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لەناو بازنەی زیندەخەوێكدا...لەناو بازنەی زیندەخەوێكدا...

ئەحمەد قادر سەعیدئەحمەد قادر سەعید
)سلێمانی()سلێمانی(

لەبــەردەم دەرگاكــە وەســتا، جــار جــارە ســەیرێكی دەرەوەی دەكــرد و هەنــدێ جاریــش دووســێ  هەنــگاو لەبــەردەم دەرگاكــە وەســتا، جــار جــارە ســەیرێكی دەرەوەی دەكــرد و هەنــدێ جاریــش دووســێ  هەنــگاو 
دەچــووە دەرەوە، تەمەشــایەكی ئــەم الو ئــەو الی دەوروپشــتی خــۆی دەكــرد و دەگەڕایــەوە، ئــەو جــار جــارە دەچــووە دەرەوە، تەمەشــایەكی ئــەم الو ئــەو الی دەوروپشــتی خــۆی دەكــرد و دەگەڕایــەوە، ئــەو جــار جــارە 
لەســەر قەنەفەكــە دادەنیشــت و خــۆی بــەو یــەك دوو ڕۆژنامانــەوە ســەرقاڵ دەكــرد كــە لەســەر مێزەكــەی لەســەر قەنەفەكــە دادەنیشــت و خــۆی بــەو یــەك دوو ڕۆژنامانــەوە ســەرقاڵ دەكــرد كــە لەســەر مێزەكــەی 
بەرانبــەری دانرابــوون. هێشــتا یــەك دوو الپــەڕەی ڕۆژنامەكــەی هەڵنەدەدایــەوە خــەو بــەری چــاوی دەگــرت بەرانبــەری دانرابــوون. هێشــتا یــەك دوو الپــەڕەی ڕۆژنامەكــەی هەڵنەدەدایــەوە خــەو بــەری چــاوی دەگــرت 
و هیالكیــی كاری ڕۆژانــەی وای لێدەكــرد هــەر زوو حــەز بــكات ســەر خەوێــك بشــكێنێت و كەمێــك هیالكــی و هیالكیــی كاری ڕۆژانــەی وای لێدەكــرد هــەر زوو حــەز بــكات ســەر خەوێــك بشــكێنێت و كەمێــك هیالكــی 
لــە الشــەی شــەكەتی دەركات. جارجارەیــش ورتــە ورتێكــی لەگــەڵ خــۆی دەكــرد و بــەدەم گلەییكــردن لــەو لــە الشــەی شــەكەتی دەركات. جارجارەیــش ورتــە ورتێكــی لەگــەڵ خــۆی دەكــرد و بــەدەم گلەییكــردن لــەو 
ڕۆژگارەی ئێســتای بەخــۆی دەگــوت: )خۆزگــە منیــش وەك هەمــوو گەنجەكانــی هاوەڵــم شــەوانە دەگەڕامــەوە ڕۆژگارەی ئێســتای بەخــۆی دەگــوت: )خۆزگــە منیــش وەك هەمــوو گەنجەكانــی هاوەڵــم شــەوانە دەگەڕامــەوە 
ماڵــەوە و دایكێكــم دەبــوو پێشــوازی لــێ دەكــردم و ئامێــزی بــۆ وااڵ دەكردمــەوە و منیــش تێــر دەســتەكانیم ماڵــەوە و دایكێكــم دەبــوو پێشــوازی لــێ دەكــردم و ئامێــزی بــۆ وااڵ دەكردمــەوە و منیــش تێــر دەســتەكانیم 
مــاچ دەكــرد، ڕۆژگار ئــەو دیارییــەی بــە مــن نەبەخشــی، نازانــم گلەیــی لــە كــێ  بكــەم، لەخــۆم، لــە باوكــم، مــاچ دەكــرد، ڕۆژگار ئــەو دیارییــەی بــە مــن نەبەخشــی، نازانــم گلەیــی لــە كــێ  بكــەم، لەخــۆم، لــە باوكــم، 

لــە دایكــم، لــە كــێ؟  بــۆ خۆیشــم نازانــم هانــای دەروونــم بــۆ كــێ  بــەرم.لــە دایكــم، لــە كــێ؟  بــۆ خۆیشــم نازانــم هانــای دەروونــم بــۆ كــێ  بــەرم.
بــەاڵم كاتێــك هەســتی دەكــرد كــە دەبــێ  بەالیەنــی كەمــەوە تــا درەنگانــی شــەو بــە خەبــەر و بــە ئاگابێــت، بــەاڵم كاتێــك هەســتی دەكــرد كــە دەبــێ  بەالیەنــی كەمــەوە تــا درەنگانــی شــەو بــە خەبــەر و بــە ئاگابێــت، 
بەرگــری لــەو هەســتی خەوبردنــەوە دەكــرد و بــە خواردنــەوەی كەمێــك ئــاو، یــان چایــەك مــاوەی بێداربوونــی بەرگــری لــەو هەســتی خەوبردنــەوە دەكــرد و بــە خواردنــەوەی كەمێــك ئــاو، یــان چایــەك مــاوەی بێداربوونــی 
ــادات و خــۆی  ــدا دەرفــەت لەدەســت ن ــەاڵم خــەو زاڵمــە، لەوەهــا كات ــژ دەكــردە، ب ــۆ نیــو ســەعاتێك درێ ــادات و خــۆی ب ــدا دەرفــەت لەدەســت ن ــەاڵم خــەو زاڵمــە، لەوەهــا كات ــژ دەكــردە، ب ــۆ نیــو ســەعاتێك درێ ب
دەگەیەنێتــە نــاو دەمــارەكان و گیــان خاودەكاتــەوەو بــێ  ئاگایــی بەســەر ئــەو كەســەدا زاڵ دەكات و جڵــەوی دەگەیەنێتــە نــاو دەمــارەكان و گیــان خاودەكاتــەوەو بــێ  ئاگایــی بەســەر ئــەو كەســەدا زاڵ دەكات و جڵــەوی 
بەبێهۆشــبوون دەخاتــە دەســت خــۆی و پێڵــووەكان گــران دەكات و ئــەو كەســە ڕاپێــچ دەكاتــە نــاو دنیــای بەبێهۆشــبوون دەخاتــە دەســت خــۆی و پێڵــووەكان گــران دەكات و ئــەو كەســە ڕاپێــچ دەكاتــە نــاو دنیــای 

خــەو لێكەوتنــەوە .خــەو لێكەوتنــەوە .



18 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

لەنــاو خەیاڵــی ئــەو بۆرژانــی خەوتــن و نەخەوتنەدا لەنــاو خەیاڵــی ئــەو بۆرژانــی خەوتــن و نەخەوتنەدا 
شــوان شــەوانە چەنــد جارێــك بــێ  ئاگایــی بەســەردا شــوان شــەوانە چەنــد جارێــك بــێ  ئاگایــی بەســەردا 
خەوێكــی  ســەر  وێژینگــەوە  بــەدەم  و  خەوێكــی دەهــات  ســەر  وێژینگــەوە  بــەدەم  و  دەهــات 
دەشــكاند و خەبــەری دەبــووەوە و دەخەوتــەوە، هەتا دەشــكاند و خەبــەری دەبــووەوە و دەخەوتــەوە، هەتا 
خوێندنــەوەی ڕۆژنامــە و هەواڵــەكان و دیمەنــی نــاو خوێندنــەوەی ڕۆژنامــە و هەواڵــەكان و دیمەنــی نــاو 
ــۆ  ــەو ب ــن، ئ ــتی نەدەهات ــش دەروەس ــۆ تەلەڤزیۆنەكەی ــەو ب ــن، ئ ــتی نەدەهات ــش دەروەس تەلەڤزیۆنەكەی
خــۆی دەیزانــی بۆچــی هێنــدە هیالكــە و لەوەیــش بــە خــۆی دەیزانــی بۆچــی هێنــدە هیالكــە و لەوەیــش بــە 
ــۆ  ــە پشــوودانە، ب ــی پێویســتی ب ــە گیان ــوو ك ــۆ ئاگاب ــە پشــوودانە، ب ــی پێویســتی ب ــە گیان ــوو ك ئاگاب
گەنجێكــی دابــڕاو و دوور لــە ســۆزی دایــك و بــاوك گەنجێكــی دابــڕاو و دوور لــە ســۆزی دایــك و بــاوك 
و وەســتانی بەردەوامــی ڕۆژانــەی لــە كارێكــی پــڕ لــە و وەســتانی بەردەوامــی ڕۆژانــەی لــە كارێكــی پــڕ لــە 
هیالكیــدا ئەســتەمە شــەوان بەرگــەی هێرشــی خــەو هیالكیــدا ئەســتەمە شــەوان بەرگــەی هێرشــی خــەو 

بگــرێ .بگــرێ .
ــۆزدە  ــەژدە ن ــەن ه ــازەالوی تەم ــۆزدە شــوان كوڕێكــی ت ــەژدە ن ــەن ه ــازەالوی تەم شــوان كوڕێكــی ت
ســااڵن بــوو، هەمــوو ئێــواران كــە لــە ئیشــی ڕۆژانــەی ســااڵن بــوو، هەمــوو ئێــواران كــە لــە ئیشــی ڕۆژانــەی 
نــاو بــازاڕ دەبــووەوە دەبــوو هــەر ســەر لــە ئێــوارەوە نــاو بــازاڕ دەبــووەوە دەبــوو هــەر ســەر لــە ئێــوارەوە 
بچێتــە ئــەو نووســینگەی یەكێــك لــە هاوڕێكانــی بچێتــە ئــەو نووســینگەی یەكێــك لــە هاوڕێكانــی 
باوكــی بەداوایەكــی زۆرەوە بۆیــان دابیــن كردبــوو تــا باوكــی بەداوایەكــی زۆرەوە بۆیــان دابیــن كردبــوو تــا 
ببێتــە پاســەوانی شــەوانە. ئــەو لــە ڕاپەڕاندنــی ئــەو ببێتــە پاســەوانی شــەوانە. ئــەو لــە ڕاپەڕاندنــی ئــەو 
كارەش دڵســۆزی و كارامەیــی تــەواوی دەنوانــد، ئەوە كارەش دڵســۆزی و كارامەیــی تــەواوی دەنوانــد، ئەوە 
بــۆ ئــەو هــەم ئیــش بــوو و لەالیەكــی تریشــەوە نــوای بــۆ ئــەو هــەم ئیــش بــوو و لەالیەكــی تریشــەوە نــوای 
مانــەوە و ئاســوودەیی شەوانیشــی بــوو، چونكــە لــەو مانــەوە و ئاســوودەیی شەوانیشــی بــوو، چونكــە لــەو 
كاتــەی نەنكەكــەی كۆچــی دوایــی كردبــوو خــۆی كاتــەی نەنكەكــەی كۆچــی دوایــی كردبــوو خــۆی 
ــەت  ــە تایب ــی، ب ــۆ دەزان ــە نام ــرەی ب ــە باپی ــە ماڵ ــەت ل ــە تایب ــی، ب ــۆ دەزان ــە نام ــرەی ب ــە باپی ــە ماڵ ل
بــۆ ئــەو كــە دەیزانــی لــەو ماڵــەدا بایەخــی جارانــی بــۆ ئــەو كــە دەیزانــی لــەو ماڵــەدا بایەخــی جارانــی 
لەدەســتدا نەمــاوە و بــە چــاوی نامــۆ بــۆی دەڕوانــن لەدەســتدا نەمــاوە و بــە چــاوی نامــۆ بــۆی دەڕوانــن 

و كەســێكیش شــك نابــات بەرگــری لــێ بــكات. و كەســێكیش شــك نابــات بەرگــری لــێ بــكات. 
ئــەو شــەوە چەندی كــردی بەرگری لە هێرشــهێنانی ئــەو شــەوە چەندی كــردی بەرگری لە هێرشــهێنانی 
ســوپای خەوەكــەی بــۆ نەكــرا، خۆیشــی نەیزانــی ســوپای خەوەكــەی بــۆ نەكــرا، خۆیشــی نەیزانــی 
ــران  ــی گ ــە چاوەكان ــەر قەنەفەك ــە س ــەر ل ــۆن ه ــران چ ــی گ ــە چاوەكان ــەر قەنەفەك ــە س ــەر ل ــۆن ه چ
ــەوت و وازوو  ــێ ك ــەوی ل ــتنەوە خ ــوون و بەدانیش ــەوت و وازوو ب ــێ ك ــەوی ل ــتنەوە خ ــوون و بەدانیش ب

ــەوە . ــی خــەو لێكەوتن ــای قووڵ ــاو دەری ــەوە .چــووە ن ــی خــەو لێكەوتن ــای قووڵ ــاو دەری چــووە ن
ئێســتا چەنــد خولەكێــك تێنەپــەڕی بــوو، بــوو بــە ئێســتا چەنــد خولەكێــك تێنەپــەڕی بــوو، بــوو بــە 
باڵندەیەكــی بەرزەفــڕو لە ئاســمانی خەونــدا باڵەكانی باڵندەیەكــی بەرزەفــڕو لە ئاســمانی خەونــدا باڵەكانی 
ــاودا  ــی ڕووخ ــتی هێالنەیەك ــە دەوروپش ــدان و ب ــاودا لێك ــی ڕووخ ــتی هێالنەیەك ــە دەوروپش ــدان و ب لێك
ــووەوە،  ــێ  الركردب ــی پ ــەو مل ــوو، خ ــات و دەچ ــووەوە، دەه ــێ  الركردب ــی پ ــەو مل ــوو، خ ــات و دەچ دەه
ســەرەتا هیالكــی دەرفەتــی بــە ئــازار نــەدا خەبــەری ســەرەتا هیالكــی دەرفەتــی بــە ئــازار نــەدا خەبــەری 

ــك پشــووی دا و  ــی كەمێ ــە گیان ــەاڵم ك ــەوە، ب ــك پشــووی دا و بكات ــی كەمێ ــە گیان ــەاڵم ك ــەوە، ب بكات
ــەری  ــڕی، خەب ــێ  ب ــرزەی ل ــی پ ــان و مل ــازاری ش ــەری ئ ــڕی، خەب ــێ  ب ــرزەی ل ــی پ ــان و مل ــازاری ش ئ
بــووەوە، هــەر لــەو كاتەشــدا خــۆی لــە بەرانبــەر بــووەوە، هــەر لــەو كاتەشــدا خــۆی لــە بەرانبــەر 
باڵنــدەی بەرزەفــڕی خەونەكــەی دۆزییــەوە و بەخــۆی باڵنــدەی بەرزەفــڕی خەونەكــەی دۆزییــەوە و بەخــۆی 

گــوت:گــوت:
- )مــن منداڵێكــی دۆزراوەم، لــە هەنــاوی دایكێكــی - )مــن منداڵێكــی دۆزراوەم، لــە هەنــاوی دایكێكــی 
ســەرگەرداندا هاتوومەتــە نــاو ئــەو بوونــە ســەختەی ســەرگەرداندا هاتوومەتــە نــاو ئــەو بوونــە ســەختەی 
ناویــان لــێ نــاوە ژیــان، ئێســتا نازانــم مــن بــۆ هــەم، ناویــان لــێ نــاوە ژیــان، ئێســتا نازانــم مــن بــۆ هــەم، 
یــان چــۆن هــەم و بــۆ مــاوم وەك دەڵێــن ئــەو ڕۆژەی یــان چــۆن هــەم و بــۆ مــاوم وەك دەڵێــن ئــەو ڕۆژەی 
ــرا،  ــۆی دەرك ــەی خ ــە ماڵەك ــەوە ل ــە گریان ــم ب ــرا، دایك ــۆی دەرك ــەی خ ــە ماڵەك ــەوە ل ــە گریان ــم ب دایك
تەنیــا ئــەو دەیزانــی دەركــردن مانــای چییــە و مــاڵ تەنیــا ئــەو دەیزانــی دەركــردن مانــای چییــە و مــاڵ 
بەجێهێشــتن ســەر بــە چ كارەســاتیكەوە دەنێــت. مــن بەجێهێشــتن ســەر بــە چ كارەســاتیكەوە دەنێــت. مــن 
نازانــم بــەاڵم دڵنیــام داد و هاوارێكــی زۆری كــردووە نازانــم بــەاڵم دڵنیــام داد و هاوارێكــی زۆری كــردووە 
تــا ئــەو پیالنــی لــە مــن دابڕانــە ســەر نەگــرێ ، وەلــێ  تــا ئــەو پیالنــی لــە مــن دابڕانــە ســەر نەگــرێ ، وەلــێ  
ــن  ــەوەیە م ــەو ش ــتا ئ ــوو . ئێس ــوو نەب ــەر كەوت ــن س ــەوەیە م ــەو ش ــتا ئ ــوو . ئێس ــوو نەب ــەر كەوت س
لــە نــاو هەنیســك و خوێــن و فرمێســكا دوای لــە لــە نــاو هەنیســك و خوێــن و فرمێســكا دوای لــە 
ــاوم،  ــان گری ــۆ ژی ــە گــەرووم تێــر ب ــم پــڕ ب ــاوم، دایكبوون ــان گری ــۆ ژی ــە گــەرووم تێــر ب ــم پــڕ ب دایكبوون

گریانێكــی ســاوایانەی پــڕ لــە بەرائــەت(.گریانێكــی ســاوایانەی پــڕ لــە بەرائــەت(.
دایكــم وتــی: )مــن لەنــاو ئــازاری ئەو هەنیســكانەدا دایكــم وتــی: )مــن لەنــاو ئــازاری ئەو هەنیســكانەدا 
ــۆ  ــەوە، ن ــاوایە ڕۆژ كردووەت ــەو س ــار ئ ــەوم بەدی ــۆ ش ــەوە، ن ــاوایە ڕۆژ كردووەت ــەو س ــار ئ ــەوم بەدی ش
مانگــە دوو جەســتەی یــەك گیانیــن، بــە هەمــوو مانگــە دوو جەســتەی یــەك گیانیــن، بــە هەمــوو 
گەنجینــەی دنیــا نــای گۆڕمــەوە، لێــم گەڕێــن بــا گەنجینــەی دنیــا نــای گۆڕمــەوە، لێــم گەڕێــن بــا 
ئــەو ئــازارەم نەبێتــە ئێشــێكی هەمیشــەیی و لــە ئــەو ئــازارەم نەبێتــە ئێشــێكی هەمیشــەیی و لــە 
كۆڵــم نەبێتــەوە، لێــم گەڕێــن ئــەو مەلۆتكەیــەم لــێ  كۆڵــم نەبێتــەوە، لێــم گەڕێــن ئــەو مەلۆتكەیــەم لــێ  
ــم،  ــەر خــۆم دایكــی ب ــا ه ــن ب ــم گەڕێ ــم، مەســتێنن، لێ ــەر خــۆم دایكــی ب ــا ه ــن ب ــم گەڕێ مەســتێنن، لێ

ــەس(. ــەر خــۆم و ب ــەس(.ه ــەر خــۆم و ب ه
پارچــە  لــە  تۆیــان  )ئــەوان  وتــی:  پارچــە دایكــم  لــە  تۆیــان  )ئــەوان  وتــی:  دایكــم 
ژەمێــك  تەنیــا  نەیانهێشــت  پێچــا،  ژەمێــك قوماشــێكەوە  تەنیــا  نەیانهێشــت  پێچــا،  قوماشــێكەوە 
ــەو  ــەی. ب ــام ك ــت ت ــینگی دایك ــەر س ــی س ــە ژەك ــەو ل ــەی. ب ــام ك ــت ت ــینگی دایك ــەر س ــی س ــە ژەك ل
ــێ،   ــەوە ماڵ ــوو هێنایان ــك ب ــەوە نزی ــەی لێمان ــێ،  مامان ــەوە ماڵ ــوو هێنایان ــك ب ــەوە نزی ــەی لێمان مامان
ــە و فرمێســك  ــە ئارەق ــت ب ــی دایك ــەی من ــەو ماڵ ــە و فرمێســك ئ ــە ئارەق ــت ب ــی دایك ــەی من ــەو ماڵ ئ

پێكــی هێنابــوو لێــی دەركــرام(.پێكــی هێنابــوو لێــی دەركــرام(.
ــارە  ــەو ج ــەوە، ئ ــی هێنای ــەو تین ــی دی خ ــارە جارێك ــەو ج ــەوە، ئ ــی هێنای ــەو تین ــی دی خ جارێك
هەســتایە ســەر پێ  دەرگای نووســینگەكەی داخســت، هەســتایە ســەر پێ  دەرگای نووســینگەكەی داخســت، 
لــە هەمــان شــوێنی پێشــوو، بــەاڵم ئــەو جــارە لــە هەمــان شــوێنی پێشــوو، بــەاڵم ئــەو جــارە 
پاڵكــەوت و خــۆی دایــە دەســت خەوێكــی دیكــەوە. پاڵكــەوت و خــۆی دایــە دەســت خەوێكــی دیكــەوە. 
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لەبیــری خۆیــدا بڕیــاری دا ئــەوەی دیتوویەتــی، یــان لەبیــری خۆیــدا بڕیــاری دا ئــەوەی دیتوویەتــی، یــان 
فەرامــۆش  هاتــووە  بەســەری  یــان  فەرامــۆش بیســتوویەتی،  هاتــووە  بەســەری  یــان  بیســتوویەتی، 
بــكات، چونكــە دەبــوو بەیانــی زوو شــەبەقی خەبەری بــكات، چونكــە دەبــوو بەیانــی زوو شــەبەقی خەبەری 
ــەرەو  ــە دەرەوە و ب ــینگەكە بێت ــە نووس ــەوە و ل ــەرەو بێت ــە دەرەوە و ب ــینگەكە بێت ــە نووس ــەوە و ل بێت
كارەكــەی دی ئــەو شــوێنە بەجــێ بهێڵــێ ، بــەاڵم چی كارەكــەی دی ئــەو شــوێنە بەجــێ بهێڵــێ ، بــەاڵم چی 
بــكات وا وردە وردە خــەوی لــێ دەزڕێ . لەنــاو ئــەو بــكات وا وردە وردە خــەوی لــێ دەزڕێ . لەنــاو ئــەو 
ــە  ــرد خەریك ــتی دەك ــەدا هەس ــەو لێزڕان ــای خ ــە دەری ــرد خەریك ــتی دەك ــەدا هەس ــەو لێزڕان ــای خ دەری
هەناســەی تونــد دەبــێ  و بــاری دەروونــی تێك دەچێ  هەناســەی تونــد دەبــێ  و بــاری دەروونــی تێك دەچێ  
ــاگای  ــەی بەئ ــەاڵم زەنگــی تەلەفۆنەك ــاگای و دەخنكــێ ، ب ــەی بەئ ــەاڵم زەنگــی تەلەفۆنەك و دەخنكــێ ، ب
هێنایــەوە، كــە ســەیری ژمارەكەی كــرد تەلەفۆنەكەی هێنایــەوە، كــە ســەیری ژمارەكەی كــرد تەلەفۆنەكەی 
ــی  ــازەی وەاڵم ــەو نی ــەوە و ب ــۆی دانای ــك خ ــە نزی ــی ل ــازەی وەاڵم ــەو نی ــەوە و ب ــۆی دانای ــك خ ــە نزی ل
پێوەندییەكــە نەداتــەوە، ئــەو هەقــە بــە خــۆی دەدا پێوەندییەكــە نەداتــەوە، ئــەو هەقــە بــە خــۆی دەدا 
كــە ئــەو پێوەندییــە فەرامــۆش كات و بایەخێكــی كــە ئــەو پێوەندییــە فەرامــۆش كات و بایەخێكــی 
ــوو  ــی وەك هەم ــەوەی دەیزان ــەر ئ ــێ . لەب ــۆ دانەن ــوو ب ــی وەك هەم ــەوەی دەیزان ــەر ئ ــێ . لەب ــۆ دانەن ب
ــی  ــێ  جارێك ــۆراو دەب ــك ت ــازی دای ــە ن ــی ل ــی منداڵێك ــێ  جارێك ــۆراو دەب ــك ت ــازی دای ــە ن ــی ل منداڵێك
ــەوی  ــەژارەی ئ ــەو پ ــای ئ ــاو دەری ــەوە ن ــەوی دی بكەوێت ــەژارەی ئ ــەو پ ــای ئ ــاو دەری ــەوە ن دی بكەوێت
لــە ســاواییدا نغــرۆ كــرد. لــێ  دوای چەنــد چركەیــەك لــە ســاواییدا نغــرۆ كــرد. لــێ  دوای چەنــد چركەیــەك 
دووبــارە زەنگــی تەلەفۆنەكــە بێدەنگــی ئــەو ســاتەی دووبــارە زەنگــی تەلەفۆنەكــە بێدەنگــی ئــەو ســاتەی 
هەژانــدەوە و ژاوەژاوێكــی زۆری نایــەوە. دوووبــارە هەژانــدەوە و ژاوەژاوێكــی زۆری نایــەوە. دوووبــارە 
بەخــۆی گوتــەوە وا باشــترە ئــەو لــەو چاوەڕوانییــەدا بەخــۆی گوتــەوە وا باشــترە ئــەو لــەو چاوەڕوانییــەدا 
بمێنێتــەوە. بــێ  ئاگابــوو لــەوەی هەســتی دایكایاتــی بمێنێتــەوە. بــێ  ئاگابــوو لــەوەی هەســتی دایكایاتــی 
زۆر لــەوە بااڵتــرە بــە یــەك دوو زەنــگ بێتاقــەت زۆر لــەوە بااڵتــرە بــە یــەك دوو زەنــگ بێتاقــەت 
بــێ ، یــان بتوانــێ  پارچەیــەك لــە جگــەری فەرامــۆش بــێ ، یــان بتوانــێ  پارچەیــەك لــە جگــەری فەرامــۆش 
ئامێــری  لــەوێ   دوورەوە  دووری  لــە  ئــەو  ئامێــری بــكات.  لــەوێ   دوورەوە  دووری  لــە  ئــەو  بــكات. 
تەلەفۆنەكــەی بەدەســتەوە گرتــووە و چاوەڕوانــی تەلەفۆنەكــەی بەدەســتەوە گرتــووە و چاوەڕوانــی 
ــە  ــەی ك ــوڕە تاقان ــەو ك ــی، ئ ــی كوڕەكەیەت ــە وەاڵمێك ــەی ك ــوڕە تاقان ــەو ك ــی، ئ ــی كوڕەكەیەت وەاڵمێك
لــە ئامێزیــان  لــە ئامێزیــان دابونەریتــە نالەبارەكانــی كۆمەڵــگا  دابونەریتــە نالەبارەكانــی كۆمەڵــگا 
ــەوە  ــاتەوەختی لەدایكبوونیی ــە س ــەر ل ــا و ه ــەوە دەرهێن ــاتەوەختی لەدایكبوونیی ــە س ــەر ل ــا و ه دەرهێن
ــی  ــۆ الی باوكــی و زۆر باشــیش دەیزان ــەوە ب ــی ناردیان ــۆ الی باوكــی و زۆر باشــیش دەیزان ــەوە ب ناردیان
ئــەو هاوســەرەی هیــچ تاوانێكــی ئەوتــۆی نەكــردووە ئــەو هاوســەرەی هیــچ تاوانێكــی ئەوتــۆی نەكــردووە 
شــایانی ئــەو هەموو دەردەســەرییە بــێ، ئەویش لەناو شــایانی ئــەو هەموو دەردەســەرییە بــێ، ئەویش لەناو 
زەنگــی تەلەفۆنەكــەدا بووبــوو بــە پارچــە تەختەیــەك زەنگــی تەلەفۆنەكــەدا بووبــوو بــە پارچــە تەختەیــەك 
ــەر  ــەوەدا ه ــای بیركردن ــەپۆلەكانی دەری ــاو ش ــەر و لەن ــەوەدا ه ــای بیركردن ــەپۆلەكانی دەری ــاو ش و لەن
ــا پاڵــی دەدا. چەنــد  ــا پاڵــی دەدا. چەنــد ســاتە بەالیەكــدا گێژەنــی دەری ســاتە بەالیەكــدا گێژەنــی دەری
جارێــك ویســتی دەنگەكــە خامــۆش كات، بــەاڵم لــە جارێــك ویســتی دەنگەكــە خامــۆش كات، بــەاڵم لــە 
ــە  ــمانێك هەی ــدا ئاس ــی و منداڵیەتی ــای دایكایەت ــە دنی ــمانێك هەی ــدا ئاس ــی و منداڵیەتی ــای دایكایەت دنی

ســاماڵ و بێگــەردە، هێزێكــی دەروونــی وا لــە ئارادایە ســاماڵ و بێگــەردە، هێزێكــی دەروونــی وا لــە ئارادایە 
ــێ  بەرگــەی هێرشــەكانی بگــرێ ،  ــێ  بەرگــەی هێرشــەكانی بگــرێ ، كــەم كــەس دەتوان كــەم كــەس دەتوان
ــك  ــی نزی ــە گوێ ــەدا تەلەفۆنەكــەی ل ــەو كات ــی نزیــك شــوان ل ــە گوێ ــەدا تەلەفۆنەكــەی ل ــەو كات شــوان ل

ــوو(. ــی: )فەرم ــردەوە و وت ــوو(.ك ــی: )فەرم ــردەوە و وت ك
- هــەر فەرمــوو و بــەس، ئــەی وشــەی دایــە گیــان، - هــەر فەرمــوو و بــەس، ئــەی وشــەی دایــە گیــان، 

ئــەی چــاك و چۆنــی؟ئــەی چــاك و چۆنــی؟
- دەی دایە گیان فەرموو، چۆنی باشی؟- دەی دایە گیان فەرموو، چۆنی باشی؟

- تۆچۆنی ڕۆڵە نازدارە بێنازەكەم.- تۆچۆنی ڕۆڵە نازدارە بێنازەكەم.
- ئــەو وشــانە بەكارمەهێنــە، تــۆ دەزانــی مــن چەند - ئــەو وشــانە بەكارمەهێنــە، تــۆ دەزانــی مــن چەند 
ــە  ــە ســاڵە بــێ دایــك و باوكــم. دەزانــی مــن ئیســتا ل ســاڵە بــێ دایــك و باوكــم. دەزانــی مــن ئیســتا ل
كوێــم و چــی دەكــەم و چــۆن ژیــان بەســەر دەبــەم. كوێــم و چــی دەكــەم و چــۆن ژیــان بەســەر دەبــەم. 
ــاك  ــیرینەكەم چ ــە ش ــێ  ڕۆڵ ــم، بەڵ ــاك دەزان ــاك - چ ــیرینەكەم چ ــە ش ــێ  ڕۆڵ ــم، بەڵ ــاك دەزان - چ
دەزانــم، بــەاڵم مــن تاوانێكــم بەرانبــەر تــۆ نەكــردووە، دەزانــم، بــەاڵم مــن تاوانێكــم بەرانبــەر تــۆ نەكــردووە، 
تاوانبــار ئــەو كەســانە بــوون ڕێــزی ئێمەیــان نەگــرت تاوانبــار ئــەو كەســانە بــوون ڕێــزی ئێمەیــان نەگــرت 

و ســەریان لــێ شــێواندین.و ســەریان لــێ شــێواندین.
ــی پیــرە  ــەو قســانە بۆخــۆت بكــە. مــن خاوەن ــی پیــرە - ئ ــەو قســانە بۆخــۆت بكــە. مــن خاوەن - ئ
نەنكێــك بــووم ئەویــش كۆچــی دوایــی كــرد، ئەوجــا نەنكێــك بــووم ئەویــش كۆچــی دوایــی كــرد، ئەوجــا 
پیرمێردەكــەی باپیرەشــم نەمــا تــۆش لــە تامــی پیرمێردەكــەی باپیرەشــم نەمــا تــۆش لــە تامــی 
دایكایەتــی بێبەشــت كــردم و لــە دەســت زڕدایــك و دایكایەتــی بێبەشــت كــردم و لــە دەســت زڕدایــك و 
پرتــەو بۆڵــە بۆڵەكانــی ئەویــش دوور كەوتوومەتــەوە.پرتــەو بۆڵــە بۆڵەكانــی ئەویــش دوور كەوتوومەتــەوە.
- بــڕۆ كات بــە بەریــەوە نییــە، دەبــێ  هــەر ئێســتا - بــڕۆ كات بــە بەریــەوە نییــە، دەبــێ  هــەر ئێســتا 
ــاك  ــرە پ ــی شــەبەقی هەســتمەوە ئێ ــاك بخــەوم و بەیان ــرە پ ــی شــەبەقی هەســتمەوە ئێ بخــەوم و بەیان
بكەمــەوە و بــڕۆم بــۆ ســەر ئــەو كارەی كــە بەشــێك بكەمــەوە و بــڕۆم بــۆ ســەر ئــەو كارەی كــە بەشــێك 

لــە ژیانــی ڕۆژانەمــی پێــوە بەنــدە .لــە ژیانــی ڕۆژانەمــی پێــوە بەنــدە .
ــوڕ و  ــە ك ــەك ل ــەر ی ــڕا ه ــە ب ــی تەلەفۆنەك ــوڕ و دەنگ ــە ك ــەك ل ــەر ی ــڕا ه ــە ب ــی تەلەفۆنەك دەنگ
دایكێــك چوونــەوە نــاو ئــەو دنیایــەی كــە نێوانیــان دایكێــك چوونــەوە نــاو ئــەو دنیایــەی كــە نێوانیــان 
نــاو  بــۆ  دایــك  بــوو.  دوور  كیلۆمەتــر  نــاو هــەزاران  بــۆ  دایــك  بــوو.  دوور  كیلۆمەتــر  هــەزاران 
گرفتەكانــی تاراوگــە و دابــڕاو لــەو تاكــە كــوڕەی كــە گرفتەكانــی تاراوگــە و دابــڕاو لــەو تاكــە كــوڕەی كــە 
بــۆ تەنیــا ســەعاتێك لــە ئامێــزی نەگــرت و كــوڕەش بــۆ تەنیــا ســەعاتێك لــە ئامێــزی نەگــرت و كــوڕەش 
بــۆ نــاو نوێنێكــی ساردوســڕی دوور لــە ســۆزی بــۆ نــاو نوێنێكــی ساردوســڕی دوور لــە ســۆزی 
ئــەو دایكــەی مەگــەر جارجــار لــە ڕێــی تەلەفۆنــەوە ئــەو دایكــەی مەگــەر جارجــار لــە ڕێــی تەلەفۆنــەوە 
ــێ   ــەوە نەب ــە ڕواژەی خۆی ــا ل ــتێ  دەن ــی ببیس ــێ  دەنگ ــەوە نەب ــە ڕواژەی خۆی ــا ل ــتێ  دەن ــی ببیس دەنگ
نازانــێ  ڕەنگــی چۆنــە و ڕوخســاری لــە كــێ  دەچــێ..نازانــێ  ڕەنگــی چۆنــە و ڕوخســاری لــە كــێ  دەچــێ..
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