرە چبسبَە هەر کەس ثە . ئیذسبسبتی يٍ هبو ثەش و ضەریک وتێکەڵ ثجىو
ئبرق سۆر، : عبصەتێکی ثە هێسی ژیبَی سۆی، ثەواس واس ثىوَی سۆی، پەَبثەر صەثێت

صەچی يەستی صەکبت، َىوسەر صەَىوسێ، ثەرص تزاش، ثەرص تزاضی صەکبت و هەرکبو 
صەلی صڵ و ثیزوثبوەرو ئبلیضەی سۆیبٌ ثە هۆی هەڵىەصایی نە صَەصەری ثە هێسی ژیبَی 

نەو کبتەیە کە هىَەر يەَضی ثە راستی صەتىاَێ نە سۆی ضبهکبر ثە . سۆی ثەتبڵ صەکەٌ
. وجىص ثێُێ وثشىڵمێُێ

ئەيٍ کە ثی سەوق و هەژار ثىوو، ضکڵ کێطێکی سەر جهضی لەڵەيضاٌ، ! ثەاڵو ئەيٍ 
صەيتىاَی چ ثکەو؟ ثەو ضكاڵَەی ویطک و ثزیمەصار و ثێ گیبٌ کە هەيىوی یەک ضکڵ 

ثىو، صەيتىاَی چی ثکەو، کە ضبکبر ثێت؟ ثەاڵو نە تەوای ثىوَی سۆو سەولی نێپبونێپ و 
تیٍ وگىڕی نە ڕاصە ثەصەرو هەست پیضەکزص، جۆرێک يیز ئبسىری تبیجەت ثىوو، 

صەيەویست ئەو چبواَەی کە ثۆ هەيیطە ثەستزا ثىوٌ، نە سەر کبؼەس ثکێطًەوە و 
. ئەو هەستە ئەيُی واصارکزص کە ثڕیبری سۆو ثە کزصەوە ثەڕێىە ثەرو. ثۆسۆيی هەڵگزو

ئەویص کبتێک کە يزۆڤ نە گەل يزصوەک نە ثەَضیشبَە . یبَی نە صەست سۆيضا َەثىو
نە ئبکبيضا چزا کە . ئەو ـکزە سۆضیەکی َبسبسای نە يٍ وەصیهێُب و ئیجبص کزص. صایە

صووکەڵی صەکزص، کىژاَضەوە، صوو ثێسىس وضەيضاَى  هێُبٌ نە ثٍ سەری ویى هەڵکزصٌ، نە 
ثەر ضەثەلی نەرسۆکی ضەيەکبٌ ضیىەی ڕوسسبری ئبرايتز ثىو، نە سێجەری روَبکی، 

لبلەسو کەنىوپەنی کبرو هەڵگزت،هبتًە لەرار . هۆصە دباڵتێکی ڕەيساوی ثە سۆوە گزت
صەيەویست ئەو ضکڵەی کە سۆر هێىر و -چىَکە ئیضی ئەو تەستە يبڵی وی ثىو- تەستی وی

ورصە ورصە يەدکىو ثە نێک ثاڵو ثىوٌ و َەثىوَە، ئەو ضکڵەی کە ثە ڕەواڵەت ثێجىڵە و 
نە یەک دباڵتضا ثىو، ثە ئبسىصەیی وێُەی ثکێطى،نە سەر لبلەس رێگبکبَی دەسهی وی 

. تۆيبر ثکەو،هەر ئەو سەتبَەی کە نەو ڕوسسبرە کبریبٌ نە يٍ کزص، هەڵجژێزو

.  ثۆیەکبری هەر چەَض کىرت و ئبسبیی ثێت، ثەاڵو صەثێ کبر تێکەرثێ و گیبَی هەثێت
ثەاڵو ئەيٍ کە عبصەت ثە ثۆیەکبری چبپی سەر جهضی لەڵەيضاٌ کزص ثىو، ئێستب صەثێ 

ـکزی سۆو وەکبر سەو و سەیبڵی سۆو، یبَی ئەو سەیبڵەی کە نە ڕوسسبری وی نە يٍ صا 



کبر تێکەری هەثىو نە ثەر چبوی سۆو ضکڵ گزتىوی ثکەو، چبوێک نە صەيىو چبوی وی 
ثکەو، پبضبٌ چبوەکبَى ثمىوچێُى، ئەو رێگبیبَەی کە نە ڕوسسبری ویى هەڵجژارصووٌ ثۆ 
سەر لبلەس صاثەسێُى، هەتب ثەو هۆکبرە ثە نێکضاَەوەی سۆو ثەڵکىو تزیبکێک ثۆ گیبَی 

نە ئبکبيضا نە ژیبَی ثێجىوڵە ثە رێگبکبٌ و ضکڵەکبَى . ئەضکەَجە کزاوو ثضۆسيەوە
. پەَبثزص

ٌ و وێکچىوَێکی تبیجەتی  ئەو يەثەستە نە گەڵ ضیىەی ثۆیەکبری يزصوی يٍ، ضبیبَجىو
ثەالو . ئەيٍ ضکڵ کێطی يزصواٌ ثىوو- نە دەسڵضا- ثۆیەکبری نە ڕووی يزصوو. هەثىو

چبوەکبٌ، چبوەکبَی ثەستىوی وی، ئبسۆ پێىیست ثىو جبرێکی تز ئەواٌ ثجیُى؟ ئبسۆ ثە 
ڕاصەی ثەس نە هسرو ـکزو يێطکی يٍ، ضكڵیبٌ َەگزتجىو، جەستەیبٌ پەیضا َەکزصثىو؟ 

ثەالو هیچ ! َبساَى هەتب َسیکبتی ثەیبٌ چەَض کەڕەت نە ڕوسسبری وی ثۆیەکبریى کزص
هەرچی صەيکێطب، . کبيیبٌ ئەيُیبٌ ڕاسی َەکزص، و نە گەڵ دەسی يٍ َەیبَضەسىێُضەوە

. نەو کبرە َە يبَضوو صەثىوو و َە هەستى ثە تێپەڕ ثىوَی سەيبٌ صەکزص- صەيضڕاَض

تبریکىو ڕووَی ثەیبَی ثىو،ڕوَبكبیەکی ثىڵێاڵوی نە پطت ضىوضەکبَی پەَجەرەی هبتجىو 
ئەيٍ سەریکی ضکڵێک ثىوو کە ثە ثۆچىوَی سۆو نە هەيىاٌ ثبضتز . ژۆری هۆصە

ثىو،ثەاڵو چبوەکبَی، ئەو چبواَەی کە نە دباڵتی سەر کۆَە صاثىو، وەکىو ئەوەی 
. َەيضەتىاَی ئەو چبواٌ نە سەر لبلەس صاثەسێُى! تبواَێکی لەثىڵُبکەر نە يٍ ڕویضاثیت

.  یەکجبرەکی هەيىو ژیبٌ و ثیزەوەری ئەو چبواَى نە سەیٍ ثُەثڕو ثىو، يەدىو ڕەضجۆوە

هەر چەَض نە ڕوسسبری وی ڕاصەيبو َەيضەتىاَی دباڵتی وی . تێکۆضبَی يٍ نە سۆرای ثىو
نە َبکبە ثیُیى نەو چبسەصا کىڵًەکبَی وی ورصە ورصە سىور .  وەثیز سۆو ثێًُەوە

هەڵگەڕاٌ و گىڵیبٌ کزص، وەکىو ڕەَگی سىری جەرگىو صڵ، نە صووکبَی جەرگ و صڵفزۆش، 
گیبَی هبتە ثەرو چبوەکبَی نە ڕاصە ثەصەر کزاوە، واق وڕيبو يبٌ، چبوەکبَی کە هەيىو 
ڕووَبکبیی ژیبٌ نە ویضا ئبضکزا ثىو نە گەڵ ڕوَبکبیەکی َبسۆش صەصروضبوە، چبوەکبَی 

ثۆ یەکەيیٍ جبر ثىو . َەسبسی سەر کۆَە کەری وی، سۆر سەثز کزاوە و  چبوی نە يٍ کزص
. ئەو ئبگبصاری يٍ ثىو، چبوی نە يٍ صەکزص و سەر نە َىێ چبوەکبَی کەوتُەوە سەریەک
ئەو ڕوصاوە ثەڵکىو چزکەیەکی َەکێطب، ثەاڵو ثەس ثىو کە ئەيٍ ضیىەی چبوەکبَی وی 

ثەگەساری پێُىوسی يىو، ئەو دباڵتى کێطب و ئیضی . تۆيبرکەو،و ثۆ سەر لبلەس صاثەسێُى
. ئەوجبر ضکڵەکەو َەصڕاَض

 صوایی نە سەر جێگبو ڕاثىوو،نە سەرەسۆ نە وی َسیک ثىويەوە، پیى واثىو کە سیُضوە، 
سیُضو ثۆتەوە، ئەویُی يٍ نە جەستەی وی گیبٌ صەيبَضووە، ثەاڵو نە َسیک ثۆَی 



نە سەر نەضی کزيی صەگچکە . يزصوو،ثۆَی يزصوەکی نێک ثاڵو ثىوو هەست پێضەکزا
تێکضەثەسیٍ و صوو يێص،سەرگەتەکی سێڕاوی نە صەوری وی نە ثەر ڕووَبکبی ضەو صەـڕێٍ 

. ئەو ثە تەواوی يزص ثىو، ثەاڵو ثۆچ و چهۆٌ چبوەکبَی کزاَەوە؟ َبساَى . و صەَیطتٍ
ئبسۆ ئەيە نە دباڵتێکی سەیباڵت ثیُی ثىوو؟ یبٌ ثەراستی واثىو؟ َبيهەوێ هیچ کەس 

. ئەو پزسیبرە نە يٍ ثکبت

ثەاڵو کبرێ دەسڵی ڕوسسبری وی،َەک چبوەکبَی ثىو، هەَىوکە ئەو چبواَەو 
هەثىو،گیبَی چبوەکبَیى صەویست ثێًُە سەر لبلەس،ئیضی نەضی ثەکبری يٍ َەصەکبت، 

! ئەو نەضی َبسک و تەَکی وی يەدکىوو ثە َەيبٌ و سۆراکی کزو و يطکی ژێز سەوی ثجىو
هەر . ئیضی ئێستب نەيە ثە صوا ئەو نە ثەرصەستی يٍ ثىو،َەک ئەيٍ صەست پەروەری وی

ضکڵەکەو ثە وریبیی و ثە . چزکەیەک کە دەسو کزص ثىایە، صەيتىاَی چبوەکبَی ثجیُى
پبرێسێکی تەواتز ثزص نە لضوونکەی دەڵەثی سۆو کە ضىێُی صەسڵى ثىو، تبلەت کزص و نە 

. سڵىەتی هۆصەکەو ضبرصەوە

گۆیب ثە ڕاصەی ثەس يبَضوویی نە نەش صەر کزص ثىو، . ضەو ثە پێضسەو سەثزۆکە، صەڕۆیی
صەَگەکبَی صوورە صەست سەثز ثە گىێچکە صەگەییٍ،وەکىو ثبڵضارێک یبٌ  ثبڵُضەکی 

نەو چبسە هەسبرەیەکی . ڕێجىار سەوی صەثیُی،ڕەَگە ڕووەک صەڕوواٌ وضیٍ صەثىوٌ
نە سەر روسسبرو هەَبسەیەکی َزيی . ڕەَگ پەڕیىە نە پطت کۆيبی هەورەکبٌ ثسر صەثىو

. سجذەیُەو هەست پێکزص نەو کبتەصا ثبَگی کەڵەثبة نە صوورەوە ثێستزا

ئبسۆ نە گەڵ يزصوو صەيتىاَی چ ثکەو؟ نە گەڵ يزصوەک کە نەضی صەستی ثە نێک پڕش و 
سەرەتب ثە ـکزصو صاهبت کە ئەوی نە هۆصەی سۆو صەچبڵ کەو، پبضبٌ ! ثاڵو ثىوٌ کزص ثىو

ـکزو کزص ثیجەو نە صەرێ نە ثیزێکی ثبوێى، نە ثێزێک کە صەوراصەوری وی گىڵی 
ثەاڵو هەيىو ئەو کبراَە ثۆ وەی ثىو کەسێک َەیججیُێت، چەَضە . َەیهىـەڕی نێ ڕواثێت

جگە نەواَە َەيضەویست کە ! ـکز،چەَضە سەدًەت و چەَضە پەیت و چبالکی پێىیستە
هەيىو ئەو کبراَەو صەثىا ثە تبلی تەَیب و ثە . چبوی َبيەدڕەو و ثیبَی ثەو ثکەوێ

نە ثُبسەصا ژیبَی يٍ نە صوای وی چ ـبیضەی ! ئەيٍ ثە جەهەَُەو. صەستی سۆو ثکەو
هەثىو؟ ثەاڵو صەثىایىیە ئەو،هەر گیس، هەر گیس، هیچ کەس نە سەڵکی ئبسبیی، جگە نە 

ئەو هبتجىە  هۆصەی يٍ، جەستەی سبرص و . يٍ َەصەیجىایە چبوی ثە جەَبسەی وی ثکەوێ
سێجەری سۆی تەسهیًی يٍ کزصثىو، ثۆ ئەوەی کەسی صیکە ئەوی َەثێُێت، ثۆ ئەوەی ثە 

ئەگەر نەضی ویى : نە ئبکبيضا ـکزێک ثە سەیُى صاهبت. ڕواَیُی ثیبَی ئبنىصە َەثێت
نەت نەت صەکزص و نە چەيضاَى صەسست،هەر ئەو چەيضاَە کۆَەی سۆو و نە گەڵ سۆيى 

! صەثزصە صەر،صوور، سۆر صوور، نە چبوی سەڵک،ئەوو نە صەچبڵ صەکزص



ئەو جبرە ئیضی صوو صڵیى ثە سۆ ڕێگە َەصا، چبلىی صەسک هێسک کە نە سڵىەتی هۆصە 
هەثىو، هێُبو، و سۆر ثە ورصی و ثە صیمەت، سەرەتب جم و ثەرگی ڕەضی َبسکی کە وەکىو 

تەَیب ضتێک ثىو کە ثەصەَی - هەوصای جبڵجبڵىوکە ئەوی نە َبوەسۆیضا دەپس کزص ثىو
چىَکە ثڵُضتز نە ثەرێ ! وەکىو ئەوە ثىو کە ئەو ثەژَی ثەرس ثجىو. صڕاَضو- صاپۆضیجىو

صڵۆپەکبَی سىێُبوی يەییى وک صەڵەيەی سبرص . صوایی سەرو  نێکزصەوە. هبتە ثەر چبوو
صوایی صەست و لبچەکبَى ثڕیٍ و هەيىو نەضی ویى، نە گەڵ . نە ئەوکی هبتُەصەر

هەر ئەو - ئەَضايەکبَی ثە ضیىەیەکی ڕێکىوپێک نە چەيضاًَضا جێکزصەوە و جهىو ثەرگی
ثە سەريضا هەڵکێطبٌ،صەرکەی چەيضاَى لفم کزص وگبڵەصا، ئبچەرەکەو - جهەکبَەی ڕەضی
کبتێک کە سەاڵس ثىوو هەَبسەیەکی ڕادەتى هەڵکێطب، چەيضاَى . نە گیزـبَى سست

هیچ کبت ئەو هێُضە هەستى ثە يبَضوو . هەڵگزت،نە سەر تەراسو وسَى کزص، لىرس ثىو
. َب،هیچ کبت،َەيضەتىاَی چەيضاَەکەو ثە تەَیب نە گەڵ سۆو ثەرو. ثىوٌ َەکزص ثىو

نە هۆصە هبتًە صەر هەتب . هەوا سەر نە َىێ هەورو ثبراَێکی سىوکی صەست پێکزص ثىو
نەو صەورو پطت . ثەڵکىو کەسێک پەیضا ثکەو کە چەيەصاَەکەو نە گەڵ ثێُیتە صەر

کەيێک صوورتز ثە ورصیى ڕواَی نە پطت هەوای يژاوی پیزە يێزصێکی . کەسێک َبثیُضرێ
چزوچبوی، ثە پبرچەی گەرصٌ . چەيیبگى ثیُی نە ثٍ صارێکی ضەَگە ثێ صاَیطتجىو

سەثزۆکە چىوو َسیکەو نێکزص، هێطتب هیچى . ثەَضێکی پبٌ پێچب ثىو، َەصەثیُضرا
َەگىتجىو،پیزە يێز پێکەَیُێکی ویطک و ثێذىڕيەتبَەی کزص ثە ضێىاسێک کە هەيىو يىوی 

کبنیسکەیەکی ... هب. ئەگەر دەيبڵت ویست ئەيٍ دبسرو): نەضى لیت ثىوَەوە، و گىتی
ئەيٍ هەيىو رۆژێ يزصواٌ صەثەيە ضبعەثضونعەسێس ثە سبک ... جەَبسە کێطبَەوەو هەیە

ئەيٍ تبثىوتیص صورست صەکەو، ثە ثەژٌ و ثباڵی هەر کەس تبثىوتى ... هب. صەسپێزو
. (!...هەس، ثە ضیىەیەک کە يىوی نێُبصا،ئەيٍ ثۆسۆو دبسرو نە سسيەت صاو هەر ئێستب

نە سەر جێگبکەی هەستبوە، ئەيٍ ثۆ الی يبڵ گەڕايەوە، چىويە هۆصە چەيضاَی يزصوو 
ثیُیى کە کبنیسکەیەکی جەَبسە هەڵگزی کۆٌ و . ثە هەسار سەدًەت، هەتب ثەرصەرگب هێُب

ثێکەنک نە ثەر صەرکەیە کە ثەو صوو ئەسجە ڕەضە کسە وەکىو ثزیُی نەضی يزصوو ثەستزا 
پیبوە پیزە نە الی سەرو نە ضىێُی صاَیطتٍ ڕۆَیطتجىو، ضەاڵسێکی صرێژی نە صەست . ثىو

ئەيٍ چەيەصاَى ثە صەرصی سەگ نە . صاثىو، ثەاڵو ڕووی وەرَەگێڕا کە چبو نە يٍ ثکبت
ثۆسۆضى وەسەر کەوتى . َبو کبڵسکە صاَب کە نە َێىصا، جێگبیەکی تبیجەتی ثۆ تبثىوت ثىو

. نە جێی تبثىوت ڕاکطبو و سەرو نە سەر نێىاری وی صاَب،هەتب ثتىاَى صەوروو ثەر ثجیُى
. پبضبٌ چەيەصاَى نە سەر سیُگى سساَض و ثە صوو صەستى تىَضو ڕاگزت



ضەاڵر نە هەوا صەَگی هبت، ئەسجەکبٌ ثە هەَبسەثڕکە وەڕێکەوتٍ،نە کىَە تفُکی 
کەپۆی ئەواٌ، هەڵى وەکىو نىنەی صووکەڵ نە هەوای ثبراَی صەثیُضرا و ضەلبوی ثەرس و 

پبضىو پێطىوی ئەواٌ وەکىو صسێک کە ثە پێی یبسب لەيکیبٌ .  نە سەر سۆیبٌ هەڵضەگزت
. ثڕیبثێ و نە ڕۆَی صاسکزاویبٌ هەڵکێطبثٍ، سەثزو ثەرس وثیضەَگ نە سەر سەوی صاصەَزا

جۆرە . صەَگی سەَگىڵەکبَی گەرصَیبٌ، نە هەوای ًَضار ثە سۆسی تبیجەتی  نە چڕیٍ ثىو
ئبسىصەیەکی ثێ ثەڵگەو صەنێم و َەگىتزاو سەراَسەری نەضی صاگزتجىوو، ثە جۆرێک کە 

تەَیب لىرسبیی چەيضاَى نە . نە ڕۆیُی کبنسکەی تەرو کێص، ئبو نە َبو صڵى َەصەهەژا
. سەر لەـەسەی سیُگى هەست پێضە کزص

تەريی وی،جەَبسەی وی،وەکىو ئەيە ثىو کە صایى و صەرهەو ئەو لىرسبییەی سیُگ ـطبرو 
کبنسکە ثە تبڵىکەیەکی ئبسىصە و . تەو و يژێکی ثىڵێڵ  صەورو ثەری جبصەی گزتجىو. صەصا

صەوروثەری يٍ هەتب چبو هەتەری صەکزص . َبسبسا، نە کیىو صەضت و چەو تێضەپەڕی
. ضىێُی تبسەو سۆش صەثیُضرا، کە ئەيٍ َە نە سەو، و َە نە هىضیبری َەيجیُی ثىوٌ

چیبکبَی صاثڕ صاثڕ،صارەکبَی سەیزو عەجبیت و سەرو نک و چڵىوک ضکبوو سۆارەوە 
ثىو،،تىوک نێکزاو، نە صوو الی جبصە سەر هەڵضاو کە نە َبو ئەواَضا سبَىو ثەرەی ڕەَگ 

سۆنەپۆتیُە ثە ضکڵی جۆراجۆر سێ لىنیُچک،يسبوی، ضەش سىوچی،ثە پەَجەرەی 
ئەو پەَجەراَە چەضُی چبوەکبَی يزۆڤی گێژ . صەکىرت و تبریک ثێ کەنىوپەل صەثیُضرا

َبساَى صیىارەکبٌ چیبٌ نە گەڵ سۆیبٌ هەثىو، کە سبرصو . صەچىو کە گەَضە تبی گزتجێت
وەکىو ئەيە ثىو کە هیچ کبت گیبٌ . سەريبیبٌ هەتب لەنجی ئیُسبٌ صەگىێسیتەوە

ڕەَگە ثۆ سێجەری گیبَضاراٌ ! نەثەرێکی سیُضوو َەیتىاَێجێت نەو يباڵَە صاَیطتىو ثێت
! ئەو سبَەواَە صورست کزاثىو

ثبسێک . گۆیب کبنسکە ئبژۆ، ئەيُی ثە ڕێگبیەکی تبیجەت و یبٌ ثەکىێزە رێگبیەکضا صەثزص
ضىێٍ تەَیب صارەکبَی ثڕاو سىارو سێج صەورو ثەری جبصەیبٌ گزتجىو، و پطتی ئەواٌ 

ثە پەَجەرەی - لىچی َبتەواو- يبڵەکبَی َەوی و َسو و ثەرس ثە ضكڵی هەَضەسی لىیچ
صەثبریک و سىار صەثیُضرا، کە گىڵی َەیهىـەڕی سىور نە لەرار واٌ سەری وەصەرَبثىو، 

. ئەو تەيبضبگەیە نە َبکبو نە پطت يژێکی ثىڵێاڵوی وٌ ثىو. ثە صەرو  صیىار هەڵضەچىو
هەورەکبَی لىرسی ئبوس، تزۆپی چیبکبَیبٌ نە ئبيێس گزتجىو ڕێک صەکىضی، ًَە ًَەی 

نە پبش ئەوەی سەر . ثبراٌ وەکىو تۆسو سۆڵی سەر گەرصاٌ و ثێ پەسیى نە هەوا ثاڵو ثجىو
صەيێک ڕۆیطتیٍ، نە َسیک کێىەکی ثەرسوو لبلڕی ثێ ئبو وگیب و سەوسایی، کبنیسکەی 

نە پطت . ئەيٍ چەيەصاَى نە سەر سیُگى نە لبَض و هەستبيەوە. تەرو هەڵگز ڕایگزت
چیب، ضىیُێکی سڵىەت و ئبراو و ثە سەـب ثىو، ضىَێک کە هەر گیس َەيضیجىو، 



. وەک وەی نە صەرەوەی نێکضاَەوەی يٍ َەثىو. َەيضەَبسی، ثاڵو ثە َەسەرو َبسیبگ هبت
پێًىا ثىو هەتب ئێستب کەسێک . گىڵی َەیهىـەڕی سىوری ثی ثۆٌ، هەرصی صاپۆضیجىو

ئەيٍ چەيەصاَى هێُبیە سىار نە هەرصو صاَب،پیزە يێزی . لبچی ثەو يەڵجەَضە َەکەوتجىو
ئێزە ضبعەثضونعەسیًە، ضىێُێکی ثبضتز نەيە ثۆت ): کبنسکەچی ڕووی وەرگێڕا وگىتی
. (...هب. پەیضا َبثێت، ثبڵُضە پەڕ نێُبصا

صەستى نە گیزـبَى ڕۆ کزص کزیی کبنیسکەچی ثضەو،نە صوو لزاٌ و عەثبسێک پتز نە 
يەسەنە ): کبنسکەچی پێکەَیُێکی ویطک و ثێئیذتڕايبَەی کزص وگىتی. گیزـبَى صاَەثىو

؟ هەر ... يبڵەکەت ثەڵەصو، ئیضی ثە يُت کبر َییە، هب. َییە،صوایی نێت وەرصەگزو
ثەڵکىو ... ئەوەَضە ثساَە کە نە گۆڕ هەڵکەَیٍ ثێ ئەسيىوٌ و َبپسپۆر َیى، هب

کەيۆضى،هب؟ سەجباڵتی َبوێ ثب ثچیُە وێ، نە کٍ چەو لەرار صاری ضەَگە ثێ، لىڵکێک 
". ثە ڕاصەی چەيەصاٌ ثۆت هەڵضەکەَى و صەڕۆو

. يبيە پیزە ثە چبالکیەکی تبێجەتی کە ئەيٍ َبتىاَى سەیبڵی ثکەو،نە کبنسکە هبتەسىار
ئەيٍ چەيەصاَى ثە َەلە َەق نە صوو سۆ کێطب وپێکەوە چىویُە ڕەر ثەصەَەی صارێک کە 

" ئێزۆکە ثبضە؟:  نە لەرار چۆيێکی ویطک ثىو،ئەو گىتی

و ثێ ئەوەی چبوەڕواَی واڵيی يٍ ثێت،ثە ثێڵەکی کچکە و کىڵیُگ کە پێی ثىو، سەرێکی 
ئەيٍ چەيەصاَى نە هەرص صاَب و نە سەر جێگبی سۆو ثێضەَگ . هەرص هەڵکُضٌ ثىو

نەو . ئەو ثە پطتی کۆو و چبالکی يزۆڤێکی کۆَەکبرو کەيىۆ، سەریک ثىو. ڕاوەستبثىوو
کۆڵیُەوە صا ضتێکی وەکىو گۆسەی نعبة صۆسیەوە،ئەوی نە صەسًبڵێک پێچبوەو هەستبوە 

:  گىتی

صیسبٌ ئەيٍ ..." ،صورست ثە ئەَضاسەی چەيەصاَە، يىوی نێُبصات، هب...ئەو لىڵکە،هب " 
. نە صوو لڕاٌ و عەثبسیەک پتزو پێ َەثىو. صەستى صەگیزـبَى َب دەلضەستەکەی ثضەيێ

پێىیست َبکبت،يەسەنە : " صیسبٌ پیزە يێز پێکەَیێکیی ویطک و ثێ يەسەی کزصو گىتی
َییە،ئەيٍ يبڵی تۆ پیضەساَى، هب، ئەوە نە جیبتی دەلضەستى گۆسەیەکى صۆسیەوە، 

...". گىڵضاَێکی راؼە،ئی ضبری لەصیًی ڕەیە،هب

گۆسەکەی . صوایی ثە هەیکەنی کۆيی سۆی پێضەکەَی، ثە جۆرێک کە ضبَەکبَی صەنەرسیٍ
کە نە َبو صەسًبڵێکی چڵکٍ ثەستجىو نە ثٍ هەَگڵی گزتجىو، ثۆ الی کبنسکەی تەرو 

صیسبٌ ضەاڵسی . هەڵگز چىو و ثە چبالکیەکی تبیجەتی نە ضىێُی سۆی صاَیطت
هەڵسىڕاَض، هەسپەکبٌ ثە هەَبسەکێطبٌ وەرێکەوتٍ، صەَگی سەَگىڵەی گەرصَی ئەواٌ 



نە هەوای ًَضار گۆراَی تبیجەتیبٌ صەچڕی،ورصە ورصە نە پطت کۆيبی تەو و يژ نە سێزەی 
.  چبوی يٍ وٌ ثىو

چبسێک تەَیب يبو هەَبسەیەکی ڕادەتى هەڵکێطب،وەکىو ئەيە ثىو کە ثبرێکی لىرسى نە 
نە صەورەی . سەر سیُگى هەڵگزتىوە، ئبرايجىوَەکی ثە تبو و چێژ ، هەيىو نەضی صاگزتى

نە . سۆيى ڕواَی، ئێزە ضىێُێکی گچکە ثىو کە نە َبو تەپۆڵکەو چیبکبٌ گیزی کزص ثىو
سەر سَجیزە کێىێک ضىێُەواری سبَىوثەرەکبَی کەوَبرا، ثە سطتی ئەستىور و چەيەکی 

.  ویطک نەو َسیکبیی وەثەر چبو صەکەوت

ئەيٍ نە . ئەو َبوچەیە ئەيیٍ و سهىەت، صوور کەوتىو ثێ ئەَگبيەو چەلەو هەرا ثىو
لىاڵیی صڵًەوە کەیؿ سۆضجىوو و نە پبڵشۆيضا ـکزو صەکزص ئەو چبواَەی گەورە کبتێک کە 

نە سەوی سەر گۆی سەوی وەسەثەر صێ، جێگەیەکی ثە نێهبتىوی سبَىوثەرەو لیبـەکەی 
صەصۆسیەوە، ئەو چبر صەثىایە کە ئەو صوور نە سەڵکی تز،صوور نە يزصووی ئەواَی تز 

.  ثىایە، هەر ثەو جۆرەی کە نە ژیبَیص صوور نە سیىاری سەڵکی صیکە ثىو

لىڵکەکە صورست ثە ئەَضاسەی . چەيەصاَى ثە پبرێس هەڵگزت و نە َبو لىڵکەکەو سست
نە - ثەاڵو ثۆ صواییٍ جبر ویستى تەَیب جبرێک نە وی. يىوی نێ َەصەصا. چەيەصاٌ ثىو

ئبچەرو نە گیزـبَى . نە صەورو پطتی سۆو ڕواَی کەسی نێضیبر َەثىو. ثُۆڕو- چەيەصاٌ
ثەاڵو چبسێک کە لىنێُچێکی جهی ڕەضی ویى وەالثزص،نە . هێُبصەرو صەرکەی ویى کزصەوە

َبو سىێُی صڵەيە ثىو، و ئەو کزيبَەی کە نىنیبٌ سىارص ثىو، صووچبوی گەورەی ڕەضى 
ثیُی کە ثێ جىڵە راستەوسۆ، چبوی نە يٍ صەکزص، و ژیبَی يٍ نە ثُەثبَی ئەو چبواَەی 

ثە تبڵىکەو ثە پەنە صەرکەی چەيضاَى گبڵەصا و سىڵى وەسەر کزص پبضبٌ ثە پێ . لىو ثجىو
ضێالو،صوایی کڵۆ ثەرصو سیسو هێُب ثەسەريضا کزص هەتب ضىێُی لەثەر ثە تەواوی نێ 

ثە ضێىەیەکی ثبش  . پبک ثێتەوە، ثە جۆرێک کە هیچ کەسێک َتىاَێت ئەوی هەاڵوێزی
. ئەو کبرەو کزص کە ثۆسۆضى َەيضەتىاَی لەثزی وی نە ثبلی سەوی نێکهەاڵوێزو

کبرو کە تەواو ثىوگ،چبوێکى نە سۆو کزص،ثیُیى جم و ثەرگى سۆاڵوییە،صڕیبوە، وسىێُی 
يەیى ثىوگی ڕەش ثە وی َىسبوە، صوو يێص و سەرگەتەیەکی سێڕاوی نە صەورەو نە ثبڵە 

ـڕە صاثىوٌ ، کزيی صەگچکە ثە نەضى وەَىوسب ثىوٌ، کە نە َبو یەکضا صەجۆاڵَەوەو 
ویستى پُۆکی سىێُی سەر جهىو ثەرگى سبوێٍ کەيەوە، . تیکضەثەسیٍ و نێک صەهباڵٌ

ثەاڵو هەر چی کزصو و کزاَضو و لۆڵی کزاسى ثە ئبوی سارو تڕ کزصو نێى سطبَض، 
ثە جۆرێک کە  تەواوی . پُۆکەکبَی سىێٍ سەراثتز هەنیُگبَضەصا و سست و سۆڵتز صەثىو

جم و ثەرگی يُی صاگزت و سبرصو سەريبو سولى و سەیبلەی نیچك ثىوَی ویى نە سەر 
.  نەضى هەست پێکزص



صرەَگ وەستبٌ ثىو،َسیکەی ڕۆژ ئبوا،ًَەًَە ثبراٌ صەثبری، ئەيٍ ثێ ئەوەی ثًهەوێ 
چبسێک کە . ضىێٍ پێی تەگەرەی کبنسکەی تەرو هەڵگزو وەثەر سۆو صاو،وەڕێکەوتى

ثە سەر . هەواو ثبٌ تبریک ثىو ضىێُی تەگەری کبڵسکەی جەَبسە هەڵگزو وٌ کزص
نێطێىاوی ثێ وەی ثساَى صەچًە کىێ، ثی ـکزو ئیزاصە نە تبریکی ضەوی ئەَگىست نە 

چىَکە پبش وی، ! چبوی تێکچڕژاو نە سەرەسۆ صەڕۆیطتى و َەيضەساَی ثۆ کىێ صەچى
صوایی ئەوەی کە ئەو چبواَەی گەورە نە َبو گۆيیهکەی سىێُضا ثە صەڵەيەو ثیُی ثىو،نە 

ضەوێکی تبریک،نە ضەوێکی لىوڵ کە هەيىو ژیبَی يُی صاگزتجىو وەڕیکەوتجىوو 
صەڕۆیطتى، چىَکە ئەو صوو چبوەی کە وەکىو چزا ثىوٌ ثۆ هەيیطە کىژا ثىوَەوە، و نەو 
. دبڵەصا ثۆو وەک یەک ثىو کە ثە ضىێٍ و لۆَبغ و يەَسڵێک ثگەو، یبٌ هیچ کبت َەگەو

واو ثە سەیٍ صاهبت کە هەيىو ئەيُیبٌ جێهێطت . کپ و ثێضەَگی تەواو دىکًڕاَی صەکزص
پەێىەَضی َێىاٌ يٍ و جەرەیبَی سزوضت، . ثە ثىوَەوەراَی َبگیبَضار پەَبو ثزص. ثىو

ئەو ثیضەَگییە . َێىاٌ يٍ و تبریکیەکی لىوڵ کە نە گیبَی يٍ صاثەسیجىو وەصیهبتجىو
جۆرە سواَێکە کە ئێًە يبَبٌ تێی َبگەیٍ،نە تىَضو تیژی کەیؿ سۆضی سەرو گیژ ثىو، 

يبيە سىرەو گزت،دباڵتێکی ڕضبَەوەو ئیستفڕاسى ثۆ هبتە پێص،و اللى سست و ضم ثىوٌ و 
يبَضوو ثىوَێکی ثێ صواییُى نە سۆيضا هەست پێکزص، چىويە َبو لەثزستبَی . پۆچبَەوە

ڕەر جبصە و نە سەر ثەرصی گڵکۆیەک صاَیطتى، سەرو نە َبو صوو صەستى گزت و ثۆ دبڵی 
نە َبکبو صەَگی پێکەَێُێکی ویطک ثێ ئیذتڕايبَە . سۆو سەرگەرصاٌ و دەیزاٌ يبو

ڕووو وەرگێڕا و ثیُیى ئەو هەیکەڵەی کە . هەوصای سەیبڵی پسبَضو و ئەيُی وەسۆ هێُبوە
سەرو صەيىو چبوی ثە ضبڵگەرصٌ پێچبثىو نە لەرار يٍ صاَیطتجىو و ضتێکی نە 

:  ڕووی نە يٍ کزص وگىتی. صەسًبڵێکی ثەستزاو نە ثٍ هەَگڵی صاثىو

ئەو "ثیگىيبٌ ئەتۆ صەتىیست ثۆ ضبری ثچی، ڕێگبت وٌ کزصوە، هب؟ ڕەَگە ثە سۆت ثڵێت"
وەستەی ضەو نە َبو گۆرستبٌ چ کبر صەکەو؟ ثەاڵو سۆؾ يەکە، سەروکبری يٍ نە گەڵ 
يزصواَە،کبرو لەثز هەڵکەَضَە، کبرێکی سەراو َییە، هب؟ ئەيٍ سەر جەيی رێگبکبٌ و 

يەسەنەٌ ئەيزۆ چىوو لەثزێک هەڵکەَى ئەو گىڵضاَە نە . کىێزەڕێگبکبَی ئێزە ثەڵەصو
ثٍ هەرص هبتە صەر، صەساَی گىڵضاَی ڕاؼە،ئی ضبری لەصیًی ڕەیە، هب؟ لبثیهی َییە، 

" ئەيٍ ئەو گۆسە ثە تۆ صەصەو ثب نە يُت ثە یبصگبر نە ال ثێت

پیزەيێز ثە پێکەَییکی . ئەيٍ صەستى ثۆ گیزـبَى ثزص،صوو لڕاٌ و عەثبسیەکەو صەرهێُب
نەو َیسیکبَە کبنسکەیەکی يزصوو . َب لبثیهی َییە، ئەيٍ يبڵت پیضەساَى: ویطک گىتی

". هب؟ صوو هەَگبو رێگبیە. هەڵگزو هەیە، وەرە ئەتۆ ثۆ يبڵتبٌ ثەرو



. نە پێکەَیُبٌ ضبَی صەنەرسیٍ. گىسەنەکەی نە صاویُی يٍ هبویطت و ڕاثىو سەر پێ
نە سەر گەوەی . ئەيٍ گۆسەڵەکەو هەڵگزت و ثە صوای هەیکەنی پطت کۆو وەرێ کەوتى

پیبوە . جبصە، کبڵسکەیەکی تەرو کێطی ثێکەنک ثە صوو ئەسجی ڕەضی و کس ڕاوەستب ثىو
پیزە ثە چىست و چبالکی چىو سەرو صاَیطت، ئەيُیص چىويە َبو کبنسکەو نە ضىێُی 

ثۆ . تبیجەت کە ثۆ تبثىوت صورست کزا ثىو، ڕاکطبو و سەرو نە سەر نێىی ثەرسی وی صاَب
.  ئەوی صەوروو ثەری سۆو ثتىاَى ثجیُى، گۆسەو نە سەر سیُگى صاَب و ثە صەست ڕايگزت

هەَگبوی ثەرسو نە . ضەاڵر وێڕەی هبت، ئەسجەکبٌ ثە هەَبسە هەڵکێطبٌ وەڕیکەوتٍ
صەَگی سەَگىڵەی . اللیبٌ سەثزو ثیضەَگ نە سەر هەرص صاصەَب. سەرە سۆیبٌ هەڵضەگزت

نە پطت هەور، هەسبرەکبٌ . گەرصَی ئەواٌ نە هەوای ًَضار ئبهەَگی تبیجەتیبٌ صەچڕی
وەکىو کبونی چبوەکبَی ثزووسکەصار، کە نە َبو سىێُی يەیى ثىوگی ڕەش هبتجُە صەر 

. ـیُکبیەکی ئبراو و ضیزیٍ هەيىو نەضی يُی صاگزت. تەيبضبی سەر هەرصیبٌ صەکزص

صارەکبَی پێچ پێچ ثە نک . تەَیب گىڵضاٌ،وەکىو جەستەی يزصوەک سیُگی يُی ـطبرصەصا
و پۆپی صەسىارو سێچ، وەکىو ئەيە ثىو کە نە تبرێکی نە تزسی ئەيە يەثبصا 

يبڵەکبَی سەیزو سەيەرە ثە . هەڵشىنیسکێٍ و وەهەرصی کەوٌ، صەستی یەکتزیبٌ گزتجىو
ضكڵەکبَی ثڕاو ثڕی هەَضەسی ثە پەَجەرەکبَی صەست نێهەڵگیزاک، ڕەضی لەرار جبصە، 

ثەاڵو پەیکەری صیىاری ئەو يبڵە، وەکىو کزيی ضەواَەی . کىێزەوەریبٌ کێطب ثىو
صارو ثبرەکبٌ ثە دباڵتێکی تزسەَۆک . ورضەصار، سەو و َبسۆضی نە سۆی ـزایبس صەکزص

ثەاڵو وا ثە . صەستە صەستە، ڕەصیؿ رەصیؿ،تێضەپەڕیٍ و ثە صوای یەکضا هەڵضەهبتٍ
ثۆَی . َەسەر صەهبت کە السکی َەیهىـەڕەکبٌ نە اللی واٌ صەهبڵێٍ وەهەرص صەکەوٌ

يزصوو، صایى و صەرهەو نە جەستەی يٍ رۆچىو ثىو، هەيىو تەيەٌ نە تبثىوتێکی ڕەش 
َىستجىوو، و کەسێک، پیزيێزێکی پطت کۆو کە ڕوسسبرو َەصەثیُی، ئەيُی نە َبو يژو 

. سێجەرکبَی تێپەڕیى صەگەڕاَض

نە ثەر . کبنسکەی يزصووکێص راوەستب،ئەيٍ گۆسەو هەڵگزت و نە کبنسکە هبتًە سىار
صەرگبی يبڵەکەو ثىوو، ثە پەنە چىويە هۆصەکەو، گۆسەو نە سەر يێس صاَب، چىوو 

. - هەر ئەو لضونکەیەی کە صەؼڵى ثىو و نە سهىەتی هۆصەو ضبرصثۆوە- لضوونکەی تەَەکەو
هەڵگزت و هبتًە ثەر صەرگە،هەتب نە جیبتی دەلضەست، لضوونکەکە، ثە پیزە يێزی 

.  ضىێُپێیەک نە وییى نە کبنسکەکەی، َەصەثیُضرا. ثەاڵو ئەو وٌ ثجىو. کبنسکەچی ثضەو
سەر نە َىێ ثە َبهىيیضی ثۆ هۆصەو گەڕايەوە، چزاو هەڵگیزسبَض،گۆسەو نە َبو صەسًبڵ 

.   هێُبصەر،سۆڵی سەر ویى ثە لۆڵی کزاسى سبوێٍ کزصەوە



گۆسە ڕەَگێکی ثزیمەصاری لەصیًی وَەوضەیی هەثىو، کە ثە ڕەَگی سەرگەتەی سێڕاوی 
الیەکی ثەصەَەی وی ثە ضکڵی ثبصاو، صەوراَضەوری، َەیهىـەڕی . ورص کزاو،صەر هبتجىو

ڕوسسبری وی، صەو و چبوی ژَێک - نە  َبو صەورەی ثبصايی- ڕەَگ سىور ثىو، َبوی وی
کطڕا ثىو  کە چبوەکبَی ڕەش، چبوی گەورە تز نە ئبسبیی، صوو چبوی سەرکۆَەکەری 

. وەکىو ئەيە کە نە يٍ تبواَێکی لەثىوڵ َەکەر لەويبثێت و ثۆ سۆو َەيساَیجێت. هەثىو

چبوەکبَی ئەـسىوَکبرو جبصووگەری کە نە دبڵی پزیطبٌ و يطەوەش و سەر گەرصاَی، 
ئەو چبواَەی صەتزسبٌ و ڕایبَضەکێطب، و ثزووسکەیەکی . هەڕەضەکەرو واصە صەر ثىو

کىڵًەکبَی . يبوەرای سزوضتی يەست هێُەریبٌ نە ثٍ وی صەصروضبوە
صەرپەڕیى،َیىچبواَی ثەرس، ثزۆکبَی ثبریک و تیکەڵ، نێىەکبَی گۆضتبوی َیىە کزاوەو 

.  ثسک و کەسی ئبڵۆسی هەثىو کە لىنێک، نە سەرپبَبیی الجبَگی سبَی ثەستجىو

ئەو وێُەیەی کە صوێُێ ضەو نە روسسبری ویى هەڵگزتجۆوە نە َبوی لضوونکەی دەڵەثیى 
صەرهێُب،نە ثەر یەکى صاَبٌ، نە گەڵ ئەو ضكڵی گۆسە َیسکۆڵەیەک تەوـیزی َەثىو، وەک 

هەر صووکی ئەواٌ ێەکێک و کبری ضکڵ کێطێکی چبرە ڕەش ، نە . ئەوە کە کۆپی یەک ثٍ
ڕەَگە گیبَی َمبضی گۆسەی نە کبتی کێطبَەوەی چۆثیتە . سەر لەڵەيضاٌ سبس ثجىو

َبکڕی ئەو صوو ضکڵە نێک . کەڵێطەی يٍ و صەستی يٍ نە ثەر صەستی ویضا ثىوثێت
تەَیب ئەيە َەثێت کە َەلبضیەکەی يٍ نە سەر لبلەس ثىو،نە دبڵێکضا . هاڵویزصرێٍ

ضکڵی سەر گۆسە ڕەَگی ڕوَبکی لەصیًی هەثىو کە گیبَی يەڕيىوس،گیبَێکی ثیبَی و 
ؼەریت و َبئبسبیی ثەو ضکڵەی صا ثىو، و ئبوریُگی گیبَی ضڕورێک نە  ثٍ چبواَی 

هەر ئەو چبواَەی گەورەو ثێفکز، لیبـەیەکی ڕاسصار ! َب،جێگبی ثبوەڕ َەثىو. صەصرەوضبوە
! و نە عەیُی دبڵضا ئبساص

! چ کەسێک َبتىاَێ تێجگبت و نێی دبڵیجێت کە چ هەست و ئیذسبسێک ثە يُی صەست صا
ئبسۆ ڕوصاوەکی ئەوهب نە کزصَهبتىوە؟ سەر جەيی ثەست ڕەضیەکبَی ژیبَى سەر نە َىێ 

ئبسۆ تەَیب چبوەکبَی کەسێک نە ژیبًَضا ثەس . نە ثەر چبوو ثىوٌ ثە سبوەٌ جەستە
َەثىو؟ ئێستب صووکەس ئەثەو چبواَە،ئەو چبواَەی کە يبڵی وی ثىو،چبویبٌ نە يٍ 

چبوێک کە ثۆ سۆی نە وێ َسیک چیب، نە . َب،ثە تەواوی ثەصەر نە تبلەت ثىو! صەکزص
نە . لەرار ثەصەَەی صارێکی ضەَگەثێ، نە ڕەر چەيێکی ویطک ثە سبک ئەسپبرصرا ثىو
ثٍ گىڵەکبَی َىیهىـەڕی سىور،نە َبو سىێُێکی يەیى، نە َبو کزو و گیبَهەثەراٌ و 

پێىەصەرو گەسۆک، کە نە صەورەی وی جەژَیبٌ گزتجىو، ڕیطەی گیبکبٌ سیزا نە کبونی 
چبوی وی ڕۆ صەچىو کە ضیزەکەی ثًژێ، ئێستب ثە ژیبَێکی پتەو نێپبنێپ چبوی نە يٍ 

! صەکزص



ئەيٍ سۆو هەتب ئەو ڕاصەیە چبرە ڕەش و تىوک و َسا نێکزاو، ـکز ثۆ َەصەکزصەوە، ثەاڵو 
ثە هۆی هەستی تبواَێکی گەورە کە نە يٍ صا ضزاوە ثىو،نە عەیُی دبڵضا کەیؿ سۆضی 

ثێ ثەڵگە، سەرسۆضی َبئبسبیی ثە يُی صەست صا، چىَکە تێگەییى کە تبلە کەسێکی 
ئبسۆ ئەو ضکڵ کێطی لەصیى، ضکڵ کێطێک کە نە سەر ئەو . هبوصەرصی لەصیًیى هەثىوە

گۆسەیەی سەتبٌ هەسار سبڵ پێص َەلبضی کزص ثىو، هبوصەرصی يٍ َەثىو؟ ئبسۆ صوَیبی 
يُی ڕێ َەثڕیجىو؟ 

هەتب ئەو چزکە ئەيٍ سۆو ثە ثەست ڕەضتزیٍ ثىوَەوەر صەساَی،ثەاڵو دبڵیجىوو کە نە 
سەر ئەو چیبیبَە و نەو يباڵَە و ئبوەصاَیبَەی سبپۆرو وێزاٌ کە ثە سطتەی لىرس 
صورست کزا ثىوٌ، سەڵکبَێک تێیبَضا ژیبوٌ کە ئێستب ئێسکی ئەواٌ رسیىە و ڕەَگە 

سەڕڕاتی ثەضکبَی جۆراو جۆری نەضی ئەواٌ نە َبو گىڵەکبَی َیهىـڕی سىور ژیبَیبٌ 
صەکزص، نە َبو ئەو سەڵکە ضکڵ کێطێکی ثەنەَگبسو ثبرکەوتىو، ضکڵ کێطێکی تىوک و َسا 
نێکزاو،ویضەچی ضکڵ کێطیکی لەڵەيضاٌ سبسی ثەست ڕەضی وەکىو يٍ هەثىوثێت، ڕاست 

ئێستب دبڵیجىوو،تەَیب صەيتىاَی تێجگەو و ثفبيى کە ئەویص نە َبو صوو چبوی . وەکىو يٍ
. ئەيە ثە يُی صڵضاری صەصا. سنی ڕەش سىوتبوەو تىاوەتەوە، صورست وەکىو يٍ

نە ئبکبيضا َەلبضیەکەی سۆو نە کٍ َەلبضیەکەی گۆسە صاَبو ثەراثەرو کزص، پبضبٌ 
چىوو يەَمەڵی تبیجەتی سۆو سبس کزص،کە ئبور پزیطک و ئبوریُگی صەصا، هێُبو نە پیص 

چەَض لىو واـىرو هەڵًژی و نە صوَیبی سەیباڵت نە وێُەکبَى . ضکڵەکبَى صاَبٌ
ڕواَێ،چىَکە صەيەویست ـکزو هسری سۆو کۆ کەيەوە، و تەَیب صووکەڵی تزیبک ثىو کە 

. صەیتىاَی ـکزی يٍ کۆ کبتەوە و ئبسىصەیی ـکزیى ثۆ صەستەثەر کبت

ئەوەَضەی تزیبک يبثىو هەڵًًژی وکێطبو هەتب ئەو ئەـیىوَی ـەلیز هەيىو ئبرووضەو 
ئەو پەرصاَەی کە پیطی چبوی يُیبٌ گزتجىو،ئەو هەيىو یبصگبریبَەی نە ثەر صەست و 

ئەو َەضئەی کە چبوە . ڕەَگ ثۆری سۆڵە پۆتیُە و تێکچڕژاوو تێکطیڵضراو ثاڵو ثکبت
ورصە ورصە هسرەکبَى،ورصثیٍ، . ڕواَى صەکزص ثۆی هێُبو، کە سیضەتز نە چبوەڕواَى ثىو

يەسٌ و ئەـسىَگەر ثىوٌ، نە دباڵتێکی َیىە سەو ثێهۆضی کەوتى، پبضبٌ وەکىو ئەيە ثىو 
کە تەوژو و لىرسبیی نە سەر سیُگى هەڵگیزا، وەکىو ئەيە یبسبی سەَگیُی ثۆ يٍ 
وجىصی َەثىو، ثە ضیىەیەکی ئبساصاَە ثە صوای هسرو کە يەسٌ،سەریؿ و نەتیؿ و 

. يىولەڵێص ثجىو ثبڵًگزت و ـڕیى

نە سیُضاَی ثبری .  جۆرە سۆضذبڵیەکی لىوڵ و نە گىتٍ َەهبتىو هەيىو نەضی صاگزتى
صوَیبیەک ئبرايی و ئبسىصەیی، ثەاڵو تەژی نە ضکڵ و ڕەَگی . نەضى ئبساص ثجىوو

صوایی تطک و صايیُی هسرو هەڵپچڕا و نەو ڕەَگبَە و ضکاڵَە ... ئەـسىَگەرو ضیزٌ



. نە َبوضەپۆالٌ لىو صەثىوو کە تەژی و صاريبڵ نە الواَضَەوەی کبرتێکەر ثىو. صەتىاوە
صەَگی لەنجی سۆو صەثیسی،جىڵەی هبتىوچۆی سىێُى نە ڕەگ و صەيبرەکبًَضا هەست 

نە لىاڵی صڵ صەيەویست و . ثەاڵو ئەودباڵتە ثۆ يٍ نێپبنیپ نە يبَبو کەیؿ ثىو. پێضەکزص
ئەگەر ئەو نە ثیز . ئبرەسوو صەکزص، کە سۆو صەستەثەری سەوی نە ثیز چىوَەوە ثکەو

ئەگەر چبوەکبَى صەکەوتُە سەر ! ئەگەر صەیتىاَی صەواو ثێُێ! چىوَەوە يىيکیٍ صەثىو
! یەک نە صوَیبی سەو نە سەرەسۆ نە َەثىوٌ صەتىاوە، ثىوَی سۆو هەست پێ َەصەکزص

ئەگەر گىَجبو ثىو نە پُۆکێکی رەَگیٍ،نە ئبهەَگێک، گۆراَیەک، نە گەڵ ورضەی ڕەَگیٍ 
سەر جەيی هەستى تێکەڵ صەثىو، و پبضبٌ ئەو ضەپۆل و ضکاڵَە ئەوَضە گەورەو يەسٌ 

. صەثىوٌ، صەی ئبژۆت  کە ثە تەواوی  َەصەيبو نە َبو صەچىو ثە تبسەو ئبرەسووو گەیجىوو

ورصە ورصە دباڵتێکی ثێضەَگی و ثێهەستی ثۆ يٍ هبتە پێص،وەک جۆرێک يبَضووثىوَی 
پبضبٌ . ئبرايجەسص و ضیزیٍ، یبٌ ضەپۆنێکی سریؿ ثىو، نەضى ثۆ صەرەوەی صەصەاڵَض

سەثز سەثز ڕوصاوەکبَی . هەستى پێکزص کە سیىارو ژیبَی يٍ ثۆ پطتەوە صەگەڕاوە
ڕاثزصوو و یبصگبری و ثیزەوەریەکبَی ستڕاوەو نە ثیزکزاوی سەرصەيی يُبڵی سۆو 

. صەثیُی

.  َەک تەَیب صەيضیتٍ ثەڵکىو نەو هەراوهىریبَە ثەضضاریى هەثىو و هەستى ثەواٌ صەکزص
صوایی نە َبکبو هسرو ـکزو رەضجۆوەو نە . چزکە ثە چزکە، گچکەتزو چکۆڵەتز صەثىوو

. َبوچىو وتبریک ثىو

هبتە ثەر چبوو، کە تەواوی ثىوَی يٍ، ثە سەری چەَگبڵێکی ثبریک گزێضراوە و نە 
. پبضبٌ نە سەر چەَگبڵەکە ثەرصراو. ثُەثبَی ثیزێکی لىوڵ و تبریک هەاڵوەسزا ثىو

هەڵضێزیکی ثی . صەسىضیى و صەنەلیى و صوور صەثىويەوە ثەاڵو وە هیچ ضتێک َەصەکەوتى
نە پبش ئەوی پەرصەکە ثُەثڕ ثىو واستزاوە ثەصوای . صواییٍ نە ضەوێکی ئەثضصی ثىو

. چزکەیەکی نە ثیز کزصَى نە سۆَگەی وی ثڕی. یەکضا نە ثەر چبوی َەلطی صەثەست
کبتێک کە وەسۆ هبتًەوە ثە جبرێک سۆو نە هۆصەیەکی گچکە ثیُی و نە دباڵتێکی 

. تبیجەتی صاثىوو کە نە الو سەیز ثىو، نە الیەکیص ثۆو سزوضتی ثىو

 *** 

نە صوَیبیەکی تبسە کە وەسەثەر هبتجىوو ئبلبرو صەوروثەری و چهۆَبیەتی وکەرر و 
هەنىو يەرجی وێ ثە تەواوی ثۆ يٍ ئبضُب و َسیک ثىو، ثە ضیىەیەک کە سێضەتز نە 

وەکىو ئەوەی کە . يەڵجەَضی ژیبَی پێطۆی سۆو ثە وێ ئبوصەيیی و ئىگزیى گزتجىو
صوَیبیەکی صیکە ثەاڵو ثە ڕاصەیەک نە يٍ َسیک و . ڕەَگضاَەوەی ژیبَی ثەڕاستی يٍ ثىو



نە . پەیىەَضارثىو کە ثە َەسەرو صەهبت کە ثۆ ئبلبرو صەوروثەری دەسڵی سۆو گڕاويەوە
.  صوَیبیەکی لەصیًی ثەاڵو نە عەیُی دبڵ َسیکتز و سزوضتی تز نە صایک ثجىوو

چۆڵەچزایەک نە سەر صەاللەی هۆصەکەو . هەواو ثبٌ هێچتب تبریک و ڕووٌ ثىو
ئەيٍ وەسەثەر ثىوو، هەستى پێضە . صەسىتب،جێىوثبَەکەو نە لىنیُچکی هۆصە کەوتجىو

صەستەکبَى . کزص کە نەضى گەريە،  پُۆکەکبَی سىێٍ ثە عبثبو ضبڵگزصَى وەَىوسبثىو
ثەاڵو نە گەڵ ثىوَی گەَضەتبو،جۆرێک صڵتەَگی و پزیطبَی و ورووژاو . سىێُبوی ثىو

ثىوَی تبیجەت نە يٍ صا وەصیهبتجىو کە تىَضوتیژتز نە ـکزی ثُەثڕکزصَی ضىێُەواری 
.  سىێٍ ثىو، ثە تبثطت تز نەيە ثىو کە صارۆؼە ثێت و ئەيٍ صەست ثە سەر کبت

ثێجگە نە وەش سەر صەيێکی صوورو صرێژ ثىو کە چبوەڕواَیى صەکزص وەصەست صارۆؼە 
ثەاڵو ثڕیبرو گزتجىو کە ثەر نە گزتُى پێبڵەی ضەڕاثی ژەهزاوی کە نە سەر صەاللە . کەوو

ئەيە ئبتبجی ثە َىوسیٍ ثىو کە ثۆ يٍ ثە ئەرکێکی  يەججىوی . ثىو ثە لىيێک وەَۆضى
صەيەویست ئەو صێىەی کە سەر صەيێکی صورصرێژ ثىو نە َبسەوە ئەيُی ئەضکەَجە و . ثىو

صەيەویست صڵی پڕی سۆو نە سەر لبلەس . جەسرەثە  صەصا، ثۆ صەرەوەی صەر ثکێطى
نە ئبکبيضا صوایی هیُضێ ضک و صوو صڵی، چۆڵەچزاو هێُبیە پێص و ثەيجۆرە . صاثەسێُى

: صەستى پێکزص

و . ئەيٍ صایى و صەرهەو ـکزو ثۆی صەچىو، سەیبڵى صەکزص کە ثیضەَگی ثبضتزیُی ضتە
ثۆچىوَى واثىو واو صەدبیطبَض کە وا ثبضە يزۆڤ وەکىو يبسیگزە نە رەر صەریب پەڕو 

ثەاڵو هەَىوکە ئیضی ثە صەستی سۆو َییە، چىَکە . ثبڵی سۆی ثکبتەوە و تەَیب صاثُێطت
کێ صەساَێ؟ ڕەَگە هەر ئێستب کبتژيێزێکی صیکە، . ئەوهەی کە َەصثىایە ثجىایە، ثىو

ئەيٍ دەس َبکەو کە تەريی سۆو َەجبت ! صەستەیەک پبسەواَی يەست ثۆ گزتُی يٍ ثێٍ
ثضەو، ثێجگە نەيە جێگبی دبضبکزصَیص َەيبوە، واصاثُێیٍ ئەگەر نەکەو تُۆکەکبَی 

سىێُیص نە ثەیٍ ثەرو، ثەاڵو ثەر نە وی وەصەست واٌ ثکەوو، پیبڵەیەک نەو ضەڕاثەی، 
. نە ضەڕاثی ئیزسی سۆو کە نە سەر رەـذەو صاَبوە صەسۆيەوە

ئێستب صەيەوێ تەواوی ژیبَی سۆو وەکىو هێطىوی تزێ نە صەستى صا هەڵپطێىو و ضیزەی 
صڵۆپ صڵۆپ نە گەرووی ویطکی سێجەرو وەکىو ئبوی يًجبرک - َب،ضەڕاثی وی- وی

تەَیب صەيەوێ ثەر نە وەی ثڕۆو ئەو صەرصو کىالَە، کە ئەيُی ورصە ورصە وەکىو . ثچۆڕێُى
سۆرە، یبٌ صەَکە سىريبی لىنیُچکی ئەو هۆصە، سىارصوە ثۆ سەر کبؼەس صاثەسێُى، 

. چىَکە ثەو ضیىەیە ثبضتز صەتىاَى ـکزەکبَی سۆو ڕێک و پێک و تەکىوس ثکەو



چىَکە َە يبڵى هەیە صیڤبٌ ثیشىات ! ئبسۆ يەثەستى َىوسیُی وەسیەت َبيەیە؟ هەر گیس
ثێچگە نەوەش چ ضتێک نە سەر گۆی سەوی صەتىاَێ . و َە صیُى هەیە کە ضەیتبٌ ثیجبت

نە ثىو گچکەتزیٍ ثبیەسی هەثێت؟ ئەوهەی کە َبوی ژیىاروژیبٌ ثىوە نە صەستى صاوە، 
کەسێک ! وپبش ئەوەی کە ئەيٍ ڕۆیطتى، ثە جەهەَُەو... صايُب و ویستى نە صەستى ثڕوات

صەسىاسی ئەو ضتە ثێُزسبَەی يٍ ثشىێُیتەوە، صەیەوێ دەـتب سبڵی ڕەضیص 
ئەيٍ تەَیب ثۆ ئەوە ئبتبجیى ثە َىوسیُە، کە ئێستب پێىستی ثۆو پیضا . َەیشىیُیێەوە

ئەيٍ ئەوجەو پێیە، سیضە نە پێطتز ئبتبجى، کە هسرەکبَی سۆو،ثیەی . کزصوە صەَىوسى
ئەو َیسێ ثەص یىويە کە نە ثەر . سەیبڵی سۆو، ثە سێجەری سۆو پەیىەَضار ثکەو

ضەثەلی چۆڵەچزا نە سەر صیىاری سىار ثۆتەوە، وەکىو ئەيەیە، ئەوەی کە ئەيٍ 
ئەو سێجەرە ثێگىيبٌ ثبضتز نە يٍ . صەیُىوسى ثە ورصی صەیشىێُێتەوە و هەڵیضەنۆضێ

ئەوە کە . تەَیب نە گەڵ سێجەری سۆو صەتىاَى و ثبسۆو و لسە ثکەو! صەـبيێ و تێضەگبت
تەَیب ئەو صەتىاَێ و صەضێت ئەيٍ ثُبسێت،ئەو ثێگىيبٌ . ئەيٍ واصار ثە ئبسبـتٍ صەکبت

. تێضەگبت

ژیبَی سۆو صڵۆپ صڵۆپ نە گەرووی ویطکی سێجەرو - َب،ضەڕاثی تبڵی- صەيەوێ ضیزەی
!" ئەيە ژیبَی يُە: " ثچۆڕێُى و ثە وی ثڵێى

هەر کەسێک کە صوێُێ ئەيُی ثیُیىە،الوێکی تێکطکبو ثێًبری ثیُیىە، ثەاڵو ئەيزۆ 
پیزەيێزێکی پطت کۆو صەثیُێ، کە يىوەکبَی سپی ثىوَە،چبوەکبَی ئبگز تێجەرثىو 

ئەيٍ سۆؾ صەکەو نە پەَجەری وەتبر چبو نە صیىی صەرێ . سىژیبوەو نێىی ضەکەری
چىَکە نە هەيىو ضىێُێک سێجەرەکبَی جىتجبلیەو . ثکەو، نە ئبوێُە تەيبضب سۆو ثکەو

صووپبت کەرەوەی سۆو صەثیُى، ثەاڵو ثۆ ئەوەی ثتىاَى ژیبَی سۆو ثۆ سێجەری کىوڕ ثىوەو 
چەَضە دەکبیەت سەثبرەت ثە سەر صەيی . ضیکەيەوە، صەثێ دیکبیەتێک َەلڵ ثکەو

يُبڵی،پەیىەَض ثە ئەویٍ و ئەویُضاری، صەست تێکەڵ کزصٌ، ضبیی صاوەت، سەيبوەَض، 
ئەيٍ نە َەلڵ و َەسیزە و صەستەواژە . يەرگ و يزصٌ هەیە و هیچ کبو دەلیمەتیبٌ َییە

. يبَضوو ثىويە

ئەيٍ دەونضەصەو و تێضەکۆضى کە ئەو هێطىە ثپطێىو، ثەاڵو ئبسۆ نە ویضا کەيتزیٍ 
. ئیضی ئەيە َبساَى! ضىێُەوارو ضىێُپێ نە ڕاستی و دەلیمەت وجىصی صەثێ یبٌ َب؟

ئەيٍ َبساَى نە کىێى و ئەو نەتکە ئبسًبَەی سەرەوەو، یبٌ ئەو چەَض وەجەة سەوەیەی 
کە نە سەری صاَیطتىوو ئی َیطبثىر، یبٌ ثهز و یبٌ ثُبرسە؟ نە هەردبڵضا ثە چ ضتێک 

. ثبوەڕو َییە



ئەيٍ ئەوەَضەو ضتی پێچەواَەو صژ ثە یەک ثییُىە و ئبسبـتُی جۆراجۆرگىیجیس ثىويە 
و ئەوەَضە کە هەتەری چبوەکبَى نە ڕووی ضتىويەکی جۆراجۆر، سطبوە،ئەو تىکڵ و تۆر 

َبسک و ڕەق کە گیبٌ نە پطت وی دبضبر صراوە، و َە، ئیضی ئێستب ثە هیچ ضت ثبوەڕ 
ثە لىرسی و ثبثت ثىوَی پڕوپێتبڵ ثە ڕاستییەکبَی ڕاضکبو و ڕووٌ و ثەر چبو، . َبکەو

َبساَى ئەگەر لبيکەکبَی پەَجەو نە هبوَی ثەرصیُەی . هەتب ئێستب ضک صەکەو
؟ ئەگەر "ئبسۆ سبثت و يىدکەيی: " لىنیُچکی دەسبريبٌ ثضەو، و نە وی پزسیبر ثکەو
! وەاڵو ثضاتەوە صەثێ لسەی وی ثبوەڕ ثکەو یبٌ َب

ئبسۆ ئەيٍ ثىَەوەرێکی جیب کزاوەو صیبریکزاو ضیُجەرو؟ َبساَى؟ثەاڵو ئێستب کە چبوو نە 
ی پێطىوی يزصوو،ثەش ثەش کزاو،ثەاڵو هیچ سەص "ئەيٍ"َب،ئەو. ئبوێُە کزص سۆو َەَبسی

صەثێ دیکبیەتی سۆو ثگێڕيەوە، ثەاڵو . و نەيپەرێک نە يبثەیُی ئێًە ثیەی َەثىو
صەثێ . سەراَسەری ژیبٌ چێڕۆک و دیکبیەتە! َبساَى صەثی نە کىێزا صەست پێجکەو

ئێطىوی تزێ هەڵجپطێىو و ضیزەی وی کەوچک کەوچک نە گەرووی ئەو سێجەرە 
. پیزە،ثڕێژو

نە کىێڕا صەثی صەست پێجکزێ؟ چىَکە هەيىو ـکزەکبَی کە ئێستب نە يێطکى صا صەکىڵێ 
ڕوصاوێکی صوێُێ . ولىڵت صەصا، ئی هەَىوکەیە،کبتژيێزو صەلیمەو چزکەو ڕیکەوتی َییە

. نەواَەیە ثۆ يٍ کۆَەتز و ثێ کبر تێکەرتز نە ڕوصاوێکی هەسار سبڵ پێص تز ثێت

ڕەَگە نەو جێگبیەی کە هەيىو پەیىەَضی يٍ نە گەڵ صوَیبی سیُضواٌ هەڵپچڕاوە، 
ڕاثزصو،صاهبتىو،کبتژيێز،ڕۆژ، يبَگ و ! ثیزەڤبَیەکبَی ڕاثزصووی پێطىوو َەسص صەثەستێ

لۆَبؼەکبَی جۆراو جۆری يُضاڵی و پیزی و کەنەالیی ثۆ . سبڵ هەيىو ثۆ يٍ یەک جۆرٌ
تەَیب ثۆ سەڵکبَی . يٍ جگە نە ئبسبـتُەکبَی ثێ کەنک و پۆج ضتێکی صیکە َییە

ثۆ - ئبسبیی،ثۆ ئەنۆوجەنۆکبٌ،ئەنۆو جەنۆی ثەتطضیض،نەو وەضەیە صەگەڕاو
ئەنۆوجەنۆکبٌ کە ژیبَی ئەواٌ وەرسی و ڕاصەی صیبریکزاوی هەیە، وەکىو وەرسەکبَی سبڵ 

ثەاڵو ژیبَی يٍ هەيىو . و نە َبوچەیەکی َبوَجی ژیبٌ هەڵکەوتىوە، وەڕاست صەگەرێت
وەرس  دباڵتێکی هەثىوە، وەکىو ئەيەیە کە نە َبوچەیەکی سۆساٌ و نە تبرێکی ئەثەصی 
راثىارصووە، نە دبڵێکضا کە نە َبو نەضى صایى و صەرهەو گڕێک هەڵضەثێ و ئەيٍ وەکىو 

. ضەو صەتىێُێتەوەو صەکبت ثە ئبو

نە َبو ئەو چىار صیىارەی کە هۆصەی يُی نێپێکضێت و دەسبرەک کە نە صەورەی ژیبَی و 
- َب،نە هەڵەصاو- هسرەکبَی يٍ کێطزاوە سیىاری يٍ، وەکىو ضەو ورصە ورصە صەتىێتەوە

وەک تبنیص و چزو چیهکەی تەڕ کە نە لىنێُچکی يەَجەڵ کەوتىوە ثە ئبوری ئیطکەڵی 
صیکە ثزژاوەو ثۆتە ڕەژی، ثەاڵو َەسىتبوە، و َە تەڕو تبسە يبوە، تەَیب نە صووکەڵ و 



هۆصەکەو وەکىو هەيىو هۆصەکبٌ ثە سطت و نە سەر کبونە . صەيی ئیضیکە سەـە ثىوە
وێزاَەکبَی هەساراٌ يبڵی لەصیًی صورست کزاوە، جەستەی سپی کزصوەوە، صەوراصەوری 

ثەرصە َىوسی هەیە،چەضُی يەلجەرە،ئیضی کەو و سۆری چهۆَبیەتی هۆصەو ثەسە، کە 
صەیبٌ کبتژيێزی صروو صرێژ ـکزی يٍ ثە سۆوە ثؽبـڵێُێت، وەک کبری تەَگی لىژثٍ و 

ثسيبری . چىَکە نەو کبتەوە صەجێضا کەوتىوو کەيتز ثە ئیطەکبَى راصەگەو. سىوچی صیىار
تەویهەو کە نە صیىار صاثىو ضىێُی الَکی يٍ و سێساَى ثىوە، و پبضبٌ ڕەَگە هبو سەَگی 

کەيێک نە  سىارەوەتز ثسيبرێک نە گەیچ . يُبڵەکبَی صیکە ثبر هەڵگزو ثە تبثطت ثىوە
صیىار یەک تەستە، هبتىتەصەر و نە ثُی ثۆَی دەضیبو پڕوپیتبڵ و ئەو ثىوَەوەراَەی کە 
پێطىو نە صەرگبی ئەو هۆصە ثىوَە، صێ، ثە جۆرێک کە هەتب ئێستب چ جەرەیبٌ و ثبیەک 

َەیتىاَیىە ئەو ثۆَبَەی تىَضو َبسۆش وەک ژێز سەيیٍ و ڕیز و پەیُی ثاڵو ثۆوە، 
ثۆَە َبسۆضەکبَی لەصیًی،ثۆَی سار،ثۆَی لبچ،ثۆَی :  هەڵگزێ و نە گەڵ سۆی ثجبت

ئبرەلەی نەش،ثۆَی يێس، ثۆَی ڕۆَی کۆٌ،ثۆَی دەسیزی ڕسیى، ثۆَی هێهکەو ڕۆٌ سىتبو، 
ثۆَی پیبواسی سىروەکزاو نە ڕوَی لزچبو، ثۆَی پەَیزەک، ثۆَی هۆصەی الواٌ کە تبسە 

سۆیبٌ صەَبسٍ، ثۆَی يزصوو نە دبڵی گیبَەڵاڵ، و سۆرثۆَی تزیص هەٌ، کە دەسڵ و 
. ثُیبتی ئەواٌ يەعهىوو َییە، ثەاڵو کبرتێکەری سۆیبٌ ثەجێهێطتىوە

هۆصەکەو سهىەتییەکی تبریکە و ثە هۆی صوو صەرثیچە ثە صەرەوە، نە گەڵ صوَیبی ئەنۆ 
جەنۆکبٌ پەیىەَضی هەیە، یەکێک نە واٌ ثە سەر دەوضەی سۆيبَضا صەکزێتەوەو، 

ئەویضیکە ڕووی نە کۆچەی صایە، نە وێ ئەيُی ثە ضبری ڕەێ گزیضەصا، ضبرێک کە ثە 
ثۆکی صوَیب َبو صێزو صەَگیٍ ثىو، هەساراٌ کۆچەو پس کۆچە و يبڵەکبَی سبپۆرە ثىو، 

ضبرێک کە گەورەتزیٍ ضبری صوَیب ثە دیسبة صێت، نە - لىتبثشبَەو کبرواَسەرای هەیە
. پطت هۆصەی يٍ هەَبسە صەکێطێ و ژیبٌ تێپەڕ صەکبت

 نێزە نە لىنیُچکی هۆصەو کبتێک کە چبواَى نە سەر یەک صاصەَێى سێجەرکبَی ثُەثڕو 
ثە کىضکەکبَەو، َڤێژگەکبٌ و ثبسەکبَی، - ئەوەی نە يٍ کبرتێکەر ثىوە- تێکەڵی ضبر

ئەو صوو صەرثیچەیە ئەيٍ نە گەڵ صوَیبی . هەيىو نە ثەر چبوو ثىوَە ثە سبوەٌ جەستە
ثەاڵو نە هۆصەکەو ئبوێُەیەک ثە . صەرەوە ،نە گەڵ صوَیبی ئەنۆجەنۆکبٌ پەیىەَض صەصات
نە ژیبَی سُىورصاری يٍ ئبوێُە . صیىار هەاڵوەسزاوە کە چڕو چبوی سۆو نە ویضا صەثیُى

. گزَگتز نە صوَیبی ئەنۆجەنۆکبَە کە نەگەڵ يٍ چ پەیىەَضی َییە

نە تەواوی تەيبضبگەی ضبر،صووکبَی لەسبوێکی هەژار نە پێص صەرثیچەی هۆصەی يُە، 
هەر کبت کە نە الثبجە چبو نە صەرەوە صەکەو . کە ڕۆژێ صوو پەس صەکۆژێتەوە و صەـزۆضێ

هەيىو ڕۆژێک ثەیبَی سوو صوو ثبرگێُی ڕەضی کس،ثبرگیُی . کبثزای لەسبو صەثیُى



ثبرهەڵگز، صەستی ویطک هەاڵتىوی ئەواٌ گەیىەتە سى، وەکىو وەیە کە ثە پێی یبسبی 
ودطی صەستەکبَی واَیبٌ ثڕیىەو نە ڕۆَی هەڵمزچبو ڕۆکزصوە، هەيىو ڕۆژێ صوو پەس ثە 

کبثزای لەسبو صەستی چەوری . پبضتەرکیبَضا ثە سبيۆرتە هەاڵوەسزاو، ثۆ صووکبٌ صێٍُ
سۆی ثە سەر ڕصێُی سەَە ثەستىوی سۆی صاصێُێ، صووَگی ئەواٌ ثە صەستی 

. هەڵضەسەَگێُی و وەسٌ صەکبت، صوایی صەیجبت، ثە چەَگەکی صووکبَی هەڵضاوەسی
ئەو کبت لەسبو ئەو تەريبَەی سىێُبوی . ثبرگیُەکبٌ ثە هەَبسە کێطبٌ وەڕیضەکەوٌ

ثەو گەرصەَەی ثڕاو، چبوی صەسىێٍ نە ثەر ڕۆیى و ئەو پێهىاَەی سىێُبوی کە نە َبو 
کەنهە سەری عبثی صەرپەریىٌ، صەالوێُێتەوەو ثە صەسًبڵ سبوێٍ صەکبتەوە، پبضبٌ 

کێزصێکی تیژی صەسکضار کە تبیجەت ثە ئێسک ثڕیُە، هەڵضەگزێ و ثە ورصی و سەنیمە 
. نەت نەتیبٌ صەکبت، گۆضتی سبنیس ثە پێکەَیُەوە ثە يطتزیەکبَی صەـزۆضێت

ئەيٍ صڵُیبو جۆرە کەیؿ و نەسەتێکیطی ! هەيىو ئەو ئیطبَە ثە نەسەت ئەَجبو صەصا
ئەو گەيبڵی سەرصی يم ئەستىوریص، کە گەڕەک و کۆچەو صەرکىو ثبٌ هەيىو . صەثزص

گەڕاوە، صایى و صەرهەو ثە کڕَۆش و چبوەکبَی ثێتبواٌ ثە کهکە سىوتە، سیهە چبوێکی 
ثە ئبر و دەسەرت و سىێی نە صەستی لەسبو صەکزص، سەگیص ئەو هەيىوەی صەساَی، 

! سەگیص صەساَێ کە لەسبو نەو کبری سۆی سەولی هەیە و نەسەت صەثبت

ثەرێک صوورتز،نە ثٍ هۆصەیەک، پیبوە پیزەکی دبججبتی صاَیطتجىو، کە نە پێطی 
نە َبو سفزەی وی ئبنەتێکی ئبسُیٍ ثە صەستەصارێکی گیب . سفزەیەک پبَکزاوەتەوە

ثڕیُەوە، صووصاَە َبڵ، چەَض جۆرە پۆنیبَەو کالَەو يىوروی ڕَگبو ڕەَگ و کێزصیکی 
گۆضت ثڕی، تەڵە يطکێک، گبسێکی ژەَگبوی، جەوهزێکی صەوات،ضەیەکی صەَک ضکبو، 

. پێًڕۆکەیەک و گۆسەڵەیەکی ڕەَگیُی صاَبثىو، صەسًبڵێکی ثە سەرصا هەڵکێطبثىو
رۆژەکبٌ، کبتژيێزەکبٌ،يبَگەکبٌ ئەيٍ نە پطت الثبجەی، چبوو نە وی صەکزص، صایى و 
صەرهەو ثە ضبڵگەرصەَێکی چڵکٍ، عەثبیەکی ضطتەری،ثەرۆک کزاوە، کە نە َبو ویضا 

يىوەکبَی سپی سیُگی هبتجىوَە صەر، نە گەڵ پێهىەکبَی سىژیبوی، کە ثێًبری و 
َەسۆضی  ثیذەیبیی و لەرچەَبسی و سۆر ثڵێیی و ثێچبووڕو ثە دەوت ئبو ضىوراوەیی 

. تەنیسًەکی نە ثبسکی ثەستجىوە ثە ضیىە دباڵتێک صاَیطتىوە.  وی نێضەثبری

تەَیب ضەواَەی هەیُی، ثەو صصاَەی سەرص و کەڵجىوی، لىرئبَی صەسىیُض، وەک صەیبَگىت 
نەو رێگبیە ثژێىی سۆی صەرصێُب و پیی ثەڕیضەچىو، چىَکە ئەيٍ َەيضیت کە کەسێک نە 

. کبثزا ڕوسسبری وە يۆتەو ئەو کبيىوسبَەی کە نە سەو ثیُیجىوو صەچىو. وی ضتێک ثکزێ
نە پطت ئەو کەنە يبسوو تزاضزاوە، يەَضیهێکی ضیزو ضەکزی پێچب ثىو، نە پطت َیى 

چبواَی کىرت و تەسکی وی،سىصا صەساَی  چ هسر و ـکزی گاڵوو  سواَضرێژی، چەلەسزویی 



و چەلەسىویی،  وەک گیبی ثێ کەنک و هەرسە ڕواوەو ضیٍ ثجىو؟ گۆیب نە ڕوثەڕووی 
. سفزەی پیزە يێز و ثسبتی سُسرپُسری وی نە گەڵ ژیبَی وی پەیىەَضی َسیکی هەثىو
چەَض کەڕەت ثڕیبرو گزت ثچى نە گەڵ وی لسە ثچڕو و یبٌ تطتێکی نی ثکڕو،ثەاڵو 

. جىرئەتى َەکزو َەوێزاو

ئەو پیبوە نە سەر صەيی گەَجی گۆسەنە کەر ثىوە و تەَیب ئەو :  صایبَى ثە يُی گىت
. گۆسەڵەی ثۆسۆی هێطتۆتەوە، و ئێستب نە ورصەواڵە ـزۆضی و َبٌ صەسىات وثژێى صەکبت

ثەاڵو نە صوَیبیی ژوورەوە، تەَیب صایبَى . ئەيە پەیىەَضی يٍ نە گەڵ صوَیبی صەرەوە ثىو
ثەالو َەَکى صایبَی ویطە، صایبَی هەر صووکًبَە، . و ژَێکی ڕووسپی، ثۆ يٍ يب ثۆوە

چىَکە َەک تەَیب ئەيٍ و سێساَى سسيی یەکتزی ثىویٍ، ثەڵکىو َەَکیطى هەر صوويبَی 
نە دەسڵضا صایکی وی صایکی يُیص ثىو، چىَکە ئەيٍ . ثە ضیزی صایبٌ ثە سێى کزص ثىو

ئەو ژَی ثەژٌ ثڵُض کە يىوی - هەر نە ثُیبت صایک و ثبوکی سۆو َەثیُىە و صایکی وی
صایکی وی ثىو کە وەکىو صایکى سۆضى صەویست و ثە هۆی . ئەيُی گەورە کزص- ثۆری هەثىو

. ئەو ئیاللە ثىو کە کیژی ویى   هێُب

نە صایک و ثبوکى چەَض جۆرە چێڕۆک و دەکبیەتى ثیستىوە، تەَیب نەو سەر ثىرصاَە کە 
.  َەَکی سۆضەویستى ثۆی گێڕايەوە نە پبڵشۆيضا ـکز صەکەو صەثی ئەيە ڕاست ثێت

ثىوَە، هەر صوو (صواَە)َەَکی سۆضەویستى پێی گىتى کە ثبوک و يبيى ثزای جًک
ویکچىوَە، یبَی ضکڵ و لەوارو لەاڵـەتێک و ئیشاللەکیبٌ هەثىوە و هەتب صەَگیبٌ وەک 

یەک ثىوە، ثە ضێىەیەک کە نە صەَگ و ڕوسسبر صا کەس َەیضەتىاَیىە، ئەواٌ نێکتز 
جگە نە . جیبکبتەوە و هەاڵوێزێ، یبٌ هەر َەثێ ثۆ هەيىوکەس کبرێکی سبَبیی َەثىوە

يبَە پەیىەَضییەکی صەرووَی گىسارەیی و هەست و ئیذسبسی هبوصەرصی نە َێىاٌ واٌ 
ثیەی هەثىوە، ثەو يبَبیە کە ئەگەر یەکێک نەواٌ َەسۆش کەوتجىایە، ئەویضیکەش 

نە ئبکبيضا هەر . ثێًبر صەثىو، ثە لەونی سەڵک،وەکىو سێىێک ثىوٌ کە نەتیبٌ کزصثٍ
صووکیبٌ کبری يبيەنە و تىجبرەتیبٌ هەڵجژارص و نە  تەيەَی ثیست سبڵیضا ثۆ هُضوستبٌ 

پبرچەی گىڵضار، : ثزیتی نە کۆتبڵی جۆراجۆر وەکىو (ڕەی )صەچٍ و ضتىويەکی ضبری
پبرچەی نە پەيۆ صورست کزاو،جەثە، پبرچەی ضبڵ يىَضی يیزا، صەرسی،ئبيبٌ و لبپىو 
. لبجبغ، سىاڵەت،گڵی سەر ضىضتٍ و جهضی لەڵەيضاٌ ثۆ هُضوستبٌ صەثزصوو و صەـزۆضت

. ثبوکى نە ضبری ثُبرس ثىوە، و يبيًی ثۆ ضبرەکبَی صیکەی هُض ثۆ کبری يبيەنە صەَبرص
سەيبکەری – نە صوای سەرصەيێک ثبوکى ئبضك و ئەویُضاری کیژێک ثىوە کە نە گبو صاسی 

کبری ئەو کیژەی کبیکەرصۆسی يەسەثی پیص ثىوتی گەورەی . صەثیت–پەرسگەی نیُگى 
کێژێکی سىێُگەريی سیتىوَی ثە يەيکی نیًۆیی، .- نێُگى و سسيەت نە ثىتشبَە ثىوە



چبوی صەگەورەو ضیزیٍ سێم،ثزۆکبَی ثبریک وتێکەڵ، کە نە َیىەڕاستی سبڵێکی سىوری 
. صاَبثىو

ثە پەرصەی - یبَی صایکى-  ئێستب صەتىاَى نە پبڵ سۆيضا سەیبڵ ثکەو کە ثۆگبو صاسی
ئبوریطًی ڕەَگیٍ سێڕصروی،سیُگ کزاوە، ثسکی لىرسی ڕەضی کە وەکىو ضەوی ئەسەنی 
ثۆڵێهی نە پطت سەری گزێ صا ثىو، ثبسَەکبَی جًکەی صەستی و پبواَەکبَی ثەنەکی، 

ئبڵمەکبَی سێڕاوی نە کزکزتەی کەپۆی کزص ثىو، چبوەکبَی سل و ڕەش و سىيبرو ضیزیٍ 
سێهی، صصاَەکبَی ثزیمەصاری ثە جىالَەوەکی سەثز و ئبراو و ثبش هەڵسەَگبٌ کە ثە 

ئبواسی سی تبر و تُجک و تەَجىور سُج و کەڕەَب صەنەیسێ، ئبواسێکی هێضی و هێىر و نە 
سەرەسۆ و یەکجۆر،وەکىو يزوڤەکبَی ڕووت کە نە ثزَج ، کبریبٌ صەکزص، ئبواسێکی پز نە 

يبَب کە هەيىو سڕڕیبتی جبصوگەری سەڕاـبت و پڕو پۆچ و ضبوەتەکبٌ و صەرصەکبَی 
سەڵکی هُض ثە کىرتی کۆ ثجۆوە ثە وەسیهەی جىاڵَەوی ڕیکىوپێک و ئبيبژەی ضبوەت 

ثۆ گبو صاسی وەک گەاڵی گىڵ صەکزاوە، نەرساٌ و ڕاژاَی ثە - جىالَەی يًجبرەک- ثسوتٍ
ضبٌ و ثبسکەکبَی صەصا،سىار صەثۆوە صوو ثبرە کۆ صەثۆوە، ئەو جۆاڵَەوە کە يبَبو 

چ کبرتێکەری يىيکیُە نە ثبثى " صەثىو ثە نەَگەویج ثبصی" يەـهىيێکی تبیجەتی هەثى 
کزص ثێت؟ثە تبیجەت ثۆَی ئبرەلەو سۆَبوەی گس و یبٌ ثیجبری کە ئەو نەگەڵ عەتزی 
يىوی تێکەڵ صەکزصو ثجىو ثە ڕۆَی سەَضەڵ، ثە تێگەیی ضبوەت،ی ئەو تەيبضەگەیەی 

سیضە کزصوە، عەتزێک کە ثۆَی ضیزەی صارەکبَی صوورە صەست صاوە، ثە ئیذسبسبتی 
ثۆَی ثکەرو ثەجێهێُەر، صەريبٌ ثۆَی ئەو صەريبَبَەی کە . صوورو سُکبو، گیبٌ صەصات

نە هۆصەی يُضااڵٌ رایضەگزٌ ونە هُض صێ،ڕووَەکبَی َەَبس يًهەکەتێک کە تەژی نە 
ئەيبَە . يبَبو صاة و َەریت وئبلیضە رسىويی کۆَە، ڕەَگە ثۆَی کىاڵوەکبَی يُیص ثضا

ثبوکى . هەيىو ثیزەڤبٌ و ثیزەورەیەکبَی صوورو کىژراوی ثبوکًی وەسەثەر هێُبوە
يەسەثی - ئەوەَضە ئبضمی ثۆکبو صاسی صەثێت کە صێتە سەر يەسەثی کیژی سەيبکەر

،نە صوایی يىصەتێک کە کیژەکە يُضاڵی وەسگی صەکەوێ و ئبوس صەثێ، ئەوی نە - نێُگى
. پەرسگە وەصرصە سبت

ئەيٍ تبسە نە صایک ثجىوو کە يبيى نە سەـەر سۆی ثۆ ثُبرس صەگەڕێتەوە، ثەاڵو وەکىو 
وەیە سەنیمەو ئەویُی ویص نە گەل سەنیمەی ثبوکى جۆر ثىوە، ثە صڵێک َب سەت صڵ 

ئبضك و يىـتالی صایکی يٍ صەثێت و نە ئبکبيضا ئەوی ـزیىو صەصات، چىَکە ثە ڕەواڵەت 
کبتێک کە يەسەنە ئبضکزا صەثێ، . سۆر ثە ثبوکى چىوە، ئەو کبرەی سبَبیی ثۆ صەکزێ

صایکى صەڵێت هز صووکبَیبٌ ثە جێضێڵێت، يەگیٍ ثەو يەرجە کە ثبوکى و يبيى ئەسيىوَی 
. ثضەٌ و هەر کبو نەواٌ کە سیُضوە يبوە، ئەو صەثێتە يبڵی وی" يبرَبگ"



کێجەرکێ یەکەش نەو لەرارەی ثىوە کە ثبوکى و يبيى صەثێ نە هۆصەیەکی تبرێک وەکىو 
ثهێڵُەوە و هەر کبو نەواَە کە يبرَبگ پێىەصا سزوضتییە کە " يبَبگ"سیُضاٌ نە گەڵ 

هبوار صەکبت، ئەو کبت سبوەٌ يبر هۆصەکە صەکبتەوە و ئەوی صیکە َەجبت صەصا، ثۆگبو 
. صاسی صەثێتە ئی وی

صەجب ثەر نە وی کە ئەواٌ نەو هۆصە تبریکە ثبوێٍ، ثبوکى نە ثۆگبو صاسی صەسىاسێ کە 
جبرێکی صیکە نە پێطە وی سەيب ثکبت، سەيبی يًجبرەکی عیجبصەتگبە، ئەویص 

صاسىاسیەکەی لەثىوڵ صەکبت و ثە ئبواسی ثهىێزی سبوەٌ يبر نە ثەر ڕووَبکبیی چزاوگ، 
ثە ئەصاو ئەتىارێکی تەژی نە يبَب و ڕێکىپێک و نە ضىێێکی سسیهک و سهیسک  صەست ثە 

صوایی ثبوکى و . هەڵپەرکێ صەکبت و وەکىو يبر پبپۆکە صەثەستێ و نێکضاڵێ وپێچ صەسىات
ثەاڵو نە جیبتی هبواری . صەپبڵ صاوێٍ" يبرَبگیبٌ" يبيى نەو هىصەیەی تبیجەتی صەکەٌ و

صەرگب . پەریطبَی و ثیمەراری، َبڵەیەکی تێکەڵ ثە پێکەَیٍ صێ،هبوارێکی ضێتبَە
صەکەَەوە، يبيى نە هۆصە صێتە صەر،ثەاڵو ثە ڕوسسبرێکی پیز و تێکطکبو يىوەکبَی سەری 

نە هەیجەتی سۆؾ و تزس، صەَگی سىضیُی سىوت يبری تىڕە کە چبوەکبَی سڕی ضەڕی 
گەرصەَێکی صرێژ کە نکبو : نێجبریىو صصاَەکبَی ژەهزاوی هەثىوەو نەضی ثزیتی ثىوە نە

ثە صەرپەریىەک وەکىو کەوچکی سەر گچکە، يبيى نە هەیجەتی تزس و ودطەت ثە يىوی 
. ثە پێی ضەرت و پەیًبٌ ثۆگبو صاسی ثە يبيى صەگبت. سپی نە هۆصە وەصەرصەکەوێ
يەعهىوو َییە ئەو کەسی صوایی ئەو کێجەرکێیە ڕسگبری ! ضتێکی وەدطتُبک عبججبتی

ثىوە ثبوکى، یبٌ يبيى ثىوە،چىَکە نە ئبکبيی ئەو ئبسيبیطە ـکزی تێکچىوە، ژیبَی 
نەو روەوە پێیبٌ . پێطىوی سۆی ثە تەواوی نە ثیز ثزصۆتەوە و يُبڵی سۆی َبَبسێىەتەوە

ئبسۆ هەيىو ئەو چێزۆکە پەیىەَضی ثە ژیبَی يٍ َییە؟ یبٌ . واثىو کە يبيى ثىوە
ڕەَگضاَەوەیەکی ئەو پێکەَیُە سۆـضارە و ئەو تبلی کزصَەوەیە کبر تێکەری سۆی نە يٍ 

صا َەکزصوە و يەرثىوت ثە يٍ َبثێت؟؟؟ 

سەر : نەيە ثە صوا ئەيٍ جگە نە َبٌ سۆرێکی سێضە و ثیبَی ضتێکی صیکە َەثىويە
ئەَجبو يبيى یبٌ ثبوکى ثۆ کبری سەوصا گەری سۆی نە گەل ثۆگبصاسی ثۆ ضبری ڕەی، 

. صەگەڕیتەوە و ئەيٍ ثە صەستی سۆضکی کە پۆری يٍ ثێت، صەسپێزێ

صایەَەکەو گىتی چبسێ يبڵئبوای، صایکى ضىوضە ضەراثێکی ڕەَگ سىوری يەیهەو 
تێکەڵ کزا ثىو ثۆ يٍ ثە پىورو - يبری هُضی- ثُەوضی نە وی سەهزی صصاَی َبگ

ئبسۆ ثىگبو صاسی چ ضتێکی  ثبضتز نەيەی  صەتىاَی ثە ڕەسًی یبصگبر و . صەسپێڕێ
ثیزەڤبٌ ثۆ يُضاڵەکەی ثەجێجێڵێ؟ ضەڕاثی سىوری يەیهەو ثُەوش، صەريبَی يەرگ، کە 

ڕەَگە ئەویص  ژیبَی سۆی وەکىو هێطىوی تزێی . ئبسىسىوصەیی ئەثەصی صەثەسطێ



ئێستب صەساَى چ . نەو سەهزی کە ثبوکًی کىضت! پطبوتزاو، ضەڕاثکەی ثە يٍ ثشطیجىو
! سەاڵت و سەولبتێکی ثە لیًەتی صاوە

ئبسۆ صایکى سیُضووە؟ ڕەَگە ئێستب کە ئەيٍ سەریکی َىوسیُى ئەو نە ئىنکەی ضبر، 
ضبرێکی صوورە صەستی هُض،نە پێص ڕووَبکبیی چۆڵەچزا، وەکىو يبر پێچ و پبپۆکە 

وەکىو وەی يبرَبگ پێىە صاثێت، و ژٌ و يُضاڵ و پیبوەکبَی .  صەسىات و سەيب صەکبت
تۆژەرەوەو ثە پزسیبرو کۆڵەرەوەو ڕووت و ڕەجبڵ نە صەورەی وی کۆسیهەیبٌ ثەستجێت و 

ئبڵمەیبٌ صاثێ، نە دبڵێکضا کە ثبوکى یبٌ يبيى ثە يىوی سپی و پطتی کۆو،نە لەرار 
يەیضاٌ صاَیطتىوەو چبو نە وی صەکبت و ثە ثیزی چبڵەڕەش و صەَگی وضەی و سسیُی 
يبری تىوڕە کەوتىوە، کە سەری سۆی هەڵضێُێ،چبوەکبَی ثزیمە صەصەَەوە، گەرصَی 

کەڤچی  صەثێ و سەتێکی وەکىو چبوێهکە نە پطت يهی ثە ڕەَگی ثۆری ثىڵیم وەثەر چبو 
. صەکەوێ

سىاڵسە ئەيٍ يُبڵێکی ضیزسۆر ثىوو کە نە ثبوەضی ئەو َەَکی سۆضەویستى صاَزاوو،و 
و ئەيٍ نە ژێز صەستی پىورو . َەَکى کیژی پىورو،ئەو ژَەی ڕووسپی ضیزی ثە يٍ صاوە

ئەو ژَەی ثەژٌ ثەرسە کە يىوەکبَی ثۆری نە سەر َیى چبواَی ثىو، نەو يبڵەصا نە گەڵ 
. نەو کبتەوە کە سۆو َبسیىە، ئەوو سۆضىیستىوە. گەورە ثىوو- ئەو ڕووسپیە- کچەکەی

صوایەکبٌ چىَکە - هەر سىضکی ضیزی سۆو- ثە ڕاصەیەک ئەوو سۆش صەویست کە کچەکەی
تەَیب جبرێک . یبَی يەججىور ثىوو ثیهێُى. وەکىو وی ثىو، سىاستى ثىویٍ ثە ژٌ و يێزص

ئەویص نە ثٍ سەری صایکی . هیچ کبت نە ثیز َبکەو. ئەو کیژە سۆی تەسهیًی يٍ کزص
. يزصووی ثىو

 ثەتڵێک نە ضەو چىو ثىو،ئەيٍ ثۆ ئبسزیٍ يبڵئبوای کبتێک کە هەيىو صاَیطتىوی يبڵ 
ثیُیى صوو ضەيی . صەسەو ڕاچىوٌ ثە کزاس و ثٍ صەرپێ ڕاثىوو، ثۆ هۆصەی يزصوو چىوو

لىرئبَیبٌ نە سەر سگی صاَبثىو، هەتب ضەیتبٌ َەچیتە . کبـىوری نە ثٍ سەری صەسىوتێ
پبرچەی سەر صەيىو چبوو الصا پىورو  ثەو لەاڵـەتە يەتیٍ و ثە . َبو جەستەو کەنێطەی

. وەک  هەيىو ئیاللە و دەسی سەر گۆی سەوی نە ڕوسسبری کبڵ ثجۆوە. ویمبرەوە ثیُی
ثەاڵو نە عەیُی دبڵ، يزصٌ ثە ثۆچىوَی يٍ . دباڵتێک کە ئەيُی واصار ثە کڕَۆش صەکزص

. ڕووصاوێکی ئبسبیی و سزوضتی هبت

ویستى صەستی ڕايىوسى و نە . سەرصەسەَەیەکی پبسمبڵی نە لەرار نێىی وی، ویطک ثجىو
هۆصە ثچًە صەر، ثەاڵو کە ڕووو وەرگێڕا ثە سەر سىڕيبَەوە ثیُییى کە ئەو نکبتە، کە 

ثە چ هەست و - صایکی-ئیستب سێساًَە، هبتە هۆصەو نە ڕووو ثە رووی صایکی يزصوو
! سۆسێک سۆی ثە يٍ وەَىوسبَض، ئەيُی ثۆ الی سۆی کێطب،ئەيُی چەَض جبر يبچ کزص



ثەاڵو چبرەو . ئەيٍ نە سەجبڵەتیبٌ صەيەویست ثجًە صڵۆپێک ئبوو ثە هەرصا ثچًە سىار
واو ثە ـکز صا هبت . يزصوو ثە صصاَە ژەَگبویەکبَی صەتگىت گەيەيبٌ پێکضەکبت. َەثىو

ئەيٍ ثێئەوی ثًهەوێ . کە ضێىەی پێکەَیُی ئبرايی يزصوو گۆڕاَکبری ثە سەرصا هبتجىو
ئەوو نە ئبيێس گزت و يبچى کزص، ثەاڵو نەو چزکەیەصا پەرصەی هۆصەی لەرار هەڵضراوەو 

پطت صەر پەڕیى، ضبڵگەرصٌ نە يم ثەستىو، وارصی هۆصە - ثبوکی ئەو نکبتە- يێزصی پىورو
يىوی نە ثەصەٌ ڕاست . پێکەَیُێکی ویطک و ثێ دىڕيەت و ثێسەڵەتی کزص. ثىو

ئەيٍ نە . ثە جۆرێک کە ضبَەکبَی ڕاصەوەضب، ثەاڵو چبوی نە الی ئێًە َەکزص. صەکزصەوە
ثەر سەجبڵەتی وەست ثىو ثجًە تُۆکە ئبو هەرص لىوتى صا، و ئەگەر تىاَیجىايە سنەیەکی 

تىَضو نە ڕوسسبری يزصوو صەصا، کە ثە ضێىەیەکی گەيەو لىيبر پیضاٌ نە ئێًەی 
. ثە هەراسبَی نەو وەتبسە ثۆ هۆصەی لەرار وی صەرپەڕیى! چ ئبثڕوو چىوَێک.  صەڕواَی

نە . ثەو ثۆَەوە ئەو نکبتە، ڕەَگە ئەو کبری جۆر کزص ثىو هەتب ئەيٍ َبچبرثى ئەوی ثێُى
گەڵ ئەوەی سۆضک و ثزای ضیزی ثىویٍ، و ثۆ ئەوەی ئبثڕووی ئەواٌ َەچێت يەججىور ثۆو 

ثەاڵو ئەيٍ . ئەو ثبثەتەضى صەساَی. چىَکە ئەو کچێکی سەر ثە يۆر َەثىو. ئەوی ثێُى
هەوەڵ ضەوی ساوو ثىکێُی . تەَیب ثە گىێچکەی يُیبٌ سزیىاَض ثىو. َەيضەویست ثساَى

چبسێک نە هۆصە، ئەيٍ و ئەو تەَیب يبیُەوە هەر چەَض تکبو نێکزص،کە سۆی ڕوتکبتەوە 
چزای . ئەيُی ثۆ الی سۆی ئیجبسە َەصا" ثێُىێژ ثىويە"صەیگىت . جىاثی َەصايەوە

وەک يێىژۆکە صەنەرسی، صەتگىت ئەویبٌ نە گەڵ . کىژاَضەوە چىو نەو الی هۆصە سەـت
ئەو .  کەس ثبوەڕ َبکبت، یبَی جێگبی ثبوەڕکزصٌ َییە. هەژصیهبیک نە ثیز هبویطتىە

ضەوی صوەيیص ئەيٍ نە جێگبی .  هەتب َەیهیطت ئەيٍ يبچێک نە پیهىوی چبویطی ثکەو
. ضەوی ئەوەڵ نە سەر هەرص َىستى، ضەوەکبَی تزیص هەر ثەيجۆرە َەوێزاو تشىوَی ثى

ئبسۆ کەس .  سىالسە سەرصەيێک تێپەڕی کە ئەيٍ نەو الی هۆصە نە سەر هەرص صەڕاساو
ثبوەڕ صەکبت؟ صوو يبَگ، َب، صوو يبَگ و چىار ڕۆژ صوور نە وی نە سەر سەوی سەوتى و 

ئەو پێطضا ئەو صەسًبڵەی تەژی نە يبَبی سبسصا ثىو، سىێُی . َەيضەوێزا َسیکەی نێجکەو
ڕەَگە  هەر ئەو صەسًبڵە ثىو کە نە ضەوی ئەویُضاری سۆی ! َبساَى. کۆتزی نە ویضا ثىو

ئەو کبت هەيىو پێزۆسثبییبٌ پێضەگىتى، . ڕایگزتجىو و ثۆ ئەوەی سۆرتز گەيە ثە يٍ ثکبت
ثە يٍ پێضەکەَیٍ، . یبرۆ صوێ ضەو لەاڵی ضکبَضووە: ضبیض نە َبو صڵی سۆیبَضا صەیبَگىت

. نە گەڵ سۆو پەیًبٌ ثەستجىو کە ڕۆژێک هەيىو ئەواَە ثُىوسى. ثە کەڕیتی يٍ صەکەَیٍ

پبش ئەوەی تێگەیى کە ئەو عەریفی جىوت و تبکی هەیە و ڕەَگە ثە هۆی ئەيە ئبسىَض 
چەَض وضەی عبڕەثی سىێُض ثىو ئەوی نە ژێز صەسەاڵتی يٍ َبثىو، نە يٍ جبڕسو صڵگز 

ثڕیبرەکەو . ضەوێک ثڕیبو گزت ثە سۆرەيهی ثچًە پبڵی! ڕەَگە صەیىست ئبساص ثێت! ثجىو



ثەاڵو صوایی ئەو هەرا هەراو کێطًە کێطە، هەستبو ڕۆیی، ئەيٍ .  ثە کزصەوە هێُبیە صی
تەَیب تىاَیى نە َبو َىیُىوثبَی ویضا سۆو ڕاسی ثکەو،ئەو ضەو نە َبو َىێٍ کە گەريبی 

نەضی وی نە نەضی يٍ َىؼزۆ ثجىو، ثۆَی وی صەصا َەيضەتىاَی ثُىوو و هەر ئەو کەنەکە 
نە صوایی ئەو ضەو . تەَیب  سەوێکی ئبسىصە کە کزصو ئەو ضەو ثىو. ئەو کەنەکەو صەکزص

. هۆصەی سۆی، نە هۆصەی يٍ جیب کزصەوە

ضەواَە چبسێک کە ثۆ يبڵ صەهبتًەوە، ئەو هیچتب َەهبتجۆوە، َەيضەساَی هبتۆتەوە یبٌ 
چىَکە ئەيٍ يەدکىوو ثە تەَیبیی، يەدکىوو ثە يەرگ . نە ثُیبت َەيضەویست ثساَى! َب

. ویستى ثە هەر جۆرێک ثێ نە گەڵ کەڵەگبَىو عەریفەکبَی وی پەیىەَضیى هەثێت. ثىوو
نە هەر کەسێک کە گىیجیس ثىوو  پێی سۆضجىو، کێطکى . ئەيە ئیضی چ کەس ثبوەڕ َبکبت

صەکێطب، صەچىوو هەسار جۆر سىێزیەتی، سىوک و چزووکی، جهفی، ثهذی و پەستی و 
ڕەساڵەتى ثۆ سۆو پبَتبو تەست صەکزص، نە گەڵ ئەو کەسە ئبضُب صەثىوو،کهکە سىوتەو، 
سواٌ نىوسی و، سۆ ڕێکشەری و، صەيتەڕی و،صوو ڕوویی و يبستبو چییەتیى کزص و ئەوو 

چۆنًەگ ـزۆش، : ثۆی سبتەری و سىسيبَی صەکزصو صەهیُب، ئەویص چ صەیىسو تبواَکبر
يبيۆستبی ئبئییُی، جەرگ و صڵ ـزۆش، پبسەواٌ، کەَکەَە چی، ـەیهەسۆؾ، کە َبوو 

ئەواَی هەيىو پێ نە يٍ .  نەلەثی واٌ تەوـیزی صەکزص، هەيىو ضبگزص سەروپێچک ثىوٌ
.  ثبضتز ثىو

ثە چ السبری و یبرەيەسی ثێذىڕيەتی پێکزصٌ و گەسارە کێطبٌ سۆو ڕەسیم و گچکەو 
صەيەویست . يەتزسیى ثىو سێساَى نە صەست ثضەو.  چ کەس ثبوەڕ َبکبت! سەنیم صەکزص

ضیىە ئبکبرە و ڕەـتبری، ئیشالق و صڵڕـێُی نە سىوچجبرەکبَی سێساَى ـێزثى، ثەاڵو 
جبکێطی و لىريسبسی صەویت و لىسکەش و لەڵتە و ثێُبيىوسێکی ثەص ثەست ثىوو کە 

نە ثُیبت صا چهۆٌ صەيتىاَی ڕەـتبرو هەڵس .  هەيىو ئەدًەلەکبٌ ثە ڕصێُى پێضەکەَیٍ
؟ ئێستب .و کەوت و ئیشاللی و کبرَبضیزیُی و سۆڕیى تۆڕی و ئبنۆ و جەنۆکبٌ ـێز ثى

صەساَى ئەواَی سۆش صەویست، چىَکە ثێذەیبو ثێئبثڕوو ئەدًەق و ثەر لەپ و ثێسەوەرو 
ئەویُی وی نە ثُیبت نە گەل پیسیىو پۆسڵی و لەڕێژوو گەَضو . گُشبو ثۆگەَجىوگ ثىوٌ

ئبسۆ ثەڕاستی ئەيٍ دەسو صەکزص نە گەڵ وی ثُىوو؟  ئبسۆ ڕوسسبری . گەيبر تیکەڵ ثىو
جىاَی ثە ڕەواڵەتی وی، ئەيُی  صڵضاگ و صەڵجەستە و ئەڤیُضاری سۆی کزص ثىو، یبٌ 

ثێساری وی نە يٍ؟ یبٌ ئەصاو ئەتىاری ثىو، ویبٌ دەسو ئیاللە و ئەویٍ و ئیطمێک کە نە 
تەَیب . يُبڵی ثە صایکی ویى هەثىو؟ یبٌ هەيىو ئەواَە صەستیبٌ وێکضاثىو؟ َب،َبساَى

:  یەک ضت صەساَى



ئەو ژَە ئەو نکبتە، سىسيبَییە، ئەو ژَە ڕوو سپییە،ئەو جبصووگەرە، ئەو سێذزثبسە، 
َبساَى چ سەهزی نە گیبَی يٍ،نە هەستی و ثىوَی يٍ کزص ثىو، کە َەک تەَیب ئەوو 
صەسىاست،َەتەَیب ئەوو صەویست، ثەڵکىو هەيىو سەڕڕەی نەضى، سەڕڕەی نەضی وی 

هبواری صەکزص کە پێىیستی پییە و ئبرەسوێکی تىَضو صەکزص کە نە گەڵ وی . پێىیست ثىو
نە صووڕگەیەکی ثسر ثىو،ثى کە ثەضەر نەو ثیەی َەثىوایە، ئبرەسوو صەکزص کە 

ثىيەنەرسەیەک، یبٌ ثبهۆسو ثبپىوک و ثۆڕاٌ و تۆـبَێک، یبٌ هەورە تزیطمەو چەسًبسەو 
تەضجزیك و ثڕووسکەیەکی ئبسًبَی، هەيىو ئەو ئبڵۆجەنۆیەی کە نە پطت صیىاری 

يبڵەکەو پطىویبٌ هەڵضەکێطب وصەگەڕاٌ و کەیفیبٌ صەکزص، هەيىوی صەپەلبَضَەوەو 
ئبسۆ ئەوکبتیص هەر . هەيىوی تەـزوتىَبکزص ثىایە، تەَیب ئەيٍ و  ئەو صەيبَیەوە

گیبَهەثەرو ثىوَەوەرێکی صیکە، يبرێکی هُضی،یبٌ هەژصیهبیەکی نە يٍ ثە هێُض 
َەصەگزت و گزَگی پێُەصەصا؟ تبسەو ئبرەسووو  صەکزص کە ضەوێکى نە گەڵ وی تێپەڕاَض 

واو صێتە ـکز کە ئەيە . ثىایە، نە ئبيێسی یەکتز صاثىایٍ و نە ثبوەضی یەکضا يزص ثىایٍ
وەکىو ئەيە ثىو کە ئەو نکبتە، نە ئەضکەَجەو . ئبکبيی ثەرسی وجىصو ژیبَی يٍ ثىو

جەسرەثەی يٍ، دەسو نەسەت صەثبت و کەیؿ صەکبت، وەک ئەوەی ئەو صەرصەی کە ئەيٍ 
. صەسىا، ثۆی ثەس َەثىوە

هیچ کەس نە . وەکىو يزصوەک- سىالسە ئەيٍ نە کبرو جىالَەوە کەوتى و سبَەَطیٍ ثىوو
صایبَەکەو پەێچەريىویەکی . ڕەيسو ئبچەری کزاَەوەی َهیُەکبَی ئێًە سەثەری َەثىو

پیزو کەَەـت و کەالنە ثىو کە ئبيپیبڵەو ئبو صەو و ئبو صەَگ و سەيڕەوێٍ و هەڤُطیُی 
ثە هۆی ئەو نکبتە،نە . يەرگی ثڕە ثڕەو تۆسە تۆسەی يٍ ثجىو، ئەيُی سەر کۆَە صەکزص

ئەو ژَە : پطت سەرو،صەورو پطتی سۆو صەثیست کە نە گىێچکەی يُیبٌ صەسڕیىاَض
هەژارو ـەلیزە چهۆٌ  سۆی نە كەڵ ئەو يێزصە ضێت و جزپٍ و صیىاَەیە ثبضبر صەکبت، 

دەق ثە واٌ . صیبرە تبلەت و  تبوش و تەدەيىڵ و وتبثطت و پطىو صرێژیکی سۆری هەیە
ثىو،چىَکە هەتب ئەو صەرجەو پهەیە کە ئەيٍ سەنیم و ثەر چەپۆک و ثێضەسەاڵت ثى، 

.  ثبوەڕ َەصەکزا

ڕۆژ ثە ڕۆژ کسو سەعیؿ و ڕەَگ پەڕیىەوە صەثىوو، کە سۆو نە ئبوێُە چبو نێضەکزص، 
نەضى تەژی نە گەريب و . کىڵًەکبَی سىورو ڕەَگیى وەک گىضتی صووکبَی لەسبوی ثىو

نەو دباڵتەی َىیی سىو کەیفى . چبوەکبَى ضیىەی سىيبرو سەيبویبٌ ثە سۆوە گزتجىو
ثیُی ثىوو کە - صەکزص و نە چبواَى تۆسو سۆڵی َەگجەتی و تۆسی يەرگ و يزصٌ ثیُی ثىو

. صەثێت ثڕۆو



دەکیًی ئەنۆ جەنۆکبٌ،دەکیًی ثُەيبڵە، کە - نە ئبکضايضا دەکیى ثبضیبٌ ئبگب صارکزص
ثە يەَضیم و ضیزو ضەکەر و سێ وەجەة ڕصیٍ وارص - ثە لەونی سۆی يبری يەسٌ کزص ثىو

ئەو سۆی ثە سەر ثەرس صەساَی و ضبَبسی ثە سۆ صەکزص کە صەريبَی لىەتی ثبی ثە . ثىو
ثبپیزو صاوە، سبکە ضیزو َەثبتی نە ئەوک و تیُتیُۆکەی يٍ کزصوە، ـهىوسی نە َێىکی 

سىالسە کبتێک هبت نە سەر ثبڵُج صاَیطت َەثسی صەستی يٍ گزت، . پىورو ثەستىوە
چبوی نە سواَی کزصو، ضیزی کەرێ و يەعجىٌ ثشۆيەوە، و ڕۆژێ صوو صاٌ ثشىری کُضرو 

: چبرەَبيەیکی صووروو صرێژی  وە صایبَەکەو صا، کە ثزیتی ثىو نە. سرَیشى ثضەَێ
سەیتىوٌ،ڕوثی سىوس، کبـىور،پەڕی : گىاڵوەکبٌ و ڕۆَی صەسەیزو سەيەڕە وەکىو

. سیبوەضیبٌ،ڕۆَی ثبثىَە،ڕۆَی لبس، تۆوی کەتبٌ،تۆوی سُەوثەر و سەڕاـبتی صیکە

ثە ڕوسسبرێکی پیزو کەاڵنەو - کە صایبَی ویص ثىو- دبڵى سەراثتز ثجىو،تەَیب صایبَەکەو
يىوی صە ثۆری، نە لىنیُچکی هۆصە، نە ثٍ سەری يٍ صاصەَیطت، ئبوی سبرصی نە 

نە دباڵت و ڕوصاوی يُبڵی يٍ و ئەو . َێىاچبواَى هەڵضەسىوت و کۆاڵوەکبَی ثۆ صەهێُبو
کە سێساَى نە َبوالَگ ئبنىصە ثە : ثۆ ًَىوَە ثە يُی گىت. نکبتە لسەی صەسىێێ وەرصەصا

َێُىوک جىتٍ ثىو، صایى و صەرهەو َێُىکی صەستی چۆپی سۆی صەجىوت، ثە ڕاصەیەک 
وای ثۆ صەچى کە . صەکڕووستەوە کە ثزیُضار صەثىو، جبری واضجىو چێڕۆکی ثۆ صەگێڕايەوە

چىَکە - ئەو لسبَە تەيەَی يُیبٌ ثۆ پطتەوە صەگێڕاوە، دباڵتی يُبڵی نە يٍ صا صەژیبوە
پەیڤیُەکبَی پەیىەَضیبٌ ثە سەرصەيی يُضاڵی يٍ ثىو، ئەيُی ثۆ ئەو صەوراٌ صەثزصەوە، 

کبتێک کە سۆر گچکە ثىوو و نەو هۆصەیەی کە ئەيٍ و سێساَى نە َبو الَک نە لەرار 
صورست صێتەوە ثیزو، ئەو لسبَەی . الَکەکی گەورەی صوو کەسی- یەکتز َىستجىویٍ

ئێستب ثبسێک نەو ئبسبـتُبَە کە ئەو کبت ثبوەڕو َەصەکزص، هەَىوکە  ثۆيٍ . صەگێڕاوە
. ثۆَەتە ئەيزێکی سزوضتی

چىَکە َەسۆضی صوَیبی تبسەی نە يٍ صا وەصیهێُب، صوَیبیەکی َەَبس و َبيۆ، َبئبضُب و 
َبس َەکزی،ثٍ ثڕثىو ئەجکبَضراو، تەژی نە وێُەکبٌ و ڕەَگەکبٌ و ئبرەسو ئێطتیبو 

يگێس، کە نە دباڵتی سبسی و سەاليەتی، َبکزێ ـکزی نێجکەیەوە، و هەراو هىرای ئەو 
پالرو ضبتبڵ و التبوو لسەی ثە تىێکىڵى ثە کەیؿ و پزیطبَیەک کە ضبیبَی گىتٍ َییە نە 

سۆيضا هەست پێضە کزص، هەستى پێضەکزص کە ثۆتًەوە يُبڵ،هەر ئێستب کە سەرێکی 
َىسیُى نە هەستی صەرووَی و ئیذسبسبت ثەضضاری صەکەو، هەيىو ئەو هەستی هەَبو 

. پێىەنکبو پەیىەَضار ثە هەَىوکەیە و يبڵی ڕاثزصوو َییە



وەک صەڵێٍ ئبکبر ئەڵسىو ثُیص، هسرەکبٌ،تبسەو ئبرەسوەکبٌ و سىو سضەو،ضیىاسو 
عبصەتی سەڵکبَی پێطىو، کە ثە هۆی ئەو يەتەاڵَە ثە ثُەچەکەو ثەرەثبة و تۆرەيە 

. ڕەچەاڵک صوایی گىێسراوەتەوە، یەکێک نە واججبتی ژیبٌ ثىوە

هەساراٌ سبڵە کە ئەو لسە و پەیڤیُە گىتزاوە، ئەو صەست تێکەڵیبَەیبٌ کزصوە، سەر 
ئبسۆ سەراَسەری ژیبٌ لسەکی . جێێیبٌ کزصوە، ئەو ئبڕووضەی يُضااڵَەیبٌ هەثىوە

گەيە و پێکەَیٍ، يەتەڵێکی ثبوەڕ َەکزصوو ئەدًەلبَە َییە؟ ئبسۆ ئەيٍ ئەـسبَەو 
چێڕۆکی سۆو َبَىوسى؟ پەیڤیٍ تەَیب ڕێگبیەکی هەاڵتٍ و صەرثبسثىوٌ ثۆ ئبرەسوکبَی ثە 

. يزاص َەگەیىە

ئبرسوەکبَی هەر يەتەڵ صورستکەرێک وەکىو . ئەو تبسەو ئبرەسواَەی کە ثە وی َەگەیىٌ
سۆسیب و سەت سۆسگە، . ورەی سُىورصارو کەنەپىوری و يیزاتی سۆی ـکز نێکزصۆتەوە

تىاَیجىايە وەکىو سەرصەيێک کە يُبڵ و ئبپتەرو ثڵخ و ثێچێک و ثێًێطک و پەسًەو 
سەوێکی ئبراو و ڕادەت و ثی ئبر و ئۆؾ و . گەوج و َەساٌ ثىوو، نە سەرە سۆ ثشەـى

. پەککىو يشبثٍ و صار و دەسڕەت و کىل و صەرص و صەؼضەؼە

 کبتێک وەسەثەر صەهبتى سەر کىڵًەکبَى،گۆَبکبَى ثە ڕەَگی گۆضتی پێص صووکبَی 
چ کۆسەیەکی لىول و يەتزسیضار؟  - نەضى گەرو ثىو، صەکۆسیى . لسبوی سىور ثجىو

کۆسەیەک کە يەعهىوو َەثىو نە کبو ثیزو لپکەوکۆرتبڵ وگبچبڵ لىڵک وکەَضاڵی ثسرثىوی 
وەکىو کۆسەی ثبرگیُەکبٌ کە ثەری ثەیبَە سێزا جەَضەکەی پەسو ! نەضى صێتەصەر

. ثەرصیم و ضەک و کبوڕو ثەراٌ ثۆ لەسبو صێٍُ

ثە ثبضیى وەثیزصێ، هەوا ثە تەواوی تبریک ثىو، چەَض صەلیمە نە دبڵی نە سۆچىوٌ 
نەو . ثیهۆضی صاثىوو، ثەر نە وەی سەو نە گەڵ سۆو ثەرێ، نە گەڵ سۆو لسە صەکزص

هەستى پێکزص . وەستەصا هەستى پێضە کزص کە ثجىويەوە يُضاڵ و نە الَگ صا سەوتجىوو
َسیکەی تبریکىو . نە يێژ ثىو صاَیطتىاَی يبڵ هەيىو سەوتجىوٌ. کەسێک نە الی يُە

ڕووَی ثەیبَی ثىو، ثیًبرەکبٌ صەساٍَ نەو وەستە وەکىو وەیە کە ژیبٌ نە سُىورو دەصوو 
صڵى ثە تىَضی  و تەپ، تەپ نێیضەصا . سەت و کەوضەٌ و تشىوثی صوَیب صهێُزێتە صەر

ثەاڵو َەصەتزسبو، چبوەکبَى کزاوە ثىو، ثەاڵو کەسى َەصەصی،چىَکە تبریکی گەنێک 
. ئەَگىست نە چبوو ثاڵو ثىو

نەو . ڕەَگە ئەو ثێت: چەَض صەلیمە تێپەڕی، ـکزێکی َبسۆضى ثۆ هبتە پێص، ثەسۆو گىت
نە پبڵشۆصا . چزکەیەصا هەستى پێکزص صەستێکی ـێُک نە سەر َیىچبواَی سۆژاوو صاَزاوە

ئبسۆ ئەيە صەستە پێًزص و عسرائیم َەثىوە؟ : نەرسیى،صوو سێ جبر نە سۆو پزسیبر کزص



 (يەثەستی سێساَى،یبَی نکبتە ثىو)کیژەکەو :سجەی کە وەسەثەر هبتى، صایبَى گىتی
. هبتجىو ثۆ ثٍ سەری تۆ و سەری تۆی نە سەراللی سۆ صاَبثىو، وەک يُضااڵٌ ڕایضەژاَض

. سۆسیب نەو چزکەصا صەيزصو. گىیب هەستی پەرسبری صایکى نە ویضا وەسەثەر هبتجىو
ئبسۆ يُبڵی وی پێی نە صوَیب َبثىو؟ ! ڕەَگە ئەو يُضاڵەی کە وەسگی کەوتجىو، يزصوە

. ئەيٍ َەيضەساَی

نەو هۆصەصا کە هەر چزکە نەثۆ يٍ تەَگتزو تبریکتز نە لەثز صەثىو، صایى و صەرهەو 
ئبسۆ نە صەستی وی َەثىو کە . چبوو نە ڕێگبی سێساَى ثىو، ثەاڵو ئەو هیچ کبت َەصەهبت

تىوضى ثەو ڕۆژە هبتجىو؟ لىيبری پێُبکزێ، سێ سبڵ،َب،صوو سبڵ و چىار هەیڤ ثىو، ثەاڵو 
ئەو . ڕۆژ ويبَگ چییە؟ ثۆ يٍ يبَبی َییە، ثۆ کەسێک کە نە لەثز صایە سەيبٌ ثێ يبَبیە

سەرجەيی هەاڵت هەاڵت ثیزەو ثە وێضا، سەر . هۆصە، گىيجەسی ژیبٌ و هسرەکبَی يٍ ثىو
جەيی صەَگەکبٌ و هەيىو سۆَیطبَضاَی سیىار سەڵکبٌ، ژیىاری ئەنۆ جەنۆیەکبٌ کە 

. هەيىو ثە جەستەو ثە گیبٌ یەک جۆر صورست کزاوٌ ثۆ يٍ سەیزو ثێ يبَب ثجىو

نەو کبتەوە کە َەسۆش ثجىوو و نە َبوجێى ثبٌ کەوتجىوو نە صوَیبیەکی ئبوارەیی و 
ثیبَی و ئبراگیهی و ؼەوارەیی و هەتڵەو هەڵىەصایی ثبوەڕ َەکزاوە وەسەثەر هبتجىوو، 

صوَیبیەک کە نە سۆيضا ثىو،صوَیبیەکی . کە ئبتبجیى ثە صوَیبی ئەنۆجەنۆکبٌ َەثىو
تەژی و صاريبڵ و نێپبنێپ نە پێُەساَزاو و َەثیُزاو َەَبسزاو، وەکىو ئەيە ثىو کە 

َبچبرو يەججىور ثىوو هەيىو کىٌ و کبژێزی سُجەکبَی وی ثە نێپزسیُەوەو پێزاگەیطتٍ 
. و يطىور نێشىارصٌ و سەَگ و سىوژٌ ثکەو وثپطکًُەوە

ضەو کبتێک کە ثیەی يٍ نە تشىوة و سُىوری صوَیب لەڵجەسەی ـڕیضەصاو ئبڤسیٍ و 
ضەپۆڵی نێضەصاو يۆَج و يەوج صایگزتجىو، کەيێک پێطتز نە صەلیمەیەک نە سەوَێکی 

نە چزکەو چبو نێکضاَێک، ئەيٍ ژیبَێکی صیکەو . لىوڵ و سبڵی لىو ثجىوو، سەوَى صەصی
جگە نە ژیبَی سۆو صەست پێکزص ثىو،نە هەوایەکی صیکە هەَبسەو هەڵضەکێطب و صوور 

چبوو کە . وەک وەی کە صەيەویست نە ثەر سۆو ڕاکەو و هەڵێى و چبرەَىوسى ثگۆڕو. ثىوو
ئەو ـکزو . نە سەر یەک صاصەَب،صوَیبی والعی و ثەڕاستی سۆو صەرگبی ثۆو صەکزاوە

سەیباڵَە ژیبَێکی تبیجەت ثە سۆیبٌ هەثىو، ئبسەوار ثڕاو ثىوٌ و ئەجکبو ثُجڕ ثىو 
. تێکىو پیکچىوٌ و صاؼبٌ و ڕیطە کێطجىوٌ سەر نە َىێ وەصەرصەکەوتٍ و صیبریبٌ صەصا

ثەاڵو ئەو ثبثەتە ثە ثێضرۆ ساَیٍ و . وەک ئەوەی ئێزاصەی يٍ نە واَضا کبر تێکەر َەثىو
تەيبضبگەیەک کە نە ثەر چبوی يٍ . ثە ثێگىيبَساَیٍ و يسىگەر صەرچىوَیص َییە

.  جەستەی هەثىو، سەوَێکی ئبسبیی َەثىو، چىَکە ئەيٍ هیچتب سەوو وێُەکەوتجىو



ئەيٍ نە دبڵی سکىوت و ثێضەَگی و سبيىوضی و کپی ولىرولەپ و ئبرايجىوٌ، ئەو 
سەیباڵتبَەو نە یەکتز ثڕ صەصاٌ  و جیب صەکزصَەوە و صەئبوارتٍ و صاصەثڕیٍ 

نێکهەڵضاوارص و نە گەڵ یەکى ثەراورصو تەسًیٍ و سەَگ و سىک صەکزصو صەلەثالَضو 
وای ثۆ صەچىوو کە هەتب ئەو چبسە سۆو وەک پیىیست . هەڵضەسەَگبَض

َەَبسیجىو،صوَیبیەکی ئەيجۆرە کە هەتب ئێستب سەیبڵیطى َەصەکزص يبَب و يەـهىو و 
تبثطتی سۆی نە صەست صاثىو و نە ضىێُی تبریکبَی ضەو دىکًڕاَی و ـەريبَڕەوایی 

چىَکە ئەيُیبٌ ـێز َەکزص ثىو کە چبو نە لەاڵـەتی ضەو ثکەو و ضەوو سۆش - هەثىو
. ثىێت

گىيبَى ! ئەيٍ َبساَى نەو کبتە ئبسۆ ثبسکى نە ژێز دىکى و ـەريبَی يٍ ثىو، یبٌ َب،
صەکزص ئەگەر صەستى نە ئیشتیبری سۆيضا َبثىایە، ثە هۆی صَە صاَێکی َبيعهىو و 

َبضىَبس َەثیُزاو ژثەر سۆو نە سۆیەوە وەکبر صەکەوت، ثێئەوەی ثتىاَى نە جىالَەوی 
ئەگەر صایى و صەرهەو ئبگبصاری هەيىو . وی تضاسىڵ ثکەو و صەست تێىەرصاَى هەثێت

نەضى َەکزصثىایە، ثێ ئیزاصە ئبگبصاری ئەو َەثىوو، صەیتىاَی و صەضیب سۆرکبری نێ والع 
ئەو هەست و ئیذسبسە  سەرصەيێکی صووروو صەرێژ ثىو نە يٍ . ثٍ کە چبوەڕواَى َضەکزص

َەک . صا وەصیهبتجىو، کە ثە سیُضوویی، نێک پڕش و ثاڵو کىت، کىت و، نەت، نەت  صەثىوو
تەَیب کەنەش و جەستەو، ثەڵکىو گیبَى ،روودى، صایى و صەرهەو نە گەڵ صڵى جیبواسی و 

صایى و . تەوـیزی هەثىو، و نە گەڵ یەکتز سەری رێکەوتٍ و سبسیص و ئبضتیبٌ َەثىو
صەرهەو جۆڕیک ثە تبڵکزصَەوەو ثڕثڕ کزصٌ وثەش ثەضکزصٌ و جىصاکزصَەوە صاثەضیُێکی 

جبر واثىو ـکزی ضتێکی ئەوهبو صەکزص کە هەتب ثۆسۆو . عەجبیت وؼەڕایجى ڕێضەثڕیٍ
جبر هەستی ثەسەی یپیضاهبتٍ و ثۆریٍ و ثەضیٍ و ثەسطیٍ و . َەصەيضەتىاَی ثبوەڕ ثکەو

چبو نێپۆضیٍ نێجىرصٌ نە يٍ صا وەصیضەهبت، نە دبڵێکضا ئبلڵ و ئبوەسو، ئەيُیبٌ ثە 
سۆر جبر کە نە گەل کەسێک صەئبسبـتى،یبٌ . تبَەو تىاَج و تەضەر سەر کۆَە صەکزص

کبرێکى صەکزص، سەثبرەت ثە ثبثەتی جۆراجۆر، صەچىويە َبو لسەکبَیبٌ، نە دبڵێکضا 
سەیٍ و هۆضى نە ضىێُێکی صیکە ثىو، نە ـکزی سۆو صاثىوو و نە َبوەسۆيەوە سەر کۆَەی 

. سۆو صەکزص

. کۆيەڵە ـکزو هسرێک نە دبڵی ثبتڵجىوٌ و ثُجڕ ثىوٌ و نێک پچڕاٌ و تەـزوتىَب ثىوٌ ثىو
... تێکەڵجىوَێکی َبڕیکىپێکىو سەیزو سەيەرە- وەک صەڵێٍ هەيیطە ئەوهب ثىويە و صەثى

ضتێک کە ثبضبر َەکزاو ثە صەر نە تبثطت و تبلەت ثىو، هەستى صەکزص نەو هەيىو سەڵکە 
کە صەيجیٍُ و نە َبو واَضا ژیبٌ صەکەو، صوورو ثەاڵو ویکچىوَەکی ڕەواڵەتی، 

ئەيە . وەێکچىوَەکی ثُجڕ و صوور نە عەیُی دبڵ َسیک، ئەيُی ثە ئەواٌ صەنکبَض



پێضاویستی و َبگىسیزیەکبَی هبوثەضی ژیبٌ ثىو کە نە سەر سىڕيبٌ و واق وڕيبَی يُی 
. کەو صەکزصەوە

وێکچىَێک نێچىوَێک کە سۆرتز نە هەيىو ئەيُی جەسەرەثە صەکزصو سەجز صەصا، ئەيە 
سۆضیبٌ صەهبت، ئەویص ثەواَی - سێساَى- ثىو، کە ئەنۆجەنۆکبَیص وەکىو يٍ نەو نکبتە

نێى یەلیُە کە ئیزاصو کەيىوکىوڕی نە وجىصی یەکێک نە . سۆرتز يەیم و ئبرەسوو هەثىو
. ئێًە ثىوە

َبوە، چىَکە چ َبوێک ثەو ثبضیە نێی  (جبَبَەو سىسيبَی و سەڵیتە)َبوو نکبتە
َبيهەوێ ثڵێى سێساَى، چىَکە سبسییەتی ژٌ و يێزصایەتی نە يبثەیُی . َەصەوەضبوە

ئەيٍ صایى و صەرهەو نە ڕۆژی ثەرێ، َبوی . ئێًە ثیەی َەثىو، و نە گەڵ سۆو صرۆ صەکزص
ویى نکبتە َبوە، ثەاڵو ئەو َبوە کێطێکی تبیجەت و َبسبسای هەثىو، ئەگەر ئەوو هێُب،نە 
ثەر ئەيە ثىو کە ئەو سەرەتب ویستی سۆی ثۆ الی يٍ صەرثڕی،ئەویص نە ئبیٍ و ئۆیٍ و 

هەر نە . صەَب چ ئیاللەیەکی ثە يٍ َەثىو. تەڵەکە ثبسی و يەکز و ـێڵ و ـەَضەکەی ثىو
ثُیبت چهۆٌ ئیًکبَی هەثىو ئەو دەس نە یەکێک ثکبت و ثە کەسێک ئیاللە پەیضا ثکبت و 

يبَبی سۆضەویستی و صۆستبیەتی و ئەویٍ و ئەویُضاری ثساَێت؟  ژَێکی هەوسجبس 
پیبوێکی ثۆ ضبوەتجبسی،یەکێک ثۆ دەکەصاری و و یەکێک ثۆ ئەضکەَجە و جەسرەثەصاٌ 

. صەوێت

ثەاڵو ئەيُی ثێگىيبٌ  ثۆ ئەضکەَجە ! گىيبٌ َبکەو کە ئەو ثە ئەيەضی ثەس صەکزص
ثەاڵو ئەيٍ ثۆیە ئەوو . هەڵجژارصثىو،نە ڕاستیص صا نەيە ثبضتزی َەصەتىاَێ هەڵججژێزێ

.  هێُب، چىَکە وەصایکی صەچىو،چىَکە وێکچىوَێکی ثُەثڕو صووری نە گەڵ سۆو هەثىو

ثە . ئێستب ئەوو َەک تەَیب سۆضضەویست،ثەڵکىو هەيىو سەڕڕەی نەضى ئەوی صەویست
تبیجەت ثەصەَى،چىَکە َبيهەوێ ئیذسبسبت ڕاستی و ڕاستەلیُە نە ثٍ  نەـبـەی 

 (هىسوارضٍ ).سەیبڵی ئەویٍ و ئیاللەو دیکًەت و ساَستی ئیالهی ثطبريەوەو دبضبرصەو
یبٌ جۆسیُەیەک کە - ـکزو صەکزص کە چەضُە ورضە . ئەصثی ثەسارو چەژو تبو َبگەئێُێ

نە سەر ئەَجیبو ئەونیب صەثیُضرێ، نە نەضى صا ضەپۆنی نێضەصا و جۆسیُەی َێىاٌ نەضی 
وی ڕەَگە جۆسیُەیەکی کسو صەرووٌ پیس ثەص تىسى و تۆرەيە سەراپ و َبڕەسەٌ و 
. َبکەسی ثێًبری صەوێست و ثە تەواوی لىصڕەت ثۆالی سۆی ڕەکێص صەکزصو صەیکێطب

وەکىو سەگێکی سۆرە گزتىو کە - دبڵى کەثبضجىو ثڕیبرو گزت ثڕۆو،ثڕۆو سۆو وٌ کەو
صەساَێ کە صەثێ ثًزی، وەکىو ثبڵُضەکبٌ کە چبسێک يەرگ نێیبٌ َسیک صەثیتەوە، 

. سۆیبٌ وٌ صەکەٌ و وەصەضێزٌ



ثەیبَی سوو نە جێ راثىوو، صوو کىنیچە کە نەسەر ڕەـذەثىو هەڵگزت و ثە جۆڕێک کە 
کەس ئبگبصار َەثێت نە يبڵ ثۆی صەرچىوو و هەاڵتى، نە صەست ئەو َەکجەتییەی کە 

! ئەيُی گزتجىو هەاڵتى، ثەاڵو ثێ ئەوەی ثساَى صەچًەکىێ؟ نە َبو گەڕەک و کۆچەکبَضا
ثێ تکهیؿ و سەرگەرصاٌ نە َبو ئەنۆوجەنۆکبٌ، هەيىو ئەواَەی ثیچى و پۆتەراک و 

ثەچک و تەرح و صیضارو پبرو ثژێزو چبو تەَگ و ثەؼیم و چبو چُۆک و چزووک و چبوی 
تىادکبریبٌ هەثىو وەصوای پبرەو َبوثبَگ  کەوتجىوٌ، تێپەڕیى، ئەيٍ ئبتبجیى ثە ثیُیُی 

هەيىو نە سارێکیبٌ تفیجىو . ئەواٌ َەثىو، چىَکە یەکیک نەواٌ َىێُەری ئەواَی تز ثىو
کە نۆچیک ڕەیشەنۆکە ثە صواوی یەکضا هەاڵوسزاو سەری صیکەی صەگەیطتەوە ئەسپبثی 

. َێزیُەو يێىیُەکەیبٌ

نە َبکبو هەستى کزص کە سرەَگ و تىَضو تۆڵىو چبالک و سىوکتز ثىويە، يبسىونکەکبَی 
. لبچەکبَى ثە تىَضی و ضیىەکی تبیجەت کە َەيضەتىاَی چبوەڕواَی ثکەو وەڕێکەوتجىو
. هەستى کزص کە نە هەيىو صاوو ثەَضەکبَی ژیىار ڕسگبریى پەیضا کزصوە و َەجبتى ثىوە
ضبَى هەڵتەکبَضٌ،ئەيە جىاڵَەوی سزوضتی يٍ ثىو، نە يُضاڵی هەر کبت نە ژێزثبری 

. لىرسی ئبڕووضەو سەدًەت و ثەرپزسبیەتی ئبساص صەثىوو ئەيە ئبکبرەو ڕەـتبرو ئەکزص

نە کىچەکبَی ثیضەَگ و سڵىەت کەوتى،سەر . ڕۆژ هەڵضەکطب، صەیسىتبَضو صەیسىژاَض
چىار لىنیُچک، - ڕێگبو يبڵەکبَی ڕەَگ سۆڵە پۆتیُە ثە ضكڵی هەَضسی،سەیزو سەيەرە

ئەو صەریچبَە ثێ صەرک . ثە الثبجەی صە کىرت و تبریک صەثیُضراٌ- ضەش الیەٌ، لىیج،
وەکىو ئەيە ثىو کە هیچ کبت . وصەرواسە،ثێ سبوەٌ و ئبيبَەتی وەثەر چبو صەکەوتٍ

. گیبَضارێک َەیتىاَی ثیت نەو يباڵَەصا صاَیطتُی هەثىوثێت

ڕۆژ چەضُی ضًطیزی تیژی سێڕاوی نە لەرار و لىجبسی سێجەری صیىاری صەثڕی و 
کۆچەکبٌ نە َێىاٌ صیىارەکبَی کۆَەی سپی کزصوو . صەتبضی و نێضەکزصەوەو هەڵضەگزت

صرێژ صەثىوَەوە، هەيىو ضىێُێک ئبسىصە ئبراو و کپ و ثێضەَگ و اڵڵ و ثێسواٌ ثىو، 
یبسبی - وەکىو ئەيە هەيىو عُبصز یبسبی يىلەصەس و يًجبرەک ئبرايطی هەوای سىژیبگ

. نە ثەر چبو گزتجىو- کپ و ثیضەَگیبٌ

ثە َەسەر صەگەیی کە نە هەيىو ضىَێک ثەرپێىاری و صاپۆضزاو َهیُی ثىو ،ثە جۆرێک 
نە َبکبو ثەسۆو ساَی کە نە . سیپەالکەکبَى لىصڕەتی هەَبسە هەڵکێطبَیبٌ َەثىو

گەريبی سۆر نە گەڵ هەساراٌ  صەيی هەڵًژیىو ئبرەلەی نەضی . صەرواسە وەصەرکەوتىوو
گەاڵو ثُچک و ثڕکەی سبرا نە ژێز سۆری تیطک هبوێژ ثەڕەَگی . يُی صەکێطب صەر

ڕۆژ وەکىو چبوی َەسۆش گەَضەتبی نێجىو،گسَگی سىژیبوی سۆی نە . سەرصەچیىە گۆڕاثىوٌ
.  يیچی ئبسًبٌ ثەسەر تەيبضبگەی کپ و ثیضەَگ وثێگیبٌ صەپڕژاَض



ثەاڵو سەویٍ و گیبکبَی ئێزە، ثۆَی تبیجەتی هەثىو، ثۆَی وی ثە ڕاصەیەک ثە هەرەکەت 
َەک تەَیب . ثىو کە نە هەڵًژیُی وی وەثیزی سبتەکبَی سەرصەيی يُبڵی سۆو کەوتى

جىالَەوە وضەکبَی ئەو سەيبَی هێُبيەوە ثەر چبو، ثەڵکىو چزکەیەک ئەو سەرصەيى نە 
 . سۆيضا هەست پێکزص، وەکىو وەی کە صوێُێ لەويب ثىو ڕوویضا ثىو

جۆرێک سەرەگێژەی پێشۆضجىوٌ، ثۆو هبتە پێص، وەکىو ئەوەی سەر نە َىێ نە 
ئەو هەست و ئیذسبسە تبیجەتًەَضیەکی يەست و سەر . صوَیبیەکی ثسرثىو نە صایک ثىوو

سۆش هێُەری هەثىو، وەکىو ضەڕاثی کۆَی ضیزٌ نە صەيبرو ڕەگەکبَی يٍ هەتب ثُەثبَی 
. نەش و ثیەی کبرتێکەری کزص

نە سبرا صڕک و صاڵ،ورکە سیسو ثەرصەاڵٌ، ثەژٌ و لەصو ثباڵو سبلەتەی صارەکبٌ و ثڕک و 
پُچ و ثُچکی گچکەی کبوکىتى صەَبسی، ثۆَی سەوسایەکبَی سۆيبڵیى صەَبسی، وەثیز 

ڕۆژەکبَی صوورە صەستی سۆو کەوتًەوە، ثەاڵو هەيىو ئەو ثیزەڤبَبَە ثە ضیىەکی چەضُە 
ئەـسىوٌ نە يٍ صوور کەوتجىوٌ و ئەو یبصگبرایبَە پێکەوە ژیبَێکی سەر ثەسۆیبٌ 
هەثىو،نە دبڵێکضا کە ئەيٍ ضبیەصێکی صوورو ـەلیزو صەستە وەستبٌ و هەژار سێضە 

. َەثىوو و هەستى پێضە کزص کە نە َێىاٌ ئەيٍ و ئەواٌ گێژاوێکی لىوڵ هەڵکەَضرا ثىو
هەستى صەکزص نە ئەيڕوەوە صڵى سبڵی و ثەتبڵە، پُج و عەتزی جبصویی ئەو سەر صەيى وٌ 

کزص ثىوٌ، صارەکبَی ضەَگەثێ، سۆرتز َێىاَیبٌ پەیضا کزص ثىو، يبثەیُیبٌ سێضەتز ثجىو، 
گیبٌ نە ثەرو ثىَەوەرێک کە ئەوکبت ثىوٌ ئیضی ثیەی َەثىو و . ثڕکەو ثُچک ویطکتز ثىو

ئەگەر دبسریطى صەکزص و نە گەڵی صەئبسبـتى َەیضەثیست و ثبثەتەکبَی يُی ـبو 
لەاڵـەت و ڕوسسبری ثیەی ئبصەيێکی هەثىو کە پێطتز نە گەڵ . َەصەکزص و تێُەصەگەیی

صوَیب ثە َەسەرو چبو نێکزصَی يٍ، . وی ئبضُب ثجىوو، ثەاڵو نە يٍ و ثەضێک نە يٍ َەثىو
يبڵێکی چۆنىو هۆل و ثەتبڵ و عەتبڵ و سەيبوی ثىو، نە سیُگەيضا پەریطبَی ثێمەراری و 
صڵپەضیىی صەوری نییضەصا،وەکىو ئەوەی ئێستب يەججىور ثىوو ثە پێ پەتی و پێشىاسی و 

ڕووت، سەر نە هەيىو هۆصەکبَی ئەو يبڵە ثضەو ثەسەر جەيیبٌ ڕاثگەو و چبو نە 
نەو هۆصاَەی جًک و صەثبڵیکضا تێضەپەڕیى، ثەاڵو کبتێک صەگەیًە . هەيىاَیبٌ ثشطێُى

هۆصەی صەواییٍ، نە ثەراثەری نکبتە لەرارو صەگزت صرگبکبَی پطت سەری يٍ ثە 
ضێىەکی سىصکبر ثۆسۆیبٌ گبڵەصەصرا، تەَیب سێجەرەکبَی ڕاژاوەی ئەو صیىاراَەی کە 

لىنیُچکەکبَیبٌ ثُەثڕ ثىوٌ  چەضُی ؼىاليبٌ و کەَیساَی پێست ڕەش نە صەورەی يٍ 
. پبسەواَیبٌ صەصاوکێطکیبٌ صەکێطب

نە پێطى چیبیەکی ویطک و سورکىو لبلڕو چۆل صیبری " چەيی سىرٌ"کە گەیًە َسیکبیی 
هەیکەنی ویطک و ڕەلی کێى ئەيُی وەثیزی صایبَى سست، َبساَى چ پەیىەَضیەک نە . صا



نە لەراسی چیب تێپەڕیى، نە صایزەکی گچکە سۆش ئبوو ! َێىاٌ ئەواٌ وجىصی يٍ هەثىو
هەوا کە کێىەکبٌ صەورو ثەریبٌ گزتجىو،ـەڕەضی سەوی تەژی و صاريبڵ نە ثڕکەو پُچ 

وثُچک گىڵی َیهىـەڕی يەیهەو سىور ثىو، ثە ضیىەیەک کە هەرصی صاپۆضیجىو،نە تزۆپی 
.  چیب و لەاڵێچەیەکی ثەرس کە ثە سطتی وەسَەصار ولىرس صورست کزا ثىو صەثیُضرا

چىويە لەرار چەيی سىرٌ، نە .  نەو کبتە هەستى ثە ضەکەت و کفتی و يبَضوەتی کزص
ضىێُێکی ثێضەَگ و کپ و . ثٍ سێجەری صارێکی کۆَی ضەَگەثێ، نە سەر سیسەاڵٌ صاَیطتى

نە َبکبو ئبگبصارو سەثەرصار ثىوو و . چۆل و لەپىلڕو صەونە لىوچ و ثیهەست و ئبراو ثىو
. ثیُیى نە پطت صارەکبَی ضەَگەثی کێژۆڵەیەک هبتە صەرو ثۆ الی لەاڵێچەکە چىو

جهىوثەرگی ڕەضی پۆضیجىو کە ثە پۆو ڕایەڵی سۆر َبسک و سىوک ثە ئبوریطًی چُزا 
َێُىوکی صەستی چەپەی صەجىوت و صەيژت و ثە  جىاڵَەوەیەکی ئبساصاَەو ثێ ثە . ثىو

. واو ثە سەیٍ صاهبت کە ئەوو ثیُی ثىو، صەيُبسی. هێُض گزتٍ صەسىضی و ڕەت صەثىو
ثەاڵو نەو يبثەیُە صوورە نە ژێز تیطک وگسَگی سۆر ثۆو َەکزا هەنێهبوێزو کە چهۆٌ 

! یەکجبرەکی نە ثەر چبوو وٌ ثىو

ئەيٍ نە سەر جێگبی سۆو ڕەق هەاڵتجىوو، ثێ ئەوەی ثتىاَى ثچىکتزیٍ جىاڵَەوەیەک 
ثەاڵو جبڕێک ثە چبوەکبَی نەضی سۆو ئەوو ثیُی کە نە پێطە يٍ تێپەڕی و . ثکەو

ئبسۆ ئەو گیبٌ نەثەرێکی ڕاستە لیُە و یبٌ ثە ثیزصاهبتٍ و ثۆریطکەو سیُضە . ثسرثىو
سەوَێک ثىو؟ئبسۆ سەوَى ثیُیجىو، یبٌ نە ثێضاری و هىضیبری ثىو؟ هەر چەَض کزصو و 

نەرسیُەکی تبیجەتیى نە . کزاَضو و دىڵىو صەونى صا کە وەثیزو ثێتەوە نە سۆڕایی ثىو
نە صوَیبی سەیباڵوی واو ثە ثەرچبویضا هبت، . سەر تیزەو لەثەسەی پطتى هەست پێکزص

کە نەو کبتژيێزە هەيىو َیسێ و سێجەرەکبٌ سەرچیب و کێىەکبٌ گیبَیبٌ هبتجىو ثەرو و 
. ئەو کیژوڵە یەکێک نە صاَیطتىاَی پێطىوی ضبری لەصیًی و کەوَبرای ضبری ڕەی ثىوە

نە . تەيبضبگەیەک کە نە ثەر چبوی يٍ ثىو، یەک صەـذە ثۆو َبسیبگ وئبضُب هبت
يُضاڵی ڕۆژێکی سێسصە ثەصەرو هبتەوە ثیز کە هبتجىیُە ئێزە، سەسىوو و ئەو نکبتەش 

نەو ڕۆژیضا ئێًە چەَضە نە پطت ئەو صاراَەی ضەَگەثی ثە صوای یەکضا .  هبتجىوٌ
صوایی گزوپێک نە يُباڵَی صیکەش ثەئیًە نکبٌ کە ثە ! هەڵضەهبتیٍ و گەيەيبٌ کزص

. ثبضیى وەثیزَبێتەوە

جبرێک کە ئەيٍ ثە صوای نکبتە هەنیُگى صا نە َسیکبیی . يبٌ صەکزص"سزيبيک"گەيەی
ئەو چەيی سىرٌ ثىو، اللی وی سۆضی نە چەو کەوت،ئەویبٌ صەرهێُبوە ثزصیبٌ نە پطت 

نە پێطە وی پەرصەیبٌ . صارەکبَی ضەَگەثی  جهىو ثەرگی ثگۆڕٌ، ئەيٍ ثە صوای کەوتى
ئەو پێضەکەَی و . کێطب ثىو، ثەاڵو ئەيٍ ثە صسی نە پطت صارەکە هەيىو نەضی ویى ثیُی



پبضبٌ، لەصیفەکیبٌ تێپێچب و جهىو ثەرگی . لبيکی گەورەی صەستی چەپەی صەجىوت
. ڕەضی ئبوریطًی ئەویبٌ کە نە تبَىو پۆی َبسک چُزا ثىو نە ثەر سۆر هەڵشست

صەَگی ئبو .  نە ئبکبيضا نە ثٍ صاری کەوَبرای ضەَگەثی نە سەر سیساڵٌ صرێژ ثىوو
وەکىو ئبسبـتُی ثڕ ثڕەی تێُەگەیطتزاو يبَب صەرَەکەوتىو کە نە صوَیبی سەو سۆسەو 

صەستەکبَى ثێئەوی ثًهەوێ نە ڕەڵى و سیسی گەرو . َبرە َبری صەکزص، ثە گىێچکەو گەیی
چەو سیز و ڕەڵى نیًی ًَضارو ثە هباڵوو نە . و ًَضار َىوؼزۆ ثىوٌ و چبڵضاکەـتٍ کزص

يستى صاصەکىضی، وەکىو گۆضتی نەضی کێژێک ثىو کە نە ئبو کەوتجێ و جهەکبَی ئبڵەگۆڕ 
. کزص ثٍ

َبساَى چەَض کبتی تێپەڕکزص چبسێک کە نە جێی سۆو هەستبو ثێ ئەوەی ثًهەوێ وەڕێ 
ئەيٍ صەڕۆیطتى ثەاڵو صەورو ثەری سۆو . هەيىو جێیەک کپ و ثێضەَگ و ئبراو ثىو. کەوتى

هەيىو ـکزو . تبثطتێک نە ئیشتیبری يٍ صاَەثىو ئەيُی واصار ثە ڕۆیطتٍ صەکزص. َەصەصی
ئەيٍ ڕێگب َەصەڕۆیطتى، ثەاڵو وەک . سکزو سەیٍ و هۆضى ئبگبصاری هەَگبوەکبَی سۆو ثىو

کبتێک کە وەسۆ هبتًەوە ثیُیى . کێژی ڕەضپۆش نە سەراللەکبَى صەسىضیى و ڕەت صەثىوو
َبساَى ثۆچ رێى نە يبڵی سەسوورو . ئەوە نە ضبر نە ثەر صەرگبی سەسورو، سۆو ثیُی

نە سەر سەکۆ صایطتجىو،وەکىو سێىیک کە نە گەڵ - ثزای سێساَى- کىڕە گچکەکەی! کەوت
چبوی صە ضیزیٍ سێهی تىرکًەَی،کىڵًەکبَی صەرپەڕیى، ڕەَگی . سىضکی نەت کزاثٍ

هەر ثەيجۆرە صاَیطتجىو . گەَضويی،کەپۆی ضبوەتی، ڕوسسبری کسو تێک سڕيبوی هەثىو
.  لبيکی ضبصەی صەستی چەپەی نە سەر صەو صاَبثىو

ئەيٍ ثێ ئیشتیبر چىويە پێص،ئەو کىنیچبَەی کە نە گیزـبَى صاثىوٌ صەرهێُبو ثە ویى 
- کە سۆضکی ثىو- چىَکە ثە سێساَی يُی" ئەيبَە ضبجىوٌ ثۆی َبرصوی: " صاٌ و گىتى

ئەو ثەو چبواَەی تىرکًەَی سۆی  چبوێکی واق وڕيبوی نە يٍ کزص،کە . صەگىت ضب جىوٌ
ئەيٍ نە سەر سەکۆی يبڵ صاَیطتى . کىنیچەکبَی ثە ضک و گىيبَەوە وەصەستی گزتجىو

نەضی گەرو و اللەکبَی وەکىو لبچەکبَی سێساَى . ئەوو نە ئبيێس کزص ثە سۆيەوەو کىضی
نێىەکبَی وی، وەکىو نێىەکبَی ثبوکی . ثىو، هەر ئەو جىالَەوەی ثێتەکهیفی وی هەثىو

ثىو،ثەاڵو ئەوهەی نە الی ثبوکی ئەيُی ثێزێس صەکزص ثە پێچەواَە نە ویضا ثۆ يٍ 
جەسيەو ڕاکێطەری هەثىو، وەکىو ئەيە ثىو کە نێىەکبَی َیىە کزاوەی وی تبسە نە 

يبچێکی گەرو و صوروو صرێژ جیب ثۆتەوە، صەيی َیىە کزاوەی ویى ڕايىوسی کە وەکىو 
. تبڵ وگس ثىو- نیىەکبَی وی تبو و چەژی کۆَە هبروییبٌ صەصا. نێىەکبَی سێساَى ثىو

! ڕەَگە نێىەکبَی ئەو نکبتەیەش ئەو تبو وچێژەی هەثێت



نە يبڵ - ئەو پیزەيێزە پطت کىڕە کە ضبڵگەرصَی ثەستجىو- نەو وەستە صاثیُیى ثبوکی
صاثڕ صاثڕ پێضەکەَی، کەَیُێکی . هبتە صەروو ثێ ئەوەی چبو نە يٍ ثکبت تێپەڕی

تزسەَۆک و يەتزسیضار ثىو، کە يىوی نە نەش يزۆڤ صەکزصە َیطتەر،و ضبَەکبَی نە 
نە ثەر سەجبڵەتی وەست ثىو ثجًە صڵۆپە ئبوێک و . تىَضی پێکەَیٍ وەنەرسیٍ کەوتجىوٌ

َێسیکبَی ڕۆژ ئبوا ثىو، ڕاثىوو، وەک وەی . ثە هەرص صاثچًە سىارو سەوی لىوتى صا
واو ثە َەسەر گەیی کە نە َبو . صەيەویست نە ثەر سۆو و نە صەست سۆو ڕاکەو و هەڵیى

ڕێسە يبڵێکی صەسەیزو سەيەرە ثە ! ضبرێکی ثیبَی و پێُەساَزاو َەَبسزاو صەگەڕێى
ضکڵی هەَضەسی يڕ ثڕ ثە الثبجەی ثەجێهێڵزاو ثە جێهیطتزاوی ڕەش و ثزش نە 

وەکىو ئەوە ثىو کە هیچ کبت ثىوَەوەرێک َەیضەتىاَی نە وێ . صەوروپطتی يٍ ثىو
ثەاڵو صیىارەکبَی سپی وی ثە ڕووَبکبیەتی کەيتب کىرت . سەلبيگیز و صاَیطتىو ثێت

صەصروضبوە، ضتێکی عەجبیت و ؼەریت ثىو،ضتێک کە َەيضەتىاَی ثبوەڕ ثکەو،نە ثەراثەر 
هەر کبو نەو صیىاراَە ڕاصەوەستبو، سێجەرو نە ثەر ضەثەلی يبَگەضەوی سەست و 

ثیستجىوو کە . سێجەرەکەو سەری َەثىو. يبیەصار، وەصیىار صەکەوت ثەاڵو ثێسەر ثىو
. ئەگەر َیسێی کەسێک سەری َەثیت، هەتبسەری سبڵ صەيزێت

نەو وەستەصا نىوتى . ثە تزس و نەرسەو وارصی يبڵەکەو ثىوو و پەَبو ثۆ هۆصەکەو ثزص
صاڕسب، نە صوایی وەی کە سىێُێکی سۆر نە کەپۆو هبت ثە ثێهىضی نە جیی و ثبَضا 

. صایبَەکەو سەرێکی پەرسبری يٍ ثىو. کەوتى

ثەر نە وەی ثشەوو نە ئبوێُە چبوو نە چڕوچبوی سۆو کزص، ثیُیى ڕوسسبرو تیکطکب ثىو، 
ثە ڕاصەیەک ئبسەوار ثڕاو ئەجکبَضراو تێکچىو ثىو، کە سۆو . ثُەثڕو ثێگیبٌ ثجىو

چىويە َبو تەست و سىاة نێفەو ثە سەر سۆيضاصا، سۆو گەوساَض، ڕووو نە . َەصەَبسیەوە
الی صیىار کزص، اللەکبَى کێطبَەوە ثبڵشۆو و سڕ کزصَەوە، چبوەکبَى نە سەر یەک صاَبٌ 

ئەو هەوصایبَەی کە چبرە َىوسی تبریک، سەيبوی، ثە . و هەوصای سەیبڵى وەصەست گزت
هەیجەت و پڕ نە کەیفی يُی پێکضەهێُب، ئەو ضىێُەی کە ژیبٌ نە گەڵ يەرگ و يزصٌ 

پێکەوە تێکەڵ صەثٍ و ئەکس و وێُەو ضکڵەکبَی ثیز چەوت و تەالسبو ڕێ وەٌ کزصو 
نێگۆراو الصەر وەصیضیت، ئبرەسوو يەیهەکبَی کىژراوی صێزیٍ، جبریکی تز سیُضوو صەثُەوە 

نەو چبسە صا نە سزوضت و صوَیبی ڕەواڵەت هەڵضەکەَضراو ودبسر . هبواری تۆڵە صەکەٌ
چەَض جبر نە گەڵ سۆيى جەسيە . صەثىوو کە نە جەرەیبَی ئەسەنی ثُەثڕو َبثىوص ثى

ئەيە ئۆسەژَی صا ثە يٍ و چبوکبَى " نە کىیی؟..."يزصٌ... يزصٌ..." يەرگ.. يەرگ:" کزص
. کەوتُە سەریەک



کە چبوەکبَى ثەستزا، ثیُیى کە نە َبو يذەيًەصیە ثىوو، صارێکی ثەرسیبٌ چەلبَض ثىو، 
چەَض کەس تەَگە . پێزە يێزەکی کەالنەیبٌ نە پێص هۆصەکەو ثە سێضارە هەاڵوەسیجىو

سەسىوو ثە ڕوسسبرێکی صاگیزسبو،ثە . کەری يەست نە ثٍ صار ضەڕاثیبٌ صەَۆضی
چەدزەیەک کە نە کبتی پۆَگژاوی سیساَى، ئێستب صەثیُى کە ڕەَگی نێىەکبَی صەپەڕێ و 

چبوەکبَی گچکەو تزسەَۆک صەثىوٌ، صەستی يُی صەکێطب و نە َبو سەڵک تێضەپەڕی و ثە 
" ئەوەش نە صار ثضەٌ: "يیزؼەسەة،کە جهی سىوری نە ثەر صاثىو َیطبٌ صەصاو و صەیگىت

ئەيٍ ثە تزس و نەرسەوە نە سەو ڕاصەپەڕیى، وەکىو کىورە صەسىتبو و ئبوریُگى صەصاٌ، 
ثۆ ئەوەی سۆو نە صەست . نەضى نە ئبرەلەصا تەڕو ضتڵ ثجىو ڕوويەتى ئبگزیبٌ نێضەثبری

صیسبٌ . ئەو کبيىوسەی ڕسگبر ثکەو هەستبو ئبوو سىارص کەيێکى نە چڕوچبوی سۆو صا
. راکطبو، ثەاڵو سەوو َەصەهبت

واو ثە . نە ثەر َیسێی ڕووَبکی هۆصە نە گۆسەی ئبو کە نە سەر ڕەـذە ثىو صەيڕواَی
تزسێکی ثێجێى . َەسەر صا هبت هەتب ئەو کبتەی کە گۆسە نە سەر ڕەـذەیە َبتىاَى ثُىوو

ثۆ سبس ثجىو، کە گۆسە صەکەوێ،ڕاثىوو کە جیی گۆسەکەی پبرێسگبری ثکەو، ثەاڵو ثە هۆی 
صَەی َەساَزاو کە ثۆسۆو ئبگبصاری َەثىوو، صەستى ثە ئەَمەست وە گۆسە کەوت،گۆسە 

نە ئبکبيضا پێهىەکبَی چبوو پطبوتٍ،ثەاڵو واو هبتە َەسەر کە . کەوتە سىارو ضکب
. صایبَەو هەستبوە چبو نە يٍ صەکبت

نە دبڵی . يستەکبَی سۆو نە ثٍ نیفە کزصە گزێ،ثەاڵو چ ڕووصاوێک ڕووی َەصاو َەلەويب
ثێهۆضی صەَگی صەرکەی کىچەو  ثیست، صەَگی پێی صایبَى، وە ثٍ گىێچکە کەوت کە 

پبضبٌ صەَگێکی صوورصەستی . صەيپبکبَی نە هەرص صەسطبَض و چىو َبٌ و پەَیزی هێُب
..." سفزەثەرە ضبتىت"ـزوستبرێک هبت، کە گبسی صەکزص

ڕوَبکبیی سێضەتز . َب، ژیبَێکی ثبوو ئبسبیی،سبووـص و يبَضوەتی صەستی پێکزص ثىو
صەثىو،کە چبوەکبَى هەڵێُبٌ نەتێک نە وەصیبری کەوتُی سۆر نە سەر ڕووثەری ئبوی 

واو هبتە ثەر چبو کە . استێهک کە نە صەرثیجەی هۆصەکەو وەيیچی کەوتجىو صەنەرسی
سەوی صوێ ضەو ئەوەَضە صوورو ئبسىار ثڕاو ڕیطەکێص کزاو ثىو، وەک ئەوەی چەَض سبڵ 

صایبَى چێطتی يُی هێُبوە، وەکىو ئەيە ثىو کە . پێص کبتێک کە يُضاڵ ثىوو ثیُیىيە
ڕوسسبری صایبَى نە سەر ئبوێُەیەک صاثێتەوە، ئەوَضە صریژە پێضراو ئبڵضووسو کسو وەثەر 
چبوە کەوت،ثە ضکڵێکی ثبوەڕ َەکزاو وسەیزو سەيەرە گۆڕاَکبری ثەسەرصا هبتجىو، وەک 

. وەی کە لىرسبیی صەو و چبوی کێطزاثێتە سىار

 هەر چەَض َەَکی سۆضەویستى صەیساَی صووکەڵی لەَُەی ئبوی، ثۆ يٍ سەرەری هەیە، 
نە ثُەڕەتەوە هەتب لەَُەی َەصەکێطب ثە . ثەاڵو صیسبٌ نە هۆصەکەو لەنىوَی صەکێطب



ئەو هێُضە صایبَەکەو نە يبڵەکەی نە ثىوک و کىڕەکەی لسەی ثۆ کزص . صەيبر َەصەثىو
چەَضە . ثىوو، ئەيُیطی نەگەڵ کەیفەکبَی ضبوەتی سۆی هبو ثەش و ضەریک کزصثىو

جبرو ثبرە نە سۆوە صەکەوتًە ـکزی ژیبَی کەسیُی يبڵی صایبَەکەو،ثەاڵو ! ضێتبَەیە
نە دبڵێکضا صەيساَی - َبساَى ثۆ ژیبٌ و سۆضی سەڵکی صیکە، صڵی يٍ وەژاٌ صێُیت

ثە يٍ چ ! ژیىاری يٍ تەواو ثىوە و ثە ضیىەیەکی سەيبوی و نە سەرەسۆ صەکىژێتەوە
پەیىەَضی هەثىو کە ـکزو هبو صەيی ژیبَی ئەو ضێتبَە و ئبنۆجەنۆیبَە ثکەو کە سبر و 

سەنیى ثىوٌ،ثبضیبٌ صەسىارص، ثبش صەَىوستٍ، و کبری سەرجێیبٌ صەکزص و هیچ کبت 
سەڕڕەیەک صەرصوو َبسۆری يُیبٌ هەست پێُەکزص ثىو، ثبڵەکبَی يزصٌ چ  چزکە، نە 

سەرو سیًبیبٌ َەسطب ثىو؟ 

صەیەویست نە هەيىو ضىێُێک . َەَەگیبَى وەکىو يُضاڵەکبٌ نە گەڵ يٍ ڕەـتبری صەکزص
کە اللى نە هۆصەکەو . ئەيٍ هێطتب نە سێساَى ضەريەگێالسەو صەکزص. ئەيٍ ثضیُی

. ضەثمەو ڕیکىوپێک صەکزص. کزص ثىو صايضەپۆضی" نەگەَى"صەٌ،ئەيٍ ئەو سڵتەی کە نە
چىَکە ئەو ژَە کە هیچ . ثەاڵو نە کٍ صایبَەکەو چ ضیىە ضەريەگێالسەو َەثىو

وەثیزو صێ نەو . پەیىەَضی نە گەل يٍ َەثىو، سۆی ئەوەَضە تێکەڵ ثە ژیبَی يٍ کزص ثىو
ئەيٍ و صایبَەکەو نە گەڵ ئەو نکبتەیە . هۆصەیە، نە سەر ئبوی دەَجبر،کىرسییبٌ صاصەَب

تبریک و ڕووَی ثەیبَی چبوەکبَى هەڵضەهێُب، ضکڵی سەر . نە صەورەی کىرسی صەَىوستیٍ
پەرصەی گىڵضۆسی کە نە پێص صەرگب هەاڵوەسزا ثىو نە ثەرايجەر چبوەکبَى گیبَی صەگزت، 

چ پەرصەیەکی سەیزو عەجبیجبت ثىو؟ نە سەر پەرصەکە وێُەی پێزە يێزێکی پطی کىوڕ، 
وەک جىکیبَی هُض، يەَضیم ثەستىو نە ثٍ صارێکی ضەَگەثی صاَیطتجىو، سبسێکی وەکىو 

سێتبری نێىەڤبٌ و سەيبکەر نە صەست صاثىو کێژێکی سىضکۆک وەکىو ثىگبو صاسی 
کبیکەرصۆسی ثۆتشبَەی هُض صەستەکبَی نە سَجیز کێطزاثىو، وەکىو ئەيە ثىو کە َبچبرە 

! نە پێص پێزەيێزەکە،سەيبثکبت

 نە ثەرە سۆيەوە ـکزو صەکزص ڕەَگە ئەو پیزە يێزەضیبٌ نە گەڵ يبرێک نە کێجەرکێ نە 
نەو . چباڵو هبویطتجێت، کە ثەو ضکڵە گۆڕاوەو يىوی سەر و ڕوسسبری سپی  ثىوە

پەرصاَەی سێڕ صۆسی هُضی ثىو، ڕەَگە ثبوکى یبٌ يبيى نە واڵتبَی صوورکەوتىویبٌ َبرص 
.  ثىو

صایبَى ثە سەواڵىو نە سەو لیت . وەستێک سۆر نەو ضکڵە سىرص صەثىويەوە، صەتزسبو
صەکزصەوە،ئەو ثەو هەَبسەی ثۆَی َبسۆش و يىوی ڕەق و سوورو ڕەضی نە روسسبرو 

. صەسطب ئەيُی ثە سۆوە صەکىضی



تەَیب . سجذەیُە کە چبوو هەڵضێُب صیسبٌ ئەو هەر ثەو ضكڵە وەثەر چبوو صەهبت
سورثەی ثۆ نە . جەؼسەکبَی چڕو چبوی لىڵتزو ثە پسوو گڕژاوی تز وەکىریطک هبتجىو

ثۆ . ثیزچىوَەوە، ثۆ راکزصٌ و هەاڵتٍ نە ثەرسۆو، سەرصەيی يُبڵی سۆو وەثیز صێًُەوە
وەی سۆو ثەر نە ثێًبری هەست پێجکەو، هەست ثکەو کە سبر و سەاليەتى، هێچتب 

هەستى صەکزص کە يُبڵى و ثۆ يزصَى،ثۆ نە َبو چىوَى، هەَبسەیەکی صووەيی ثىو کە رودى 
نەو وەستبَەی پڕ يەتزسی . و ثەسەیی ثە يُضا صەهبت، ثە دبڵی يُبڵێکی کە صەيزێت

ژیبَی سۆو کبتێک روسسبری ئبرايی صایبَەکەو صەثیُی، ڕەَگ پەڕیىە، چبوکبَی َىؼزۆ، 
ثێضەَگ و سەيگیٍ و عێجس و پەرەکبَی تەَکی نىوت و َیىچبواٌ ئێسکەکبَی پبَی ویى 

ڕەَگە ضەپۆنەکبَی . کە صەثیی، ثیزەڤبَەکبَی ئەو کبتبٌ نە يٍ صا سیُضوو صەثىوَەوە
سبڵێکی . تەژی نە ڕەيسو ڕاسو َهێُی نە وی صەصەاڵَض، کە هۆکبری ئۆلزەگزتُی يٍ صەثىو

وەک وەی کە تەَیب ئەيزۆ . گۆضتی  کە نە سەر الجبَگی ثىو،  يىوی نە سەر ڕواثىو
پێطتز کە چبوو نە روسسبری صەکزص ئەوهب ڵێی ورص َەصەثىويەوە . ئبگبصاری سبڵی وی ثى

ثەاڵو ئەگەر َەَکی سۆضەویستى ثە ڕەواڵەت . و ئەوهب ثە ورصی نێى َەصەڕواَی
تەَیب ثە . گۆڕاَکبری ثە سەرصا هبتجىو، هسرو ـکزی وەکىو سۆی سەر ثە يۆر يب ثىو

ئەو يێص و يەگەسبَەی کە . ژیبَێکی سۆر تز دەسوئیاڵلەی صەرصەثڕی و نە يزصٌ صەتزسب
ثەاڵو ژیبَی يٍ، هەر ڕۆژو هەر چزکە . سەرەتبی پبییس ثۆ هۆصە هجىوو و پەَبیبٌ صەهێُب

وای ثۆ صەچىوو کە صرێژایی سەيبٌ و گۆڕاَکبریەک کە . صەگۆراو جۆر ثە جۆر صەثىو
يىيکیٍ ثىو ئیُسبَەکبٌ نە يبوەی چەَضیٍ سبڵ تێیبَضاسەلبيگیز ثێ، ثۆ يٍ ئەو پەنەو 

نە . تبوو تیژی و سىنىو سىوڕی يەسەنە، هەساراٌ جبر صوو ثەراثەروو تىَضتز ثجىو
دبڵێکضا کە سۆضی وی ثە ضێىەیەکی ئبواژوو پێچەواَە ثۆ الی سفز صەڕۆیی و ڕەَگە نە 

کەسبَێک هەٌ کە نە ثیست وپێُج سبڵیضا صەست ثە ڕەَج . سفزیص تیپەڕی صەکزص
وکىێزەوەری و عەساة کێطبٌ صەکەٌ، نە دبڵێکضا کە سورثە نە سەڵک تەَیب نە کبتی 

يزصَیبٌ، سۆر سەثزو نە سەرەسۆ وەکىو چۆڵەچزا کە ڕۆَەکەی تەواو صەثێت، 
.  صەکىژێُەوە

َیىڕۆ کە صایبَى ـزاویُی هێُب، ئەيٍ کبسکی ئبضى وەسەر سۆو گێڕا، هبوارو کزص، ثە 
. هەيىو صاَیطتىاَی يبڵ هبتٍ نە ثەر صەرگبی يبڵى کۆ ثىوَەوە. هەيىو تیُى هبوارو کزص

. چبوو نە سگی کزص، يُبڵی وەسگی کەتجىو، ئبوس ثىو. ئەو نکبتەش هبت و سوو ڕەت ثىو
ئەيٍ نە پبڵشۆيضا کەیفى صەکزص . َب،هێچتب َەسا ثىو، چىوٌ دەکیى ثبضیبٌ سەثەر کزص

. کە هەر َەثێت ئەو گەوج و ئەدًەق و ضێتبَەو نە سەدًەت سستىوٌ

چ .   دەکیى ثبضی ثە ڕصێُێکی سێ ثستی، صەستىوری صا کە ئەيٍ تزیبک ثکێطى
! صەريبَێکی ثە لیًەت ثۆ ژیبَی پڕ نە کىنىو صەرصو َبسىوری يٍ ثىو



نە ئبلبرو يەڵجەَضێکی . جبسێک کە تزیبکى صەکێطب ـکزو گەورە و سەریؿ،چبالک صەثىو
سەرەوەی صوَیبیی ثبوو ئبسبیی، سۆنىو سىریضەصاو گطت و گىساری صەکزص، ثیزو ثۆچىوٌ و 

سەیباڵت و هسرەکبَى نە تەڵەکەو صاوو ثەَضی گزاٌ و لىرسی ضتەکبَی سەر گۆی سەوی 
ئبساص صەثىو،  ثۆ الی ئبسًبَی ئبراو  و ثێضەَگی صوَیبی کپ و ثە تبڵ هەڵضەـڕی و 

صەڕۆیی، وەکىو ئەوەی ئەيُی نە سەر ثبڵەکبَی ضەيطًە کىێزەی سێڕاویی صاَب ثىو، نە 
صوَیبیەکی سبڵی و ثەتبڵ و چۆڵ و هۆل و ثە ورضەو و صرەوضبَەوە کە ثە چ نەيپەرێک 

ثە ڕاصەیەک ئەو کبرتێکەریە لىوڵىو پڕ نە سۆضی و . گەپچبٌ َبکبت، سەیزاَى صەکزص
. ضبیی و کەیؿ ثىو هەتب نە يەرگیص سۆضی پتز ثىو

 نە لەرار يەَمەڵ کە هەستبيەوە چىويە الی صەرثیجەی ڕوو ثە دەوضەکەيبٌ، ثیُیى 
' : ثیستى ثە ثىوکەکەی گىت. صایبَى نە ثەر سۆر صاَیطتجىوە، سەوسی سبوێٍ صەکزصەوە

وەک صەڵێٍ دەکیى ". هەيىويبٌ صڵ سەعیؿ ثىویٍ، سۆسیب سۆصا کىضتجىای ئبسىصەی ثکبت
ئەو سەڵکە . ثەاڵو ئەيٍ پێى سەیز َەثىو. ثبضی ثە واَی گىتجىو کە ئەيٍ چبک َبثًەوە

سبعبتێک صوایی ثۆ يٍ چێطتێکی گەريی هێُب، ! چەَضە ثێ ئبلم و ئبوسەو ئەدًەلٍ
ثەاڵو نە الی يٍ ثە تۆثسی صەيی ثەثسە . چبوەکبَی ثە هۆی گزیبٌ سىورو هەڵًسبثىو

ثە سەیبڵی واٌ ئەيٍ !  نە پێطە يٍ گەيەی صەکزص، ئەویص چەَضە َبضیبَە. صەکزص
ثەاڵو ثۆچی ئەو ژَکە ئەو هێُضە سەثبرەت ثە يٍ سۆضضەویستی صەرصەثڕی؟  ! َەيضەساَی

نە ثەر چ هۆیەک سۆی ثە ضەریکی صەرصی يٍ صەساَێ؟ ڕۆژێک پبرەیبٌ صاثىویە، ئەو 
سۆسیب سۆرە . يەيکەکبَی پیڕەنۆک و ڕەضی وەکىو گۆسەڵەی نە ساری يٍ ئبسُیجىو

ئێستب کە يەيکەکبَی صەثیُى ئبوەس نەصەست صەصەو ثێسو ! وەيەيکەکبَی کەوتجىایە
هەڵضەستێ، ئەوکبت چەَضە ثە يگێسو ئیطتیبیەکی هەرە سۆر ضیزی ژیبَی ویى صەيژی 

. وگەريبی نەضًبٌ تێکەل هەو صەثىو

ئەو هەيىو نەضی يُی ثە صەسًبڵ پبک وسبوێٍ صەکزصەوە وصەستڕیەوە ، ثۆ ئەيە ثىو کە 
ئێستبش ثە جىرئەت و ثێجبکی و چبو لبیًی صەيسىوری ڕوو هەڵًباڵوی و ثیسبيی ثیگەڤی 

و سەههەصاری  و  ساتضاری و جەسبرەتی تبیجەتی، کە يىيکیُە ژَێکی ثێ يێزص هەیجێت، 
هەر ثەو چبوی يُضاڵی چبوی نە يٍ صەکزص، چىَکە سەر . سەثبرەت ثە يٍ ڕەـتبر صەکبت

کێ صەساَی ضبیض نە گەڵ يٍ پبَپبَۆکی کزص ثێت، وەکىو . صەيێک ئەيُی ڕاصەصاضت
ئێستبش ثە چ  پزسیبرو تۆژەرەوەو  وەرص . صەستە سۆضک کە ژَبٌ ثۆ سۆیبٌ هەڵضەثژێزٌ

. ثیُی صەی تەپبَضەوەو، ژێزو روو سەر َشىوٌ و ثە لەونی سۆی تەڕوو ویطک صەکزص
ئەگەر سێساَى،ئەو نکبتە ثە يٍ راگەیجىایە، ئەيٍ هیچ کبت َەَەجىَى،  ثۆ الی سۆو 

چىَکە نە پبڵ سۆيضا ـکزو صەکزص کە ثبسَەو صایزەی هسرو هەست و . رێگە َەصەصا
ئیذسبسی جىاَی سێساَى سێضەتز نە ئی صایبَى ثىو، و یبٌ تەَیب ضبوەت ئەو هەست و 



نەو ثبرەوە نە کٍ صایبَەو کەيتزو ڕوو صەرثبیستی . ضەرو و دەیبی ثۆ يٍ وەصیهێُبثىو
. هەثىو و تەَیب ئەو ثىو کە ثە يٍ ڕاصەگەیطت

. ڕەَگە صایەَى ئبلیضەی وا ثىوە کە لەساو لەصەر ئەيجۆرە ثىوە،هەسبرەکەی ئەيە ثىوە
جگە نەيە ئەو نە ثێًبری يُی کەنکی َبدەسو َبثەجێ  وەرصەگزت، هەيىو صەرصی صڵی 

ثُەيبڵەکەی، گطت و گىسار، صەيەتەلەو يزچ و يۆڕی و ثە ثەریەک هەاڵچىوٌ و 
پەرەچەَگ و چڕەچڕ، صەيە لبڵە و لىَە ضەڕ و گیبَی ثەصـەڕو دەرايساصەیی و گضا 

َطیُی سۆی، ثۆ يٍ ئبسەَتی صەکزصو نە صاضگیزو ثێژیُگ صەصاو ضی صەکزصەوە وصڵ پڕی 
سۆی نە ثىوکی هەثىو، وەک ئەوە کە هەویی ئەوە، و نە ئیطك و ئەویُضاری کىڕەکەی 

صەثی ثىوک سىضکۆک ! سەثبرەت ثە وی صسیجىو، ثە چ ؼەرس نێی صەگێڕاوەو َەلڵ صەکزص
ئەيٍ نە صرثیچەی ڕوو ثە دەسبر ئەوو ثیُیجىو،چبوی صەيەڕی،يىوی ثۆرو، کەپۆی ! ثێت

. لەڵەيی ثىو

صایبَى جبرو ثبر نە يىجساتی ئەَجیبو ئەونیب لسەی ثۆ صەکزصو، ثە ثۆچىوٌ وسەیبڵی 
ثەاڵو ئەيٍ ثە ـکزی پیس و ڕەساڵەت و . سۆی، صەیەویست ئەيٍ ثەوە صڵ ئۆلزە پێجضات

. سىوک و پەستی و ثێ ئبوەسی و َەـبيی و تێُەگیطتىویىو دەيبلەت ویى دەسڕەت صەثزص
:  جبر واثىو کبری سیشىڕی و ضۆڤبری ثۆ صەکزصو، ثۆ ًَىوَە چەَض ڕۆژ پێص  ثە يُی گىت

صوای وەکىو وەی .  کزاسی لیبيەتی ثۆ يُبڵەکی سۆی صروە-  یبَی نکبتە- کە کێژەکەی
جبرو ثبر صەچێ نە صەروجێزاَبٌ صەواو صەريبٌ . ثىو ئەویص صەیساَی  و صڵی يُی صەصاوە

کتێت صەکبتەوە، . صیُێ، الی تەنەسى و چبرە َۆڕو دەسبوگەری، سبوەٌ جبو صەڕوات
چىار ضەيۆ ئبسزی سبڵ چىو ثىو الی . سەثبرەت ثە يٍ نە گەڵ ئەواٌ راوێژ صەکبت

گىتی ئەيەی ثە . ضەيۆڵە،کبسکێکی هێُبثىو کە پیىاسو ثزَج و ڕۆَی ثۆثبی تیضا ثىو
هەيىو ئەو گەَضوکەسبـەتبَەی ثە صسی صەرسىارصی . َییەتی سەاليەتی يٍ سىاڵ کزص ثىو

. يٍ صەصا

ئەو صەريبَبَەی -  ثەیٍ، ثەیٍ، هەيىو کىاڵوەکبَی دەکیى ثبضی نە َبوکی يٍ صەثەست
سًبق،ڕة سىس، کبـىر، پەڕی : کە ثە پیزی ثۆيٍ  ثە ڕەوا ساَیٍ و ضیبو صاَبثىو

سیبوضبٌ،گىڵی سپی ثبثىَە، ڕۆَی لبس، تۆی کتبٌ،تۆی سُەوثەر،سبکە ضیزو َطبستە 
... هەسار جۆر يەسەسڕەـبتی صیکە

َەک . چەَض ڕۆژ پێص کتێجێکی صوعبی ثۆ هێُبثىوو کە ثەستێک تۆسی نە سەر کەوتجىو
تەَیب کتێجی صوعب ثەڵکىو هیچ جۆرە کتێت و َىضتەو هسروـکزی کطتەکی ئەنۆجەنۆکبٌ 

چ پێىیست ثە صرۆو صۆصی ثۆصی واٌ ثىو؟ ئبسۆ ئەيٍ ثۆسۆو ئبکبيی . ثە کبری يٍ َبیە
سَجیزەیەک ثُەچەکەو،  تۆرەيە، ڕەسەٌ، ڕەچەڵەک، ڕەگەس، لەرەچۆل، َژاص، وەچەی 



َەسهەکبَی ڕاثزصوو َەثىوو، و ئەسيىوَی ئیزسی ئەواٌ نە يٍ صا َەيب ثۆوە؟ ئبسۆ 
ڕاثزصوو نە سىصی يُضا َەثىو؟ ثەاڵو هیچ کبت ثە َڤێژگە و َە صەَگی ثبَگضاٌ و صەست 

َىێژ گزتٍ و تؿ ـڕیضاٌ و صوو لەت ثىوَەوەو نە ثەراثەر سىصایەکی ثە لىصڕەت و سبوەٌ 
صەسەاڵت و تىاَب و سەر ثەست  کە صەثی ثە سواَی عبڕەثی صەرصی صڵی سۆتی ثۆ 

ثپطکُیەوەو ثۆی ڕاڤەو ئبسەَتی و ضی ثکەیەوە، صەَب گىیب دبڵی َبثێت، نە يٍ کبر 
ئەگەر چی پێطىو کە نەش سبر ثىوو چەَض جبر ثە تۆثسی ثۆ َڤیژگە . تێکەری َەثىوە

چىويەو َڤیژو کزصوە و تێکۆضبوو کە صڵی سۆو نە گەڵ سەڵکی صیکە جىورو هبو ئبهەَگ 
ثەاڵو چبوەکبَى نە ڕووی ئەو کبضیبَەی پڕ نە َەسص و َیگبری صیىاری يسگەوت، . ثکەو

کە ئەيُی ثۆ الی سۆی ڕەکێص صەکزصو صەثزص ثێئەوەی ثًهەوێ نەو وەسیهە، ڕێگەی 
نە کبتی صوعبکزصٌ و پبڕاَەوە . هەاڵتٍ و صەرثبس ثىوٌ ثۆسۆو پەیضا صەکزص، سەق ڕواَی

نەو ضەوەی . چبوەکبَی سۆو نە سەر یەک صاصەَبٌ نەپی صەستى نە ثەر روسسبرو صەگزت
کە ثۆ سۆو وەصیهێُب ثىو، وەکىو ئەو وضبَەی کە ثێ ثەرپزسبیەتی ـکزی نە سەو صا 

ثەاڵو صەرثڕیُی ئەو وضبَە نە لىاڵی . صووپبت و چەَض پبت صەثُەوە، ئەيٍ صوعبو صەکزص
چىَکە ئەيٍ سۆرتز دەس صەکەو کە نە گەڵ صۆست و یبٌ ئبضُبیەک لسەثکەو . صڵ َجىو

ئەوکبتەی کە نە َبو جێىو . چىَکە سىا نە يٍ سەروتزو سێضەتز ثىو-هەتب نە گەڵ سىصا
ثبَی گەرو و ًَضار َىستجىوو هەيىو ئەو ثبثەتبَەو ثە ڕاصەی  صەَکە جۆیەک ثبیەر ثۆ 

صاَەصەَب،یبٌ ثڵێى ثۆ يُیبٌ ثە ئەَضاسەی صەَگە جۆیەک َزر و لیًەت و ئیذتىثبرو 
لەصرو ئەرسش َەثىو، و نەو چبر صا َەيضەویست ثساَى کە نە ڕاستیضا سىصایەک ثیەی 

هەیە یب کىو تەَیب ضىێُی سەر هەڵضاَی ـەڕيبَڕەوا ودىکًڕاَبٌ سەر گۆی هەرصە کە ثۆ 
لبیًجىوَی پهەو پبیەی ثبری تەعباڵو ثە تباڵَجزصٌ و پىڕکزصٌ دەق ڕايبڵیٍ 

ورووتکزصَەوە يبڵ ڵیسبَضَی يىسکیُەکبٌ و ڕایەتەکبٌ و هەژارەو صەستەوەستبٌ و ژیز 
صەستبَی سۆیبٌ ثە سەیبڵیبَضاهبتىوە، ـەڕسیبَکزصوە، ویُەو ڕوو پەڕی ڕۆی هەرصیبٌ ثە 

تەَیب صەيەویست ثساَى کە ضەو ثە سجەی صەگەیُى، یبٌ َب؟ ! ئبسًبٌ ڕەَگضاوەتەوە
هەستى کزص نە ثەرايجەر يزصٌ،يەسەة و ئبلیضە چەَضە سست و يُضااڵَەو َێسیکەی جۆرە 

نە ثەرايجەرصا ! گطت وگىسار ثۆ ئەو کەسبَەی نەش سبر و سۆش ثەست و ضبَس ثىو
ثەراستی يەتزسی و تزسُۆکی يزصٌ و ضیىەی گیبٌ عذاة صەر و جبَکبِ کە رێضەثڕی 

ئەوەی پەیىەَضار ثە سساو دەلضەست و گیبٌ و رۆژی هبتىو هبوار نە ساریبٌ کىضیجىوو و 
نە يێطکیبٌ چەسپبَض ثىوو ـزیىەکی ثی تبو و چێژو ثججىو،ئەو صوعبیبَەی کە ـیزیبٌ 

. کزص ثىوو نە ثەراثەر يەتزسی يەرگ و يزصٌ چ کبرتێکەری َەثىو

کەسبَێک کە ڕەَج و کىێزەوەری و صەرصو .  َەک تزس نە يزصٌ ثزۆکی يُی ثەرَەصەصا
ثە ڕاصەیەک . کىنیبٌ َەکێطبوە ئەو ساراواَە َبـبيٍ و نێی دبڵیُبثٍ و تێی َبگەٌ



جىاَی ژیبٌ نە يٍ صا سێضە ثجىو کە ثچۆکتزیٍ چزکەی سۆضی تۆڵەی گەنێک کبتژيێزی 
صەيضیت کە کىل و سەو و صەرصو . صڵەکىتەو پەریطبَی و ثێتبلەتی و ثێمەراری صەکزصوە

کىێزەوەری و کۆنەواری َەثىوَی و هەژاری هەتڵەو هەڵىەصایی  ئبراگیهی صەرپەڕاَضٌ 
وثزسیبیەتی وثی يبؾ ثىوٌ هەیە، ثەاڵو ثەتبڵ وعەتبڵ نە هەر جۆرە چەيک و ساَزاو 

ئەيٍ نە َبو ئبنۆجەنۆکبَی ڕەچەڵەک و َژاصێکی َەساَزاو . يەثەست و يبَب ثىو
َەَبسزاو، َەَبس ثجىوو، ثە جۆرێک کە نە ثیزو کزص ثىو کە پێطىو، ثەضیک نە صوَیبی 

ضتێک کە يەتزسیضاروتزسێُەرو تۆلێُەرو ودطتُبک ثىو، هەستى پێضە کزص َە . واٌ ثىوو
سیُضووو و َەيزصوو،تەَیبيزصوەکی جىاڵوە ثىوو، کە َە پەیىەَضو نە گەڵ صوَیبی سیُضواٌ 

. هەثىو و َە نە ـەرايىضی و ئبسبیطی يزصٌ کەنکى وەرصەگزت

هەوڵی ضەو نە ڕەر يەَمەڵی تزیبک ڕاثىوو، نە صەرثیجەی هۆصەکەو چبوێکى نە صەرەوە 
. کزص، صارێکی ویطکی ڕەش کە نە صووکبَی لسبوی کزا ثىو ، وەثەر چبو کەوت

. هەستى پێکزص کە هەيىو ضت ثەتبڵ و ئبيبَەتییە. سێجەرەکبَی ثىڵێم تیکجەسیجىوٌ
ئبسًبَی ڕەضی لێڕاوی وەکىو ڕەضًبڵێکی کۆٌ و صڕیبو ثىو کە ثە هۆی هەسبرەکبٌ نە 

نەو وەستەصا صەَگی ثبَگضاٌ ثەرس ثۆوە، . ئەژيبر ثەصەر ورضەصارو کىٌ کىٌ ثجىو
يُبڵی صەثىو، لزوسکەی سەگێک نە - ڕەَگە ئەو نکبتە- ثبَگێکی ثێ وەست ثىو،گۆیب ژَێک

ئەگەر ئەو لسە ڕاستە و هەر :" ئەيٍ نە پبڵشۆيضا ـکزو کزص. گەڵ ثبَگەکە صەثیستزا
! کەس هەسبری سۆی هەیە، هەسبرەی يٍ صەثێ صوورو ثىڵێڵ و ثێ يبَبو يفهىو ثێت

!". نەواَەیە ئەيٍ هەر نە ثُیبت ئەستێزەو َەثىوثێت

نەو چبسەصا صەَگی صەستەیەک پبسەواَی يەست نە َبو کىچە ثەرس ثۆوە، کە تێضەپەڕیٍ 
صوایی هەيىو پێکەوە ئەو ثبنۆرەیبٌ صەست . پێکەوە گەيەو لسەی لۆڕو ثێتبيیبٌ صەکزص

: پێکزص

؟  "وەرە ثڕۆیٍ ثب يەی ثشۆیٍ،ضەڕاثی يىڵکی ڕەی ثشۆیٍ، ئیستب َەسۆیٍ کەَگێ ثشۆیٍ" 

ئەيٍ ثە وەڕەسی و جبڕسی سۆو کێطبوە صوایی، صەَگی واٌ نە هەوا ثە ضیىەکی تبیجەت 
َب، ئەواٌ کبریبٌ ثە . ئبواسەی صەصاوە، ورصە ورصە صەَگەکەیبٌ صوور ثۆوە سەـەوکپ ثىو
.... يەٌ َەثىو، ئەواٌ هەر َەیبَضەساَی و ئبگبیبٌ نە سۆضیبٌ َەثىو

ئەيٍ . جبرەکی صیکە کپ و ثیضەَگی و تبریکی ثبڵی ثە سەر هەيىوالیەک صاکێطب
تبریکبٌ، ئەو . چۆڵەچزای هۆصەکەو هەڵکزص،  دەسو صەکزص کە نە تبریکبٌ صاثُیطى

يبصەیەی سەست و ڕەواٌ کە نە هەيىو ضىێٍ و هەيىو ضت صەالَضَی هەیە، ئەيٍ ثە ویى 
نە تبریکبٌ صاثىو کە ـکزەکبَى وٌ ثىوٌ، يەتزسی نە . عبصەت گزتجىو، ئبنىوصەی ثجىوو



ثیزچىو،هسری ثەسبو و هەیجەت و ثبوەڕ َەکزاو کە َەيضەساَی نە کبو لىنیُچکی يێطک 
سۆی وەضبرصثۆەو دبضبرصرا ثىو، هەيىو ضت نە سەرەتبوە گیبَی صەگزت، ثەاڵو السبی 

لىنیُچکی هۆصە، پطتی پەرصە، نە ڕەر صەرگب،تەژی و . يُی صەکزصوە، صەيە السکەی صەکزص
نە وی نە لەرار پەرصە، . صاريبڵ نەو هسرو ـکزاَە و هەیکەنی ثێطکڵ و هەڕەضەکەر ثىو

هەیکەنێکی تزسەَۆک صاَیطتجىو، َەصەثسووت، َە سەيُبک ثىو َە سۆضذبڵ و ثە کەیؿ، 
ثە ڕوسسبری وی َبسیبگ ثىوو، . هەر کبت کە صەگەڕايەوە نە گهێُەی چبويی صەڕواَی

ڕۆژێکی سێسصە . وەکىو ئەيە ثىو کە نە يُضاڵی ئەو لەاڵـەت و ثەژٌ و ثباڵیەو ثیُیىە
و صەکزص، ئەو "سزيبيک"ثەصەر ثىو،نە ڕەر چەيی سىرٌ، ئەيٍ نە گەڵ يُضاڵەکبٌ گەيەی 

پەچک و ثیچى و پۆتەراک و تەرح و چزوچبوو صیضارو هبتجۆوە ثەرچبو، کە ثە لیبـەو 
صەيىوچبوی صیکە کە ثەژٌ و ثباڵی کىرت و يەسشەرەو ثێ يەتزسیبٌ هەثىو سۆی َىاَض 
. ثىو، ڕەَگىو ڕەواڵێک وەک ئەو يزۆڤە لەسبوە کە ڕوو ثە ڕووی صەرثیجەی هۆصەو صەچىو

گۆیب ! وەک صەگێڕَەوە ئەو کبثزایە نە ژیبَی يٍ تضاسىنی هەثىوە و ئەوو سۆر ثیُی ثىو
... ئەو سێجەری جًگی يٍ ثىو، نە ثبسَەی سُىورصاری ژیبَی يٍ هەڵکەوتجىو

کبتێک هەستبو چۆڵەچزا هەڵکەو ئەو هەیکەنە سىص ثە سىص نە ثەرچبوو رۆیی و ثسرو وٌ 
چۆيە ثەر ئبوێُە کە نە سۆو ڕايبو، ئەو وێُەیەی کە نە ئبوێُەی َەسص ثەست  . ثىو

وێُەی يٍ ثە تبثطت تزو نەسۆو سۆی . ثبوەڕ َەکزصوو يەتزسیضار ثىو. ثیبَی ثىو
واو ثە ـکزصا هبت َبتىاَى تەَیب نە گەل . صەَىاَض، ئەيٍ وەک ئەکسی سەر ئبوێُە ثىوو

صەتزسبو ئەگەر هەڵێى و ثۆی ڕاکى و ثۆی صەرثچى . سۆو نە هۆصەیەکضا ثًێًُەوەو ثژیى
ثەاڵو . ئەو وەصواو ثکەوێ، وەکىو ئەوە کە صوو پطیهە ثۆ پەرەچەَگ ڕوو ثەڕوو صەثٍ

. صەستى ثەرس کزص، ثەرچبوو گزت هەتب نە چبڵەی نەپی صەستى ضەوێک ئەثەصی ثشىڵمێُى
سورثە دباڵتی تزس ثۆو کەیؿ و يەستی تبیجەتی هەثىو ثە جۆرێک کە سەرو گێژ 

نە َبکبو ئبگبصار ثىوو کە نە . صەثىو،چۆکەکبَى سست و ضم صەثىو، صەيەویست ثڕضێًەوە
چهۆٌ ئەيٍ صەيتىاَی . ئەو يەسەنە ثۆو سەیز ثىو، يىجیسە ثىو. سەراللەکبَى ڕاوەستبوو

نە سەر اللەکبَى ڕاوەستى؟ واو ثە سەیُضا هبت ئەگەر یەکێک نە لبچەکبَی سۆو 
صەثساوت هبوکێطی سۆو نە صەست صەصاو جڵەوو نە صەست صەر صەچىو،جۆرە دباڵتێکی 

. سەویی و ثىوَەوەراَی ثە ڕاصەیەکی سۆر نە يٍ صوور ثجىوٌ. سەرەگێژە ثۆو پەیضا ثجىو
ثە جۆڕێکی َبڕووٌ و َبصیبر ئبرەسووی ثىويە نەرسە، یبٌ هەسبرە ڕاسىضبَێکی ئبسًبَیى 
صەکزص، ثۆ ئەوی ثتىاَى سەر نە َىێ نە صوَیبی ئبسىوصەو ئبراو و ڕووَبن ثێًە سەر گۆی 

.  سەوی

نیىەکبَى ..." .يزصٌ... يزصٌ: "کبتێک ویستى ثچًە َبو َىێٍ، چەَض کەڕەت ثە سۆو وت
نە ثُیبت ثىێزی و ثە جەرگی و . پێکەوە وەَىوسب ثىو، ثەاڵو نە صەَگی سۆو صەتزسبو



وەکىو يێطى نێهبتجىو کە سەرەتبی پبییس . ئبسایەتی و ثێگەڤی پێطىو نە يٍ صا َەيب ثىو
ثۆ هىصە هێزش صیٍُ، يێطەکبَی ویطکجىو ثێگیبٌ نە صەَگی وسەی ثبڵی سۆیبٌ سۆؾ 

چزکەیەک ثێضەَگ و ثسوتُەوە يێگەنێک نە سەر صیىار .  صەکەٌ وصەتزسٍ وصەڕەوَەوە
کزوضًە صەثەستٍ و سۆيبت صەصەٌ،کبتێک کە تێگضەگەٌ کە سیُضوٌ سۆیبٌ ثێ تزس و 

واهیًە و هەراس،ثە صەروو صیىار صاصەکەٌ و تەريی واٌ نە کەنێٍ و لىژثی هۆصە 
. صەکەوێت

پێهىەکبَی چبوو کە صەهبتە سىار صوَیبیەک ثێ ئبسەواری نە پێطى َەسطی 
صەثەست،صوَیبیەک کە هەيىوو ثۆسۆو وەصیهێُبثىو ونە گەڵ ـکزوهسرو ثیُیُەکبَى هبو 
تەراسو ثەرايجەر صەهبتەوە،نە دبڵێکضا سۆر ڕاست تزو سزوضتی تز نە صوَیبی وەسەثەر 

ثىوٌ و هىضیبریى ثىو،وەکىو ئەيە چ نەيپەرو پێطگز نە پێص ـکزو ثیزوچىوَى ثیەی 
ئەو هەستی ضبوەتی کىژراو . َەثىو، سەيبٌ و يەکبٌ کبر تێکەری سۆیبٌ نە صەست صەصا

کە سەوی وەصیهێُبَی وی ثىو  ثێچىوهێُبَی ئبتبجی صواییُی ئیًە ثىو،ئبڕووضەکبَىو 
ڕووصاوەکبٌ ثبوەڕ َەکزاو، ثەاڵو سزوضتی نە ثەر چبوی يٍ ضکڵ پیضەصاو صەسستەثەر 
چبو، پبش ئەوەی کە وەسەثەر هبتى  نەو چزکەصا هێچتب ثە ثىوَی سۆو ضک و گىيبٌ 

هەثىو،نە سەيبٌ و يەکبَی سۆو ثێشەثەر ثىوو، گىیب ئەو سەواَە کە صەيضیتٍ هەيىوو 
. ثۆسۆو صورست کزص ثىو ضڕوڤەو نێکضاَەوەی ڕاستی ئەوو صەساَی

نە َبکبو ثیُیى نە کىچەکبَی ضبرێکی . ثەتڵێک نە ضەو تێپەڕیجىو کە سەوو وێکەوت
َبيۆ کە يبڵەکبَی سەیزو سەيەرەو ثە ئەضکبڵی هەَضەسی،لىیچ و چىار لىنیُچک، ثە 
صەریچەی کىرت و تبریک صورست کزا ثىو و نە صەرو صیىاری ئەواٌ گىڵی َەیهىـەڕ هباڵ 

ثەاڵو . ثىو، ثە ئبساصی و سەر ثەستی صەگەڕاو و ثە هبسبَی هەَبسى هەڵضەکێطب
هەيىو نە جێی . صاَیطتىاَی ئەو ضبرە ثە َەسۆضیەکی ؼەوارو ثێگبَەیەک يزص ثىوٌ

سۆیبٌ ڕەق هەاڵتجىوٌ، صوو تُىوکە سىێٍ نە ساریبٌ هەتب سەر جهىوثەرگیبٌ هبتجىو 
. صەستى نە هەر کبيەکیبٌ صەصا سەری هەڵضەلەَضرا و صەکەوت. سىار

گەیًە ثەر صووکبَێکی لسبوی، يزۆڤێک وەکىو پیزە يێزێکی کەالنە، نە ثەر يبڵەکەيبٌ 
ثە ضبڵگەرصَێکی ثەستزاو، کبرصێکی صەستەصاری نە صەست صاثىو و ثەو صووچبوی سىوری 

ویستى چەلىکەی نە صەست صەرێُى، . وەکىو ئەوە کە پێهىەکبَیبٌ ثڕیجێ نە يُی صەڕواَی
. ئەيٍ نە عەجًەت وتزسبٌ صەستى ثە هەاڵتٍ کزص. سەری هەڵمەَضراو ثە هەرصا کەوت

. نە کىچەکبٌ هەڵضەهبتى، هەر کەسێکى صەثیُی نە سەر جێگبی سۆی ڕەق هەاڵتجىو
کە سۆو گەیبَضە ثەر صەرگبی سەسوورو، ثزای . صەتزسبو ئبوڕ وەپطت سەرو صەيەوە

نە سەر سەکۆ صاَیطتجىو، صەستى نە گیزـبَى ڕۆکزص کە - ثزای گچکەی ئەو،نکبتە- سێساَى 



صووکىنیچەی ثۆ صەرێُى، ویستى وەصەستی ثضەو ثەاڵو وەستێک صەستى وێکەوت، سەری 
. ئەيٍ هبوارو کزص و نە سەو وەسەثەر هبتى. هەڵمەَضرا وکەوتە سىار

هەوا هێچتب تبرێک و ڕووٌ ثىو،صڵى نێیضەصا، واو ثە َەسەر هبت کە يیچ نە ثبَی سەرو 
لىرسبیی صەکزص، صیىارەکبٌ نە ڕاصەو ئەَضاسە ثەصەر ئەستىور و ثەجەو ثجىوٌ، سیُگى 

سەر صەيێک ثە دباڵتێکی تزسەَۆک . سۆيبیی چبوو ثێزەَگ ثجىو. صەیەویست ثمەڵطێت
چبوو نە کىڵەکە و کبریتەو ئبڵەصارەکبَی هۆصە ثڕیجىو، ئەواَى صەژيبرصٌ، و صوو ثبرە و 

چبسێک چبوو هەڵپطبوتٍ صەَگێک . جبرێکی صیکە و صیسبٌ نە سەر را صەستى پیضەکزصەوە
َەَکەگیبَى هبتجىو، هەتب هۆصەکەو گەسک ثضات، چێطتبَەی يُی نە وەتبسی . هبت

نەو سەرەوە پیزە يێزێکی کەنەال، . ثبڵەسبَە صاَب ثىو، ئەيٍ چىويە ثبڵەسبَە صاَیطتى
نە ثەر هۆصەکەو سەروکەنهەی صیبر َەثىو، تەَیب نە الی چەپەوە پیبوە لەسبوەکەو 
ثیُی،ثەاڵو رەـتبرو کزصاری وی کە نە صریچەی هۆصەکەو ثە ضێىەیەکی تزسەَۆک، 

لىرس،هەڵسەَگبو وەثەر چبو صەکەوت، نە  سەرەوە ثە هەژارو يەسنىويبَە صەثیُضرا، 
پبضتەرکی . وەکىو ئەوەی کە ئەو يزۆڤە َەصەثىایە کبری لەسبوی ثێت و گەيەی  کزصوە

ئەو ئەسجە ڕەضىو کس و ثێهێساَەی نە صوو ال صوو کەنەضی پەسیبٌ پێهەالوەسزا ثىو، 
کبثزای لەسبو صەستی چەوری ثە سًێڵی . کۆسەی صەویطک و لىڵیبٌ صەکزص

صاهێُب،چبوەکی کڕیبراَەی نە يەڕەکبٌ کزص صوو سەری نەواٌ ثە سەدًەت ثزص ثە 
ڕەَگە صوێ ضەو کە . سەری يەڕەکبَی صەالواَضَەوە. چەَگەکی صووکبَی هەاڵوەسیٍ

صەستی نە نەضی سیساَی سطبَض ثێت، ثیزی يەڕەکبٌ کزصثێ و ـکزی کزثێتەوە، ئەگەر 
! ژَەکی کىضتجىایە، چەَضەی پبرە وەرصەگزت

ثڕیبرێکی تزسێُەرو - کە گەسک نێضاٌ تەواو ثىو، ثۆ هۆصەکەو گەڕايەوە، ثڕیبرێکى گزت
چىويە سڵىەتی هۆصەو، چەلىی صەسک ئێسکى نە سُضولۆڵە صەرهێُب، تیؽەکەو : تۆلێُەر 

. ئەو ثڕیبرو نەيێژ ثىو گزتجىو. ثە صاویُی عەثبو سبوێٍ کزصەوە و نە ثٍ سەریُى صاَب
ثەاڵو َەيضەساَی چ نە ثسوتُەوەی يزۆڤی لەسبوصا ثىو کبتێک کە ڕاَی يەڕەکبَی پطک 

پطک و نەت نەت صەثڕی، نە تەراسوی صەصاو وەسٌ صەکزص، صوایی سیهە چبوێکی ثە 
ثە . ئبـەريی صەکزص کە ئەيٍ نە سۆرا هەستى کزص کە صەيەویست السبی وی ثکەيەوە

نە صرثیجەی هۆصەکەو نە َبو هەورەکبٌ کىَێکی ثە . پێىیستى ساَی کە ئەو کەیفە ثکەو
واو ثەسەیُضا هبت ثۆ ئەوی . تەواوی عبثی لىوڵ، نە سەر ئبسًبٌ وەثەر چبو کەوت

لەرار لىجبسی ئبسًبٌ . ثتىاَى ثگەيە وێ، صەثێ نە َەرصیىاَێکی ثەرس وەسەر کەوو
هەوری سەرصی سەست و سۆڵ، ئەوێی ئبنىوصە کزص ثىو،ثە جۆرێک کە نە سەر هەيىو ضبر 

َبساَى ثۆ چ ئەيٍ ثۆ هەرص . هەوایەکی ثەسبو و تەژی نە کەیؿ ثىو. لىرسبیی صەکزص
ثەاڵو . صایى و صەرهەو نەو ضیىە هەوایە ئەيٍ وەـکزی يزصٌ صەکەوتى! صاصەهبتًەوە



ئێستب کە يزصٌ ثە ڕوسسبری سىێُبوی و پەَجە ئێسکەکبَی، گەرووی ڕێکضەکىضیى، ئێستب 
سىصا "تەَیب ثڕیبرو گزتجىو کە ئەو نکبتەش نە گەل سۆو ثەرو هەتب صوایی يٍ، َەڵێٍ

!." نێشۆضجىو ئبسىوصە ثىو

نەو چبسە صا نە ثەر صەرثیجەی هۆصەکەو تبثىوتەکیبٌ صەثزص، کە پبرچەکی ڕەضیبٌ ثە 
" الانەاالانهە"صەَگی. سەرصا هەڵکێطبثىو،  نە سەرەوەی تبثىوت ضەيیبٌ ئبیسبَض ثىوٌ

هەيىو کبسجکبرو ڕێججىار نە رێگەی سۆیبٌ صەگەڕاَەوە و دەوت . ئەيُی ئبگبصار کزص
هەتب کبثزای لەسبویص هبت و ثۆ سێز، دەوت . هەَگبو ثە صوای تبثىوت صا صەڕۆیطتٍ

ثەاڵو پیزە يێزی صەستفزۆش کەنىو . ضەلبو ثە صوای تبثىوت صا ڕۆیی و ثۆ صووکبٌ گەڕاوە
هەيىو سەڵک رەَگ و ڕوسسبری يجضیبٌ ثە سۆوە . پەنەکبَی نە سەر سفزە کۆ َەکزصەوە

صایبَەکەو کە ثۆ يُی ! ڕەَگە وەثیزی ـەنسەـەی يزصَی ئەو صوَیب کەوتجىوٌ! گزتجىو
،صەَکە تەسجێذی گەورەی صاویطت و نە گەل .ؼەسای گەرو هێُب، ثیُییى َێىچبوٌ گزژثىو

هبت َىێژەکەی نە پطت هۆصەکەی يٍ کزص و ثە صەَگێکی ثەرس . سۆی سکز صەکزص
..." االهى،االهى" صەیشىێُض

ثەاڵو سەر جەيی ئەو !  وەک ئەوەی کە ئەيٍ کبر ثە صەستی نێجىرصَی سیُضوەکبٌ ثى
ثە پێچەواَە کەیفى صەکزص کە ئبنۆ . ثسصاٌ و پبسمبڵی نە يٍ صا چ کبر تێکەری َەثىو

ئبسۆ . جەنۆکبَیص هەر چەَض ئبيبَت و صرۆ، ثەاڵو چەَض چزکە صوَیبی يُیبٌ صەثڕی
هۆصەی يٍ تبثىوتێک َەثىو؟ جێىوثبَى سبرصتز و تبریک تزو تەَگتز نە لەثز َەثىو؟ جێىو 

چەَض . ثبَێک کە صایى و صەرهى نە گىڕێ ثىو، ئەيُی ثبَگهێطتٍ ثۆ َىوستٍ صەکزص
ضەواَە ثە تەرتیت و نێک و نە ثبری . کەڕەت ئەو ـکزو هبتە ثەر، کە نە تبثىوت صاو

ئبسۆ نە لەثز ئەو ئیذسبسە َبکەٌ؟ ئبسۆ . هۆصەکەو گچکە صەثىو، ئەيُی ڕێک صەکىضی
کەس نە هەست و ئیذسبسبتی صوایی يەرگ سەثەرصارە؟ 

هەر چەَض سىێٍ نە نەضی يٍ ڕاصەوەستێ و پبش ضەو ڕۆژێک ثبسێک نە ئەَضايی يٍ 
صەست ثە نێک ثاڵوثىوٌ صەکبت، ثەاڵو هەتب سەرصەيێک صوای يزصٌ يىوی سەرو َێُىوک 

ئبسۆ هەستەکبَی صەروَی و هەَبو ئەژَەو ئەضُەویص صوایی ڕاوەستبَی . ضیٍ صەثُەوە
صڵ نە َبو صەچٍ و یبٌ هەتب سەرصەيێک نە پبضًبوەی سىێُێک کە نە صەيبرو ڕەگەکبَی 

گچکەصا هەٌ، نە ژیبَێکی َبڕووٌ و َبصیبر ثەرصەواو صەثٍ؟ هەست ثە يەرگ ثۆسۆی 
پێزی ئەوهب هەٌ  کە سەرصە !  تزسەَۆکە، چ ثگبت ثە ئەيە کە هەست ثکەٌ کە يزصووٌ

سەَەیبٌ نە سەر نێىو ثە پێکەَیُەوە صەيزٌ، وەکىو ئەيە کە صەسەوٌ، یبٌ وەک 
ثەاڵو الوەکی ثە گىرص کە نە َبکبو صەيزێ و هەيىو . چۆڵەچزایەک کە صەکۆژێتەوە



ئەَضايی نەضی هەتب سەرصەيێک صژی، نە گەڵ يەرگ صەجەَگی، چ هەست و ئیذسبسێکی 
صەثێت؟ 

گەنێک جبر ثە ـکزی يزصٌ و نەت و پەت و ڕسیىو ثىوَی نەضى کەوتجىوو،ثە ضیىەیەک کە 
ئەو ـکزە ئەيُی َەصەتزسبَض، ثە پێچەواَە ئبرەسوەی ثەراستیى صەکزص کە َیست و 

نە تەَیب ضتێک کە صەتزسبو ئەيە ثىو کە سەڕڕاتی نەضى ثۆ َبو سەڕڕاتی . َبثىوص ثى
. ئەو ـکزە نە ثۆو نە تبثطت ثە صوورو ثبضبر َەکزاو ثىو. نەضی ئبنۆوجەنۆیەکبٌ ثڕوات

جبر واثىو صڵى صەیشىاست هەتب هەيىو سەڕڕاتی نەضی سۆو ثە ورصی کۆ کزص ثىاوە و نە 
صەستى صا راگزتجىایە، هەتب سەڕڕاتی نەضی يٍ کە يبڵی يٍُ، ثۆ َبو نەضی ئبنۆو 

جبر ـکزو صەکزص ئەوەی کە صەيجیُی، کەسبَێک کە نە سەر گیبَەڵاڵاو . جەنىکبٌ َەچٍ
تزس و نەرسو صڵەهىرەو يەیهی ژیبٌ نە . ئبویهکەصاٌ و ئبوسیُگ صاٍَ، ئەواَیص صەیبَضێ

يُضا صايزکب ثىو،نە ئبسُیُی ئبلیضەیەک کە صەيێطکی يُیبٌ هبوضتجىو ئبرايجىوَێکی 
تەَیب ضتێک کە نە يُی صڵشۆضضەرەوە وصڵُەواصەرەوە . تبیجەتیى نە سىصا هەست پیضەکزص

ـکزی ژیبَی سەر نە َىێ ئەيُی صەتزسبَض و . صەکزص، هیىای َەثىوٌ پبضی يەرگ ثىو
ئەيٍ هێچتب ثەو صوَیبیەی کە صەویضا ژیبَى تێپەڕ صەکزص هبوصەو َەثجىوو . يبَضووصەکزص

وسۆو پێُەگزتجىو، صوَیبی صیکە چی ثۆ يٍ تێضا ثىو؟ ثێگىيبٌ ثە صەرصی يُی َەصەسىارص؟ 
هەستى صەکزص کە ئەو صوَیب ثۆ يٍ َەثىو، ثۆ صەستەیەک ئیُسبَەکبَی ثێذەیب، پڕ 

ڕوو،سىاڵکەر، ساَیبری ـزۆش،چىار صاوڕوو، چبوو صڵ ثزسی، ثۆ کەسبَێک کە نێهبتىویی 
ئەو صوَیبیە سىنمبَضراثىوٌ، نە صەسەاڵتضراَی سەوی و ئبسًبٌ وەکىو سەگی ثزسی نە 

ئیکاليیبٌ . ثەر صەرکەی لەسبوی کە پطکە پۆکێک کهکە سىوتە صەکبت سىاڵیبٌ صەکزص
صەکێطب و يبستبوچیەتی و سواٌ نىوسی و سۆ ڕێکشەری پێڕايىوسی تەڕ سواَی و تەضی 

َب،ئەيٍ . ـکزی ژیبَی سەر نە َىێ ئەيُی صەتزسبَضو يبَضوو صەکزص. رێسیبٌ صەکزص
.  ئبتبجیى ثە ثیُیُی ئەو هەيىو صووَیبیبَەی هەڵیُجهێُەر و لیبـبَەی َکجەتجبر َەثىو
يەگیٍ سىصا ئەوَضە َەصی ثضی ثىو، کە صوَیبی سۆی ثە چبوی ئێًە صاصاتەوە؟  ثەاڵو 

ئەيٍ تبریفی صرۆ َبتىاَى ثکەو و نە دبڵێکضا کە صەثی صوَیبی تبسە ثجڕی، ئبرەسوو ئەوە 
ثىو کە ـکزە هەست و ئیذسبسێکی ثێهەست و پُج  تەساوو هەڵمەَضراوو هەثىایە، ثە 
هبسبَی پطىوو هەڵضەکیطب، ثێ ئەوە هەست ثە يبَضوەتی ثکەو،صەيتىاَی نە سێجەری 

پیبسەو صەکزص ثەجۆرێک کە سۆر . ثۆسۆو ژیبَى تێپەڕکەو" نیُگى" کۆڵەکەکبَی پەرسگەی
. نە چبوو َەکەوتجىایە، لسەی سەڵک و صەَگی ژیبٌ گىێچکەی کەڕ صەکزصو

هەر چەَض سۆرتز صەچىويە ثبڵەسۆو،وەکىو ئەو گیبَهەثەراَەی کە وەرسی سستبَبٌ سۆیبٌ 
نە کىَێک صەکىتٍ و صەسسێٍُ، صەَگی ئی صیکەو ثەگىێچکە صەثیست و صەَگی سۆو نە 

تەَیبیی و التەریکی و صووورە پەرێسی سۆ نە سەڵکی صوور . گەرويضا گىێ نێضەثىو



سستُەوەو صسیُەوە، سۆی نە پطت سەرو دبضبر صاثىو، وەکىو ضەوەکبَی ئەسەنی يەیى و 
تێکطیهضراو تیکچڕژاو ثىو، ضەوەکبَی تبریکی پێىەَىوسبویبٌ هەیە و چبوەڕواٍَ نە 

ثەاڵو . سەر،سەری ضبرەکبَی سهىەت کە تەژی نە سەوَەکبَی ضبوەت ثسوێٍُ،ثڕووسێٍ
ئەيٍ نە ثەراثەر ئەو گەورەییە کە ثۆ سۆو ثىوو، سیضە نە جۆرێک سەنًبَضَی ثە ثەڵگە 

و َیطبَضاٌ و سەلبيگیز کزصَی ئبساصەو ثەر سىەصارو ثەرصریبگ وضێت، ضتێکی صیکە 
تەوژو و ـطبرێک کە نە کبتی ثە صوَیب هبتٍ وەکىو صووکەس ثۆ چبرەسەری . َەثىوو

تەَیبیی پێکەوە صەَىوسێٍ و نە ئبکبيی ئەو الیبَە صێىاَەیە کە نە هەيىو کەس صا ثیەی 
هەیە و نە گەڵ صار و دەسەرەت ئبویتە ثىوە، ثە سەثزو نە سەرەسۆ ثۆ الی لىاڵی يەرگ 

. سىاسیبر صەثێت

ثىوٌ و دسووری يزصٌ هەيىو سەیباڵت َیست وَبثىوصو ! تەَیب يزصَە کە صرۆ َبکبت
ئێًە يُبڵی يزصَییٍ و يزصَە کە ئێًەی نە ـزیىوسىارصَی ژیبٌ کزصٌ . ڕیطەکێص صەکبت

ڕسگبر صەکبت و َەجبت صەصات،و نە ثُەثبَی ژیبٌ کە ئێًە گبس صەکبت و ثۆ الی سۆيبٌ 
نەو تەيەَبَەی کە ئێًە هێطتب سواَی سەڵک تێُبگەیٍ، ئەگەر . ثبَگهیطتٍ صەکبت

و نە . چەنێک نە َبو گەيە ڕاصەوەستیٍ، وچبٌ صەصیٍ،ثۆ ئەيەیە کە صەَگی يزصٌ ثجیسیٍ
ئبسۆ ثۆ کەسێک ڕووی َەصاوە . تەواوی سەرصەيی ژیىار،يەرگە کە ثە ئیًە ئبيبژە صەکبت

کە نە َبکبو ثێ ثەڵگە ثە ـکزی صا ثچێت و ئەوەَضە نە هسرصا لىو ثجێت کە نە سەيبٌ و 
يەکبَی سۆی ثێشەثەر ثجێت و َەساَی کە ـکزی چ ضتێک صەکبت؟ ئەو کبت صوایی صەثێ 

تێجکۆضێ ثۆ ئەوەی  ثە چهۆَبیەتی و هەڵکەوتی صوَیبی ڕەواڵەتی سۆی سەر نە َىێ 
. ئەيە صەَگی يەرگە. ئبگبەو ئبضُب ثێت

نەو َىیُىو ثبَەی تەڕوو ًَضار کە ثۆَی ئبرەلەی گزتجىو، وەستێک کە پێهىوی چبوەکبَى 
لىرسبیی صەکزص صەيهەویست سۆو ثە َیست و َەثىوٌ و ضەوی ئەثەصی ثەصەستەوە ثضەو، 

هەيىو ثیزڤبَەکبَی ثسرو وٌ ثىو تزسەکبَی نە ثیز چىوو، سەر نە َىی گیبَیبٌ 
َیى "تزسی ئەيە کە تىوکەکبَی َبو ثبڵُج، تیػ ثڕ ثڕیبٌ ثکبت،صووگًەی - صەهبتەوە ثەر

ثە ڕاصەی ثەرصاضیک گەورە ثێت، تزسی ئەيە نەتە َبَێک کە نە سەر هەرص "  تەَەو
صەکەوێ، وەکىو ضىوضە ثطکێت و هەرص ثمڵطێُێت،صوو صڵی ئەوەيە کە ئەگەر سەوو 

وێجکەوێ، َەوتی چۆڵە چزاکەو ثڕژێتە سەر سەوی و ضبر ئبور ثگزێ، َیگەراَی ئەوەيە 
کە اللەکبَی سەگی ثەر صووکبَی لەسبو، وەکىو سًی ئەست صەَگ ثضاتەوە، صنهىرەو 

ئەيەیە کە ئەو پیزە يێزەی کەالنە، نە رەر سفزەی سزتىوپزتەکەی پێکەَیُُی ثێێ و 
تزسى نەيەیە کە کزيی َبو اللطۆری ئەستیزکی - َتىاَێت پێطی پێکەَیُەکەی ثگزێ

يبڵەکەيبٌ، ثجێتە يبری هُضی، تزسى نەيەیە جییىثبَەکەو ثجێتە ثەرصی لەثز، و ثە 
هۆی نىنەیەک نە صەورەی سۆی، ئەيٍ وسۆی وەثٍ سۆڵ ثشبت و صصاَەکبَی يەڕيەڕ 



پێکەوە لفڵ ثکزێٍ، تزسى ئەوەیە صەَگى هەڵُەثڕێ و هەر چەَض هبوارثکەو کەس ثە 
... ـەریبو َەگبت

ئەيٍ ئبرەسوو صەکزص کە يُضاڵەتی سۆو وەثیز ثێًُەوە، ثەاڵو چبسێک کە صەهبت و ئەوو 
کۆسەکبٌ، صەَگی ! هەست پێضە کزص وەکىو ئەو سەرصەيی ئبرووضەو صەرص هێُەر ثىو

کۆسەی ئەسجەکبَی ڕەضی کسو الواس، نە ثەر صووکبَی لەسبوی صەهبت،ثە تۆثسی ـڕیضاَی 
- ضتی تیکەاڵو،  يەتزسی ئەيە يەثبصا پەڵەو پُۆکی سىێٍ صەویضا وەثەر چبو ثکەوێ
سىێُی ئەو يبصەیەی جەالل و ڕەواٌ،و ضۆريەسە کە نە ثُەثبَی نەش صێتە صەر کە 
ضیزەی ژیبَە و َبچبر صەثىایە ثڕضێتەوەو ثیهێُیتەوە، هەڕەضەی صائیًی يزصٌ کە 

هەيىو ـکزو هسری وی ثێ ئىيیض گەڕاَضوە، پێطێم صەکبت و تێضەپەڕێ، ثی تزس واهیًە 
. َەثىو

ژیبَی پطىو صرێژی و ثە دەوسەنەیی، و ثبیەج پێُەصاٌ و ثەهێُض َەگزتٍ ڕوسسبری هەر 
ثبسێک تەَیب ! کەس ثۆ سۆی ساهیز صەکبت، وەک صەڵێٍ هەر کەسێک چەَض ڕوسسبری هەیە

نە یەکێک نەو ڕوسسبراَە ثەرصەواو کەنک وەرصەگزێ کە سزوضتییە وەک کهًیچ و کهًیس 
ئەو .  صەثیت، یبٌ لەوچەل و وپسو گەَجی تیضەکەوێ و پیزەڵۆک و چزووک صەثێ

صەستەکەی صیکە ڕوسسبری سۆیبٌ، ثۆ ئەوالصی . صەستەیە نە سەرج ئەَضاسە راصەگزٌ
سۆیبٌ راصەگزٌ، ثبسێکی صیکە ثەرصەواو ڕووی سۆیبٌ صەگۆڕٌ، ثەاڵو کبتێک نە َێى 

کەوتٍ و پیز ثىوٌ صەـبيٍ و تێضەگەٌ کە ئەيە ئبسزیٍ ڕوسسبری ئەواٌ ثىوە، کە سیزا 
صەکبر کزاوەو کۆَجىوگ ثىەو و نە َبو صەچێت،ئەو کبت ڕوسسبری ڕاستەلیُەی ئەواٌ نە 

. پطت ڕووی ئبسزی ئەواٌ سۆی َیطبٌ صەصات

َبساَى صیىارەکبَی هۆصەو چ کبرتێکەریەکی ژەهزئبوی پێجىو، کە هسروـکزی يُبٌ 
ئەيٍ نێى یەلیٍ ثىو کە ثەر نە يەرگ، کەسێکی صیىاَە و ضێتی ! صەريبَضاو يەسًىو کزص

سَجیزی نەو هۆصە ثىوە،َەک تەَیب صیىارەکبَی هۆصەو ثەڵکىو تەيبضبگەی صەرەوە،ئەو 
کبثزای لەسبو،پیزەيێزی کەالنە، ئەو نکبتە، و هەيىو ئەو کەسبَەی کە ئەيٍ ثیُیًٍ 

وهەر وا کبسکێکی ئبضشۆری کە ئەيٍ صەویضا ئبضی جۆو صەسىارص، ئەو جم و ثەرگەی کە 
نە ثەرو ثىو، هەيىو ئەواَە صەستی یەکتزیبٌ گزتجىو، ثۆ ئەيە ئەو ـکزە نە يُضا وەصی 

. ثێٍُ

. چەَض ضەو پێطتز کبتێک نە ضبَطیُی دەيبو جم و ثەرگەو صاکەَض ـکزو هسرو گۆڕا
کبثزای دەيبيچی کە ئبوی ثە سەريضا صەکزص، وەکىو ئەيە ثىو کە ـکزەکبَی ڕەضًی 

. نە دەيبو سێجەری سۆو نە سەر صیىارەکبَی تەڕی ئبرەلە کزصو ثیُی. ضىوضتۆتەوە
ثیُیى ئەوَضە الواسو تێکطکبوو کە صەسبڵ پێص چبسێک سارۆک ثىوو،ثە ثبضیى نە ثیز ثىو 



نە نەضی سۆو . سێجەری نەضى ثەيجۆرە نە سەرصیىاری ئبرق کزصوی دەيبو صەکەوت
سێجەری . ڕايبو،راٌ،ثەنەکی پێ، َبولەصو دباڵتێکی ضبوەت ثسویٍ وَبهىيیضی هەثىو

هەستى پێکزص کە ژیبَی يٍ . وەکىو وەستێک کە گچکە ثىوو- ئەواٌ وەکىو صەسبڵ پێص ثىو
سەرجەو وەکىو َیسێ سەر گەرصاٌ،سێجەرەکبَی نەرسۆکی سەر صیىاری دەيبو ثێ يبَبو 

. ثێ يەلسەص تێپەڕیىە، ثەاڵو ئی سەڵکی صیکە لىرس،يىدکەو و يم ئەستىور ثىوٌ
ویضەچێ سێجەری ئەواٌ نە سەر صیىاری ئبرق کزصوی دەيبو پزڕەَگتز وگەورەتز صەکەوت 

نە دبڵێکضا سێجەری يٍ سۆر سووپبک . و هەتب سەرصەيێک ضىێُەواری سۆی صەهیطتەوە
. صەثۆوە صەستڕاوە

نە ضىێُی جهىو ثەرگ صاکەَضٌ، نیجبسى پۆضی، ثسوتُەوەو، لیبـەو، ـکزەکبَى سەر نە 
وەکىو ئەيە کە نەو . وەکىو ئەيە کە پێى نە يەڵجەَضو صوَیبیەکی  تبسە َبوە. َىێ گۆڕا

نە . صوَیبی کە نێی ثێسو هەڵضەستب و ثێسار ثىوو، جبرێکی تز ثۆ سەر ئەو صوَیب هبتجىوو
چىَکە ثۆو يىجسە ثىو کە نە سەسێُەی . هەر دبڵضا صوو ثبرە ژیبَى وەصەست هێُبثىوە

. دەيبو وەکىو کڵۆ سىێیەک َەتىاثىويەوەو َەثجىوو ثە ئبو

ژیبَی يٍ ثە ثۆ چىوَی سۆو، ئەوەَضە َبسزوضتی، َبيەعهىوو و ثبوەڕ پێُەکزاو 
صەثیُضرا، کە ضکڵی سەر لەڵەيضاَێک کە سەریکی َىسیُی ویى، گۆیب کەسێکی َەسص 

سورثە چبو نەو ضکڵە . کێطی صیىاَەو واسىاسی سەر جهضی ئەو لەڵەيضاَەی کێطبوە
صارێکی ضەَگەثێ کێطزاوە کە .  صەکەو وەکىو ئەيەیە کە ثە ثۆچىوَی يٍ ئبضُبگ صێت

عەثبی نە سۆ ... نە ثُی پیزە يێزەکی پطت کىڕ وەکىو جىکیبَی هُضوستبٌ هەڵتزوضکبوە
پێچبوە، يەَضیهی نە سەر ثەستىوە، ثە دباڵتی واق وڕيبٌ لبيکی ضبصەی نە سەر صەيی 

نە ڕوو ثەڕووی وی کێژێک ثە جهىوثەرگی ڕەش و صرێژ و ثە دباڵتێکی . صاَبوە
َبسزوضتی،ڕەَگە ثىگبو صاسیەکە، نە پێص وی سەيب صەکبت،گىڵێکی َەیهىـەڕی وەصەست 

. گزتىوە و نە َێىاٌ واٌ جىگەنەیەکی ئەو يبثەیُە

نە ثٍ ثەسو و ڕەسيی يەَمەڵی تزیبک، هەيىو ـکزو هسری تبریکى نە َبو صووکەڵی سەریؿ 
نەو چبسەصا نەضى ـکزی صەکزص، جەستەو سەوی صەصیت، . و جىاَی ئبسًبَی ثاڵو کزصەوە

هەڵضەسىنیسکب وەکىو ئەيە نە لىرسی و هەوای ئبساص کزاو، نە صوَیبی پێُەساَزاو 
َەثیُضراو کە پڕ و تەژی و صاريبڵ و نێپبونێپ و صار ثەسەر  نە ڕەَگ و وێُەکبَی 

تزیبک گیبَی َەثبتی، گیبَی ثەسوتُەوەیەکی هێىر .  َەثیُزاو ثىو، ثبڵی گزتجىو صەـڕێ
ئەيٍ نە صوَیبی گیبیی چىرتى نێضەصاو ثۆرضکى . نە کهیطەو جەستەو جەَضەکی يٍ پفیجىو

صەثزص، ثجىوو ثە گیب،ثەاڵو هەر ثەيجۆرە کە نە پێص يەَمەل و سفزەی چەريی چۆرتى 
! نێضەصا و عەثب نە سەر ضبَى ثىو، َبساَى ثۆچ وەثیزی پیزە يێزی کەالنە کەوتى



ئەو ـکزە .  ئەو هەر وا نە پێص صەو و صەسگبکەی چەيیبگی صەکزص و ثەو دبڵە صاصەَیطت
ضىێُی يەتزسی ثۆ وصەیهێُبو، ڕاثىويە سەر پێ و عەثبو تىوڕ هەڵضاضت،چىويە ثەر 
ئبوێُە، کىڵًەکبَى وا سىور هەڵگڕاثىوٌ، صەتگىت صایسێٍ، وەک ڕەَگی گۆضتی پێص 

صووکبَی لسبوی ثىو، ڕصێُیى َبڕیکىوپێک ثەاڵو دباڵت و ضیىەیەکی ڕودبَی و ڕاکەش و 
چبوەکبَی َەسۆضى دباڵتی يبَضووەتی، ئبسار صیتىو و صڵ ئێطبو .  کێطەرو پەیضا کزص ثىو

وەک ئەوەی هەيىو ضتەکبَی لىرسی ژێز سەيیُی و . صڵڕەَجبوو تۆڕاو يُضااڵَەی هەثىو
نە ثیُیُی ڕوسسبری سۆو کەیفى . ئبکبری يزۆڤبَەو ئیُسبَییەت نە يٍ صا ثجىو ثە ئبو

صەرصوکىنی : " نە ثەر ئبوێُە ثەسۆو گىت. کزص،جۆرێک کەیفی ضبوەتیى نە سۆو صەثیُی
وئەگەر ثگزیەی  یبٌ ـزيێسک نە ..." تۆ ئەوَضە لىوڵە کە نە ثُەثبَی چبو گیزی کزصوە،

پبضبٌ صوو ثبرە !...پطت چبوت صێتەصەر، یبٌ نە ثُیبت صا ئەسزیُت نىسەو َبثەستێ
ثۆ سێزاتز ضەڕی سىت وەاڵ َبثەی؟ چبوەڕواَی ! ئەتۆ صیٍ و ئەدًەلی: " ثەسۆو صەگىت 

چی؟ هێجتب تەوەلىع و چبوەڕواَیت هەیە؟ يەگیٍ ضىوضەی ضەڕاة نە سهىەتی هۆصە 
!" ئەتۆ ئەدًەلی! ئەدًەق! َییە؟ چۆڕێکی ثُۆضە و لىيێکی نێجشۆوە ڕۆیی کە ڕۆیی

ئەو ـکزاَەی کە ثۆو صەهبتُە ژواٌ، پێکەوە پەیىەَضیبٌ ! ئەيٍ نە گەڵ هەوا صەئبسبـتى
نە . صەَگی سۆو نە لڕلڕۆچکى صەثیست، ثەاڵو يبَبی وضەکبٌ تێُەصەگەیطتى. َەثىو

يێطکى صا ئەو صەَگبَە نە گەڵ صەَگەکبَی صیکە تێکەڵ صەثىوٌ، ثۆ ًَىوَە کبتێک کە 
گەَضەتبو نێجىو، لبيکەکبَی پەَجەو گەورەتز وەثەر چبو صەکەوت،پێهىی چبوەکبَى 

کبتێک گەڕايەوە ثیُیى صایبَەکەو نە َبو . لىرسبتییبٌ صەکزص، نێىەکبَى ئەستىور ثجىو
ڕوسسبری صایبَەکەو . ئەيٍ صايە لبلبی پێکەَیٍ. چىار چیىەی صەرگب ڕاوەستبوە

َەصەثسووت، چبوەکبَی ثێ سۆيبیی نە يٍ ڕاصەيب، ثەاڵو ثێ واق وڕيبٌ، یبٌ تىوڕە ثىوٌ 
نە سەر یەک ثسووتُەوەی ضێتبَە پێکەَیٍ صیُێ، . و ثێ تێکتزیُجبوو پهًەژیبگ ثىو

ئەو ئەدًەلەی گەورە ثەو هەيىوضتبَەی صیکە . ثەاڵو پێکەَیُی يٍ لىوڵتز نە وی ثىو
ئەو هەی نە . کە نە صوَیب نێی دبڵی َەثىوَە تێگەیُی ڕژصو صژوارە پەیىەَضی هەثىو

. ثُەثبَی تبریکی ضەوەکبٌ وٌ ثىوە، ثسوتُەوەیەکی ثباڵ صەستی ثەضەری يزصٌ ثىو
صایبَەکەو يەَمەڵی هەڵگزت و ثە هەَگبوی ئەژيبرصە چىو صەر، ئەيٍ ئبرەلەی سەر 

پبڵى وەصیىارصا، . َێىچبواَی سۆو ئەستڕیەوە، نەپی صەستەکبَى پُۆکی سپی تێکەوتجىو
سەری سۆو وە سەر ثُبسەی صیىار کزص، وەکىو وەی کە دبڵى ثبضتز ثىو،صوایی َبساَى ئەو 

وەرە هەتب کىو يەی " نە ثٍ نێىاَى صا َبرەَبرو پێکزص! گۆڕاَییەو نە کىێ ثیستجىو
" ثشۆیٍ، ضەڕاثی يىنکی ڕەی ثشۆیٍ، ئێستب َەسۆیٍ کەَگێ ثشۆیٍ؟

. صایى و صەرهەو ثەر نە َىێژی َیىڕۆ ئبسگەو لەیزاٌ نە صڵًضا کبر تێکەری هەثىو
پەریطبَی ثێمەراوی و صڵپەضیىیی و ثێتبلەتی صڵ کزيێجىوَێکی تبیجەتی نە يٍ صا 



ثەصیضەهبت، صڵە سىرپەو دباڵتێکی سەيبوی ثىو، وەکىو گزێیەک کە نە سەر صڵى سڕ 
ثجێتەوە، وەکىو ئبو هەوایەکی ثەر نە ثبهۆسو ثهێک و ثۆراٌ و نەَگێسو تۆـبٌ، ئەوکبت 

صوَیبی راستەلیُە نە يٍ صوور صەثىو و نە صوَیبیەکی ثزووسکەصارو ثە صەروضیٍ و 
گزضەصارو ضبهێک و ضەولضار و ثزیمەصار، ژیبَى صەکزص کە ثە صرێژایی ثەراورصو تەسًیٍ 

نەو کبتەصا نە سۆو . َەکزاو نە گەڵ صوَیبی سەر گۆی سەوی تەوـیزو يبثەیُی هەثىو
ثۆ . صەتزسبو،نە هەيىوکەس صەتزسبو، وەک صەڵێٍ ئەو دباڵتە پەیىەَضی ثە َەسۆضی ثىو
يٍ ئەيە ثىو کە ـکزو ثێ ثُیەو وثێتیٍ و تەضک سراڤ وثێهێسو کسو الواسو سەستەو 

نە ثەر صەرکەی صریچەی هۆصەکەو پیزەيێزێکی پەککەوتە،و لەسبویطى کە . صەرصيەٌ ثجىو
! ئەساَى نە ثسووتُەوەو جىالَەوە و لیبـەی ئەواٌ چ ضتێک تزسێُەر ثىو. ثیُی تزسبو

سىێُضی ثە پیزو پێؽەيجەر صەسىارص کە : "صایبَەو ضتێکی تزسەَۆکی ثۆ گێڕايەوە، صیگىت
ثیُیىیە کە ئەو پیبوە پیزە پەک کەوتەیە، ضەواَە صێتە ثەر صەرگبی هۆصەی سێساَى، و 

!" ضبڵگەرصەَت ثکەوە"نە پطت صەرگب ثیستجىوی کە نکبتە ثەوی صەگىت

صووێُێ یبٌ پێزێ ثىو وەستێک کە گبسى کزص و سیساَى ! لەت َبتىاَی ـکزی نێجکەی
هبتجىو،نە کىَی صرگبی هۆصەکەو ثیُیى،ثە چبوی سۆو ثیُیى کە ضىێُی صصاَەکبَی چڵکٍ 

و سەرصو کزيبوی پیزەيێز کە نە کەنێُەکبَیبٌ ئبیەتی عبرەثی صەهبتە صەر، نە سەر 
نە ثُەڕەتڕا ثۆچی ئەو يزۆڤە نەو کبتەی کە ئەيٍ ژَى هێُبوە نە ثەر . نێىی سێساَى ثىو

صەرگبی يبڵی يٍ پەیضا ثىو؟ ئبسۆ ثێًبڵ و دبڵ ثىو؟ ثێًبڵىو دبڵی ئەو نکبتە ثجىو؟ 
. وەثیزو صێ ئەو ڕۆژێک چىويە سەر صەو و صەسگبی پێزەيێز، ثبیی گۆسەو نێ پەرسیبر کزص

نە َبو ضبڵگەرصٌ صوو صصاَی کزيبوی نە الی نێىی ضەکەری هبتەصەر،پێکەَی، 
" پێکەَێُەکی َبسۆش و تبڵ و ثێساو ویطک، کە يىو نە نەضی يزۆڤ لیت صەثۆوە، و گىتی

". ثیجە،سێزی نێججیُی. ئبسۆ َەصیتىو صەیکڕی؟ ئەو گۆسەڵەیە لبثیهی َییە هب

ئەيٍ صەستى نە گیزـبَى ڕۆ کزص، صوو صەرهەو و چىار پەضیسو نە سەر سفزەکە،صاَب، 
صیسبٌ پێکەَی، پێکەَیُێکی پیس و َبدەسو ثێس وەثىو، ثە جۆرێک کە يىوی نە نەضی 

ئەيٍ نە ثەر سەجبڵەتی صەيەویست ثجى ثە صڵۆپە ئبوێک و سەوی . يزۆڤ لیت صەکزصەوە
نەو سزتىو پزتەی نە پێص . ثە صەستەکبَى پێطی ڕوسسبرو گزت و گەڕايەوە. لىوتى ثضات

ڕەَگە . وی، ثۆَی ژەَگبوی کەنىوپەنی کۆٌ، کە ژیبَی واَی وەاڵو صەصاوە صەکزا
ئبسۆ ! ثە سەڵک َیطبٌ ثضات! صەیەویست ضتەکبَی کۆَی ژیبَی ثەئیًە َێطبٌ ثضات

ثۆسۆی پیزو پەککەوتە َەثىو؟ ضتەکبَی سەر سفزەی وی هەيىو ثێ کەنک و نە کبر 
کەوتىو ثىو، ثەاڵو چ ژیبَێکی پیس و پەڵۆس و ئبوە سىو، چبوو ڕوو لبیى، چ ژێُێکی 

ئەو ! چبرصاوڕواَە، ثیطەرو ثێئبثڕوو، ثەاڵو چ ژێبٌ و چ ضکڵەکبَی  پز يبَبی هەثىو



ضتىويەکی ثێ کەنک و ثیگێبٌ ثە ڕاصەیەک کبر تێکەری سۆیبٌ نە يٍ صاثەجێهێطت، کە 
. ئیُسبَەکبَی سیُضوو َەیبَضەتىاَی نە يٍ کبرتێکەری صاثُێٍ

نە گەڵ سىڵکەرێکی "ثەاڵو َەَکی سۆضەویستى سەثەری ثۆ هیُبثىوو، ثە هەيىاَی گىتجىو
جێىوثبَی سێساَى ئەسپێی تێکەوتجىو ثۆسۆضی چۆتە : صایبَەکەو گىتی !" پیس وپۆسڵ

. دەيبو

سێجەری وی نە سەر صیىاری ئبرەلە کزصووی دەيبو چ جۆر ثىوە؟ ڕەَگە سێجەری ضبوەتی 
ثەاڵو نە سەر یەک ئەو کەڕەت سەنیمەی سێساَى پێ سەراپ !  کە ثە سۆی هیىاصار ثىوە

َەثىو،چىَکە پیبوە پیزە يزۆڤێکی ئبسبیی و ثێتبو و ثەص دەيەل، وەکىو ئەو يزۆڤبَەی 
ئەو صەرصاَە، ئەو . تۆڤی کە ژەَەکبَی دەکەصار و َەساٌ ثۆ الی سۆیبٌ ڕاصەکێطٍ، َەثىو

چیُبَەی چبرەڕەضی، کە ثە يەسَبیەتی و سەروەری  پێزەيێز لبتًبغ ثەستجىو، و ثەص 
ثەستی کە نە صەورو ثەری صەثبری، نەواَەیە ثۆسۆضی َەیساَێجێت، ثەاڵو ئەوی وەکىو 

َیًچە سىصایەک ًَبیص صەصاو ثەو سفزە پیسىو پەڵۆسەی، کە نە پێص وی ثىو، َىێُەرو 
. چبوگەی سەر هەڵضاَی ثەصیهێُبٌ و سەنمەت ثىو

ثەڵێ ضىێُی صوو صصاٌ، صصاَی سەرصی کزو سىارصوو کە نە کەنێُیبٌ ئبیەتەکبَی عبڕەثی 
ئەو ژَە کە َەیضەهێطت ئەيٍ تشىوَی . صەهبتە صەر،نە سەر ڕوسسبری سێساَى ثیُیجىوو

ثى، و ئەيُی صەضکبَضوەو سىکبیەتی پێضەکزصو، ثەاڵو ثە ثىوَی ئەو هەيىواَە ئەوو 
ثە تەواوی نەضى، ثە تەواوی وجىصو، هەر چەَض ئەو هەتب ئێستب ئیجبسەی . سۆضضەویست

! پێُەصاثىوو تەَبَەت ثۆ جبرێک ڕووی ڕايىوسى

سۆر سەرص ثىو،صەَگیکی ثە ئێص و ژاَی َەلبرە ثەرس ثۆوە، صەَگی پبڕاَەوەو الاڵَەوەیەک 
دباڵتی ئبسگەو . کە هەيىو سەڕاـبتی ئیزسی و تزس، نە تبریکی وەسەثەر صەهێُب

گەريبیەکی . لەیزاٌ، دباڵتێک کە پێطتز کبری نە صڵى کزص ثىو، چبوەڕواَی ثىوو ثێت
سىوتێُەر سەراَسەری نەضی صاگزتجىوو، صەهبتى ثشُکێى، چىوو نە َبو جێىوثبَضا ثۆی 

نە دەجًەتی گەَضەتب وەکىو ئەيە ثىو کە . ڕاکطبو و چبوەکبَى نە سەر یەک صاَبٌ
يیچ نە جیبتی . هەيىو ضتێک گەورە ثىوە، پەراوێس نە سەر پەراویس، نێىار نە سەر نێىار

نە سۆڕا ڕاثىوو نە َبو َىێٍ . جهىو ثەرگەکبَى نەضًیبٌ ـطبرصەصا. صاثکەوێ، ثەرس ثجۆوە
ثبضبر ..." نەيە سێضەتز يىيکیٍ َییە: " نە پبڵشۆيضا َبرەَبرو صەکزص. و ثبٌ صاَیطتى

پبضبٌ ثە دباڵتی ئەژيبرصٌ . نە َبکبو کپ و ثێضەَگ ثىوو... َەکزاوو نە تبلەت ثەصوورە
پبضبٌ نێى سیضە ..." نەيە سێضەتز:" ثە صەَگی ثەرس و ثە ضیىەیەکی گەيە پیضاٌ صەيگىت

. ئەيٍ نە يبَبی ئەو وضبَەی کە صەريضەثڕیٍ دبڵی َەثىوو!" ئەيٍ ئەدًمى: " صەکزص
ڕەَگە ثۆ صەـع و . تەَیب نە نەرسیُەوەی صەَگی سۆو نە هەوا سەیزاٌ وکەیفى صەکزص



نەو کبتە ضتێکی ثبوەر ! کەيکزصَەوەی تەَیبیی سۆو نەگەڵ سێجەری سۆو صەئبسبـتى
صیبری صەصا کە  جبر وایە ثە ـکزی يٍ . صەرگب کزاوە و ئەو نکبتە هبت. پێُەکزاوەو ثێُی

ئەو صەیساَی کە ئەيٍ سیُضووو و ! صیسبٌ جێگەی نە ثەر چبوگزتٍ يبَگبر ثىو. صاصێ
تەَیب . جێگەی پێساَیٍ يبَگبر ثىو. کىێزەوەری صەکێطى و ثە سەثزو نەسەرەسۆ صەيزو

ئەگەر صیساَی ئەو ! صەيەویست ثساَى ئبسۆ صەساَێ کە نە سۆَگەی ویجىو کە يٍ صەيزصو
ئەو کبت ئەيٍ سۆش ثەستزیٍ ئیُسبَی سەر گۆی . چبر ئبسىصەو سىش ثەست صەيزصو

َبساَى . ئەو نکبتە کە پیی نە هۆصەکەو َب،نێکضاَەوەو هسری سەراپى هەاڵت. سەوی ثىوو
ئەو کەڕەت ! چ گسَگێک نە نەضی،نە ثسوتُەوەی صە صەاڵَضرا کە ثە يُی ئبرايی صەثشطی

دبڵی ثبضتز ثىو،لەڵەو جێ کەوتىو ثجىو،نە يزۆڤبَی ئەَگىجک سۆڵە پۆتیُەو سۆڵەيێطی 
ثڕیجۆوە، چىَکە ثزۆکبَی هەڵگزتجىو، سبڵی نە َبو صاَبثىو،وەسًەی کێطبثىو، سىوراو 

وەکىو . ثە کىرتی ثە دەوت لەڵەو ڕاساَەوە پێی نە هۆصەکەو َبثىو. سپیبوی کزص ثىو
ئەيە ثىو کە نە ژیبَی سۆی ڕاسییە و ثێ ئەوە ثیهەوی لبيکی ضبصەی صەستی چۆپەی نە 

ئبسۆ ئەيە هەر ئەو ژَەکی سەریفە، هەر ئەوکیژی سەریؿ و يێهزەثبٌ . سەرصەيی صاَب
" ثىو کە جهىوثەرگی ڕەضی چیٍ چیُی صەپۆضی و نە ڕەر چەيی سىرٌ پێکەوە گەيەی

صەکزص؟ هەر ئەو کیژەی کە دباڵتێکی ئبسصو يُضااڵَەو ئبيبَەتی هەثىو و " سەريبيکًبٌ
سەَضی پێی ضبوەت ثسویُی نە ژیز صاوێُی جهى ثەرگی صیبری صەصا؟ هەتب ئێستب کە نە 

! نەو چبسەصا صەتگىت پەرصەیەک نە ثەر چبوو کەوت. ویى صەڕواَی ثە ثبضی تێُەصەگەیى
ئەو ثۆ يٍ دىکًی نەتە ! َبساَى ثۆ وەثیزی يەڕەکبَی لەرار صووکبَی لەسبوی کەوتى

گۆضتێکی ثێڕەگ و چەوری پەیضا کزص ثىو، سبسییەتی صڵڕـێُی پێطىوی ثە تەواوی نە 
ژَێکی جێکەوتىوی ثە ویمبرو يەتیٍ و سەَگیٍ و ڕەَگیٍ ثىو کە نە ـکزی . صەست صاثىو

ثەتزس واهیًە ثیُیى کە سێساَى گەورەو ! سیساَی يٍ! ژیبٌ صاثىو،ژَێکی ثە تەواوی يبَب
نە ڕاستیضا . ئبلڵ و سبوەٌ ئبوەس ثجىو، نە دبڵێکضا ثۆسۆو ثە دباڵتی يُضاڵی يبثىويەوە

نە ڕوسسبری وی، نە چبوەکبَی سەجبڵەتى صەکێطب، ژَێک کە نە ثٍ هەيىوکەس صاثىو 
ئەو . جگە نە يٍ، و ئەيٍ تەَیب سۆو ثە ثیزەوەری سەێبڵی يُضاڵی وی صڵشۆضی صەصاوە

کبتی کە چڕوچبوێک و ثیچًێکی ئبسبیی و يُضاالَە، دباڵتێکی جىلەوارثڕیٍ و چهیبَضٌ 
تێپەڕیىوی هەثىو، ئێستب ضىێُی صصاَی پیزە يێزی پەککەوتە نە پبَبیی ڕوسسبری 

. َب،ئەوکەس َەثىو. َەصەصیتزا

ئبسۆ ئەتۆ ئبساَی؟ : " ئەيٍ نە واڵيضا گىتى" دبڵت چۆَە؟" ئەو ثەالتبو پزسیبری کزص کە
ئەو " ئبسۆ هەر چی صڵت صەسىاسێ و صەیەوێ َبیکەی؟ چێت نە سبر و سەاليەتی يٍ صاوە؟

گۆیب ئەيٍ ضیىەی .  ثە هیچ جۆر َەگەڕاوەو چبو نە يٍ ثکبت. صەرگبی پێکضاصاو ڕۆیی
ئەو ! ئبسبـتٍ نە گەڵ ئیُسبَەکبَی صوَیب، نەگەڵ ئیُسبَەکبَی سیُضووو نە ثیز کزص ثىو



هەر ئەو ژَە کە ـکزو صەکزص صوور نە هەر جۆرە ئیذسبسبتە،نەو ڕەـتبری يٍ صڵ ئێص 
چەَض جبر ویستى ڕاثەو ثڕۆو سۆو ثبوێًە سەر صەست و پێی، ثگزیى و صاوای . ثىو

نێجىرصَی نێجکەو، ـکزو صەکزصەوە ئەگەر تىاَیجىاو، ثگزییى ڕادەت صەثىوو ئبسىوصە 
وەکىو ضێتى ! چەَض صەلیمە، چەَض کبتژيێز، یبٌ چەَض سەصە تێپەڕی؟ َبساَى. صەثىوو

نێهبتجىو، نە صەرصی سۆو کەیفى صەکزص،کەیفێکی ثباڵصەستی ثەضەری،کەیفێک کە تەَیب 
ئەيٍ صەضێبو ثێکەو، سىصاکبَیص ئەگەر ثىوَیبٌ ثىایە، َەیبَضەتىاَی هەتب ئەو ڕاصە 

نەو کبت صا ثە چبتزی و ثەرستزی و نە پێطتزی و . کەیؿ ثکەٌ و يەست و سەرسۆش ثٍ
نە سەرتزی سۆو نە ئبنۆجەنۆکبٌ،نە سزوضت، نە سىاکبٌ هەست پێکزص، ئەو سىایبَی کە 

چىَکە . ثجىوو ثە سىصایەک،نە سىاش نە سەرتز ثىوو. وەصیهیُەری ضبوەتی ثەضەرٌ
ثەاڵو ئەو سەر نە ... جەرەیبَێکی ئەثەصی و تبق و تەَیبیى نە سۆيضا هەست پێضەکزص

راثىويە سەر پێ و صايُى . ئەو هُضەش کە ـکزو ثۆی صەچىو صڵ ڕەق َەثىو.  َىێ گەڕاوە
ڕايىسی و نە دبڵی گزیبٌ و کۆسە سۆو سستە ثەر پێی،ڕووو نە ثەڵەکی اللی وی سطبَض 

وەک ئەوە ثىو کە َبوە راستییەکەی صەَگ و . وچەَض جبر ثە َبوە دەسڵەکەی گبسى کزص
!" نکبتە:"ثەاڵو نە َبسی صڵى،نە لىاڵیی لەڵجى صەيگىت! سەَگی تبیجەتی هەثىو

يبهیچەکبَی پێی کە تبيی کىڵًەی هبروێیبٌ صەصا،تبڵ و سبسگبرو ئبيبل تفت ثىو، نە 
وەستێک وەسۆ هبتًەوە ! ئەوَضە گزیبو،َەيساَی چەَضە کبت تێپەڕ ثىو. ئبيێسو گزت

ڕەَگە ئەو چزکەیەکی َەکێطب ثىو، کە هەيىو ئەو کەیؿ . ثیُیى ئەو رۆیجىو
والواَضَەواَە و صەرصەکبَی ثەضەریى نە سىيضا هەست پێکزصو هەر ثەو دباڵت وەکىو ئەو 

وەستی کە نە ثٍ صەيىو صەسگبی تزیبک صاصەَیطتى،وەکىو پیزەيێزی پەک کەوتە کە نە 
نە . ڕەر ضڕەو ثڕەی سۆی صاصەَیطێت،نە پێص چۆڵەچزا کە صووکەنی صەکزص يبثىويەوە

سەر جێگبی سۆو َەصەثسوتى، هەر ثەيجۆرە ثە صووکەڵی چۆڵەچزاو صەڕواَی،صووکەڵەکبٌ 
کبتێک کە صایبَەکەو کبسکێک . وەکىو ثەـزی ڕەش نە سەر صەست و ڕوسسبرو صەَیطت

ئبضی جۆی و پاڵوی جىجەی ثۆ هێُبو نە ثەر تزس و واهیًە هبواری کزص، کطبوە پطتەوەو 
.   سیُی ضبيی نە صەست کەوت

پبضبٌ هەستبيەوەو ..  ئەيٍ سۆضذبڵ ثىوو کە هەر َەثێ هۆکبری  تزسبَضَی وی ثىو
چ . سەری ـتیهەو ثە يمست نێضاو چىويە ثەر ئبوێُە هیسەکەو نە چڕوو چبوو ئەستڕیەوە

ثە لبيکی اللى پیهىوی چبوو صەکێطب وثەرصەصا، صەوو ثەش ! ثیچى و ثەچکێکی تزسەَىوک
. صەکزصەوە، گىوپی سۆو ـىو صەصا، ثٍ ڕصیُى هەڵضێُبوە ونە صوو الوە ثبيضەصاو صەيپێچبوە

چڕوچبوی يٍ ژێهبتىویی ثۆ چ هەیکەل و ثیجى و لەاڵـەتێکی . ئەصاو ئەتىارو صەر صەهێُب
گۆیب هەيىو ضکڵەکبَی يەسشەرەو پێکەَیٍ ! سەیزو سەيەرەو تزسەَۆکی هەثىو

هێُەر،تزسەَۆک، و ثبوەڕ َەکزاو کە نە صەرووَی يٍ ضبراو ثىو، ثەو وەسیهە هەيىوو ثە 



ئەو دباڵتى نە سۆيضا صەَبسی و هەستى پێضەکزص و نە عەیُی دبڵێص صا . ئبضکزا صەثیُیٍ
.  هەيىو ئەو لیبـبَە نە يٍ و يبڵی يٍ ثىوٌ. ثە ثۆچىوَی يٍ يەسشەرە ثىوٌ

ثیچى وپىتەراکەکبَی تزسەَۆک و سىێُڕێژی و يەسشەرە کە ثە ئبيبژەیەکی سەر لبيکی، 
ضکڵی پیزە يێزێکی لبسی، ضكڵی لەسبو،ضکڵی سێساَى، . صەگۆڕاٌ و تەؼیزی ضکڵیبٌ صەصا

، صەتگىت صەَگ صاَەوەو ڕەَگضاَەوەی وەصەرکەوتُی .هەيىو ئەواَەو نە سۆيضا صەثیُێت
هەيىو ئەو لیبـبَە نە يُضا ثىوە، ثەاڵو هیچ کبو نە ئەواٌ ! هەيىو ئەواٌ نە يٍ صاثىوە

ئبسۆ دباڵتی ڕوسسبری يٍ، ثە هۆی صَە صاَێکی َەَبسزاو، ثە هۆی واس .  يبڵی يٍ َەثىو
واسی ثىوٌ، تیكەاڵی و ئىيیضەکبَی ئیزسی صورست  َەثجىو؟ و ئەيٍ کە نە َبکبو ئەو 
ثبرە لىرسەی ئیزسی ثىوو، ثە  هۆی پێذەسبَێکی ضێتبَە، ثێ ئیزاصە ـکزو ئبگبصار 

َەثىو، کە ئەو دباڵتەو نە ثیچى راثگزێ؟ ڕەَگە تەَیب نە کبتی يەرگ ثیچًى نە سَجیزی 
ثەاڵو ! ئەو واسىاسیە ئبساص صەثىو، دباڵتی سزوضتی کە صەثىا هەیجىایە، وەسۆی صەگزت

ئبسۆ نە دباڵتی صوایطضا دباڵتێک کە صائیى ئیزاصەی گەيە کەری يُی نە سەر ثیچًی يٍ 
هەڵمەَض ثىو، َیطبَەی سۆی تىَضتزو لىڵتز َەصەهیطتەوە؟ثە کىرتی تێگەیى کە چ کبرێک 

جبرێک صەستى ثە . ثە نێهبتىویی و ژیهبتىویی سۆو دبڵیجىوو! نە صەست يٍ صەهبت
ثە جۆرێک کە يىو نە ! پێکەَیٍ کزص، چ پێکەَیُەکی کڕاوو ثەالتبوو پالر و تزسەَۆک ثىو

وەکىو صەَگێکی صەرەکی، . چىَکە صەَگی سۆو َەصەَبسیەوە. نەضى راست ثىوَەوە
پێکەَیُەک کە سورثەی نە ثٍ لڕلڕۆچکەو گزێىگۆڵی کزص ثىو،نە ثٍ گىێچکەو ئبواسەی 

ئەو کبت کۆسەو صەستی پێکزص، نەتێک نە سڵتی . صاثۆوە، و نە گىێًضا گبسی کزص
ثە سەری لبيکى ئەوو نە سەر ئبوێُە . سىێُبویى، نەتێک نە جەرگى کەوتە سەر ئبوێُە

کبتێک گەڕايەوە ثیُییى َەَکی سۆضەویستى ثەڕەَگ پەڕیىەی يبَگەضەو، . کێطبسىار
سەروکەسی ضپڕێىو ئبڵۆساو چبوی کەو سۆيبی، ثە تزس و  واهیًە کبسکێک ئبوی جۆی نەو 

ئەيٍ . ئبضەی کە ثۆی هێُب ثىوو و نە صەستی کەتجىو ڕژاثىو، ثە يبتی چبوی نە يٍ ثڕی
. صەستەکبَى نەثەر چبوو ڕاگزت نە پطت پزصەی سىڵىەتی سۆو دبضبرصا

ثۆَێکی تىَضو .  کبتێک کە هبتى ثشەوو، صەورەی سەرو ئبڵمەیەکی ئبگزیٍ ـطبری صەصا
ثۆَی . تیژی ضبوەت ثسوێُی ڕۆَی سەَضەڵ کە نە چۆڵە چزاو کزص ثىو نە کەپۆو صەگەڕا

يبهیچەکبَی پێی سێساًَی صەصا و تبيىو چیژی کىڵًەی هبروێ  تبڵىو َەرو وعەنیًی نە 
ڕاٌ،ثەنکی الق، - ثە صەستى نەضى صا صەيبڵی و نە سەیبڵًضا ئەَضايی نەضى. صەيى صاثىو

نە گەڵ ئەَضايەکبَی نەضی سیساَى نە ثەر یەک ڕاصەگزتٍ و - ثبسک و هەيىو ئەواَەو
سەتی ڕاٌ و سًت،گەريبی نەضی سێساَى،ئەيبَە . هەڵضەسەَگبَضو سەَگ و سىوکى صەکزص

نە سستُە ثەر چبو گەنێک لەوی تزو ثە تبثطت تز . سەر نە َىێ صەهبتُەوە ثەر چبوو
ثىو، چىَکە ڕوسسبر ئبتبجیەکی هەثىو پێذەسیبو کە صەيەوێ نەضی وی َسیک نە يٍ 



. ثسوتُەوەیەک، ثڕیبرێک ثۆ نە َبو ثزصَی ئەو واسىاسیەی ضبوەت ثسوێٍ ثەس ثىو. ثێت
ثەاڵو ئبو ئبنمبَەی ئبگزیٍ صەوری سەرو ثە ڕاصەیەک تەَگ و سىسیبگ ثىو کە ثە تەواوی 

نە صەریبیەکی َبڕووٌ و ثىڵێڵ و تێکەڵ پێکەڵ نە گەڵ هەیکەڵەکبَی تزسەَۆکىو لىو 
. ثىوو

نە صەَگی صەستەیەک پبسەواَی يەست وەسەثەر هبتى کە نە . هێچتب هەوا تبریک ثىو
وەرە : َبو کىچە تێضەپەڕیٍ، جُێىی پیسیبٌ پێکضەصاٌ و پێکەوە ئەو گۆراَیەیبٌ صەگىت
". ثب ثچیٍ يەی ثشۆیٍ، ضەڕاثی يىڵکی ڕەی ثشۆیٍ، ئێستب َەسۆیٍ کەَگێ ثشۆیٍ؟

وەثیزو هبتەوە، َب،جبرێک ثە يٍ ئیههبو کزا،کە نە سەڵىەتی هۆصەی يبڵەکەو، ضىوضە 
نە ویضا " يبری کىثڕای هُضی"ضەڕاثێکی ژەهزاوی، ژەهزی صصاَی َبگ. ضەڕاثێکى هەیە

تێکەڵکزا ثىو و ثە چۆڕێک سىارصَەوە، نە وی  هەيىو کبيىوسەکبٌ ژیبٌ َیست و َبثىوص 
؟ ئەو وضە ئەيُی سۆرتز ثە وی ثە تەيبح  و ثەر ...ثەاڵو ئەو نکبتە. صەثىو، نە َبو صەچىو

چ . چبو ثزسی صەکزص، سۆرتز ئەوی سەر دبڵ گەرو وگىڕ ثە يٍ صەسستە ڕوو َیطبَضەصا
ثبضتز نەيە صەيتىاَی سەیبڵ ثکەو؟ پیبڵەیەک نەو ضەڕاثەو ثە وی صاثىایە، پیبڵەیەک 

ئەو چبر نە َبو تێکتزَجبٌ وتێکچىوٌ و هەژاٌ، پێکەوە . ثۆ سۆو وەسەرو کزصثىایە
. صەيزصیٍ

 ئەویٍ چییە؟ ثۆ هەيىو ئبنۆوجەنۆکبٌ،ثێئبثڕویی، ثێىیمبری و،هەرسە ثىوَێکی 
ئبيبَەتییە، ئەویُی ئبنۆوجەنۆکبٌ صەثێت نە صەستە صەستەو چیٍ و گزوپ کزصَی 

ڕووسپی و ئەو ئیسالدبت َبدەسو َبضیزیٍ و َبڵەثبر کە نە صوَیبی يەستی و سەر سۆضی 
ثەاڵو ئەویٍ سەثبرەت ثە وی ثۆ يٍ ضتێکی . و هىضیبری صوو پبت صەثێتەوە ثضۆسیەوە

چبوەکبَی ضیزیٍ سێهی، سەر : ئەيە ڕاستە ئەيٍ ئەوو نە لەصیًەوە صەَبسی. صیکە ثىو
سىريبوی،صەيی تەَگ و َیىە کزاوەی،صەَگی کپ و ئبرايی،هەيىو ئەواَە ثۆ يٍ تەژی نە 

ثیزەڤبَی صوورو صرێژ و ثە سەو و کىل و صەرصو دەسڕەت ثىو، و ئەيٍ نەو هەيىاَە 
ئەوەهەی کە نێی ثێجەش و يەدڕووو يبثىوو، ضتێک پەیىەَضی ثەسۆيەوە هەثىو، کە نە 

. يُیبٌ ئەستبَض ثىو، نێیضەگەڕاو

ئبسۆ ثۆ صایى و صەرهەو ئەيُیبٌ ثێجەش و يەدڕووو کزص ثىو؟ ثۆ ئەيە ثىو کە هستی 
نەسەتێکی صیکە کە ثۆ ئەویُی َبهىيێضی سۆو . تزسەَۆکتز نە يٍ صا سەری هەڵضا ثىو

َبساَى ثۆ ثە ثیزی يزۆڤی لەسبوی ڕوو ثە . هەست پێضە کزص، ثۆو ثجىو جۆرە واسىاسیەک
صەگىت و گۆضتەکبَی " ثسى انهەی"ڕووی صرثیچەی هۆصەو ثىوو، کە ثبسکی هەڵضەکزصٌ

. دبڵ و چهۆَبیەتی وی هەيیطە نە ثەر چبوو ثىو. صەثڕیٍ



نە َبو جێىوثبٌ ڕاثىوو،ثبسکى . نە ئبکبيضا ئەيٍ ثڕیبرو گزت، ثڕیبرێکی تزسەَۆک
پطتى کىڕ کزصەوە و . هەڵًبڵیٍ و کێزصی صەسکە ئیسکى کە نە ثٍ ثبڵُج َبثىو هەڵگزت

عەثبیەکی سەرصیطى ثە سەر ضبَى صاصا، پبضبٌ سەرو ڕووی سۆو ثە ضبڵگەرصٌ 
پێچب،هەستى پێکزص نە عەیُی دبڵضا دباڵتێکی تێکەاڵو، نە گەل ورەی لەسبو ئەو پیبوە 

پبضبٌ ورصە ورصەو سەثز سەثز ثۆ الی هۆصەی . پیزە پەککەوتە نە يٍ صا پەیضاثجىو
هۆصەکەی تبریک ثىو،صەرگبو سەثزۆکە کزصەوە،وەکىو ئەيە ثىو کە سەو . سێساَى چىوو

چىويە َبو " ضبڵگەرصَت ثکەوە: "صەثیُی،ثە صەَگی ثەرس نە گەڵ سۆی لسە صەکزص
چ گەريبیەکی ضیزیٍ و . جێىوثبٌ،سەرو نە پێص هەَبسەی گەرو و َەريی وی ڕاگزت

ثۆچىوَى واثىو ئەگەر ئەو گەريبو ثۆٌ ثەرايەیەو سەرصەيێک ! سیُضووکەری هەثىو
چ ڕاصە وەست ثىو کە ئەيٍ ـکزو !  ئۆ. هەڵکێطبثىایە، سەر نە َىێ سیُضوو صەثۆيەوە

ثە ورصی . نێضەکزص هبَبسەی هەيىو کەس صەثێ وەکىو هەَبسەی يٍ صاغ و سۆژیبگ ثێت
نەو : نێی سىرصثىويەوە کە ثجیُى ئبسۆ نە هۆصەی وی يزۆڤێکی صیکە ثىوَی هەیە؟ یبَی

تێگەیى هەر چی . ثەاڵو ئەو تەَیب ثىو! ـبسمبَەی وی، کەسێک نە وێ ثیەی هەیە یبٌ َب
نە کىێ يەدهىويە ژَە هەر کچێکی سەر . وەپبڵ ویى صەصا تۆيەت و ئیفتڕاو ثىهتبٌ ثىوە

. نە سەر جەو سەیباڵتی َبڕووٌ و ثىڵێڵ سەثبرەت ثە وی ضەريەَضە ثىوو! ثە يۆرَەثىو
ئەو ئیذسبسە صەلیمەیەک سێضە صرێژەی َەثىو،چىَکە نەو کبتە وەستێک نە صەرەوە 
صەَگی پطًیٍ هبت و پێکەَیُەکی کپ و يەسشەرە کە يىوی نە نەضی يزۆڤ  راست 

ئەگەر ئەو پطًیٍ و . ئەو صەَگە هەيىو ڕەگەکبَی نەضًی کێطب صەر. صەکزصەوە ثیستى
پێکەَیُەو َەثیستجىایە، ئەگەر ئەو سەثزە َەهبتجىایە، هەر ثەو جۆرەی کە ثڕیبرو 
گزتجىو،هەيىو گۆضتی نەضی وێى پطک پطک صەکزص و صەيضا ثە لەسبوی ثەر صەرگبی 

يبڵەيبٌ هەتب ثە سەڵک ثفزۆضێ، وثۆ سۆو پطکێک نە گۆضتی ڕاَی وی وەکىو َەسر صەصا 
ئەو گۆضتەی کە ! ئەيٍ صوێُێ: ثە پیزە يێزی لىڕئبٌ سىێٍ،و سجەیُەکەی ثە ویى صەگىت

صوێُێ سىارصت يبڵی کێ ثىو؟ ئەگەر ئەو پێُەکەَیجىایە، صەثىایە ئەو کبرو ثە ضەو کزص 
ثىایە کە چبوو ثە چبوی نکبتە َەصەکەوت،چىَکە نە دباڵتی چبوەکبَی وی سەجبڵەتى 

سەر ئەَجبو نە ڕەر جێىوثبَی نەتە پبرچەیەک کە . ئەيُی سەر کۆَە صەکزص. صەکێطب
.  پێطی اللی گزتجىوو هەڵگزتەوە و ثبسرەو سبو رێُیطتىو وەصەرکەوتى

کبرصەکەی صەست ئیسکى،ثە هەسبَی تیژ کزص، چىَکە هەيىو هسروـکزی سىێُڕێژی ئەو 
ئەو کێزصەو وەکىو کێزصی يزۆڤی لەسبوثىو نە سۆو صوور کزصو . کبرصە ثۆی وەصیهێب ثىوو

کە ثۆ هۆصەکەو گەڕايەوە ،نە ثەر ضەثەلی چۆڵە چزا ثیُیى کە کزاسی ویى . نەو الو صاَب
هەڵگزتىوە، کزاسێکی چڵکٍ کە نە سەر گۆضتی نەضی وی ثىو، کزاسی ئبوریطًی َەرو 

کبری هُض کە ثۆَی نەضی وی، ثۆَی عەتزی يىگزا صەصا،و نە ثسوتُەوەی نەضی،نە ثیەی 



چ ضەوێک ئەوهب . ئەوو ثۆٌ کزص، نە َبو اللبَى صاَب و َىوستى. وی، نەو کزاسە صا يب ثۆو
سجەی سوو نە صەَگی هەراو هىریبی سێساَى نە سەو . ثەو ئبسىصەییی َەَىوستجىوو

ڕاثىوو، ثیستى کە نە يەڕ وٌ ثىوَی کزاسی  وەرێشستجىو، چەَض پبتی 
ثەاڵو ئەگەر سىیُیص . نە دبڵێکضا سەری لىنی صڕاثىو...!" کزاسیکی َىێ"صەکزصەوە

ئبسۆ ئەيٍ دەلی کزاسە کۆَێکی . وەرێکەوتجىایە، ئەيٍ دبسر َەثىوو کزاسەکە ثضەيەوە
سیساَى َەثىو؟ 

َەَکی سۆضەویستى کە ضیزی کەرێ و هەَگىیٍ و َبَی تبـتىوَی ثۆ هێُبو، کبرصێکی 
ئەوی نە َبو سزتىوپزتی پیزە : صەسک ئێسکیطی نە سەر سیُی چێطتی يٍ صاَبثىو، گىتی

سىا کزص ثىای ثە صەرصی : " صووایی ثزۆکبَی هەڵتەکبَضو گىتی. يێزی صیىە و کڕیىیتی
صوایی . ئەيٍ گسنطکى هەڵگزت و چبوو نێکزص،هەر ئەو کسنێکی سۆو ثىو" . سىار ثىاو

ثەرەثەیبَی - یبَی نکبتە- کیژەکەو! ثەڵێ: َەَە جىوٌ وەکىو سکباڵکەر و صڵ ئێص گىتی
! ئەيٍ َبيەوێ ضىڵەو سيەی ئێىە ثى. هبتىوە صەڵێت کزاسی يٍ صوێطەو ئەتۆ صسیىتە

ثۆسۆی ... ئیًە صەيبَساَی کە يُضاڵ.... ثەاڵو صوێُی سێساَت پُۆکی سۆیُی صیجىو
نە َبودەيبو يُضانی وەسگی کەوتىوە، ضەو صەچىوو کەيەری يطتىويبڵ ثضەو : صەیگىت

ثیُیى کە نە سەر ثبسکی چەَض ضىێٍ ضیٍ و ڕەش ثجىو، ثەيُی َیطبَضا وگىتی چىويە 
ئبسۆ صەت ساَی سێساَت يُضاڵی وەسگی : " صوو ثبرەگىتی." ژێز سەيیٍ،تىَضیبٌ لىریُجیى

ڕەَگە ضكهی يُبڵەکە وەک ضكڵی پیزە يێز ثچێت،پیزە : "کەوتىوە؟ ئەيٍ پێکەَیى وگىتى
!". يیزی لىرئبٌ سىێٍ، ڕەَگە ڕووثەڕووی وی ثسوتجێت

 

وەکىو ئەيە . صوایی َەَەجىوٌ، ثە دباڵتی ڕەَگ ثسڕکبو، نە صەرکە وەصەر کەوت
چبوەڕواَی واڵو َەثێت، ئەيٍ صەستىوجێ ڕاثىوو، گسنیطکی صەسک ئێسکى ثە صەستی 

. نەرسۆک ثزص نە سڵىەتی هۆصە نە َبو يجزی صاَب،و صەرگەو گبڵە کزص

ثێگىيبٌ نە . َب،هیچ کبت يىيکیٍ َەثىو کە يُبڵەکە نە ڕووثە ڕووی يٍ جۆاڵثێتەوە
! ثەرايجەر پیزە يێزی پەککەوتە جىواڵثۆوە

نە دبڵێکضا - ثزای کچکەکەی ئەو نکبتە- پبش َیىەڕۆ صەرکەی هۆصەو کزاوە،ثزای گچکەی
هەر کەس ئەواَی صەصیت صەستىوجێ تێضەگەیی کە سىضک . َێُىوکی صەجىوت هبتە ژوور

صەيی گچکە،تەَگ، نێىی . ئەوَضە ویکتز صەچىوٌ صەتگىت سێىەکٍ نەت کزاوٌ. و ثزاٌ
گۆضتبڵىوی تەڕو ضبوەتی، پێهىەکبَی سىارەوە ثىو سىيبر، چبوەکبَی ضیزیٍ سێم، 

صورست . يىەکبَی سىريبئی و َب تەکىس و ڕوسسبری ئەسًەر ثىو. گۆَبکبَی صەرپەڕیىو



نەو ڕوسسبراَەی تىرکًەَی . وەک ئەو نکبتە ثىو  و نەتێک نە گیبَی ضەیتبَی وی هەثىو
. ثێ ئیذسبس و هەست و ثێگیبٌ کە ثە نێهبتىوی پەرەچەَگ نە گەڵ ژیبٌ سبسصرا ثىو

لیبـەیەک کە هەر کبری ثۆ ثەرصەوايجىوَی ژیبٌ ثە ڕەوا صەساَی،وەکىو ئەيە سزوضت 
پێطتز پێطجیُی کزص ثىو،وەکىو وی ڕەچەڵەکی ئەواٌ سێضەتز نە ژێز سۆرو ثبراٌ ژیب ثىو 

و نە گەڵ سزوضت جەَگیجىو و َەک تەَیب ضکڵ و ثیچًی سۆیبٌ ثەگۆڕاَکبریەک ثە 
ئەواٌ صاثىو، ثەڵکىو نە سۆ ڕاگزی،نە ضبوەت و ئێزەیی نە تەيبح و ثزسیبیەتی سۆیبٌ ثە 

. ئەواٌ ثەسطیجىو

کە وارصی هۆصە ثىو ثە چبوەکبَی . تبيی سارو صەساَی،وەکىو تبيی هبروێ تبڵىو َەرو ثىو
ضبگیبٌ،صەڵێت دەکیى ثبضی گىتىویە : " واق وڕيبوی تىرکًەَی چبوی نە يٍ کزص وگىتی

پێی " ئەيٍ گىتى" يەگیٍ يزۆڤ چهۆٌ صەيزێ؟.  ئەتۆ صەيزی، نە ضەڕڕت سەاڵس صەثى
". ثڵێ ئەيٍ سۆر نەيێژە يزصووو

ئەيٍ ". ئەگەر يُضاڵەکەو نە ثەر َەچىوثىایە هەيىو، يبڵ ئی يٍ صەثىو: ضبگیبٌ گىتی
ثێ ئەوەی ثًهەوێ صەستى ثە پێکەَیٍ کزص،پێکەَیُەکە ویطک و ثە التبو ثىو کە يىوی نە 

کىڕیژگە نە يبڵ . نەضی يزۆڤ ڕاست صەکزصەوە،ثە جۆرێک کە صەَگی سۆو َەصەَبسی
نەو وەستە تێگەیى کە ثۆچ يزۆڤی لەسبو نە ڕووی کەیؿ کێزصی صەسک ئێسکی . صەرپەڕی

کەیفی ثڕیُی گۆضتی َەريەی ثێڕەگ و چەورایی کە ! ثە ڕاَی يەڕەکبٌ سبوێٍ صەکزصەوە
نە َبو وی سىێُی يزصوو، نەتە سىێٍ وەکىو لىڕ کۆ ثجۆوە و نە سڕسڕوکەی پەسەکبٌ صڵۆپ 

سەگەکی سەرص نە پێص لەسبوسبَە، چبوی نە کەنهەی . صنۆپ سىێُبو صەتکب سەر هەرص
ثڕیىەی گبیەک کە نە سەر هەرص کەوتجىو صەکزص،  هەر وا سەری هەيىو يەڕەکبٌ، ثەو 

چبواَە، کە چۆکێک تۆسی يزصَیبٌ نە سەر کەوتجىو، ئەواَیص صیجىویبٌ، ئەواَیص 
! صەیبَساَی

نە ئبکبيضا دبنێجىوو کە ثىويە ثە َیًچە سىصایەک،نە سەرووی هەيىو ئبتبجیەکبَی ثێ 
. ثبیەر و گچکەی سەڵک ثىوو، يەسەنەی ئەسەنی و ئەثەصیى نە سۆيضا هەست پێضە کزص

ئبسیزەت و پبضەڕۆژوو  صوا ڕۆژ، یبٌ هەيیطەیی ثىوٌ چییە؟ثۆ يٍ نە َبو َەچىوٌ و 
َەپسبَەوە و ثەرصەوايی، ثزیتی نەيە ثىو کە نە ڕەر چەيی سىورٌ،نە گەڵ ئەو نکبتە 

ثکەو و تەَیب چزکەیەک چبوەکبَى نە سەر یەک صاَیى و سەرو نە "سەريبيەک "گەيەی 
. َبو صاوێێُی وی وەضبريەوە

 نە َبکبو ئەو ثۆچىوَە نە يٍ صا گىورا کە نە گەل سۆو لسە صەکزص، ئەویص ثە ضێیىەکی 
ئبوارەیی و َبيۆیی و کەس َەَبسی و هەتڵەو هەڵىەصایی و تەرەو تەوەالیی و صەر 



ویستى نە گەڵ سۆو ثبسۆو، ثەاڵو نێىەکبَی ثە ڕاصەیەک لىرس ثجىوٌ کە . کزاوی
ثەاڵو ثێ ئەوی نێىەکبَى ثجۆڵیُەوە و . تەَبَەت ئبيبصەو دبسر ثۆ کەيتزیٍ ثسوتٍ َەثىو

. ثجسووٌ یبٌ صەَگی سۆو ثجیسى، هەستى پێکزص کە نە گەڵ سۆو لسە صەکەو

 نەو هۆصە صا کە وەکىو لەثز، هەر چزکە تەَگ تزو تبریکتز صەثىو،ضەو ثە سێجەرەکبَی 
نەثەر چۆڵەچزا کە صووکەڵی صەکزص ثە . تزسێُەرو تۆلێُەر، صەورەی يُی گەيبرۆ صا ثىو

پبڵتىو عەثبیەک کە نە سۆو وەرپێچبثىو وضبڵگەرصَى ثەستجىو ثە ضیىەیەکی  ثێضەَگ 
گۆیب پیزە يێزی . َیسێکەو ڕاستەلیُەتز نە سۆو ثىو. سێجەرو وەصیىار کەوتجىو

سُسرپُسری،يزۆڤی لەسبو،َەَکی سۆضەویستى و سێساَى نکبتە هەيىو سێجەری يٍ ثىوٌ، 
نەو چبسە ثجىوو ثە کىَضێک، . ئەو سێجەراَەی کە نە َبویبَضا سیُضاَی و دەپس ثىوو

. ثەاڵو گًەگًى نە گەروويضا دبسێ ثجىو،ثە ضکڵی پُۆکی سىیٍ، ئەواَى تؿ صەکزصوە
سێجەرو نە سەر صیىار  !  ڕەَگە ثبیەلىضیص  َەسۆضی هەیە، کە وەکىو يٍ ـکز صەکبتەوە

. ثجىو ثە کىَض و ثە ضیىەیەکی سۆ سىار کزصَەوە، َىسیُەکبَی يُی ثە ورصی صەسىێُضەوە
ثە سیهەی چبوو  کە نە . ثێگىيبٌ ئەو ثبش تێضەگەیی، تەَیب ئەو صەیتىاَی ثفبيێت

. سێجەری سۆو صەڕواَی، صەتزسبو

ثە ضكڵ و . ضەوێکی ثێضەَگ و کپ و تبریک، وەکىو ضەوێک کە هەيىو ژیبَی يٍ صاگزتجىو
ضەيبیهی تزسەَۆک کە نە صەرو صیىار، نە پطت پەرصە، گەيەیبٌ ثە يٍ صەکزص والسبیبٌ 

جبر وەثىو هۆصەکەو ئەوَضە تەَگ صەثىو وەکىو وەی کە نە تبثىوت صا . صەکزصيەوە
. الجبَگەکبَى صەسىتبَەوە، صەيبرە هەستەکبَى ثۆ کەيتزیٍ جىڵە دبسر َەثىوٌ. َىستجى

لىرسبیەک نە سەر سیُگى ئەيُی ـطبر صەصا و ڕێکضەکىضی، وەکىو ثبرستبیی ئەو 
جەَضەکەو کەنەضبَەی کە ثە سەرپباڵَی پطتی ئەسپەکبٌ ڕەضی کس صاصەکەٌ وصاصێٍُ و 

.  تەدىیهی لەسبوی صەصەٌ

وەکىو کەسێکی اڵڵ، کە . يزصٌ نە سەرە سۆو گۆراَی سۆی ثە َبرە َبر صەست پێضە کزص
َبچبرە هەر وەضەیەک صوو پبت کبتەوە و کبتێک کە کەسێک ضێعزێک تەواو صەکبت، 

صەَگەکەی وەکىو نەراَەوەی صەَگی يطبر نە سەر . صیسبٌ نە سەرڕا صەستی  پێضەکبتەوە
گۆضتی نەضی تێک و چڕژ، ثۆ لەاڵضتٍ، صوایی  صەرسوو لەڵطت و تیک پێضاٌ، 

. صاصیضەلەڵێطیت،هبواری صەکزص نە َبکبو کپ و ثیضەَگ صەثىو

هیچتب چبوەکبَى َەچىوثىوَە سەو، کە صەستەیەک پبسەواَی يەست نە پطت هۆصەکەو 
وەرە ثڕۆیٍ تبيەی ثشۆیٍ،ضەڕاثی يىنکی : " تێضەپەڕیٍ و پێکەوە ئەو گۆراَیبٌ صەگىت
نە دبڵێکضا کە سەر ئەَجبو :  ثە سۆو گىت". ؟.ڕەی ثشۆیٍ، ئێستب َەسۆیٍ کەَگێ ثشۆیٍ

نە َبکبو لىەتێکی ثباڵ صەستی ثەضەریى نە سۆيضا . ڕۆژێک وەصەستی صارۆؼە صەکەوو



هەست پیکزص، َێىچبواَى ـێُک ثۆوە، ڕاثىوو عەثبی سەرصەو نە سەر ضبَى ـڕیضا، 
ضبڵگەرصَى سەر نە َىی نە صەوری سەرو هەاڵَض،سۆو کۆڕ کزصەوە، چىوو کێزصی صەسک 
ئێسکى کە نە سهىەتی نە َبو يجزی صاَب ثىو، هێُب صەر،سەثز سەثز ثۆ الی هۆصەی ئەو 

کە گەیًە ثەرصەرکە، هۆصەکە نە تبریکبیەکی ثىڵیڵ و ئەَگىست نە چبوصا . نکبتە ڕۆیطتى
هبتی؟ ضبڵگەرصەَت : "ثە ورصی گىێچکەو هەڵشست،صەَگێکى ثیست کە صەیگىت. َىلى ثجىو

!" ثکەوە

صەَگەکەی  سەَگێکی ضیزیٍ ثىو،وەکىو سەرصەيی يُبڵی نێهبتجىو، وەکىو َبرە َبرێک کە 
ئەيٍ ئەو صەَگەو پێطتز نە سەوێکی لىوڵ و گزاٌ . ثێ ثەرپزسی نە سەو صەیکەٌ

ئبسۆ سەوی صەثیُی؟ صەَگی وکپ و گەورە وەکىو صەَگی کێژۆڵەیەک ثجىو کە نە . ثیستجىو
ثەڕێک ڕاوەستبو سەر نە . ی صەکزص(گەيەی سەريبيەک)لەرار چەيی سىورٌ نە گەڵ يٍ 

!". وەرە ژوور،ضبڵگەرصەَت ثکەوە: "َىێ گىیى نێجىو کە گىتی

ئەيٍ نە سەرەسۆ نە تبرێکی صا چىويە هۆصەکە، عەثبو ضبڵگەرصَى صەرهێُبٌ، سۆو ڕووت 
کزصەوە، ثەاڵو َبساَى ثۆچ ثەو جۆرە کە کێزصی صەسک ئیسکى نە صەستضا ثىو نە َبو َىێٍ 
. سساو؟ گەريبیی جیىو ثبَەکەی وەکىو ئەيە ثىو کە گیبَێکی تبسەی ثە جەستەی يٍ پڤی
صوایی نەضی ضیزیٍ،ًَضارو سۆش گەريبیی ئەوی ثە ثیزی ئەو کیژی ڕەَگ پەڕیىەی کس، 

کە چبوەکبَی گەورەو ثێتبواَی تىرکًەَی هەثىو نە لەرار چەيی سىورٌ نە گەڵ يٍ 
َب،وەکىو صەعجبیەکی صڕَضەو وەدطی و ثزسی . گەيەی سەريبيەکی صەکزص نە ئبيێس گزت

واو هبتە ثەر چبو کە . هێزضى کزصە سەر و نە لىواڵیی صڵًضا پێى َبسۆش و صڵُەسىاس ثىو
نەضی يبَگە ضەوو ـێُکی وی، نەضی . هەست و ئەویٍ وؼەرس پێکەوە ثىو

کە نە صەورەی َێچیزی سۆی صەهباڵ،نێک ثۆوە و ئەيُی نە َبو سۆیضا " يبرَبگ"سێساَى
گۆضتی ثبسکەکبَی َەريی کە نە صەورەی . عەتزی سیُگی يەست هێُەر ثىو. دەپس کزص

نەو چزکە تبسەو ئبرەسووو . گەرصَى هباڵ گەريبیەکی جىاٌ و َەرو و سۆضکۆکی هەثىو
صەکزص کە ژیبَى صوایی پێ هبتجىایە، چىَکە نەو صەلیمەصا ؼەرس کیُەو صڵ ئیطی کە 

ثێ . سەثبرەت ثە ویى هەثىو نە َبوچىو ثىو دەونًضەصا کە پێطی گزیبَی سۆو ثگزو
ئەوەی ئبگبو نە سۆو ثێت وەکىو يىدیجەتی گیب، اللەکبَی نە پطت پێیەکبَی يٍ لفڵ ثىو 

ئەيٍ تیٍ ئەو گۆضتی ضیزیُی و تەڕو تبسەیەو . و صەستەکبَی نە پطت گەرصَى چەسپبٌ
. هەست صەکزص، تەواوی سەڕڕە سەڕڕەی نەضی سىژیبگى، ئەو تیُەی تێضە گەڕا و صەَۆضی

. هەستى صەکزص کە ئەيُی وەکىو پبرو نە صەروَی سۆیضا صەکێطب

صەيی تبو وچێژی هبروێی صەصا و تفت و يسر . ئیذسبسی تزس وکەیؿ تێکەڵی یەکتز ثجىو
چىَکە . نە َبو ئەو تەوژيە ضیزیُە ئبرەلەو صەڕژاَض و نە سۆو ثێشەثەر ثجىوو. ثىو



پیزۆسیىو سەر کەوتُی . نەضى ،هەيىو ئەَضايى ثە يُیبٌ ـەريبَی دىکى ڕاَی صەصا
سۆیبٌ ثە صەَگی ثەرس ڕاصەگەیبَض،ئەيٍ يەدکىوو و هەژار نەو صوَیبی ثێ صواییٍ نە 

ثەرايجەر ئەو ضەپۆالَەی هەواو هەوس سەری تەسهیى وسۆ ثەصەستەوەصاَى صەهێُبسىارو 
تبڵەيىوەکبَی وی کە ثۆَی عەتزی َێىکی ئبسکیبٌ صەصا کەوتجىو سەر . کڕَۆضى صەثزص

چڕوچبوو و پێىە َىوسب ثىو هبوارو پەریطبَی وصڵەسۆرپەو سۆضی و ضبیی نە َبسی نەضى 
نە َبکبو هەستى پێکزص کە ئەو نێىی يُی ثە تىَضی گەست،ثە جۆرێک کە نە . صەهبتەصەر

ئبسۆ لبيکی سۆی ئەو جۆرە صەجىوت، یبکىو تێضەگەیی ئەيٍ پێزەيێزی . َبوەڕاست صڕیب
نێى ضەکەر َیى؟ ویستى سۆو َەجبت ثضەو ثەاڵو هەتب کەيتزیٍ جۆاڵَەوە ثۆو نە کزصٌ 

گۆضتی . هەر چەَض دەونىو تەلەالو کزص ثێفبیضە و چىوَە ثىو. َەهبتىو َبيىيکیٍ ثىو
نەو کێطًە . ـکزو کزص ضێت ثىوە. نەضی ئێًەیبٌ پێکەوە نەدیى کزص ثىو جۆش صاثۆوە

کێطًەصا ثێ ئەوە ثًهەوێ صەستى ڕاوەضبَض هەستى پێکزص ئەو کێزصەی کە نە صەستى 
. تڕایەکی گەريی ثە چڕو چبوو صا ڕژاَض. صاثىو وەضىێُکی نەضی وی کەوت و چىو سىار

تەڕاییەکی گەرو کە پڕی صەستى ثجىو هەاڵتى و . ئەو هبواری کزص و ئەيُی ثەرهەڵاڵ کزص
. ئەو يزصثىو. صەستی ئبساص ثىوو نە نەضی وی صا ثە تەوای سبرصثىو. کێزصەکەو ـڕیضا

نەو َێىە صا وەکۆسە کەوتى، ثەاڵو ئەيە کۆسە َەثىو، صەَگی ویطک و التبو ثىو کە يىوی 
ئەيٍ تىلیىو، ساتچىوگ و سبو رێُیطتىو، عەثبو ثە سەر . نە نەضی يزۆڤ لیت صەکزصەوە

نە ثەر ضەثەلی ڕووَبکبیی چۆڵەچزا يستى کزصەوە، . ضبَى صاصاو ثۆ هۆصەی سۆو ڕۆیطتى
. ثیُیى کە چبوی وی نە َبو صەستى صاثىو،و تەواوی نەضى سىێُبوی ثجىو

ثیُیى . چىويە پێص ئبوێُە ثەاڵو نە هەیجەتی تزسبٌ صەستەکبَى نە ثەر چبوو گزت
يىوەکبَی سەرو ڕصێُى . ثجىوو ثە پیزە يێزەکی پەککەوتە- َب هەر نە ثُەڕەت- وەکىو

وەکىو يىوەکبَی سەرو ڕصیُی کەسێک ثىو کە سیُضو نە هۆصە وەصەرکەوێ کە يبرێکی 
نێىو وەکىو پێزە يێز صڕیبثىو، چبوەکبَى ثی . يبرَبگ صەثبڵ کزاثێ، هەيىو سپی ثجىو

يژوڵک ثىو، چەَگێک يىوی سپی نە سیُگى هبتجىو صەر وگیبَێکی تبسە چىو ثىو َبو نەضی 
نە ثُیبت صا جۆرێکی صیکەو ـکز صەکزصەوە، جۆریکی صیکەو هەست صەکزص . يٍ

َەيضەتىاَی سۆو نە صەست وی، نە صەست صێىێک کە نە يُضا وەسەثەر هبتجىو َەجبت 
هەر ثەو جۆرە کە صەستى نە پیص چبوو ڕاگزتجىو نە سۆرا صەستى ثە پێکەَیٍ کزص، . ثضەو

پێکەَێکی لىوڵ کە . پێکەَێُکی تىَضتز نە هەوەل کە جەستەی يُی وەنەرسیٍ سست
پێکەَیُێکی ثەتبڵ کە تەَیب نە ! يەعهىوو َەثىو نە کبو ثیزی ثسر ثىوی نەضى صێتەصەر

ئەيٍ ثجىوو ثە  پێزەيێزێکی . گەرويضا پێچی صەسىارص و نە َبوەکی ثەتبڵ صەهبتەصەر
.  پەککەوتە



 تەواثىو، یبَی ثە صوو ٢٠٠١٢ی ١٠-٢١ صەستى ثەوەرگێڕاَی کزص نە ١٠-٧رێکەوت 
. ڕۆژ (١٤ )دەوتىو
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