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 ەو دوو ناوەوال ئەمەو ل ەوەبدۆزن ەکەئارام ەرمکی جرپن و توولەدوو ناوی خۆش بۆ  ەکەانی پۆلکەاریی منداڵکهاو ەب
 «.پێچلوول»و « ەتوول»نێم ەیان دودا ناەمن لێر ار بهێنن.کەب

 . ەوەشانت ەب پێچلوولر پشتت بێت و ەسەل ەتوول کستپێەد

 تر بناسین. کەرموون یەمیوانیمان، ف ەتەمڕۆ دوو دۆست هاتوونەمامۆستا: ئ

 ات.کەد کڕاەکدا ڕاەکەپۆل ەخن بەڕین و خنەو ەب - ەتوول

ش ەتوولات. کبی رەسکە، یەوەردنکڵدا هات، بێ بیرد ەرچی بەه ەک ەیەسەکو ە. جرپن ئەی جرپنەتوول ەمەئمامۆستا: 
المتان لێ ەڕیز س . ئێستا تووله دێت و بهەنگی زۆرەدەنگەو د ەات. خێرایکیەر دەسکەلێ بوو، ی یزووەرچی ئارە، هەجرپن

 ات.کەد
 ەو بۆنیان پێو تڕێەوە، دەوەلێسێتەموچاویان دەدات، دەێشێ، لێیان دکەپرچی منداڵ ڕاد. ەن نییافتاری جوەڕ - ەتوول

 ات.کەد

ات و کەان دکەمنداڵ ەو لمۆستا ڕوا؟ )مبێتەئاوا در ەدۆست و براد ەالم لەس (شی خۆیەباو ەوەخاتەد ەمامۆستا: )توول
 .تیمان بداتەیارم پێچلوولبێ ەد (ڵێەد

 ر دێنێت.ەر دەس ەوەی خۆیەکەتەکپا ەئارامی ل ەب – پێچلوول 

 ڕێت.ەوەد پێچلوول ەب - ەتوول

 کند جارێەچ .«بکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا»ڵێت: ەهێمنی د ەو ب ەوەاتکەمی دەمی دائار ەب – پێچلوول
 . ەوەبێتەش ئارام دەتوول ەورد ەو ورد ەوەاتکەدووپات د ەمەئ

 پێچلوولو  ە)توول .ەکب پێچلوول ەالم لەتۆیش س ەی توولە. ئادەکب ەتوول ەالم لەس پێچلوولی ە. ئادەئێستا باشترمامۆستا: 
 ن(.ەکەتر دکەی ەالم لەس

 بێت. ەتر ناسین ئاوا دکەی ەو خۆ بردن کالمەمامۆستا: س

 ێنێت.پچرەگوێی مامۆستادا د ەب کەیەقس – پێچلوول

 ەب کەیەدیسان قس پێچلوول.. )یت.ەکب ەفێری توول کو شتێ ەفتارەر ڕەه ەبێ لەد ەپێم وای: ڵێت(ەد پێچلوول ەمامۆستا )ب
اری کوا ە! ئەزۆر باشیت... ەکفێر ب ەی توولەوەن بۆ ئەکەاریت دکانیش هاوکەرێ، منداڵەچرپێنێت(... ئەگوێی مامۆستادا د

 ی جرپن.ەخێرچیت توولەی ئارام. بپێچلوولخێرچیت ەبواو. ەمڕۆمان تەئ

 .ەوەرەاته دکەڕاد ەوەڕینەم وەدەب - ەتوول

 «.بکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا»(: ەوەخێرچوونەالمی بەم سەدە)ب پێچلوول
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 2 - «لوولپێچی ئارامی جرپن و توولە»
 

 .ەوەپشت خۆت ە، لەی خۆیدایەکەماڵ ەر لەه پێچلوول. ەکست پێ بەد ەتوول ەب

 ی جرپن.ەخێر هاتی توولە. بەوەی جرپن هاتەامۆستا: توولم

 ی دێت.ەو بۆڵ ەری داخستووەس - ەتوول

 ەتوول ەتوانێ پرسیار لەێ دک(. ەوەنەدەاڵم دەات؟ )منداڵ وکچی ب ەست بەه ەبێ توولەپرسێت(: دەد ەکەپۆل ەمامۆستا )ل
 ؟ەمگینەها خەات بزانێت  بۆچی وکب

 چرپێنێت.ەگوێی مامۆستادا د ەب کەیەقس - ەتوول

 ەی خۆی بێتەکەماڵ ەل ەما نییەتەبی ئارام پێچلوولاڵم ەیت بەکمان بەوێت گەتەتۆ د ەیەوەئ ەکەێشک ها!...مامۆستا: ئاو
 پێش(. ەرەبێن ەوەپشت خۆت ەل پێچلوول)ات. کڵ تۆ بەگەری لارێ و یەد

 . قێنێتەلەد پێچلوولی ەکەو ماڵەڕوو رەس، ەوەڕینەم وەدە، بکند جارێەچ - ەتوول

  ەوەاڵم بداتەو ەڵبژێرەه کات؟ )منداڵێکەد پێچلوول ەێ پرس لک. ەو چییەی ئەکەێشکبپرسین  پێچلوول ەی با لەمامۆستا: د
 ات(.کەپرسیار د ەکەلێت بێت. )منداڵ ی خۆیدا گوێیەکەماڵ ەی لەوەبۆ ئ ەوەبیت کنزی پێچلوول ەبێ زۆر لەپێی بڵێ:( د

 . ەرایەزۆر ه ەڵێ(: ئێرەهێمنی د ەرێ و بەد ەدێت یی خۆەکەماڵ ەئارمی ل ە)ب پێچلوول

 ات.کەد ەشکەی خۆی پاشەکەو خانووەرەب پێچلوولڕین و ەو ەب ەوەاتکیەد - ەتوول

 ەرایەزۆر ه ەئێر ەپێی وای پێچلوولاڵم ەات بکب پێچلوولڵ ەگەوێت یاری لەیەد ەتوول ەک ەدایەوەل ەکەێشک ەواتەکمامۆستا: 
 رێ.ەد ەوێت بێتەو نای

 «.بکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا»: (ڵێتەهێمنی د ەبردێنێت و ەری دە)س – پێچلوول

 .ەی بازبازێنکریەڕێت و خەوەد - ەتوول

ی لێ کانیش بیرێکە. منداڵەوەیتەکب ەیەێشکم ەل کئارامی بیرێ ەب ەها باشەو ەڵێت( پێم وایەد ەتوول ە)بمامۆستا: 
ئارامی  ەمما بەئ« ی خۆشکاتێک»موو بڵێن: ەی هەئاد. ەوەبینینەتان دکردووەی هەو سب ەوەبینە. ئێستا جودا دەوەنەکەد
 یڵێین. ەد

 .ەو نووز ەبۆڵ ەاتکیەد - ەتوول

 ات.کەالمی خۆی دەس ەوەیەکەماڵ ەل – پێچلوول
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 (.ەیای خۆیدەکەماڵ ەل پێچلوولڕین و ەو ەاتکیەد ە)توول

چی  ەکەێشکزانێ ەێ دکبوو. ەیان هکەیەێشکی ئارام پێچلوولرپن و ی جەتوول پرسێت(: دوێنێەمندااڵن د ەمامۆستا )ل
 (.ەوەنەدەاڵم دەبوو؟ )منداڵ و

ی پێچلوولڵ ەگەست یاری لیویەی دەوەئ رەبەمگین بوو لەخی جرپن ەرێ، توولەئ(: ەمندااڵن ەی لەمامۆستا )ڕووی قس
 .ەرایەزۆر ه ەوەرەپێی وابوو د پێچلوولرێ. ەد ەێتب ی خۆیەکەماڵ ەبوو لەپێی خۆش ن پێچلوولاڵم ەب اتکئارام ب

 ڕێت.ەوەد پێچلوولماڵی  ەب - ەتوول

 (.ەوەنەدەاڵم دە)منداڵ وات؟ کڵ بەگەرێ و یاری لەد ەێتات بکڕازی ب پێچلوولی ەوەبۆ ئ ەات باشکچی ب ەمامۆستا: توول

 ؟ەیەتان هەک، پێشنیازی دیەکپێشنیازێ ەمەی، ئەد (:ەوەداتەد ەاڵمەم وەان ئکەپێشنیاز ەل کەر یەر هەرانبەبمامۆستا )

 .ەشێوەتی و پەمڕیەمڕ ەوەر خۆیەبەل - ەتوول

 . ەوەینەکان بکەپێشنیاز ەل کی بۆ بگرین و بیرێکبا وچانێە: دامامۆست

 «.بکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا»ڵێت: ەهێمنی د ەردێنێت و بەر دەمی سائار ەب – پێچلوول

 ڕین و بازبازێن.ەو ەب ەوەاتکیەد - ەتوول

 ی خۆی.ەکەماڵ ەوەخزێنێتەخێرا خۆی د – پێچلوول

رێ و ەد ەبێنیت، بێت ەڕینەم وەر واز لەگەیه، ئەوانەبڵێت. ل کوێت شتێەیەد پێچلوول ەڵێت(: پێم وایەد ەتوول ەمامۆستا )ب
 ات.کڵ بەگەیاریت ل

  ات.کەڕێ دەقێنێت و چاوەلەر دەس - ەتوول

 ین.ەکیاری ب ەرەوە. دەوەردکت گرت و بیرت لێ ک، وچانێەوەردکم اتۆ خۆت ئار (ڵێەو د رێەد ەهێمی دێت ە)ب – پێچلوول

ات و کەد ەشکەپاش ەکریەخ پێچلوولبینێت ەد ەکاڵم ەڕین. بەو ەوەاتکیەخۆشیدا د ەو ل بێتەد ەکشەشاگ - ەتوول
  .ەوەبێتەخێرا ئارام د –ی خۆی ەکەماڵ ەوەچێتەد

 وێت.ەاتی دکفێربوون  ەمامۆستا: دیار
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  (.ەی خۆیدایەکەماڵ ەل پێچلوولڕین و ەو ەاتکیەد ە)توول

  ەیتەکا بیر ئاوەیت. گەکی ئارام بپێچلوولڵ ەگەیاری لوێ ەتەپێم وابوو تۆ دڕیت. ەوەبۆ د ەوەی جرپن، ئەتوولمامۆستا: 
 .رێ ەد ەتە، نایپێچلوول ،راەراهەه

 .(چرپێنێتەگوێی مامۆستادا د ەب کەیەقس) ەتوول

ن. ەکی فێربەوەان ئکەات منداڵکەڵێ نازانێت چۆن ئارام بێت و داوا دەد ەئاها، توولڵێت(: ەان دکەمنداڵ ەمامۆستا )ب
 ڕێت.  ەبورمی ەن ەن بەکی جرپن فێر بەتوولتوانن ەی بزانم دەئاد

 (.ەکان بکەسنی باشە، پەوەنەکن تاقی بڕیەان وکەمنداڵ ە)ڕێ بد

 ان.کەمنداڵ کەو کڕێ، ڕێتەوەمی درەن ەب - ەتوول

  (.ەوەنەدەاڵم دەاڵن وا)مند[. ەیەارامک] ەند ژێهاتووەی جرپن چەبینن توولەدڵێت(: ەمندااڵن د ەئارامی ب ەمامۆستا )ب

 رێ.ەد ەتای ئارام هپێچلوولها ەبوو. ئەت سوودی هێبینەئارامی(: د ەر بەمامۆستا )ه

 ات.کەدا دەتوول ەب کشێەوجا باوەئ -« بکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا»: پێچلوول

 ێ.کبڕەناسەقێ و هەلەکلک ەوێتەکەخۆشیدا د ەل - ەتوول

 (. ەتوول ەن بەان خواردن بدکەمنداڵ ە. )ڕێ بدەیەی خۆشت هکردنێاقی خوە، ئێستا هەرین توولەمامۆستا: ئاف
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 ن.ەمادائ پێچلوولو  ەتوول

اڵم ەڕین وەو ەرمەن ەمیش بەی جرپن )ئەات( چۆنی توولکەر دەس ەالم بەس پێچلوولی ئارام )پێچلوولمامۆستا: چۆنی 
ند ەچ ەنبە. دەانتەاڵناژنی سەجتان کردووەه ەم زووانەزانم بەرین. دەڕیت، ئافەوەرم دەند جوان و نەمڕۆ چە. ئ(ەوەداتەد

 ساڵ؟ 

 ڕێت.ەوەپێنج جار د - ەتوول

 ؟!ەفتەمامۆستا: پێنج ه

 ژمێرێت.ەتا پێنج دەه ەوەقاندنەر لەم سەدەب – پێچلوول

 مامۆستا: پێنج ڕۆژ؟!

 ەب ەبد ەکاڵە)گ. ەدڵ ەانیان بکەی بزانین دیارییە. ئادەدۆست م دووەبۆ ئ ەمن دوو دیاریم پێی: ڵێت(ەمندااڵن د ە)ب مامۆستا
 (.پێچلوول ەب  ەبد ەکەو تۆپ ەتوول

 مڕ.ەمڕ ەوێتەکەژێت و دەشڵەد ەکاڵەگ ەب - ەتوول

 ؟ەال باش تەکە، تۆپپێچلوولی تۆ ە... ئەزت لێی نییەح ەدیار .ە، زۆر خۆشەاڵیەگ ەوەمامۆستا: ئ

 ات.کەد ەکاڵەیری گەو س ەری داخستووە. سەدیار ەانی پێوکشۆەپ – پێچلوول

 قێ.ەلەکلک ەاتکیەوێت دەکەد ەکەتۆپ ەچاوی ب ەک - ەتوول

 ؟ەم باشەکیسا چی بەپرسێت( دەد ەکەپۆل ەم. )لەکیان شاد بکردووەستم بوو هەبە، خۆ من مەوەداخەمامۆستا: ب

 (.ەکرد تۆ پێشنیازی بکەانی نکەی دیارییەوەسیان پێشنیازی گۆڕینەکر ەگە. ئەوەنەدەاڵم دە)مندااڵن و

 .ەبۆ الی توول ەوەاتکەدات، خلی دەڵ دەه ەکەتۆپ ەل کقێەش – پێچلوول

 بن.ەیان شاد دکردووە. هپێچلوول ەدات بەد ەکاڵەگ - ەتوول

، بیری لێ کسێەک ەم بەبد کەی دیارییەوەر لەتوو، با. جاری داهەی باشکەیەچار« ەوەگۆڕین» ەواتەکی ەمامۆستا: د
 ات.کەزووی چی دەئار ەسەکو ەبزانم ئ ەوەمەکەد

 ن(. ەکەد کەیەخێرچوون لەموو بە)ه
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 .ەکست پێ بەد ەتوول ەب

 مڕۆ باسی ...ەمامۆستا: ئ

 ڕێت.ەوەێشێت و دکەت ڕادەکەراسکبڕێت، قۆڵی ەت پێ دەکەقس - ەتوول

 مڕۆ باسی...ەگوتم، ئ کە. وەتوول ەکڕێ بەچاو کمێەکمامۆستا: 

 ی دێت.ەێشێت و مڕکەڕاد یبڕێت، پرچەی دەکەدیسان قس - ەتوول

 بڕیت.ەم پێ دەی تۆ قسەوەبم بەد ەواو تووڕە(: من تەوەمگینەی خکنگێەد ەمامۆستا )ب

 «.ەکبێ ڕە. چاوبکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا». ەوەایک ەدێت ەله پشت تۆو – پێچلوول

 .ەوەبێتەئارام د - ەتوول

 یت؟ەکمای چی بوویت بۆ منی باس بەتەی بزانم بەگرم. ئادەگوێت لێ د ە. ئێستەرین، ئاوا باشترەمامۆستا: ئاف

 دا.گوێی ەچرپێنێت بەد - ەتوول

ی ەوەرەد ەچێتەد ە. )توولەوەبینینەتر دکە، پاشان ییەبڕۆ د ەدرێ... ەد ەوێ بچیتەتەنگاویت و دەها، تۆ تەمامۆستا: ئ
 (.ەکەژوور

ڕێ ەات چاوکست ناردا. پێویەرامبەی بەبڕینی قس ەیت لەکب ەلەپ ەیەنگانه بۆت هەاتی تکڵێت(: ەمندااڵن د ەمامۆستا )ب
 اریت.کات( سوپاس بۆ هاوکەد پێچلوول ەوجا ڕوو لە)ئبیت. 

 «.ەکڕێ بە. چاوبکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا». ەوەایک ەدێت ەله پشت تۆو – پێچلوول
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 7 -« لوولپێچی ئارامی جرپن و توولە»
 

 ڕێ بێت.ەچاو ەوەپشت خۆت ەل پێچلوول، اتکەدست پێ ەد ەتوول

 .ەی دێ و مۆنەڕێت، مڕەوەد - ەتوول

 یت؟ەکەچی د ەست بەی جرپن، هە، توولەچیی ەوەمامۆستا: ئ

 مڕێنێت.ەگوێی مامۆستادا د ەب کشتێ - ەتوول

 ات(. کەپرسیار د ک؟ )منداڵێەیەبۆ تووڕپرسێت ەد ەتوول ەێ لکمندااڵن(  ەرەک)ڕوو بیت. ەمامۆستا: ئاها، تۆ زۆر تووڕ

 .ەوێیکبیرم  ەوەتەیا، ئێستا نەناشتوو کەجێی ەم لکێک: من ئێسەتوول

ی قووڵ ەناسە)پێنج ه «ەبد ەناسەو ه بکەوەی لێ کو بیرێ ەبگر ک، وچانێمبەوەئارا»پێش(:  ەدێت ەپشت تۆو ە)ل پێچلوول
 .دات(ەدا دەم توولەردەبەل

 .ەوەبێتەدات و ئارام دەی قووڵ دکەیەسانەه - ەتوول

ش ەو پێشانی ئێم ەت پێشانی توولەیەم ڕێگەئ ەک پێچلوول. سوپاس بۆ تۆ ەوەبۆ ئارامبوون ەی باشکەیەڕێگ ەوەمامۆستا: ئ
 مژن(.ەڵ دەی قووڵ هەناسەه ەوەکەیەموو بە)ه مژین.ەڵ دەی قووڵ هەناسەجار ه سێموومان ەی هەددا. 

 ...5... 4... 3... 2... 1ژمێرێت(: ەتا پێنج دەهێمنی ه ە)ب پێچلوول

. ەوەینەکی با تاقی بەئاد. ەوەردنکبۆ خۆئارام ەکەیەبووبێت، ڕێگ ەی تووڕکسێەکژماردنیش، بۆ  ەواتەکمامۆستا: ئاها، 
  ژمێرن(.ەتا پێنج دەمی هائار ەدا بپێچلوولڵ ەگەان لکە)منداڵ

 چرپێنێت.ەد اداگوێی مامۆست ەب کەیەقس - ەتوول

 ؟ ەی چۆنە؟ ئادەوەردنکزانیت بۆ خۆئارامەد کەیەی، تۆیش ڕێگەمامۆستا: د

 «. مبەوەائار»ڵێت(: ەمی دائار ە)ب ەتوول

«. مبەوەئارا»ڵێین: ەخۆمان د ەب ەوەکەیەموو بەی، هەد«. مبەوەئارا»ڵێین: ەخۆمان د ەرێ، خۆمان بەمامۆستا: ئ
 (.ەوەیڵێنەان دکە)منداڵ

 چرپێنێت.ەگوێی مامۆستادا د ەب کەیەقس - ەتوول

وتوو بیت. ەکرەس. ەوێ ناشتووک ەی لەکەکبیری ئێس ەوەهات ەوەردکی خۆی ئارم ەوەر ئەبەل ە! توولەمامۆستا: زۆر باش
 ی شاد.کاتێک. ەوەینەکت دا چۆن خۆمان ئارام بەوا پێشانی ئێمەک پێچلوولس بۆ تۆیش اپوس

 

«...» 
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