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 "ئاسکی بەختی من"

نە ژێر (ضىوری تۆخ)ضپیە ڕۆژێکی  (ضەوز)دەغتێکی (تچکە ئاضک)ئاضکێکی ضپی و خىغکۆک،دوو ئاضکۆڵە،

 .ئاضًاَی تەرزو عاتی

ٌ و کەضک، َىقًی نەَجەو، غەنەَگێٍ تىو  غەزاڵ نە گەڵ تێچىەکاَی نە دەغتێکی کاکی تە کاکی و تەر فرەوا

 .دەنەوەڕا

تچکە کارخەزاڵەکاٌ تازە  چێژیاٌ نە نەوەڕ دەکردو فێری دەتىوٌ، چىَکە ئیذی دەتىایە وازیاٌ نە غیری يەيکی 

ٌ و ضروە و تاڤ و تێرێژ، ئاضًاَی تڵُذ،نە . ئاضىدەیی تىو، تێترضی پێکهاتثىو.  داکیاٌ هێُاتىایە دەغت و تای تطکا

هێًُایەتی و ئاضىودەیی  (جەَگەڵی ئەفالک)ڕەخ نێڕەواری تێکطڕياوی تە ئەضتێرو ضەرچاوە پڕ نە ئەضتیرە،

 .پێکهێُا تىو

ٍ و تە کاَیاوی زوالل و تە تاو و چێژ چ تەرگریەک َەتىو، چ يەترضییەکیع نە تۆضە دا خۆی .  نێڕەوارو،غىێُێکی تژوی

، ئەوها جىاَکیهە و الڤالڤ دەتیُرا کە ڕادەو ضُىورو (کۆيەڵگا)کە وا تىو دوَیا ی ژێُگاری  َاو پطات. َەدە َىاَذ

ٌ و حذوودی َەتىو جێىار تە نەوَێک دەياخچاخ و تە تاو و خۆغچێژی دەَىاَذ کە هەتا تۆ . تخىوب و کەوغە

 .چرکەیەکیع تیری يرٌ تە دڵذا َەدەهات

ٍ و ئاقڵ و . َەخازا تێچىە ئاضەکەکاٌ، کە تە هیچ غێىەو نەوٌ دڵە خىرپەو دڵەڕاوکەیاٌ َەدەزيڕاَذو َەدەزاَی تێگەی

تەو تۆَەوە هەتا دەَگىتاضێکیاٌ نە چێژی تفت و تاڵی يەترضیی و واهیًەی ڕۆژگار . هۆظ و غعىوریاٌ َەتىو

 .َەکەوتثۆ دڵ

ٌ و  َەدەکرد و (خەو گریاٌ (ئاوزیُاٌ َەدەکرد، خەيثار َەدەتىوٌ، هەضتیاٌ تە پڵًە(فايیٍ)ئەواٌ هێچتا، ئاوزا

چىَکە نەو کاتەوە کە هاتثىوَە . َەیاَذەزاَی  پەژارەو کىل  و کەضەر چێێەو تێُتەَگی چ تاو و چێژێکی تاڵی هەیە

ٌ و  ضەر گۆی زەوی، نە ڕەخ و نە گەڵ داکی خۆیاٌ تىوٌ، غیریاٌ نە يەيکی ئاییا و، ئاویاٌ نە کاَیاوەکاَی ڕوو

ضەردەيێکی کىرت نێیاٌ دوور تثىو، زوو گەڕاتۆوە الیاٌ، زۆری " ئايە"جارێکێع ئەگەر . زوالل، َۆغی گیاٌ کرد تىو

تە  تاقی تەَیا َەهێػتثىوَەوە، هەڵثەتە ئەو چاخە کىرتەظ، تێچىەکاَی تە َائەيیُی و  تێحاغارگە تەرهەڵاڵ َەکرد 

نە قەڵػتی دارێکی کهۆر،نە َاو : تۆ ًَىوَە. تىو، تەڵکىو ئەواَی نە پەضیىێک، نە حەغارگەی تێترش داَاتىو

ٌ و کۆزی غیاڵَێک   ..کەنێُی گاغە تەردیکی چیا، یاٌ نە َاو پۆنە قايیػەاڵ

 .تێچىە ئاضکەکاٌ، چ دوَیایەکی خىغکۆک و جُذی و جىاَیاٌ هەتىو

 .تێ خەیاڵ و خۆظ خەیاڵ

نە پاڵخۆیاَذا ئەوهایاٌ نێکذەداوە، تۆچىوَیاٌ وا تىو کە دوَیا دایى و دەرهەو ئەوهایە کە ئەواٌ تێیذا دەژیٍ، 

 !دوَیایەکی دیکەیاٌ نە خەیاڵی خۆیاَذا هەتىو

 .تێچکە يايسەکاَی جىاَکیهە، فەرخە ئاضکەکاَی ڕوو گەظ،جىاٌ قەاڵفەت تەکىوزو ڕێکىوپێک

ٌ و، کار خەزاڵەکاَیع تە َازو کریػًەو جىاٌ تىوٌ، تۆیە پێیاٌ دەگىت   .جىاَچاک: یاَی(گىیسەل)ئايە، جىا

ٌ و : تەاڵو گىێسەل،جگە نە خىێٍ غیریُی و دەاڵنی و جىاَچاکی، غتی دیکەغی هەتىو ٌ و جەڕتاَذ وەکىو ئەزيىو

ٍ و ئاوەزو هۆظ و کارزاَی ٌ و هەو .  تاقیکاری و تێگەی تەَیا هەر تۆ ئەيە چاوەکاَی جىاٌ َەتىوٌ، تەڵکىو هەو جىا

ٌ و تازرەو ترش رێُیػتىویی و ضڵ و قىغقی ٌ و دەوقاَذ گىیسەل کە چاوی نە . ڕووَاک و وردتیٍ، هەو تەژی نە ئەزيىو

ضىيای چاوەکاَی  رێژە :  ئاضکۆڵەکاَی دەکرد،نە چرکەیەک هەزار ڕەَگ و غىێُەواری ژێىاری دەتیُی، دەتگىت کە



ئێطتاظ نەو .  دەڕۆٌ،،نە راضتیػذا ئاضکۆڵەکاٌ هەودای نە يىو تارێکتریاٌ ئەدی و گىیسەل گرێى گەوەی يىوەکاٌ

حاڵەدا کە گىێسەل نە کارخەزاڵەکاَی ئەڕواَی،نە الیەک نە تەياغای واٌ َىقًی ورغە تىو، نەو حاڵێكذا،دڵ و 

  .دەریای خەو (جەرگی)کەزەتی

ئیذی تۆ دەریای خەو،گىێسل؟ 

چىَکە دەزاَى کە دوَیا ئەوها تە ضەهم و ضاَایی و تی تۆڵە داَەوە تە کەش َادەٌ،تۆیە کە تۆ تێچىەکاَى  ..."

ٍ و خەفەتثارو ٍ و خەيگی  ".دڵثەخىێ

غایهەخاَی و کەیف "...ئەدی تۆچ ڕووگەظ و دەو تە تسەو تە خەَذەی؟،چهۆٌ دەغێی کەیفت خۆظ تێ؟

خۆغیەکەو  زوو تێپەڕیىو،تێ هێى و تُاخەو تێ دەوايە، غایهەخاَی زوو تێپەڕیىەو نەو تێخەتەریەیە، تێخەتەری 

. چاوو نە ضەریاَە هەتا چرکەکاَی هێًُایەتی و پارێسراٌ تە تێخەيیی و تێ کۆڵە يەرگی ژیاٌ تکەٌ. تێچىەکاَى

 ...ئاخ. خۆغحاڵى نەو چرکاَەی پاراضتٍ،خەيُاکى نە تی ئیعتیثىاری ئەو دەيىوکەو ضەروتەَذو پػىوی چرکەکاٌ

ٍ و نە درێػىکەی تە ژەهری دوَیای زاڵى و تێثەزە، هێػتا چیاٌ َەَۆغیىە، ئەواٌ  هێچتا  ئەواٌ وا داتُێ  دوو تىوک

ئەو هێًُایەتییە وەکىو ضیپەو تۆضەی يەترضی ... تەاڵو ئەيٍ. ئاگاەو خەتەریاٌ نە يەترضی و فەتەڕات َییە

 "ئاخۆ دەتىاَى چ تکەو؟ چ ڕێگاچارەیەک تذۆزيەوە؟... دەتیُى، َەک غىێُێکی  يتًاَەو تێ ترش و ئەيیٍ و

دڵەڕاوکێ !  گىێسەل هەر وا دڵەخۆڕپەو دڵکريێثىوَی نەيە تىو، کە َەیتىاَیثىو تێچىکاَی خێراتر ئايادەی زیىار تکات

نە تەر ئەيە دڵی َەهاتثىو کە گرێی تىخچەی تاڵی . ڕەَگە هێػتا زۆر زوو تىو،ڕەَگە. کارێکی جێثەجێ َەکراو

 .و نە ڕۆژاَی ڕەغی زەياَە داخی دڵیاٌ تۆ هەڵڕێژێ. رۆژگار، تۆ تێچىەکاَی تکاتەوە

 .گىێسەل دایک تىو

ٍ و هێًُاتی، خەیاڵی  تێچىەکاَی تێکذاو  داک، دڵی تەرەدایی َەدەدا هەودای جىاَی دوَیای ڕازاوە تە ئەوی

تػًسێُێ و تپطێُێ، چىَکە تە تاغی دەیساَی هەر چاخ تێچىەکاَی غتێک نەو غتاَە تساٍَ، ئیذی ئاراو قاراویاٌ 

  .نە دڵ هەڵذەگێرێ و قەاڵفەتی جىاٌ ڕضکاوو ڕوخطاری گەغی ژیاَیاٌ نە تەر چاو تێکذەغکێ

ٍ و ضەر خۆظ تٍ، تێچىەکاَی َازەَیُى، ضەرخۆظ و تێخەیاڵ و ئەيٍ ضەر دەيێک . کە وایە نێگەڕێ تا هەَذێ هێً

کەیف خۆظ و دەو تە تسە نە ضەرخۆغی و يەضتی و تێخەیاڵی ئەواٌ، و دایى و دەرهەو خەيگیٍ و تە ئاخ و 

 .حەضڕەت، تە پەرۆغى نە ضثەیُەی دواڕۆژ

 

ٌ و تهییسٌ تە ڕووگەغی ٍ و هەڵپەڕ ٍ و ئەو دڵەڕاوکەییەو دڵەکىتەو چاو نە . هەَذێ تڵەوەڕێٍ ئازیساَى، تڵەوەڕێ ئەي

ٍ و دڵپەغێىی هەيێػەیی ٌ و داتەيی ٌ و خى غێىا  "...دواتىو

ٍ و جەفم    .و خۆف، نە دڵی ضاَایی و تێخەيی(ترش)يەترضی نە َاوەوەی هێًُاتی،ترش رێُػت

چ زۆر،چ زۆر، ئەگەر ئەو چرکە ئەوها تێخەوغثىوٌ ئايادە َەکراتىایە، ئەگەر ئەو چاخ و کات و ضات و چرکە ئەوها تێ 

عەیة و جىاٌ َەدەتىو، ترش و نەرزو دڵەراوکێ گىێسەنی گەيارۆ دەدا، چ زۆر، گىیسەل چ حااڵتێکی تاغیهی و 

 !ئەراگیهی و غەوارەیی و ضەر ضىڕياَی هەتىو

ٌ و غڵەژاَێک تە َهێُی نە دەرووَی  :چ ڕوگەغیەک و دەو تەتسە تە ڕەواڵەت، و چ دڵە خۆرپەو ڕاچڵەکا

 ...تەپ،تەپ،تەپ،

 ...تەپ،تەپ تەپ،

ئەيە دەَگی دڵی خىدی گىیسەل تىو، کە ئەو نە ضیُگیذا دەیثیطت،دەَگێک کە یەکەيیُجار نە َاکاو نە دڵی 

ٌ و ڕازاوەو تێ ترش و ئاراو، تەڵکىو پڕترش و واهیًەو دڵەڕاوکێ- پێذەغت تەرزتۆوە،  هەيىو - دەغتێک ئیذی َە جىا

 :نەظ وو گیاَی گىیسەنی پڕو دارياڵ و نێپاونێپ نە تۆقیٍ کرد

 

تەپ، تەپ، تەپ، 



تەپ،تەپ، تەپ، 

دەَگ، 

دەغتێکی تەژی نە دەَگ،دەغتێکی پڕ نە ضىارە، 

 .گىیسەل ضەری وەرگێڕاَذ تىو، نێذەڕواَێ

ئەيە یەکەيیٍ جار تىو کە . تێچىەکاَی گىیسەنیع وەک داکی خۆیاٌ ضەریاٌ وەرگێڕاَذ تىو، چاویاٌ نێذە کرد

ئاضکۆڵەکاٌ ئەو دڵە ڕاوکەو غڵەژاَەیاٌ نە خۆیاَذا هەضت پێذە کرد، ئەو غێىازەیاٌ نە خۆیاَذا تەجڕەتەو 

 .قىوَەکەو جەڕب و زيىوٌ دەکرد

ٍ و نەوەڕگە،نە تۆزی خەفەت َىوقى تثىو  .ئێطتا ئەو دەغتی تژوی

و دەغتی پڕ نە خۆڕ نە . ڕۆژ نە چاوی ئاضکۆڵەکاَذا گسَگی دا،تەر نە وەی کە کێىەکاَی هەور، چاوی خۆر داتپۆغٍ

 .ضۆيای چاواَذا تکەوێ،تەر نە وەی کە تە تەواوی نە ژێر ضًی ئەضپەکاَیاٌ وەنەرزیٍ کەوێ

ٌ  و گرێیاٌ خىارد  ٌ و نێکهااڵ  .نە َاکاو خۆر ڕوخطاری نە تٍ هەورەکاٌ وٌ کرد،هەورەکاٌ نە َاکاو نىونی َاو یەکثىو

 .دەغتی کەضک نە َاکاو تە تەواوی ڕەَگ و ڕووی تێکچىو ژێرکەفت

ٌ و َێچیرواَاٌ نە َاو تەپىو تۆز تە ضەرڕەو ... تۆزوخۆڵ... وتۆزو خۆڵ  تە ضەر جەو، هەيىو دوَیای پڕ کرد، ضىارەکا

 :تەرەو پێع دەهاتٍ

 

تەپ،تەپ، تەپ 

تەپ، تەپ، تەپ،  

قەضتەضەری، ئێطتا جەضتەی وەدەر خطتثىو، 

 .گىێسەل هەنێُگی داو دەرپەڕی

ضیپەالٌ کرد تىو، دڵەڕاوکەو دوو دڵیػی پەیىەَذی تەو  (ترش ونەرز)گىزەل تەر نەيە، هەضتی تە تۆڤەو

 .يەترضییە تىو کە هەضتی پێکرد تىو

گىیسەل غاری دەدا، 

غاری دەدا، 

تەپۆڵک تە تەپۆڵک، 

جۆگە تە جۆگە، 

يێػە تە يێػە، 

و ضىارەکاٌ تە دوایذا ئەضپەکاَیاٌ  پڕتاو کردتىو، هەضپەکاٌ یەک یەک ياَذوو غەقی  دەتىوٌ، یەک یەک تە 

 .هۆی ياَذوو تىوٌ دەریاٌ َە دەکرد دادەيااڵٌ

گرد تە گرد، 

جۆگە تە جۆگە 

نێڕەوار تە نێڕەوار، 

نێىار تە نێىار، 



هەضپەکایاٌ داَە تە داَە دەوەضتاٌ، چەتر دەتىوٌ، . ضىارەکاٌ نە پێػەوەی چیاکاَی تەپىو تۆز دا نە غار دا تىوٌ

ٍ و نە خۆڵ دەگەوزیٍ ٍ و دەکەوت  .دەریاَُەدەرتڕی ضەرضًیاَذەداو ڕەتیاٌ دەتردو هەڵذەَگىوت

 .ضىارەکاٌ چرکە تە چرکە، نێیاٌ کەو دەتىو، وای نێهاتثىو کە دەکرا تژيێردریٍ

 ...هەَىوکە چەَذ ضىارێک

 .یەک وەک پێػقەڕەوڵ، نە پێػەَگ، ضێیی دیکە نە پػتەوە،نە دوایی ضىاراٌ... هێػتا حەوت ضىار

نە غار داتىو، گىێسەل نە هەر گەوەو پاوەروتێکی خىار پێچە، گىرگە ئاوڕێکی  (تێػەرو)ضىاری پێػەَگ تە ئاوە ضىو

ویذەداوەو پێی پێىەدەَا، ضەرەتا هەر ئەو ضىارەی دەتیُی تە تریقەیەک نە تەرزایی، کە تا عەتا تُەوغەکەی  

هەڵذەداوە و دەیهەراَذەوە، و ئەو هەضپی تیسچەَگی وی کە ڕەَگ ضپی خۆظ تەزو َاوەضتەک و تێ ئەوەی 

 .هەضت تە غەقی تىوٌ تکات، نە غار دا تىو

هەضپ و ضىار،نە َاو چاوەکاَی گىێسەنذا گرێیەک نە يەترضی يرٌ تىوٌ، هەر وەک گىیسەنێع نە تەر چاوی 

 .تىو(صرصر)ضىارەکەو هەضپ  تای ضەڕ ضەڕ 

ئێطتا ئەو نەو کاتە . نە قەڕاخ دەضتی گىێسەل هەردی دڕاَذ...تێرێک نە ياڵی کەواَی دەرچىو،تە وغە وظ

ئاضتەو و دژوارو ضەخت و  يەترضیذارە، دڵی  تە دوای حاغارگەیەک دا تىو، ياَذویی و غەقی تىوٌ دەهات هێسو 

 .تىاَای نێثثڕێ و نە تاقەتی تخات

 :گىێسەل خۆی هاویػتە َاو نێڕەوار

 (جەَگەڵی ضەر تە ئەفالک)

ئیذی ضىاری يەیهەو تُەوظ، تیری . تە جێ پێػىێُی ویذا ضىاریع خۆی نە نێڕەوار کێػا

 .وەک وەی تىو دەیەویطت کە گىێسەنی تە زیُذوویی تگرێ. َەدەهاویػت،کەيەَی وەدضت و ئايادە تىو

 .دیطاٌ گەوەو خىارپێچەو پاوەرۆت و هەاڵت هەاڵت و تێتەقاَذٌ، نەو تەیُە تۆ ئەو تەیُە

 !دەتگىوت گەيەیە

ئەضپایی و دەرپەڕیٍ، هێرظ و ضاوە ضاوە،هجىوو و غم و غەوێقی، 

تەَگەی َىێژی غێىاٌ،  

تاوپەڕو خۆرَػیٍ، 

تە . گىێسەل ياَذوو تێگیاٌ تىو تەَیاو، تەَیا هىيێذیکی هەتىو، کە تىاَی تىای هەضپ و ضىارەکەظ نە گیاٌ تخات

 .تەڵکىو تتىاَی ئەو گەيەیە تخاتە تاریکاَی غەو. هیىایەکی ئەوها تىو، تاقی هێسو ورەی تە کۆيەک وەرگرت

 .غەو دەغیا، حاغارگەی وٌ تىوَی تێ

تەالو خۆ فریىوداٌ، 

 :گىێسەل نە پڕا خىی نە گەياروو دا تیُی

 "!دەَگی ضىارەکە هات، ئەيریذا تە زیُذوویى دەوێ: ضىارەکاٌ نە هەيىوالیەک نە تەیُی خۆیاٌ گرتثىو

ٌ و،کەيەَەکاٌ  .ئێطتا دەضتەکا

 .دەش و تاضکی هەر ضىارێک وەک تاڵی هەڵۆیەک نە تەر یەک دەتڕازاو پاٌ دەتۆوە

ٌ و کەيەَەکاَیاٌ  .تاڵەکاَیاٌ نە تۆ تىوڕ هەڵذاَی کەتىو

 "تە هیىای دەضتخۆغاَە



هێػتا هىيێذ نە : تەاڵو هیىا هەیە. َە تەَیا نە الیەک هێرغیاٌ هێُا، َە تەَیا نە الیەک. کە وا تىو فریىیاَذا تىوو "

 "دەش َەچىوە

 .هێىای گىێسەل ئەو ضىارەی ضىرخىٌ تىو، کە دەیهەویطت ئەوی تە زیُذوویی تۆ تگرٌ

ئەگەر تە پێچەواَە تىایە، هەر ضىارێک دەغیا تیری تهاوێتێ و گىێسەل تە چەتىوَی دەیتىاَی نە تاراَی تیر گیاٌ 

تەاڵو هەَىوکە غاَطێک نە گەيەی غەڕ تۆ وی ياتۆوە،گىێسەل تێکۆغا دیطاٌ ئەو غاَطەی تاقی . دەرتەرێ

 .کاتەوە

گىێسەل تىو تە ضێثەر دەرپەڕی، 

تڵیطەکاٌ نە ضۆيای چاوی يايس دەَێػت،َاچاریاٌ تە ڕاوەضتاٌ . نە حەوت ڕەخ ئاگریاٌ کردتۆوە (ئاور)تەاڵو ئاتەر

 .دەکرد

 .ترووضکەی ئاگر،يايسی نە جێىە تسيار کىت دەکرد

گىێسەل تڕضت نێثڕاویی و تێتاقەتی قثىوڵ کردو تە َاهىيێذی حازری خۆ تە دەضتەوەداٌ . نە حەوت ڕەخ (ئاگر)یاگی

دڵی دار . ی ضاقەتەی دار داو فريێطک تە پاَای ڕوويەتیذا نىوزەوی تەضت(وەتەدەَە )نە َاهىيێذی پاڵی. تىو

 .قەڵػی تردوو زگی کردەوە گىێسنی دەخىیذا جێکردو حاغاردا

 .گىێسەل دیطاٌ زیُذوو ياوە

 .زیُذوو هەتا دايرکاَی تڵێطەی ئاگری تیرەکاٌ،هەتا کازیىەی تەیاٌ

 :زیُذووغەيثارو خەيُاک،تە پەرۆغثىوٌ تۆ تێچىەکاَی

ئاخۆ قايێػەاڵَێک، يێػەیەک، پۆنەدارێک، گاغە تەردێک، کەَذاڵێک، تە تاوەظ هاوەاڵیی ئەو گىڵە ضىوراَەی "

 "يٍ حاغار دەدات؟

 .ڕەَگە ڕەَگە

گىێسەل نە ضثەی فکر دەکردەوە،نە ضثەی،نە دەغت، نە هەتاو، نە ضىارەکاٌ، ئەو ضىارەی ضىوری يەیهەو 

کە نەو غەوی تەفری،نە یەکەيیٍ ڕۆژی جیا  (رەَگ کەضک)و تەو ڕەغًاڵە ڕەغەی ضەر تە ژەَگار. تُەوظ

تىوَەوە نە داکی، ئەو پەَای داتىو، تەو کێژەی کە َاوی خۆی تە گىێسەل داتىو، کێژێکی تە کەزی هۆَراوە، 

 .ضىوری ئاوریػًی، کەراضێکی چیُذاری ضەوزو تاضکاڵوی غاَص نە ضەرۆی َێىچاواَی (کىنەجەی)کىرتەکی

کێژێک کە تە تۆَەی خێرو تەرەکەتی غەوی تىکیُی، گىێسەنی نە َێچرواٌ کڕیثۆەو ئەوەی پەَادا تىو و پاغاٌ ئازاد و 

 .تەرهەاڵی کرد تىو

 .گىێسەل، نە خەیاڵی گىێسەل تىو، کە کازیىەی دا

 .هیىا،جارێکیتر چرۆی کرد

ئەو کەڕەت گىێسەل نە چاخی تاریکىو ڕووَی تەیاٌ نە َاو دەغت تىو، وەکىو ضێثەری تاڵی پەرکۆرێک،یاٌ َیطیێ 

 .وضێثەری هەورێکی راپێچاوو تاراٌ تەنێکهااڵٌ تەرەوپێع دەچىو

تە : "ئێطتاظ هەروا زیُذوو تىو،زیُذو نە دەغتێکی ڕەَگ عاتی کازیىە، کە دیطاٌ ئەو  دەَگ ئاوازەی داوە

 "!زیُذوویى دەوێ،هەتا ئەگەر دوایی حەوت غەو ڕۆژ

 

 .گىێسەنیاٌ تە تڕضت نێثڕاوی دەویطت

ضەرەتا دەیاَەویطت ئەوی تەَگە َەفەش و پػىو ضىار کەٌ، پاغاٌ  نە تێ ورەویىو تێتاقەتیذا َاچار تە خۆ تە 

تێکۆغاَێکی ئەوها تۆڤەو يەترضیذار هەڵگری هەضتی گىێسەل .  دەضتەوەداَی تکەٌ، و ئەو کات وەچەَگی تێٍُ

تەاڵو يردٌ چاخێک هاضاَی دەَىاَذ، کە گىێسەل تەَیا .  تىو،حەونی کىژراَی و قەتىونی يرَی  کار ضاَایی دەکرد



. تەاڵو گىێسەل تەَیا خۆی َەتىو،ئەو دوو تێچىوی تسر تىو، وٌ تىوغی هەتىو. تىایە، کە تەَیا خۆی دەکىغت

ٌ و تەغقەيی تێ ضثەی  .ئاضکٶڵەکاَی کە ئەو نێیاٌ دوور کەوتىوتەوە، تارکەوتىوو تۆژيا

ئاخۆ زیُذووٌ؟ یاٌ نە ژێر ضًی ... تەڕاضتی ئەی گىڵە ضىوراَى،ئێىە چ دەکەٌ،نە چ حاڵذاٌ؟ تەکثیرتاٌ چییە؟"

ئەو هێرظ کەراَەی قاضیذی يەرگ نە َاو چىوَە؟ و ئەگەر هێػتا زیُذووٌ، ئەزيىوَی یەکەيیٍ ترش و 

ٌ و تە چ غێىەیەک نە دڵذا نێکذەدەَەوە؟  "دڵەڕاوکێ و دڵە خۆرپەی خۆتاٌ چهۆ

تێکتەپیىو  (چادر)نە ئاکايذا ڕۆژی حەوتى گەییە جێ، ڕۆژی حەوتەو و تڕاَەوەو پاوەياَی دەغتێکی ضىزیاوو کىێُی

کە ڕۆژو ڕۆژگارێک گىێسەنی نە . ئەيە هەر ئەو دەغت و ئەو غىێُی ئاغُا تىو. تیکقرياو، نە تەر یەک تاڵو تىو وڕووژاو

 .و پێػێهکراو ضىزیاوە (غێالٌ)دەغتێک کە هەضتی تەپص. پەَاخۆ گرتثىو، پاغاٌ ئازادو تەرەڵالی کرد تىو

ئەو هەيىو پیاوو ژَاَەی دەَگیٍ و ڕەَگیٍ پۆغٍ؟ نە کىێ وٌ تىوَە، !! تۆچ؟ کەوا تۆ کىێ چىوَەو تۆ کىێ ڕۆیىٌ"

ئەو ضىاراَەی تە زێپک و چاو َەترش و جىايێرو زونف پەرێػاٌ، کە نەو غەوەی غایی، وەک تایەکاَی ضارا ضەر 

تەضتیاٌ تەرزەو کرد تىو؟ نە کىێٍ ئەو ئايُاش و َاضیاگاَەی غەوی تەفری يٍ؟ نە کىێٍ ئەی کەیىاَاَی کەضک 

پۆغٍ تە کەزی هۆَراوە کراضی ضىور؟ جارێکی دیکە داوای یاريەتیتاٌ نێذەکەو، جارێکی تر یاريەتی و داکۆکی نە 

 "!ئێىە دەخىازو پەَاو تذەٌ

تەَیا ڕەغًاڵێک، ڕەغًاڵێکی َێىە ضىزیاو کۆَی دڕیاو، نە ضەر ئەضتىَذەکی تێک تردووی قەڵػاو ڕاوەضتا تىو، 

 .نە تەر تای ضارا وەک دڵی ئەویُذار دەنەری

ٍ و دواییٍ پەَای يُە... خىایا"  .ئەيە دواییٍ هیىای ي

 "!دەچًە ژوور،هەرچێ دەتێ تاڵ تثێ

َیىوڕۆیەکی دارياڵ هەتاو، تێُىو دەو ویػک،گىێسەل چىو تٍ تاَی ضێثەری خێىەتی ڕەظ و کۆٌ و کىٌ کىٌ و 

ٍ  تىو نە وێ نە ئاوێُەی چاوەکاَی خاًَێک ڕاوەضتا کە ئەو تىوکی ئەو غەوی -ضەرضىڕيا- هەَجٍ تە هەَج

 .گىێسەل: غایی تىو، ئەو غەوی ضاڵی پارەکاَە

ٌ و دڵگر ٌ و جىا تێذەَگ و خەيُاک تىو، کسو . تەالو ئەو کەڕەت َەک وا تە کەیف و دەياخ و غۆخ و غەَگ و خاَىويا

الرەيم و داياو پەریػاٌ،تەو کەزی دە پەرێػاَی،چاوەکاَی ئاراو و ضیخًەو کراضیکی ڕەظ،تە ڕەَگی يرٌ نە 

 .تەر

خاتىوٌ گىێسەل، تە تیُیُی ئاضک،ڕووی تە ڕووَاکایی کردەوە، ئەوها وەکىو خۆر کە ڕایەڵىو پۆی هەورەکاٌ 

 :تڕەوێُێتەوەو ڕوخطاری وەدەر خات،دەضتی نە ضەر غاَی تە ئارەقە خىضاوخیطاوی گىێسەل داَاو گىتی

چ خەتەرێکت پێیە، خۆظ !... ئەتۆو ئێرە؟ دۆضتی پارەکاَەو َاضیاگی ئەيطال... ئەی ئاضکی تەختى... های"

خەتەر تێ؟دەَگىو تاضێک نە ضىاراٌ، خەتەرێک نە يێری تێ تاَج و تەخت و غىخ و جىاٌ؟خەتەرێک نە زاوای ئەو 

 "غەوەی قەت نە تیر َەچىو؟ خەتەرێک نە ضەروەری يٍ؟

 .ئاضک ضەری نە ضەر تاضکی خاتىوٌ گىێسەل داَا، تە تێذەَگی فريێطکی نە چاو هاتە خىارو نىوزەوی تەضت

چێت نێقىياوە، ئەی يايسی : "گىێسەل ضەری ئاضکی تە ضیُگی وەَا،ڕووی نە ڕووی خػاَذ، و نێی پرضیار کرد

تەختی يٍ،چێت تە ضەر هاتىوە؟ تىچ وا دەکەی؟ئاخۆ خەوەری َاخۆغت پێیە؟خەتەری تازیەداری؟ 

کاريايسی تەختی خاتىوٌ گىێسەل هەر وا گریا و گریا تە هەَیطکاَەوە،گىێسەل هەروا تە حەوضەنەوە خۆی ڕادەگرت 

ئەيٍ ئیذی ضەتىوریى نێ . دەردی دڵی خۆتى پێ تڵێ، دەی گڕێًاَەی دڵت دەرتڕە:" تاکىو دیطاٌ نێی پرضی

 "!خەالش تىو، تڵێ تساَى چ تىوە؟دەی تە يٍ تڵێ

 :يايس دەردی دڵی خۆی پێگىت و وتی

ئەيٍ ئەتۆ نە تەر چاوو دەضتی واٌ دوور دەکەو ... َا،َا..." هاتىوو هەتا َاوی تۆ وەخۆت دەيەوە، و هاتىوو هەتا"

 "!نە گەڵ يٍ وەرە... وەرە



ئاضک نە گەڵ گىێسەنی ڕۆیی، ئیذی دەرفەتی تۆ هەڵُەکەوت پێی تێژێ ئەوەی کە ئازاری دەدا، تێچىکاَی تسر  

... ها...چىَکە ئەو ضىارەو ڕاوکەراَەظ ضەروتەَذی گەڕاَەوەیاٌ تىو،. هەر تۆغی َەڕەخطا. تىویەتی

 !ئەها. گەیػتُەوە

 .ی دەرگای ياڵ-ضێثەریاٌ نە پاگا

ضێثەری حەوت هەضپ و حەوت ضىار، 

خاتىوَی چادر،گىێسەل، نە ضەر دەراَەی ضەر ضاو تىوٌ ... ضىارێک پێػەَگ و دوو ضىار دواتر،و ئەواَی تر

تەاڵو ئەو ضىارەی تە .  ئەو نە خۆرا حایػاَذَی گەڕاَەوەی  ضىاری تێ تاج و تەختی خۆی نە ضەردا تىو. ڕاوەضتا

ٌ و ضاکۆی ضىوری تۆخ نە تەر، ضىاری هەضپێکی عەگیذی ضپی ضى کىتکی حذود، تە  کاڵوی دەضەاڵتذارا

زیُی یایهی و داَەو نغاوی زیڕکفت و ضەرکەنەی قایػی حەضڵ و رێػًەی ئاوریػى و رختی زێڕ نێذراو تەَگەو پاڵىو 

گىێسەل . ضىڵتاٌ تىوٌ، ئەواَی دیکە َێچرواٌ (يیرغکار)ئەو دووەی دیکە تىوژياڵی.  يىحکەو، خىَکاری واڵت تىو

 .تفی نە زاریذا ویػک تىو، قطەی پێ َەيا،ضەرتاپێ تىو تە گىێچکە

 :پاڵػا َێىچیری خىی دەخىاضت

 "!ئەو يايسی کە تەنەَجەو الر تۆ تارەگا هاتىوە،ئەوە َێىچیری يُە،وێى دەوە" 

 . ضىڵتاٌ ئەيٍ نەيە ئاگادار َیى: "گىێسەل تێ ئەوەی تێهەوێ، تێ پێخۆغثىوٌ گىتی

جىرئەت و پڕ ڕوویی ضسای تە هەضپ ڕەکێع : "ئەوجار دەَگی تەرزتر کردەوە.  ضىڵتاٌ زۆر تر هەڵچىو تىوڕەتىو

دەی تطکە هۆَراوەکاَی وی نە کهکی هەضپی يٍ گرێذەٌ،کە ئەو َە ئەدەب و !...کردَە، هەتا نەت و پەت دەتێ

 "یەزەظ خسيەتکاری ڕەچاو دەکات و َە ياریفەتی گسیری

 :گىێسەل وەجىاب هات

ئەو قۆڵەيێرەی جەرگ تەکىچکی وەدراو چ نێهاتىوی ضىڵتاٌ؟و ئەيٍ چ ڕێسو ئیحترايى هەش کە خاَە خىێگی 

 ...!ضىڵتاٌ تى؟ ئەویع نەو کاونە کە نە تەر ياوی هێرغی ضىاراَی ضىڵتاٌ جێًاوەتەوە

 ".ضفرە و ضفرە داری ضىڵتاٌ، تەراضتی،هاو ياڵ و خاَەخۆێ... تەهەر حاڵ

 :ضىنتاٌ وتی

ئەفطاَەی هێرغی . ئەيٍ َێچیری خۆو دەوێ دوایی حەوت غەوو حەوت ڕۆژ کە تە دوایذا هەنێُگى داوە"

 "!ئێطتا کىا ئەو َێچیری يٍ. ضىارەکاَى چێرۆکێکی ترە، کە ضىار پەیىەَذی تە کەتاب،و هەضپ تە ئانێک هەیە

 

 :گىێسەل گىتی

تەاڵو قەدروحىڕيەت و ئاتڕووی ياڵ چ دەتێ؟ ڕێسو ئاتڕووی ياڵ و خاَەخىێ؟ ئەو ئاضکە تۆ تٍ . تا وا تێ پاڵػا،تا وا"

 "ە غڕو دڕاوو ضىتاوە پەَای  هێُاوە،حىڕيەتی واڵت و يال چییە؟(تاوڵ)ئەو ڕەغًاڵە

قٶنە يیراَی ...."ئەيرو دا ئەوی تە کەزیەکاَی،...های!جەَە چەقەضروئی و چەَە تازی،چەَذە چیڕە درێژی"

ڕایکێػُەدەر ئەوجار  (کۆٌ)َێچێرواٌ خێرا نە هەضپەکاَیاٌ داتەزیثىوٌ ئێطتا دەچىوٌ هەتا گىێسەل نە زاری چادر

تطکەکاَی نە کهكی هەضپی ضىڵتاٌ تثطتٍ تە ضسای پێچەقاَذٌ،ئەوها نە دوای خۆی ڕەکێع کەٌ کە جگە نە  

 .تطکەکاَی نە وی غىێُەوارێک َەيێُێتەوە

و يەزیخی وی َەتىو، و هیچ هاودردو داکۆکی کرێکی (هەزیُە)دیارە گىێسەنیع چارەیەکی جگە نە قەتىول گىَاو 

َەتىو، هەتا تۆ ڕزگار تىوَی وی تە پاڕاَەوە نە تەر ضىڵتاٌ حەول و تەقاڵیەک تکات، يەگیٍ ئارەزوی گەڕاَەوەی ئەو 

قۆڵە يیرێک کە پێػەَگی . ضىار،ئەو قۆڵە يێری تی تاَج و تەخت کە ئەوی هەتا ئێطتا چاوەڕواٌ هێػتثۆوە،

ضىارەکاَی دیکە،دوایی تە تەریەک داچىوَێکی يەترضیذار چىو تىو هەتا ضەوزایی و ئاو هەتاو تۆ دەغتی قاقڕ 

وهەڵپڕوزاو تگەرێُێتەوە،هەَىوکە ئیذی قەدرحەیايێکی تە ضەرداچىو تىو َەهاتثىوە، ئێطتا گىێسەل خاتىوَی 

ڕەغًاڵی ضىزیاو،نە پێػەوەی يیری َێچیرواَاَی خىَکاری،نە ضێثەر هاتە تەر ڕۆژ، ڕوو تە ڕووی ضیُگی 



ئێطتا دەتىایە يەزَی ڕاو دەضتی تۆ ڕوو تەَذی ضەر . هاوەاڵی هەضپ و قەاڵفەتی دەر هەڵثىوی پاڵػا ڕاوەضتا

 .ڕووی وی تردتىایە، نچکەی رەغی نە ڕووی الداتىایە، هەتا خىیاَی کەزی گىێسەل وەتەر دەضتی تکەوتثىایە

ٌ و ورکە ترداٌ هەَجٍ تە  گىێسەل ڕاوضتا تىو و قەتىوڵی کرد تىو کە نەغی تىرت و غەق و َاضکی نە َاو خیسەاڵ

ٍ و نەت و پەت  دەتێ،تەَیا گىتی  :هەَج

 "!ئیذی ئەيە ڕادەی ئەيری ضىڵتاَە نەيە زێذەتر َییە"

تەالو غەزەتی ضىڵتاٌ ئاو خۆری يەَسڵگە و قۆَاغێکی دیکەی ویطت،کاتێک کە ئاضکی پەَاتەر نە  چادر هاتە دەرو 

 :تەرايثەری ڕاوکەری خۆی ڕاوضتاو گىتی

 "ئیذی چی؟! ئەوە ئەيٍ"

 ".تەاڵو ئەتۆو تەو جۆرە َاوێ!... تەڵێ، ئەتۆ! ئەتۆ"

 "ئەدەی چهۆٌ؟"

 ".ڕاکە هەتا ئەتۆ نە کاتی هەاڵتٍ تگرو"

 ".ئەگەر دیطاٌ وەدەضتت َەهێُاو"

 ".نەوحاڵیذا يەگیٍ تە تیر تتکىژو"

 "ئەگەر ئەوەظ َەتىو؟"

 ".ئەو چاخ ئیذی ئازادی هەتا نە ضەراَطەری واڵتی يٍ تڵەوەڕیی و گەيە تکەی وتگەڕێىو تطىوڕێیەوە"

 ".کە واتىو ئەير تفەريىو هەتا خاتىوَی تەختی يٍ ئازاد کەٌ، خى ئەيٍ ئەوە نە تەر دەضتی تۆو"

 "!ئازادی کەٌ... تەڵێ وایە"

يايس نە وی ڕواَی . يیری ڕاوکەراٌ َەجاتی تىو، کەزیەکاَی نە تٍ نچکە وەغاردوە(تۆژياڵ)گىێسەل نە چەَگی 

چاویاٌ نە چاوی یەکتر تڕی، درێژیاٌ کردەوە، درێژکردَەوەیەک نە گەڵ ترووضکەی ڕووَی فريێطکەکاَیاٌ نە 

 :ضۆيای چاوەکاَیاٌ تە هێًا

 :ئاضک گىتی

 "دەتىاَى غتێکى نە تۆ تىێ؟... تەاڵو! ئەگەر ڕزگاریى هات تە هیىاوە دەگەڕیًەوە، گىێسەل"

 :گىێسەل گىتی

 ".تخىازە هەرچی دەتهەوێ ئاضکی تەختی يٍ"

نە حاڵێکذا کە يرٌ دێ َسیکەو نێذەکات، ئەيٍ . ئەيٍ دوو ئاضکۆڵەو هەتىوٌ،تەر نە وەی َێچڕواٌ تگاتە ضەرٌ"

تە دڵی ئاضىدە دەيردو، ئەگەر تۆ خۆت تکەی تە دایکی ... خەيی يەرگی واَى هەیە، تەر نە خەيی يردَی خۆو

 ".داکی ئاضکۆڵەکاَی يٍ. ئەواٌ

نە هەر الیەکی دەغت،ڕەَگە نە ... نە وێ نە ضارای خىا" "تە چ تەڵگەو َیػاَەیەک تێاَذۆزيەوە، و نە کىێ؟"

 ".جەَگەڵی ئەفالک"رخ

ٍ و قەتىوڵ دەکەٌ؟... قەتىوڵى کرد،تەڵێ ئەيٍ قەتىونى کرد،تەاڵو ئەواٌ"  "چهۆٌ ئەيٍ دەَاض

گىێسەل،ئەيٍ نە الی واٌ تەو َاوە، َاو تێُە، َاوو نێڕواَیٍ ئاغُا دەَاضێت، دەغساٍَ کە ئەوە َاوی تۆیە، ئەيٍ نە "

 ".خۆو َاوە

 ".گىێسەل،ئەو َاوە َاوی يٍ تىو



 "ئێطتاظ،و تۆظ وەکىو يُی،گىێسەل"

 "!گىێسەڵ"

 .ئێطتا گىیسەل نە ئیختیاری ضىڵتاٌ داتىو

 :يەرج جارێکی دیکەظ دوو پات کراوە

 "ئێطتا تڕۆو. هەنێُگذاَێک،تیرێک،کەيەَێک"

دەرپەڕی، 

يیری غکارواَاٌ تە ئەيری ضىڵتاٌ، نە ڕەخ خیىەتی . خۆی داَىاَذو تە ضیُگی پاَاگۆڕایی دەغت دا تە خىارەپێچە

  .ڕەظ ياَەوە، ضىڵتاٌ تە دوایی کاريايسدا کەوتە پڕتاو

 .خاتىٌ گىێسەل تەرەو تەرزایی چىو، تەڵکىو تتىاَێ  ڕوو داوەکە تثیُێت

 .کاری گەيەو دوور ڕویُی تیرو کەياَی ضىڵتاٌ

ٌ و يايس  تە تەواو تىوَیاٌ دەگەیاَذ  .ڕکەتەرێ يردٌ، نە دوورەوە، ضىڵتا

ضىڵتاٌ َاهىيیذ نە ئیػی کەيەٌ،ڕاضتەوخۆ نە ضەر ڕکێف ڕاوضتاو، ڕاَی نە ئاتەگی زیٍ کىغیثىو، تیروکەواَی 

کاريايس نە تەر ضێرەی ئاياَج داتىو، پڕتافی نە ضەر خەت و کىزو هێڵەکاَی . وەدەضت گرتثىو، َیػاَەی نێگرتثىو

 .دەغت خىارە پێچەی دەدایە، نەغی ئۆقرە َەگرتىوی تەوالوتەوالدا دەکێػا

ئەوخاتىَی ڕەظ پۆظ گریا،هاواری کردو نەو تەرزاییە، ! تیری ضىڵتاَی نە ژیی کەواٌ دەرچىو تەرکهکی يايسی پێکا

 .کە نێی ڕاوەضتا تىو،تیُی کە يايس تیگ گاڵ

يێری غکارواَاٌ چاوی نە خۆ َیػاَذاَی خۆَکار وەرگیڕاو، تە ضەر ضىڕاياَەوە نە حااڵتێکی نە َەکاو کىتىو پڕی 

خاتىوَی ڕەغًاڵی ضىزیاو،کە ئەوی، نە قىاڵیی ئەو خەت و کىزو هێهەکاَی دەغت چاوەدێری دەکرد،ڕەَگە، وا 

 .وێذەچىو ڕووداوەێکی دڵتەزێُی کىژەرو پڕيەترضی قەويا تێ

ضروەی تەیاَی . غەو، تەتڵێک نە غەو ڕۆیثىو کە چاوەکاَی گىێسەل تە دەغتێکی تاریکی پڕ نە ئەضتێرە کرایەوە

ٌ و َێىچیرواٌ تىو. گىێسەنی نە حااڵتی تێهىغی  وەهۆظ هێُا تۆوە گىێسەل تىو . هەر دوو ئاضًاٌ تە تاڵ نە ضىڵتا

ٌ و حەپەضاَی خەیاڵی نە ضەر تێپەڕاَذ تىو تەَیا . تەَیا نە ژێر ئاضًاَی تەرز و تە ترووضکە،تە پۆغەکاوی، تاضا

پۆغەکاو وتاضیاو،تە خەێاڵی تێچکە ئاضکەکاَی وٌ تىو،و ئەو تسرتىواَەی کە نە ياڵی خەیاڵ هێالَەیاٌ کرد تىو،ئەو 

 .دوو ئاضکۆڵە تازە چاو تە دوَیا کراوە: وٌ تىواَەی کە تەویاٌ ئەضپارد تىو

تەیاٌ، ئەگەر يايس زیُذوو تىایە . گىێسەل نە َاو خۆڵىو دڕک و داڵ ڕاتىو،تەرەو خێىەت کەوتە ڕێ،هەتا غەو تکاتە ڕۆژ

 .تێگىياٌ هەتا ئێطتا دەگەڕایەوە، وئەگەر َەگراتاوە، دەیتىاَێ ياَای ئەيە تێ، کە ئیذی، هیچ کات َاگەڕێتەوە

 .و ضثەی يايس َەگەراوە

 .َىێژی َێىڕو،ئاضک َەگەڕاوە

 .غەو،يايس َەگەڕاوە

 .ئێطتا ئیذی گىێسەل دەتىایە ڕێگا چارەیەکی دۆزیثىاوە کە تە قەونی خۆی وەفای کردتىایە

دۆداَەیەکی ئاو، چەَذ َاَی تەیاتی هەڵگرت،نە پػتی خۆی تەضت و تە چاوی تە فريێطک و دڵی گڕگرتىو 

 .کەوتە رێگا(جەَگەنی ئەفالک)ئاگراوی،تۆ الی 

و هەتا جەَگەڵی ئەفالک، . تٍ (جەَگەڵی ئەفالک)يايسی گىێسەل تە وی وتثىو کە ئاضکۆڵەکاَی دەتێ نە رەخ 

 .ڕێگایەکی دوورو درێژی نە تەر تىو

 :هێُا دەرو ضىاری تىو گىتی (يێػەی پەَا)گىێسەل، تەَیا يایُی تەجێًاوەی نە هێرغی ئیهغار نە 



ٌ و َەجیة و ڕەضەٌ،حەونثذە تێکۆغەو تڕۆ، تەڵکىو تتىاَى تە وادەی خۆو و تەو قەونە کە داويەو نە ” حەیىاَی جىا

 "...هەی. ئەيٍ تەرە تۆ جەَگەڵی ئەفالک. گرەوو داَاوە، جهی کردەوەی نە تەر تکەو

نە پاغاٌ غەقی و ياَذوو . يایُی ضپی، تىو تە تا،تىو تە هەور، ڕۆیىو ڕۆیىو ڕۆیی هەتا حەوت ڕۆژ وحەوت غەو

ٌ و تەریٍ،َسیک کاَی   .راوەضتا(هەزارَىوظ)يردوو نە قەراخ جەَگەڵ و نە دەغتێکی کەضک و پا

گىێسەل و يایُی ضپی، ئاوی ڕووَیاٌ نە کاَی خىاردەوەو ياَذوو تىوَیاٌ نە نەظ دەر کرد، تە دوای ئاضکەکاَی وٌ 

 .تىو دەضتیاٌ تە گەڕاٌ کرد

 .گىێسەل: ی خۆی داتىو،ئەو َاوی کە گىێسەل تە وی داتىو"َاو"کاريايس َیػاَەی

ٍ و ئاودڕوو  ٍ و ڕێگایەکی جەَگەڵ،نە هەر خەت و کىزو جىگەو پەضیىو کەنێ نە تەر ئەيە، گىێسەل نە هەر غىێ

 :.ی نە تٍ نیىاَیذا تە َارە َار چەَذ پات دەکردەوە"گىێسەل"کەَذاڵێک َاوی 

 "... گىێسەل...گىێسەل"...گىێسەل"

هەتا کىو ضەر ئەَجاو دوو ئاضکۆڵەی ترضاو،تە تیطتُی دەَگی ئاغُا، ضەری خۆیاٌ نە زگی پێرە دارێک،ئەو 

  .داری کە ئەواَی حاغار داتىو هێُایە دەرو خۆیاٌ تە گىێسەل َیػاٌ دا

گىێسەل خەَی تىو، ئەوەَذە کەیف خۆظ تىو، وەک ئەوەی کە هەيىو دَیایاٌ پێػکێع تە وی کرد تێت وا تىو، 

دەضت و پێی خۆی وٌ کرد تىو، تە خۆغحاڵیەو چىو پێػیاٌ دەضتی درێژ کردو هەر دوو ئاضکۆڵە نە َاو دارەکە 

 .هاتُە دەرو خۆیاٌ نە تاوەظ وی هاویػت

گىێسەل کە هەر وا ئاضکۆڵەکاَی  نە ئايێس گرتثىو تە خۆوە دەکىغی،تە ضەر ضىڕياَەوە تیُی  کە قەڵػتی زگی 

 .تە جىرێک کە دەتگىوت چ قەڵع و کەنێٍ نە تەژَی دار دا َەتىوە. دارەکە، پێکەوە َىضاوو قایى کراوە

هەضتاو تۆ الی يایُە ضطپیەکەی چىو،هەر کاو نە تێچىە ئاضکەکاَی نە دوو . گىێسەل ئیذی نەو غىێٍ َەياوە

 .الی خىرجێُی تاغتەرکی يایٍ جێ تۆ کردەوە، تاغاٌ ضىار تىو تەرەو چادر هەی نێکرد

ٌ و ترضی تىوَیاٌ تۆ قەرەتۆ  َىوکە وەختی ئەيە تىو کە تە دەرخىارداَی غیری يایُەکە تە ئاضکەکاٌ، ياَذوو تى

 .کاتەوە

ٌ و . يەزٌ کردَی ئاضکۆڵەکاٌ: نەو ڕۆژەوە گىێسەل ئەرکێکی تازەی پەیذا کرد تىو ئەو گیاَذارە تێ تاواَاَەی جىا

 .خۆغکۆک کە تە ئەياَەت تە وی ئەضپاردرا تىوٌ

ئەو ئێػە دڵی وی ئۆقرە پیذەگرت، ئۆخەژَی تە دڵیذا دەهێُا،هەروا هۆکار تثىو کە ئیذی وەک پێػىو هەيىو 

ٌ و تێتاَج و تەخت فکر َەکات   .چرکەکاَی ژیاَی تە ضىاراَی وٌ تىوی عەغیرەت و تەو قىڵە يیری کاکۆڵ پەریػا

ٌ و  ڕەَگە هەر ئەو ژیاَی َىی و،چارە َىوضی تازەی ئەو تىو کە ڕۆژو غەوەکاَی چاوەڕواَی خۆی تە گەورە کرد

 .هەيذەيی ئاضکۆڵەکاَی خۆغکۆک تێپەڕ تکات

ٌ و جىالَەوە، قیچەک هیىا دەتخػی َەخازا کە گىێسەنی تە يايسی تەختی . چارە َىوضێک کە تە گىێسەل و غێىە ژیا

ئێطتا کە ئەوی تە ئەَگاوەتە تە تیر کىژراو دەهێُاوە خەیاڵ، ئیذی تەکثیرێکی تۆ َەدەکرا جگە نەيە . خۆی دەزاَی

چىَکە ئەگەر يايسی تەختی وی کىژراتێ ئیذی گىێسەل هیىای تە . کە نە گەڵ تخت ڕەغی خۆی هەڵکات

کە . َە هیىا تە ضىارو َە تەو ئاوو ضەوزەو ئاوەداَی ئىيێذ. گەڕاَەوی ئەو ضىارەی تێتاَج تەخت َاتىاَی هەتێت

 .ضىارەکاٌ تۆ هێُاَەوەی چىو تىوٌ

کە وا تىو،دەتىایە وردە وردە  تەيە ڕازی تثىایە کە داکی دوو ئاضکۆڵەی ضاوای تسرتىوەو خەریکە ئەواٌ گەورە 

 .دەکات

ئاخر،چارە چ تىو؟ 

ٌ و خاَىو ياَىو يێهرەتاٌ،ضەر   ٌ و جىا زەياَە ئەوهای ویطتثىو ئەيجۆرەی دەویطت کە گىێسەنی خىێٍ غیر

جەيی تەيەٌ،جهی ڕەغی نە تەر داتێ و پرچەکاَی هۆَراوەی نە تەَیایی و تێیاری تە خەيُاکی ضپی تکات، 

ٍ و تێپەڕٌ، دوایی ضاڵیاَی ضاڵ ضىارێک ،یاٌ َێچیرواَێک . وەکىو ژَکەکاَی چێڕۆک وەک وەی کە ضاڵهای ضاڵ تێ



پێرەژَێکی ضەر ضپی و ڕەغپۆظ،ئێطتا کە ئێطتایە نە دڵی دەغتێکی : خەتەر تە قەراخ قىجاخی دوَیا تثات کە

 .ضىزیاو،تە تاقی تەَیا،تە چاوە ڕواَی،رۆژگار تێپەڕ دەکات

تاغە چارە چ تىو؟ 

گىێسەل هەيىو ڕۆژێک تەیاَی کە نە خەو هەڵذەضتا،دوو تێچىە يايسو يایُە ضپیەکەی تۆ ضەر چاوەی کاَی دەترد، 

دەضت و چاوی دەغىوت ،ئاژاڵەکاَی دەڵەوەڕاَذو تۆ خۆی نە ضەر ترۆپی تەرزتریٍ قیتەک،  نە غىێُی گسَگذاَی 

ڕۆژ وردە وردە غەتەقی دەداو دەهاتە دەر، . ڕۆژ ڕادەوەضتاو،نە ڕێگای ضىارەکاَی ڕۆیىی عەغیرەکەی دەڕواَی

 .تەاڵو ضىارەکاَی رویىو َەدەتیُرا تێُەوە

ٌ و وەرزەکاٌ تێذەپەڕیٍ، ئاضکۆڵەکاٌ گەورەو فراژووتر دەتىوٌ،و تێپەڕیُی  ٌ و هەیڤەکا ٌ و حەوتىەکا ڕۆژەکا

هەرکاتژيیرو چرکەو ڕۆژ تاڵەيىوی ضپی دیکەی نە کەزیەکاَی درێژی گىێسەل وەتەر چاو دەخطت، و تە تێپەڕ 

تىوَی کات و چاخ گىێسەل  ضەتىور ترو تە حەوضهەترو تە ئەزيىوَتر دەتىو، نە قىوَە کەوی دوَیا پتر دەگەیی و 

ٌ و دوو پیتکی پاغقىل دەداو فکری نێگیر دەکرد  :تەجڕەتەو جەڕتاَذ

نێیگەڕێ تا دوایی يردَی يٍ، ڕۆژو ڕووژگارێک ئەگەر ئەواٌ گەڕاَەوە، خىَکاری يٍ تا ئێطکەکاَی . نێگەڕێ تا واتێ

نەو . يٍ نە تٍ قڕَەیەکی ئەو خێىەتە دڕاوە تثێُێ و تساَێ کە ئەيٍ هەتا ئاویهکەی يەرگ،چاوەڕواَی وی تىويە

چىَکە پەژیىاٌ نەو ئێػە چەتىوَەی کە تە ئەرکی زاَیثىو َاتێت، يیری . حاڵەو هەنىو يەرجذا، ئەو ئاراو دەتێت

 ".يٍ،ئەو کاکۆڵ پەریػاَەی تێتاَج و تەخت َاتی تە َاهىيیذی تًرێ

تاغە ڕێگا چارە چ تىو؟ 

نە کىێٍ، ئازیساَی يٍ؟نە کىێٍ خۆغکۆکاَی يٍ؟ تارەگاە ئەو الیەیە، ئەو قىڕَەیە، ئەَگۆ تۆچی تەو ...گچە...گچە

تێ ئیُطاف يەتٍ، يەیکُە يُذاڵثازاری، ... ئیذی ئەَگۆ تە تەَیاو يەهێڵُەوە، ئیذی ئەَگۆ... َا...َا...الیذا دا دەڕۆٌ؟ 

 ".يەکەٌ... تەر هە... ئەيٍ تە تاقی تەَیا. ئێطتا تە دضتی ئێىەیە، ئەگەر زیُذووو... ژیُی يٍ

ٍ و فريێطک و ئەضریٍ هەڵىەرێُی  وی کارتێکەر . َا تەاڵو خىاهع و ڕەجای گىێسەل کارتێکەر َەتىو ٌ و غی ئەوگریا

ئەواٌ يەزٌ تثىوٌ هەر چرکە تىَذوو تۆڵتروو تەنەز تروو تە ورەتروو تە هێسو . َەتىو،و  ،َەدەچىو يێػکی تێچىەکاٌ

ٌ و غاڕیاَذەدا تەرەو غىێُی گسَگی ڕۆژ . ڕوویاٌ نە تەپۆڵک و هەورازو وَػیىو کىوزو هێڵی دەغت دەکرد. پێستر دەتىو

 :ئەو جێگا کە ڕۆژگارێک گىێسەل،نەو َێىڕۆی تەژی نە تێرێژ تە تیری ضىڵتاَی گاڵ تىو

 "ڕەَگە ڕەَگە تۆَی َەفەضی داکیاٌ تۆ هاتثێت؟!... تەاڵو خۆ ئەياَە خەتەرێکیاٌ نەو ڕووداوە َییە"

 .ڕاضتیع واتىو

گىێسەل خاتىوَی ياَذووی دەغتی ضىزیاو، چىو ضەر . ئاضکەکاٌ تۆَی دایکیاٌ کرد تىو، تۆَی کهکی گىێسەل

 .تەرزتریٍ تروپ، خاڵەکاَی دوور، هەتا دەرگای تێڕێژ نێذەڕواَی

 !چی دەتیُی؟

تەاڵو َە ئەوها تە تاقی تەَیا، ضڵ و گىێچکە . گىێسەل، گىێسەنی نە پێػەوەی هەزار ضىارەی قەتیهەکەی

وغت،ضەر تەرزو تاوەظ کراوەو ئاضىدە، نە پێع ضىاراَی قەتیهەی کە دەغتێک نە ضەوزەو ئاوو  هیىاو ئىيیذ نە 

 .ضەر تەرەوپێع داهاتُىو َسیکەیاٌ دەکرد

ٌ و ضىارەکاٌ،  و ضىارەکا

وە ئەو ضىاری هەضپ ضپی،ئەو يیری تێ کاڵوی دەضەاڵتذاری و تێ عەتای ضىری تۆخ،کە خاتىوَی 

خاتىوَی . دەغتەکاَی ضىزیاو،ڕۆژو ڕۆژگاراَێکی دورودرێژی تێ چرکەیەک خافڵ تىوٌ چاوەڕواَی کرد تىو

گىێسەل، جارێکی . تەيەَی دوو تارەی دەضت پێکرد تىو... دەغتەکاٌ کە زیىار نە ئاوێُەی چاوەکاَی دەتیُرا، خىدایە

دیکە جىاَی ضەر دەيی الوی وەدەضت دەهێُاتۆوە، کە دەیذی ضىارەکاٌ تە حیهە حیهی هەضپەکاَیاٌ تە 

ٌ و هەڕوژاَذٌ ٌ و گرياَذ تە تەرهەيێک نە ضەزوەو ئاو ئاوەداَی نە ضەر و دەضت تۆ ياڵ دەگەڕیُەوە، و نە . گىڕاَذ

 .هەر غەقاوو هەَگاوێک، گیاو گۆڵ و خىَچە چەقەرە دەداو ضەریاٌ نە ژێر خاک دەهێُادەرو تە هەرد پێذەکەَیٍ

کاريايسی تەختی يٍ، ... آخ"



ئاضکی غاَطی يٍ، 

  "!گىێسەڵ"

 .تە دوو ڕۆژ وەرگێراوەتەوە ضەر زواَی کىردی...و(يەحًىودی دەوڵەت ئاتادی )ئەو غاکارەی

 .حايیذرەغیذی زەرزا. ی زاییی٤/٨/٢٠١٢
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