
 

  .ٍ ئەّ گبڵتەجبڕیەی کەًبچێتە چْارچێْەی کبری ًُْەریەّ

 
 حوْد الى هَ رضَ ئَ                                                                                                                    

بێئەّەی ئێوە بخرێیٌە پباڵ قطەکەر، بەّ پێْەرەی ُەهّْ ئەّاًەی راپۆرتێک ئبهبدە دەکەى یبى بەدّاداچًْێک 
یە ( CD ) بببساًیي باڵّبًْەّەی  کبرەکەى، کەّابێئەًجبهذەدەى ُەهیػە لەدەرەّەی پەیڤی بەغذار بّْاًی ًێْ 

گبڵتەجبڕی ّ کبریکبتێر ئبهێسەکبى، ئەّاًەی کەببزاڕّ غْێٌە جیبجیبکبًی کڕیي ّفرۆغتٌی ُەریەکێک لەغبرّ 
غبرۆچکەکبًی کْردضتبًیبى بەغێْەیەکی بەرچبّ داپۆغیْە، تبچەًذ دەچٌە چْارچێْەی کبری ًُْەری ّ چەًذیع 

بًی کۆهیذیبّ کبری دراهبیی ّ ًْاًذًذاى ّ چ کبریگەری ّ ڕەًگذاًەّەێک بەضەر پەرّەردەی هٌباڵ ّ لەخسهەتی ًُْەرەک
 ..پرضە کۆهەاڵیەتیەکبى بەجێذەُێڵي؟

الًە بببەکر قْتببی کۆلێژ، بەُۆی داگیرّ دابەغکراّی ّاڵتەکەهبى چۆى ضیبضەت ّ ڕۆڵی ضەرکردایەتی کردى دراّەتە 
ەّ کبرداًەّەی ُەهّْاى، ئبّاظ داة ّ ًەرێت ّ غێْە کەپتی کۆهەاڵیەتی ژیبًی کۆهەڵگبی زۆرێک ّ بۆتە پیػەّ کردەّ

کْردی بەُۆی بەًذّ ببّە زۆرّ زەّەًذە بۆهبّەییەکبى، دًیبیەک ًەخۆغی ّ ًبخۆغی لەگەاڵ خۆی بباڵ پێکردّّى، 
ّ چەغٌەّ ئەکتەرگەلێکی یەکی لە ) (cd  یەکێک لەترضٌبکتریي ًبخۆغی ّ ًەخۆغیەکبًیع ئەّەیە ڕۆژاًە کۆهەڵە

بەُب دەکەى، ُەر کبرێکی   هۆدێل کْغٌذە بەًبّی کبرّ کردەّەی ًُْەری دەردەکەّى ّ ببزاڕی ًُْەر ُەرزاًفرۆظ ّ بێ
ًُْەری بێگْهبى بەُەهّْ بەغەکبًیەّە ئەگەر لەًێْەرۆکذا ُەڵگری هیتۆدّ دیبلۆگێکی بەبٌەهبّ تەًذرّضت ًەبّْ، 

ّ ًبچێتە خبًەی کبرێکی ًُْەرییەّە بگرە ُەًذێکجبر زەهبًی ئبخبّتٌی   ێکێًەک ُەر ئبهبًجەکبًی خۆی ًبپ
ّ کبریگەری ًێگەتیڤیبى لەضەر بەجێذەُێڵێت، ّەک ئەّەی دەبیٌیي ئێطتب زۆرێک لەهٌباڵًوبى ّ   تبکەکبًیع دەغێْێٌێ

تە ّێردی ضەر زّببًیبى، تەًبًەت گەًجەکبًیع جٌێّْ ًْکتەجٌێْ ئبهێسەکبًی ًێْ ئەّ جۆرە بەًبّ کبرە ًُْەریبًە بۆ
الًە گّْتیػی ُەهّْ ئەّ بێطەرّبەریبًە ّێڕای تێکذاًی زهبًی ئبخبّتٌی ڕۆژاًەی ًێْاى تبکەکبى پرضیبر 
گەلێگەلێکیع لەهێػک ّ زەیٌی هٌباڵى ّ هێردهٌباڵًذا بەجێذەُێڵي، بۆ دەضخطتٌی ّەاڵهەکبًیع بێگْهبى تْغی 

ُۆغیبری تەّاّیبى لەُەهبەر درّضت ( هٌباڵ ّ هێردهٌباڵى ) چًْکە ئەّاى ئیٌعرافبتی کۆهەاڵیەتی ّ زاًطتی دەبٌەّە، 
ّ ًبتەًذرّضتی ئبُّب کبرێک ًییە کەزۆر بەضبًبیی دەتْاًي ببٌە بیٌەری ّ دّاجبر کبریگەریەکبى بەضەریبًەّە 

ّ ًبغبزی  کبریخۆیبى دەکەى، ڕەًگە ًبتەًذرّضتتریي غت کە لەّ کبراًەدا بەدیوکردبێت غێْاًذًی ببری کەضێتی
  هبهەڵەکردى بّْبێت لەگەاڵ دیبردەّ پرضە کۆهەاڵیەتیە کۆى ّ تبزەکبى، کبری گبڵتەجبڕی ّ کبریکبتێرّ کۆهیذیب ّەختێ

دەچێتە خبًەی کبری ًُْەرییەّە دەبێت ئبهبًجذار بێت پبرێسەری کەظ ّ ُەّای کۆهەاڵیەتی ّ گەغەپێذاًی ژیٌگە بێت 
ِب پێکەًیٌبّی، چًْکە ئەّە زاًراّە بەخبتری ببزرگبًیکردًەّ بەش، ُەرّەک ًەک ُەڵڕغتٌی گّْتەی بێبٌەهبّ بەتەً

چۆى داّای ئەّەغی دەکرد الیەًی پەیْەًذیذار لەحکْهەتی ُەرێوی کْردضتبى ڕێْغْێٌی پێْیطت بۆ باڵّکردًەّەّ 
ی ضەببرەت ًەکردًەّەی ئەّ جۆرە کبراًە بگێرێتەبەر، عبذرەحوبى ئیطوبعیلی کبضبکبر یەکێکی تر لەّ کەضبًە

بەُەهبى تەّەر قطەی بۆ کردیي، بەزهبًە ضبدەّ ضبکبرەکەی خۆی عەرەببًەکەی دەضتی پەًبداّ بەُەًبضە 
ُەڵکێػبًێکەّە گّْتی کْریخۆم جب ژیبًن هبّە بەدەضت ئەّ بەرەاڵییەّە، دەتگّْت ئبزارێکی زۆری چەغتەّە ُێٌذە 

ّ گەّرەکەیبى تەهەًی غبزدە ضبڵە بەاڵم لەُەهّْاًیبى بەًیگەراًیەّە قطەکبًی دەکردّ دەیگّْت، غەظ هٌبڵن ُەیە



خراپتر ئبڵْدەی ئەّ جۆرە فیلوبًە بّْە، ّەختی خْێٌذًی بردّّى، ّەک خۆی ّّتی جگە لەگّْتٌەّەی قطە 
بێطەرّبەرەکبًی ًێْ فیلوەکبى هٌبڵەکبًی ُیچ حیکوەتێکی تر لەّاًەّە فێر ًەبّْى، هبم عبذرحوبى بەئبّاتی ئەّە بّْ 

لەغەّاى ُەّاڵەکبى لەتەلفسیۆًەّە ببیٌێت، گّْتی لەبەر ضیذی ّ لێذاًی ئەّ فیلوبًە لەالیەى هٌبڵەکبًوەّە غەّێک 
، ببضی ئەّەغی کرد ڕۆژێک لەکۆبًّْەّەی ببّکبى هبهۆضتبکبى پێیبى ّّتّْە  زۆر بەدەگوەى ئەّ ُەلە بۆم ُەڵذەکەّێ
یطترە لەخْێٌذى ّ لەببّکیػن، ضەببرەت بەّ م پێخۆغترّ خۆغەّ)...(ُەردی کْڕت پێی ّّتْیي هي فیلوێکی

ڕێْغْێٌبًەی کەپێْیطتذەکبت لەالیەى حکْهەت ّ الیەًی پەیْەًذیذار ضەببرەت بەّ هەضەلەیە کەبگیردرێٌە بەر هبم 
هەّەضتە ضیوبی غبرەکە   عبذرحوبًی زەحوەتکێع دەیگّْت هي ًبزاًن ڕۆژی دەجبر پۆلیص پێن دەڵی لێرّ لەّێ

ئێْە تەجبّزتبى کردّ   وبًە هبڵی ضەدی ّەک هٌیبى غێْاًذّّەّ ببزاریبى داگرتّْە کەش پێیبى ًبڵێتێکذەچێت، ئەّ فیل
بێػک کبتێک : کەهێک ّەکػێي، هبهۆضتب ئیبراُین عەزیس کەغبًۆکبرێکی غبری ڕاًیە ضەببرەت بەّ بەرُەهبًە گّْتی

ی دەکەی، ُەضتذەکەی ئەًجبهذاى ّ کەئەّ فیلوبًە دەبیٌیت گْهبى لەتێکچّْى ّ ًەچًّْی غیرازەی کۆهەاڵیەت
باڵّکردًەّەی ئەّکبراًە بەًبّی کبری ًُْەرییەّە ُیچ پبضبّێکی بببەتیبًە لەپػتیبًەّە بەدیٌبکرێت، ضەرەڕاظ 
تێبیٌی دەکرێت ضٌْرێکیبى بۆ پەیذاکردًی پبرەّ پْل ّ ئیوتیبزات ًەُێػتۆتەّەّ ُەهیػەظ بەدّای گەرهکردًی ئەّ 

اُین ّّتیػی ڕەًگە تْێژەرێکی کۆهەاڵیەتی یبى ًُْەرهەًذێکی خبّەى ضەلیقەّ خبّەى غێْە ببزاڕەّە بي، ئیبر
 cd بەبڕّای هي بەغێکی زۆر لەّ جۆرە  ئەزهًّْێکی زۆر ببغتر بتْاًی تەفطیرّ پێٌبضەی ئەّ کبراًە بکبت ّەلێ

بەرُەهێکی ًُْەری ضەیریبى باڵّبًّْەتەّە ئەّەًذەی درۆیٌەّ ئیطتغاللکراّێکی ًُْەریي، ًیْ ئەّەًذە ًبتْاًی ّەک 
بکەیت، ئەّاًە غتی ّەختیي ّ ًبتْاًي لەهبّەیەکی کْرت زیبتر لەزاکیرهبًذا بوێٌٌەّە بەپێچەّاًەّە ُەهّْ کبرێکی 
ًُْەری کبرێکی ًەهرە، کەّابّْ خْدی لەدایک بًّْیبى ئەّ ئبضەّاراًب کۆًبکبتەّە کەدّاجبر فیلین ّ بەرُەهێکی 

لەبەر ئەّەی بەرُەهِێٌبًی ئەم : ەاڵدزەیی دّا کەش ضەببرەت بەُەهبى تەّەر گّْتیًُْەری پێکذەُێٌێت، غکۆ ق
فیلوبًە ئبهبًجێکی ًُْەرییبى لەپػتەّە ًیەّ خْێٌذًەّەیەکی درّضتیبى ضەببرەت بەپرضە کۆهەاڵیەتیەکبًی کْردەّاری 

ًیە بۆ ّەدەضتِێٌبًی پْل ّ تێذاًیە بۆ گەیبًذًی پەیبهێکی ًُْەری بەخەڵک بەڵکْ ُەهّْ ئبهبًجەکبًیبى ببزرگب
پبرەیە لەّ کەضبًەی کەلەئەلف ّ بێی ًُْەر تێٌبگەى، لەالیەکی تر ّەزارەتی رۆغٌبیری خەهطبردیەکەی لەئبضت ئەّ 

ئەّە   دەبێ: ، غکۆ گّْتیػی جۆرە فیلوبًە گەیػتۆتە ئبضتێک ًەبًّْی فیلتەرّ ضبًطۆری پیْیطت بەئبغکرا بەدیذەکرێ
زۆر جبر بەئەًذازەی غۆڕغێکی گەّرە کبریگەری ُەیەّچبرلیچبپلٌی ّەک دیبرتریي ًُْەرهەًذی بساًیي ًُْەری کۆهیذیب 

ئەّەًذەی ئەّ تْاًی خەڵک بەگػتی دژی ضەرهبیەداری کۆبکبتەّەّ لەڕێگبی کبرە : کۆهیذیبیە بەًوًْە ُێٌبیەّ گّْتی
ئەّەی پێٌەکرا، ُەرّەک چۆى ئبهبژەی ًُْەریەکبًیەّە ّاقعی ضەرهبیەداری بەخەڵک ئبغٌب بکبت ُیچ ضیبضەتوەدارێک 

بۆ ئەّەغکرد کەخْێٌذًەّەی ضبیکۆلۆژیەتی خەڵک ّ دًەداًی خەڵک بۆ ُەهّْ ئەّ الیەًبًەی پێْیطتي بێگْهبى کبری 
ًەک ئەّ گبڵتەجبڕیەی کەًبچێتە چْارچێْەی ًُْەرّ ڕەًگذاًەّەی زۆر خراپی لەضەر : ًُْەرە بۆیە دەیگّْت

  ..ّەی تبزە بەجێِێػتّْەپەرّەردەّ چەّاغە بًّْی ًە

  

 .زًبر بۆ لەحەّغەی هبڵی چٌبر دا خۆی کْغت

  

ُەر کە هبڵئبّاین لەغۆفێری تبکطیەکە کرد، دەًگی ئەهبْاڵًطەکەی ًەخۆغخبًەی گػتی راًیە، لەّ ئێْارە درەًگ  
تیبدا کْژراى،  ّەختەداّ لەّ کۆاڵًەظ کە چەًذ هبًگێک بەر لەّ ضبتە، کچ ّ کْرێکی لەضەر هەضەلەی ًبهْضپبرێسی

 ..کێع دەکردی  ضەرًجیبى بەرەّ ئەّێ  بێئەّەی بتەّێ

ًسیکەکبًن لەّضەری ئەّ کۆاڵًەّە کە داهەًی الیەکی کراضە کْردیەکەی بەدەضتێکیەّە   دایکی یەکێک لە ُبّرێ 
 ..گرتبّْ، زّّ زّّظ دەضتەکەی تری پێ دەکێػب، ُەًگبّەکبًوی خۆغڕۆ تر کردى



ئبخر ئەم کۆاڵًەی ! خْدا چبکە بۆ ضبەبکبری ًەکبت! کْڕە هێر هٌبڵە بۆ ّای بە خۆی کرد ئەّ دەیگْت خْدایە ئەّ 
پیبّەکەی ئەّبەریػوبى بەدەم ! ئێوە جبدّّی لێکراّە جبدّّ، هبًگ ًیە رّداّێکی ئببرّبەری تیبدا رًّّەدات

  بێ! اد لەگەًجی ئەم زەهبًەرێکردًەّە، دیبر بّْ لەغْێٌی رّّداّەکەّە بەرەّ هبڵەکەی خۆی دەگەڕایەّە دەیگْت د
  ..!قەببعەت ُەردّّ الی تْغی ًەًگی کرد

ی داًیػتْی ئەّ کۆاڵًە بۆ _ًسیکتر بْهەّە لەّ کۆهەڵە خەڵکەی کە ُێػتب ئەّ ًبّەیبى جێٌەُێػتبّْ، حوەی پبرێسەر 
ػتییەّە ًییە، ًەبًّْی ئەّاى ئبّا دەدّا ئەم رّّداّاًە چیێکیبى بەضەر هەضەلەی ًبهْضپبرێسی ّ دەرچّْى لە ئبدابی گ

دایک ّ ببّکی تەًذرّضت لەرّّی پەرّەردەیی ّ هەعریفی ّ خەّتْی ضەر پبغخبًی کەلتْری بۆهبّەیی، ُەرّەُب 
رێکٌەخراًی ژیبى بە یبضب لەم ّاڵتەی ئێوەدا، ًەخْێٌذًەّەّ ًبهۆ بّْى بەخْدّ غیببی بەپیرەّە چًّْی عەقڵگەرایی، 

  .لەُۆکبرە ضەر دەضتەکبًي

 ئبرەزّّی بەغذاری ئەّ گفتْگۆیە ُێػتب زیبتر خْازیبری ّردەکبری چۆًیەتی رّّداّەکە بّْم بەاڵم تیوەکبًی لەگەاڵ 
 .پۆلیص خەڵکەکەیبى لەّ ًبّە دّرخطتەّە

 ! خۆی بکْژی خۆی بّْە

بکْژی  رۆژ لە رّداّەکە ضبغیبًکردەّە زًبر خۆی  لێکۆڵیٌەّەکبًی پۆلیص ّ، لیژًەی پسیػکی پەیْەًذیذار، دّای ضێ 
خۆی بّْەّ، کەضێکی دی، دەضتی لەکْغتٌی ئەّدا ًەبّْە، ُەر ئەّ رۆژەظ دادّەری لێکۆڵەر، ببًکِێػتی داّاکراّەکبًی 

 .کردبّْ بۆ لێکۆڵیٌەّە لەُۆکبری ئەّ رّّداّە، کە یەکێک لەّاى چٌبر دڵخْازەکەی زًبر بّْ

ًی ئێْارە بّْیي، گْێبیطتی دەًگێک بّْیي، بەاڵم ئەّ خبًەّادەی چٌبر بۆ دادّەری لێکۆڵەر گْتبّْیبى هژّڵی ًبًخْارد 
یەکێک لەهٌبڵەکبًوبى کە بۆ هیس کردى رۆغتبۆ   ئێْارەیە چًْکە ببیەکی بەُێسی دەُبت، گْێوبى بەّ دەًگە ًەدا، ّەلێ

ە دەرەّە، بەُەڵەداّاى گەرایەّە ژّرەّەّ گْتی کەضێک لەحەّغەکەهبًذا کەّتّْە، ئەّضب بیٌیوبى، ًبضیوبًەّە ک
 .، بە ُبًبّە چًّْی ئەّهبى بە راضت ًەزاًی ە، بۆ ئەّەی حەقیقەتی رّداّەکە الی پۆلیص ًەغێْێ_زًبر

 چٌبر دّ جبر بْرایەّە

باڵّکرایەّە کە ببّکی زًبر الی دادّەر تەًِب ضکباڵی لە ضەر یەکێک لە براکبًی چٌبرّ هبهی ئەّ تۆهبر کردّّە، 
دبّْ، بەاڵم هبم ّ یەکێک لەبراکبًی چٌبر ڕازی ًەبّْى ئەّ بذرێتە هبى کر_گْتبّْی چْار جبر خْازبێٌی چٌبر

کْرەکەم، جبرێکیع براکەی ضەرّضیوبی کْڕەکەهی بەچەقۆ خْێٌبّی کردبّْ، دّا جبر ُەڕەغەی کْغتٌیبى لەّ کچە 
غْیطتّْە، هبًگ یەکتریوبى خۆ  کرد، ئەّ بەڵگبًەظ لە هۆببیلی کْرەکەم دا ُەى، بەالم چٌبر غتێکی تری گْتبّْ، ضێ

م ئبگبدار کردەّە کە غْی پێٌبکەم، چًْکە زًبر درّی لەگەاڵ کردم ّ گْتی خبًّْ، ضەیبرە، _ دّای ئەّە زًبر 
ًبّهباڵ، ئەم غتبًەم ُەهّْی ُەیە، بەاڵم ّا دەرًەچّْ، ئەگیٌب ُیچ کەضێک رێگرم ًەبّْە، کەچی چٌبر لەهبّەی ئەم 

لەُۆغخۆی چّْ، دّاجبر گْتی هي بۆ کْری هبهەم داًراّم ّ تەًِب غّْ  چەًذ دەقیقەیەغذا دّ جبر بەدەم ئەّ قطبًەّە
 .بەّ دەکەم

  

 . دّای دّّ ضبڵ بەزاّا ًببێ

  



 .ئەّکبتەی ئەّیي دەیبًخبتە ًبّ پێػبڕکێ

دەگبت، ّێڕای ئەّەی ، ئەّاى بەدرێژایی چْار ضباڵ ُبّکْفی، تب بەدّا قۆًبغی خْێٌذى  ڕازێک بەر لەّەی بسڕێ
ضەرضەختبًە، عبغقبًّْێکی پەًِبى گیرۆدەی یەکترییبى دەکبت، پێػبڕکێیەکی ضەرًجراکێع لەبْاری خْێٌذى دەخبتە 

 .ًێْاًیبًەّە

ئیبراُین عەزیس کە لەقۆًبغی ئبهبدەیی ّاًەی پێّْتْى ّ دّاتریع ڕاگری کۆلێژەکەیبى بّْ، دەیگْت ئەگەر یەکێکیبى 
ػراّ بْایە یبى لە تبقیکردًەّەیەک ًورەی بەرزتری بەدەضتِێٌببب، ضکباڵّ ضەرًجی دەخطتە لەّاًەیەک زیبتر بخ

بەردەهی هبهۆضتبکەی، پێػبڕکێی ژّاى ّ ژیلْاى بۆ ُەهّْهبى، تەًبًەت بیرهە لەکۆبًّْەّەی خْلی کەضْکبری 
 .قْتببیبًیػذا ببًْە جێی ببش ّ ضتبیع

ضبڵبّْ ئەّم دەًبضی، چْار ضبڵیع 9لەّەی ببێتە ُبّضەرم، زیبتر لە  ژیلْاى بۆهي کْڕە ًبهۆیەک ًەبّْ، بەر: ژّاى
ّ ُبّکْفی یەک بّْیي لەخْێٌذًیػذا، پێػبڕکێوبى بّْ، دّاجبر ضبغبۆّّە ڕازی ئەّیٌێکی پەًِبى   ُبّڕێ

 .ُەردّکیػوبًی بەدرێژایی ئەّ چْارضبڵەی کۆتبیی خْێٌذى گیرۆدەی یەکتری کردبّْ

 پیبڵەیەک ژُری خْراّبە   ئەّ کبتەی تەاڵق دەبێ

ڕۆژاًێکی درێژ بۆ ژّاى ژیبم، ئەّ تبکە گْڵێک بّْ بەاڵم بۆهي بۆًی ُەهّْ دًّیبی دەبەخػی، ّاهذەزاًی : ژیلْاى
ئەّ غتێکە ًەبّْتر لەُیچ، ئبخر دّای ئەم ُەهّْ جْاًیە، دّای ئەم ُەهّْ   ُبّضەفەری تب ئەّضەرهەّ بّْى بەبێ

کەضێتی یەکترهبى بیٌبکرد، ًەخێر دّای دّّ ضبڵ ژیبًی ُبّضەری ّ پێکەّە بّْى، خۆغەّیطتیە، دّای ئەّەی ئێوە کە 
گرفتی ًەبًّْی هٌباڵ، غیرە گیری بکب بەجۆری خْغک ّ دایک ّ ُبّڕێکبًی بکبتەگژهبّ ُەراضبًن بکەى، خۆ   بۆ دەبێ

هساًی ئەّ کەڵکەڵەی هٌباڵ ئیذی ًە  هي ّ ئەّ ُێػتب جْاًتریي ڕۆژەکبًی تەهەًوبى بەڕێذەکرد، ئێطتبغی لەگەڵذابێ
ّ بۆچی ضەریِەڵذاّ دّای چەًذ هبًگێگ ئەّ ڕازە غیریٌەی ًێْاًوبًی زڕاًذّ گەیبًذیە   بّْى ّ ًەبًّْە لەچی ّ لەکْێ

 ..!ُۆڵی دادگەّ تەاڵقی لێکردم بە پیبڵەک ژُری خْراّ

 .ئەّ ًِێٌیەی دّا ّێطتگەی ژّاى ّ ژیلْاى بّْ

ئبکبهی ًِێٌیەک بەخبتری   غکە ُەهیػەییەکبًی خۆهن بە پەًِبًی لە ًبکبهی بێدّّضبڵی رەبەق، ضْێراّی ئە: ژّاى
ئەّ ُەهّْ جْاًی ّ بەیەکەّە بًّْە خْاردًەّە، بًّْەّەرێک ئەّەی لەدّّ لێْی هي ًەبیطت، بەجێی ضۆزّ دڵٌەّایی ّ 

  ۆخْاردًەّەیەک دەبرد، ضێچًّْە الی پسیػکی پطپۆرّ دەّا، ببری دەرًّی ژیلْاى تب دەُبت رۆحی هٌی بۆ هتبّْى ّ خ
هبًگی یەکەهی ژیبًی ُبّضەرێتیوبًی لێبەرە دەر، ئەّ کْڕە تب ضەبەی ضبڵحبى ئەغکی ُەڵذەّەراًذ، تب کبری گەیبًذە 

، ئبخر پەرچەکرداری  ئەّ جێگەیەی غیرە لەهي بکبّ تەًبًەت رێگەی چًّْە ببزاڕّ هبڵە ببّاى ّ خسهبًن لێبگرێ
 ..تر چّْ، لێذاى ّ بۆڵەبۆڵ بًّْە پیػەیدەرًّی ژیلْاى لەّەظ ُەّراز

ژیلْاى   دّای گریبى ّ بێذەًگبًّْێک رّخطەتی لەدەضتەخْغکەکەی ُبّرێی ّەرگرت کە جێوبى بێڵی ّ ژّاى گْتی بەڵێ
 ..!بەّ رێگەیە قەرەبّْی بەزاّا ًەبًّْی خۆی بکبت  پێی ّابّْ دەبێ

  

 !جیِبًی بەرتیلخۆرّ بەرتیلذەرەکبى

  



طتوبى بەتبکێک ُەیە، خبّەًی ُۆغیبری ّ بْێرییەکی چبًّەترش بێت، لەهەترضیەکبًی گەًذەاڵ پێْی: ُبّاڵتیەک
 .بًّْی کۆهەڵگب تێبگبت، خراپی ڕەّغەکە بٌبضێت

گەًذەکبراى، بەرتیلذەرّ بەرتیلخۆرەکبى، هەّدایەکی فراّاى لەبْارەکبًی پەکخطتٌی ّەبەرُێٌبى ّ بەُەدەرداًی 
ّ جۆرەکبًی غێْاًذى ّ تێکذاًی غیرازەی ببزاڕ لەًبّ خەڵکذا، دادەپۆغي، بۆیە  خەرجی، لەًبّ ُەیکەلە کبرگێڕی

جیِبًی بەرتیلذەرّ بەرتیلخۆرەکبى، لەضٌْرێکی دیبریکراّدا قەتیص بکرێت ّ بەّغێْەیەظ بیر   ّ ڕاضت دەرًبچێ  ًبکرێ
تۆ کبتی ئەّە ًەُبتّْە  لێوبى پرضیي بەبڕّای  لەڕیػەکێع کردًیبى بکرێتەّە، چەًذ کەضیەتیەکی جیبجیب کبتێ

بەرپرضیبراًە ُەڵطْکەّت لەتەک ئەّ دیبردەّ دەرکەّتە ًێگەتیڤبًەدا بکرێت، یبى ئەّ ڕێْغْێٌبًە چیي کەپێْیطتە 
بگیردرێٌەبەر بۆ ًەُێػتي یبى کەهکردًەّەی کبریگەریەکبًی ئەّ ڕەّغە پڕخەّغە چیوەى هحوذ یْضف، ئەگەرچی 

: بەتی خۆی بّْ، پػکی ضەرەتبی قطەکردًی لەضەر ئەم تەّەرە پێبڕاّ گّْتیلەببزاڕدا، هژّڵی غتْهەک کڕیٌی تبی
لەجبراى، ُەریەکەهبى بەجۆرێک لەجۆرەکبى دّّچبری تێْەگالًی لەّچەغٌە دزێْە بّْبیي، ئەگەر   لەّببّەڕەدام جبرێ

ە چبّەڕێکراّە بۆ بەخۆغوبًذا ًەچیٌەّە بەرتیلذەرّ بەرتیلخۆرەکبى بەداخەّە کەغەکە بۆ ئەّاى لەببرەّ حبڵەتەک
خۆدّّببرەّ تەًبًەت دەببرەکردًەّەظ، چیوەى پێػی ّابّْ ئەّجۆرە ُەڵطْکەّتە ًبتەًذرّضتە ژیٌگەی کبرگێڕی ّ 

ئەم ڕەّغە بەتەًِب ُەر ئەّەًیە : کۆهەاڵیەتی ّ ُەضتی خۆ بەبەر پرضبر زاًیٌی پیص کردّّەّ لەّ ببرەّە دەیگّْت
ػتگیرەّ خبتری خبتراًیػی چۆتەضەر، ببضی ئەّەیکرد کە ضباڵًە لەبەر ئەم ئێْە ئبهبژەتبى پێکردّّە، ًەخۆغیەکە گ

ئەّەی ئبضتی دراضی یبى پطپۆری ّ لێِبتّْی لەکبرّ کردەّە کبًذا لەبەرچبّ بگیردرێت قْتببی   ّ ئەّ، بێ
ڕەغْە خۆر  ئیتر چۆى ڕەغْە کبریگەری لەضەر درّضتکردًی: دەردەچْێٌذرێي ّ خەڵکبى دادەهەزرێٌذرێي، بۆیە دەیگّْت

ًببێت، ئەّ ڕێْغْێٌبًەی کەپێْیطتیػي بگیردرێٌەبەر بەبڕّای چیوەى، داهەزراًذًی داهەزراّەیەکی تبیبەت بەّ بْارەّ 
ُبّبەًذییەکی چڕّ چبّکراّە لەًێْاى پێکِبتە کۆهەاڵیەتی ّ کبرگێڕیەکبًذا   دۆزیٌەّەی هیکبًیسهێک بّْ تب بتْاًذرێ

ێْیطتوبى بەتبکێک ُەیە، خبّەًی ُۆغیبری ّ بْێرییەکی چبًّەترش بێت، پ: بخْڵقێٌێت، لەّببرەّە دەیگّْت
:  لەهەترضیەکبًی گەًذەاڵ بًّْی کۆهەڵگب تێبگبت، خراپی ڕەّغەکە بٌبضێت، ئبهبژەی بۆ ئەّەغکرد کەدەیەّێت بڵێ

دەگەیەًي، پێْیطتە ُەهّْهبى گەیەًەری ئەّ دزەکردى ّ زاًیبریبًە بیي کەزیبى بەضەالهەتی حکْهەت ّ کۆهەڵگب 
ُەرّەک چۆى لەضەر حکْهەت ّ الیەًی پەیْەًذیذاریع پێْیطتە ببری ضەالهەتی ئەّ ُبّاڵتیە ُەضتکردّ 

بەاڵم ڕێبیي حطێي ئەحوەد کەلەضْچێکی ببخچەی ًبّەًذی . بەهەضئْلیەتە بپبرێسێت ّ گەًذەکبراى زیبًی پێٌەگەیەًي
بفیەت لەکبرّ گْتبرّ ُەڵطْکەّت ّ هبهەڵەی ڕۆژاًەدا، غبردا خەریکی ڕۆژًبهە خْێٌذًەّە بّْ، ببّەڕی ّابّْ غەف

هتوبًەّ ئیرادەیەکی ڕاضتگۆیبًە بۆتبک بەدەضەاڵت دەگێڕێتەّەّ دّّری دەخبتەّە لەّەی بەًبتەًذرّضت خْاضت ّ 
ُەّڵەکبًی بەرتیلذەر یبى ّەضیلەکبًی بەرتیلخۆری، : غەریسەّ داّایەکبًی جێبەجێبکبت، بەگەغبیٌیەکەّە دەیگّْت

ر دادّەری ًْاًذى ّ لێْەغبّەیی ّ بٌبڕکردًی جیبّازیکردى لەداًبى ّ داهەزراًذى لەًبّ دەضەاڵت ّ بْارە ئەگە
ُەبّْى ّ : ، ئەًّەخۆغیە کۆهەاڵیەتیبًە لەئبرادا ًبهێٌي، گْتیػی کبرگێڕیەکبى لەبەرچبّ بگیرێي ّ کبریبى پێبکرێ

ًذیەکی بۆهبّەییبى بەًسهی ئبضتی ُۆغیبری تبکەکبًەّە باڵّ بًّْەّەی ئەّ دیبردە ًبتەًذرّضتیبًە جگەلەّەی پەیْە
ُەیە، هەضەلەیەکی ئبکبریػي، ّاتە زۆر تر لەّ چبّگبًەّە ضەرچبّەیبى گرتّْە، چبرەضەرەکبًیػی بۆ ئەّەگەراًذەّە 
کە ڕێسگرتي لەژیبًی یەکتر ّەک خۆی، ڕێگرتي لەپێػیلکردًی هبفی یەکتر، ُبّکبری ّ دادّەری ّ لێبْردەیی، 

فەراُوکردًی ئەّغتبًەی لەپێػەّە : ۆیی ًْاًذى ئەّ دیبردەیە لەڕیػەّە دەردەُێٌي، لەّببرەّە دەیگّْتڕاضتگ
ببضوکردى پێْیطتییبى بەّە ُەیە بەیبضب ڕێکبخرێي ّ لەپەڕلەهبًذا ڕاڤەی ئەم بەُبّ ئبضتبًە بکرێت ّ بکرێٌە 

ر حبجی هحوذ قبدر بّْ، ضەردار بەغێْەیەکی یەکێکی تر لەّاًەی قطەیبى بۆ کردیي، ضەردا.  دەربکرێ  یبضبیبى پێ
لەبەر ئەّەی بەرپرضەکبى بەخراپی ئیطتغاللی دەضەاڵتی ضیبضی ّ : جیبّازتر ضەرًجەکبًی خۆی بۆ ببضکردیي ّ گّْتی

ئیذارییبى کردّّە، لەًبچبرییەّە دّاجبر تۆظ بۆ ئەّەی کبرەکبًت تەّاّ بکەیت پەًب دەبەیتە بەر ئەّەی بەرتیل بذەی 
کەت هەیطەر بکەی، خۆ ئەگەر ّاًەکەی حبڵت غڕەّ جْابت ًبدرێتەّە، ئبهبژەی بۆ ئەّەدەکرد کە ئەّ چەًذیي ّ کبرە

بەرتیل : بەرتیل پێذاى ڕایی بکبت ّ بەًێگەراًییەکەّە دەیگّْت  جبر تەًبًەت ًەیتْاًیْە کبرە یبضبییەکبًیػی بێ



ُەفتەیەکت بە ضەعبتێک بۆ تەّاّ دەکرێت، پێػی  خۆرەکبى دەاڵڵی تبیبەتی خۆیبى ُەیەّ لەڕێگەی ئەّاًەّە کبری
ّابّْ چبرەضەر ُەر ئەّەیە هەضئْلەکبى ّەخۆی دەیگّْت بەیەک چبّ ضەیری ُبّاڵتیبى بکەى ّ بساًي ئەّ دەضەاڵت ّ 
هبًگبًەی دەیبًذرێتە بۆ ئەّەیە ڕۆژاًە خسهەتی خەڵکی پێبکەى، زّّ زّّ ئەّەغی دّّببرە دەکردەّە کەضەردەهی ڕەظ 

بەضەر چّْەّ ئێطتب کبتی ئەّە ُبتّْە غبّ گەدا لەهبهەڵەکردى ّ لەبەردەم یبضبدا، یەک غتي ّ ُەهّْهبى  ّ ضپی
بەرپرضێکی حکْهی . هبفی ئەّەهبى ُەیە کبرەکبًوبى بەغێْەیەکی دّّر لەدەضتی دەضتی پێکردى بۆ جێبەجێبکرێت

ُەرگیس بەرتیلی ّەرگرتّْە لەبەراهبەر ئەّەی ًبّچەکەظ کەًەیْیطت ًبّەکەی باڵّ بکەیٌەّە، لەّەاڵهی ئەّەی ئبخۆ 
خەڵکەکە خۆی ّاڕاُبتّْە، ببّەڕًبکەم : کبرێکی بۆ کەضیک ڕایی کردّّە، بەپێکەًیٌێکی هبًبدارەّە پێیڕاگەیبًذیي

تب ئەّەهبى بۆ ًەکەیت کبرەکەت بۆ ًبکەیي،   لەڕۆژاى بەکەضێکوبى ّّتبێ  ًەهي ّ ًەُیچ بەرپرضێکیع ڕۆژێ
گەڕاّهەتەّە هبڵەّە پێیبى ّّتّْم ئەّە ُەًگْیي ّ پەًیرّ ًبزاًن   ر جبر دّای دەّاهی ڕۆژاًە کبتێبەپێچەّاًەّە زۆ

چی ّچی یە کەضێک بەًبّی فاڵى ّ فیطبر بۆی ُێٌبّی، بۆ ڕۆژی دّاتر کەُبتۆتە الم دەرکەّتّْە ئیػێکی ًبضبیی 
ر بۆی ُێٌبّم بەضْێٌذّ ضْێٌکبری قبْڵی ُەیە، ّێڕای ئەّەی ُەّڵوذاّە پبرەئەّغتْهەکەی بذەهەّە کە ڕۆژی پێػت

چەًذیي حبڵەت ّ ًبّم الُەیە لەضەر ئەّ : ًەکردّە، بەببّەڕ بەخۆبًّْێکەّە درێژەی بەقطەکبًی دەداّ دەیگّْت
بەداخەّە : دکتۆرێکیع لەًەخۆغخبًەکبًی ڕاًیە ضەببرەت بەُەهبى تەّەر دەیگّْت. هەضەالًە خەڵکن زّیر کردّّە

، بەًوًْە ُبّاڵتیەک تەًِب بەخبتری ئەّەی  ریذا زۆر بەرباڵّە، ُەیبًە بەحیکوەتیػی دەزاًێئەّحبڵەتە لەکْردەّا
بیکەًە ژّرەّە لًْەخۆغخبًە تەحەهْلی ئەّەًبکبت بەضەرەی خۆی بێتە ژّرەّە پبرە دەدا بەپبضەّاًەکبًی بەر دەرگبّ 

ەر ئەّ ُبّاڵتیە هْهکیٌە دڵی ًەبب ًیْەی ّ دەڵی ّەڵاڵ هي یەک دەقیقە ًەّەضتبم، ُ  لێرّ لەّێع بەًُْەری دەزاًێ
ًەخۆغیەکە : ئەّ پبرەیەی داّیەتی بەبەرتیل لەخْدی خۆی ضەرفبکبت، بۆیە بەئەضەفەّە بەردەّام بّْ دەیگّْت

، ئبهبژەی بەڕۆڵی ڕێکخراّە هەدەًیەکبى کردّّ ڕایگەیبًذ ئەّاى  هەترضیذارّ دزێْە، کۆهەڵگە لەّ خبڵەّە گەًذەاڵ دەبێ
ریگەری لەضەر ُۆغیبرکردًەّەی تبکەکبى دابٌێي ّ پێْیطت دەکبت بۆ ئەّ هەبەضتە ُەفتەی ڕۆغٌبیری دەتْاًي گب

لەگەڕەکەکبى بەڕێْەبەرى ّخەڵک لە هەترضیەکبًی بەرتیل خۆری ّ بەرتیل دەرەکبى ئبگبدار بکەًەّە، ُەرّەک چۆى 
برگێڕیەکبى لەگەغەکردًی لەّە زیبتری ئەّ داّاغی لەحکْهەت ّ الیەًە پەیْەًذیذارەکبى دەکرد داتب کۆهەاڵیەتی ّ ک

دّاکەش کەضەرًجەکبًیوبى . ًەخۆغیە بپبرێسێي ّ ڕًّکردًەّە پێػکەظ بکەى ّ چبّدێریەکبًیبى چڕّ پڕتر بکەى
ضەببرەت بەّ ببضە ّەرگرت ێبڵح عبذّاڵی غبرەزا لەبْاری پرضە کۆهەاڵیەتیەکبى بّْ، ێبڵح ئبّا دەضتی بەقطەکبًی 

بەرتیلذەرّ پێچەّاًەکەغی تبک یبى دەزگبّ کۆهەڵێکی گەًذەڵ دەخەًەّە، ێبڵح بەرباڵّی  ُەهّْ تبکێکی: کرد
تبکی کْردی کەضیەتیێکی : دیبردەکەغی زۆرتر بۆ داة ّ ًەرێتە بۆهبّەییەکبًی کْردەّاری دەگەڕاًذەّەّ دەیگّْت

بەڕێگەی پێذاى ّ خْاردًی تێکػکبّ بێئرادەی ُەیە، ُەهیػە لەهەترضی ژیبًی ضبەی دا دەژی بۆیە ئەّەی ئەهڕۆ 
بەرتیلەّە دەضتی دەکەّیت دەیقۆزێتەّەّ لەدەضتی ًبدات، ّافیرکراّیي بەخبترّ خْایع خْاضت ّ داّاکبًوبى 
جێبەجێبکەیي، لەّ بڕّایەغذا بّْ ُێػتب حکْهەت ُیچ جۆرە ًەخػەّ پالًێکی بۆ ڕّّبەڕّّ بًّْەّەی گەًذەڵی 

حکْهەت جگە لەگّْتبر ُیچ ُەًگبّێکی کرداری بۆ : ا، لەّببرەّە دەیگّْتبەُەهّْ هبًبکبًیەّە ًەبّْە لەکْردضتبًذ
ّّ بًّْەّە ًەبّْەّ داّادەکەم کۆهەڵە یبى ڕێکخراّێکی هەدەًی درّضت بکبت ّ ئبڕاضتەّ ُبًی بذات بۆ ِ  ڕّّبەڕ

 .چبّدێری کردًی دام دەزگبکبى ّ باڵّکردًەّەی ُۆغیبریە کبرگێڕی ّ ئببّْری ّ کۆهەاڵیەتیەکبى

  

 ! ٍّ تَ داپۆغرآّ هبٍّ  بَ  ُبر پێٌج ضبڵَ ّّدآّ کْژرأً بَڕ

  

ٓ  ٍّ تریقبًَ  رهَ ّ ًَ ًذٍ ببریٌٔ خَ ًگْیٌی پڕ لَ ضبتٔ َُ  ٍّ هیي غَ َُ ّتبّْى، ًۆزدٍ خَ ّێک، ُێػتب ًَ ٓ غَ ًیٍْ
ٓ  ک گرهَ ًگێکٔ ًبضبز، ٍّ پڕ دٍ کرد، لَ یبى دٍ کتر بَ ّیطتییبى بۆ یَ خۆغَ ضتٔ پڕ لَ ر لێّْ، َُ ضَ  ٍّ غیَ بَ ًێْاًیبى دٍ



یبى  کَ ّغَ ٓ حَ رگَ ک، دٍ ر یَ ضَ ًذ جبرێ لَ ژیبى، چَ ٓ لێٔ دٍ ّارٍ َُ  ّ پبیسٍ خت، لَ کبًٔ زضتبًێکٔ ضَ غَ ڕٍ  ّرٍ َُ
  ْرببًٔ ّغکَق  کرێتَ ُبر دٍ کبّ، بَ دٍ( ئبرام ) ئبضوبًٔ  د هبًگ هبڵئبّایٔ لَ بَ بۆ ئَ  ٍّ ژێٌێ، ئیذٓ لێرٍ َُ دٍ
ّ  کبًٔ ئَ درۆزًَ  ضتَ دٍ  دّّرٍ  ّرٍ ٓ َُ ٍّ پػتَ  درێتَ ُبر فڕێذٍ ٓ بَ کَ الغَ  ٍّ ّ غَ ر ئَ تێکٔ دۆگوبّ، َُ قڵیَ عَ
 ..!بذات  ًبضَ ّیطتٔ َُ ٓ تێیذا ًبُێڵي خۆغَ تَ کَ هلَ هَ

ُبر دڵٔ زۆر  کرد، بَ دٍ  هبى بۆ ئبیٌذٍ قطَ  ٍّ عیػقَ ّ بّْ، بَ غَ  ک ّ ًیْٓ ًیٍْ کبتژهێر یَ: یگْت ئبرام، دٍ
  کبًوبًٔ تێذا دڵخْازاًَ بۆ داُبتّْ هٌبڵَ  یَ ّ غْێٌَ یگّْت ببغتریي ئَ هبى خۆغبّْ، دٍ کَ ٓ جْگرافٔ هبڵَ ّتَ ڵکَ َُ بَ
ٓ  ردٍ رٍّ کبًٔ پَ ییَر ژاّّ، کبریگَ ژاٍّ لَ  ّ دّّرٍ یَ کٔ خبّێٌٔ َُ یَ ّێ ژیٌگَ یي، پێٔ ّابّْ ئَ بکَ  ّرٍ ّ گَ ردٍ رٍّ پَ

  دڕًذاًَ  ٍّ رچبّٓ خۆهَ بَ  ک ُبتّْ بَ یَ زهَ هێردٍ  ّ ضبتَ ر ئَ َُ  ٍّ یل کْژٍ داخێکٔ هَ اڵم بَ یٔ، بَ خێسأً بۆهبٍّ
 ..!دا جێیِێػتن کبزیٍْ ُبر بۆ دّایٌجبر لَ ُبر بّْ، ئیتر بَ ضْارٓ ضٌگٔ بَ

کرد،  ٓ دٍ جێ قطَ رم ّ بَ گفتْگۆدا ًَ ّ لَ کٔ کبراهَ یَ ّتذا کیژۆڵَ ڵطْکَ َُ ُبر لَ کرد، بَ ٓ ئبرام ببضیذٍ ٍّ ک ئَ ٍّ
ڵێ  ُبر دٍ غْێٌٔ، بَ  کْێتَ ُێڵێ ّ، ئبرام دٍ جێذٍ بَ  کَ ّغَ ٓ حَ رگَ ًگٔ دٍ ّ دٍ رٍ ئبرام بَ  ٍّ ًگیٌیَ ضَ  ضتَ ّ َُ ر بَ َُ
م، (ر  ًٍْ ئَ) ،  ٍّ ًَ بکَ  یَ رگَ ّ دٍ اڵهذا ئَ ٍّ ًگێکٔ گڕ، لَ دٍ.. ؟بٌبضن  تْاًن ئێٍْ ببْرى، دٍ.. ؟ ختَ م ًبٍّ بَ  کێیَ  ٍّ ئَ

 ... یَ کبرێکن الٓ ئبرام َُ

 ..!لێٔ چٔ ڕّیذابێت؟ِ  تۆة  تَ ّرٍ رٓ براگَ ًٍْ کبک ئَ  ٍّ خێر، ئبرام ئَ!.. ڵاڵ ڵێ یب ئَ دٍ  ٍّ رخۆیَ بَ ُبر لَ بَ 

 ..!؟ داٍّ خۆ ُیچ غتێکٔ ًبخۆظ ڕّّیٌَ!..  خْدایَ.. تۆٓ؟  ٍّ ئَر  ًٍْ ئَ  ّاُبتن، کبکَ  ڵێ، کبکَ ڵێ، بَ بَ 

ًػت کردًٔ ئبرام ّ  رزٍ ضَ  ّێتَ کَ ، دٍ ٍّ کٔ تًْذٍ قییَ ّ دڵڕٍ غَ ڕٍ َُ ر بَ ًٍْ ّ، بێ چبک ّ خۆغٔ ئَ ٍّ کبتَ دٍ  کَ رگَ دٍ 
 :ڵێ دٍ

ٓ  خۆتذا بگرٓ، ئَ ێن ًبڵێٔ چٔ ّآ لێکردٓ داى بَئبخر پ!.. ت پێ قبْلڕ کرا؟ ٍّ چۆى ئَ!.. ؟ یَ فت َُ ڕٍ تْخْا تۆ غَ
ت  کَ هبڵَ ، لَ بێ لێرٍ ر ُیچ ًَ ، َُ اڵقت بذاببیَ گْژرا، تَ دٍ ر پێت ًَ ٓ ًبپیبّ، گَ َُ!..تگرێ؟ ت دٍ ٓ غیرٍ تۆ کَ

 ..! رت بکردببیَ دٍ

ـیع، (ُبر  بَ) ک چۆى  رٍّ بي، َُ ۆکبى دٍغ ٓ پَ ّ جێگَ ر بۆ ئبرام تبزٍ ًٍْ ٓ ئَ حوبًَ بێ ڕٍ  ربڕیٌَ ّ دٍ ّ گّْتَ ئَ  
کراّ بکبت،  ڕێٌَ ڕّأً غتێکٔ چبٍّ ٓ چبٍّ ٍّ ک ئَ کٔ قْلڕ، ٍّ ًگیَ ڵبژاردًٔ بێذٍ بّْى ّ، َُ  ژاى ّ غپرزٍ غڵَ لَ  جگَ
ڵێ  ، بَ ٍّ بێ ضڵویٌَ یگرێ ّ، ٓ تر ُیطتریب دٍ ًذٍ ٍّ ر ئَ ًٍْ ر، ئیذٓ ئَ دٍ  تَ ًبیَ  ٍّ هیَ دٍ لَ  ک چییَ یَ ت ّغَ ًبًَ تَ
م  ًێْ ئَ ُبر لَ ٓ بَ کَ رهَ گَ  دا، دڵَ ضڕێژٓ گْللَ لڕ دٍ گَ کبّ لَ پ دٍ ٓ ڕاضت ّ چَ کَ ّکبت لْتٔ کاڵغیٌکۆفَ ر ئَ َُ
 ..! ٍّ کبتَ دا ضبرد دٍ رهیَ ّ گَ هّْ خۆزگَ َُ

ُبر  بَ) ٓ  کَ بێگبًَ  دیبر الغَ تٔ کردم ّ، بَڵێي تێر تێر تفببراى ّ ًببّْ ک دٍ رخب، ٍّ رچَ هٌیع ٍّ یگّْت لَ ئبرام دٍ 
  ُۆغخۆٓ چّْبێ، چًْکَ بّْ، پێن ّابّْ لَ ًَ  ٍّ غیَ لَ ، ئبخر خْێي بَ ّ گیبًٔ ضپبردٍّّ هسأً ئَ جێیِێػتن، ًَ بَ  ٍٍّ (

ّ دڵٌیببّْى  ٍّ ّ دڵذاًَ ٍّ دیبر پبڕاًَ اڵم کبتێ لَ ّ ئبضوبى بیٌٔ، بَ رٍ کن بَ یَ ًذ گْللَ پریػکٔ چَ  کَ کبتٔ ڕّّداٍّ
!.. ئیذٓ چٔ ببیٌن  ٍّ ُبرٍ ضٌگی بَ رهٌب بَ رچّْى، ضَ کبى بۆٓ دٍ ضڕێژچییَ ڕّّبذات ّ دٍ  هبٍّ ٓ غتێکٔ تر ًَ ٍّ لَ
رچۆًێک بّْ،  ، َُ هبٍّ ُبر ًَ ر دڵٔ ّ دڵٌیببّْم بَ ًبّ بۆغبیٔ ّ کًْێکٔ ضَ  ّتَ پن کَ ضتٔ چَ ٓ دٍ ّرٍ گَ  ًجَ پَ
رٓ  ًٍْ ئَ  کَ ُبت، پێوگّْت بکْژٍ  ٍّ ًگوَ دٍ ّ کبت بَ ر ئَ ُبر کرد، َُ ٓ بَ کَ ٓ برا تبقبًَ( ُبدیي  بَ) بۆ  لفًْێکن تَ

م (یي  حْضَ)   بێ هبهَ یي دٍ ٓ ُیچ غتێک بکَ ٍّ رلَ ّابّْ بَ ُبدیي گّْتٔ کَ گْترا، بَ برام بّْ، ُیچٔ ترم پێٌَ
هّْ  چبّٓ َُ ضێ، دّّر لَ غْێٌیذاّ دّاجبر ضێ بَ ٓ ڕۆیػت بَ کَ ئۆتۆهۆبێلَ ، بَ ٍّ یٌَ ئبگبدار بکَ  ٓ ببّکوَ جێگَ لَ کَ



ًذرآّ  ڵکَ ًێْ گۆڕێکٔ َُ  خبکطپبردًٔ بۆ بگیردرێت، خطتوبًَ ٓ ڕێْڕضؤ بَ ٍّ ّ بێ ئَ ٍّ رگٔ خۆیَ جل ّ بَ ش، بَ کَ
ردّّالهبًٔ تێذا  ٓ َُ ش ّ خسهبًَ کَ ٓ کَ ّ گۆڕضتبًَ ڵێ دّّر لَ کبًٔ هبڵٔ خۆهبى، بَ ًسیکَ  گۆڕضتبًَ کێک لَ یَ
 ..! ٍّ تَ داپۆغرآّ هبٍّ تبئێطتبظ بَ  کَ لڕ داپۆغیٌٔ گۆڕٍ گَ لَ  کَ ڕّداٍّ  هجۆرٍ خبک ضپێردرابّْى، بَ بَ

رٓ  ًٍْ ئَٓ،  کَ کْغتٌَ ر لَ ُبرٓ تێذا کْژرا، بَ بَ ٓ کَ ٍّ ّ غَ ئَ" ئبرام ئبّا بۆٓ ببضکردم  کَ ڕ ُۆکبرٓ ڕّّداٍّ هَ لَ 
ُبر  پْرزایٔ بَ  ٓ کْڕٍ(ّا  ڕٍ) ّ  ردأً هبڵٔ ئێٍْ ضَ  هڕۆ ڕًّّبکٔ خێساًن ُبتۆتَ ڕۆٓ ئَ ُبت گّْتٔ دّآ ًیٍْ برام کَ

ٓ  ّ ُبتّْ ُبّارٍ ر ئَ ضَ هٌیع بَ  م گْایَ کَ ٓ براژًَ یَ ّ قطَ پێٔ ئَ ڕّّتٔ بیٌیّْى ّ بَ ُبردا بَ لڕ بَ گَ لَ  ٍّ ژّّرٍ لَ
کبًٔ  براژًن ّ خْغکَ ٓ ًبغریٌن بَ ردا قطَ راهبَ بَ م داپۆغیبێت ّ، لَ کَ ّ ڕّّداٍّ ٍّ تَ بێ ُبتّْهَ دا درّضت دٍَ ّ کبت لَ

ّا ُیچٔ  بیٌیبّْ، ڕٍ ُبر ًَ بَ چبّٓ خۆم لَ دا بّْ ُیچیػن بَ رگیس غتٔ ّا ڕّّیٌَ َُ رٓ برام گّْتبێت، کَ ًٍْ ّ، ئَ
پبکتر بّْ ( ُبر  بَ) ، ئبخر  ر ضبغبۆٍّ ًٍْ ظ دّاتریع بۆ ئَ ُبتبۆ هبڵٔ ئێوَ رگیس ًَ َُبّْ  یذا ًَ ّ پْرزایَ لڕ ئَ گَ لَ
  ..یبت ئبّٓ حَ لَ

  دّّرٍ  ّیَ زٍ  ّ پبرچَ کێک لَ ر یَ ضَ لَ.... ( ّ) ....کٔ ًێْاى  رٍ ٓ ضَ ّتبۆ ًسیک ڕێگَ کَ( ئبرام ) ّ کبت هبڵٔ  ئَ 
ک  بّْ، ٍّ ًَ  ٍّ ًسیکیبًَ جێ بّْى، هبڵێکٔ تر بَ جێوب بّْ، ًیػتَ هیرات بۆٓ بَ َ غ ک بَ ٍّ  ٍّ ببّکیَ لَ ٓ کَ ضتبًَ دٍ

یکرد  ٍّ ُبر، ئبرام ببضٔ ئَ ّ داپۆغیٌٔ کْژرأً بَ ٍّ کبى بّْ بۆ غبردًَ کیَ رٍ ضَ  کێک ُۆکبرٍ یَ  ٍّ یگّْت ئَ ئبرام دٍ
ٓ  ٍّ ڵێ بۆ ئَ ُبر، دٍ ٓ بَ کَ ّ ڕّدآّ کْغتٌَ ضتَ غیٌٔ جَرم ّ داپۆ ٓ تَ ٍّ دّآ غبردًَ( ُبر  بَ) ٓ ّرٍ گَ حطێٌٔ هبهَ

ُۆٓ ًسیکٔ غْێٌٔ  م بَ کَ رٍ م، پێیگّْتن بڵێ ُبّضَ کَ ببش ًَ  کَ زڕێ، ضْێٌذٓ دام ڕاضتٔ ڕّّداٍّ ک ًَ ًبّٓ ُیچ الیَ
کٔ  یَ ک بٌکَ هبى ٍّ کَ کردّّم هبڵَ، داّآ لێ بٍّْ َُ  ٍّ کَ کَ کبًٔ پَ ڕیسٍ ًذٓ بَ یٍْ پَ  ٍّ ببّکیَ  جێبًّْٔ هبڵَ ًیػتَ
  ٍّ هبڵَ بّْم، ئیتر لَ ڕازٓ ًَ  ٍّ ، هٌیع بَ ّ حسبَ یٔ ئَ کبر بِێٌي بۆ چبالکٔ ضیبضٔ ّ ڕێکخراٍّ بَ  کَ کَ ٓ پَ غبراٍّ

رٓ  ًٍْ ئَ  ًوَ یَ بگَ  ّ قطبًَ زّّتریي کبت ئَ ک چۆى ڕایطپبردم بَ رٍّ َُ!..  ّ حسبَ کذارٓ ئَ چَ  رهٔ بۆتَ فَ ّ بَ رچٍّْ دٍ
یي  رچٔ ُێػتبى پێن ّابّْ حْضَ گَ یي، ئَ کَ دٍ قطَ  ٍّ ًسیکَ الٓ لَ  ضتٌیػبًبکبت هي دێوَ برام ّ، گْتیػٔ غْێٌێک دٍ

  ٍّ بکبت ّ، دّاجبر ئَ  یَ ّ ڕاضپبردٍ ریع گْهبى لَ ًٍْ رٓ برام ّ، ئَ ًٍْ ئَ لَ  ٍّ ُبر بکبتَ ٓ بَ تۆڵَ  ّێت عبقاڵًَ یَ دٍ
ّ  ڕۆٓ ئَ یي چٔ پێگّْتن بۆ ًیٍْ ک بّْ حْضَ رچییَ ى، َُ یبى هٌیػٔ تێخَ هجبرٍ ٓ ئَ ٍّ ردّّالبێت بۆئَ ٔ ترٓ َُچبڵێک
ّێ بّْ گّْتٔ  رداى لَ ضَ م بَ کَ گریطَ ًَ  اڵم براژًَ ّێبێ، بَ ر، پێوْابّْ لَ ًٍْ زّرٓ ئَ هبڵٔ خَ  یبًذٍ ، خۆهگَ ڕۆژٍ
رًجڕاکێع  دا ضَ ّ کبتَ رهّْٓ براژًن لَ رهّْ فَ ، فَ ٍّ ڕێتَ ًذ ڕۆژێکٔ تر ًبگَ تب چَرٓ دُۆک ّ،  فَ ضَ  ر چۆتَ ًٍْ ئَ

ّ  هبێژ بّْ بْارێکٔ بۆ قطَ دٍ  م ُێٌذٍ کَ اڵم براژًَ یبى ًب، بَ  یبى زاًیٍْ کَ کبرٍ ّاى بَ بّْ، هٌیع ّیطتن بساًن ئبخۆ ئَ
بڕێک   ٍّ رچٔ لێت ًبغبرهَ گَ ، ئَ ریبیوبى کردٍّّ ، زۆر غَ ٌبٍُّێ ُبرت ًَ ّ گّْتٔ ئبرام بۆ بَ ٍّ ُێػتَ پرضیبرٓ هي ًَ

یساًیبّْ  ّ ًَ م هٌبڵَ کَ ُبتیي بۆ پیرۆزببیٔ لێکردًتبى ّ ُێٌبًٔ دیبرٓ، کْڕٍ ٓ کَ ضێ ڕۆژٍ لَ  لێٔ عبجسم، چًْکَ
ر تۆّ کبکت  بَ ، لَ ٍّ غێتَ ٍّ هي دٍ کْا لَ  ٍّ ُبر ّا خۆٓ پیػبًذا هي دزیبێتن، ئبخر ئَ ُبر، بَ ضتٔ دابۆ جسدأً بَ دٍ
ضْێٌذ بۆٓ  ، بَ ٍّ ٓ بیرخطتوَ( ُبر  بَ) ّێک پێػترٓ  ًذ غَ کبًٔ چَ قطَ  یَ ّ قطَ بّْم، ئَ دٍ لێٔ ڕازٓ ًَ  بْایَ ًَ

بێت ّ، بیٌی  ٍّ ضتیَ دٍ ُبر بَ ٓ بْکێٌٔ بَ کَ ّرٍ جبًتب گَ رُێٌبى لَ کبتٔ دٍ کبًٔ لَ زێڕّ پبرٍ  براژًن پبرچَ  ٍّ گێڕاهَ
زێڕّ غتٔ   ٍّ ، ئَ کبرٓ تۆًیَ ٓ کَ کَ ضکبرٓ غتێک دٍ بۆ دٍ  گَ ضَ  تیٍْ اڵهذا براژًن گْتبێتٔ َُ ٍّ لَ  ٍّ غۆکبّییَ پَ بَ

لْتببداى ّ  اڵم براژًن بَ ، بَ بیبًبَ  یَ ر پێْیطتیت پێیبى َُ گَ ُبر گّْتٔ پێوگْت ئَ ًذ جْاًي، بَ ُب چَ ، ئَ ئبهۆژًتَ
 ..!ردێٌٔ دزهبى دٍ بَ  چٍّْ ت ًَ ّتَ ٓ خْغکێ خۆ ئێطتب حَ دٍ گْتبێتٔ دٍ  ٍّ کراّییَ هَدڵپڕگریبًێکٔ 

کرد بڵێ ئبرام  لفًْٔ بۆ ئێٍْ ر تَ گَ ، ئَ ٓ داخطتٍّْ کَ لفًَْ ر تَ ًٍْ ڵێ ئَ ًِب دٍ تبضێ، تَ ّ دٍ ٍّ ئبرام ّاڵهێکٔ ًبداتَ 
 ..!ّیي ٓ ڕێکبکَ کَ ر ًرخَ ضَ لَ  یَ ٍّ ڕّأً ئَ ًببر چبٍّ ّ خبٍّ ٍْداپۆغی  ٍّ هبًَ ئَ م بَ کَ تٔ ببرٍ ُبتبّْ گّْتْیَ

ّ  گیٌب تۆظ لَ پێع ئَ رٍ ٍّ  پیبّاًَ لفًْٔ بۆ کردم ّ، گّْتٔ بَ ر تَ ًٍْ برد ئَ عبتٔ ًَ ت ًیْضَ یگّْت قَ ئبرام دٍ 
ک پیػبًذأً  اڵم ٍّ بّْ بَ ۆرتر تْڕٍیٌن پێگّْتي، ز کبًٔ حْضَ دا، قطَ ر دێٌن، خۆم تێک ًَ ضَ خراپتر بَ  یَ حپَ قَ



بساًێ   ٍّ ٓ، پۆلیص بَ کَ ش ببش ًَ اڵم الٓ کَ بَ)....( هبڵٔ  ، هي ّا لَ رٍ ّ، پێٔ گّْتن جبرێ تۆ ٍّ ٍّ یػبردٍ ُێس ًَ
یٌٔ رم ب ًٍْ ُبتي، ئَ  ٍّ پیرهَ ى هبلڕ بَ کبًٔ خبٍّ تکبرٍ ضجي، چّْم، خسهَ  چوَ کجبرٓ دٍ ّضب یَ کْژم ئَ تۆظ دٍ

جبْربّْم  ، هي هَ هّْ دًیب ژًَ ر پیبّبٔ َُ گَ  گرٍ هٔ بۆ داهَ ڵٌب بّْ، گّْتٔ کْڕم خَ َُ  ٍّ ًیػتیَ تَ ٓ بَ کَ کاڵغیٌکۆفَ
،  ٍّ غێتَ ٍّ دٍ  ئێوَ پێگْتٌن ئبخر کْا غتٔ ئبّا لَ قطَ  ٍّ ّتَ تًْذٓ کَ بَ  ، دّّببرٍ ٍّ ضْکبرهبى بکڕهَ فٔ تۆّ کَ رٍ غَ

خراپ   ًذٍ ٍّ ئَ  کردّٓ، ئێوَ ًَ  ّرٍ یت، ببّکن ئبّآ گَ ّٓ بکَ ر ًَ ًگبٔ ّ ضَ بێذٍ  ًذٍ ٍّ ف تۆ ئَ رٍ ر غَ ضَ بێ لَ چۆى دٍ
ڕًّّبک   زّرت بّْم براژًَ رگبٓ هبڵٔ خَ ر دٍ بَ اڵم ئێطتب لَ کبًین پێبڕٓ ّ گّْتن بَ ُتذ قطَ.......ّ ٍّ پێچراّیٌَ ًَ
هبڵٔ   کرد دّێٌێ ُبتبێتَ ٓ ًَ ٍّ ّ ببضٔ ئَ ، ئَ ریبیوبًکردٍّّ غَ  ُێٌبٍّ ڕ خۆتذا ًَل گَ ـت لَ(ُبر  بَ) یگّْت بۆ دٍ

ٓ ًێْاى  کَ کبًن پێببڕێ ڕّّدآّ ڕۆژٓ ضێ ڕۆژاًَ ٓ قطَ ٍّ رلَ ڵ هٌذا کردت، بَ گَ چیبّْ لَ  ٍّ ر تۆ ئَ ًٍْ ، کبک ئَ ئێوَ
ک هي گْهبًٔ  ریع ٍّ ًٍْ ٍّ ، دّآ گفتْگۆکردًێکٔ زۆر ئَ ٍّ گێڕایَر  ًٍْ بۆ ئَ  ٍّ ُبرّ براژًوَ هٔ بَ دٍ ُبرّ براژًن لَ بَ

ًگ  ّێکٔ ئبّا درٍ غَ ُبرٓ تێذا کْژراّ لَ ٓ بَ چۆلڕ ّ ُۆڵَ  ّ هبڵَ لَ  رٍ ّ بَ ّ دّآ هبًگێک بێٌَ هَ بۆ درّضتبّْ، ئَ
ّ  ٓ پبرٍ ّکبتَ ُبر ئَ لوبًذّ گّْتٔ بَ ضَ ٍ ّ ریَ رٓ ُبّضَ ًٍْ رچبّٓ هي ّ ئَ بَ ٓ بَ کَ م ڕاضتٔ ڕّّداٍّ کَ ختذا براژًَ ٍّ

ٓ  ٍّ ر لَ ر بِێٌن بَ ضَ ٓ بَ ّرٍ ضبتێکٔ گَ زارٓ دایگرتن، ضْێٌذم خْارد کبرٍ رهَ ضتٔ غَ بیٌٔ، َُ  ٍّ ضتوَ دٍ کبًٔ بَ زێڕٍ
ر  ًٍْ ئَ ّ ئبراهیع بَ ٍّ ێڕێتَبۆ ئبرام بگ  کَ بّْ ڕّّداٍّ م َُ ٍّ ترضٔ ئَ  اڵقذاى بذات، چًْکَ تَ ّێت هي بَ بکَ  ٍّ فریب ئَ

کْژێ، زّّ زّّظ  ّ دٍ ش ئَ بۆکَ  ٍّ ڕاًَ ًذّچۆى ّ گَ ر بێ چَ ًٍْ غوسأً ئَ م بۆ درّضتکرد دٍ تَ ّ تۆهَ ئَ  بڵێ، بۆیَ
ک ئبراهٔ کب  بْایَ ّغت ًَ ڕٍ دٍ ر بَ گَ ٓ ئبخر ئَ اڵقن بذٍ هي بکْژٓ ّ تَ  ّ ژًَ ر ئَ ضَ ّێت لَ تَ ر بۆدٍ ًٍْ یگّْت ئَ دٍ

  ..!ُێػت دٍ جێٌَ  کَ کَ بۆًبّ پَ

دا،  م پێٌَ بکْژێت، ڕێگَ  تَ ّ تۆهَ ر ئَ ضَ ّیع لَ هبى غْێي ئَ َُ ّڵیذا لَ ر زۆر َُ ًٍْ براژًن دایکٔ ضێ هٌبلڕ بّْ، ئَ 
بیي، ئیذٓ  خَ ّ یَ ضتَ تیذا دٍ لڕ دّژهٌبیَ گَ لَ  بێ تب ژیبى هبٍّ بێت ّ دّاجبر دٍ تر دٍ ّرٍ گَ  کَ ضبتَ پێن ّابّْ کبرٍ

پێٌج   ٍّ ٓ ّاڵتکردّ، ئێطتب ئَ ٍّ رٍ ٓ دٍ ّاًَ الٓ هي، هٌیػٔ ڕٍ  ٍّ ڕێتَ ٓ ئبراهیع بگَ ٍّ تٔ ئَ ًیَ اڵقٔ داّ، بَ ر تَ ًٍْ ئَ
  ٍّ ڕێٔ ئَ ّام چبٍّ ردٍ ّ بَ هٌیع بڕاٍّ ُبرٓ تێذا کْژرا، ئبراهٔ لَ ٓ بَ ٍّ ّ کبتَ ڵێ لَ ژین، تب ئێطتبظ بَ ّێ دٍ لَ  ضبڵَ

 ..!چیب لَ  ٍّ ڕێتَ ُبر بگَ بێ ّ بَ  ّ ڕۆژٍ م ئَ کَ دٍ

 .کبى خْازراّى کبر براٍّ بَ  ًبٍّ• 

  

 ..! بێت غفرۆظ ًَ لَ  یَ َُ  ّ، کێ غفرۆغَ لَ  کێ

  

  گْترێ دٍ پێی ی کَ ٍّ کبى، ئَ تیَ اڵیَ کۆهَ  رّ لێکۆڵیبری بْارٍ تْێژٍ غێکی زۆر لَ ی بَ ٍّ یػتي ّ خْێٌذًَ تێگَ بَ  
ضتْرێکی پیبّ ضبالریي،  م ّ، ّجْدی دٍ ژاری ّ زاڵی ضیطتَ ًجبهی َُ رئَ ًجبم ّ دٍ رئَ کْرتیذا، بَ غفرۆغی، لَ لَ
ّ  رًبهَ گرتّْ، بَ رٍ تی پَ اڵیَ کی کۆهَ رییَ دادٍّ  ضتْرێکی دیوْکرتیک، غێٍْ ر غْێٌێکی دًیب، دٍ َُ کی دی، لَ هبًبیَ بَ

ّ  بّْ، ببزاڕی دیبردٍ غیبة یب الّازّ بًّْیبى ًَ  غٌَ ّچَ کراًێکی لَ رخ ّ، ئبراضتَ کی ُبّچَ یَ ردٍ رٍّ ی پَ ڕێٌبهَ
ر  پێْرێي ّ َُ گرتّْدا، دٍ ًَ  تێکی داخراّّ پێ قڵیَ ی زاڵی عَ بۆتَ کبى لَ تبریکَ  ّدا بیٌَ کْرت هَ  ییَ بۆهبٍّ  ّتَ رکَ دٍ
ّ  ّ دیبردٍ ترضیذار تریي ئَ هَ کێک لَ ک یَ غفرۆغی ٍّ دّاجبر لَ درێي، کَ دٍظ زاخبّ  تبًَ قلیَ ئبهێری عَ  غٌَ ّ چَ بَ
ڵکػبى ّ  ّ َُ رٍ کێػکردى، بَ جێی پێػپێگرتي ّ، ڕیػَ لَ  تبًَ قڵیَ عَ  م جۆرٍ ی ًێْ ئَ ییبًَ هێژّّدارّ بۆهبٍّ  ّتَ رکَ دٍ
  تَ قیقَ ّ حَ ری ئَ لوێٌَ ضَ  ّێ ر بتَ ی گَ ٍّ ئَ  ، بێ ضێجیِبًی  ى لَ چێت، ڕاهبًێکی کْرتخبیَ ر باڵّبّْى تر دٍ ّ بَ رٍ بَ

گراى  ی خۆی، بَ ٍّ رٍ ل دًیبی دٍ گَ راّرد لَ بَ ّ پێػپێگرتٌیػی بَ ٍّ ڕّّبًَْ ڕّّبَ  ر بۆیَ دات، َُ ّاى پیػبى دٍ ڕّّى ّ ڕٍ
کبى ّ،  تّْغبٍّْ  هرۆڤَ غێکی زۆر لَ ی بَ ٍّ لَ  جگَ کبت کَ دٍ  اڵڵَ هبى ال گَ ٍّ کرێت ّ، ئَ ژهبر دٍ م تر ئَ ضتَ ّ ئَ



غی  غیبى بۆ ببٍّ ٍّ راًَ تبًي، گَ کبًی ًبّی ئبفرٍ ی قْرببًیَ م زۆریٌَ ردٍ ی َُ ًیقَ ًجَ ّ هَ غفرۆغی، ئَ گالّاًی لَ تێٍْ
تی ّ،  اڵیَ ذرّضتی کۆهًَ ی ًبتَ ٍّ م ّ، پڕ ئبزارّ خطتٌَ ضتَ هذا ئَ ردٍ بَ ببضوبًکرد لَ  ٍّ پێػَ ک چۆى لَ رٍّ ڵگب َُ کۆهَ

  .. بێت تر دٍ  لێکی فرٍ قْرببًی گَ

ّ  ٍّ بێت خْێٌذًَ دٍ  پێن ّایَ( غفرۆظ  لَ) ی  یب بببڵێیي ّغَ  ّاژٍ ضتَ ڕّّی دٍ  کبربردى ّ خطتٌَ بَ رچی لَ گَ ئَ  
ژێر  غفرۆغی لَ لَ  چًْکَڕێیي،  ر ڕاضت تر بگَ کی درّضت ّ ضَ یَ بێت، بۆ زاراٍّ ترهبى َُ تیبًَ یػتٌێکی بببَ تێگَ

کبًی  غٌَ چَ غٌێک لَ ر چَ رَُ ًْضراّدا بَ کی ًّْضراّ یبى ًَ ر ڕێطبیَ ر یبضبّ َُ تی یب َُ ری حکْهڕاًییَ کبریگَ
ّ  غفرۆغی، ئَ کبًی لَ ی خبًَ ٍّ رٍ دٍ  ى ًبچێتَ تییَ بببَ  ّ جۆرٍ لێکی تری لَ ّ غتگَ رهبیَ رگرتٌی ضَ غیرببیی خۆری ّ ٍّ

ًذّ  ی ضْدهَ ٍّ ئَ  ّ گیبًێگَ ضتَ یتریبى فرۆغتٌێکی تری جَ ٍّ ژێر ببرّ ئَ  تَ ڵگب خطتْیَ ی کۆهَ کَ غفرۆغیََ یبى ل
ّ  کێک لَ یَ) ... ( ى ضی ّ چْار ضبڵی داًیػتّْی  هَ ، تبرا کبکلی تَ یَ کَ غی فرۆغراٍّ فرۆغتٌی لَ لَ  بٍّْ دڵخْاز ًَ

ًذی  زاهَ رگرتٌی ڕٍ ٍّ  ، بێ ٍّ ى ببّکیَ الیَ ک لَ یَ رگرتٌی پْل ّ پبرٍ یی ّ ٍّ ی براکَخت ر خۆغبَ راهبَ بَ ی لَ تبًَ ئبفرٍ
ظ بۆ  یػتٌی ُبّبَ تْاًبی درّضتکردًی تێگَ ریک لَ بیرّ ڕاّ، تَ دڵخْازّ دّّر لَ کْڕێکی جیبّاز لَ  درێتَ خۆی، دٍ

) رکردًی  بَ ى لَ یی ّ، بڕّابکَ ر پیطکَ ضَ ًِب لَ تَ بَگرتٌێکی دّّضبڵی،  رگَ رگیری، دّای بَ یی ّ ُبّضَ ٍّ ژیبًی پێکَ
ک خۆی بۆی ببضکردم خْێي  بێت ّ، ٍّ یبخی دٍ  کْڕٍ ، لَ هَ ردٍ م ضَ ی ئَ تبًَ ّ، پۆغیٌی پۆغبکی ئبفرٍ ٍّ ژێرٍ لَ( هبیۆ 

ّ،  هی ّجْدی ئَ رَُ بَ  ًێچیتر ًبتْا  ّ پێی ّایَ ٍّ کبتَ ژیبًی خۆی دٍ کبت ّ، بێس لَ ی گرژ دٍ ضتَ کبًی جَ هبرٍ دٍ
ظ  ٍّ ، ئَ ٍّ ی ئیتر خۆم بکڕهَ ڕٍ ّ ببٍّ ر ئَ ضَ  یگّْت ُبتوَ یی، بیخۆى ّ، دٍ یی ّ، ببّک ّ، براکَ کَ فبهَ ًَ  رٍ ُبّضَ

ی  ٍّ ڕێگبی کلطْم قبدر، ئَ رێت، یبى لَ ًبّ بَ یبى خۆی، لَ( ی کَ رٍ ُبّضَ)  ، یب کْرٍ گرێ ڵذٍ یبڵی َُ ڕێگب خَ  ضێ
ی ببزاڕی  کَ حن ّ ًبدیبرٍ ڕٍ  بێ  ّ هبیَ ًێْکبیَ  بڕّاتَ  ٍّ یَ کَ کَ ڕٍ ی دراّضێی گَ کَ ًَ هَ تَ بَ  یگّْت ژًَ تبرا دٍ کَ
ک خۆی  درێت، ٍّ ی پێیبى دٍ پبراًَ  ّ بڕٍ دا بیطت ّ پێٌجی ئَ ضَ بری لَ تی لَ هیي ضبڵیَ غَ غفرۆغبى ّ، ئێطتب غَ لَ
  رێتَ ری داة ّ ًَ پبرێسٍ بَ  ٍّ رٍ دیْی دٍ ی لَ ّ پیبّاًَ داى پیبّ، بێگْهبى زۆرتریع ئَ ضَ لَل زیبتر  گَ یگّْت لَ دٍ

ک  ّیطتییَ ر خْاضت ّ دڵخْازیػت پێػێل کراّ بێت ّ، خۆغَ گَ یگّْت خۆ ئَ ّ دٍ ّتٍّْ کبى ًبضراّى خَ یی ّ کۆًَ بۆهبٍّ
کبًی ًێْهبڵذا  رٍ بَ لَ کْى ّ کَ لَ  ک کرێکبرێکی بێکرێ ر ٍَّ تبض  ، ًبکرێ ٍّ کردبیتَ ت کۆی ًَ کَ رٍ ل ُبّضَ گَ لَ

  ڕێگبی تبراٍّ ر لَ َُ  ى بیطت ّ ًۆضبل کَ هَ ّلْدی تَ عْضوبى هَ  لیوَ ڕازیبیت، حَ  ٍّ ّ بَ  ڵذا بکرێ گَ ت لَ ڵَ هبهَ
  تَ ّ ئبفرٍ کێک لَ یَ  گْترێ ّ دٍ بٍّک ب ّیع ٍّ ربگرم ّ، ئَ ّاًی لێٍْ کی داخراّی ڕۆژًبهَ ًذی گفتْگۆیَ زاهَ تْاًین ڕٍ

ڕاظ  رٍ ربگیرێت، ضَ ًذی خۆم ٍّ زاهَ ی ڕٍ ٍّ ئَ  اڵم بێ غْهکرد، بَ"یگّْت  برد، دٍ ر دٍ ضَ هیي ضبڵی بَ ی چْارٍ غفرۆغبًَ لَ
رێت،  ة ّ ًَم ّ دا کَ رٍ دایکی هٌباڵًێک، دّاجبر داخراّی ُبّضَ ّ، ببن بَ  بێ رێکن َُ بّْم ُبّضَ ٍّ زرۆی ئَ تبهَ

ڕاى  گَ ، لێٌَ ًذ غیریٌَ ًبزاًی چَ  رێ کَ تب زۆریت لێٌَ ی کَ ّ ئبزادیَ ًگخْاردّّی ئبزادی، ئَ پَ  ٍّ ًبخَ کی لَ دڵکێػییَ
گی خۆی  ّام ئبهبدٍ ردٍ گراى ّ، بَ خْازرای چبرٍ هیْاًێکی ًَ  تبٍّ رٍ ضَ ژاریع لَ بژیي ّ، َُ  ٍّ ر پێکَ ژیبًێکی تبضَ

کی  ظ ّجْدی چبّدێرییَ ٍّ تبى ّ، دّای جیببًَّْ ئبفرٍ( ێبڵۆى ) کبری جْاًکبری داى بَ درێژٍ ظ لَ ری کْڕٍبّْ، ڕێگ َُ
ری  ی ژیبًێکی ُبّضَ ٍّ ّ درّضتکردًَ ٍّ خۆ ًْێکردًَ ُیْا بّْى لَ  ّی دّّرّ ًسیک، تب ئبضتی بێ م ّ ئَ ژّهبری ئَ  بێ
" غفرۆغی ڵێي لَ پێی دٍ کی پیص کَ قْرببًی ئبزدییَ  هَ ّێٌپبکی لێکردٍر، دا رضْڕُێٌَ ّتێکی بۆهي ضَ ًذرّضت، ڕێکَ تَ
ری  لڕ ُبّضَ گَ ڵی ضێکطی لَ براکبًی خۆی، ڕاّ ڕایَ کێک لَ ر داّای یَ ضَ رگی خْغکێکی لَ دّای هَ  ّتَ ّ ڕێکَ ئَ
خبتری  م بَ ّت براکَ رکَ ًگێگ دًٍذ هب دّای چَ" یگّْت  ک خۆی دٍ خرێت، ٍّ ی، بۆی درّضت ّ ڕێکذٍ کَ خْغکَ جێوبّ لَ بَ

بێگْهبى "  فبًذٍّّ ڵَ خۆیػی ّ، هٌیػی خَ  ٍّ ّ کْڕٍ ى ئَ الیَ تکبری لَ عٍْ ت ّ، دٍ عٍْ ّ دٍ یبرٍ ّ پێذاًی ضَ پبرٍ
ظ  ٍّ ر ئَ بَ ًذرّضت، لَ ی ًبتَ ی ژیٌگَ ّاًَ ّ کبرّ کبرداًَ زۆرى ّ، کۆی ئَ  ّ جۆرٍ ی لَ قیٌَ لێکی ڕاضتَ چیرۆکگَ

پێگرتي ّ،   دای پێ ئَ  ّ غێٍْ عریفَ ًذرّضت ًیي، ّاتب هَ ى دایک ّ ببّکێکی تَ تی خبٍّ تبیبَ ی کْرد بَ بئێطتب ئێوَت
  فێرٍ  تبٍّ رٍ ضَ کبًیبى لَ ی کچَ ًذٍ ٍّ ّ دایکبى ئَ ّ پێْیطت بًّْی ًیَ تیبًَ رێکی بببَ پێٍْ ّ فێرکردى بَ ردٍ رٍّ پَ

ف ّ  کَ پڕ لَ  زٍّّ ّ ئبرٍ ریسٍ چی ّ تێرکردًی غَ ى، بۆ هلکَ کَ کبًیبى دٍ بًی داُبتّْی کچَک رٍ ُبّضَ  دڵکێػکردًی پیبٍّ
ت  ًبًَ ّ تَ ٍّ ًَ کبًیبى ًبکَ تی کچَ ضبیَ ُێسکردًی کَ بَ بیر لَ  ى، ُێٌذٍ کَ یبى دٍ کۆیلَ کبى، ّاتب بَ تًْذّتیژٍ  کۆڵَ



یبى  ّ هٌباڵًَ ُی لێکراّ بۆ ئَ تی ّ خێساًی ّ ًَ اڵیَ ًگی کۆهَ م ّ، ًَر غَ ت بَ یکردًێکی پیبّیع الی ئبفرٍ هّْ بێقطَ َُ
،  ر ژى حطببَ ضَ ّ لَ بببَ ڵَ پیبّ کَ  گّْتراٍّ  ٍّ تَ هی ئبفرٍ دٍ لَ بّْم کَ  ٍّ یبًجبر گْێبیطتی ئَ ى، دٍ کَ لێذٍ  قطَ
اڵت  ضَ ّیطتی، دٍ ، ضێکص ّ خۆغَ دًی ًێرّ هێّ فێر کر ردٍ رٍّ کبًی پَ جیبّازیَ ر لَ کذا َُ ڵگبیَ کۆهَ ّابّْ لَ کَ
ی  ًذٍ ٍّ کبى، ئَ ًگییَ رَُ تی ّ ئبکبری ّ ضیبضی ّ ئببّْری ّ فَ اڵیَ کۆهَ  بّْی کبیَ غذار ًَ غذارّ بَ ضت ّ، بَ دٍ بَ
بضبیی ّ ی  دّاداچّْى ّ، چبکطبزیَ بۆ هرۆڤبّْى، بۆ بَ  ٍّ ڕاًَ گَ ًَ ژی لَ ّدا لێک دّّرّ تَ رزّ ئبضوبى هَ ئَ
ی کلطْم  ٍّ ک ئَ ، ٍّ خت ّ دژّارٍ رضَ ضَ  رٍ رابَ ًببَ  ّ هلوالًێ داى بَ ژی ّ، درێژٍ هر ًَ ی ًَ ٍّ کبى، بۆهبًَ ضتْریَ دٍ

  ًذیَ یٍْ پَ غفرۆغی لَ کبربردًی لَ بۆ کبرّ بَ  ضتذایَ ژێر دٍ یبًی تری لَ ی تبرا بۆی ببضکردم دٍ تَ ّ ئبفرٍ قبدر، ئَ
ُۆکبرّ  ت بَ ببرٍ ضَ  ّێ هَ م ّ، کبتێک گّْتن دٍ ڵذا بکَ گَ ی لَ تَ ّ بببَ کی لَ بّْ گفتْگۆیَ دا ڕازی ًَ کَ لفًْیَ تَ
ڵذا بذّێن،  گَ لَ  یَ ّ دیبردٍ تی ّ پێػپێگرتٌی ئَ اڵیَ ی ُۆغیبری کۆهَ ٍّ غیٌَ پێٌبّ بَ غفرۆغی لَ کبًی لَ ًجبهَ رئَ دٍ
ى،  کَ هْهبى دٍ َُ ُتذ زّڵن لَ.....ژاری ّ ڵگبّ َُ ژیي ّ، کۆهَ راّێسدا دٍ پَ لَ  تَم ّاڵ ڵکی ئَ ی خَ ًِب گّْتی زۆریٌَ تَ

ضتخطتٌی  خبتری دٍ ًِب بَ تَ  یَ َُ  ّ کێ غفرۆغَ لَ  ی، کێ کَ ک هٌذا دٍ لڕ کلۆڵێکی ٍّ گَ غفرۆغی چی لَ ئیتر ببضی لَ
 ...!بێت غفرۆظ ًَ هڕۆ لَ ک ئََ ریی ٍّ ختَ هّْ بَ َُ ت دّّر لَ ًبًَ تبیی ّ، تَ رٍ ژیبًێکی ضَ

 ... کبى خْازراّى کبرُبتٍّْ بَ  ًبٍّ: رًج  ضَ  •

 


