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 چڵ ەوگاڵی نیو ڕ گ 
 
 

 شەوی یەکەم 

 دەستنووس 

 

چش...   نووسراەن  مێ... دامنا پییەن  دیە شا ێل شم یسە... کەو داوم ە کێارڕی... ب ێناو ێپ ڵییدوود
و   ەوڕیەس ەیکەنووک کسێن یکل یزەکاغ ە. ببەکەرەم ەل مە بک ڕ پ مەکەمەڵەق ێبا جار

  ەیرێ... ئەکەنیدۆمۆک یچاو  ەل ۆیخ ینێشو ۆب ەوییەو برد  ەوەداخست یشەکەتێدو یرەس
 . ۆیخ ەیالنێه ەوۆچ ەلکێچو کە... وەتترەالمەس

 انیکام ز،ەکاغ یرۆج ەل  ەوەکرد یریب کێختە. نەچوو ریبەل زمەها کاغ ،ێزرەدام یستیو
. بووەن زاەشار یاتیب ەت ەل ۆیە بوو، ب ینووسەن یکۆریچ رەوبەمە... لکۆریچ ۆب ەبارترەل

  ێوەیەد رەه ژ، ێکورت و در یکۆریچ ۆب  ەیەه  ەویەرەب ەب رەفتە: دەڕیپێت داڵد ەب یکڵێاەیخ
 یکانەڕەپ نۆچ رچاوەب ە وەهات یرەفتەد ەیکیەلەزەئ ە... گورج گرفتەوەتەیدەڵه یکانەڕەپ
 یزەکاغ ۆ... چوو بنمێناشک یقەوتوو د ەب ۆ: خمەڵەو ق ستەد رەس ەوە نەڕێگەردەو
 رەسەل ینینووس  ێڕید تەخێب یلووس یزەکرد: کاغ یستەوەڵه نگاودا ە دوو ه ەل ،ڵرزوحاەئ

  ستەخ ستەخ ،ێبەه زمیرکەت ێبە: دەوەدکر  ی... پتر فکرداەد کێت وقەز ،ەوەتێخوار د
خوار و   ێڕید رێخە... نتمێاهاتبڕ ێیل ییەن ەخنڕەگوتار و  ۆخ ەکۆریچ ە مە... ئەوەمەبد کێل

 تەرفەد  تاەه  ،ەباشتر یمووەه ەل ەکەبوومەڵ... ئنەناد ستەد تەخێب یزەکاغ رەس یچێخ
...  ەبزر کێمانگ ەیە ه کێژ ڕۆ ەیەکۆجن ەڵێید ش یوە... ئمەکەد داەیپ تدارەخ یزەکاغ ێبەد

  ێرکێچاوش ەوێو م شتۆو گ ەلکێه کووەو نەنەی... عوتەکەکرد چنگم ن روبن ەس مڕبازا
 .ییەن  یازڕ تێپ وەئ یبەد یازڕ قورتەڵقوز ە ب ینەگوت ە لەسە... مکاەد

  ۆب  یبردبوو شووێپ یژڕۆ ی برا ی... داراۆیخ ەیکەژوور ۆب ەویەناێه ەوۆڵەه ەل یلبوومەئ 
...  نەکەد  موانەه یشە ب م، ڕکەد ە کید یدوو ڕەکو ، ەکید یکێکیە ەی: سبن ی زنووسەکاغ
 .وتەکەچنگ ن تدارەخ یزەکاغ ەکی د ەیفتەتا دوو ه مانیگر
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 ۆڵەباغچ رەس ەیرەنج ەپ وەرەب بژاردەڵه یک ێنێخست و شو کڕێ ینینووس ەیرستەک
  ێیپ مەکەد ەوەرەد  یکێرەیس مەدەپشوو د ەجار رەه ەچاک ەرێ: ئێب ەوەکەبچووک

  وەش  ۆب استەڕ... بێماندوو ناب شک ێم رەه ۆخ ، ێوەد ەیوەسانەح شی... چاوەوەمێسەحەد
  نگەتەو ت ۆخ ەل ایدن  نم؟ێبه ۆڵەباغچ  ەم! واز لەچار بک نۆچ ەگرفت م ە... ئەدوور ێل پمڵۆگ
 ناێه یپڵۆگ ؟ەچاک یچۆب  ێبە ن هاەو یجار ۆ ب ،ێدان ەکەزێم رەسەل ارەییس یکێپڵۆگ ەنێهەم

 ێبەد ن ەڵێدانا... د ەویەاستڕ یال ەل ەیکەپڵۆ... گەرگاوەد شتینەت یکێپالک رەس یەخست
  ڵ تاەب ەندەپ مەئ زووەزووب  مەاڵ... بەشترۆخ ێیچاو پ تێب بێکت رەس ۆب ەو ەاستڕ ەل یووناکڕ
  پڵۆگ ێبەد ییە... چار نناێه ەداد کیتار ێیو ل ەزکەکاغ رەس ەوەهاتەد یستەد یرەبێ: سەوۆب
 ەیستڕ کەکورت بوو و ەیکەریە... واەکەزێم یندەناو ۆب شاێاکڕ یپڵۆ... گێب وومڕ وەرەب

  ەل ە کرد... باش شۆناخ ەوەرەد ۆب  ۆیهاتوچ ڕێی... هممم!! ەوۆب رزەب رزەئ ەل کێ جلک فووت
  یئاگادار مۆخ ڕە... کوێنی بەد یچاو ۆخ شیتێب یوەئ ەژوور مە ئ ە تیەنا سەک ەوالوەب مۆخ
 ؟ ێد ێ... کەوەمەکەد

  وەئ یستەه  داڵد ەگرت... ل  ەوەستەد ەب یمەڵەق زراندەدام ەکییە کورس رەسەل ۆیخ
:  زەکاغ رەس ۆبرد ب یم ەڵە... قەڕش یدانەیم ەتێچەجار د مەکیە ەک کردەد ەیسوارۆڕەش

  ەل مۆخ ە بنووسم؟ وا باش ێل تیدوژمن... چ یسنگ رەس  یەنا مەڕنووک کەو ەیکەنووک
 نیەعە... ملالیسمیب  ە ... باشییەن داێت ەیشێرەس ەرۆز یتەعاد یتەباب م، ەدەن  تەاسیس

 ەوردەورد خن ەیەد کڕێ  کیەتاەرە: سنەکەد ێپ ستەد هاەروەه  شەکید یرانەنووس
 کۆری... چێبەد ێبەد ەیوەو ئ ێدرەد  ێگر رەوروبەد ەل وت ەکەڵ... هەو ەتێنەتەد ەوۆخەل
 ەکەکۆریچ مووەه ەوەشێپ  ەل سەک ناەد ێستەبەد ەچڕو  ەو ەتێزەد یتەعاد یژێوتوو کووەو
من   ێکردبەن ان یهاشەو ناە... دییەن حفووزەلمەوحەل انیسنگ ۆ... خێنەڕێناپ  ێت داۆیخ ڵید ەب
 ... ڵاڵای...  مەکەد هاەو

  ەل ڵێبوو... گو ەیوانەش یت ەعاد ەوە... کوژانەویەو کوژا یرزەل ڕپە... لەویەکوژا باە»کار
  بووە ن سەک مدان؟ۆم ۆب ێبچ  ڵێگو یچۆ...«... بەکەمدانۆم ینێشو وەرەب ەکوتێپ ە ب داییکایتار
  ۆب ەرۆز لە ... هێب وەئ  ۆب ەنێییم یتەمانە... قارێب کۆریچ یمانەقار انیوەبا ئ ؟ ێبەن وەئ

 داێت ەیرەپ خوازڵد ێپ ەب یو ئاشت  یکۆ... ناکیدارڵ... دیتیە... خزمایتەرانی... جەکید یمانەقار
 یرچە... همدانۆخ ست ەد ە ل ەمانە ... ئمەانبەی و د نمێانهەید ێوەبم یکێنۆ... چێکرەد

نانووسم؟    وەئ ۆ ب یدە ... ئێب رەنێخو یلەیم ەئاگام ل ێبە: دێناگات یک ۆریچ  یستەد ەرەنێخو
  ان ی ییەتیەنایچ ەب رەس ان یسابوون  بڵو چوار قا کرەب یدووکان کەو شیوردک یرەنێخو
ناو   یقەڵخ ێبەد یتیەنایچ یژ ێئارداو ە ... بیەاستداەڕناو ەل شیکێمەک ، یتیەوماەق ەب رەس
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 یقورس یکییەربایو ش ڵێگو ە مڕبەد  کێندەمڵەوەد  ی... چاومێبن ەوییەکدیە گژەب ەکەکۆریچ
 ۆب نمێت ەڕەد شەکەژارەه ەدارڵ... دەیبراک ۆب شیکەیەارەییس ،یباوک ۆب گرمەردەو ێل

  ای  ع،ڵوتاۆخ م، ێهاوەد ێل ێیروپشکی: تەوەتێنێمەد ڵێ... گوەپسخانە... حباتە... خیدێنائوم
  ێ... با جارکردنەشوو ن ەیهان ە ب ەمەکەد ۆ ب یندنێخو مەبک زە... حفادارەو ای ێچەردەد فاەوێب

  ەکیەتیەوماە... قمەبەد ەیوێ... نا، من کوباەد مەوێکو دایتیەوما ەق یبار ە . بزانم بێنێبم ڵێگو
 رەه ییەن شتێچ کۆریچ  ۆخ م،ەناک ەڵکێت یتیەنایچ ەیفەلسە... فەتامترەب ێب ۆڵستوخەخ
 ... ێکرێت ێیخو ێبەد

  مە ... هن یئازا و گورد  ن یکورد موو ە... هێن ێو مل ل ەبگر یتیەکوردا ەیکەقامەشەاستڕ 
 ەکەقەڵخ ە ب ش یزڕی ەماو  رەه ش،ەکی د ی... چن ید م ەه  ب،ە زهەم مە زمان ه مەخاک و ه

  رێخە! نمێناش کۆرەس ەمن ب ۆخ ؟ێب ێک ۆب ەکیەتیەکاۆرە... سەلعەچەنەق یزاەغ ۆب ستمەبب
  ە مانەئ  ک،ۆریچ ۆب ن ەناد ستەد پۆقوز ەز ییتیەوماەو ق یتیەنای... چن یئام م ڵێنا یەدوعا  مەب

  ،ەوەبنەو ئاشت د ن ێد ەڕش  ەب ە چیه رەسەل ەقەڵخ وەئ یژڕۆبچم...  ۆیب ییتەعاد ێبەفت! د
  ن،ڕچەد مۆت یفتوونە م نەتەو ەی ئ ە و ن گرن ەدەڵدروشم ه ە و ن ن ەدەد ێهوتاف ل ەن
  ان ڵید ەنێب کێنەسەو ح ەم ە... حەکز ییرەونه ینیە ال انی ەوقەزێب یکێکۆریچ ڵێنا شیسەک
 ڵێگو یژوان یمەد باەکار ەیوە: کوژانەناوێه ی... خوا باشێب ڵێگو شە... کچێچووب کێکچ ۆب

  ێل یهاەو ە... کیکدیە ە نەگەد داییەکی تار وەل نەسە ح ای ێب  ەمەئنجا ح یتەیەکەستۆو د
  کێمۆم ەڵێد ەیک ەووکبرا بچ ە... بەوەتێشاردب ەیکەمدانۆم شترێپ ڵێگو ێبەهات د

  ە ل ۆیخ یگاڕێ ەیخشە... ن ەوەرەد یرگاەد وەرەب کاەد ەلکیدزێپ ۆیبکا خ دا ەیپ کیەچرا
  ەل انیچاو کێنەیب ەکی د ەیکەقەڵ... خەرگەد  رەب ەگاتەد گرفتێب ەوەستنەبب یشی چاو یەداڵد

  ێل ڵێیگو رچووەد انیکام  نە سەو ح ەمەح ۆب  ەبک  ێرێتوشە... خنن یچ ناب تیە اناڕ ییکایتار
 انڕکو کەو ەیەه هاەو یکچ ؟ێبە ن ن یداب کێدارڵد  ەب ڵێگو رەگەئ  یدە ... ئێب کەموبار

ژوان   ۆ ب ەهاتوو نەسەح ێوابزان  وەئ  ؟ەیبک ڵێگو ەل ێڵف یەی نا  ۆ... بنەکەد رانۆز ەب زەح
  ن ەسەح ەی لەسەم ەل ەمە ح مێڕ گەد کێ... پالنێب  رگاەد ەل ەمەح ێب هاەو وتەکڕێ یچەک

 یتەانی... خڵێگو یژوان ەتێب  وەئ یاتیجەل ۆیبکات و خ ن ەسەح ەل کێنۆیو ئ ەوەبکات رەبەباخ
 ... ێبەئاشکرا د شڵێگو

وشک   ڵێ... گورتەشێب یفاەوێب ەی ه م ەمەمن ح یچ ینەسەمردم... ح ت ۆب  انیگ نەسەح
  رە... هیەداێت یحمێڕەب یرۆز ەمە ... نانا ئێستەبەید ایمۆم کەو ییمردوو ەوین ە... بەوەتێبەد

...  ەبترەیع ێب انڕکو ەل یرتەشێ... بێبچ یاەیح ێجار ەو ب ەوەتێبەڵه باشەمابوو کار
 یمانەقار ڵێگو ک، یە ەنومر یمانەقار ەبوو ب باەکار ک؟ۆریچ ن ەڵێد ێیپ ەمەئ ەیک یزابەقێب
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  ەوۆبەنەڵه ەوۆبەڵه باەو کار ەویەکوژا باە... کاررتەشێو ب فاەوێب ش یوەدوو ئ ەنومر
 ەرزەت مە ئ خواە... بەوینووسە ن ێجار شمیکێڕێد یمووە ه ە... بەو ەقوتەو ی... ملەوەتێبەدەڵه
و   ڕیپچ ەیکەلبوومەئ ەل ،ەکەزەکاغ ۆ برد ب یستە... دکاتەد یکاولڵما ەل ووڕ یەتاەرەس
  ێت داەویەاڕس یتەدوا خ ەب  مەناک زەح مەاڵب ەوەتەاوڕس ێل یشیکێتە... خفتڵۆگ ەڵیه
 یتی... د یستی ... وەوومیدەب ەویەکوژا یچرا کەو ییەن ەوێپ یرێخ یمەدە... قەوەچمەڵه
  ەیکییەکورس ە ... لمڕکەد  ەکید  یدوان ۆڵە ه ەل ش یوەبخات... ئ  ێت ڕەیش ییەال ن ەیلی نبەز
 ەوتەک ەکەپڵۆگ یریەکار ترازابوو... وا ەکار ل ەوەکرد یری... تا بەرگەد  یال ۆب ەوۆب استڕ
کرد   مۆخ ەب تنمەوردوخاش بوو... ک پڵۆ... گنگیتر نگیدا... زر یو زگ ی نگاوەه رەب

...  ێب مانگەرەف ەس یرێ... خێڕەگەاڵب یگوت ەوەنائارام ڵید ە ... بتیدەید  شمیچاو
 بوو...  شیمانگەبەجڕە

 ەژانڕ قۆشیش ەویەکانیەڵەاڕ ینێلەک ە... لخستێت یشکاو ەشووش ەورد ناێه ەیلی نبەز
 ەلینبەز مەئ ینێشو ەل مێدابن کەیەقتوول ەرجە... مچمێرپ ەو انەیکەزەکاغ ەل بووە... دەوەرەد
  ێ... نابییە: ئاوم نی ندۆاڵب ە وۆیەخ رەبەل ا، ێڕگ یکێ... چاوێب کڕێ مەرستەک ێبە... دڵەتایت ڵتایت
  ییەن انیلزووم کاۆو ک یەچا  ستایئ  رێخە... نیپسێ... پیە... چاتیکفر ۆ ئاو ب ۆب مەاکڕ ەجار رەه
 ەرگاکەد یدوور پداەچەستە د ی الەب ەوۆیەخ کینز  ەل ناێه یو سوراح ساڵباشن... گ وەش ۆب

 ەل شەرە... جگکاەد  تمێش ەکەزێم رەس ەوەتێب پڵ... قەباشتر ەکەرزەئ رەنان... س یدا
 ... ەزمانەستەب ەپەچ یستە... دەبارترەل یشانێرکەد ۆب ێب ەوەاستمەڕستەد

دانووساند...   کۆریچ یتەباب ەل ۆیخ رەاوکڕ کووەو انەیجار م ە... ئرساندیداگ یکەیەرەجگ
 یکانییە س ەیوەناو وەرەب ەڵیدا... دووک ەکەرەجگ ەل یکێبگرم! قم کێوزووعەچ م ەیخیە
  انیرێژەرەس ەیدوو لوول ەویەلووت ەل ەڵ... دووکیتەزەلەب ند ەچ ەیخۆ... ئاهـ... ئمشتەڵه
...  ەوەبوونەد واڵب نکەت  نکەو ت ەوەکرد انیکێت داەکەزێم رەس ەور بەه کووەو و ستەب

  یناو هاتوبات ۆب کاەد  ڕ ب ێیت ڵاەیخ ەکۆترنج ەیردەپ ەڵێید ەڵەدووک  مە ئ ییەخراپ ن
 یژڕۆ! ییەچ ۆب ەیبەجرەت ڕە... کوەناو ێملم ل ارەیربە... بەبەجرەت ێب یکۆری... چکۆریچ
...  دا ەد ێگر یکدێل ۆو در ێستەبەدەڵه تیەکایح کۆریچەکورت ەد  ییبا اویپ ەیە ه هاەو
  ەیبیرەز بووەد تە الکەبرا ف  ی... ئاییەن رەسەل ەیبیرەز ۆدر مەڵێد ییەن ییاۆڕخەب
  ەتێبکر   وەو ئ م ەئ ی باس ییەن  زیەجا ۆخ ؟ێبنووس کۆریچ یتوانەید ێ... کیەربواەسەل

 ێل یباج ەماو یباجگر... چ یتڵەوە... دێرگرەو شیانۆیدر یباج تە ... مابوو حکومکۆریچ
 ەبیرەز ێبەن داەڵگەل ۆیدر  رەگە... ئتولـەبیرە... زقاریتولعەبیرە... زخلەتوددەبیرەز ؟ێگرەرنەو
  داە نگانەت ەل اوی... پەکەموبار  رۆز ۆیەدر مەئ یاستەڕ... بێنێپەقەد  کانێ عزەب یداهات ەیوین
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...  تەیک استڕبراتدا  ەڵگەل ەرێبوە... دەتەالکەف ۆییاستگڕ... ێد هانا ەب ۆدر یچون ێزانەد
...  ەیی... لوولفەفقە... قژ ێ... درشڕە ۆی... دریە ترایبد ەڵدووک کووەو شۆدر بووەد ر ەیس
...  ۆدر ەڵەی... جووجهـەهئەهئە... ئێنەڵێه شەڵەمابوو جووج رەه دارڵبا ۆیدر  ەل ی... ئادارڵبا

  رەه  شیکەڵ... خیشۆپدا کۆیە در ە ب کمۆیەناچار بووم در ەژڕۆ و ە... ئکاەن ەلکێه یچۆئنجا ب
 شۆپۆدر انۆیخ ەڵەدووک  م ەئ کە... ونەکید یکێشت ەوەرێژ ەل نۆاستگڕ ەوەرەس  ەل هان،ەو
 ...ۆۆ... درمێبن زنۆدر یچاو ەل ستەد  راێ موەد ی... کاشکنەکەد

 ینیدۆمۆک رەس یکڵە پە... تەکەزێم یف ەرچەچ رەس ەوتەک ەیکەرەجگ یسووتوو ڕپەل
و   خستێت یشی زێم رەس ەی کەسووتو کاند،ەت داێت ەیکەرەو جگ ناێه ەیکیۆڵەرەق شتینەت

  رەه  خواە... بگوتەد میبووم، چ ێکوەل ێرە... ئمەکەکۆریچ رەس ەوەمێ... ئنجا با بەوەشتیدان
  ەل زەح رۆمن ز ۆخ تێ د ەوێکو ەل ەلکێه ڵیاەیخ ی دە... ئەوەتەاوڕس تمێکردب یکڵێاەیخ
... وا ەوەتێچەد یو سپ ەیە لکێه م،ەک کیرەخ ەوێپ یمۆخ ێناو ێیپ ەستی... ئمەناک ەلکێه
  ەخنڕە... تیستەد ەحازر ب ندەباوکم گوتار چ ڵی... ماینووسەکرد و چشم ن ینگەدر سرەع

و   نمێقڵەشەد وەئ ی... من ماستاوەراویگ ێل ەخنڕە ی مل بابا ەب ەیکەرکەئ  ،ە شیئاسانتر 
  ن یکنووسۆری... چکاەد یژ ێزماندر کەڵخ یفەسرە م رەسەل گرەخنڕە... گرمەد ێل ەیکەنڕۆ
 ەب شەکنووسانۆریچ و ەئ ەارید  ،ێوەد ێیپ ێبەد  ریگ ێیل تەنجە. تا پییەئاسان ن ەندێه
  بووەڵه تیکفر  ەنکە... کففف... دنمێرسیداگ ۆب  ەیکید یکەیەرە... با جگنن ێمەداد ەویەستەد

 ێیت پداەچ یالەب ژوورەرەس  ەرگاوەد  ەل ەخوارد... کز یفەق ەڵو دووک رسایداگ ێپ ەیرەجگ
 کیوا تار یچ یمانە... قارمێنەڵه  ییەماوەت ەڵەدووک م ەئ کەو یکێمانەقار ڵاڵای... چاێپەڵه

...  ێکشب ەوەرزەئ رەس ە ب  ێوەد ژترمێدر  یریەبنووسم... وا یرەب ەل ییەن  پمڵۆداهات و گ
...  ەماوە ن پڵۆگ  کەیەدان  ی رەی... سێبخرێت یپڵۆگ ێوەیەد رەه ەوەپالک ە ب ەیەه رمانیەوا
  یپڵۆگ یقۆش رەبەل ەوە شتی... دانییەچ ۆ ب یدووان ەسارد  ەکژ مەب  نمێهەد ربانەس یکێکیە
 ...  ن ینووس ۆب ەووناکترڕ انەیمە بوو ئ داێت یرێ: خداەتاز

 شڕە ێل یکەیەسریس ەی ندێه ەکەزێم یفەرچەچ یتید ،ەویەمەردەب یزەکاغ ڕیە ب یچاو
  ەگێج ستیب ەچاالک ل یلەع ی زێم رە: سێومەقەد رەه هاەو یشت ییەن  یدەی... قەاوەڕداگ

  کیە الیسمیب ێمن جار ،ێنووسەد شیکۆری. چەیەوێپ یشیەیچا ەیککەل نجاەپ ەسووتاو
ئا ئا!   ؟ییەچ ەشڕە ەکۆ پن مە ئ یدە سووتوو... ئ ەیککەل شێکێختە... نەسووتاندوو مینێشو
 یزەکاغ ە ب ەزێم مە ئ ێبە... دەمشتوو ەڵیه ەو ەمەڵەق ینووک ەل فەرچەچ ،ەبەکەرەم
 ڕڕبم... ز کێمانەقار یکیرە... با خڕڕز ڕڕ... زکۆریچ ۆ... ئنجا بمەبک شۆ ووپڕ بمژەکەرەم
  ێب یشۆ خام ێبە... دنۆفەل ەت ڕێب نگتە... دڕڕز ڕڕز ن؟ۆفەلەت یه  انی یەرگاەد یلی... زڕڕز
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  ڕڕئافتاااووو... ز... ڕڕز  ڕڕ... ئافتاو... زڕڕز ڕڕ!! زانی... ئافتاو گڕڕ... زەوەتێناب ستەخ رمیب ناەد
  یشکان ی... ترسەوۆب استڕ... گورج ستمەڵه  ۆی... با بەیه رواەه ێب تەعنەلە... بڕڕز
 ەیکیە ... سوراحپڵق پڵق قەش قە... تەویەدا  یبا پدا ەچ یالەمابوو، ب داڵدەل ەیکەپڵۆگ
  ادم یزەب کە... دستە ب ەیگڤشکاودا تا یساڵگ ەپارچ رەسەب ەویەزارک ەو ئاو ل اێڕرگەو
...  ەوەمەوشک بک مبارۆبوو... ک  ڕبۆڕتا چ پڵق پڵ... قەژێدر قازەمل ەیندێملت ه یکردەن
  ەرێئ نابت؟ەج ێیک الوە کرد... ه یاڕ... ڕڕ... زم ەک مکوتەد  اوڕدوا ب ینۆفەلەت انی... ڕڕز
  فتیرەش  ەینجەپ ەارید ەڵێ... بیچ ەینێو ترخ یچ یراجە... گەزیزەع یحاج یفاەمست ڵیما
  ینابن ئاگادار رێکو ۆداخست... خ ەیکەنۆفەلەت ی توند ە... ب ەکردوو یتەڵەغ مەقڕە یبادان ەل
 انێیدراوس یکچ  ەڵگەل رگاەد  رەبەکرد ل یرەی بن... ئافتاو... ئااافتاو... س  تانەنجەپ

... با  رایگ ۆ ب ۆیخ تەحمەز ەب  ەوۆب کینز ێی... لەنینەکێپ یختەو خواۆ... تیتۆڕیەقوهیتر
  ێبەن تەحمەوا هاتم... ز ەکاک ەڵێ... بەفامەن ێجار قەڵخ یچاو رەبەل ەوەنمێشکەین
 ەو ل ەوەک ڕپ شەکیە سوراح م،ەکەژوور ەنێب ۆ ب شمێنو یکێگالس ەوەوشک ک ۆب مەکە مبارۆک

 ...ڕۆیی ەوەژوور ۆ... ئافتاو بێدان ەیوەدوورم

 ەڵێید رە... هەهاتوو رەس ەب  م ەمەئ ن ینووس ەل ن ینگەک یشووم  ندەچ کۆریچ ێبزر ب تەڕف
چ   شیمن  ێ... خوا بزانێنەبکێپ مێپ ێنینامب شیسەک نم،یبەد ورەد یدیمۆک یلم یف ەل
  ەیکەژوور ەویەاەڕ... گڕۆیی ستەئاود وەرە... بنمێبه ەکەکۆریناو چ یقەڵخ رەسەب  کیەەاڵب
  یهرەق ەل شتانێ ه اکشا،ڕ ەیکەنێنو رەسە ل کێ. تاوەوۆخرا ب کڕێ کێشت مووەه
 یرەبێ... سکرابووەڵه پڵۆگ ،ەیکییەکورس رەس ەوە... هاتکردەد ەیروولێم ڵید ەیکەنۆفەلەت
...  رچوومەد ەرەجگ یو سووتوو رداخەو پ پڵۆگ ینەژێگ ە ل ەیخۆ... ئزەکاغ رەس ەخستەدەن
 ە... کاکەکینز ەوەتێ... ئافتاو لناستم ەڵه تۆ ب ێب ت یڕەز تەامیق یتا قاف خواە... بڕڕز  ڕڕز
 ەوڵەما  ەکاکم ل ڵێ(... خوشکم بەکەنۆفەلەت یمەد رەس ەخستبوەن یستە)ئافتاو د ێوەد  انۆیت
 یسپ ێل ۆی... دریچ ۆیدر  ەیڕۆ... ئخواە... ئاخر... نابی... چەیەوەرەد ەکاکم ل الو، ە... هییەن

  ە با ل ەگرەڵه یشەکەماعە... سەداخ ەکەنۆفەلە... ئافتاو تەویەستراە بەدەنەڵه ۆیو ب ەوۆبووب
  ەمەد م ەئ ۆ دانووساندووم ب ێل ۆیخ ایدن یتەبی... مسن یب زگارڕ ییەتەعنەل مەئ ستەد
  کەیەپڕە... ێب  یبار شی ردەب  رەگەبتنووسم ئ ێبەد  رەه ناە... دیکنووسۆریچ ەیتەنەیم
  ندەلبەت مەشوور ۆخ ؟ێداب  انی باز ن یدزەترۆک ۆبن ب  رانیج ڵیمندا ڵێب ۆهات... ت ربانەسەل

 یکێخشت یتید  وت،ەک کانەقادرم رەس  ە... بقەقتە... تاخوای ڵاڵای ... ییەکردبوو... با بزانم چ
... یتێخستب ەلیپش ەنگڕە... ەکەبان رەس ەوتبووەبوو ک ەزگەلەت ەبوو ل کێمەد ەشوور رەس
...  ەترش ڵێیب ێبەد رەه  رزنەب کانەالنێه  ،ەلیپش رتەس  ەب ڕ... قوەهاتوو ەترۆک ۆب ەارید
هات...   ەویەشتینەت ەل کەیە... ترپەلیپش یباز ۆب  ەنۆچ ێبزان کەیەالنێه  ۆب ڕیبەڵه یستەد
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 ێی... گو ییە! ال شعورمێڕگەچ د ەل مەڵەق ڵێشل کردبوو... ب ێل ەینجەبوو پ ەیکەمەڵەق
 ەیکەمەڵەق یکرد، نووک ی رەیس داەوەانەڕگ ە ... لەیە ه رم ێأذن( سپ ی)ال تنط ەیێدەم
 ... ەوۆچابیف

  ،ەویەزار ە... لمشتەڵه ێینو یکەیەر ەجگ ەڵی... دووکەوەتاز یکێمەڵەق ەب یکورس رەس ەوەهات
 راواداۆخ یمەد یشاخ ەڵەیپۆت یورەد ەب  ەمژ تگوت ەکرد... د ەڕێب ەیکەپڵۆگ ۆفوو ب ەب

  یەڵیاڕ ەکیبار ەویەما  رەبوو، ه واڵرتوبەپ تا ەه اماڕ ەیوێ... تکاەد ێپ ەی نگرۆق باەشن
و   ستەبەدەڵه ەیقرۆئێب ڕیداد ڕداد یکێترەو چ کشاەدەڵه ەرزەل ەب ەوەکڵە پەت ەل ەکەرەجگ
و   ەوەیەپەچ یستەد یژێ نوەو شاد ەورەگ یقامک وانێن ەخست ەیکەرە... جگەویەشاەوەدەڵه

: ێهات یکەیەردە... زەویەوەڕەو د ینەتەید کۆرزەل یترەچ سان ی گرت... د یاڕ کەیەماو
  وبن ەرەس ەیکەرە. جگەیەوەستمەد ە ب تەکەسکەد ت،ین بیساحێب ستای... ئەڵدووک یترەچ
  یەخستباەدان مەرگاکە... دەداو ێل ەیتاز ەیقرۆئێب یک ۆرزەل سک ەد یکێترە... چاگرتڕ
  یبا یاتیج ەل ەڵەدووک مە ئ کەجار و ێ ندەه شەمێئ ینووسە... چاردراەدە ن ێل ۆب یترەچ
 ... ەوەتێوەڕەد وانێدوو ل یکیت ەی قس ەب رگا،ەد یکیت

و  شتێه ێج ەیستاکی ... ئەویەکشاەڵه ابردووڕ وەرەب چێپەڵچێ... پشتین ەوڵەاەیخ رەبەب
  ەینێ... وترووکاەدەو ن ەوۆ کردب دایشا ۆب رەس  ەب ی ... چاوبووەن چیه  ەل ێی... گوژووێم یەخزا

دابوو   یستەو ن ستەه  ەل یورەد  راما،ۆپان کووەو ،یشکێم ەیردەپ رەس یستووەقشبەن
...  ڕیپچەداد انیزار کانیەنشا ە ... شاهکانەفیلە... خکان ەخاقان... کانەرەسەیق یلکوبنکەس
  ە... لشن ێرکەد ی... زمانیەو جار  سپە... ئەم ەئ ۆ ب تەاڵ ... خەمەئ ینەردەگ  ە: لاندەڕن  انەید

  تاە... شن... شن... ش... ش هشن ێک ی... بشن ێک یرە... دشن ێرکەد یزمان ەویەرەس یپشت
 ەوتەک ەوەژووێم ەل یشۆی... خچاندیه ەیراماکۆو پان ناێه یکانەنجەپ ۆب ینیت ەکەرەجگ ی ئاگر

 ەوەئاو خوارد یکێرداخە... پەوەرەجگ ەڵیو دووک پ ڵۆو گ زێم  ارید ەب ەکییە کورس رەس
 ۆچوو بوو ب ژوورەرەشاخ س  یلووتک وەرەب تگوتەد ،ەوەکرد ەڕت ێپ یرووەو گ نگیس
...  تە باب ەل ەکەم ەلە: پیاێڕ گ کداۆریچ یتەدوا باب ە ب ەرادیئ ەب ەوەلغاو کرد ی... فکرابردووڕ

 ...کۆریچ ەیپەگ مە ئ یرشارەس  ەمەکیب ە باش ێبا بزانم کو ێجار

 ینەخاو ستەد ەل اڕروی... بمەبک  داێت ەڵەیه ێناب ، ەیەه ۆیخ یئاخاوتن ەوێش ەنێشو رەه
زمان و   مماە ئ نەناد رخواردمەد  یبزۆ ت ەب ۆخ م، ۆناخ ەواڵقەو پ مەکەد لم ێش ەل زە: حیەدا
 ییەخراپ ن رێولە... هە وەنێبخوازر ەوەعیواق ەل ێبەد ەشتان ەرۆج و ەو ئ تیرەو ن شاکۆپ

...  یکانەجێلۆو ک ۆ... زانککانیەتیەنداریمە... ئیەداێت یکێتاقم مووەه  ەل ییەمۆنۆتۆئ ەیناوچ
  ێناش ۆ. خمێبدو انیزمان ەنازانم ب یچ ەیدی ... فاشینفووس و پتر زارەه  دەسێس
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 ەیلیموشک ەدزەاڵق ن؟ەچ  ەب کڵەکا یمەزریئ ڵقاەب یکاک ڵێب ت ەاڵبن ق ەل مەکەمانەقار
 یکانەکەڕەگ یناو ە... بگرەخزاو ێت یتەریشەع د ە... سستوورەزمان... داب و د ی... هەر ۆز

  یناغااڵف ە ... باشۆیخۆب  ەکڕێبازا ەزێکار ستاێبوو، ئ کێرتکەو ک ڵنازانم... جاران چوار ما
  ەی ! ئزانمی... ناێب ییحمووداغاەم  ەنگڕە خواەب ماغا؟یلەس انی ەیە گزادەب ەیفیەتا ەل ساراغایف

  ەب  مێل ەقاسم مامیئ وەب  م،یرکووک ەک زانن ەد ۆخ ؟ۆ شان ەمەبک مۆخ ەیکەشار ؟ییەچار چ
  ەدوازد ەد  زانم؟ەد یباشەب رکووکەک ەیهجە ل اۆی!! ئنجا گەرستەپ ە... ناوچنەکەد ەوێداو
  رەه ەدوو، ل رەه ە... لیتەمانێسل ەوین  ەب یکردووم شەوەندنێخو ،ەرێئ  ەتۆهات  مانڵما ڵەسا
... ەوەنیرسایگەد ەوەکێکنار  ە ب شی داردستان  یزمان یژاوێگ ەل یکاشک ەیبووم... د نان ید ێس

  یە ایدن  مەئ ۆخ ڕە... کوڵەگو  ەڵێید ێرچەد ێل یبادانەلیوەش کێختەن ؟یت ییەچ یمانێسل یزمان
  ەیشێدواتر ک  مەبک ەوییەرزەد ەب کێداوەرەبا من س  ییەن  ڵگو  ڵەگو ،ەکردووەن قمەڵمن خ

 ...  مەبک داێت یرەبراد  یپرس ەویەدز  ەب توانم ە... دتێزمان د

  ،ەستەبو ەستە...« بوەچ ل بوو ەن ترەورەخوا گ ە چ ل بووەن  بووە: »هرانەسەل یخوا ۆ ت ەب ناەپ
  مە سەق یەنوور و چرا وە ب ناەد ن؟یازڕ ەنینۆک یوازێش ە ب ە زمان مەئ یندووێخو ەڵێد ێک

  ارید ەیوێپ ۆیە ب ەیەسۆ)ک ێنێناه تەبووە ن بووەه  مەماش و برنج واز ل ن ێدڕ یمارف ن ێوس
...  گرەخنڕە ەتۆب مێو ل ەکردوو ندەب ەویەلووت ەینیرێن  رەسەب ەی لکیو چاو یەبابا   رە(... هییەن
حوشتر ملت   انی... گوتن ەڕێبگ رەه  باە... دن ەڕێگەد ڕیموکووەک ۆب کەرچەگەنەگ  یچرا ەب

 ەوەعاسمان ەب قەڵ... خن ەیبا د نۆفەلەت یمەقڕە ن ینازان ەمێ... ئەاستڕ مێئنجا کو یگوت ،ەخوار
بنووسم؟ چ بنووسم... چ   یچ ستایئ س،ەک ە مەناد  ێگو ە... باشەوەکەرچەگە نەگ ەب ەمێئ

 ەیخوراو ەماف م ە! ئباەد  مێکو ۆب  تانداەئافر یماف یورەد  ەب کێبنووسم... با بزانم خول
 اویپ یماف ۆب ێبەبوو... د   نۆک ەتیەکایح مەئ ەکاک ؟ێیەکوەل تڵقەع حە... پتەئافر
...  شزاەد کرد ە! خوام دێمەخ  ەیشوشت... و ڵیمندا ەڕۆیپ ەبزان رەه  ێب اری... خوا تەڕێیبگ
  زارەه ۆڵەیت ت ەئافر رەه رەگە م ،ێب یمستەقە... ه ەداو ەڵیه  اویپ یرەس بن ەل ایدن یتەنگب
 ...  تمەئافر یمن ال ەستاویئ ە... لێزانەد ێل یچاک خواە... بەوەتێرگرەو ێل ڵەیسا

  ،یەداەگڕێ ەل یگرفت زارەه  ڵ ... منداێنێهەد ەکە! باسەنۆچ کۆریچ ۆ ب ڵمندا یبزانم باس با
  ەیدیفا شن،ۆخ ەک ەیناگا... و یکێکیە ە چشت بکا ب ەد ەل زە. حێنەناکێپ یگرەد یندەوەئ
دوو مانگ   کیە ێبە... دن یشووشتووەن ێپ ەڕۆیپ ت ەئافر ێ... جارمین زاەشار انێیل یچ
  یشینە مە... ترمێوەد ێیپ کۆریچ ۆئنجا ب ەوەنمێبخو  ێل یشیکێندێه گرم،ب  ڵمندا ەل رنجەس

  ڵی... منداۆیخ ۆب ەکێاویپ ەوین شڵەردمنداێ... ممێ ناو النک نادو ڵیمندا  ەل ۆخ ،ەیەلیموشک
...  ەوەبکات یری ژ یێال ییئنجا ال ،ێستەڵه کمۆریچ ەواق ل ەمابوو واق رەه ،ەنێب ێل یواز یچ
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  ڵۆب ڵۆ... بەوەکەدوور و مانەکڵەما  ەل ،ەوەشەگورگان ەوەش ە... گورگانیێدا ەیرپۆک یێال ییال
  ەوەوزەنەو م ەد ە ... پرخ خ خ... بیێ... ال... ییال... ال  یی... الیێەڵاڵلی... الئیێال یی... ال ڵۆب ڵۆب

کرد...   خشەن ەکەفەرچەچ ەل ەینوخت یمەڵەق ینووک سان یهات... د  یسنگ رەس ۆب یمل
...  ەوەهات ۆیخ ەب  راێخ مەاڵب  ،ێیەکوەل یزانەیچاو ن یکەیەترووک ۆ... بیکڵەاچڕهات،  ووڕوەدم
  م،ێ د الدا ەب  وانەش ەزووتر ل ەاری... وا د ەوەشارد ێپ یکێشکەباو ناێه  دایموچاوەد ەب یکێستەد
  ێچووب میرەک الەم ڵیما  ۆب ؟ەوەتۆباوکم هات ان ی... ئافتاو گەخواردووەن شم ینان ێجار ۆخ

  ،ێب داەڵگەل یماست ەباش ێب یرچەه م؟ۆخەد ی! چەحازرک ۆسووکم ب یکێ. نانەوەتێد نگەدر
 . یەچا ش یدواتر

:  یگوت داۆی خ ەڵگەو ل رساند یداگ یکەیەرە... جگقاند ەت یکانەنجەکرد و پ شێخاوک ۆیخ
  ادمیزەب ەی. ونمێقەتەد  ۆب ەینجەپ ەوەتۆکرد شڕە کمێرە فتەد ێزانەوا د ێنیبمب ەیوەئ
 یوانێ... مەیە ه ەویەرەب ەب  وگارەش ،ەوەتەکەمانەقار ەب مۆب ەستەاوڕ! کۆریچەکورت یکردەن

 یرقە... فمەکەد اوتانڕ... مێنەد  اوتانڕ انەی ب یقەبەتا ش خواەب نا ەپ ز ییپا یوەش  یزیئاز
...  یبەدە ئ ی... زمانەرەنووس ەیزمەردێ... مەوەتێبەد ێل ێیکلکوگو شیزمان ەک ەی... وییەچ

  ۆی خۆب ەقەڵخ وە... ئیو چ ی... خواروو... چرووەس ی... کرمانجەیی... ناوچیکەمڕە یزمان
  یرێ ناو ت ۆ... خنەناک  قەئنجا مت کۆریناو چ ەنێد  تاەه ێناب دا ەیپ ێل یراەو ه ێدوەد
!!  ن ێدوەد  یکدیە ەڵگەل ین ۆناوچۆچ کییەرکەو ه کێبزانم جاف ە باش ە... دێنێبه  انینگەدەب

...  تینازان  یشێل ت،یە نا کەڵکەب ەیکیە کەمڕە ،ەقەز کۆریناو چ یژێوتوو ۆ ب یبەدەئ یزمان
 ەیکەد ەنڕێو ڕە... کومانەو زمان و قار کۆریچ ەوەتەناو  انەیسکانێڕ! سقەترەلمەنەیئ  یدەئ
  نگەد ەب ێل تێک ەبنووس ینووسەد یرچەه رمووەف ،ەوەتێینەد تۆخ ە ل ەسکانێڕس تۆخ
  نگەدەب ێل یشیسەک ێدوەد یمانێسل  یستایئ یزمان ەدمدم« ب یەاڵ»...ق ەتەوە... ئێد
  ێستەڵه ێل شمیشر ەح ناەخوارد... د انیکرەش رموو،ەف ان ۆیخۆب  نیەنا  ن ێد  نگەدە... بهات ەن
... با  اپراخی ێگوتب ەیمۆڵ د ەب  رەگەئ نم ێد نگ ەد ەب  مەکەمانە... قارنووسمەد مەکەکۆریچ

... ێیەکەڕەگەڕەش ان ی ەنینووس ؟یچۆب  ەبردن  قەش مەئ  ەیئ  ەی... ئێرەب  قەش شیزەناح
  ەیبناخ  یردەب ینساردێ ... خوەییەشەڵەه یرمەنگێ... خوەچاک م ەکەسوار ن مۆخ ەی ناسەه
  و ەبگرم ش کێتەباب یشکاو[ با مل یپڵۆ... گەوەوتەرکیب ینۆفەلەو ت ی]سوراح ەکێکار مووەه
 ...  ەاشکاوڕ

  گرت ەدە ن ەوەکێتەباب چیه ە ب  یگرۆبوو ئ  ارید ەویەووڕ ییگرژ  ە... لڕۆییالدا  رۆز ەب ڵیاەیخ
  ەڵیه  ێوەیەد رەه ەویەز ۆد مەفاڵک یرە: سەویەوڕە ێڵیوەت یچۆو ل ەویەشاەگ ڕپەتاکوو ل

  ەمرەن یمووزەت ەیچوارد  ریقەف ڵی... ماەڕوەل ەل ێناب ەڕت یدونگ  مۆ خەید ەیە مە... ئەوەمەک
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  کۆریچ ەد ییبا ەیکە نەیسب یکێویو ن عاتە... سەو ەتێبەد داێت یوانەلەم کێنیۆمل ێیج
  ینگەد راقێع مووەه ەل ورە ه ەی گرم کەو داەقیقەد نجێپ ەل نۆچ ەچاوم رەبە ... وا لکاتەد
 ێل ان یهوتاف شت،یهاوەد یکێت قەڵ... خکانەقامەش ۆ ب کردەد  یاڕبابا بوو  رە... هەویەدا
و   ڵ بوو، مندا ێپ یقەترەم با ەعەربەس یتە... ئافرکردەد  انییچ نازانم  کوتا،ەد انڵەیپە... چداەد
  قڕ... ن ەید ێل ێک یناو ەب ڵیپەت یزانەد شمان ەن ێجار اندەڕنەید شیۆادڕ ن ەڕیپەدەڵه ریپ

  قڵەبەو چاو ئ کانڕبزەد ووڕو  دا ەد یچێپ ەمەعال وەئ یروونەد ە ل ڵسا  انەی د یو بوغز
 یکێختە... نشاێاکڕ انیشەلە ... کەوەکردەد ی ئاگر  شیۆادڕ... هاتەد ەینرک یو هوتاف بوونەد
 ەیقرچەقرچ وەبوو ب   رەی... سکردەن ێل زەح شانم ێاکڕشەلەک مە... ئەوەمیمڵەس ێل

  عات ەس ندەچ ەیماو  ۆب تکراوەتوپەل یشەلەک یبتوان ڵە سا وەئ یمووزەت یمەننەهەج
  کێعاتەجواندا س یکچ ەڵگەل ێتوانەن  دایە رماەگ وەخورت ل ینجە بوو گ ەوانە... لتی شێاکڕ
 ! ێشرێاکڕ ییەچ شەلە... کەسمەڵیت مەادیبن یفسەبکات... ن ەاسیپ

  ۆ: تەویەنگراەس کێختە... نەویەاڕو ب شراێاکڕ ،ەوەشەلەک رەسەب ییەچ قتەح ۆت ەستیئ
  مێچوزانم پ ێرەئ  ؟ەنڕیک لم ێ! شییەن تە اسیس ە مەئ ی دەئ  مەناد تە اسیس ە ل مۆخ تگوتەد
  ندە... چەرگرە و ێپ ینیرەو ئاف ێنووس ێیت ەبەعاز ەردەب کەو یکانە رەکۆو ن عماریستیئ بووەو
و   تە اسی... سریزەو  ە بوون ێیو پ تە اسیس یەدا  انیستەد شۆڕپاش ش ناسمەد سانەک

  ە مەخیب ەیوە... ئەڕێپە د ێو ت ەکڵێاەیخ ،یچ مەڵێد ییەن  مێل ێیگو سەک ۆخ ت،ەاسیناس
  ێل مە قس مین ڵ... منداێنێمەن ەوێپ یتیەاسیس یقەد مەدەد بڵقا ەل یهاەو ەو ەکۆریچ
و   ۆیخ ەب یچ یشتمانین ەیرەب حاە... پەویەقەبورکان بوو ت مووزەت ەیچوارد ،ێژەڵڕه
 یرچەه ە ... بەڕۆییدەن شیئ  نا ەد چاێپەد عماریستیمل ئ ەل مان ەتاکەکرد، باش بوو خ تەللیم

  ێپ ڕێی عماریستیئ ەکردو مانۆخ ە ب مانۆوتەئ یشت ەیە ه ەردەع مە ئ رەس یریچاک و پ
  کیرەخ یسپر ێیل تانەیش ستبوو،ەوشتر ب یسکیفڕە ەل یدار  یکابرا کووە... وێبردبەن
کراوم   لقەخ تانەیش ەب ەیتەوەل الل ەزولج ەب ی... گوتتانمەیش یکار یکیرەخ ی... گوتتیچ
 ...  ەهاتوەن ردا یب  ەب هامەو  ێڵیف

...  ەوڕیەبەڵه ڵیاەیخ  ەیتیئافتاو شر   ینگە... دیحازر کردوو ۆب م ەکە... نانە... کاکەکاک
...  ەوەشتیو دان ن ینووس ەیرستەک یال  ۆب ەوەهات کێعاتەس وی... پاش نشتێه ێج ەیکەژوور 

...  رێولەه ی... ماسترێولەه یماست ن ەڵێ... دێنێندمەناپ ەعدیم  و،ەش ۆ ب ەسووک باش یخواردن
...  ەمترەک ەناویندەو ک ەگەبید یماست ەل یچ مانۆخ ەیوکێسەاڵق یرەب یماست اۆیگ
 ەییدز  ە! ژنایدن ێیه ل«؟یمقابل لبن أرب -»وزارة الدفاع  انگوت ەی: نەیەه ۆیب عڵختوتاەب
...  رێولەه یراتی م ەبوو ب شە کیەمۆنۆتۆ... ئێناب  داەیپ رێولەه ەل کێماست ە کاس نەبک  زرابیئ
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 انیشیرۆ... زنن ەڕێرناپەد نگیس نگن،ەدێ... بن ڵحا ریقەف ەیکەقەڵخ ،ێب زۆریپ انێیل
من   ە ب ستای... ئەانەیه ناون،ێه ۆیخوا ب ،ەید  ەینازانن... د ەندەوپاگڕپ  مماەکرد ئ یتیەکوردا

  یدەی... قبووەد ورەچ ێیپ نەڕۆبەرێکول کەو ڵاڵشا ن، ێسترەبب کێت یمۆنۆتۆماست و ئ یچ
و   ینال  ،ۆیێک یەدرا بووەن یج ەرەقۆڕقادر گ یحاج ی دە...؟ ئییەکورد ن رەه یمووەه ،ییەچ
 ینال ،یج ەرەقۆڕگ یقادر ی... حاجکردەن انیشیرەرەز ەقەه م ڵما ؟یمانێسل ە دران ب رانۆگ

 ...  ێینازانم کو یرانۆگ ،ۆڵیخاکوخ

  عاتەس ەوا بوو ب ،ەسازد تەکەکۆریچ ەوەکەبابردوو م یواڵک دواەب  ێدان رەسەل یکێردەب
... ینووسەن شتیکێرفەح ە وەچاندیف متەڵەق ا،ێڕرگەو تیشکاند، سوراح پتڵۆگ ند ەنازانم چ

  ەکەفکرت م ەب ێباز بازان ک،ێشت رەسەل ە داگر ێخوارد... پ یەیما یرەقازانج س ەاستڕ
  ۆب  ۆڵەیت ەب کیرەخ الحەف  ەڵگەل ،ێمەڕن تڵ... ماێسوەد ش یفکر  ر... ئاخ ێب سۆل کەوەن
  یستەد ەلەسەروتێت ستایئ یالحەف ش،ۆڕش  شێپ ۆب ەوەبچم ێبە... دەوەنێبست گەبەرەد ەل

  ەبانەعار ەیوە! ئڕێخوەد ێل پەکیپ ەیوە! ئەیەه یرۆتراکت ەیوە... ئێناگات یئاغاش
  ە ل ەیەه الحە... فلن ێشە ن ڵدوو مندا  کیە ییەن ژڕۆ... ەیەبانک ه  ەل انیسابی... حێڕێگەد
  ندەکا؟ چ ەین  ۆ!! بیەداێت  یبکا... چ رەبەل شەجامەپ ەنیبە... دوور مڕێقوەدەڵه ەریب ەقنتۆل
و   سیلۆپ یترس ستاشیئ ەقورئان  وەب نا ە... دگرنەد بەیع ەب ێل ەیجامەو پ ەریب ەغدوورەم

...  ەتەحکوم یه شیرزەئ ەوە باتەد ەیکەنۆئاغا ک  ۆب ە کانڵم ۆیخ یستەد ە ... بیەداڵد  ەل یئاغا
  مڵزو ێب  یکدارڵم ۆخ دا؟ە د ەکەردارۆز ەنۆک ە ب رەه  ەکانڵم یچۆب ناەد ەبوو ن ێترسەجووچک

  ەاری... دێنەناد یک ڵێغەد   ەدنک یچەک کردبووەن الح ەف ەل یدرەچ غ ندارید اخودی رۆو ز
... ەوەتێ نێشەوەدەڵه ەڵەتە م مەئ یجۆلۆکی ... ساەکردووەن ین ێترسەجووچک کانەردارۆ ز کەو

  ێل درمەغ ەوەنەبد یشەک ەکڵم ێنەیسب ەکۆالمەمام س ی: کابراەڵێد ەکەالحەف قەققەموح
 ێپ یژڕۆدوا ڕیو ئاگرب ێمەدە د ەیکانڵ... مێنێردەد مارمەد ەیەکەحمێڕەب یرچەناکا ه

 ...  مەکەد

  ەیباز د ەوییەجۆلۆکیسا ە ل ێناو یشێپ ەوەکەم دواەب  یشەکید  یچ ەکەلەسەم ەیەمەئ رەه
 ۆب یکانەو عارد ەنێربەد ۆب یمڵزا یو چاو ڵەماەڵه ێل یو باسکت ۆڵ... قایو جوغراف کەلەف ۆب

ال... ئاغا و   مەل شڕەگا یکێ و جووت ەڕبزن و چوار م شەو ش ڵزاەو خ حمانڕە... ە( بکن ی)ال
  ڕیقڕەق ەل تۆ... خلالیسمی ب ەواوە... تاقم توالەل شەمەحکەو م ەالیمپۆک ی دەنەو س سیلۆپ
  و ەو ئ یگەب  ریو ساب ەرێ... حمەنەیەگەم ژ ێالوەو گ ەو قرش ەودەو ل ەشکڕەو  ۆو ت ۆش
 رین ەیرەوبەنێ... بکەیەدەناو س  نەکەالت د ێو س ەجووت ەدەس ە مە... ئێناو یشەشانێرەس

  ەل کیەشەش ۆج ەل کیەنجێو پ پانەس یبێو حس قە... حناغەیو ق ەمەڵەنکە و ئاموور و ب
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  کۆریناو چ ە نەیەم رکردنەد ەوسڕەشکاندن و  ەقرش  یرەروبە... سەڵۆو م ەبارە... تنمەگ
  یلزووم ینێحوس یحاج نگیلە... داوودەوەکەخورد م ان یشیرگە... جلک و بەیناک  ڕب انێیت
  ەجاران بگات ێس رێژەرەب ن ێپشت ە ... کراس لنەکەد  رەبەو گوستان چ ل ڵزاە... چوزانم خییەن

 ناگا...   ێیت شیلوسووفەیف ان،ێیپ رەس

...  ن ێدوەد نۆچ یناشزان ەتویدەن شتیخموورەم ۆخ خموورەم یالحەف ەتەوڕیچاوت ب ەڵێید
  یدە . ئسەو ب ەستوویب ێل ت یک ەرزارەس یکێ: شتکردەد ن یال  نۆچ انیعارد ییەن شتیر یب ەب
  ەب  ەیمەحکەو م سیلۆو پ ەداریئ ەالیمپۆک ی ندەبوو... س  نۆچ تەحکوم ەیریەدا یزع ەو

و   ز یفارساغا و با  ڵی... ماەیەه  ەییدز  یئاغا یبابەرەب  ەندە... چەیەوەپشت ەل یو ئاغا ێ دوادا د
نازانم   ۆخ ڕە... کوەئاوخواز ەکەریو ەه ە... برالشاێک یدوور هووەیه ؟ ەکید ێیپاشا و ک
  ێت ستیلۆپ ە... ئنجا کخموورەم انی ەرێولەه یه ەاویلەع ؟ێییەکو ەب رەس «ەرە»دووک

  ێکو یوستا ێوێش م ەڕنجەج ڵیما ەی ه ەڕنجەدات؟ ج کەچێراپ انێیکو ۆ ب ردانەب
  ێپ یک ەڕێیەژڕۆ ییەن قەه یواڕە ۆخ ێیەپرد ڵیوباەبن ەل ەیە ه  هاەو ێید ؟ەوەبکات ینەزەمەد

  ە ل ەمەد وەئ  رەگەئ ید ە ... ئەوەتێکرەد نەزەمەد  ەڕنجەج تاەه  رەه رێولەه ۆب ەوەبکوتم
  ێپرد ەل ەراغۆس  مەئ ڕۆ... ئنجا بزانمینا  بوو؟ ەه ەڵێد ێک بوو؟ەن  ەڕنجەج یستاەو ێپرد
 ...  ییەدوو ال ەیرۆن ەوەشتەی گەدەن  ییال کیە ەب  سی... گورەبک

 کڵەکا خموورەو م ێپرد  ڕێی ەمابوو ل رەه نووسراەن ێچم پ شتوومیدان یکورس رەسەل
  کردەکفرم ن ۆ... خەهار کردوو مڵەواەردە زە... شارکۆریچە کورت یسڕچ جا ەی... وەوەنمڕێبد
  ی رەی... سژتێسنوەو د تۆ خ یگوت هاتەن رەس ەب یهاەو شوورەم  یالەبووم... م الحەف یال
 ەڵێید رە! هەوەتێبەد نگەت یرزەد یکون ەیندێه نۆچ خموورەو م رێولەه  ەیپان ەشتەد  مەئ
  ە ... بەوەمەکەد رێکو مۆخ  ەل انڕێی ەشمۆخ ی تاە... خێناکر ەوێپ ەستوورانەئ یداو کۆریچ
 یاتیج ە ... مابوو لنمێقوت ەدەڵه ایو جواغراف خیئرەو ت رەو ئاسنگ ندەبڵنا ەل مۆخ ییاۆڕخ

و  مووەکار ەڵگەچووبوو ل ریبەل سانم ە ه ینڕۆ... م ەشانمدا د ەب شەکە کاروبار اریجووت
باز  کتێبەیع چیه رەسەل  ۆخ ێ گرەنەڵه شیگرەخنڕە ە ... ئاخر خوا لەڕنجەج ۆب ەر ەکەنڕۆ

و   ینجەرەبست ف  ەب انی  ێر ێبژم  غاڵوڵەنا یبزمار ێبچ  ەهانەب ۆب ەوەتێشەوەد ێینادا... ل
 یحێزبەت ڵ سا نجا ەپ شێپ یخموور ەم یالحەچوزانم ف ەوۆخەمن ل ە ... باشێوێبپ ۆب بارتۆڵەک
  ە ! بدراڕکەدەن ێپ یباەکار یحیزبەت ۆخ ؟ەباغ یه ان ی  گرتەد ەوەستەد ەب یزوانەق
بوو؟   ەین بوو؟ەه  یرەنجە!! خنداڵ ئاەد  یرەنجەخ یسکەد ە ل انی  گرتەد ەویەستەد

 ...  دارەشوڕی  ەیدانەجام
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 یالحە... فیرێژمەشتان د  مووە ه یشانان رەس یتەکیالئەم ەڵێید یتیەسەب  ێ... هێه
  ەیکەئاگر د  ەب ۆب یکێلیبەس  تا ەه خواە... بەوەستاندەد ۆب  تۆڵەت ا ۆیگ سارد، ەناسەه یاویپەرۆب

  لیبەو س ەسیک ش؟ێکەغاریس ان ی ش؟ێکەرەجگ ان یبوو   شێلکیبەس استەڕ... بێدەڵه ژڕۆ
  ەڵگەل ێوەد یقتوو ەرە... جگەقاوت رە... پووشووش هێوەد یردەو ب ێستە قاوت و ئ

  ەکەالحەبا ف ،ییەچ ۆ ب ەیزابەع وەئ ڕەباو بوو... کو ش یوەئ  ۆخ ؟ەننەق ی دە... ئەشخات
...  شاێکەد یتەپاک بووەدەن  یازڕ شیشیمەق ەیجغار ەب ەکەسیلۆپ مماەئ  ،ێبەن شێک ەرەجگ
 یمانەز یتەپاک یناو  ۆ ب ێوەد کم ەیەستیل ۆهۆصحة... ئ ،یغاز یتەپاک وساەئ ن ەڵێد
  یژووروو ەل یەیخوا  وە... بڕبەڵباخ یسیلۆپ ەیرواهەه ێب لقورتتەقوز ە... بقنانووسەد
  ەب سیلۆپ ەیزەفرەوا م ە ... باشەناوێرەد ەالحەف ەزمانەسەب وەل یشەکەتەپاک ەیپار رانەس
ساوار...   انی کوتاوەنمەگ  انی ێماش ب انەیکەوێشەشڕەدا،  دایالحەف ەیکەکاول ڵەما رەس
  ە ... برالەفترەسرەم مەک ان یکام یزانەید  یەبا  ەرێل کمی... دا ەشناوانۆخ یه ەیەپفەلەپ یرچەه
  تاەه  ەخراندوەوەن انۆیخ  ستەئانق ەب ەڵێد ێ... کێنیب ینا ەزەفرەم ەوارانێئ یه وێشەشڕە
 ...  بوون  ماعەت ە ب شی کانەرەخفەم ر یئام  ،ەنۆیئ  ەب  ایبن... دن وان ێئاغا م ڵیما ەل ێوارێئ

  یکنووسۆریچ ۆخ ڕە! کوکردمەد ێپ تیچ تیبا  ژ ێدر رەگەئ  یدەئ کۆریچەکورت یبووبەن ەب
 ەلێوبەلێش تاەیپ تاەیپ هاە و نۆچ یدە ئ زانن ەد ەو باوان  ند ەب وەمن ل ەیندێه رەه  شەکید
  یچاو ەل ەختووک - اریمتەک ەشتەڵق ی : ]مووکۆریچ ەب ن ەکەیو د ستن ەبەد کێت
  ەلەم شتێبنڵەتا - شووەاڵپشت م ەیوێدوو ل - ێتێد ڕەیگەردەز یبۆڕەش - کانم ەنگوستەئ
  ەل ەانیقوتەقوت ەلیقوند هاەو یناوەرەس ە ل شەکید  یندە...[ و چکاەد ڵ شایف یایرەد ەل

  یکۆریچ شیبدولقودووسەع حسان ی... ئێگرەردەو یکیە  ەل کیە... ەژانڕۆ مەئ ینەمەچاپ
...  ەیەکیەرەکێ... چاولینووس نس« ەپ شە»مانگ و ش  ڵیاەیخ ەب یون«ـی»انف و ثالث ع

 ەکۆریچ رەس  ەو ب گرتە د انم ەیورەگەرەه یمل یەبوا ەه تم ەاڵسە... دشن یمیچاو قا ەک ەیو
  نجاە پ شەمەئ ەبگر تۆخ  ەل ەخنڕە ەید مگوت ەو د ەوەمنووشتاندەد دا ۆیخ ەیکەمڕمبڕش
  یوارەد ە با ب  کردەد ۆیخ  ەب ەیوەخوا ئ ەب نا ەپ ت، ەانڕد کڵەکا ەی مز نار،ید  دە س نار،ید
 گرەخنڕە ەیخیە ستیوەد ەن ێیپ دراەساز د ۆب  کمێمڕ مبڕش شیمن یزۆ... خێکردبەن ڕیش

...  ڕێب ەد ێپ یپتر عاتەدوو س ەب یباچەکار... لیرتەب ن ڵێنا ێیپ ش ینارید  دەبگرم... س
برسان    ەل ساردەناسەه یگرەخنڕە... نارید  دەس  ەناکا ب وراقەئ  ەتف ل ەیەه ئموورەم
 ەڵێید ەوەنەکەد  رەسەب گرەخنڕەو  رەنووس ەک ەوەکانەریەو دا ارۆڤو گ ەژنامڕۆ ە... لێمرەد
  ێل یکێبابەنان و ک ییبا  شیششوفەقەت ەینام  ە... بەوەشنەبەد ێل انییقوربان یشتۆگ
  رەه شی... منینەمەچاپ یستان ەدەکارب یەیعڕە ەتەبوون گرەخنڕەو  رەنووس ە ... برالنڕپچەد
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...  ن ێرۆبت مێل رە... هاننووسمیب رمێناو  ۆخ م،ەکەپفدراو د یوەڵەق هاەو ەی قس مداۆخ ەڵگەل
   ؟ەنینگەک ی رێشەڵەک ەمەقووقو قووقوو... ئ

... ئنجا  ەستاوەو ەوەدوازد ەل یتیدانابوو د  ەیکەنیدۆمۆک رەسەل ،یکەچەم ەیکەعاتەس ۆب چوو
  یبانگ رێشەڵەک ،ێنێدو یه  انی  ەیەکڕۆمیئ ینازانم ه ۆخ ژ؟ڕۆ ان ی ەوەش ەیدوازد  ەمەئ
 ختتەو ن ەڵێبکا! د ش یئ عاتەس ەب ەوێوردپ ەندێه ێ... ککردەدە ن شمیر ەیس یەدابا ەن
 وەل ەچاکتر ن ەیبد یسارەخەب  شتانێ... هێناچ ێت یچ ڕەساردوس ەیقس ،ەدەم سارەخەب
  یزانەد یوا کردم ەد ۆییراسەس  یەبوا  ڵما  ەل کم ی... داێکوژرەد ێپ یخت ەو ەیوپووچڕپ
 ...  ێوەناک ێل ومەخ شمۆخەن

 یکێو ل اماڕ. ەبوو ڕز  یشەکەتەباب ،ەیە شێک ەب الحەبنووسم: ف یچ رەسەل ەورەگ یخوا
  ەوەبچم دایتیەکوردا یالە ... بەویەدا ەڵه یکانەباس ەڕەیپ دایشكێم ەل رەفتەد کە: وەویەدا

  کی... تارمێ تریدەد اێڕت یمن  رەه ەوەش وەب  ،ەوەمەدا بد ەکەرەنجەپ ەیردەپ ێ... با جارەباش
  ە ب یمانگ یوید  وەو ئ  وید  مە و ئ لەک یو مانگ ڕپ یمانگ یکێنگەبە... شێنیبەد ووناکڕ
  یمڵ... کوایت ی... مانگایس یفڵو زو مەرچەپ ەییچە... پورەپشت ه یژڕۆ... ەڕیپێت داڵاەیخ
 نگەدر شەکەوە... شیتیە... ئائا کورداگوتەد می... ها چکۆریچ ۆ ب ەویەدا  ی... گورج باایت

 ێیپ ەیەمە... ئەوەهاتەد ال ەم ڵیما ەل ەک کردەباوکمم د یستەه یەخستباەدان رگام ەبوو... د
 ...  یو کشومات یشۆخام ن ەڵێد

  ینێلەک رەگە ئ یبگر ن ێلەک زارە... هشیچیکرد و ه م ڕزبەنفە و... م ەبک  ڕزبەنفەژوورت م 
 یدا... نووک ەیاستڕ یالجانگ ەل ەیکۆبرەس یکێمستۆڵە... کچیهەو یگشت ەوەتێکرەن شکێم
 یشەکەنووک کردم، ەن ینداریخشا: چابوو بر  یرەس یستێپ ە دا ل یکانەموو ناوەب ەیکەمەڵەق
  ۆب نمێبه رەبە خەناچم دارا ب  ۆخ ،ەیەه م ەمەڵەق مە ئ رە... هوتەکەکم دەو پ ەویەنووشتاەد
 ەیوێپ زمانەستەب شەکڕۆمیئ  نووست،ەن  ەنەیتا سب یددان یئازار  رەبەل وەش ێنێ... دومەڵەق
 گڕبوو قو کیرە. خستەخ  یوەخ ەشۆخ ەک ەی... وەستەخ یوە... خەڕۆوین ی تا دوا ند اڵنا

و   یموچاوەد یی... گرژەوە کرد ەوەژوور ەل ەیکەشکەاو... بشکەباو  ۆگشت ببن ب ێیو بناگو
بوو...   ارید  دایووڕ ەب شکەباو یرک ۆم کەو یکانە لووت ەکون یو فشبوون یکانەچاو ییاەڕت

 ەڕت ێپ ۆیخ یووڕکرد و   لمۆگ ەل یشیکێندێه ەوەخوارد ێل یکێندێکرد ه ڕپەوین یکێگالس
  ەکرد مە د مداۆخ ەڵگ ەل بووەد شیکنووسۆریئاو چ ی... کاشکەیەوەنێوڕە وەکرد: ئاو خ

  ن ەه ریو شاع رە. نووسس«ەک ەناڵئاو و ف یمەڵەق ە»ب یمنووسەد ەیەوەرەس ە ... لشەهاوب
  عرمیش ەوەزێم یورە د ەب  ێکابار ەل یگوت شێروەد حموودە... مشرووبن ەم یرزدارەق
 یشۆ دواتر ه بوو،ەن  ایدن یزاەشار ێجار درکاندەد  یهاەو ەی قس وساە... ئەستووەبەڵه



17 

  شینێو... خو شرووبە و ئاو و م بەکەرە... مەڵەکێپەڵکێت ای... دنرەب ەوەهات یتەحڵەسەم
 ...  ەوەتێریگەد  یئاخر ۆب بێکت ، ەسەی ن رە... هبن ەد ەڵکێت

قورس  رمەس ەڵێی... دەنگەدر وەش  م،ەبک کێکۆریچ ڵەی ەاڵگ بوومە ن زێهێب تا ەمن ه با
 یکۆریچ ۆداس؟ خ رەب  ەمەبد حموودەم خێش ە ل ۆسمک ەیکەردانەس  ەنۆ... چێبەد
  ت،ێد ر یبەب  انەیورەد وەماون ئ ۆوتەئ یاویپ یمانێسل ە ... لەیەه ی ژێکورت و در شییژووێم
 یکۆریچ ەنووسراوەن رەسە ل شەندەوەناگا... ئ انێیستم پەد ەوەش مە ب ۆخ یمن چ ەب  مەاڵب
 میمەرخەمتەک ڵیما مماەبزانم ئ یباش  ەب  ەردانەس وەئ ەراقمەم  ەژێمەل ندە ... چێب ندەب ەوێپ
...  ێوەبک ێت یتوو ەنکەد ەوۆخەبوو ل  ڕیداپچ  یمەدارتوو د رێژ ەیکەڵەنبەت کەو ێمڕب

  ەومەکە... تا من دەوەردانەس وەئ  یاسباسوخو ی ایوەه  ەب شتمیدان ێیل یشکەچوارم شیمن
  ە ب رەس ێد ێل ەیکۆریچ مەئ کەو ،ێترازەکار د ەکار ل یمانێسل یکانەریپ ی ال ۆب مۆخ
 ...  ێنان ەوەچیه

... کۆریچەڕە... تک ۆریچەژێ... درکۆریچ ەکورت یکێتەپەرەس ەژۆکرەم ایدن ەل وانێل
نازانم چ   مەکەد نانڕێو ەوێوارێئ ە... لڵێب ەو ێل یکێت ڵفەتڵف ەبگر ەوەستەد ەب کۆریچەسندان

توجار،  وان،ە: تووتنیەداێت یکێتەباب مووە ه ەل ەتووتن بگر ەیخیە رمووەفە... دمەڵێد
  ە کێشرە... حینازانم چ  یدیئ  لەعمەم ت،ەحکوم ر،ۆو سووتخ مەلەس ،ڵمباەح ،یکاروانچ

  مێپ ەتەحمەدواتر... ز انی مە بک ێپ ستەد ەوەسارینحیئ شێپ ە... لباەد تێکو ۆ ب ە بزان ۆیخۆب
 ن ەڵێبوو... د نۆچ ەمەد وەئ یتووتن یرەروبە، چوزانم س1940 شێپ ۆب ەوەمەڕێبگ  ێبکر

نفووس  ەیرە زکەت ۆخ ڕە... کوکردەد یچ ێک ازانم ن بووە ه کێقادر صراف بوو،ەه کێتیەدایه
 ،ێناو ێپ ینۆک یتووتن ی قەچەقە... چزمەداب  ۆیب ەوۆماکەت ەل خواەنام م،ەرناکەتووتن د ۆب

  ر ێ... مدەتنێشاور و ش ەییمەشێب ەیکەتووتن ۆ... بڕەخو ێو ل ەبگر ما ەشێو ب نەعدەم یمل
  ەشمێو شاور و ب ێرت ەو ینتووت گوتەی د ێیەد شەمەشێب یزانەد یتووتن وا یکێعام

  ۆ ب زراونێگوەانڕ یەایناو چ وەئ یقەڵخ استەڕ... بەخمێب گوت ەدەی... چابوو نەنەعدەم
و   ان یباز ۆب ەرەو ترەالو م ە... بێناب ن یش یلۆچ ەل کۆریچ ەکورت ۆخ کان؟ەعەممەموج

  یوەتووتن... ز ۆب ەیە ه ۆیخ یاتیبە ت ەیەناوچ رە... ه وانەتووتن ەل ن ڕپ کۆو ده ەواڵقەش
  ی... چەیەه ەخیرۆو د  تە... خێوەد ینجێپ ەیە ... هێبەد شۆگاسن خ ێس ەب  ەیەه
  ێس ەیەه دارێش یوەز ،ەئاوخوازتر موشکەد یوەجودان... ز ئاوێ... ئا ئا خاکاو و سشەکید

پتر،   ت، ەخ ەد  رەسەل ەیەه  انیرە... بێریگەردەو ەگ ەلەش ەل ەلکیچاو م ڵێب ۆت ە... ب ێناو یئاو
  ێس ەیردەو زاخاو... ف شاندنڕ ەوەتێب رواە... هش یو ش ڵق ەش ،ەستڕ ،ەشیش ی... تووتنمترەک

دواتر   کراەد ڕێ ە ب ڵو مووس غداەب  ۆب بووەه ەورد یتووتن رەزوو ه ن ەڵێقاپ چوار قاپ... د
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  ەب ەیکەگڕە... ناشتەد وبن ەرەس ان ەیکڵەتەش بوونە ه هاەو یشارستان  ە... ژنوتەداک ەستڕ
 ،ۆ... کلختەوێب  ی... بارانۆ و د ەکۆ... شەتووتن ی ەاڵب ،ەگورگ ن ەڵێد یشێپ ،ەڵەاکی... گەواوەه

... ن یرەوەڵه زوورەو شار ن ێ تویب یرزوتاەل ە ب مەعال ەک ەی... وەشێپ ەل یتەالکەف زارەکرم، ه
  یئاو ر ێژ انیشیکانەبرەق  ەنگڕە... ەویەا ڕب ی دوا بووە ه زانێ... خەرۆخەریساوا و ش زارانەه

 ێچەد  هووەس ەب انێیئاسار ل  یزانا ڵ سا زارانەوتبن... پاش هەخان ک یندەربەکان و دودو
 مردوون...   لەگێم  ەب هاەو یچۆب ێنازان

  رخەب  یه یشیکێندێه ،ەمەادیبن  یه یکێندێه یزان انیرەدە شان یفتەشکەئ  یو پرووسک سکێئ
  یایالرەم ڵێب ەوەتێڕێناگ  ۆب یتیەکایح سقان ێئ  ۆ: خنەکەد ەڵەه  انەی م ە ل مەاڵ... بەو کار

  یکێبوو... »مومتاز« چ ئاگر  بووەن دا ەیپ «یت ی د ی»د ێ... جاریتووتن کوشتووم یزراەم
  ەب مڵێ... بێو ک ێو ک حس ەف ەیلوجن یەدراەد ێل یناریو د  ەردەف انگوتەی... دەوۆکردب

  برد ە ن ڵیدوو سا مووزەت ەیچوارد ی ... دواشووێپ یکفن دز ەل تەحمڕە دە س ؟ێب  انیهرەز
 بوو.   نەگمەد  کیە ەبوو... نومر غووەمومتاز ل

  ەل رەب  داەبانگ د شەکی د یکێجار ،ێنێبخو  ۆب رمێشەڵەدوو جار ک  ەمەقو قوو قوو... ئ قوو
  یالەم کەو ن ەبانگ ناد ەوەکێپ یمووەه شیرێشەڵەک ۆخ ڕەدوو جار؟ کو انی... یانەیب

و   ەنۆفۆکری... مکاەدەڵه  ێت ان ی ە کید  یوەئنجا ئ ەوەتێبەد شی ژێ نو ەل انیکێئ ن یززەموئ
  مانڵمس ەرەو ۆ... تداەبانگ د  ەگوناح یە داێت انیهاەو یشۆناخ نگ ەد لالیب ە... بێ د ەیلرم

  رن یش ەل ستەد اوی!! پەیبک  ژێ نو یەناەڕەک ەرزەت م ەخوا ب ڵیما وەووڕخوا،  یانەیب وەرەب
  ۆب  وتەمزگ وەرەزستاندا ب یرماەس  ەل ڕێپچەدەڵه یکانەچاو ە نجەپ ەب  ،ێگرەدەڵه وەخ
 یمامی... ئێنێد نگەد  ەب ێل ەیموکەنەڕم  وەئ شیوقافەئ ێکوتەدەڵه ۆخ تە ماعەج یژێنو

بوو   ڕ پ یچاو شکە... باوەیێگەد ێیپ ەیەک بێساح یه ینگەد  ەمەئ یبوو گوت یقەه رەعوم
کرد...   ەیکیە سپ ەزەکاغ ی رەیس قەز قەو ز ەوڕیەس  ی... چاوگوتراەن  ۆب ەیکەئاو... قس ەل

  ستەدوو د  رەه ەجاران ب وود  کیە... بووەد ڕز  یکانەاو ەڕگێت وەخ ەچاو رەبەل ەکە زەکاغ
  قڵەبەئ  یچاو سانی ... د رەب ەوەهاتەد یشۆه کێختەن ەجار رە... هەوڵیەما ۆیخ یووڕ
...  هاتەد ەوییەشکێم ەل یوەخێب  ەینگی... زرییتارما ەب ەبووەد ێل ەیکە... ژووربوونەد
 یقاچ و ستەد یکانەگشت ەمارە... دەوۆبەشل د یستە... هسانەپەح ەبوونەد ییو تارما ەنگیزر

 ەمارەترازا... د یکانەنجەپ ە ل مەڵە... قکڕێ یکێنگەئاه رەس ەوتەک ەیناسە... هەوەخاوبوون
  دا ەوەشەو گورگان ەڵو دووک مەت ەینڕێناو و ە... بەوەخاو بوون یستەقاچ و د یکانەگشت

...  چی... هیستەهێ... بییکایتار وەرەب یبرد  کردنەن ۆخەب ستەه یرمەو ن شۆخام یکێلۆپەش
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  یرەکبەهوئەڵاڵئ یئاواز  نۆفۆکریم ەڵوەه ەک ەیپەچ یالشان رەس ەوتەک یمل ڵحاەب
 ...یکانێیەگو  ەیکەکشومات ەردەپ ەاندەیگ

 د ەمە مح سعوودەم

 

  19/3/1983 بەغدا:
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 ڕاوە تارمایی   دووەم شەوی  

 1984، کانوونی دووهەم  53پاشکۆی عێراق، ژمارە 

 

 

وەک مەلێکی بەسەر هێالنەوە بنیشێتەوە ئەویش لەسەر کورسییەکەی شەوی پێشوو  
دانیشتەوە. قاچەکانی لەیەکدی تێ پەڕاندن و پشتی دایە پشتی کورسییەکە و خۆی شل 

ک بەسەر باسکی کورسییەوە. وردە وردە کردەوە. دەستێک بەبەر شەویلەی چەپە و دەستێ
 چۆوە خەیاڵخانەی چیرۆکسازی.

، ووڕبەرەوقەڵەم و کاغەز ئامادەی خزمەت، پاکەت و کفریت... سوراحی و پەرداخ. گلۆپی 
بێدەنگی و دیمەنە تێکبزڕکاوەکانی هەوەڵ هەوڵی نەزۆک... وەنەوز و کەڵەشێری سێهەم بانگ  

 و خەوی بوورانەوە.

دوێنێ شەو چۆناوچۆنی چووبوومەوە سەر قەریۆڵەکەم. ئیمشەو بە تۆبزی چاو  نەمزانی »
داناپچڕم، هەر خەوم هات دەنووم. نووسینی خەواڵوو چ دەهێنێ؟ ناخوێندرێتەوە. کەنگر و  

 . خەیاڵێکی کردەوە.«ماست بە وەعدی خۆی

ێدەنگە.  دوێنێ شەو ژوورەکەم دەتگوت فەنەی ب»هەڵستا سێپایەکی بچووکی هێنا بۆ ڕادیۆ. 
ناوناوە مۆسیقا بێ یان گۆرانی بێ، گوتار و چیرۆک بێ... دەنگوباسێک بێ، دەماغ تەڕ  

دەکاتەوە. دز بامایە لە چیرۆکەکانی ڕادیۆ یەکێکیانم وێنە گۆڕ دەکرد بە ناوی خۆم بەاڵم  
دەبوومە کابرای فتاری بە ئارەق کردەوە. تا ئێرە بە خاوێنی هێناومە. دەستپاکی بە چیرۆکی 

 . «او نادەم. بە هیچی نادەمدزر

دەستێکی برد میلی ئیستگەکانی بە خێرایی بادا. وەکو گڕەی ماتۆڕ ترقەترقی ئیستگەی  
شەپۆل کورت بیری بردەوە بۆ الی برێشکەی سەر ئاگر. بەدەم خەیاڵی برێشکەی الدێ و  
ی تامەزرۆیی منداڵییەوە میلەکەی لەسەر شەپۆلی ناوەندی گێڕا و گەشتێکی ئەم سەرەوسەر

جارێ زووە بۆ بەرنامەی خۆش، ئەخباریش چی نوێی تێدا  »پێ کرد و ڕادیۆکەی کوژاندەوە. 
 .«نییە

سەعاتی مەچەکی بۆ نۆ دەچوو. جگەرەیەکی داگیرساند. چاوی بڕیە قەتاری قەفقەفی دووکەڵ 
لە وشکەمەلەی ناچاری کە بە هەواوەی دەکرد. مەترێک نەڕۆیی دووکەڵ پێچی کردەوە و 

 ەڵ بوون و باڵوەیان لێ کرد. داوی کشتەکە تەزبیح پسا و دانەکانی هەڵوەرین.  قەفەکانی تێک
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خەڵقی بازاڕی شیناوردی ئەم پاش عەسرەش وەکوو ئەم دووکەڵە دەجمین و لەوسەری  
بازاڕەوە باڵوەیان لێ دەکرد. نەتدەزانی بۆ کوێ دەچن. بە دڵمدا هات، هەریەک لەو  

بە خۆڕایی نییە هی وەهایان تێدایە حیسابی نرخی  زەنبیلبەدەستانە چیرۆکێکی بەدواوەیە، 
 بامیە و باینجانی بۆ ناچێتەوە سەریەک، دیارە بە دڵ لە شوێنێکی دیکە دەژیت.

کێ دەیزانی کە من خۆم دەستم بۆ ترێ برد بیرم لە قارەمانێک دەکردەوە کە حەز لە  
گوتی هەنجیری  هەنجیر بکا. هەر ئەوە بوو بە بەقاڵەکەم گوت کیلۆی هەنجیر بە چەند. 

 چی؟

 ببەخشە ترێم مەبەستە، زەردەی هاتێ و چۆوە.

 .«کیلۆ بە دوو دینار دوو»

سەیرێکی ڕەفتەی ناو پەنجەرەی بەردەمیەوەی کرد، هێشووە ترێیەکەی بۆ شەوی هەڵگرتبوو  
تۆپەڵە ڕەنگێک بوو لە مەیلەو ڕەش هەتا ئاڵ هەتا پەمەیی هەتا زەردی نەباتی... قاپی ترێ  

قەوارەی خۆی جێی بە دووالی پەردەکە چۆڵ کردبوو، کەلێنێکی شکڵ سێسووچیی بایی 
 تێخستبوون لە شێوەی بورجی ئێفل.

ئەمەتە کۆتایی سەفەری ژیان، مێو ڕشایەوە و بوو بە بەرسیلە و بەڵەکە تا پێگەیشت.  
 ەم. دەستاودەستی کرد لە باخەوانەوە بۆ بازاڕ، لە فرۆشیارەوە بۆ کڕیار و بۆ ناو دەست و د

بە لەزەتە بۆ ئەم کژە درەنگەی ساڵ. ترێخۆریش هەر لەم  » سێ چوار بۆڵووی لێ خوارد:
سووڕەوە پێچ دەکاتەوە بۆ ناو خاک. دەبێتەوە بە خۆراکی گیا. ئاژەڵ گیا دەخوا. بۆ خۆی  

. هەناسەیاکی هەڵکێشا و بینی بە خەیاڵەوە ناوە...  «دەبێتەوە خۆراک. دەچێتەوە ناو خاک...
نایی دنیایەکی بچووکی قەوغای سەیرە. ئیمڕۆکە بە چاوی مامڵەت سەیری ئەم  بازاڕی شی»

خەلقەم کرد دەتگوت لەمەوبەر نەمدیتوون. سەد چیرۆک لەبەر ئەو دووکانانەدا پێکدیدا تێ  
دەپەڕین. لەیەکدی دەخشان و تێک نەدەئاڵقان. کێ دەڵێ من سەرنجی باشم لێ گرتوون؟  

 یتر دەبووم.  وردترم سەیر کردبانایە لێیان حاڵ

تۆ بڵێی بەڕێکەوت باینجانەکانی کابرای پەستەکلەبەر و پیازەکانی ئافرەتی عەبابەسەر پێکەوە  
ڕژانە سەر زەوی؟ بۆچی وەها لە یەکدی نزیک بوون؟ گۆیا ئەمیشیان ڕێکەوت بوو؟ پێکەوە  

ن  اتنەوەیان بۆ کۆکردنەوەی پیاز و باینجان دەبێتە سێ ڕێکەوت. کابرا ناچار بوو یاهدا
دەتگوت ناچارە بۆ خۆی و بۆ ئافرەتەکەشیان کۆ بکاتەوە. هیچی بە گوێدا چرپاند؟ کاغەزێک،  

ڕاسپاردەیەکی نەخستە زەنبیلەکەیەوە؟ دەبوو ئەوسا چاویان تێبڕم نەک ئێسا بەدوا خەیاڵی  
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بابردوو بکەوم. دەڵێن وێنەی شتان لە دەرووندا نەقشبەستوو دەبێ، لەوانەن دواتر بێنەوە 
 بەرچاو.

بڵێی بە قووڵبوونەوە هیچم لێ بەبیر بێنەوە! کە زیڕەی تایەی ئۆتۆمۆبیلەکە لە جادەوە خەڵقی  
وشت کرد و کابرایەکی گۆپاڵبەدەست ڕای کرد. بەڕاست ئەم گۆپاڵبەدەستە بەناو خەڵقەکەدا  
دەگەڕا و هیچی نەدەکڕی. زەنبیلەشی پێ نەبوو. چاکەت و پانتۆڵ و پۆشاکی عادەتیی مەیلەو 

ون... ئێی چی دیکە. دەبوو سەرنجی لێبگرم الی خۆی بە چاوی مامڵەت سەیری  کۆن بو
دنیام دەکرد. سەرنجم ورد نەبوو. دەتگوت بە پەلە چیرۆک دەخوێنمەوە. قارەمانێکم 

دەستنیشان نەکردبوو، تومەز هەموو بازاڕەکە بەگردی قارەمان بوو. جاران بازاڕەکەش لە 
پەڕیم و نەم دەدیت. لێرە بەدواوە وەها ناکەم.  مێشکمدا چەسپ نەدەبوو. پێیدا تێ دە

کەروێشکانی چاو زەق ناکەمەوە و هیچیش نەبینم. خەیاڵ دەڕوات و قاچ لەخۆوە ڕێگا 
دەبڕێت و چاو چ نابینێ. عادەت پێوەگرتنە دەمانبات و دەمانهێنێت. ئەو ئۆتۆمۆبیلە برێکی  

بوەستە بوەستە، وا دیتەوە  توندی نەگرتبایە کابرای خاوەن گۆپاڵم نەدەکەوتە بەرهەست.
بیرم، لەگەڵ دەرپەڕینی گۆپاڵبەدەستەکە باینجان و پیاز ڕژانە سەر زەوی و کۆکرانەوە.  

 ئەمەشیان ڕێکەوتی چوارەم بێ؟ دواتر چی بوو؟ 

ئا... ئا... هیچ نەبوو، گۆپاڵبەدەست گەڕایەوە سەیرێکی بازاڕی کرد و گورج تێی قووچاند. 
نێ نەیدیت. منیش خۆم عەبابەسەر و پەستەکلەبەرم دەتگوت ئەوەی دەیویست بیبی

نەدیتنەوە. دیارە لەو دەمەی چاوم بڕیبوە گۆپاڵبەدەست ئەوان بزر بوون. الشانێکی بە  
پەستەک لە زارکی الی شەقامەوە پێچی کردەوە لە قەڵەباڵغیدا تێچوو پنۆکێکی شان و 

من هەستم پێ نەکرد. دەبێ  پەستەک دیترا و نەدیترا ئنجا چی؟ عەبابەسەری لەگەڵدا بوو؟ 
 لە زارکی دیکەی بازاڕەوە بۆی دەرچووبێ... ئایا شوێنبزرییان لە گۆپاڵدار کرد؟ 

لەوانەیە پەستەکلەبەر بە ئانقەست ڕووەو الی جادە چووبێ هەتا گۆپاڵدار بەالی خۆیدا  
وە. ئایا  بکێشێ. دیارە کاغەز و ڕاسپاردە خراوەتە زەنبیلی عەبابەسەرەوە. گۆپاڵبەدەستم نەدیتە

بەدوا کابرا کەوت یان ئافرەتەکە؟ ئێرە شێرلۆک هۆڵمزی دەوێ. بەڕاست تەمەنیان چۆن  
ساڵی کەمتر زیاتر، بوو. ئەو بە عومرتر بوو لە   35بوو؟ وەک بۆی دەچم گۆپاڵبەدەست 

 پەستەکدار. 

ساڵی بۆ هەموو کارێک   35دە ساڵێکیان بەین بوو. عەبابەسەر سەرەژن بوو. بە عومر بێت 
ساڵی بۆ دڵداری و بۆ   25ت دەدا. هەر لە سیخوڕی هەتا دڵداری هەتا هەرچی بێت، دەس

خۆخستنە مەترسییەوە لەبارترە. ئافرەتی پەنجا ساڵی زڕە بۆ دڵداری، هەر دەتوانێ قاسیدی  
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دڵداران بێ... ڕاسپاردەش ڕادەگەیەنێ. ئەگەر مەسەلە دڵداری بێ ناشێ عەبابەسەر و  
 ێئاگا بن چونکە دڵدار غەریمی خۆی دەناسێ.پەستەکلەبەر لە گۆپاڵدار ب

ئەگەر مەسەلە سەر بە سیاسەتەوە بێ بڕیاری لێوە نادرێ، لەوانەیە هەردووکیان هەستیان بە  
گۆپاڵدار کردبێ، لەوانەیشە خۆپارێزییان تەقیەی عادەتی بێ... چوونی پەستەکلەبەریش بۆ  

ئەم پەستەکە زەق و زۆپە لە   الی جادە بێمەبەست بێ. خۆ دەبێت ڕوو لەالیەک بکا. باشە
ی لێدێ. چاکەت و  «عەسعەس مارابگیر »شاری وەها بەسرکە و کورکەدا وەک مادەی 

پانتۆڵ قات بوو بۆ شوێنبزری؟ یان کابرا لە دەشتەوە هاتووە بۆی نەکراوە جلک بگۆڕێ؟  
بەڵکوو دەرفەتی نەبووە یان جلکی چنگ نەکەوتووە. شکڵی شارستانی بوو. دەشتەکیش بووبێ  
خوێندنی تەواو کردووە. ئینجا چۆن ئەو بڕیارە بدەم بە دیتنێکی سەرپێیی بە پەلە. نەمکرد لە  
خۆی بپرسم! خەیاڵی پێچەڵپێچ سەریش گێژ دەکا... گاڵسێکی ئاو خواردەوە و جگەرەیەکیشی  
داگیرساند. دەستی برد میلی ڕادیۆکەی گێڕا. جندووکەکان قسەی پچڕپچڕیان کرد بە سەد  

 ستگەی بەدڵ بوو گژەگژی تەشویش تامی بڕیبوو.. زمان، یەک ئی

اتەوە. في االقتصاد ال قرت قرت بإذن البارىء عز و قرت قرت ساعة  هگێڕای. گێڕای و پێدا
ئەمەیان مۆنت کارلۆیە... گوێم لە کوردی نابێ، دەستم ڕۆشتبایە گوێی سەرۆک » ل ذوق کل

دەکردنەوە و لێم دەچریکاندن: هەی درۆزنە زلەکان  دەوڵەتە زلەکانم دەکێشا مەترێکم درێژ  
بۆچی فیشاڵە چەور و لووسەکەتان بە کوردیش باڵو ناکەنەوە... شەرتی پیاوان بێ هەر 

ئێستگەیەکی کوردی بکرێتەوە قوربانییەکی لەقەدەر حاڵی بۆ سەربڕم. پازدە بیست ملیۆن  
ادم نەکردی دیموکراسی و  کورد لێی خەسار بێ بایی شەتڕەنجی بۆ خەرج بکرێ. دەک بەزی 

دیکتاتۆریەتی درۆزن... چەند سەیرە ئەو درۆزنانە لە ئاست کورد ڕاستگۆن کە تێی 
 .«ناخوێننەوە، بە درۆش بۆی نابزڕکێنن...

میلی گێڕا: »ومن هنا یستعـ قرت قرت. صدق اللە الـ . قرت قرت چەگونە مستضعفين...«  
ین لە گۆشەی مەهاباد و سنە مستضعفین بەڵێ کوردەکە بۆ کوشتن و بڕ»میلەکەی ڕاگرت: 

 . «نین، چەنگیز و هیتلەرن... بە نەبوو بیت

میلی بە توندی بادا.. »قرت قرت قرت فی فلسطین المغتص. قرت قرت. گژقژ. تق«  
 ڕادیۆکەی وەها بە توندی کوژاندەوە چی دیکەی تین دابایێ جارێکی دیکە هەڵنەدەبووەوە.

ونەلووتی لێ فش بوون. بەقوونکی جگەرەکە دانووسا  قەفەزی سنگی پڕبوو لە خەفەت.. ک
نەفەسێکی قووڵ قووڵی لێ داگرت دووکەڵ خەریک بوو لە کونەگوێیانی دەرچێ... ڕێی نەبوو 
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دەرچێ. لە لووت و زاریەوە بە لوولە و بە باڵوی تێکیان کردەوە. هەردوو لوولە سەرەژێر 
 تۆژاڵ بە هەموو الیەکدا باڵوبوونەوە. هەورۆکەی زاریان سمی... تەوژمیان ڕەوییەوە و تۆژاڵ 

أمم  »ڕادیۆی هەموو دنیا بایی دووکەڵی جگەرەیەک شەپۆلی کوردی نادەنەوە. دەشڵێن »
درۆیەکی زل و زەبەندە، نە ئومەمە و نە موتتەحیدە. دەبوو بڵێن کۆمەڵەی دەوڵەتە  «متحدة

خستنەی  لەو پشتگوێ لێ کردی، چەندی دەکەمناڕێکەکان، هێی مامە ڕادیۆ بە ڕاستی لەزەتم 
زمانی کوردی ڕانایەم، چشم پێ ناکرێ. کەس چی پێ ناکرێ.. دەبێ بە تەمات بن ئنجا بە  

 . «زمانت دەدوێن. تا دنیا وەها بێ مەسەلەی ئێمە وەکو قاویت و ڕەشەباکەیە

ڕاست بۆوە بەرەو هۆڵ ڕۆیی، خێزان بەرانبەر تەلەفزیۆن کەوانەیان بەستبوو، سەرنجیان بۆی  
ە ئەسپایی کشایەوە. لە مەتبەخ ساندویچێکی بەسەرپێیانەوە خوارد. چایە هەڵمی لێ نەکشا. ب

هەڵدەستا، کووپێکی لێ تێ کرد و گەڕایەوە ژوورەکەی. ڕقی ناو دڵی لە ڕادیۆ نیشتبۆوە. گوێی  
 لە ترپەی دڵۆپەباران بوو. 

وە و ئەوەی هەڕەتی پەڵەیە. خوایە ئەمیشمان لێ نەکەیتە زمانی کوردی. ئەوەی دەغڵی چاندو
بەتەمایە بیچێنێ چاوی بڕیوەتە ئاسمان. هەوای لە ڕۆژان ساردترە، لە پاش نوێژی  

عەسریشەوە هەوری مەیلەو تیژ کردووە. هەستی ڕاگرت، دەتگوت بوونەوەر جێی بۆ دڵۆپە  
باران چۆڵ کردووە تا بە دڵی خۆی دابەزێ. چرتەچرتی سەرەتای پلووسکی سەربانی کەوتە 

ت و گوێی ڕاگرت، کووپە چایەی دەستی ڕاستی و جگەرەی دەستی چەپی  بەرگوێیان. دانیش
و بارانی بەپلووسک لەو دەمە دەوریان لە هەست و هۆشی دابوو، لە ناویان دەخوالیەوە. بۆ  

چەند دەقیقەیەک لە سێ سووچی شڵپەی پلووسک و هەڵمی چایە و دووکەڵی جگەرەدا 
م و دووکەڵی دەدیت. پلووسکی دەبیست. بە  پێچەبەدەورەی دەکرد. پێیانەوە ئارام بوو. هەڵ

جۆرێک کە نەیدەزانی چۆنی وەسف بکا، هەستی تێکەڵ بە تام و شامی ئەو هەڵم و دووکەڵە 
دەبوو، وێکڕا لەگەڵ ئاوی باران بە پلووسکدا نەرم نەرم پارچە مۆسیقای سێ ئالەتییان  

ی برووسکە پەردەی  دەڕشتەوە ناو دڵی. لە خۆی ڕازی بوو. گلەیی سوابۆوە. لەپڕ باڵچە 
. گرمە گەیشتە  کردن پەنجەرەکەی گەشاندەوە و بۆ یەک ترووکەی چاو ڕایەڵەکانی ئاشکرا

بەر گوێی، میناکانی لەراندەوە، سێ سووچەکەی لێ بۆوە بە هەشت سووچی ژوورەکەی، خۆی 
گرمەت خۆش بێ... دەڵێن بۆ  »و قەڵەم و کاغەزیش ئاکتەری چیرۆکی نەنووسراو...  

ە. نە کاکە گرمەی بەهارانە وەهای پێوە دەڵێن. کوڕە هەر کامێکیان بێ کیلۆی دونبەاڵن باش
. باران تینی دایێ. پلووسک بینی پێوە «لە دە دینار نایەتە خوار. بۆ ئێمەمانان مەالخۆرە نابێ

قدومت بەخێربێ. یاخوا پەڵەی تەواوت پێوە بێ. با ببارێ سبەینێ پاڵی لێ دەدەمەوە. »نا. 
دەی قوڕاوی بایی فلسێکە. پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ باریبایە نەدەچوومە بازاڕی  هاتووچۆی ناو جا



25 

. گورج شێوەی عەبابەسەر و پەستەکلەبەر و گۆپاڵبەدەستی هاتەوە بەرچاوان. پێیاندا  «میوە
هاتەوە هەر لەو کاتەوە کە سەرنجیان ڕاکێشا تا ئەو دەمەی لێی ون بوون. شتێکی تازەی 

ندە. دەبوو هەر خەیاڵێکی لێیان بکەم یەک یەک بە لیستە  بەبیردا نەهات. چەندە هەر هە 
ڕێکی بیەخم. چیرۆک وردە وردە کەرستەی تەواو دەبێ خۆ نەقشی بەرد نییە نەچێتەوە. 

زیڕەی برێکی ئۆتۆمۆبیل. ڕاکردنی گۆپاڵبەدەست. تێکەڵبوونی باینجان و پیاز. پێچکردنەوەی  
 شان و پەستەک. چی دیکە؟ 

جارێ با لەوە بگەین پەستەک شتێک نییە بۆ شوێن بزری لەبەر  ئەرێ چی دیکەی بۆچییە؟ 
بکرێ. پەستەک بۆ ئەوەی لێی ڕابێی وەک پێستی لەشی لێدێ. کوڕی چاک! پەستەکلەبەر  
خەڵقی شوێنێکە پەستەکی تێدا باو بێ. گەنجی ئەم کەرکووکە خەیاڵ لە پەستەک ناکاتەوە. 

ەک من نەهاتووە بۆ کەرکووک بەخۆی و کابرا لە دوورەوە هاتووە. بەاڵم کێ دەڵێ ئەویش و
پەستەکەوە نیشتەجێ ببێ! ئەگەر تا گەراج شوێنی کەوتبامایە و بمدیتایە بەرەو سلێمانی و 
کۆیێ سەفەر دەکا دەمگوت مەکە مەکەی تێدا نییە ڕاسپاردەی پێ بووە. ئەدی عەبابەسەر  

سۆسەی کرد؟ دەشێ   چووزانێ پەستەکلەبەر لە بازاڕی میوە بۆی ڕاوەستاوە؟ گۆپاڵدار چۆن
گۆپاڵدار بەدوا عەبابەسەردا هاتبێتە بازاڕ، ئەمما بەبێ خەبەر نە عەبابەسەر دەزانێ 

پەستەکلەبەر لە کوێیە نە ئەمیشیان ئاگای لە عەبابەسەرە... لەو بەینە دەبێ ژوانێک 
ێنم  بەسترابێ. لێرەدا ئاڵقەیەکی زنجیرە دیار نییە. چۆنی چارە بکەم؟ خەیاڵ بۆ کوێ بەرم کەل

 . «بۆ بگرێ

دەستێکی برد پاشەسەری پێ ماڵییەوە و خروویەکی مەوهوومی دامرکاندەوە. بە جارێ ڕمبەی  
باران و شڵپەی پلووسک هوروژمی هێنا و ژوورەکەی پڕکرد لە دەنگ و بەنگ، هەر دەتگوت  
دنیای نووستووی ناو مێشکی لە بەینی پەنجە و پاشەسەری بەو تۆزە خواردنە خەبەری بۆوە. 

ەی ڕەپەی واڵغەبەرزەی هاتەوە بیر کە دوای گەوزین تۆز لە خۆی دەتەکێنێ، هەر دەڵێی لرم
پێستی بە گۆشتەوە نەنووساوە وەهای دەهەژێنی و دەلەرزێنێ. کەر وەهای بۆ ناکرێ. گوێیان  
دەلەقێنێ و هیچی تر. گوێی بۆ الی هۆڵ شل کرد، هیچی نەبیست، زانیی خێزان نووستووە. 

عەجایب شەو وەها بە تیژی تێ دەپەڕی و هەستی »بۆ یەک دەچوو: سەیری سەعاتی کرد  
پێ ناکەم. سەیرە خەویشم نایەت. مەراقی عەبا و پەستەک و گۆپاڵ بۆتە گرێکوێرە، هەر  
دەبێ بتکەمەوە. حیکایەتێکت بۆ هەڵدەبەستم ڕاست و درۆ تێک بەستێ. درۆی ناچاری 

ە بازاڕی شینایی. هەرچی چیرۆکم خاڵەبەخش کراوە، کەسیش ئاگادار نییە چیم دیتووە ل
بخوێنێتەوە وا دەزانێ هەمووی خەیاڵکردە. دام نا منیش دکتۆرم درۆی خۆشکەڵە دەکەمە 

 . «ی بێ. چیرۆک بگونجێهپاڵپشتی دەرمان. دەمانەوێ نەخۆش ڕا
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دەستی برد تیلماسکێکی لە ترێیەکە قرتاند. یەک یەک و دوو دوو بۆڵووی دەخستنە زاریەوە. 
بۆ داگیرساند. تامی ترێ و قەفی دووکەڵ دنیایەکی بچووکی ئارامی بۆ   جگەرەیەکیشی

کاشکێ کێشەی ژیانیش وەک ئەم تامە  »هەڵدەنا. بیری بەسەر نەرمان و مەزرادا دەکشی: 
خۆشە لە دەماراندا دەگەڕا، گرێوگاڵیش هەر هێندەی دووکەڵی فشەڵۆک خۆی دەگرت. لە  

اتی موشکیلەمان بەملەوەیە. گۆپاڵ و عەبا و  هیچە موشکیلە بۆ یەکدی دەنێینەوە. قۆنتەر
پەستەک بۆچی تێک بهاوێن! چاوشێرکێ لەیەکدی بکەن. هێمنیی چەند بێئەرکە کەچی  

ی نەقشبەند و گەیالنی بێنە، کاکەحمەدیشیان لەگەڵدا بێ بە ڕجاکار هئاژاوە ئاسانترە. شا
ست دەبێتەوە. قەڵەم ناتوانن ئەم گۆپاڵە لە هەڕەشە بیەخن. یەک قەڵەم دە گۆپاڵی لێ ڕا

هەیە خۆی دەکاتە گۆپاڵی تۆقاندن. دەبوو گۆپاڵ بە خۆیدا بشکێتەوە کەچی وەک عەلیشیش 
. گورج بیری بۆ کەڵەشێرەکانی شەوی «چەتر لێ دەدا. کەڵەشیرە و خۆی فش هەڵدێنێ

ڕابووردوو ڕۆیی چۆن دوو جاران بانگیان دا بەر لەوەی خەو بەالیدا بباتەوە، بیری کردەوە و  
دوو جار بوو یان سێ جار؟ چەندێکی ئیمشەو گوێم لە جارێکیشی  »لەبەر خۆیەوە گوتی: 

 .«نەبووە

کەی دەنگی  »یەکسەر دوای ئەم خەیاڵە گوێی لە شڵپەی پلووسک و ڕمبەی باران بوو: 
کەڵەشێری ناو کۆڵیت لەم هەرایە بڕ دەکا؟ ماڵەکەشمان کەڵەشێری نییە لەبەر نێزیکی  

 . «ن هەیەبیبیسین. هەر کۆترەما

بە درەنگی شەو دەمارەکانی  کردنسەیرێکی سەعاتی کرد. درەنگ بووبوو دەتگوت هەست
کان داپچڕی... ڕاست  وخاوکردنەوە. باوەشکێکی بەش هەردوو شەویلەی وەک دەڕابەی دو

یرە و  هبۆوە بۆ الی دەستشۆر ڕۆیی. بە دەموچاوی تەڕەوە گەڕایەوە. ڕادیۆی بەگەڕ هێنا، قا 
ون... یەکیان لە باسی قادسییەدا بوو ئەوی دیکەش گەشتێکی بەرەو ژاپۆنی  بەغدا بەدەنگ بو

ماڵیان ئاوا بێ شەونخوونی دەکەن بۆ ئەوانەی کەمخەون، نەخۆش یان لە  »دەگێڕایەوە. 
. میلی گێڕا. شەپۆلگۆڕیی کرد بەسەر هیچ ئیستگەیەکەوە نەوەستا و ڕادیۆی  «مەراقدان

 کوژاندەوە. باران لەبەر گوێی بەدەنگ هاتەوە.  

هەقە پەڵەیە، قەندیل سێ کراسەی بەفری لەبەر کردووە. چەند دەگەشاینەوە کە هەوەڵ جار 
نەبێ دەرناکەوێ.   ترۆپکی سەرەکانی بۆز دەبوون. لێرەوە دیارە بەاڵم هەتا بەتەواوی سپی

لەبەر دووری چاو تێی بڕناکا. خۆ تۆزیش ناڕەوێتەوە مەگەر باران بیمرێنێ. هێی هێی چەرخی 
زەمانە چ سەروبنێک بەو خەڵقە دەکەی، خۆڕایی نەبوو پێشینان پێیان دەگوتی چەرخی  

بە  چەپگەرد. ئۆباڵی خۆیانیان لە ئەستۆی تۆ دەبەست. کوڕە بێدەسەاڵتیی خۆمانە دەیکەینەوە 
دەسەاڵتی فەلەک دەنا فەلەک چی بەسەر چییەوە. خۆی هەیە هەتا دەسەاڵتی هەبێ؟  
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گۆپاڵبەدەست فەلەک ناردوویەتی؟ فەلەک عەبا و پەستەک و گۆپاڵی کۆکردوونەتەوە؟ تێکی  
بەستوون؟ برێکی بە ئۆتۆمۆبیل گرت؟ ئێستا دەڵێین هۆی مادی دەمانبزێوێ. فەلەک بێ و  

دەسەاڵتین. خۆزی دەمزانی هێزی چەرخ و فەلەک بوو یان  مادە بێ ئێمە جارێ هەر بێ
بڕیاری مادە بوو لەو بازاڕەدا سێڕسکانەی نابۆوە. ئەدی چی بوو منی کرد بە شایەدی چاو  

بەستراو؟ من بە ڕێکەوت گەشتمە دیار تەختەی سێڕسکانە، ترێ و شینایی دەخلێکیان نەبوو.  
چووبامایە و هیچی بە عەبا و گۆپاڵم نەدیتانە.  لەوانە بوو زووتر یا درەنگتر بۆ ترێ و شینایی 

ڕێکەوت لە دەسەاڵتی فەلەک و دەسەاڵتی مادە بەدەرە مەگەر هەر خۆمان هەڵسووڕ و  
داسووڕێکی تێدا بکەین. تۆ بڵێی وەهابێ؟ هێزێکی دیکەی نهێنی نەبێ بەوالی چەرخ و مادەوە 

 دەست لەم جیهانە بوەشێنێ؟

ەبا و پەستەک و گۆپاڵ. هێزی نهێنی دەبێ لەو دەمەدا  منیش بەو حیسابە دەچمەوە ڕیزی ع
منی گەیاندبێتە بازاڕ. هەرماوە چیرۆکیشم بۆ بنووسێ، هێزی نهێنی بمباتە بازاڕ و بمکاتە  

شایەدی سێڕسکانە و چاویشم ببەستێتەوە؟ دواتر بە نووکە سووژن ئاگادارم بکاتەوە؟ ئەمەیە  
حیسابە ڕازی نیم. بەم دوعایە ناڵێم ئامین.   دەتبەمە سەر ئاو و ئاویشت نادەم. بەخوا بەم 

فەرموو هێزی نهێنی چیرۆکم بۆ تەواو بکە یان چاوم تیژتر بکە تا بتوانم سێڕسکانەی ژێر  
پەردە بخوێنمەوە. پەردەی چی و چاوی تیژی چی، بەو عەزیمە چریسکەی سەعات و زنجیر  

ی درێژ کرد بۆ  و مەچەکی پەستەکدار نەبوایە هەر نەشدەهاتە بەرچاوم. کە دەست
باینجانەکان قۆڵی سەعاتەکەی کەوتە بەر ڕووناکی. زنجیرەکەشی گەشایەوە. سەعاتی وەها  

 چریسکەدارم نەدیتبوو بۆیە زەینی ڕاکێشام. دەتگوت پشکۆی ئاگرە. 

ئیستا بە چاکی دێتەوە یادم، سەعاتەکەی لە دەستی ڕاستی کردبوو. وەها نەبایە ڕەنگ بوو  
تەی لە من بوو. کێ سەعات لە دەستی ڕاستی دەبەستێ؟ ئەم  نەیبینم چونکە الی ڕاس

عادەتگۆڕییە بۆچی؟ بەڵکو کابرا چەپەوانە بێ؟ خەڵق سەعات لە دەستی چەپە دەکەن چونکە  
ئەرکی لەسەر نییە. دەستی ڕاستە هی ئیشە سەعاتی پێوە خۆش نییە، سەعاتەکەشی لە شکان  

. بەاڵم چ دادی من دەدا پەستەکلەبەرێک  نزیک دەبێ. ئەم کابرایە چەپەوانە نەبێ بێ زەوقە
چەپەوانە بێ! دنیا پڕە لە هەموو شت ئینجا چ فایدە؟ تەیموور شەل بوو، ڕەزاشا کەچەڵ بوو.  
خەلیفەیەکی کۆن زاربێگەنی بوو. پەستەکلەبەر چەپەوانە بوو. چش تەنکە ڕدێنێکی ڕەشیشی 

بڵێین چی؟ سمێڵ ڕەنگە ساختە   بە الشەویالنەوە بوو. شاڵاڵ ئەمیشیان بۆ سمێڵ و برۆیەکانی
بێ ئەمما برۆ هەر بۆیاغ هەڵدەگرێ. بە زۆری برۆ ڕەشن مەگەر سوورکاڵێک برۆی زەرد بێ. 
ئەمیان گەنم ڕەنگ بوو... ئەگەر پێستی ڕووی ڕەنگ کردبێ دەبێ دەست و ملیشی هەروەها.  
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چەپەوانەی  برژانگەکانی، مووی سەری نەخێر ئەم هەموو ماکیاجە کاری کردن نییە. کابرا 
 گەنمڕەنگ بوو. 

دەستی بۆ قەڵەمەکەی برد و بیسمیلالی لێ کرد و وەک سفتاحی خاوەن دووکان لە شێوەی  
ساڵی پەستەکلەبەر، چەپەوانەی گەنمڕەنگ، سمێڵڕەشی  35تێبینی ئەمەی نووسی: کابرایەکی 

 بە تەنکە ڕدێنەوە. سەعاتی مەچەکی ڕاستەی وەکوو پشکۆی ئاگر چریسکایەوە. بە

 اتنەوە. هتەکەیدا دیار بوو چەپەوانەیە لە دا سەعا

لەپڕ قەڵەمەکەی وەها هەڵبەزییەوە دەتگوت لە ترسان سڵەمییەوە. بە بزڕکانی ڕوویدا دیاربوو  
فکرێکی تازە هەستی گەست. چاوی لە چووق نا و دەستی چەپەی بۆ نێوچەوانی برد. پشتی 

 هەواوە حەپەسا:   گەیاندە پاڵپشتی کورسییەکە. قەڵەم لەناو پەنجەکانی بە 

خۆیەتی سوێندی لەسەر دەخۆم خۆیەتی. هەش بە سەرت حەمەی حاجی مراد ئەگەر  
ئەوەی بۆی دەچم ڕاست بێ. چۆن ڕاست نییە. لەبن چەرخی فەلەک یەک چەپەوانە هەیە  

لەو عومرە لەو شێوەیە. گۆپاڵدار پاسەوانی بوو. بە ئایەت سەرو دەمانچەیان لەبن جلکان  
ەپەوانە، چەپەوانەی ڕاستان، کوڕە مەرگەمووش. بۆ شاردبۆوە. ئەمە زۆرابە و ڕاستان، چ

حەمەی فەقیر ڕاستە و چەپە فەڕقی چییە؟ ئێستە چی بکەم چاکە؟ حەمە تەلەفۆنی نییە.  
بەم درەنگە و لێزمەیە سەیارە چەنگ ناکەوێ. بە پێیان بچم؟ لە خۆم ئەمین نیم. پۆلیس  

ڵە دەچێ. ئەمەیە  چی پێ بڵێم؟ نەخێر پۆلیس یەکجاری دەست نادا حەیای ئەو ما
کونەمشک دەبێتە قەیسەری کەرکووکیش دەبێتە کونی دەرزی. باوکم هەڵستێنم پرسی پێ  
بکەم؟ بێ فایدەیە ئەو بێچارەیە چی پێ دەکرێ. هەر هێندەی منی لێ دەزانێ وەک منیشی  
پێ ناکرێ. بەو شەوەی تۆف و بەرەبەیان، تەنیا چارە ئەوەیە حەمە ئاگادار بکەمەوە، ئەگەر  

لە کار نەترازابێ. حەمەی بەدبەخت ژن لە دنیا قات بوو؟ کەس نەما چاوی تێ بڕیت کار 
گێالس نەبێ؟ پارەی باوکت هەر بۆ ئەوە بوو دەردی سەری پێ بکڕیت؟ تف لە هەرچی 

 پارەی دنیا هەیە ئێستە لەگەڵ ئەژدەهای چەپەوانە چۆناوچۆنی دەردەبەیت؟  

تبوو هەر بە بیستن ناسیوەتم بەاڵم دیتنی بۆچی بنگیوە هەبێ ئەم زۆرابەیە. خۆ من قەتم نەدی
بوو؟ دنیا دەزانێ چۆن نفووراتیکە. کەس نییە نەیناسێ. منداڵی پێ ژیر دەکەنەوە. دەبوو لە  

دوازدە سوارەی مەریوان بێ. ئەو بەینە لە نزیک ئومەرمەندان دەورەی لێ درا. کەسی 
ن برد، دوو کەسیشی لە ناحەزانی  لەگەڵدا نەبوو خۆشی دەرباز کرد و دوو دەمانچەشی بەتااڵ

بەردانەوە. لێی فروسماوە نائەنگوێرێ کەللەی بەتاڵی خۆم! چۆن لەو دەمەی ناو بازاڕ  
ێنێ. حەمەی هات تازە سەد جاران دەست شکاندنەوە سووتووە جگەرەیەک ناهکوێراییم دا 

حەزی لە   بەدبەخت، هەر دەڵێی بۆ ئەوەی لە دواڕۆژدا حەمە بەربەاڵبێ ئەژدەهای چەپەوانە
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گێالس کرد. دەڵێن گێالسیش دڵی بۆی دەچوو. کوێخا تۆفیقی باوکی بە مەسەلەکە ڕازی 
نەبوو. گۆیا گێژاوی زۆرابی لە کچەکەی دوور دەکردەوە. بەڵێ دەوڵەتپارێزیی کرد هات بۆ  

کەرکووک، دەک هاتنت بەخێر نەبێ. خێری چی و ترخێنەی چی. زۆراب تاعوون و سیلە لێ 
 یە. دەربازبوونی نی

کوێخای نەگبەتی! زۆراب کفری نەکرد کچەکەتی خۆش ویست. ئەدی خزمی خۆت نییە؟  
دام نا تۆی بە خزمایەتی بەخشی، خاتری گێالسیشی بۆ خستیتە پاڵ خزمایەتی، حەمە بۆ  

کوێ دەبەی؟ گێالست بەشوودا یان مەرگ؟ حەزت لێ بوو بێوەژن بێ؟ یان عشقی پارەی 
ێنن، دەیکەنە تۆق دەیخەنە  هلە قۆڕە خەیاڵی خۆیان نا مام مراد بووی؟ پیربۆزەکان واز

 ئەستۆی ئەوالدیانەوە. هەتا کەلەشیان نەبینی پاشگەز نابنەوە.  

لە کورسییەکەی ڕاست بۆوە ڕۆیی بۆ الی هۆڵ. دڵی مێروولەی دەکرد بۆ حەمە. برادەری 
ۆیە، تاقانەی  بوو، لەوەتەی هاتووەتە شار یەکدییان ناسیوە، حەمە کوڕێکی مەردە و لەسەرەخ

باوکیەتی. لە منداڵییەوە ئۆگری فەرمانی بووە و قسەی نەشکاندووە. هەر باوکیشی گێالسی بۆ  
و  دۆزییەوە. کە خوازبێنی کرا جارێ کەس نەیدەزانی زۆرابی بەدواوەبووە. گێالسی وەها گەش 

دەدا،   یەتی، مەکتەبی تەواو کردووە و یاریدەی باوکیێنانهژیر و بەرچاو، حەمەش هەڕەتی ژن
باوکیشی کیسەی بۆ کردووەتەوە ئیتر چۆنی لێ ڕاوەستێ؟ کێ بووکی وەها نازداری چنگ 

دەکەوێ؟ دە ڕۆژێک دەبێ لە باوەخوند گەڕاوەتەوە بۆ ماڵی حەمە. مستەفا ئەمانەی بە  
خەیاڵدا دەهات و تێیان دەگەیی و پێشیان ڕازی بوو بەاڵم دڵی بە شتێک ئاوی  

یرە بە وێڵ و تەرتیبە چۆن مەسەلەی زۆرابی لە حەمە نەدەخواردەوە. ئەم گێالسە ژ
نەگەیاند؟ زۆراب لەوانە نییە حیسابی بسڕێتەوە. گێالسیش ئەمە دەزانێ، ئەگەر نەزانێ  

گێالس نییە. لە ڕووم نەهات بڵێم حەمە گیان ئەمەم بۆ ڕوون بکەوە، خێزانت پێی نەگوتی 
 پێشتر فاڵنەکەس بەتەمای بووە؟

نییە. نەگوتراوە و ناگوترێ. مادەی وەها ناسک هەتا سەر بە   مەسەلەکە هی لەڕوودان
فەاڵکەتەوە نەگەیەنێ قسەی لێوە ناکرێ. شەرم و شکۆ زاڵە بەسەر هۆش و بەرژەوەند. سەد  

 مەسڵەحەتی گەورە لەبەر شەرم باسی ناکرێ و دەمرێ. ئەمەش هەروەها الحەولە وەال.

ە پەنجەرەی هۆڵەوە چاوێکی بڕییە تاریکایی  بەمال و بەوالدا هامۆشۆیەکی بێ ئامانجی کرد و ل
دەرەوە. لە ڕەپەیڕا دیار بوو باران بە لێزمە دەباری. دانیشت، پەنجەی دەستەکانی تێک 

ترنجاندن و وەک کاڵو خستینە سەر ئەژنۆی. بێئۆقرەیی لێ دەتکایەوە، لە کەمەری بەپشتەوە 
 دەتگوت کێلەقەبرە قیت وەستابوو. 
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وولەی ستوونی بەسەر زەوییەوە چەقی بوون. دوو قامکی بە دەوری  هەردوو قاچی وەکوو دوو ل
یەکدیدا سووڕیان دەخوارد. چاوەکانیشی پەردەی ناو مێشکیان دەخوێندەوە. تارمایی خوێن و  

دەمانچە. بەخۆی نەبوو دەستی لەو تارماییە وەشاند و بەالوەی نا. سەعاتی مەچەکی  
اوە لەبەر هاژەی باران گوێم لێی نەبووە.  مەال بانگی د»تریسکایەوە. خێرا سەیری کرد: 

ئۆخەی هەر نەبێ بەیانە، شەو شریتپێچی کردبووم. سەعاتێکی دیکە نابا ڕووناک دادێت.  
تاکسیش پەیدا دەبن. سەرخەوێکی گورگانەی بۆ دەشکێنم هەرنەبێ نیو سەعاتێک بنووم  

 . «انێ بەتالووکەمکفتۆکۆی لەشم دادەکەوێ. ناچمە نوێنەوە نەکا خەوم تیر بێ، کەسیش ناز

پەتوێکی بەخۆی دادا و لەسەر تەختێکی هۆڵ درێژ بوو. هەستی ئەوتۆی بە شەکەتی کرد  
نەتوانێ چی دی خەست بیر بکاتەوە لە موشکیلەی حەمە. بێ ئارامیی سواندبووی. هەر  

گەاڵڵەیەکی بە دڵدا تێدەپەڕی لە خۆوە دەڕما. دوو باوەشکی لەسەر یەکدی هاتنێ و هەستی  
ە لێزمەی باران بوو. پڕووشکەکان پنۆک پنۆک بەسەر شەبەنگی سەرەتای خەویدا  تێکەڵ ب

ی ئافتاو هێنایەوە دنیای پڕ هەستوخوست. لە پێشەوە «کاکە! کاکە»دەنیشتنەوە تاکوو 
زڕەدەنگ و ڕەنگێکی بەدی کرد هیچ مەعنایان نەبوو. پەردەی خەو لەسەر هۆشی  

نەوە بە هۆڵ، پلووسکیش پێوەندیی بە بارانەوە  نیوەنووستووی هەڵستا ئینجا چوار دیوار بوو
پەیدا کرد. ئافتاو، جارێ، لە چارچێوەی گەورەتر بوو، نەترنجابووە ناو سیناریۆی پاش 

 هەڵدانەوەی پەردەی خەو.  

 .«ها ئافتاو گیان چیتەوە؟»

کاکە لە هۆڵی وا سارد و سڕ بە پەتوو سەرمات دەبێ. سەرلێفێکت بۆ بێنم یان دەچیتەوە  »
 .«ی خۆت؟ژوور

 « سەرلێفی پێ ناوێ وا تازە هەڵستام.»

سەعات حەفت بوو نەیدەزانی ڕۆژ هەاڵتووە یان ماویەتی. هەور و باران تەمی خۆیانیان  
 بەسەر ڕووناکییدا هێنابوو. 

 . «چایەت حازر کردووە؟»

 . «چایە حازرە، هێلکەت بۆ نەکوڵێنم؟»

 تا هێلکە دەکوڵێ حەمە چی بەسەردێ؟ 
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. دوای سێ دەقیقە چایەی گەیشتێ. بە  «ناخۆم، خێرا ئیستیکانەیەکم چایە بگەیەنێهێلکە »
پەلە خۆی تەیار کرد و مشەممای بەسەر جلکاندا هێنا و ملی نا بۆ دەرەوە. بەڕێوە ئافتاوی 

 .  «تێ گەیاند ئیشێکی هەیە وەخراندن هەڵناگرێ 

 «زووش دێمەوە دڵت هیچ نەکا.»

حەمە ڕۆیی »بەپێیان بیست دەقیقەیەکی دەوێ«.  جادە چۆڵوهۆڵ بوو. بەرەو ماڵی 
 ملەچەرخێی لە جادە دەکرد بۆ تاکسی. زۆری نەبرد تاکسی پەیدا بوو.  

 «لێخوڕە بۆ ئەوبەر. کاکە گورج کە.»

هەندی چەند قومێک لە جگەرە بدەی گەیشتە گەڕەکی ماڵی حەمە. لە نزیک ماڵیانەوە دڵی  
ند. چەند هەنگاوێک ڕۆیی و گەڕایەوە، پارەی دایە  پتری لێ دا. لەبەر دەرگایان تاکسیی وەستا

شۆفێر و بەڕێی کرد. هەمان دەرگە و دیوار و ڕیزە خانووی بەر لە چەند ڕۆژێک بوون کە لە  
سەردانی حەمە دیتبوونی. هەر بارانەکە ڕەنگێکی لێڵی لەو دیمەنە هەڵسووبوو. هەموو شتێک 

 وەکو خۆی بوو.

 »سا خودایە من بە سەهوو چووبێتم«. 

چووە ناو دەرگەکە. دوودڵ بوو. ئەو ناوە خەبەرێکی ڕانەدەگەیاند سەر بە بنیادەمەوە بنێ و  
حەمە و گێالسی تێدا بەدەنگ بێن. سروشت لە وتووێژدا بوو بە زمانێک کە هەر خۆی تێی 
دەگا یان تێی ناگا. تەڕە زەماوەندی بۆخۆی دەگێڕا. گیانلەبەر دەوری لەو زەماوەندەدا نەبوو.  

رگە بدەم یان ڕێ و ڕێ بگەڕێمەوە؟ چ بەو خەڵقە بڵێم؟ بۆچی وەها بەو شەستبارانە  »لە دە
خۆم خانەبەدەر کردووە؟ جارێ کەس لە نوێن دەرنەچووە، جومعەیشە دایەرەی حکوومەت و  

قوتابخانەکان کەسیان بۆ ناڕوا. جادە دەڵێی چۆڵی قڵفەیە. بگەڕێمەوە؟ ئۆقرە ناگرم تا تێ  
 دەگەم چ باسە«. 

انووی سەر ئەو جادەیە بێ باخچە بوون، ژوورەوەیان وەک سندوقی داخراو بوون و  ڕیزە خ
چاو نەی دەدیتن. دەبوو دەرگا بکرێتەوە ئنجا پەردەی ئەو دیوی دەرگە وەکو زمانی نێوان 
دوو لێوی بەش دەرکەوێ. دەستی بۆ زیل برد بەخۆی گوت دەڵێم ئیشم بە حەمە هەیە و  

گوێی لە زڕەی بوو. تاوێک دوای دووهەم جار دەنگێک لە    لێی بەپەلەم. پەنجەی پێوەنا و
ژوورەوە گوتی کێیە؟ دەنگی حەمە بوو، هەرگیز ئەوەندە خۆش نەهاتبوو بەرگوێی.. خۆی پێ 

 ناساند و چووە ژوورێ... حەمە خەواڵوو بوو. پێوەی دیاربوو شەوێکی ئارامی ڕابواردووە. 

 . «ردەفەرموو دانیشە با بچم سۆبەیەک بهێنم هەوای سا»
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 . «سۆبەی پێ ناوێ کاکە حەمە، سەرمام نییە»

 دانیشتن. حەمە بەدەنگ هات. بەدەنگ هات. 

 ؟ وەزعی حەمە عادەتی بوو. «بەو سبەینەی وەها تۆف خێرە ئیشاڵال، خۆ هیچ نەقەوماوە»

 .«شوکرێ هیچ نەقەوماوە، هەر ویستم بتبینم بۆ قسەیەکی هاکەزایی»

 .«ماڵەوە بڵێم بەرچایی حازرکەن. مەعیەن هیچت نەخواردووەڕاوەستە کاکە مستەفا، با بە »

 .«پیی ناوێ کاکە حەمە»

 . «چۆن پێی ناوێ. سەرت لە قەبرستان نەداوە»

 پاکەتە جگەرە و کفریتی بۆ دانا و بەرەو الی ماڵێ ڕۆیی.

مستەفا تەنیا مایەوە. بەژوورەکەیدا نۆڕی، بزەیەکی هاتێ »ئەگەر چیرۆکنووسین هێنابامایە  
ە دەبوو شێوەی ژوورەکە هەڵگرمەوە و ورد ورد وەسفی بکەم. ژەنگی شێلمانەکان و درزی ئێر

دیوارەکانیش وێنەکێش بکەم. خانووی شەعبی، دەوڵەمەندێکی کەونە الدێیی وەکو حاجی 
مرادی تێدا بێ دەبێ هەر ئاوا بێ وەک هەیە. کۆنە تاقمێک و مافووری نیوداشت و تەپڵەکە 

پەنجەرەی تەنک و تەسک. دەشڵێن دەبێ چیرۆک وەکوو فیلمی  جگەرەی هەرزان. پەردە 
سینەما و وێنەی سەر کاغەز هەموو وردییاتی تێدا دیار بێ. گۆیا چیرۆکیش هونەرێکە بە  

پێوانە و کێشانە. بوعدی دەروون و بوعدی کۆمەاڵیەتی و نازانم چی و چی هەبێ. چیرۆکیان 
ناوەڕۆک و سەد مسیبەتی خوای لێ دەوێ.  کردووە بە نوێژ، دەستوور و هەلومەرج و ڕوکن و 

ئەدی ئەو هەموو چیرۆکەی لە خۆوە بێ نووسەر و بێ هەلومەرج وەکوو دونبەاڵن عارد 
دەقڵێشنەوە و پەنجا زۆراب و حەفتا گێالس و حەمە تێک دەئاڵێنن لە چییان کەمە؟ مانگێک  

دە قسەی  خەریک بامایە گۆپاڵ و عەبا و پەستەکم بۆ خەلق نەدەکرا. کوڕە گوێ مە
ڕەپەی پێی حاجی مراد و   .«هەڵپاچراوی لەدەقدراو، ئازا بە بۆ خۆت شتێکی بەتام بنووسە

حەمە شریتەی فکری پچڕی و هاتنە ژوورەوە. حاجی بەخێرهاتنی کرد و کمێک دانیشت و  
بە بەهانەیەک ژوورەکەی بۆ بەجێ هێشتن. دەیزانی ئیشیان بە یەکدی هەیە. هێشتان  

ۆش نەکردبوو گێالس بە سینیی بەرچاییەوە هاتە ژوورێ. بزەیەکی  سەرپێکی وتووێژیان خ
ی بەرەو مێوان شالندەوە و  «کاکە مستەفا بەخێربێ»لەسەر لێوان بوو. لە نێو دەرگاوە 

. دەرفەتی نەدا بگەڕێتەوە، بەقسە  «بژیت گێالس خان»سینییەکەی لەسەر سێپایەک دانا. 
دی و ماندووشم کردی، شاڵال دوێنێ  وا بەم سبەینە بێ وەختە خەوم زڕان»ڕای گرت: 

 .«مێوانی عەسرانە و شەوانە مەشغووڵیان نەکردبیت. تازەبووک سەربەمێوانن 
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ئەوەی ڕاستی بێ، کاک مستەفا، دوێنێ عەسر هەر پوور ئایشێی حاجی برایم سەری لێ  »
. »ها ها  «داین. لە بازاڕ دەگەڕایەوە ڕێی کەوتە بەر ماڵی ئێمە سیلەی ڕوحمی بەجێ هێنا

دەسا خۆ  » )مستەفا لەگەڵ خۆیدا گوتی( یەکسەر لە بازاڕەوە بۆ ئێرە«، ئنجا بە دەنگی بڵند: 
من ئەم پوورە، پوورە کێ؟ پوورە ئایش ناناسم ئەمما ئەگەر پیازی بەزەنبیلەوە پێ بووبێ ئەوا  

 .  «ناسیم

 ؟«اوەتەوەئنجا کەی خەڵق بە پیازی چی و زەنبیلە ناسر»گێالس نەختێک خێسەی لێ کرد: 

ئێوە چ دەڵێن پیازی چی و زەنبیلەی چی؟ من پوور ئایشم نەدیت  » حەمە بەدەنگ هات: 
دوێنێ نیوەڕۆ هاتە »؟ گێالس توند خۆی گرتبۆوە بە دەنگێکی ئاسایی گوتی: «کەنگین هات

ماڵمان، تۆ چووبوویتە دەرەوە هەر منیش دیتم مامۆژنم نووستبوو. ڕاستییەکەی ئەمانەتەکی 
 . تیالکی چاوی بڕیە مستەفا.«هێنایەوە منی ال بوو

 حەمە ویستی زیرەکی بنوێنێ گوتی: 

؟  «بازنە مارپێچییەکەی لێ وەرنەگرتبیت نموونەی لەسەر دروست بکا بۆ کچەکەی»
 . « شتێکە هەروا. خۆت دەزانی ئیشی ژنان چۆنە ئەوە نییە بۆ پیاوان باس بکرێ»

ەدیتووە. حاجی برایمیش هەر لەگەڵ  تۆ ئەم پوور ئایشەت ن»حەمە ڕووی لە مستەفا کرد: 
ماڵی گێالسدا هاتن بۆ کەرکووک، جارێ تازەن. پوورە ئایش شیریشی داوەتە گێالس بە  

 .  «چاوی کچەکەی خۆی سەیری دەکا...

دوێنێ لە بازاڕ دیتم  » مستەفا سەرێکی تەکاند و ڕووی لە گێالس کردەوە و گوتی: 
کانی باڵوبوونەوە، کابرایەکی پەستەکلەبەر ئافرەتێکی عەبابەسەر زەنبیلەی لێ کەوت پیازە 

بۆی کۆکردنەوە. خۆیشی زەنبیلەی لێ کەوت و باینجانەکانی تێکەڵ بەو پیازانە بوون. ئەمما  
حەمەگیان کابرا سەعاتێکی لە دەستی ڕاستی بەستبوو ئاورینگی دێنا دەتگوت ئاڵتوونی 

 . «بیستوچوارە

بگات. لێی ڕوون بوو دەمودووی مستەفا   گێالس هەر ئەوندە بزڕکا کە چاوی سەرنجدەر تێی
پوورئایش  »دۆستانەیە. دەستی بۆ بەر زاری برد گۆیا باوەشکی پێ دەشارێتەوە، ئنجا گوتی: 

نەختێکی گێڕایەوە بۆم. باش بوو تەڕوتووشی نەبوو دەنا قوڕاوی دەبوون خۆی و پیازیشی.  
 . «دەچم چایەتان بۆ دێنم
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لە دڵیشدا مەسەلەکەی ئەم دیو ئەو دیو دەکرد.   مستەفا دەستی بە خۆراکەوە خەریک بوو،
پێ دەچوو ئەو ترسەی تێدا نەبوو کە لێی تۆقیبوو. زۆرابی تێدایە بەاڵم هەڕەشەکەر نییە.  

 پوور ئایش خەریکی ماڵکاولیی گێالس نابێ. گێالسیش پێوەی دیارە ئاگاداری هەموو شتێکە.  

ە و خێرە. چ بە حەمە بڵێم؟ بۆچی »چی لە گێالسم بیست هی ناوبژی و چارەسەرکردنە، ڕوو
لەگەڵ ئەم خەیااڵنەدا وەها ڕادەسایە خواردن و قسەی تێوەرێخی بەدوا یەکدیدا   «هاتوو؟

 ڕێی بە حەمە نەدا بیر لە پرسیار بکاتەوە. جارێ هیچ وەاڵمێکی بۆ ساز نەدرابوو. 

ەتان هی  . ماستەک''ئاشکرات ناکەم'' دەسستت خۆش بێ گێالس بۆ هێلکەڕۆنی وەها بەتام »
لە یاروەلی بەپشتەوە ماستی چاکی لێ چنگ  ''دەڵێم بۆ قەرز هاتووم''کوێیە حەمەگیان؟ 

 . «دەکەوێ! چۆن چۆن کاکە حەمە؟ گۆیا چیم لە دڵدا بێ؟ نە سەغڵەتم و نە هیچ

 گێالس شیروچایەی هێنا بە شەکری زیادەوە:

 . «بە ئارەزووی خۆتان شیر لە چایە بکەن »

بژیت گێالس خان. بەخوا هێلکەڕۆنەکەت »روو لە دەستدا:  مستەفا ڕووی تێ کرد، پا
 . « فرتەنەیەکە بۆ خۆی. من خەریکی ئەم تامە خۆشەم حەمە وا دەزانێ بە هەڵپەم

حەمە زمانی لە زاری گێڕا، ڕێی قسەی خۆش کرد و گوتی: مستەفا گیان دڵت گرێیەکی 
 تێدایە.

. ئێستا بۆت باس دەکەم چی '' درابوودرۆی بۆ ساز ''کاکە حەمە نەگرێیە و نە موشکیلە »
 . «هێناومی، گێالسیش هەر خۆتی بۆ متمانە

گێالس خەریک بوو جێیان بهێڵێ بەاڵم نیازەکەی بەتاڵ کردەوە و چەقی. پشتی لە پەنجەرە 
کرد، ڕووی بەرەو ژوورەوە. مستەفا نانەکەی بەزیاد کرد و فڕێکی گەرم و گوڕی لە  

استییەکەی هاتبووم بێگارێکت پێ بکەم )لە تیالکی ڕ»شیروچایەی هەڵماوی دا و گوتی: 
 .«چاوەوە دەیدیت گێالس ڕاوەستاوە( بەاڵم هەر بەڕێوە بووم ژێوان بوومەوە

بۆ ژێوان دەبیتەوە؟ نەکەی پێمدا ڕانەپەڕمووی؟ بڵێ بزانم بێگارەکە »حەمە چاوی تێ بڕی، 
 «چییە؟

اڵ بێ کە هاتە سەر  خۆت دەزانی، حەمە گیان پیاو چەندێکی لەگەڵ دۆست یەک م»
تەکلیفی پارە ترسی لێ دەنیشێ. بڕوات بێ بە شەرمەوە و لە ناچاری تەکلیف لە باوکم  

دەکەم بۆ پارە. )هەستی کرد گێالس خاو دەبێتەوە(. بەینێکە ئەم خرتە خرتەم لە دڵدایە،  
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شەرم دای دەگرتم هەتا ئیمشەو هەزار خەیاڵم کردەوە و هەزار جەوابی خۆمم دایەوە ئنجا  
 . «بەتەواوی ترسم لە تەکلیفەکە شکا و وا

»هەی بێقەزا بی مستەفا، بەینی ئێمە کەی شەرم و کۆمەکردن هەڵ دەگرێ خۆتی تێدا وەها  
هەناسەسوار بکەیت؟ دەسا بەم زەوادە پێویستم هەبێ شەرم ناکەم چاکەتەکەت لەبەر  

 دادەکەنم«. 

ینی من و تۆ نییە، هی بەینی حەمەگیان منیش هەروەهام لەگەڵ تۆدا، بەاڵم ئیشەکە هی بە»
باوکم و باوکتە. ئەمما گێالس خان بڕوات ببێ من لەو کێشەیەدا شەو لەگەڵ خۆم فکرم  

دەکردنەوە، هەر ناوناوە یەک باینجان و پیازم دەهاتنەوە بیر، تا دوای مەال بانگدان نەنووستم.  
م نەکا دوودڵی  سەعات حەوت کە ئافتاو لە هۆڵەکە بەخەبەری هێنام یەکسەر بۆی دەرچوو

 .«دام گرێتەوە

دە بڵێ مەسەلە چییە؟ تۆ هەر کوتەکوت بەدەوری  »حەمە قسەی لێ وەرگرتەوە: 
 .«نیازەکەتەوە دەکەی نوختەیەکت نەدرکاند

کاکە حەمە، مەسەلە ئەمەیە: باوکم بەتەمای شەراکەتێکە لەگەڵ حاجی سەلیمی »
. گوتم بەڵکوو باوکت دەسقەرزێکی برینداراغا، پارەی تەواوی نییە بە ڕیاش قەرز وەرناگرێ

 .«بداتێ

 حەمە قسەی پێ بڕیەوە: 

باوەڕناکەم باوکم نکووڵی لەو قەرزە بکات هەر ئەوەندەیە لە پارەکەی ئەمین بێ. خۆت  »
 .«دەزانی دەستەی پێش ئێمە نەختێک وەسواسن 

قسەم ماوە.  »مستەفا چاوێکی لە گێالس کرد و بە ڕاوێژی »بووکێ گوێت لێ بێ« گوتی: 
جارێ بە ڕێگەوە بووم ساردبوومەوە. لەبەر دەرگە دابەزیم خەریک بووم ڕێ و ڕێ  

بگەڕێمەوە. دەزانی کاکە حەمە، پیاو لەگەڵ خۆیدا لێک دەداتەوە و باوەڕێک دەهێنێ، دواتر  
 .«شتێکی دیکە دەبینێ و قەناعەتی دەگۆڕێ کە ڕووبەڕووی خەلق خوا بوو

 « مستەفا گیان بۆ قەناعەت دەگۆڕیت خۆ...»

 . «بوەستە کاکە حەمە جارێ ماومە»

هەر کە لەناو دەرگەتان ڕاوەستام و دەستم برد زیل لێ بدەم بەدڵمدا هات هەرچی لەگەڵ  »
ان! بنیادەم  خۆمدا گوتبووم ڕەنگە بێبناوان بێ. کێ دەڵێ شەراکەت سەرەوخێرە. گێالس خ

زۆر سەیرە. بە موویەک دڵی دەگۆڕێ. تەنیا دیتنی ئەو دەرگە و دیوارانەی وەها ئارام  
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بێدەنگ و بێنیاز بەندوباوی شەراکەت و خوولیاکانی شەوێی تێک پێچایەوە. دەتگوت  
 . «کوڕەکەی بەر لە چارەگە سەعاتێک نیم. سەریشت دێشێنم گێالس خان

 . «دێ، تۆ تاکە برامیبێقەزا بی کاکە مستەفا چۆن دڵت  »

ئاخر گێالس دەمەوێ فەلسەفە لێ بدەم. خۆت دەزانی بەدبەختی وەکوو من لە  »
خوێندنەوەوە سەد خەیاڵ ڕووم لێ دەنێ، زۆریشیان سەر بە ئاکامی ناخۆشەوە دەنێن. ئەمما  

واش دەبێ الپەڕەی کتێبێک پیاو ئامادە دەکا بۆ ڕووداوی بە سفتۆسۆ کەچی پەڕ هەڵدەداتەوە 
او بەسەر خۆشیدا دەچێ. منیش ئەم سبەینەیە وەها بووم، بە دابەزینم لەبەر دەرگەتان  لەنک

چی بە شەو هەڵم نابوو لە خەیااڵت و شەراکەتی نێوان باوکم و حاجی سەلیم هەڵوەشایەوە.  
 . «چوومە بارێکی دیکە 

 گێالس ڕووی مەیلەو سوور هەڵگەڕا، پشتەو ڕووناکی، ئنجا گوتی: 

ر بەخێر بێیت. مادەم دڵیشت حەسایەوە قیڕسیا لەو زەحمەتیەی  کاکە مستەفا سەد جا»
 . «بەرباران و بێخەوییە، دیدەنی حەمەش بۆ تۆ ئەوەندە دەهێنێ. هی حەمە و تۆ و مامە مراد 

ئامۆژنیشت نابینم بەداخەوە. بڕوات بێ بە باوکم نەگوتووە خەریکی شتێکی ئەوتۆییم. ئەرێ  »
 « نم؟ من چوزانم خزمی گێالسە... ؟دەزانن حەز دەکەم ئەم پوورئایشە ببی

هەر خزم! بڵێ دایکمە. ئەوەندەی شیر داومەتێ ناوناوە فاڵن و  » گێالس بەدەنگ هاتەوە: 
فاڵنیش دەبنە خوشک و برام چونکە ئەوانیش شیریان خواردووە. هەندێک پێشی باوەڕ ناکەن  

 . «برایەتیوا دەزانن دەیەوێ خەڵق لەیەکدی حەرام بکا بەناوی خوشک و  

لە ئێستاوە بەدایکی  »نەرمەپێکەنینێکی هاتێ و دیسان ڕووی سوور هەڵگەڕا. مستەفا گوتی: 
خۆمم قبووڵە. حەمەگیان بە باوکت بڵێ مستەفا سەفەری بەغدای هەبوو، لە ترسی چنگ  

نەکەوتنی سەیارەش وا بە زوویی لە ماڵەوە دەرچووە. هاتبوو بزانێ ئیشێکمان لە بەغدا هەیە  
 .«نییە

 ؟ «تۆ یەکجاری وازت لە شەراکەتەکە هێنا»

نەکەی کاکە حەمە الی باوکت باسی بکەیت. بە نەبووی دانێ. ئیتر بمبەخشن من دەڕۆم. »
 . «دواتریش ئەگەر پێویست بوو دەڵێم سەیارەم چنگ نەکەوت چونکە فکری سەفەرم نییە

گوتن ئافتاو دڵی لە   مستەفا هەڵستا، حەمە و گێالس تەکلیفی مانەوەیان کرد بۆ نیوەڕۆ. پێی
 خرتوپرت دایە نازانێ بۆچی وەها بێ وەخت دەرچووم.
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 . «خوا بەزیادی کا نانی وەها بەتام. بەیانیتان باش»

هەردووکیان لەگەڵی چوون بۆ بەردەرگە تا عەرەبانەیەک پەیدا بوو. کاتێک گەیشتەوە ماڵێ  
و شەقە جۆگەی شەقام و   بوو. باران لە ڕێژنە کەوتبوو بەاڵم تاڤگەی پلووسکەکان 9سەعات 

 کۆاڵنەکان هێشتان موژدەی پەڵەیەکی تێروپڕیان دەدا. دینارێکی دایە عەرەبانەچی.

دیتنی کاکی گەشایەوە. پێی گوت جارێ کەس هەڵنەستاوە. دەسا ئافتاو گیان باسی   ئافتاو بە
 جوونە دەرەوەم مەکە لزوومی نییە.

 ۆن بوو ئەمما هەمووی«. کاکە چایەم لێ خەلیس بوو، هێلکە کواڵویشم لێ ک»

 .«ئافتاوگیان لەو چایە خەلیسە ئیستیکانێکم بۆ بێنە»

دواتر چۆوە ژوورەکەی خۆی. بێخەوی و بێئۆقرەیی شەوی ڕابوردوو لەگەڵ گەشانەوەی ئەم  
بەیانییە وەها تێکەڵ بوون وەکوو قاوەی شەکرلی پێی جودا نەدەکرانەوە. هەر بەو خەیاڵە  

و. کاتێک دمەو عەسر خەبەری بۆوە دوا چۆڕاوکەی  دەستەمالنی خەوێکی خەست بو
 پلووسکی پاش باران بۆ چەند پەڵە هەورێکی بەرماوەی ڕەهێڵ کز کز دەگریا.  

«... » 

 


