كەڵەفسۆك
قادر عەلیخا
(بۆکان)
ماوەیەكــی زۆر بــوو چاوەكانــی بڕیبــووە شاشــەی تەلەڤزیۆنەكــە ،دیمەنــەكان وەك ســەمای جنــدۆكان
بــە بەرچاویــدا دەهاتــن و دەچــوون .هــەر دیمەنــەو بــە شــێوەیەك زووخــاوی بــە گەروویــدا دەكــرد .یــەك
زمانــی لــێ دەردەكێشــا و یــەك چــاوی لــێ زەق دەكــردەوە و یــەك قوونــی تێدەكــرد و یــەك چمۆڵــەی
لــێ دەنــا .ئەمانــە هــەر یەكــەو بــە نۆبــەی خــۆی بــە شــێوەیەك ئــازاری دەدان و هڵڵــی دەچۆقێنــن.
هیــچ كارەســات و ئــازار و بەاڵیــەک نییــە ئەوەنــدەی ئــازار دابــێ .لــە دەروونــەوە هەســت بــە ڕووخــان
دەكات و گوێــی لــە داڕمانــی كۆشــكی ئاواتەكانیەتــی .هەرچــی دەكات و دەكڕێنێــت ،ئــەو بارودۆخــەی
پــێ ناقەبڵــێ و خــۆی پــێ ڕازی ناكرێــت .لــە جێــی خــۆی وەك كۆتەدارێكــی ویشــك و درێــژ بــووە و
القەكانــی مێلوورەدەكــەن و هەســت نــاكات بتوانێــت تــازە لەجێــی خــۆی ببزوێــت ،ئــەو كارەســاتەی ئــەو
دەیبینێــت ئەوەنــدە قورســە ،كــەم زیڕوحێــك هەیــە بتوانێــت لــە ژێریــدا هەســتێتەوە ،بــە وەڕەزییــەوە
دەســت دەداتــە كۆنتڕۆڵــی تەلەڤزیۆنەكــە و بــۆ ســەدەمین جــار كەناڵەكــە دەگــۆڕێ ،دیمەنەكانــی ئــەو
كەناڵــەش بــە مســت خــۆڵ دەكەنــە چــاوی و بیبــەر لــە گــەرووی ڕۆدەكــەن.
بــە دەم تەماشــاكردنی ئــەو دیمەنانــەوە ،وەك برێشــكەی ســەر ســاج هەڵدەچۆقــێ و ســێ ڕیــز و چــوار
ڕیــز فرمێســك بــە چــاوە قــورس و خەواڵووەكانیــدا لێزمــە دەبەســتن و بــە نێــو ڕدێنــە تەپوتۆزاوییەكەیــدا
دێنەخــوارێ و بــە چەنەیــدا دەكەونــە ســەر ســنگی ،بــە دەم دیتنــی ئــەو دیمەنانــەوە ئۆقــرەی نامێنــێ
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و ئــاراو قــارای لــێ هەڵدەگیــرێ و ماڵەكــەی لــێ
دەبێتــە دۆزەخ! دیمەنــی ئــەم تەلەڤزیۆنانــەی
ئێســتا بــۆ دەروونــی بوونەتــە زووخــاو ،پێشــتر
ســوكناییان دەخســتە دەروونییەوە و ئاســوودەییان
پــێ دەبەخشــی و وەك گــوڵ دەیانگەشــاندەوە.
جــاران هەركاتێــك بــۆ پشــوودان دەهاتــەوە،
بــێ یــەك و دوو ،ســەر لــە بــەری جلوبەرگەكــەی
دادەكەنــد و دوای حەمــام كــردن ،دەســتی دەدایــە
كۆنتڕۆڵەكــە و تەلەڤزیۆنەكــەی هەڵدەكــرد و
ســەرێكی بــە هەمــوو كەناڵەكانــدا دەگێــڕا و لــە
شــوێنێك دەگیرســایەوە و كۆنتڕۆڵەكــەی دادەنــا و
شــانی دەدایــە ســەر ســەرینێك و بــە دەم چایــی و
قــاوە خواردنــەوەوە القەكانــی لــە ســەر یــەك دادەنا
و چــاوی لــە شاشــەكە دەبــڕی ،كەچــی ئێســتا
دەڵێــی جیــوەی تــێ كــراوە و هــەر تــاو نــا تاوێــك
كەناڵێكیــان دەگــۆڕێ ،ماوەیــەك دەیكوژێنێتــەوە و
ســەر لــە نــوێ هەڵــی دەكاتــەوە .لــە كاتــی دیتنــی
ئــەو دیمەنانــەدا بــاوەڕ بــە چــاوی خــۆی نــاكات
و هەرچــی دەكات ژەهــری ئــەو ڕووداوانــەی پــێ
قــووت نــادرێ .لــە بەیانییــەوە كــە هاتووەتــەوە
وەك غەشــی لــێ هاتــووە ،و تەنانــەت نەپەرژاوەتــە
ســەر ئــەوەی جلوبەرگەكــەی داكەنێــت و خــۆی
بگۆڕێــت.
كاتێــك ئــەو دیمەنانــە دەبینێــت ،بیــر لــە
قســەكانی بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری دەكاتــەوە
و لــە پەنــای یەكیــان دادەنێــت ،ســەری ســوڕ
دەمێنێــت و لەوانەیــە فججــە بــكات ،تــا ئــەو شــەوە
بــە چــاوی خــۆی نەیدیــت كــە چ پیاوێكــە وەك بــت
دەیپەرســت و نەترســانە ســەر لــە پێنــاوی بــوو.
لــە كاتــی ســەردان و چاوپێكەوتنــی تەلەڤزیۆنیــدا
قســەكانی بــەر پرســی هەواڵگــری بــەردەوام پڕبوون
لــە ورە و تاقــەت و وزەی ســەركەوتن و بــە ئــاوات
گەیشــتنیان لــێ دەچــۆڕا ،هەمیشــە بۆنــی نەوتــی

لــێ دەهــات و ئــەو كاتــەی دەهــات بــۆ ســەردانی
بەرەكانــی شــەڕ ،هەمــوو ســەنگەرەكانی پڕدەكــرد
لــە بۆنــی ئــەو نەوتــە.
هەركاتێــك بــە ماشــێنە ڕەشــەكەیەوە دەهــات و
ســەردانی بەرەكانــی شــەڕی دەكــرد ،دەچووە ســەر
شــوێنێكی بــەرز و بەرانبەریــان ڕادەوەســتا و بــە
وتــە پــڕ لــە وزەكانــی ئەوەنــدەی دنــە دەدان كــە
هەســتیان دەكــرد گەورەتریــن ســوپاكانی دنیــاش
ناتوانــن زەفەریــان پــێ بــەرن و هیــچ هێزێکیــش
توانایــی ئــەوەی نییــە خۆیــان لــە بــەردا بگــرن و
ئــەو شــوێنەی ئــەوان مەتەرێزیــان لــێ گرتــووە ،بــە
هیــچ دەبابــە و فڕۆكەیــەك تێــك ناشــكێ و قــەاڵی
ورە و بــاوەڕی ئــەوان بــە هیــچ گوللــە و بۆمبێــك
درزی تــێ ناكــەوێ و شــكان لــە قامووســی ئەوانــدا
وشــەیەكی بــێ مانــا و پووچــە.
هــەر واش بــوو ،ئەگــەر بــۆ خــۆی و هــاو دەســتە
فســۆكەكانی نەبوونایــە خــۆرە و مڵــە و لــە ڕەگــەوە
هەڵیــان نەتەكاندایــە و لــە پشــتەوە خەنجەریــان
لــێ نەدایــە ،هیــچ هێزێــك ورەی ئــەوەی نەبــوو خــۆ
لــە قەرەیــان بــدات .ئــەوان لــە مــاوەی تەمەنــی
خەباتیانــدا ئەوەیــان بــۆ دۆســت و دوژمنەكانیــان
ســەلماندبوو.
وتەكانــی بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری وەك
شــریخەی قەمچــی تــەزووی دەخســتە گیانیانــەوە
و باڵــی ئازایەتــی و ســەر بــەرزی لــێ دەڕوانــدن
و لەگــەڵ هــەر وتەیەكــی ئــەودا ،دەروونیــان پــڕ
دەبــوو لــە ورە و لــە بــەر خۆیانــەوە بــە شــانازییەوە
دەیانكــوت« :مــرۆڤ دەبــێ چەنــدە بەختــەوەر
بێــت كــە بەرپرســی دەزگای هەواڵگرییەكــەی
كەســێكی ئەوەنــدە پســپۆڕ و شــارەزا و نەتــرس
بــێ )).هەركاتێــك تەماشــای پلەكانــی ســەر شــانی
بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری دەكــرد ،هەســتی
دەكــرد ئەگــەر هێمــای هەمــوو پلەكانی سەربازیشــی
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لــە ســەر شــان بێــت ،هەركەمــە و ئــەو پیــاوە لێــزان
و جوامێــرە زۆر لــەوە زیاتــر شــانی هەڵدەگــرێ و
ئەگــەر هەمــوو ئەســتێرەكانی دنیاشــی لــە ســەر
شــان بێــت ،كەمــە و زۆر نییــە.
هەركاتێــك لــە دڵــی خۆیــدا بیــری لــە نەمانــی
ئــەو فەرمانــدە بــە وەجــە دەكــردەوە ،هەســتی
دەكــرد دوای نەمانــی ئــەو ،دەبــێ واڵت ســەری
بــۆ لەقوڕنــێ و هەشــی بــۆ بگێــڕێ و نەبوونــی
ئــەو ،هەمــوو كۆڵەكەكانــی ژیانــی ئــەو گەلــە لێــك
دەترازێنێــت و بــێ بوونــی ئــەو ،نیشــتمان دەبێتــە
كاوالشــێك داری بــە ســەر بەردییــەوە نامێنــێ و
ئــەوەی نەبوونــی ئــەو بــە واڵتــی دەكات ،كاری
بوومەلــەرزە و ســێاڵو و شــتی وا نییــە و جێــی ئــەو
بــە هیــچ كەســێك پڕنابێتــەوە .بوونــی بەرپرســی
دەزگای هەواڵگــری زۆر لەبوونــی چیــاكان و
ڕەوەزەكان و ئەشــكەوتەكان و ڕووبــارەكان
گرینگتــرە و ئەگــەر ئــەو نەبــێ ،دوژمــن خاكــی
واڵت بــە توورەكــە دەكێشــێت و ئــاداری بــە ســەر
پادارییــەوە ناهێڵێــت.
بــەاڵم كاتێــك بیــر لــەو شــەوە دەكاتــەوە كــە
ئــەم كارەســاتە جــەرگ بڕەشــی بــە دوادا هــات،
پڕبــەدڵ خۆزگــە دەخوازێــت تەنانــەت بــەر لــەو
ڕووداوە بمردایــە و ئــەو دیمــەن و كارەســاتانەی
بــە چــاوی خــۆی نەدیتبایــە ،دیتنــی ئــەو دیمەنانــە
لــە چركەســاتێكدا كۆشــكی هەمــوو ئاواتەكانــی
ڕماندبــوو و فــووی لــە چــرای گەشــی ژیانــی
كردبــوو.
 ســەد بریــا دەنگــم دابایــە ،ئەگــەر خــۆم لــێئاشــكرا بكردایــە ،ناچــار دەبــوو بگەڕێتــەوە و
منیــش ئــەو كارەم بــە چــاوی خــۆم نەدەدیــت و ئەو
خەڵكــەش تووشــی ئــەو ڕۆژە ڕەشــە نەدەبــوون،
بــەاڵم ئــەو خــۆی لــێ ئاشــكرا نەكردبــوو! كاتێــك
دیتبــووی بــە پێــدزە بەالیــدا تێپەڕیبــوو ،ئەویــش

بــە ماتــە ماتــە وەشــوێنی كەوتبــوو تــا بزانــێ ئــەو
پیــاوە مەزنــە چ نهێنییەکــی لــە بــن ســەردایە.
هــەر ئــەو دەڕوات و ئەمیــش دوورونزیــك وەشــوێنی
دەكەوێــت تــا دەگەنــە پەنــای ســەنگەرەكانی
دوژمــن ،ئەوەنــدە لــە ســەنگەرەكانی دوژمــن
دەچنــە پێشــێ كــە گوێیــان لــە دەنگــی ورتــە ورتــی
ســەربازەكانی ئــەوان دەبێــت كــە بــە یەكــەوە قســە
دەكــەن ،ســەرەتا بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری
هەندێــك خــۆی مــات دەكات ،دوایــە بــە ماتــە
ماتــە لــە پەنــای ئــەو لــۆدە خۆاڵنــەی دوژمــن بــۆ
بەرگریكــردن لــە پێــش خۆیــان هەڵیانــدا بــووەوە،
دەڕوات و خــۆی دەگەیەنێتــە لێــواری ئــەو چۆمــەی
بــە الی ڕاســتی ئەوانــدا تێدەپەڕێــت و دەچێتــە نــاو
ئاودڕێــك و خــۆی مــەاڵس دەدات .پــاش ماوەیــەك
هەســت دەكات كــە لــەالی ســەنگەرەكانی دوژمنەوە
كەســێك بــە ماتــە ماتــە خــۆی دەگەیەنێتــە ئــەو
شــوێنەی كــە بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری خــۆی
لــێ مــات كــردووە.
لــە ماوەیەكــی كەمــدا هــەزاران بیــر و خەیــاڵ بــە
مێشــكیدا تێدەپــەڕێ و بیــر لــە گیانفیدایــی و لــە
خــۆ بردوویــی ئــەو شــێرە پیــاوە دەكاتــەوە كــە
چــۆن ئــاوا بــۆ نەتەوەكــەی گیانــی لە ســەر دەســتی
دانــاوە و بــۆ ســەركەوتنی گەلەكــەی خــۆی بە ئاو و
ئــاوردا دەدات و بــەو نیــوە شــەوە هاتــووە و هــەواڵ
و زانیــاری لــە ســیخوڕەكانی دوژمــن وەردەگــرێ ،تا
لــە كاتــی شــەڕ و بەرگریــدا لــە دژی دوژمنــی خــاك
و ئاوەكــەی كەڵكیــان لێوەربگرێــت.
بــەاڵم بــۆ ئــەوەی تــەواو لــە ئازایــی و گیانفیدایــی
و نهێنییەكــەی ئاگاداربێــت و دڵــی ئەرخەیــان بــێ
و كــوردی تركــی خــۆی بــە گوێــی خــۆی ببیســتێت،
بــە زگــە خشــكێ تــەواو لێیــان دەچێتــە پێشــێ.
ئەوەنــدە لێیــان نزیــك دەبێتــەوە كــە بــە چــاوی
خــۆی دەبینێــت ئــەو كەســەی لەگــەڵ بەرپرســی
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دەزگای هەواڵگــری دانیشــتووە ،فەرماندەكــەی
ســوپای دوژمنــە و پێشــتر چەنــد كەڕەتێــك لــە
ســەر تەلەڤزیۆنەكانــدا چــاوی پێــی كەوتــووەو بــە
جوانــی دەیناســێتەوە كــە چــۆن هەڕەشــەی لــە
ناوبــردن و ڕاونانــی لــێ دەكــردن.
بــە دیتنــی ئــەو دیمەنــە لــە دڵــی خۆیــدا دەڵــێ:
((هــەك لــە بــەرت مــرم بەرپرســی دەزگای
هەوڵگــری ،یانــی ئــەو فەرمانــدە زەبەلالحــەی
دوژمنیــش پیــاوی تۆیــە و بــۆ تــۆ كاردەكات .كــوڕە
بەڕاســتی ڕێــت دەكــەوێ كــە ســەرمان بكەینــە
پایەنــدازت و بــۆت بمریــن .كــوڕە ئەتــۆ كێــی كــە
تــا ئێســتا ئێمــە بــە جوانــی نەمانناســیویت؟))
دوای هەندێــك ســرت و خــورت ،هەردووكیــان
هەڵدەســتن و دەســت بــۆ دۆخینەكانیــان دەبــەن.
گوێــی لــە ترازانــی گرێــی دۆخینەكــەی بەپرســی
دەزگای هەواڵگــری و كردنــەوەی قایشــی
پانتۆڵەكــەی فەرمانــدەی دوژمــن دەبێــت ،دڵــی
دەكەوێتــە لێــدان .ئەوەنــدە توونــد لــێ دەدات كــە
هەســت دەكات ئــەوان گوێیــان لــە لێدانــی دڵــی
دەبــێ ،بۆیــە تــا دەنگــی لێدانــی دڵــی ئاشــكرای
نــەكات ،ســنگی لــە عەرزەكــە تونــد دەكات و
هەناســە لــە خــۆی دەبڕێــت .هیــچ گومانــی لــەوەدا
نییــە كــە هــەر ئێســتا بــە چــاوی خــۆی دەبینێــت
كــە فەرمانــدەی دوژمــن چــۆك دادەدات  .ئــەو بــە
كەیفــی خــۆی دەیكەپڵێنێــت.
 هــەی لــە بــەرت مــرم بەرپرســی دەزگایهەواڵگــری .هــەر ئەوەنــدەی مــاوە ســواری بــی و
بیگڵەمێنییــەوە .دەی بیكەپڵێنــە ،دەی بەقوربانــی
ئــەو جووتــە گونــەت بــم .هــەر لــە بــەر ئەوەیــە
ئەوەنــدە بــێ باكــە كــە بــە پاشــاش دەڵــێ هەتیــو و
لــەم واڵتــەدا كــەس لــە خــۆی بەگەورەتــر نازانێــت.
ئــەو دەنگــە شــێرانەی تــۆ هــەر ئــەو كارانــەی لــێ
چــاوەڕوان دەكــرێ! بۆیــە هەركاتێك باســی ســوپای

دوژمــن دەكات ،هــەر دەڵێــی مێشێكیشــی میــوان
نییــە! دەی هــەر واشــە ســوپایەك ئــەو ،ئــاوا بــە
ســەر فەرماندەكەیــدا بفســێت ،چــۆن دەتوانێــت بــە
ســەرییەوە ببنــە مەترســی .وەڵــا هــەر بــە گونــی
خۆشــیانی نازانێــت.
كــە هەســت دەكات دەنگــی لێدانــی دڵــی
دامركاوەتــەوە ،بــە ئەســپایی ســەری هەڵدێنــێ
و ئــەوەی دەبــێ نەیبینێــت بــە چــاوی خــۆی
دەیبینێــت! ســەرەتا تــەواو دەشــڵەژێت و تووشــی
شــۆك دەبــێ.
 یانــی ئــەوە بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری ئــەمواڵتەیــە كــە ئــاوا چۆكــی بــۆ ئــەو فەرماندەیــەی
دوژمــن داداوە كــە بــە ســەریدا بفســێت!؟
ئــەو بەرپرســی دەزگای هەواڵگرییــەی باڵــی لــە
هــەوران دەســوو ،پاشــای بــە نۆكــەر نەدەگــرت،
تەنانــەت بــە گەورەتریــن دەســەاڵتداری واڵتــی
دەكــوت(( :مــن هیــچ كاتێــك ئــەوم لــە خــۆم
بــە ســەرتر نەزانیــوە )).ئێســتا ئــەوە وەك لــەش
فرۆشــێك چۆكــی بــۆ فەرمانــدەی ســوپای دوژمــن
داداوە و خــۆی بــۆ شــل كــردووە و فەرمانــدەی
ســوپای دوژمــن بــە دەم تــەكان لێدانــەوە دەڵــێ:
((زۆرتــان نەمــاوە ،دەبــێ شــوێنەكەتان بــۆ ئێمــە
بەجــێ بێڵــن و باربكــەن)).
ئەویــش لــە وەاڵمیــدا دەڵــێ(( :نامــەی
فەرمانــی كشــانەوەم نووســیوە ،زۆربــەی بەرپرســە
هاوبیرەكانیــش واژۆیــان لەســەر كــردووە كــە بــە
مەیلــی خۆمــان شــوێنەكە بــە جــێ بێڵیــن .هــەر
ئێــوە بێــن ئێمــەش چۆڵــی دەكەیــن ،بــەاڵم ئەگــەر
بــۆ شــوێنە ونكــێ و خــۆڵ لــە چاوكردنــی خەڵكیــش
بێــت ،دەبــێ هەندێــك تەقوتــۆق ســازكەین و
هەندێــك كــەس لــەو نێــوەدا بكوژرێــت .هەتــا
شــتەكە تــەواو بــە ســەر ئێمــەدا نەشــكێتەوە)).
بەبیســتنی ئــەو قســانە ،دەســتبەجێ بــە ماتــە
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ماتــە لــەوان دووركەوتــەوە و خــۆی گەیانــدەوە
شــوێنی پاســەوانییەكەی خــۆی و بڕیــاری دا لــە
گەڕانــەوەدا ســنگی بكاتــە بێژنــگ ،كەچــی هەتــا
مــاوەی پاســەوانییەكەی ئــەو تــەواو بــوو ،ئــەو
نەگــەڕاوە و دوایــەش لــە ترســی گیانــی نەیوێــرا
ئــەو ڕازەش لــەالی كــەس بدركێنێــت و بــە ئــازاری
ئــەو ژانــەوە چــووە ســەر جێگاكــەی ،هەرچــی
كــردی خــەوی لــێ نەكــەوت و وەك مــاری ســەر
ئــاور هــەر گینگڵــی دەدا و بیــری لــەو دیمەنــە
تاڵــە دەكــردەوە و وتــار و كــرداری بــەر پرســی
هەواڵگــری پێكــەوە هەڵســەنگاند.
بــە یانــی نوێژیانێكــی زوو گوێــی لــە دەنگــی
زڕەی زنجیــری تانکەكانــی دوژمــن و هــاوار هــاواری
فەرمانــدە بــوو كــە دەیكــوت(( :بــە فەرمانــی
بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری ،بڕیــاری بەرپرســانی
ســەرەوە ،فەرمانــی كشــانەوە دراوە و هــەر چــی
زووە دەبــێ شــوێنەكەمان بــە جــێ بێڵیــن)).
هــەر كــە لــە دیوەكــەی هاتــە دەرێ ،دیتــی
یەكێــك لــە تانکەكانــی دوژمــن خەریكــە لــە
شــوێنەكەی ئــەوان نزیــك دەبێتــەوە و بەرپرســی
دەزگای هەواڵگریــش خەریكــە ســواری ماشــێنە
ڕەشــەكەی دەبــێ تــا بــەرەو دواوە بكشــێتەوە.
دیســان تەلەڤزیۆنەكــە هەڵدەكاتــەوە شــار پــڕە
لــە تانــک و هەمــەر و ســەربازەكانی دوژمــن ،ئــااڵی
واڵتەكەیــان ،ئــەو ئااڵیــەی ڕووبــار ڕووبــار خوێنــی
لــە پێنــاودا دراوە ،لــە ژێــر پێیانــدا ڕاخســتووە و
ســەمای لــە ســەر دەكــەن و هەركامێرایــەك ڕوویــان
تــێ دەكات ،بــە خۆشــییەوە دەتریقێنــەوە و زمانــی
لــێ دەردەكێشــن و بــە دەم ســەماكردنەوە فیتــوو
لــێ دەدەن و دووقامكــەی لــێ ڕاســت دەكەنــەوە.
بــە دیتنــی ئــەو دیمەنانــە تــۆڕ بــە ســەر چــاوی
دەكشــێ و كەناڵەكــەی دەگۆڕێــت .بەرپرســی
دەزگای هەواڵگــری دەبینێــت كــە بــە دەیــان

مایكــی لــە بەردەمــدا دانــراوە و زۆر بــە گــوڕ و
تینــەوە قســە بــۆ ڕاگەیاندنــەكان دەكات .باســی
هێــزی زۆر و پۆشــتەوپەرداخی دوژمــن و دەســت
بــە تاڵــی و بــێ دەرەتانــی خۆیــان دەكات  .لــە
بەرگرییــە قارەمانانەكــەی هێزەكــەی خــۆی دەدوێ
و هــەر تــاوەی ،تاوانــی هەاڵتنەكــەی خــۆی دەخاتــە
ئەســتۆی كــەس و الیەنێــك و وەك نــە بــای دیبــێ
و نــە بــۆران ،قیــت و قنــج ڕاوەســتاوە و زۆر بــێ
شــەرمانە خەریكــە خــۆی دەپەڕێنێتــەوە.
پێــش ئــەوەی دەســت بداتــە كۆنتڕۆڵەكــە و
بیكوژێنێتــەوە ،ئەوەنــدە تفــەی لــە دەمیدایە ،دەیدا
بــە شاشــەی تەلەڤزیۆنەكــەدا و دەڵــێ(( :قــوڕ بــە
ســەر ئــەو گەلــەی تــۆ پاڵــەوان و خەمخــۆری بــێ
كەڵــە فســۆك)).
تفەكــە وەك بــە ڕوخســاری بەرپرســی دەزگای
هەواڵگریــدا بێتــە خــوارێ ،بــە شاشــەكەدا
دەچۆڕێتــەوە و تــا حانــدی دەمــی دێــت ،دوای
كوژاندنــەوەی تەلەڤزیۆنەكــە ،بــە گورجــی لــە جێــی
خــۆی هەڵدەســتێ و دەســت دەداتــە چەكەكــەی و
كچەكــەی مــاچ دەكات و لــە ماڵــێ وەدەردەكەوێــت.
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