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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 
ــن.  ــی دەچۆقێن ــازاری دەدان و هڵڵ ــە شــێوەیەك ئ ــەی خــۆی ب ــە نۆب ــەو ب ــەر یەك ــە ه ــا. ئەمان ــێ دەن ل
ــە دەروونــەوە هەســت بــە ڕووخــان  هیــچ كارەســات و ئــازار و بەاڵیــەک نییــە ئەوەنــدەی ئــازار دابــێ. ل
ــەو بارودۆخــەی  ــی. هەرچــی دەكات و دەكڕێنێــت، ئ ــی كۆشــكی ئاواتەكانیەت ــە داڕمان ــی ل دەكات و گوێ
ــووە و  ــژ ب ــە جێــی خــۆی وەك كۆتەدارێكــی ویشــك و درێ ــت. ل پــێ ناقەبڵــێ و خــۆی پــێ ڕازی ناكرێ
القەكانــی مێلوورەدەكــەن و هەســت نــاكات بتوانێــت تــازە لەجێــی خــۆی ببزوێــت، ئــەو كارەســاتەی ئــەو 
ــە ژێریــدا هەســتێتەوە، بــە وەڕەزییــەوە  دەیبینێــت ئەوەنــدە قورســە، كــەم زیڕوحێــك هەیــە بتوانێــت ل
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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ــێ  ــەی ل ــرێ و ماڵەك ــێ هەڵدەگی ــارای ل ــاراو ق و ئ
تەلەڤزیۆنانــەی  ئــەم  دیمەنــی  دۆزەخ!  دەبێتــە 
ئێســتا بــۆ دەروونــی بوونەتــە زووخــاو، پێشــتر 
ســوكناییان دەخســتە دەروونییەوە و ئاســوودەییان 

ــاندەوە. ــوڵ دەیانگەش ــێ دەبەخشــی و وەك گ پ
جــاران هەركاتێــك بــۆ پشــوودان دەهاتــەوە، 
ــەی  ــەری جلوبەرگەك ــە ب ــەك و دوو، ســەر ل ــێ ی ب
دادەكەنــد و دوای حەمــام كــردن، دەســتی دەدایــە 
و  هەڵدەكــرد  تەلەڤزیۆنەكــەی  و  كۆنتڕۆڵەكــە 
ــە  ــڕا و ل ــە هەمــوو كەناڵەكانــدا دەگێ ــەرێكی ب س
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 
ــاكات  ــۆی ن ــاوی خ ــە چ ــاوەڕ ب ــەدا ب ــەو دیمەنان ئ
و هەرچــی دەكات ژەهــری ئــەو ڕووداوانــەی پــێ 
ــەوە  ــەوە كــە هاتووەت ــادرێ. لــە بەیانیی ــووت ن ق
وەك غەشــی لــێ هاتــووە، و تەنانــەت نەپەرژاوەتــە 
ســەر ئــەوەی جلوبەرگەكــەی داكەنێــت و خــۆی 

ــت. بگۆڕێ
لــە  بیــر  دەبینێــت،  دیمەنانــە  ئــەو  كاتێــك 
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 
ــوو.  ــاوی ب ــە پێن ــەر ل ــانە س دەیپەرســت و نەترس
ــە كاتــی ســەردان و چاوپێكەوتنــی تەلەڤزیۆنیــدا  ل
قســەكانی بــەر پرســی هەواڵگــری بــەردەوام پڕبوون 
لــە ورە و تاقــەت و وزەی ســەركەوتن و بــە ئــاوات 
ــی نەوتــی  ــێ دەچــۆڕا، هەمیشــە بۆن گەیشــتنیان ل

ــۆ ســەردانی  ــەی دەهــات ب ــەو كات ــێ دەهــات و ئ ل
بەرەكانــی شــەڕ، هەمــوو ســەنگەرەكانی پڕدەكــرد 

لــە بۆنــی ئــەو نەوتــە.
هەركاتێــك بــە ماشــێنە ڕەشــەكەیەوە دەهــات و 
ســەردانی بەرەكانــی شــەڕی دەكــرد، دەچووە ســەر 
ــە  ــتا و ب ــان ڕادەوەس ــەرز و بەرانبەری ــوێنێكی ب ش
ــە دەدان كــە  ــدەی دن ــی ئەوەن ــە وزەكان ــڕ ل ــە پ وت
ــاش  ــن ســوپاكانی دنی ــرد گەورەتری هەســتیان دەك
ــش  ــچ هێزێکی ــەرن و هی ــێ ب ــان پ ــن زەفەری ناتوان
ــەردا بگــرن و  ــە ب ــان ل ــەوەی نییــە خۆی ــی ئ توانای
ئــەو شــوێنەی ئــەوان مەتەرێزیــان لــێ گرتــووە، بــە 
هیــچ دەبابــە و فڕۆكەیــەك تێــك ناشــكێ و قــەاڵی 
ــە و بۆمبێــك  ــە هیــچ گولل ــەوان ب ــاوەڕی ئ ورە و ب
درزی تــێ ناكــەوێ و شــكان لــە قامووســی ئەوانــدا 

ــا و پووچــە. وشــەیەكی بــێ مان
هــەر واش بــوو، ئەگــەر بــۆ خــۆی و هــاو دەســتە 
فســۆكەكانی نەبوونایــە خــۆرە و مڵــە و لــە ڕەگــەوە 
ــان  ــتەوە خەنجەری ــە پش ــە و ل ــان نەتەكاندای هەڵی
لــێ نەدایــە، هیــچ هێزێــك ورەی ئــەوەی نەبــوو خــۆ 
ــی  ــاوەی تەمەن ــە م ــەوان ل ــدات. ئ ــان ب ــە قەرەی ل
ــان  ــۆ دۆســت و دوژمنەكانی ــان ب ــدا ئەوەی خەباتیان

ســەلماندبوو.
وەك  هەواڵگــری  دەزگای  بەرپرســی  وتەكانــی 
ــەوە  ــتە گیانیان ــەزووی دەخس ــی ت ــریخەی قەمچ ش
ــدن  ــێ دەڕوان ــەرزی ل ــەر ب ــی و س ــی ئازایەت و باڵ
ــڕ  ــان پ ــەودا، دەروونی ــی ئ ــەر وتەیەك ــەڵ ه و لەگ
دەبــوو لــە ورە و لــە بــەر خۆیانــەوە بــە شــانازییەوە 
دەیانكــوت: »مــرۆڤ دەبــێ چەنــدە بەختــەوەر 
هەواڵگرییەكــەی  دەزگای  بەرپرســی  كــە  بێــت 
ــرس  ــارەزا و نەت ــپۆڕ و ش ــدە پس ــێكی ئەوەن كەس
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 
ــرێ و  ــر شــانی هەڵدەگ ــەوە زیات ــرە زۆر ل و جوامێ
ــەر  ــە س ــی ل ــتێرەكانی دنیاش ــوو ئەس ــەر هەم ئەگ

ــە. ــە و زۆر نیی ــت، كەم شــان بێ
ــی  ــە نەمان ــری ل ــدا بی ــی خۆی ــە دڵ ــك ل هەركاتێ
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 
ــێ و  ــەوە نامێن ــەر بەردیی ــە س ــێك داری ب كاوالش
ئــەوەی نەبوونــی ئــەو بــە واڵتــی دەكات، كاری 
بوومەلــەرزە و ســێاڵو و شــتی وا نییــە و جێــی ئــەو 
ــی بەرپرســی  ــەوە. بوون ــچ كەســێك پڕنابێت ــە هی ب
و  چیــاكان  لەبوونــی  زۆر  هەواڵگــری  دەزگای 
ڕووبــارەكان  و  ئەشــكەوتەكان  و  ڕەوەزەكان 
گرینگتــرە و ئەگــەر ئــەو نەبــێ، دوژمــن خاكــی 
واڵت بــە توورەكــە دەكێشــێت و ئــاداری بــە ســەر 

پادارییــەوە ناهێڵێــت.
ــە  ــەوە ك ــەوە دەكات ــەو ش ــر ل ــك بی ــەاڵم كاتێ ب
ــات،  ــە دوادا ه ــی ب ــەرگ بڕەش ــاتە ج ــەم كارەس ئ
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 
ژیانــی  گەشــی  چــرای  لــە  فــووی  و  ڕماندبــوو 

كردبــوو.
ــێ  ــۆم ل ــەر خ ــە، ئەگ ــم دابای ــا دەنگ - ســەد بری
و  بگەڕێتــەوە  دەبــوو  ناچــار  بكردایــە،  ئاشــكرا 
منیــش ئــەو كارەم بــە چــاوی خــۆم نەدەدیــت و ئەو 
ــوون،  ــە نەدەب ــەو ڕۆژە ڕەش ــی ئ ــەش تووش خەڵك
بــەاڵم ئــەو خــۆی لــێ ئاشــكرا نەكردبــوو! كاتێــك 
ــش  ــوو، ئەوی ــدا تێپەڕیب ــدزە بەالی ــە پێ ــووی ب دیتب

بــە ماتــە ماتــە وەشــوێنی كەوتبــوو تــا بزانــێ ئــەو 
پیــاوە مەزنــە چ نهێنییەکــی لــە بــن ســەردایە. 
هــەر ئــەو دەڕوات و ئەمیــش دوورونزیــك وەشــوێنی 
ســەنگەرەكانی  پەنــای  دەگەنــە  تــا  دەكەوێــت 
دوژمــن  ســەنگەرەكانی  لــە  ئەوەنــدە  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 
ــەو  ــە ئ ــە خــۆی دەگەیەنێت ــە مات ــە مات كەســێك ب
شــوێنەی كــە بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری خــۆی 

ــێ مــات كــردووە. ل
لــە ماوەیەكــی كەمــدا هــەزاران بیــر و خەیــاڵ بــە 
ــە  ــی و ل ــە گیانفیدای ــر ل ــەڕێ و بی مێشــكیدا تێدەپ
ــە  ــەوە ك ــاوە دەكات ــێرە پی ــەو ش ــی ئ ــۆ بردووی خ
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، 
ــە پێشــێ.  ــان دەچێت ــەواو لێی ــە خشــكێ ت ــە زگ ب
ــاوی  ــە چ ــە ب ــەوە ك ــك دەبێت ــان نزی ــدە لێی ئەوەن
ــەڵ بەرپرســی  ــەی لەگ ــەو كەس ــت ئ ــۆی دەبینێ خ
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فەرماندەكــەی  دانیشــتووە،  هەواڵگــری  دەزگای 
ــە  ــك ل ــد كەڕەتێ ــتر چەن ــە و پێش ــوپای دوژمن س
ســەر تەلەڤزیۆنەكانــدا چــاوی پێــی كەوتــووەو بــە 
جوانــی دەیناســێتەوە كــە چــۆن هەڕەشــەی لــە 

ــردن.  ــێ دەك ــی ل ــردن و ڕاونان ناوب
بــە دیتنــی ئــەو دیمەنــە لــە دڵــی خۆیــدا دەڵــێ: 
دەزگای  بەرپرســی  مــرم  بــەرت  لــە  ))هــەك 
زەبەلالحــەی  فەرمانــدە  ئــەو  یانــی  هەوڵگــری، 
دوژمنیــش پیــاوی تۆیــە و بــۆ تــۆ كاردەكات. كــوڕە 
بەڕاســتی ڕێــت دەكــەوێ كــە ســەرمان بكەینــە 
پایەنــدازت و بــۆت بمریــن. كــوڕە ئەتــۆ كێــی كــە 
ــیویت؟(( ــی نەمانناس ــە جوان ــە ب ــتا ئێم ــا ئێس ت

دوای هەندێــك ســرت و خــورت، هەردووكیــان 
ــەن.  ــان دەب ــۆ دۆخینەكانی هەڵدەســتن و دەســت ب
ــی  ــەی بەپرس ــی دۆخینەك ــی گرێ ــە ترازان ــی ل گوێ
قایشــی  كردنــەوەی  و  هەواڵگــری  دەزگای 
پانتۆڵەكــەی فەرمانــدەی دوژمــن دەبێــت، دڵــی 
دەكەوێتــە لێــدان. ئەوەنــدە توونــد لــێ دەدات كــە 
ــی  ــی دڵ ــە لێدان ــان ل ــەوان گوێی ــت دەكات ئ هەس
ــی ئاشــكرای  ــی دڵ ــی لێدان ــا دەنگ ــە ت ــێ، بۆی دەب
و  دەكات  تونــد  عەرزەكــە  لــە  ســنگی  نــەكات، 
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.
دەزگای  بەرپرســی  مــرم  بــەرت  لــە  هــەی   -
ــی و  ــاوە ســواری ب ــدەی م ــەر ئەوەن هەواڵگــری. ه
بیگڵەمێنییــەوە. دەی بیكەپڵێنــە، دەی بەقوربانــی 
ــە  ــەر ئەوەی ــە ب ــەر ل ــم. ه ــەت ب ــە گون ــەو جووت ئ
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 

ــوان  ــی مێشێكیشــی می ــەر دەڵێ ــن دەكات، ه دوژم
ــە  ــاوا ب ــەو، ئ نییــە! دەی هــەر واشــە ســوپایەك ئ
ســەر فەرماندەكەیــدا بفســێت، چــۆن دەتوانێــت بــە 
ســەرییەوە ببنــە مەترســی. وەڵــاڵ هــەر بــە گونــی 

خۆشــیانی نازانێــت.
دڵــی  لێدانــی  دەنگــی  دەكات  هەســت  كــە 
دامركاوەتــەوە، بــە ئەســپایی ســەری هەڵدێنــێ 
خــۆی  چــاوی  بــە  نەیبینێــت  دەبــێ  ئــەوەی  و 
دەیبینێــت! ســەرەتا تــەواو دەشــڵەژێت و تووشــی 

شــۆك دەبــێ.
- یانــی ئــەوە بەرپرســی دەزگای هەواڵگــری ئــەم 
ــەی  ــەو فەرماندەی ــۆ ئ ــی ب ــاوا چۆك ــە ئ ــە ك واڵتەی

ــە ســەریدا بفســێت!؟ دوژمــن داداوە كــە ب
ــە  ــی ل ــەی باڵ ــەو بەرپرســی دەزگای هەواڵگریی ئ
ــرت،  ــەر نەدەگ ــە نۆك ــای ب ــوو، پاش ــەوران دەس ه
واڵتــی  دەســەاڵتداری  گەورەتریــن  بــە  تەنانــەت 
دەكــوت: ))مــن هیــچ كاتێــك ئــەوم لــە خــۆم 
ــەش  ــەوە وەك ل ــوە.(( ئێســتا ئ ــە ســەرتر نەزانی ب
فرۆشــێك چۆكــی بــۆ فەرمانــدەی ســوپای دوژمــن 
داداوە و خــۆی بــۆ شــل كــردووە و فەرمانــدەی 
ــەوە دەڵــێ:  ــەكان لێدان ــە دەم ت ســوپای دوژمــن ب
))زۆرتــان نەمــاوە، دەبــێ شــوێنەكەتان بــۆ ئێمــە 

ــەن.(( ــن و باربك ــێ بێڵ بەج
))نامــەی  دەڵــێ:  وەاڵمیــدا  لــە  ئەویــش 
فەرمانــی كشــانەوەم نووســیوە، زۆربــەی بەرپرســە 
ــە  ــە ب ــردووە ك ــەر ك ــان لەس ــش واژۆی هاوبیرەكانی
ــەر  ــن. ه ــێ بێڵی ــە ج ــوێنەكە ب ــان ش ــی خۆم مەیل
ئێــوە بێــن ئێمــەش چۆڵــی دەكەیــن، بــەاڵم ئەگــەر 
بــۆ شــوێنە ونكــێ و خــۆڵ لــە چاوكردنــی خەڵكیــش 
و  ســازكەین  تەقوتــۆق  هەندێــك  دەبــێ  بێــت، 
نێــوەدا بكوژرێــت. هەتــا  لــەو  هەندێــك كــەس 
ــكێتەوە.(( ــەدا نەش ــەر ئێم ــە س ــەواو ب ــتەكە ت ش
ــە  ــە مات ــەو قســانە، دەســتبەجێ ب بەبیســتنی ئ
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ماتــە لــەوان دووركەوتــەوە و خــۆی گەیانــدەوە 
ــە  ــاری دا ل ــۆی و بڕی ــەوانییەكەی خ ــوێنی پاس ش
ــا  ــی هەت ــگ، كەچ ــە بێژن ــنگی بكات ــەوەدا س گەڕان
مــاوەی پاســەوانییەكەی ئــەو تــەواو بــوو، ئــەو 
ــرا  ــی نەیوێ ــی گیان ــە ترس ــەش ل ــەڕاوە و دوای نەگ
ئــەو ڕازەش لــەالی كــەس بدركێنێــت و بــە ئــازاری 
ئــەو ژانــەوە چــووە ســەر جێگاكــەی، هەرچــی 
ــەر  ــاری س ــەوت و وەك م ــێ نەك ــەوی ل ــردی خ ك
ئــاور هــەر گینگڵــی دەدا و بیــری لــەو دیمەنــە 
ــی  ــەر پرس ــرداری ب ــار و ك تاڵــە دەكــردەوە و وت

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 
ــی  ــەر چ ــانەوە دراوە و ه ــی كش ــەرەوە، فەرمان س

ــن.(( ــێ بێڵی ــە ج ــوێنەكەمان ب ــێ ش زووە دەب
لــە دیوەكــەی هاتــە دەرێ، دیتــی  هــەر كــە 
لــە  خەریكــە  دوژمــن  تانکەكانــی  لــە  یەكێــك 
ــی  ــەوە و بەرپرس ــك دەبێت ــەوان نزی ــوێنەكەی ئ ش
دەزگای هەواڵگریــش خەریكــە ســواری ماشــێنە 
ڕەشــەكەی دەبــێ تــا بــەرەو دواوە بكشــێتەوە.
ــڕە  ــار پ ــەوە ش ــە هەڵدەكات ــان تەلەڤزیۆنەك دیس
لــە تانــک و هەمــەر و ســەربازەكانی دوژمــن، ئــااڵی 
واڵتەكەیــان، ئــەو ئااڵیــەی ڕووبــار ڕووبــار خوێنــی 
ــدا ڕاخســتووە و  ــر پێیان ــە ژێ ــاودا دراوە، ل ــە پێن ل
ســەمای لــە ســەر دەكــەن و هەركامێرایــەك ڕوویــان 
تــێ دەكات، بــە خۆشــییەوە دەتریقێنــەوە و زمانــی 
ــوو  ــە دەم ســەماكردنەوە فیت ــێ دەردەكێشــن و ب ل
لــێ دەدەن و دووقامكــەی لــێ ڕاســت دەكەنــەوە.

بــە دیتنــی ئــەو دیمەنانــە تــۆڕ بــە ســەر چــاوی 
بەرپرســی  دەگۆڕێــت.  كەناڵەكــەی  و  دەكشــێ 
دەیــان  بــە  كــە  دەبینێــت  هەواڵگــری  دەزگای 

مایكــی لــە بەردەمــدا دانــراوە و زۆر بــە گــوڕ و 
ــی  ــەكان دەكات. باس ــۆ ڕاگەیاندن ــە ب ــەوە قس تین
ــت  ــن و دەس ــتەوپەرداخی دوژم ــزی زۆر و پۆش هێ
ــە  ــان دەكات . ل ــی خۆی ــێ دەرەتان ــی و ب ــە تاڵ ب
بەرگرییــە قارەمانانەكــەی هێزەكــەی خــۆی دەدوێ 
و هــەر تــاوەی، تاوانــی هەاڵتنەكــەی خــۆی دەخاتــە 
ئەســتۆی كــەس و الیەنێــك و وەك نــە بــای دیبــێ 
ــێ  ــج ڕاوەســتاوە و زۆر ب ــۆران، قیــت و قن ــە ب و ن

ــەوە. ــۆی دەپەڕێنێت ــە خ ــەرمانە خەریك ش
و  كۆنتڕۆڵەكــە  بداتــە  دەســت  ئــەوەی  پێــش 
بیكوژێنێتــەوە، ئەوەنــدە تفــەی لــە دەمیدایە، دەیدا 
بــە شاشــەی تەلەڤزیۆنەكــەدا و دەڵــێ: ))قــوڕ بــە 
ســەر ئــەو گەلــەی تــۆ پاڵــەوان و خەمخــۆری بــێ 

ــە فســۆك.(( كەڵ
تفەكــە وەك بــە ڕوخســاری بەرپرســی دەزگای 
شاشــەكەدا  بــە  خــوارێ،  بێتــە  هەواڵگریــدا 
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.


