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هــەرزووزوو،لــەدەالقــەیژوورەکەمــەوەبــەدزیــیچاوێــکلــەکۆاڵنــەتەنــگو
تاریکەکەمــاندەکــەم.جارێــکلــەدیــویخەوەکەمــەوە،جارێــکلــەهاڵــەوە.دەزانــمهــەر
ئێســتادەگاتــەبــەردهرگــه.ماڵەکــەمخاوێــنخاوێــنکردووهتــەوە.کەمتــرواپێشــهاتووە
ــت.بــەهاوماڵیییەکەشــم ــیئــاوامهەبێ ــەرمیوانێک ــت،مەگ ــنبێ ــاخاوێ ــانوەه ماڵەکەم
گوتــووەجــارێنەیەتــەوەماڵــێ.هەڵبــەتخــۆیدەزانــێبۆچــی!لــەدۆخەکــەبــاش
تێــدەگاتوهەمیشــەپێشــەوەیپێــیبڵێــم،خــۆیزووماڵەکــەچــۆلدەکات.بــۆئــەوەی
کــەسشــکنەبــات،چیتــرپەنجەرەكــهناکەمــەوە.ئــەمجــاردهرگــهیهــاڵ،کــەبــەســەر
حەوشــەکەوەیهدەکەمــەوە.ماڵــیبەرانبــەرمژنومێردێکــیپیــریتێــدادەژن.زۆرتــر
ــدا ــەکۆاڵنەکەمان ــر.هــەرکــەسب ــاوەدایــکوباوکێکــیپی وەکپاســەواندەچــن،هەت
بــێولــەبــەرچاویــاننامــۆبنوێنێــت،بــەچــاویدزوچەتــەســەیریدەکــەن.لــە
ترســیئــەوانمەجبــوورمدەالقەکــەتــەواونەکەمــەوەوبــەســووچێکیداچــاولــەســەری
ــانچــاولــە ــمکێیــە،ی ــەنــاکاولــەدهرگــهدەدەن.بێــەوەیبڵێ ــاندەکــەم.ل کۆاڵنەکەم
شاشــەیئایفۆنەکــەبکــەم،خێــرادهرگــهیلێدەکەمــەوە.تــازەلــەحەمــامبوومــە.ڕدێنــم
ســێتیــغتاشــیوە،خــۆمخاوێــنولــووسکــردووە.هــەربۆنــیســابوونیلوکســملێدێــت.
ــەرکــردووە.پێشــەوەیبگاتــێ،دهرگــهیهاڵێــش جلێکــیلووســکەاڵنەوسێکســییملەب
دەکەمــەوە.گۆرانیــی»نــازمەکــە«یمیکایلیشــمدانــاوە.خــۆمتــەواوئامــادەکــردووە،
ئیــدیهــەر،کــەالقــیلــەدیــویژوورنــا،دەســبەجێدەســتملــەملــیناســکوباریکــی
بکــەمولێــوملــەســەرلێــویدابنێــموتونــدلــەباوەشــیبگــرم.دوێشــەوهەتــابەیانیــی
خەونــمپێــوەدیــوە.دڵــموەکدڵــیچۆلەکــەتوونــدتوونــدلێدەدا.هەزاربیرمبەمێشــکیدا
دێــتودەڕوا.لــەمێــژەچاوەڕوانــیئــەمســاتەدەکــەم.تەنیــایــەکجــاریەکترمــاندیــوە.
بــۆئــەوەیبیکێشــمەماڵــێ،هەمیشــەبیانوویەکــمدەدیتــەوە:»ئەمــڕۆزۆرمانــدووم«،
»ســبەیتــاشــەوێکارمهەیــە«،»بــاوەڕمپێبکــەمیوانمــانهەیــەوناتوانــمبێــم«.زۆر
لــەبیانوویــەکانڕاســتبــوونوههندێکیشــیاندرۆبــوون.بــەاڵمچبکــەم.چــارەمنییــە.
زۆرحــەزلــەلێــویســووری،لــەزوولفــیهەمیشــەخــاوی،لــەبــەژنوبــااڵینــەرمو
نۆڵــیدەکــەم.هــەرچــیشــەوەخەونــیپێــوەدەبینــم.ســەرەڕایئەوانــەزۆریشــمخــۆش
ــە،کــەنایــەم.دوایــەهــەردەیگــوت ــادووجــارگوتووی ــائێســتاتەنی دەوێــت.ئەویــشت
ڕۆژێــکدەرفەتــمبــوو،دێــمبــۆالت.ئێســتادهرگــهیهاڵــمکردووهتــەوەوخۆشــملــە
پشــتدهرگــهحەشــارداوە.دیــواریحەوشــەکەماننــەویوقوڵەیــە،هــەربۆیــەشلــە
ماڵــیدراوســێکەمانوئەوبــەرکۆاڵنەکەمانــەوەجــواندیــارە.دەترســێمکەســێکبمبینــێ.

لەپڕدەنگیشڵپەشڵپیهەنگاوەکانیدێت.
لەناوەڕاستیحەوشەکەوەهەرادەکات:ژیار؟لێرەی؟

بەحاســتەمێکلــەپشــتدهرگــهوەســەرموەدەردەخــەموبــەدەنگێکــیزۆرنــزمدەڵێــم:
مەکــه. قســان حەوشــە لــە زووکــە، وەرە بەقوربــان، لێــرەم
تــرس نــاکاو لــە دەبــێ. پێاڵوەکانــی قەیتانــی خەریکــی دڵەکوتــە و بەپەلەپــەل لێدەنیشــێت. ترســی
زۆرتــردایدەگرێــت.دەســتیوەلەرزیــندەکــەوێوقەیتانەکانــیلێدەبێتــەگرێپووچکــە.بــەهەناســە-
بڕکــەوترســەوەدەڵــێ:ئەگــەرهەســتدەکــەیمەترســییهەیــە،تــادرەنــگنەبــووە،بــازووڕابکــەم؟
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دەڵێم:نانازووکە،هەروابەپێاڵوەکانتەوەوەرەژوور،پێویستناکادەریانبێنی،
زووکەزوو...

بارانەکــیبــەخــوڕدەبارێــت.لــەگەڕەکــەکوردنشــینەکانهەمیشــەبــەچــۆڕەبارانێــک
ــدەشــاخاویییەکانیششــتیوانابینیــت. ــەگون قــوڕوچڵپاوێــکدروســتدەبێــت،کــەل
دەبــێ؟ چــۆن قــوڕە، هەمــوو خــۆ بێــم؟ وا هــەر دەڵــێ: ترووســکە
کچــێ دەڵێــم: و دەکەمــەوە بــەرز بڕێــک دەنگــم و هەڵدەســتێ ڕقــم بڕێــک
زووکــەزوو.ئەتــۆکارتبــەوەنەبــێنــاماڵەتــە،ئــەوێبــۆقســاننابــێزووکــە...
داوێــت. باوەشــم لــە خــۆی و ژوورەوە دێتــە پێــاڵوەوە بــە وا هــەر ترووســکە
کیفەکــەیفڕێدەداتــەنێوەڕاســتیهاڵــێوبێــەوەیهیــچبڵــێبــەمانتــۆیتەڕیــەوە
پێاڵوەکانــی ئێســتا دەمژیــن. یەکتــر لێــوی تێــر تێــر و دێنــێ دەمــم بــۆ دەمــی
دەدەن... دهرگــه لــە نــاکاو لــە کــە دایــە، لێــوی لــە لێــوم هــەروا و نەهێنــاوە دەر
تروســکەدەســتیباریــکوناســکیلــەدەوریشــانوملــمهااڵنــدووەوخــۆیشــلو
وێــڵلەباوەشــمهاویشــتووە.لــه¬نــاکاوبــەدەنگــیتەقەتەقــیدهرگــهخــووداردەبــێو
دەســبەجێخــۆیڕادەپچکێنــێوبــەتــرسولــەرزەوبــەدەنگێکــیتۆقیــوونــزمدەڵێــت:
ئــەیخودایــەگیــانکێیــە؟کێیــه؟چبکــەمژیــار؟قــوڕموه¬ســه¬ری،ئــەیدایــەگیــان...
ئەگــەر نه¬ریتییــن. و ئایینیــی تۆزێــک منیــش بنەماڵــەی دەترســێم. تۆزێــک منیــش
نییــە. ئــەوە هــەر بــەاڵمکێشــەکە مــارەدەکــەن. لێکمــان ئــەوە بێــت، پۆلیــس بێتــو
لــە دیســان نییــە. ژنهێنانــم بارودۆخــی ئێســتا مــن کــە ئەوەیــە، گەورەکــە کێشــە
ــەوە ــەپێاڵوان ــکات،هــەرواب ــەوەیقســەیه¬کیدیکــەب ــەوە.ترووســکەبێ دهرگــهدەدەن
هەڵدێتــەدیــوەچووکەکــەم.منیــشچەنــدچرکەیەکــیدیکــەهــەرواوڕوسەرلێشــێواو
ڕادەمێنمــەئایفۆنەکــە.ئــه¬مجــارهەڵوێســتیخــۆمدەگــرم.دهرگــهدەکەمــەوەودەڵێــم:

فەرموو؟کێیه؟
تەقەتەقیڕێژنەیبارانبەسەرلێواریسه¬رکاڵوه¬یئایفۆنەکە¬وههێندەزۆرە،هیچ

دەنگێکنابیسم.
دیسانبەدەنگێکیبەرزترەوەدەڵێم:فەرموو؟

بــه¬اڵمئــه¬مجــاره¬¬شبێجگــەلــەدەنگــیتنــۆکتنۆکــیبــارانهیچــیدیکــەنابیســم.
زۆرتــر نەدانــەوە وهاڵم ئــەو بــەاڵم نازانــم... لێنه¬مابێــت. که¬ســی ڕەنگــە
دەمترســێنێت.چەنــدچرکەیــەکچــاوەڕواندەبــم.لەپــڕڕابێــەوەیدهرگــهبکەمــەوە،
ــەوە. ــەدەکــەوێوخەریکــەدەکرێت ــمدهرگــهوەجووڵ ــەوەدەبین ــەیهەڵماوییی ــەدەالق ل
دێــت، مێشــکمدا بــە کــە کەســێک، تەنیــا و دێــت گیانمــدا هەمــوو بــە تەزوویــەک
پۆلیســە.لەبــاڵخۆمــدادەڵێــمتەنیــاپۆلیــسدەتوانــندهرگــهیخەڵــکبکەنــەوە،چونکــە
زیاتــرلــەمــنوهاوماڵیییەکــەمکەســیدیکــەکلیلــیماڵێــیپێنییــە.کــەوایــەکێیــە؟
وردەوردەبــاوەڕدەهێنــم،کــەئــەوژنــەپیــرەڕاپۆڕتــیلێــداوموئەوانــەپۆلیســن.
ــەکاریخــۆمپەشــیماندەبمــەوە ــمچبکــەم.ل ــە.نازان ــارنیی ــەاڵمخــۆهــەرکــەسدی ب
قەناعەتــمکردبــا. تاریکــەکان تەنــگو نێــوکۆاڵنــە ماچــی بــە هــەر بریــا دهڵێــم و

58

گۆڤاری کەلێن                                                                                                                                           چیرۆک



لەناکاوکابرایەکیچوارشانەیسمێڵفشوقەڵوبەئۆوێرکۆتێکیسەوزو
تەلیسێکبرینجبەدەسته¬وەبەخێراییبۆالیدهرگهیحه¬وشه¬وهدێ.بە

دەالقەیهاڵێداچاویلێدەکەمووستەناکەم.ترسودڵەکوتەزۆرتردامدەگرێت.
شووشەیدهرگههەڵمێکیئەستووریبه¬خۆوه¬گرتووەوچاکنابینم،بە

حاستەمێکدهرگهیدەکەمەوە.بەسوچێکیدادەبینمژنێکیش،کەلەپشتەوەبە
تەنەکەیه¬کڕوونلەدەستێکوستڵێکیسپیشلەدەستێکیدا،بەزۆرییبەالقێکی

دهرگهدادەخا،کابرایهکەبەدەنگێکیبەرزهەرادەکات:
محەممەد؟محەممەد؟بۆوهاڵمنادەیەوە؟
ئاوڕێکلەژنەکەیدەداتەوەودەڵێت:

پێموایەلەماڵنییە.ئەوهەتیوەبەوباران،باوسەرمایەیلەکوێیە؟
ژنەکەیدەنگێکیلێدێت،بەاڵملەبەرخوڕەخوڕیبارانهیچمگوێلێنابێ.زوو

تێدەگەمئەوانەدایکوباوکیمحه¬ممەدیهاوماڵمن.
گه¬یشتنەبەردهرگه.دهرگهیلێدەکەمەوەودەڵێم:

ساڵو،ساڵو،فەرموون،ببوورنتوخودائەوەلەحەمامێبووم.
پیاوەکەدەڵێت:

ساڵوکاکژیار،چۆنیبەقوربان،ئەرێدهرگهتانبۆکرابوهوە؟
چاومزەقدەکەمودەڵێم:دهرگه!!؟؟

دەڵێ:ئەیمحەممەدلەکوێیە؟
تەلیسەبرینجەکەیلێوەردەگرمودەڵێم:

وەاڵمحەممەدچووهتەخەوگە،الیهاوکالسییه¬کانیبڕێکوانەبخوێنێت.
بزەیەکیبەسمێڵیدادێتودڵۆپەیەکبارانلەنووکیسمێڵییەوەدەتکێودەڵێت:

بەڕاست؟بریابۆخۆیبەشتێکگه¬یشتباوخۆیلەکاریمەزراومەڕومااڵت
ڕزگارکردبا.ئێمەشیحەساندباوە...

دایکیدەگاتێوهەرلەڕێوەبەدەنگێکیبەرزدەڵێت:
ساڵو،چۆنیبەقوربان؟تۆژیاری؟محەممەدزۆرتباسدەکات.

دوایچاکوخۆشییەکیزۆردێنەژوورێوهەردووکیانهەرجارنا¬جارێکلە
ژێرەوەچاوێکلەشاڵوارەلووسکەالنەکەمدەکەنوگنجێکدەخەنەنێوچاوانیان،

ڕەنگەبڵێنچاو!محەممەدلەگەڵکێهاوماڵە!؟حه¬کبه¬زیادنه¬بیڕۆڵهبۆخۆتو
هاوماڵت.

لەناکاودایکیدەڵێت:
ئایەڕۆ...ئەوەبۆچیبەکەوشەوەچوونەتەسەرفەڕشان؟

هیچناڵێم،هەڵبەتنازانمچبڵێم.درۆشمبۆهەڵنابەسترێ.هێشتانەهاتوومەتەوە
سەرخۆ.ئەوهەموودڵەکوتەوگوشارەلەچەندساتێکداسەریلێشێواندوومو

خۆملێونبووە.
بۆئەوەیبۆالیدیوەکەیمننەڕۆن،دەڵێم:
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ترووسکە؟ترووسکه¬؟ترووسکەگیان؟
دەنگێکلەپشتکومێدەکەوەلەنێوجێوبانەکانەوەدێت.

دهرگهیکومێددەکەمەوە،هیچنابینم.وەهاخۆیلەژێرجێوبانەکەوەشاردووهته¬وه
کەپۆلیسیشهاتباننەیاندەدۆزییەوه.بەحاستەمێکپێکەنینمدێتوبەسرتە¬وه

دەڵێم:مەترسێبەقوربان،دایکوباوکیمحەممەدن.نایەنەدیویمن.تەنیادەنگت
نەیەتبەسە.پێموایەئێستادەڕۆن.

سەریلەژێردۆشەكوپەتۆوەدەردێنێت.زەردزەردهەڵگەڕاوەوحەپەساوە،
لەبەردڵەکوتە،هیچیبۆنایێت.

دەستێکیبەقژیخاویدادێنموهەرلەوێماچێکیسەرکوڵمانیدەکەم.بەئارامیی
لەبنگوێیدەڵێم:

گوڵەکەممەترسێ،هیچنییە،ئارامبەگوڵم.
دیسانبەئارامییدەستمبەپشتوملیدادێنموماچێکیدیکەیلێدەکەم.تۆزێک

ئارامدهبێتهوه.
دەڵێم:

هەرلێرەبە،تامنبچمچایەکیانبۆدروستبکەموتۆزێکیانسەرقاڵبکەم.
دەستمتونددهگوشێودەڵێباش.

پێیدەڵێمزۆرجووڵە¬جووڵێمەکە،باشکنەکەن.دەڵێباشوخەریکی
کردنه¬وه¬یگرێپووچکەیپێاڵوەکانیدەبێت.

منیشپانتۆڵەکەملەبەردەکەمودەڕۆمەالیان.کەدەچمەدەرێباوکیبەتەلەفۆن
قسانلەگەڵمحەممەددەکاودەڵێت:ئێمەلێرەین،لەماڵیتۆ.

دەستبەجێدوایزەنگەکەیباوکی،محەممەدزەنگمبۆلێدەداوبێەوەیبڵێچیت
بەسەرهاتولەگەڵترووسکەچیتکرد،بەپەلە¬پەلدەڵێت:

کوڕەزووبڕۆدیوەکەمئەوشتانەمکۆبکەوە،زووزوو.بەیانیشکۆفەلەالمبوو،
زووکەهەرچیلەوێیەخڕیبکەوەولەچەمەدانەکەمیهاوێهەتانەیانبینیووه.

زوودەچم،بەاڵمکارلەکارترازاوە.دایکیهەمووشتێکیدیتووە.خەریکەبەپەلە
خڕیاندەکاتەوەهەتاباوکینەیانبینێت.منیشبێەوەیهیچبڵێمهەروادێمەوەدەر
وچایەکیدادەنێموپەیامێکیبۆدەنێرم،کەدایکتهەمووشتێکیدیت،بەاڵم

باوکتنەیزانیوە.محەممەدبەترسوشەرمەوەزوودێتەوە.دایکیبەڕوویخۆی
ناهێنێوقسەیخۆشدەکەن.منیشچایەکەیانلەپێشدادەنێموخۆمبەچایەکەوە
دەدزمەوەوبۆترووسکەیدەبەم.هەردەچمترووسکەبەسرتەونیگەرانیییەوە

دەڵێت:
منتاکاتژمێرنۆیشەونەگەمەوەخەوگه،بەڕێوبەریخەوگهکهتەلەفۆنبۆدایکو

باوکمدەکات.باوکمزۆرڕقەستوورە،بەخودایدەمکوژێت.دەبێهەرئێستابڕۆم.چبکەم؟
هەرچیبیردەکەمەوە،هیچبەمێشکمناگات.وادیاربووئەوشۆدایکوباوکیلێرەدەمێننەوە

وهیچڕێیەکنییەترووسکەپێیداهەڵبێت.
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لەناکاوچاومبەدەالقەبچووکەکەیدیوەکەمدەکەوێتوبەترووسکەدەڵێم:مەگەر
لەودەالقەیەوەخۆتلەحەوشه¬یهاوێیوبڕۆیەدەرێ.بۆمنیکوڕزۆرئەستەم
نییەخۆملەوێڕافڕێبدەمهخوار،بەاڵمبۆکچێکیناسکوشلیوەکترووسکە،
هەمزۆرئەستەمە،هەممهترسیداریشە.دوایەشڕەنگهژنوپیاوەپیرەکە،یان

دراوسێکانیدیکەشبیبینن.ترووسکەلهپێشدابەترسەوەدەڵێت:نابەخودایناتوانم.
دەگریوفرمێسکیبەچاوانیدادێنەخوار.بەدڵیپڕوپەرێشانەوەبەنەرمییوبە

گریانه¬وهدەڵێت:
گوومخوارد،سەتجارمگووخوارد.خۆمتووشیچکرد.ئەیخودایەگیان.بە

دەستیخۆمچیمبەسەرخۆمهێنا...
منیش،کەفرمێسکیدەبینم،زۆرتێکدەچموناڕەحەتدەبم.بەاڵمبۆئه¬وه¬ی

ئارامیبکەمەوە،هیچوەڕوویخۆمناهێنموبەئارامییدەستمبەزووڵف،سەر
وپشتیدادێنمولەباوەشخۆمیدەگرم.بەدەنگێکینزموپڕلەخۆباوەڕیییەوە

دەڵێم:
ترووسکەگیان،بەقوربان،گوڵەکەمنیگەرانیهیچمەبە،زۆرزۆره¬که¬یهەموو

شتێکئاشکرادەبێتودەتخوازم،لەوە¬یزیاترە؟گوڵەکەم،هەناسەکەم،ئه¬وینەکەم.
مەگریهیچنییە...

وەکمنداڵێکیچووکەیبەرمەمکان،لەباوەشیخۆمگرتووەوبەسنگیخۆمه¬وە
ناوە،لەژێرەوەبەنووزە¬نووزەوەدەڵێت:

تۆباوکمناناسی،تایفەمانناناسی،دراوسێکانمانناناسیت.ئابڕوویبە¬هەزارساڵم
دەبەن...

منیشهەرواماچیدەکەمودەستیپێدادێنمووردە¬وردەبڕێکئارامیدەکەمەوه.
دنیاکەمکەمهتاریکولێڵدەبێوترووسکەشهەرلەباوەشمەونەمانتوانیوەهیچ
بکەین.باوکودایکیمحەممەدیشهەردەنگەدەنگیاندێتومحەممەدباسی

زانستگهوشتیانبۆدەکات.
لەناکاوترووسکەدەڵێت:

لەودەالقەوەخۆمداوێمەنێوحەوشه.بەاڵمتۆبچوولەحەوشهباوەشمبۆبکەوەو
بمگرەوە.تۆلەوێبیت،دەوێرمخۆمفڕێبدەم.

منزوویەکیبەبیانوویچوونبۆئاودەستیحەوشه،دەڕۆمەدەروترووسکەش
دێتەسەردەالقەکە.لەپێشداترووسکەدەڵێناوێرمبەخودای.پێیدەڵێم:
هیچنییەبەقوربان،منلێرەم،هیچنابێ،دەتگرمەوەگوڵەکەم.زووکە.

ترووسکەبێەوەیهیچقسەیهکیدیکەبکات،دەڵێ:هاتم.
لەگەڵخۆفڕێدانیالقیلەسەرلێواریدەالقەکههەڵدەخلیسکێوالبەالبهسەرمدا
دەکەوێودستملێیگیرنابێومنیشدەخات.لەگەڵکەوتنیچریکەیەکیلێدێتو

هاواردەکا؛ئەیدایەگیانالقم.ئەیدایەالقمشکا،ئەیبابەمردم.

٦1

گۆڤاری کەلێن                                                                                                                                           چیرۆک



زوودەڵێم:
تروسکەگیان؟ترووسکە؟بەقوربان؟چبوو؟

بارانهەروابه¬خوڕدەبارێوهەردووکمانیخووساندووە.
ترووسکهدەزانێبهچریکه¬یده¬نگی،دراوسێکان،باوکودایکیمحه¬ممه¬د

خێراده¬گه¬نهسهرمان.لهترسانبێەوەینووزه¬یله¬به¬ربێت،دەستبەجێبە
ڕاکێشڕاکێشهەڵدێتەپشتدهرگهوخۆیدەگەیەنێتەسه¬ریکۆاڵنەکەمان.منیش

بەدوایداهەڵدێمولەمساته¬دادایکوباوکیمحەممەدودووسێژنیدراوسێمان
ده¬ستبه¬جێده¬گه¬نێ.هه¬ریه¬که¬یله¬به¬رەخۆیەوەدەڵێ:ئەیڕۆبابانم...چ

بووەڕۆڵەگیان؟چتلێهات؟کەوتی؟
منیشلەچەندشەقاودوورترەوە،وێڕایواندەڵێم:ئەوەچبووە؟بۆکەوتی؟القت

زۆردێشێ؟بتبەینەدکتۆر؟
ترووسکەهەردەگریوناڵەیدێ.لەناکاوباوکیمحەممەدئۆتۆمۆبیلە
شەقوتەقەکە¬یهەڵدەکاتودایکیمحەممەدیشخۆیدەخاتەژێرپیلیو

هەڵیدەستێنێولەگەڵدووژنیدراوسێماندەیبەنەنێوئۆتۆمۆبیل.منیشخۆمیان
لەگەڵدەخەمولەگەڵیاندەچم.لە¬بەرئێش،ئاخوئۆفەکەیترووسکە،کەسبیر

لەوەیناکاتەوەئەوەچیبووەوچۆنبووە.هەمووپێیانوایەلەکۆاڵنکەوتووەو
ئاوایبەسەرهاتووه.

ترووسکەبەهەرهەڵتەکهەڵتەکێکیئۆتۆمۆبیل،نووزەیەکیلێدێتولەبەرخۆیەوە
دەڵێت:حاشاحاشا،گوومخوارد،تۆبەهه¬زارجارتۆبە.

منیشبێدەنگوپەشۆکاو،بەهەرهاوارونووزەیەکیترووسکە،لەباڵخۆمدادەڵێم:
سەتخۆزگەبەژوانوماچیکۆاڵنەتەنگوتاریکەکەمان.تۆبەهەزارجارتۆبە.

ئەمجارخۆمدهرگهدادەخەم!

***
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