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ﻫەﻨدێﻚ ﻟە ژﻨاﻦ ﺑە ﻫۆﯽ ﺑﯿروڕﺎ ﻭ ﺑارودۆﺨﯽ ژﯿﻨﮕەﯿﯽ ﻭ ﻛۆﻤەڵﮕەوە ﻭ ﻫەروەﻬﺎ ﺑە ﻫۆﯽ ﻛاﻤڵ
ﻧەﺒووﻨﯽ ﺟەﺴﺘەﯿﯿاﻦ ﺑە ﺷێوەﯿەﻜﯽ ﻧاﻬۆﺸﯿاراﻨەوە دواﯽ ﭘڕۆﺴەﯽ ﻫاوﺴەرﮕﯿرﯿﯿەوە ﺗووﺸﯽ
ﭼەﻨدﯿﻦ ﮔرﻔﺖ ﻭ ﻛێﺸەﯽ دەرووﻨﯿەوە دەﺒﻨەوە .ﻛە ﻫەﻨدێﻚ ﺧەﻤۆﻜﯽ ﻭ ﺑێزارﺒووﻦ ﻟە ژﯿاﻨﯽ
رۆژﻨەﯿدﺎ ﻟێدەﻜەوێﺘەوە ﺋەﻢ رووﺒەڕوﻮ ﺑووﻨەواﻨەﺶ ﺋاﻜاﻤﯽ ﺧراﭙﯽ ﻟێ دروﺴﺖ دەﺒێﺖ ﻛە
رەﻨﮕە ﺑﺒێﺘە ﻫۆﯽ ﺗێﻜﭽووﻨﯽ ﺋەﻢ ﭘڕۆﺴەﯿە ﻛە ﺋەﻤاﻨﯿﺶ ﺑرﯿﺘﯿﻦ ﻟە  3ﻗۆﻨاﺨﯽ ﯾەﻚ ﻟە دواﯽ ﯾەﻚ
 ،ﭘﯿاواﻦ دەﺒێﺖ ﺋەﻢ ﺑاﺒەﺘاﻨە ﺑە وردﯽ ﻟە ﺑەﺮ ﭼاﻮ ﺑﮕرﻦ ،ﭼوﻨﻜە ﺋەواﻦ ﺋەﮕەﺮ ژﯿاﻨێﻜﯽ
ﺋاﺴودەﯿاﻦ دەوێﺖ دەﺒێﺖ ﺋەﻢ دوﻮ ﻫاوﻜێﺸەﯿﯿە راﺒﮕرﻦ وەﻜﻮ ﺗاﯽ ﺗەرازوەﻜە ﻛارﺒﻜەﻦ ،ﺑﯚ
ﺋەوەﯽ ﺑﺘواﻨدرێﺖ ﺑارودۆﺨێﻜﯽ ﺟێﮕﯿردروﺴﺖ ﺑﺒێﺖ.
ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿە ﻫەﺴﺘﯿارەﻜاﻦ ﻛارێﮕەرﯿﯿەﻜﯽ راﺴﺘەوﺨۆﯿاﻦ ﻟە ﺳەﺮ رۆﺢ وﭙﻠەﯽ دڵﺨۆﺸﯽ
ﻛەﺴەﻜاﻨەوە ﻫەﯿە ﺑەڵاﻢ ﺑەداﺨەوە داﺐ ﻭ ﻧەرﯿﺘە ﻛۆﻨەﻜاﻦ ﺑەﻬێزﺘرﻦ!
ﺋەﻢ ﺣاڵەﺘەﺶ زۆرﺒەﯽ ﺟاﺮ دواﯽ ﻫاوﺴەرﮕﯿرﯽ دەﺴﺖ ﭘێدەﻜاﺖ ﻭ ﺋەوە ﭘﯿاوﻜاﻨﻦ ﻛە ددەﺒێﺖ
دەورێﻜﯽ ﮔرﻨﮓ ﻟەﻢ ﻧاوەدﺎ ﺑﮕێڕﻦ .ﺑەڵاﻢ ﺑەداﺨەوە ﻟەﻢ ﺑارەﯿەوە ﻫﯿﭻ ﻧازاﻨﻦ ﺑەڵاﻢ واﺒﯿﺮ
دەﻜەﻨەوە ﭼوﻨﻜە ﺑﯚ ﻧﻤوﻨە  3ﺳاڵ ﯾەﻜێﻜﯿاﻦ ﻧاﺴﯽ ﺋﯿﺘﺮ ﺑە ﺑاﺸﯽ دەﯿﻨاﺴﻦ ! ﺑەﻬەﺮ ﺣاڵ ﺋﯽٍﻣە
ﻟێرەدﺎ ﺋەﻢ ﺑاﺒەﺘە دەﺨەﯿﻨە روﻮ ﺗاوەﻜﻮ ﻟە ﻛاﺘﯽ رووﺒەڕوﻮ ﺑوﻨەوەﯿاﻨدﺎ دووﭽارﯽ ﺷڵەژاﻦ
ﻧەﺒﻦ.
-1ﮔروﭙﯽ ﯾەﻜەﻢ ﺋەﻮ ژﻨاﻨەﻦ ﻛە ﻟە ژﯿاﻨێﻜﯽ ﻛۆﻨدﺎ دەژﯿﻦ واﺘﺎ داﺐ ﻭ ﻧەرﯿﺖ ﺑەﺴەرﯿاﻨدﺎ زاڵە
ﻭ زۆرﺒەﯽ داﯿﻜاﻦ ﻭ دەووﺒەرﯽ ﺋێﻤەﺶ دەﮕرێﺘەوە .ﺋەواﻨە ﻛە ﻛێﺸە وﮕرﻔﺘﯽ زۆرﯿاﻦ ﻟە
ﻣاڵەوەدﺎ ﻫەﯿە ﻭ ﮔﺸﺖ ﺗواﻨاﯽ ﻫۆﺶ ورۆﺤﯽ ﻭ ﺟەﺴﺘەﯿﯿاﻦ ﺑﯚ ﭼاﻠاﻜﯿﯽ ﻭ ﻛارەﻜاﻨﯽ ﻣاڵەوە ﺑە
ﻫەدەﺮ دەڕواﺖ ﺟﮕە ﻟە ﻛێﺸەﯽ داراﯿﯽ ﻭ داﺒﯿﻦ ﻛردﻨﯽ ﺑژێوﯽ ژﯿاﻨﯿاﻦ ﻭ ﺋەﻤەﺶ ﻫۆﻜارێﻜە ﺑﯚ
ﺋەوەﯽ ژﯿاﻨﯽ رۆژاﻨەﯿاﻦ ﺗەواوﯽ ﺑﯿرﻮ ﻫۆﺸﯿاﻦ داﮕﯿرﺒﻜاﺖ ﻭ ﺋەوەﻨدە ﻟە ﻧاﻮ دەرووﻨﯽ
ﺧۆﯿاﻨدﺎ وﻦ ﺑﻦ ﻛە ﺑە ﯾەﻚ ﺟارﯽ ﺑﯿاﻨﻜاﺖ ﺑە ﭘەﯿﻜەرێﻚ ﻟە ﺑەرﺪ ! ﺋﯿﺌﺘﺮ ﺋەواﻦ ﯾاﻦ ﺗواﻨاﯿاﻦ
ﻧاﻤێﻨێﺖ ﻭ ﯾاﻦ زۆﺮ ﺳادە ﻟە ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﯽ ﻧێواﻦ ژﻦ ﻭ ﻣێرﺪ دەڕواﻨﻦ وەﻜﻮ ﯾەﻜێﻚ ﻟە
ﺋەرﻜەﻜاﻨﯽ ﻣاڵەوە !!
ﺑەداﺨەوە ﺋەواﻦ زۆﺮ زوﻮ داﺒەﺶ دەﺒﻦ .ﻟە ﻟاﯿەﻚ ﭼوﻨﻜە ﺋەﻢ ﮔرﻔﺘاﻨە ﮔﺸﺖ ﺑﯿروﻬۆﺸﯽ ﺋەواﻨﯽ
داﮕﯿﺮ ﻛردووە ﺋﯿﺘﺮ ﺧاوەﻦ ﺑﯿرێﻜﯽ ﻫێﻤﻦ ﻧﯿﻦ ﻛە ﺑﯿاﻨەوێﺖ ﭘێﺸوازﯿﻜەرێﻜﯽ رۆﺤﯽ ﭘﯿاوێﻚ ﺑﻦ
ﺑێﮕوﻤاﻦ ﭘﯿاوﯿﺶ ژﯿاﻨێﻜﯽ دوورە ﭘەرێﺰ ﻟە ﻣاڵەﻜەﯿدﺎ دەدۆزێﺘەوە .ﻟە ﻟاﯿەﻚ ژﻨەﻜەﯽ زۆﺮ
ﻣاﻨدوﻮ دەﺒێﺖ ﻭ ﻟە ﻟاﯿەﻜﯽ دﯿﻜەوە ﺋەﻮ ژﻨاﻨە ﺷﺘێﻜﯿاﻦ دەﺴﺖ ﻧاﻜەوێﺖ ﻟە ﺋاﻜاﻤدﺎ ﺗەﻨﻬﺎ
ﺧۆﯿاﻦ وادەردەﺨەﻦ ﻛە رازﯿﻦ ،دەﻤاﻤﻜﯽ رازﯽ ﺑووﻦ ﻟە ﺳﯿﻤاﯿاﻦ دەﺒەﺴﺘﻦ ﺑەڵاﻢ دەرووﻨﯿاﻦ
دەﺸارﻨەوە.
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-2ﮔروﭙﯽ دووەﻢ ﺋەﻮ ژﻨاﻨەﻦ ﻛە ﻟە ﻗۆﻨاﻐﯽ ﺳەرەوە ﺑە ﺳەﻠاﻤەﺘﯽ دێﻨە دەرەوە ﺋەواﻨە ﮔرﻨﮕﯽ
ﺑە ﺧۆﯿاﻦ ﻭ ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﯽ ﻧێواﻦ ﺧۆﯿاﻦ ﻭ ﻫاوﺴەرەﻜەﯿاﻦ دەدەﻦ ﻭ ﻧاﻬێڵﻦ ﮔرﻔﺘەﻜاﻨﯽ
ﻛۆﻤەڵاﯿەﺘﯽ ﺧەڵوەﺘﯽ ﺋەواﻨە ﺗێﻚ ﺑداﺖ .ﺑەڵاﻢ ﮔرﻔﺘەﻜە ﻟێرە داﯿە ﻛە ﺋەﻢ ژﻨاﻨەﺶ ﻧارازﯿﻦ!
ﺑە ﺋاﺴاﻨﯽ دەﺘواﻨﯽ ﺋەﻢ ﺟۆرە ژﻨاﻨە ﻟە دەرووﺒەرﺘاﻨدﺎ ﺑدۆزﻨەوە .ﺋەﻮ ژﻨاﻨەﯽ زۆﺮ ﺋارەووﯽ
ﻟاواﻨدﻨەوە دەﻜەﻦ .ﺑەڵاﻢ ﺑە ﻫۆﯽ ﭘەروەردەﯽ ﻫەڵەوە ﻧاﺌاﮕاﯿاﻨە دوﭽارﯽ ﺟۆرێﻚ ﺋازاﺮ
ﭼەﺸﺘﻦ ﻟەﻢ ﺟۆرە ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿاﻨەدﺎ ﺑووﻨەﺘەوە .ﺗەﻨﯿﺎ ﻫۆﯿەﻚ ﻛە دەﺒێﺘە ﻫۆﯽ ﺋەوەﯽ ﻛە
ﭘەﯿوەﻨدﯽ دروﺴﺖ ﺑﻜەﻦ ﺋەوەﯿە ﻛە ﻛەﺴﯽ ﺑەراﻤﺒەﺮ ﻫاوﺴەرﻜەﯿاﻨە ﻭ ﺑﯚ رازﯽ دەﺒﻦ ! ﻛە ﺋەﻤەﺶ
ﺷێوەﯿەﻜﯽ ﺋاﺒڕوﻤەداﻨە وەردەﮕرێﺖ ! ﺋەﻢ ﺷێوازە ﺑﯚ ﻛاﺘێﻜە ﻛە ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﯽ ﻧێواﻦ ژﻦ
وﻤێرﺪ وەڵاﻤدەرەوەﯽ ژﻦ ﻧﯿﯿە ﺑەڵاﻢ ﺋەﻢ ژﻨاﻨە ﻟە ﮔەڵ ﺋەﻢ ﺟۆرە ﺑاﺒەﺘاﻨەدﺎ ﺟﯿاوازﻦ.
ﺋەواﻨە ﺑەﻬۆﯽ ﻟاواﻨدﻨەوەوە ﺑە ﺋاراﻤﯽ دەرووﻨﯽ دەﮕەﻦ ﺑەڵاﻢ ﭼێﮋ ﻟە ﭘەﯿوەﻨدﯽ وەرﻨاﮕرﻦ
ﻟە راﺴﺘﯿدﺎ ﻟاواﻨدﻨەوە ﺋەواﻨە رازﯽ دەﻜاﺖ.ﺑە ﻣاﻨاﯿەﻜﯽ ﺗﺮ ﺋەواﻨە ﻫەﻤوﻮ ﻛاﺖ ﺗﯿﻨووﻦ ﻭ
ﺋاﻮ ﺧواردﻨەوە ﺑەڵاﻢ ﺗﯿﻨوێﺘﯽ ﺋەواﻨە ﻧاﺸﻜێﺖ .ﺋەﮕەﺮ ﺋەﻢ ﺟۆرە ﻛەﺴاﻨە ﺑەﻬاﯿەﻚ ﺑﯚ ﺧۆﯿاﻦ
داﻨەﻨێﻦ ﻭ ﻟەﻢ ﺑﯿرە ﻛۆﻨە ﺧۆﯿاﻦ دەرﺒاﺰ ﻧەﻜەﻦ ﻭ وەﻜﻮ ﻣاﻔێﻜﯽ ﺧۆﯿاﻦ ﻟە ﭘێداوﯿﺴﺘﯿە
ﺳروﺸﺘﯿەﻜاﻨﯽ ﺧۆﯿاﻦ ﻧەڕواﻨﻦ ﻟە راﺴﺘﯿدﺎ دوﭽارﯽ ﻓﺸارێﻜﯽ دەرووﻨﯽ دەﺒﻨەوە ﻭ ﺑە ﺋاﺴاﻨﯽ
دەﻜەوﻨە ﻧاﻮ ﻛێﺸەﻜاﻨﯽ ژﯿاﻦ ﻭ دواﯽ ﻫەوڵێﻜﯽ زۆﺮ ﺗﺎ دەﮕەﻨە ﮔروﭙﯽ ﯾەﻜەﻢ.
-3ﮔروﭙﯽ ﺳێﯿەﻢ :ﺋەﻮ ژﻨاﻨەﻦ ﻛە ﻟە ﻗۆﻨاﻐﯽ دووەﻤﯿﺶ ﺑە ﺳەﻠاﻤەﺘﯽ دێﻨەدەرەوە ﺑەڵاﻢ
ﺋەﻤﺠارەﯿاﻦ زۆﺮ ﺧوێﻦ ﮔەرﻤﻦ ﻭ ﻟە ﻛۆﺘاﯿﯿدﺎ ﻟەﻢ ﺑارەﯿەوە ﺧۆﯿاﻦ ﻟە ﺳەﺮ ﺑاﻨەوە دەﺨەﻨە
ﺧوارەوە!! ﺑە دروﺴﺘﯽ وەﻜﻮ ﻣوﻤێﻚ ﻛە ﻟە دووﻠاوە دەﺴوﺘێﺖ رووﻨاﻜﯽ زۆﺮ دەداﺘەوە ﺑەڵاﻢ
زووﺶ ﻛۆﺘاﯿﯽ ﭘێدێﺖ! ﻛێﺸەﻜە ﻟەوە داﯿە ﻛە ﺑە ﻫۆﯽ ﺳەرﻜوﺖ ﻛردﻨە ﯾەﻚ ﻟە دواﯽ ﯾەﻜەﻜاﻦ،
ﭼاوەڕواﻨﯿەﻜﯽ زۆرﯿاﻦ ﻟە ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﯽ ﻧێواﻨﯿاﻦ ﻫەﯿە ﺋەواﻨە واﺒﯿﺮ دەﻜەﻨەوە
ﭘەﯿوەﻨدﯽ ﻧێواﻦ دوﻮ ﻫاوﺴەرە ﺋەوەﻨﺪ ﻋاﺸﻘاﻨە ﺑێﺖ ﯾەﻜێﻜﯿاﻦ ﻟە ﻧاﻮ ﺑەرێﺖ !! ﺑەداﺨەوە
ﻫەڵە ﻭ ﻛەﻢ ﻭ ﻛوﺮٍﯼ ژﻨاﻦ ﻟەﻢ ﺑارەﯿەوە زۆرە ﭼوﻨﻜە ﺗێﮕەﯿﺸﺘﻨﯽ ﺋەواﻦ ﻟە ﭼێﮋ وەرﮕرﺘﻦ
ﺑەﻬۆﯽ ﺳەرﻜوﺘﻜردﻦ ﻭ ژﯿاﻨێﻜﯽ ﺑەردەواﻢ ﻟە ﺑﯿرﻜردﻨەوەﻜاﻨﯿاﻦ ﻭ ﭼاوەڕاﻨﯽ ﻋاﺸﻖ ﺑووﻦ،
ﺷﺘێﻜە ﺑەدەﺮ ﻟە ﺗواﻨاﯽ ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜﯽ ﻧێواﻨﯿاﻨداﯿە ﺋەواﻦ دەﺒێﺖ ﺑە ﺧۆﯿاﻨدﺎ ﺑﭽﻨەوە ﻭ
ﻧەﻬێڵﻦ ﻛە ﻟە ﺳﻨورﯽ ﻣﯿاﻨەڕەوﯿەوە دەرﺒﭽﻦ ﺋەﻤﺠۆرە ﻛەﺴاﻨە ﻟە دﯿدێﻜﯽ رۆﻤاﻨﺴﯿەوە زۆﺮ ﺑە
ﺧێراﯿﯽ ﭘەﯿوەﻨدﯽ ﺧۆﯿاﻦ ﻟەﮕەڵ ﻫاوﺴەرەﻜاﻨﯿاﻨدﺎ ﻟە دەﺴﺖ دەدەﻦ .ﭼوﻨﻜە ﻫاوﺴەرەﻜاﻨﯿاﻦ
ﻧاﺘواﻨاﻨﻦ وەڵاﻤدەرەوەﯽ ﺧواﺴﺘەﻜاﻨﯽ ﺋەواﻦ ﺑێﺖ .
وﺸەﯽ "ﺧۆﺸﻢ دەوێﯽ" رەﻨﮕە ﺑﯚ زۆرﺒەﯽ ﻛەﺲ ﮔوﺘﻨﯽ زۆﺮ دژواﺮ ﺑێﺖ ﻭ ﭘێوﯿﺴﺘﯽ ﺑە ﻛاﺘێﻜﯽ ﮔوﻨﺠاﻮ
ﻫەﯿە ،ﺑەڵاﻢ زۆﺮ ﭘێوﯿﺴﺖ ﻧاﻜاﺖ ﻛە ﺋەﻢ وﺸەﯿە ﺑە زﻤاﻦ ﺑﮕوﺘرێﺖ ﺗاوەﻜﻮ ﻛەﺴﯽ ﺑەراﻤﺒەﺮ
ﺋاﮕادارﯽ ﻫەﺴﺘەﻜاﻨﯽ دەرووﻨﯽ ﺋێوە ﺑێﺖ .ﻫەﺮ ﭼەﻨدە ﺋەﻢ وﺸەﯿە دەﺘواﻨێﺖ ﻧﯿﺸاﻨدەرﯽ
دەرﺒڕﯿﻨﯽ ﻫەﺴﺘەﻜاﻦ ﺑێﺖ ﺑەڵاﻢ دەﺘواﻨدرێﺖ ﻟە رێﮕاﯽ ﺟۆراوﺠۆرەوە ﺧۆﺸەوﯿﺴﺘﯽ ﺧۆﺖ ﻧﯿﺸاﻨﯽ
ﺑەراﻤﺒەرەﻜەﺖ ﺑدەﯽ ﻛە دەﺘواﻨێﺖ زۆﺮ ﻛارﯿﮕەﺮ ﺑێﺖ ﻭ ﭘەﯿوەﻨدﯿەﻜﯽ ﭘﺘەﻮ ﻭ ﺧۆﺸﯽ ﺑﻬێﻨێﺖ ﻭ
ﺑەزﯿﻨدووﯿﯽ وﺴەﻠاﻤەﺖ ﺑﯿﻬێڵێﺘەوە ﻭ ﺑﯿﭙارێزێﺖ .ﺗەﻨاﻨەﺖ رێﮕاﯽ زۆﺮ ﺳادە ﻭ ﺳاﻜاﺮ ﻫەﯿە ﻛە
ﺋازاداﻨە دەﺘواﻨدرێﺖ رادەﯽ ﺋازادﯽ ﻭ دەرﺒڕﯿﻨﯽ ﺋێوە دەرﺒﺨاﺖ.
 -1ﺟەﺨﺖ ﻛردﻨەوە  ،ﺳوﭙاﺲ ﻛردﻦ ،رێزﻠێﻨاﻦ.
ﯾەﻜێﻚ ﻟە ﺧەﺴڵەﺘە ﺳروﺸﺘﯿەﻜاﻨﯽ ﻫەرﻤرۆﭭێﻚ ﺋەوەﯿە ﻛە ﺑەدواﯽ ﺟەﺨﺖ ﻛردﻨەوە ﻭ ﭘﺸﺘﮕﯿرﯽ ﻟە
ﻟاﯿەﻦ ﻛەﺴاﻨێﻜەوەﯿە ﻛە ﺧۆﺸﯿاﻦ دەوێﺖ .ﻫەﺮ ﺑۆﯿە زۆﺮ ﺑاﺶ دەﺒێﺖ ﺗﺎ دەﺘواﻨﻦ ﻫەوڵ ﺑدەﻦ
ﺗاوەﻜﻮ دڵﻨﯿاﺒﻦ ﻟەوەﯽ ﻛە ﻫاوﺴەرﯽ ژﯿاﻨﺘاﻦ ﺑزاﻨێﺖ ﻛە ﺗﺎ ﭼەﻨدە ﺧۆﺸﺘاﻦ دەوێﺖ ﻭ رێزﯽ ﻟێ
دەﮕرﻦ .ﺑﯚ ﺑاﺴﻜردﻨﯽ ﺋەﻢ ﺑاﺒەﺘە ﻫەﺴﺘﺘاﻦ ﺳەﺒارەﺖ ﺑە ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻦ ﭼۆﻨە ﭘﯿوﯿﺴﺘﯿﺘاﻦ ﺑە
ﻛاﺘێﻜﯽ زۆﺮ ﻧﯿﯿە .ﺋەﮕەرﯿﺶ وﺎ ﻫەﺴﺖ دەﻜەﻦ ﻛە ﺋەﻮ ﻟەﻢ ﻛاﺘەدﺎ دەزاﻨێﺖ ﻭ دەﺘواﻨێﺖ ﻛە ﻫەﺴﺘﯽ
ﺋێوە ﺑە ﺋاﮕﺎ ﺑێﻨێﺘەوە ﻭ ﻫەﺴﺘﯽ ﺧۆﺸەوﯿﺴﺘﯽ زﯿاﺘﺮ ﺑﯚ ﺋێوە ﺑﺠوڵێﺖ.
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ﺋێﻤە ﻫەﻤوﻤاﻦ ﭘێﻤاﻦ ﺧۆﺸە ﺗاﻜﻮ ﺑەﻬۆﯽ ﺋەﻮ ﻛاراﻨەﯽ ﻛە ﺋەﻨﺠاﻤﯽ دەدەﯿﻦ ﻟەﻠاﯿەﻦ ﻛەﺴاﻨﯽ
دﯿﻜەوە ﭘەﺴﻨدﻜراوﺒﻦ .ﺟﺎ ﺋەﻮ ﻛارە ﭺ داﺒﯿﻦ ﻛردﻨﯽ ﺑژﯿوێ ژﯿاﻦ ﺑێﺖ ﯾاﻦ ﭘەروەرﺪ ﻛردﻨﯽ
ﻣﻨداڵ ،ﯾاﻦ ﺷێوازﯽ ﻛارەﻜاﻨﯽ رۆژاﻨەﻤاﻦ ﯾﺎ ﺧوﺪ رواﻨﯿﻨﯽ ﺋێﻤە ﺑﯚ ﺑاﺒەﺘە ﺟﯿاوازەﻜاﻦ ﯾاﻦ
ﺋەﻮ ﺳەرﻜەوﺘﻨاﻨەﯽ ﻛە ﺑەدەﺴﺘﯿاﻦ دەﻬێﻨﯿﻦ.
ﻛەواﺘە ﺋەﮕەﺮ ﺑﺘاﻨەوێ ﺑە ﺑەردەواﻤﯽ رەﺨﻨە ﺑﮕرﻦ ﻭ ﺗەﻨﯿﺎ ﻟاﯿەﻨە ﺧراﭙەﻜاﻨﯽ ﻫاوﺴەرﯽ
ژﯿاﻨﺘاﻦ ﺑﺒﯿﻨﻦ ،ﺑە ﮔوﺘﻨﯽ ﺧۆﺸﻢ دەوێﯽ ،ﻧاﺘواﻨﻦ ﺷﺘێﻚ ﺋەﻨﺠاﻢ ﺑدەﻦ ﺑﯚ ﭘێﺸﺨﺴﺘﻨﯽ
ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﺘاﻦ.ﻟە راﺴﺘﯿدﺎ ﺑەﻢ ﻛارەﺘاﻦ زﯿاﺘﺮ ﺑەﻬاﯽ ﺧۆﺘاﻦ ﻟە دەﺴﺖ دەدەﻦ ﻭ ﺑە
ﺋاﺴاﻨﯽ ﺋەﻮ دەﺘواﻨێﺖ ﺋاﮕادارﯽ ﺋەوە ﺑێﺖ وﺘەﻜاﻨﯿاﻦ ﻟە ﻧاﺨﯽ دڵەوە ﻧاﯿەﺘە دەرەوە.
ﺑەداﺨەوە زۆرﺒەﻤاﻦ ﺋەﻢ ﻛارە دەﻜەﯿﻦ .ﻟە ﺳەرەﺘادﺎ دەﺒێﺖ ﺋەﻮ ﻫۆﻜاراﻨەﯽ ﻛە دەﺒﻨە ﻫۆﯽ
ﺋازارﮕەﯿاﻨدﻦ ﺑە ﻛەﺴﯽ ﺑەراﻤﺒەرﺘاﻦ دەﺴﺖ ﻧﯿﺸاﻦ ﺑﻜەﻦ ﺗاوەﻜﻮ رەﺨﻨەﻜاﻨﺘاﻦ ﺋازاﺮ ﻫێﻨەﺮ
ﻧەﺒﻦ ﺑﯚ ﺑەراﻤﺒەرەﻜەﺘاﻦ .دەﺒێﺖ ڕێﮕاﯽ رووﺒەڕوﻮ ﺑووﻨەوەﺘاﻦ زۆﺮ ﺑە ﺑاﺸﯽ ﻫەڵﺒژێرﻦ ﻭ ﺑە
ڕێﮕاﯽ ﮔﻔﺘﮕوﮕﯚ ﻭ دﯿاﻠۆﻚ رەﺨﻨە ﺑﮕرﻦ ﻟە ﺟﯿاﺘﯽ ﺋەوەﯿﻜە ﮔﺸﺖ ﮔرﻨﮕﯽ ﺧۆﺘاﻦ ﻟە ﺳەﺮ ﻫەڵە ﻭ
ﻋەﯿﺒەﻜاﻨﯽ ﻛەﺴﯽ ﺑەراﻤﺒەرﺘاﻦ ﻛۆﺒﻜەﻨەوە ،دەﺒێﺖ ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﺳەﺒارەﺖ ﺑەﻮ ﺑاﺒەﺘاﻨەﯽ ﻛە
ﺋەﻮ ﺗواﺘاﯽ ﻫەﯿە ﭘﺸﺘﮕﯿرﯽ ﻟێ ﺑﻜەﻦ ﻭ رێزﯽ ﻟێ ﺑﮕرﻦ .ﺑﯚ ﻧﻤوﻨە ﻫەرﻜاﺘێﻚ ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻦ
ﺑەﺌەﻨﺠاﻤداﻨﯽ ﻛارێﻚ ﺑە ﺷێوەﯿەﻚ دەﯿەوێﺖ ﺳۆزﻮ ﺧۆﺸەوﯿﺴﺘﯽ ﺧۆﯽ ﺑﯚ ﺋێوە دەرﺒﺒڕێﺖ ﻟە
ﺑﯿرﺘاﻦ ﻧەﭽێﺖ ﺑە ﭼەﻨﺪ ﭘەﯿﭭێﻚ ﺳوﭙاﺴﮕوزارﯽ ﺧۆﺘاﻦ دەرﺒﺨەﻦ "وەﻜﻮ ﺳوﭙاﺲ ﻛردﻦ ﻟە وەﯿﻜە ﺋەﻢ
ﻛارەﺖ ﻟە ﺟﯿاﺘﯽ ﻣﻦ ﺋەﻨﺠاﻤدﺎ  ،ﯾاﻦ ﻣﻦ دەﺴﺖ ﺧۆﺸﯿﺖ ﻟﯽ َدەﻜەﻢ ".ﯾاﻦ ﭼەﻨﺪ دەرﺒڕﯿﻨێﻚ ﻛە ﻫەﺮ
ﭼەﻨﺪ ﻛورﺘﯿﺶ ﺑﻦ ﻫەﺴﺘﯽ ﺧۆﺘاﻦ ﻧﯿﺸاﻦ ﺑدەﻦ.
-1ﻛارێﻚ ﺑﻜەﻦ ﻛەوﺎ ﻫەﺴﺖ ﺑﻜاﺖ ﻛە ﻛەﺴﯽ ﯾەﻜەﻤە:
-1ﺳﭙاردﻦ وﺒە ﭘرﺴﯿارێﺘﯽ ﺑﻨﭽﯿﻨەﯽ ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻚ ﭘێﻚ دەﻬێﻨێﺖ ﺑەﺘاﯿﺒەﺘﯽ ﻟە
ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﯽ ﺧێزاﻨﯿدﺎ .ﻫەﺮ ﭼەﻨدە ﻟە ژﯿاﻨﯽ ﻫاوﺒەﺸﯽ ﻧێواﻦ ژﻦ ﻣێرددﺎ دەﺒێﺖ
ﭘەﯿوەﻨدﯿﯿەﻜاﻨﯽ ﻧێواﻦ ژﻦ وﻤێرﺪ ﻟە ﺑاﺒەﺘە ﻫەرە ﻟە ﭘێﺶ ﻭ ﮔرﻨﮕەﻜاﻦ ﺑﻦ ،ﺑەڵاﻢ ﻫﯿﭻ
ﮔوﻤاﻨێﻚ ﻧﯿە ﻛە ﻫەﺮ ﯾەﻜێﻚ ﻟە ﺋەﻨداﻤاﻨﯽ ﺧێزاﻦ ﭼەﻨدﯿﻦ ﻛارﺌەﻨﺠاﻢ دەدەﻦ .ﻛارﯽ رۆژاﻨە،
ﻣﻨداڵ ،ﻫاوڕێﯿاﻦ ﻭ ﯾاﻦ ﺧزﻢ ﻭ ﻛەﺴاﻦ ﻭ ﻛارەﻜاﻨﯽ ﺗرﯽ ﻛۆﻤەڵاﯿەﺘﯽ ﺑە ﺷێوەﯿەﻜﯽ ﺋاﺴاﻦ
دەﺘواﻨﻦ ﮔرﻨﮕﯽ ﻟە ژﯿاﻦ وەرﺒﮕرﻨەوە ﻭ ﻛاﺘێﻜﯿﺶ ﻛە ﻣﻨداڵێﻚ دێﺘە ﻧاﻮ ژﯿاﻨﯽ ﻫاوﺴەرﯿﺘاﻦ،
ﺋﯿﺘﺮ ﭘاﻨﺘاﯿﯽ ﺷاﻨۆﯽ ژﯿاﻨﺘاﻦ دژوارﺘﺮ دەﺒێﺖ ﻫاوﺒەﺸەﻜاﻨﯽ ژﯿاﻦ ﺑەﺘاﯿﺒەﺘﯽ داﯿﻜاﻦ ﺋەﻮ
ﻛاﺘەﯽ ﻛە دەﺒێﺘە ﺧاوەﻦ ﻣﻨداڵ واﺒﯿﺮ دەﻜەﻨەوە ﻛە ﺗەﻨﯿﺎ ﺋەرﻜێﻚ ﻛە دەﺒێﺖ ﻟە ژﯿاﻨﯿاﻨدﺎ
ﭘێ ﯼ ﻫەﺴﺘﻦ ﭼاودێرﯽ ﻭ ﭘەروەردە ﻛردﻨﯽ ﻣﻨداڵەﻜاﻨە .ﻟە ژێﺮ ﻛارﺘێﻜردﻨﯽ ﺋەﻢ
ﻫەﻠوﻤەرﺠەﺸدﺎ ﻟاﯿەﻨﯽ دﯿﻜەﯽ ژﯿاﻦ ﻛە ﻫاوﺴەرە ﻓەاﻤوﺶ دەﻜرێﺖ .دەﺒێﺖ ﮔرﻨﮕﯽ ﺑەﻢ ﺑاﺒەﺘە
ﺑدرێﺖ ﻛە ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻦ وەﻜﻮ ﮔﺸﺖ ﺋەرﻜە ﭘێوﯿﺴﺘەﻜاﻨﯽ ژﯿاﻨﺘاﻦ ،ﺋەوﯿﺶ ﮔرﻨﮕﯽ ﺧۆﯽ ﻫەﯿە ﻭ
دەﺒێﺖ ﻟە ﺑەﺮ ﭼاﻮ ﺑﮕﯿرێﺖ ﺋەوەﺶ ﺟێ ﺑەﺠێ ﻧاﻜرێﺖ ﻣەﮕەﺮ ﺋەوەﯽ ﻛە ﻛاﺘێﻜﯿﺶ ﺑﯚ ﺳۆزﻮ
ﺧۆﺸەوﯿﺴﺘﯽ ﺗەرﺨاﻦ ﺑﻜرێﺖ .ﮔوﺘﻨﯽ ﺗەﻨﯿﺎ "ﺧۆﺸﻢ دەوێ ﯼ"ﺷﺘێﻚ ﻧاﮕۆرێﺖ ﻭ ﺑەﺲ ﻧﯿە  .ﺋەﻤە
ﭘێوﯿﺴﺘﯽ ﺑە ﻛارﻜردﻨﯽ زﯿاﺘﺮ ﻫەﯿە ﻟەﻢ ﺑارەﯿە ﻟە ﻟاﯿەﻨﯽ ﺋێوەوە .دەﺒێﺖ ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﻛە
ﻛاﺘێﻚ ﺑﯚ ﻫاوﺴەرﻜەﺘاﻦ ﺗەرﺨاﻦ ﺑﻜەﻦ ﻭ ﻟەﻢ ﻛاﺘەﺸدﺎ زﯿاﺘﺮ ﮔرﻨﮕﯽ ﺑە ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻦ ﺑدەﻦ ﻭ
ﻛاﺘێﻜﯽ ﺗەواوﯽ ﺑﯚ ﺗەرﺨاﻦ ﺑﻜەﻦ .ﺋەرﻜەﻨﺘاﻦ ﭘﺸﺖ ﮔوێ ﻣەﺨەﻦ ﻭ دژﯽ ﭘێداوﯿﺴﺘﯿەﻜاﻨﯽ ﺋەواﻦ
ﻣەوەﺴﺘﻦ ﻟە ﺑەﺮ ﺋەوەﯽ ﻛە ﻫەڵەﯿەﻚ دەﻜاﺖ ،زﯿاﺘﺮ ﻟە ﭘێوﯿﺴﺖ رەﺨﻨە ﻣەﮕرﻦ ﻭ ﺗەﻤﺒێﯽ ﻣەﻜەﻦ
ﻛە ﻛاﺘەﻜاﻨﺘاﻦ ﻟەﮕەڵ ﺋەودﺎ ﺑەﺴەﺮ ﻧەﺒەﻦ .ﺋەﮕەﺮ ﺑڕﯿارﺘاﻦ داوە ﻛە ﻫەﻤوﻮ ﺷەوێﻚ ﻟە ﮔەڵ
ﻫاوڕێﻜاﻨﺘاﻦ ﺑﭽﻨە دەرەوە ﺋەوە ﻫﯿﭻ ﻛاﺖ ﺋەوە ﻧاﮕەﻨێﺖ ﻛە ﺋێوە ﺧۆﺸﺘاﻦ دەوێﺖ ﻭ دەﺘاﻨەوێ
ﻛاﺘێﻜﯽ زۆرﯽ ﻟە ﮔەڵدﺎ ﺑەﺴەﺮ ﺑﺒەﻦ ﺋەوە ﻟە ﺳەﺮ ﺷاﻨﯽ ﺋێوەﯿە ﻛە ﻫاوﺴەﻨﮕﯿەﻜﯽ ﮔوﻨﺠاﻮ ﻟە
ﻧێواﻦ ﻛارەﻜاﻨﺘاﻦ دﺎ دروﺴﺖ ﺑﻜەﻦ.
-3ﻛارە ﺑﭽوﻜەﻜاﻦ زۆﺮ ﺑەﺮ ﭼاوﺘرﻦ.
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ﺑە ﺗێرواﻨﯿﻦ ﻭ ﻫەوڵداﻨﯽ زۆرﺘاﻦ دەﺘواﻨﻦ ﺧۆﺸﯽ ﻭ ﺷادﯿﯿەﻜﯽ زۆﺮ ﺑﯚ ژﯿاﻨﺘاﻦ داﺒﯿﻦ ﺑﻜەﻦ
وﺸەﯽ "ﺧۆﺸﻢ دەوێ ﯼ "ﺑە ﺷێوەﯿەﻜﯽ ﺳادە وﺴاﻜاﺮ ﺑﯚ ﻛەﺴﯽ ﺑەراﻤﺒەرﺘاﻦ رووﻦ ﺑﻜاﺘەوە.
ﮔرﻨﮕﯽ ودڵﺴۆزﯽ ﺑەﺘاﯿﺒەﺘﯽ ﻛاﺘێﻚ ﻛە زۆﺮ ﺗاﯿﺒەﺘﯽ ﺑێﺖ ﻭ ﺳەرﭽاوەﯽ ﮔرﺘووە ﻟە ﺧۆﺸەوﯿﺴﺘﯽ
ﻧێواﻦ دوﻮ ﻛەﺲ ،ﻧﯿﺸاﻨدەرﯽ ﺋەوەﯿەﻜە ﺋێوە رێزﻠە ﺑەراﻤﺒەرﻜەﺘاﻦ دەﮕرﻦ .ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﺗﺎ ﺋەﻮ
ﺷوێﻨەﯽ ﻛە دەﺘواﻨﻦ ﺑە رووﯿەﻜﯽ ﻛراوە ﻟەﮕەڵ ﺧواﺴﺖ ﻭ ﭘێداوﯿﺴﺘەﻜاﻨﯽ ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻦ
رووﺒەڕوﻮ ﺑﺒﻨەوە ﻭ ﭘێﺶ ﺋەوەﯿﻜە ﺷﺘێﻜﺘاﻦ ﻟێ داوﺎ ﺑﻜاﺖ ﺧواﺴﺘەﻜاﻨﯽ ﺟێ ﺑەﺠێ ﺑﻜەﻦ.
ﺑە ﺑﯿرﻬێﻨاوەﯽ روواوەﻜاﻨﯽ ڕاﺒردوﻮ ﻛە ﮔرﻨﮕﻦ ،ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﻛە ﻫەﻤوﻮ ﻛاﺖ ﻫەﻨﮕاوێﻚ ﺑڕۆﻨە
ﭘێﺸەوە ،ﻫەوڵ ﻭ ﺧواﺴﺘەﻜاﻨﯽ ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻦ ﭘێﺶ ﺋەوەﯿﻜە دەرﯿاﻦ ﺑﺨاﺖ ،ﺋێوە ﭘێﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻜەﻦ
ﻭ ﻟە ﻛارەﻜاﻨﯿدﺎ ﻫاوﻜارﯽ ﺑﻜەﻦ رێ ﻧوێﻨﯽ ﺑﻦ.
ﺑﯚ ﻧﻤوﻨە ﺋەﮕەﺮ وﺎ ﺑڕﯿارە ﻟە ﺷوێﻨﯽ ﻛارەﻜەﯿدﺎ ﺳەﺒارەﺖ ﺑە ﺑاﺒەﺘێﻚ وﺘاﺮ ﺑﺨوێﻨﯿﺘەوە
دەﺴﺖ ﭘێﺸﺨەرﯽ ﺑﻜەﻦ ﻭ ﺋەﻮ ﻛارەﯽ ﻛە داواﯽ ﻟە ﺋێوە ﻧەﻜردووە ﺟێ ﺑەﺠێ ﺑﻜەﻦ  .ﭼاوەڕێ
ﺋەوە ﻣەﻜەﻦ ﺗاوەﻜﻮ داواﺘاﻦ ﻟێ ﺑﻜاﺖ ﺋێوە ﭘێﺶ ﺋەوەﯽ ﺋەﻢ داواﯿەﺘاﻦ ﻟێ ﺑﻜاﺖ ﺋەﻢ
دەرﻔەﺘە ﺑﻘۆزﻨەوە ﻭ ﺋەﻮ ﻛارە ﺑﻜەﻦ ﻓێﺮ ﺑﻦ ﻛە ﮔوێﮕرێﻜﯽ زۆﺮ ﺑاﺶ ﺑﻦ ﺗەﻨاﻨەﺖ ﺋەﮕەﺮ
ﺑاﺒەﺘەﻜە زۆﺮ ﻟاﯽ ﺋێوە ﮔرﻨﮕﯿﺶ ﻧەﺒوﻮ ﻭ ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﻛە ﺋاﻤۆژﮕارﯿﯿە ڕەواﻜاﻨﯽ ﺧۆﺘاﻦ ﻟاﯽ
ﺧۆﺘاﻦ ﺑﭙارێزﻦ.
-1ﻫەﻤوﻮ ﺷﺘێﻜﯽ ﺋەﻮ ﺑﻦ.
ﺋەﮕەﺮ ﻟە ﻗۆﻨاﻐﯽ دەزﮕﯿراﻨﯽ داﻦ وﯿاﻦ ﻫاوﺴەرﮕﯿرﯿﺘاﻦ ﻛردووە  ،ﺋەرﻜﺘاﻦ زۆﺮ ﻟەوە ﮔرﻨﮕﺘرە
ﻛە ﻟە ﺳەرﺸاﻨﯽ ﺋێوە داﻨراوە .ﺋێوە دەﺒێﺖ ﻫاوڕﯿﯿەﻜﯽ ﻋاﺸﻖ ﻭ ﭘارێزەرﯽ ﻧﻬێﻨﯿﻜاﻨﯽ ﺋەﻮ ﺑﻦ.
ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﺋەﮕەﺮ ﻣﻨداڵﯿﺸﺘاﻦ ﻫەﯿە داﯿﻜێﻜﯽ ﺑاﺸﯿﺶ ﺑﻦ ﻭ ﮔﺸﺖ ﺋەرﻜەﻜاﻨﯽ ﺑە ﺷﯿوەﯿەﻜﯽ
100%ﺟێ ﺑە ﺟێ ﺑﻜەﻦ.
ﻫاوڕﯿﯿەﻚ ﺑﻦ ﻛە راﺴﺘﮕﯚ ودڵﺨۆﺸە .ﻋاﺸﻘێﻚ ﺑﻦ ﻛە ﭘڕەﻠە ﻫەﺴﺖ ﻭ دڵﺴۆﺰ ﻭ ﭘارێزەرﯽ ﻧﻬێﻨﯿەﻚ ﺑﻦ
ﻛە ﺟێﮕەﯽ ﻣﺘﻤاﻨە ﭘێ ﻛردﻨە .دەﺒێﺖ ﮔوێﯿەﻜﯽ ﺑﯿﺴەرﺒﻦ ﺑﯚ ﺋەﻮ ﻛەﺴێﻚ ﺑﻦ ﻛە ﻫەﺮ ﻛاﺘێﻚ وﯿﺴﺘﯽ
 ،ﺑﺘواﻨێﺖ ﭘﺸﺖ ﺑە ﺋێوە ﺑﺒەﺴﺘێﺖ ﺋەﮕەﺮ ﻫاوﺴەرﺘاﻦ ﻫەﯿە ،ﺗﺎ دەﺘواﻨﻦ داﯿﻜێﻜﯽ ﻟێﭙرﺴراوﺒﻦ،
ﺗاوەﻜﻮ ﺋەوە ﺑزاﻨێﺖ ﻛە زۆﺮ ﺧۆﺸﺘاﻦ دەوێﺖ ﻭ ﺋەﻢ ﻣﻨداڵەﯽ ﻛە ﺑە ﯾەﻜەوە ﮔەورە دەﻜەﻦ ﺑە
ﺷێوەﯿەﻜﯽ ﺟواﻦ ﭘەروەردە دەﻜەﻦ وﭽاودێرﯽ دەﻜەﻦ  .ﺋەﮕەردەﺘاﻨەوەێ ﻫەﻤوﻮ ﺷﺘێﻜﯽ ﺋەﻮ ﺑﻦ
دەﺒێﺖ ﻫەوڵ ﺑدەﻦ ﻛە ﻛاﺖ ﻭ وزە ﺧەرﺞ ﺑﻜەﻦ ،ﺑەڵاﻢ ﺋەﻢ ﻫەوڵاﻨەﯽ ﺋێوە ﺑەرﻠە ﮔوﺘﻨﯽ ﻫەﺮ
وﺸەﯿەﻜﯽ "ﺧۆﺸﻢ دەوێﯽ"ﺋەوەﯽ ﺑﯚ دەﺴەﻠﻤێﻨێﺖ ﻛە ﺧۆﺸﺘاﻦ دەوێ.
ﺗﺎ ﺋەﻮ ﻛاﺘەﯽ ﻛە ﺋەﻢ ﺷێوازە ﺟۆراوﺠوراﻨەﯽ وﺸەﯽ ﺧۆﺸﻢ دەوێ ﯼ ﻟە ژﯿاﻨﯽ رۆژاﻨەﺘاﻦ ﺗاﻘﯽ
دەﻜەﻨەوە دڵﻨﯿﺎ ﺑﻦ ﻛە وەڵاﻤێﻜﯽ زۆﺮ ﭘۆزەﺘێﭭاﻨە ﻟە ﻟاﯿەﻦ ﻫاوﺴەرەﻜەﺘاﻨەوە وەردەﮕرﻦ ﻭ
ﺗەﻨاﻨەﺖ ﭼەﻨدﯿﻦ ﻛارداﻨەوەﯽ ﺑاﺸﺘﺮ ﻟە ﺑەراﻤﺒەﺮ ﺋێوە داﻨﯿﺸاﻦ دەداﺖ.
ﻛەواﺘە ﻫەﺮ ﻟە ﺋێﺴﺘاوە دەﺴﺖ ﺑەﻜاﺮ ﺑﻦ ﻭ ﺑﯚ ﻫاوﺴەرﯽ ژﯿاﻨﺘاﻦ ﺑﺴەﻠﻤێﻨﻦ ﻛە ﭼەﻨدە ﺧۆﺸﺘاﻦ
دەوێﺖ.
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