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  ڕەحمان سۆفی                                                 کورته چيرۆک

 ديارنهگۆڕ 

سروشت  .گشتی باخیۆيم و ڕۆيم، ڕ�م کهوته داگهڕام. ڕەوە ڕووباری ن�وەڕاستی شار یرال�وه ل     
پڕشنگی داويشت. تاو تاوەش  به سهر ڕووبار و باخهوەپايزی  یههتاو. ههمه ڕەنگ خۆی دەنواند

جار به جار جريوە و جووکهی مهلی دارستان دەهاته  واڵ بهری ڕۆژيان دەگرت.ههوری گهواڵ گه
  .ک پياسهيان دەکردخه, توودەڕۆيم و چاوم دەگ�ڕا. تاک و ج گوێ.

سگ�کی له پڕ�کدا  بوو. بڕادائ�وارە و له باخ  مهۆش .و پ�ش ره هب دوا، و ره به .کرد ی ده کايه بيرم     
رشی دەه�نا، کهم�ک دەکشاوە و . ه�دەوەڕی دڕ و زی به ,ده ههسهگ  . ندماکهڕايچ3 کو,کنی خشپيالنه

حاستی خۆت   له ،هات گ بۆت سه  که«پ�شينيانم بيستبوو  لهههدادانی نهبوو. . بارە هاشاو,ی د�نادوو
  دانيشتم و خۆم مات کرد. »هدانيش

و   وه نزيکتر بوه  که نگه دهههنگاو به ههنگاو  »تگرێان  ترسه مه«یگوت سو�دی   به  نگ�کی ژنانه ده     
ت ی گر که گه سهملی هيچم نهکوت.  »له سهگ دەترسی؟«گوتیسهگهکهی ب�دەنگ کرد.  بهزمانی خۆی

ال,ه به » ی؟ که ده چ چۆ,هدا باخهلهم   م ئ�واره به«یپرس  دەداوە. خۆشی منيشید,دەم هاو.  وه واندييهو ال
 .»ني که ده  دا پياسهباخهم  ئ�واران له کهمسهگهڵ  گه منيش له«گوتی .»کرد م ده پياسه« وتمپهته 

يان  بوومنی ڵ  گه لهت�نهگهيم  »با بڕۆن«گوتی الوانديهوە.و يدا ه�نا  که گه ر سه سه  ست�کی به ده     
پ�ش م. سهگهکهش بهرەوشتيۆی ژنه دەڕشانبهشان وتم. ڕ�که هبلهگه,يان ب9 ئاگا  کهچی .ی که گه ڵ سه گه له

سهگهکهی هگهڵ مندا,ی خۆی بدوێ وەک ئهوەی لژنکه بهرەودا، ئهم شان و ئهو شان م3ۆمۆی دەکرد. 
کهوته ل�م نزيک بووەوە و  سهگهکه »! وەرە لهگهڵ ئهم پياوە ببه ناسياو"مسرهه"«گوتیو کرد بانگ 

له د,ی خۆمدا گهڕاوە بۆالی ژنه. . نوزە نوز�کی کردسکاندی و قرو بۆنی پ�وەکردم.. کلکهسوت9
دەرکهوتين. شهقام و  ن له باخهکهدبه قسهکر. »اولهگه,م دەب�ته ناسيبۆ  ؟تۆ ب�3ی مهبهستی چيب9«موت

 ە،وهری ڕۆژهه=تهله بيهک دەست ی چهن خانو .گهڕەک�ککۆ=ن به کۆ=ن گهيشتينه ، شهقام

و  مندا=ن یله ن�وەڕاستيشدا باخچه .نهه,کهوت بووله الی ڕۆژئاواوە  ن نهۆمهخانوی چ شڕيز�ک
  .پارکی بازی

م دايه بهر سهرنج و سيمای ژنه ڕۆشنايهکه بهر له. وبو ناک کردووڕ گهڕەکی گوزەرچرای سهر      
قژی زەرد و پهخشان له سهر که,هگهت و کهمهر باريک.  .قهيرە ژن�ک بوو. به وردی سهيرم کرد

نيگای له ناخی  دا بهدی دەکرا.ەکانيردراوە له چاوخهم�کی شا به=م ،تهو�ڵ پان، چاو سهوز. بوو شان
من «گوتی و ه�ناەوە. دەستی ول�م نزيک بوو �وی. بزەيهکی کز کهوته سهر لکاريگهر دەبوو. مرۆڤ 

بچينه فرموو به «گوتیبڕ�ک سهرنجی دام و دەستم لهگاڵ ل�داوە ئهمجار نابهدڵ  منيش »هي يوهاناناوم 
بووم  دوو دڵبۆنی پ�وەکردم. ديسان ل�م نزيک بوەوە و سهگهکهی » ما,هوە! قاوەيهک پ�کهوە بخۆينهوە

 »مهترەس ناتخۆم« به کوردی گوتی يوهانا .له چیدەزانی م شنهله شت�يهک دەترسام و  .نهچميان بچم 

 پ�ت بچينه ما,هوە با« گوتی »کوردی له ک�وە ف�ر بووی؟«پ�کهنين گرتمی. پرسيم  خۆم نهبووبه 

و  کرد ير�کم، به ماناوە سهسهرم هه,�نادوای چهن خول�ک بهرۆکم و ب�دەنگ بووم. سهرم نا » دە,�م
 و گوتی اڕايک�ش پهتی سهگهکهی» ۆ به کوێ دەگامن و ت یناسياوي ەهمهووە دەکبير لهببهخشه، «وتم

  »ناکهی له ناسياوی لهگهڵ من زەرەرمهترسه «
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به و  له باوش گرتوەک مناڵ  یدرگای کردەوە. سهگهکهيو ستيکهی دەره�نار دەکليلی له کيفه        
سهگ به خۆشی  ڕەشمهکهی له ملی داما,ی و بهڕە=ی کرد ههولهيهک چوارپهلی خاو�ن کردەوە.

خۆی له يوهانا نزيکردەوە و  خۆشی به ن�و ما,هکهدا ڕمباز�ن�کی کرد. بۆنی بهههموو شت�کهوە کرد.
  وەرکهوت.بۆی ڕۆيی له ج�گای تايبهتی خۆی  .رجائهمدووبارە بۆنی به منهوە کرد. انی و وکهم�کی ڕ

کونجکاو منيش بۆ ئاشپهزخانه.  ئهو ڕۆيی ؟ شانم هه,تهکاند.ە يان چایپرسی قاوە دەخۆيهويوهانا      
 هچووميهوە. ڕوانيمه ن�و ما,هکهی. له ن�و قهفهسهی کت�بهکانيدا و�نهيهکم بينی، به جلوبهرگی کورد

له سهر بلوزەکهی له بهری داکند و چاکهت و  خانه گهڕاوە.له ئاشپهزيوهانا . کرددەو تهماشام  هوەنزيک
دايه، ليباسی کوردی لهبهردەيبينی ئهو و�نهی که «کوتی دانيشت. ههناسهيکی هه,ک�شا وهکهی مۆب3

وتم » باسی خۆتم بۆ بکه!دەی «کردم و گوتی�کی سهير»خۆشهويستم بووسهردەم�ک  .يه ئهوە ش�رکۆ
چوو قاوە  دوای چهن خول�ک ههستا» ب9 کردننييه که شياوی باس وام باسی چی بکهم. شت�کی «

. دەخۆيهوە يان تاڵ؟ و شيرەوە هکرقاوە به ش «کرد د بانگیبه دنگ�کی ب3هنله ئاشپهخانهوە ب�ن9. 

جۆر�ک له به  ەارنا. ئهمجيپ�ش دەستم دا یله سهر م�زەکهه�نا و ی قاوە »به شهکر و شيرەوە«وتم
انييه ودەيڕبه تاسهوە  کی له قاوەکهی خواردەوە.ت�يدا نوقم بوو. قوم� سهر مۆبلهکهی دانيشت که

بهشانه کرد. دوای چهن خول�ک ب�دەنگی هاتهوە قسه و ئهمجار گوتی کانی قژی نجههفينجانهکهی. به پ
و دووبارە داخست  چاویئهو . مان دەکرديهکدينهمدەزانی ب�3م چی. سهيری  ت�ڕامام. »بۆ قسه ناکهی«

الی بۆبايداوە  ی ش�ڕکۆ.ڕۆيی بۆ الی و�نهکهسهرنجی  و.کرد. مات بوکايهی به پرچی  کانیبه پهنجه
نيهوە وەکاه چائهسرين ل گهڕاوە بۆ الی و�نهکه.جی سان سهرن. ديگرته منسيلهی چاو�کی سهگهکهی. 

 فينگهفينگ�کی کرد و�ک وشکی کردنهوە. دەسرەکو,مهکانی. به  سهر د,ۆپ د,ۆپ داچۆڕا بۆ

 گرانه. دەردم چهنخۆم دەزانم هرارم نييه. تهنيا ئارام و ق �کساتعهزابی ويژدان پيری کردم. «یگوت

يهکيان هه,بژ�رم. يان  ،دا، که ههر دووکيانم خۆشدەويسترله ن�وان دوو بونهوە ووممن مهجبوور ب
  »ب9 خۆم نابهخشمبار�کداه ههر کيان. بههر دووقوربانی به  خۆم بکهم

سهت "پ�شينيان گوتويانه  وکوەبکهم. به=م و یکه دەرک ههو,م ئهداقسهکانی.  بووەبهدڵ گو�م دا     
چهييه. ههميسان ڕووی کردەوە من و ئهو من چۆن بزانم دەردی  "قهت دەردەدار�ک نازانی تهبيب به

ناس. زۆر الی دکتۆری دەروونشمهته چوو پ�توايه ههروا ئاسانه.. نازانم چۆنت بۆ بگ�ڕمهوە«گوتی
 دوای ئهومنيش گيان سهختم. و ن خۆشه ژيا به=م ڕادەی خۆکوشتن دەرمانم خواردووە. جار تا

ناوی که . »هتوانی بژيمه نهمنهبوواي "ههرمس"مانای نهماوە. ئهگهر هيچ ژيانی من  ڕووداوە د,تهز�نه
دەکرد و ئ�مهی دەيڕوانی. سهير�کی ت�ی به کزييهوە  چاوی هه,د�نا و سهگهکه ،"ههرمس" ی دە�نا

دەستم. چاو�کهم  نايه بهربۆم�کی و�نهی ه�نا و ئا, داکت�بهکاني له ن�و اا ههستناوە. يوهانەدچاوەکانی و�ک
له چهن و�نهيک ئيستم  دانهوە.الپهڕە دوای الپهڕە هه,م  ئا,بۆمی تايبهتی خۆی و ش�رکۆ بوو.پ�داگ�ڕا. 

به تهماشای و�نهوە گهرم سهرم گيراوە. لهکوێ و وئهو�نه کهی دەگرت. يوهانا شهرحی دەکرد که ئهم 
. به=م زۆری پ�نهچوو گهڕاوە. بووديار نهيوهانا که سهرم هه,�نا  ،کهچی دوای چهن سووڕ بوو.

خواردەوە. قوم�کی ل�کهی بۆ خۆی پڕکرد. يشوشهيک شهڕاب و دوو پيا,هی له سهر م�زەکه دانا. پيا,ه
و کهوتهوە قسه نيگا�کی ت�گرتم و . قوم�کی ديشی خوادەوە» خۆت ت�که بۆ«ڕووی کرد من و گوتی 

 زۆر ماندوو بووم. هه,بهته وەڕزەش .له کار گهڕامهوەهيالک ومانوو  الی ئ�وارڕۆژ�کی «گوتی

م هه,سوکهوت�ک سوکنايي هيچههر چيم دەکرد به ب�تاقهت لهما,هکهدا دەهاتم و دەچووم. به=م . مبوو
گشتی که ئهم ئ�وارەيه تۆم بينی. چاوم  مان باخیڕۆيم بۆ ههپياسه به دەرکهوتم.  نهدەهات. له ماڵ
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کوڕ�ک به تنيا له سهر نيمکهت�ک دانيشتووە. ديم کرد. به=م دەدی نهناسياو�کم بهدەگ�ڕا به باخهکهدا. 
پرسيم بۆم ههيه ل�رە دانيشم. الی. چووم بۆب9 س�ودوو به حهزەوە تهماشم کرد. سهرنجمی ڕاک�شا. 

بوو. نه که,هگهت و تيشکه=کوڕ�کی . ڕوانيمه سهرتاپای .هات9 وگوتی فهرموو. دانيشتم هکیبزەي
 »کهوتمه داوی خۆشهويستی. دەهاته بهر چاو و ڕەزا سووک ل�و به بزە گهردن ب3ند، سم�ڵ قيت.

نيگای ڕۆيی بۆ الی دەوە. رخۆاله شهڕابهکهی هه,ک�شا و چۆڕ�کی دی قو,ی ههناسهی ئهمهی گوت و 
نا «وتم» بمبوورە سهرت د�ش�نم «وتیگکهم�کی ت�ڕوانی و بايداوە بۆ الی من و  .و�نهکهی ش�رکۆ

ئارەزووم کرد له بهر چاوم ئهوندە خو�ن شيرين و له د,هوە نزيک بوو. «گوتی »قهيناکا، بهردەوامبه
ئهمڕۆ ڕ�کهوت  بهو ه نمی شازادەی خولياههمان ئهمه  هک دەهاتوام به د,دا . ێ له ئام�زيگرموههر له

 »کهس ناناسمغهريبهم لهم شارەدا «گوتیلهوە=مدا  »دانيشتوو؟بۆ به تنيا «وتمگ. متووشی هاتوو

داوەتيکهم  گهرەکم بووبه دڵ . »حهزدەکهم«گوتیبه ڕۆح سووکييهوە  »؟پ�ت خۆشه ببينه دۆست«گوتم
. ش�و�ک پ�کهوە بخۆين. بڕ�ک ت�ڕاما ،گوتم ههسته با بچينه ڕستۆڕان�کۆ�ن. بخپ�کهوە  �کش�وکه 

دەيبينی که ڕووبارەی  ئهمن له ڕەستوڕانی ل�واری يچوو. وەرە لهگه,م گوتم بيری لهمهکهوە ههسته
. زۆر به مهيلی خۆت داوابکه. ديسان بزە کهوته سهر ل�ویچيت پ�خۆشه «ج�مان گرت. گوتم

. ش�ومان خۆاردبزەی دەهات9. داوای شهڕاب و خۆشترن خواردنم کرد.  سهرنجڕاک�ش دەيڕوانی و

پ�کهوە  ههسته با«گوتمبه جووته هه,پهڕين بۆ گهڕ�ک بوو  �کی لهبارههلدەرفهت و موزيک ئاههنگی 
گو�م من به=م  »نازانم هه,پهڕمئاخر «گوتی. واديار بوو که دوود,ه ..ههميسان بزەی هات9»هه,پهڕين
 هه,پهڕين.پ�کهوە ن گهڕ�کی خۆش يچوو »تۆ وەرە ف�ردەبی زانينی ناوێ«مگوتگرت و  ميدەستنهدايه. 

. کهم�کی ديمان هه,فڕمو  بگرم باڵکه بوو ما هڕاينهوە بۆ سهر م�زەکه. من له خۆشيدا ههر ئهوەگ
من زۆرتر پرسيارم دەکرد. ئهو  ساکاری. ه سيمایيڕوانيدەماردەوە. سهر خۆش و کهيف خۆش خو

له «و=تی ئ�مه. گوتیته يچۆنه هاتوووە ەبگ�ڕگوتم بۆم وە=می ئهدامهوە.  یبزەی سهرل�وزۆرتر به 
له کار دەرکرام. منيش  خوازيداخهباتی ڕزگاريله  کردنم بههۆی بهشداری. مبوو مامۆستا و=تی خۆمان
�ک ی پهنابهران به ههر وازج9 ه�شت و وەکوو زۆربه م و کهسم بهد و خانهوادە و خزبه ناچار ز�

 به رای ،نهل�م پرسی ژن و مندا,ت ههيه؟ پرسيار�کی گهوجا. »وەته ئهم و=تهی ئ�ەبووە خۆم گهياندو

به رم نهئاخ�کی هه,ک�شا و  هک کهوته سهر ل�وی.ديسان بزەيبوو؟. به=م ئهو  گهوجانه نه شتۆ
دە,�ن ڕەنگه  وووەکيان نهکهوتووە.  دەرفهت و ههلم بۆ ڕێنهخهير.  «گوتیوە دەنگ�کی کزە

له له ن�و دەستان  دەرنهکهوين. دەستئهرێ  گوتم. تهواو شاديم له د,گهڕا. »ەوای ه�ناو چارەنووس
 ديار بووماوەيهک مات بوو.  الی من.بابچين بۆ  گوتم . که هاتينه دەرەوەدەرکهوتين کهڕەستووڕان کافه

زياتر دەکهم حهز ئاخری ناوێ «گوتم »من و تۆ يهکدی ناناسين چۆن دەب9 ئاخر«وتی. س3هی دەکرد
  »و له گه,م کهوت ل�وی خۆی نواند. دوای ماوەيهک ملی پ�دامی کهبزەههميسان  بتناسم.

دەترسا ههم ی پ�وەڕی. ت�گهيم ههم ئهو له ههرمس ههرمس زۆرله ههوە,هوە هات�نهوە ما,ی.     
دوای  .»هم�هرەبان دەنا زۆری دەکا، نامۆيمهترسه ئهوە  «. گوتمهو دەکردئ ههرمس ههستی به نامۆيی

ههر له سهر ئهم مۆب3ه ش ئ�مه. توەرکهو یله ج�گای خۆ يی. ڕۆههرمس ئههۆن بووەوەچهن خول�ک 
ئاخر من و تۆ يهکتر ناناسين.  «وتیگدانيشتين. گوتم خۆت به خاوەن ماڵ بزانه. ديسان بزەی هات9 و 

شهرمی شکاو و ئهويش . یئام�زختيار خۆم خسته نازان9. ب9 ئ� خۆشهويستی ئهوە«. گوتم»چۆن دەب9
�کها=ين. خۆشترين ل نا ن�ودەمی و ميانه دەمبه ههست�کی خۆشهويستانهوە زۆر تامهزرۆبوو.  امڕ

  .»ک و زاوا شهومان گهياندە ڕۆژولهزەتم ل�وەرگرت. وەکوو بو
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ئهگهر پ�ت خۆشه دەتوانی ب�هته سهر  «پ�شنيارم پ�کردمانبوارد. ڕا و خۆشیبه شادمانی ماوەيک      
به=م دوای ماوەيهک دامهزراند. ی هاوبهشمان ژيان�ی خۆش بوو. ماڵ و پ�کهوە بژين. ديارە ئهويش پ

و  ليرگی دەکردبهردەوام دەپشمی. د. ئاويان دەکرو  دە بوونچاوەکانی سوورکهوته گيانی.  یئا,ۆشئهو 
 .ينه الی دکتۆروچوبۆ چارەسهر جاری واههبوو ههناسهی دەرنهدەهات. . اهه,دەگهڕ پ�ستی سوور

دەرنهکهوت که هۆيهکهی بۆمان له ههوە,هوە فايدەی نهکرد. هيچ به=م بۆ نووسی  انن و مه,ههميەرماد
که  ندکتۆری جۆراوجۆرمان کرد. تا دکتۆر�کی ناسياوی خۆم بۆی نووسيو دەرمانگه  نچهچييه. 

هوت که به دەرککردن ت ت�سو به ئازمايش چييه.  �هکهیت�ستی بکهن بزانن هۆکه  .ئازمايشگهبچين بۆ 
تهواوو دەکڕاند  ههڵ ههر مهپرسه. ئهوندەی خۆ ئهوندە زۆر بووئا,ۆشی سهگ حهساسيهتی ههبوو. 

ئۆقرە  .گڕی ت�بهر دەبوو ئا,ۆشی تا ڕادەيهک زۆر بوو. ی ل�دەهات. مه,حهميش داينهمرکاندخو�نپ�ستی 
ک کاتهوە، من هاوارم ل9 خۆی ف�ن پهنج�رەکه ربه نهدەکهوت. دەچووەخهوی ل�نهدەما.  ئارامیو 

دەبووم. باوەڕبکه،  ینگهرانمن زۆر . ەبوو بچ�ته دەرەودە مهجبوور بوو جاری وا هه,دەستا.
ی د�نا، ناوی ههرسيوهانا که  ەکرد و به چاوی خهفهبارەوە تهماشای دەکرد.ش خۆی کزۆ,ه ديههرمس
چووينه الی « سهری رۆيی و گوتی هانا لهيوتهماشای دەکردين.  ە وودەگو�ی قوت دەکر سهگهکه

. وتيان چار ئهوەيه که سهگه له ما,9 دنب ڕاو�ژکار تا ڕ�گا چارەيکمان نيشاندەرووناس و دکتۆری 
له سهر م به سهردا باريب9. يادندايگرتم. وەک ئهوە بوو نههامهتی خهم و پهژارە ڕانهگرن. 

. ئاخر ههرمس داوای مردنی نهمدەزانی چيبکهمدەکردەوە  بيرم ل9 . ههرچهنمبوو دووڕ�يان�ک داما
. دەرد و ئازارەوە بنا,9 وهبش ش�رکۆديارە که نهدەبوو هرە=کهم. . چۆنی بەدايکم تهنيا هاوڕ�ی من بوو

« تیبوو. بڕياری خۆی دابوو که ل�م جياب�تهوە. و ژيان وەڕەزش�رکۆ گهييه ئهو ئاسته که له پهش�وی 

بوو.  زۆر خراپ گيرم کردە. »بژيم لهگه,تش�وەيه  مسهگهکهت بهڕە= نهکهی منيش ناتوانم بهئهگهر 
دی کههر وەکوو دوو دۆست يهبه=م ما,ی خۆت و منيش لهما,9 خۆم.  تۆ له! ش�رکۆ گيانباشه  «گوتم

ئهگهر منت «گوتیبهوە ڕازی نهبوو. بۆ ههرس نهدەکرا.ش�رکۆ ئهم مهت3هبهی  . کهچی»ببينين
شم ههر يههرمس  م=به ،يستوم زۆر خۆشدەوئهکه ديارە ». ه سهگهکهت هه,گرەخۆشدەوێ دەس ل

  . دەوێ شخۆ

له بهر  ش�ڕکۆ خوردن، ای ش�وج�گايه گهيی که ئ�وارەيهک دو کار بهوبه,9 سهرت نهئ�ش�نم.      
. يوهانا ئهمهی گوت و دای له پڕمهی گريان. ههستا ئا,ۆشی و پهش�وی به ناڕەحهتی له ماڵ دەرکهوت

ماوەيهکی پ�چوو ههر نههاته ئهوە بوو که سهگهکهشی وەدوای کهوت.  سهيرو چوو بۆ دەسشۆری. 
ج ئهدا. نه�3 . ديم دەگری وو چی به سهر هات ههستام چووم بزانم چی قهوما د,نيگهران بووم.دەر. 

ته ا. فينگه فينگ�کی کرد. به ههنيسکهوە ه»دەبی بکه چا داههند�ک ئاوی سارد به سهر و چاو «وتم
دەی دوايه کار به کوێ گهيی؟ «تبار دەمانڕاونييه يهکدی. وتمهد,پهرۆش و خهف دەرێ. ههر دووکمان

ههناسه�هکی قو,ی له ناخهوە سهگهکهشی له نزيکيهوە خۆی کزۆ,ه کرد. يوهانا کهم9 ئههۆن بووەوە. 
بهيانی به د,پهرۆشی و  خۆرد و خهوم ل9 حهرام بوو. تا ەبه کو�بگا ئهو شهو«ههڵ ک�شا و گوتی

چووم. دوودڵ بووم که تهلهفۆن بۆ پۆليس بکهم يان نه. خۆم بهوە د,خۆشی  نگرانی لهم ما,هدا هاتم و
  دەداوە که له ههرکوێ ب9 دەگهڕيتهوە.

کاريگهر  ههستی منيشله سهر بۆی دەگ�ڕامهوە، که تا,هی ش�رکۆ و يوهانا  هرهاتهديارە ئهم بهس      
دەی باشه ئهی دوايه بوو « گوتم. بڕیدەر م لهگهڵدی خۆدەر هاوههناسه�کی ساردم هه,ک�شاو . بوو

به هيچ لهون9 نهمزانی کهس و يه که هيچم له دەست نهدەهات. سهير ئهوە .گوتی بب9 به چی« »؟بهچی



5 

 

5 

 

 ل�رە هاو و=تيهکانی پهيداکهم.که ههو,دا زۆرم دەم9. بجۆر�ک خهبهريان  تا به ،و له کو�نکار ک�ن 

کهسهر هتهوە و کۆ,�ک من ماومئهوەيه که دەمبنينی.  ئ�ساش هيچم بۆ ڕوون نهبووەتهوە.و  به=م ئ�ستا
 چووو  کردسهگهکهشی تهماشا�کی منی ئهمهی گوت دايهوە له پڕمهی گريان. ويژدان. ناڕەحهتی و 

به گوێ و چاو هاودەری . چاوييهوە کرد و دەلستهوە بۆنی به سهر و .وەيوهاناته باوشی هاويشخۆی 
بهالمهوە سهير . و دەستی به سهريدا د�نا ه باوش گرتلا,ی خۆی دئهوەيش وەکوو منخۆی نيشان دەدا. 

انا م دا و سهرنجی يوهههند�ک بوو. تا ئ�ستا خۆشهويستی ن�وان سهگ و مرۆڤم بهم ش�وەيه نهدی بوو. 
من بمبووەر، يوهانا «به د,پڕييهوە گوتمهماشام کرد شهو تهواو ڕشکا بوو. ت .ڕانيمه و�نهکهی ش�رکۆ

ه سهر نههاتووە با خۆم دەربازکهم. دا دەمگوت تا منيش وەکوو ش�رکۆم بد,ی خۆم دەب9 بڕم. له
ئهمهی گوت . کهم�ک سووک بووم .گو�ت دا به دەردە د,هکهمکه سپاس دەکهم زۆرت «يوهانای گوتی

  شوشه شهڕابهکی نا بهسهريهوە چۆڕی ل�بڕی.

وەک ههنگهژا,ه پوورەی سهرمی دا. بيرم کايهی  نلهوێ دەرکهوتم. بيررەوەری تاڵ و شيري     
  به ڕاستی غايهتی ژيان چييه؟ :قوت بووەوەمدا ئهم پرسيارە لهميژينه له م�شکزەينم ئا,ۆز بوو. دەکرد. 

  سو�دی/ ڕەحمان سۆف


