مەملەکەتی نەزاکەتشا.
ثیرۆکەی دراهبی تەلەـسیۆًیی

ئەمحەد رەزا
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ئەگێڕًەوە لەو ضبڵ و عەیبهبًە ،هەهلەکەتێکی خۆغخەیبڵ هەثىو ،هەردووهێکی ثرضی و ڕووت و ڕەجبڵیع
وایبًئەزاًی هەرچی خەڵکی ئەو هەهلەکەتبًەی تریػي هەر وەک ئەهبى ئەگىزەرێٌي ..خۆغجبوەڕو دڵطبؾ و ضبویلکە
ثىوى ،حىکوڕاًەکبى ڕۆژاًە دەضتجاڵوییەکی زۆریبى لە ثەڵێٌذا هەثىو ،ثۆ ثەیبًییەکەی ثەڵێٌی تبزە ئەوەًذە
دڵخۆغکەر ثىو ،جێی ثەوی دوێٌێ لێژ ئەکردو ثیر ئەچىوًەوە ..جبروثبرێ کە هەهلەکەت ئبرەزووی غەڕی هەڵئەضب،
لە خىت و خۆڕایی ـیتٌەیەکی هەڵئەگیرضبى و ثە جۆرێکیع هێػکی

ڕەعیەتەکەیبى ضیخٌبخ ئەکرد ،زۆر ثە گىڕ

خۆیبى ثۆ غەڕ ئەکىتب و پێػجڕکێی گیبًجبزییبى ئەکرد.
الی هەًذێکی کەم لە خەڵکی هەهلەکەت کە ًسیکی کۆغکی غبهبًە ثىوى ،ژیبى چ ثەاڵی ًەثىو ،ثەواى ثىوایە
خەڵکەکە ًەک هەر ئبژەڵ و ڕەغە واڵخ ،ثەڵکى هبڵ و هٌبڵەکەی خۆغیبى ثکردایەتە لىرثبًیی و لە گۆڕەپبًی
غبردا ضەریبى ثجڕیٌبیە ..الی ئەواًی تریع ثرضێتی ثجىوە دیبری خىاوەًذو ثەًذەی خۆی پێ تبلی ئەکردەوەو
ڕۆژاًە پێع ئەوەی لە خەو هەضتي ،دیبرییەکە ئەگەیػتە ًبو دڵی هبڵەکبًیبى.
دزیی ضەر هباڵى ،کەم ثىو ،لە جێی ًەثىواى ثىو ،لە زۆر هەجلیطذا ثبضی چبکەو جىاهێریی ئەو دزاًە ئەکرا کە
چىوًەتە ضەر هباڵى و ثە هەڵىێطتێک هەردایەتیی و هێرخبضیی خۆیبى ًىاًذووە ،هەر ثۆ ًوىًە دزێک لە ًیىەی
غەودا هەڵئەکىتێتە ضەر هبڵێک و ئەثیٌێ هبڵی پبڵێىراوێکی غىرایە ،کبثرا هػت و هڕیەتی لەگەڵ ژًەکەی کە
هەًذێ پىڵی تری ثە لەرز ثذاتێ ،تب لە هەڵوەتی هەڵجژاردًەکەدا خەرجی ثکب ثۆ ئەوەی دەًگی پێ کۆ
ثکبتەوە ،ژًەکەغی ثێ دڵیی ئەکبو ئەڵێ هەر وەک خىلەکبًی تر ،ئەهجبرەظ ثە دەضتی ثەتبڵەوە ثۆهبى
دێیتەوە ..ثۆ ثەیبًییەکەی کبثرای دزە ئەکەوێتە ثبًگەغەکردى ثۆ پبڵێىراو هەهىو ئەلرەثبو کەش وکبری خۆی
رائەضپێرێ دەًگ ثذەى ثە پبڵێىراوەکە.
دیبرتریي ضیفبتی هەهلەکەتەکە ئەوە ثىو ،خەڵکەکەی داثەظ ثجىوى ثەضەر ضێ تىێژدا ..تىێژی یەکەم :تىێژە
دەضت ڕۆغتىوەکە ثىوى ،دەم هەراظ و لە خۆڕازی ،گبڵتەیبى ثە هەهىو ئەواًی تر ئەکردو لە ًبو خۆغیبًذا
کەضیبى ئەوی تری ال پەضەًذ ًەثىو ..خۆیبى لە غەڕەچەلەحبًێىە ًەئەگالًذ ،وایبى ًیػبى ئەدا ثەڕێسترو داًبترو
ژیرترى لە هەهىواًی تر ..خبوەًی زەوی و زارو کۆغک و تەالری ثڵٌذ ثىوى ،ثەغێک لە هىڵک و هبڵی
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گىًذًػیٌەکبًیػیبى کڕیجىوەوە ،کردثىویبى ثە جێی ضیبحەت و ثەدیهێٌبًی خەوًە ـبًتبزییەکبى ..هەر ثەغێکیبى
لە دەوری دەضتڕۆغتىوەیەکی لە خۆیبى ثبڵترەوە ئباڵثىوى ،لەثەردەهی ئەواًذا ئەچىوًەوە لۆزاخەی خۆیبى و هەر
لەگەڵ چبوی ئەواًیػیبى لێ ئەثڕا ،ئیتر ثکىژو ثجڕ هەر خۆیبى ثىوى.
تىێژی دووەم :لەو کەضبًە ثىوى ،کە زهبى درێژو جٌێى ـرۆظ ثىوى ،تێگەیػتجبى و ًەگەیػتجبى ،لطەی خۆیبى
هەثىو ،زۆر جبراى لطەکبًیبى ئەوەًذە ثێ کەڵک ثىوى ،ثە هیچ جۆرێک تىخٌی ثبثەتەکبى ًەئەکەوت ..ئەهبى
زۆرتر پێیبى دائەگرت ثۆ ئەوەی ثگەًەوە ثە تىێژی یەکەم ..لە ًێىاًی ئەهبى و ئەواًذا ،جبرجبرێ هەڵکػبى و
داکػبى ڕووی ئەدا ..ئەم دوو تىێژە پیالًگێڕو ثە ـرت و ـێڵ ثىوى ،ثە گػتی ثە هەردووالیي ثەغێکی کەهی
کۆهەڵگەکەی ًەزاکەتػب ثىوى.
تىێژی ضێیەم :خەڵکی ثێذەًگ و واق وڕهبو ثىوى ،هەهىو غتێکیبى ئەثیٌی و ئەوی ًەغیبى ثیٌیجب درکیبى پێئەکردو
هیچیػیبى ًەئەوت ..لە درۆ گەورەکبى ڕائەهبى و ثە ثێسارییەوە وایبى ًیػبى ئەدا کە خۆغجبوەڕى و ضەریبى هەهىو
جۆرە کاڵوێکی ثۆ ئەثێً ..ەدارو ثێ ثژێىیی ثىوى ،ثێ ـرت و ـێڵ و دوور لە تەڵەکە ثبزیی ،لەگەڵ ئەوەغذا
گبڵتەیبى ثە هەڵپەی خەڵکبًێک ئەهبت ،ثۆ ًبى ،پێیبى واثىو ئەوە لەدەری ئیالهییەو هەر ئەوەًذەیبى ثۆ
ثڕاوەتەوە ..پەتبی ثیرکۆڵیی ثە غێىەیەکی ثەرثاڵو تیبیبًذا ثاڵو ثجىوەوە ،ئەو ثەڵێٌە لەثەو درۆییٌبًەی ئەدراى،
زیبتر ڕووەو ئەهبى ثىو کە زۆریٌەی ڕەعیەتەکەی ًەزاکەتػبیبى پێک هێٌبثىو ..ثڕوایبى واثىو هەهىو غتێک
کۆتبیی دێت ،لەثەرئەوە زۆر لە خەهی هیحٌەتەکەیبًذا ًەثىوىً ..بچبر ثىوى ثبوەڕ ثە درۆو ثەڵێٌە گەورەکبى
ثهێٌي ،چىى چبرەضەری تر ًەثىو ،گەر ثڕوایبى ًەهێٌبثب ،ئبیٌذەیبى تبریک ئەثىو ..ئەم تىێژە تب تیٌیبى ثۆ
ًەهبتجب ًەئەتەلیٌەوە ،کە ًبڕەزاییػیبى دەرئەثڕی ،ثەهۆی ًبڕێک و پێکییبًەوە ،هەر ثەلەدەر تەًکە ثەـری
دوای تبوە ثبراى ئەهبیەوە.
ًەزاکەتػب خۆی ئەیساًی کێ تێر ئەکبو چ کەضێکیع ثرضی.
ًەزاکەت حەزی ثە ضىعجەت ًەثىو ،هەر کەضێکیع لە ثەردەهیب دەهی پبى ثکردثبوە ،خەًجەرەکەی هەڵئەکێػبو
هەًذێ تبڵە هىوی ثەر هەچەکی پێ ئەلرتبًذ ..حەزی ثە گىێگرتي ثىو لە دەًگذاًەوەی دەرکەوتي و ثڕیبرەکبًی،
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ئەهوب لە زهبًی ئەو کەضبًەوە کە خۆی دیبری کردثىوى ..ئەواًیع ًەیبًئەکردە ًبهەردیی و ئەوی ڕای
هەردووهەکەی ًەثىوایە عەرزیبى ئەکرد ،چیرۆکی ضەیرو ضەهەرەیبى ثۆ ئەهۆًییەوە ...پیرغبلیبر خسهێکی دووری
هەثىو ًبوی کەیپبواى ثىو ،ڕۆژێ ضەرداًی ئەکبو چەًذ ضەر هەڕێکی ثەدیبری ثۆ ئەهێٌێ ،پیرغبلیبریع لە
خسهەتی ًەزاکەتػبدا عەرزی خسهەتی کرد ،کە پیبوێکی هەژار ثە ًبوی کەیپبواًەوە ،خەوی ثە پبغبوە ثیٌیىەو
لەخەویب ثباڵی ئەوەًذە کەڵەگەت ثىوە ،هیچ هەهلەکەتێکی دەرودراوضێ ًەیتىاًیىە تەهبغبی دەم و چبوی ثکب..
پبظ ئەوەی ًەزاکەت دڵٌیب ثىوەوە لەوەی کە پیرغبلیبر خۆی خەوەکەی لە کبثرا ثیطتىوە ،ثڕیبری دا کەیپبواى
ثکرێ ثە هیرو ضەروەت و ضبهبًێکی ثبغیػی ثذرێتێ.
خەڵک پەرۆغی دەرکەوتي و ثیٌیٌی ًەزاکەت غب ثىوى ،ئەویع خىا هەڵٌبگرێ چەًذ ضبڵ جبرێک ثە چەًذیي
پبضەواى و عەرەثبًەی یبیەیلییەوە دوور ثە دوور ثە تەًیػتیبًذا تێ ئەپەڕی و ئبضىودە ثىو ثەوەی ڕەعیەتەکەی
لە دووریػەوە دەضت ثۆ هەهىو عەرەثبًەکبى هەڵئەثڕى ..لە راضتیذا خەڵکەکە ئەیبًىیطت ثیجیٌي ثۆ ئەوەی ثڕێ
پبرەیبى لێی دەضتکەوێ.
ًەزاکەتػبی داثڕاو لە خەڵکً ،ە لطەی هبوغێىەی خەڵکی ئبضبیی ثىوً ،ە ئەوەی ثیری لێ ئەکردەوە لە
ثیرکردًەوەی خەڵک ئەچىو ،ثە کىرتی وەک ئەوە واثىو خەڵک لە هەغریك و ئەو لە هەؼریت ثێ

.

هەم خۆی و هەم دارودەضتەکەی لە خەهی خۆ دەوڵەهەًذتر کردى و ًبردًە دەرەوەی ضەروەت و ضبهبى ثىوى ثۆ
واڵتە ئبراهە دوورەکبى ،خەهی ئەوەیبى ثىو گەر لە هەهلەکەتب لەوهب ،ئەواى پەًبگەیەکی ثێوٌەتیبى هەثێ.
هرخێع هرخێع ،کبکە الضیبى داثىوە پێع و جبروثبریع لە پػتەوە زللەیەکیبى پیب ئەکێػب ،هەر ئەتىت دەهێکە
ًیػبًی لێ ئەگرێتەوە ..ئەویع لە کطپەیەک و ئبو تێساًە چبوێک زیبتر ثۆی ًەثىو هیچی تر ثڵێ ..ئەم کبکە
الضە ثە هبددەی

 ٥٠٢٠٢ثەًذی

 ٧تۆهەتجبر کراثىو ،دەلی ثەًذەکەی ًەزاکەتػب ئەڵێ

:

" هەر کەضێک لە کبتی ًسیک ثىوًەوە لە حەرەهی غبهبًە ،دارالضتیک یبى لۆچەلبًیی پێ ثگیرێت ،ئیػی لىرش و
زیٌذاًی تبهەتبیی ثۆ دەثڕێتەوە".
لە راضتیب کبکەالش هیچ کبهێک لەواًەی پێ ًەثىو ..ئەم ثەیبًییە کبتێ ثۆ کرێکبری ئەچىو  ،تەًهب دوو هێلکەی
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کىاڵوو دووًبى لە تىێػىوەکەیذا ثىو ..هەرزە کىێری ًبحەزی کە لە حەرەهطەردا پػکٌەر ثىو ،ثە ئبرەزووی خۆی
ثۆی تێکىغی و لۆچەلبًییەکیػی لە ثبخەڵی هبویػت و وای ًیػبًی پبضەواًەکبًذا کە ئەهەی پێ گرتىوە

.

ئێىارەیەکی ثبراًبوی ،هەروێکی تبڵی هێٌبثىوً ،ەزاکەتػب کتىپڕ لە کۆغک هبتە دەرو ثەرەو ثبخەکە چىو..
پبضەواًەکبى ضەری دًیبیبى لێ هبتەوە یەک و هەر دوو دوو و ضێ ضێ ئەیبًذا ثە یەکبً ..ەزاکەت زۆر ثبیەخی
ثەو غڵەژاوییەی ئەواى ًەدا ،هەر گەیطتە ًبو ثبخەکەو ڕەهێڵە دایکرد ..دەضت و پێىەًذ ثە پەلە ضەیىاًیبى ثۆ
ڕاهێػت و ثەری ثبراًەکەیبى گرتً ..ەزاکەت دیمەتی ثبخەواًەکەی دا لەثەر ئەو تبوە ثە خىڕەدا لە الیەکی
ثبخەکەوە خەریکی راضت کردًەوەی خػتی لێىاری ثبخەکە ثىو ..ثبًگی کرد:

-

تۆزێ ثیرثکەرەوە کىڕم ،ثب تبوە ثبراًەکە تەواو ثىوایە ،ئەوکبتە ثچىویتبیەتەوە ضەر ئیػەکەت

.

ثبخەواى کە چۆلەی داى و ترش و ثیوەکەی تێکەڵ ثجىو:
 پبغب گیبى پێیبى وتن هەر پػت راضت ثکەیتەوە ،جەًبثی پبغب لە پەًجەرەکەوە ئەتجیٌێ و ـەرهبًی کىغتٌتدەرئەکب.
ضەرثبری دڵە پیص و کیٌبوییەکەی ًەزاکەت ،دارودەضتەکەی ئەوەًذەی تر دڕًذە ًیػبًی خەڵکیبى ئەدا ،ئەهەظ
ثۆ ئەوەی تب وێٌەی ًەزاکەت لێسەوًتر ثێ ،خەڵکیی ضبزظ و ڕیبیی زیبتر ثۆ ئەواى ثکەىً ...ەزاکەت ئەو کەضەی
دۆزییەوە کە ثە ًبوی ئەوەوە ـەرهبًە درۆییەکەی ثۆ ثبخەواًەکە دەرکردثىو ،ضسای تىًذو ثەًذکردًی داو لە
کبرەکەغی دەریکرد.
ئطىڵ و عبدەتیبى واثىو هەر کە هیىاًێک ثهبتجب ،ئیتر هەهىو عىرـێکی خۆیبى ثیر ئەچىوەو ئەیبًىیطت ثجي ثە
یەکێک لەواى ،دیمەتێکی وردی ًەزاکەت و ئەواًی تر ثذراثب ،ئەوەًذە خۆیبى ثچىوک ئەکردەوە ،کە هەًذێک پێی
غەرم ثىو دواتر ئەو ثە ـەرهبًذەو گەورەی خۆی ثساًێ ،دەضەاڵتیع ًەثىو ،ئەثىوایە هەر هلکەچ ثىوًبیە ،دەی
ئبوو ًبى و ئیطراحەتەکە لەوێذا ثىو.
ثۆًی ًبوگەڵی ًەزاکەت ثە هیچ غتێک ثي ثڕ ًەئەکرا ،ئەو ثۆًە ضەرداری ثێ ضەر ئەکرد ،ثۆًەکە ئەگەیػتە
دەوروثەر ،پسیػکێک ڕای واثىو ،ثەکبرًەهێٌبًی ًبوگەڵی ئەو ثۆًەی دروضتکردووەو ڕایطپبرد کە لە هەـتەیەکذا
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پێىیطتە ضێ جبر ثپەڕێ ..ئەو ئەوەی ًەکرد ،لەثری ئەوە تىًذتر دایپۆغی ثەو هیىایەی ثۆًەکە دەرًەپەڕێ

.

ئەگێڕًەوە ًەزاکەتػب غەڕێکی گەورەو گراًی لەضەر ئەو ثۆًە ًبثىوەوە ،ئەچێتە واڵتێکی دراوضێ و خبوەى هبڵ ثە
ثۆًەکە کبش ئەثێ و ئیتر خۆی ثۆ ًبگیرێ و ثبضی ئەکبً ..ەزاکەتیع کە ئەگەڕێتەوە هێرغێکی ًبخبـڵ ئەکبتە
ضەریبى و تب دراوضێ خۆی ضبز ئەکب ،ئەم چەًذ غبرو گىًذێکیبى ئەکبتە لبوەڵتی ..ئەم پبغبیە هەروا حیس
ـرضەت ثىو ،ئەوەثىو کە ضىپبی دراوضێ ثە ئبگب هبتەوە ،ڕاهبڵیٌێ ڕای هبڵی ،خەڵک و خىا ثۆی تێ ًەکۆغیٌبیە،
ًەجبتی داثىو.
هیر ئەـراضیبو کە هیرێکی ضەدەهی پێػىو ثىو ،ثە هەثەضتی ًسیک ثىوًەوە لە ًەزاکەت دًیب گەڕا تب چبرەضەری
ثۆًەکەی ًەزاکەتػب ثذۆزێتەوە ..حەکیوێک پێی وتجىو ثەم غلەهەًییە ڕۆژاًە ضێ جبر ئەو غىێٌە چەور ثکرێ ئیتر
.

ثۆًەکە ثٌجڕ ئەثێ ..هەرجی ثەکبرهێٌبى و ضەرکەوتٌی تیوبرییەکەظ ضەری هیرئەـراضیبو خۆی ثىو
هەردووکیبى زۆر دڵخۆظ ثىوى ثەم تیوبر کردًە ..هەرچی ئەـراضیبوە دێتەوە کۆغک و ئەثێتە کبرثذەضتی گەورە،
ثۆ ًەزاکەتیع ثۆى ثڕیٌەکە گەورەتریي دەضکەوت ثىو ..هەواڵەکە گەیػتە گىێی دواثەیەکی داًیػتىواًی
هەهلەکەت ..غبلیبرو وەزیرو گسیر لە هەهىواى دڵخۆغتر ثىوى ،کە ئیتر ثە ئبضىودەیی ئەتىاًي الی پبغبوە
داثٌیػي.
 -خۆم ئەهساًی غتێکت لە ژێر ضەرایە ،ئەـراضیبوی هیچ و پىو

چ(( ..ثۆ دەضت و پێىەًذەکەی)) :ثیخەًە

ژوورێکەوەً ،بى و ئبوی ًبدەًێ تب ثەو وەزعەوە ئەتۆپێ.
دوای ئەوەی ثڕیبردرا ثۆ هبوەی هبًگێک ًەزاکەتػب هەرهەهەکە ثەکبر ثێٌێ ،ـەرهبًی دەرکرد کە ئەـراضیبو ثۆ
هبوەی هبًگێک لەًبو کۆغکب تبلی ثکبتەوە ،لەثەرئەوەی ًەزاکەت لە ثٌەڕەتەوە هتوبًەی ثە خۆی ًەثێ ،ثە هیچ
کەضی تری ًەثىو ..ئەـراضیبو لە هەژدەهیي ڕۆژی ثەکبرهێٌبًیذا ثەیبًیەکیبى ثیٌی وا گەڵ و گىًی جۆرە

کرهێکی

هەڵهێٌبوە ،هەرچەًذ ئەکب دەرەلەتی پبککردًەوەی ًبیەت ،کرهەکەظ لە هەر غىێٌێک لێ ئەکبتەوە ،جێگەی
ئەثێ ثە ثریي و خىێي ـیچمە ئەکب ،هبًبی ثۆ حەکیوەکبى ثرد ،ثەاڵم تبزە کبر لە کبر ترازاثىو ،ثە هیچ کڵۆجێ
چبرەضەری ًەثىو.
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ًەزاکەت ثە هۆی ئەو پۆدرەیەوە کە دۆزیجىویەوە ،ضەروەت و ضبهبًی زۆری کەڵەکە کردثىو ،ثە پبرەی پۆدرە
هەهىو ڕەعیەتی دووچبری ئیفلیجیی کردثىو ،کەش تبلەتی ئیػکردًی ًەهبثىو ،هەهىو جۆرە ثەرهەهیێکی خۆهبڵی
ضفر ثىو ،هەهىو غتێک لەو هەهلەکەتەدا ثۆ پبرە ئەکرا ..پیػەضبزی ًەثىو ،کػتىکبڵ لە خراپتریي ئبضتذا،
خىێٌذى زۆر دواکەوتىو ،ئبضتی تىێژیٌەوەکبى لە ئبضتی خىێٌذًی ـەلێیەکبًذا ،ئەدەة و هىًەر جێی گبڵتەوگەپی
جبراًی گرتجىوەوە ،کبهەیبى ضىوکتر ثىوایە ،ڕەواجی ثبغتر ثىو ،ئەهە ثە ثەرًبهە وا لێکراثىو ،هیللەتێک هەهىوی
پێئەکەًی ،کبرثەدەضتبى ًەیبًئەهێػت کەضە جذییەکبى دەرثکەوى ،ڕێگە ثۆ لۆتی و غبیەرو لەرەلۆزو لەیجىک و
کۆلکە ًىضەرو غبعیرەکبى ثبظ خۆظ کراثىو ..هەهىو گبڵتەیبى ثە کبری جذی ئەهبت ..ئەم ثە پبرە هۆگر کردًەو
ئیفلیج کردًی تىاًب هرۆییبًە ،ثۆ ًەزاکەت یەک و پێٌج ضەدی دەرهێٌبثىو ..هەر کبت لە یەکێ وەڕز ثبیە تەًهب
ئەوەًذەی ئەوت:
 الی خۆهبى جێی هەکەًەوە .ئەهە ثەش ثىو ثۆ ئەو کەضە ڕەغبوی خۆی هەڵهێٌێتەوە .یەکطبًی یبى دادپەروەریی کۆهەاڵیەتی کە ئێطتەغی لەگەڵذا ثێً ،ەیتىاًیىە لە کتێجەکبى زیبتر دەرەتبًێ
ثذۆزێتەوەو لەت ًەیىێراوە ضەرێ ثکێػێتە دەرەوە ،لە هەهلەکەتەکەی ًەزاکەتػبدا وێردی ضەر زاری
دەضتڕۆغتىوەکبى ثىو ،ثەم زاراوە کػبوە داکػبوە وەهوییە ،تەـرەی تەواوی ڕەعیەتیبى داثىو ،خۆڵیبى کردثىوە
چبوی هەهىواًەوە ،ئێ ئیتر ئەهە ضەروەریی خبک و کە ثەش ضەروەر ًەثىو ،یەکگرتىویی کە لەثەریەکی
هیتۆدو تەختەڕەظ ثىو کەچی ئەو هەهىو ـێرخىازەی

هەڵىەغبًذثىوى ،لىتبثخبًەی ـریىداى کە ثێ هبهۆضتبو

هەثىو ،هەروا ثێتەوە خۆیبیەتی و ثیری پێػکەوتٌخىاز کە کەش هبًبکەی ًەئەزاًی و وەک تىوتی ئەیبًىتەوە،
ضەرثەخۆیی و رزگبریی ،چبکطبزیی و ثبغطبزیی و خۆغگىزەراًیی و جىاًکردى و ثبغکردًی ژیبًی هەهىواى ،ئەهبًە
ثٌەڕەتەکبًی خۆظ هەڵخەڵەتبًذًی خەڵکە ڕەغۆکییەکە ثىوىً ..ەزاکەتػب ئەیساًی کەی ئەم هەضتبًەو زۆری
هبوغێىەی ئەجىڵێٌێ.
ًەزاکەتػب غەڕێکی درێژ خبیەًی دۆضتبًەی هەڵگیرضبًذو پێػتر هەهىو ئبهرازەکبًی ثۆ جىاڵًذ ..خەڵکەکە زۆر ثە
گەرهیی پێػىازیبى لە غەڕ کردو ثە غەڕی هىلەدەضیبى ًبوًب ..پەیتب پەیتب ثە حەهبضەوە ،ثە لێکذاًەوەی
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جیبوازەوە خەڵکیی ڕوویبى کردە غەڕگەکبى ..جب چەک و تفبلی ًەزاکەت هەر ثریتی ثىو لە تفەًگە غڕەکبى و
تیروکەواى و ڕم و چەکە ضەرەتبییەکبى ،لەثەرئەوە لە هەًذێ غەڕگەدا حبڵ ثبظ ًەثىو

.

یبوەرضیي ،لە زۆرێکی غەڕەکبًذا پبڵەواًجبزیی ئەکرد ،ئەم یبوەرضیٌە غبرەزاییەکی زۆری لە هىًەری جەًگیی
گروپی ثچىوکذا هەثىو ،زۆرتریي هێرغەکبًی ثە پێٌج تب غەظ کەضەوە ئەکردو زۆر ئبزایبًە ئبهبًجی ئەپێکبو ئەو
هەثەضتەی ثۆی ئەچىو ئەیگەیػتێ.
ًبووًبوثبًگی یبوەرضیي ًەک هەر لە ًبو ضىپبکەی ًەتساکەتػبدا لە هەڵکػبًذا ثىو ،لە ًبو دوژهٌیػذا ترش و
تۆلیٌی ثاڵوکردثىوەوە ..هەر غەڕگەیەک لە غکطتذا ثىوایە خێرا ًەزاکەت جىاثی ثۆ ئەًبرد ثیگبتێ ،ئەویع کە
هیچ دڵی ثە کەش ًەئەکرایەوە ثۆ ًەزاکەتیع هەروا ثىو ،ثەاڵم ئەچىو ،ئەرکی خۆی ثە ضەرکەوتىویی
ڕائەپەڕاًذو ئەگەڕایەوە غەڕگەی ضەرەکی خۆی.
غەوێکیبى دوژهي هەلێکی لۆضتەوەو کۆهەڵێک چەکذاری تەیبرو پڕچەکی ًبردە ًبو خێىەتگەکەی یبوەرضیٌەوە.
زیبتر لە ضی هێرغجەری ڕێکخراوو پڕ چەکی دوژهي ثە ئبضبًیی ثە ًبو خێىەتگەکەدا ثاڵو ثجىًەوە ،لە ڕێگەی
ضیخىڕێکی خۆیبًەوە کە پێػتر ضەواو هبهەڵەیبى لەگەڵ کردثىو ..چبوضبؼەکە پێػیبى کەوت ثۆ خێىەتەکەی
یبوەرضیي ..ثە جبرێک وەک ئەوەی دەضتیبى ثەضەر واڵتەکەدا گرتجێ ،هەر هەهىو خێىەتیبى دایە ثەر ڕێژًەی
گىللە ..لەگەڵ ئەو تەلبًەغذا دەًگی چەًذ ڕیسە ـیػەکێکی زۆر ثیطتراو هێرغجەراًی دوژهي ،یەکیبى ثە ضبؼی
دەرًەچىو هەر هەهىو کىژراى ..ضیخىڕەکە لە هەهىویبى داخ لەدڵ تر ثىو ثۆ ثەالدا خطتٌی هێرغجەراى ،هەر
ئەویع لە ضەرەتبوە ڕێککەوتٌەکی خۆی و دوژهٌی ثە یبوەرضیي گەیبًذثىو.
ئەم داضتبًە ثە چەًذیي جۆری ئەـطبًەیی گەیػتەوە خەڵکی هەهلەکەت ،یەک ئەیىت لە ئبضوبًەوە ـریػتە
هبتىوى ثە هبًبیەوە ،ئەوی تر ضىێٌذی لەضەر ئەخىارد کە ثراکەی ثە چبوی خۆی یبوەرضیٌی ثیٌیىە هەغت دەضتی
تری لێ ڕواوەو ثە دە دەضت تەلەی لە دوژهي کردووە ،یەکێکی تریبى ئبهۆزاکەی ثۆی گێڕاثىوەوە کە یبوەری
یبوەرضیي ثىوەو وتىویەتی:
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 کبکەالوی ئبهۆزام ئەیىت ًسیکەی ضەد کەش تەلەیبى لێکردووە ،کەچی یبوەرضیي هەر پێکەًیىە ،ئبیەتێکیخىێٌذثىو ثە هیچ غتێک ثریٌذار ًەئەثىو ..ئیتر هەر یەکەو ثە ضىرەتێ ئەیگێڕایەوەو ثە ئبرەزووی خۆی غبى و
ثبڵی ثۆ پەیب ئەکرد.
لەم چیرۆکبًە زیبتر گەیػتٌە ًەزاکەتػبو ئەویع هەر ضەری ڕائەوەغبًذو خۆی وا ًیػبى ئەدا کە ثبوەڕی
پێکردووى و ضەرضبهەً ..بردی ثە غىێي یبوەرضیٌذا ثە پەلە ثگبتە کۆغک ..ئەم هەواڵە همۆ همۆی زۆری لە ًبو
خەڵکذا دروضتکرد ،هەًذێ کەش ثێ ئەوەی دڵٌیب ثێ لە راضتیی و دروضتیی هەواڵەکە ،ئەکەوتە ضەرو پۆتەاڵکی
یبوەرضیي ،کە ئەویع دەوڵەهەًذ ئەکەى و ئیتر خەهی ًیػتیوبى و خەڵکی ًبهێٌێ ..هەًذێکی تر پێیبى واثىو
یبوەرضیي لەوە هەردترە پبرەوپىڵ کبری تێ ثکب ،ثەغەکەی تریع چبوەڕواًی کردًیبى پێ ثبغتر ثىو لەوەی لە
ًەدیتەو ًەثیطتە حىکن ثذەى.
یبوەرضیي ثە ئەدەثەوە وەاڵهی ثۆ پبغب ًبردەوە کە جبرێ غەڕ گەرهەو غەڕگە پێىیطتی پێیەتی ..پبغب ثەم هەواڵە
لىغمی ثىو ،ـەرهبًی دەرکرد ثیهێٌٌە ثەردەهی ،ئەگەر ثە خۆغی خۆی هلی ًەدا ،ئەوا ثە ثبڵجەضتکراویی ثیهێٌي ..
خەڵکەکە ثەم لطەو ثبضە وروژاى و دەضتە دەضتە کۆ ئەثىوًەوە ثۆ پبڵپػتی کردًی یبوەرضیي ..لە هەًذێ غىێي
ًبڕەزایی ثچىک ثچىک و هبوضۆزیی ًیػبى ئەدراو ثە زەثری هێس ثاڵوەیبى پێ ئەکردى ..زۆریٌە ثڕیبریبًذا ئەو
ڕۆژەی یبوەرضیي ئەهێٌي ثۆ الی پبغب ،ضەرجەم دوکبى و ثبزاڕ داثخرێ و ثە هەر جۆرێک ژیبًی یبوەرضیي ثکەوێتە
هەترضییەوە ،ئەهبى ئبگر لە کۆغک ثەرئەدەى.
کبرەکە ثەرەو غڵەژاى ئەڕۆغت ،ثە ًبچبری هەًذێ لە ڕاوێژکبرەکبًی ًەزاکەتػب چىوًە ثي دەضتی و ثە لطەی
خۆظ تێیبًگەیبًذ ..کبتێ ًەزاکەتػب لە هەضتیبریی ثبرودۆخەکە گەیػت ،ثەرًبهەی خۆی گۆڕی و ـەرهبًی دا
یبوەرضیي ثە ًبو خەڵکذا ثێتە کۆغکەوەو گەرهتریي پێػىازیی ثکرێ.
چێػتەًگبوی ڕۆژی دوایی ،یبوەرضیي لە دەروازەی غبرەوە ثەًبو دروغوی حەهبضی و پػتگیریی خەڵک و
چەپڵەکىتبى دڕی ثە ئبپۆرای خەڵک ئەدا ثەرەو کۆغک.
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خەڵکی پێىیطتیبى ثە ـریبدڕەضە ،ئەوە پەیىەًذی ثەو تەًیبییەوە هەیە ،کە هرۆڤەکبى لە یەکتر جیب ئەکبتەوەو
ًبهێڵێ یەک ثگرى ..هەهىو ثێتىاًبکبى کە هەهىواًي ،چبویبى لە دەضتی ئەواًی ترە ..ئەو ـریبدڕەضە لە کەضێتی
پبڵەواًذا ئەثیٌٌەوە ،لەثەرئەوە ثەردەوام هەلی دروضتجىوًی پبڵەواى هەیەو ثەردەوام خەڵکیع ئبهبدەیە ثیکبتە
ًوىًەی ثباڵی خۆی ..یبوەرضیي هەڵکەوتىویەکی غەڕکەری ئەم دۆخە ثىو.
ضەرەتب ًەزاکەتػب ثیری لەوە کردەوە هەیجەتی یبوەرضیي ثػکێٌێ و وەک هەر جەًگبوەرێکی تر دەضتەهۆی ثکب..
ثەاڵم دواترو کە ثە کۆدەًگیی خەڵک و ثبری دەرووًیی ڕەعیەتەکەیذا چىوەوە ..ثڕیبریذا ثەکبری ثهێٌێ و ثە
هۆیەوە خەڵک لە حىکوڕاًیی خۆی ًسیک ثخبتەوە ..هەرچەًذ پێىیطتییەکی ئەوتۆی ثە خەڵکیع ًەهبثىو ،تبزە
ئەو خبوەًی هێسو پبرەو ًفىزی خۆی ثىو.
یبوەرضیي کبتێ ثەًبو خەڵکەکەدا ئەڕۆیػت کەضی ًەئەثیٌی ،ثەهجۆرە ثیری ئەکردەوە:
واثساًن تێىەیبى گالًذم ،هەهىو ئەو خەڵکە ئەیبًەوێ لە ڕێگەی هٌەوە ژیبًیبى ثبظ ثکرێ ،ئەیبًەوێ تەریک
ًەثي و ثەغذار ثي لە پێػخطتٌی واڵت ..ئەواى ئىهێذیبى لەضەر کەڵەکە کردووم ،ثبغە هي لەًبو ئەو هەهىو چبو
و ڕاوەی ًبو کۆغک و دەوروثەری چین پێ ئەکرێ؟
گەیػتە ًبو کۆغک ،ثەاڵم لە دوای خۆیەوە الی هەًذێک لە هەردووهەکەً ،بڕەحەتی ئەوەی دروضتکرد ،کە پێیبى
واثىو ،ئیتر دەضتی لێ ئەغۆى و ئەویع ثىو ثە یەکێک لە پیبوەکبًی کۆغک ..پبغب لەثەری هەضتبو ثە گەرهی
دەضتیػی گىغی و دەضتخۆغیی ئبزایەتییە زۆرەکەی لێ کرد..
 لە ئێطتەوە ئیتر هي ًبهەوێ تۆ لە دەضت ثذەم و ثە خەضبر ثچی ،ئەثیت ثە ثەرپرضی تەواوی پبضەواًەکبًیکۆغک.
ًەک هەر ئەم پۆضتە ،ثەڵکى چبوەڕواًی پێذاًی هەهىو پۆضتێکی تر ثىو لە پبغبوە ..ثە غێٌەیی کەوتە لطە:

10

 پبغبهبى پبیەدار ..هي ضىپبضی هەر خەاڵتێکت ئەکەم جەًبثت ـەرهبى ثذەی ..ثەاڵم ًبکرێ هي ئەو کبرەوەرگرم ،لەثەرئەوەی هي تەًهبو تەًهب ئەزاًن غەڕ ثکەم و هیچی تر ،هي لە ثەڕێىەثردًی هبڵەکەی خۆغوذا
کۆڵەوارمً ،ەک ضىپبیەک لە پبضەواى.
ضیفەتێکی تری ًەزاکەتػب وەک هەر دیکتبتۆرێکی تر ئەوەثىو ،ثە هەر ًرخێک ثىوایە پێىیطت ثىو ضىود لە
تىاًبکبًی یبوەرضیي وەرگرێ ..لەثەرئەوەی یبوەرضیي دیبردەیەکە هەیەو ئەهیع تىاًبی جڵەو گرتٌی ئەوی هەیە..
پەرڵەی زۆری ثۆ یبوەرضیي ـڕێذاو ئەویع ثە حىرهەتەوە هەهىوی ڕەت کردەوەو هلکەچیی خۆی ثۆ ئەًىاًذ ..پبظ
تێفکریٌی زۆر پبغب داوای لێکرد کە لە ضەرداًی داهبتىودا خۆی پێػٌیبزی کبرێک ثکبت ،هەرچییەک ثێ پبغب
لجىڵی ئەکبت ،ثەهجۆرە ڕێککەوتي و پبغب ـەرهبًیذا تەدارەکی هبڵئبوایی ثۆ ڕێک ثخرێ و خۆی لە ثەڕێکردًیذا
ئبهبدە ئەثێ.
غبر لە چبوەڕواًیی گەڕاًەوەی یبوەرضیٌذا خرۆغبثىو ،پبغب هبتە دەرەوەو یبوەرضیي و ئەواًی تریع ثە دوایذا،
هەر کە یبوەرضیي ثیٌرا خەڵک ثە دروغوی جۆراوجۆرەوە گرتیبًە ثبوەغیبى و لە چبوتروکبًێکذا کەوتە ضەرغبًی
خەڵکەکە ..یبوەرضیي دوای تێپەڕثىوى لە کۆغک خەڵکەکەی ئبرام کردەوەو ضەرگىزغتەی ثبًگهێػتەکەی ثۆ
گێڕاًەوە ..داوای لێکردى ثە ڕاوێژ ضێ کەش لە خۆیبى دیبری ثکەى و هبوکبری ثکەى ،تب غىێٌێک ثذۆزًەوە ثجێتە
دەرووی ئبوڕداًەوە لە خەڵک و خسهەتیبى ثکەى ..خەڵکەکە ئەوەًذەی تر هتوبًەیبى ثە یبوەرضیي پەیذاکردو
دەضت ثە جێ لە ًبو خۆیبًذا دوو پیبو و ژًێکی داًبیبى دیبریکرد ،تب هبوکبریی یبوەرضیي ثکەى و ثجي ثە
ڕاوێژکبری ..یبوەرضیي هەر لە جێذا کۆثىوًەوەی لەگەڵ " پیروەیص و گىڵەًبرو ضیبوەظ" دەضت پێکرد.
هەواڵەکە وەک خۆی گەیػتەوە ثە ًەزاکەتػب ،پبظ تێڕاهبى و ڕاوێژکردى ،ثە خۆغحبڵییەوە پەضەًذی کردو
ئیتر ئەو چبوەڕواًی یبوەرضیي ثىو.
پبظ کۆثىوًەوە خێراکەی یبوەرضیي و ضێ ڕاوێژکبرەکەی ،لە ثری الی پبغب ثڕیبری گەڕاًەوەیذا ثۆ غەڕگەکبى و
خەڵکێکی زۆریػی ثە چەک و تفبلی خۆیبًەوە پێىە ًیػت و لەغکرێک ڕووی لە غەڕگە کرد.
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گىڵەًبر کچێکی لەیرەی ثیر تیژی زۆر جىاى ثىو ،زۆر کەش ثۆ ڕاو تەگجیر ڕووی تێ ئەکرد ،غىو ًەکردًی
ئەگەڕایەوە ثۆ کبرەضبتێک کە ثەضەریذا هبتجىو ،پێع ئەوەی هەراظ ثێ ،لە گىًذەکەی خۆیبى لەضەر ئەضپێکی
تیژ ڕەو ئەکەوێت و لە غبخەکە هەڵئەدێرێ ..ژیبًی هطۆگەر ًەهبثىو ،زۆری ویطت تب هەضتبیەوە ضەر پێ ،لەو
ڕووداوەدا کچێٌیی لە دەضت ئەدات ..ئەم حبڵەتەی کەش پێی ًەزاًی خۆی و دایک و ژًێکی ضەردەرکردوو ًەثێت..
ئەویع ثۆ داپۆغیٌی ئەو ًهێٌییە ،غىوی لە خۆی حەراهکرد.
گىڵەًبر لە کۆثىوًەوەکەیذا لەگەڵ یبوەرضیي ،پێػٌیبزی ئەوەی ثۆ کردى ،پبغب هەًذێ دەضەاڵتی خەرج کردى و
ثەگەڕخطتي و ثىًیبدی پرۆژەی ًىێی پێ ثجەخػێ ،دەضتکراوە ثێ لە ثڕیبرەکبًی خۆیذا ..دواتریع لەگەڵ
پیروەیص و ضیبوەظ ثیریبى لەو پرۆژاًە کردەوە کە تێچىوًیبى کەم ئەثێت و ئەثێتە داهبتیع ثۆ خەزێٌەی
هەهلەکەت.
کبوێص کىڕە  ٢ضباڵًەکەی یبوەرضیي ،ئەو هٌبڵەی دایکی ثەضەریەوە ڕۆغت ،پبکیسی هبم ئەغکبى گرتجىویە خۆی،
کە هبڵیبى لە چەپەکی غبر ثىو ..یبوەرضیي پێع گەڕاًەوەی ثۆ غەڕگە ،ثە ئەلیبضی ثرا ثچىوکیذا ڕاضپبردەی
ًبردثىو غىێي گۆڕکێی پێ ثکەى ،ثۆ ضەالهەتیی ژیبًی ..ئەیجەًە هبڵی ثبوەیبش ..ثبوەیبش ئەهەی ثە غەرەـێکی
گەورە زاًی کە یبوەرضیي هتوبًەی ئەوەی پێکردووە جگەرگۆغەکەی ثخبتە ژێر ضبیەی ئەوەوە ..زۆری لە خۆی ئەکرد
زۆر لە تىاًبی خۆی زیبتر ثەکبرثهێٌێ ثۆ پبراضتٌی کبوێص..
ڕێک ئەو غەوە چەًذ چەکذارێک گەیػتٌە هبڵی پبکیسو ئبزارو ئەغکەًجەیەکی زۆری هبم ئەغکبى ئەدەى تب غىێي و
ڕێی کبوێطیبى پێ ثڵێ ،پبکیس ثۆ ضەالهەتی کبرەکە ثە ثبوکی ًە وت ڕوو ئەکبتە کىێ ،لەثەرئەوە ًەیئەزاًی لە
کىێي و هەر ئەو وەاڵهەی چەکذارەکبًیػی دایەوە ..دواتر هبم ئەغکبًیبى کىغت و تەرهەکەغیبى ثە دەرگبکەوە
هەڵىاضی..
ئەم هەواڵە وەک خۆی گەیػتە ًەزاکەتػب ،تفی لە زارا وغک ثىو ،ئەو دڵٌیب ثىو لەوەی خەڵکەکە ثە جۆرێکی تر
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هەواڵەکە لێک ئەدەًەوەو دوور ًییە یبوەرضیٌیع هەر وا تێ ًەگب کە پبغب لە پػتی کىغتٌی هبم ئەغکبًەوە ثێ..
ثە پەلە ثڕیبری دەرکرد:
ثۆ تەواوی داًیػتىاًی خۆغەویطتی ئەم هەهلەکەتە:
دواثەدوای کىغتٌی ثە ًبهەلی هبم ئەغکبى ،داوا لە هەهىواًتبى ئەکەم هبوکبرم ثي ثۆ دۆزیٌەوەی ثکىژەکەی ..هەر
کەضێک جێگەو ڕێگەی تبواًجبرەکە ئبغکرا ثکب ،خەاڵتی غبهبًەی ئەدرێتێ ،لەم ضبتەوە پبراضتٌی گیبًی کبوێطی
کىڕی یبوەرضیي ثەگ لە ئەضتۆی پبغبدا ئەثێت و لە کۆغکی خۆیذا ثبیەخ ثە تەًذروضتیی و ضەالهەتیی کىڕی ئەو
جىاهێرە ئەدرێ ...ئیوسای کردو ثە ًبو خەڵکیػذا وێٌەی زۆری ڕاگەیبًذًەکە ثاڵوکرایەوە

..

غىێٌی پبکیسی دۆزییەوە ،تەواوی هبڵی ثبوەیبش و پبکیسی کۆضت کەوتەو کبوێص گىێسراًەوە ثۆ کۆغکی غبهبًە..
ئەوەًذە ثەضەر کۆضتەکەی تری پبکیسدا تێ ًەپەڕی ثىو ،کە جىاهێری هێردی لە تەًیػتی یبوەرضیٌەوە کىژرا

..

دەًگذاًەوەی کىغتٌی هبم ئەغکبى و ڕاگەیەًراوەکەی ًەزاکەتػب ،لێکذاًەوەی جیبوازی ثۆ ئەکرا ..هەًذێک پێی
واثىو ،هەر کبری پبغبیەو هەًذێکی تر ثە گىهبى ثىوى لە پبرێسراویی کبوێص الی ًەزاکەتػبو هەًذێکی تریع
دژی ئەو جۆرە ثەدگىهبًییە ثىوى ..
یبوەرضیي لە غەڕێکی لىرضذا ثریٌذار ثىو ،تىاًبی تفەًگ گرتي و غەڕکردًی ًەهب ..تەًهب ئەوەًذەی ثۆ کرا ورە
ثذاتە ثەر هێسەکەو وای ًیػبى ثذا ،ثریٌەکەی ضىکە ،داوای خۆڕاگریی و زەثر لێذاًی دوژهٌی ئەکرد ،غەڕ
ثەردەواهەو یبوەرضیي ثەرە ثەرە ثەرەو ثێهۆغیی ئەچێ ،تەًهب ئەلیبضی ثرای ثەدیبریەوە ئێػک ئەگرێ و
پسیػکەکبى ًەگەیػتىوًەتە ضەری.
گىڵٌبر کە هەواڵی هێرغەکەی ضەر هبڵی هبم ئەغکبًی ثیطت ،ثێهىودەییەکی زۆری پێىە دەرکەوت ،لەو هەوڵ و
خۆغخەیبڵییەی خەوًیبى پێىە ئەثیٌیً ،ەک ثەوەی کە دڵٌیبثێ کە پبغب لە پػتی کىغتٌی هبم ئەغکبًەوە ثێ،
ثێهىودەیی ئەم لەوەوە ثىو ،کە هەر لەضەرەتبوە پێع ئەوەی هیچ کبرێک ثکەى و هیچ دەرثکەوێ ،پێع هەهىو
غتەکبًی تر ،دوژهي دەرکەوت.
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هەر هبڵێک الی خۆیەوە هەغخەڵێکی لەثەر دەرگب هەڵکرد ،وەک ئبهبژەیەک ثۆ درێژەداى ثە هەوڵەکبًی یبوەرضیي
و تیبچىوًی ئەلیبضی ثرای ..پیروەیص ئەم ثیرۆکەیەی داهێٌبو گىڵەًبرو ضیبوەظ پػتگیرییبى کرد ..لە کبتی
هێٌبًەوەی یبوەرضیي ثە ثریٌذاریی ،ئەو هەـرەزەیەی لەگەڵیذا هبتٌەوە ،کەوتٌە ثۆضەی دوژهٌەوەو ئەلیبضی ثرای
دەم و دەضت گیبًیذا..
ًەزاکەتػب ـەرهبًیذا ثىو ،یبوەرضیي ثهێٌٌەوە کۆغکی غبهبًەو تیوی پسیػکیی تبیجەتی پبغب چبرەضەری ثکەى..
خەڵکەکە لەالیەکەوە دڵخۆظ ثىوى ثەوەی گرًگیی پێ ئەدرێ و چبک ئەثێتەوە ،لە الیەکی تریػەوە ثەدگىهبى
ثىوى لە پبغبو پێیبى واثىو ثە هەثەضتی کىغتٌی ئەیجبتە کۆغکەوەو دواتر کىڕەکەغی ئەکىژێ کە
لەثەردەضتیذایە ..هەرچی ًەزاکەتیع ثىو ثە ڕضتەیەک ثبوەڕ پێکراوەکەی خۆی لە هەثەضتەکەی تێگەیبًذ:
 ئەثێ یبوەرضیي چبک ثێتەوە ،ئەو چبرەضەرێکی زۆر گرًگە ثۆ ثەدەضت هێٌبًەوەی ڕەعیەتەکەم ،هي ئەزاًنخراپ تۆراوى.
هەڵکردًی هەغخەڵەکەً ،یػبًەی تەثبیی و یەکگرتٌەوەی خەڵکەکە ثىو لە ثەراهجەر ًەزاکەتػبداً ..ەزاکەتیع
ثێخەم ثىو ،ئەو یەکڕیسییەی ئەواًی لە پەرت ثىوًیبى پێ خۆغتر ثىو ..ئەو ئەیساًی چۆى کاڵـەیبى ئەکبتەوەو
دواتر ثەکبریبى ئەهێٌێتەوە.
پبکییس لە هەر هەهىو خەڵک و پبغبو لە هەهىو کەش زیبتر لە دڵەڕاوکێذا ئەژیب ،لە پێع هەهىو غتێکذا ثۆ
یبوەرضیي ،کە خەریک ثىو چەکەرەی خۆغەویطتی ضەر دەرثکبو ئەیىیطت ثجێتە دایکێکی ثبظ ثۆ کىڕەکەی ..دواتر
ثۆ گیبًی خۆی و کبوێص و ثبوەیبش و هبوضەرەکەی ..ئەو وردتر ئەیڕواًییە ًەزاکەتػب و لە ڕوخطبریب ئەیجیٌی کە
ثە هیچ جۆرێک خۆغەویطتی ثۆ یبوەرضیي ًییە ،ثەاڵم ضەری لە گرًگیی پێذاًەکەی دەرًەئەچىو.
پبغب ثە پرضەی غبهبًەی ثۆ ئەلیبش ڕاگەیبًذو ثبغتریي خسهەتیػی پێػکەظ ثە ثەغذارثىواًی ڕێ و ڕەضوەکە
کرد ..ئەم ثبیەخە زۆرە خەڵکێکی زۆری ًیگەراًتر کرد ..ثەوەی ًەزاکەت جیبوازیی لە ًێىاى گیبًجەخػەکبًذا
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ئەکبو پێیبى واثىو ،ئەو خەرجییە ثەرەاڵیەی لەوەدا کراوە ،ثبری گراًی الیەکی هەردووهەکەی ڕاضت ئەکردەوە..
جگە لەوەظ ئەو خۆی کرد ثە خبوەى هبڵی هەهىو خەڵک و ئەثىوایە خەڵک ضەرەخۆغیی ثۆ ئەو ثٌێرى

.

هەًذێک لە گەًجە چبپىکەکبى ـػبریبى خطتە ضەر لیژًەی ڕاوێژکبریی یبوەرضیي و داوای چبرەًىضی ئەویبى
لێکردى ..ئەواًیع دوای ڕاو تەگجیر ،ثیرۆکەیەکیبى ال گەاڵڵە ثىوً ..ەیبى ئەویطت خۆیبى لە لەرەی کۆغک و
ًەزاکەتػب و دارودەضتەکەی ثذەى ،ئەثىوایە داوای ئەو گەًجبًەظ پەراوێس ًەخەى و کبری لەضەر ثکەى..
لەثەرئەوە ثبغتریي چبرەضەرێک ئەوە ثىو لەڕێی ڕاگەیەًذراوێکەوە ًبهەیەکی کراوە ئبراضتەی ًەزاکەتػب ثکەى..
ئەواى پێیبى واثىو هەم گەًجەکبى ڕازی ئەثي ثەوەی ثە دەم داواکەیبًەوە چىوى ،هەم ًبگبتە ًەزاکەتػبو لەو ڕوو
ثەڕوو ثىوًەوە ًبجۆرەظ ڕزگبریبى ئەثێ.
گىڵەًبر تبش ثردثىویەوەً ،ەئەترضب ،ثەاڵم ثە گىهبى ثىو لەو خێرا ثە دەًگەوەهبتٌەی پبغب ،کە دەم و دەضت
هەر ثە دوای ڕاگەیەًراوەکەی ئەهبًذاً ،ەزاکەت لێی گێڕاثىوًەوە دەرگبی کۆغک وااڵیەو هەر کبت هەثەضتیبى ثىو
ئەتىاًي ثێي ..هەرچۆًێک ثیری ئەکردەوە خەیبڵی ئەیجردەوە ثۆ الی کەًیسەکە کڕاوەکبًی ضەڵتەًەتی عىضوبًی و
خۆی لێ ئەثىو ثە " حۆرین و حەـطەو لەوضەم و ًەخػذیل" ئەو ثە هیچ جۆرێک ًیبزی ًسیک ثىوًەوەی ًەثىو لە
ًەزاکەت ،لە ترضی خۆی ًب ،ثەڵکى لە دەوروثەرەکەی کە ضەداى چیرۆکی جۆراوجۆری لەضەر ثیطتجىوى ..ضڵی لە
پیالًگێڕییبى ئەکردەوە ،ضڵی لە پیبوە ًبوگەڵ تەڕەکبًی دەوروثەری ئەکردەوە ..ضڵی لەو خەاڵت و ثەخػػە
ئەکردەوە ،کە هەر ثە پێ خطتٌە ًبو کۆغک ثەضەریذا ئەثبرێ..
"هۆًۆلۆژی ًبوەوەی گىڵەًبر"
" -جلی ضبدەو ئبضبیی لەثەر ئەکەم ،خۆم ًبڕازێٌوەوەً ،ەخێر!! لژیػن داًبهێٌن ،وەک غێت ،ئب ئب وەک کچێکی
پیص و پۆخڵ خۆم دەرئەخەم ..زۆر ثبغەً ،بهێڵن کەش ضەرًجی ثچێتە ضەرم" لژی خۆی ژاکبى" ئەهە چییە ئەم
هەهىو دەضت ثە خۆدا هێٌبًە ....ئبی ئبی ئبی ،خۆ خەریکە ثیرم ئەچێتەوە هي ثۆچی ئەچن و ئەهەوێ چی ثکەم؟
ئبی لەو خەیبڵە ثێوبًبو ضەیراًە؟!! تۆ ثڵێی کەًیسەکەکبًی ضىڵتبًیع ئبوا لە دڵە ڕاوکێذا ثىوثي؟" "هۆًۆلۆژ
تەواو".
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ًەغتەرگەرییەکی خێرا ثۆ ضەری یبوەرضیي کراثىو ،پسیػک وتجىوی یەک دوو دڵۆپ خىێي زاوەتە ًبو هێػکی ،ئێوە
ئەوەهبى کردووە لە هردى ڕزگبری ثێ ،ثەاڵم ئەثێ چبوەڕواًی ثەئبگب هبتٌەوەی ثکەیي ،ئەگەر هەیە ثەغێکی
جەضتەی زیبًی پێ ثگبت ،لەکبر ثکەوێت ..ڕەًگە ضەالهەتیع ثێت ،کبری ئێطتەهبى تەًهب پێذاًی چبرەضەرو
چبوەڕواى کردًە.
پبکییس ئەو کبتەی ثچىایە ثەالی کبوێطەوە ،ثبوەیبضی ڕائەضپبرد چبودێریی یبوەرضیي ثکبت ،ئەگیٌب وەکی تر،
ثەردەوام ثەدیبرییەوە ثىو ،ئەوەًذە ثۆ ثبوک و هێردو یبوەرضیي گریبثىو ،لە ژەهە خىاردًەکبًی زۆر دوائەکەوت و
دڵی ًەئەچىوە ضەر هیچ خىاردًێک .لەثەرئەوە الواز ثجىو ،ثەاڵم هەر ًبزدار ئەیٌىاًذ

.

خەڵکەکە ئىهێذی زۆریبى لەضەر ضەرداًی لیژًەی ڕاوێکبریی هەڵچٌیجىو ،ثە الًی کەهەوە هەواڵی ضىارچبکەکەیبى
ئەزاًي و پێیبى واثىو لیژًەکە لەثبرەی چبکطبزیػەوە لطە لەگەڵ ًەزاکەتػب ثکەى ..هبڵی پیروەیص و ضیبوەظ
جوەی ئەهبت ،تەًهب گىڵەًبر ثىو لە غڵەژاویی خۆیذا گۆغەگیریی هەڵجژاردو کەضی ًەثیٌی

.

تب ثىلێڵ گىڵەًبر خەو ًەچىوە چبوی ،هەر ثیری ئەکردەوە چی ڕووئەدا ،دەهەو ثەیبى وەًەوزێکی داو ئەوەًذەی
ًەثرد ،ضیبوەظ و پیروەیص ثە دەًگی دەرگب ثە ئبگبیبى هێٌبیەوەو داًیػتي ثۆ ئەوەی لەضەر ثەرًبهەیەک ڕێک
ثکەوى.
دەهەو چێػتەًگبو دەرگبی کۆغک ثەڕووی هەرضێکیبًذا کرایەوەو چەًذ کبرثەدەضت و دەضتڕۆغتىویەکی ًبو کۆغک لە
پێػىازییبًذا ثىوى ..هبم پیروەیص ًەیهێػت گىڵەًبر ثەو غێىەیە دەرکەوێ کە خۆی ثڕیبری لێ داثىو ،زۆر خۆی
ًەڕازاًذثىوەوە ،ضٌگ و ثەرۆکی پێچبثىوەوە ،ثەاڵم جىاًییەکەی ًبو کۆغکی خطتە جن و جىوڵ.
لىڕگی وغک هەاڵتجىو ،دیوەًی ثێهۆغییەکەی یبوەرضیٌی هەر لەثەرچبو ثىو ،پێ ئەچىو ـػبری خىێٌی ثەرز
ثىوثێتەوە ،وا ڕێک کەوتجىوى کە هەر خۆی لطە لەگەڵ ًەزاکەتػبدا ثکب ،لەثەر ئەوەی دەهىلەـسی غیریٌترو
زهبًی ڕەواًترە ..والی وڕ هبثىو.
 -ئەوە چییە کچی ثبظ ،ضبکبوی؟
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 ًەخێر جەًبثی پبغب ،لەخسهەتتبم ،ئەهەوێ خۆم کۆ ثکەهەوەو ثە کىرتتریي لطە داواکبرییەکبًی خۆهبًت عەرزثکەم.
 پەلەهبى ًییە ،خىاًی ًیىەڕۆظ ئبهبدەکراوەو پێکەوە دەهەتەلێی خۆهبى ئەکەیي ..هیچ خۆت ًبڕەحەت هەکە .گىڵەًبر ثە لىتفی پبغب غۆک گرتی ،هەر دیمەتی ئەداو لطەوثبضی ًبو خەڵکیػی ثیرئەکەوتەوەً ..ەزاکەت هەر
ثە ضیوبی گىڵەًبردا زاًی کبری تێکردووە ،لىتفی زیبتری ئەًىاًذ ..ئەویع ثە کىرتی داواکبرییەکبًی لە چەًذ
ثڕگەیەکذا کۆ کردەوە.
* ئبزاد کردًی هەًذێک لەو زیٌذاًییبًەی ثە ختىخۆڕایی تێىە گلێٌراوى ،ثە تبیجەت کبکەالضی جىاهێر ،گەر
ئێطتە ئبزاد ثىوایە لە ضەًگەرەکبًذا ئەثىو.
* پێذاًی هىوچەی خەڵک لە کبتی ئبضبیی خۆیذا.
* ڕاهێٌبًی ئەو خۆثەخػبًەی ئەچي ثۆ غەڕگەکبى لە خىلی تبیجەتذا ،تب ثە ًەزاًیی خۆیبى تێٌەکەوى
* چبککردًی گىزەراًی خەڵک ،ثە خەرج کردى لە پرۆژەی ًىێذا ..چەًذ ثڕگەیەکی تریع کە پەیىەًذی ثە
گىزەراًی خەڵکەوە هەثىو لە کەرتی ثبزرگبًی و کػتىکبڵ و خىێٌذى و ئبزادییە گػتییەکبًذا.
پبغب لەضەر ًبوی کبکەالش وەضتبو ـەرهبًیذا ثیهێٌي ،ضەثبرەت ثە ثڕگەکبًی تریع ،گفتىگۆی زۆر کراو گىڵەًبر
ضەرکەوتىو ثىو لە ثەدەضتهێٌبًی هەًذێک دەضکەوتی تبزەدا.
دوای ًبًخىاردًێکی ثبظ کە کبکەالضیع ثەغذاریی کردىً ..ەزاکەتػب تەواوی ئەوەی لەضەری ڕێککەوتجىوى ثە
خەڵکی خۆی ضپبردو چىوًە ثىاری جێجەجێ کردًەوە ..دواتر گىڵەًبری ثە تبیجەت ثبًگ کرد ثۆ ژووری تبیجەتی
خۆی و کبرەکەر ثبوەغێک پبرەی هێٌب ،هەر ثە ثیٌیٌی گىڵەًبر ڕەتی کردەوە.
 -کچن ئەم ضبهبًە هبڵی گػتییەً ..ە هی هٌەو ًە هی تۆ ..لەم پبرەیە ثەغێکی ثۆ خۆتبى وەک لیژًەی
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ڕاوێژکبرو ثۆ ئەوی تریػی ضەرثەضت ثە چۆى ثە ًبو خەڵکی کەهذەراهەتذا داثەغی ئەکەی ،یبى ثیخەرە
پرۆژەیەکەوە.
گىڵەًبر ضەرضبم ثىو ثە ثەخػٌذەیی خبوەًػکۆً ..ەزاکەتیع دڵٌیب ثىو لەوەی ئەو ثڕە پبرەیە وەک درم ثەر
ئەثێتە وێسەی ئەهبى و هێٌذە ًبثب پەرتەوازەیبى ئەکبتەوە ..ضەثبرەت ثە یبوەرضیٌیع ضەرپػکی کردى لەوەی هەر
غىێٌێکیبى پێ خۆظ ثێ ثب لەوێ ثێ ،ثەاڵم الی ئەم ضەالهەتترەو چبودێریی ثبغتریع ئەکرێ ،ڕازی ثىو ثە
هبًەوەی لە کۆغکذا.
گىڵەًبر ثە ئبضپبیی ًبوی ثکىژەکەی هبم ئەغکبًی ثە گىێی ًەزاکەتػبیذا چرپبًذ ،کە ًسیکە لە پبغبوە.
ًەزاکەتػب "تیبًەوەضتبو" ثىو ،خێرا چپبًذیەوە ثە گىێی گىڵەًبردا:
 +جبرێ ثب هەر خۆت ثساًی ،تب ئێرە چۆڵ ئەثێ.
گىڵەًبر کە لە تبوی ثۆى ًبوگەڵی ًەزاکەت وڕو کبش ثىو ضەری زیبتر هەڵجڕی:
 ثەاڵم گەورەم ئێوە پێکەوە هبتىویي و وا ڕێککەوتىویي پێکەوە ثڕۆیٌەوە.ً +ب کچن ،تێیبى ثگەیەًە کە تۆ ئەهێٌیتەوە ،دەی زۆرزاًیی خۆت ثەکبر ثێٌە.
گىڵەًبر پبظ ئەوەی پیروەیص و ضیبوەغی ثە ثیبًىوی هبًەوە الی پبکیسو ئەلیبضی کبوێطی کىڕی یبوەرضیي
ئیسًذا ،زۆری لەواى کرد پبرەکە لەگەڵ خۆیبًذا ثجەى ،ثەاڵم ئەواى لبیل ًەثىوى و ثە پێىیطتیػیبى ًەزاًی الی
هیچ کەضێک ثبضی ثکەى ،تب لطەی لەضەر ئەکەى و ثڕیبری لێ ئەدەى.
کبکەالش هەر ثە هبتٌە دەرەوەی لە زیٌذاى و تێگەیػتي لە ثیروڕای خەڵکیی و چیرۆکی یبوەرضیي و ثراکەی..
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گىرج و خێرا خۆی گەیبًذە ضەًگەرەکبًی پێػەوە ..ئەو پێػتر غبرەزاییەکی ثبغی لە ثەکبرهێٌبًی چەک و
تەلەهەًی هەثىو ..زۆر لە یبوەرضیي کبراهەترو ثە هەڵوەتتر ثىو ،لە غەڕگەدا وەک ثڵێطە ثێ ثەزەیی و وەک ثب
تیژڕەو ،وەک تەهبغب ثە دیمەت و وەک عبغمبى ثە حەضرەتەوە ئەجەًگی ..زۆر ثە خێرایی لەو لۆڵەوە کە پێی
گەیػت ،دوژهٌی تێکػکبًذو ترضی خطتە ًبو هۆڵگەکبًیبًەوە.
خەڵک ثە پەرۆغەوە تب درەًگبًی غەوچبوەڕواًی هبتٌەوەی گىڵەًبر ثىوى ،هبم پیروەیص و ضیبوەظ
تێیبًگەیبًذى ،کە ئەثێ چبوەڕواى ثي ثۆ ضەالهەتیی گیبًی یبوەرضیي و کىڕەکەی و پبکییس زۆر ثبغي و ڕەًگە
گىڵەًبر ئەهػەو هیىاًی پبکییس ثێ.
ًەزاکەتػب ثکىژەکەی هبم ئەغکبًی هێٌبثىوە گیروگبزو ـەرهبًی کرد گەر پێی ًەڵێ ثە چ پبڵٌەرێک کىغتىویەتی،
دەضتجەجێ تیرثبراًی ثکب.
 گەورەم هي ًبردم کىڕەکەی یبوەرضیي ثکىژ ،ثۆ ئەوەی لە غەڕکردى ضبرد ثێتەوەو کۆضتی ثخەم ،تب جەًبثیػتئەوەًذە لە خۆتی ًسیک ًەخەیتەوەو جێ ثە ئێوە لێژ ثکب ،کە ئبگبداریبى کردهەوە چبولبیویی ئەکبت و هیچ
ًبدرکێٌێ ،ـەرهبًوذا خۆی ثکىژى.
ًەزاکەت ثکىژەکەی ثە کىڕی خۆی داًبثىو ،دەضتی تێی ًەئەچىو زیبًی پێ ثگەیەًێ ..ثەاڵم ًەئەکرا گىڵەًبریع
ثە غێىەیەک ثڕەًجێٌێ کە ثۆ خەڵکی ثگێڕێتەوە ..پبظ ڕاهبى و ثیرکردًەوە ،کبثرای کردە دەرەوەو کەوتە وتىوێژ
لەگەڵ گىڵەًبردا:
 +کچن ضیبضەت ئبوایە ،هەزار جەهطەرەیە ،ئەو پیبوە زۆری ثەضەرهەوە هەیەو دەضتن تێی ًبچێ ..تۆ چ
ضسایەکی ثۆ دائەًێی؟
 -ثکىژرێ و هەهىو خەڵک لە تبواًەکەی تێ ثگەیەًرێ.
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 +ثبغە ،کىغتي ثۆ ئەوەی لە ًبوهبًذا ًەهێٌێ و جبرێکی تر تبواى دووثبرە ًەکبتەوە.
ًەزاکەتػب هەر ثە هێوٌیی پێػٌیبزی ئەوەی کرد ،غبرثەدەر ثکرێ و ثٌێررێ ثۆ واڵتێکی ترو تب هبوە ًەگەڕێتەوە
ثۆ هەهلەکەت ..ثەهەظ هەم ضسا ئەدرێ و هەم لە ًبواًیػذا ًبهێٌێ ..ثەهجۆرە گىڵەًبری ڕازی کردو ثڕیبری دا
خەاڵتێکی چبوەڕواى ًەکراویػی لە پبی ئبغکرا کردًی ثکىژەکە ثذاتێ..
گىڵەًبر کە هێػکی پڕ ثجىو لە ثۆًی ًبوگەڵی پبغب ،ئەو غەوە ثە ًبچبریی دەعىەتی ًەزاکەتػبی لجىڵکردو یەک
دوو پێک غەراثیطی لەگەڵذا ًۆظ کردو ثۆ خەو چىوە الی پبکییسو یبوەرضیٌی ثێهۆظ ..خۆیػی کە یەکەهیٌجبر ثىو
ثبدە ثخىاتەوە ،لە هەضتیذا ئەوەًذە ئبگبی ثە خۆی ًەثىو ،هەر گەیػتە الیبى و ًىضت.
ًەزاکەتػب زۆر ثە خێرایی ثیری ثەراهجەرەکەی ئەخىێٌذەوەو ثە تبیجەت ئەیساًی ڕەعیەتەکەی هەر یەکێکیبى ثە چ
ًەوایەک ثبری دەرووًیبى ئبرام ئەثێتەوەو دەضتەهۆ ئەثي ،گىڵەًبر ثە خىڵمبًذًی داًیػتٌی ضبدەو ضەرثەضت
کەوتە ژێر کبریگەرێتیی پبغبو ئەویع ثە هەثەضت ًەیهێػت کەضی تر ثێتە داًیػتٌەکەوەً ،ەثبدا کەضێک ثە
ئبهبژەیەک یبى تیلە چبوێک ضەرودڵی ثگرێ ،گىڵەًبر داًی پێذا ًب کە ئبهبدەیە لە داًیػتٌی تبیجەتذاو ثە
هەرجێ دڵٌیب ثێ لە پبراضتٌی تەواوی داًیػتٌەکە ،هەهىو ضەرثەضتییەکی خۆی وەرثگرێ ..پبغب ثەڵێٌی پێذاو
ئەویع ڕەزاهەًذ ثىو ثەردەوام ضەرداًی ثکب.
پبغب ئەیساًی لەًبو خەڵکذا جىاًیی و دەرهبتەیی و ئەو ثیر تیژییەی گىڵەًبر هەیەتی ،ثەضە ثۆ ئەوەی لە
ڕێگەی ئەهەوە جڵەوی خەڵک ثگرێتەوە تب ئەو کبتەی خۆی ئەیەوێ ..داًیػتٌیػی لەگەڵ غۆخێکی وادا پێ ثبظ
ثىو لە کبتی گىًجبودا ..لە داًیػتٌی ئەو غەوەدا ًەزاکەت هەًذێ ـرت و ـێڵی حىکوذاریی تێگەیبًذو گىڵەًبریع
ثە خۆغحبڵییەوە ئبهۆژگبرییەکبًی وەرئەگرت و پێی واثىو ثە ئبضبًیی ئەگبتە ًبو دڵی حىکوذارێتیی ..ثیرۆکەی
زۆری لە ثەرژەوەًذی ًەزاکەتػب هەڵڕغت و ثێ دەرثەضتی خۆی ڕاگەیبًذ کە هەهىو غتێک ثۆ ڕازی ثىوًی دڵێ ئەو
ئەکب ..لەو ڕووەوە پبغبی ثێخەم کردو ًەزاکەتیع وای ًیػبًذا کە پێىیطتیی زۆری ثە ضەلیمەو داًبیی ئەو
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هەیە ..ڕێککەوتي لەضەر ئەوەی هەر کبتێک گىڵەًبر ویطتی ((لە ڕێگەی تەتەرێکەوە کە ًەزاکەت ثۆی داًبو
ڕۆژاًە ضەرداًی ئەکب)) پێػتر ئبگبداری ثکبتەوەو هیچی تر.
گىڵەًبر ثە لەخەو هەضتبًی ،دڵخۆغیی و ئبراهیی داًیػتٌەکەی غەوی پێػىوی پێىە دیبر ثىو ..لەگەڵ پبکییسو
ثبوەیبش و ژى و هٌبڵی لبوەڵتی " ًبًی ثەیبًی" یبى کردو دڵٌیبی کردًەوە کە هیچ ًیگەراى ًەثي ..ضەرداًی
پبغبی کرد ثۆ هبڵئبوایی ،ثەاڵم پبضەواى تێیبًگەیبًذ ئەو درەًگ هەڵئەضێً ،بهەیەکی ًىضی و جێی هێػت

.

هەڵوەت ثردًی ضىپبی هەهلەکەت ثە زیبًی زۆر کەهەوە لە هەڵکػبًذا ثىو ،غەڕگەکبًی تریع کە ًبوثبًگی
کبکەالضیبى ثیطت ،پێیبى واثىو ئەکرێ ئەواًیع ثجي ثە پبڵەواى ،لە هەهىو الیەکەوە غەڕ گەرم و دوژهي ثە
زیبًی زۆرەوە لە پبغەکػەدا ثىو ..لەثەرئەوەی لە هەهىو الیەکەوە ضەرکەوتي ثە دەضت ئەهبت ،کبکەالش چبًطی
ئەو پێػڕەویی و پبڵەواًێتییەی یبوەرضیٌی پێ ًەثڕا ..هەواڵەکبى ئەگەیػتٌەوە ثە ًەزاکەتػب ..ئەو ئەیساًی
ئەهە یەکەهیي دەضکەوتی گىڵەًبرە ثە ئبزاد کردًی کبکەالش ،ثەاڵم ًە ئەوەی ثە گىڵەًبر ئەڵێ و ًە هیچ
هەواڵێکی ثۆ کبکەالضیع ًبرد ..خەڵکەکەظ ثەو گىڕوتیٌەوە کە دروغویبى ثە یبوەرضیٌذا هەڵئەگىت ،ثۆ کبکەالش
وا ًەثىوى.
گىڵەًبر کە ترش و دڵەڕاوکێی ثەراهجەر ثە کۆغک ًەهب ،کت و پڕ ثە ڕەوًىلێکی ترەوە ،جیبوازتر لە جبراًیع
دەرکەوت ،دەضتی ثە خۆدا هێٌبو ئیتر جىاًیەکەی ئبغکراتر دەرکەوت ..پیروەیص کە ثە هۆی تەهەًیەوە ئەزهىوًی
لە ضیبوەظ زیبتر ثىو ،کەوتە هەڵٌبى و پیبهەڵىتٌی گىڵەًبر ،ئەوەی ًیػبًذا کە تەًیب خۆی ثەضە وەزعی ڕەظ
و ڕووتی هەهلەکەت چبک ثکب ،ثە هێوٌیی پبغەکػەی هەردووکیبًی ڕاگەیبًذو ئەرکەکەیبى ثە گىڵەًبر ضپبرد..
کبتێکیع ضیبوەظ لێی پرضی ثۆ ئەو ثڕیبرەتذا:
 لێیگەڕێ ،هي و تۆ لەو غىێٌە جێوبى ًبثێتەوە ..پبغب ثبظ ثە گىێی ئەکب.ئەم ثڕیبرەی پیروەیص گىڵەًبری غبگەغکە کردو زۆری پێخۆظ ثىو ..تێگەیػت کە تەًهب ڕایەڵەی ًێىاًی خەڵک و
پبغب ئیتر هەر خۆیەتی.
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دوو هەـتە ثەضەر یەکەهیي ضەرداًی گىڵەًبردا ثۆ الی ًەزاکەتػب تێپەڕی ،ثە تەتەرەکەدا داوای ثیٌیٌی پبغبی
کردەوە ثۆ جبری پێٌجەم ..لە چىار جبرەکەی تردا دوو غەو الی پبغب هبیەوەو لە جبری یەکەم زۆر زیبتر
ضەرثەضتی خۆی وەرئەگرت و هەضتتر لە هەر جبرێکی پێػىوتر ئەچىوەوە ثۆ ژوورەکەی پبکییس ،ثە تەواوەتی ثە
ثۆًەکەی پبغب ڕاهبتجىو ..ثەاڵم الی پبکییس تەًهب ئەوەًذەی ئەوت کبروـرهبًی زۆر زیبدی کردووە ،هبًذووەو
ئەًىێت.
لە هبوەی دوو هەـتەکەدا ،زۆر هبڵە هەژاری ثە یبوەریی ڕەیهبى ثەضەرکردەوە ..ڕەیهبى هبوڕێیەکی دێریٌی خۆی
ثىو ،لە خێساًێکی دەوڵەهەًذو کراوە ثىوى ،گىڵەًبر کەهتر خۆی لە لەرەی ئەدا ،لەثەر جیبوازییە
چیٌبیەتییەکەیبى ،ثەاڵم ڕەیهبى گىێی پێ ًەئەداو ثەردەوام ضەرداًی ئەکردو خۆغی ئەویطت ..ڕەیهبى دوو غىوی
ڕەًج ثە خەضبریی کردثىو ،لە یەکەهیٌیبًذا کە کىڕێکی دەوڵەهەًذی ضەرەڕۆ ثىو ،لەضەر پبرە کىژراو لە
دووەهیػذا ڕەیهبى خۆی داوای جیبثىوًەوەی کردثىو ،لەثەرئەوەی ثڕیبری داثىو ثە هەر جۆرێک ثىوە غىویەکی تر
ثکبو خۆی لە ًبوو ًبتۆرەی خەڵک ثپبرێسێ ،ثەاڵم کبثرا هەژارێکی دەضتجاڵوی ثێ ثەرًبهە ثىو ،پىل و پبرەی لە
دەضت ڕەیهبى ثڕیجىوً .ەئەکرا ژیبًی لەگەڵذا ثجبتە ضەر ..ڕەیهبى جىاًییەکی ثێ ئەًذازەی هەثىو ...ثۆ هەر
هبڵێک ثچىوًبیە ،ثڕێک پبرەی ثبغیبى لە پبرەکەی پبغب جێ ئەهێػت ،لە دوواییذا لەوە گەیػتي کە ضبهبًی
هەهلەکەتیػیبى لەثەر دەضتذا ثێً ،بتىاًي تەواوی هەژارەکبى تێر ثکەى ،لە ثیرۆکەی پبرە هەڵڕغتي پەغیوبى
ثىوًەوە ،چەًذ کبرگەیەکی ثچىوکیبى لە گەڕەکەکبًذا ثۆ هبڵە هەژارەکبى کردەوە ،ثە پێی تىاًبو غبرەزاییبى ،وەک
کبرگەی ڕضتي و تەوى کردى و پێاڵو و دۆغبو و لەو ثبثەتە ،خەڵکێکی زۆریبى پێىە ضەرلبڵ کردو ثە دروغوی ًیىە
ثۆ ئێوەو ًیىە ثۆ پبغب ،کەوتٌە ضەرکبر ..گرًگییەکی زۆری ثە خىێٌذى دا ،ثە تبیجەت خطتٌە ثەر خىێٌذًی
کچبى ..لەگەڵ کبرثەدەضتبًی غبر کە پبغب ـەرهبًی پێ کردثىوى ،ڕێککەوتي لەضەرئەوەی پێذاویطتی خىێٌذى ثە
ثەرًبهەکەی خۆی داثیي ثکب.
غەواًەظ گەر گىڵەًبر الی ًەزاکەتػب ًەثىوایە ،پێکەوە ضەریبى گەرم ئەکردو دەرگبیبى لە کەش ًەئەکردەوە ،ثە
لیمەو پێکەًیٌی زۆر غەوەکەیبى ثەڕێ ئەکرد.
کبرەکەی گىڵەًبر جێی دەضتخۆغیی خەڵک و هبم پیروەیطیع ثىو ،ئەو پێی واثىو ثە تێکەڵ ثىوًی گىڵەًبر لەگەڵ
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دەضتەودایەرەی پبغبدا ،ئیتر پػت ئەکبتە خەڵک و تەًهب ضەرگەرهی پبرە کۆکردًەوەو ڕاثىاردًی خۆی ئەثێت،
کەچی لە ًبو خەڵکذا جىاهێریی و هیهرەثبًییەکەی وێردی ضەرزاراى ثىو.
پبکییس ثێهىودە ثەراهجەر پەیکەری ثێذەًگی یبوەرضیي چبوی ثڕیجىوە ئەو هەهىو پیبوەتییەی لە ڕوخطبریذا
ئەیجیٌی ..ثیری لەوە ئەکردەوە:
(( ئەم هەهىو هبًەوەیەی گىڵەًبر الی ًەزاکەتػب ،تۆ ثڵێی ثەرهەهێکی ثۆ خەڵک هەثێ؟ خۆ گىڵەًبر هیچ ًبڵێ،
وڕوکبش هەر ئەڵێی ضەرخۆغە ،ئەو داهبوە ،ئەوەًذە هبًذووە دوو لطەی ثۆ ًبکرێ و خەو ئەیجبتەوە ..ئەی تۆ
ثڵێی خەڵک ئەوەًذە خەهطبرد ثي ثکىژەکەی ثبوکویبى ثۆ ًەدۆزراثێتەوە؟

))پبکییس هیچ هۆظ و گۆغێک لە

کەللەیذا ًەهب ،ثبوەغێکی تىًذی ثە یبوەرضیٌذا کردو هبچی کرد ،کبتێک ثەدەم ؼبیەڵەی خۆیەوە یبوەرضیٌی ثیٌی
چبوی هەڵهێٌب.
هەواڵی چبوهەڵهێٌبًەوەی یبوەرضیي لە دڵی ًەزاکەتػبی داو زۆر ًبڕەحەت ثىو ،ثەضەر خۆی ًەهێٌبو چىو ثۆ
ثیٌیٌی ،پبکییس ضەری یبوەرضیٌی خطتجىوە ضەر ڕاًی خۆی و کىڕەکەغی خطتجىوە ضەر ضٌگی ،ثەو دەهىدەضتە
ًەئەکرا خۆی کۆ ثکبتەوە ،پبغب ئبهبژەی ثۆ کرد خۆی تێک ًەدا ..خۆغحبڵیی خۆی ثۆ دەرثڕیي و هەواڵی
ئەواًیػی پرضی و دواتر جێی هێػتي.
لە لۆڵەکبًی غەڕگەوە ثەردەوام هەواڵی ضەرکەوتٌی ًىێ ئەگەیػتە ًبو خەڵک ..خەڵک ئەوەًذە دڵخۆظ ثىوى،
دەضتیبى لە کبرو کبضجی هەڵئەگرت و زۆرێکیبى ئەچىوى ثۆ ضەًگەرەکبًی پێػەوە.
ڕەیهبى تبو ًب تبوێ ضەری ئەکردە ضەر گىڵەًبرو چیرۆکێکی خۆغەویطتی جىاًیػی ثۆ هەڵجەضتجىوى ،زوو زوو پێی
ئەوت:
 -هەر ًەهرم چیرۆکی گىڵەهەًبرو پیرەهێرد ئەًىضن و ثە ًبو خەڵکب ثاڵو ئەکەهەوە.
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گىڵەًبریع ثە تەوضێکەوە:
 ئەوە تۆ ئەڵێی چی ثبواًت غێىێ ،هي وەک پیبوێکی پیری هیهرەثبى و ئەویع وەک کچی خۆی ضەیرم ئەکب.لە گەرهەی ضىعجەتب ثىوى ،تەتەرەکە دەرکەوت و ڕەیهبى ئحوێکی ثۆ کردو ثسەیەک.
 دیبرە ثبوک ثیری کچەکەی ئەکب؟!تەتەرەکە ثە گىڵەًبری ڕاگەیبًذ ،وادەی ثیٌیٌی پبغبیەو ـەرهبًی پێکردووم یبوەرییت ثکەم" ..چىوە دەرەوە".
 غەو دێیتەوە؟ ثبوەڕ ًبکەم ،حەزم لە ثەزهی ئەویع هەیە ،لطەی زۆر خۆغە ..الی ئەو لە دًیبظ زیبتر تێ ئەگەم. کجێ غەو الی خۆی ثخەوە ،ئیتر ئەم هەکرو ًبزە چییە؟ وای!!!! تىخىا چۆى دڵت هبت وا ثڵێی ،ثبوەڕ ثکە ،لەوە زیبتر ًییە ثۆم ثبضکردووی.ًەزاکەت هەواڵی یبوەرضیٌی ثە گىڵەًبر گەیبًذو گىڵەًبر لە خۆغیب ثبوەغی پیبکرد ،ویطتی ثچێ ثیجیٌێت،
ًەزاکەت ًەیهێػت پەلە ثکبت:
 ثە هەضتبًەوەی ئەو ،ئیتر ئەو دێتەوە غىێٌەکەی خۆی و ڕەًگە ثە ضبڵێکیع ًەتىاًیي یەکتر ثجیٌیي ،تۆڕاوێژکبری ئەویت و ئیتر لە ڕێگەی ئەوەوە ڕاضپبردەت ثٌێرە.
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گىڵەًبر ثەم لطەیە حەپەضب ،پەژارەیەکی زۆر ثە ڕوخطبریەوە دەرکەوت ،دەهی تەتەڵەی ئەکردً ،ەیئەزاًی چی
ثڵێت ،ثە جبرێک هەهىو کەیفطبزییەکبًی وى ئەثێ ..ئەگەڕێتەوە ثۆ دۆخی جبراًی .ضەری لێ هبتجىوەوە یەک.
" -ثە ًبزێکەوە" ئەی ئەگەر ثیری ثبوکی خۆهن کرد؟
 خۆت ئەزاًی خەڵکێکی زۆریع لە ًبو کۆغکب هەى و ئیتر هبتٌی تۆ ثۆ ئێرە لطە ثە دوای خۆیذا ئەهێٌێ،ئەغساًی کە هي ثە هیچ جۆرێک ڕێگەم ًەداوە لطەولطەڵۆکن دوا ثکەوێ.
گىڵەًبر هیچ چبرەضەرێکی تری ًەهب ،زۆر ًبئىهێذ ثىو لە پبغب ..لە پڕێکذا وەک دەروویەکی ڕووًی لێ کراثێتەوە،
گەغبیەوەو لێی پرضی :
 ئەی ڕای خۆت؟ تۆ هٌت زیبتر هەثەضتە یبى یبوەرضیي؟ یبوەرضیي کێیە کچن؟ هەهىو داًیػتٌەکبًن لەگەڵ تۆ ،زۆر دڵخۆغی کردووم ،ثەاڵم ئەوەی لەگەڵ ئەو ئەیکەمضیبضەتە ،پێن واثىو چبک ًبثێتەوەو لەت تۆ لەدەضت ًبدەم ،لەثەرئەوە زیبتر تێکەڵت ئەثىوم ،ثەاڵم وا تبزە
کبر لە کبر ترازا ،دەضەاڵتی کەضی تیب ًەهبوە.
گىڵەًبر ثە ترش و ثیوێکی زۆرو غپرزەییەوە لە پبغبی پرضی:
 ئەی ًبتىاًی ئەوە ثکەی چبک ًەثێتەوە؟ًەزاکەتػب ،ئەو لطەیەی گىڵەًبری ثە دڵ ثىو ..هەر خۆی ثەو هەثەضتە ثبًگی کردثىو ،کە داوای کىغتٌی
یبوەرضیي ثکبت ،تىاًی زۆر ثە خێرایی لطەکەی لێ وەرگرێ ،هەًذێ هیٌجە هیٌجی ثۆ کردو گىڵەًبر ضىورتر
ئەثىو لەضەر پێػٌیبزەکەیً ،ەزاکەت وای ًیػبًذا لەثەر دڵی ئەو لجىڵی ئەکب ،ئەگیٌب ًیبزی کىغتٌی کەضی
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ًییەً ..ەزاکەتػب خۆی ئەیتىاًی یبوەرضیي ثکىژێ و دواتریع خۆی ثکب ثە خبوەًی ،ثەاڵم تب ئەو کبتە هەراهی
تەواوی گىڵەًبری ًەئەًبضی و لە چبکطبزییە خێراکبًیػی ثە گىهبى ثىو ،جگە لەوەظ کىغتٌی یبوەرضیٌی پێ
گۆڕییەوە ثە پەردەپۆظ کردًی ثکىژەکەی هبم ئەغکبًی ثبوکی پبکییس..دوای ئەوە دەضتخۆغیی لێکرد:
 تەواو ـێری ضیبضەتکردى ثىویت!ثەاڵم پبغب پێىیطتی ثە ڕووًکردًەوەی ئەو هەثىو ضەثبرەت ثە چبکطبزییەکبًی و چىوًە ًبو خەڵکەوە ..گىڵەًبر
ثسەی ثۆ کرد:
_ گەورەم هي ئبهبدەم لە پێٌبوی تۆدا گیبًیػن ثجەخػن ،ثەاڵم گەر خەڵک ئەوەی زاًی ،ئەو کبتە هەهىو کبرێکن
ثە ـرت و ـێڵ ئەزاًي ،هي واهکردووە وێٌەی جەًبثتیبى ال پیرۆز ثجێتەوە ،ئێطتب زۆر ثە خۆغحبڵییەوە دروغوی
ًیىە ثۆ ئێوەو ًیىە ثۆ پبغبیبى ثەرز کردووەتەوە ،هي وا ئەکەم ئەم هەهلەکەتە هەهىوی گیبًفیذات ثێ و کەضیبى
لە جەًبثت ال پیرۆزتر ًەثێ ،هي غبرەزای ئەلڵیبًن ،ئەزاًن ثە چی ئەیبًگرم.
 ئەو ًیىەیەی پبغب ثۆ خۆت هەڵگرە ،گرًگ ئەوەیە ضەرکەوتىو ثیت ،هەر پبرەیەکی تریػت پێىیطت ثىو،تەتەرێک ڕاضپێرە ،ثب تەتەرەکەی هي ثٌبضێ و ثەو جۆرە ئەگبتە دەضتت تب هلی یبوەرضیي ئەغکێٌیي ،تۆ لێرە
ًسیک ًەثیتەوەً ..بهەوێ لە کۆغکب ثکىژرێ و هتوبًەی خۆم لە دەضت ثذەم ..ثب ثە ضەالهەتیی لێرە ثچێتە دەرەوە.
ًەزاکەت گىڵەًبری ثە لێپرضراوێکی پبضەواًیی ًبضبًذ ،تب ڕێ و غىێٌی کىغتٌی یبوەرضیي لەگەڵ ئەودا تبو و
تىێ ثکەى و خۆی لەدەرەوەی وردەکبرییەکبًی ثێت.
چل ڕۆژ تێپەڕی ،ثە ثێ ئەوەی گىڵەًبر هیچ یەکێک لە دارودەضتەی کۆغک و یبوەرضیي و دەوروثەرەکەی ثجیٌێ،
لەگەڵ ڕەیهبى ضەرلبڵی پرۆژەکبى ثىوى و غەواًەظ ئەگەڕاًەوە ثۆ هبڵ و زورثەی غەواى ڕەیهبى کەهێک الی
ئەهبیەوە ..ثە ثێ ئەوەی هیچ هۆکبرێک ثۆ ڕەیهبى ثذرکێٌێ ،داًیػتي و ثەزهی خىاردًەوەیبى هەڵپەضبرد ثۆ
هبوەیەکی دیبری ًەکراو ..لە هەهىو ئەو هبوەیەدا ثیری الی ئەوە ثىو چۆى پبغب ثە جۆرێک ثگرێت جبرێکی تر ئەو
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ضبردییە ڕوو ًەداتەوە ،کە ثە هۆی چبکجىوًەوەی یبوەرضیٌەوە لە کۆغک دەریکرد ،ئەیساًی ئەوەی ًیػبًی پبغبی
داوە کەهەو پێىیطتی ثە پبڵٌەرێکی ثٌجڕو یەکجبرەکی هەیە ..دەرەًجبم گەیػتە ئەو ڕایەی ثە جىاًییەکەی
ئەوەًذە پبغب ثىروژێٌێ تب داوای لەگەڵ ًىضتٌی لێ ثکب ،ثۆ ئەهەظ پێىیطتیی ثە پیٌەوپەڕۆ کردًی پەردەی
کچێٌییەکەی ثىوً ،ەیئەویطت ڕەیهبًیع ثەهە ثساًێ ،هەر لە هێٌبى و ثردًی چبرەضەری ئەوەدا ثىو ،ثۆیە زۆر
پەرۆظ ًەثىو ثۆ چبکجىوًەوەی یەکجبرەکی یبوەرضیي.
یبوەرضیي ثە ڕاددەیەک ثبظ ثجىو ،جبروثبر ثۆ هبوەیەکی کىرت لەگەڵ پبغب دائەًیػتي و پبغب ڕایطپبردثىوى
ثبغتریي خسهەت ثکرێ ..ثبضی گىڵەًبر هبت و پبغب هەدح و ضەًبی کردو دڵطۆزیی ئەوی ثۆ یبوەرضیي و خەڵک
ثبضکردو تێی گەیبًذ ئەو کچە ًەیهێػتىوە ثێ ئەویی ثە خەڵکەوە دیبر ثێ
.
یبوەرضیي دڵی الی غەڕگەکبى و ئەلیبضی ثرای ثىو ،کە وایبى تێگەیبًذثىو ،لە غەڕدایەو ضەالهەتە ..پبکییس زۆری
ئەالواًذ ،الهطەرالیی ئەوەی ًیػبى داثىو خۆغی ئەوێت ،یبوەرضیٌیع هەضتی پێکردثىو ،ثە تبیجەت کە پبغب ثبضی
ئەو دیوەًەی ثۆ کردثىو ،کە ضەری لەضەر ڕاًی پبکییس ثىوە ،ضىکە تێجیٌیەکیػی دا ثە یبوەرضیي ،کە ژًی هبوڕێی
ضەًگەری ثىوەو ًبکرێ هیچی لەگەڵ ثکب ..ثەم ضەرزەًػتە هبوەی ًێىاى یبوەرضیي و پبکییس زۆر ـراواى ثىو
غەڕ لە گەرهەی پەرەضەًذًذا ثىو ،دوژهي ئەیىیطت تۆڵەی غکطتەکبًی ثکبتەوە ،هێسی زۆر زیبتری ئەگەیبًذە
غەڕگەکبى ،ورە ثەرزیی کبکە الش و هەًذێک ـەرهبًذەو ضەرثبزەکبى ڕێی ثەو جن و جۆڵەی دوژهي گرتجىو..
کبکەالش هبًذوو ًەئەثىو ،ثە ئبزایەتییەکی غێتبًەوە ،ثە هیساجی ثبظ و غبرەزایی لە غەڕکردًذا ،لە هەر
غىێٌێک ثىوایە ،دوژهي تیبیذا پەریػبى ثىو ،دووثبرە دوژهي لە هەوڵی لەًبوثردًی ضیوجۆلەکبًذا چەًذیي
ضیٌبریۆی ثێ ضىودی ثۆ کىغتٌی داڕغت و تێک ئەغکب.
یبوەرضیي ئەیىیطت پبکییس تێ ثگەیەًێتً ،ە خۆی ئەیەوێ هبوضەرگیریی لەگەڵ ثکبً ،ە ثبرودۆخەکەظ ڕێ ثەوە
ئەدا ..چەًذ ڕۆژێک ثىو لە کۆغک هبتجىوە دەرەوەو ًەزاکەتػب ـەرهبًی داثىو هەهىو ڕەعیەت ئەتىاًي ثێي ثۆ
پێػىازییەکەی و ثیجەًەوە ثۆ هبڵی خۆی ،ئەم هەًگبوەی ًەزاکەت ثىوە هبیەی دەضتخۆغیی زۆری خەڵک ..ئەواى
پێیبى خۆظ ثىو پبغب ثەو هەهىو هیهرەثبًییەوە گرًگیی ثە پبڵەواًەکەیبى داوە ..یبوەرضیي ثە دوای هەلێکی
لەثبردا ئەگەڕا ڕازی دڵی ثە پبکییس ثڵێ ..لە هبوەی ئەو چەًذ ڕۆژەدا کە گەڕاثىوەوە هبڵەوە ،ثە ثەردەواهیی
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گىڵەًبر ثە ڕوویەکی زۆر خۆغەوە لێی ًەئەثىوەوە ،یبوەرضیي جگە لەوەی زۆر ثە جىاًییەکەی ضەرضبم ثىو ،ویطتی
پبکیسیع لە هەضتی خۆی تێجگەیەًێت ..لەثەردەهی پبکییسدا داوای لێکرد ،چەًذ ئبهبدەیە ثجێتە دایکێکی ثبظ ثۆ
هٌبڵەکەی؟ ..پبکییس تىغی غۆک ثىو ،ثبوەڕی ًەئەکرد ئەوە یبوەرضیي ثێ ئەو داوایە لە گىڵەًبر ئەکب ،چىوە
دەرەوە ..گىڵەًبر ضەرەتب ڕەًگی پەڕی و دواتر هێوي ثىوەوە ..یبوەرضیي هەر ثە ثسەوە چبوەڕواًی وەاڵهی ئەکرد،
گىڵەًبر ثە غەرم و ًبزێکی زۆرەوە داوای کرد ثیری لێ ثکبتەوە ..یبوەرضیي کبتی ثە دەضتەوە ًەثىو:
 ضجەی وادەی کۆثىوًەوەکەیە لەگەڵ پیبوهبلىاڵًی غبرو لطەیبى ثۆ ئەکەم ،ئەهەوێ لەو لەرەثبڵؽیەدا ئەوهبوضەرگیرییە ڕاگەیەًن..
گىڵەًبر هەضتبیە ضەر پێ و خەًذەیەکی ًەوەضتبوەی کرد ،وەک دەرثڕیٌی خۆغییەکی زۆر:
 تب ئێىارە ئبرام ثگرە! ًب ئێطتە وەاڵهن ئەوێ.گىڵەًبر جبًبًەتر دەرکەوت و ضەری ڕەزاهەًذیی ثۆ ڕاوەغبًذو دەرپەڕیە دەرەوە ..لەو کبتەدا پبکییس کە وەختب
ثىو ثەالدا ثێت ،خۆغییەکی زۆری لە ڕوخطبری گىڵەًبردا ثیٌی و پێی واثىو ،ثەختی لەثبرەو هەر ئەثێ دڵخۆظ
ثێ ..گىڵەًبر گەیػتە هبڵەوەو ڕەیهبى چبوەڕواًی ثىو ،گىڵەًبر لە خۆغییەکی ضەرضىڕهێٌەردا ثىو ،تریمەی ثە
هەهىو هبڵەکەدا پەخع ئەکرد ،ثبوەغی تىًذی ثە ڕەیهبًذا کردو ئەویع ًەیئەزاًی ضەرچبوەی ئەم هەهىو خۆغییە
لە کىێىەیە ..خەیبڵی ثۆ هەهىو غتێک ئەچىو ،تب دواجبر گىڵەًبر پێی وت هێرد ئەکەم ..زۆر ثە ضەرضىڕهبًەوە
ڕەیهبى تێی ڕواًی ،پێی واثىو هێرد ثە ًەزاکەتػب ئەکب ،تب تێگەیػت یبوەرضیٌە زۆری پێ چىو ..ئەو غەوە ڕەیهبى
ًەڕۆیػتەوەو ثە دیبر غەراة و ثە ضەهبیەکی غێتبًەوە ڕۆژیبى کردەوە.
یبوەرضیي لەو ڕۆژەوەی گەڕاثىوەوە هبڵەکەی ،هەر ڕۆژەو لەگەڵ تىێژێکذا کۆثىوًەوەی ئەکردو ثەڵێٌی پێئەداى ثە
هۆی تىاًبو دڵطۆزیی زۆری گىڵەًبرەوە ،دوو ثە دوو و ثە پػتیىاًیی و هبتٌە پێػی ًەزاکەتػب ،هەرچی لە
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تىاًبیبًذا ثێ ثۆ پػتیىاًیی و هبوکبری خەڵکەکە ،درێؽیی ًبکەى ..ئەهڕۆظ ثڕیبر وایە لە ًبو پیبوهبلىاڵًذا،
لطە ثکبت ..ئەو غەوەی زۆر ثە ًبڕەحەتیی ثەڕێکرد ..لەالیەکەوە دڵی ثە هبوضەرگیرییەکە خۆظ ثىو ،ثەاڵم
ڕووی ترغبوی پبکییس هەهىو غتێکی ضەرەو ًخىوى کردثىوەوە ..ثبًگی ئەکرد ڕووى کردًەوەی ثذاتێ ،ثەاڵم ثێ
ضىود ثىو ،پبکییس ئەیىیطت هبڵەکەظ جێ ثهێڵێ و هەر گىێی لێ ًەئەگرت و ًەئەچىو ثە دەهییەوە

.

ًەزاکەتػب ثە جوىجىڵەکبًی یبوەرضیي کەیفطبز ثىو ،دیىاًی غب ئبوی کەوتجىو ،هێوي هێوي چرکەو ورتەی تیب
ًەثىو ..گىڵەًبر ثە دەضتىری غبهبًە خۆی ثۆ کۆثىوًەوەکەو جبڕداًی هبوضەرگیرییەکەی ئبهبدە کردثىو ،ڕەیهبى
وەک ثەردەوام ئەثىوایە لە هبڵەوە چبوەڕواًی ثکب تب ئەگەڕێتەوە.
کبتی کۆثىوًەوەکە هبت و پیبوهبلىاڵى ثە پێىە لە پێػىازیی یبوەرضیي و گىڵەًبردا ثىوى ..چىوًە غىێٌێکی کەهێک
ثەرزترو یبوەرضیي وتبرێکی ضەرًجڕاکێع و جىاًی پێػکەغکرد ،کە ڕۆژی پێػتر دوای ثیٌیٌی جىتیبراى ،گىڵەًبر
هبوکبریی کردثىو ..دواتر زۆر ضىپبضی ًەزاکەتػبو گىڵەًبری کردو ثەو ثۆًەیەغەوە ًیبزی هبوضەرگیریی خۆی و
گىڵەًبری ڕاگەیبًذ ،ثىو ثە هبڕەی چەپڵەو لە ًبو دەًگذاًەوەی چەپڵەغذا دەًگی دوو ڕیس ـیػەک غبدییەکەی لێ
غێىاًذى ،ئەو ًبوە هەهىو درا ثە یەکذاو ئبپۆرای خەڵکەکە غڵەژاو ثەضەریەکذا ئەکەوتي و ئیتر ثبوک هٌبڵی خۆی
ثۆ ًەئەًبضرایەوە ،زۆر کەش هەر ثىو ثەژێر دەضت و پێىە.
پرضەی یبوەرضیي تەواو ثىو ،گىڵەًبری ثریٌذار کە تەًهب دوو ـیػەک ثەر ًەرهەی ڕاًی کەوتجىو ،لە جێذا
چبرەضەر ئەکراو ڕەیهبى خسهەتی ئەکرد ،پبکییسی هبڵ لێ غێىاو ثە ثیطتٌی هەواڵی کىژراًی یبوەرضیي ،دڵی
وەضتب ،هبڵی ثبوەیبش هەم پرضەیبى ثۆ گێڕاو هەم کبوێطی کىڕی یبوەرضیٌیػیبى گرتە خۆً ..ەزاکەتػب ًبڕەزایی
ًبهەیەکی تىًذی ثاڵو کردەوەو داوای لە ڕەعیەتەکەی کرد هەهىو تىاًبی خۆیبى ثخەًەگەڕو چبوکراوەثي ثۆ
دۆزیٌەوەی ثکىژاًی هبم ئەغکبى و یبوەرضیي و هەوڵی کىغتٌی گىڵەًبر خبتىوى ،ثە تىًذی ئیذاًەی کبرە
لێسەوًەکەی کرد ..هەر لەو ڕاگەیەًراوەدا ـەرهبًی دا ثە پێذاًی ًبزًبوی خبتىى ثە گىڵەًبرو داوای لە هەردوم
کرد ،خۆیبى پێػڕەو و ًىێٌەرە ثە تەًگەوەهبتىوەکەی خۆیبى ثپبرێسى ،چىى ئەم هەوڵە ثۆ کىغتٌی ئەویع ثىوە.
خەڵکێکی زۆر لە هبڵی گىڵەًبر ئباڵثىوى ،گەًجبى لەًبو خۆیبًذا پۆلێکیبى ثۆ پبرێسگبریی کردًی پێک هێٌبثىو،
ثە دەضتىری ضەرثبزییً ،ۆثەتگیرییبى ئەکرد ،ئەم کىڕاًە هەهىو خۆثەخع ثىوى و زیبتر لەو ثٌەهباڵًە ثىوى ،کە
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گىڵەًبر ژیبًذثىوًیەوە ..خەڵک داوای ثیٌیٌی گىڵەًبریبى ئەکردو ئەواًیع ثە ڕازیی ثىوًی گىڵەًبر ،لە پبظ
ًیىەڕۆداو ثۆ هبوەی  ٢ضەعبت ثە ڕێکىپێکیی دەضتە دەضتە ثىاریبى ئەداًێ ..غبر هەهىو دەضت ثە ًسا ثىوى ثۆ
ضەالهەتیی هبوضەرەکەی یبوەرضیي و کچە هیهرەثبى و خەهخۆرەکەی هیللەت.
ثە هۆی گەڕاًەوەی کبکەالش و هەًذێک ـەرهبًذی تر ثۆ پرضەکەی یبوەرضیي ،غەڕگە لە غکطتذا ثىو ،ثە ثیطتٌی
ئەم جۆرە هەواڵە ًەزاکەتػب ـەرهبًی ثبری ًبئبضبیی دەرکردو تەواوی پبضەواى و ضەرثبزی واڵتی خطتە دۆخی
ئبهبدەثبغییەوەو ثە پەلە هەهىواى گەڕاًەوە ثۆ ضەرثبزگەکبًیبى.
لە هبوەی دوو هبًگذا هەڵچىوًی خەڵکەکە داهرکبیەوە ،وەک ضەرەتب ًەزاکەتػب پێػجیٌیی کردثىو ..پێٌج خۆثەخع
لە دەوری هبڵی گىڵەًبر هبًەوە ،ئەواًی تر چىوًەوە ثەالی کبروکبضجی خۆیبًەوەو لە ثرضب ًەیبًتىاًی درێژە ثە
هەضتە غۆڕغگێڕییەکەیبى ثذەى ،ضەرداًەکبى ئیتر پچڕ پچڕ ثىوى و زۆر کەم ثىوًەوە ..گىڵەًبر کە ثە گۆچبًێکەوە
ئەیتىاًی هەًگبو ثٌێ ،ضەراپب ڕەغی پۆغی ثىو ،تبزێجبریی تەواوی ًیػبًی هەهىواى دا ..ئەو پێٌج خۆثەخػەغی
ئیسى داو دەرکەی هبڵیػی ثە ڕووی هەهىو کەضێکذا داخطت ،تەتەرەکەی ًەزاکەتػب ًەثێت کە ثەیبًیبى و لە
کبتێکی دیبریکراودا ئەهبت و ًبهەی لە ًێىاًذا ئبڵىگۆڕ ئەکردى ..ثەاڵم لەگەڵ ڕەیهبًذا وای ًیػبًذا کە پێىیطتە
ژیبى ثەردەوام ثێ و ژیبًی ًىێ دەضت پێ ثکەًەوە ،چىى ًەیئەتىاًی ثەردەوام تبزێجبریی ًیػبى ثذات ,لەم
هبوەیەدا ثە هبًذاًی ڕەیهبًذەضتی دایە جگەرەو ثە تەواویی لەگەڵ کێػبًی ڕاهبت ..ڕەیهبًیع ضەرپەرغتی وردە
پرۆژەکبًی ئەکردو ًەیئەتىاًی وەک گىڵەًبر ًەرم و ًیبى ثێ لەگەڵ هەژارەکبًذا ،ئەواى لە هەهىو کەش زیبتر
پەرۆغی زوو چبکجىوًەوەی گىڵەًبر ثىو.
ًەزاکەتػب لە دواتریي ًبهەیذا ًىضیجىوی  (( :کچە گىڵەکەم ًبهەوێ لەم کبتە ًبضکەتذا ئەم ثۆًە ًەعلەتیەت تێ
ثەردەم ،ئەگیٌب زۆرت ثیر ئەکەم ،ثە هیىای زوو چبک ثىوًەوەت ،هەر تىاًیت ثە پێی خۆت ثڕۆی ،ثگە الی هي)).
لە ًبهەکبًی پێػىوتردا ًەزاکەت پێی ئەڵێ هي ـەرهبًن کرد دوو ـیػەک ثٌێي ثە ًەرهبیی ڕاًتەوەً ،ەئەکرا ئەو
ثکىژرێ و تۆ ضەالهەت دەرچی ،گەر واثىوایە لە یەکێکەوە هەر چبوی گىهبًت تێ ئەثڕا ،گەر پێن گىتجبی ئەوە
ڕووئەدا ،ترش ضەراپبی داگیر ئەکردی و ئەزاًرا خۆت لە پػتی هێرغەکەوەیت ..ئەوەتب کبر ثەخێر ئەگەڕێ و
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تۆظ لە جبراى پێگەت ثەرزترە لەًبو خەڵکذا ،خۆغەویطتترو ئێطتب ضەرتۆپی هەهىواًی ،ثریٌیع هەر چبک
ئەثێ.
ثبوک و ثرای ڕەیهبى ثە غبًبزییەکی زۆرەوە ڕازی ثىوى ثەوەی ڕەیهبى غەواًە لە هبڵی گىڵٌبر ثوێٌێتەوە ..خسهبًی
گىڵەًبر ثە ثبواى و خبڵىاًەوە هەهىو لە دێیە دوورەکبى ثىوى ،لە ضەرەتبی ڕووداوەکەوە ثڕێک هبهػۆیبى کرد ثەو
هەثەضتەی غتێکی لێ هەڵکڕێٌي ،ثەاڵم گىڵەًبر وریبتر لەواى ،هەر ثەلەدەر خسهبیەتی ڕووی پێذاى و ئەواًیع
کە زاًییبى ضىودی ًییە ،لەًبو خۆیبًذا ثە لىتجەرزو ـیسى ًبویبى ثردو پێیبى لێ ثڕییەوە..
گىڵەًبر لەًبو داپۆغیٌی ئەوەی ثە ًەًگی ئەزاًی ًؽرۆ ثجىو ،چەًذ جبرێک ثە خەیبڵیذا ئەهبت الی ڕەیهبى
ثیذرکێٌێ و دواتر پەغیوبى ئەثىوەوە ..ضەرەًجبم وای پێ ثبغتر ثىو ڕاضتەوخۆ لەگەڵ ًەزاکەتػبدا ثبضی ثکب..
ثەو غێىەیە پبغب زیبتر هتوبًەی پێ ئەکب ،کە ًهێٌییەکی ئبوا گەورەی ال ئەدرکێٌێ ،لە ڕێگەی ئەو ثبضەغەوە
ئەتىاًێ پبغب ثىروژێٌێ ،جگە لەواًەظ ڕەًگە پبغب چبرەضەریػی ثکب لە دەرەوەی هەهلەکەت ،ثڕیبریذا لە یەکەم
داًیػتٌی لەگەڵ پبغبدا ،ئەم ثبضە ثکبتەوە ..لە ئێطتەیذا تەًهب غتێک ئەوی ضەرلبڵ کردثێ ئەم کێػەیە ثىو،
ثیری ثەالی هیچ غتێکی تردا ًەئەچىو .ثیری لەوە ئەکردەوە ئەم کێػەیەی چبرەضەر ثجێ ،ئیذی هەهىو ڕێگەکبًی
لەثەردەهذا تەخت ئەثێ ..هەرچەًذ ثە دەم داڵؽەوە ئەگەیػتە ئەو ڕایەی ڕەًگە پبغب ئەهە ثە ًەًگییەکی گەورە
ثساًێ و دووری ثخبتەوە لە خۆی ،ثەو پێیەی ًەزاکەت گرًگیی زۆری ثە ئبثڕوو ئەداً ،ە ژًی هەثىوً ،ە لەگەڵ
کەضیػذا جىوت ئەثىو ..ثەاڵم دواتر ثسەیەک ئەوەی ثیر ئەخطتەوە کە ئێطتە ًەزاکەت تەًهب ئەوی ثە دەضتەوە
هبوەو ًبیەوێ ًهێٌییەک ثاڵوثکبتەوە ئەهی پێ لە دەضت ثذا ،ثە ًبهەکبًی ئەم یەک دوو هبًگە زۆر غبدهبى ثىو.
ضەپبى ثەگ وەزیری کبرًبهەی هەهلەکەت ،تەهەًی ثەرەو چل و پێٌج ضبڵ هەڵئەکػبً ،ەزاکەتػب هتوبًەیەکی
زۆری پێی هەثىو ،ئەوەًذە ضەرلبڵ ثىو ثەکبروثبری هەهلەکەتەوەً ،ەیئەپەرژایە ضەر ژیبًی تبیجەتی خۆی ..ئەم
کبثرایە لطە ڕەق و تڕى ثىو ،تەًهب لە ثەردەهی ًەزاکەتػبدا ئەگەر زەردەخەًەیەکی ڕیبکبریی ثکردایە ،دەًب
وەکی تر ،تىڕەوتڕۆ ثىو ،وەک ئەڵێي لەگەڵ ضێجەرەی خۆیػی کێػەی هەثىو.
کبتێ ضەپبى ثەگ لەگەڵ چەًذ وەزیرێکی ترداً ،ەزاکەتػب ڕایطپبردى ثۆ ضەرداًیی کردًی گىڵەًبر ،ضەرەتب
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وەڕش ثىو ،هەر لەگەڵ ثیٌی ،هۆظ و گۆغی ًەهب ،جىاًییەکەی گىڵەًبر کە هەهىویبًی ضەرضبم کرد ،ثۆ ضەپبى
ثەگ تبیجەتتر جۆظ و خرۆغی وروژاًذ ..ویطتی لە ڕێگەی دۆزیٌەوەی هێرغجەرەکبى و ضساداًیبًەوە ضەرًجی
گىڵەًبر ڕاکێػێ ،زۆری لەضەر ڕۆیػت و وەزیرەکبًی تریع غبیەتیی کبراهەیی و لێهبتىویی ئەویبى دا لە
لێکۆڵیٌەوەو ئبغکرا کردًی دۆضیە غبراوەکبى ،گىڵەًبریع خۆغحبڵیی خۆی ثە پەرۆغییەکەی ًیػبى دا

.

هبم پیروەیص ًەیئەویطت دوورو ًسیک دەضت وەرثذاتە کبروثبری گىڵەًبر ،یبى لە هەواڵی تەًذروضتی زیبتری
ثپرضێ ..لە ضەرداًێکیذا ثۆ الی ،گىڵەًبر ثە پێذاگیریی و ڕوحی تۆڵەوە پێی وتجىو ،هي ئەزاًن ئەو کەضەی
ویطتی هي و یبوەرضیي ثکىژێ ،تەًهب چبوی لە غىێٌەکەهبى ثىوەو هیچی تر ،ئەو کەضە ًسیکی هٌیػەو ًبهێڵن لە
ضسا دەرثبزی ثێ ..ئەم لطەیەی کە ڕووثەڕووی هبم پیروەیص کرد ،درێژ کردًی پەًجەی تبواًجبر کردى ثىو ثۆ
ئەو ..زوو لە لطەکەی حبڵیی ثىو ،ثەاڵم ًەیىیطت ثیهێٌێتە ضەر خۆی.
هبم پیروەیص هەضتی ثە هەترضی گەورە کرد لەضەر ژیبًی خۆی و هبڵ و هٌذاڵی ،ثەو پێیەی ئەو ئەیساًی پبغب
چەًذ خبتری گىڵەًبری ئەوێ ..لەگەڵ ـاڵهەرزی کىڕی " کە لەثەر خىێٌذًذا ثىو" لطەیبى تیبکرد ،ـاڵهەرز کە
تەهەًی ثیطت ضبڵێک ئەثىو ،یەکێک ثىو لە الیەًگرە تىًذڕەوەکبًی گىڵەًبرو ثەغذاریی چەًذ ڕۆژێکی
ًۆثەتگیریی هبڵەکەیػی کردثىو ..ثبوەڕی ًەئەهێٌب گىڵەًبر ثەوجۆرە لە ثبوکی ثەد گىهبى ثێ ،ئەیػیساًی گىڵەًبر
هبـی ئەوەی هەیە گىهبى لە هەر کەضێک ثکب ،ثەاڵم گىهبى پێىیطتیی ثە ثەڵگەو ضبؼکردًەوە هەیە ،دڵەڕاوکێ
گرتی ،هەرچەًذ دڵٌیب ثىو گەر ئەوەظ ڕووثذا ،ئەهبى ثێتبواى دەرئەچي ،زۆر دڵٌەوایی ثبوکی کرد ..ثبوکیػی ثۆ
ئەوەی هەترضییەکی لەهجۆرە ضەر لە کىڕەکەی ًەغێىێٌێ ،هێىر ثىوًەوەی ًیػبًذا ،ثەاڵم دًیب دیتەییەکەی،
ًەیئەهێػت ئبرام ثجێتەوە.
گىڵەًبریع ئەیىیطت لە هبم پیروەیص ڕزگبری ثێً ،ەثبدا ڕۆژێک لە ڕۆژاى ،خەڵکبًێک ثبضی ضەردەرکردوویی ئەو
ثۆ ًەزاکەتػب ثکەى .هەلێکی زێڕیي هبتۆتە پێع و ًبیەوێ لە دەضتی ثذات.
ًەزاکەتػب هیىاًی دەرەوەی هبتجىو ،دوو ڕۆژ ثىو ضەرلبڵی ـرۆغتٌی پۆدرەکەی ثىو ثەو ًرخەی هەردوو الیبى ڕازی
ثکب ،ضەرەًجبم ثە ًرخێکی ثبظ ڕێککەوتي ،ئەم ڕێککەوتٌە کبریگەریی هەثىو ثەضەر هەهىو ژیبًی کۆهەاڵیەتیی
هەهلەکەتەکەوە ..پبرەیەکی ثبغی تەرخبى کرد ثۆ ڕێکخطتٌەوەی جبدەوثبى و ضەپبى ثەگیػی ڕاضپبرد ،لەگەڵ
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وەزیرەکبى کۆثجێتەوەو پێذاویطتییەکبًیبى داثیي ثکبت و چبویبى ثە ًىێٌەری تىێژەکبى ثکەوێت و پبرەو پىلیبى
ثذەًێ.
خىلیبکەی گىڵەًبر ئەوەًذە ضەپبى ثەگی هەراضبى کردثىوً ،ە وەک جبراى ئەیتىاًی کبرەکبًی ڕاپەڕێٌێً ،ە
خىڵمیػی هەثىو ئەوەًذە ثچێتەوە ثەالیبًذاً ،ەیئەزاًی ثە چ ڕێگەیەک لێی ًسیک ثجێتەوە ..گىڵەًبر
پەرۆغییەکەی ضەپبى ثەگی لە ثیر ثىو ،هەر ئەو کبتە ًیبزی هەثىو ثەو ثڵێت کە گىهبًی تەواوی لە پیروەیص
هەیە ،گەر ثە ًەزاکەتػبی گىتجب ،ئەو لەو داوەی ئەکەوتە گىهبًەوە کە ثۆ پیرێکی وای ئەًێتەوە ..ثە ڕەیهبًذا
ًبهەیەکی ثۆ ضەپبى ثەگ ًبرد کە ئەیەوێ لە غىێٌێک ثیجیٌێ ..هەر ثە گەیػتٌی ًبهەکە ،ضەپبى ثەگ خۆی
پێچبیەوەو چىو ثۆ هبڵەکەی ،ئەو پێع ڕەیهبى گەیػتە الی گىڵەًبر.
لە ڕێگەی وەزیری پبضەواًییەوە ،ـەرهبًی دەضگیر کردى ثۆ هبم پیروەیص و ـاڵهەرزی کىڕی دەرچىو ،ثەاڵم گىڵەًبر
داوای ئەوەی لە ضەپبى ثەگ کرد کە ًبوی ًەهێٌێ ،ضەپبى ثەگی هلکەچیع ثەڵێٌیذا گەر ضەری داًبثێً ،بهێڵێ
ًبوی ئەو ثێتە ًبو ًبواًەوە.
زورثەی خەڵکی هەهلەکەت لە هبم پیروەیص کەوتٌە گىهبًەوە ،ضیبوەظ و هەًذێکی کەضی تر ،ثە تىًذیی ئەو
تۆهەتەیبى ڕەتکردەوە ..هەر هەهىو گىێ لىاڵؼی هەواڵێک ثىوى لە ثٌکەی پبضەواًییەکەوە ثێتە دەرەوە ..هەهىو
گىێیبى هەڵئەخطت تب لەم ًهێٌییەی هبم پیروەیص تێ ثگەى ..پیروەیص و ـاڵهەرز گیراوى و هەهلەکەت لە
ًبئبراهییەکی کەم وێٌەدا ئەژی ..ڕەیهبى پەرۆغتریي کەضێک ثىو ثۆ ضۆراخی ڕاضتییەکە ..ئەو ئەیىیطت ڕێک و
ڕەواى ئەوە ثساًێ ژیبًی ئەویع ثە هۆی گىڵەًبرەوە لە هەترضیذایە یبى ًب؟ چىى تب ثکىژەکە ًەدۆزرێتەوە ،ئەو
هەضت ثە ئبراهیی ًبکب.
همۆ همۆی ئەوە ثاڵو ثىوەوە گروپێک لە خۆ ڕێکخطتٌذاى ،ثۆ پەالهبرداًی ثٌکەی پبضەواًییەکەو ـڕاًذًی هبم
پیروەیص و کىڕەکەی ،تب لە غىێٌی ئبرام ثیبًپبرێسى ..ثە ثڕوای ئەم گروپە ،هبم پیروەیص پیبوی ئەوە ًییە زیبى
ثە ثەرژەوەًذی خەڵک ثگەیەًێت و جىاهێرێکی وەک یبوەرضیي ثکىژێ ،کە ضیوجىل ثىو ..دەًگۆکە واثىو ثبیس
ضەرپەرغتی گروپەکە ئەکب ..لە ثەرەیەکی تریػەوە هەوالًی ضەرکس ڕاپۆرتێکی ثە واژۆی دوو هەزار کەضەوە ثۆ
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کۆغکی غبهبًە ثەرزکردثىوەوە ،داوای کردثىو لەکبتی ضبؼجىوًەوەی تۆهەتەکە ثەضەر پیروەیطذا ،ثذرێتە دەضتی
خەڵک ثۆ ثە ضسا گەیبًذًی ،یبى ثەالًی کەهەوە ثەثەرچبوی خەڵکەوە ضسا وەرگرێ
.
گىڵەًبر لەگەڵ ڕەیهبًذا غەواًە ًىلوی ًبو ثبدە ثىوى ،لە خەهی ئەو دووثەرەکییەی خەڵکذا ثىو ،ئەوە لە
ثەرژەوەًذیی ئەو ًەثىو ..ثە پێچەواًەوە ڕەیهبى هبًی ئەدا ثۆ لىوڵکردًەوەی زیبتری ًبکۆکییەکە ،ڕەیهبى پێی
واثىو تب ًبکۆکییەکە زیبتر غۆڕثێتەوە ثەًبو خەڵکذا ،الیەًگرەکبًی گىڵەًبر غێلگیراًەتر گیبًفیذای ئەثي..
گىڵەًبر ثە خۆی ًەثىو هەرچەًذی ئەکرد ًەیئەتىاًی ئەم ڕایە پەضەًذ ثکبت ،لەثەرئەوەی ئەیساًی ًیىە ڕەهبکەی
ثەراهجەر ثە تىًذی دژی ئەوەضتٌەوە ..هەرکبت ڕەیهبى ئەیساًی هبًذاًەکەی ثێطىودە ،ثبضەکەی ئەگۆڕی ثۆ غەوی
ضىوری پەردەی لەگەڵ پبغبداو گىڵەًبریع ئەیىیطت ضىود لە غبرەزایی و ضەردەرهبتەیی ئەو وەرثگرێ لەو
ثبضبًەدا ،چىى وەک ثۆی ثبضکردووە ،زۆری ثیٌیىەً ..یبزو کەڵکەڵەی خۆی ثە ڕووًیی ثۆ ڕەیهبى ثبضکردثىو،
ئەویع زۆر جبر ئەیگەیبًذە حبڵەتی وروژاًذى ،دواتر لە ضەرخۆغیذا پالًەکبى ڕێک ئەخراى

.

وەزیری پبضەواًیی الی ًەزاکەتػب ضەرضىڕهبًی خۆی لە تێىەگالًذًی پیروەیص دەرثڕی و پێی ڕاگەیبًذ کە وەزیری
کبرًبهە ثە ثێ ئەوەی ًبوی هەواڵذەرەکەیبى ثذاتێ ئەو پیروەیطی تۆهەتجبر کردووەً ..ەزاکەتػب لەثەرئەوەی
ئەیساًی ئەم هەواڵە زوو ئەگبتەوە ًبو خەڵک ،ـەرهبًیذا وەک هەواڵێکی گرًگ وەرثگیرێ و ثۆ لێپرضیٌەوە ثە
ثبڵجەضتکراویی خۆی و کىڕی ثگیرێي ،ثەاڵم ڕێٌوبیی کرد ،لە غىێٌێکی تبیجەت هیىاًذاریی ثکرێ و ڕێسی زۆری لێ
ثگرى ،تب خۆی ئبگبداری ئەکبتەوە.
لە غىێٌە گػتییەکبى و ًبوهباڵًذا ،ثبش و خىازی خەڵک هەر داثەظ ثىوى ثىو ثەضەر دوو ثەرەدا ،ئەگەیػتە خۆ
ضىور کردًەوە لە یەکترو هەًذێک جبر چەًذ هػتەکۆڵەیەکیػیبى ثە یەکذا ئەکێػب ..تەًیٌەوەی دووثەرەکییەکە
زۆر غتی وەکى ثرضێتیی و ئبضتی زاًیي و غەڕگەکبى و تەًبًەت غیرازەی خێساًیػی ثیر ثردثىوەوە ..الیەًگراًی
پیروەیص و گىڵەًبر ثەرثجىوًە وێسەی یەک ،دۆخەکە ثەرەو ئبڵۆزیی زیبتر ئەڕۆغت ..کەش ًەیئەتىاًی پێػجیٌیی
پػتەوەی ڕووداوەکبى ثکب ،لەثەرئەوەی زۆر ثە ًهێٌی ثەڕێىە ئەچىوى ،هەهىو خەڵکی زاًبو ًبزاًب تەًهب دیىی
دەرەوەیبى ئەثیٌی و لەضەر ئەو ثٌچیٌەیەوە کىێراًەو ثە پێخبوضیی تێکەوتجىوى.
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گىڵەًبر لە تەواوی ثیرۆکەی ثە گرتذاًی پیروەیص پبغگەز ثىوەوە ،ئێطتە ثۆی دەرکەوت کبر لە کبر ترازاوەو ئەو
ثە دەضتی خۆی پیروەیطێکی داهبوی دەرپەڕاًذو الیەًگرێکی زۆری ثۆ پەیذا کرد ..ئەیتىاًی لە ثری ئەوە زۆر غتی
تری لەگەڵ ثکب ،ثەاڵم ڕۆژەکبى ثۆ گەڕاًەوە تێٌبپەڕى و هیچ غتێک ًبیەتەوە دۆخی ڕاثردوو

..

ًەزاکەتػب ضەپبى ثەگی ثبًگکردو لێی تىڕە ثىو ،کە چۆى ًبوی هەواڵذەرەکەی ثۆ وەزیری پبضەواًیی
ًەدرکبًذووە ،ضەپبى ثەگ ضەری داخطت و ثە ترضەوە پێی وت:
 جەًبثی پبغبی گەورەهبى ..هي گیبًفیذای تۆم و هەهىو ژیبًن لە کڕًىغذا ثىوم ثۆ هەزًییت ..ثەاڵم ًبکرێتًبوی هەواڵذەرەکە ثذرکێٌن ،چىى ثەڵێٌن پێذاوە ..داوا ئەکەم ثە گەورەیی خۆت ڕێگەم ثذەی ئەو ًهێٌییە ثپبرێسم.
پبغب لەم پبڕاًەوەیەی ضەپبى ثەگ زۆر تىڕە ثىو ،لێکذاًەوەی واثىو ،ئەو ثتىاًێ ئەو ًهێٌییە هەڵجگرێً ،هێٌی
زۆری تریػی الیەو ًبیذرکێٌێ ..هەرچەًذ ضەپبى ثەگ زۆر پبڕایەوە تب لێی خۆظ ثێ و تەًهب ئەم ًهێٌییەی
هەڵگرتىوە ،هیچ ضىودی ًەثىو ،دەهبًچەی هەڵکێػبو ئبراضتەی کرد:
 ڕاضتین پێ ثڵێیت و پێ ًەڵێی وەکى یەک وایە ،تبزە تۆ جێی هتوبًەی هي ًەهبی ..ثەاڵم ثب پێع ئەوەی ثوریئەوە ثساًی ،هي ئەزاًن گىڵەًبر ڕایطپبرد ثىوی ،ئەزاًن چەًذ جبر یەکتریػتبى ثیٌیىە ،لەم هەهلەکەتەدا
ًهێٌییەک ًییە هي ًەیساًن جەًبثی وەزیر.
 گىڵەًبر خۆی پێی وتىوی؟ چىى هەر خۆم و خۆی ئەیساًیي!وەاڵهەکەی دەضت ًەکەوت ،ـیػەکێک ًبوچەواًی ضوی و ثەالدا کەوت ..پبضەواى ثە پەلە هبتٌە ژوورەوەو پبغب
ـەرهبًی پێ کردى ،الغەکەی ثػبرًەوە ،پێىیطتی ًەئەکرد ثە کەش ثڵێ ثبضی هەکەى ،چىى ئەو پبضەواًبًە
خۆیبى هیچ ثبضێکی ًبو کۆغکیبى الی هبوضەرەکبًیػیبى ًەئەدرکبى ،چ جبی خەڵکی تر
گرژیی ًبو خەڵک گەیػتجىوە لىتکە ،پبغب ئەیساًی پێىیطتی ثە هێوي کردًەوە هەیە ،گىڵەًبریع گۆچبًی
ـڕێذاثىو ،ثە ئبضبًیی ئەیتىاًی هبتىچۆ ثکب ..ثەاڵم لە ترضی الیەًگراًی پیروەیص ًەئەچىوە دەرەوە ،تەًهب
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تەتەرەکەی پبغبو ڕەیهبى ئەهبتي ثۆ الی ..ئەوەی ثەالیەوە زۆر ضەیر ثىوً ،ەهبتي و هەواڵ ثسریی ضەپبى ثەگ
ثىو.
لبت و لڕیی ثە جۆرێک ثرەوی ضەًذ ،ئەوی ًەئیەتىاًی هەضتێتە ضەرپێ ،دەضتی داری گرت و ئەیىیطت پبرووە
ًبًێک پەیذا ثکب ..زۆر هبڵە هەژار ثە ثێ غێى ضەریبى ئەًبیەوە ..گەًجبى کەهتر هەضتیبى ثەو لێپرضراوێتییە
ئەکردو لەضەر کبرەکبًیػیبى هەر خەریکی غەڕە دەًىکی دووثەرەکی ثىوى ،زۆرێکیبى ثە هۆی ژاوەژاوی زۆرەوە لە
کبرەکبًیبى دەرئەکراى و غىێٌێکی تریع ًەهبثىو کبریبى ثذاتێً ..رخی کبر ثە تەواوەتی داثەزی ثىو ،پبغب
ئەیىیطت ئەوە ًیػبًی ڕەعیەتەکەی ثذات ،کە هەهلەکەت لە حبڵەتی غەڕدایەو ئەثێ خەڵک پػت ثە خۆی
ثجەضتێ ،کبرثەدەضتبى لە ڕێی کرێ گرتە ًهێٌییەکبًەوە ئبگری غەڕەکەیبى خۆغتر ئەکردو لطەی ضەوزو ضىوری
لۆغوەیبى ئەکرد ..خەڵک ثەو لطە ضەیراًە پێکەًیٌی ئەهبت ،ثۆ کبرثەدەضتبى گرًگ ثىو خەڵک ضەرلبڵ ثي ،جب
ثە هەرچییەکەوە ثێت ..تەًهب پبغبو چەًذ کەضێک لە دارودەضتەکەی ئبگبداری کەڵەکە کردًی پبرە ثىوى ،ئەم
ًهێٌییەظ ثە کەش ًەئەوترا ،وەکی تریع واڵت ًەدار ثىو.
گىڵەًبر ئەم ـرضەتەی لۆضتەوەو چەًذ خبًەیەکی کردەوە ثە ًبوی " هبڵی هەژاراى" ەوە ..ثەم هەًگبوەی
پبرضەًگی هێسی ثەالی خۆیذا گۆڕی ،هبڵە هەژاراى ضێ ژەهەی خىاردًیبى ثە پێی ثەرکەوتە وەرئەگرت و هەًذێجبر
ئەثىوە غىێٌی حەواًەوەظ ثۆ ئەو خبًەواداًەی ثە هۆی ًەداًی کرێىە خبوەًوبڵ دەری ئەکردى

.

هەوالًی ضەرکس خۆی گەیبًذێ و داوای ڕێکخطتٌی چەًذ گەًجێکی لێکرد ،ئەویع ثە هەثەضتی پرش و جۆ کردى ثە
پبغب ،پێی وت پێىیطتیی ثە ثیرکردًەوەیە ..ثەاڵم ثۆ پبرێسگبری خۆی ،هىچەی ثۆ هەوالى و چىار هبوڕێی تری
ثڕیەوە ،تب لەگەڵ ئبگبدارکردًەوەیبًذا ثێي ثە هبًبیەوە ،ئەواًیع ئبهبدەییبى ًیػبًذا.
هبم پیروەیص ثە پێػىازییەکی گەرهەوە ،لە ثٌکەی پبضەواًییەکە هبتەدەرو ثێتبواًییەکەی ثە چبپکراویی ثە ًبو
خەڵکەکەدا ثاڵوکرایەوە ..لە دەوروثەری هبڵەکەی ثىو ثب غبیی لۆؼبى ..ثبیس ثە خۆی و ئەواًەوە کە لەگەڵیذا
ثىوى و ژهبرەیبى ًسیکی ضەد کەضێک ئەثىو ،دەوری هبڵی پیروەیطیبى وەک پبضەواى ئبثڵىلە داثىو ..گەًجێکی زۆر
دوای هەوالى و ثبیس کەوتجىوى وەک چەکذار وەرثگیرێي و ئەواًیع ثەڵێٌی جۆراوجۆری درۆییٌەیبى ئەداًێ
پبغب ئەهػەو خۆی تەرخبى کرد ،ثۆ ثیٌیٌی گىڵەًبر ،هەر ثە گەیػتٌی گىڵەًبر ثبوەغی تىًذیبى ثە یەکذا کرد،
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پبغب گىڵەًبری هبچکرد ،ثەاڵم ضبم و ثیوی پبغب ئەوەًذە زۆر ثىو گىڵەًبر لەوە زیبتر کە گۆًەی ثۆ ڕاگرت،
هیچی تری ًەکرد.
دوای ضۆراخکردًی ًبو خەڵک و کبرەکبًی گىڵٌبر لەًبویبًذاو جۆری ضەرکەوتٌی ،پبغب دەضتخۆغیی هبڵی هەژاراًی
لێکردو ثە ڕاغکبویی تێی گەیبًذ کە ضیبضەتوەدارێکی وریبی لێکەوتۆتەوە ،چىى تبزە ئەو لە هلوالًێی پیروەیطەوە
گالوەو ئەثێ ثە تەًهب خۆی دەرەلەتی ئەو هلوالًێیە ثێت و گرەوەکە لە پیروەیص ثجبتەوە..
 لە ثری ئەو ًبوزڕاًذًەی پیروەیص  ،هي ثۆ ڕازی کردًی چەردە پبرەیەکن ثۆ ًبرد ..ئەو خەڵکی ثە دەورەوەیەوپبرەغی هەیە ،وریبثە ،تۆ هەر پبرە غک ئەثەی ،دواجبر ئەو ًەیجبتەوە کچێ؟!
 ئەی جەًبثت چین ثۆ ئەکەی گەورەم؟ تەًهب ئەتىاًن پبرەت ثۆ هەڵڕێژم و هیچی تر ،هەر خەڵک ثساًێ ضەرێکت ثە هٌەوەیە ،هبیەپىوچ ئەثی وکەضت ثە دەورەوە ًبهێٌێ.
پبغب داوای لێکرد خۆی ـێرەچەک و ًیػبًە غکێٌیی ثکب لە هبوەیەکی کىرتذا ،ڕازیی ثىو ئەو پێٌج پبضەواًەی ثۆ
ـریبکەوتي هەثێ و ًبثێ ثە دوایەوە ثي ،لەثری ئەوە خۆی خۆی ثپبرێسێ و خۆی لە غىێٌی هەترضیذار ًەدا..
پبرەیەکی زیبتر لە جبری پێػىوی ثۆ ئبهبدەکرد ..ئیٌجب پێی وت:
 ضەپبى ثەگ ثە وەزیری پبضەواًیی وتجىو گىهبًیبى لە پیروەیطە ،ئەو هەًگبوە زۆر هەڵە ثىو ،ثەاڵم ضەپبىًبوی هەواڵذەرەکەهبى ًبداتێ ،خۆزگە ثوساًیبیە کێ پێی وتىوە ،ضەپبى هلهىڕیی ئەکبت و پێن ًبڵێ
گىڵەًبر هەر ثە کردًەوەی ثبضەکە لەگەڵ ئەودا ،وا تێگەیػت ضەپبى ثەگ هەهىو غتێکی ثۆ ثبش کردثێ ،زۆر
غڵەژاو ثە ترضێکی زۆرەوە:
 گەورەم ،هي ڕاهطپبرد ،ثۆ ئەوەی لە هەترضی پیروەیص ڕزگبرم ثێ.37
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ًەزاکەتػب لە جێی خۆی هەضتبو چىو تىًذ ضەری ًىضبًذ ثە ضٌگیەوەو ًبوچەواًی هبچکرد ،ضىپبضی گەرهی کرد
ثۆ ئەوەی هیچ ًهێٌییەکی گەورەو ثچىکی لێ ًبغبرێتەوە:
 ضەپبى خۆی کرد ثە لىرثبًی ئەو ًهێٌییە ،ضەری خۆی لەضەر داًبو ًەیىیطت پێن ثڵێ ،لەثەرئەوە ثە دەضتیخۆم کىغتن ،هي کەضێکن ثۆچییە غتن لێ ثػبرێتەوە؟
گىڵەًبر هیچ خۆی ثە هەواڵی کىغتٌی ضەپبى تێک ًەدا:
 دەضتت خۆظ ثێ ..هەهىو ثۆهبى هەیە ًهێٌییەکبى ثپبرێسیي ،ثەاڵم هیچ کەضێک ًبتىاًێ لەگەڵ پبغبی واڵتدرۆ ثکبو ًهێٌی لێ ثػبرێتەوە.
ًەزاکەت ئبـەریٌی زۆری کردو دڵٌیبی کردەوە لەوەی تب پێکەوە ثژیي ،لەثەر هیچ هۆیەک دەضتی لێ هەڵٌبگرێ و
داوای هەحبڵیع ثکب ،ئەم ثۆی ئەکب ثە ڕاضتیی.
گىڵەًبر زهبًی ثەگیر هبتجىوً ،ەیئەزاًی ثە چ ڕێگەیەک پبغب لە حبڵەتەکەی خۆی تێ ثگەیەًێً ،ەزاکەتیع
هەر کە زاًی ئەیەوێ ثبضی چی ثکبت ،خۆی تێی گەیبًذ کە ئەو ژًەی ثە هٌبڵیی ئبگبداری حبڵەتەکەی ثىوە،
لەگەڵ ثیطتٌی ًبووًبوثبًگی ئەودا ،ئەو لطەیەی ثۆ کەضێکی ًسیکی کردووە:
 ًەئەکرا ئەو ژًە ثژی ،پیریع ثجىو ،ئەگیٌب ئەو حبڵەتەی تۆی ثە هەهىو هەهلەکەتذا ثاڵوئەکردەوە ،پبظئەوەی دڵٌیب ثىوم کە تەًهب ئەو دووە ًهێٌییەکە ئەزاًي ،پیرێژًەکە هردو ئەوی تریع چىو ثۆ غەڕو ًەگەڕایەوە .
 ثە ڕاضتتە گەورەم؟ " ثە خۆغییەکی زۆرەوە" یەعٌی دەهێکە ئەزاًی؟؟؟؟؟!!!!!!! -پێع ثیٌیٌی خۆت.
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هەضتبو دەضت و ڕیػی ًەزاکەتی هبچکردو ثە هێىاغیی دەهی ثرد ثۆ دەهیً ..ەزاکەت دەضتی خطتە ثەر دەهی و ثە
ئەضپبیی ضەری گرت و هبچی کرد ،ئبهبژەی ثۆ کرد لە جێی خۆی داثٌیػێتەوە
گىڵەًبر خۆی تێک ًەدا ..ثەدەم داًیػتٌەوە پرضیبری چبرەضەری لێکرد.
هەرچەًذ گىڵەًبر ًەزاکەتػبی لەوە دڵٌیب کردەوە ثەوەی ًەک هەر ثە ثۆًەکە ًبڕەحەت ًییە ،ثەڵکى ثە
خۆغتریي ثۆًی ئەزاًێ ،ثەاڵم ًەزاکەت ًەیهێػت لەو ژوورەدا ڕۆژ ثکبتەوە:
 تب ئێطتە ثیرم لەوە ًەکردووەتەوە کەضێکی تر لە ژوورەکەهذا ثخەوێ ..تەًهب کەضیػیت ئەوەًذە لەم ژوورەداهبثێتەوە ..ئێطتە ضەرخۆغیت و کبتی خەوە ..کە چىویتە دەرەوە ژوورەکەت پێ ًیػبى ئەدەى ،دەهەوثەیبى ،ثە
ڕێگە تبیجەتەکەدا ئەتجەًەوە ثۆ هبڵەوە ،ئەوەًذەی ًەهبوە ،هەضتە ..هەغمی ًیػبًە پێکبًەکەغت ثیر ًەچێ.
گىڵەًبر تەواو ًەگەیػتجىوە هبڵەوە ،کە ثە هەهبى ڕێگەدا پیروەیطیبى گەیبًذە الی ًەزاکەتػب ..پیروەیص
هەترضیی و ًیگەراًیی خۆی لە گىڵەًبر دەرثڕی:
 جەًبثی پبغب! ئەوکبتەی هي و ضیبوەغت ڕاضپبرد لە گىڵەًبر دوورکەویٌەوەو هەر خۆی ڕاوێژکبریی یبوەرضیيثکب ،داًبیی ثىو ،گىڵەًبرو یبوەرضیي چبویبى لە ًبو کۆغک ثىو ،ثە هیچ غتێک ڕام ًەئەکراى ..ئێوەظ
ًەهبًئەتىاًی لەوە زیبتر پێذاگیریی ثکەیي ،ئبغکرا ئەثىویي کە دەضتٌێژیی جەًبثتیي لە ًبو خەڵکذا ..ئێطتەظ
گىڵەًبر لەًبو ثەری لە دوو ڕۆژی تر ثبغترە ،ئەهە پێػٌیبزی هٌە.
 کە یبوەرضیٌت کىغت پیروەیص؟ ئەی ثۆچی گىڵەًبر دەرثبزی ثىو؟ ئەوە گىًبهی تۆیە. ثبوەڕت ثێ گەورەم ئبگبم لە لێذاًی یبوەرضیي ًەثىوە ،هي ثە ـەرهبًی جەًبثت ًەثێ ،هیچ کبرێکی ضەرثەخۆًبکەم.
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 ئەوە پبرەی زۆرم خطتۆتە ثەردەضتت ،خەڵکێکی زۆریػت هەیە ،خۆت هلوالًێکە ثەڕێىە ثەرە ،هٌیع ئەزاًنگىڵەًبر ًبیەتە ڕاضتەو هەر ًبیەوێ چبوی ثە هي ثکەوێً ،بهەوێ ثکىژرێ ثە هیچ جۆرێک ،چىى ئەثێتە هبیەی
تىوڕە ثىوًی هەهىو خەڵک ،ثێ پرضی هي ًبهەوێ خىێٌیع لە لىتی ثێت ،هەهىو کبرێک کبتی خۆی هەیە..
هەرچیەکیػت ثە دەورەوەیە ئەثێ خۆت ڕکێفیبى ثگریت و هەڵە ًەکەى ..تۆ هەوڵ ثذە کەضی ثە دەورەوە ًەهێڵی،
ئەوە کبری تۆیە" ..پیروەیص ضەری داخطت" چییە دەرەلەتی ًبیەی؟

-

ـەرهبًتە گەورەم خەهت ًەثێ ،تبزە ئبگرەکە هەڵگیرضبوەو دڵٌیبثە وەک ئەوەی خۆت ئەتەوێ ،ئبوا

ئەکەوێتەوە..
ًەزاکەتػب ڕازی ثىو ثەوەی ئەو خەڵکە ًبوًىش ثکرێي و چەکذار ثکرێي ..خبًىیەکی گەورەی لە ثەری ڕۆژئبوای
غبرەوە پێ ثەخػی ،تب جێی هیىاًذاریی گەورەی تیب ثێت..
ثە ڕۆغتٌی پیروەیص ،ثبیسیػیبى ثە هەهبى دەضتىرو لە هەهبى ڕێگەوە گەیبًذە الی پبغب ،ئەویػی ڕاضپبرد
هەرزەیی و کبری ضەرثەخۆ ًەکبت و جڵەوی ئەو چەکذاراًە ثگرێ کە ثە دەوریەوەى ،ثبیس داوای کرد هىچەیبى ثۆ
وەرثگرێً ،ەزاکەت پێی وت:
 ئەوە پەیىەًذی ثەو پیرە ًەعلەتیەوە هەیە ،هەرکبت پبرەی ثىو ،رەًگە هىچەغیبى ثذاتێ ..ثەاڵم ًەهێڵی ئەوگەًجبًە تەرتەووەرتە ثي ،لە داهبتىودا کبرهبى پێیبى ئەثێت..
ثبیس لطەی لەضەر پیروەیص کرد ،کە ڕام ًبثێ و پػتی لە پبغبیە ،لەثەرئەوە ثکىژرێ چبکترەً ،ەزاکەتػب لە
غىێٌی خۆی ڕایگرت و ثێ خەهی کرد لەوەی ثەهۆی تۆڕە ضیخىڕیەکەیەوە ،ئبگبی لە هەهىو هەڵص و کەوتێکی
هەیەو ثە ثێ ـەرهبًی خۆی ،هیچ جىڵەیەکی ًبوێ ...دوای ڕۆغتٌی ثبیس ًەزاکەتػب ثە هێوٌیی ًىضت.
هەوالى ثە ًهێٌی ضەرداًی وەزیری پبضەواًیی کردو ئەویع ڕێٌوبیی هبوەی ئبیٌذەی خطتە ثەردەضتی ..گىڵەًبر ثە
ضەرکەوتىویی لۆًبؼەکبًی خۆ ئبهبدەکردًی ثۆ ًیػبًە پێکبى ئەثڕی ،هێٌذەی ًەهبثىو ًیػبًەغکێٌێکی زۆر ثبظ
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ثێت ..لەپبڵ ئەوەغذا پبظ ًیىەڕواى هەغمی چۆًێتی خۆپبراضتي و ثە ئبگبیی ئەکرد ..چەًذیي جۆری تەلە کردى
و خۆثىاردًی ـێرکرا ..غەواًەظ لەگەڵ ڕەیهبًذا هەضتی غەراة ثىوى ،ضەثبرەت ثە ضەرداًەکەی ًەزاکەتیع ،هەر
ئەوەًذەی وت کە پبغب " ضبم" ی زۆرەو ئەم پڕکێػیی ئەوەی ًەکردووە زیبدەڕۆیی ثکب ..ثەاڵم خۆی ثە هەرالی
ئەوەوە ئەتالیەوە ،کە پبغب ثىاری هیچ هەوەضجبزییەکی پێ ًەدا.
چەًذ ڕۆژێکی خبیبًذو ثبیس ثىو ثە ضەردەضتەی ئەو هێسەی پیروەیص تەیبری کردى ،دووضەد چەکذار وەرگیراى و
هىچەیبى ثۆ ثڕایەوە ..چەًذ هەزار کەضێکی تریع ًبوی خۆیبى تۆهبر کردثىو ..گىڵەًبر ترضی لێٌیػت ،کەوتە جن
و جىڵ و ثە ًبهە پبغبی لێ ئبگبدار کردەوە ..پبغبو پیروەیص ثە جۆرێکی ترو ثە ثەرچبوی خەڵکەوە ڕێککەوتي،
ثە ثێ ئەوەی پەیىەًذییەکەیبى ئبغکرا ثکرێ ..هێسێکی زۆری پبضەواًیی ئبثڵىلەی چەکذارەکبًی پیروەیطیبًذاو ثە
دەرچىواى لە یبضبیبى لە لەڵەهذاى ،خەڵک وروژاو پبرضەًگی هێس ثەالی پیروەیطذا وەرچەرخب ،ثە
ڕێککەوتٌٌبهەیەک ،وەزیری پبضەواًیی و پیروەیص لە ڕاگەیەًراوی کۆثىوًەوەکەیبًذا ثڕیبریبًذا تەواوی ئەو
کەضبًەی خۆغیبى ًبوًىش کردووە ثە ضەرثبز وەرثگیرێي و ًبو ًراى" لەغکری هیللی تبیجەت" ..ـەرهبًذەیی ئەم
لەغکرە ثە ثبیس ضپێرراو ـەرهبًیع لە وەزیری پبضەواًییەوە وەرئەگرى ..تەواوی هەواداراًی پیروەیص ثەم ثڕیبرە
ًبڕەحەت ثىوى ،ثە هۆی ثێکبرییەوە ڕوویبى کردەوە حىکوڕاًیی و ثىوى ثە ضەرثبز ،ثە هىچەی زیبتر لەوی پێػىو،
تەًهب ئىهێذیع کە غکیبى ثرد ئەوە ثىو ،کە ثبیب ضەر ثە پیروەیطەو لە لطەی ئەو دەرًبچێ ..لەغکرێکی
گەورەیبى پێک هێٌب ..کەوتٌە ثەر هەغك کردى و خىێٌذًی واًە جەًگییەکبى.
ثەم وەرچەرخبًە ًبوی گىڵەًبر خبتىى لە ًبو خەڵکذا زیبتر درەوغبیەوەو پیروەیطیع لە کۆغکی ًىێیذا
هەضتی ثە هەڵەی دروضتکردًی هێسەکە کرد ،کە پێػٌیبزی خۆی ثىو ثۆ پبغب ..ثبوەڕی ثە دۆڕاًەکەی خۆی هێٌب
لە ثەردەهی خبتىًذاو ئەهەغی ثۆ هەًذێک لە ًسیکەکبًی ثبضکرد ..ئەوەی زیبتر ًیگەراًی کردثىو ،ثىوًی خبتىى
ثىو ثە پبڵەواًی هیللی ،ترضی ئەوەی لێٌیػتجىو ،گەر ئەو دۆخە پەرە ثطێٌێ و ئەو پێػڕەوایەتیی هەهىو خەڵک
ثکب ،چبو ئەثڕێتە عەرظ و کىدەتب ئەکبو چبرەًىضی ئەم زۆر خراپ ئەثێ.
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دەرکەوتٌی گىڵەًبر لە هەر کىچەیەکذا لەرەثبڵؽیی دروضت ئەکردو ثە دروغوی "ثژی خبتىًی گەورە" پێػىازیی
ئەکرا ..ئیتر ثە ًبچبریی خۆی لەو جۆرە غىێٌبًە ئەثىاردو چەًذ کەضێکی ثۆ ضەرپەرغتی کردًی پرۆژەکبى و هبڵی
هەژاراى تەرخبى کرد..
ثەو تبک و تەرایەی ثە دەوریەوە هبثىوًەوە ،پیروەیص هبًبی ثۆ داة و ًەریت ثرد ،دەًگۆی خێڵەکیبًەی
ثاڵوکردەوە ،ژى ًبتىاًێ پێػڕەوی هبڵەکەی خۆیػی ثێ ًەک خەڵک ،ئبخر هەر کە غىوی کرد ئیتر کەؾ و
کىڵەکەی دائەهرکێتەوەو هەرچی هەیەو ًییە ئەیجەخػێتە هێرد ..ژًبى هەر ثۆ ئبغپەزخبًە خىڵمبوى ،ئەم ژًە
غێت ثىوە ،ئەوەتب لە چەتیىەیەک زیبتر کێی گرتىوەتە خۆی؟
لە ثەراهجەریػذا گىڵەًبر لە هەهىو جێیەک لطەی ئەکرد:
 ژًێک ثبغترە خسهەتی گەلەکەی ثکب ،یبى پیبوێکی پیری خەڵەـبو ،کە خەڵک ثۆ ًەزاکەتػب تەـرە ثذاوثیبًکب ثە ضەرثبز ..هەزار پیبوی لۆڵجڕی وا ًبکەى ثە لىرثبًی کچێک؟ هي ئەهەوێ ژًەکبًیػوبى وەک پیبواى
ثیطەلوێٌي کە هەهىو کبرێکیبى پێ ئەکرێ ،ئەضڵەى ضیبضەت ئیػی ژًە ًەک پیبو ...جب ثساًي لە داهبتىودا
پیروەیطی خڵەـبو گرەو ئەثبتەوە یبى ئێوەی دەضت لەًبو دەضت ..ئێوە جیبوازی لە ًێىاى ژى و پیبودا ًبکەیي،
هەهىو لە ئەرک و هبـذا چىوى یەکیي.
ثەهجۆرە گىڵەًبر لە هەهىو کۆڕو کۆثىوًەوەیەکذا دەًگۆکبًی پیروەیطی دەهکىت ئەکردو خەڵکێکی زۆری پێىە
ًیػتەوە ...هەرچەًذ پیروەیص ًبهەی ثۆ پبغب ئەًبرد کە گىڵەًبر ثە ئبغکرا خەڵک لە دژی پبغب هبى ئەدا،
وەاڵهی پبغب هەر ئەوەًذە ثىو:
 ئەی تۆم ثۆچییە؟ تىًذوتیژیی ثەکبرهەهێٌەو ڕێی لێ ثگرە ..ئەی تۆ خەریکی چیت؟ هەر خەـەتی لێ ئەخۆی؟کبکەالش ثە هۆڵەت لە غەڕگە گەڕایەوە ،پێع ئەوەی ثچێتەوە ثۆ هبڵەوە ،ضەرداًی گۆڕی یبوەرضیٌی کرد ..دوای
پػىویەک چىو ثۆ ضەرداًی گىڵەًبرو ئەو ثبضی ًبکۆکیی خۆی و پیروەیطی ثۆ کرد ،چەًذ جبرێکیع دڵٌیبیی ثۆ
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کبکەالش دەرثڕی ،کە هەر ئەو لە پػت تەلە لێکردًی خۆی و یبوەرضیٌەوەیە ،کبتێ کبکەالش داوای ثەڵگەی
لێکرد ،ثبضی هەڵخەڵەتبًذًەکەی ئەو گەًجبًەی ثۆ کرد کە چۆى کردًی ثە ضەرثبز:
 کبکە هەر زۆر زوو دەرکەوت ئەو ثەدـەضبڵە پیبوی هیریی و ًەزاکەتە ،هەر کە زاًی خەڵکوبى لێ کۆثىوەتەوە،دەضتی لە ڕاوێژکبرییەکەظ هەڵگرت و ئیتر ًە خۆی و ًە ضیبوەظ ًەهبتٌەوە ثەالهذا ..هەرچەًذ کبکەالش ثەم
لطبًە کەهێک دڵی کرهێ ثىو لە هبم پیروەیص ،ثەاڵم ثە خبتىًی ڕاگەیبًذ ئەو ضەرداًی هبم پیروەیطیع ئەکبو
هەوڵی پێکهێٌبًەوەیبى ئەدا ..ضەرەتب گىڵەًبر ًبلبیل ثىو ،ثەاڵم ثەهۆی پێذاگیریی کبکە الضەوە ڕازی ثىو.
وەزیری خبًەوادەکبى ،ثە ڕاگەیەًراوێک ،تەواوی هبڵی هەژاراًی خطتەوە ًبو کبرًبهەی هەهلەکەت و ثڕیبریذا ثە
گەڕاًەوەی هەهىو خەرجیەکبًی گىڵەًبرخبتىى ،کە ضەرەتب ئەو ثیرۆکەیەی داهێٌبوەو خەرجیی تیبکردووە،
خەضبرەثژێریی هەهىو ئەو داوایبًەظ ئەکب کە خبتىى زەرەرهەًذ ثىوە تیبیذا.
ئەم هەًگبوە هەرچەًذ لە غێىەدا لە جڵەوگرتٌەوەی لەغکرەکەی پیروەیص ئەچىو ،ثەاڵم کبرداًەوەیەکی ثبغی ثۆ
گىڵەًبر لێکەوتەوە ..ثەر هبڵەکەی وەک ًسرگەی لێهبت و هەژاراى پەیتب پەیتب ئەچىوًە ثەر دەرکەی و غىکراًە
ثژێریی ئەویبى ئەکرد ،ثەوەی هیریی ًبچبر کرد ،داى ًبى ثەو هبڵۆچکبًەدا ثٌێ و خەرجیی ثکێػێ ..ئەویع
جبروثبر کە ئەیساًی خەڵکی زۆر لە دەرەوەى ،ئەچىو چبوێکی ًبزی ثۆ هەڵئەثڕیي:
 -هي هیچن ثۆ ئێىە ًەکردووە ،ئەوە هبـێکی خۆتبًەو ثە هەوڵی هەهىواى تىاًیىهبًە ثە دەضتی ثهێٌیٌەوە

.

خەڵکەکە ئەوەًذەی تر غەرهٌذە ئەثىوى و ثە غیعر پیبهەڵذاى و دروغوەوە ،ثەڕێیبى ئەکردەوە ژوورەوەً ،ەثبدا
لبچە ًبضکەکبًی هبًذوو ثجێ ..ئەویع ثە دەًگی ثەرز پێی ئەوتي کە ضەریػی لە ڕێگەی ئەواًذا دائەًێ.
کبکەالش ضەرزەًػتی زۆری پیروەیطی کردو داوای دڵٌیبیی ئەکرد ،کە ئەو دەضتٌێژیی هیریی ًییە لە ًبویبًذا..
ئەویع ئەم لطبًەی ثە ثەًذوثبلۆرەی خبتىى لە لەڵەم ئەداو ئەیىت ئەو کچە ئەوەًذە ڕلی لەم واڵتەو
کبرثەدەضتبًییەتی ،هەر کەضێک وەک خۆی ثیر ًەکبتەوە ،ئەو ثە ًبپبکی لە لەڵەم ئەدا ،هەهىو هەهلەکەتی لەم
لطە لۆڕە لێ پڕ کردووم ..پیروەیص ئبهبدەیی تەواوی ثۆ پێکهێٌبًەوە ًیػبًذاو ثە کبکەالضی ڕاگەیبًذ ،ئەو
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هەرچییەکی پێخۆظ ثێ ،وا ئەکەیي ..پیروەیص ًبهەلی ًەثىو ئبوا خۆی ثەدەضتەوە ثذا ،دەضتی لە ثٌی
هەهبًەکەوە دەرچىو ثىو.
گىڵەًبر ئەیساًی ًە لە یبوەرضیي و ًە لە ضەپبى ثەگ ئبزیستر ًییە الی ًەزاکەت ،لەگەڵ ًەًىضتٌی ئبهبژە ثىو
ثۆ ڕاگرتٌی لە ضٌىرێکذا ..کبتێ ًبهەکەی پێگەیػت و پبغب داوای کردثىو ئەهػەو ثۆ یەک ضەعبت ثیجیٌێ،
ترضێکی زۆری لەثەر ًیػت و هەضتی کرد هەڵەیەک ڕوویذاوە ..کەچی ثە پێچەواًەوە پبغب خۆغحبڵییەکی گەرهی
ًیػبًذا ،ئبـەریٌی زۆری کرد ثۆ ضەرکەوتٌەکبًی ثەضەر پیروەیطذا..
ئەم کۆغکەی پبغب کە تب ئەو دەهەظ گىڵەًبر ًەیجیٌیجىو ،جێی ضەرضىڕهبًی ثىو.
 ثۆچی پبغب لێرەدا ئەهجیٌێ؟..هەڵکەوتەی غىێٌەکە واثىو ،ئەو کۆغکە تەًهب ڕێگەیەکی هەیە ،ئەو ڕێگەیەظ ثە ًبو ژووری ًەزاکەتػبدا
تێئەپەڕێ ثۆ پێػبو " تەوالێت" ەکەی و لە ڕێگەی دەرگبیەک و ڕاڕەوێکی ثە پێچبو پێچی دوورو درێژ ثەم کۆغکە
ئەـطىًبوییە ئەگب ..پػتی کۆغکی ئەـطىًبویی ثە چەًذ خبًىیەکی هبکەزاییەوە ثىو ،ثە هۆی کۆغکی
ئەـطىًبویەوە کە هیچ کەضێک هیچی دەرثبرەی ًەئەزاًی ،هەودای ًێىاى کۆغکی پبغبو ئەو هبڵە هبکەزاییبًە زۆر
دوور ثىو ،کەضێک لە ًیػتەجێی ئەو هباڵًە ًەیئەزاًی ،ئەو دیىارەی پػتیبى کۆتبیی کۆغکی ئەـطىًبوییە ،ئەواى
وا تێگەیػتجىوى ًەزاکەتػب لەو ثەرزاییەی گەڕەکی ئەو دیىەوەً ،یػتەجێیەو خۆغیبى لە گەڕەکێکی تر ،ئەویع ثە
هۆی درێژیی ڕاڕەویی ثەضتٌەوەی هەردوو کۆغکەوە وا دەرئەکەوت ..کۆغکی ئەـطىًبویی جگە لە دیىارثەًذی
ئبڵتىًیی و کەرەضتەی گراًجەهبو پەیکەرو ئەًتیکە ،هیچ غتێکی ثێ کەڵکی تیب ًەثىو ..تەًهب خۆی و دوو
پبضەواًی ًەثێ ،کەضی تر پێی ًەئەزاًی و ثػیبًساًیجب ضەریبى لە چىوًە ژوورەوەو هبتٌە دەرەوە دەرًەئەکرد..
پبغب ئەم کۆغکەی ثۆ ثبری ًبئبضبیی و تەًگژە ثە وەضتبی دەرەکیی دروضت کردثىو ..پبغب هەرچییەکی ئەوت لە
ضەرضبهییەکەی گىڵەًبری کەم ًەئەکردەوەً ..ەزاکەت دڵخۆظ ثىو ثە زۆرزاًییەکەی گىڵەًبر ،دڵخۆغییەکەی
پێڕاگەیبًذو دوای لطەوثبش لەضەر پێکهبتٌی لەگەڵ پیروەیص کە گىڵەًبر ثۆی گێڕایەوە ..پبظ دڵٌیب ثىوًی
ًەزاکەت لەوەی گىڵەًبر ثبغتریٌە لەضەر ئبضتی هەهلەکەت لە ًیػبًە پێکبى و ثەردەوام هەغك کردًیػی..
ًەزاکەت ثە ڕضتەیەکی کىرت پێی وت:
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 دوو ضجەی غەو ئەو کچەی هبوڕێت ثکىژە.گىڵەًبر دڵٌیب ثىوەوە کە هەثەضتی ڕەیهبًە ،پبظ ثێذەًگییەکی کەم:
 گەورەم هي ًە پرضیبرم هەیە ،هۆکبرەکەی چییە؟ ًە دوو دڵیػن لە جێجەجێ کردًی کبرەکە ،دوو ضجەی غەوکىژراوە.
 پێع کبتی دیبریکراو تەتەرەکە ئەتگبتێ و ًبهەیەکی پێیە ،وردەکبریی دوای جێ ثە جێ کردًی تیبیە ..ثەڕووداوی ئبضبیی ًبژهێردرێ ،دەًگۆیەکی ثبغی ثۆ تۆ تیب ثاڵو ئەثێتەوە ،کەش ًبزاًێ تۆ کىغتىوتە ..ئەو کبتەظ
هۆکبرەکەیت پێ ئەڵێن.
 هي لە حیکوەتی تۆ ئەگەم گەورەم ،ـەرهبًت لە الیەى هٌەوە یەک چرکە دواًبخرێ. -پێت ًبخۆظ ًییە؟

-

هەر غتێک گەورەهبى ثە ثبغی ثساًێ ،هبیەی خۆغحبڵیوە ..ئەی خۆ خۆغىیطتي هەر زارەکیی ًییە

 ئەوەًذە هٌت خۆظ ئەوێ؟ ثۆ هي پػت ئەکەیتە ًسیکتریي هبوڕێت.؟ً -ەک هبوڕێ ،هەهىو دًیب.

-

زۆر ثبغە ،کبتەکەت تەواو ثىو ،هٌیع ئەثێ ثگەڕێوەوە ژوورەکەی خۆم ،ثب ثچیٌەوە کۆغک

کەضێک ثە اللرتێ هەًذێک غتی ًىضیجىو ،لەًبو ًىضیٌەکەیذا دەضتخۆغیی زۆری لە خبتىى کردثىو ثۆ کبرو
پرۆژەکبًی ،ثەاڵم پرضیبری ضەرچبوەی پبرەکەی کردثىو ..گىڵەًبر ًەیساًی چۆى لە ضەداى الوە وەاڵهی ئەو کەضە
درایەوە ،زیبتر ثە زهبًی ثبزاڕیی لەضەریبى ًىضیجىو ،ثۆ ئەوەی زۆریٌەی خەڵک لێی تێ ثگبت و ثیڵێٌەوە،
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.

هەًذێکی تر ڕەخٌەی پطپۆڕییبى لێ گرت ،هەًذێک هەر گبڵتەیبى پێ ئەکرد ،هەًذێکی تر ثە لطەی ثبق و ثریك
دەرکەوتي ،ثەغێکی تر ثە دژی عىرؾ و عبدەت ..دژە یبضب ..دژە ضەردەهیی ،دژە ئبیي ،دژە کۆهەاڵیەتی ،کبر
گەیػتە ئەوەی لطەکبًیبى ثۆًی ًبپبکیی لێ ئەهبت ..کبثرا چىوە ثەردەهی هبڵی گىڵەًبر ثۆ داوای لێجىردى ،ثەاڵم
گىڵەًبر لەثەرئەوەی ًەیئەزاًی چی ئەگىزەرێ ًەیىیطت ثیجیٌێ ..دواتر کبثرای ًىضەر لە هەهىو کبرەکبًی دوور
خرایەوەو خەڵک ڕلیبى لێهەڵگرت ،ئەًجبم خۆی هەڵىاضی.
گىڵەًبر هەرچەًذی کردو کۆغبً ،ەیتىاًی لەوە ثگب ،هۆی کىغتٌی ڕەیهبى چییە! کەهێک ـرهێطکی ثۆ ڕغت و دواتر
خۆی گبڵتەی ثە خۆی ئەهبت ..ئیتر ئەو غىێٌە ئبوایەً ،بکرێ کەش دۆضتت ثێ ،کەضت خۆظ ثىێ ،هەراق ثۆ
کەش داتگرێً ،بثێ ڕلیػت لە کەش ثجێتەوە ،ئەی ضجەی ئەثێ ثە دۆضتت ..ئەوضب چی؟! ڕەیهبًیع وەک هەر
یەکێکی تر لەواى ..ثۆ یەکەهیٌجبر ثە دەضتی خۆم کەضێک ئەکىژم ،دیبرە غتێکی هەر کردووە ،ئەگیٌب ئەم ثڕیبرە
لە پبی چی؟ ًەزاکەتیع ئەیەوێ ڕاضتەوخۆ دەضتن ثە خىێٌێک ضىور ثکب ،ڕەًگە هەر ئەوە ثێ و هیچی تر ،ڕەیهبى
هیچیػی ًەکردثێ.
ثەیبًییەکەی تەتەر هبت و ڕاگەیبًذًێکی دایە دەضتیەوە ،تیب ًىضراثىو :دوای هەوڵ و هبًذوو ثىوًی زۆری
وەزارەتی پبضەواًیی ،تىاًرا ثکىژی جەًگبوەری لبرەهبى یبوەرضیٌی جىاًەهەرگ و هەوڵذەری ًەزۆکی کىغتٌی
گىڵەًبر خبتىى ثذۆزرێتەوە ..ئەهػەو لە ثەردەهی ثٌکەی پبضەواًیی  ،٤ثە ئبهبدەثىوًی گىڵەًبر خبتىى ضەپبى
ثەگی وەزیری کبرًبهەی هەهلەکەت و ثکىژی یبوەرضیي ثە ضسای خۆی گەیػت و گىللە ثبراى کرا

.

ئەم هەواڵە هػتىهڕی زۆری ثەدوای خۆیذا هێٌبو هەهىواًی ضەرضبم کرد ..خەڵکی خۆیبى چیرۆکێکیبى ثۆ ڕێکخطت
گىایە خبتىًی گەورە ثە ژیریی و داًبیی خۆی چەًذ ضەرەداوێکی دۆزیىەتەوەو لە هەهىو ئەم هبوەیەدا کبری
تیبکردووە ،تب گەیػتۆتە ثکىژەکەو هەڕەغەی لە ًەزاکەتػبظ کردووە گەر ثێت و ضسای ًەدا ،ڕاپەڕیي ثەرپب
ئەکب ..پبغبظ لە ترضی هبًەوەی خۆی لە حىکوڕاًیذا ،ئبزیستریي کەضی خۆی لەًبو ثرد ..خۆ هەهىوهبى ئەزاًیي
ًەزاکەت چەًذ ئەو هڕوهۆچەی خۆظ ئەویطت ..دەضتە دەضتە هبتٌە الی خبتىوى و ئەویع ضەلوبًذی کە ئەهػەو
خۆی لەوێ ثىو کبتێ گىللە ثبراى کرا ..ئیتر هەواڵەکە لە زارەکیی و لطەی هیریی دەرچىو ،ثىو ثە هەواڵی ثبوەڕ
پێکراو و هیچ گىهبًێک ًەهب ..هەهىو ڕەعیەت ئەو ڕۆژەیبى ثە دڵخۆغیی ثەڕێکرد.
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ئبراًىی کچی خبًەوادەیەکی هەژار ضێ خىغکە ثچىکەکەی ،هەهىو ئىهێذیبى دەضتە هبًذووەکبًی دایکیبى ثىو،
ڕۆژاًە چەًذ هبڵێکی هەثىوى ،ثە خێرایی و دواثەدوای یەک پبکی ئەکردًەوە ،ئبراًى جىاى ثىو ،تەهەًیػی کە
تبزە لە هەڵکػبًذا ثىو ،جىاًییەکەی ًەئەغبردەوە ،ڕەوًەق و گەًجێتیی تێ زاثىو

..

ثەیبًییەک دایکیبى خەثەری ًەثىوەوە ثچێ ثۆ کبرکردى ،ئەوە ًىضتٌی یەکجبرەکی ئەو ثىو ،پیبویبى ًەثىو ،هبهێکی
ًبثیٌبیبى گرتٌیە خۆ ،ثەاڵم ًەیئەتىاًی خىاردى و جلىثەرگیبى داثیي ثکب ..ئبراًى ثە خۆی ڕائەپەرهىو ،پێی وتي
لە ضجەیٌێىە ئەچێ ثە دوای کبرێکذا ئەگەڕێ.
ضەرەتب چىوە ثەر تەوًگەریی و ثە ڕۆژاًەیەکی کەم ئەوەی ثۆ خبوەًکبرێک ئەکرد ،دواتر هەر لەو غىێٌەوە کەضێک
لەگەڵ خۆی ثردی ثۆ کبری هباڵى ،هەرچەًذ ڕۆژاًەکەی ثبغتر ثىو ،ثەاڵم هەر ثە کەڵکی ژیبى ًەئەهبت..
خبوەًوبڵ پێػٌیبزی ثۆ کرد ،دوای پبککردًەوەی هبڵ و ئیع و کبری ڕۆژاًە ،ثچێتە گبزیٌۆکەیبى ،هبوکبریی
هێردەکەی ثکبت و ثەراهجەر ثەوەظ ڕۆژاًەیەکی تر وەرثگرێ ،ئەویع پەضەًذی کرد ..تب ًسیکی غێىاى لە ژووری
پػتەوە لبپی هبضتبوو لۆری و پیبڵەی ئەغت و چبی ئبهبدە ئەکرد ..ثەم کبرە ئیذی ثبری گىزەراًیبى ڕاضت
ثىوەوە..
کبکەالش ثۆ ضێیەهیٌجبر ضەرداًی گىڵەًبری کردەوەو ئەهجبرەیبى ضەرکەوتىو ثىو لە ًێىەًذگیرییەکەی ،پێػٌیبزی
کرد پیروەیص لەگەڵ خۆی ثهێٌێ ،ثەاڵم گىڵەًبر ئەوەی ڕەتکردەوە:
_ هبم پیروەیص وەک هبهن وایە ،هي ئەچوە خسهەتیً ،بثێ ئەو ئەرک ثکێػێ ،ثەاڵم ثب لێوگەڕێ ثە دەردی
خۆهەوە ثێ ضەرێػە داًیػن ،ئەم هەهىو لیٌەی لە کىێىە هەڵمىاڵوە ..ثبوەڕ ثکە هي ڕێسی ئەگرم و خۆغن ئەوێ .
هەڵىێطتەکەی گىڵەًبر کبکەالضی ثە داًبیی و حىرهەتی ضەرضبم کرد ..پیروەیص ثەو هەڵىێطتە ثەیذاخی ضپی ثۆ
هەڵکردو ثەڵێٌی پێذا کە لەهەودوا کەش ًەگرێتە خۆی و لە هبڵی خۆی داثٌیػێ پیرێتییەکەی ثەڕێ ثکب ..ئیتر
گىڵەًبر لەوە دڵٌیب ثىوەوە کەضێک ًەهب لە ثەردەهیبو ڕێی ثۆ تەخت ثىو ..ئەم هەواڵە زوو گەیػتە ًبو خەڵک و
گىڵەًبر پػتگیرییەکی زۆر زیبتری دەضکەوت.
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ئەو غەوەی ثڕیبر ثىو ڕەیهبًی تیب ثکىژرێ ،گىڵەًبر هیچ دوودڵییەکی ًەهبثىو ،وەک جبراى ڕەیهبًی ثبًگ کردو
غەراثیبى ًۆغی ،تەًهب چبرەکە ضەعبتێکی هبثىو ثۆ وادەی دیبریکراو ،تەتەر گەیػت و ًبهەکەی دایە دەضتی
خبتىًەوە ..ڕەیهبى کە ثیٌی تەتەرەکە ثەم درەًگبًی غەوە هبتىوە ،هەضتی ثە پێػجیٌیی ًەکراوێک کرد ..گىڵەًبر
وەک پێػتر ئبرام و دڵخۆظ دەرکەوتەوە ..ئیتر کبتی جێ ثەجێکردًی ـەرهبًەکە ثىو ..ڕەیهبى دڵەڕاوکێیەکی کەهی
پێىە دیبر ثىو ،ضەرًجی ئەگێڕا تب ثساًێ چ غتێکی ًبهۆ لە دەرەوە ڕووئەدا.
کبکەالش ضجەی ئەچىوەوە ثۆ غەڕگە ،چەًذ جبرێک ثەضەریب هبت ثچێ ثۆالی گىڵەًبر ثۆ هبڵئبوایی کردى و
پەغیوبى ئەثىوەوە ،دواجبر وای ثە ثبغتر زاًی ثچێت ،ثیری لەوە کردەوە ڕەًگە ثەیبًی کبتێ ئەڕواتەوە ئەو
ًىضتجێ ..کبکەالش هیچ جۆرە چەکێکی لەگەڵ خۆی ًەثردثىو ،هەرچەًذ هبوضەرەکەی پێی وت:
 غەو درەًگە ،دًیب پڕە لە پیبوخراپ ،غتێ لەگەڵ خۆتب ثجە.. پێىیطت ًبکب ،خەڵک چ کبری ثە هٌە؟گىڵەًبر هەضتب غیریٌیی ثهێٌێ ،ڕەیهبى کەهێک لە دڵەڕاوکێکەی ڕەویجىوەوە ،گىڵەًبر لە گەڕاًەوەیذا دەهبًچەکەی
لەگەڵ دەضتیذا هێٌب ،ـیػەکی خطتە ثەری:
 ئەوە چی ئەکەی خبتىى؟ " ئبوڕی ًەدایەوە". ثجىرە ڕەیهبًی ئبزیسم ،ئەثێ ـەرهبًەکەم جێجەجێ ثکەم. ئەهکىژی؟ ثەدەضت هي ًییە.48

کبکەالش پێی واثىو کبت درەًگە ،گەڕایەوە ثۆ هبڵەوەو ًەچىو ثۆ هبڵی گىڵەًبر ،تب درەًگبًێ هەر ڕاڕا ثىو.
ڕەیهبى تەواو ڕەًگی پەڕی:
 ئەهڕۆژەم لەثەرچبو ثىو ،ئەهساًی ثە دەضتی تۆ تیب ئەچن. غتێکت کردووە وا پێػجیٌیەکەت وەک خۆی کەوتەوە؟ کبری خۆت ثکە. پێن ثڵێ ڕەیهبى. کبرەکەت تەواوکە ،دواتر ئەیساًی.دوای ئەوەی لە پػتەوە ـیػەکێکی ًب ثە کبضەی ضەریەوە ،داهەًی خۆی لە خىێٌی ڕەیهبى وەرداو خىاردًەوەکەی ثە
پەلە خطتە کىًێکەوەو کەوتە لیژەو هبوار کردًی ثە هبًبوە چىوى ..چەًذ ڕێجىارێک لەو دەورو ثەرە ثىوى ثە
پەلە هبتٌە ژوورەوە ،چىى پێػتر گىڵەًبر دەرگبی ثە کراوەیی جێهێػتجىو ..خبتىى ثۆی ثبضکردى ضێ پیبوی
دەهبهکذار هێرغیبى کردووەتە ضەریبى و دەضتذرێژییبى کردووًە ضەر ..دواتر ڕەیهبى پەالهبری یەکێکیبًیذا ،ئەوی
تریبى کىغتی ،گىڵەًبر ثەدەم گریبى و لیژەوە ،وای ًیػبًذا ئبزارێکی زۆریػی هەیە ..چەًذیي پبضەواى
هەڵیبًکىتبیە ضەر هبڵەکەی و ئەو ڕێجىاراًەیبى دەضتگیر کرد ..گىڵەًبر پێی وتي کە ئەهبى ثە هبًبیبًەوە
هبتىوى ،ثەاڵم پبضەواى ضىور ثىوى لەضەر گرتٌیبى ،ثە هەثەضتی لێکۆڵیٌەوە ..تەرهی ڕەیهبًیبى هەڵگرت و
خبتىًیبى گەیبًذە ًەخۆغخبًەی پبغبیی ..پسیػکێکی تبیجەت پػکٌیٌی ثۆ کردو ڕاپۆرتی ًىضی ..لە ڕاپۆرتەکەدا
ًىضراوە:
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((پبظ پػکٌیٌی ورد ثۆ گىڵەًبر خبتىى ،دەرکەوت تبزەکی و پێع ضەعبتێک ،دەرەًجبهی ثەکبرهێٌبًی هێس،
پەردەی کچێٌی لە دەضتذاوە)).
غبر خرۆغب ،ثەو غەوە خەڵک ثە هەغخەڵەوە ڕژاًە ًبو کۆاڵى و ضەر غەلبهەکبى ..زۆرێکیبى پێیبى واثىو ئەهە
دەضتی پیروەیطە ثۆ ئەتک کردًی خبتىوى ..کبکەالش زوو هەضتی ثەم هەترضییە کردو خۆی گەیبًذە هبڵی
پیروەیص ،گەر هێرخبضیی ئەو ًەثىوایەو ڕووًکردًەوەی ًەدایەتە هێرغجەرەکبى ،پیروەیص و ـاڵهەرزی کىڕی ئەو
غەوە لەتىپەت ئەکراى ..کبکەالش ڕێگیریی ئەهەی کردو ثەڵێٌی پێذاى هەرکبت ثەڵگەیەکی ثچىکیػیبى لەضەر
تێىەگالًی پیروەیص دەضتکەوت ،ثە دەضتی خۆی لەًبوی ئەثب.
ثۆ ثەیبًییەکەی هەزاراى لە کىڕوکبڵی هەهلەکەت ،دەوری هبڵی خبتىًیبى داثىو ،چبوەڕواًی هەواڵی ثبری
تەًذروضتی ئەو ثىوى ..پبضەواًبًی هیریی دەوری هبڵەکەیبى داثىوً ،ەیبًئەهێػت کەش تىخٌی هبڵەکەی ثکەوێ..
وەزیری پبضەواًیی هبت و لطەی ثۆ خەڵک کرد:
 ئەثىوایە پێػتر لە دەوری خبتىى کۆ ثجىوًبیەتەوەو ًەتبًهێػتجب زیبًی پێ ثگب ..ئێطتە کۆثىوًەوەتبى لەدەوری هبڵێکی خبڵیی هیچ ضىودێکی ًییە ..خبًن ضەالهەتە ،هەًذێک ئبزاری ثەرکەوتٌی هەیە ..ئەوەی ثەضەری
هبتىوە پێىیطتە هەهىواى ثساًیي دەضتێکی چەپەڵ کردوویەتی و ئەثێ کبر ثۆ دۆزیٌەوەو ثە ضسا گەیبًذًی ثکەیي..
ئەثێ ئەوەًذە ثیرو هۆغوبى کراوە ثێ و تێگەیػتىو ثیي ،ئەو کبرە لێسەوًە ثە ًەًگیی و غىرەیی ًەزاًیي ..خبتىى
هەر هرۆڤە گەورەکەیە.
ئەم کبرەضبتە گەورەیە ثۆ خەیبڵذاًی کیژۆڵەیەکی وەک ئبراًى ڕاچڵەکیي ثىو ،خۆی لێ ثجىو ثە خبتىى ،لە هەهىو
پیبوێک ئەضڵەهیەوە ،ترضی لێ ًیػتجىو ،گەر ثژێىیی و خىغکە جىاًەکبًی ًەثىایە ،دەضتی لە هەهىو کبرێک
هەڵئەگرت..
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ڕەیهبى ثە ڕێىڕەضن ثەڕێکرا ثۆ گۆڕ ..غىێٌکەوتەو ًبغىێٌکەوتەی خبتىى ثە دوای تەرهەکەیەوە ثىوى ،ثە
گەورەتریي زوڵوی هێژوو لە لەڵەم درا لە هەهلەکەتب ..وەک هبوڕێی یەکەهیٌی خبتىى ثە دروغوی ًىضراوەوە
عەغبالت دوای کەوتجىوىً ..ىێٌەری ًەزاکەتػب لەضەرلەثراى وتبری پێػکەظ کرد:
((ثۆ ئەوەی خبتىًیع ثە کبرەضبت کۆتبیی ثە ژیبًی ًەیەت ،پبغب ثڕیبریذا ثە گىاضتٌەوەی هبڵی خبتىى ثۆ
ًسیکی هۆڵی ئەدەثیبت ،ئەو غىێٌە وەک ئەزاًي ثبرەگبی دەوڵەتیی زۆری تیبیەو پبضەواًێکی زۆر لەو گەڕەکەداى،
ضەرەڕای ئەوەظ پبغبهبى ـەرهبًیذا ثە داثیٌکردًی پبضەواًی تبیجەت ثە کۆغکەکەی ،ئەهەظ پبظ ئەوەی کە
هیللەت ًەیتىاًی ئەو خبتىًە ئبزیسەی هەهىواى ثپبرێسى و ثەوجۆرە ثە گىرگبًخىاردوو درا)).
پػتی هۆڵی ئەدەثیبت ،ئەو ڕاڕەوە ثىو کە کۆغکی پبغبو کۆغکی ئەـطىًبویی پێکەوە ئەثەضتەوە ،ثە درێژایی
ًسیکەی کیلۆهەترێک لە پػتی کۆغکی پبغبوە ،هەر ـەرهبًگەو ثبرەگب ثىوى و دواتریع هبڵ و خبًىی هبواڵتیبى،
تب ڕاڕەوەکە ئەگەیػتە کۆغکی ئەـطىًبویی ،کەضیع ثەهەی ًەئەزاًی ،ئەو کۆغکەی ثۆ گىڵەًبر داًرا ،ڕووی لە
گەڕەکی خىاروو ثىو ،ثەاڵم پػتی ڕێک ثە پػتی کۆغکی ئەـطىًبوییەوە ثىو ،تەًهب دیىاریبى ًێىاى ثىو ..خەڵکەکە
کە زاًییبى ئەو گەڕەکە پبضەواًی تیبیەو دووریػە لە کۆغکی ًەزاکەتػبوە ،ثڕیبرەکەیبى پێ خۆظ ثىو ،ئەوەی
ًیگەراًی کردى داًبًی پبضەواى ثىو ثۆ کۆغکەکەی و ئەهەیبى ثە دەضتجەضەر کردًی خبتىى زاًی ،لەثەرئەوە
ضەرەتب لە چەًذ کەضێکەوەو دواتر هەهىواى دەًگیبى ثەرز کردەوە:
 پبضەواًی ًبوێ ،دەضتجەضەری هەکەى ..ئەو گەڕەکە ئبراهەو ڕێی ثیٌیٌی خبتىًوبى لێ هەگرىجۆرێک لە پػێىیی ثاڵو ثىوەوەو ًىێٌەر ثە ًبچبریی هلی ثۆ داوای خەڵکەکە دا ،ڕایگەیبًذ لەگەڵ پبغب لطە
ئەکەم و ثەڵێٌتبى ئەدەهێ ئەو ثڕگەیە الئەثرێ.
تەًهب کبکەالش ئەهەی ثە دەضکیطەی ًەزاکەت زاًی و پێی واثىو ًەزاکەت ثۆ ئەوەی جڵەوی گىڵەًبر ثگرێت و لە
پێػڕەویی ثخب ،ئەم کبرەی کرد..
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گىڵەًبر پبظ ئەوەی زۆر زوو ًەخۆغخبًەی جێهێػتً ..ەگەڕایەوە هبڵەکەی خۆی ،ڕاضتەوخۆ ثرا ثۆ کۆغکی ًىێ،
هبڵی تەواوی ثۆ جۆر کراثىو ،ثە دەضتىری غبهبًە ـەرظ و ڕاخەرو چێػتخبًەو تەواوی پێذاویطتیەکبى ..ئەوەی
جێی ضەرضىڕهبًی ثىو ژووری ًىضتٌەکەی ثىو ،زۆر ضبدە ثە ثەراورد لەگەڵ ئەم ًبوهبڵە ًىێیەی ..ثەاڵم
کەرەضتەکبًی لەوی پێػتری جىاًترو ثە ثەهبتر ثىوى ..لە هەهىو غتێک زیبتر دڵخۆغی ئەوە ثىو ،پبغب ثە
لىرثبًییەکً ،ەًگییەکەی ئەهی داپۆغیی ..هەرچەًذ ثۆ ڕەیهبى هەر دڵگراى ثىو ،ثەاڵم ئەثىوایە ژیبًی ًىێ دەضت
پێ ثکبت.
کبکەالش ثە ثیبًىوی ًەخۆغییەوە خۆی لە غەڕگە دزییەوەو گەڕایەوە ثۆ هبڵەوە ..چىو ثۆ ضەرداًیی گىڵەًبر..
هەردووکیبى کۆک ثىوى لەضەر ئەو ڕایەی کە ئەم کبرە ثەدەر ًییە لە کبری پیروەیص و ًەزاکەت .گىڵەًبر کەهێک
ثۆ خۆی لىغکە لىغکی کرد کە ئبثڕووی چىوەو ئەتک کراوە ،کبکەالش دڵخۆغیی دایەوە ..ثەاڵم گىڵەًبر هەر ـیٌگە
ـیٌگی ثىو.
خەڵک داوایبًکرد خبتىى ثجیٌي و لطەیبى ثۆ ثکب ،ثە تەتەردا پبغب پێی ڕاگەیبًذثىو لە ثەرزایی کۆغکەکەیەوە
هەًذێ لطەیبى ثۆ ثکبو ئبراهیبى ثکبتەوە ..گىڵەًبر ًبهەیەکی لە گەًجبًی واڵتەوە پێگەیػت ،تیب هبتجىو..
ثیطت هەزار کەضوبى ئبهبدەیە ثۆ هبوضەرگیریی و غبًبزییت پێىە ئەکەیي ثە هەر یەکێکوبى ڕازیی ثیت ..هەهىواى
ئبگبداریي ئەیبًەوێ لە گەورەیی تۆ کەم ثکەًەوە ..ئێوەظ ئەڵێیي هیچ ڕووی ًەداوەو لە ڕاثردوو هەزًتری

.

گىڵەًبر لە لطەکبًیذا زۆر هٌەتجبریبى ثىو ..خەڵکێکی زۆر ثە ژى و پیبوەوە ڕژاثىوًە ئەو گەڕەکەو دەوروثەی

.

_زۆر هٌەتجبرتبًن دایکبى و ثبوکبى و خىغک و ثراکبًن ..هي هیچن ثۆ ئێىە ًەکردووە تەًهب ڕاپەڕاًذًی هەًذێ
ئەرکی ضەرغبى ًەثێ ..ثچىوکیی هەهىوتبى ئەکەم ..ضىپبش گەًجبًی ئبزیس ثۆ ًبهە هبوضۆزییەکەتبى ،ئێىە هەهىو
ثرای هٌي ،ئێطتە وا ئەزاًن هیچن لێ ًەلەوهبوە ،زۆر دڵخۆغن ثە ثىوى و پػتگیریی کردًتبى ثراکبًن
کۆتبیی ثە ئبپۆراکە هبت و هێػتب کبکەالش هبثىوەوە ،پبضەواى هبتٌە ژوورو ویطیبى کبکەالش ثچێتە دەرەوە
لەثەرئەوەی پبغب ئەگبت ،کبکەالضیع ویطتی ثڕوا ،ثەاڵم گىڵەًبر پێذاگیریی کرد ،ثوێٌێتەوەو ثە ضىوکیی پێی
وت:
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 تکب ئەکەم ،ئبگبدارهجە ،ثوپبرێسە لەم دڕًذەیە ..ئەوە دیبرە ـرت و ـێڵێکی تری لە ژێر ضەردایە ،ئەگیٌب تبئێطتە ضەرداًی کێی کردووە؟
کبکەالش ثە هبًەوە ڕازی ثىو ..پبغب گەیػت و گىڵەًبر وەک غێری ضەًگەرەکبى ثە پبغبی ًبضبًذەوە ،ئەویع
دیذاری یەکەهی ثیرکەوتەوەً ..ەزاکەت دڵگراًیی خۆی ثۆ ڕووداوەکە ڕاگەیبًذو خۆی ثە پػت و پەًبی ئەو لە
لەڵەهذا..
 هەرکبتێکیع ویطتت ثوجیٌی یبى کبرێکت هەثىو ،دەرگبی کۆغک ثە ثەردەواهیی کراوەیەو کەش دەضت ًبهێٌێتەڕێگەت ..هبوەیەکی کەم داًیػت و گىڵەًبر زۆر ضىپبضی کردو کبکەالضیع ڕێسی ًىاًذ.
کبکەالش ثەزەیی ثە گىڵەًبردا هبتەوە ،کبتێ ثەو کسۆڵەییە داوای کرد ثیپبرێسێ ..گروپێکی چەکذاریی پێکهێٌبو
لە هبڵی خۆیذا ثەردەوام هەغمی پێ ئەکردى ..گروپەکە ئبهبدە ثىو ،ئیتر پێىیطتی ثە کەضێک هەثىو لە کبتی
پێىیطتذا ئەم گروپە ئبگبدار ثکبتەوەً ..ەیئەویطت ئەهە ثۆ گىڵەًبر ثذرکێٌێ ،ثەاڵم ثە جۆرێکیتر ئبراهی
کردەوە..
 دڵٌیبثە لە ڕۆژی ئبپۆراکەی ثەردەرگبوە دارودەضتەی پبغب ثیٌیبى ئەو خەڵکە چەًذ گیبًفیذاتي ،ئیتر هەرًبوێرى ثێي ثەالتذا ،دەضتت ثۆ ثجەى ،خەڵک لجىڵی ًبکب ،ڕەًگە ثگبتە پەالهبرداًیبى ..گىڵەًبر ثەم لطبًە هێىر
ثىوًەوەی خۆی ثۆ کبکەالش دەرثڕی.
دوو پبضەواى هبتي ثە دوای گىڵەًبرداو ثردیبى ثۆ الی ًەزاکەتػب ..گىڵەًبر ترضی ئەوەی هەثىو خەڵک چبودێریی
ثکب ،لەثەرئەوە ثە جلی پیبواًەوە ڕۆیػت ،پبغب ثەم دیوەًەی زۆر پێکەًی ،داوای ڕوًکردًەوەی لەضەر کبکەالش
لێکرد:
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 گەورەم ئەو پیبوەظ گێلێکە وەک یبوەرضیيً ،بزاًێ ضیبضەت ثکب ،خەریکە ثۆم ثگری ،خەهت ًەثێ وەک ئەڵمەکردووهەتە پەًجەم ،چیت ثىێ ثەوی ئەکەم ،زۆر گەهژەیە..
 زۆر ثبغە ،ثەاڵم وریبثە ًەثێ ثە یبوەرضیي ،ثب ـت ًەثێ.پبغب ثبضی ڕەیهبًی ثۆ کردو هۆکبری کىغتٌەکەی ثۆ ثبضکرد:
 هەر ثە گەیػتٌی ئەو کچە ثە هبڵەکەت و دەًگذاًەوەی تۆ ،دەوڵەتێکی دراوضێ چىوًە ثي کڵێػەی ثرایەکی ولە ڕێگەی ئەویػەوە ئەهیبى ثەکبر ئەهێٌب ثۆ ضیخىڕیی کردى ثەضەر تۆوە ..ئەیبًىیطت لەو ڕێگەیەوە دەضتیبى
ثگبتە ًبو کۆغک ..ثە پێی گۆڕاى لە خىاردًەوەکەتذا ئەهساًی ئەو کچە ئەیەوێ ـریىت ثذا ،دڵخۆغت ثکب ثە
ضەهبو خىاردًەوەو هبًت ثذا لەگەڵوب ثخەوی ..ڕاضتە؟!
 ثەڵێ گەورەم ،ئەڵێی لەگەڵوبًذا ثىوی! هەرچییەکت ئەکرد ئەهساًی ثە هبًذاًی ئەوە ،لەثەرئەوە ڕێگەی هیچن ًەدای ..هەرچەًذ لێت ًبغبرهەوە ،لەیەکەهیي ثیٌیٌەوە چىویتە دڵن ،هەرچین کردثێ ثۆ ڕازی کردًی دڵی تۆیە ..ئەو کبتەی دەضتن ًب ثە ڕووتەوە ثۆ
هبچەکە ،لە ًبخەوە ئەضىوتبم.
 واییییی گەورەم ئەوە ثە راضتتە؟ خۆغىیطتٌی تۆ ـێڵجبزیی ڕەیهبًی ثیرثردهەوە ..کەواتە هي ؼبـڵگیر ثىوم..پبغب دەضتی خطتە ضەرغبًی و دەهی ثۆ ثرد ..گىڵەًبر دەضتی خطتە ثەردەهی:
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 ئبوا ًبثێ ثەم هەهىو ًبڕێکیی و جلە پیبواًەیەوە ..ئەوەیبى ثۆ غەوێک پڕ ثێ لە خۆغیی ..ئێطتە هەر ئەڵێیپیبوم.
هەرچۆًێک ثىو پبغب هبچێکی کردو دواتر:
 هەضتە! ئیتر ڕێگەی یەکتر ثیٌیي ئەگىێسیٌەوە ،ئیتر کەش کەش ًبهبًجیٌێ.پبغب دەرکەی پێػبوەکەی ثۆ کردەوەو گىڵەًبر وایساًی هەر ئەچٌەوە ثۆ کۆغکی ئەـطىًبویی ،گەیػتٌە ئەوێ و
دووثبرە لە پێػبوی کۆغکی ئەـطىًبوییەوە دەرکەیەکی تری کردەوەو چىوًە ًبو پێػبوی ژوورێکی ًىضتٌەوە،
گىڵەًبر ضەرضبهیی زۆری ثەو ژوورە ًیػبًذا ..پبغب دەرگبی پێػەوەی ژوورەکەی کردەوە ،ڕاڕەوێکی کىرت و ثە
کردًەوەی دەرگبیەکی تر گەیػتٌە الی چەپی پێػبوی ژووری ًىضتٌەکەی گىڵەًبر:
 خۆ ئەهە ژوورەکەی خۆهە؟! ثەڵێ ،ئەو ژوورەی پػتەوە لە خۆم و خۆت زیبتر کەش ثۆی ًییە ثیجیٌێ ،پبککردًەوەغی ًبدەیتە هیچکەضێک ..پێىیطتیت ثە چەًذ کەضێک هەیە کبری ًبو کۆغکت ثۆ ثکەى ،ثەاڵم ئەم ژوورە ًىضتٌە دوا غىێٌە ثیجیٌي،
ثۆ پبککردًەوەی ًەثێ ،هبتٌە ژوورەوەی ئێرەغیبى لێ لەدەؼە ثکە.
کلیلی هەهىو دەرگبکبًی ژووری خۆی ًىضتٌی پػتەوەی گىڵەًبرو هەهىو ڕاڕەوەکبى کە پبًسە دەرگب ثىوى ،یەک کلیل
ثىو ..دایەدەضتی گىڵەًبرەوە ..هەر غەوێک ویطتت تۆ وەرە ،چىى کەش ًبیەتە ژووری هٌەوە ،لەوێع ًەثن
چبوەڕواًن ثە ،هٌیع هەروا ئەکەم.
پیروەیص لە ضیبضەتکردى ثێسار ثىو ،لەت ئەوەًذە ًبوو ًبوثبًگی خۆی ثە خراپ ًەثیطتجىوەوە ..کە چبوی ثە
ًەزاکەتػب کەوت ،ثێساریی خۆی لە دەضت خبتىى دەرثڕی:

55

 ضیبضەت ثەو هەهىو ـرت و ـێڵ و خۆڵ کردًە چبوەوە ًبکرێ ،وەک خبتىى ئەیکب. ئەی چۆى ئەکرێ؟ ئەو تىاًی چۆکت پێ داثذا ..ئەی وا ًەکب چی ثکب؟ ًبزاًن! تۆ لێی ًبترضی؟ هەوڵی زیبتر ثذا؟ ًب ..هٌیع ضیبضەت ئەکەم ،ئەزاًن چ کبتێ ڕایئەگرم و تەـروتىًبغی ئەکەم. -دەی گەورەم ,ئەوە ثە هي ًبکرێ.

-

هي کەضی ثەزیىم خۆظ ًبوێ پیروەیص ..ئەو کچە کە دوژهٌبیەتیػن ئەکب ،لە تۆ خۆڕاگرترە

.

ثە ضىکە عبجسییەکەوەً ،ەزاکەتػب ڕازی ثىو ثەوەی پیروەیص ضەری خۆی هەڵگرێت و ثچێ لە کىێرە دێیەک
داثٌیػێ ،خبًىی گەورەی ًىێی گێڕایەوە ثۆ پبغبو ثژێىیی هبڵ و هٌبڵیػی پبغب گرتیە ئەضتۆو ثەرەوڕووی
ـەرهبًگەیەکی کردًەوە ..پیروەیطیع ضیبوەغی ڕووثەڕووی پبغب کردەوە ،تب لەوەودوا ئەرکەکبًی ڕاپەڕێٌێ.
کبکەالش کەضێکی دەهىپل هەڵپێکراوی کرد ثە ضەرۆکی گروپە چەکذارەکەو ئبگبداری کردًەوە لە کبتێکذا هەترضی
هبتە ضەر خبتىى ،دەضت لە هیچ کەضێک هەپبرێسى ،لەو کبتەدا کەش لە خبتىى لەپێػتر ًییە ..کبکەالش
ًبوًیػبًی کەضێکی ثۆ دەهبهکذار هەڵذا ،تب ثیگبتێ و کبرە پێ ڕاضپێرراوەکەی ثکب.
ئەو چەًذ ڕێجىارەی غەوی کىغتٌی ڕەیهبى گیراثىوى ،هەر وا لە زیٌذاًذا ثىوى ،ثێ ئەوەی کەش لێیبى ثپرضێتەوە،
یبى ئبزارێکیبى ثذا ..خىاردى و خەوی هطۆگەریبى هەثىو ،ثێ ئەوەی کەش و کبریبى ثساًي لە کىێي ..یەکێکیبى
ثەردەوام ئەیىت ضەد حەیؿ خۆزگە کىڕەکەغن ئەم خىاردًبًەی دەضت ئەکەوت ..دیبر ثىو جەًبثی وەزیری
پبضەواًیی ،ثۆ کبرێکی هێػتجىوًەوە.
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لەغکری هیللیی تبیجەت تەواو هەغمیبى پێکراثىو ،لە ئبهبدەضبزییذا ثىوى ثۆ هەر جەًگێک ،ژهبرەغیبى دوو هەزارو
هەغتطەد کەش ثىوى ..ثبیس ئەهەی ثە وەزیری پبضەواًیی ڕاگەیبًذو ئەویع ثە ًەزاکەتػب ..ـەرهبًێکیبى ثۆ
دەرچىو ثە زووتریي کبت پڕ چەک ثکرێي و ثجرێٌە ضەًگەرەکبًی پێػەوە ..ئەم ضەرثبزاًە زۆرتریٌیبى لەو کەضبًە
ثىوى وازیبى لە خىێٌذى هێٌبثىو ،یبى کرێکبرو ثێ ئیػەکبى ثىوى ..لەثەرئەوە ئەو ڕۆژە ئەوە ڕوویذا کە لە
پێػجیٌیی هیچ کەضێکذا ًەثىو.
غەو هبت و هەم پبغب لە ئێىارەوە چىوەوە ژوورەکەی خۆی و دەرکی داخطت ،هەم گىڵەًبریع لە ئێىارەوە کەوتە
خۆ ڕازاًذًەوەو خۆغتي و ثەرضوێڵ و ثرۆ چبککردى ..جلی زۆر ًبیبثی غەوی کڕی ثىو ،ثە ئىهێذی ژواًی ثڕیبر
لێذراو ..دوای ئەوەی لە ضەروضیوبی خۆی زۆر وردثىوەوەو هەضتی کرد ئبهبدەیە ،یەک ثەیەک دەرگبی ڕاڕەوەکەی
کردەوەو کەوتە ضەر ڕێی ڕاضت ..هبوەی ڕاڕەوەکە ئەوەًذە زۆر ثىو ،ثە ًبچبریی گىڵەًبر وچبًی ثۆ ئەگرت ..پێی
وترا ثىو هیچ یەکێک لەو دەرگبیبًەی دەوروپػت ًبکەیتەوە ،لەثەرئەوەی تەلیٌەوەی لێ ثەضتراوە ،پبغب تێی
گەیبًذ کە ئەم ڕێگەیە دەرچىوًی ـریبگىزارییەو هەترضی زۆری لەضەرە ثۆ ئەو کەضبًەی دوای ئەکەوى ..دەرگبکبى
لە ژهبردى ًەئەهبتي ..گىڵەًبر ثە هبًذوو ثىوًێکی زۆرەوە گەیػتە ژووری پبغبو لەوێ ًەثىو ..غەوەکەی درەًگ
ثىو ،دڵی لە لطەکبًی دوێٌێی ًەزاکەت کرهێ ثىو ،هەضتی کرد جۆرێکە لە ـێڵ کردى ،دەًب ثەم ًیىەی غەوە کەی
کبتی ثەڕێىەثردًی کبروثبری هەهلەکەتە.
ئەو غەوە وەزیری پبضەواًیی ًەیئەزاًی چی ثکب ..ثە ثیطتٌی هەواڵی غەڕگە ،زورثەی هەرە زۆری ضەرثبزەکبى
هەاڵتي و ثە کەش ًەگیراًەوە ..تەًهب تىًرا ڕێ لە دووضەد کەضێکیبى ثگیرێ ..هبًبی ثردە ثەر پبغب ..تەًهب
وەزیری پبضەواًیی ثۆی هەثىو لە ثبری ًبئبضبییذا پبضەواًی یەکەهی پبغب ثجیٌێ و لە ڕەوغێکی ًبهەهىار
ئبگبداری ثکبتەوە.
لەگەڵ پبغب کەوتٌە تەگجیر کردى تب چ ڕێیەک ثگرًە ثەر ثۆ کۆکردًەوەیبى ..پبغب کە تەواو لەو ضەرپێچییە
ًبڕەحەت ثىو ،وەزیری دەضتکراوە کرد ثۆ گرتٌەوەی هەر یەکێکیبى و لە کبتی ضەرپێچیی کردًیػذا ثکىژرێي ،ثە
تىوڕەییەکی زۆرەوە ثەرەو ژوورەکەی گەڕایەوە.
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ئەو غەوە کەوتٌە ڕاوەدووًبًی گەًجەکبى و هەًذێکیبى گرتٌەوە ،چەًذ کەضێکیبى ثە ثریٌذاریی لێ گرتٌەوە..
زورثەغیبى خۆیبى هبویػتە حەوغەی چۆڵی هبڵی گىڵەًبرەوە ،چەًذیع لە دەرگبیبًذا هیچ ضىدێکی ًەثىو.
کبتێ پبغب ثە ضەرودڵ گیراویی گەڕایەوە ثۆ ژوورەکەی ،پەرییەکی لە چبوەڕواًیی خۆیذا ثیٌی ..ثەاڵم کێػەکەی
ئەوەًذە ال گراى ثىو ،تەًهب ثبوەغێکی پیبکردو دەضتی کرد ثە ثبضکردًی کێػەکە ثۆ گىڵەًبر ..گىڵەًبر هەضتی ثە
هەترضی کرد:
 ئەوە ضەرەتبی یبخی ثىوًە گىڵە ،چۆى کۆ ئەثٌەوە؟ گەورەم گەر زەثروزەًگ ثەکبرثێت ،ثەڵێ ئەثێ ثە ضەرەتبی یبخی ثىوى ،ثەاڵم ثە ڕێگەیەکی تر ئەیبًخەیٌەوەثەر خسهەت ،خۆ خسهەت کردى هەرج ًییە هەر ضەرثبز ثىوى ثێ؟ تۆ ئەوە لێگەڕێ ثۆ هي.
 چیبى لێ ئەکەی؟ ثب ئەوی هەاڵتىوە لێن کۆ ثجێتەوە ،ئەوضب هي داوا لە پبغبهبى ئەکەم ثخرێٌە ثەر خسهەتی تر ،جبرێ هیچن لەخەیبڵ ًییە ..ئەثێ لەم کبتەدا هي لە ًبویبًب ثن ،تۆظ ثڕیبری ڕاوەدووًبًیبى ڕاگرە تب ئەو کبتەی ئەزاًن
ضەرکەوتىو ئەثن ..هەًذێ کبرڕایی تىًذیع لەگەڵ وەزیری پبضەواًیی ئەکەم ،خۆت تێی ثگەیەًە ،ثب ثگبتە
ئبضتی پێک هەڵپژاًیع ،هەهىو گیراوەکبًی لێ وەرئەگرهەوە ،پێی ثڵێ ئبضبیی وەری ثگرێ

.

گىڵەًبر ثە خێرایی گەڕایەوە هبڵی خۆی ،پبظ خۆ گۆڕیي و دەهىچبو ضڕیٌەوە ،ثیٌی حەوغەوثبًی ضیخٌبخە لە
گەًجی هەاڵتىو ،دەرگبی ثۆ کردًەوەو داوای لێجىردًی لێ کردى لەوەی ًىضتجىو ..هەًذێک پبضەواى هبتٌە ثەر
دەرگبو گىڵەًبر چىو ثە پیریبًەوە.
گىڵەًبر زۆر ثەخێرایی چىو ثەدەم پبضەواًەکبًەوە ،لە کبتێکذا ًیبزی ڕەغجگیریی گەًجەکبًیبى هەثىو ..زۆر تىڕە
ثىو لیژاًذی:
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 لە هبڵەکەی هٌیػذا دەضتیبى ثۆ ئەثەى؟! ئەو هەهىو ثێ ڕێسییەتبى لە کىێىە هێٌبوە ،ثچٌەوە ثۆ الی وەزیرەهیچەکەتبى ،پێی ثڵێي خبتىى ئەڵێ ئەوی پێ ثخبتە ئەهذیىی دەرگبی هي پێی ئەثڕهەوە ..ثۆ دەرەوە دەی

.

گەًجێکی هەرزەکبر هبًبی هێٌبیە ثەر خبتىى و لێی پبڕایەوە:
 خبتىًی گەورە ،کچێکی هەرزەکبر لە گەڕەکی ئێوەیە کەضی ًییە ،ثۆ ثژێىیی خۆی و ضێ خىغکی ثچىک و هبهەًبثیٌبکەی ،ئیػی هباڵى ئەکب ،ثێ ئەوەی هیچی لە هیچذا ثێ ،ئێطتە پبضەواًەکبى هبتي ثردیبى ،گىایە هەواڵیبى
پێ گەیػتىوە ضەرثبزی هەاڵتىو لە هبڵەکەیذایە.
 ًبوی چییەو لە چ ثٌکەیەکە؟ ًبوی ئبراًىە ،ثردیبى ثۆ ثٌکەی  ،٢تکبیە تب هیچیبى لێ ًەکردووە ،ـریبیکەوە.کبکەالش ثۆرە خسهەیبتییەکی لەگەڵ ئبراًى هەثىو ..پێع ئەوەی ثگەڕێتەوە ثۆ غەڕگە ،ئبراًىی ثیٌی ..پێی
ڕاگەیبًذثىو ئەثێ کبرێکی ًیػتیوبًپەروەراًەو لە پێٌبوی خبتىًذا ثکبت ..ئەویع کە ثەوجۆرە گۆظ کراثىو،
خبتىًیػی زۆر خۆغئەویطت ..ئبهبدەیی ًیػبًذا ضەریػی داثٌێ ،گەر لە پبغەڕۆژی ضێ خىغکەکەی دڵٌیب ثێ،
کبکەالش لەوە ثێ خەهی کردو ثەئبگبی هێٌبیەوە لەوەی وریبیی خۆی ًبهێڵێ تىغی هیچ گرـتێک ثجێ ..هەهىو ئەو
کبرەی پێی ضپبرد:
 ثێ ئەوەی خبتىى ثساًێ ،تۆظ ًبیذرکێٌی ،هي ئەتجەهە ًبو کۆغکی ئەوەوەو لەوێ خسهەتی ئەکەی ..تۆچبودێریی وردی ثکە لەو کەضبًەی دێي ثۆ الی ،هەرکبت هەضتت ثە هەترضیی کرد لەضەر ژیبًی ،دەهبهکذار ئبگبدار
ئەکەیتەوە ئەوە ًبووًیػبًییەتی.
 -ئەی خۆ تۆ ًسیکی لە خبتىًەوە ،ثۆ ًەزاًێ تۆ ئیػەکەت ثۆ دۆزیىهەتەوە؟
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 ثە هیچ جۆرێک کە هبتن تۆ هي ًبًبضی و ثە تیلە چبویع ضەیرم ًبکەی.وردەکبریی زۆر زیبتری ثۆ ڕووًکردەوە ،ثە جۆرێکی وا ئبراًى ثە ڕەواًیی وەریگرت و تێگەیػت کبری ئەو چییەو
پەیىەًذی ثە هیچ غتێکی ترەوە ًبثێ ..دوای ڕێککەوتي پێی وت:
 لە کبتی خۆیذا گەًجێک دێتە الت و پێت ئەڵێ چی ئەکەی.ئەو ڕۆژە گەًجەکە ثە ًهێٌی چىوە گبزیٌۆکە ،داوای ئبراًىی کردو پێی ڕاگەیبًذ ئەهػەو ئەگیرێت و ضجەی
کبرەکبًی دەضت پێ ئەکب.
پبظ ئەوەی هەوالى و چىارکەضەکەی تر ثە چەکذاریی گەیػتٌە الی ..گىڵەًبر زۆر ثە خێرایی ثەرەو ثٌکەی دوو
ڕۆیػت ..پێع ئەوەی ثچێتە ژوورەوە گىێی لە لیژەلیژی ژًێک ثىو:
 تبزە تۆ لە پبضەواًیی گیراوی کچێ ،ئیتر ثە کەڵکی هي ًبیەیت ،ثەیبًی ًەیەیتەوە ضەر کبرەکەت ،هيتبلەتی کێػەو گیروگرـتن ًییە.
گىڵەًبر لە ژًەکە تىڕە ثىو.
 ئیػی تۆی ًبوێ ،لەثری ئەوەی لەم کبتەدا دڵٌەوایی ثکەیت و غتی ثۆ ثهێٌی ،لە کبرەکەظ دەری ئەکەی؟ ئەمخەڵکە ثۆ وایبى ثەضەر هبتىوە؟ ثەرەو ژوورەوە ڕۆیػت و ڕێگیریی لە چەکذارەکبًی کرا.
ئەو ژًەی ئەو هەراوزەًبیەی لەو ًبوە خىڵمبًذ ،ئەویع پێػتر کبکەالش لەگەڵیذا ڕێککەوتجىو ،کە لە کبتی
پێىیطتذا گەًجێک دێتە الی و داواکەی جێجەجێ ثکب ..گەًجەکەظ ئەهڕۆ ثە ژًەی ڕاگەیبًذ ،ئەو کبتەی خبتىى
ئەگبتە ثٌکەکە ،ئەو ثیکبت ثە هەرا.
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گىڵەًبر لە ژوورەوە لەوهبًذی ،ثە تىوڕەیی و لطە وتي ثە وەزیری پبضەواًیی:
 ئێىە چیتبى لەم خەڵکە ئەوێ؟ ثۆ وایبى لێ ئەکەى؟ ًەگجەتێکی وا چی کردووە ثیگرى ،هەر ئێطتە هەهىوگیراوەکبًن ثۆ ئبزاد ثکەى.
ئەـطەرەکە ًەیئەزاًی چ هەڵطىکەوتێکی لەگەڵ ثکب:
 ثجىرە خبتىى ـەرهبًن پێ ًییە ،پەیىەًذی ئەکەم ثە جەًبثی ضەرکبری گػتییەوە ،ثب لەگەڵ جەًبثی وەزیرلطە ثکب.
 دڵٌیبثە تب هەهىویبى ًەثەهەوە لێرە ًبڕۆم.ثەو غەوەو ثە پەیىەًذیگرتي ،وەزیر گەیػتە ثٌکەی دوو ،پبظ دەهەلبڵییەکی زۆر ،وەزیر وەک ًبچبریی ًیػبى
ثذات ،ڕازی ثىو ثە ئبزادکردًی ضەرجەم گیراواًی ثٌکەکبًی تریع ،پبظ ئەوەی خبتىى ئەچێ وەریبًئەگرێ..
ثریٌذارەکبًیع کە تەًهب کەضێکیبى گیبًی لەدەضتذاثىو ،ئەواًی تر ڕەواًەی ًەخۆغخبًە ئەکرێي ..ثەاڵم وەزیر لە
دەًگ هەڵجڕیٌیذا هەڕەغەی الی پبغبی لێکردو پێی وت هەرگیس ًەزاکەتػب لەم ڕەـتبرەت خۆظ ًبثێ

.

گىڵەًبر ئبراًىی ثیٌی و ثبوەغی پیبکردو هۆڵەتیذا ثچێتەوە ثۆ الی خىغکەکبًی و ثۆ کبریع خەهی ًەثێ ،ئەو
وەک خىغکی خۆی ئەیجبتە کۆغکەکەی خۆیەوە ..گیراوەکبًی تریػی ڕاضپبرد ثچٌە دەوروثەری هبڵەکەی

.

دوای ثەضەرکردًەوەی هەهىو ثٌکەکبى ،چىوەوە ًبو حەغبهبتەکەی ثەر هبڵەکەی خۆی ..وتبرێکی حەهبضەت
خىڵمێٌی ثۆ داى ..ئبزاد کردًی ئەو گەًجبًەی ثە ضەرکەوتي وەضؿ کرد ثەضەر زوڵن و زۆردا ..چەًذ جبرێک لە
لطەکبًیذا ئبهبژەی ثۆ یەکگرتىویی خەڵک ئەکرد ،تب ئەم ثتىاًێ پػتیىاى و ـریبدڕەضیبى ثێ ..پبغبى ئەوەی
روًکردەوە ،ثۆ ئەوەی لطەی کبرثەدەضتبى و پبغبیبى ًەیەتە ضەرو ئەم کردەوەیە ثە هەڵگەڕاًەوەو خۆ دزیٌەوە لە
ًیػتیوبًپەروەریی ئەژهبرد ًەکرێ ،ئەثێ کبرێکی هێٌذ گەورە ثکەیي کە خەڵکی تر ـێری ًیػتیوبًپەروەریی
ثکەى ..گەًجەکبى ثە دروغن و چەپڵەو هبوار هبوار ،پػتگیریی خۆیبى دەرثڕی ..ئەویع پێطٌیبزی ثۆ کردى ،هەر
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هەهىو لە تۆهبرێکذا ًبوی خۆیبى ثٌىضي و ضێ ًىێٌەریع هەڵجژێرى ،تب ثڕیبر لە کبرێکی ًیػتیوبًپەروەراًەی
گەورە ثذەى ..دوای ئەوە ثاڵوەیبى لێکردو ضێ کەش ،کە هەر ضێکیبى لە گەًجەکبًی الی کبکەالش ثىوى ،کە خۆیبى
هبویػتجىوە ًبو گەًجە هەاڵتىوەکبًەوە ،هبًەوە ثۆ گفتىگۆ کردى ،ئەویع هیىاًذاریی کردى و ثە دەضتی خۆی
خسهەتی کردى.
ًەزاکەت ثۆًی هەترضی کرد ..ژهبرەیەکی زۆری گەًج و وتبری وروژێٌەرو دەضتخطتٌە ًبو کبروثبری وەزیری
پبضەواًیی ثۆ یەکەهیٌجبر ثەو ثەرەًگبرییە تىًذەی گىڵەًبر ،الی ئەو هبًبیەکی ئبضبیی ًەثىو ،ئەهەی ثە خۆ
ـریىداى داًب ،هەضتی کرد گىڵەًبر ،ثەرەو غىێٌێکی تر هل ئەًێ ..چەًذ خۆی ثە گێل ئەهبتە ثەرچبو کە دەگوەى
تەـرە ئەدرا ،پالًی ثۆ کبرداًەوەی گىڵەًبر ئبهبدەکرد.
خبتىى لەگەڵ ضێ گەًجەکە وتىوێژی زۆریبى کرد ..ئەواى لە لطەیەکی خبتىى ًیگەراى ثىوى ،کە پێی وتجىوى
((ئێوە ئەتىاًیي لە کەرتی کػتىکبڵ ،یبى ثبج و خەراجی ضٌىرەکبى ،هەر غىێٌێکی تر ثێ ،کەڵکیبى لێىەرگریي و
ئەوەظ هەر ژیبًذۆضتییەو ًیػتیوبًپەروەراًەیە ..ثەاڵم ضڵ لەوەظ ئەکەهەوە ئەم کۆهەڵە گەًجە لەًبو خەڵکذا ثە
ترضٌۆک ًبو ثجرێي ..کێػەکە ئەوەیە ئەواى لە چىوى ثۆ غەڕکردى هەاڵتىوى ..دەی خۆ پیبوی وەک کبکەالضیع
هەیە کىى لە جەرگیب ًییەو غەڕگە ًەهبوە دەضتی تیب ًەوەغبًذثێ ،تەهەًیػی زۆر لەهبى هەڵکػبوترە ))..دوای
ثەداواداچىوًی زۆر ثۆ لطەکبًی خبتىى ،دەرکەوت ضەد دەر ضەد ،لطەکبًی ثە جێیەو دروضتە ..وەک ثٌەڕەت
ڕێککەوتي لەضەر ئەوەی ئەواى ئەم ثبضە لەگەڵ هەهىواًیبى ثکەًەوەو هێژووی لەکەدار ثۆ پبغەڕۆژیبى ًەًىضٌەوە،
ثچٌەوە ثۆ غەڕگە ،ثەاڵم ثبیس ضەرپەرغتییبى ًەکبت ..گىڵەًبریع ئەوەی پێ ثبظ ثىو ..پێػٌیبزی کرد تێکەڵ ثە
ضىپبکەی کبکەالش ثي ..کۆثىوًەوەکەیبى ثە ضەرکەوتىو ًبضبًذو زۆر ضىپبضی هیهرو گەورەیی خبتىًیبى کردو
هبڵئبواییبى کرد ..خبتىوى ثەهۆی هبًذوو ثىوًیەوە حەوضەڵەی ًەهبثىو ،چىوە ژووری ًىضتٌی یەکەم و جلی خەوی
ًیوچە ڕووتی لەثەرکرد ،ثٌىێ ،لە ًبکبودا ثە خەیبڵیب گىزەرا ضەرداًی ژووری ًىضتٌی پػتەوەظ ثکبً ،ەثبدا
پبغب هبتجێ ..پێػجیٌییەکەی ثە ڕاضت گەڕاو پبغب لەضەر جێگەکەی چبوەڕواًی ثىو ..گىڵەًبر لەوە گەیػت پبغب
گىهبًی ثسواوەو ئەم هبتٌەی ثێ هەاڵهەت ًییە:
 -چیت لێ کردى؟
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 پبغبی گەورەهبى ،یبری تۆ لەت ثە ًىغىضتیی ًبگەڕێتەوە ..هي هەهىو تىاًبی خۆم خطتەکبرو ثە هەزار غێىەلطەم ثۆ کردى ،تب تىاًین ڕاهیبى ثکەم و هەر هەهىویبى ثگێڕهەوە ژێر ضبیەی هیهرەثبًیت ..ضجەی هي ثە ئبغکرا
دێوە خسهەتت و داوائەکەم هەهىویبى ثٌێریتەوە ثۆ ضەًگەرەکبًی پێػەوە..
دوای ئەوەی پبغب گىێی ثۆ تەواوی لطەکبًی ڕاگرت ،زۆر ضەرضبم ثىو ثە ثلیوەتیی خبتىى و لە ثبری هەڵچىوًی
خۆغیذا ثبوەغێکی گەرهی پیبکرد ..ئبـەریٌی زۆری کردو لە ًبخەوە لە هەهىو ثەدگىهبًییەکەی خۆی پەغیوبى ثىو..
دەرثبرەی کبکەالضیع پبغبی دڵٌیب کردەوە کە ئەڵمەی پەًجەیەتی ..پبغب داوای غەراثی کردو گىڵەًبر الی ًەثىو:
 ئەهەوێ تەواو ضەرخۆظ ثن کە لە ئبهێست ئەگرم. هەهىو کبتێک ثۆ هي هەر کبتە گەورەم ،ثەاڵم ئەهػەو هٌیع هبًذووم.پبغب ثە چەًذ هبچێکی لىوڵ ،دەم و لێىی خبتىًی ثەضەرکردەوەو ڕۆیػت ..پبظ ئەوەی پێی ڕاگەیبًذ ضێ ژًی
ئیػکەری غبرەزای کۆغک ،ضجەی دێي ثۆ خسهەت کردًت و ثب ثۆ تۆ ثي ..لەو ژًەی الت ثىو زیبتر ئبضىودەت
ئەکەى ..گىڵەًبریع ثبضی ئبراًىی ثۆ کرد ،کە ضجەی ئەویػی ثۆ هەهبى هەثەضت دیبریکردووە

.

دەهبهکذار گروپەکەی خۆی خطتە حبڵەتی ئبهبدەثبغیی و ثە ًهێٌیی لەو هبڵە ثبوەڕ پێکراواًەی دەوروثەری هبڵی
خبتىى جێگیری کردى و چەًذ کەضێکیػی ڕاضپبرد ثۆ چبودێری کردًی هبڵەکەی ..گروپەکەی خۆغیبى ًبضٌبهەی
دەهبهکذاریبى ًەئەزاًی ،تەًهب ئەوەًذەی کە ثە "جەرثەزە" ثبًگیبى ئەکرد.
خبتىى خەوێکی ثبغی کردو هەضتب ثۆ ًبًی ثەیبًیی ،کبتێ ثیٌی ضێ ژى لە هبڵەکەداى و هەهىو غتێکیبى
ئبهبدەکردثىو ،خبتىى تىڕە ثىو لە چۆًێتیی هبتٌە ژووەرەوەیبى ،وتیبى کە وەزیری پبضەواًیی کلیلی هبڵەکەی
پێذاوى ..ئەوکبتە لەوە تێگەیػت کە ثبغتریي ڕێگەی هەڵجژاردووە ،ئەگیٌب هیچ کبتێک دڵٌیب ًەئەثىو لە ژیبًی
خۆی ،ئەواى دەضتیبى ئەگبتە هەهىو غىێٌێک ..کبتی خۆی کە خبًىەکەیبى ثۆ کردە دیبری ،ثە ئبگبداریی ًەزاکەت،
تەواوی کلیلەکبًی کۆپی کراثىوًەوە.
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ژًەکبى زۆر ڕووخۆظ ثىوى ..هەًذێک حەزیبى ثە ضىعجەت و غۆخیی کردى ثىو ،خبتىى ڕایگرتي و تێی گەیبًذى
ئەواى تەًهب کبر ئەکەى و لە ژیبًی تبیجەتیی ئەو ًسیک ًبکەوًەوە ..پبظ لەدەرێک ئبراًى دەرکەوت ،لەگەڵ
ئەوەغذا کە خبتىى ئەیساًی کۆپی تری کلیلەکبًیبى الیە ،ئبگبداری کردًەوە ئبراًى ضەردەضتەیبًەو هي ئەو ثۆ
هەهىو غتەکبى ڕائەضپێرم و ئەو ـەرهبًتبى ئەداتێ ..ئەو ڕەـتبرەی گىڵەًبر تەًهب کبرداًەوەی هبتٌە ثێ
پرضەکەیبى ثىو ..ئەگیٌب هەر ًەیئەزاًی ئبراًى کێیە ئەگەر ثەزەیی ًەثىوایە ،ئەوی ثە دەضتپبکتر زاًی لەواى،
لەثەرئەوەی هەژارثىو ..ئبراًى خسهەتی گىڵەًبری ئەکرد لە ًبًخىاردًەکەیذاو ثەدەم ئیػەوە وەاڵهی پرضیبرەکبًی
ئەدایەوە لەضەر ژیبًی تبیجەتی خۆی ..دواتر گىڵەًبر ثە پبرەیەکی زۆرەوە ًبردی ثۆ ثبزاڕ ،تب هەًذێ جل ثکڕێ
الیەق ثێ ثەوەی لەو غىێٌەدا کبر ئەکب ،ثەو هەرجەی خبتىًیع ثە دڵی ثێ و وەکى جبراى ضەرداپۆغراوو ضٌگ و
ثەرۆک غبراوە ًەثێ.
دەهەوًیىەڕۆیەکی درەًگ ،ثریٌذارەکبى ًەثێ ،تەواوی ضەرثبزە هەاڵتىوەکبى لە دەوری ضێ گەًجە داًىضتبًکبرەکە
کۆثىوًەوەو ثە ًبو جیبکراًەوە ..پبظ لطەو ثبش و ڕووًکردًەوەی هەڵىێطتی خبتىى و خۆیبى و ثە پێی
گۆڕاًکبریی ثبرودۆخەکەظ ،دوا پێػٌیبزی چىوًەوە ثۆ ضەرثبزیی ڕاگەیەًراو گەًجەکبى دەضتخۆغیی زۆریبى لەواى و
لە خبتىًیع کرد ..هەًذێکیبى گەر وا ًەثبیەً ،بى ًەئەهب لەهبڵذا کەش ثیخىا ،هەًذێکی تر هەڵىێطتەکەیبى ثە
لبرەهبًیی ًبضبًذ ،ثەغێکی تر زاًییبى کە کێػەی پبضەواًییبى لەکۆڵ ئەثێتەوەو ثەغێکی تریع ًەیئەزاًی ثۆچی
هەاڵتىوە ..ثە کۆی دەًگ ثە ثڕیبرەکە ڕازی ثىوى و خۆغحبڵییبى ثەوە ًیػبًذا کە کبکەالش ئەثێتە ـەرهبًذەیبى .
دوای ئەوەی کبکەالش ثبًگ کرایەوەو خۆغحبڵیی و ضەرضبهیی خۆی ثە تىاًبو دڵطۆزیی زەوەًذی خبتىى ڕاگەیبًذ
ثەراهجەر ثە خەڵکی هەهلەکەت ..ثە لێجىردًی تبیجەتی کۆغکی غبهبًەو ثە ئبهبدەثىوًی خبتىًی هەزى ،کبکەالش
پێػڕەویی کردى ثۆ ضەًگەرەکبًی پێػەوە ..هەر ثە گەیػتٌیبى ثەغێکی زۆری ضەرثبزە هبًذووەکبى هۆڵەت دراى و
ئەم ضەرثبزە پڕ چەکە هەغك پێکراواًە ،غىێٌیبى گرتٌەوە.
لۆضتٌەوەی ئەم ضەرکەوتٌە گەورەیە ،هەهىو الیەک و هەهىو ثەرەکبًی ضەرضبهکرد ،کەضێک ًەثىو لە تەواوی
هەهلەکەتذا ئبـەریٌی ًەکبت و دڵی پێی خۆظ ًەثێ ..هەرکەضێک و ثە ثەرژەوەًذی خۆی ئەثیٌیەوە ،گىڵٌبریع
ئەیساًی ئەو غەوە الی پبغب ضەرگەرهی هەضتیی و ڕاثىاردًی خۆی ثىوایە ،ئەم هەلە گرًگەی لە دەضت ئەچىو.
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ڕەوغتی خەڵکی هەهلەکەت واثىو ،هەر یەکێکیبى ثگەیػتبیەتە پلەوپبیەیەک ،ئیتر دەوروثەرەکەی ًەیبًئەهێػت لە
ثەرگە کۆًەکەی خۆیذا ثوێٌێ ،ئەوەًذەیبى ڕیبیی ثۆ ئەکرد ،خۆیػی وێٌەی کۆًی خۆی ثۆ ًەئەدۆزرایەوە ..گەر
یەکێ تەًهب لە وەرگرتٌی دیبری ثىوایەً ،ەخىازەاڵ ثەرتیل ،ئەوا لەهبوەیەکی کەهذا ئەثىو ثە خبوەًی زۆر غت و
ضەرەڕای ئەوە ئەثىو ثە خبوەًی جەڵەثێکیع ..ثەاڵم گىڵەًبر هەهىو دیبرییەکبًی ڕەت ئەکردەوە ،لەثەرئەوەی
پێىیطتیی ثە هیچ ًەثىوً ،ەزاکەت هەهىو پێذاویطتییەکی ثۆ داثیي ئەکردو ئەم ئبهۆژگبرییەغی کردثىو

.

پیبوێکی دەوڵەهەًذی گىًذًػیي لەگەڵ دەضتیب پێٌج ضەر داثەضتەی هێٌبثىو ،ئبراًى لێی وەرگرتجىو ،ثە ثێ ئەوەی
ثساًێ خبتىى ئەوەی لجىڵە یبى ًب؟ ..خبتىى لە گفتىگۆدا ثىو لەگەڵ پیبوەکە ،ئبراًى هبت و ثە گىێیذا چرپبًذ
کە ًبزاًێ چی لەو ئبژەاڵًە ثکب ..خبتىى دەضتجەجێ پیبوەکەی لە ثردًەوەی دەضت و دیبرییەکەی ئبگبدارکردەوە..
پبظ هەوڵی کبثراو پێذاگیریی خبتىى ،کبثرا پەغیوبى ثىوەوە لە دیبرییەکەی و پێی وت:
 هي ثۆ کبرێک هبتجىوم ،ثەاڵم تۆ تێتگەیبًذم ،کە ًبتەوێ هبوکبرین ثکەی! ئەگەر ثەرتیلەکەت پێع خۆت ًەگەیػتبیە ،کبرەکەتن ئەخطتە ثبى دیەم.هەهلەکەت ئبرام ثجىەوە ..تەًهب ضەرەتبتکێیەکی ًبجۆر ثە ئبراضتەی هبڵی خبتىى هەثىو لە الیەى دوو ڕێجىارەوە،
چەًذ جبرێک ثە ثەردەرکەکەیذا هبتي و چىوى ..دواجبریبى کە ڕۆغتي ئیتر ًەگەڕاًەوە ،چەًذ کەضێک ثبڵجەضتیبى
کردى و ثراًە ثەردەهی جەرثەزەی دەهبهکذار:

-

ئەگەر گیبًی خۆتبى خۆظ ئەوێ؟ ثێ ئەوەی غەو لە غىێٌێکی غبردا هەڵىاضرێي ،داًی پیب ثٌێي کێ

ڕایطپبردووى..
 ثبوەڕ ثکە گەورەم ئێوە ئبگبداری هیچ ًییي ..کبک ضیبوەظ پێی وتیي هەرکبت خبتىى لە هبڵ هبتەدەر ،تەًهبئبگبدارم ثکەًەوەو ثچي ثە ڕێی کبری خۆتبًەوە.
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 ئێىە الی ئەو کبر ئەکەى؟ ًەخێر گەورەم! ڕۆژاًەی دە کرێکبری دا ثە هەر یەکێکوبى ،لە ثری کرێی ئەهڕۆو ضجەی.خبتىى کە ضەالریی و غەًگیی و لەظ ضىکیی ئبراًىی ثیٌی ،چىوە دڵییەوە ،ئەو ڕۆژە تب ئێىارە چبودێریی
هەڵطىکەوتی ئەو کچەی کرد ..ئێىارە ئبراًى پرضی :خبتىى وا ئێىارەیە ..هي چی ثکەم؟
 ئەهػەو ثچۆرەوە ثۆ هبڵەوە ..ضجەی تەدارەکی خۆتبى ڕێکجخەى و ئیتر لەگەڵ هبهت و ضێ خىغکەکەت ،ثچٌەئەو دوو ژوورەی الی تەًیػتی خبًىەکەو ضجەی کە گەڕایتەوە ،لەگەڵ یەک دواًێکذا ئەتٌێرم ،کەلىپەلی الیەق ثە
خۆتبى و غىێٌەکە ثکڕى ..جلىثەرگیػتبى تبزە ثکەًەوە ..ـەرهبًیع ثذە ثەو ضێ ژًە ،ئەو دوو ژوورەی پػتەوە ثۆ
خۆیبى ڕێکجخەى و ثەردەوام دواًیبى لە دەوروثەرم ثي.
غەوێکی درەًگ ًبهەیەک ـڕێذرایە هبڵی ضیبوەغەوە ،ئبگبدار کراثىوەوە ضٌىری خۆی ثساًێت و کەش ًەًێرێ ثە
پەرێسی هبڵی خبتىًذا ،لەثەرئەوەی ئەگەر ئەهجبرە ثە ئبگبدارکردًەوەیەک لێی خۆظ ثي ،جبری داهبتىو ضەری
ثەثەردەرکی هبڵەکەیەوە هەڵئەواضرێ ..ضیبوەظ لەثٌەڕەتەوە پیبوێکی ترضٌۆک و کەهفبم ثىو ،ثە ًبهەکە
زارەترەک ثىو ..دەرک و ثبًی تىًذ لبین کردو لە ژووریػەوە ًەئەضرەوت.
گىڵەًبر تب درەًگبًی غەو لە جێگەکەی پبغبدا چبوەڕواًی کردو هەر ًەگەڕایەوە ..خەوی لێکەوت و کبتێ ثەیبًی
خەثەری ثىوەوە پبغبی لێ ًییە ..هەضتی ثە الوازیی خۆی ئەکرد لەثەردەهی پبغبدا ..پێی واثىو ئەو دەرەلەتی
ـرت و ـێڵ و گەهەی پبغب ًبیەت و دەضتیع لەو خىلیبیە هەڵگرێ ثبغترە ..ثە هێوٌیی ثڕیبریذا جبرێکی تر
ًەگەڕێتەوە ثۆ ژوورەکەی پبغبو تەًهب لە خىارەوە چبوەڕواًی ثکبو ئیتر جێی ثبیەخیػی ًەهێٌێ..
ًەزاکەتػب کە ًەیئەتىاًی تەتەر ثٌێرێتەوە ثۆ الی ،لەثەر لەرەثبڵػ ثىوًی دەورو پػتی ..هیچ ڕێگەیەکی
لەثەردەهذا ًەهبثىو ،تب ئبگبداری ثکبتەوە لەوەی تىغی ئبزاری ضک هبتىوەو ئەهػەو ئەثێ چەًذ پسیػکێک ثە
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دیبریەوە ثي ..لەثەرئەوە ًەیىیطت ثگەڕێتەوە ژوورەکەی خۆی و خەڵکی تر ژوورەکەی ثجیٌي ..ئەو غەوە
پسیػکەکبى ثۆیبى دەرکەوت ثەردێکی گەورە لە زراویذایەو پێىیطتیی ثە ًەغتەرگەریی هەیە ..زۆر ًیگەراًی
گىڵەًبر ثىوً ،ەئەکرا ًەغتەرگەرییەکەظ دواثکەوێ و وەزیری پبضەواًییع داوای کردثىو ،هەواڵەکە
ثاڵوًەثێتەوەو ثىترێ چىوە ثۆ ضەـەر..
گىڵەًبر دوای لبوەڵتی ،هەوالًی ئبگبدارکردەوە کە ئەچي ثۆ کبرگەکبى ..ثە پەًبوپەضێردا چەًذ کبرگەیەک
چىوى ..لە کبرگەیەکیبًذا کچێک زۆر ثە وردی ثبضی پەرەپێذاًی ثەرهەههێٌبًی ثۆ کردً ..بوی لێ پرضی و پێع
ڕۆغتي:
 هىهب گیبى ،لە کبرەکەت ثىویتەوە ضەرداًن ثکە.ثە ثەر دوکبًێکی گەورەدا ئەڕۆغتي ،کىڕێکی هبوتەهەًی خۆی ضەرًجی گىڵەًبری ڕاکێػب ..چىارغبًەیەکی هىو
ڕەغی کەڵەگەت ،ڕێکپۆغێکی ثبزوو دەرپەڕیى ..هبتە ضەر ڕێگەیبى و داوای لێکرد هبوکبریی ثکبت لە کێػەیەکیذاو
ـەرهىوی داًیػتٌی لێکردى ..گىڵەًبر ثێ ئبگبیبًە هلی ًب ثۆ ژووەرەوەو لەگەڵیب داًیػت..
 خبتىًی گەورەم! زۆر لە کبتت ًبگرم ..هي ثبوکی دوو هٌبڵن ،لەضەر ئەم دوکبًە ڕۆژاًەکبریین ،ضەرکبرێکیگػتیی داًەڕۆکەی ثۆ هبوضەرەکەم کردووەو ثەڵێٌی پێذاوە ثە جیب ثىوًەوەی لە هي ،ئەو هبوضەرگیریی لەگەڵ
ئەکب ،ئێطتە هبوضەرەکەم هبڵی لە هي و ئەو دوو هٌبڵە کردووەتە دۆزەخ ..ثیکە ثە خبتری ئەو جىاًییەت،
چبرەضەرێکن ثۆ ثذۆزەرەوە ،ئەو دوای ضەروەت و ضبهبًی ضەرکبرەکە کەوتىوە ،ئەگیٌب هەر ئەڵێی یەکبًەیە ،هٌیع
هەژارو دەضت کىرتنً ،بتىاًن ئەوەی ئەو ئەیەوێ ثۆی داثیي ثکەم .
 ثە داخەوە ،دڵتەًگ ثىوم ..ضجەیٌێ وەرە ثۆ هبڵەوە ،چبەضەرێکی ثۆ ئەدۆزیٌەوە ..خەـەت ًەخۆی هب! هەگەرهي ثورم ثهێڵن ئەوە ڕوو ثذا .ضەرکبرەکە ًبوی چییە؟
کىڕە داًەویەوەو ثە زۆر دەضتی خبتىًی هبچکرد ..چیرۆکەکەی زۆر کبری تێکرد ..ثیری لەوە ئەکردەوە چۆى ئەم
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کبرەضبتە ثگەیەًێتە پبغبو ضەرکبرەکەی پێ ضسا ثذا ..ثەاڵم ضساداًی ضەرکبرەکە چبرەضەر ًەثىو ،ئەثىوایە لە
ثٌەڕەتەوە ثیر لە چبرەضەرکردًی گرـتی هەژارییەکەیبى ثکبتەوە ..ئەیػیساًی هەژاریی پەتب کىغٌذە
ثێچبرەضەرەکەی هەهلەکەتە ،کە ثەردەوام خۆی ًىێ ئەکبتەوەو تۆلێٌەرتر دەرئەکەوێ.
گىڵەًبر ثبکی ثەوە ًەثىو ًەزاکەت چىوەتە ضەـەر ،ضروغتی ئەو وا ثىو ،ئەوەًذە ثبیەخی ثە غتێک ئەدا تب
لەثەرچبوی ثىوایە ،هەر زوو ًەزاکەتی ثیر چىوەوەو ضەرلبڵی کبری تر ثىو.
هىهب هبتە الی و ثیرۆکەی داهەزراًذًی دەزگبی پرۆژەکبًی ثۆ ثبضکرد ،گىڵەًبر زۆر ثەخێرایی هىهبی دەضتکراوە
کرد ،ثۆ داهەزراًذًی ئەو دەزگبیەو خۆی کرد ثە ثەرپرضی تەواوی کبرگەو پرۆژەکبًی ..هىهب پێىیطتی ثە چەًذ
کەضێکی غبرەزا هەثىو لە کبری ثبزرگبًیی کردى و ثبزاڕگەرهیی و ضبؼکردًەوەو غوەک و داهبت کۆکردًەوەو
خەرجکردى ..هىهب ضەرجەم پێػٌیبزەکبًی لجىڵکردو ثە خۆی ضپبردەوە.
ئبراًى ثۆی هەثىو لە کبتی هبتٌی هیىاًذا ًبضٌبهەی هیىاًەکبى ثپرضێ ،ثۆ ئەوەی ثە خبتىًی ثڵێ ..لەم ڕێگەیەوە
ڕۆژاًە ڕاپۆرتی لەضەر ضەرداًیی کردى و دۆخی ًبو کۆغکی خبتىى ثۆ دەهبهکذار ئەًبرد ،ئەویع ثە ًهێٌی و ثە
دەضتی یەکێک لەو خىغکبًەی ئەچىوى ثۆ خىێٌذى ،وای ڕاهێٌبثىو ًەهێڵێ خىغکەکبًی تری پێی ثساًي

.

الی ئێىارەکەی ًبردی ثە دوای کىڕەی دوکبًذاردا ..داوای کرد ژًەکەغی ثجیٌێ و کێػەی هەژارییەکەغیبى ثۆ
چبرەضەر ثکبت ،ثەڵێٌی کردًەوەی دوکبًێکی گەورەغی پێذا ،کە ثچێتە چىارچێىەی کبرەکبًی هىهبوە ،ئەویع ثە
هەڵگرتٌەوەی لبزاًجی پێج یەک لە دوکبًەکەو ثۆ ضەرۆکبریی کردًیػی ،لەگەڵ هىهب پێک ثێت ..کىڕەکە ئەهەی
لە دڵگراى ثىو ،ثریطکەی چبوی گىڵەًبری خىێٌذثىوەوە کە هەیلی ثۆی هەثىو ،پێی خۆظ ثىو هەر الی خۆی
ثوێٌێتەوە ،داوای لێکرد ئەگەر هەر کبرێکی الی خۆی پێ ثطپێرێ ،ئەوەی پێ خۆغتر ئەثێ ..خبتىى لەم هەوڵەی
کىڕەکە ضڵەهییەوە ،لەثەرئەوە ـەراهۆغی کردو وتی هەر ئەوە غک ئەثەم..
گىڵەًبر لە هۆکبری ثەرەوثەرەکبریی هەڵىێطتەی کرد ،ثەاڵم کىڕەکە ئەیىیطت پبرەی زیبتی لێ ثخىاو هیچی تر،
لە غەلڵی پیبواًەی خۆیػی ڕائەثیٌی کە کچبى هەیلیبى ئەکرد ،پێی واثىو ئەگەر هەر ثەریەک کەوتٌێکیع لەگەڵ
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خبتىًذا ڕووثذا ،ئەثێتە هبیەی خێرو خۆغیی و ثەو پەیىەًذییە لە ڕووی داراییەوە پێ ئەگب ..ثەاڵم ترضەکەی
خبتىى لە پێذاگیریی زیبتری کىڕەکە ،گەیبًذیە ئەوەی پێی وت:
 کبتن ًەهب ،تۆ ئەتىاًی ثڕۆی ،کە ڕۆغتیتەوە هبوضەرەکەتن ثۆ ثٌێرە.کىڕەکەی دەرکرد ،کىڕە ثە ؼەهجبریی ثەرەو دوکبًەکەی هلی ڕێی گرت ..لە پڕێکذا ڕێی گۆڕی ثەرەو هبڵەوەو هەوڵی
لەگەڵ هبوضەرەکەی دا ثە جۆرێک خۆی لە خبتىى ًسیک ثکبتەوە ،تب ئەو ڕادەیەی ثجي ثە دەضتە خىغک ..ژًەی
داهبویع هەر لەگەڵ خبتىًی ثیٌی ،زهبًی تەتەڵەی کرد ،خبتىى هەضتی ثە گەهەیەک کرد ،لە هبوضەری کبثرا
تىڕە ثىو:

-

ئەگەر ئەوەی لەثبرەی ضەرکبرەکەوە ئەیڵێی ڕاضت و دروضت واًەثێت ،ضسای گەورە ئەدرێی

..

پبظ دوودڵییەک ،ژًەکە تەواوی ـێڵەکەی لە خبتىى گەیبًذ:
 هێردەکەم ئەو ڕێگەیەی ثۆ داًبوم و هیچ ضەرکبرێکیع ًبًبضن ،ئەو وتی ئەهە تەًهب ڕێگەیە ًسیکوبى ثکبتەوەلە خبتىى و پێی دەوڵەهەًذ ثجیي ..ئەو زۆر هەثەضتیەتی ثگب ثە تۆ ،ثیطتىیەتی دەضت و دڵەکەت چەًذ ثبغە..
خبتىى دیبرییەکی دا ثە ژًەکە:
 ئەوە ثەکبر ثێٌە ثۆ هبوەی داهبتىوت ،ثۆ خۆت و هٌبڵت. ثۆ خبتىًی گەورەم ثە جەًبثتی وتىە هٌبڵوبى هەیە؟!ضەعبتێکی ًەخبیبًذ پبضەواى چىوًە هبڵی کىڕەکەو دواتر ثە تبواًی تەـرەداى و هەڵخەڵەتبًذى ،ثە ضێ ضبڵ
زیٌذاًیی ثڕیبری ثۆ دەرچىو.
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ئەو غەوە پبغب ًەیئەتىاًی ثچێتەوە ژوورەکەی خۆی ،ثیری هەر الی گىڵەًبر ثىوً ،بهەیەکی کىرتی ًىضی،
ًەئیەزاًی ثیذاتە کێ ثیگەیەًێتە دەضتی ،تب هەواڵی ثەًذ کردًی کىڕەکەی ثیطت ..ثە دەرـەتی زاًی و وەزیری
پبضەواًیی ڕاضپبرد ثچێت ضەرداًی خبتىى ثکبت و لەًبو دەضت و پێىەًذەکەی دڵٌەوایی ثذاتەوەو دواتریع ئەم
ًبهەیەی ثە ًهێٌی ثذاتێ ..گىڵەًبر ًبهەکەی وەرگرت و دواتر لە ژووری ًىضتٌەکەیذا خىێٌذیەوە

:

((ثیرت ئەکەم گىڵەًبری جىاىً ،ەهئەزاًی چۆى هەواڵت ثذەهێ ًەغتەرگەریین ثۆ کراوەو لە ضەـەر ًین ..پسیػک
ئەڵێ ضێ غەوی تر ئەتىاًن ثچوەوە ژوورەکەی خۆم ،ثە ئبغکرا ضەرداًن ًەکەی ،دوای ضێ غەوەکە ،وەرە ثۆ الم))
واژۆو ًبوی ًەزاکەتی ثەضەرەوە ثىو ..گىڵەًبر ئەم ًبهەیەی پێخۆظ ثىو ،هەضتی کرد پبغب زۆری خۆظ ئەوێ،
هەرچەًذ ًەیئەزاًی پبغبی خۆظ ئەوێ یبى ًب ،ثەاڵم ثەالیەوە ثبظ ثىو هەر غتێکی لەگەڵ ثکبو ًسیکتر
ثکەوێتەوە ،لە پێػبوەکەدا ًبهەکەی ضىتبًذو ئبوەڕۆی ثەردایەوە ضەری ..حەزی لە خىاردًەوە ثىوً ،ە غەراثی لە
ثەردەضتذا ثىوً ،ە کەضیع هەثىو لەگەڵیب داًیػێ ..ثیری ڕەیهبى و ضبتە خۆغەکبًی کەوتەوەً ..ەیئەزاًی کێ
ثخبتە غىێٌی ..داًی ثە خۆیذا گرت و چبوەڕواًی هەضتبًەوەی ًەزاکەت ثىو غەراثەکەی ثۆ پەیب ثکب.
ئەو دزەی کبتی خۆی چىوە ضەر هبڵی پبڵێىراوی غىراکەو دواتر دەًگی ثۆ کۆکردەوە تب ضەری خطت ..ثیری لەوە
کردەوە ثبغتریي غىێٌێک ثۆ دزی کردى هبڵی پڕ ژًی خبتىًە ..لە دوای ًیىەی غەو هەڵی کىتبیە ضەرهبڵەکەی و
پێع ئەوەی هەوڵی غکبًذًی دەرگبی کۆغک ثذا ،هەر لە حەوغەکەوە کىڕە هەضتیبرەکبًی جەرثەزە گەیػتٌە ضەری
و ثێ ئەوەی خبتىى ضىضەی کۆثىوًەوەیبى ثکب ،لە پػتەوە تىًذ دەهیبى گرت و ثبڵجەضتیبى کردو ثردیبى ثۆ
دەهبهکذار ..دەهبهکذار ًەیىیطت دزەکە ثجیٌێ ،دواى لەواًەی ضەر ثە خۆی ثىوى و لە "ثٌکەی دوو" پبضەواى ثىو،
ئبگبداری کردًەوەو دزەیبى دایە دەضتیبًەوە ..گەیەًرایە ثٌکەو وایبى ًیػبًذا دوو کەش ئەم دزەیبى گرتىوەو
ڕادەضتی پبضەواًەکبًیبى کردووە ،هەواڵەکە ًەگەیػتجىوە خبتىى ،دزەکە لە ڕێی ًبضیبوێکیەوە ئبگبداری ئەًذاهی
غىراکەی کردەوەو ئەویع خۆی ثە پەلە هبت و لە ژێر دەضتیبًی دەرهێٌبو ثڕە پبرەیەکیػی ثۆ کردە دیبری ..ضجەی
ئەم ضەرگىزغتەیە گەیػتە خبتىى و ًەیساًی کێ دەضگیری کردووە ،ثەاڵم پێیبى وت ـەرهبدی ئەًذاهی غىرا ئبزادی
کردووە ..تەًگەتبو ثىو ثە پەلە خۆی گەیبًذە غىراو ـەرهبدی جیبکردەوە ..ضەرزەًػتی زۆری کرد لەضەر
ڕووداوەکەی غەوێ ..ـەرهبد ضەرەتب هیچ وەاڵهێکی ًەثىو ،تب خبتىى ئبرام ثىوەوەو دواتر لە ضەرەتبوە ثبضەکەی
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ثۆ گێڕایەوە ..زۆر ثە وردی ثبضی ثەرژەوەًذییە خۆییەکبى و تێکەڵکردًی ثە ضیبضەت ثۆ کرد ..ـەرهبد ژیراًە
کبری کردە ضەر خبتىى.
ـەرهبد لە هبتیی گىڵەًبردا لطەی ثۆ ئەکرد:
 ئبگبدرم ضیبضەت کردًی تۆ ،ثٌی ثۆغە ،پبیەی لبین ًییە ،لەثەرئەوەی خبوەًی ضەرهبیە ًیت ..ضەرهبیە ثەثەزەیی و هرۆڤذۆضتیی و " گىًبحە " پێکەوە ًبًرێ ..ئەثێ دڵت ثکەی ثە ثەرد ..چبو ثجڕیتە دەضتی ئەو هٌبڵەی
ئەچێ لە دوکبًێک غت ثکڕێ ،ئەثێ تۆ پێػتر غتێکت لەو پبرەیەی دەضتی خىاردثێ ..کرێکبرێک دە خػتی لە کۆڵ
ًبوەو لە ژێر ضىرەتبوی هبویٌذا ًمە ًمیەتی ،تۆ ثیر لەوە هەکەرەوە گىًبحە ،هەوڵ ثذە دوو خػتی تر ثخەیتە
ضەرپػتی ،کەهترت لەضەر ثکەوێ ..ئەو کبتەی پرۆژەکبًت گەیػتٌە ئبضتی پرۆژەی هیریی ،ئەتىاًی ثە لطە
لىضەکبًت خەڵکەکەظ ثە دەوری خۆتەوە ثهێڵیەوە ..ئەم خەڵکە وەـبیبى ًییەو ثە هیچ ًبزاًي و لەت تێر ًبثي،
هەرچییبى ثۆ ثکەی ،ئەو ڕۆژەی لێت هەڵگەڕاًەوە ،ـیرعەوًیع ثە هبًبتەوە ًبیەت ..لەت هەهێڵە ئەوەًذە تێر
ثي دەضتت لێ هەڵگرى ،پێىیطتیت ثە هەر کەضێک ًەهب ،تڕۆی کە ،وەـبو ئەهەکذاریی ثیرکردًەوەی ًەزاًەکبًە .
دواتر کبتی کۆثىوًەوەی غىرا هبت و ـەرهبد ثە جێی هێػت ،خبتىى داوای کرد غەو ثیجیٌێتەوە ..ـەرهبد
تێیگەیبًذ هەر ئەوەًذە کبتی هەثىوً ،بتىاًي جبرێکی تر داثٌیػٌەو.
زەًگەکەی ـەرهبد ثۆ ثە ئبگب هێٌبًەوەی گىڵەًبر ،ئەوەًذە تىًذ ثىو گىڵەًبر تەًهب هەضتی ثە زایەڵەیەک
ئەکردو ًەیئەتىاًی ثە ڕەواًیی لێی تێ ثگب ..پێىیطتیی ثە داًیػتٌی زیبتر ثىو لەگەڵیب ،ئەو ثە تەًهب جبرێک
ثبثەتە ئبڵۆزەکبًی وەرًەئەگرت ،ئەو کبتەی تێی گەیػتجب ،ئیتر ثەضی ثىو ثۆ ئەوەی داهێٌبًی تیب ثکب
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ثەلەدەر کبری دەوڵەتێک لە کبروثبری خۆپبرێسیذا ،گروپەکەی کبکەالش خبتىًیبى ئەپبراضت ..غێىاًی ئەو ڕۆژە
ثیٌیبى وا هەوالى و ضێ چەکذاری تر ثە هەڵەداواى لە هبڵی خبتىًەوە دەرچىوى ..دواتر دًیب تبریکی کردو
ـەرهبدی ئەًذاهی غىرا ئەگەڕایەوە ثۆ هبڵەوە ،دوای ئەوەی پبضەواًەکبًی خۆی هەرەخەش کرد ،هەوالى و ضێ
چەکذارەکەی تر ،لەو دیىی دەرکی حەوغەوە دەضت و چبوی ـەرهبدیبى ثەضتەوەو پێع خۆیبى دا ..جەرثەزە
ئەیساًی ـڕاًذًەکەی پەیىەًذی ثە چیرۆکی دزەکەوە هەیە ،ثەاڵم ًەیئەزاًی چی ثە ضەر ـەرهبد ئەهێٌێ ،ثبوەڕی
واثىو خبتىى هریػکێکی پێ لە ئبو ًبکرێ ،جب کىغتٌی هرۆڤێک ..چبودێری کرد ثساًێ چبرەًىضی ثە کىێ ئەگب .
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ئەو ڕۆژە خبتىى چىوەوە خبًىوە کۆًەکەی خۆی و هەرچی غەراثی هەثىو ،لە هەهبًەی خطتي و یەکێ لە کىڕەکبًی
ثردو خطتیە ضەر غبًی ..خبتىى ضەرچبوەی ثبدەی لێ گیراثىوەوە ،هەر ئەثىوایە دەضتی ثکەوێ ،تەواو ئبلىدە
ثجىو.
دەضت و چبوی ـەرهبدیبى کردەوەو ثێذەًگیبى کردو چىوًە دەرەوە ..ژوورەکە کەضی تیب ًەثىو ،ـەرهبد لە جێی
خۆی ًەجىاڵو ثە ثێ هیچ دڵەڕاوکێ و ترضێک چبوەڕواًی ـەرهبًذەری ـڕاًذًەکە ثىو ،کۆغکەکەی ال ضەیر ثىو،
لەثەر ئەوەی لە هبڵی هیچ یەکێک لەو کەضبًە ًەئەچىو کە ثیٌیجىوی ..هبڵێکی ضەًگیي و گراًجەهبی وا ئەم
ًەیجیٌیجێ ،ئەثێ هبڵی کێ ثێ ..گىڵەًبر ثەضەرو ضٌگی ڕووت و جلی گراًجەهبوە ،ثە زەردەخەًەیەکی غیریٌەوە
دەرکەوت ...ـەرهبد چەپڵەی ثۆ لێذاو ئبـەریٌی کرد ،پێی وت چبوەڕواًی ئەو هەهىو ثىێریی و ثسێىییەی لێ
ًەکردووەو ئەو هەهىو تەڕالًییەی خبتىًیػی ال ضەیرە کە ثەوجۆرە کراوەیە ،ئەو ثە ژًێکی کۆًەپبرێسی ًبضیىە.
 ویطتن پێت ثڵێن هێس هەهىو غتێک ئەکب. کبتییە گەورەم ..ضەرهبیەت ًەثێ هەرەش ئەهێٌێ ..هیچ غتێک لە ثەردەهی ضەرهبیەدا خۆی ثۆ ًبگیرێ..هردًیع دوائەخب ثب ثساًی.
گفتىگۆ ًەثىو ،زیبتر گىێ ڕادێراًی خبتىى ثىو ثۆ ـەرهبد ..پەیىەًذی ثبزرگبًیی تبکەکەضیی و ضیبضەتی ثە
عەلڵیەتی خۆی ثۆ ڕووًکردەوە ،کە تەواوکەری یەکترى ،ئەهەظ ثٌەهبی ضیطتوە هەًبو گەًیىەکبًە ..ثبضی
چەًذیي جۆر ثبزرگبًی ثۆ کرد ،کە ثە ثڕیبری ضیبضی ڕێگەی لەثەردەهذا خۆظ ئەکرێ ،هەهىو پرۆژە وردەکبًی
خبتىًی ثە پرۆژەی ثێ خێرو خۆ ضەرلبڵکردى داًب ..ثبضی هبوردەکردًی ثۆ کرد ،پبظ ئەوەی لە کەهىکىڕیەکبًی
ثبزاڕی ئێرە تێگەیػت ،ثچێتە دەرەوەی هەهلەکەت ..ثبضی کردًەوەی کێڵگەیەکی خبغخبغی ثۆ کرد ،کە پبغب چۆى
غىێٌە ضبردەکبًی ثۆ خۆی هەڵجژاردووە ..گىڵەًبر تەلەی ضەری ئەهبت..
 -هیىاًذارییەکەت ثبظ ًەثىو.
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 ثە کچەکبًن وت خۆم خسهەتی ئەم هیىاًە ئەکەم ،ئێىە ثچٌە غىێٌی خۆتبى. ئەهب! تێگەیػتن ..کەواتە ًبکىژرێن ،ثۆم هەیە داوای غەراثیع ثکەم. تب هي هەثن ،کەش ًبتىاًێ ثێ ثەالتذا ..ئەهر ئەکەی ،غەراثت ثۆ ئەهێٌن. ثجىرە خبتىًی گەورە غەرهٌذەم ..ثەاڵم وەک وتوبى ضیبضەت ثەرژەوەًذییە ،ئەی هي ثەراهجەر ثەوەی ـێری ئەوزاًطتەت ئەکەم ،چین دەضت ئەکەوێ؟
 هەرچی ثفەرهىوی! ثبغە کەواتە ڕێک ئەکەویي لە کبتی خۆیذا ثیخەهە ڕوو. هەرکبتێ داوای هەر غتێ ثکەی ،دەهىدەضت ئەگبتە ثەر دەضتت.گىڵەًبر غەراثی هێٌبو دوو پێکی تێکرد ،جێی ضەرضبهیی ـەرهبد ثىو کە ثەغذاریی ئەکب ،تب ضەرخۆظ ثىوًیبى
گىڵەًبر دەرثبرەی خبغخبظ و پۆدرەکە زاًیبری وەرگرت ،تێگەیػت ڕێگەی دەوڵەهەًذ ثىوًی خێرایە ،ثۆ
ضبؼکردًەوەو ثبزاڕیع ،ـەرهبد پەلەی لێ ًەکردو داوای ئبراهیی لێکرد.
لەضەرخۆغیذا ئبگبیبى لە خۆیبى ثڕاثىو ،لە ثبوەغی یەکذا ًیوچە ڕووت ثجىًەوە ،ـەرهبد داوای ژووری ًىضتٌی
کرد ،گىڵەًبر هبتەوە ضەرخۆو لە ترضی ًەزاکەت ًەک دواتر پێی ثساًێ ،ڕێی ئەوەی لێگرت ،ـەرهبد خۆی ثۆ
ًەگیرا:
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 ڕاضتە لە ضیبضەتذا دۆضتبیەتی و دوژهٌبیەتی تبضەر ًییە ..ثەاڵم غتێکی تیبیە پێی ئەڵێي ڕەوغتی ضیبضی،گرًگتریي ڕەوغتیع ثەجێهێٌبًی ثەڵێٌە.
 کەش وەک هي خبوەى ثەڵێي ًییە. دەی ثەڵێٌەکەت ثجە ضەر ،ئەهە داواکبرییە ثەراهجەرەکەی هٌە..گىڵەًبری ضەرخۆظ ثە ثسەیەکەوە دەضتی گرت ثۆ ژووری ًىضتٌی یەکەم و ثۆ یەکەهیٌجبر لە ژیبًیذا لەگەڵ
پیبوێک جىوت ثىو.
هەًذێک ئەثٌە پرۆژە ثۆ گیبًجەخػیي و هەًذێکی تریع گیبًجەخػەکبى ئەکەى ثە پرۆژە ..گىڵەًبر ثیری لەوە
کردەوە کبکەالش ثکب ثە پبرێسەری ثەرژەوەًذییە ًىێیەکبًی ،ـەرهبد ثە ڕاوێژکبری هىڵک و هبڵ و پالى داًبًی،
ئەرکی هىهب ـراواًتر ثکبتەوەو تەواوی پرۆژەکبًی داهبتىو ثخبتە ژێر دەضتییەوە ..پێىیطتیی ثە کەضبًی تریع
هەثىو لێی ًسیک ثجٌەوە.
جەرثەزە ضەری لە ًهێٌی ـڕاًذًی ـەرهبدو گەڕاًەوەی لە ًیىەی غەودا دەرًەئەچىو ،ثە تبیجەت وا ئەهػەو هەر
تبریک داهبت ،ثە پێی خۆی ئەچێتەوە هبڵی خبتىى ..ئبراًىظ هیچ ضۆراخێکی دەضت ًەکەوتجىوً ،بچبر ثىو ئبراًى
ڕاضپێرێ زۆر ثە وردیی ضەرًج ثذات و گىێ لىاڵخ ثێ ثۆ هەر جىڵەو لطەیەک ..ئبراًى ثێ ضىود هەوڵی زۆری داو
هیچی ثە هیچ ًەکرد ،خبتىى دەرگبی یەکەهیػی ثە ڕووی هەهىواًذا داخطتجىو.
ـەرهبد کتێجی ئبثىریی تبیجەتی ثۆ گىڵەًبر هێٌبو داوای لێکرد لە یەک دوو ڕۆژێکذا تەواوی ثکبت و کتێجی تر
وەرثگرێ ،ثە دەم ثبدە ًۆغیٌەوە ثبضی گرًگیی عەهجبری ثۆ کرد:
لە ئێطتەدا عەهجبرەکبى گرًگي ..ئەتىاًی پبغەکەوتی داًەوێڵەو ثەروثىهی تری تیب ثکەیت ،لە هەر لەیراًێکذا
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ئەتىاًی دەری ثخەیت و ثبزاڕی پێ هطۆگەر ثکەیت ..ئەو ًرخەی ئێطتە پێی ئەدەیت ،لە ضەرپػتەو خطتٌەڕووی
زۆرە ،وا هەکە داواکبرییەکەت ئەوەًذە زۆر ثێ گراًی لەضەر خۆتی گراى ثکەیت ..ثە غێٌەیی و پەلەی هیچت
ًەثێ ،لەثەردەضتی خۆتذایە ..ثە ثیبًىی جێ ًػیٌکردًی خەڵکی هەژارو کەهذەراهەتەوە ،داوای زەوی ثکەو خبًىوی
چەًذیي ًهۆهیی دروضت ثکەو ثە ثەرًبهەیەک وا ئەکەیي هەر ثەغێکی ثە دەیبى جبر زیبتر لە ثەهبی ڕاضتەلیٌەی
ثفرۆغیتەوە..
لە کبتی ًبى و چب ئبهبدەکردًی ثەیبًیذا ،ئبراًى دەـری غەراثەکەی غەوێی دۆزییەوە ،وردتر چبوی گێڕاو ثیٌی دوو
پەرداخ ثە جۆرێکی جیبواز لە غىێٌەکەی خۆیبًذا داًراوًەتەوە ،وەک ئەوە ًەثىو کە خۆی دایٌبوى ،دڵٌیب ثىوەوە
لەوەی ئەهػەو پێکەوە غەراثیبى خىاردووەتەوە ..دواتر ثە وردیی تەواوی لبپ و لبچبغ و کەوچک و چەلۆی
ًیػبى کرد کە چۆًیبى دائەًێ.
گىڵەًبر لەوەدا ثىو ژواًەکەی ًەزاکەتی ثیر ثچێتەوە ،لە پڕدا ثیری هبتەوە ،هەهىو پرۆژەکبًی خۆی لەو ڕۆژەدا
ڕاگرت و کەضیػی ًەثیٌی ،تەًهب کتێجەکەی تیب خىێٌذەوە ..غەویع ـەرهبد هبت ،وەک ئەوەی ڕاهبتجىوى ثبضێکی
تری ثۆ کردەوە دەرثبرەی ثە کرێ گرتٌی هەرەزەی جىتیبراى ،ثەو هەرجەی ثە هەرزاى لە ژێر دەضتیبى دەری ثێٌێ
و دواتریع هەر کبرەکە ثە ڕۆژاًەکبرییەکی کەم ثذاتەوە ثە خۆیبى ..ـەرهبد داوای غەراثی کرد ،گىڵەًبر غەراثی
هێٌب تەًهب یەک پەرداخی داًب:
 ئەی تۆ؟ هیىاًی تبیجەتن دێيً ،بکرێ هەضت ثن. واهساًی ئەو هەهىو خۆ ڕازاًذًەوەیەت ثۆ هٌە؟ هەر ثۆ تۆیە ئبزیس گیبى ،کەضی تر غک ًبثەم خۆهی ثۆ ثڕازێٌوەوە ..ثە ئبرەزووی خۆت ثخۆرەوەو هي خسهەتتئەکەم ..ـەرهىو لطەکبًت تەواوکە.
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وەک غەواًی ترو کەهێک زووتر ثە دڵخۆغیی زۆریی هەردووکیبًەوە ،هبڵئبواییبى کرد ..ـەرهبد دڵٌیب ثىوەوە لەوەی
کە گىڵەًبر تەًهب لەثەر هیىاى ثەغذاری خىاردًەوەکەی ًەکرد..
دوای پبککردًەوەی غىێٌی داًیػتٌەکە ،ئبراًىی ثبًگ کرد تب ثساًێ لە کبتی داًیػتٌەکەیذا کەش ًەهبتىوە،
ئبراًى پێی وت کەش ًەهبتىوەو هیچیع ڕووی ًەداوە ،کەهێک داًیػت ثۆ خىێٌذًەوەی کتێجەکەو چبیەکی ئبراًىی
خىاردەوەو ثە ئبراًىی وت ئەخەوم ..چىوە ژووری ًىضتي و دەرکەی داخطت و دەضتێکی ثە خۆیذا هێٌبو کەوتە ڕێ
ثەرەو الی ًەزاکەتػب.
پبغب لە جێگەی خۆی ًەثسوا ،دڵخۆغییەکەی زۆری ثە ثیٌیٌی گىڵەًبر ئەوەًذە ثىو کە ًەیئەتىاًی دەری ًەثڕێ..
گىڵەًبر لەضەرەتبوە ثبضی ـەرهبدی ثۆ کرد کە چۆى لەم هبوە کەهەدا ًبضی و ضىودی زۆری لێىەرگرتىوە ..ثەاڵم
هەضت ثىوى و ضەرخۆغیی و ضەرجێگەییەکبًی ثبش ًەکرد ..تەواوی پرۆژەو پێػٌیبزو ڕاضپبردەکبًی گێڕایەوە،
پرضی ثە ًەزاکەت کرد کە ئەو کبراًە ثکبت یبى ًبً ..ەزاکەت کە هەهىو ضەرداًەکبًی ـەرهبدی پێ گەیػتجىوەوە،
دڵکرهێ ثىو تب ئەو کبتەی گىڵەًبر ثە ثێ غبردًەوە هەهىو غتێکی ثۆ ثبضکرد ..زیبتر دڵٌیب ثىوەوە لە ڕاضتگۆیی
گىڵەًبر:
 هەوڵی ًەئەدا لێت ًسیک ثکەوێتەوە؟ دوور لە لطەی جەًبثت ،ڕای ئەوەی ًییە ،ثە گىللەیەک هێػکین ئەپژاًذ. ثە دڵوە ..هي ئەهساًی هبهػۆت ئەکب ،کەهێکیع دڵن کرهێ ثىو ،هەتیىەکە جىاًەو وتن ڕەًگە ثتىاًێ کبرت تێثکب ،تۆ گەر ڕاضتگۆ ًەثىویتبیە ئەتتىاًی ثبضی هبتٌەکەغی ًەکەی ،لە تۆ دڵٌیبم گىڵی گیبى ،ثەاڵم وریبثە پیبو
ئبهبًی ًییە ،ثە لطەی خۆظ و چبکەکردى دێتە پێػەوە ثۆ ئەو هەراهەی ًیبزی ثىوە.
 -گەورەم هەرکبتێ ثیطتت الغەکەی لە هبڵی هي ثرایە دەرەوە ،ضىور ثساًە دەضتی ثۆ ثردووم.
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 زۆر چبکە ..هي هبوکبریت ئەکەم لە هەهىو ئەو پرۆژاًەتذا کە ئەو ثبضی کردووى ،دیبرە پیبوێکی هۆغوەًذودەوڵەتوەدارە ..خۆم تۆوی خبغخبظ و زەوییەکی ضبردی ثبغیػت ئەدەهێ و کڕیبریػت لەضەر هي ..کبرێکی ثبغی
کردووە لەو ثیری ڕەظ و ڕووت پەرضتیی و عەوام ثە غت زاًیٌەی دوور خطتىویتەوە ..هي ئەهىیطت خۆت ڕات
ثگۆڕی ..ثب پێت ثڵێن ،ئەو هەژاراًەی تۆ ضەواو هبهەڵەت ئەکردى ،ثەش ثۆ پڕ کردًەوەی ضەًگەرەکبى و زیٌذاى و
کێڵگەکبى کەڵکیبى هەیە ،خسهەتیبى ثکەیت یبى ثیبًکىژی و ثیبًجڕی ،الی ئەواى هەر یەک غتە.
 تەواو گەورەم! ئێطتە ئەگەر ثتەوێ ثیبًجٌی ،هٌیع هبوکبرتن ..هي ئەزاًن لەضبی هیهری تۆوە لە هیچن کەمًبثێ ،هەر تۆم هەثی هي ئبضىودەم ..دەی ورەظ ثذەرە ثەر خۆت زوو چبک ثجەوە.
 هٌیع وەک تۆ پەلەهە گىڵە گیبى! چی ثکەم ئبزار کىغتوی ،لە پڕا ئەم ثەاڵیەم ثۆ ًبزڵ ثىو ..پسیػکەکەئەڵێ دوای هبًگێک ئەگەڕێیتەوە ژیبًی ئبضبیی خۆتً ،بثێ تب ئەو کبتە ثخۆیتەوەو هەهىو جىڵەیەکی ًبئبضبیی
لەدەؼەیە.
 زۆر زۆرە پبغبی گەورەم!گرًگتریي ئىهێذی هەژاراى ،ضەالهەتیی هٌبڵ و خبًەوادەیەتی ،پەیىەًذی ثبغی لەگەڵ غتەکبًی تردا ًییە تب
ثجێتە هەرالی و ئىهێذی لەضەر هەڵچٌێ ..هەر هەهىوغیبى چبویبى لە دەرووی ڕووى و کراًەوەی ثەختیبًە ..هەر
لەگەڵ گىڵەًبر جبڕی ئەوەی دا ،کە ئەیەوێ هەژارو ًەداراًی گەلەکەی ثخبتە ضەرکبر ،ئەهەغی وەک هەًگبوێکی
ثچىک ثۆ چبککردًی ثبرو گىزەراًی خەڵک لە لەڵەهذا ..هەژاراًی هەهلەکەت پەیتب پەیتبو دەضتە دەضتە ئەچىوى
ثۆ خۆ ًبوًىش کردى و ئەوەیبى ثە دەروویەک زاًی لێیبى کراثێتەوەو لطەیەک ضەری هەڵذا ثىو ،لەوەدا ثىو ثجێ
ثە دروغن:
"ئەی چۆى؟ ثەری تەًگبًە کىرتە ،تۆ ثڵێی تب هردى هەر وا ثیي".
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جوىجىڵی گىڵەًبرً ،ەزاکەتػبی تەًگەتبو کردثىو ،پێی واثىو ئەثێ ڕاثگیرێ ،ئەگیٌب کەضی ثە دەضتەوە ًبهێٌێ و
دواتریع خەیبڵی تریع ئەکەوێتە ضەری . .غەوێ کە گىڵەًبر گەڕایەوە ثۆ الی ،لێی پرضی:
 چەًذ ئیػت ثە ـەرهبد هبوە؟ ثەلەدەر تىێکڵە ضیرێ. دەی ثە پێی تیۆرەکەی خۆی ئەثێ چی لێ ثکرێ؟ ئەثێ تڕۆی ثکەی. ـەرهبًتە گەورەم. ًب ئەهە ـەرهبى ًییە ..دەی خۆ ئەثێ خۆت غتی لێ ـێر ثىوثی و جێ ثەجێػیبى ثکەی ..ئەوەظ ثیروثبوەڕی ئەوکبثرایەیە.
 ڕاضتە گەورەم! ئەثێ تڕۆ ثکرێ و ئیتر تىخٌی هي ًەکەوێ.هەرچەًذ گىڵەًبر الی ًەزاکەت ثەضەر خۆی ًەهێٌب ..ثەاڵم غکطتێکی چبوەڕواًٌەکراو ثىو ثۆ ئەو ..پەًجەی
پەغیوبًی گەضت دوای ئەوەی هەهىو ًهێٌییەکی خطتە ثەردەهی ًەزاکەت ..تبزە کبر لە کبر ترازاوەو ثڕیبریذا ئەهە
ثکبتە واًەیەک و پەًذی لێىەرثگرێ ..ثەزەیی ثە ـەرهبددا ئەهبتەوە ،ئەثێت لە چەًذ ڕۆژی داهبتىودا ـەرهبد
دوور ثخبتەوە ،ثۆی هەثىو ثیر لە کىغتٌی ًەکبتەوە ،ثەاڵم لەو ًهێٌییە ئەترضب کە لە ًێىاًیبًذایە ،ثە درکبًذًی
گىڵەًبری ثە غێٌەیی ئەکىغتً ..بچبر ثىو هەوالى ثبًگ ثکبت و داوای کىغتٌی ثکبت لە هبوەی دوو ڕۆژدا ..غەویع
کە ـەرهبد گەڕایەوە الی هەضتی ثە هیچ ًیگەراًییەکی گىڵەًبر ًەئەکردو هەر وەک غەواًی تریبى ثەضەر ئەثرد.
کبتێ هەوالى هەواڵەکەی ثە وەزیری پبضەواًیی گەیبًذ ،وەزیر داوای لێکرد ئەو ڕۆژە دوای ثخبت ثۆ ضجەی ..دواتر
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هەوالى الی وەزیر هبتە دەرەوەو ثەرەو هبڵی خۆی کەوتەڕێ ..لە ڕێگەیذا ضێ کەش ثىوى ثە هبوغبًیی و
ثێذەًگیبى کردو دواتر چبویبى ثەضتەوەو ثەرەو هبڵی جەرثەزەی دەهبهکذاریبى ثرد.
ئەو غەوە هبڵە هەژارەکبى ًەثێ ،هیچ غىێٌێک ئبرام ًەثىو ،ـەرهبدیع هەضتی ثە ًیگەراًیی گىڵەًبر کرد کە
پبضەواًەکەی دیبر ًییە ..زۆر ضەرودڵی ًەگرت و زوو جێی هێػت ..پبغبو وەزیریع ًیگەراى ثىوى..
جەرثەزە لێکۆڵیٌەوەی وردی لەگەڵ هەوالى کردو تەواوی ثبضەکە تێگەیػت ..هەًذێک تەکٌیکی لێکۆڵیٌەوەی
ثەکبرهێٌبو گەیػتە ئەًجبهێکی ترضٌبک(( ..لەو کبتەدا کە تەلە لە یبوەرضیي کرا ،هەوالى ضىێٌذی خىارد ئەو
تەلەی ًەکردووەو تەًهب پبضەواًیی تەلەکەراًی کردووە ،ئەوەظ ثە ضەرپەرغتیی ڕاضتەوخۆی وەزیرو چبودێریی
پبغب کراً ))..بوی تەلەکەراى و ضەرپەرغتیبرە هەیذاًییەکەغی پێ وتي.
ضەثبرەت ثە هەوڵی کىغتٌی ـەرهبد ،هیچی لەثبرەوە ًەزاًی تەًهب ئەوەًذە ًەثێ ،خبتىى ـەرهبًی پێذاوەو
ئەویع ثە ثێ ئبگبداریی خبتىى ،پرضی وەزیری کردوە ..دوای لێپرضیٌەوەی تەواو ،هەوالًیبى ڕەواًەی گىًذێکی
دوورە دەضت کرد.
هەواڵی غەڕگە تەًهب ضەرکەوتٌێکی ثچىکی ضىپبی هەهلەکەتە ،دوای ئبراهییەکی درێژخبیەى ..کبکەالش ًبیەوێ
ثگەڕێتەوە ثۆ ئبوەداًیی و ثەردەوام پالًی ًىێی ثۆ غەڕکردى دائەًب ،لەم غەڕەدا پالًێکیبًی ثەکبرهێٌبو
ضەرکەوتٌەکەی هطۆگەر ثىوً ..ەزاکەتػب کەضی خۆی ثۆ چبودێریی کردًی داًبثىو ،تب ئبگبداری هبتىچۆو
گەڕاًەوەی ثێ ثۆ ئبوەداًیی ،ئەم هەواڵە لە ڕێگەی خەضرەوی ًبو ئەًجىهەًی وەزارەتی پبضەواًییەوە ثە
دەهبهکذار گەیػتجىوەوە ..لەثەرئەوە ثۆ ضەالهەتیی گروپەکە ،کبکەالش ًەئەگەڕایەوە

.

گروپی دەهبهکذار ثۆ پبراضتٌی خبتىى و ئبراهیی واڵت لەًبو ڕەعیەتذا لە هەڵکػبًذا ثىو ،داهىدەزگبکبًی هیریػی
گرتجىوەوە ،زۆر کەش لە ـەراهۆغکراوەکبى و ئەواًەی ًبعەدالەتیی زۆریبى لەًبو حىکوڕاًیذا ئەثیٌی ،ژێر ثە ژێر
پەیىەًذییبى ثەم گروپەوە کردثىو ،هەر دەهبهکذاریع ثە ضەرۆکی گروپەکەظ ًبضراثىو ..کبر گەیػتە ئەوەی
ضیخىڕێکی وەزیریع چىوە ًبو گروپەکەوە ،ثەاڵم تەًهب چبیچییەکی ئەًبضیی و لە ـڕوـیػبڵ زیبتریع هیچی لێ
ًەئەئەثیطت ،لەثەرئەوە وەزیر ثە هەًذی وەرًەگرت ،ثەاڵم چبودێریػیبى خطتە ضەر.
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دەهبهکذار هەضتی ثە هەترضییەکی گەورە کرد لەضەر خبتىى ،ثەاڵم پێىیطتیی ثەوە ثىو هۆی هەوڵی کىغتٌی
ـەرهبدی ثۆ ڕووى ثکبتەوە ..ثۆ پبراضتٌی زیبتری خبتىى لە تێىەگالًی گالًی ثە کىغتٌی ـەرهبد ،ثڕیبری
دوورخطتٌەوەی ـەرهبدی دا ثە ـڕاًذًی ثۆ کىێرە دێیەک ،ثە ثێ لێپرضیٌەوە.
هەواڵی ـڕاًذًی ـەرهبد لە هەهلەکەتذا دەًگی دایەوە ..خەاڵت دیبریکرا ثۆ هەر کەش زاًیبری لەثبرەوە ثذاتە
هیریی ..چەًذیي ڕاگەیبًذًی پڕوپىوچ و ثێ ًرخ ثاڵوکراًەوە ..جگە لە دزەکە ،ثۆ تەواوی خەڵک جێی ثبیەخ و
گرًگیی پێذاى ًەثىو ..غەواًە پبغب هەواڵی لە گىڵەًبر ئەپرضی ،لە دڵەوە گىڵەًبر پبغبو پبغب گىڵەًبری ثە
ئەًجبهذەرەکە ئەزاًی و کەضیػیبى دەریبى ًەئەثڕی ..پبغب هەترضی زیبتری لە گىڵەًبر لێ ًیػتجىو ،هەضتی
ئەکرد هەوالى و ـەرهبدیػی غبردووەتەوەو ًبیذرکێٌێ ،کەواتە هێسی هەیەو پێىیطتە زوو ضٌىردار ثکرێ،
چبودێریی وردتری خطتەضەر ..گىڵەًبریع ثە غبردًەوەی ئەو دوواًە هەضتی ثە هەترضیی کرد لەضەر ژیبًی خۆی
و هەضتی کرد پبغب لەوەدا کە دەضتکراوەی کرد ثۆ کۆکردًەوەی ضەرهبیە ،ڕاضتگۆ ًەثىو لەگەڵیب ..لەثەرئەوە
هەهىو ئەو ثبًگەوازاًەی ثۆ کۆکردًەوەی دەضتی کبر کردثىوی ،ثە ڕاگەیەًراوێک دوای خطت ثۆ کبتی دیبریی
ًەکراو ..کبتێ پبغب پرضیبری لێکرد:
 تبلەتی هیچن ًەهبوە گەوەرم ،هي دەضتن ثەکبر ًەکردووە جبرێ ،پبضەواًەکەم و ـەرهبد لە چبو دیبر ًەهبى..داخۆ دەضت ثەکبر ثکەم ،چی ڕوو ئەدا؟
ًەزاکەتػب ثە وردیی دیمەتی ڕوخطبری گىڵەًبری ئەدا ،هەضتی ثە ڕاضتگۆیی کرد لە ثیبًىی کػبًەوەی دەضت
پێکردًی پرۆژەکبًی:
 ڕاضتت پێ ئەڵێن گىڵەًبر ،تب ئێطتە هەضتن ئەکرد تۆ لە پػت وى ثىوًی ـەرهبدو پبضەواًەکەوە ثی ،دیبرەزەیٌن ثە هەڵەیذا ثردثىوم ..کەواتە هي و تۆ ًبحەزێکی غبراوەهبى هەیە.
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گەورەم هي هەوالًن ڕاضپبرد ثۆ کىغتٌی ـەرهبد وەک ڕێککەوتیي ،ئیتر ثۆ ئەثێ ئەو ثػبرهەوە؟ " ثە

زەردەخەًەوە" ثەاڵم هٌیع گىهبًن کرد جەًبثت هەردوکیبًت ـت کردثێ.
 پێن وتی پەیىەًذین ثە کبری تۆوە ًییە ،هي ثوکردایە ڕاضتەوخۆ پێن ئەوتی ..گرًگ ئەوەیە دوژهٌەکەهبىثذۆزیٌەوەً ،ەک یەکتری تبواًجبر ثکەیي..
گىڵەًبر لە ژێر ـػبری پبغبغذاً ،ەچىوەوە ژێر ثبری ئەوەی دەضت ثکبت ثە پرۆژەکبًی ،هىهبی ثبًگ کردەوەو لە
ضطت کردًی چبالکیی پرۆژە ثچىکەکبى ئبگبداری کردەوە ..ثەاڵم گىڵەًبرو پبغب هەًذێ وردە ثیرۆکەیبى خطتە
ثەردەهی یەکتر ،ثۆ ڕاوکردًی ًبحەزەکبًیبى.
ثەیبًی زوو ثىو ،غبر ثەضەر هەواڵێکی دڵخۆغکەردا کەوت ..ثبیسی کۆًە ضەر دەضتەی چەکذارەکبًی پیروەیص و
جێجەجێکبری کىغتٌە ًهێٌییەکبًی ًەزاکەتػب ،لە هبڵەکەی خۆیذا لەگەڵ یەکێک لە یبوەرەکبًیذا ،لە لەًبرە
دراثىوى ..هەرچەًذ خەڵک ًەیئەزاًی ئەهە لە پبی چییەو کێ هەڵیىاضیىى ،ثەاڵم خۆغحبڵ ثىوى کە دوو پیبوی
پیروەیص و هەڵخەڵەتێٌەری ئەو هەهىو گەًجەی ثریٌذارو ضەلەت و ضمىت کراى ،ثەم دەردە چىوى ..پبغب
دڵٌیبتر ثىو لە ثێ تبواًیی گىڵەًبر ..ـەرهبًی دا ثە وەزیری پبضەواًیی:
 ثبجەکەی هەر چییەک و هەرچۆًێک ثىوە ،هي ثکىژەکبًن لە تۆ ئەوێ.چبیچی داهبو یەکەهیي کەش ثىو گیراو ثە زەثری لێذاىً ،بوی خىرغیذی درکبًذو خىرغیذیع کە لە ژێر
ئەغکەًجەدا گیبًی ضپبرد ،هیچ ًبوێکی تری ًەدرکبًذو چبیچییەکەظ ًبچبر کرا داى ثەوەدا ثٌێ کە ثکىژی ثبیس و
یبوەرەکەی ثىوە ..ثۆ ثەیبًی ڕۆژی دووەم تەرهی خىرغیذی کىژراوو چبیچی ثە ًبوجەرگەی ثبزاڕدا هەڵىاضرا ثىوى و
لێی ًىضراثىو ثکىژەکبًی ثبیسو یبوەرەکەی ..هەرچەًذ پبغب لە دڵەوە ثبوەڕی ثەوە ًەثىو ئەو دوواًە ثکىژە
ڕاضتەلیٌەکە ثي ،ثەاڵم کەؾ و کىڵێکی داهرکبو ئبـەریٌی وەزیری پبضەواًیی کرد ،ئەیساًی گەر ثکىژی ڕاضتەلیٌە
ثذۆرایەتەوە ،ثە زیٌذوویی ئەهێٌراًە ثەردەهی ..لە هەهلەکەتیػذا خەڵکبًێکی زۆر ثەم کبرە تىڕە ثىوى.
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خبتىى خۆی چىوە ًبو کبرگە ثچىکەکبى و هىهبظ پێی گەیػت و پێذاویطتیی و داهبتەکەی ثۆ ڕووى ئەکردەوە..
خبتىى لطەوثبضی ثەضەردا ئەهێٌبو خۆغحبڵیی خۆی دەرئەثڕی ثەراهجەر ثە کىغتٌی ثبیسو یبوەرەکەی و
خەڵکەکەظ ثە هەهبى غێىە ..ئەو ئەیىیطت ضەرەداوێکی دەضت ثکەوێ ثۆ ًبضیٌی ثکىژەکبى ،هیچی دەضت ًەکەوت
تب لە کبرگەیەکیبًذا کچێکی هەرزەکبر وتی ئەڵێي گروپی دەهبهکذار کىغتىیبًي ،خبتىى زۆر ثە دوای لطەکەیذا
چىو لە کێی ثیطتىوەو کێ ئەیبًٌبضێ ،ثەاڵم هیچی لێ هەڵٌەکڕاًذ ..گەرچی کچەکە یبى هەر کەضێکی تر غتێکی
ثساًیجب ،خبتىى ئەوەًذەی هتوبًە هەثىو پێی ثڵێي..
ثەرە ثەرە پبغبو خبتىى دەضتیبى کردەوە ثە خىاردًەوەی هەی ..جۆرەکەی پێ گۆڕی ،گىڵەًبر هەهىو جۆرە
ثبدەیەکی تبلی ئەکردەوەً ..ەزاکەت لەضەر هەواڵەکەی خبتىى ـەرهبًی دەرکردثىو ثۆ دۆزیٌەوەی گروپی
دەهبهکذار ..هەهىو هەثەضتی گىڵەًبر دۆزیٌەوەی ـەرهبد ثىو ،چىى لە درکبًذًی ًهێٌییەکبًی ئەضڵەهییەوە
ئبراًى ًیگەراًیی زۆری پێىە دیبر ثىو ،هەهىو خەهی ئەو ثجىوە چبودێریی کردًی خبتىى ،چبودێریی کردًەکەی ثە
زەلیی هەضت پێ ئەکرا ..گىڵەًبر ئەم ثبرەی ئبراًىی پێ ئبضبیی ًەثىو ،ثبًگی کردو ثە غێٌەیی کەوتە
هەڵڕغتٌی خۆغەویطتی خۆی ثۆ ئەو و داوای لە ئبراًىظ کرد ،هۆی ًیگەراًییەکەی خۆی پێ ثڵێ ..ضەرەتب ئبراًى
ویطتی ًکىوڵیی لە ًیگەراًییەکەی ثکبت ..ثەاڵم دواتر ئەرکی خۆی وەک ئەهەکێک ثۆ خبتىى ثبش کرد:
 هي ئەهەوێ هەر غتێکی ًبئبضبیین ثیٌی ،ئبگبدارت ثکەهەوە ..ئەم ڕۆژاًەظ کەهێک هەترضیی هەیەً ،بهەوێوەک جبراى لێت ثێخەم ثن.
 کێ پێی وتىوی هەترضیی هەیە؟ کىا؟ هیچ غتێک ڕووی داوە؟ئەی چۆى خبتىى؟ هەهىو خەڵک ثبضی ـڕاًذًی پبضەواًەکەت و کىغتٌی ثبیسو یبوەرەکەی و ثکىژەکبًی ئەکب.
 -ئبوا لەًبو خەڵکب ثبش گەرهە؟
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 ثەڵێ هەهىو هەهلەکەت دەضتەو ًسایبًە تۆ لەًبو ئەم ثەاڵ ثبریٌەدا ضەالهەت ثیت.گىڵەًبر کە زاًی هەهبى لطە ضىاو و دووثبرەکبًە ،لطەکبًی ثە هەًذ وەرًەگرت و ڕایطپبرد کە زیبتر وریبثێ و
ڕاضتە ئەثێ لە هەهىو غتێ ثە گىهبى ثي ..ثەاڵم هەر لە ڕووی خۆپبرێسییەوە ،یەکێک لە ژًەکبًی ڕاضپبرد
چبودێریی ئبراًى ثکب.
ئبراًى ًبهەیەکی درایە دەضت ،لێی ًىضراثىو:
((دوای خىێٌذًەوەیً ،بهەکە لەًبوثەرە ..چبودێریی تەواوی کبتی ًىضتٌی خبتىى ثکە)) تب کبرەکەرەکە چىو
خبتىًی لە ًبهەکە ئبگبدار کردەوە ،ئبراًى ًبهەکەی ضىتبًذو پبغوبوەکەی ـڕێذا ..خبتىى پرضیبری ئەو ًبهەیەی
لێکرد ..ئبراًى ًەیئەتىاًی درۆی لەگەڵ ثکب ،چىى ئەیساًی خبتىى پێی زاًیىە ..داوای کرد هەردووکیبى تەًهب ثي،
ئەو کبتە ثبضی ئەکب:
 خبتىًی گەورەم ،تکبیە ًهێٌییەکەم ثپبرێسە. پبرێسراوە ثێخەهجە ئبراًىی جىاى ،دەی ثساًن ئەو ًبهەیە چی ثىو؟ لەگەڵ ئەو کىڕەی ًبهەکەی ثۆ هێٌبم پەیىەًذی خۆغەویطتیوبى هەیەو داوای لێکردووم کەش ًەزاًێ ،تبئەوەًذە پبرە کۆ ئەکبتەوە ثتىاًێ هبوضەرگیرییەکەی پێ ثکب..
خبتىى کە حەزی ثە ثیطتٌی ئەو چیرۆکبًە ثىو ،داوای لە ئبراًى کرد ثۆی ثبش ثکبو ئبراًىظ چیرۆکی کچێکی
هبوڕێی کۆًی خۆی ،کرد ثە چیرۆکی خۆی و زۆریػی پێىە ًب ،گىڵەًبر ثەڵێٌی پێذا کە یبرهەتیبى ئەدا ثۆ
هبوضەرگیرییەکەیبى.
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ڕوحی ضەرکردایەتی کردى لە هرۆڤذا خىلیبیەکی گػتییە ،ئەو کەضبًەی پێی ًبگەى ،لە درەًگبًێکی ژیبًذا
ثێهىودەیی چۆکیبى پێ دائەدا ..خبوەًی دەرووًە ضبدەکبى ،یەک دیىی ژیبى ئەثیٌي و پێیبى وایە ثە ئبضبًیی
ئەتىاًي ئەواًی تر ڕام ثکەى ،کە هەر لە ثٌەڕەتەوە ئەم جۆرەی هرۆڤ ڕاهکراوەکبًي ..گىڵەًبر ئەیساًی لە ڕێگەی
گەیػتي ثەو ئبهبًجەدا هەورازو ًػێىی زۆری تێ ئەکەوێ ،لەم هبوەیەدا وای ثە ثبغتر زاًی ثێهىودەیی خۆی ًیػبى
ثذات و وەک خۆ ثە دەضتەوەدەرێک خۆی ثۆ پبغب ًوبیع ثکبً ..ەزاکەت درکی ثە ًبئىهێذییەکەی کردثىو ،ئەهػەو
کە درەًگبًێ گەیػتەوە الی ،ثە پەلە هێسی خىاردًەوەکەی ڕازاًذەوەو ثە پبغبی وت ،ئەهػەو ضەهب ئەکەم ،ضەهبی
ثێساریی ،ضەهبیەک هەهىو خبًەکبًی جەضتەم ثگرێتەوە ،ثچێتە خىێي و ئێطکوەوە.
ًەزاکەت زەردەخەًەیەکی کردو ئبهبژەی کرد داًیػێ:
 پێع ئەوەی هەضت ثی ثەرًبهەی ثەیبًیت کۆ کردًەوەی خەڵکەو ئەیبًهێٌیتە ثەر کۆغکەکەم ،داوای چبوەًىضیپبضەواًەکەت ثکە ،تب خەڵکە پػتیىاًەکەت زیبتر ثي ثبغترە ..دوو ضەرکردەی ضەرثبزیی پڕچەک و ،ضەد
ضەرثبزت ئەدەهێ  ،هەر کەضێکی تریع خۆثەخػبًە دوایبى ئەکەوێ ،چەکذار ئەکرێ ..غىێٌی غبردًەوەی
پبضەواًەکەت دۆزراوەتەوە ،ئەواى کە هێرغیبى ثرد ،هەم پبضەواًەکەت ثۆ ئەهێٌٌەوە ،هەم غىێٌی ـەرهبدیع
ئەدۆزًەوە ..دوای ئەوەظ هێسێکی ثبغت ئەدەهێ ثۆ پبرێسگبریی کردًی خۆت و کۆغکەکەت ..تۆ ئەزاًی هي ًبتىاًن
ئەو دیىی کۆغکی ئەـطىًبویی ـەراهۆغکەم ،هەر دزە کردًێک ضەرلەثەری واڵت ئەغێىێٌێ.
 چۆى جەًبثی پبغب؟ هبًبی ئەوەیە هي لەغکرەکە ثە ڕێ ثخەم؟ ثەڵێ ،کە لەغکرەکە هبتە ثەردەگبت ،خۆت ًسای ضەالهەتییبى ثۆ ثکەو ثەڕێیبى ثکە .گىڵەًبر ًەیئەزاًی لە خۆغیب چی ثکب؟ تب داًیػتٌەکەی تەواو ثىو ،گەغکەی خۆغیی هەثىو ،خەًذە لێىی ثەرًەدا،
جبرێکی تر ڕوحی پێػڕەویی تێگەڕایەوە.
کبتێ دەهبهکذار ثیطتی خبتىى خەریکی خۆ ضبزداًە ثۆ خۆپیػبًذاى ،ترضێکی زۆری لێ ًیػت ،هەضتی کرد ئەم
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کبرەی یبری کردًە ثە ئبگر ..ثە پەلە زۆر کەضی لە گروپەکە ئبگبدار کردەوە ،خبتىى ثپبرێسى و ًەهێڵي تىغی
هیچ ثەاڵیەک ثجێ ..دەوروثەری ًیىەڕۆ لەًبو دڵەڕاوکێی خەڵک و گروپی دەهبهکذاردا ،خەڵکێکی زۆر کۆثىوًەوەو
ثەرەو کۆغکی پبغبیەتی کەوتٌە ڕێ ..خبتىى خرایە ًبوەڕاضتی خەڵکەکەوەو ًەیبًهێػت پێػڕەو ثێ ،تب ئەو
کبتەی ًىێٌەری ًەزاکەت هبت و داوای دەهڕاضتێکی لێکردى ..کەوتٌە وتىوێژو ثە گەڕاًەوەی ًىێٌەر ،ئەوی غەو
ًەزاکەت ثە گىڵەًبری وتجىو جێجەجێ کرا ..ئبضتی جەهبوەریی خبتىى گەیػتە ترۆپک و دەهبهکذاریع ئبهی
ثەثەردا هبتەوە ..کۆثىوًەوەیەکی خێرای لەگەڵ ئەًذاهبًی تر کردو ثە پەلە کەضێک ڕەواًە کرا جێی ـەرهبدو
هەوالى ثگۆڕى و دوور ثخرێٌەوە لەو ًبوچەیە ..ثڕیبریػیبًذا ثە ـڕاًذًی خبتىى ،لەثەرئەوەی ئەثێتە ضەرچبوەی
هەترضیی ثۆ ضەر خۆی و گروپەکەظ ..چىى ئبگبداری ثەرًبهەی گروپەکە ًییەو ًبزاًێت لە ثٌەڕەتەوە ثۆ
پبرێسگبریی خۆی داًراوە..
ثۆ ضەرلەثەیبًی ڕۆژی ئبیٌذە ،ضىپبکە ثە ـەرهبًذەیی دارکۆ و ئەردەغێر ئبهبدەکرا ،جگە لە خەڵکێکی تری
گیبًفیذای خبتىى ،دەهبهکذار ضی کەضی تری ًبردثىو ثۆ خۆ پڕ چەک کردى و ئەواًیع چىوًە ڕیسی
هێرغجەراًەوە ..خبتىى لەثەردەهی کۆغکەکەی خۆیذا هبڵئبوایی کردى و هیىای ضەرکەوتٌی ثێ زیبًی ثۆ خىاضتي..
ئبراًى ڕاپۆرتی خۆی دا ،کبتی ًىضتٌی خبتىًی دیبریی کردثىو ..ثەضەرهبتەکەی خۆیػی ثۆ گێڕاثىوًەوە ،داوای
کردثىو تەًهب ئەو کەضە ًبهە ئبڵىگۆڕ ثکبت کە وەک خۆغەویطتن ًبضراوە.
گىڵەًبر لە خۆغیی خۆیذا هەضت ثىو ،ئەم پػتگیرییەی خەڵکی ثە ضەرکەوتٌێکی گەورەو دەگوەًی ژیبًی زاًی..
وەک ضیوجۆلی هیللی گەورەی هەهلەکەت و ًبڕازیی ثە دەضەاڵتی پبغب دەرکەوت ،ئەم ضەرکەوتٌەغی ثە دیبریی
ًەزاکەتػب زاًی ..ثیرۆکەیەکی ًىێی خطتە ثەردەهی پبغب:
 گەورەم تۆ ئەزاًی ئەو خەڵکە لە حىکوڕاًیی هەهلەکەت ثە گلەییي ..هي داوا ئەکەم ڕێگەم پێ ثذەی هەهىویبىکۆثکەهەوەو دواتر پێػٌیبزێک ثخەهە ثەردەهی ثەڕێست ثۆ گفتىگۆ دەرثبرەی ژیبى و گىزەراًی خەڵک ..جەًبثیػت
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ئەوە ًیػبى ثذە کە هي ًىێٌەری ڕاضتەلیٌەی خەڵکن ،داوا ثکە وەزیفەیەک لە هیرییذا وەرثگرم ،ئەوکبتە هەًذێ
وردەچبکطبزیی ئەکەیي و هەهىو خەڵکەکەظ ئەهێٌوەوە ژێر ڕکێفی جەًبثتبى و هەرچی ورتەظ ثکب ورتەی ئەثڕم.
 ثیرۆکەیەکی جىاًە ..ثەاڵم ئێطتە زووە ،ثب پبضەواًەکەت ثۆ ثهێٌٌەوەو ضەرکەوى ،ئەوکبتە ئەوەظ ئەکەیي،وەزارەتێکت ئەدەهێ و ئیتر ثە ئبغکراو ثە لبچبؼیع ئەتىاًیي یەکتر ثجیٌیي.
 ضىپبش گەورەم هي لە هیهرەثبًییت ڕائەثیٌن ،لەثەرئەوە پێػٌیبزەکەم ثۆ کردی ..تۆ ثب جبرێ هەضتیتەوە..ثەزهی غەواًوبى گەرهکەیي ،ثب ثڕژێیٌە ًبو یەکەوە ..ئەو کبتە دەضت پێ ئەکەیي ..ثەڵێ جبرێ زووە ،تب
هەڵٌەضیتەوە هیچ ًبکەیي ،ئەزاًی چەًذ دەهێکە چبوەڕواًن.
 -ئبی گىڵە ًبزاًی ثە ثیٌیٌت چ ثڵێطەیەکن لێ ثەرز ئەثێتەوە ،ئیتر وا جبرێ ثەاڵو دەرد و دوو ًبهێڵێ

.

گىڵەًبر گەڕایەوە دۆخی هەڵپەی جبراًی ،لە ئێطتەوە هەهىو خى و ڕەوغتی گۆڕا ،ثەڵێٌی چىوًە ًبو حىکوڕاًیی
وەرگرت ،ثەڵێٌی غەوی ضىورو پبغبژًیی ژێر ثە ژێریی وەرگرت ..ئیتر لە ئبکبرو کبرو کردەوەیذا وەک غبژى هەڵص
و کەوتی ئەکردو لەگەڵ تەواوی کبرثەدەضتبًی ثەردەضتیػیذا لىت ثەرزیی پێىە دەرکەوت
هىهبی ثبًگکردو داوای لێکرد پرۆژەکبى چبالک ثکبتەوە:
 تۆ غەواى کبرت چییە؟ ثۆ غەواًە ًبیەی لێرە تب درەًگبى پێکەوە ثیي و گەًجێتیی خۆهبى ثە ثب ثذەیي؟ ڕاضتییەکەی ئەثێ پرش ثە ثبوک و ثرام ثکەمً ،بزاًن ئەواى ڕێن ئەدەى یبى ًب؟! هەرچەًذ جەًبثتیبى زۆرخۆظ ئەوێ ،لەو ثبوەڕەدا ًین ڕێگیریین لێ ثکەى.
گىڵەًبر ویطتی غەواًی ڕەیهبى دووثبرە ثکبتەوە ،هەرچەًذ لە هىهبغی ئەڕواًی کچی ئەو ثەزهبًە ًەثىو،
لەثەرئەوەی کەضی تریػی ثۆ پێع چىوًە الی ًەزاکەت غک ًەئەثرد ..ثیری لەوە ئەکردەوە ثەرە ثەرە ثیخبتە
ضەر ضیک و ضەودای ضەهبو خىاردًەوە.
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ئەردەغێر ـەرهبًذەی ثەالدا خطتٌی غەڕەکبى ثىو لەثەرەی پبغبدا ..گەر هەوالى لە غىێٌی خۆی ًەجىڵێٌرایە،
غەڕێکی گەورە ئەلەوهب ،ثە تبیجەت ضی چەکذاری دەهبهکذار لە پػتەوە چبودێریی ڕەوغی هێرغەکەیبى ئەکردو لە
ئبى و ضبتذا ثىو دەضت ثکەًەوە ،چىى ئەیبًساًی ئەردەغێر لە غەڕدا ثەزەیی ًییەو کىغتي تەًهب چبرەضەری
ئەوە ..دارکۆ ًەخػەی ثۆ داڕغتي و ثەو پێیە پالًی گرتٌی ڕـێٌەرەکبًی داًب ،کبتێ ئەردەغێر هێرغەکەی کرد،
تەًهب هەًذێ پبغوبوەی ثیٌی کە ئبهبژە ثىوى ثۆ ثىوًی دەضتجەضەرێک لەو هبڵەدا ،هبڵەکەظ چۆڵکراثىو

.

کەضێکیبى ًبردەوە ثۆ الی وەزیری پبضەواًیی و ثبرودۆخەکەیبى تێگەیبًذ ،ئەویع ـەرهبًی ثۆ ًبردًەوە تەواوی
ًبوچەکە ،گىًذ ثە گىًذ ثپػکٌي ،پێی واثىو زۆر دوور ًەکەوتىوًەوە

.

غەو هىهب هبتە الی خبتىى و خۆغحبڵیی هبڵی ثبوکی پێ ڕاگەیبًذ کە خبتىى کچەکەیبًی هەڵجژاردووە ثجێ ثە
دەضتە خىغکی ..گىڵەًبر کبرەکەرەکبًی ًبرد ثۆ پػىو هەر خۆی و هىهب هبًەوە ..دەضتی کرد ثە غەراة خىاردًەوەو
داوای لێکرد ثەغذاریی ثکب ،ثەاڵم هىهب تەًهب یەک پێکی ثە درێژیی داًیػتٌەکە خىاردەوەو حەزی پێی ًەثىو،
لەثەر دڵی خبتىًیع ًەئەکرا ڕەتی ثکبتەوە ..لەثەر ئەوەی یەکەهیي جبری ثىو هەی ثخىاتەوە ،ثۆ تبوێک کەهێک
ضەری گەرم ثىو ..ثە خبتىًی وت غتێکی ضەیری ثەضەر هبتىوە لێی تێ ًبگب چییە ..خبتىى ثبضی هەضتیی و
دڵخۆغیی ثۆ کرد:
 هەر ئەوەًذەی ڕاهبتی ،ئیتر دەضتی لێ هەڵٌبگری. ثەاڵم خبتىى ثجىرە ًبخۆظ ثىو. کە ڕاهبتی خۆظ ئەثێ ،یەکەهجبرە هەروا ئەثێ.ضێ کەش هبتي ثۆ ـڕاًذًی خبتىى ..لەثەر دەرگبوە ئبراًى ئبگبداری کردى ثکػێٌەوە ،لەثەر ئەوەی هبوڕێیەکی
لەوێیە ..ئەواًیع کبتەکەیبى گۆڕی ثۆ دوای ًىضتٌی خبتىى.
هىهب ثبضی هبڵی ثبوکی ثۆ گىڵەًبر کرد ،کە ثبری داراییبى خراپەو لەوەتبی ئەم ئیػەکبًی گرتىوەتە دەضت و
هىچەی زیبدی کردووە ،کەهێک ثىژاوًەتەوە ،هەر ئەو هۆیەظ هبڵی ثبوکی خۆغحبڵ کردووە ثە هبوڕێیەتییەکەیبى..
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گىڵەًبریع ثۆ زیبتر هبًذاًی هبڵی ثبوکی دواتر چەردەیەک پبرەی ثۆ هێٌب ثۆ پڕ کردًەوەی پێذاویطتییەکبًیبى،
هەرچەًذ هىهب زۆر ویطتی وەری ًەگرێ و پێی وت ئێطتە زۆر ثبغیي ،ثەاڵم گىڵەًبر ثۆ خۆظ کردًی
داًیػتٌەکبًی خۆی و ثەردەواهیی هبهػۆی هىهب ،زۆری لێکردو ثە زۆر پێی لجىڵکرد

.

جەرثەزەی دەهبهکذار پەرۆظ ثىو ثۆ ثیٌیٌی گىڵەًبر ،ڕایطپبردى ئەهػەو لێیگەڕێي ،هیىاًی هەثىوەو هبًذووە،
کبرەکە ثخەًە ضجەی ..داوای چۆًێتیی دروضت کردًی کێلىًی دەرگبکبًیػی لێکردى تب لە ڕێی ئبراًىەوە دەضتیبى
ثکەوێ ..ثە هەثەضتی ئەوەی گەر ضجەی غەویع هیىاًذارییەکەی دروضت ثىوەوە ،چەکذارەکبًی کەرەضتەی پێىیطت
ثجەى لەگەڵ خۆیبى ثۆ کردًەوەی دەرکەکبى.
غەو لە کبتی کێىهبڵ کردًی ًبوچەکەدا ،هەریەک لە ئەردەغێرو دارکۆ ثە جیب ڕۆیػتي هەر یەک ثە الیەکذا..
کۆهەڵەکەی دارکۆ ژهبرەیبى ًسیکەی حەـتب کەضێک ئەثىوى ،لە ڕێگەیبًذا چبویبى ثە کبرواًێک کەوت ،داوای
وەضتبًیبى لێ کردى ثە هەثەضتی پػکٌیي و خۆًبضبًذًیبى ،کبرواًچییەکبى لبچبخچیی تفەًگ ثىوى و ژهبرەیبى
زیبتر لە ثیطت کەضێک ئەثىو ،لە ثری ڕاگرتٌی کبرواًەکە ثە تەلە وەاڵهیبى داًەوەو هەر لە دەضڕێژی یەکەهذا
دارکۆو دوواى لە پبضەواًە تبیجەتییەکبًی پێکراى ..لبچبخچییەکبى ئەیبًساًی ئەهە ضىپبی هیرییەو هەر
ثبرەکەیبى ثگیرایە ،لەًبو غبردا هەڵئەواضراى ..لەثەرئەوە غەڕیبى هەڵجژارد ..غەڕێکی گەرم دەضتی پێکرد،
ئەوەی ضەرثبزی هەهلەکەت ثىو لە چبوتروکبًێکذا هەاڵتي ،گروپی دەهبهکذار کە داثەظ ثىوى ثەضەر هەردوو ثەرەی
دارکۆو ئەردەغێردا ،پبًسە کەضیبى لەگەڵ دارکۆ ثىوى و غەڕێکی ڕووثەڕوویبى کرد ،ئەواًیع ضیبًیبى لێ کىژراو
ثەًبچبریی کػبًەوە ..لبچبخچییەکبًیع ثبرەکەیبى گىاضتەوەو ثە الڕێیبًذا ثردو لە کەًذێک غبردیبًەوەو ثەو
غەوە ضٌىری هەهلەکەتیبى جێهێػت ..تب دًیب ڕووى ثىوەوەو ئەردەغێر گەیػتە غىێٌی ڕووداوەکە ،هیچ جىڵەیەک
لەوًبوەدا ًەهبثىو ،تەًهب تەرهی دارکۆی هەڵگرتەوەو ثە کەضێکذا ًبردیەوە ثۆ وەزیری پبضەواًیی.
ًەزاکەت و گىڵەًبر لە لطەوثبضی گەرهی ضەرخۆغیی و جبروثبر ضەهبو ثبوەغی تىًذدا ثبکیبى ثە ثبضکردًی
لەغکرەکەو خەڵک ًەهبثىو ..گىڵەًبر لە هیبًەی گفتىگۆی چڕیذا داوای لە ًەزاکەت کرد هىهبی ثۆ ثکبت ثە
ضەرکبری گػتیی ،ثەو هەرجەی لە کبرەکبًی گىڵەًبر داًەثڕێت و لە ڕۆژێکذا تەًهب ضەعبتێک ثچێتە ضەر
وەزیفەکەی و ثگەڕێتەوە ثۆ ضەر کبرەکبًی خۆی ..ئەویع ثەڵێٌی پێذا ضجەی دایئەهەزرێٌێ ..وا ڕێککەوتي ضجەی
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گىڵەًبر هىهب ثجبتە هبڵی خۆی و پبغب کەضێک ثٌێرێ ثە دوایذاو ثیجیٌێ ..گىڵەًبر ئەم کبرەی ثۆ ئەوە کرد تب
پێگەی کۆهەاڵیەتی هىهبو ثبری گىزەراًی چبرەضەر ثکبت و داًیػتي لە گەڵیب ئبضبیی ثێت.
ثەیبًی هەر کە دەرکی ژووری ًىضتٌی ترازاًذ ،ئبراًى پێی وت ئەهڕۆ ڕۆژێکی خۆظ ًییە ،ثبضی کىژراًی دارکۆو
کەضەکبًی تری ثۆ کرد ..گىڵەًبر پەغۆکب ..ثە پەلە خۆی گۆڕی و چىوە دەرەوە ..ڕاضتەوخۆ ثۆ الی وەزیری
پبضەواًیی و ئەویع پێی ڕاگەیبًذ کە ضێ کەضیع لە خۆثەخػەکبى کىژراوى ..گىڵەًبر ثێ ئىهێذ ثىو ،تێگەیػت
ـەرهبد لە لە کێىێکی ضەختذایەو ڕزگبر کردًی ئەضتەهە ..گەڕایەوە هبڵەوەو ًبردی ثە غىێي هىهبدا ..ئبگبداری
کردەوە کە دوور ًەکەوێتەوە ،ڕەًگە پبغب ثٌێرێ ثە دوایذاو وەزیفەیەکی گەورەی ثذاتێ:
 دوێٌێ ًبهەیەکن ثۆ ًبردو ئەهڕۆ وەاڵهەکەین دەضتکەوتەوە کە پبغب ثبًگت ئەکبو ثۆ وەزیفەیەکی ثبغتڕائەضپێرێ ..ثەاڵم دًیب وا ثە لىڕ گیراوە ،ڕەًگە هەر ثیریػی ثچێتەوە ..گرًگ ئەوەیە تۆ لێرەثە.
هىهب ثبوەغێکی تىًذی پیبکردو هبچی کرد:
 خبتىى گیبى غەرهٌذەی الی تۆم ،ئەو هەهىو هیهرەثبًییەت لە کىێ ثىو؟ -ثۆ تۆ هیچ ثە زایە ًبچێ هىهب گیبى ،تۆ خىغکی هٌیت.

-

خەجبڵەتن ئەکەی ثەو لطبًە ،تۆ هەر گەورەی هەهىواًی ..ضىپبش خبتىًی گەورەم

.

ًەزاکەتػب کىغتٌی دارکۆی لە دڵ گراى ثىو ،ـەرهبًی دا هێسێکی گەورەی تر ثە ـەرهبًذەیی خۆرەًگیس ثٌێرى ثۆ ثە
هبًبوە چىوًی هێسەکەی ئەردەغێرو وەزیری پبضەواًیی ڕاضپبرد ثۆ ڕێىڕەضوی ثەڕێ کردًیبى.
غبًذێکی دوژهي ثە ًهێٌیی داوای ثیٌیٌی ًەزاکەتػبیبى کردثىوً ،ەزاکەتیع ثە هەًذێ هەرجی پێػییي ڕازی ثىو
ثیبًجیٌێ ..ئەم ًیىەڕۆیە وادەی ثیٌیٌیبى ثىوً ..ەزاکەت کە ًبردی ثە داوای هىهبدا ،داوای گىڵەًبریػی کردثىو..
گىڵەًبر ئەوەی پێ ضەیر ثىو ،ضەرضىڕهبًی خۆی ثۆ هىهب دەرثڕی:
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 هي حەزم ثە چبرەی ًییەو هەر ثۆگەًی ًبوگەڵی ئەهکىژێ ،کەچی ئەو داوای کردوومً ،بزاًن چی ثکەم؟ ئەڵێنًەیەم ثبغترە!
 ثجىرە ڕای ئەوەم ًییە لطەی تیب ثکەم ،ثەاڵم خبتىى ًەهبتٌت کێػە ثۆ هەهىو الیەک دروضت ئەکب. ڕاضت ئەکەی ،ثبوەڕ ثکە ثە تبیجەت لەثەر تۆو ئیٌجب لەثەر خەڵک کە دێن.هىهب لىتفی ثۆ ًىاًذو دواتر پێکەوە چىوًە الی پبغب ،وەزیری پبضەواًیی و دیىاى و پڕوپبگەًذەظ لەوێ ثىوى..
ًەزاکەت جگە لە ضتبیع کردًی خبتىى ،کەهێک ثە ثباڵی هىهبغذا هەڵیذاو دەضتخۆغیی لە خبتىًیع کرد ثۆ
هەڵجژاردەکەی ..ـەرهبًی ثە وەزیری دیىاى کرد دەضتجەجێ لە وەزارەتی پیػەو کبرگەکبى ،ثە ضەرکبری گػتیی
دایجوەزرێٌێ ..دواتر ثەرًبهەی کۆثىوًەوەکەی ثۆ ثبش کردى و پێی ڕاگەیبًذى خبتىًیع وەک ًىێٌەری خەڵک
ثەغذار ئەثێ لە دیذاری غبًذەکەی دوژهي ،هىهب ویطتی ثڕوات ،پبغب خۆغحبڵیی خۆی ًیػبًذا لە ثىوًی دوو ژى
لەو کۆثىوًەوەیەدا ..دوژهي خىێٌذًەوەی ثۆ ثبرودۆخی غەڕ کردثىو ،چەًذ ًبوچەیەکی لە دەضت داثىو ،خىێٌی ثەر
ثجىو ،پبرێسگبری کردًی زیبتریػی لە ًبوچەکبًی تر ثە خىێٌی زیبتر دەضتەثەر ئەثىو ،لەثەرئەوە لە
کۆثىوًەوەکەدا داوای ڕاگرتٌی غەڕیبى کرد ثۆ هبوەی ضێ هبًگ ،تب لەو هبوەیەدا ثتىاًي ثگەًە ئەًجبهێک ثە
یەکجبرەکیی کۆتبیی ثەغەڕی ًێىاًیبى ثهێٌيً ..ەزاکەت پێع ئەوەی ثە هەرجەکە ڕازی ثێ ،وەک کەضبیەتیی
ضەرکەوتىو لە غەڕەکەدا هەًذێک هەرجی لىرضی ضەپبًذ ،ئەواًیع ثەغێک لەو هەرجبًەیبى خطتە ضێ هبًگەکەی
غەڕ ڕاگرتٌەوەو هەرچی پەیىەًذی ثە خەضبرەثژێریی و پىل و پبرەغەوە ثىو ،هەر لەوێذا ڕازیی ثىوى ..ثەهجۆرە
وەزیرەکبى ڕاضپێرراى هەر یەکیبى ثە ئەرکی خۆی هەڵجطێت و ڕەعیەت ئبگبدار ثکەًەوە ..خبتىًیع ثە ئەرکی خۆی
ڕەزاهەًذیی ًىاًذ ..وەزیری پڕوپبگەًذە هەلەکەی لۆضتەوەو داوای لە پبغب کرد ـەرهبى ثذات خبتىى جبڕی ئەم
ضەرکەوتٌە ثذات و وەزیری پبضەواًیی و خۆیػی لەگەڵیب ئبهبدە ثي ..پبغب پێػٌیبزەکەی پێ جىاى ثىو ،خبتىًیع
ڕازی ثىو ..دوا ًیىەڕۆ خەڵک کۆکرایەوەو خبتىًی ثە هەراهگەیػتىو ،ثە دڵخۆغییەکی زۆرەوە هەواڵەکەی ثە خەڵک
گەیبًذو هىهبی جىاًی ضەرضبم لەو دۆخەدا ،ثە جلىثەرگێکی زۆر ضەرًجڕاکێػەوە لە دەضتە ڕاضتیذا وەضتبثىو ،دوو
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وەزیرەکەو هەًذێک کبرثەدەضتیع لە الی چەپ و لە پػتییەوە ..ئبهەًگ و خۆغیی دەضتی پێکردو هەر وەک ئەوەی
ثە تەًهب خبتىى غەڕی کردثێ و ثڕیبر ثەدەضت ثىوثێ ،هەهىو دروغوەکبى ثە ثباڵی ئەودا ئەوتراى.
ئبهەًگ ثەرەو هبڵەکەی خبتىى کەوتەڕێ ،ئەویع داوای لە هىهب کرد ،ثە جىاًتریي غێىە خۆیبى ثڕازێٌٌەوە،
ئەیساًی خەڵکەکە دڵیبى ثە ثیٌیٌی خۆغە ،چەًذ ثۆ ضەرکەوتٌەکەیە ئەوەًذەظ لەثەر جىاًییەکەی ثجىوى ثە
غىێٌکەوتەی ،ثە هبکیبژی ًبیبة و جلی کراوەوە دەرکەوتي ،ئیتر کىڕوکبڵ کردیبى ثە ثەزهێک تب ئەو کبتە
هەهلەکەت خۆغیی وای ثە خۆیەوە ًەثیٌیجىو ،جبروثبریع دائەًەویەوە ثۆ هەڵگرتٌەوەی دەضڕۆکەکەی و ثە
خێراییەک ضٌگی دەرئەکەوت ،ئەوەًذەی تر گەًجەکبًی خرۆغبًذ ..جىاًیی هىهبظ هیچی لە خبتىى کەهتر ًەثىو،
پێکەوە دەضتیبى ئەگرت و ئەچىوى غبى ثەغبًی گەًجەکبى و هەر دەهەی لە گروپێکیبًذا ڕەغجەڵەکیبى گەرم
ئەکرد ..گروپی دەهبهکذار ثە ثەردەواهیی چبویبى لەضەر خبتىى ثىوً ،ەک کەضێک ڕاضپێررا ثێ لەم کبتەدا زەـەری
پێ ثێٌێ ،دوواًیبى وەک هەرزەیەکی ضەرضبم ثە جىاًییەکەی هەر لێی ًەئەثىوًەوە ،گىڵەًبر هەضتی پێکردثىوى و
وایئەزاًی ضەرضبهیی و خرۆغبًی ئەو دوو گەًجە ڕەًگە دەضت ثۆ ثردًی لێ ثکەوێتەوە ،لەثەرئەوە التریطکەی لێ
ئەگرتي و ئەواًیع هەر ثە غىێٌییەوە ،لەگەڵ ئەوەغذا کە زۆر حەزی ثە تێکەڵییەکە ثىو ،ثەاڵم ثۆ خۆپبراضتي
چىوەوە هبڵەکەی خۆی و لە ثەرزاییەکەوە تەهبغبی ئەکردى ،ضەر لێىاری دیىاری حەوغەی دەهىدەضت ثە چەکذارە
ًهێٌییەکبًی گروپی دەهبهکذار داپۆغراو تب درەًگبًێک خبتىى چىوە ژوورەوە هەر ثەضەر دیىارەکبًەوە ثىوى

.

گىڵەًبرو هىهب هەضتیبى ثە هبًذوێتیی و ثرضێتیی ئەکرد ،خىاردى ئبهبدە کراثىو ،ئبراًى هێٌبی ،دوای پػىویەک
ئبراًىی ًبرد ثۆ پػىو داى و دەرک و ثبًی هەحکەم داخطت و هێسیبى ڕازاًذەوە ..هىهب ئەهػەو گەیػتە ضێ پێک و
تەواو هەضت ثجىو ..هەر کەضێک ثەو غێىەیە ثیجیٌیبیە ئەیساًی چ ثبضە ..غەوێکی خۆغیبى ثەضەرثردو دواتر
گىڵەًبر ئبراًىی ثبًگ کردو ڕایطپبرد ثچێتە هبڵی ثبوکی هىهبو ثڵێت ئەهػەو لە خسهەتی خبتىًذایە ..ئەواًیع
کە ثە خەویع ثیریبى لەوە ًەکردثىوەوە کچەکەیبى ثجێتە کبرثەدەضتی گەورەو دەوڵەهەًذ ثي ،زۆر ثە
خۆغحبڵییەوە لجىڵیبى کردو وتیبى هەرکبت خبتىى حەز ثکب لەالی ثێ ،هەهىوهبى لە خسهەتیذایي
لەگەڵ ئبراًى ژوورێکیبى ثۆ هىهب ڕێکخطت ،ئبراًى ئەیساًی هىهبو خبتىًیع هەضتي ،ثەضەر خۆی ًەهێٌبو دوای
ئەوەی ئەویبى خطتە ضەر جێی خۆی ،گىڵەًبریع ئبراًىی ڕاضپبرد ئبگبداری هبڵ ثێ و خۆی ثەرەو ژووری ًىضتي
ڕۆیػت و دەرگبی تىًذ داخطت ..ئبراًى ئەهەی ثە چەکذارەکبى وت و دوای پرش و جۆی جەرثەزەی دەهبهکذار،
ثڕیبرەکە وایە :لە ًىضتٌی هىهب دڵٌیبثي و خبتىى ثهێٌي.
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خۆرەًگیس گەیػتە ئەردەغێرو ڕووداوەکبًی وەرگرت ،ئەو ڕای واثىو خەڵکە گىًذ ًػیٌەکە ئبگبداری هەهىو غتێکي و
ًبیبًەوێ لطە ثکەى ،ثەو غەوە پبضەواًی ًبرد چەًیي ژى و پیرو گەًجیبى هێٌبو پبظ ًکىڵیی کردًیبى کەوتە
وێسەیبى ،ئبزارو ئەغکەًجەیەکی زۆری داى ،ثەاڵم ثە ثێ ضىود ،لەثەرئەوەی هیچیبى لەثبرەی غەڕەکەوە ًەئەزاًی
و ئبگبدار ًەثىوى چ گروپێک غەڕەکەی داهەزراًذووە ،ئەوەی چەًذ کەضێکیبى ئەیبًساًی ئەوەثىو کە دەضتی گروپی
دەهبهکذاری تیب ًییە ،لەثەرئەوە ثە هیچ جۆرێک ًبوی ئەواًیبى ًەهێٌبو خۆڕاگر ثىوى.
جەرثەزە لەالیەکەوە چبوەڕواًی گەڕاًەوەی کبکەالش و لەالیەک هێٌبًی گىڵەًبرو لەالیەکی تریػەوە تەتەری
ثەردەواهی هەثىو ،ثۆ ئبگبدار ثىوى لە ثبرودۆخی خەڵکی ئەو ًبوچبًەی خۆرەًگیسی ثۆ چىو ثىو ،ئەیساًی ئەرک
ئەخەًە ضەر خەڵکەکەو ڕەًگە ئبزاریػیبى ثذەى.
خبتىى ئەهػەو ویطتی تەواوی جىاًیی خۆی ًیػبًی پبغب ثذات ،وەک کبرداًەوەیەک ثۆ ئەو هەهىو کبرە ثبغبًەی
لەگەڵی ئەکب ..جلی ًىضتٌی کراوەو هبکیبژی پێىیطت و ثۆى و ثەراهەغی لە خۆی دا ..ثەرەو کۆغکی ئەـطىوًبویی و
ڕاڕەوی درێژ لە ژووری ًىضتٌی یەکەهی دەرچىو.
ئەهػەو ئبراًى هەر ضێ کبرەکەرەکەی تری خبتىًی لە ژوورەکەی خۆیبًذا هێػتجىوەوەو دەرکەی لەضەر کڵۆهذاثىوى..
دوو کەش لە گروپی دەهبهکذار هبتي و لە هىهب دڵٌیب ثىوًەوە ..گىڵەًبر ضەعبتێک زیبتر ثىو چىو ثىوە ژووری
ًىضتٌەکەی ..چەًذ جبرێک ئبراًى ثبًگی کردو هیچ وەاڵهێکی ًەثىو ..دوو چەکذارەکە ئبهرازی پێىیطتیبى پێ ثىو
ثۆ کردًەوەی دەرکەکبى ،ژووری ًىضتٌی خبتىًیبى کردەوەو چىوًە ژوورەوە لەوێ ًەثىو ..داوای دڵٌیبییبى لە ئبراًى
کرد ،ئەویع دڵٌیبی کردًەوە کە خۆی ثیٌی چىو ثۆ ًىضتي و هەر لەو ثەر دەرکەیەظ ثىوەو دڵٌیبیە لەوەی
ًەهبتۆتە دەرەوە ..زۆر گەڕاى و کبتێ چىوًە پێػبوەکە دەرکەیەکی کراوەیبى ثیٌی و ثە وریبییەوە چىوًە ژوورەوە،
لەوێىە ثۆ ژووری دووەهی ًىضتي و دووثبرە لە پێػبوی ئەو ژوورەغەوە خۆیبى پیبکردو لە پێػبوی کۆغکی
ئەـطىًبوییەوە هبتٌە دەرەوە ..ئەو ضەروەت و ضبهبًەی لەوێذا ثىو ،هەردوو چەکذارەکەو ئبراًىیبى هەژاًذ ..دوای
گەڕاًێکی زۆر کە ًەیبًئەزاًی ثە چ الیەکذا ثچي ،ثڕیبریبى دا ثوێٌٌەوەو خۆیبى حەغبر ثذەى تب خبتىى
ئەگەڕێتەوە ..دەهەوثەیبى خبتىى ثە جلی ًیوچە ڕووتیەوە گەڕایەوەو دوو چەکذارەکە پێػیبى لێگرت و ثە
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غڵەژاوییەوە ثردیبى ثۆ ژووری ًىضتي و داوایبى لێکرد جلێکی داپۆغراو لەثەر ثکب ،لە کبتی خۆ گۆڕیٌذا گىڵەًبر
ویطتی پەالهبری چەک ثذات و ئەواى ثەدەضتتر ثىوى ،زوو چەکەکەیبى لێىەرگرت .گىڵەًبر لە ترضی ئەوەی پبغب
ًەزاًێ ًهێٌیی کۆغکی ئەـطىًبویی درکێٌراوە ،داوای لێکردى هەهىو دەرکەکبى داثخبتەوەو ئەوەیبى کرد.
جەرثەزە کە لێکۆڵیٌەوەی لەگەڵ گىڵەًبر ئەکرد ،ثە جۆرێک دەًگی خۆی گۆڕی ثىو ،ثە ئبغکرا هەضتی پێ ئەکرا..
گىڵەًبر لە وەاڵهی کۆغکی ئەـطىًبویی و دوو ژووری ًىضتي و دەرچىوًی ثە ًبپۆغتەیی درۆی پێ ًەئەکرا ،هەهىوی
ثە ڕووًی ثبش کردو عەغمەکەی خۆی و ًەزاکەتػبظ کەوتە ڕوو:
 تۆ زاًیت هي کێن و ئەوەی هیچ کەضێکیع ًبیساًێ ،ئێطتە تۆ ئەیساًی ،ئەی تۆ ضڵ لە چی ئەکەیتەوە وا ثەدەًگی ڕاضتەلیٌەی خۆت لطە ًبکەی؟
" -پبظ وەضتبًێک" ثبظ ًییە کەضی وەکى تۆ لەًبو ثجرێ ،ئەوەتبی ئەم هەهلەکەتە هەهلەکەتە ،ـێڵجبزو جبًبًەی
وەک تۆی تیب هەڵٌەکەوتىوە ..چۆى تىاًیت ثە ًبو ئەم هەهىو ئبگرەدا ئەو هەهىو یبرییە ثکەی؟ ـێڵ لە پبغبو لە
هیللەتێکیع ثکەی؟
 ثۆ گەیػتي ثە هەر هەراهێً ،بثێ کەش ثخىێٌیتەوە ،لەثەرئەوەی یەکجبر ئەژین ،ئەثێ ثساًن ئەوەی ئەهەوێچییەو چۆى ثە دەضتی ئەهێٌن.
 ئبـەریي ،زۆری ًەهبثىو ثە هەرام ثگەیت. ًەخێر ،هي ئەثىوایە ثچوە غىێٌەکەی ًەزاکەت ،دڵٌیبم هەر ئێىەظ ـەرهبدتبى کىغتتىوە ،ئەو ثوبیە ،هەر پێیئەگەیػتن.
 ثەاڵم تۆ هەوالًت ًبردثىو ئەو ثکىژێ؟!93

 ئەوەغن چبرەضەر کردثىو ..تبزە تێپەڕی ،ثبش کردًی لە زیبدەیە. ئەی یبوەرضیٌت خۆظ ئەویطت؟" -ثە پێکەًیٌێکی لىڵەوە" :هەهىو غتەکبى کۆتبییبى هبت و وا هٌیع لەضەر دەضتی تۆ ثەرەو کۆتبیی ئەچن،
ئیتر ثۆ ثبضی ڕاثردوو ئەکەی؟ پێن ضەیرە!
 ثبغتر وایە لەو ژیبًە جەًجبڵەت دوور ثخەهەوە ..گەر تۆ ثچیتە جێی ًەزاکەت ،کۆغکی ئەـطىًبویی هەر وەکخۆی ئەهێٌێتەوە لە ًبدیبرییذا و پبغب هەر تێرو ثرضیع هەر ثرضیی ئەثێ.
 هەر کەضێک ثچێتە ئەوێ ،هیچ لە ثبثەتی تێرو ثرضیی ًبگۆڕێ ،تۆیع ثچی هەروا ئەثێ ..دەی ثڕیبری خۆتبىثذەى و کبتی زیبتر ثە ـیڕۆ هەدەى.
جەرثەزە دوو کەضی ًبردو هىهبیبى لە غیریٌیی خەودا ثە ئبگب هێٌبیەوەو دەهىپلیبى هەڵپێکبو ثردیبًە ثەردەهی
جەرثەزە ..زۆری لێ ًەکۆڵییەوە ،تەًهب ئەوەًذەی هەضتی کرد کەضێکی داهبوەو تەـرەی گىڵەًبری خىاردووە..
ئەوی ًبرد لە دەرەوەی غبر لە هبڵێکذا دەضت ثەضەرثێ ..گىڵەًبر هبیەوە.
خۆرەًگیس لە گەڕاًیذا کەوت ثەضەر کەًذەاڵًەکەی چەکەکبًی تیب غبردراثىوەوە ..هەهىو چەکەکبًی دەرهێٌبو لە
کێىهبڵ کردًەکەظ هیىاثڕاو ثىوى ،کەضیبى ثۆ ًەدۆزرایەوە ،خۆی پێػجیٌیی ئەوەی کرد هێرغجەرەکبى لبچبخچیی
چەک ثىوثي و دواتر هەاڵتجي ..ثەخۆی و لەغکرەکەیەوە ثڕیبری گەڕاًەوەیبًذا..
ثەیبًی ثىو تبزە خۆر کەوتجىو ،هێػتب تەواو خۆی دەرًەخطتجىو ،کرێکبرێکی چێػتخبًە ثەرەو ضەرکبرەکەی ثە
ثەردەهی هبڵی خبتىًذا تێپەڕی ،خبتىًی ثە کۆڵەکە ثەرزەکبًی کۆغکەکەیەوە ثیٌی هەڵىاضراثىو ..ضەرەتب
ًەیئەویطت ثبوەڕ ثە چبوی خۆی ثکب ،دواتر دڵٌیب ثىوەوەو دەضتی کرد ثە هبوار کردى و دًیبی غڵەژاًذ..
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جەرثەزەی دەهبهکذار لە کۆغکی ئەـطىًبوییذا خۆی حەغبرداثىو ،ضێ کەضی لەگەڵ ثىو ..خەڵک هەهىو ڕژاًە ضەر
غەلبم و ًبو کۆاڵًەکبى ..تىڕەیی خەڵک خىێٌڕژاًێکی زۆری ثەدەهەوە ثىوً ،ە پبضەواًیی ئەیتىاًی ضەرکىتیبى
ثکبت و ًە کەضیع هەثىو ثەرەو ئبهبًجێک ڕێکیبى ثخبت ،تەًهب ژاوەژاو و گریبى و ثەخۆدا کێػبى و جٌێىداى ثە
پبغبو دارو دەضتەکەی ئەثیطترا ..هیریی چەًذیي ڕاگەیەًراوی لەضەر یەکی دەرکرد ثۆ هێىر کردًەوەی خەڵک،
هیچ دادی ًەثىو ،ثەرد ئەگیرایە هەهىو داهىدەزگبیەکی هیریی ،هێرغێک کرایە ضەر ثٌکەی پبضەواًیی یەک و ثە
هۆی خۆ ئبهبدەکردًی پێػىوترەوە و ًبڕێکیی پەالهبرەکە ،لە هبوەیەکی کەهذا هەهىو دەضتجەضەر کراى،
گەیػتٌەوەی خۆرەًگیس ثە لەغکرەکەیەوە ،ترضی خطتە دڵی خەڵکەوەو هەًذێک گەڕاًەوە هبڵەکبًی خۆیبى،
وایبًساًی ئەو لەغکرە ثۆ ئەوە هبتىوى ثەر ثذرێٌە گیبًی خەڵک ..ثەرە ثەرە خەڵک هێوي ئەثىوًەوە ،ثە تبیجەت
چەًذ پیبوهبلىوڵێک داوای ثکىژەکەیبى لە هیریی کرد و کەضیع ًەیئەتىاًی ڕاضتەوخۆ ًەزاکەت تبواًجبر ثکب ..ثۆ
یەکەهیٌجبر ًەزاکەت لە ثەرزایی ثەردەهی کۆغکەکەیەوە لطەی ثۆ خەڵک کردو زۆر ثە پەرۆغەوە داوای هبوکبری
خەڵکی کرد ثۆ دۆزیٌەوەی ثکىژەکەو ثبضی ڕاثردووی جىاًی خبتىًی کرد ..ثبضی ژیریی و داًبیی ئەو غۆڕە ژًەی
کردو زۆر کەش لەًبعەتی گۆڕا.
پێع ئەوەی ثڕیبری لە لەًبرەداًی گىڵەًبر ثذا ،گىڵەًبر داًی ثە هەهىو ـێڵەکبًی دا ًب ،کە لە خەڵک و لە
ًەزاکەتیػی کردووە ..ضەثبرەت ثەخۆی پرضیبری کرد:
 ئەی چبرەًىضی هي؟ ...تۆ کێیت ثۆ پێن ًبڵێی؟ تۆ ئەثێ ثوری ،لەثەردەهی هبڵەکەی خۆت هەڵتئەواضیي. ثە دڵی خۆتبى ،ثەاڵم ثبوەڕ ًبکەم خەڵک ئەوەتبى لێ لجىڵ ثکب! -خەڵک هەر کە هٌی ثیٌی ،تۆی ثیر ئەچێتەوە ،ثەر لە هردًیػت ئەوە ثساًە کە ًەزاکەتػب پێ لێ هەڵجڕیٌی
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زیبدو خەڵک کۆکردًەوەی لە کەش لجىڵ ًەکردووە ،تب لە تۆی ثکب .ئەهبًە هەهىو پالًی پبغبی گەورەهبًەو ئێوە
تەًهب جێجەجێی ئەکەیي..
 ئەهبًە لطەی پىچي ،وا ًەزاکەتن گەوج ًەکردثىو ،غتی وام لەگەڵ ثکب ،ئبدەی ثساًن تۆ چ دڵطۆزێکی پبغبی،هي ًەهجیٌیىیت؟
دەهبهکذار ڕووپۆغەکەی ضەری خۆی الثرد ،گىڵەًبر تۆلی و لیژەی کرد:
وەک ئەڵێي ضیبضەت ئەوەیە هەرچییەکت ثۆ لىا ثیکەً ..ە ئبغٌبیەتی و ًە وەـبو ًە هۆراڵ و ًە خىێٌذًەوەی ثۆ
هیچ غتێک هەیە ..تەًهب ثەرژەوەًذیی و کێ زۆرزاى و ثلیوەتتر ثىو ،ڕێککەوتەکبى لە ثەرژەوەًذیی ئەودا ثىو،
پیرۆزی ثێت ..ثەو عەلڵیەتەوە ئەو غەوە گروپی دەهبهکذار ثە ڕاگەیەًراوێکی ًهێٌیی کە ـڕێ ئەدرایە هباڵًەوە..
خەڵکیبى هبى ئەدا ثۆ تۆڵە کردًەوەی خىێٌی ثە ًبهەق ڕژاوی خبتىًی گەورەی ًیػتیوبى ..داوایبى لێکردى ئەثێ
ًەزاکەت ثە خۆی و دەضتەودایەرەکەیەوە لەًبو ثچي و خەڵک دەضەاڵت ثگرێتە دەضت و ئیتر زوڵن و ضەرکىت کردى
کۆتبیی پێ ثێت و ضەرەوەت و ضبهبًیی گػتیی ثگەڕێتەوە ثۆ خەڵکی ضتەهذیذە.
دەهبهکذار ویطتی پێع کىغتٌی گىڵەًبر خەهێکی گەورەغی لێ ثبر ثکب ،ثەوەی پبغب ـەرهبًی کىغتٌی داوە ،ثەاڵم
گىڵەًبر زاًی ئەهە هەوڵێکی پىوچی دەهبکذارە ،کبتێ کە دەهبهکذار خۆی ئبغکرا کرد ،گىڵەًبر ترضێکی زۆر
دایگرت و ڕاچڵەکی:
 یبوەرضیییییییییییي!!!!! ثەڵێ! وەک خۆت داًت پیبًب ،تۆ ویطتت هي ثکەیتە لىرثبًیی و خۆت ثگەیتە دەضەاڵت ،کەچی وا گەیػتیٌەئێطتەو لىرثبًییەکەظ تۆ ئەثی .ئیتر ئەوە ژیبًە!
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ئەو کبتەی هێرظ کرایە ضەر یبوەرضیي ،زۆراثی پیبوهبلىوڵ یبوەرضیٌی هەڵگرتەوەو پیبوەکبًی خۆی ڕاضپبرد
ثیگەیەًٌە هبڵی ئەواى ،لە هبڵەوە پسیػکی غبرەزای هێٌبو ثیٌیبى ًەک هەر ًەهردووە ،ثەڵکى ـیػەکەکبى غىێٌی
زۆر کبریگەریبى ًەگرتىوە ،تەًهب غۆک و ثەرکەوتەیەکی دەرووًییە لێی داوە ،دەرەًجبهی ئەوەی جبری تریع ثە
ثریٌذاریی لە هۆغی خۆی چىوە ،دوو ضێ ـیػەکیع ًبو ضکی گرتجىو ،کە ثە ًەغتەرگەرییەکی خێرا چبرەضەر کرا..
دارەهەیتی گراًجەهبی ثۆ هێٌراو ًەعػێکی خبڵیی خرایە گۆڕەوە ..ثۆ هبوەیەکی زۆر زۆراة یبوەرضیٌی غبردەوەو
داڵذەی دا ،تبوەکى ئێطتەظ ثۆ ضەالهەتیی خۆی و کىڕەکەیً ،ەیىیطتىوە کەش ثساًێ کە هبوە ..تەًهب کەضێک کە
ثساًێ جەرثەزە یبوەرضیٌە ،ئەویع کبکەالضە ..یبوەرضیي لەم هبوەیەدا ثۆًێکی ًبخۆظ لە ثي ثبڵیەوە ضەری
هەڵذاو هەرچەًذی ئەکرد ًەیئەتىاًی ثٌجڕی ثکب.
لەگەڵ خۆر هەاڵتٌی ڕۆژیی دوواییذا پەیتب پەیتب خەڵک ئەهبتي و لە غێىەی گروپ کۆ ئەثىوًەوە ..یبوەرضیي هەر
لە کۆغکی ئەـطىوًبوییذا هبثىوەوەو ـەرهبًی ثە هەهىو الیەکذا ثاڵوئەکردەوە لە ڕێگەی یەکێک لە پیبوەکبًییەوە،
ڕایطپبردثىوى ئەم غىێٌە ثە ًهێٌیی ثوێٌێتەوەو کەش ًەیذرکێٌێ..
چێػتەًگبو هێرظ کرایە ضەر کۆغکی ًەزاکەتػب ،هێرغەکە ثێ چەک ثىو ،داوا لە پبضەواًەکبى ئەکرا خۆ ثە
دەضتەوە ثذەى و دژایەتی خەڵک ًەکەى ..هەر پبضەواًێکیع دەضتی ثکردایەتەوە ،لە دوورەوە کەللـەی ضەریبى
ئەپژاًذ ..وەزیری پبضەواًیی لەگەڵ ئەو حەغبهبتەدا هیچی ثۆ ًەکرا ،هەاڵت ثۆ الی پبغبو ڕەوغەکەی تێگەیبًذ،
ئەویع لەو کبتەدا کە وەزیر پػتی تێکرد ،ـیػەکێکی ًب ثەضەریەوە ..خۆیػی جل و ثەرگی گۆڕی و ثە پەلە
ڕیػی تبغی و ثەرەو دەرگبی کۆغکی ئەـطىًبویی تێی لىچبًذ ..کبتێ گەیػتە کۆغکی ئەـطىًبویی ،یبوەرضیي ڕێی
پێگرت:
 ئەوە چییە تۆ هبوی؟! هەڵە هەکە یبوەرضیي ،هي گىڵەًبرم ًەکىغتىوە ،ئەو پەیىەًذیی گەرهی لەگەڵ هيهەثىو ،هەهىو غەوێک ثە ضەرخۆغیی لە ثبوەغوب ئەًىضت ،چۆى هي غتی وا ئەکەم؟!
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یبوەرضیي ًەیهێػت لەوە زیبتر دەم ثە یەکذا ثذاو کىغتی ..تەرهەکەی ڕاکێػب ثەرەو کۆغکەکەی خۆی و لە ًبو
کۆغکەوە تەلەی لە پبضەواًەکبى کردو ئەوی خۆی ًەدا ثە دەضتەوە کىژرا ..تەرهی ًەزاکەت ًیػبًی خەڵک دراو
ثیٌیٌی یبوەرضیي خەڵکی هێٌبیە جۆظ و خرۆظ و خۆغییەکی زۆریبى دەرثڕی ..واڵت کەوتە ضەردەهێکی ترەوەو
یبوەرضیٌػب ثىو ثە پبدغبی هەهلەکەت.
یبوەرضیي دواثەیەکی وەزیرەکبًی غەاڵڵی خىێي کردو یەک پبضەواًیع لە کۆغک و وەزارەتەکبى ًەگەڕایەوە ًبو
هبڵ و هٌبڵیی و خەڵک دەضتخۆغیی زۆریبى لێکرد ..ئەواًەی گىڵەًبریبى هەڵىاضیی ،هەر ئەو ضێ کەضە ثىوى کە
ثە ًهێٌیی کۆغکی ئەـطىوًبویی و ڕاڕەوەکەیبى ئەزاًی ،لەگەڵ ئبراًى کە ئەویع ثە ًهێٌیی کۆغکی ئەـطىوًبویی
ئەزاًی ،هەر چىاری ًبردى ثۆ غىێٌێک و ثە ًبوی ًبپبکییەوە تیرثبراى کراى ..خىغکە ثچىکەکبًی ئبراًى و هبهە
ًبثیٌبکەی و ضێ کبرەکەرەکەی تر لە کۆغک دەرکراى ..هىهبی جىاًی هێٌبیە کۆغکەکەی گىڵەًبرەوەو ثە هەهبى
دەضتىوری گىڵەًبر غەواًە ثە ڕاڕەوەکەدا ئەگەیػتە یبوەرضیي و لە هەضتیذا ئبوێساًی یەک ئەثىوى ،کىڕە
ثچکۆلەکەی ثە ضەداى کبرەکەرو خسهەتکبری ثۆ داًرا ..جگە لە هىهبو یبوەرضیي کەضی تر ًەهب ثە ًهێٌیی کۆغکی
ئەـطىًبویی ثساًێت و دەضتی ثەضەر هەهىو ضبهبًەکەدا گرت ..تەًهب غتێک هىهبی ثێسار کردثىو ،ثۆگەًی زۆری ثي
ثبڵی یبوەرضیي ثىو ..هىهبی کرد ثە وەزیری پیػەو کبرگەکبى ..ـەرهبدی هێٌبیەوەو کردی ثە ڕاوێژکبری خۆی،
هەوالًیبى هەر لە جێی خۆیذا کىغت ..کبکەالضی لە ضەًگەرەکبًەوە هێٌبیەوەو کردی ثە وەزیری پبضەواًیی،
وەزارەتەکبًی تریػی ثە غىێٌکەوتىوە ًسیکەکبى و خسهە ًسیکەکبًی ضپبرد ..ثبوەیبضی ثەخێىکەری کىڕەکەی ،ثىو
ثە ضەرۆکی غىرا ،گۆڕەکەی پبکیسییبى ثە جىاًیی ًۆژەى کردەوە ..زۆراثی ڕاضپبرد وەک پیبوهبلڵێکی حەلپەرضت
لەًبو خەڵکذا ثێت و هەرکبت ًبڕەزایی دروضت ثىو ،ئەو کۆیبى ثکبتەوە ،ثەو هەرجەی هەر ثە ًهێٌیی ثوێٌێتەوەو
کەش ثە پەیىەًذییبى ًەزاًێ ..هىهبی ڕاضپبرد ڕۆڵی گىڵەًبر ثگێڕێ و ًبو خەڵک چۆڵ ًەکبت و هەر دەًگێکی
ًبڕەزایی دروضت ثىو ئەو کپی ثکبتەوە ،ثە هەرجێک ًهێٌیی ثێت و کەش ثە پەیىەًذیی گەرهیی ئەو و پبغب
ًەزاًێ ..ژوورە کۆًەکەی ًەزاکەتی ثە ضێ کەش ًىێ کردەوە ثە دەضتىری تبزەو ئەواًیػی دواتر تیر ثبراى کرد،
ئیتر خۆی و هىهب ًەثێت ،هیچ پبضەواًێکیع ثۆی ًەثىو ئەو ژوورە ثجیٌێت.
خۆرەًگیسو ئەردەغێر پبکبًەی خۆیبى کردو ضەرەتب لێیبى وەرگیراو دواتر کەش ًەیساًی چۆى کىژراى ..یبوەرضیٌػب
ثڕیبری دەرکرد هەرکەضێک دژی هەهلەکەت هەر هەڵىێطتێک ثٌىێٌێ ،ثە ًبپبکیی ئەژهبرد ئەکرێ و ضساکەی
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کىغتٌە ..خەڵک کەوتٌەوە ضەر کبروکەضبثەتی خۆیبى و غەڕ ثە تەواوەتی کۆتبیی پێهبت و ًبوی هەهلەکەتیع
گۆڕا ثۆ هەهلەکەتی یبوەرضیٌػب.
ثرضێتیی هەر وەکى جبراى و کێڵگەی خبغخبغەکبى هەر وەکى خۆی خسهەت ئەکراى ..دڵخۆغیی خەڵکەکەظ لەوەدا
ثىو تىاًییبى کۆتبیی ثە حىکوی ًەزاکەتػب ثهێٌي ..ثە ـەرهبًی یبوەرضیٌػب پەیکەرێکی گەورەظ ثۆ خبتىًی
ًیػتیوبى دروضتکرا.
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